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Celebrate Jesus Christ’s victory of grace!





ভূিমকা
বাংলা 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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পরুাতন িনয়ম



এই ভােব ঈ র মা ষেক তািড়েয় িদেলন এবং জীবনবেৃ র পথ র া করবার জ এদন বাগােনর পবূিদেক

ক বেদরেক ও ঘণূায়মান তেজাময় তেলায়ার রাখেলন।

আিদপু ক। ৩:২৪
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আিদপু ক
১আিদেত ঈ র আকাশম ল ও পিৃথবীর সিৃ করেলন। ২ পিৃথবী

িব াস িবহীন ও শূ িছল এবং অ কার জলরািশর উপের িছল,

আর ঈ েরর আ া জেলর উপের চলাচল করিছেলন। ৩ পের ঈ র

বলেলন, আেলা হাক; তােত আেলা হল। ৪ তখন ঈ র আেলা উ ম

দখেলন এবং ঈ র আেলা ও অ কার আলাদা করেলন। ৫আর

ঈ র আেলার নাম “িদন” ও অ কােরর নাম “রাত” রাখেলন। স া ও

সকাল হেল থম িদন হল। ৬ পের ঈ র বলেলন, “জেলর মেধ

আকাশ (বায়মু ল) হাক ও জলেক ই ভােগ আলাদা ক ক।” ৭

ঈ র এই ভােব বায়মু ল কের আকােশর উপেরর জল থেক নীেচর

জল পথৃক করেলন; তােত সরকম হল। ৮ পের ঈ র আকােশর নাম

আকাশম ল রাখেলন। আর স া ও সকাল হেল ি তীয় িদন হল। ৯

পের ঈ র বলেলন, “আকাশম েলর নীেচ অবি ত সম জল এক

জায়গায় জমা হাক ও ল কািশত হাক,” তােত সরকম হল।

১০ তখন ঈ র কেনা জায়গার নাম ভূিম ও জলরািশর নাম সমু

রাখেলন; আর ঈ র দখেলন য, তা উ ম। ১১ পের ঈ র বলেলন,

“ভূিম ঘাস, বীজ উৎপ কারী ওষিধ ও সবীজ গাছপালা তােদর জািত

অ যায়ী ফেলর উৎপাদক ফেলর গাছ, ভূিমর উপের উৎপ ক ক,”

তােত সরকম হল। ১২ফেল ভূিম ঘাস, তােদর জািত অ যায়ী বীজ

উৎপ কারী ওষিধ, ও তােদর জািত অ যায়ী সবীজ ফেলর উৎপাদক

গাছ, উৎপ করল; আর ঈ র দখেলন য, স সকল ভােলা। ১৩

আর স া ও সকাল হেল ততৃীয় িদন হল। ১৪ পের ঈ র বলেলন,

“রাত থেক িদন ক আলাদা করার জ আকাশম েলর িবতােন

ন হাক এবং তারা িচে র মেতা হাক, ঋতুর জ , রাত এবং

সমেয়র ও বছেরর জ হাক; ১৫ এবং পিৃথবীেত আেলা দবার জ

দীপ বেল আকাশ (বায়মু ল) থা ক,” তােত সরকম হল। ১৬ ঈ র

সমেয়র উপের কতৃ করেত এক মহােজ ািত ও রােতর উপের কতৃ

করেত তার থেকও ছাট এক জ ািত, এই িট বড় জ ািত এবং

সম ন সিৃ করেলন। ১৭ ঈ র পিৃথবীেত আেলা দবার জ
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তােদরেক আকােশ াপন করেলন এবং ১৮ িদন ও রােতর উপের

কতৃ করার জ এবং আেলা থেক অ কার আলাদা করার জ

ঈ র ঐ জ ািত িলেক আকােশ াপন করেলন এবং ঈ র দখেলন

য, স সব উ ম। ১৯আর স া ও সকাল হেল চতুথ িদন হল।

২০ পের ঈ র বলেলন, “জল নানাজাতীয় জলজ াণীেত াণীময়

হাক এবং ভূিমর উপের আকােশ পািখরা উড়ুক।” ২১তখন ঈ র

বহৃৎ জলজ াণীেদর ও য নানাজাতীয় জলজ াণীেত জল াণীময়

আেছ, স সেবর এবং নানাজাতীয় পািখ সিৃ করেলন। পের ঈ র

দখেলন য স সব উ ম। ২২আর ঈ র স সকলেক আশীবাদ

কের বলেলন, “ তামরা ফলবান ও ব বংশ হও, সমেু র জল পিরপণূ

কর এবং পিৃথবীেত পািখেদর বিৃ হাক।” ২৩আর স া ও সকাল

হেল প ম িদন হল। ২৪ পের ঈ র বলেলন, “ভূিম নানাজাতীয়

াণীেত, অথাৎ তােদর জািত অ যায়ী প পাল, সরীসপৃ ও ব প

সিৃ ক ক; তােত সরকম হল।” ২৫ ফেল ঈ র িনেজর িনেজর

জািত অ যায়ী ব প ও িনেজর িনেজর জািত অ যায়ী প পাল ও

িনেজর িনেজর জািত অ যায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসপৃ সিৃ করেলন;

আর ঈ র দখেলন য, স সব উ ম। ২৬ পের ঈ র বলেলন,

“আমরা আমােদর িতমিূ েত, আমােদর সে িমল রেখ মা ষ সিৃ

কির; আর তারা সমেু র মাছেদর ওপের, আকােশর পািখেদর ওপের,

প েদর ওপের, সম পিৃথবীর ওপের ও ভূিমেত চলাচলকারী যাবতীয়

সরীসেৃপর ওপের কতৃ ক ক।” ২৭ পের ঈ র িনেজর িতমিূ েত

মা ষেক সিৃ করেলন; ঈ েরর িতমিূতেতই তােক সিৃ করেলন,

পু ষ ও ী কের তােদরেক সিৃ করেলন। ২৮ পের ঈ র তােদরেক

আশীবাদ করেলন; ঈ র বলেলন, “ তামরা ফলবান ও ব বংশ হও

এবং পিৃথবী পিরপণূ ও কতৃ কর, আর সমেু র মাছেদর ওপের,

আকােশর পািখেদর ওপের এবং ভূিমেত গমনশীল যাবতীয় জীবজ ুর

ওপের কতৃ কর।” ২৯ ঈ র আরও বলেলন, “ দখ, আিম সম

পিৃথবীেত অবি ত যাবতীয় বীজৎপাদক ওষিধ ও যাবতীয় সবীজ

ফলদায়ী ব ৃ তামােদরেক িদলাম, তা তামােদর খাদ হেব।” ৩০
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আর ভূিমেত চরাচর যাবতীয় প ও আকােশর যাবতীয় পািখ ও

ভূিমেত বেুক হঁেট চলা যাবতীয় কীট, এই সব াণীর আহােরর জ

সবজু গাছপালা সকল িদলাম। তােত সরকম হল। ৩১ পের ঈ র

িনেজর তরী সব িজিনেসর িত দখেলন, আর দখেলন, স সবই

খবুই ভােলা। আর স া ও সকাল হেল ষ িদন হল।

২এই ভােব আকাশম ল ও পিৃথবী এবং তােদর মেধ অবি ত

স ব িজিনস তরী করা শষ হল। ২ পের স ম িদেনর ঈ র তাঁর

কাজেক শষ করেলন, সই স ম িদেনর িনেজর করা সম কাজ

থেক িব াম িনেলন। ৩আর ঈ র সই স ম িদন ক আশীবাদ

কের পিব করেলন, কারণ সই িদেনর ঈ র িনেজর সিৃ ও তরী

করা সম কাজ থেক িব াম িনেলন। ৪ সিৃ কােল য িদন সদা ভু

ঈ র পিৃথবী ও আকাশম ল সিৃ করেলন, তখনকার আকাশম ল ও

পিৃথবীর সিৃ র ব ৃ া এই। ৫ সই িদেনর পিৃথবীর ভূিমেত কান

ফসল উৎপ হত না, আর ভূিমেত কান ওষিধ উৎপ হত না,

কারণ সদা ভু ঈ র পিৃথবীেত বিৃ বষণ কেরনিন, আর ভূিমেত

কৃিষকাজ করেত মা ষ িছল না। ৬আর পিৃথবী থেক য়াশা ঝণা

উেঠ িগেয় সম পিৃথবীেক জলিস করল। ৭আর সদা ভু ঈ র

মিৃ কার ধেূলােত আদমেক [অথাৎ মা ষেক] তরী করেলন এবং

তার নােক ফুঁ িদেয় াণবায়ু েবশ করােলন; তােত মা ষ সজীব

াণী হল। ৮আর সদা ভু ঈ র পবূিদেক, এদেন, এক বাগান তরী

করেলন এবং সই জায়গায় িনেজর জ ঐ মা ষেক রাখেলন। ৯

আর সদা ভু ঈ র ভূিম থেক সবজাতীয় দশৃ ও খাদ ‐দায়ক গাছ

এবং সই বাগােনর মাঝখােন জীবনগাছ ও সদসদ‐ ানদায়ক গাছ

সিৃ করেলন। ১০আর বাগােন জল সচেনর জ এদন থেক এক

নদী বর হল, ওটা সখান থেক চারিট মেুখ ভাগ হল। ১১ থম নদীর

নাম িপেশান; এটা সম হবীলা দেশর চারপাশ থেক বেয় যায়,

১২ সখােন সানা পাওয়া যায়, আর সই দেশর সানা উ ম এবং

সই জায়গায় মাতী ও গােমদকমিন জে । ১৩ ি তীয় নদীর নাম

গীেহান; এটা সম ইিথওিপয়া দশ ব ন কের। ১৪ ততৃীয় নদীর



আিদপু ক 14

নাম িহে কল, এটা অশরূ দেশর সামেন িদেয় বেয় গেছ। চতুথ

নদী ফরাৎ। ১৫ পের সদা ভু ঈ র আদমেক িনেয় এদেনর বাগােন

কৃিষকাজ ও দখােশানার জ সখােন রাখেলন। ১৬আর সদা ভু

ঈ র আদমেক এই আেদশ িদেলন, “তুিম এই বাগােনর সব গােছর

ফল িনেজর ই ায় খাও; ১৭ িক ু সদসদ‐ ানদায়ক য গাছ, তার

ফল খও না, কারণ য িদন তার ফল খােব, সই িদন মরেবই মরেব।”

১৮আর সদা ভু ঈ র বলেলন, “মা েষর একা থাকা ভাল নয়, আিম

তার জ তার মেতা সহকািরণী তরী কির।” ১৯আর সদা ভু ঈ র

মািট থেক সকল ব প ও আকােশর সব পািখ তরী করেলন; পের

আদম তােদর িক িক নাম রাখেবন, তা জানেত সই সবাইেক তাঁর

কােছ আনেলন, তােত আদম য সজীব াণীর য নাম রাখেলন, তার

সই নাম হল। ২০আদম যাবতীয় প পাল, পািখর ও যাবতীয় ব

প র নাম রাখেলন, িক ু মা েষর জ তাঁর মেতা সহকািরণী পাওয়া

গল না। ২১ পের সদা ভু ঈ র আদমেক গভীর ঘেুম ম করেল

িতিন ঘিুমেয় পড়েলন; আর িতিন তাঁর একখানা পাঁজর িনেয় মাংস

িদেয় সই ান পরূণ করেলন। ২২ সদা ভু ঈ র আদম থেক পাওয়া

সই পাঁজের এক ী সিৃ করেলন ও তাঁেক আদেমর কােছ আনেলন।

২৩ তখন আদম বলেলন, “এবার [হেয়েছ]; ইিন আমার অি র অি ও

মাংেসর মাংস; এর নাম নারী হেব, কারণ ইিন মা ষ থেক গহৃীত

হেয়েছন।” ২৪এই কারণ মা ষ িনেজর বাবা মােক ত াগ কের িনেজর

ীেত আস হেব এবং তারা একা হেব। ২৫ঐ িদেনর আদম ও

তাঁর ী উভেয় উল থাকেতন, আর তাঁেদর ল া বাধ িছল না।

৩সদা ভু ঈ েরর সিৃ ভূচর াণীেদর মেধ সাপ সবেচেয় ধতূ

িছল। স ঐ নারীেক বলল, “ঈ র িক বা িবক বেলেছন, তামরা এই

বাগােনর কােনা গােছর ফল খও না?” ২ নারী সাপেক বলেলন,

“আমরা এই বাগােনর সব গােছর ফল খেত পাির; ৩ কবল বাগােনর

মাঝখােন য গাছ আেছ, সই ফেলর িবষয় ঈ র বেলেছন, তামরা

তা খও না, ছুঁেয়ও দখ না, তা করেল মরেব।” ৪ তখন সাপ নারীেক

বলল, “ কােনাভােবই মরেব না; ৫ কারণ ঈ র জােনন, য িদন
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তামরা তা খােব, সই িদন তামােদর চাখ খেুল যােব। তােত

তামরা ঈ েরর মেতা হেয় সদসদ‐ ান লাভ করেব।” ৬ নারী যখন

দখেলন, ঐ গাছ খাদ দায়ক ও চােখর লাভজনক, আর ঐ গাছ

ানদায়ক বেল বা নীয়, তখন িতিন তার ফল পেড় খেলন; পের

িনেজর ামীেকও িদেলন, আর িতিনও খেলন। ৭ তােত তাঁেদর

উভেয়র চাখ খেুল গল এবং তাঁরা বঝুেত পারেলন য তাঁরা উল ;

আর ডুমরু গােছর পাতা জেুড় ঘাগরা তরী কের িনেলন। ৮ পের তাঁরা

সদা ভু ঈ েরর রব নেত পেলন, িতিন িদেনর রেবলায় বাগােন

চলােফরা করিছেলন; তােত আদম ও তাঁর ী সদা ভু ঈ েরর সামেন

থেক বাগােনর গাছ সকেলর মেধ লকুােলন। ৯ তখন সদা ভু ঈ র

আদমেক ডেক বলেলন, “তুিম কাথায়?” ১০ িতিন বলেলন, “আিম

বাগােন তামার কথা েন ভয় পলাম, কারণ আিম উল , তাই

িনেজেক লিুকেয়িছ।” ১১ িতিন বলেলন, “তুিম য উল , এটা তামােক

ক বলল?” য গােছর ফল খেত তামােক বারণ কেরিছলাম, তুিম িক

তার ফল খেয়ছ? ১২ তােত আদম বলেলন, “তুিম আমার সি নী

কের য ীেক িদেয়ছ, স আমােক ঐ গােছর ফল িদেয়িছল, তাই

খেয়িছ।” ১৩ তখন সদা ভু ঈ র নারীেক বলেলন, “তুিম এ িক

করেল?” নারী বলেলন, “সাপ আমােক ভুিলেয়িছল, তাই খেয়িছ।”

১৪ পের সদা ভু ঈ র সাপেক বলেলন, “তুিম এই কাজ কেরছ, এই

জ প পাল ও ব প েদর মেধ তুিম সবেচেয় বিশ শাপ ; তুিম

বেুক হাঁটেব এবং যাব ীবন ধেূলা খােব। ১৫আর আিম তামােত ও

নারীেত এবং তামার বংেশ ও তার বংেশ পর র শ তা জ াব; স

তামার মাথা ভেঙ দেব এবং তুিম তার পাদমলূ দংশন করেব।” ১৬

পের িতিন নারীেক বলেলন, “আিম তামার গভ বদনা খবুই বািড়েয়

দব, তুিম কে স ান সব করেব এবং ামীর িত তামার বাসনা

থাকেব ও স তামার উপের কতৃ করেব।” ১৭আর িতিন আদমেক

বলেলন, “ য বেৃ র ফেলর িবষেয় আিম তামােক বেলিছলাম, তুিম

তা খওনা, তুিম তামার ীর কথা েন তার ফল খেয়ছ, এই জ

তামার জ ভূিম অিভশ হল; তুিম সারাজীবন কে তা ভাগ করেব;
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১৮আর মািটেত তামার জ কাঁটা ও শয়াল কাঁটা জ ােব এবং

তুিম জিমর ওষিধ খােব। ১৯ তুিম ঘাম ঝরা মেুখ খাবার খােব, য

পয তুিম মািটেত িফের না যােব; তুিম তা তা থেকই এেসছ; কারণ

তামােক ধেূলা থেক নওয়া হেয়েছ এবং ধেূলােত িমেশ যােব।” ২০

পের আদম িনেজর ীর নাম হ বা [জীিবত] রাখেলন, কারণ িতিন

জীিবত সকেলর মা হেলন। ২১আর সদা ভু ঈ র আদম ও তাঁর ীর

জ চামড়ার ব তরী কের তাঁেদরেক পরােলন। ২২আর সদা ভু

ঈ র বলেলন, “ দখ, মা ষ সদসদ‐ ান া হবার িবষেয় আমােদর

এক জেনর মত হল, এখন যিদ স হাত বািড়েয় জীবনবেৃ র ফলও

পেড় খায় ও অন জীবী হয়।” ২৩এই জ সদা ভু ঈ র তাঁেক

এদেনর বাগান থেক বর কের িদেলন, যন, িতিন যা থেক সিৃ ,

সই মািটেত কৃিষকাজ কেরন। ২৪ এই ভােব ঈ র মা ষেক তািড়েয়

িদেলন এবং জীবনবেৃ র পথ র া করবার জ এদন বাগােনর

পবূিদেক ক বেদরেক ও ঘণূায়মান তেজাময় তেলায়ার রাখেলন।

৪পের আদম িনেজর ী হবার সে শারীিরক স ক করেল িতিন

গভবতী হেয় কিয়নেক সব কের বলেলন, “সদা ভুর সাহায েত

আিম একটা মা ষেক জ িদেত পেরিছ।” ২ পের িতিন হবল নােম

তার ভাইেক সব করেলন। হবল মষপালক িছল, ও কিয়ন চাষী

িছল। ৩ পের িনধািরত িদেনর কিয়ন উপহার েপ সদা ভুর উে েশ

ভূিমর ফল উৎসগ করল। ৪আর হবলও িনেজর পােলর থমজাত

কেয়কিট প ও তােদর মদ উৎসগ করল। তখন সদা ভু হবলেক

ও তার উপহার হণ করেলন; ৫ িক ু কিয়নেক ও তার উপহার হণ

করেলন না; এই জ কিয়ন খবুই রেগ গল, তার মখু িবষ ণ হল। ৬

তােত সদা ভু কিয়নেক বলেলন, “তুিম কন রাগ কেরছ? তামার

মখু কন িবষ ণ হেয়েছ? ৭ যিদ ভােলা আচরণ কর, তেব িক হণ

করা হেব না? আর যিদ ভােলা আচরণ না কর, তেব পাপ দরজায়

ঁিড় মের বেস আেছ। তামার িত তার বাসনা থাকেব িক ু তামার

তার উপের কতৃ করা উিচত।” ৮আর কিয়ন িনেজর ভাই হবেলর

সে কেথাপকথন করল; পের তারা েত গেল কিয়ন িনেজর ভাই
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হবেলর িব ে উেঠ তােক মের ফলল। ৯ পের সদা ভু কিয়নেক

বলেলন, তামার ভাই হবল কাথায়? স উ র করল, “আিম জািন

না, আিম িক আমার ভাইেয়র র ক?” ১০ িতিন বলেলন, “তুিম িক

কেরছ? তামার ভাইেয়র র ভূিম থেক আমার কােছ িতফেলর

জ কাঁদেছ। ১১আর এখন, য ভূিম তামার হাত থেক তামার

ভাইেয়র র হণ করার জ িনেজর মখু খেুলেছ, সই ভূিমেত তুিম

শাপ হেল। ১২ যখন তুিম ভূিমেত কৃিষকাজ করেব তা িনেজর

শি িদেয় তামার সবা আর করেব না; তুিম পিৃথবীেত পলাতক

ও মণকারী হেব।” ১৩ তােত কিয়ন সদা ভুেক বলল, “আমার

অপরােধর ভার অস । ১৪ দখ, আজ তুিম পিৃথবী থেক আমােক

তািড়েয় িদেল, আর তামার সামেন থেক আিম লিুকেয় থাকব। আিম

পিৃথবীেত পলাতক ও মণকারী হব, আর আমােক য পােব, স হত া

করেব।” ১৫তােত সদা ভু তােক বলেলন, “এই জ কিয়নেক য

মারেব, স সাত ন িতফল পােব।” আর সদা ভু কিয়েনর জ

এক িচ রাখেলন, যিদ কউ তােক পেল আ মণ কের। ১৬ পের

কিয়ন সদা ভুর সামেন থেক চেল িগেয় এদেনর পবূ িদেক নাদ

দেশ বাস করল। ১৭আর কিয়ন িনেজর ীর সে শারীিরক স ক

করেল স গভবতী হেয় হেনাকেক সব করল। আর কিয়ন এক নগর

তরী কের িনেজর ছেলর নামা সাের তার নাম হেনাক রাখল। ১৮

হেনােকর ছেল ঈরদ, ঈরেদর ছেল ম য়ােয়ল, ম য়ােয়েলর ছেল

মথশূােয়ল ও ১৯ মথশূােয়েলর ছেল লমক। লমক ই ী হণ

করল, একজন ীর নাম আদা, অে র নাম িস া। ২০আদার গেভ

যাবল জ াল, স তাঁবিুনবাসী প পালকেদর আিদপু ষ িছল। তার

ভাইেয়র নাম যবুল; ২১ স বীণা ও বংশীধারী সকেলর আিদপু ষ

িছল। ২২আর িস ার গেভ তুবল‐কিয়ন জ াল, স িপতেলর ও

লাহার নানা কার অ তরী করত। তুবল‐কিয়েনর বােনর নাম

নয়মা। ২৩আর লমক িনেজর ই ীেক বলল, “আদা, িস া, তামরা

আমার কথা শান, লমেকর ীরা আমার কথা শান; কারণ আিম

আঘােতর পিরেশােধ পু ষেক, হােরর পিরেশােধ যবুােক মের
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ফেলিছ। ২৪ যিদ কিয়েনর হত ার িতফল সাত ন হয়, তেব

লমেকর হত ার িতফল সাতা র ন হেব।” ২৫আর আদম আবার

িনেজর ীর পিরচয় িনেল িতিন ছেল সব করেলন ও তার নাম

শথ রাখেলন। কারণ [িতিন বলেলন] কিয়েনর মাধ েম হত হবেলর

পিরবেত ঈ র আমােক আর এক ছেল িদেলন। পের ২৬ শেথরও

ছেল হল, আর িতিন তার নাম ইেনাশ রাখেলন। তখন লােকরা

সদা ভুর নােম আরাধনা করেত আর করল।

৫আদেমর বংশাবলী (1 বংশাবলী 1‐4) প এই। য িদন ঈ র

মা েষর সিৃ করেলন, সই িদেনর ঈ েরর সাদেৃশ ই তাঁেক তরী

করেলন, ২পু ষ ও ী কের তাঁেদর সিৃ করেলন; এবং সই সিৃ িদেন

তাঁেদরেক আশীবাদ কের আদম, এই নাম িদেলন। ৩পের আদম

একেশা ি শ বছর বয়েস িনেজর মেতা ও িতমিূ েত ছেলর জ

িদেয় তার নাম শথ রাখেলন। ৪ শেথর জ িদেল পর আদমআটেশা

বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ৫ সব িমিলেয়

আদেমর নয়েশা ি শ বছর বয়স হেল তাঁর মতুৃ হল। ৬ শথ একেশা

পাঁচ বছর বয়েস ইেনােশর জ িদেলন। ৭ ইেনােশর জ িদেল

পর শথ আটেশা সাত বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র জ

িদেলন। ৮সব িমিলেয় শেথর নয়েশা বােরা বছর বয়স হেল তাঁর মতুৃ

হল। ৯ ইেনাশ ন ই বছর বয়েস কনেনর জ িদেলন। ১০ কনেনর

জ িদেল পর ইেনাশ আটেশা পেনর বছর জীিবত থেক আরও

ছেলেমেয়র জ িদেলন। ১১ সব িমিলেয় ইেনােশর নয়েশা পাঁচ বছর

বয়স হেল তাঁর মতুৃ হল। ১২ কনন স র বছর বয়েস মহলেলেলর

জ িদেলন। ১৩ মহলেলেলর জ িদেল পর কনন আটেশা চি শ

বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ১৪ সব িমিলেয়

কনেনর নয়েশা দশ বছর বয়স হেল তাঁর মতুৃ হল। ১৫ মহলেলল

পঁয়ষি বছর বয়েস যরেদর জ িদেলন। ১৬ যরেদর জ িদেল

পর মহলেলল আটেশা ি শ বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র

জ িদেলন। ১৭ সব িমিলেয় মহলেলেলর আটেশা পঁচান ই বছর

বয়স হেল তাঁর মতুৃ হল। ১৮ যরদ একেশা বাষি বছর বয়েস
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হেনােকর জ িদেলন। ১৯ হেনােকর জ িদেল পর যরদ আটেশা

বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ২০ সব িমিলেয়

যরেদর নয়েশা বাষিট বছর বয়স হেল তাঁর মতুৃ হল। ২১ হেনাক

পয়ষি বছর বয়েস মথেূশলেহর জ িদেলন। ২২ মথেূশলেহর জ

িদেল পর হেনাক িতনেশা বছর ঈ েরর সে যাতায়াত করেলন এবং

আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ২৩ সব িমিলেয় হেনাক িতনেশা

পয়ষিট বছর থাকেলন। ২৪ হেনাক ঈ েরর সে যাতায়াত করেতন।

পের িতিন আর থাকেলন না, কারণ ঈ র তাঁেক হণ করেলন। ২৫

মথেূশলহ একেশা সাতাশী বছর বয়েস লমেকর জ িদেলন। ২৬

লমেকর জ িদেল পর মথেূশলহ সাতেশা িবরাশী বছর জীিবত

থেক আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ২৭ সব িমিলেয় মথেূশলেহর

নয়েশা ঊনস র বছর বয়স হেল তাঁর মতুৃ হল। ২৮ লমক একেশা

িবরাশী বৎসর বয়েস ছেলর জ িদেয় তাঁর নাম নাহ [িব াম]

রাখেলন; ২৯ িতিন নােহর নাম ধের ডাকেলন, বলেলন, “সদা ভুর

মাধ েম অিভশ ভূিম থেক আমােদর য ম ও হােতর ক হয়, তার

িবষেয় এ আমােদরেক সা না করেব।” ৩০ নােহর জ িদেল পর

লমক পাঁচেশা পঁচান ই বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র

জ িদেলন। ৩১ সব িমিলেয় লমেকর সাতেশা সাতা র বছর বয়স

হেল তাঁর মতুৃ হল। ৩২ পের নাহ পাঁচেশা বছর বয়েস শম, হাম ও

যফেতর জ িদেলন।

৬এভােব যখন পিৃথবীেত মা ষেদর সংখ া বিৃ পেত লাগল ও

অেনক মেয় জ হণ করল, ২ তখন ঈ েরর ছেলরা মা ষেদর

মেয়েদরেক রী দেখ, যার যােক ই া, স তােক িবেয় করেত

লাগল। ৩ তােত সদা ভু বলেলন, “আমার আ া মা ষেদর মেধ

সবিদন থাকেব না, কারণ তারা মাংসমা ; িক ু তােদর িদন একেশা

িড় বছর হেব।” ৪ সই িদেনর পিৃথবীেত মহাবীররা িছল এবং তার

পেরও ঈ েরর ছেলরা মা ষেদর মেয়েদর কােছ গেল তােদর গেভ

ছেলেমেয় জ াল, তারাই সকােলর িস বীর। ৫আর সদা ভু

দখেলন, পিৃথবীেত মা েষর তা বড় এবং তার দেয়র িচ ার
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সম ক না সবিদন কবল খারাপ। ৬ তাই সদা ভু পিৃথবীেত

মা েষর সিৃ র জ ঃিখত হেলন ও মেন আঘাত পেলন। ৭আর

সদা ভু বলেলন, “আিম য মা ষেক সিৃ কেরিছ, তােক পিৃথবী

থেক উি করব; মা েষর সে প , সরীসপৃ জীব ও আকােশর

পািখেদরেকও উি করব; কারণ তােদর সিৃ র জ আমার ঃখ

হে ।” ৮ িক ু নাহ সদা ভুর দিৃ েত অ হ া হেলন। নােহর

বংশ ব ৃ া এই। ৯ নাহ সই সমেয়র লাকেদর মেধ ধািমক ও িস

লাক িছেলন, নাহ ঈ েরর সে যাতায়াত করেতন। ১০ নাহ শম,

হাম ও যফৎ নােম িতন ছেলর জ দন। ১১ সই িদেনর পিৃথবী

ঈ েরর সামেন ও ম তায় পিরপণূ িছল। ১২আর ঈ র পিৃথবীেত

দখেলন, আর দখ, স হেয়েছ, কারণ পিৃথবীেত অবি ত সম

াণী াচারী হেয়িছল। ১৩তখন ঈ র নাহেক বলেলন, “আমার

চােখর সামেন সম াণীর অি মকাল উপি ত, কারণ তােদর িদেয়

পিৃথবী অত াচাের পিরপণূ হেয়েছ; আর দখ, আিম পিৃথবীর সে

তােদরেক িবন করব। ১৪ তুিম গাফর কাঠ িদেয় এক জাহাজ তরী

কর; সই জাহােজর মেধ কামরা তরী করেব ও তার িভতের ও

বাইের ধনূা িদেয় লেপ দেব। ১৫এই ভােব তা তরী করেব। জাহাজ

দেঘ িতনেশা হাত, ে প াশ হাত ও উ তায় ি শ হাত হেব।

১৬আর তার ছােদর এক হাত িনেচ জানালা তরী কের রাখেব ও

জাহােজর পােশ দরজা রাখেব; তার থম, ি তীয় ও ততৃীয় তলা তরী

করেব। ১৭আর দখ, আকােশর নীেচ াণবায়িুবিশ যত জীবজ ু

আেছ, সবাইেক িবন করার জ আিম পিৃথবীর উপের ব া আনব,

পিৃথবীেত সবাই মারা যােব। ১৮ িক ু তামার সে আিম িনেজর

িনয়ম ি র করব; তুিম িনেজর ছেলেদর, ী ও ছেলর বউেদরেক

সে িনেয় সই জাহােজ েবশ করেব। ১৯আর মাংসিবিশ সম

জীবজ ুর ীপু ষ জাড়া জাড়া িনেয় তােদর াণর ার জ িনেজর

সে ২০ সই জাহােজ েবশ করােব; সবজাতীয় পািখ ও সবজাতীয়

প ও সবজাতীয় মািটেত চলা সরীসপৃ জাড়া জাড়া াণর ার জ

তামার কােছ েবশ করেব। ২১আর তামার ও তােদর আহােরর
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জ তুিম সব ধরেনর খাদ সাম ী এেন িনেজর কােছ স য় করেব।”

২২ তােত নাহ সরকম করেলন, ঈ েরর আেদশ অ সােরই সব কাজ

করেলন।

৭আর সদা ভু নাহেক বলেলন, “তুিম সপিরবাের জাহােজ েবশ

কর, কারণ এই কােলর লাকেদর মেধ আমার সামেন তামােকই

ধািমক দেখিছ। ২ তুিম িচ প র ীপু ষ িনেয় েত ক জািতর

সাত সাত জাড়া এবং অ িচ প র ী ও পু ষ িনেয় েত ক জািতর

৩ এক এক জাড়া এবং আকােশর পািখেদরও ীপু ষ িনেয় েত ক

জািতর সাত সাত জাড়া, সম ভূম েল তােদর বংশ র ার জ

িনেজর সে রাখ। ৪কারণ সাত িদেনর র পর আিম পিৃথবীেত চি শ

িদন রাত বিৃ বষণ কের আমার সিৃ যাবতীয় াণীেক পিৃথবী থেক

উি করব।” ৫তখন নাহ সদা ভুর আেদশ অ সাের সব কাজ

করেলন। ৬ নােহর ছয়েশা বছর বয়েস পিৃথবীেত জল াবন হল।

৭ জল াবেনর জ নাহ ও তাঁর ছেলরা এবং তাঁর ী ও ছেলর

বউরা জাহােজ েবশ করেলন। ৮ নােহর িত ঈ েরর আেদশ

অ সাের িচ অ িচ প র ৯ এবং পািখর ও ভূিমেত চলাচল যাবতীয়

জীেবর ী পু ষ জাড়া জাড়া জাহােজ েবশ করল, যমন ঈ র

নাহেক আেদশ কেরিছল। ১০আর সই সাত িদন পের পিৃথবীেত

জল াবন হল। ১১ নােহর বয়েসর ছয়েশা বছেরর ি তীয় মােসর

সেতেরা িদেনর মহাজলিধর সম উ ই ভেঙ গল এবং আকােশর

জানালা সব মু হল; ১২ তােত পিৃথবীেত চি শ িদন রাত মহাবিৃ

হল। ১৩ সই িদন নাহ এবং শম, হাম ও যফৎ নােম নােহর

ছেলরা এবং তাঁেদর সে নােহর ী ও িতন ছেলর বউরা জাহােজ

েবশ করেলন। ১৪আর তাঁেদর সে সবজাতীয় ব প , সবজাতীয়

াম প , সবজাতীয় মািটেত চলাচল করা সরীসপৃ জীব ও সবজাতীয়

পািখ, ১৫ াণবায়িুবিশ সব কার জীবজ ু জাড়া জাড়া জাহােজ

নােহর কােছ েবশ করল। ১৬ফলতঃ তাঁর িত ঈ েরর আেদশ

অ সাের সম াণীর ী ও পু ষ েবশ করল। পের সদা ভু তাঁর

জ িপছেনর দরজা ব করেলন। ১৭আর চি শ িদন পয পিৃথবীেত
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ব া হল, তােত জল বিৃ পেয় জাহাজ ভাসােল তা মািট ছেড়

উঠল। ১৮ পের জল বল হেয় পিৃথবীেত অেনক বেড় গল এবং

জাহাজ জেলর উপের ভেস উঠল। ১৯আর পিৃথবীেত জল অত

বল হল, আকাশম েলর নীেচর সব মহাপবত ডুেব গল। ২০ তার

উপের পেনেরা াঁত জল উেঠ বল হল, পবত সকল ডুেব গল। ২১

তােত মািটেত চলাচল যাবতীয় াণী, পািখ, প পাল ও ব প

সব এবং সম মা ষ মারা গল। ২২ মািটেত চলনশীল যত াণীর

নােক াণবায়রু স ার িছল, সকেল মারা গল। ২৩এই ভােব পিৃথবী

িনবাসী সম াণী মা ষ, প , সরীসপৃ, জীব ও আকােশর পািখ

সকল উি হল, পিৃথবী থেক উি হল, কবল নাহ ও তাঁর স ী

জাহােজ াণীরা বঁেচ গেলন। ২৪আর জল পিৃথবীর উপের একেশা

প াশ িদন পয বল থাকল।

৮আর ঈ র নাহেক ও জাহােজ অবি ত তাঁর স ী প যাবতীয়

াণীেক রণ করেলন, ঈ র পিৃথবীেত বাতাস বহােলন, তােত জল

থামল। ২আর গভীর জেলর উ ই ও আকােশর জানালা সকল ব

এবং আকােশর মহাবিৃ থামল। ৩আর জল মশঃ মািটর ওপর

থেক সের িগেয় একেশা প াশ িদেনর র শেষ কেম গল। ৪ তােত

স ম মােস, সেতেরা িদেনর অরারেটর পবেতর ওপের জাহাজ লেগ

থাকল। ৫ পের দশ মাস পয জল কমেত থাকল, ঐ দশ মােসর

থম িদেনর পবেতর শ ৃ দখা গল। ৬আর চি শ িদন পের নাহ

িনেজর বানােনা জাহােজর জানালা খেুল, একটা দাঁড়কাক ছেড়

িদেলন; ৭ তােত স উেড় ভূিমর উপেরর জল কেনা না হওয়া পয

এখােন ওখােন ঘারােফরা করেত লাগেলা। ৮আর মািটর ওপের

জল কেমেছ িক না, তা জানবার জ িতিন িনেজর কাছ থেক এক

ঘঘুু ছেড় িদেলন। ৯ তােত সম পিৃথবী জেল ভের থাকােত ঘঘুু

নামার জায়গা পল না, তাই জাহােজ তাঁর কােছ িফের আসল। তখন

িতিন হাত বািড়েয় তােক ধরেলন ও জাহােজর িভতের িনেজর কােছ

রাখেলন। ১০ পের িতিন আর সাত িদন অেপ া কের জাহাজ থেক

সই ঘঘুু আবার ছেড় িদেলন ১১এবং ঘঘুিুট স ােবলায় তাঁর কােছ
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িফের এল; আর দখ, তার ঠাঁেট িজতগােছর একটা নতুন পাতা িছল;

এেত নাহ বঝুেলন, মািটর ওপের জল কেমেছ। ১২ পের িতিন আর

সাত িদন অেপ া কের সই ঘঘুু ছেড় িদেলন, তখন স তাঁর কােছ

আর িফের এল না। ১৩ [ নােহর বয়েসর] ছয়েশা এক বছেরর থম

মােসর থম িদেনর পিৃথবীর ওপের জল কেনা হল; তােত নাহ

জাহােজর ছাদ খেুল দখেলন, আর দখ, মািটেত জল নই। ১৪ পের

ি তীয় মােসর সাতাশ িদেনর ভূিম কেনা হল। ১৫ পের ঈ র নাহেক

বলেলন, ১৬ তুিম িনেজর বউ, ছেলেদর ও ছেলর বউেদরেক সে

িনেয় জাহাজ থেক বাইের যাও। ১৭আর তামার স ী প , পািখ

ও মািটেত চলা সরীসপৃ ভৃিত মাংিসক যত জীবজ ু আেছ, সই

সম িকছুেক তামার সে বাইের আন, তারা পিৃথবীেত াণীময়

ক ক এবং পিৃথবীেত ফলবান ও ব বংশ হাক। ১৮ তখন নাহ

িনেজর ছেলেদর এবং িনেজর ী ও ছেলর ীেদরেক সে িনেয় বর

হেলন। ১৯আর িনেজর িনেজর জািত অ সাের েত ক প , সরীসপৃ

জীব ও পািখ, সম মািটেত চলনশীল াণী জাহাজ থেক বর হল।

২০ পের নাহ সদা ভুর উে েশ য েবিদ িনমাণ করেলন এবং সম

রকেমর িচ প র ও সম রকেমর িচ পািখর মেধ কতক িল

িনেয় বিদর ওপের হাম করেলন। ২১ তােত সদা ভু তার গ

হণ করেলন, আর সদা ভু মেন মেন বলেলন, “আিম মা েষর জ

মািটেক আর অিভশাপ দব না, কারণ বাল কাল পয মা েষর মেনর

ক না ; যমন করলাম, তমন আর কখনও সকল াণীেক ংস

করব না। ২২ যতিদন পিৃথবী থাকেব, ততিদন শস বানার ও শস

কাটার িদন এবং শীত ও উ াপ এবং ী কাল ও হম কাল এবং

িদন ও রাত, এই সম থেম যােব না।”

৯পের ঈ র নাহেক ও তাঁর ছেলেদরেক এই আশীবাদ করেলন ও

বলেলন, “ তামরা ফলবান ও ব বংশ হও, পিৃথবী ভিরেয় তােলা।

২ পিৃথবীর যাবতীয় াণী ও আকােশর যাবতীয় পািখ তামােদর

থেক ভয় ও াসযু হেব; সম মািটেত চলা জীব ও সমেু র সম

মাছ স সব তামােদরই হােত দওয়া আেছ। ৩ েত ক গমনশীল
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াণী তামােদর খাদ হেব; আিম সবজু গাছপালার মেতা স সকল

তামােদরেক িদলাম। ৪ িক ু াণসহ অথাৎ র সহ মাংস খও না।

৫আর তামােদর র পাত হেল আিম তামােদর ােণর পে তার

িতেশাধ অবশ ই নব; সকল প র কােছ তার িতেশাধ নব। এবং

মা েষর ভাই মা েষর কােছ আিম মা েষর ােণর িতেশাধ নব।”

৬ য কউ মা েষর র পাত করেব, মা েষর মাধ েম তার র পাত

করা যােব; কারণ ঈ র িনেজর িতমিূ েত মা ষেক িনমাণ কেরেছন।

৭ তামরা ফলবান ও ব বংশ হও, পিৃথবীেক াণীময় কর, ও তার

মেধ বেড় ওঠ। ৮ পের ঈ র নাহেক ও তাঁর স ী ছেলেদরেক

বলেলন, ৯ “ দখ, তামােদর সে , তামােদর আগামী বংেশর সে

ও তামােদর স ী যাবতীয় াণীর সে , ১০ পািখ এবং প পাল ও

ব প , পিৃথবীেত অবি ত যত াণী জাহাজ থেক বর হেয়েছ,

তােদর সে আিম আমার িনয়ম ি র কির। ১১আিম তামােদর সে

আমার িনয়ম ি র কির; ব ার মাধ েম সম াণী আর ংস হেব

না এবং পিৃথবীর িবনােশর জ জল াবন আর হেব না।” ১২ ঈ র

আরও বলেলন, “আিম তামােদর সে ও তামােদর স ী যাবতীয়

াণীর সে িচর ায়ী পু ষ পর রার জ য িনয়ম ি র করলাম,

তাঁর িচ এই।” ১৩আিম মেঘ িনেজর মঘধ াপন কির, সটাই

পিৃথবীর সে আমার িনয়েমর িচ হেব। ১৪ যখন আিম পিৃথবীর

উপের মঘ আনব, তখন সই মঘধ মেঘ দখা যােব; ১৫তােত

তামােদর সে ও মাংিসক সম াণীর সে আমার য িনয়ম আেছ,

তা আমার রণ হেব এবং সকল াণীর িবনােশর জ জল াবন আর

হেব না। ১৬আর মঘধ হেল আিম তার িত দিৃ পাত করব; তােত

মাংিসক যত াণী পিৃথবীেত আেছ, তােদর সে ঈ েরর য িচর ায়ী

িনয়ম, তা আিম রণ করব। ১৭ ঈ র নাহেক বলেলন, “এিট একিট

িনয়েমর িচ যা আমার এবং পিৃথবীর সব াণীর সে ািপত হেব।”

১৮ নােহর য ছেলরা জাহাজ থেক বর হেলন, তাঁেদর নাম শম,

হাম ও যফৎ; সই হাম কনােনর বাবা। ১৯ এই িতনজন নােহর

ছেল; এেদরই বংশ সম পিৃথবীেত ছিড়েয় পড়ল। ২০ পের নাহ
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কৃিষকােজ যু হেয় আ ুেরর ত করেলন। ২১আর িতিন আ ুর রস

পান কের মাতাল হেলন এবং তাঁবরু মেধ িবব হেয় পড়েলন। ২২

তখন কনােনর বাবা হাম িনেজর বাবার উল তা দেখ বাইের িনেজর

ই ভাইেক বলল। ২৩ তােত শম ও যফৎ কাপড় িনেয় িনেজেদর

কাঁেধ রেখ িপছেন হঁেট বাবার উল তা ঢেক িদেলন; িপছন িদেক

মখু থাকােত তাঁরা িপতার উল তা দখেলন না। ২৪ পের নাহ আ ুর

রেসর ঘমু থেক জেগ উেঠ তাঁর িত ছাট ছেলর আচরণ জানেত

পারেলন। ২৫আর িতিন বলেলন, “কনান অিভশ হাক, স িনেজর

ভাইেদর দাসা দাস হেব।” ২৬ িতিন আরও বলেলন, “ শেমর ঈ র

সদা ভু ধ ; কনান তার দাস হাক। ২৭ ঈ র যফৎেক িব ীণ

ক ন; স শেমর তাঁবেুত বাস ক ক, আর কনান তার দাস হাক।”

২৮জল াবেনর পের নাহ িতনেশা প াশ বছর জীিবত থাকেলন।

২৯ সব িমিলেয় নােহর নয়েশা প াশ বছর বয়স হেল তাঁর মতুৃ হল।

১০ নােহর ছেল শম, হাম ও যফেতর বংশ ব ৃ া এই। ব ার

পের তাঁেদর ছেলেমেয় জ াল। ২ যফেতর ছেল গামর, মােগাগ,

মাদয়, যবন, তূবল, মশক ও তীরস। ৩ গামেরর ছেল অি নস,

রীফৎ ও ৪ তাগম। যবেনর ছেল ইলীশা, তশীশ, ৫ িক ীম ও

দাদানীম। এই সম থেক জািতেদর ীপিনবাসীরা িনেজর িনেজর

দেশ িনেজর িনেজর ভাষা সাের িনেজর িনেজর জািতর নানা গা ীেত

িবভ হল। ৬আর হােমর ছেল শ, িমশর, পটু ও কনান। ৭

েশর ছেল সবা, হবীলা, স া, রয়মা ও স কা। রয়মার ছেল িশবা

ও দদান। ৮ িন দ েশর ছেল; িতিন পিৃথবীেত শি শালী হেত

লাগেলন। ৯ িতিন সদা ভুর সামেন শি শালী িশকারী হেলন; তার

জ লােক বেল, সদা ভুর সামেন শি শালী িশকারী িনে ােদর

তুল । ১০ িশিনয়র দেশ বািবল, এরক, অ দ ও কলনী, এই সব

জায়গা তাঁর রােজ র থম অংশ িছল। ১১ সই দশ থেক িতিন

অশেূর িগেয় নীনবী, ১২ রহেবাৎপরুী, কলহ এবং নীনবী ও কলেহর

মাঝখােন রষন প ন করেলন; ওটা মহানগর। ১৩ আর লদূীয়,

অনামীয়, ১৪ লহাবীয়, ন হীয়, পে াষীয়, পেল ীয়েদর পবূপু ষ
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কসলহূীয় এবং ক রীয়, এই সব িমশেরর স ান। ১৫ এবং কনােনর

বড় ছেল সীদন, তারপর হৎ, ১৬ িযবষূীয়, ইেমারীয়, িগগাশীয়,

১৭ িহ ীয়, অকীয়, সীনীয়, ১৮অবদীয়, সমারীয় ও হমাতীয়। পের

কনানীয়েদর গা ী সকল িব ািরত হল। ১৯ সীেদান থেক গরােরর

িদেক ঘসা পয এবং সেদাম, ঘেমারা, অদমা ও সেবায়ীেমর িদেক

লাশা পয কনানীয়েদর সীমা িছল। ২০ িনেজর িনেজর গা ী, ভাষা,

দশ ও জািত অ সাের এই সব হােমর ছেল। ২১ য শম এবােরর

সব লাকেদর পবূপু ষ, আর যফেতর বড় ভাই, তাঁরও ছেলেমেয়

িছল। ২২ শেমর এই সকল ছেল এলম, অশরূ, অফকষদ, লদূ

ও অরাম। ২৩ অরােমর স ান ঊষ, হূল, গথর ও মশ। ২৪আর

অফকষদ শলেহর জ িদেলন ও শলহ এবােরর জ িদেলন। ২৫

এবােরর ই ছেল; এেকর নাম পলগ [িবভাগ], কারণ সই িদেনর

পিৃথবী ভাগ হল। তাঁর ভাইেয়র নাম য ন। ২৬ য ন অলেমাদদ,

শলফ, হৎসমাবৎ, যরহ, ২৭ হেদারাম, উষল, িদ , ২৮ ওবল,

অবীমােয়ল, িশবা, ২৯ ওফীর, হবীলা ও যাবেবর বাবা হেলন। এরা

সবাই য েনর ছেল। ৩০ মষা থেক পবূিদেকর সফার পবত পয

তােদর বসিত িছল। ৩১ িনেজর িনেজর গা ী, ভাষা, দশ ও জািত

অ সাের এই সকল শেমর ছেল। ৩২ িনেজর িনেজর বংশ ও জািত

অ সাের এরা নােহর ছেলেদর গা ী এবং ব ার পের এেদর থেক

তরী নানা জািত পিৃথবীেত ভাগ হল।

১১ সম পিৃথবীেত এক ভাষা ও একই কথা িছল। ২ পের লােকরা

পবূিদেক ঘরুেত ঘরুেত িশিনয়র দেশ এক সমভূিম পেয় স জায়গায়

বাস করল; ৩আর এেক অপরেক বলল, “এস, আমরা ইট তরী

কের আ েন পাড়াই,” তােত তােদর পাথেরর পিরবেত ইট ও চূেনর

পিরবেতআলকাতরা িছল। ৪পের তারা বলল, “এস, আমরা িনেজেদর

জ এক শহর ও আকাশেক নাগাল পেত পাের এমন এক উঁচু বািড়

(িমনার) তরী কের িনেজেদর নাম িবখ াত কির, যিদ সম পিৃথবীেত

ছিড়েয় িছিটেয় পিড়।” ৫ পের মা েষরা য শহর ও উঁচু বািড় (িমনার)

তরী করিছল, তা দখেত সদা ভু নেম এেলন। ৬আর সদা ভু
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বলেলন, “ দখ, তারা সবাই এক জািত ও এক ভাষাবাদী; এখন এই

কােজ যু হল; এর পের যা িকছু করেত ই া করেব, তা থেক তারা

থেম যােব না। ৭ এস, আমরা িনেচ িগেয়, সই জায়গায় তােদর

ভাষার ভদ জ াই, যন তারা এক জন অে র ভাষা বঝুেত না

পাের।” ৮আর সদা ভু সখান থেক সম পিৃথবীেত তােদরেক

িছ িভ করেলন এবং তারা শহর তরী করা থেক থেম গল। ৯

এই জ সই শহেরর নাম বািবল [ ভদ] হল; কারণ সই জায়গায়

সদা ভু সম পিৃথবীর ভাষার ভদ জি েয়িছেলন এবং সখান থেক

সদা ভু তােদরেক সম পিৃথবীেত িছ িভ কেরিছেলন। ১০ শেমর

বংশ‐ব ৃ া এই। শম একেশা বছর বয়েস, ব ার ই বছর পের,

অফকষেদর জ িদেলন। ১১অফকষেদর জ িদেল পর শম পাঁচেশা

বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ১২অফকষদ

পঁয়ি শ বছর বয়েস শলেহর জ িদেলন। ১৩ শলেহর জ িদেল

পর অফকষদ চারেশা িতন বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র

জ িদেলন। ১৪ শলহ ি শ বছর বয়েস এবােরর জ িদেলন। ১৫

এবােরর জ িদেল পর শলহ চারেশা িতন বছর জীিবত থেক আরও

ছেলেমেয়র জ িদেলন। ১৬এবর চৗি শ বছর বয়েস পলেগর

জ িদেলন। ১৭ পলেগর জ িদেল পর এবর চারেশা ি শ বছর

জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ১৮ পলগ ি শ বছর

বয়েস িরয়রূ জ িদেলন। ১৯ িরয়রূ জ িদেল পর পলগ ইেশা নয়

বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ২০ িরয়ূ বি শ

বছর বয়েস স েগর জ িদেলন। ২১ স েগর জ িদেল পর িরয়ূ

েশা সাত বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ২২

স গ ি শ বছর বয়েস নােহােরর জ িদেলন। ২৩ নােহােরর জ

িদেল পর স গ েশা বছর জীিবত থেক আরও ছেলেমেয়র জ

িদেলন। ২৪ নােহার উনি শ বছর বয়েস তরেহর জ িদেলন। ২৫

তরেহর জ িদেল পর নােহার একেশা উিনশ বছর জীিবত থেক

আরও ছেলেমেয়র জ িদেলন। ২৬ তরহ স র বছর বয়েস অ াম,

নােহার ও হারেণর জ িদেলন। ২৭ তরেহর বংশ ব ৃ া এই। তরহ
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অ াম, নােহার ও হারেণর জ িদেলন। ২৮আর হারণ লােটর জ

িদেলন। িক ু হারণ িনেজর বাবা তরেহর সামেন িনেজর জ ান

কলদীয় দেশর ঊের াণত াগ করেলন। ২৯অ াম ও নাহর উভেয়ই

িবেয় করেলন; অ াহােমর ীর নাম সারী ও নােহােরর ীর নাম

িমলকা। এই ী হারেণর মেয়; হারণ িমলকার ও িয ার বাবা। ৩০

সারী ব া িছেলন, তাঁর স ান হল না। ৩১আর তরহ িনেজর ছেল

অ ামেক ও হারেণর ছেল িনেজর নািত লাটেক এবং অ াহােমর ী

সারী না ী ছেলর ীেক সে িনেলন; তাঁরা একসে কনান দেশ

যাবার জ কলদীয় দেশর ঊর থেক যা া করেলন; আর হারণ নগর

পয িগেয় সখােন বাস করেলন। ৩২ পের তরেহর েশা পাঁচ বছর

বয়স হেল হারেণ তাঁর মতুৃ হল।

১২ সদা ভু অ ামেক বলেলন, “তুিম িনেজর দশ, আ ীয় ও বাবার

বািড় ছেড় িদেয়, আিম য দশ তামােক দখাই, সই দেশ চল। ২

আিম তামার থেক এক মহাজািত সিৃ করব এবং তামােক আশীবাদ

কের তামার নাম মহৎ করব, তােত তুিম আশীবােদর আকর হেব। ৩

যারা তামােক আশীবাদ করেব, তােদরেক আিম আশীবাদ করব,

য কউ তামােক অিভশাপ দেব, তােক আিম অিভশাপ দব এবং

তামােত পিৃথবীর যাবতীয় গা ী আশীবাদ পােব।” ৪ পের অ াম

সদা ভুর সই বাক া সাের যা া করেলন এবং লাটও তাঁর সে

গেলন। হারন থেক চেল যাবার িদন অ ােমর পঁচা র বছর বয়স

িছল। ৫অ াম িনেজর ী সারীেক ও ভাইেয়র ছেল লাটেক এবং

হারেণ তাঁরা য ধন উপাজন কেরিছেলন ও য াণীেদরেক লাভ

কেরিছেলন, স সম িনেয় কনান দেশ যাওয়ার জ যা া করেলন

এবং কনান দেশ আসেলন। ৬আর অ াম দশ িদেয় যেত যেত

িশিখেম, মািরর এেলান গােছর কােছ উপি ত হেলন। ঐ িদেনর

কনানীেয়রা সই দেশ বাস করত। ৭ পের সদা ভু অ ামেক দখা

িদেয় বলেলন, “আিম তামার বংশেক এই দশ দব,” তখন সই

জায়গায় অ াম সদা ভুর উে েশ এক য েবিদ করেলন, িযিন

তাঁেক দশন িদেয়িছেলন। ৮ পের িতিন ঐ জায়গা ত াগ কের পবেত
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িগেয় বেথেলর পবূ িদেক িনেজর তাঁবু াপন করেলন; তার পি েম

বেথল ও পবূ িদেক অয় িছল; িতিন স জায়গায় সদা ভুর উে েশ

এক য েবিদ িনমাণ করেলন ও সদা ভুর নােম ডাকেলন। ৯ পের

অ াম েম েম দি ণ িদেক গেলন। ১০আর দেশ দূিভ হল,

তখন অ াম িমশের বাস করেত যা া করেলন; কারণ [কনান] দেশ

ভারী দূিভ হেয়িছল। ১১আর অ াম যখন িমশের েবশ করেত

উদ ত হন, তখন িনেজর ী সারীেক বলেলন, “ দখ, আিম জািন, তুিম

দখেত রী; ১২ এ কারণ িমশরীেয়রা যখন তামােক দেখ বলেব,

‘এ তাঁর ী,’ এবং আমােক হত া করেব, আর তারা তামােক জীিবত

রাখেব। ১৩অ েরাধ কের, এই কথা বেলা য, তুিম আমার বান;

যন তামার অ েরােধ আমার ভােলা হয়, তামার জ আমার াণ

বাঁেচ।” ১৪ পের অ াম িমশের েবশ করেল িমশরীেয়রা ঐ ীেক

খবু রী দখল। ১৫আর ফেরৗেণর সামেন তাঁর শংসা করেলন;

তাঁেত সই ীেক ফেরৗেণর বািড়েত িনেয় যাওয়া হল। ১৬আর তাঁর

অ েরােধ িতিন অ ামেক আদর করেলন; তােত অ াম মষ, গ ,

গাধা এবং দাস দাসী গাধী ও উট পেলন। ১৭ িক ু অ ােমর ী সারীর

জ সদা ভু ফেরৗণ ও তাঁর পিরবােরর ওপের ভারী ভারী উৎপাত

ঘটােলন। ১৮ তােত ফেরৗণ অ ামেক ডেক বলেলন, “আপিন আমার

সে এ িক ব বহার করেলন? উিন আপনার ী, এ কথা আমােক

কন বেলনিন? ১৯ ওনােক আপনার বান কন বলেলন? আিম তা

ওনােক িবেয় করার জ িনেয়িছলাম। এখন আপনার ীেক িনেয় চেল

যান।” ২০ তখন ফেরৗণ লাকেদরেক তাঁর িবষেয় আেদশ িদেলন,

আর তারা সব িকছুর সে তাঁেক ও তাঁর ীেক িবদায় করল।

১৩পের অ াম ও তাঁর ী সম স ি িনেয় লােটর সে িমশর

থেক [কনান দেশর] দি ণা েল যা া করেলন। ২অ াম প ধেন

ও সানা পােত খবু ধনবান িছেলন। ৩ পের িতিন দি ণ থেক

বেথেলর িদেক যেত যেত বেথেলর ও অেয়র মাঝখােন য জায়গায়

আেগ তাঁর তাঁবু িছল, ৪ সই জায়গায় িনেজর আেগ িনমাণ করা

য েবিদর কােছ উপি ত হেলন; সখােন অ াম সদা ভুর নােম
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ডাকেলন। ৫আর অ ােমর সহযা ী লােটরও অেনক ভড়া ও গ

এবং লাক িছল। ৬আর সই দেশ একসে তােদর বসবাস করা হল

না, কারণ তাঁেদর চুর স ি থাকােত তাঁরা একসে বাস করেত

পারেলন না। ৭আর অ ােমর প পালকেদর ও লােটর প পালকেদর

পর র ঝগড়া হল। ঐ িদেনর সই দেশ কনানীেয়রা ও পিরষীেয়রা

বাস করত। ৮ তােত অ াম লাটেক বলেলন, “অ েরাধ কির, তামার

ও আমার মেধ এবং তামার প পালকেদর ও আমার প পালকেদর

মেধ ঝগড়া না হাক; কারণ আমরা পর র ািত। ৯ তামার

সামেন িক সম দশ নই? অ েরাধ কির, আমার থেক আলাদা

হও; হয়, তুিম বােম যাও, আিম দি েণ যাই; নয়, তুিম দি েণ যাও,

আিম বােম যাই।” ১০ তখন লাট চাখ তুেল দখেলন, য েনর সম

অ ল সায়র পয সব জায়গা সজল, সদা ভুর বাগােনর মেতা,

িমশর দেশর মেতা, কারণ সইিদেনর সদা ভু সেদাম ও ঘেমারা

িবন কেরনিন। ১১অতএব লাট িনেজর জ য েনর সব অ ল

বেছ িনেয় পবূিদেক চেল গেলন; এই ভােব তাঁরা পর র আলাদা

হেলন। ১২অ াম কনান দেশ থাকেলন এবং লাট সই অ েলর

নগর িলর মেধ থেক সেদাম পয তাঁবু াপন করেত লাগেলন।

১৩ সেদােমর লােকরা অেনক ও সদা ভুর িব ে অেনক পাপ

কেরিছল। ১৪অ াম থেক লাট আলাদা হেল পর সদা ভু অ ামেক

বলেলন, “ চাখ তুেল এই য জায়গায় তুিম আছ, এই জায়গা থেক

উ র দি েণ ও পবূ পি েম দেখা; ১৫কারণ এই য সম দশ

তুিম দখেত পা , এটা আিম তামােক ও যেুগ যেুগ তামার বংশেক

দব। ১৬আর পিৃথবীর ধেূলার মেতা তামার বংশ বিৃ করব; কউ

যিদ পিৃথবীর ধেূলা ণেত পাের, তেব তামার বংশও গানা যােব।

১৭ ওঠ, এই দেশর দঘ ও অ সাের ঘেুর দখ, কারণ আিম

তামােকই এটা দব।” ১৮ তখন অ াম তাঁবু তুেল িহে ােণ অবি ত

মি র এেলান বেনর কােছ িগেয় বাস করেলন এবং সখােন সদা ভুর

উে েশ এক য েবিদ িনমাণ করেলন।
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১৪ িশিনয়েরর অ াফল রাজা, ই াসেরর অিরেয়াক রাজা, এলেমর

কদলােয়ামর রাজা এবং গায়ীেমর িতিদয়ল রাজার িদেনর ২ঐ রাজারা

সেদােমর রাজা িবরা, ঘেমারার রাজা িবসা, অদমার রাজা িশনাব,

সেবািয়েমর রাজা িশেমবর ও বলার অথাৎ সায়েরর রাজার সে

যু করেলন। ৩এরা সবাই িসি ম উপত কােত অথাৎ লবণসমেু

জেড়া হেয়িছেলন। ৪এরা বােরা বছর পয কদরলায়েমর দাসে

থেক তেরা বছের িবে াহী হন। ৫ পের চাে া বছের কদরলায়েমর

ও তাঁর স ী রাজারা এেস অ েরাৎ কণিয়েম রফায়ীয়েদরেক, হেম

ষীয়েদরেক, শািব ৬ িকিরয়াথিয়েম এমীয়েদরেক ও া েরর পােশ

এল‐পারন পয সয়ীর পবেত সখানকার হারীয়েদরেক আঘাত

করেলন। ৭ পের সখান থেক িফের ঐনিম েট অথাৎ কােদশ

িগেয় অমােলকীয়েদর সম দশেক এবং হৎসেসান‐তামর িনবাসী

ইেমারীয়েদরেক আঘাত করেলন। ৮আর সেদােমর রাজা, ঘেমারার

রাজা, অদমার রাজা, সেবািয়েমর রাজা ও বলার অথাৎ সায়েরর রাজা

বর হেয় ৯ এলেমর কদলােয়ামর রাজার, গায়ীেমর িতিদয়ল রাজার,

িশিনয়েরর অ াফল রাজার ও ই াসেরর অিরেয়াক রাজার সে , পাঁচ

জন রাজা চারজন রাজার সে যু করার জ িস ীম উপত কােত

সনা াপন করেলন। ১০ঐ িস ীম উপত কােত আলকাতরার অেনক

খাত িছল; আর সেদাম ও ঘেমারার রাজারা পািলেয় গেলন ও তাঁর

মেধ পেড় গেলন এবং অবিশে রা পবেত পািলেয় গেলন। ১১

আর শ রা সেদাম ঘেমারার সম স িত ও খাদ ব িনেয় চেল

গেলন। ১২ িবেশষত তাঁরা অ ােমর ভাইেয়র ছেল লাটেক ও তাঁর

স িত িনেয় গেলন, কারণ িতিন সেদােম বাস করিছেলন। ১৩

তখন এক জন পলাতক ই ীয় অ ামেক খবর িদল; ঐ িদেনর িতিন

ইে ােলর ভাই ও আেনেরর ভাই ইেমারীয় মি র এেলান বেন বাস

করিছেলন এবং তাঁরা অ ােমর সে যু িছেলন। ১৪অ াম যখন

নেলন, তার আ ীয় ধরা পেড়েছন, তখন িতিন বািড়েত জ ােনা

িতনেশা আঠােরা জন িশ ণ া দাসেক িনেয় দান পয তাড়া কের

গেলন। ১৫ পের রােত িনেজর দাসেদরেক ই দেল ভাগ কের িতিন
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শ েদরেক আঘাত করেলন এবং দে শেকর উ ের অবি ত হাবা

পয তািড়েয় িদেলন ১৬এবং সকল স িত, আর িনেজর আ ীয়

লাট ও তাঁর স ি এবং ীেলাকেদরেক ও লাক সকলেক িফিরেয়

আনেলন। ১৭অ াম কদলােয়মরেক ও তাঁর স ী রাজােদর জয় কের

িফের আসেল পর, সেদােমর রাজা তাঁর সে দখা করেত শাবী

তলভূিমেত অথাৎ রাজার তলভূিমেত গেলন ১৮এবং শােলেমর রাজা

ম ীেষদক িট ও আ ুর রস বর কের আনেলন, িতিন সবশি মান

ঈ েরর যাজক। ১৯ িতিন অ ামেক আশীবাদ করেলন, বলেলন,

“অ াম গমেতর সিৃ ক া সবশি মান ঈ েরর আশীবাদযু হান,

২০আর সবশি মান ঈ র ধ হান, িযিন তামার িবপ েদরেক

তামার হােত িদেয়েছন।” তখন অ াম সম েব র দশমাংশ তােক

িদেলন। ২১আর সেদােমর রাজা অ ামেক বলেলন, “সব লাকজনেক

আমােক িদন, স ি িনেজর জ িনন।” ২২ তখন অ াম সেদােমর

রাজােক উ র করেলন, “আিম গমেতর অিধকারী সবশি মান ঈ র

সদা ভুর উে েশ হাত উিঠেয় বলিছ, ২৩আিম আপনার িকছুই

নব না, এক গািছ েতা িক জেুতার িফেতও নব না; যিদ আপিন

বেলন, আিম অ ামেক ধনবা কেরিছ। ২৪ কবল [আমার] যবুকরা যা

খেয়েছ তা নব এবং য ব ি রা আমার সে িগেয়িছেলন, আেনর,

ইে াল ও মি , তাঁরা িনেজর িনেজর া অংশ হণ ক ন।”

১৫ঐ ঘটনার পের দশেন সদা ভুর বাক অ ােমর কােছ উপি ত

হল, িতিন বলেলন, “অ াম, ভয় কর না, আিমই তামার ঢাল ও

তামার মহাপরু ার।” ২ অ াম বলেলন, “ হ ভু সদা ভু, তুিম

আমােক িক দেব? আিম তা িনঃস ান হেয় মারা যাি এবং এই

দে শকীয় ইলীেয়ষর আমার বািড়র উ রািধকারী।” ৩আর অ াম

বলেলন, “ দখ, তুিম আমােক স ান িদেল না এবং আমার গেৃহর এক

জন আমার উ রািধকারী হেব। ৪তখন দখ, তাঁর কােছ সদা ভুর

বাক উপি ত হল, যমন ঐ ব ি তামার উ রািধকারী হেব না,

িক ু য তামার ঔরেস জ ােব, সই তামার উ রািধকারী হেব।”

৫ পের িতিন তাঁেক বাইের এেন বলেলন, “তুিম আকােশর িদেক
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দেখ যিদ তারা ণেত পার, তেব েন বল; িতিন তাঁেক আরও

বলেলন এইরকম তামার বংশ হেব।” ৬ তখন িতিন সদা ভুেত

িব াস করেলন, আর সদা ভু তাঁর পে তা ধাি কতা বেল গণনা

করেলন। ৭আর তাঁেক বলেলন, “িযিন তামার অিধকােরর জ এই

দশ দেবন বেল কলদীয় দেশর ঊর থেক তামােক বর কের

এেনেছন, সই সদা ভু আিম।” ৮ তখন িতিন বলেলন, “ হ ভু

সদা ভু, আিম য এর অিধকারী হব, তা িকভােব জানব?” ৯ িতিন

তাঁেক বলেলন, “তুিম িতন বছেরর এক গ , িতন বছেরর এক ছাগল,

িতন বছেরর একিট ভড়া এবং এক ঘঘুু ও এক পায়রার বা া আমার

কােছ আন।” ১০ পের িতিন ঐ সব তাঁর কােছ এেন েটা কের টুকেরা

করেলন এবং এক এক টুকেরার আেগ অ অ টুকেরা রাখেলন,

িক ু পািখেদরেক ই টুকেরা করেলন না। ১১ পের িহং পািখরা সই

মতৃ প েদর ওপের পড়েল অ াম তােদরেক তািড়েয় িদেলন। ১২পের

সূয অ যাবার িদেনর অ াম গভীরভােব ঘিুমেয় পড়েলন; আর দখ,

িতিন ভেয় ও ভয় ার অ কাের ম হেলন। ১৩ তখন িতিন অ ামেক

বলেলন, িন য় জেনা, তামার বংশধেররা পরেদেশ বাসী থাকেব

এবং িবেদশী লাকেদর দাস করেব ও লােক তােদরেক চারেশা

বছর পয ঃখ দেব; ১৪আবার তারা য জািতর দাস হেব, আিমই

তাঁর িবচার করব; তারপের তাঁরা যেথ স ি িনেয় বর হেব। ১৫

আর তুিম শাি েত িনেজর পবূপু ষেদর কােছ যােব ও ভােলাভােব

ব ৃ অব ায় কবর া হেব। ১৬আর [ তামার বংেশর] চতুথ পু ষ

এই দেশ িফের আসেব; কারণ ইেমারীয়েদর অপরাধ এখনও স ণূ

হয়িন। ১৭ পের সূয অ হেল ও অ কার হেল দখ, ধাঁয়াযু উ ন

ও জল বািত ঐ িট টুকেরার মধ িদেয় চেল গল। ১৮ সই িদন

সদা ভু অ ােমর সে িনয়ম ি র কের বলেলন, “আিম িমশেরর নদী

থেক মহানদী, ফরাৎ নদী পয এই দশ তামার বংশেক িদলাম;

১৯ কিনয়, কিনষীয়, কদেমানীয়, ২০ িহ ীয়, পিরষীয়, রফারীয়, ২১

ইেমারীয়, কনানীয়, িগগাশীয় ও িযবষুীয় লাকেদর দশ িদলাম।”
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১৬অ ােমর ী সারী িনঃস ানা িছেলন এবং হাগার নােম তাঁর এক

িমশরীয় দাসী িছল। ২ তােত সারী অ ামেক বলেলন, “ দখ, সদা ভু

আমােক ব া কেরেছন; অ েরাধ কির, তুিম আমার দাসীর কােছ

যাও; িক জািন, এর ারা আিম স ান লাভ করেত পারব।” তখন

অ াম সারীর বােক রািজ হেলন। ৩এই ভােব কনান দেশ অ াম

দশ বছর বাস করেল পর অ ােমর ী সারী িনেজর দাসী িমশরীয়

হাগারেক িনেয় িনেজর ামী অ ােমর সে িববাহ িদেলন। ৪ পের

অ াম হাগােরর কােছ গেল স গভবতী হল এবং িনেজর গভ হেয়েছ

দেখ িনজ ক ীেক তু ান করেত লাগল। ৫ তােত সারী অ ামেক

বলেলন, “আমার উপের করা এই অ ায় তামার উপেরই ফলকু;

আিমই িনেজর দাসীেক তামার হােত িদেয়িছলাম, স িনেজেক

গভবতী দেখ আমােক তু ান করেছ; সদা ভুই তামার ও আমার

িবচার ক ন!” ৬ তখন অ াম সারীেক বলেলন, “ দখ, তামার দাসী

তামারই হােত; তামার যা ভাল মেন হয়, তার িত তাই কর।”

তােত সারী হাগারেক ঃখ িদেলন, আর স তাঁর কাছ থেক পািলেয়

গল। ৭ পের সদা ভুর দূত ম াে র মেধ এক জেলর উ ইেয়র

কােছ, েরর পেথ য উ ই আেছ, ৮ তার কােছ তােক পেয় বলেলন,

“ হ সারীর দাসী হাগার, তুিম কাথা থেক আসেল? এবং কাথায়

যােব?” তােত স বলল, “আিম িনেজর ক ী” ৯ সারীর কাছ থেক

পালাি । তখন সদা ভুর দূত তােক বলেলন, “তুিম িনেজর ক ীর

কােছ িফের যাও এবং িনেজেক সমপণ কের তার অধীেন থাক।” ১০

সদা ভুর দূত তােক আরও বলেলন, “আিম তামার বংেশর এমন

বিৃ করব য, গণনা করা যােব না।” ১১ সদা ভুর দূত তােক আরও

বলেলন, “ দখ, তামার গভ হেয়েছ, তুিম ছেল জ দেব ও তার

নাম ই ােয়ল [ঈ র েনন] রাখেব, কারণ সদা ভু তামার ঃখ

নেলন।” ১২আর স ব গাধার মেতা মা ষ হেব; তার হাত সবার

িব ও সবার হাত তার িব হেব; স তার সব ভাইেদর সামেন

বাস করেব। ১৩ পের হাগার, িযিন তার সে কথা বলেলন, “ সই

সদা ভুর এই নাম রাখল, তুিম দশনকারী ঈ র;” কারণ স বলল,
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“িযিন আমােক দেখন, আিম িক এই জায়গােতই তাঁর দশন কেরিছ?”

১৪ এই কারেণ সই েপর নাম বর‐লহয়‐রয়ী হল; দখ, তা কােদশ

ও বরেদর মেধ রেয়েছ। ১৫ পের হাগার অ ােমর জ ছেলর জ

িদল; আর অ াম হাগােরর গেভ জ ােনা িনেজর সই ছেলর নাম

ই ােয়ল রাখেলন। ১৬অ ােমর িছয়ািশ বছর বয়েস হাগার অ ােমর

জ ই ােয়লেক জ িদল।

১৭অ ােমর িনরান ই বছর বয়েস সদা ভু তাঁেক দশন িদেলন ও

বলেলন, “আিমই সবশি মান ঈ র, তুিম আমার সামেন যাতায়াত

কের িস হও। ২আর আিম তামার সে িনেজর িনয়ম ি র করব

ও তামার চুর পিরমােণ বংশ বিৃ করব।” ৩তখন অ াম উপড়ু

হেয় পড়েলন এবং ঈ র তাঁর সে আলাপ কের বলেলন, ৪ “ দখ,

আিমই তামার সে িনেজর িনয়ম ি র করিছ, তুিম ব জািতর

আিদিপতা হেব। ৫ তামার নাম অ াম আর থাকেব না, িক ু তামার

নাম অ াহাম হেব; কারণ আিম তামােক ব জািতর আিদিপতা

করলাম। ৬আিম তামােক অত ািধক পিরমােণ ফলবান করব এবং

তামার থেক ব জািত সিৃ করব; আর রাজারা তামার থেক সিৃ

হেব। ৭আিম তামার সে ও পু ষা েম তামার ভাবী বংেশর

সে য িনয়ম াপন করব, তা িচরকােলর িনয়ম হেব; কারণ আিম

তামার ঈ র ও তামার ভাবী বংেশর ঈ র হব। ৮আর তুিম এই

য কনান দেশ বাস করছ, এর স ণূ আিম তামােক ও তামার

ভাবী বংশেক িচর ায়ী অিধকােরর জ দব, আর আিম তােদর ঈ র

হব।” ৯ ঈ র অ াহামেক আরও বলেলন, “তুিমও আমার িনয়ম পালন

করেব; তুিম ও তামার ভাবী বংশ পু ষা েম তা পালন করেব। ১০

তামােদর সে ও তামার ভাবী বংেশর সে করা আমার য িনয়ম

তামরা পালন করেব, তা এই, তামােদর েত ক পু েষর কেছদ

হেব। ১১ তামরা িনেজর িনেজর িলে র মেুখর চামড়া কাটেব; সটাই

তামােদর সে আমার িনয়েমর িচ হেব। ১২ পু ষা েম তামার

েত ক ছেল স ােনর আট িদন বয়েস কেছদ হেব এবং যারা

তামার বংশ নয়, এমন অই দীয়েদর মেধ তামােদর বািড়েত
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জ ােনা িক া মলূ িদেয় কনা লােকেদরও কেছদ হেব। ১৩

তামার গহৃ জ ােনা িক া মলূ িদেয় কনা লােকর কেছদ অবশ

কতব ; আর তামােদর মাংেস অবি ত আমার িনয়ম িচরকােলর িনয়ম

হেব। ১৪ িক ু যার িলে র কেছদ না হেব, এমন কেছদ িবহীন

পু ষ িনেজর লােকেদর মধ থেক িবতািড়ত হেব; স আমার িনয়ম

ভ কেরেছ।” ১৫আর ঈ র অ াহামেক বলেলন, “তুিম তামার

ী সারীেক আর সারী বেল ডেকা না; তার নাম সারা [রাণী] হল।

১৬আর আিম তােক আশীবাদ করব এবং তা থেক এক ছেলও

তামােক দব; আিম তােক আশীবাদ করব, তােক স জািতর [আিদ‐

মা] করা হেব, তা থেক লাকেদর রাজারা সিৃ হেব।” ১৭ তখন

অ াহাম উপড়ু হেয় পেড় হাঁসেলন, মেন মেন বলেলন, “একেশা

বছর বয় পু েষর িক স ান হেব? আর ন ই বছর বয় া সারা

িক সব করেব?” ১৮ পের অ াহাম ঈ রেক বলেলন, “ই ােয়লই

তামার সামেন বঁেচ থা ক।” ১৯ তখন ঈ র বলেলন, “ তামার ী

সারা অবশ তামার জ ছেল সব করেব এবং তুিম তার নাম

ইসহাক [হাস ] রাখেব, আর আিম তার সে আমার িনয়ম াপন

করব, তা তার আগামী বংশধরেদর পে িচর ায়ী িনয়ম হেব। ২০

আর ই ােয়েলর িবষেয়ও তামার াথনা নলাম; দখ, আিম তােক

আশীবাদ করলাম এবং তােক ফলবান কের তার চুর পিরমােণ বংশ

বিৃ করব; তা থেক বােরািট রাজা সিৃ হেব ও আিম তােক বড় জািত

করব। ২১ িক ু আগামী বছেরর এই ঋতুেত সারা তামার জ যােক

সব করেব, সই ইসহােকর সে আিম আমার িনয়ম াপন করব।”

২২ পের কেথাপকথন শষ কের ঈ র অ াহােমর কাছ থেক উপের

চেল গেলন। ২৩ পের অ াহাম আপন ছেল। ই ােয়লেক ও িনেজর

গেৃহ জ ােনা ও মলূ িদেয় কনা সম লাকেক, অ াহােমর গেৃহ যত

পু ষ িছল, সই সকলেক িনেয় ঈ েরর আ া সাের সই িদেনর

তােদর িলে র মেুখর চামড়া কাটেলন। ২৪অ াহােমর িলে র মেুখর

চামড়া কাটার িদেনর তাঁর বয়স িনরান ই বছর। ২৫আর তাঁর ছেল

ই ােয়েলর িলে র মেুখর চামড়া কাটার িদেনর তাঁর বয়স তর বছর।



আিদপু ক 37

২৬ সই িদেনর ই অ াহাম ও তাঁর ছেল ই ােয়ল, উভেয়র কেছদ

হল। ২৭আর তাঁর গেৃহ জ ােনা এবং অই দীয়েদর কােছ মলূ িদেয়

কনা তাঁর গেৃহর সব পু েষরও কেছদ সই িদেনর হল।

১৮পের সদা ভু মি র এেলান বেনর কােছ তাঁেক দশন িদেলন।

িতিন িদেনর গরেমর িদেনর তাঁবরু য়ােরর মেুখ বেসিছেলন; চাখ

তুেল দখেলন। ২আর দখ, িতনেট পু ষ সামেন দাঁিড়েয় িছল।

দখেত পাওয়ার সে সে ই িতিন তাঁবরু য়ােরর মেুখ থেক তাঁেদর

কােছ দৗেড় িগেয় মািটেত ণাম করেলন। ৩ িতিন বলেলন, “ হ

ভু, অ েরাধ কির, যিদ আিম আপনার দিৃ েত অ েহর পা হেয়

থািক, তেব আপনার এই দােসর কাছ থেক যােবন না। ৪অ েরাধ

কির, অ জল এেন িদই, আপনারা পা ধেুয় এই গােছর তলায় িব াম

ক ন। ৫ িকছু খাবার এেন িদই, তা িদেয় াণ তৃ ক ন, পের

িনেজর পেথ এিগেয় যােবন; কারণ এরই জ িনেজর দােসর কােছ

এেসেছন।” তখন তাঁরা বলেলন, “যা বলেল, তাই কর।” ৬ তােত

অ াহাম তাড়াতািড় কের তাঁবেুত সারার কােছ িগেয় বলেলন, “শী

21 িকেলা উ ম ময়দা িনেয় মেখ গালা বািনেয় িট তরী কর।” ৭

পের অ াহাম দৗিড়েয় িগেয় প পাল থেক উৎকৃ কামল এক বাছুর

িনেয় দাসেক িদেল স তা তাড়াতািড় রা া করল। ৮ তখন িতিন দই,

ধ ও রা া মাংস িনেয় তাঁেদর সামেন িদেলন এবং তাঁেদর কােছ

ব ৃ তলায় দাঁড়ােলন ও তাঁরা ভাজন করেলন। ৯আর তাঁরা তাঁেক

িজ াসা করেলন, “ তামার ী সারা কাথায়?” িতিন বলেলন, “ দখনু,

িতিন তাঁবেুত আেছন।” ১০ িতিন বলেলন, “বস কােল আিম অবশ ই

তামার কােছ িফের আসব; আর দখ, তামার ী সারার এক ছেল

হেব।” এই কথা সারা দরজার িপছেন থেক নেলন। ১১ সই িদেনর

অ াহাম ও সারা অেনক বয় িছেলন; সারার স ান সব করার

বয়স পার হেয় িগেয়িছল। ১২অতএব সারা িনেজ মেন মেন হঁেস

বলেলন, “আমার এই শীণ দশার পের িক এমন আন হেব? আমার

ভুও তা ব ৃ ।” ১৩ তখন সদা ভু অ াহামেক বলেলন, “সারা কন

এই বেল হাঁসেলা য, ‘আিম িক সত ই সব করব, আিম য বড়ুী?’
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কান কাজ িক সদা ভুর অসাধ ? ১৪ সিঠক িদেনর এই ঋতু আবার

উপি ত হেল আিম তামার কােছ িফের আসব, আর সারার ছেল

হেব।” ১৫ তােত সারা অ ীকার কের বলেলন, “আিম হাঁিসিন; কারণ

িতিন ভয় পেয়িছেলন।” িতিন বলেলন, “না, অবশ ই হঁেসিছেল।”

১৬ পের সই ব ি রা সখান থেক উেঠ সেদােমর িদেক দখেলন,

আর অ াহাম তাঁেদরেক িবদায় িদেত তাঁেদর সে সে চলেলন।

১৭ িক ু সদা ভু বলেলন, “আিম যা করব, তা িক অ াহাম থেক

লকুাব? ১৮অ াহাম থেক মহান ও বলবান এক জািত সিৃ হেব এবং

পিৃথবীর যাবতীয় জািত তােতই আশীবাদ া হেব। ১৯ কারণ আিম

তােক জািনেয়িছ, যন স িনেজর ভাবী স ানেদর ও পিরবারেদরেক

আেদশ কের, যন তারা ধাি কতায় ও ায আচরণ করেত করেত

সদা ভুর পেথ চেল; এই ভােব সদা ভু যন অ াহােমর িবষেয় কিথত

িনেজর বাক সফল কেরন।” ২০ পের সদা ভু বলেলন, “কারণ

সেদােমর ও ঘেমারার কা া অত বিশ এবং তােদর পাপ অিতশয়

ভারী; ২১আিম নীেচ িগেয় দখব, আমার কােছ আসা কা া অ সাের

তারা স ণূ েপ কেরেছ িক না; যিদ না কের থােক, তা জানব।”

২২ পের সই ব ি রা সখান থেক িফের সেদােমর িদেক গেলন;

িক ু অ াহাম তখনও সদা ভুর সামেন দাঁিড়েয় থাকেলন। ২৩ পের

অ াহাম কােছ িগেয় বলেলন, “আপিন িক ে র সে ধািমকেকও

ংস করেবন? ২৪ সই নগেরর মেধ যিদ প াশ জন ধািমক পাওয়া

যায়, তেব আপিন িক সখানকার প াশ জন ধাি েকর অ েরােধ

সই জায়গার িত দয়া না কের তা িবন করেবন? ২৫ ে র সে

ধাি কেক ংস করা, এই রকম কাজ আপনার থেক দূের থা ক;

ধাি কেক ে র সমান করা আপনার কাছ থেক দূর থা ক। সম

পিৃথবীর িবচারক া িক ায়িবচার করেবন না?” ২৬ সদা ভু বলেলন,

“আিম যিদ সেদােমর মেধ প াশ জন ধািমক দিখ, তেব তােদর

অ েরােধ সই সম জায়গার িত দয়া করব।” ২৭অ াহাম উ র

কের বলেলন, “ দখনু, ধেূলা ও ছাইমা য আিম, আিম ভুর সে

কথা বলেত সাহসী হেয়িছ! ২৮ িক জািন, প াশ জন ধাি েকর পাঁচ
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জন কম হেব; সই পাঁচ জেনর অভােবর জ আপিন িক সম নগর

ংস করেবন?” িতিন বলেলন, “ সই জায়গায় পঁয়তাি শ জন পেল

আিম তা িবন করব না।” ২৯ িতিন তাঁেক আবার বলেলন, “ সই

জায়গায় যিদ চি শ জন পাওয়া যায়?” িতিন বলেলন, “ সই চি শ

জেনর জ তা করব না।” ৩০আবার িতিন বলেলন, “ ভু িবর

হেবন না, আিম আরও বিল; যিদ সখােন ি শ জন পাওয়া যায়?”

িতিন বলেলন, “ সখােন ি শ জন পেল তা করব না।” ৩১ িতিন

বলেলন, “ দখনু, ভুর কােছ আিম সাহসী হেয় আবার বিল, যিদ

সখােন িড় জন পাওয়া যায়?” িতিন বলেলন, “ সই িড় জেনর

অ েরােধ তা িবন করব না।” ৩২ িতিন বলেলন, “ ভু রাগ করেবন

না। আিম ধু মা আর একবার বলব; যিদ সখােন দশ জন পাওয়া

যায়?” িতিন বলেলন, “ সই দশ জেনর অ েরােধ তা ংস করব না।”

৩৩ তখন সদা ভু অ াহােমর সে কথাবাতা শষ কের চেল গেলন

এবং অ াহাম িনেজর জায়গায় িফের এেলন।

১৯পের স ােবলায় ঐ ই দূত সেদােম এেলন। তখন লাট

সেদােমর দরজার কােছ বেসিছেলন, আর তাঁেদরেক দেখ তাঁেদর

কােছ যাবার জ উঠেলন এবং মািটেত মখু িদেয় ণাম করেলন ২

িতিন বলেলন, “ হ আমার ভুরা, দখনু, অ েরাধ কির, আপনােদর

এই দােসর বািড়েত েবশ ক ন, রােত থা ন ও আপনার পা ধেুয়

িনন; পের সকােল উেঠ িনেজর যা ায় এিগেয় যােবন।” এবং তাঁরা

বলেলন, “না, আমরা চেকই রাত কাটাব।” ৩ িক ু লাট অিতির

আ হ দখাবার পর, তাঁরা তাঁর সে গেলন ও তাঁর বািড়েত েবশ

করেলন; তােত িতিন তাঁেদর জ খাবার তরী করেলন ও তাড়ীশূ

িট তরী করেলন, আর তাঁরা ভাজন করেলন। ৪ পের তাঁেদর

শায়ার আেগ ঐ নগেরর পু েষরা, সেদােমর যবুক ও ব ৃ সম লাক

চারিদক থেক এেস তাঁর বািড় িঘের ফলল ৫ তারা লাটেক ডেক

বলল, “আজ রাে য জন লাক তামার বািড়েত আসল, তারা

কাথায়? তােদরেক বার কের আমােদর কােছ আন, আমরা তােদর

পিরচয় নব।” ৬ তখন লাট ঘেরর দরজার বাইের তােদর কােছ
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এেস িনেজ পছেনর দরজা ব করেলন ৭ িতিন বলেলন, “ভাই সব,

অ েরাধ কির, এমন খারাপ ব বহার কর না। ৮ দখ, পু েষর পিরচয়

পায়িন এমন যবুতী আমার িট মেয় আেছ, তােদরেক তামােদর

কােছ আিন, তামােদর দিৃ েত যা ভাল, তা কর, িক ু সই ব ি েদর

িত িকছুই কর না, কারণ এই িদেনর তাঁরা আমার বািড়র ছায়ায়

আ য় িনেলন।” ৯তখন তারা বলল, “সের যা!” তারা আরও বলল,

“একজন িবেদশী িহসােব এখােন বাস করেত এেস এখন এ আমােদর

িবচারক া হল; এখন তােদর থেক তার িত আরও খারাপ ব বহার

করব।” তারা লােটর ওপের চাপ িদেত লাগল এবং তারা দরজা

ভা েত কােছ এল। ১০তখন সই ই ব ি হাত বািড়েয় লাটেক

ঘেরর মেধ িনেজেদর কােছ টেন িনেয় দরজা ব করেলন; ১১

এবং বািড়র দরজার কােছ ছাট িক বড় সব লাকেক অ তায় আহত

করেলন; তােত তারা দরজা খুঁজেত খুঁজেত পির া হল। ১২ পের

সই ব ি রা লাটেক বলেলন, “এই জায়গায় তামার আর ক ক

আেছ? তামার জামাই ও ছেল মেয় যত জন এই নগের আেছ,

স সকলেক এই জায়গা থেক িনেয় যাও। ১৩ কারণ আমরা এই

জায়গা ংস করব; কারণ সদা ভুর সামেন এই লাকেদর িবপরীেত

ভীষণ কা ার আওয়াজ উেঠেছ, তাই সদা ভু এটা ংস করেত

আমােদরেক পািঠেয়েছন।” ১৪ তখন লাট বাইের িগেয়, যারা তাঁর

মেয়েদরেক িবেয় কেরিছল, িনেজর সই জামাইেদরেক বলেলন,

“তাড়াতািড় ওঠ, এ জায়গা থেক বিরেয় যাও, কারণ সদা ভু এই

নগর ংস করেবন।” িক ু তাঁর জামাইরা তাঁেক উপহাসকারী বেল

মেন করল। ১৫ যখন ভাত হল সই দূেতরা লাটেক তাড়াতািড়

বলেলন, “ওঠ, তামার ীেক ও এই য মেয় িট এখােন আেছ,

এেদরেক িনেয় যাও, যিদ তামরা নগেরর অপরােধ িবন হও।” ১৬

িক ু িতিন এিদক‐ওিদক করেত লাগেলন; তােত তাঁর িত সদা ভুর

েহর জ সই ব ি রা তাঁর ও তাঁর ীর ও মেয় িটর হাত ধের

শহেরর বাইের িনেয় রাখেলন। ১৭ যখন তােদরেক বর কের িতিন

লাটেক বলেলন, “ াণর ার জ পািলেয় যাও! িপছন িদেক দখ
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না; অথবা সমতেল য কােনা জায়গায় থেকা না; পবেত পািলেয়

যাও, যােত িবন না হও।” ১৮ লাট তাঁেদরেক বলেলন, “ হ আমার

ভু, এমন না হাক। ১৯ দখনু, আপনার দাস আপনার কােছ অ হ

া হেয়েছ; আমার াণর া করােত আপিন আমার িত আপনার

মহাদয়া কাশ কেরেছন; িক ু আিম পবেত পালােত পাির না; িক

জািন, সই িবপদ এেস পড়েল আিমও মরব। ২০ দখনু, পালােনার

জ ঐ শহর কাছাকািছ, ওটা ছাট; ওখােন পালাবার অ মিত িদন,

তা হেল আমার াণ বাঁচেব; ওটা িক ছাট না?” ২১ িতিন বলেলন,

“ভাল, আিম এ িবষেয়ও তামার িত অ হ করিছ, ঐ য নগেরর

কথা বলেল, ওটা ংস করব না। ২২ তাড়াতািড়! ঐ জায়গায় পািলেয়

যাও, কারণ তুিম ঐ জায়গায় না পৗঁছােল আিম িকছু করেত পাির

না।” এই জ সই জায়গার নাম সায়র অথাৎ ু হল। ২৩ দেশর

উপর সূয উিদত হেল লাট সায়ের েবশ করেলন, ২৪এমন িদেনর

সদা ভু িনেজর কাছ থেক, আকাশ থেক, সেদােমর ও ঘেমারার

ওপের গ ক ওআ ন বষণ করেলন। ২৫ সই সব নগর, সম অ ল

নগরবাসী সব লাক ও সই ভূিমেত উৎপ সম ব ংস করেলন।

২৬ িক ু লােটর ী, য তাঁর িপছেন িছল, স িপছেনর িদেক তাকাল

এবং লবণ হেয় গল। ২৭আর অ াহাম খবু সকােল ঘমু থেক

উঠেলন এবং সই জায়গায় গেলন, আেগ য জায়গায় সদা ভু

দাঁিড়েয় িছেলন ২৮ সেদাম ও ঘেমারার িদেক ও সই অ েলর সব

ভূিমর িদেক চেয় দখেলন, আর দখ, ভািটর ধাঁয়ার মেতা সই

দেশর থেক ধাঁয়া উঠেছ। ২৯ এই ভােব সই অ েল অবি ত

সম নগেরর ংেসর িদেনর ঈ র অ াহামেক রণ করেলন। য য

নগের লাট বাস করেতন, সই সই নগেরর ংেসর িদেনর ংেসর

মধ থেক লাটেক পাঠােলন। ৩০ পের লাট ও তাঁর িট মেয়েক

িনেয় সায়র থেক পবেত উেঠ িগেয় সখােন থাকেলন; কারণ িতিন

সায়ের বাস করেত ভয় পেলন আর িতিন ও তাঁর সই ই মেয়

হার মেধ বাস করেলন। ৩১ পের তাঁর বড় মেয় ছাট মেয়েক

বলল, “আমােদর বাবা ব ৃ এবং জগৎ সংসােরর ব বহার অ সাের
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আমােদর সে স ক াপন করেত এ দেশ কান পু ষ নই; ৩২

এস, আমরা বাবােক আ ুর রস পান কিরেয় তাঁর সে শয়ন কির, এই

ভােব আমরা বাবার বংশ বিৃ কির।” ৩৩ তােত তারা সই রােত

িনেজেদর বাবােক আ ুর রস পান করাল, পের তাঁর বড় মেয় বাবার

সে শয়ন করেত গল; তাঁর শয়ন করা ও উেঠ যাওয়া লাট টর

পেলন না। ৩৪আর পরিদন বড় মেয়িট ছাট মেয়িটেক বলল,

“ দখ, গত রােত আিম বাবার সে শয়ন কেরিছলাম; এস, আমরা

আজ রােতও বাবােক আ ুর রস পান করাই; পের তুিম িগেয় তাঁর

সে শয়ন কর, এই ভােব বাবার বংশ র া করব।” ৩৫এই ভােব

তারা সই রােতও বাবােক আ ুর রস পান করাল; পের ছাট মেয়

উেঠ িগেয় তাঁর সে শয়ন করল; তার শয়ন করা ও উেঠ যাওয়া লাট

টর পেলন না। ৩৬ এই ভােব লােটর িট মেয়ই িনেজেদর বাবা

থেক গভবতী হল। ৩৭ পের বড় মেয় ছেলর জ িদেয় তার নাম

মায়াব রাখল; স এখনকার মায়াবীয়েদর আিদিপতা। ৩৮আর ছাট

মেয়িটও ছেলর জ িদেয় তার নাম িবন–অি রাখল, স এখনকার

অে ান‐ লাকেদর আিদবাবা।

২০আর অ াহাম সখান থেক দি ণ দেশ যা া কের কােদশ ও

শেূরর মাঝখােন থাকেলন ও গবাের বাস করেলন। ২আর অ াহাম

িনেজর ী সারার িবষেয় বলেলন, “এ আমার বান” তােত গবােরর

রাজা অবীেমলক লাক পািঠেয় সারােক হণ করেলন। ৩ িক ু রােত

ঈ র ে অবীেমলেকর কােছ এেস বলেলন, “ দখ, ঐ য নারীেক

হণ কেরছ, তার জ তামার মতুৃ হেব, কারণ স একজন লােকর

ী।” ৪ তখন অবীেমলক তাঁর কােছ যানিন; তাই িতিন বলেলন,

“ ভু, য জািত িনেদাষ, তােকও িক আপিন হত া করেবন?” ৫

সই ব ি িক আমােক বেলিন, এ আমার বান? এবং সই ীও

িক বেলিন, এ আমার ভাই? আিম যা কেরিছ, তা দেয়র সরলতায়

ও হােতর িনেদাষতায় কেরিছ। ৬তখন ঈ র ে তাঁেক বলেলন,

“তুিম দেয়র সরলতায় এ কাজ কেরছ, তা আিমও জািন এবং আমার

িব ে পাপ করেত আিম তামােক বারণ করলাম; এই জ তােক
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শ করেত িদলাম না। ৭অতএব, সই ব ি র ীেক িফিরেয় দাও,

কারণ স ভাববাদী; আর স তামার জ াথনা করেব, তােত তুিম

বাঁচেব; িক ু যিদ তােক িফিরেয় না দাও, তেব এটা জেন রাখ, তুিম

ও তামরা সকেলই িন য় মরেব।” ৮অবীেমলক খবু সকােল উেঠ

িনেজর সব দাসেক ডেক ঐ সম িববরণ তােদরেক বলেলন; তােত

তারা খবু ভয় পল। ৯ পের অবীেমলক অ াহামেক ডেক বলেলন,

“আপিন আমােদর সে এ িক ব বহার করেলন? আিম আপনার

কােছ িক দাষ কেরিছ য আপিন আমােক ও আমার রাজ েক এমন

মহাপাপ করেলন? আপিন আমার িত অ িচত কাজ করেলন।”

১০ অবীেমলক অ াহামেক বলেলন, “আপিন িক দেখিছেলন য,

এমন কাজ করেলন?” ১১তখন অ াহাম বলেলন, “আিম ভেবিছলাম,

এই জায়গায় িন য় ঈ র ভয় নই, তাই এরা হয়েতা আমার ীর

লােভ আমােক হত া করেব। ১২আর স অবশ ই আমার বান,

স আমার বাবার মেয় িক ু মােয়র নয়, পের আমার ী হল। ১৩

যখন ঈ র আমােক বাবার বািড় ছেড় যেত বেলিছেলন তখন আিম

তােক বেলিছলাম, তুিম আমার িত তামার এই দয়া করেত হেব,

আমরা য সম জায়গায় যাব আমার স ে বলেব, এ আমার ভাই।”

১৪ তখন অবীেমলক ভড়া, গ ও দাস দাসী এেন অ াহামেক দান

করেলন এবং তাঁর ী সারােকও িফিরেয় িদেলন; ১৫ অবীেমলক

বলেলন, “ দখনু, আমার দশ আপনার সামেন আেছ আপনার যখােন

ই া সখােন বাস ক ন।” ১৬আর িতিন সারােক বলেলন, “ দখনু,

আিম আপনার ভাইেক হাজার টুকেরা পা িদলাম; দখনু, আপনার

স ী সকেলর কােছ তা আপনার চােখর আবরণ প; সব িবষেয়

আপনার িবচার িন ি হল।” ১৭ পের অ াহাম ঈ েরর কােছ াথনা

করেলন, আর ঈ র অবীেমলকেক ও তাঁর ীেক ও তাঁর দাসীেদরেক

করেলন; তােত তারা সব করল। ১৮কারণ অ াহােমর ী সারার

জ সদা ভু অবীেমলেকর পিরবাের সম গভ রাধ কেরিছেলন।

২১সদা ভু িনেজর কথা অ যায়ী সারার য িনেলন; সদা ভু যা

বেলেছন, সারার িত তাই করেলন। ২ সারা গভবতী হেয় ঈ েরর
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বলা িনিদ িদেনর অ াহােমর ব ৃ বয়েস তাঁর জ একিট ছেলর জ

িদেলন। ৩অ াহাম সারার গভজাত িনেজর ছেলর নাম ই হাক অথাৎ

হাস , রাখেলন। ৪ পের ঐ ছেল ই হােকর আট িদন বয়েস অ াহাম

ঈ েরর আ া সাের তাঁর কেছদ করেলন। ৫ যখন ইসহােকর জ

হয়, তখন অ াহােমর একেশা বছর বয়স িছল। ৬আর সারা বলেলন,

“ঈ র আমােক হাঁসােলন; য কউ এটা নেব, স আমার সে

হাসেব।” ৭ িতিন আরও বলেলন, “সারা িশ েদরেক ন পান করােব,

এমন কথা অ াহামেক ক বলেত পারত? কারণ আিম তাঁর ব ৃ বয়েস

তাঁর জ ছেলর জ িদলাম!” ৮ পের বালকিট বড় হেয় ন পান

ত াগ করল এবং য িদন ই হাক ন পান ত াগ করল, সই িদন

অ াহাম মহােভাজ ত করেলন। ৯আর িম ীয়া হাগার অ াহােমর

জ য ছেলর জ িদেয়িছল, সারা তােক ঠা া করেত দখেলন। ১০

তােত িতিন অ াহামেক বলেলন, “তুিম ঐ দাসীেক ও ওর ছেলেক

তািড়েয় দাও; কারণ আমার ছেল ই হােকর সে ঐ দাসীর ছেল

উ রািধকারী হেব না।” ১১এই কথায় অ াহাম িনেজর ছেলর কারেণ

অিত ঃিখত হেলন। ১২ িক ু ঈ র অ াহামেক বলেলন, “ঐ বালেকর

কারেণ ও তামার ঐ দাসীর কারেণ ঃিখত হেয়া না; সারা তামােক

যা বলেছ, তার সই কথা শান; কারণ ই হােকর মাধ েম তামার

বংশ আখ াত হেব। ১৩আর ঐ দাসীর ছেল থেকও আিম এক

জািত তরী করব, কারণ স তামার বংশীয়।” ১৪ পের অ াহাম

ভারেবলায় উেঠ িট ও জেলর থিল িনেয় হাগােরর কাঁেধ িদেয়

ছেলিটেক সমপণ কের তােক িবদায় করেলন। তােত স চেল িগেয়

বর‐ শবা ম াে ঘেুর বড়াল। ১৫ যখন থিলর জল শষ হল,

তােত স এক ঝােপর নীেচ ছেলিটেক ফেল রাখল; ১৬ তারপর স

তার কাছ থেক িকছুটা দূের িগেয় বসল, কারণ স বলল, “ ছেলিটর

মতুৃ আিম দখব না।” আর স তার কাছ থেক দূের বেস উৈ ঃ ের

কাঁদেত লাগল। ১৭ ঈ র ছেলিটর বর নেলন; এবং ঈ েরর দূত

আকাশ থেক ডেক হাগারেক বলেলন, “হাগার, তামার িক হল? ভয়

কর না, ছেলিট যখােন আেছ, ঈ র সখান থেক তার রব নেলন;
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১৮ তুিম ওঠ, ছেলিটেক তােলা এবং তােক উৎসাহ দাও; কারণ

আিম তার মেধ িদেয় এক মহাজািত তরী করব।” ১৯তখন ঈ র

তার চাখ খেুল িদেলন এবং স এক জেলর েয়া দখেত পল।

স সখােন িগেয় জেলর থিলেত জল ভের ছেলিটেক পান করাল।

২০ পের ঈ র ছেলিটর সে িছেলন এবং স বড় হেয় উঠল। স

ম ভূিম থেক ধ কধারী হেয় উঠল। ২১ স পারন া ের বাস করল

এবং তার মা তার িবেয়র জ িমশর দশ থেক একিট মেয় আনল।

২২ঐ িদেনর অবীেমলক এবং তাঁর সনাপিত ফীেখাল অ াহামেক

বলেলন, “আপিন যা িকছু কেরন, স সব িকছুেতই ঈ র আপনার

স ী।” ২৩ “অতএব আপিন এখন এই জায়গায় ঈ েরর িদিব কের

আমােক বলনু য, আমার িত ও আমার ছেল ও বংশধরেদর

িত িব াসঘাতকতা করেবন না; আিম আপনার যমন চুি র িত

িব তা কেরিছ, আপিনও আমার িত ও আপনার বাস ান এই

দেশর িত সরকম চুি র িত িব তা করেবন।” ২৪ তখন

অ াহাম বলেলন, “শপথ করব।” ২৫ িক ু অবীেমলেকর দােসরা

একিট জলপণূ প সবেল অিধকার কেরিছল, এই জ অ াহাম

অবীেমলকেক অিভেযাগ করেলন। ২৬অবীেমলক বলেলন, “এই

কাজ ক কেরেছ, তা আিম জািন না; আপিনও আমােক জানানিন

এবং আিমও কবল আজ এ কথা নলাম।” ২৭ পের অ াহাম ভড়া

ও গ িনেয় অবীেমলকেক িদেলন এবং উভেয় একিট িনয়ম তরী

করেলন। ২৮আর অ াহাম পাল থেক সাতটা বা া ভড়া আলাদা

কের রাখেলন। ২৯অবীেমলক অ াহামেক িজ াসা করেলন, “আপিন

িক অেথ এই সাত বা া ভড়া আলাদা কের রাখেলন?” ৩০ িতিন

বলেলন, “আিম য এই েয়া খুঁেড়িছ, তাঁর মােণর জ আমার

থেক এই সাত বা া ভড়া আপনােক হণ করেত হেব।” ৩১ এজ

িতিন স জায়গার নাম বর‐ শবা [শপেথর েয়া] রাখেলন, কারণ

সই জায়গায় তাঁরা উভেয় শপথ করেলন। ৩২ এই ভােব তাঁরা বর‐

শবােত িনয়ম তরী করেলন এবং পের অবীেমলক ও তাঁর সনাপিত

ফীেখাল উেঠ পেল ীয়েদর দেশ িফের গেলন। ৩৩ পের অ াহাম
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বর‐ শবায় ঝাউগাছ রাপণ কের সই জায়গায় অন কাল ায়ী ঈ র

সদা ভুর নােম উপাসনা করেলন। ৩৪অ াহাম পেল ীয়েদর দেশ

অেনক িদন বাস করেলন।

২২এই সব ঘটনার পের ঈ র অ াহােমর পরী া করেলন। িতিন

তাঁেক বলেলন, “অ াহাম;” িতিন উ র করেলন, “এখােন আিম।”

২ তখন িতিন বলেলন, “তুিম িনেজর ছেলেক, তামার একমা

ছেলেক, যােক তুিম ভালবাস, সই ইসহাকেক িনেয় মািরয়া দেশ

যাও এবং সখানকার য এক পবেতর কথা আিম তামােক বলব,

তার উপের তােক হাম বিলর জ বিলদান কর।” ৩ পের অ াহাম

ভারেবলায় উেঠ গাধা সািজেয় ই জন দাস ও তাঁর ছেল ইসহাকেক

সে িনেলন, হােমর জ কাঠ কাটেলন, আর উেঠ ঈ েরর িনিদ

জায়গায় িদেক গেলন। ৪ ততৃীয় িদেনর অ াহাম চাখ তুেল দূর

থেক সই জায়গা দখেলন। ৫তখন অ াহাম িনেজর দাসেদরেক

বলেলন, “ তামরা এই জায়গায় গাধার সে থাক; আিম ও ছেলিট,

আমরা ঐ জায়গায় িগেয় াথনা কির, পের তামােদর কােছ িফের

আসব” ৬ তখন অ াহাম হােমর কাঠ িনেয় িনেজর ছেল ইসহােকর

কাঁেধ িদেলন এবং িনেজর হােত আ ন ও ছুির; জেনই একসে চেল

গেলন। ৭ ইসহাক িনেজর বাবা অ াহামেক বলেলন, “ হ আমার

বাবা।” িতিন বলেলন, “ হ আমার ছেল, দখ, এই আিম।” তখন িতিন

বলেলন, “এই দখনু, আ ন ও কাঠ, িক ু হােমর জ বা া ভড়া

কাথায়?” ৮অ াহাম বলেলন, “বৎস, ঈ র িনেজর হােমর জ

বা া ভড়া যাগােবন।” পের উভেয় একসে গেলন। ৯ ঈ েরর

িনিদ জায়গায় উপি ত হেল অ াহাম সখােন য েবিদ িনমাণ কের

কাঠ সাজােলন, পের িনেজর ছেল ইসহাকেক বঁেধ বিদেত কােঠর

ওপের রাখেলন। ১০ পের অ াহাম হাত বািড়েয় িনেজর ছেলেক

হত া করার জ ছুির হণ করেলন। ১১ এমন িদেনর আকাশ থেক

সদা ভুর দূত তাঁেক ডাকেলন, বলেলন, “অ াহাম, অ াহাম।” িতিন

বলেলন, “ দখনু এই আিম।” ১২ তখন িতিন বলেলন, “ ছেলিটর

িত তামার হাত বািড়েয়া না ওর িত িকছুই কর না, কারণ এখন
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আিম বঝুলাম, তুিম ঈ রেক ভয় কর, আমােক িনেজর একমা ছেল

িদেতও হয়িন।” ১৩ তখন অ াহাম চাখ তুেল চাইেলন, আর দখ,

তাঁর িপছন িদেক একিট ভড়া, তার িশং ঝােপ বাঁধা; পের অ াহাম

িগেয় সই মষিট িনেয় িনেজর পেু র পিরবেত হােমর জ বিলদান

করেলন। ১৪আর অ াহাম সই জায়গার নাম িযেহাবা‐িযির [সদা ভু

যাগােবন] রাখেলন। এই জ আজও লােক বেল, “সদা ভুর পবেত

যাগান হেব।” ১৫ পের সদা ভুর দূত ি তীয় বার আকাশ থেক

অ াহামেক ডেক বলেলন, ১৬ সদা ভু বলেছন, “তুিম এই কাজ

করেল, আমােক িনেজর একমা পু িদেত অস ত হেল না, ১৭এই

জ আিম আমারই িদব কের বলিছ, আিম অবশ তামােক আশীবাদ

করব এবং আকােশর তারােদর ও সমু তীেরর বািলর মেতা তামার

অিতশয় বংশ বিৃ করব; তামার বংশ শ েদর পরু ার অিধকার

করেব; ১৮আর তামার বংেশ পিৃথবীর সব জািত আশীবাদ া হেব;

কারণ তুিম আমার বােক পালন কেরছ।” ১৯ পের অ াহাম িনেজর

দাসেদর কােছ গেলন, আর সবাই উেঠ একসে বর‐ শবােত

গেলন; এবং অ াহাম বর‐ শবােত বাস করেত লাগেলন। ২০ঐ

ঘটনার পের অ াহােমর কােছ এই সংবাদ আসল, “ দখনু, আপনার

ভাই নােহােরর জ িম াও ছেলেদরেক জ িদেয়েছন; ২১ তাঁর বড়

ছেল ঊষ ও তার ভাই বষূ ও অরােমর িপতা কমেূয়ল এবং ২২ কষদ,

হেসা, িপ দশ, িয লফ ও বথেূয়ল। ২৩ বথেূয়েলর মেয় িরিবকা।

অ াহােমর ভাই নােহােরর জ িম া এই আট জনেক জ িদেলন।

২৪আর মা নােম তাঁর উপপ ী টবহ, গহম, তহশ এবং মাখা, এই

সবাইেক জ িদেলন।”

২৩সারার বয়স একেশা সাতাশ বছর হেয়িছল; সারার জীবনকাল

এত বছর। ২ পের সারা কনান দেশ িকিরয়থে অথাৎ িহে ােণ

মারা গেলন। আর অ াহাম সারার জ শাক ও কাঁদেত আসেলন।

৩ পের অ াহাম িনেজর মতৃ ীর সামেন থেক উেঠ িগেয় হেতর

স ানেদর বলেলন, ৪ “আিম আপনােদর মেধ িবেদশী ও বাসী;

আপনােদর মেধ আমােক কবর ােনর অিধকার িদন; যন আিম
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আমার সামেন আমার মতৃ ীেক কবর িদই।” ৫ তখন হেতর ছেলরা

অ াহামেক উ র িদেলন, ৬ “ হ ভু, আমােদর কথা ন; আপিন

আমােদর মেধ ঈ র িনযু রাজা প; আপনার মতৃ ীেক আমােদর

কবর ােনর মেধ আপনার পছে র কবের রাখনু, আপনার মতৃ

ীেক কবর দবার জ আমােদর কউ িনজ কবর অ ীকার করেব

না” ৭ তখন অ াহাম উেঠ সই দেশর লাকেদর, অথাৎ হেতর

ছেলেদর কােছ নত হেলন, ৮ িতিন স াষণ কের বলেলন, “আমার

সামেন থেক আমার মতৃ ীেক কবের রাখেত যিদ আপনােদর স িত

হয়, তেব আমার কথা ন। আপনারা আমার জ সাহেরর ছেল

ইে ােণর কােছ অ েরাধ ক ন; ৯ তাঁর ে র শষ াে ম েপলা

হা আেছ, আপনােদর মেধ আমার কবর ােনর অিধকােরর জ

িতিন আমােক তাই িদন; স ণূ মলূ িনেয় িদন।” ১০তখন ইে াণ

হেতর স ানেদর মেধ বেস িছেলন; আর হেতর যত স ান তাঁর

নগেরর দরজা িদেয় েবশ করেলন, তাঁেদর কণেগাচের সই িহ ীয়

ইে াণ অ াহামেক উ র করেলন, ১১ “ হ আমার ভু, তা হেব না,

আমার কথা ন, আিম সই ও সখানকার হা আপনােক দান

করলাম; আিম িনজ জািতর স ানেদর সামেনই আপনােক তা িদলাম,

আপনার মতৃ ীেক কবর িদন।” ১২ তখন অ াহাম সই দেশর

লাকেদর সামেন নত হেলন, ১৩আর সই দেশর সকেলর সামেন

ইে াণেক বলেলন, “যিদ আপনার ই া হয়, িনেবদন কির, আমার

কথা ন, আিম সই ে র মলূ িদই, আপিন আমার কােছ তা

হণ ক ন, পের আিম স জায়গায় আমার মতৃ ীেক কবর দব।”

১৪ তখন ই ন উ র িদেয় অ াহামেক বলেলন, ১৫ “ হ আমার ভু,

আমার কথা ন, সই ভূিমর মলূ মা চারেশা শকল পা; এেত

আপনার ও আমার িক এেস যায়? আপিন িনজ মতৃ ীেক কবর িদন।”

১৬তখন অ াহাম ই েনর কথা নেলন; ই ন হেতর স ানেদর

সামেন য পার কথা বেলিছেলন, অ াহাম তা, অথাৎ বিনকেদর

মেধ চিলত চারেশা শকল পা তুেল ই নেক িদেলন। ১৭এই

ভােব মি র সামেন মকেপলায় ই েনর য ত িছল, সই ত,
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সখানকার হা ও সই েতর গাছ িল, তার চারিদেকর অ গত

গাছ িল, ১৮এই সব িকছু হেতর স ানেদর সামেন, তাঁর নগেরর

দরজায় েবশকারী সকেলর সামেন, অ াহােমর িনেজর অিধকার

ি র করা হল। ১৯ তারপের অ াহাম কনান দেশর মি র, অথাৎ

িহে ােণর সামেন মকেপলা ে অবি ত হােত িনেজর ী সারার

কবর িদেলন। ২০ এই ভােব কবর ােনর অিধকােরর জ সই ে

ও সখানকার হােত অ াহােমর অিধকার হেতর স ানেদর মাধ েম

ি র করা হল।

২৪ সইিদেনর অ াহাম ব ৃ ও তাঁর অেনক বয়স হেয়িছল এবং

সদা ভু অ াহামেক সব িবষেয় আশীবাদ কেরিছেলন। ২ তখন

অ াহাম িনেজর দাসেক, তাঁর সম িবষেয়র অধ , গেৃহর াচীনেক

বলেলন, “অ েরাধ কির, তুিম আমার উ র নীেচ হাত দাও; ৩আিম

তামােক গ মে র ঈ র সদা ভুর নােম এই শপথ করাই, য

কনানীয় লাকেদর মেধ আিম বাস করিছ, তুিম আমার ছেলর িবেয়র

জ তাঁেদর কােনা মেয় হণ করব না, ৪ িক ু আমার দেশ

আমার আ ীয়েদর কােছ িগেয় আমার পু ই হােকর জ মেয়

আনেব।” ৫ তখন সই দাস তাঁেক বলেলন, “িক জািন, আমার সে

এই দেশ আসেত কােনা মেয় রািজ হেব না; আপিন য দশ ছেড়

এেসেছন, আপনার ছেলেক িক আবার সই দেশ িনেয় যাব?” ৬

তখন অ াহাম তাঁেক বলেলন, “সাবধান, কােনাভােব আমার ছেলেক

আবার সখােন িনেয় যও না। ৭ সদা ভু, েগর ঈ র, িযিন আমােক

বাবার বািড় ও আ ীয়েদর মধ থেক এেনেছন, আমার সে আলাপ

কেরেছন এবং এমন শপথ কেরেছন য, আিম তামার বংশেক এই

দশ দব, িতিনই তামার আেগ িনেজর দূত পাঠােবন; তােত তুিম

আমার ছেলর জ সখান থেক একিট মেয় িনেয় আসেত পারেব।

৮ যিদ কােনা মেয় তামার সে আসেত রািজ না হয়, তেব তুিম

আমার এই শপথ থেক মু হেব; িক ু কােনা ভােব আমার ছেলেক

আবার স দেশ িনেয় যও না।” ৯ তােত সই দাস িনেজর ভু

অ াহােমর উ র নীেচ হাত িদেয় সই িবষেয় শপথ করেলন। ১০
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পের সই দাস িনেজর ভুর উেটেদর মধ থেক দশটা উট ও িনেজর

ভুর সব রকেমর ভােলা িজিনসপ হােত িনেয় চেল গেলন, অরাম‐

নহরিয়ম দেশ, নােহােরর নগের যা া করেলন। ১১আর স ােবলায়

য িদেনর ীেলােকর জল তুলেত বর হয়, সই িদেনর িতিন নগেরর

বাইের েয়ার কােছ উটেদরেক বিসেয় রাখেলন ১২ িতিন বলেলন,

“ হ সদা ভু, আমার কতা অ াহােমর ঈ র, অ েরাধ কির, আজ

আমার সামেন ভফল উপি ত কর, আমার ভু অ াহােমর িত দয়া

কর। ১৩ দখ, আিম এই সজল েয়ার কােছ দাঁিড়েয় আিছ এবং

এই নগরবাসীেদর মেয়রা জল তুলেত বাইের আসেছ; ১৪অতএব

য মেয়েক আিম বলব, আপনার কলিস নািমেয় আমােক জল পান

করান, স যিদ বেল, পান কর, তামার উটেদরেকও পান করাব, তেব

তামার দাস ই হােকর জ তামার িন িপত মেয় সই হাক; এেত

আিম জানব য, তুিম আমার ভুর িত দয়া করেল।” ১৫এই কথা

বলেত না বলেত, দখ, িরিবকা কলিস কাঁেধ কের বাইের আসেলন;

িতিন অ াহােমর নাহর নামক ভাইেয়র ী িম ার ছেল বথেূয়েলর

মেয়। ১৬ সই মেয় দখেত বড়ই রী এবং অিববািহতা ও

পু েষর পিরচয় অ া া িছেলন। িতিন েপ নেম কলিসেত জল ভের

উেঠ আসেছন, ১৭এমন িদেনর সই দাস দৗিড়েয় এেস তাঁর সে

দখা কের বলেলন, “অ েরাধ কির, আপনার কলিস থেক আমােক

িকছু জল পান করেত িদন।” ১৮ িতিন বলেলন, “মহাশয়, পান ক ন;”

এই বেল িতিন শী কলিশ হােতর ওপের নািমেয় তাঁেক পান করেত

িদেলন। ১৯আর তাঁেক পান করাবার পর বলেলন, “যত ণ আপনার

উেটেদর জল পান শষ না হয়, তত ণ আিম ওেদর জ ও জল

তুলব।” ২০ পের িতিন শী পাে কলিশর জল ঢেল আবার জল

তুলেত েয়ার কােছ দৗেড় িগেয় তাঁর উটেদর জ জল তুলেলন।

২১ তােত সই পু ষ তাঁর িত এক নজের চেয়, সদা ভু তাঁর যা া

সফল কেরন িক না, তা জানার জ নীরব থাকেলন। ২২ উেটরা জল

পান করার পর সই পু ষ অেধক শকল পিরিমত ই হােতর সানার

নথ এবং দশ তালা পিরিমত ই হােতর সানার বালা িনেয় বলেলন,
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২৩ “আপিন কার মেয়? অ েরাধ কির, আমােক বলনু, আপনার বাবার

বািড়েত িক আমােদর রাত কাটােনার জায়গা আেছ?” ২৪ িতিন উ র

করেলন, “আিম সই বথেূয়েলর মেয়, িযিন িম ার ছেল, যাঁেক িতিন

নােহােরর জ জ িদেয়িছেলন।” ২৫ িতিন আরও বলেলন, “খড় ও

কলাই আমােদর কােছ যেথ আেছ এবং রাত কাটাবার জায়গাও

আেছ।” ২৬ তখন স ব ি মাথা িনচু কের সদা ভুর উে েশ াথনা

করেলন, ২৭ িতিন বলেলন, “আমার কতা অ াহােমর ঈ র সদা ভু

ধ হান, িতিন আমার কতার সে িনেজর দয়া ও সত ব বহার

অ ীকার কেরনিন; সদা ভু আমােকও পথঘটনােত আমার কতার

আ ীয়েদর বািড়েত আনেলন।” ২৮ পের সই মেয় দৗেড় িগেয়

িনেজর মােয়র ঘেরর লাকেদরেক এই সব কথা জানােলন। ২৯আর

িরিবকার এক ভাই িছেলন, তাঁর নাম লাবন; সই লাবন বাইের ঐ

ব ি র উে েশ েপর কােছ দৗেড় গেলন। ৩০ নথ ও বােনর

হােত বালা দেখ এবং সই ব ি আমােক এই কথা বলেলন, িনেজর

বান িরিবকার মেুখ এই েন, িতিন সই পু েষর কােছ গেলন, আর

দখ, িতিন েয়ার কােছ উটেদর সে দাঁিড়েয় িছেলন; ৩১আর লাবন

বলেলন, “ হ সদা ভুর আশীবাদপা , আ ন, কন বাইের দাঁিড়েয়

আেছন? আিম তা ঘর এবং উটেদর জ ও জায়গা তরী কেরিছ।”

৩২ তখন ঐ লাক বািড়েত ঢুেক উটেদর স া খলুেল িতিন উটেদর

জ খড় ও কলাই িদেলন এবং তাঁর ও তার স ী লাকেদর পা ধাবার

জল িদেলন। ৩৩ পের তাঁর সামেন আহােরর িজিনস রাখা হল, িক ু

িতিন বলেলন, “যা বলার না বেল আিম আহার করব না।” লাবন

বলেলন, “বলনু।” ৩৪ তখন িতিন বলেত লাগেলন, “আিম অ াহােমর

দাস;” ৩৫ সদা ভু আমার কতােক চুর আশীবাদ কেরেছন, আর

িতিন বড় মা ষ হেয়েছন এবং [সদা ভু] তাঁেক ভড়া ও প পাল এবং

পা ও সানা এবং দাস ও দাসী এবং উট ও গাধা িদেয়েছন। ৩৬

আরআমার কতার ী সারা ব ৃ বয়েস তাঁর জ এক ছেলর জ

িদেয়েছন, তাঁেকই িতিন আপনার সব িকছু িদেয়েছন। ৩৭আর আমার

কতা আমােক শপথ কিরেয় বলেলন, “আিম যােদর দেশ বাস করিছ,
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তুিম আমার ছেলর জ সই কনানীয়েদর কােনা মেয় এন না; ৩৮

িক ু আমার বাবার বংেশর ও আমার আ ীেয়র কােছ িগেয় আমার

ছেলর জ মেয় এন।” ৩৯ তখন আিম কতােক বললাম, “িক জািন,

কােনা মেয় আমার সে আসেব না।” ৪০ িতিন বলেলন, “আিম যাঁর

সামেন চলােফরা কির সই সদা ভু তামার সে িনেজর দূত পািঠেয়

তামার যা া সফল করেবন; এবং তুিম আমার আ ীয় ও আমার

বাবার বংশ থেক আমার ছেলর জ মেয় আনেব। ৪১ তা করেল

এই শপথ থেক মু হেব; আমার আ ীেয়র কােছ গেল যিদ তারা

[ মেয়] না দয়, তেব তুিম এই শপথ থেক মু হেব।” ৪২আর

আজআিম ঐ েপর কােছ পৗছালাম, আর বললাম, “ হ সদা ভু,

আমার কতা অ াহােমর ঈ র, তুিম যিদ আমার এই যা া সফল কর,

৪৩ তেব দখ, আিম এই েয়ার কােছ দাঁিড়েয় আিছ; অতএব জল

তুলেত আসার জ য মেয়েক আিম বলব, িনেজর কলিস থেক

আমােক িকছু জল পান করেত িদন,” ৪৪ িতিন যিদ বেলন, “তুিমও

পান কর এবং তামার উেটেদর জ ও আিম জল তুেল দব; তেব

িতিন সই মেয় হান, যাঁেক সদা ভু আমার কতার ছেলর জ

মেনানীত কেরেছন।” ৪৫ এই কথা আিম মেন মেন বলেত না বলেত,

দখ, িরিবকা কলিস কাঁেধ কের বাইের আসেলন; পের িতিন েপ

নেম জল তুলেল আিম বললাম, “অ েরাধ কির, আমােক জল পান

করান।” ৪৬ তখন িতিন তাড়াতািড় কাঁধ থেক কলিস নািমেয় বলেলন

“পান ক ন, আিম আপনার উটেদরেকও পান করাব।” তখন আিম

পান করলাম; আর িতিন উটেদরেকও পান করােলন। ৪৭ পের আিম

তাঁেক িজ াসা করলাম, “আপিন কার মেয়?” িতিন উ র করেলন,

“আিম বথেূয়েলর মেয়, িতিন নােহােরর ছেল, যাঁেক িম া তাঁর জ

জ িদেয়িছেলন।” তখন আিম তাঁর নােক নথ ও হােত বালা পিরেয়

িদলাম। ৪৮আর মাথা িনচু কের সদা ভুর উে েশ াথনা করলাম

এবং িযিন আমার কতার ছেলর জ তাঁর ভাইেয়র মেয় হেণর

জ আমােক কৃত পেথ আনেলন, আমার কতা অ াহােমর ঈ র

সই সদা ভুেক ধ বাদ করলাম। ৪৯অতএব আপনারা যিদ এখন
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আমার কতার সে দয়া ও সত ব বহার করেত রািজ হন, তা বলনু;

আর যিদ না হন, তাও বলনু; তােত আিম ডান িদেক িক া বাম িদেক

িফরেত পারব। ৫০ তখন লাবন ও বথেুয়ল উ র করেলন, বলেলন,

“সদা ভু থেক এই ঘটনা হল, আমরা ভাল ম িকছুই বলেত পাির

না। ৫১ঐ দখনু, িরিবকা আপনার সামেন আেছ; ওেক িনেয় চেল

যান; এ আপনার কতার ছেলর ী হাক, যমন সদা ভু বেলেছন।”

৫২ তাঁেদর কথা শানামা অ ােমর দাস সদা ভুর উে েশ মািটেত

নত হেলন। ৫৩ পের সই দাস পার সানার গয়না ও ব বর

কের িরিবকােক িদেলন এবং তাঁর ভাইেক ও মােক ব মলূ ব

িদেলন। ৫৪আর িতিন ও তাঁর সাথীরা ভাজন পান কের সখােন

রাত কাটােলন; পের তাঁরা সকােল উঠেল িতিন বলেলন, “আমার

কতার কােছ আমােক যেত িদন।” ৫৫ তােত িরিবকার ভাই ও মা

বলেলন, “ মেয়টী আমােদর কােছ িকছু িদন থা ক, কমপে দশ

িদন থা ক, পের যােব।” ৫৬ িক ু িতিন তাঁেদরেক বলেলন, “আমােক

দরী করােবন না কারণ সদা ভু আমার যা া সফল করেলন; আমােক

িবদায় ক ন; আিম িনজ কতার কােছ যাই।” ৫৭ তােক তাঁরা বলেলন,

“আমার মেয়েক ডেক তােক সামেন িজ াসা কির।” ৫৮ পের তাঁরা

িরিবকােক ডেক বলেলন, “তুিম িক এই ব ি র সে যােব?” িতিন

বলেলন, “যাব।” ৫৯তখন তাঁরা িনেজেদর বান িরিবকার কােছ ও

তাঁর ধা ীেক এবং অ াহােমর দাসেক ও তাঁর লাকেদরেক িবদায়

করেলন। ৬০আর িরিবকােক আশীবাদ কের বলেলন, “তুিম আমােদর

বান, হাজার হাজার অযেুতর মা হও; তামার বংশ িনেজর শ র

পরু ার অিধকার ক ক।” ৬১ পের িরিবকা ও তাঁর দাসীরা উঠেলন

এবং উেট চেড় সই মা েষর িপছেন গেলন। এই ভােব সই দাস

িরিবকােক িনেয় চেল গেলন। ৬২আর ইসহাক বর‐লহয়‐রয়ী নামক

জায়গায় িগেয় িফের এেসিছেলন, কারণ িতিন দি ণ দেশ বাস

করিছেলন। ৬৩ ইসহাক স ােবলায় ধ ান করেত ে িগেয়িছেলন,

পের চাখ তুেল দখেলন, আর দখ, উট আসেছ। ৬৪আর িরিবকা

চাখ তুেল যখন ইসহাকেক দখেলন, তখন উট থেক নামেলন। ৬৫
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সই দাসেক িজ াসা করেলন, “আমােদর সে দখা করেত ে র

মধ িদেয় আসেছন, ঐ লাকিট ক?” দাস বলেলন, “উিন আমার

কতা” তখন িরিবকা ঘামটা িদেয় িনেজেক ঢাকেলন। ৬৬ পের সই

দাস ইসহাকেক আপনার করা সম কােজর িববরণ বলেলন। ৬৭

তখন ইসহাক িরিবকােক হণ কের সারা মােয়র তাঁবেুত িনেয় িগেয়

তােক িবেয় করেলন এবং তােক ম করেলন। তােত ইসহাক মােয়র

মতুৃ র শাক থেক সা না পেলন।

২৫অ াহাম কটুরা নােম আর এক ীেক িবেয় কেরন। ২ িতিন

তাঁর জ িস ন, য ষন, মদান, িমিদয়ন, িয বক ও শহূ, এেদর

সকলেক সব করেলন। ৩ য ষন িশবা ও দদােনর বাবা হেলন।

অ রীয়, লটুশীয় ও িলয়ূ ীয় লােকরা দদােনর বংশধর। ৪ িমিদয়েনর

ছেল ঐফা, এফর, হেনাক, অবীদ ও ইলদায়া; এরা সকেল কটুরার

বংশধর। ৫অ াহাম ইসহাকেক িনেজর সব িকছু িদেলন। ৬ িক ু

িনেজর উপপ ীেদর ছেলেদর ক অ াহাম িভ িভ দান িদেয়

িনেজর জীব শােতই িনেজর ছেল ইসহােকর কাছ থেক তাঁেদরেক

পবুিদেক, পবুেদেশ পাঠােলন। ৭ অ াহােমর জীবনকাল একেশা

পঁচা র বছর; িতিন এত বছর জীিবত িছেলন। ৮ পের অ াহাম ব ৃ

ও পণূায়ু হেয় ভ ব ৃ অব ায় াণত াগ কের িনেজর লাকেদর

কােছ সংগহৃীত হেলন। ৯ তাঁর ছেল ই হাক ও ই ােয়ল মি র

সামেন হতীয় সাহেরর ছেল ইে ােনর ে অবি ত ম েপলা

হােত তাঁর কবর িদেলন। ১০ অ াহাম হেতর ছেলেদর কােছ

সই িকেনিছেলন। সই জায়গায় অ াহােমর ও তাঁর ী সারার

কবর দওয়া হয়। ১১ অ াহােমর মতুৃ হেল পর ঈ র তাঁর ছেল

ইসহাকেকআশীবাদ করেলন এবং ইসহাক বর‐লহয়‐রয়ীর কােছ

বাস করেলন। ১২অ াহােমর ছেল ই ােয়েলর বংশ ব ৃ া এই।

সারার দাসী িমশরীয় হাগার অ াহােমর জ তাঁেক জ িদেয়িছল।

১৩ িনেজর িনেজর নাম ও গা ী অ সাের ই ােয়েলর ছেলেদর নাম

এই। ই ােয়েলর বড় ছেল নবােয়াৎ, পের কদর, অদেবল, িমবসম,

১৪ িমশম, দূমা, মসা, ১৫ হদদ, তমা, িজতুর নাফীশ ও কদমা। ১৬
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এই সকল ই ােয়েলর ছেল এবং তাঁেদর াম ও তাঁবপুি অ সাের

তাঁেদর এই এই নাম; তাঁরা িনেজর িনেজর জািত অ সাের বােরা জন

নতা িছেলন। ১৭ ই ােয়েলর জীবনকাল একেশা সাঁইি শ বছর

িছল; পের িতিন াণত াগ কের িনেজর লাকেদর কােছ সংগহৃীত

হেলন। ১৮আর তাঁর ছেলরা হবীলা থেক অশিূরয়ার িদেক িমশেরর

সামেন অবি ত শরূ পয বাস করল; িতিন তাঁর সব ভাইেয়র সামেন

বাস করার জায়গা পেলন। ১৯অ াহােমর ছেল ইসহােকর বংশ

িববরণ এই। অ াহাম ইসহােকর জ িদেয়িছেলন। ২০ চি শ বছর

বয়েস ইসহাক অরামীয় বথেূয়েলর মেয় অরামীয় লাবেনর বান

িরিবকােক প ন‐অরাম থেক এেন িবেয় কেরন। ২১ ইসহােকর ী

ব া হওয়ােত িতিন তাঁর জ সদা ভুর কােছ াথনা করেলন। তােত

সদা ভু তাঁর াথনা নেলন, তাঁর ী িরিবকা গভবতী হেলন। ২২

তাঁর গভমেধ িশ রা জড়াজিড় করল, তােত িতিন বলেলন, “যিদ

এমন হয়, তেব আিম কন বঁেচ আিছ?” আর িতিন সদা ভুর কােছ

িজ াসা করেত গেলন। ২৩ তখন সদা ভু তাঁেক বলেলন, “ তামার

গেভ ই জািত আেছ ও তামার উদর থেক ই বংশ আলাদা হেব;

এক বংশ অ বংেশর থেক শি শালী হেব ও বড় ছাটর দাস

হেব।” ২৪ পের সবকাল স ণূ হল, আর দখ, তাঁর গেভ যমজ

ছেল। ২৫ য থেম ভূিম হল, স র বণ এবং তার সবা লামশ

বে র মেতা িছল। তার নাম এেষৗ [ লামশ] রাখা গল। ২৬ পের

তার ভাই ভূিম হল। তার হাত এেষৗর পা ধেরিছল, আর তার নাম

যােকাব [পা াহী] হল; ইসহােকর ষাট বছর বয়েস এই যমজ ছেল

হল। ২৭ পের সই বালেকরা বড় হেল এেষৗই িনপণু িশকাির ও

ম াে মা ষ হেলন; িক ু যােকাব শা িছেলন, িতিন তাঁবেুত বাস

করেতন। ২৮ ইসহাক এেষৗেক ভালবাসেতন, কারণ তাঁর মেুখ িশকার

করা মাংস ভাল লাগত; িক ু িরিবকা যােকাবেক ভালবাসেতন। ২৯

একবার যােকাব ঝাল রা া কেরেছন, এমন িদন এেষৗ া হেয়

ম ভূিম থেক এেস ৩০ এেষৗ যােকাবেক বলেলন, “আিম া

হেয়িছ, অ েরাধ কির, ঐ লাল, ঐ লাল ঝাল িদেয় আমার পট ভিত
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কর।” এই জ তাঁর নাম ইেদাম [লাল] খ াত হল। ৩১ তখন যােকাব

বলেলন, “আজ তামার বড় হওয়ার অিধকার আমার কােছ িবি

কর।” ৩২এেষৗ বলেলন, “ দখ, আিম মতৃ ায়, বড় হওয়ার অিধকাের

আমার িক লাভ?” ৩৩ যােকাব বলেলন, “তুিম আজ আমার কােছ

শপথ কর।” তােত িতিন তাঁর কােছ শপথ করেলন। এই ভােব িতিন

িনেজর বড় হওয়ার অিধকার যােকােবর কােছ িবি করেলন। ৩৪আর

যােকাব এেষৗেক িট ও ম েরর রা া ডাল িদেলন। িতিন ভাজন

পান করেলন, পের উেঠ চেল গেলন। এই ভােব এেষৗ িনেজর বড়

হওয়ার অিধকার তু করেলন।

২৬আেগ অ ােমর িদেনর য দূিভ হয়, তাছাড়া দেশ আর

এক দূিভ দখা িদল। তখন ইসহাক গরাের পেল ীয়েদর রাজা

অবীেমলেকর কােছ গেলন। ২ সদা ভু তাঁেক দশন িদেয় বলেলন,

“তুিম িমশর দেশ নেম যও না, আিম তামােক য দেশর কথা

বলব, সখােন থাক; ৩এই দেশ বসবাস কর; আিম তামার সে

থেক তামােক আশীবাদ করব, কারণ আিমই তামােক ও তামার

বংশেক এই সব দশ দব এবং তামার বাবা অ াহােমর কােছ য

শপথ কেরিছলাম, তা সফল করব। ৪আিম আকােশর তারােদর

মেতা তামার বংশ বিৃ করব, তামার বংশেক এই সব দশ দব ও

তামার বংেশ পিৃথবীর যাবতীয় জািত আশীবাদ া হেব। ৫ কারণ

অ াহাম আমার বাক মেন আমার আেদশ, আমার আ া, আমার

িবিধ ও আমার ব ব া সব পালন কেরেছ।” ৬তাই ইসহাক গরাের

বাস করেলন। ৭আর স জায়গার লােকরা তাঁর ীর িবষেয় িজ াসা

করেল িতিন বলেলন, “উিন আমার বান; কারণ, এ আমার ী, এই

কথা বলেত িতিন ভয় পেলন, ভাবেলন, িক জািন এই জায়গার

লােকরা িরিবকার জ আমােক হত া করেব; কারণ িতিন দখেত

রী িছেলন।” ৮ িক ু স জায়গায় ব কাল বাস করেল পর কােনা

িদেনর পেল ীয়েদর রাজা অবীেমলক জানালা িদেয় দখেলন, আর

দখ, ইসহাক িনেজর ী িরিবকার সে সাহাগপণূ ব বহার করেছ। ৯

তখন অবীেমলক ইসহাকেক ডেক বলেলন, “ দখনু, িতিন অবশ
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আপনার ী; তেব আপিন বান বেল তাঁর পিরচয় কন িদেয়িছেলন?”

ইসহাক উ র করেলন, “আিম ভাবিছলাম, িক জািন, তাঁর জ আমার

মতুৃ হেব।” ১০ তখন অবীেমলক বলেলন, “আপিন আমােদর সে এ

িক ব বহার করেলন? কােনা লাক আপনার ভায ার সে অনায়ােস

শয়ন করেত পারত; তা হেল আপিন আমােদরেক দাষী করেতন।”

১১তাই অবীেমলক সব লাকেক এই আ া িদেলন, “ য কউ এই

ব ি েক িক া এর ীেক শ করেব, তাঁর াণদ অবশ হেব।”

১২আর ইসহাক সই দেশ চাষবাস কের সই বছর একেশা ণ

শস পেলন এবং সদা ভু তাঁেক আশীবাদ করেলন। ১৩আর িতিন

ধনী হেলন এবং আেরা বিৃ পেয় অেনক বড় লাক হেলন; ১৪

আর তাঁর ভড়া ও গ স ি এবং অেনক দাস দাসী হল; আর

পেল ীয়রা তাঁর িত িহংসা করেত লাগল। ১৫ তাঁর বাবা অ াহােমর

িদেনর তাঁর দাসরা য য েয়া খুঁেড়িছল, পেল ীয়রা স সব বিুজেয়

ফেলিছল ও ধেূলােত ভিত কেরিছল। ১৬ পের অবীেমলক ইসহাকেক

বলেলন, “আমােদর কাছ থেক চেল যান, কারণ আপিন আমােদর

থেক অেনক শি শালী হেয়েছন।” ১৭ পের ই হাক সখান থেক

চেল গেলন ও গরােরর উপত কােত তাঁবু াপন কের সখােন বাস

করেলন। ১৮ ই হাক িনেজর বাবা অ াহােমর িদেনর খাঁড়া েয়া সব

আবার খুঁড়েলন; কারণ অ াহােমর মতুৃ র পের পেল ীয়রা স সব

বিুজেয় ফেলিছল; তাঁর বাবা সই সকেলর য য নাম রেখিছেলন,

িতিনও সই সই নাম রাখেলন! ১৯ সই উপত কায় ইসহােকর

দাসরা খুঁেড় জেলর উ ই িবিশ এক েয়া পল। ২০ তােত গরারীয়

প পালেকরা ইসহােকর প পালকেদর সে িববাদ কের বলল,

এ জল আমােদর; অতএব িতিন সই েয়ার নাম এষক [িববাদ]

রাখেলন, যেহতু তারা তাঁর সে িববাদ কেরিছল। ২১ পের তাঁর

দাসরা আর এক েয়া খনন করেল তারা সিটর জ ও িববাদ করল;

তােত িতিন সিটর নাম িসটনা [িবপ তা] রাখেলন। ২২ িতিন সখান

থেক চেল িগেয় অ এক েয়া খনন করেলন; সটার জ তারা

িববাদ করল না; তাই িতিন সটার নাম রেহােবাৎ [ শ ান] রেখ
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বলেলন, এখন সদা ভু আমােদরেক শ ান িদেলন, আমরা

দেশ ফলব হব। ২৩ পের িতিন সখান থেক বর‐ শবােত উেঠ

গেলন। ২৪ সই রােত সদা ভু তাঁেক দশন িদেয় বলেলন, “আিম

তামার িপতা অ াহােমর ঈ র, ভয় কর না, কারণ আিম িনেজর

দাস অ াহােমর অ েরােধ তামার সহব ী, আিম আশীবাদ করব

ও তামার বংশ বিৃ করব।” ২৫ ইসহাক সই জায়গায় য েবিদ

িনমাণ কের সদা ভুর নােম ডাকেলন, আর সই জায়গায় িতিন তাঁবু

াপন করেলন ও তাঁর দাসরা সখােন একটা েয়া খুঁড়ল। ২৬আর

অবীেমলক িনেজর ব ু অহূষৎেক ও সনাপিত ফীেকালেক সে িনেয়

গরার থেক ইসহােকর কােছ গেলন। ২৭ ইসহাক তাঁেদরেক বলেলন,

“আপনারা আমার কােছ িক জ আসেলন? আপনারা তা আমােক

িহংসা কের আপনােদর থেক দূর কের িদেয়েছন।” ২৮ তাঁরা বলেলন,

“আমরা ই দখলাম, সদা ভু আপনার সহব ী, এই জ বললাম,

আমােদর মধ অথাৎ আমােদর ও আপনার মেধ একটা শপথ হাক,

আর আমরা একটা িনয়ম ি র কির। ২৯আমরা যমন আপনােক শ

কিরিন ও আপনার ম ল ছাড়া আর িকছুই কিরিন, বরং আপনােক

শাি েত িবদায় কেরিছ, সই রকম আপিনও আমােদর উপর িহংসা

করেবন না; আপিনই এমন সদা ভুর আশীবােদর পা ।” ৩০তখন

ই হাক তাঁেদর জে ভাজ ত করেল তাঁরা ভাজন পান করেলন।

৩১ পের তাঁরা ভারেবলায় উেঠ পর র শপথ করেলন; তখন ই হাক

তাঁেদরেক িবদায় করেল তাঁরা শাি েত তাঁর কাছ থেক চেল গেলন।

৩২ সই িদন ই হােকর দাসরা এেস িনেজেদর খাঁড়া েপর িবষেয়

সংবাদ িদেয় তাঁেক বলল, “জল পেয়িছ।” ৩৩ িতিন তার নাম িশিবয়া

[িদিব ] রাখেলন, এই জ আজ পয সই নগেরর নাম বর‐ শবা

রেয়েছ। ৩৪আর এেষৗ চি শ বছর বয়েস িহ ীয় বিরর িযহূদীৎেক

এবং িহ ীয় এেলােনর মেয় বাসমৎেক িবেয় করেলন। ৩৫ এরা

ইসহােকর ও িরিবকার জীবেন ঃখ িদল।

২৭পের ই হাক ব ৃ হেল তাঁর চাখ িনে জ হওয়ায় আর দখেত

পেতন না; তখন িতিন আপনার বড় ছেল এেষৗেক ডেক বলেলন,
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“বৎস।” ২ িতিন উ র করেলন, “ দখনু, এই আিম।” তখন ই হাক

বলেলন, “ দখ, আিম ব ৃ হেয়িছ; কান িদন আমার মতুৃ হেব, জািন

না। ৩ এখন অ েরাধ কির, তামার শ , তামার তীর ও ধ ক িনেয়

া ের যাও, আমার জ প িশকার কের আন। ৪আিম যমন

ভালবািস, সরকম া খাদ তরী কের আমার কােছ আন, আিম

ভাজন করব; যন মতুৃ র আেগ আমার াণ তামােক আশীবাদ

কের।” ৫ যখন ই হাক িনেজর ছেল এেষৗেক এই কথা বেলন,

তখন িরিবকা তা নেত পেলন। অতএব এেষৗ প িশকার কের

আনবার জ া ের গেল পর ৬ িরিবকা িনেজর ছেল যােকাবেক

বলেলন, “ দখ, তামার ভাই এেষৗেক তামার বাবা যা বেলেছন,

আিম েনিছ;” ৭ িতিন বেলেছন, “তুিম আমার জ প িশকার কের

এেন া খাদ তরী কর, তােত আিম ভাজন কের মতুৃ র আেগ

সদা ভুর সামেন তামােক আশীবাদ করব। ৮ হ আমার ছেল,

এখন আিম তামােক যা আেদশ কির, আমার সই কথা ন। ৯ তুিম

পােল িগেয় সখান থেক উ ম িট বা া ছাগল আন, তামার বাবা

যমন ভাল বােসন, সরকম া খাবার আিম ত কের িদই; ১০

পের তুিম িনেজর বাবার কােছ তা িনেয় যাও, িতিন তা ভাজন ক ন;

যন িতিন মতুৃ র আেগ তামােক আশীবাদ কেরন।” ১১ তখন যােকাব

িনেজর মা িরিবকােক বলেলন, “ দখ, আমার ভাই এেষৗ লামশ,

িক ু আিম িনেলাম। ১২ িক জািন, বাবা আমােক শ করেবন, আর

আিম তাঁর দিৃ েত তারক বেল গিণত হব; তা হেল আিম আমার িত

আশীবাদ না পেয় অিভশাপ পাব।” ১৩ তাঁর মা বলেলন, “বৎস,

সই অিভশাপ আমােতই আ ক, কবল আমার কথা শােনা, একিট

বা া ছাগল িনেয় এস।” ১৪ পের যােকাব িগেয় তা িনেয় মােয়র কােছ

িনেয় গেলন, আর তাঁর বাবা যমন ভালবাসেতন, মা সরকম া

খাবার তরী করেলন। ১৫আর ঘের িনেজর কােছ বড় ছেল এেষৗর

য য র ব িছল, িরিবকা তা িনেয় ছাট ছেল যােকাবেক পিরেয়

িদেলন। ১৬ঐ ই বা া ছাগেলর চামড়া িনেয় তাঁর হােত ও গলার

িনেলাম জায়গায় জিড়েয় িদেলন। ১৭আর িতিন য া খাবার ও



আিদপু ক 60

িট রা া কেরিছেলন, তা তাঁর ছেল যােকােবর হােত িদেলন। ১৮

পের িতিন িনেজর বাবার কােছ িগেয় বলেলন, “বাবা।” িতিন উ র

করেলন, “ দখ, এই আিম; বৎস, তুিম ক?” ১৯ যােকাব িনেজর

বাবােক বলেলন, “আিম আপনার বড় ছেল এেষৗ; আপিন আমােক যা

আেদশ কেরিছেলন, তা কেরিছ। অ েরাধ কির, আপিন উেঠ বেস

আমার আনা প র মাংস ভাজন ক ন, যন আপনার াণ আমােক

আশীবাদ কের।” ২০ তখন ইসহাক িনেজর ছেলেক বলেলন, “বৎস,

কমন কের এত তাড়াতািড় ওটা পেল?” িতিন বলেলন, “আপনার

ঈ র সদা ভু আমার সামেন ভফল উপি ত করেলন।” ২১ ই হাক

যােকাবেক বলেলন, “বৎস, কােছ এস; আিম তামােক শ কের

বিুঝ, তুিম িন য় আমার ছেল এেষৗ িক না।” ২২ তখন যােকাব

িনেজর বাবা ই হােকর কােছ গেল িতিন তাঁেক শ কের বলেলন,

“গলার আওয়াজ তা যােকােবর আওয়াজ, িক ু হাত এেষৗর হাত।”

২৩ বা িবক িতিন তাঁেক িচনেত পারেলন না, কারণ ভাই এেষৗর

হােতর মেতা তাঁর হাত লামযু িছল; অতএব িতিন তাঁেক আশীবাদ

করেলন। ২৪ িতিন বলেলন, “তুিম িন য়ই আমার ছেল এেষৗ?” িতিন

বলেলন, “ াঁ।” ২৫ তখন ই হাক বলেলন, “আমার কােছ আন; আিম

ছেলর আনা প র মাংস ভাজন কির, যন আমার াণ তামােক

আশীবাদ কের।” িতিন মাংস আনেল ই হাক ভাজন করেলন এবং

া ারস এেন িদেল তা পান করেলন। ২৬ পের তাঁর বাবা ই হাক

বলেলন, “বৎস, অ েরাধ কির, কােছ এেস আমােক চু ন কর।” ২৭

তখন িতিন কােছ িগেয় চু ন করেলন, আর ই হাক তাঁর বে র গ

িনেয় তাঁেক আশীবাদ কের বলেলন, “ দখ, আমার ছেলর গ

সদা ভুর আশীবাদযু ে র গে র মেতা। ২৮ ঈ র আকােশর

িশিশর থেক ও ভূিমর উবরতা থেক তামােক িদন; চুর শস

ও আ ুেরর রস তামােক িদন। ২৯ লাকব ৃ তামার দাস হাক,

জািতরা তামার কােছ নত হাক; তুিম িনেজর আ ীয়েদর কতা হও,

তামার মােয়র ছেলরা তামার কােছ নত হাক। য কউ তামােক

অিভশাপ দয়, স অিভশ হাক; য কউ তামােক আশীবাদ কের,



আিদপু ক 61

স আশীবাদযু হাক।” ৩০ ই হাক যখন যােকােবর িত আশীবাদ

শষ করেলন, তখন যােকাব িনেজর িপতা ই হােকর সামেন থেক

যেত না যেতই তাঁর ভাই এেষৗ িশকার কের ঘের আসেলন। ৩১

িতিনও া খাবার তরী কের বাবার কােছ এেন বলেলন, “বাবা

আপিন উেঠ ছেলর আনা প র মাংস ভাজন ক ন, যন আপনার

াণ আমােক আশীবাদ কের।” ৩২ তাঁর বাবা ই হাক বলেলন, “তুিম

ক?” িতিন বলেলন, “আিম আপনার বড় ছেল এেষৗ।” ৩৩ ই হাক

ভীষণভােব কঁেপ উেঠ বলেলন, “তেব স ক, য িশকার কের আমার

কােছ প র মাংস এেনিছল?আিম তামার আসবার আেগই তা ভাজন

কের তােক আশীবাদ কেরিছ, আর সই আশীবাদযু থাকেব।” ৩৪

বাবার এই কথা শানামা এেষৗ ভীষণ ব লভােব কাঁদেলন এবং

িনেজর বাবােক বলেলন, “ হ বাবা, আমােক, আমােকওআশীবাদ

ক ন।” ৩৫ ই হাক বলেলন, “ তামার ভাই ছলনা কের এেস তামার

আশীবাদ িনেয় িনেয়েছ।” ৩৬ এেষৗ বলেলন, “তার নাম িক যােকাব

না? বা িবক স ‐বার আমােক [ তারণা] কেরেছ; স আমার বড়

হওয়ার অিধকার িনেয় িনেয়িছল এবং দখনু, এখন আমার আশীবাদও

িনেয় িনেয়েছ।” িতিন আবার বলেলন, “আপিন িক আমার জ িকছুই

আশীবাদ রােখনিন?” ৩৭ তখন ই হাক উ র কের এেষৗেক বলেলন,

“ দখ, আিম তাঁেক তামার কতা কেরিছ এবং তার আ ীয় সবাইেক

তারই দাস কেরিছ এবং তাঁেক শস ও া ারস িদেয় সবল কেরিছ;

বৎস, এখন তামার জ আর িক কিরেত পাির?” ৩৮এেষৗ আবার

িনেজর বাবােক বলেলন, “ হ বাবা, আপনার িক কবল ঐ একটা

আশীবাদ িছল? হ বাবা, আমােকও আশীবাদ ক ন।” এই বেল

এেষৗ উৈ ঃ ের কাঁদেত লাগেলন। ৩৯ তখন তাঁর বাবা ই হাক

উ র কের বলেলন, “ দখ, তামার বাসভূিম উবরতা িবহীন হেব। ৪০

তুিম তেরায়ােলর জাের বাঁচেব এবং িনেজর ভাইেয়র দাস হেব; িক ু

যখন তুিম িবে াহ করেব, িনেজর ঘাড় থেক তার যাঁয়ালী ভা েব।”

৪১ যােকাব িনেজর বাবার কাছ থেক আশীবাদ পেয়িছেলন বেল

এেষৗ যােকাবেক িহংসা করেত লাগেলন। এেষৗ মেন মেন বলেলন,
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“আমার বাবার জ ঃখ কাশ করার িদন ায় উপি ত, তারপের

আমার ভাই যােকাবেক হত া করব।” ৪২ বড় ছেল এেষৗর এরকম

কথা িরিবকার কােন গল, তােত িতিন লাক পািঠেয় ছাট ছেল

যােকাবেক ডাকােলন, বলেলন, “ দখ, তামার ভাই এেষৗ তামােক

হত া করবার আশােতই মনেক সা না িদে । ৪৩এখন, হ বৎস,

আমার কথা শােনা; ওঠ, হারেণ আমার ভাই লাবেনর কােছ পািলেয়

যাও ৪৪ সখােন িকছু িদন থাক, য পয তামার ভাইেয়র রাগ না

কেম। ৪৫ তামার িত ভাইেয়র রাগ কেম গেল এবং তুিম তার

িত যা কেরছ, তা স ভুেল গেল আিম লাক পািঠেয় সখান থেক

তামােক আনাব; এক িদেনর তামােদর ই জনেকই কন হারাব?”

৪৬ িরিবকা ইসহাকেক বলেলন, “এই িহ ীয়েদর মেয়েদর িবষয়

আমার ােণ ঘণৃা হে ; যিদ যােকাবও এেদর মেতা কােনা িহ ীয়

মেয়েক, এেদশীয় মেয়েদর মেধ কােনা মেয়েক িবেয় কের, তেব

বঁেচ থেক আমার িক লাভ?”

২৮তখন ইসহাক যােকাবেক ডেক আশীবাদ করেলন এবং এই

আ া িদেয় তাঁেক বলেলন, “তুিম কনান দশীয় কােনা মেয়েক িবেয়

কর না। ২ ওঠ, প ন অরােম িনেজর দা র বথেুয়েলর বািড়েত িগেয়

স জায়গায় িনেজর মামা লাবেনর কােনা মেয়েক িবেয় কর। ৩আর

সবশি মান ঈ র তামােক আশীবাদ কের ফলবান ও বংশ বিৃ

ক ন, যন তুিম বড় জািত হেয় ওঠ। ৪ িতিন অ াহােমর আশীবাদ

তামােক ও তামার বংশেক িদন; যন তামার বাস ান এই য

দশ ঈ র অ াহামেক িদেয়েছন, এেত তামার অিধকার হয়।” ৫

পের ইসহাক যােকাবেক িবদায় করেল িতিন প ন অরােম অরামীয়

বথেুয়েলর ছেল লাবেনর কােছ গেলন; সই ব ি যােকােবর ও

এেষৗর মা িরিবকার ভাই। ৬এেষৗ যখন দখেলন, ইসহাক যােকাবেক

আশীবাদ কের িববােহর মেয় হেণর জ প ন অরােম িবদায়

কেরেছন এবং আশীবােদর িদন কনানীয় কােনা মেয়েক িবেয়

করেত িনেষধ কেরেছন ৭ তাই যােকাব মা বাবার আেদশ মেন প ন

অরােম িগেয়েছন, ৮ তখন এেষৗ দখেলন য, কনানীয় মেয়রা



আিদপু ক 63

তাঁর বাবা ইসহােকর অসে ােষর পা ী; ৯অতএব ই ী থাকেলও

এেষৗ ই ােয়েলর কােছ িগেয় অ াহােমর ছেল ই ােয়েলর মেয়,

নবায়েতর বান, মহলৎেক িবেয় করেলন। ১০আর যােকাব বর‐

শবা থেক বর হেয় হারেনর িদেক গেলন ১১ কােনা এক জায়গায়

পৗঁছােল সূয অ যাওয়ায় সখােন রাত কাটােলন। আর িতিন

সখানকার পাথর িনেয় বািলশ কের সই জায়গায় ঘমুােনার জ েয়

পড়েলন। ১২ পের িতিন দখেলন, পিৃথবীর উপের এক িসঁিড়

ািপত, তার মাথা আকাশেছাঁয়া, আর দখ তা িদেয় ঈ েরর দূেতরা

উঠেছন ও নামেছন। ১৩আর দখ, সদা ভু তার উপের দাঁিড়েয়

আেছন; িতিন বলেলন, “আিম সদা ভু, তামার বাবা অ াহােমর

ঈ র ও ইসহােকর ঈ র; এই য ভূিমেত তুিম েয় আছ, এটা আিম

তামােক ও তামার বংশেক দব। ১৪ তামার বংশ পিৃথবীর ধেূলার

মেতা [অসংখ ] হেব এবং তুিম পি ম ও পবূ, উ র ও দি ণ চারিদেক

িব ীণ হেব এবং তামােত ও তামার বংেশ পিৃথবীর যাবতীয় গা ী

আশীবাদ া হেব। ১৫আর দখ, আিম তামার সহব ী, য য

জায়গায় তুিম যােব, সই সই জায়গায় তামােক র া করব ও আবার

এই দেশ িনেয় আসব; কারণ আিম তামােক যা যা বললাম, তা

যত ণ সফল না কির, তত ণ তামােক ত াগ করব না।” ১৬পের ঘমু

ভেঙ গেল যােকাব বলেলন, “অবশ এই জায়গায় সদা ভু আেছন,

আর আিম তা জানতাম না।” ১৭আর িতিন ভয় পেয় বলেলন, “এ

কমন ভয়াবহ জায়গা! এ িনতা ই ঈ েরর গহৃ, এ েগর দরজা।” ১৮

পের যােকাব ভারেবলায় উেঠ বািলেশর জ য পাথর রেখিছেলন,

তা িনেয় েপ াপন কের তার উপর তল ঢেল িদেলন। ১৯আর

সই জায়গার নাম বেথল [ঈ েরর গহৃ] রাখেলন, িক ু আেগ ঐ

নগেরর নাম লসূ িছল। ২০ যােকাব মানত কের এই িত া করেলন,

“যিদ ঈ র আমার সহব ী হন, আমার এই গ ব পেথ আমােক

র া কেরন এবং আহােরর জ খাবার ও পিরধােনর জ ব দন,

২১আর আিম যিদ ভােলাভােব বাবার বািড় িফের যেত পাির, তেব

সদা ভু আমার ঈ র হেবন ২২এবং এই য পাথর আিম েপ



আিদপু ক 64

াপন কেরিছ, এটা ঈ েরর গহৃ হেব; আর তুিম আমােক যা িকছু

দেব, তার দশমাংশ আিম তামােক অবশ দব।”

২৯পের যােকাব পবূিদেকর লাকেদর দেশ গেলন। সখােন

দখেলন, মােঠর মেধ এক প আেছ, ২আর দখ, তার কােছ

ভড়ার িতনিট পাল েয় আেছ; কারণ লােক ভড়ার পাল সকলেক

সই েয়ার জল পান করাত; আর সই েপর মেুখ একটা বড় পাথর

িছল। ৩ সই জায়গায় পাল সকল জেড়া করা হেল লােক েয়ার

মখু থেক পাথরখানা সিরেয় ভড়ােদর জল পান করাত, পের আবার

েয়ার মেুখ সিঠক জায়গায় সই পাথর রাখত। ৪ যােকাব তােদরেক

বলেলন, “ভাই সব, তামরা কান জায়গার লাক?” তারা বলল,

“আমরা হারেনর লাক।” ৫ িতিন বলেলন, “নাহেরর নািত লাবণেক

চেনা িক না?” তারা বলল, “িচিন।” ৬ িতিন বলেলন, “ স ভােলা

আেছ তা?” তারা বলল, “ভােলা;” দখ, তাঁর মেয় রােহল ভড়ার

পাল িনেয় আসেছন। ৭তখন িতিন বলেলন, “ দখ, এখনও অেনক

বলা আেছ; প পাল জেড়া করার িদন হয়িন; তামরা মষেদরেক

জল পান কিরেয় আবার চরােত িনেয় যাও।” ৮ তারা বলল, “যত ণ

পাল সব জেড়া না হয়, তত ণ আমরা তা করেত পাির না; পের

েয়ার মখু থেক পাথর খানা সরান যায়; তখন আমরা ভড়ােদর জল

পান করাই।” ৯ যােকাব তােদর সে এরকম কথাবাতা বলেছন,

এমন িদেনর রােহল িনেজর বাবার মষপাল িনেয় উপি ত হেলন,

কারণ িতিন ভড়াপািলকা িছেলন। ১০তখন যােকাব িনেজর মামা

লাবেনর মেয় রােহলেক ও মামার ভড়ার পালেক দখামা কােছ

িগেয় েয়ার মখু থেক পাথরখানা সিরেয় তাঁর মামা লাবেনর ভড়ার

পালেক জল পান করােলন। ১১পের যােকাব রােহলেক চু ন কের

উৈ ঃ ের কাঁদেত লাগেলন। ১২আপিন য তাঁর বাবার টু ও

িরিবকার ছেল, যােকাব রােহলেক এই পিরচয় িদেল রােহল দৗেড়

িগেয় িনেজর বাবােক সংবাদ িদেলন। ১৩ তােত লাবন তাঁর ভাে

যােকােবর সংবাদ পেয় দৗেড় তাঁর সে দখা করেত গেলন,

তাঁেক আিল ন ও চু ন করেলন ও িনেজর বািড়েত িনেয় গেলন;
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পের িতিন লাবণেক বলা সম ব ৃ া জানােলন। ১৪ তােত লাবন

বলেলন, “তুিম সিত ই আমার হাড় ও আমার মাংস।” পের যােকাব

তাঁর বািড়েত এক মাস বাস করেলন। ১৫ পের লাবন যােকাবেক

বলেলন, “তুিম আ ীয় বেল িক িবনা বতেন আমার দােসর কাজ

করেব? বল দিখ, িক বতন নেব?” ১৬ লাবেনর ই মেয় িছেলন;

বড়টার নাম লয়া ও ছাটটার নাম রােহল। ১৭ লয়া ম ৃ েলাচনা,

িক ু রােহল পবতী ও রী িছেলন। ১৮আর যােকাব রােহলেক

ভালবাসেতন, এজ িতিন উ র করেলন, “আপনার ছাট মেয়

রােহেলর জ আিম সাত বছর আপনার দােসর কাজ করব।” ১৯

লাবন বলেলন, “অ পা েক দান করার থেক তামােক দান করা

ভােলা বেট; আমার কােছ থাক।” ২০এই ভােব যােকাব রােহেলর জ

সাত বছর দােসর কাজ করেলন; রােহেলর িত তাঁর ভােলাবাসার

জ এক এক বছর তাঁর কােছ এক এক িদন মেন হল। ২১ পের

যােকাব লাবণেক বলেলন, “আমার িনয়িমত কাল স ণূ হল, এখন

আমার ী আমােক িদন, আিম তার কােছ যাব।” ২২ তখন লাবন

ঐ জায়গার সব লাকেক জেড়া কের ভাজ ত করেলন। ২৩

আর স ােবলায় িতিন িনেজর মেয় লয়ােক িনেয় তাঁর কােছ এেন

িদেলন, আর যােকাব তাঁর কােছ গেলন। ২৪আর লাবন িস া নােম

িনেজর দাসীেক িনেজর মেয় লয়ার দাসী বেল তাঁেক িদেলন। ২৫

আর সকাল হেল, দখ, িতিন লয়া। তােত যােকাব লাবনেক বলেলন,

“আপিন আমার সে এ িক ব বহার করেলন? আিম িক রােহেলর জ

আপনার দােসর কাজ কিরিন? তেব কন আমােক তারণা করেলন?”

২৬তখন লাবন বলেলন, “বড়র আেগ ছাটেক দান করা আমােদর

এই জায়গায় কতব নয়। ২৭ তুিম এর স াহ পণূ কর; পের আর

সাত বছর আমার দােসর কাজ ীকার করেব, সজ আমরা ওেকও

তামােক দান করব।” ২৮ তােত যােকাব সই রকম করেলন, তাঁর

স াহ পণূ করেলন; পের লাবন তাঁর সে িনেজর মেয় রােহেলর

িবেয় িদেলন। ২৯আর লাবন িবলহা নােম িনেজর দাসীেক রােহেলর

দাসী বেল তাঁেক িদেলন। ৩০তাই িতিন রােহেলর কােছও গেলন
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এবং লয়ার থেক রােহলেক বিশ ভালবাসেলন এবং আরও সাত

বছর লাবেনর কােছ দােসর কাজ করেলন। ৩১ পের সদা ভু লয়ােক

অব া করা দেখ তাঁর গভ মু করেলন, িক ু রােহল ব া হেলন।

৩২আর লয়া গভবতী হেয় ছেলর জ িদেলন ও তার নাম েবন

[ ছেলেক দখ] রাখেলন; কারণ িতিন বলেলন, “সদা ভু আমার ঃখ

দেখেছন; এখন আমার ামী আমােক ভালবাসেবন।” ৩৩ পের িতিন

আবার গভবতী হেয় ছেলর জ িদেয় বলেলন, “সদা ভু েনেছন

য, আিম ঘণৃার পা ী, তাই আমােক এই ছেলও িদেলন;” আর তার

নাম িশিময়ন [ বন] রাখেলন। ৩৪আবার িতিন গভবতী হেয় ছেলর

জ িদেয় বলেলন, “এ বার আমার ামী আমােত আস হেবন,

কারণ আিম তাঁর জ িতন ছেলর জ িদেয়িছ;” অতএব তার নাম,

লিব [আস ] রাখা গল। ৩৫ পের আবার তাঁর গভ হেল িতিন ছেলর

জ িদেয় বলেলন, “এ বার আিম সদা ভুর ব গান কির;” অতএব

িতিন তার নাম িযহূদা [ ব] রাখেলন। তারপের তাঁর গভ ব হল।

৩০ রােহল যখন দখেলন, িতিন যােকােবর কােনা ছেলেমেয়র

জ দনিন, তখন িতিন তাঁর বােনর িত ঈষা করেলন ও যােকাবেক

বলেলন, “আমােক স ান দাও, না হয় আিম মরব।” ২তােত রােহেলর

িত যােকােবর রাগ হল; িতিন বলেলন, “আিম িক ঈ েরর িতিনিধ?”

িতিনই তামােক গভফল িদেত অ ীকার কেরেছন। ৩ তখন রােহল

বলেলন, “ দখ, আমার দাসী িবলহা আেছ, ওর কােছ যাও; যন

ও ছেলর জ িদেয় আমার কােল দয় এবং ওর মাধ েম আিমও

ছেলেমেয়র মা হব।” ৪ এই বেল িতিন তাঁর সে িনেজর দাসী

িবলহার িবেয় িদেলন। ৫ তখন যােকাব তার কােছ গেলন, আর

িবলহা গভবতী হেয় যােকােবর জ ছেলর জ িদল। ৬ তখন

রােহল বলেলন, “ঈ র আমার িবচার করেলন এবং আমার রবও েন

আমােক ছেল িদেলন;” তাই িতিন তার নাম দান [িবচার] রাখেলন।

৭ পের রােহেলর িবলহা দাসী আবার গভবতী হেয় যােকােবর জ

ি তীয় ছেলর জ িদল। ৮ তখন রােহল বলেলন, “আিম বােনর

সে ঈ র স ীয় ি কের জয়লাভ করলাম;” আর িতিন তার নাম
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ন ািল [ ি ] রাখেলন। ৯ পের লয়া িনেজর গভ ব হেল বেুঝ

িনেজর দাসী িস ােক িনেয় যােকােবর সে িবেয় িদেলন। ১০ তােত

লয়ার দাসী িস া যােকােবর জ এক ছেলর জ িদেলন। ১১

তখন লয়া বলেলন, “ সৗভাগ হল;” আর তার নাম গাদ [ সৗভাগ ]

রাখেলন। ১২ পের লয়ার দাসী িস া যােকােবর জ ি তীয় ছেলর

জ িদেলন। ১৩ তখন লয়া বলেলন, “আিম ধ া, যবুতীরা আমােক

ধ া বলেব;” আর িতিন তার নাম আেশর [ধ ] রাখেলন। ১৪আর

গম কাটার িদেনর েবন বাইের িগেয় েত দাফল পেয় িনেজর

মা লয়ােক এেন িদল; তােত রােহল লয়ােক বলেলন, “ তামার

ছেলর কত িল দাফল আমােক দাও না।” ১৫ তােত িতিন বলেলন,

“তুিম আমার ামীেক হরণ কেরছ, এ িক ছাট ব াপার? আমার

ছেলর দাফলও িক হরণ করেব?” তখন রােহল বলেলন, “তেব

তামার ছেলর দাফেলর পিরবেত িতিন আজ রােত তামার সে

শােবন।” ১৬ পের স ােবলা থেক যােকােবর আসার িদেনর

লয়া বাইের তাঁর কােছ িগেয় বলেলন, “আমার কােছ আসেত হেব,

কারণ আিম িনেজর ছেলর দাফল িদেয় তামােক ভাড়া কেরিছ;”

তাই সই রাি েত িতিন তাঁর সে শয়ন করেলন। ১৭আর ঈ র

লয়ার াথনা শানােত িতিন গভবতী হেয় যােকােবর জ প ম

ছেলর জ িদেলন। ১৮ তখন লয়া বলেলন, “আিম ামীেক িনেজর

দাসী িদেয়িছলাম, তার বতন ঈ র আমােক িদেলন; আর িতিন তার

নাম ইষাখর [ বতন] রাখেলন।” ১৯ পের লয়া আবার গভধারন কের

যােকােবর জ ষ ছেলর জ িদেলন। ২০ তখন লয়া বলেলন,

“ঈ র আমােক উ ম উপহার িদেলন, এখন আমার ামী আমার

সে বাস করেবন, কারণ আিম তাঁর জ ছয় ছেলর জ িদেয়িছ;”

আর িতিন তার নাম সবলূনূ [বাস] রাখেলন। ২১ তারপের তাঁর এক

মেয় জ াল, আর িতিন তার নাম দীণা রাখেলন। ২২আর ঈ র

রােহলেক রণ করেলন, ঈ র তাঁর াথনা নেলন, তাঁর গভ মু

করেলন। ২৩ তখন তাঁর গভ হেল িতিন ছেলর জ িদেয় বলেলন,

“ঈ র আমার অপযশ হরণ কেরেছন।” ২৪ আর িতিন তার নাম
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যােষফ [বিৃ ] রাখেলন, বলেলন, “সদা ভু আমােক আেরা এক ছেল

িদন।” ২৫আর রােহেলর গেভ যােষফ জ ােল পর যােকাব লাবণেক

বলেলন, “আমােক িবদায় ক ন, আিম িনেজর জায়গায়, িনজ দেশ,

চেল যাই; ২৬আিম যােদর জ আপনার দাস কেরিছ, আমার সই

ীেদরেক ও ছেলেমেয়েদরেক আমার হােত সমপণ কের আমােক

যেত িদন; কারণ আিম যমন পির েম আপনার দাস কেরিছ,

তা আপিন জােনন।” ২৭ তখন লাবন তাঁেক বলেলন, “আিম যিদ

তামার দিৃ েত অ হ পেয় থািক [তেব থাক]; কারণ আিম অ ভেব

জানলাম, তামার অ েরােধ সদা ভু আমােক আশীবাদ করেলন।”

২৮ িতিন আরও বলেলন, “ তামার বতন িঠক কের আমােক বল,

আিম দব।” ২৯ তখন যােকাব তাঁেক বলেলন, “আিম যমন আপনার

দাস কেরিছ এবং আমার কােছ আপনার যমন প ধন হেয়েছ, তা

আপিন জােনন। ৩০ কারণ আমার আসবার আেগ আপনার অ

স ি িছল, এখন বিৃ পেয় চুর হেয়েছ; আমার যে সদা ভু

আপনােক আশীবাদ কেরেছন; িক ু আিম িনজ পিরবােরর জ কেব

স য় করব?” ৩১ তােত লাবন বলেলন, “আিম তামােক িক দব?”

যােকাব বলেলন, “আপিন আমােক আর িকছুই না িদেয় যিদ আমার

জ একটা কাজ কেরন, তেব আিম আপনার প েদরেক আবার

চড়াব ও পালন করব। ৩২আজআিম আপনার সব প পােলর মধ

িদেয় যাব; আিম ভড়ােদর মেধ িব িচি ত ও দাগযু ও কৃ বণ

সকল এবং ছাগলেদর মেধ দাগযু ও িব িচি ত সকলেক পথৃক

কির; স িল আমার বতন হেব। ৩৩এর পের যখন আপনার সামেন

উপি ত বতেনর জ আপিন আসেবন, তখন আমার ধাি কতা

আমার পে উ র দেব; ফেল ছাগলেদর িব িচি ত িক দাগযু

ছাড়া ও মেষেদর মেধ কৃ বণ ছাড়া যা থাকেব, তা আমার চুির েপ

গণ হেব।” ৩৪ তখন লাবন বলেলন, “ দখ, তামার বাক া সােরই

হাক।” ৩৫ পের িতিন সই িদন রখাি ত ও দাগযু ছাগল সকল

এবং িব িচি ত ও দাগযু েদর মধ িকছু সাদাবণ িছল, এমন ছাগী

সকল এবং কােলা রেঙর ভড়া সকল আলাদা কের িনেজর ছেলেদর
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হােত িদেলন ৩৬এবং আপনার ও যােকােবর মেধ িতন িদেনর পথ

ব বধান রাখেলন। আর যােকাব লাবেনর অবিশ প পাল চরােত

লাগেলন। ৩৭আর যােকাব িলবনী, লসু ও আেমাণ গােছর সরস

শাখা কেট তার ছাল খেুল কােঠর সাদা রখা বর করেলন। ৩৮

পের য জায়গায় প পাল জল পােনর জ আেস, সই জায়গায়

পােলর সামেন জল পান করার জায়গার মেধ ঐ কশূ রখািবিশ

শাখা সকল রাখেত লাগেলন; তােত জল পান করবার িদেনর তারা

গভ ধারন করত। ৩৯আর সই শাখার কােছ তােদর গভধারেণর

জ রখাি ত ও িব িচি ত ও দাগযু বৎস জ াত। ৪০ পের

যােকাব সই সব বৎস আলাদা করেতন এবং লাবেনর রখাি ত ও

কােলা রেঙর ভড়ার িত ী ভড়ােদর দিৃ রাখেতন; এই ভােব িতিন

লাবেনর পােলর সে না রেখ িনেজর পালেক আলাদা করেতন। ৪১

আর বলবান প রা যন শাখার কােছ গভধারন কের, এই জ জল

পান করার জায়গার মেধ প েদর সামেন ঐ শাখা রাখেতন; ৪২

িক ু বল প েদর সামেন রাখেতন না। তােত বল প রা লাবেনর

ও বলবান প রা যােকােবর হত। ৪৩আর যােকাব খবু সমিৃ শালী

হেলন এবং তাঁর প ও দাস দাসী এবং উট ও গাধা যেথ হল।

৩১পের িতিন লাবেনর ছেলেদর এই কথা নেত পেলন, যােকাব

আমােদর বাবার সব িকছু কেড় িনেয়েছ, আমােদর বাবার স ি

থেক তার এই সব ঐ য হেয়েছ। ২আর যােকাব লাবেনর মখু

দখেলন, আর দখ, তা আর তাঁর িত আেগর মত নয়। ৩আর

সদা ভু যােকাবেক বলেলন, “তুিম িনেজর বাবার দেশ আ ীয়েদর

কােছ িফের যাও, আিম তামার স ী হব। ৪ তাই যােকাব লাক

পািঠেয় মােঠ প েদর কােছ রােহল ও লয়ােক ডেক বলেলন, ৫

আিম তামােদর বাবার মখু দেখ বঝুেত পারিছ, তা আর আমার কােছ

আেগর মত নয়, িক ু আমার বাবার ঈ র আমার সহব ী রেয়েছন। ৬

আর তামরা িনেজরা জান, আিম যথাশি তামােদর বাবার দাস

কেরিছ। ৭ তামার বাবা আমােক ব না কের দশ বার আমার বতন

অ থা কেরেছন; িক ু ঈ র তাঁেক আমার িত করেত দনিন। ৮
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কারণ যখন িতিন বলেতন, িব িচি ত প রা তামার বতন প

হেব, তখন সব পাল িব িচি ত শাবক সব করত এবং যখন

বলেতন, দাগযু প সব তামার বতন প হেব, তখন মষরা

সব দাগযু শাবক সব করত। ৯এভােব ঈ র তামােদর বাবার

প ধন িনেয় আমােক িদেয়েছন।” ১০ প েদর গভধারেনর িদেনর

আিম ে চাখ তুেল দখলাম, আর দখ, পােলর মেধ ী প েদর

উপের যত পু ষ প উঠেছ, সকেলই দাগযু ও িচ িবিচ । ১১

তখন ঈ েরর দূত ে আমােক বলেলন, “ হ যােকাব;” আর আিম

বললাম, “ দখনু, এই আিম।” ১২ িতিন বলেলন, “ তামার চাখ তুেল

দখ, ীপ েদর ওপের যত পু ষ প উঠেছ, সকেলই রখাি ত,

দাগযু ও িচ িবিচ ; কারণ, লাবন তামার িত যা যা কের, তা

সবই আিম দখলাম। ১৩ য জায়গায় তুিম ে র অিভেষক ও আমার

কােছ মানত কেরছ, সই বেথেলর ঈ র আিম; এখন উঠ, এই দশ

ত াগ কের িনেজর জ ভূিমেত িফের যাও।” ১৪ তখন রােহল ও লয়া

উ র কের তাঁেক বলেলন, “বাবার বািড়েত আমােদর িক আর িকছু

অংশ ও অিধকার আেছ? ১৫আমরা িক তাঁর কােছ িবেদশীেদর মেতা

না? িতিন তা আমােদরেক িবি কেরেছন এবং আমােদর পা িনেজ

ভাগ কেরেছন। ১৬ ঈ র আমােদর বাবা থেক য সব স ি কেড়

িনেয়েছন, স সবই আমােদর ও আমােদর ছেল মেয়েদর। তাই

ঈ র তামােক যা িকছু বেলেছন, তুিম তাই কর।” ১৭ তখন যােকাব

উেঠ আপন ছেলেদর ও ীেদরেক উেট চিড়েয় আপনার উপািজত

সম প ধন, ১৮ অথাৎ প ন অরােম য প ও য স ি উপাজন

কেরিছেলন, তা িনেয় কনান দেশ িনেজর বাবা ইসহােকর কােছ

যা া করেলন। ১৯ স িদন লাবন ভড়ার লাম কাটেত িগেয়িছেলন;

তখন রােহল িনেজর বাবার ঠা র লােক চুির করেলন। ২০আর

যােকাব িনেজর পালােনার কােনা খবর না িদেয় অরামীয় লাবণেক

ঠকােলন। ২১ িতিন িনেজর সব িনেয় পািলেয় গেলন এবং উেঠ

[ফরাৎ] নদী পার হেয় িগিলয়দ পবত সামেন রেখ চলেত লাগেলন।

২২ পের ততৃীয় িদেনর লাবন যােকােবর পালােনার খবর পেলন
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২৩এবং িনেজর আ ীয়েদরেক সে িনেয় সাত িদেনর র পথ তাঁর

পছেন গেলন ও িগিলয়দ পবেত তাঁর দখা পেলন। ২৪ িক ু

ঈ র রােত েযােগ অরামীয় লাবেনর কােছ উপি ত হেয় তাঁেক

বলেলন, “সাবধান, যােকাবেক ভাল ম িকছুই বােলা না।” ২৫

লাবন যখন যােকােবর দখা পেলন, তখন যােকােবর তাঁবু পবেতর

ওপের ািপত িছল; তােত লাবণও টু েদর সে িগিলয়দ পবেতর

ওপের তাঁবু াপন করেলন। ২৬ পের লাবন যােকাবেক বলেলন, “তুিম

কন এমন কাজ করেল? আমােক ঠিকেয় আমার যমন তেরায়াল

িদেয় ব ী বানােনা হয় সই বি েদর মত কন আমার মেয়েদরেক

িনেয় আসেল? ২৭ তুিম আমােক ব না কের কন গাপেন পালােল?

কন আমােক খবর িদেল না? িদেল আিম তামােক উদযাপন ও

গান এবং খ িনর ও বীণার বাজনা িদেয় িবদায় করতাম। ২৮ তুিম

আমার নািত ও মেয়েদরেক চুমু িদেত আমােক িদেল না; এ মেূখর

কাজ কেরছ। ২৯ তামােদর িত করেত আমার হােত শি আেছ;”

িক ু গত রােত তামােদর বাবার ঈ র আমােক বলেলন, “সাবধান,

যােকাবেক ভাল খারাপ িকছুই বল না। ৩০আর এখন, তুিম দূের চেল

গছ কারণ তুিম তামার বাবার বািড়র জ অেনক ত ািশত; িক ু

আমার দবতােদরেক কন চুির করেল?” ৩১ যােকাব লাবনেক উ ের

বলেলন, “আিম ভয় পেয়িছলাম; কারণ ভেবিছলাম, যিদ আপিন

আমার কাছ থেক আপনার মেয়েদরেক জার কের কেড় নন। ৩২

আপিন যার কােছ আপনার দবতােদরেক পােবন, স বাঁচেব না।

আমােদর আ ীেদর কােছ খাঁজ িনেয় আমার কােছ আপনার যা

আেছ, তা িনন।” আসেল যােকাব জানেতন না য, রােহল স েলা চুির

কেরেছন৷ ৩৩ তখন লাবন যােকােবর তাঁবেুত ও লয়ার তাঁবেুত ও ই

দাসীর তাঁবেুত েবশ করেলন, িক ু পেলন না। পের িতিন লয়ার

তাঁবু থেক রােহেলর তাঁবেুত েবশ করেলন। ৩৪ িক ু রােহল সই

ঠা র লােক িনেয় উেটর গদীর ভতের রেখ তােদর ওপের বেস

িছেলন; স জ লাবন তাঁর তাঁবরু সব জায়গায় হাতড়ােলও তােদরেক

পেলন না। ৩৫ তখন রােহল বাবােক বলেলন, “ ভু, আপনার সামেন
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আিম উঠেত পারলাম না, এেত িবর হেবন না, কারণ আমার ঋতুচ

চলেছ।” এভােব িতিন খাঁজ করেলও সই ঠা র লােক পেলন না।

৩৬ তখন যােকাব রেগ িগেয় লাবেনর সে ঝগড়া করেত লাগেলন।

যােকাব লাবনেক বলেলন, “আমার অপরাধ িক, ও আমার পাপ িক

য, তুিম রেগ িগেয় আমার পছেন পছেন দৗেড় এেসেছা? ৩৭

তুিম আমার সব িজিনসপ হাতিড়েয় তামার বািড়র কান িজিনস

পেল? আমার ও তামার এই আ ীয়েদর সামেন তা রাখ, এরা উভয়

পে র িবচার ক ন। ৩৮এই িড় বছর আিম তামার কােছ আিছ;

তামার ভড়ীেদর িক ছাগীেদর গভপাত হয়িন এবং আিম তামার

পােলর ভড়ােদর খাইিন; ৩৯ প েত িছ িভ করা ভড়া তামার

কােছ আনতাম না; স িত িনেজ ীকার করতাম; িদেনর িক া রােত

যা চুির হত, তার পিরবেত তুিম আমার কাছ থেক িনেত ৪০আমার

এরকম দশা হত, আিম িদেনর র তাপ ও রােত শীত ভাগ করতাম,

ঘমু আমার চাখ থেক দূের পািলেয় যত। ৪১এই িড় বছর আিম

তামার বািড়েত আিছ; তামার ই মেয়র জ চা বছর, আর

তামার প েদর জ ছয় বছর দাসবিৃ কেরিছ; এর মেধ তুিম দশ

বার আমার বতন অ থা কেরছ। ৪২আমার বাবার ঈ র, অ াহােমর

ঈ র ও ই হােকর ভয় ান যিদ আমার প না হেতন, তেব অবশ

এখন তুিম আমােক খািল হােত িবদায় করেত। ঈ র আমার ঃখ ও

হােতর পির ম দেখেছন, এ জ গত রাে তামােক ধমকােলন।”

৪৩ তখন লাবন উ র কের যােকাবেক বলেলন, “এই মেয়রা আমারই

মেয়, এই ছেলরা আমারই ছেল এবং এই প রা আমারই প ; যা

যা দখছ, এ সবই আমার। এখন আমার এই মেয়েদরেক ও এেদর

ত এই ছেলেদর কআিম িক করব? ৪৪এস তামােত ওআমােত

িনয়ম ি র কির, তা তামার ও আমার সা ী থাকেব।” ৪৫ তখন

যােকাব এক পাথর িনেয় েপ াপন করেলন। ৪৬আর যােকাব

িনেজর আ ীয়েদরেক বলেলন, আপনারাও পাথর সং হ ক ন।

তােত তাঁরা পাথর এেন এক রািশ করেলন এবং সই জায়গায় ঐ

রািশর কােছ ভাজন করেলন। ৪৭আর লাবন তার নাম িযগর‐সাহদূখা
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[সাি ‐রািশ] রাখেলন, িক ু যােকাব তার নাম গল‐এদ [সাি ‐রািশ]

রাখেলন। ৪৮ তখন লাবন বলেলন, “এই রািশ আজ তামার ও

আমার সা ী থাকল। এই জ তার নাম িগিলয়দ” ৪৯এছাড়া িম া

নােম [ হরী ান] রাখা গল; কারণ িতিন বলেলন, “আমরা পর র

অদশৃ হেল সদা ভু আমার ও তামার হরী থাকেবন। ৫০ তুিম

যিদ আমার মেয়েদরেক ঃখ দাও আর যিদ আমার মেয় ছাড়া অ

ীেক িবেয় কর, তেব কান মা ষ আমার কােছ থাকেব না বেট, িক ু

দখ, ঈ র আমার ও তামার সা ী হেবন।” ৫১ লাবন যােকাবেক

আর ও বলেলন, “এই রািশ দখ ও এই দখ, আমার ও তামার

মেধ আিম এটা াপন করলাম। ৫২ িহংসাভােব আিমও এই রািশ

পার হেয় তামার কােছ যাব না এবং তুিমও এই রািশ ও এই

পার হেয় আমার কােছ আসেব না, এর সা ী এই রািশ ও এর সা ী

এই ; ৫৩ অ াহােমর ঈ র, নােহােরর ঈ র ও তাঁেদর বাবার

ঈ র আমােদর মেধ িবচার করেবন।” তখন যােকাব িনেজর বাবা

ইসহােকর ভয় ােনর শপথ করেলন। ৫৪ পের যােকাব সই পবেত

বিলদান কের আহার করেত িনেজর আ ীেদর িনম ণ করেলন, তােত

তারা ভাজন কের পবেত রা কাটােলন। ৫৫ পের লাবন সকােল

উেঠ িনেজর নািত মেয়েদরেক চু নপবূক আশীবাদ করেলন। আর

লাবন িনেজর জায়গায় িফের গেলন।

৩২আর যােকাব িনেজর পেথ এিগেয় গেল ঈ েরর দূেতরা তাঁর

সে দখা করেলন। ২তখন যােকাব তাঁেদরেক দেখ বলেলন, “এ

ঈ েরর সনাদল, তাই সই জায়গার নাম মহনিয়ম রাখেলন।” ৩তার

পর যােকাব িনেজর আেগ সয়ীর দেশর ইেদাম অ েল তাঁর ভাই

এেষৗর কােছ দূতেদরেক পাঠােলন। ৪ িতিন তােদরেক এই আ া

করেলন, “ তামরা আমার ভু এেষৗেক বলেব, আপনার দাস যােকাব

আপনােক জানােলন, আিম লাবেনর কােছ বাস করিছলাম, এ পয

থেকিছ। ৫আমার গ , গাধা, ভড়ার পাল ও দাস দাসী আেছ, আর

আিম ভুর অ হ দিৃ পাবার জ আপনােক খবর পাঠালাম।” ৬

পের দূেতরা যােকােবর কােছ িফের এেস বলল, “আমরা আপনার
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ভাই এেষৗর কােছ িগেয়িছলাম; আর িতিন চারেশা লাক সে িনেয়

আপনার সে দখা করেত আসেছন।” ৭ তখন যােকাব খবু ভয়

পেলন ও িচি ত হেলন, আর য সব লাক তাঁর সে িছল, তােদরেক

ও গ ও ভড়ার দল সম পাল ও উটেদরেক িবভ কের িট দল

করেলন, ৮ বলেলন, “এেষৗ এেস যিদও এক দলেক আ মণ কেরন,

তবওু অ দল অবিশ থেক র া পােব।” ৯ তখন যােকাব বলেলন,

“ হ আমার বাবা অ াহােমর ঈ র ও আমার বাবা ইসহােকর ঈ র,

তুিম সদা ভু িনেজ আমােক বেলিছেল, তামার দেশ আ ীয়েদর

কােছ িফের যাও, তােত আিম তামার ম ল করব। ১০ তুিম এই

দােসর িত য সম চুি র িব তা ও য সম সত াচরণ কেরছ,

আিম তার িকছুরই যাগ নই; কারণ আিম আমার এই লািঠিট িনেয়

এই য ন পার হেয়িছলাম, এখন ই দল হেয়িছ। ১১অ েরাধ কির,

আমার ভাইেয়র হাত থেক, এেষৗর হাত থেক আমােক র া কর,

কারণ আিম তােক ভয় কির, যিদ স এেস আমােক, ছেলেদর সে

মােক হত া কের। ১২ তুিমই তা বেলছ, আিম অবশ তামার ম ল

করব এবং সমু তীের অবি ত য বািল তার মেতা তামার বংশ

বিৃ করব, যা গানা যায় না।” ১৩ পের যােকাব সই জায়গায় রাত

কাটােলন ও তার কােছ যা িছল, তার িকছু িনেয় তাঁর ভাই এেষৗর জ

এই উপহার ত করেলন; ১৪ েশা ছাগী ও িড়টা ছাগল, েশা

ভড়ী ও িড়টা ভড়া, ১৫ বা া সহ বতী ি শিট উট, চি শিট

গ ও দশিট ষাঁড় এবং িড়িট গাধী ও দশিট গাধা। ১৬ পের িতিন

িনেজর এক এক দােসর হােত এক এক পাল সমপণ কের দাসেদরেক

এই আেদশ িদেলন, “ তামরা আমার আেগ পার হেয় যাও এবং মােঝ

মােঝ জায়গা রেখ েত ক পাল আলাদা কর।” ১৭ পের িতিন থম

দাসেক এই আেদশ িদেলন, “আমার ভাই এেষৗর সে তামার দখা

হেল িতিন যখন িজ াসা করেবন, তুিম কার দাস? কাথায় যা ?

আর তামার আেগ অবি ত এই সব কার?” ১৮ তখন তুিম উ র

করেব, “এই সব আপনার দাস যােকােবর; িতিন উপহার িহসােব

এই সব আমার ভু এেষৗর জ পাঠােলন;” আর দখনু, িতিনও
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আমােদর িপছেন আসেছন। ১৯ পের িতিন ি তীয় ও ততৃীয় ভৃিত

পােলর িপছেন চলা দাস সবাইেকও আেদশ িদেয় বলেলন, “এেষৗর

সে দখা হেল তামরা এই এই ধরেনর কথা বল। ২০আেরা বল,

দখনু, আপনার দাস যােকাবও আমােদর িপছেন আসেছন।” কারণ

িতিন বলেলন, “আিম আেগ উপহার পািঠেয় তাঁেক শা করব, পের

তাঁর সে দখা করব, তােত িতিন আমার িত অ হ করেলও

করেত পােরন।” ২১ তাই তাঁর আেগ উপহােরর িজিনস পার হেয়

গল, িক ু িনেজ সই রােত দেলর মেধ থাকেলন। ২২ পের িতিন

রােত উেঠ িনেজর ই ী, ই দাসী ও এগােরা জন ছেলেক িনেয়

যে াক নদীর অগভীর অংশ িদেয় পার হেলন ২৩ িতিন তাঁেদরেক

নদী পার কিরেয় িনেজর সব িজিনস পােড় পািঠেয় িদেলন। ২৪আর

যােকাব সখােন একা থাকেলন এবং এক পু ষ ভার পয তাঁর

সে ম যু করেলন; ২৫ িক ু তাঁেক জয় করেত পারেলন না দেখ,

িতিন যােকােবর ঊ সি েত আঘাত করেলন। তাঁর সে এরকম

ম যু করােত যােকােবর ঊ সি র হাড় সের গল। ২৬ পের সই

পু ষ বলেলন, “আমােক ছাড়, কারণ ভার হল।” যােকাব বলেলন,

“আপিন আমােক আশীবাদ না করেল আপনােক ছাড়ব না।” ২৭আবার

িতিন বলেলন, “ তামার নাম িক?” িতিন উ র করেলন, “যােকাব।”

২৮ িতিন বলেলন, “তুিম যােকাব নােম আর আখ াত হেব না, িক ু

ই ােয়ল [ঈ েরর সে যু কারী] নােম আখ াত হেব; কারণ তুিম

ঈ েরর ও মা ষেদর সে যু কের জয়ী হেয়ছ।” ২৯ তখন যােকাব

িজ াসা কের বলেলন, “অ েরাধ কির, আপনার নাম িক? বলনু।”

িতিন বলেলন, “িক জ আমার নাম িজ াসা কর?” পের সখােন

যােকাবেক আশীবাদ করেলন। ৩০ তখন যােকাব সই জায়গার নাম

পনেূয়ল [ঈ েরর মখু] রাখেলন; কারণ িতিন বলেলন, “আিম ঈ রেক

সামনাসামিন হেয় দখলাম, তবওু আমার াণ বাঁচল।” ৩১ পের

িতিন পনেূয়ল পার হেল সূেযাদয় হল। আর িতিন ঊ েত খাঁড়ােত

লাগেলন। ৩২এই কারণ ই ােয়ল‐স ােনরা আজও ঊ সি র হােড়র
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উপেরর ঊ সি র িশরা খায় না, কারণ িতিন যােকােবর ঊ সি র

হাড় অথাৎ ঊ সি র িশরা শ কেরিছেলন।

৩৩পের যােকাব চাখ তুেল চাইেলন, আর দখ, এেষৗ আসেছন

ও তাঁর সে চারেশা লাক। তখন িতিন ছেলেদরেক িবভাগ কের

লয়ােক, রােহলেক ও ই দাসীেক সমপণ করেলন; ২ সবার আেগ

ই দাসী ও তােদর ছেলেমেয়েদরেক, তার িপছেন লয়া ও তাঁর

ছেলেমেয়েদরেক, সবার িপছেন রােহল ও যােষফেক রাখেলন। ৩

পের িনেজ সবার আেগ িগেয় সাত বার ভূিমেত নত হেত হেত িনেজর

ভাইেয়র কােছ উপি ত হেলন। ৪ তখন এেষৗ তাঁর সে দখা করেত

দৗেড় এেস তাঁর গলা ধের আিল ন ও চু ন করেলন এবং উভেয়ই

কাঁদেলন। ৫ পের এেষৗ চাখ তুেল নারীেদরেক ও বালকেদরেক

দেখ িজ াসা করেলন, “এরা তামার ক?” িতিন বলেলন, “ঈ র

অ হ কের আপনার দাসেক এই সব স ান িদেয়েছন।” ৬ তখন

দাসীরা ও তােদর ছেলেমেয়রা কােছ এেস ণাম করল; ৭ পের লয়া

ও তাঁর ছেলেমেয়রা কােছ এেস ণাম করেলন; শেষ যােষফ ও

রােহল কােছ এেস ণাম করেলন। ৮ পের এেষৗ িজ াসা করেলন,

“আিম য সব দেলর সে িমিলত হলাম, স সম িকেসর জ ?”

িতিন বলেলন, “ ভুর দিৃ েত অ হ পাবার জ ।” ৯তখন এেষৗ

বলেলন, “আমার যেথ আেছ, ভাই, তামার যা আেছ তা তামার

থা ক।” ১০ যােকাব বলেলন, “তা না, অ েরাধ কির, আিম যিদ

আপনার দিৃ েত অ হ পেয় থািক, তেব আমার হাত থেক উপহার

হণ ক ন; কারণ আিম ঈ েরর মখু দশেনর মেতা আপনার মখু

দশন করলাম, আপিনও আমার িত স হেলন। ১১অ েরাধ কির,

আপনার কােছ য উপহার আনা হেয়েছ, তা হণ ক ন; কারণ ঈ র

আমার িত অ হ কেরেছন এবং আমার সবই আেছ।” এই ভােব

অ েরাধ করেল এেষৗ তা হণ করেলন। ১২ পের এেষৗ বলেলন,

“এস আমরা যাই; আিম তামার আেগ আেগ যাব।” ১৩ িতিন তাঁেক

বলেলন, “আমার ভু জােনন, এই ছেলরা কামল এবং বতী

ভড়ী ও গ সব আমার সে আেছ; একিদন খবু জাের গেলই
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সব পালই মারা যােব।” ১৪ “িনেবদন কির, হ আমার ভু আপিন

িনেজর দােসর আেগ যান; আর আিম যত ণ সয়ীের আমার ভুর

কােছ উপি ত না হই, তত ণ আমার সামেন চলা প েদর চলবার

শি অ সাের এবং এই ছেল মেয়েদর, চলবার শি অ সাের

ধীের ধীের চালাই।” ১৫এেষৗ বলেলন, “তেব আমার স ী িকছু লাক

তামার কােছ রেখ যাই।” িতিন বলেলন, “তােতই বা েয়াজন িক?

আমার ভুর দিৃ েত আিম অ হ পেলই হল।” ১৬আর এেষৗ সই

িদন সয়ীেরর পেথ িফের গেলন। ১৭ িক ু যােকাব ে ােত িগেয়

িনেজর জ গহৃ ও প েদর জ কেয়কিট ঘর তরী করেলন, এই

জ সই জায়গা ে াৎ [ টীর সকল] নােম আখ াত আেছ। ১৮ পের

যােকাব প ‐অরাম থেক এেস, িনরাপেদ কনান দেশর িশিখম

নগের উপি ত হেয়, নগেরর বাইের তাঁবু াপন করেলন। ১৯ পের

িশিখেমর বাবা য হেমার, তাঁর ছেলেদরেক পার একেশা কসীতা

[মু া] িদেয় িতিন িনেজর তাঁবু াপেনর ভূিমখ িকনেলন ২০এবং

সখােন এক য েবিদ িনমাণ কের তার নাম এল‐ইলেহ‐ই ােয়ল

[ঈ র, ই ােয়েলর ঈ র] রাখেলন।

৩৪আর লয়ার মেয় দীণা, যােক িতিন যােকােবর জ সব

কেরিছেলন, সই দেশর মেয়েদর সে দখা করেত বাইের গল। ২

আর িহ ীয় হেমার িযিন সই দেশর রাজা িছেলন তার ছেল িশিখম

তােক দখেত পল এবং তােক ধের িনেয় তার সে শয়ন করল, তাঁেক

করল। ৩আর যােকােবর মেয় দীণার িত তাঁর াণ অ র

হওয়ােত স সই যবুতীেক ম করল ও তােক হপবূক কথা

বলল। ৪ পের িশিখম িনেজর বাবা হেমারেক বলল, “তুিম আমার সে

িবেয় দবার জ এই মেয়েক হণ কর।” ৫আর যােকাব নেলন,

স তার মেয় দীণােক কেরেছ; ঐ িদেনর তার ছেলরা মােঠ

প পােলর সে িছল; আর যােকাব তােদর আসা পয চুপ থাকেলন।

৬ পের িশিখেমর বাবা হেমার যােকােবর সে কথাবাতা বলেত গল।

৭ যােকােবর ছেলরাও ঐ খবর পেয় মাঠ থেক এেসিছল; তারা ু

ও খবু রেগ িগেয়িছল, কারণ যােকােবর মেয়র সে শয়ন করােত
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িশিখম ই ােয়েলর মেধ মখূািম ও অকতব কাজ কেরিছল। ৮ তখন

হেমার তােদর সে কথাবাতা বেল বলল, “ তামােদর সই মেয়র

িত আমার ছেল িশিখেমর াণ আস হেয়েছ; অ েরাধ কির,

আমার ছেলর সে তার িবেয় দাও। ৯এবং আমােদর সে আ ীয়তা

কর; তামােদর মেয়েদরেক আমােদরেক দান কর এবং আমােদর

মেয়েদরেক তামরা হণ কর। আরআমােদর সে বাস কর; ১০এই

দশ তামােদর সামেন থাকল, তামরা এখােন বসবাস ও ব বসা‐

বািণজ কর, এখােন অিধকার হণ কর।” ১১আর িশিখম দীণার

বাবােক ও ভাইেদরেক বলল, “আমার িত তামােদর অ হ দিৃ

হাক; তা হেল যা বলেব, তাই দব। ১২ পণ ও দান যত বিশ চাইেব,

তামােদর কথা সাের তাই দব; কােনা মেত আমার সে ঐ মেয়র

িবেয় দাও।” ১৩ িক ু স তােদর বান দীণােক কেরিছল বেল

যােকােবর ছেলরা ছলনার সােথ আলাপ কের িশিখমেক ও তাঁর বাবা

হেমারেক উ র িদল; ১৪ তারা তােদরেক বলল, “অি ক লাকেক

য আমােদর বানেক িদই, এমন কাজ আমরা করেত পািরনা; করেল

আমােদর বদনাম হেব। ১৫ ধু এই কাজিট করেল আমরা তামােদর

কথায় রািজ হব; আমােদর মেতা তামরা েত ক পু ষ যিদ িছ ক

হও, ১৬ তেব আমরা তামােদরেক িনেজেদর মেয়েদর দব এবং

তামােদর মেয়েদরেক হণ করব ও তামােদর সে বাস কের এক

জািত হব। ১৭ িক ু যিদ কেছেদর িবষেয় আমােদর কথা না শান,

তেব আমরা িনেজেদর ঐ মেয়েক িনেয় চেল যাব।” ১৮ তখন তােদর

এই কথায় হেমার ও তার ছেল িশিখম স ু হল। ১৯আর সই

যবুক তাড়াতািড় সই কাজ করল, কারণ স যােকােবর মেয়েত ীত

হেয়িছল; আর স িনেজর বাবার বংেশ সবেচেয় স ানীত িছল। ২০

পের হেমার ও তার ছেল িশিখম িনেজর নগেরর দরজায় এেস নগর

িনবাসীেদর সে আেলাচনা বেল বলল, ২১ “ সই লােকরা আমােদর

সে শাি েত আেছ; তাই তারা এই দেশ বসবাস ও ব বসা‐বািণজ

ক ক; কারণ দখ, তােদর সামেন দশিট শ ; এস, আমরা

তােদর মেয়েদরেক হণ কির ও আমােদর মেয়েদরেক তােদরেক
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িদই। ২২ িক ু তােদর এই এক পণ আেছ, আমােদর মেধ েত ক

পু ষ যিদ তােদর মত িছ ক হয়, তেব তারা আমােদর সে বাস

কের এক জািত হেত রািজ আেছ। ২৩আর তােদর ধন, স ি ও

প সব িক আমােদর হেব না? আমরা তােদর কথায় রািজ হেলই

তারা আমােদর সে বাস করেব।” ২৪ তখন হেমােরর ও তার ছেল

িশিখেমর কথায় তার নগেরর দরজা িদেয় য সব লাক বাইের যত,

তারা রািজ হল, আর তার নগর দরজা িদেয় য সব পু ষ বাইের যত,

তােদর কেছদ করা হল। ২৫পের ততৃীয় িদেনর য ণায় পিরপণূ হেল

দীণার ভাই িশিময়ন ও লিব, যােকােবর এই ই ছেল িনেজর িনেজর

খ হণ কের িনভেয় নগর আ মণ করতঃ সকল পু ষেক হত া

করল। ২৬এবং হেমার ও তার ছেল িশিখমেক তরবািরর আঘােত

হত া কের িশিখেমর বািড় থেক দীণােক িনেয় চেল আসল। ২৭ ওরা

তােদর বানেক কেরিছল, এই জ যােকােবর ছেলরা িনহত

লাকেদর কােছ িগেয় নগর লটু করল। ২৮ তারা ওেদর ভড়া, গ ও

গাধা সব এবং নগেরর ও ে র যাবতীয় ব বােজয়া করল; ২৯

আর ওেদর িশ ও ীেদরেক বি কের ওেদর সম ধন ও গেৃহর

সব লটু করল। ৩০ তখন যােকাব িশিময়ন ও লিবেক বলেলন,

“ তামরা এই দশিনবাসী কনানীয় ও পিরষীয়েদর কােছ আমােক

দূগ প কের ব া ল করেল; আমার লাক অ , তারা আমার

িব ে জেড়া হেয় আমােক আঘাত করেব; আর আিম সপিরবাের

িবন হব।” ৩১ তারা উ র করল, যমন বশ ার সে , তমিন আমার

বােনর সে ব বহার করা িক তার উিচত িছল?

৩৫পের ঈ র যােকাবেক বলেলন, “তুিম উঠ, বেথেল িগেয় স

জায়গায় বাস কর এবং তামার ভাই এেষৗর সামেন থেক তামার

পালােনার িদেনর য ঈ র তামােক দখা িদেয়িছেলন, তার উে েশ

সই জায়গায় য েবিদ তরী কর।” ২তখন যােকাব িনেজরআ ীয় ও

স ী লাক সবাইেক বলেলন, “ তামােদর কােছ য সব ইতর দবতা

আেছ, তােদরেক দূর কর এবং হও ও অ ব পর। ৩আর এস,

আমরা উেঠ বেথেল যাই; য ঈ র আমার স েটর িদেনর আমােক
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াথনার উ র িদেয়িছেলন এবং আমার যা াপেথ সে িছেলন, তাঁর

উে েশ আিম সই জায়গায় এক য েবিদ িনমাণ করব।” ৪ তােত

তারা িনেজেদর দবমিূত ও কােনর ল সব যােকাবেক িদল এবং িতিন

ঐ সব িশিখেমর কাছাকািছ এলা গােছর তলায় পুঁেত রাখেলন। ৫ পের

তাঁরা সখান থেক যা া করেলন। তখন চারিদেকর নগরসমেূহ ঈ র

থেক ভয় উপি ত হল, তাই সখানকার লােকরা যােকােবর ছেলেদর

িপছেন গল না। ৬ পের যােকাব ও তাঁর স ীরা সবাই কনান দেশর

লেূস অথাৎ বেথেল উপি ত হেলন। ৭ সখােন িতিন এক য েবিদ

িনমাণ কের সই জায়গার নাম এল‐ বেথল [ বেথেলর ঈ র] রাখেলন;

কারণ ভাইেয়র সামেন থেক তার পালাবার িদন ঈ র সই জায়গায়

তােক দশন িদেয়িছেলন ৮আর িরিবকার দেবারা নােমর ধা ীর মতুৃ

হল এবং বেথেলর নীেচ অবি ত অেলান গােছর তলায় তার কবর

হল এবং সই জায়গার নাম অেলান‐বাখৎু [ ন গাছ] হল। ৯

প ন‐অরাম থেক যােকাব িফের আসেল ঈ র তাঁেক আবার দশন

িদেয় আশীবাদ করেলন। ১০ফেল ঈ র তাঁেক বলেলন, “ তামার

নাম যােকাব; লােক তামােক আর যােকাব বলেব না, তামার নাম

ই ােয়ল হেব;” আর িতিন তাঁর নাম ই ােয়ল রাখেলন। ১১ ঈ র

তাঁেক আেরা বলেলন, “আিমই সবশি মান ঈ র, তুিম জাবান ও

ব বংশ হও; তামার থেক এক জািত, এমন িক, জািতসমাজ সিৃ

হেব, আর তামার থেক রাজারা সিৃ হেব। ১২আরআিম অ াহামেক

ও ইসহাকেক য দশ দান কেরিছ, সই দশ তামােক ও তামার

ভাবী বংশেক দব।” ১৩ সই জায়গায় তাঁর সে কথাবাতা বেল

ঈ র তাঁর কাছ থেক চেল গেলন। ১৪আর যােকাব সই কথাবাতার

জায়গায় এক , পাথেরর , াপন কের তার উপের পানীয়

নেবদ উৎসগ করেলন ও তল ঢেল িদেলন। ১৫এবং য জায়গায়

ঈ র তাঁর সে কথা বলেলন, যােকাব সই জায়গার নাম বেথল

রাখেলন। ১৬ পের তাঁরা বেথল থেক চেল গেলন, আর ই ােথ

উপি ত হবার অ পথ বািক থাকেত রােহেলর সব বদনা হল

এবং তাঁর সব করেত বড় ক হল। ১৭আর সব ব থা কিঠন হেল
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ধা ী তােক বলল, “ভয় কর না, কারণ এবারও তামার ছেল হেব।”

১৮ পের তার মতুৃ হল, আর াণ চেল যাবার িদেনর িতিন ছেলর নাম

িবেনানী [আমার কে র ছেল] রাখেলন, িক ু তার বাবা তার নাম

িব ামীন [ডান হােতর ছেল] রাখেলন ১৯এই ভােব রােহেলর মতুৃ

হল এবং ই াথ অথাৎ বৎেলহেমর পেথর পােশ তার কবর হল। ২০

পের যােকাব তার কবেরর ওপের এক াপন করেলন, রােহেলর

সই কবর আজও আেছ। ২১ পের ই ােয়ল সখান থেক যা া

করেলন এবং িমগদল‐এদেরর ওপােশ তাঁবু াপন করেলন। ২২ সই

দেশ ই ােয়েলর বসবােসর িদেনর েবন িগেয় িনেজর বাবার িবলহা

নােম উপপ ীর সে শয়ন করল এবং ই ােয়ল তা নেত পেলন।

২৩ লয়ার ছেল; যােকােবর বড় ছেল েবন এবং িশিমেয়ান, লিব,

িযহূদা, ইষাখর ও সবলূনূ। ২৪ রােহেলর ছেল; যােষফ ও িব ামীন।

২৫ রােহেলর দাসী িবলহার ছেল; দান ও ন ািল। ২৬ লয়ার দাসী

িস ার ছেল; গাদ ও আেশর। এরা যােকােবর ছেল, প ন‐অরােম

জ ায়। ২৭ পের িকিরয়থে র অথাৎ িহে ােণর কাছাকািছ মি নামক

য জায়গায় অ াহাম ও ইসহাক বাস কেরিছেলন, সই জায়গায়

যােকাব িনেজর বাবা ইসহােকর কােছ উপি ত হেলন। ২৮ ইসহােকর

বয়স একেশা আশী বছর হেয়িছল। ২৯ পের ইসহাক ব ৃ ও পণূায়ু

হেয় াণত াগ কের িনেজর পবূপু ষেদর সে একি ত হেলন এবং

তাঁর ছেল এেষৗ ও যােকাব তাঁর কবর িদেলন।

৩৬এেষৗর অথাৎ ইেদােমর বংশ‐ব ৃ া এই। ২এেষৗ কনানীয়েদর

িট মেয়েক, অথাৎ িহ ীয় এেলােনর মেয় আদােক ও িহ ীয়

িসিবেয়ােনর নাতিন অনার মেয় অহলীবামােক, ৩ তাছাড়াও

নবােয়ােতর বানেক, অথাৎ ই ােয়েলর বাসমৎ নােম মেয়েক িবেয়

করেলন। ৪আর এেষৗর জ আদা ইলীফসেক ও বাসমৎ েয়লেক

সব কের। ৫ এবং অহলীবামা িযয়শূ, যালম ও কারহেক সব

কের; এরা এেষৗর ছেল, কনান দেশ জে । ৬ পের এেষৗ িনেজর

ী ছেল মেয়রা ও ঘেরর অ সব াণীেক এবং িনেজর সম

প ধন ও কনান দেশ উপািজত সম স ি িনেয় যােকাব ভাইেয়র
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সামেন থেক আর এক দেশ চেল গেলন। ৭কারণ তাঁেদর চুর

স ি থাকােত একসে বসবাস করা স ব হল না এবং প ধেনর

জ তাঁেদর সই বাস‐ দেশ জায়গা লাল না। ৮ এই ভােব

এেষৗ সয়ীর পবেত বাস করেলন; িতিনই ইেদাম। ৯ সয়ীর পবেত

অবি ত ইেদামীয়েদর পবূপু ষ এেষৗর বংশ‐ব ৃ া এই। ১০ এেষৗর

ছেলেদর নাম এই। এেষৗর ী আদার ছেল ইলীফস ও এেষৗর ী

বাসমেতর ছেল েয়ল। ১১আর ইলীফেসর ছেল তমন ও ওমার,

সেফা, গিয়তম ও কনস। ১২আর এেষৗর ছেল ইলীফেসর িত া

নােমর এক উপপ ী িছল, স ইলীফেসর জ অমােলকেক সব

করল। এরা এেষৗর ী আদার বংশধর। ১৩আর েয়েলর ছেল

নহৎ, সরহ, শ ও িমসা; এরা এেষৗর ী বাসমেতর ছেল। ১৪আর

িসিবেয়ােনর নাতিন অনার মেয় য অহলীবামা এেষৗর ী িছল, তার

ছেল িযয়শূ, যালম ও কারহ। ১৫এেষৗর বংশধরেদর দলপিতরা

এই। এেষৗর বড় ছেল য ইলীফস, তার ছেল দলপিত তমন,

দলপিত ওমার, ১৬ দলপিত সেফা, দলপিত কনস, দলপিত কারহ,

দলপিত গিয়তম ও দলপিত অমােলক; ইেদাম দেশর ইলীফস বংশীয়

এই দলপিতরা আদার বংশধর। ১৭ এেষৗর ছেল েয়েলর ছেল

দলপিত নয়, দলপিত সরহ, দলপিত শ ও দলপিত িমসা; ইেদাম

দেশর েয়ল বংশীয় এই দলপিতরা এেষৗর ী বাসমেতর ছেল।

১৮আর এেষৗর ী অহলীবামার ছেল দলপিত িযয়শু, দলপিত যালম

ও দলপিত কারহ; অনার মেয় য অহলীবামা এেষৗর ী িছল, এই

দলপিতরা তার বংশধর। ১৯এরা এেষৗর অথাৎ ইেদােমর স ান ও

এরা তােদর দলপিত। ২০ সই দশিনবাসী হারীয় সয়ীেরর ছেল

লাটন, শাবল, িশিবেয়ান, অনা, ২১ িদেশান, এৎসর ও দীশন;

সয়ীেরর এই ছেলরা ইেদাম দেশর হারীয় বংেশা ব দলপিত

িছেলন। ২২ লাটেনর ছেল হাির ও হমম এবং িত া লাটেনর

বান িছল। ২৩আর শাবেলর অলবন, মানহৎ, এবল, শেফা ও

ওনম। ২৪আর িসিবেয়ােনর ছেল অয়া ও অনা; এই অনা তার বাবা

িসিবেয়ােনর গাধা চরাবার িদেনর ম াে গরম জেলর উ ই খুঁেজ
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পেয়িছল। ২৫অনার ছেল িদেশান ও অনার মেয় অহলীবামা। ২৬

আর িদেশােনর ছেল িহমদন, ইশবন, িয ন ও করান। ২৭আর

এৎসেরর ছেল িবলহন, সাবন ও আকন। ২৮আর িদেশােনর ছেল

উষ ও অরান। ২৯ হারীয় বংেশা ব দলপিতরা এই; দলপিত লাটন,

দলপিত শাবল, দলপিত িসিবেয়ান, দলপিত অনা, ৩০ দলপিত

িদেশান, দলপিত এৎসর ও দলপিত দীশন। এরা সয়ীর দেশর

হারীয় বংেশা ব দলপিত। ৩১ ই ােয়ল–স ানেদর ওপের কােনা

রাজা রাজ করার আেগ এরা ইেদাম দেশর রাজা িছেলন। ৩২

িবেয়ােরর ছেল বলা ইেদাম দেশ রাজ কেরন, তাঁর রাজধানীর

নাম িদন হাবা। ৩৩আর বলা মারা গেল পর তাঁর পেদ ব া‐িনবাসী

সরেহর ছেল যাবব রাজ কেরন। ৩৪আর যাবব মারা গেল পর

তমন দশীয় হূশম তাঁর পেদ রাজ কেরন। ৩৫আর হূশম মারা

যাবার পর বদেদর ছেল য হদদ মায়াব‐ ে িমিদয়নেক আঘাত

কেরিছেলন, িতিন তার পেদ রাজ কেরন; তাঁর রাজধানীর নাম

অবীৎ। ৩৬আর হদদ মারা যাবার পর মে কা‐িনবাসী স তাঁর পেদ

রাজ কেরন। ৩৭আর স মারা গেল পর [ফরাৎ] নদীর িনকটবতী

রেহােবাৎ‐িনবাসী শৗল তাঁর পেদ রাজ কেরন। ৩৮আর শৗল মারা

গেল পর অকেবােরর ছেল বা হানন তাঁর পেদ রাজ কেরন। ৩৯

আর অকেবােরর পু বা হানন মারা গেল পর হদর তাঁর পেদ রাজ

কেরন; তাঁর রাজধানীর নাম পায়ু ও ীর নাম মেহটেবল, স মে েদর

মেয় ও মষাহেবর নাতনী। ৪০ গা ী, ান ও নাম ভেদ এেষৗ

থেক সিৃ য সব দলপিত িছেলন, তাঁেদর নাম হল; দলপিত িত ,

দলপিত অলবা দলপিত িযেথৎ, ৪১ দলপিত অহলীবামা, দলপিত

এলা, দলপিত পীেনান, ৪২ দলপিত কন , দলপিত তমন, দলপিত

িমবসর, ৪৩ দলপিত মগদীেয়ল ও দলপিত ঈরম। এরা িনেজর িনেজর

অিধকার দেশ, িনেজর িনেজর বসবাস জায়গা ভেদ ইেদােমর

দলপিত িছেলন। ইেদামীয়েদর আিদপু ষ এেষৗর ব ৃ া সমা ।

৩৭ সই িদেনর যােকাব তার বাবার দেশ, কনান দেশ বাস

করিছেলন। ২ যােকােবর বংশ‐ব ৃ া এই। যােষফ সেতেরা বছর
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বয়েস তার ভাইেদর সে প পাল চরাত; স ছাটেবলায় তার বাবার

ী িবলহার ও িস ার ছেলেদর স ী িছল এবং যােষফ তােদর

খারাপ ব বহােরর খবর বাবার কােছ আনত। ৩ যােষফ ই ােয়েলর

ব ৃ বয়েসর ছেল, এই জ ই ােয়ল সব ছেলর থেক তােক বিশ

ভালবাসেতন এবং তােক একটা নানা রেঙর পাশাক তরী কের

িদেয়িছেলন। ৪ িক ু বাবা তার সব ভাইেদর থেক তােক বিশ

ভালবােসন, এটা দেখ তার ভাইেয়রা তােক ঘণৃা করত, তার সে

আ িরকভােব কথা বলেত পারত না। ৫আর যােষফ দেখ

িনেজর ভাইেদরেক তা বলল; এেত তারা তােক আরও বিশ ঘণৃা

করল। ৬ স তােদরেক বলল, “আিম এক দেখিছ, অ েরাধ

কির, তা শান। ৭ দখ, আমরা আঁিট বাঁধিছলাম, আর দখ, আমার

আঁিট উেঠ দাঁিড়েয় থাকল এবং দখ, তামােদর আঁিট সব আমার

আঁিটেক চারিদেক িঘের তার কােছ নত হল।” ৮ এেত তার ভাইেয়রা

তােক বলল, “তুই িক বা েব আমােদর রাজা হিব? আমােদর উপের

বা েব কতৃ করিব?” ফেল তারা ও তার কথার জ তােক

আেরা ঘণৃা করল। ৯ পের স আেরা এক দেখ ভাইেদরেক

তার ব ৃ া বলল। স বলল, “ দখ, আিম আর এক দখলাম;

দখ, সূয , চ ও এগােরা ন আমার সামেন নত হল।” ১০ স

তার বাবা ও ভাইেদরেক এর ব ৃ া বলল, তােত তার বাবা তােক

ধমিকেয় বলেলন, “তুিম এ কমন দখেল? আিম, তামার মা

ও তামার ভােয়রা, আমরা িক সিত ই তামার কােছ ভূিমেত নত

হেত আসব?” ১১আর তার ভােয়রা, তার িত িহংসা করল, িক ু

তার বাবা সই কথা মেন রাখেলন। ১২একবার তার ভােয়রা বাবার

প পাল চরােত িশিখেম িগেয়িছল। ১৩ তখন ই ােয়ল যােষফেক

বলেলন, “ তামার ভােয়রা িক িশিখেম প পাল চরাে না? এস,

আিম তােদর কােছ তামােক পাঠাই।” ১৪ স বলল, “ দখনু, এই

আিম।” তখন িতিন তােক বলেলন, “তুিম িগেয় তামার ভাইেদর

িবষয় ও প পােলর িবষয় জেন আমােক সংবাদ এেন দাও।” এই

ভােব িতিন িহে ােণর উপত কা থেক যােষফেক পাঠােল স িশিখেম
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উপি ত হল। ১৫ তখন এক জন লাক তােক দখেত পল, আর

দখ, স ম াে মণ করেছ; সই লাকিট তােক িজ াসা করল,

“িকেসর খাঁজ করছ?” ১৬ স বলল, “আমার ভাইেদর খাঁজ করিছ;

অ হ কের আমােক বল, তাঁরা কাথায় পাল চরাে ন।” ১৭ স

ব ি বলল, “তারা এ জায়গা থেক চেল িগেয়েছ, কারণ ‘চল, দাথেন

যাই,’ তােদর এই কথা বলেত েনিছলাম।” পের যােষফ িনেজর

ভাইেদর িপছন িপছেন িগেয় দাথেন তােদর খুঁেজ পল। ১৮ তারা দূর

থেক তােক দখেত পল এবং স কােছ উপি ত হবার আেগ তােক

হত া করার জ ষড়য করল। ১৯তারা পর র বলল, “ঐ দখ,

দশক মহাশয় আসেছন, ২০এখন এস, আমরা ওেক হত া কের

একটা গেত ফেল িদই; পের বলব, কােনা িহং জ ু তােক খেয়

ফেলেছ; তােত দখব, ওর ে র িক হয়।” ২১ েবন এটা েন

তােদর হাত থেক তােক উ ার করল, বলল, “না, আমরা ওেক ােণ

মারব না।” ২২আর েবন তােদরেক বলল, “ তামরা র পাত কর

না, ওেক ম াে র এই গেতর মেধ ফেল দাও, িক ু ওর ওপের

হাত তুল না।” এই ভােব েবন তােদর হাত থেক তােক উ ার কের

বাবার কােছ ফরত পাঠাবার চ া করল। ২৩ পের যােষফ িনেজর

ভাইেদর কােছ আসেল তারা তার গা থেক, সই ব , সই চাগাখািন

খেুল িনল, ২৪আর তােক ধের গেতর মেধ ফেল িদল, সই গত শূ

িছল, তােত জল িছল না। ২৫ পের তারা খাবার খেত বসল এবং

চাখ তুেল চাইল, আর দখ, িগিলয়দ থেক এক দল ই ােয়লীয়

ব বসায়ী লাক আসেছ; তারা উেট গি ব , লু ও গ রস

িনেয় িমশর দেশ যাি ল। ২৬তখন িযহূদা িনেজর ভাইেদরেক বলল,

“আমােদর ভাইেক হত া কের তার র গাপন করেল আমােদর িক

লাভ? ২৭এস, আমরা ঐ ই ােয়লীয়েদর কােছ তােক িবি কির,

আমরা তার ওপের হাত তুলব না; কারণ স আমােদর ভাই, আমােদর

মাংস।” এেত তার ভােয়রা রািজ হল। ২৮ পের িমিদয়নীয় বিনেকরা

কােছ আসেল ওরা যােষফেক গত থেক টেন তুলল এবং িড়িট

পার মু ায় সই ই ােয়লীয়েদর কােছ যােষফেক িবি করল; আর
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তারা যােষফেক িমশর দেশ িনেয় গল। ২৯ পের েবন গেতর

কােছ িফের গল, আর দখ, যােষফ সখােন নাই; তখন স িনেজর

পাশাক িছঁড়ল, আর ভাইেদর কােছ িফের এেস বলল, ৩০ “যবুকিট

নই, আর আিম! আিম কাথায় যাই?” ৩১ পের তারা যােষেফর

পাশাক িনেয় একটা ছাগল মের তার রে তা ডুবাল; ৩২আর লাক

পািঠেয় সই চাগাখািন বাবার কােছ এেন বলল, “আমরা এই মা

পলাম, পরী া কের দখ, এটা তামার ছেলর পাশাক িক না?” ৩৩

িতিন িচনেত পের বলেলন, এত আমার ছেলরই পাশাক; কােনা

িহং জ ু তােক খেয় ফেলেছ, যােষফ অবশ খ খ হেয়েছ।

৩৪ তখন যােকাব িনেজর পাশাক িছঁেড় কামের চট পিরধান কের

ছেলর জ অেনক িদন পয শাক করেলন। ৩৫আর তাঁর সব

ছেলেমেয় উেঠ তাঁেক সা না করেত য করেলও িতিন েবাধ না

মেন বলেলন, “আিম শাক করেত ছেলর কােছ পাতােল নামব।”

এই ভােব তার বাবা তার জ কাঁদেলন। (Sheol h7585) ৩৬আর

ঐ িমিদয়নীেয়রা যােষফেক িমশের িনেয় িগেয় ফেরৗেণর কমচারী

র ক‐ সনাপিত পাটীফেরর কােছ িবি করল।

৩৮ঐ িদেনর িযহূদা িনেজর ভাইেদর কাছ থেক চেল িগেয়

অ মীয় হীরা নােম একিট লােকর কােছ গল। ২ স জায়গায় শয়ূ

নােম এক কনানীয় পু েষর মেয়েক দেখ িযহূদা তােক হণ কের

তার কােছ গল। ৩ পের স গভবতী হেয় ছেল সব করল ও িযহূদা

তার নাম এর রাখল। ৪ পের আবার তার গভ হেল স ছেল সব

কের তার নাম ওনন রাখল। ৫আবার তার গভ হেল স ছেল সব

কের তার নাম শলা রাখল; এর জে র িদেনর িযহূদা কষীেব িছল। ৬

পের িযহূদা তামর নােম একিট মেয়েক এেন িনেজর বড় ছেল এেরর

সে িবেয় িদল। ৭ িক ু িযহূদার বড় ছেল এর সদা ভুর দিৃ েত

হওয়ােত সদা ভু তােক মের ফলেলন। ৮তােত িযহূদা ওননেক

বলল, “তুিম িনেজর ভাইেয়র ীর কােছ যাও ও তার িত দবেরর

কতব সাধন কের িনেজর ভাইেয়র জ বংশ উৎপ কর।” ৯ িক ু ঐ

বংশ িনেজর হেব না, এই বেুঝ ওনন ভাইেয়র ীর কােছ গেলও
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ভাইেয়র বংশ উৎপ করবার অিন ােত মািটেত বীযপাত করল।

১০ তার সই কাজ সদা ভুর দিৃ েত ম হওয়ােত িতিন তােকও

হত া করেলন। ১১ তখন িযহূদা ছেলর ী তামরেক বলল, “ য পয

আমার ছেল শলা বড় না হয়, তত ণ তুিম িনেজর বাবার বািড় িগেয়

িবধবাই থাক।” কারণ স বলল যিদ ভাইেদর মেতা সও মারা যায়।

অতএব তামর বাবার বািড় িগেয় বাস করল। ১২ পের অেনক িদন

গেল শেূয়র মেয় িযহূদার ী মারা গল, পের িযহূদা সা নাযু হেয়

িনেজর ব ু অ মীয় হীরার সে িত ায়, যারা তাঁর মষেদর লাম

কাটিছল, তােদর কােছ গল। ১৩ তখন কউ তামরেক বলল, “ দখ,

তামার র িনেজর মষেদর লাম কাটেত িত ায় যাে ন।” ১৪

তখন স িবধবার ব ত াগ কের ঘামটা িদেয় িনেজেক ঢাকেলন ও

গােয় কাপড় িদেয় িত ার পেথর পােশ অবি ত ঐনিয়েমর েবশ ােন

বেস থাকল; কারণ স দখল, শলা বড় হেলও তার সে তার িবেয়

হল না। ১৫ পের িযহূদা তােক দেখ বশ া মেন করল, কারণ স মখু

আ াদন কেরিছল। ১৬ তাই স ছেলর ীেক িচনেত না পারােত

পেথর পােশ তার কােছ িগেয় বলল, “এস, আিম তামার কােছ যাই।”

তামর বলল, “আমার কােছ আসার জ আমােক িক দেব?” ১৭ স

বলল, “পাল থেক একিট ছাগল ছানা পািঠেয় দব। তামর বলল,

যত ণ তা না পাঠাও, তত ণ আমার কােছ িক িকছু ব ক রাখেব?”

১৮ স বলল, “িক ব ক রাখব?” তামর বলল, “ তামার এই মাহর ও

েতা ও হােতর লািঠ।” তখন স তােক সই িল িদেয় তার কােছ

গল; তােত স তা থেক গভবতী হল। ১৯ পের স উেঠ চেল গল

এবং সই আবরণ ত াগ কের িনেজর বধব ব পিরধান করল।

২০ পের িযহূদা সই ীেলােকর কাছ থেক ব ক ব নবার জ

িনেজর অ মীয় ব ু র হােত ছাগল ছানািট পািঠেয় িদল, িক ু স

তােক পল না। ২১ তখন স সখানকার লাকেদরেক িজ াসা করল,

“ঐনিয়েমর পেথর পােশ য বশ া িছল, স কাথায়?” তারা বলল,

“এ জায়গায় কােনা বশ া আেসিন। ২২ পের স িযহূদার কােছ িফের

িগেয় বলল, আিম তােক পলাম না এবং সখানকার লােকরাও বলল,
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এ জায়গায় কােনা বশ া আেসিন।” ২৩তখন িযহূদা বলল, “তার

কােছ যা আেছ, স তা রাখকু, না হেল আমরা ল ায় পড়ব। দখ,

আিম এই ছাগল ছানািট পািঠেয়িছলাম, িক ু তুিম তােক পেল না।”

২৪ ায় িতন মাস পের কউ িযহূদােক বলল, “ তামার ছেলর ী

তামর ব িভচািরণী হেয়েছ, আেরা দখ, ব িভচােরর জ তার গভ

হেয়েছ।” তখন িযহূদা বলল, “তােক বাইের এেন পিুড়েয় দাও।” ২৫

পের বাইের আনার িদেনর স রেক বেল পাঠাল, যার এই সব ব ,

সই পু ষ থেক আমার গভ হেয়েছ। স আেরা বলল, “এই মাহর,

েতা ও লািঠ কার? িচেন দখ।” ২৬ তখন িযহূদা স িল িচেন বলল,

“ স আমার থেকও অেনক ধািমক, কারণ আিম তােক িনেজর ছেল

শলােক িদইিন। পের িযহূদা তাঁর সে আর কােনা শারীিরক স ক

াপন করেলন না।” ২৭ পের তামেরর সবকাল উপি ত হল, আর

দখ। তার গেভ যমজ স ান। ২৮ তার সবকােল একিট বালক হাত

বর করল; তােত ধা ী তার সই হাত ধের র বণ েতা বঁেধ বলল,

“এই থেম ভূিম হল।” ২৯ িক ু স িনেজর হাত টেন িনেল দখ,

তার ভাই ভূিম হল; তখন ধা ী বলল, “তুিম িকভােব িনেজর জ

ভদ কের আসেল?” অতএব তার নাম পরস [ ভদ] হল। ৩০ পের

হােত র বণ েতা বাঁধা তার ভাই ভূিম হেল তার নাম সরহ হল।

৩৯ যােষফেক িমশর দেশ িনেয় যাওয়ার পর, য ই ােয়লীেয়রা

তােক সখােন িনেয় িগেয়িছল, তােদর কােছ ফেরৗেণর কমচারী

পাটীফর তােক িকনেলন, ইিন র ক‐ সনাপিত, একজন িমশরীয়

লাক। ২আর সদা ভু যােষেফর সে িছেলন এবং িতিন সমিৃ শালী

হেলন ও িনেজর িমশরীয় ভুর ঘের থাকেলন। ৩আর সদা ভু তাঁর

সে আেছন এবং িতিন যা িকছু কেরন, সদা ভু তাঁর হােত তা সফল

করেছন, এটা তাঁর ভু দখেলন। ৪অতএব যােষফ তার দিৃ েত

অ হ া হেলন ও তার পিরচারক হেলন এবং িতিন যােষফেক

িনেজর বািড়র পিরচালক কের তার হােত িনেজর সব িকছুর দািয়

িদেলন। ৫ যখন থেক িতিন যােষফেক িনেজর বািড়র ও সব িকছুর

পিরচালক করেলন, তখন থেক সদা ভু যােষেফর অ েরােধ সই
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িমশরীয় ব ি র বািড়র িত আশীবাদ করেলন; বািড়েত ও েত

অবি ত তাঁর সম স েদর িত সদা ভু আশীবাদ করেলন। ৬

অতএব িতিন যােষেফর হােত িনেজর সব িকছুর ভার িদেলন, িতিন

িনেজর খাবােরর িজিনস ছাড়া আর িকছুরই িবষেয় িচ া করেতন

না। যােষফ পবান ও র িছেলন। ৭এই সব ঘটনার পর তাঁর

ভুর ী যােষেফর িত দিৃ পাত করল; আর তাঁেক বলল, “আমার

সে শয়ন কর।” ৮ িক ু িতিন অ ীকার করায় িনেজর ভুর ীেক

বলেলন, “ দখনু, এই বািড়েত আমার হােত িক িক আেছ, আমার ভু

তা জােনন না; আমারই হােত সব িকছু রেখেছন; ৯এই বািড়েত

আমার থেক বড় কউই নই; িতিন সকেলর মেধ ধু আপনােকই

আমার অধীনা কেরনিন; কারণ আপিন তাঁর ী। অতএবআিম িকভােব

এই এত বড় খারাপ কাজ করেত ও ঈ েরর িব ে পাপ করেত

পাির?” ১০ স িদন িদন যােষফেক সই কথা বলেলও িতিন তার

সে শয়ন করেত িক া সে থাকেত তার কথায় রািজ হেতন না। ১১

পের এক িদন যােষফ কাজ করার জ ঘেরর মেধ গেলন, বািড়র

লাকেদর মেধ অ কউ সখােন িছল না, ১২ তখন স যােষেফর

পাশাক ধের বলল, “আমার সে শয়ন কর৷” িক ু যােষফ তার হােত

িনেজর পাশাক ফেল বাইের পািলেয় গেলন। ১৩তখন যােষফ

তার হােত পাশাক ফেল বাইের পালােলন দেখ, স িনেজর ঘেরর

লাকেদরেক ডেক বলল, ১৪ “ দখ, িতিন আমােদর সে ঠা া করেত

একজন ই ীয় পু ষেক এেনেছন; স আমার সে শয়ন করবার

জ আমার কােছ এেসিছল, তােত আিম িচৎকার কের উঠলাম;” ১৫

আমার িচৎকার েন স আমার কােছ িনেজর পাশাকিট ফেল বাইের

পািলেয় গল। ১৬আর যত ণ তার কতা ঘের না আসেলন, স পয

সই ীেলাক তাঁর পাশাক িনেজর কােছ রেখ িদল। ১৭ পের স সই

কথা অ যায়ী তাঁেক বলল, “তুিম য ই ীয় দাসেক আমােদর কােছ

এেনছ, স আমার সে ঠা া করেত আমার কােছ এেসিছল; ১৮ পের

আিম িচৎকার কের উঠেল স আমার কােছ তার ব খািন ফেল বাইের

পািলেয় গল।” ১৯ তাঁর ভু যখন িনেজর ীর এই কথা নেলন য,



আিদপু ক 90

“ তামার দাস আমার িত এইরকম ব বহার কেরেছ,” তখন খবু রেগ

গেলন। ২০অতএব যােষেফর ভু তাঁেক িনেয় কারাগাের রাখেলন,

য জায়গায় রাজার বি রা ব থাকত; তােত িতিন সখােন, সই

কারাগাের থাকেলন। ২১ িক ু সদা ভু যােষেফর সে িছেলন এবং

তাঁর িত দয়া করেলন ও তাঁেক কারার েকর দিৃ েত অ হ‐পা

করেলন। ২২ তােত কারার ক কারাগাের অবি ত সম বি র ভার

যােষেফর হােত সমপণ করেলন এবং সখানকার লােকেদর সম

কাজ যােষেফর আেদশ অ যায়ী চলেত লাগল। ২৩কারার ক তাঁর

অিধকােরর কােনা িবষেয় দখেতন না, কারণ সদা ভু তাঁর স ী

িছেলন এবং িতিন যা িকছু করেতন সদা ভু তা সফল করেতন।

৪০ঐ সব ঘটনার পের িমশর‐রােজর পান পা বাহক ও িটওয়ালা

িনেজেদর ভু িমশর রােজর িব ে দাষ করল। ২ তােত ফেরৗণ

িনেজর সই ই কমচারীর িত, ঐ ধান পা বাহেকর ও ধান

িটওয়ালা িত চ রেগ গেলন ৩এবং তােদরেক বি কের

র ক‐ সনাপিতর বািড়েত, কারাগাের, যােষফ য জায়গায় ব ী

িছেলন, সই জায়গায় রাখেলন। ৪ তােত র ক‐ সনাপিত তােদর

কােছ যােষফেক িনযু করেলন, আর িতিন তােদর পিরচয া করেত

লাগেলন। এই ভােব তারা িকছু িদন কারাগাের থাকল। ৫ পের িমশর‐

রােজর পানপা বাহক ও িটওয়ালা, যারা জেল ব ী হেয়িছল, সই

ইজেন এক রােত ই ধরেনর অথিবিশ ই দখল। ৬আর

যােষফ সকােল তােদর কােছ এেস তােদরেক দখেলন, আর দখ

তারা ঃিখত। ৭তখন তাঁর সে ফেরৗেণর ঐ য ই ক চারী তাঁর

ভুর বািড়েত কারাব িছল, তােদরেক িতিন িজ াসা করেলন, “আজ

আপনােদর মখু িবষ ণ কন?” ৮ তারা উ র করল, “আমরা

দেখিছ, িক ু অথকারক কউ নই।” যােষফ তােদরেক বলেলন,

“অথ করবার শি িক ঈ র থেক হয় না? অ েরাধ কির, ে র

ব ৃ া আমােক বলনু।” ৯তখন ধান পানপা বাহক যােষফেক

িনেজর ে র ব ৃ া জানাল, তাঁেক বলল, “আমার ে , দখ, আমার

সামেন একিট আ ুর গাছ। ১০ সই আ ুর গােছর িতনিট শাখা; তা
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যন প িবত হল ও তােত ফুল হল এবং বেক তার ফল হল ও পেক

গল।” ১১তখন আমার হােত ফেরৗেণর পানপা িছল, আর আিম

সই া াফল িনেয় ফেরৗেণর পাে িনংিড়েয় ফেরৗেণর হােত সই

পা িদলাম। ১২ যােষফ তােক বলেলন, “এর অথ এই; ঐ িতনিট

শাখা যা িতন িদন বাঝায়। ১৩ িতন িদেনর মেধ ফেরৗণ আপনার

মাথা উঁচু কের আপনােক আবার আেগর পেদ িনযু করেবন; আর

আপিন আেগর মতই পানপা বাহক হেয় আবার ফেরৗেণর হােত

পানপা দেবন।” ১৪ িক ু অ েরাধ কির, “যখন আপনার ম ল হেব,

তখন আমােক মেন রাখেবন এবং আমার িত দয়া কের ফেরৗেণর

কােছ আমার কথা বেল আমােক এই কারাগার থেক উ ার করেবন।”

১৫কারণ ই ীয়েদর দশ থেক আমােক কৃত পে অপহরণ কের

আনা হেয়েছ; আর এ জায়গােতও আিম িকছুই কিরিন, যার জ এই

কারা েয়ােত ব ী হই। ১৬ ধান িটওয়ালা যখন দখল, অ বাদটা

ভাল, তখন স যােষফেক বলল, “আিমও দেখিছ; দখ আমার

মাথার ওপের সাদা িপেঠর িতনিট ঝুিড়। ১৭ তার ওপেরর ঝুিড়েত

ফেরৗেণর জ সব ধরেনর তরী খাবার িছল; আর পািখরা আমার

মাথার উপেরর ঝুিড় থেক তা িনেয় খেয় ফলল।” ১৮ যােষফ উ র

করেলন, “এর অথ এই, সই িতন ঝুিড় িতন িদন বাঝায়। ১৯ িতন

িদেনর র মেধ ফেরৗণ তামার দহ থেক মাথা তুেল িনেয় তামােক

গােছ ফাঁিস দেবন এবং পািখরা তামার দহ থেক মাংস খােব।”

২০ পের ততৃীয় িদেনর ফেরৗেণর জ িদন হল, আর িতিন িনেজর

সব দােসর জ খাবার তরী করেলন এবং িনেজর দাসেদর মেধ

ধান পা বাহেকর ও ধান িটওয়ালার মাথা উঠাইেলন। ২১ িতিন

ধান পানপা বাহকেক তার িনেজর পেদ আবার িনযু করেলন,

তােত স ফেরৗেণর হােত পানপা িদেত লাগল; ২২ িক ু িতিন ধান

িটওয়ালােক ফাঁিস িদেলন; যমন যােষফ তােদরেক ে র অথ

কের বেলিছেলন। ২৩অথচ ধান পানপা বাহক যােষফেক মেন

করল না, ভুেল গল।
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৪১ ই বছর পের ফেরৗণ দখেলন। ২ দখ, িতিন নদীর তীের

দাঁিড়েয় আেছন, আর দখ, নদী থেক সাতিট মাটােসাটা র গ

উঠল ও খাগড়া বেন চরেত লাগল। ৩ স িলর পের, দখ, আর

সাতিট রাগা ও িব ী গ নদী থেক উঠল ও নদীর তীের ঐ গ েদর

কােছ দাঁড়াল। ৪ পের সই রাগা িব ী গাভীরা ঐ সাতিট মাটােসাটা

র গ েক খেয় ফলল। তখন ফেরৗেণর ঘমু ভেঙ গল। ৫ তার

পের িতিন আবার ঘিুমেয় পড়েল ি তীয় বার দখেলন; দখ,

এক বাঁটােত সাতিট মাটা ও ভােলা শীষ উঠল। ৬ স িলর পের,

দখ, পবূীয় বায়েুত শািষত অ সাতিট ীণ শীষ উঠল। ৭আর এই

ীণ শীষ িল ঐ সাতিট মাটা পিরপ শীষেক খেয় ফলল। পের

ফেরৗেণর ঘমু ভেঙ গল, আর দখ, ওটা মা । ৮ পের সকােল

তাঁর মন অি র হল; আর িতিন লাক পািঠেয় িমশেরর সব জা কর

ও সখানকার সব ানীেক ডাকেলন; আর ফেরৗণ তাঁেদর কােছ

সই ব ৃ া বলেলন, িক ু তাঁেদর মেধ কউই ফেরৗণেক তার

অথ বলেত পারেলন না। ৯তখন ধান পানপা বাহক ফেরৗণেক

অ েরাধ করল, “আজ আমার দাষ মেন পড়েছ।” ১০ফেরৗণ িনেজর

ই দােসর িত, আমার ও ধান িটওয়ালার িত, রেগ িগেয়

আমােদরেক র ক‐ সনাপিতর বািড়েত কারাব কেরিছেলন। ১১

আর স ও আিম এক রােত দেখিছলাম এবং ই জেনর ে র

ই কার অথ হল। ১২ তখন স জায়গায় র ক‐ সনাপিতর দাস

এক জন ই ীয় যবুক আমােদর সে িছল; তােক ব ৃ া বলেল

স আমােদরেক তার অথ বলল; উভেয়র ে র অথ বলল। ১৩

আর স আমােদরেক যমন অথ বেলিছল, সরকমই ঘটল; মহারাজ

আমােক আেগর পেদ িনযু করেলন ও তােক ফাঁিস িদেলন। ১৪

তখন ফেরৗণ যােষফেক ডেক পাঠােল লােকরা কারা েয়া থেক

তাঁেক তাড়াতািড় আনল। পের িতিন চুল‐দািড় কেট অ পাশাক

পের ফেরৗেণর কােছ উপি ত হেলন। ১৫তখন ফেরৗণ যােষফেক

বলেলন, “আিম এক দেখিছ, তার অথ করেত পাের, এমন কউ

নই। িক ু তামার িবষেয় আিম েনিছ য, তুিম নেল অথ
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করেত পার।” ১৬ যােষফ ফেরৗণেক উ র করেলন, “তা আমার পে

অস ব, ঈ রই ফেরৗণেক সিঠক উ র দেবন।” ১৭ তখন ফেরৗণ

যােষফেক বলেলন, “ দখ, আিম ে নদীর তীের দাঁিড়েয়িছলাম।

১৮আর দখ, নদী থেক সাতিট মাটােসাটা গ উেঠ খাগড়া বেন

চরেত লাগল। ১৯ স িলর পের, দখ, রাগা ও িব ী গাভী উঠল;

আিম সম িমশর দেশ সই ধরেনর িব ী গাভী কখনও দিখিন।

২০আর এই রাগা ও িব ী গ রা সই আেগর মাটােসাটা সাতিট

গ েক খেয় ফলল। ২১ িক ু তারা এেদর খেয় ফলেল পর, খেয়

ফেলেছ, এমন মেন হল না, কারণ এরা আেগর মেতা িব ীই থাকল।

২২ তখন আমার ঘমু ভেঙ গল। পের আিম আর এক দখলাম;

আর দখ, একিট বাঁটায় স ণূ ভােলা সাতিট শীষ উঠল। ২৩আর

দখ, স িলর পের কেনা, ীণ ও পবুীয় বায়েুত কেনা সাতিট

শীষ উঠল। ২৪আর এই ীণ শীষ িল সই ভােলা সাতিট শীষেক

াস করল। এই আিম জা করেদরেক বললাম, িক ু কউই

এর অথ আমােক বলেত পারল না।” ২৫তখন যােষফ ফেরৗণেক

বলেলন, “ফেরৗেণর এক; ঈ র যা করেত ত হেয়েছন, তাই

ফেরৗণেক জািনেয়েছন। ২৬ঐ সাতিট ভােলা গ সাত বছর এবং

ঐ সাতিট ভােলা শীষও সাত বছর; এক। ২৭আর তার পের

য সাতিট রাগা ও িব ী গ উঠল, তারাও সাত বছর এবং পবুীয়

বায়েুত কেনা য সাতিট অপু শীষ উঠল, তা দূিভে র সাত বছর

হেব।” ২৮আিম ফেরৗণেক এটাই বললাম; “ঈ র যা করেত ত

হেয়েছন, তা ফেরৗণেক দিখেয়েছন। ২৯ দখনু, সম িমশর দেশ

সাত বছর চুর শস হেব। ৩০ তার পের সাত বছর এমন দূিভ

হেব য, িমশর দেশ সম শস ন হেব এবং সই দূিভে দশ

ংস হেব। ৩১আর সই পের আসা দূিভে র জ দেশ আেগর

শস াচুয তার কথা মেন পড়েব না; কারণ তা খবু ক কর হেব। ৩২

আর ফেরৗেণর কােছ বার দখাবার ভাব এই; ঈ র এটা ি র

কেরেছন এবং ঈ র এটা তাড়াতািড় ঘটােবন। ৩৩অতএব এখন

ফেরৗণ একজন বিু ও ানবান পু েষর চ া কের তাঁেক িমশর
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দেশর উপের িনযু ক ন। ৩৪আর ফেরৗণ এই কাজ ক ন; দেশ

অধ েদর িনযু কের য সাত বছর শস াচুয হেব, সই িদেনর

িমশর দশ থেক শেস র প মাংশ হণ ক ন। ৩৫ তাঁরা সই

আগামী ভােলা বছর িলেত খাবার সং হ ক ন ও ফেরৗেণর অধীেন

নগের নগের খাবােরর জ শস স য় ক ন ও র া ক ন। ৩৬ এই

ভােব িমশর দেশ য দূিভ হেব, সই দূিভে র সাত বছেরর জ

সই খাবার দেশর জ সি ত থাকেব, তােত দূিভে দশ ংস

হেব না।” ৩৭তখন ফেরৗেণর ও তাঁর সব দােসর দিৃ েত এই কথা

ভােলা মেন হল। ৩৮আর ফেরৗণ িনেজর দাসেদরেক বলেলন, “এর

তুল পু ষ, যাঁর অ ের ঈ েরর আ া আেছন, এমন আর কােক

পাব?” ৩৯তখন ফেরৗণ যােষফেক বলেলন, “ঈ র তামােক এই

সব জািনেয়েছন, অতএব তামার মেতা বিু ও ানবান কউই

নই। ৪০ তুিমই আমার বািড়র পিরচালক হও; আমার সম জা

তামার কথায় চলেব, কবল িসংহাসেন আিম তামার থেক বড়

থাকব।” ৪১ফেরৗণ যােষফেক আরও বলেলন, “ দখ, আিম তামােক

সম িমশর দেশর ওপের িনযু করলাম।” ৪২ পের ফেরৗণ হাত

থেক িনেজর আংিট খেুল যােষেফর হােত িদেলন, তাঁেক কাপােসর

ভােলা কাপড় পরােলন এবং তাঁর গলায় সানার হার িদেলন। ৪৩

আর তাঁেক িনেজর ি তীয় রেথ আেরাহণ করােলন এবং লােকরা তাঁর

আেগ আেগ “হাঁটু পাত, হাঁটু পাত বেল ঘাষণা করল।” এই ভােব িতিন

সম িমশর দেশর পিরচালেকর পেদ িনযু হেলন। ৪৪আর ফেরৗণ

যােষফেক বলেলন, “আিম ফেরৗণ, তামার আেদশ ছাড়া সম িমশর

দেশর কােনা লাক হাত িকংবা পা তুলেত পারেব না।” ৪৫আর

ফেরৗণ যােষেফর নাম “সাফনৎ‐পােনহ” রাখেলন এবং তার সে

ওন নগর‐িনবাসী পাটীেফরঃ নােম যাজেকর আসনৎ নােমর মেয়র

িবেয় িদেলন। পের যােষফ িমশর দেশর মেধ যাতায়াত করেত

লাগেলন ৪৬ যােষফ ি শ বছর বয়েস িমশর‐রাজ ফেরৗেণর সামেন

দাঁিড়েয় িছেলন। পের যােষফ ফেরৗেণর কাছ থেক চেল িগেয় িমশর

দেশর সব জায়গায় মণ করেলন। ৪৭আর চুর শস ফলেনর
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সই সাত বছর ভূিমেত চুর পিরমাণ শস জ াল। ৪৮ িমশর দেশ

উপি ত সই সাত বছের সব শস সং হ কের িতিন িত নগের স য়

করেলন; য নগেরর চার সীমায় য শস হল, সই নগের তা স য়

করেলন। ৪৯এই ভােব যােষফ সমেু র বািলর মেতা এমন চুর

শস সং হ করেলন য, তা মাপা ব করেলন, কারণ তা পিরমােপর

বাইের িছল। ৫০ দূিভ বছেরর আেগ যােষেফর ই ছেল জ াল;

ওন‐িনবাসী পাটীেফরঃ যাজেকর মেয় আসনৎ তাঁর জ তােদরেক

সব করেলন। ৫১আর যােষফ তােদর বড় ছেলর নাম মনঃিশ

[ভুেল যাওয়া] রাখেলন, কারণ িতিন বলেলন, “ঈ র আমার সম

ঃেখর ও আমার বাবার বংেশর িৃত ভুিলেয় িদেয়েছন।” ৫২ পের

ি তীয় ছেলর নাম ই িয়ম [ফলবা ] রাখেলন, কারণ িতিন বলেলন,

“আমার ঃখেভােগর দেশ ঈ র আমােক ফলবান কেরেছন।” ৫৩

পের িমশর দেশ উপি ত শস াচুেয র সাত বছর শষ হল ৫৪এবং

যােষফ যমন বেলিছেলন, সই অ সাের দূিভে র সাত বছর আর

হল। সব দেশ দূিভ হল, িক ু সম িমশর দেশ খাবার িছল। ৫৫

পের সম িমশর দেশ দূিভ হেল জারা ফেরৗেণর কােছ খাবােরর

জ কাঁদল, তােত ফেরৗণ িমশরীয়েদর সবাইেক বলেলন, “ তামরা

যােষেফর কােছ যাও; িতিন তামােদরেক যা বেলন, তাই কর।”

৫৬ তখন সম দেশই দূিভ হেয়িছল। আর যােষফ সব জায়গার

গালা খেুল িমশরীয়েদর কােছ শস িবি করেত লাগেলন; আর িমশর

দেশ দূিভ বল হেয় উঠল ৫৭ এবং সবেদেশর লাক িমশর দেশ

যােষেফর কােছ শস িকনেত এল, কারণ সবেদেশই দূিভ বল

হেয়িছল।

৪২আর যােকাব দখেলন য, িমশর দেশ শস আেছ, তাই

যােকাব িনেজর ছেলেদরেক বলেলন, “ তামরা একজন অ জেনর

মখু দখােদিখ কন করছ?” ২ িতিন আরও বলেলন, “ দখ, আিম

নলাম, িমশের শস আেছ, তামরা সখােন যাও, আমােদর জ

শস িকেন আন; তা হেল আমরা বাঁচব, মরব না।” ৩ পের যােষেফর

দশ জন ভাই শস িকনেত িমশের নেম গেলন। ৪ িক ু যােকাব
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যােষেফর ভাই িব ামীনেক ভাইেদর সে পাঠােলন না; কারণ িতিন

বলেলন, যিদ এর িবপদ ঘেট। ৫ যারা সখােন িগেয়িছল, তাঁেদর

মেধ ই ােয়েলর ছেলরাও শস কনার জ গেলন, কারণ কনান

দেশও দূিভ হেয়িছল। ৬ সই িদেনর যােষফই ঐ দেশর শাসক

িছেলন, িতিনই দশীয় সব লাকেদর কােছ শস িবি করিছেলন;

অতএব যােষেফর ভাইেয়রা তাঁর কােছ িগেয় ভূিমেত নত হেয় ণাম

করেলন। ৭ তখন যােষফ িনেজর ভাইেদরেক দেখ িচনেত পারেলন,

িক ু তাঁেদর কােছ অপিরিচেতর মেতা ব বহার করেলন ও কেঠারভােব

তাঁেদর সে কথা বলেলন; িতিন তাঁেদরেক বলেলন, “ তামরা কান

জায়গা থেক এেসছ?” তাঁরা বলেলন, “কনান দশ থেক খাবার

িকনেত এেসিছ।” ৮ বা েব যােষফ িনেজর ভাইেদরেক িচনেত

পারেলন, িক ু তাঁরা তাঁেক িচনেত পারেলন না। ৯আর যােষফ

তাঁেদর িবষেয় য য দেখিছেলন তা তাঁর মেন পড়ল এবং

িতিন তাঁেদরেক বলেলন, “ তামরা চর, দেশর অ রি ত জায়গা

দখেত এেসছ।” ১০ তাঁরা বলেলন, “না ভু, আপনার এই দােসরা

খাবার িকনেত এেসেছ; ১১আমরা সবাই এক বাবার ছেল; আমরা

সৎেলাক, আপনার এই দােসরা চর নয়।” ১২ িক ু িতিন তাঁেদরেক

বলেলন, “না না, তামরা দেশর অ রি ত জায়গা দখেত এেসছ।”

১৩তাঁরা বলেলন, “আপনার এই দােসরা বােরা ভাই, কনান দেশ

বসবাসকারী এক জেনর ছেল; দখনু, আমােদর ছাট ভাই আজ

বাবার কােছ আেছ এবং এক জন নই।” ১৪ তখন যােষফ তােদরেক

বলেলন, “আিম য তামােদরেক বললাম, তামরা চর, তাই বেট।

১৫এই িদেয় তামােদর পরী া করা যােব; আিম ফেরৗেণর ােণর

শপথ কের বলিছ, তামােদর ছাট ভাই এখােন না এেল তামরা

এখান থেক বর হেত পারেব না। ১৬ তামােদর এক জনেক পািঠেয়

তামােদর সই ভাইেক আন, তামরা ব ী থাক; এই ভােব তামােদর

কথার পরী া হেব, তামরা সত বাদী িক না, তা জানা যােব;” অথবা

আিম ফেরৗেণর ােণর শপথ কের বলিছ, “ তামরা অবশ ই চর।” ১৭

পের িতিন তাঁেদরেক িতন িদন কারাগাের ব ী রাখেলন। ১৮ পের
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ততৃীয় িদেনর যােষফ তাঁেদরেক বলেলন, “এই কাজ কর, তােত

বাঁচেব; আিম ঈ রেক ভয় কির। ১৯ তামরা যিদ সৎেলাক হও,

তেব তামােদর এক ভাই তামােদর এই কারাগাের ব ী থা ক;

তামরা িনেজর িনেজর গেৃহর দূিভে র জ শস িনেয় যাও; ২০ পের

তামােদর ছাট ভাইেক আমার কােছ এন; এই ভােব তামােদর কথা

মাণ হেল তামার মারা যােব না।” তাঁরা তাই করেলন। ২১আর

তাঁরা পর র বলেলন, “িন য়ই আমরা িনেজেদর ভাইেয়র িবষেয়

অপরাধী, কারণ স আমােদর কােছ অ েরাধ করেল আমরা তার

ােণর ক দেখও তাঁ িনিন; এই জ আমােদর উপের এই স ট

উপি ত হেয়েছ।” ২২তখন েবন উ র কের তাঁেদরেক বলেলন,

“আিম না তামােদরেক বেলিছলাম, ছেলিটর িব ে পাপ কর না?

িক ু তামার তা শানিন; দখ, এখন তার রে রও িহসাব িদেত

হে ।” ২৩ িক ু যােষফ য তাঁেদর এই কথা বঝুেলন, এটা তাঁরা

জানেত পারেলন না, কারণ েটা ভাষার মাধ েম উভয় পে র মেধ

কথাবাতা হি ল। ২৪ তখন িতিন তাঁেদর কাছ থেক সের িগেয়

কাঁদেলন; পের িফের এেস তাঁেদর সে কথা বলেলন ও তাঁেদর মেধ

িশিমেয়ানেক ধের তাঁেদর সামেনই বাঁধেলন। ২৫পের যােষফ তাঁেদর

সব থেলেত শস ভরেত েত ক জেনর থেল টাকা িফিরেয় িদেত ও

তাঁেদরেক যা া পেথর খাবার িদেত আ া িদেলন; আর তাঁেদর জ

সরকম করা হল। ২৬ পের তাঁরা িনেজর িনেজর গাধার ওপের শস

চািপেয় সখান থেক চেল গেলন। ২৭ িক ু সরাইখানায় যখন এক

জন িনেজর গাধােক খাবার িদেত থেল খলুেলন, তখন িনেজর টাকা

দখেলন, আর দখ, থেলর মেুখই টাকা। ২৮ তােত িতিন ভাইেদর

বলেলন, “আমার টাকা িফেরেছ; দখ, আমার থেলেতই আেছ।”

তখন তাঁেদর াণ উেড় গল ও সবাই ভেয় কাঁপেত কাঁপেত বলেলন,

“ঈ র আমােদর িত এ িক করেলন?” ২৯ পের তাঁরা কনান দেশ

িনেজেদর বাবা যােকােবর কােছ উপি ত হেলন। ও তাঁেদর িত

যা যা ঘেটিছল, স সব তাঁেক জানােলন। ৩০ বলেলন, “ য ব ি

সই দেশর শাসক,” িতিন আমােদরেক কেঠার কথা বলেলন, আর
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দশ অ স ানকারী চর মেন করেলন। ৩১আমরা তাঁেক বললাম,

“আমরা সৎ লাক, চর নই; ৩২আমরা বােরা ভাই, সবাই এক বাবার

ছেল; িক ু একজন নই এবং ছাটিট আজ কনান দেশ বাবার কােছ

আেছ।” ৩৩ তখন সই ব ি , সই দেশর শাসক আমােদরেক

বলেলন, “এেতই জানেত পারব য, তামরা সৎেলাক; তামােদর এক

ভাইেক আমার কােছ রেখ তামােদর গেৃহর দূিভে র জ শস

িনেয় যাও। ৩৪ পের তামােদর ছাট ভাইেক আমার কােছ এন,

তােত বঝুেত পারব য, তামরা চর না, তামরা সৎেলাক; আর আিম

তামােদর ভাইেক তামােদর কােছ দব এবং তামরা দেশ বািণজ

করেত পারেব।” ৩৫ পের তাঁরা থেল থেক শস ঢালেল দখ, েত ক

জন িনেজর িনেজর থেলেত িনেজর িনেজর টাকার গাছ পেলন। তখন

সই সব টাকার গাছ দেখ তাঁরা ও তাঁেদর বাবা ভয় পেলন। ৩৬

আর তাঁেদর বাবা যােকাব বলেলন, “ তামরা আমােক পু হীন কেরছ;

যােষফ নই, িশিময়ন নই, আবার িব ামীনেকও িনেয় যেত চাইছ;

এই সবই আমার িব ে ।” ৩৭ তখন েবন তাঁর বাবােক বলেলন,

“আিম যিদ তামার কােছ তাঁেক না আিন, তেব আমার ই ছেলেক

হত া কর; আমার হােত তাঁেক সমপণ কর; আিম তামার কােছ তাঁেক

আবার এেন দব।” ৩৮ তখন িতিন বলেলন, “আমার ছেল তামােদর

সে যােব না, কারণ তার ভাই মারা িগেয়েছ, স একা আেছ; তামরা

য পেথ যােব, সই পেথ যিদ এর কােনা িবপদ ঘেট, তেব শােক

এই পাকা চুেল আমােক পাতােল নািমেয় দেব।” (Sheol h7585)

৪৩তখন কানন দেশ খবু দূিভ িছল। ২আর তাঁরা িমশর থেক

য শস এেনিছেলন, স সম খাওয়া হেয় গেল তাঁেদর বাবা

তাঁেদরেক বলেলন, “ তামরা আবার যাও, আমােদর জ িকছু খাবার

িকেন আন।” ৩ তখন িযহূদা তাঁেক বলেলন, “ সই ব ি দঢ়ৃ িত া

কের আমােদরেক বেলেছন, তামােদর ভাই তামােদর সে না এেল

তামরা আমার মখু দখেত পােব না। ৪ যিদ তুিম আমােদর সে

আমােদর ভাইেক পাঠাও, তেব আমরা িগেয় তামার জ খাবার

িকেন আনব। ৫ িক ু যিদ না পাঠাও, তেব যাব না;” কারণ স
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ব ি আমােদরেক বেলেছন, “ তামােদর ভাই তামােদর সে না

আসেল তামরা আমার মখু দখেত পােব না।” ৬ তখন ই ােয়ল

বলেলন, “আমার সে এমন খারাপ ব বহার কন কেরছ? ঐ ব ি েক

কন বেলছ য, তামােদর আর এক ভাই আেছ?” ৭তাঁরা বলেলন,

“িতিন আমােদর িবষেয় ও আমােদর বংেশর িবষেয় িব ািরতভােব

িজ াসা করেলন,” বলেলন, “ তামােদর বাবা িক এখনও জীিবত

আেছন? তামােদর িক আেরা ভাই আেছ?” তােত আমরা সই

কথা অ সাের উ র কেরিছলাম। আমরা িকভােব জানব য, িতিন

বলেবন, “ তামােদর ভাইেক এখােন আন?” ৮ িযহূদা িনেজর বাবা

ই ােয়লেক আরও বলেলন, “বালকিটেক আমার সে পািঠেয় দাও;

আমরা উেঠ চেল যাই, তােত তুিম ও আমােদর বালেকরা ও আমরা

বাঁচব; কউ মরব না। ৯আিমই তার জািমন হলাম, আমারই হাত

থেক তােক িনও, আিম যিদ তামার কােছ তােক না আিন, তামার

সামেন তােক উপি ত না কির, তেব আিম যাব ীবন তামার কােছ

অপরাধী থাকব। ১০এত দরী না করেল আমরা এর মেধ ি তীয় বার

িফের আসেত পারতাম।” ১১ তখন তাঁেদর বাবা ই ােয়ল তাঁেদরেক

বলেলন, “যিদ তাই হয়, তেব এক কাজ কর; তামরা িনেজর িনেজর

পাে এই দেশর সরা িজিনস, গ ল,ু মধ,ু গি িজিনস, গ রস,

প া ও বাদাম িকছু িকছু িনেয় িগেয় সই ব ি েক উপহার দাও। ১২

আর িনেজর িনেজর হােত ি ন টাকা নাও এবং তামােদর থিলর

মেুখ য টাকা িফের এেসেছ তাও হােত কের আবার িনেয় যাও

িক জািন বা ভুল হেয়িছল ১৩আর তামােদর ভাইেক নাও, ওঠ,

আবার সই ব ি র কােছ যাও। ১৪ সবশি মান ঈ র তামােদরেক

সই ব ি র কােছ ক ণার পা ক ন, যন িতিন তামােদর অ

ভাইেক ও িব ামীনেক ছেড় দন। আর যিদ আমােক পু হীন হেত

হয়, তেব পু হীন হলাম।” ১৫ তখন তারা সই উপহােরর িজিনস

িনেলন, আর হােত ি ন টাকা ও িব ামীনেক িনেয় যা া করেলন

এবং িমশের িগেয় যােষেফর সামেন দাঁড়ােলন। ১৬ যােষফ তােদর

সে িব ামীনেক দেখ িনেজর বািড়র পিরচারকেক বলেলন, “এই
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কজন লাকেক বািড়র িভতের িনেয় যাও, আর প মের খাবার

তরী কর; কারণ এরা পেুর আমার সে খােব।” ১৭ সই ব ি েক,

যােষফ যমন বলেলন, সরকম করল, তােদরেক যােষেফর বািড়েত

িনেয় গল। ১৮ িক ু যােষেফর বািড়েত উপি ত হওয়ােত তাঁরা

ভয় পেলন ও পর র বলেলন, “আেগ আমােদর থিলেত য টাকা

িফের িগেয়িছল, তারই জ ইিন আমােদরেক এখােন িনেয় এেসেছন;

এখন আমােদর ওপের পেড় আ মণ করেবন ও আমােদর গাধা িনেয়

আমােদরেক দাস কের রাখেবন।” ১৯অতএব তাঁরা যােষেফর বািড়র

পিরচালেকর কােছ িগেয় বািড়র দরজায় তার সে কথা বলেলন, ২০

“মহাশয়, আমারা আেগ খাবার িকনেত এেসিছলাম; ২১ পের ভাড়া

নওয়া জায়গায় িগেয় িনেজর িনেজর থেল খলুলাম, আর দখনু,

েত ক জেনর থেলর মেুখ তার টাকা, যমন আমােদর আনা টাকা

আেছ; তা আমরা আবার হােত কের এেনিছ; ২২এবং খাবার কনার

জ আেরা টাকা এেনিছ; আমােদর সই টাকা আমােদর থেলেত ক

রেখিছল, তা আমরা জািন না।” ২৩ সই ব ি বলল, “ তামােদর

ম ল হাক, ভয় কর না; তামােদর ঈ র, তামােদর পতকৃ ঈ র

তামােদর থেলেত তামােদরেক ধন িদেয়েছন; আিম তামােদর

টাকা পেয়িছ।” পের স িশিমেয়ানেক তাঁেদর কােছ আনল। ২৪

আর স তাঁেদরেক যােষেফর বািড়র িভতের িনেয় িগেয় জল িদল,

তােত তাঁরা পা ধেুলন এবং স তাঁেদর গাধা িলেক খাবার িদল। ২৫

আর পেুর যােষফ আসেবন বেল তাঁরা উপহার সাজােলন, কারণ

তাঁরা েনিছেলন য, সখােন তাঁেদরেক খাবার খেত হেব। ২৬ পের

যােষফ বািড় িফের এেল তাঁরা হােতর ওপের রাখা উপহার ঘেরর মেধ

তাঁর কােছ আনেলন, ও তাঁর সামেন মািটেত নত হেলন। ২৭তখন

িতিন ভােলা‐ম িজ াসা কের তাঁেদরেক বলেলন, “ তামােদর য

ব ৃ বাবার কথা বেলিছেল, িতিন ভােলা তা? িতিন িক এখনও জীিবত

আেছন?” ২৮তাঁরা বলেলন, “আপনার দাস আমােদর বাবা ভােলা

আেছন, িতিন এখনও জীিবত আেছন।” পের তাঁরা উপড়ু হেয় ণাম

করেলন। ২৯তখন যােষফ চাখ তুেল িনেজর ভাই িব ামীনেক,
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িনেজর ভাইেক দেখ বলেলন, “ তামােদর য ছাট ভাইেয়র কথা

আমােক বেলিছেল, স িক এই?” আর িতিন বলেলন, “বৎস, ঈ র

তামার িত অ হ ক ন।” ৩০ তখন যােষফ তাড়াতািড় করেলন,

কারণ তাঁর ভাইেয়র জ তাঁর াণ কাঁদিছল, তাই িতিন কাঁদবার

জায়গা খুঁজেলন, আর িনেজর ঘের েবশ কের সখােন কাঁদেলন।

৩১ পের িতিন মখু ধেুয় বাইের আসেলন ও িনেজেক সামেল খাবার

পিরেবশন করেত আেদশ িদেলন। ৩২তখন তাঁর জ আলাদা ও তাঁর

ভাইেদর জ আলাদা এবং তাঁর সে ভাজনকারী িমশরীয়েদর জ

আলাদা পিরেবশন করা হল, কারণ ই ীয়েদর সে িমশরীেয়রা খাবার

খায় না; কারণ তা িমশরীয়েদর ঘণৃার কাজ। ৩৩আর তাঁরা যােষেফর

সামেন বড় বড়র জায়গায় ও ছাট ছাটর জায়গায় বসেলন; তখন

তাঁরা পর র আ য বেল মেন করেলন। ৩৪আর িতিন িনেজর

সামেন থেক খাবােরর অংশ তুেল তাঁেদরেক পিরেবশন করােলন;

িক ু সবার অংশ থেক িব ামীেনর অংশ পাঁচ ণ বিশ িছল। পের

তাঁরা পান করেলন ও তাঁর সে আনি ত হেলন।

৪৪আর যােষফ বািড়র পিরচালকেকআ া করেলন, এই লাকেদর

থেলেত যত শস ধের, ভের দাও এবং িতজেনর টাকা তার থেলর

মেুখ রাখ। ২আর কিনে র থেলর মেুখ তার শস কনার টাকার

সে আমার বািট অথাৎ পার বািট রাখ। তখন স যােষেফর বলা

কথা সাের কাজ করল। ৩আর সকাল হওয়ামা তাঁরা গাধােদর

সে িবদায় পেলন। ৪ তাঁরা নগর থেক বর হেয় অেনক দূের

যেত না যেত যােষফ িনেজর বািড়র পিরচালকেক বলেলন, “ওঠ,

ঐ লাকেদর িপছেন দৗিড়েয় িগেয় তােদর স ধের বল তামরা

উপকােরর পিরবেত কন অপকার করেল? ৫ আমার ভু যােত

পান কেরন ও যার মাধ েম গণনা কেরন, এ িক সই বািট না? এই

কাজ করায় তামরা দাষ কেরছ।” ৬ পের স তােদরেক নাগােল

পেয় সইকথা বলল। ৭ তাঁরা বলেলন, “মহাশয়, কন এমন কথা

বলেলন? আপনার দােসরা য এমন কাজ করেব, তা দূের থা ক। ৮

দখনু, আমরা িনেজর িনেজর থেলর মেুখ য টাকা পেয়িছলাম, তা
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কনান দশ থেক আবার আপনার কােছ এেনিছ; তেব আমরা িক

কােনা মেত আপনার ভুর গহৃ থেক পা বা সানা চুির করব? ৯

আপনার দাসেদর মেধ যার কােছ তা পাওয়া যায়, স ম ক এবং

আমরাও ভুর দাস হব।” ১০ স বলল, “ভাল, এ েণ তামােদর

কথা সােরই হাক; যার কােছ তা পাওয়া যােব, স আমার দাস

হেব, িক ু আর সবাই িনেদাষ হেব।” ১১ তখন তাঁরা তাড়াতািড় কের

িনেজেদর থিল িল মািটেত নািমেয় েত েক িনেজর িনেজর থেল

খলুেলন। ১২আর স বড় থেক আর কের ছাট পয খুঁজল; আর

িব ামীেনর থেলেত সই বািট পাওয়া গল। ১৩ তখন তাঁরা িনেজর

িনেজর পাশাক িছঁড়েলন ও িনেজর িনেজর গাধায় থেল চািপেয় নগের

িফের গেলন। ১৪ পের িযহূদা ও তাঁর ভাইরা যােষেফর বািড়েত

আসেলন; িতিন তখনও সখােন িছেলন; আর তাঁরা তাঁর আেগ মািটেত

পড়েলন। ১৫ তখন যােষফ তাঁেদরেক বলেলন, “ তামরা এ কমন

কাজ করেল? আমার মত পু ষ অবশ গণনা করেত পাের, এটা িক

তামরা জান না?” ১৬ িযহূদা বলেলন, “আমরা ভুর কােছ িক উ র

দব? িক কথা বলব? িকেসই বা িনেজেদরেক িনেদাষ দখাব? ঈ র

আপনার দাসেদর অপরাধ কাশ কেরেছন, দখনু, আমরা ও যার

কােছ বািট পাওয়া িগেয়েছ, সবাই ভুর দাস হলাম।” ১৭ যােষফ

বলেলন, “এমন কাজ আমার থেক দূের থা ক; যার কােছ বািট

পাওয়া িগেয়েছ, সই আমার দাস হেব, িক ু তামরা ভােলাভােব

বাবার কােছ িফের যাও।” ১৮ তখন িযহূদা কােছ িগেয় বলেলন,

“ হ ভু, অ েরাধ কির, আপনার দাসেক ভুর কােন একিট কথা

বলেত অ মিত িদন; এই দােসর িত আপনার রাগ িলত না

হাক, কারণ আপিন ফেরৗেণর সমান।” ১৯ ভু এই দাসেদরেক

িজ াসা কেরিছেলন, “ তামােদর বাবা িক ভাই আেছ?” ২০আমরা

ভুেক উ র কেরিছলাম, “আমােদর ব ৃ বাবা আেছন এবং তাঁর ব ৃ

অব ায় এক ছাট ছেল আেছ; তার ভাই মারা িগেয়েছ; সই একমা

তার মােয়র অবিশ ছেল এবং তার বাবা তােক ভালবােসন।” ২১

পের আপিন এই দাসেদরেক বেলিছেলন, “ তামরা আমার কােছ
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তােক আন, আিম তােক চে দখব।” ২২ তখন আমরা ভুেক

বেলিছলাম, “ সই যবুক বাবােক ছেড় আসেত পারেব না, স বাবােক

ছেড় আসেল বাবা মারা যােবন।” ২৩ তােত আপিন এই দাসেদরেক

বেলিছেলন, সই ছাট ভাইিট তামােদর সে না আসেল তামরা

আমার মখু আর দখেত পােব না। ২৪আমরা আপনার দাস য আমার

বাবা, তাঁর কােছ িগেয় তাঁেক ভুর সই সব কথা বললাম। ২৫ পের

আমােদর বাবা বলেলন, “ তামরা আবার যাও, আমােদর জ িকছু

খাবার িকেন আন।” ২৬আমরা বললাম, “ যেত পারব না; যিদ ছাট

ভাই আমােদর সে থােক, তেব যাই; কারণ ছাট ভাইিট সে না

থাকেল আমরা সই ব ি র মখু দখেত পাব না।” ২৭ তােত আপনার

দাস আমার বাবা বলেলন, “ তামরা জান, আমার সই ী থেক িট

মা স ান জ ায়। ২৮ তােদর মেধ এক জন আমার কাছ থেক

চেল গল,” আর আিম বললাম, “ স িন য় খ খ হেয়েছ এবং সই

থেক আিম তাঁেক আর দখেত পাইিন।” ২৯ এখন আমার কাছ থেক

এেকও িনেয় গেল যিদ এর কােনা িবপদ ঘেট, তেব তামরা শােক

এই পাকা চুেল আমােক পাতােল নািমেয় দেব। (Sheol h7585) ৩০

অতএব আপনার দাস য আমার বাবা, আিম তাঁর কােছ উপি ত

হেল আমােদর সে যিদ এই যবুক না থােক, ৩১ তেব এই যবুেকর

ােণ তাঁর াণ বাঁধা আেছ বেল, যবুকিট নই দখেল িতিন মারা

পড়েবন; এই ভােব আপনার এই দােসরা শােক পাকা চুেল আপনার

দাস আমােদর বাবােক পাতােল নািমেয় দেব। (Sheol h7585) ৩২

আবার আপনার দাস আিম বাবার কােছ এই যবুকিটর জািমন হেয়

বেলিছলাম, আিম যিদ তােক তামার কােছ না আিন, যাব ীবন

বাবার কােছ অপরাধী থাকব। ৩৩অতএব অ েরাধ কির, ভুর কােছ

এই যবুকিটর পিরবেত আপনার দাস আিম ভুর দাস হেয় থািক,

িক ু এই যবুকেক আপিন তাঁর ভাইেদর সে যেত িদন। ৩৪ কারণ

এই যবুকিট আমার সে না থাকেল আিম িকভােব বাবার কােছ যেত

পাির? যিদ বাবার য িবপদ ঘেট, তাই আমােক দখেত হয়।
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৪৫তখন যােষফ িনেজর কােছ দাঁিড়েয় থাকা লাকেদর সামেন

িনেজেক িনয় ণ করেত পারেলন না; িতিন উৈ ঃ ের বলেলন,

“আমার সামেন থেক সব লাকেক বর কর।” তােত কউ তাঁর

কােছ দাঁড়াল না, আর তখনই যােষফ ভাইেদর কােছ িনেজর পিরচয়

িদেত লাগেলন। ২ িতিন উৈ ঃ ের কাঁদেলন; িমশরীেয়রা তা নেত

পল ও ফেরৗেণর গেৃহ অবি ত লােকরাও নেত পল। ৩ পের

যােষফ তাঁর ভাইেদর বলেলন, “আিম যােষফ; আমার বাবা িক

এখনও জীিবত আেছন?” এেত তাঁর ভাইরা তাঁর সামেন িবি ত

হেয় পড়েলন, উ র করেত পারেলন না। ৪ পের যােষফ িনেজর

ভাইেদর বলেলন, “অ েরাধ কির, আমার কােছ এস।” তাঁরা কােছ

গেলন। িতিন বলেলন, “আিম যােষফ, তামােদর ভাই, যােক তামরা

িমশরগামীেদর কােছ িবি কেরিছেল।” ৫ িক ু তামরা আমােক এই

জায়গায় িবি কেরছ বেল এখন ঃিখত িক িবর হেয়া না; কারণ

াণ র া করবার জ ই ঈ র তামােদর আেগ আমােক পািঠেয়েছন।

৬কারণ ই বছর ধের দেশ দূিভ হেয়েছ; আরও পাঁচ বছর পয

চাষ িক ফসল হেব না। ৭আর ঈ র পিৃথবীেত তামােদর বংশ র া

ও মহৎ উ ােরর ারা তামােদরেক বাঁচােত তামােদর আেগ আমােক

পািঠেয়েছন। ৮অতএব তামরাই আমােক এই জায়গায় পািঠেয়ছ, তা

নয়, ঈ র পািঠেয়েছন এবং আমােক ফেরৗেণর িপতৃ ানীয়, তাঁর সম

বািড়র ভু ও সম িমশর দেশর ওপের শাসনক া কেরেছন। ৯

তামরা তাড়াতািড় কের আমার বাবার কােছ যাও, তাঁেক বল, তামার

ছেল যােষফ এরকম বলল, ঈ র আমােক সম িমশর দেশর কতা

কেরেছন; তুিম আমার কােছ চেল এস, দরী কােরা না। ১০ তুিম

ছেল ও নািতেদর ও গ ও ভড়া সব িকছুর সে গাশন েদেশ

বাস করেব; তুিম আমার কােছই থাকেব। ১১ সই জায়গায় আিম

তামােক িতপালন করব, কারণ আরও পাঁচ বছর দূিভ থাকেব;

যিদ তামার ও তামার পিরজেনর ও তামার সকল লাকেদর অভাব

হয়। ১২আর দখ, তামরা ও আমার ভাই িব ামীন সরাসির দখছ

য, আিম িনজ মেুখ তামােদর সে কথাবাতা বলিছ। ১৩অতএব
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এই িমশর দেশ আমার তাপ ও তামরা যা যা দেখছ, স সব

আমার বাবােক জানােব এবং তাঁেক তাড়াতািড় এই জায়গায় আনেব।

১৪ পের যােষফ িনেজর ভাই িব ামীেনর গলা ধের কাঁদেলন এবং

িব ামীনও তাঁর গলা ধের কাঁদেলন। ১৫আর যােষফ অ সব

ভাইেকও চু ন করেলন ও তােদর গলা ধের কাঁদেলন; তার পের তাঁর

ভাইরা তাঁর সে আলাপ করেত লাগেলন। ১৬আর যােষেফর ভাইরা

এেসেছ, ফেরৗেণর বািড়েত এই কথা উপি ত হেল ফেরৗণ ও তাঁর

দাসরা সবাই স ু হেলন। ১৭আর ফেরৗণ যােষফেক বলেলন, “তুিম

তামার ভাইেদর বল, তামরা এই কাজ কর; তামােদর প েদর িপেঠ

শস চািপেয় কনান দেশ যাও এবং ১৮ তামােদর বাবােক ও িনেজর

িনেজর পিরবারেক আমার কােছ িনেয় এস; আিম তামােদরেক িমশর

দেশর ভােলা িজিনস দব, আর তামরা দেশর বিশ অংশ ভাগ

করেব। ১৯ এখন তামার িত আমার আেদশ এই, তামরা এই

কাজ কর, তামরা িনেজর িনেজর ছেল মেয়েদর ও ীেদর জ

িমশর দশ থেক মালবাহী গািড় িনেয় িগেয় তােদরেক ও িনেজেদর

বাবােক িনেয় এস; ২০আর িনেজর িনেজর ব সাম ীর মমতা

কােরা না, কারণ সম িমশর দেশর ভােলা িজিনস তামােদরই।”

২১ তখন ই ােয়েলর ছেলরা তাই করেলন এবং যােষফ ফেরৗেণর

আ া সাের তােদরেক মালবাহী গািড় িদেলন এবং যা া পেথর

িজিনসও িদেলন; ২২ িতিন েত ক জনেক এক এক জাড়া ব

িদেলন, িক ু িব ামীনেক িতনেশা পার মু া ও পাঁচ জাড়া ব

িদেলন। ২৩আর বাবার জ এই সব িজিনস পাঠােলন, দশ গাধােত

চািপেয় িমশেরর ভােলা িজিনস এবং বাবার যা াপেথর জ দশ

গাধীেত চািপেয় শস ও িট ভৃিত খাবার। ২৪ এই ভােব িতিন

িনেজর ভাইেদরেক িবদায় করেল তাঁরা চেল গেলন; িতিন তাঁেদরেক

বেল িদেলন, “পেথ ঝগড়া কর না।” ২৫ পের তাঁরা িমশর থেক যা া

কের কনান দেশ তােদর বাবা যােকােবর কােছ উপি ত হেলন ২৬ ও

তােক বলেলন যােষফ এখনও জীিবত আেছ, আবার সম িমশর

দেশর ওপের সই শাসনক া হেয়েছ, তবওু তাঁর দয় িবি ত
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থাকল, কারণ তাঁেদর কথায় তাঁর িব াস হল না। ২৭ িক ু যােষফ

তাঁেদরেক য সব কথা বেলিছেলন, স সকল যখন তাঁরা তাঁেক

বলেলন এবং তাঁেক িনেয় যাবার জে যােষফ য সব মালগািড়

পািঠেয়িছেলন, তা যখন িতিন দখেলন, তখন তাঁেদর বাবা যােকােবর

আ া পনুজীিবত হেয় উঠল। ২৮আর ই ােয়ল বলেলন, “এই যেথ ;

আমার ছেল যােষফ এখনও জীিবত আেছ; আিম যাব ও মতুৃ র আেগ

তােক দখব।”

৪৬পের ই ােয়ল িনেজর সবে র সে যা া কের বর‐ শবােত

আসেলন এবং িনেজর বাবা ইসহােকর ঈ েরর উে েশ বিলদান

করেলন। ২ পের ঈ র রােত ই ােয়লেক দশন িদেয় বলেলন, “ হ

যােকাব, হ যােকাব।” িতিন উ র করেলন, “ দখ, এই আিম।” ৩

তখন িতিন বলেলন, “আিম ঈ র, তামার বাবার ঈ র; তুিম িমশের

যেত ভয় কােরা না, কারণ আিম সই জায়গায় তামােক বড় জািত

করব।” ৪আিমই তামার সে িমশের যাব এবং আিমই সখান

থেক তামােক িফিরেয়ও আনব, আর যােষফ তামার চােখ হাত

দেব। ৫ পের যােকাব বর‐ শবা থেক যা া করেলন। ই ােয়েলর

ছেলরা িনেজেদর বাবা যােকাবেক এবং িনেজর িনেজর ছেলেমেয় ও

ীেদরেক সই সব মালবাহী গািড়েত কের িনেয় গেলন, যা ফেরৗণ

তােদর বহেনর জ পািঠেয়িছেলন। ৬ পের তাঁরা, যােকাব ও তাঁর

সম বংশ, িনেজেদর প রা ও কনান দেশ উপািজত সব স ি

িনেয় িমশর দেশ পৗঁছােলন। ৭এই ভােব যােকাব িনেজর ছেল

নািত, মেয় নাতিন ভৃিত সম বংশেক সে কের িমশের িনেয়

গেলন। ৮ ই ােয়লীয়রা, যােকাব ও তাঁর ছেলেমেয়রা, যাঁরা িমশের

গেলন, তাঁেদর নাম। যােকােবর বড় ছেল েবণ। ৯ েবেণর ছেল

হেনাক, পলল,ু িহেষাণ ও কিম। ১০ িশিমেয়ােনর ছেল িযমেূয়ল,

যামীন, ওহদ, যাখীন, সাহর ও তার কনানীয়া ীজাত ছেল শৗল।

১১ লিবর ছেল গেশান, কহাৎ ও মরাির। ১২ িযহূদার ছেল এর,

ওনন, শলা, পরস ও সরহ। িক ু এর ও ওনন কনান দেশ মারা

িগেয়িছল এবং পরেসর ছেল িহেষাণ ও হামলূ। ১৩ ইষাখেরর ছেল
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তালয়, পয়ূ, যাব ও িশে াণ। ১৪আর সবলূেূনর ছেল সরদ, এেলান

ও যহেলল। ১৫ তারা লয়ার স ান; িতিন প ন‐অরােম যােকােবর

জ এেদরেক ও তার মেয় দীণােক সব কেরন। যােকােবর এই

ছেল মেয়রা সব তি শ জন। ১৬আর গােদর ছেল িসিফেয়ান,

হিগ, নী, ইষেবান, এির, অেরাদী ও অেরলী। ১৭আেশেরর ছেল

িয া, িযশবা, িযশিব, বিরয় ও তােদর বান সরহ। বিরেয়র ছেল

হবর ও ম ীেয়ল। ১৮এরা সই িস ার স ান, যােক লাবন িনেজর

মেয় লয়ােক িদেয়িছেলন; স যােকােবর জ এেদরেক সব

কেরিছেলন। এরা ষাল জন ১৯আর যােকােবর ী রােহেলর ছেল

যােষফ ও িব ামীন। ২০ যােষেফর ছেল মনঃিশ ও ই িয়ম িমশর

দেশ জে িছল; ওন নগেরর পাটীেফরঃ যাজেকর মেয় আসনৎ

তাঁর জ তােদরেক সব কেরিছেলন। ২১ িব ামীেনর ছেল বলা,

বখর, অসেবল, গরা, নামন, এহী, রাশ, মপুপীম, পপীম ও

অদ। ২২এই চৗ জন যােকােবর থেক জ ােনা রােহেলর ছেল।

২৩আর দােনর ছেল শীম। ২৪ ন ািলর ছেল যহিসেয়ল, গিূন,

যৎসর ও িশে ম। ২৫ এরা সই িবলহার ছেল, যােক লাবন িনেজর

মেয় রােহলেক িদেয়িছেলন। স যােকােবর জ এেদরেক সব

কেরিছল; এরা সব সাত জন। ২৬ যােকােবর দহ থেক সিৃ

য লােকরা তাঁর সে িমশের উপি ত হল, যােকােবর ছেলর ীরা

ছাড়া তারা সব ছষি জন। ২৭ িমশের যােষেফর য ছেলরা

জে িছল, তারা ই জন। যােকােবর আ ীেয়রা, যারা িমশের গল,

তারা সব স র জন। ২৮ পের আেগ আেগ গাশেনর পথ দখবার

জে যােকাব িনেজর আেগ িযহূদােক যােষেফর কােছ পাঠােলন;

আর তাঁরা গাশন েদেশ পৗঁছােলন। ২৯ তখন যােষফ িনেজর রথ

সািজেয় গাশেন তাঁর বাবা ই ােয়েলর সে দখা করেত গেলন;

আর তােক দখা িদেয় তাঁর গলা ধের অেনক ণ কাঁদেলন। ৩০ তখন

ই ােয়ল যােষফেক বলেলন, “এখন ে মরব, কারণ তামার মখু

দখেত পলাম, তুিম এখনও জীিবত আছ।” ৩১ পের যােষফ িনেজর

ভাইেদরেক ও বাবার আ ীয়েদরেক বলেলন, “আিম িগেয় ফেরৗণেক
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সংবাদ দব, তাঁেক বলব, আমার ভাইরা ও বাবার সম আ ীয়

কনান দশ থেক আমার কােছ এেসেছন; ৩২ তাঁরা ভড়াপালক,

তাঁরা প পাল রােখন; আর তাঁেদর গ ও ভড়ার পাল এবং সব িকছু

এেনেছন।” ৩৩ তােত ফেরৗণ তামােদরেক ডেক যখন িজ াসা

করেবন, “ তামােদর ব বসা িক?” ৩৪ তখন তামরা বলেব, “আপনার

এই দাসরা পবূপু ষেদর ছেলেবলা থেক আজ পয প পাল রেখ

আসেছ;” তােত তামরা গাশন েদেশ বাস করেত পারেব; কারণ

প পালক মাে ই িমশরীয়েদর ঘণৃার িজিনস।

৪৭পের যােষফ িগেয় ফেরৗণেক সংবাদ িদেলন, বলেলন, আমার

বাবা ও ভাইেয়রা িনেজর িনেজর গ ও ভড়ার পাল এবং সব

িকছু কনান দশ থেক িনেয় এেসেছন; আর দখনু, তাঁরা গাশন

েদেশ আেছন। ২আর িতিন িনেজর ভাইেদর মেধ পাঁচ জনেক

িনেয় ফেরৗেণর সামেন উপি ত করেলন। ৩ তােত ফেরৗণ যােষেফর

ভাইেদরেক িজ াসা করেলন, “ তামােদর ব বসায় িক?” তাঁরা

ফেরৗণেক বলেলন, “আপনার এই দাসরা পবূপু ষেদর িদন থেকই

প পালক।” ৪ তাঁরা ফেরৗণেক আেরা বলেলন, “আমরা এই দেশ

বাস করেত এেসিছ, কারণ আপনার এই দাসেদর প পােলর চরাণী

হয় না, কারণ কনান দেশ অিত ভারী দূিভ হেয়েছ;” অতএব

অ েরাধ কির, “আপনার এই দাসেদরেক গাশন েদেশ বাস করেত

িদন।” ৫ফেরৗণ যােষফেক বলেলন, “ তামার বাবা ও ভাইরা তামার

কােছ এেসেছ; ৬ িমশর দশ তামার সামেন আেছ; দেশর ভােলা

জায়গায় িনেজর বাবা ও ভাইেদরেক বাস করাও; তারা গাশন েদেশ

বাস ক ক; আর যিদ তােদর মেধ কাউেক কাউেকও কােজ দ

লাক বেল জান, তেব তােদরেক আমার প পােলর পিরচারক পেদ

িনযু কর।” ৭ পের যােষফ িনেজর বাবা যােকাবেক এেন ফেরৗেণর

সামেন উপি ত করেলন, আর যােকাব ফেরৗণেক আশীবাদ করেলন।

৮তখন ফেরৗণ যােকাবেক িজ াসা করেলন, “আপনার কত বছর

বয়স হেয়েছ?” ৯ যােকাব ফেরৗণেক বলেলন, “আমার বাসকােলর

একেশা ি শ বছর হেয়েছ; আমার জীবেনর িদন অ ও ক কর
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হেয়েছ এবং আমার পবূপু ষেদর বাসকােলর আয়রু সমান হয়িন।”

১০ পের যােকাব ফেরৗণেক আশীবাদ কের তাঁর সামেন থেক িবদায়

িনেয় চেল গেলন। ১১ তখন যােষফ ফেরৗেণর আেদশ অ যায়ী

িমশর দেশর উ ম অ েল, রািমেষষ েদেশ, অিধকার িদেয় িনেজর

বাবা, ও ভাইেদরেক বিসেয় িদেলন। ১২আর যােষফ িনেজর বাবা

ও ভাইেদরেক এবং বাবার সম আ ীয়েদরেক তােদর পিরবার

অ সাের খাবার িদেয় িতপালন করেলন। ১৩ সই িদেনর সম

দেশ খাবার িছল না, কারণ অিত ভারী দূিভ হেয়িছল, তােত িমশর

দশ ও কনান দশ দূিভে র জ অবস হেয় পড়ল। ১৪ আর

িমশর দেশ ও কনান দেশ যত পা িছল, লােক তা িদেয় শস

কনােত যােষফ সই সম পা সং হ কের ফেরৗেণর ভা ডাের

আনেলন। ১৫ িমশর দেশ ও কনান দেশ পা ব য় হেয় গেল

িমশরীেয়রা সবাই যােষেফর কােছ এেস বলল, “আমােদরেক খাবার

িদন, আমােদর পা শষ হেয় িগেয়েছ বেল আমরা িক আপনার

সামেন মারা যাব?” ১৬ যােষফ বলেলন, “ তামােদর প দাও; যিদ

পা শষ হেয় থােক, তেব তামােদর প র পিরবেত তামােদরেক

খাবার দব।” ১৭ তখন তারা যােষেফর কােছ িনেজর িনেজর প

আনেল যােষফ অ , মষপাল, গ র পাল ও গাধােদর পিরবেত

তােদরেক খাবার িদেত লাগেলন; এই ভােব যােষফ তােদর সম প

িনেয় সই বছর খাবার িদেয় তােদর চািলেয় িদেলন। ১৮আর সই

বছর চেল গেল ি তীয় বছের তারা তাঁর কােছ এেস বলল, “আমরা

ভু থেক িকছু গাপন করব না; আমােদর সম পা শষ হেয়

িগেয়েছ এবং প ধনও ভুরই হেয়েছ; এখন ভুর সামেন আর িকছুই

বািক নই, ধু আমােদর শরীর ও জিম আেছ। ১৯আমরা িনেজর

িনেজর ভূিমর সে িনেজেদর চােখর সামেন কন মারা যাব? আপিন

খাবার িদেয় আমােদরেক ও আমােদর ভূিম িকেন িনন; আমরা িনেজর

িনেজর ভূিমর সে ফেরৗেণর দাস হব; আর আমােদরেক বীজ িদন,

তা হেল আমরা বাঁচব, মারা যাব না, ভূিমও ন হেব না।” ২০তখন

যােষফ িমশেরর সম ভূিম ফেরৗেণর জে িকনেলন, কারণ দূিভ
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তােদর অস হওয়ােত িম ীেয়রা েত েক িনেজর িনেজর

িব য় করল। ২১অতএব মািট ফেরৗেণর হল। আর িতিন িমশেরর

এক সীমা থেক অ সীমা পয জােদরেক নগের নগের বাস

করােলন। ২২ িতিন কবল যাজকেদর ভূিম িকনেলন না, কারণ ফেরৗণ

যাজকেদর বিৃ িদেতন এবং তারা ফেরৗেণর দওয়া বিৃ ভাগ করত;

এই জ িনেজর িনেজর ভূিম িব য় করল না। ২৩ পের যােষফ

জােদরেক বলেলন, “ দখ, আিম আজ তামােদরেক ও তামােদর

ভূিম ফেরৗেণর জে িকনলাম। দখ, এই বীজ িনেয় মািটেত বপন

কর; ২৪তােত যা যা উৎপ হেব, তাঁর প মাংশ ফেরৗণেক দাও,

অ চার অংশ ে র বীেজর জে এবং িনেজেদর ও আ ীয়েদর ও

িশ েদর খােদ র জে তামােদরই থাকেব।” ২৫ তােত তারা বলল,

“আপিন আমােদর াণ র া করেলন; আমােদর িত আপনার অ হ

দিৃ হাক, আমরা ফেরৗেণর দাস হব।” ২৬ িমশেরর ভূিমর স ে

যােষফ এই ব ব া তরী কেরন, আর এটা আজও পয চলেছ য,

প মাংশ ফেরৗণ পােবন; কবল যাজকেদর ভূিম ফেরৗেণর হয়িন। ২৭

আর ই ােয়ল িমশর দেশ, গাশন অ েল বাস করল, তারা সখােন

অিধকার পেয় ফলব ও অিত ব বংশ হেয় উঠল। ২৮ িমশর দেশ

যােকাব সেতেরা বছর জীিবত থাকেলন; যােকােবর আয়রু পিরমাণ

একেশা সাতচি শ বছর হল। ২৯ পের ই ােয়েলর মরণ িদন সি কট

হল। তখন িতিন িনেজর ছেল যােষফেক ডেক বলেলন, “আিম যিদ

তামার দিৃ েত অ হ পেয় থািক, তেব অ েরাধ কির, তুিম আমার

উ র নীেচ হাত দাও এবং আমার িত সদয় ও সত ব বহার কর;

িমশের আমােক কবর িদও না। ৩০আিম যখন িনেজর পবূপু ষেদর

কােছ শয়ন করব, তখন তুিম আমােক িমশর থেক িনেয় িগেয় তাঁেদর

কবর ােন কবর িদেয়া।” যােষফ বলেলন, “আপিন যা বলেলন, তাই

করব।” ৩১আর যােকাব তাঁেক শপথ করেত বলেল িতিন তাঁর কােছ

শপথ করেলন। তখন ই ােয়ল তাঁর িবছানার িদেক ণাম করেলন।

৪৮এ সব ঘটনা হেল পর কউ যােষফেক বলল, “ দখনু, আপনার

বাবা অ ;” তােত িতিন িনেজর ই ছেল মনঃিশ ও ই িয়মেক সে
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িনেয় গেলন। ২ তখন কউ যােকাবেক সংবাদ িদেয় বলল, “ দখনু,

আপনার ছেল যােষফ এেসেছন; তােত ই ােয়ল িনেজেক সবল

কের শয ায় উেঠ বসেলন।” ৩আর যােকাব যােষফেক বলেলন,

“কনান দেশ, লসু নামক জায়গায়, সবশি মান ঈ র আমােক দশন

িদেয় আশীবাদ কেরিছেলন” ৪ ও বেলিছেলন, “ দখ, আিম তামােক

ফলবান ও ব বংশ করব, আর তামার থেক জািতসমাজ সিৃ করব

এবং তামার ভাবী বংশেক িচর ায়ী অিধকােরর জ এই দশ দব।”

৫আর িমশের তামার কােছ আমার আসবার আেগ তামার য ই

ছেল িমশর দেশ জে েছ, তারা আমারই; েবন ও িশিমেয়ােনর

মেতা ই িয়ম ও মনঃিশও আমারই হেব। ৬ িক ু তুিম এেদর পের

যােদর জ িদেয়ছ, তামার সই বংশধেররা তামারই হেব এবং

এই ই ভাইেয়র নােম এেদরই অিধকাের আখ াত হেব। ৭আর

প ন থেক আমার আসবার িদেনর কনান দেশ রােহল ই ােথ

পৗঁছাবার অ পথ থাকেত পেথর মেধ আমার কােছ মারা গেলন;

তােত আিম সখােন, ই ােথর, অথাৎ বৎেলহেমর, পেথর পােশ

তাঁর কবর িদলাম। ৮ পের ই ােয়ল যােষেফর ই ছেলেক দেখ

িজ াসা করেলন, “এরা ক?” ৯ যােষফ বাবােক বলেলন, “এরা

আমার ছেল, যােদরেক ঈ র এই দেশ আমােক িদেয়েছন।” তখন

িতিন বলেলন, “অ েরাধ কির, এেদরেক আমার কােছ আন, আিম

এেদরেক আশীবাদ করব।” ১০ তখন ই ােয়ল বাধেক র জ ীণ

দিৃ হওয়ােত দখেত পেলন না; আর তারা কােছ আসেল িতিন

তােদরেক চু ন ও আিল ন করেলন। ১১ পের ই ােয়ল যােষফেক

বলেলন, “আিম ভেবিছলাম, তামার মখু আর দখেত পাব না; িক ু

দখ, ঈ র আমােক তামার বংশও দখােলন।” ১২ তখন যােষফ

ই জা র মধ থেক তােদরেক বর করেলন ও ভূিমেত মখু িদেয়

ণাম করেলন। ১৩ পের যােষফ ই জনেক িনেয় িনেজর ডান

হাত িদেয় ই িয়মেক ধের ই ােয়েলর বামিদেক ও বাম হাত িদেয়

মনঃিশেক ধের ই ােয়েলর ডানিদেক তাঁর কােছ উপি ত করেলন।

১৪তখন ই ােয়ল ডান হাত বািড়েয় ছাট ছেল ই িয়েমর মাথায়
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িদেলন এবং বাম হাত মনঃিশর মাথায় রাখেলন। এ তার িবেবচনা

স বা চালন, কারণ মনঃিশ থমজাত। ১৫ পের িতিন যােষফেক

আশীবাদ কের বলেলন, “ সই ঈ র, যাঁর সামেন আমার পবূপু ষ

অ াহাম ও ইসহাক যাতায়াত করেতন সই ঈ র, িযিন থম থেক

আজ পয আমার পালক হেয় আসেছন ১৬ সই দূত, িযিন আমােক

সম িবপদ থেক মু কেরেছন িতিনই এই ছেল িটেক আশীবাদ

ক ন। এেদর মাধ েম আমার নাম ও আমার পবূপু ষ অ াহােমর

ও ইসহােকর নাম আখ াত হাক এবং এরা দেশর মেধ ব েগা ী

হাক।” ১৭ তখন ই িয়েমর মাথায় বাবা ডান হাত িদেয়েছন দেখ

যােষফ অস হেলন, আর িতিন ই িয়েমর মাথা থেক মনঃিশর

মাথায় রাখার জ বাবার হাত তুেল ধরেলন। ১৮ যােষফ বাবােক

বলেলন, “বাবা, এমন না, এই থমজাত, এরই মাথায় ডান হাত

িদন।” ১৯ িক ু তাঁর বাবা অস ত হেয় বলেলন, “বৎস তা আিম

জািন, আিম জািন, এও এক জািত হেব এবং মহানও হেব, তবওু এর

ছাট ভাই এর থেকও মহান হেব ও তার বংশ ব েগা ী হেব।” ২০

সই িদন িতিন তাঁেদরেক আশীবাদ কের বলেলন, “ই ােয়ল তামার

নাম কের আশীবাদ করেব, বলেব, ঈ র তামােক ই িয়েমর ও

মনঃিশর সমান ক ন।” এই ভােব িতিন মনঃিশ থেক ই িয়মেক

অ গ করেলন। ২১ পের ই ােয়ল যােষফেক বলেলন, “ দখ, আিম

মারা যাি ; িক ু ঈ র তামােদর সে থাকেবন ও তামােদরেক

আবার তামােদর পবূপু ষেদর দেশ িনেয় যােবন। ২২আর তামার

ভাইেদর থেক এক অংশ তামােক বশী িদলাম; তা আিম িনেজর

তেরায়াল ও ধ েকর মাধ েম ইেমারীয়েদর হাত থেক িনেয়িছ।”

৪৯পের যােকাব িনেজর ছেলেদরেক ডেক বলেলন, “ তামরা

এক জায়গায় জেড়া হও, পরবতীকােল তামােদর িত যা ঘটেব, তা

তামােদরেক বলিছ।” ২ যােকােবর ছেলরা, সমেবত হও, শান,

তামােদর বাবা ই ােয়েলর বাক শান। ৩ েবন, তুিম আমার

থমজাত, আমার বল আমার শি র থম ফল মিহমার াধা

ও পরা েমর াধা । ৪ তুিম [ত ] জেলর মেতা চ ল, তামার
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াধা থাকেব না; কারণ তুিম িনেজর বাবার িবছানায় িগেয়িছেল;

তখন অপিব কাজ কেরিছেল; স আমার িবছানায় িগেয়িছল। ৫

িশিমেয়ান ও লিব ই ভাই; তােদর খড়গ দৗরাে র অ । ৬

হ আমার াণ! তাঁেদর সভায় যও না; হ আমার গৗরব! তােদর

সমােজ যাগ িদও না; করণ তারা রােগ নরহত া করল, াচারীতায়

ষাঁেড়র িশরা ছদন করল। ৭অিভশ তােদর রাগ, কারণ তা চ ;

তােদর কাপ, কারণ তা িন ু র; আিম তাঁেদরেক যােকােবর মেধ

িবভাগ করব, ই ােয়েলর মেধ িছ িভ করব। ৮ িযহূদা, তামার

ভােয়রা তামারই ব করেব; তামার হাত তামার শ েদর ঘাড়

ধরেব; তামার বাবার ছেলরা তামার সামেন নত হেব। ৯ িযহূদা

িসংহশাবক; বৎস, তুিম িশকার থেক উেঠ আসেল; স েয় পড়ল,

ঁিড় মারল, িসংেহর মেতা ও িসংহীর মেতা; ক তাঁেক উঠােব? ১০

িযহূদা থেক রাজদ যােব না, তার পােয়র মেধ থেক িবচারদ ড

যােব না, য পয শীেলা না আেসন; জািতরা তাঁরই আ াবহতা

ীকার করেব। ১১ স আ ুর গােছ িনেজর গাধী বাঁধেব, ভােলা আ ুর

গােছ িনেজর বা া ঘাড়া বাঁধেব; স আ ুর রেস িনেজর পির দ

কেচেছ, আ ুেরর রে িনেজর কাপড় কেচেছ। ১২ তার চাখ আ ুর

রেস র বণ, তার দাঁত েধ সাদা রেঙর। ১৩ সবলূনূ সমু তীের বাস

করেব, তা জাহােজর জ ব র হেব, সীেদান পয তার সীমা হেব।

১৪ ইষাখর বলবান গাধা, স িট ভড়ার খাঁয়ােড়র মেধ শয়ন কের।

১৫ স দখল, িব ােমর জায়গা ভােলা, দখল, এই দশ আন ময়,

তাই ভার বহন করেত কাঁধ পেত িদল, আর করাধীন দাস হল। ১৬

দান িনেজর জােদর িবচার করেব, ই ােয়েলর এক বংেশর মেতা।

১৭ দান পেথ অবি ত সাপ, স মােগ অবি ত িবষা সাপ, য ঘাড়ার

পােয় দংশন কের, আর আেরাহী িপছেন পেড় যায়। ১৮ সদা ভু আিম

তামার পির ােনর অেপ ায় আিছ। ১৯ গাদেক স দল আঘাত

করেব; িক ু স তােদর িপছন িদেক আঘাত করেব। ২০আেশর

থেক অিত ভােলা খাবার জ ােব; স রাজার া খাদ জিুগেয়

দেব। ২১ ন ািল মু হিরণী, স মেনাহর বাক বেল। ২২ যােষফ
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ফলবান গােছর শাখা, জল বােহর পােশ অবি ত ফলবান গােছর

শাখা; তার শাখা সকল পাঁিচল অিত ম কের। ২৩ ধ কধারীরা তােক

কিঠন ক িদেয়িছল, বােণর আঘােত তােক উৎপীড়ন কেরিছল; ২৪

িক ু তার ধ ক দঢ়ৃ থাকল, তার হােতর বা যগুল বলবান থাকল,

যােকােবর একবীেরর হােতর মাধ েম, িযিন ই ােয়েলর পালক ও

শল, তাঁর মাধ েম, ২৫ তামার িপতার সই ঈ েরর মাধ েম,

িযিন তামােক সাহায করেবন, সই সবশি মােনর মাধ েম, িযিন

তামােক আশীবাদ করেবন, উপের অবি ত আকাশ থেক িনঃসতৃ

আশীবােদ, অেধািব ীণ জলিধ থেক িনঃসতৃ আশীবােদ, ন ও

গভ থেক িনঃসতৃ আশীবােদ। ২৬আমার পবূপু ষেদর আশীবাদ

অেপ া তামার িপতামহর আশীবােদর থেক উৎকৃ । তা িচর ন

িগিরমালার সীমা পয ব া ; তা আসেব যােষেফর মাথায়, ভাইেদর

থেক পথৃককৃেতর মাথার তালেুত। ২৭ িব ামীন ু ধাত নকেড়র

সমান; সকােল স িশকার খােব, স াকােল স লেুটর িজিনস ভাগ

করেব। ২৮ এরা সবাই ই ােয়েলর বােরা বংশ; এেদর বাবা আশীবাদ

করবার িদেনর এই কথা বলেলন; এেদর েত ক জনেক িবেশষ

িবেশষ আশীবাদ করেলন। ২৯ পের যােকাব তাঁেদরেক আেদশ িদেয়

বলেলন, আিম িনেজর লাকেদর কােছ সংগহৃীত হেত ত। হতীয়

ইে ােণর েত অবি ত হােত আমার পবূপু ষেদর কােছ আমার

কবর িদও; ৩০ সই হা কনান দেশ মি র কােছ মকেপলা ে

অবি ত; আ াহাম হতীয় ইে ােণর কােছ তা কবর ােনর অিধকােরর

জ িকেনিছেলন। ৩১ সই জায়গায় অ াহােমর ও তাঁর ী সারার

কবর হেয়েছ, সই জায়গায় ইসহােকর ও তাঁর ী িরিবকার কবর

হেয়েছ এবং সই ােন আিমও লয়ার কবর িদেয়িছ; ৩২ সই ে

ও তাঁর মধ ব ী হা হেতর লাকেদর কােছ কনা হেয়িছল। ৩৩

যােকাব িনেজর ছেলেদর িত আেদশ শষ করেল পর শয ােত ই

পা জেড়া করেলন ও াণত াগ কের িনেজর লাকেদর কােছ িফের

গেলন।
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৫০তখন যােষফ িনেজর বাবার মেুখ মখু িদেয় কাঁদেলন ও তােক

চু ন করেলন। ২আর যােষফ িনেজর বাবার দেহ য়‐িনবারক

ব িদেত িনেজর দাস িচিকৎসকেদরেক আেদশ করেলন, তােত

িচিকৎসেকরা ই ােয়েলর দেহ য়‐িনবারক ব িদল। ৩ তারা

সই কােজ চি শ িদন কাটাল, কারণ সই য়‐িনবারক ব িদেত

চি শ িদন লােগ; আর িমশরীেয়রা তাঁর জে স র িদন ধের কাঁদল।

৪ সই শােকর িদন চেল গেল যােষফ ফেরৗেণর আ ীয়েদরেক

বলেলন, “যিদ আিম আপনােদর দিৃ েত অ হ পেয় থািক, তেব

ফেরৗেণর কােন এই কথা বলনু, ৫আমার বাবা আমােক শপথ কিরেয়

বেলেছন, দখ, আিম যাি , কনান দেশ আমার জ য কবর খনন

কেরিছ, তুিম আমােক সই কবের রেখা। অতএব অ েরাধ কির,

আমােক যেত িদন; আিম িপতােক কবর িদেয় আবার আসব।” ৬

ফেরৗণ বলেলন, “যাও, তামার বাবা তামােক য শপথ কিরেয়েছন,

তুিম সই অ সাের তাঁর কবর দাও।” ৭ পের যােষফ িনেজর বাবার

কবর িদেত যা া করেলন; আর ফেরৗেণর দাসরা সবাই তাঁর বািড়র

াচীনরা ও িমশর দেশর াচীেনরা সবাই এবং যােষেফর সব

পিরবার, ৮ যােষেফর ভাইরা ও তাঁর বাবার বংশধর তাঁর সে

গেলন; তারা গাশন েদেশ ধু তাঁেদর ছেল মেয়রা, ভড়ার

পাল ও গ র পাল রেখ গেলন। ৯তাঁর সে রথ ও অ ােরাহীরা

গল; অিত ভারী সমােরাহ হল। ১০ পের তাঁরা য েনর পাের অবি ত

আটেদর খামাের উপি ত হেয় সখােন ভীষণ শাক কের কাঁদেলন;

যােষফ সই জায়গায় বাবার উে েশ সাত িদন শাক করেলন।

১১আটেদর খামাের তাঁেদর সরকম শাক দেখ সই দশিনবাসী

কনানীেয়রা বলল, “িমশরীয়েদর এ অিত দা ন শাক;” এই জে

যদনপাের অবি ত সই জায়গা আেবল‐িম য়ীম [িমশরীয়েদর শাক]

নােম আখ াত হল। ১২ যােকাব িনেজর ছেলেদরেক যমন আেদশ

িদেয়িছেলন, তাঁরা সই অ সাের তাঁর সৎকার করেলন। ১৩ফেল তাঁর

ছেলরা তােক কনান দেশ িনেয় গেলন এবং মি র সামেন অবি ত

মকেপলা েতর মাঝখােনর হােত তাঁর কবর িদেলন, যা অ াহাম
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তসহ কবর ােনর অিধকােরর জ হতীয় ইে ােণর কাছ থেক

িকেনিছেলন। ১৪ বাবার কবর হেল পর যােষফ, তাঁর ভাইরা এবং যত

লাক তাঁর বাবার কবর িদেত তাঁর সে িগেয়িছেলন, সবাই িমশের

িফের আসেলন। ১৫আর বাবার মতুৃ হল দেখ যােষেফর ভাইেয়রা

বলেলন, “হয় তা যােষফ আমােদরেক ঘণৃা করেব, আর আমরা তাঁর

য সব অপকার কেরিছ, তাঁর স ণূ িতফল আমােদরেক দেব।” ১৬

আর তারা যােষেফর কােছ এই কথা বেল পাঠােলন, “ তামার বাবা

মতুৃ র আেগ এই আেদশ িদেয়িছেলন,” ১৭ তামরা যােষফেক এই

কথা বল, “ তামার ভাইরা তামার অপকার কেরেছ, িক ু অ েরাধ

কির, তুিম তােদর সই অধ ও পাপ মা কর। অতএব এখন

আমরা অ েরাধ কির, তামার বাবার ঈ েরর এই দাসেদর অধ

মা কর।” তােদর এই কথায় যােষফ কাঁদেত লাগেলন। ১৮ পের

তার ভােয়রা িনেজরা িগেয় তাঁর সামেন নত হেয় বলেলন, “ দখ,

আমরা তামার দাস।” ১৯ তখন যােষফ তাঁেদরেক বলেলন, “ভয় কর

না, আিম িক ঈ েরর িতিনিধ? ২০ তামরা আমার িব ে অিন

ক না কেরিছেল বেট, িক ু ঈ র তা ম েলর ক না করেলন;

আজ যমন দখছ, এই ভােব অেনক লােকর াণ র া করাই তাঁর

উে শ িছল। ২১ তামরা এখন ভীত হেয়া না, আিমই তামােদরেক

ও তামােদর ছেল মেয়েদরেক িতপালন করব।” এই ভােব িতিন

তাঁেদরেক সা না করেলন ও ভােলা কথা বলেলন। ২২ পের যােষফ

ও তাঁর বাবার বংশ িমশের বাস করেত থাকেলন এবং যােষফ একশ

দশ বছর জীিবত থাকেলন। ২৩ যােষফ ই িয়েমর নািত পয

দখেলন; মনঃিশর মাখীর নামক ছেলর ছেলেমেয়রাও যােষেফর

কােল জ িনল। ২৪ পের যােষফ িনেজর ভাইেদরেক বলেলন,

“আিম মরিছ িক ু ঈ র অবশ তামােদর পিরচালনা করেবন এবং

অ াহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর কােছ য দশ িদেত শপথ

কেরেছন তামােদরেক এ দশ থেক ঐ দেশ িনেয় যােবন।” ২৫

আর যােষফ ই ােয়লীয়েদরেক এই শপথ করােলন, বলেলন, “ঈ র

অবশ তামােদর পিরচালনা করেবন, আর তামরা এ জায়গা থেক
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আমার অি িনেয় যােব।” ২৬ যােষফ একেশা দশ বছর বয়েস মারা

গেলন; আর লােকরা তাঁর দেহ য়‐িনবারক ব িদেয় তা িমশর

দেশ এক মতৃেদহ রাখার বা র মেধ রাখল।
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যা াপু ক
১ ই ােয়েলর ছেলরা, যাঁরা িমশর দেশ িগেয়িছেলন, পিরবােরর

সবাই যােকােবর সে িগেয়িছেলন, তাঁেদর নাম হল; ২ েবন,

িশিমেয়ান, লিব ও িযহূদা, ৩ ইষাখর, সবলূনূ ও িব ামীন, ৪ দান,

ন ািল, গাদ ও আেশর। ৫ যােকােবর বংশ থেক মাট স র জন

মা ষ িছল; আর যােষফ িমশেরই িছেলন। ৬ পের যােষফ, তাঁর

ভােয়রা ও সই িদেনর র সম লাক মারা গেলন। ৭আর ই ােয়েলর

স ােনরা ফলবান হল, সংখ ায় অেনক বিৃ পল, খবু শি শালী

হেয় উঠল এবং তােদর মাধ েম দশ ভের গল। ৮ পের িমশের এক

নতুন রাজা উঠেলন, িযিন যােষফেক িচনেতন না। ৯ িতিন তাঁর

জােদরেক বলেলন, “ দখ, আমােদর থেক ই ােয়েলর স ানরা

সংখ ায় বিশ ও শি শালী; ১০ এস, আমরা তােদর সে বিু র

সে ব বহার কির, নাহেল তারা বিৃ পােব এবং যেু র িদন তারাও

শ েদর দেল যাগ িদেয় আমােদর সে যু কের এবং এই দশ

থেক চেল যায়।” ১১ অতএব তারা কিঠন পির ম কিরেয় তােদর ক

দবার জ তােদর উপের শাসকেদরেক িনযু করল। আর তারা

ফেরৗেণর জ ভা ডােরর নগর, িপেথাম ও রািমেষষ তরী করল। ১২

িক ু তারা তােদর মাধ েম যত ঃখ পল, ততই বিৃ পেত ও ছিড়েয়

পড়েত লাগল; তাই ই ােয়ল স ানেদর জ তারা খবু িচি ত হেয়

পড়ল। ১৩আর িমশরীেয়রা িন ু র ভােব ই ােয়ল স ানেদর দােসর

মত কাজ করােলা; ১৪ তারা কাদা তিরর কােজ, ইট ও েতর

সম কােজ দােসর মত খািটেয় তােদর জীবন ক কর কের তুলল।

তারা তােদর িদেয় য সব দােসর কাজ করােতা, স সম িন ু র

ভােব করােতা। ১৫ পের িমশেরর রাজা িশ া ও পয়ূা নােম ই ই ীয়

ধা ীেক এই কথা বলেলন, ১৬ “ য িদেনর তামরা ই ীয় ীেদর

ধা ীর কাজ করেব ও তােদরেক সেবর িদন দখেব, যিদ ছেল হয়,

তােক হত া করেব; আর যিদ মেয় হয়, তােক জীিবত রাখেব।” ১৭

িক ু ঐ ধা ীরা ঈ রেক ভয় করত, তরাং িমশেরর রাজার আেদশ

না মেন ছেল স ানেদর জীিবত রাখত। ১৮ তাই িমশেরর রাজা
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সই ধা ীেদর ডেক বলেলন, “এ রকম কাজ কন কেরছ? ছেল

স ানেদর কন জীিবত রেখছ?” ১৯ ধা ীরা ফেরৗণেক উ ের বলল,

“ই ীয় ীেলােকরা িমশরীয় ীেলাকেদর মত নয়; তারা বলবতী,

তােদর কােছ ধা ী যাবার আেগই তােদর সব হয়।” ২০ তাই ঈ র

ঐ ধা ীেদর ম ল করেলন এবং লােকরা বিৃ পেয় খবু শি শালী

হল। ২১ সই ধা ীরা ঈ রেক ভয় করত বেল িতিন তােদর বংেশর

বিৃ করেলন। ২২ পের ফেরৗণ তাঁর সব জােক এই আেদশ িদেলন,

“ তামরা [ই ীয়েদর] জ নওয়া েত ক ছেলেক নীল নদীেত ফেল

দেব, িক ু েত ক মেয়েক জীিবত রাখেব।”

২আর লিবর বংেশর এক পু ষ িগেয় এক লবীয় মেয়েক িবেয়

করেলন। ২আর সই ী গভবতী হেয় একিট ছেলর জ িদেলন

ও িশ িটেক র দেখ িতন মাস লিুকেয় রাখেলন। ৩ পের আর

লকুােত না পের িতিন এক নেলর ঝুিড় িনেয় িপচ তল ও আলকাতরা

মািখেয় তার মেধ ছেলিটেক রাখেলন ও নদীর তীের নলবেন সিট

রাখেলন। ৪আর তার িক দশা হয়, তা দখবার জ তার িদিদ

দূের দাঁিড়েয় থাকেলা। ৫ পের ফেরৗেণর মেয় ােনর জ নদীেত

আসেলন এবং তাঁর স ীরা নদীর তীের বড়াি ল; আর িতিন নল

বেনর মেধ ঐ ঝুিড় দেখ তাঁর দাসীেক সটা আনেত পাঠােলন।

৬ তারপর ঝুিড় খেুল িশ িটেক দখেলন য, ছেলিট কাঁদেছ; তার

িত িতিন দয়া দিখেয় বলেলন, “এটা ই ীয়েদর ছেল।” ৭ তখন

তার িদিদ ফেরৗেণর মেয়েক বলল, “আিম িগেয় িক আপনার জ

এই ছেলেক ধ দবার জ একিট ই ীয় ীেলাকেক আপনার

কােছ ডেক আনব?” ৮ ফেরৗেণর মেয় বলেলন, “যাও।” তখন

সই মেয়িট িগেয় ছেলিটর মােক ডেক আনল। ৯ফেরৗেণর মেয়

তাঁেক বলেলন, “তুিম এই ছেলিটেক িনেয় আমার হেয় ধ পান

করাও; আিম তামােক বতন দব।” তােত সই ী ছেলিটেক

িনেয় ধ পান করােত লাগেলন। ১০ পের ছেলিট বড় হেল িতিন

তােক িনেয় ফেরৗেণর মেয়েক িদেলন; তােত স তাঁরই ছেল হল;

আর িতিন তার নাম মািশ [টািনয়া তালা] রাখেলন, কারণ িতিন
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বলেলন, “আিম তােক জল থেক টেন তুেলিছ।” ১১ যখন মািশ

বড় হেলন, িতিন এক িদন তাঁর ভাইেদর কােছ িগেয় তােদর কিঠন

পির ম দখেত লাগেলন; আর িতিন দখেলন, একজন িমশরীয়

একজন ই ীয়েক, তাঁর ভাইেদর মেধ এক জনেক মারেছ। ১২ তখন

িতিন এিদক ওিদক চেয় কাউেক দখেত না পেয় ঐ িমশরীয়েক

হত া কের বািলর মেধ পুঁেত রাখেলন। ১৩ পেরর িদন িতিন বাইের

িগেয় দখেলন, ইজন ই ীয় এেক অপেরর সে মারিপট করেছ;

িতিন দাষী ব ি েক বলেলন, “ তামার ভাইেক কন মারছ?” ১৪

স বলল, “ তামােক শাসনক া ও িবচারক া কের আমােদর উপের

ক িনযু কেরেছ? তুিম যমন সই িমশরীয়েক হত া কেরেছ,

সইভােব িক আমােকও হত া করেত চাও?” তখন মািশ ভয় পেয়

বলেলন, “কথাটা তাহেল জানাজািন হেয় গেছ?” ১৫ তারপর ফেরৗণ

এই কথা েন মািশেক হত া করেত চ া করেলন। িক ু মািশ

ফেরৗেণর সামেন থেক পািলেয় গেলন এবং িমিদয়ন দেশ বাস

করেত গেলন, সখােন একিট েয়ার কােছ এেস বসেলন। ১৬

িমিদয়নীয় যাজেকর সাতিট মেয় িছল; তারা সখােন এেস বাবার

ভড়ার পাল ক জল পান করাবার জ জল তুেল পা িল ভিত

করল। ১৭ তখন ভড়ার পালেকরা এেস তােদরেক তািড়েয় িদল,

িক ু মািশ উেঠ তােদর সাহায করেলন ও তােদর ভড়ার পাল

ক জল পান করােলন। ১৮ পের তারা তােদর বাবা েয়েলর কােছ

গেল িতিন তােদরেক িজ াসা করেলন, “আজ তামরা িক কের এত

তাড়াতািড় আসেল?” ১৯তারা বলল, “একজন িমশরীয় আমােদরেক

ভড়ার পালকেদর হাত থেক উ ার করেলন, আর িতিন আমােদর

জ যেথ জল তুেল ভড়ার পাল ক জল পান করােলন।” ২০ তখন

িতিন তাঁর মেয়েদরেক বলেলন, “ স লাকিট কাথায়? তামরা তাঁেক

ছেড় কন আসেল? তাঁেক ডাক; িতিন আহার ক ন।” ২১ পের

মািশ ঐ ব ি র সে থাকেত রািজ হেলন, আর িতিন মািশর সে

িনেজর মেয় িসে ারার িবেয় িদেলন। ২২ পের ঐ ী ছেলর জ

িদেলন, আর মািশ তার নাম গেশাম [ত বাসী] রাখেলন, কারণ
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িতিন বলেলন, “আিম িবেদেশ বাসী হেয়িছ।” ২৩অেনক কাল পের

িমশেরর রাজার মতুৃ হল। ই ােয়লীয়রা তােদর দাসে র য ণায়

আতনাদ কের উঠেলা, ব ীদশায় তারা সাহােয র জ কাঁদেলা,

আর তােদর াথনা ঈ েরর কােছ পৗঁছােলা। ২৪আর ঈ র তােদর

আতনাদ নেলন এবং অ াহাম, ই হাক ও যােকােবর সে করা

তাঁর িনয়ম রণ করেলন; ২৫ তার ফেল ঈ র ই ােয়লীয়েদর িদেক

তাকােলন; আর িতিন তােদর অব া বঝুেলন।

৩ মািশ তাঁর র িযে ার ভড়ার পাল চরােতন িযিন িমিদয়নীয়

যাজক িছেলন। এক িদন িতিন ম াে র িপছেনর িদেক ভড়ার

পাল িনেয় িগেয় হােরেব, ঈ েরর পবেত উপি ত হেলন। ২আর

ঝােপর মেধ থেক আ েনর িশখােত সদা ভুর দূত তাঁেক দখা

িদেলন; তখন িতিন তাকােলন, আর দেখা, ঝাপ আ েন লেছ,

তবওু ঝাপ পেুড় যাে না। ৩ তাই মািশ বলেলন, “আিম এক

পােশ িগেয় এই মহা আ য দশৃ দিখ, ঝাপ পড়ুেছ না, এর

কারণ িক?” ৪ িক ু সদা ভু যখন দখেলন য, িতিন দখবার জ

এক পােশ যাে ন, তখন ঝােপর মধ থেক ঈ র তাঁেক ডেক

বলেলন, “ মািশ, মািশ।” িতিন বলেলন, “ দখনু, এই আিম।” ৫

তখন িতিন বলেলন, “এই জায়গার কােছ এস না, তামার পা থেক

জেুতা খেুল ফেলা; কারণ যখােন তুিম দাঁিড়েয় আছ, ওটা পিব

জায়গা।” ৬ িতিন আরও বলেলন, “আিম তামার বাবার ঈ র,

অ াহােমর ঈ র, ই হােকর ঈ র ও যােকােবর ঈ র।” তখন মািশ

তাঁর মখু ঢেক িদেলন, কারণ িতিন ঈ েরর িদেক চেয় থাকেত

ভয় পাি েলন। ৭ পের সদা ভু বলেলন, “সিত ই আিম িমশেরর

আমার জােদর ক দেখিছ এবং শাসকেদর জ তােদর কা া

েনিছ; তার ফেল আিম তােদর ঃখ জািন।” ৮আর িমশরীয়েদর হাত

থেক তােদরেক উ ার করবার জ এবং সই দশ থেক উিঠেয়

িনেয় ভােলা ও বড় এক দেশ, অথাৎ কনানীয়, িহ ীয়, ইেমারীয়,

পিরষীয়, িহ ীয় ও িযবষূীয় লােকরা যখােন থােক, সই ধ ও

মধু বািহত দেশ তােদরেক আনবার জ নেম এেসিছ। ৯এখন
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দখ, ই ােয়েলর লাকেদর কা া আমার কােছ উপি ত হেয়েছ এবং

িমশরীেয়রা তােদর ওপর য িনযাতন কের, তা আিম দেখিছ। ১০

অতএব এখন এস, আিম তামােক ফেরৗেণর কােছ পাঠাব, তুিম

িমশর থেক আমার লাক ই ােয়লীয়েদরেক বর কােরা। ১১ িক ু

মািশ ঈ রেক বলেলন, “আিম ক, য ফেরৗেণর কােছ যাই ও িমশর

থেক ই ােয়লীয়েদরেক বর কির?” ১২ িতিন বলেলন, “িন য়

আিম তামার সে সে থাকব এবং আিম য তামােক পাঠালাম,

তামার জ তার এই িচ হেব; তুিম িমশর থেক লােকেদরেক

বর কের এেন তামরা এই পবেত ঈ েরর সবা করেব।” ১৩ পের

মািশ ঈ রেক বলেলন, “ দখ, আিম যখন ই ােয়লীয়েদর কােছ

িগেয় বলব, ‘ তামােদর পবূপু ষেদর ঈ র তামােদর কােছ আমােক

পািঠেয়েছন’, তখন যিদ তারা িজ াসা কের, ‘তাঁর নাম িক’? তেব

তােদরেক িক বলব?” ১৪ ঈ র মািশেক বলেলন, “আিম যা আিছ

তাই আিছ,” আরও বলেলন, “ই ােয়ল স ানেদর এই ভােব বােলা,

‘আিম সই িযিন তামােদর কােছ আমােক পািঠেয়েছন’।” ১৫ ঈ র

মািশেক আরও বলেলন, “তুিম ই ােয়ল স ানেদর এই কথা বােলা,

‘িযেহাবাঃ [সদা ভু], তামােদর পবূপু ষেদর ঈ র, অ াহােমর

ঈ র, ই হােকর ঈ র ও যােকােবর ঈ র তামােদর কােছ আমােক

পািঠেয়েছন; আমার নাম এই অন কাল ায়ী এবং এর ারা আিম

সম বংেশ রণীয়’।” ১৬ তুিম যাও, ই ােয়েলর াচীনেদরেক জেড়া

কর, তােদরেক এই কথা বল, সদা ভু, তামােদর পবূপু ষেদর

ঈ র, অ াহােমর, ই হােকর ও যােকােবর ঈ র আমােক দখা

িদেয় বলেলন, সিত ই আিম তামােদর পযেব ণ কেরিছ, িমশের

তামােদর িত যা হেয়েছ, তা দেখিছ। ১৭ আর আিম বেলিছ,

আিম িমশেরর ক থেক তামােদরেক উ ার কের কনানীয়েদর,

িহ ীয়েদর, ইেমারীয়েদর, পিরষীয়েদর, িহ ীয়েদর ও িযবষূীয়েদর

দেশ, ধ ও মধু বািহত দেশ, িনেয় যাব। ১৮ তারা তামার

কথা মেনােযাগ িদেয় নেব; তখন তুিম ও ই ােয়েলর াচীেনরা

িমশেরর রাজার কােছ যােব, তােক বলেব, সদা ভু, ই ীয়েদর ঈ র
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আমােদরেক দখা িদেয়েছন; অতএব অ েরাধ কির, আমােদর ঈ র

সদা ভুর উে েশ বিলদান করার জ আমােদরেক িতন িদেনর পথ

ম াে যাবার অ মিত িদন। ১৯ িক ু আিম জািন, িমশেরর রাজা

তামােদরেক যেত দেব না, এমনিক শি শালী হাত িদেয়ও নয়

(যত ণ না তােক বাধ করা হে )। ২০আিম হাত তুলব এবং দেশর

মেধ য সব আ য কাজ কের, তা িদেয় িমশরেক আঘাত করব,

তারপের স তামােদরেক যেত দেব। ২১ পের আিম িমশরীয়েদর

চােখ এই লাকেদরেক দয়ার পা করব; তােত তামরা যাবার িদন

খািল হােত যােব না; ২২ িক ু েত ক ী িনেজেদর িতেবশীনী

িকংবা িতেবশীর বািড়েত বসবাসকারী ীর কােছ পা ও সানার

গয়না এবং পাশাক চাইেব। তামরা তা তামােদর ছেল মেয়েদর

গােয় পরােব; এই ভােব তামরা িমশরীয়েদর িজিনসপ লটু করেব।

৪ মািশ উ ের বলেলন, “িক ু দখনু, তারা আমােক িব াস করেব

না ও আমার কথা মেনােযাগ িদেয় নেব না, কারণ তারা বলেব,

‘সদা ভু তামােক দখা দন িন’।” ২ তখন সদা ভু তাঁেক বলেলন,

“ তামার হােত ওটা িক?” িতিন বলেলন, “লািঠ।” তখন িতিন বলেলন,

“ওটা মািটেত ফল।” ৩ পের িতিন মািটেত ফলেল সটা সাপ হেয়

গল; আর মািশ তার সামেন থেক পািলেয় গেলন। ৪তখন সদা ভু

মািশেক বলেলন, “হাত বািড়েয় ওটার লজ ধর, তােত িতিন হাত

বাড়ােলন এবং সই সাপিট ধরেলন।” তখন এিট তাঁর হােত লািঠ হেয়

গল, ৫ “ যন তারা িব াস কের য, সদা ভু, তােদর পবূপু ষেদর

ঈ র, অ াহােমর ঈ র, ই হােকর ঈ র যােকােবর ঈ র তামােক

দখা িদেয়েছন।” ৬ পের সদা ভু তাঁেক আরও বলেলন, “তুিম

তামার হাত বেুক দাও,” তােত িতিন বেুক হাত িদেলন; পের তা বর

কের দখেলন, তাঁর হােত তুষােরর মত সাদা হেয়েছ। ৭ পের

সদা ভু বলেলন, “ তামার হাত আবার বেুক দাও।” িতিন আবার বেুক

হাত িদেলন, পের বকু থেক হাত বর কের দখেলন, তা পনুরায়

তাঁর মাংেসর মত হেয় গল। ৮ “যিদ তারা তামােক িব াস না কের

এবং যিদ আমার শি র থম িচে ও মেনােযাগ না কের অথবা
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িব াস না কের, তেব তারা ি তীয় িচে িব াস কিরেব। ৯ এবং

তারা যিদ আমার িব ােসর এই ই িচে ও িব াস না কের অথবা

তামার কথায় যিদ মেনােযাগ না কের, তেব তুিম নদী থেক িকছু

জল িনেয় কেনা মািটেত ঢেল িদও; তােত তুিম নদী থেক য

জল তুলেব, তা কেনা মািটেত র হেয় যােব।” ১০ পের মািশ

সদা ভুেক বলেলন, হায় ভু! আিম ভােলা কের কথা বলেত পাির না,

এর আেগও বলেত পারতাম না, বা তামার সে এই দােসর আলাপ

করার পেরও নই; কারণ আিম আসেত আসেত কথা বিল ও তাতলা।

১১ সদা ভু তাঁেক বলেলন, “মা েষর মখু ক তরী কেরেছ? আর

বাবা, কালা, চােখ দখেত পায় বা অ েক ক তরী কের? ১২

আিম সদা ভুই িক কির িন? এখন তুিম যাও; আিম তামার মেুখর

সহায় হব ও িক বলেত হেব, তামােক শখাব।” ১৩ িতিন বলেলন,

“ হ আমার ভু, অ েরাধ কির, অ কােরা হােত এই বাতা পাঠাও,

যােক তুিম পাঠােত চাও।” ১৪ তখন মািশর উপর সদা ভু রেগ

গেলন; িতিন বলেলন, “ তামার ভাই লবীয় হােরাণ িক নই? আিম

জািন স ভােলা কথা বেল; আরও দখ, স তামার সে দখা করেত

আসেছ; তামােক দেখ খবু আনি ত হেব। ১৫ তুিম তােক বলেব ও

তাঁর মেুখ বাক দেব এবং আিম তামার মেুখর ও তার মেুখর সহায়

হব ও িক করেত হেব, তামােদরেক জানাব। ১৬ তামার পিরবেত

স লাকেদর কােছ ব া হেব; তার ফেল স তামার মেুখর মত

হেব এবং তুিম তার ঈ েরর মত হেব। ১৭আর তুিম এই লািঠ হােত

ধরেব, এর মাধ েমই তামােক স সম িচ কাজ করেত হেব।” ১৮

পের মািশ তাঁর র িযে ার কােছ িফের এেস বলেলন, “অ েরাধ

কির, আমােক যেত িদন যন আিম িমশের থাকা আমার ভাইেদর

কােছ িফের যেত পাির এবং তারা এখনও জীিবত আেছ িক না, তা

দখেত পাই।” িযে া মািশেক বলেলন, “শাি েত যাও।” ১৯আর

সদা ভু িমিদয়েন মািশেক বলেলন, “তুিম িমশের িফের যাও; কারণ

য লােকরা তামােক হত া করার চ া করিছল, তারা সবাই মারা

গেছ।” ২০ তখন মািশ তাঁর ী ও ছেলেদরেক গাধায় চািপেয়
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িমশর দেশ িফের গেলন এবং মািশ তাঁর হােত ঈ েরর সই লািঠ

িনেলন। ২১আর সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম যখন িমশের িফের

যােব, দেখা, আিম তামার হােত য সব অ ুত কােজর ভার িদেয়িছ,

ফেরৗেণর সামেন স সব কােরা; িক ু আিম তার দয় কিঠন করব,

স লাকেদরেক ছাড়েব না। ২২আর তুিম ফেরৗণেক বলেব, ‘সদা ভু

এই কথা বেলন, ই ােয়ল আমার ছেল, আমার থমজাত।’ ২৩আর

আিম তামােক বেলিছ, আমার সবা করার জ আমার ছেলেক

ছেড় দাও; িক ু তুিম তাঁেক ছেড় িদেত রািজ না হেল; দখ, আিম

তামার স ানেক, তামার থমজাতেক, হত া করব।” ২৪ পের

পেথ সরাইখানায় সদা ভু তাঁর কােছ িগেয় তাঁেক হত া করেত চ া

করেলন। ২৫তখন িসে ারা একিট পাথেরর ছুির িনেয় তাঁর ছেলর

ছদ করেলন ও তা মািশর পােয় শ কের বলেলন, “তুিম

আমার রে র বর।” ২৬আর ঈ র তাঁেক ছেড় িদেলন; তখন িসে ারা

বলেলন, “ েছেদর কারেণ তুিম রে র বর।” ২৭আর সদা ভু

হােরাণেক বলেলন, “তুিম মািশর সে দখা করেত ম াে যাও।”

তােত িতিন িগেয় ঈ েরর পবেত তাঁর দখা পেলন ও তাঁেক চু ন

করেলন। ২৮ তখন মািশ তাঁেক িযিন পািঠেয়েছন সদা ভুর সম

বাক ও তাঁর আেদশ মত সম িচে র িবষয় হােরাণেক জানােলন।

২৯ পের মািশ ও হােরাণ িগেয় ই ােয়ল স ানেদর সম াচীনেক

জেড়া করেলন। ৩০আর হােরাণ মািশর িত সদা ভুর বলা সম

বাক তােদরেক জানােলন এবং িতিন লাকেদর চােখর সামেন সই

সব িচ কাজ করেলন। ৩১ তােত লােকরা িব াস করল এবং ঈ র

সদা ভু ই ােয়লীয়েদর য িনেয়েছন ও তােদর ঃখ দেখেছন েন

তারা মাথা িনচু করেলন এবং তাঁর আরাধনা করেলন।

৫পের মািশ ও হােরাণ িগেয় ফেরৗণেক বলেলন, “সদা ভু,

ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন, ‘ম াে আমার উে েশ উৎসব

করার জ আমার জােদরেক ছেড় দাও’।” ২ ফেরৗণ বলেলন,

“সদা ভু ক, য আিম তার কথা েন ই ােয়লেক ছেড় দব? আিম

সদা ভু ক জািন না, ই ােয়লেকও ছাড়েবা না।” ৩ তাঁরা বলেলন,
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“ই ীয়েদর ঈ র আমােদরেক দখা িদেয়েছন; আমরা অ েরাধ কির,

আমােদর ঈ র সদা ভুর উে েশ বিলদান করার জ আমােদরেক

িতন িদেনর র পথ ম াে যেত িদন, যন িতিন মহামারী িক

তেরায়াল িদেয় আমােদরেক আ মণ না কেরন।” ৪ িমশেরর রাজা

তাঁেদরেক বলেলন, “ওেহ মািশ ও হােরাণ, তামরা কন লাকেদর

কাজ থেক িন ার দাও? তামােদর কােজ িফের যাও।” ৫ফেরৗণ

আরও বলেলন, “ দখ, দেশ লাক এখন অেনক, আর তামরা তােদর

কাজ থািমেয় িদেয়ছ।” ৬আর ফেরৗণ সই িদন লাকেদর শাসক ও

শাসনকতােক এই আেদশ িদেলন, ৭ “ তামরা ইট তরী করার জ

আেগর মত এই লাকেদরেক আর খড় িদেয়া না; তাঁরা িগেয় িনেজরাই

িনেজেদর খড় সং হ ক ক। ৮ িক ু আেগ তােদর যত ইট তরীর

ভার িছল, এখনও সই ভার দাও; তার িকছুই কম কর না; কারণ

তারা ঁেড়, তাই কঁেদ বলেছ, আমরা আমােদর ঈ েরর উে েশ

বিলদান করেত যাই। ৯ সই লাকেদর উপের আরও কিঠন কাজ

চাপান হাক, তারা তােতই ব থা ক এবং িমথ া কথায় মেনােযাগ

না িদক।” ১০আর লাকেদর শাসেকরা ও শাসনকতারা বাইের িগেয়

তােদরেক বলল, “ফেরৗণ এই কথা বেলন, আিম তামােদরেক খড়

দব না। ১১ িনেজরা যখােন পাও, সখােন িগেয় খড় সং হ কর;

িক ু তামােদর কাজ িকছুই কম হেব না।” ১২ তােত লােকরা খেড়র

চ ায় নাড়া জেড়া করেত সম িমশর দেশ ছিড়েয় পড়ল। ১৩আর

শাসেকরা তাড়া িদেয় বলল, “খড় পেল যমন করেত, সই রকম

এখনও তামােদর িতিদেনর র িনধািরত কাজ শষ কর।” ১৪আর

ফেরৗেণর শাসেকরা ই ােয়ল স ানেদর য শাসনকতােদরেক তােদর

উপের রেখিছল, তারাও অত াচািরত হল, আর বেল দওয়া হল,

“ তামরা আেগর মত ইট তরীর িবষেয় িনধািরত কাজ আজকাল

শষ কর না কন?” ১৫ তােত ই ােয়লীয়েদর শাসনকতারা এেস

ফেরৗেণর কােছ কঁেদ বলল, “আপনার দাসেদর সে আপিন এমন

ব বহার কন করেছন? ১৬ লােকরা আপনার দাসেদরেক খড় দয়

না, তবওু আমােদরেক বেল ইট তরী কর; আর দখনু আপনার
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এই দােসরা অত াচািরত হয়, িক ু আপনারই লাকেদরই দাষ।”

১৭ফেরৗণ বলেলন, “ তামরা অলস, তাই বলছ, ‘আমরা সদা ভুর

উে েশ য করেত যাই।’ ১৮এখন যাও, কাজ কর, তামােদরেক

খড় দওয়া যােব না, তবওু সম ইট তরী কের িদেত হেব।” ১৯

তখন ই ােয়ল স ানেদর শাসনকতারা দখল, তারা িবপেদ পেড়েছ,

কারণ বলা হেয়িছল, “ তামরা েত ক িদেনর র কােজর, িনধািরত

ইেটর, িকছু কম করেত পােব না।” ২০ পের ফেরৗেণর কাছ থেক বর

হেয় আসার িদেনর তারা মািশর ও হােরােণর দখা পল, তাঁরা পেথ

দাঁিড়েয় িছেলন। ২১ তারা তাঁেদরেক বলল, “সদা ভু তামােদর িত

দিৃ পাত ক ন এবং তামােদর িবচার ক ন, কারণ তামরা ফেরৗেণর

চােখ ও তাঁর দােসেদর চােখ আমােদরেক জঘ খারাপ কের তুেল

আমােদর হত া করার জ তােদর হােত তেরায়াল িদেয়ছ।” ২২ পের

মািশ সদা ভুর কােছ িফের িগেয় তাঁেক বলেলন, “ হ ভু, তুিম এই

লাকেদর অম ল কন করেল? আমােক কন পাঠােল? ২৩ যখন

তামার নােম কথা বলেত ফেরৗেণর কােছ িগেয়িছ, তখন থেক িতিন

এই লােকেদর অম ল করেছন, আর তুিম তামার জােদর িকছুই

উ ার করিন।”

৬তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, “আিম ফেরৗেণর ওপর যা

করব, তা তুিম এখন দখেব; কারণ শি শালী হাত দখেল, স

লাকেদরেক ছেড় দেব এবং শি শালী হাত দখান হেল তার

দশ থেক তােদরেক দূর কের দেব।” ২ ঈ র মািশেক আরও

বলেলন, “আিম িযেহাবা [সদা ভু]; ৩আিম অ াহামেক, ই হাকেক

ও যােকাবেক ‘সবশি মান ঈ র’ বেল দখা িদতাম, িক ু আমার

িযেহাবা [সদা ভু] নাম িনেয় তােদরেক আমার পিরচয় িদতাম না।

৪আর আিম তােদর সে এই িনয়ম ি র কেরিছ, আিম তােদরেক

কনান দশ দব, য দেশ তারা অনাগিরক িহসােব বাস করত,

তােদর সই বসবাসকারী দশ দব। ৫এমনিক িমশরীয়েদর িদেয়

দাসে িনযু ই ােয়লীয়েদর আতনাদ েন আমার সই িনয়ম রণ

করলাম। ৬অতএব ই ােয়ল স ানেদর বল, ‘আিম িযেহাবা, আিম
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তামােদরেক িমশেরর দাস থেক মু করব এবং তােদর শি

থেক াধীন করব। আিম তামােদর আমার শি িদেয় উ ার করব।

৭ আর আিম তামােদরেক আমার জা িহসােব ীকার করব ও

তামােদর ঈ র হব; তােত তামরা জানেত পারেব য, আিম িযেহাবা,

তামােদর ঈ র, িযিন তামােদরেক িমশরীয়েদর দাস থেক বর

কের এেনেছন। ৮আর আিম অ াহামেক, ই হাকেক ও যােকাবেক

দবার জে িত া কেরিছ, সই দেশ তামােদরেক িনেয় যাব

ও তামােদর অিধকাের তা দব; আিমই সদা ভু’।” ৯ পের মািশ

ই ােয়লীয়েদরেক সই অ সাের বলেলন, িক ু তারা মেনর অৈধয

ও কিঠন দাস কােজর জ মািশর কথায় মেনােযাগ করল না।

১০ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, ১১ “তুিম যাও, িমশেরর রাজা

ফেরৗণেক বল, যন স তার দশ থেক ই ােয়লীয়েদর ছেড় দয়।”

১২ তখন মািশ সদা ভুর সামেন বলেলন, “ দখ, ই ােয়ল স ােনরা

আমার কথায় মেনােযাগ করল না; তেব ফেরৗণ িক ভােব নেব?

আিম তা ভােলা কের কথা বলেত পাির না।” ১৩আর সদা ভু মািশর

ও হােরােণর সে আলাপ করেলন এবং ই ােয়লীয়েদরেক িমশর

দশ থেক বর কের আনার জ ই ােয়ল স ানেদর কােছ এবং

িমশেরর রাজা ফেরৗেণর কােছ যা ব ব , তাঁেদরেক আেদশ িদেলন।

১৪এই সব লাক িনেজর পবূপু ষেদর ধান িছেলন। ই ােয়েলর বড়

ছেল েবেণর ছেল হেনাক, প ,ু িহেষাণ ও কি ; এরা েবেণর

গা ী। ১৫ িশিমেয়ােনর ছেল িযমেূয়ল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সাহর

ও কনানীয় ীর ছেল শৗল; এরা িশিমেয়ােনর গা ী। ১৬ বংশ

তািলকা অ সাের লিবর ছেলেদর নাম গেশান, কহাৎ ও মরাির;

লিবর বয়স একেশা সাঁইি শ বছর হেয়িছল। ১৭আর তার গা ী

অ সাের গেশােনর ছেল িলবিন ও িশিমিয়। ১৮ কহােতর স ান

অ ম, িযষহর, িহে াণ ও উষীেয়ল; কহােতর বয়স একেশা তি শ

বছর হেয়িছল। ১৯ মরািরর স ান মহিল ও মিুশ; এরা বংশ তািলকা

অ সাের লিবর গা ী। ২০আর অ ম তার িপসী যােকবদেক িবেয়

করেলন, আর ইিন তাঁর জ হােরাণেক ও মািশেক জ িদেলন।
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অ েমর বয়স একেশা সাঁইি শ বছর হেয়িছল। ২১ িয হেরর স ান

কারহ, নফগ ও িসি । ২২ আর উষীেয়েলর স ান মীশােয়ল,

ইলীষাফণ ও িসি । ২৩আর হােরাণ অ ীনাদেবর মেয় নেহাশেনর

বান ইলীেশবােক িবেয় করেলন, আর ইিন তাঁর জ নাদব, অবীহূ,

ইলীয়াসর ও ঈথামেরর জ িদেলন। ২৪ আর কারেহর স ান

অসীর, ইলকানা ও অবীয়াসফ; এরা কারহীয়েদর গা ী। ২৫আর

হােরােণর ছেল ইলীয়াসর পটূীেয়েলর এক মেয়েক িবেয় করেল িতিন

তাঁর জ পীনহেসর জ িদেলন; এরা লবীয়েদর গা ী অ সাের

তােদর পবূপু ষেদর ধান িছেলন। ২৬এই য হােরাণ ও মািশ,

এেদরেকই সদা ভু বলেলন, “ তামরা ই ােয়ল স ানেদর স েদর

সাির অ সাের িমশর দশ থেক বর কর।” ২৭ এরাই ই ােয়ল

স ানেদর িমশর থেক বর কের আনার জ িমশেরর রাজা ফেরৗেণর

সে কথা বলেলন। এরা সই মািশ ও হােরাণ। ২৮আর িমশর দেশ

য িদন সদা ভু মািশর সে কথা বলেলন, ২৯ সই িদন সদা ভু

মািশেক বলেলন, “আিমই সদা ভু, আিম তামােক যা যা বিল,

স সবই তুিম িমশেরর রাজা ফেরৗণেক বােলা।” ৩০আর মািশ

সদা ভুর সামেন বলেলন, “ দখ, আিম তা কথা বলেত পাির না,

ফেরৗণ িক কের আমার কথা নেবন?”

৭তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, “ দখ, আিম ফেরৗেণর কােছ

তামােক ঈ েরর মত কের িনযু করলাম, আর তামার ভাই হােরাণ

তামার ভাববাদী হেব। ২আিম তামােক যা যা আেদশ কির, স

সবই তুিম বলেব এবং তামার ভাই হােরাণ ফেরৗণেক তা বলেব,

যন স ই ােয়ল স ানেদর তার দশ থেক ছেড় দয়। ৩ িক ু

আিম ফেরৗেণর দয় কিঠন করব এবং িমশর দেশ আিম অসংখ

িচ ও অ ুত ল ণ দখাব। ৪ তবওু ফেরৗণ তামােদর কথায়

মেনােযাগ করেব না; আর আিম িমশেরর উপর হাত তুেল ভয় র

শাি র মেধ িদেয় িমশর দশ থেক আমার স সাম েক, আমার

জা ই ােয়ল স ানেদর, বর করব। ৫আিম িমশেরর উপের আমার

হাত তুেল িমশরীয়েদর মেধ থেক ই ােয়ল স ানেদর বর কের
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আনেল, তারা জানেব, আিমই সদা ভু।” ৬ পের মািশ ও হােরাণ

সই রকম করেলন; সদা ভুর আেদশ অ সাের কাজ করেলন। ৭

ফেরৗেণর সে আলাপ করবার িদেনর মািশর আশী ও হােরােণর

িতরাশী বছর বয়স হেয়িছল। ৮ পের সদা ভু মািশ ও হােরাণেক

বলেলন, “ফেরৗণ যখন তামােদরেক বেল, ৯ ‘ তামরা তামােদর

পে কােনা অ ুত ল ণ দখাও’, তখন তুিম হােরাণেক বােলা,

‘ তামার লািঠ িনেয় ফেরৗেণর সামেন ছুঁেড় ফল; তােত তা সাপ হেয়

যােব’।” ১০ তখন মািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কােছ িগেয় সদা ভুর

আেদশ অ সাের কাজ করেলন; হােরাণ ফেরৗেণর ও তাঁর দােসেদর

সামেন তাঁর লািঠ ছুঁেড় ফলেলন, তােত তা সাপ হেয় গল। ১১ তখন

ফেরৗণও ানীেদর ও জা করেদর ডাকেলন; তােত তারা অথাৎ

িমশরীয় জা কেররাও তােদর মায়াবেল সই রকম করল। ১২ তার

ফেল তারা েত েক িনেজেদর লািঠ ছুঁেড় ফলেল স িল সব সাপ

হেয় গল, িক ু হােরােণর লািঠ তােদর সকল লািঠেক িগেল ফলল।

১৩আর ফেরৗেণর দয় কিঠন হল, িতিন তাঁেদর কথায় মেনােযাগ

করেলন না; যমন সদা ভু বেলিছেলন। ১৪আর সদা ভু মািশেক

বলেলন, “ফেরৗেণর দয় কিঠন হেয়েছ; স লাকেদরেক ছেড় িদেত

অ ীকার কেরেছ। ১৫ তুিম সকােল ফেরৗেণর কােছ যাও; দখ, স

জেলর িদেক যােব; তুিম তার সে দখা করেত নদীর তীের দাঁড়ােব

এবং য লািঠ সাপ হেয় িগেয়িছল, সিটও হােত িনও। ১৬আর তােক

বােলা, ‘সদা ভু, ই ীয়েদর ঈ র আমােক িদেয়, তামােক বেল

পািঠেয়েছন, তুিম আমার জােদরেক ম াে আমার সবা করার

জ ছেড় দাও; িক ু দখ, তুিম এ পয শােনািন। ১৭ সদা ভু

এই কথা বেলন, আিম য সদা ভু, তা তুিম এর মাধ েম জানেত

পারেব; দখ, আিম আমার হােত থাকা লািঠ িদেয় নদীর জেল আঘাত

করব, তােত তা র হেয় যােব; ১৮আর নদীেত য সব মাছ আেছ,

তারা মারা যােব এবং নদীেত গ হেব; আর নদীর জল পান করেত

িমশরীয়েদর ঘণৃা করেব’।” ১৯ পের সদা ভু মািশেক বলেলন,

“হােরাণেক এই কথা বল, ‘তুিম তামার লািঠ িনেয় িমশেরর জেলর
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উপের, দেশর নদী, খাল, িবল ও সম জলাশেয়র উপের তামার

হাত তােলা; তােত সই সব জল র হেব এবং িমশর দেশর সব

জায়গায় কােঠর ও পাথেরর পাে ও র হেব’।” ২০ তখন মািশ

ও হােরাণ সদা ভুর আেদশ অ সাের সই রকম করেলন, িতিন

লািঠ তুেল ফেরৗেণর ও তাঁর দােসেদর সামেন নদীর জেল আঘাত

করেলন; তােত নদীর সম জল র হেয় গল। ২১আর নদীর সব

মাছ মারা গল ও নদীেত গ হল; তােত িমশরীেয়রা নদীর জল পান

করেত পারল না এবং িমশর দেশর সব জায়গায় র হেয় গল।

২২আর িমশরীয় জা কেররাও তােদর মায়াবেল সই রকম করল;

তােত ফেরৗেণর দয় কিঠন হল এবং িতিন তাঁেদর কথায় মেনােযাগ

করেলন না; যমন সদা ভু বেলিছেলন। ২৩ পের ফেরৗণ তাঁর বািড়

িফের গেলন, এেতও মেনােযাগ করেলন না। ২৪আর িমশরীেয়রা

সবাই নদীর জল পান করেত না পারােত জেলর চ ায় নদীর আেশ

পােশ চািরিদেক খুঁড়ল। ২৫ সদা ভু নদীিট আঘাত করার পর সাত

িদন কেট গল।

৮পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম ফেরৗেণর কােছ যাও,

তােক বল, ‘সদা ভু এই কথা বেলন, আমার সবা করার জ আমার

জােদরেক ছেড় দাও। ২ যিদ ছেড় িদেত রািজ না হও, তেব দখ,

আিম ব ােঙর মাধ েম তামার সম েদশেক য ণা দব। ৩ নদী

ব ােঙ ভিত হেব; সই সব ব াঙ উেঠ তামার বািড়েত, শাবার ঘের ও

িবছানায় এবং তামার দাসেদর বািড়েত, তামার জােদর মেধ ,

তামার উ েন ও তামার আটা মাখার পাে ঢুেক পড়েব; ৪আর

তামরা, তামার জারা ও দােসরা ব ােঙর মাধ েম আ া হেব’।”

৫ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “হােরাণেক বেলা, ‘তুিম নদী, খাল

ও িবল সব িকছুর উপের লািঠ তুেল ব াঙ আনাও’।” ৬ তােত হােরাণ

িমশেরর সব জেলর উপের িনেজর হাত তুলেল ব ােঙরা উেঠ সম

িমশর দশ ব ােঙ পিরপণূ করল। ৭আর জা কেররাও মায়াবেল সই

রকম কের িমশর দেশর উপের ব াঙ আনল। ৮ পের ফেরৗণ মািশ ও

হােরাণেক ডেক বলেলন, “সদা ভুর কােছ াথনা কর, যন িতিন
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আমার থেক ও আমার জােদর থেক এই সব ব াঙ দূর কের দন,

তােত আিম লাকেদরেক ছেড় দব, যন তারা সদা ভুর উে েশ

য করেত পাের।” ৯ তখন মািশ ফেরৗণেক বলেলন, “আপিন

আমােক বলনু, আপনার ও আপনার দাসেদর জ এবং লাকেদর

জ কান িদন আমরা াথনা করব, যােত ব াঙ িল যন আপনার ও

আপনার বািড় থেক উে দ হয় এবং ধমুা নদীেত থােক?” ১০

িতিন বলেলন, “কালেকর জ ।” তখন মািশ বলেলন, “আপনার কথা

মতই হাক, যন আপিন জানেত পােরন য, আমােদর ঈ র সদা ভুর

মত কউ নই। ১১ ব ােঙরা আপনার কাছ থেক ও আপনার বািড়,

দাস ও জােদর থেক চেল যােব এবং ধমুা নদীেতই থাকেব।”

১২ পের মািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কাছ থেক বিরেয় গেলন এবং

মািশ ফেরৗেণর িব ে য সব ব াঙ এেনিছেলন, সই সকেলর

িবষেয় সদা ভুর কােছ কাঁদেলন। ১৩আর সদা ভু মািশর কথা

অ যায়ী করেলন, তােত বািড়েত, উঠােন ও েতর সব ব াঙ মারা

গল। ১৪ তখন লােকরা সই সব জেড়া কের িঢিব করেল দেশ

গ হল। ১৫ িক ু ফেরৗণ যখন দখেলন, মু হওয়া গল, তখন

তাঁর দয় কিঠন করেলন, তাঁেদর বােক মেনােযাগ িদেলন না; যমন

সদা ভু বেলিছেলন। ১৬ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “হােরাণেক

বল, তুিম তামার লািঠ তুেল মািটর ধেূলােত আঘাত কর, তােত

সারা িমশর দেশ মশা হেব।” ১৭ তখন তাঁরা সই রকম করেলন;

হােরাণ তাঁর লািঠ হাত তুেল মািটর ধেূলােত আঘাত করেলন,

তােত মা েষ ও প েত মশা হল, িমশর দেশর সব জায়গায় ভূিমর

সকল ধেূলা মশা হেয় গল। ১৮ তখন জা কেররা তােদর মায়াবেল

মশা উৎপ করার জ সই রকম করল িঠকই, িক ু পারল না,

আর মা েষ ও প েত মশা হল। ১৯ তখন জা কেররা ফেরৗণেক

বলল, “এ ঈ েরর আ ুল।” তবওু ফেরৗেণর দয় কিঠন হল, িতিন

তাঁেদর কথায় মেনােযাগ িদেলন না; যমন সদা ভু বেলিছেলন।

২০আর সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম ভারেবলায় উেঠ িগেয়

ফেরৗেণর সামেন দাঁড়াও; যমন স জেলর কােছ যায়; তুিম তােক এই



যা াপু ক 133

কথা বল, ‘সদা ভু এই কথা বেলন, আমার সবা করার জ আমার

জােদরেক ছেড় দাও’।” ২১ যিদ আমার জােদরেক ছেড় না দাও,

তেব দখ, আিম তামার কােছ, তামার দােসেদর কােছ, জােদর

কােছ ও বািড়েত মৗমািছর ঝাঁক পাঠাব; িমশরীয়েদর বািড়েত, এমন

িক, তাঁেদর বসবােসর জায়গাও মৗমািছেত ভিত হেব। ২২ িক ু আিম

সই িদন আমার জােদর বাস ান গাশন েদশ আলাদা করব;

সখােন আ মণ হেব না; যন তুিম জানেত পার য, পিৃথবীর মেধ

আিমই সদা ভু। ২৩আিম আমার জােদর আলাদা করব; কাল এই

িচ হেব। ২৪ পের সদা ভু সই রকম করেলন, ফেরৗেণর ও তাঁর

দােসেদর বািড় মৗমািছর িবশাল ঝাঁক উপি ত হল; তােত সম িমশর

দেশ মৗমািছর ঝাঁেক দশ ছারখার হল। ২৫ তখন ফেরৗণ মািশ ও

হােরাণেক ডেক বলেলন, “ তামরা যাও, দেশর মেধ তামােদর

ঈ েরর উে েশ য কর।” ২৬ মািশ বলেলন, “তা করা উপযু

নয়, কারণ আমােদর ঈ র সদা ভুর উে েশ িমশরীয়েদর ঘণৃাজনক

বিলদান করেত হেব; দখনু, িমশরীয়েদর সা ােৎ তাঁেদর ঘণৃাজনক

বিলদান করেল তারা িক আমােদরেক পাথর িদেয় হত া করেব না?

২৭আমরা িতন িদেনর র পথ ম াে িগেয়, আমােদর ঈ র সদা ভু

য আেদশ দেবন, সই অ সাের তাঁর উে েশ য করব।” ২৮

ফেরৗণ বলেলন, “আিম তামােদরেক ছেড় িদি , তামরা ম াে

িগেয় তামােদর ঈ র সদা ভুর উে েশ য কর; িক ু ব দূর যও

না; তামরা আমার জ াথনা কর।” ২৯ তখন মািশ বলেলন,

“ দখনু, আিম আপনার কাছ থেক িগেয় সদা ভুর কােছ াথনা করব,

তােত ফেরৗেণর, তাঁর দােসেদর ও তাঁর জােদর কাছ থেক কাল

মৗমািছর ঝাঁক দূের যােব; িক ু সদা ভুর উে েশ য করার জ

লাকেদরেক ছেড় দবার িবষেয় ফেরৗণ আবার িব াসঘাতকতা না

ক ন।” ৩০ পের মািশ ফেরৗেণর কাছ থেক বিরেয় িগেয় সদা ভুর

কােছ াথনা করেলন। ৩১আর সদা ভু মািশর বাক অ সাের

করেলন; ফেরৗণ, তাঁর দােসেদর ও জােদর থেক মৗমািছর সম
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ঝাঁক দূর করেলন; একিটও বািক রইল না। ৩২আর এবারও ফেরৗণ

তাঁর দয় কিঠন করেলন, লাকেদরেক ছেড় িদেলন না।

৯পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম ফেরৗেণর কােছ িগেয় তােক

বল, ‘সদা ভু, ই ীয়েদর ঈ র, এই কথা বেলন, আমার সবা করার

জ আমার জােদরেক ছেড় দাও। ২ যিদ তােদরেক ছেড় িদেত

রািজ না হও, এখনও বাধা দাও, ৩তেব দখ, েতর তামার প

স ি র উপর, ঘাড়ােদর, গাধােদর, উটেদর, গ র পােলর ও ভড়ার

পােলর উপর সদা ভুর হাত রেয়েছ; ভারী মহামারী হেব। ৪ িক ু

সদা ভু ই ােয়েলর প েদর থেক িমশেরর প েদর আলাদা করেবন;

তােত ই ােয়ল স ানেদর কােনা প মরেব না’।” ৫আর সদা ভু

িদন িনধারণ কের বলেলন, “কাল সদা ভু দেশ এই কাজ করেবন।”

৬ পরিদন সদা ভু তাই করেলন, তােত িমশেরর সকল প মরল,

িক ু ই ােয়ল স ানেদর প েদর মেধ একিটও মরল না। ৭তখন

ফেরৗণ লাক পাঠােলন, আর দখ, ই ােয়েলর একিট প ও মেরিন;

তবওু ফেরৗেণর দয় কিঠন হল এবং িতিন লাকেদরেক ছেড় িদেলন

না। ৮ পের সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, “ তামরা হাত ভিত

কের ভাটীর ছাই নাও, পের মািশ ফেরৗেণর সা ােৎ তা আকােশর

িদেক ছিড়েয় িদক। ৯ তা সম িমশর দশ জেুড় সূ ধেূলা হেয়

িমশর দেশর সব জায়গায় মা ষ ও প েদর গােয় তযু ফাসকা

জ ােব।” ১০তখন তাঁরা ভাটীর ছাই িনেয় ফেরৗেণর সামেন দাঁড়ােলন

এবং মািশ আকােশর িদেক তা ছিড়েয় িদেলন, তােত বা সম

মা ষ ও প র গােয় তযু ফাসকা হল। ১১ সই ফাসকার জ

জা কেররা মািশর সামেন দাঁড়ােত পারল না, কারণ জা করেদর ও

সম িমশরীেয়র গােয় ফাসকা জ াল। ১২আর সদা ভু ফেরৗেণর

দয় কিঠন করেলন; িতিন তাঁেদর কথায় মেনােযাগ িদেলন না, যমন

সদা ভু মািশেক বেলিছেলন। ১৩ পের সদা ভু মািশেক বলেলন,

“তুিম ভাের উেঠ ফেরৗেণর সামেন দাঁিড়েয় তােক এই কথা বােলা,

‘সদা ভু, ই ীয়েদর ঈ র, এই কথা বেলন, আমার সবা করার জ

আমার জােদরেক ছেড় দাও; ১৪ নাহেল এবার আিম তামার



যা াপু ক 135

দেয়র িব ে এবং তামার দােসেদর ও জােদর মেধ আমার সব

রকম মহামারী পাঠাব; যন তুিম জানেত পার, সম পিৃথবীেত আমার

মত কউ নই। ১৫ কারণ এতিদেনর আিম আমার হাত বািড়েয়

মহামারীর মাধ েম তামােক ও তামার জােদরেক আঘাত করেত

পারতাম; তা করেল তুিম পিৃথবী থেক উে দ হেত। ১৬ িক ু কৃত

পে আিম এই জ ই তামােক াপন কেরিছ, যন আমার মতা

তামােক দখাই ও সম পিৃথবীেত আমার নাম চািরত হয়। ১৭

এখনও তুিম আমার জােদর িব ে অহ ার কের তােদরেক ছেড়

িদেত চাইছ না। ১৮ দখ, িমশেরর প ন হওয়ার িদন থেক আজ

পয যা কখনও দখা যায় িন, এমন চ ভারী িশলাবিৃ আিম

কাল এই িদেনর বষাব। ১৯অতএব তুিম এখন েত লাক পািঠেয়

তামার প ও যা িকছু আেছ স সব িনরাপদ জায়গায় জেড়া কর; য

মা ষ ও প েদরেক ত থেক বািড়েত আনা হেব না, তাঁেদর উপের

িশলাবিৃ হেব, আর তারা মারা যােব’।” ২০ তখন ফেরৗেণর দােসেদর

মেধ য কউ সদা ভুর কথায় ভয় পল, স তাড়াতিড় তার দাস

ও প েক বািড়র মেধ আনল; ২১আর য কউ সদা ভুর কথায়

মেনােযাগ িদল না, স তার দাস ও প েদরেক েত রেখ িদল।

২২ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম আকােশর িদেক তামার

হাত তােলা, তােত িমশর দেশর সব জায়গায় িশলাবিৃ হেব, িমশর

দেশর মা ষ, প ও েতর সম গােছর উপের তা হেব।” ২৩ পের

মািশ তাঁর লািঠ আকােশর িদেক তুলেল সদা ভু মঘগজন করােলন

ও িশলাবিৃ বষােলন এবং আ ন মািটর উপের বেগ এেস পড়ল;

এই ভােব সদা ভু িমশর দেশ িশলাবিৃ বষােলন। ২৪ তােত িশলা

এবং িশলার সে আ ন মশােনা বিৃ হওয়ােত তা খবু শাচনীয়

হল; রাজ িহসােব িতি ত হওয়া পয িমশের এরকম িশলাবিৃ

কখনও হয়িন। ২৫ তােত সম িমশর দেশর েতর মা ষ ও প

সবই িশলার মাধ েম আহত হল ও েতর সম ঔষিধ গাছ িল

িশলাবিৃ র মাধ েম ংস হল, আর েতর সম গাছ ভেঙ গল।

২৬ ধমুা ই ােয়ল স ানেদর বাস ান গাশন েদেশ িশলাবিৃ
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হল না। ২৭ পের ফেরৗণ লাক পািঠেয় মািশ ও হােরাণেক ডেক

বলেলন, “এইবার আিম পাপ কেরিছ; সদা ভু ধািমক, িক ু আিম

ও আমার জারা দাষী। ২৮ তামরা সদা ভুর কােছ াথনা কর;

মঘগজন ও িশলাবিৃ যেথ হেয়েছ? আিম তামােদরেক ছেড় দব,

তামােদর আর দরী হেব না।” ২৯ তখন মািশ তাঁেক বলেলন,

“আিম নগর থেক বাইের িগেয়ই সদা ভুর িদেক হাত বািড়েয় দব,

তােত মঘগজন থেম যােব ও িশলাবিৃ আর হেব না, যন আপিন

জানেত পােরন য, পিৃথবী সদা ভুরই। ৩০ িক ু আিম জািন, আপিন

ও আপনার দােসরা, আপনারা এখনও সদা ভু ঈ রেক ভয় পােবন

না।” ৩১ তখন মিসনা ও যব সবই িত হল, কারণ যব শীষযু ও

মিসনা ফুেটিছল। ৩২ িক ু গম ও জনার (শীেতর শস দানা) বড় না

হওয়ােত আহত হল না। ৩৩ পের মািশ ফেরৗেণর কাছ থেক নগেরর

বাইের িগেয় সদা ভুর িদেক হাত বািড়েয় িদেলন, তােত মঘগজন

ও িশলা পড়া ব হল এবং মািটেত আর বিৃ বষাল না। ৩৪ তখন

বিৃ , িশলা বষণ ও মঘগজন থেম গেছ দেখ ফেরৗণ আরও পাপ

করেলন, িতিন ও তাঁর দােসরা তােদর দয় কিঠন করেলন। ৩৫আর

ফেরৗেণর দয় কিঠন হওয়ােত িতিন ই ােয়েলর লাকেদরেক যেত

িদেলন না; যমন সদা ভু মািশেক বেলিছেলন।

১০পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম ফেরৗেণর কােছ যাও;

কারণ আিম তার ও তার দােসেদর দয় কিঠন করলাম, যন আিম

তােদর মেধ আমার এই সব িচ দখাই ২ এবং আিম িমশরীয়েদর

িত যা যা কেরিছ ও তাঁেদর মেধ আমার যা িকছু িচ কাজ কেরিছ,

তার বণনা যন তুিম তামার ছেল ও নািতেদরেক বল এবং আিম

সদা ভু, এটা তামরা জােনা।” ৩ তখন মািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর

কােছ িগেয় বলেলন, “সদা ভু, ই ীয়েদর ঈ র, এই কথা বেলন, ‘তুিম

আমার সামেন ন হেত কতিদন অস ত হেব?’ আমার সবা করার

জ আমার জােদরেক ছেড় দাও। ৪ িক ু যিদ আমার জােদরেক

ছেড় িদেত রািজ না হও, তেব দখ, আিম কাল তামার সীমানােত

প পাল আনব। ৫ তারা পিৃথবী এমন ভােব আ করেব য, কউ
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ভূিম দখেত পােব না এবং িশলাবিৃ থেক বঁেচ বািক তামােদর যা

িকছু আেছ, তা তারা খেয় ফলেব এবং েত উৎপ তামােদর

গাছ িলও খােব। ৬আর তামার বািড় ও তামার দােসর বািড় ও

সম িমশরীয় লােকর বািড়র সব জায়গা ভের যােব; পিৃথবীেত

তামার পবূপু ষেদর ও তাঁেদর পবূপু ষেদর জ থেক আজ পয

সই রকম দখা যায়িন।” তখন িতিন মখু িফিরেয় ফেরৗেণর কাছ থেক

বাইের গেলন। ৭আর ফেরৗেণর দােসরা তাঁেক বলল, “এ ব ি কত

িদন আমােদর ফাঁদ হেয় থাকেব? এই লাকেদর ঈ র সবা করার

জ এেদরেক ছেড় িদন; আপিন িক এখনও বঝুেছন না য, িমশর

দশ ছারখার হেয় গল?” ৮ তখন মািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর কােছ

আবার আনা হল; আর িতিন তােদরেক বলেলন, “যাও িগেয় তামােদর

ঈ র সদা ভুর সবা কর; িক ু ক ক যােব?” ৯ মািশ বলেলন,

“আমরা আমােদর িশ ও ব ৃ েদরেক, আমােদর ছেলেমেয়েদরেক

এবং গ ভড়ার পালও সে িনেয় যাব, কারণ সদা ভুর উে েশ

আমােদর উৎসব করেত হেব।” ১০ তখন ফেরৗণ তােদরেক বলেলন,

“সদা ভু তামােদর সে সে থা ন, যিদ আিম তামােদরেক ও

তামােদর িশ েদরেক ছেড় িদই; দখ, অিন তামােদর সামেন।

১১ তা হেব না; তামােদর পু েষরা িগেয় সদা ভুর সবা ক ক;

কারণ তামরা তা এটাই চাইছ।” পের তাঁরা ফেরৗেণর সামেন থেক

চেল গেলন। ১২ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম িমশর দেশর

উপের প পােলর জ হাত তােলা, তােত তারা িমশর দেশ এেস

েতর সম ঔষিধ গাছ খােব, িশলাবিৃ যা িকছু রেখ গেছ, সবই

খােব।” ১৩ তখন মািশ িমশর দেশর উপের তাঁর লািঠ তুলেলন,

তােত সদা ভু সম িদন ও সম রাত দেশ পবূ িদেকর বায়ু

বহােলন; আর সকাল হেল পবূ িদেকর বায়ু প পাল উিঠেয় আনল।

১৪ তােত সারা িমশর দেশর উপের প পােল ভের গল ও িমশেরর

সম সীমানােত প পাল পড়ল। তা খবু ভয়ানক হল; সই রকম

প পাল আেগ কখনও হয়িন এবং পেরও কখনও হেব না। ১৫ তারা

সম এলাকা ঢেক ফলল, তােত দশ অ কার হল এবং ভূিমর য
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ঔষিধ গাছ ও বেৃ র য ফল িশলাবিৃ থেক র া পেয়িছল, স

সম তারা খেয় ফলল; সম িমশর দেশ বড় গাছ বা েতর

গাছ, সবজু গাছ বেল িকছুই রইল না। ১৬ তখন ফেরৗণ তাড়াতািড়

মািশ ও হােরাণেক ডেক বলেলন, “আিম তামােদর ঈ র সদা ভুর

িব ে ও তামােদর িব ে পাপ কেরিছ। ১৭অ েরাধ কির, ধমুা

এবার আমার পাপ মা কর এবং আমােদর থেক এই মতুৃ েক দূর

করার জ তামােদর ঈ র সদা ভুর কােছ াথনা কর।” ১৮ তখন

িতিন ফেরৗেণর কাছ থেক বাইের িগেয় সদা ভুর কােছ াথনা

করেলন; ১৯আর সদা ভু বাতাসেক বল পি ম বাতােস পিরবতন

করেলন; তা প পালেদরেক উিঠেয় িনেয় সূফসাগের তািড়েয় িদল,

তােত িমশেরর সম সীমানােত একিটও প পাল থাকল না। ২০

িক ু সদা ভু ফেরৗেণর দয় কিঠন করেলন, আর িতিন ই ােয়ল

স ানেদর ছাড়েলন না। ২১ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম

আকােশর িদেক হাত তােলা; তােত িমশর দেশ অ কার হেব ও সই

অ কার গাঢ় হেব।” ২২ পের মািশ আকােশর িদেক হাত তুলেল িতন

িদন পয সম িমশর দেশ গাঢ় অ কার হল। ২৩ িতনিদন পয

কউ কােকও দখেত পল না এবং কউ িনেজর জায়গা থেক উঠল

না; িক ু ই ােয়ল স ানেদর জ তােদর বাস ােন আেলা িছল। ২৪

তখন ফেরৗণ মািশেক ডেক বলেলন, “যাও, িগেয় সদা ভুর সবা

কর; ধমুা তামােদর ভড়ার পাল ও গ র পাল থা ক; তামােদর

িশ রাও তামােদর সে যাক।” ২৫ িক ু মািশ বলেলন, “আমােদর

ঈ র সদা ভুর উে েশ উৎসগ করার জ আমােদর হােত বিল ও

হাম ব সমপণ করা আপনার কতব । ২৬আমােদর সে আমােদর

প রাও যােব, একিট খরুও বািক থাকেব না; কারণ আমােদর ঈ র

সদা ভুর সবার জ তাঁেদর মেধ থেক বিল করেত হেব এবং িক

িক িদেয় সদা ভুর সবা করব, তা সখােন উপি ত না হেল আমরা

জানেত পারব না।” ২৭ িক ু সদা ভু ফেরৗেণর দয় কিঠন করেলন,

আর িতিন তােদরেক ছেড় িদেত রািজ হেলন না। ২৮তখন ফেরৗণ

তাঁেক বলেলন, “আমার সামেন থেক দূর হও; সাবধান, আমােক আর
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কখনও মখু দিখও না; কারণ য িদন আমার মখু দখেব, সই িদন

মরেব।” ২৯ মািশ বলেলন, “ভালই বেলেছন, আিম আপনার মখু আর

কখনও দখব না।”

১১আর সদা ভু মািশেক বলেলন, “আিম ফেরৗেণর ও িমশেরর

উপের আর এক মহামারী আনব, তারপের স তামােদরেক এই ান

থেক ছেড় দেব এবং ছেড় দবার িদেনর তামােদরেক িন য়ই

এখান থেক এেকবাের তািড়েয় দেব। ২ তুিম লােকেদরেক িনেদশ

দাও, আর েত ক পু ষ তার িতেবশীর থেক ও েত ক ী তার

িতবািসনী থেক পার ও সানার গয়না চেয় িনক।” ৩ আর

সদা ভু িমশরীয়েদর চােখ লাকেদরেক অ েহর পা করেলন।

আবার িমশর দেশ মািশ ফেরৗেণর দােসেদর ও জােদর চােখ খবু

মহান ব ি হেয় উঠেলন। ৪ মািশআরও বলেলন, “সদা ভু এই কথা

বেলন, ‘আিম মাঝরােত িমশেরর মেধ িদেয় যাব। ৫তােত িসংহাসেন

বসা ফেরৗেণর থমজাত থেক যাঁতা পষণকািরণী দাসীর থমজাত

পয িমশর দেশর সকল থমজাত মরেব। ৬আর যরকম কখনও

হয়িন ও হেব না, সম িমশর দেশ এমন মহােকালাহল হেব। ৭

িক ু সম ই ােয়ল স ােনর মেধ মা েষর িক প র িব ে একটা

রও িচৎকার করেব না, যন আপনারা জানেত পােরন য, সদা ভু

িমশরীয় ও ই ােয়লীেয়র মেধ েভদ কেরন।’ ৮আর তামার এই

দােসরা সবাই আমার কােছ নেম আসেব ও ণাম কের আমােক

বলেব, ‘তুিম ও তামার অ গামী সব লােকরা যাও,’ তারপর আিম

বিরেয় আসব।” তখন িতিন খবু রেগ িগেয় ফেরৗেণর কাছ থেক

বিরেয় গেলন। ৯আর সদা ভু মািশেক বেলিছেলন, “ফেরৗণ

তামােদর কথায় মেনােযাগ দেব না, আিম অেনক অ ুত িজিনস

িমশর দেশ করব।” ১০ মািশ ও হােরাণ ফেরৗেণর সামেন এই সব

অ ুত কাজ কেরিছেলন; আর সদা ভু ফেরৗেণর অ র কিঠন করেলন,

আর িতিন তাঁর দশ থেক ই ােয়েলর লাকেদর ছাড়েলন না।

১২ িমশর দেশ সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ তামােদর

জ এই মাস হেব মাস িলর ; আর মাসিট বছেরর সব মােসর



যা াপু ক 140

মেধ থম হেব। ৩ সম ই ােয়ল ম লীেক এই কথা বল, তামরা

এই মােসর দশম িদেনর তামােদর বাবার বংশ অ সাের েত ক

পিরবার এক এক বািড়র জ এক একিট ভড়ার বা া নেব। ৪আর

ভড়ার বা া খাওয়ার জ যিদ কারও পিরজন কম হয়, তেব স ও

তার পােশর বািড়র িতেবশীর লাকসংখ া অ সাের একিট ভড়ার

বা া নেব। তামরা এক এক জেনর খাওয়ার মতা অ সাের ভড়ার

বা া নেব। ৫ তামােদর সই ভড়ার বা ািট িনেদাষ ও এক বছেরর

পু ষ বা া শাবক হেব; তামরা ভড়ার পােলর িকংবা ছাগপােলর

মেধ থেক তা নেব; ৬আর এই মােসর চৗ িদন পয রাখেব;

পের ই ােয়েলর সম সমাজ স ােবলায় সই ভড়ার বা ািট হত া

করেব। ৭আর তারা তার িকছুটা র নেব এবং য য বািড়র মেধ

ভড়ার বা া খােব, সই বািড়র দরজার চৗকােঠ ও মাথার ওপর তা

লািগেয় দেব। ৮ পের সই রােত তার মাংস খােব; আ েন পিুড়েয়

খািমর িবহীন িট ও তেতা শােকর সে তা খােব। ৯ তামরা তার

মাংস কাঁচা িকংবা জেল স কের খও না, িক ু তার মাথা, পা ও

িভতেরর অংশআ েন পিুড়ও। ১০আর সকাল পয তার িকছুই রেখা

না; িক ু সকাল পয যা বািক থােক, তা আ েন পিুড়েয় ফেলা। ১১

আর তামরা এই ভােব তা খােব; কামর বাঁধেব, পােয় জেুতা পড়েব,

হােত লািঠ নেব ও তাড়াতািড় খেয় নেব; এটা সদা ভুর িন ারপব।

১২কারণ সই রােত আিম িমশর দেশর মধ িদেয় যাব এবং িমশর

দেশর মা েষর ও প র যাবতীয় থমজাতেক আঘাত করব এবং

িমশেরর সম দবতােদর উপের শাি িনেয় আসব; আিমই সদা ভু।

১৩ তরাং তামরা য য বািড়েত থাক, তামােদর পে ঐ র িচ

িহসােব সই সই বািড়র উপের থাকেব; তােত আিম যখন িমশর

দশেক আঘাত করব, তখন সই র দখেল তামােদরেক ছেড়

এিগেয় যাব, মহামারীর আঘাত তামােদর উপের পড়েব না। ১৪আর

এই িদন তামােদর রণীয় হেব এবং তামরা এই িদন ক সদা ভুর

উৎসব বেল পালন করেব; বংশপর রার িচরকালীন িনয়ম অ সাের

এই উৎসব পালন করেব। ১৫ তামরা সাত িদন খািমর িবহীন িট
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খােব; থম িদেনর ই িনেজর িনেজর বািড় থেক খািমর দূর করেব,

কারণ য কউ থম িদন থেক স ম িদন পয খািমরযু খাবার

খােব, সই াণী ই ােয়ল থেক িবি হেব। ১৬আর থম িদেনর

তামােদর পিব সভা হেব এবং স ম িদেনর ও তামােদর পিব

সভা হেব; সই ই িদন েত ক াণীর খাদ তরী ছাড়া অ কান

কাজ করেব না, ধমুা সই কাজ করেত পারেব। ১৭ এই ভােব

তামরা খািমর িবহীন িটর পব পালন করেব, কারণ এই িদেনর

আিম তামােদর বািহনীেদরেক িমশর দশ থেক বর কের আনলাম;

তাই তামরা বংশপর রার িচর ায়ী িবিধ অ সাের এই িদন পালন

করেব। ১৮ তামরা থম মােসর চৗ তম িদেনর র স ােবলা থেক

এ শতম িদেনর র স ােবলা পয খািমর িবহীন িট খও। ১৯

সাত িদন তামােদর বািড়েত যন খািমর না থােক; কারণ িক বাসী

িক দেশর, য কান াণী খািমর মশােনা ব খােব, স ই ােয়ল

ম লী থেক িবি হেব। ২০ তামরা খািমরযু কােনা িজিনস খও

না; তামরা তামােদর সম বাস ােন খািমর িবহীন িট খও। ২১

তখন মািশ ই ােয়েলর সম াচীনেদরেক ডেক বলেলন, তামরা

িনেজেদর গা ী অ সাের এক একিট ভড়ার বা া বর কের নাও,

িন ারপে র বিল হত া কর। ২২আর এক এেসাব িনেয় গামলায়

থাকা রে ডুিবেয় দরজার মাথায় ও ই চৗকােঠ গামলায় থাকা

রে র িকছুটা লািগেয় দেব এবং সকাল পয তামরা কউই বািড়র

দরজার বাইের যােব না। ২৩কারণ সদা ভু িমশরীয়েদরেক আঘাত

করার জ তামােদর কাছ িদেয় যােবন, তােত দরজার মাথায় ও

ই চৗকােঠ সই র দখেল সদা ভু সই দরজা ছেড় আেগ

যােবন, তামােদর বািড়েত িবনাশকারীেক েবশ কের আঘাত করেত

দেবন না। ২৪আর তামরা ও যগু যগু ধের তামােদর স ােনরা

িনয়ম িহসােব এই রীিত পালন করেব। ২৫আর সদা ভু তাঁর িত া

অ সাের তামােদরেক য দশ দেবন, সই দেশ যখন েবশ

করেব, তখনও এই আরাধনার আেয়াজন করেব। ২৬আর তামােদর

স ানরা যখন তামােদরেক বলেব, তামােদর এই আরাধনার অথ
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িক? ২৭ তামরা বলেব, এটা সদা ভুর উে েশ িন ারপে র য ,

কারণ িমশরীয়েদরেক আঘাত করার িদেনর িতিন িমশের ই ােয়ল

স ানেদর সম বািড় ছেড় এিগেয় িগেয়িছেলন, আমােদর বািড় র া

কেরিছেলন। তখন লােকরা মাথা িনচু কের আরাধনা করল। ২৮

পের ই ােয়ল স ােনরা িগেয়, সদা ভু মািশ ও হােরাণেক যরকম

আেদশ িদেয়িছেলন, সই রকম করল। ২৯ পের মাঝরােত এই ঘটনা

ঘটল, সদা ভু িসংহাসেন বসা ফেরৗেণর থমজাত স ান থেক

কারাগাের থাকা বি র থমজাত স ান পয িমশর দেশর সম

থমজাত স ানেক ও প েদর থমজাত শাবকেদরেক আঘাত

করেলন। ৩০ তােত ফেরৗণ ও তাঁর দােসরা এবং সম িমশরীয় লাক

রােত উঠল এবং িমশের মহােকালাহল হল; কারণ য ঘের কউ মের

িন, এমন ঘরই িছল না। ৩১তখন রােতর বলায় ফেরৗণ মািশ ও

হােরাণেক ডেক বলেলন, “ তামরা ওঠ, ই ােয়ল স ানেদর িনেয়

আমার জােদর মেধ থেক বর হও, তামরা যাও, তামােদর কথা

অ সাের িগেয় সদা ভুর সবা কর। ৩২ তামােদর কথা অ সাের

ভড়ার পাল ও গ র পাল সব সে িনেয় চেল যাও এবং আমােকও

আশীবাদ কর।” ৩৩ তখন লাকেদরেক তাড়াতািড় দশ থেক িবদায়

করার জ িমশরীেয়রা ব া ল হেয় পড়ল; কারণ তারা বলল, “আমরা

সকেল মারা পড়লাম।” ৩৪ তােত ময়দার তােল খািমর মশাবার

আেগ লােকরা তা িনেয় পষাই করার পা িনেজেদর বে বঁেধ

কাঁেধ িনল। ৩৫আর ই ােয়ল স ােনরা মািশর বাক অ সাের কাজ

করল; ফেল তারা িমশরীয়েদর কােছ পা, সানার গয়না ও পাশাক

চাইল; ৩৬আর সদা ভু িমশরীয়েদর চােখ তােদরেক অ হপা

করেলন, তাই তারা যা চাইল, িমশরীেয়রা তােদরেক তাই িদল। এই

ভােব তারা িমশরীয়েদর ধনস দ লটু করল। ৩৭ তখন ই ােয়ল

স ােনরা বালক ছাড়া কমেবিশ পােয় হাঁটা ছয় ল পু ষ রািমেষষ

থেক ে ােত যা া করল। ৩৮আর তাঁেদর সে িমেশ থাকা সম

লােকরা এবং ভড়া ও গ , চুর সংখ ক প চেল গল। ৩৯ পের

তারা িমশর থেক আনা ময়দার তাল িদেয় খািমর িবহীন িট তরী
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করল, তােত খািমর মশান হয়িন, কারণ তারা িমশর থেক বিরেয়

এেসিছল, তরাং দরী করেত না চাওয়ােত িনেজেদর জ খাদ

ব তরী কের িন। ৪০ ই ােয়ল স ােনরা চারেশা ি শ বছর িমশের

বসবাস কেরিছল। ৪১ সই চারেশা ি শ বছেরর শেষ, ঐ িদেনর,

সদা ভুর সম বািহনী িমশর দশ থেক বর হল। ৪২ িমশর দশ

থেক তােদরেক বর কের আনার জ এিট িছল সদা ভুর উে েশ

জেগ থাকার রাত, সজ সম ই ােয়ল স ানেদর বংশ ধের এই

রাত িছল সদা ভুর উে েশ পালন করা অত পালনীয়। ৪৩আর

সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, “িন ারপে র বিলর িনয়ম

এই; অ জাতীয় কােনা লাক তা খােব না। ৪৪ িক ু কান ব ি র

য দাসেক পা িদেয় কনা হেয়েছ, স যিদ িছ ক হয়, তেব

খেত পােব। ৪৫ িবেদশী িকংবা বতনজীবী তা খেত পােব না। ৪৬

তামরা এক বািড়র মেধ তা খােব; সই মাংেসর িকছুই বািড়র বাইের

িনেয় যও না এবং তার একিট হাড়ও ভ না। ৪৭ সম ই ােয়ল

ম লী এটা পালন করেব। ৪৮আর তামার সে বসবাসকারী কােনা

িবেদশী লাক যিদ সদা ভুর উে েশ িন ারপ পালন করেত

চায়, তেব স িনেজ পু ষ পিরবােরর সে িছ ক হেয় এটা পালন

করেত আ ক, স দেশর মেধ জ ােনা লােকর মত হেব; িক ু

অি ক কান লাক তা খােব না। ৪৯ দেশ জ ােনা লােকর জ

ও তামােদর মেধ বসবাসকারী িবেদশী লােকর জ একই িনয়ম

হেব।” ৫০ সম ই ােয়ল স ান সই রকম করল, সদা ভু মািশ ও

হােরাণেক য আেদশ িদেয়িছেলন, সই অ সােরই করল। ৫১এই

ভােব সদা ভু সই িদন ই ােয়ল স ানেদর দেল দেল িমশর দশ

থেক বর কের আনেলন।

১৩পের সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “ই ােয়ল স ানেদর মেধ

উভয়ই মা ষ হাক িকংবা প হাক, গেভ জ ােনা গভজাত সব

থম ফল আমার উে েশ পিব কর; তা সব আমারই।” ৩আর

মািশ তােদরেক বলেলন, এই িদন মেন রেখা, য িদেনর তামরা

িমশেরর দাসে র ঘর থেক বর হেয় এেসিছেল, কারণ সদা ভু
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শি শালী হাত িদেয় সখান থেক তামােদর বর কের আনেলন;

কােনা খািমরযু খাবার খাওয়া হেব না। ৪আবীব মােসর এই

িদেনর তামরা বর হেল। ৫আর কনানীয়, িহ ীয়, ইেমারীয়, িহ ীয়

ও িযবষূীেয়র য দশ তামােক িদেত সদা ভু তামার পবূপু ষেদর

কােছ িত া কেরেছন, সই ধ ও মধু বািহত দেশ যখন িতিন

তামােক িনেয় যােবন, তখন তুিম এই মােস এই সবার অ ান

করেব। ৬ সাত িদন খািমর িবহীন িট খও ও স ম িদেনর সদা ভুর

উে েশ উৎসব কােরা। ৭ সই সাত িদন খািমর িবহীন িট খেত

হেব, তামার কােছ খািমরযু খাবার দখা না যাক, তামার সম

সীমানার মেধ খািমর দখা না যাক। ৮ সই িদেনর তুিম তামার

ছেলেক এটা জািনও, িমশর থেক আমার বিরেয় আসার িদেনর

সদা ভু আমার িত যা করেলন, এটা সই জ । ৯আর এটা িচে র

জ তামার হােত ও রেণর জ তামার কপােল থাকেব; যন

সদা ভুর ব ব া তামার মেুখ থােক, কারণ সদা ভু শি শালী হাত

িদেয় িমশর থেক তামােক বর কেরেছন। ১০ তরাং তুিম েত ক

বছর এইিদেনর এই িনয়ম পালন করেব। ১১ সদা ভু তামার কােছ

ও তামার পবূপু ষেদর কােছ য িত া কেরেছন, সই অ সাের

যখন কনানীয়েদর দেশ েবশ কিরেয় তামােক সই দশ দেবন,

১২ তখন তুিম গভজাত সম থম ফল সদা ভুর কােছ উপি ত

করেব এবং তামার প েদরও সকল থমজাতেদর মেধ পু ষ

স ান সদা ভুর হেব। ১৩আর গাধার েত ক থমজােতর মিু র

জ তার পিরবেত ভড়ার বা া দেব; যিদ মু না কর, তেব তার

গলা ভা েব; তামার ছেলেদর মেধ মা েষর থমজাত সবাইেক

মু করেত হেব। ১৪আর তামার ছেল আগামীকােল যখন তামােক

িজ াসা করেব, এ িক? তুিম বলেব, সদা ভু শি শালী হাত িদেয়

আমােদরেক িমশর থেক, দাসে র ঘর থেক, বর কেরেছন। ১৫

তখন ফেরৗণ আমােদরেক ছেড় দবার িবষেয় িন ু র হেল সদা ভু

িমশর দেশর সম থমজাত ফলেক, মা েষর থমজাত ও প র

থমজাত ফল সব িকছুেক হত া করেলন, এই জ আিম গেভ
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জ ােনা পু ষস ান িলেক সদা ভুর উে েশ বিলদান কির, িক ু

আমার থমজাত সব স ানেক মু কির। ১৬ এিট িচ িহসােব

তামার হােত ও িৃতিচ িহসােব তামার কপােল থাকেব, কারণ

সদা ভু শি শালী হাত িদেয় আমােদরেক িমশর দশ থেক বর কের

এেনেছন। ১৭আর ফেরৗণ লাকেদর ছেড় িদেল, পেল ীয়েদর দশ

িদেয় সাজা পথ থাকেলও ঈ র সই পেথ তােদরেক যেত িদেলন

না, কারণ ঈ র বলেলন, “যু দখেল হয়েতা লােকরা অ তাপ কের

িমশের িফের যােব।” ১৮ তরাং ঈ র লােকেদরেক সূফসাগেরর

ম াে র পথ িদেয় িনেয় গেলন; আর ই ােয়ল স ানরা যু স ায়

সি ত হেয় িমশর দশ থেক চেল গল। ১৯আর মািশ যােষেফর

হাড় িনেজর সে িনেলন, কারণ িতিন ই ােয়ল স ানেদর কিঠন

শপথ কিরেয় বেলিছেলন, “ঈ র অবশ ই তামােদর দখােশানা

করেবন, আর তামরা তামােদর সে আমার হাড় এই জায়গা থেক

িনেয় যােব।” ২০ পের তারা ে াৎ থেক চেল িগেয় ম াে র

াে থাকা এথেম িশিবর াপন করল। ২১আর সদা ভু িদেনর

র বলা পথ দখার জ মঘ থেক এবং রােত আেলা দবার

জ অি থেক তাঁেদর আেগ আেগ যেতন, যন তারা িদন রাত

চলেত পাের। ২২ লােকেদর সামেন থেক িদেনর রেবলায় মঘ

ও রােত অি দূের সরত না।

১৪আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর

বল, তারা যন ফের এবং পী‐হহীেরােতর আেগ িম েদােলর ও

সমেু র মাঝখােন বা সেফােনর আেগ িশিবর াপন কের। ৩ তােত

ফেরৗণ ই ােয়ল স ানেদর স ে বলেব, তারা দেশর মেধ ঘেুর

বড়াল, ম ভূিম তাঁেদর পথ ব করল। ৪আর আিম ফেরৗেণর

মন কিঠন করব এবং স তামােদর িপছেন দৗড়ােব। আিম ফেরৗণ

ও তার সম স েদর মাধ েম গৗরবাি ত হব; আর িমশরীেয়রা

জানেত পারেব য, আিমই সদা ভু।” তখন তারা সই রকম করল।

৫ যখন িমশেরর রাজােক এই খবর দওয়া হল য, ই ােয়েলর

লােকরা পািলেয়েছ, ফেরৗণ ও তার দােসেদর অ র লােকেদর
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িব ে হল; তাঁরা বলেলন, “আমরা এ িক করলাম? আমােদর দাস

থেক ই ােয়লেক কন ছেড় িদলাম?” ৬ তখন িতিন তাঁর রথ

ত করােলন ও তাঁর লােকেদর সে িনেলন। ৭আর মেনানীত

ছয়েশা রথ এবং িমশেরর সম রথ ও সই সম িকছুর উপের িনযু

সনাপিতেক িনেলন। ৮আর সদা ভু িমশেরর রাজা ফেরৗেণর অ র

কিঠন করেলন, তােত িতিন ই ােয়ল স ানেদর িপছু িপছু তাড়া

করেলন; তখন ই ােয়ল স ােনরা জয়জয়কার করেত করেত চেল

যাি ল। ৯আর িমশরীয়রা, ফেরৗেণর সকল ঘাড়া ও রথ এবং তার

ঘাড়াচালক ও স রা তােদর িপছু িপছু তাড়া করল; আর তারা বা

সেফােনর সামেন পী‐হহীেরােতর কােছ সমেু র তীের িশিবর াপন

করেল তােদর কােছ উপি ত হল। ১০ফেরৗণ যখন কাছাকািছ চেল

এেলন, তখন ই ােয়েলর স ােনরা চাখ তুেল দখল, তােদর িপছু

িপছু িমশরীেয়রা আসেছ; তাই তাঁরা খবু ভয় পল, আর ই ােয়ল

স ােনরা সদা ভুর উে েশ িচৎকার কের কাঁদেত লাগেলা। ১১আর

তাঁরা মািশেক বলল, “িমশের কবর নই বেল তুিম িক আমােদরেক

িনেয় আসেল, যন আমরা ম াে মারা যাই? তুিম আমােদর

সে এ কমন ব বহার করেল? কন আমােদরেক িমশর থেক

বর করেল? ১২আমরা িক িমশর দেশ তামােক এই কথা বিল

িন, আমােদরেক থাকেত দাও, আমরা িমশরীয়েদর দাস কির?

কারণ ম াে মারা যাবার থেক িমশরীয়েদর দাস করা আমােদর

ভােলা।” ১৩ তখন মািশ তােদরেক বলেলন, “ভয় কােরা না, সবাই

ি র হেয় দাঁড়াও। সদা ভু আজ তামােদর য উ ার কেরন, তা দখ;

কারণ এই য িমশরীয়েদরেক আজ দখছ, এেদরেক আর কখনই

দখেব না। ১৪ সদা ভু তামােদর প িনেয় যু করেবন, তামরা

শা থাকেব।” ১৫ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম কন

আমার কােছ িচৎকার কের কাঁদছ? ই ােয়ল স ানেদর এিগেয় যেত

বল। ১৬আর তুিম তামার লািঠ তুেল সমেু র উপের হাত বাড়াও,

সমু েক ই ভাগ কর; তােত ই ােয়ল স ােনরা কেনা পথ িদেয়

সমেু র মেধ েবশ করেব। ১৭আর দখ, আিমই িমশরীয়েদর অ র
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কিঠন করব, তােত তারা তােদর িপছু িপছু েবশ করেব এবং আিম

ফেরৗেণর, তার সব সে র, তার রথ িলর ও তার ঘাড়াচালকেদর

মাধ েম গৗরবাি ত হব। ১৮আর ফেরৗণ ও তার রথ িল ও তার

ঘাড়াচালকেদর মাধ েম আমার গৗরবলাভ হেল িমশরীেয়রা জানেত

পারেব য, আিমই সদা ভু।” ১৯ তখন ই ােয়লীয় সে র আেগ

আেগ যাওয়া ঈ েরর দূত সের িগেয় তােদর িপছু িপছু গেলন এবং

মঘ তােদর সামেন থেক সের িগেয় তােদর িপছেন িগেয় দাঁড়াল;

২০ তা িমশেরর িশিবর ও ই ােয়েলর িশিবর, এই ইেয়র মেধ

আসল; আর সই মঘ ও অ কার থাকল, িক ু সটা রােত আেলা

িদল এবং সম রাত একদল অ দেলর কােছ আসল না। ২১

মািশ সমেু র উপের তাঁর হাত বাড়ােলন, তােত সদা ভু সই সম

রােত শি শালী পবূ িদেকর বায়ু িদেয় সমু েক সিরেয় িদেলন ও

তা কেনা জিমেত পিরণত করেলন, তােত জল ই ভাগ হল। ২২

আর ই ােয়ল স ােনরা কেনা পেথ সমেু র মেধ েবশ করল

এবং তােদর ডান ও বাম িদেকর জল দওয়ােলর মত হল। ২৩ পের

িমশরীেয়রা, ফেরৗেণর সব ঘাড়া ও রথ এবং ঘাড়াচালকরা তাড়া

কের তােদর িপছু িপছু সমেু র মেধ েবশ করল। ২৪ িক ু রােতর

শষ িদেনর সদা ভু অি ও মঘ থেক িমশরীয় স েদর উপের

নজর রাখেলন ও িমশরীয়েদর স েক ব া ল কের তুলেলন। ২৫

আর িতিন তােদর রেথর চাকার গিতেরাধ করেলন, তােত তারা খবু

ক কের রথ চালাল; তখন িমশরীেয়রা বলল, “চল, আমরা ই ােয়েলর

সামেন থেক পািলেয় যাই, কারণ সদা ভু তােদর হেয় িমশরীয়েদর

িবপে যু করেছন।” ২৬ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম

সমেু র উপের হাত বাড়াও; তােত জল িফের িমশরীয়েদর উপের,

তােদর রেথর উপের ও ঘাড়াচালকেদর উপের আসেব।” ২৭তখন

মািশ সমেু র উপের হাত বাড়ােলন, আর সকাল হেত না হেতই

সমু আেগর মত সমান হেয় গল; তােত িমশরীেয়রা সমেু র িদেকই

পািলেয় গল; আর সদা ভু সমেু র মেধ িমশরীয়েদরেক ঠেল

িদেলন। ২৮ জল িফের এল ও তােদর রথ ও ঘাড়াচালকেদরেক
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ঢেক িদল, তােত ফেরৗেণর য সব স তােদর িপছেন সমেু েবশ

কেরিছল, তােদর একজনও বঁেচ থাকল না। ২৯ যিদও ই ােয়ল

স ােনরা কেনা পেথ সমেু র মেধ িদেয় িগেয়িছল এবং তােদর

ডােন ও বােম জল একিট দওয়ােলর মত হেয়িছল। ৩০এই ভােব

সিদন সদা ভু িমশরীয়েদর হাত থেক ই ােয়লেক উ ার করেলন ও

ই ােয়ল িমশরীয়েদরেক সমেু র ধাের মতৃ দখল। ৩১আর ই ােয়ল

িমশরীয়েদর িত করা সদা ভুর আ য কাজ দখল; তােত লােকরা

সদা ভুেক ভয় করল এবং সদা ভুেত ও তাঁর দাস মািশেত িব াস

করল।

১৫তখন মািশ ও ই ােয়ল স ােনরা সদা ভুর উে েশ এই গীত

গান করেলন; তাঁরা বলল “আিম সদা ভুর উে েশ গান করব; কারণ

িতিন িবজেয়র সে মিহমাি ত হেলন, িতিন ঘাড়া ও ঘাড়াচালকেদর

সমেু ছুঁেড় ফলেলন। ২ সদা ভু আমার শি ও গান, িতিন আমার

পির ান হেলন; এই আমার ঈ র, আিম তাঁর শংসা করব; আমার

িপতার ঈ র, আিম তাঁেক মিহমাি ত করব। ৩ সদা ভু যা া;

সদা ভু তাঁর নাম। ৪ িতিন ফেরৗেণর রথ িল ও স দলেক সমেু

ছুঁেড় ফলেলন; তাঁর মেনানীত সনাপিতরা ফসাগের ডুেব গল।

৫ জলরািশ তােদরেক ঢেক িদল; তারা অগাধ জেল পাথেরর মত

তিলেয় গল। ৬ হ সদা ভু, তামার ডান হাত শি েত মিহমাি ত;

হ সদা ভু, তামার ডান হাত শ ংসকারী। ৭ তুিম িনেজর

মিহমার তােপ, যাঁরা তামার িব ে উেঠ, তােদরেক ংস কের

থাক; তামার পাঠােনা াধ খর েটার মত তােদরেক াস কের।

৮ তামার নােকর িনঃ ােস জল এক সােথ জেড়া হল; াত িল

ূ েপর মত দাঁিড়েয় গল; সমু গেভ জলরািশ জমাট বাঁধেলা। ৯ শ

বেলিছল, ‘আিম িপছেন তাড়া করব, তােদর নাগােল পাব, লটু করা

িজিনস ভাগ কের নব; তােদর উপর আমার অিভলাষ পণূ হেব; আিম

তেরায়াল টেন খলুেবা, আমার হাত তােদরেক ংস করেব।’ ১০ িক ু

তুিম তামার বাতাস িদেয় ফুঁ িদেল, সমু তােদরেক ঢেক িদল; তারা

বল জেল সীসার মত তিলেয় গল। ১১ হ সদা ভু, দবতােদর মেধ
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ক তামার মত? ক তামার মত পিব তায় মিহমাি ত, শংসােত

স ািনত, অেলৗিকক কাযকারী? ১২ তুিম তামার ডান হাত বাড়ােল,

পিৃথবী তােদরেক াস করল। ১৩ তুিম য লাকেদরেক মু কেরছ,

তােদরেক িনেজর দয়ােত চালা , তুিম িনেজর শি েত তােদরেক

পিব ােন চালনা করছ, যখােন তুিম বাস কর। ১৪ লােকরা এটা

নল এবং তারা ভয় পল, পেল ীয়বাসীরা ব থা হেয় পড়ল।

১৫তখন ইেদােমর ধােনরা ভয় পল; মায়ােবর স রা কাঁপেত

লাগল; কনােনর অিধবাসীরা গেল গল। ১৬আত ও ভয় তাঁেদর

উপের পড়েছ; তামার বা বেল তারা এখেনা পাথেরর মত হেয়

আেছ; যত ণ, হ সদা ভু, তামার জারা উ ীন না হয়। ১৭ তুিম

তােদরেক িনেয় যােব, তামার অিধকার পবেত তােদর রাপণ করেব;

হ সদা ভু, সখােন তুিম তামার বাস ান ত কেরছ; হ ভু,

সখােন তামার হাত পিব ান াপন কেরছ। ১৮ সদা ভু যেুগ যেুগ

অন কাল রাজ করেবন।” ১৯কারণ ফেরৗেণর ঘাড়ারা তাঁর রথ িল

ও ঘাড়াচালকরা সেমত সমেু র মেধ েবশ করল, আর সদা ভু

সমেু র জল তাঁেদর উপের িফিরেয় আনেলন; িক ু ই ােয়ল স ােনরা

কেনা পেথ সমেু র মেধ িদেয় চেল গল। ২০ পের হােরােণর

বান মিরয়ম ভাববািদনীর হােত খ িন িনেলন এবং তাঁর িপছু িপছু

অ ীেলােকরা সবাই খ িন িনেয় নাচেত নাচেত বেরােলা। ২১

তখন মিরয়ম লােকেদর কােছ এই গান গাইেলন, “ তামরা সদা ভুর

উে েশ গান কর; কারণ িতিন িবজেয়র সে মিহমাি ত হেলন, িতিন

ঘাড়া ও ঘাড়াচালকেদর সমেু ছুঁেড় ফলেলন।” ২২আর মািশ

ই ােয়লেক সূফসাগর থেক এিগেয় শরূ ম াে িনেয় গল; আর

তারা িতনিদন ম াে যেত যেত জল পল না। ২৩ পের তারা

মারােত উপি ত হল, িক ু মারার জল পান করেত পারল না, কারণ

সই জল তেতা; এই জ তাঁর নাম মারা [িত তা] রাখা হল। ২৪

তখন লােকরা মািশর িব ে অিভেযাগ কের বলল, “আমরা িক

পান করব?” ২৫ তােত িতিন সদা ভুর উে েশ কাঁদেত লাগেলন,

আর সদা ভু তাঁেক একটা গাছ দখােলন; িতিন তা িনেয় জেল ছুঁেড়
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ফলেল জল িমি হল। সখােন সদা ভু ই ােয়েলর জ িনয়ম ও

শাসন িনধারণ করেলন এবং তার পরী া িনেলন, ২৬আর বলেলন,

“তুিম যিদ তামার ঈ র সদা ভুর রেব মেনােযাগ কর, তাঁর চােখ যা

িঠক তাই কর, তাঁর আেদশ শােনা ও তাঁর িনয়ম িল পালন কর, তেব

আিম িমশরীয়েদরেক য সব রােগ আ া করলাম, সই সেবেত

তামােক আ মণ করেত দব না; কারণ আিম সদা ভু, তামার

আেরাগ কারী।” ২৭ পের তারা এলীেম উপি ত হল। সখােন জেলর

বােরািট উ ই ও স রিট খজরুগাছ িছল; তারা সখােন জেলর কােছ

িশিবর াপন করল।

১৬পের তারা এলীম থেক যা া করল। আর িমশর দশ থেক

চেল যাবার পর ি তীয় মােসর পেনেরাতম িদেনর ই ােয়ল স ানেদর

সম ম লী সীন ম াে উপি ত হল, তা এলীেমর ও সীনেয়র

মাঝখােন। ২ তখন ই ােয়ল স ানেদর সম ম লী মািশর ও

হােরােণর িব ে ম াে অিভেযাগ করল; ৩ আর ই ােয়ল

স ােনরা তাঁেদরেক বলল, “হায়, হায়, আমরা িমশর দেশ সদা ভুর

হােত কন মারা যাই িন? তখন মাংেসর হাঁড়ীর কােছ বসতাম, িট

খেয় স ু হতাম, তামরা তা আমােদর সম গা ীেক না খাইেয়

মারার জ বর কের এই ম াে এেনছ।” ৪ তখন সদা ভু

মািশেক বলেলন, “ দখ, আিম তামােদর জ গ থেক খাদ

ব বষণ করব; লােকরা বাইের িগেয় িতিদন সইিদেনর র জ

খাদ েড়ােব; যন আিম তােদর এই পরী া িনই য, তারা আমার

ব ব ােত চলেব িক না। ৫ ষ িদেনর তারা যা আনেব, সটা রা া

করেল িতিদন যা ড়ায়, তার ি ন হেব।” ৬ পের মািশ ও হােরাণ

সম ই ােয়ল স ানেক বলেলন, “স ােবলায় তামরা জানেব য,

সদা ভু তামােদরেক িমশর দশ থেক বর কের এেনেছন। ৭আর

সকােল তামরা সদা ভুর তাপ দখেত পােব, কারণ সদা ভুর

িব ে য অিভেযাগ, তা িতিন েনেছন। আমরা ক য, তামরা

আমােদর িব ে অিভেযাগ কর?” ৮ পের মািশ বলেলন, “সদা ভু

স ােবলা খাওয়ার জ তামােদরেক মাংস দেবন ও সকােল তিৃ
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সহকাের িট দেবন; সদা ভুর িব ে তামরা য অিভেযাগ করছ,

তা িতিন েনেছন; আমরা ক? তামরা য অিভেযাগ করছ, সটা

আমােদর িব ে নয়, সদা ভুরই িব ে করছ।” ৯ পের মািশ

হােরাণেক বলেলন, “তুিম ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীেক বেলা,

‘ তামরা সদা ভুর সামেন এস; কারণ িতিন তামােদর অিভেযাগ

েনেছন’।” ১০ পের হােরাণ যখন ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীেক

এটা বলিছেলন, তখন তারা ম াে র িদেক মখু ফরাল; আর দখ,

মঘ ে র মেধ সদা ভুর তাপ দখা গল। ১১আর সদা ভু

মািশেক বলেলন, ১২ “আিম ই ােয়ল স ানেদর অিভেযাগ েনিছ;

তুিম তােদরেক বেলা, স ােবলায় তামরা মাংস খােব ও সকােল িট

খেয় তৃ হেব; তখন জানেত পারেব য, আিম সদা ভু, তামােদর

ঈ র।” ১৩ পের স াকােল িতিতর পািখ উেড় এেস িশিবর ঢেক

িদল এবং সকােল িশিবেরর চািরিদেক িশিশর পড়ল। ১৪ যখন

িশিশর িকেয় গল, দখ, মািটেত তুষােরর মত স বীেজর মত ব

ম াে র উপের পেড় আেছ। ১৫আর সটা দেখ ই ােয়ল স ানরা

এেক অপরেক বলল, “এটা িক?” কারণ সটা িক, তারা জানত না।

তখন মািশ বলেলন, “এটা সই িট, যা সদা ভু তামােদরেক

খাবার জ িদেয়েছন। ১৬এর িবষেয় সদা ভু এই আেদশ িদেয়েছন,

তামরা েত ক জন িনেজেদর েয়াজন মত তা ড়াও; তামরা

েত েক িনেজেদর তাঁবেুত থাকা লােকেদর সংখ া অ সাের এক এক

জেনর জ এক এক ওমর পিরমােপ তা ড়াও।” ১৭ তােত ই ােয়ল

স ােনরা সই রকম করল; কউ বিশ, কউ কম ড়ােলা। ১৮ পের

ওমের তা মেপ দখেল, য বিশ সং হ কেরিছল, তার অভাব হল

না; তারা েত েক িনেজর িনেজর েয়াজন অ যায়ী িড়েয়িছল। ১৯

আর মািশ বলেলন, “ তামরা কউ সকােলর জ এর িকছু রেখা

না।” ২০তবওু কউ কউ মািশর কথা না মেন সকােলর জ িকছু

িকছু রাখল, তখন তােত পাকা জ ােলা ও গ হল; আর মািশ

তাঁেদর উপের খবু রাগ করেলন। ২১আর েত কিদন সকােল তারা

িনেজর িনেজর েয়াজন অ যায়ী ড়াত, িক ু খবু রাদ হেল তা
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গেল যত। ২২ পের ছয় িদেনর র িদন তারা ি ন খাদ সং হ

করত, েত ক জন ই ওমর কের ড়াল, আর ম লীর অধ ে রা

সবাই এেস মািশেক জানােলন। ২৩ তখন িতিন তাঁেদরেক বলেলন,

সদা ভু তাই বেলেছন; কাল িব ামপব, সদা ভুর উে েশ পিব

িব ামবার; তামােদর যা ভাজবার আেছ তা ভাজ ও যা রা া করবার

আেছ পাক কর এবং যা অিতির ও, তা সকােলর জ তুেল রাখ। ২৪

তােত তারা মািশর আ া যায়ী সকাল পয তা রাখল, তখন তােত

গ হল না, পাকাও জ ােলা না। ২৫ পের মািশ বলেলন, আজ

তামরা এটা ভাজন কর, কারণ আজ সদা ভুর িব ামবার; আজ

মােঠ এটা পােব না। ২৬ তামরা ছয় িদন তা ড়ােব; িক ু সাত িদেনর

র িদন িব ামবার, স িদন তা পােব না। ২৭ তা সে ও সাত িদেনর র

িদেনর লাকেদর মেধ কউ কউ তা ড়াবার জ বর হল; িক ু

িকছুই পল না। ২৮ তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, তামরা আমার

আেদশ ও ব ব া পালন করেত কতকাল অ ীকার করেত থাকেব?

২৯ দখ, সদা ভুই তামােদরেক িব ামবার িদেয়েছন, তাই িতিন ছয়

িদেনর র িদন ই িদেনর র খাদ তামােদরেক িদেয় থােকন; তামরা

েত েক িনজ িনজ জায়গায় থাক; সাত িদেনর র িদন কউ িনেজর

জায়গা থেক বাইের যােব না। ৩০ তােত লােকরা সাত িদেনর র

িদন িব াম করল। ৩১আর ই ােয়েলর বংশ ঐ খােদ র নাম মা া

রাখল; তা ধেন বীেজর মত সাদা এবং তাঁর াদ মধেুমশােনা িব ু েটর

মত িছল। ৩২ পের মািশ বলেলন, “সদা ভু এই আেদশ কেরেছন,

‘ তামরা বংশপর রা অ সাের ওর এক ওমর পিরমাণ তুেল রেখা,

যন আিম তামােদরেক িমশর দশ থেক আনার িদেনর দূেরর িনজন

জায়গায় য খাবার খেত িদতাম, তারা তা দখেত পায়’।” ৩৩

তখন মািশ হােরাণেক বলেলন, “তুিম একটা পা িনেয় পণূ এক

ওমর পিরমােপর সমান মা া সদা ভুর সামেন রাখ; তা তামােদর

পবূপু ষেদর িনয়েমর জ রাখা যােব।” ৩৪ তখন, সদা ভু মািশেক

যমন আেদশ কেরিছেলন, সইভােব হােরাণ সা িস েকর কােছ

থাকবার জ তা তুেল রাখেলন। ৩৫ ই ােয়ল স ােনরা চি শ বছর,
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যত ণ না বসবাসকারী দেশ উপি ত হল, তত ণ সই মা া খল;

কনান দেশর সীমােত উপি ত না হওয়া পয তারা মা া খত। ৩৬

এখন এক ওমর সমান হেলা ঐফার দশমাংশ।

১৭পের ই ােয়ল স ানেদর সম ম লী সীন ম ভূিম থেক যা া

কের সদা ভুর আেদশ অ সাের িনধািরত সম ান িদেয় যা া

কের রফীদীেম িগেয় িশিবর াপন করল; আর সখােন লােকেদর

পান করার জ জল িছল না। ২এই জ লােকরা মািশেক দাষ

িদেয় বলল, “আমােদরেক জল দাও, আমরা পান করব।” মািশ

তােদরেক বলেলন, “ কন আমার সে ঝগড়া করছ? কন সদা ভুর

পরী া করছ?” ৩ তখন লােকরা সখােন জল িপপাসায় ব া ল হল,

আর মািশর িব ে অিভেযাগ কের বলল, “তুিম আমােদরেক এবং

আমােদর স ানেদর ও প েদরেক িপপািসত কের হত া করেত িমশর

থেক কন আনেল?” ৪আর মািশ সদা ভুর কােছ কঁেদ বলেলন,

“আিম এই লাকেদর জ িক করব? িকছু েণর মেধ এরা আমােক

পাথেরর আঘােত হত া করেব।” ৫ তখন সদা ভু মািশেক বলেলন,

“তুিম লাকেদর আেগ যাও, ই ােয়েলর কেয়ক জন াচীনেক সে

িনেয়, আর যটা িদেয় নদীেত আঘাত কেরিছেল, সই লািঠ হােত

িনেয় যাও। ৬ দখ, আিম হােরেব সই িশলার উপের তামার

সামেন দাঁড়ােবা; তুিম িশলােত আঘাত করেব, তােত সটা থেক

জল বর হেব, আর লােকরা পান করেব।” তখন মািশ ই ােয়েলর

াচীনেদর চােখর সামেন সই রকম করেলন। ৭ িতিন সই ােনর

নাম মঃসা ও মরীবা [পরী া ও িববাদ] রাখেলন, কারণ ই ােয়ল

স ানরা অিভেযাগ কেরিছল এবং সদা ভুর পরী া কের বেলিছল,

সদা ভু আমােদর মেধ আেছন িক না? ৮ ঐ িদেনর অমােলক

এেস রফীদীেম ই ােয়েলর সে যু করেত লাগল। ৯তােত মািশ

িযেহাশয়ূেক বলেলন, “তুিম আমােদর জ লাক বেছ নাও, যাও,

অমােলেকর সে যু কেরা; কাল আিম ঈ েরর লািঠ হােত িনেয়

পবেত চূড়ায় দাঁড়াব।” ১০ পের িযেহাশয়ূ মািশর আেদশ অ সাের

কাজ করেলন; অমােলেকর সে যু করেলন এবং মািশ, হােরাণ
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ও হূর পবেতর শেৃ উঠেলন। ১১আর এইরকম হল, মািশ যখন

তাঁর হাত তুেল ধেরন, তখন ই ােয়ল জয়ী হয়, িক ু মািশ তাঁর হাত

নামােল অমােলক জয়ী হয়। ১২আর মািশর হাত ভারী হেত লাগল,

তখন তাঁরা একিট পাথর এেন তাঁর িনেচ রাখেলন, আর িতিন তাঁর

উপের বসেলন এবং হােরাণ ও হূর একজন একিদেক ও অ জন অ

িদেক তাঁর হাত ধের রাখেলন, তােত সূয না ডাবা পয তাঁর হাত

ি র থাকল। ১৩আর িযেহাশয়ূ অমােলকেক ও তাঁর লােকেদরেক

তেরায়াল িদেয় পরাজয় করেলন। ১৪ পের সদা ভু মািশেক বলেলন,

“এই কথা রেণ রাখার জ বইেয় লখ এবং িযেহাশেূয়র কােনর

কােছ পেড় নাও; কারণ আিম আকােশর নীেচ থেক অমােলেকর

িৃত পেুরাপিুর লাপ করব।” ১৫ পের মািশ এক বিদ তরী কের

তাঁর নাম িযেহাবা‐িনঃিষ [সদা ভু আমার পতাকা] রাখেলন। ১৬আর

িতিন বলেলন, “সদা ভুর িসংহাসেনর উপের হাত উে ািলত হেয়েছ;

অমােলািকর হ সদা ভুর উ ােনর িব ে উি ত হেয়েছ।”

১৮আর ঈ র মািশর পে ও তাঁর জা ই ােয়েলর পে য সম

কাজ কেরেছন, সদা ভু ই ােয়লেক িমশর থেক বর কের এেনেছন,

এই সব কথা মািশর র িমিদয়নীয় যাজক িযে া নেত পেলন।

২ তখন মািশর র িযে া মািশর ীেক, তার বািড়েত পাঠােনা

িস েপারােক ও তাঁর ই ছেলেক সে িনেলন। ৩ঐ ই ছেলর

মেধ এক জেনর নাম গেশাম [ত বাসী], কারণ িতিন বেলিছেলন,

আিম িবেদেশর িনবাসী হেয়িছ। ৪আর এক জেনর নাম ইলীেয়ষর

[ঈ র‐সহকারী], কারণ িতিন বেলিছেলন, আমার িপতার ঈ র আমার

সহকারী হেয় ফেরৗেণর তেরায়াল থেক আমােক উ ার কেরেছন। ৫

মািশর র িযে া তাঁর ই ছেল ও তার ীেক সে িনেয় দূের

িনজন জায়গায় মািশর কােছ, ঈ েরর পবেত য জায়গায় িতিন

িশিবর াপন কেরিছেলন, সই জায়গায় আসেলন। ৬আর িতিন

মািশেক বলেলন, তামার র িযে া আিম এবং তামার ী ও তাঁর

সে তাঁর ই ছেল, আমরা তামার কােছ এেসিছ। ৭ তখন মািশ

িনেজর েরর সে দখা করেত বাইের গেলন ও ণাম করেলন ও
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তাঁেক চু ন করেলন এবং এেক অপেরর ম ল িজ াসা করেলন,

পের তারা তাঁবরু মেধ গেলন। ৮আর সদা ভু ই ােয়েলর জ

ফেরৗেণর উপর ও িমশরীয়েদর উপর যা যা কেরিছেলন এবং পেথ

তাঁেদর য য কে র ঘটনা ঘেটিছল ও সদা ভু য ভােব তাঁেদরেক

উ ার কেরিছেলন, সই সব ঘটনা মািশ িনেজর রেক বলেলন।

৯ তােত সদা ভু িমশরীয়েদর হাত থেক ই ােয়লেক উ ার কের

তাঁেদর য সব ম ল কেরিছেলন, তার জ িযে া আনি ত হেলন।

১০আর িযে া বলেলন, “ধ সদা ভু, িযিন িমশরীয়েদর হাত থেক ও

ফেরৗেণর হাত থেক তামােদরেক উ ার কেরেছন, িযিন িমশিরয়েদর

হােতর িনয় ণ থেক এই লাকেদরেক উ ার কেরেছন। ১১এখন

আিম জািন, সব দবতা থেক সদা ভু মহা ; সই িবষেয় মহা , য

িবষেয় ওরা এেদর িব ে গব করত।” ১২ পের মািশর র িযে া

ঈ েরর উে েশ হাম উৎসগ ও বিল উপি ত করেলন এবং হােরাণ

ও ই ােয়েলর সম াচীনরা এেস ঈ েরর সামেন মািশর েরর

সে খাবার খেলন। ১৩ পরিদন মািশ লাকেদর িবচার করেত

বসেলন, আর সকাল থেক স া পয লােকরা মািশর চািরিদেক

দাঁিড়েয় থাকেলা। ১৪ তখন লাকেদরেক মািশ যা যা করেছন, তাঁর

র তা দেখ বলেলন, “তুিম লাকেদর উপর এ কমন ব বহার

করছ? কন তুিম একা বেস থাক, আর সম লাক সকাল থেক

স া পয তামার কােছ দাঁিড়েয় থােক?” ১৫ মািশ িনেজর রেক

বলেলন, “ লােকরা ঈ েরর িনেদশ িবষেয় িজ াসা করেত আমার

কােছ আেস; ১৬ যখন তাঁেদর মেধ কান তক িবতক হয় তখন তারা

আমার কােছ আেস; আিম একজন এবং অ জেনর মেধ িবচার কির

এবং ঈ েরর িনয়ম ও ব ব া স েক তাঁেদরেক িশ া িদই।” ১৭

তখন মািশর র তাঁেক বলেলন, “তুিম য কাজ করছ তা ভাল

নয়। ১৮এেত তুিম এবং তামার স ী এই লােকরাও বল হেব,

কারণ এ কাজ তামার জ খবুই ভারী এবং তর; তুিম একা িনেজ

এই কাজ স করেত পারেব না। ১৯ এখন আমার কথা শান;

আিম তামােক পরামশ িদই, আর ঈ র তামার সহব ী হান; তুিম
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ঈ েরর সামেন লাকেদর িতিনিধ হও এবং তাঁেদর িবচার ঈ েরর

কােছ িনেয় আস, ২০আর তুিম অবশ ই তাঁেদরেক িনয়ম ও ব ব ার

িশ া দেব এবং তাঁেদর যাওয়ার পথ ও িক কাজ করেত হেব তা

অবশ ই দখােব। ২১এছাড়া তুিম এই লাকেদর মধ থেক কােজ

দ লাকেদর, যারা ঈ রেক ভয় পায়, সত বাদী লাক যারা অ ায়

উপােয় লাভেক ঘণৃা কের এমন লাকেদর মেনানীত কের লাকেদর

ওপের সহ পিত, শতপিত, প াশৎপিত ও দশপিত কের অবশ ই

িনযু করেব। ২২ তারা সব িদন লাকেদর িবচার করেবন; বড় বড়

িবচার িল তামার কােছ িনেয় আসেবন, িক ু ছাট িবচার িল তাঁরাই

করেবন; তােত তামার কাজ সহজ হেব, আর তাঁরা তামরা সে

ভার বইেবন। ২৩ যিদ তুিম এরকম কর এবং ঈ র যিদ তামােক

এইরকম আ া দন, তেব তুিম স করেত পারেব এবং এই সব

লােকরাও শাি েত িনেজেদর জায়গায় যেত পারেব।” ২৪তােত

মািশ িনেজর েরর কথা নেলন এবং িতিন যা িকছু বলেলন,

সই অ সাের সব কাজ করেলন। ২৫কােজই মািশ সম ই ােয়ল

থেক কােজ দ এমন পু ষেদর মেনানীত কের লাকেদর ওপের

ধান, অথাৎ সহ পিত, শতপিত, প াশৎপিত ও দশপিত কের

িনযু করেলন। ২৬ তারা সব িদন লাকেদর সাধারণ িবচার িল

করেতন; আর কিঠন িবচার িল মািশর কােছ িনেয় আসেতন, িক ু

ু িবচার িল িনেজরাই করেতন। ২৭ পের মািশ িনেজর রেক

িবদায় করেল িতিন িনেজর দেশ িফের গেলন।

১৯ততৃীয় মােস িমশর দশ থেক ই ােয়ল স ানরা বর হেয়

যাবার পর, সই থম িদেনর ই তারা সীনেয়র ম াে উপি ত হল।

২ তাঁরা রফীদীম থেক যা া কের সীনেয়র িনজন ম অ েল উপি ত

হেল সই জায়গায় তারা িশিবর তরী করল। ৩ পের মািশ ঈ েরর

কােছ গেলন, আর সদা ভু পবত থেক তাঁেক ডেক বলেলন, “তুিম

যােকােবর বংশেক এবং ই ােয়ল স ানেদর এই কথা জানাও, ৪

‘আিম িমশরীয়েদর িত যা কেরিছ এবং যমন ভােব ঈগল পাখীর

ডানা িদেয় বহন কেরিছ এবং আমার কােছ িনেয় এেসিছ, তা তামরা
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দেখছ। ৫এখন যিদ তামরা আমার রব শান এবং আমার িনয়ম িল

মেন চেলা, তেব তামরা সব জািতর থেক আমার িনজ অিধকার

হেব, কারণ পিৃথবীর সব িকছুই আমার; ৬আরআমার জ তামরা

যাজকেদর এক রাজ এবং এক পিব জািত হেব।’ এই সব কথা িল

তুিম অবশ ই ই ােয়ল স ানেদর বলেব।” ৭ তখন মািশ আসেলন

এবং লাকেদর াচীনেদরেক ডাকেলন ও সদা ভু তাঁেক যা যা

আেদশ করেলন, সই সব কথা তাঁেদর সামেন উপি ত করেলন। ৮

তােত লােকরা সবাই একে উ র িদেয় বলল, সদা ভু যা িকছু

বেলেছন, আমরা সবই করব। তখন মািশ সদা ভুর কােছ লাকেদর

িবষেয় আেবদন করেলন। ৯ সদা ভু মািশেক বলেলন, “ দখ, আিম

ঘন মেঘ তামার কােছ আসব, যখন তামার সে আিম কথা বলব

লােকরা যন নেত পায় এবং তামােতও সবদা িব াস কের।” তখন

মািশ লাকেদর কথা সদা ভুেক বলেলন। ১০ সদা ভু মািশেক

বলেলন, তুিম লাকেদর কােছ িগেয় আজ ও কাল তাঁেদরেক পিব

কর, (আমার আসার জ তােদর তরী কর) এবং তাঁরা িনেজর িনেজর

কাপড় পির ার ক ক, ১১আর ততৃীয় িদেনর র জ সবাই তরী

থা ক; কারণ িতন িদেনর র িদেনর আিম সদা ভু, সব লােকর

সামেন সীনয় পবেতর উপের নেম আসেবন। ১২আর তুিম লাকেদর

জ চারিদেক সীমানা তরী কের তােদর এই কথা বেলা, “ তামরা

সাবধান থাক য, তামরা পবেত যােব না এবং তাঁর সীমানা শ

কেরা না; য কউ পবত শ করেব তাঁর মতুৃ দ অবশ ই হেব। ১৩

কারও হাত তােক শ করেব না, িক ু স অবশ পাথেরর আঘােত

মারা যােব, িকংবা তীর িদেয় িব হেব; প হাক বা মা ষ হাক, স

বাঁচেব না। যখন বশী ণ তূরীবাদ হেব তাঁরা হয়েতা পােয় হঁেট

পবেত উঠেব।” ১৪ পের মািশ পবত থেক নেম লাকেদর কােছ

এেস লাকেদরেক পিব করেলন এবং তাঁরা িনেজর িনেজর কাপড়

পির ার করল। ১৫ পের িতিন লাকেদরেক বলেলন, “ তামরা ততৃীয়

িদেনর র জ তরী হও; তামার ীর কােছ যও না।” ১৬ পের ততৃীয়

িদেনর সকাল হেল মঘগজন ও িব ৎ এবং পবেতর উপের ঘন মঘ
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জমেলা, আর খবু জাের তূরী িন হেত লাগল; তােত িশিবেরর সম

লাক কাঁপেত লাগল। ১৭ পের মািশ ঈ েরর সে দখা করার জ

লাকেদরেক িশিবর থেক বর কের িদেলন, আর তারা পবেতর িনেচ

দাঁিড়েয় থাকেলা। ১৮ সীনয় পবত স ণূ ভােব ধাঁয়ায় ঢেক গল,

কারণ সদা ভু আ ন এবং ধাঁয়ার সে তার উপের নেম আসেলন,

আর ভাঁটার ধাঁয়ার মত তা থেক ধাঁয়া উঠেত লাগল এবং সম

পবত খবু কাঁপেত লাগল। ১৯আর তূরীর শ মাগত খবু বাড়েত

লাগল; তখন মািশ কথা বলেলন এবং ঈ র বাণীর মাধ েম তাঁেক

উ র িদেলন। ২০আর সদা ভু সীনয় পবেত, পবেতর চূড়ায়, নেম

আসেলন এবং সদা ভু মািশেক সই পবেতর চূড়ায় ডাকেলন; তােত

মািশ উেঠ গেলন। ২১ তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম নেম

িগেয় লােকেদরেক সতক কর, পােছ তারা দখার জ সীমানা ল ন

কের সদা ভুর িদেক যায় ও তােদর অেনেক িবন হয়। ২২আর

যাজকরা, যারা সদা ভুর কাছাকািছ থােক, তারাও িনেজেদরেক পিব

ক ক, না হেল সদা ভু তােদরেক আঘাত কেরন।” ২৩ তখন মািশ

সদা ভুেক বলেলন, “ লােকরা সীনয় পবেত উেঠ আসেত পাের না,

কারণ তুিম দঢ়ৃ ভােব আেদশ িদেয় তােদরেক বেলছ, পবেতর সীমানা

িনধারণ কর ও তা পিব কর।” ২৪আর সদা ভু তাঁেক বলেলন,

“যাও, পবত থেক নেম যাও; পের হােরাণেক সে িনেয় তুিম উেঠ

এেসা, িক ু যাজকরা ও লােকরা সদা ভুর কােছ উেঠ আসার জ

সীমানা ল ন না ক ক, না হেল িতিন তােদরেক আঘাত কেরন।”

২৫ তখন মািশ লােকেদর কােছ নেম িগেয় তােদরেক এই সব কথা

বলেলন।

২০ঈ র এই সব কথা বলেলন, ২আিম তামার ঈ র সদা ভু,

িযিন িমশর দশ থেক, দাসে র ঘর থেক তামােক বর কের

আনেলন। ৩আমার সা ােৎ তামার অ দবতা না থা ক। ৪ তুিম

আমার জ ািদত িতমা তরী কােরা না; উপেরর েগ, নীেচর

পিৃথবীেত ও পিৃথবীর নীেচ জেলর মেধ যা যা আেছ, তােদর কােনা

মিূ তরী কােরা না, ৫ তুিম তােদর কােছ ণাম কােরা না এবং
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তােদর সবা কােরা না; কারণ আিম সদা ভু তামার ঈ র, আিম

ঈষাপরায়ণ ঈ র; আিম পবূপু ষেদর অপরােধর শাি স ানেদর

উপের িদই, যারা আমােক ঘণৃা কের, তােদর ততৃীয় চতুথ পু ষ

পয িদই; ৬ িক ু যারা আমােক ভালবােস ও আমার সম আেদশ

পালন কের, আিম তােদর হাজার পু ষ পয দয়া কির। ৭ তামার

ঈ র সদা ভুর নাম িবনা কারেণ িনও না, কারণ য তাঁর নাম িবনা

কারেণ নেব, সদা ভু তাঁেক িনেদাষ িহসােব ধরেবন না। ৮ তুিম

আমার জ িব ামবার পিব রাখেত তা রণ কােরা। ৯ ছিদন

কাজ কােরা, িনেজর সম কাজ কােরা; ১০ িক ু স ম িদন তামার

ঈ র সদা ভুর উে েশ িব ামিদন; স িদন তুিম িক তামার ছেল

িক মেয়, িক তামার দাস িক দাসী, িক তামার প , িক তামার

ফটেকর কােছ থাকা িবেদশী, কউ কােনা কাজ কােরা না; ১১ কারণ

আিম, সদা ভু, আকাশম ল ও পিৃথবী, সমু ও সই সেবর মেধ সব

িজিনস ছয় িদেনর তরী কের স ম িদেনর িব াম কেরিছ; সইজ

আিম, সদা ভু, িব ামিদন ক আশীবাদ করলাম এবং পিব কের

িনেজর জ সংর ণ করলাম। ১২ তামার বাবােক ও তামার মােক

স ান কােরা, যন তামার ঈ র সদা ভু তামােক য দশ দেবন,

সই দেশ তুিম দীঘিদন বাস করেত পােরা। ১৩ তামরা নরহত া

কেরা না। ১৪ তামরা কারও সে ব িভচার কােরা না। ১৫ তামরা

কারও থেক িকছু চুির কােরা না। ১৬ তামরা তামার িতেবশীর

িব ে িমথ া সা িদও না। ১৭ তামার িতেবশীর বািড়েত তামরা

লাভ কােরা না; িতেবশীর ীেত, িক া তার দােস িক দাসীেত,

অথবা তাঁর গ েত িক গাধােত, িতেবশীর কােনা িজিনেসই লাভ

কােরা না। ১৮ তখন সব লাক মঘগ ন, িব ৎ, তূরী িন ও

ধাঁয়ায় পিরপণূ পবত দখল; যখন লােকরা সিট দখল, তারা

ভীত হল এবং দূের দাঁিড়েয় থাকেলা। ১৯আর তারা মািশেক বলল,

“তুিমই আমােদর সে কথা বল, আমরা নব; িক ু ঈ র আমােদর

সে যন কথা না বেলন, না হেল আমরা মারা যােবা।” ২০ মািশ

লাকেদরেক বলেলন, “ভয় কােরা না; কারণ তামােদর পরী ার
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জ এবং তামরা যন পাপ না কর, এই জ িনেজর ভয়ানকতা

তামােদর চ ু েগাচর করার জ ঈ র এেসেছন।” ২১ তখন লােকরা

দূের দাঁিড়েয় থাকেলা; আর মািশ ঘন অ কােরর কােছ চেল গেলন,

যখােন ঈ র িছেলন। ২২ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম

ই ােয়ল স ানেদর এই কথা িল অবশ ই বলেব, তামরা িনেজরাই

দখেল য, আিম গ থেক তামােদর সে কথা বললাম। ২৩

তামরা আমার পাশাপািশ অ দবতা তরী কর না; িনেজেদর জ

পার দবতা িক সানা িদেয় দবতা তরী কােরা না। ২৪ তুিম

আমার জে মািট িদেয় এক বিদ তরী করেব এবং তার উপের

তামার হামবিল ও ম েলর জ বিল, তামার ভড়া ও তামার গ

উৎসগ করেব। আিম য য জায়গায় আমার নাম মেন করাব, স

জায়গায় তামার কােছ এেস তামােক আশীবাদ করব। ২৫ তুিম যিদ

আমার জ পাথর িদেয় বিদ তরী কর, তেব খাদাই করা পাথের তা

তরী কােরা না, কারণ তার উপের অ তুলেল তুিম তা অপিব

করেব। ২৬আরআমার বিদর উপের িসঁিড় িদেয় উঠ না, না হেল তার

উপের তামার উল তা অনাবতৃ হেব।”

২১এখন তুিম এই সব শাসন তােদর সামেন অবশ ই রাখেব। ২

তুিম ই ীয় দাস কন, স ছয় বছর দাস করেব এবং পের স ম

বছের মলূ ছাড়াই মু হেয় চেল যােব। ৩ যিদ স িনেজ িনেজই

আেস, তেব স অবশ ই িনেজ মু হেয় যােব; যিদ স ীর সে

আেস, তেব তার ীও তার সে মু হেয় যােব। ৪ যিদ তার ভু

তাহার িবেয় দয় এবং সই ী তার জ ছেল িক ক া জ দয়,

তেব সই ীেত ও তার স ানেদর মেধ তার ভুর থাকেব

এবং স িনেজ িনেজই চেল যােব। ৫ িক ু ঐ দাস যিদ েপ

বেল, “আিম আমার ভুেক এবং িনেজর ী ও স ানেদর ভালবািস,

মু হেয় চেল যাব না,” ৬ তাহেল তার ভু অবশ ই তােক ঈ েরর

কােছ িনেয় যােব এবং স তােক দরজার িক া দরজার চৗকােঠর

কােছ উপি ত করেব, সখােন তার ভু পেরক মাধ েম তার কান

িব করেব; তখন স জীবেনর বািক িদন িলেত সই ভুর দাস
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থাকেব। ৭আর যিদ কউ িনেজর মেয়েক দাসী েপ িবি কের,

তেব দােসরা যমন যায়, স সরকম যােব না। ৮তার ভু তােক

িনেজর জ িন পণ করেলও যিদ তার িত অস ু হয়, তেব স

তােক মু হেত দেব; তার সে ব না করােত অ িবেদশী

লােকর কােছ তােক িবি করবার অিধকার তার হেব না। ৯আর

যিদ স িনেজর ছেলর জ তােক িন পণ কের, তেব স তার িত

মেয়েদর স েক িনয়ম অ যায়ী ব বহার করেব। ১০ যিদ স অ

ীর সে তার িবেয় দয়, তেব তার খাবােরর ও পাশােকর এবং তার

িবেয়র অিধকােরর িবষেয় িট করেত পারেব না। ১১আর যিদ স

তার িত এই িতনিট কতব না কের, তেব সই ী অমিন মু হেয়

চেল যােব; পা লাগেব না। ১২ কউ যিদ কােনা মা ষেক এমন

আঘাত কের য, তার মতুৃ হয়, তেব অবশ ই তার মতুৃ দ হেব।

১৩ িক ু যিদ কউ আেগ থেক িস া না িনেয় হত া কের থােক,

অথচ ঘটনাবশতঃ তাই ঘেট, তাহেল আিম তার জ একিট ান

িনধারণ করব, যখােন স পািলেয় যেত পারেব। ১৪ িক ু যিদ কউ

ই াকৃত ভােব ছলনা কের তার িতেবশীেক হত া করার জ তােক

আ মণ কের, তেব স ব ি র মতুৃ দ দবার জ তােক আমার

বিদর কাছ থেকও িনেয় যােব। ১৫আর য কউ তার বাবােক িক

তার মােক আঘাত কের, তার মতুৃ দ অবশ ই হেব। ১৬আর কউ

যিদ মা ষেক চুির কের িবি কের দয়, িকংবা তার হােত যিদ তােক

পাওয়া যায়, তেব তার মতুৃ দ অবশ ই হেব। ১৭আর কউ যিদ তার

বাবােক িক তার মােক শাপ দয়, তার মতুৃ দ অবশ ই হেব। ১৮

আর মা েষরা িববাদ কের একজন অ েক পাথেরর আঘাত িকংবা

হাত িদেয় আঘাত করেল স যিদ মারা না িগেয় শয াশায়ী হয়, ১৯

তখন যিদ স পের উেঠ হাঁটেত পাের এবং লািঠ িনেয় ব বহার করেত

পাের, তেব সই ব ি য তােক মেরেছ স তার িত শাধ করেব।

সই ব ি অবশ ই তার িচিকৎসার সব ব য় পিরেশাধ করেব। িক ু

সই ব ি হত ার জ অপরাধী হেব না। ২০আর যিদ কউ িনেজর

দাসেক অথবা দাসীেক লািঠ িদেয় আঘাত কের এবং দােসরা যিদ তার
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আঘােত মের, তেব স অবশ ই শাি পােব। ২১ িক ু সই দাস যিদ

ই এক িদন বাঁেচ, তেব তার মািলক শাি পােব না, তার দাসেক

হারােনার জ ক পেত হেব। কারণ স তার পার সমান। ২২আর

পু েষরা লড়াই কের কােনা গভবতী ীেক আঘাত করেল যিদ তার

গভপাত হয়, িক ু পের তার আর কান িবপদ না ঘেট, তেব ঐ ীর

ামীর দাবী অ যায়ী তার অথদ অবশ ই হেব ও স িবচারকতােদর

িবচার অ যায়ী টাকা দেব। ২৩ িক ু যিদ কান তর িবপদ

ঘেট, তেব তামােক সই জীবেনর জ জীবন িতেশাধ িদেত হেব;

২৪ চােখর বদেল চাখ, দাঁেতর বদেল দাঁত, হােতর বদেল হাত,

পােয়র বদেল পা, ২৫ পাড়ার বদেল পাড়ােনা, আঘােতর বদেল

আঘাত, কালিশরার বদেল কালিশরা। ২৬আর কউ িনেজর দাস িক

দাসীর চােখ আঘাত করেল যিদ তা ন হেয় যায়, তেব তার চাখ

ন হবার জ স তােক াধীন কের দেব। ২৭আর যিদ আঘাত

িদেয় িনেজর দাস অথবা দাসীর দাঁত ভেঙ ফেল, তেব ঐ দাঁেতর

জ স তােক াধীন কের দেব। ২৮আর গ কােনা পু ষ িক

ীেক িশং িদেয় আঘাত করেল স যিদ মের, তেব ঐ গ অবশ ই

পাথেরর আঘােত হত া হেব এবং তার মাংস খাওয়া হেব না; িক ু

গ র মািলক শাি পােব না। ২৯ িক ু ঐ গ যিদ আেগ িশং িদেয়

আঘাত করত, তার মাণ পেলও তার মািলক তােক সাবধােন না

রােখ এবং যিদ স কােনা পু ষেক অথবা কােনা ীেক হত া কের,

তেব স গ পাথেরর আঘােত হত া হেব এবং তার মািলেকরও

মতুৃ দ হেব। ৩০ যিদ তার জে তােক মলূ দওয়ার ধায হয়, তেব

স মিু র জ অবশ ই সম মলূ দেব। ৩১ তার গ যিদ কােনা

ব ি র ছেলেক বা মেয়েক িশং িদেয় আঘাত কের, তেব ঐ একই

িবচার যায়ী তার িত করা যােব। ৩২আর তার গ যিদ কােনা

ব ি র দাস বা দাসীেক িশং িদেয় আঘাত কের, তেব গ র মািলক

তােদর মািলকেক ি শ শকল পা দেব এবং গ িটেক পাথেরর

আঘােত হত া করা হেব। ৩৩আর কউ যিদ কােনা গত খেুল রােখ,

অথবা একজন ব ি প খুঁেড় তা না ঢেক রােখ, তেব তার মেধ
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কান গ অথবা গাধা পড়েল, ৩৪ সই েপর মািলক িতপরূণ

দেব, স প র মািলকেক মলূ িহসােব পা দেব, িক ু ঐ মতৃ প

তারই হেব। ৩৫ যিদ এক জন লােকর গ অ জন লােকর গ েক

িশং িদেয় আঘাত কের এবং সটা যিদ মের, তেব তারা জীিবত গ

িবি কের তার মলূ ই ভাগ করেব এবং ঐ মতৃ গ িটও ই ভাগ

কের নেব। ৩৬ িক ু এটা যিদ জানা যায় য, সই গ িট আেগ থেক

িশং িদেয় আঘাত করত এবং তার মািলক তােক সাবধােন রােখিন,

তেব স গ র পিরবে অ গ দেব, িক ু মতৃ গ িট তারই হেব।

২২ য কউ গ অথবা ভড়া চুির কের এবং হত া কের অথবা

িবি কের, স একিট গ র পিরবেত পাঁচিট গ , ও একিট ভড়ার

পিরবেত চারিট ভড়া দেব। ২আর একিট চার যিদ িসঁধ কাটবার

িদন ধরা পেড় এবং যিদ আহত হয় ও মের যায়, তেব তার হত ার

জ কােনা দাষ হেব না। ৩ িক ু যিদ তার উপের সূয উদয় হয়,

তেব হত ার দাষ তার হেব; িতপরূণ করা চােরর কতব ; যিদ তার

িকছু না থােক, তেব চুির করার কারেণ স িব ীত হেব। ৪ গ , গাধা

বা ভড়া, চুিরর কােনা প যিদ চােরর হােত জীিবত অব ায় পাওয়া

যায়, তেব তােক তার ি ন িদেত হেব। ৫ কউ যিদ শস ে ে

অথবা আ ুরে ে প চরায়, আর িনেজর প ছেড় িদেল যিদ তা

অ লােকর ে চের, তেব সই ব ি িনেজর ে র ভােলা

শস অথবা িনেজর আ ুরে ে র ভােলা ফল িদেয় িতপরূণ দেব।

৬আ ন কাঁটাবেন লাগেল যিদ কারও শস রািশ অথবা শেস র ঝাড়

অথবা বাগান পেুড় যায়, তেব সই য আ ন লাগায় অবশ িতপরূণ

দেব। ৭ কােনা ব ি টাকা অথবা িজিনসপ িনেজর িতেবশীর

কােছ গি ত রাখেল যিদ তার ঘর থেক কউ সটা চুির কের এবং

সই চারিট ধরা পেড়, তেব সই চারেক তার ি ন িদেত হেব। ৮

িক ু যিদ চারিট না ধরা পেড়, তেব সই বািড়র মািলক িতেবশীর

স ি েত হাত িদেয়েছ িকনা, তা জানবার জ তােক িবচারেকর

সামেন িবচােরর জ আসেত হেব। ৯ সব কার অপরােধর জ ,

অথাৎ গ বা গাধা, ভড়া, কাপড়, বা কােনা হািরেয় যাওয়া িজিনেসর
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িবষেয় যিদ কউ বেল, এিট আমার িজিনস, তেব উভয় পে র কথা

িবচারেকর কােছ িনেয় আসেত হেব; িবচারক যােক দাষী করেবন,

তােক িনেজর িতেবশীেক তার ি ন িদেত হেব। ১০ যিদ একজন

ব ি িনেজর গাধা, গ , ভড়া অথবা কান প িতেবশীর কােছ

পালন করার জ রােখ এবং লােকর অজানায় সই প মের যায়, বা

কােনা অ ভেঙ যায় অথবা দূের কাথাও িনেয় যাওয়া হয়, ১১ তেব

আিম িতেবশীর িজিনেস হাত দয়িন, এই কথা বেল একজন অ

জেনর কােছ সদা ভুর নােম শপথ করেব; আর প র মািলক সই

িজিনস হণ করেব এবং ঐ ব ি েক িতপরূণ িদেত হেব না। ১২

িক ু যিদ তার কাছ থেক সিট চুির হেয় যায়, তেব স তার মািলকেক

অবশ ই িতপরূণ দেব। ১৩ যিদ একিট প েক টুকেরা করা হয়,

তেব স মােণর জ তা উপি ত ক ক; সই টুকেরা করা প র

জ স িতপরূণ দেব না। ১৪আর কউ যিদ িনেজর িতেবশীর

প চেয় নয়, ও তার মািলক তার সে না থাকার িদেনর প িটর

কােনা অ ভেঙ যায় অথবা মের যায়, তেব সই অ ব ি েক

অবশ ই িতপরূণ িদেত হেব। ১৫ যিদ তার মািলক তার সে থােক,

তেব তােক িতপরূণ িদেত হেব না; যিদ তা ভাড়া করা প হয়, তেব

তার ভাড়ােতই শাধ হেব। ১৬আর যিদ কউ বাগদ া নয় এমন

মারীেক ভুিলেয় তার সে শয়ন কের, তেব স অবশ ই মেয়েক

পণ িদেয় তােক িবেয় করেব। ১৭ যিদ সই ব ি র সে িনেজর

মেয়র িবেয় িদেত বাবা িনতা ই রািজ না হয়, তেব ক ার পেণর

ব ব া যায়ী তােক টাকা িদেত হেব। ১৮ তুিম জা কারীেক জীিবত

রেখা না। ১৯ প র সে য যৗনকেম িল সই ব ি েক অবশ ই

মতুৃ দ দওয়া হেব। ২০ য ব ি সদা ভুর ছাড়া অ কােনা

দবতার কােছ বিলদান কের, স স ণূভােব িবন হেব। ২১ তুিম

িবেদশীেদর উপর কােনা অ ায় কােরা না অথবা তার উপর িনযাতন

কােরা না, কারণ তামরাও িমশর দেশ িবেদশী হেয় িছেল। ২২

তামরা কান িবধবােক অথবা বাবা নই এমন িশ েক ঃখ িদও না।

২৩তােদরেক কান ভােব ঃখ িদেল যিদ তারা আমার কােছ কাঁেদ,
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তেব আিম সদা ভু অবশ ই তােদর কা া নব; ২৪আর আমার

াধ েল উঠেব এবং আিম তামােদরেক তেরায়াল িদেয় হত া

করব, তােত তামােদর ীরা িবধবা হেব এবং তামােদর স ােনরা

িপতাহীন হেব। ২৫ যিদ তুিম আমার লাকেদর মেধ তামােদর

িনেজর জািতর মেধ এমন কাউেক টাকা ধার দাও, তেব তার কােছ

তামরা দ হীতার মেতা হেয়া না অথবা তামরা তার উপের দ

চািপেয় িদেয়া না। ২৬ যিদ তুিম িনেজর িতেবশীর পাষাক ব ক

রাখ, তেব য অ যাওয়ার আেগ তা িফিরেয় িদও; কারণ তা তার

একমা আ াদন, ২৭এটা তার গােয়র একমা পাষাক; স আর

িকেসর উপর শােব? আর যখন স আমার কােছ কাঁদেব, আিম তার

কা া নব, কারণ আিম দয়াল।ু ২৮ তুিম আমােক অথাৎ ঈ রেক

িধ ার দেব না এবং তামার লাকেদর অধ েক অিভশাপ িদও না।

২৯ তামার পাকা ফসল ও া ারস অপণ করেত দরী কােরা না।

তামার থমজাত পু েদর অবশ ই আমােক দেব। ৩০ তামার গ

ও ভড়া সমে ও সই প কােরা; কারণ তা সাত িদন িনেজর মােয়র

সে থাকেব, িক ু আট িদেনর র িদন তুিম তা আমােক দেব। ৩১

আর তামরা আমার জ পিব লাক হেব; তরাং ে পেড় থাকা

কােনা িবদীণ মাংস খােব না; পিরবেত তা েরর কােছ ছুঁেড় ফেল

দেব।

২৩ তুিম কারও িব ে িমথ া সা ী িদও না; অসৎ সা ী হেয় ু

লােকর সাহায কােরা না। ২ তুিম খারাপ কাজ করেত জনতার

অ সরণকারী হেয়া না এবং িবচাের অ ায় করার জ জনতার প

হেয় িতবাদ কােরা না। ৩ তুিম গিরবেদর িবচােরর িদেনর তার

প পাত কিরও না। ৪ যিদ তামার শ র গ অথবা গাধােক অ

পেথ যেত দখ তেব তুিম অবশ ই তার কােছ তােক িনেয় যােব।

৫ যিদ তুিম য তামােক ঘণৃা কের তার গাধােক ভােরর নীেচ পেড়

যেত দখ, তােক ভার মু করেত ই া না হয়, তা সে ও তুিম

অবশ ই তার গাধার সে তােক সাহায করেব। ৬ গিরব িতেবশীর

িবচাের তার িত অ ায় কােরা না। ৭ িমথ া িবষেয় দাষােরাপ
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করেত অ েদর সে যাগ িদও না এবং িনেদাষ অথবা ধাি কেক

হত া কােরা না, কারণ আিম লাকেক িনেদাষ করব না। ৮আর

তুিম ঘষু িনও না, কারণ ঘষু যারা দখেত পায় তােদর অ কের দয়

এবং ধািমক লাকেদর কথা িল িবপেথ িনেয় যায়। ৯আর তুিম

িবেদশীেদর উপর িনযাতন কােরা না; যেহতু তামরা িবেদশীেদর

দয় জান, কারণ তামরাও িমশর দেশ িবেদশী হেয় িছেল। ১০

তুিম িনেজর মািটেত ছয় বছর ধের বীজ বপন কােরা এবং উৎপ

শস সং হ কােরা। ১১ িক ু স ম বছের তােক িব াম িদও, ফেল

রেখা; তােত তামােদর মেধ দির রা খেত পােব, আর তারা যা

অবিশ রােখ, তা বেনর প রা খােব এবং তামার আ ুর েতর

ও িজতগােছর িবষেয়ও সই প কােরা। ১২ তুিম ছয় িদন ধের

িনেজর কাজ কােরা, িক ু স ম িদেনর তুিম অবশ ই িব াম কােরা;

যন তামার গ ও গাধা িব াম পায় এবং তামার দাসীর ছেল

ও িবেদশীরা িব াম িনেত পাের ও াণ জড়ুােত পাের। ১৩আিম

তামােদরেক যা যা বললাম তার সকল িবষেয় সাবধান থেকা; অ

দবতােদর নাম উে খ কােরা না, তামােদর মখু থেক যন তােদর

নাম শানা না যায়। ১৪ তুিম বছের িতন বার আমার জ উৎসব

করার উে েশ যা া কােরা। ১৫ তুিম খািমর িবহীন িটর উৎসব

পালন কােরা; যমন আিম তামােক আ া িদেয়িছ, সাত িদন খািমর

িবহীন িট ভাজন কােরা, সই িনধািরত িদেনর, আবীব মােস তুিম

আমার সামেন উপি ত হেব, কারণ এই মােস তুিম িমশর দশ থেক

বর হেয় এেসিছেল। িক ু তুিম খািল হােত আমার কােছ আসেব

না। ১৬আর তুিম শস ছদেনর উৎসব, অথাৎ তামার পির েম

ে যা যা বেুনছ, তার থম ফেলর উৎসব পালন কােরা। আর

বৎসেরর শেষ থেক ফল সং হ করার িদেনর ফল স েয়র

উৎসব পালন কােরা। ১৭ বছের িতন বার তামার সব পু েষরা

ভু সদা ভুর সামেন অবশ ই উপি ত হেব। ১৮ তুিম বিলর র

খািমরযু িজিনেসর সে আমােক উৎসগ কােরা না; আর আমার

উৎসব স কীয় মদ সম রাি থেক সকাল পয না থা ক। ১৯
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তামার জিমর থম ফেলর অি মাংশ তামার ঈ র সদা ভুর ঘের

এেনা। আর তামরা ছাগল ছানােক তার মােয়র েধর সে রা া

কােরা না। ২০ দখ, পেথর মেধ তামােক র া করেত এবং আিম

য জায়গা ত কেরিছ, সই জায়গায় তামােক িনেয় যেত তামার

আেগ আেগ এক দূত আিম পািঠেয় িদেয়িছ। ২১তাঁর িত সাবধান

থেকা এবং তাঁর রেব মা কােরা, তাঁর অসে াষ জ াইও না; কারণ

িতিন তামােদর অধ সকল মা করেবন না; কারণ তাঁর দেয়

আমার নাম রেয়েছ। ২২ িক ু যিদ তুিম িন ই তাঁর রেব মা কর

এবং আিম যা যা বিল স সম কর, তেব আিম তামার শ েদর

শ হব এবং তামার িত ীেদর িত ী হব। ২৩ কারণ আমার

দূত তামার আেগ আেগ যােবন এবং ইেমারীয়, িহ ীয়, পিরষীয়,

কনানীয়, িহ ীয় ও িযবষূীেয়র দেশ তামােক িনেয় যােবন; আর

আিম তােদরেক ংস করব। ২৪ তুিম তােদর দবতােদর কােছ মাথা

িনচু কের ণাম কােরা না ও তারা যা কের তা কােরা না; িক ু

তােদরেক পেুরাপিুরভােব ছুঁেড় ফেল িদও এবং তােদর পাথেরর

িল ভেঙ ফেলা। ২৫ তামরা িনেজেদর ঈ র সদা ভুর অথাৎ

আমােক সবা কােরা; যিদ তামরা তা কর, তােত আিম তামার

িট ও জেল আশীবাদ করব এবং আিম তামার মধ থেক রাগ দূর

করব। ২৬ তামার দেশ কারও গভপাত হেব না এবং কউ ব া

হেব না; আিম তামার আয়রূ পিরমাণ বশী করব। ২৭আিম তামার

আেগ আেগ আমার িবষেয় ভয় দব এবং তুিম য সব জািতর কােছ

যােব তােদরেক আঘাত করব ও তামার শ েদরেক তামার থেক

িফিরেয় দব। ২৮আরআিম তামার আেগ আেগ ভীম ল পাঠাব;

যারা িহ ীয়, কনানীয় ও িহ ীয়েক তামার সামেন থেক বর কের

দেব। ২৯ িক ু দশ যন ংেসর জায়গা না হয় ও তামার িব ে

ব প র সংখ া যন বশী না হয়, এই জ আিম এক বৎসের

তামার সামেন থেক তােদরেক তািড়েয় দব না। ৩০ পিরবেত, তুিম

য পয এিগেয় িগেয় দশ অিধকার না কর, তত ণ তামার সামেন

থেক তােদরেক আে আে তািড়েয় দব। ৩১আর সূফসাগর থেক
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ফরাৎ নদী পয এবং ম ভূিম থেক ইউে িটস নদী পয তামার

সীমানা িনধারণ করব; কারণ আিম সই দেশর বসবাসকারীেদর

তামার হােত সমপণ করব এবং তুিম তামার সামেন থেক তােদরেক

তািড়েয় দেব। ৩২ তােদর সে অথবা তােদর দবতােদর সে

কােনা িনয়ম িঠক করেব না। ৩৩ তারা তামার দেশ বাস করেব না,

না হেল তারা আমার িব ে তামােক পাপ করােব; কারণ যিদ তুিম

তােদর দবতােদর সবা কর, তেব তা অবশ তামার জ ফাঁেদর

মত হেব।

২৪তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, তুিম, হােরাণ, নাদব, অবীহূ

এবং ই ােয়েলর াচীনবেগর স র জন, “ তামরা আমার কােছ এেসা

এবং দূর থেক আমােক ণাম কর। ২ কবল মািশ সদা ভুর

কােছ আসেত পাের, িক ু অ রা কােছ আসেব না; আর লােকরা

তার সে উপের উঠেব না।” ৩ তখন মািশ এেস লাকেদরেক

সদা ভুর সব বাক ও সব শাসেনর কথা বলেলন, তােত সব লাক

একসে উ র িদেয় বলল, “সদা ভু য য কথা বলেলন, আমরা

সবই পালন করব।” ৪ পের মািশ সদা ভুর সব বাক িলখেলন এবং

সকােল উেঠ পবেতর তেল এক য েবিদ ও ই ােয়েলর বােরািট

বংশা সাের বােরািট তরী করেলন। ৫ আর িতিন ই ােয়ল

স ানেদর যবুকেদরেক পাঠােলন তারা সদা ভুর উে েশ হােমর

জ ও ম েলর জ বিল েপ ষাঁড়েদরেক বিলদান করল। ৬ তখন

মািশ তার অেধক র িনেয় থালায় রাখেলন এবং অেধক র বিদর

উপের িছিটেয় িদেলন। ৭আর িতিন িনয়ম বইিট িনেয় লাকেদর

কােছ উ ের পড়েলন; তােত তারা বলল, “সদা ভু যা যা বলেলন,

আমরা সবই পালন করব ও বাধ হব।” ৮ পের মািশ সই র িনেয়

লাকেদর উপের িছিটেয় িদেয় বলেলন, দখ, এই হেলা িনয়েমর র ,

যা সদা ভু তামােদর সে এই সব বাক স ে ি র কেরেছন। ৯

তখন মািশ ও হােরাণ, নাদব, ও অবীহূ এবং ই ােয়েলর াচীনেদর

মধ থেক স র জন পবেত চেল গেলন; ১০আর তারা ই ােয়েলর

ঈ রেক দখেলন; তাঁর চরণতেলর জায়গা নীলকা মিণ িদেয় তরী
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িশলা েরর কায এবং আকােশর মতই িনমল িছল। ১১আর ঈ র

রােগ ই ােয়েলর অধ েদর উপের হাত রাখেলন না, বরং তারা

ঈ রেক দশন করেলন এবং তারা খেলন ও পান করেলন। ১২আর

সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম পবেত আমার কােছ উেঠ এেসা

এবং এই জায়গায় থাক, তােত আিম িট পাথেরর ফলক এবং আমার

লখা ব ব া ও আেদশ তামােক দব, যন তুিম লাকেদর িশ া

িদেত পার।” ১৩ পের মািশ ও তাঁর পিরচারক িযেহাশয়ূ উঠেলন এবং

মািশ ঈ েরর পবেত উঠেলন। ১৪আর িতিন াচীনেদর বলেলন,

“আমরা যত ণ না তামােদর কােছ িফের না আিস, তত ণ তামরা

আমােদর অেপ ায় এই জায়গায় থাক; আর দখ, হােরাণ ও হূর

তামােদর কােছ থাকেলন; যিদ কারও কান িববাদ থােক তেব স

তােদর কােছ যাক।” ১৫ তরাং মািশ যখন পবেত উঠেলন তখন

পবত মেঘ ঢাকা িছল। ১৬আর সীনয় পবেতর উপের সদা ভুর

তাপ অবি িত করিছল এবং ওটা ছয় িদন মেঘ ঢাকা িছল; পের

স ম িদেনর িতিন মেঘর মধ থেক মািশেক ডাকেলন। ১৭আর

ই ােয়লীয়েদর চােখ সদা ভুর তাপ পবতশেৃ াসকারী আ েনর

মত কািশত হল। ১৮আর মািশ মেঘর মেধ েবশ কের পবেত

উঠেলন। মািশ চি শ িদন ও চি শ রাত সই পবেত িছেলন।

২৫পের সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ তুিম ই ােয়লেদরেক আমার

জ উপহার সং হ করেত বল; দেয়র ই া থেক য িনেবদন

কের, তার থেক তামরা আমার জ সই উপহার হণ কােরা। ৩

এই সব উপহার তােদর থেক হণ করেব; সানা, পা, া ; নীল,

৪ ব েন ও লাল এবং সাদা মসীনা সূ ও ছাগেলর লাম ৫ ও রে র

রেঙর ভড়ার চামড়া, েকর চামড়া ও িশটীম কাঠ; ৬ দীেপর জ

তল এবং অিভেষেকর জ তেলর ও গ ধেূপর জ গ ব ; ৭

এবং এেফােদর ও বকুপাটার জ গােমদ মিণ এবং ভৃিত মলূ বান

পাথর লাগােনা হেব। ৮আর তারা আমার জ এক ধ ধাম তরী

ক ক, তােত আিম তােদর মেধ বাস করব। ৯আবােসর ও তার সব

িজিনেসর য আদশ আিম তামােক দখাই, সই অ সাের তামরা
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সবই করেব। ১০তারা িশটীম কােঠর এক িস ক তরী করেব; তা

আড়াই হাত দঘ , দড় হাত ও দড় হাত উঁচু হেব। ১১ পের

তুিম খাঁিট সানা িদেয় তা মেুড় দেব; তার িভতর ও বাইের সানা

িদেয় মড়ুেব এবং তার উপের চারিদেক সানার পাত িদেয় িকনারা

গেড় দেব। ১২আর তার জ সানার চারিট কড়া ছাঁেচ ঢেল তার

চার পায়ােত লাগােব; তার এক পােশ িট কড়া ও অ পােশ ই

কড়া থাকেব। ১৩আর তুিম িশটীম কােঠর িট বহন দ কের সানা

িদেয় মড়ুেব। ১৪আর িস ক বেয় িনেয় যাবার জ ঐ বহন দ

িস েকর ই পােশ কড়ােত লাগেব। ১৫ সই বহন দ িস েকর

কড়ােত থাকেব, তা থেক বর করা হেব না। ১৬আর আিম তামােক

য সা প দব, তা ঐ িস েক রাখেব। ১৭ পের তুিম খাঁিট সানা

িদেয় আড়াই হাত দঘ ও দড় হাত পাপাবরণ তরী করেব। ১৮

আর তুিম সানার িট ক ব তরী করেব; পাপাবরেণর িট মড়ুােত

িপটান কাজ িদেয় তােদর তরী করেব। ১৯এক মড়ুােত একিট ক ব

ও অ মড়ুােত অ ক ব, পাপাবরেণর িট মড়ুােত তার সে অখ

ই ক ব করেব। ২০আর সই িট ক ব উেধ পাখনা িব ার কের

ঐ পাখনা িদেয় পাপাবরণেক আ াদন করেব এবং তােদর মখু এেক

অপেরর িদেক থাকেব, ক বেদর দিৃ পাপাবরেণর িদেক থাকেব।

২১ তুিম অবশ ই এই পাপাবরণ সই িস েকর উপের রাখেব এবং

আিম য সা প তামােক দব তা তুিম অবশ ই ঐ িস েকর মেধ

রাখেব। ২২আর আিম সই জায়গায় তামার সে দখা করব এবং

পাপাবরেণর উপেরর অংশ থেক, সা িস েকর উপের ি ত ই

ক েবর মধ থেক তামার সে কথা বেল ই ােয়ল স ানেদর িত

আমার সব আ া তামােক জানাব। ২৩আর তুিম িশটীম কােঠর

এক মজ তরী করেব; তা ই হাত ল া, এক হাত ও দড় হাত

উঁচু হেব। ২৪আর খাঁিট সানায় তা মেুড় দেব এবং তার চারিদেক

সানার পাত িদেয় তরী কের দেব। ২৫আর তার চারিদেক চার

আ ুল পিরমােণ একিট কােঠর কাঠােমা করেব এবং পােশর কাঠােমার

চারিদেক সানার পাত িদেয় তরী কের দেব। ২৬আর সানার চারিট
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কড়া কের চারিট পায়ার চার কােণ রাখেব। ২৭ টিবল বেয় িনেয়

যাবার জ বহন দে র ঘর হবার জ ঐ কড়া পােশর কাঠােমার

কােছ থাকেব। ২৮আর ঐ টিবল বহন করার জ িশটীম কােঠর

িট বহন দ কের তা সানা িদেয় মেুড় দেব। ২৯আর টিবেলর

থালা, চামচ, কলসী ও ঢালার জ বািট তরী করেব; এই সব খাঁিট

সানা িদেয় তরী করেব। ৩০আর তুিম সই টিবেলর উপের আমার

সামেন িনয়িমতভােব দশন িট রাখেব। ৩১আর তুিম খাঁিট সানার

একিট বািত তরী করেব; পটান কােজর সই বািত তরী

করা হেব; তার িড়, শাখা, গালাধার, কলকা ও ফুল তার সে অখ

হেব। ৩২ বািত ে র এক পাশ থেক িতনিট শাখা ও বািত ে র

অ পাশ থেক িতনিট শাখা, এই ছয়িট শাখা তার পাশ থেক িনগত

হেব। ৩৩একিট শাখায় বাদামফুেলর মেতা িতনিট গালাধার, এক

কলকা ও একিট ফুল থাকেব এবং অ শাখায় বাদামফুেলর মেতা

িতন গালাধার, এক কলকা ও একিট ফুল থাকেব; বািত থেক

িনগত ছয়িট শাখায় এইরকম হেব। ৩৪ বািত ে বাদামফুেলর

মেতা চার গালাধার, ও তােদর কলকা ও ফুল থাকেব। ৩৫আর

বািত ে র য ছয়িট শাখা িনগত হেব, তােদর একিট শাখা িটর

নীেচ তার সে অখ এক কলকা ও অপর শাখা িটর নীেচ তার

সে অখ এক কলকা থাকেব। ৩৬ কলকা ও শাখা সবই তার সে

অখ হেব; সবই পটােনা খাঁিট সানার একই িজিনস হেব। ৩৭আর

তুিম বািত এবং সাতিট দীপ তরী করেব এবং লােকরা সই

সব দীপ ালােল তার সামেন আেলা হেব। ৩৮আর তার িচমিট

ও িল খাঁিট সানা িদেয় তরী করেত হেব। ৩৯এই বািত

এবং ঐ সব িজিনসপ এক তাল (35 িকেলা াম) পিরমােণ খাঁিট

সানা িদেয় তরী করা হেব। ৪০ দেখা, পবেত তামােক এই সেবর

যরকম আদশ দখান হেয়িছল, সই রকম সবই কােরা।

২৬আর তুিম দশিট পদা িদেয় একিট পিব সমাগম তাঁবু তরী

করেব; স িল পাকান সাদা মসীনা এবং নীল, ব েন ও লাল েতা

িদেয় তরী করেব; সই পদা িল িনপণু ক বেদর আকৃিত থাকেব।
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২ িতিট পদার দঘ আটাশ হাত ও িতিট পদা ে চার হাত হেব;

সব পদার পিরমাণ সমান হেব। ৩আর পাঁচিট পদার পর র যু

থাকেব এবং অ পাঁচিট পদা পর র যু থাকেব। ৪আর জাড়ার

জায়গায় থমিটর শেষ পদার মড়ুােত নীলসূেতার হূেকর ঘর তরী

কের দেব এবং জাড়ার জায়গার ি তীয়িটর শেষ পদার মড়ুােতও

সরকম করেব। ৫ থম পদােত প াশ হূেকর ঘর তরী কের দেব

এবং জাড়ার জায়গায় ি তীয় পদার মড়ুােতও প াশ হূেকর ঘর তরী

কের দেব; সই িট হূেকর ঘর এেক অে র স খুীন হেব। ৬আর

প াশ সানার হূক তরী কের হূেকর ঘের পদা িল পর র যু ;

তােত তা একই সমাগম তাঁবু হেব। ৭আর তুিম সমাগম তাঁবরু উপের

ঢাকার জ ছাগেলর লাম িদেয় পদা িল তরী করেব, এগারিট

পদা তরী করেব। ৮ েত কিট পদার দঘ ি শ হাত ও েত কিট

পদা ে চার হাত হেব; এই এগারতম পদাও একই পিরমােণর

হেব। ৯ পের পাঁচিট পদা এেক অপেরর সে জাড়া িদেয় আলাদা

কের রাখেব, অ ছয়িট পদাও আলাদা কের রাখেব এবং এেদর

ছয়তম পদা ি ন কের সমাগম তাঁবরু সামেন রাখেব। ১০ আর

জাড় জায়গায় থম পদার শষ মড়ুােত প াশ হূেকর ঘর তরী

কের দেব এবং সংযু ব ি তীয় পদার মড়ুােতও প াশ হূেকর

ঘর তরী কের দেব। ১১ পের িপতেলর প াশিট হূক তরী কের

হূেকর ঘের তা ঢুিকেয় তাঁবু সংযু করেব; তােত তা একই তাঁবু হেব;

১২ সমাগম তাঁবরু পদার বশী অংশ, অথাৎ য অেধক পদার বশী

অংশ থাকেব, তা সমাগম তাঁবরু িপছন িদেক ঝুেল থাকেব। ১৩আর

সমাগম তাঁবরু পদার দঘ য অংশ তার একপােশ এক হাত, ও অ

পােশ এক হাত বশী থাকেব, তা ঢেক রাখার জ সমাগম তাঁবরু

উপের উভয় পােশ ঝুেল থাকেব। ১৪ পের তুিম তাঁবরু জ র

বেণর ভড়ার চামড়ার এবং অ একিট র চামড়ার ছাদ তরী

করেব। ১৫ পের তুিম সমাগম তাঁবরু জ িশটীম কােঠর দাঁড় করােনা

ত া তরী করেব। ১৬ েত ক ত ার দঘ দশ হাত ও ে দড়

হাত হেব। ১৭ েত ক ত ার এেক অপেরর সংযু িট কের পায়া
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থাকেব; এই ভােব সমাগম তাঁবরু সব ত া িল তরী করেব। ১৮

সমাগম তাঁবরু জ ত া তরী করেব, দি ণিদেকর দি ণ পােশর

জ িড়িট ত া তরী করেব। ১৯আর সই িড়তম ত ার নীেচ

চি শিট পার িভি তরী কের দেব; এক ত ার নীেচ তার ই

পায়ার জ িট িভি এবং অ অ ত ার নীেচও তােদর িট

কের পায়ার জ িট কের িভি হেব। ২০আবার সমাগম তাঁবরু

ি তীয় পােশর জ উ রিদেক িড়িট ত া তরী করেব; ২১আর

সই িলর জ পার চি শিট িভি ; এক ত ার নীেচ িট িভি

ও অ ত া িলর নীেচও িট কের িভি ; ২২আর সমাগম তাঁবরু

িপছেনর অংেশর পি ম িদেকর জ ছয়িট ত া করেব। ২৩আর

তাঁবরু সই িপছেনর অংেশর িট কােণর জ িট ত া করেব। ২৪

সই িট ত ার নীেচ জাড়া হেব এবং সইভােব উপেরর অংেশও

থম কড়ার কােছ জাড় হেব; এই ভােব িপছেনর উভয় কােণই হেব;

তা িট কােণর জ হেব। ২৫ সখােন অবশ ই আটিট ত া থাকেব

এবং স িল পার িভি ষালটী হেব; এক ত ার নীেচ িট িভি ,

ও অ ত ার নীেচ িট িভি থাকেব। ২৬আর তুিম িশটীম কােঠর

িখল তরী করেব, ২৭ সমাগম তাঁবরু এক পােশর ত ােত পাঁচিট িখল

ও সমাগম তাঁবরু অ পােশর ত ােত পাঁচিট িখল এবং সমাগম

তাঁবরু পি ম িদেকর িপছেনর িদেকর ত ােত পাঁচিট িখল দেব। ২৮

এবং মাঝখােনর িখল ত া িলর মাঝখান িদেয় এক া থেক

অ া পয যােব। ২৯আর ঐ ত া িল সানা িদেয় মেুড় দেব

এবং িখেলর ঘর হবার জ সানার কড়া গড়েব এবং িখল িল সানা

িদেয় মেুড় দেব। ৩০ সমাগম তাঁবরু জ য পিরক না পবেত

তামােক দখান হেয়িছল, সই অ সাের তা াপন করেব। ৩১আর

তুিম নীল, ব েন ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা সূেতা িদেয় এক

পদা তরী করেব; তা িশে র কাজ হেব, তােত ক বেদর আকৃিত

থাকেব। ৩২ তুিম তা সানায় মড়ুান িশটীম কােঠর চার ে র উপের

খাটােব; স িলর আঁকড়া সানা িদেয় হেব এবং স িল পার চারিট

িভি র উপের বসেব। ৩৩আর হূক িলর নীেচ পদা খািটেয় দেব
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এবং সখােন পদার িভতের সা িস ক আনেব এবং সই পদা ও

অিত পিব ান থেক পিব ানেক আলাদা কের রাখেব। ৩৪আর

অিত পিব জায়গায় সা ‐িস েকর উপের পাপাবরণ রাখেব। ৩৫

আর পদার বাইের মজ রাখেব ও টিবেলর সামেন সমাগম তাঁবরু

পােশ, দি ণিদেক বািতদািন রাখেব এবং উ রিদেক টিবল রাখেব।

৩৬আর সমাগম তাঁবরু ফটেকর জ নীল, ব েন, লাল ও পাকান

সাদা মসীনা েতা তরী িশ ীেদর করা একিট পদা তরী করেব।

৩৭আর সই পদার জ িশটীম কােঠর পাঁচিট তরী কের সানায়

মেুড় দেব, ও সানা িদেয় তার আঁকড়া তরী করেব এবং তার জ

িপতেলর পাঁচ িভি ঢালেব।

২৭আর তুিম িশটীম কাঠ িদেয় দেঘ পাঁচ হাত ও ে পাঁচ হাত

বিদ তরী করেব। সই বিদ চারেকাণা এবং িতন হাত উঁচু হেব। ২

আর তার চার কােণর উপের িশং তরী করেব, সই বিদর িশং িল

একসে ই থাকেব এবং তুিম সটা া িদেয় মেুড় দেব। ৩আর

তার ছাই নবার জ হাঁড়ী তরী করেব এবং তার হাতা, বািট, ি শলূ

ও আ ন রাখার পা তরী করেব; তার সব পা া িদেয় তরী

করেব। ৪আর বিদর জ জােলর মত াে র এক ঝাঁঝরী তরী

করেব এবং সই ঝাঁঝরীর উপের চার কােণ াে র চারিট বালা

তরী করেব। ৫এই ঝাঁঝরীিট বিদর বেড়র নীেচর িদেক রাখেব

এবং ঝাঁঝরী বিদর মাঝখান পয থাকেব। ৬আর বিদর জ

িশটীম কােঠর বহন দ তরী করেব ও তা া িদেয় মেুড় দেব।

৭আর বালার মেধ ঐ বহন‐দ দেব এবং বিদিট বহেনর িদন

তার ই পােশ সই বহন‐দ অবশ ই থাকেব। ৮ তুিম অবশ ই

বিদিট ফাঁপা করেব ও ত া িদেয় তরী করেব; পবেত তামােক

যরকম দখান হেয়িছল, তুিম সই রকম ভােব তা তরী করেব।

৯আর তুিম সমাগম তাঁবরু জ ওঠান তরী করেব; দি ণ পােশর

দি ণিদেক পাকান সাদা মসীনা েতার তরী পদা থাকেব; তার এক

পােশর দঘ এক শত হাত হেব। ১০তার িড়িট ও িড়িট িভি

াে র হেব এবং ে র আঁকড়া ও শলাকা িল পার হেব। ১১
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সই প উ র পােশ একশ হাত ল া পদা হেব, আর তার িড়িট

ও িড়িট াে র িভি হেব এবং ে র আঁকড়া ও শলাকা

িল পার হেব। ১২আর উঠােনর ে র জে পি মিদেক প াশ

হাত পদা ও তার দশিট ও দশিট িভি হেব। ১৩আর উঠানিট

অবশ ই ল ায় পূ পােশর পূ িদেক প াশ হাত হেব। ১৪ ফটেকর

এক পােশর জ ল ায় পেনর হাত পদা, িতনিট ও িতনিট িভি

হেব। ১৫আর অ পােশর জ ও পেনর হাত ল া পদা হেব। আর

তােদর অবশ ই িতনিট ও িতনিট িভি থাকেব। ১৬আর উঠােনর

ফটেকর জ নীল, ব েন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূেতা িদেয়

িশ ীর হােত করা িড় হাত একিট পদা হেব। তােত অবশ ই চারিট

ও চারিট িভি থাকেব। ১৭ উঠােনর চািরিদেকর িল পার

শলাকােত ব হেব ও স িলর আঁকড়া পার ও াে র িভি হেব।

১৮ উঠােনর দঘ একেশা হাত, সব জায়গায় প াশ হাত এবং

উ তায় পাঁচ হাত হেব, সব িল পাকান সাদা মসীনা েতা িদেয়

করা হেব ও তােত াে র িভি হেব। ১৯ সমাগম তাঁবরু িভতের

ব ব ত সব িজিনস িল ও তাঁবরু সম গাঁজ এবং উঠােনর সম

গাঁজ াে র হেব। ২০আর তুিম অবশ ই ই ােয়েলর স ানেদর এই

আেদশ করেব, যন তারা আেলার জ পশাই করা িজতেতল তামার

কােছ আেন, যােত সবিদন দীপ ালান থােক। ২১আর সমাগম

তাঁবেুত সা িস েকর সামেনর পদার বাইের হােরাণ ও তার ছেল

স া থেক সকাল পয সদা ভুর সামেন তা তরী রাখেব; এটা

ই ােয়েলর স ানেদর বংশপর রায় পালেনর িচরকালীন ব ব া।

২৮আর তুিম আমার যাজক িহসােব ই ােয়েলর স ানেদর মেধ

থেক তামার ভাই হােরাণেক ও তার সে তার ছেলেদর িনেজর

কােছ উপি ত করেব; হােরাণ এবং হােরােণর ছেল নাদব, অবীহূ,

ইলীয়াসর ও ঈথামরেক উপি ত করেব। ২ আর তামার ভাই

হােরােণর জ , আমার উে েশ গৗরব ও শাভার জ তুিম পিব

পাশাক তরী করেব। ৩আরআিম যােদরেক ােনর আ ায় পণূ

কেরিছ, সই সম ানী লােকেদরেক বল, যন আমার সবা করার
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জ যাজক িহসােব হােরাণেক পিব করেত তারা তার পাশাক তরী

কের। ৪ এই সব পাশাক তারা তরী করেব; বকুপাটা, এেফাদ,

পির দ, বানা পাশাক, পাগিড় ও কামরব নী; আমার যাজক

িহসােব সবা করার উে েশ তারা তামার ভাই হােরােণর ও তার

ছেলেদর জ পিব পাশাক তরী করেব। ৫ তারা সানা এবং

নীল, ব েন ও লাল এবং সাদা মসীনা েতা নেব। ৬আর তারা

সানা এবং নীল, ব েন ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা েতায়

দ কািরগর িদেয় এেফাদ তরী করেব। ৭ তার ই কাঁেধ এেক

অপেরর সােথ যু িট িফতা থাকেব। ৮ তা বাঁধবার জ ভােব

বানা কামরব নী এেফােদর মত হেত হেব, তা তার সে অখ

এবং সই পাশােকর সমান হেব; অথাৎ ণ, নীল, ব েন ও লাল

এবং পাকান সাদা মসীনা সূেতা িদেয় তরী হেব। ৯ পের তুিম ই

গােমদক মিণ িনেয় তার উপের ই ােয়লীয়েদর নাম খাদাই করেব।

১০ তােদর জ অ যায়ী নাম অ সাের ছয়িট নাম একিট পাথেরর

উপের অবশ ই থাকেব, ও অবিশ ছয়িট নাম অ পাথেরর উপের

হেব। ১১ িশ কাজ ও মু া খাদাইেয়র মত সই িট পাথেরর উপের

ই ােয়েলর বােরািটর ছেলর নাম খাদাই করা হেব। তামরা অবশ ই

পাথর িল সানার িব িন করা িশকল িদেয় আঁটিকেয় দেব। ১২

আর ই ােয়লীয়েদর সদা ভুেক রণ করার জ মিণ েপ তুিম

সই িট পাথর এেফােদর ই কাঁেধর িফতােত দেব; তােত হােরাণ

রণ করবার জ সদা ভুর সামেন িনেজর িট কাঁেধ তােদর নাম

বহন করেব। ১৩আর তুিম অবশ ই সানার কাজ করেব, ১৪এবং

খাঁিট সানা িদেয় পাকান িট পাতা‐কাটা মালার মত িশকল করেব

এবং সই পাকান িশকল িট অবশ ই যু করেব। ১৫আর িশ ীর

ারা কােয িবচার করার জ বকুপাটা তরী করেব; এেফােদর মত

কায়দায় করেব; সানা, নীল, ব েন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা

েতা িদেয় তা তরী করেব। ১৬এটা চারেকাণ ও ইভাগ িবিশ

হেব; এটার দঘ এক িবঘত ও এক িবঘত হেব। ১৭ আর

এিটর ওপের চার সাির মলূ বান মিণ লািগেয় তরী করেব; তার
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থম সািরেত অবশ ই চুণী, পীতমিণ ও মরকত; ১৮ ি তীয় সািরেত

অবশ ই প রাগ, নীলকা ও হীরক; ১৯ ততৃীয় সািরেত অবশ ই

পেরাজ, িয ও কটােহলা; ২০এবং চতুথ সািরেত বদূষ , গােমদক

ও সূয কা মিণ; এই িল িনেজর িনেজর সািরেত সানা িদেয়

লাগােনা হেব। ২১এই পাথর িল ই ােয়লীয়েদর বােরািট নামা যায়ী

সাজােনা হেব; এই িল একিট আংিটর উপর খাদাই করা েত ক

পাথের ঐ বােরা বংেশর জ এক এক ছেলর নাম থাকেব। ২২

আর তুিম খাঁিট সানা িদেয় বকুপাটার উপের পাতার আকৃিত মালার

মত পাকান িট িশকল তরী কের দেব। ২৩আর বকুপাটার ওপের

সানার িট বালা তরী কের দেব এবং অবশ ই বকুপাটার ই

মাথায় ঐ িট বালা বঁেধ বাঁেধ দেব। ২৪আর বকুপাটার ই াে

অবি ত িট বালার মেধ পাকান সানার ঐ িট িশকল রাখেব। ২৫

আর পাকান িশকেলর িট শষ া সই িট পাতা কাটা িশকেল

বঁেধ দেব। তারপর এেফােদর সামেন িট কাঁেধর িফতার উপের

ঐ িল লািগেয় দেব। ২৬ তুিম অবশ ই সানার িট বালা তরী

কের বকুপাটার ই মাথায় এেফােদর সামেনর িদেক িভতেরর অংেশ

রাখেব। ২৭ তুিম আরও িট সানার বলা তরী করেব এবং এেফােদর

ই কাঁেধর িফেতর নীেচ এেফােদর সামেনর অংেশ ভােব বানা

কামরব নীর উপের তা লািগেয় দেব। ২৮ তােত বকুপাটা যন

এেফােদর ভােব বানা কামরব নীর উপের থােক, এেফাদ

থেক যন খেস না পেড়, এই জ তারা সই বালােত নীল েতা

িদেয় এেফােদর বালার সে বকুপাটা বঁেধ রাখেব। ২৯ যখন হােরাণ

পিব জায়গায় যােব, তখন িতিন সদা ভুর সামেন সব িদন মেন কের

দবার জ স িবচােরর জ বকুপাটােত ই ােয়েলর বােরািট ছেলর

নাম িনেজর দেয়র উপের বহন করেব। ৩০আর িবচােরর জ

সই বকুপাটায় তুিম ঊরীম ও তু ীম [দীি ও িস তা] দেব; তােত

হােরাণ যখন সদা ভুর সামেন যােব, তখন হােরােণর দেয়র উপের

সই িবচােরর জ বকুপাটা থাকেব এবং হােরাণ সদা ভুর সামেন

ই ােয়লীয়েদর িবচােরর বকুপাটািট সবিদন িনেজর দেয়র উপের
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বহন করেব। ৩১আর তুিম এেফােদর সব পির দ নীল রেঙর করেব।

৩২ তার মাঝখােন মাথায় পরার জ একিট জায়গা থাকেব; গলার

সই জায়গার চারিদেক ত ু িদেয় িশ ীর কাজ করা পাড় থাকেব,

যােত এিট না ছঁেড়। ৩৩আর তুিম তার আঁচেলর চারধাের নীল,

ব েন ও লাল ডািলম করেব এবং তার চারিদেক মেধ মেধ সানার

ঘ টা থাকেব। ৩৪ঐ পাশােকর আঁচেলর চারধাের এক সানার ঘ টা

ও একিট ডািলম এবং এক সানার ঘ টা ও একিট ডািলম থাকেব।

৩৫আর হােরাণ পিরচয া করার জ সই পাশাক পরেব; তােত

স যখন সদা ভুর সামেন পিব জায়গায় েবশ করেব, ও সখান

থেক যখন বর হেব, তখন সই ঘ টার শ শানা যােব; এিট হেলা

যােত স না মের। ৩৬আর তুিম অবশ ই খাঁিট সানা িদেয় একিট

পাত তরী করেব এবং মু ার মত তার ওপের “সদা ভুর উেদেশ

পিব ” এই কথা খাদাই কের িলখেব। ৩৭ তুিম ওই পাতিট নীল েতা

িদেয় বঁেধ রাখেব; তা উ ীেষর উপেরর িদেক এবং সামেনর িদেক

থাকেব। ৩৮আর এিট অবশ ই হােরােণর কপােলর উপের থাকেব,

তােত ই ােয়লীয়রা িনেজেদর সব পিব দােন য সকল িজিনস িল

পিব করেব, হােরাণ সই সব পিব িজিনেসর অপরাধ সব িদন বহন

করেব। আর তােদর উপহার যােত সদা ভু হণ কের, সই জ এিট

সব িদন তার কপােলর উপের থাকেব। ৩৯আর তুিম িচি ত সাদা

মসীনা েতা িদেয় অ রি ণী বনুেব এবং তুিম সাদা মসীনা েতা

িদেয় উ ীষ তরী করেব; তুিম কামরব নীর মত একই িজিনস িদেয়

িশ কাজ করেব। ৪০আর হােরােণর ছেলেদর জ অ র ার

পাশাক ও কামরব নী তরী করেব এবং চমৎকার ও স ােনর জ

িশেরাভূষণ কের দেব। ৪১আর তুিম তামার ভাই হােরাণ ও তার

সে তার ছেলেদর গােয় সই সব পাশাক পরােব। তুিম তােদর

অিভেষক করেব এবং তােদরেক পিব কের আমার জ সংর ণ

করেব, যােত তারা যাজেকর কাজ কের আমােক সবা কের। ৪২ তুিম

তােদর উল তা আ াদন করার জ কামর থেক উ পয মসীনা

েতার জাি য়া তরী করেব। ৪৩আর যখন হােরাণ ও তার ছেলরা
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সমাগম তাঁবেুত ঢুকেব অথবা পিব ােন সবা কাজ করার জ

বিদর কােছ যােব তখন তারা এই পাশাক অবশ ই পরেব, যােত

তারা কােনা অপরাধ বেয় না মের যায়। এটা একটা হােরাণ ও তার

পরবতী বংেশর জ িচরকােলর ব ব া হেব।

২৯আর তুিম এই সব কাজ িল তােদরেক পিব করার জ তােদর

িত করেব; যােত তারা যাজক হেয় আমােক সবা কের। িনেদাষ

একিট পু ষ গ এবং িট ভড়া নাও; ২আর খািমর িবহীন িট,

তল মশােনা খািমর িবহীন িপেঠ ও তল মাখােনা খািমর িবহীন

স চাকলী। এই সব িল গেমর ময়দা িদেয় তরী করেব; ৩ তুিম

স িল একিট ডািলেত রাখেব, আর সই িল ডািলেত কের আনেব

এবং সই গ ও িট ভড়ার সে উপহার দেব। ৪ আর তুিম

হােরাণ ও তার ছেলেদরেক সমাগম তাঁবরু ফটেকর কােছ আনেব

এবং জল িদেয় হােরাণ ও তার ছেলেদরেক ান করােব। ৫আর

সই সব পাশাক িনেয় হােরাণেক পরােব, এেফােদর রাজেবশ,

এেফাদ ও বকুপাটা পরােব এবং তার চারিদেক এেফােদর বনুিন করা

কামরব নী িদেয় বাঁধেব। ৬আর তার মাথায় পাগিড় দেব, ও

পাগিড়র উপের পিব মু ট দেব। ৭ পের অিভেষেকর জ য তল

সই তল িনেয় তার মাথার উপের ঢেল দেব এবং এই ভােব তােক

অিভিষ করেব। ৮আর তুিম তার ছেলেদরেক অবশ ই আনেব

এবং তােদরেক অ র ক পাশাক পরােব। ৯আর তুিম হােরাণেক ও

তার ছেলেদরেক কামরব ন পরােব এবং তােদর মাথায় িশেরাভূষণ

বঁেধ দেব; তােত যাজেকর কাজ তােদর জ িচরকাল ব ব া হেয়

থাকেব। আর এই ভােব তুিম আমােক সবা করার জ হােরাণ ও তার

ছেলেদর পিব করেব। ১০ পের তামরা সকেল অবশ ই সমাগম

তাঁবরু সামেন সই গ িট আনেব এবং হােরাণ ও তার ছেলরা সই

গ িটর মাথায় হ াপণ করেব। ১১ তখন তুিম সমাগম তাঁবরু ফটেকর

সামেন ও সদা ভুর সামেন ঐ গ িট হত া করেব। ১২ পের গ িটর

র িকছুটা িনেয় আঙুল িদেয় বিদর িশেঙর উপের দেব এবং বিদর

িনেচর অংেশ বািক সব র ঢেল দেব। ১৩আর তার অে র উপের
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থাকা সব মদ ও যকৃেতর উপেরর অ া াবক ও িট মেট ও তার

অপেরর সব মদ িনেয় বিদেত পাড়ােব। ১৪ িক ু গ র মাংস ও

তার চামড়া ও গাবর তুিম িশিবেরর বাইের আ েন পিুড়েয় দেব;

এটাই হেব পােপর জ বিল। ১৫ পের তুিম একিট ভড়া আনেব এবং

হােরাণ ও তার ছেলরা সই ভড়ার মাথায় হ াপণ করেব। ১৬ তুিম

সই ভড়া হত া করেব। পের তার র িনেয় বিদর উপের এবং তার

চারিদেক িছিটেয় দেব। ১৭ পের তুিম ভড়ািট খ খ কের কাটেব

এবং তার অ ও পা ধােব এবং ঐ অ িল খ মাংস ও মাথার

সে রাখেব। ১৮ পের সম ভড়ািট বিদর ওপের পাড়ােব; এটাই

হেব আমার অথাৎ সদা ভুর উে েশ হামবিল, এটাই হেব আমার

উে েশ সৗরেভর জ এবং আমার জ আ ন িদেয় উপহার। ১৯

পের তুিম অ ভড়ািট নেব এবং হােরাণ ও তার ছেলরা অবশ ই

ঐ ভড়ার মাথায় হ াপণ করেব। ২০ পের তুিম সই ভড়া হত া

করেব এবং তার থেক িকছু র নেব। এই র িদেয় হােরােণর

ডান কােন ও তার ছেলেদর ডান কােন ও তােদর ডান হােতর বেুড়া

আ ুেলর উপের দেব এবং তােদর মহান ডান পােয়র পাতার উপের

দেব। তার পের বিদর উপের চািরিদেক র িছিটেয় দেব। ২১ পের

বিদর উপের থাকা র ও অিভেষেকর জ য তল তার থেক

িকছুটা িনেয় হােরােণর ওপের ও তার পাশােকর ওপের এবং তার

সে তার ছেলেদর ওপের ও তােদর পাশােকর ওপের িছিটেয়

দেব। তখন হােরাণ ও তার পাশাক এবং িঠক তার মেতাই তার

ছেলরা ও তােদর পাশাক পিব হেব এবং আমার জ সংরি ত

হেব। ২২ পের তুিম সই ভড়ার মদ, মাটা লজ ও অে র উপেরর

মদ যিট অ রেক ঢেক রােখ এবং িট মিটয়া ও তার উপেরর

মদ, িট ব ৃ ও তার উপেরর মদ এবং ডান উ নেব, কারণ সই

ভড়ািট হেলা আমার উে েশ যাজকেক পিব করার জ । ২৩ পের

তুিম সদা ভুর সামেন থাকা খািমর িবহীন িটর ডািল থেক একিট

িট ও তল িদেয় তরী একিট িপেঠ ও একিট িব ুট নেব; ২৪

তুিম হােরােণর হােত ও তার ছেলেদর হােত সই িল দেব। তারা
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স িল আমার সামেন অথাৎ সদা ভুর সামেন দালােব এবং অবশ ই

আমােক উপহার দেব। ২৫ পের তুিম তােদর হাত থেক সই খাবার

িনেয় সদা ভুর সামেন হাম বিলর জ বিদর উপের দ করেব;

এিট একিট িমি সৗরভ আমার জ উৎপ করেব। এ িল হেব

সদা ভুর উে েশ আ ন ারা উপহার। ২৬পের তুিম হােরােণর হােত

পিব করা ভড়ার বেুকর অংশ নেব এবং সদা ভুর সামেন দালােব

এবং আমােক উপহার দেব; তখন এিট তামার খাবার জ অংশ

হেব। ২৭ তুিম অবশ ই উপহােরর সই উি কৃত বেুকর অংশ এবং

উপহােরর সই ভড়ার উ আমার জ পিব করেব, হােরাণ ও তার

ছেলেদর হােত পিব করা ভড়ার য দালািয়ত বেুকর অংশ ও য

উ উপহার দওয়া হেয়েছ, তা তুিম পিব করেব। ২৮ মাংেসর এই

অংশ ই ােয়লীয়েদর থেক দওয়া হেয়েছ, তা হােরাণ ও তার বংেশর

জ িচরকাল অিধকারী হেয় থাকেব। কারণ এটাই হেলা ব ব ার

ারা সহভাগীতার উপহার; এটাই সদা ভুর উে েশ যাজকেদর জ

ই ােয়লীয়েদর থেক উপহার। ২৯আর হােরােণর পের তার পিব

পাশাক িল তার ছেলরা হণ করেব; আমার জ অিভেষক ও

পিব করার িদন তারা স িল পিরধান করেব। ৩০তার ছেলেদর

মেধ য তার পেদ যাজক হেব, য পিব জায়গায় সবা করেত

সমাগম তাঁবেুত েবশ করেব, স সই ব সাত িদন পরেব। ৩১ পের

তুিম সই যাজক িদেয় আমার জ পিব করা ভড়ার মাংস িনেয়

কান পিব ােন িস করেব। ৩২ হােরাণ ও তার ছেলরা সমাগম

তাঁবরু দরজার কােছ সই ভড়ার মাংস এবং ডািলেত থাকা সই িট

খােব। ৩৩আরআমার জ তােদরেক পিব করার জ য সব মাংস

এবং িট িদেয় ায়ি করা হল, তা তারা খােব; িক ু অ কান

লাক তা খােব না, কারণ তার অবশ ই স িল পিব ব মা করেব

ও আমার জ সংরি ত করেব। ৩৪আরআমার জ ঐ পিব করা

সই মাংস ও সই িট থেক যিদ সকাল পয িকছু অবিশ থােক,

তেব সই িল অবশ ই আ েন পিুড়েয় দেব; কউ স িল খােব

না, কারণ তা পিব ব ও আমার জ সংরি ত। ৩৫ এই ভােব
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আিম য তামােক এই সব আ া করলাম, সই অ সাের হােরাণ

ও তার ছেলেদর িত তুিম করেব; তুিম সাত িদেনর তােদরেক

আমার জ পিব করেব। ৩৬আর তুিম িতিদন ায়ি ে র জ

পােপর বিল েপ একিট কের পু ষ গ উৎসগ করেব এবং তুিম

ায়ি কের বিদেক পাপ মু করেব এবং পিব করার জ তা

অিভেষক করেব। ৩৭ তুিম সাত িদেনর বিদিটেক ায়ি করেব

এবং তা পিব করেব। তখন বিদিট অিত পিব হেব, আমার জ

সংরি ত হেব। যা িকছু বিদ শ করেব সিট একইরকম পিব

হেত হেব। ৩৮ তুিম সই বিদর উপের িতিদন একবছর বয়সী

ভড়ার বা া িট কের বিল উৎসগ করেব; ৩৯একিট ভড়ার বা া

সকােল উৎসগ করেব এবং অ বা ািট স ার িদন উৎসগ করেব।

৪০আর থম ভড়া বা ািটর সে িহেনর এক চতুথাংশ পষাই

করা িজত (অিলভ) তল মশােনা [ঐফা] পাে র দশ ভােগর এক

ভাগ ময়দা এবং পানীয় নেবেদ র কারণ িহেনর চতুথাংশ া ারস

দেব। ৪১ পের ি তীয় ভড়া বা ািট স ার িদন উৎসগ করেব এবং

সকােলর মত শষ এবং পানীয় নেবেদ র সে উৎসগ করেব। এ িল

সদা ভুর উে েশ এক িমি বাস উৎপ করেব এবং এিট আমার

জ আ েনর নেবদ বেল উৎসগ হেব। ৪২ এই িল তামােদর

বংশা েম িনয়িমত হামবিল। তুিম এ িল সমাগম তাঁবরু দরজার

কােছ আমার অথাৎ সদা ভুর সামেন য জায়গায় আিম তামার

সে কথা বলেত তামােদর কােছ দখা দব, সই জায়গায় করেব।

৪৩ সখােনই আিম ই ােয়লীয়েদর কােছ দখা দব এবং আমার

তােপ তাঁবু পিব হেব। ৪৪আর আিম সমাগম তাঁবু এবং বিদ

পিব করব কারণ এ িল ধু আমারই। আিম যাজেকর কাজ করার

জ ওআমােক সবা করার জ হােরাণ ও তার ছেলেদর পিব

করব। ৪৫আিম ই ােয়লীয়েদর মেধ বাস করব, ও তােদর ঈ র

হব। ৪৬ তারা জানেত পারেব য আিমই সদা ভু, তােদর ঈ র,

য িমশর দশ থেক তােদরেক বর কের এেনেছ, সই আিম, যন

তােদর মেধ বাস করেত পাির; আিমই সদা ভু, তােদর ঈ র।
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৩০আর তুিম ধপূ দবার জ একিট বিদ তরী করেব; িশটীম

কাঠ িদেয় তা তরী করেব। ২ এিটর দঘ এক হাত ও এক

হাত হেব। এিটর চারেকান হেব এবং উ তা ই হাত হেব। এর িশং

িল তার সে এক খে তরী করা হেব। ৩আর তুিম অবশ ই সই

ধপূেবিদিটর উপের, চার পােশ এবং এর িশং িল খাঁিট সানা িদেয়

মেুড় দেব। তুিম তার চারিদেক সানার পাত তরী কের দেব। ৪

আর সই সানার পােতর নীেচ ই িবপরীত ধাের কােণর কােছ িট

কের সানার বালা তরী করেব; বালা িল বিদ বেয় িনেয় যাওয়ার

জ বহন দে র ঘর হেব। ৫আর ঐ বহন‐দ িশটীম কাঠ িদেয় তরী

কের সানা িদেয় মেুড় দেব। ৬আর সা িস েকর পােশর পদার

সামেনর িদেক ধপূ বিদিট রাখেব। এিট সা িস েকর উপেরর

পাপাবরেণর সামেন থাকেব, যখােন আিম তামার সে দখা করব।

৭ হােরাণ অবশ ই িতিদন সকােল গি ধপূ ালােব; িতিন দীপ

পির ার করবার িদন ঐ ধপূ ালােব। ৮ যখন হােরাণ স ার িদন

আবার দীপ ালােব, িতিন সই ধপূেবিদেত ধপূ ালােব। এিট

তামার লাকেদর বংশা েম আমার অথাৎ সদা ভুর সামেন িত

িনয়ত ধপূদাহ হেব। ৯ িক ু তামরা এর উপের গি ধপূ অথবা

হামবিল অথবা শস নেবদ উৎসগ কেরা না। তামরা এর উপের

পানীয় নেবদ ঢেলা না। ১০ আর বছের একবার হােরাণ তার

ধপুেবিদর িশেঙর ওপের ায়ি করেব; িতিন অবশ ই ায়ি ে র

জ পাপবিলর র ব বহার কের এিট করেব। মহা যাজক তামার

লাকেদর বংশা েম এিট করেব। এই উপহার হেব মহা পিব ,

আমার অথাৎ সদা ভুর জ সংরি ত। ১১ পের সদা ভু মািশেক

বলেলন, ১২ “তুিম যখন ই ােয়লীয়েদর সংখ া গণনা করেব, তখন

তারা েত েক গণনার িদন সদা ভুর কােছ িনেজর িনেজর ােণর

জ খসারৎ দেব। তােদর গণনা করার পর তুিম এিট অবশ ই

করেব, তরাং তামার গণনা করার িদন যন তােদর মেধ আঘাত

না হয়। ১৩ গণনায় যােদর গণনা করা হেয়েছ তােদর েত কেক

পার অেধক শকল কের িদেত হেব; িবংশিতেত এক শকেল ওজন
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হেলা িড়িট গরার সমান; এই অ েশকল আমার অথাৎ সদা ভুর

উে েশ উপহার হেব। ১৪ গণনার মেধ যারা িড় বছর বয় অথবা

তার বিশ বয় তারা সবাই সদা ভুেক এই উপহার দেব। ১৫

যখন লােকরা ােণর জ ায়ি করেত সদা ভুেক সই উপহার

দেব সই িদন ধনীরা অ শকেলর বিশ দেব না এবং গিরবরা

তার কম দেব না। ১৬ তুিম ই ােয়লীয়েদর থেক সই ায়ি ে র

পা িনেয় সমাগম তাঁবরু কােজর জ দেব। এিট তামােদর ােণর

ায়ি ে র জ ই ােয়লীয়েদর রণ করার জ আমার অথাৎ

সদা ভুর সামেন থাকেব।” ১৭ সদা ভু মািশেক বলেলন, ১৮ “তুিম

ধায়ার কােজর জ াে র একিট গামলার মত ধায়ার পা ও তার

জ াে র একিট দািন তরী করেব; তুিম এিট সমাগম তাঁবরু ও

বিদর মাঝখােন রাখেব এবং তার মেধ জল দেব। ১৯ হােরাণ ও

তার ছেলরা অবশ ই তােদর হাত এবং পা এই জল িদেয় ধােব। ২০

যখন তারা সমাগম তাঁবেুত েবশ করেব, অথবা আমার সবা করার

জ যখন তারা বিদর িনকেট আসেব এবং হাম উপহার দেব তখন

তারা িনেজেদরেক জেল পির ার করেব, যন তারা না মের। ২১

তারা অবশ ই তােদর হাত ও পা পির ার করেব, যন তারা না মের।

এিট হােরাণ ও তার বংশধরেদর জ বংশ পর রায় িচরকােলর

ব ব া হেব।” ২২ সদা ভু মািশেক বলেলন, ২৩ “তুিম এই ভােলা

ভােলা গ মশলা িল নাও, পিব জায়গার শকল অ যায়ী পাঁচ

শত শকল খাঁিট গ রস, েশা প াশ শকল গি দা িচিন, ২৪

েশা প াশ শকল গি বচ, পাঁচ শত শকল সূ দা িচিন

এবং এক িহন িজত তল। ২৫ এই সব িল িদেয় তুিম অিভেষক

করার জ পিব তল তরী করেব, গ বিণেকর ি য়া মতই এই

তল তরী করেব, আর এিট অিভেষেকর জ এবং আমার জ

সংরি ত পিব তল হেব। ২৬আর তুিম এই তল িদেয় সমাগম

তাঁব,ু সা িস ক, ২৭ টিবল এবং তার সব পা , দীপদািন ও

তার সব িজিনসপা , ২৮ ধপূেবিদ, হামেবিদ ও তার সব পা িল

এবং হাত ধায়ার জ গামলার মত পা ও সিট রাখবার জ দািন
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অিভেষক করেব। ২৯আর এই সব িজিনসপ িল পিব করেব,

যােত স িল অিত পিব হেব এবং আমার জ সংরি ত হেব।

য কউ স িল শ করেব, তােক অবশ ই পিব হেত হেব। ৩০

আর তুিম হােরাণেক ও তার ছেলেদরেক আমার যাজেকর কাজ ও

সবা কাজ করার জ অিভেষক কের পিব করেব। ৩১আর তুিম

ই ােয়লীয়েদরেক বলেব, তামােদর লাকেদর বংশা েম আমার

থেক এিট পিব অিভেষেকর জ তল হেব। ৩২এিট মা েষর গােয়

লাগােনা যােব না; আর না তামরা সই িজিনেসর পিরমাণ অ সাের

সরকম অ কান তল তরী করেব; কারণ এিট পিব এবং আমার

অথাৎ সদা ভুর জ সংরি ত। ৩৩ য কউ এই তেলর মত গি

তল তরী কের ও য কউ অ কা র গােয় িকছুটা লািগেয় দয়, স

িনেজর লাকজেনর মধ থেক িবি হেব।” ৩৪ সদা ভু মািশেক

বলেলন, “তুিম িনেজর কােছ গি মশালা নেব, ুল,ু নখী, ;

এই সব গি মশালার ও খাঁিট লবােনর েত কিট সমান ভােগ

ভাগ কের নেব। ৩৫ এই িল িদেয় গ বিণেকর ি য়া মেতা তরী

এবং লবণ িমিশেয় এক খাঁিট ও পিব এবং আমার জ সংরি ত

গ ধপূ তরী করেব। ৩৬ তুিম এই িল একিট ভােলা চূণ যে চূণ

করেব। এর িকছুটা িনেয় য সমাগম তাঁবেুত আিম তামার সে দখা

করব তার মেধ সা িস েকর সামেন স িল রাখেব; আর তামরা

এিটেক অিত পিব বেল মেন করেব। ৩৭আর যমন তামরা গি

ধপূ তরী করেব, তামরা সই িজিনেসর পিরমাণ অ সাের িনেজেদর

জ তা কােরা না। এিট তামার কােছ মহা পিব হেব। ৩৮ য কউ

গি র জ তার মত ধপূ তরী করেব, স িনেজর লাকেদর থেক

িবি হেব।”

৩১আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “ দখ, আিম িযহূদা বংেশর

হূেরর নািত ঊিরর ছেল বৎসেলেলর নাম ধের ডাকলাম। ৩আর

আিম তােক ঈ েরর আ ায়, ােন, বিু েত, িবদ ায় ও সব রকম

িশ কৗশেল পিরপণূ করলাম; ৪ যােত স িশে র নকশা করেত

পাের, সানা, পা ও িপতেলর কাজ করেত পাের, ৫ পাথর কেট
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আকার িদেত, কাঠ খাদাই করেত ও সব রকম কািরগরী িশ

করেত পাের। ৬আর দখ, আিম দান বংেশর অহীষামেকর ছেল

অহলীয়াবেক তার সহকারী কের িদলাম এবং সম ানী লােকর

অ ের ান িদলাম; তরাং আিম তামােক যা যা আেদশ কেরিছ, স

সম তারা তরী করেব; ৭ সমাগম তাঁব,ু সা িস ক ও সা

িস েকর উপেরর িতিবধান এবং তাঁবরু সম পা ; ৮আর টিবল

ও তার সব পা , পির ার বািতদান ও তার সব পা এবং ধপূেবিদ;

৯আর হামেবিদ ও তার সব পা এবং তলেদশ সহ বড় গামলা। ১০

এবং সূ িশি ত ব , যাজেকর কাজ করার জ হােরাণ যাজেকর

পিব পাশাক, তার ছেলেদর পাশাক ১১ এবং অিভেষেকর তল ও

পিব ােনর জ গি ধপূ; আিম তামােক যমন আেদশ িদেয়িছ,

সই অ সাের তারা সম ই করেব।” ১২আর সদা ভু মািশেক

বলেলন, “তুিম ই ােয়ল স ানেদর আরও এই কথা বেলা, ১৩

‘ তামরা অবশ ই আমার িব ামিদন পালন করেব; কারণ তামােদর

বংশপর রা অ সাের আমার ও তামােদর মেধ এটা এক িচ হেয়

থাকেলা, যন তামরা জানেত পােরা য, আিমই তামােদর পিব

করার সদা ভু। ১৪ তরাং তামরা িব ামিদন পালন করেব, কারণ

তামােদর জ সই িদন পিব ; য কউ সই িদন অপিব করেব,

তার অবশ ই াণদ হেব; কারণ য কউ ঐ িদেনর কাজ করেব, স

তার লাকেদর মেধ থেক উি হেব। ১৫ ছিদন কাজ করেব, িক ু

স ম িদন সদা ভুর উে েশ িব ােমর জ পিব িব ামিদন, সই

িব ামিদেনর য কউ কাজ করেব, তার অবশ ই াণদ হেব। ১৬

অতএব ই ােয়ল স ানরা িচরিদেনর ব ব া িহসােব বংেশর পর রা

অ সাের িব ামিদন র া করার জ িব ামিদন পালন করেব। ১৭

আমার ও ই ােয়ল স ানেদর মেধ এটা িচরকালীন িচ ; কারণ

সদা ভু ছিদেনর আকাশম ল ও পিৃথবী সিৃ কেরিছেলন, আর স ম

িদেনর িব াম কেরিছেলন এবং ঝািলেয় িনেয়িছেলন’।” ১৮ পের

িতিন সীনয় পবেত মািশর সে কথা শষ কের সাে র িট ফলক,

ঈ েরর আ ুল িদেয় লখা িট পাথেরর ফলক, তাঁেক িদেলন।
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৩২পবত থেক নামেত মািশর দরী হে দেখ লােকরা হােরােণর

কােছ জেড়া হেয় তাঁেক বলল, “উঠুন, আমােদর এিগেয় যাবার জ

আমােদর দবতা তরী ক ন, কারণ য মািশ িমশর দশ থেক

আমােদরেক বর কের এেনেছন, তাঁর িক হল, তা আমরা জািন না।”

২ তখন হােরাণ তােদরেক বলেলন, “ তামরা তামােদর ী ও ছেল

মেয়েদর কােনর সানা খেুল আমার কােছ আেনা”। ৩তােত সম

লাক তােদর কান থেক সানা খেুল হােরােণর কােছ আনল। ৪

তখন িতিন তােদর হাত থেক সানা হণ কের কা কায করেলন

এবং একিট ছাঁেচ ঢালা বাছুর তরী করেলন; তখন লােকরা বলেত

লাগল, “ হ ই ােয়ল, এই তামার দবতা, িযিন িমশর দশ থেক

তামােক বর কের এেনেছন”। ৫আর হােরাণ তা দেখ তার সামেন

একিট বিদ তরী করেলন এবং হােরাণ ঘাষণা কের বলেলন, “কাল

সদা ভুর উে েশ উৎসব হেব।” ৬আর লােকরা পরিদন ভাের

উেঠ হামবিল উৎসগ করল এবং ম লাথক নেবদ আনল; আর

লােকরা ভাজন পান করেত বসল, পের উ াস করেত উঠল। ৭

তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম নেম যাও, কারণ তামার য

লাকেদরেক তুিম িমশর থেক বর কের এেনছ, তারা ন হেয়েছ।

৮আিম তােদরেক য পেথ চলার আেদশ িদেয়িছ তারা শী ই সই

পথ থেক িফেরেছ; তারা তােদর জ এক ছাঁেচ ঢালা বাছুর তরী

কের তার কােছ ণাম কেরেছ এবং তার উে েশ বিলদান কেরেছ

ও বেলেছ, ‘ হ ই ােয়ল, এই তামার দবতা, িযিন িমশর দশ

থেক তামােক বর কের এেনেছন’।” ৯ সদা ভু মািশেক আরও

বলেলন, “আিম সই লােকেদরেক দখলাম; দখ, তারা এক ঁেয়

জািত। ১০এখন তুিম আমােক থামােত চ া কর না, তােদর িব ে

আমার াধ কট হাক, আিম তােদরেক হত া করব, তখন আিম

তামার থেক এক বড় জািত তরী করব।” ১১ িক ু মািশ তাঁর

ঈ র সদা ভুেক অ েরাধ কের বলেলন, “ হ সদা ভু, তামার য

জােদরেক তুিম মতাবান ও শি শালী হাত িদেয় িমশর দশ

থেক বর কের এেনছ, তােদর িব ে তামার াধ কন কট
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হেব? ১২ িমশরীেয়রা কন বলেব, িত করার জ , পাবত অ েল

তােদরেক ন করেত ও পিৃথবী থেক লাপ করেত, িতিন তােদরেক

বর কের এেনেছন? তুিম িনেজর চ াধ থামাও ও তামার

জােদর শাি র িবষেয় া হও। ১৩ তুিম িনেজর দাস অ াহাম,

ই হাক ও যােকাবেক রণ কর, যােদর কােছ তুিম িনেজর নােমর

শপথ কের বেলিছেল, ‘আিম আকােশর তারােদর মত তামােদর বংশ

বিৃ করব এবং এই য সম দেশর কথা বললাম এ িল তামােদর

বংশেক দব, তারা িচরকােলর জ এটা অিধকার করেব’।” ১৪ তখন

সদা ভু তাঁর জােদর য অিন করার কথা বেলিছেলন, তা আর

করেলন না। ১৫ পের মািশ মখু ফরােলন, সাে র সই ই পাথেরর

ফলক হােত িনেয় পবত থেক নামেলন; সই পাথেরর ফলেকর

এিপঠ ওিপঠ িপেঠই লখা িছল। ১৬ সই পাথেরর ফলক ঈ েরর

তরী এবং সই লখা ঈ েরর লখা, ফলেক খাদাই করা। ১৭ পের

িযেহাশয়ূ কালাহলকারী লােকেদর রব েন মািশেক বলেলন,

“িশিবের যেু র শ হে ”। ১৮ িতিন বলেলন, “ওটা তা জয় িনর

শ নয়, পরাজয় িনরও শ নয়; আিম গােনর শ নেত পাি ।”

১৯ পের িতিন িশিবেরর কাছাকািছ এেল ঐ বাছুর এবং নাচ দখেত

পেলন; তােত মািশ ােধ েল উেঠ পবেতর িনেচ তাঁর হাত থেক

সই িট পাথেরর ফলক ছুঁেড় ভেঙ ফলেলন। ২০আর তােদর

তরী বাছুর িনেয় আ েন পিুড়েয় িদেলন এবং তা ধেূলার মত িপেষ

জেলর উপের ছিড়েয় ই ােয়ল স ানেদর পান করােলন। ২১ পের

মািশ হােরাণেক বলেলন, “ঐ লােকরা তামার িক কেরিছল য, তুিম

তােদর িদেয় এত বড় পাপ করােল?” ২২ হােরাণ বলেলন, “আমার

ভুর াধ কট না হাক। আপিন লােকেদরেক জােনন য, তারা

তায় পণূ। ২৩ তারা আমােক বলল, ‘আমােদর এিগেয় িনেয় যাবার

জ আমােদর দবতা তরী ক ন, কারণ য মািশ িমশর দশ

থেক আমােদরেক বর কের এেনিছল, তাঁর িক হল, তা আমরা জািন

না’।” ২৪ তখন আিম বললাম, “ তামােদর মেধ যার য সানা আেছ,

স তা খেুল িদক; তারা আমােক িদল; পের আিম তা আ েন ছুঁেড়
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ফলেল ঐ বাছুরিট বিরেয় এল।” ২৫ পের মািশ দখেলন, লােকরা

াচারী হেয়েছ, কারণ হােরাণ শ েদর মেধ িব েপর জ

তােদরেক াচারী হেত িদেয়িছেলন। ২৬তখন মািশ িশিবেরর

দরজায় দাঁিড়েয় বলেলন, “সদা ভুর পে ক? স আমার কােছ

আ ক।” তােত লিবর স ােনরা সবাই তাঁর কােছ জেড়া হল। ২৭

িতিন তােদর বলেলন, “সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র, এই কথা বেলন,

‘ তামরা েত ক জন িনেজেদর ঊ েত তেরায়াল বাঁধ, িশিবেরর

মেধ িদেয় এক দরজা থেক অ দরজা পয যাতায়াত কেরা এবং

িতজন িনেজর িনেজর ভাই, ব ু ও িতেবশীেক হত া কর’।” ২৮

তােত লিবর স ােনরা মািশর বাক অ সাের সই রকম করল, আর

সই িদন লাকেদর মেধ কমপে িতন হাজার লাক মারা পড়ল।

২৯কারণ মািশ বেলিছেলন, “আজ তামরা েত ক জন িনেজেদর

ছেল ও ভাইেয়র িবপ হেয় সদা ভুর উে েশ িনেজেদর হ পরূণ

কর, তােত িতিন এই িদেনর তামােদরেক আশীবাদ করেবন।” ৩০

পরিদন মািশ লাকেদরেক বলেলন, “ তামরা খবু বড় পাপ করেল,

এখন আিম সদা ভুর কােছ উেঠ যাি ; যিদ স ব হয়, তামােদর

পােপর ায়ি করব।” ৩১ পের মািশ সদা ভুর কােছ িফের িগেয়

বলেলন, “হায় হায়, এই লােকরা খবু পাপ কেরেছ, িনেজেদর জ

সানার দবতা তরী কেরেছ। ৩২আহা। এখন এেদর পাপ মা

কর; আর যিদ না কর, তেব আিম অ েরাধ করিছ, তামার লখা বই

থেক আমার নাম কেট ফল।” ৩৩ তখন সদা ভু মািশেক বলেলন,

“ য ব ি আমার িব ে পাপ কেরেছ, তারই নাম আিম িনেজর

বই থেক কেট ফলব। ৩৪ এখন যাও, আিম য দেশর িবষেয়

তামােক বেলিছ, সই দেশ লােকেদর িনেয় যাও; দখ, আমার দূত

তামার আেগ আেগ যােবন, িক ু যিদন আিম তােদর শাি দব,

আিম তােদর পােপর জ শাি দব।” ৩৫ সদা ভু লােকেদরেক

আঘাত করেলন, কারণ লােকরা হােরাণেক িদেয় সই বাছুর তরী

কিরেয়িছল।
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৩৩আর সদা ভু মািশেক বলেলন, “আিম অ াহােমর, ইসহােকর

ও যােকােবর কােছ িদিব কের য দশ তােদর বংশেক িদেত িত া

কেরিছলাম, সই দেশ যাও, তুিম িমশর থেক য লােকেদরেক বর

কের এেনছ, তােদর সে এখান থেক চেল যাও। ২আিম তামার

আেগ আেগ এক দূত পািঠেয় দেবা এবং কনানীয়, ইেমারীয়, িহ ীয়,

পিরষীয়, িহ ীয় ও িযবষূীয়েক দূর কের দব। ৩ য দেশ ধ ও মধু

বািহত হয়, সই দেশ যাও; িক ু আিম তামার সােথ যাব না, কারণ

তুিম এক ঁেয় জািত; হয়েতা পেথর মেধ ই তামােক হত া কির।” ৪

এই অ ভ বাক েন লােকরা শাক করল, কউ গােয় কােনা গয়না

পরল না। ৫ সদা ভু মািশেক বেলিছেলন, “তুিম ই ােয়ল স ানেদর

এই কথা বল, ‘ তামরা এক ঁেয় জািত, এক িনেমেষর জ তামােদর

মেধ গেল আিম তামােদরেক হত া করেত পাির; তামরা এখন

িনেজেদর গা থই ক গয়না দূর কর, তােত জানেত পারব, তামােদর

জ আমার িক করা কতব ’।” ৬ তখন ই ােয়ল স ানরা হােরব

পবত থেক যা াপেথ িনেজেদর সম গয়না দূর করল। ৭আর মািশ

তাঁবু িনেয় িশিবেরর বাইের ও িশিবর থেক দূের াপন করেলন এবং

সই তাঁবরু নাম সমাগম তাঁবু রাখেলন; আর সদা ভুর খাঁজকারী

েত ক জন িশিবেরর বাইের থাকা সই সমাগম তাঁবরু কােছ যত। ৮

আর মািশ যখন বর হেয় সই তাঁবরু কােছ যেতন, তখন সম লাক

উেঠ েত েক িনেজেদর তাঁবরু দরজায় দাঁড়াত এবং যত ণ মািশ ঐ

তাঁবেুত েবশ না করেতন, তত ণ তাঁর িপছেনর িদেক তািকেয়

থাকত। ৯আর মািশ তাঁবেুত েবশ করার পর মঘ নেম তাঁবরু

দরজায় অব ান করত এবং সদা ভু মািশর সে আলাপ করেতন।

১০ সম লাক তাঁবরু দরজায় অবি ত মঘ দখত ও সম লাক

উেঠ েত েক িনেজেদর তাঁবরু দরজায় থেক ণাম করত। ১১আর

মা ষ যমন ব ু র সে আলাপ কের, সইভােব সদা ভু মািশর

সে সামনা সামিন হেয় আলাপ করেতন। পের মািশ িশিবের িফের

আসেতন, িক ু নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ নােম তাঁর যবুক পিরচারক

তাঁবরু মেধ থেক বাইের যেতন না। ১২আর মািশ সদা ভুেক
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বলেলন, “ দখ, তুিম আমােক বলছ, ‘এই লােকেদরেক িনেয় যাও’,

িক ু আমার স ী কের যােক পাঠােব, তাঁর পিরচয় আমােক দাও িন;

তুিম বেলছ, ‘আিম তামােক নােম জািন এবং তুিম আমার কােছ

অ হ পেয়ছ।’ ১৩ভাল, আিম যিদ তামার কােছ অ হ পেয়

থািক, তেব অ েরাধ কির, আিম যন তামােক জেন তামার কােছ

অ হ পাই, এই জ আমােক তামার সম পথ জানাও এবং এই

জািত য তামার জা, এটা িবেবচনা কর।” ১৪ তখন িতিন তাঁেক

বলেলন, “আমার উপি িত তামার সে থাকেব এবং আিম তামােক

িব াম দেবা।” ১৫ তােত িতিন তাঁেক বলেলন, “ তামার উপি িত

যিদ সে না থােক, তেব এখান থেক আমােদরেক িনেয় যও না। ১৬

কারণ আিম ও তামার এই জারা য তামার কােছ অ হ পেয়িছ,

এটা িকভােব জানা যােব? আমােদর সে তামার যাওয়ার মাধ েম

িক নয়? তার মাধ েমই আিম ও তামার জারা পিৃথবীর অ সম

জািত থেক আলাদা।” ১৭ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “এই

য কথা তুিম বলেল, সটাও আিম করব, কারণ তুিম আমার চােখ

অ হ পেয়ছ এবং আিম তামার নােম তামােক জািন।” ১৮ তখন

িতিন বলেলন, “অ েরাধ কির, তুিম আমােক তামার মিহমা দখেত

দাও।” ১৯ ঈ র বলেলন, “আিম তামার সামেন িদেয় আমার সম

ভােলা িবষয় গমন করােবা ও তামার সামেন সদা ভুর নাম ঘাষণা

করব; আর আিম যােক দয়া কির, তােক দয়া করব ও যার িত ক ণা

কির, তার িত ক ণা করব।” ২০আরও বলেলন, “তুিম আমার মখু

দখেত পােব না, কারণ মা ষ আমােক দখেল বাঁচেত পাের না।” ২১

সদা ভু বলেলন, “ দখ, আমার কােছ একিট জায়গা আেছ; তুিম ঐ

পাথেরর উপের দাঁড়ােব। ২২ তােত তামার কাছ িদেয় আমার মিহমা

যাওয়ার িদেনর আিম তামােক িশলার এক ফাটেলর মেধ রাখব ও

আমার যাওয়ার শষ পয হাত িদেয় তামােক ঢেক রাখব; ২৩ পের

আিম হাত তুলেল তুিম আমার িপছন িদক দখেত পােব, িক ু আমার

মখু দখেত পাওয়া যােব না।”
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৩৪পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম থম ফলেকর মত িট

পাথেরর ফলক কােটা; থম য িট ফলক তুিম ভেঙ ফেলছ, তােত

যা যা লখা িছল, সই সব কথা আিম এই িট ফলেক িলখব। ২

আর তুিম সকােল ত হও, সকােল সীনয় পবেত উেঠ আসেব ও

সখােন পবেতর চূড়ায় আমার কােছ উপি ত হও। ৩ িক ু তামার

সে কােনা মা ষ উপের না আ ক এবং এই পবেত কাথাও কান

মা ষ দখা না যাক, আর প পালও এই পবেতর সামেন না চ ক।”

৪ পের মািশ থম পাথেরর মত িট পাথেরর ফলক কাটেলন এবং

সদা ভুর আেদশ অ সাের সকােল উেঠ সীনয় পবেতর উপের গেলন

ও সই িট পাথেরর ফলক হােত কের িনেলন। ৫ তখন সদা ভু

মেঘ নেম এেস সখােন তাঁর সে দাঁিড়েয় সদা ভুর নাম ঘাষণা

করেলন। ৬ সদা ভু তাঁর সামেন িদেয় গেলন ও এই ঘাষণা

করেলন, “সদা ভু, সদা ভু, ক ণাময় ও কৃপাবান ঈ র, ােধ

ধীর এবং দয়ােত ও সেত মহান; ৭ হাজার হাজার পু ষ পয

অ হদানকারী, অপরােধর, খারাপ কােজর ও পােপর মাকারী;

তবওু িতিন অবশ ই পােপর শাি দন; ছেল নািতেদর উপের, ততৃীয়

ও চতুথ পু ষ পয , িতিন বাবােদর অপরােধর শাি দন।” ৮ তখন

মািশ তাড়াতািড় মািটেত মাথা নত করেলন এবং আরাধনা করেলন।

৯ তখন িতিন বলেলন, “ হ ভু, যিদ এখন আিম আপনার কােছ

অ হ পেয় থািক, তেব আমােদর মেধ িদেয় যান, কারণ এই জািত

এক ঁেয়। আমােদর অপরাধ ও পাপ সকল মা ক ন এবং আমােদর

আপনার উ রািধকারী িহসােব হণ ক ন।” ১০ তখন িতিন বলেলন,

“ দখ, আিম এক চুি কির; সম পিৃথবীেত ও যাবতীয় জািতর মেধ

যা কখনও করা হয়িন, এমনআ য কাজআিম তামার সম লােকর

সামেন করব; তােত য সব লােকর মেধ তুিম আছ, তারা সদা ভুর

কাজ দখেব, কারণ তামার কােছ যা করব, তা ভয় র। ১১আজ

আিম তামােক যা আেদশ কির, তা মা কর; দখ, আিম ইেমারীয়,

কনানীয়, িহ ীয়, পিরষীয়, িহ ীয় ও িযবষূীয়েক তামার সামেন থেক

দূর কের দব। ১২ সাবধান, য দেশ তুিম যা , সই দশবাসীেদর
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সে িনয়ম ি র কােরা না, পােছ তা তামার কােছ ফাঁেদর মত হয়।

১৩ িক ু তামরা তােদর বিদ িল ভেঙ ফলেব, তােদর থাম িল

ভেঙ চূণিবচূণ করেব ও সখানকার আেশরা মিূত িল কেট ফলেব।

১৪ তুিম অ দবতার আরাধনা কােরা না, কারণ সদা ভু িনেজর

গৗরব র েণ উেদ াগী নাম ধারন কেরন; িতিন িনেজর গৗরব র েণ

উেদ াগী ঈ র। ১৫ তুিম সখানকার অিধবাসীেদর সে িনয়ম করেব

না; তারা ব িভচার কের এবং তারা িনেজেদর দবতােদর অ গামী

হেয় িনেজর দবতােদর কােছ বিলদান কের এবং তারা তামােক

বিলর ব খাওয়াবার জ তামােক আম ণ জানােব; ১৬ িকংবা তুিম

তামার ছেলেদর জ তােদর মেয়েদর হণ করেব এবং তােদর

মেয়রা ব িভচার করেব ও তামার ছেলেদর িনেজর দবতােদর

উপাসনা কিরেয় অিব করােব। ১৭ তুিম তামার জ ছাঁেচ ঢালা

কান দবতা তরী কােরা না। ১৮ তুিম খািমর িবহীন িটর উৎসব

পালন করেব। আবীব মােসর য িনধািরত িদেনর যরকম করেত

আেদশ কেরিছ, সই রকম তুিম সই সাত িদন খািমর িবহীন িট

খােব, কারণ সই আবীব মােস তুিম িমশর দশ থেক বর হেয়

এেসিছেল। ১৯ থমজাত সবাই এবং গ , ভড়ার পােলর মেধ

থমজাত পু ষ প সম ই আমার। ২০ থমজাত গাধার পিরবেত

তুিম ভড়ার বা া িদেয় তােক মু করেব; যিদ মু না কর, তেব

তার ঘাড় ভা েব। তামার থমজাত সব ছেল িলেক তুিম মু

করেব। আর কউ খািল হােত আমার সামেন আসেব না। ২১ তুিম

ছয়িদন পির ম করেব, িক ু স ম িদেনর িব াম করেব; চােষর ও

ফসল কাটার িদেনর ও িব াম করেব। ২২ তুিম সাত স ােহর উৎসব,

অথাৎ কাটা গেমর থম ফেলর উৎসব এবং বছেরর শষভােগ ফল

সং েহর উৎসব পালন করেব। ২৩ বছেরর মেধ িতনবার তামােদর

সম পু ষ ই ােয়েলর ঈ র ভু সদা ভুর সামেন উপি ত হেব।

২৪কারণ আিম তামার সামেন থেক জািতেদরেক দূর কের দব ও

তামার সীমানা িব ার করব এবং তুিম বছেরর মেধ িতন বার তামার

ঈ র সদা ভুর সামেন উপি ত হবার জ গেল তামার জিমেত
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কউ লাভ করেব না। ২৫ তুিম আমার বিলর র খািমরযু খােদ র

সে উৎসগ করেব না ও িন ারপে র উৎসেবর বিল ব সকাল

পয রাখা যােব না। ২৬ তুিম িনেজর জিমর থম ফেলর অি মাংশ

তামার ঈ র সদা ভুর গেৃহ আনেব। তুিম ছাগলছানােক তার মােয়র

েধ িস করেব না।” ২৭আর সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম

এই সব বাক িলিপব কর, কারণ আিম এই সব বাক অ সাের

তামার ও ই ােয়েলর সে চুি ি র করলাম।” ২৮ সই িদেনর

মািশ চি শ িদন রাত সখােন সদা ভুর সে থাকেলন, খাবার

খেলন না ও জল পান করেলন না। আর িতিন সই িট পাথের

িনয়েমর বাক িল অথাৎ দশ আ া িলখেলন। ২৯ পের মািশ িট

সা পাথর হােত িনেয় সীনয় পবত থেক নামেলন; যখন পবত থেক

নামেলন, তখন, সদা ভুর সে আলােপর িদন তার মেুখর চামড়া

য উ ল হেয়িছল, তা মািশ জানেত পারেলন না। ৩০ পের যখন

হােরাণ ও সম ই ােয়ল স ান মািশেক দখেত পল, তখন দখ,

তার মেুখর চামড়া উ ল, আর তারা তাঁর কােছ আসেত ভয় পল।

৩১ িক ু মািশ তােদরেক ডাকেল হােরাণ ও ম লীর শাসনক া সবাই

তাঁর কােছ িফের আসেলন, আর মািশ তােদর সে আলাপ করেলন।

৩২ তারপের ই ােয়ল স ানরা সবাই তাঁর কােছ আসল; তােত িতিন

সীনয় পবেত বলা সদা ভুর আ া িল সব তােদরেক জানােলন।

৩৩ পের তােদর সে কথাবাতা শষ হেল মািশ তাঁর মেুখ ঢাকা

িদেলন। ৩৪ িক ু মািশ যখন সদা ভুর সে কথা বলেত িভতের তাঁর

সামেন যেতন ও যখন বাইের আসেতন, তখন সই আবরণ খেুল

রাখেতন; পের য সব আ া পেতন, বর হেয় ই ােয়ল স ানেদর

তা বলেতন। ৩৫ মািশর মেুখর চামড়া উ ল, এটা ই ােয়ল স ানরা

তাঁর মেুখর িদেক তািকেয় দখত; িক ু পের মািশ সদা ভুর সে

কথা বলেত য পয আবার না যেতন, তত ণ তাঁর মেুখ আবার

ঢাকা িদেয় রাখেতন।

৩৫ মািশ ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীেক জেড়া কের তােদরেক

বলেলন, “সদা ভু তামােদরেক এই সব বাক পালন করেত আেদশ
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িদেয়েছন, ২ ছয় িদন কাজ করা যােব, িক ু স ম িদন তামােদর

জ পিব িদন হেব; সটা সদা ভুর উে েশ স ণূ িব ােমর জ

িব ামিদন হেব; য কউ সই িদেনর কাজ করেব, তার াণদ হেব।

৩ তামরা িব ামিদেনর তামােদর কান বািড়েত আ ন ালােব না।”

৪ মািশ ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীেক বলেলন, ৫ সদা ভু

এই আেদশ িদেয়েছন; তামরা সদা ভুর জ তামােদর কাছ থেক

উপহার নাও; যার মেন ই া হেব, স সদা ভুর উপহার িহসােব এই

সব ব আনেব; ৬ সানা, পা ও িপতল এবং নীল, ব েন, লাল

ও সাদা মসীনা েতা ও ছাগেলর লাম ৭এবং লাল রেঙর ভড়ার

চামড়া ও শীেলর চামড়া, িশটীম কাঠ ৮এবং দীেপর জ তল,

আর অিভেষেকর তল ও গি ধেূপর জ গি ৯ এবং এেফােদর

ও বকুপাটার জ গােমদক মিণ এবং আরও দামী পাথর। ১০আর

তামােদর েত ক ানী লােকরা এেস সদা ভুর আেদশ মত সম

ব তরী ক ক; ১১ সমাগম তাঁব,ু তাঁব,ু তার ঢাকনা, ক, ত া,

িখল, ও িভি , ১২আর িস ক ও তার বহন দ , পাপাবরণ

ও আড়াল রাখার পদা। ১৩ টিবল ও তার বহন দ ও সম পা ,

দশন িট ১৪ এবং আেলার জ বািতদানী ও তার পা িল, দীপ

ও দীেপর জ তল ১৫ এবং ধপূেবিদ ও তার বহন দ এবং

অিভেষেকর তল ও গি ধপূ, সমাগম তাঁবরু মেধ েবশ দরজার

পদা, ১৬ হামেবিদ, তার িপতেলর জাল, বহন দ ও সম পা এবং

ধায়ার পা ও তার পায়া। ১৭ তারা উঠােনর পদার সে আনল তার

ও িভি এবং উঠােনর ফটেকর পদা ১৮ এবং সমাগম তাঁবরু

খুঁিট, উঠােনর খুঁিট ও তােদর দিড়। ১৯ তারা পিব ােন পিরচয া

করার জ সূ বানা পাশাক আনল, অথাৎ হােরাণ যাজেকর জ

পিব পাশাক ও যাজেকর কাজ করার জ তার ছেলেদর পাশাক।

২০ পের ই ােয়ল স ানেদর সম ম লী মািশর সামেন থেক চেল

গল। ২১আর যােদর দেয় বিৃ ও মেন ই া হল, তারা সবাই

সমাগম তাঁবু তরীর জ এবং সই িবষেয় সম কােজর ও পিব

পাশােকর জ সদা ভুর উে েশ উপহার আনল। ২২ পু ষ ও ী
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যত লাক মেন ই া করল, তারা সবাই এেস বলয়, কানবালা, অ ুরীয়

ও হার, সানার সব রকম গয়না আনল। য কউ সদা ভুর উে েশ

সানার উপহার আনেত চাইল, স আনল। ২৩আর যােদর কােছ নীল,

ব েন, লাল ও সাদা মসীনা েতা, ছাগেলর লাম, লাল রেঙর ভড়ার

চামড়া ও দামী চামড়া িছল, তারা সবাই তা আনল। ২৪ য কউ

পা ও িপতেলর উপহার উপি ত করল, স সদা ভুর উে েশ সই

উপহার আনল এবং যার কােছ কান কােজ লাগােনার জ িশটীম

কাঠ িছল, স তাই আনল। ২৫আর দ ীেলােকরা তােদর হােত

েতা কেট, তােদর কাটা নীল, ব েন, লাল ও সাদা মসীনা েতা

আনল। ২৬ সম ীেলাক যােদর দয় তােদরেক আেলািড়ত করল

এবং যারা দ তায় পিরপণূ তারা ছাগেলর লােমর েতা কাটল। ২৭

আর অধ রা এেফােদর ও বকুপাটার জ গােমদক মিণ ২৮এবং

দীেপর, অিভেষেকর তেলর ও গি ধেূপর জ গ ব ও তল

আনেলন। ২৯ ই ােয়ল স ানরা ই াকৃত সদা ভুর উে েশ উপহার

আনল, সদা ভু মািশেক িদেয় যা যা করেত আেদশ কেরিছেলন,

তার কান রকম কাজ করার জ য পু ষ ও ীেলাকেদর দেয়র

ই া হল, তারা সবাই উপহার আনল। ৩০ পের মািশ ই ােয়ল

স ানেদর বলেলন, “ দখ, সদা ভু িযহূদা বংশীয় হূেরর নািত ঊিরর

ছেল বৎসেলেলর নাম ধের ডাকেলন; ৩১আর িতিন তােক ঈ েরর

আ ায়, ােন, বিু েত, িবদ ায় ও সব কার িশ কৗশেল পিরপণূ

করেলন, ৩২ যােত িতিন কৗশেলর কাজ ক না করেত, সানা, পা

ও িপতেলর কাজ করেত, ৩৩ খািচত মিণ কাটেত, কাঠ খাদাই

করেত ও সব রকম কৗশলযু িশ কাজ করেত পােরন। ৩৪

এই সকেলর িশ া িদেত তার ও দান‐বংশীয় অহীষামেকর ছেল

অহলীয়ােবর দেয় বাসনা িদেলন। ৩৫ িতিন খাদাই করেত ও িশ

কাজ করেত এবং নীল, ব েন, লাল ও সাদা মসীনা েতায় খাদাই

কাজ করেত এবং তাঁিতর কাজ করেত, অথাৎ যাবতীয় িশ কাজ ও

িচে র কাজ করেত তাঁেদর দয় অিভ তায় পিরপণূ করেলন।
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৩৬ “ তরাং সদা ভুর সম আেদশ অ সাের পিব ােনর সম

কাজ িকভােব করেত হেব, তা জানেত সদা ভু বৎসেলল ও অহলীয়াব

এবং আর যােদরেক ান ও বিু িদেয়েছন, সই সব ানী লােকরা

কাজ করেবন।” ২ মািশ বৎসেলল ও অহলীয়াবেক এবং সদা ভু

যাঁেদর দেয় ান িদেয়িছেলন, সই অ সম ানী লাকেক

ডাকেলন, অথাৎ সই সব কাজ করার জ উপি ত হেত যােদর

মেন বাসনা হল, তাঁেদরেক ডাকেলন। ৩তােত তাঁরা পিব ােনর

সম কাজ স করার জ ই ােয়ল স ানেদর আনা সম উপহার

মািশর কাছ থেক হণ করেলন। আর লােকরা তখনও িত সকােল

তাঁর কােছ ই াদ উপহার আনিছল। ৪ তখন পিব ােনর সম

কােজ িনযু থাকা সম িব লােকরা িনেজেদর কাজ থেক এেস

মািশেক বলেলন, ৫ “সদা ভু কােজর জ যা যা করেত িনেদশ

কেরিছেলন লােকরা অেনক বিশ িজিনস আনেছ।” ৬তােত মািশ

আেদশ িদেয় িশিবেরর সব জায়গায় এই ঘাষণা করেলন য, “ কউ

পিব ােনর জ আর উপহার ত না ক ক।” তােত লােকরা

উপহার আনা ব কের িদল। ৭ কারণ সম কাজ করার জ তােদর

যেথ , এমন িক, েয়াজেনর থেক বিশ িজিনস িছল। ৮ পের সম

দ কািরগর পাকােনা সাদা মসীনা েতা, নীল, ব েন ও লাল

েতা িদেয় তরী দশিট পদার সমাগম তাঁবু তরী করেলন এবং সই

পদা িলেত দ িশ ীর িদেয় তরী ক েবর আকৃিত িছল। ৯ সব

পদা দেঘ আটাশ হাত ও সব পদা ে চার হাত, সম পদা একই

মােপর িছল। ১০ িতিন তার পাঁচিট পদা একসােথ যাগ করেলন

এবং অ পাঁচিট পদাও একসােথ যাগ করেলন। ১১ িতিন জাড়ার

জায়গায় থম াে পদার বালােত নীল রেঙর হূক করেলন এবং

জাড়ার জায়গায় ি তীয় াে পদার বালােতও সই রকম করেলন।

১২ িতিন থম পদােত প াশিট হূক লাগােলন এবং ি তীয় পদার

জাড়ার জায়গায় বালােত প াশিট হূক লাগােলন; সই িট হূক এেক

অপেরর মেুখামিুখ হল। ১৩ পের িতিন সানার প াশিট হূক তরী

কের সই হূেক সম পদা এেক অপেরর সে জাড়া িদেলন; তােত
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সমাগম তাঁবিুট এক হল। ১৪ পের িতিন সমাগম তাঁবরু উপেরর ঢাকনা

িহসােব তাঁবরু জ ছাগেলর লাম িদেয় পদা িল তরী করেলন; িতিন

এগােরািট পদা তরী করেলন। ১৫ তার েত কিট পদা দেঘ ি শ

হাত ও েত কিট পদা ে চার হাত; এগােরািট পদা একই মােপর

িছল। ১৬ পের িতিন পাঁচিট পদা আলাদা জড়ুেলন ও ছয়িট পদা

আলাদা জড়ুেলন। ১৭আর জাড়ার জায়গায় মাথায় পদার বালােত

প াশিট হূক লাগােলন এবং ি তীয় জাড়ার জায়গায় মাথায় পদার

বালােতও প াশিট হূক লাগােলন। ১৮ একসােথ জেুড় একিটই

তাঁবু করার জ িপতেলর প াশিট হূক তরী করেলন। ১৯ িতিন

লাল রেঙর ভড়ার চামড়া িদেয় তাঁবরু একিট ঢাকনা, আবার তার

উপের দামী চামড়ার অ একিট ঢাকনা তরী করেলন। ২০ িতিন

সমাগম তাঁবরু জ িশটীম কােঠর ল া ত া তরী করেলন। ২১ এক

একিট ত া দেঘ দশ হাত ও েত কিট ত া ে দড় হাত। ২২

েত কিট ত া এেক অে র সে যু থাকার জ িট কের পায়া

িছল; এই ভােব িতিন সমাগম তাঁবরু সম ত া তরী করেলন। ২৩

িতিন সমাগম তাঁবরু জ ত া তরী করেলন। িতিন দি ণিদেকর

জ িড়িট ত া তরী করেলন। ২৪ িতিন সই িড়িট ত ার নীেচর

জ পার চি শিট িভি তরী করেলন, একিট ত ার নীেচ তার ই

পায়ার জ িট িভি এবং অ অ ত ার নীেচও তােদর িট

কের পায়ার জ িট কের িভি তরী করেলন। ২৫ িতিন সমাগম

তাঁবরু ি তীয় পােশর জ উ রিদেক িড়িট ত া করেলন ২৬ও

সই িলর জ চি শিট পার িভি তরী করেলন; এক ত ার নীেচ

িট কের িভি ও অ অ ত ার নীেচও িট কের িভি হল। ২৭

আর পি মিদেক সমাগম তাঁবরু িপছেনর কােনর জ ছিট ত া

তরী করেলন। ২৮ িতিন সমাগম তাঁবরু সই িপছেনর কােন িট

ত া রাখেলন। ২৯ সই িট ত ার নীেচ যু িছল, িক ু সইভােব

ওপেরর একই বালার সে যু িছল; এই একই ভােব িপছেনর উভয়

কান িল যু করেলন। ৩০তােত আটিট ত া এবং পার িভি

িছল। সখােন মাট ষালিট িভি িছল, থম ত ার িনেচ িট িভি ,
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পেরর ত ার িনেচ িট িভি , সব িল এইভােবই িছল। ৩১ িতিন

িশটীম কােঠর িখল তরী করেলন‐সমাগম তাঁবরু এক পােশর ত ার

জ পাঁচিট িখল, ৩২ সমাগম তাঁবরু অ পােশর ত ার জ পাঁচিট

িখল এবং পি মিদেক সমাগম তাঁবরু িপছন পােশর ত ার জ পাঁচিট

িখল। ৩৩আর মাঝখােনর িখলিটেক ত া িলর মেধ িদেয় এক া

থেক অ া পয সািরত করেলন। ৩৪ িতিন ত া িল সানা

িদেয় মেুড় িদেলন। িতিন তােদর বালা িল সানা িদেয় তরী করেলন

এবং সানার বালা িল িখেলর ঘর হবার জ িখল িলও সানা িদেয়

মড়ুেলন। ৩৫ িতিন নীল, ব েন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা েতা

িদেয় পদা তরী করেলন, তােত দ কািরগর িদেয় ক ব আঁকেলন।

৩৬ িতিন পদার জ িশটীম কােঠর চারিট তরী করেলন এবং

স িল সানা িদেয় মেুড় িদেলন। িতিন ে র জ সানার হূক তরী

করেলন এবং তার জ পার চারিট িভি ছাঁেচ গড়েলন। ৩৭ িতিন

তাঁবরু ফটেকর জ নীল, ব েন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা েতার

মাধ েম সূিচর কাজ করা একিট পদা তরী করেলন। ৩৮ িতিন তার

পাঁচিট ও স িলর হূক তরী করেলন। িতিন তােদর মাথা ও

দ ড িল সানায় মেুড় িদেলন। স িলর মেধ পাঁচিট িভি াে র

তরী।

৩৭ বৎসেলল িশটীম কাঠ িদেয় িস ক তরী করেলন। সটা দেঘ

আড়াই হাত, ে দড় হাত ও উ তায় দড় হাত করা হল। ২ িতিন

িভতর িদক ও বাইেরর িদক িব সানা িদেয় মেুড় িদেলন এবং তার

চািরিদেক সানার পাত িদেয় মেুড় িদেলন। ৩ তার চারিট পায়ার জ

সানার চারিট বালা ছাঁেচ গড়েলন; তার এক পােশ িট বালা ও অ

পােশ িট বালা লাগােলন। ৪ িতিন িশটীম কােঠর িট বহন‐দ তরী

কের সানা িদেয় মেুড় িদেলন। ৫ িতিন িস ক বেয় িনেয় যাওয়ার

জ ঐ বহন‐দ িল িস েকর ই পােশর বালােত েবশ করােলন।

৬ িতিন খাঁিট সানা িদেয় পাপাবরণ তরী করেলন; যটা দেঘ আড়াই

হাত ও ে দড় হাত হল। ৭ িতিন পটাই করা সানা িদেয় িট

ক ব তরী কের পাপাবরেণর শষ ই াে রাখেলন। ৮ তার এক
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াে একিট ক ব ও অ াে অ ক ব, তােদরেক পাপাবরেণর

ই াে অিবি কের রাখেলন। ৯ সই ই ক ব উপেরর িদেক

ডানা মেল থাকল এবং তােদর িদেয় পাপাবরণ ঢেক রাখল। তােদর

মখু এেক অপেরর িদেক থাকল; ক ব িল পাপাবরেণর িদেক চেয়

থাকেলা। ১০ িতিন িশটীম কাঠ িদেয় টিবল তরী করেলন; যটা

দেঘ ই হাত, ে এক হাত ও উ তায় দড় হাত করা হল। ১১

িতিন িব সানা িদেয় এটা মেুড় িদেলন ও তার চারিদেক িব

সানার পাত িদেয় মেুড় িদেলন। ১২ িতিন তার জ চারিদেক চার

আ ুেলর মােপর একিট কাঠােমা তরী করেলন ও কাঠােমার চািরিদেক

িব সানার পাত িদেয় মেুড় িদেলন। ১৩ তার জ সানার চারিট

বালা ছাঁেচ তরী কের তার চারিট পায়ার চারিট কােণ রাখেলন।

১৪ সই বালা কাঠােমার কােছ িছল এবং টিবল বেয় িনেয় যাওয়ার

বহন‐দে র ঘর হল। ১৫ িতিন টিবল বেয় িনেয় যাবার জ িশটীম

কাঠ িদেয় িট বহন‐দ তরী কের সানা িদেয় মেুড় িদেলন। ১৬

টিবেলর উপের থাকা সম পা তরী করেলন‐থালা, চামচ, বািট ও

কলিস উপহার ঢেল রাখার জ । এইসব িব সানা িদেয় তরী

করেলন। ১৭ িতিন খাঁিট পটাই করা সানা িদেয় বািতদানী তরী

করেলন; িতিন য বািতদািনিট তরী কেরিছেলন যার কা , শাখা,

পয়ালা, ঁিড় ও ফুল তার সে অিবি ভােব িছল। ১৮ ছয়িট শাখা

তার পাশ থেক বিরেয় িছল‐এক পাশ থেক িতনিট শাখা ও অ

পাশ থেক িতনিট শাখা। ১৯ থম শাখায় বাদাম ফুেলর একিট ঁিড়

ও একিট ফুেলর মত িতনিট পয়ালা এবং অ শাখায় বাদাম ফুেলর

একিট ঁিড় ও একিট ফুেলর মত িতনিট পয়ালা। বািতদানী থেক

এই ভােব ছয়িট শাখা বিরেয় এল। ২০ বািতদানীেত বাদাম ফুেলর

ঁিড় ও ফুেলর মত চারিট পয়ালা িছল। ২১ বািতদানীর য ছয়িট শাখা

বিরেয় এল, স িলর থম শাখা িটর নীেচ একিট অিবি ঁিড়,

অ শাখা িটর নীেচ একিট অিবি ঁিড় ও অপর শাখা িটর নীেচ

একিট ঁিড় িছল। ২২এই ঁিড় ও শাখা তার সে অিবি অব ায়

িছল এবং সম ই পটাই করা িব সানার তরী িছল। ২৩ িতিন
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বািতদানী তরী করেলন এবং তার সাতিট দীপ এবং তার িচমটা ও

খাঁিট সানা িদেয় তরী করেলন। ২৪ িতিন ঐ বািতদানী এবং

ঐ সম িজিনসপ এক তাল পিরমােণর খাঁিট সানা িদেয় তরী

করেলন। ২৫ িতিন িশটীম কাঠ িদেয় ধপূেবিদ তরী করেলন; সটা

দেঘ এক হাত, ে এক হাত ও চারেকােনর উ তা ই হাত;

তার িশং িল তার সে অিবি অব ায় িছল। ২৬ সই ধপূেবিদ,

তার ওপেরর ভাগ, তার চারপাশ ও তার িশং িল খাঁিট সানা িদেয়

মেুড় িদেলন এবং তার চারিদেক সানার পাত লাগােলন। ২৭ িতিন

পােতর িনেচর ই িবপরীত পােশ তার সে যু িট সানার বালা

তরী করেলন। বালা িল িছল বিদিট বেয় িনেয় যাবার জ বহন

দে র ধারক। ২৮ িতিন িশটীম কাঠ িদেয় বহন দ তরী করেলন ও

তােদর সানা িদেয় মেুড় িদেলন। তল ও ধেুপর িনমাণ (যা া পু ক

13:22, 38) ২৯ িতিন গ িজিনেসর ব বসায়ীর ি য়া অ যায়ী

অিভেষেকর পিব তল ও গি িজিনেসর খাঁিট ধপূ তরী করেলন।

৩৮ বৎসেলল িশটীম কাঠ িদেয় হামেবিদ তরী করেলন; সটা

দেঘ পাঁচ হাত, ে পাঁচ হাত ও চারেকােনর উ তা িতন হাত করা

হল। ২ িতিন তার চার কােণর উপের কতক িল িশং তরী করেলন;

সই িশং িল বিদর সে অিবি অব ায় িছল এবং িতিন স িল

া িদেয় মেুড় িদেলন। ৩ িতিন বিদর সম পা , অথাৎ হাঁড়ী,

হাতা, বািট, িতনিট কাঁটাযু দ ড ও আ ন রাখা পা , এই সম পা

া িদেয় তরী করেলন। ৪ বিদর জ বেড়র নীেচর অেধক অংশ

থেক জােলর কাজ করা াে র ঝাঁঝরী তরী করেলন। ৫ িতিন সই

াে র ঝাঁঝরীর চার কােণর জ বহন‐দে র ধারক িহসােব চারিট

বালা ছাঁেচ গড়েলন। ৬ িতিন িশটীম কাঠ িদেয় বহন দ তরী কের

া িদেয় মেুড় িদেলন। ৭ িতিন বিদ বেয় িনেয় যাবার জ তার

পােশর বালা িলেত ঐ বহন‐দ পরােলন। িতিন ত া ছাড়াই বিদিট

ফাঁপা ভােব তরী করেলন। ৮ িতিন একিট াে র গামলার মত বড়

পা তার সে াে র দািন তরী করেলন। িতিন সমাগম তাঁবেুত য

ীেলাকরা সবার কােজ িনযু িছল তােদর জ আয়না সই পাে র
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বাইেরর িদেক লাগােলন। ৯ িতিন ওঠান ত করেলন। উঠােনর

দি ণিদেক পাকান সাদা মসীনা েতার একেশা হাত পিরমােপর

পদা িছল। ১০ তার িড়িট ও িড়িট তলেদেশর অংশ াে র

িছল। সই ে র হূক ও দ ড িল িছল পার। ১১ উ র িদেকর পদা

একেশা হাত ও তার িড়িট ও িড়িট তলেদশ াে র এবং

ে র হূক ও দ ড িল পার িছল। ১২ পি ম িদেকর পদা প াশ

হাত ও তার দশিট ও দশিট িভি এবং ে র হূক ও দ ড িল

পার িছল। ১৩ উঠানিটর পবূিদেকর দঘ িছল প াশ হাত। ১৪

েবশপেথর একিদেকর জ পেনেরা হাত পদা িছল, তার িতনিট

ও িতনিট িভি িছল। ১৫ উঠােনর অ পােশর েবশপেথর

জ ও পেনেরা হাত পদা ও তার িতনিট ও িতনিট িভি িছল। ১৬

উঠােনর চারিদেকর সম পদা পাকান সাদা মসীনা েতায় তরী। ১৭

ে র িভি িল া িদেয় তরী। ে র হূক ও দ ড িল পার ও

তার ওপেরর অংশও পা িদেয় মাড়া এবং উঠােনর সম িল

িছল পার তরী। ১৮ উঠােনর ফটেকর পদা িছল িড় হাত। পদািট

নীল, ব েন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা েতায় সূিচর কােজ তরী

এবং তার দঘ িড় হাত, আর উঠােনর পদার মত উ তা িছল

পাঁচ হাত। ১৯ তার চারিট াে র িভি ও পার হূক িছল। তােদর

ওপেরর অংশ ও দ ড পা িদেয় মাড়ােনা িছল। ২০ সমাগম তাঁবরু

উঠােনর চািরিদেকর খুঁিট িল িছল াে র। ২১ সমাগম তাঁবরু,

সাে র সমাগম তাঁবরু, ব ‐সংখ ার িববরণ এই। মািশর আেদশ

অ সাের সই সম করা হল। এটা লবীয়েদর কাজ িহসােব হােরাণ

যাজেকর ছেল ঈথামেরর িনেদশ অ যায়ী করা হল। ২২ সদা ভু

মািশেক য আেদশ িদেয়িছেলন, সই অ সাের িযহূদা বংেশর হূেরর

নািত ঊিরর ছেল বৎসেলল সম ই তরী কেরিছেলন। ২৩ দান

বংেশর অহীষামেকর ছেল অহলীয়াব তাঁর সহকারী িছেলন; িতিন দ

ও িশ শলী এবং নীল, ব েন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা েতার

িশ কার িছেলন। ২৪ পিব সমাগম তাঁবু তরীর সম কােজ এইসব

সানা লাগল, উপহােরর সম সানা পিব ােনর শকল অ সাের
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ঊনি শ তাল সাতেশা ি শ শকল িছল। ২৫ ম লীর লাকেদর

পা পিব জায়গার শকল পিরমােপর অ যায়ী একেশা তাল এবং

এক হাজার সাতেশা পঁচা র শকল িছল। ২৬ েত ক লােকর জ ,

অথাৎ যারা িড় বছর বয়সী িকংবা তার থেক বিশ বয়সী িছল, সই

ছয় ল িতন হাজার সােড় পাঁচেশা লােকর মেধ েত ক জেনর জ

এক এক বকা, অথাৎ পিব ােনর শকল অ সাের অেধক শকল

িদেত হেয়িছল। ২৭ সই একেশা তাল পার পিব ােনর িভি ও

পদার িভি ছাঁেচ করা হেয়িছল; একেশািট িভি , েত ক িভি র

জ এক তাল কের ব য় হেয়িছল। ২৮ ঐ এক হাজার সাতেশা

পঁচা র শকেল িতিন সম ে র জ হূক তরী কেরেছন ও তােদর

ওপেরর অংশ মেুড়েছন ও তােদর জ দ ড তরী কেরেছন। ২৯

উপহােরর া স র তাল ই হাজার চারেশা শকল িছল। ৩০

সটা িদেয় িতিন সমাগম তাঁবরু েবশপেথর িভি , াে র বিদ ও

াে র ঝাঁঝরী ও বিদর সম পা ৩১এবং উঠােনর চারিদেকর

তলেদশ ও উঠােনর েবশপেথর তলেদশ ও সমাগম তাঁবরু সম

খুঁিট ও উঠােনর চারিদেকর খুঁিট তরী কেরিছেলন।

৩৯তারা শষ পয নীল, ব েন ও লাল েতা িদেয় পিব

জায়গায় পিরচয া করার জ সূ িশে র কােজ পাশাক তরী

করেলন। আর যমন সদা ভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, তারা

হােরােণর জ পিব পাশাক তরী করেলন। ২ বৎসেলল সানা

িদেয় এবং নীল, ব েন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূেতা িদেয়

এেফাদ তরী করেলন। ৩ সাধারণত তাঁরা সানা িপিটেয় পাত তরী

কের িশ কােজর মধ িদেয় নীল, ব েন, লাল ও সাদা মসীনা

সূেতার মেধ বনুবার জ তা কেট তার তরী করেলন। ৪আর

তাঁরা এেফােদর জ িট পি তরী করেলন এবং ঘােড়র উপের ই

কানায় এিট জেুড় িদেলন; ৫আর তা ব করবার জ িশ কােয

বানা কামরব নী তার উপের িছল, এিট এেফােদর সে একে

তরী করা হেয়েছ এবং সই পাশােকর সমান িছল, সিট সানা, নীল,

ব েন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূেতা িদেয় তরী করা হেয়িছল;
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িঠক যমন সদা ভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন। ৬ পের তাঁরা

খাদাই করা মু ার মত ই ােয়েলর বােরাজন ছেলর নােম নকশা করা

সানা িদেয় বাঁিধেয় িট গােমদক মিণ আঁটিকেয় িভতের রাখেলন।

৭আর এেফােদর িট ঘােড়র িফেতর উপের ই ােয়েলর বােরাজন

ছেলেদর রণ করার জ মিণিহসােব স িল লাগােলন, যমন

সদা ভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন। ৮ িতিন এেফােদর কায়দায়

সানা িদেয় এবং নীল, ব েন, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূেতা

িদেয় দ ্ িশ কােরর মাধ েম একিট বকুপাটা তরী করেলন। ৯এিট

চার কাণা িছল; তাঁরা সই বকুপাটািট ই ভাঁজ কের িটেয় রাখেলন।

এিট এক িবঘত ল া এবং এক িবঘত কের ভাঁজ কেরিছেলন।

১০ তা চার সাির মিণ লািগেয় তরী করেলন। তার থম সািরেত

চুণী, পীতমিণ ও মরকত িছল, ১১ ি তীয় সািরেত প রাগ, নীলকা

ও হীরক িছল। ১২ ততৃীয় সািরেত পেরাজ, িয এবং কটােহলা

িছল। ১৩ চতুথ সািরেত বদূয , গােমদক ও সূয কা মিণ িছল; এই

মিণ িল সানা িদেয় বাঁধােনা হেলা। ১৪এই সকল মিণ ই ােয়েলর

বােরাজন ছেলর নাম অ যায়ী হেলা, িতিট তােদর নামা সােরই

হল; মু ার মত খাদাই করা েত ক মিণেত বােরািট বংেশর জ

এক একিট ছেলর নাম হল। ১৫ পের তাঁরা বকুপাটার উপর খাঁিট

সানা িদেয় মালার মত পাকান িট িশকল তরী করেলন। ১৬তারা

সানার িট িব িন করা িশকল ও সানার িট বালা তরী করেলন

এবং বকুপাটার ই ধাের সই িট বালা লািগেয় িদেলন। ১৭ তারা

বকুপাটার িট কােন িট বালার মেধ িব িন করা সানার িট িশকল

লাগােলন। ১৮ পাকান িশকেলর অ ই মাথা ই িব িনর মত ই

িশকেলর সে বঁেধ এেফােদর সামেনর িদেক িট কাঁেধর িফেতর

উপের লাগােলন। ১৯আর সানার িট বালা তরী কের বকুপাটার

ই মাথায় িভতেরর অংেশ এেফােদর সামেনর িদেক শষ অংেশ

লাগােলন। ২০ পের তারা সানার িট বালা তরী কের এেফােদর

িট ঘােড়র িফেতর নীেচ তার সামেনর অংেশ তার জােড়র জায়গায়

এেফােদর িব িন করা কামরব নীর উপের রাখেলন। ২১ তারা
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বকুপাটা যন এেফােদর কামরব নীর উপের থােক এবং এেফাদ

থেক যন খেুল না যায় সই জ তাঁরা বালােত নীল সূেতা িদেয়

এেফােদর বলার সে বকুপাটা বঁেধ রাখেলন; িঠক যমন সদা ভু

মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন তমন এই িল করা হেয়িছল। ২২

বৎসেলল এেফােদর পাশাক স ণূভােব বেুন তরী করেলন, এিট

ত ু িদেয় তরী ও স ণূ নীল রেঙর। ২৩এিটর মাঝখােন মাথার

জ খালা গলা িছল। সই খালা জায়গািট যােত িছঁেড় না যায়

সই জ গলার চারিদেক িব িন করা িছল। ২৪আর তাঁরা সই

পাশােকর আঁচেল নীল, ব েন, ও লাল পাকান সূেতার ডািলম

তরী করেলন। ২৫ পের তাঁরা খাঁিট সানার ঘ টা তরী করেলন এবং

সই ঘ টা িল ডািলেমর মাঝখেন ও পাশােকর আঁচেলর চারিদেক

ডািলেমর মাঝখােন িদেলন। ২৬ সবা করার পাশােকর আঁচেল

চারিদেক একিট ঘ টা ও একিট ডািলম, একিট ঘ টা ও একিট ডািলম,

এই প করেলন; িঠক যমন সদা ভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন।

২৭ পের তাঁরা হােরাণ ও তাঁর ছেলেদর জ সাদা মসীনা েতা

িদেয় গােয়র পাশাক তরী করেলন। ২৮ তারা সাদা মসীনা েতা

িদেয় তরী উ ীয় ও সাদা মসীনা েতা িদেয় তরী িশেরাভূষন ও

পাকান সাদা মসীনা েতা িদেয় তরী জাি য়া তরী করেলন।

২৯ এবং পাকান সাদা মসীনা েতা িদেয় এবং নীল, ব েন, ও

লাল সূেতা িদেয় সূেচর কাজ ারা এক কামরব ন তরী করেলন।

এই িল িঠক যমন সদা ভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন তমন

করেলন। ৩০ পের তাঁরা খাঁিট সানা িদেয় পিব মু েটর জ পাত

তরী করেলন এবং খাদাই করা মু ার মত তার উপের িলখেলন,

“সদা ভুর উে েশ পিব ।” ৩১ পের তারা পাগিড়র উপের নীল

সূেতা িদেয় সিট বাঁধেলন; এিট কেরিছেলন যমন সদা ভু মািশেক

আেদশ িদেয়িছেলন। ৩২ তরাং এই ভােব সমাগম তাঁবরু কাজ অথাৎ

পিব জায়গার কাজ িল শষ হেয়িছল; ই ােয়েলর লােকরা সবই

কেরিছল। তারা মািশর িত দওয়া সদা ভুর সব আেদশ মেন

কাজ কেরিছল। ৩৩ পের তারা মািশর কােছ তাঁবিুট এেনিছল এবং
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তারা তাঁবু এবং তাঁবু সং া সব িজিনস, এর ঘ টা, ত া, িখল,

ও িভি এেনিছল ৩৪ রে র মত লাল রেঙর ভড়ার চামড়ার তরী

ছাদ, শীেলর চামড়ার তরী ছাদ এবং গাপন করার জ পদা, ৩৫

এবং সা িস ক ও তা বহন করার জ দ এবং পাপাবরণ। ৩৬

তারা টিবল ও তার সব পা িল এবং দশন িট আনেলা, ৩৭ খাঁিট

সানার তরী দীপদািন এবং সািরেত তার দীপ িল, এর সে তার

সব পা িল এবং দীেপর জ তল; ৩৮ সানার বিদ, অিভেষেকর

তল এবং গি ধপূ ও তাঁবরু দরজার জ পদা; ৩৯ াে র বিদ

ও তার সে াে র ঝাঁঝরী এবং তা বেয় িনেয় যাওয়ার জ দ ও

সব পা িল; বড় গামলার মত পা ও তার জ দািন। ৪০ তারা

উঠােনর জ পদা ও তার সে ও িভি আনেলা এবং উঠােনর

দরজার জ পদা ও তার দিড়, গাঁজ ও সমাগম তাঁবরু সবা কােজর

জ সব পা আনেলা। ৪১ তারা পিব জায়গায় পিরচয া করার

জ সূ ভােব কাজ করা পাশাক আনেলা, হােরাণ যাজক ও তাঁর

ছেলেদর জ পিব পাশাক, তােদর যাজক কােজর জ এই

পাশাক। ৪২ যিদও সদা ভু মািশেক যমন আেদশ কেরিছেলন

সই অ যায়ী ই ােয়েলর লােকরা সব কাজই কেরিছল। ৪৩ মািশ

ঐ সব কােজর িত পরী ামলূক ভােব ল করেলন, আর দখ,

তারা স িল কেরেছ। যমন ভােব সদা ভুর আেদশ কেরিছেলন সই

ভােবই তারা কেরেছ। তখন মািশ তােদরেক আশীবাদ করেলন।

৪০তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ তুিম নতুন বছেরর থম

মােসর থম িদেনর পিব জায়গা অথাৎ সমাগম তাঁবু াপন করেব।

৩আর তুিম তার মেধ সা িস ক রাখেব এবং তুিম অবশ ই পদা

টাি েয় সই িস কিট র া করেব। ৪ পের তুিম টিবল িভতের

আনেব এবং তার উপের সাজাবার িজিনস িল সািজেয় রাখেব। তখন

তুিম দীপদািন িভতের এেন তার উপর দীপ িল েল দেব। ৫

তুিম সানার ধপূেবিদিট সা িস েকর সামেন রাখেব এবং তাঁবরু

দরজায় পদা টাি েয় দেব। ৬ তুিম হামেবিদিট অবশ ই সমাগম

তাঁবরু দরজার সামেন রাখেব। ৭আর তুিম সমাগম তাঁবু ও বিদর
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মাঝখােন বড় গামলা পা িট রাখেব এবং তার মেধ জল দেব। ৮

আর তার চারিদেক উঠান তরী করেব এবং উঠােনর েবশ দরজায়

পদা টাি েয় দেব। ৯ তুিম পের অিভেষেকর তল িনেয় তাঁবু এবং

তার মেধ সব িজিনস িল অিভেষক করেব। তুিম অবশ ই এিট

পিব করেব এবং সাজােব; তখন এিট পিব হেব এবং আমার জ

সংরি ত হেব। ১০ তুিম হামেবিদ ও সই িবষেয় সব পা িল

অিভেষক করেব। তুিম হামেবিদ পিব করেব; আমার সবার জ

তা ত করেব এবং সই বিদ অিত পিব হেব ও আমার জ

সংরি ত হেব। ১১ তুিম আমার সবা কােজর জ গামলার মত

পা িট ও তার দািন অিভেষক করেব ও পিব করেব। ১২ তুিম

হােরাণ ও তার ছেলেদরেক সমাগম তাঁবরু েবশ দরজার কােছ

আনেব এবং জেল ান করােব। ১৩ আর তুিম হােরাণেক পিব

পাশাক িল পরােব, অিভেষক করেব এবং একমা আমার জ

পিব করেব, তােত স আমার যাজক হেয় কাজ করেব। ১৪আর

তার ছেলেদরেকও আনেব এবং তােদর গােয় পাশাক পরােব। ১৫

আর তুিম তােদরেকও অিভেষক করেব যমন ভােব তােদর িপতােক

অিভেষক কেরছ; যােত তারা যাজক হেয় আমার সবা কাজ কের।

তােদর সই অিভেষক বংশ পর রায় তােদর িচর ায়ী যাজক

তরী করেব। ১৬আর মািশ এই প করেলন; সদা ভু তাঁেক যা

আেদশ কেরিছেলন িতিন সব িকছুই অ সরণ কের কাজ করেলন।

১৭ তরাং ি তীয় বছের থম মােসর থম িদেনর তাঁবু ািপত

হেয়িছল। ১৮ মািশ তাঁবিুট াপন করেলন, তার তলেদশ জায়গায়

রাখেলন, ত া বসােলন, িখল িভতের িদেলন ও তার থাম িল

বসােলন। ১৯ িতিন সই সমাগম তাঁবরু উপের ঢাকা িদেলন এবং তার

উপের তাঁবরু মত ঢাকা লািগেয় িদেলন; যমন সদা ভু মািশেক

আেদশ িদেয়িছেলন। ২০ িতিন সা িলিপ িনেলন এবং িস েকর

মেধ রাখেলন। িতিন িস েকর উপর বহন দ রাখেলন এবং তার

উপের পাপাবরণ রাখেলন, ২১ িতিন তাঁবরু মেধ িস ক আনেলন।

যমন সদা ভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, িতিন সা িস কিটর
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র ার জ সখােন পদা টাি েয় িদেলন। ২২ িতিন তাঁবরু উ র

পােশ পদার বাইের সমাগম তাঁবরু িভতের টিবল রাখেলন। ২৩

যমন সদা ভু তাঁেক আেদশ িদেয়িছেলন, িতিন টিবেলর উপর

সদা ভুর সামেন িট সািজেয় রাখেলন। ২৪আর িতিন তাঁবরু দি ণ

িদেক সমাগম তাঁবরু িভতের টিবেলর সামেন দীপদািন রাখেলন।

২৫ সদা ভু যমন মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, িতিন সদা ভুর

সামেন দীপ ালােলন। ২৬ িতিন সমাগম তাঁবরু িভতের পদার

সামেন সানার বদী রাখেলন। ২৭ সদা ভু যমন মািশেক আেদশ

িদেয়িছেলন, িতিন তার উপের গি ধপূ ালােলন। ২৮ িতিন তাঁবরু

েবশ দরজায় পদা টাি েয় িদেলন। ২৯ িতিন সমাগম তাঁবরু েবশ

দরজার সামেন হামেবিদ রাখেলন। সদা ভু যমন মািশেক আেদশ

িদেয়িছেলন, িতিন তার উপের হামবিল ও শস নেবদ উৎসগ

করেলন। ৩০ িতিন সমাগম তাঁবু এবং বিদর মাঝখােন ধায়ার জ

গামলা রাখেলন এবং তার মেধ ধায়ার জ জল িদেলন। ৩১ মািশ,

হােরাণ ও তার ছেলরা িনেজর িনেজর হাত ও পা সই গামলা থেক

ধেুতন। ৩২ যখন তাঁরা সমাগম তাঁবরু িভতের যেতন এবং বিদর

কােছ যেতন। সদা ভু যমন মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, তাঁরা

তাঁেদর িনেজেদর ধেুতন। ৩৩ মািশ তাঁবরু এবং বিদর চারিদেক

উঠান তরী করেলন। িতিন উঠােনর েবশ দরজায় পদা লাগােলন।

এই ভােব মািশ কাজ শষ করেলন। ৩৪ তখন সমাগম তাঁবিুট মেঘ

ঢেক গল এবং সদা ভুর মিহমায় তাঁবু পিরপণূ হেলা। ৩৫ তােত

মািশ সমাগম তাঁবরু মেধ ঢুকেত পারেলন না, কারণ মঘ তার উপের

িছল এবং সদা ভুর মিহমা তাঁবিুট পিরপণূ কেরিছল। ৩৬আর যখন

তাঁবরু উপর থেক মঘ সিরেয় নওয়া হত, তখন ই ােয়েলর লােকরা

তােদর িনেজেদর যা ায় এিগেয় যত। ৩৭ িক ু যিদ মঘ তাঁবরু উপর

থেক উপেরর িদেক না উঠত, তেব স িদন লােকরা বাইের যা া

করত না। মঘ উপের উঠার িদন পয তারা অেপ া করত। ৩৮

কারণ সব ই ােয়েলর লাকেদর সাধারণ দিৃ েত তােদর সব যা ার

িদেনর িদেনর সদা ভুর মঘ এবং রােত আ ন তাঁবরু উপের িছল।
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লবীয় বই
১ সদা ভু মািশেক ডেক সমাগম তাঁবু থেক এই কথা বলেলন, ২

“তুিম ই ােয়েলর লাকেদরেক বল, তােদরেক বল, ‘ তামােদর কউ

যিদ সদা ভুর উে েশ উপহার আেন, তেব স গ র পাল থেক

িকংবা ভড়ার পাল থেক একিট প উৎসগ করেত িনেয় আ ক। ৩

স যিদ গ র পাল থেক হামবিলর উপহার দয়, তেব স িনেদাষ

এক পু ষ প আনেব, সদা ভুর সামেন হণেযাগ হবার জ

সমাগম তাঁবরু েবশ দরজার সামেন আনেব। ৪ পের হামবিলর

মাথার ওপের হাত বািড়েয় দেব; আর তা তার ায়ি ে র জে তার

পে হণ করা হেব। ৫ পের স সদা ভুর সামেন সই ষাঁড়িট হত া

করেব, যাজেকরা অথাৎ হােরােণর ছেলরা তার র কােছ আনেব

এবং সমাগম তাঁবরু েবশ দরজায় অবি ত বিদর ওপের সই র

চািরিদেক িছঁটােব। ৬আর স ঐ হামবিলর চামড়া খেুল তােক টুকেরা

টুকেরা করেব। ৭ পের হােরাণ যাজেকর ছেলরা বিদর ওপের আ ন

রাখেব ও আ েনর ওপের কাঠ সাজােব। ৮আর হােরােণর ছেল

যাজেকরা সই বিদর উপের অবি ত আ েনর ও কােঠর ওপের

তার সব টুকেরা এবং মাথা ও মদ রাখেব। ৯ িক ু তার অ ও পা

জেল ধােব; পের যাজক বিদর ওপের স সব হামবিল িহসােব

পাড়ােব, যা সদা ভুর উে েশ িমি গ প আ েন উৎসগ

করা উপহার। ১০আর যিদ স ভড়ার অথবা ছাগেলর পাল থেক

ভড়া িকংবা ছাগল হামবিল িহসােব উপহার দয়, তেব স িনেদাষ

এক পু ষ প আনেব। ১১ স অবশ ই বিদর পােশ উ রিদেক

সদা ভুর সামেন তা হত া করেব এবং হােরােণর ছেল যাজেকরা

বিদর ওপের চািরিদেক তার র িছঁটােব। ১২ পের স তা টুকেরা

টুকেরা করেব, আর যাজক মাথা ও মেদর সে সিট বিদর ওপের

অবি ত আ েনর ও কােঠর ওপের সাজােব। ১৩ িক ু তার অ ও পা

জেল ধােব; পের যাজক স ণূিটই উৎসগ করেব এবং বিদর ওপের

পাড়ােব; তা হামবিল এবং সদা ভুর উে েশ িমি গ প

আ েন উৎসগ করা উপহার। ১৪ যিদ স সদা ভুর উে েশ পািখেদর
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থেক হামবিলর উপহার দয়, তেব স অবশ ই ঘঘুু িকংবা বা া

পায়রার মধ থেক িনেজর উপহার দেব। ১৫ পের যাজক তা বিদর

কােছ এেন তার মাথা মাচড় িদেয় তােক বিদেত পাড়ােব এবং তার

র বিদর পােশ ঢেল দেব। ১৬ পের স তার মেলর সে পালক

িনেয় বিদর পবূ িদেক ছাইেয়র জায়গায় ফেল দেব। ১৭ স অবশ ই

সিটর ডানা ধের টেন িছঁড়েব িক ু সিটেক স ণূ েপ ই ভােগ

ভাগ করেব না এবং যাজক বিদর ওপের, আ েনর ওপের অবি ত

কােঠর ওপের তােক পাড়ােব; তা হামবিল হেব এবং সদা ভুর

উে েশ িমি গ প আ েন উৎসগ করা উপহার’।”

২আর কউ যখন সদা ভুর উে েশ শস নেবদ উপহার দয়,

তখন সূ সূিজ তার উপহার হেব এবং স তার উপের তল ঢালেব

ও ধেুনা দেব; ২আর হােরােণর ছেল, যাজকেদর কােছ স তা

আনেব এবং স তা থেক এক মেুঠা সূ সূিজ ও তল এবং তার

উপের ধেুনা নেব; পের যাজক সই নেবেদ র ারক অংশ বেল তা

বিদর ওপের পাড়ােব; তা সদা ভুর উে েশ িমি গ প

আ েন উৎসগ করা উপহার। ৩ এই শস নেবেদ র বািক অংশ

হােরােণর ও তার ছেলেদর হেব; সদা ভুর আ েন তরী উপহার

বেল এটা খবু পিব । ৪আর যিদ তুিম উনােন সঁকা খািমহীন শস

নেবেদ উপহার দাও, তেব তল মশােনা খািমহীন সূ সূিজর

পাপড় বা তলা খািমহীন শ পাপড় িদেত হেব। ৫আর যিদ

তুিম সমান লাহার চাটুেত সঁকা শস নেবদ উপহার দাও, তেব

তল মশােনা খািমহীন সূ সূিজ িদেত হেব। ৬ তুিম তা টুকেরা

টুকেরা কের তার ওপের তল ঢালেব; এটা শস নেবদ । ৭আর

যিদ চাটুেত রা া করা শস নেবদ উপহার দাও, তেব তল ও সূ

সূিজ িদেয় তরী কের িদেত হেব। ৮ এই সব িজিনেসর য শস

নেবদ তুিম সদা ভুর উে েশ দেব; তা এেন যাজকেক িদও, স

তা বিদর কােছ আনেব ৯এবং যাজক সই শস নেবেদ র ারক

অংশ িনেয় বিদেত পাড়ােব; তা সদা ভুর উে েশ িমি গ

প আ েন উৎসগ করা উপহার। ১০আর সই শস নেবেদ র
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বািক অংশ হােরােণর ও তার ছেলেদর হেব; সদা ভুর আ েন তরী

উপহার বেল তা খবু পিব । ১১ তামরা সদা ভুর উে েশ য কােনা

শস নেবদ আনেব, তা খািমেত তরী হেব না, কারণ তামরা খািমর

িকংবা মধ,ু এর িকছুই সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহার বেল

পাড়ােব না। ১২ তামরা থমাংেশর উপহার বেল তা সদা ভুর

উে েশ উৎসগ করেত পার, িক ু গে র জে বিদর ওপের তা

ব বহার করা যােব না। ১৩আর তুিম িনেজর শস নেবেদ র েত ক

উপহার লবণা করেব; তুিম িনেজর শস নেবেদ িনেজর ঈ েরর

িনয়েমর লবণ দােন িট করেব না; তামার সম উপহােরর সে

লবণ দেব। ১৪আর যিদ তুিম সদা ভুর উে েশ থম শেস র ভ

নেবদ উৎসগ কর, তেব তামার থম ফসেলর তাজা শীষ পষাই

কের আ েন ঝলেস উপহার উৎসগ করেব ১৫এবং তার ওপের তল

দেব ও ধেুনা রাখেব; এটা শস নেবদ । ১৬ পের যাজক তার ারক

অংশ েপ িকছু পষাই করা শস , িকছু তল ও সম ধেুনা পাড়ােব;

এটা সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহার।

৩কােরা উপহার যিদ ম েলর জ বিলদান হয় এবং স গ র

পাল থেক পু ষ িকংবা ী গ দয়, তেব স সদা ভুর সামেন

িনেদাষ প আনেব। ২ স িনেজর উপহােরর মাথায় হাত রেখ

সমাগম তাঁবরু দরজার সামেন তােক হত া করেব; পের হােরােণর

ছেল অথাৎ যাজকরা তার র বিদর চািরিদেক ছিড়েয় দেব। ৩

পের স সদা ভুর উে েশ সই ম েলর জ বিল িবষয়ক আ েনর

তরী উপহার উৎসগ করেব, তার ঢাকা মদ ও অে র সে সংযু ৪

এবং ই িকডিন, কামেরর কােছর মদ ও যকৃেত ওপের অবি ত

ফুসফুস িকডিনর সে ছািড়েয় নেব। ৫ পের হােরােণর ছেলরা

বিদর ওপের অবি ত আ েনর, কােঠর ওপের তা পাড়ােব; তা

সদা ভুর উে েশ িমি গ প আ েন উৎসগ করা উপহার।

৬আর যিদ স সদা ভুর উে েশ ম লাথক বিলদােনর উপহার

প র পাল থেক দয়, তেব স িনেদাষ পু ষ িকংবা ী প উৎসগ

করেব। ৭ কউ যিদ উপহােরর জে ভড়ার বা া দয়, তেব স
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সদা ভুর সামেন তা আনেব; ৮আর িনেজর উপহােরর মাথায় হাত

িদেয় সমাগম তাঁবরু সামেন তােক হত া করেব এবং হােরােণর ছেলরা

বিদর চারিদেক র ছঁটােব। ৯আর ম লাথক বিল থেক িকছু িনেয়

সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহার উৎসগ করেব; ফেল তার

মদ ও স ণূ লজিট ম দে র কাছ থেক কেট নেব, আর ঢাকা

মদ ও অে র কােছর সব মদ, ১০ কামেরর কােছ ইিট িকডিনেত

অবি ত য মদ এবং যকৃেতর উপের অবি ত ফুসফুস িকডিনর সে

স সম বাদ দেব ১১এবং যাজক তা বিদর ওপের খাদ িহসােব

পাড়ােব, সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহার। ১২আর যিদ স

উপহােরর জে ছাগল দয়, তেব স তা সদা ভুর সামেন আনেব;

১৩ তার মাথায় হাত িদেয় সমাগম তাঁবরু সামেন তােক হত া করেব

এবং হােরােণর ছেলরা বিদর চািরিদেক তার র ছিড়েয় দেব। ১৪

পের স তা থেক িনেজর উপহার, সদা ভুর উে েশ আ েনর তরী

উপহার উৎসগ করেব, অথাৎ ঢাকা মদ ও িভতেরর অংেশর কােছর

সম মদ এবং ইিট িকডিন, ১৫ তার সে অবি ত পা মদ ও

যকৃেতর উপের অবি ত ফুসফুস িকডিনর সে বাদ দেব। ১৬ যাজক

তা বিদর ওপের খাদ িহসােব পাড়ােব; তা গে র জ আ েন

তরী উপহার; সম মদ সদা ভুর। ১৭ তামােদর সম বাস করার

জায়গায় িচরিদেনর র জ এই িনয়ম পালন করেত হেব, তামরা মদ

ও র খােব না।

৪আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ তুিম ই ােয়ল স ানেদর বল,

কউ যিদ ভুলবশতঃ পাপ কের, অথাৎ সদা ভুর আ ািনিষ কােজর

কােনা এক কাজ যিদ কের; ৩ িবেশষত অিভিষ যাজক যিদ এমন

পাপ কের, যােত লাকেদর ওপের দাষ হয়, তেব স িনেজর পােপর

জ সদা ভুর উে েশ িনেদাষ এক ছাট বলদ আনেব পােপর জ

বিল েপ উৎসগ করেব। ৪পের সমাগম তাঁবরু দরজার মেুখ সদা ভুর

সামেন সই বলদ আনেব; তার মাথার ওপর হাত রেখ সদা ভুর

সামেন তােক হত া করেব। ৫আর অিভিষ যাজক সই গাবৎেসর

িকছু র িনেয় সমাগম তাঁবরু মেধ আনেব। ৬আর যাজক সই
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রে িনেজর আঙুল ডুিবেয় পিব জায়গায় পদার সামেনর অংেশ

সদা ভুর সামেন সাত বার তার িকছু র িছিটেয় দেব। ৭ পের

যাজক সই রে র িকছুটা িনেয় সমাগম তাঁবরু ভতর সদা ভুর

সামেন রাখা গি ধেূপর বিদর িশেঙ দেব, পের গাবৎেসর সব

র িনেয় সমাগম তাঁবরু দরজায় রাখা হামেবিদর মেূল ঢালেব। ৮

আর পােপর জ বিলর বলেদর সব মদ, অথাৎ ভতেরর অংেশ

ঢাকা মদ, অে র ওপেরর সব মদ ৯ এবং েটা িকডিন ও তার

ওপের থাকা মদ ও যকৃেতর ওপের থাকা ফুসফুস িকডিনর সে

ছািড়েয় নেব। ১০ ম েলর জ বিলর বলেদর থেক যমন িনেত

হয়, সই রকম নেব এবং যাজক হামেবিদর ওপের তা পাড়ােব।

১১ পের ঐ গাবৎেসর চামড়া সব মাংস, মাথা ও পা, অ ও গাবর

১২ সব বলদিট িনেয় িশিবেরর বাইের কান িচ জায়গায়, ছাই

ফেল দবার জায়গায়, এেন কােঠর ওপের আ েন পিুড়েয় দেব; ছাই

ফেল দবার জায়গায় তা পাড়ােত হেব। ১৩আর ই ােয়েলর সব

ম লী যিদ মাদবশতঃ পাপ কের এবং তা সমােজর চােখর আড়ােল

থােক এবং সদা ভুর আ ািনিষ কােনা কাজ কের যিদ দাষী হয়,

১৪ তেব তােদর করা সই পাপ যখন জানা যােব সই িদেনর সমাজ

পােপর জ বিল েপ এক ছাট গাবৎস উৎসগ করেব; লােকরা

সমাগম তাঁবরু সামেন তােক আনেব। ১৫ পের ম লীর াচীনরা

সদা ভুর সামেন সই গাবৎেসর মাথায় হাত রাখেব এবং সদা ভুর

সামেন তােক হত া করা হেব। ১৬ পের অিভিষ যাজক সই বলেদর

িকছু র সমাগম তাঁবরু মেধ আনেব। ১৭আর যাজক সই রে

িনেজর আঙুল ডুিবেয় তার িকছুটা পদার আেগ, সদা ভুর সামেন

সাত বার িছটােব ১৮এবং সই রে র িকছুটা িনেয় সদা ভুর সামেন

সমাগম তাঁবরু মেধ রাখা বিদর িশেঙর ওপের দেব; পের সমাগম

তাঁবরু দরজার সামেন হামেবিদর মেূল অ সব র ঢেল দেব। ১৯

আর বিল থেক তার সব মদ িনেয় বিদর ওপের পাড়ােব। ২০

স ঐ পােপর জ বিলর বলদেক যরকম কের, এেকও সরকম

করেব; এভােব যাজক তােদর জ ায়ি করেব, তােত তােদর



লবীয় বই 214

পােপর মা হেব। ২১ পের স বলদেক িশিবেরর বাইের িনেয় িগেয়

থম বলদিট যমন পিুড়েয়িছেল, তমিন তােকও পিুড়েয় দেব; এটা

সমােজর পােপর জ বিলদান। ২২আর যিদ কােনা অধ পাপ

কের, অথাৎ মাদবশতঃ িনেজর ঈ র সদা ভুর আ ািনিষ কােনা

কাজ কের দাষী হয়, ২৩ তেব তার করা সই পাপ যখন জানা যােব,

সিদেনর িনেজর উপহার বেল এক িনেদাষ পু ষ ছাগল আনেব। ২৪

পের ঐ ছাগেলর মাথায় হাত িদেয় হামবিল হত ার জায়গায় সদা ভুর

সামেন তােক হত া করেব; এটা পােপর জ বিলদান। ২৫ পের

যাজক িনেজর আঙুল িদেয় সই পােপর জ বিলর িকছুটা র িনেয়

হামেবিদর িশেঙর ওপের দেব এবং তার র হামেবিদর মেূল ঢেল

দেব। ২৬আর ম েলর জ বিলদােনর মেদর মত তার সব মদ

িনেয় বিদেত পাড়ােব এভােব যাজক পাপেমাচেনর জ ায়ি

করেব, তােত তার পােপর মা হেব। ২৭আর সাধারণ লাকেদর

মেধ যিদ কউ মাদবশতঃ সদা ভুর কােনা আ ািনিষ কােজর

জ পাপ কের দাষী হয়, ২৮ তেব স যখন িনেজর করা পাপ জানেব

তখন িনেজর করা সই পােপর জ িনেজর উপহার বেল পােলর

ভতর থেক এক িনেদাষ ছাগী আনেব। ২৯ পের ঐ পােপর জে

বিলর মাথায় হাত রেখ হামবিলর জায়গায় সই পােপর জ বিল

হত া করেব ৩০ পের যাজক আঙুল িদেয় তার িকছুটা র িনেয়

হামেবিদর িশেঙর ওপের দেব এবং তার সব র বিদর মেূল ঢেল

দেব। ৩১আর ম েলর জ বিল থেক নওয়া মেদর মত তার সব

মদ ছািড়েয় নেব; পের যাজক সদা ভুর উে েশ গে র জ

বিদর ওপের তা পিুড়েয় দেব; এভােব যাজক তার জ ায়ি

করেব, তােত তার পােপর মা হেব। ৩২ যিদ স পােপর জ বিলর

উপহােরর জ ভড়ার বা া আেন, তেব একটা িনেদাষ মেয় ভড়ার

বা া আনেব। ৩৩আর সই পােপর জ বিলর মাথায় হাত িদেয়

হামবিল হত ার জায়গায় সই পােপর জ বিল হত া করেব। ৩৪

পের যাজক আঙুল িদেয় সই পােপর জ বিলর িকছুটা র িনেয়

হামেবিদর িশং েলার ওপের দেব ও সব র বিদর মেূল ঢালেব।



লবীয় বই 215

৩৫ পের ম েলর বিলর ভড়ার বা ার মদ যমন ছাড়ান যায়, তমিন

যাজক এর সব মদ ছািড়েয় নেব এবং সদা ভুর জ আ েন তরী

উপহােরর রীিত অ সাের তা বিদেত পাড়ােব; এভােব যাজক তার

করা পােপর ায়ি করেব; তােত তার পােপর মা হেব।

৫আর যিদ কউ এভােব পাপ কের, সা ী হেয় িদিব করবার কথা

নেলও, যা দেখেছ িকংবা জােন, তা স কাশ না কের, তেব

স িনেজর অপরাধ বহন করেব। ২ িকংবা যিদ কউ কােনা অ িচ

িজিনস শ কের, অ িচ জ ুর মতৃেদহ হাক, িকংবা অ িচ প র

মতৃেদহ হাক, িকংবা অ িচ সরীসেৃপর মতৃেদহ হাক; যিদ স তা

জানেত না পায় ও অ িচ হয়, তেব স দাষী হেব। ৩ িকংবা মা েষর

কােনা অেশৗচ, অথাৎ যা িদেয় মা ষ অ িচ হয়, এমন িকছু যিদ

কউ ছাঁয় ও তা জানেত না পায়, তেব স তা জানেল দাষী হেব। ৪

আর কউ িবেবচনা না কের য কােনা িবষেয় শপথ ক ক না কন,

যিদ কউ িনেজর ওে িবেবচনা না কের ভাল বা ম কাজ করব

বেল শপথ কের ও তা জানেত না পায়, তেব স তা জানেল সই

িবষেয় দাষী হেব। ৫আর কােনা িবষেয় দাষী হেল স িনেজর

করা পাপ ীকার করেব। ৬ পের স পােপর জ বিলর কারেণ পাল

থেক ভড়ীর মেয় বা া িকংবা ছাগেলর মেয় বা া িনেয় সদা ভুর

উে েশ িনেজর করা পােপর উপযু দােষর জ বিল উৎসগ করেব;

তােত যাজক তার পাপেমাচেনর জ ায়ি করেব। ৭আর স

যিদ ভড়ীর মেয় বা া আনেত না পাের তেব িনেজর করা পােপর

জ েটা ঘঘুু িকংবা েটা পায়রার বা া, এই দােষর জ বিল প

সদা ভুর কােছ আনেব; তার একটা পােপর জ , অ িট হােমর

জ হেব। ৮ স তােদর ক যাজেকর কােছ আনেব ও যাজক আেগ

পােপর জ বিল উৎসগ কের তার গলা মচুড়ােব, িক ু িছঁেড় ফলেব

না। ৯ পের পােপর জ বিলর িকছু র িনেয় বিদর গােয় িছটােব

এবং বািক র বিদর মেূল ঢেল দওয়া যােব; এটা পােপর জ

বিল। ১০ পের স িবিধমেত ি তীয়িট হােমর জ উৎসগ করেব;

এই ভােব যাজক তার করা পােপর জ ায়ি করেব, তােত তার
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পােপর মা হেব। ১১আর স যিদ ই ঘঘুু িকংবা ই পায়রার বা া

আনেতও না পাের, তেব তার করা পােপর জ তার উপহার বেল

ঐফার দশমাংশ সূিজ পােপর জ বিল েপ আনেব; তার ওপের তল

দেব না ও ধেুনা রাখেব না, কারণ তা পােপর জ বিল। ১২ পের স

তা যাজেকর কােছ আনেল যাজক তার মেন রাখার জ অংশ বেল

তা থেক এক মেুঠা িনেয় সদা ভুর জ আ েনর তরী উপহােরর

রীিত অ সাের বিদেত পাড়ােব; এটা পােপর জ বিল। ১৩ যাজক

এই সকেলর মেধ তার করা কােনা পােপর জ ায়ি করেব,

তােত তার পােপর মা হেব এবং অবিশ ব ভ নেবেদ র

মত যাজেকর হেব। ১৪ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, “যিদ কও

সদা ভুর পিব িজিনেসর িবষেয় েমাদবশতঃ সত ল ন কের

পাপ কের, ১৫তেব স সদা ভুর কােছ দােষর জ বিল আনেব,

পিব জায়গার শকল অ সাের তামার িন িপত পিরমােণ পা িদেয়

পাল থেক এক িনেদাষ মষ এেন দােষর জ বিল উপি ত করেব।

১৬আর স পিব িজিনস িবষেয় য পাপ কেরেছ, তার পিরেশাধ

করেব, তাছাড়া পাঁচ অংেশর এক অংশও দেব এবং যাজেকর কােছ

তা আনেব; পের যাজক সই দােষর জ মষ বিল িদেয় তার জ

ায়ি করেব, তােত তার পােপর মা হেব। ১৭আর যিদ কও

সদা ভুর আ ািনিষ কােনাকাজ কের পাপ কের, তেব স তা না

জানেলও দাষী, স িনেজর অপরাধ বেয় বড়ােব ১৮ স তামার

িন িপত মলূ িদেয় পাল থেক এক িনেদাষ মষ এেন দাষ করার

জ বিল েপ যাজেকর কােছ উপি ত করেব এবং স েমাদবশতঃ

অজাে য দাষ কেরেছ, যাজক তার জ ায়ি করেব, তােত

তার পােপর মা হেব। ১৯ এটাই দােষর জ বিল, স অবশ

সদা ভুর কােছ দাষী।”

৬আর সদা ভু মািশেক বলেলন, কউ যিদ পাপ কের সদা ভুর

িব ে সত ল ন কের, ২ “যিদ গি ত অথবা ব ক েপ দওয়া

িকংবা অপহরণ কের নওয়া িবষেয় িতেবশীেদর কােছ িমথ া কথা

বেল, ৩ িকংবা িতেবশীেদর িত অ ায় কের, িকংবা হারােনা
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িজিনস পেয় সই িবষেয় িমথ া কথা বেল ও িমথ া িদিব কের, এটার

য কােনা কাজ ারা কােনা লাক স িবষেয় পাপ কের, ৪ যিদ স

এভােব পাপ কের দাষী হেয় থােক, তেব স যা গােয়র জাের কেড়

িনেয়েছ, অথবা অ ায়ভােব পেয়েছ, িকংবা য গি ত িজিনস তার

কােছ দওয়া হেয়েছ, িকংবা স য হারােনা িজিনস পেয় রেখেছ, ৫

িকংবা য কােনা িবষেয় স িমথ া িদিব কেরেছ, সই িজিনস স ণূ

িফিরেয় দেব এবং তার পাঁচ অংেশর এক অংশ বিশ িফিরেয় দেব;

তার দাষ কােশর িদেনর স িজিনেসর মািলকেক তা দেব। ৬

আর স সদা ভুর কােছ িনেজর দােষর জ বিল উপি ত করেব,

ফেল তামার িনধািরত দাম িদেয় পাল থেক এক িনেদাষ মষবিল

দােষর জ যাজেকর কােছ আনেব। ৭ পের যাজক সদা ভুর সামেন

তার জে ায়ি করেব; তােত য কােনা কােজর জ স দাষী

হেয়েছ, তার মা পােব।” ৮ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, ৯

তুিম হােরাণ ও তার ছেলেদরেক এই আেদশ কর। হােমর ব ব া;

হামবিল সকাল পয সম রাি বিদর অি ে র উপের থাকেব

এবং বিদর আ ন জালােনা থাকেব ১০আর যাজক িনেজর গােয়র

মসীনা‐ব পরেব ও মসীনা‐বে র জাি য়া শরীের পিরধান করেব

এবং বিদর ওপের আ েনর পেুড় যাওয়া য ছাই আেছ, তা তুেল

বিদর পােশ রাখেব। ১১ পের স িনেজর ব ত াগ কের অ ব

পের িশিবেরর বাইের কােনা পির ার জায়গায় ছাই িনেয় যােব

১২আর বিদর ওপের আ ন ালােনা থাকেব, িনভেব না; যাজক

িতিদন সকােল তার ওপের কাঠ িদেয় ালেব এবং তার ওপের

হামবিল সািজেয় দেবও ম েলর জ বিলর মদ তােত পাড়ােব।

১৩ বিদর উপের আ ন সব ািলেয় রাখেত হেব; নভােনা হেব না।

১৪আর শস ‐ নেবেদ র এই ব ব া; হােরােণর ছেলরা বিদর সামেন

সদা ভুর সামেন তা আনেব। ১৫ পের যাজক তা থেক িনেজর

মেুঠাভিত কের নেবেদ র িকছু সূিজ ও িকছু তল এবং নেবেদ র

ওপের সব ধেুনা িনেয় তার মেন করার অংশ িহসােব সদা ভুর

উে েশ গে র জ বিদেত পাড়ােব ১৬আর হােরাণ ও তার
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ছেলরা তার বািক অংশ খােব; িবনা তাড়ীেত কান পিব ােন তা

ভাজন করেত হেব; তারা সমাগম‐তাঁবু া েণ তা খােব। ১৭ তাড়ীর

সে তা রা া করা হেব না। আিম িনেজর আ েনর করা উপহার থেক

তােদর াপ অংশ বেল তা িদলাম; পােপর জ বিলর ও দােষর জ

বিলর মত তা অিত পিব । ১৮ হােরােণর ছেলেদর মেধ সব পু ষ

তা খােব; সদা ভুর আ েনর করা উপহার থেক এটা পু ষা েম

িচরকাল তামােদর অিধকার; য কউ তা শ করেব, স পিব

হেব। ১৯ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, ২০ অিভেষক িদেনর

হােরাণ ও তার ছেলরা সদা ভুর উে েশ এই উপহার উৎসগ করেব,

িতিদন ভ ‐ নেবেদ র জ ঐফার দশমাংশ (1 িকেলার ওপের)

সূ সূিজ, সকােল অেধক ও স ােবলায় অেধক। ২১ তারা ভাজন‐

পাে তল িদেয় তা ভাজেব; ওটা তেল িভজেল তুিম তা এেন ঐ

ভ ‐ নেবেদ র টুকেরা টুকেরা রা া করা সব সদা ভুর উে েশ

গে র জ উৎসগ করেব। ২২ পের হােরােণর ছেলেদর মেধ

য তার পেদ অিভিষ যাজক হেব, স তা উৎসগ করেব; িচর ায়ী

িবিধমেত তা সদা ভুর উে েশ স ণূভােব পাড়ােনা হেব। ২৩আর

যাজেকর েত ক ভ ‐ নেবদ স ণূভােব পাড়ােনা হেব; তার িকছু

খেত হেব না। ২৪ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, ২৫ তুিম হােরাণ

ও তার ছেলেদরেক বল, পােপর জ বিলর এই ব ব া; য জায়গায়

হামবিলর জ হত া করা হয়, স জায়গায় সদা ভুর সামেন পােপর

জ বিলরও হত া হেব; তা অিত পিব । ২৬ য যাজক পােপর জ

তা উৎসগ কের, স তা খােব; সমাগম‐তাঁবু া েণ কান পিব

জায়গায় তা খেত হেব। ২৭ য কউ তার মাংস ছােব তার পিব

হওয়া চাই এবং তার রে র িছেট যিদ কােনা কাপেড় লােগ, তেব

তুিম, যােত ঐ রে র িছেট লােগ, তা পিব জায়গায় ধােব। ২৮

আর য মািটর পাে তা রা া করা হয়, তা ভেঙ ফলেত হেব; যিদ

িপতেলর পাে তা রা া করা যায়, তেব তা জেল মেজ পির ার

করেত হেব। ২৯ যাজকেদর মেধ সব পু ষ তা খেত পারেব; তা

অিত পিব । ৩০ িক ু পিব জায়গায় ায়ি করেত য কােনা
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পােপর জ বিলর র সমাগম‐তাঁবু ভতের আনা হেব, তা খেত

হেব না, আ েন পিুড়েয় িদেত হেব।

৭অপরােধর বিলর এই ব ব া; তা অিত পিব । ২ য জায়গায়

লােকরা হামবিল হত া কের, সই জায়গায় অপরােধর বিল হত া

করেব এবং যাজক বিদর ওপের চািরিদেক তার র ছিড়েয় দেব।

৩আর বিলর সম মদ উৎসগ করেব, লজ ও ঢাকা মদ ৪এবং

িট িকডিন ও তার পের অবি ত পা মদ, িট িকডিনর সে

যকৃেতর ওপের অবি ত ঢেক রাখা িজিনস বাদ দেব। ৫ আর

যাজক সদা ভুর উে েশ আ েনর তরী উপহােরর জে বিদর

ওপের এই সব পাড়ােব; এিট অপরােধর বিল। ৬ যাজকেদর মেধ

সম পু ষ তা খােব, কােনা পিব জায়গায় তা খেত হেব; কারণ

এিট অিত পিব । ৭ পােপর বিল যমন, অপরােধর বিলও সরকম;

উভেয়রই এক ব ব া; য যাজক তার মাধ েম ায়ি কের, তা

তারই হেব। ৮আর য যাজক কােরা হামবিল উৎসগ কের, সই

যাজক তার উৎসগ করা হামবিলর চামড়া পােব ৯ এবং উনােন

িকংবা চাটুেত িক া লাহার চাটুেত সঁকা সব শস নেবদ , স

সব উৎসগকারী যাজেকর হেব। ১০ তল মশােনা িকংবা কেনা

শস নেবদ সব সমানভােব হােরােণর সব বংেশর হেব। ১১আর

সদা ভুর উে েশ উৎসগ করা ম ালাথক বিলর এই ব ব া। ১২

কউ যিদ ধ বােদর বিল আেন, তেব স তার সে তল মশােনা

খািমহীন িট, তলা খািমহীন শ িট, তলিস সূ সূিজ

ও তলা িপেঠ উৎসগ করেব। ১৩ স ম লাথক ববিলর সে

তাড়ীযু িট িনেয় উপহার দেব। ১৪আর স তা থেক, অথাৎ

েত ক উপহার থেক, েত কিট থেক এক একিট টুকেরা িনেয়

উৎসগ করা উপহার েপ সদা ভুর উে েশ উৎসগ করেব; য যাজক

ম েলর জ বিলর র িছঁটােব, স তা পােব। ১৫আর ম েলর

জ ববিলর মাংস উৎসেগর িদেনই খেত হেব; তার িকছুই সকাল

পয রাখেত হেব না। ১৬ িক ু তার উপহােরর বিল যিদ মানত অথবা

ায় দওয়া উপহার হয়, তেব বিল উৎসেগর িদেনর তা খেত হেব
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এবং পরিদেনর ও তার বািক অংশ খাওয়া যােব। ১৭ িক ু ততৃীয়

িদেনর বিলর বািক মাংস আ েন পিুড়েয় িদেত হেব। ১৮ যিদ ততৃীয়

িদেনর তার ম েলর জ বিলর অ মাংস খাওয়া যায়, তেব সই

বিল া হেব না এবং সই বিল উৎসগকারীর পে হণ করা হেব

না, তা ঘণৃার িজিনস হেব এবং য তা খায়, স িনেজর অপরাধ বহন

করেব। ১৯আর কােনা অ িচ িজিনেস য মাংস শ হয়, তা খাওয়া

হেব না, আ েন পিুড়েয় িদেত হেব। অ মাংস েত ক িচ লােকর

খাবার। ২০ িক ু য কউ অ িচ থেক সদা ভুর উে েশ উৎসগ

করা ম েলর জ বিলর মাংস খায়, স লাক িনেজর লাকেদর মেধ

থেক উে দ হেব। ২১আর যিদ কউ কােনা অ িচ ব , অথাৎ

মা েষর অ িচ িজিনস িকংবা অ িচ প িকংবা কােনা অ িচ ঘণৃার

িজিনস শ কের সদা ভু িবষেয় ম েলর জ বিলর মাংস খায়,

তেব সই লাক িনেজর লাকেদর মেধ থেক উে দ হেব। ২২

আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২৩ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর বল,

‘ তামরা ষাঁড় অথবা ভড়া অথবা ছাগেলর মদ খও না ২৪ এবং

িনেজ থেক মারা যাওয়া িকংবা প র মাধ েম িছ িভ হওয়া প র

মদ অ কােজ ব বহার করেব; িক ু কােনাভােব তা খােব না; ২৫

কারণ য কােনা প থেক সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহার

উৎসগ করা যায়, সই প র মদ য কউ খােব, সই লাক িনেজর

লাকেদর মেধ থেক উে দ হেব। ২৬আর তামােদর কােনা

বসবােসর জায়গায় তামরা কােনা প র িকংবা পািখর র খও

না। ২৭ য কউ কােনা র খায়, সই লাক িনেজর লাকেদর

মেধ থেক উে দ হেব।’” ২৮আর সদা ভু মািশেক বলেলন,

২৯ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর বল, ‘ য ব ি সদা ভুর উে েশ

ম েলর জ বিল উৎসগ কের, সই ব ি তার বিল থেক সদা ভুর

উে েশ িনজ উপহার আিনেব। ৩০ ফেল সদা ভুর উে েশ আ েন

তরী উপহার অথাৎ বে র সে মদ িনেজর হােত আনেব; তােত

সই বে র নেবেদ র জে সদা ভুর সামেন তুলেব। ৩১আর

যাজক বিদর ওপের সই মদ পাড়ােব, িক ু ব হােরােণর ও তার
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ছেলেদর হেব। ৩২আর তামরা িনেজেদর ম েলর জ বিলর ডান

জ া উে ালনীয় উপহার িহসােব যাজকেক দেব। ৩৩ হােরােণর

ছেলেদর মেধ য কউ ম েলর জ বিলর র ও মদ উৎসগ

কের, স িনেজর অংশ িহসােব তার ডান জ া পােব। ৩৪ কারণ

ই ােয়ল স ানেদর থেক আিম ম েলর জ বিলর নেবেদ র জে

ব ও উে ালনীয় নেবেদ র জে জ া িনেয় ই ােয়ল স ানেদর

দওয়া বেল সবিদেনর অিধকার িহসােব তা হােরাণ যাজক ও তার

ছেলেদরেক িদলাম। ৩৫ য িদেনর তারা সদা ভুর যাজেকর কাজ

করেত িনযু হয়, সই িদন থেক সদা ভুর আ েনর তরী উপহার

থেক এটাই হােরােণর ও তার ছেলেদর জ অংশ। ৩৬ সদা ভু

তােদর অিভেষক িদেনর বংশা েম ই ােয়ল স ানেদর দওয়া

বেল সবিদেনর র অিধকার িহসােব এটা তােদরেক িদেত আেদশ

করেলন। ৩৭ হােমর, শস নেবেদ র, পােপর বিলর, অপরােধর

বিলর, অিভেষেকর ও ম েলর জ বিলর এই ব ব া। ৩৮ সদা ভু

য িদন সীনয় ম াে ই ােয়ল স ানেদর সদা ভুর উে েশ

িনেজেদর উপহার উৎসগ করেত আেদশ িদেলন, সই িদন সীনয়

পবেত মািশেক এই িবষেয়র আেদশ িদেলন’।”

৮আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম হােরাণেক ও তার সে

তার ছেলেদরেক এবং পাশাক সব, অিভেষেকর জ তল ও পােপর

বিলর গাবৎস, িট মষ ও খািম ছাড়া িটর ডািল সে নাও, ৩আর

সমাগম তাঁবরু েবশ দরজার সামেন সম ম লীেক জেড়া কর।”

৪ তােত মািশ সদা ভুর আেদশ অ সাের সরকম করেলন এবং

সমাগম তাঁবরু েবশ দরজার সামেন ম লী জেড়া হল। ৫তখন মািশ

ম লীেক বলেলন, “সদা ভু এই কাজ করেতআেদশ িদেলন।” ৬পের

মািশ হােরাণ ও তাঁর ছেলেদরেক কােছ এেন জেল ান করােলন। ৭

আর হােরাণেক পির দ পরােলন, কামরব েন বাঁধেলন, তাঁর গােয়

পির দ ও তাঁর ওপের এেফাদ িদেলন এবং এেফােদর িব িন করা

কামরব েন আব কের তার সে এেফাদখািন বাঁধেলন। ৮আর

তাঁর বে বকুপাটা িদেলন এবং বকুপাটায় ঊরীম ও তু ীম বাঁধেলন।
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৯আর তাঁর মাথায় পাগিড় িদেলন ও তাঁর কপােল পাগিড়র ওপের

সানার পােতর পিব মু ট িদেলন; যমন সদা ভু মািশেক আেদশ

িদেয়িছেলন। ১০ পের মািশ অিভেষেকর জ তল িনেয় আবাস ও

তার মেধ অবি ত সব িজিনস অিভেষক কের পিব করেলন। ১১

আর তার িকছু িনেয় বিদর ওপের সাত বার িছঁিটেয় িদেলন এবং বিদ

ও সই স ীয় সব পা , পির ার করার পা ও তার িভি পিব

করার জে অিভেষক করেলন। ১২ পের অিভেষেকর জ তেলর

িকছুটা হােরােণর মাথায় ঢেল তাঁেক পিব করার জে অিভেষক

করেলন। ১৩ মািশ হােরােণর ছেলেদরেক কােছ এেন তােদরেকও

পির দ পরােলন, কামরব েন বাঁধেলন ও তােদর মাথায় মাথার

আবরণ বঁেধ িদেলন; যমন সদা ভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন।

১৪ মািশ পােপর বিলর ষাঁড় জ আনেলন এবং হােরাণ ও তাঁর

ছেলরা সই পােপর বিলর জ ষাঁেড়র মাথায় হাত বািড়েয় িদেলন।

১৫ তখন িতিন তা হত া করেলন এবং মািশ তার র িনেয়, আ ুেলর

মাধ েম বিদর চারিদেক শেৃ িদেয় বিদেক করেলন এবং বিদর

িভি েত র ঢেল িদেলন ও তার জ ায়ি করার জে তা

পিব করেলন। ১৬ পের িতিন অে র উপের অবি ত সম মদ ও

যকৃেতর ফুসফুস এবং িট িকডিন ও তার মদ িনেলন ও মািশ তা

বিদর ওপের পাড়ােলন। ১৭আর িতিন চামড়া, মাংস ও গাবর

ষাঁড়িট িনেয় িগেয় িশিবেরর বাইের আ েন পিুড়েয় িদেলন; যমন

সদা ভু মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন। ১৮ পের িতিন হামবিলর

জ মষিট আনেলন; আর হােরাণ ও তাঁর ছেলরা সই মেষর মাথায়

হাত বািড়েয় িদেলন। ১৯আর িতিন তা হত া করেলন এবং মািশ

বিদর ওপের চারিদেক তার র িছঁটােলন। ২০আর িতিন মষিট

টুকেরা টুকেরা করেলন এবং মািশ তার মাথা, টুকেরা িল ও মদ

পাড়ােলন। ২১ পের িতিন তার অ ও পা জেল ধেুলন এবং মািশ

পেুরা মষিট বিদর ওপের পাড়ােলন; এটা গে র হামবিল; এটা

সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহার; যমন সদা ভু মািশেক

আেদশ িদেয়িছেলন। ২২ পের িতিন ি তীয় মষ অথাৎ উৎসগ করার
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জ মষিট আনেলন এবং হােরাণ ও তাঁর ছেলরা ঐ মেষর মাথায়

হাত বািড়েয় িদেলন। ২৩আর িতিন তােক হত া করেলন এবং মািশ

তাঁর িকছুটা র িনেয় হােরােণর ডান কােনর াে ও ডান হােতর

বেুড়া আ ুেলর ওপের এবং তার ডান পােয়র বেুড়া আ ুেলর ওপের

িদেলন। ২৪ িতিন হােরােণর ছেলেদরেক কােছ আনেলন ও মািশ

সই রে র িকছুটা িনেয় তােদর ডান কােনর াে , ডান হােতর বেুড়া

আ ুেলর ওপের ও ডান পােয়র বেুড়া আ ুেলর ওপের িদেলন এবং

পের মািশ বািক র বিদর ওপের চারিদেক িছঁটােলন। ২৫ িতিন

মদ ও লজ এবং অে র ওপের অবি ত সম মদ ও যকৃেতর ওপের

অবি ত ফুসফুস এবং িট িকডিন, তার মদ ও ডান জ া িনেলন।

২৬পের সদা ভুর সামেন অবি ত খািম ছাড়া িটর ঝুিড় থেক একিট

খািম ছাড়া িপ ক, তলা িটর একিট িপ ক ও একিট স চাকলী

িনেয় ঐ মেদর ও ডান জ ার ওপের রাখেলন। ২৭ হােরােণর ও তাঁর

ছেলেদর হােত স সব িদেয় সদা ভুর সামেন দালনীয় নেবেদ র

জ দালােলন। ২৮ পের মািশ তােদর হাত থেক স সব িনেয়

বিদেত হামবিলর ওপের পাড়ােলন; এই সব গে র, উৎসেগর

নেবদ , এটা সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহার হল। ২৯ মািশ

ব িনেয় সদা ভুর সামেন দালনীয় নেবেদ র জ দালােলন; এটা

উৎসেগর মষ থেক মািশর অংশ হল; যমন সদা ভু মািশেক

আেদশ িদেয়িছেলন। ৩০ পের মািশ অিভেষেকর জ তল থেক ও

বিদর ওপের অবি ত র থেক িকছুটা িনেয় হােরােণর উপের, তাঁর

পাশােকর ওপের এবং সই সে তাঁর ছেলেদর ওপের ও তােদর

পাশােকর ওপের িছঁিটেয় িদেয় হােরাণেক ও তাঁর পাশাক সব এবং

সই সে তাঁর ছেলেদরেকও তােদর পাশাক সব পিব করেলন।

৩১ পের মািশ হােরাণ ও তাঁর ছেলেদরেক বলেলন, “ তামরা সমাগম

তাঁবরু েবশ দরজায় মাংস িস কর এবং হােরাণ ও তাঁর ছেলরা

তা খােবন, আমার এই আেদশ অ সাের তামরা সই জায়গায় তা

এবং উৎসেগর ঝুিড়েত অবি ত িট খাও। ৩২ পের বািক মাংস ও

িট িনেয় আ েন পিুড়েয় দাও। ৩৩আর তামরা সাত িদন, অথাৎ
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তামােদর উৎসেগর শষ িদন পয , সমাগম তাঁবরু দরজা থেক বর

হেয়া না; কারণ িতিন সাত িদন তামােদর পিব করেবন। ৩৪আজ

যমন করা িগেয়েছ, তামােদর জে ায়ি করার জে সরকম

করার আেদশ সদা ভু িদেয়েছন। ৩৫ তামরা যন মারা না পড়, এই

জ সাত িদন পয সমাগম তাঁবরু দরজায় িদন রাত থাকেব এবং

সদা ভুর র ণীয় র া করেব; কারণ আিম এরকম আেদশ পেয়িছ।”

৩৬ সদা ভু মািশর মাধ েম যমন আেদশ কেরিছেলন, হােরাণ ও

তাঁর ছেলরা স সবই পালন করেলন।

৯পের অ ম িদেনর মািশ হােরাণ ও তাঁর ছেলেদরেক এবং

ই ােয়েলর াচীনেদরেক ডাকেলন। ২তখন িতিন হােরাণেক বলেলন,

তুিম পােপর বিলর জ িনেদাষ এক পু ষ গ র বা া ও হামবিলর

জ িনেদাষ এক ভড়া িনেয় সদা ভুর সামেন উপি ত কর। ৩আর

ই ােয়ল‐স ানেদরেক বল, তামরা সদা ভুর সামেন বিল দওয়ার

জ পােপর বিলর জ এক ছাগল, হামবিলর জ এক বছেরর

িনেদাষ এক গ র বাছুর ও এক ভড়ার বা া ৪ এবং ম েলর বিলর

জ এক ষাঁড় ও এক ভড়া এবং তল মশােনা ভ ‐ নেবদ নেব;

কারণ আজ সদা ভু তামােদরেক দশন দেবন। ৫ তখন তারা

মািশর আ া সাের এই সব সমাগম‐তাঁবরু সামেন আনল, আর

সব ম লী িনকটব ী হেয় সদা ভুর সামেন দাঁড়াল। ৬ পের মািশ

বলেলন, সদা ভু তামােদরেক এই কাজ করেত আ া কেরেছন,

এটা করেল তামােদর িত সদা ভু তাপ কাশ পােব। ৭ তখন

মািশ হােরাণেক বলেলন, তুিম বিদর কােছ যাও, তামার পােপর

জ বিল ও হামবিল উৎসগ কর, িনেজর ও লাকেদর জ ায়ি

কর; আর লাকেদর উপহার উৎসগ কের তােদর জ ায়ি কর;

যমন সদা ভু আ া িদেয়িছেলন। ৮ তােত হােরাণ বিদর কােছ

িগেয় িনেজর জ পােপর বিলর জ গ র বা া হত া করেলন। ৯

পের হােরােণর ছেলরা তাঁর কােছ তার র আনেলন ও িতিন িনেজর

আঙুল রে ডুিবেয় বিদর িশংএর ওপের িদেলন এবং বািক র

বিদর মেূল ঢালেলন। ১০আর পােপর জ বিলর মদ, মিটয়া
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ও যকৃেতর ওপেরর অংশ ফুসফুস বিদর উপের পাড়ােলন; যমন

সদা ভু মািশেক আ া িদেয়িছেলন। ১১ িক ু তার মাংস ও চ

িশিবেরর বাইের আ েন পিুড়েয় িদেলন। ১২ পের িতিন হােমর জ

বিল হত া করেলন এবং হােরােণর ছেলরা তাঁর কােছ তার র

আনেল িতিন বিদর চািরিদেক তা িছিটেয় িদেলন। ১৩ পের তারা

হামবিলর মাংেসর টুকেরা ও মাথা সব তাঁর কােছ আনেলন; িতিন

সই সব বিদর ওপের পাড়ােলন। ১৪ পের তার অ ও পা ধেুয়

বিদেত হামবিলর ওপের পাড়ােলন। ১৫ পের িতিন লাকেদর

উপহার কােছ আনেলন এবং লাকেদর জ পােপর বিলর ছাগল িনেয়

থমটার মত হত া কের পােপর জ উৎসগ করেলন। ১৬ পের িতিন

হামবিল এেন িবিধমেত উৎসগ করেলন। ১৭আর ভ ‐ নেবদ এেন

তার এক মেুঠা িনেয় বিদর ওপের পাড়ােলন। এছাড়া িতিন সকােলর

হামবিল দান করেলন। ১৮ পের িতিন লাকেদর ম েলর জ বিল ঐ

ষাঁড় ও ভড়া হত া করেলন এবং হােরােণর ছেলরা তাঁর কােছ তার

র আনেল িতিন বিদর ওপের চািরিদেক তা িছিটেয় িদেলন। ১৯

পের ষাঁেড়র মদ ও ভড়ার লা ূল এবং অে র ও মিটয়ার উপির

মদ ও যকৃেতর ওপেরর ভাগ ফুসফুস, ২০এই সব মদ িনেয় ই

বেুকর ওপের রাখেলন ও বিদর ওপের সই মদ পাড়ােলন। ২১

আর হােরাণ সদা ভুর সামেন ই বকু ও ডানিদেকর উ দালনীয়

নেবদ েপ দালােলন; যমন মািশ আ া িদেয়িছেলন। ২২ পের

হােরাণ লাকেদর িদেক িনেজর হাত বািড়েয় তােদরেক আশীবাদ

করেলন; আর িতিন পােপর জ বিল, হামবিল ও ম েলর জ বিল

উৎসগ কের নেম এেলন। ২৩ পের মািশ ও হােরাণ সমাগম তাঁবেুত

েবশ করেলন, পের বাইের এেস লাকেদরেক আশীবাদ করেলন;

তখন সব লােকর কােছ সদা ভুর তাপ কাশ পল। ২৪আর

সদা ভুর সামেন থেক আ ন বিরেয় বিদর ওপেরর হামবিল ও

মদ ছাই করল; তা দেখ সব লাক আনে র িচৎকার কের উপড়ু

হেয় পড়ল।
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১০আর হােরােণর ছেল নাদব ও অবীহূ িনেজর িনেজর ধু িচ

িনেয় তােত আ ন রাখল ও তার ওপের ধপূ িদেয় সদা ভুর সামেন

তাঁর আ ার িবপরীেত অ ুত আ ন যা সদা ভুর আ া বিহভূত,

তা উৎসগ করল। ২ তােত সদা ভুর সামেন থেক আ ন বিরেয়

তােদরেক াস করল, তারা সদা ভুর সামেন াণত াগ করল। ৩

তখন মািশ হােরাণেক বলেলন, সদা ভু তা এটাই বেলিছেলন,

িতিন বেলিছেলন, যারা আমার কােছ আেস, তােদর মেধ আিম অবশ

পিব ভােব মা হব ও সব লােকর সামেন গৗরবাি ত হব। তখন

হােরাণ চুপ কের থাকেলন। ৪ পের মািশ হােরােণর বাবার মত

উষীেয়েলর ছেল মীশােয়ল ও ইলীষাফণেক ডেক বলেলন, কােছ

এেস তামােদর ঐ ই জন ভাইেক তুেল পিব জায়গার সামেন থেক

িশিবেরর বাইের িনেয় যাও। ৫ তােত তারা কােছ িগেয় জামা

তােদরেক তুেল িশিবেরর বাইের িনেয় গল; যমন মািশ বেলিছেলন।

৬ পের মািশ হােরাণেক ও তাঁর ই ছেল ইলীয়াসর ও ঈথামরেক

বলেলন, তামরা যন মারা না পড় ও সব ম লীর িত যন রাগ

না হয়, এই জ তামরা িনেজর িনেজর মাথা াড়া কােরা না ও

িনেজর িনেজর কাপড় িছঁড় না; িক ু তামােদর ভাইেয়রা, অথাৎ সম

ই ােয়ল‐ ল, সদা ভুর করা আ েন শাক ক ক। ৭আর তামরা

যন মারা না পড়, এই জ সমাগম‐তাঁবরু দরজার বাইের যও না,

কারণ তামােদর গােয় সদা ভুর অিভেষক‐ তল আেছ। তােত তাঁরা

মািশর বাক অ সাের স রকম করেলন। ৮ পের সদা ভু হােরাণেক

বলেলন, তামরা যন মারা না পড়, ৯এই জ য িদেনর তুিম িকংবা

তামার ছেলরা সমাগম‐তাঁবেুত ঢুকেব, স িদেনর আ ুর রস িক

মদ পান কােরা না; এটা পু ষা েম তামােদর পালনীয় িচর ায়ী

িবিধ। ১০ তােত তামরা পিব ও সামা িবষেয়র এবং িচ ও অ িচ

িবষেয়র তফাৎ করেত ১১এবং সদা ভু মািশর মাধ েম ই ােয়ল‐

স ানেদরেক য সব িবিধ িদেয়েছন, তােদরেক িশ া িদেত পারেব।

১২ পের মািশ হােরাণেক ও তাঁর অবিশ ই ছেল ইলীয়াসর ও

ঈথামরেক বলেলন, সদা ভুর উে েশ আ েনর তরী উপহােরর
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অবিশ য খাওয়ার নেবদ আেছ, তা িনেয় িগেয় তামরা বিদর

পােশ িবনা তাড়ীেত খাও, কারণ তা অিত পিব । ১৩ কান পিব

জায়গায় তা খােব; কারণ সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহােরর

মেধ তাই তামার ও তামার ছেলেদর পাওনা অংশ; কারণ আিম

এই আ া পেয়িছ। ১৪আর উ ীত বকু ও উ তুিম ও তামার

ছেল মেয়রা কােনা িচ জায়গায় খােব, কারণ ই ােয়ল‐স ানেদর

ম েলর জ বিলদান থেক তা তামার ও তামার ছেলেদর পাওনা

অংশ বেল দওয়া হেয়েছ। ১৫ তারা হবনীয় মেদর সে উ ত উ

ও বকু নেবদ বেল সদা ভুর সামেন দালাবার জ আনেব; তা

তামার ও তামার ছেলেদর িচর ায়ী অিধকার হেব; যমন সদা ভু

আ া কেরেছন। ১৬ পের মািশ য পূ ক পােপর জ ছাগেলর

খাঁজ করেলন, আর দখ, তা পিুড়েয় দওয়া হেয়িছল; সই জ

িতিন হােরােণর বািক ই ছেল ইলীয়াসর ও ঈথামেরর ওপর রেগ

িগেয় বলেলন, ১৭ সই পােপর জ দওয়া বিল তামরা পিব

জায়গায় খাওিন কন? তা তা অিত পিব এবং ম লীর অপরাধ বহন

কের সদা ভুর সামেন ায়ি করার জ তা িতিন তামােদরেক

িদেয়েছন। ১৮ দখ, িভতের পিব জায়গায় তাঁর র আনা হয়িন;

আমার আ া সাের পিব জায়গায় তা খাওয়া তামােদর কতব

িছল। ১৯ তখন হােরাণ মািশেক বলেলন, দখ, ওরা আজ সদা ভুর

উে েশ িনেজর িনেজর পােপর জ বিল ও িনেজর িনেজর হামবিল

উৎসগ কেরেছ, আর আমার ওপর এ রকম হল; যিদ আিম আজ

পােপর জ দওয়া বিল খতাম, তেব সদা ভুর চােখ তা িক ভাল

বাধ হত? ২০ মািশ যখন এটা নেলন, তাঁর চােখ ভাল বাধ হল।

১১আর সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “ তামরা ই ােয়ল

স ানেদর বল, ভূচর সম প র মেধ এই সব জীব তামােদর খাদ

হেব। ৩ প েদর মেধ য কােনা প স ণূ ই টুকেরা খরুিবিশ

ও জাবর কােট, তা তামরা খেত পার। ৪ িক ু যারা জাবর কােট,

িকংবা ই টুকেরা খরুিবিশ , তােদর মেধ তামরা এই এই প

খােব না। উট তামােদর পে অ িচ, কারণ স জাবর কােট বেট,
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িক ু ই টুকেরা খরুিবিশ নয়। ৫ আর শাফন তামােদর পে

অ িচ, কারণ স জাবর কােট, িক ু ই টুকেরা খরুিবিশ নয় ৬

এবং খরেগাশ তামােদর পে অ িচ, কারণ স জাবর কােট, িক ু

ই টুকেরা খরুিবিশ নয়। ৭আর শকূর তামােদর পে অ িচ,

কারণ স স ণূ েপ ই টুকেরা খরুিবিশ বেট, িক ু জাবর কােট

না। ৮ তামরা তােদর মাংস খও না এবং তােদর মতৃেদহও শ

কােরা না; তারা তামােদর পে অ িচ। ৯জেল বাস করা জ ু েদর

মেধ তামরা এই সব খেত পার; সমেু িক নদীেত অবি ত জ ুর

মেধ ডানা ও আঁশিবিশ জ ু তামােদর খাদ । ১০ িক ু সমেু িক

নদীেত অবি ত জলচরেদর মেধ , জেল অবি ত যাবতীয় াণীর

মেধ যারা ডানা ও আঁশিবিশ নয়, তারা তামােদর পে ঘিৃণত। ১১

তারা তামােদর জে ঘিৃণত হেব; তামরা তােদর মাংস খােব না,

তােদর মতৃেদহও ঘণৃা করেব। ১২জলজ জ ুর মেধ যােদর ডানা

ও আঁশ নাই, স সবই তামােদর জে ঘিৃণত। ১৩আর পািখেদর

মেধ এই সব তামােদর জে ঘিৃণত হেব; এ সব অখাদ , এ সব

ঘিৃণত; ঈগল, শ ন, ১৪ িচল ও য কােনা বাজপািখ ১৫ এবং িবিভ

ধরেনর কাক, ১৬ উটপািখ, রাি েশ ন ও গাংিচল এবং িনেজেদর

জািত অ সাের শ ন, ১৭ পঁচা, মাছরা া ও মহােপঁচা, ১৮ দীঘগল

হাঁস, পািনেভলা ও শ নী, ১৯ সারস এবং িনেজেদর জািত অ সাের

বক, িটি ভ ও বা ড়। ২০ চার পােয় চলা পত সব তামােদর জ

ঘিৃণত। ২১ তাছাড়া চার পােয় চলা পাখনািবিশ জ ুর মেধ মািটেত

লাফােনার জে যােদর পােয়র নলী দীঘ, তারা তামােদর খাদ

হেব। ২২ফেল িনেজেদর জািত অ সাের প পাল, িনেজেদর জািত

অ সাের িব ংসী প পাল, িনেজেদর জািত অ সাের িঝঁিঝঁ এবং

িনেজেদর জািত অ সাের অ ফিড় , এই সব তামােদর খাদ হেব।

২৩ িক ু আর সম চার পােয় উেড় বড়ােনা পত তামােদর জ

ঘিৃণত। ২৪এই সেবর মাধ েম তামরা অ িচ হেব; য কউ তােদর

মতৃেদহ শ করেব, স স া পয অ িচ থাকেব। ২৫আর য

কউ তােদর মতৃেদেহর কােনা অংশ বেয় িনেয় যােব, স িনেজর
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পাশাক ধােব এবং স া পয অ িচ থাকেব। ২৬ য সব প

স ণূভােব ই টুকেরা খরুিবিশ না এবং জাবর কােট না, তারা

তামােদর জে অ িচ; য কউ তােদরেক শ কের, স অ িচ

হেব। ২৭আর সম চার পােয় চলা জ ুর মেধ য য জ ু থাবার

মাধ েম চেল, তারা তামােদর জে অ িচ; য কউ তােদর শব

শ করেব, স স া পয অ িচ থাকেব। ২৮ য কউ তােদর

মতৃেদহ বেয় িনেয় যােব, স িনেজর পাশাক ধােব এবং স া পয

অ িচ থাকেব; তারা তামােদর জে অ িচ। ২৯আর বেুক হঁেট

চলা সরীসেৃপর মেধ এই সব তামােদর জে অ িচ; িনেজেদর

জািত অ সাের বিজ, ইঁ র ও িটকিটিক, ৩০ গাসাপ, নীল িটকিটিক,

মেট িগরিগিট, হিরৎ িটকিটিক ও ব পী। ৩১ সরীসেৃপর এই সব

তামােদর জে অ িচ; এই সব মারা গেল য কউ তােদরেক শ

করেব, স স া পয অ িচ থাকেব। ৩২আর তােদর মেধ কােরা

মতৃেদহ য িজিনেসর ওপের পড়েব, সটাও অ িচ হেব; কােঠর পা

িকংবা পাশাক িকংবা চামড়া িকংবা চট, য কােনা কােজর যাগ

পা হাক, তা জেল ডাবােত হেব এবং স া পয অ িচ থাকেব;

পের িচ হেব। ৩৩ কােনা মািটর পাে র মেধ তােদর মতৃেদহ

পড়েল তার মেধ অবি ত সব িজিনস অ িচ হেব ও তামরা তা ভেঙ

ফলেব। ৩৪ তার মেধ অবি ত য কােনা খাদ সাম ীর ওপের

জল দওয়া যায়, তা অ িচ হেব এবং এই ধরেনর সব পাে সব

কার পানীয় িজিনস অ িচ হেব। ৩৫ য কােনা িজিনেসর ওপের

তােদর মতৃেদেহর িকছু অংশ পেড়, তা অ িচ হেব এবং যিদ উনােন

িকংবা রা ার পাে পেড়, তেব তা ভেঙ ফলেত হেব; তা অ িচ,

তামােদর জে অ িচ থাকেব। ৩৬ ঝরনা িকংবা য েয়ােত অেনক

জল থােক, তা িচ হেব; িক ু যােত তােদর মতৃেদহ ৃ হেব, তাই

অ িচ হেব। ৩৭আর তােদর মতৃেদেহর কােনা অংশ যিদ কােনা

বপন করা বীেজ পেড়, তেব তা িচ থাকেব। ৩৮ িক ু বীেজর ওপের

জল থাকেল যিদ তােদর মতৃেদেহর কােনা অংশ তার ওপের পেড়,

তেব তা তামােদর জে অ িচ। ৩৯আর তামােদর খাবার কােনা
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প মরেল, য কউ তার মতৃেদহ শ করেব, স স া পয অ িচ

থাকেব। ৪০আর য কউ তার মতৃেদেহর মাংস খােব, স িনেজর

পাশাক ধােব এবং স া পয অ িচ থাকেব। আর য কউ সই

শব বহন করেব, সও িনেজর ব ধােব এবং স া পয অ িচ

থাকেব ৪১আর বেুক হঁেট চলা েত ক কীট ঘিৃণত; তা অখাদ হেব।

৪২ বেুক হঁেট চলা হাক িকংবা চার পােয় িকংবা অেনক পােয় হঁেট

চলা হাক, য কােনা বেুক হঁেট চলা কীট হাক, তামরা তা খও

না, তা ঘিৃণত। ৪৩ কােনা বেুক হঁেট চলা কীেটর মাধ েম তামরা

িনেজেদরেক ঘিৃণত কােরা না ও সই সেবর মাধ েম িনেজেদরেক

অ িচ কােরা না, পােছ তার মাধ েম অ িচ হও। ৪৪কারণ আিম

সদা ভু তামােদর ঈ র; অতএব তামরা িনেজেদরেক পিব কর;

পিব হও, কারণ আিম পিব ; তামরা মািটর ওপের চলা কােনা

ধরেনর বেুক হঁেট চলা জীেবর মাধ েম িনেজেদরেক অপিব কােরা

না। ৪৫ কারণ আিম সদা ভু তামােদর ঈ র হবার জ িমশর দশ

থেক তামােদরেক এেনিছ; অতএব তামরা পিব হেব, কারণ আিম

পিব । ৪৬ প , পািখ, জলচর সম াণীর ও মািটেত বেুক হঁেট

চলা সম াণীর িবষেয় এই ব ব া; ৪৭এেত িচ অ িচ িজিনেসর

ও খাদ অখাদ াণীর পাথক জানা যায়।”

১২আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর

বল, য ী গভধারণ কের ছেলর জ দয়, স সাত িদন অ িচ

থাকেব, যমন মািসক িদন কােলর অেশৗেচর িদেনর, তমিন স

অ িচ থাকেব। ৩ পের অ ম িদেনর বালকিটর পু ষাে র কেছদ

হেব। ৪ আর স ী তি শ িদন পয িনেজ করণ র াব

অব ায় থাকেব; যত ণ ি করেণর িদন পণূ না হয়, তত ণ স

কােনা পিব পাশাক শ করেব না এবং পিব জায়গায় েবশ

করেব না। ৫আর যিদ স মেয়র জ দয়, তেব যমন অেশৗেচর

িদেনর, তমিন ই স াহ অ িচ থাকেব; পের স ছষি িদন িনেজর

করণ র াব অব ায় থাকেব। ৬পের ছেল িকংবা মেয়র জে র

ি করেণর িদন স ণূ হেল স হামবিলর জ এক বছেরর একিট
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মষ এবং পােপর বিলর জ একিট পায়রার শাবক িকংবা একিট ঘঘুু

সমাগম তাঁবরু েবশ দরজায় যাজেকর কােছ আনেব। ৭আর যাজক

সদা ভুর সামেন তা উৎসগ কের স ীর জে ায়ি করেব,

তােত স িনেজর র াব থেক িচ হেব। ছেল িকংবা মেয়র

জ দা ীর জ এই ব ব া। ৮ যিদ স মষ আনেত অ ম হয়, তেব

িট ঘঘুু িকংবা িট পায়রার শাবক িনেয় তার একিট হােমর জে ,

অ িট পােপর জে দেব; আর যাজক তার জে ায়ি করেব,

তােত স িচ হেব।”

১৩আর সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ যিদ কােনা

মা েষর শরীেরর চামড়ায় শাথ িকংবা খাস িকংবা উ ল দাগ হয়,

আর তা শরীেরর তর চরম রােগর ঘােয়র মেতা হয়, তেব স

হােরাণ যাজেকর কােছ িকংবা তার ছেল যাজকেদর মেধ কােরা

কােছ আনা হেব। ৩ পের যাজক তার শরীেরর চামড়ায় অবি ত ঘা

দখেব; যিদ ঘােয়র লাম সাদা হেয় থােক এবং ঘা যিদ দখেত

শরীেরর চামড়ার থেক িন মেন হয়, তেব তা েরােগর ঘা, তা

দেখ যাজক তােক অ িচ বলেব। ৪ আর উ ল দাগ যিদ তার

শরীেরর চামড়া সাদা হয়, িক ু দখেত চামড়ার থেক িন না হয়

এবং তার লাম সাদা না হেয় থােক, তেব যার ঘা হেয়েছ, যাজক

তােক সাত িদন আলাদা কের রাখেব। ৫ পের স ম িদেনর যাজক

তােক দখেব; আর দখ, যিদ তার দিৃ েত ঘা সরকম থােক, চামড়ায়

ঘা ছিড়েয় না থােক, তেব যাজক তােক আরও সাত িদন আলাদা

কের রাখেব। ৬আর স ম িদেনর যাজক তােক আবার দখেব; আর

দখ, যিদ ঘা ভােলা হেয় থােক ও চামড়ায় ছিড়েয় না থােক, তেব

যাজক তােক িচ বলেব; এিট ফুস িড়; পের স িনেজর পাশােক

ধেুয় িচ হেব। ৭ িক ু তার পির ােরর জে যাজকেক দখান হেল

পর যিদ তার ফুস িড় চামড়ায় ছিড়েয় থােক, তেব আবার যাজকেক

দখােত হেব। ৮ তােত যাজক দখেব, আর দখ, যিদ তার ফুস িড়

চামড়ায় ছিড়েয় থােক, তেব যাজক তােক অ িচ বলেব; তা েরাগ।

৯ কােরার েরােগর ঘা হেল স যাজেকর কােছ আসেব। ১০ পের
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যাজক দখেব; যিদ তার চামড়ায় সাদা শাথ থােক এবং তার লাম

সাদা হেয় থােক ও শােথ কাঁচা মাংস থােক, ১১তেব তা তার শরীেরর

চামড়ার পরুােনা , আর যাজক তােক অ িচ বলেব; আলাদা করেব

না; কারণ স অ িচ। ১২আর চামড়ার সব েরাগ ছিড়েয় গেল

যিদ যাজেকর দিৃ েত ঘা িবিশ ব ি র মাথা থেক পা পয সম

চামড়া েরােগ আ হেয় থােক, ১৩ তেব যাজক তা দখেব; আর

দখ, যিদ তার সম শরীর েরােগ আ হেয় থােক, তেব স,

যার ঘা হেয়েছ, তােক িচ বলেব; তার সবা ই হল, স চী। ১৪

িক ু যখন তার শরীের কাঁচা মাংস কাশ পায়, তখন স অ িচ হেব।

১৫ যাজক তার কাঁচা মাংস দেখ তােক অ িচ বলেব; সই কাঁচা মাংস

অ িচ; তা । ১৬আর স কাঁচা মাংস যিদ আবার সাদা হয়, তেব

স যাজেকর কােছ যােব, আর যাজক তােক দখেব; ১৭আর দখ,

যিদ তার ঘা সাদা হেয় থােক, তেব যাজক, যার ঘা হেয়েছ, তােক,

িচ বলেব; স চী। ১৮আর শরীেরর চামড়ায় ঘা হেয় ভাল হেল

পর, ১৯ যিদ সই ঘােয়র জায়গায় সাদা শাথ িকংবা সাদা ও ঈষৎ

র বণ িচ ণ িচ হয়, তেব যাজেকর কােছ তা দখােত হেব। ২০

আর যাজক তা দখেব, আর দখ, যিদ তার দিৃ েত তা চামড়ার থেক

িন বাধ হয় ও তার লাম সাদা হেয় থােক, তেব যাজক তােক অ িচ

বলেব; তা াটেক উৎপ েরােগর ঘা। ২১ িক ু যিদ যাজক

তােত সাদা লাম না দেখ এবং তা চামড়ার থেক িন বাধ না হয় ও

মিলন হয়, তেব যাজক তােক সাত িদন আব কের রাখেব। ২২ পের

তা যিদ চামড়ায় ছিড়েয় যায়, তেব যাজক তােক অ িচ বলেব; ওটা

ঘা। ২৩ িক ু যিদ িচ ণ িচ িনেজর জায়গায় ও না বােড়, তেব তা

াটেকর দাগ; যাজক তােক িচ বলেব। ২৪আর যিদ শরীেরর

চামড়া আ েন পেুড় যায় ও সই পেুড় যাওয়া জায়গায় ঈষৎ লালেচ

সাদা িকংবা কবল সাদা দাগ হয়, তেব যাজক তা দখেব; ২৫আর

দখ, দােগ অবি ত লাম যিদ সাদা হয় ও দখেত চামড়ার থেক

িন বাধ হয়, তেব তা আ েন পেুড় উৎপ েরাগ; অতএব যাজক

তােক অ িচ বলেব, তা েরােগর ঘা। ২৬ িক ু যিদ যাজক দেখ,
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দােগ অবি ত লাম সাদা নয় ও িচ চামড়ার থেক িন নয়, িক ু

মিলন, তেব যাজক তােক সাত িদন আব কের রাখেব। ২৭ পের

স ম িদেনর যাজক তােক দখেব; যিদ চামড়ায় ঐ রাগ ছিড়েয়

থােক, তেব যাজক তােক অ িচ বলেব; তা েরােগর ঘা। ২৮আর

যিদ দাগ িনেজর জায়গায় থােক, চামড়ায় বিৃ না পায়, িক ু মিলন

হয়, তেব তা পেুড় যাওয়া জায়গার শাথ; যাজক তােক িচ বলেব,

কারণ তা আ েন পাড়া েতর িচ । ২৯আর পু েষর িকংবা ীর

মাথায় বা দািড়েত ঘা হেল যাজক সই ঘা দখেব; ৩০আর দখ যিদ

তা দখেত চামড়ার থেক িন বাধ হয় ও হলদু রেঙর সূ লাম

থােক, তেব যাজক তােক অ িচ বলেব; ওটা ছুিল, ওটা মাথার বা

দািড়র । ৩১আর যাজক যিদ ছুিলর ঘা দেখ, আর দখ, তার

দিৃ েত তা চামড়ার থেক িন না হয় ও তােত কােলা লাম নাই,

তেব যাজক সই ছুিলর ঘা িবিশ ব ি েক সাত িদন আব কের

রাখেব। ৩২ পের স ম িদেনর যাজক ঘা দখেব; আর দখ, যিদ সই

ছুিল বেড় না থােক ও তােত হলদু রেঙর লাম না হেয় থােক এবং

দখেত চামড়ার থেক ছুিল িন বাধ না হয়, ৩৩তেব স াড়া হেব,

িক ু ছুিলর জায়গা াড়া করা যােব না; পের যাজক ঐ ছুিল িবিশ

ব ি েক আর সাত িদন আব কের রাখেব। ৩৪আর সাত িদেনর

যাজক সই ছুিল দখেব; আর দখ, যিদ সই ছুিল চামড়ায় বেড় না

থােক ও দখেত চামড়ার থেক িন না হেয় থােক, তেব যাজক তােক

িচ বলেব; পের স িনেজর পাশাক ধেুয় িচ হেব। ৩৫আর িচ

হেল পর যিদ তার চামড়ায় সই ছুিল ছিড়েয় যায়, তেব যাজক তােক

দখেব; ৩৬আর দখ, যিদ তার চামড়ায় ছুিল বেড় থােক, তেব

যাজক হলদু রেঙর লােমর খাঁজ করেব না; স অ িচ। ৩৭ িক ু তার

দিৃ েত যিদ ছুিল না বেড় থােক ও তােত কােলা লাম উেঠ থােক,

তেব সই ছুিলর উপশম হেয়েছ, স চী; যাজক তােক িচ বলেব।

৩৮আর যিদ কােনা পু েষর িকংবা ীর শরীেরর চামড়ার জায়গায়

দাগ অথাৎ সাদা দাগ হয়, তেব যাজক তা দখেব; ৩৯আর দখ, যিদ

তার চামড়া থেক বর হওয়া দাগ মিলন সাদা হয়, তেব তা চামড়ায়
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উৎপ িনেদাষ াটক; স চী। ৪০আর য মা েষর চুল মাথা

থেক ঝের পেড়, স নড়া, স চী। ৪১আর যার চুল মাথার শষ

থেক ঝের পেড়, স কপােল নড়া, স চী। ৪২ িক ু যিদ নড়া

মাথায় িক নড়া কপােল ঈষৎ র িমি ত সাদা ঘা হয়, তেব তা তার

নড়া মাথায় িকংবা নড়া কপােল বর হওয়া । ৪৩ যাজক তােক

দখেব; আর দখ, যিদ শরীেরর চামড়ায় অবি ত ে র মেতা নড়া

মাথায় িকংবা নড়া কপােল ঈষৎ র িমি ত সাদা ঘা হেয় থােক,

তেব স ী, স অ িচ; ৪৪ যাজক তােক অবশ অ িচ বলেব;

তার তার মাথায় ঘােয়র কারেণ। ৪৫আর য ীর ঘা হেয়েছ, তার

পাশাক চরা যােব ও তার মাথা চুল ছাড়া থাকেব ও স িনেজর

ঠাঁট পাশাক িদেয় ঢেক “অ িচ, অ িচ” এই শ করেব। ৪৬ যত

িদন তার গােয় ঘা থাকেব, তত িদন স অ িচ থাকেব; স অ িচ;

স একা বাস করেব, িশিবেরর বাইের তার বাস ান হেব। ৪৭আর

লােমর পাশােক িকংবা মসীনার পাশােক যিদ েরােগর কল

হয়, ৪৮ লােমর িক া মসীনার বানােত বা সংযু করােত যিদ হয়,

িকংবা চামড়া িক চামড়ার তরী কােনা িজিনেস যিদ হয় ৪৯এবং

পাশােক িকংবা চামড়ায় বানােত বা সংযু করােত িক া চামড়ার

তরী কােনা িজিনেস যিদ ঈষৎ শ ামবণ িকংবা লাল রঙেয়র কল

হয়, তেব তা েরােগর কল ; তা যাজকেক দখােত হেব; ৫০

পের যাজক ঐ কল দেখ কল যু িজিনস সাত িদন আব কের

রাখেব। ৫১ পের স ম িদেনর যাজক ঐ কল দখেব, যিদ পাশােক

িকংবা বানােত বা সংযু করােত িকংবা চামড়া িকংবা চামড়ার তরী

িজিনেস সই কল বেড় থােক, তেব তা সংহারক ; তা অ িচ।

৫২অতএব পাশাক িকংবা লামকৃত িক মসীনাকৃত বানা বা সংযু

করা িকংবা চামড়ার তরী িজিনস, য িকছুেত সই কল হয়, তা স

পিুড়েয় দেব; কারণ তা িতকর , তা আ েন পিুড়েয় িদেত হেব।

৫৩ িক ু যাজক দখেব; আর দখ, যিদ সই কল পাশােক িকংবা

বানা বা সংযু করােত িকংবা চামড়ার তরী িজিনেস বেড় না ওেঠ,

৫৪তেব যাজক সই কল িবিশ িজিনস ধেুত আেদশ দেব এবং
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আর সাত িদন তা আব কের রাখেব। ৫৫ ধায়া হেল পর যাজক স

কল দখেব; আর দখ, সই কল যিদ অ রেঙর না হেয় থােক

ও স কল যিদ বেড় না থােক, তেব তা অ িচ, তুিম তা আ েন

পিুড়েয় দেব; ওটা িভতের িকংবা বাইের উৎপ ত। ৫৬ িক ু যিদ

যাজক দেখ, আর দখ, ধায়ার পের যাজেকর দিৃ েত যিদ সই

কল মিলন হয়, তেব স ঐ পাশাক থেক িকংবা চামড়া থেক

িকংবা বানা বা সংযু করা থেক তা িছঁেড় ফলেব। ৫৭তাছাড়া

যিদ সই পাশােক িকংবা বানা বা সংযু করােত িকংবা চামড়ার

তরী কােনা িজিনেস তা আবার দখা যায়, তেব তা ব াপক ;

যােত সই কল থােক, তা তুিম আ েন পিুড়েয় দেব। ৫৮আর

য পাশাক িকংবা পাশােকর বানা বা সংযু করা িকংবা চামড়ার

য কােনা িজিনেস ধােব, তা থেক যিদ সই কল দূর হয়, তেব

ি তীয় বার ধােব; তােত তা িচ হেব। ৫৯ লােমর িকংবা মসীনাকৃত

পাশােকর িকংবা বানা বা সংযু করার িকংবা চামড়ার তরী কােনা

পাে র িচ বা অ িচর িবষেয় জ কলে র এই ব ব া।

১৪আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “ েরাগীর িচ হবার

িদেনর তার পে এই ব ব া হেব, তােক যাজেকর কােছ িনেয় আসা

হেব ৩ যাজক িশিবেরর বাইের িগেয় দখেব; আের দখ, যিদ ীর

েরােগর ঘােয়র উপশম হেয় থােক, ৪ তেব যাজক সই িচ

ব ি র জে িট জীব িচ পািখ, এরস কাঠ, লাল রেঙর লাম ও

এেসাব, এই সব িনেত আ া করেব। ৫আর যাজক মািটর পাে

িব জেলর ওপের একিট পািখ হত া করেত আ া করেব। ৬ পের

স ঐ জীিবত পািখ, এরস কাঠ, লাল রেঙর লাম ও এেসাব িনেয়

ঐ িব জেলর ওপের িনহত পািখর রে জীিবত পািখর সে স

সব ডুবােব ৭এবং থেক িচ ব ি র ওপের সাত বার িছিটেয়

তােক িচ বলেব এবং ঐ জীিবত পািখেক মােঠর িদেক ছেড় দেব।

৮ তখন সই িচ ব ি িনেজর পাশাক ধেুয় ও সম চুল াড়া

কের জেল ান করেব, তােত স িচ হেব; তারপের স িশিবের

েবশ করেত পারেব, িক ু সাত িদন িনেজর তাঁবরু বাইের থাকেব।
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৯ পের স ম িদেনর স িনেজর মাথার চুল, দািড়, ও সবাে র লাম

াড়া করেব এবং িনেজর পাশাক ধেুয় িনেজ জেল ান কের িচ

হেব। ১০ পের অ ম িদেনর স িনেদাষ িট মষশাবক, এক বছেরর

িনেদাষ একিট মষবৎসা ও ভ নেবেদ র জ তল মশােনা [এক

ঐফা] সূিজর দশ অংেশর িতন অংশ ও এক লাগ তল নেব। ১১

পের চীকারী যাজক ঐ িচ লাকিটেক এবং ঐ সব িজিনস িনেয়

সমাগম তাঁবরু দরজার সামেন সদা ভুর সামেন রাখেব। ১২ পের

যাজক একিট মষশাবক িনেয় অপরােধর বিল েপ উৎসগ করেব

এবং তা ও সই এক লাগ তল দালনীয় নেবদ েপ সদা ভুর

সামেন দালােব। ১৩ য জায়গায় পােপর বিল ও হামবিল হত া করা

যায়, সই পিব জায়গায় ঐ মষশাবকিটেক হত া করেব, কারণ

অপরােধর বিল পােপর বিলর মেতা যাজেকর অংশ; তা অিত পিব ।

১৪আর যাজক ঐ অপরােধর বিল িনেয় বিলর িকছুটা র িনেয় ঐ

িচ ব ি র ডান কােনর শেষ, ডান হােতর বেুড়া আ ুেল ও ডান

পােয়র বেুড়া আ ুেল দেব। ১৫আর যাজক সই এক লাগ তেলর

িকছুটা িনেজর বাম হােতর তালেুত ঢালেব। ১৬ পের যাজক সই বাম

হােত অবি ত তেল িনেজর ডান হােতর আ ুল ডুিবেয় আ ুেলর ারা

সই তল থেক িকছু িকছু কের সাত বার সদা ভুর সামেন িছিটেয়

দেব। ১৭আর িনেজর হােত অবি ত বািক তেলর িকছুটা িনেয়

যাজক িচ ব ি র ডান কােনর শেষ, ডান হােতর বেুড়া আ ুেল ও

ডান পােয় বেুড়া আ ুেল ঐ অপরােধর বিলর রে র ওপের দেব। ১৮

পের যাজক িনেজর হােত অবি ত বািক তল িনেয় ঐ িচ ব ি র

মাথায় দেব এবং যাজক সদা ভুর সামেন তার জে ায়ি

করেব। ১৯আর যাজক পােপর বিলদান করেব এবং সই িচ ব ি র

অেশৗেচর জ ায়ি করেব, তারপের হামবিল হত া করেব।

২০আর যাজক হামবিল ও ভ নেবদ বিদেত উৎসগ করেব

এবং যাজক তার জ ায়ি করেব; তােত স িচ হেব। ২১আর

স ব ি যিদ গিরব হয়, এত আনেত তার সামথ না থােক, তেব

স িনেজর জ ায়ি করার জে দালনীয় অপরােধর বিলর
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জে একিট মষশাবক ও ভ নেবদ , তল মশােনা [এক ঐফা]

সূিজর দশ অংেশর এক অংশ ও এক লাগ তল ২২এবং িনেজর

সামথ অ সাের িট ঘঘুু িকংবা িট পায়রার শাবক আনেব; তার

একিট পােপর বিল, অ িট হামবিল হেব। ২৩ পের অ ম িদেনর স

িনেজর িচ করার জে সমাগম তাঁবরু দরজার সামেন সদা ভুর

সামেন যাজেকর কােছ তােদরেক আনেব। ২৪ পের যাজক অপরােধর

বিলর মষশাবক ও উ এক লাগ তল িনেয় সদা ভুর সামেন

দালনীয় নেবেদ র জে তা দালােব। ২৫ পের স অপরােধর বিলর

মষশাবক হত া করেব এবং যাজক অপরােধর বিলর িকছু র িনেয়

িচ ব ি র ডান কােনর শেষ ও তার ডান হােতর বেুড়া আ ুেল ও

ডান পােয়র বেুড়া আ ুেল দেব। ২৬ পের যাজক সই তল থেক

িকছুটা িনেয় িনেজর বাম হােতর তালেুত ঢালেব। ২৭আর যাজক ডান

হােতর আ ুল িদেয় বাম হােত অবি ত তল থেক িকছু িকছু কের

সাত বার সদা ভুর সামেন িছিটেয় দেব। ২৮আর যাজক িনেজর

হােত অবি ত তল থেক িকছুটা িনেয় িচ ব ি র ডান কােনর শেষ,

ডান হােতর বেুড়া আ ুেল ও ডান পােয়র বেুড়া আ ুেল অপরােধর

বিলর রে র জায়গার ওপের দেব। ২৯আর যাজক ব ি র জে

সদা ভুর সামেন ায়ি করার জ িনেজর হােত অবি ত বািক

তল তার মাথায় দেব। ৩০ পের স সামথ অ সাের দওয়া িট

ঘঘুরু িকংবা পায়রাশাবেকর মেধ একিট উৎসগ করেব; ৩১অথাৎ

সামথ অ সাের ভ নেবেদ র সে একিট পােপর বিল, অ িট

হামবিল েপ উৎসগ করেব এবং যাজক িচ ব ি র জে সদা ভুর

সামেন ায়ি করেব। ৩২ েরােগর ঘা িবিশ য ব ি িনেজর

তার িবষেয় সামথ হীন, তার জ এই ব ব া।” ৩৩ পের সদা ভু

মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ৩৪ “আিম য দশ অিধকােরর জে

তামােদরেক দব, সই কনান দেশ তামােদর েবেশর পর যিদ

আিম তামােদর অিধকার করা দেশর কােনা গেৃহ েরােগর কল

িব ার কির, ৩৫ তেব স গেৃহর ামী এেস যাজকেক এই সংবাদ

দেব, আমার দিৃ েত গেৃহ কলে র মত দখা িদে । ৩৬ তারপের
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গেৃহর সব িজিনস যন অ িচ না হয়, এই জে ঐ কল দখার জ

যাজেকর েবেশর পেুব গহৃ শূ করেত যাজক আ া করেব; পের

যাজক দখেত েবশ করেব। ৩৭আর স সই কল দখেব; আর

দখ, যিদ গেৃহর িভি েত কল িন ও ঈষৎ হলদু িকংবা লাল হয়

এবং তার দিৃ থেক িন বাধ হয়, ৩৮ তেব যাজক গহৃ থেক বর

হেয় গেৃহর দরজায় িগেয় সাত িদন ঐ গহৃ আব কের রাখেব। ৩৯

স ম িদেনর যাজক আবার এেস দখেব; আর দখ, গেৃহর দওয়ােল

সই কল যিদ বেড় থােক, ৪০ তেব যাজক আ া করেব, যন

কল িবিশ পাথর সব তুেল িদেয় লােকরা শহেরর বাইের অ িচ

জায়গায় ফেল দয়। ৪১ পের স গেৃহর িভতেরর চািরিদক ঘষণ

করােব ও তারা সই ঘষেণর ধলূা শহেরর বাইের অ িচ জায়গায়

ফেল দেব। ৪২আর তারা অ পাথর িনেয় সই পাথেরর জায়গায়

বসােব ও অ েলপ িদেয় গহৃ লপন করেব। ৪৩এই ভােব পাথর

তুেল ফলেল এবং গহৃ ঘষণ ও লপন করেল পর যিদ আবার কল

জে গেৃহ ছিড়েয় যায়, তেব যাজক এেস দখেব; ৪৪আর দখ, যিদ

ঐ গেৃহ কল বেড় থােক, তেব সই গেৃহ িতকারক আেছ,

সই গহৃ অ িচ। ৪৫ লােকরা ঐ গহৃ ভেঙ ফলেব এবং গেৃহর পাথর,

কাঠ ও েলপ সকল শহেরর বাইের অ িচ জায়গায় িনেয় যােব। ৪৬

আর ঐ গহৃ যত ণ আব থােক, তত ণ য কউ তার িভতের যায়,

স স া পয অ িচ থাকেব। ৪৭আর য কউ সই গেৃহ শায়, স

িনেজর পাশাক ধােব এবং য কউ সই গেৃহ খায়, সও িনেজর

পাশাক ধােব। ৪৮আর যিদ যাজক েবশ কের দেখ, আর দখ,

সই গহৃ লপেনর পর আর বােড়িন, তেব যাজক সই গহৃেক িচ

বলেব; কারণ কলে র উপশম হেয়েছ। ৪৯ পের স ঐ গহৃ িচ করার

জে িট পািখ, এরসকাঠ, লাল রঙেয়র লাম ও এেসাব নেব ৫০

এবং মািটর পাে িব জেলর ওপের একিট পািখ হত া করেব। ৫১

পের স ঐ এরসকাঠ, এেসাব, লাল রঙেয়র লাম ও জীিবত পািখ,

এই সব িনেয় িনহত পািখর রে ও িব জেল ডুিবেয় সাত বার গেৃহ

িছিটেয় দেব। ৫২ এই েপ পািখর র , িব জল, জীিবত পািখ,
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এরসকাঠ, এেসাব ও লাল রঙেয়র লাম, এই সেবর ারা সই গহৃ

িচ করেব। ৫৩ পের ঐ জীিবত পািখেক শহেরর বাইের মােঠর িদেক

ছেড় দেব এবং গেৃহর জ ায়ি করেব; তােত তা িচ হেব।

৫৪ এই ব ব া সব কার েরােগর, ৫৫ ি েরােগর, পাশােক

অবি ত ে র ও গেৃহর ৫৬ এবং শাথ, ফুস িড় ও িতর দােগর;

৫৭এই সব কান িদেনর অ িচ ও কা িদেনর চী, তা জানাবার

জ ; েরােগর এই ব ব া।”

১৫আর সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “ তামরা ই ােয়ল

স ানেদর বল, তােদরেক এই কথা বল, পু েষর শরীের সং ামক

তরল বর হেল তােত স অ িচ হেব। ৩ তার সং ামক তরেলর জ

অ িচর িবিধ এই; তার শরীর থেক েমহ বর হাক, িকংবা শরীের

ব হাক, এ তার অ িচ। ৪ সই লাক য কােনা শয ায় শয়ন

কের, তা অ িচ ও যা িকছুর ওপের বেস, তা অ িচ হেব। ৫আর য

কউ তার শয া শ কের, স িনেজর পাশাক ধােব, জেল ান

করেব এবং স া পয অ িচ থাকেব। ৬আর য কােনা ব র

ওপের েমহী বেস, তার ওপের যিদ কউ বেস, তেব স িনেজর

পাশাক ধােব, জেল ান করেব এবং স া পয অ িচ থাকেব। ৭

আর য কউ েমহীর গা শ কের, স িনেজর পাশাক ধােব,

জেল ান করেব এবং স া পয অ িচ থাকেব। ৮আর েমহী

যিদ িচ ব ি র গােয় থথুু ফেল, তেব স িনেজর পাশাক ধােব,

জেল ান করেব এবং স া পয অ িচ থাকেব। ৯আর েমহী য

কােনা বাহেনর ওপের আেরাহণ কের, তা অ িচ হেব। ১০আর কউ

তার নীেচ অবি ত কােনা িজিনস শ কের, স স া পয অ িচ

থাকেব এবং য কউ তা তুেল, স িনেজর পাশাক ধােব, জেল ান

করেব এবং স া পয অ িচ থাকেব। ১১আর েমহী িনেজর হাত

জেল না ধেুয় যােক শ কের, স িনেজর পাশাক ধােব, জেল ান

করেব এবং স া পয অ িচ থাকেব। ১২আর েমহী য কােনা

মািটর পা শ কের, তা ভেঙ ফলেত হেব ও সব কােঠর পা

জেল ধােব। ১৩আর েমহী যখন িনেজর েমহ থেক িচ হয়,
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তখন স িনেজর চীে র জে সাত িদন ণেব এবং স িনেজর

পাশাক ধােব ও িব জেল ান করেব; পের িচ হেব। ১৪আর

অ ম িদেনর স িনেজর জে িট ঘঘুু িকংবা িট পায়রারশাবক িনেয়

সমাগম তাঁবরু দরজায় সদা ভুর সামেন এেস তােদরেক যাজেকর

হােত দেব। ১৫ যাজক তার একিট পােপর বিল, অ িট হামবিল েপ

উৎসগ করেব, এই েপ যাজক তার েমহ হতু তার জ সদা ভুর

সামেন ায়ি করেব। ১৬আর যিদ কােনা পু েষর রতঃপাত হয়,

তেব স িনেজর সম শরীর জেল ধােব এবং স া পয অ িচ

থাকেব। ১৭আর য কােনা পাশােক িক চামড়ায় রতঃপাত হয়, তা

জেল ধেুত হেব এবং তা স া পয অ িচ থাকেব। ১৮আর ীর

সে পু ষ রতঃ শয়ন করেল তারা উভেয় জেল ান করেব এবং

স া পয অ িচ থাকেব। ১৯আর য ীর ঋতু াব হয়, তার শরীের

র বর হেল সাত িদন তার অ িচ থাকেব এবং য কউ তােক

শ কের, স স া পয অ িচ থাকেব। ২০আর অ িচর িদেনর

স য কােনা শয ায় শয়ন করেব, তা অ িচ হেব ও যার ওপের

বসেব, তা অ িচ হেব। ২১আর য কউ তার শয া শ করেব, স

িনেজর পাশাক ধােব ও জেল ান করেব এবং স া পয অ িচ

থাকেব। ২২আর য কউ তার বসার কােনা আসন শ কের, স

িনেজর পাশাক ধােব ও জেল ান করেব এবং স া পয অ িচ

থাকেব। ২৩আর তার শয া িকংবা আসেনর ওপের কােনা িকছু

থাকেল য কউ তা শ কের, স স া পয অ িচ থাকেব। ২৪

আর অ িচর িদেনর য পু ষ তার সে শয়ন কের ও তার রজঃ তার

গােয় লােগ, স সাত িদন অ িচ থাকেব এবং য কােনা শয ায় স

শয়ন করেব, সটাও অ িচ হেব। ২৫আর অ িচর িদেনর ছাড়া

যিদ কােনা ীেলােকর ব িদন পয র াব হয়, িকংবা অ িচর

িদেনর পর যিদ র ের, তেব সই অ িচ র ােবর সকল িদন স

অ িচর িদেনর র মেতা থাকেব, স অ িচ। ২৬ সই র ােবর সম

িদন য কােনা শয ায় স শয়ন করেব, তা তার পে অ িচর িদেনর

শয ার মেতা হেব এবং য কােনা আসেনর ওপের বসেব, তা অ িচর
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িদেনর মত অ িচ হেব। ২৭আর য কউ সই সব শ করেব, স

অ িচ হেব, পাশাক ধেুয় জেল ান করেব এবং স া পয অ িচ

থাকেব। ২৮আর সই ীর র াব রিহত হেল স িনেজর জে সাত

িদন ণেব, তারপের স িচ হেব। ২৯ পের অ ম িদেনর স িনেজর

জ িট ঘঘুু িকংবা িট পায়রারশাবক িনেয় সমাগম তাঁবরু দরজায়

যাজেকর কােছ আসেব। ৩০ যাজক তার একিট পােপর বিল ও অ িট

হামবিল েপ উৎসগ করেব, তার র ােবর অ িচর জ যাজক

সদা ভুর সামেন তার জ ায়ি করেব। ৩১ এই কাের তামরা

ই ােয়ল স ানেদর তােদর অ িচ থেক আলাদা করেব, পােছ তােদর

মধ ব ী আমার আবাস অ িচ করেল তারা িনেজেদর অ িচর জ

মারা পেড়। ৩২ েমহী ও রতঃপােত অ িচ ব ি এবং অেশৗচা া

ী, ৩৩ েমহিবিশ পু ষ ও ী এবং অ িচ ীর সে সংসগকারী

পু ষ, এই সেবর জ এই ব ব া।”

১৬ হােরােণর ই ছেল সদা ভুর কােছ উপি ত হেয় মারা গেল

পর, সদা ভু মািশর সে আলাপ করেলন। ২ সদা ভু মািশেক

এই কথা বলেলন, “তুিম িনেজর ভাই হােরাণেক বল, যন স অিত

পিব জায়গায় পদার িভতের, িস েকর ওপের অবি ত পাপাবরেণর

সামেন সব িদেনর েবশ না কের, পােছ তার মতুৃ হয়; কারণ আিম

পাপাবরেণর ওপের মেঘ দখা দব। ৩ হােরাণ পােপর জে একিট

গাবৎস ও হােমর জে একিট মষ সে িনেয়, এই েপ অিত পিব

জায়গায় েবশ করেব। ৪ স মসীনার পিব অ রি ণী পরেব,

মসীনার অ বাস পরেব, মসীনার কামরব ন এবং মসীনার উ ীেষ

িবভূিষত হেব; এ সব পিব ব ; স জেল িনেজর শরীর ধেুয় এই

সব পরেব। ৫ পের স ই ােয়ল স ানেদর ম লীর কােছ পােপর

বিল েপ িট ছাগল ও হােমর একিট মষ নেব। ৬আর হােরাণ

িনেজর জ পােপর বিলর ষাঁড় এেন িনেজর ও িনজ বংেশর জ

ায়ি করেব। ৭ পের সই িট ছাগল িনেয় সমাগম তাঁবরু দরজার

সামেন সদা ভুর সামেন উপি ত করেব। ৮ পের হােরাণ ঐ িট

ছাগেলর িবষেয় িলবাট করেব; এক িল সদা ভুর জে ও অ
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িল ত ােগর জে হেব। ৯ িলবাট ারা য ছাগল সদা ভুর জে

হয়, হােরাণ তােক িনেয় পােপর বিলদান করেব। ১০ িক ু িলবাট

ারা য ছাগল ত ােগর জে হয়, স যন ত ােগর জে ম াে ,

তার জ তার জ ায়ি করার জ সদা ভুর সামেন তােক

জীিবত উপি ত করেত হেব। ১১ পের হােরাণ িনেজর পােপর বিলর

ষাঁড় এেন িনেজর ও িনজ বংেশর জে ায়ি করেব, ফেল স

িনেজর পােপর বিল সই ষাঁড়েক হত া করেব; ১২আর সদা ভুর

সামেন থেক, বিদর ওপর থেক, িলত অ াের পণূ ধু িচ ও

এক মেুঠা চূণীকৃত গি ধপূ িনেয় পদার িভতের যােব। ১৩আর ঐ

ধপূ সদা ভুর সামেন আ েন দেব; তােত সা িস েকর ওপের

অবি ত পাপাবরণ ধেূপর ধাঁয়ার মেঘ আ হেল স মরেব না। ১৪

পের স ঐ গাবৎেসর িকছু র িনেয় পাপাবরেণর পবূপাে আ ুেলর

ারা িছিটেয় দেব এবং আ ুেলর মাধ েম পাপাবরেণর সামেন ঐ র

সাত বার িছিটেয় দেব। ১৫ পের স লাকেদর পােপর বিলর ছাগলিট

হত া কের তার র পদার িভতের এেন যমন গাবৎেসর র িছিটেয়

িদেয়িছল, সই প তারও র িনেয় করেব, পাপাবরেণর ওপের ও

পাপাবরেণর সামেন িছিটেয় দেব। ১৬আর ই ােয়ল স ানেদর

নানা ধরেনর অ িচতা ও অধ , অথাৎ সবধরেনর পােপর জ স

পিব জায়গার জ ায়ি করেব এবং য সমাগম তাঁবু তােদর

সে , তােদর নানা ধরেনর অ িচর মেধ বাস কের, তার জে স

সরকম করেব। ১৭আর ায়ি করার জ পিব জায়গায় েবশ

করা থেক য পয স বর না হয় এবং িনেজর ও িনজ বংেশর

এবং সম ই ােয়ল সমােজর জে ায়ি শষ না কের, সই

পয সমাগম তাঁবেুত কােনা মা ষ থাকেব না। ১৮ স বর হেয়

সদা ভুর সামেন বিদর কােছ িগেয় তার জ ায়ি করেব এবং

সই ষাঁেড়র িকছু র ও ছাগেলর িকছু র িনেয় বিদর চািরিদেক

িশংেয়র ওপের দেব। ১৯আর স রে র িকছু িনেয় িনেজর আ ুল

ারা তার ওপের সাত বার িছিটেয় িদেয় তা িচ করেব ও ই ােয়ল

স ানেদর অ িচ থেক তা পিব করেব। ২০এই ভােব স পিব
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জায়গার, সমাগম তাঁবরু ও বিদর জ ায়ি কাজ শষ করেল পর

সই জীিবত ছাগলিট আনেব; ২১ পের হােরাণ সই জীিবত ছাগেলর

মাথায় িনেজর ই হাত বািড়েয় দেব এবং ই ােয়ল স ানেদর সম

অপরাধ ও তােদর সম অধ অথাৎ তােদর সবধরেনর পাপ তার

ওপের ীকার কের স সম ঐ ছাগেলর মাথায় দেব; পের য ত

হেয়েছ, এমন লােকর হাত ারা তােক ম াে পািঠেয় দেব। ২২

আর ঐ ছাগল িনেজর ওপের তােদর সম অপরাধ িবি ভূিমেত

বেয় িনেয় যােব; আর সই ব ি ছাগলিটেক ম াে ছেড় দেব।

২৩আর হােরাণ সমাগম তাঁবেুত েবশ করেব এবং পিব জায়গায়

েবশ করার িদেনর য সব মসীনা পাশাক পেরিছল, তা ত াগ

কের সই জায়গায় রাখেব। ২৪ পের স কােনা পিব জায়গায়

িনেজর শরীর জেল ধেুয় িনেজর পাশাক পের বাইের আসেব এবং

িনেজর হামবিল ও লাকেদর হামবিল উৎসগ কের িনেজর জে

ও লাকেদর জে ায়ি করেব। ২৫ আর স পােপর বিলর

মদ বিদেত পাড়ােব। ২৬আর য ব ি ত ােগর ছাগলিট ছেড়

িদেয়িছল, স িনেজর পাশাক ধােব ও িনেজর গা জেল ধােব,

তারপের িশিবের আসেব। ২৭আর পােপর বিলর গাবৎস ও পােপর

বিলর ছাগল, যােদর র ায়ি করার জে পিব জায়গায় আনা

হেয়িছল, লােকরা তােদরেক িশিবেরর বাইের িনেয় িগেয় তােদর

চামড়া, মাংস ও মল আ েন পিুড়েয় দেব। ২৮আর য লাক তা

পিুড়েয় দেব, স িনেজর পাশাক ধােব ও িনেজর গা জেল ধােব,

তারপের িশিবের আসেব। ২৯ তামােদর জে এটা িচর ায়ী িবিধ

হেব; স ম মােসর দশম িদেনর েদশী িকংবা তামােদর মেধ

বাসকারী িবেদশী, তামরা িনেজেদর াণেক ঃখ দেব ও কােনা

ব বসায় কাজ করেব না। ৩০কারণ সই িদন তামােদরেক িচ করার

জে তামােদর জ ায়ি করা যােব; তামরা সদা ভুর সামেন

িনেজেদর সব পাপ থেক িচ হেব। ৩১তা তামােদর িব ােমর জে

িব ামিদন এবং তামরা িনেজেদর াণেক ঃখ দেব; এটা িচর ায়ী

িবিধ। ৩২ বাবার জায়গায় যাজেকর কাজ করেত যােক অিভেষক ও
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উৎসেগর ারা িনযু করা যােব, সই যাজক ায়ি করেব এবং

মসীনা পাশাক অথাৎ পিব পাশাক সব পরেব। ৩৩আর স পিব

ধ ধােমর জ ায়ি করেব এবং সমাগম তাঁবরু ও বিদর জ

ায়ি করেব এবং যাজকেদর ও সমােজর সম লােকর জ

ায়ি করেব। ৩৪ ই ােয়ল স ানেদর জ তােদর সম পােপর

জ বছেরর মেধ এক বার ায়ি করা তামােদর জে িচর ায়ী

িবিধ হেব।” তখন [হােরাণ] মািশর িত সদা ভুর আেদশ অ সাের

কাজ করেলন।

১৭আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম হােরাণ ও তার

ছেলেদরেক এবং সম ই ােয়ল স ানেক বল, তােদরেক এই কথা

বল, সদা ভু এই আ া কেরন; ৩ ই ােয়ল বংেশর য কউ িশিবেরর

মেধ িকংবা িশিবেরর বাইের গ িকংবা মষ িকংবা ছাগল হত া

কের, ৪ িক ু সদা ভুর আবােসর সামেন সদা ভুর উে েশ উপহার

উৎসগ করেত সমাগম তাঁবরু দরজার সামেন তা না আেন, তার

ওপর র পােতর পাপ গণ হেব; স র পাত কেরেছ, স ব ি

িনেজর লাকেদর মধ থেক উে দ হেব। ৫কারণ ই ােয়ল স ানরা

িনেজেদর য য যে র প মােঠ িনেয় িগেয় বিলদান কের, স

সম সদা ভুর উে েশ সমাগম তাঁবরু দরজায় যাজেকর কােছ এেন

সদা ভুর উে েশ ম েলর বিল বেল বিলদান করেত হেব। ৬আর

যাজক সমাগম তাঁবরু দরজার সামেন সদা ভুর বিদর ওপের তােদর

র িছটােব এবং মদ সদা ভুর উে েশ গে র জ পাড়ােব।

৭ তােত তারা য ছাগলেদর অ গমেন ব িভচার আসেছ, তােদর

উে েশ আর বিলদান করেব না। এটা তােদর পু ষা েম পালনীয়

িচর ায়ী িবিধ হেব। ৮আর তুিম তােদরেক বল, ই ােয়ল বংেশর

কােনা ব ি িকংবা তােদর মেধ বাসকারী কােনা িবেদশী লাক

যিদ হাম িকংবা বিলদান কের, ৯ িক ু সদা ভুর উে েশ উৎসগ

করার জ তা সমাগম তাঁবরু দরজার সামেন না আেন, তেব স

িনেজর লাকেদর মধ থেক উে দ হেব। ১০আর ই ােয়ল বংেশর

কােনা ব ি , িকংবা তােদর মেধ বাসকারী কােনা িবেদশী লাক
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যিদ কােনা কার র খায়, তেব আিম সই লােকর িত িবমখু হব

ও তার লাকেদর মধ থেক তােক উে দ করব। ১১কারণ রে র

মেধ ই শরীেরর াণ থােক এবং তামােদর ােণর জ ায়ি

করার জ আিম তা বিদর ওপের তামােদরেক িদেয়িছ; কারণ

ােণর েণ র ই ায়ি ‐সাধক। ১২ এই জ আিম ই ােয়ল

স ানেদর বললাম, তামােদর মেধ কউ র খােব না ও তামােদর

মেধ বাসকারী কােনা িবেদশীও র খােব না। ১৩আর ই ােয়ল

স ানেদর মেধ কােনা ব ি িকংবা তােদর মেধ বাসকারী কােনা

িবেদশী লাক যিদ িশকাের কােনা খাদ প িকংবা পািখ হত া কের,

তেব স তার র ঢেল িদেয় ধলূােত আ াদন করেব।” ১৪কারণ

েত ক াণীর র ই াণ, তাই তার াণ প; এই জ আিম

ই ােয়ল স ানেদর বললাম, “ তামরা কােনা াণীর র খােব না,

কারণ েত ক াণীর র ই তার াণ; য কউ তা খােব, স উে দ

হেব। ১৫আর েদশী িক িবেদিশর মেধ য কউ িনেজ থেক মারা

যাওয়া িকংবা িছ িভ প খায়, স িনেজর পাশাক ধােব, জেল

ান করেব এবং স া পয অ িচ থাকেব; পের িচ হেব। ১৬ িক ু

যিদ পাশাক না ধায় ও ান না কের, তেব স িনেজর অপরাধ বহন

করেব।”

১৮আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর

বল, তােদরেক এই কথা বল, আিম সদা ভু তামােদর ঈ র। ৩

তামরা যখােন বাস কেরছ, সই িমশর দেশর ব বহার অ যায়ী

আচরণ কেরা না এবং য কনান দেশ আিম তামােদরেক িনেয় যাি ,

সখানকারও ব বহার অ যায়ী আচরণ কেরা না ও তােদর িনয়ম

অ সাের চল না। ৪ তামরা আমারই শাসন সকল পালন কর এবং

সই পেথ চল; আিম সদা ভু তামােদর ঈ র। ৫অতএব তামরা

আমার িনয়ম সব ও আমার শাসন সব পালন করেব; য কউ এই

সব পালন না কের, স এই সেবর ারা বাঁচেব; আিম সদা ভু। ৬

তামরা কউ আ ীয় কােনা ব ি র আবরণীয় অনাবতৃ করার জ

তার কােছ যও না; আিম সদা ভু। ৭ তুিম িনেজর বাবার আবরণীয়
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অথাৎ িনেজর মােয়র আবরণীয় অনাবতৃ কর না; স তামার মা; তার

আবরণীয় অনাবতৃ কর না। ৮ তামার বাবার ীর আবরণীয় অনাবতৃ

কর না, তা তামার বাবার আবরণীয়। ৯ তামার বান, তামার বাবার

মেয় িকংবা তামার মােয়র মেয়, বািড়েত জ ােনা হাক িকংবা

অ জায়গায় জ ােনা হাক, তােদর আবরণীয় অনাবতৃ কর না।

১০ তামােদর ছেলর মেয়র িকংবা মেয়র আবরণীয় অনাবতৃ কর

না; কারণ তা তামারই আবরণীয়। ১১ তামার বাবার ীর মেয়র

আবরণীয়, য তামার বাবা থেক জে েছ, য তামার বান, তার

আবরণীয় অনাবতৃ কর না। ১২ তামার বাবার বােনর আবরণীয়

অনাবতৃ কর না, স তামরা বাবার আ ীয়া। ১৩ তামার মােয়র

বােনর আবরণীয় অনাবতৃ কর না, স তামার মােয়র আ ীয়া। ১৪

তামার বাবার ভাইেয়র আবরণীয় অনাবতৃ কর না, তার ীর কােছ

যও না, স তামার কািকমা। ১৫ তামার পু বধরূ আবরণীয় অনাবতৃ

কর না, স তামার ছেলর ী, তার আবরণীয় অনাবতৃ কর না। ১৬

তামরা ভাইেয়র ীর আবরণীয় অনাবতৃ কর না; তা তামার ভাইেয়র

আবরণীয়। ১৭ কােনা ীর ও মেয়র আবরণীয় অনাবতৃ কর না

এবং আবরণীয় অনাবতৃ করার জ তার ছেলর মেয়েক বা মেয়র

মেয়েক িনও না; তারা এেক অপেরর আ ীয়া; এ খারাপ কাজ।

১৮আর ীর সপ ী হবার জ তার বঁেচ থাকার িদেনর আবরণীয়

অনাবতৃ করার জে তার বানেক িবেয় কর না ১৯ এবং কােনা ীর

অ িচর িদেনর তার আবরণীয় অনাবতৃ করেত তার কােছ যও না।

২০আর তুিম িনেজর িতেবশীর ীর কােছ িগেয় িনেজেক অ িচ

কর না। ২১আর তামার বংেশর কাউেকও মালক দেবর উে েশ

আ েনর মেধ িদেয় িনেয় যও না এবং তামার ঈ েরর নাম অপিব

কর না; আিম সদা ভু। ২২ ীর মেতা পু েষর সে সংসগ করও

না, তা ঘিৃণত কাজ। ২৩আর তুিম কােনা প র সে েয় িনেজেক

অ িচ কর না এবং কােনা ী কােনা প র সে েত তার সামেন

দাঁড়ােব না; এ িবপরীত কাজ। ২৪ তামরা এ সেবর ারা িনেজেদরেক

অ িচ কর না; কারণ য য জািতেক আিম তামােদর সামেন থেক



লবীয় বই 247

দূর করব, তারা এই সেবর ারা অ িচ হেয়েছ এবং দশও অ িচ

হেয়েছ; ২৫অতএব আিম ওর অপরাধ ওেক ভাগ করাব এবং দশ

িনেজর িনবাসীেদরেক উদগীরণ করেব। ২৬অতএব তামরা আমার

িবিধ ও আমার শাসন সব পালন কর; িনেজর দেশর িকংবা তামােদর

মেধ েবশকারী িবেদশীয় হাক, তামরা ঐ সব ঘিৃণত কােজর

মেধ কােনা কাজ কর না। ২৭কারণ তামােদর আেগ যারা িছল, ঐ

দেশর সই লােকরা এরকম ঘিৃণত কাজ করােত দশ অ িচ হেয়েছ

২৮ সই দশ যমন তামােদর আেগ ঐ জািতেক উদগীরণ করল,

সরকম যন তামােদর ারা অ িচ হেয় তামােদরেকও উদগীরণ না

কের। ২৯কারণ য কউ ঐ সেবর মেধ কােনা ঘিৃণত কাজ কের,

সই াণী িনেজর লাকেদর মধ থেক উে দ হেব। ৩০অতএব

তামরা আমার আেদশ পালন কর; তামােদর আেগ য সব ঘিৃণত

কাজ চিলত িছল, তার িকছুই তামরা কর না এবং তার মাধ েম

িনেজেদরেক অ িচ কর না; আিম সদা ভু তামােদর ঈ র।”

১৯আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর

সম ম লীেক বল, তােদরেক বল, ‘ তামরা পিব হও, কারণ আিম

সদা ভু তামােদর ঈ র পিব । ৩ তামরা েত েক িনেজেদর মােক

ও িনেজেদর বাবােক ভয় কর এবং আমার িব ামিদন সব পালন

কর; আিম সদা ভু তামােদর ঈ র। ৪ তামরা অেযাগ িতমােদর

িদেক ফর না ও িনেজেদর জে ছাঁেচ ঢালা দবতা তরী কর না;

আিম সদা ভু তামােদর ঈ র। ৫আর যখন তামরা সদা ভুর

উে েশ ম েলর বিলদান কর, তখন া হবার জে বিলদান

কর। ৬ তামােদর বিলদােনর িদেনর ও তার পর িদেনর তা খেত

হেব; ততৃীয় িদন পয যা বািক থােক, তা আ েন পাড়ােত হেব।

৭ ততৃীয় িদেনর যিদ কউ তার িকছুটা খায়, তেব তা ঘিৃণত; তা

অ া হেব ৮এবং য তা খায়, তােক িনেজর অপরাধ বহন করেত

হেব; কারণ স সদা ভুর পিব ব অপিব কেরেছ; সই াণী

িনেজর লাকেদর মধ থেক উে দ হেব। ৯আর তামরা যখন

িনেজেদর ভূিমর শস কাট, তখন তুিম ে র কােণ অবি ত শস
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স ণূ কেটা না এবং তামার েত পেড় থাকা শস িড়ও না। ১০

আর তুিম িনেজর আ ুরে েতর পেড় থাকা আ ুরফল জেড়া কর না

এবং আ ুরে েত পেড় থাকা আ ুরফল িড়ও না, তুিম ঃখী ও

িবেদশীেদর জ তা ত াগ কর; আিম সদা ভু তামােদর ঈ র। ১১

তামরা চুির কর না এবং এেক অপরেক ব না কর না ও িমথ া কথা

বল না। ১২আর আমার নাম িনেয় িমথ া শপথ কর না, করেল তামার

ঈ েরর নাম অপিব করা হয়; আিম সদা ভু। ১৩ তুিম িনেজর

িতেবশীর ওপর অত াচার কর না এবং তার িজিনস অপহরণ কর

না। বতনজীবীর বতন সকাল পয সম রাি রেখা না। ১৪ তুিম

বিধরেক শাপ িদও না ও অে র সামেন বাধাজনক িজিনস রেখা না,

িক ু তামার ঈ রেক ভয় কর; আিম সদা ভু। ১৫ তামার িবচাের

অ ায় কর না। তুিম গিরেবর প পাত কর না ও ধনবােনর স ান কর

না; তুিম ধাি কতায় িতেবশীর িবচার িন কর। ১৬ তুিম িমথ া

পরচচা িনেজর লাকেদর মেধ চািরিদেক মণ কর না এবং তামার

িতেবশীর র পােতর জ উেঠ দাঁিড়ও না; আিম সদা ভু। ১৭

তুিম দেয়র মেধ িনেজর ভাইেক ঘণৃা কর না; তুিম অবশ িনেজর

িতেবশীেক অ েযাগ করেব, তােত তার জ পাপ বহন করেব না।

১৮ তুিম িনেজর জািতর স ানেদর ওপের িতিহংসা িক ঘণৃা কর না,

বরং িনেজর িতেবশীেক িনেজর মত ভালবাসেব; আিম সদা ভু। ১৯

তামরা আমার িনয়ম সব পালন কর। তুিম িভ িভ কার প র

সে িনেজর প েদরেক সংসগ করেত িদও না; তামার এক েত

ই কার বীজ বনু না এবং ই কার েতায় মশােনা পাশাক গােয়

িদও না। ২০আর মলূ ারা িকংবা অ ভােব মু হয়িন, এমন য

বাগদ া দাসী, তার সে যিদ কউ সংসগ কের, তেব তারা দ নীয়

হেব; তােদর াণদ হেব না, কারণ স মু নয়। ২১আর সই পু ষ

সমাগম তাঁবরু দরজায় সদা ভুর উে েশ িনেজর দােষর বিল অথাৎ

দাষাথক বিলর জ মষ আনেব; ২২আর যাজক সদা ভুর সামেন

সই দােষর বিলর মেষর ারা তার করা পােপর ায়ি করেব;

তােত পােপর মা হেব। ২৩আর তামরা দেশ েবশ করেল যখন
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ফল খাওয়ার জ সব কার ব ৃ রাপণ করেব, তখন তার ফল

িনিষ বেল গণ করেব, িতন বছর িদন তা তামােদর জে িনিষ

থাকেব, তা খও না। ২৪ পের চতুথ বছের তার সম ফল সদা ভুর

ধ বােদর উপহার েপ পিব হেব। ২৫আর প ম বছের তামরা

তার ফল খােব; তােত তামােদর জে চুর ফল উৎপ হেব; আিম

সদা ভু তামােদর ঈ র। ২৬ তামরা রে র সে কােনা িজিনস

খও না; অিবদ া িক া গণেকর িবদ া ব বহার কর না। ২৭ তামরা

িনেজেদর মাথার শেষর চুল ম ডলাকার কর না ও িনেজেদর দািড়র

কাণ কেটা না। ২৮ মতৃ লােকর জ িনেজেদর অে কেটা না ও

শরীের উলিক িচ িদও না; আিম সদা ভু। ২৯ তুিম িনেজর মেয়েক

বশ া হেত িদেয় অপিব কর না, পােছ দশ ব িভচারী হেয় পেড় ও

দশ খারাপ কােজ পণূ হয়। ৩০ তামরা অবশ ই আমার িব ামিদন

পালন কােরা এবং আমার সমাগম তাঁবরু পিব ান স ান কােরা;

আিম সদা ভু। ৩১ তামরা ভূতিড়য়ােদর ও ণীেদর অিভমখু হেয়া

না, তােদর কােছ খাঁজ কর না, করেল িনেজেদরেক অ িচ করেব;

আিম সদা ভু তামােদর ঈ র। ৩২ তুিম ধসূর রেঙর চুেলর াচীেনর

সামেন উেঠ দাঁড়ােব, ব ৃ লাকেক স ান করেব ও িনেজর ঈ েরর

িত ভয় রাখেব; আিম সদা ভু। ৩৩আর কােনা িবেদশী লাক

যিদ তামােদর দেশ তামােদর সে বাস কের, তামরা তার িত

উপ ব কর না। ৩৪ তামােদর কােছ তামােদর েদশীয় লাক যমন

তামােদর সে বসবাসকারী িবেদশী লাকও তমিন হেব; তুিম তােক

িনেজর মত ভালবাসেব; কারণ িমশর দেশ তামরাও িবেদশী িছেল;

আিম সদা ভু তামােদর ঈ র। ৩৫ তামরা িবচার িকংবা পিরমাণ

িকংবা বাটখারা িকংবা পিরমােপর িবষেয় অ ায় কর না। ৩৬ তামরা

সিঠক দাঁিড়, সিঠক বাটখারা, সিঠক ঐফা ও সিঠক িহন রাখেব;

আিম সদা ভু তামােদর ঈ র, িযিন িমশর দশ থেক তামােদরেক

এেনেছন। ৩৭আর তামরা আমার সম িনয়ম ও আমার সম শাসন

মেন চল, পালন কর; আিম সদা ভু’।”
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২০আর সদা ভু মািশেক বলেলন, তুিম ই ােয়ল‐স ানেদরেক

আরও বল, ২ “ই ােয়ল‐স ানেদর, ‘ কােনা ব ি িকংবা ই ােয়েলর

মেধ বসবাসকারী কােনা িবেদশী লাক যিদ িনেজর বংেশর কাউেকও

মালক দেবর উে েশ উৎসগ কের, তেব তার াণদ অবশ হেব,

দেশর লােকরা তােক পাথেরর আঘােত হত া করেব। ৩আরআিমও

সই ব ি র িত িবমখু হেয় তার লাকেদর মধ থেক তােক আলাদা

করব; কারণ মালক দেবর উে েশ িনেজর বংশজাতেক দওয়ােত

স আমার ধ ধাম অ িচ কের ও আমার পিব নাম অপিব কের। ৪

আর য িদেনর সই ব ি িনেজর বংেশর কাউেক মালক দেবর

উে েশ উৎসগ কের, সই িদেনর যিদ দশীয় লােকরা চাখ বেুজ

থােক তােক বধ না কের, ৫ তেব আিম সই ব ি র ওপর ও তার

গা ীর ওপর িবমখু হেয় তােক ও মালক দেবর সে ব িভচার

করার জ তার অ গামী ব িভচারী সকলেক তােদর লাকেদর মধ

থেক আলাদা করব। ৬আর য কােনা াণী মতৃেদর িকংবা ণীেদর

অ গমেন ব িভচার করবার জ তােদর িদেক ফের, আিম সই

াণীর িত িবমখু হেয় তার লাকেদর মধ থেক তােক আলাদা

করব। ৭ তামরা িনেজেদরেক পিব কর, পিব হও; কারণ আিম

সদা ভু তামােদর ঈ র। ৮আর তামরা আমার িবিধ মা কােরা,

পালন কােরা; আিম সদা ভু তামােদর পিব কারী। ৯ য কউ

িনেজর বাবােক িকংবা মােক শাপ দয়, তার াণদ অবশ হেব; বাবা

মা ক শাপ দওয়ােত তার র তারই ওপের পড়েব। ১০আর য

কউ পেরর ীর সে ব িভচার কের, য ব ি িতেবশীর ীর সে

ব িভচার কের, সই ব িভচারী ও সই ব িভচািরণী, উভেয়র াণদ

অবশ হেব। ১১আর য কউ িনেজর বাবার ীর সে শয়ন কের,

স িনেজর বাবার আবরণীয় খেুল দয়; তােদর ই জেনরই াণদ

অবশ হেব, তােদর র তােদর উপের পড়েব ১২এবং যিদ কউ

িনেজর ছেলর ীর সে শয়ন কের, তেব তােদর ই জেনর াণদ

অবশ হেব; তারা িবপরীত কাজ কেরেছ; তােদর র তােদর উপের

পড়েব। ১৩আর যমন ীর সে , তমিন পু ষ যিদ পু েষর সে
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শয়ন কের, তেব তারা ই জেন ঘণৃার কাজ কের; তােদর াণদ

অবশ হেব; তােদর র তােদর উপের পড়েব ১৪আর যিদ কউ

কােনা ীেক ও তার মােক িবেয় কের, তেব তা খারাপ; তােদরেক

আ েন পিুড়েয় িদেত হেব, তােক ও তােদর জনেক পিুড়েয় িদেত

হেব; যন তামােদর মেধ খারাপ কাজ না হয়। ১৫আর য কউ

যিদ কান প র সে শয়ন কের, তার াণদ অবশ হেব এবং

তামরা সই প েকও হত া করেব। ১৬আর কান ী যিদ প র

কােছ িগেয় তার সে শয়ন কের, তেব তুিম সই ীেক ও সই

প েক হত া করেব; তােদর াণদ অবশ হেব, তােদর র তােদর

উপের পড়েব। ১৭আর যিদ কউ িনেজর বানেক, বাবার মেয় ক

িকংবা মােয়র মেয়র সে ব িভচার কের ও উভেয় উভেয়র আবরণীয়

দেখ, তেব তা ল াকর িবষয়; তারা িনেজর জািতর ছেলেদর সামেন

আলাদা হেব; িনেজর বােনর আবরণীয় খােল স িনেজর অপরাধ

বহন করেব। ১৮আর যিদ কউ রজ লা ীর সে শয়ন কের ও তার

আবরণীয় খােল তেব সই পু ষ তার র াকর কাশ করােত ও

সই ী িনেজর র াকর খালােত তারা উভেয় িনেজর লাকেদর

মধ থেক আলাদা হেব। ১৯আর তুিম িনেজর মাসীর িকংবা িপসীর

আবরণীয় খেুলা না; তা করেল িনেজর ঘিন আ ীয়েদর আবরণীয়

খালা হয়, তারা উভেয়ই িনেজর িনেজর অপরাধ বহন করেব। ২০

আর যিদ কউ িনেজর কাকার ীর সে শায় তেব িনেজর কাকার ীর

আবরণীয় খােল; তারা িনেজর িনেজর পাপ বহন করেব, িনঃস ান

হেয় মিরেব। ২১আর যিদ কউ িনেজর ভাইেয়র ীর সে িবেয়

কের, তা অ িচ কাজ; িনেজর ভাইেয়র ীর আবরণীয় খালােত তারা

িনঃস ান থাকেব। ২২ তামরা আমার সম িবিধ ও আমার সম

শাসন মা কােরা, পালন কােরা; যন আিম তামােদর থাকার জ

তামােদরেক য দেশ িনেয় যাি , সই দশ তামােদর ক উগিরেয়

না ফেল। ২৩আরআিম তামােদর সামেন থেক য জািতেক দূর

করেত উদ ত, তার আচার আচরন অ যায়ী আচরণ কিরও না; কারণ

তারা ঐ সব কাজ করত, এই জ আিম তােদরেক ঘণৃা করলাম। ২৪
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িক ু আিম তামােদরেক অিধকার করার জ সই মধু বাহী দশ

দব; আিম সদা ভু তামােদর ঈ র; আিম অ জািত সব থেক

তামােদরেক আলাদা কেরিছ। ২৫ অতএব তামরা িচ অ িচ প র

ও িচ অ িচ পাখীর তফাৎ করেব; আিম য য প , পাখী ও ভূচর

কীটা সব জ ু েক অ িচ বেল তামােদর থেক আলাদা করলাম, স

সকেলর ারা তামরা িনেজেদর াণেক ঘণৃাহ কােরা না। ২৬আর

তামরা আমার উে েশ পিব হও, কারণ আিম সদা ভু পিব এবং

আিম তামােদরেক জািতেদর থেক আলাদা কেরিছ, যন তামরা

আমারই হও। ২৭আর পু েষর িক া ীর মেধ য কউ ভূতিড়য়া

িক া ণী হয়, তার াণদ অবশ হেব; লােক তােদরেক পাথেরর

আঘােত হত া করেব; তােদর র তােদর উপর পড়েব’।”

২১আর সদা ভু মািশেক বলেলন, তুিম হােরােণর ছেল যাজকেদর

ক বল, তােদরেক বল, জাতীয় মেৃতর জ তারা কউ অ িচ হেব

না। ২ কবল িনেজর ঘিন আ ীয় অথাৎ িনেজর মা, িক বাবা, িক

ছেল, িক মেয়, িক ভাই মরেল অ িচ হেব। ৩আর কােছর য মারী

বােনর ামী হয়িন, এরকম বান মরেল স অ িচ হেব। ৪ িনেজর

লাকেদর মেধ ধান বেল স িনেজেক অপিব করার জ অ িচ

হেব না। ৫ তারা িনেজর িনেজর মাথা মু ন করেব না ও িনেজর

িনেজর শরীের অ াঘাত করেব না। ৬ তারা িনেজর ঈ েরর উে েশ

পিব হেব ও িনেজর ঈ েরর নাম অপিব করেব না; কারণ তারা

সদা ভুর আ েনর করা উপহার, িনেজেদর ঈ েরর খাদ উৎসগ

কের; অতএব তারা পিব হেব। ৭তারা বশ া িকংবা া ীেক িবেয়

করেব না এবং ামী পিরত ীেক িবেয় করেব না, কারণ যাজক

িনেজর ঈ েরর উে েশ পিব । ৮অতএব তুিম তােক পিব রাখেব;

কারণ স তামার ঈ েরর খাদ উৎসগ কের; স তামার কােছ পিব

হেব; কারণ তামােদর পিব কারী সদা ভু আিম পিব । ৯আর

কােনা যাজেকর মেয় যিদ ব িভচার কাজ ারা িনেজেক অপিব

কের, তেব স িনেজর বাবােক অপিব কের; তােক আ েন পিুড়েয়

িদেত হেব। ১০আর িনেজর ভাইেদর মেধ ধান যাজক, যার মাথােত
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অিভেষক‐ তল ঢালা হেয়েছ, য ব ি হ পরূণ ারা পিব ব পরার

অিধকারী হেয়েছ, স িনেজর মাথা াড়া করেব না ও িনেজর কাপড়

িছঁড়েব না। ১১আর স কােনা মতৃ দেহর কােছ যােব না, িনেজর

বাবার িক িনেজর মােয়র জ ও স িনেজেক অ িচ করেব না ১২এবং

ধ ধাম থেক বাহের যােব না এবং িনেজর ঈ েরর ধ ধাম অপিব

করেব না, কারণ তার ঈ েরর অিভেষক‐ তেলর সং ার তার ওপের

আেছ; আিম সদা ভু। ১৩আর স কবল মারীেক িবেয় করেব।

১৪ িবধবা, িক পিরত া, িক া ী, িক বশ া, এেদর মেধ এক

মারীেক িবেয় করেব। ১৫ স িনেজর লাকেদর মেধ িনেজর বংশ

অপিব করেব না, কারণ আিম সদা ভু তার পিব কারী। ১৬আর

সদা ভু মািশেক বলেলন, ১৭ তুিম হােরাণেক বল, পু ষা েম

তামার বংেশর মেধ যার গােয় দাষ থােক, স িনেজর ঈ েরর খাদ

উৎসগ করেত কাছাকািছ না হাক। ১৮ য কান ব ি র দাষ আেছ,

স কােছ যােব না; অ , িক খাঁড়া, ১৯ িক খাঁদা, িক িবকলা , িক

পা ভাঙা, িক হাত ভাঙা, িক ঁেজা, িক বামন, ২০ িক ছািনপড়া, িক

কালিসেট, িক খাস, িক িত অ ডেকাষ; ২১ কােনা দাষ িবিশ

কােনা পু ষ হােরাণ যাজেকর বংেশর মেধ আেছ, স সদা ভুর

উে েশ আ েন করা উপহার উৎসগ করেত কােছ যােব না; তার

দাষ আেছ, স িনেজর ঈ েরর খাদ উৎসগ করেত কােছ যােব না।

২২ স িনেজর ঈ েরর খাদ , অিত পিব ব ও পিব ব ভাজন

করেত পারেব; ২৩ িক ু পদার ভতের েবশ করেব না ও বিদর

কােছ যােব না, কারণ তার দাষ আেছ; স আমার পিব জায়গা সব

অপিব করেব না, কারণ আিম সদা ভু স সকেলর পিব কারী। ২৪

মািশ হােরাণেক, তাঁর ছেলেদরেক ও সম ই ােয়লেদর ক এই

কথা বলেলন।

২২ সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম হােরাণ ও তাঁর ছেলেদরেক

বল, ই ােয়ল‐স ানেদর আমার উে েশ যা পিব কের, তােদর সই

পিব ব সব থেক যন ওরা আলাদা থােক এবং যন আমার পিব

নাম অপিব না কের; আিম সদা ভু। ৩ তুিম ওেক বল, পু ষা েম
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তামােদর বংেশর মেধ য কউ অ িচ হেয় পিব ব র কােছ, অথাৎ

ই ােয়ল‐স ানেদর ারা সদা ভুর উে েশ পিব করা ব র কােছ

যােব, সই াণী আমার সামেন থেক িবি হেব; আিম সদা ভু। ৪

হােরাণ বংেশর য কউ িকংবা েমহ হয়, স িচ না হওয়া

পয সদা ভুর িত উৎসগীকৃত পিব কােনা ব খােব না। ৫

আর য কউ মতৃেদহ ঘিটত অ িচ ব , িকংবা যার রতঃপাত হয়

তােক, শ কের, িকংবা য ব ি অেশৗচজনক কীটািদ জ ু েক

িকংবা কােনা কার অেশৗচিবিশ মা ষেক শ কের, ৬ সই

শকারী ব ি স া পয অ িচ থাকেব এবং জেল িনেজর শরীর

না পির ার করেল পিব ব খােব না। ৭ সূয অ গেল স িচ

হেব; পের পিব ব খােব, কারণ তা তার খাবার িজিনস। ৮ যাজক

িনেজ থেক মরা িকংবা ব প র ারা মতৃ প র মাংস খােব না;

আিম সদা ভু। ৯অতএব তারা আমার আেদশ পালন ক ক; অথবা

তা অপিব করেল তারা তার জ পাপ বহন কের ও মারা পেড়; আিম

সদা ভু তােদর পিব কারী। ১০ অ বংশীয় কান লাক পিব ব

খােব না; যাজেকর ঘেরর অিতিথরা িকংবা বতনজীবী কউ পিব

ব খােব না। ১১ িক ু যাজক িনেজ পা িদেয় য কান ব ি েক

কেন স তা খােব এবং তার ঘেরর লােকরাও তার অ খােব। ১২

আর যাজেকর মেয়র যিদ অ বংশীয় লােকর সে িবেয় হয়, তেব

স পিব ব র উে ালনীয় উপহার খােব না। ১৩ িক ু যাজেকর

মেয় যিদ িবধবা িকংবা পিরত া হয়, আর তার স ান না থােক

এবং স আবার এেস ছাটেবলার মত বাবার ঘের বাস কের, তেব স

বাবার অ খােব, িক ু অ বংশীয় কান লাক তা খােব না। ১৪

আর যিদ কউ না জেন পিব ব খায়, তেব স সভােব পিব ব

ও তার প মাংশ বশী কের যাজকেক দেব। ১৫আর ই ােয়ল‐

স ােনরা িনেজেদর য য পিব ব সদা ভুর উে েশ উৎসগ

কের, যাজেকরা তা অপিব করেব না,” ১৬এবং তােদরেক ওেদর

পিব ব খাওয়ার জ দাষজনক অপরাধ প ভার করেব না;

কারণ আিম সদা ভু তােদর পিব কারী। ১৭আর সদা ভু মািশেক
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বলেলন, ১৮ তুিম হােরাণেক, তার ছেলেদরেক ও সম ই ােয়ল‐

স ানেদরেক, তােদরেক বল, ই ােয়ল‐জাত িকংবা ই ােয়েলর মেধ

বসবাসকারী য কউ িনেজর উপহার উৎসগ কের, তােদর কােনা

মানেতর বিল হাক, বা িনেজর ই ায় দ বিল হাক, যা সদা ভুর

উে েশ হামবিল েপ উৎসগ কের; ১৯ যন তামরা া হেত

পার, তাই গ র িকংবা মেষর িকংবা ছাগেলর মধ থেক িনেদাষ

পু ষ প উৎসগ করেব। ২০ তামরা দাষী িকছু উৎসগ কােরা না,

কারণ তা তামােদর পে া হেব না। ২১আর কােনা লাক যিদ

মানত পণূ করবার জ িকংবা িনেজর ই ায় দওয়া উপহােরর জ

গ ভড়ার পাল থেক ম েলর জ বিল উৎসগ কের, তেব া

হবার জ তা িনেদাষ হেব; তােত কােনা দাষ থাকেব না। ২২অ ,

িক খাঁড়া, িক তিব ত, িক আলসার, িক চমেরাগ, িক ফাঁড়া হেল

তামরা সদা ভুর উে েশ তা উৎসগ কােরা না এবং তার িকছুই

সদা ভুর উে েশ অি কৃত উপহার বেল বিদর উপের াপন কিরও

না। ২৩আর তুিম অিধকাংশ িক হীনা গ িক া মষ ‐ই ায় দ

উপহার েপ উৎসগ কিরেত পার, িক ু মানেতর কারণ তা া হইেব

না। ২৪আর থঁতলােনা িক া িনি িক া ভা া িক া িবদীণ হওয়া

িকছুই সদা ভুর উে েশ উৎসগ কিরও না; তামােদর দেশ এই প

কােরা না। ২৫আর িবেদশীর হাত থেকও এ সকেলর মেধ িকছু

িনেয় ঈ েরর নেবদ েপ উৎসগ কিরও না, কারণ তােদর অ েগর

দাষ আেছ, তরাং তােদর মেধ দাষ আেছ; তারা তামােদর পে

া হেব না। ২৬আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২৭ গ , িক মষ,

িক ছাগল জি েল পর সাত িদন পয মােয়র সে থাকেব; পের অ ম

িদন থেক তা সদা ভুর উে েশ অি কৃত উপহােরর জে া

হেব। ২৮ গ িকংবা ভড়া হাক, তােক ও তার বা ােক এক িদেনর

হত া কােরা না। ২৯আর য িদেনর তামরা সদা ভুর উে েশ

বাথক বিল উৎসগ করেব, সইিদেনর া হবার জ ই তা উৎসগ

কােরা। ৩০ সই িদেনর তা খেত হেব; তামরা সকাল পয তার

িকছু বািক রেখা না; আিম সদা ভু। ৩১ অতএব তামরা আমার
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আেদশ সব মা করেব, পালন করেব; আিম সদা ভু। ৩২আর

তামরা আমার পিব নাম অপিব কােরা না; িক ু আিম ই ােয়ল‐

স ানেদর মেধ পিব েপ মা হব; আিম সদা ভু তামােদর

পিব কারী; ৩৩আিম তামােদর ঈ র হবার জ িমশর দশ থেক

তামােদরেক বর কের এেনিছ; আিম সদা ভু।

২৩আর সদা ভু মািশেক বলেলন, তুিম ই ােয়ল‐স ানেদরেক

বল, তােদরেক বল, ২ তামরা সদা ভুর য সব পব পিব সভা বেল

ঘাষণা করেব, আমার সই সব পব এই। ৩ ছয় িদন কাজ করেত

হেব, িক ু স ম িদেনর িব ােমর জ িব ামপব, পিব সভা হেব,

তামরা কান কাজ করেব না; স িদন তামােদর সব গেৃহ সদা ভুর

উে েশ িব ামিদন। ৪ তামরা িনিদ িদেনর য সব পিব সভা

ঘাষণা করেব, সদা ভুর সই সব পব এই। ৫ থম মােস, মােসর

চা িদেনর স ােবলায় সদা ভুর উে েশ িন ার পব হেব। ৬এবং

সই মােসর পেনেরা িদেনর সদা ভুর উে েশ খািম ছাড়া িটর

উৎসব হেব; তামরা সাত িদন খািম ছাড়া িট খােব। ৭ থম িদেনর

তামােদর পিব সভা হেব; তামরা কােনা সাধারন কাজ করেব না।

৮ িক ু সাত িদন সদা ভুর উে েশ আ েন করা উপহার উৎসগ

করেব; স ম িদেনর পিব সভা হেব; তামরা কান সাধারন কাজ

করেব না। ৯আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ১০ তুিম ই ােয়ল‐

স ানেদরেক বল, তােদরেক বল, আিম তামােদরেক য দশ দব,

সই দেশ থেক তামরা যখন সখােন উৎপ শস কাটেব, তখন

তামােদর কাটা শেস র অি মাংশ বেল এক আঁিট যাজেকর কােছ

আনেব। ১১ স সদা ভুর সামেন ঐ আঁিট দালােব, যন তামােদর

জ তা হণেযাগ হয়; িব ামবােরর পরিদন যাজক তা দালােব।

১২আর য িদন তামরা ঐ আঁিট দালােব, স িদন সদা ভুর উে েশ

হােমর জ একবছেরর িনেদাষ এক ভড়ার বা া উৎসগ করেব।

১৩ তার ভ ‐ নেবদ এক ঐফার ই দশমাংশ তল মশােনা সূ

সূিজ; তা সদা ভুর উে েশ গে র জ আ েন করা উপহার হেব

ও তার পানীয় নেবদ এক িহন আ ুর রেসর চতুথাংশ হেব। ১৪আর
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তামরা যত ণ িনেজর ঈ েরর উে েশ এই উপহার না আন, স

িদন পয িট িক ভাজা শস িক তাজা শীষ খােব না; তামােদর

সব গেৃহ এিট পু ষা েম পালনীয় িচর ায়ী ব ব া। ১৫আর সই

িব ামবােরর পরিদন থেক, দালনীয় নেবদ প আঁিট আনবার িদন

থেক, তামরা পণূ সাত িব ামবার গণনা করেব। ১৬ এভােব স ম

িব ামবােরর পরিদন পয তামরা প াশ িদন গণনা কের সদা ভুর

উে েশ নতূন খাবােরর উপহার উৎসগ করেব। ১৭ তামরা িনজ

িনজগহৃ থেক দালনীয় নেবেদ র জ [এক ঐফার] ই দশমাংেশর

ই খান িট আনেব; সূ সূিজ িদেয় তা তরী কােরা ও খািম িদেয়

তরী কােরা; তা সদা ভুর উে েশ আ প াংশ হেব। ১৮আর

তামরা সই িটর সে একবছেরর িনেদাষ সাতিট ভড়ার বা া,

এক যবু বষৃ ও িট ভড়া উৎসগ করেব; তা সদা ভুর উে েশ

হামবিল হেব এবং সইস ীয় ভ ‐ নেবেদ র ও পানীয় নেবেদ র

সে সদা ভুর উে েশ গে র জ আ েন করা উপহার হেব।

১৯ পের তামরা পােপর বিলর জ এক ছাগেলর বা া ও ম েলর

বিলর জ এক বছেরর িট ভড়ার বা া বিলদান করেব। ২০

আর যাজক ঐ আ প াংেশর িটর সে ও িট ভড়ার বা ার

সে সদা ভুর উে েশ দালনীয় নেবদ েপ তােদরেক দালােব;

স সব যাজেকর জ সদা ভুর উে েশ পিব হেব। ২১ আর

সই িদেনর ই তামরা ঘাষণা করেব; তামােদর পিব সভা হেব;

তামরা কােনা সাধারন কাজ করেব না; এটা তামােদর সব গেৃহ

পু ষা েম পালনীয় িচর ায়ী ব ব া। ২২আর তামােদর ভূিমর

শস কাটার িদন তামরা কউ িনেজর েতর কােণর িদেক শস

িনঃেশেষ কাটেব না ও িনেজর শস কাটার পের পেড় যাওয়া শস

সং হ করেব না; তা ঃখী ও িবেদশীর জ ত াগ করেব; আিম

সদা ভু তামােদর ঈ র। ২৩ আর সদা ভু মািশেক বলেলন,

২৪ তুিম ই ােয়ল‐স ানেদরেক বল, স ম মােস, সই মােস থম

িদেনর তামােদর িব ামপব এবং তূরী িনসহেযােগ রণ করার

জ পিব সভা হেব। ২৫ তামরা কান সাধারন কাজ করেব না,
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িক ু সদা ভুর উে েশ আ েন করা উপহার উৎসগ করেব। ২৬

আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২৭আবার ঐ স ম মােসর দশম

িদেনর ায়ি িদন; স িদন তামােদর পিব সভা হেব ও তামরা

িনেজর িনেজর াণেক ঃখ দেব এবং সদা ভুর উে েশ আ েন

করা উপহার উৎসগ করেব। ২৮আর সই িদন তামরা কান কাজ

করেব না; কারণ তামােদর ঈ র সদা ভুর সামেন তামােদর জ

ায়ি করার জ তা ায়ি িদন হেব। ২৯ স িদন য কউ

িনেজর াণেক ঃখ না দয়, স িনেজর লাকেদর মধ থেক িবি

হেব। ৩০আর সই িদন য কােনা াণী কােনা কাজ কের, তােক

আিম তার লাকেদর মধ থেক িবি করেবা। ৩১ তামরা কােনা

কাজ কােরা না; এটা তামােদর সব গেৃহ পু ষা েম পালনীয়

িচর ায়ী ব ব া। ৩২ সই িদন তামােদর িব ােমর জ িব ামিদন

হেব, আর তামরা িনেজর িনেজর াণেক ঃখ দেব; মােসর নবম

িদেনর স ােবলায়, এক স া থেক অ স া পয , িনেজেদর

িব ামিদন পালন করেব। ৩৩আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ৩৪

তুিম ই ােয়ল‐স ানেদরেক বল, ঐ স ম মােসর পেনেরা িদন থেক

সাত িদন পয সদা ভুর উে েশ গহৃ উৎসব হেব। ৩৫ থম িদেনর

পিব সভা হেব; তামরা কােনা সাধারন কাজ করেব না। ৩৬

সাত িদন তামরা সদা ভুর উে েশ আ েন করা উপহার উৎসগ

করেব; পের অ ম িদেনর তামােদর পিব সভা হেব; আর তামরা

সদা ভুর উে েশ আ েন করা উপহার উৎসগ করেব; এিট পবসভা;

তামরা কােনা সাধারন কাজ করেব না। ৩৭ এই সব সদা ভুর

পব। এই সব পব তামরা পিব সভা বেল ঘাষণা করেব এবং

িতিদন যমন কাজ, সই অ সাের সদা ভুর উে েশ আ েনর করা

উপহার, হামবিল, ভ ‐ নেবদ এবং বিল ও পানীয় নেবদ উৎসগ

করেব। ৩৮ সদা ভুর িব ামিদন থেক, সদা ভুর উে েশ দাতব

তামােদর দান থেক, তামােদর সব মানত থেক ও তামােদর

িনেজর ই ায় দওয়া সব নেবদ থেক এই সব আলাদা। ৩৯আবার

স ম মােসর পেনেরা িদেনর ভূিমর ফল সং হ করেল পর তামরা
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সাত িদন সদা ভুর উৎসব পালন করেব; থম িদন িব ামপব ও

অ ম িদন িব ামপব হেব। ৪০আর থম িদেনর তামরা শাভাদায়ক

বেৃ র ফল, খজরু‐পাতা, জড়ান গােছর শাখা এবং নদীর ধাের

বাইসী‐ব ৃ িনেয় তামােদর ঈ র সদা ভুর সামেন সাত িদন আন

করেব। ৪১আর তামরা বৎসেরর মেধ সাত িদন সদা ভুর উে েশ

সই উৎসব পালন করেব; এটা তামারেদর পু ষা েম পালনীয়

িচর ায়ী ব ব া; স ম মােস তামরা সই উৎসব পালন করেব। ৪২

তামরা সাত িদন িটর বাস কােরা; ই ােয়ল‐বংশজাত সকেল

িটের বাস করেব। ৪৩এেত তামােদর ভাবী বংশ জানেত পারেব

য, আিম ই ােয়ল‐স ানেদরেক িমশর দশ থেক বর কের এেন

িটের বাস কিরেয়িছলাম; আিম সদা ভু তামােদর ঈ র। ৪৪ তখন

মািশ ই ােয়ল‐স ানেদর কােছ সদা ভুর পব িলর কথা বলেলন।

২৪আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ তুিম ই ােয়ল‐স ানেদরেক

এই আেদশ কর; তারা আেলার জ তামার কােছ আেলার বািতেত

ত িজত‐ তল আনেব, তাই িদেয় সব িদন দীপ ালােনা

থাকেব। ৩ হােরাণ সমাগম‐তাঁবরু মেধ িনয়ম‐িস েকর পদার বাইের

স া থেক সকাল পয সদা ভুর সামেন সব িদন তা সািজেয়

রাখেব; এটা তামােদর পু ষা েম পালনীয় িচর ায়ী ব ব া। ৪

স িন ল দীপবেৃ র উপের সদা ভুর সামেন িনয়ত ঐ দীপ সব

সািজেয় রাখেব। ৫আর তুিম সূ সূিজ িনেয় বারিট িপ ক পাক

করেব; তার েত ক িপ এক ঐফার দশ ভােগর ই ভাগ হেব। ৬

পের তুিম এক এক পংি েত ছয় ছয়িট, এই েপ ই পংি কের

সদা ভুর সামেন িব সানার মেজর ওপের তা রাখেব। ৭ েত ক

পংি র উপের িব ধেুনা দেব; তা সই িটর রণ করার জ

অংশ বেল সদা ভুর উে েশ আ েন করা উপহার হেব। ৮ যাজক

িনয়িমত ভােব িত িব ামবাের সদা ভুর সামেন তা সািজেয় রাখেব,

তা ই ােয়ল‐স ানেদর পে িচর ায়ী ব ব া। ৯আর তা হােরােণর

ও তার ছেলেদর হেব; তারা কান পিব জায়গায় তা খােব; কারণ

সদা ভুর উে েশ আ েন করা উপহােরর মেধ তা তার জ অিত
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পিব ; এ িচর ায়ী ব ব া। ১০আর ই ােয়লীয়া ীর, িক ু িমশরীয়

পু েষর এক ছেল বর হেয় ই ােয়ল‐স ানেদর মেধ গল এবং

িশিবেরর মেধ সই ই ােয়লীয়া ীর ছেল ও ই ােয়েলর কান পু ষ

িববাদ করল। ১১ তখন সই ই ােয়লীয়া ীর ছেলর [সদা ভুর]

নােম িন া কের শাপ িদল, তােত লােকরা তােক মািশর কােছ িনেয়

গল। তার মােয়র নাম শেলামীৎ, স দানবংশীয় দি র মেয়। ১২

লােকরা সদা ভুর মেুখ আেদশ পাবার অেপ ায় তােক আটেক

রাখল। ১৩ পের সদা ভু মািশেক বলেলন, ১৪ তুিম ঐ শাপদায়ীেক

িশিবেরর বাইের িনেয় যাও; পের যারা তার কথা েনেছ, তারা সকেল

তার মাথায় হাত রাখকু এবং সব ম লী পাথেরর আঘােত তােক

হত া ক ক। ১৫আর তুিম ই ােয়ল‐স ানেদরেক বল, য কউ

িনেজর ঈ রেক শাপ দয়, স িনেজর পাপ বহন করেব। ১৬আর য

সদা ভুর নােম িন া কের, তার াণদ অবশ হেব; সম ম লী

তােক পাথেরর আঘােত হত া করেব; িবেদশী হাক বা েদশী হাক,

সই নােমর িন া করেল তার াণদ হেব। ১৭আর য কউ কান

মা ষেক হত া কের, তার াণদ অবশ হেব; ১৮আর য কউ প

হত া কের, স তার শাধ দেব; ােণর পিরেশােধ াণ। ১৯ যিদ

কউ জাতীেয়র গােয় ত কের, তেব স যমন কেরেছ, তার িত

তমিন করা হেব। ২০ ভাঙার পিরেশােধ ভাঙা, চােখর পিরেশােধ

চাখ, দাঁেতর পিরেশােধ দাঁত; মা েষর য যমন ত কের, তার িত

তমিন করা যােব। ২১ য জন প র হত া কের, স তা শাধ দেব;

িক ু য জন মা ষেক হত া কের, তার াণদ হেব। ২২ তামােদর

েদশীয় ও িবেদশীয় উভেয়রই জ এরকম শাসন হেব; কারণ আিম

সদা ভু তামােদর ঈ র। ২৩ পের মািশ ই ােয়ল‐স ানেদরেক এই

কথা বলেলন, তােত তারা সই শাপদায়ীেক িশিবেরর বাইের িনেয়

িগেয় পাথেরর আঘােত হত া করল; মািশেক সদা ভু যমন আেদশ

িদেয়িছেলন, ই ােয়ল‐স ানেদর সই রকম করল।

২৫আর সদা ভু সীনয় পবেত মািশেক বলেলন, ২ তুিম ই ােয়ল‐

স ানেদরেক বল, তােদরেক বল, আিম তামািদগেক য দশ দব,
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তামরা সই দেশ েবশ করেল সদা ভুর উে েশ জিম িব াম

ভাগ করেব। ৩ ছয় বছর তুিম িনেজর জিমেত বীজ বপন করেব, ছয়

বছর িনেজর আ ুরফল পাড়েব ও তার ফল সং হ করেব। ৪ িক ু

স ম বছের জিমর িব ােমর জ িব ামকাল, সদা ভুর উে েশ

িব ামকাল হেব; তুিম িনেজর জিমেত বীজ বপন কােরা না ও িনেজর

আ ুরফল পেড়া না; ৫ তুিম জিমর িনেজ থেক উৎপ শস কাটেব না

ও না পাড়া আ ুরফল ফল সং হ করেব না; ওটা জিমর িব ােমর জ

বছর হেব। ৬আর জিমর িব াম তামােদর খাবােরর জ হেব; জিমর

সব িজিনসই তামার, তামার দােসর ও দাসীর, তামার বতনেভাগী

ভৃেত র ও তামার সহবাসী িবেদশীর ৭এবং তামার প র ও তামার

দেশর বনপ র খাবােরর জ হেব। ৮আর তুিম িনেজর জ সাত

িব ামবছর, সাত ণ সাত বছর, গণনা করেব; তােত তামার গিণত

সই সাত ণ সাত িব ামবছের ঊনপ াশ বছর হেব। ৯ তখন স ম

মােসর দশম িদেনর তুিম জয় িনর তূরী বাজােব; ায়ি িদেনর

তামােদর সব দেশ তূরী বাজােব। ১০ আর তামরা প াশতম

বছরেক পিব করেব এবং সব দেশ সখানকার সব অিধবাসীর

কােছ মিু ঘাষণা করেব; ওিট তামােদর জ যােবল [তূরী িনর

মেহাৎসব] হেব এবং তামরা েত েক িনেজর িনেজর অিধকাের

িফের যােব ও েত েক িনেজর িনেজর বংেশর কােছ িফের যােব। ১১

তামােদর জ প াশ ম বছর যােবল হেব; তামরা বীজ বেুনা না,

িনেজ থেক উৎপ শস কেটা না এবং ঝােড় না পড়া আ ুরফেলর

ফল সং হ কােরা না। ১২ কারণ ওটাই যােবল, ওটা তামােদর

পে পিব হেব; তামরা জিমেত উৎপ শস েলা খেত পারেব।

১৩ ঐ যােবল বছের তামরা িতিদন িনেজর িনেজর অিধকাের িফের

যােব। ১৪ তুিম যিদ িতেবশীর কােছ কােনা িকছু িব য় কর, িকংবা

িনেজর িতেবশীর হাত থেক কেনা; তেব তামরা পর র অ ায়

কােরা না। ১৫ তুিম যােবেলর পেরর বছর‐সংখ া সাের িতেবশীর

কাছ থেক িকনেব এবং ফল উৎপি র বছর‐সংখ া অ সাের তামার

কােছ স িবি করেব। ১৬ তুিম বছেরর বশী অ সাের মলূ েবশী
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করেব ও বছেরর কম অ সাের মলূ কম করেব; কারণ স তামার

কােছ ফল উৎপি র িদেনর সংখ া অ সাের িবি কের। ১৭ তামরা

তামােদর িতেবশীর িত অ ায় কােরা না, িক ু িনেজর ঈ রেক

ভয় কােরা, কারণ আিম সদা ভু তামােদর ঈ র। ১৮আর তামরা

আমার ব ব া অ সাের আচরণ করেব, আমার শাসন সব মানেব ও

তা পালন করেব; তােত দেশ িনভেয় বাস করেব। ১৯আর জিম িনেজ

ফল উৎপ করেব, তােত তামরা তিৃ পয খােব ও দেশ িনভেয়

বাস করেব। ২০আর যিদ তামরা বল, দখ, আমরা স ম বছের িক

খাব? দখ, আমরা ত জিমেত বপন করব না ও উৎপ ফল সং হ

করব না; ২১ তেব আিম ষ বছের তামােদরেক আশীবাদ করব;

তােত িতন বছেরর জ শস উৎপ হেব। ২২ পের অ ম বছের

তামরা বপন করেব ও নবম বছর পয পরুােনা শস খােব; যত ণ

ফল না হয়, তত ণ পরুােনা শস খােব। ২৩আর জিম িচরিদেনর র

জ িবি হেব না, কারণ জিম আমারই; তামরা ত আমার সে

িবেদশী ও বাসী। ২৪আর তামরা িনেজেদর অিধকার করা দেশর

সব জিম মু করেত িদও। ২৫ তামার ভাই যিদ গিরব হেয় িনেজর

অিধকােরর িকছু িবি কের, তেব তার মিু কতার কােছ আ ীয় এেস

িনেজর ভাইেয়র িবি করা জিম মু কের নেব। ২৬ যার মিু কতা

নই, স যিদ ধনবা হেয় িনেজ তা মু করেত সমথ হয়, ২৭তেব স

তার িবি র বছের গণনা কের সই অ সাের অিতির মলূ তােক

িফিরেয় দেব; এভােব স িনেজর অিধকাের িফের যােব। ২৮ িক ু

যিদ স তা িফিরেয় িনেত অসমথ হয়, তেব সই িব ীত অিধকার

যােবল বছর পয তার হােত থাকেব; যােবেল তা মু হেব এবং

স িনেজর অিধকাের িফের যােব। ২৯আর যিদ কউ াচীের ঘরা

নগেরর মাঝখােন বাসগহৃ িব য় কের, তেব স িব য়‐বছেরর শষ

পয তা মু করেত পারেব, পণূ এক বছেরর মেধ তা মু করবার

অিধকারী থাকেব। ৩০ িক ু যিদ স ণূ এক বছর িদেনর র মেধ তা

মু না হয়, তেব াচীের ঘরা নগেরর মেধ সই গহৃ পু ষপর রায়

য়কতার িচর ায়ী অিধকার হেব; তা যােবেল মু হেব না। ৩১



লবীয় বই 263

িক ু াচীরছাড়া ােম অবি ত গহৃ দেশর জিমর মেধ গণনা হেব;

তা মু করা যেত পাের এবং যােবেল তা মু হেব। ৩২ িক ু

লবীয়েদর নগর সব, তােদর অিধকাের নগেরর গহৃ সব মু করবার

অিধকার লবীয়েদর সব িদন ই থাকেব। ৩৩ যিদ লবীয়েদর কউ

মু কের, তেব সই িব ীত গহৃ এবং তার অিধকােরর নগর যােবেল

মু হেব; কারণ ই ােয়ল‐স ানেদর মেধ লবীয়েদর নগেরর গহৃ

সব তােদর অিধকার। ৩৪আর তােদর নগেরর চরািণভূিম িব ীত

হেব না; কারণ তাই তােদর িচর ায়ী অিধকার। ৩৫আর তামার

ভাই যিদ গিরব হয় ও তামার কােছ শূ হাত হয়, তেব তুিম তার

উপকার করেব; স িবেদশী ও বাসীর মত তামার সে জীবন

ধারণ করেব। ৩৬ তুিম তা থেক দ িকংবা বিৃ নেব না, িক ু

িনেজর ঈ রেক ভয় করেব, তামার ভাইেক তামার সে জীবন

ধারণ করেত দেব। ৩৭ তুিম েদর জ তােক টাকা দেব না ও

বিৃ র জ তােক অ দেব না। ৩৮আিম সদা ভু তামােদর সই

ঈ র, িযিন তামােদরেক কনান দশ দবার জ ও তামােদর ঈ র

হবার জ তামােদরেক িমশর দশ থেক বর কের এেনেছন। ৩৯

আর তামার ভাই যিদ গিরব হেয় তামার কােছ িনেজেক িব য় কের,

তেব তুিম তােক দােসর মত কাজ কােরা না। ৪০ স বতনজীবী

মজেুরর মত িকংবা বাসীর মত তামার সে থাকেব, যােবল বছর

পয তামার দাস ক করেব। ৪১ পের স িনেজর স ানেদর সে

তামার কাছ থেক মু হেয় িনেজর বংেশর কােছ িফের যােব ও

িনেজর পতকৃ অিধকাের িফের যােব। ৪২কারণ তারা আমারই দাস,

যােদরেক আিম িমশর দশ থেক বর কের এেনিছ; তােদর দােসর

মত িবি করা হেব না। ৪৩ তুিম তার উপের কিঠন কতৃ কােরা

না, িক ু িনেজর ঈ রেক ভয় কােরা। ৪৪ তামােদর চারিদেক

জািতগেণর মধ থেক তামরা দাস ও দাসী রাখেত পারেব; তােদর

থেকই তামরা দাস ও দাসী য় কােরা। ৪৫আর তামােদর মধ

বাসী িবেদশীেদর স ানেদর থেক এবং তামােদর দেশ তােদর

উৎপ তােদর য য বংশ তামােদর সে আেছ, তােদর থেকও
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য় কােরা; তারা তামােদর অিধকার হেব। ৪৬আর তামরা িনেজর

িনেজর ভাবী স ানেদর অিধকােরর জ দায়ভাগ ারা তােদরেক

িদেত পার এবং িনত িনেজেদর দাস কম তােদরেক িদেয় করােত

পার; িক ু তামােদর ভাই ই ােয়ল‐স ানেদর মেধ তামরা কউ

কারও কিঠন কতৃ করেব না। ৪৭আর যিদ তামােদর মেধ কান

িবেদশী িকংবা বাসী ধনবান হয় এবং তার কাছাকািছ তামার ভাই

গিরব হেয় যিদ তামার কাছাকািছ বাসী, িবেদশী িকংবা িবেদশীয়

গাে র কােনা লােকর কােছ িনেজেক িব য় কের, ৪৮তেব স

িব ীত হবার পের মু হেত পারেব; তার আ ীেয়র মেধ কউ তােক

মু করেত পারেব; ৪৯তার কাকা িকংবা কাকার ছেল তােক মু

করেব, িকংবা তার বংেশর কােছর কান আ ীয় তােক মু করেব;

িকংবা যিদ স ধনবা হেয় উেঠ, তেব িনেজেক মু করেব। ৫০

তােত তার িব য় বছর থেক যােবল বছর পয তার সে িহসাব

হেল বছেরর সংখ া অ সাের তার মলূ হেব; ওর কােছ তার থাকবার

িদন বতনজীবী িদেনর র মত হেব। ৫১ যিদ অেনক বছর বািক থােক,

তেব সই অ সাের স য়‐মলূ থেক িনেজর মিু র মলূ িফিরেয়

দেব। ৫২ যিদ যােবল বৎসেরর অ বৎসর বািক থােক, তেব স

তার সে িহসাব কের সই কেয়ক বছর অ সাের িনেজর মিু র মলূ

িফিরেয় দেব। ৫৩ বছেরর পর বছর ভাড়া করা মজেুরর মত স তার

সে থাকেব; তামার সা ােৎ স তার উপের কিঠন কতৃ করেব

না। ৫৪আর যিদ স ঐ সব বছের মু না হয়, তেব যােবল বছের

িনেজর স ানেদর সে মু হেয় যােব। ৫৫ কারণ ই ােয়ল‐স ানরা

আমারই দাস; তারা আমার দাস, যােদরেক আিম িমশর দশ থেক

বর কের এেনিছ; আিম সদা ভু তামােদর ঈ র।

২৬ তামরা িনেজেদর জ িতমা তরী কােরা না এবং ণ

িতমা িকংবা াপন কােরা না ও তার কােছ ণাম করবার জ

তামােদর দেশ কান ািদত র রেখা না; কারণ আিম সদা ভু

তামােদর ঈ র। ২ তামরা আমার িব ামবার সব পালন কােরা ও

আমার ধ ধােমর সমাদর কােরা; আিম সদা ভু। ৩ যিদ তামরা
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আমার ব ব া মত চল, আমার আেদশ সব মান ও স সব পালন কর,

৪তেব আিম িঠক িদেনর তামােদরেক বিৃ দান করব; তােত জিম

শস উৎপ করেব ও ে র ব ৃ সব িনেজর িনেজর ফল দেব। ৫

তামােদর শস মাড়াইেয়র িদন আ ুর তালার িদন পয থাকেব

ও আ ুর তালার িদন থেক বীজবপেনর িদন পয থাকেব এবং

তামরা তিৃ পয অ খােব ও িনরাপেদ িনেজর দেশ বাস করেব।

৬আর আিম দেশ শাি দান করব; তামরা শয়ন করেল কউ

তামােদরেক ভয় দখােব না এবং আিম তামােদর দশ থেক িহং

জ ু েদরেক দূর কের দব ও তামােদর দেশ খড়গ িনেয় মণ করেব

না। ৭আর তামরা িনেজেদর শ েদরেক তািড়েয় দেব ও তারা

তামােদর সামেনই তেলায়ােরর সামেন পড়েব ৮আর তামােদর পাঁচ

জন তােদর একেশা জনেক তািড়েয় দেব, তামােদর একেশা জন

দশ হাজার লাকেক তািড়েয় দেব এবং তামােদর শ রা তামােদর

সামেনই তেলায়ােরর সামেন পড়েব ৯আরআিম তামােদর উপর

খিুশ হব তামােদরেক ফলব ও ব বংশ করব ও তামােদর সে

আমার িনয়ম ি র করব। ১০আর তামরা জমােনা পরুােনা শস

খােব ও নতূেনর সামেন থেক পরুােনা শস বর করেব। ১১আর

আিম তামােদর মেধ আমার পিব তাঁবু রাখব, আিম তামােদরেক

ঘণৃা করেবা না। ১২আর আিম তামােদর মেধ গমনাগমন করব

ও তামােদর ঈ র হব এবং তামরা আমার জা হেব। ১৩আিম

সদা ভু তামােদর ঈ র; আিম িমশর দশ থেক তামােদরেক বর

কের এেনিছ, তােদর দাস থাকেত িদইিন; আিম তামােদর যায়ািলর‐

কাঠ ভেঙ সাজাভােব তামােদরেক গমন কিরেয়িছ। ১৪ িক ু যিদ

তামরা আমার কথা না ন ও আমার এ সব আেদশ পালন না কর,

১৫ যিদ আমার ব ব া অ া কর ও তামােদর াণ আমার শাসন

সকল ঘণৃা কের, এভােব তামরা আমার আেদশ পালন না কের আমার

িনয়ম ভ কর, তেব আিমও তামােদর িত এই ব বহার করব;

১৬ তামােদর জ আত , য া ও ক র িন পণ করব, যােত

তামােদর চ ু ীণ হেয় পড়েব ও ােণ ব থা পােব এবং তামােদর
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বীজ বপন বথৃা হেব, কারণ তামােদর শ রা তা খােব। ১৭আর

আিম তামােদর িত িবমখু হব; তােত তামরা িনেজর শ েদর

সামেন আহত হেব; যারা তামােদরেক ঘণৃা কের, তারা তামােদর

ওপের কতৃ করেব এবং কউ তামােদরেক না তাড়ােলও তামরা

পািলেয় যােব। ১৮আর যিদ তামরা এেতও আমার বােক মেনােযাগ

না কর, তেব আিম তামােদর পাপযু তামােদরেক সাত ন বশী

শাি দব। ১৯আিম তামােদর শি র গব চূণ করব ও তামােদর

আকাশ লাহার মত ও তামােদর জিম িপতেলর মত করব। ২০ তােত

তামােদর শি অকারেণ শষ হেব, কারণ তামােদর জিম শস

উৎপ করেব না ও দেশর গাছপালা সব িনজ িনজ ফল দেব না।

২১আর যিদ তামরা আমার িবপরীত আচরণ কর ও আমার কথা

নেত না চাও, তেব আিম তামােদর পাপ অ সাের তামােদরেক

আর সাত ন আঘাত করব। ২২আর তামােদর মেধ ব প

পাঠাব; তারা তামােদর স ান হরণ করেব, তামােদর প পাল ন

করেব, তামােদরেক সংখ ায় অ করব; আর তামােদর রাজপথ

সব ংস হেব। ২৩ এেত যিদ আমার উে েশ শািসত না হও, িক ু

আমার িবপরীত আচরণ কর, ২৪তেব আিমও তামােদর িবপরীত

আচরণ করব ও তামােদর পাপযু আিমই তামােদরেক সাত বার

আঘাত করব। ২৫আিম অমাে র িতফল দবার জ তামােদর

উপের তেলায়ার আনব, তামরা িনজ িনজ নগরমেধ এক ীভূত হেব,

আিম তামােদর মেধ মহামারী পাঠাব এবং তামরা শ েদর হােত

সমিপত হেব। ২৬আিম তামােদর খাদ সরবরাহ ব করব, দশ জন

ীেলাক এক উনােন তামােদর িট পাক করেব ও তামােদর িট

মেপ তামােদরেক দেব, িক ু তামরা তা খেয় তৃ হেব না। ২৭

আর এসেবেতও যিদ তামরা আমার কথা না শান, আমার িবপরীত

আচরণ কর, ২৮ তেব আিম ােধ তামােদর িবপরীত আচরণ করব

এবং আিমই তামােদর পাপযু তামােদরেক সাত ন শাি দব।

২৯আর তামরা িনেজর িনেজর ছেলেদর মাংস খােব ও িনেজর

িনেজর মেয়েদর মাংস খােব। ৩০আর আিম তামােদর উ জায়গা
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সব ভেঙ দব, তামােদর সূয িতমা সকল ন করব ও তামােদর

মিূতেদর মতৃ দেহর উপের তামােদর মতৃেদহ ফেল দব এবং আিম

তামােদরেক ঘণৃা করব। ৩১আরআিম তামােদর নগর সব ংস

করব, তামােদর ধ ধাম সব ংস করব ও তামােদর উৎসেগর

গ হণ করব না। ৩২আর আিম দশ ংস করব ও সখােন

বসবাসকারী তামােদর শ রা সই িবষেয় চমৎকৃত হেব। ৩৩আর

আিম তামােদরেক জািতেদর মেধ িছ িভ করব ও তেলায়ার বর

কের তামােদর অ সরণ করব, তােত তামােদর দশ পিরত ও

তামােদর নগর সব ংস হেব। ৩৪তখন যত িদন দশ ংস ান

থাকেব ও তামরা শ গেণর দেশ বাস করেব, ততিদন জিম িনজ

িব ামকাল ভাগ করেব; সই জিম িব াম পােব ও িনেজর িব ামকাল

ভাগ করেব। ৩৫ যতিদন দশ ংস ান হেয় থাকেব, তত িদন

িব াম করেব, কারণ যখন তামরা দেশ বাস করেত, তখন দশ

তামােদর িব ামকােল িব াম ভাগ করত না। ৩৬আর তামােদর

মেধ যারা অবিশ থাকেব, আিম শ েদেশ তােদর দেয় িবষ তা

পাঠাব এবং চািলত পাতার শ তােদরেক তািড়েয় িনেয় যােব; লােক

যমন তেলায়ােরর মখু থেক পালায়, তারা সরকম পালােব এবং

কউ না তাড়ােলও পড়েব। ৩৭ কউ না তাড়ােলও তারা যমন

তেলায়ােরর সামেন, তমিন এক জন অে র উপের পড়েব এবং

শ েদর সামেন দাঁড়ােত তামােদর মতা হেব না। ৩৮আর তামরা

জািতেদর মেধ িবন হেব ও তামােদর শ েদর দেশ তামােদরেক

াস করেব। ৩৯আর তামােদর মেধ যারা অবিশ থাকেব, তারা

িনেজর িনেজর অপরােধ শ েদেশ য় হেব। ৪০আর িনেজেদর

িপতপৃু ষেদরও অপরােধ তােদর সে য় হেব। আর তােদরেক

ীকার করেত হেব য, আমার িব ে সত অমা ও আমার িবপরীত

আচরণ করার জ তােদর অপরাধ ও তােদর িপতপৃু ষেদর অপরাধ

হেয়েছ, ৪১আিমও তােদর িবপরীত আচরন কেরিছ, আর তােদরেক

শ েদর দেশ এেনিছ। তখন যিদ তােদর অি ক দয় ন হয়

ও তারা িনেজর িনেজর অপরােধর শাি মেন নয়, ৪২ তেব আিম
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যােকােবর সে করা আমার িনয়ম মেন করেবা ও ইসহােকর সে

করা আমার িনয়ম ও অ াহােমর সে করা আমার িনয়মও মেন করব,

আর দশেকও মেন করব। ৪৩ দশও তােদর ারা পিরত হেব ও

তােদর অবতমােন ধম ান হেয় িনেজ িব াম ভাগ করেব, ও তারা

িনেজেদর অপরােধর শাি মেন নেব; কারণ তারা আমার শাসন

মানত না ও তােদর াণ আমার িনয়ম ঘণৃা করত। ৪৪ তাছাড়া যখন

তারা শ েদর দেশ থাকেব, তখন আিম িনঃেশেষ ংেসর জ

িকংবা তােদর সে আমার িনয়ম ভাঙার জ তােদরেক অ া করব

না, ঘণৃাও করব না; কারণ আিম সদা ভু তােদর ঈ র। ৪৫আরআিম

তােদর ঈ র হবার জ যােদরেক জািত সামেন িমশর দশ থেক

বর কের এেনিছ, তােদর সই িপতপৃু ষেদর সে করা আমার িনয়ম

তােদর জ মেন রাখেবা; আিম সদা ভু। ৪৬ সীনয় পাহােড় সদা ভু

মািশর হাত িদেয় িনেজর ও ই ােয়ল স ানেদর এই সব িনয়ম শাসন

ও ব ব া ি র করেলন।

২৭আর সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল‐স ানেদরেক

বল, তােদরেক বল, ‘যিদ কউ িবেশষ মানত কের, তেব তামার

িনধািরত মলূ অ সাের াণী সব সদা ভুর হেব। ৩ তামার িনধািরত

মলূ এই; িড় বছর বয়স থেক ষাট বছর বয়স পয পু ষ হেল

তামার িনধািরত মলূ পিব জায়গায় শকল অ সাের প াশ শকল

রৗপ । ৪ িক ু যিদ ীেলাক হয়, তেব তামার িনধািরত মলূ ি শ

শকল হেব। ৫ যিদ পাঁচ বছর বয়স থেক িড় বছর বয়স পয হয়,

তেব তামার িনধািরত মলূ পু েষর পে িড় শকল ও ীর পে

দশ শকল হেব। ৬ যিদ এক মাস বয়স থেক পাঁচ বৎসর বয়স পয

হয়, তেব তামার িনধািরত মলূ পু েষর পে পাঁচ শকল পা ও

তামার িনধািরত মলূ ীর পে িতন শকল পা হেব। ৭ যিদ ষাট

বছর িকংবা তার বশী বয়স হয়, তেব তামার িনধািরত মলূ পু েষর

পে পেনর শকল ও ীর পে দশ শকল হেব। ৮ িক ু যিদ গিরব

হওয়ার জ তামার িনধািরত মলূ িদেত স না পাের, তেব যাজেকর

কােছ আনেত হেব এবং যাজক তার মলূ িনধারন করেব; মানতকারী
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ব ি র মতা অ সাের যাজক তার মলূ িনধারন করেব। ৯আর যিদ

কউ সদা ভুর কােছ উৎসেগর জ প দান কের, তেব সদা ভুর

উে েশ দওয়া সরকম সব প পিব ব হেব। ১০ স তার অ থা

িক পিরবতন করেব না, খারােপর বদেল ভাল, িকংবা ভালর বদেল

খারাপ দেব না; যিদ স কান কাের প র সে প র বদল কের,

তেব তা এবং তার বদেল েটাই পিব হেব। ১১আর যা সদা ভুর

উে েশ উপহার িহসােব উৎসগ করা যায় না, এমন কান অ িচ প

যিদ কউ দান কের, তেব স ঐ প েক যাজেকর সামেন উপি ত

করেব। ১২ঐ প ভাল িকংবা খারাপ হাক, যাজক তার মলূ িনধারন

করেব; তামার অথাৎ যাজেকর িনধারন অ সােরই মলূ হেব। ১৩

িক ু যিদ স কােনা কাের তা মু করেত চায়, তেব স তামার

িনধািরত মেূল র প মাংশ বশী দেব। ১৪আর যিদ কােনা ব ি

সদা ভুর উে েশ িনেজর গহৃ পিব কের, তেব তা ভাল িক া খারাপ

হাক, যাজক তার মলূ িনধারন করেব; যাজক তার য মলূ িনরধারণ

করেব, তাই িঠক হেব। ১৫আর য তা অপণ কেরেছ, স যিদ িনেজর

গহৃ মু করেত চায়, তেব স তামার িনধািরত মেূল র প মাংশ

বশী দেব; তা করেল গহৃ তার হেব। ১৬আর যিদ কউ িনেজর

অিধকার করা জিমর কান অংশ সদা ভুর উে েশ পিব কের,

তেব তার বানা বীজ অ সাের তার মলূ তামার িনধািরত হেব; এক

এক হামর পিরিমত যেবর বীেজর িত প াশ প াশ শকল কের

পা। ১৭ যিদ স যােবল বছর পয িনেজর জিম পিব কের, তেব

তামার িনধািরত সই মলূ অ সাের তা িঠক হেব। ১৮ িক ু যিদ স

যােবেলর পের িনেজর জিম পিব কের, তেব যাজক আগামী যােবল

পয অবিশ বছেরর সংখ া অ সাের তার দওয়া পা গণনা করেব

এবং সই অ সাের তামার িনধািরত মলূ কম করা যােব। ১৯আর

য তা পিব কেরেছ, স যিদ কােনা কাের িনেজর জিম মু করেত

চায়, তেব স তামার িনধািরত পার প মাংশ বশী িদেল তা তারই

হেব। ২০ িক ু যিদ স সই জিম মু না কের, িকংবা যিদ অ

কারও কােছ সই জিম িব য় কের, তেব তা আর কখনও মু হেব
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না; ২১ সই জিম যােবল বছের তার হাত থেক িগেয় বিজত

জিমর মত সদা ভুর উে েশ পিব হেব, তােত যাজেকরই অিধকার

হেব। ২২আর যিদ কউ িনেজর পতকৃ জিম ছেড় িনেজর কনা জিম

সদা ভুর উে েশ পিব কের, ২৩ তেব যাজক তামার িনধািরত

মলূ অ সাের যােবল বছর পয তার দওয়া পা গণনা করেব,

আর সই িদেনর স তামার িনধািরত মলূ দেব; তা সদা ভুর

উে েশ পিব । ২৪ যােবল বছের সই জিম িবে তার হােত, অথাৎ

সই জিম যার পতকৃ অিধকার, তার হােত িফের আসেব। ২৫আর

তামার িনধািরত সব মলূ পিব জায়গার শকল অ সাের হেব;

িড় গরােত এক শকল হয়। ২৬ কবল থমজাত প র বা া সব

সদা ভুর উে েশ থমজাত হওয়ার জ কউ তা পিব করেত

পারেব না; গ হাক, মষ হাক, তা সদা ভুর। ২৭ যিদ সই প

অ িচ হয়, তেব স তামার িনধািরত মেূল র প মাংশ বশী িদেয় তা

মু করেত পাের, মু না হেল তা তামার িনধািরত মেুল িবি করা

যােব। ২৮আর কােনা ব ি িনেজর সব হেত, মা ষ িক প িক

অিধকার করা জিম হেত, য িকছু সদা ভুর উে েশ অপণ কের, তা

িবি করা বা মু করা যােব না; সব অিপত ব সদা ভুর উে েশ

অিত পিব । ২৯ মা ষেদর মেধ য কউ বিজত হয়, তােক মু

করা যােব না; স অবশ ই মরেব। ৩০ জিমর শস িকংবা গােছর ফল

হাক, জিমর উৎপ সব িজিনেসর দশমাংশ সদা ভুর; তা সদা ভুর

উে েশ পিব । ৩১আর যিদ কউ িনেজর দশমাংশ থেক িকছু মু

করেত চায়, তেব স তার পাঁচ অংশ বশী দেব। ৩২আর গ মষ

পােলর দশমাংশ, পাঁচিনর িনচ িদেয় যা িকছু যায়, তার মেধ েত ক

দশম প সদা ভুর উে েশ পিব হেব। ৩৩ তা ভােলা িক খারাপ,

এর খাঁজ স করেব না ও তার পিরবতন করেব না; িক ু যিদ স

কােনা কাের তার পিরবতন কের, তেব তা ও তার িবিনমেয় েটাই

পিব হেব; তা মু করা যােব না।’” ৩৪ সদা ভু সীনয় পাহােড়

ই ােয়ল স ানেদর জ মািশেক এই সব আেদশ কেরিছেলন।
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গণনার বই
১ িমশর দশ থেক লােকেদর বর হেয় আসার পর ি তীয় বছেরর

ি তীয় মােসর থম িদেনর সদা ভু সীনয় ম াে সমাগম তাঁবেুত

মািশেক বলেলন, ২ “ তামরা লােকেদর গা ী অ সাের, বংশ

অ সাের, নাম সংখ া অ সাের ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীর,

েত ক পু ষ, েত ক লাকেক গান। ৩ িড় বছর ও তার বিশ

বয়সী যত পু ষ ই ােয়েলর মেধ যেু যাবার যাগ , তােদর স

অ সাের তুিম ও হােরাণ তােদরেক গণনা কর। ৪আর েত ক বংশ

থেক একজন কের, একজন গা ী ধান, তামােদর সহকারী হেব।

৫আর য ব ি রা তামােদর সহকারী হেব, তােদর নাম হল েবেণর

পে শেদয়েূরর ছেল ইলীষরূ। ৬ িশিমেয়ােনর পে সূরীশ েয়র

ছেল শলমুীেয়ল। ৭ িযহূদার পে অ ীনাদেবর ছেল নহেশান।

৮ ইষাখেরর পে সূয়ােরর ছেল নথেনল। ৯ সবলূেূনর পে

হেলােনর ছেল ইলীয়াব। ১০ যােষেফর ছেলেদর মেধ ই িয়েমর

পে অ ীহূেদর ছেল ইলীশামা, মনঃিশর পে পদাহসূেরর ছেল

গমলীেয়ল। ১১ িব ামীেনর পে িগিদেয়ািনর ছেল অবীদান। ১২

দােনর পে অ ীশ েয়র ছেল অহীেয়ষর। ১৩আেশেরর পে

অ েণর ছেল পগীেয়ল। ১৪গােদর পে দূ েয়েলর ছেল ইলীয়াসফ।

১৫ ন ািলর পে ঐনেনর ছেল অহীরঃ।” ১৬ এরা ম লীর মেনানীত

লাক, তারা তােদর পবূপু ষেদর বংেশর শাসনক া; তারা ই ােয়েলর

হাজারপিত িছল। ১৭ তখন মািশ ও হােরাণ নিথভু ব ি েদরেক

সে িনেলন ১৮ এবং ি তীয় মােসর থম িদেনর সম ম লীেক

জেড়া করেলন। িড় বছর ও তার থেক বিশ বয়সী লােকেদর নাম

পবূপু ষরা সনা কেরেছন। তাঁেক পবূপু েষর নাম অ সাের তােদর

গা ও পিরবােরর নাম িছল। ১৯ এই ভােব মািশ সদা ভুর আেদশ

অ সাের সীনয় ম াে তােদরেক গণনা করেলন। ২০ ই ােয়েলর

থমজাত য েবণ, তার স ানেদর গা ী ও পিরবার অ সাের িড়

বছর ও তার থেক বিশ বয়সী যেু যাবার যাগ সম পু েষর

সংখ া গণনা করা হল। ২১ তাঁরা েবণ বংশ থেক ছচি শ হাজার
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পাঁচেশা লাক গণনা করেলন। ২২ িশিমেয়ান স ানেদর গা ী ও

পিরবার অ সাের িড় বছর ও তার থেক বিশ বয়সী যেু যাবার

যাগ সম পু েষর সংখ া গণনা করা হল। ২৩ তাঁরা িশিমেয়ান

বংশ থেক ঊনষি হাজার িতনেশা লাক গণনা করেলন। ২৪ গাদ

স ানেদর গা ী ও পিরবার অ সাের িড় বছর ও তার থেক বিশ

বয়সী যেু যাবার যাগ সম পু েষর নাম সংখ া গণনা করা হল।

২৫ তাঁরা গাদ বংশ থেক পঁয়তাি শ হাজার ছয়েশা প াশজন লাক

গণনা করেলন। ২৬ িযহূদা স ানেদর গা ী ও পিরবার অ সাের িড়

বছর ও তার থেক বিশ বয়সী যেু যাবার যাগ সম পু েষর নাম

সংখ া গণনা করা হল। ২৭ তাঁরা িযহূদা বংশ থেক চুয়া র হাজার

ছয়েশা জন লাক গণনা করেলন। ২৮ ইষাখর স ানেদর গা ী ও

পিরবার অ সাের িড় বছর ও তার থেক বিশ বয়সী যেু যাবার

যাগ সম পু েষর নাম সংখ া গণনা করা হল। ২৯ তাঁরা ইষাখর

বংশ থেক চুয়া হাজার চারেশা জন লাক গণনা করেলন। ৩০

সবলূনূ স ানেদর গা ী ও পিরবার অ সাের িড় বছর ও তার থেক

বিশ বয়সী যেু যাবার যাগ সম পু েষর নাম সংখ া গণনা করা

হল। ৩১ তাঁরা সবলূনূ বংশ থেক সাতা হাজার চারেশা জন লাক

গণনা করেলন। ৩২ যােষফ স ানেদর মেধ ই িয়ম স ানেদর

গা ী ও পিরবার অ সাের িড় বছর ও তার থেক বিশ বয়সী যেু

যাবার যাগ সম পু েষর নাম সংখ া গণনা করা হল। ৩৩ ই িয়ম

বংশ থেক চি শ হাজার পাঁচেশা জন লাক গণনা করেলন। ৩৪

মনঃিশ স ানেদর গা ী ও পিরবার অ সাের িড় বছর ও তার থেক

বিশ বয়সী যেু যাবার যাগ সম পু েষর নাম সংখ া গণনা করা

হল। ৩৫ তাঁরা মনঃিশ বংশ থেক বি শ হাজার েশা জন লাক

গণনা করেলন। ৩৬ িব ামীন স ানেদর গা ী ও পিরবার অ সাের

িড় বছর ও তার থেক বিশ বয়সী যেু যাবার যাগ সম পু েষর

নাম সংখ া গণনা করা হল। ৩৭ তাঁরা িব ামীন বংশ থেক পঁয়ি শ

হাজার চারেশা জন লাক গণনা করেলন। ৩৮ দান স ানেদর গা ী

ও পিরবার অ সাের িড় বছর ও তার থেক বিশ বয়সী যেু যাবার
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যাগ সম পু েষর নাম সংখ া গণনা করা হল। ৩৯ তাঁরা দান বংশ

থেক বাষি হাজার সাতেশা জন লাক গণনা করেলন। ৪০আেশর

স ানেদর গা ী ও পিরবার অ সাের িড় বছর ও তার থেক বিশ

বয়সী যেু যাবার যাগ সম পু েষর নাম সংখ া গণনা করা হল।

৪১তাঁরা আেশর বংশ থেক একচি শ হাজার পাঁচেশা জন লাক গণনা

করেলন। ৪২ ন ািল স ানেদর গা ী ও পিরবার অ সাের িড় বছর

ও তার থেক বিশ বয়সী যেু যাবার যাগ সম পু েষর নাম সংখ া

গণনা করা হল। ৪৩ তাঁরা ন ািল বংশ থেক িত া হাজার চারেশা

জন লাক গণনা করেলন। ৪৪ এইসব লােকেদর মািশ ও হােরােণর

মাধ েম এবং ই ােয়েলর বােরাজন শাসনক া অথাৎ পিরবােরর এক

একজন শাসনক ার মাধ েম গণনা করা হল। ৪৫ তরাং িড় বছর

ও তার থেক বিশ বয়সী ই ােয়েলর মেধ থেক যেু যাবার যাগ

সম পু েষর সংখ া পিরবার অ সাের গণনা করা হল। ৪৬ তাঁরা ছয়

ল িতন হাজার পাঁচেশা প াশ জন লাকসংখ া গণনা করেলন। ৪৭

িক ু য লােকরা লিবর বংশধর তােদর গণনা করা হল না। ৪৮

কারণ সদা ভু মািশেক বেলিছেলন, ৪৯ “তুিম ধু লিব বংেশর

গণনা কােরা না এবং ই ােয়ল স ানেদর মেধ তােদর সংখ া হণ

কােরা না। ৫০ পিরবেত, সাে র সমাগম তাঁবরু দখােশানা ও

সমাগম তাঁবরু সব ব ও তার সম িবষেয়র দখােশানা করার জ

লবীয়েদরেক িনযু কর; অবশ ই তারা সমাগম তাঁবু বহন করেব ও

তারা সমাগম তাঁবরু সম িজিনসপ বহন করেব। তারা অবশ ই

সমাগম তাঁবরু য নেব ও তার চারপােশ তােদর িশিবর গড়েব। ৫১

যখন সমাগম তাঁবু অ জায়গায় িনেয় যােব, অবশ ই লবীেয়রা তা

ভাঁজ কের িনেয় যােব। যখন সমাগম তাঁবু াপন করা হেব, অবশ ই

লবীেয়রা তা াপন করেব। অ কান লাক সমাগম তাঁবরু কােছ

গেল তার াণদ হেব। ৫২ যখন ই ােয়ল স ােনরা তােদর তাঁবু

াপন করেব, েত ক ব ি তার িশিবেরর পতাকার সামেন আসেব।

৫৩ িক ু ই ােয়ল স ানেদর ম লীর ওপর যােত আমার রাগ না হয়,

এর জ লবীেয়রা অবশ ই সাে র সমাগম তাঁবু িঘের তােদর তাঁবু
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াপন করেব। লিবেয়রা অবশ ই সাে র সমাগম তাঁবরু দখােশানা

করেব।” ৫৪ ই ােয়ল স ানরা সই রকম করল। সদা ভু মািশেক

যা যা আেদশ কেরিছেলন, সই অ সাের তারা সবই করল।

২সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “ই ােয়ল স ানরা

েত েক তােদর বংশধরেদর িচে র সে পতাকার কােছ িশিবর

করেব; তারা একটু দূর বজায় রেখ সমাগম তাঁবরু চারিদেক িশিবর

াপন করেব। ৩ পবূ িদেক সূয উদেয়র িদেক, িনেজেদর স

অ সাের িযহূদার লােকরা তােদর িশিবেরর পতাকার কােছ একি ত

হেব এবং অ ীনাদেবর ছেল নহেশান িযহূদা স ানেদর নতা হেব।

৪ িযহূদার স সংখ া চুয়া র হাজার ছয়েশা জন। ৫ তার পােশ

ইষাখর বংশ িশিবর গড়েব এবং সূয়ােরর ছেল নথেনল ইষাখর

স ানেদর নতা হেব। ৬ নথেনেলর স সংখ া চুয়া হাজার চারেশা

জন। ৭আর সবলূনূ বংশ ইষাখেরর পােশ িশিবর করেব, হেলােনর

ছেল ইলীয়াব সবলূনূ স ানেদর নতা হেব। ৮ সবলূেূনর স সংখ া

সাতা হাজার চারেশা জন। ৯ িযহূদার িশিবেরর মাট গণনা করা

স সংখ া এক ল ছয়াশী হাজার চারেশা জন। তারা থেম িশিবর

থেক এিগেয় যােব। ১০ দি ণ িদেকর স রা েবেণর িশিবেরর

পতাকা িঘের থাকেব। শেদয়েূরর ছেল ইলীষরূ েবণ স ানেদর নতা

হেব। ১১ েবেণর স সংখ া ছচি শ হাজার পাঁচেশা জন। ১২তার

পােশ িশিমেয়ান বংশ িশিবর গড়েব। সূরীশ েয়র ছেল শলমুীেয়ল

িশিমেয়ােনর স ানেদর নতা হেব। ১৩ িশিমেয়ােনর স সংখ া

ঊনষি হাজার িতনেশা জন। ১৪ গাদ বংশও তার পােশ থাকেব।

েয়েলর ছেল ইলীয়াসফ গাদ স ানেদর নতা হেব। ১৫ গােদর

স সংখ া পঁয়তাি শ হাজার ছয়েশা প াশ জন। ১৬ েবেণর

িশিবেরর গণনা করা মাট স সংখ া এক ল একা হাজার চারেশা

প াশ জন। তারা িশিবর থেক ি তীয় বাের এিগেয় যােব। ১৭

তারপের সমাগম তাঁবু লবীয়েদর িশিবেরর সে সম িশিবেরর

মধ ব ী হেয় এিগেয় যােব। যারা যমন িশিবের জেড়া হয়, তারা

তমন ভােব িনেজর জায়গায় িনেজর পতাকার পােশ পােশ চলেব।
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১৮ ই িয়েমর স রা পি ম পােশ িশিবর গড়েব। অ ীহূেদর ছেল

ইলীশামা ই িয়ম স ানেদর নতা হেব। ১৯ ই িয়েমর স সংখ া

চি শ হাজার পাঁচেশা জন। ২০ তােদর পােশ মনঃিশ বংশ থাকেব।

পদাহসূেরর ছেল গমলীেয়ল মনঃিশ স ানেদর নতা হেব। ২১

মনঃিশর স সংখ া বি শ হাজার েশা জন। ২২আর িব ামীন বংশ

তার পােশ থাকেব। িগিদেয়ািনর ছেল অবীদান িব ামীন স ানেদর

নতা হেব। ২৩ িব ামীেনর স সংখ া পঁয়ি শ হাজার চারেশা

জন। ২৪ ই িয়েমর িশিবেরর মাট গণনা করা স সংখ া এক

ল আট হাজার একেশা জন। তারা ততৃীয় বাের এিগেয় যােব। ২৫

দােনর স েদর সমাগম তাঁবরু উ র পােশ িশিবেরর পতাকা থাকেব।

অ ীশ েয়র ছেল অহীেয়ষর দান স ানেদর নতা হেব। ২৬ দােনর

স সংখ া বাষি হাজার সাতেশা জন। ২৭তােদর পােশ আেশর

বংশ িশিবর গড়েব। অ েণর ছেল পগীেয়ল আেশর স ানেদর

নতা হেব। ২৮আেশেরর স সংখ া একচি শ হাজার পাঁচেশা

জন। ২৯ ন ািল বংশ তার পােশ থাকেব। ঐনেনর ছেল অহীরঃ

ন ািল স ানেদর নতা হেব। ৩০ ন ািলর স সংখ া িত া

হাজার চারেশা জন। ৩১ দােনর িশিবেরর মাট লাক সংখ া এক

ল সাতা হাজার ছয়েশা জন। তারা তােদর পতাকা িনেয় িশিবর

থেক শেষ এিগেয় যােব।” ৩২ মািশ ও হােরাণ ই ােয়ল স ানেদর

িপতৃ ল অ সাের ছয় ল িতন হাজার সােড় পাঁচেশা জন স

সংখ া গণনা করেলন। ৩৩ িক ু মািশ ও হােরাণ লবীয়েদর ই ােয়ল

স ানেদর মেধ গণনা করেলন না। যমন সদা ভু মািশেক আেদশ

কেরিছেলন। ৩৪ ই ােয়ল স ানরা মািশেক দওয়া সদা ভুর সম

আেদশ অ সাের কাজ করত। তারা পতাকার কােছ িশিবর গড়েতা।

তারা তােদর বংশ অ সাের িশিবর থেক গা ী ও পিরবার অ সাের

িশিবেরর কােছ একি ত হত ও যা া করত।

৩সীনয় পবেত য িদন সদা ভু মািশর সে কথা বলেলন, এটা

সই িদন হােরােণর ও মািশর বংশাবিলর ইিতহাস। ২ হােরােণর

ছেলেদর নাম িছল; থমজাত নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামর।
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৩এই হল হােরােণর ছেলেদর নাম, অিভিষ যাজক, যাজক িহসােব

সবা করার জ যােদরেক িনযু করা হেয়িছল। ৪ িক ু নাদব ও

অবীহূ সীনয় ম াে সদা ভুর উে েশ ইতর আ ন িনেবদন

করার জ সদা ভুর সামেন াণত াগ কেরিছল; তােদর স ান

িছল না; আর ইলীয়াসর ও ঈথামর তােদর বাবা হােরােণর সা ােৎ

যাজেকর কাজ করত। ৫ সদা ভু মািশেক বলেলন, ৬ “তুিম লিব

বংশেক এেন হােরাণ যাজেকর সামেন উপি ত কর; তারা তােক

সাহায করেব। ৭ তারা সমাগম তাঁবরু সামেন হােরােণর ও সম

ম লীর হেয় কাজ করেব। তারা সমাগম তাঁবরু দখােশানা করেব।

৮ তারা সমাগম তাঁবরু সব িজিনস পে র দখােশানা করেব এবং

সমাগম তাঁবরু সম ব বহেনর কােজ ই ােয়ল স ানেদর সাহায

করেব। ৯ তুিম লবীয়েদরেক হােরােণর ও তার ছেলেদর হােত

দান করেব; তারা তােক ই ােয়ল স ানেদর পিরচয া করেত সাহায

করেব। ১০ তুিম হােরাণ ও তার ছেলেদরেক িনযু করেব এবং তারা

তােদর যাজেকর পদ র া করেব, অ গা ীর য কউ কাছাকািছ

আসেব, তার াণদ হেব।” ১১ সদা ভু মািশেক বলেলন, ১২

“ দখ, ই ােয়ল স ানেদর মেধ গভজাত সম থমজােতর পিরবেত

আিম ই ােয়ল স ানেদর মেধ থেক লবীয়েদরেক হণ করলাম;

অতএব লবীেয়রা আমারই হেব। ১৩ থমজাত সবাই আমার; য িদন

আিম িমশর দেশ সম থমজাতেক আঘাত কির, সই িদন মা ষ

থেক প পয ই ােয়েলর সম থমজাতেক আমার উে েশ

পিব কেরিছ; তারা আমারই হেব; আিম সদা ভু।” ১৪আর সীনয়

ম াে সদা ভু মািশেক বলেলন, ১৫ “তুিম লিবর স ানেদর

তােদর িপতৃ ল অ সাের ও গা ী অ সাের গণনা কর; এক মাস

ও তার থেক বিশ বয়সী সম পু ষেকই গণনা কর।” ১৬ তখন

মািশ যমন আেদশ পেলন, তমিন সদা ভুর আেদশ অ সাের

তােদরেক গণনা করেলন। ১৭ লিবর স ানেদর নাম গেশান, কহাৎ

ও মরাির। ১৮ গেশােনর স ানেদর তােদর নাম িল িন ও িশিমিয়।

১৯ কহােতর স ানেদর নাম অ াম, িয হর, িহে াণ ও উষীেয়ল।
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২০ মরািরর স ানেদর নাম মহিল ও মিূশ। এরা সবাই িপতৃ ল

অ সাের লবীয়েদর গা ী। ২১ গেশান থেক িল িন‐ গা ী ও

িশিমিয়‐ গা ী উৎপ হল; এরা গেশানীয়েদর গা ী। ২২একমাস ও

তার থেক বিশ বয়সী সম পু ষেক গণনা করেল এেদর লাক

সংখ া সাত হাজার পাঁচেশা জন হল। ২৩ গেশানীয়েদর গা ীর

সবাই পি মিদেক সমাগম তাঁবরু িপছেনর িদেক িশিবর করত। ২৪

লােয়েলর ছেল ইলীয়াসফ গেশানীয়েদর িপতৃ েলর শাসনক া

িছেলন। ২৫ গেশােনর স ানরা সমাগম তাঁবরু পদার বাইেরর

আবরেণর য নেব। তারা অবশ ই তাঁব,ু তাঁবরু আবরণ, সমাগম

তাঁবরু েবশপেথর পদার য নেব। ২৬ তারা অবশ ই উঠােনর পদা,

উঠােনর েবশপেথর পদার য নেব‐ বিদ ও পিব ােনর চারিদেক

য উঠান। তারা সমাগম তাঁবরু দিড় এবং তার সম িজিনেসর য

নেব। ২৭কহাৎ থেক অ ামীয় গা ী, িয হরীয় গা ী, িহে াণীয়

গা ী ও উষীেয়লীর গা ী উৎপ হল; এরা কহাতীয়েদর গা ী। ২৮

একমাস ও তার থেক বিশ বয়সী সম পু েষর সংখ া অ সাের এরা

আট হাজার ছয়েশা জন, এরা পিব ােনর র াকারী। ২৯কহােতর

স ানেদর গা ীর সবাই সমাগম তাঁবরু দি ণিদেক িশিবর করত।

৩০ উষীেয়েলর ছেল ইলীষাফণ কহাতীয় গা ীর সবার িপতৃ েলর

শাসনক া িছেলন। ৩১ তারা িস ক, টিবল, বািতদানী, িট বিদ,

পিব ােনর পিরচয ার সম পাে র য িনত। তারা অবশ ই

পিব ান, পিব ােনর পদা এবং পিব ােনর সম িকছুর য িনত।

৩২ হােরাণ যাজেকর ছেল ইলীয়াসর লবীয়েদর শাসনক ােদর

অধ িছেলন। িতিন পিব ােনর র াকারীেদর উপের তদারিক

করেতন। ৩৩ মরাির থেক মহলীয় গা ী ও মশূীয় গা ী উৎপ

হল; এরা মরারীয়েদর গা ী। ৩৪ একমাস ও তার থেক বিশ বয়সী

সম পু ষ গণনা করেল এেদর লাক সংখ া ছয় হাজার েশা জন

হল। ৩৫অবীহিয়েলর ছেল সূরীেয়ল মরাির গা ীর সবার িপতৃ েলর

শাসনক া িছেলন; তারা সমাগম তাঁবরু উ রিদেক িশিবর করত।

৩৬ মরািরর স ানরা সমাগম তাঁবরু ত া, অগল, , িভি ও তার
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সম ব এবং তার সে যু সম কােজ ৩৭ উঠােনর চািরিদেকর

ও তােদর িভি , গাঁজ ও দিড়র দখােশানা করত। ৩৮ সমাগম

তাঁবরু সামেন, পবূ িদেক, সূেয াদেয়র িদেক, মািশ, হােরাণ ও

তার ছেলরা অবশ ই িশিবর াপন করেব, ই ােয়ল স ানেদর প

থেক মহাপিব ােনর িবষেয় তারা দায়ী থাকেব। কােনা িবেদশী

তার কাছাকািছ এেল, তার মতুৃ দ হেব। ৩৯ মািশ ও হােরাণ

সদা ভুর আেদশ অ সাের লবীয়িদগেক িনেজেদর গা ী অ সাের

গণনা করেল তােদর সংখ া একমাস ও তার থেক বিশ বয়সী

পু ষ মাট বাইশ হাজার জন হল। ৪০ সদা ভু মািশেক বলেলন,

“তুিম ই ােয়ল স ানেদর মেধ একমাস ও তার থেক বিশ বয়সী

থমজাত সম পু ষেক গণনা কর ও তােদর নােমর সংখ া হণ

কর। ৪১আিম সদা ভু, আমারই অিধকাের তুিম ই ােয়ল স ানেদর

সম থমজােতর পিরবেত লবীয়েদরেক এবং ই ােয়ল স ানেদর

সম থমজাত প র পিরবেত লবীয়েদর প ধন হণ কর।” ৪২

তােত মািশ সদা ভুর আেদশ অ সাের ই ােয়ল স ানেদর সম

থমজাতেক গণনা করেলন; ৪৩ তােদর একমাস ও তার থেক বিশ

বয়সী সম থমজাত পু ষ নাম সংখ া অ সাের বাইশ হাজার েশা

িতয়া র জন হল। ৪৪ সদা ভু মািশেক বলেলন, ৪৫ “তুিম ই ােয়ল

স ানেদর সম থমজােতর পিরবেত লবীয়েদরেক ও তােদর

প ধেনর পিরবেত লবীয়েদর প ধন হণ কর; লবীেয়রা আমারই

হেব; আিম সদা ভু। ৪৬ ই ােয়ল স ানেদর মেধ লবীয়েদর

সংখ ার য অিতির ইেশা িতয়া র জন থমজাত লাক, ৪৭

তােদর এক এক জেনর জ পিব ােনর শকল অ সাের পাঁচ

শকল কের নেব; িড় গরােত এক শকল হয়। ৪৮ তােদর সংখ া

অিতির সই থমজাত লাকেদর পার মলূ তুিম হােরাণ ও তার

ছেলেদরেক দেব।” ৪৯তােত লবীয়েদর মাধ েম মু লাক ছাড়া

যারা অবিশ থাকল, তােদর মিু র মলূ মািশ িনেলন। ৫০ িতিন

ই ােয়ল স ানেদর থমজাত লাক থেক পিব ােনর শকেলর

পিরমােণ এক হাজার িতনেশা পঁয়ষি শকল পা িনেলন। ৫১
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সদা ভুর বাক অ সাের মািশ সই মু লােকেদর পা িনেয়

হােরাণ ও তাঁর ছেলেদরেক িদেলন; যমন সদা ভু মািশেক আেদশ

িদেয়িছেলন।

৪ সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “ তামরা লিবর স ানেদর

মেধ িনেজেদর গা ী ও িপতৃ ল অ সাের কহােতর স ানেদর

জনগণনার পিরচালনা করেব। ৩ ি শ বছর বয়সী থেক প াশ

বছর বয়সী পয যত লাক সমাগম তাঁবেুত কমচারীেদর ণীভু

হয়, তােদরেক গণনা কর। ৪ সমাগম তাঁবেুত কহােতর স ানেদর

সবা কাজ অিত পিব ান সং া । ৫ যখন িশিবর এিগেয় যােব,

তখন হােরাণ ও তার ছেলরা িভতের যােব এবং পদা নািমেয় সটা

িদেয় পিব ান থেক মহাপিব ানেক আলাদা করেব এবং সা

িস ক ঢাকা দেব। ৬তার উপের শীেলর চামড়ায় ঢেক দেব ও

তার উপের স ণূ নীল রেঙর একিট ব পাতেব এবং তার বহন‐

দ ড পরােব। ৭ তারা দশন‐ িটর টিবেলর উপের একিট নীল রেঙর

ব পাতেব ও তার উপের থালা, চামচ, সকপা ও ঢালবার জ

পা িল রাখেব এবং টিবেলর উপর সবদা িট রাখেব। ৮ তারা সব

িকছুর উপের একিট লাল রেঙর ব এবং েকর চামড়া িদেয় ঢেক

দেব। তারা টিবেল বহন‐দ ড পরােব। ৯তারা একিট নীল রেঙর

ব িনেয় বািতদানী, তার বািত িল, িচমিট এবং ও সম তেলর

পা ঢেক রাখেব। ১০তারা বািতদান এবং তার সম পা শীেলর

চামড়ায় ঢেক িদেয় বেয় িনেয় যাবার পাটাতেনর উপের রাখেব।

১১ তারা সানার বিদর উপের নীল রেঙর ব পেত তার উপের

েকর চামড়ায় ঢেক দেব এবং তার বহন‐দ ড পরােব। ১২ তারা

পিব ােনর পিরচয ার জ সম পা িনেয় নীল রেঙর বে র মেধ

রাখেব এবং েকর চামড়া িদেয় তা ঢেক দে ডর উপের রাখেব।

১৩তারা বিদ থেক ছাই ফেল তার উপের ব নী রেঙর ব পাতেব।

১৪ তারা পাটাতেনর উপের বিদর পিরচয ার জ সম পা , আ ন

রাখার পা , িতনিট কাঁটাযু দ ড, হাতা ও বািট, বিদর সম পা

রাখেব; আর তারা তার উপের েকর চামড়া িদেয় ঢেক দেব এবং
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তার বহন দ পরােব। ১৫ এই ভােব িশিবেরর এিগেয় যাবার িদেনর

হােরাণ ও তার ছেলরা পিব ান ও পিব ােনর সম পাে ঢাকা

দওয়া শষ করার পর কহােতর স ানরা তা বহন করেত আসেব;

িক ু তারা পিব ব শ করেব না, পােছ তােদর মতুৃ হয়। সমাগম

তাঁবেুত এইসব িকছু বেয় িনেয় যাওয়াই কহােতর স ানেদর কাজ

হেব। ১৬ দীেপর তল ও ধেূপর জ গি ব , িনত ভ নেবদ

ও অিভেষেকর তেলর দখােশানা করা, সম সমাগম তাঁবু এবং যা

িকছু তার মেধ আেছ, পিব ান ও তার সম েব র দখােশানা

করা হােরােণর ছেল ইলীয়াসর যাজেকর কাজ হেব।” ১৭ সদা ভু

মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ১৮ “ তামরা লবীয়েদর মেধ থেক

কহাতীয় সম গা ীর বংশেক উে দ কােরা না। ১৯ িক ু যখন

তারা অিত পিব ব র কাছাকািছ আেস, তখন যন তারা বঁেচ থােক,

মারা না যায়, এই জ তামরা তােদর িত এইরকম কােরা; হােরাণ

ও তার ছেলরা িভতের যােব এবং তােদর েত ক জনেক িনেজেদর

সবা কাজ ও ভার বহেন িনযু করেব।” ২০ িক ু তারা এক বােরর

জ ও পিব ব দখেত িভতের যােব না, না হেল তারা মারা পেড়।

২১ সদা ভু মািশেক বলেলন, ২২ তুিম গেশান স ানেদর িপতৃ ল

ও গা ী অ সাের তােদরও সংখ া হণ কর। ২৩ ি শ বছর বয়সী

থেক প াশ বছর বয়সী পয যারা সমাগম তাঁবেুত সবা কাজ

করার ণীভু হয়, তােদরেক গণনা কর। ২৪ সবা কােজর ও ভার

বহেনর মেধ গেশানীয় গা ীেদর সবা কাজ এই িল। ২৫ তারা

সমাগম তাঁবরু পদা, সমাগম তাঁব,ু তাঁবরু আবরণ, তার উপেরর শীেলর

চামড়ার আ াদন, সমাগম তাঁবরু ফটেকর আ াদন ব বহন করেব।

২৬ তারা উঠােনর সম পদা, উঠােনর দরজার পদা, যটা সমাগম

তাঁবু ও বিদর কাছাকািছ, তার রিশ ও সবার জ সম িজিনস

প বহন করেব। ২৭ হােরােণর ও তার ছেলেদর আেদশ অ সাের

গেশান স ানরা িনেজেদর ভার বহন ও সম সবা কাজ করেব।

তামরা সম ভার বহন করার কােজ তােদর িনযু করেব। ২৮

সমাগম তাঁবেুত এটাই গেশান গা ীর স ানেদর সবা কাজ। হােরাণ
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যাজেকর ছেল ঈথামর তােদর কােজ নতৃ দেব। ২৯ তুিম মরাির

স ানেদর গা ী ও িপতৃ ল অ সাের তােদরেক গণনা কর। ৩০ ি শ

বছর বয়সী থেক প াশ বছর বয়সী পয যারা সমাগম তাঁবেুত সবা

কাজ করার জ ণীভু হয়, তােদরেক গণনা কর। ৩১ সমাগম

তাঁবেুত এই সম ভার বহন করাই তােদর সবা কাজ হেব। সমাগম

তাঁবরু পাটাতন, ত া, , িভি , ৩২ সমাগম তাঁবু ঘরা উঠােনর

, স সকেলর অগল, ও চূি এবং া েণর চতুি ি ত

সকল, স সকেলর িভি , গাঁজ, রিশ, তার সে তােদর হােতর কাজ।

বেয় িনেয় যাওয়া সম ব তােদর নােম গণনা করেব। ৩৩এ িল

মরাির গা ীর স ানেদর সবা কাজ; সমাগম তাঁবেুত তারা যা কাজ

করেব স িল হােরাণ যাজেকর ছেল ঈথামেরর িনেদশ অ যায়ী

হেব। ৩৪ মািশ, হােরাণ ও ম লীর শাসনকতারা, গা ী ও িপতৃ ল

অ সাের কহাতীয় স ানেদর গণনা করেলন। ৩৫তাঁরা ি শ বছর

বয়সী থেক প াশ বছর বয়সী পয যারা সমাগম তাঁবেুত সবা কাজ

করার জ ণীভু হল, তােদরেক গণনা করেলন। ৩৬তারা তােদর

গা ী অ সাের ই হাজার সাতেশা প াশ জন লাক গণনা করল।

৩৭ মািশেক দওয়া সদা ভুর আেদশ অ সাের মািশ ও হােরাণ

কহাতীয় গা ী অ সাের সমাগম তাঁবেুত সবা কােজ িনযু লাক

গণনা করেলন। ৩৮আর গেশান স ানেদর মেধ যােদরেক তােদর

গা ী ও িপতৃ ল অ সাের গণনা করা হল, ৩৯ ি শ বছর বয়সী থেক

প াশ বছর বয়সী পয যারা সমাগম তাঁবেুত সবা কাজ করার জ

ণীভু হল। ৪০তােদর গা ী ও িপতৃ ল অ সাের গণনা করেল

ই হাজার ছয়েশা ি শ জন হল। ৪১ মািশ ও হােরাণ সদা ভুর

আেদশ অ সাের সমাগম তাঁবেুত সবা কােজ িনযু গেশান গা ীর

স ানেদর গণনা করেলন। ৪২ মরাির গা ীর স ানেদর মেধ যােদর

গা ী ও িপতৃ ল অ সাের গণনা করা হল, ৪৩ ি শ বছর বয়সী থেক

প াশ বছর বয়সী পয যারা সমাগম তাঁবেুত সবা কােজর জ

ণীভু হল, ৪৪তােদর গা ী ও িপতৃ ল অ সাের গণনা করেল

িতন হাজার েশা জন হল। ৪৫ মািশেক দওয়া সদা ভুর আেদশ
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অ সাের মািশ ও হােরাণ মরাির গা ীর স ানেদর গণনা করেলন।

৪৬এই ভােব মািশ, হােরাণ ও ই ােয়েলর শাসনক ােদর নতেৃ য

লবীয়েদর িনেজেদর গা ী ও িপতৃ ল অ সাের গণনা করা হল, ৪৭

ি শ বছর বয়সী থেক প াশ বছর বয়সী পয যারা সমাগম তাঁবেুত

সবা কােজর ও ভার বেয় িনেয় যাবার কাজ করেত েবশ করত,

৪৮ তারা আট হাজার পাঁচেশা আশী জন হল। ৪৯ সদা ভুর আেদশ

অ সােরই তােদর সবাইেক মািশর মাধ েম িনেজেদর সবা কাজ

ও ভার বেয় িনেয় যাবার জ গণনা করা হল; এই ভােব মািশেক

দওয়া সদা ভুর আেদশ অ সাের তােদর তাঁর মাধ েম গণনা হল।

৫সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর আেদশ

কর, যন তারা েত ক ীেক, েত ক েমহীেক ও মতৃ ব ি র

মাধ েম অ িচ েত ক জনেক িশিবর থেক বর কের দয়। ৩

তামরা পু ষ ও ীেলাকেক বর কর, তােদরেক িশিবর থেক বর

কর। তােদর য িশিবেরর মেধ আিম বাস কির, তারা তা অ িচ না

ক ক।” ৪ তখন ই ােয়ল স ানরা সই রকম কাজ করল, তােদরেক

িশিবর থেক বর কের িদল; সদা ভু মািশেক যমন বেলিছেলন,

ই ােয়ল স ানরা সই রকম করল। ৫ সদা ভু মািশেক বলেলন, ৬

“তুিম ই ােয়ল স ানেদর বল, ‘পু ষ িকংবা ী হাক, একজন আর

একজন মা েষর সােথ যভােব পাপ কের যখন কউ সরকম কের

সদা ভুর আেদশ অমা কের, আর সই ব ি দ নীয় হয়, তখন স

য পাপ কেরেছ, ৭ সটা ীকার করেব ও িনেজর দােষর জ মলূ

ও তার প মাংেশর এক অংেশর বিশ, যার িব ে দাষ কেরেছ,

তােক দেব। ৮ িক ু যােক দােষর পিরেশাধ দওয়া হেব, এমন

মিু কতা ািত যিদ তার না থােক, তেব দােষর পিরেশাধ সদা ভুর

উে েশ যাজকেক িদেত হেব; তাছাড়া যার মাধ েম তার ায়ি

হয়, সই ায়ি ে র ভড়াও িদেত হেব। ৯ ই ােয়ল স ানরা তােদর

পিব ব র মেধ যত উপহার যাজেকর কােছ আেন, সই সব িকছু

তার হেব। ১০ য কউ পিব ব দয়, তা তারই হেব; কান ব ি

য কান ব যাজকেক দয়, তা তার হেব’।” ১১আর আবার সদা ভু
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মািশেক বলেলন, ১২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর বল, তােদরেক বল,

কান ব ি র ী যিদ িবপথগািমনী হেয় তার িব ে পাপ কের, ১৩

স যিদ ামীর চােখর আড়ােল কান পু েষর সে স ক কের

গাপেন অ িচ হয় ও তার িবপে কান সা ী না থােক ও স ধরা না

পেড় ১৪এবং ী অ িচ হেল ামী যিদ ঈষাি ত হয়; অথবা ী অ িচ

না হেলও যিদ স িমথ া ভােব ঈষাি ত হয়; ১৫ তেব সই ামী তার

ীেক যাজেকর কােছ আনেব এবং তার জ উপহার, অথাৎ এক

ঐফার দশমাংশ যেবর সূিজ আনেব, িক ু তার উপের তল ঢালেব না

ও দেব না; কারণ তা ঈষাি তর ভ নেবদ , রেণর ভ

নেবদ , যার মাধ েম অপরাধ রণ হয়। ১৬ যাজক সই ীেক িনেয়

সদা ভুর সামেন উপি ত করেব। ১৭ যাজক মািটর পাে পিব জল

রেখ সমাগম তাঁবরু মেঝর িকছুটা ধেূলা িনেয় সই জেল দেব। ১৮

যাজক সই ীেক সদা ভুর সামেন উপি ত করেব ও তার মাথার চুল

খেুল িদেয় ঐ রেণর ভ নেবদ , অথাৎ ঈষাি তর, তার হােত

দেব এবং যাজেকর হােত অিভশাপজনক তেতা জল থাকেব। ১৯

যাজক ঐ ীেক শপথ কের বলেব, কান পু ষ যিদ তামার সে না

েয় থােক এবং তুিম িনেজর ামীর অধীেন থাক ও যিদ িবপথগামী

কান অ িচ কাজ না কের থাক, তেব এই অিভশাপজনক তেতা

জল তামার ওপর না কাজ ক ক। ২০ িক ু তুিম িনেজর ামীর

অধীেন হেয়ও যিদ িবপথগামী হেয় থাক, যিদ অ িচ কাজ কের থাক

ও তামার ামী ছাড়া অ কান পু ষ যিদ তামার সে েয় থােক,”

২১তেব যাজক সই ীেক অিভশাপজনক শপথ করােব ও যাজক

সই ীেক বলেব, সদা ভু তামার ঊ অবশ ও তামার পট বড়

কের তামার লােকেদর মেধ তামােক শােপর ও অপবােদর পা ী

করেবন; ২২ এই অিভশাপজনক জল তামার পেটর মেধ িগেয়

তামার পট বড় ও ঊ অবশ করেব। তখন সই ী বলেব, আেমন,

আেমন। ২৩ যাজক সই অিভশােপর কথা বইেয় িলেখ ঐ তেতা

জেল মেুছ ফলেব। ২৪ সই অিভশাপজনক তেতা জল ঐ ীেক

পান করােব; তােত সই অিভশাপজনক তেতা জল পান করােব
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যটা তার অিভশাপ প হেব। ২৫ যাজক ঐ ীর হাত থেক স

ঈষাি তর ভ নেবদ নেব এবং সই ভ নেবদ সদা ভুর

সামেন দিখেয় বিদর উপের উপি ত করেব। ২৬ যাজক সটার

রেণ সই ভ নেবেদ র এক মেুঠা িনেয় বিদর উপের পাড়ােব,

তারপের ঐ ীেক সই জল পান করােব। ২৭ যখন সই ীেক জল

পান করােব, স যিদ তার ামীর িব ে পাপ কের অ িচ হেয় থােক,

তেব সই অিভশাপজনক জল তার মেধ তেতা হেয় েবশ করেব

এবং তার পট বড় ও ঊ অবশ হেয় পড়েব; এই ভােব সই ী তার

লােকেদর মেধ অিভশ হেব। ২৮ িক ু যিদ সই ী অ িচ না

হেয় িচ থােক, তেব স মু হেব ও স ােনর জ দেব। ২৯এটা

ঈষাি ত িবষেয়র ব ব া; ীেলাক ামীর অধীনা থেকও িবপেথ িগেয়

অ িচ হেল, ৩০ িকংবা ামী ঈষাি ত আ ার মাধ েম তার ীর িত

ঈষাি ত হেল স সই ীেক সদা ভুর সামেন উপি ত করেব এবং

যাজক সই িবষেয় এই সম ব ব া পালন করেব। ৩১তােত ামী

যাজেকর কােছ তার ীেক এেন অপরাধ থেক মু হেব এবং সই ী

তার অপরাধ বহন করেব।

৬সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর বল,

তােদরেক বল, ‘ কান পু ষ িকংবা ীেলাক সদা ভুর উে েশ

আলাদা হবার জ যখন িবেশষ ত, নাসরীয় ত, করেব, ৩ তখন

স আ ুর রস ও রা থেক িনেজেক আলাদা রাখেব, আ ুর রেসর

িসরকা বা রার িসরকা পান করেব না এবং আ ুর ফল থেক উৎপ

কান পানীয় পান করেব না, আর কাঁচা িকংবা কেনা আ ুর ফল

খােব না। ৪ যতিদন স আমার উে েশ আলাদা থাকেব, স বীজ

থেক ক পয আ ুর ফল িদেয় তরী িকছুই খােব না। ৫ তার

আলাদা থাকার েতর সম কাল তার মাথায় ু র শ করেব না;

সদা ভুর উে েশ তার আলাদা থাকার িদন সংখ া যতিদন না স ণূ

হয়, ততিদন স পিব থাকেব, স তার মাথার চুল বড় করেব। ৬ স

যতিদন সদা ভুর উে েশ আলাদা থােক, ততিদন কান মতৃেদেহর

কােছ যােব না। ৭ যিদও তার বাবা, মা, ভাই, বান মারা যায়, তবওু
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স তােদর জ িনেজেক অ িচ করেব না; েত েক তার ল া চুল

দখেত পােব, কারণ স ঈ েরর উে েশ আলাদা হেয়েছ। ৮ তার

আলাদা থাকার সম কাল স সদা ভুর উে েশ পিব । ৯আর যিদ

কান মা ষ হঠাৎ তার কাছাকািছ মারা যায় তেব সই আলাদা থাকা

ব ি অ িচ হয়, তাই স িচ হবার িদেনর তার মাথা কামােব, স ম

িদেনর তা মিুড়েয় ফলেব। ১০আর অ ম িদেনর স িট ঘঘুু িকংবা

িট কেপাত শাবক সমাগম তাঁবরু েবশপেথ যাজেকর কােছ আনেব।

১১ যাজক একিট পািখ উৎসগ করেব পাপাথক বিল িহসােব, অ িট

হামাথক বিল িহসােব। এটা তার জ ায়ি প হেব, কারণ

মতৃেদেহর কাছাকািছ থেক স পাপ কেরেছ। আর সই িদেনর স

িনেজেক পিব করেব। ১২ স িনেজ আলাদা থাকার িদন সদা ভুর

উে েশ পনুরায় িনেজেক উৎসগ করেব এবং দাষাথক বিল িহসােব

এক বছেরর একিট ভড়ার বা া আনেব। আর তার আলাদা থাকার

িদন অ িচ হওয়ার জ তার আেগর িদন িল গণ হেব না। ১৩ তার

আলাদা থাকার ত শষ হেল নাসরীেয়র জ এই ব ব া হেব। স

সমাগম তাঁবরু েবশপেথ আসেব। ১৪ স সদা ভুর উে েশ তার

উপহার উৎসগ করেব। স হামবিল িহসােব এক বছেরর িনেদাষ

একিট ভড়ার বা া উৎসগ করেব। স পাপাথক বিল িহসােব এক

বছেরর িনেদাষ একিট ভড়ার মেয় বা া আনেব। ম লাথক বিল

িহসােব িনেদাষ এক মষ আনেব। ১৫ স আরও এক ঝুিড় তাড়ীশূ

িট, তল মশােনা সূ সূিজর িপেঠ, তাড়ীশূ তল মশােনা

স চাকলী ও তার উপযু ভ এবং পয় নেবদ , এইসব িকছু

আনেব। ১৬ যাজক সদা ভুর সামেন এইসব িকছু উপি ত করেব।

স পাপাথক বিল ও হামবিল উৎসগ করেব। ১৭ পের তাড়ীশূ

িটর ঝুিড়র সে ম লাথক মষবিল সদা ভুর উে েশ উৎসগ

করেব এবং যাজক আরও ভ ও পয় নেবদ িনেবদন করেব। ১৮

নাসরীয় সমাগম তাঁবরু েবশপেথ তার আলাদা থাকার িচ িহসােব

মাথা কামােব। স তার মাথার চুল িনেয় আ েনর মেধ ম লাথক বিল

িহসােব উৎসগ করেব। ১৯ যাজক সই ভড়ার স করা কাঁধ, ঝুিড়
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থেক তাড়ীশূ একিট িপেঠ এবং একিট তাড়ীশূ স চাকলী িনেয়

নাসরীেয়র আলাদা থেক মাথা কামােনার পর তার হােত দেব। ২০

যাজক সই সব সদা ভুর সামেন ধরেব এবং স িল উৎসগ করেব।

তােত িনেবিদত পাঁজর ও উ সেমত তা যাজেকর জ পিব হেব।

তারপের নাসরীয় ব ি আ ুর রস পান করেত পারেব। ২১এিট হল

তকারী নাসরীেয়র আলাদা থাকার জ সদা ভুেক উৎসগ করা

উপহােরর ব ব া। এটা ছাড়া স তার বাধ তা অ সাের দেব; যা িকছু

িদেত িত া কেরেছ নাসরীেয়র আলাদা থাকার ব ব া অ সাের তা

দেব’।” ২২ সদা ভু মািশেক আবার বলেলন, ২৩ “তুিম হােরাণ

ও তার ছেলেদরেক বল; তামরা ই ােয়ল স ানেদর এই ভােব

আশীবাদ করেব; তােদরেক বলেব, ২৪ ‘সদা ভু তামােক আশীবাদ

ক ন ও তামােক র া ক ন। ২৫ সদা ভু তামার িত তাঁর মখু

উ ল ক ন ও তামােক অ হ ক ন। ২৬ সদা ভু তামার িত

অ হ ক ন ও তামােক শাি দান ক ন’। ২৭এই ভােব তারা

ই ােয়ল স ানেদর উপের আমার নাম াপন করেব; আর আিম

তােদরেক আশীবাদ করব।”

৭ য িদন মািশ সমাগম তাঁবু াপন শষ করেলন, সটা অিভেষক ও

পিব করেলন, আর তার সম িজিনস এবং বিদ ও তার সম পা

অিভেষক ও পিব করেলন। ২ সই িদন ই ােয়েলর শাসনকতারা,

পিরবােরর নতারা তােদর নেবদ উৎসগ করেলন। এই ব ি রা

সম বংেশর শাসনক া িছেলন, তাঁরা গণনা করা লােকেদর উপের

িনযু িছেলন। ৩ তাঁরা সদা ভুর উে েশ উপহােরর জ ছয়িট

ঢাকা দওয়া গ র গািড় ও বারিট বলদ, িট শাসনক ার জ একিট

কের গ র গািড় ও এক একজন এক একিট কের বলদ এেন সমাগম

তাঁবরু সামেন উপি ত করেলন। ৪ তখন সদা ভু মািশেক বলেলন,

িতিন বলেলন, ৫ “তােদর থেক নেবদ হণ কর এবং স িল

সমাগম তাঁবরু কােজ ব বহার করেব। তুিম স িল লবীয়েদরেক

দেব; এক এক জনেক তার কােজর েয়াজন অ সাের দেব।”

৬ মািশ সই সম গ র গািড় ও বলদ হণ কের লবীয়েদরেক



গণনার বই 287

িদেলন। ৭ িতিন গেশােনর স ানেদর ই গ র গািড় ও চারিট বলদ

িদেলন, কারণ স িল তােদর কােজ েয়াজন। ৮ িতিন মরািরর

স ানেদর চারিট গ র গািড় ও আটিট বলদ হােরাণ যাজেকর ছেল

ঈথামেরর ত াবধােন িদেলন। িতিন িদেলন কারণ তােদর কােজ

স িল েয়াজন িছল। ৯ িক ু কহােতর স ানেদর িকছুই িদেলন

না, কারণ সমাগম তাঁবরু অ ভু সম িজিনসপে র ভার তােদর

উপের িছল; তারা কাঁেধ কের ভার বহন করত। ১০ মািশ যিদন

বিদ অিভেষক কেরিছেলন, সিদেনর নতারা বিদ িত ার উপহার

উৎসগ করেলন। সই নতারা বিদর সামেন িনেজেদর উপহারও

উৎসগ করেলন। ১১ সদা ভু মািশেক বলেলন, “এক এক জন নতা

এক এক িদন বিদ িত ার জ িনেজেদর উপহার উৎসগ করেব।”

১২ থম িদন, িযহূদা বংেশর অ ীনাদেবর ছেল নহেশান তাঁর উপহার

আনেলন। ১৩তাঁর উপহার পিব ােনর শকল অ সাের একেশা

ি শ শকল পিরমােপর পার একিট থালা ও স র শকল পিরমােপর

পার একিট বািট, এই িট পা ভ নেবেদ র জ তল মশােনা

সূ সূিজেত পণূ িছল। ১৪ িতিন আরও ধেূপ পিরপণূ দশ শকল

পিরমােপর সানার একিট থালা িদেলন। ১৫ িতিন হামবিলর জ

একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া, এক বছেরর একিট পু ষ ভড়া

িদেলন। ১৬ িতিন পাপাথক বিলর জ এক ছাগ িদেলন। ১৭ িতিন

ম লাথক বিলর জ িট ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট পু ষ ছাগল, এক

বছেরর পাঁচিট ভড়া িদেলন। এ িল অ ীনাদেবর ছেল নহেশােনর

উপহার িছল। ১৮ ি তীয় িদেনর, ইষাখেরর শাসনক া সূয়ােরর ছেল

নথেনল উপহার আনেলন। ১৯ িতিন তাঁর উপহার িহসােব পিব

ােনর শকল অ সাের একেশা ি শ শকল পিরমােপর পার একিট

থালা ও স র শকল পিরমােপর পার একিট বািট, এই িট পা

ভ নেবেদ র তল মশােনা সূ সূিজেত পণূ; ২০ ধেূপ পিরপণূ

দশ শকল পিরমােপর সানার একিট চামচ; ২১ হামবিলর জ

একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া, এক বছেরর একিট পু ষ ভড়া;

২২ পাপাথক বিলর জ একিট পু ষ ছাগল ২৩ও ম লাথক বিলর
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জ িট ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট ছাগল, এক বছেরর পাঁচিট

ভড়া িদেলন। এটা সূয়ােরর ছেল নথেনেলর উপহার। ২৪ততৃীয়

িদেনর, সবলূনূ স ানেদর শাসনক া হেলােনর ছেল ইলীয়াব তাঁর

উপহার উৎসগ করেলন। ২৫ তাঁর উপহার পিব ােনর শকল

অ সাের একেশা ি শ শকল পিরমােপর পার একিট থালা ও স র

শকল পিরমােপর পার একিট বািট, এই িট পা ভ নেবেদ র

জ তল মশােনা সূ সূিজেত পণূ; ২৬ ধেূপ পিরপণূ দশ শকল

পিরমােপর সানার একিট চামচ; ২৭ হামবিলর জ একিট বলদ

শাবক, একিট ভড়া, এক বছেরর একিট পু ষ ভড়া; ২৮ পাপাথক

বিলর জ একিট পু ষ ছাগল ২৯ ও ম লাথক বিলর জ িট ষাঁড়,

পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট পু ষ ছাগল, এক বছেরর পাঁচিট পু ষ ভড়া;

এ িল হেলােনর ছেল ইলীয়ােবর উপহার। ৩০ চতুথ িদেনর েবণ

স ানেদর শাসনক া শেদয়েুরর ছেল ইলীষরূ তাঁর উপহার উৎসগ

করেলন। ৩১ তাঁর উপহার পিব ােনর শকল অ সাের একেশা

ি শ শকল পিরমােপর পার একিট থালা ও স র শকল পিরমােপর

পার একিট বািট, এই িট পা ভ নেবেদ র জ তল মশােনা

সূ সূিজেত পণূ; ৩২ ধেূপ পিরপণূ দশ শকল পিরমােপর সানার

একিট চামচ; ৩৩ হামবিলর জ একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া,

এক বছেরর একিট পু ষ ভড়া; ৩৪ পাপাথক বিলর জ একিট পু ষ

ছাগল ৩৫ও ম লাথক বিলর জ িট ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট

পু ষ ছাগল, এক বছেরর পাঁচিট ভড়া; এ িল শেদয়েুরর ছেল

ইলীষেূরর উপহার। ৩৬ প ম িদেনর িশিমেয়ান স ানেদর শাসনক া

সূরীশ েয়র ছেল শলমুীেয়ল তাঁর উপহার উৎসগ করেলন। ৩৭ তাঁর

উপহার পিব ােনর শকল অ সাের একেশা ি শ শকল পিরমােপর

পার একিট থালা ও স র শকল পিরমােপর পার একিট বািট,

এই িট পা ভ নেবেদ র জ তল মশােনা সূ সূিজেত

পণূ; ৩৮ ধেূপ পিরপণূ দশ শকল পিরমােপর সানার একিট চামচ;

৩৯ হামবিলর জ একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া, এক বছেরর

একিট ভড়া; ৪০ পাপাথক বিলদােনর জ এক পু ষ ছাগল ৪১ ও
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ম লাথক বিলর জ িট ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট পু ষ ছাগল,

এক বছেরর পাঁচিট ভড়া; এ িল সূরীশ েয়র ছেল শলমুীেয়েলর

উপহার। ৪২ ষ িদেনর গাদ স ানেদর শাসনক া দূ েয়েলর ছেল

ইলীয়াসফ তাঁর উপহার উৎসগ করেলন। ৪৩ তাঁর উপহার পিব

ােনর শকল অ সাের একেশা ি শ শকল পিরমােপর পার একিট

থালা ও স র শকল পিরমােপর পার একিট বািট, এই িট পা

ভ নেবেদ র জ তল মশােনা সূ সূিজেত পণূ; ৪৪ ধেূপ

পিরপণূ দশ শকল পিরমােপর সানার একিট চামচ; ৪৫ হামবিলর

জ একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া, এক বছেরর একিট পু ষ

ভড়া; ৪৬ পাপাথক বিলদােনর জ একিট পু ষ ছাগেলর শাবক

৪৭ ও ম লাথক বিলর জ িট ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট পু ষ

ছাগল, এক বছেরর পাঁচিট ভড়া; এ িল দূ েয়েলর ছেল ইলীয়াসেফর

উপহার। ৪৮ স ম িদেনর ই িয়ম স ানেদর শাসনক া অ ীহূেদর

ছেল ইলীশামা তাঁর উপহার উৎসগ করেলন। ৪৯ তাঁর উপহার পিব

ােনর শকল অ সাের একেশা ি শ শকল পিরমােণর পার একিট

থালা ও স র শকল পিরমােণর পার একিট বািট, এই িট পা

ভ নেবেদ র জ তল মশােনা সূ সূিজেত পণূ; ৫০ ধেূপ

পিরপণূ দশ শকল পিরমােপর সানার একিট চামচ; ৫১ হামবিলর

জ একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া, এক বছেরর একিট ভড়া;

৫২ পাপাথক বিলদােনর জ এক পু ষ ছাগল ৫৩ ও ম লাথক

বিলর জ িট ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট পু ষ ছাগল, এক বছেরর

পাঁচিট ভড়া; এ িল অ ীহূেদর ছেল ইলীশামার উপহার। ৫৪অ ম

িদেনর মনঃিশ স ানেদর শাসনক া পদাহসূেরর ছেল গমলীেয়ল

তাঁর উপহার উৎসগ করেলন। ৫৫ তাঁর উপহার পিব ােনর শকল

অ সাের একেশা ি শ শকল পিরমােপর পার একিট থালা ও

স র শকল পিরমােপর পার একিট বািট, এই িট পা ভ

নেবেদ র জ তল মশােনা সূ সূিজেত পণূ; ৫৬ ধেূপ পিরপণূ

দশ শকল পিরমােপর সানার একিট চামচ ৫৭ হামবিলর জ

একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া, এক বছেরর একিট ভড়া; ৫৮
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পাপাথক বিলদােনর জ একিট পু ষ ছাগল ৫৯ ও ম লাথক বিলর

জ িট ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট পু ষ ছাগল, এক বছেরর পাঁচিট

ভড়া; এ িল পদাহসূেরর ছেল গমলীেয়েলর উপহার। ৬০ নবম

িদেনর িব ামীন স ানেদর শাসনক া িগিদেয়ািনর ছেল অবীদান

তাঁর উপহার উৎসগ করেলন। ৬১ তাঁর উপহার পিব ােনর শকল

অ সাের একেশা ি শ শকল পিরমােপর পার একিট থালা ও

স র শকল পিরমােপর পার একিট বািট, এই িট পা ভ

নেবেদ র জ তল মশােনা সূ সূিজেত পণূ; ৬২ ধেূপ পিরপণূ দশ

শকল পিরমােপর সানার একিট চামচ; ৬৩ হামবিলর জ এক

বলদ শাবক, একিট ভড়া, এক বছেরর একিট ভড়া; ৬৪ পাপাথক

বিলদােনর জ এক পু ষ ছাগল ৬৫ ও ম লাথক বিলর জ িট

ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট পু ষ ছাগল, এক বছেরর পাঁচিট ভড়া;

এ িল িগিদেয়ািনর ছেল অবীদােনর উপহার। ৬৬ দশম িদেনর দান

স ানেদর শাসনক া অ ীশ েয়র ছেল অহীেয়ষর তাঁর উপহার

উৎসগ। ৬৭ তাঁর উপহার পিব ােনর শকল অ সাের একেশা ি শ

শকল পিরমােপর পার একিট থালা ও স র শকল পিরমােপর

পার একিট বািট, এই িট পা ভ নেবেদ র জ তল মশােনা

সূ সূিজেত পণূ; ৬৮ ধেূপ পিরপণূ দশ শকল পিরমােপর সানার

একিট চামচ; ৬৯ হামবিলর জ একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া,

এক বছেরর একিট পু ষ ভড়া; ৭০ পাপাথক বিলদােনর জ একিট

পু ষ ছাগল ৭১ ও ম লাথক বিলর জ িট ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া,

পাঁচিট পু ষ ছাগল, এক বছেরর পাঁচিট ভড়া; এ িল অ ীশ েয়র

ছেল অহীেয়ষেরর উপহার। ৭২এগােরা িদেনর আেশেরর লাকেদর

শাসনক া অ েণর ছেল পগীেয়ল তাঁর উপহার উৎসগ করেলন।

৭৩ তাঁর উপহার পিব ােনর শকল অ সাের একেশা ি শ শকল

পিরমােপর পার একিট থালা ও স র শকল পিরমােপর পার

একিট বািট, এই িট পা ভ নেবেদ র জ তল মশােনা সূ

সূিজেত পণূ; ৭৪ ধেূপ পিরপণূ দশ শকল পিরমােপর সানার একিট

চামচ; ৭৫ হামবিলর জ একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া, এক
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বছেরর একিট ভড়া; ৭৬ পাপাথক বিলদােনর জ একিট পু ষ

ছাগল ৭৭ও ম লাথক বিলর জ ই ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট পু ষ

ছাগল, এক বছেরর পাঁচিট ভড়া; এ িল অ েণর ছেল পগীেয়েলর

উপহার। ৭৮ বােরা িদেনর ন ািল স ানেদর শাসনক া ঐনেনর

ছেল অহীরঃ তাঁর উপহার উৎসগ করেলন। ৭৯ তাঁর উপহার পিব

ােনর শকল অ সাের একেশা ি শ শকল পিরমােপর পার একিট

থালা ও স র শকল পিরমােপর পার একিট বািট, এই িট পা

ভ নেবেদ র জ তল মশােনা সূ সূিজেত পণূ; ৮০ ধেূপ

পিরপণূ দশ শকল পিরমােপর সানার একিট চামচ; ৮১ হামবিলর

জ একিট বলদ শাবক, একিট ভড়া, এক বছেরর একিট ভড়া; ৮২

পাপাথক বিলদােনর জ একিট পু ষ ছাগল ৮৩ ও ম লাথক বিলর

জ িট ষাঁড়, পাঁচিট ভড়া, পাঁচিট পু ষ ছাগল, এক বছেরর পাঁচিট

ভড়া; এ িল ঐনেনর ছেল অহীেরর উপহার। ৮৪ মািশ যিদন

বিদিট অিভেষক করেলন সিদন ই ােয়েলর সম শাসনকতারা

সম িজিনস উৎসগ করেলন। তাঁরা পার বােরািট থালা, পার

বােরািট বািট, সানার বােরািট চামচ উৎসগ করেলন। ৮৫ তার

েত ক থালা একেশা ি শ শকল এবং েত কিট বািট স র শকল;

মাট পাে র পার পিরমাণ পিব ােনর শকল অ সাের ই হাজার

চারেশা শকল। ৮৬ ধেূপ পিরপণূ সানার বােরািট চামেচর পিরমাণ

পিব ােনর শকল অ সাের দশ শকল; মাট এইসব চামেচর

সানার একেশা িড় শকল। ৮৭তাঁরা হামবিলর জ বােরািট বলদ,

বােরািট ভড়া, এক বছেরর বােরািট পু ষ ভড়া উৎসগ করেলন।

তাঁরা ভ নেবদ িদেলন। পাপাথক বিলদান িহসােব বােরািট পু ষ

ছাগল িদেলন। ৮৮ ম লাথক বিলর জ মাট চি শিট ষাঁড়, ষাটিট

ভড়া, ষাটিট পু ষ ছাগল, এক বছেরর ষাটিট পু ষ ভড়া। এ িল

বিদর অিভেষেকর পের বিদ িত ার উপহার। ৮৯ মািশ যখন

ঈ েরর সে কথা বলেত সমাগম তাঁবেুত েবশ করেতন, তখন িতিন

ঈ েরর কথা নেতন। ঈ র তাঁর সােথ কথা বলেতন সা িস েকর
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উপেরর পাপাবরণ থেক, সই ই ক েবর মেধ থেক। সদা ভু

তাঁর সােথ কথা বলেতন।

৮সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম হােরাণেক বল, তােক বল,

‘তুিম দীপ িল ালােল সই সাতিট দীপ যন বািতদানীর সামেনর

িদেক আেলা দয়’।” ৩ তােত হােরাণ সই রকম করেলন, বািতদানীর

সামেনর িদেক আেলা দবার জ সই সব দীপ ালােলন, যমন

সদা ভু মািশেক আেদশ কেরিছেলন। ৪ঐ বািতদানী এই ভােব

তরী হেয়িছল, সদা ভু মািশেক দিখেয়িছেলন িকভােব পটােনা

সানা িদেয় সটা তরী করেব, তার কা ড থেক ফুেলেতও পটান

কাজ িছল। ৫ পনুরায় সদা ভু মািশেক বলেলন, ৬ “তুিম ই ােয়ল

স ানেদর মেধ থেক লবীয়েদরেক িনেয় িচ কর। ৭তােদরেক

িচ করার জ এইরকম কর, তােদর উপের পাপেমাচেনর জল

িছিটেয় দাও। তারা িনেজেদর সম গােয় ু র বিুলেয় পাশাক ধেুয়

িনেজেদরেক িচ ক ক। ৮ তারপর তারা একিট বলদ শাবক ও

তল মশােনা সূ সূিজর ভ নেবদ আ ক এবং তুিম পাপাথক

বিলদানী জ আর একিট বলদ শাবক হণ কর। ৯ লবীয়েদরেক

সমাগম তাঁবরু সামেন আন ও ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীেক

জেড়া কর। ১০ তুিম লবীয়েদরেক সদা ভুর সামেন আনেল ই ােয়ল

স ানরা তােদর গােয় হাত রাখকু। ১১ হােরাণ ই ােয়ল স ানেদর

উৎসগ করা নেবদ িহসােব লবীয়েদরেক সদা ভুর সামেন িনেবদন

করেব; তােত তারা সদা ভুর কােজ িনযু হেব। ১২ পের লবীেয়রা

ঐ িট বলেদর মাথায় হাত রাখেব, আর তুিম লবীয়েদর জ ায়ি

করার জ আমার উে েশ একিট বলদ পাপাথক বিল িহসােব এবং

অ বলদিট হামাথক বিল িহসােব উৎসগ করেব। ১৩ হােরােণর ও

তাঁর ছেলেদর সামেন লবীয়েদরেক উপি ত কের আমার উে েশ

একিট দালনীয় নেবদ িহসােব তােদরেক িনেবদন করেব। ১৪

এই ভােব তুিম ই ােয়ল স ানেদর থেক লবীয়েদরেক আলাদা

কােরা; তােত লবীেয়রা আমারই হেব। ১৫ তারপের লবীেয়রা

সমাগম তাঁবরু কাজ করেত েবশ করেব। এই ভােব তুিম তােদরেক
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িচ কের দালনীয় নেবদ িহসােব িনেবদন করেব। ১৬ কারণ

ই ােয়ল স ানেদর মেধ থেক তারা স ণূ ভােব আমার; আিম

সম গভজাত, সম ই ােয়ল স ানেদর থমজাতেদর পিরবেত

তােদরেক িনেজর জ হণ কেরিছ। ১৭ মা ষ িকংবা প উভেয়ই,

ই ােয়ল স ানেদর সম থমজাত আমার; য িদেনর আিম িমশর

দেশর সম থমজাতেক আঘাত কেরিছলাম, সই িদেনর িনেজর

জ তােদরেক পিব কেরিছলাম। ১৮আিম ই ােয়ল স ানেদর

সম থমজােতর পিরবেত লবীয়েদরেক হণ কেরিছ। ১৯আিম

লবীয়েদর হােরাণ ও তার ছেলেদরেক উপহার িহসােব িদেয়িছ। আিম

সম ই ােয়ল স ানেদর মেধ থেক সমাগম তাঁবেুত কাজ করার

জ তােদর হণ কেরিছ। ই ােয়ল স ানেদর জ ায়ি করেত

লবীয়েদরেক ই ােয়ল স ানেদর মেধ থেক িদেয়িছ; যন ই ােয়ল

স ানরা পিব ােনর কাছাকািছ আসার জ ই ােয়ল স ানেদর

মেধ না মহামারী হয়।” ২০ মািশ, হােরাণ ও ই ােয়ল স ানেদর

সম ম লী লবীয়েদর িত সই রকম করল; সদা ভু লবীয়েদর

িবষেয় মািশেক যমন আেদশ কেরিছেলন, তমন ই ােয়ল স ানরা

তােদর িত করল। ২১তাই লবীয়রা িনেজেদর পাপমু করল ও

িনেজেদর পাশাক ধেুয় িনল। হােরাণ তােদরেক সদা ভুর সা ােৎ

দালনীয় নেবদ িহসােব উপি ত করেলন, আর হােরাণ তােদরেক

িচ কের তােদর জ ায়ি করেলন। ২২ তারপর লবীেয়রা

হােরােণর সামেন ও তাঁর ছেলেদর সামেন িনেজেদর কাজ করার জ

সমাগম তাঁবেুত েবশ করেত লাগল। লবীয়েদর িবষেয় সদা ভু

মািশেক যমন আেদশ িদেয়িছেলন, সই অ সাের তােদর িত

করা হল। ২৩আবার সদা ভু মািশেক বলেলন, ২৪ “পঁিচশ বছর ও

তার থেক বয়সী লবীয়েদর জ এই রকম হেব। তারা সমাগম

তাঁবেুত কাজ করার জ ণীভু হেব। ২৫ প াশ বছর বয়সী

হওয়ার পর স সবাকারীেদর দল থেক িফের আসেব, স তার কাজ

ব কের না। ২৬তারা তােদর ভাইেদর সাহায করেব যারা সমাগম
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তাঁবেুত িনয়িমত কাজ কের, িক ু তারা আর সবা করেত পারেব না।

লবীয়েদর সম িবষেয় তুিম পিরচালনা করেব।”

৯ ই ােয়ল িমশর দশ থেক বিরেয় আসার পর ি তীয় বছেরর

থম মােস সীনয় ম াে সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “ই ােয়ল

স ানরা সিঠক িদেনর িন ারপ পালন ক ক। ৩ এই মােসর

চৗ তম িদেনর স ােবলায় সিঠক িদেনর তামরা তা পালন কােরা,

পেবর সম িনয়ম ও সম শাসন অ সাের তা পালন করেব।” ৪

তখন মািশ ই ােয়ল স ানেদর িন ারপ পালন করেত আেদশ

করেলন। ৫তােত তারা থম মােসর চৗ তম িদেনর স ােবলায়

সীনয় ম াে িন ারপ পালন করল; সদা ভু মািশেক য আেদশ

কেরিছেলন, সই অ সােরই ই ােয়ল স ানরা সম িকছু করল। ৬

কেয়ক জন লাক একিট মা েষর মতৃেদহ শ কের অ িচ হওয়ার

জ সই িদন িন ারপ পালন করেত পারল না; অতএব তারা

সিদন মািশর ও হােরােণর সামেন উপি ত হল। ৭ সই লাক িল

তােক বলল, “আমরা একিট মা েষর মতৃেদহ শ কের অ িচ হেয়িছ,

তার জ কন ই ােয়ল স ানেদর মেধ িনিদ িদেনর সদা ভুর

উে েশ উপহার উৎসগ করা থেক আলাদা রেখেছন?” ৮ মািশ

তােদরেক বলেলন, “ তামরা দাঁড়াও, তামােদর িবষেয় সদা ভু িক

আেদশ দন, তা িন।” ৯ সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম ই ােয়ল

স ানেদর বল, ১০ ‘ তামােদর িকংবা তামােদর হবু স ানেদর মেধ

যখন কউ মতৃেদহ শ কের অ িচ হয়, িকংবা দূর কান পেথ

থােক, তখন স সদা ভুর উে েশ িন ারপ পালন করেব।’ ১১

ি তীয় মােস চৗ তম িদেনর স ােবলায় তারা তা পালন করেব;

তারা তাড়ীশূ িট ও তেতা শােকর সে খােব। ১২ তারা সকাল

পয তার িকছুই অবিশ রাখেব না ও প িটর কান হাড় ভা েব না;

িন ারপে র সম িনয়ম অ সাের তারা তা পালন করেব। ১৩ িক ু

য কউ িচ থােক ও পিথক না হয়, স যিদ িন ারপ পালন না

কের, তেব সই াণী তার লােকেদর মেধ থেক উে দ হেব; কারণ

সিঠক িদেনর সদা ভুর উে েশ উপহার না আনােত স িনেজর
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পাপ িনেজ বহন করেব। ১৪ যিদ কান িবেদশীয় লাক তামােদর

মেধ বসবাস কের, আর সদা ভুর উে েশ িন ারপ পালন কের;

তেব স িন ারপে র িনয়ম িহসােব ও পেবর ব ব া অ সাের তা

পালন করেব; িবেদশী িক েদশী উভেয়র জ ই তামােদর পে

একমা ব ব া হেব।” ১৫ য িদন সমাগম তাঁবু ািপত হল, সই িদন

মঘ সমাগম তাঁবু অথাৎ সা তাঁবু ঢেক িদল। স ােবলায় মঘ

সমাগম তাঁবরু উপের সকাল পয আ েনর আকার ধারণ করেলা।

১৬এইরকম রাজ হত; মঘ সমাগম তাঁবু ঢেক িদত, আর রাি েত

আ েনর আকার দখা যত। ১৭আর য কান িদেনর তাঁবরু উপর

থেক মঘ উপেরর িদেক উেঠ যায়, তখন ই ােয়ল স ানরা যা া

করত এবং মঘ যখােন অব ান করত, ই ােয়ল স ানরা সইখােন

িশিবর াপন করত। ১৮ সদা ভুর আেদশ অ সােরই ই ােয়ল

স ানরা যা া করত, সদা ভুর আেদশ অ সােরই িশিবর াপন

করত, তারা তােদর িশিবের থাকত। ১৯আর মঘ যখন সমাগম তাঁবরু

সমাগম তাঁবরু উপের অেনক িদন অব ান করত, তখন ই ােয়ল

স ানরা সদা ভুর আেদশ পালন করত; যা া করত না। ২০আর

মঘ কখন কখন সমাগম তাঁবরু উপের অ িদন থাকত, সদা ভুর

আেদেশ তারা িশিবের থাকত, আর সদা ভুর আেদেশই যা া করত।

২১ কখন কখন মঘ স ােবলা থেক সকাল পয থাকত; আর মঘ

সকােল উপেরর িদেক উেঠ গেল তারা যা া করত; অথবা িদন িক

রাি হাক, মঘ উপের গেলই তারা যা া করত। ২২ ই িদন িকংবা

একমাস িকংবা এক বছর হাক, সমাগম তাঁবরু উপের মঘ যতিদন

থাকত, ই ােয়ল স ানরাও ততিদন িশিবের বাস করত; যা া করত

না; িক ু মঘ উপের উেঠ গেলই তারা যা া করত। ২৩ সদা ভুর

আেদেশই তারা িশিবের থাকত, সদা ভুর আেদেশই যা া করত;

তারা মািশর মাধ েম দওয়া সদা ভুর আেদশ অ সাের সদা ভুর

িনেদশ পালন করত।

১০সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ইিট পার িশ া তরী

কর; পটান পা িদেয় তা তরী কর; তুিম তা ম লীেক ডাকার
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জ ও িশিবর িলর যা ার জ ব বহার করেব। ৩ সই িট

িশ া বাজেল সম ম লী সমাগম তাঁবরু েবশপেথ তামার কােছ

জেড়া হেব। ৪ িক ু একিট িশ া বাজােল শাসনকতারা, ই ােয়েলর

সহ পিতরা, তামার কােছ জেড়া হেব। ৫ তামরা যেু র িশ া

বাজােল পবূিদেকর িশিবেরর লােকরা িশিবর উঠােব। ৬ তামরা

ি তীয় বার যেু র িশ া বাজােল দি ণ িদেকর িশিবেরর লােকরা

িশিবর উঠােব; তােদর যাবার জ যেু র িশ া বাজােত হেব। ৭

িক ু সমােজর িমিলত হওয়ার জ িশ া বাজাবার িদেনর তামরা

যেু র িশ া বািজও না। ৮ হােরােণর স ান যাজেকরা সই িশ া

বাজােব, তামােদর বংশ পর রা অ সাের িচর ায়ী িনয়েমর জ

তামরা তা রাখেব। ৯ য িদেনর তামরা িনেজেদর দেশ িবপে র

িব ে যু করেত যােব যারা তামােদর জ ঃখদায়ক, তখন তুিম

যেু র িশ ার সতক িন বাজােব; তােত তামােদর ঈ র সদা ভুর

সামেন তামােদরেক রণ করেবন ও তামরা িনেজেদর শ েদর

থেক র া পােব। ১০ তামােদর আনে র িদেনর, পেবর িদেনর ও

মােসর েত হামবিলর ও তামােদর ম লাথক বিলদান উপলে

তামরা সই তূরী বাজােব; এটা আমােক, তামােদর ঈ রেক রণ

কিরেয় দেব। আিম সদা ভু, তামােদর ঈ র।” ১১ ি তীয় বছর

ি তীয় মােসর িড়তম িদেনর সই মঘ সাে র সমাগম তাঁবরু

উপর থেক উঁচুেত উঠল। ১২ তােত ই ােয়ল স ানরা িনেজেদর

যা ার িনয়ম অ সাের সীনয় ম ভূিম থেক যা া করল, পের সই

মঘ পারণ ম াে অব ান করল। ১৩ মািশর মাধ েম দওয়া

সদা ভুর আেদশ অ সাের তারা এই থম বার যা া করল। ১৪

থেম তােদর স েদর সে িযহূদা স ানেদর িশিবেরর পতাকা

চলল; অ ীনাদেবর ছেল নহেশান তােদর সনাপিত িছেলন। ১৫

সূয়ােরর ছেল নথেনল ইষাখর স ানেদর বংেশর সনাপিত িছেলন।

১৬ হেলােনর ছেল ইলীয়াব সবলূনূ স ানেদর বংেশর সনাপিত

িছেলন। ১৭ সমাগম তাঁবু তালা হেল গেশােনর স ানরা ও মরািরর

স ানরা সই সমাগম তাঁবু বহন করার জ এিগেয় গল। ১৮
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তারপের িনেজর স েদর সে েবেণর িশিবেরর পতাকা চলল;

শেদয়েূরর ছেল ইলীষরূ তােদর সনাপিত িছেলন। ১৯ সূরীশ েয়র

ছেল শলমুীেয়ল িশিমেয়ান স ানেদর বংেশর সনাপিত িছেলন। ২০

দূ েয়েলর ছেল ইলীয়াসফ গাদ স ানেদর বংেশর সনাপিত িছেলন।

২১ কহাতীেয়রা পিব ােনর উপকরণ বহন কের যা া করল। অ

লােকরা কহাতীয়েদর পেরর িশিবের পৗঁছােনার আেগ সমাগম তাঁবু

াপন করল। ২২ িনেজর স েদর সে ই িয়ম স ানেদর িশিবেরর

পতাকা চলল। অ ীহূেদর ছেল ইলীশামা তােদর সনাপিত িছেলন।

২৩ পদাহসূেরর ছেল গমলীেয়ল মনঃিশ স ানেদর বংেশর সনাপিত

িছেলন। ২৪ িগিদেয়ািনর ছেল অবীদান িব ামীন স ানেদর বংেশর

সনাপিত িছেলন। ২৫ সম িশিবেরর িপছু িপছু িনেজর সে র

সে দান স ানেদর িশিবেরর পতাকা চলল। অ ীশ েয়র ছেল

অহীেয়ষর তােদর সনাপিত িছেলন। ২৬অ েণর ছেল পগীেয়ল

আেশর স ানেদর বংেশর সনাপিত িছেলন। ২৭ ঐনেনর ছেল

অহীরঃ ন ািল স ানেদর বংেশর সনাপিত িছেলন। ২৮ ই ােয়ল

স ানরা এই ভােব যা া করত। ২৯ মািশ তাঁর র িমিদেয়ানীয়

েয়েলর ছেল হাববেক বলেলন, “সদা ভু আমােদরেক য ান

িদেত িত া কেরেছন, আমরা স ােন যা া করিছ, তুিমওআমােদর

সে এস, আমরা তামার ম ল করব, কারণ সদা ভু ই ােয়েলর

ম ল করার িত া কেরেছন।” ৩০ িতিন তােক বলেলন, “আিম

যাব না, আিম িনেজর দেশ ও িনেজর আ ীয়েদর কােছ যাব।” ৩১

মািশ বলেলন, “দয়া কের আমােদরেক ত াগ কােরা না, কারণ

ম াে র মেধ আমােদর িশিবর াপেনর িবষেয় তুিম জান, আর

তুিম আমােদর পথ দশক হেব। ৩২ যিদ তুিম আমােদর সে যাও,

সদা ভু আমােদর িত য ম ল করেবন, আমরা তামার িত তাই

করব।” ৩৩ তারা সদা ভুর পবত থেক িতন িদেনর র পথ চেল

গল। তােদর িব াম ান খাঁজার জ সদা ভুর িনয়ম িস ক িতন

িদেনর র পথ তােদর থেক এিগেয় গল। ৩৪ িশিবর থেক অ

জায়গায় যাবার িদেনর সদা ভুর মঘ িদেনর রেবলায় তােদর উপের
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থাকত। ৩৫আর িস েকর এিগেয় যাবার িদেনর মািশ বলেতন, “ হ

সদা ভু, ওঠ, তামার শ রা িবি হাক, যারা তামােক ঘণৃা কের

তারা তামার সামেন থেক পািলেয় যাক।” ৩৬ যখন িনয়েমর িস ক

থামেতা, মািশ বলেতন, “ হ সদা ভু, ই ােয়েলর হাজার হাজােরর

কােছ িফের এস।”

১১এখন (ই ােয়লী) লােকরা অিভেযাগকারীেদর মত সদা ভুর

কােনর কােছ খারাপ কথা বলেত লাগল; আর সদা ভু তা নেলন

ও চ রেগ গেলন; তােত তােদর মেধ সদা ভুর আ ন েল

উেঠ িশিবেরর শেষর অংশ িগেল ফলেত লাগল। ২ তখন লােকরা

মািশর কােছ কাঁদেত লাগেলন; তােত মািশ সদা ভুর কােছ াথনা

করেল সই আ ন থেম গল। ৩ তখন িতিন ঐ ােনর নাম তেবরা

[ লন] রাখেলন, কারণ সদা ভুর আ ন তােদর মেধ েলিছল।

৪তােদর মেধ থাকা িকছু িবেদশী লােকরা ই ােয়েলর স ানেদর

সােথ িশিবর করেলা। তারা ভােলা খাবার খেত চাইল। তখন ই ােয়ল

স ানরা আবার অিভেযাগ কের কাঁদেত লাগেলা এবং বলল, “ ক

আমােদরেক খাওয়ার জ মাংস দেব? ৫আমরা িমশর দেশ িবনা

পয়সায় য য মাছ খতাম, স েলা এবং শশা, খরমজু, পঁয়াজ

জাতীয় সি , পঁয়াজ ও র েনর কথা মেন পড়েছ। ৬এখন আমরা

বল; আমােদর কােছ এই মা া ছাড়া আর িকছু নই।” ৭ঐ মা া

ধিনয়া বীেজর মত ও সটা দখেত ধনুার মত িছল। ৮ লােকরা

ঘেুর ঘেুর কের তা িড়েয় জেড়া করত এবং যাঁতায় িপেষ িকংবা

হামালিদ ায় ভেঙ পানপাে িস করত ও সটা িদেয় িপেঠ তরী

করত। এটার াদ িছল অিলভ তেলর মত। ৯ রাি েত িশিবেরর

উপের িশিশর পড়েল ঐ মা া তার উপের পেড় থাকত। ১০ মািশ

লােকেদর কা া নেলন, তারা সম গা ীর মেধ িনেজেদর তাঁবরু

েবশপেথ কাঁদিছল। সদা ভুর খবু রেগ গেলন এবং মািশর

কােছও তােদর অিভেযাগ ভুল িছল। ১১ মািশ সদা ভুেক বলেলন,

“তুিম িক জ তামার দাসেক এত ক িদেয়ছ? িক জ ই বা আিম

তামার কােছ অ হ পাই িন য, তুিম এইসব লােকর ভার আমার
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উপের িদ ? ১২আিম িক এই সম লাকেক গেভ ধারণ কেরিছ?

আিম িক এেদরেক জ িদেয়িছ? সই জ তুিম এেদর পবূপু ষেদর

কােছ য দেশর িবষেয় শপথ কেরিছেল, সই দশ পয আমােক িক

‘ ধ পান করা িশ বহনকারী বাবার মত এেদরেক বেুক কের বহন

করেত বলছ?’ ১৩ এই সম লাকেক দবার জ আিম কাথায়

মাংস পাব? এরা তা আমার কােছ কঁেদ কঁেদ বলেছ, ‘আমােদরেক

মাংস দাও, আমরা খাব’। ১৪ এেতা লােকর ভার একা স করা

আমার অস ব; কারণ সটা আমার জ অিতির । ১৫ তুিম যিদ

আমার িত এরকম ব বহার কর, তেব অ েরাধ কির, আিম তামার

কােছ যিদ অ হ পেয় থািক, তেব আমােক মের ফল এবং আমার

দশা সিরেয় নাও।” ১৬ তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম

যােদরেক লােকেদর াচীন ও শাসনক া বেল জান, ই ােয়েলর

এমন স র জন াচীন লাকেক আমার কােছ িনেয় এস; তােদরেক

সমাগম তাঁবরু কােছ আন; তারা তামার সে সখােন দাঁড়ােব। ১৭

পের আিম সখােন নেম তামার সে কথা বলব এবং তামার উপের

য আ া অিধ ান কেরন, তার িকছুটা অংশ িনেয় তােদর উপের দব,

তােত তুিম যন একা লাকেদর ভার বহন না কর, এই জ তারাও

তামার সে লাকেদর ভার বহন করেব। ১৮আর তুিম লাকেদরেক

বল, ‘ তামরা কালেকর জ িনেজেদর পিব কর,’ মাংস খেত পােব;

কারণ তামরা সদা ভুর কােছ কঁেদ বেলছ, ‘আমােদরেক মাংস

খেত ক দেব? বরং িমশর দশই আমােদর ভােলা িছল’।” অতএব

সদা ভু তামােদরেক মাংস দেবন, তামরা খােব। ১৯একিদন িক

িদন িক পাঁচিদন িক দশিদন িক িড়িদন তা খােব, ২০এমন নয়;

স ণূ এক মাস পয , যতিদন তা তামােদর নাক থেক বর না হয়

ও তামরা সটা ঘণৃা না কর, ততিদন খােব; কারণ তামরা তামােদর

মেধ থাকা সদা ভুেক অ া কেরছ এবং তাঁর কােছ কঁেদ কঁেদ

এই কথা বেলছ, আমরা কন িমশর থেক বিরেয় এেসিছ? ২১

তখন মািশ বলেলন, “আিম য লােকেদর মেধ আিছ, তারা ছয়

ল জন; আর তুিম বলছ, ‘আিম স ণূ একমাস তােদরেক খাবার
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মাংস দব’। ২২তােদর স ু করার জ িক ভড়ার পাল ও গ র

পাল মারেত হেব? না তােদর স ু করার জ সমেু র সম মাছ

ধরেত হেব?” ২৩ সদা ভু মািশেক বলেলন, “আমার হাত িক ছাট?

আমার বাক সিত হয় িক না, তা তুিম এখন দখেব।” ২৪ মািশ

বাইের িগেয় সদা ভুর বাক লােকেদরেক বলেলন এবং লােকেদর

াচীনেদর মেধ থেক স র জনেক জেড়া কের তাঁবরু চারপােশ

উপি ত করেলন। ২৫ সদা ভু মেঘ নেম এেস তাঁর সে কথা

বলেলন এবং য আ া তাঁর উপের িছেলন, তাঁর িকছুটা অংশ িনেয়

সই স র জন াচীেনর উপের িদেলন; তােত আ া তাঁেদর উপের

অিধ ান করেল তাঁরা ভাববাণী চার করেলন, িক ু সই িদন ছাড়া

পের আর করেলন না। ২৬ িক ু িশিবেরর মেধ ইিট লাক বািক

িছেলন, এক জেনর নাম ইলদদ, আর এক জেনর নাম মদদ। আ া

তােদর উপের এেলন। তাঁেদর নাম ঐ লখা লােকেদর মেধ িছল,

িক ু বাইের তাঁবরু কােছ যান িন। তবওু তাঁরা িশিবেরর মেধ ভাববাণী

চার করেত লাগেলন। ২৭ তােত এক যবুক দৗেড় িগেয় মািশেক

বলল, “ইলদদ ও মদদ িশিবের ভাববাণী চার করেছ।” ২৮ তখন

নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ, মািশর পিরচারক, িযিন তাঁর একজন মেনানীত

লাক, িতিন বলেলন, “ হ আমার ভু মািশ, তােদরেক বারণ ক ন।”

২৯ মািশ তােদরেক বলেলন, “তুিম িক আমার ওপর ঈষা করছ?

সদা ভুর যাবতীয় জা ভাববাদী হাক ও সদা ভু তােদর উপের তাঁর

আ া িদন।” ৩০ পের মািশ ও ই ােয়েলর াচীেনরা িশিবের িফের

গেলন। ৩১ তখন সদা ভুর কাছ থেক বায়ু এেস সমু থেক ভা ই

পািখ এেন িশিবেরর উপের ফলল; িশিবেরর চািরিদেক একপােশ

এক িদেনর র পথ, ওপােশ এক িদেনর র পথ পয ফলল, স িল

ভূিমর উপের হাত উঁচু হেয় রইল। ৩২আর লােকরা সই সম

িদন রাত ও পেরর িদন সম িদন উেঠ ভা ই পািখ সং হ করল;

তােদর মেধ কউ দশ হামেরর কম জেড়া করল না; পের িনেজেদর

জ িশিবেরর চািরিদেক তা ছিড়েয় রাখল। ৩৩ যখন মাংস তােদর

দাঁেতর মেধ িছল, যখন তারা এটা িচবাি ল, সদা ভু তােদর উপর
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খবু রেগ গেলন। িতিন লােকেদরেক ভারী মহামারী িদেয় আঘাত

করেলন। ৩৪আর সই ান িকে াৎ‐হ াবা [ লােভর কবর] নােম

পিরিচত হল, কারণ সই ােন তারা লাভীেদরেক কবর িদল। ৩৫

িকে াৎ‐হ াবা থেক লােকরা হৎেসেরােত যা া করল এবং তারা

হৎেসেরােত থাকেলা।

১২ মািশ য শীয়া ীেক িবেয় কেরিছেলন, তাঁর জ মিরয়ম ও

হােরাণ মািশর িবপরীেত কথা বলেত লাগেলন, কারণ িতিন এক

শীয়া ীেক িবেয় কেরিছেলন। ২ তাঁরা বলেলন, “সদা ভু িক ধু

মািশর সে কথা বেলেছন? আমােদর সে িক বেলন িন?” আর এ

কথা সদা ভু নেলন। ৩ পিৃথবীর সম মা ষেদর মেধ থেক মািশ

লাকিট অেনক বিশ ন িছেলন। ৪ সদা ভু হঠাৎ মািশ, হােরাণ ও

মিরয়মেক বলেলন, “ তামরা িতনজন বিরেয় সমাগম তাঁবরু কােছ

এস।” তাঁরা িতনজন বিরেয় আসেলন। ৫ তখন ভু মঘ ে নেম

তাঁবরু েবশপেথ দাঁড়ােলন এবং হােরাণ ও মিরয়মেক ডাকেলন;

তােত তাঁরা উভেয় বিরেয় আসেলন। ৬ িতিন বলেলন, “ তামরা

আমার কথা শােনা; তামােদর মেধ যিদ কউ ভাববাদী হয়, তেব

আিম সদা ভু তার কােছ কান দশেনর মাধ েম িনেজর পিরচয় দব,

ে তার সে কথা বলব। ৭আমার দাস মািশ সরকম নয়, স

আমার সম গেৃহর মেধ িব । ৮তার সে আিম মেুখামিুখ হেয়

কথা বিল, দশন িকংবা রহেস র মাধ েম নয়, স আমার আকার

দেখ। অতএব আমার দােসর িব ে , মািশর িব ে , কথা বলেত

তামরা কন ভয় পেল না?” ৯ ফেল তােদর িত সদা ভু চ

রেগ গেলন ও িতিন তােদর ছেড় চেল গেলন। ১০তাঁবরু উপর

থেক মঘ সের গল; মিরয়েমর িহেমর মত হেয়েছ। যখন হােরাণ

মিরয়েমর িদেক মখু ফরােলন, দখেলন, িতিন া। ১১ হােরাণ

মািশেক বলেলন, “হায়, আমার ভু, অ েরাধ কির, পােপর ফল

আমােদরেক দেবন না, এই িবষেয় আমরা বাকার মত কাজ কেরিছ

এবং আমরা পাপ কেরিছ। ১২ মােয়র গভ থেক বেরােনার িদন যার

মাংস অেধক ন , সই রকম মেৃতর মত এ যন না হয়।” ১৩ তরাং,
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মািশ সদা ভুর কােছ কঁেদ বলেলন, “ হ ঈ র, অ েরাধ কির, এেক

কর।” ১৪ সদা ভু মািশেক বলেলন, “যিদ এর বাবা এর মেুখ

থথুু িদত, তাহেল এ িক সাত িদন লি ত থাকত না? এ সাত িদন

পয িশিবেরর বাইের আটেক থা ক; তারপের পনুরায় তােক িভতের

আনা হেব।” ১৫ তােত মিরয়ম সাত িদন িশিবেরর বাইের আটেক

থাকেলন এবং যতিদন মিরয়ম িভতের না আসেলন, ততিদন লােকরা

যা া করল না। ১৬ পের লােকরা হৎেসেরাৎ থেক যা া কের পারণ

ম াে িশিবর াপন করল।

১৩তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “আিম ই ােয়ল স ানেদর

য কনান দশ দব, তুিম সটা পরী া করার জ কেয়ক জন

ব ি েক পাঠাও। তােদর পবূপু ষেদর েত ক বংেশর মেধ থেক

একজন কের লাক পাঠাও। েত ক ব ি তােদর মেধ শাসনক া

হেব।” ৩ সদা ভুর আেদশ অ সাের মািশ পারণ ম ভূিম থেক

তােদরেক পাঠােলন। তাঁরা সবাই ই ােয়ল স ানেদর শাসনক া

িছেলন। ৪ তােদর নাম হল: েবণ বংেশর মেধ সূ েরর ছেল শ য়ূ;

৫ িশিমেয়ান বংেশর মেধ হািরর ছেল শাফট; ৬ িযহূদা বংেশর মেধ

িযফুি র ছেল কােলব; ৭ ইষাখর বংেশর মেধ যােষেফর ছেল

িযগাল; ৮ ই িয়ম বংেশর মেধ নেূনর ছেল হােশয়; ৯ িব ামীন

বংেশর মেধ রাফূর ছেল পি ; ১০ সবলূনূ বংেশর মেধ সািদর

ছেল গ ীেয়ল; ১১ যােষফ বংেশর অথাৎ মনঃিশ বংেশর মেধ

সূিষর ছেল গি ; ১২ দান বংেশর মেধ গমি র ছেল অ ীেয়ল; ১৩

আেশর বংেশর মেধ মীখােয়েলর ছেল সথরু; ১৪ ন ািল বংেশর

মেধ বি র ছেল নি ; ১৫ গাদ বংেশর মেধ মািখর ছেল গূ েয়ল।

১৬ মািশ যােদরেক দশ পরী া করেত পাঠােলন, এই িল সই

লােকেদর নাম। আর মািশ নেূনর ছেল হােশেয়র নাম িযেহাশয়ূ

রাখেলন। ১৭ কনান দশ পরী া করেত পাঠাবার িদেনর মািশ

তােদরেক বলেলন, নেগভ থেক চেল যাও এবং পাহাড়ী অ েল

িগেয় ওঠ। ১৮ িগেয় দখ, স দশ কমন ও সখােন বসবাসকারী

লােকরা বলবান িক বল, অ িক অেনক ১৯এবং তারা য দেশ
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বাস কের স দশ কমন, ভাল িক ম ? য সব শহের বাস কের,

স িল িক রকম? তারা িক িশিবর পছ কের নািক শি শালী

শহর? ২০ সখানকার জিম কমন দখ, ফসল চােষর জ উবর

িকনা এবং সখােন গাছ আেছ িক না। আর তামরা সাহসী হও এবং

সই দেশর িকছু ফল সে কের এেনা। তখন থম আ ুর পাকার

িদন িছল। ২১ তাঁরা যা া কের সীন ম ভূিম থেক লব‐হমােতর

কােছ রেহাব পয সম দশ পরী া করেলন। ২২ তাঁরা নেগভ

থেক চেল িগেয় িহে ােণ উপি ত হেলন। সখােন অহীমান, শশয়

ও ত য়, অনােকর এই িতন স ান িছল। িমশেরর সায়েনর গেড়

উঠার সাত বছর আেগ িহে াণ গেড় ওেঠ। ২৩ যখন তাঁরা ইে াল

উপত কােত পৗঁছােলন, তাঁরা সখােন এক গাছা আ ুেরর একিট

শাখা কাটেলন। তাঁরা সটা একিট লািঠেত কের জন বহন করেলন।

তাঁরা কতক িল ডািলম ও ডুমরুফলও সে কের আনেলন। ২৪

ই ােয়ল স ােনরা ঐখােন সই আ ুেরর গাছা কেটিছেলন, তাই

সই উপত কা ইে াল [থলয়ুা] নােম পিরিচত হল। ২৫তাঁরা দশ

পরী া কের চি শ িদেনর র পর িফের আসেলন। ২৬ পের তাঁরা

এেস পারণ ম াে র কােদশ নামক ােন মািশর ও হােরােণর

এবং ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীর কােছ উপি ত হেয় তােদরেক

ও সম ম লীেক সংবাদ িদেলন এবং সই দেশর ফল তােদরেক

দখােলন। ২৭ তাঁরা মািশেক বলেলন, “আপিন আমােদরেক য

দেশ পািঠেয় িছেলন, আমরা সখােন িগেয়িছলাম; দশিটেত সিত ই

ধ ও মধু বািহত হয়; আর এই দখনু, তার ফল। ২৮ যাই হাক,

সখানকার লােকরা যারা তােদর বািড় তরী কের, তারা বলবান ও

সখানকার শহর িল দওয়ােল ঘরা ও খবু বড়। সখােন আমরা

অনােকর স ানেদরেকও দেখিছ। ২৯ নেগেভ অমােলকরা বাস

কের। পাহাড়ী অ েল িহ ীয়, িযবষূীয় ও ইেমারীেয়রা বাস কের। মহা

সমেু র কােছ ও য েনর তীের কনানীেয়রা বাস কের।” ৩০তখন

কােলব মািশর সা ােৎ লাকেদরেক উৎসাহ করার জ বলেলন,

“এস, আমরা এেকবাের উেঠ িগেয় দশ অিধকার কির; কারণ আমরা
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সটা জয় করেত সমথ।” ৩১ িক ু য ব ি রা তাঁর সে িগেয়িছেলন,

তাঁরা বলেলন, “আমরা সই লাকেদর িব ে যেত সমথ নই, কারণ

আমােদর থেক তারা বলবান।” ৩২ এই ভােব তারা য দশ পরী া

করেত িগেয়িছেলন, ই ােয়ল স ানেদর সা ােৎ সই দেশর স ে

িন ৎসাহ কের বলেলন, “আমরা য দশ পরী া করেত ােন ােন

িগেয়িছলাম, স দশ তার অিধবাসীেদরেক াস কের এবং তার মেধ

আমরা যত লাকেক দেখিছ, তারা সবাই অেনক বিশ উ তার। ৩৩

সখােন আমরা নিফিলমেক দখলাম‐অনােকর স ান নিফিলেমর

থেক এেসেছ। তােদরেক দেখ আমরা িনেজেদর চােখ ফিড়ে র

মত এবং তােদর চােখও সই রকম হলাম।”

১৪ সই রাি েত সম ম লী খবু িচৎকার করল এবং কাঁদেলা। ২

ই ােয়ল স ানরা সবাই মািশ ও হােরােণর িবপরীেত সমােলাচনা

করল। সম ম লী তােদরেক বলল, “হায় হায়, আমরা কন এই

ম াে র চেয় িমশর দেশ মারা যাই িন? ৩ সদা ভু আমােদরেক

তেরায়াল িদেয় হত া করেত এ দেশ কন আনেলন? আমােদর

ী ও বালকরা তা িবন হেব। িমশের িফের যাওয়া িক আমােদর

জ ভাল নয়?” ৪তারা পর র বলাবিল করল, “এস, আমরা অ

এক জনেক শাসনক া কের িমশের িফের যাই।” ৫ তােত মািশ ও

হােরাণ ই ােয়ল স ানেদর ম লীর সম সমােজর সামেন উপড়ু

হেয় পড়েলন। ৬ যারা দশ পরী া কের এেসিছেলন, তােদর মেধ

নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ ও িযফূি র ছেল কােলব িনেজেদর পাশাক

িছঁড়েলন। ৭ তাঁরা ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীেক বলেলন,

“আমরা য দশ পরী া করেত িগেয়িছলাম, সিট খবু ভােলা দশ। ৮

সদা ভু যিদ আমােদর িত স ু হন, তেব িতিন আমােদরেক সই

দেশ েবশ করােবন ও সই ধ ও মধু বািহত দশ আমােদরেক

দেবন। ৯ িক ু তামরা সদা ভুর িব ে যও না ও স দেশর

লােকেদরেক ভয় কােরা না। কারণ তােদর খাবােরর মতই সহেজ

াস করব। তােদর আ য় তােদর উপর থেক সিরেয় নওয়া হেব,

কারণ সদা ভু আমােদর সে সে আেছন। তােদরেক ভয় কােরা
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না।” ১০ িক ু সম ম লী সই জনেক পাথেরর আঘােত হত া

করেত বলল। তখন সমাগম তাঁবেুত সম ই ােয়েলর লােকেদর

মেধ সদা ভুর মিহমা কািশত হল। ১১ সদা ভু মািশেক বলেলন,

“এই লােকরা আর কতকাল আমােক অব া করেব? আিম এেদর

মেধ যসব িচ কাজ কেরিছ, তা দেখও এরা কতকাল আমার িত

িব াস করেত ব থ থাকেব? ১২আিম মহামারী িদেয় এেদরেক আঘাত

করব, এেদরেক অিধকার থেক বি ত করব এবং তামােকই এেদর

থেক বড় ও শি শালী জািত করব।” ১৩ তােত মািশ সদা ভুেক

বলেলন, “ সটা করেল িমশরীেয়রা তা নেব, কারণ তােদরই মেধ

থেক তুিম িনেজর শি িদেয় এই লােকেদরেক এেনছ। ১৪ তারা

এই দশবাসী লােকেদরও এটা বলেব। তারা েনেছ য, তুিম,

সদা ভু এই লােকেদর সে থাক, কারণ তুিম, সদা ভু মেুখামখুী

দশন দাও, আর তামার মঘ এেদর উপের অব ান করেছ এবং তুিম

িদেনর র বলা মঘ ে ও রােত অি ে থেক এেদর আেগ আেগ

যা । ১৫এখন যিদ তুিম এই লােকেদরেক একিট ব ি র মত হত া

কর, তেব ঐ য জািতরা তামার নাম েনেছ, তারা বলেব, ১৬

‘সদা ভু এই লােকেদরেক য দশ িদেত শপথ কেরিছেলন, সই

দেশ তােদরেক িদেত পােরনিন; এই জ ম াে তােদরেক হত া

করেলন’। ১৭এখন, আিম তামার কােছ অ েরাধ কির, তামার মহান

শি ব বহার কর। যমন তুিম বেলছ, ১৮ ‘সদা ভু ােধ ধীর ও

দয়ােত মহান এবং অধে র ও অপরােধর মাকারী, তবওু অবশ ই

পােপর শাি দন, িতিন ততৃীয় ও চতুথ পু ষ পয স ানেদর উপের

পবূপু েষর অপরােধর শাি দন’। ১৯অ েরাধ কির, তামার দয়ার

মহ অ সাের এবং িমশর দশ থেক এ পয এই লােকেদরেক

যমন মা কর, সইমত এই লােকেদর অপরাধ মা কর।” ২০

তখন সদা ভু বলেলন, “ তামার বাক অ সাের আিম মা করলাম।

২১ সিত ই আিম জীব এবং সম পিৃথবী সদা ভুর মিহমায় পিরপণূ

হেব, ২২ তাই যত লাক আমার মিহমা এবং িমশের ও ম াে করা

আমার সম িচ কাজ দেখেছ, তবওু এই দশ বার আমার পরী া
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কেরেছ ও আমার কথা শােনিন; ২৩আিম তােদর পবূপু ষেদর

কােছ য দেশর িবষেয় শপথ কেরিছ, তারা সই দশ দখেত পােব

না; যারা আমােক অব া কেরেছ, তােদর মেধ কউই তা দখেত

পােব না। ২৪ িক ু আমার দাস কােলেবর অ ের অ আ া িছল

এবং স স ণূভােব আমার অ গত হেয় চেলেছ, এই জ স য

দেশ িগেয়িছল, স দেশ আিম তােক েবশ করাব ও তার বংশ

সটা অিধকার করেব। ২৫ (অমােলকীেয়রা ও কনানীেয়রা উপত কায়

বাস করেছ।) কাল তামরা িফের সূফসাগেরর পথ িদেয় ম াে

যাও।” ২৬ সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২৭ “আমার িব ে

ম ম লীর আিম আর কতকাল স করব যারা আমার সমােলাচনা

কের? ই ােয়ল স ানরা আমার িব ে য য অিভেযাগ কের, তা

আিম েনিছ। ২৮ তুিম তােদরেক বল, ‘সদা ভু বেলন, আিম জীব ,

আমার কােনর কােছ তামরা যা বেলছ, তাই আিম তামােদর িত

করব; ২৯এই ম াে তামােদর মতৃেদহ পেড় থাকেব; তামােদর

স ণূ সংখ া অ সাের গণনা করা িড় বছর ও তার থেক বয়সী

তামরা য সম লাক আমার িবপরীেত বচসা কেরছ, ৩০আিম

তামােদরেক য দেশ বাস করাব বেল হাত তুেলিছলাম, সই দেশ

তামরা েবশ করেব না, ধু িযফূি র ছেল কােলব ও নেূনর ছেল

িযেহাশয়ূ েবশ করেব। ৩১ িক ু তামরা তামােদর য বালকেদর

িবষেয় বেলিছেল, তারা িবন হেব, তােদরেক আিম সখােন েবশ

করাব ও তামরা য দশ অ া কেরছ, তারা তার পিরচয় পােব। ৩২

িক ু তামােদর মতৃেদহ এই ম াে পেড় থাকেব। ৩৩ তামােদর

স ানরা চি শ বছর এই ম াে প চরােব এবং এই ম াে

তামােদর মতৃেদেহর সংখ া য পয স ণূ না হয়, স পয তারা

তামােদর ব িভচােরর ফল ভাগ করেব। ৩৪ তামরা য চি শ িদন

দশ পরী া কেরছ, সই িদেনর র সংখ া অ সাের চি শ বছর, এক

এক িদেনর র জ এক এক বছর, তামরা তামােদর অপরাধ বহন

করেব, আর আমার শ তা কমন, তা তামরা জানেব’। ৩৫আিম,

সদা ভু, বেলিছ, আমার িবপরীেত চ া কারী এই সম ম ম লীর
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িত আিম এইসব অবশ ই করব; এই ম াে তারা শষ হেব,

এখােনই তারা মারা যােব।” ৩৬আর দশ পরী া করেত মািশ য

লােকেদরেক পািঠেয়িছেলন, যারা িফের এেস ঐ দেশর বদনাম কের

তার িব ে সম ম লীেক িদেয় অিভেযাগ কিরেয়িছল, ৩৭ দেশর

বদনামকারী সই ব ি রা সদা ভুর সামেন মহামারীেত মারা গল।

৩৮ য ব ি রা পরী া করেত িগেয়িছল, তােদর মেধ ধু নেূনর

ছেল িযেহাশয়ূ ও িযফূি র ছেল কােলব জীিবত থাকেলন। ৩৯ যখন

মািশ সম ই ােয়ল স ানেক সই কথা বলেলন, লােকরা খবু শাক

করল। ৪০ তারা ভাের উেঠ পবেতর চূড়ায় উঠেত উদ ত হেয় বলল,

“ দখ, আমরা এখােন, সদা ভু য ােনর কথা বেলেছন, আমরা সই

ােন যাই, কারণ আমরা পাপ কেরিছ।” ৪১ িক ু মািশ বলেলন,

“এখন সদা ভুর আেদশ কন অমা করছ? তামরা সফল হেব না।

৪২ তামরা যও না, কারণ সদা ভু তামােদর মেধ নই, তাই গেল

তামরা শ েদর কােছ পরািজত হেব। ৪৩কারণ অমােলকীেয়রা ও

কনানীেয়রা স ােন তামােদর সামেন আেছ; তামরা তেরায়ােলর

আঘােত মারা যােব, কারণ তামরা সদা ভুর অ সরণ করা থেক িপছু

িফেরছ, তাই সদা ভু তামােদর সে থাকেবন না।” ৪৪ িক ু তারা

ঃসাহসী হেয় পবেতর চূড়ায় উঠেত লাগল; িক ু সদা ভুর সা ‐

িস ক ও মািশ িশিবর ত াগ করেলন না। ৪৫তখন ঐ পবতবাসী

অমােলকীেয়রা ও কনানীেয়রা নেম এেস তােদরেক আঘাত করল ও

হমা পয তােদরেক তািড়েয় িদল।

১৫আর সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম ই ােয়ল স ানেদর

বল, ২ তােদরেক বল, ‘আিম তামােদরেক য দশ দব, তামােদর

সই দেশ েবশ করার পর ৩ যখন হয়েতা হামবলী িকংবা মানত

পণূ করার জ িকংবা ই াদ নেবেদ র জ িকংবা তামােদর

িনধািরত পেব গ ভড়ার পাল থেক সদা ভুর উে েশ িমি

গে র জ তামরা আ েন কােনা নেবদ তরী কর; ৪ তখন

উপহার উৎসগকারী ব ি সদা ভুর উে েশ এক িহেনর চার ভােগর

এক অংশ তেল মশােনা সূিজর এক ঐফার দশ ভােগর এক অংশ
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ভ নেবদ আনেব এবং তুিম হামবিলর সে , েত কিট ভড়ার

বা ার জ , ৫ পয় নেবদ িহসােব এক িহেনর চার ভােগর এক

অংশ আ ুর রস ত করেব। ৬ যিদ তুিম একিট ভড়া উৎসগ কর,

তুিম অবশ ই ভ নেবদ িহসােব এক িহেনর িতন ভােগর এক

ভােগর সে তল মশােনা সূ সূিজর এক ঐফার ই দশ ভােগর

এক ভাগ ত করেব। ৭ পয় নেবেদ র জ আ ুর রেসর এক

িহেনর িতন ভােগর এক ভাগ উৎসগ করেব। এটা সদা ভুর উে েশ

িমি গ দেব। ৮ যখন তুিম সদা ভুর উে েশ হামবিলর জ

বা মানত পরূেণর বিলদােনর জ , িকংবা ম লাথক বিলর জ ষাঁড়

উৎসগ করেব, ৯ তখন ষাঁেড়র সে অেধক িহন তেল মশােনা

[এক ঐফার] িতনিট ভ নেবদ িহসােব দশ ভােগর এক ভাগ

কের সূিজ আনেব। ১০ পয় নেবেদ র জ সদা ভুর উে েশ

িমি গে র জ আ েন উৎসগ করা উপহােরর জ অেধক িহন

পিরমােপর আ ুর রস আনেব। ১১এক একিট ষাঁড়, ভড়া, ভড়ার

বা া ও ছাগেলর বা ার জ এইরকম করেত হেব। ১২ তামরা

যত প উৎসগ করেব, তােদর সংখ া অ সাের েত েকর জ

এইরকম করেব। ১৩ ই ােয়েল জ ােনা সম লাক যখন সদা ভুর

উে েশ গি যু আ েন উৎসগ করা উপহার িনেবদন করার

িদেনর এই িনয়ম অ সাের এইসব িকছু ত করেব। ১৪ যিদ

তামােদর মেধ বসবাসকারী কান িবেদশী িকংবা তামােদর মেধ

তামােদর বংশপর রা অ সাের বাসকারী কান ব ি যিদ সদা ভুর

উে েশ িমি গ যু আ েন উৎসগ উপহার িনেবদন করেত চায়,

তেব তামরা যরকম, সও স রকম করেব। ১৫ সম গা ী এবং

তামােদর মেধ বসবাসকারী িবেদশী লাক, উভেয়র জ তামােদর

বংশপর রা অ সাের একই রকম িচর ায়ী ব ব া হেব। সদা ভুর

কােছ তামরা ও তামােদর মেধ বসবাসকারী িবেদশীেয়রা, উভেয়ই

সমান। ১৬ তামােদর ও তামােদর মেধ বসবাসকারী িবেদশীয়েদর

জ একই ব ব া ও আেদশ হেব’।” ১৭আবার সদা ভু মািশেক

বলেলন, ১৮ তুিম ই ােয়ল স ানেদর বল, তােদরেক বল, আিম
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তামােদরেক য দেশ িনেয় যাি , স দেশ েবশ করার পর ১৯

তামরা সই দেশর খাদ খাবার িদন সদা ভুর উে েশ উপহার

উৎসগ করেব এবং আমার সামেন উপি ত করেব। ২০ তামরা

উে ালনীয় উপহােরর জ তামােদর ছানা ময়দার থম অংশ

িহসােব একিট িপেঠ িনেবদন করেব; যমন খামােরর উে ালনীয়

উপহার উে ালন কের থাক, এটাও সই রকম করেব। ২১ তামরা

বংশপর রা অ সাের তামােদর ছানা ময়দার থম অংশ থেক

সদা ভুর উে েশ উে ালনীয় উপহার িনেবদন করেব। ২২আর

তামরা যিদ অিন াকৃতভােব পাপ কর, মািশর কােছ আিম যসব

আেদশ িদেয়িছ, সই সব যিদ পালন না কর, ২৩আিম য িদেনর

তামােদরেক আেদশ িদেয়িছ, তখন থেক তামােদর বংশপর রার

জ আিম মািশর হােত তামােদরেক আেদশ দওয়া কেরিছ।

২৪ যিদ ম লীর অজাে অিন াকৃতভােব পাপ হেয় থােক, তেব সম

ম লী সদা ভুর উে েশ িমি গ যু হামবিলর জ একিট

ষাঁড় উৎসগ করেব। িনয়ম অ সাের তার সে ভ ও পয় নেবদ

এবং পাপাথক বিলর জ একিট পু ষ ছাগল উৎসগ করেব। ২৫

যাজক ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীর জ ায়ি করেব।

তােত তােদরেক মা করা হেব, কারণ তােদর পাপ অিন াকৃতভােব

হেয়েছ। তারা সই তােদর সই আ েন উৎসগ করা উপহার আমার

কােছ আনল। তারা আমার সামেন পাপাথক বিল আনল। ২৬

তােত ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীেক ও তােদর মেধ বসবাসী

িবেদশীেদরেক মা করা হেব; কারণ সব লাক অিন াকৃতভােব

ঐ কাজ করল। ২৭ যিদ কান ব ি অিন াকৃতভােব পাপ কের,

তেব স পাপাথক বিল িহসােব এক বছেরর একিট মেয় ছাগল

আনেব। ২৮ যাজক সদা ভুর সামেন ওই ব ি র জ ায়ি

করেব য অিন াকৃতভােব পাপ কেরেছ। তার ায়ি হেল তার

পাপ মা হেব। ২৯ ই ােয়ল স ানরা হাক, িকংবা তােদর মেধ

বসবাসী িবেদশী হাক, তামােদর জ অিন াকৃত পােপর একই

ব ব া হেব। ৩০ িক ু য ব ি কােনা রকম পাপ কের, েদশী
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বা িবেদশী, স আমার িন া কের; সই ব ি িনেজর লােকেদর

মেধ থেক উি হেব। ৩১কারণ স আমার বাক অব া করল ও

আমার আেদশ অমা করল; সই ব ি পেুরাপিুর উি হেব, তার

অপরাধ তারই উপের পড়েব। ৩২ ই ােয়ল স ানরা যখন ম াে

িছল, তখন িব ামিদেনর এক জনেক কাঠ েড়ােত দখল। ৩৩

যারা তােক কাঠ েড়ােত দেখিছল, তারা মািশ, হােরাণ ও সম

ম লীর কােছ তােক আনল। ৩৪তারা তােক আটেক রাখল; কারণ

তার িত িক করা উিচত, সটা বলা হয়িন। ৩৫ তখন সদা ভু

মািশেক বলেলন, “ সই ব ি র অবশ ই াণদ হেব; সম ম লী

তােক িশিবেরর বাইের পাথর িদেয় আঘাত কের হত া করেব।” ৩৬

তরাং মািশর িত সদা ভুর আেদশ অ সাের সম ম লী তােক

িশিবেরর বাইের িনেয় িগেয় পাথর িদেয় আঘাত করল; তােত স মারা

গল। ৩৭ সদা ভু মািশেক আবার বলেলন, ৩৮ “তুিম ই ােয়ল

স ানেদর বল, তােদরেক বল, ‘তারা বংশপর রা অ সাের তােদর

পাশােকর িকনারায় আঁচল রাখেব ও িকনারার আঁচেল নীল েতা

ঝুিলেয় রাখেব। ৩৯ তামােদর জ সইআঁচল থাকেব, যন তা দেখ

তামরা সদা ভুর সম আেদশ রণ কের পালন কর এবং িনেজেদর

য দয় ও চােখর অ করেণ তামরা ব িভচারী হয়, তমন আর না

কেরা; ৪০ যন আমার সম আেদশ মেন কর ও পালন কর এবং

তামার ঈ েরর উে েশ পিব হও। ৪১আিম সদা ভু তামােদর

ঈ র; আিম তামােদর ঈ র হবার জ তামােদরেক িমশর দশ

থেক বর কের এেনিছ; আিম সদা ভু তামােদর ঈ র’।”

১৬ লিবর স ান কহাৎ, তাঁর স ান িয হর, সই িয হেরর স ান

য কারহ, স এবং েবণ স ানেদর মেধ ইলীয়ােবর ছেল দাথন

ও অবীরাম এবং পলেতর ছেল ওন দল বাঁধেলা; ২আর ই ােয়ল

স ানেদর েশা প াশ জেনর সে মািশর সামেন উঠল; এরা

ম লীর শাসনক া, সমােজ ভােলা ভােব পিরিচত ও িবখ াত লাক

িছল। ৩ তারা মািশ ও হােরােণর িব ে জেড়া হেয় তাঁেদরেক

বলল, “ তামরা বড়ই অিভমানী; কারণ সম ম লীর েত ক জনই
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পিব এবং সদা ভু তাহােদর মেধ আেছন; তেব তামরা কন

সদা ভুর সমােজর উপের িনেজেদরেক উ ত করছ?” ৪ তখন মািশ

তা েন উপড়ু হেয় পড়েলন। ৫ িতিন কারহেক ও তার দেলর

সবাইেক বলেলন, “ ক সদা ভুর লাক ও ক পিব , কােক িতিন

িনেজর কাছাকািছ রােখন, তা সদা ভু সকােল জানােবন; িতিন যােক

মেনানীত করেবন, তােকই িনেজর কাছাকািছ রাখেবন। ৬ হ কারহ

ও কারেহর দেলর সকেল, এক কাজ কর; তামরা ধু িচ নাও ৭

এবং তােত আ ন িদেয় কাল সদা ভুর সামেন তার উপের ধপূ দাও;

তােত সদা ভু যােক মেনানীত করেবন, সই ব ি পিব হেব;

হ লিবর স ানরা, তামরা বড়ই অিভমানী।” ৮ মািশ কারহেক

আবার বলেলন, “ হ লিবর স ানরা, অ েরাধ কির, আমার কথা

শােনা। ৯এটা িক তামােদর কােছ খবু ছাট িবষয় য, ই ােয়েলর

ঈ র তামােদরেক ই ােয়ল ম লী থেক আলাদা কের সদা ভুর

সমাগম তাঁবরু সবা কাজ করার জ ও ম লীর সামেন দাঁিড়েয় তাঁর

পিরচয া করার জ িনেজর কাছাকািছ এেনেছন? ১০ িতিন তামােক

ও তামার সে তামার সম ভাইেক অথাৎ লিবর স ানেদর িনেজর

কাছাকািছ এেনেছন, তামরা িক যাজক হওয়ারও চ া করছ? ১১

তার জ তুিম ও তামার সম দল সদা ভুরই িব ে জেড়া হেয়ছ;

আর হােরাণ ক য, তামরা তার িব ে অিভেযাগ কর?” ১২ তখন

মািশ ইলীয়ােবর ছেল দাথন ও অবীরামেক ডাকেত লাক পাঠােলন,

িক ু তারা বলল, “আমরা যাব না। ১৩এটা িক খবু ছাট িবষয় য,

তুিম আমােদরেক ম াে মারবার জ ধ মধু বািহত দশ থেক

এেনছ? তুিম িক আমােদর উপের কতৃ ও করেব? ১৪আর, তুিম তা

আমােদরেক ধ মধু বািহত দেশ আন িন, ভূিম ও আ ুর েতর

অিধকারও দাও িন। তুিম িক িমথ া িত া কের আমােদর অ

করেত চাও? আমরা যাব না।” ১৫ মািশ খবু রেগ িগেয় সদা ভুেক

বলেলন, “ওেদর নেবদ হণ কােরা না; আিম ওেদর থেক একিট

গাধাও িনই িন এবং আিম তােদর িহংসা কির িন।” ১৬ তখন মািশ

কারহেক বলেলন, “তুিম ও তামার দেলর সবাই, তামরা কাল
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হােরােণর সে সদা ভুর সামেন উপি ত হেব। ১৭ েত ক জন

ধু িচ িনেয় তার উপের ধপূ িদেয় সদা ভুর সামেন িনেজেদর ধু িচ

আনেব; েশা প াশিট ধু িচ িনেয় আসেব। তুিম ও হােরাণ িনেজেদর

ধু িচ আনেব।” ১৮ তরাং তারা েত েক িনেজেদর ধু িচ িনেয় তার

মেধ আ ন রেখ ধপূ িদেয় মািশ ও হােরােণর সে সমাগম তাঁবরু

েবশপেথ দাঁড়াল। ১৯ কারহ সমাগম তাঁবরু েবশপেথ মািশ

ও হােরােণর িব ে সম ম লীেক জেড়া করল। তখন সদা ভুর

মিহমা সম ম লীেত কািশত হল। ২০তখন সদা ভু মািশ ও

হােরাণেক বলেলন, “ তামরা এই ম লীর মেধ থেক আলাদা হও;

২১আিম এ ু িন এেদরেক হত া কির।” ২২ মািশ ও হােরাণ উপড়ু

হেয় পড়েলন ও বলেলন, “ হ ঈ র, সম মা ষ জািতর আ ার

ঈ র, একজন পাপ করেল তুিম িক সম ম লীর উপের চ রাগ

দখােব?” ২৩ সদা ভু মািশেক বলেলন, ২৪ “তুিম ম লীেক বল,

‘ তামরা কারেহর, দাথেনর ও অবীরােমর তাঁবরু চারিদক থেক উেঠ

যাও’।” ২৫তখন মািশ উেঠ দাথেনর ও অবীরােমর কােছ গেলন

এবং ই ােয়েলর াচীেনরা তাঁর িপছু িপছু গেলন। ২৬ িতিন ম লীেক

বলেলন, “অ েরাধ কির, তামরা এই ু লােকেদর তাঁবরু কাছ

থেক উেঠ যাও, এেদর িকছুই শ কােরা না, না হেল এেদর সম

পােপ িবন হও।” ২৭ তােত তারা কারেহর, দাথেনর ও অবীরােমর

তাঁবরু চারিদক থেক উেঠ গল, আর দাথন ও অবীরাম বর হেয়

িনেজর ী, ছেল ও িশ েদর সে তােদর তাঁবরু েবশপেথ দাঁিড়েয়

থাকল। ২৮ পের মািশ বলেলন, সদা ভু আমােক এই সম কাজ

করেত পািঠেয়েছন, আিম িনেজর ই ায় কির িন, সটা তামরা

এেতই জানেত পারেব। ২৯ সাধারণ লােকেদর মারা যাবার মত

যিদ এই মা ষরা মারা যায়, িকংবা সাধারণ লােকেদর শাি র মত

যিদ এেদর শাি হয়, তেব সদা ভু আমােক পাঠান িন। ৩০ িক ু

সদা ভু যিদ খারাপ িকছু ঘটান এবং ভূিমতার মখু খেুল এেদরেক

ও এেদর সবিকছু িগেল ফেল, আর এরা জীব অব ায় পাতােল

নােম, তেব এরা য সদা ভুেক অব া কেরেছ, তা তামরা জানেত



গণনার বই 313

পারেব। (Sheol h7585) ৩১ খবু তাড়াতািড় মািশ তাঁর সম কথা শষ

করেলন, তােদর িনেচর ভূিম খেুল গল। ৩২পিৃথবী তার মখু খেুল

তােদরেক, তােদর আ ীয়েদরেক ও কারেহর পে র সম লাকেক

এবং তােদর সম স ি িগেল ফলল। ৩৩ তােত তারা ও তােদর

সম আ ীয় জীব অব ায় পাতােল নেম গল এবং পিৃথবী তােদর

উপের চেপ পড়ল এবং এই ভােব তারা সমােজর মেধ থেক লু

হল। (Sheol h7585) ৩৪তােদর িচৎকাের চারিদেকর সম ই ােয়ল

পািলেয় গল, কারণ তারা বলল, “না হেল পিৃথবী আমােদরেক িগেল

ফেল।” ৩৫ তখন সদা ভুর থেক আ ন বিরেয় যারা ধপূ িনেবদন

কেরিছল, সই েশা প াশ জন লাকেক িগেল ফলল। ৩৬ সদা ভু

মািশেক বলেলন, ৩৭ “তুিম হােরাণ যাজেকর ছেল ইলীয়াসরেক

বল, সই পাড়ােনা ান থেক ঐ সম ধু িচ উিঠেয় িনক এবং তার

আ ন দূের ঝেড় ফলকু, কারণ সই সব ধু িচ পিব । ৩৮ঐ য

পাপীরা িনেজেদর ােণর িব ে পাপ কেরিছল, তােদর ধু িচ িল

িপিটেয় য েবিদর ঢাকা দবার পাত তরী করা হাক, কারণ তারা

সদা ভুর সামেন স সম িনেবদন কেরিছল, তরাং সই সম

পিব । আর সই সব ই ােয়ল স ানেদর পে িচ হেব।” ৩৯

তােত যারা পেুড় মারা গল, তারা িপতেলর য য ধু িচ িনেবদন

কেরিছল, ইলীয়াসর যাজক স সব হণ করেলন এবং তা িপিটেয়

য েবিদর ঢাকা দবার জ পাত ত করা হল; ৪০ওটা ই ােয়ল

স ানেদর রেণর জ হল, যন হােরাণ বংশ ছাড়া অ গা ীর

কান মা ষ সদা ভুর সামেন ধপূ উৎসগ করেত কােছ না যায় এবং

কারেহর ও তার দেলর মত না হয়; সদা ভু মািশর মাধ েম তােক

এইরকম আেদশ িদেয়িছেলন। ৪১ িক ু তারপেরর িদেনর ই ােয়ল

স ানেদর সম ম লী মািশর ও হােরােণর িব ে অিভেযাগ কের

বলল, “ তামরাই সদা ভুর জােদরেক হত া করেল।” ৪২ তখন

এটা হল, ম লী মািশর হােরােণর িব ে জেড়া হেল তারা সমাগম

তাঁবরু িদেক মখু ফরাল, আর তারা দখল, মঘ সমাগম তাঁবু ঢেক

িদেয়েছ এবং সদা ভুর মিহমা কািশত হেয়েছ। ৪৩ তখন মািশ ও
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হােরাণ সমাগম তাঁবরু সামেন উপি ত হেলন। ৪৪ সদা ভু মািশেক

বলেলন, ৪৫ “ তামরা এই ম লীর মেধ থেক উেঠ যাও, আিম

এ ু িন এেদরেক হত া করব।” তখন মািশ ও হােরাণ উপড়ু হেয়

পড়েলন। ৪৬ মািশ হােরাণেক বলেলন, “ তামার ধু িচ নাও ও

য েবিদর উপর থেক আ ন িনেয় তার মেধ দাও এবং তােত ধপূ

িদেয় তাড়াতািড় ম লীর কােছ িগেয় তােদর জ ায়ি কর; কারণ

সদা ভুর সামেন থেক রাষ িনগত হল, মহামারী আর হল।” ৪৭

তরাং মািশ যমন বলেলন, তমিন হােরাণ ধু িচ িনেয় সমােজর

মেধ দৗেড় গেলন; আর দখ, লােকেদর মেধ মহামারী আর

হেয়িছল, িক ু িতিন ধপূ িদেয় লােকেদর জ ায়ি করেলন।

৪৮ িতিন মতৃ ও জীিবত লােকেদর মেধ দাঁড়ােলন; তােত মহামারী

থেম গল। ৪৯ যারা কারেহর ব াপাের মারা গেছ, তারা ছাড়া আর

চৗ হাজার সাতেশা লাক ঐ মহামারীেত মারা গল। ৫০ হােরাণ

সমাগম তাঁবরু েবশপেথ মািশর কােছ িফের আসেলন। এই ভােব

মহামারী শষ হল।

১৭সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর বেল

তােদর পবূপু ষ অ সাের সম নতার থেক এক একিট গা ীর

জ এক একিট লািঠ, এই ভােব বােরািট লািঠ হণ কর; েত েকর

লািঠেত তার নাম লখ। ৩ লিবর লািঠেত হােরােণর নাম লখ;

কারণ তােদর এক একিট পবূপু েষর জ এক একিট লািঠ হেব। ৪

সমাগম তাঁবেুত য ােন আিম তামােদর সে দখা কির, সই ােন

সা িস েকর সামেন স িল রাখেব। ৫এইরকম হেব, য ব ি

আমার মেনানীত, তার লািঠেত ঁিড় হেব, তােত ই ােয়ল স ানরা

তামােদর িব ে য য অিভেযাগ কের, সটা আিম িনেজর কাছ

থেক ব করব।” ৬ তরাং মািশ ই ােয়ল স ানেদর এইসব বলেল

তােদর বংেশর নতারা তােদর পবূপু ষ অ সাের এক একিট নতার

জ এক একিট লািঠ, এই ভােব বােরািট লািঠ, তােক িদেলন এবং

হােরােণর লািঠ তােদর লািঠ িলর মেধ িছল। ৭ তখন মািশ ঐ সম

যি িনেয় সা তাঁবেুত সদা ভুর সামেন রাখেলন। ৮ পেরর িদন
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মািশ সা তাঁবেুত েবশ করেলন, আর দখ, লিব বংেশর জ

হােরােণর লািঠ অ র বর হেয়, ঁিড় ধের ও ফুল হেয় বাদাম ফল

ধেরেছ। ৯ তখন মািশ সদা ভুর সামেন থেক ঐ সব লািঠ বর

কের সম ই ােয়ল স ােনর সা ােৎ আনেলন এবং তারা সটা

দেখ েত েক িনেজেদর লািঠ হণ করেলন। ১০ সদা ভু মািশেক

বলেলন, “তুিম হােরােণর লািঠ আবার সা িস েকর সামেন রাখ,

এটা লােকেদর অপরােধর িব ে একিট িচ িহসােব রাখ যারা

িবে াহ কেরেছ, তরাং অিভেযাগ শষ কর, যন এরা না মের।” ১১

মািশ তাই করেলন; সদা ভু তাঁেক যরকম আেদশ িদেয়িছেলন,

িতিন সই রকম করেলন। ১২ ই ােয়ল স ানরা মািশেক বলল,

“ দখ, আমরা এখােন মারা যাব। আমরা সবাই িবন হব! ১৩ য কউ

কােছ যায়, সদা ভুর সমাগম তাঁবরু কােছ যায়, সই মারা যােব।

আমরা িক সবাই মারা পড়ব?”

১৮সদা ভু হােরাণেক বলেলন, “তুিম ও তামার সে তামার

ছেলরা ও তামার পবূপু ষ, তামরা পিব ােনর িব ে সম

অপরাধ বহন করেব। িক ু কবল তুিম ও তামার সে তামার

ছেলরা তামােদর যাজক পেদর অপরাধ বহন করেব। ২ তামার

ভাইেয়রা, য লিব বংশ তামার পবূপু ষ, তােদরেকও সে আনেব,

তারা তামার সে যাগ দেব ও সাহায করেব এবং তামার ছেলরা,

তামরা সা তাঁবরু সামেন থাকেব। ৩ তারা তামার ও সম তাঁবরু

সবা করেব। িক ু তারা পিব ােনর পাে র ও বিদর কােছ যােব

না, নাহেল তােদর সােথ তামরাও মারা যােব। ৪ তারা তামরা সে

যাগ িদেয় তাঁবরু সম কােজর সে যু সমাগম তাঁবরু দখােশানা

করেব। কােনা িবেদশী তামােদর কােছ যােব না। ৫ ই ােয়ল

স ানেদর উপর যন আর রাগ উপি ত না হয়, এই জ তামরা

পিব ান ও বিদ র ার দািয় নেব। ৬ আর দখ, ই ােয়ল

স ানেদর মেধ থেক আিম তামােদর ভাই লবীয়েদরেক মেনানীত

করলাম। তারা তামােদর জ উপহার িহসােব সমাগম তাঁবরু কাজ

করেত আমােক দওয়া হেয়েছ। ৭ িক ু কবল তুিম ও তামার
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ছেলরা বিদর সম িবষেয় ও পদার িভতেরর িবষেয় িনেয় যাজক

পালন করেব ও তুিম িনেজ সই দািয় পণূ করেব। আিম উপহার

িহসােব যাজক পদ তামােদরেক িদলাম। িক ু কােনা িবেদশী

কাছাকািছ হেল, তার াণদ হেব।” ৮ তখন সদা ভু হােরাণেক

বলেলন, “ দখ, আমার সামেন তালা উপহােরর, এমন িক, ই ােয়ল

স ানেদর সম পিব করা েব র ভার আিম তামােক িদলাম;

অিভিষ কের তামােক ও তামার স ানেদর িচর ায়ী অিধকার

িহসােব স সম িদলাম। ৯আ েনর ারা অিত পিব উপহােরর

মেধ এইসব িকছু তামার হেব। আমার উে েশ তােদর আনা

েত ক ভ নেবদ , েত ক পাপাথক বিল ও দাষাথক বিল সব

িকছু তামার ও তামার ছেলেদর পে অিত পিব হেব। ১০ তুিম

তা অিত পিব ব িহসােব খােব, েত ক পু ষ তা খােব, তা তামার

পে পিব হেব। ১১এই সম নেবদ ও তামার হেব; ই ােয়ল

স ানেদর উপহার িহসােব উে ালনীয় নেবদ , তােদর আমার কােছ

উপি ত করা সম উপহার। আিম িচর ায়ী অিধকােরর জ স

সম তামােক ও তামার ছেলেদরেক ও তামার মেয়েদরেক

িদলাম; তামার েলর সব িচ ব ি তা খােব। ১২তারা সদা ভুর

উে েশ িনেজেদর সম উ ম তল, আ ুর রস ও গম ভৃিত য

য থম অংশ উৎসগ কের, তা আিম তামােক িদলাম। ১৩ তােদর

দেশ উৎপ য সম থম পাকা ফল আমার কােছ উপি ত কের,

স সম তামার হেব। ১৪ ই ােয়েলর মেধ সম উৎসগ করা

ব তামার হেব। ১৫ মা ষ হাক িকংবা প , সম াণীর মেধ

থমজাত যা িকছু তারা সদা ভুর উে েশ িনেবদন করেব, স

সবই তামার হেব। িক ু মা েষর থমজাতেক তুিম অবশ ই মু

করেব এবং অ িচ প র থমজাতেকও মু করেব। ১৬ তুিম এক

মাস বয়সী মাচনীয় সবাইেক মু করেব, তামার িনধািরত মেূল

পিব ােনর িড় গরা পিরমােপর শকল অ সাের পাঁচ শকল পা

দেব। ১৭ িক ু গ র থমজাতেক িকংবা ভড়ার থমজাতেক িকংবা

ছাগেলর থমজাতেক তুিম মু করেব না, তারা পিব ; তুিম বিদর



গণনার বই 317

উপের তােদর র িছটােব এবং আমার উে েশ িমি গ যু

আ েন তরী উপহােরর জ তােদর মদ পাড়ােব। ১৮ তােদর

মাংস তামার। যমন দালনীয় ব ঃ ও ডানিদেকর থাই, তােদর

মাংসও তামার হেব। ১৯ ই ােয়ল স ানরা য সম পিব ব

উে ালনীয় উপহার িহসােব সদা ভুর উে েশ িনেবদন কের, সই

সব আিম িচর ায়ী অিধকােরর জ তামােক ও তামার ছেলেদরেক

ও তামার মেয়েদরেক িদলাম; তামার ও তামার বংেশর পে এটা

আমার সা ােৎ িচর ায়ী লবেণর িনয়ম।” ২০ সদা ভু হােরাণেক

বলেলন, “তােদর ভূিমেত তামার কান অিধকার থাকেব না ও তােদর

মেধ তামার কান অংশ থাকেব না; ই ােয়ল স ানেদর মেধ

আিমই তামার অংশ ও অিধকার। ২১আর দখ, লিবর স ানরা

য সবা কাজ করেছ, সমাগম তাঁবেুত তােদর সই সবা কােজর

বতন িহসােব আিম তােদর অিধকােরর জ ই ােয়েলর মেধ সম

দশমাংশ িদলাম। ২২আর ই ােয়ল স ানরা পাপ বহন কের যােত না

মের, এই জ তারা আর সমাগম তাঁবরু কােছ আসেব না। ২৩ িক ু

লবীেয়রাই সমাগম তাঁবরু সবা কাজ করেব এবং তারা িনেজর পাপ

বহন করেব, এটা তামােদর বংশ পর রা অ সাের িচর ায়ী িবিধ;

ই ােয়ল স ানেদর মেধ তারা কান অিধকার পােব না। ২৪কারণ

ই ােয়ল স ানরা সদা ভুর উে েশ উে ালনীয় উপহার িহসােব য

দশমাংশ উৎসগ কের, তা আিম লবীয়েদর অিধকাের িদলাম; এই

জ তােদর উে েশ বললাম, ই ােয়ল স ানেদর মেধ তারা কান

অিধকার পােব না।” ২৫ সদা ভু মািশেক বলেলন, ২৬ “আবার তুিম

লবীয়েদরেক বলেব, তােদরেক বলেব, ‘আিম তামােদর অিধকােরর

জ ই ােয়ল স ানেদর থেক য দশমাংশ তামােদরেক িদলাম, তা

যখন তামরা তােদর থেক হণ করেব, তখন তামরা সদা ভুর

জ উে ালনীয় উপহার িহসােব সই দশমাংেশর দশমাংশ িনেবদন

করেব। ২৭ তামােদর উে ালনীয় উপহার খামােরর শেস র মত ও

আ ুর ে র পণূতার মত তামােদর পে গণনা করা হেব। ২৮

এই ভােব, তামরা ই ােয়ল স ানেদর থেক য সম দশমাংশ
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হণ করেব, তা থেক তামরাও সদা ভুর উে েশ উে ালনীয়

উপহার িনেবদন করেব এবং তা থেক সদা ভুর সই উে ালনীয়

উপহার হােরাণ যাজকেক দেব। ২৯ তামােদর পাওয়া সম দান

থেক তামরা সদা ভুর সই উে ালনীয় উপহার, তার সম উ ম

ব থেক তার পিব অংশ, িনেবদন করেব’। ৩০ অতএব তুিম

তােদরেক বলেব, তামরা যখন তার থেক উ ম ব উে ালনীয়

উপহার িহসােব িনেবদন করেব, সই িদেনর তা লবীয়েদর পে

খামােরর উৎপ ব ও আ ুর ে র উৎপ ব িহসােব গণনা করা

হেব। ৩১ তামরা তামােদর আ ীয়রা য কােনা জায়গায় তা খােব;

কারণ তা সমাগম তাঁবেুত করা কােজর জ তামােদর বতন প।

৩২এ িল খাওয়া ও পান করার জ তামরা কােনা পাপ বহন করেব

না, যিদ সই উ ম ব উপহার িহসােব সদা ভুেক িনেবদন কর।

ই ােয়ল স ানেদর পিব ব অপিব করেব না ও মারা পড়েব না।”

১৯সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২ “এিট একিট িবিধ,

একিট ব ব া, যটা আিম আেদশ করিছ: তা এই ই ােয়ল স ানেদর

বল, তারা িনেদাষ ও কল িবহীন, যায়ািল বহন কের িন, এমন একিট

লাল গাভী তামার কােছ আ ক। ৩ তামরা ইলীয়াসর যাজকেক সই

গাভী দেব এবং স তােক িশিবেরর বাইের িনেয় যােব এবং তার

সামেন তােক হত া করেব। ৪ পের ইলীয়াসর যাজক তার আ ুল

িদেয় তার িকছুটা র িনেয় সমাগম তাঁবরু সামেন সাত বার সই

র িছিটেয় দেব। ৫ তার চােখর সামেন সই গাভী পাড়ােনা

হেব; তার গাবেরর সে চামড়া, মাংস ও র পাড়ােনা হেব। ৬

যাজক এরসকাঠ, এেসাব ও লাল রেঙর লাম িনেয় ঐ গ পাড়ােনা

আ েনর মেধ ফেল দেব। ৭তখন যাজক তার পাশাক ধােব ও

শরীর জেল ধােব। পের িশিবের েবশ করেত পারেব, যিদও যাজক

স া পয অ িচ থাকেব। ৮আর য ব ি সই গাভী পাড়ােব,

সও তার পাশাক জেল ধােব ও শরীর জেল ধােব এবং স া

পয অ িচ থাকেব। ৯ কান িচ ব ি ঐ গাভীর ছাই সং হ কের

িশিবেরর বাইের কান িচ ােন রাখেব; তা ই ােয়ল স ানেদর
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ম লীর িব জেলর জ রাখা যােব; এিট পাপাথক বিল। ১০ য

ব ি ঐ গাভীর ভ জেড়া করেব, স তার পাশাক ধােব এবং

স া পয অ িচ থাকেব; এটা ই ােয়ল স ানেদর এবং তােদর

মেধ বসবাসকারী িবেদশীর পালন করার জ িচর ায়ী িনয়ম হেব।

১১ য কউ কান মা েষর মতৃ দহ শ কের, স সাত িদন অ িচ

থাকেব। ১২ স ততৃীয় িদেনর ও স ম িদেনর ঐ জল িদেয় িনেজেক

পাপমু করেব, পের িচ হেব; িক ু যিদ ততৃীয় িদেনর ও স ম

িদেনর িনেজেক পাপমু না কের, তেব িচ হেব না। ১৩ য কউ

কান মা েষর মতৃ দহ শ কের িনেজেক পাপমু না কের, স

সদা ভুর সমাগম তাঁবু অ িচ কের। সই াণী ই ােয়েলর মেধ

থেক উি হেব; কারণ তার উপের িব জল সচন হয়িন, এই

জ স অ িচ হেব; তার অ িচতা তােত অব ান করেছ। ১৪ কান

মা ষ যখন তাঁবরু মেধ মারা যায় এটা সই ব ব া। সই তাঁবেুত

েবশকারী সম লাক এবং সই তাঁবরু মেধ অবি ত সম লাক

সাত িদন অ িচ থাকেব। ১৫ সম খালা পা , ঢাকনা ছাড়া পা ,

অ িচ হেব। ১৬একইভােব, য কউ তাঁবরু বাইের এমন কাউেক

শ কের, য তেরায়াল িদেয় হত া হেয়েছ িকংবা কােনা মতৃেদহ বা

মা েষর হাড় অথবা কবর শ কের, স সাত িদন অ িচ থাকেব।

১৭ সই অ িচ ব ি র এটা করেব: পাপাথক বিলদােনর িকছুটা ভ

নেব এবং ােতর জেলর সে একিট পাে স িল মশােব। ১৮

পের কান িচ ব ি এেসাব িনেয় সই জেল ডুিবেয় ঐ তাঁবরু উপের

ও সই ােনর সম িজিনেসর ও সম াণীর উপের এবং হােড়র

িকংবা িনহত বা মতৃেদেহ অথবা কবর শকারী ব ি র উপের সটা

িছিটেয় দেব। ১৯ঐ িচ ব ি ততৃীয় িদেনর ও স ম িদেনর অ িচর

উপের সই জল িছিটেয় দেব; পের স ম িদেনর স তােক পাপমু

করেব এবং ঐ ব ি তার পাশাক ধােব এবং জেল ান করেব;

পের স ােবলায় িচ হেব। ২০ িক ু য ব ি অ িচ হেয় িনেজেক

পাপমু না কের, স সমােজর মেধ থেক উি হেব, কারণ

সদা ভুর পিব ান অ িচ কেরেছ; তার উপের িব জল ছটােনা
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হয়িন, স অ িচ। ২১এটা তােদর পালন করার িচর ায়ী িনয়ম হেব

এবং য কউ সই িব জল িছিটেয় দয়, স তার পাশাক ধােব

এবং য কউ সই িব জল শ কের, স স া পয অ িচ

থাকেব। ২২ সই অ িচ ব ি যা িকছু শ কের, তা অ িচ হেব

এবং য াণী তা শ কের, স স া পয অ িচ থাকেব।”

২০ ই ােয়ল স ানরা, অথাৎ সম ম লী থম মােস সীন ম াে

উপি ত হল এবং লােকরা কােদেশ বাস করল; আর সখােন

মিরয়েমর মতুৃ হল ও কবর দওয়া হল। ২ সখােন ম লীর জ জল

িছল না; তােত লােকরা মািশর ও হােরােণর িব ে জেড়া হল।

৩তারা মািশর সে ঝগড়া কের বলল, “হায়, আমােদর ভাইেয়রা

যখন সদা ভুর সামেন মারা গল, তখন কন আমােদর মতুৃ হল

না? ৪ তামরা আমােদর ও আমােদর প েদর মতুৃ র জ সদা ভুর

ম লীেক কন এই ম াে আনেল? ৫ এই ভয় র জায়গায় আনার

জ আমােদরেক িমশর থেক কন বর কের িনেয় আসেল? এখােন

চাষ িকংবা ডুমরু িকংবা আ ুর িকংবা ডুমরু হয় না এবং পান করার

জলও নই।” ৬ তখন মািশ ও হােরাণ সমােজর সামেন থেক

সমাগম তাঁবরু েবশপেথ িগেয় উপড়ু হেয় পড়েলন। সদা ভুর মিহমা

তােদর কােছ কািশত হল। ৭ সদা ভু মািশেক বলেলন, ৮ “তুিম

লািঠ নাও এবং তুিম ও তামার ভাই হােরাণ ম লীেক জেড়া কের

তােদর সা ােৎ ঐ িশলােক বল, তােত স িনেজ জল দেব; এই

ভােব তুিম তােদর জ িশলা থেক জল বর কের ম লীেক ও

তােদর প েদরেক পান করােব।” ৯ তখন মািশ সদা ভুর আেদশ

অ সাের তাঁর সামেন থেক ঐ লািঠ িনেলন। ১০ তখন মািশ ও

হােরাণ সই িশলার সামেন সমাজেক জেড়া কের তােদরেক বলেলন,

“ হ িবে াহীরা, এখন শােনা; আমরা তামােদর জ িক এই িশলা

থেক জল বর করব?” ১১ তখন মািশ তাঁর হাত তুেল ঐ লািঠ িদেয়

িশলায় বার আঘাত করেলন, তােত চুর জল বর হল এবং ম লী

ও তােদর প রা পান করল। ১২ তখন সদা ভু মািশ ও হােরাণেক

বলেলন, “ তামরা ই ােয়ল স ানেদর সা ােৎ আমােক পিব বেল
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মা করেত আমার কথায় িব াস করেল না, তাই আিম তােদরেক

য দশ িদেয়িছ, সই দেশ তামরা এই ম লীেক েবশ করােব

না।” ১৩ সই জেলর নাম মরীবা [িববাদ]; যেহতু ই ােয়ল স ানরা

সদা ভুর সে ঝগড়া করল, আর িতিন তােদর মেধ পিব িহসােব

মা হেলন। ১৪ মািশ কােদশ থেক ইেদামীয় রাজার কােছ দূেতর

মাধ েম বেল পাঠােলন, “ তামার ভাই ই ােয়ল বলেছ, ‘আমােদর

যত ক হেয়েছ, তা তুিম জােনা। ১৫আমােদর পবূপু ষরা িমশের

নেম িগেয়িছেলন, সই িমশের আমরা অেনক িদন বাস করিছলাম।

পের িমশরীেয়রা আমােদর িত ও আমােদর পবূপু ষেদর িত

খারাপ ব বহার করেত লাগল। ১৬ যখন আমরা সদা ভুর উে েশ

কাঁদলাম, িতিন আমােদর রব নেলন এবং দূত পািঠেয় আমােদরেক

িমশর থেক বর কের আনেলন। দখ, আমরা তামার দেশর শেষ

অবি ত কােদশ শহের আিছ। ১৭আিম অ েরাধ কির, তুিম তামার

দেশর মেধ িদেয় আমােদরেক যেত দাও। আমরা শস ে ত িদেয়

যাব না, েয়ার জলও পান করব না; ধমুা রাজপথ িদেয় যাব;

য পয তামার সীমানা পার না হই, তত ণ ডােন িকংবা বােম

িফরব না’।” ১৮ ইেদােমর রাজা তাঁেক বলল, “তুিম আমার দেশর

মেধ িদেয় যেত পােব না, গেল আিম তেরায়াল িনেয় তামােক

আ মণ করব।” ১৯তখন ই ােয়ল স ানরা তােক বলল, “আমরা

রাজপথ িদেয়ই যাব। আমরা িকংবা আমােদর প রা যিদ তামার

জল পান কির, তেব আমরা তার দাম দব। আর িকছু নয়, ধমুা

আমােদর পােয় হঁেট যেত দাও।” ২০ িক ু ইেদােমর রাজা উ র

িদল, “তুিম যেত পােব না।” তরাং ইেদােমর রাজা অেনক লাক

সে িনেয় শি শালী হেয় ই ােয়েলর িব ে এল। ২১ ইেদােমর

রাজা ই ােয়লেক তার সীমানা অিত ম করা অ মিত ত াখান

করল। তার জ ই ােয়ল তার কাছ থেক অ পথ িদেয় গল। ২২

তরাং ই ােয়ল স ানরা, সম ম লী কােদশ থেক চেল িগেয়

হার পবেত উপি ত হল। ২৩ ইেদাম দেশর সীমানার কাছাকািছ

হার পবেত সদা ভু মািশ ও হােরাণেক বলেলন, ২৪ “হােরাণ
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তার লােকেদর কােছ জেড়া হেব, আিম ই ােয়ল স ানেক য দশ

িদেয়িছ, সই দেশ স েবশ করেব না। কারণ তামরা উভেয়ই

মরীবা জেলর কােছ আমার কথার িব ে িবে াহ কেরিছেল। ২৫

তুিম হােরাণেক ও তার ছেল ইলীয়াসরেক হার পবেতর উপের িনেয়

যাও। ২৬ হােরােণর থেক তার যাজেকর পাশাক িনেয় তার ছেল

ইলীয়াসরেক তা পরাও। হােরাণ তার লােকেদর কােছ জেড়া হেব

এবং সখােন মারা যােব।” ২৭ মািশ সদা ভুর আেদশ অ যায়ী কাজ

করেলন। তাঁরা সম ম লীর সা ােৎ হার পবেত উঠেলন। ২৮

মািশ হােরােণর যাজেকর পাশাক িনেয় তাঁর ছেল ইলীয়াসরেক তা

পড়ােলন। হােরাণ সই পবেতর চূড়ায় মারা গেলন। তখন মািশ ও

ইলীয়াসর পবত থেক নেম আসেলন। ২৯ যখন সম ম লী দখল

য, হােরাণ মারা গেছন, তখন সম ই ােয়ল ল হােরােণর জ

ি শ িদন পয কাঁদল।

২১ যখন নেগভ েদেশ বসবাসী কনান বংেশর অরােদর রাজা

নেত পেলন য, ই ােয়ল অথারীেমর পথ িদেয় আসেছ; তখন িতিন

ই ােয়েলর সে যু করেলন ও তােদর কতক িল লােকেক ধের

বি করেলন। ২ তােত ই ােয়ল সদা ভুর উে েশ মানত কের

বলল, “যিদ তুিম এই লােকেদর উপর আমােদর জয়ী কর, তেব

আমরা তােদর শহর িল স ণূ েপ িবন করব।” ৩ তখন সদা ভু

ই ােয়েলর কথা নেলন এবং িতিন কনানীয়েদর উপর তােদর িবজয়ী

করেলন। তারা স ণূভােব তােদরেক ও তােদর সম শহর িবন

করল এবং সই জায়গার নাম হমা [িবন ] রাখল। ৪ তারা হার পবত

থেক চেল িগেয় ইেদাম দশ পাশ িদেয় ঘারার জ লাল সাগেরর

িদেক যা া করল। পেথর মেধ লােকেদর াণ িবর হেয় গল।

৫ লােকরা ঈ েরর ও মািশর িব ে বলেত লাগল, “ তামরা িক

আমােদরেক িমশর থেক বর কের আনেল, যন আমরা ম াে

মারা যাই? িটও নই, জলও নই এবং আমরা এই হালকা খাবার

ঘণৃা কির।” ৬ তখন সদা ভু লােকেদর মেধ িবষা সাপ পাঠােলন।

তারা লােকেদরেক কামড়ােল ই ােয়েলর অেনক লাক মারা গল। ৭
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লােকরা মািশর কােছ এেস বলল, “সদা ভুর ও তামার িব ে

কথা বেল আমরা পাপ কেরিছ। তুিম সদা ভুর কােছ াথনা কর,

যন িতিন আমােদর কাছ থেক এইসব সাপ দূর কেরন।” ৮ সদা ভু

মািশেক বলেলন, “তুিম একিট িবষা সাপ তরী কের পতাকার

উপের রাখ, সােপ কামড়ােনা য কান ব ি তার িদেক দখেব, স

বাঁচেব।” ৯তখন মািশ িপতেলর একিট সাপ তরী কের পতাকার

উপের রাখেলন; তােত এইরকম হল, সাপ কান মা ষেক কামড়ােল

করেল যখন স ঐ িপতেলর সােপর িদেক তাকােলা, তখন বাঁচল। ১০

তারপের ই ােয়ল স ানরা যা া কের ওেবােত িশিবর াপন করল।

১১ ওেবাৎ থেক যা া কের সূেয াদেয়র িদেক মায়ােবর সামেনর

অবি ত ম াে ইয়ী‐অবারীেম িশিবর াপন করল। ১২ সখান

থেক যা া কের সরদ উপত কােত িশিবর াপন করল। ১৩ সখান

থেক যা া কের ইেমারীয়েদর সীমানা থেক সািরত অেণােনর

অ পােরর ম াে িশিবর াপন করল। কারণ মায়ােবর ও

ইেমারীয়েদর মােঝ অেণান মায়ােবর সীমানা। ১৪এই জ সদা ভুর

যেু র বইেয় বলা আেছ, শফূােত বােহব, আর অেণােনর উপত কা িল

১৫এবং উপত কা িলর পােশর ভূিম, যটা আ নামক লাকালেয়র

িদেক এবং মায়ােবর সীমানার পােশ অবি ত। ১৬ সখান থেক তারা

বর [ প] নামক ােন আসল। এ সই েয়া, যার িবষেয় সদা ভু

মািশেক বলেলন, “তুিম লাকেদরেক জেড়া কর, আিম তােদরেক

জল দব।” ১৭ তখন ই ােয়ল এই গীত গান করল, “ হ েয়া, জেগ

ওেঠা; তামরা এর উে েশ গান কর; ১৮এ শাসনক ােদর খনন করা

েয়া, রাজদ ও িনেজেদর লািঠ িদেয় লােকেদর অিভজাতরা এটা

খনন কেরেছন।” পের তারা ম ভূিম থেক ম ানায় ও ১৯ ম ানা

থেক নহলীেয়েল ও নহলীেয়ল থেক বােমােত ২০ ও বােমাৎ থেক

মায়াব েতর উপত কা িদেয় ম াে র িদেক িপ গা চূড়ায় চেল

গল। ২১আর ই ােয়ল দূত পািঠেয় ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক

বলল, ২২ “ তামার দেশর মেধ িদেয় আমােক যেত দাও; আমরা

পথ ছেড় শস ে েত িকংবা আ ুরে েত ঢুকেবা না, েয়ার জলও
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পান করব না; যতিদন তামার সীমানা পার না হই, ততিদন রাজপথ

িদেয় যাব।” ২৩ িক ু সীেহােনর রাজা তার সীমানা িদেয় ই ােয়লেক

যেত িদল না; পিরবেত সীেহােনর রাজা তার সম জােক জেড়া

কের ই ােয়েলর িব ে ম াে বর হল এবং যহেস উপি ত হেয়

ই ােয়েলর সে যু করল। ২৪ তােত ই ােয়ল তেরায়াল িদেয় তােক

আঘাত কের অেণান থেক যে াক পয অথাৎ অে ান স ানেদর

কাছ পয তার দশ অিধকার করল; কারণ অে ান স ানেদর সীমানা

রি ত িছল। ২৫ ই ােয়ল ঐ সম শহর দখল করল এবং ই ােয়ল

ইেমারীয়েদর সম শহের, িহ েবােন ও সখানকার সম ােম, বাস

করেত লাগল। ২৬কারণ িহ েবান ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর শহর

িছল; িতিন মায়ােবর আেগর রাজার িব ে যু কের তার হাত থেক

অেণান পয তার সম দশ িনেয়িছেলন। ২৭এই জ কিবরা বেলন,

“ তামরা িহ েবােন এস, সীেহােনর শহর তরী ও রি ত হাক;

২৮ কারণ িহ েবান থেক আ ন, সীেহােনর শহর থেক আ েনর

িশখা বর হেয়েছ; তা মায়ােবর আ শহরেক, অেণােনর অিধপিত

নাথেদরেক িগেল ফেলেছ। ২৯ হ মায়াব, িধ তামােক! হ

কেমােশর জারা, তামরা িবন হেল! স তার ছেলেদরেক পলাতক

িহসােব, তার মেয়েদরেক বি িহসােব তুেল িদল, ইেমারীয়েদর

রাজা সীেহােনর হােত। ৩০আমরা তােদরেক বাণ মেরিছ; িহ েবান

দীেবান পয িবন হেয়িছ; আর আমরা নাফঃ পয ংস কেরিছ,

যটা মদবা পয িব তৃ।” ৩১ এই ভােব ই ােয়ল ইেমারীয়েদর

দেশ বাস করেত লাগল। ৩২ তখন মািশ যােসর অ স ান করেত

লাক পাঠােলন, আর তারা সখানকার াম িল দখল করল এবং

সখােন য ইেমারীেয়রা িছল, তােদরেক অিধকারচু ত করল। ৩৩

তখন তারা িফের বাশেনর পথ িদেয় উেঠ গল; তােত বাশেনর রাজা

ওগ ও তার সম জা বর হেয় তােদর সে ইি য়ীেত যু করেত

গল। ৩৪ তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম এেদর থেক ভয়

পয় না, কারণ আিম এর উপর তামােক জয়ী কেরিছ, এর সম জা

ও এর দশেক। তুিম িহ েবান‐বাসী ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর
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িত যমন করেল, এেদর িত সই রকম করেব।” ৩৫ তরাং তারা

তােক, তার ছেলেদরেক, তার স েদরেক হত া করল, তােদর কউ

জীিবত িছল না। তখন তার দশ অিধকার কের িনল।

২২ ই ােয়ল স ানরা যা া কের িযরীেহার কােছ অবি ত য েনর

পরপাের মায়ােবর তলভূিমেত িশিবর াপন করল। ২ ই ােয়ল

ইেমারীয়েদর িত যা যা কেরিছল, স সম িসে ােরর ছেল বালাক

দেখিছেলন। ৩ মায়াব তােদরেক খবু ভয় পল কারণ ই ােয়ল

স ানেদর জ মায়াব আতি ত িছল। ৪ মায়ােবর রাজা িমিদয়েনর

াচীনেদরেক বলল, “গ যমন মােঠর কিচ ঘাস চঁেট খায়, তমিন

এই লাকজন আমােদর চারিদেকর সব িকছুই চঁেট খােব।” সই িদন

িসে ােরর ছেল বালাক মায়ােবর রাজা িছেলন। ৫ িতিন িবেয়ােরর

ছেল িবিলয়মেক ডেক আনেত তার জািতর লােকেদর দেশ [ফরাৎ]

নদীর তীের অবি ত পেথার শহের দূত পািঠেয় তােক বলেলন, “ দখনু,

িমশর থেক একিট জািত বর হেয় এেসেছ, দখনু, তারা পিৃথবী

ঢেক আমার সামেন অব ান করেছ। ৬ এখন িনেবদন কির, আপিন

এেস আমার জ সই লােকেদরেক অিভশাপ িদন; কারণ আমার

থেক তারা বলবান। হয় তা আিম তােদরেক আঘাত কের দশ

থেক তািড়েয় িদেত পারব। আিম জািন য, আপিন যােক আশীবাদ

কেরন, স আশীবাদ পায় ও যােক অিভশাপ দন, স অিভশ

হয়।” ৭ তরাং মায়ােবর াচীেনরা ও িমিদয়েনর াচীেনরা ম ণার

পরু ার হােত িনেয় চেল গল এবং িবিলয়েমর কােছ উপি ত হেয়

বালােকর কথা তােক বলল। ৮ স তােদরেক বলল, “ তামরা এখােন

রাত কাটাও; পের সদা ভু আমােক যা বলেবন, সই অ যায়ী কথা

আিম তামােদরেক বলব।” তােত মায়ােবর শাসনকতারা িবিলয়েমর

সে রাত কাটাল। ৯ ঈ র িবিলয়েমর কােছ উপি ত হেয় বলেলন,

“ তামার সে এই লােকরা ক?” ১০ তােত িবিলয়ম ঈ রেক

বলল, “ মায়ােবর রাজা িসে ােরর ছেল বালাক আমার কােছ বেল

পািঠেয়েছন; ১১ দখ, িমশর থেক বাইেরর ঐ জািত পিৃথবী ঢেক

আেছ। এখন তুিম এেস আমার জ তােদর অিভশাপ দাও, হয় তা
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আিম তােদর সে যু কের তােদরেক তািড়েয় িদেত পারব।” ১২

তােত ঈ র িবিলয়মেক বলেলন, “তুিম তােদর সে যও না, সই

জািতেক অিভশাপ িদও না, কারণ তারা আশীবাদযু ।” ১৩ িবিলয়ম

সকােল উেঠ বালােকর শাসনকতােদরেক বলল, “ তামরা িনেজেদর

দেশ চেল যাও, কারণ তামােদর সে আমার যাওয়ায় অ মিত

িদেত সদা ভু অ ীকার করেলন।” ১৪ তােত মায়ােবর শাসনকতারা

উেঠ বালােকর কােছ িগেয় বলল, “আমােদর সে আসেত িবিলয়ম

অ ীকার করেলন।” ১৫ বালাক আবার তােদর থেক বিশ সংখ ক

ও স ানীয় অ শাসনকতােদরেক পাঠােলন। ১৬ তারা িবিলয়েমর

কােছ এেস তােক বলল, “িসে ােরর ছেল বালাক এই কথা বেলন,

‘অ েরাধ কির, আমার কােছ আসা আপিন িকছুেতই ব করেবন না।

১৭ কারণ আিম আপনােক খবু স ািনত করব; আপিন আমােক যা যা

বলেবন, আিম সব িকছুই করব। অতএব িবনয় কির, আপিন এেস

আমার জ সই লােকেদরেক অিভশাপ িদন।’” ১৮ তখন িবিলয়ম

বালােকর দােসেদরেক উ র িদল, “যিদ বালাক পা ও সানার ভিত

িনেজর বািড়ও আমােক দন, তবওু আিম কম িক বিশ কানিকছুর

করার জ আমার ঈ র সদা ভুর আেদশ অমা করেত পারব না।

১৯ এখন অ েরাধ কির, তামরাও এখােন রাত কাটাও, সদা ভু

আমােক আবার যা বলেবন, তা আিম জানাব।” ২০ ঈ র রােতর বলা

িবিলয়েমর কােছ এেস তােক বলেলন, “ঐ লােকরা যিদ তামােক

ডাকেত এেস থােক, তুিম ওঠ, তােদর সে যাও; িক ু আিম তামােক

যা বলব, তুিম ধু তাই করেব।” ২১ িবিলয়ম সকােল উেঠ তার গাধী

সািজেয় মায়ােবর শাসনক ােদর সে গল। ২২ তার যাওয়ায়

ঈ েরর রাগ েল উঠল এবং সদা ভুর দূত তার িবপে পেথর মেধ

দাঁড়ােলন। স তার গাধীেত চেড় যাি ল এবং তার ই দাস তার সে

িছল। ২৩ সই গাধী দখেল য, সদা ভুর দূত খালা তেরায়াল হােত

িনেয় পেথর মেধ দাঁিড়েয় আেছন। তাই গাধী পথ ছেড় েতর িদেক

চেল গল। তােত িবিলয়ম গাধীেক পেথ আনার জ আঘাত করল।

২৪ তখন সদা ভুর দূত ই আ ুর েতর গিলর পেথ দাঁড়ােলন, এ
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পােশ দয়াল ওপােশ দয়াল িছল। ২৫ তখন গাধী সদা ভুর দূতেক

দেখ দয়ােলর গা ঘঁেষ গল, আর দয়ােল িবিলয়েমর পােয় ঘেষ

গল; তােত স আবার তােক আঘাত করল। ২৬ পের সদা ভুর দূত

আরও িকছুটা এিগেয় গল, ডােন িক বােম ফরার পথ নই, এমন

একিট স জায়গায় দাঁড়ােলন। ২৭ তখন গাধী সদা ভুর দূতেক

দেখ িবিলয়েমর নীেচ ভূিমেত বেস পড়ল; তােত িবিলয়ম রােগ েল

উঠেলা, স গাধীেক লািঠ িদেয় আঘাত করল। ২৮ তখন সদা ভু

গাধীর মখু খেুল িদেলন এবং স িবিলয়মেক বলল, “আিম তামার

িক করলাম য তুিম এই িতনবার আমােক আঘাত করেল?” ২৯

িবিলয়ম গাধীেক বলল, “তুিম আমােক িব প কেরছ; আমার হােত

যিদ তেরায়াল থাকত, তেব আিম এখনই তামােক হত া করতাম।”

৩০ পের গাধী িবিলয়মেক বলল, “তুিম জ থেক আজ পয যার

উপের চেড় থাক, আিম িক তামার সই গাধী নই? আিম িক তামার

িত এমন ব বহার কের থািক?” স বলল, “না।” ৩১ তখন সদা ভু

িবিলয়েমর চাখ খেুল িদেলন, তােত স দখল, সদা ভুর দূত খালা

তেরায়াল হােত পেথর মেধ দাঁিড়েয় আেছন; তখন স মাথা িনচু

কের উপড়ু হেয় পড়ল। ৩২ তখন সদা ভুর দূত তােক বলেলন,

“তুিম এই িতন বার তামার গাধীেক কন আঘাত করেল? দখ,

আিম তামার িবপে বর হেয়িছ, কারণ আমার সা ােৎ তুিম িবপেথ

যা । ৩৩ গাধী আমােক দেখ এই িতনবার আমার সামেন থেক চেল

গল। স যিদ আমার সামেন থেক চেল না যত, তেব আিম িন য়ই

তামােক হত া করতাম, আর ওটােক জীিবত রাখতাম।” ৩৪তােত

িবিলয়ম সদা ভুর দূতেক বলল, “আিম পাপ কেরিছ; কারণ আপিন

য আমার িবপরীেত পেথ দাঁিড়েয় আেছন, তা আিম জািন না; িক ু

এখন যিদ এটােত আপিন িবর হন, তেব আিম িফের যাই।” ৩৫

তােত সদা ভুর দূত িবিলয়মেক বলেলন, “ঐ লাকেদর সে যাও,

িক ু আিম য কথা তামােক বলব, তুিম ধু সই কথাই বলেব।”

পের িবিলয়ম বালােকর শাসনক ােদর সে চেল গল। ৩৬ িবিলয়ম

এেসেছ েন বালাক তার সে দখা করেত মায়ােবর শহের গেলন।
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সটা দেশর সীমানার শেষ অবি ত অেণােনর সীমানায় অবি ত।

৩৭ বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আিম আপনােক ডেক আনেত িক

অেনক য কের লাক পাঠাইিন? আপিন আমার কােছ কন আেসন

িন? আপনােক স ািনত করেত আিম িক সিত ই ব থ?” ৩৮তখন

িবিলয়ম বালাকেক বলল, “ দখনু, আিম আপনার কােছ এলাম, িক ু

এখনও কান কথা বলেত িক আমার মতা আেছ? ঈ র আমার মেুখ

য কথা দন, আিম সটাই বলেত পাির।” ৩৯ িবিলয়ম বালােকর

সে গল এবং তাঁরা িকিরয়ৎ েষােত উপি ত হেলন। ৪০ তখন

বালাক কতক িল গ ও ভড়া বিলদান কের িবিলয়েমর ও তার স ী

শাসনক ােদর কােছ পািঠেয় িদেলন। ৪১ সকাল বলায়, বালাক

িবিলয়মেক বােমাৎ বাল দবতার উঁচু ােন িনেয় গল৷ সই জায়গা

থেক িবিলয়ম ই ােয়লীয়েদর িশিবেরর একিট অংশ দখেত পেলন৷

২৩ িবিলয়ম বালাকেক বলল, “আপিন এখােন আমার জ সাতিট

বিদ তরী ক ন এবং এখােন আমার জ সাতিট ষাঁড় ও সাতিট

ভড়ার আেয়াজন ক ন।” ২ তােত বালাক িবিলয়েমর অ েরােধ

সই রকম করেলন। তখন বালাক ও িবিলয়ম এক একিট বিদেত

এক একিট ষাঁড় ও এক একিট ভড়া উৎসগ করেলন। ৩ তখন

িবিলয়ম বালাকেক বলল, “আপিন আপনার হামবিলর কােছ দাঁিড়েয়

থা ন এবং আিম যাই, হয় তা সদা ভু আমার কােছ দখা দেবন।

তাহেল িতিন আমােক যা জানােবন, আিম তা আপনােক বলব।”

পের স পবেতর ওপের চেল গল। ৪ ঈ র িবিলয়েমর কােছ দখা

িদেলন, আর স তাঁেক বলল, “আিম সাতিট বিদ তরী কেরিছ; আর

এক একিট বিদেত এক একিট ষাঁড় ও এক একিট ভড়া উৎসগ

কেরিছ।” ৫ তখন সদা ভু িবিলয়েমর মেুখ এক বাক িদেলন, আর

বলেলন, “তুিম বালােকর কােছ িফের িগেয় এইরকম কথা বল।” ৬

তােত স তার কােছ িফের গল, আর দখ, মায়ােবর শাসনক ােদর

সে বালাক তাঁর হােমর কােছ দাঁিড়েয় িছেলন। ৭তখন িবিলয়ম

তার ভাববাণী কের বলল, বালাক অরাম থেক আমােক আনােলন,

“ মায়ােবর রাজা পবূিদেকর পবতমালা থেক আনেলন, ‘এস, আমার
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জ যােকাবেক অিভশাপ দাও, এস, ই ােয়লেক উপর তু কর।’ ৮

ঈ র যােক অিভশাপ দন িন, আিম িকভােব তােক অিভশাপ দব?

সদা ভু যােক তু কেরন িন, আিম িকভােব তােক তু করব? ৯

আিম িশলার চূড়া থেক তােক দেখিছ, িগিরমালা থেক তােক দশন

করিছ; দখ, ঐ লােকরা াধীনভােব বাস কের, তােদর জািতেদর

মেধ গণনা করা হেব না। ১০ যােকােবর ধেূলা ক গণনা করেত পাের?

ই ােয়েলর চার ভােগর এক ভাগ সংখ া ক করেত পাের? ধাি েকর

মেৃত র মত আমার মতুৃ হাক, তার শষ গিতর মত আমার শষ

গিত হাক।” ১১তখন বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আপিন আমার

িত এ িক করেলন? আমার শ েদরেক অিভশাপ িদেত আপনােক

আনালাম, িক ু দখনু, আপিন তােদরেক আশীবাদ করেলন।” ১২ স

উ র িদল, “সদা ভু আমার মেুখ য কথা দন, সাবধান হেয় তাই

বলা িক আমার উিচত নয়?” ১৩ বালাক বলেলন, “িবনয় কির, অ

জায়গায় আমার সে আ ন, আপিন সখান থেক তােদরেক দখেত

পােবন। আপিন তােদর শষভাগ কবলমা দখেত পােবন, সবিকছু

দখেত পােবন না। ওখােন থেক আমার জ তােদরেক অিভশাপ

িদন।” ১৪ তখন বালাক তােক িপ গার চূড়ায় অবি ত সাফীম েত

িনেয় িগেয় সখােন সাতিট বিদ তরী করেলন, আর েত ক বিদেত

এক একিট ষাঁড় ও এক একিট ভড়া উৎসগ করেলন। ১৫ তখন

স বালাকেক বলল, “আিম যত ণ ওখােন সদা ভুর সে সা াৎ

কির, তত ণ আপিন এখােন আপনকার হামবিলর কােছ দাঁিড়েয়

থা ন।” ১৬ তরাং সদা ভু িবিলয়েমর কােছ দখা িদেয় তার মেুখ

এক বাক িদেলন এবং বলেলন, “তুিম বালােকর কােছ িফের িগেয়

এইরকম কথা বল।” ১৭ তােত স তাঁর কােছ উপি ত হল; আর দখ,

মায়ােবর শাসনক ােদর সে বালাক তাঁর হামবিলর কােছ দাঁিড়েয়

িছেলন। আর বালাক তােক িজ াসা করেলন, “সদা ভু িক বলেলন?”

১৮ তখন স তার ভাববাণী কের বলল, “ওঠ, বালাক, শান; হ

িসে ােরর ছেল, আমার কথায় কান দাও। ১৯ ঈ র মা ষ নন য

িমথ া বলেবন, িতিন মা েষর স ান নন য অ েশাচনা করেবন।
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িতিন িক কাজ না কেরই িত িত কেরন? িতিন িক স না করার

জ কান িকছু বেলন? ২০ দখ, আিম আশীবাদ করার আেদশ

পলাম, িতিন আশীবাদ কেরেছন, আিম িবপরীেত যেত পাির না।

২১ িতিন যােকােবর মেধ অ লতা দখেত পানিন, ই ােয়েলর

উপ ব দেখন িন, তার ঈ র সদা ভু তার সে সে থােকন, রাজার

জয় িন তােদর মেধ আেছ। ২২ ঈ র িমশর থেক তােদরেক

এেনেছন, স ব ষাঁেড়র মত শি শালী। ২৩ কােনা মায়াশি নই

যা যােকােবর িব ে কাজ কের এবং ই ােয়েলর িব ে কােনা ম

পবূাভাস নই। পিরবেত যােকােবর ও ই ােয়েলর িবষয় অবশ ই বলা

হেব, ‘ দখ ঈ র িক কেরেছন!’ ২৪ দখ, ঐ জািত িসংহীর মত উঠেছ,

যমন একিট িসংহ উি ত হয় ও আ মণ কের। স েয় পড়েব না

যত ণ না স তার িশকার না খায় এবং যত ণ না স যােক হত া

কেরেছ তার র পান কের।” ২৫ তখন বালাক িবিলয়মেক বলেলন,

“আপিন তােদরেক অিভশাপও দেবন না, আশীবাদও করেবন না।”

২৬ িক ু িবিলয়ম উ র িদেয় বালাকেক বলল, “সদা ভু আমােক যা

িকছু বলেত বলেবন, তাই বলব, এ কথা িক আপনােক বিল িন?” ২৭

তাই বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “িবনয় কির, আ ন, আিম আপনােক

অ জায়গায় িনেয় যাই, হয় তা সখান থেক আমার জ তােদরেক

আপনার অিভশাপ দওয়া ঈ েরর দিৃ েত স ু জনক হেব।” ২৮ তাই

বালাক ম াে র িদেক িপেয়ার চূড়ায় িবিলয়মেক িনেয় গেলন।

২৯ িবিলয়ম বালাকেক বলল, “এখােন আমার জ সাতিট বিদ

তরী ক ন এবং এখােন আমার জ সাতিট ষাঁড় ও সাতিট ভড়ার

আেয়াজন ক ন।” ৩০ তখন বালাক িবিলয়েমর কথা অ যায়ী কাজ

করেলন এবং েত ক বিদেত এক একিট ষাঁড় ও এক একিট ভড়া

উৎসগ করেলন।

২৪ িবিলয়ম যখন দখল, ই ােয়লেক আশীবাদ করেত সদা ভু

আনি ত, তখন আর আেগর মত জা িবদ া ব বহার করার জ গল

না, িক ু ম াে র িদেক তািকেয় রইল। ২আর িবিলয়ম চাখ

তুেল দখল, ই ােয়ল তােদর বংশ অ সাের িশিবর কেরেছ এবং
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ঈ েরর আ া তাঁর উপের আসেলন। ৩ স তাঁর ভাববাণী হণ

কের বলল, “িবেয়ােরর ছেল িবিলয়ম বলেছ, যার চাখ ভােলাভােব

খালা িছল, সই পু ষ বলেছ, ৪ য ঈ েরর বাক িল শােন, স

সবশি মােনর দশন পায়, স নত ও খালা চােখ বলেছ। ৫ যােকাব,

তামার তাঁবু িল কত র, হ ই ােয়ল, যখােন তুিম বাস কর!

৬ স িল উপত কার মত িব ািরত, নদীর তীেরর বাগােনর মত,

সদা ভুর রাপণ করা জালােপর মত, জেলর ধােরর এরস গােছর

মত। ৭ তােদর কলসী থেক জল উথেল উঠেব, তার বীজ গভীর

জেল পিরপণূ হেব, তােদর রাজা অগােগর থেকও মহ ম হেব, তার

রাজ উ ত হেব। ৮ ঈ র িমশর থেক তােক এেনেছন, স ব

ষাঁেড়র মত শি শালী। স তার িবপ জািতেদরেক িগেল খােব,

তােদর হাড় চূরমার কের দেব, িনেজর বাণ িদেয় তােদরেক ভদ

করেব। ৯ স ঁিড় িট মারল, িসংেহর মত ও িসংহীর মত। কার তােক

িবর করার সাহস আেছ? য তােক আশীবাদ কের, স আশীবাদ

া হয়, য তােক অিভশাপ দয়, স অিভশ হয়।” ১০ তখন

িবিলয়েমর িত বালাক রােগ েল উঠেল িতিন িনেজর হােত আঘাত

করেলন। বালাক িবিলয়মেক বলেলন, “আমার শ েদরেক অিভশাপ

িদেত আিম আপনােক এেনিছলাম, আর দখনু, এই িতনবার আপিন

তােদরেক আশীবাদ করেলন। ১১ এখন িনেজর জায়গায় পািলেয়

যান। আিম বেলিছলাম, আপনােক ভােলা পরু ার দব, িক ু দখনু,

সদা ভু আপনােক পরু ার িবহীন করেলন।” ১২ তােত িবিলয়ম

বালাকেক বলল, “আিম িক আপনার পাঠােনা দূেতেদর সা ােৎই

বিলিন, ১৩ যতই বালাক সানা ও পাই ভিত িনেজর বািড় আমােক

দন, তবওু আিম িনেজর ই ায় ভাল িক ম করার জ সদা ভুর

আেদশ অমা করেত পারব না। সদা ভু যা বলেবন, আিম তাই

বলেত পারব? ১৪ এখন দখনু, আিম িনেজর লােকেদর কােছ িফের

যাই। আ ন, এই জািত আগামী িদেনর আপনার জািতর সে িক

করেব, তা আপনােক জানাই।” ১৫ পের স তার ভাববাণী হণ

কের বলল, “িবেয়ােরর ছেল িবিলয়ম বলেছ, যার চাখ ভােলাভােব
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খালা িছল, সই পু ষ বলেছ। ১৬ য ঈ েরর বাক িল শােন,

য পরাৎপেরর া জােন, য সবশি মােনর দশন পায়, স নত

ও খালা চােখ বলেছ। ১৭ আিম তােক দখব, িক ু এখন নয়,

তাঁেক দশন করব, িক ু কাছাকািছ নয়। যােকােবর থেক একিট তারা

উঠেব, ই ােয়ল থেক একিট রাজদ উঠেব, তা মায়ােবর নতােদর

ংস করেব, সেথর সম স ানেদর হত া করেব। ১৮ তখন ইেদাম

ই ােয়েলর অিধকাের হেব, তার শ সয়ীরও তােদর অিধকাের

হেব, আর ই ােয়ল বীেরর কাজ করেব। ১৯ যােকাব থেক একজন

রাজা আসেবন য কতৃ করেবন এবং শহেরর অবিশ লাকেদরেক

িবন করেবন।” ২০ তখন িবিলয়ম অমােলেকর িদেক তািকেয় তার

ভাববাণী করল। স বলল, “অমােলক জািতেদর মেধ থম িছল,

িক ু িবনাশ এর শষ দশা হেব।” ২১ তখন িবিলয়ম কনীয়েদর িদেক

তািকেয় তার ভাববাণী করল। স বলল, “ যখােন তুিম বসবাস

কর সটা মজবতু, তামার বাসা িশলােত ািপত। ২২ তবওু কন

য় পােব, শেষ অশরূ তামােক বি কের িনেয় যােব।” ২৩ তখন

িবিলয়ম তার সবেশষ ভাববাণী করল। স বলল, “হায়! যখন

ঈ র এইসব করেবন, তখন ক বাঁচেব? ২৪ িক ীেমর তীর থেক

জাহাজ আসেব; তারা অশরূেক ঃখ দেব, এবরেক ঃখ দেব, িক ু

তােদরও িবনাশ ঘটেব।” ২৫ তখন িবিলয়ম উেঠ তার বািড় িফের

গল এবং বালাকও িনেজর পেথ চেল গেলন।

২৫ ই ােয়ল িশটীেম বাস করল এবং লােকরা মায়ােবর মেয়েদর

সে ব িভচার করেত করল। ২ সই মেয়রা তােদরেক িনেজেদর

দবতার উে েশ উৎসগ করা বিল খাওয়ার জ িনম ণ করল

এবং লােকরা খেয় তােদর দবতােদর কােছ ণাম করল। ৩

ই ােয়েলর লােকরা বা িপেয়ার দবতার িত আস হেত লাগল

এবং ই ােয়েলর িব ে সদা ভু রােগ েল উঠেলন। ৪ সদা ভু

মািশেক বলেলন, “তুিম লােকেদর সম নতােক হত া কের

লােকেদর ারা দখার জ আমার উে েশ সূেয র সামেন টাি েয়

দাও, তােত ই ােয়েলর থেক আমার চ রাগ কমেব।” ৫তখন
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মািশ ই ােয়েলর নতােদরেক বলেলন, “ তামরা েত েক বা

িপেয়ােরর িত আস লােকেদরেক হত া কর।” ৬ তখন ই ােয়ল

স ানেদর মেধ এক পু ষ তার আ ীয়েদর মেধ একজন িমিদয়নীয়া

ীেক আনল। এইসব মািশর ও ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীর

সা ােৎ ঘটল, যখন লােকরা সমাগম তাঁবরু েবশপেথ কাঁদিছল। ৭

যখন পীনহস, ইলীয়াসেরর ছেল, হােরাণ যাজেকর নািত এইসব

দেখ ম লীর মেধ থেক উেঠ হােত বশা িনেলন। ৮ িতিন সই

ই ােয়লীয় পু েষর িপছু িপছু তাঁবেুত েবশ কের ওই ইজনেক, সই

ই ােয়লীয় পু ষেক এবং সই ীেক, তােদর শরীের িব করেলন।

তােত ঈ র ই ােয়ল স ানেদর মেধ য মহামারী পািঠেয়িছেলন তা

থেম গল। ৯ যারা ঐ মহামারীেত মারা িগেয়িছল, তােদর সংখ া

চি শ হাজার। ১০ সদা ভু মািশেক বলেলন, ১১ “ লাকেদর মেধ

আমার পে অ েরর ালা কাশ করােত পীনহস, ইলীয়াসেরর

ছেল, হােরাণ যাজেকর নািত ই ােয়ল স ানেদর থেক আমার রাগ

থামাল। তাই জ আিম চ রােগ ই ােয়ল স ানেদর হত া করলাম

না। ১২অতএব তুিম এই কথা বল, ‘ দখ, আিম তােক আমার শাি র

িনয়ম িদেয়িছ। ১৩ তা তার পে ও তার ভাবী বংেশর পে িচর ায়ী

যাজকে র িনয়ম হেব, কারণ সআমােক, তার ঈ েরর অ েরর ালা

কাশ কেরেছ। স ই ােয়ল স ানেদর জ ায়ি কেরেছ’।”

১৪ ই ােয়লীয় য পু ষ ঐ িমিদয়নীয়া ীর সে হত হেয়িছল, তার

নাম িসি , স সালরূ ছেল; স িশিমেয়ানীয়েদর একজন পবূপু েষর

নতা িছল। ১৫ িমিদয়নীয়া ীর নাম ক বী, স সূেরর মেয়, ঐ সূর

িমিদয়েনর মেধ এক গা ীর ধান িছল। ১৬ তাই সদা ভু মািশেক

বলেলন, ১৭ “তুিম িমিদয়নীয়েদর শ েদর মত আচরণ কর ও আঘাত

কর। ১৮কারণ তারা যমন তামার সে তােদর িটলতায় শ র মত

আচরণ কেরিছল। তারা িপেয়ার িবষয়ক ম তায় এবং সই িপেয়ার

জ মহামারীর িদেনর হতা তােদর আ ীয়া ক বী নামী িমিদয়নীয়া

নতার মেয় িবষয়ক ম তায় তামােদরেক পিরচািলত কেরিছল।”
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২৬ মহামারীর পের সদা ভু মািশেক ও হােরােণর ছেল ইলীয়াসর

যাজকেক বলেলন, ২ “ তামরা ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীর

মেধ িনেজর পবূপু ষ অ সাের িড় বছর ও তার থেক বিশ বয়সী

লােকেদরেক, ই ােয়েলর যেু যাবার যাগ সম লাকেক, গণনা

কর।” ৩ তােত মািশ ও ইলীয়াসর যাজক িযরীেহার কােছ অবি ত

য েনর পােশ মায়ােবর সমভূিমেত তােদরেক বলেলন, ৪ “ িড়

বছর ও তার থেক বয়সী লােকেদরেক গণনা কর, যমন সদা ভু

মািশেক ও িমশর দশ থেক আসা ই ােয়ল স ানেদর আেদশ

িদেয়িছেলন।” ৫ েবণ ই ােয়েলর থমজাত। েবেণর স ানরা;

হেনাক থেক হেনাকীয় গা ী; প ূ থেক প য়ূীয় গা ী; ৬ িহেষাণ

থেক িহেষাণীয় গা ী; কি থেক ক ীয় গা ী। ৭এরা েবণীয়

গা ী; এেদর মেধ গণনা করা লাক ততাি শ হাজার সাতেশা

ি শ জন। ৮ প রূ স ান ইলীয়াব। ৯ ইলীয়ােবর স ান নমেূয়ল,

দাথন ও অবীরাম। এরাই সই দাথন ও অবীরাম যারা কারেহর

দলেক অ সরণ কেরিছল যখন তারা মািশর ও হােরােণর িব ে

অিভেযাগ কেরিছল এবং সদা ভুর িব ে িবে াহ কেরিছল। ১০

সই িদেনর পিৃথবী মখু খেুল তােদরেক ও কারহেক িগেল ফেলিছল,

তােত সই দল মারা গল এবং আ ন েশা প াশ জনেক িগেল

ফলল, আর তারা িনদশন প হল। ১১ িক ু কারেহর স ােনরা

মারা যায় িন। ১২ িনেজেদর গা ী অ সাের িশিমেয়ােনর স ানরা;

নমেূয়ল থেক নমেূয়লীয় গা ী; যামীন থেক যামীনীয় গা ী; যাখীন

থেক যাখীনীয় গা ী; ১৩ সরহ থেক সরহীয় গা ী; শৗল থেক

শৗলীয় গা ী। ১৪ িশিমেয়ানীয়েদর এইসব গা ীেত বাইশ হাজার

েশা লাক িছল। ১৫ িনেজেদর গা ী অ সাের গােদর স ানরা;

িসেফান থেক িসেফানীয় গা ী; হিগ থেক হগীয় গা ী; ১৬ শিূন

থেক শনূীয় গা ী; ওি থেক ও ীয় গা ী; ১৭ এির থেক এরীয়

গা ী; অেরাদ থেক অেরাদীয় গা ী; অেরিল থেক অেরলীয় গা ী।

১৮ গােদর স ানেদর এইসব গা ী গণনা করা হেল চি শ হাজার

পাঁচেশা লাক হল। ১৯ িযহূদার ছেল এর ও ওনন; এর ও ওনন
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কনান দেশ মারা িগেয়িছল। ২০ িনেজেদর গা ী অ সাের িযহূদার

স ানরা; শলা থেক শলায়ীয় গা ী; পরস থেক পরসীয় গা ী;

সরহ থেক সরহীয় গা ী। ২১আর পরেসর এই সকল স ান;

িহেষাণ থেক িহেষাণীয় গা ী; হামলূ থেক হামলূীয় গা ী। ২২

িযহূদার এইসব গা ী গণনা করা হেল ছয়া র হাজার পাঁচেশা লাক

হল। ২৩ িনেজেদর গা ী অ সাের ইষাখেরর স ানরা; তালয় থেক

তালয়ীয় গা ী; পয়ূ থেক পনূীয় গা ী; ২৪ যাশবূ থেক যাশবূীয়

গা ী; িশে াণ থেক িশে াণীয় গা ী। ২৫ ইষাখেরর এইসব গা ী

গণনা করা হেল চৗষি হাজার িতনেশা লাক হল। ২৬ িনেজেদর

গা ী অ সাের সবলূেূনর স ানরা; সরদ থেক সরদীয় গা ী;

এেলান থেক এেলানীয় গা ী; যহেলল থেক যহেললীয় গা ী।

২৭ সবলূনূীয়েদর এইসব গা ী গণনা করা হেল ষাট হাজার পাঁচেশা

লাক হল। ২৮ িনেজেদর গা ী অ সাের যােষেফর ছেল, মনঃিশ

ও ই িয়ম। ২৯ মনঃিশর স ানরা; মাখীর থেক মাখীরীয় গা ী;

মাখীেরর ছেল িগিলয়দ; িগিলয়দ থেক িগিলয়দীয় গা ী। ৩০

িগিলয়েদর স ানরা; ঈেয়ষর থেক ঈেয়ষরীয় গা ী; হলক থেক

হলকীয় গা ী; ৩১অ ীেয়ল থেক অ ীেয়লীয় গা ী; শখম থেক

শখমীয় গা ী; ৩২ িশমীদা থেক িশমীদায়ীয় গা ী; হফর থেক

হফরীয় গা ী। ৩৩ হফেরর ছেল য সলফাদ, তার ছেল িছল

না, ধু মেয় িছল; সই সলফােদর মেয়েদর নাম মহলা, নায়া,

হ লা, িম কা ও িতসা। ৩৪এরা মনঃিশর গা ী; এেদর গণনা করা

লাক বাহা হাজার সাতেশা জন। ৩৫ িনেজেদর গা ী অ সাের

ই িয়েমর স ানরা এই; শথূলহ থেক শথূলহীয় গা ী; বখর থেক

বখরীয় গা ী; ৩৬ তহন থেক তহনীয় গা ী। আর এরা শথূলেহর

স ান; এরণ থেক এরণীয় গা ী। ৩৭ ই িয়েমর স ানেদর এইসব

গা ী গণনা করা হেল বি শ হাজার পাঁচেশা লাক হল; িনেজেদর

গা ী অ সাের এরা যােষেফর স ান। ৩৮ িনেজেদর গা ী অ সাের

িব ামীেনর স ানরা; বলা থেক বলায়ীয় গা ী; অসেবল থেক

অসেবলীয় গা ী; অহীরাম থেক অহীরামীয় গা ী; ৩৯ শফূম থেক
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শফূমীয় গা ী; হূফম থেক হূফমীয় গা ী। ৪০আর বলার স ান

অদ ও নামান; অদ থেক অদীয় গা ী; নামান থেক নামানীয়

গা ী। ৪১ িনেজেদর গা ী অ সাের এরা িব ামীেনর স ান। এেদর

গণনা করা লাক পঁয়তাি শ হাজার ছয়েশা জন। ৪২ িনেজেদর

গা ী অ সাের দােনর এইসব স ান; শহূম থেক শহূমীয় গা ী;

িনেজেদর গা ী অ সাের দােনর গা ী। ৪৩ শহূমীয় সম গা ী

গণনা করা হেল চৗষি হাজার চারেশা লাক হল। ৪৪ িনেজেদর গা ী

অ সাের আেশেরর স ানরা; িয থেক িয ীয় গা ী; িয িব থেক

িয বীয় গা ী; বিরয় থেক বিরয়ীয় গা ী। ৪৫ এরা বিরেয়র স ান;

হবর থেক হবরীয় গা ী; ম ীেয়ল থেক ম ীেয়লীয় গা ী। ৪৬

আেশেরর মেয়র নাম সারহ। ৪৭আেশেরর স ানেদর এইসব গা ী

গণনা করা হেল িত া হাজার চারেশা লাক হল। ৪৮ িনেজেদর গা ী

অ সাের ন ািলর স ানরা; যহসীেয়ল থেক যহসীেয়লীয় গা ী; গিূন

থেক গনূীয় গা ী; ৪৯ যৎসর থেক যৎসরীয় গা ী; িশে ম থেক

িশে মীয় গা ী। ৫০ িনেজেদর গা ী অ সাের এই সকল ন ািলর

গা ী। এেদর গণনা করা লাক পঁয়তাি শ হাজার চারেশা জন। ৫১

ই ােয়ল স ােনর মেধ গণনা করা এইসব লােকর সংখ া ছয় ল

এক হাজার সাতেশা ি শ জন। ৫২ পের সদা ভু মািশেক বলেলন,

৫৩ “নাম সংখ া অ সাের অিধকােরর জ এেদর মেধ দশ িবভ

হেব। ৫৪ যার লাক বিশ, তুিম তােক বিশ অিধকার দেব ও যার

লাক অ , তােক অ অিধকার দেব; যার যত গণনা করা লাক,

তােক তত অিধকার দওয়া যােব। ৫৫ তেব দশ িলবাঁেটর মাধ েম

িবভ হেব; তারা িনেজেদর পবূপু েষর বংশ অ সাের অিধকার

পােব। ৫৬ অিধকার বিশ িক অ হাক, িলবাঁেটর মাধ েমই

িবভ হেব।” ৫৭ িনেজেদর গা ী অ সাের লবীয়েদর মেধ এইসব

লাক গণনা করা হল; গেশান থেক গেশানীয় গা ী, কহাৎ থেক

কহাতীয় গা ী, মরাির থেক মরারীয় গা ী। ৫৮ লবীয় গা ী এই

িল; িলবনীয় গা ী, িহে াণীয় গা ী, মহলীয় গা ী, মশূীয় গা ী,

কারহীয় গা ী। ৫৯ঐ কহােতর ছেল অ াম। অ ােমর ীর নাম
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যােকবদ, িতিন লিবর মেয়, িমশের লিবর ঔরেস তাঁর জ হয়।

িতিন অ ােমর জ হােরাণ, মািশ ও তােদর বান মিরয়মেক সব

কেরিছেলন। ৬০ হােরাণ থেক নাদব ও অবীহূ এবং ইলীয়াসর ও

ঈথামর জে িছল। ৬১ িক ু সদা ভুর সামেন ইতর আ ন িনেবদন

করার জ নাদব ও অবীহূ মারা পেড়। ৬২ এই সবার মেধ এক

মাস ও তার থেক বিশ বয়সী পু ষ গণনা করা হেল তইশ হাজার

জন হল; ই ােয়ল স ােনর মেধ তােদরেক কান অিধকার না

দওয়ােত তােদর ই ােয়ল স ােনর মেধ গণনা করা হয়িন। ৬৩

এইসব লাক মািশ ও ইলীয়াসর যাজেকর কতেৃ গণনা করা হল।

তাঁরা িযরীেহার কােছ অবি ত য েনর পােশর মায়ােবর উপভূিমেত

ই ােয়ল স ানেদর গণনা করেলন। ৬৪ িক ু মািশ ও হােরাণ যাজক

যখন সীনয় ম াে ই ােয়ল স ানেদর গণনা কেরিছেলন, তখন

যােদর তাঁেদর কতেৃ গণনা করা হেয়িছল, তাঁেদর একজনও এেদর

মেধ িছল না। ৬৫কারণ সদা ভু তােদর িবষেয় বেলিছেলন, তারা

ম াে মারা যােবই; আর তােদর মেধ িযফূি র ছেল কােলব ও

নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ ছাড়া একজনও অবিশ থাকল না।

২৭তখন যােষেফর ছেল মনঃিশর গা ীর অ ভু সলফােদর

মেয়রা আসল। সলফাদ হফেরর স ান, হফর িগিলয়েদর স ান,

িগিলয়দ মাখীেরর স ান, মাখীর মনঃিশর স ান। সই মেয়েদর নাম

এই, মহলা, নায়া, হ লা, িম া ও িতসা। ২ তারা মািশর সামেন ও

ইলীয়াসর যাজেকর সামেন এবং নতােদর ও সম ম লীর সামেন

সমাগম তাঁবরু েবশপেথ দাঁিড়েয় এই কথা বলল, ৩ “আমােদর

বাবা ম াে মারা গেছন, িতিন কারেহর দেলর মেধ , সদা ভুর

িব ে চ া কারীেদর দেলর মেধ িছেলন না; িক ু িতিন িনেজর

পােপ মারা গেছন এবং তাঁর কান ছেল নই। ৪আমােদর বাবার

ছেল হয়িন বেল তাঁর গা ী থেক তাঁর নাম কন লাপ পােব?

আমােদর বাবার বংেশর ভাইেদর মেধ আমােদরেক অিধকার িদন।”

৫ তখন মািশ সদা ভুর সামেন তােদর িবচার উপি ত করেলন।

৬ সদা ভু মািশেক বলেলন, ৭ “সলফােদর মেয়রা িঠকই বলেছ;



গণনার বই 338

তুিম তােদর বাবার বংেশর ভাইেদর মেধ অবশ ই তােদরেক িনেজর

অিধকার দেব ও তােদর বাবার অিধকার তােদরেক সমপণ করেব।

৮ ই ােয়ল স ানেদর বল, ‘ কান ব ি যিদ মারা যায় এবং তার

ছেল না থােক, তেব তামরা তার অিধকার তার মেয়েক দেব। ৯

যিদ মেয় না থােক, তেব তার ভাইেদরেক তার অিধকার দেব। ১০

যিদ তার ভাই না থােক, তেব তার বাবার ভাইেদরেক তার অিধকার

দেব। ১১ যিদ তার বাবার ভাই না থােক, তেব তার গা ীর মেধ

কােছর কান আ ীয়েক তার অিধকার দেব, স তা অিধকার করেব;

সদা ভু মািশেক যমন আেদশ িদেয়িছেলন, সই অ সাের এটা

ই ােয়ল স ানেদর পে িবচােরর িনয়ম হেব’।” ১২সদা ভু মািশেক

বলেলন, “তুিম এই অবারীম পবেত ওঠ, আর য দশ আিম ই ােয়ল

স ানেক িদেয়িছ, তা দখ। ১৩ দখার পর তামার ভাই হােরােণর

মত তুিমও তামার লােকেদর সে জেড়া হেব। ১৪ এটা ঘটেব

কারণ তামরা জেন সীন ম াে আমার আেদেশর িব ে িবে াহ

কেরিছেল। সখােন, যখন জল িশলার মেধ থেক বািহত হেয়েছ,

তুিম রােগ পেুরা ম লীর চােখ আমােক পিব েপ মা করেত

ব থ হেয়ছ।” এ সীন া েরর কােদেস অবি ত মরীবার জল। ১৫

তখন মািশ সদা ভুেক বলেলন, ১৬ “সম মা েষর আ ােদর

ঈ র সদা ভু ম লীর উপের এমন একজন ব ি েক িনযু ক ন,

১৭ য তােদর সামেন বাইের যায় ও তােদর সামেন িভতের আেস

এবং তােদরেক বাইের পিরচািলত কের ও িভতের িনেয় আেস; যন

সদা ভুর ম লী মষপালকহীন ভড়ার পােলর মত না হয়।” ১৮

সদা ভু মািশেক বলেলন, “নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ, যার মেধ আমার

আ া বসবাস কের এবং তুিম তােক িনেয় তার মাথায় হাত রােখা।

১৯ ইলীয়াসর যাজেকর ও সম ম লীর সামেন তােক উপি ত কর

এবং তােদর সা ােৎ তােক পিরচালনা করেত আেদশ দাও। ২০

তােক তামার মতা তার ওপর দাও, তার ফেল ই ােয়ল স ানেদর

সম ম লী তােক মেন চেল। ২১ স ইলীয়াসর যাজেকর সামেন

দাঁড়ােব এবং ইলীয়াসর তার জ ঊরীেমর িবচােরর মাধ েম ারা
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আমার ই া িজ াসা করেব। স ও তার সে সম ই ােয়ল স ান,

অথাৎ সম ম লী তার আেদেশ বাইের যােব ও তার আেদেশ িভতের

আসেব।” ২২ তাই মািশ সদা ভুর আেদশ মত কাজ করেলন। িতিন

িযেহাশয়ূেক িনেয় ইলীয়াসর যাজেকর সামেন ও সম ম লীর সামেন

উপি ত করেলন। ২৩ িতিন তাঁর মাথায় হাত রাখেলন এবং পিরচালনা

করেত আেদশ িদেলন, যমন সদা ভু তাঁেক করেত বেলিছেলন।

২৮ সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ তুিম ই ােয়ল স ানেদর আেদশ

কর, তােদরেক বল, আমার উপহার, আমার উে েশ িমি গে র

জ আ েন তরী ভ নেবদ , সিঠক িদেনর আমার উে েশ

িনেবদন করেত হেব। ৩ তুিম তােদরেক এই কথা বল, তামরা

সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহার িহসােব এইসব িনেবদন

করেব িতিদন, িনত হামাবিলর জ এক বছেরর িনেদাষ ইিট

পু ষ ভড়া। ৪ তামরা একিট ভড়ার বা া সকােল উৎসগ করেব,

আর একিট ভড়ার বা া স ােবলায় উৎসগ করেব। ৫ তামরা ভ

নেবেদ র জ িহেনর চার ভােগর এক ভাগ উখিলেত তরী তেল

মশােনা ঐফার দশ ভােগর এক ভাগ সূিজ দেব। ৬ এটা িতিদেনর

র হামবিল যটা সদা ভুর উে েশ িমি গে র জ আ েন তরী

উপহার িহসােব সীনয় পবেত িনধািরত হেয়িছল। ৭একিট ভড়ার

বা ার জ িহেনর চার ভােগর এক ভাগ পয় নেবদ হেব। তুিম

পিব ােন সদা ভুর উে েশ মিদরার পয় নেবদ ঢেল দেব।

৮একিট ভড়ার বা া স ােবলায় উৎসগ করেব, সকােলর ভ

ও পয় নেবেদ র মত তাও সদা ভুর উে েশ িমি গে র জ

আ েন তরী উপহার িহসােব উৎসগ করেব। ৯ িব ামবাের এক

বছেরর িনেদাষ ইিট পু ষ ভড়া ও তল মশােনা এক ঐফার েয়র

দশ ভােগর এক ভাগ সূিজর ভ নেবদ ও তার সে পয় নেবদ

িনেবদন করেব। ১০এই িল িতিদেনর র হামবিল ও তার সে

পয় নেবদ ছাড়া িত িব ামবােরর হামবিল। ১১ িত মােসর

েত তামরা সদা ভুর উে েশ হামবিলর জ িনেদাষ ইিট

ষাঁেড়র বা া, একিট ভড়া ও এক বছেরর সাতিট পু ষ ভড়া উৎসগ
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করেব। ১২ তামরা এক একিট ষাঁেড়র জ িতেনর দশ ভােগর এক

ভাগ তল মশােনা সূিজর ভ নেবদ এবং সই ভড়ার জ েয়র

দশ ভােগর এক ভাগ তল মশােনা সূিজর ভ নেবদ উৎসগ

করেব। ১৩ তামরা এক একিট ভড়ার বা ার জ এক এক দশ

ভােগর এক ভাগ তল মশােনা সূিজর ভ নেবদ । তােত সই

হামবিল সদা ভুর উে েশ িমি গে র জ আ েন তরী উপহার

হেব। ১৪এক একিট ষাঁেড়র জ িহেনর অেধক, সই ভড়ার জ

িহেনর িতন ভােগর এক ভাগ ও এক একিট ভড়ার বা ার জ

িহেনর চার ভােগর এক ভাগ আ ুর রস তার পয় নেবদ হেব।

এটা বছেরর িত মােসর মািসক হামবিল। ১৫ পাপাথক বিলর জ

সদা ভুর উে েশ একিট পু ষ ছাগল। িতিদেনর র হামবিল ও

তার পয় নেবদ ছাড়াও এটা উৎসগ করেত হেব। ১৬ থম মােসর

চৗ তম িদেনর সদা ভুর িন ারপ । ১৭এই মােসর পেনেরাতম

িদেনর উৎসব হেব; সাত িদন তাড়ীশূ িট খেত হেব। ১৮ থম

িদেনর পিব সভা হেব; তামরা কান রকম কাজ করেব না। ১৯

িক ু সদা ভুর উে েশ আ েন তরী উপহার িহসােব হামবিলর

দাষমু ইিট ষাঁেড়র বা া, একিট ভড়া ও এক বছেরর সাতিট

পু ষ ভড়া উৎসগ করেব। ২০ ভ নেবদ িহসােব এক একিট

ষাঁেড়র জ িতন দশ ভােগর এক ভাগ ও সই ভড়ার জ েয়র দশ

ভােগর এক ভাগ। ২১তার সে সাতিট ভড়ার বা ার মেধ এক এক

বছেরর জ এেকর দশ ভােগর এক ভাগ তল মশােনা সূিজ ২২

এবং তামােদর ায়ি করার জ পাপাথক বিল িহসােব একিট

পু ষ ছাগল। ২৩এই সম তামরা িতিদেনর র হামবিলর জ

সকােলর হামবিল ছাড়াও িনেবদন করেব। ২৪এই িনয়ম অ সাের

তামরা সাত িদন ধের িতিদন সদা ভুর উে েশ িমি গে র জ

আ েন তরী উপহার িহসােব ভ িনেবদন করেব; িতিদেনর র

হামবিল ও তার পয় নেবদ ছাড়াও এটা িনেবিদত হেব। ২৫ স ম

িদেনর তামােদর পিব সভা হেব; তামরা কােনা রকম কাজ করেব

না। ২৬আবার থমজােতর িদেনর, যখন তামরা িনেজেদর সাত
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স ােহর উৎসেব সদা ভুর উে েশ নতূন ভ নেবদ আনেব,

তখন তামােদর পিব সভা হেব; তামরা কান রকম কাজ করেব

না। ২৭ িক ু সদা ভুর উে েশ িমি গে র জ হামবিল িহসােব

ইিট ষাঁেড়র বা া, একিট ভড়া ও এক বছেরর সাতিট পু ষ ভড়া

উৎসগ করেব। ২৮ তােদর ভ নেবদ িহসােব এক একিট ষাঁেড়র

জ িতেনর দশ ভােগর এক ভাগ, একিট ভড়ার জ েয়র দশ

ভােগর এক ভাগ উৎসগ করেব। ২৯ সাতিট ভড়ার বা ার মেধ

এক এক বছেরর জ এেকর দশ ভােগর এক ভাগ তল মশােনা

সূিজ ৩০এবং তামােদর ায়ি করার জ একিট পু ষ ছাগল

উৎসগ করেব। ৩১ যখন এই সম দাষমু প র সে পয় নেবদ

উৎসগ করেব, এটা িতিদেনর র হামবিল এবং তার ভ নেবদ

নেবেদ র সে যু হওয়া চাই।

২৯ স ম মােস, মােসর থম িদেনর সদা ভুর স ােন তামােদর

পিব সভা হেব। তামরা কান রকম কাজ করেব না। সই িদন

তামােদর তূরী িনর িদন হেব। ২ তামরা সদা ভুর উে েশ িমি

গে র জ হামবিল িহসােব িনেদাষ একিট ষাঁেড়র বা া, একিট

ভড়ার বা া ও এক বছেরর সাতিট ভড়া উৎসগ করেব। ৩ তামরা

তােদর ভ নেবদ িহসােব তল মশােনা সূিজ, সই ষাঁেড়র জ

িতেনর দশ ভােগর এক ভাগ, ভড়ার জ েয়র দশ ভােগর এক

ভাগ ৪ ও সাতিট ভড়ার মেধ এক এক বছেরর জ এেকর দশ

ভােগর এক ভাগ উৎসগ করেব। ৫ তামরা তামােদর জ ায়ি

করার জ পাপাথক বিল িহসােব একিট পু ষ ছাগল উৎসগ করেব।

৬ অমাবস ার হাম ও তার ভ নেবদ এবং িতিদেনর র হামবিল

ও তার ভ নেবদ এবং িনয়ম মেত উভেয়র পয় নেবদ ছাড়াও

তামরা সদা ভুর উে েশ িমি গে র জ আ েন তরী উপহার

িহসােব এই সম উৎসগ করেব। ৭ সই স ম মােসর দশম িদেনর

তামােদর পিব সভা হেব; আর তামরা িনেজেদর াণেক ন ঃখ

দেব এবং কান কাজ করেব না। ৮ িক ু সদা ভুর উে েশ িমি

গে র হামবিল িহসােব তামরা একিট ষাঁড়, একিট ভড়া ও এক
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বছেরর সাতিট ভড়া উৎসগ করেব; তামােদর জ এইসব িনেদাষ

হওয়া চাই। ৯ তােদর ভ নেবদ িহসােব সই ষাঁেড়র জ িতেনর

দশ ভােগর এক ভাগ, সই ভড়ার জ েয়র দশ ভােগর এক ভাগ

১০ও সাতিট ভড়ার বাচা িলর জ এক এক বছেরর এেকর দশ

ভােগর এক ভাগ তল মশােনা সূিজ, ১১এবং পাপাথক বিল িহসােব

এক পু ষ ছাগল, এই সম উৎসগ করেব। পাপাথক ায়ি বিল,

িতিদেনর র হামবিল এবং তার ভ ও পয় নেবদ থেক এটা

আলাদা। ১২ স ম মােসর পেনেরাতম িদেনর তামােদর পিব সভা

হেব; তামরা কান রকম কাজ করেব না এবং সাত িদন সদা ভুর

উে েশ উৎসব পালন করেব। ১৩আর সদা ভুর উে েশ িমি

গে র জ আ েন তরী হামবিল িহসােব তরিট ষাঁেড়র বা া,

ইিট ভড়া ও এক বছেরর চৗ িট ভড়া উৎসগ করেব। এইসব

িনেদাষ হওয়া চাই। ১৪ তােদর ভ নেবদ িহসােব তরিট ষাঁেড়র

বা ার মেধ েত ক বছেরর জ িতেনর দশ ভােগর এক ভাগ, ইিট

ভড়ার মেধ এক একিট ভড়ার জ েয়র দশ ভােগর এক ভাগ ১৫

এবং চৗ িট ভড়ার বা ার মেধ এক এক বছেরর জ এেকর দশ

ভােগর এক ভাগ তল মশােনা সূিজ ১৬এবং পাপাথক বিল িহসােব

একিট পু ষ ছাগল, এই সম উৎসগ করেব। িতিদেনর র হামবিল

এবং তার ভ ও পয় নেবদ থেক এটা আলাদা। ১৭ ি তীয়

িদেনর তামরা িনেদাষ বােরািট ষাঁড়, ইিট ভড়া ও এক বছেরর

চৗ িট পু ষ ভড়া ১৮এবং ষাঁেড়র, ভড়ার ও ভড়ার বা ার জ

তােদর সংখ া অ সাের িনয়ম মেত তােদর ভ ও পয় নেবদ ১৯

এবং পাপাথক বিল িহসােব একিট পু ষ ছাগল, এই সম উৎসগ

করেব। িতিদেনর হামবিল এবং তার ভ ও পয় নেবদ থেক

এটা আলাদা। ২০আর ততৃীয় িদেনর তামরা িনেদাষ এগারিট ষাঁড়,

ইিট ভড়া ও এক বছেরর চৗ িট ভড়া ২১এবং ষাঁেড়র, ভড়ার ও

ভড়ার বা ার জ তােদর সংখ া অ সাের িনয়ম মেত তােদর ভ

ও পয় নেবদ ২২এবং পাপাথক বিল িহসােব একিট পু ষ ছাগল,

এই সম উৎসগ করেব। িতিদেনর হামবিল এবং তার ভ ও
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পয় নেবদ থেক এটা আলাদা। ২৩ চতুথ িদেনর তামরা িনেদাষ

দশিট ষাঁড়, ইিট ভড়া ও এক বছেরর চৗ িট ভড়া ২৪ এবং

ষাঁেড়র, ভড়ার ও ভড়ার বা ার জ তােদর সংখ া অ সাের িনয়ম

মেত তােদর ভ ও পয় নেবদ ২৫এবং পাপাথক বিল িহসােব

একিট পু ষ ছাগল, এই সম উৎসগ করেব। িতিদেনর র হামবিল

এবং তার ভ ও পয় নেবদ থেক এটা আলাদা। ২৬ প মতম

িদেনর তামরা িনেদাষ নয়িট ষাঁড়, ইিট ভড়া ও এক বছেরর চৗ িট

ভড়া ২৭এবং ষাঁেড়র বা া, ভড়ার ও ভড়ার বা ার জ তােদর

সংখ া অ সাের িনয়ম মেত তােদর ভ ও পয় নেবদ ২৮এবং

পাপাথক বিল িহসােব একিট পু ষ ছাগল, এই সম উৎসগ করেব।

িতিদেনর হামবিল এবং তার ভ ও পয় নেবদ থেক এটা

আলাদা। ২৯আর ষ তম িদেনর তামরা িনেদাষ আটিট ষাঁড়, ইিট

ভড়া ও এক বছেরর চৗ িট ভড়ার বা া ৩০এবং ষাঁেড়র, ভড়ার ও

ভড়ার বা ার জ তােদর সংখ া অ সাের িনয়ম মেত তােদর ভ

ও পয় নেবদ ৩১এবং পাপাথক বিল িহসােব একিট পু ষ ছাগল,

এই সম উৎসগ করেব। িতিদেনর হামবিল এবং তার ভ ও

পয় নেবদ থেক এটা আলাদা। ৩২ স ম িদেনর তামরা িনেদাষ

সাতিট ষাঁড়, ইিট ভড়া ও এক বছেরর চৗ িট ভড়া ৩৩ এবং

ষাঁেড়র, ভড়ার ও ভড়ার বা ার জ তােদর সংখ া অ সাের িনয়ম

মেত তােদর ভ ও পয় নেবদ ৩৪এবং পাপাথক বিল িহসােব

একিট পু ষ ছাগল, এই সম উৎসগ করেব। িতিদেনর র হামবিল

এবং তার ভ ও পয় নেবদ থেক এটা আলাদা। ৩৫আর অ ম

িদেনর তামােদর উৎসব হেব; তামরা কান রকম কাজ করেব না।

৩৬ িক ু সদা ভুর উে েশ িমি গে র জ হামবিল িহসােব

িনেদাষ একিট ষাঁড়, একিট ভড়া ও এক বছেরর সাতিট ভড়া ৩৭

এবং ষাঁেড়র, ভড়ার ও ভড়ার বা ার জ তােদর সংখ া অ সাের

িনয়ম মেত তােদর ভ ও পয় নেবদ ৩৮ এবং পাপাথক বিল

িহসােব একিট পু ষ ছাগল, এই সম উৎসগ করেব। িতিদেনর

হামবিল এবং তার ভ ও পয় নেবদ থেক এটা আলাদা। ৩৯
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এই সম তামরা িনেজেদর িনধািরত পব িলেত সদা ভুর উে েশ

উৎসগ করেব। তামােদর হামবিল, ভ ও পয় নেবদ এবং

ম লাথক বিলদােনর সে যু য মানত ও িনেজর ই াদ উপহার,

সটা থেক এটা আলাদা। ৪০ মািশ ই ােয়ল স ানেদর সবিকছু

বলেলন সদা ভু তাঁেক যা যা করেত আেদশ িদেয়িছেলন।

৩০ মািশ ই ােয়ল স ােনর বংেশর নতােদর বলেলন, “সদা ভু

এই িবষয় আেদশ কেরেছন। ২ কান পু ষ যিদ সদা ভুর উে েশ

মানত কের, িকংবা ত করেত িনেজর াণেক িত ার সে বাঁধার

জ িদিব কের, তেব স িনেজর কথা ব থ না ক ক, তার মখু থেক

বর হওয়া সম কথা অ সাের কাজ ক ক। ৩ যখন কান ীেলাক

যৗবনকােল তার বাবার বািড়েত বাস করার িদেনর সদা ভুর উে েশ

মানত কের ও ত করেত িনেজেক িত ার সে বাঁেধ ৪এবং তার

বাবা যিদ তার মানত ও যা িদেয় স তার াণেক বঁেধেছ, সই েতর

কথা েন তােক িকছু না বেল, তেব তার সব মানত ি র থাকেব এবং

যা িদেয় স তার াণেক বঁেধেছ, সই তও ি র থাকেব। ৫ িক ু

শানার িদেনর যিদ তার বাবা তােক বারণ কের, তেব তার কান

মানত ও যা িদেয় স তার াণেক বঁেধেছ, সই ত ি র থাকেব না।

তার বাবার বারণ করার জ সদা ভু তােক মু করেবন। ৬আর

যিদ স িববািহত হেয় মানত কের, িকংবা যা িদেয় স তার াণেক

বঁেধেছ, তার ঠাঁট থেক বেরােনা তাড়া েড়া কের বলা কান কথা

বেল ফেল ৭এবং যিদ তার ামী তা নেলও সিদন তােক িকছু না

বেল, তেব তার মানত ি র থাকেব এবং যা িদেয় স তার াণেক

বঁেধেছ, সই ত ি র থাকেব। ৮ িক ু শানার িদেনর যিদ তার ামী

তােক বারণ কের, তেব স য মানত কেরেছ ও তার ঠাঁট থেক

বেরােনা সই তাড়া েড়ার কথার মাধ েম তার াণেক বঁেধেছ, ামী

তা ব থ করেব, আর সদা ভু তােক মু করেবন। ৯ িক ু িবধবা

িকংবা ামী পিরত া ী যা িদেয় তার াণেক বঁেধেছ, সই েতর

সম কথা তার জ ি র থাকেব। ১০আর স যিদ ামীর বািড়

থাকার িদেনর মানত কের থােক, িকংবা শপেথর মাধ েম িনেজর
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াণেক েত বঁেধ থােক ১১এবং তার ামী তা েন তােক বারণ না

কের চুপ হেয় থােক, তেব তার সম মানত ি র থাকেব এবং স যা

িদেয় তার াণেক বঁেধেছ, সই সম ত ি র থাকেব। ১২ িক ু তার

ামী যিদ শানার িদেনর স সব ব থ কের থােক, তেব তার মানেতর

িবষেয় ও তার েতর িবষেয় তার ঠাঁট থেক য কথা বর হেয়িছল, তা

ি র থাকেব না। তার ামী তা ব থ কেরেছ। সদা ভু সই ীেক মু

করেবন। ১৩ ীর েত ক মানত ও াণেক ঃখ দবার িত াযু

েত ক শপথ তার ামী ি র করেতও পাের, তার ামী ব থ করেতও

পাের। ১৪তার ামী যিদ অেনক িদন পয তার িত সব িদন চুপ

থােক, তেব স তার সম মানত িকংবা সম ত ি র কের; শানার

িদেনর চুপ থাকােতই স তা ি র কেরেছ। ১৫ িক ু তা শানার পর

যিদ কান ভােব ামী তা ব থ কের, তেব ীর অপরাধ বহন করেব।”

১৬ পু ষ ও ীর িবষেয় এবং বাবা ও যৗবনকােল বাবার বািড়েত

থাকা মেয়র িবষেয় সদা ভু মািশেক এইসব আেদশ করেলন।

৩১সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর জ

িমিদয়নীয়েদরেক িতেশাধ দাও। তারপর তুিম মারা যােব এবং

িনেজর লােকেদর কােছ যােব।” ৩ তখন মািশ লােকেদরেক

বলেলন, “ তামােদর িকছু লাক যেু র জ সি ত হাক, সদা ভুর

জ িমিদয়নেক িতেশাধ িদেত িমিদয়েনর িব ে যা া ক ক। ৪

ই ােয়েলর েত ক বংশ এক হাজার কের লাক যেু পাঠােব।” ৫

তােত ই ােয়েলর হাজার হাজােরর মেধ এক একিট বংশ থেক এক

এক হাজার মেনানীত হেল যেু র জ বােরা হাজার লাক সি ত

হল। ৬এই ভােব মািশ এক একিট বংেশর এক এক হাজার লাকেক

এবং ইলীয়াসর যাজেকর ছেল পীনহসেক যেু পাঠােলন এবং পিব

ােনর পা িল ও রণবােদ র তূরী িল তাঁর অিধকাের িছল। ৭

সদা ভু যভােব মািশেক আেদশ িদেয়িছেলন, তারা িমিদয়েনর সে

যু করল। তারা সম পু ষেক হত া করল। ৮ তারা িমিদয়েনর

রাজােদর তােদর অ িনহত লাকেদর সে হত া করল; ইিব, রকম,

সূর, হূর ও রবা, িমিদয়েনর এই পাঁচ রাজােক হত া করল; িবেয়ােরর
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ছেল িবিলয়মেকও তেরায়াল িদেয় হত া করল। ৯ ই ােয়ল স ানরা

িমিদয়েনর সম ীেলাক ও বালক বািলকােদরেক বি কের িনেয়

গল এবং তােদর সম প , সম ভড়ার পাল ও সম স ি

লটু করল। ১০ তােদর সম বসবাসকারী শহর ও সম িশিবর

পিুড়েয় িদল। ১১ তারা লেুট নওয়া ব এবং মা ষ িকংবা প , সম

ধতৃ জীব সে িনেয় গল। ১২ তারা িযরীেহার কাছাকািছ য েনর

তীের অবি ত মায়ােবর উপভূিমেত মািশর, ইলীয়াসর যাজেকর ও

ই ােয়ল স ানেদর সম ম লীর কােছ বি েদরেক ও যেু ধতৃ

জীবেদরেক এবং লিুটত ব িল িশিবের িনেয় গল। ১৩ মািশ,

ইলীয়াসর যাজক ও ম লীর সম শাসনক া তােদর সে সা াৎ

করেত িশিবেরর বাইের গেলন। ১৪ িক ু যু থেক িফের আসা

সনাপিতেদর, অথাৎ সহ পিতেদর ও শতপিতেদর উপের মািশ

চ রেগ গেলন। ১৫ মািশ তােদরেক বলেলন, “ তামরা িক সম

ীেলাকেক জীিবত রেখছ? ১৬ দখ, িবিলয়েমর পরামেশ তারাই

িপেয়ার দবতার িবষেয় ই ােয়ল স ানেদর সদা ভুর িব ে পাপ

কিরেয়িছল, তার জ ই সদা ভুর ম লীেত মহামারী হেয়িছল। ১৭

অতএব তামরা এখন বালক বািলকােদর মেধ সম বালকেক হত া

কর এবং পু েষর সে শায়া সম ীেলাকেকও হত া কর। ১৮ িক ু

য বািলকারা কােনা পু েষর সে শায় িন, তােদরেক িনেজেদর

জ জীিবত রাখ। ১৯ তামরা সাত িদন িশিবেরর বাইের িশিবর

কের থাক; তামরা যত লাক মা ষ হত া কেরছ ও মতৃ লাকেক

শ কেরছ, সবাই ততৃীয় িদেনর ও স ম িদেনর িনেজেদরেক ও

িনেজেদর বি েদরেক িচ কর; ২০আর সম পাশাক, চামড়ার

তরী সম িজিনস, ছাগেলর লােমর তরী সম িজিনস ও কােঠর

তরী সম িজিনেসর জ িনেজেদরেক িচ কর।” ২১আর যারা যেু

িগেয়িছল, ইলীয়াসর যাজক সই যা ােদরেক বলেলন, “ মািশেক

দওয়া সদা ভুর ব ব ার িনয়ম িল এই: ২২ ধু সানা, পা,

িপতল, লাহা, িটন ও সীসা ২৩এবং য সম ব আ েন ন হয়

না, সই সব আ েনর মেধ িদেয় িনেয় যােব, তােত তা িচ হেব।
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তারপর তা িব জেল পাপমু করেত হেব; িক ু য য িজিনস

আ েন ন হয়, তা তামরা জেলর মেধ িদেয় িনেয় যােব। ২৪আর

স ম িদেনর তামরা িনেজেদর পাশাক ধােব; তােত িচ হেব;

পের িশিবের েবশ করেব।” ২৫ পের সদা ভু মািশেক বলেলন,

২৬ “তুিম ও ইলীয়াসর যাজক এবং ম লীর পবূপু ষেদর গা ীর

নতা যেু অপ ত জীবেদর, অথাৎ বি মা ষেদর ও প েদর

সংখ া গণনা কর। ২৭আর যেু অপ ত সই জীবেদরেক ই অংশ

কের, য যা ারা যেু িগেয়িছল, তােদর ও সম ম লীর মেধ ভাগ

কর। ২৮ তখন যেু গমনকারী যা ােদর কাছ থেক সদা ভুর জ

কর নাও; পাঁচেশা জীেবর মেধ িতিট মা ষ, গ , গাধা ও ভড়া।

২৯ তােদর অেধক অংশ থেক িনেয় সদা ভুর উে েশ উপি ত

করা উপহার িহসােব ইলীয়াসর যাজকেকও দাও। ৩০ তুিম ই ােয়ল

স ানেদর অেধক অংেশর মেধ মা ষ, গ , গাধা, ভড়া ও ছাগল

ভৃিত সম প র মেধ থেক প াশিট জীেবর মেধ থেক একিট

জীব নাও এবং সদা ভুর সমাগম তাঁবরু র াকারী লবীয়েদরেক

দাও।” ৩১ মািশেক সদা ভু যমন আেদশ করেলন, মািশ ও

ইলীয়াসর যাজক সই রকম করেলন। ৩২ যা ােদর মাধ েম লটু করা

িজিনস িল ছাড়া ঐ অপ ত জীব িল ছয় ল পঁচা র হাজার ভড়া,

৩৩ বাহা র হাজার গ , ৩৪একষি হাজার গাধা, ৩৫আর বি শ

হাজার ীেলাক, অথাৎ যারা কখেনা কােনা পু েষর সে শায় িন।

৩৬তােত যারা যেু িগেয়িছল, তােদর াপ অেধক অংেশর সংখ া

হল িতন ল সাঁইি শ হাজার পাঁচেশা ভড়া; ৩৭ সই ভড়া থেক

সদা ভুর অংশ হল ছয়েশা পঁচা রিট ভড়া। ৩৮ ষাঁড় িছল ছি শ

হাজার, তােদর মেধ বাহা রিট হল সদা ভুর কর। ৩৯ গাধা িছল

ি শ হাজার পাঁচেশা, তােদর মেধ সদা ভুর কর হল একষি িট। ৪০

ীেলাক িছল ষাল হাজার, তােদর মেধ সদা ভুর কর হল বি শ

জন। ৪১ মািশ সই কর সদা ভুর কােছ উপহার িহসােব উপি ত

করেলন। সদা ভু মািশেক যমন আেদশ িদেলন, সই অ সাের

িতিন এ িল ইলীয়াসর যাজকেক িদেলন। ৪২ মািশ য অেধক অংশ
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যা ােদর কাছ থেক িনেয় ই ােয়ল স ানেদর িদেয়িছেলন, ৪৩

ম লীর সই অেধক অংশেত িতন ল সাঁইি শ হাজার পাঁচেশা ভড়া,

৪৪ ছি শ হাজার ষাঁড়, ৪৫ ি শ হাজার পাঁচেশা গাধা ৪৬ ও ষাল

হাজার মা ষ িছল। ৪৭ মািশ ই ােয়ল স ানেদর সই অেধক অংশ

থেক মা েষর ও প র মেধ প াশিট জীেবর মেধ থেক একিট

কের জীব িনেয় সদা ভুর সমাগম তাঁবরু র াকারী লবীয়েদরেক

িদেলন, যমন সদা ভু মািশেক আেদশ করেলন। ৪৮ স সামে র

উপের কতৃ কারী সহ পিতরা ও শতপিতরা মািশর কােছ আসেলন;

৪৯ তাঁরা মািশেক বলেলন, “আপনার এই দােসরা আমােদর অধীেন

থাকা যা ােদর সংখ া গণনা কেরেছ, আমােদর মেধ একজনও কেম

িন। ৫০আমরা সবাই সানার িজিনস, তাগা, বালা, আংিট, কানবালা

ও হার, এই যা িকছু িজিনস পেয়িছ, তা থেক সদা ভুর সামেন

আমােদর ােণর জ ায়ি করেত সদা ভুর উে েশ উপহার

এেনিছ।” ৫১ মািশ ও ইলীয়াসর যাজক তাঁেদর থেক সই সানা,

কািরগরী সম িজিনস িনেলন। ৫২ উৎসেগর সম সানা যা তাঁরা

সদা ভুেক িদেয়িছেলন‐সহ পিতেদর ও শতপিতেদর উপহার ষাল

হাজার সাতেশা প াশ শকল পিরমােপর হল। ৫৩ যা ারা েত েক

িনেজেদর জ লটু করা ব িনেয়িছল। ৫৪ মািশ ও ইলীয়াসর যাজক

সহ পিতেদর ও শতপিতেদর কাছ থেক সই সানা হণ করেলন

এবং সদা ভুর সামেন ই ােয়ল স ানেদর রেণর িচ িহসােব তা

সমাগম তাঁবেুত আনেলন।

৩২ েবণ স ানেদর ও গাদ স ানেদর অেনক প ধন িছল; তারা

যােসর দশ ও িগিলয়দ দশ পযেব ণ করল, আর দখ, স ান

প পালেনর ান। ২ পের গাদ স ানরা ও েবণ স ানরা এেস

মািশেক, ইলীয়াসর যাজকেক ও ম লীর শাসনকতােদরেক বলল, ৩

“অটােরাৎ, দীেবান, যােসর িন া, িহেষান, ইিলয়ালী, সবাম, নেবা

ও িবেয়ান, ৪ এই য দশেক সদা ভু ই ােয়ল ম লীর সামেন

আঘাত কেরেছন, এটা প পালেনর উপযু দশ, আর আপনার এই

দােসেদর প আেছ।” ৫ তারা আরও বলল, “আমরা যিদ আপনার
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দিৃ েত অ হ পেয় থািক, তেব আপনার দােসেদর অিধকােরর

জ এই দশ িদেত আেদশ ক ন, আমােদরেক য েনর পাের িনেয়

যােবন না।” ৬ তখন মািশ গাদ স ানেদর ও েবণ স ানেদর

বলেলন, “ তামােদর ভাইেয়রা যু করেত যােব, আর তামরা িক

এই ােন বেস থাকেব? ৭ সদা ভুর দওয়া দশ পার হেয় যেত

ই ােয়ল স ানেদর মন কন িনরাশ করছ? ৮ তামােদর বাবারা, যখন

আিম দশ দখেত কােদশ বেণয় থেক তােদরেক পািঠেয়িছলাম,

তখন তাই কেরিছল; ৯তারা ইে ােলর উপত কা পয গমন কের

দশ দেখ সদা ভুর দওয়া দেশ যেত ই ােয়ল স ানেদর মন

িনরাশ কেরিছল। ১০ সই িদন সদা ভু চ রেগ িগেয় শপথ

কের বেলিছেলন, ১১ ‘আিম অ াহামেক, ইসহাকেক ও যােকাবেক

য দশ িদেত িদিব কেরিছ, িমশর থেক আসা পু ষেদর মেধ

িড় বছর ও তার থেক বয়সী কউই সই দশ দখেত পােব না;

কারণ তারা স ণূ ভােব আমােক মেন চেল িন; ১২ ধু কিনসীয়

িযফুি র ছেল কােলব ও নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ তা দখেব, কারণ

তারাই স ণূ ভােব সদা ভুর অ গত হেয়েছ’। ১৩ তখন ই ােয়েলর

িত সদা ভুর রাগ েল উঠেলা, আর িতিন চি শ বছর পয ,

সদা ভুর দিৃ েত খারাপ কাজ করা সম লােকর শষ না হওয়া

পয , তােদরেক ম াে মণ করােলন। ১৪আর দখ, ই ােয়েলর

িব ে সদা ভুর ভয়ানক রাগ আরও বেড় যাওয়ার জ , পাপী

লােকেদর বংশ য তামরা, তামরা তামােদর বাবার জায়গায়

উেঠছ। ১৫ কারণ যিদ তামরা তাঁর অ সরণ না কের িফের যাও,

তেব িতিন পনুরায় ই ােয়লেক ম াে পিরত াগ করেবন, তােত

তামরা এইসব লাকেক িবন করেব।” ১৬ তখন তারা তাঁর কােছ

এেস বলল, “আমরা এই ােন আমােদর প েদর জ মষবাথান

ও আমােদর বালকবািলকােদর জ শহর তরী করব। ১৭আমরা

যতিদন ই ােয়ল স ানেদর িনেজর তরী না কির, ততিদন সি ত

হেয় তােদর আেগ আেগ গমন করব; ধু আমােদর বালকবািলকারা

দেশ বসবাসীেদর ভেয় রি ত শহের বাস করেব। ১৮ ই ােয়ল
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স ানরা েত েক যত ণ িনেজেদর অিধকার না পায়, তত ণ আমরা

িনেজেদর পিরবােরর কােছ িফের আসব না। ১৯ িক ু আমরা য েনর

অ পাের তােদর সে অিধকার নব না, কারণ য েনর এই পবূপাের

আমরা অিধকার পেয়িছ।” ২০ মািশ তােদরেক বলেলন, “ তামরা

যিদ এই কাজ কর, যিদ সি ত হেয় সদা ভুর সামেন যু করেত

যাও ২১ এবং িতিন যতিদন তাঁর শ েদরেক িনেজর কাছ থেক

অিধকারচু ত না কেরন, ততিদন যিদ তামরা েত েক সি ত হেয়

সদা ভুর সামেন য ন পার হও ২২এবং দশ সদা ভুর বশীভূত

হয়, তখন তামরা িফের আসেব এবং সদা ভুর ও ই ােয়েলর কােছ

িনেদাষ হেব, আর সদা ভুর সামেন তামরা এই দেশর অিধকারী

হেব। ২৩ িক ু যিদ তমন না কর, তেব দখ, তামরা সদা ভুর কােছ

পাপ করেল এবং িন য় জেনা, তামােদর পাপ তামােদরেক ধরেব।

২৪ তামরা িনেজেদর বালকবািলকােদর জ শহর ও ভড়ােদর

জ বাথান তরী কর এবং িনেজেদর কথামত কাজ কর।” ২৫

তখন গাদ স ানরা ও েবণ স ানরা মািশেক বলল, “আমােদর

ভু য আেদশ করেলন, আপনার দাস আমরা তাই করব। ২৬

আমােদর বালকবািলকারা, আমােদর ীেলােকরা, আমােদর পাল িল

ও আমােদর সম প ধন এখােন িগিলয়েদর শহর িলেত থাকেব।

২৭আর আমােদর ভুর বাক অ সাের আপনার এই দােসরা, সি ত

েত ক জন যু করেত সদা ভুেক পার হেয় যােব।” ২৮ তখন

মািশ তােদর িবষেয় ইলীয়াসর যাজকেক, নেূনর ছেল িযেহাশয়ূেক

ও ই ােয়ল স ানেদর বংশ িলর পবূপু ষেদর নতােক আেদশ

করেলন। ২৯ মািশ তােদরেক বলেলন, “গাদ স ানরা ও েবণ

স ানরা, যেু র জ সি ত েত ক জন যিদ তামােদর সে

সদা ভুর সামেন য ন পার হয়, তেব তামােদর সামেন দশ বশীভূত

হওয়ার পর তামরা অিধকােরর জ তােদরেক িগিলয়দ দশ দেব।

৩০ িক ু যিদ তারা সি ত হেয় তামােদর সে পার না হয়, তেব

তারা তামােদর মেধ কনান দেশর অিধকার পােব।” ৩১ পের

গাদ স ানরা ও েবণ স ানরা উ র িদল, “সদা ভু আপনার এই
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দাসেদরেক যা বেলেছন, আমরা তাই করব। ৩২আমরা সি ত হেয়

সদা ভুর সামেন পার হেয় কনান দেশ যাব; আর য েনর পবূপাের

আমােদর অিধকার িনিদ হেয় রইল।” ৩৩ পের মািশ তােদরেক,

অথাৎ গাদ স ানেদর, েবণ স ানেদর ও যােষেফর ছেল মনঃিশর

অেধক বংশেক ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর রাজ ও বাশেনর রাজা

ওেগর রাজ , সই দশ, পিরসীমা সেমত সখানকার শহর িল অথাৎ

দেশর চারিদেকর শহর িল িদেলন। ৩৪ গাদ স ানরা দীেবান,

অটােরাৎ, অেরােয়র, ৩৫অটেরাত শাফন, যােসর, যগিবহ, ৩৬ বৎ‐

িন া ও বৎ‐হারণ, এইসব দওয়ােল ঘরা শহর ও মষবাথান তরী

করল। ৩৭ েবন স ানরা িহষেবান, ইিলয়ালী ও িকিরয়াথিয়ম ৩৮

নেবা ও বা ‐িমেয়ান (তােদর নাম পের পিরবতন হেয়েছ) এবং িসবমা

এইসব শহর তরী কের অ নাম রাখল। ৩৯ মনঃিশর ছেল মাখীেরর

স ানরা িগিলয়েদ িগেয় তা দখল করল এবং সই ােন বসবাসকারী

ইেমারীয়েদরেক অিধকারচু ত করল। ৪০ তখন মািশ মনঃিশর ছেল

মাখীরেক িগিলয়দ িদেলন এবং স সখােন বাস করল। ৪১ মনঃিশর

স ান যায়ীর িগেয় সখানকার াম িল দখল করল এবং তােদর নাম

হে াৎ‐যায়ীর [যায়ীেরর াম িল] রাখল। ৪২ নাবহ িগেয় কনাৎ ও

তার াম িল দখল করল এবং িনেজর নাম অ সাের তার নাম নাবহ

রাখল।

৩৩ ই ােয়ল স ানরা মািশর ও হােরােণর অধীেন িনেজেদর

স ে ণী অ সাের িমশর দশ থেক বর হেয় আসল, তােদর উ রণ

ান িলর িববরণ এই। ২ মািশ সদা ভুর আেদেশ তােদর যা া

অ সাের সই উ রণ ান িলর বণনা এই। ৩ থম মােস, থম

মােসর পেনেরা িদেনর তারা রািমেষষ থেক চেল গল; িন ারপে র

পেরর িদন ই ােয়ল স ানরা িমশরীয় সম লােকর সা ােৎ কােশ

বর হল। ৪ সই িদেনর িমশরীেয়রা, তােদর মেধ যােদরেক সদা ভু

আঘাত কেরিছেলন, সই সম থমজাতেক কবর িদি ল; আর

সদা ভু তােদর দবতােদরেকও (শাি িদেয়িছেলন)। ৫ রািমেষষ

থেক যা া কের ই ােয়ল স ানরা ে ােত িশিবর াপন করল।



গণনার বই 352

৬ ে াৎ থেক যা া কের ম াে র সীমানায় অবি ত এথেম

িশিবর াপন করল। ৭এথম থেক যা া কের বাল‐সেফােনর সামেন

অবি ত পী‐হহীেরােত িফের িমগেদােলর সামেন িশিবর াপন করল।

৮ হহীেরােতর সামেন থেক যা া কের সমেু র মেধ িদেয় ম াে

েবশ করল এবং এথম ম াে িতন িদেনর পথ িগেয় মারােত

িশিবর াপন করল। ৯ মারা থেক যা া কের এলীেম উপি ত হল;

এলীেম জেলর বােরািট উ ই ও স রিট খজরু গাছ িছল; তারা সখােন

িশিবর াপন করল। ১০এলীম থেক যা া কের সূফসাগেরর কােছ

িশিবর াপন করল। ১১ সূফসাগর থেক যা া কের সীন ম াে

িশিবর াপন করল। ১২ সীন ম ভূিম থেক যা া কের দ কােত

িশিবর াপন করল। ১৩ দপকা থেক যা া কের আলেূশ িশিবর

াপন করল। ১৪আলশূ থেক যা া কের রফীদীেম িশিবর াপন

করল; সখােন লােকেদর পান করার জল িছল না। ১৫ তারা রফীদীম

থেক যা া কের সীনয় ম াে িশিবর াপন করল। ১৬ সীনয়

ম ভূিম থেক যা া কের িকে াৎ হ াবােত িশিবর াপন করল। ১৭

িকে াৎ হ াবা থেক যা া কের হৎেসেরােত িশিবর াপন করল। ১৮

হৎেসেরাৎ থেক যা া কের িরৎমােত িশিবর াপন করল। ১৯ িরৎমা

থেক যা া কের িরে াণ পরেস িশিবর াপন করল। ২০ িরে াণ

পরস থেক যা া কের িল নােত িশিবর াপন করল। ২১ িল না

থেক যা া কের ির সােত িশিবর াপন করল। ২২ ির সা থেক যা া

কের কেহলাথায় িশিবর াপন করল। ২৩কেহলাথা থেক যা া কের

শফর পবেত িশিবর াপন করল। ২৪ শফর পবত থেক যা া কের

হরাদােত িশিবর াপন করল। ২৫ হরাদা থেক যা া কের মেখেলােত

িশিবর াপন করল। ২৬ মেখেলাৎ থেক যা া কের তহেত িশিবর

াপন করল। ২৭ তহৎ থেক যা া কের তরেহ িশিবর াপন করল।

২৮ তরহ থেক যা া কের িমৎকােত িশিবর াপন করল। ২৯ িমৎকা

থেক যা া কের হে ানােত িশিবর াপন করল। ৩০ হে ানা থেক

যা া কের মােষেরােত িশিবর াপন করল। ৩১ মােষেরাৎ থেক

যা া কের বেন‐য়াকেন িশিবর াপন করল। ৩২ বেন‐য়াকন থেক
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যা া কের হা ‐হিগ গেদ িশিবর াপন করল। ৩৩ হা ‐হিগ গদ

থেক যা া কের য বাথােত িশিবর াপন করল। ৩৪ যট‐বাথা থেক

যা া কের অে াণােত িশিবর াপন করল। ৩৫অে াণা থেক যা া

কের ইৎিসেয়ান গবের িশিবর াপন করল। ৩৬ ইৎিসেয়ান গবর

থেক যা া কের িসন ম াে অথাৎ কােদেশ িশিবর াপন করল।

৩৭কােদশ থেক যা া কের ইেদাম দেশর শেষ অবি ত হার পবেত

িশিবর াপন করল। ৩৮ হােরাণ যাজক সদা ভুর আেদশ অ সাের

হার পবেত উেঠ িমশর থেক ই ােয়ল স ানেদর বর হবার চি শ

বছেরর প ম মােস, সই মােসর থম িদেনর সখােন মারা গেলন।

৩৯ হার পবেত হােরােণর মতুৃ র িদন তাঁর একেশা তইশ বছর বয়স

হেয়িছল। ৪০ কনান দেশর দি ণ অ েল বসবাসকারী কনানীয়

অরােদর রাজা ই ােয়ল স ানেদর আসার খবর নেলন। ৪১তারা

হার পবত থেক যা া কের সে ানােত িশিবর াপন করল। ৪২

সলেমানা থেক যা া কের পেূনােন িশিবর াপন করল। ৪৩ পেূনান

থেক যা া কের ওেবােত িশিবর াপন করল। ৪৪ ওেবাৎ থেক যা া

কের মায়ােবর া ি ত ইয়ী‐অবারীেম িশিবর াপন করল। ৪৫ ইয়ীম

থেক যা া কের দীেবান‐গােদ িশিবর াপন করল। ৪৬ দীেবান‐

গাদ থেক যা া কের অলেমান‐িদ াথিয়েম িশিবর াপন করল। ৪৭

অলেমান‐িদ াথিয়ম থেক যা া কের নেবার সামেন অবি ত পবতময়

অবারীম অ েল িশিবর াপন করল। ৪৮ পবতময় অবারীম অ ল

থেক যা া কের িযরীেহার পােশ য েনর কােছ অবি ত মায়ােবর

উপভূিমেত িশিবর াপন করল। ৪৯ সখােন য েনর কােছ বৎ‐

িযশীেমাৎ থেক আেবল‐িশটীম পয মায়ােবর উপভূিমেত িশিবর

াপন কের থাকল। ৫০ তখন িযরীেহার কাছাকািছ য েনর পােশ

অবি ত মায়ােবর উপভূিমেত সদা ভু মািশেক বলেলন, ৫১ “তুিম

ই ােয়ল স ানেদর বল, তােদরেক বল, ‘ তামরা যখন য ন পার

হেয় কনান দেশ উপি ত হেব, ৫২ তখন তামােদর সামেন থেক

সই দেশ বসবাসকারী সবাইেক অিধকারচু ত করেব এবং তােদর

সম িতমা ভেঙ দেব, সম ছাঁেচ ঢালা মিূ ন করেব ও সম
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উঁচু জায়গা িল উে দ করেব। ৫৩ তামরা সই দশ অিধকার

কের তার মেধ বাস করেব; কারণ আিম অিধকােরর জ সই দশ

তামােদরেক িদেয়িছ। ৫৪ তামরা িলবাঁেটর মাধ েম িনেজেদর

গা ী অ সাের দশ অিধকার ভাগ কের নেব; বিশ লাকেক বিশ

অংশ ও অ লাকেক অ অংশ দেব; যার অংশ যখােন পেড়,

তার অংশ সইখােন হেব; তামরা িনেজেদর পবূপু ষেদর বংশ

অ সাের অিধকার পােব। ৫৫ িক ু যিদ তামরা িনেজেদর সামেন

থেক সই দেশ বসবাসকারীেদরেক অিধকারচু ত না কর, তেব

যােদরেক অবিশ রাখেব, তারা তামােদর চােখ আপি কর এবং

তামােদর পােশ কাঁটার মত হেব। তামরা য ভূিমেত বাস কর

সখােন তােদর জীবনযা ােক ক কর করেব। ৫৬ তখন আিম তােদর

িত যা করব ভেবিছলাম, তা তামােদর িত করব’।”

৩৪ সদা ভু মািশেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর আেদশ

দাও, তােদরেক বল, ‘যখন তামরা কনান দেশ েবশ করেব,

তামরা অিধকােরর জ য দশ পােব, চারিদেকর সীমানা অ সাের

সই কনান দশ। ৩ ইেদােমর কােছ অবি ত িসন ম ভূিম থেক

তামােদর দি ণ অ ল হেব ও পবূিদেক লবণ সমেু র শষভাগ

থেক তামােদর দি ণ সীমানা হেব। ৪ তামােদর সীমানা অ ীম

আেরাহণ পেথর দি ণ িদেক িফের িসন পয যােব এবং কােদশ

বািনয়ার দি ণ া িদেয় িগেয় হৎসর‐অদের এেস অে ান পয

যােব। ৫ পের ঐ সীমানা অে ান থেক িমশেরর নদী পয বিড়েয়

আসেব এবং মহাসমু পয এই সীমানার শষ হেব। ৬ পি ম

সীমানার জ মহাসমু তামােদর পে থাকল, এটাই তামােদর

পি ম সীমানা হেব। ৭ তামােদর উ র সীমানা এটা; তামরা

মহাসমু থেক িনেজেদর জ হার পবত ল করেব। ৮ হার পবত

থেক হমােতর েবশ ান ল করেব। সখান থেক সই সীমানা

সদাদ পয ছিড়েয় যােব। ৯ তখন সই সীমানা িসে াণ পয যােব

ও হৎসর‐ঐনন পয ছিড়েয় যােব; এটাই তামােদর উ র সীমানা

হেব। ১০ তখন পবূ সীমানার জ তামরা হৎসর ঐনন থেক শফাম
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ল করেব। ১১তখন সই সীমানা শফাম থেক ঐেনর পবূ িদক হেয়

ির া পয নেম যােব; স সীমানা নেম পবূিদেক িকে রৎ েদর তট

পয যােব। ১২ তখন সই সীমানা য ন িদেয় যােব এবং লবণ সমু

পয ছিড়েয় যােব; চারিদেকর সীমানা অ সাের এই তামােদর দশ

হেব’।” ১৩ তখন মািশ ই ােয়ল স ানেদর এই আেদশ িদেলন, “ য

দশ তামরা িলবাঁেটর মাধ েম অিধকার করেব, সদা ভু সােড়

নয় বংশেক য দশ িদেত আেদশ কেরেছন এই সই দশ। ১৪

কারণ িনেজেদর পবূপু ষেদর বংশ অ সাের েবণ স ানেদর বংশ,

িনেজেদর পবূপু ষেদর বংশ অ সাের গাদ স ানেদর বংশ িনেজর

অিধকার পেয়েছ ও মনঃিশর অেধক বংশও পেয়েছ। ১৫ িযরীেহার

কােছ অবি ত য েনর পবূপাের সূেয াদেয়র িদেক সই আড়াই বংশ

িনেজেদর অিধকার পেয়েছ।” ১৬ সদা ভু মািশেক বলেলন, ১৭

“যারা তামােদর অিধকােরর জ দশ ভাগ কের দেব, তােদর

নাম এই; ইলীয়াসর যাজক ও নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ। ১৮ তামরা

েত ক বংশ থেক একজন কের নতােক দশ ভাগ করার জ

হণ করেব। ১৯ সই ব ি েদর নাম এই, িযহূদা বংেশর িযফূি র

ছেল কােলব। ২০ িশিমেয়ান স ানেদর বংেশর অ ীহূেদর ছেল

শমেূয়ল। ২১ িব ামীন বংেশর িকে ােনর ছেল ইলীদদ। ২২ দান

স ানেদর বংশেশর নতা যি র ছেল বিু । ২৩ যােষেফর ছেলেদর

মেধ মনঃিশ স ানেদর বংেশর নতা এেফােদর ছেল হ ীেয়ল।

২৪ ই িয়ম স ানেদর বংেশর নতা িশ েনর ছেল কমেূয়ল। ২৫

সবলূনূ স ানেদর বংেশর নতা পণেকর ছেল ইলীষাফণ। ২৬

ইষাখর স ানেদর বংেশর নতা অসসেনর ছেল পি েয়ল। ২৭

আেশর স ানেদর বংেশর নতা শেলািমর ছেল অহীহূদ। ২৮ ন ািল

স ানেদর বংেশর নতা অ ীহূেদর ছেল পদেহল।” ২৯ কনান দেশ

ই ােয়ল স ানেদর জ অিধকার ভাগ কের িদেত সদা ভু এইসব

লাকেক আেদশ করেলন।

৩৫ সদা ভু মায়ােবর উপভূিমেত িযরীেহার কােছ অবি ত যদেন

মািশেক বলেলন, ২ তুিম ই ােয়ল স ানেদর আেদশ কর, যন তারা
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িনেজেদর অিধকােরর অংশ থেক বাস করার জ কতক িল শহর

লবীয়েদরেক দয়; তামরা সই সব শহেরর সে চারিদেকর প

চড়ােনার মাঠও লবীয়েদরেক দেব। ৩ লবীেয়রা সই শহর িলেত

বসবাস করেব। সই প চড়ােনার মাঠ তােদর গবািদ প , প পাল

ও তােদর সম জীেবর জ । ৪ তামরা শহর িলর যসব প

চড়ােনার মাঠ লবীয়েদরেক দেব, তার পিরমাণ শহেরর দওয়ােলর

বাইের চারিদেক হাজার হাত হেব। ৫ তামরা শহেরর বাইের তার

পেূব সীমানা ই হাজার হাত, দি ণ সীমানা ই হাজার হাত, পি ম

সীমানা ই হাজার হাত ও উ র সীমানা ই হাজার হাত পিরমাপ

করেব; শহরিট মাঝখােন থাকেব। তােদর জ ওটা শহেরর প

চড়ােনার মাঠ হেব। ৬ হত াকারীেদর পালােনার জ য ছয়িট আ য়

শহর তামরা দেব, সই সব এবং সটা ছাড়া আরও িবয়াি শিট

শহর তামরা লবীয়েদরেক দেব। ৭ মাট আটচি শিট শহর ও

সই িলর প চড়ােনার মাঠ লবীয়েদরেক দেব। ৮ ই ােয়ল

স ানেদর অিধকার থেক সই সম শহর দবার িদেনর তামরা

বিশ থেক বিশ ও অ থেক অ নেব; েত ক বংশ িনেজর

পাওয়া অিধকার অ সাের কতক িল শহর লবীয়েদরেক দেব।

৯ সদা ভু মািশেক বলেলন, ১০ “তুিম ই ােয়ল স ানেদর বল,

তােদরেক বল, ‘যখন তামরা য ন পার হেয় কনান দেশ উপি ত

হেব, ১১তখন তামােদর আ য় শহর হবার জ কতক িল শহর

িনধারণ করেব; য জন অিন াকৃতভােব কারও াণ ন কের, এমন

হত াকারী যন সখােন পািলেয় যেত পাের। ১২ তার ফেল সই সব

শহর িতেশাধ দাতার হাত থেক তামােদর আ য় ান হেব; যন

হত াকারী িবচােরর জ ম লীর সামেন উপি ত হবার আেগ মারা

না যায়। ১৩ তামরা য সব শহর দেব, তার মেধ ছয়িট আ য়

শহর হেব। ১৪ তামরা য েনর পবূ িদেক িতনিট শহর ও কনান

দেশ িতনিট শহর দেব; স িল আ য় শহর হেব। ১৫ ই ােয়ল

স ানেদর জ এবং তােদর মেধ বসবাসীকারী ও িবেদশীর জ

এই ছয়িট শহর আ য় ান হেব; যন কউ অিন াকৃতভােব মা ষেক
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হত া করেল সখােন পালােত পাের। ১৬ িক ু যিদ কউ লাহার

অ িদেয় কাউেকও এমন আঘাত কের য, তােত স মারা যায়,

তেব সই ব ি নরহত াকারী; সই নরহত াকারীর অবশ ই াণদ

হেব। ১৭ যিদ কান অিভযু ব ি কাউেক এমন পাথর হােত িনেয়

আঘাত কের ও তােত স মারা যায়, তেব স নরহত াকারী, সই

নরহত াকারীর অবশ ই াণদ হইেব। ১৮ িকংবা যিদ অিভযু ব ি

এমন কান কােঠর ব হােত িনেয় কাউেকও আঘাত কের, আর তােত

স মারা যায়, তেব স নরহত াকারী; সই নরহত াকারীর অবশ ই

াণদ হেব। ১৯ রে র িতেশাধদাতা িনেজ নরহত াকারীেক হত া

করেব; তার দখা পেলই তােক হত া করেব। ২০আর যিদ কােনা

অিভযু ব ি ঘণৃা কের কাউেক আঘাত কের, িকংবা ল কের তার

উপের অ ছাঁেড় ও তােত স মারা যায়; ২১ িকংবা শ তা কের

যিদ কউ কাউেকও িনেজর হােত আঘাত কের ও তােত স মারা

যায়; তেব য তােক আঘাত কেরেছ, তার অবশ ই াণদ হেব;

স নরহত াকারী; রে র িতেশাধদাতা তার দখা পেলই সই

নরহত াকারীেক হত া করেব। ২২ িক ু যিদ শ তা ছাড়া হঠাৎ কউ

কাউেকও আঘাত কের, িকংবা ল না কের তার গােয় অ ছাঁেড়,

২৩ িকংবা যটা িদেয় মারা যেত পাের, এমন পাথর কারও উপের

না দেখ ফেল, আর তােতই স মারা যায়, অথচ স তার শ বা

িত চাওয়ার লাক িছল না; ২৪ তেব ম লী সই নরহত াকারীর

এবং রে র িতেশাধ দাতার িবষেয় এইসব িবচারমেত িবচার

করেব; ২৫ আর ম লী রে র িতেশাধদাতার হাত থেক সই

নরহত াকারীেক উ ার করেব এবং স যখােন পািলেয়িছল, তােদর

সই আ য় শহের ম লী তােক পনুরায় পৗঁেছ দেব; আর য পয

পিব তেল অিভিষ মহাযাজেকর মতুৃ না হয়, ততিদন স সই

শহের থাকেব। ২৬ িক ু সই নরহত াকারী য আ য় শহের পািলেয়

গেছ, কান িদেনর যিদ তার সীমানার বাইের আেস ২৭এবং রে র

িতেশাধদাতা আ য় শহেরর সীমানার বাইের তােক পায়, তেব সই

রে িতেশাধদাতা তােক হত া করেলও র পােতর অপরাধী হেব
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না। ২৮কারণ মহাযাজেকর মতুৃ পয তার আ য় শহের থাকা উিচত

িছল; িক ু মহাযাজেকর মতুৃ হওয়ার পর সই নরহত াকারী তার

অিধকার ভূিমেত িফের যেত পারেব। ২৯ তামােদর বংশপর রা

অ সাের এই সম তামােদর পে িবচােরর িনয়ম সই সম

জায়গায় যখােন তামরা বসবাস কর। ৩০ য ব ি কান লাকেক

হত া কের, সই নরহত াকারী সা ীেদর কথায় হত হেব; িক ু কান

লােকর িব ে একমা সা ীর সা াণদে র জ হণ করা

হেব না। ৩১আর াণদে র অপরাধী নরহত াকারীর ােণর জ

তামরা কান ায়ি হণ করেব না; তার অবশ ই াণদ হেব।

৩২ য কউ তার আ য় শহের পািলেয় গেছ, স যন যাজেকর মতুৃ র

আেগ পনুরায় দেশ এেস বাস করেত পায়, এই জ তার থেক

কান ায়ি হণ করেব না। ৩৩এই ভােব তামরা িনেজেদর

বসবাসকারী দশ অপিব করেব না; কারণ র দশেক অপিব

কের এবং সখােন য র পাত হয়, তার জ র পাতীর র পাত

ছাড়া দেশর ায়ি হেত পাের না। ৩৪ তামরা য দশ অিধকার

করেব ও যার মেধ আিম বাস কির, তুিম তা অ িচ করেব না; কারণ

আিম সদা ভু ই ােয়ল স ানেদর মেধ বাস কির’।”

৩৬তখন যােষফ স ানেদর গা ী িলর মেধ মনঃিশর নািত

মাখীেরর ছেল িগিলয়েদর স ানেদর গা ীর বংশধরেদর নতারা

এেস মািশর ও নতােদর সামেন, ই ােয়ল স ানেদর পবূপু েষর

নতােদর সামেন, কথা বলেলন। ২তাঁরা বলেলন, “সদা ভু িলবাঁেটর

মাধ েম অিধকােরর জ ই ােয়ল স ানেদর দশ িদেতআমার ভুেক

আেদশ কেরেছন এবং আপিন আমােদর ভাই সলফােদর অিধকার

তাঁর মেয়েদরেক দবার আেদশ সদা ভুর থেক পেয়েছন। ৩ িক ু

ই ােয়ল স ানেদর অ কান বংেশর স ানেদর মেধ কারও সে

যিদ তােদর িবেয় হয়, তেব আমােদর বাবার অিধকার থেক তােদর

অিধকার কাটা যােব ও তারা য বংেশ যােব, সই বংেশর অিধকাের

তা যু হেব। এই ভােব তা আমােদর অিধকােরর অংশ থেক কাটা

যােব। ৪আর যখন ই ােয়ল স ােনর জয় ী বছর উপি ত হেব,
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তখন তারা যােদর সে যু হেয়েছ, সই বংেশর অিধকাের তােদর

অিধকার যু হেব। এই ভােব আমােদর বাবার বংেশর অিধকার

থেক তােদর অিধকার কাটা যােব।” ৫ তখন মািশ সদা ভুর বাক

অ সাের ই ােয়ল স ানেদর আেদশ করেলন, বলেলন, “ যােষেফর

স ানেদর বংশ িঠকই বলেছ। ৬ সদা ভু সলফােদর মেয়েদর িবষেয়

এই আেদশ করেছন, তারা যােক মেনানীত করেব, তােক িবেয় করেত

পারেব; িক ু ধু িনেজেদর বাবার বংেশর কান গা ীর মেধ িবেয়

করেব। ৭এই ভােব ই ােয়ল স ােনর অিধকার এক বংশ থেক অ

বংেশ যােব না। ই ােয়ল স ানরা েত েক িনেজেদর বাবার বংেশর

অিধকাের অ ভু থাকেব। ৮ ই ােয়ল স ানেদর েত ক মেয়

য তার বংেশর অিধকার পেয়েছ স অবশ ই তার বাবার বংেশর

কাউেক িবেয় করেব। এর জ েত ক ই ােয়ল স ান িনেজেদর

পবূপু েষর অিধকার ভাগ কের। ৯ এই ভােব এক বংশ থেক অ

বংেশ অিধকার পিরবতন হেব না, কারণ ই ােয়ল স ােনর েত ক

বংশ িনেজেদর অিধকাের অ ভু থাকেব।” ১০ মািশেক সদা ভু

যমন আেদশ িদেলন, সলফােদর মেয়রা তমন কাজ করল। ১১

তার ফেল মহলা, িতসা, হ া, িম া ও নায়া, সলফােদর এই মেয়রা

মনঃিশর স ানেদর িবেয় করল। ১২ যােষেফর ছেল মনঃিশর

স ানেদর গা ীর মেধ তােদর িবেয় হল; তােত তােদর অিধকার

তােদর বাবার গা ীর স কীয় বংেশই থাকল। ১৩ সদা ভু িযরীেহার

কােছ অবি ত য েনর পােশ মায়ােবর উপভূিমেত মািশর মাধ েম

ই ােয়ল স ানেদর এই সম আেদশ ও িবচােরর আ া িদেলন।
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ি তীয় িববরণ
১ য ন নদীর পবূ পাের অবি ত ম াে , সূেফর িবপরীেত অরাবা

উপত কায়, পারণ, তাফল, লাবন, হৎেসেরাৎ ও দীষাহেবর মাঝখােন

মািশ সম ই ােয়লেক এই সব কথা িল বলেলন। ২ সয়ীর পবত

িদেয় হােরব থেক কােদশ বেণয় পয যেত এগােরা িদন লােগ।

৩ সদা ভু য সব কথা ই ােয়েলর লাকেদরেক বলেত মািশেক

আেদশ িদেয়িছেলন, সই অ যায়ী মািশ (িমশর ছেড় আসার) চি শ

বছেরর এগােরা মােসর থম িদেনর তােদরেক বলেলন। ৪ পের

িতিন ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক, িযিন িহ েবােন বাস করেতন

এবং বাশেনর রাজা ওগেক, িযিন ইি য়ীর অ ােরােত বাস করেতন

তােদরেক আঘাত করেলন। ৫ য েনর পবূ পাের মায়াব দেশ মািশ

এই ব ব া ব াখ া করেত লাগেলন; িতিন বলেলন, ৬ “আমােদর

ঈ র সদা ভু হােরেব আমােদরেক বেলিছেলন, ‘ তামরা এই পবেত

অেনক িদন বাস কেরছ; ৭ তামােদর যা া কর, ইেমারীয়েদর

পাবত অ েল এবং তার কাছাকািছ সব জায়গায়, অরাবা উপত কায়,

পাহাড় অ েল, নীচু জায়গায়, দি ণ েদেশ ও মহাসমু তীের,

মহানদী ফরাৎ পয কনানীয়েদর দেশ ও িলবােনােন েবশ কর। ৮

দখ, আিম সই দশ তামােদর সামেন িদেয়িছ; তামােদর পবূপু ষ

অ াহাম, ই হাক ও যােকাবেক এবং তােদর পরবতী বংশেক য

দশ িদেত সদা ভু িদিব কেরিছেলন, তামরা সই দেশ িগেয়

তা অিধকার কর।’” ৯ সই িদেনর আিম তামােদরেক এই কথা

বেলিছলাম, “ তামােদর ভার বহন করা আমার একার পে স ব নয়।

১০ তামােদর ঈ র সদা ভু তামােদর বিৃ কেরেছন, আর দখ,

তামরা আজআকােশর তারার মত ব সংখ ক হেয়ছ; ১১ তামরা

যমন আছ, তামােদর পবূপু ষ ঈ র সদা ভু তা থেক তামােদর

আরও হাজার ণ বিৃ ক ন, আর তামােদরেক যমন বেলেছন,

সরকম আশীবাদ ক ন। ১২ কমন কের আিম একা তামােদর

বাঝা, তামােদর ভার ও তামােদর িববাদ স করেত পাির?

১৩ তামরা িনেজেদর বংেশর মেধ ানবান, বিু মা ও পিরিচত
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লাকেদরেক মেনানীত কর, আিম তােদরেক তামােদর ধান িহসােব

িনযু করব।” ১৪ তামরা আমােক উ র িদেয় বলেল, “তুিম যা বলছ,

তাই করা ভাল।” ১৫তাই আিম তামােদর বংশ িলর ধান, ানবান

ও পিরিচত লাকেদরেক হণ কের এবং তামােদর উপের ধান,

তামােদর বংশ অ যায়ী সহ পিত, শতপিত, প াশৎপিত, দশপিত

ও ক চারী কের িনযু করলাম। ১৬আর সইিদেনর তামােদর

িবচারকতােদরেক আিম এই আেদশ করলাম, “ তামরা তামােদর

ভাইেদর িববােদর কথা শান এবং একজন লাক ও তার ভাই এবং

তার স ী িবেদশীর মেধ ায় িবচার কেরা। ১৭ তামরা িবচাের

কারও প পাত করেব না; সমানভােব ছাট ও মহান উভেয়র কথা

নেব; মা েষর মখু দেখ ভয় করেব না, কারণ িবচার ঈ েরর এবং

য ঘটনা তামােদর পে কিঠন, তা আমার কােছ আনেব, আিম

তা নব।” ১৮ সই িদেনর আিম তামােদরেক য সব কাজ করেত

হেব সই িবষেয় আেদশ িদেয়িছলাম। ১৯ পের আমরা আমােদর

ঈ র সদা ভুর আেদশ অ সাের হােরব থেক চেল গলাম এবং

ইেমারীয়েদর পাহািড় দেশ যাবার পেথ তামরা সই য িবশাল ও

ভয় র ম ভূিম দেখছ, তার মেধ িদেয় যা া কের কােদশ বেণেয়

পৗঁছালাম। ২০ পের আিম তামােদরেক বললাম, “আমােদর ঈ র

সদা ভু আমােদরেক য দশ িদে ন, ইেমারীয়েদর সই পাহািড়

দেশ তামরা পৗঁছােল। ২১ দখ, তামার ঈ র সদা ভু সই দশ

তামার সামেন িদেয়েছন; তুিম িনেজর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর

কথা অ সাের উেঠ ওটা অিধকার কর; ভয় পয় না ও িনরাশ হেয়া

না।” ২২ তখন তামরা সবাই আমার কােছ এেস বলেল, “আেগ

আমরা স জায়গায় লাক পাঠাই; তারা আমােদর জ দশ খুঁেজ

বর ক ক এবং আমােদরেক কা পথ িদেয় উেঠ যেত হেব ও

কা কা শহের আসেত হেব, তার খবর িনেয় আ ক।” ২৩ তখন

আিম স কথায় স ু হেয় তামােদর েত ক বংশ থেক এক জন

কের বার জনেক িনলাম। ২৪ পের তারা পাবত অ েল িগেয় উঠল

এবং ইে াল উপত কায় এেস সই দেশর খাঁজ করল। ২৫আর
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সই দেশর কত েলা ফল হােত িনেয় আমােদর কােছ এেস খবর

িদল, বলল, “আমােদর ঈ র সদা ভু আমােদরেক য দশ িদে ন,

সটা ভােলা।” ২৬ তবওু তামরা সই জায়গায় যেত রািজ হেল

না; িক ু তামােদর ঈ র সদা ভুর আেদেশর িবেরািধতা করেল;

২৭ িনেজেদর তাঁবেুত অিভেযাগ কের বলেল, “সদা ভু আমােদরেক

ঘণৃা করেলন বেলই িতিন আমােদরেক িমশর দশ থেক বর কের

আনেলন যন আমরা ইেমারীয়েদর হােত পরািজত হই। ২৮আমরা

কাথায় যেত পাির? আমােদর ভাইেয়রা আমােদর মন গিলেয় িদল,

বলল, ‘আমােদর থেক স জািত মহৎ ও উ এবং শহর েলা অেনক

বড় ও আকাশ পয দওয়ােল ঘরা; আরও স জায়গায় আমরা

অনাকীয়েদর ছেলেদরেকও দেখিছ।’” ২৯ তখন আিম তামােদরেক

বললাম, “ভয় কর না, তােদর থেক ভীত হেয়া না। ৩০ তামােদর

ঈ র সদা ভু িযিন তামােদর আেগ আেগ যান, িতিন িমশর দেশ

তামােদর চােখর সামেন তামােদর জ য সব কাজ কেরিছেলন,

সই অ যায়ী তামােদর জ যু করেবন। ৩১এই ম ভূিমেতও

তুিম সরকম দেখছ; যমন বাবা িনেজর ছেলেক বহন কের, তমিন

এই জায়গায় তামােদর আসা পয য রা ায় তামরা এেসছ, সই

সব রা ায় তামার ঈ র সদা ভু তামােক বহন কেরেছন।” ৩২ িক ু

এই কথায় তামরা িনেজেদর ঈ র সদা ভুেত িব াস করেল না,

৩৩ িযিন তামােদর তাঁবু রাখার জায়গা খাঁজ করেত যাওয়ার িদন

তামােদর আেগ আেগ িগেয় রােত আ েনর মাধ েম ও িদেনর মেঘর

মাধ েম তামরা কান পেথ যােব সই রা া দখােতন। ৩৪ সদা ভু

তামােদর কথার আওয়াজ েন রেগ গেলন ও এই িদিব করেলন,

৩৫ “আিম তামােদর পবূপু ষেদরেক য দশ িদেত শপথ কেরিছ,

এই বংশীয় মা ষেদর মেধ কউই সই ভােলা দশ দখেত

পােব না, ৩৬ কবল িযফূি র ছেল কােলব তা দখেব এবং স য

জায়গায় পা িদেয়েছ; সই ভূিম আিম তােক ও তার ছেলেমেয়েক

দব; কারণ স পেুরাপিুরভােব সদা ভুর অ সরণ কেরেছ।” ৩৭

সদা ভু তামােদর জে আমার িতও রেগ গেলন, িতিন আমােক
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এই কথা বলেলন, “তুিমও স জায়গায় যও না। ৩৮ তামার সামেন

দাঁিড়েয় থাকা নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ সই দেশ যােব; তুিম তােকই

আ াস দাও, কারণ স ই ােয়লেক তা অিধকােরর জ নতৃ দেব।

৩৯আর এরা িশকার হেব, এই কথা তামরা িনেজেদর য ছেলেদর

িবষেয় বলেল এবং তামােদর য ছেল মেয়েদর ভাল ম ান

আজ পয হয়িন, তারাই সই জায়গায় যােব; তােদরেকই আিম

সই দশ দব এবং তারাই তা অিধকার করেব। ৪০ িক ু তামরা

ফর, সূফসাগেরর পথ িদেয় ম াে যাও।” ৪১ তখন তামরা উ র

কের আমােক বলেল, “আমরা সদা ভুর িব ে পাপ কেরিছ; আমরা

আমােদর ঈ র সদা ভুর সম আেদশ অ সাের উেঠ িগেয় যু

করব।” পের তামরা েত ক জন যেু র অে সি ত হেল এবং

পাবত অ েল আ মণ করার জ ত হেল। ৪২ তখন সদা ভু

আমােক বলেলন, “তুিম তােদরেক বল, তামরা যু করেত যও না,

কারণ আিম তামােদর মাঝখােন নই; যিদ শ েদর সামেন আহত

হও।” ৪৩আিম তামােদরেক সই কথা বললাম, িক ু তামরা স

কথায় কান িদেল না; বরং সদা ভুর আেদেশর িব াচারণ কের

ও ঃসাহসী হেয় পবেত উঠিছেল। ৪৪আর সই পাহাড় িনবাসী

ইেমারীেয়রা তামােদর িব ে বর হেয়, মৗমািছ যমন কের, তমিন

তামােদরেক তাড়া করল এবং সয়ীের হমা পয আঘাত করল। ৪৫

তখন তামরা িফের আসেল ও সদা ভুর কােছ কাঁদেল; িক ু সদা ভু

তামােদর আওয়ােজ কান িদেলন না, তামােদর কথায় মেনােযাগ

িদেলন না। ৪৬ তরাং তামােদর বসবােসর িদন অ সাের কােদেশ

অেনক িদন থাকেল।

২তখন (মিশ আরও বলেলন) সদা ভু আমােক যমন বেলিছেলন,

সই অ যায়ী আমরা িফের সূফসাগেরর পেথ ম াে র মেধ িদেয়

গলাম এবং অেনক িদন ধের সয়ীর পবেতর চািরিদেক ঘরুলাম। ২

পের সদা ভু আমােক বলেলন, ৩ “ তামরা অেনক িদন এই পবেতর

চািরিদেক ঘরুছ; এখন উ রিদেক যাও। ৪আর তুিম লাকেদরেক

এই আেদশ দাও, ‘ সয়ীের বসবাসকারী তামােদর ভাইেদর অথাৎ
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এেষৗ বংশধরেদর সীমার কাছ িদেয় তামােদরেক যেত হেব, আর

তারা তামােদর থেক ভয় পােব; অতএব তামরা খবু সাবধান হও।

৫তােদর সে লড়াই কােরা না, কারণ আিম তামােদরেক তােদর

দেশর অংশ দব না, একটা পা রাখার জিমও দব না; কারণ সয়ীর

পবতঅিধকােরর জ আিম এেষৗেক িদেয়িছ। ৬ তামরা তােদর কােছ

টাকা িদেয় খাবার িকেন খােব ও টাকা িদেয় জলও িকেন পান করেব।

৭কারণ তামার ঈ র সদা ভু তামার হােতর সব কােজ তামােক

আশীবাদ কেরেছন; এই িবশাল ম াে তামার যা াপথ িতিন

জােনন; এই চি শ বছর তামার ঈ র সদা ভু তামার সে আেছন;

তামার িকছুরই অভাব হয়িন।’” ৮ তাই আমরা অরাবা রা া থেক,

এলৎ ও ইৎিসেয়ান গবর থেক, সয়ীের বসবাসীকারী আমােদর

ভাই, এেষৗ বংশধরেদর সামেন িদেয় গলাম। আর আমরা মায়ােবর

ম াে র রা া িদেয় গলাম। ৯আর সদা ভু আমােক বলেলন,

“তুিম মায়াবীয়েদরেক ক িদও না এবং যেু র মাধ েম তােদর সে

লড়াই কর না; আিম অিধকােরর জ তােদর দেশর কােনা অংশ

তামােক দব না; কারণ আিম লােটর বংশধরেদরেক আ শহর

অিধকার করেত িদেয়িছ।” ১০ (আেগ ঐ জায়গায় এমীেয়রা বাস

করত, তারা অনাকীয়েদর মত মহৎ, অসংখ ও দীঘকায় জািত। ১১

অনাকীয়েদর মত তারাও রফায়ীয়েদর মেধ গণ , িক ু মায়াবীেয়রা

তােদরেক এমীয় বেল। ১২আর আেগ হারীেয়রাও সয়ীের বাস

করত, িক ু এেষৗর বংশধেররা তােদরেক তািড়েয় িদল। তােদর

সামেন থেক ংস কের তােদর জায়গায় বাস করল; যমন ই ােয়ল

সদা ভুর দওয়া িনেজর অিধকােরর জায়গায় করল।) ১৩ “এখন

তামরা ওঠ, সরদ নদী পার হও।” তখন আমরা সরদ নদী পার

হলাম। ১৪কােদশ বেণয় থেক সরদ নদী পার হওয়া পয আমােদর

যাওয়ার িদন আটি শ বছর লেগিছল; সই িদেনর মেধ বংেশর মধ

থেক তখনকার যা ারা সবাই ংস হল, যমন সদা ভু তােদর

িবষেয় শপথ কেরিছেলন। ১৫আবার বংেশর মেধ থেক তােদরেক

ংস করার জ সদা ভুর হাত তােদর িব ে িছল। ১৬ সই সম
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যা া মতৃ লাকেদর মধ থেক ংস হেল পর ১৭ সদা ভু আমােক

বলেলন, ১৮ “আজ তুিম মায়ােবর সীমা অথাৎ আর পার হেব; ১৯

যখন তুিম অে ােনর লাকেদর সামেন আেসা, তখন তােদরেক

ক িদও না, তােদর সে লড়াই কর না; কারণ আিম তামােক

অিধকার করার জ অে ােনর লাকেদর দেশর অংশ দব না,

কারণ আিম লােটর বংশধরেদরেক তা অিধকার করেত িদেয়িছ।”

২০ সই দশও রফায়ীয়েদর দশ বেল গণ ; রফায়ীেয়রা আেগ স

জায়গায় বাস করত; িক ু অে ানীেয়রা তােদরেক স ীয় বেল।

২১ তারা অনাকীয়েদর মত মহৎ, অসংখ ও ল া এক জািত িছল, িক ু

সদা ভু ওেদর সামেন থেক তােদরেক ংস করেলন; আর ওরা

তােদরেক তািড়েয় িদেয় তােদর জায়গায় বাস করল। ২২ িতিন সয়ীর

িনবাসী এেষৗর লাকেদর জ ও সরকম কাজ করেলন, ফেল তােদর

সামেন থেক হারীয়েদরেক ংস করেলন, তােত ওরা তােদরেক

তািড়েয় িদেয় এমন িক আজ পয তােদর জায়গায় বাস করেছ। ২৩

আর অ ীয়রা, যারা ঘসা পয াম েলােত বাস করত, তােদরেক

কে ার থেক আসা কে ারীেয়রা ংস কের তােদর জায়গায় বাস

করল। ২৪ “ তামরা ওঠ, যাও, অেণান উপত কা পার হও; দখ,

আিম িহষেবােনর রাজা ইেমারীয় সীেহানেক ও তার দশ তামার

হােত িদলাম; তুিম ওটা অিধকার করেত কর ও যেু তার সে

লড়াই কর। ২৫আজ থেক আিম সম আকাশম েলর নীেচ অবি ত

মা েষর উপের তামার িত আশ া ও ভয় াপন করেত করব;

তারা তামার িবষেয় েন ও তামার ভেয় কাঁপেব ও ব থা পােব।” ২৬

পের আিম কেদেমাৎ ম ভূিম থেক িহষেবােনর রাজা সীেহােনর কােছ

দূেতর মাধ েম এই শাি র বাক বেল পাঠালাম, ২৭ “তুিম িনেজর

দেশর মধ িদেয় আমােক যেত দাও, আিম রাজপথ ধেরই যাব, ডান

িদেক িক বাম িদেক িফরব না। ২৮ তুিম টাকার িবিনমেয় আমার কােছ

খাবার িবি করেব, যােত আিম খেত পাির; টাকার িবিনমেয় আমােক

জল দেব, যন আিম পান করেত পাির; ধমুা আমােক পােয় হঁেট

পার হেত দাও; ২৯ সয়ীর িনবাসী এেষৗ বংশধেররা ও আ িনবাসী
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মায়াবীেয়রাও আমার িত সরকম কেরেছ। যত ণ না আিম য েনর

ওপর িদেয় সই দেশ গলাম যা সদা ভু আমােদরেক িদে ন।”

৩০ িক ু িহ েবােনর রাজা সীেহান তাঁর কাছ িদেয় আমােদর যেত

দনিন, কারণ তামার ঈ র সদা ভু তাঁর মন কিঠন করেলন ও তাঁর

দয় শ করেলন, যন তামার হােত তাঁেক পরািজত কেরন, যিট

িতিন আজ কেরেছন। ৩১আর সদা ভু আমােক বলেলন, “ দখ, আিম

সীেহানেক ও তাঁর দশেক তামার সামেন িদেত করলাম; তুিমও

তার দশ অিধকার করেত কর।” ৩২ তখন সীেহান ও তাঁর সম

লাক আমােদর িব ে বর হেয় যহেস যু করেত আসেলন। ৩৩

আরআমােদর ঈ র সদা ভু আমােদর সামেন তাঁেক িদেলন এবং

আমরা তােক পরািজত করলাম, আমরা তাঁেক, তাঁর ছেলেদরেক ও

তাঁর লাকেদরেক আঘাত কের মের ফললাম। ৩৪আর সই িদেনর

তাঁর সব শহর িনেয় িনলাম এবং ীেলাক ও বালকবািলকা সেমত সব

বসিত শহর স ণূ ংস করলাম; কাউেকও বািক রাখলাম না; ৩৫

ধু প েদরেক ও য য শহর িনেয় িনেয়িছলাম, তার লটুপাট করা

িজিনস সব আমরা িনেজেদর জ িনলাম। ৩৬অেণান উপত কার

সীমােত অবি ত অেরােয়র থেক ও উপত কার মাঝখােনর শহর

থেক িগিলয়দ পয সব শহর আমরা জয় করলাম; আমােদর ঈ র

সদা ভু সম শ েক জয় কের আমােদর সামেন িদেলন। ৩৭ ধু

অে ান বংশধরেদর দশ, যে াক নদীর পােশ অবি ত সব অ ল ও

পবতময় দেশর শহর সব এবং য সব জায়গায় যেত আমােদর

ঈ র সদা ভু িনেষধ কেরিছেলন, সই সেবর কােছ তুিম গেল না।

৩পের আমরা িফের বাশেনর রা ার িদেক গলাম; তােত বাশেনর

রাজা ওগ আসেলন িতিন ও তাঁর সম লাক আ মণ করেলন,

আমােদর সে যু করার জ ইি য়ীেত আসেলন। ২ তখন সদা ভু

আমােক বলেলন, “তুিম ওেক ভয় কর না, কারণ আিম ওেক, ওর

সম লাকেক ও ওর দশ তামার হােত সমপণ করলাম; তুিম যমন

িহষেবান িনবাসী ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর িত কেরছ, তমিন

ওর িতও করেব।” ৩এভােব আমােদর ঈ র সদা ভু বাশেনর রাজা
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ওগেক ও তাঁর সব লাকেক আমােদর হােত সমপণ করেলন এবং

আমরা তাঁেক আঘাত কের মের ফললাম, তাঁর কউ অবিশ থাকেলা

না। ৪ সই িদেনর আমরা তাঁর সব শহর িনেয় িনলাম; এমন এক

শহরও থাকল না, যা তােদর থেক নয়িন; ষাটিট শহর, অেগােবর সব

অ ল, বাশেন অবি ত ওেগর রাজ িনলাম। ৫ সই সব শহর উঁচু

দওয়াল, দরজা ও িখেলর মাধ েম রি ত িছল; আর দওয়াল ছাড়া

অেনক শহরও িছল। ৬আমরা িহষেবােনর রাজা সীেহােনর িত যমন

কেরিছলাম, সরকম তােদরেক পেুরাপিুর ংস করলাম, ীেলাক

ও বালকবািলকা সেমত তােদর সব বসবােসর শহর স ণূ িবনাশ

করলাম। ৭ িক ু তােদর সম প ও শহেরর িজিনসপ লটু কের

িনেজেদর জ িনলাম। ৮ সই িদেনর আমরা য েনর পাের অবি ত

ইেমারীয়েদর ই রাজার কাছ থেক অেণান উপত কা থেক হেমাণ

পবত পয সব দশ িনেয় িনলাম। ৯ (সীেদানীেয়রা ঐ হেমাণেক

িসিরেয়াণ বেল এবং ইেমারীেয়রা তাঁেক সনীর বেল।) ১০আমরা

সমভূিমর সব শহর, স খা ও ইি য়ী পয সব িগিলয়দ এবং পেুরা

বাশন, বাশেন অবি ত ওগ রােজ র শহর িল িনেয় িনলাম। ১১ (ফেল

বািক রফায়ীয়েদর মেধ ধু বাশেনর রাজা ওগ বািক িছেলন; দখ,

তাঁর িবছানা লাহার; তা িক অে ান বংশধরেদর র া শহের নই?

মা েষর হােতর পিরমাণ অ সাের তা ল ায় নয় হাত ও চওড়ায় চার

হাত িছল।) ১২ সই িদেনর আমরা এই দশ অিধকার করলাম; অেণান

উপত কায় অবি ত অেরােয়র শহর থেক এবং পবতময় িগিলয়দ

দেশর অেধক ও সখানকার শহর সব েবণীয় ও গাদীয়েদরেক

িদলাম। ১৩আর িগিলয়েদর বািক অংশ ও পেুরা বাশন অথাৎ ওেগর

রাজ , পেুরা বাশেনর সে অেগােবর সম অ ল আিম মনঃিশর

অেধক বংশেক িদলাম। ( সটাই রফায়ীয় দশ বেল িবখ াত। ১৪

মনঃিশর একজন বংশধর যায়ীর গশরূীয়েদর ও মাখাথীয়েদর সীমা

পয অেগােবর সব অ ল িনেয় িনেজর নাম অ সাের বাশন দেশর

সই সব জায়গার নাম হে াৎ যায়ীর রাখল; আজও সই নাম চিলত

আেছ।) ১৫ আিম মাখীরেক িগিলয়দ িদলাম। ১৬ আর িগিলয়দ
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থেক অেণান উপত কা পয , উপত কার মাঝখান ও তার সীমানা

এবং অে ান বংশধরেদর সীমা যে াক নদী পয ; ১৭আর অরাবা

উপত কা, য ন ও তার সীমানা, িকে রৎ থেক অরাবার সমু , অথাৎ

পবূিদেক িপ গা ঢালু জায়গার িদেক লবণসমু পয েবণীয় ও

গাদীয়েদরেক িদলাম। ১৮আরআিম সই িদেনর তামােদরেক এই

আেদশ করলাম, “ তামােদর ঈ র সদা ভু অিধকােরর জ এই

দশ তামােদরেক িদেয়েছন। তামােদর সব যা া সি ত হেয়

তামােদর ভাইেদর অথাৎ ই ােয়েলর লাকেদর সামেন পার হেয়

যােব। ১৯আিম তামােদরেক য সব শহর িদলাম, তামােদর সই

সব শহের তামােদর ীেলাক, বালক বািলকা ও প রা বাস করেব;

আিম জািন য, তামােদর অেনক প আেছ। ২০ পের সদা ভু

তামােদর ভাইেদরেক তামােদর মেতা িব াম িদেল, য েনর ওপাের

য দশ তামােদর ঈ র সদা ভু তােদরেক িদে ন, তারাও সই

দশ অিধকার করেব, তখন তামরা েত েকআমার দওয়া িনেজেদর

অিধকাের িফের আসেব।” ২১আর সই িদেনর আিম িযেহাশয়ূেক

আেদশ করলাম, “ তামােদর ঈ র সদা ভু সই ই রাজার িত যা

কেরেছন, তা তুিম িনেজর চােখ দেখছ; তুিম পার হেয় য য রােজ র

িব ে যােব, স সব রােজ র িত সদা ভু সরকম করেবন। ২২

তামরা তােদরেক ভয় কর না; কারণ তামােদর ঈ র সদা ভু িনেজ

তামােদর জ যু করেবন।” ২৩ সই িদেনর আিম সদা ভুেক

অ েরাধ কের বললাম, ২৪ “ হ ভু সদা ভু, তুিম িনেজর দােসর

কােছ িনেজর মিহমা ও শি শালী হাত দখােত করেল; তামার

কােজর মত কাজ ও তামার পরা মী কােজর মত কাজ করেত

পাের, েগ িক পিৃথবীেত এমন ঈ র ক আেছ? ২৫অ েরাধ কির,

আমােক ওপাের িগেয় যদনপাের অবি ত সই ভােলা দশ, সই

ভােলা পাহািড় দশ ও িলবােনান দখেত দাও।” ২৬ িক ু সদা ভু

তামােদর জ আমার িব ে রেগ যাওয়ােত আমার কথা নেলন

না; সদা ভু আমােক বলেলন, “এটাই তামার জ যেথ হাক, এ

িবষেয় আমােক আর বল না। ২৭ িপ গার শেৃ ওঠ এবং পি ম,



ি তীয় িববরণ 369

উ র, দি ণ ও পবূ িদেক দখ; তামার চাখ িদেয় দেখা, কারণ তুিম

এই য ন পার হেত পারেব না। ২৮তার পিরবেত তুিম িযেহাশয়ূেক

আেদশ দাও, তােক উৎসাহ দাও এবং তােক শি শালী কর, কারণ

স এই লাকেদর আেগ িগেয় পার হেব, আর য দশ তুিম দখেব,

সই দশ স তােদরেক অিধকার করােব।” ২৯ তরাং এই ভােব

আমরা বৎ‐িপেয়ােরর িবপরীেত অবি ত উপত কায় বাস করলাম।

৪এখন, হ ই ােয়ল, আিম য য িনয়ম ও আেদশ পালন করেত

তামােদরেক িশ া িদই, তা শান; যন তামরা বঁেচ থাকেত

পার এবং তামােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভু তামােদরেক য

দশ িদে ন, তার মেধ িগেয় তা অিধকার করেত পার। ২আিম

তামােদরেক যা আেদশ কির, সই কথায় তামরা আর িকছু যাগ

করেব না এবং তার িকছু কমােব না। আিম তামােদরেক যা যা

আেদশ করিছ, তামােদর ঈ র সদা ভুর সই সব আেদশ পালন

করেব। ৩ বাল িপেয়ােরর িবষেয় সদা ভু যা কেরিছেলন, তা তামরা

িনেজর চােখ দেখছ; ফেল তামার ঈ র সদা ভু বাল িপেয়ােরর

অ সারী েত ক জনেক তামার মেধ থেক ংস কেরিছেলন; ৪

িক ু তামরা যত লাক তামােদর ঈ র সদা ভুেত যু িছেল, সবাই

আজ জীিবত আছ। ৫ দখ, আমার ঈ র সদা ভু আমােক যমন

আেদশ কেরিছেলন, আিম তামােদরেক সরকম িনয়ম ও আেদশ

িশ া িদেয়িছ; যন, তামরা য দশ অিধকার করেত যা , সই

দেশর মেধ সই অ যায়ী ব বহার কর। ৬ অতএব তামরা স সব

মেন চল ও পালন কােরা; কারণ জািত সকেলর সামেন সটাই

তামােদর া ও বিু ম ার পিরচয় হেব; এই সব িবিধ েন তারা

বলেব, “সত ই, এই মহাজািত ানবান ও বিু মান লাক।” ৭কারণ

কা বড় জািতর কােছ এমন ঈ র আেছন, যমন আমােদর ঈ র

সদা ভু? যখনই আমরা তাঁেক ডািক, িতিন আমােদর সে থােকন।

৮ আর আিম আজ তামােদর সামেন য সব ব ব া িদি , তার

মত সিঠক িনয়ম ও আেদশ কা বড় জািতর আেছ? ৯ িক ু তুিম

িনেজর িবষেয় মেনােযাগ দাও, তামার ােণর িবষেয় খবু সাবধান
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থাক; অতএব তুিম য সব িবষয় িনেজর চােখ দেখছ, তা ভুেল

যাও; অতএব জীবন থাকেত তামার দয় থেক তা মেুছ যাক; তুিম

িনেজর ছেল নািতেদরেক তা জানাও। ১০ সই িদন, তুিম হােরেব

িনেজর ঈ র সদা ভুর সামেন দাঁিড়েয়িছেল, যখন সদা ভু আমােক

বলেলন, “তুিম আমার কােছ লাকেদরেক জেড়া কর, আিম আমার

কথা সব তােদরেক শানাব; তারা পিৃথবীেত যতিদন বঁেচ থােক,

ততিদন যন আমােক ভয় কের, এই িবষয় তারা িশখেব এবং িনেজর

ছেলেমেয়েদরেকও শখােব।” ১১ তােত তামরা কােছ এেস পবেতর

পাদেদেশ দাঁিড়েয়িছেল এবং আকােশর িভতর পয সই পবত

আ েন লিছল, অ কার, মঘ ও ঘন অ কার ছিড়েয় িছল। ১২

তখন আ েনর মেধ থেক সদা ভু তামােদর সে কথা বলেলন;

তামরা কথার র নিছেল, িক ু কােনা মিূ দখেত পেল না,

তামরা ধু রব নেত পেল। ১৩আর িতিন িনেজর য িনয়ম পালন

করেত তামােদরেক আ া করেলন, সই িনয়ম অথাৎ দশ আ া

তামােদরেক আেদশ করেলন এবং িট পাথেরর ফলেক িলখেলন।

১৪ তামরা য দশ অিধকার করেত যা , সই দেশ তামােদর

পালন করা িনয়ম ও আেদশ সব তামােদরেক িশ া িদেত সদা ভু

সই িদেনর আমােক আেদশ করেলন। ১৫ য িদন সদা ভু হােরেব

আ েনর মেধ থেক তামােদর সে কথা বলিছেলন, সই িদন

তামরা কােনা মিূ দখিন; অতএব িনেজর িনেজর ােণর িবষেয়

খবু সাবধান হও; ১৬ যিদ তামরা ন হেয় িনেজেদর জ কােনা

আকােরর মিূতেত খাদাই িতমা তরী কর; ১৭ যিদ পু েষর বা

ীর িতমিূ , পিৃথবীেত অবি ত কােনা প র িতমিূ , আকােশ

উড়া কােনা পািখর িতমিূ , ১৮ মািটেত বেুক হঁেট চলা কােনা

াণীর িতমিূ , অথবা মািটর নীেচ জেলর মেধ কােনা মােছর

িতমিূ তরী কর; ১৯আর আকােশর িত চাখ তুেল সূয , চাঁদ

ও তারা, আকােশর সম বািহনী দখেল, তামার ঈ র সদা ভু

যােদরেক সম আকাশম েলর নীেচ অবি ত সম জািতর জ

ভাগ কেরেছন, যিদ আকৃ হেয় তােদর কােছ আরাধনা কর ও তােদর
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সবা কর। ২০ িক ু সদা ভু তামােদরেক হণ কেরেছন, ( লাহা

গলাবার হাফর) থেক, িমশর থেক তামােদরেক বর কের এেনেছন,

যন তামরা তাঁর উ রািধকারী লাক হও, যমন আজ আছ। ২১

আর তামােদর জ সদা ভু আমার িতও রেগ িগেয় এই শপথ

কেরেছন য, িতিন আমােক য ন পার হেত দেবন না এবং তামার

ঈ র সদা ভু তামােক য দশ অিধকােরর জ িদে ন, সই উ ম

দেশ আমােক যেত দেবন না। ২২ কৃত পে এই দেশই আমােক

মারা যেত হেব; আিম য ন পার হেয় যাব না; িক ু তামরা পার

হেয় সই উ ম দশ অিধকার করেব। ২৩ তামরা িনেজেদর িবষেয়

সাবধান থেকা, তামােদর ঈ র সদা ভু তামােদর সে য িনয়ম

ি র কেরেছন, তা ভুেল যও না, কােনা ব র মিূতিবিশ খাদাই

করা িতমা তরী কােরা না; ওটা তামার ঈ র সদা ভুর িনিষ ।

২৪ কারণ তামার ঈ র সদা ভু াসকারী আ েনর মেতা; িতিন

েগৗরব র েণ উেদ াগী ঈ র। ২৫ সই দেশ ছেল নািতেদর জ

িদেয় ব িদন বাস করার পর যিদ তামরা হও ও কােনা ব র

মিূতিবিশ ািদত িতমা তরী কর এবং তামার ঈ র সদা ভুর

দিৃ েত যা খারাপ, তা কের তাঁেক অস ু কর; ২৬ তেব আিম আজ

তামােদর িব ে গ পিৃথবীেক সা ী মেন বলিছ, তামরা য দশ

অিধকার করেত য ন পার হেয় যা , সই দশ থেক তাড়াতািড়

িবন হেব, সখােন ব িদন থাকেব না, িক ু স ণূ ংস হেব। ২৭

আর সদা ভু জািতেদর মেধ তামােদরেক িছ িভ করেবন; যখােন

সদা ভু তামােদরেক িনেয় যােবন, সই জািতেদর মেধ তামরা

অ সংখ ক হেয় অবিশ থাকেব। ২৮আর তামরা সখােন মা েষর

হােত তরী দবতােদর দখা, শানা, খাওয়ায় ও ােণ অসমথ কাঠ ও

পাথেরর সবা করেব। ২৯ িক ু সখােন থেক যিদ তামরা তামােদর

ঈ র সদা ভুর খাঁজ কর, তেব তাঁর খাঁজ পােব; সম দেয়র

সে ও সম ােণর সে তাঁর খাঁজ করেলই পােব। ৩০ যখন

তুিম স েট পড় এবং এই সব তামার িত ঘেট, তখন ভিবষ েত

তুিম তামার ঈ র সদা ভুর িদেক িফরেব ও তাঁর র নেব। ৩১
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কারণ তামার ঈ র সদা ভু কৃপাময় ঈ র; িতিন তামােক ত াগ

করেবন না, তামােক ংস করেবন না এবং শপেথর মাধ েম তামার

পবূপু ষেদর কােছ য িনয়ম কেরেছন, তা ভুেল যােবন না। ৩২

কারণ পিৃথবীেত ঈ েরর মাধ েম মা েষর সিৃ র িদন থেক তামার

আেগ য িদন িগেয়েছ, সই পেুরােনা িদন ক এবং আকাশম েলর

এক া থেক অ া েক িজ াসা কর, এই মহৎ কােজর মত

কাজ িক আর কখনও হেয়েছ? অথবা এমন িক শানা িগেয়েছ? ৩৩

তামার মত িক আর কােনা জািত আ েনর মেধ থেক ঈ েরর র

েন বঁেচেছ? ৩৪ অথবা তামােদর ঈ র সদা ভু িমশের তামােদর

সামেন য সব কাজ কেরেছন, ঈ র িক সই অ যায়ী িগেয় পরী া,

িচ , িব য়, যু , শি শালী হাত, িবশাল মতা দশন এবং মহা

ভয় র কােজর মাধ েম অ জািতর মেধ থেক িনেজর জ এক

জািত হণ করেত চ া কেরেছন? ৩৫ সদা ভুই ঈ র, িতিন ছাড়া

আর কউ নই, এটা যন তুিম জােনা, তার জ ঐ সব তামােকই

দখােনা হল। ৩৬ িনেদশ দবার জ িতিন গ থেক তামােক

িনেজর র শানােলন ও পিৃথবীেত তামােক িনেজর িবশাল আ ন

দখােলন এবং তুিম আ েনর মেধ থেক তাঁর কথা নেত পেল।

৩৭ িতিন তামরা পবূপু ষেদরেক ভালবাসেতন, তাই তাঁেদর পের

তাঁেদর বংশেকও বেছ িনেলন এবং িনেজর অি ও িবশাল মতার

মাধ েম তামােক িমশর দশ থেক বর কের আনেলন; ৩৮ যন

তামার থেক মহান ও শি শালী জািতেদরেক তামার সামেন থেক

তািড়েয় িদেয় তােদর দেশ তামােক েবশ করান ও অিধকােরর

জ তামােক স দশ দন, যমন আজ দখছ। ৩৯অতএব আজ

জােনা, মেন রাখ য, উপের অবি ত েগ ও নীেচ অবি ত পিৃথবীেত

সদা ভুই ঈ র, অ কউ নই। ৪০আর তামার ম ল ও তামার

পের য স ানরা আসেত চেলেছ তােদর যন ম ল হয় এবং তামার

ঈ র সদা ভু তামােক য ভূিম িচরকােলর জ িদে ন, তার উপের

যন তুিম দীঘিদন বঁেচ থাক, এই জ আিম তাঁর য সব িবিধ ও

আ া আজ তামােক আেদশ করলাম, তা পালন কােরা। ৪১ তারপর
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মািশ য ন নদীর পবূ িদেক িতনিট শহর আলাদা করেলন; ৪২ যন

হত াকারী সখােন পালােত পাের; য কউ িনেজর িতেবশীেক

আেগ শ তা না কের অিন াকৃতভােব হত া কের, স যন এই

সকেলর মেধ কােনা এক শহের পািলেয় িগেয় বাঁচেত পাের; ৪৩

িতনিট শহর হল, েবণীয়েদর জ সমভূিম, ম াে র বৎসর,

গাদীয়েদর জ িগিলয়েদ অবি ত রােমাৎ এবং মনঃশীয়েদর জ

বাশেন অবি ত গালন। ৪৪ মািশ ই ােয়েলর লাকেদর সামেন

এই ব ব া াপন কেরিছেলন; ৪৫ যখন িমশর থেক তারা বর হেয়

এেসিছেলন তখন মািশ ই ােয়েলর লাকেদর এই সম িনয়েমর

িবিধ, ব ব া এবং অ া িনয়েমর কথা বেলিছেলন, ৪৬ য েনর

পবূপাের, বৎ‐িপেয়ােরর সামেন অবি ত উপত কােত, িহষেবান

িনবাসী ইেমারীয় রাজা সীেহােনর দেশ ই ােয়েলর লাকেদর কােছ

এই সব সা , িবিধ ও শাসেনর কথা বেলিছেলন। িমশর থেক বর

হেয় আসেল মািশ ও ই ােয়েলর লােকরা সই রাজােক আঘাত

কেরিছেলন ৪৭ এবং তাঁর ও বাশেনর রাজা ওেগর দশ, য েনর

পবূ পাের ইেমারীয়েদর এই ই রাজার দশ, ৪৮অেণান উপত কার

সীমােত অবি ত অেরােয়র থেক সীওন পবত অথাৎ হেমাণ পয

সম দশ ৪৯এবং িপ গা পবেতর নীেচ অবি ত অরাবা উপত কার

সমু পয য েনর পবূিদেক অবি ত সম অরাবা উপত কা অিধকার

কেরিছেলন।

৫তখন মািশ সম ই ােয়লেক ডাকেলন ও তােদরেক বলেলন,

“ শােনা, হ ই ােয়ল, আিম তামােদর কােন আজ য সব িবিধ

ও শাসন বিল, স সব শােনা, তামরা তা শখ ও য সহকাের

পালন কর। ২ আমােদর ঈ র সদা ভু হােরেব আমােদর সে

এক িনয়ম কেরেছন। ৩ সদা ভু আমােদর পবূপু ষেদর সে সই

িনয়ম কেরনিন, িক ু আজ এই জায়গায় যারা বঁেচ আিছ য আমরা,

আমােদরই সে কেরেছন। ৪ সদা ভু পবেত আ েনর মেধ থেক

তামােদর সে মেুখামিুখ হেয় কথা বলেলন। ৫ সই িদেনর আিমই

তামােদরেক সদা ভুর কথা জানােনার জ সদা ভু ও তামােদর
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মেধ দাঁিড়েয় িছলাম; কারণ তামরা আ নেক ভয় পেয়িছেল এবং

তামরা পবেত ওঠিন। িতিন বলেলন, ৬ ‘আিম তামার ঈ র সদা ভু,

িযিন িমশর দশ থেক, দাসে র ঘর থেক, তামােদর বর কের

এেনেছন। ৭ আমার সামেন তামার অ দবতা না থা ক। ৮

তুিম তামার জ খাদাই করা িতমা তরী কর না; উপের অবি ত

েগ, নীেচ অবি ত পিৃথবীেত ও পিৃথবীর নীেচ অবি ত জেল যা যা

আেছ, তােদর কােনা মিূ তরী কর না; ৯ তুিম তােদর কােছ নত

হেয়া না এবং তােদর সবা কর না; কারণ তামার ঈ র সদা ভু

আিম ঈষাপরায়ণ ঈ র; আিম পবূপু ষেদর অপরােধর শাি ছেল

মেয়েদর ওপের িদই, যারা আমােক ঘণৃা কের, তােদর ততৃীয় চতুথ

জ পয িদই; ১০ িক ু যারা আমােক ভালবােস ও আমার আ া

সব পালন কের, আিম তােদর হাজার পু ষ পয দয়া কির। ১১

তামার ঈ র সদা ভুর নাম অনথক িনয় না, কারণ য কউ তাঁর

নাম অনথক নয়, সদা ভু তােক িনেদাষ করেবন না। ১২ তামার

ঈ র সদা ভু আেদশ কেরেছন তমন িব ামিদন পালন কের পিব

কােরা। ১৩কারণ ছয় িদন পির ম কােরা এবং িনেজর সব কাজ

কােরা; ১৪ িক ু স ম িদন তামার ঈ র সদা ভুর জ িব ামিদন;

এই িদেনর তুিম কােনা কাজ কর না, না তুিম, না তামার ছেল, না

তামার মেয়, না তামার দাস দাসী, না তামার গ , না গাধা, না অ

কােনা প , না তামার ফটেকর মাঝখােনর িবেদশী, কউ কােনা

কাজ কর না; তামার দাস ও তামার দাসী যন তামার মেতা িব াম

পায়। ১৫ মেন রেখা, িমশর দেশ তুিম দাস িছেল এবং তামার

ঈ র সদা ভু শি শালী হাত ও মতা দশেনর মাধ েম সখান

থেক তামােক বর কের এেনেছন; এই জ তামার ঈ র সদা ভু

িব ামিদন পালন করেত তামােক আেদশ িদেয়েছন। ১৬ তামার

ঈ র সদা ভু যমন আেদশ কেরেছন তামার বাবােক ও তামার

মােক স ান কােরা; যন তামার ঈ র সদা ভু তামােক য দশ

দন, সই দেশ তুিম দীঘিদন বঁেচ থাক ও তামার সে যন ভােলা

হয়। ১৭ তামরা নরহত া কােরা না। ১৮ তামরা ব িভচার কােরা
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না। ১৯ তামরা চুির কােরা না। ২০ তামরা িতেবশীর িব ে

িমথ া সা িদও না। ২১ তামরা িতেবশীর ীেত লাভ কােরা

না; িতেবশীর বািড়েত িক েত, িকংবা তার দােস িক দাসীেত,

িকংবা তার গ েত িক গাধােত, িতেবশীর কােনা িজিনেসই লাভ

কােরা না।’ ২২ সদা ভু পবেত আ েনর, মেঘর ও ঘন অ কােরর

মেধ থেক তামােদর সম সমােজর কােছ এই সম কথা উ ের

বেলিছেলন, িতিন আর কােনা কথা যাগ কেরনিন। পের িতিন এই

সম কথা িট পাথেরর ফলেক িলেখ আমােক িদেয়িছেলন। ২৩

যখন তামরা অ কােরর মেধ থেক সই রব নেত পেল এবং

আ েন পবত লিছল, তখন তামরা, তামােদর বংেশর ধানরা ও

াচীনরা সবাই আমার কােছ এেস বলল। ২৪ তুিম বলেল, ‘ দখ,

আমােদর ঈ র সদা ভু আমােদর কােছ িনেজর তাপ ও মিহমা

দখােলন এবং আমরা আ েনর মেধ থেক তাঁর রব নেত পলাম;

আজ আমরা দেখিছ য যখন ঈ র মা েষর সে কথা বেলন, তারা

বাঁচেত পাের। ২৫ িক ু আমরা এখন কন মারা যাব? ঐ িবশাল

আ ন তা আমােদরেক াস করেব; আমরা যিদ আমােদর ঈ র

সদা ভুর রব আবার িন, তেব মারা যাব। ২৬কারণ মা েষর মেধ

এমন ক আেছ য, আমরা যমন কেরিছ আমােদর মেতা আ েনর

মেধ থেক জীব ঈ েরর রব েন বঁেচেছ? ২৭ তামার জ , তুিম

যাও এবং আমােদর ঈ র সদা ভু য সব কথা বেলন, তা শােনা;

আমােদর ঈ র সদা ভু তামােক যা যা বলেবন, সই সব কথা

তুিম আমােদরেক বল; আমরা তা েন পালন করব।’ ২৮ তামরা

যখন আমােক এই কথা বলেল, তখন সদা ভু তামােদর সই কথার

রব নেলন; িতিন আমােক বলেলন, আিম এই সব লাকেদর কথা

েনিছ, তারা যা তামােক বেলেছ; তারা যা বেলেছ তা ভালই বেলেছ।

২৯আহা, সবিদন আমােক ভয় করেত ও আমার আেদশ সব পালন

করেত যিদ ওেদর এরকম মন থােক, তেব ওেদর ও তােদর ছেল

মেয়েদর িচরকাল ভােলা হেব।” ৩০ যাও তােদরেক বল, “ তামােদর

তাঁবেুত িফের যাও।” ৩১ িক ু তুিম আমার কােছ এই জায়গায় দাঁড়াও,
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তুিম ওেদরেক যা যা শখােব, আিম তামােক সই সম আ া, িবিধ

ও শাসন শখােবা; যন আিম য দশ অিধকােরর জ ওেদরেক

িদি , সই দেশ ওরা তা পালন কের। ৩২ অতএব তামােদর ঈ র

সদা ভু তামােদরেক যমন আেদশ িদেলন, তা পালন করেব, তুিম

ডান িদেক িক বাম িদেক ঘরুেব না। ৩৩ তামােদর ঈ র সদা ভু

তামােদরেক য আেদশ িদেলন, সই সব পেথ চলেব; যন তামরা

বাঁচেত পার ও তামােদর ভােলা হয় এবং য দশ তামরা অিধকার

করেব, সখােন তামােদর দীঘায়ু হয়।

৬ তামােদরেক িশ া দবার জে তামােদর ঈ র সদা ভু আমােক

এই আ া, িবিধ ও শাসন আেদশ কেরেছন; যন তামরা য দশ

অিধকার করেত য ন পার হেয় যা , সই দেশ স সব পালন

কর; ২ যন তামার ঈ র সদা ভুেক তুিম ভয় কর, তামার ছেল

ও তামার নািতরা সারাজীবন আমার দওয়া আেদশ সব পালন

কর, এই ভােব যন তামােদর দীঘায়ু হয়। ৩অতএব হ ই ােয়ল,

শােনা, এ সব পালন কর, তােত তামার পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভু

তামােক যমন বেলেছন, সই অ সাের ধ ও মধু বাহী দেশ

তামার ভােলা হেব ও তামরা ব ণ বিৃ পােব। ৪ হ ই ােয়ল,

শােনা; আমােদর ঈ র সদা ভু এক; ৫আর তুিম তামার সম

দয়, তামার সম াণ ও তামার সম শি িদেয় তামার ঈ র

সদা ভুেক ভালবাসেব। ৬আর এই য সব কথা আিম আজ তামােক

আেদশ করিছ, তা তামার দেয় থাকেব ৭ এবং তামরা তামােদর

ছেলমেয়েদরেক য সহকাের িশ া দেব এবং বািড়েত বসার িকংবা

রা ায় চলার িদেনর এবং শায়ার িদন িকংবা ঘমু থেক ওঠার িদেনর

ঐ সব িবষেয় কথাবাতা বলেব। ৮আর তামার হােত িচে র মেতা

স সব বঁেধ রাখেব ও স সব তামার ই চােখর মােঝ বঁেধ

রাখেব। ৯আর তামার ঘেরর দরজার কবােট ও তামার ফটেক

তা িলেখ রাখেব। ১০ তামার পবূপু ষ অ াহােমর, ই হােকর ও

যােকােবর কােছ তামার ঈ র সদা ভু তামােক য দশ িদেত শপথ

কেরেছন, স দেশ িতিন তামােক িনেয় গেল পর তুিম যা িনমাণ



ি তীয় িববরণ 377

করিন, এমন িবশাল ও র শহর ১১এবং যােত িকছুই স য় করিন,

ভােলা ভােলা িজিনেস পিরপণূ এমন সব বািড় যা তরী করিন, এমন

সব েয়া যা খনন করিন, এমন সব আ ুরে ত ও িজত গাছ যা

রাপণ করিন, তুিম খােব এবং স ু হেব, ১২ তারপর সাবধান থেকা

যন তুিম সদা ভুেক ভুেল না যাও, িযিন িমশর দশ থেক, দাসে র

বািড় থেক, তামােক বর কের এেনেছন। ১৩ তুিম তামার ঈ র

সদা ভুেকই স ান করেব, তাঁরই উপাসনা করেব ও তাঁরই নােম

শপথ করেব। ১৪ তামরা অ দবতােদর, চারিদেকর জািতেদর

দবতােদর অ সারী হেয়া না; ১৫কারণ তামার মােঝ তামার ঈ র

সদা ভু গৗরব র ণশীল ঈ র পােছ তামার ঈ র সদা ভুর রাগ

তামার িব ে েল ওেঠ, আর িতিন পিৃথবী থেক তামােক ংস

কেরন। ১৬ তামরা মঃসােত যমন কেরিছেল, তমিন তামােদর

ঈ র সদা ভুর পরী া কর না। ১৭ তামরা তামােদর ঈ র সদা ভুর

আ া, সা ও িবিধ সকল য সহকাের পালন করেব। ১৮আর

সদা ভুর দিৃ েত যা সিঠক ও ভােলা, তাই করেব, যন তামার ভােলা

হয়; এবং সদা ভু য দেশর িবষেয় তামার পবূপু ষেদর কােছ এই

শপথ কেরেছন য, িতিন তামার সামেন থেক তামার সম শ েক

তািড়েয় দেবন, ১৯ যন তুিম সদা ভুর কথা অ সাের সই উ ম

দেশ েবশ কের তা অিধকার করেত পার। ২০আগামী িদেনর যখন

তামার ছেল িজ াসা করেব, “আমােদর ঈ র সদা ভু তামােদরেক

য সব সা , িবিধ ও শাসন আেদশ কেরেছন, স সেবর অথ িক?”

২১ তখন তুিম তামার ছেলেক বলেব, “আমরা িমশর দেশ ফেরৗেণর

দাস িছলাম, আর সদা ভু শি শালী হােত িমশর থেক আমােদর বর

কের এেনেছন ২২এবং আমােদর সামেন সদা ভু িমশের, ফেরৗেণ ও

তাঁর সম বংেশ মহৎ ও ক কর নানা িচ ও অ ুত ল ণ দখােলন

২৩এবং িতিন আমােদরেক সখান থেক বর কের এেনেছন, যন

িতিন আমােদরেক িনেয় আেসন, যন আমােদর পবূপু ষেদর কােছ

য দশ দবার জ শপথ কেরিছেলন। ২৪আর সদা ভু আমােদরেক

এই সম িবিধ পালন করেত, আমােদর ঈ র সদা ভুেক ভয় করেত
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আ া করেলন, যন সারাজীবন আমােদর ভােলা হয়, আর িতিন

আজেকর মত যন আমােদরেক জীব রােখন। ২৫ যিদ আমরা

আমােদর ঈ র সদা ভুর আেদশ অ সাের তাঁর সামেন এই সম

িবিধ পালন করেল আমােদর ধাি কতা হেব।”

৭ তুিম য দশ অিধকার করেত যা , সই দেশ যখন তামরা

ঈ র সদা ভু তামােক িনেয় যােবন ও তামার সামেন থেক অেনক

জািতেক, িহ ীয়, িগগাশীয়, ইেমারীয়, কনানীয়, পিরষীয়, িহ ীয়

ও িযবষূীয়, তামার থেক বড় ও শি শালী এই সাত জািতেক,

তািড়েয় দেবন; ২এবং সদা ভু তামার ঈ র যখন তামােক তােদর

থেক জয়ী করেবন যখন তুিম যেু তােদর স খুীন হেব এবং তুিম

তােদরেক আঘাত করেব, তখন তােদরেক স ণূভােব ংস করেব;

তােদর সে কােনা চুি করেব না বা তােদর িত দয়া করেব না।

৩আর তােদর সে িবেয়র স করেব না; তুিম তােদর ছেলেক

তামার মেয় দেব না ও আপন ছেলর জ তােদর মেয়েক হণ

করেব না। ৪ কারণ স তামার ছেলেক আমার অ সরণ থেক

ফরােব, আর তারা অ দবতােদর সবা করেব; তাই তামােদর

িত সদা ভুর রাগ েল উঠেব এবং িতিন তামােক তাড়াতািড়

ংস করেবন। ৫ তামরা তােদর িত এরকম ব বহার করেব;

তােদর য েবিদ সব ভেঙ ফলেব, তােদর থাম সব ভেঙ ফলেব,

তােদর আেশরা মিূ সব কেট ফলেব এবং তােদর খাদাই করা

িতমা সব আ েন পিুড়েয় দেব। ৬ কারণ তুিম তামার ঈ র

সদা ভুর পিব লাক; পিৃথবীেত যত লাক আেছ, স সেবর মেধ

তার িনজ লাক করার জ তামার ঈ র সদা ভু তামােকই

বেছেছন। ৭অ সব লােকর থেক তামরা সংখ ায় বিশ, এই জ

য সদা ভু তামােদরেক ভালেবেসেছন ও বেছ িনেয়েছন, তা না;

কারণ সব লােকর মেধ তামরা কেয়কজন িছেল। ৮ িক ু সদা ভু

তামােদরেক ভালবােসন এবং তামােদর পবূপু ষেদর কােছ য

শপথ কেরেছন, তা র া কেরন, তার জে সদা ভু শি শালী হােতর

মাধ েম তামােদরেক বর কের এেনেছন এবং দােসর বািড় থেক,
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িমশেরর রাজা ফেরৗেণর হাত থেক, তামােদরেক উ ার কেরেছন।

৯অতএব তুিম জােনা য, সদা ভুই তামার ঈ র, িতিনই ঈ র,

িতিন িব ঈ র, যারা তাঁেক ভালবােস ও তাঁর আেদশ পালন কের,

তােদর জ হাজার জ পয দয়া ও িনয়ম র া কেরন। ১০ িক ু

যারা তাঁেক ঘণৃা কের, তােদরেক ংস কের তােদর সামেন িতেশাধ

দন; িতিন তাঁর িবে ষীর ওপের মাশীল হন না, তাঁর সামেনই তােক

িতেশাধ দন। ১১অতএব আিম আজ তামােক য আেদশ ও য

সব িবিধ ও ব ব া বিল, স সব পালন করেব। ১২ তামরা যিদ

এই সব আেদশ শােনা এবং সব র া ও পালন কর, তেব তামার

ঈ র সদা ভু তামার পবূপু ষেদর কােছ য িনয়ম ও দয়ার িবষেয়

শপথ কেরেছন, তামার পে তা র া করেবন ১৩ িতিন তামােক

ভালবাসেবন, আশীবাদ করেবন ও ব ণ করেবন; আর িতিন য

দশ তামােক িদেত তামার পবূপু ষেদর কােছ শপথ কেরেছন, সই

দেশ তামার গেভর ফল, তামার মািটর ফল, তামার শস , তামার

আ ুর রস, তামার তল, তামার গ েদর শাবক ও তামার মষেদর

পাল, এই সব িকছুেত আশীবাদ করেবন। ১৪ সব লােকেদর থেক

তুিম আশীবাদযু হেব, তামার মেধ িক তামার প েদর মেধ

কােনা পু ষ িক া কােনা ী িনঃস ান হেব না। ১৫আর সদা ভু

তামার থেক সব রাগ দূর করেবন; এবং িমশরীয়েদর য সকল

খারাপ রাগ তুিম জােনা, তা তামােক দেবন না, িক ু তামার সব

ঘণৃাকারীেক দেবন। ১৬আর তামার ঈ র সদা ভু তামার হােত

য সব লাকেদরেক সমপণ করেবন, তুিম তােদরেক াস করেব;

তামার চাখ তােদর িত দয়া না ক ক এবং তুিম তােদর দবতােদর

সবা কর না, কারণ তা তামার জ একিট ফাঁদ হেব। ১৭ যিদ তুিম

মেন মেন বল, “এই জািতরা আমার থেকও ব সংখ ক, আিম কমন

কের এেদরেক অিধকারহীন করব?” ১৮ তুিম তােদরেক ভয় পও না;

তামার ঈ র সদা ভু ফেরৗেণর ও সম িমশেরর িত যা কেরেছন,

১৯আর মহা ক েভাগ য সব তুিম িনেজর চােখ দেখছ এবং য

সব িচ , অ ুত ল ণ এবং য শি শালী হাত ও মতা দশেনর
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মাধ েম তামার ঈ র সদা ভু তামােক বর কের এেনেছন, সই সব

িন য়ই মেন রাখেব; তুিম যােদরেক ভয় করছ, সই সব লােকর

িত তামার ঈ র সদা ভু সরকম করেবন। ২০ তাছাড়া যারা

অবিশ থেক তামার অি থেক িনেজেদরেক লকুােব, যত ণ

তােদর িবনাশ না হয়, তত ণ পয তামার ঈ র সদা ভু তােদর

মেধ ভীম ল পাঠােবন। ২১ তুিম তােদর থেক ভীত হেয়া না, কারণ

তামার ঈ র সদা ভু তামার সে , িতিন মহান ও ভয় র ঈ র। ২২

আর তামার ঈ র সদা ভু তামার সামেন থেক ঐ জািতেদরেক

িকছু িকছু কের তািড়েয় দেবন; তুিম তােদরেক একসে ংস করেত

পারেব না পােছ তামার চারপােশ ব প রা বেড় ওেঠ। ২৩ িক ু

তামার ঈ র সদা ভু তামার সামেন তােদরেক সমপণ করেবন

এবং য পয তারা ংস না হয়, তত ণ মহা াি েত তােদরেক

া করেবন। ২৪আর িতিন তােদর রাজােদর তামার অিধকাের

দেবন এবং তুিম আকাশম েলর নীেচ থেক তােদর নাম ংস

করেব; য পয তােদরেক ংস না করেব, তত ণ তামার সামেন

কউ দাঁড়ােত পারেব না। ২৫ তামরা তােদর খাদাই করা িতমা

সব আ েন পিুড়েয় দেব; তুিম যন ফাঁেদ না পড়, এই জ তােদর

গােয়র পা িক সানা লাভ করেব না ও িনেজর জ তা হণ করেব

না, কারণ তা তামার ঈ র সদা ভুর ঘণৃ ব ; ২৬আর তুিম ঘণৃ ব

িনেজর গেৃহ আনেব না এবং পজূা করেব না, ফেল তার মত বিজত

হও; িক ু তা একদম ঘণৃা করেব ও অব া করেব, যেহতু তা বাদ

দওয়া িজিনস।

৮আজআিম তামােদরেক য সব আেদশ িদি , তামরা স সব

পালন করেব, যন বাঁচেত পার ও ব ণ হও এবং সদা ভু য দেশর

িবষেয় তামােদর পবূপু ষেদর কােছ শপথ কেরেছন, সই দেশ

েবশ কর এবং অিধকার কর। ২আর তুিম স সব পথ মেন রাখেব,

য পেথ তামার ঈ র সদা ভু তামােক এই চি শ বছর ম াে

নতৃ িদেয়েছন, যন তামার পরী া করার জে , অথাৎ তুিম তাঁর

আেদশ পালন করেব িক না, এই িবষেয় তামার মেন িক আেছ তা
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জানবার জে তামােক ন কেরন। ৩ িতিন তামােক ন করেলন

ও তামােক ু িধত কের তামার অজানা ও তামার পবূপু ষেদর

অজানা মা া িদেয় িতপালন করেলন; যন িতিন তামােক জানােত

পােরন য, মা ষ ধু িটেত বাঁেচ না, িক ু সদা ভুর মখু থেক যা

যা বর হয়, তােতই মা ষ বাঁেচ। ৪এই চি শ বছর তামার গােয়

তামার পাশাক পেুরােনা হয়িন ও সই চি শ বছের তামার পা ফুেল

যায়িন। ৫ তামার দেয় িচ া কের দেখা, মা ষ যমন িনেজর

ছেলেক শাসন কের, তামার ঈ র সদা ভু তামােক সরকম শাসন

কেরন। ৬আর তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর আেদশ সব পালন করেব

যােত তাঁর পেথ চলেত পােরা ও তাঁেক ভয় কেরা। ৭কারণ তামার

ঈ র সদা ভু তামােক এক উ ম দেশ িনেয় যাে ন; স দেশ

উপত কা ও পবত থেক বর হেয় আসা জলে াত, ঝরনা ও গভীর

জলাশয় আেছ; ৮ সই দেশ গম, যব, আ ুর গাছ, ডুমরু গাছ ও

ডািলম এবং িজতগাছ ও মধু হয়; ৯ সই দেশ খাওয়ার িবষেয় খরচ

করেত হেব না, তামার কােনা িজিনেসর অভাব হেব না; সই দেশর

লাহার পাথর ও সখানকার পবত থেক তুিম তামা খুঁড়েব। ১০

আর তুিম খেয় তিৃ পােব এবং তামার ঈ র সদা ভুর দওয়া

সই ভােলা দেশর জ তাঁর ধ বাদ করেব। ১১ সাবধান, তামার

ঈ র সদা ভুেক ভুেল যও না; আিম আজ তাঁর য সব আেদশ,

শাসন ও িবিধ তামােক িদি , স সব পালন করেত ভুল কর না।

১২ তুিম খেয় তিৃ পেল, ভােলা বািড় তরী কের বাস করেল, ১৩

তামার গ মােষর পাল ব ণ হেল, তামার সানা ও পা বাড়েল

এবং তামার সব স ি ব ণ হেল ১৪ তামার দয়েক গিবত

হেত িদও না এবং তামার ঈ র সদা ভুেক ভুেল যও না, িযিন

িমশর দশ থেক, দােসর বািড় থেক, তামােক বর কের এেনেছন;

১৫ িযিন সই ভয়ানক িবশাল ম ভূিম িদেয়, ালাদায়ী িবষধর ও

কাঁকড়া িবছায় ভিত জলশূ ম ভূিম িদেয়, তামােক নতৃ িদেলন

এবং চ মিক পাথর থেক তামার জে জল বর করেলন; ১৬ িযিন

তামার পবূপু ষেদর অজানা মা ার মাধ েম ম াে তামােক
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িতপালন করেলন; যন িতিন তামার ভিবষ েতর ম েলর জে

তামােক ন করেত ও তামার পরী া করেত পােরন। ১৭আর মেন

মেন বল না য, “আমারই শি েত ও হােতর জাের আিম এই সব

ঐ য পেয়েছ।” ১৮ িক ু তামার ঈ র সদা ভুেক মেন রাখেব,

কারণ িতিন তামার পবূপু ষেদর কােছ িনেজর য িনয়েমর িবষেয়

শপথ কেরেছন, তা আজেকর মত ি র করার জে িতিনই তামােক

ঐ য লােভর মতা িদেলন। ১৯আর যিদ তুিম কােনা ভােব িনেজর

ঈ র সদা ভুেক ভুেল যাও, অ দবতােদর অ গামী হও, তােদর

সবা কর ও তােদরেক স ান জানাও, তেব আিম তামােদর িব ে

আজ এই সা িদি , তামরা অবশ ই ংস হেব। ২০ তামােদর

ঈ র সদা ভুর ক ঠ ের কান না িদেল, তামােদর সামেন সদা ভু য

জািতেদরেক ংস করেছন, তােদরই মেতা তামরা ংস হেব।

৯ হ ই ােয়ল, শােনা, তুিম িনেজর থেক মহান ও শি শালী

জািতেদরেক, আকাশ পয দওয়ােল ঘরা িবশাল শহর িলেক,

অিধকারচু ত করেত আজ য ন (নদী) পার হেয় যা ; ২ সই জািত

িবশাল ও ল া, তারা অনাকীয়েদর স ান; তুিম তােদরেক জান, আর

তােদর িবষেয় তুিম তা এ কথা েনছ য, “অনাক স ানেদর সামেন

ক দাঁড়ােত পাের?” ৩ িক ু আজ তুিম এটা জােনা য, তামার

ঈ র সদা ভু িনেজ াসকারী আ েনর মেতা তামার আেগ আেগ

যাে ন; িতিন তােদরেক ংস করেবন, তােদরেক তামার সামেন

নীচু করেবন; তােত সদা ভু তামােক যমন বেলেছন, তমিন তুিম

তােদরেক তািড়েয় দেব ও তাড়াতািড় ংস করেব। ৪ তামার

ঈ র সদা ভু যখন তামার সামেন থেক তােদরেক তািড়েয় দেবন,

তখন মেন মেন এমন ভেবা না য, “আমার ধািমকতার জ সদা ভু

আমােক এই দশ অিধকার করােত এেনেছন।” কারণ জািতেদর

তার জ ই সদা ভু তােদরেক তামার সামেন থেক তািড়েয়

দেবন। ৫ তামার ধাি কতা িকংবা দেয়র সরলতার জ তুিম

য তােদর দশ অিধকার করেত যা , তা না; িক ু সই জািতেদর

তার জ এবং তামার পবূপু ষ অ াহাম, ই হাক ও যােকােবর
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কােছ শপেথর মাধ েম দওয়া আপনার বাক সফল করার জে

তামার ঈ র সদা ভু তামার সামেন তােদরেক তািড়েয় দেবন।

৬অতএব জেনা য তামার ঈ র সদা ভু য তামার ধািমকতার

জ অিধকার করার জ তামােক এই উ ম দশ দেবন, তা না;

কারণ তুিম এক ঁেয় জািত। ৭ তুিম ম াে র মেধ িনেজর ঈ র

সদা ভুেক যমন অস ু কেরিছেল, তা মেন রেখা, ভুেল যও

না; িমশর দশ থেক বর হেয় আসার িদন থেক এই জায়গায়

আসা পয তামরা সদা ভুর িব াচারী হেয় আসছ। ৮ তামরা

হােরেবও সদা ভুেক অস ু কেরিছেল এবং সদা ভু যেথ রেগ

িগেয় তামােদরেক ংস করেত চেয়িছেলন। ৯ যখন আিম সই

িট পাথেরর ফলক নবার জে পবেত উেঠিছলাম, তখন চি শ

িদন রাত পবেত থেকিছলাম, খাবার খাওয়া িক জল পান কিরিন।

১০আর সদা ভু আমােক ঈ েরর িনেজর আ ুল িদেয় লখা সই

িট পাথেরর ফলক িদেয়িছেলন; পবেত সমােজর িদেনর আ েনর

মেধ থেক সদা ভু তামােদরেক যা যা বেলিছেলন, সই সব

কথা ঐ িট পাথের লখা িছল। ১১ সই চি শ িদন রােতর শেষ

সদা ভু ওই িট পাথেরর ফলক অথাৎ িনয়েমর পাথেরর ফলক

আমােক িদেলন। ১২আর সদা ভু আমােক বলেলন, “ওঠ, এ জায়গা

থেক তাড়াতািড় যাও; কারণ তামার য লাকেদরেক তুিম িমশর

থেক বর কের এেনছ, তারা িনেজেদরেক কেরেছ; আিম য

আেদশ তােদরেক কেরিছলাম তা থেক তারা তাড়াতািড় িবপেথ চেল

গেছ, তারা িনেজেদর জ ছাঁেচ ঢালা িতমা তরী কেরেছ।” ১৩

সদা ভু আমােক আরও বলেলন, “আিম এই লাকেদরেক দেখিছ,

আর দখ, তারা খবুই এক ঁেয় লাক; ১৪ তুিম আমার কাছ থেক

সের যাও, আিম এেদরেক ংস কের আকাশম েলর নীেচ থেক

এেদর নাম মেুছ ফিল; আর আিম তামােক এেদর থেক শি শালী

ও মহান জািত করব।” ১৫ তখন আিম িফের পবত থেক নেম

আসলাম, পবত আ েন লিছল। তখন আমার ই হােত িনয়েমর

িট পাথেরর ফলক িছল। ১৬আিম দখলাম, আর দখ, তামরা
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িনেজেদর ঈ র সদা ভুর িব ে পাপ কেরিছেল, িনেজেদর জ

ছাঁেচ ঢালা এক বাছুর তরী কেরিছেল; সদা ভুর আেদশ দওয়া রা া

থেক তাড়াতািড় িবপেথ চেল িগেয়িছেল। ১৭ তােত আিম সই িট

পাথেরর ফলক ধের িনেজর ই হাত থেক ফেল তামােদর সামেন

ভাঙলাম। ১৮আর তামরা সদা ভুর চােখ যা খারাপ, তা কের য

পাপ কেরিছেল, তাঁর অসে াষজনক তামােদর সই সব পােপর জ

আিম আেগর মেতা চি শ িদন ও চি শ রাত সদা ভুর সামেন উপড়ু

হেয় থাকলাম, আিম খাবার খায়িন বা জলও পান কের িন। ১৯কারণ

সদা ভু তামােদরেক ংস করেত রেগ যাওয়ােত আিম তাঁর রাগ ও

অস ু তার জ ভয় পেয়িছলাম; িক ু সই বােরও সদা ভু আমার

িনেবদন নেলন। ২০আর সদা ভু হােরাণেক ংস করার জে

তাঁর ওপের খবু রেগ িগেয়িছেলন, আিম িঠক সই িদেনর হােরােণর

জ ও াথনা করলাম। ২১আর আিম তামােদর পাপ, সই য

বাছুর তামরা তরী কেরিছেল, তা িনেয় আ েন পিুড়েয় িদলাম ও য

পয তা ধেূলার মেতা ঁেড়া না হল, তত ণ িপেষ ভােলাভােব ঁেড়া

করলাম; পের পবত থেক বেয় যাওয়া জলে ােত তাঁর ধেূলা ফেল

িদলাম। ২২আর তামরা তিবেয়রােত, মঃসােত ও িকে াৎহ াবােত

সদা ভুেক উে িজত করেল। ২৩তার পর সদা ভু য িদেনর কােদশ

বেণয় থেক তামােদরেক পািঠেয় বলেলন, “ তামরা উেঠ যাও,

আিম তামােদরেক য দশ িদেয়িছ, তা অিধকার কর;” সই িদেনর

তামরা িনেজর ঈ র সদা ভুর আেদেশর িব াচারী হেল, তাঁেত

িব াস করেল না ও তাঁর রেব কান িদেল না। ২৪ তামােদর সে

সদা ভু পিরচেয়র িদন থেক তামরা সদা ভুর িব াচারী হেয়

আসছ। ২৫ যা হাক, আিম উপড়ু হেয় থাকলাম; ঐ চি শ িদন

রাত আিম সদা ভুর সামেন উপড়ু হেয় থাকলাম; কারণ সদা ভু

তামােদরেক ংস করার কথা বেলিছেলন। ২৬আরআিম সদা ভুর

কােছ এই াথনা করলাম, “ ভু সদা ভু, তুিম িনেজর অিধকার প

য লাকেদরেক িনেজর মিহমায় মু কেরছ ও শি শালী হােতর

মাধ েম িমশর থেক বর কের এেনছ, তােদরেক ংস কর না।
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২৭ তামার দাসেদরেক, অ াহাম, ই হাক ও যােকাবেক মেন কর;

এই লাকেদর এক ঁেয়িমতার, তার ও পােপর িত দখ না; ২৮

তরাং তুিম আমােদরেক য দশ থেক বর কের এেনছ, সই

দশীয় লােকরা এই কথা বেল, সদা ভু ওেদরেক য দশ িদেত

িত া কেরিছেলন, স দেশ িনেয় যেত পােরনিন এবং তােদরেক

ঘণৃা কেরেছন বেলই িতিন ম াে হত া করার জে তােদরেক বর

কের এেনেছন। ২৯ তবওু তারাই তামার লাক ও তামার অিধকার;

এেদরেক তুিম িনেজর মহাশি ও মতা দশেনর মাধ েম বর

কের এেনছ।”

১০ সই িদেনর সদা ভু আমােক বলেলন, “তুিম পাথেরর িট

ফলক খাদাই কর এবং আমার কােছ পবেত উেঠ এস এবং কােঠর

এক িস ক তরী কর। ২ তামার মাধ েম ভা া থম িট পাথর

ফলেক য য বাক িছল, তা আিম এই ই পাথর ফলেক িলখব,

পের তুিম তা সই িস েক রাখেব।” ৩ তােত আিম িশিটম কােঠর

এক িস ক তরী করলাম এবং থমিটর মেতা পাথর ফলক িট

খাদাই কের সই পাথর ফলক হােত িনেয় পবেত উঠলাম। ৪আর

সদা ভু সমােজর িদেনর পবেত আ েনর মেধ থেক য দশ আেদশ

তামােদরেক বেলিছেলন, তা থম রচনার মেতা ঐ িট পাথর ফলেক

িলেখ আমােক িদেলন। ৫ পের আিম মখু িফিরেয় পবত থেক নেম

আমার িত সদা ভুর দওয়া আেদশ অ সাের সই িট পাথর ফলক

আমার তরী সই িস েক রাখলাম, সই জায়গায় স িল রেয়েছ। ৬

(ই ােয়েলর লােকরা বেরাৎ বেনয়াকন থেক মােষেরােত যা া

করেল হােরাণ সই জায়গায় মারা গেলন এবং সই জায়গায় তাঁর

কবর দওয়া হল এবং তার ছেল ইলীয়াসর তাঁর বদেল যাজক হেলন।

৭ সই জায়গা থেক তারা ধেগাদায় গল এবং ধেগাদা থেক

য বাথায় চেল গল; এই জায়গা জলে ােতর দশ। ৮ সই িদেনর

সদা ভুর িনয়ম িস ক বহন করেত, সদা ভুর পিরচয া করবার জ

তাঁর সামেন দাঁড়ােত এবং তাঁর নােম আশীবাদ করেত সদা ভু লিবর

বংশেক আলাদা করেলন, আজ ও সই রকম চেল আসেছ। ৯এই
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জ িনেজর ভাইেদর মেধ লবীয়েদর কােনা অংশ িকংবা অিধকার

হয়িন; তামার ঈ র সদা ভু তােদরেক যা বেলেছন, সই অ সাের

সদা ভুই তােদর অিধকার।) ১০আরআিম থম বােরর মত চি শ

িদন রাত পবেত থাকলাম; এবং সই বােরও সদা ভু আমার িনেবদন

নেলন; সদা ভু তামােক ংস করেত চাইেলন না। ১১ পের

সদা ভু আমােক বলেলন, “ওঠ, তুিম যাবার জ লাকেদর নতৃ

দাও, আিম তােদরেক য দশ িদেত তােদর পবূপু ষেদর কােছ শপথ

কেরিছ, তারা সই দেশ েবশ কের তা অিধকার ক ক।” ১২ এখন

হ ই ােয়ল, তামার ঈ র সদা ভু তামার কােছ িক চান? ধু এই,

যন তুিম আপন ঈ র সদা ভুেক ভয় কর, তাঁর সব পেথ চল ও তাঁেক

ম কর এবং তামার সম দয় ও তামার সম ােণর সে

তামার ঈ র সদা ভুর সবা কর, ১৩আজআিম তামার ম েলর

জ সদা ভুর য য আেদশ ও িবিধ তামােক িদি , সই সকল

যন পালন কর। ১৪ দখ, গ ও েগর গ এবং পিৃথবী ও তার মেধ

সব িজিনস তামার ঈ র সদা ভুর। ১৫ ধু তামার পবূপু ষেদরেক

ম করেত সদা ভুর সে াষ িছল, আর িতিন তােদর পের তােদর

বংশেক অথাৎ আজেকর মত সবজািতর মেধ তামােদরেক বেছ

িনেলন। ১৬ অতএব তামরা িনেজেদর দেয়র ক ছদন কর

এবং আর এক ঁেয় হেয়া না। ১৭কারণ তামােদর ঈ র সদা ভুই

ঈ রেদর ঈ র ও ভুেদর ভু, িতিনই মহান, বীয বান ও ভয় র

ঈ র; িতিন কারও িনভর কেরন না ও ঘষু হণ কেরন না। ১৮ িতিন

িপতহৃীেনর ও িবধবার িবচার সমা কেরন এবং িবেদশীেক ম কের

অ ব দন। ১৯অতএব তামরা িবেদশীেক ম কিরও, কারণ

িমশর দেশ তামরাও িবেদশী হেয়িছেল। ২০ তুিম তামার ঈ র

সদা ভুেক ভয় করেব, তারই সবা করেব, তােতই আস থাকেব

ও তাঁরই নােম শপথ করেব। ২১ িতিন তামার শংসা এবং িতিন

তামার ঈ র; তুিম িনেজর চােখ যা যা দেখছ, সই মহৎ ও ভয় র

কাজ সব িতিনই তামার জ কেরেছন। ২২ তামার পবূপু েষরা ধু
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স র জন লাক িমশের িগেয়িছল, িক ু এখন তামার ঈ র সদা ভু

তামােক আকােশর তারার মত ব সংখ ক কেরেছন।

১১অতএব তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুেক ম করেব এবং তাঁর

িনেদশ, তাঁর িবিধ, তাঁর শাসন ও তাঁর আ া সব সবিদন পালন

করেব। ২ কারণ আিম তামােদর বালকেদরেক বলিছ না; তারা

তামােদর ঈ র সদা ভুর শাি (অ শাসন) জােন না ও দেখিন; তাঁর

মিহমা, তাঁর শি শালী হাত ও মতা দশন ৩এবং তাঁর িচ সব ও

িমশেরর মেধ িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িত ও তাঁর সব দেশর িত

িতিন যা যা করেলন, তাঁর সই সব কাজ ৪এবং িমশরীয় সে র,

ঘাড়ার ও রেথর িত িতিন যা করেলন, তারা যখন তামােদর িপছেন

তাড়া করল, িতিন যমনভােব সূফসাগেরর জল তােদর উপের বহােলন

এবং সদা ভু তােদরেক ংস করেলন, আজ তারা নই ৫এবং এ

জায়গায় তামােদর আসা পয তামােদর িত িতিন ম াে যা যা

কেরেছন; ৬আর িতিন েবেণর ছেল ইলীয়ােবর ছেল দাথন ও

অবীরােমর িত যা যা কেরেছন, পিৃথবী যভােব িনেজর মখু খেুল

সম ই ােয়েলর মেধ তােদরেক, তােদর আ ীয়েদরেক, তােদর

তাঁবু ও তােদর অি শীল িজিনস সব াস করল, এ সব তারা

দেখিন; ৭ িক ু সদা ভুর করা সম মহান কাজ তামরা িনেজর

চােখ দেখছ। ৮অতএব আজআিম তামােদরেক য সব আ া

িদি , সই সব আ া পালন কর, যন তামরা শি শালী হও এবং

য দশ অিধকার করার জ পার হেয় যা , সই দেশ েবশ কের

তা অিধকার কর; ৯আর যন সদা ভু তামােদর পবূপু ষেদরেক ও

তাঁেদর বংশেক য দশ িদেত শপথ কেরিছেলন, সই ধ ও মধু

বাহী দেশ তামরা দীঘকাল থাকেত পার। ১০ কারণ তামরা য

দশ অিধকার করেত যা , এটা িমশর দেশর মেতা না, যখান

থেক তামরা এেসছ, সই দেশ তুিম বীজ বেুন শােকর বাগােনর

মেতা পােয়র মাধ েম জল সচন করেত; ১১ তামরা য দশ অিধকার

করেত পার হেয় যা , স পবত ও উপত কা িবিশ দশ এবং

আকােশর বিৃ র জল পান কের; ১২ সই দেশর িত তামার ঈ র
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সদা ভুর মেনােযাগ আেছ; বছেরর থেক বছেরর শষ পয

তাঁর িত সবিদন তামার ঈ র সদা ভুর দিৃ থােক। ১৩আরআিম

আজ তামােদরেক য সব আ া িদি , তামরা যিদ য সহকাের তা

েন তামােদর সম দয় ও সম ােণর সে তামােদর ঈ র

সদা ভুেক ভালবাস ও তাঁর সবা কর, ১৪ তেব আিম সিঠক িদেনর

অথাৎ থম ও শষ বষায় তামােদর দেশ বিৃ দব, তােত তুিম

িনেজর শস , আ ুর রস ও তল সং হ করেত পারেব। ১৫আর আিম

তামার প েদর জ তামার েত ঘাস দব এবং তুিম খেয় তিৃ

পােব। ১৬ িনেজেদর িবষেয় সাবধান হও, এই জ য তামােদর

দয় া হয় এবং তামরা পথ ছেড় অ দবতােদর সবা কর ও

তােদর কােছ নত হও; ১৭ করেল তামােদর িত সদা ভুর রাগ

িলত হেব ও িতিন আকাশ ব করেবন, তােত বিৃ হেব না ও ভূিম

িনেজর ফল দেব না এবং সদা ভু তামােদরেক য দশ িদে ন,

সই ভােলা দশ থেক তামরা তাড়াতািড় ংস হেব। ১৮অতএব

তামরা আমার এই সব বাক িনেজেদর দেয় ও ােণ রেখা এবং

িচ েপ িনেজর হােত বঁেধ রেখা এবং স সব ভূষণ েপ তামােদর

ই চােখর মেধ থাকেব। ১৯আর তামরা বািড় বেস থাকার িদেনর

ও রা ায় চলার িদেনর এবং শায়ার ও ঘমু থেক ওঠার িদেনর ঐ সব

কথার স কের িনেজেদর ছেলেমেয়েদরেক িশ া িদও। ২০আর

তুিম িনেজর বািড়র দরজার পােশর কােঠ ও িনেজর দরজায় তা িলেখ

রেখা। ২১তােত সদা ভু তামােদর পবূপু ষেদরেক (িপতা) য

জিম িদেত শপথ কেরেছন, সই জিমেত তামােদর িদন ও তামােদর

স ানেদর িদন পিৃথবীর উপের আকাশম েলর িদেনর র মেতা বিৃ

পােব। ২২এই য সব আেদশ আিম তামােদরেক িদি , তামরা যিদ

য সহকাের তা পালন কের তামােদর ঈ র সদা ভুেক ভালবাস,

তাঁর সম রা ায় চল ও তাঁেত আস থাক; ২৩ তেব সদা ভু

তামােদর সামেন থেক এই সম জািতেক তািড়েয় দেবন এবং

তামরা িনেজেদর থেক িবশাল ও শি শালী জািতেদর উ রািধকারী

হেব। ২৪ তামােদর পা য য জায়গায় পড়েব, সই সই জায়গা
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তামােদর হেব; ম ভূিম ও িলবােনান থেক, নদী অথাৎ ফরাৎ নদী

থেক পি েম মহাসমু পয তামােদর সীমা হেব। ২৫ তামােদর

সামেন কউই দাঁড়ােত পারেব না; তামরা য দেশ পা দেব, সই

দেশর সব জায়গায় তামােদর ঈ র সদা ভু িনেজর কথা অ সাের

তামােদর থেক লাকেদর ভয় ও াস উপি ত করেবন। ২৬ দখ,

আজআিম তামােদর সামেন আশীবাদ ও অিভশাপ রাখলাম। ২৭

আজআিম তামােদরেক য সব আ া জানালাম, তামােদর ঈ র

সদা ভুর সই সব আ ােত যিদ কান দাও, তেব আশীবাদ পােব।

২৮আর যিদ তামােদর ঈ র সদা ভুর আ ােত কান না দাও এবং

আিম আজ তামােদরেক য রা ার িবষেয় আ া করলাম, যিদ সই

রা া ছেড় তামােদর অজানা অ দবতােদর িপছেন যাও, তেব

অিভশাপ হেব। ২৯আর তুিম য দশ অিধকার করেত যা , সই

দেশ তামার ঈ র সদা ভু যখন তামােক েবশ করােবন, তখন

তুিম গিরষীম পবেত ঐ আশীবাদ এবং এবল পবেত ঐ অিভশাপ

রাখেব। ৩০ সই ই পবত য েনর (নদীর) ওপাের, পি ম িদেকর

রা ার ওিদেক, অরাবা তলভূিমিনবাসী কনানীয়েদর দেশ, িগ গেলর

সামেন, মািরর এেলান বেনর কােছ িক না? ৩১কারণ তামােদর

ঈ র সদা ভু তামােদরেক য দশ িদে ন, স দশ অিধকার করার

জে তামরা সখােন েবশ করার জ য ন (নদী) পার হেয় যােব,

দশ অিধকার করেব ও সখােন বাস করেব। ৩২আরআিম আজ

তামােদর সামেন য সব িবিধ ও শাসন রাখলাম স সব য সহকাের

পালন করেব।

১২ তামার পবূপু ষেদর (িপতা) ঈ র সদা ভু তামােক য

দশ অিধকােরর জে িদেয়েছন, সই দেশ এই সব িবিধ ও

শাসন, যত িদন পিৃথবীেত জীিবত থাকেব, য সহকাের পালন করেত

হেব। ২ তামরা য য জািতেক তািড়েয় দেব, তারা উঁচু পবেতর

উপের, পাহােড়র উপের ও সবজু েত ক গােছর তলায় য য

জায়গায় িনেজেদর দবতােদর সবা কেরেছ, সই সব জায়গা তামরা

এেকবাের ংস করেব। ৩ তামরা তােদর য েবিদ সব ভেঙ
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ফলেব, তােদর থাম সব ভা েব, তােদর আেশরা মিূ সব আ েন

পিুড়েয় দেব, তােদর খাদাই করা দব িতমা সব কেট ফলেব

এবং সই জায়গা থেক তােদর নাম ংস করেব। ৪ তামরা িনেজর

ঈ র সদা ভুর িত সরকম আরাধনা করেব না। ৫ িক ু তামােদর

ঈ র সদা ভু িনেজর নাম াপন করার জে তামােদর সম বংেশর

মেধ য জায়গা বেছ নেবন, তাঁর সই বসবােসর জায়গা তামরা

খাঁজ করেব ও সই জায়গায় উপি ত হেব। ৬আর িনেজেদর হাম,

বিল, দশমাংশ, হােত তালা উপহার, মানেতর িজিনস, িনেজর ই ায়

দওয়া নেবদ ও গ মষ পােলর থমজাতেদরেক সই জায়গায়

আনেব; ৭আর সই জায়গায় তামােদর ঈ র সদা ভুর সামেন

খােব এবং তামােদর ঈ র সদা ভু থেক পাওয়া আশীবাদ অ সাের

য িকছুেত হাত দেব, তােতই সপিরবাের আন করেব। ৮ এই

জায়গায় আমরা এখন েত েক িনেজেদর চােখ যা সিঠক, তা করিছ,

তামরা সরকম করেব না; ৯ কারণ তামার ঈ র সদা ভু তামােক

য িব ােমর জায়গা ও অিধকার িদে ন, সখােন তামরা এখনও

উপি ত হওিন। ১০ িক ু যখন তামরা য ন (নদী) পার হেয় িনেজর

ঈ র সদা ভুর দওয়া অিধকার দেশ বাস করেব এবং চািরিদেকর

সম শ থেক িতিন িব াম িদেল যখন তামরা িনভেয় বাস করেব;

১১ সইিদেনর তামােদর ঈ র সদা ভু িনেজর নােম বাস করার জ

য জায়গা বেছ নেবন, সই জায়গায় তামরা আমার আেদশ করা

সম িজিনস, িনেজেদর হাম, বিল, দশমাংশ, হােত তালা উপহার

ও সদা ভুর উে েশ শপথ করা মানেতর ভােলা িজিনস সব আনেব।

১২আর তামরা, তামােদর ছেলেমেয়রা ও তামােদর দাসদাসীরা,

আর তামােদর শহেরর দরজার মােঝ লবীয়, কারণ যমন তার অংশ

ও অিধকার তামােদর মেধ নই, তামরা সবাই িনেজেদর ঈ র

সদা ভুর সামেন আন করেব। ১৩ তামরা সাবধান হও, য কােনা

জায়গা দখ, সই জায়গােতই তামার হামবিল উৎসগ কর না; ১৪

িক ু তামার কােনা এক বংেশর মেধ য জায়গা সদা ভু বেছ

নেবন, সই জায়গােতই তামার হামবিল উৎসগ করেব ও সই
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জায়গায় আমার আেদশ করা সব কাজ করেব। ১৫ তাছাড়া যখন

তামার ােণর ই া হেব, তখন তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর দওয়া

আশীবাদ অ সাের িনেজর সব শহেরর দরজার িভতের প হত া কের

মাংস খেত পারেব; অ িচ িক িচ লাক সবাই কৃ সােরর ও হিরেণর

মাংেসর মত তা খেত পারেব। ১৬ ধু তামরা র খােব না; তুিম তা

জেলর মেতা মািটেত ঢেল দেব। ১৭ তামরা শেস র, আ ুর রেসর

ও তেলর দশমাংশ, গ মেষর থমজাত এবং যা মানত করেব,

সই মানেতর িজিনস, িনেজর ই ায় দওয়া নেবদ ও হােত তালা

উপহার, এই সব তুিম িনেজর শহেরর দরজার মেধ খেত পারেব না।

১৮ িক ু তামার ঈ র সদা ভু য জায়গা বেছ নেবন, সই জায়গায়

তামার ঈ র সদা ভুর সামেন তুিম, তামার ছেলেমেয়, তামার

দাসদাসী ও তামার শহেরর দরজার মােঝ লবীয়, সবাই তা খােব

এবং তুিম য িকছুেত হাত দেব, তামার ঈ র সদা ভুর সামেন

তােতই আন করেব। ১৯ সাবধান, তামার দেশ যত কাল বঁেচ

থাক, লবীয়েক ত াগ কর না। ২০ তামার ঈ র সদা ভু যমন শপথ

কেরেছন, সই অ সাের যখন তামার সীমা িব ার করেবন এবং

মাংস খাওয়ায় তামার ােণর ই া হেল তুিম বলেব, মাংস খাব,

তখন তুিম ােণর ই া অ সাের মাংস খােব। ২১আর তামার ঈ র

সদা ভু িনেজর নাম াপেনর জে য জায়গা বেছ নেবন, তা

যিদ তামার থেক অেনক দূর হয়, তেব আিম যমন বেলিছ, সই

অ সাের তুিম সদা ভুর দওয়া গ মেষর পাল থেক প িনেয়

হত া করেব ও িনেজর ােণর ই া অ সাের শহেরর দরজার িভতের

খেত পারেব। ২২ যমন কৃ সার হিরণ ও হিরণ খাওয়া যায়, তমিন

তা খােব, অ িচ িক িচ লাক, সবাই তা খােব। ২৩ ধু র খাওয়া

থেক খবু সাবধান থেকা, কারণ র ই াণ; তুিম মাংেসর সে াণ

খােব না। ২৪ তুিম তা খােব না, তুিম জেলর মেতা মািটেত ঢেল

দেব। ২৫ তুিম তা খােব না; যােত সদা ভুর চােখ যা সিঠক, তা

করেল তামার ভােলা ও তামার পরবতী ছেল মেয়েদর ভােলা হয়।

২৬ ধু তামার যত পিব িজিনস থােক এবং তামার যত মানেতর
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িজিনস থােক, সই সব িনেয় সদা ভুর বেছ দওয়া জায়গায় যােব;

২৭আর তামরা ঈ র সদা ভুর য েবিদর উপের তামার হামবিল,

মাংস ও র উৎসগ করেব, আর তামার বিলসমেূহর র তামার

ঈ র সদা ভুর য েবিদর উপের ঢেল দেব, পের তার মাংস খেত

পারেব। ২৮ সাবধান হেয় আমার আেদশ দওয়া এই সম বাক

মেন চল, যন তামার ঈ র সদা ভুর চােখ যা ভােলা ও সিঠক, তা

করেল তামার ও িচরকাল তামার পরবতী ছেল মেয়েদর ভােলা

হয়। ২৯ তুিম য জািতেদরেক তািড়েয় িদেত যা , তােদরেক যখন

তামার ঈ র সদা ভু তামার সামেন থেক উে দ করেবন ও তুিম

তােদরেক তািড়েয় দেব তােদর দেশ বাস করেব; ৩০ তখন িনেজরা

সাবধান থেকা য, তামার সামেন থেক তােদর ংস হেল পর

তুিম তােদর অ গামী হেয় ফাঁেদ পড় এবং পােছ তােদর দবতােদর

খাঁজ কের বল, “এই জািতরা িনেজেদর দবতােদর সবা িকভােব

কের? আিমও সই ভােব করব।” ৩১ তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর

িত সরকম করেব না; কারণ তারা িনেজেদর দবতােদর উে েশ

সদা ভুর ঘিৃণত যাবতীয় খারাপ কাজ কেরেছ; এমন িক, তারা সই

দবতােদর উে েশ িনেজেদর ছেলেমেয়েদরেকও আ েন পাড়ায়।

৩২আিম য কােনা িবষয় তামােদরেক আ া করলাম তামরা সটাই

য সহকাের পালন করেব; তামরা তােত কােনা িকছু যাগ করেব না

এবং তা থেক িকছু বাদ দেব না।

১৩ তামার মধ কােনা ভাববাদী িকংবা দশক উেঠ যিদ তামার

জ কােনা িচ িকংবা অ ুত ল ণ িঠক কের দয় ২এবং সই

িচ িকংবা অ ুত ল ণ সফল হয়, যার িবষেয় স তামার অজানা

অ দবতােদর িবষেয় তামােদরেক বেলিছল, “এস, আমরা তােদর

অ গামী হই ও তােদর সবা কির,” ৩ তেব তুিম সই ভাববাদীর

িকংবা সই দশনকারীর কথায় কান িদও না; কারণ তামরা

তামােদর সম দয় ও তামােদর সম ােণর সে িনেজেদর

ঈ র সদা ভুেক ম কর িক না, তা জানবার জ তামােদর

ঈ র সদা ভু তামােদর পরী া কেরন। ৪ তামরা তামােদর ঈ র



ি তীয় িববরণ 393

সদা ভুরই অ গামী হও, তাঁেকই ভয় কর, তাঁরই আেদশ পালন কর,

তাঁরই রেব মেনােযাগ দাও, তাঁরই সবা কর ও তােতই যু থাক। ৫

আর সই ভাববাদীর িকংবা সই দশনকারীর াণদ করেত হেব;

কারণ তামােদর ঈ র সদা ভু, িযিন িমশর দশ থেক তামােদরেক

বর কের এেনেছন, দাসে র বািড় থেক তামােক মু কেরেছন,

তাঁর িব ে স িবপেথ যাওয়ার কথা বেলেছ এবং তামার ঈ র

সদা ভু য পেথ গমন করেত তামােক আেদশ কেরেছন, তা থেক

তামােক বর কের িদেত চায়। তাই তুিম িনেজর মধ থেক খারাপ

িবষয় বাদ দাও। ৬ তামার ভাই, তামার মােয়র ছেল িকংবা তামার

ছেল িক মেয় িকংবা তামার ি য় ী িকংবা তামার ােণর ব ু

যিদ গাপেন তামােক লাভ িদেয় বেল, “এস, আমরা িগেয় অ

দবতােদর সবা কির, ৭ তামার অজানা ও তামার পবূপু ষেদর

অজানা কােনা দবতা, তামার চারিদেকর কাছাকািছ িকংবা তামার

থেক দূের, পিৃথবীর এক া থেক অ া পয য কােনা

জািতর য কােনা দবতা হাক, তার িবষেয় যিদ এই কথা বেল, তেব

তুিম সই ব ি র কথায় রািজ হেব না,” ৮তার কথায় মন িদও না

অথবা কান িদও না; তামার চাখ তার িত দয়া করেব না, তাঁেক

কৃপা করেব না, তাঁেক লিুকেয় রাখেব না। ৯ িক ু অবশ তুিম তােক

হত া করেব; তােক হত া করার জ থেম তুিমই তার ওপের হাত

দেব, পের সম লাক হাত দেব। ১০ তুিম তােক পাথেরর আঘাত

করেব, যন স মারা যায়; কারণ তামার ঈ র সদা ভু, িযিন িমশর

দশ থেক, দাসে র বািড় থেক, তামােক বর কের এেনেছন, তার

কাছ থেক স তামােক ন করেত চ া কেরেছ। ১১ তােত সম

ই ােয়ল তা নেব, ভয় পােব এবং তামার মেধ সরকম খারাপ

কাজ আর করেব না। ১২ তামার ঈ র সদা ভু তামােক য য

শহর বাস করেত দেবন, তার কােনা শহেরর িবষেয় যিদ নেত

পাও য, ১৩ িকছু খারাপ লাক তামার মেধ থেক বর হেয় এই

কথা বেল িনেজর শহর িনবাসীেদরেক ন কেরেছ, এস, আমরা িগেয়

অ দবতােদর সবা কির, যােদরেক তামরা জােনা না, ১৪তেব
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তুিম িজ াসা করেব, খাঁজ করেব ও য সহকাের করেব; আর

দখ, তামার মেধ এরকম ঘণৃাহ খারাপ কাজ হেয়েছ, ১৫ এটা

যিদ সত ও িনি ত হয়, তেব তুিম তেলায়ােলর ধাের সই শহেরর

িনবাসীেদরেক আঘাত করেব এবং শহর ও তার মেধ অবি ত প

সহ সবই তেলায়ােরর ধাের স ণূ ংস করেব; ১৬আর তার লটু

করা িজিনস সব তার চেকর মেধ জেড়া কের সই শহর ও সই

সব িজিনস সব িদক িদেয় িনেজর ঈ র সদা ভুর উে েশ আ েন

পিুড়েয় দেব; তােত সই শহর িচরকাল িঢিব হেয় থাকেব, তা আর

কখেনা তরী হেব না। ১৭আর সই বাদ দওয়া িজিনেসর িকছুই

তামার হােত লেগ না থা ক; যন সদা ভু িনেজর চ রাগ থেক

ফেরন এবং িতিন তামার পবূপু ষেদর কােছ য শপথ কেরেছন,

সই অ সাের তামার িত দয়া ও ক ণা কেরন ও তামার বিৃ

কেরন; ১৮ যখন তুিম তামার ঈ র সদা ভুর রেব কান িদেয়, আিম

আজ তামােক য য আ া িদি , তাঁর সই সব আ া পালন করেব

ও তামার ঈ র সদা ভুর চােখ সিঠক আচরণ করেব।

১৪ তামরা িনেজেদর ঈ র সদা ভুর লাক; তামরা মতৃ লাকেদর

জ িনেজেদর শরীর কাটেব না এবং মেুখর কােনা অংেশ কামােব

না। ২কারণ তুিম ঈ র সদা ভুর পিব লাক; পিৃথবীেত অবি ত

সম জািতর মেধ থেক সদা ভু িনেজর অিধকােরর লাক করার

জে ই তামােকই বেছেছন। ৩ তুিম কােনা অ িচ িজিনস খােব না।

৪এই সব প যা তুিম খেত পার; গ , মষ এবং ছাগল, ৫ হিরণ,

কৃ সার হিরণ এবং ছাট হিরণ, বনছাগল, ব গ ও সাদােলজ

িবিশ হিরণ এবং পাহািড় মষ। ৬আর প েদর মেধ যত প স ণূ

ই খ খরুিবিশ ও জাবর কােট, সই সকল তামরা খেত পার।

৭ িক ু যারা জাবর কােট, িকংবা ই খ খরুিবিশ , তােদর মেধ

এই িল খােব না; উট, খরেগাশ ও শাফন; কারণ তারা জাবর কােট

বেট, িক ু ই খ খরুিবিশ না, তারা তামােদর পে অ িচ; ৮আর

শকূর ই খ খরুিবিশ বেট, িক ু জাবর কােট না, স তামােদর

পে অ িচ; তামরা তােদর মাংস খােব না, তােদর মতৃেদহ ছাঁেবও
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না। ৯জলচর সকেলর মেধ এই সব তামােদর খাবার; যােদর পাখনা

ও আঁশ আেছ, তােদরেক খেত পার। ১০ িক ু যােদর পাখনা ও আঁশ

নই, তােদরেক খােব না, তারা তামােদর পে অ িচ। ১১ তামরা

সব ধরেনর িচ পািখ খেত পার ১২ িক ু এ িল খােব না; ঈগল,

শ ন, বক, ১৩ লাল িচল, কােলা িচল ও িনেজেদর জািত অ সাের

সারস, ১৪আর িনেজেদর জািত অ সাের সব ধরেনর কাক, ১৫আর

উটপািখ, রােতর বাজপািখ, শ িচল ও িনেজেদর জািত অ সাের

বাজপািখ ১৬এবং পঁচা, বড় পঁচা ও সাদা পঁচা; ১৭ বড় জলচর

পািখ, শ নী ও মাছরা া, ১৮এবং সারস ও িনেজেদর জািত অ সাের

বক, ঝুঁিটওয়ালা পািখ িবেশষ ও বা ড়। ১৯আর ডানািবিশ পাকা

তামােদর পে অ িচ; এ সব খাওয়ার উপযু না। ২০ তামরা

সম উড় িজিনস খেত পার। ২১ তামরা িনেজ থেক মারা যাওয়া

কােনা াণীর মাংস খােব না; তামার শহেরর দরজার মাঝখােন

কােনা িবেদশীেক খাওয়ার জে তা িদেত পার, িকংবা িবজাতীয়

লােকর কােছ িবি করেত পার; কারণ তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর

পিব লাক। তুিম বা া ছাগলেক তার মােয়র েধ রা া করেব না।

২২ তুিম তামার বীজ থেক উৎপ সব শেস র, বছর বছর যা েত

উৎপ হয়, তার দশমাংশ আলাদা কের দেব। ২৩আর তামার

ঈ র সদা ভু িনেজর নােমর বসবােসর জে য জায়গা বাছেবন,

স জায়গায় তুিম িনেজর শেস র, আ ুররেসর ও তেলর দশমাংশ

এবং গ মষপােলর থমজাতেদরেক তাঁর সামেন খােব; এই ভােব

িনেজর ঈ র সদা ভুেক সবিদন ভয় করেত িশখেব। ২৪ সই যা া

যিদ তামার জে অেনক দীঘ হয়, তামার ঈ র সদা ভু িনেজর নাম

াপেনর জে য জায়গা মেনানীত করেবন, তার দূরে র জ যিদ

তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর আশীবােদ পাওয়া িজিনস সখান থেক

িনেয় যেত না পার, ২৫ তেব সই িজিনস টাকায় পা িরত কের স

টাকা বঁেধ হােত িনেয় িনেজর ঈ র সদা ভুর মেনানীত জায়গায়

যােব। ২৬ পের সই টাকা িদেয় তামার মেনর ই ায় গ িক মষ িক

আ ুর রস িক মদ, বা য কােনা িজিনেস তামার মেনর ই া হয়,
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তা িকেন িনেয় সই জায়গায় তামার ঈ র সদা ভুর সামেন খেয়

সপিরবাের আন করেব। ২৭আর তামার শহেরর দরজার মাঝখােন

লবীয়েক ত াগ করেব না, কারণ তামার সে তার কােনা অংশ িক

অিধকার নই। ২৮ ততৃীয় বছেরর শেষ তুিম সই বছের উৎপ

িনেজর শস ািদর যাবতীয় দশমাংশ বর কের এেন িনেজর শহেরর

দরজার িভতের স য় কের রাখেব; ২৯ তােত তামার সে যার

কােনা অংশ িক অিধকার নই, সই লবীয় এবং িবেদশী, িপতহৃীন

ও িবধবা, তামার শহেরর দরজার মেধ এই সব লাক এেস খেয়

তিৃ পােব; এই ভােব যন তামার ঈ র সদা ভু তামার হােতর সব

কােজ তামােক আশীবাদ কেরন।

১৫ তুিম েত ক সাত বছেরর শেষ ঋণ বাদ দেব। সই ঋণ

মার এই ব ব া; ২ য কােনা মহাজন িনেজর িতেবশীেক ঋণ

িদেয়েছ, স িনেজর দওয়া সই ঋণ বাদ দেব, িনেজর িতেবশী

িকংবা ভাইেয়র কাছ থেক ঋণ আদায় করেব না, কারণ সদা ভুর

আেদশ ঋণ বাদ দওয়ার ঘাষণা হেয়েছ! ৩ তুিম িবেদশীর কােছ

আদায় করেত পার; িক ু তামার ভাইেয়র কােছ তামার যা আেছ, তা

তুিম ছেড় দেব। ৪ কৃত পে তামােদর মেধ কউ যন গিরব

না থােক; কারণ তামার ঈ র সদা ভু তামার অিধকােরর জে

য দশ িদে ন, সই দেশ সদা ভু তামােক িন য়ই আশীবাদ

করেবন; ৫ ধু আিম আজ তামােক এই য সব আেদশ িদি , এটা

য সহকাের পালেনর জে তামার ঈ র সদা ভুর রেব কান িদেত

হেব। ৬কারণ তামার ঈ র সদা ভু যমন তামার কােছ িত া

কেরেছন, তমিন তামােক আশীবাদ করেবন; আর তুিম অেনক

জািতেক ঋণ দেব, িক ু িনেজ ঋণ নেব না এবং অেনক জািতর

ওপের শাসন করেব, িক ু তারা তামার ওপের শাসন করেব না। ৭

তামার ঈ র সদা ভু তামােক য দশ িদে ন, সখানকার কােনা

শহেরর দরজার িভতের যিদ তামার কােছ অবি ত কােনা ভাই গিরব

হয়, তেব তুিম িনেজর দয় কিঠন কর না বা গিরব ভাইেয়র িত

িনেজর হাত ব কর না; ৮ িক ু তার িত মু হােত তার অভােবর
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জ েয়াজন অ সাের তােক অবশ ঋণ িদও। ৯ সাবধান, স ম

বছর অথাৎ মার বছর কাছাকািছ, এটা বেল তামার দেয় যন

খারাপ িচ া মেন না আেস; তুিম যিদ িনেজ গিরব ভাইেয়র িত

খারাপভােব তািকেয় তােক িকছু না দাও, তেব স তামার িব ে

সদা ভুর কােছ াথনা করেল তামার পাপ হেব। ১০ তুিম তােক

অবশ ই দেব, দবার িদেনর দেয় ঃিখত হেব না; কারণ এই

কােজর জ তামার ঈ র সদা ভু তামার সব কােজ এবং তুিম

যােত যােত হাত দেব, সই সব িকছুেত তামােক আশীবাদ করেবন।

১১ কারণ তামার দেশর মেধ গিরেবর অভাব হেব না; অতএব আিম

তামােক এই আেদশ িদি , তুিম িনেজর দেশ তামার ভাইেয়র

িত, তামার ঃখী ও দীনহীেনর িত, তামার হাত অবশ খেুল

রাখেব। ১২ তামার ভাই অথাৎ কােনা ই ীয় পু ষ িকংবা ই ীয়

মিহলা যিদ তামার কােছ িব ীত হয় এবং ছয় বছর পয তামার

সবা করেব; তেব স ম বছের তুিম তােক ছেড় িদেয় িনেজর কাছ

থেক িবদায় দেব। ১৩আর ছেড় িদেয় তামার কাছ থেক িবদায়

দবার িদেনর তুিম তােক খািল হােত িবদায় করেব না; ১৪ তুিম

িনেজর পাল, শস ও আ ুর থেক তােক চুর পরু ার দেব;

তামার ঈ র সদা ভু তামােক যমন আশীবাদ কেরেছন, সই

অ সাের তােক দেব। ১৫আর মেন রাখেব, তুিম িমশর দেশ দাস

িছেল এবং তামার ঈ র সদা ভু তামােক মু কেরেছন; এই জ

আিম আজ তামােক এই আেদশ িদি । ১৬ িক ু তামার কােছ েখ

থাকােত স তামােক ও তামার আ ীয়েদরেক ভালবােস বেল যিদ

বেল, “আিম তামােক ছেড় যাব না;” ১৭তেব তুিম এক ঁচ িদেয়

দরজার সে তার কান বঁেধ দেব, তােত স িচরকাল তামার দাস

থাকেব; আর দাসীর িতও সরকম করেব। ১৮ ছয় বছর পয স

তামার কােছ বতনজীবীর বতন থেক ি ন দােসর কাজ কেরছ,

এই কারণ তােক মু কের িবদায় দওয়া কিঠন মেন করেব না;

তােত তামার ঈ র সদা ভু তামার সব কােজ তামােক আশীবাদ

করেবন। ১৯ তুিম িনেজর গ মেষর প পাল থেক উৎপ সম
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থমজাত পু ষপ েক িনেজর ঈ র সদা ভুর উে েশ পিব করেব;

তুিম গ র থমজ ােনা বা ার মাধ েম কােনা কাজ করেব না এবং

তামার থমজ ােনা বা া মেষর লাম কাটেব না। ২০ সদা ভু য

জায়গা মেনানীত করেবন, সই জায়গায় তামার ঈ র সদা ভুর

সামেন তুিম সপিরবাের িত বছর তা খােব। ২১ যিদ তােত কােনা

দাষ থােক, অথাৎ স যিদ খাঁড়া িকংবা অ হয়, কােনাভােব দাষী

হয়, তেব তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর উে েশ তা বিলদান করেব

না। ২২ িনেজর শহেরর দরজার িভতের তা খেয়া অ িচ িক চী,

উভয় লাকই কৃ সােরর িকংবা হিরেণর মেতা তা খেত পাের। ২৩

তুিম ধু তার র খােব না, তা জেলর মেতা মািটেত ঢেল দেব।

১৬ তুিম আবীব মাস পালন করেব এবং তামার ঈ র সদা ভুর

উে েশ িন ারপ পালন করেব; কারণ আবীব মােস তামার ঈ র

সদা ভু তামােক রােত িমশর থেক বর কের এেনিছেলন। ২আর

সদা ভু িনেজর নােমর বসবােসর জে য জায়গা মেনানীত করেবন,

সই জায়গায় তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর উে েশ মষ পাল ও গ র

পাল থেক িকছু প িনেয় িন ারপে র বিলদান করেব। ৩ তুিম তার

সে তাড়ীযু িট খােব না; কারণ তুিম তাড়াতািড়ই িমশর দশ

থেক বর হেয়িছেল; এই জ সাত িদন সই বিলর সে তাড়ীশূ

িট, ঃখাব ার িট খােব; যন িমশর দশ থেক তামার বর হেয়

আসার িদন যাব ীবন তামার মেন থােক। ৪ সাত িদন তামার

সীমার মেধ তাড়ী দখা না যাক এবং থম িদেনর র স ােবলায়

তুিম য বিলদান কর, তার মাংস িকছুই যন সকাল পয বািক না

থা ক। ৫ তামার ঈ র সদা ভু তামােক য সব শহর দেবন, তার

কােনা শহেরর দরজার িভতের িন ারপে র বিলদান করেত পারেব

না; ৬ িক ু তামার ঈ র সদা ভু িনেজর নােমর বসবােসর জে য

জায়গা মেনানীত করেবন, সই জায়গায় িমশর দশ থেক তামার

বর হেয় আসার বছের, স ােবলায়, সূয াে র িদেনর িন ারপে র

বিলদান করেব। ৭আর তামার ঈ র সদা ভুর মেনানীত জায়গায়

তা রা া কের খােব; পের সকােল িনেজর তাঁবেুত িফের যােব। ৮
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তুিম ছয় িদন তাড়ীশূ িট খােব এবং স ম িদেনর তামার ঈ র

সদা ভুর উে েশ পবসভা হেব; তুিম কােনা কাজ করেব না। ৯

তুিম সাত স াহ িনেজর জ গণনা করেব; েত অবি ত শেস

থম কাে দওয়া থেক সাত স াহ গণনা করেত করেব। ১০

পের তামার ঈ র সদা ভুর আশীবাদ অ যায়ী স িত থেক িনেজর

ই ায় দওয়া উপহােরর মাধ েম তামার ঈ র সদা ভুর উে েশ

সাত স ােহর উৎসব পালন করেব। ১১আর তামার ঈ র সদা ভু

িনেজর নােমর বসবােসর জে য জায়গা মেনানীত করেবন, সই

জায়গায় তামার ঈ র সদা ভুর সামেন তুিম, তামার ছেলেমেয়,

তামার দাসদাসী, তামার শহেরর দরজার মাঝখােনর লবীয় ও

তামার সােথ বাসকারী িবেদশী, িপতহৃীন ও িবধবা সবাই আন

করেব। ১২আর তুিম মেন রাখেব য, তুিম িমশর দেশ দাস িছেল

এবং এই সব িবিধ য সহকাের পালন করেব। ১৩ তামার খামার ও

আ ুর থেক যা সং হ করার, তা সং হ করার পর তুিম সাত

িদন িটেরর উৎসব পালন করেব। ১৪আর সই উৎসেব তুিম,

তামার ছেলমেয়, তামার দাসদাসী ও তামার শহেরর দরজার

মাঝখােনর লবীয় ও িবেদশী এবং িপতহৃীন ও িবধবা সবাই আন

করেব। ১৫ সদা ভু মেনানীত জায়গায় তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর

উে েশ সাত িদন উৎসব পালন করেব; কারণ তামার ঈ র সদা ভু

তামার উৎপ িজিনেস ও হােতর সব কােজ তামােক আশীবাদ

করেবন, আর তুিম স ণূ আনি ত হেব। ১৬ তামার েত ক পু ষ

বছেরর মেধ িতন বার তামার ঈ র সদা ভুর সামেন তাঁর মেনানীত

জায়গায় দখা দেব; তাড়ীশূ িটর উৎসেব, সাত স ােহর উৎসেব

ও িটেরর উৎসেব; আর তারা সদা ভুর সামেন খািল হােত দখা

দেব না; ১৭ েত ক জন তামার ঈ র সদা ভুর দওয়া আশীবাদ

অ সাের িনেজেদর স িত অ যায়ী উপহার দেব। ১৮ তামার ঈ র

সদা ভু তামার সকল বংশা সাের তামােক য সব শহর দেবন,

সই সব শহেরর দরজায় তুিম আপনার জ িবচারকতােদরেক ও

শাসনকতােদরেক িনযু করেব; আর তারা সিঠক িবচাের লাকেদর
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িবচার করেব। ১৯ তুিম জার কের িবচার করেত পােরা না, কােরার

প পাত করেব না ও ঘষু নেব না; কারণ ঘষু ানীেদর চাখ অ

কের ও ধাি কেদর কথা িবপরীত কের। ২০ সবভােব যা সিঠক, তারই

অ গামী হেব, তােত তুিম বঁেচ থেক িনেজর ঈ র সদা ভুর দওয়া

দশ অিধকার করেব। ২১ তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর উে েশ য

য েবিদ তরী করেব, তার কােছ কােনা ধরেনর থাম ও কােঠর

আেশরা মিূ াপন করেব না। ২২কখেনা তুিম তামার জ পিব

পাথর বসােব না, যা তামার ঈ র সদা ভুর ঘণৃা দ।

১৭ তুিম ঈ র সদা ভুর উে েশ দাষী, কােনা ধরেনর কল যু

গ িকংবা মষ বিলদান করেব না; কারণ তামার ঈ র সদা ভু তা

ঘণৃা কেরন। ২ তামার মেধ , তামার ঈ র সদা ভু তামােক য

সব শহর দেবন, তার কােনা শহেরর দরজার িভতের যিদ এমন

কােনা পু ষ িকংবা ীেলাক পাওয়া যায়, য তামার ঈ র সদা ভুর

িনয়ম ল েনর মাধ েম তাঁর দিৃ েত যা খারাপ, তাই কেরেছ; ৩ িগেয়

অ দবতােদর সবা কেরেছ ও আমার আ ার িব ে তােদর

কােছ অথবা সূেয র বা চাঁেদর িকংবা আকাশবািহনীর কােরা কােছ

নত হেয়েছ; ৪আর তামােক তা বলা হেয়েছ ও তুিম েনছ, তেব

য সহকাের খাঁজ করেব, আর দখ, যিদ এটা সত ও িনি ত হয়

য, ই ােয়েলর মেধ এরকম ঘণৃাহ কাজ হেয়েছ, ৫ তেব তুিম সই

খারাপ কাজ করা পু ষ িকংবা ীেলাকেক বর কের িনেজর শহেরর

দরজার কােছ আনেব যারা খারাপ কাজ কের; পু ষ হাক বা ীেলাক

হাক, তুিম পাথেরর আঘােত তার াণদ করেব। ৬ াণদে র যাগ

ব ি র াণদ ই সা ীর িকংবা িতন সা ীর মােণ হেব; একমা

সা ীর মােণ তার াণদ হেব না। ৭তােক হত া করেত থেম

সা ীরা এবং পের সব লাক তার ওপের হাত উঠােব। এই ভােব তুিম

িনেজেদর মেধ থেক খারাপ ব বহার ন করেব। ৮ িত িকংবা

িবেরােধর িকংবা আঘােতর িবষেয় ই জেনর িববাদ তামার কােনা

শহেরর দরজায় উপি ত হেল যিদ তার িবচার তামার পে খবু কিঠন

হয়, তেব তুিম উেঠ িনেজর ঈ র সদা ভুর মেনানীত জায়গায় যােব;



ি তীয় িববরণ 401

৯আর লবীয় যাজকেদর ও সইিদেনর র িবচারকতার কােছ িগেয়

িজ াসা করেব, তােত তারা তামােক িবচােরর আেদশ জানােব। ১০

পের সদা ভুর মেনানীত সই জায়গায় তারা য িবচােরর আেদশ

তামােক জানােব, তুিম সই আেদেশর িস া অ সাের কাজ করেব;

তারা তামােক যা শখােব, সবই য সহকাের করেব। ১১ তারা

তামােক য িনয়ম শখােব, তার িস া অ যায়ী তুিম করেব; যা

তারা বেলেছ তার ডান িদেক িক বাম িদেক িফরেব না; ১২ িক ু য

লাক অহ ারী আচরণ কের, তামার ঈ র সদা ভুর সবার জে

সই জায়গায় দাঁিড়েয় থাকা যাজেকর িকংবা িবচারকতার কথায় কান

না দয়, সই মা ষ মারা যােব; ফেল তুিম ই ােয়েলর মেধ থেক

খারাপ আচরণ বাদ দেব। ১৩ তােত সব লাক তা েন ভয় পােব

এবং অহ ােরর কাজ আর করেব না। ১৪ তামার ঈ র সদা ভু

তামােক য দশ িদে ন, তুিম যখন সখােন িগেয় দশ অিধকার

কের বাস করেব; আর বলেব, “আমার চারিদেকর সব জািতর মেতা

আিমও িনেজর উপের এক জন রাজা িনযু করব,” ১৫ তখন তামার

ঈ র সদা ভু যােক মেনানীত করেবন, তাঁেকই িনেজর ওপের রাজা

িনযু করেব; তামার ভাইেদর মেধ থেক িনেজর ওপের রাজা

িনযু করেব; য তামার ভাই না, এমন িবজাতীয় লাকেক িনেজর

ওপের রাজা করেত পারেব না। ১৬আর সই রাজা িনেজর জ

অেনক ঘাড়া রাখেব না এবং অেনক ঘাড়ার চ ায় লাকেদরেক

আবার িমশর দেশ িনেয় যােব না; কারণ সদা ভু তামােদরেক

বেলেছন, এর পের তামরা সই রা ায় আর িফের যােব না। ১৭

আর স অেনক ী হণ করেব না, পােছ তার দয় সদা ভুর থেক

িফের যায় এবং স িনেজর জ পা িকংবা সানা ব ণ করেব

না। ১৮আর িনেজর রােজ র িসংহাসেন বসার িদেনর স িনেজর

জে একিট বইেয় লবীয় যাজকেদর সামেন অবি ত এই িনয়েমর

অ িলিপ িলখেব। ১৯ তা তার কােছ থাকেব এবং স সারা জীবন তা

পড়েব; যন স িনেজর ঈ র সদা ভুেক ভয় করেত ও এই িনয়েমর

সব কথা ও এই সব িবিধ পালন করেত শেখ; ২০ িতিন এই িল
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করেবন যন িনেজর ভাইেদর ওপের তার দয় উ ত না হয় এবং

স আেদেশর ডান িদেক িক বাম িদেক না ফের; এই ভােব যন

ই ােয়েলর মেধ তার ও তার স ানেদর রাজ দীঘ িদন থােক।

১৮ যাজকরা, যারা লবীয় এবং, লিবর সম বংশ, ই ােয়েলর

সে কােনা অংশ িক অিধকার পােব না, তারা সদা ভুর আ ন িদেয়

তরী উপহার ও তাঁর উ রািধকােরর িজিনস ভাগ করেব। ২ তারা

িনেজর ভাইেদর মেধ কােনা অিধকার পােব না; সদা ভুই তােদর

অিধকার, যমন িতিন তােদরেক বেলেছন। ৩আর লাকেদর থেক

যাজকেদর পাওনা িবষেয়র এই িবিধ; যারা গ িকংবা মষ বিলদান

কের, তারা বিলর কাঁধ, ই গাল ও িভতেরর অংশ যাজকেক দেব।

৪ তুিম িনেজর শেস র, আ ুর রেসর ও তেলর থম অংশ এবং

মষেলােমর থম অংশ তােক দেব। ৫ কারণ সদা ভুর নােম সবা

করেত সব িদন দাঁড়ােনার জ তামার ঈ র সদা ভু তামার সব

বংেশর মেধ থেক তােক ও তাঁর স ানেদর মেনানীত কেরেছন। ৬

আর সব ই ােয়েলর মেধ তামার কােনা শহেরর দরজায় য লবীয়

থােক, স যিদ িনেজর ােণর স ণূ ই ায় সখান থেক সদা ভুর

মেনানীত জায়গায় আেস, ৭ তেব স সদা ভুর সামেন দাঁিড়েয় থাকা

িনেজর লবীয় ভাইেদর মেতা িনেজর ঈ র সদা ভুর নােম সবা

করেব। ৮ তারা খাবােরর জে সমান অংশ পােব; তাছাড়া স িনেজর

উ রািধকার িবি র মলূ ও ভাগ করেব। ৯ তামার ঈ র সদা ভু

তামােক য দশ িদে ন, যখন সই দেশ আসেব তখন তুিম

সখানকার জািতেদর ঘণৃাহ কােজর মেতা কাজ করেত িশেখা না। ১০

তামার মেধ যন এমন কােনা লাক পাওয়া না যায়, য ছেল বা

মেয়েক আ েনর মেধ িদেয় িনেয় যায়, ১১ কােনা যা কর, কােনা

লাক য মতৃেদর সে কথা বেল অথবা য আ ােদর সােথ কথা

বেল। ১২ কারণ যারা এই সব কের সদা ভু তােদর ঘণৃা কেরন; আর

সই ঘিৃণত কােজর জ তামার ঈ র সদা ভু তামার সামেন থেক

তােদরেক তািড়েয় দেবন। ১৩ তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর উে েশ

িস পিব হও। ১৪ কারণ তুিম য জািতেদরেক তািড়েয় দেব, তারা
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জা ও ম ব বহারীেদর কথায় কান দয়, িক ু তামার ঈ র সদা ভু

তামােকই তা করেত দনিন। ১৫ তামার ঈ র সদা ভু তামার

মেধ থেক, তামার ভাইেদর মেধ থেক, তামার জ আমার মেতা

এক ভাববাদী উৎপ করেবন, তাঁরই কথায় তামরা কান দেব। ১৬

কারণ হােরেব সমােজর িদেনর তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর কােছ

এই াথনাই তা কেরিছেল, যমন, আিম যন িনেজর ঈ র সদা ভুর

রব আবার নেত ও এই িবশাল আ ন আর দখেত না পাই, পােছ

আিম মারা পিড়। ১৭তখন সদা ভু আমােক বলেলন, “ওরা ভালই

বেলেছ। ১৮আিম ওেদর জ ওেদর ভাইেদর মেধ থেক তামার

মেতা এক ভাববাদী উৎপ করব ও তাঁর মেুখ আমার বাক দব; আর

আিম তাঁেক যা যা আেদশ করব, তা িতিন ওেদরেক বলেবন। ১৯আর

আমার নােম িতিন আমার কথা বলেব এবং যিদ কউ না শােন, তার

কােছ আিম পিরেশাধ নব। ২০ িক ু আিম য কথা বলেত আেদশ

কিরিন, আমার নােম য কােনা ভাববাদী ঃসাহেসর সে তা বেল,

িকংবা অ দবতােদর নােম য কউ কথা বেল, সই ভাববাদী

অবশ ই মারা যােব। ২১আর তুিম যিদ মেন মেন বল, ‘সদা ভু য

কথা বেলনিন, তা আমরা িকভােব জানব?’ ২২ যখন একজন ভাববাদী

সদা ভুর নােম কথা বলেল যিদ সই কথা পের স না হয় ও তার

ফল উপি ত না হয়, তেব সই কথা সদা ভু বেলনিন; ঐ ভাববাদী

ঃসাহেসর সে তা বেলেছ এবং তুিম তােক কখেনা ভয় করেব না।”

১৯ যখন তামার ঈ র সদা ভু য জািতেদর দশ তামােক

িদে ন, তােদরেক িতিন উে দ করেল পর যখন তুিম তােদরেক

তািড়েয় িদেয় তােদর শহের ও বািড়েত বাস করেব, ২ য দশ

তামার ঈ র সদা ভু অিধকােরর জে তামােক িদে ন, তামার

সই দেশর মাঝখােন তুিম িনেজর জ িতনিট শহর িনবাচন করেব।

৩ তুিম রা া তরী করেব এবং তামার ঈ র সদা ভু য দেশর

অিধকার তামােক দন, তামার সই দেশর ভূিমর িতন রা া তরী

ভাকরেব; তােত েত ক হত াকারীরা সই শহের পািলেয় যেত

পারেব। ৪এই িনয়ম এক জেনর জ য হত াকারী সই জায়গায়
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পািলেয় বাঁচেত পাের; কউ যিদ আেগ িতেবশীেক ঘণৃা না কের

ভুলবশত তােক হত া কের; ৫ যমন কউ যখন িনেজর িতেবশীর

সে কাঠ কাটেত বেন িগেয় গাছ কাটবার জ ড়াল তুলেল যিদ

ফলক বাঁট থেক খেস িতেবশীর গােয় এমন লােগ য, তােতই স

মারা পেড়, তেব স ঐ িতনিটর মেধ কােনা এক শহের পািলেয়

বাঁচেত পারেব; ৬ পােছ রে র িতেশাধদাতা রেগ িগেয় হত াকারীর

িপছেন তাড়া কের পেথর দূরে র জ তােক ধের মের ফেল। স

লাক তা াণদে র যাগ না কারণ স আেগ ওেক ঘণৃা কের িন। ৭

অতএব আিম তামােক আেদশ করিছ, তুিম তামার জ িতনিট

শহর িনবাচন করেব। ৮আরআিম আজ তামােক য সব আেদশ

িদি , তুিম তা পালন কের িনেজর ঈ র সদা ভুেক ভালবাসেল ও

সারা জীবন ৯তাঁর পেথ চলেল যিদ তামার ঈ র সদা ভু তামার

পবূপু ষেদর কােছ করা িনেজর শপথ অ সাের তামার সীমা বাড়ান

ও তামার পবূপু ষেদর কােছ িত া করা সম দশ তামােক

দন; তেব তুিম সই িতন শহর ছাড়া আরও িতনিট শহর িনধারণ

করেব; ১০ যন তামার ঈ র সদা ভু অিধকােরর জে তামােক য

দশ িদে ন, তামার সই দেশর মেধ িনেদােষর র পাত না হয়,

আর তামার উপের র পােতর অপরাধ না আেস। ১১ িক ু যিদ কউ

িনেজর িতেবশীেক ঘণৃা কের তার জ ঘাঁিট বসায় ও তার িব ে

উেঠ তােক সাংঘািতক আঘাত কের, আর স মের যায়, পের ওই

লাক যিদ ঐ সব শহেরর মেধ কােনা একিট শহের পািলেয় যায়; ১২

তেব তার শহেরর াচীনরা লাক পািঠেয় সখান থেক তােক আনােব

ও তােক হত া করার জ রে র িতেশাধদাতার হােত দেব। ১৩

তামার চাখ তার িত দয়া না ক ক, িক ু তুিম ই ােয়েলর মেধ

থেক যারা অপরাধী না তােদর র পােতর দাষ দূর করেব; তােত

তামার ভােলা হেব। ১৪ তামার ঈ র সদা ভু অিধকােরর জে য

দশ তামােক িদে ন সই দেশ তামার পাওনা ভূিমেত আেগর

লােকরা য সীমার িচ িনধারণ কেরেছ, তামার িতেবশীর সই

িচ সিরেয় দেব না। ১৫ কউ কােনা ধরেনর অপরাধ িক পাপ, য
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কােনা পাপ করেল, তার িব ে একমা সা ী উঠেব না; ই িকংবা

িতন সা ীর মােণর মাধ েম িবচার শষ হেব। ১৬ কােনা অ ায়ী

সা ী যিদ কােরা িব ে উেঠ তার িবষেয় অ ায় কােজর সা দয়,

১৭ তেব সই বাদী িতবাদী উভেয় সদা ভুর সামেন, সই িদেনর র

যাজকেদর ও িবচারকতােদর সামেন, দাঁড়ােব। ১৮ পের িবচারকতারা

সযে খাঁজ করেব, আর দখ, স সা ী যিদ িমথ াসা ী হয় ও তার

ভাইেয়র িব ে িমথ াসা িদেয় থােক; ১৯ তেব স তার ভাইেয়র

িত যমন করেত চেয়িছল, তার িত তামরা সরকম করেব; এই

ভােব তুিম িনেজর মেধ থেক খারাপ কাযকলাপ বাদ দেব। ২০ তা

েন বািক লােকরা ভয় পেয় তামার মেধ সরকম খারাপ কাজ

আর করেব না। ২১ তামার চাখ দয়া না ক ক; ােণর বতেনর

জে াণ, চােখর জে চাখ, দাঁেতর জে দাঁত, হােতর জে

হাত, পােয়র জে পা।

২০ যখন তুিম তামার শ েদর িব ে যু করেত যােব এবং যিদ

দেখা িনেজর থেক বিশ ঘাড়া, রথ ও লাক দখ, তেব সই সব

থেক ভয় পয় না, সদা ভু তামার সে আেছন, িযিন িমশর দশ

থেক তামােক িনেয় এেসেছন। ২আর তামরা যখন যেু র জে

কাছাকািছ আসেব, তখন যাজক আসেব এবং লাকেদর কােছ বলেব,

৩ তােদরেক বলেব, “ হ ই ােয়ল, শােনা, তামরা আজ তামােদর

শ েদর সে যু করেত কােছ যা ; তামােদর দয় বল না হাক;

ভয় কর না, কঁেপ যও না বা ওেদর থেক ভয় পও না। ৪কারণ

সদা ভু তামােদর ঈ র িযিন সে যাে ন তামােদর জ শ েদর

সে যু করেত এবং তামােদর উ ার করেত তামােদর সে সে

যাে ন।” ৫ পের অধ রা লাকেদরেক এই কথা বলেব, “ তামােদর

মেধ ক নতুন বািড় তরী কের তার িত া কের িন? স যেু মারা

গেল পােছ অ লাক তার িত া কের, এই জ স িনেজর বািড়

িফের যাক। ৬আর ক আ ুর ত তরী কের তার ফল ভাগ কের

িন? স যেু মারা গেল পােছ অ লাক তার ফল ভাগ কের, এই

জ স িনেজর বািড় িফের যাক। ৭আর বা দান হেলও ক িবেয়
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কের িন? স যেু মারা গেল পােছ অ লাক সই মেয়েক িবেয়

কের, এই জ স িনেজর বািড় িফের যাক।” ৮অধ রা লাকেদর

কােছ আরও কথা বলেব, তারা বলেব, “ভীত ও বল দয় লাক

ক আেছ? স িনেজর বািড় িফের যাক, পােছ তার দেয়র মেতা

তার ভাইেদর দয় গেল যায়।” ৯ পের অধ রা লাকেদর কােছ

কথা শষ করেল তারা লাকেদর ওপের সনাপিতেদরেক িনযু

করেব। ১০ যখন তুিম কােনা শহেরর িব ে যু করেত তার কােছ

আসেব, তখন তার কােছ সি র কথা ঘাষণা করেব। ১১ তােত যিদ

স সি করেত রািজ হেয় তামার জ দরজা খেুল দয়, তেব সই

শহের য সব লাক পাওয়া যায়, তারা তামার দাস হেব এবং সবা

করেব। ১২ িক ু যিদ স সি না কের তামার সে যু কের, তেব

তুিম সই শহর অবেরাধ করেব। ১৩ পের তামার সদা ভু খ

তামার হােত িদেল তুিম তার সব লাকেক মের ফলেব, ১৪ িক ু

ীেলাক, বালকবািলকা ও প রা ভৃিত শহেরর সব , সব লেুটর

িজিনস িনেজর জ লটু িহসােব হণ করেব, আর তামার ঈ র

সদা ভুর দওয়া শ েদর লটু ভাগ করেব। ১৫ এই কাছাকািছ

জািতেদর শহর ছাড়া য সব শহর তামার থেক অেনক দূের আেছ,

তােদরই িত এরকম করেব। ১৬ িক ু এই জািতেদর য সব শহর

তামার ঈ র সদা ভু অিধকােরর জে তামােক দেবন, সই

সেবর মেধ িনঃ াস নওয়ার মেতা কাউেক বাঁিচেয় রাখেব না; ১৭

তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর আেদশ অ সাের তােদরেক, িহ ীয়,

ইেমারীয়, কনানীয়, পিরষীয়, িহ ীয় ও িযবষূীয়েদরেক স ণূ ংস

করেব; ১৮ তরাং তারা িনেজেদর দবতােদর উে েশ য সব ঘণৃাহ

কাজ কের, সরকম করেত তামােদরেকও শখায়, আর যিদ তামরা

তামােদর ঈ র সদা ভুর িব ে পাপ কর। ১৯ যখন তুিম কােনা

শহর অিধকার করার জে যু কের অেনক িদন পয তা অবেরাধ

কর, তখন ড়াল িদেয় সখানকার গাছ কাটেব না; কারণ তুিম তার

ফল খেত পার, তরাং স িল কাটেব না; কারণ ে র গাছ িক

মা ষ য, তাও তামার অবেরােধর যাগ হেব? ২০ তুিম য সব
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গাছ িলর িবষেয় জােনা স িল থেক খাদ জ ায় না, স সব তুিম

ন করেত ও কাটেত পারেব এবং তামার সে যু কারী শহর যত ণ

না পেড় যায়, তত ণ সই শহেরর িব ে দা া বাঁধেত পারেব।

২১ তামার ঈ র সদা ভু অিধকােরর জে য দশ তামােক

িদে ন, তার মেধ যিদ েত পেড় থাকা কােনা মের যাওয়া

লাকেক পাওয়া যায় এবং তােক ক হত া করল, তা জানা না যায়; ২

তেব তামার াচীনরা ও িবচারকতারা বাইের িগেয় সই মতৃেদেহর

চারিদেক কা শহর কত দূর, তা মাপেব। ৩ তােত য শহর ঐ মারা

যাওয়া লােকর কাছাকািছ হেব, সখানকার াচীনরা পাল থেক

এমন একিট গ র বা া নেব, যার মাধ েম কােনা কাজ হয়িন, য

যাঁয়ালী বহন কের িন। ৪ পের সই শহেরর াচীনরা সই গ র

বা ােক এমন কােনা একিট উপত কায় আনেব, যখােন জলে াত

সবিদন বেয় চেল এবং চাষ বা বীজবপন হয় না ও সই উপত কায়

তার ঘাড় ভেঙ ফলেব। ৫ পের লিবর স ান যাজেকরা কােছ

আসেব, কারণ তােদরেকই তামার ঈ র সদা ভু িনেজর সবার

জে ও সদা ভুর নােম আশীবাদ করার জে মেনানীত কেরেছন

এবং তােদর কথা অ সাের েত ক িববােদর ও আঘােতর িবচার

হেব। ৬ পের মেৃতর কাছাকািছ ঐ শহেরর সব াচীন উপত কােত

ভা া ঘাড়িবিশ গ র বা ার ওপের িনেজেদর হাত ধেুয় দেব ৭

এবং তারা উ র কের বলেব, “আমােদর হাত এই র পাত কের িন,

আমােদর চাখ এটা দেখিন; ৮ হ সদা ভু, তুিম তামার লাক য

ই ােয়লেক মু কেরছ, তােক মা কর; তামার লাক ই ােয়েলর

মেধ যারা অপরাধ কের িন তােদর র পােতর জ দাষ থাকেত িদও

না। তােত তােদর পে সই র পােতর দাষ মা হেব।” ৯ এভােব

তুিম িনেজর মেধ থেক যারা অপরাধ কের িন তােদর র পােতর

দাষ দূর করেব; কারণ সদা ভুর সামেন যা সিঠক, তাই তুিম করেব।

১০ তুিম িনেজর শ েদর িব ে যু যা া করেল যিদ তামার ঈ র

সদা ভু তােদরেক তামার হােত দন ও তুিম তােদরেক বি কের

িনেয় যাও ১১ এবং সই বি েদর মেধ কােনা রী ী দেখ
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ভালবাসায় আস হেয় যিদ তুিম তােক িবেয় করেত চাও; ১২ তেব

তােক িনেজর ঘেরর মেধ আনেব এবং স িনেজর মাথা নড়া করেব

ও নখ কাটেব; ১৩আর িনেজর বি ে র পাশাক ত াগ করেব; পের

তামার বািড় থেক িনেজর বাবামােয়র জ স ণূ এক মাস শাক

করেব; তার পের তুিম তার কােছ যেত পারেব, তুিম তার ামী হেব

ও স তামার ী হেব। ১৪আর যিদ তােত তামার ই া না হয়, তেব

য জায়গায় তার ই া, সই জায়গায় তােক যেত দেব; িক ু কােনা

ভােব টাকা িনেয় তােক িবি করেব না; তার িত দােসর মেতা

ব বহার করেব না, কারণ তুিম তােক অপমান কেরছ। ১৫ যিদ কােনা

লােকর ি য় অি য় ই ী থােক এবং ি য় ও অি য় উভেয় তার

জ ছেলর জ দয় ১৬আর বড় ছেল অি য়ার স ান হয়; তেব

িনেজর ছেলেদরেক সব িকছুর অিধকার দবার িদেনর অি য়াজাত

বড় ছেল থাকেত স ি য়াজাত ছেলেক জ ািধকার িদেত পারেব

না। ১৭ িক ু স অি য়ার ছেলেক বড় িহসােব ীকার কের িনেজর

সব িকছুর ই অংশ তােক দেব; কারণ স তার শি র থম ফল,

জ ািধকার তারই। ১৮ যিদ কােরা ছেল অবাধ ও িবেরাধী হয়,

বাবা মােয়র কথা না শােন এবং শাসন করেলও তােদরেক অমা

কের; ১৯ তেব তার বাবা মা তােক ধের শহেরর াচীনেদর কােছ

ও তার িনবােসর জায়গার শহেরর দরজায় িনেয় যােব; ২০ আর

তারা শহেরর াচীনেদরেক বলেব, “আমােদর এই ছেল অবাধ ও

িবেরাধী, আমােদর কথা মােন না, স অপব য়ী ও মদ পায়ী।” ২১

তােত সই শহেরর সব লাক তােক পাথেরর আঘােত হত া করেব;

এভােব তুিম িনেজর মেধ থেক খারাপ কাজ বাদ দেব, আর সম

ই ােয়ল েন ভয় পােব। ২২ যিদ কােনা মা ষ াণদে র যাগ

পাপ কের, আর তার াণদ হয় এবং তুিম তােক গােছ টািঙেয় িদও,

২৩ তেব তার মতৃেদহ রােত গােছর ওপের থাকেত দেব না, িক ু

িন য় সই িদন ই তােক কবর দেব; কারণ য ব ি েক টা ান যায়,

স ঈ েরর শাপ ; তামার ঈ র সদা ভু অিধকােরর জে য ভূিম

তামােক িদে ন, তুিম তামার সই ভূিম অ িচ করেব না।
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২২ তামার কােনা ভাইেয়র বলদ িকংবা মষেক িবপথগামী হেত

দখেল তুিম তােদর থেক গা ঢাকা িদও না; অবশ িনেজর ভাইেয়র

কােছ তােদরেক িফিরেয় আনেব। ২ যিদ তামার সই ভাই তামার

কােছ অবি ত িকংবা পিরিচত না হয়, তেব তুিম সই প েক িনেজর

বািড়েত এেন যত ণ সই ভাই তার খাঁজ না কের, তত ণ িনেজর

কােছ রাখেব, পের তা িফিরেয় দেব। ৩ তুিম তার গাধার িবষেয়ও

সরকম করেব এবং তার কাপেড়র িবষেয়ও সরকম করেব; তামার

ভাইেয়র হািরেয় যাওয়া য কােনা িজিনস তুিম পাও, সই সেবর

িবষেয় সরকম করেব; তামার গা ঢাকা দওয়া উিচত না। ৪ তামার

ভাই গাধা িকংবা বলদেক পেথ পেড় থাকেত দখেল তােদর থেক গা

ঢাকা িদও না; অবশ তুিম তােদরেক তুলেত তার সাহায করেব। ৫

ীেলাক পু েষর পরা িকংবা পু ষ ীেলােকর পাশাক পরেব না;

কারণ য কউ তা কের, স তামার ঈ র সদা ভুর ঘণৃার পা । ৬

যিদ রা ার পােশ অবি ত কােনা গােছ িকংবা মািটর ওপের তামার

সামেন কােনা পািখর বাসােত বা া িকংবা িডম থােক এবং সই

বা ার িকংবা িডেমর ওপের মা পািখ বেস থােক, তেব তুিম বা ােদর

সে মা পািখেক ধর না। ৭ তুিম িনেজর জ বা া িলেক িনেত পার,

িক ু িন য় মা পািখেক ছেড় দেব; যন তামার ভােলা হয় ও দীঘ

িদন আয়ু হয়। ৮ নতুন বািড় তরী করেল তার ছােদ পাঁিচল তরী

করেব, পােছ তার ওপর থেক কােনা মা ষ পেড় গেল তুিম িনেজর

বািড়েত র পােতর অপরাধ আেনা। ৯ তামার আ ুর েত িমি ত

বীজ বপন করেব না; পােছ সব ফল তামার বানা বীজ ওআ ুর ত

অপিব হেব। ১০ বলেদ ও গাধায় এক সে জেুড় চাষ করেব না। ১১

লাম ও মসীনা মশােনা েতার তরী পাশাক পর না। ১২ িনেজর

আবরেণর জে গােয়র পাশােকর চার কাণায় আঁচল িদও। ১৩

কােনা পু ষ যিদ িবেয় কের ীর কােছ যায়, পের তােক ঘণৃা কের ১৪

এবং তার নােম অপবাদ কের ও তার অপমান কের বেল, “আিম এই

ীেক িবেয় কেরিছ বেট, িক ু যখন আিম তার কােছ গলাম, আিম

তার মেধ মারীে র িচ পলাম না;” ১৫ তেব সই মেয়র বাবা মা
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তার মারীে র িচ িনেয় শহেরর াচীনেদর কােছ শহেরর দরজায়

উপি ত করেব। ১৬আর মেয়র বাবা াচীনেদরেক বলেব, “আিম

এই লােকর সে িনেজর মেয়র িবেয় িদেয়িছলাম, িক ু এ তােক

ঘণৃা কের; ১৭আর দখ, এ অপবাদ িদেয় বেল, আিম তামার মেয়র

মারীে র িচ পাইিন; িক ু আমার মেয়র মারীে র িচ এই

দখনু। আর তারা শহেরর াচীনেদর সামেন সই পাশাক বািড়েয়

দেব।” ১৮ পের শহেরর াচীনরা সই পু ষেক ধের শাি দেব।

১৯আর তার একেশা [ শকল] পা শাি িদেয় মেয়র বাবােক দেব,

কারণ সই লাক ই ােয়লীয় এক মারীর উপের বদনাম এেনেছ;

আর স তার ী হইেব, ঐ লাক সারাজীবন তােক ত াগ করেত

পারেব না। ২০ িক ু সই কথা যিদ সত হয়, মেয়র মারীে র িচ

যিদ না পাওয়া যায়; ২১তেব তারা সই মেয়েক বর কের তার বাবার

বািড়র দরজার কােছ আনেব এবং সই মেয়র শহেরর লােকরা

পাথেরর আঘােত তােক হত া করেব; কারণ বাবার বািড়েত ব িভচার

করােত স ই ােয়েলর মেধ অস ানীয় কাজ কেরেছ; এভােব তুিম

িনেজর মেধ থেক খারাপ ব বহার বাদ দেব। ২২ কােনা লাক

যিদ একজন পর ীর সে শায়ার িদেনর ধরা পেড়, তেব পর ীর

সে েয় থাকা সই পু ষ ও সই ী উভেয় মারা যােব; এভােব

তুিম ই ােয়েলর মেধ থেক খারাপ ব বহার বাদ দেব। ২৩ যিদ

কউ পু েষর িত বাগদ া কােনা মারীেক শহেরর মেধ পেয়

তার সে শায়; ২৪ তেব তামরা সই ই জনেক বর কের শহেরর

দরজার কােছ এেন পাথেরর আঘােত হত া করেব; সই মেয়েক হত া

করেব, কারণ শহেরর মেধ থাকেলও স িচৎকার কের িন এবং সই

লাকেক হত া করেব, কারণ স িনেজর িতেবশীর ীেক অস ান

কেরেছ; এভােব তুিম িনেজর মেধ থেক খারাপ ব বহার বাদ দেব।

২৫ িক ু যিদ কােনা লাক বাগদ া মেয়েক মােঠ পেয় জার কের

তার সে শায়, তেব তার সে য শায় সই লাক মারা যােব; ২৬

িক ু মেয়র িত তুিম িকছুই করেব না; স মেয়েত াণদে র যাগ

পাপ নই; কারণ যমন কােনা মা ষ িনেজর িতেবশীর িব ে উেঠ
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তােক ােণ হত া কের, এটাও সরকম। ২৭কারণ সই লাক মােঠ

তােক পেয়িছল; ওই বাগদ া মেয় িচৎকার করেলও তার উ ারকতা

কউ িছল না। ২৮ যিদ কউ অবাগদ া মারী মেয়েক পেয় তােক

ধের তার সে শায় ও তারা ধরা পেড়, ২৯ তেব তার সে েয় থাকা

সই লাক মেয়র বাবােক প াশ [ শকল] পা দেব এবং তােক

অস ািনত কেরেছ বেল স তার ী হেব; সই লাক তােক সারা

জীবন ত াগ করেত পারেব না। ৩০ কােনা লাক িনেজর বাবার ীেক

হণ করেব না ও িনেজর বাবার িবেয়র অিধকার কেড় িনেত পারেব

না।

২৩ হীনবীয িকংবা িল কাটা লাক সদা ভুর সমােজ েবশ করেব

না। ২অৈবধ লাক সদা ভুর সমােজ েবশ করেব না। তার দশম

জ পয ও সদা ভুর সমােজ েবশ করেত পােব না। ৩অে ানীয়

িকংবা মায়াবীয় কউ সদা ভুর সমােজ েবশ করেত পােব না;

দশম জ পয তােদর কউ সদা ভুর সমােজ কখনও েবশ

করেত পােব না। ৪কারণ িমশর থেক তামােদর আসার িদেনর তারা

রা ায় খাবার ও জল িনেয় তামােদর সে দখা কের িন; আবার

তামােক শাপ দবার জ তামার িব ে অরাম নহরিয়েম অবি ত

পেথারিনবাসী িবেয়ােরর ছেল িবিলয়মেক ঘষু িদেয়িছল। ৫ িক ু

তামার ঈ র সদা ভু িবিলয়েমর কথায় কান িদেত রািজ হনিন;

বরং তামার ঈ র সদা ভু তামার পে সই অিভশাপ আশীবােদ

পিরণত করেলন; কারণ তামার ঈ র সদা ভু তামােক ভালবােসন।

৬ তুিম সারা জীবন কখনও তােদর শাি িক ভােলা খাঁজ করেব না। ৭

তুিম ইেদামীয়েক ঘণৃা করেব না, কারণ স তামার ভাই; িমশরীয়েক

ঘণৃা করেব না, কারণ তুিম তার দেশ িবেদশী িছেল। ৮ তােদর থেক

য স ানরা জ নেব, তারা ততৃীয় পু েষ সদা ভুর সমােজ েবশ

করেত পােব। ৯ তামার শ গেণর িব ে িশিবের যাবার িদেনর সব

খারাপ িবষেয় সাবধান থাকেব। ১০ তামার মেধ যিদ কােনা লাক

রােত ঘটা কােনা অ িচতায় অ িচ হয়, তেব স িশিবর থেক বর

হেয় যােব, িশিবেরর মেধ েবশ করেব না। ১১ পের বলা শষ হেল
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স জেল ান করেব ও সূেয র অ যাবার িদেনর িশিবেরর মেধ

েবশ করেব। ১২ তুিম িশিবেরর বাইের এক জায়গা িনধারণ কের

বাইেরর দশ বেল স জায়গায় যােব; ১৩আর তামার অ শে র

মেধ একিট খাঁড়ার িজিনস থাকেব; বাইেরর দেশ যাবার িদেনর

তুিম তা িদেয় গত কের িফের িনেজর িনগত মল ঢেক ফলেব। ১৪

কারণ তামােক র া করেত ও তামার শ েদরেক তামার সামেন

িদেত তামার ঈ র সদা ভু তামার িশিবেরর মেধ যাতায়াত কেরন;

অতএব তামার িশিবর পিব হাক; পােছ তামােত কােনা অ িচ

িবষয় দেখ িতিন তামার থেক িফের যান। ১৫ য দাস িনেজর ামীর

কাছ থেক তামার কােছ আেস, তুিম তােক স ামীর হােত দেব

না। ১৬ স তামার কােনা এক শহেরর দরজার িভতের, যখােন তার

ভাল লােগ, সই মেনানীত জায়গায় তামার সে তামার মেধ বাস

করেব; তুিম তার উপের অত াচার করেব না। ১৭ ই ােয়ল বংেশর

কােনা মেয় যন বশ াগমন না কের আর ই ােয়েলর কােনা ছেল

যন পায়কুামী না হয়। ১৮ কােনা িত ার জ মিহলা িকংবা পু ষ

বশ ার উপািজত আয় তামার ঈ র সদা ভুর গেৃহ আনেব না, কারণ

স উভয়ই তামার ঈ র সদা ভুর কােছ ঘণৃাহ। ১৯ তুিম েদর জ ,

পার দ, খাবােরর দ, কােনা িজিনেসর দ পাবার জ , িনেজর

ভাইেক ঋণ দেব না। ২০ েদর জ িবেদশীেক ঋণ িদেত পার,

িক ু েদর জ িনেজর ভাইেক ঋণ দেব না; যন তুিম য দশ

অিধকার করেত যা , স দেশ তামার হােত করা সব কােজ তামার

ঈ র সদা ভু তামােক আশীবাদ কেরন। ২১ তুিম িনেজর ঈ র

সদা ভুর উে েশ িকছু িত া করেল তা িদেত দরী কর না; কারণ

তামার ঈ র সদা ভু অবশ তা তামার থেক আদায় করেবন; না

িদেল তামার পাপ হেব। ২২ িক ু যিদ িত া না কর, তেব তােত

তামার পাপ হেব না। ২৩ তামার মখু থেক বলা কথা সযে পালন

করেব; তামার ঈ র সদা ভুর উে েশ তামার মখু থেক যমন

িনেজর ই ায় দওয়া িত ার কথা বর হয়, সই অ সাের করেব।

২৪ িতেবশীর আ ুরে েত গেল তুিম িনেজর ই া অ সাের তিৃ
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পয আ ুর ফল খেত পারেব, িক ু পাে কের িকছু নেব না। ২৫

িতেবশীর শস ে েত গেল তুিম িনেজর হােত শীষ িছঁড়েত পারেব,

িক ু িনেজর িতেবশীর শস ে েত কাে দেব না।

২৪ কােনা লাক কােনা ীেক হণ কের িবেয় করার পর যিদ

তােত কােনা ধরেনর অ পযু ব বহার দখেত পায়, আর সই

জ স ী তার দিৃ েত ীিতপা না হয়, তেব সই লাক তার

জ এক ত াগপ িলেখ তার হােত িদেয় িনেজর বািড় থেক তােক

িবদায় করেত পারেব। ২আর স ী তার বািড় থেক বর হবার পর

িগেয় অ লােকর ী হেত পাের। ৩আর ঐ ি তীয় ামীও যিদ

তােক ঘণৃা কের এবং তার জ ত াগপ িলেখ তার হােত িদেয়

িনেজর বািড় থেক তােক িবদায় কের, িকংবা িববাহকারী ঐ ি তীয়

ামী যিদ মারা যায়; ৪ তেব য থম ামী তােক িবদায় কেরিছল,

স তার অ িচ হবার পের তােক আবার িবেয় করেত পারেব না;

কারণ ঈ র সদা ভুর সামেন ঘণৃাহ কাজ; তামার ঈ র সদা ভু

অিধকােরর জে য দশ তামােক িদে ন, তুিম তা পাপিল করেব

না। ৫ কােনা লাক নতুন িবেয় করেল স দেল যােব না এবং তােক

কােনা কােজর দািয় দওয়া যােব না; স এক বছর পয িনেজর

বািড়েত খািল থেক, য ীেক স হণ কেরেছ, তােক আনি ত

করেব। ৬ কউ কােরা যাঁতা িকংবা তার ওপেরর অংশ ব ক রাখেব

না; তা করেল াণ ব ক রাখা হয়। ৭ কােনা মা ষ যিদ িনেজর ভাই

ই ােয়ল স ানেদর মেধ কােনা াণীেক চুির কের এবং তার িত

দােসর মেতা ব বহার কের বা িবি কের এবং ধরা পেড়, তেব সই

চার মারা যােব; এভােব তুিম িনেজর মেধ থেক খারাপ ব বহার

বাদ দেব। ৮ তুিম েরােগর ঘােয়র িবষেয় সাবধান হেয়, লবীয়

যাজেকরা য সব উপেদশ দেব, অিতশয় য সহকাের সই অ সাের

কাজ কর; আিম তােদরেক য য আেদশ িদেয়িছ, তা পালন করেত

য করেব। ৯ িমশর থেক তামােদর বর হেয় আসার িদেনর তামার

ঈ র সদা ভু পেথ মিরয়েমর িত যা কেরিছেলন, তা মেন রাখেব।

১০ তামার িতেবশীেক কােনা ধরেনর িকছু ঋণ িদেল তুিম ব কী
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িজিনস নবার জ তার বািড়েত েবশ করেব না। ১১ তুিম বাইের

দাঁিড়েয় থাকেব এবং ঋণী ব ি ব কী িজিনস বর কের তামার

কােছ আনেব। ১২আর স যিদ গিরব হয়, তেব তুিম তার ব কী

িজিনস রেখ ঘিুমেয় পড়েব না। ১৩ সূয াে র িদেনর তার ব কী

িজিনস তােক অবশ িফিরেয় দেব; তােত স িনেজর পাশােক েয়

তােক আশীবাদ করেব; আর তা তামার ঈ র সদা ভুর সামেন

তামার ধািমকতার কাজ হেব। ১৪ তামার ভাই হাক িকংবা তামার

দেশর শহেরর দরজার মাঝখােনর িবেদশী হাক, গিরব, অভাব

দােসর িত অত াচার করেব না। ১৫ কােজর িদেনর তার বতন

তােক দেব; সূেয র অ যাওয়া পয তা রাখেব না; কারণ স গিরব

এবং সই বতেনর ওপের তার মন পেড় থােক; পােছ স তামার

িব ে সদা ভুেক ডােক, আর এই িবষেয় তামার পাপ হয়। ১৬

স ােনর জ বাবার, (িপতা‐মাতা) িকংবা বাবার (িপতা‐মাতা) জ

স ােনর াণদ করা যােব না; েত েক িনেজেদর পােপর জে ই

াণদ ভাগ করেব। ১৭ িবেদশীর িকংবা িপতহৃীেনর িবচাের অ ায়

করেব না এবং িবধবার পাশাক ব ক নেব না। ১৮ মেন রাখেব,

তুিম িমশর দেশ দাস িছেল, িক ু তামার ঈ র সদা ভু সখান

থেক তামােক মু কেরেছন, এই জ আিম তামােক এক কাজ

করার আেদশ িদি । ১৯ তুিম েত িনেজর শস কাটার িদেনর

যিদ এক আঁিট েত ফেল রেখ এেস থাক, তেব তা িনেয় আসেত

িফের যও না; তা িবেদশীর, িপতহৃীেনর ও িবধবার জ থাকেব; যন

তামার ঈ র সদা ভু তামার হােতর সব কােজ তামােক আশীবাদ

কেরন। ২০ যখন তামার িজতগােছর ফল পাড়, তখন শাখােত আবার

বািক খাঁজ করেব না; তা িবেদশীর, িপতহৃীেনর ও িবধবার জ

থাকেব। ২১ যখন তামার আ ুর েতর আ ুর ফল জেড়া কর,

তখন জেড়া করার পের আবার িড়য় না; তা িবেদশীর, িপতহৃীেনর ও

িবধবার জ থাকেব। ২২ মেন রাখেব, তুিম িমশর দেশ দাস িছেল,

এই জ আিম তামােক এই কাজ করার আেদশ িদি ।
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২৫ মা ষেদর মেধ িবতক হেল ওরা যিদ িবচারকতােদর কােছ

যায়, আর তারা িবচার কের, তেব িনেদাষেক িনেদাষ ও দাষীেক

দাষী করেব। ২আর যিদ খারাপ লাক হােরর যাগ হয়, তেব

িবচারক া তােক েয় তার অপরাধ অ সাের আঘােতর সংখ া িন য়

কের িনেজর সামেন তােক হার করােব। ৩ স চি শ আঘাত করেত

পাের, তার বিশ না; পােছ স বিশ আঘােতর মাধ েম অেনক হার

করােল তামার ভাই তামার সামেন তু নীয় হয়। ৪ শস মাড়াইেয়র

িদেনর বলেদর মেুখ বাঁধেব না। ৫ যিদ ভাইরা জেড়া হেয় বাস কের

এবং তােদর মেধ এক জন অপু ক হেয় মারা যায়, তেব সই মতৃ

ব ি র ী বাইেরর অ গা ীভু পু ষেক িবেয় করেব না; তার

দবর তার কােছ যােব, তােক িবেয় করেব এবং তার িত দবেরর

দািয় স করেব। ৬ পের সই ী য থম ছেলর জ দেব,

সই ঐ মতৃ ভাইেয়র নােম উ রািধকারী হেব; তােত ই ােয়ল থেক

তার নাম িবন হেব না। ৭ িক ু সই পু ষ যিদ িনেজর ভাইেয়র

ীেক হণ করেত রািজ না হয়, তেব সই ভাইেয়র ী শহেরর

দরজায় াচীনেদর কােছ িগেয় বলেব, “আমার দওর ই ােয়েলর

মেধ িনেজর ভাইেয়র নাম র া করেত রািজ না, স আমার িত

দওেরর দািয় পালন করেত চায় না।” ৮তখন তার শহেরর াচীনরা

তােক ডেক তার সে কথা বলেব; িক ু যিদ স দাঁিড়েয় বেল, “ওেক

হণ করেত আমার ই া নই;” ৯ তেব তার ভাইেয়র ী াচীনেদর

সামেন তার কােছ এেস তার পা থেক জেুতা খলুেব এবং তার মেুখ

থথুু দেব, আর উ র িহসােব এই কথা বলেব, “ য কউ িনেজর

ভাইেয়র বংশ র া না কের, তার িত এরকম করা যােব।” ১০আর

ই ােয়েলর মেধ তার নাম হেব, খালা জেুতার বংশ। ১১ পু েষরা

এেক অপর িবেরাধ করেল তােদর এক জেনর ী যিদ হারেকর

হাত থেক িনেজর ামীেক উ ার করেত এেস হাত বািড়েয় িদেয়

হারেকর পু ষা (অ ডেকাষ) ধের, ১২ তেব তুিম তার হাত কেট

ফলেব, চােখর দয়া করেব না। ১৩ তামার থেলেত ছাট বড় ই

ধরেনর বা খারা না থা ক। ১৪ তামার বািড়েত ছাট বড় ই ধরেনর
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পিরমাণপা না থা ক। ১৫ তুিম যথাথ ও সিঠক বা খারা রাখেব,

যথাথ ও সিঠক পিরমাণপা রাখেব; যন তামার ঈ র সদা ভু

তামােক য দশ িদে ন, সই দেশ তুিম দীঘ আয়ু হয়। ১৬কারণ

য কউ ঐ ধরেনর কাজ কের, য কউ অ ায় কের, স তামার

ঈ র সদা ভুর ঘিৃণত। ১৭ মেন রেখা, িমশর থেক তামরা যখন

বর হেয় এেসিছেল, তখন পেথ তামার িত অমােলক িক করল; ১৮

তামার বলতার ও াি র িদেনর স িকভােব তামার সে রা ায়

িমেল তামার িপছেনর বল লাক সবাইেক আ মণ করল; আর স

ঈ রেক ভয় করল না। ১৯অতএব তামার ঈ র সদা ভু য দশ

উ রািধকােরর জ তামােক িদে ন, সই দেশ তামার ঈ র

সদা ভু চারিদেকর সব শ থেক তামােক িব াম িদেল পর তুিম

আকাশম েলর নীেচ থেক অমােলেকর িৃত মেুছ ফলেব; এটা ভুেল

যও না।

২৬ তামার ঈ র সদা ভু অিধকােরর জে য দশ তামােক

িদে ন, তুিম যখন তা অিধকার করেব ও সখােন বাস করেব; ২

সই িদেনর তুিম ভূিমর যাবতীয় ফেলর, তামার ঈ র সদা ভু য

দশ তামােক িদে ন, সই দেশ উৎপ ফেলর থমাংশ থেক

িকছু িকছু িনেয় ঝুিড়েত কের, তামার ঈ র সদা ভু িনেজর নােমর

থাকার জে য জায়গা মেনানীত করেবন, সই জায়গায় যােব।

৩আর সই িদেনর যাজেকর কােছ িগেয় তােক বলেব, “সদা ভু

আমােদরেক য দশ িদেত আমােদর পবূপু ষেদর কােছ শপথ

কেরিছেলন, সই দেশ আিম এেসিছ; এটা আজ তামার ঈ র

সদা ভুর কােছ িনেবদন করিছ।” ৪আর যাজক তামার হাত থেক

সই ঝুিড় িনেয় তামার ঈ র সদা ভুর য েবিদর সামেন রাখেব।

৫আর তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর সামেন এই কথা বলেব, “এক

জন ভবঘেুর অরামীয় আমার পবূপু ষ িছেলন; িতিন অ সংখ ায়

িমশের নেম িগেয় বাস করেলন এবং স জায়গায় মহান, বলশালী ও

জনপণূ জািত হেয় উঠেলন। ৬ পের িমশরীেয়রা আমােদর িত খারাপ

আচরণ করল, আমােদরেক িনপীিড়ত করল। তারা আমােদরেক
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দাস করােলা; ৭ তােত আমরা িনেজর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর

কােছ কাঁদলাম; আর সদা ভু আমােদর রব েন আমােদর ক ,

পির ম ও অত াচােরর িত দখেলন। ৮ সদা ভু শি শালী হাত,

মতা দশন ও মহাভয় রতা এবং নানা িচ ও অেলৗিকক কােজর

মাধ েম িমশর থেক আমােদরেক বর কের আনেলন। ৯ এবং

িতিন আমােদরেক এই জায়গায় এেনেছন এবং এই দশ, ধ ও

মধু বাহী দশ িদেয়েছন। ১০এখন দখ, তুিম আমােক য ভূিম

িদেয়ছ, তার ফেলর থমাংশ আিম এেনিছ।” এই বেল তুিম িনেজর

ঈ র সদা ভুর সামেন তা রেখ িনেজর ঈ র সদা ভুর সামেন

আরাধনা করেব। ১১ এবং তামার ঈ র সদা ভু তামােক ও তামার

পিরবারেক যসব ম ল দান কেরেছন, সই সব িকছুেত তুিম ও

লবীয় ও তামার মাঝখােন অবি ত িবেদশী, তামরা সবাই আন

করেব। ১২ ততৃীয় বছের, অথাৎ দশমাংেশর বছের, তামার উৎপ

িজিনেসর সব দশমাংশ আলাদা করা শষ করেল পর তুিম লবীয়েক,

িবেদশীেক, িপতহৃীনেক ও িবধবােক তা দেব, তােত তারা তামার

শহেরর দরজার মেধ খেয় তিৃ পােব। ১৩ তুিম িনেজর ঈ র

সদা ভুর সামেন এই কথা বলেব, “ তামার আেদশ দওয়া সম

কথা অ সাের আিম িনেজর বািড় থেক আলাদা কের রাখা িজিনস

বর কের লবীয়েক, িবেদশীেক, িপতহৃীনেক ও িবধবােক িদেয়িছ;

তামার কােনা আেদশ ল ন কিরিন ও ভুেল যাইিন; ১৪আমার

শােকর িদন আিম তার িকছুই খাইিন, অ িচ অব ায় তার িকছুই বর

কিরিন এবং মতৃ লােকর উে েশ তার িকছুই িদইিন, আিম িনেজর

ঈ র সদা ভুর রেব কান িদেয়িছ; তামার আেদশ অ সােরই সব

কাজ কেরিছ। ১৫ তুিম িনেজর পিব িনবাস থেক, গ থেক, দখ,

তামার জা ই ােয়লেক আশীবাদ কর এবং আমােদর পবূপু ষেদর

কােছ করা তামার শপথ অ সাের য ভূিম আমােদরেক িদেয়ছ, সই

ধ ও মধু বাহী দশেকও আশীবাদ কর।” ১৬ এই সব িবিধ ও

শাসন পালন করেত আজ তামার ঈ র সদা ভু তামােক আেদশ

িদে ন তুিম য সহকাের তামার পেুরা দয় ও তামার সম ােণর
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সে এ সম র া ও পালন করেব। ১৭ আজ তুিম এই ীকার

কেরছ য, সদা ভুই তামার ঈ র হেবন এবং তুিম তার পেথ চলেব,

তাঁর িবিধ, তাঁর আেদশ ও তাঁর শাসন সব পালন করেব এবং তাঁর

রেব কান দেব। ১৮আরআজ সদা ভুও এই ীকার কেরেছন য,

তাঁর িত া অ সাের তুিম তাঁর অিধকােরর লাক হেব ও তাঁর সব

আেদশ পালন করেব; ১৯আর িতিন িনেজর তরী সম জািতর থেক

তামােক কের শংসা, কীিত ও স ান প করেবন এবং িতিন

যমন বেলেছন, সই অ সাের তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর উে েশ

পিব লাক হেব।

২৭ মািশ ও ই ােয়েলর াচীনরা লাকেদরেক এই আেদশ িদেলন,

বলেলন, “আজ আিম তামােদরেক য সব আেদশ িদি , তামরা

স সব পালন কােরা। ২আর তামার ঈ র সদা ভু তামােক য

দশ িদে ন, তুিম যখন য ন পার হেয় সই দেশ উপি ত হেব,

তখন িনেজর জ িকছু বড় পাথর াপন করেব ও তার চূণ িদেয়

লেপ দেব। ৩আর পার হেল পর তুিম সই পাথর িলর ওপের এই

ব ব ার সব কথা িলখেব; যন তামার পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভু

তামার কােছ য িত া কিরয়ােছন, সই অ সাের য দশ, য

ধ ও মধু বাহী দশ তামার ঈ র সদা ভু তামােক িদে ন,

সখােন েবশ করেত পার। ৪আর আিম আজ য পাথর িলর িবষেয়

তামােদরেক আেদশ করলাম, তামরা য ন পার হেল পর এবল

পবেত সই সব পাথর াপন করেব ও তার চূণ িদেয় লেপ দেব। ৫

আর স জায়গায় তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর উে েশ এক য েবিদ,

পাথেরর এক বিদ গাঁথেব, তার উপের লাহার অ তুলেব না। ৬ তুিম

িনেজর ঈ র সদা ভুর সই বিদ য পাথেরর ওপের কােনা কাজ

করা হয়িন এমন পাথর িদেয় গাঁথেব এবং তার উপের তামার ঈ র

সদা ভুর উে েশ হামবিল উৎসগ করেব ৭এবং ম লাথক বিলদান

করেব আর সই জায়গায় খােব এবং তামার ঈ র সদা ভুর সামেন

আন করেব। ৮ সই পাথেরর ওপের এই িনয়েমর সব কথা অিত

ভােব িলখেব।” ৯ মািশ ও লবীয় যাজকরা সম ই ােয়লেক
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বলেলন, “ হ ই ােয়ল, নীরব হও, শােনা, আজ তুিম তামার ঈ র

সদা ভুর জা হেল। ১০অতএব তামার ঈ র সদা ভুর রব মা

করেব এবং আজ তামােদরেক তার য সব আেদশ ও িবিধ আেদশ

করলাম, স সব পালন করেব।” ১১ সই িদেনর মািশ লাকেদরেক

এই আেদশ িদেলন, বলেলন, ১২ তামরা য ন (নদী) পার হেল

পর িশিমেয়ান, লিব, িযহূদা, ইষাখর, যােষফ ও িব ামীন, এরা

লাকেদরেক আশীবাদ করার জ গিরষীম পবেত দাঁড়ােব। ১৩আর

েবণ, গাদ, আেশর, সবলূনূ, দান ও ন ািল, এরা শাপ দবার জ

এবল পবেত দাঁড়ােব। ১৪ পের লবীয়রা কথা কের ই ােয়েলর

সব লাকেক উ ের বলেব, ১৫ য ব ি কােনা খাদাই করা

িকংবা ছাঁেচ ঢালা িতমা, সদা ভুর ঘিৃণত িজিনস, িশ কেরর হােত

তরী করা িজিনস িনমাণ কের কের গাপেন াপন কের, স শাপ

হেব। তখন সব লাক উ র কের বলেব, আেমন। ১৬ য কউ িনেজর

বাবােক িক মােক অমা কের, স শাপ হেব। তখন সব লাক

বলেব, আেমন। ১৭ য কউ িনেজর িতেবশীর ভূিমিচ সিরেয়

দেব, স শাপ হেব। তখন সব লাক বলেব, আেমন। ১৮ য

কউ অ েক ভুল পেথ িনেয় যায়, স শাপ হেব। তখন সব লাক

বলেব, আেমন। ১৯ য কউ িবেদশীর, িপতহৃীেনর, িক িবধবার

িবচাের অ ায় কের, স শাপ হেব। তখন সব লাক বলেব,

আেমন। ২০ য কউ বাবার ীর সে শায়, িনেজর বাবার অিধকার

সিরেয় দয় স শাপ হেব। তখন সব লাক বলেব, আেমন। ২১

য কউ কােনা প র সে শায়, স শাপ হেব। তখন সব লাক

বলেব, আেমন। ২২ য কউ িনেজর বােনর সে , অথাৎ বাবার

মেয়র িকংবা মােয়র মেয়র সে শায়, স শাপ হেব। তখন সব

লাক বলেব, আেমন। ২৩ য কউ িনেজর শা ড়ীর সে শায়, স

শাপ হেব। তখন সব লাক বলেব, আেমন। ২৪ য কউ িনেজর

িতেবশীেক গাপেন হত া কের, স শাপ হেব। তখন সব লাক

বলেব, আেমন। ২৫ য কউ িনরপরােধর াণ হত া করার জ ঘষু

হণ কের, স শাপ হেব। তখন সব লাক বলেব, আেমন। ২৬ য
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কউ এই িনয়েমর কথা সব পালন করার জ সই সব অটল না

রােখ, স শাপ হেব। তখন সম লাক বলেব, আেমন।

২৮আিম তামােক আজ য সব আ া আেদশ করিছ, য সহকাের

সই সব পালন করার জ যিদ তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর রেব

মেনােযাগ সহকাের কান দাও, তেব তামার ঈ র সদা ভু পিৃথবীেত

অবি ত সম জািতর উপের তামােক ওঠােবন; ২আর তামার

ঈ র সদা ভুর রেব কান িদেল এই সব আশীবাদ তামার ওপের

আসেব ও তামােক আ য় করেব। ৩ তুিম শহের আশীবাদযু হেব

ও েত আশীবাদযু হেব। ৪ তামার শরীেরর ফল, তামার ভূিমর

ফল, তামার প র ফল, তামার গ েদর বা া ও তামার মষীেদর

শাবক আশীবাদযু হেব। ৫ তামার (ফেলর) ঝুিড় ও তামার আটার

কােঠর থালার আশীবাদযু হেব। ৬ িভতের আসার িদেনর তুিম

আশীবাদযু হেব এবং বাইের যাবার িদেনর তুিম আশীবাদযু হেব।

৭ তামার য শ রা তামার িব ে ওেঠ, তােদরেক সদা ভু তামার

সামেন আঘাত করােবন; তারা একিট রা া িদেয় তামার িব ে

আসেব, িক ু স ম রা া িদেয় তামার সামেন থেক পালােব। ৮

সদা ভু আেদশ িদেয় তামার গালাঘেরর িবষেয় ও তুিম য কােনা

কােজ হাত দাও, তার িবষেয় তামােকআশীবাদ করেবন এবং তামার

ঈ র সদা ভু তামােক য দশ িদে ন, সখােন তামােক আশীবাদ

করেবন। ৯ সদা ভু িনেজর শপথ অ সাের তামােক িনেজর পিব

লাক বেল াপন করেবন; যিদ তুিম তামার ঈ র সদা ভুর আ া

পালন কর ও তাঁর পেথ চল। ১০আর পিৃথবীর সব জািত দখেত পােব

য, তামার উপের সদা ভুর নাম কীিতত হেয়েছ এবং তারা তামার

থেক ভয় পােব। ১১আর সদা ভু তামােক য দশ িদেত তামার

পবূপু ষেদর কােছ শপথ কেরেছন, সই দেশ িতিন ভােলার জে ই

তামার শরীেরর ফেল, তামার প র ফেল ও তামার ভূিমর ফেল

তামােক উ ত করেবন। ১২ সিঠক িদেনর তামার ভূিমর জ বিৃ

িদেত ও তামার হােতর সব কােজ আশীবাদ করেত সদা ভু িনেজর

আকােশর ধনভা ডার খেুল দেবন এবং তুিম অেনক জািতেক ঋণ
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দেব, িক ু িনেজ ঋণ নেব না। ১৩আর সদা ভু তামােক ধান

করেবন, লেজর মেতা করেবন না; তুিম নত না হেয় ধু উ ত হেব;

যিদ তুিম তামার ঈ র সদা ভুর এই য সব আ া য সহকাের

পালন করেত আিম তামােক আজআেদশ করিছ, এই সব িকছুেত

কান িদেত হেব; ১৪এবং আজ আিম তামােদরেক য সব কথা আ া

করিছ, অ দবতােদর সবা করার জে তােদর অ গামী হবার জ

তামােক সই সব কথার ডান িদেক িক বাম িদেক িফরেত হেব না।

১৫ িক ু যিদ তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর রেব কান না দাও, আিম

আজ তামােক তাঁর য সব আ া ও িবিধ আেদশ করিছ, য সহকাের

সই সব পালন না কর, তেব এই সম অিভশাপ তামার িত আসেব

ও তামার থেক এিগেয় যােব। ১৬ তুিম শহের শাপ হেব ও েত

শাপ হেব। ১৭ তামার (ফেলর) ঝুিড় ও তামার আটার কােঠর

থালা শাপ হেব। ১৮ তামার শরীেরর ফল, তামার ভূিমর ফল

এবং তামার গ র বা া ও তামার মষীেদর শাবক শাপ হেব।

১৯ িভতের আসার িদেনর তুিম শাপ হেব ও বাইের যাবার িদেনর

তুিম শাপ হেব। ২০ য পয তামার ংস ও হঠাৎ িবনাশ না

হয়, সই পয য কােনা কােজ তুিম হাত দাও, সই কােজ সদা ভু

তামার উপের অিভশাপ, উে গ ও িতর ার পাঠােবন; এর কারণ

তামার খারাপ কাজ সব, যার মাধ েম তুিম আমােক পিরত াগ কেরছ।

২১ তুিম য দশ অিধকার করেত যা , সই দশ থেক যত ণ

উে দ না হয়, তত ণ সদা ভু তামােক মহামারী দেবন। ২২

সদা ভু ছাঁয়ােচ রাগ, র, ালা, চ উ াপ ও খ এবং শেস র

শাষ ও ািনর মাধ েম তামােক আঘাত করেবন; তামার িবনাশ না

হওয়া পয স সব তামার অ সরণ করেব। ২৩আর তামার মাথার

উপের অবি ত আকাশ া ও নীেচ অবি ত ভূিম লাহার মেতা

হেব। ২৪ সদা ভু তামার দেশ জেলর পিরবেত ধেূলা ও বািল বষণ

করেবন; য পয তামার িবনাশ না হয়, তত ণ তা আকাশ থেক

নেম তামার উপের পড়েব। ২৫ সদা ভু তামার শ েদর সামেন

তামােক আঘাত করােবন; তুিম এক রা া িদেয় তােদর িব ে
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যােব, িক ু স ম রা া িদেয় তােদর সামেন থেক পালােব এবং

পিৃথবীর সম রােজ র মেধ িবরি জনক হেব। ২৬আর তামার

মতৃেদহ আকােশর পািখেদর ও মািটেত চরা প েদর খাদ হেব;

কউ তােদরেক আতি ত করেব না। ২৭ সদা ভু তামােক িমশরীয়

ফাঁড়া এবং মহামারীর ঘাত, জঘ ও খাঁস পাঁচড়া, এই সব রােগর

মাধ েম এমন আঘাত করেবন য, তুিম আেরাগ পেত পারেব না।

২৮ সদা ভু উ াদ, অ তা ও মানিসক িব াে র মাধ েম তামােক

আঘাত করেবন। ২৯অ যমন অ কাের হাঁতেড় বড়ায়, সরকম

তুিম পরুেবলায় হাঁতেড় বড়ােব ও িনেজর পেথ উ িতলাভ হেব না

এবং সবিদন ধু অত াচািরত ও লিু ঠত হেব, কউ তামােক র া

করেব না। ৩০ তামার িত মেয়র বা দান হেব, িক ু অ পু ষ

তারসে শােব; তুিম বািড় তরী করেব, িক ু তােত বাস করেত

পােব না; আ ুর ত রাপণ করেব, িক ু তার ফল ভাগ করেব

না। ৩১ তামার গ তামার সামেন মারা যােব, আর তুিম তার মাংস

খেত পারেব না; তামার গাধা তামার সামেন থেক জার কের িনেয়

যােব, তা তামােক িফিরেয় দওয়া যােব না; তামার মষপাল তামার

শ েদরেক দওয়া হেব, তামার জে সাহায কারী কউ থাকেব

না। ৩২ তামার ছেলেমেয়েদরেক অ এক জািতেক দওয়া হেব ও

সম িদন তােদর অেপ ায় চাইেত চাইেত তামার চাখ ব থ হেব

এবং তামার হােত কােনা শি থাকেব না। ৩৩ তামার অজানা এক

জািত তামার ভূিমর ফল ও তামার পির েমর সম ফল ভাগ করেব

এবং তুিম সবিদন ধু অত াচািরত ও চূণ হেব ৩৪আর তামার চাখ

যা দখেব, তার জ তুিম উ াদ হেব। ৩৫ সদা ভু তামার হাঁটু, পা

ও পােয়র তলা থেক মাথার তালু পয কিঠন াটেকর মাধ েম

আঘাত করেবন যা আেরাগ হেব না। ৩৬ সদা ভু তামােক এবং য

রাজােক তুিম িনেজর ওপের িনযু করেব, তােক তামার অজানা

এবং তামার পবূপু ষেদর অজানা এক জািতর কােছ িনেয় যােবন;

সই জায়গায় তুিম অ দবতােদর, কাঠ ও পাথেরর সবা করেব।

৩৭আর সদা ভু তামােক য সব জািতর মেধ িনেয় যােবন, তােদর
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কােছ তুিম িব েয়র, বােদর ও উপহােসর পা হেব। ৩৮ তুিম ব

বীজ েত বেয় িনেয় যােব, িক ু অ সং হ করেব; কারণ প পাল

তা িবন করেব। ৩৯ তুিম আ ুর ত রাপণ কের তার চাষ করেব,

িক ু আ ুর রস পান করেত িক আ ুর ফল জেড়া করেত পারেব না;

কারণ পাকায় তা খেয় ফলেব। ৪০ তামার সকল অ েল িজতগাছ

হেব, িক ু তুিম তল ঘষেত পারেব না; কারণ তামার িজতগােছর

ফল ঝের পড়েব। ৪১ তুিম ছেল মেয়েদর জ দেব, িক ু তারা

তামার হেব না; কারণ তারা বি হেয় যােব। ৪২ প পাল তামার

সব গাছ ও ভূিমর ফল অিধকার করেব। ৪৩ তামার মধ ব ী িবেদশী

তামার থেক আেরা উ ত হেব ও তুিম আেরা অবনত হেব। ৪৪ স

তামােক ঋণ দেব, িক ু তুিম তােক ঋণ দেব না; স মাথার মেতা

হেব ও তুিম লেজর মেতা হেব। ৪৫ এই সম অিভশাপ তামার

ওপের আসেব, তামার অ সরণ কের তামার ংস পয তামার

থেক এিগেয় যােব; কারণ তামার ঈ র সদা ভু তামােক য সব

আ া ও িবিধ িদেয়েছন, তুিম স সব পালেনর জে তাঁর রেব কান

িদেল না। ৪৬ এ সব তামার ও িচরকাল তামার বংেশর উপের িচ

ও অ ুত ল েণর মেতা থাকেব। ৪৭কারণ সমিৃ র জ তুিম আনে

এবং উ ােস িনেজর ঈ র সদা ভুর দাস করেত না; ৪৮এই জ

সদা ভু তামার িব ে য শ েদরেক পাঠােবন, তুিম িখেদেত,

তৃ ায়, উল তায় ও সব িবষেয়র অভাব ভাগ করেত করেত তােদর

দাস করেব এবং য পয িতসদা ভু িন তামার ংস না কেরন,

স পয সদা ভু িতিন তামার ঘােড় লাহার যাঁয়ািল িদেয় রাখেবন।

৪৯ সদা ভুর তামার িব ে ব দূর থেক, পিৃথবীর শষ থেক

এক জািতেক আনেবন; যমন ঈগল পািখ উেড় আেস, স সইভােব

আসেব; সই জািতর ভাষা তুিম বঝুেত পারেব না। ৫০ সই জািত

ভয় র মখু, স বয় েক া করেব না ও বালেকর িত দয়া করেব

না। ৫১আর য পয তামার ংস না হেব, তত ণ স তামার

প র ফল ও তামার ভূিমর ফল খােব; যত ণ স তামার ংস

স না করেব, তত ণ তামার জ শস , আ ুর রস িকংবা তল,
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তামার গ র বা া িকংবা তামার মষীর শাবক বািক রাখেব না। ৫২

আর তামার সব দেশ য সব উঁচু ও রি ত দওয়ােল তুিম িব াস

করেত, স সব যত ণ ভূিমসাৎ না হেব, তত ণ স তামার সব

শহেরর দরজায় তামােক অবেরাধ করেব; তামার ঈ র সদা ভুর

দওয়া তামার সম দেশ সব শহেরর দরজায় স তামােক অবেরাধ

করেব। ৫৩আর যখন তামার শ েদর মাধ েম তুিম অব ও

ক পােব, তখন তুিম িনেজর শরীেরর ফল, তামার ঈ র সদা ভুর

দওয়া িনেজর ছেল মেয়েদর মাংস খােব। ৫৪ যখন সব শহেরর

দরজায় শ েদর মাধ েম তুিম অব ও ক পােব, তখন তামার

মেধ য পু ষ কামল ও খবু িবলাসী, িনেজর ভাইেয়র, তার ি য় ী

ও বািক ছেল মেয়েদর িত স ঈষাপণূ য, ৫৫ স তােদর কাউেকও

িনেজর ছেল মেয়েদর মাংেসর িকছুই দেব না; তার িকছুমা বািক

না থাকার জ স তােদরেক খােব। ৫৬ যখন সব শহেরর দরজায়

শ েদর মাধ েম তুিম অব ও ক পােব তখন য ী কামলতা ও

িবলািসতার জ িনেজর পা মািটেত রাখেত সাহস করত না, তামার

মােঝ এমন কামল ও িবলাসী মিহলার চাখ িনেজর ামীর, িনেজর

ছেল ও মেয়র ওপের, ৫৭ এমন িক, িনেজর ই পােয়র মধ থেক

বর হওয়া সেদ াজাত ও িনেজর সিবত িশ েদর ওপের অত াচার

করেব; কারণ সব িকছুর অভােবর জ স এেদরেক গাপেন খােব।

৫৮ তুিম যিদ এই বইেত লখা িনয়েমর সম কথা য সহকাের পালন

না কর; এভােব যিদ “ তামার ঈ র সদা ভু” এই গৗরবাি ত ও

ভয়াবহ নামেক ভয় না কর; ৫৯তেব সদা ভু তামােক ও তামার

বংশেক ভয় র মহামারী দেবন; ফেল অেনক িদন ায়ী মহাঘাত

ও অেনক িদন ায়ী কিঠন রাগ দেবন। ৬০আর তুিম যা থেক

ভয় পেত, সই িমশরীয় সব রাগ আবার তামার উপের আনেবন;

স সব তামার স ী হেব। ৬১আর যা এই িনয়েমর বইেয় লখা

নই, এমন েত ক রাগ ও আঘাত সদা ভু তামার ংস না হওয়া

পয তামার উপের আনেবন। ৬২তােত আকােশর তারার মেতা

ব সংখ ক িছেল য তামরা, তামরা িকছু সংখ ক বািক থাকেব;
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কারণ তুিম িনেজর ঈ র সদা ভুর রেব কান িদেত না। ৬৩আর

তামােদর ভােলা ও ব ণ করেত যমন সদা ভু তামােদর িবষেয়

আন করেতন, সরকম তামােদর ংস ও িবন করেত সদা ভু

তামােদর িবষেয় আন করেবন এবং তুিম য দশ অিধকার করেত

যা , সখান থেক তামরা অপ ত হেব। ৬৪আর সদা ভু তামােক

পিৃথবীর এক া থেক অপর া পয সব জািতর মেধ ছিড়েয়

দেবন; সই জায়গায় তুিম িনেজর ও িনেজর পবূপু ষেদর অজানা

অ দবতােদর, কাঠ ও পাথেরর সবা করেব। ৬৫আর তুিম সই

জািতেদর মেধ িকছু খ পােব না ও তামার পােয়র জ িব ােমর

জায়গা থাকেব না, িক ু সদা ভু সই জায়গায় তামােক দেয়র

ক তা, চােখর ীণতা ও ােণর শাক দেবন। ৬৬আর তামার

জীবন তামার দিৃ েত সংশেয় ঝুেল থাকেব এবং তুিম িদন রাত ভয়

করেব ও িনেজর জীবেনর িবষেয় তামার িব াস থাকেব না। ৬৭

তুিম দেয় য ভয় করেব ও চােখ য ভয় র দশৃ দখেব, তার

জ সকােল বলেব, হায় হায়, কখন স া হেব? এবং স ােবলায়

বলেব, হায় হায়, কখন সকাল হেব? ৬৮আর য পেথর িবষেয় আিম

তামােক বেলিছ, তুিম তা আর দখেব না, সদা ভু সই িমশর দেশর

পেথ জাহােজ কের তামােক আবার িনেয় যােবন এবং সই জায়গায়

তামরা দাসদাসী েপ িনেজর শ েদর কােছ িব ীত হেত চাইেব;

িক ু কউ তামােদরেক িকনেব না।

২৯সদা ভু হােরেব ই ােয়েলর লাকেদর সে য িনয়ম ি র

কেরিছেলন, তাছাড়া মায়াব দেশ তােদর সে য িনয়ম ি র করেত

মািশেক আ া করেলন, এই সব সই িনয়েমর বাক । ২ মািশ সম

ই ােয়লেক ডাকেলন এবং তােদরেক বলেলন, সদা ভু িমশর দেশ

ফেরৗেণর, তাঁর সব দােসর ও সব দেশর িত য সব কাজ তামােদর

সামেন কেরিছেলন, তা তামরা দেখছ; ৩ পরী ািস সই সব

মহৎ মাণ, সই সব িচ ও সই সব মহৎ অ ুত ল ণ তামরা

িনেজর চােখ দেখছ; ৪ িক ু সদা ভু আজ পয তামােদরেক

জানার দয়, দখার চাখ ও শানার কান দনিন। ৫আিম চি শ
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বছর ম াে তামােদরেক চািলেয়িছ; তামােদর গােয় তামােদর

পাষাক পরুােনা হয়িন ও তামার পােয় তামার জতুা পরুাতন হয়িন; ৬

তামরা িট খাওিন এবং আ ুর রস িক রা পান করিন; যন তামরা

জানেত পার য, আিমই তামােদর ঈ র সদা ভু। ৭আর তামরা

যখন এই জায়গায় উপি ত হেল, তখন িহ েবােনর রাজা সীেহান

ও বাশেনর রাজা ওগ আমােদর সে যু করেত বর হেল আমরা

তােদরেক আঘাত করলাম; ৮আর তােদর দশ িনেয় অিধকােরর

জে েবণীয় ও গাদীয়েদরেক এবং মনঃশীয়েদর অেধক বংশেক

িদলাম। ৯অতএব তামরা যা যা করেব, সম িবষেয় যন উ িতলাভ

করেত পার, এই জ এই িনয়েমর কথা সব পালন কােরা এবং সই

অ সাের কাজ কােরা। ১০ তামরা সবাই আজ তামােদর ঈ র

সদা ভুর সামেন দাঁিড়েয় আছ, তামােদর অধ রা, তামােদর বংশ

সব, তামােদর াচীনরা, তামােদর শাসকরা, এমন িক, ই ােয়েলর

সব পু ষ, ১১ তামােদর বালক বািলকারা, তামােদর ীরা এবং

তামার িশিবেরর মেধ তামার কাঠ কাটার লাক থেক জলবাহক

পয এবং িবেদশী, সবাই আছ; ১২ যন তুিম তামার ঈ র সদা ভুর

সই িনয়েম ও সই শপেথ আব হও, যা তামার ঈ র সদা ভু

আজ তামার সে করেছন; ১৩এই জ করেছন, যন িতিন আজ

তামােক িনেজর লাক িহসােব াপন কেরন ও তামার ঈ র হন,

যমন িতিন তামােক বেলেছন, আর যমন িতিন তামার পবূপু ষ

অ াহাম, ই হাক ও যােকােবর কােছ শপথ কেরেছন। ১৪এবং আিম

এই িনয়ম ও এই শপথ ধু তামােদরই সে করিছ, তা না; ১৫

বরং আমােদর সে আজ এই জায়গায় আমােদর ঈ র সদা ভুর

সামেন য কউ দাঁিড়েয় আেছ ও আমােদর সে আজ য নই,

সই সেবর সে করিছ। ১৬ কারণ আমরা িমশর দেশ যভােব বাস

কেরিছ এবং জািতেদর মেধ িদেয় যভােব এেসিছ, তা তামরা জােনা

১৭এবং তােদর ঘণৃাহ িজিনস সব, তােদর মেধ কােঠর, পাথেরর,

পার ও সানার মিূ সব দেখছ। ১৮এই জািতেদর দবতােদর

সবা করেত যাবার জ আজআমােদর ঈ র সদা ভু থেক যার



ি তীয় িববরণ 427

দয় অ পেথ িফের যায়, এমন কােনা পু ষ িকংবা ী িকংবা

গা ী িকংবা বংশ তামােদর মেধ যন না থােক, িবষগােছর িক

নাগদানার মলূ তামােদর মেধ যন না থােক ১৯এবং এই শােপর

কথা শানার িদেনর কউ যন মেন মেন িনেজর ধ বাদ করত না

বেল, আিম িভেজর সে কেনার ংস করার জ িনেজর দেয়র

এক ঁেয়িমতায় চলেলও আমার শাি হেব। ২০ সদা ভু তােক মা

করেত রািজ হেবন না, িক ু সই মা েষর ওপের তখন সদা ভুর রাগ

ও তাঁর কাপ ধমূািয়ত হেব এবং এই বইেয় লখা সম শাপ তার

ওপের েয় থাকেব এবং সদা ভু আকাশম েলর নীেচ থেক তার

নাম মেুছ দেবন। ২১আর এই িনয়েমর বইেয় লখা িনয়েমর সব

শাপ অ সাের সদা ভু তােক ই ােয়েলর সব বংশ থেক িবপযেয়র

জ িবতািড়ত করেবন। ২২আর সদা ভু সই দেশর উপের য সব

আঘাত ও রাগ আনেবন, তা যখন আগামী বংশ, তামােদর পের

উৎপ তামােদর স ানরা এবং িবেদশ থেক আসা িবেদশী দখেব

২৩এবং সদা ভু িনেজর রােগ ও ােধ য সেদাম, ঘেমারা, অদমা

ও সেবািয়ম শহর উৎপ কেরিছেলন, তার মত এই দেশর সব ভূিম

গ ক, জল লবেণ পিরপণূ হেয়েছ, তােত িকছুই বানা যায় না ও

তা ফল উৎপ কের না ও তােত কােনা তণৃ হয় না, এ সব যখন

দখেব; তখন তারা বলেব, ২৪এমন িক, সব জািত বলেব, সদা ভু

এ দেশর িত কন এমন করেলন? এমন মহাে াধ িলত হবার

কারণ িক? ২৫ তখন লােক বলেব, কারণ এই, তােদর পবূপু ষেদর

ঈ র সদা ভু িমশর দশ থেক সই পবূপু ষেদরেক বর কের

আনার িদেনর তােদর সে য িনয়ম ি র কেরন, সই িনয়ম তারা

ত াগ কেরিছল ২৬আর িগেয় অ দবতােদর সবা কেরিছল, য

দবতােদরেক তারা জানত না, যােদরেক িতিন তােদর জ িনধারণ

কেরনিন, সই দবতােদর কােছ নত কেরিছল; ২৭তাই এই বইেয়

লখা সম শাপ দেশর উপর আনেত এই দেশর িব ে সদা ভুর

রাগ িলত হল ২৮ এবং সদা ভু রােগ, ােধ ও মহােকােপ

তােদরেক তােদর দশ থেক অ দেশ িনে প কেরেছন, যমন
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আজ দখা যাে । ২৯ গাপন িবষয় সব আমােদর ঈ র সদা ভুর

অিধকার; িক ু কািশত িবষয় সব আমােদর ও িচরকাল আমােদর

বংশধরেদর অিধকার, যন এই িনয়েমর সব কথা আমরা পালন করেত

পাির।

৩০আিম তামার সামেন এই য আশীবাদ ও অিভশাপ াপন

করলাম, তখন তামার ঈ র সদা ভু য সব জািতর মেধ তামােক

তািড়েয় দেবন, সখােন যিদ তুিম মেন চতনা পাও ২ এবং তুিম ও

তামার স ানরা যিদ স ণূ দেয়র ও স ণূ ােণর সে তামার

ঈ র সদা ভুর কােছ িফের এস এবং আজআিম তামােক য সব

আেদশ িদি , সই অ সাের যিদ তাঁর রেব অবধান কর; ৩ তেব

তামার ঈ র সদা ভু তামার বি ফরােবন, তামার িত দয়া

করেবন ও য সব জািতর মেধ তামার ঈ র সদা ভু তামােক

ছিড়েয় িদেয়িছেলন, সখান থেক আবার তামােক সং হ করেবন।

৪ যিদ তামরা কউ িনবািসত হেয় আকাশম েলর (পিৃথবীর শষ

াে ও) থাক, তা সে ও তামার ঈ র সদা ভু সখান থেক

তামােক সং হ করেবন ও সখান থেক িনেয় আসেবন। ৫আর

তামার পবূপু েষরা য দশ অিধকার কেরিছল, তামার ঈ র

সদা ভু সই দেশ তামােক আনেবন ও তুিম তা অিধকার করেব

এবং িতিন তামার ভােলা করেবন ও তামার পবূপু ষেদর (িপতা)

থেকও তামার ব ণ করেবন। ৬ আর তুিম যন সম দয়

ও সম ােণর সে িনেজর ঈ র সদা ভুেক ভালেবেস জীবন

লাভ কর, এই জ তামার ঈ র সদা ভু তামার দয় ও তামার

বংেশর দয় িছ করেবন। ৭আর তামার ঈ র সদা ভু তামার

শ েদর ওপের ও যারা তামােক ঘণৃা কের তাড়না কেরেছ, তােদর

ওপের এই সম শাপ দেবন। ৮আর তুিম িফের সদা ভুর রেব

অ সরণ করেব এবং আিম আজই তামােক তাঁর য সব আেদশ

জানাি , তা পালন করেব। ৯আর তামার ঈ র সদা ভু সমিৃ র

জে ই তামার হােতর সব কােজ, তামার শরীেরর ফেল, তামার

প র ফেল ও তামার ভূিমর ফেল তামােক ঐ য শালী করেবন;
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যেহতু সদা ভু তামার পবূপু ষেদর মেধ ও যমন আন করেতন,

সমিৃ র জে আবার তামার মেধ ও সরকম আন করেবন; ১০

ধু যিদ তুিম এই িনয়েমর বইেয় লখা তাঁর আেদশ সব ও তাঁর িবিধ

সব পালেনর জে তামার ঈ র সদা ভুর রেব মেন চল, যিদ সম

দয় ও সম ােণর সে তামার ঈ র সদা ভুর িত ফর। ১১

কারণ আিম আজ তামােক এই য আ া িদি , তা তামার বাঝার

জ কিঠন না এবং দূেরও না। ১২তা েগ না য, তুিম বলেব, আমরা

যন তা পালন কির, এই জ ক আমােদর জে েগ িগেয় তা

এেন আমােদরেক নােব? ১৩আর তা সমেু র পােরও না য, তুিম

বলেব, আমরা যন তা পালন কির, এই জ ক আমােদর জে

সমু পার হেয় তা এেন আমােদরেক শানােব? ১৪ িক ু সই কথা

তামার খবু কােছ, তা তামার মেুখ ও তামার দেয়, যন তুিম তা

পালন করেত পার। ১৫ দখ, আিম আজই তামার সামেন জীবন ও

ভােলা এবং মতুৃ ও অম ল রাখলাম; ১৬ যিদ আিম আজ তামােক

এই আ া িদি য, তামার ঈ র সদা ভুেক ভালবাসেত, তাঁর

পেথ চলেত এবং তাঁর আ া, তাঁর িবিধ ও তাঁর শাসন পালন করেত

হেব; তা করেল তুিম বাঁচেব ও ব ণ হেব এবং য দশ অিধকার

করেত যাে , সই দেশ তামার ঈ র সদা ভু তামােক আশীবাদ

করেবন। ১৭ িক ু যিদ তামার দয় অ পেথ যায় ও তুিম কথা না

েন িতসািরত হেয় অ দবতােদর কােছ নত হও ও তােদর সবা

কর; ১৮ তেব আজ আিম তামােদরেক জানাি , তামরা অবশ ই

িবন হেব, তামরা অিধকােরর জে য দেশ েবশ করেত য ন

পার হেয় যা , সই দেশ তামােদর জীবনকাল দীঘিদন হেব না।

১৯আিম আজ তামােদর িব ে আকাশম ল ও পিৃথবীেক সা ী

কের বলিছ য, আিম তামার সামেন জীবন ও মতুৃ , আশীবাদ ও শাপ

রাখলাম। অতএব জীবন বেছ নাও, যন তুিম ও তামার বংশধর

বাঁচেত পার; ২০ তামার ঈ র সদা ভুেক ভালবাস, তাঁর রেব মেন

চল ও তােত আস হও; কারণ িতিনই তামার জীবন ও তামার

দীঘআয়রু মেতা; তা হেল সদা ভু তামার পবূপু ষেদরেক, অ াহাম,
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ই হাক ও যােকাবেক, য দশ িদেত শপথ কেরিছেলন, সই দেশ

তুিম বাস করেত পারেব।

৩১পের মািশ িগেয় সব ই ােয়লেক এই সব কথা বলেলন। ২

আর িতিন তােদরেক বলেলন, “আজ আমার বয়স একেশা িড় বছর,

আিম আর বাইের যেত ও িভতের আসেত পাির না এবং সদা ভু

আমােক বেলেছন, তুিম এই য ন (নদী) পার হেব না। ৩ তামার

ঈ র সদা ভু িনেজ তামার আেগ িগেয় পার হেয় যােবন; িতিনই

তামার সামেন থেক সই জািতেদরেক ংস করেবন, তােত তুিম

তােদরেক তািড়েয় দেব; সদা ভু যমন বেলেছন, তমিন িযেহাশয়ূই

তামার আেগ িগেয় পার হেয় যােব। ৪আর সদা ভু ইেমারীয়েদর

সীেহান ও ওগ নােম ই রাজােক ংস কের তােদর িত ও তােদর

দেশর িত যমন কেরেছন, ওেদর িতও সরকম করেবন। ৫ যখন

তামরা যেু তােদর সে সা াৎ করেব সদা ভু তােদর িব ে

তামােদর জয় দেবন, তখন তামরা আমার আেদশ দওয়া সব

আেদশ অ সাের তােদর িত ব বহার করেব। ৬ তামরা শি শালী

হও ও সাহস কর, ভয় কােরা না, তােদর থেক ভীত হেয়া না; কারণ

তামার ঈ র সদা ভু িনেজ তামার সে যাে ন, িতিন তামােক

ছাড়েবন না, তামােক ত াগ করেবন না।” ৭আর মািশ িযেহাশয়ূেক

ডেক পেুরা ই ােয়েলর সামেন বলেলন, “তুিম শি শালী হও ও সাহস

কর, কারণ সদা ভু এেদরেক য দশ িদেত এেদর পবূপু ষেদর

কােছ শপথ কেরেছন, সই দেশ এই লাকেদর সে তুিম েবশ

করেব এবং তুিম এেদরেক সই দশ অিধকার করােব। ৮ আর

সদা ভু িনেজ তামার আেগ আেগ যাে ন; িতিনই তামার সে

থাকেবন; িতিন তামােক ছাড়েবন না, তামােক ত াগ করেবন না;

ভয় কােরা না, িনরাশ হেয়া না।” ৯ পের মািশ এই িনয়ম িলখেলন

এবং লিবর ছেলরা যাজকরা, যারা সদা ভুর িনয়ম িস ক বহন

করত, তােদরেক ও ই ােয়েলর সব াচীনেদরেক সমপণ করেলন।

১০আর মািশ তােদরেক এই আেদশ িদেলন, “ েত ক সাত বছেরর

শেষ, ঋণ বািতেলর িদেনর িটেরর পেব, ১১ যখন সম ই ােয়ল
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তামার ঈ র সদা ভুর মেনানীত জায়গায় তাঁর সামেন উপি ত

হেব, সই িদেনর তুিম সম ই ােয়েলর সামেন তােদর কােছ এই

িনয়ম পড়েব। ১২ তুিম লাকেদরেক, পু ষ, ী, বালক বািলকা ও

তামার শহেরর দরজার মধ ব ী িবেদশী সবাইেক জেড়া করেব, যন

তারা েন শেখ ও তামােদর ঈ র সদা ভুেক ভয় কের এবং এই

িনয়েমর সব কথা য সহকাের পালন কের ১৩আর তােদর য স ানরা

এই সব জােন না, তারা যন েন এবং য দশ অিধকার করেত

তামরা য ন পার হেয় যা , সই দেশ যতিদন বঁেচ থােক, তারা

ততিদন যন তামােদর ঈ র সদা ভুেক ভয় করেত শেখ।” ১৪ পের

সদা ভু মািশেক বলেলন, “ দখ, তামার মতুৃ িদন কাছাকািছ, তুিম

িযেহাশয়ূেক ডাক এবং তামরা উভেয় সমাগম তাঁবেুত উপি ত হও,

আিম তােক আেদশ দব।” তােত মািশ ও িযেহাশয়ূ িগেয় সমাগম

তাঁবেুত উপি ত হেলন। ১৫আর সদা ভু সই তাঁবেুত মেঘর ে

দখা িদেলন; সই মেঘর তাঁবু দরজার ওপের ি র থাকল। ১৬

তখন সদা ভু মািশেক বলেলন, “ দখ, তুিম িনেজর পবূপু ষেদর

(িপতা) সে েব, আর এই লােকরা উঠেব এবং য দেশ েবশ

করেত যাে , সই দেশর িবেদশী দবতােদর অ সরেণ ব িভচার

করেব এবং আমােক ত াগ করেব ও তােদর সে কের আমার িনয়ম

ভা েব। ১৭ সই িদেনর তােদর িব ে আমার রাগ িলত হেব,

আিম তােদরেক ত াগ করব ও তােদর থেক িনেজর মখু লকুাব আর

তারা কবিলত হেব এবং তােদর ওপের নানা ধরেনর অম ল ও স ট

ঘটেব; সই িদেনর তারা বলেব, ‘আমােদর উপর এই সম অম ল

ঘেটেছ, এর কারণ িক এটাই না, য আমােদর ঈ র আমােদর মধ ব ী

নন?’ ১৮ বা িবক তারা অ দবতােদর কােছ িফের য সব খারাপ

কাজ করেব, তার জ সই িদেনর আিম অবশ তােদর থেক িনেজর

মখু ঢাকব। ১৯এখন তামরা িনেজেদর জ এই গান লেখা এবং

তুিম ই ােয়েলর লাকেদরেক এই গান শখাও ও তােদরেক মখু

করাও; যন এই গান ই ােয়েলর লাকেদর িব ে আমার সা ী হয়।

২০কারণ আিম য দশ িদেত তােদর পবূপু ষেদর (িপতা) কােছ



ি তীয় িববরণ 432

শপথ কেরিছ, সই ধ ও মধু বাহী দশ তােদরেক িনেয় গেল পর

যখন তারা খেয় তিৃ ও মাটা হেব, তখন অ দবতােদর কােছ

িফরেব এবং তােদর সবা করেব, আমােক অব া করেব ও আমার

িনয়ম ভা েব। ২১আর যখন তােদর ওপের নানা ধরেনর অম ল ও

স ট ঘটেব, সই িদেনর এই গান সা ী িহসােব তােদর সামেন সা

দেব; কারণ তােদর বংেশর মেুখ এই গান ভুেল যােব না; কৃত পে

আিম য দেশর িবষেয় শপথ কেরিছ, সই দেশ তােদরেক আনার

আেগও এখন তারা য পিরক না করেছ, তা আিম জািন।” ২২ পের

মািশ সই িদেনর ঐ গান িলেখ ই ােয়েলর লাকেদরেক শখােলন।

২৩আর িতিন নেূনর ছেল িযেহাশয়ূেক আেদশ িদেয় বলেলন, “তুিম

শি শালী হও ও সাহস কর; কারণ আিম ই ােয়েলর লাকেদরেক য

দশ িদেত শপথ কেরিছ, সই দেশ তুিম তােদরেক িনেয় যােব এবং

আিম তামার স ী হব।” ২৪আর মািশ শষ পয এই িনয়েমর

কথা সব বইেয় রচনার পর ২৫ সদা ভুর িনয়ম িস ক বহনকারী

লবীয়েদরেক এই আেদশ িদেলন, ২৬ “ তামরা এই িনয়েমর বই

িনেয় তামােদর ঈ র সদা ভুর িনয়ম িস েকর পােশ রাখ; এটা

তামােদর িব ে সা ীর জ সই জায়গায় থাকেব। ২৭ কারণ

তামার িব াচািরতা ও তামার এক ঁেয়িমতা আিম জািন; দখ,

তামােদর সে আিম জীিবত থাকেতই আজ তামরা সদা ভুর

িব াচারী হেল, তেব আমার মতুৃ র পের িক না করেব? ২৮ তামরা

িনেজেদর বংেশর সম াচীনেদরেক ও ক চারীেক আমার কােছ

জেড়া কর; আিম তােদর কােন এই সব কথা বিল এবং তােদর িব ে

আকাশম ল ও পিৃথবীেক সা ী কির। ২৯ কারণ আিম জািন, আমার

মতুৃ র পের তামরা স ণূ হেয় পড়েব এবং আমার আেদশ

দওয়া পথ হইেত িবপথগামী হেব। আর পরবতীকােল তামােদর

অম ল ঘটেব, কারণ সদা ভুর দিৃ েত যা খারাপ, তা কের তামরা

িনেজেদর হােতর কােজর মাধ েম তাঁেক অস ু করেব।” ৩০ পের

মািশ শষ পয ই ােয়েলর সম সমােজর কােছ এই গােনর কথা

িল বলেত লাগেলন।
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৩২আকাশম ল! কান দাও, আিম বিল; পিৃথবীও আমার মেুখর

কথা ক। ২আমার িশ া বিৃ র মেতা বষণ হেব, আমার কথা

িশিশেরর মেতা নেম আসেব, ঘােসর ওপের পড়া িব িব বিৃ র

মেতা, শােকর ওপের পড়া জলধারার মেতা। ৩ কারণ আিম সদা ভুর

নাম চার করব; তামরা আমােদর ঈ েরর মিহমা শংসা কর। ৪

িতিন িশলা, তাঁর কাজ িনভুল, কারণ তাঁর সব পথ সিঠক; িতিন িব াস

ঈ র, তাঁেত অ ায় নই; িতিনই ধ ময় ও সরল। ৫এরা তাঁর িবষেয়

াচারী, তাঁর স ান নয়, এই এেদর কল ; এরা িবপথগামী ও িটল

বংশ। ৬ তামরা িক সদা ভুেক এই িতেশাধ িদ ? হ বাকা

ও বিু হীন জািত। িতিন িক তামার বাবা না, িযিন তামােক লাভ

করেলন? িতিনই তামার সিৃ ক া ও াপনকতা। ৭ পরুােনা িদেনর

সময় সব মেন কর, ব পু েষর বছর সব আেলাচনা কর; তামার

বাবােক িজ াসা কর, স জানােব; তামার াচীনেদরেক িজ াসা

কর, তারা বলেব। ৮ সবশি মান পরাৎপর যখন জািতেদরেক

অিধকার দান করেলন, যখন মানবজািতেক আলাদা করেলন,

তখন ই ােয়লীয়েদর সংখ া সােরই সই লাকেদর সীমা িনধারণ

করেলন। ৯ কারণ সদা ভুর জাই তাঁর অংশ; যােকাবই তাঁর ভােগর

অিধকার। ১০ িতিন তােক পেলন ম াে র দেশ, প গজনময়

ঘার ম াে ; িতিন তােক িঘের িনেলন, তার য করেলন, চােখর

তারার মেতা তােক র া করেলন। ১১ ঈগল যমন িনেজর বাসা

পাহারা দয়, িনেজর শাবকেদর ওপের পাখা দালায়, ডানা বািড়েয়

িদেয় তােদরেক তুেল, পালেকর ওপের তােদরেক বহন কের; ১২

সভােব সদা ভু একাকী তােক িনেয় গেলন; তাঁর সে কােনা

িবেদশী দবতা িছল না। ১৩ িতিন পিৃথবীর উঁচু সব জায়গা িলর

ওপর িদেয় তােক চালােলন, স েতর ফল খল; িতিন তােক পাথর

থেক মধু পান করােলন, চ মিক পাথেরর িশলা থেক তল িদেলন;

১৪ িতিন গ র মাখন, মষীর ্, মষশাবেকর মদ সহ, বাশন

দশজাত মষ ও ছাগ এবং উ ম গেমর সার তােক িদেলন; তুিম া া

ফেলর া ারস পান করেল। ১৫ িক ু িয ণ পু হেয় পদাঘাত
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করল। তুিম পু , মাটা ও তৃ হেল; অমিন স িনেজর সিৃ কতা

ঈ রেক ছাড়ল, িনেজর পির ােনর িশলােক ছাট মেন করল। ১৬

তারা িবজাতীয় দবতার মাধ েম তার ঈষা জ াল, ঘণৃার ব িদেয়

তাঁেক অস ু করল। ১৭ তারা বিলদান করল ভূতেদর উে েশ , যারা

ঈ র নয়, দবতােদর উে েশ , যােদরেক তারা জানত না, বতমান

দবতােদর উে েশ , যােদরেক তামােদর পবূ পু ষরা ভয় করত না।

১৮ তুিম িনেজর জ দাতা িশলার িত উদাসীন, িনেজর জ দাতা

ঈ রেক ভুেল গেল। ১৯ সদা ভু দখেলন, ঘণৃা করেলন, িনেজর

ছেল মেয়েদর করা অসে াষজনক কােজর জ । ২০ িতিন বলেলন,

“আিম ওেদর থেক িনেজর মখু ঢেক রাখব;” িতিন বলেলন, “ওেদর

শষদশা িক হেব, দখব; কারণ ওরা িবপরীতধমী বংশ, ওরা অিব

স ান। ২১ যারা দবতা নয় তােদর মাধ েম আমার অ র ালা সিৃ

করল, িনজেদর অেযাগ ও িতমার মাধ েম আমােক অস ু করল;

যারা জািত নয় তােদর মাধ েম আিমও ওেদর ঈষাি ত করব, আিম

ওেদরেক একজািতর মাধ েম অস ু করব যারা িকছুই বােঝ না।

২২কারণ আমার রােগ আ ন েল উঠল, তা নীেচর পাতাল পয

দ কের, পিৃথবী ও ফসল াস কের, পবত সব িকছুর িভি েত আ ন

লাগায়। (Sheol h7585) ২৩আিম তােদর ওপের অম েলর ূপ করব,

তােদর িত আমার বাণ সব ছুঁড়ব। ২৪ তারা িখেদেত বল হেব,

ল তােপ ও ভীষণভােব ংেস কবিলত হেব; আিম তােদর কােছ

জ ু েদর দাঁত পাঠাব, ধেূলােত অবি ত সরীসেৃপর িবষ সহকাের।

২৫ বাইের খড়গ এবং ঘেরর মেধ াস িবনাশ করেব; যবুক ও

মারীেক, ধ খাওয়া িশ ও সাদা চুল িবিশ ব ৃ েক মারেব। ২৬

আিম বললাম, তােদরেক উিড়েয় দব, মা ষেদর মেধ থেক তােদর

িৃত মেুছ দব। ২৭ িক ু ভয় কির, পােছ শ িবর কের পােছ

তােদর শ রা িবপরীত িবচার কের, পােছ তারা বেল, আমােদরই হাত

উ ত এ সব কাজ সদা ভু কেরনিন। ২৮ কারণ ওরা ানিবহীন

জািত, ওেদর মেধ িবেবচনা নাই। ২৯আহা, কন তারা ানবান হেয়

এই কথা বােঝ না? কন িনেজেদর শষদশা িবেবচনা কের না?
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৩০এক জন িকভােব হাজার লাকেক তািড়েয় দয়, ই জ দশ

হাজারেক পালােত সাহায কের? না, তােদর িশলা তােদরেক িবি

করেলন, সদা ভু তােদরেক সমপণ করেলন। ৩১ কারণ ওেদর িশলা

আমােদর িশলার মেতা না, আমােদর শ রাও এরকম িবচার কের।

৩২ কারণ তােদর আ ুর লতা সেদােমর আ ুর লতা থেক উৎপ ;

ঘেমারার েত অবি ত আ ুর লতা থেক উৎপ ; তােদর আ ুর ফল

িবষময়, তােদর তেতা; ৩৩ তােদর আ ুর রস সাপেদর িবষ, তা

কালসােপর উৎকট হলাহল। ৩৪এটা িক আমার কােছ স য় কের

রাখা না? আমার অথভা ডার সীলেমাহেরর মাধ েম রি ত না? ৩৫

িতেশাধ ও িতফলদান আমারই কাজ, য িদেনর তােদর পা িপছেল

যােব; কারণ তােদর িবপেদর িদন কাছাকািছ, তােদর জ যা যা

িনধািরত, তাড়াতািড় আসেব।” ৩৬ কারণ সদা ভু িনেজর জােদর

িবচার করেবন, িনেজর দাসেদর ওপের দয়া করেবন; যেহতু িতিন

দখেবন, তােদর শি িগেয়েছ, ব িক খালা কউই নই। ৩৭ িতিন

বলেবন, “ কাথায় তােদর দবতা, কাথায় সই িশলা, যার শরণ

িনেয়িছল, ৩৮ যা তােদর বিলর মদ খত, তােদর পানীয় নেবেদ র

আ ুর রস পান করত? তারাই উেঠ তামােদর সাহায ক ক, তারাই

তামােদর আ য় হাক। ৩৯এখন দখ, আিম, আিমই িতিন; আিম

ছাড়া কােনা ঈ র নই; আিম হত া কির, আিমই, জীব কির; আিম

আঘাত কেরিছ, আিমই কির; আমার হাত থেক উ ারকারী

কউই নই। ৪০কারণ আিম আকােশর িদেক হাত তুিল, আর বিল,

আিম অন জীবী, ৪১আিম যিদ িনেজর চকচেক তেলায়াের শাণ

িদই, যিদ িবচারসাধেন হাত িদই, তেব আমার িবপ েদর িতেশাধ

নব, আমার িবে ষীেদরেক িতফল িদব। ৪২আিম িনেজর বাণ

সব ম করব র পােন, মারা যাওয়া ও বি লাকেদর র পােন;

আমার তেলায়াের মাংস খােব, শ েদর ধানেদর মাথা [খােব]। ৪৩

জািতরা, তাঁর জােদর সে আন কর; কারণ িতিন িনেজর দাসেদর

রে র িতফল দেবন, িনেজর িবপ েদর িতেশাধ নেবন, িনেজর

দেশর জ , িনেজর জােদর জ ায়ি করেবন।” ৪৪আর
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মািশ ও নেূনর ছেল হােশয় এেস লাকেদর কােন এই গােনর

সম কথা বলেলন। ৪৫ মািশ সম ই ােয়েলর কােছ এই সব

কথা শষ করেলন; ৪৬আর িতিন তােদরেক বলেলন, “আিম আজ

তামােদর কােছ সা িহসােব যা যা বললাম, তামরা সই সম

কথায় মেনােযাগ কর, আর তামােদর স ানরা যন এই ব ব ার

সব কথা পালন করেত য বা হয়, এই জ তােদরেক তা আেদশ

করেত হেব। ৪৭ কারণ এটা তামােদর পে অথহীন বাক না, কারণ

এটা তামােদর জীবন এবং তামরা য দশ অিধকার করেত য ন

পার হেয় যা , সই দেশ এই বােক র মাধ েম দীঘায়ু হেব।” ৪৮

সই িদেনর সদা ভু মািশেক বলেলন, “তুিম এই অবারীম পবেত,

৪৯অথাৎ িযরীেহার সামেন অবি ত মায়াব দেশ অবি ত অবারীম

পবেত ওঠ এবং আিম অিধকােরর জে ই ােয়ল স ানেদর য

দশ িদি , সই কনান দশ দখ। ৫০আর আমার ভাই হােরাণ

যমন হার পবেত মারা িগেয় িনেজর লাকেদর কােছ সংগহৃীত হল,

সরকম তুিম য পবেত উঠেব, তামােক সখােন মারা িগেয় িনেজর

লাকেদর কােছ সংগহৃীত হেত হেব; ৫১কারণ িসন ম াে কােদেশ

অবি ত মরীবা জেলর কােছ তামরা ই ােয়েলর লাকেদর মেধ

আমার িব ে সত ল ন কেরিছেল, ফেল ই ােয়েলর লাকেদর

মেধ আমােক পিব বেল মা করিন। ৫২ তুিম িনেজর সামেন দশ

দখেব, িক ু আিম ই ােয়েলর লাকেদরেক য দশ িদি , সখােন

েবশ করেত পারেব না।”

৩৩আর ঈ েরর লাক মািশ মতুৃ র আেগ ই ােয়েলর লাকেদরেক

য আশীবােদ আশীবাদ করেলন, তা এই। ২ িতিন বলেলন, “সদা ভু

সীনয় থেক আসেলন, সয়ীর থেক তােদর জ উঠেলন; পারণ

পবত থেক িনেজর তজ কাশ করেলন, হাজার হাজার পিবে র

কাছ থেক আসেলন; তােদর জ তাঁর ডান হােত অি ময় ব ব া

িছল। ৩অবশ ই, িতিন গা ীেদরেক ভালবােসন, তাঁর পিব রা সবাই

তামার হােত; তারা তামার পােয়র কােছ বসল, েত েক তামার

বাক হণ করল। ৪ মািশ আমােদরেক ব ব া আেদশ করেলন, তা
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যােকােবর সমােজর অিধকার। ৫ যখন লাকেদর ধানরা একি ত

হল, ই ােয়েলর সম বংশ এক হল, তখন িয েণ এক রাজা

িছেলন। ৬ েবণ বঁেচ থা ক, তাঁর মতুৃ না হাক, তাছাড়া তার

লাক অ সংখ ক হাক।” ৭আর িযহূদার িবষেয় িতিন বলেলন, “ হ

সদা ভু, িযহূদার রব শােনা, তার লাকেদর কােছ তােক আন; স

িনেজর হােত িনেজর পে যু করল, তুিম শ েদর িব ে তার

সাহায কারী হেব।” ৮আর লিবর িবষেয় িতিন বলেলন, “ তামার

সই আনে র সে তামার তু ীম ও ঊরীম রেয়েছ; যার পরী া তুিম

মঃসােত করেল, যার সে মরীবার জেলর কােছ িববাদ করেল। ৯ স

িনেজর বাবার ও িনেজর মােয়র িবষেয় বলল, আিম তােক দিখিন;

স িনেজর ভাইেদরেক ীকার করল না, িনেজর স ানেদরেকও

হণ করল না; কারণ তারা তামার বাক র া কেরেছ এবং তামার

িনয়ম পালন কের। ১০ তারা যােকাবেক তামার শাসন, ই ােয়লেক

তামার ব ব া িশ া দেব; তারা তামার সামেন ধপূ রাখেব, তামার

বিদর ওপের স ণূ হামবিল রাখেব। ১১ সদা ভু, তার স ি েত

আশীবাদ কর, তার হােতর কাজ া কর; তােদর কামের আঘাত

কর, যারা তার িব ে ওেঠ, যারা তােক ঘণৃা কের, যন তারা আর

উঠেত না পাের।” ১২ িব ামীেনর িবষেয় িতিন বলেলন, “সদা ভুর

ি য় জন তাঁর কােছ িনভেয় বাস করেব; িতিন সারা িদন তােক ঢেক

রােখন, স সদা ভুর বা র মেধ বাস কের।” ১৩আর যােষেফর

িবষেয় িতিন বলেলন, “তার দশ সদা ভুর আশীবাদযু হাক,

আকােশর মলূ বান িজিনস ও িশিশেরর মাধ েম, নীেচ িব ীণ জেলর

মাধ েম, ১৪ সূেয র আেলায় পাকা ফেলর মলূ বান িজিনেসর মাধ েম,

অিত া মােসর মলূ বান িজিনেসর মাধ েম, ১৫ পরুাতন পবতেদর

ধান ধান িজিনেসর মাধ েম, অন পাহােড়র মলূ বান িজিনেসর

মাধ েম, ১৬পিৃথবীর মলূ বান িজিনস ও াচুয তার মাধ েম; আর

িযিন ঝাপবাসী, তার ভােলা হাক; সই আশীবাদ আ ক যােষেফর

মাথায় এবং তার মাথার ওপের য তার ভাইেদর ওপের রাজ কের।

১৭তার থমজাত ষাঁড় শাভাযু , তার িশং িট ব ষাঁেড়র িশং; তার
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মাধ েম স পিৃথবীর শষ পয সম জািতেক তােব; সই িশং িট

ই িয়েমর হাজার হাজার লাক, মনঃিশর হাজার হাজার লাক।” ১৮

আর সবলূেূনর িবষেয় িতিন বলেলন, “সবলূনূ, তুিম িনেজর যাওয়ােত

আন কর এবং ইষাখর, তুিম িনেজর তাঁবেুত আন কর। ১৯

এরা গা ীেদরেক পবেতর আ ান করেব; স জায়গায় ধািমকতার

বিল উৎসগ করেব, কারণ এরা সমেু র চুর িজিনস এবং বালকুার

লকুােনা ধন সব শাষণ করেব।” ২০আর গােদর িবষেয় িতন বলেলন,

“ধ িতিন, িযিন গাদেক বািড়েয় দন; স িসংহীর মেতা বাস কের,

স বা এবং মাথাও িবি কের। ২১ স িনেজর জ থমাংশ

দান করল; কারণ সখােন অিধপিতর অিধকার রি ত হল; আর

স লাকেদর ধানেদর সে আসল; সদা ভুর ধাি কতা স

করল।” ২২আর দােনর িবষেয় িতিন বলেলন, “দান িসংহশাবক, য

বাশন থেক লাফ দয়।” ২৩আর ন ািলর িবষেয় িতিন বলেলন,

“ন ািল, তুিম অ েহ স ু , আর সদা ভুর আশীবােদ পিরপণূ;

তুিম পি ম ও দি ণ অিধকার কর।” ২৪আর আেশর িবষেয় িতিন

বলেলন, “ ছেলেত আেশর আশীবাদযু হাক, স িনেজর ভাইেদর

কােছ অ গহৃীত হাক, স িনেজর পা তেল ডুিবেয় িদক। ২৫ তামার

শহেরর দরজার িখল লাহার ও াে র হেব, তামার যমন িদন,

তমিন শি হেব।” ২৬ হ িয ণ, ঈ েরর মেতা কউ নই; িতিন

তামার সাহােয র জে আকাশরেথ, িনজ গৗরেব মেঘ যাতায়াত

কেরন। ২৭অনািদ ঈ র তামার বাস ান, নীেচ িচর ায়ী হাত িট;

িতিন তামার সামেন থেক শ েক দূর করেলন, আর বলেলন, “ ংস

কর!” ২৮ তাই ই ােয়ল িনভেয় বাস কের, যােকােবর (িনবাস ান)

উৎস একাকী থােক, শেস র ও া ারেসর দেশ বাস কের; আর তার

আকাশ থেকও িশিশর পেড়। ২৯ হ ই ােয়ল। ধ তুিম, তামার

তুল ক? তুিম সদা ভুর ারা িন ার া জািত, িতিন তামার

সাহােয র ঢাল, তামার মিহমার খ । তামার শ রা তামার কতৃ

ীকার করেব, আর তুিমই তােদর উঁচু জায়গা দলন করেব।
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৩৪ মািশ মায়ােবর সমভূিম থেক নেবা পবেত, িযরীেহার সামেন

অবি ত িপ গা শেৃ উঠেলন। আর সদা ভু তােক সম দশ, দান

পয িগিলয়দ ২এবং সম ন ািল, আর ই িয়ম ও মনঃিশর দশ

এবং পি েম মহাসমু পয িযহূদার সম দশ ৩ এবং দি ণ

দশ ও সায়র পয তাল গােছর শহর িযরীেহার উপত কার অ ল

দখােলন। ৪আর সদা ভু তােক বলেলন, “আিম য দেশর িবষেয়

শপথ কের অ াহামেক, ই হাকেক ও যােকাবেক বেলিছলাম, আিম

তামার বংশেক সই দশ দব, এ সই দশ; আিম ওটা তামােক

চােখ দখালাম, িক ু তুিম পার হেয় ঐ জায়গা যােব না।” ৫তখন

সদা ভুর দাস মািশ সদা ভুর কথা অ সাের সই জায়গায় মায়াব

দেশ মারা গেলন। ৬ আর িতিন মায়াব দেশ বৎ‐িপেয়ােরর

সামেন অবি ত উপত কােত তাঁেক কবর িদেলন; িক ু তাঁর কবর ান

আজও কউ জােন না। ৭ মতুৃ র িদন মািশর বয়স একেশা িড়

বছর হেয়িছল; তাঁর চ ু ীণ হয়িন ও তাঁর তেজর াস হয় নাই। ৮

পের ই ােয়েলর লাকেদর মািশর জ মায়ােবর সমভূিমেত ি শ

িদন শাক করল; এভােব মািশর শােকর িদন শষ হল। ৯আর

নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ িব তার আ ায় পিরপণূ িছেলন, কারণ মািশ

তাঁর উপের হাত রেখিছেলন; আর ই ােয়েলর লাকরা তাঁর কথায়

মেনােযাগ িদেয় মািশর িত সদা ভুর আেদশ অ সাের কাজ করেত

লাগল। ১০ মািশর মেতা কােনা ভাববাদী ই ােয়েলর মেধ আর

সিৃ হয়িন; সদা ভু তাঁর সে সামনাসামিন আলাপ করেতন; ১১

কৃত পে সদা ভু তাঁেক পাঠােল িতিন িমশর দেশ, ফেরৗেণর,

তাঁর সব দােসর ও তাঁর সব দেশর িত সবধরেনর িচ ও অ ুত

ল ণ দখােলন ১২ এবং সম ই ােয়েলর দিৃ েত মািশ শি শালী

হােতর ও ভয় রতার কত না কাজ কেরিছেলন।
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িযেহাশেূয়র বই
১ সদা ভুর দাস মািশর মতুৃ হবার পর সদা ভু নেূনর পু িযেহাশয়ূ

নােম মািশর ধান পিরচারকেক বলেলন, ২ “আমার দাস মািশর

মতুৃ হেয়েছ; এখন ওঠ, তুিম এই সম লাকেদর িনেয় এই য ন

নদী পার হও এবং তােদরেক, অথাৎ ই ােয়ল‐স ানেদর আিম য

দশ দব, সই দেশ যাও। ৩ স সম ােন তামরা যাতায়াত

করেব, আিম মািশেক যমন বেলিছলাম, সই অ যায়ী সই সম

ান তামােদরেক িদেয়িছ। ৪ ম ভূিম ও এই িলবােনান থেক

মহানদী, ফরাৎ নদী পয িহ ীয়েদর সম দশ এবং সূেয র অ

যাওয়ার িদেক মহাসমু পয তামােদর সীমা হেব। ৫ তামার সম

জীবনকােল কউ তামার সামেন দাঁড়ােত পারেব না; আিম যমন

মািশর সে সে িছলাম, তমনই তামারও সে সে থাকব; আিম

তামােক একা ছাড়ব না বা তামােক ত াগ করব না। ৬ বলবান হও

ও সাহস কর; কারণ য দশ িদেত এেদর িপতপৃু ষেদর কােছ আিম

শপথ কেরিছ, তা তুিম এই লাকেদরেক অিধকার করােব। ৭ তুিম

বলবান ও সাহসী হও; আমার দাস মািশ তামােক য ব ব া আেদশ

কেরেছ, তুিম সই সম যে র সে পালন কর, সই সম থেক

ডান িদেক িক া বাঁ িদেক যও না, যন তুিম য কান ােন যাও,

সখােন সফল হও। ৮ তামার মখু থেক এই ব ব ার বই ান

না ক ক; এর মেধ যা িকছু লখা আেছ, যে র সে , সই সম

অ যায়ী কাজ করার মাধ েম তুিম িদন রাত তা গভীরভােব ধ ান কর,

কারণ তা করেল তুিম বিৃ পােব ও সফল হেব। ৯আিম িক তামােক

আ া িদই নাই? তুিম বলবান হও ও সাহস কর, াসযু িক িনরাশ

হেয়া না; কননা তুিম য কান ােন যাও, সই ােন তামার ঈ র

সদা ভু তামার সহব ী। ১০ তখন িযেহাশয়ূ লাকেদর অধ গণেক

আ া করেলন, ১১ তামরা িশিবেরর মধ িদেয় যাও, লাকিদগেক

এই কথা বল, তামরা আপনােদর জ পােথয় সাম ী ত কর;

কননা তামােদর ঈ র সদা ভু অিধকারােথ তামােদরেক য দশ

িদে ন, সই দেশ েবশ কের তা অিধকার করার জ িতন িদেনর র
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মেধ তামােদরেক এই য ন পার হেয় যেত হেব। ১২ পের িযেহাশয়ূ

েবণীয়িদগেক, গাদীয়িদগেক ও মনঃিশর অ বংশেক বলেলন, ১৩

সদা ভুর দাস মািশ তামােদরেক য আ া িদেয়িছেলন, তা রণ

কর; িতিন বেলিছেলন, তামােদর ঈ র সদা ভু তামােদরেক িব াম

িদে ন, আর এই দশ তামােদরেক দেবন। ১৪ মািশর য েনর

পূ পাের তামােদরেক য দশ িদেয়েছন, তামােদর ীেলাক,

বালকবািলকা ও প গণ সই দেশ থাকেব; িক ু তামরা, সম

বলবা বীর, সস হেয় তামােদর াতগৃেণর আেগ আেগ পার

হেয় যােব ও তাহােদর সাহায করেব। ১৫ পের যখন সদা ভু

তামােদর মত তামােদর ভাইেদর িব াম দেবন, অথাৎ তামােদর

ঈ র সদা ভু তােদরেক য দশ িদে ন, তারাও যখন সই দশ

অিধকার করেব, তখন তামরা য েনর পবূিদেক সূেযাদেয়র িদেক যা

সদা ভুর দাস মািশ িদেয়িছেলন, সখােন িফের িগেয় তা অিধকার

করেব।” ১৬ তারা িযেহাশয়ূেক বলল, “আপিন আমােদরেক যা িকছু

আ া কেরেছন, স সম ই আমরা করব; আপিন আমােদর য কান

জায়গায় পাঠােবন, সই জায়গায় আমরা যাব। ১৭আমরা সম

িবষেয় যমন মািশর কথা নতাম, তমিন আপনার কথাও নব;

ধমুা আপনার ঈ র সদা ভু যমন মািশর সে সে িছেলন,

তমিন আপনারও সে সে থা ন। ১৮ য কউ আপনার আ ার

িব ে যােব এবং আপনার আ ার অবাধ হেব, তাঁর াণদ হেব,

আপিন ধু বলবান হন ও সাহস ক ন।”

২তখন নেূনর পু িযেহাশয়ূ িশটীম থেক ই জন চরেদরেক

গাপেন এই কথা বেল পাঠােলন, “ তামরা যাও, ঐ দশ, িবেশষ

কের িযরীেহা নগরেক ভােলা কের পযেব ণ কর।” তখন তারা

রাহব নােমর এক বশ ার বািড়েত গেলন ও সই জায়গায় িব াম

করেলন। ২আর লােকরা িযরীেহার রাজােক বলল, “ দখনু, দশ

অ স ান করেত ই ােয়লীয়েদর মেধ থেক কেয়কটা লাক আজ

রােত এই জায়গায় এেসেছ।” ৩ তখন িযরীেহার রাজা রাহেবর কােছ

এই কথা বেল পাঠােলন, “ য লােকরা তামার কােছ এেসেছ ও
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তামার বািড়েত েবশ কেরেছ, তােদরেক বাইের িনেয় এস, কারণ

তারা সম দশটােক অ স ান করেত এেসেছ।” ৪ তখন সই

মিহলািট ঐ ই জনেক লিুকেয় রাখেলন এবং বলেলন, “সত ই,

সই লােকরা আমার কােছ এেসিছল; িক ু তারা কাথাকার লাক,

তা আিম জানতাম না। ৫অ কার হেল, নগেরর দরজা ব করার

একটু আেগই সই লােকরা চেল গেছ, তারা কাথায় গেছ, আিম

জািন না; এখনই যিদ তােদর অ সরণ কর, তেব হয়ত তােদর ধরেত

পারেব।” ৬ িক ু মিহলািট তােদরেক ছােদর উপের িনেয় গেলন ও

ছােদর উপের স তাঁর সাজােনা শন এর ডাল পালার মেধ লিুকেয়

রেখিছেলন। ৭ ঐ লােকরা তােদর অ সরণ কের য েনর পেথ,

যখান িদেয় হঁেট পার হওয়া যায় সই পয তাড়া করল এবং

যারা তােদর তাড়া করার জ অ সরণ করেত গল, সই লােকরা

বাইের যাওয়ার সে সে ই নগেরর দরজা ব হল। ৮ সই ইজন

চর ঘমুােত যাওয়ার আেগ ঐ মিহলািট ছােদর উপের তােদর

সে দখা করেত গেলন, ৯আর তােদরেক বলেলন, “আিম জািন,

সদা ভু তামােদরেক এই দশ িদেয়েছন, আর তামােদর কাছ থেক

আমােদর উপের মহাভয় উপি ত হেয়েছ ও তামােদর সামেন এই

দেশর বসবাসকারী সম লাক গেল িগেয়েছ (খবু ভয় পেয়েছ)। ১০

কারণ িমশর থেক যখন তামরা বার হেয় এেসিছেল তখন সদা ভু

তামােদর সামেন কমনভােব সূফসাগেরর ( লািহত সাগেরর) জল

িকেয় িদেয়িছেলন এবং তামরা য েনর অ পাের সীেহান ও ওগ

নােম ইেমারীয়েদর ই রাজার িত যা কেরিছেল, যােদর তামরা

স ণূ ংস কেরিছেল, তা আমরা েনিছ; ১১আর শানার সে সে

আমােদর দয় গেল গল; তামােদর জ আর কােরা মেন সাহস

থাকল না, কারণ তামােদর ঈ র সদা ভু িযিন উপের েগ ও িনেচ

পিৃথবীেত ঈ র। ১২ তাই এখন, অ েরাধ কির, তামরা আমার কােছ

সদা ভুর নােম শপথ কর, আিম তামােদর উপের দয়া কেরিছ, তার

জ তামরাও আমার বংেশর উপের দয়া করেব এবং একটা িনি ত

িচ আমােক দাও৷ ১৩ অথাৎ তামরা আমার মা, বাবা, ভাই, বান ও
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তােদর সম পিরজনেক বাঁচােব ও মতুৃ থেক আমােদর াণ উ ার

করেব।” ১৪ সই ই জন তাঁেক বলল, “তুিম যিদ আমােদর এই কাজ

কাশ না কর, তেব তামােদর পিরবে আমােদর াণ যাক; য

িদেনর সদা ভু আমােদর এই দশ দেবন, আমরা তামার িত

দয়াময় ও িব হব।” ১৫ পের স জানালা িদেয় দিড়র মাধ েম

তােদরেক নািমেয় িদেলন, কারণ তার বািড় নগেরর দওয়ােলর গােয়

িছল, স দওয়ােলর উপের বাস করত। ১৬আর স তােদরেক বলল,

“যারা তাড়া করার জ িগেয়েছ, তারা যন তামােদর ধরেত না

পাের, এই জ তামরা পবেত যাও, িতন িদন সই জায়গায় লিুকেয়

থাক, তারপর যারা তাড়া করেত িগেয়েছ, তারা িফের এেল তামরা

িনেজেদর পেথ চেল যও।” ১৭ সই লােকরা তাঁেক বলল, “তুিম

আমােদর য িদব কেরছ, স িবষেয় আমরা িনেদাষ হব। ১৮ দখ,

তুিম য জানালা িদেয় আমােদর নািমেয় িদেল, আমােদর এই দেশ

আসার িদেনর সই জানালায় এই লাল রেঙর দিড়টা বঁেধ রাখেব এবং

তামার মা‐বাবা, ভাইেয়েদর এবং তামার সম বংশেক তামার

বািড়েত এক করেব। ১৯ তখন এই প হেব, য কউ তামার বািড়

থেক বর হেয় রা ায় যােব, তার র পােতর দায়ী স িনেজই হেব

এবং আমরা িনেদাষ হব; িক ু য কউ তামার সে বািড়র মেধ

থাকেব, আর তােক যিদ কউ হত া কের, তেব তার র পােতর দায়ী

আমরা হব। ২০ িক ু তুিম যিদ আমােদর এই কাজ কাশ কের দাও,

তেব তুিম আমােদর য শপথ কিরেয়ছ, তা থেক আমরা মু হব।”

২১ তখন স বলল, “ তামরা যমন বলেল, তমনই হাক।” পের স

তােদরেক িবদায় করেল তারা চেল গল এবং স ঐ লাল রেঙর দিড়

জানালায় বঁেধ রাখল। ২২আর তারা পবেত উপি ত হল, যারা তাড়া

করার জ িগেয়িছল, তােদর িফের আসা পয িতন িদন সখােন

থাকল; তার ফেল যারা তাড়া করার জ িগেয়িছল, তারা সম রা ায়

তােদর খাঁজ কেরও কান স ান পল না। ২৩ পের ঐ ই ব ি

পবত থেক নেম এল ও পার হেয় নেূনর ছেল িযেহাশেূয়র কােছ

গল এবং তােদর িত যা িকছু ঘেটিছল, তার সম ব ৃ া তাঁেক
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বলল। ২৪তারা িযেহাশয়ূেক বলল, “সত ই সদা ভু এই সম দশ

আমােদর হােত সমপণ কেরেছন এবং দেশর সম লাক আমােদর

সামেন গেল িগেয়েছ।”

৩ িযেহাশয়ূ অেনক ভাের ঘমু থেক উেঠ সম ই ােয়ল‐স ানেদর

সে িশটীম থেক যা া কের য েনর কােছ উপি ত হেলন, িক ু

তখন পার না হেয় সই ােনই রাত কাটােলন। ২ িতন িদেনর র পর

আিধকািরকরা িশিবেরর মধ িদেয় গেলন; ৩তাঁরা লাকেদর এই

আ া িদেলন; তামরা যখন তামােদর ঈ র সদা ভুর িনয়ম িস ক

ও লবীয় যাজকেদর তা বহন করেত দখেব, তখন িনেজর িনেজর

ান থেক যা া করেব ও তার পছেন পছেন যােব। ৪ সখােন

তার ও তামােদর মেধ ায় ই হাজার হােতর দূর থাকেব; তার

কােছ যােব না; যন তামরা তামােদর গ ব পথ জানেত পার, কারণ

এর আেগ তামরা এই পথ িদেয় যাও িন। ৫ পের িযেহাশয়ূ লাকেদর

বলেলন, “ তামরা িনেজেদর পিব কর, কারণ কালেক সদা ভু

তামােদর মেধ আ য কাজ করেবন।” ৬ এর পের িযেহাশয়ূ

যাজকেদর বলেলন, “ তামরা িনয়ম িস ক তুেল িনেয় লাকেদর

আেগ আেগ যাও৷” তােত তারা িনয়ম িস ক তুেল িনেয় লাকেদর

আেগ আেগ গল। ৭ তখন সদা ভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “আজ

থেক আিম সম ই ােয়েলর সামেন তামােক মিহমাি ত করব, যন

তারা জানেত পাের য আিম যমন মািশর সে সে িছলাম, তমিন

তামারও সে সে থাকব। ৮ তুিম িনয়ম‐িস কবাহক যাজকেদর

এই আেদশ দাও, য েনর জেলর কােছ উপি ত হেল, তামরা য ন

নদীর সামেন দাঁিড়েয় থাকেব।” ৯তখন িযেহাশয়ূ ই ােয়ল‐স ানেদর

বলেলন, “ তামরা এখােন এস, তামােদর ঈ র সদা ভুর বাক

শান।” ১০এবং িযেহাশয়ূ বলেলন, “জীব ঈ র য তামােদর মেধ

উপি ত এবং কনানীয়, িহ ীয়, িহ ীয়, পিরষীয়, িগগাশীয়, ইেমারীয়

ও িযবষূীয়েদর তামােদর সামেন থেক িন য়ই তািড়েয় দেবন,

তা তামরা এর মাধ েম জানেত পারেব। ১১ দখ, সম পিৃথবীর

ভুর িনয়ম িস ক তামােদর আেগ যদেন যাে । ১২এখন তামরা
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ই ােয়েলর েত ক বংশ থেক একজন কের অথাৎ বার বংশ থেক

বার জনেক, হণ কর। ১৩ পের এইরকম হেব, সম ভূম েলর ভু

সদা ভুর িনয়ম িস ক বহনকারী যাজকেদর পা য েনর জেল ডাবার

সে সে য েনর জল, অথাৎ উপর থেক য জল বেয় আসেছ, তা

ি র হেব এবং এক রািশ হেয় দাঁিড়েয় থাকেব।” ১৪তখন লােকরা

য ন পার হবার জ িনেজেদর তাঁবু থেক যা া করল, আর

যাজকরা িনয়ম িস ক বহন করার জ লাকেদর সামেন গল। ১৫

আর িস ক‐বাহেকরা যখন য েনর সামেন উপি ত হল এবং জেলর

কােছ িস ক বহনকারী যাজকেদর পা জেল ডুেব গল, কৃত পে

ফসল কাটার িদেনর য েনর সম জল তীেরর উপের থােক৷ ১৬তখন

উপর থেক আসা সম জল দাঁড়াল, অেনক দূের স েনর কােছ আদম

নগেরর কােছ এক রািশ হেয় ি র হেয় থাকল এবং অরাবা তলভূিমর

সমেু অথাৎ লবণ সমেু য জল নেম যাি ল, তা স ণূভােব ব

হল; তােত লােকরা িযরীেহার সামেন িদেয়ই পার হল। ১৭আর য

পয না সম লাক য ন পার হল, সই পয সদা ভুর িনয়ম

িস ক বহনকারী যাজকরা য েনর মেধ কেনা জিমেত দাঁিড়েয়

রইল এবং সম ই ােয়ল কেনা জিম িদেয় পার হেয় গল।

৪এই ভােব সম লাক িবনা বাধায় য ন পরেনার পর সদা ভু

িযেহাশয়ূেক বলেলন, ২ “ তামরা েত ক বংেশর মধ থেক একজন

কের িনেয়, ৩ মাট বােরা জনেক হণ কর,আর তােদরেক এইআেদশ

দাও, তামরা য েনর মাঝখােনর ঐ জায়গায়, যখােন যাজকরা

দাঁিড়েয়িছল, সখান থেক বােরািট পাথর িনেয় িনেজেদর সে কের

িনেয় যাও, আজ যখােন রাত কাটােব, সখােন স িল রাখেব”। ৪

তাই িযেহাশয়ূ ই ােয়ল‐স ানেদর েত ক বংশ থেক একজন কের

য বােরা জনেক িনবাচন কেরিছেলন, তােদরেক ডাকেলন; ৫আর

িযেহাশয়ূ তােদরেক বলেলন, “ তামরা তামােদর ঈ র সদা ভুর

িস েকর সামেন য েনর মাঝখােন িগেয় ই ােয়ল‐স ানেদর বংেশর

সংখ া সাের েত ক জন একিট কের পাথর কাঁেধ তুেল নাও; ৬

যন সটা িচ েপ তামােদর মেধ থাকেত পাের; ভিবষ েত যখন



িযেহাশেূয়র বই 446

তামােদর স ানরা িজ াসা করেব, এই পাথর িলর অথ িক? ৭

তামরা তােদরেক বলেব, সদা ভুর িনয়ম‐িস েকর সামেন য েনর

জল িবি হেয়িছল, িস ক যখন য ন পার হয়, সই িদেনর

য েনর জল িবি হেয়িছল; তাই এই পাথর িল িচরকাল ই ােয়ল‐

স ানেদর িৃতিচ িহসােব থাকেব৷” ৮ আর ই ােয়ল‐স ানরা

িযেহাশেূয়র আ া সাের কাজ করল, সদা ভু িযেহাশয়ূেক যমন

বেলিছেলন, তমিন ই ােয়ল‐স ানেদর বংেশর সংখ া সাের য েনর

মধ থেক বারিট পাথর তুেল িনল এবং িনেজেদর সে পাের রাত

কাটােনার জায়গায় িনেয় িগেয় সখােন রাখল। ৯আর যখােন িনয়ম‐

িস কবহণকারী যাজকরা দাঁিড়েয়িছল, সখােন য েনর মাঝখােন

িযেহাশয়ূ বারিট পাথর াপন করেলন; স সকল আজও সখােন

আেছ। ১০ িযেহাশেূয়র িত মািশর আেদশা যায়ী য সম কথা

লাকেদরেক বলবার আ া সদা ভু িযেহাশয়ূেক িদেয়িছেলন, তা শষ

না হওয়া পয িস ক‐বাহক যাজকরা য েনর মাঝখােন দাঁিড়েয়

থাকল এবং লােকরা তাড়াতািড় পার হেয় গল। ১১ এই ভােব

সম লাক িবনা বাধায় পরেনার পর সদা ভুর িস ক ও যাজকরা

লাকেদর সামেন পার হল। ১২আর েবণ‐স ানরা, গাদ‐স ানরা ও

মনঃিশর অেধক লাক তােদর িত মািশর কথা সাের ত হেয়

ই ােয়ল‐স ানেদর সামেন পার হল; ১৩ যু করেত ত ায় চি শ

হাজার লাক, যু করার জ সদা ভুর সামেন পার হেয় িযরীেহার

তলভূিমেত গল। ১৪ সই িদেনর সদা ভু সম ই ােয়েলর সামেন

িযেহাশয়ূেক মিহমাি ত করেলন; তােত লােকরা যমন মািশেক ভয়

করত, তমিন িযেহাশেূয়র জীবনকােল তাঁেকও ভয় করেত লাগল। ১৫

সদা ভু িযেহাশয়ূেক বেলিছেলন, ১৬ “তুিম সা ‐িস কবহণকারী

যাজকেদর য ন থেক উেঠ আসেত আ া দাও৷” ১৭তাই িযেহাশয়ূ

যাজকেদর এইআ া করেলন, “ তামরা য ন থেক উেঠআেসা”। ১৮

পের য েনর মেধ থেক সদা ভুর িনয়ম‐িস কবহণকারী যাজকেদর

উেঠ আসবার িদেনর যখন যাজকেদর পা কেনা জিম শ করল,

তখনই য েনর জল িনেজর জায়গায় িফের এেস আেগর মেতা সম
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তীেরর উপের উেঠ গল। ১৯ এই ভােব লােকরা থম মােসর দশম

িদেনর য ন থেক উেঠ এেস িযরীেহার পূ ‐সীমানায় িগ গেল িশিবর

াপন করেলন। ২০আর তারা য বারিট পাথর য ন থেক এেনিছল,

স সকল িযেহাশয়ূ িগ গেল াপন করেলন। ২১আর িতিন ই ােয়ল‐

স ানেদরেক বলেলন, “ভিবষ তকােল যখন তামােদর স ানরা

িনেজেদর িপতােদরেক িজ াসা করেব, এই পাথর িলর অথ িক? ২২

তখন তামরা িনেজেদর স ানেদর উ র দেব, বলেব, ই ােয়ল

কেনা জিম িদেয় এই য ন পার হেয়িছল। ২৩ কারণ তামােদর

ঈ র সদা ভু সূফসাগেরর িত যমন কেরিছেলন, আমােদর পার না

হওয়া পয যমন তা কেনা কেরিছেলন, তমিন তামােদর পার না

হওয়া পয তামােদর ঈ র সদা ভুর তামােদর সামেন য েনর

জল কেনা করেলন; ২৪ যন পিৃথবীর সম জািত জানেত পাের

য, সদা ভুর হাত বলবান এবং তারা যন সবিদন তামােদর ঈ র

সদা ভুেক ভয় কের।”

৫আর যখন য েনর পি ম িদেকর ইেমারীয়েদর সম রাজা ও

মহাসমেু র কাছাকািছ কনানীয়েদর সম রাজা নেত পেলন য,

আমরা যত ণ পার না হলাম, তত ণ সদা ভু ই ােয়ল‐স ানেদর

সামেন য েনর জল কেনা করেলন, তখন তাঁেদর দয় নরম হল

ও ই ােয়ল‐স ানেদর িত তাঁেদর আর সাহস রইল না। ২ সই

িদেনর সদা ভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “তুিম চকমিক পাথেরর কত িল

ছুির তরী কের ি তীয় বার ই ােয়ল‐স ানেদর কেছদ করাও৷” ৩

তােত িযেহাশয়ূ চকমিক পাথেরর ছুির তরী কের প বেতর সামেন

ই ােয়ল‐স ানেদর েছদ করেলন। ৪ িযেহাশয়ূ য েছদ

করেলন, তার কারণ এই; িমশর থেক য সম পু ষ যা া বিরেয়

এেসিছল, তারা িমশর থেক আসার িদেনর পেথর মেধ ম াে

মারা িগেয়িছল। ৫ যারা বিরেয় এেসিছল, তারা সবাই িছ ক িছল

িঠকই, িক ু িমশর থেক বিরেয় আসার পর য সকল লাক া ের

পেথর মেধ জে িছল, তােদর েছদ হয়িন। ৬ তার ফেল য সম

যা ারা িমশর থেক বিরেয় এেসিছল, তারা সদা ভুর কথা মেন
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চলত না, তাই তােদর িবনাশ না হওয়া পয ই ােয়ল‐স ানরা চি শ

বছর া ের ঘেুরিছল; কারণ য দশ িদেয় ধ ও মধু বািহত হয়

তােদর সই দশ দবার কথা সদা ভু তােদর পবূপু ষেদর কােছ

শপথ কেরিছেলন, সদা ভু তােদরেক সই দশ দখেত দেবন না,

এমন শপথ তােদর কােছ কেরিছেলন। ৭ তােদর জায়গায় তােদর

য স ানেদর িতিন উৎপ করেলন, িযেহাশয়ূ তােদরই েছদ

করেলন; কারণ তারা অি ক িছল; কারণ পেথর মেধ তােদর

কেছদ করা যায়িন। ৮ সই সম লােকর কেছদ শষ হওয়ার

পর যতিদন তারা না হল, ততিদন িশিবেরর মেধ িনেজর জায়গায়

থাকল। ৯ পের সদা ভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “আজ আিম তামােদর

থেক িমশেরর বদনাম দূর করলাম”। আর আজ পয সই জায়গার

নাম িগ গল [গড়ান] িহসােব পিরিচত হেলা। ১০ ই ােয়ল‐স ানরা

িগ গেল িশিবর াপন করল; আর সই মােসর চৗ িদেনর র িদন

স ােবলা িযরীেহার তলভূিমেত িন ারপ পালন করল। ১১ সই

িন ারপে র পেরর িদন তারা দেশ উৎপ শস ভাজন করেত

লাগল, সিদেনর তাড়ীশূ িট ও ভাজা শস ভাজন করল। ১২আর

পেরর িদন তােদর দেশাৎপ শস ভাজেনর পের মা া পড়া ব

হল; তখন থেক ই ােয়ল‐স ানরা আর মা া পল না, িক ু সই

বছের তারা কনান দেশর ফল ভাজন করল। ১৩ িযরীেহার কােছ

বসবােসর িদন িযেহাশয়ূ চাখ তুেল চাইেলন, আর দখেলন, এক

পু ষ তাঁর সামেন দাঁিড়েয় আেছন, তাঁর হােত একিট খালা তেলায়ার;

িযেহাশয়ূ তাঁর কােছ িগেয় িজ াসা করেলন, আপিন আমােদর পে ,

না িক আমােদর শ েদর পে ? ১৪ িতিন বলেলন “না; িক ু আিম

সদা ভুর সে র ধান, এখনই উপি ত হলাম৷” তখন িযেহাশয়ূ

ভূিমেত উপড়ু হেয় ণাম করেলন ও তাঁেক বলেলন, “ হ আমার ভু,

আপনার এ দাসেক িক আেদশ দন?” ১৫ সদা ভুর স দেলর

ধান িযেহাশয়ূেক বলেলন, “ তামার পা থেক জেুতা খেুল ফল,

কারণ যখােন তুিম দাঁিড়েয় আছ, ঐ জায়গা পিব ।”



িযেহাশেূয়র বই 449

৬তখন িযেহাশয়ূ সই রকম করেলন। সই িদেনর ই ােয়ল‐

স ানেদর জ িযরীেহা নগর স ণূ েপ ব িছল, কউ িভতের

আসত না, কউ বাইের যত না। ২আর সদা ভু িযেহাশয়ূেক বলেলন,

“ দখ, আিম িযরীেহােক, এর রাজােক ও সম বলবান বীরেদর

তামার হােত সমপণ করলাম। ৩ তামরা সম যা ারা এই নগেরর

চািরিদেক এক বার কের ঘরুেব; এই ভােব ছয় িদন ঘরুেব। ৪আর

সাতজন যাজক িস েকর আেগ আেগ মহাশ কারী সাতিট তূরী বহন

করেব; পের সাতিদেনর র িদন তামরা সাত বার নগর দি ণ করেব

ও যাজকরা তূরী বাজােব। ৫আর তারা খবু জাের মহাশ কারী িশ া

বাজােল যখন তামরা সই তূরী িন নেব, তখন সম লাক খবু

জাের িচৎকার কের উঠেব; তােত নগেরর দওয়াল সই জায়গােতই

পেড় যােব এবং লােকরা েত েক সামেনর িদেক উেঠ যােব।” ৬

পের নেূনর পু িযেহাশয়ূ যাজকেদর ডেক বলেলন, “ তামরা িনয়ম

িস ক তাল এবং সাতজন যাজক সদা ভুর িস েকর আেগ আেগ

মহাশ কারী সাত তূরী বহন ক ক।” ৭আর িতিন লাকেদর বলেলন,

“ তামরা এিগেয় িগেয় নগরেক িঘের ফল এবং স স সদা ভুর

িস েকর আেগ যাক।” ৮তখন লাকেদর কােছ িযেহাশেূয়র কথা

শষ হেল সই সাতজন যাজক সদা ভুর আেগ আেগ মহাশ কারী

সাত তূরী বহন কের তূরী বাজােত বাজােত যেত লাগল ও সদা ভুর

িনয়ম িস ক তােদর পছেন পছেন চলল। ৯আর স স

তূরীবাদক যাজকেদর আেগ আেগ যেত লাগল এবং িপছেনর স রা

িস েকর িপছেন িপছেন যেত লাগল, [যাজকরা] তূরী িন করেত

করেত চলল। ১০আর িযেহাশয়ূ লাকেদর বলেলন, “ তামরা িচৎকার

কেরা না, তামােদর রব যন শানা না যায়, তামােদর মখু থেক

কান কথা বার না হাক; পের আিম য িদন তামােদর িচৎকার

করেত বলব সই িদন তামরা িচৎকার করেব।” ১১এই ভােব িতিন

নগেরর চািরিদেক এক বার সদা ভুর িস ক দি ণ করােলন; আর

তারা িশিবের এেস িশিবের রাত কাটােলন। ১২আর িযেহাশয়ূ অেনক

সকােল উঠেলন এবং যাজেকরা সদা ভুর িস ক তুেল িনল। ১৩আর
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সই সাতজন যাজক সদা ভুর িস েকর আেগ আেগ মহাশ কারী

সাত তূরী বহন কের অনবরত যেত লাগল ও তূরী বাজােত লাগল

এবং স স তােদর আেগ আেগ চলল এবং িপছন িদেকর

স রা সদা ভুর িস েকর পছেন পছেন যেত লাগল, [যাজকরা]

তূরী িন করেত করেত চলল। ১৪আর তারা ি তীয় িদেনর এক বার

নগর দি ণ কের িশিবের িফের এল; তারা ছয়িদন এইরকম করল।

১৫ পের সাতিদেনর র িদন তারা সকােল সূয উদেয়র িদেনর উেঠ

সাত বার সইভােব নগর দি ণ করল, ধু সই িদেনর সাতবার

নগর দি ণ করল। ১৬ পের যাজেকরা সাতবার তূরী বাজােল

িযেহাশয়ূ লাকেদর বলেলন, “ তামরা িচৎকার কর, কারণ সদা ভু

তামােদর এই নগর িদেয়েছন। ১৭আর নগর ও সখােনর সম

ব সদা ভুর উে শ বিজত হেব; ধু রাহব বশ া ও তার সে

যারা বািড়েত আেছ, সই সম লাক বাঁচেব, কারণ স আমােদর

পাঠােনা দূতেদরেক লিুকেয় রেখিছল। ১৮আর তামরা সই বিজত

ব থেক িনেজেদরেক সাবধােন র া কেরা, নাহেল বিজত করার

পর বিজত েব র িকছু িনেল তামরা ই ােয়েলর িশিবর বিজত কের

ব া ল করেব। ১৯ িক ু সম পা, সানা এবং িপতেলর ও লাহার

সম পা সদা ভুর উে েশ পিব ; স সম সদা ভুর ভা ডাের

যােব।” ২০ পের লােকরা িচৎকার করল ও [যাজেকরা] তূরী বাজাল;

আর লােকরা তূরী িন েন খবু জাের িচৎকার কের উঠল, তােত

দওয়াল সই জায়গায় পেড় গল; পের লােকরা েত েক সামেনর

রা ায় উেঠ নগের িগেয় নগর অিধকার করল। ২১আর তারা তেরায়াল

িদেয় নগেরর মিহলা, পু ষ, িশ , ব ৃ এবং গ , ভড়া ও গাধা সবই

স ণূ েপ ংস করল। ২২ িক ু য ই ব ি দশ পযেব ণ

কেরিছল, িযেহাশয়ূ তােদরেক বলেলন, “ তামরা সই বশ ার বািড়েত

যাও এবং তার কােছ য শপথ কেরছ, সই অ সাের সই মিহলােক

ও তার সম লাকেক বর কের আন।” ২৩ তােত সই ইজন

যবুক চর েবশ কের রাহবেক এবং তার মা‐বাবা ও ভাইেদর ও

তার সম লাকেক বর কের িনেয় এল; তার সম গা ীেকও বর
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কের িনেয় এল; তারা ই ােয়েলর িশিবেরর বাইের তােদরেক রাখল।

২৪আর লােকরা নগর ও সই জায়গার সম ব আ েন পিুড়েয়

িদল, ধু পা, সানা এবং িপতেলর ও লাহার সম পা সদা ভুর

বািড়র ভা ডাের রাখল। ২৫ িক ু িযেহাশয়ূ রাহব বশ ােক, তার

বাবার বংশ ও তার পিরবােরর সবাইেক জীিবত রাখেলন; স আজও

ই ােয়েলর মেধ বসবাস করেছ; কারণ িযরীেহা পযেব ণ করার জ

িযেহাশেূয়র পাঠােনা সই ইজন দূতেক স লিুকেয় রেখিছল। ২৬

সই িদেনর িযেহাশয়ূ শপথ কের লাকেদরেক বলেলন, “ য কউ

উেঠ এই িযরীেহা নগর াপন করেব, স সদা ভুর কােছ শাপ

হাক; নগেরর িভি মলূ াপেনর শাি প স তার বড় ছেলেক ও

নগেরর সম দরজা াপেনর শাি প তার ছাট ছেলেক দেব।”

২৭এই ভােব সদা ভু িযেহাশেূয়র সে সে িছেলন, আর তাঁর যশ

সম দেশ ছিড়েয় পড়ল।

৭ িক ু ই ােয়ল‐স ােনরা বািতল ব র িবষেয় আেদশ অমা করল;

তার ফেল িযহূদাবংশীয় সরেহর স ান সি র স ান কি র পু আখন

বািতল িজিনেসর িকছু অংশ চুির করল; তােত ই ােয়ল‐স ানেদর

িত সদা ভুর াধ খবু বেড় গল। ২আর িযেহাশয়ূ িযরীেহা থেক

বেথেলর পবূিদেক অবি ত বৎ‐আবেনর পােশ অেয় লাক পাঠােলন,

তােদরেক বলেলন, “ তামরা উেঠ িগেয় দশ পযেব ণ কর।” তােত

তারা িগেয় অয় পযেব ণ করল। ৩পের তারা িযেহাশেূয়র কােছ িফের

এেস বলল, “ স জায়গায় সব লাক না িগেয়, ই িক া িতন হাজার

লাক উেঠ িগেয় অয় পরাজয় ক ক; সই জায়গায় সব লােকর

ক করার দরকার নই, কারণ সখানকার লাক অ ।” ৪অতএব

লাকেদর মধ থেক ায় িতন হাজার জন সই জায়গায় গল,

িক ু তারা অেয়র লাকেদর সামেন থেক পালাল। ৫আর অেয়র

লােকরা তােদর মেধ ায় ছি শ জনেক আঘাত করল; নগেরর

দরজা থেক শবারীম পয তােদরেক তাড়না কের িনেচ নামার পেথ

আঘাত করল, তােত লাকেদর দয় গেল িগেয় জেলর মত হল। ৬

তখন িযেহাশয়ূ ও ই ােয়েলর াচীনবগ িনেজর িনেজর ব িচের
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সদা ভুর িস েকর সামেন মখু িনচু কের স া পয ভূিমেত পের

থাকেলন এবং িনেজর িনেজর মাথায় ধেূলা ছড়ােলন। ৭আর িযেহাশয়ূ

বলেলন, “হায় হায়, হ ভু সদা ভু, িবনােশর জ ইেমারীয়েদর

হােত আমােদর সমপণ করবার জ তুিম কন এই লাকেদরেক

য ন পার কের আনেল? হায় হায়, আমরা কন স ু হেয় য েনর

ওপােড় থািকিন। ৮ হ ভু, ই ােয়ল িনেজর শ েদর সামেন থেক

চেল গেল আিম িক বলব? ৯ কনানীেয়রা এবং দশবাসী সম লাক

এই কথা নেব, আর আমােদর িঘের ধের পিৃথবী থেক আমােদর

নাম উে দ করেব, তাহেল তুিম আপন মহানােমর জ িক করেব?”

১০ তখন সদা ভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “তুিম ওঠ, কন তুিম মখু

িনচু কের পের আছ? ১১ ই ােয়ল পাপ কেরেছ, এমন িক, তারা

আমার আেদশ দওয়া িনয়ম অমা কেরেছ; এমন িক, তারা সই

বািতল িজিনেসর িকছু িনেয়েছ; আবার চুির কেরেছ, আবার তারণা

কেরেছ, আবার িনেজেদর িজিনসপে র মেধ তা রেখেছ। ১২এই

জ ই ােয়ল‐স ানরা িনেজেদর শ েদর সামেন দাঁড়ােত পাের

না, শ েদর সামেন থেক চেল যায়, কারণ তারা বািতল হেয়েছ;

তামােদর মধ থেক সই বািতল িজিনসেক দূর না করেল আিম

আর তামােদর সে থাকব না। ১৩ ওঠ, লােকেদর পিব কর, বল,

তামরা কালেকর জ পিব হও, কারণ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু

এই কথা বেলন, ‘ হ ই ােয়ল, তামার মেধ থেক বািতল িজিনস

দূর না করেল তুিম িনেজর শ েদর সামেন দাঁড়ােত পারেব না। ১৪

অতএব সকােল িনেজেদর বংশ অ সাের তামােদর কােছ িনেয় আসা

হেব; তােত সদা ভুর মাধ েম য বংশেক মেনানীত করা হেব, সই

বংেশর এক এক গা ী কােছ আসেব ও সদা ভুর মাধ েম য বংশেক

মেনানীত করা হেব, তার এক এক ল কােছ আসেব ও সদা ভুর

মাধ েম য লেক মেনানীত করা হেব, তার এক এক পু ষ কােছ

আসেব। ১৫আর য ব ি বািতল িজিনস রেখেছ বেল ধরা পড়েব,

তােক ও তার স কীয় সকলেকই আ েন পিুড়েয় িদেত হেব, কারণ

স সদা ভুর িনয়ম অমা কেরেছ ও ই ােয়েলর মেধ মখূতার কাজ
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কেরেছ’।” ১৬ পের িযেহাশয়ূ খবু ভাের উেঠ ই ােয়লেক িনেজর

িনেজর বংশ অ সাের কােছ আনেলন; তােত িযহূদা‐বংশ ধরা পড়ল;

১৭ পের িতিন িযহূদার গা ীর সবাইেক কােছ আনেল সরহীয় গা ী

ধরা পড়ল; পের িতিন সরহীয় গা ীেক পু ষ অ সাের িনেয় এেল

সি ধরা পড়ল। ১৮ পের িতিন তার লেক পু ষা সাের আনেল

িযহূদা‐বংশীয় সরেহর স ান সি র স ান কি র পু আখন ধরা

পড়ল। ১৯ তখন িযেহাশয়ূ আখনেক বলেলন, “ হ আমার বৎস,

অ েরাধ কির, তুিম ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর মিহমা ীকার কর,

তাঁর ব ( িত) কর; এবং তুিম িক কেরছ, আমােক বল; আমার কােছ

গাপন কেরা না।” ২০আখন উ র কের িযেহাশয়ূেক বলল, “সত

আিম ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর িব ে পাপ কেরিছ, আিম এই এই

কাজ কেরিছ; ২১আিম লটু করা েব র মেধ ভােলা একিট বািবলীয়

শাল, েশা শকল পা ও প াশ শকল পিরমােপর সানা দেখ

লােভ পেড় চুির কেরিছ; আর দখনু, স সকল আমার তাঁবরু মেধ

মািটেত লকুান আেছ, আর নীেচ পা আেছ।” ২২ তখন িযেহাশয়ূ দূত

পাঠােল তারা তার তাঁবেুত দৗেড় গল, আর দখ, তার তাঁবরু মেধ

তা লকুান আেছ, আর নীেচ পা িছল। ২৩আর তারা তাঁবরু মধ

থেক স সম িকছু িনেয় িযেহাশেূয়র ও সম ই ােয়ল স ানেদর

কােছ আনল এবং সদা ভুর সামেন তা রাখল। ২৪ পের িযেহাশয়ূ ও

সম ই ােয়ল সরেহর স ান আখনেক ও সই পা, শাল, সানা ও

তার ছেল ও মেয়েদর এবং তার গ , গাধা, ভড়া ও তাঁবু এবং তার

যা িকছু িছল, সম ই িনেলন; আর আেখার উপত কায় আনেলন।

২৫ পের িযেহাশয়ূ বলেলন, “তুিম আমােদর কন ব া ল করেল?

আজ সদা ভু তামােক ব া ল করেবন।” পের সম ই ােয়ল তােক

পাথর িদেয় আঘাত করল; তারা তােদরেক আ েন পাড়াল ও পাথর

িদেয় আঘাত করল। ২৬ পের তারা তার উপের পাথর জমা করল, তা

আজ পয আেছ। এই ভােব সদা ভু িনেজর চ াধ থেক শা

হেলন। অতএব সই ান আজ পয আেখার [ব া লতা] উপত কা

নােম পিরিচত।
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৮পের সদা ভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “তুিম ভয় পেয়া না, িনরাশ

হেয়া না; সম স েক সে কের নাও, ওঠ, অেয় যাও; দখ, আিম

অেয়র রাজােক ও তার জােদর এবং তার নগর ও তার দশ তামার

হােত সমপণ কেরিছ। ২ তুিম িযরীেহার ও সখােনর রাজার িত

যমন কেরিছেল, অেয়র ও সখােনর রাজার িতও তমনই করেব,

িক ু তার লটু ব ও প তামরা তামােদর জ নেব। তুিম নগেরর

িব ে িপছেনর িদেক তামার এক দল স গাপেন রাখ।” ৩

তখন িযেহাশয়ূ ও সম যা া উেঠ অেয়র িব ে যা া করেলন;

িযেহাশয়ূ ি শ হাজার বলবান বীর মেনানীত করেলন এবং তােদরেক

রােত পািঠেয় িদেলন। ৪ িতিন এই আেদশ িদেলন, “ দখ, তামরা

নগেরর িপছেন নগেরর িব ে লিুকেয় থাকেব; নগর থেক বশী

দূের যােব না, িক ু সবাই ত থাকেব। ৫ পের আিম ও আমার

সম স ীরা নগেরর কােছ উপি ত হব; আর তারা যখন আেগর মত

আমােদর িব ে বর হেয় আসেব, তখন আমরা তােদর সামেন

থেক পািলেয় যাব। ৬আর তারা বর হেয় আমােদর িপছন িপছন

আসেব, শেষ আমরা তােদরেক নগর থেক দূের আকষণ করব;

কারণ তারা বলেব, এরা আেগর মত আমােদর সামেন িদেয় পািলেয়

যাে ; এই ভােব আমরা তােদর সামেন থেক পািলেয় যাব; ৭

আর তামরা সই গাপন জায়গা থেক উেঠ নগর অিধকার করেব;

কারণ তামােদর ঈ র সদা ভু তা তামােদর হােত সমপণ করেবন।

৮ নগর আ মণ করার সে সে তামরা নগের আ ন লািগেয়

দেব; তামরা সদা ভুর বাক অ সাের কাজ করেব; দখ, আিম

তামােদরেক আেদশ করলাম।” ৯এই ভােব িযেহাশয়ূ তােদরেক

পাঠােলন; আর তারা িগেয় অেয়র পি েম বেথেলর ও অেয়র মােঝ

লিুকেয় থাকল; িক ু িযেহাশয়ূ লাকেদর মেধ সই রাত কাটােলন।

১০ পের িযেহাশয়ূ খবু ভাের উেঠ লাক সং হ করেলন, আর িতিন

ও ই ােয়েলর াচীেনরা লাকেদর আেগ আেগ অেয় গেলন। ১১

আর তার স ী, সম যা ারা গল এবং কােছ িগেয় নগেরর সামেন

উপি ত হল, আর অেয়র উ রিদেক িশিবর াপন করল; তাঁর ও
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অেয়র মেধ এক উপত কা িছল। ১২আর িতিন ায় পাঁচ হাজার

লাক িনেয় নগেরর পি ম িদেক বেথেলর ও অেয়র মেধ লিুকেয়

রাখেলন। ১৩এই ভােব লােকরা নগেরর উ র িদেকর দলেক

াপন করল এবং িযেহাশয়ূ ঐ রােত উপত কার মেধ গেলন। ১৪

পের যখন অেয়র রাজা তা দখেলন, তখন নগেরর লােকরা, রাজা ও

তাঁর সকল লাক, তাড়াতািড় খবু ভাের উেঠ ই ােয়েলর সে যু

করেত বর হেয় িনধািরত ােন অরাবা উপত কার সামেন গেলন;

িক ু তাঁর িব ে এক দল স নগেরর িপছেন লিুকেয় আেছ, তা

িতিন জানেতন না। ১৫ িযেহাশয়ূ ও সম ই ােয়ল তােদর সামেন

িনেজেদরেক পরািজতেদর মত দিখেয় ম াে র রা া িদেয় পািলেয়

গল। ১৬তােত নগের অবি ত সব লাকেক ডাকা হল, যন তারা

তােদর পছেন দৗিড়েয় যায়। আর তারা িযেহাশেূয়র িপছন িপছন

যেত যেত নগর থেক দূের আকিষত হল; ১৭ বর হেয় ই ােয়েলর

িপছেন গল না, এমন এক জনও অেয় বা বেথেল অবিশ থাকল না;

সবাই নগেরর দরজা খালা রেখ ই ােয়েলর িপছন িপছন দৗড়াল।

১৮তখন সদা ভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “তুিম তামার হােতর বশা

অেয়র িদেক িব ার কর; কারণ আিম সই নগর তামার হােত দব।”

তখন িযেহাশয়ূ তার হােতর বশা নগেরর িদেক িব ার করল। ১৯ িতিন

হাত বাড়ােনার সে সে গাপেন অবি ত স দল অমিন তােদর

জায়গা থেক উেঠ ত গল ও নগের েবশ কের তা অিধকার

করল এবং তাড়াতািড় নগের আ ন লািগেয় িদল। ২০ পের অেয়র

লােকরা িপছন িফের দখল, আর দখ, নগেরর ধাঁয়া আকােশ

উঠেছ, িক ু তারা এিদেক িক ওিদেক কান িদেকই পালােনার উপায়

পল না; আর ম াে য লােকরা পািলেয় যাি ল তারা সই

লাকেদর িদেক িফের আ মণ করেত লাগল যারা তােদরেক তাড়া

করিছল। ২১ যখন গাপেন অবি ত স দল নগর অিধকার কেরেছ

ও নগেরর ধাঁয়া উঠেছ, তা দেখ িযেহাশয়ূ ও সম ই ােয়ল িফের

অেয়র লাকেদরেক হত া করেত লাগেলন; ২২ আর অ দলও

নগর থেক তােদর িব ে আসিছল; তরাং তারা ই ােয়েলর মেধ
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পড়ল, কেয়কজন এপােশ কেয়কজন ওপােশ; আর তারা তােদরেক

এমন আঘাত করল য, তােদর কউই অবিশ বা র া পল না।

২৩আর তারা অেয়র রাজােক জীিবত ধের িযেহাশেূয়র কােছ িনেয়

গল। ২৪ এই ভােব ই ােয়ল তােদর সবাইেক মােঠ, অথাৎ য

ম াে অেয় বসবাসকারী য লােকরা তােদর তাড়া কেরিছল,

সখােন তােদরেক স ণূ েপ হত া করল; তােদর সবাই তেরায়ােলর

আঘােত মারা গল, পের সম ই ােয়ল িফের অেয় িগেয় তেরায়াল

িদেয় সখানকার লাকেদরেকও হত া করল। ২৫ সই িদেনর অেয়

বসবাসকারী সম লাক অথাৎ মিহলা পু ষ সবাইেক িমিলেয় মাট

বার হাজার লাক মারা গল। ২৬ কারণ অেয় বসবাসকারী সবাই

যত ণ না স ণূভােব ংস হল, তত ণ িযেহাশয়ূ তাঁর বাড়ােনা

বশা ধরা হাত নামােত পারেলন না। ২৭ িযেহাশেূয়র িত সদা ভুর

দওয়া কথা অ যায়ী ই ােয়ল ধু ঐ নগেরর প ও সম লটু ব

িনেজেদর জ হণ করল। ২৮আর িযেহাশয়ূ অয় নগর পিুড়েয়

িদেয় িচর ায়ী িঢিব এবং ংেসর ান করেলন, তা আজও সই

রকম আেছ। ২৯আর িতিন অেয়র রাজােক স া পয গােছ টাি েয়

রাখেলন, পের সূযাে র িদেনর লােকরা িযেহাশেূয়র আেদেশ তাঁর

মতৃ দহ গাছ থেক নািমেয় নগেরর দরজার‐ েবেশর ােন ফেল

তার উপের পাথেরর এক বড় িঢিব করল; তা আজও আেছ। ৩০

তখন িযেহাশয়ূ এবল পবেত ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর উে শ

এক য েবিদ তরী করেলন। ৩১ সদা ভুর দাস মািশ ই ােয়ল‐

স ানেদরেক যমনআেদশ কেরিছেলন, তমিন তারা মািশর ব ব ার

বইেত লখা আেদশ অ সাের গাটা পাথের, যার উপের কউ লাহা

উঠায় িন, এমন পাথের ঐ য েবিদ তরী করল এবং তার উপের

সদা ভুর উে শ হাম করল ও ম লােথ বিল উৎসগ করল। ৩২আর

সখােন পাথর িলর উপের ই ােয়ল‐স ানেদর সামেন িতিন মািশর

লখা ব ব ার এক অ প িলিপ িলখেলন। ৩৩আর ই ােয়েলর

লাকেদর সবার থেম আশীবাদ করার জ , সদা ভুর দাস মািশ

যমন আেদশ কেরিছেলন, তমন সম ই ােয়ল, তােদর াচীেনরা,
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কমচারীরা ও িবচারকতারা, জাতীয় িক বাসী সম লাক িস েকর

এিদেক ওিদেক সদা ভুর িনয়ম‐িস ক‐বহনকারী লবীয় যাজকেদর

সামেন দাঁড়াল; তােদর অেধক গরীষীম পবেতর সামেন, অেধক এবল

পবেতর সামেন থাকল। ৩৪ পের ব ব ার বইেত যা যা লখা আেছ,

সই অ যায়ী িতিন ব ব ার সম কথা, আশীবােদর ও অিভশােপর

কথা, পাঠ করেলন। ৩৫ মািশ যা যা আেদশ কেরিছেলন, িযেহাশয়ূ

ই ােয়েলর সম সমােজর এবং মিহলােদর, ছাট ছেল‐ মেয়েদর

ও তােদর মধ বাসীেদর সামেন সই সম পাঠ করেলন, একিট

বােক রও িট করেলন না।

৯আর য েনর (নদীর) অ পােরর সম রাজা, পাহািড় অ েল ও

উপত কায় বসবাসকারী এবং িলবােনােনর সামেন মহাসমেু র তীের

বসবাসকারী সম িহ ীয়, ইেমারীয়, কনানীয়, পিরষীয়, িহ ীয় ও

িযবষূীেয়র রাজারা এই কথা নেত পেয়, ২ একসে িযেহাশেূয়র ও

ই ােয়েলর সে যু করার জ এক হেলন। ৩ িক ু িযরীেহার

িত ও অেয়র িত িযেহাশয়ূ যা কেরিছেলন, তা যখন িগিবেয়ােন

বসবাসকারীরা নল, ৪ তখন তারাও বিু র সে কাজ করল; তারা

িগেয় রাজদূেতর বশ ধারণ কের িনেজেদর গাধার উপের পরুেনা ব া

এবং আ ুেরর রেসর পরুেনা, জীণ ও তািল দওয়া থিল চাপাল। ৫

আর পােয় পরুেনা ও তািল দওয়া জেুতা ও গােয় পরুেনা পাশাক

িদল এবং সম কেনা ও ছাতাপড়া িট সে িনল। ৬ পের তারা

িগ গেল অবি ত িশিবের িযেহাশেূয়র কােছ িগেয় তােক ও ই ােয়েলর

লাকেদরেক বলল, “আমরা দূরেদশ থেক এেসিছ; অতএব এখন

আপনারা আমােদর সে িনয়ম াপন ক ন।” ৭ তখন ই ােয়েলর

লােকরা সই িহ ীয়েদর বলল, “িক জািন, তামরা আমােদরই মেধ

বাস করছ; তা হেল আমরা তামােদর সে িকভােব িনয়ম াপন

করেত পাির?” ৮ িযেহাশয়ূেক বলল, “আমরা আপনার দাস।” তখন

িযেহাশয়ূ িজ াসা করেলন, তামরা কারা? কাথা থেক এেসছ? ৯

তারা বলল, “আপনার দাস আমরা আপনার ঈ র সদা ভুর নাম েন

অেনক দূেরর দশ থেক এেসিছ, কারণ তার কীি এবং িতিন িমশর
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দেশ য কাজ কেরেছন, ১০আর য েনর ওপােরর ই ইেমারীয়

রাজার িত, িহ েবােনর রাজা সীেহােনর ও বাশেনর রাজা অ ােরাৎ‐

িনবাসী ওেগর িত য কাজ কেরেছন, সম ই আমরা েনিছ।” ১১

আরআমােদর াচীেনরা ও দেশ বসবাসকারী সম লাক আমােদর

বলল, “ তামরা যাওয়ার জ হােত েয়াজনীয় ব িনেয় তােদর

সে সা াৎ করেত যাও এবং তােদরেক বল, আমরা আপনােদর

দাস, অতএব এখন আপনারা আমােদর সে িনয়ম াপন ক ন।”

১২ আপনােদর কােছ আসার জ য িদন যা া কির, সই িদন

আমরা বািড় থেক য গরম িট খাবার জ এেনিছলাম, এই দখনু,

আমােদর সই িট এখন কেনা ও ছাতাপড়া। ১৩আর য সব থিল

আ ুেরর রেস পণূ কেরিছলাম, স িলও নতূন িছল, এই দখনু, স

সব িছঁেড় িগেয়েছ। আর আমােদর এই সব পাশাক ও জেুতা পরুেনা

হেয় গেছ, কারণ রা ার দূর অেনক। ১৪ তােত লােকরা তােদর

খাদ ব হণ করল, িক ু সদা ভুর ই া িক তা িজ াসা করল না।

১৫আর িযেহাশয়ূ তােদর সে সি কের যােত তারা বাঁেচ, এমন

িনয়ম করেলন এবং ম লীর অধ গণ তােদর কােছ শপথ করেলন।

১৬এই ভােব তােদর সে িনয়ম াপন করার পের িতন িদন পের

তারা নেত পল, তারা আমােদর কােছর এবং আমােদর মেধ বাস

করেছ। ১৭ পের ই ােয়ল‐স ােনরা যা া কের ততৃীয় িদেনর তােদর

নগর িলর কােছ উপি ত হল। সই সব নগেরর নাম িগিবেয়ান,

কফারা, বেরাৎ ও িকিরয়ৎ‐িযয়ারীম। ১৮ ম লীর নতারা ই ােয়েলর

ঈ র সদা ভুর নােম তােদর কােছ শপথ কেরিছেলন বেল ই ােয়ল‐

স ােনরা তােদরেক আঘাত করল না, িক ু সম ম লী নতােদর

িব ে বচসা করেত লাগল। ১৯ তােত সব নতারা সম ম লীেক

বলেলন, “আমরা ওেদর কােছ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর নােম শপথ

কেরিছ, অতএব এখন ওেদরেক শ করেত পাির না। ২০আমরা

ওেদর িত এটাই করব, এেদরেক জীিবত রাখব, নাহেল এেদর

কােছ য শপথ কেরিছ, তার জ আমােদর িত াধ উপি ত

হেব।” ২১অতএব নতারা তােদরেক বলেলন, “ওরা জীিবত থা ক;
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িক ু নতােদর কথা অ যায়ী তারা সম ম লীর জ কাঠুিরয়া ও

জল বহনকারী হল।” ২২আর িযেহাশয়ূ তােদরেক ডেক বলেলন,

“ তামরা তা আমােদরই মেধ বাস করছ; তেব আমরা তামােদর

থেক অেনক দূের থািক, এই কথা বেল কন আমােদর ঠকােল? ২৩

এই জ তামরা শাপ হেল; আমার ঈ েরর বািড়র জ কাঠ কাটা

ও জলবহন, এই দাসে র থেক তামরা কখনও মিু পােব না।” ২৪

তারা িযেহাশয়ূেক এর উ ের বলল, “আপনােদরেক এই সম দশ

দওয়ার জ ও আপনােদর সামেন থেক এই দেশ বসবাসকারী

সম লাকেক ংস করার জ আপনার ঈ র সদা ভু তাঁর দাস

মািশেক য আেদশ কেরিছেলন, তার িনি ত সংবাদ আপনার দাস

আমরা পেয়িছলাম, এই জ আমরা আপনােদর কাছ থেক াণ

হারােনার ভেয়, খবুই ভয় পেয় এই কাজ কেরিছ। ২৫এখন দখনু,

আমরা আপনাির অধীেন, আমােদর িত যা করা আপনার ভাল ও

ায মেন হয়, তাই ক ন।” ২৬ পের িতিন তােদর িত তাই করেলন

ও ই ােয়ল‐স ানেদর হাত থেক তােদরেক র া করেলন, তােত

তারা তােদরেক বধ করল না। ২৭আর সদা ভুর মেনানীত ােন

ম লীর ও সদা ভুর য েবিদর জ কাঠ কাটার ও জলবহেনর কােজ

িযেহাশয়ূ সই িদেনর তােদরেক িনযু করেলন; তারা আজও তাই

করেছ।

১০ িয শােলেমর রাজা অেদানী‐ ষদক যখন নেলন, িযেহাশয়ূ

অয় অিধকার কের স ণূভােব ংস কেরেছন, িযরীেহা ও সখানকার

রাজার িত যমন কেরিছেলন, অেয়র ও সখােনর রাজার িতও

একই কেরেছন এবং িগিবেয়ান‐িনবাসীরা ই ােয়েলর সে সি কের

তােদর মধ বসবাস করেছ; ২ তখন লােকরা খবুই ভয় পল, কারণ

িগিবেয়ান নগর রাজধানীর মত বড় এবং অেয়র থেকও বড়, আর

সই জায়গার সম লাক বলবান িছল। ৩আর িয শােলেমর রাজা

অেদানী‐ ষদক িহে ােণর রাজা হাহেমর, যমেূতর রাজা িপরােমর,

লাখীেশর রাজা যািফেয়র ও ইে ােনর রাজা দবীেরর কােছ দূত পািঠেয়

এই কথা বলেলন; ৪ “আমার কােছ উেঠ আ ন, আমােক সাহায
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ক ন, চলনু আমরা িগিবেয়ানীয়েদরেক আঘাত কির; কারণ তারা

িযেহাশেূয়র ও ই ােয়ল‐স ানেদর সে সি কেরেছ।” ৫অতএব

ইেমারীয়েদর ঐ পাঁচ রাজা, অথাৎ িয শােলেমর রাজা, িহে ােণর

রাজা, যমেূতর রাজা, লাখীেশর রাজা ও ইে ােনর রাজা তারা তােদর

সম সে র সে এক হেলন এবং উেঠ িগেয় িগিবেয়ােনর সামেন

িশিবর াপন কের তার িব ে যু করেলন। ৬তােত িগিবেয়ানীেয়রা

িগ গেল অবি ত িশিবের িযেহাশেূয়র কােছ লাক পািঠেয় বলল,

“আপনার এই দাসেদর থেক আপনার হাত সিরেয় নেবন না,

তাড়াতািড় এেস আমােদর র া ও সাহায ক ন, কারণ পাহািড়

অ েল বসবাসকারী ইেমারীয়েদর সম রাজা আমােদর িব ে

এক হেয়েছন।” ৭ তখন িযেহাশয়ূ সম যা া ও সম বলবান

বীর সে িনেয় িগ গল থেক যা া করেলন। ৮ তখন সদা ভু

িযেহাশয়ূেক বলেলন, “তুিম তােদরেক ভয় কর না; কারণ আিম

তামার হােত তােদরেক সমপণ কেরিছ, তােদর কউই তামার সামেন

দাঁড়ােত পারেব না।” ৯ পের িযেহাশয়ূ হঠাৎ তােদর কােছ উপি ত

হেলন; িতিন সম রাত িগ গল থেক উপেরর িদেক উঠিছেলন।

১০তখন সদা ভু ই ােয়েলর সা ােৎ তােদরেক হতভ করেলন,

তােত িতিন িগিবেয়ােন মহাসংহাের তােদরেক আঘাত কের বৎ‐

হােরােণর আেরাহণ‐পথ িদেয় তােদরেক তাড়া করেলন এবং অেসকা

ও মে দা পয তােদরেক আঘাত করেলন। ১১আর ই ােয়েলর

সামেন থেক পালােনার িদেনর যখন তারা বৎ‐ হােরােণর উপের

ওঠার‐পেথ িছল, তখন সদা ভু অেসকা পয আকাশ থেক তােদর

উপের বড় বড় পাথর (িশলা বিৃ ) ফলেত লাগেলন, তােত তারা মারা

পড়ল; ই ােয়ল‐স ােনরা যােদরেক তেরায়াল িদেয় হত া করল, তার

থেক বিশ লাক িশলাবিৃ র জ মারা গল। ১২ সই িদেনর য

িদন সদা ভু ই ােয়ল‐স ানেদর সামেন ইেমারীয়িদগেক সমপণ

কেরন, সই িদন িযেহাশয়ূ সদা ভুর কােছ অ েরাধ করেলন; আর

িতিন ই ােয়েলর সামেন বলেলন, “সূয , তুিম ি র হও িগিবেয়ােন,

আর চ , তুিম অয়ােলান উপত কায়।” ১৩ তখন সূয ি র হল ও
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চ ি র থাকল, যত ণ না সই জািত শ েদর উপর িতেশাধ

িনল। এই কথা িক যােশর বইেত লখা নই? আর মধ আকােশ

সূয ি র থাকল, অ যেত ায় স ণূ এক িদন দির করল। ১৪

তার আেগ িক পের সদা ভু য মা েষর কথা এমনভােব েনেছন,

এমন আর আেগ কান িদন ও হয়িন; কারণ সদা ভু ই ােয়েলর

পে যু করিছেলন। ১৫ পের িযেহাশয়ূ সম ই ােয়লেক সে

িনেয় িগ গেলর িশিবের িফের এেলন। ১৬আর ঐ পাঁচ রাজা পািলেয়

মে দার হােত লিুকেয়িছেলন। ১৭ পের সই পাঁচ রাজােক মে দার

হােত লকুােনা অব ায় পাওয়া িগেয়েছ, এই সংবাদ িযেহাশয়ূেক

দওয়া হল। ১৮ িযেহাশয়ূ বলেলন, “ তামরা সই হার মেুখ কেয়কিট

বড় বড় পাথর গিড়েয় িদেয় স িল র া করার জ সখােন লাক

িনযু কর, ১৯ িক ু তামরা দির কর না, শ েদর তাড়া কর

ও তােদর স েদর িপছেনর িদক থেক আঘাত কর, তােদরেক

তােদর নগের েবশ করেত িদও না; কারণ তামােদর ঈ র সদা ভু

তােদরেক তামােদর হােত সমপণ কেরেছন।” ২০ পের িযেহাশয়ূ

ও ই ােয়ল‐স ােনরা তােদর সবনাশ পয মহাসংহাের তােদরেক

আঘাত করেলন, তােদর মধ থেক িকছু অবিশ লাক পািলেয়

দওয়ােল ঘরা িকছু নগের েবশ করল। ২১ পের সম লাক

মে দায় িযেহাশেূয়র কােছ িশিবের ভােলাভােব িফের এল; ই ােয়ল‐

স ানেদর মেধ কােরা িব ে কউ িজভ নাড়ােলা না ( কােনা কথা

বলেত সাহস পল না)। ২২ পের িযেহাশয়ূ বলেলন, “ তামরা ঐ

হার মখু খাল এবং সখান থেক সই পাঁচ জন রাজােক বর কের

আমার কােছ আন।” ২৩ তখন তারা সই রকম করল, িয শােলেমর

রাজা, িহে ােণর রাজা, যমেূতর রাজা, লাখীেশর রাজা ও ইে ােনর

রাজা, এই পাঁচ জন রাজােক সই হা থেক বর কের তার কােছ

আনল। ২৪ এই ভােব তারা ঐ রাজােদর িযেহাশেূয়র কােছ িনেয়

আসেল পর, িযেহাশয়ূ ই ােয়েলর সম পু ষেক ডাকেলন এবং যারা

তার সে যেু িগেয়িছল, তােদর নতােদরেক বলেলন, “ তামরা

কােছ এস, এই রাজােদর ঘােড় পা দাও,” তােত তারা কােছ এেস
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তােদর ঘােড় পা িদল। ২৫আর িযেহাশয়ূ তােদরেক বলেলন, “ভয়

পেয়া না ও িনরাশ হেয়া না, বলবান হও, ও সাহস কর; কারণ

তামরা য শ েদর সে যু করেব, তােদর সবার িত সদা ভু

এমনই করেবন।” ২৬ তারপের িযেহাশয়ূ আঘাত কের সই পাঁচ জন

রাজােক বধ করেলন ও পাঁচিট গােছ ঝুিলেয় িদেলন; তােত তারা

স া পয গােছ টা ান অব ায় থাকেলন। ২৭ পের সূযাে র িদেনর

লােকরা িযেহাশেূয়র আেদেশ তােদরেক গাছ থেক নািমেয়, য

হােত তারা লিুকেয়িছেলন, সই হার মেধ ফেল িদল ও হার

মেুখ কেয়কিট বড় বড় পাথর িদেয় রাখল; তা আজও আেছ। ২৮

আর সই িদন িযেহাশয়ূ মে দা অিধকার করেলন এবং মে দা ও

সখােনর রাজােক তেরায়াল িদেয় আঘাত করেলন; সই জায়গার

সম াণীেক স ণূভােব ংস করেলন, কাউেকই অবিশ রাখেলন

না; যমন িযরীেহার রাজার িত কেরিছেলন, মে দার রাজার িতও

তমনই করেলন। ২৯ পের িযেহাশয়ূ সম ই ােয়লেক সে কের

মে দা থেক িল নােত িগেয় িল নার িব ে যু করেলন। ৩০

তােত সদা ভু িল না ও সই জায়গার রাজােক ই ােয়েলর হােত

সমপণ করেলন; তারা িল না ও সই জায়গার সম াণীেক তেরায়াল

িদেয় আঘাত করল, তার মেধ কাউেকই অবিশ রাখল না; যমন

িযরীেহার রাজার িত কেরিছল, সই জায়গার রাজার িতও একই

রকম করেলন। ৩১ পের িযেহাশয়ূ সম ই ােয়লেক সে িনেয়

িল না থেক লাখীেশ িগেয় তার িব ে িশিবর াপন কের যু

করেলন। ৩২ আর সদা ভু লাখীশেক ই ােয়েলর হােত সমপণ

করেলন ও তারা ি তীয় িদেনর তা অিধকার কের যমন িল নার িত

কেরিছল, তমন লাখীশ ও সই জায়গার সম াণীেক তেরায়াল

িদেয় আঘাত করল। ৩৩ সই িদন গষেরর রাজা হারম লাখীেশর

সাহায করেত এেসিছেলন; আর িযেহাশয়ূ তােক ও তার লাকেদরেক

আঘাত করেলন; তার কাউেকই অবিশ রাখেলন না। ৩৪ পের

িযেহাশয়ূ সম ই ােয়লেক সে িনেয় লাখীশ থেক ইে ােন যা া

করেলন, আর তারা সই জায়গার সামেন িশিবর াপন কের তার



িযেহাশেূয়র বই 463

িব ে যু করল। ৩৫আর সই িদন তা অিধকার কের, যমন

লাখীেশর িত কেরিছল, তমিন তেরায়াল িদেয় তা আঘাত কের সই

িদন সই জায়গার সম াণীেক স ণূভােব ংস করল। ৩৬ পের

িযেহাশয়ূ সম ই ােয়লেক সে িনেয় ইে ান থেক িহে ােণ যা া

করেলন, আর তারা তার িব ে যু করল। ৩৭আর তা অিধকার

কের সই নগর ও সই জায়গার রাজােক ও সম অধীন নগর ও

সম াণীেক তেরায়াল িদেয় আঘাত করল; যমন িতিন ইে ােনর

িত কেরিছেলন, সই রকম কাউেকই অবিশ রাখেলন না; িহে াণ

ও সইজায়গার সম াণীেক স ণূভােব ংস করেলন। ৩৮ পের

িযেহাশয়ূ িফের সম ই ােয়লেক সে িনেয় দবীের িগেয় তার িব ে

যু করেলন। ৩৯আর সই নগর ও সখােনর রাজা ও তার অধীেন

সম নগর িল অিধকার করেলন এবং তারা তেরায়াল িদেয় আঘাত

কের সখােনর সম াণীেক স ণূভােব ংস করল; িতিন কাউেকই

অবিশ রাখেলন না; যমন িতিন িহে ােণর িত এবং িল নার ও

সই জায়গার রাজার িত কেরিছেলন, দবীেরর ও সই জায়গার

রাজার িতও একই রকম করেলন। ৪০এই ভােব িযেহাশয়ূ সম

দশ, পাহািড় অ ল, দি ণ অ ল, িন ভূিম, পাহােড়র পাদেদশ

এবং সই সকল অ েলর সম রাজােক আঘাত করেলন, কাউেকই

অবিশ রাখেলন না; িতিন ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর আ া অ সাের

াসিবিশ সবাইেকই স ণূভােব ংস করেলন। ৪১ এই ভােব

িযেহাশয়ূ কােদশ‐বেণয় থেক ঘসা পয তােদরেক এবং িগিবেয়ান

পয গাশেনর সম দশেক আঘাত করেলন। ৪২ িযেহাশয়ূ এই

সম দশ ও রাজােদর এক িদেনর ই পরািজত করেলন, কারণ

ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু ই ােয়েলর পে যু করিছেলন। ৪৩ পের

িযেহাশয়ূ সম ই ােয়লেক সে িনেয় িগ গেল অবি ত িশিবের

িফের এেলন।

১১পের যখন হাৎেসােরর রাজা যাবীন সই সংবাদ পেলন, তখন

িতিন মােদােনর রাজা যাবেবর, িশে ােণর রাজার ও অ ষেফর

রাজার কােছ, ২ এবং উ ের, পাহািড় অ েল, িকে রেতর দি ণ
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িদেকর অরাবা উপত কা, িন ভূিমেত ও পি েম দার নােমর পবত

িশখের অবি ত রাজােদর কােছ; ৩ পবূ ও পি ম দশীয় কনানীয়েদর

এবং পাহািড় অ েলর ইেমারীয়, িহ ীয়, পিরষীয় ও িযবষূীয়েদর এবং

হেমােণর অধীেন িম ােদশীয় িহ ীয়েদর কােছ দূত পাঠােলন। ৪

তােত তারা তােদর সম স , সমু তীের বািলর মেতা অসংখ লাক

এবং অেনক ঘাড়া ও রথ সে িনেয় বর হেলন। ৫আর এই রাজারা

সবাই পিরক না অ সাের এক হেলন; তারা ই ােয়েলর সে যু

করার জ মেরাম জলাশেয়র কােছ এেস একসে িশিবর াপন

করেলন। ৬তখন সদা ভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, “তুিম তােদরেক

ভয় পেয়া না; কারণ কালেক এমন িদেনর আিম ই ােয়েলর সামেন

তােদর সবাইেকই িনহত কের সমপণ করব; তুিম তােদর ঘাড়ার

পােয়র িশরা কাটেব ও সব রথ িল আ েন পিুড়েয় দেব।” ৭ তখন

িযেহাশয়ূ সম স সে িনেয় মেরাম জলাশেয়র কােছ তােদর

িব ে হঠাৎ উপি ত হেয় তােদরেক আ মণ করেলন। ৮তােত

সদা ভু তােদরেক ই ােয়েলর হােত সমপণ করেলন এবং তারা

তােদরেক আঘাত করল, আর মহাসীেদান ও িমষেফাৎমিয়ম পয

ও পবূিদেক িম ীর উপত কা পয তােদরেক তািড়েয় িনেয় গল

এবং তােদরেক আঘাত কের কাউেকই অবিশ রাখল না। ৯আর

িযেহাশয়ূ তােদর িত সদা ভুর আেদশ অ সাের কাজ করেলন;

িতিন তােদর ঘাড়ার পােয়র িশরা কেট িদেলন ও তােদর সব রথ

আ েন পিুড়েয় িদেলন। ১০ঐ িদেনর িযেহাশয়ূ িফের এেস হাৎেসার

অিধকার করেলন ও তেরায়াল িদেয় সই জায়গার রাজােক আঘাত

করেলন, কারণ আেগ থেকই হাৎেসার সই সব রােজ র ধান

িছল। ১১আর লােকরা সখােনর সম াণীেক তেরায়াল িদেয়

আঘাত কের স ণূভােব ংস করল; তার মেধ াসিবিশ কাউেকই

অবিশ রাখল না এবং িতিন হাৎেসার আ েন পিুড়েয় িদেলন। ১২

আর িযেহাশয়ূ ঐ রাজােদর সম নগর ও সই সব নগেরর সম

রাজােক পরািজত করেলন এবং সদা ভুর দাস মািশর আেদশ

অ সাের তেরায়াল িদেয় তােদরেক আঘাত কের স ণূভােব ংস
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করেলন। ১৩ িক ু য সম নগর িল িঢিবর উপের ািপত িছল,

ই ােয়ল স িলর একিটও পাড়াল না; িযেহাশয়ূ ধু হাৎেসার পিুড়েয়

িদেলন। ১৪আর ই ােয়ল‐স ােনরা সই সব নগেরর সম ব ও

প পাল তােদর জ লটু কের িনল, িক ু েত ক মা ষেক তেরায়াল

িদেয় আঘাত কের হত া করল; তােদর মেধ াসিবিশ কাউেকই

অবিশ রাখল না। ১৫ সদা ভু তাঁর দাস মািশেক যমন আেদশ

কেরিছেলন, মািশও িযেহাশয়ূেক সই রকম আেদশ কেরিছেলন,

আর িযেহাশয়ূ সই রকম কাজ করেলন; িতিন মািশর িত সদা ভুর

দওয়া সম আেদেশর একিট কথারও অবাধ হেলন না। ১৬এই

ভােব িযেহাশয়ূ সই সম েদশ, পাহািড় অ ল, সম দি ণ

অ ল, সম গাশন দশ, িন ভূিম, অরাবা তলভূিম, ই ােয়েলর

পাহািড় অ ল ও তার িন ভূিম, ১৭ সয়ারগামী হালক পবত থেক

হেমাণ পবেতর িনেচ িলবােনােনর উপত কায় অবি ত বা গাদ পয

অিধকার করেলন এবং তােদর সম রাজােক ধের আঘাত কের বধ

করেলন। ১৮ িযেহাশয়ূ অেনকিদন পয সই রাজােদর সে যু

করেলন। ১৯ িগিবেয়ান‐িনবাসী িহ ীেয়রা ছাড়া আর কান নগেরর

লােকরা ই ােয়ল‐স ানেদর সে সি করল না; তারা সবাইেকই

যেু পরািজত করল। ২০কারণ তােদর দয় সদা ভুর থেকই কিঠন

হেয়িছল, যন তারা ই ােয়েলর সে যু কের, আর িতিন তােদরেক

স ণূভােব ংস কেরন, তােদর িত দয়া না কেরন, িক ু তােদরেক

হত া কেরন; যমন সদা ভু মািশেক আেদশ কেরিছেলন। ২১আর

সই িদেনর িযেহাশয়ূ এেস পাহািড় অ ল থেক িহে াণ, দবীর ও

অনাব থেক, িযহূদার সম পাহািড় অ ল থেক, আর ই ােয়েলর

সম পাহািড় অ ল থেক অনাকীয়েদর উে দ করেলন; িযেহাশয়ূ

তােদর নগর িলর সে তােদরেক স ণূভােব ংস করেলন। ২২

ই ােয়ল‐স ানেদর দেশ অনাকীয়েদর কউ অবিশ থাকল না; ধু

ঘসােত, গােত ও অ েদােদ কেয়কজন অবিশ থাকল। ২৩এই ভােব

মািশর িত সদা ভুর সম বাক অ সাের িযেহাশয়ূ সম দশ
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অিধকার করেলন; আর িযেহাশয়ূ েত ক বংশেক িবভাগ অ সাের তা

অিধকােরর জ ই ােয়লেক িদেলন। পের দেশ যু শষ হল।

১২ য েনর (নদীর) পাের সূয উদেয়র িদেক ই ােয়ল‐স ােনরা

দেশর য ই রাজােক আঘাত কের তােদর দশ, অথাৎ অেণান

উপত কা থেক হেমাণ পবত পয এবং পবূিদেকর সম অরাবা

উপত কা, এই দশ অিধকার কেরিছল, সই ই রাজা এই। ২

িহ েবান‐িনবাসী ইেমারীয়েদর সীেহান রাজা; িতিন অেণান উপত কার

সীমানায় অেরােয়র উপত কার মেধ অবি ত নগর অবিধ এবং

অেধক িগিলয়দ, অে ান‐স ানেদর সীমা, ৩ যে াক নদী পয

এবং িকে রৎ দ পয অরাবা উপত কােত, পূ িদেক ও বৎ‐

িযশীেমােতর পেথ অরাবা উপত কার লবণ সমু পয , পবূিদেক

এবং িপ গার পাদেদেশর ঢালু ােনর দি ণ দেশ কতৃ কেরিছেলন।

৪আর বাশেনর রাজা ওেগর অ ল; িতিন অবিশ রফায়ীয় বংেশর

একজন িছেলন এবং অ ােরােত ও ইি য়ীেত বাস করেতন; ৫আর

হেমাণ পবেত, স খােত এবং গশরূীয়েদর ও মাখাখীয়েদর সীমা

পয সম বাশন দেশ এবং িহ েবােনর সীেহান রাজার সীমা পয

অেধক িগিলয়দ দেশ কতৃ করিছেলন। ৬ সদা ভুর দাস মািশ ও

ই ােয়ল‐স ানরা এেদরেক আঘাত কেরিছেলন এবং সদা ভুর দাস

মািশ সই দশ অিধকােরর জ েবণীয় ও গাদীয়েদরেক এবং

মনঃিশর অেধক বংশেক িদেয়িছেলন। ৭ য েনর এপাের পি মিদেক

িলবােনােনর উপত কা অবি ত বা গাদ থেক সয়ীরগামী হালক

পবত পয িযেহাশয়ূ ও ই ােয়ল‐স ানরা দেশর য য রাজােক

আঘাত করেলন ও িযেহাশয়ূ যােদর দশ অিধকােরর জ িনেজেদর

িবভাগ অ সাের ই ােয়েলর বংশ সমহূেক িদেলন, ৮ সই সব রাজা,

অথাৎ পবতময় দশ, িন ভূিম, অরাবা উপত কা, পবেতর ঢাল, া র

ও দি ণ অ ল‐িনবাসী িহ ীয়, ইেমারীয়, কনানীয়, পরীষীয়, িহ ীয়

ও িযবষূীয় [সব রাজা] এই এই। ৯ িযরীেহার এক রাজা, বেথেলর

কােছর অেয়র এক রাজা, ১০ িয শােলেমর এক রাজা, িহে ােণর

এক রাজা, ১১ যমেূতর এক রাজা, লাখীেশর এক রাজা, ১২ ইে ােনর
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এক রাজা, গষেরর এক রাজা, ১৩ দবীেরর এক রাজা, গদেরর এক

রাজা, ১৪ হমার এক রাজা, অরােদর এক রাজা, ১৫ িল নার এক

রাজা, অ েমর এক রাজা, ১৬ মে দার এক রাজা, বেথেলর এক

রাজা, ১৭ তপেূহর এক রাজা, হফেরর এক রাজা, ১৮ অেফেকর এক

রাজা, লশােরােণর এক রাজা, ১৯ মােদােনর এক রাজা, হাৎেসােরর

এক রাজা, ২০ িশে াণ‐মেরােণর এক রাজা, অ ষেফর এক রাজা,

২১ তানেকর এক রাজা, মিগে ার এক রাজা, ২২ কদেশর এক রাজা,

কিমল উপি ত যি য়ােমর এক রাজা, ২৩ দার উপিগিরেত উপি ত

দােরর এক রাজা, িগ গেল অবি ত গায়ীেমর এক রাজা, ২৪ িতসার

এক রাজা; মাট একি শ রাজা।

১৩ িযেহাশয়ূ ব ৃ ও তাঁর অেনক বয়স হেয়িছল; আর সদা ভু তাঁেক

বলেলন, “ তামার অেনক বয়স হেয়েছ ও ব ৃ হেয়ছ; িক ু এখনও

অিধকার করার জ অেনক দশ বািক আেছ। ২এই দশ এখনও

বািক আেছ পেল ীয়েদর সম অ ল এবং গশরূীয়েদর সম অ ল;

৩ িমশেরর সামেন সীেহার নদী থেক ইে ােণর উ রসীমা পয , যা

কনানীয়েদর অিধকােরর মধ ; ঘসাতীয়, অ েদাদীয়, অি েলানীয়,

গাতীয় ও ইে াণীয়, পেল ীয়েদর এই পাঁচজন শাসেকর দশ, ৪

আর দি ণ িদেক অ ীয়েদর দশ, কনানীয়েদর সম দশ ও

ইেমারীয়েদর সীমায় অবি ত অেফক পয সীেদানীয়েদর অধীেন

িময়ারা; ৫ িগ লীয়েদর দশ ও হেমাণ পবেতর িনেচ বা গাদ থেক

হমােতর েবশ ান পয , সূয উদেয়র িদেক সম িলবােনান; ৬

িলবােনান থেক িমষেফাৎ‐মিয়ম পয পাহািড় অ েল বসবাসকারী

সীেদানীয়েদর সম দশ। আিম ই ােয়ল‐স ানেদর সামেন থেক

তােদরেক অিধকার থেক বি ত করব; তুিম ধু তা অিধকার িহসােব

ই ােয়েলর জ িনিদ কর, যমন আিম তামােক আেদশ করলাম।

৭এখন অিধকােরর জ নয়িট বংশেক ও মনঃিশর অেধক বংশেক

এই দশ ভাগ কের দাও।” ৮ মনঃিশর সে েবণীয় ও গাদীেয়রা

য েনর পবূপাের মািশর দওয়া তােদর অিধকার পেয়িছল, যমন

সদা ভুর দাস মািশ তােদরেক দান কেরিছেলন; ৯অথাৎ অেণান
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উপত কার সীমানায় অবি ত আেরােয়র ও উপত কার মধ নগর পয

এবং দীেবান পয মদবার সম সমতল ভূিম; ১০এবং অে ান‐

স ানেদর সীমা পয িহ েবােন রাজ কারী ইেমারীয়েদর সীেহান

রাজার সম নগর; ১১ এবং িগিলয়দ ও গশরূীয়েদর ও মাখাথীয়েদর

অ ল ও সম হেমাণ পবত এবং সলখা পয সম বাশন, ১২

অথাৎ রফায়ীয়েদর মেধ অবিশ য ওগ অ ােরােত ও ইি য়ীেত

রাজ করেতন, তার সম বাশন রাজ িদেয়িছেলন; কারণ মািশ

এেদরেক আঘাত কের তািড়েয় িদেয়িছেলন। ১৩ তবওু ই ােয়ল‐

স ানরা গশরূীয়েদরেক ও মাখাথীয়েদরেক তািড়েয় দয় িন; গশরূ

ও মাখা আজও ই ােয়েলর মেধ বাস করেছ। ১৪ ধমুা লিব

বংশেকই মািশ িকছু অিধকার দন িন; ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর

আ েন উৎসগ করা উপহার তার অিধকার, যমন িতিন মািশেক

বেলিছেলন। ১৫ মািশ েবণ স ানেদর বংশেক তােদর গা ী

অ সাের অিধকার িদেয়িছেলন। ১৬ অেণান উপত কার সীমানায়

অবি ত অেরােয়র পয তােদর সীমা িছল এবং উপত কার মধ

অবি ত নগর ও মদবার কােছ সম সমভূিম; ১৭ িহ েবান ও

সমভূিমেত অবি ত তার সম নগর, দীেবান, বােমাৎ‐বাল ও বৎ‐

বাল‐িমেয়ান, ১৮ যহস, কেদেমাৎ ও মফাৎ, ১৯ িকিরয়াথিয়ম,

িস মা ও উপত কার পবেত অবি ত সরৎ‐শহর, ২০ বৎ‐িপেয়ার,

িপসগা‐ া ও বৎ‐িযশীেমাৎ; ২১এবং সমভূিমেত অবি ত সম

নগর ও িহ েবােন রাজ কারী ইেমারীয়েদর সীেহান রাজার সম

রাজ ; মািশ তােক এবং িমিদয়েনর নতােদরেক, অথাৎ সই দেশ

বসবাসকারী ইিব, রকম, র, হূর ও রবা নােম সীেহােনর রাজােদর

আঘাত কেরিছেলন। ২২ ই ােয়ল‐স ােনরা তেরায়াল িদেয় যােদরেক

বধ কেরিছল, তােদর মেধ িবেয়ােরর পু ভাববাদী িবিলয়মেকও

বধ কেরিছল। ২৩আর য ন ও তার সীমা েবণ‐স ানেদর সীমা

িছল; েবণ‐স ানেদর গা ী অ সাের তােদর ােমর সে এই সব

নগর িলও তােদর অিধকার হল। ২৪আর মািশ গাদ‐স ানেদর

গা ী অ সাের গাদ বংশেক অিধকার িদেয়িছেলন। ২৫ যােসর ও
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িগিলয়েদর সম নগর এবং র ার সামেন অেরােয়র পয অে ান‐

স ানেদর অেধক দশ তােদর অ ল হল। ২৬আর িহ েবান থেক

রামৎ িম পী ও বেটানীম পয , ২৭এবং মহনিয়ম থেক দবীেরর

সীমা পয ; আর িন ভূিমেত বৎ‐হারম, বৎ‐িন া, ে াৎ, সােফান,

িহ েবােনর সীেহান রাজার অবিশ রাজ এবং য েনর পবূ তীর অথাৎ

িকে রৎ েদর া পয য ন ও তার অ ল। ২৮ গাদ‐স ানেদর

গা ী অ সাের তােদর ােমর সে এই সব নগর তােদর অিধকার

হল। ২৯আর মািশ মনঃিশর অেধক বংশেক অিধকার িদেয়িছেলন;

তা মনঃিশর‐স ানেদর অেধক বংেশর জ তােদর গা ী অ সাের

দওয়া হেয়িছল। ৩০ তােদর সীমা মহনিয়ম পয সম বাশন,

বাশেনর রাজা ওেগর সম রাজ ও বাশেনর যায়ীেরর সম নগর

অথাৎ ষাটিট নগর; ৩১এবং অেধক িগিলয়দ, অ ােরাৎ ও ইি য়ী,

ওেগর বাশেনর রােজ র এই সব নগর িল মনঃিশর পু মাখীেরর

স ানেদর, অথাৎ গা ী অ সাের মাখীেরর স ানেদর অেধক সংখ ার

অিধকার হল। ৩২ িযরীেহােত য েনর পবূপাের মায়ােবর সমভূিমেত

মািশ এই সব অিধকার অংশ কের িদেয়িছেলন। ৩৩ িক ু লিবর

বংশেক মািশ কান অিধকার দন িন; ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু

তােদর অিধকার, যমন িতিন তােদরেক বেলিছেলন।

১৪কনান দেশ ই ােয়ল‐স ানরা এই এই অিধকার হণ করল;

ইলীয়াসর যাজক ও নেূনর পু িযেহাশয়ূ এবং ই ােয়ল‐স ানেদর

বংশ িলর িপতৃ লপিতরা এই সব তােদরেক অংশ কের িদেলন; ২

সদা ভু মািশর মাধ েম যরকম আেদশ কেরিছেলন, সই অ সাের

তারা িলবােটর মাধ েম সােড় নয় বংেশর অংশ িনধারণ করেলন। ৩

কারণ য েনর ওপাের মািশ আড়াই বংশেক অিধকার িদেয়িছেলন,

িক ু লবীয়েদর লাকেদর মেধ কান অিধকার দন িন। ৪কারণ

যােষফ‐স ানরা ই বংশ হল, মনঃিশ ও ই িয়ম; আর লবীয়েদরেক

দেশ কান অংশ দওয়া গল না, কবল বাস করবার জ কত িল

নগর এবং তােদর প পােলর ও তােদর স ি র জ সই সকল

নগেরর প পালেনর মাঠ িলও দওয়া হল। ৫ সদা ভু মািশেক য
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আেদশ িদেয়িছেলন, ই ােয়ল‐স ানরা সই অ সাের কাজ করল এবং

দশ িবভাগ কের িনল। ৬আর িযহূদা‐স ানরা িগ গেল িযেহাশেূয়র

কােছ আসল; আর কিনসীয় িযফুি র পু কােলব তােক বলেলন,

“সদা ভু আমার ও তামার িবষেয় কােদশ‐বেণেয় ঈ েরর লাক

মািশেক য কথা বেলিছেলন, তা তুিম জােনা। ৭ আমার চি শ

বছর বয়েসর িদেনর সদা ভুর দাস মািশ দশ অ স ান করেত

কােদশ‐বেণয় থেক আমােক পািঠেয়িছেলন, আর আিম সরল মেন

তার কােছ সংবাদ এেন িদেয়িছলাম। ৮আমার য ভাইেয়রা আমার

সে িগেয়িছল, তারা লাকেদর দয় [ভেয়] গিলেয় িদেয়িছল; িক ু

আিম পেুরাপিুরভােব িনেজর ঈ র সদা ভুর অ গামী িছলাম। ৯আর

মািশ ওই িদেনর শপথ কের বেলিছেলন, য জিমর উপের তামার পা

পেড়েছ, সই জিম তামার ও িচরকাল তামার স ানেদর অিধকার

হেব; কারণ তুিম পেুরাপিুর আমার ঈ র সদা ভুর অ সরণ কেরছ।

১০আর এখন দখ, া ের ই ােয়েলর মেণর িদেনর যখন সদা ভু

মািশেক সই কথা বেলিছেলন, তখন থেক সদা ভু িনেজর বাক

অ সাের এই পঁয়তাি শ বছর আমােক জীিবত রেখেছন; আর এখন,

দখ, আজ আমার বয়স পঁচাশী বছর। ১১ মািশ য িদন আমােক

পািঠেয়িছেলন, সই িদন আিম যমন বলবান িছলাম, এখন পয

তমিন আিছ; যেু র জ এবং বাইের যাবার ও িভতের আসার জ

আমার তখন যমন শি িছল, এখনও সরকম শি আেছ। ১২

অতএব সই িদন সদা ভু এই য পবেতর িবষয় বেলিছেলন, এখন

তা আমােক দাও; কারণ তুিম সই িদন েনিছেল য, অনাকীেয়রা

সখােন থােক এবং নগর িল বড় ও াচীর িদেয় ঘরা; হয় তা,

সদা ভু আমার সে সে থাকেবন, আর আিম সদা ভুর বাক

অ সাের তােদরেক অিধকার থেক বি ত করব।” ১৩তখন িযেহাশয়ূ

তােক আশীবাদ করেলন এবং িযফুি র ছেল কােলবেক রাজে র

জ িহে াণ িদেলন। ১৪ এই জ আজ পয িহে াণ কিনসীয়

িযফুি র পু কােলেবর অিধকার রেয়েছ; কারণ িতিন পেুরাপিুরভােব

ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর অ গামী িছেলন। ১৫ পবূকােল িহে ােণর
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নাম িকিরয়ৎ অব [অবপরু] িছল; ঐ অব অনাকীয়েদর মেধ মহান

িছেলন। পের দেশ যু শষ হল।

১৫পের িলবাট অ যায়ী িনেজেদর গা ী অ সাের িযহূদা‐

স ানেদর বংেশর অংশ িঠক করা হল; ইেদােমর সীমা পয , অথাৎ

দি ণ িদেক, দি েণর এেকবাের শষ াে , িশন া র পয । ২

আর তােদর দি ণ সীমা লবণসমেু র া থেক অথাৎ দি ণ িদেক

ব থেক আর হল; ৩আর তা দি ণ িদেক অ ীম উপের উেঠ

যাওয়ার রা া িদেয় িসন পয গল এবং কােদশ‐বেণেয়র দি ণ

িদ হেয় ঊ গামী হল; পের িহেষােণ িগেয় অ েরর িদেক ঊ গামী

হেয় ক া পয ঘেুর গল। ৪ পের অে ান হেয় িমশেরর াত

পয বর হেয় গল; আর ঐ সীমার শষ া মহাসমেু িছল; এই

তামােদর দি ণ সীমা হেব। ৫আর পবূ সীমা য েনর মাহনা পয

লবণসমু । আর উ র িদেকর সীমা য েনর মাহনায় িমেশেছ ৬আর

সমেু র সই সীমা থেক বৎ‐হ ায় উপর িদেয় িগেয় বৎ‐অরাবার

উ র িদক হেয় গল, পের স সীমা েবণ‐স ান বাহেনর পাথর

পয উেঠ গল। ৭আর স সীমা আেখার তলভূিম থেক দবীেরর

িদেক গল; পের ােতর দি ণ পাের অ ীেমর উপেরর িদেক

যাওয়ার রা ার সামেন িগ গেলর িদেক মখু কের উ র িদেক গল

ও ঐ শমশ নােম জলাশেয়র িদেক চেল গল, আর তার অ ভাগ

ঐ রােগেল িছল। ৮ স সীমা িহে া ‐স ােনর উপত কা িদেয়

উেঠ িযবেূষর অথাৎ িয শােলেমর দি ণ িদেক গল; পের ঐ সীমা

পি েম িহে াম উপত কার সামেন যা রফায়ীম উপত কার উ র

াে অবি ত পবত‐চূড়া পয গল। ৯ পের ঐ সীমা সই পবত‐

চূড়া পয িনে ােহর জেলর উ ই পয িব তৃ হল এবং ইে াণ

পবেত অবি ত নগর িল পয বর হেয় গল। আর স সীমা বালা

অথাৎ িকিরয়ৎ িযয়ারীম পয গল; ১০ পের স সীমা বালা থেক

সয়ীর পবত পয পি ম িদেক ঘেুর িযয়ারীম পবেতর উ র া

অথাৎ কসােলান পয গল; পের বৎ‐ শমশ থেক িনেচর িদেক

নেম এেস িত ার কাছ িদেয় গল। ১১আর স সীমা ইে ােণর
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উ র া পয গল, পের স সীমা িশ েরাণ পয িব তৃ হল

এবং বালা পবত হেয় য িনেয়েল গল; ঐ সীমার অ ভাগ মহাসমেু

িছল। ১২আর পি ম সীমা মহাসমু ও তার অ ল পয । িনেজেদর

গা ী অ সাের িযহূদা‐স ানেদর চািরিদেকর সীমা এই। ১৩আর

িযেহাশেূয়র িত সদা ভুর আেদশ অ সাের িতিন িযহূদা‐স ানেদর

মেধ িযফুি র ছেল কােলেবর অংশ িকিরয়ৎ‐অব [অবপরু] অথাৎ

িহে াণ িদেলন, ঐ অব অনােকর বাবা। ১৪আর কােলব সই জায়গা

থেক অনােকর স ানেদর, শশয়, অহীমান ও ত ময় নােম অনােকর

িতন ছেলেক অিধকার থেক বি ত করেলন। ১৫ সখান থেক

িতিন দবীর িনবাসীেদর িব ে গেলন; আেগ দবীেরর নাম িকিরয়ৎ‐

সফর িছল। ১৬আর কােলব বলেলন, “ য কউ িকিরয়ৎ‐ সফরেক

আ মণ কের অিধকার করেব, তার সে আিম আমার মেয় অ ষার

িবেয় দব।” ১৭আর কােলেবর ভাই কনেষর ছেল অৎনীেয়ল তা

অিধকার করেল িতিন তার সে তার মেয় অ ষার িবেয় িদেলন। ১৮

আর ঐ ক া এেস তার বাবার কােছ একিট জিম চাইেত ামীেক

বিু িদল এবং স তার গাধার িপঠ থেক নামল; কােলব তােক

বলেলন, “তুিম িক চাও?” ১৯ স বলল, “আপিন আমােক একিট

উপহার িদন, দি ণ অ েল অবি ত জিম আমােক িদেয়েছন, জেলর

উ ই িলও আমােক িদন।” তােত িতিন তােক উপেরর উ ই িল ও

িনেচর উ ই িলও িদেলন। ২০ িনেজেদর গা ী অ সাের িযহূদা‐

স ানেদর বংেশর এই অিধকার। ২১ দি ণ অ েল ইেদােমর সীমার

কােছ িযহূদা‐স ানেদর বংেশর াে অবি ত নগর ক েসল, এদর,

যা র, ২২কীনা, দীেমানা, অদাদা, ২৩ কদশ, হাৎেসার, িযৎনন, ২৪

সীফ, টলম, বােলাৎ, ২৫ হাৎেসার‐হদ া, কিরেয়াৎ‐িহেষাণ অথাৎ

হাৎেসার, ২৬ অমাম, শমা, মালদা, ২৭ হৎসর‐গ া, িহ েমান,

বৎ‐ পলট, ২৮ হৎসর‐শয়ূাল, বর‐ শবা, িবিষেয়ািথয়া, ২৯ বালা,

ইয়ীম, এৎসম, ৩০ ই েতালদ, কসীল, হমা, ৩১ িস গ, ম ম া ও

স স া, ৩২ লবােয়াৎ, িশ হীম, ঐন ও িরে াণ; িনেজেদর ােমর

সে মাট উনি শিট নগর। ৩৩ িন ভূিমেত ই ােয়াল, সরা, অ না,
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৩৪ সােনাহ, ঐ গ ীম, তপহূ, ঐনম, ৩৫ যমৎূ, অ ম, সােখা,

অেসকা, ৩৬ শারিয়ম, অদীথিয়ম, গেদরা ও গেদেরাথিয়ম; তােদর

ােমর সে চৗ িট নগর। ৩৭ সনান, হদাশা, িমগদ ‐গাদ, ৩৮

িদিলয়ন, িম পী, যে ল, ৩৯ লাখীশ, ব ৎ, ইে ান, ৪০ কে ান,

লহমম, িকৎলীশ, ৪১ গেদেরাৎ, বৎ‐দােগান, নয়মা ও মে দা;

তােদর ােমর সে ষালিট নগর। ৪২ িলবনা, এথর, আশন, ৪৩

িয হ, অ না, নৎসীব, ৪৪ িকিয়লা, অকষীব ও মােরশা; তােদর

ােমর সে নয়িট নগর। ৪৫ ইে াণ এবং সখােনর উপনগর ও

সম াম িল; ৪৬ ইে াণ থেক মহাসমু পয অ েদােদর কােছ

সম ান ও াম। ৪৭অ েদাদ, তার উপনগর ও সম াম িল;

ঘসা, তার উপনগর ও সম াম িল; িমশেরর াত ও মহাসমু ও

তার সীমা পয । ৪৮আর পাহািড় দেশ শামীর, য ীর, সােখা, ৪৯

দ া, িকিরয়ৎ‐স া অথাৎ দবীর, ৫০অনাব, ইি েমায়, আনীম, ৫১

গাশন, হােলান ও গীেলা; তােদর ােমর সে এগারিট নগর। ৫২

অরাব, দূমা, ইিশয়ন, ৫৩ যানীম, বৎ‐তপহূ, অেফকা, ৫৪ মটা,

িকিরয়ৎ‐অব অথাৎ িহে াণ ও সীেয়ার; তােদর ােমর সে নয়িট

নগর। ৫৫ মােয়ান, কিমল, সীফ, যটুা, ৫৬ িযিষেয়ল, য িদয়াম,

সােনাহ, ৫৭কিয়ন, িগিবয়া ও িত া; তােদর ােমর সে দশিট নগর।

৫৮ হ হূল, বৎ‐সূর, গেদার, ৫৯ মারৎ, বৎ‐অেনাৎ ও ই তেকান;

তােদর ােমর সে ছয়িট নগর। ৬০ িকিরয়ৎ‐বাল অথাৎ িকিরয়ৎ‐

িযয়ারীম ও র া; তােদর ােমর সে ইিট নগর। ৬১ া ের বৎ‐

অরাবা, িম ীন, সকাখা, ৬২ িন শন, লবন‐নগর ও ঐ ‐গদী; তােদর

ােমর সে ছয়িট নগর। ৬৩ িক ু িযহূদা‐স ােনরা িয শােলেম

বসবাসকারী িযবষূীয়েদরেক অিধকার থেক বি ত করেত পারল না;

িযবিূষেয়রা আজও িযহূদা‐স ানেদর সে িয শােলেম বাস করেছ।

১৬আর িলবাঁেটর মাধ েম যােষেফর স ানেদর অংশ িযরীেহার

কােছ য ন, অথাৎ পবূ িদেকর িযরীেহার জল পয , িযরীেহা থেক

পাবত দশ িদেয় ঊ গামী ম ভূিম িদেয় বেথেল গল; ২আর

বেথল থেক লেূস গল এবং সই জায়গা থেক অকীয়েদর সীমা
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পয অটােরােত গল। ৩আর পি ম িদেক য েলটীয়েদর সীমার

িদেক িনেচ বৎ‐ হােরােণর সীমা পয , গষর পয গল এবং তার

শষ সীমানা মহাসমেু িছল। ৪ এই ভােব যােষেফর স ােনরা

মনঃিশ ও ই িয়ম তাঁেদর িনেজর িনেজর অিধকার হণ করল। ৫

িনেজর িনেজর গা ী অ সাের ই িয়ম‐স ানেদর সীমা এই; পবূ

িদেক উপেরর বৎ‐ হােরাণ পয অটােরাৎ‐অ র তাঁেদর অিধকােরর

সীমা হল; ৬পের ঐ সীমা পি ম িদেক িম মথেতর উ ের িব তৃ হল;

পের স সীমা পূ িদেক ঘেুর তানৎ‐শীেলা পয িগেয় তার কাছ িদেয়

যােনােহর পবূ িদেক গল। ৭ পের যােনাহ থেক অটােরাৎ ও নারঃ

হেয় িযরীেহা পয িগেয় যদেন িমেশেছ। ৮ পের স সীমা তপহূ থেক

পি ম িদক হেয় কা া ােত গল ও তার সীমা ভাগ মহাসমেু িছল।

িনেজর িনেজর গা ী অ সাের ই িয়ম‐স ােনরা তাঁেদর বংেশর

এই অিধকার পল। ৯এছাড়া মনঃিশ‐স ানেদর অিধকােরর মেধ

ই িয়ম‐স ানেদর জ আলাদা কের রাখা অেনক শহর ও তােদর

াম িলও িছল। ১০ িক ু তারা গষরবাসী কনানীয়েদর তািড়েয় িদল

না, িক ু কনানীেয়রা আজ পয ই িয়েমর মেধ বাস করেত থাকল

এবং তােদর অধীেন দাস হেয় থাকল।

১৭আর িলবাঁেটর মাধ েম মনঃিশ বংেশর অংশ িঠক করা হল, স

যােষেফর বড় ছেল। িক ু িগিলয়েদর িপতা, অথাৎ মনঃিশর বড়

ছেল মাখীর যা া বেল িগিলয়দ ও বাশন পেয়িছল। ২আর [ঐ

অংশ] িনেজর িনেজর গা ী অ সাের মনঃিশর অ অ স ানেদর

হল; তারা এই এই, অবীেয়ষেরর স ােনরা, হলেকর স ােনরা,

অ ীেয়েলর স ােনরা, শখেমর স ােনরা, হফেরর স ােনরা ও

শমীদার স ােনরা; এরা িনেজর িনেজর গা ী অ সাের যােষেফর

স ান, মনঃিশর পু স ান। ৩ িক ু মনঃিশর স ান মাখীেরর স ান

িগিলয়েদর স ান হফেরর ছেল স ফােদর কান ছেল িছল না; ধু

কত িল মেয় িছল; তার মেয়েদর নাম মহলা, নায়া, হ লা, িম া ও

িতসা। ৪ তারা ইলীয়াসর যাজেকর, নেূনর ছেল িযেহাশেূয়র সামেন

ও নতােদর সামেন এেস বলল, “আমােদর ভাইেদর অিধকােরর মেধ
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আমােদর এক অংশ িদেত সদা ভু মািশেক আেদশ কেরিছেলন।”

অতএব সদা ভুর আেদশ অ সাের িতিন তােদর বাবার ভাইেদর মেধ

তােদরেক এক অিধকার িদেলন। ৫ তােত য েনর পবূ পােড় িগিলয়দ

ও বাশন দশ ছাড়াও মনঃিশর িদেক দশ ভাগ পড়ল; ৬কারণ মনঃিশর

ছেলেদর মেধ তার মেয়েদরও অিধকার িছল এবং মনঃিশর অবিশ

ছেলরা িগিলয়দ দশ পল। ৭ মনঃিশর সীমা আেশর থেক িশিখেমর

সামেন িম মথৎ পয িছল; পের ঐ সীমা দি ণ িদেক ঐ ‐তপেূহ

বসবাসকারীেদর সীমানা পয গল। ৮ মনঃিশ তপহূ দশ পল, িক ু

মনঃিশর সীমানায় তপহূ [নগর] ই িয়ম‐স ানেদর অিধকার হল; ৯

ঐ সীমা কা া াত পয , ােতর দি ণ তীের নেম গল; মনঃিশর

নগর িলর মেধ অবি ত এই নগর িল ই িয়েমর িছল; মনঃিশর

সীমা ােতর উ রিদেক িছল এবং তার শষ সীমানা মহাসমেু িছল।

১০ দি ণ িদেক ই িয়েমর ও উ রিদেক মনঃিশর অিধকার িছল এবং

মহাসমু তার সীমা িছল; তারা উ র িদেক আেশেরর ও পবূ িদেক

ইশাখেরর পােশ িছল। ১১আর ইষাখেরর ও আেশেরর মেধ অবি ত

উপনগর িলর সে বৎ‐শান ও এর উপনগর িলর সে িয িলয়ম ও

এর উপনগর িলর সে দার‐িনবাসীরা এবং এর উপনগর িলর

সে ঐ ‐ দার‐িনবাসীরা ও এর উপনগর িলর সে তানক‐িনবাসীরা

ও এর উপনগর িলর সে মিগে ািনবাসীরা, এই িতনিট পাহােড়

মনঃিশর অিধকার িছল। ১২ তবওু মনঃিশ‐স ােনরা সই সম

নগেরর অিধবাসীেদর অিধকার থেক বি ত করেত পারল না; কারণ

কনানীেয়রা সই দেশ বাস করার জ দঢ়ৃ স িছল। ১৩ পের

ই ােয়ল‐স ােনরা যখন শি শালী হেয় উঠল, তখন কনানীয়েদর

তােদর দাস করল, িক ু স ণূভােব অিধকার থেক বি ত করল না।

১৪ পের যােষেফর স ােনরা িযেহাশয়ূেক বলল, “আপিন অিধকার

করার জ আমােদরেক এক অংশ ও এক ভাগ কন িদেলন? এখনও

পয সদা ভু আমােক আশীবাদ করােত আিম বড় জািত হেয়িছ।”

১৫ িযেহাশয়ূ তােদরেক বলেলন, “যিদ তুিম বড় জািত হেয় থাক, তেব

ঐ জ েলর িদেক উেঠ যাও; ঐ জায়গায় পিরষীয়েদর ও রফায়ীয়েদর
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দেশ িনেজেদর জ বন কেট ফল, কারণ পাবত ই িয়ম েদশ

তামার পে স ীণ।” ১৬ যােষেফর স ানরা বলল, “এই পাবত

দশ আমােদর জ যেথ নয় এবং য সম কনানীয় উপত কায়

বাস কের, িবেশষভােব বৎ‐শােন ও সই জায়গার নগর িলেত এবং

িযিষেয়ল উপত কায় বাস কের, তােদর লাহার রথ আেছ।” ১৭ তখন

িযেহাশয়ূ যােষেফর গা ীেক অথাৎ ই িয়ম ও মনঃিশেক বলেলন,

“তুিম বড় জািত, তামার মতাও অেনক বিশ; তুিম ধমুা একিট

অংশই পােব না; ১৮ িক ু পাবত অ লও তামার হেব; যিদও সটা

গােছ পিরপণূ, িক ু সই বন কেট ফলেল তার নীেচর ভাগ তামার

হেব; কারণ কনানীয়েদর লাহার রথ থাকেলও এবং তারা শি শালী

হেলও তুিম তােদরেক অিধকার থেক বি ত করেব।”

১৮পের ই ােয়ল‐স ানেদর সম ম লী শীেলােত সমেবত হেয়

সই জায়গায় সমাগম‐তাঁবু াপন করল; দশ তােদর কােছ পরািজত

হেয়িছল। ২ঐ িদেনর ই ােয়ল‐স ানেদর মেধ সাত বংশ অবিশ

িছল, যারা িনেজেদর অিধকার ভাগ কের নয় িন। ৩ িযেহাশয়ূ

ই ােয়ল‐স ানেদর বলেলন, “ তামােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভু

তামােদর য দশ িদেয়েছন, সই দেশ িগেয় তা অিধকার করেত

তামরা আর কত িদন দির করেব? ৪ তামরা িনেজেদর এক একিট

বংেশর মেধ থেক িতনজন কের দাও; আিম তােদরেক পাঠাব, তারা

উেঠ দেশর সম জায়গা ঘেুর দখেব এবং েত েকর অিধকার

অ সাের তার বণনা িলেখ িনেয় আমার কােছ িফের আসেব। ৫ তারা

তা সাত ভােগ ভাগ করেব; দি ণ িদেক িযহূদা তােদর সীমােত

থাকেব এবং উ র িদেক যােষেফর গা ী তােদর সীমােত থাকেব।

৬ তামরা দশিটেক সাত অংেশ ভাগ কের তার বণনা িলেখ আমার

কােছ আনেব; আিম এই জায়গায় আমােদর ঈ র সদা ভুর সামেন

তামােদর জ িলবাঁট করব। ৭ কারণ তামােদর মেধ লবীয়েদর

কান অংশ নই, কারণ সদা ভুর যাজক পদ তােদর অিধকার;

আর গাদ ও েবণ এবং মনঃিশর অেধক বংশ য েনর পবূ পাের

যা সদা ভুর দাস মািশর দওয়া অিধকার তারা পেয়েছ।” ৮ পের



িযেহাশেূয়র বই 477

সই লােকরা উেঠ চেল গল; আর যারা সই দেশর বণনা িলখেত

গল, িযেহাশয়ূ তােদরেক এই আেদশ িদেলন, “ তামরা িগেয় দেশর

সম জায়গা ঘেুর দেশর বণনা িলেখ িনেয় আমার কােছ িফের

এস; তােত আিম এই শীেলােত সদা ভুর সামেন তামােদর জ

িলবাঁট করব।” ৯ পের ঐ লােকরা িগেয় দেশর সম জায়গা

ঘেুর দখল এবং নগর অ যায়ী সাত অংশ কের বইেত তার বণনা

িলখল; পের শীেলােত অবি ত িশিবের িযেহাশেূয়র কােছ িফের গল।

১০আর িযেহাশয়ূ শীেলােত সদা ভুর সামেন তােদর জ িলবাঁট

করেলন; িযেহাশয়ূ সই জায়গায় ই ােয়ল‐স ানেদর িবভাগ অ সাের

দশ তােদরেক ভাগ কের িদেলন। ১১আর িলবাঁট অ যায়ী এক

অংশ িনেজেদর গা ী অ সাের িব ামীন‐স ানেদর বংেশর নােম

উঠল। িলবাঁেট িনিদ তােদর সীমা িযহূদা‐স ানেদর ও যােষেফর

স ানেদর মেধ হল। ১২ তােদর উ র িদেকর সীমা য ন থেক

িযরীেহার উ র িদক িদেয় গল, পের পাবত েদেশর মধ িদেয়

পি ম িদেক বৎ‐আবেনর ম ভূিম পয গল। ১৩ সখান থেক ঐ

সীমা লেূস, দি েণ লেূসর িদেক অথাৎ বেথেলর া পয গল

এবং িনেচর বৎ‐ হােরােণর দি েণ অবি ত পবত িদেয় অটােরাৎ‐

অ েরর িদেক নেম গল। ১৪ সখান থেক ঐ সীমা িফের পি ম

িদেক, বৎ‐ হােরােণর দি েণ অবি ত পবত থেক দি ণ িদেক

গল; আর িযহূদা‐স ানেদর িকিরয়ৎ বাল অথাৎ যার নাম িকিরয়ৎ‐

িযয়ারীম সই নগর পয গল; এিট পি ম িদেক। ১৫আর দি ণ

িদেক িকিরয়ৎ‐িযরারীেমর া থেক আর হল এবং স সীমা

পি ম িদেক বার হেয় িনে ােহর জেলর উ ই পয গল। ১৬আর

ঐ সীমা িহে াম স ােনর উপত কার সামেন অবি ত ও রফায়ীম

তলভূিমর উ র িদেকর পবেতর া পয নেম গল এবং িহে ােমর

উপত কায়, িযবেূষর দি ণ াে নেম এেস ঐ ‐ রােগেল গল। ১৭

আর উ রিদেক িফের ঐ ‐ শমেশ গল এবং অ ীম উপের উেঠ

যাওয়ার পেথর সামেন অবি ত গলীেলােতর থেক বার হেয় েবণ‐

স ান বাহেনর পাথর পয নেম গল। ১৮আর উ র িদেক অরাবা
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তলভূিমর পাশ িদেয় িগেয় অরাবা তলভূিমেত নেম গল। ১৯আর

ঐ সীমা উ র িদেক বৎ‐হ ার া পয গল; য েনর দি ণ

াে র লবণ‐সমেু র উ র খাড়ী সই সীমার া িছল; তা দি ণ

সীমা। ২০আর পবূ িদেক য ন তার সীমা িছল। চািরিদেক তার

সীমা অ সাের, িনেজর িনেজর গা ী অ সাের, িব ামীন‐স ানেদর

এই অিধকার িছল। ২১ িনেজর িনেজর গা ী অ সাের িব ামীন‐

স ানেদর বংেশর নগর িযরীেহা, বৎ‐হ া, এমক‐কিশশ, ২২ বৎ‐

অরাবা, সমারিয়ম, বেথল, ২৩ অ ীম, পারা অ া, ২৪ কফর‐

অে ানী, অ িন ও গবা; তােদর ােমর সে বারিট নগর িছল। ২৫

িগিবেয়ান, রামা, বেরাৎ, ২৬ িম পী, কফীরা, মাৎসা, ২৭ রকম,

িযেপল, তরলা, ২৮ সলা, এলফ, িযবষূ অথাৎ িয শােলম, িগিবয়াৎ

ও িকিরয়ৎ, তােদর ােমর সে চৗ িট নগর। িনেজর িনেজর গা ী

অ সাের িব ামীন‐স ানেদর এই অিধকার।

১৯আর িলবাঁট অ যায়ী ি তীয় অংশ িশিমেয়ােনর নােম, িনেজর

িনেজর গা ী অ সাের িশিমেয়ান‐স ানেদর বংেশর নােম উঠল;

তােদর অিধকার িযহূদা‐স ানেদর অিধকােরর মেধ হল। ২ তােদর

অিধকার হল বর‐ শবা, (বা শবা)। মালাদা, ৩ হৎসর‐শয়ূাল,

বালা, এৎসম, ৪ ই েতালদ, বথলু, হমা, ৫ িস গ, বৎ‐মকােবাৎ,

হৎসর‐ ষা, ৬ বৎ‐লবােয়াৎ ও শা হণ; তােদর ােমর সে তরিট

নগর। ৭ঐন, িরে াণ, এথর ও আশন; তােদর ােমর সে চারিট

নগর। ৮আর বালৎ‐ বর, [অথাৎ] দি ণ দেশর রামা পয সই

সম নগেরর চািরিদেকর সম াম। িনেজর িনেজর গা ী অ সাের

িশিমেয়ান‐স ানেদর বংেশর এই অিধকার। ৯ িশিমেয়ান‐স ানেদর

অিধকার িযহূদা‐স ানেদর অিধকােরর এক ভাগ িছল, কারণ িযহূদা‐

স ানেদর অংশ তােদর েয়াজেনর অেপ া বিশ িছল; অতএব

িশিমেয়ান‐স ানেদর তােদর অিধকােরর মেধ অিধকার পল। ১০

পের িলবাঁট অ যায়ী ততৃীয় অংশ িনেজর িনেজর গা ী অ সাের

সবলূনূ‐স ানেদর নােম উঠল; সারীদ পয তােদর অিধকােরর সীমা

হল। ১১ তােদর সীমা পি ম িদেক অথাৎ মারালায় উেঠ গল এবং
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দে শৎ পয গল, যি য়ােমর সামেন াত পয গল। ১২

আর সারীদ হেত পবূ িদেক, সূয উদেয়র িদেক, িফের িক েলাৎ‐

তােবােরর সীমা পয গল; পের দাবরৎ পয বর হেয় যািফেয়

উেঠ গল। ১৩আর সই জায়গা থেক পবূ িদেক, সূয উদেয়র

িদেক, হেয় গাৎ‐ হফর িদেয় এৎ‐কাৎসীন পয গল এবং নেয়র

িদেক িব তৃ িরে ােণ গল। ১৪আর ঐ সীমা হ ােথােনর উ র

িদেক তা ব ন করল, আর িয েহল উপত কা পয গল। ১৫আর

কটৎ, নহলাল, িশে াণ, িযদালা ও বৎেলহম; তােদর ােমর সে

বারিট নগর। ১৬ িনেজর িনেজর গা ী অ সাের সবলূনূ‐স ানেদর

এই অিধকার; তােদর ােমর সে এই সব নগর িল। ১৭ পের

িলবাঁট অ যায়ী চতুথ অংশ ইষাখেরর নােম, িনেজর িনেজর গা ী

অ সাের ইষাখর‐স ানেদর নােম উঠল। ১৮ িযিষেয়ল, ক ে াৎ,

শেূনম, ১৯ হফারিয়ম, শীেয়ান, অনহরৎ, ২০ র ীৎ, িকিশেয়ান,

এবস, ২১ রমৎ, ঐ ‐গ ীম, ঐ ‐হ া ও বৎ‐পৎেসস তােদর

অিধকার হল। ২২আর সই সীমা তােবার, শহৎসূমা ও বৎ‐ শমশ

পয গল, আর য ন তােদর সীমার া হল; তােদর ােমর সে

ষালিট নগর। ২৩ িনেজর িনেজর গা ী অ সাের ইষাখর‐স ানেদর

বংেশর এই অিধকার; তােদর ােমর সে এই সব নগর িল। ২৪

পের িলবাঁট অ যায়ী প ম অংশ িনেজর িনেজর গা ী অ সাের

আেশর‐স ানেদর নােম উঠল। ২৫তােদর সীমা িহ কৎ, হলী, বটন,

অ ষফ, ২৬অলে লক, অমাদ, িমশাল এবং পি মিদেক কিমল ও

শীেহার‐িল নৎ পয গল। ২৭আর সূেয াদয় িদেক বৎ‐দােগােনর

অিভমেুখ ঘেুর সবলূনূ ও উ রিদেক িষ েহল উপত কা, বৎ‐এমক

ও ীেয়ল পয গল, পের বাঁ িদেক কাবেূল ২৮ এবং এে ােণ,

রেহােব, হে ােন ও কা ােত এবং মহাসীেদান পয গল। ২৯ পের

স সীমা ঘেুর রামায় ও াচীর বি ত সার নগের গল, পের স

সীমা ঘেুর হাষােত গল এবং অকষীয় েদেশর মহাসমু তীের, ৩০

আর উ া, অেফক ও রেহাব তার া হল; তােদর াম িলর সে

বাইশিট নগর। ৩১ িনেজর িনেজর গা ী অ সাের আেশর‐স ানেদর
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বংেশর এই অিধকার; তােদর ােমর সে এই সব নগর িল। ৩২

পের িলবাঁট অ যায়ী ষ অংশ ন ািল‐স ানেদর নােম, িনেজর

িনেজর গা ী অ সাের ন ািল‐স ানেদর নােম উঠল। ৩৩তােদর

সীমা হলফ অবিধ, সান ীেমর অেলান ব ৃ পয , অদামী‐ নকব ও

য িনেয়ল িদেয় ল ু ম পয গল ও তার শষভাগ যদেন িছল। ৩৪

আর ঐ সীমা পি ম িদেক িফের অ েনাৎ‐তােবার পয গল এবং

সখান িদেয় ে াক পয গল; আর দি েণ সবলূনূ পয ও পি েম

আেশর পয ও সূয উদেয়র িদেক য েনর কােছ িযহূদা পয গল।

৩৫আর দওয়ােল ঘরা নগর িস ীম, সর, হ ৎ, র ৎ, িকে রৎ,

৩৬অদামা, রামা, হাৎেসার, ৩৭ কদশ, ইি য়ী, ঐ ‐হাৎেসার, ৩৮

িযেরাণ, িমগদল‐এল, হােরম, বৎ‐অনাৎ ও বৎ‐ শমশ; তােদর

ােমর সে ঊিনশিট নগর। ৩৯ িনেজর িনেজর গা ী অ সাের

ন ািল‐স ানেদর বংেশর এই অিধকার; তােদর ােমর সে এই সব

নগর িল। ৪০ পের িলবাঁট অ যায়ী স ম অংশ িনেজর িনেজর

গা ী অ সাের দান‐স ানেদর নােম উঠল। ৪১তােদর অিধকােরর

সীমা সরা, ই ােয়াল, ঈর‐ শমশ, ৪২ শালবীন, অয়ােলান, িযৎলা, ৪৩

এেলান, িত া, ইে াণ, ৪৪ ই তকী, িগ েথান, বালৎ, ৪৫ িযহূদ,

বেন‐বরক, গাৎ‐িরে াণ, ৪৬ ময়েকান, রে ান ও যােফার সামেনর

অ ল। ৪৭আর দান (পবূ পু ষ) স ানেদর সীমা সই সম ান

অিত ম করল; কারণ দান‐স ােনরা লশম নগেরর িব ে িগেয়

যু করল এবং তা অিধকার কের তেরায়াল িদেয় আ মণ করল

এবং অিধকােরর সে তার মেধ বাস করল এবং িনেজেদর পবূপু ষ

দােনর নাম অ সাের লশেমর নাম দান রাখল। ৪৮ িনেজর িনেজর

গা ী অ সাের দান‐স ানেদর বংেশর এই অিধকার; তােদর ােমর

সে এই সব নগর িল। ৪৯এই ভােব িনেজর িনেজর সীমা অ সাের

অিধকােরর জ তারা দশ িবভােগর কাজ শষ করল; আর ই ােয়ল‐

স ানরা তােদর মেধ নেূনর পু িযেহাশয়ূেক এক অিধকার িদল।

৫০ তারা সদা ভুর বাক অ সাের িতিন য নগর চেয়িছেলন অথাৎ

পাহািড় অ ল ই িয়ম েদেশ িত ৎ‐ সরহ তাঁেক িদল; তােত িতিন
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ঐ নগর িনমাণ কের সখােন বাস করেলন। ৫১এই সম অিধকার

ইলীয়াসর যাজক, নেূনর পু িযেহাশয়ূ ও ই ােয়ল‐স ানেদর বংেশর

সম িপতৃ লপিতেদর শীেলােত সদা ভুর সামেন সমাগম‐তাঁবরু

দরজার কােছ িলবাঁেটর মাধ েম িদেলন। এই ভােব তাঁরা দশ

ভােগর কাজ শষ করেলন।

২০পের সদা ভু িযেহাশয়ূেক বলেলন, ২ “তুিম ই ােয়ল‐

স ানেদরেক বল; আিম মািশর মাধ েম তামােদর কােছ য সম

নগেরর কথা বেলিছ, তামরা তামােদর জ সই সম আ য়‐

নগর িনিদ কর। ৩ তােত য ব ি অিন াকৃতভােব ও অজাে

কাউেক হত া কের, সই হত াকারী সখােন পালােত পারেব এবং

সই নগর িল রে র িতেশাধদাতা থেক তামােদর র ার ান

হেব। ৪আর স তার মেধ কান এক নগের পািলেয় যােব এবং

নগেরর দরজার েবশ ােন দাঁিড়েয় নগেরর াচীনেদর কােছ তার

কথা বলেব; পের তারা নগেরর মেধ তােদর কােছ তােক িনেয় এেস

তােদর মেধ বাস করেত ান দেব। ৫আর রে র িতেশাধদাতা

দৗেড় তার িপছেন এেল তারা তার হােত সই হত াকারীেক সমপণ

করেব না; কারণ স অজাে তার িতেবশীেক আঘাত কেরিছল,

স আেগ তােক ঘণৃা কের িন। ৬ অতএব যত ণ না স িবচােরর

জ ম লীর সামেন দাঁড়ায় এবং সই িদেনর র মহাযাজেকর মতুৃ

না হয়, ততিদন স ঐ নগের বাস করেব; পের সই হত াকারী

তার নগের ও তার বািড়েত, য নগর থেক স পািলেয় এেসিছল,

সই ােন িফের যােব।” ৭ তােত তারা ন ািলর পাহািড় অ েলর

গালীেলর কদশ, ই িয়েমর পাহািড় অ েলর িশিখম ও িযহূদার

পাহািড় অ েলর িকিরয়ৎ‐অব অথাৎ িহে াণ আলাদা করল। ৮আর

িযরীেহার কােছ য েনর (নদীর) পবূপাের তারা েবণ বংেশর অিধকার

থেক সমভূিমর ম াে অবি ত বৎসর ও গাদ বংেশর অিধকার

থেক িগিলয়েদ অবি ত রােমাৎ ও মনঃিশ বংেশর অিধকার থেক

বাশেন অবি ত গালন িনণয় করল। ৯ কউ অিন াকৃতভােব মা ষ

হত া করেল, যত ণ না ম লীর সামেন দাঁড়ায়, ততিদন যন সই
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ােন পািলেয় যেত পাের ও রে র িতেশাধদাতার হােত না মের,

এই জ সম ই ােয়ল‐স ানেদর জ ও তােদর মেধ বসবাসকারী

িবেদশীেদর জ এই সম নগর িনিদ করা হল।

২১পের লবীয়েদর িপতৃ লপিতরা ইলীয়াসর যাজেকর, নেূনর পু

িযেহাশেূয়র ও ই ােয়ল‐স ানেদর বংশ সকেলর িপতৃ লপিতেদর

কােছ গেলন, ২ ও কনান দেশর শীেলােত তাঁেদরেক বলেলন,

“আমােদর বসবাস করার জ নগর ও প পােলর জ মাঠ

দওয়ার আেদশ সদা ভু মািশর মাধ েম িদেয়িছেলন।” ৩তােত

সদা ভুর আেদশ অ সাের ই ােয়ল‐স ানরা িনেজেদর অিধকার

থেক লবীয়েদর এই এই নগর ও স িলর মাঠও িদল; ৪ কহাতীয়

গা ীেদর নােম িল উঠল; তােত লবীয়েদর মেধ হােরাণ যাজেকর

স ানরা িলবাঁেটর মাধ েম িযহূদা বংশ, িশিমেয়ানীয়েদর বংশ ও

িব ামীন বংশ থেক তরিট নগর পল। ৫আর কহােতর অবিশ

স ােনরা িলবাঁেটর মাধ েম ই িয়ম বংেশর গা ীর কাছ থেক এবং

দান বংশ ও মনঃিশর অেধক বংশ থেক দশিট নগর পল। ৬আর

গেশান‐স ােনরা িলবাঁেটর মাধ েম ইষাখর বংেশর গা ীর কাছ

থেক এবং আেশর বংশ, ন ািল বংশ ও বাশেন অবি ত মনঃিশর

অেধক বংশ থেক তরিট নগর পল। ৭ আর মরাির‐স ােনরা

িনেজেদর গা ী অ সাের েবণ বংশ, গাদ বংশ ও সবলূনূ বংশ

থেক বারিট নগর পল। ৮এই ভােব ই ােয়ল‐স ােনরা িলবাঁট

কের লবীয়েদর এই সব নগর ও স িলর মাঠও িদল, যমন সদা ভু

মািশর মাধ েম আেদশ িদেয়িছেলন। ৯ তারা িযহূদা‐স ানেদর

বংেশর ও িশিমেয়ান‐স ানেদর বংেশর অিধকার থেক এই এই নােমর

নগর িদল। ১০ লবীর স ান কহাতীয় গা ীেদর মধ ব ী হােরাণ‐

স ানেদর স সম হল; কারণ তােদর নােম থম িল উঠল। ১১তার

ফেল তারা অনােকর িপতা অেবর িকিরয়ৎ‐অব, অথাৎ পাহািড় অ ল

িযহূদা েদেশর িহে াণ ও তার চািরিদেকর মাঠ তােদরেক িদল। ১২

িক ু ঐ নগেরর ত ও সম াম তারা অিধকার করার জ িযফুি র

পু কােলবেক িদল। ১৩ তারা হােরাণ যাজেকর স ানেদর মাঠ িলর
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সে হত াকারীেদর আ য়‐নগর িহে াণ িদল এবং প পালেনর

মাঠ িলর সে িল না, ১৪ প পালেনর মাঠ িলর সে য ীর,

প পালেনর মাঠ িলর সে ইি েমায়, ১৫প পালেনর মাঠ িলর

সে হােলান, প পালেনর মাঠ িলর সে দবীর, ১৬ প পালেনর

মাঠ িলর সে ঐন, প পালেনর মাঠ িলর সে যটুা ও প পালেনর

মাঠ িলর সে বৎ‐ শমশ, ঐ ই বংেশর অিধকার থেক এই নয়িট

নগর িদল। ১৭আর িব ামীন বংেশর অিধকার থেক প পালেনর

মাঠ িলর সে িগিবেয়ান, ১৮ প পালেনর মাঠ িলর সে গবা,

প পালেনর মাঠ িলর সে অনােথাৎ ও প পালেনর মাঠ িলর সে

অ েমান, এই চারিট নগর িদল। ১৯ মাট প পালেনর মাঠ িলর

সে তরিট নগর হােরাণ‐স ান যাজকেদর অিধকার হল। ২০আর

কহােতর অবিশ স ানেদর অথাৎ কহাৎ‐স ান লবীয়েদর সম

গা ী ই িয়ম বংেশর অিধকার থেক িনেজেদর অিধকােরর জ নগর

পল। ২১এবং হত াকারীর আ য়‐নগর পাহািড় অ েলর ই িয়ম

েদেশর িশিখম ও তার প পালেনর মাঠ িল এবং প পালেনর

মাঠ িলর সে গষর; ২২ ও প পালেনর মাঠ িলর সে িক সিয়ম

ও প পালেনর মাঠ িলর সে বৎ‐ হােরাণ; এই চারিট নগর তারা

তােদরেক িদল। ২৩আর দান বংেশর অিধকার থেক প পালেনর

মাঠ িলর সে ই তকী, প পালেনর মাঠ িলর সে িগ েথান, ২৪

প পালেনর মাঠ িলর সে অয়ােলান ও প পালেনর মাঠ িলর সে

গাৎ‐িরে াণ, এই চারিট নগর িদল। ২৫আর মনঃিশর অেধক বংেশর

অিধকার থেক প পালেনর মাঠ িলর সে তানক ও প পালেনর

মাঠ িলর সে গাৎ‐িরে াণ, এই ইিট নগর িদল। ২৬ কহােতর

অবিশ স ানেদর গা ী িলর জ মাট প পালেনর মাঠ িলর

সে এই দশিট নগর িদল। ২৭পের তারা লবীয়েদর গা ী িলর

মেধ গেশান‐স ানেদর মনঃিশর অেধক বংেশর অিধকার থেক

প পালেনর মাঠ িলর সে হত াকারীর আ য়‐নগর বাশেনর গালন

এবং প পালেনর মাঠ িলর সে বী রা, এই ইিট নগর িদল। ২৮

আর ইসাখর বংেশর অিধকার থেক প পালেনর মাঠ িলর সে
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িকিশেয়ান, প পালেনর মাঠ িলর সে দাবরৎ, ২৯ প পালেনর

মাঠ িলর সে যমৎূ ও প পালেনর মাঠ িলর সে ঐ ‐গ ীম;

এই চািরিট নগর িদল। ৩০ আর আেশর বংেশর অিধকার থেক

প পালেনর মাঠ িলর সে িমশাল, প পালেনর মাঠ িলর সে

আে ান, ৩১ প পালেনর মাঠ িলর সে িহ কৎ ও প পালেনর

মাঠ িলর সে রেহাব; এই চািরিট নগর িদল। ৩২ আর ন ািল

বংেশর অিধকার থেক প পালেনর মাঠ িলর সে নরহ ার আ য়‐

নগর গালীল কদশ এবং প পালেনর মাঠ িলর সে হে াৎ‐

দার, ও প পালেনর মাঠ িলর সে ক ন, এই িতনিট নগর িদল।

৩৩আপন আপন গা ী অ সাের গেশানীেয়রা সম প পালেনর

মাঠ িলর সে এই তরটী নগর পল। ৩৪ পের তারা মরাির‐

স ানগেণর গা ীিদগেক অথাৎ অবিশ লবীয়িদগেক সবলূনূ বংেশর

অিধকার থেক প পালেনর মাঠ িলর সে যি য়াম, প পালেনর

মাঠ িলর সে কা া, ৩৫ প পালেনর মাঠ িলর সে িদ া, ও

প পালেনর মাঠ িলর সে নহেলাল এই চািরটী নগর িদল। ৩৬আর

েবণ বংেশর অিধকার থেক প পালেনর মাঠ িলর সে বৎসর,

প পালেনর মাঠ িলর সে যহস, ৩৭ প পালেনর মাঠ িলর সে

কেদেমাৎ ও প পালেনর মাঠ িলর সে মফাৎ, এই চািরটী নগর

িদল। ৩৮আর গাদ বংেশর অিধকার থেক প পালেনর মাঠ িলর

সে হত াকারীর আ য়‐নগর িগিলয়দ রােমাৎ এবং প পালেনর

মাঠ িলর সে মহনিয়ম, ৩৯ প পালেনর মাঠ িলর সে িহ েবাণ

ও প পালেনর মাঠ িলর সে যােসর, সব িমিলেয় এই চারিট নগর

িদল। ৪০এই ভােব লবীয়েদর অবিশ সম গা ী, অথাৎ মরাির‐

স ােনর িনেজরেদর গা ী অ সাের িলবাঁেটর মাধ েম মাট বারিট

নগর পল। ৪১ ই ােয়ল‐স ানেদর অিধকােরর মেধ প পালেনর

মাঠ িলর সে মাট আট‐চি শিট নগর লবীয়েদর হল। ৪২ সই

সম নগেরর মেধ েত ক নগেরর চািরিদেক প পালেনর মাঠ

িছল; এইভােবই সই সম নগের তা িছল। ৪৩ সদা ভু লাকেদর

পবূপু ষেদর (িপতা) কােছ য দেশর িবষয় শপথ কেরিছেলন,
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সই স ণূ দশ িতিন ই ােয়লেক িদেলন এবং তারা তা অিধকার

কের সখােন বসবাস করল। ৪৪ সদা ভু তােদর পবূপু ষেদর

(িপতা) কােছ করা তাঁর সম িত া অ সাের চািরিদেক তােদরেক

িব াম িদেলন; তােদর সম শ র মেধ কউই তােদর সামেন

দাঁড়ােত পারল না; সদা ভু তােদর সম শ েক তােদর হােত সমপণ

করেলন। ৪৫ সদা ভু ই ােয়ল েলর কােছ য সম ম েলর কথা

বেলিছেলন, তার মেধ একিট কথাও িন ল হল না; সম ই সফল

হল।

২২ সই িদেনর িযেহাশয়ূ েবণীয় ও গাদীয়েদরেক এবং মনঃিশর

অেধক বংশেক ডেক বলেলন, ২ “সদা ভুর দাস মািশ তামােদরেক

য সম আেদশ িদেয়িছেলন, স সম ই তামরা পালন কেরছ এবং

আিম তামােদরেক য সম আেদশ িদেয়িছ, সই সম িবষেয়

আমার কথাও েনছ। ৩ সিদন থেক আজ পয তামরা তামােদর

ভাইেদরেক ছেড় চেল যাও িন, িক ু তামােদর ঈ র সদা ভুর

আেদশ পালন কের চেলছ। ৪ তামােদর ঈ র সদা ভু তাঁর িত া

অ সাের তামােদর ভাইেদরেক িব াম িদেয়েছন; অতএব এখন

তামরা তামােদর তাঁবেুত, অথাৎ সদা ভুর দাস মািশ য েনর অ

পাের য দশ তামােদরেক িদেয়েছন, তামােদর সই অিধকার দেশ

িফের যাও। ৫ ধমুা এই সম িবষেয় খবু যে র সে পালন কেরা,

সদা ভুর দাস মািশ তামােদরেক য আেদশ ও ব ব া িদেয়েছন,

তা পালন কেরা, তামােদর ঈ র সদা ভুেক ম কেরা, তাঁর সম

পথেক অ সরণ কেরা, তাঁর সম আেদশ পালন কেরা, তাঁেত আস

থেকা এবং সম দয় ও সম ােণর সে তাঁর সবা কেরা।” ৬

পের িযেহাশয়ূ তােদরেক আশীবাদ কের িবদায় করেলন; তারা তােদর

তাঁবেুত চেল গল। ৭ মািশ মনঃিশর অেধক বংশেক বাশেন অিধকার

িদেয়িছেলন এবং িযেহাশয়ূ তার অ অেধক বংশেক য েনর পি ম

পাের তােদর ভাইেদর মেধ অিধকার িদেয়িছেলন। আর তােদর

তাঁবেুত িবদায় করার িদেনর িযেহাশয়ূ তােদরেক আশীবাদ করেলন,

৮আর বলেলন, “ তামরা চুর স ি , চুর প পাল এবং পা,
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সানা, িপতল, লাহা ও অেনক পাশাক সে িনেয় তামােদর তাঁবেুত

িফের যাও, তামােদর শ েদর কাছ থেক লটু করা িজিনসপ

তামােদর ভাইেদর সে ভাগ কের নাও।” ৯ পের েবণ‐স ােনরা,

গাদ‐স ােনরা ও মনঃিশর অেধক বংশ কনান দেশর শীেলােত

ই ােয়ল‐স ানেদর কাছ থেক িফের গল, মািশর মাধ েম সদা ভুর

য বাক বলা হেয়িছল সই বাক অ সাের পাওয়া িগিলয়দ দেশর,

তােদর অিধকার দেশর িদেক যাওয়ার জ যা া করল। ১০আর

কনান দেশর য ন (নদীর পি ম) অ েল উপি ত হেল েবণ‐

স ােনরা, গাদ‐স ােনরা ও মনঃিশর অেধক বংশ সই ােন য েনর

(নদীর) পােশ এক য েবিদ তরী করল, সই বিদ দখেত বড়।

১১ তখন ই ােয়ল‐স ােনরা নেত পল, দখ, েবণ‐স ােনরা,

গাদ‐স ােনরা ও মনঃিশর অেধক বংশ কনান দেশর সামেন য ন

অ েল, ই ােয়ল‐স ানেদর পাের, এক য েবিদ তরী কেরেছ। ১২

ই ােয়ল‐স ােনরা যখন এই কথা নল, তখন ই ােয়ল‐স ানেদর

সম ম লী তােদর িব ে যু করার জ শীেলােত সমেবত হল।

১৩ পের ই ােয়ল‐স ােনরা েবণ‐স ানেদর, গাদ‐স ানেদর ও

মনঃিশর অেধক বংেশর কােছ িগিলয়দ দেশ ইলীয়াসর যাজেকর পু

পীনহসেক ১৪ এবং তাঁর সে দশ জন নতােক, ই ােয়েলর েত ক

বংশ থেক এক এক জন িপতৃ েলর ধানেক পাঠাল; তাঁরা এক

এক জন ই ােয়েলর হাজার জেনর মেধ তােদর িপতৃ েলর ধান

িছেলন। ১৫ তাঁরা িগিলয়দ দেশ েবণ‐স ানেদর গাদ‐স ানেদর ও

মনঃিশর অেধক বংেশর কােছ িগেয় তােদরেক এই কথা বলেলন,

১৬ “সদা ভুর সম ম লীেক এই কথা বলেছন, আজ সদা ভুর

িবপরীেত িবে াহী হওয়ার জ তামােদর জ এক য েবিদ তরী

করােত তামরা আজ সদা ভুেক অ সরণ করার থেক িফের যাওয়ার

জ ই ােয়েলর ঈ েরর িব ে এই য সত ল ন করেল, এটা

িক? ১৭ য অপরােধর জ সদা ভুর ম লীর মেধ মহামারী হেয়িছল

এবং যা থেক আমরা এখনও পিব হয়িন, িপেয়ার‐িবষেয় সই

অপরাধ িক আমােদর কােছ খবুই ছাট? ১৮ এই জ ই িক আজ
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সদা ভুেক অ সরণ করার থেক িফের যেত চাও? তামরা আজ

সদা ভুর িবে াহী হেল িতিন কাল ই ােয়েলর সম ম লীর িত

ু হেবন। ১৯ যাই হাক, তামােদর অিধকার‐ দশ যিদ অ িচ

হয়, তেব পার হেয় সদা ভুর অিধকার দেশ, যখােন সদা ভুর

সমাগম তাঁবু আেছ, সখােন িগেয় আমােদরই মেধ অিধকার হণ

কর; িক ু আমােদর ঈ র সদা ভুর য েবিদ ছাড়া তামােদর জ

আর অ কান য েবিদ তরী করার মাধ েম সদা ভুর িবে াহী

ও আমােদর িবে াহী হেয়া না। ২০ সরেহর ছেল আখন বিজত

ব স ে আ ার অবাধ হেল ঈ েরর াধ িক ই ােয়েলর সম

ম লীর িত উপি ত হয়িন? স ব ি তা তার অপরােধ একা

িবন হয়িন।” ২১ তখন েবন‐স ােনরা, গাদ‐স ােনরা ও মনঃিশর

অেধক বংশ ই ােয়েলর সই সহ পিতেদরেক এই উ র িদল; ২২

“ঈ রেদর ঈ র সদা ভু, ঈ রেদর ঈ র সদা ভু, িতিনই জােনন

এবং ই ােয়ল, সও জানেব; যিদ আমরা সদা ভুর িবপরীেত িবে াহ‐

ভােব িক া আ ার অবাধ হেয় এিট কের থািক, তেব আজ আমােদর

র া কেরা না।” ২৩আমরা আমােদর জ য য েবিদ তরী কেরিছ,

তা যিদ সদা ভুেক অ সরণ করার থেক িফের যাওয়ার জ , িক া

তার উপের হাম বা ভ ‐ নেবদ উৎসগ করার জ অথবা ম লাথক

বিলদান উৎসগ করার জ তরী কের থািক, তেব সদা ভু িনেজই

তার িতফল িদন। ২৪আমরা বরং ভয় কের, একিট িবেশষ উে শ র

জ এিট কেরিছ, হয়েতা িক জািন, ভিবষ েত তামােদর স ােনরা

আমােদর স ানেদর এই কথা বলেব, “ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর

সে তামােদর স ক িক? ২৫ হ েবন‐স ােনরা, গাদ‐স ােনরা,

তামােদর ও আমােদর উভেয়র মেধ সদা ভু যদনেক সীমা কের

রেখেছন; সদা ভুেত তামােদর কান অিধকার নই।” এই ভােব

যিদ তামােদর স ােনরা আমােদর স ানেদর সদা ভুর ভয় ত াগ

করায়। ২৬ এই জ আমরা বললাম, “এস, আমরা এক বিদ তরীর

উেদ াগ িনই, হােমর বা বিলদােনর জ নয়;” ২৭ িক ু আমােদর

হাম, আমােদর বিল ও আমােদর ম লাথক উপহােরর মাধ েম
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সদা ভুর সামেন তাঁেক সবা করার অিধকার আমােদর আেছ, এর

মােণর জ তা আমােদর ও তামােদর মেধ এবং আমােদর পের

আমােদর ভাবী বংেশর মেধ সা ী হেব; তােত ভিবষ েত তামােদর

স ােনরা আমােদর স ানেদর বলেত পারেব না য, সদা ভুেত

তামােদর কান অংশ নই। ২৮আমরা বেলিছলাম, “তারা যিদ

ভিবষ েত আমােদর িক া আমােদর বংশেক এই কথা বেল, তখন

আমরা বলব, তামরা সদা ভুর য েবিদর ঐ িত প দখ, আমােদর

পবূপু ষরা এিট তরী কেরিছেলন; হােমর বা বিলদােনর জ নয়,

িক ু তা আমােদর ও তামােদর মেধ সা ী প। ২৯আমরা য

হােমর, ভ নেবেদ র িক া বিলদােনর জ আমােদর ঈ র

সদা ভুর সমাগম তাঁবরু সামেন অবি ত তাঁর য েবিদ ছাড়া অ

য েবিদ তরী করার মাধ েম সদা ভুর িবে াহী হব, বা আমরা য

সদা ভুেক অ সরণ করার থেক আজ িফের যাব, তা দূের থা ক।”

৩০তখন পীনহস যাজক, তাঁর সে ম লীর নতারা ও ই ােয়েলর

সহ পিতরা েবণ‐স ানেদর, গাদ‐স ানেদর ও মনঃিশ‐স ানেদর

এই কথা েন স ু হেলন। ৩১আর ইলীয়াসর যাজেকর পু পীনহস

েবণ‐স ানেদর, গাদ‐স ানেদর ও মনঃিশ‐স ানেদর বলেলন,

“আজ আমরা জানেত পারলাম য, সদা ভু আমােদর মেধ আেছন,

কারণ তামরা সদা ভুর িব ে এই আেদেশর অবাধ হও িন;

এখন তামরা ই ােয়ল‐স ানেদরেক সদা ভুর হাত থেক উ ার

করেল।” ৩২ পের ইলীয়াসর যাজেকর পু পীনহস ও অধ গণ

েবণ‐স ানেদর, গাদ‐স ানেদর কাছ থেক, িগিলয়দ দশ থেক,

কনান দেশ ই ােয়ল‐স ানেদর কােছ িফের এেস তােদরেক সংবাদ

িদেলন। ৩৩ তখন ই ােয়ল‐স ােনরা ঐ িবষেয় স ু হল; আর

ই ােয়ল‐স ােনরা ঈ েরর ধ বাদ করল এবং েবণ‐স ানেদর,

গাদ‐স ানেদর বসবােসর ান ংস করার জ যেু যাওয়ার িবষেয়

আর িকছু বলল না। ৩৪ পের েবণ‐স ােনরা ও গাদ‐স ােনরা সই

বিদর নাম [এদ] রাখল, কারণ [তারা বলল], “সদা ভুই য ঈ র, তা

আমােদর মেধ তাঁর সা ী [এদ] হেব।”
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২৩অেনক িদন পের, যখন সদা ভু ই ােয়লেক‐তােদর চারিদেকর

সম শ থেক িব াম িদেলন এবং িযেহাশয়ূ ব ৃ ও গতবয়

হেলন; ২ তখন িযেহাশয়ূ সম ই ােয়লেক, তােদর াচীনবগ,

নতােদর, িবচারকতােদর ও শাসকেদরেক ডেক বলেলন, “আিম ব ৃ

ও গতবয় হেয়িছ। ৩ তামােদর ঈ র সদা ভু তামােদর জ এই

সব জািতর িত য য কাজ কেরেছন, তা তামরা দেখছ; কারণ

তামােদর ঈ র সদা ভু িনেজই তামােদর পে যু কেরেছন। ৪

দখ, য য জািত অবিশ আেছ এবং য ন পয সূয অ যাওয়ার

িদেক মহাসমু পয য সম জািতেক আিম ংস কেরিছ, তােদর

দশ আিম তামােদর সম বংেশর অিধকােরর জ িলবাঁেটর

মাধ েম ভাগ কেরিছ। ৫ আর তামােদর ঈ র সদা ভু িতিনই

তামােদর সামেন থেক তােদরেক ঠেল ফেল দেবন, তামােদর

দিৃ থেক তািড়েয় দেবন, তােত তামরা তামােদর ঈ র সদা ভুর

কথা অ সাের তােদর দশ অিধকার করেব। ৬ অতএব তামরা

মািশর ব ব া ে থ লখা সম কথা পালন ও র া করার জ সাহস

কর; তাঁর ডান িদেক িক া বাঁ িদেক যও না। ৭আর এই জািত িলর

য অবিশ লাক তামােদর মেধ আেছ, তােদর মেধ েবশ কেরা

না, তােদর দবতােদর নাম িনেয়া না, তােদর নােম শপথ কেরা না

এবং তােদর সবা ও তােদর ণাম কেরা না; ৮ িক ু আজ পয

যমন কের আসছ, তমনই তামােদর ঈ র সদা ভুেত আস

থাক। ৯কারণ সদা ভু তামােদর সামেন থেক বড় ও শি শালী

জািতেদর তািড়েয় িদেয়েছন; িক ু তামােদর সামেন আজ পয কউ

দাঁড়ােত পাের িন। ১০ তামােদর একজন হাজার জনেক তািড়েয় দয়;

কারণ তামােদর ঈ র সদা ভু তামােদরেক যমন বেলিছেলন, সই

অ সাের িতিন িনেজই তামােদর পে যু করেছন। ১১অতএব

তামরা তামােদর ােণর িবষেয় খবু সাবধান হেয় তামােদর ঈ র

সদা ভুেক ম কেরা। ১২ নাহেল কান ভােব যিদ িপছেন িফের যাও

এবং এই জািত িলর শষ য লােকরা তামােদর মেধ অবিশ

আেছ, তােদর িত আস হও, তােদর সে িবেয়র স াপন
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কর এবং তােদর সে তামরা ও তামােদর সে তারা মলােমশা

কের; ১৩ তেব িন য় জানেব, তামােদর ঈ র সদা ভু তামােদর

দিৃ থেক এই জািত িলেক আর তািড়েয় দেবন না, িক ু তারা

তামােদর ফাঁদ ও জাল প হেব এবং তামােদর িপেঠর চাবকু ও

তামােদর চােখর কাঁটা হেয় থাকেব, য পয তামরা এই উ ম ভূিম

থেক ংস না হও, য ভূিম তামােদর ঈ র সদা ভু তামােদরেক

িদেয়েছন। ১৪আর দখ, সম জগেতর য পথ, আজও আিম সই

পেথ চেলিছ; আর তামরা সম দেয় ও সম ােণ এটা জেন

রােখা য, তামােদর ঈ র সদা ভু তামােদর িবষেয় যত ম লবাক

বেলিছেলন, তার মেধ একিটও িবফল হয়িন; তামােদর জ সম ই

সফল হেয়েছ, তার একিটও িবফল হয়িন। ১৫ িক ু তামােদর ঈ র

সদা ভু তামােদর কােছ য সম ম লবাক বেলিছেলন, তা যমন

তামােদর পে সফল হেয়িছল, সই রকম সদা ভু তামােদর িত

সম অম লবাক ও সফল করেবন, য পয না িতিন তামােদরেক

এই উ ম ভূিম থেক ংস কেরন, য ভূিম তামােদর ঈ র সদা ভু

তামােদরেক িদেয়েছন। ১৬ তামরা যিদ তামােদর ঈ র সদা ভুর

দওয়া িনয়ম ল ন কর, িগেয় অ দবতােদর সবা কর ও তােদর

কােছ ণাম কর, তেব তামােদর িত সদা ভুর াধ িলত হেব

এবং তাঁর দওয়া এই উ ম দশ থেক তামরা খবু তাড়াতািড়ই

ংস হেব।”

২৪ িযেহাশয়ূ ই ােয়েলর সম বংশেক িশিখ ম এক করেলন

ও ই ােয়েলর াচীনবগ, নতােদর, িবচারকতােদর ও শাসকেদর

ডাকেলন, তােত তাঁরা ঈ েরর সামেন উপি ত হেলন। ২ তখন

িযেহাশয়ূ সম লাকেক বলেলন, “ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু এই

কথা বেলন, অতীেত তামােদর পবূপু েষরা, অ াহােমর িপতা ও

নােহােরর িপতা তরহ [ফরাৎ] নদীর ওপাের বাস করেতন; আর

তারা অ দবতােদর সবা করেতন।” ৩ পের আিম তামােদর

িপতা অ াহামেক সই নদীর ওপার থেক এেন কনান দেশর সব

জায়গায় মণ করালাম এবং তার বংশ বিৃ করলাম, আর তােক
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ইসহাকেক িদলাম। ৪আরআিম এেষৗেক অিধকার করার জ সয়ীর

পবত িদলাম; িক ু যােকাব ও তার স ােনরা িমশের নেম গল।

৫ পের আিম মািশ ও হােরাণেক পাঠালাম এবং িমশেরর মেধ য

কাজ কেরিছলাম, তার মাধ েম সই দশেক শাি িদলাম; তারপের

তামােদরেক বার কের আনলাম। ৬আিম িমশর থেক তামােদর

পবূপু ষেদর বার করার পর তামরা সমেু র কােছ উপি ত হেল;

তখন িম ীয়রা অেনক রথ ও অ ােরাহী স িনেয় সূফসাগর ( লািহত

সাগর) পয তামােদর পবূপু ষেদর পছেন অ সরণ করার জ

এল। ৭ তােত তারা সদা ভুর কােছ কাঁদল ও িতিন িম ীয়েদর

ও তামােদর মেধ অ কার াপন করেলন এবং তােদর উপের

সমু েক এেন তােদর আ করেলন; আিম িমশের িক কেরিছ, তা

তামরা িনেজেদর চােখ দেখছ; পের অেনকিদন ম াে বাস

করেল। ৮ তারপর আিম তামােদর য েনর অ পাের বসবাসকারী

ইেমারীয়েদর দেশ িনেয় গলাম; তারা তামােদর সে যু করল;

আর আিম তামােদর হােত তােদরেক সমপণ করলাম, তােত তামরা

তােদর দশ অিধকার করেল; এই ভােব আিম তামােদর সামেন থেক

তােদরেক ংস করলাম। ৯পের িসে ােরর ছেল মায়াবরাজ বালাক

উেঠ ই ােয়েলর সে যু করল এবং লাক পািঠেয় তামােদরেক

শাপ দওয়ার জ িবেয়ােরর পু িবিলয়মেক ডেক আনল। ১০ িক ু

আিম িবিলয়েমর কথা নেত অস ত হলাম, তােত স তামােদরেক

ধু আশীবাদই করল; এই ভােব আিম তার হাত থেক তামােদরেক

উ ার করলাম। ১১ পের তামরা য ন পার হেয় িযরীেহােত উপি ত

হেল; আর িযরীেহার লােকরা, ইেমারীয়, পিরষীয়, কনানীয়, িহ ীয়,

িগগাশীয়, িহ ীয় ও িযবষূীেয়রা তামােদর সে যু করল, আর আিম

তামােদর হােত তােদরেক সমপণ করলাম। ১২আর তামােদর

আেগ আেগ িভম ল পাঠালাম; তারা তামােদর সামেন থেক সই

জনগণেক, ইেমারীয়েদর সই ই রাজােক দূর কের িদল; তামার

তেরায়াল বা ধ েক তা হয়িন। ১৩আর তামরা য জায়গায় পির ম

কর িন, এমন এক দশ ও যার াপন কর িন, এমন অেনক নগর আিম
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তামােদরেক িদলাম; তামরা সখােন বাস করছ; তামরা য আ ুর

গাছ ও িজতব ৃ (অিলভ গাছ) রাপণ কর িন, তার ফল ভাগ করছ।

১৪অতএব এখন তামরা সদা ভুেক ভয় কর, সরলতায় ও সেত

তাঁর সবা কর, আর তামােদর পবূপু েষরা [ফরাৎ] নদীর পরপাের ও

িমশের য দবতােদর সবা করত, তােদরেক দূর কের দাও এবং

সদা ভুর সবা কর। ১৫ যিদ সদা ভুর সবা করা তামােদর ম

বাধ হয়, তেব যার সবা করেব, তােক আজ মেনানীত কর; (ফরাৎ)

নদীর ওপাের (পরপাের) তামােদর পবূপু ষেদর (িপতা) সিবত

দবতারা হয় হাক, িক া যােদর দেশ তামরা বাস করছ, সই

ইেমারীয়েদর দবতারা হয় হাক; িক ু আিম ওআমার পিরবার আমরা

সদা ভুর সবা করব। ১৬ লােকরা এর উ ের বলল, “আমরা য

সদা ভুেক ত াগ কের অ দবতােদর সবা করব, তা দূের থা ক।

১৭ কারণ আমােদর ঈ র সদা ভু, িতিনই আমােদর ও আমােদর

পবূপু ষেদর (িপতা) িমশর দশ থেক, দাসে র‐বািড় থেক, বার

কের িনেয় এেসেছন ও আমােদর চােখর সামেন সই সম আ য

িচ ‐কাজ কেরেছন এবং আমরা য পেথ এেসিছ, সই সম পেথ ও

য সম জািতর মধ িদেয় এেসিছ, তােদর মেধ আমােদর র া

কেরেছন; ১৮আর সদা ভু এই দেশ বসবাসকারী ইেমারীয় ভৃিত

সম জািতেক আমােদর সামেন থেক দূর কের িদেয়েছন; অতএব

আমরাও সদা ভুর সবা করব; কারণ িতিনই আমােদর ঈ র।” ১৯

িযেহাশয়ূ লাকেদরেক বলেলন, “ তামরা সদা ভুর সবা করেত পার

না; কারণ িতিন পিব ঈ র, িনেজর গৗরব র া করেত উেদ াগী

ঈ র; িতিন তামােদর অধ ও পাপ মা করেবন না। ২০ তামরা

যিদ সদা ভুেক ত াগ কের অ জাতীর দবতােদর সবা কর,

তেব আেগ তামােদর ম ল করেলও িতিন িপছন িফের দাঁড়ােবন,

তামােদর অম ল করেবন ও তামােদরেক ংস করেবন।” ২১তখন

লােকরা িযেহাশয়ূেক বলল, “না, আমরা সদা ভুরই সবা করব।” ২২

িযেহাশয়ূ লাকেদরেক বলেলন, “ তামরা তামােদর িবষেয় িনেজরাই

সা ী হেল য, তামরা সদা ভুর সবা করার জ তাঁেকই মেনানীত



িযেহাশেূয়র বই 493

কেরছ।” তারা বলল, “সা ী হলাম।” ২৩ [িতিন বলেলন, ] “তেব

এখন তামােদর মধ অবি ত অ জাতীর দবতােদর দূর কের দাও

ও তামােদর দয় ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর িদেক রাখ।” ২৪ তখন

লােকরা িযেহাশয়ূেক বলল, “আমরা আমােদর ঈ র সদা ভুরই সবা

করব ও তাঁর কথা নব।” ২৫তােত িযেহাশয়ূ সই িদন লাকেদর

সে িনয়ম াপন করেলন, িতিন িশিখেম তােদর জ িবিধ ব ব া

ও শাসন াপন করেলন। ২৬ পের িযেহাশয়ূ ঐ সম কথা ঈ েরর

ব ব া ে থ িলখেলন এবং একিট বড় পাথর িনেয় সদা ভুর পিব ‐

ােনর কােছ এলা গােছর তলায় াপন করেলন। ২৭ পের িযেহাশয়ূ

সম লাকেক বলেলন, “ দখ, এই পাথরিট আমােদর িবষেয় সা ী

হেব; কারণ সদা ভু আমােদর য য কথা বেলিছেলন, তাঁর সই সম

কথা এ নল; অতএব এ তামােদর িবষেয় সা ী হেব, ফেল তামরা

তামােদর ঈ রেক অ ীকার কর।” ২৮ পের িযেহাশয়ূ লাকেদরেক

িনেজর িনেজর অিধকাের িবদায় করেলন। ২৯এই সম ঘটনার পের

নেূনর পু , সদা ভুর দাস িযেহাশয়ূ একশ দশ বছর বয়েস মারা

গেলন। ৩০ পের লােকরা গাশ পবেতর উ ের ই িয়েমর পাহািড়

অ েল িত ৎ‐ সরেহ তাঁর অিধকােরর অ েল তাঁর কবর িদল। ৩১

িযেহাশেূয়র সম জীবনকােল এবং য াচীেনরা িযেহাশেূয়র মতুৃ র

পের জীিবত িছেলন ও ই ােয়েলর জ সদা ভুর করা সম কাজ

দেখিছেলন, তাঁেদরও সম জীবনকােল ই ােয়ল সদা ভুর সবা

করল। ৩২আর ই ােয়ল‐স ােনরা যােষেফর হাড়, যা িমশর থেক

এেনিছল, তা িশিখেম সই মািটেত পুঁেত িদল, যা যােকাব একশ

রৗপ ‐মু ায় িশিখেমর িপতা হেমােরর স ানেদর কাছ থেক িকেন

িনেয়িছেলন; আর তা যােষফ‐স ানেদর অিধকার হল। ৩৩ পের

হােরােণর ছেল ইলীয়াসর মারা গেলন; আর লােকরা তাঁেক তাঁর

পু পীনহেসর পাহােড় কবর িদল, ই িয়েমর পাহািড় অ েলর সই

পাহাড় তাঁেক যা দওয়া হেয়িছল।
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িবচারক গৃেণর িববরণ
১ িযেহাশেূয়র মতুৃ র পের ই ােয়েলর লােকরা সদা ভুর কােছ এই

কথা িজ াসা করল, “কনানীয়েদর িব ে , তােদর সে যু করার

জ , থেম আমােদর ক যােব?” ২ সদা ভু বলেলন, “িযহূদা যােব;

দখ, আিম তার হােত দশ সমপণ কেরিছ।” ৩ পের িযহূদা তার ভাই

িশিমেয়ানেক বলল, “তুিম আমার জায়গায় আমার সে এস, আমরা

কনানীয়েদর সে যু কির; পের আিমও তামার জায়গায় তামার

সে যাব।” তােত িশিমেয়ান তার সে গল। ৪ িযহূদা গেলন, আর

সদা ভু তােদর হােত কনানীয় ও পিরষীয়েদরেক সমপণ করেলন;

আর তারা বষেক তােদর দশহাজার লাকেক হত া করল। ৫তারা

বষেক অেদানী‐ বষকেক পেয় তাঁর সে যু করল এবং কনানীয়

ও পিরষীয়েদরেক আঘাত করল। ৬ তখন অেদানী‐ বষক পািলেয়

গল; আর তারা তার িপছন িপছন দৗিড়েয় িগেয় তাঁেক ধরল এবং

তাঁর হাত ও পােয়র বেুড়া আ ুল কেট িদল। ৭ তখন অেদানী‐

বষক বলেলন, “যােদর হাত ও পােয়র বেুড়া আ ুল বাদ দওয়া

হেয়িছল, এমন স র জন রাজা আমার মেজর ( টিবেলর) নীেচ

খাবার ড়ােতন; আিম যমন কাজ কেরিছ, ঈ র আমােকও সরকম

িতফল িদেয়েছন।” পের লােকরা তােক িয শােলেম আনেল িতিন

সই জায়গায় মারা গেলন। ৮আর িযহূদার লােকরা িয শােলেমর

িব ে যু কের তা িনেজেদর অিধকাের িনল ও তেরায়াল িদেয়

আঘাত করল এবং আ ন িদেয় নগর পিুড়েয় িদল। ৯ পের িযহূদা

স ানরা কনানীয়েদর িব ে যু করেত নেম গল যারা পাহােড়র

দি ণ িদেক এবং পি মীয় পাদেদেশ বাস করত। ১০আর িযহূদা

িহে াণবাসী কনানীয়েদর িব ে যা া কের শশয়, অহীমান ও

তলময়েক আঘাত করল; আেগ ঐ িহে ােণর নাম িকিরয়ৎ সফর

িছল। ১১ সখান থেক স দবীরবাসীেদর িব ে যা া করল; আেগ

দবীেরর নাম িকিরয়ৎ‐ সফর িছল। ১২আর কােলব বলেলন, “ য কউ

িকিরয়ৎ‐ সফরেক আঘাত কের িনেজর অিধকাের আনেব, তার সে

আিম িনেজর মেয় অ ষার িবেয় দব।” ১৩এবং কােলেবর ছাট
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ছেল কনেসর ছেল অৎনীেয়ল তা িনেজর অিধকাের আনেল িতিন

তার সে িনেজর মেয় অ ষার িবেয় িদেলন। ১৪আর ঐ মেয় এেস

তার বাবার কােছ একখািন জিম চাইেত ামীেক পরামশ িদল এবং

স গাধার িপঠ থেক নামল; কােলব তােক বলেলন, “তুিম িক চাও?”

১৫ স তােক বলল, “আপিন আমােক এক উপহার িদন; দি ণা ল

ভূিম আমােক িদেয়েছন, জেলর উ ই িলও আমােক িদন।” তােত

কােলব তােক উ তর উ ই িল ও িন তর উ ই িল িদেলন। ১৬

পের মািশর স ীয় কনীেয়র লােকরা িযহূদার লাকেদর সে

খ ূরপরু থেক অরােদর দি ণিদেক অবি ত িযহূদা ম াে উেঠ

গল; তারা িগেয় লাকেদর মেধ বাস করল। ১৭আর িযহূদা িনেজর

ভাই িশিমেয়ােনর সে গল এবং তারা সফাৎবাসী কনানীয়েদরেক

আঘাত কের ওই নগর িনঃেশেষ িবন করল। আর সই নগেরর নাম

হমা [িবন ] হল। ১৮আর িযহূদা ঘসা ও তার অ ল, অি েলান ও

তার অ ল এবং ইে াণ ও তার অ ল অিধকার করল। ১৯ সদা ভু

িযহূদার সহব ী িছেলন, স পাহাড়ী অ ল িল অিধকার করল; িক ু

স তলভূিম‐িনবাসীেদরেক অিধকার থেক বি ত করেত পারল না,

কারণ তােদর লাহার রথ িছল। ২০আর মািশ যমন বেলিছেলন,

সই অ সাের তারা কােলবেক িহে াণ িদল এবং িতিন সখান থেক

অনােকর িতন ছেলেক তািড়েয় িদেলন। ২১ িক ু িব ামীেনর

লােকরা িয শােলম‐িনবাসী িযবষূীয়েদরেক তাড়ােলা না; িযবষূীেয়রা

আজ পয িয শােলেম িব ামীন লাকেদর সে বাস করেছ। ২২

আর যােষেফর বংশও বেথেলর িব ে যা া করল এবং সদা ভু

তােদর সহব ী িছেলন। ২৩ যােষেফর লােকরা বেথেলর খাঁজ‐

খবর িনেত লাক পাঠােলন। আেগ ঐ নগেরর নাম লসূ িছল। ২৪

আর সই চেররা ঐ নগর থেক এক জনেক বাইের আসেত দেখ

তােক বলল, “অ েরাধ কির, নগর েবেশর পথ আমােদরেক দিখেয়

দাও; িদেল আমরা তামার িত দয়া করব।” ২৫ তােত স তােদরেক

নগের েবশ করার রা া দিখেয় িদল, আর তারা খড়েগর আঘােত

সই নগরবাসীেদরেক আঘাত করল, িক ু ঐ ব ি েক ও তার সম



িবচারক গৃেণর িববরণ 496

পিরবারেক ছেড় িদল। ২৬ পের ঐ ব ি িহ ীয়েদর দেশ িগেয় এক

নগর সিৃ কের তার নাম লসূ রাখল; তা আজ পয সই নােম পিরিচত

আেছ। ২৭ আর মনঃিশ াম েলার সে বৎ‐শান, াম েলার

সে তানক, াম েলার সে দার, াম েলার সে িযি য়ম, ও

াম েলার সে মিগে া, এই সব জায়গার বসবাসকারীেদর তাড়াল

না; কনানীেয়রা স দেশ বাস করেত দঢ়ৃ িত িছল। ২৮ পের

ই ােয়ল যখন শি শালী হল, তখন সই কনানীয়েদরেক তােদর দাস

করল, িক ু স ণূভােব তাড়াল না। ২৯আর ই িয়ম গষর‐িনবাসী

কনানীয়েদরেক বি ত করল না; কনানীেয়রা গষের তােদর মেধ

বাস করেত লাগল। ৩০ সবলূনূ িকটেরাণ ও নহেলাল িনবাসীেদরেক

তাড়াল না; কনানীেয়রা তােদর মেধ বাস করেত লাগল, আর তােদর

দাস হল। ৩১আেশর অে া, সীেদান, অহলব, অকষীব, হ বা,

অফীক ও রেহাব িনবাসীেদর বি ত করল না। ৩২আেশরীেয়রা

কনানীয়েদর মেধ বাস করল, কারণ তারা তােদরেক তাড়াল না। ৩৩

ন ািল বৎ‐ শমেশর ও বৎ‐অনাত‐িনবাসীেদরেক তািড়েয় িদল

না; তারা কনানীয়েদর মেধ বাস করল, আর বৎ‐ শমেশর ও বৎ‐

অনাতিনবাসীরা তােদর দাস হল। ৩৪ আর ইেমারীেয়রা দােনর

বংশেদরেক পাহাড়ী অ েল থাকেত বাধ করল, উপত কা নেম

আসেত িদল না; ৩৫ ইেমারীেয়রা হরস পবত, অয়ােলােন ও শালবীেম

বসবাস করেত থাকল; িক ু যােষফ‐ ল তােদর পরািজত করল,

তােত তারা তােদর দাস হল। ৩৬ অ ীম পাহাড়ী অ ল থেক

সলা পয উপেরর িদেক ইেমারীয়েদর অিধকাের িছল।

২আর সদা ভুর দূত িগলগল থেক বাখীেম উেঠ আসেলন। িতিন

বলেলন, “আিম তামােদরেক িমশর থেক বর কের এেনিছ; য

দশ িদেত তামােদর পবূপু ষেদর কােছ শপথ কেরিছলাম, স

দেশ তামােদরেক এেনিছ, আর এই কথা বেলিছ, আিম তামােদর

সে িনেজর িনয়ম কখনও ভাঙব না; ২ তামরাও এই দেশ

বসবাসকারীেদর সে চুি াপন করেব না, তােদর য েবিদ সব

ভেঙ ফলেব। িক ু তামরা আমার কথা শানিন; কন এমন কাজ
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কেরছ? ৩এই জ আিমও বললাম, ‘ তামােদর সামেন থেক আিম

এই লাকেদরেক দূের সরােবা না; তারা তামােদর পােশ কাঁটার মত,

ও তােদর দবতারা তামােদর ফাঁদ প হেব’।” ৪ তখন সদা ভুর

দূত ই ােয়ল লাকেদর এই কথা বলেল লােকরা জাের িচৎকার কের

কাঁদেত লাগল। ৫আর তারা সই জায়গার নাম বাখীম [ রাদনকারী‐

গণ] রাখল; পের তারা সই জায়গায় সদা ভুর উে েশ বিলদান

করল। ৬ িযেহাশয়ূ লাকেদর িবদায় করেল পর ই ােয়ল‐স ানরা

দশ অিধকার করার জ েত েক সই জায়গায় গল। ৭ আর

িযেহাশেূয়র সম জীবেন এবং য াচীনরা িযেহাশেূয়র মতুৃ র পর

জীিবত িছেলন ও ই ােয়েলর জ সদা ভুর করা সম মহান কাজ

দেখিছেলন, তাঁেদরও সম জীবেন লােকরা সদা ভুর সবা করল।

৮ পের নেূনর ছেল সদা ভুর দাস িযেহাশয়ূ একেশা দশ বছর বয়েস

মারা গেলন। ৯তােত লােকরা গাশ পবেতর উ র পাহাড়ী অ ল

ই িয়ম েদেশর িত ৎেহরেস তাঁর অিধকােরর জায়গায় তাঁেক কবর

িদল। ১০আর সই িদেনর র অ সব লাকও পবূপু ষেদর কােছ

সংগহৃীত হল এবং তােদর পের নতুন বংশ বিৃ হল, এরা সদা ভুেক

জানত না এবং ই ােয়েলর জ তাঁর করা কাজ জানা িছল না। ১১

ই ােয়ল‐স ােনরা সদা ভুর দিৃ েত যা খারাপ, তাই করেত লাগল

এবং বালেদবতােদর সবা করেত লাগল। ১২আর িযিন তােদর

িপতপৃু ষেদর ঈ র, িযিন তােদরেক িমশর দশ থেক বর কের

এেনিছেলন, সই সদা ভুেক ত াগ কের অ দবতােদর, অথাৎ

িনেজেদর চািরিদেক অবি ত লােকেদর দবতােদর অ গামী হেয়

তােদর কােছ াথনা করেত লাগল, এই ভােব সদা ভুেক অস ু

করল। ১৩ তারা সদা ভুেক ত াগ কের বালেদবতার ও অ ােরাৎ

দবীেদর সবা করত। ১৪ তােত ই ােয়েলর িব ে সদা ভু রেগ

গেলন, আর িতিন তােদরেক লু ঠনকারীেদর হােত সমপণ করেলন,

তারা তােদর স দ লটু করল; আর িতিন তােদর চািরিদেকর শ েদর

হােত তােদর িবি করেলন, তােত তারা িনেজর শ েদর সামেন আর

দাঁড়ােত পারল না। ১৫সদা ভু যমন তােদর কােছ শপথ কেরিছেলন,
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সই অ সাের তারা য কান জায়গায় যত, সই জায়গায় অম েলর

জ সদা ভু তােদর িবেরািধতা করত; এই ভােব তারা ভীষণ ঃখ

পত। ১৬ তখন সদা ভু িবচারকতােদরেক উঠােতন, আর তারা

লটুকারীেদর হাত থেক তােদরেক র া করেতন; ১৭ তবওু তারা

িনেজেদর িবচারকতােদর কথায় কান িদত না, িক ু অ দবতােদর

কােছ িগেয় ব িভচার করত ও তােদর কােছ উপাসনা করত; এই

ভােব তােদর িপতপৃু েষরা সদা ভুর আ া পালন কের য পেথ

চলেতন, তারা সই অ যায়ী না কের সই পথ থেক সের আসল।

১৮ আর সদা ভু যখন তােদর জ িবচারক া উৎপ করেতন,

তখন সদা ভু িবচারকতােদর সে সে থেক িবচারকতােদর সম

জীবেন শ েদর হাত থেক তােদরেক উ ার করেতন, কারণ উপ ব

ও তাড়নাকারীেদর সামেন তােদর অ নয়‐িবনেয়র জ সদা ভু

ক ণািব হেতন। ১৯ িক ু সই িবচারক া মারা গেলই তারা িফরত,

িপতপৃু ষ থেক আরও নীিত হেয় পড়ত, অ দবতােদর

অ গামী হয়া তােদর সবা করত ও তােদর কােছ উপাসনা করত;

িনেজর িনেজর কাজ ও াচারীতার িকছুই ছাড়ত না। ২০ তােত

ই ােয়েলর িব ে সদা ভুর াধ আেরা বেড় গল, িতিন বলেলন,

“আিম এেদর িপতপৃু ষেদরেক য িনয়ম পালেনর আ া িদেয়িছলাম,

এই জািত তা অমা কেরেছ, আমার কথায় কান দয়িন; ২১অতএব

িযেহাশয়ূ মতুৃ র িদন য য জািতেক অবিশ রেখেছ, আিমও এেদর

সামেন থেক তােদর কাউেকও তাড়াব না। ২২ তােদর িপতপৃু েষরা

যমন সদা ভুর পেথ গমন কের তাঁর আ া পালন করত, তারাও

স প করেব িক না, এই িবষেয় ঐ জািতেদর মাধ েম ই ােয়েলর

পরী া নব।” ২৩ এই জ সদা ভু সই জািতেদর তাড়াতািড়

অিধকার থেক তািড়েয় না িদেয় অবিশ রাখেলন; িযেহাশেূয়র

হােতও সমপণ কেরনিন।

৩এখন ই ােয়েলর মেধ যােদর কনােনর সম যেু র িবষেয় জানা

িছল না, সই লাকেদর পরী া নওয়ার জ ২ এবং ই ােয়ল

স ানেদর পু ষপর রােক িশ া দবার জে , অথাৎ যারা আেগ
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যু জানত না; তােদরেক তা শখাবার জ সদা ভু এই সব

জািতেক অবিশ রেখিছেলন তারা হল ৩ পেল ীয়েদর পাঁচ রাজা,

বাল হে াণ পবত থেক িলব হমাত ঢাকার রা া পয িলবােনান

পবেত বসবাসকারী সম কনানীয়, সীেদানীয় ও িহ ীয়রা। ৪এরা

ই ােয়েলর পরী ার জ , অথাৎ সদা ভু তােদর িপতপৃু ষেদরেক

মািশ মাধ েম য সব আ া িদেয়িছেলন, স সব তারা পালন কের

িক না, তা যন জানা যায়। ৫ফেল ই ােয়লীয়রা কনানীয়, িহ ীয়,

ইেমারীয়, পিরষীয়, িহ ীয় ও িযবষূীয়েদর মেধ বাস করল; ৬আর

তারা তােদর মেয়েদর িবেয় করত, তােদর ছেলেদর সে িনেজেদর

মেয়েদর িবেয় িদত ও তােদর দবতােদর সবা করত। ৭ আর

ই ােয়লীয়রা সদা ভুর দিৃ েত যটা ম , তাই করল ও িনেজেদর

ঈ র সদা ভুেক ভুেল গল। তারা বাল দবতােদর ও আেশরা

দবীেদর সবা করল। ৮অতএব ই ােয়েলর িত সদা ভুর াধ

িলত হল, আর িতিন অরাম‐নহরিয়েমর রাজা শন িরিশয়াথিয়েমর

হােত তােদরেক িবি করেলন, আর ই ােয়লীয়রা আট বছর পয

শন িরিশয়াথিয়েমর দাস করল। ৯ পের ই ােয়লীয়রা সদা ভুর

কােছ কাঁদল এবং সদা ভু এক জনেক উঠােলন য ই ােয়লীয়েদর

সাহায ও উ ার করেত পােরন। স অৎনীেয়ল (কনেসর ছেল),

কােলেবর ছাট ভাই। ১০ সদা ভুর আ া তাঁর উপের আসেলন,

আর িতিন ই ােয়েলর িবচার করেত লাগেলন এবং িতিন যেু র

জ গেলন, আর সদা ভু অরাম‐রাজ শন িরিশয়াথিয়মেক তাঁর

হােত সমপণ করেলন; এটা িছল অৎনীেয়েলর মতা যা শন

িরিশয়াথিয়মেক পরািজত কেরিছল। ১১এই ভােব চি শ বছর পয

দশ শাি েত থাকল; পের কনেসর ছেল অৎনীেয়েলর মতুৃ হল। ১২

পের ই ােয়লীয়রা সদা ভুর দিৃ েত যটা ম , আবার তাই করল;

অতএব সদা ভুর দিৃ েত যটা ম , তা করায় সদা ভু ই ােয়েলর

িব ে মায়াব‐রাজ ইে ানেক শি শালী করেলন। ১৩ রাজা ইে ান

অে ানেলকীয়েদরেক ও অমােলকেক এক করেলন এবং তারা িগেয়

ই ােয়লেক পরািজত করেলন ও খ ূরপরু অিধকার করেলন। ১৪
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ই ােয়লীয়রা আঠার বছর পয মায়াব‐রাজ ইে ােনর দাস করল।

১৫ িক ু যখন ই ােয়লীয়রা সদা ভুর কােছ কাঁদল; তখন সদা ভু

তােদর জ একজন উ ারকতােক, িব ামীনীয় গরার ছেল এহূদেক

উঠােলন; িতিন বাঁ হােত সব কাজ করেতন। ই ােয়লীয়রা তাঁর ারা

মায়াব‐রাজ ইে ােনর কােছ উপহার পাঠােলন। ১৬এহূদ িনেজর

জ একহাত ল া একটা ই িদেক ধারযু তেরায়াল তরী কের

িনেজর ডান উ র কাপেড়র িভতের বঁেধ রাখেলন। ১৭ িতিন মায়াব‐

রাজ ইে ােনর কােছ উপহার িনেয় গেলন; (এই ইে ান অত

মাটা লাক িছেলন।) ১৮এহূেদর উপহার দওয়া হেয় গেল িতিন

ঐ উপহার বহনকারীেদর িবদায় িদেলন। ১৯ িতিন িনেজ িগ গেল

পাথেরর তরী মিূতর কাছ থেক িফের এেলন এবং বলেলন, “ হ

রাজা, আপনার জ আমার কােছ একিট গাপন কথা আেছ।” ইে ান

বলেলন, “চুপ চুপ!” এবং তাঁর সব সবেকরা ঘর থেক বিরেয়

গল। ২০আর এহূদ তাঁর কােছ এেলন; রাজা একাকী িনেজর উপর

তলার ঠা ডা ঘের বেসিছেলন; এহূদ বলেলন, আমার কােছ আপনার

জ ঈ েরর একিট বাক বলার আেছ; রাজা তাঁর িনেজর আসন

থেক উঠেলন। ২১ তখন এহূদ িনেজর বাঁ হাত বািড়েয় ডান ঊ

থেক সই খড়গ িনেয় তাঁর শরীের িব করেলন, ২২আর খড়েগর

সে বাঁটও শরীের ঢুেক গল ও খড়গ মেদ আটেক গল, সইজ

িতিন শরীর থেক খড়গ বর করেলন না; আর তা িপছন িদক িদেয়

বিরেয় গল। ২৩ পের এহূদ বারা ায় বিরেয় এেলন এবং উপেরর

ঘেরর দরজা ব কের িখল িদেয় িদেলন। ২৪ পের এহূদ চেল গেল

রাজার দােসরা এল; তারা দখল উপেরর ঘেরর দরজা ব । তারা

ভাবল, িতিন িনেজ অবশ ই উপেরর ঘের আরাম করেছন। ২৫ পের

তারা লি ত হওয়া পয অেপ া করল িক ু রাজা উপেরর ঘেরর

দরজা খলুল না। তাই তারা চািব িনেয় এেস দরজা খলুল, দখল

তােদর ভু মারা িগেয় মািটেত পেড় আেছন। ২৬ তারা যখন অেপ া

করিছল, তখন এহূদ পািলেয় গল এবং সই পাথেরর তরী মিূ

িছল সখান থেক িসয়ীরােত পািলেয় গল। ২৭ িতিন উপি ত হেয়
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পাহাড়ী অ ল ই িয়ম েদেশ তূরী বাজােলন। ই ােয়লীয়রা তাঁর

সে পাহাড়ী অ ল থেক নেম গল, িতিন তােদর নতৃ িদেলন।

২৮ িতিন তােদরেক বলেলন, “আমার িপছন িপছন এস, কারণ সদা ভু

তামােদর শ মায়াবীয়েদরেক পরািজত কেরেছন।” তখন তারা

তাঁর িপছন িপছন নেম এল এবং মায়ােবর িব ে য েনর পারঘাটা

সব দখল কের িনল এবং কাউেকও নদী পার হেত িদল না। ২৯ঐ

িদেনর তারা মায়ােবর অ মান দশহাজার লাকেক হত া করল; তারা

সব শি শালী এবং স ম পু ষ িছল। কউই র া পল না। ৩০ সই

িদন থেক মায়াব ই ােয়েলর শি র কােছ পরািজত হল এবং আশী

বছর দশ শাি েত থাকল। ৩১ এহূেদর পের শ গর (অনােতর ছেল)

পরবতী শাসক িছল, িতিন প পালন করার লািঠ িদেয় পেল ীয়েদর

ছয়েশা লাকেক হত া করেলন; ইিনও ই ােয়লেক িবপদ থেক মু

করেলন।

৪এহূেদর মতুৃ র পর, ই ােয়লীয়রা সদা ভুর দিৃ েত যটা ম ,

আবার তাই করল। ২ তােত সদা ভু হাৎেসাের রাজ কারী কনানরাজ

যাবীেনর হােত তােদরেক সমপণ করেলন। জািতগেণর হেরাশৎ‐

িনবাসী (হেরাহীম) সীষরা তাঁর সনাপিত িছেলন। ৩আর ই ােয়লীয়রা

সদা ভুর কােছ কাঁদল, কারণ সীষরার কােছ নয়েশা লাহার রথ িছল

এবং িতিন িড় বছর পয ই ােয়লীয়েদর উপর ভীষণ িনযাতন

কেরিছেলন। ৪ ল ীেদােতর ী দেবারা এক জন ভাববািদন বি নী

িছেলন, সইিদেনর িতিন ই ােয়েলর িবচার করেতন। ৫ দেবারা

পবতময় ই িয়ম েদেশ রামার ও বেথেলর মেধ অবি ত খজরু

গােছর নীেচ বসেতন এবং ই ােয়লীয়রা িবচােরর জ তাঁর কােছ

আসত। ৬ িতিন লাক পািঠেয় কদশ ন ািল থেক অবীেনায়েমর পু

বারকেক ডেক আনেলন। িতিন তােক বলেলন, “ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভু তামােক িক এই আ া কেরনিন, ন ািল ও সবলূনূ দশ

থেক দশ হাজার লাকেক তােবার পবেত িনেয় যাও; ৭ তােত আিম

যাবীেনর সনাপিত সীষরােক এবং তার রথ সকল ও লাকেদরেক

িনেয় কীেশান নদীর কােছ তামার সে দখা করব এবং তােক
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তামার হােত সমপণ করব।” ৮তখন বারক তােক বলেলন, “তুিম যিদ

আমার সে যাও, তেব আিম যাব; িক ু তুিম যিদ আমার সে না যাও,

আিম যাব না।” ৯ দেবারা বলেলন, “আিম অবশ তামার সে যাব,

যিদও তামার এই যা ায় নাম হেব না, কারণ সদা ভু সীষরােক

একিট ীেলােকর শি র কােছ পরািজত করেবন।” পের দেবারা

উঠেলন এবং বারেকর সে কদেশ গেলন। ১০ পের বারক কদেশ

সবলূনূ ও ন ািলর লাকেদরেক ডাকেলন; আর দশহাজার লাক তাঁর

িপছন িপছন গল এবং দেবারাও তাঁর সে গেলন। ১১ঐ িদেনর

কনীয় হবর কনীয়েদর থেক, মািশর স ে হাবেবর স ানেদর

থেক আলাদা হেয় কদেশর কাছাকািছ সান ীম এেলান গাছ পয

তাঁবু খাঁটােলন। ১২ যখন তারা সীষরােক বলল য, “অবীেনায়েমর

ছেল বারক তােবার পবেত উেঠেছ।” ১৩ তখন সীষরা িনেজর সব রথ

অথাৎ নয়েশা লাহার রথ এবং িনেজর স েদরেক এক ডেক

হেরাশৎ থেক কীেশান নদীর কােছ গেলন। ১৪ দেবারা বারকেক

বলেলন, “যাও, কারণ আজই সদা ভু তামার হােত সীষরােক সমপণ

কেরেছন; সদা ভু িক তামার আেগ আেগ যানিন?” তখন বারক

তাঁর অ গামী দশহাজার লাকেক সে িনেয় তােবার পবত থেক

নামেলন। ১৫ সদা ভু সীষরার সব রথ ও তার স েদর িব া

করেলন এবং বারেকর লােকরা তােদরেক আ মণ করল এবং সীষরা

রথ থেক নেম দৗড়ােত লাগল। ১৬ িক ু বারেকর লােকরা হেরাৎ

পয তাঁর রথসমেূহর ও স েদর িপছেন ধাওয়া করল আর সীষরার

সব স েদর খড়গ িদেয় হত া করল, এক জনও বঁেচ থাকল না।

১৭ িক ু সীষরা দৗেড় কনীয় হবেরর ী যােয়েলর তাঁবরু িদেক

গেলন; কারণ হাৎেসােরর যাবীন রাজােত ও কনীয় হবেরর বংেশ

তখন শাি িছল। ১৮আর যােয়ল সীষরার সে দখা করেত বাইের

গেলন এবং তাঁেক বলেলন, “ হ আমার ভু, িফের আ ন, আমার

এখােন আ ন, ভয় পােবন না।” তাই িতিন তাঁর িদেক িফের এেলন

এবং তাঁবরু মেধ গেলন আর সই ী এক ক ল িদেয় তাঁেক ঢেক

িদেলন। ১৯ স তাঁেক বলেলন, “দয়া কের আমােক এক াস পানীয়



িবচারক গৃেণর িববরণ 503

জল িদন, কারণ আিম িপপািসত।” িতিন একিট েধর থিল খেুল পান

করেত িদেলন তারপর তােক আবার ঢেক িদেলন। ২০ িতিন তাঁেক

বলেলন, “তুিম তাঁবরু য়াের দাঁিড়েয় থাক; যিদ কউ এেস িজ াসা

কের, এখােন িক কউ আেছ? তেব বােলা, কউ নই।” ২১ পের

হবেরর ী যােয়ল তাঁবরু এক খাঁটা িনেলন ও মু র হােত কের ধীের

ধীের তাঁর কােছ গেলন, কারণ স ঘমু অব ায় িছল তাঁর কােন

ওই খাঁটা ঢুিকেয় িদেলন এবং তােক মািটেত ফেল িদেলন আর স

মারা গল। ২২ বারক সীষরােক তাড়া কের যাি েলন; তখন যােয়ল

তাঁর সে দখা করেত বাইের এেস বলেলন, “এস, তুিম যার খাঁজ

করছ, সই মা ষেক আিম তামােক দখাই,” তাই িতিন তাঁর সে

তাঁবরু িভতের গল, আর, সীষরা মের পেড় আেছন ও তাঁর কােন

খাঁটা িব রেয়েছ। ২৩এই ভােব ঈ র সিদন কনান‐রাজ যাবীনেক

ই ােয়লীয়েদর সামেন পরািজত করেলন। ২৪আর ই ােয়লীয়রা য

পয কনান‐রাজ যাবীনেক ংস না করল, স পয কনান‐রাজ

যাবীেনর িব ে তারা আেরা বিশ শি শালী হেয় উঠল।

৫ সিদন দেবারা ও অবীেনায়েমর পু বারক এই গান করেলন। ২

ই ােয়লেল নতারা নতৃ িদেলন, জারা িনেজর ই ায় িনেজেদরেক

উৎসগ করল, এজ তামরা সদা ভুর ধ বাদ কর। ৩ রাজারা

শােনা; শাসকরা মেনােযাগ দাও; আিম, আিমই সদা ভুর উে েশ

গান করব, ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর উে েশ গান করব। ৪ হ

সদা ভু, তুিম যখন সয়ীর থেক চেল গেল, ইেদাম‐ থেক

এিগেয় গেল, ভূিম কঁেপ উঠল, আকাশও বষণ করল, মঘমালা জল

বষণ করল। ৫ সদা ভুর সামেন পবেতরা ক মান হল, ই ােয়েলর

ঈ র সদা ভুর সামেন ঐ সীনয় ক মান হল। ৬ অনােতর পু

শ গেরর িদেনর, যােয়েলর িদেনর, রাজপথ শূ হল, পিথেকরা অ

পথ িদেয় যত। ৭ নায়করা ই ােয়েলর মেধ থেম িছল, শেষ আিম

দেবারা উঠলাম, ই ােয়েলর মেধ মাতৃ ানীয় হেয় উঠলাম। ৮ তারা

নতূন দবতা মেনানীত কেরিছল; সই িদেনর নগেরর দরজার কােছ

যু হল; ই ােয়েলর চি শ হাজার লােকর মেধ িক একটা ঢাল
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বা বশা দখা গল না? ৯আমার দয় ই ােয়েলর অধ গেণর

িদেক গল, যাঁরা জােদর মেধ িনেজর ই ায় িনেজেদরেক উৎসগ

করেলন; তামরা সদা ভুর ধ বাদ কর। ১০ তামরা যারা সাদা

গাধীর িপেঠ চেড় থাক, যারা আসেনর ওপের বেস থাক, যারা পেথ

মণ কর, তামরাই ওর সংবাদ দাও। ১১ ধ রেদর আওয়াজ

থেক দূের, জল তুলবার ান সকেল সখােন কীি ত হে সদা ভুর

ধমকাজ, ই ােয়েল তাঁর শাসন সং া ধম‐কাজ সমহূ, তখন

সদা ভুর জারা নগেরর দরজায় নেম যত। ১২ দেবাের, জা ত

হও; জা ত হও, জা ত হও, জা ত হও, গান গাও; বারক, উঠ,

অবীেনায়েমর ছেল, তামার বি েদরেক বি কর। ১৩ তখন বঁেচ

থাকা মহান লাকেদর অবিশে রা ও সদা ভুর লােকরা আমার পে

সই িব মীেদর িব ে নামেলন। ১৪অমােলেকরা ই িয়ম থেক

আসেলা; িব ামীেনর লােকরা তােদর অ সরণ কের আসেলা; মাখীর

থেক অধ রা নেম এেলন, সবলূনূ থেক শাসকেদর লািঠধারীরা

নেম এেলন। ১৫ ইষাখেরেত আমার অধ রা দেবারার স ী িছেলন,

ইষাখর যমন বারকও তমন, তার িপছেন তাঁরা ত উপত কায়

এেলন। েবেণর গা ীর কােছ তর পরী া িছল। ১৬ তুিম কন

মষেদর মাঝখােন বসেল? িক মষপালকেদর বাঁিশর র নবার

জ ? েবেণর গা ীর কােছ তর দেয়র পরী া হল। ১৭

িগিলয়দ য েনর ওপাের বাস করল, আর দান কন জাহােজ থাকল?

আেশর সমেু ব ের বেস থাকল, িনেজর ব েরর ধাের বাস করল।

১৮ সবলূনূেগা ীর জীবন তু করল মতুৃ পয , ন ািলও যু ে

তাই করল। ১৯ রাজগণ এেস যু করেলন, তখন কনােনর রাজারা যু

করেলন; মিগে ার জলাশেয়র তীের যু করেলন; িক ু তাঁরা একখ

পাও লটু করল না। ২০আকাশম ল থেক যু হল, িনেজর িনেজর

পেথ তারারা সীষরার িব ে যু করল। ২১ কীেশান নদী তােদরেক

ভািসেয় িনেয় গল; সই াচীন নদী, কীেশান নদী। হ আমার াণ,

সবেল এিগেয় যাও। ২২ তখন শি শালীেদর িনেয় যাওয়ার জ

ঘাড়ােদর খরু মািট িপেষ িদল। ২৩ সদা ভুর দূত বেলন, মেরাসেক
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অিভশাপ দাও, সখানকার অিধবাসীেদরেক দা ন অিভশাপ দাও;

কারণ তাঁরা িব মীেদর িব ে যু করার জ সদা ভুেক সাহায

করেত এল না। ২৪ মিহলােদর মেধ যােয়ল ধ া, কনীয় হবেরর

প ী ধ া, তাঁববুািসনী ীেলাকেদর মেধ িতিন ধ া। ২৫ স জল

চাইল, িতিন তােক ধ িদেলন। রাজার উপেযাগী পাে ীর এেন

িদেলন। ২৬ িতিন তাঁবরু খাঁটায় হাত রাখেলন, কামােরর হাতুিড়েত

ডান হাত রাখেলন; িতিন সীষরােক হাতুিড় িদেয় মারেলন, তার মাথা

ভেঙ িদেলন, তার মাথার খিুল ভেঙ টুকেরা টুকেরা করেলন ও

কানপািট ভাঙেলন। ২৭ স তাঁর পােয় হঁট হেয় পড়ল, ল া হেয় েয়

পড়ল আর যখােন হঁট হল, সখােন মারা গল। ২৮ সীষরার মা

ছাট জানালা িদেয় দখল, স জানালা থেক ডেক বলল, “তার রথ

আসেত কন দরী করেছ? তার রেথর চাকা কন ধীের ধীের চলেছ?”

২৯ তার ানবতী সহচরীরা উ র করল, স িনেজও তার কথার উ র

িদল, ৩০ তারা িক পায়িন? লেুটর ভাগ কের নয়িন? েত ক পু েষর

জ একিট ী, ইিট ী আর সীষরার িচি ত ব পেয়েছ, িচি ত

ধার বাঁধা ব লটুকারীর আমার গলায়। ৩১ হ সদা ভু, তামার সব

শ এই ভােব িবন হাক, িক ু যারা তামােক ম কের তারা

ভাবশালী সূেয র মেতা হাক। পের চি শ বছর দেশ শাি থাকল।

৬পের ই ােয়েলর লােকরা সদা ভুর সামেন যা ম , তাই

করল, আর সদা ভু তােদরেক সাত বছর পয িমিদয়েনর অধীেন

রাখেলন। ২আর ই ােয়েলর উপের িমিদয়নীয়রা অত াচার করল,

তাই ই ােয়লীয়রা িমিদয়েনর ভেয় পবেতর হায় গত করল ও গ

তরী করল। ৩ আর ই ােয়লীয়রা যখন বীজ বপন করত তখন

িমিদয়নীয়রা, অমােলকীেয়রা ও পবূেদেশর লােকরা এেস আ মণ

করত ৪ তারা তােদর িব ে স িশিবর াপন করত ও ঘসা পয

জিমর ফসল ন কের িদত। তারা ই ােয়েলর জ খাদ ব , িক া

মষ, গ বা গাধা িকছুই রাখত না। ৫ কারণ তারা িনেজেদর প পাল

ও তাঁবু সে কের িনেয় প পােলর মেতা আসত; তারা ও তােদর উট

আর লাকজন অসংখ িছল; আর তারা এেদর দশ থেক উে দ
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করার জ আসত। ৬তােত ই ােয়ল িমিদয়েনর সামেন খবু বল

হেয় পড়ল, আর ই ােয়লীয়রা সদা ভুর কােছ কাঁদল। ৭ যখন

ই ােয়লীয়রা িমিদয়েনর ভেয় সদা ভুর কােছ ন করল, ৮ তখন

সদা ভু ই ােয়লীয়েদর কােছ একজন ভাববাদীেক পাঠােলন। িতিন

তােদরেক বলেলন, “ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু এই কথা বেলন, আিম

তামােদর িমশর থেক িনেয় এেসিছ এবং দাস থেক মু কেরিছ

৯ িমশরীয়েদর হাত থেক তামােদর উ ার কেরিছ ও যারা তামােদর

উপের অত াচার করত, তােদর সকেলর হাত থেক তামােদরেক

উ ার কেরিছ, আর তামােদর সামেন থেক তােদর তািড়েয় িদেয়

সই দশ তামােদরেক িদেয়িছ। ১০আরআিম তামােদরেক বেলিছ,

‘আিম সদা ভু তামােদর ঈ র; তামরা য ইেমারীয়েদর দেশ বাস

করছ তােদর দবতােদর তামরা ভয় কর না।’ িক ু তামরা আমার

বাক শানিন।” ১১ পের সদা ভুর দূত এেস অবীেয়ষীয় যায়ােশর

অিধকারভু অ ােত অবি ত এলা গােছর তলায় বসেলন; আর

তাঁর পু িগিদেয়ান আ ুর মাড়ােনার গেত গম মাড়াই করিছেলন,

যন িমিদয়নীয়েদর থেক তা লকুােত পােরন। ১২তখন সদা ভুর

দূত তাঁেক দশন িদেয় বলেলন, “ হ বলবা বীর, সদা ভু তামার

সহব ী।” ১৩ িগিদেয়ান তাঁেক বলেলন, “িনেবদন কির, হ আমার

ভু, যিদ সদা ভু আমােদর সহব ী হন, তেব আমােদর িত এ

সম কন ঘটল? এবং আমােদর িপতপৃু েষরা তাঁর য সম আ য

কােজর ব ৃ া আমােদরেক বেলিছেলন, স সব কাথায়? তাঁরা

বলেতন, ‘সদা ভু িক আমােদরেক িমশর থেক আেননিন?’ িক ু

এখন সদা ভু আমােদরেক ত াগ কেরেছন, িমিদয়েনর হােত সমপণ

কেরেছন।” ১৪তখন সদা ভু তার িদেক িফের বলেলন, “তুিম তামার

এই শি েতই চল, িমিদয়েনর হাত থেক ই ােয়লেক উ ার কর;

আিম িক তামায় পাঠায়িন?” ১৫ িতিন তাঁেক বলেলন, “অ েরাধ

কির, হ ভু, ই ােয়লেক িকভােব উ ার করব?” দখনু, মনঃিশর

মেধ আমার গা ী সবেচেয় বল এবং আমার িপতৃ েল আিম ছাট।

১৬ তখন সদা ভু তাঁেক বলেলন, “িন য়ই আিম তামার সহব ী
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হব; আর তুিম িমিদয়নীয়েদরেক স ণূভােব পরািজত করেব।” ১৭

িতিন বলেলন, “আিম যিদ আপনার দিৃ েত অ হ পেয় থািক, তেব

আপিনই য আমার সে কথা বলেছন, তাঁর কান িচ আমােক

দখান। ১৮ অ েরাধ কির, আিম যখন আমার নেবদ এেন আপনার

সামেন না রািখ, তত ণ আপিন এখান থেক যােবন না।” তােত িতিন

বলেলন, “তুিম যত ণ না িফের আস, তত ণ আিম অেপ া করব।”

১৯ তখন িগিদেয়ান িভতের িগেয় একটা ছাগল ও এক ঐফা পিরিমত

সূিজর খািমহীন িট তরী করেলন এবং মাংস ডালােত রেখ ঝাল

পাে কের িনেয় বাইের এেস সই এলা গােছর তলায় তাঁর কােছ

এেন রাখেলন। ২০ ঈ েরর দূত তাঁেক বলেলন, “মাংস ও খািমহীন

িট িল িনেয় এই পাথেরর উপের রাখ এবং ঝাল ঢেল দাও।” িতিন

তাই করেলন। ২১তখন সদা ভুর দূত িনেজর হােতর লািঠ সামেন

বািড়েয় িদেয় সই মাংস ও খািমিবহীন িট িল শ করেলন; তখন

পাথর থেক আ ন বর হেয় সই মাংস ও খািমিবহীন িট িল

াস করল; আর সদা ভুর দূত তাঁর সামেন থেক চেল গেলন। ২২

তখন িগিদেয়ান দখেলন য িতিন সদা ভুর দূত; আর িগিদেয়ান

বলেলন, “হায় হায়, হ ভু সদা ভু, কারণ আিম সামনাসামিন হেয়

সদা ভুর দূতেক দখলাম।” ২৩ সদা ভু তাঁেক বলেলন, “ তামার

শাি হাক, ভয় কর না; তুিম মরেব না।” ২৪ পের িগিদেয়ান সই

জায়গায় সদা ভুর উে শ এক য েবিদ তরী করেলন ও তাঁর নাম

িযেহাবাশােলাম রাখেলন; তা অবীেয়ষীয়েদর অ ােত এখনও আেছ।

২৫ পের সই রাি েত সদা ভু তাঁেক বলেলন, “তুিম তামার িপতার

ষাঁড়, অথাৎ সাত বছর বয় ি তীয় ষাঁড়িট নাও এবং বালেদেবর য

য েবিদ তামার িপতার আেছ, তা ভেঙ ফল ও তাঁর পােশর আেশরা

কেট ফল; ২৬আর এই েগর চূড়ােত িনেজর ঈ র সদা ভুর

উে েশ পিরপাটী কের এক য েবিদ তরী কর, আর স ি তীয়

ষাঁড়িট িনেয়, য আেশরা কাটেব, তারই কাঠ িদেয় হাম কর।” ২৭

পের িগিদেয়ান িনেজর দাসেদর মেধ দশ জনেক সে িনেয়, সদা ভু

তাঁেক যমন বেলিছেলন, সরকম করেলন; িক ু িনেজর িপতৃ ল ও
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নগেরর লাকেদরেক ভয় করােত িতিন িদেনর রেবলায় তা না কের

রাি েত করেলন। ২৮ পের ভাের যখন নগেরর লােকরা উঠল, তখন,

দখ, বালেদবতার য েবিদ ভা া ও তার পােশ আেশরা কাটা হেয়েছ

এবং নতূন য েবিদর ওপের ি তীয় ষাঁড়টী উৎসগ করা হেয়েছ। ২৯

তখন তারা পর র বলল, “এ কাজ ক করল?” পের খাঁজখবর িনেয়

িজ াসা করেল লােকরা বলল, “ যায়ােশর ছেল িগিদেয়ান এটা

কেরেছ।” ৩০ তােত নগেরর লােকরা যায়াশেক বলল, “ তামার

ছেলেক বর কের আন, স মারা যাক; কারণ স বালেদবতার

য েবিদ ভেঙ ফেলেছ, ও তার পােশর আেশরা কেট িদেয়েছ।” ৩১

তখন যায়াশ তাঁর িব ে দাঁড়ােনা লাকেদরেক বলেলন, “ তামরাই

িক বালেদবতার পে িববাদ করেব? তামরাই িক তােক র া

করেব? য কউ তার পে িববাদ কের, তার াণদ হেব, ভারেবলা

পয [থাক]; বালেদব যিদ দবতা হয়, তেব স িনেজর পে িনেজ

িববাদ ক ক; যেহতু তারই য েবিদ ভা া হেয়েছ।” ৩২ তাই িতিন

সিদন তাঁর নাম িয াল [বালেদব িববাদ ক ক] রাখেলন, বলেলন,

“বালেদবতা তার সে িববাদ ক ক, কারণ স তার বিদ ভেঙ

ফেলেছ।” ৩৩ সই িদেনর িমিদয়নীয়, অমােলকীয় ও পূ েদেশর

লােকরা জেড়া হল এবং পার হেয় িযিষেয়েলর উপত কায় িশিবর

তরী করল। ৩৪ িক ু সদা ভুর আ া িগিদেয়ানেক িঘের রাখেলন

ও িতিন তূরী বাজােলন, আর অবীেয়ষেরর গা ী তােক অ সরণ

করল। ৩৫আর িতিন মনঃিশ েদেশর সব জায়গায় লাক পাঠােলন,

আর তারাও তােক অ সরণ করল; পের িতিন আেশর, সবলূনূ ও

ন ািলর কােছ দূত পাঠােলন, আর তারা ওেদর কােছ আসল। ৩৬

পের িগিদেয়ান ঈ রেক বলেলন, আপনার বাক অ সাের আপিন

যিদ আমার মাধ েম ই ােয়লেক র া কেরন, তেব দখনু, ৩৭আিম

খামাের ছাঁটা মষেলাম রাখব, যিদ কবল সই লােমর ওপের িশিশর

পেড় এবং সম ভূিম কেনা থােক, তেব আিম জানব য, আপনার

বাক া সাের আপিন আমার মাধ েম ই ােয়লেক র া করেবন। ৩৮

পের সরকমই হল, পরিদন িতিন ভারেবলায় উেঠ সই লাম চেপ
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তা থেক িশিশর, পণূ এক বািট জল িনংিড়েয় ফলেলন। ৩৯আর

িগিদেয়ান ঈ রেক বলেলন, “আমার িব ে আপনার রাগ িলত

না হাক, আিম ধু আর একবার কথা বলব; অ েরাধ কির, লােমর

মাধ েম আমােক আর একবার পরী া িনেত িদন; এখন ধু লাম

কেনা হাক, আর সব ভূিমর উপের িশিশর পড়ুক।” ৪০ পের ঈ র

সই রাি েত সরকম করেলন; তােত ধু লাম কেনা হল, আর সব

ভূিমেত িশিশর পড়ল।

৭পের িয াল অথাৎ িগিদেয়ান ও তাঁর স ী সব লাক ভারেবলায়

উেঠ হােরাদ নামক উ ইর কােছ িশিবর তরী করেলন; তখন

িমিদয়েনর িশিবর তাঁেদর উ রিদেক মাির পবেতর কােছ উপত কায়

িছল। ২ পের সদা ভু িগিদেয়ানেক বলেলন, তামার স ী লাকেদর

সংখ া এত বিশ য, আিম িমিদয়নীয়েদরেক তাঁেদর হােত সমপণ

করব না; যিদ ই ােয়ল আমার িব ে গব কের বেল, আিম িনেজর

মতায় উ ার পলাম। ৩ অতএব তুিম এখন লাকেদর সামেন এই

কথা ঘাষণা কর, য কউ ভীত ও াসযু , স িফের িগিলয়দ পবত

থেক চেল যাক। তােত লাকেদর মধ থেক বাইশহাজার লাক

িফের গল, দশহাজার থেক গল। ৪ পের সদা ভু িগিদেয়ানেক

বলেলন, লাক এখনও অেনক আেছ; তুিম তােদরেক িনেয় ঐ জেলর

কােছ নেম যাও; সখােন আিম তামার জ তাঁেদর পরী া নব;

তােত যার িবষেয় তামােক বিল, এ তামার সে যােব, সই তামার

সােথ যােব; এবং যার িবষেয় তামােক বিল স তামার সে যােব না,

স যােব না। ৫ পের িতিন লাকেদরেক জেলর কােছ িনেয় গেল

সদা ভু িগিদেয়ানেক বলেলন, য কউ েরর মেতা িজভ িদেয় জল

চেট খায়, তােক ও য কউ পান করবার জ হাঁটুর উপের উপড়ু

হয়, তােক পথৃক কের রাখ। ৬তােত সংখ ায় িতনেশা লাক মেুখ

অ িল তুেল জল চেট খল, িক ু অ সব লাক পান করবার জ

হাঁটুর উপের উপড়ু হল। ৭ তখন সদা ভু িগিদেয়ানেক বলেলন, এই

য িতনেশা লাক জল চেট খল, এেদর মাধ েম আিম তামােদরেক

উ ার করব, ও িমিদয়নীয়েদরেক তামার হােত সমপণ করব; অ
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সব লাক িনেজর িনেজর জায়গায় চেল যাক। ৮ পের লােকরা

িনেজর িনেজর হােত খাদ ব ও তূরী িনল, আর িতিন ই ােয়েলর

লাকেদরেক িনেজর িনেজর তাঁবেুত িবদায় কের ঐ িতনেশা লাকেক

রাখেলন; সইিদেনর িমিদয়েনর িশিবর তাঁর নীেচর উপত কােত িছল।

৯আর সই রাি েত সদা ভু তাঁেক বলেলন, উঠ, তুিম নেম িশিবেরর

মেধ যাও; কারণ আিম তামার হােত তা সমপণ কেরিছ। ১০আর

যিদ তুিম যেত ভয় পাও, তেব তামার চাকর ফুরােক সে িনেয়

নেম িশিবের যাও, ১১ এবং ওরা যা বেল, তা শান তার পের তামার

হাত শি শালী হেব, তােত তুিম ঐ িশিবেরর িব ে নেম যােব।

তখন িতিন িনেজর চাকর ফুরােক সে কের িশিবের অবি ত সস

লাকেদরেক িনেয় শষ পয নেম গেলন। ১২তখন িমিদয়নীয়,

অমােলকীয় ও পূ েদেশর সব লাক প পােলর মেতা উপত কােত

নেম পেড়িছল এবং তাঁেদর উটও সমু তীেরর বালকুার মেতা অসংখ

িছল যা গণনা করা যায় না। ১৩ পের িগিদেয়ান আসেলন, আর দখ,

তােদর মেধ এক জন িনেজর ব ু েক এই ে র কথা বলল, দখ,

আিম একটা দেখিছ, আর দখ, যন যেবর একটা িট িমিদয়েনর

িশিবেরর মধ িদেয় গিড়েয় গল এবং তাঁবরু কােছ িগেয় আঘাত

করল; তােত তাঁবটুা উে ল া হেয় পড়ল। ১৪ তখন তার ব ু বলল,

ওটা আর িকছু না, ই ােয়লীয় যায়ােশর পু িগিদেয়ােনর খড়গ;

ঈ র িমিদয়নেক ও সম িশিবরেক তার হােত সমপণ কেরেছন। ১৫

তখন িগিদেয়ান ঐ ে র কথা ও তার অথ েন াথনা করেলন;

পের ই ােয়েলর িশিবের িফের এেস বলেলন, “ওঠ, কারণ সদা ভু

তামােদর হােত িমিদয়েনর িশিবর সমপণ কেরেছন।” ১৬ পের িতিন

ঐ িতনেশা লাকেক িতনিট দেল ভাগ কের েত েকর হােত একটা

কের তূরী এবং একটা কের শূ ঘট, ও ঘেটর মেধ মশাল িদেলন।

১৭ িতিন তােদরেক বলেলন, তামরা আমার িদেক দেখ আমার মত

কাজ কর; দখ, আিম িশিবেরর শষভােগ পৗঁেছ যরকম করব,

তামরাও সরকম করেব। ১৮আিম ও আমার স ীরা সবাই তূরী

বাজােল তামরাও সম িশিবেরর চারিদেক থেক তূরী বাজােব, আর
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বলেব, “সদা ভুর জ ও িগিদেয়ােনর জ ।” ১৯ পের মধ রাি র

েত নতুন হরী আসামা িগিদেয়ান ও তার স ী একেশা লাক

িশিবেরর শেষ পৗেছ তূরী বাজােলন এবং িনেজর িনেজর হােত থাকা

ঘট ভেঙ ফলেলন। ২০এই ভােব িতন দেলই তূরী বাজাল ও ঘট

ভেঙ ফলল এবং বাঁ হােত মশাল ও ডান হােত বাজাবার তূরী ধের

খবু জাের বলেত লাগল, “সদা ভুর ও িগিদেয়ােনর খড়গ।” ২১আর

িশিবেরর চারিদেক েত েক িনেজর িনেজর জায়গায় দাঁিড়েয় থাকল;

তােত িশিবেরর সব লাক দৗড়ােদৗিড় কের িচৎকার করেত করেত

পািলেয় যেত লাগল। ২২ তখন ওরা ঐ িতনেশা তূরী বাজাল, আর

সদা ভু িশিবেরর েত ক জেনর খড়গ তার ব ু র ও সব সে র

িব ে চালনা করেলন; তােত স রা সেরারার িদেক বৎ‐িশ া

পয , ট েতর িনকটব ী আেবল‐মেহালার সীমা পয পািলেয় গল।

২৩ পের ন ািল, আেশর ও সম মনঃিশর থেক ই ােয়লীয়রা জেড়া

হেয় িমিদয়েনর িপছন িপছন তাড়া কের গল। ২৪আর িগিদেয়ান

পাহাড়ী অ েল ই িয়ম েদেশর সব জায়গায় দূত পািঠেয় এই কথা

বলেলন, তামরা িমিদয়েনর িব ে নেম এস এবং তােদর আেগ

বৎ‐বারা ও য ন পয জলাশয় সব দখল কর। তােত ই িয়েমর সব

লাক জেড়া হেয় বৎ‐বারা ও য ন পয জলাশয় সব দখল করল।

২৫আর তারা ওেরব ও সবনােম িমিদয়েনর ই অধ েক ধরল; আর

ওেরব নামক পাথেরর ওপর ওেরবেক হত া করল এবং সব নামক

া া ে র কােছ সবেক হত া করল এবং িমিদয়েনর িপছন িপছন

তাড়া করল; আর ওেরেবর ও সেবর মাথা য েনর পাের িগিদয়েনর

কােছ িনেয় গল।

৮পের ই িয়েমর লােকরা তাঁেক বলল, তুিম িমিদয়েনর সে যু

করেত যাবার িদেনর আমােদরেক ডাক িন, আমােদর িত এ কমন

ব বহার করেল? এই ভােব তারা তাঁর সে খবু িববাদ করল। ২ তখন

িতিন তােদরেক বলেলন, এখন তামােদর কােজর সমান কান কাজ

আিম কেরিছ? অবীেয়ষেরর া া তালার থেক ই িয়েমর পেড়

থাকা া াফল ড়ান িক ভাল না? ৩ তামােদরই হােত তা ঈ র
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িমিদয়েনর ই রাজােক, ওেরব ও সবেক, সমপণ কেরেছন; আিম

তামােদর এই কােজর সমান কা কাজ করেত পেরিছ? তখন

তাঁর এই কথায় তাঁর িত তােদর াধ কেম গল। ৪ িগিদেয়ান ও

তাঁর স ী িতনেশা লাক যদেন এেস পার হেলন; তারা া হেলও

তাড়া কের যাি েলন। ৫আর িতিন ে ােতর লাকেদরেক বলেলন,

অ েরাধ কির, তামরা আমার অ গামী লাকেদরেক িট দাও, কারণ

তারা া হেয়েছ; আর আিম সবহ ও স মেু র িমিদয়েনর ই

রাজার িপছন িপছন তাড়া কের যাি । ৬তােত ে ােতর নতারা

বলল, সবেহর ও স মেু র মতা িক এখন তামার হােত এেসেছ

য, আমরা তামার স েদরেক িট দব? ৭ িগিদেয়ান বলেলন,

ভাল, যখন সদা ভু সবহেক ও স মু েক আমার হােত সমপণ

করেবন, তখন আিম ম াে র কাঁটা ও কাঁটাগাছ িদেয় তামােদর

মাংস িছঁেড় নব। ৮ পের িতিন সখান থেক পনেূয়েল উেঠ িগেয়

সখানকার লাকেদর কােছও সইভােব বলেলন, তােত ে ােতর

লােকরা যরকম উ র িদেয়িছল, পনেূয়েলর লােকরাও তাঁেক সই

রকম উ র িদল। ৯তখন িতিন পনেূয়েলর লাকেদরেকও বলেলন,

আিম যখন ভােলাভােব িফের আসব, তখন এই গ ভেঙ ফলব।

১০ সবহ ও স মু কেকাের িছেলন এবং তাঁেদর স ী স ায়

পেনেরা হাজার লাক িছল; পবূেদেশর লাকেদর সব সে র মেধ

এরাই মা অবিশ িছল; আর খড়গধারী একল িড় হাজার লাক

মারা িগেয়িছল। ১১ পের িগিদেয়ান নাবেহর ও য িবেহর পবূিদেক

তাঁবেুত বসবাসকারীেদর পথ িদেয় উেঠ িগেয় সই স েদরেক

আঘাত করেলন, যেহতু স রা িনি ে িছল। ১২ তখন সবহ ও

স মু পািলেয় গেলন িক ু িতিন তাঁেদর িপছন িপছন তাড়া করেলন;

এবং সবহ ও স মু েক, িমিদয়েনর সই ই রাজােক, ধরেলন; আর

সব স েক ভয়যু করেলন। ১৩ পের যায়ােশর পু িগিদেয়ান

হরেসর উপের ওঠার পথ িদেয় যু থেক িফের আসিছেলন, ১৪

এমন িদেনর ে াৎ‐িনবাসীেদর একজন যবুকেক ধের িজ াসাবাদ

করেলন; তােত স ে ােতর অধ েদর ও সখানকার াচীনেদর
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সাতা র জেনর নাম িলেখ িদল। ১৫ পের িতিন ে ােতর লাকেদর

কােছ িগেয় বলেলন, সবহ ও স মু েক দখ, যােদর িবষেয় তামরা

আমােক ঠা া কের বেলিছেল, সবেহর ও স মেু র মতা িক এখন

তামার হােত এেসেছ য, আমরা তামার া লাকেদরেক িট

দব? ১৬আর িতিন ঐ নগেরর াচীনেদরেক ধরেলন এবং ম াে র

কাঁটা ও কাঁটাগাছ িনেয় তার মাধ েম ে ােতর লাকেদরেক িশ া

িদেলন। ১৭ পের িতিন পনেূয়েলর গ ভেঙ ফলেলন ও নগেরর

লাকেদরেক হত া করেলন। ১৮ আর িতিন সবহ ও স মু েক

বলেলন, তামরা তােবাের য পু ষেদরেক হত া কেরিছেল, তারা িক

ধরেনর লাক? তাঁরা উ র িদেলন, আপিন যমন, তারাও তমন,

েত েক রাজপু র মেতা িছল। ১৯ িতিন বলেলন, তাঁরা আমার ভাই,

আমারই িনেজর ভাই; জীব সদা ভুর িদিব , তামরা যিদ তােদরেক

জীিবত রাখেত, আিম তামােদরেক হত া করতাম না। ২০ পের িতিন

িনেজর বড় ছেল যথরেক বলেলন, ওঠ, এেদরেক হত া কর। িক ু

সই বালক িনেজর খড়গ বর করল না, কারণ স ভয় পেয় গল,

কারণ তখনও স বালক। ২১ তখন সবহ ও স মু বলেলন, আপিন

উেঠ আমােদরেক আঘাত ক ন, কারণ য যমন পু ষ, তাঁর তমন

বীর । তােত িগিদেয়ান উেঠ সবহ ও স মু েক হত া করেলন এবং

তাঁেদর উট িলর গলার সম চ হার িনেলন। ২২ পের ই ােয়েলর

লােকরা িগিদেয়ানেক বলল, আপিন বংশপর রায় আমােদর উপের

কতৃ ক ন, কারণ আপিন আমােদরেক িমিদয়েনর হাত থেক উ ার

কেরেছন। ২৩ তখন িগিদেয়ান বলেলন, আিম তামােদর ওপের

কতৃ করব না এবং আমার ছেলও তামােদর ওপের কতৃ করেব

না; সদা ভুই তামােদর ওপের কতৃ করেবন। ২৪আর িগিদেয়ান

তােদরেক বলেলন, আিম তামােদর কােছ একটা অ েরাধ কির,

তামরা েত ক জন িনেজর িনেজর লটু করা কােনর ল আমােক

দাও; কারণ শ রা ই ােয়লীয়, এই জ তাঁেদর সানার কােনর ল

িছল। ২৫ তারা উ র করল, অবশ দব; পের তারা একখানা ব

পেত েত েক তােত িনেজর িনেজর লটু করা কােনর ল ফলল; ২৬
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তােত তাঁর চাওয়া কােনর েলর পিরমাণ একহাজার সাতেশা শকল

সানা হল। এছাড়া চ হার, ঝুমকা ও িমিদয়নীয় রাজােদর পরা ব নী

রেঙর ব ও তাঁেদর উেটর গলার হার িছল। ২৭ পের িগিদেয়ান তা

িদেয় এক এেফাদ তরী কের িনেজর বসিত‐নগর অ ােত রাখেলন;

তােত সব ই ােয়ল স জায়গায় সই এেফােদর অ সরেণ ব িভচারী

হল; আর তা িগিদেয়ােনর ও তাঁর েলর ফাঁদ প হল। ২৮ এই

ভােব িমিদয়ন ই ােয়লীয়েদর সামেন নত হল, আর মাথা তুলেত

পারল না। আর িগিদেয়ােনর িদেনর চি শ বৎসর দশ শাি েত

থাকল। ২৯ পের যায়ােশর পু িয াল িনেজর বািড়েত বসবাস

করেলন। ৩০ িগিদেয়ােনর ঔরসজাত স রটী ছেল িছল, কারণ

তাঁর অেনক ী িছল। ৩১ আর িশিবষেয় তাঁর য এক উপপ ী

িছল, সও তাঁর জ এক পু সব করল, আর িতিন তাঁর নাম

অবীেমলক রাখেলন। ৩২ পের যায়ােশর পু িগিদেয়ান ভােলাভােব

ব ৃ াব ায় াণত াগ করেলন, আর অবীেয়ষীয়েদর অ ােত তাঁর

িপতা যায়ােশর কবের তােক কবর দওয়া হল। ৩৩ িগিদেয়ােনর

মতুৃ র পেরই ই ােয়লীয়রা আবার বালেদবতােদর কােছ িফের িগেয়

ব িভচারী হল, আর বা বরীৎেক িনেজেদর ই দবতা করল। ৩৪আর

িযিন চারিদেকর সব শ র হাত থেক তােদরেক উ ার কেরিছেলন,

ই ােয়লীয়রা িনেজেদর ঈ র সই সদা ভুেক ভুেল গল। ৩৫আর

িয াল িগিদেয়ান ই ােয়েলর যরকম ম ল কেরিছেলন, তারা সই

অ সাের তাঁর বংেশর িত ভােলা ব বহার করল না।

৯পের িয ােলর ছেল অবীেমলক িশিখেম িনেজর মােয়র

আ ীয়েদর কােছ িগেয় তােদরেক এবং িনেজর মােয়র িপতৃ েলর সব

গা ীেক এই কথা বলল; িনেবদন কির, ২ তামরা িশিখেম সব বািড়র

লােকেদর এই কথা বল, তামােদর পে ভাল িক? তামােদর ওপের

িয ােলর সব ছেলর অথাৎ স র জেনর কতৃ ভাল, না এক

জেনর কতৃ ভাল? আর এটাও মেন কর, আিম তামােদর অি ও

তামােদর মাংস। ৩আর তাঁর মাতার আ ীেয়রা তাঁর পে িশিখেমর

সব বািড়র লােকেদর ঐ সব কথা বলেল অবীেমলেকর অ গামী হেত
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তােদর মেন ই া হল; কারণ তারা বলল, উিন আমােদর আ ীয়। ৪

আর তারা বা ‐বরীেতর মি র থেক তাঁেক স র [থান] পা িদল;

তােত অবীেমলক অসার ও উৎশ ৃ ল লাকেদরেক ঐ পার বতন

িদেল তারা তাঁর অ গামী হল। ৫ পের স অ ায় বাবার বািড়েত

িগেয় িনেজর ভাইেদরেক অথাৎ িয ােলর স র জন ছেলেক এক

পাথেরর ওপের হত া করল; কবল িয ােলর ছাট ছেল যাথম

লিুকেয় থাকােত বঁেচ গল। ৬ পের িশিখেমর সব বািড়র লাক

এবং িমে ার সব লাক জেড়া হেয় িশিখম ে র এেলান গােছর

কােছ িগেয় অবীেমলকেক রাজা করল। ৭আর লােকরা যাথমেক

এই সংবাদ িদেল স িগেয় গিরষীম পবেতর চূড়ােত দাঁিড়েয় জাের

িচৎকার কের ডেক তােদরেক বলল, হ িশিখেমর বািড়র লাক সকল,

আমার কথা শােনা, নেল ঈ র তামােদর কথা নেবন। ৮একবার

বেৃ রা িনেজেদর উপের অিভেষক করার জ রাজার খাঁেজ গল।

তারা িজতব ৃ েক বলল, তুিম আমােদর উপের রাজ কর। ৯ িজতব ৃ

তােদরেক বলল, আমার য তেলর জ ঈ র ও মা েষরা আমার

গৗরব কেরন, তা ত াগ কের আিম িক ব ৃ েদর ওপের লেত থাকব?

১০ পের ব ৃ রা ডুমরুব ৃ েক বলল, তুিম এেস আমােদর উপের রাজ

কর। ১১ ডুমরুব ৃ তােদরেক বলল, আিম িক িনেজর িম তা ও উ ম

ফল ত াগ কের ব ৃ েদর উপের লেত থাকেব? ১২ পের ব ৃ রা আ ুর

গাছেক বলল, তুিম এেস আমােদর ওপের রাজ কর। ১৩ া ালতা

তােদরেক বলল, আমার য রস ঈ রেক ও মা ষেদরেক খিুশ কের,

তা ত াগ কের আিম িক ব ৃ েদর ওপের লেত থাকেব? ১৪ পের

সম ব ৃ কাঁটাযু ব ৃ েক বলল, তুিম এেস আমােদর উপের রাজ

কর। ১৫কাঁটাযু ব ৃ সই ব ৃ েদরেক বলল, তামরা যিদ িনেজেদর

ওপের সিত ই আমােক রাজা বেল অিভেষক কর, তেব এেস আমার

ছায়ার শরণ নাও, তেব এই কাঁটাযু ব ৃ থেক আ ন বর হেয়

িলবােনােনর এরস ব ৃ েদরেক পিুড়েয় িদক। ১৬এখন অবীেমলকেক

রাজা করােত তামরা যিদ সত ও যথাথ আচরণ কের থাক এবং যিদ

িয ােলর ও তাঁর েলর িত ভােলা আচরণ কের থাক, ও তাঁর
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হােতর উপকারা সাের তাঁর িত ব বহার কের থাক; ১৭কারণ আমার

বাবা তামােদর জ যু কেরিছেলন, ও াণপণ চ া কের িমিদয়েনর

হাত থেক তামােদরেক উ ার কেরিছেলন; ১৮ িক ু তামরা আজ

আমার িপতৃ েলর িব ে উেঠ এক পাথেরর ওপের তার স র জন

ছেলেক হত া করেল, ও তাঁর দাসীর ছেল অবীেমলকেক িনেজেদর

ভাই বেল িশিকেমর নতােদর ওপের রাজা করেল; ১৯আজ যিদ

তামরা িয ােলর ও তাঁর েলর িত সত ও যথাথ আচরণ কের

থাক, তেব অবীেমলেকর িবষেয় আন কর এবং সও তামােদর

িবষয় আন ক ন। ২০ িক ু তা যিদ না হয়, তেব অবীেমলক

থেক আ ন বিরেয় িশিখেমর লাকেদরেক ও িমে ার লাকেদরেক

পিুড়েয় িদক; আবার িশিখেমর লাকেদর থেক িমে ার লাকেদর

থেক আ ন বর হেয় অবীেমলকেক পিুড়েয় িদক। ২১ পের যাথম

দৗিড়েয় পািলেয় গল, স বের গল এবং তার ভাই অবীেমলেকর

ভেয় সই জায়গায় বাস করল। ২২অবীেমলক ই ােয়েলর উপের

িতন বছর কতৃ করল। ২৩ পের ঈ র অবীেমলেকর ও িশিখেমর

লাকেদর মেধ এক ম আ া পাঠােলন, তােত িশিখেমর লােকরা

অবীেমলেকর িত িব াসঘাতকতা করল; ২৪ যন িয ােলর

স রিট ছেলর িত করা অত াচােরর িতফল ঘেট এবং তােদরেক

হত া কেরিছল য তােদর ভাই অবীেমলক, তার ওপের এবং ভাই

হত ায় যারা তােক সাহায কেরিছল, সই িশিখম লাকেদর ওপের

ঐ র পােতর অপরােধ অপরাধী হয়। ২৫আর িশিখেমর লােকরা

তার জ কান কান পবতশেৃ গাপেন লাক বিসেয় গল, সবারই

ব ািদ তারা লটু করল; আর অবীেমলক তার সংবাদ পল। ২৬ পের

এবেদর ছেল গাল িনেজর ভাইেদরেক সে িনেয় িশিখেম আসল;

আর িশিখেমর লােকরা তােক িব াস করল। ২৭আর তারা বর

হেয় িনেজর িনেজর া াে ে ফল তুলল ও তা মাড়াই করল এবং

উৎসব করল, আর িনেজেদর দবতার মি ের িগেয় ভাজন পান কের

অবীেমলকেক অিভশাপ িদল। ২৮আর এবেদর ছেল গাল বলল,

অবীেমলক ক, স িশিখমীয় ক, য আমরা তার দাস করব? স িক



িবচারক গৃেণর িববরণ 517

িয ােলর ছেল না? সবলূ িক তার সনাপিত না? তামরা বরং

িশিখেমর বাবা হেমােরর লাকেদর দাস কর; ২৯আমরা ওর দাস

কন ীকার করব? আহা, এই সব লাক আমার অিধকাের এেল আিম

অবীেমলকেক দূর কের িদই। পের স অবীেমলেকর উে েশ বলল,

তুিম দলবল বিৃ কের বর হেয় এস দিখ। ৩০এবেদর ছেল গােলর

সই কথা নগেরর কতা সবলূ েন স ােধ িলত হেয় উঠল; ৩১

আর স কৗশল কের অবীেমলেকর কােছ দূত পািঠেয় বলল, দখনু,

এবেদর ছেল গাল ও তার ভাইরা িশিখেম এেসেছ; আর দখনু, তারা

আপনার িব ে নগের কথা বলেছ। ৩২অতএব আপিন ও আপনার

সে য সব লাক আেছ, আপনারা রােত উেঠ িগেয় মােঠ লিুকেয়

থা ন। ৩৩ পের ভারেবলায় সূেয াদয় হওয়ামা আপিন উেঠ নগর

আ মণ করেবন; আর দখনু, স ও তার স ী লােকরা আপনার

িব ে বর হেব, তখন আপনার হাত যা করেত পারেব, তা করেবন।

৩৪ পের অবীেমলক ও তার স ী সম লাক রাি েত উেঠ চারেট

দল ভাগ হেয় িশিখেমর িব ে লিুকেয় থাকল। ৩৫আর এবেদর

ছেল গাল বাইের িগেয় নগেরর দরজার েবেশর মেুখ দাঁড়াল; পের

অবীেমলক ও তার স ী লােকরা গাপন জায়গা থেক উঠল। ৩৬

আর গাল সই লাকেদরেক দেখ সবলূেক বলল, দখ, পবতশ ৃ

থেক লাকসকল নেম আসেছ। সবলূ তােক বলল, তুিম মা েষর ভুল

পেথর পবেতর ছায়া দখছ। ৩৭ পের গাল আবার বলল, দখ, উ

দশ থেক লাকসকল নেম আসেছ এবং গণকেদর এেলান বেৃ র

পথ িদেয় এক দল আসেছ। ৩৮ সবলূ তােক বলল, কাথায় এখন

তামার সই মখু, য মেুখ বেলিছেল, অবীেমলক ক য আমরা তার

দাস ীকার কির? তুিম য লাকেদরেক তু কেরিছেল, ওরা িক

সই লাক না? এখন যাও, বর হেয় ওর সে যু কর। ৩৯ পের গাল

িশিখেমর লাকেদর আেগ আেগ বিরেয় য় িগেয় অবীেমলেকর সে

যু করল। ৪০ তােত অবীেমলক তােক তাড়া করল ও স তার সামেন

থেক পািলেয় গল এবং েবশ ােরর জায়গা পয অেনক লাক

আহত হেয় পড়ল। ৪১ পের অবীেমলক অ মায় থাকল এবং সবলূ
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গালেক ও তার ভাইেদরেক তািড়েয় িদল, তারা আর িশিখেম বাস

করেত পারল না। ৪২ পর িদন লােকরা বর হেয় মােঠ যাি ল, আর

অবীেমলক তার সংবাদ পল। ৪৩ স লাকেদরেক িনেয় িতনেট দল

কের মােঠর মেধ লিুকেয় থাকল; পের স চেয় দখল, আর দখ,

লােকরা নগর থেক বর হেয় আসিছল; তখন স তােদর িব ে

উেঠ তােদরেক আঘাত করল। ৪৪ পের অবীেমলক ও তার স ীদল

সকল তাড়াতািড় এিগেয় িগেয় নগর‐ ার‐ েবেশর জায়গায় দাঁিড়েয়

থাকল এবং িট দল মােঠর সব লাকেক আ মণ কের আঘাত করল।

৪৫আর অবীেমলক সই সব িদন ঐ নগেরর িব ে যু করল; আর

নগর অিধকার কের সখানকার লাকেদরেক হত া করল এবং নগর

সমভূিম কের তার ওপের লবণ ছিড়েয় িদল। ৪৬ পের িশিখেমর

দূেগ অবি ত লােকরা সব এই কথা েন এ ‐বরীৎএর দূেগ এক

গেৃহ েবশ করল। ৪৭ পের িশিখেমর দূেগ অবি ত সব গহৃ জেড়া

হেয়েছ, এই কথা অবীেমলক নল। ৪৮তখন অবীেমলক ও তার

স ীরা সকেল স েমান পবেত উঠল। আর অবীেমলক ঠার হােত

িনেয়িছল; স ব ৃ থেক একটা ডাল কেট িনেয় িনেজর কাঁেধ রাখল

এবং িনেজর স ী লাকেদরেক বলল, তামরা আমােক যা করেত

দখেল, তাড়াতািড় সরকম কর। ৪৯ তােত সব লাক েত েক এক

একটা ডাল কেট িনেয় অবীেমলেকর িপছন িপছন চলল; পের সই

সম ডাল ঐ উঁচু বাড়ীর গােয় রেখ সই বািড়েত আ ন লািগেয়

িদল; এই ভােব িশিখেমর েগ অবি ত সম লাকও মারা গল; তারা

ী ও পু ষ অ মান হাজার লাক িছল। ৫০ পের অবীেমলক তেবেস

চেল গল, ও তেবেসর িব ে িশিবর তরী কের তা দখল করল।

৫১ িক ু ঐ নগেরর মেধ এক শি শালী দূগ িছল, অতএব সম

পু ষ ও ী এবং নগেরর সম লােকরা পািলেয় তার মেধ িগেয়

দরজা ব কের দূেগর ছােদর ওপের উঠল। ৫২ পের অবীেমলক সই

দূেগর কােছ িগেয় তার িব ে যু করল এবং তা আ ন িদেয় পিুড়েয়

দবার জ দূেগর দরজা পয গল। ৫৩তখন একিট ীেলাক যাঁতার

উপেরর পাথরিট িনেয় অবীেমলেকর মাথার ওপের ছুঁেড় তার মাথার
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খিুল ভেঙ িদল। ৫৪ তােত স তাড়াতািড় িনেজর অ বাহক যবুকেক

ডেক বলল, তুিম তেরায়াল বর কের আমােক হত া কর; যিদ লােক

আমার িবষেয় বেল, একটা ীেলাক ওেক হত া কেরেছ। তখন সই

যবুক তােক িব করেল স মের গল। ৫৫ পের অবীেমলক মারা

িগেয়েছ দেখ ই ােয়লীয়রা েত েক িনেজর িনেজর জায়গায় চেল

গল। ৫৬এই ভােব অবীেমলক িনেজর স র জন ভাইেক হত া কের

িনেজর বাবার িব ে য কেরিছল, ঈ র তার সিঠক শাি

তােক িদেলন; ৫৭আবার িশিখেমর লাকেদর মাথায় ঈ র তােদর

সম ে র িতফল িদেলন; তােত িয ােলর ছেল যাথেমর

অিভশাপ তােদর ওপের পড়ল।

১০অবীেমলেকর (অবীেমলেকর নতুৃ র পের) পের তালয়

ই ােয়লীয়েদর উ ােরর জ উৎপ হেলন; িতিন ইষাখর বংশীয়

দাদেয়র নািত পয়ূার ছেল; িতিন পবতময় ই িয়ম েদেশ অবি ত

শামীের বাস করেতন। ২ িতিন তইশ বছর ই ােয়েলর িবচার করেলন;

পের িতিন মারা গেলন এবং শামীের (শহের) তার কবর দওয়া হল।

৩তাঁর ( তালেয়র মতুৃ র পের) পের িগিলয়দীয় যায়ীর উৎপ হেয়

বাইশ বছর পয ই ােয়েলর িবচার করেলন। ৪ তাঁর ি শটী ছেল

িছল, তারা (িনেজর িনেজর) ি শিট গাধায় চেড় বড়াত; এবং তােদর

ি শিট নগর িছল; িগিলয়দ দশ সই সকল নগরেক এখন হেবাৎ‐

যায়ীর বলা যায়। ৫ পের যায়ীর মারা গেলন এবং কােমান (শহের)

তাঁর কবর দওয়া হল। ৬ পের ই ােয়লীয়রা সদা ভুর দিৃ েত যা

ম , তাই পনুরায় করল এবং বালেদবতােদর, অ ােরাৎ দবীেদর,

অরােমর দবতােদর, সীেদােনর দবতােদর, মায়ােবর দবতােদর,

অে ান‐স ানেদর দবতােদর ও পেল ীয়েদর দবতােদর সবা

করেত লাগল; তারা সদা ভুেক ত াগ করল, তাঁর সবা করল না। ৭

তখন ই ােয়েলর িব ে সদা ভুর রাগ িলত হল, আর িতিন

পেল ীয়েদর হােত ও অে ান‐স ানেদর হােত তােদরেক িব য়

(সঁেপ িদেলন) করেলন। ৮আর এরা ঐ বছর ই ােয়ল স ানেদর

অত াচার ও চূণ করল; আঠার বছর পয যদন‐পার িগিলয়েদর
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অ ঃপাতী ইেমারীয় দশিনবাসী সম ই ােয়লীয়েদরেক চূণ করল।

৯আর অে ান‐স ানরা িযহূদার ও িব ামীেনর এবং ই িয়ম েলর

সে যু করেত য ন পার হেয় আসত; এই ভােব ই ােয়ল খবু ক

পেত লাগল। ১০ পের ই ােয়লীয়রা সদা ভুর কােছ কঁেদ বলল,

আমরা তামার িব ে পাপ কেরিছ, কারণ আমরা িনেজেদর ঈ রেক

ত াগ কেরিছ এবং বাল দবতােদর (মিূতর) সবা কেরিছ। ১১ তােত

সদা ভু ই ােয়লীয়েদরেক বলেলন, িম ীয়েদর থেক, ইেমারীয়েদর

থেক, অে ান‐স ানেদর থেক ও পেল ীয়েদর থেক আিম িক

তামােদরেক [িন ার কির] িন? ১২আর সীেদানীয়, অমােলকীয়

ও মােয়ানীয়রা তামােদর উপের অত াচার কেরিছল এবং তামরা

আমার কােছ কাঁদেল আিম তােদর হাত থেক তামােদরেক িন ার

করলাম। ১৩ তবওু তামরা আমােক ত াগ কের অ দবতােদর

সবা করেল, অতএব আিম আর তামােদর উ ার করব না; যাও, ১৪

িনেজেদর মেনানীত ঐ দবতােদর কােছ কাঁদ; স েটর িদেনর তারাই

তামােদরেক উ ার ক ক। ১৫তখন ই ােয়লীয়রা সদা ভুেক বলল,

আমরা পাপ কেরিছ; এখন তামার দিৃ েত যা ভাল মেন হয়, তাই

আমােদর িত কর; অ েরাধ কির, কবল আজআমােদরেক উ ার

কর। ১৬ পের তারা িনেজেদর মধ থেক িবজাতীয় দবতােদরেক দূর

কের সদা ভুর সবা করল; তােত ই ােয়েলর কে তাঁর াণ ঃিখত

হল। ১৭ঐ িদেনর অে ান‐স ানরা জেড়া হেয় িগিলয়েদ িশিবর তরী

করল। আর ই ােয়লীয়রা জেড়া হেয় িম পােত িশিবর তরী করল।

১৮ তােত লােকরা, িগিলয়েদর অধ রা, পর র বলল, অে ান‐

স ানেদর সে যু করেত কা ব ি আর করেব? স িগিলয়দ‐

িনবাসী সম লােকর ধান হেব।

১১ঐ িদেনর িগিলয়দীয় িয হ বলবা বীর িছেলন; িতিন এক

বশ ার ছেল; িগিলয়দ তাঁর জ িদেয়িছেলন। ২আর িগিলয়েদর ী

তাঁর জ কেয়কিট ছেল সব করল; পের সই ীজাত ছেলরা

যখন বড় হেয় উঠল, তখন িয হেক তািড়েয় িদল, বলল, আমােদর

িপতৃ েলর মেধ তুিম অিধকার পােব না, কারণ তুিম অ এক
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ীর ছেল। ৩তােত িয হ িনেজর ভাইেদর সামেন থেক পািলেয়

িগেয় টাব দেশ বাস করেত লাগল; এবং কত েলা ম অধাি ক

লাক িয েহর কােছ এক সে হল, তারা তাঁর সে বাইের যত। ৪

িকছু িদন পের অে ানীয়রা ই ােয়েলর সে যু করেত লাগল। ৫

তখন ই ােয়েলর সে অে ানীয়রা যু করেত িগিলয়েদর াচীনবগ

িয হেক টাব দশ থেক আনেত গল। ৬ তারা িয হেক বলল,

এস, তুিম আমােদর নতা হও, আমরা অে ানীয়েদর সে যু করব।

৭ িয হ িগিলয়েদর াচীনবগেক বলেলন, তামরাই িক আমােক ঘণৃা

কের আমার িপতৃ ল থেক আমােক তািড়েয় দাওিন? এখন িবপ

হেয়ছ বেল আমার কােছ কন এেল? ৮তখন িগিলয়েদর াচীনবগ

িয হেক বলল, এখন আমরা তামার কােছ িফের এেসিছ, যন

তুিম আমােদর সে িগেয় অে ানীয়েদর সে যু করেত পার এবং

আমােদর অথাৎ িগিলয়দ‐িনবাসী সম লােকর ধান হও। ৯ তখন

িয হ িগিলয়েদর াচীনবগেক বলেলন, তামরা যিদ অে ানীয়েদর

সে যু করার জ আমােক পনুরায় েদেশ িনেয় যাও, আর সদা ভু

যিদ আমার হােত তােদরেক সমপণ কেরন, তেব আিমই িক তামােদর

ধান হব? ১০ তখন িগিলয়েদর াচীনবগ িয হেক বলল, সদা ভু

আমােদর মেধ সা ী; আমরা অবশ তামার কথা অ সাের কাজ

করব। ১১ পের িয হ িগিলয়েদর াচীনবেগর সে গেলন; তােত

লােকরা তােক িনেজেদর ধান ও শাসনক া করল; পের িয হ

িম পােত সদা ভুর সামেন িনেজর সম কথা বলেলন। ১২ পের

িয হ অে ানীয়েদর রাজার কােছ দূত পািঠেয় বলেলন, আমার সে

তামার িবষয় িক য, তুিম আমার সে যু করেত আমার দেশ

আসেল? ১৩ তােত অে ানীয়েদর রাজা িয েহর দূতেদরেক বলেলন,

কারণ এই, ই ােয়ল যখন িমশর থেক আেস, তখন অেণান পয

যে াক ও য ন পয আমার ভূিম কেড় িনেয়িছল; অতএব এবং

এখন শাি েত তা িফিরেয় দাও। ১৪তােত িয হ অে ানীয়েদর রাজার

কােছ পনুরায় দূত পাঠােলন; ১৫ িতিন তােক বলেলন, িয হ এই

কথা বেলন, মায়ােবর ভূিম িক া অে ানীয়েদর ভূিম ই ােয়ল কেড়
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নয়িন। ১৬ িক ু িমশর থেক আসবার িদেনর ই ােয়ল সূফসাগর

পয া েরর মেধ মণ কের যখন কােদেশ পৗছায়, ১৭ তখন

ইেদােমর রাজার কােছ দূত পািঠেয় বেলিছল, অ েরাধ কির, আপিন

িনজ দেশর মধ িদেয় আমােক যেত িদন, িক ু ইেদােমর রাজা

স কথায় কান িদেলন না; আর সই রকম মায়ােবর রাজার কােছ

বেল পাঠােল িতিনও রািজ হেলন না; অতএব ই ােয়ল কােদেশ

থাকল। ১৮ পের তারা া েরর মধ িদেয় িগেয় ইেদাম দশ ও

মায়াব দশ ঘেুর মায়াব দেশর পবূ িদক িদেয় এেস অেণােনর

ওপাের িশিবর তরী করল, মায়ােবর সীমার মেধ েবশ করল না,

কারণ অেণান মায়ােবর সীমা। ১৯ পের ই ােয়ল িহ েবােনর রাজা,

ইেমারীয়েদর রাজা, সীেহােনর কােছ দূত পাঠাল; ই ােয়ল তােক

বলল, অ েরাধ কির, আপিন িনেজর দেশর মধ িদেয় আমােদরেক

িনজ জায়গায় যেত িদন। ২০ িক ু সীেহান ই ােয়লেক িব াস

কের আপন সীমার মধ িদেয় যেত িদেলন না; সীেহান আপনার

সব লাক জেড়া কের যহেস িশিবর তরী করেলন; ই ােয়েলর সে

যু করেলন। ২১আর ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু সীেহানেক ও তাঁর

সব লাকেক ই ােয়েলর হােত সমপণ করেলন, ও তারা তােদরেক

আঘাত করল; এই ভােব ই ােয়ল সই দশিনবাসী ইেমারীয়েদর

সম দশ অিধকার করল। ২২ তারা অেণান থেক যে াক পয ও

া র থেক য ন পয ইেমারীয়েদর সব অ ল অিধকার করল। ২৩

তরাং ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু িনেজর জা ই ােয়েলর সামেন

ইেমারীয়েদরেক অিধকারচু ত করেলন; এখন আপিন িক তােদর দশ

অিধকার করেবন? ২৪আপনার কেমাশ দব আপনােক অিধকার

করার জ যা দন, আপিন িক তারই অিধকারী নন? আমােদর

ঈ র সদা ভু আমােদর সামেন যােদরেক তািড়েয়েছন, স সম র

অিধকারী আমরাই আিছ। ২৫ বলনু দিখ, মায়ােবর রাজা িসে ােরর

ছেল বালাক থেক আপিন িক ? িতিন িক ই ােয়েলর সে

িববাদ কেরিছেলন, না তােদর সে যু কেরিছেলন? ২৬ িহ েবােন

ও তাঁর উপনগর িল, অেরােয়ের ও তাঁর উপনগরসমেূহ এবং অেণান
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তীের সম নগের িতনেশা বছর পয ই ােয়ল বাস করেছ; এত

িদেনর র মেধ আপনারা কন স সম িফিরেয় ননিন? ২৭আিম

তা আপনােদর িব ে কান দাষ কিরিন; িক ু আমার সে যু

করােত আপিন আমার িত অ ায় করেছন; িবচারক া সদা ভু

আজ ই ােয়লীয়েদর ও অে ানীয়েদর মেধ িবচার ক ন। ২৮ িক ু

িয েহর পাঠােনা এই সব কথায় অে ানীয়েদর রাজা কান িদেলন

না। ২৯ পের সদা ভুর আ া িয েহর ওপের আসেলন, আর িতিন

িগিলয়দ ও মনঃিশ েদশ িদেয় িগিলয়েদর িম পীেত গেলন; এবং

িগিলয়েদর িম পী থেক অে ানীয়েদর কােছ গেলন। ৩০আর িয হ

সদা ভুর উে েশ মানত কের বলেলন, তুিম যিদ অে ানীয়েদরেক

িন য় আমার হােত সমপণ কর, ৩১ তেব অে ানীয়েদর কাছ থেক

যখন আিম ভােলাভােব িফের আসব, তখন যা িকছু আমার বািড়র

দরজা থেক বর হেয় আমার সে দখা করেত আসেব, তা অবশ ই

সদা ভুরই হেব, আর আিম তা হামবিল েপ উৎসগ করব। ৩২ পের

িয হ অে ানীয়েদর সে যু করার জ তােদর কােছ পার হেয়

গেল সদা ভু তােদরেক তাঁর হােত সমপণ করেলন। ৩৩ তােত িতিন

অেরােয়র থেক িম ীেতর কাছ পয িড়িট নগের এবং আেবল‐

করামীম পয অিত মহাসংহাের তােদরেক সংহার করেলন। এই

ভােব অে ানীয়রা ই ােয়লীয়েদর সামেন নত হল। ৩৪ পের িয হ

িম পায় িনেজর বািড়েত আসেলন, আর দখ, তাঁর সে দখা করবার

জ তাঁর মেয় তবল হােত কের নাচ করেত করেত বাইের আসিছল।

স তাঁর একমা মেয়, স ছাড়া তাঁর কান ছেল বা মেয় িছল

না। ৩৫ তখন তােক দখামা িতিন ব িছঁেড় বলেলন, হায় হায়,

আমার বৎেস, তুিম আমােক বড় ব া ল করেল; আমার ক দায়কেদর

মেধ তুিম এক জন হেল; িক ু আিম সদা ভুর কােছ মখু খেুলিছ,

আর অ িকছু করেত পারব না। ৩৬ স তােক বলল, হ আমার

িপতঃ, তুিম সদা ভুর কােছ মখু খেুলছ, তামার মখু িদেয় য কথা

বিরেয়েছ, সই অ সাের আমার িত কর, কারণ সদা ভু তামার

জ তামার শ েদর, অে ানীয়েদর, কােছ িতেশাধ িনেয়েছন।
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৩৭ পের স িনেজর িপতােক বলল, আমার জ একটা কাজ করা

হাক; ই মােসর জ আমােক িবদায় দাও; আিম পবেত যাই এবং

আমার মারীে র িবষেয় সখীেদরেক িনেয় ঃখ কির। ৩৮ িতিন

বলেলন, যাও; আর তােক ই মােসর জ পািঠেয় িদেলন; তখন স

িনেজর সখীেদর সে িগেয় পবেতর উপের িনেজর মারী িবষেয়

ঃখ করল। ৩৯ পের ই মাস হেয় গেল স িপতার কােছ িফের

আসল; িপতা য মানত (শপথ) কেরিছেলন, সই অ সাের তার িত

করেলন; স পু েষর পিরচয় পায়িন। আর ই ােয়েলর মেধ এই রীিত

চিলত হল য, ৪০ বছর বছর িগিলয়দীয় িয েহর মেয়র নাম

করেত ই ােয়লীয় মেয়রা বছেরর মেধ চারিদন যায়।

১২পের ই িয়েমর লােকরা জেড়া হেয় সােফােন গল; তারা

িয হেক বলল, “ তামার সে যেত আমােদরেক না ডেক তুিম

অে ানীয়েদর সে যু করেত কন (য ন নদী) পার হেয় ( যফন)

নগের িগেয়িছেল? আমরা তামােক তামার বািড় আ ন িদেয়

পিুড়েয় দব।” ২ িয হ তােদরেক বলেলন, “অে ানীয়েদর সে

আমার ও আমার লাকেদর বড় িবেরাধ িছল, তাই আিম তামােদরেক

ডেকিছলাম, িক ু তামরা তােদর হাত থেক আমােক উ ার করিন।

৩ তামরা আমােক উ ার করেল না দেখ আিম াণ হােত কের

অে ানীয়েদর িব ে (য ন নদী) পার হেয় িগেয়িছলাম, আর সদা ভু

আমার হােত তােদরেক সমপণ করেলন, অতএব তামরা আমার

সে যু করেত আজ কন আমার কােছ আসেল?” ৪ পের িয হ

িগিলয়েদর সব লাকেক জেড়া কের ই িয়েমর সে যু করেলন,

তােত িগিলয়েদর লােকরা ই িয়েমর লাকেদরেক আঘাত করল;

কারণ তারা বেলিছল, “ তামরা িগিলয়দীেয়রা, তামরা ই িয়েমর

মেধ ও মনঃিশর মেধ ই িয়েমর পলাতক।” ৫ পের িগিলয়দীেয়রা

ই িয়মীয়েদর িব ে য েনর পার ঘাট সব দখল করল; তােত

ই িয়েমর কান পলাতক যখন বলত, “আমােক পার হেত দাও,” তখন

িগিলয়েদর লােকরা তােক িজ াসা করত, “তুিম িক ই িয়মীয়?” ৬

স যিদ বলত, না, তেব তারা বিলত, “িশে ােলৎ” বল দিখ; স
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বলত, “িসে ােলৎ,” কারণ স ভােলাভােব তা উ ারণ করেত পারত

না; তখন তারা তােক ধের িনেয় য েনর পার ঘােট হত া করত। সই

িদেনর ই িয়েমর িবয়াি শ হাজার লাক মারা গল। ৭ িয হ ছয়

বছর পয ই ােয়েলর িবচার করেলন। পের িগিলয়দীয় িয হ মারা

গেলন এবং িগিলয়েদর এক নগের তাঁর কবর দওয়া হল। ৮ তাঁর

পের বৎেলহমীয় ই সন ই ােয়েলর িবচারক া হেলন। ৯তাঁর ি শিট

ছেল িছল এবং িতিন ি শিট মেয়র িবেয় িদেলন ও িনেজর ছেলর

জ বাইের থেক ি শিট মেয় আনেলন; িতিন সাত বছর ই ােয়েলর

িবচার করেলন। ১০ পের ই সন মারা গেলন এবং বৎেলহেম

তাঁর কবর দওয়া হল। ১১তাঁর পের সবলূনূীয় এেলান ই ােয়েলর

িবচারক া হেলন; িতিন দশ বছর ই ােয়েলর িবচার করেলন। ১২

পের সবলূনূীয় এেলান মারা গেলন এবং সবলূনূ দশ অয়ােলােন

তাঁর কবর দওয়া হল। ১৩ তাঁর পের িপিরয়ােথানীয় িহে ােলর পু

অে ান ই ােয়েলর িবচারক া হেলন। ১৪ তাঁর চি শ ছেল ও ি শিট

নািত (িনেজর িনেজর) স রিট গাধায় চেড় ঘেুর বড়াত; িতিন আট

বছর ই ােয়েলর িবচার করেলন। ১৫ পের িপিরয়ােথানীয় িহে েলর

পু অে ান মারা গেলন এবং ই িয়ম দেশ অমােলকীয়েদর পাহাড়ী

অ ল েদেশ িপিরয়ােথােন তাঁর কবর হল।

১৩পের ই ােয়লীয়রা সদা ভুর দিৃ েত যা ম , তাই করল; তােত

সদা ভু চি শ বছর তােদরেক পেল ীয়েদর হােত সমপণ করেলন।

২ সই িদেনর দানীয় গা ীর মেধ সরা‐িনবাসী মােনাহ নােম এক

ব ি িছেলন, তাঁর ী ব া হওয়ােত স ান হয়িন। ৩ পের সদা ভুর

দূত স ীেক দশন িদেয় বলেলন, “ দখ, তুিম ব া, তামার স ান

হয় না, িক ু তুিম গভধারণ কের ছেলর জ দেব। ৪ অতএব

সাবধান, আ ুেরর রস িক রা পান কর না এবং কান অ িচ ব

ভাজন কর না। ৫ কারণ দখ, তুিম গভধারণ কের পু সব করেব;

আর তার মাথায় ু র উঠেব না, কারণ সই বালক গভ থেকই

ঈ েরর উে েশ নাসরীয় হেব এবং স পেল ীয়েদর হাত থেক

ই ােয়লেক উ ার করেত আর করেব।” ৬ তখন সই ী এেস
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িনেজর ামীেক বলেলন, “ঈ েরর এক জন লাক আমার কােছ

এেসিছেলন, তাঁর চহারা ঈ রীয় দূেতর েপর মেতা, অিত ভয় র;

িতিন কাথা থেক আসেলন, তা আিম তাঁেক িজ াসা কিরিন, আর

িতিনও আমােক তাঁর নাম বেলনিন। ৭ িক ু িতিন আমােক বলেলন,

দখ, তুিম গভধারণ কের পু সব করেব; এখন া ারস িক া

রা পান কর না এবং কান অ িচ ব ভাজন কর না কারণ সই

বালক জ থেক মতুৃ িদন পয ঈ েরর উে েশ নাসরীয় হেব।”

৮ তখন মােনাহ সদা ভুর কােছ অ েরাধ কের বলেলন, “ হ ভু,

ঈ েরর য লাকেক আপিন আমােদর কােছ পািঠেয়িছেলন, তাঁেক

আবার আমােদর কােছ আসেত িদন এবং য বালকিট জ ােব, তার

িত আমােদর িক কতব , তা আমােদরেক বিুঝেয় িদন।” ৯ তখন

ঈ র মােনােহর রেব কণপাত করেলন; ঈ েরর সই দূত আবার

সই ীর কােছ আসেলন; সই িদেনর িতিন মােঠ বেসিছেলন; তখন

তাঁর ামী মােনাহ তাঁর সে িছেলন না। ১০ সই ী শী দৗিড়েয়

িগেয় িনেজর ামীেক সংবাদ িদেলন, তাঁেক বলেলন, “ দখ, স

িদন য লাকটী আমার কােছ এেসিছেলন, িতিন আমােক দশন

িদেয়েছন।” ১১ মােনাহ উেঠ িনেজর ীর িপছন িপছন গেলন এবং

সই ব ি র কােছ িগেয় তাঁেক িজ াসা করেলন, “এই ীর সে িযিন

কথা বেলিছেলন, আপিন িক সই ব ি ?” িতিন বলেলন, “আিমই

সই।” ১২ মােনাহ বলেলন, “এখন আপনার বাক সত হাক; সই

বালেকর িত িক িবিধ ও িক কতব ?” ১৩ সদা ভুর দূত মােনাহেক

বলেলন, “আিম ঐ ীেক য সব কথা বেলিছ, স সব িবষেয় স

সাবধান থা ক। ১৪ স া ালতা জাতীয় কান ব ভাজন করেব

না, া ারস িক রা পান করেব না এবং কান অ িচ ব ভাজন

করেব না; আিম তােক যা িকছু আ া কেরিছ, স তা পালন ক ক।”

১৫ পের মােনাহ সদা ভুর দূতেক বলেলন, “অ েরাধ কির, একটু

অেপ া ক ন, আমরা আপনার জ একিট ছাগেলর বা া মের রা া

কের িদই।” ১৬ সদা ভুর দূত মােনাহেক বলেলন, “তুিম আমােক

অেপ া করােলও আিম তামার খাদ ব ভাজন করব না; আর
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তুিম যিদ হামবিল উৎসগ কর, তেব সদা ভুরই উে েশ তা কর।”

ব ত িতিন য সদা ভুর দূত, তা মােনাহ জানেত পােরনিন। ১৭

পের মােনাহ সদা ভুর দূতেক বলেলন, “আপনার নাম িক? আপনার

বাক সফল হেল আমরা আপনার গৗরব করব।” ১৮ সদা ভুর দূত

বলেলন, “ কন আমার নাম িজ াসা করছ? তা তা আ য ।” ১৯

পের মােনাহ ঐ ছাগেলর বা া ও ভ নেবদ িনেয় সদা ভুর

উে েশ পাথেরর ওপের উৎসগ করেলন; তােত ঐ দূত, আ য

ব াপার সাধন করেলন, মােনাহ ও তাঁর ী তা দখিছেলন। ২০ যখন

অি িশখা বিদ থেক আকােশর িদেক উঠল, তখন সদা ভুর দূত ঐ

বিদর িশখােত উঠেলন; আর মােনাহ ও তাঁর ী দখেলন এবং তাঁরা

ভূিমেত উপড়ু হেয় পড়েলন। ২১ তারপের সদা ভুর দূত মােনাহেক ও

তাঁর ীেক আর দশন িদেলন না; তখন িতিন য সদা ভুর দূত, এটা

মােনাহ জানেত পারেলন। ২২ পের মােনাহ িনেজর ীেক বলেলন,

“আমরা অবশ মারা যাব, কারণ ঈ রেক দেখিছ।” ২৩ িক ু তাঁর ী

বলেলন, “আমােদরেক হত া করেত যিদ সদা ভুর ই া হত, তেব

িতিন আমােদর হাত থেক হাম ও ভ ‐ নেবদ হণ করেতন না

এবং এই সব আমােদরেক দখােতন না, আর এই িদন আমােদরেক

এমন সব কথাও শানােতন না।” ২৪ পের ঐ মিহলা ছেল সব কের

তাঁর নাম িশ েশান রাখেলন। আর বালকিট বেড় উঠল ও সদা ভু

তাঁেক আশীবাদ করেলন। ২৫আর সদা ভুর আ া থেম সরার ও

ই ােয়ােলর মধ ােন, মহেন‐দােন, তাঁেক চালােত লাগেলন।

১৪আর িশ েশান িত ায় ( ােম) নেম গেলন, ও িত ায়

পেল ীয়েদর মেয়েদর মেধ একিট মেয়িট দখেত পেলন। ২

পের িফের এেস িনেজর মা বাবােক সংবাদ িদেয় বলেলন, “আিম

িত ায় পেল ীয়েদর মেয়েদর মেধ একিট মেয়িট দেখিছ; তামরা

তােক এেন আমার সে িবেয় দাও।” ৩তখন তাঁর বাবা মা তাঁেক

বলেলন, “ তামার আ ীয়েদর মেধ ও আমার সব িনেজর জািতর

মেধ িক কােনা মেয় নই য, তুিম অি ক পেল ীয়েদর মেয়

িবেয় করেত যা ?” িশ েশান বাবােক বলেলন, “তুিম আমার জ
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তােকই িনেয় এস, কারণ আমার দিৃ েত স খবুই রী।” ৪ িক ু

তাঁর মা‐বাবা জানেতন না য, ওটা সদা ভু থেক হেয়েছ, কারণ িতিন

পেল ীয়েদর িব ে েযাগ খুঁজিছেলন। সই িদেনর পেল ীেয়রা

ই ােয়েলর উপের কতৃ করত। ৫ পের িশ েশান ও তাঁর মা‐বাবা

িত ায় নেম গেলন, িত ায় আ ুর েত পৗছােল দখ, এক

যবুিসংহ িশ েশােনর সামেন হেয় গজন কের উঠল। ৬তখন সদা ভুর

আ া তাঁর ওপের আসেলন, তােত তাঁর হােত িকছু না থাকেলও

িতিন ছাগেলর বা া িছঁড়বার মত ঐ িসংহেক িছঁেড় ফলেলন, িক ু

িক কেরেছন, তা বাবা মােক বলেলন না। ৭ পের িতিন িগেয় সই

ক ার সে আলাপ করেলন; আর স িশ েশােনর দিৃ েত খবুই

রী িছল। ৮ িকছু িদন পের িতিন তােক িবেয় করেত সই জায়গায়

িফের গেলন এবং সই িসংেহর শব দখবার জ পথ ছেড় গেলন;

আর দখ, িসংেহর দেহ এক ঝাঁক মৗমািছ ও মৗচাক রেয়েছ। ৯

তখন িতিন তা হােত িনেয় চলেলন, ভাজন করেত করেত চলেলন

এবং মা বাবার কােছ িগেয় তাঁেদরেকও িকছু িদেল তাঁরাও ভাজন

করেলন; িক ু সই মধু য িসংেহর দহ থেক এেনেছন, তা িতিন

তাঁেদরেক বলেলন না। ১০ পের তাঁর িপতা সই মেয়র কােছ গেল

িশ েশান সই জায়গায় ভাজ ত করেল , কারণ যবুকেদর সই

রকম রীিত িছল। ১১আর তাঁেক দেখ পেল ীেয়রা তাঁর কােছ থাকেত

ি শ জন ব ু েদরেক আনল। ১২ িশ েশান তােদরেক বলেলন, “আিম

তামােদর কােছ একিট ধাঁধা বিল, তামরা যিদ এই উৎসেবর সাত

িদেনর র মেধ তার অথ বেুঝ আমােক বেল িদেত পার, তেব আিম

তামােদরেক ি শিট জামা ও ি শ জাড়া ব দব। ১৩ িক ু যিদ

আমােক তার অথ বলেত না পার, তেব তামরা আমােক ি শিট জামা

ও ি শ জাড়া ব দেব।” তাঁরা বলল, “ তামার ধাঁধািট বল, আমরা

িন।” ১৪ িতিন তােদরেক বলেলন, “খাদক থেক বর হল খাদ ,

বলবান থেক বর হল িম ব ।” তারা িতন িদেনর সই হঁয়ািলর

অথ করেত পারল না। ১৫ পের স ম িদেনর তারা িশ েশােনর ীেক

বলল, “তুিম িনেজর ামীেক খাসােমাদ, যােত িতিন ধাঁধার অথ
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আমােদরেক বেলন; না হেল আমরা তামােক ও তামার িপতৃ লেক

আ েন পিুড়েয় মারব। তামরা িক আমােদরেক দির করার জ এই

জায়গায় িনম ণ কেরছ? তাই নয় িক?” ১৬তখন িশ েশােনর ী

ামীর কােছ কঁেদ বলল, “তুিম আমােক ধইু ঘণৃা কর, ভালবাস

না; আমার জাতীয়েদরেক একটা ধাঁধা বলেল, িক ু আমােক তা

বিুঝেয় িদেল না।” িতিন তাঁেক বলেলন, “ দখ, আমার বাবা‐মােকও

তা বিুঝেয় দয়িন, তেব তামােক িক বাঝাব?” ১৭ তার ী উৎসব‐

স ােহর শষ পয তাঁর কােছ কাঁদল; পের িতিন স ম িদেনর তােক

বেল িদেলন; কারণ স তাঁেক মাগত খাসােমাদ কেরিছল। পের ঐ

ী জাতীয়েদরেক ধাঁধার অথ বেল িদল। ১৮ পের স ম িদেনর সূয

অ যাবার আেগ ঐ নগেরর লােকরা তাঁেক বলল, “মধু থেক িম

আর িক? আর িসংেহর থেক বলবা িক?” িতিন তােদরেক বলেলন,

“ তামরা যিদ আমার গাভী িদেয় চাষ না করেত, তেব আমার ধাঁধার

অথ খুঁেজ পেত না।” ১৯ পের সদা ভুর আ া তাঁর ওপের সবেল

আসেলন, আর িতিন অি েলােন (শহের) নেম িগেয় সখানকার ি শ

জনেক আঘাত কের তােদর ব খেুল িনেয় ধাঁধার অথকারীেদরেক

জাড়া জাড়া ব িদেলন। আর স চ ড রেগ গল; িতিন িপতার

বািড়েত উেঠ গেলন। ২০ পের িশ েশােনর য ি য় ব ু তার কােছ

এেসিছল, তােক তাঁর ী দওয়া হল।

১৫ িকছু িদন পের গম কাটার িদেনর িশ েশান এক ছাগেলর বা া

সে িনেয় িনেজর ীর সে দখা করেত গেলন; িতিন বলেলন, “আিম

িনেজর ীর ঘের েবশ করব৷” িক ু সই ীর িপতা তাঁেক িভতের

যেত িদল না; ২তার িপতা বলল, “আিম িন য় মেন কেরিছলাম,

তুিম তাঁেক খবুই ঘণৃা করেল, তাই আিম তােক তামার ি য় ব ু েক

িদেয়িছ; তার ছাট বান িক তার থেক রী না? অ েরাধ কির, এর

পিরবেত তােকই হণ কর।” ৩ িশ েশান তােদরেক বলেলন, “এ বার

আিম পেল ীয়েদর অিন করেলও তােদর স ে িনেদাষ হব।” ৪

পের িশ েশান িগেয় িতনেশা িশয়াল ধের মশাল িনেয় তােদর লেজ

লেজ যাগ কের ই ই লেজ এক একিট কের মশাল বাঁধেলন। ৫
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পের সই মশােল আ ন িদেয় পেল ীয়েদর শস ে ে ছেড় িদেলন;

তােত বাঁধা আঁিট, ে র শস ও িজতবেৃ র উদ ান সবই পেুড়

গল। ৬ তখন পেল ীেয়রা িজ াসা করল, “এ কাজ ক করল?

লােকরা বলল, িত ায়ীেয়র জামাই িশ েশান কেরেছ; যেহতু তার

র তার ীেক িনেয় তার ব ু েক িদেয়েছ।” তােত পেল ীেয়রা এেস

সই ীেক ও তার িপতােক আ েন পিুড়েয় মারল। ৭ িশ েশান

তােদরেক বলেলন, “ তামরা যিদ এই ধরেনর কাজ কর, তেব আিম

িন য়ই তামােদর িতেশাধ নব, তারপর শা হব।” ৮ পের িতিন

তােদরেক আঘাত করেলন, কামেরর ওপের উ েত ভীষণভােব

আঘাত করেলন; আর নেম িগেয় ঐটম পাথেরর হায় বাস করেলন।

৯আর পেল ীেয়রা উেঠ িগেয় িযহূদা দেশ িশিবর তরী কের িলহীেত

িব তৃ থাকল। ১০ তােত িযহূদার লােকরা িজ াসা করল, “ তামরা

আমােদর িব ে কন আসেল?” তারা বলল, “িশ েশানেক বাঁধেত

এেসিছ; স আমােদর সে যমন কেরেছ, আমরাও তার সে তমন

করব।” ১১ তখন িযহূদার িতন হাজার লাক ঐটম পাথেরর হায়

নেম িগেয় িশ েশানেক বলল, “পেল ীেয়রা য আমােদর কতা,

তা তুিম িক জান না?” িশমেশান তােদরেক বলল, “তেব আমােদর

িত যমন কেরেছ, আিমও তােদর িত সরকম কেরিছ।” ১২

তারা তাঁেক বলল, “আমরা পেল ীয়েদর হােত সমপণ করবার জ

তামােক বাঁধেত এেসিছ।” িশ েশান তােদরেক বলেলন, “ তামরা

আমােক আ মণ করেব না, আমার কােছ এই শপথ কর।” ১৩ তারা

বলল, “না, কবল তামােক দঢ়ৃভােব বঁেধ তােদর হােত সমপণ

করব, িক ু আমরা য তামােক হত া করব, তা না।” পের তারা

গাছা নতূন দিড় িদেয় তাঁেক বঁেধ ঐ পাথর থেক িনেয় গল। ১৪

িতিন িলহীেত পৗঁছােল পেল ীেয়রা তার কােছ িগেয় জয় িন করল।

তখন সদা ভুর আ া সবেল তাঁর ওপের আসেলন, আর তাঁর

হােত িট দিড় আ েন পাড়া শেণর মেতা হল এবং তাঁর ই হাত

থেক বিড় খেস পড়ল। ১৫ পের িতিন গাধার টাটকা চায়ােলর হাড়

দখেত পেয় হাত বািড়েয় তা িনেয় তা িদেয় হাজার লাকেক আঘাত
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করেলন। ১৬আর িশ েশান বলেলন, “গ েভর টাটকা চায়ােলর

হাড় িদেয় রািশর উপের রািশ হল, গ েভর টাটকা চায়ােলর হাড়

িদেয় হাজার জনেক আঘাত করলাম।” ১৭ পের িতিন কথা শষ

কের হাত থেক ঐ চায়ােলর হাড় িনেয় ছুঁেড় িদেলন, আর সই

জায়গায় নাম রামৎিলহী [হন‐ূিগির] রাখেলন। ১৮ পের িতিন অিতশয়

তৃ াত হওয়ােত সদা ভুেক ডেক বলেলন, “তুিম িনেজর দােসর হাত

িদেয় এই িবজয়লাভ কেরছ, এখন আিম তৃ ার জ মারা পিড় ও

অি ক লাকেদর হােত পিড়।” ১৯ তােত ঈ র িলহীেত অবি ত

শূ গভ জায়গা ভদ করেলন ও তা থেক জল বিরেয় এল; তখন

িতিন জল পান করেল তাঁর শি িফের এল ও িতিন সজীব হেলন;

অতএব তার নাম ঐ ‐হে ারী [আ ানকারীর উ ই] রাখা হল; তা

আজও িলহীেত আেছ। ২০ পেল ীয়েদর িদেনর িতিন িড় বছর ধের

ই ােয়েলর িবচার করেলন।

১৬আর িশ েশান ঘসােত িগেয় সখােন একটা বশ ােক দেখ

তার কােছ গেলন। ২ “তােত িশ েশান এই জায়গায় এেসেছ,”

এই কথা েন ঘসাতীেয়রা তাঁেক িঘের রেখ সম রাি তার জ

নগেরর দরজার কােছ লিুকেয় থাকল, সম রাি চুপ কের থাকল,

বলল, “সকাল হেল আমরা তােক হত া করব।” ৩ িক ু িশ েশান

মাঝরাত পয শয়ন করেলন, মােঝরােত উেঠ িতিন নগর‐ ােরর

েটা কবাট ও ই বাজু ধের উপড়ােলন এবং কাঁেধ কের

িহে ােণর সামেনর পবত শেৃ িনেয় গেলন। ৪তারপের িতিন সােরক

উপত কার একটা ীেলাকেক ভালবাসেলন, তার নাম দলীলা। ৫

তােত পেল ীয়েদর শাসেকরা সই ীর কােছ এেস তােক বলেলন,

“তুিম তােক খাসােমাদ কের দখ, িকেস তার এমন মহাবল হয় ও

িকেস আমরা তােক জয় কের ক দবার জ রাখেত পারব; তােত

আমরা েত েক তামােক এগােরােশা পার মু া দব।” ৬তখন

দলীলা িশ েশানেক বলল, “অ েরাধ কির, তামার এমন মহাবল

িকেস হয়, আর ক দবার জ িকেস তামােক বাঁধেত পারা যায়, তা

আমােক বল।” ৭ িশ েশান তােক বলেলন, “ কেনা হয়িন, এমন



িবচারক গৃেণর িববরণ 532

সাত গাছা কাঁচা তাঁত িদেয় যিদ তারা আমােক বাঁেধ, তেব আিম বল

হেয় অ লােকর সমান হব।” ৮ পেল ীয়েদর শাসেকরা অ সাত

গাছা কাঁচা তাঁত এেন সই ীেক িদেলন; আর স তা িদেয় তােক

বাঁধেলা। ৯ তখন তার অ রাগাের গাপনভােব লাক বেসিছল। পের

দলীলা তাঁেক বলল, “ হ িশ েশান, পেল ীেয়রা তামােক ধরল।”

তােত আ েনর েশ শেনর দিড় যমন িছঁেড় যায়, তমন িতিন ঐ

তাঁত সব িছঁেড় ফলেলন; এই ভােব তাঁর শি জানা গল না। ১০

পের দলীলা িশ েশানেক বলল, “ দখ, তুিম আমােক উপহাস করেল,

আমােক িমথ া কথা বলেল; এখন অ েরাধ কির, িকেস তামােক

বাঁধেত পারা যায়, তা আমােক বল।” ১১ িতিন তােক বলেলন, “ য দিড়

িদেয় কান কাজ করা হয়িন, এমন কেয়ক গাছা নতূন দিড় িদেয় যিদ

তারা আমােক বাঁেধ, তেব আিম বল হেয় অ লােকর সমান হব।”

১২তােত দলীলা নতুন দিড় িদেয় তাঁেক তারা বাঁধেলা; পের তাঁেক

বলল, “ হ িশ েশান, পেল ীেয়রা তামােক ধরল।” তখন অ রাগাের

গাপনভােব লাক বেসিছল। িক ু িতিন িনেজর হাত থেক েতার

মেতা ঐ সব িছঁেড় ফলেলন। ১৩ পের দলীলা িশ েশানেক বলল,

“এখন পয তুিম আমােক উপহাস করেল, আমােক িমথ া কথা

বলেল; িকেস তামােক বাঁধেত পারা যায়, আমােক বল না।” িতিন

বলেলন, “তুিম যিদ আমার মাথার সাত চুল তাঁেতর সে বােনা,

তেব হেত পাের।” ১৪ তােত স তাঁেতর গাঁেজর সে তা বঁেধ তাঁেক

বলল, “ হ িশ েশান, পেল ীেয়রা তামােক ধরল। তখন িতিন ঘমু

থেক জেগ উেঠ তানা তাঁেতর গাঁজ উপিড়েয় ফলেলন।” ১৫

পের দলীলা তাঁেক বলল, “তুিম িকভােব বলেত পার য, তুিম আমােক

ভালবাস? তামার মন তা আমােত নই; এই িতন বার তুিম আমােক

উপহাস করেল; িকেস তামার এমন মহাবল হয়, তা আমােক বলেল

না।” ১৬এই ভােব স িতিদন কথা িদেয় তাঁেক িবর কের এমন

ব কের তুলল য, াণধারেণ তাঁর িবরি বাধ হল। ১৭ তাই

িতিন মেনর সম কথা ভেঙ বলেলন, তাঁেক বলেলন, আমার ম েক

কখনও ু র ওেঠিন, কারণ মােয়র গভ থেক আিম ঈ েরর উে েশ
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নাসরীয়; ৗির হেল আমার বল আমােক ছেড় যােব এবং আিম

বল হেয় অ সব লােকর সমান হব। ১৮ তখন, এ আমােক মেনর

সব কথা ভেঙ বেলেছ বেুঝ, দলীলা লাক পািঠেয় পেল ীয়েদর

শাসকেদরেক ডেক বলল, “এই বার আ ন, কারণ স আমােক মেনর

সম কথা ভেঙ বেলেছ।” তােত পেল ীয়েদর শাসেকরা টাকা হােত

কের তার কােছ আসেলন। ১৯ পের স িনেজর উ র উপের তাঁেক

ঘমু পাড়াল এবং এক জনেক ডেক তাঁর ম েকর সাত গাছা চুল

কেট িদল; এই ভােব স তাঁেক ক িদেত আর করল, আর তাঁর বল

তাঁেক ছেড় গল। ২০ পের স বলল, “ হ িশ েশান, পেল ীেয়রা

তামােক ধরল।” তখন িতিন ঘমু থেক উেঠ বলেলন, “অ া িদেনর

র মেতা বাইের িগেয় গা ঝাড়া দব।” িক ু সদা ভু য তাঁেক ত াগ

কেরেছন, তা িতিন বঝুেলন না। ২১ তখন পেল ীেয়রা তাঁেক ধের

তাঁর ই চাখ উপিড়েয় িনল; এবং তাঁেক ঘসােত এেন িপতেলর

ই শকল িদেয় বঁেধ িদল; িতিন কারাগাের যাঁতা পষণ করেত

থাকেলন। ২২ তবু মাথা মু ন করার পর তাঁর মাথার চুল আবার বিৃ

পেত লাগল। ২৩ পের পেল ীয়েদর শাসেকরা িনেজেদর দবতা

দােগােনর উে েশ মহায ও আেমাদ েমাদ করেত জেড়া হেলন;

কারণ তারা বলেলন, “আমােদর দবতা আমােদর শ িশ েশানেক

আমােদর হােত িদেয়েছন।” ২৪আর তাঁেক দেখ লােকরা িনেজেদর

দবতার শংসা করেত লাগল; কারণ তারা বলল, “এই য ব ি

আমােদর শ ও আমােদর দশনাশক, য আমােদর অেনক লাকেক

হত া কেরেছ, এেক আমােদর দবতা আমােদর হােত িদেয়েছন।” ২৫

তােদর অ ঃকরণ ফু হেল তারা বলল, “িশ েশানেক ডাক, স

আমােদর কােছ কৗতুক ক ক।” তােত লােকরা কারাগহৃ থেক

িশ েশানেক ডেক আনল, আর িতিন তােদর সামেন কৗতুক করেত

লাগেলন। তারা সকেলর মেধ তাঁেক দাঁড় কিরেয়িছল। ২৬ পের

য বালক হাত িদেয় িশ েশানেক ধেরিছল, িতিন তাঁেক বলেলন,

“আমােক ছেড় দাও, য ই ে র উপের গেৃহর ভার আেছ, তা

আমােক শ করেত দাও; আিম ওেত হলান িদেয় দাঁড়াব।” ২৭
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পু েষ ও ীেলােক সই বািড় পিরপণূ িছল, আর পেল ীয়েদর সব

শাসক সখােন িছেলন এবং ছােদর উপের ী পু ষ ায় িতনহাজার

লাক িশ েশােনর কৗতুক দখিছল। ২৮ তখন িশ েশান সদা ভুেক

ডেক বলেলন, “ হ ভু সদা ভু, অ হ কের কবল এই একিট

বার আমােক বলবা ক ন, যন আিম পেল ীয়েদরেক আমার ই

চােখর জ এেকবােরই িতেশাধ িদেত পাির।” ২৯ পের িশ েশান,

মধ ি ত য ই ে র ওপের গেৃহর ভার িছল, তা ধের তার একিটর

উপের ডান হাত িদেয়, অ িটর উপের বাঁ হাত িদেয় িনভর করেলন।

৩০আর পেল ীয়েদর সে আমার াণ যাক, এই বেল িশ েশান

িনেজর সম শি িদেয় নত হেয় পড়েলন; তােত ঐ গহৃ শাসকেদর ও

যত লাক িভতের িছল, সম লােকর ওপের পড়ল; এই ভােব িতিন

জীবনকােল যত লাক হত া কেরিছেলন, মরণকােল তার থেক বিশ

লাকেক হত া করেলন। ৩১ পের তাঁর ভােয়রা ও তাঁর সম িপতৃ ল

নেম এেস তাঁেক িনেয় সরা ও ই ােয়ােলর মাঝখােন তাঁর িপতার

মােনােহর কবর ােন তাঁর কবর িদল। িতিন িড় বছর ই ােয়েলর

িবচার কেরিছেলন।

১৭ ই িয়েমর পাহািড় অ েল মীখা নােম এক ব ি িছল। ২ স

িনেজর মােক বলল, “ য এগারেশা পার মু া তামার কাছ থেক

চুির িগেয়িছল, য িবষেয় তুিম শাপ িদেয়িছেল ও আমােক বেলিছেল,

দখ, সই পা আমার কােছ আেছ, আিমই তা িনেয়িছলাম।” তার

মা বলল, “বৎস, তুিম সদা ভুর আশীবাদপা হও।” ৩ পের স ঐ

এগােরােশা পা মু া মােক িফিরেয় িদেল তার মা বলল, “আিম এই

পা সদা ভুর উে েশ পিব করিছ; আমার ছেল এটা আমার হাত

থেক িনেয়, এক ছাঁেচ ঢালা ও এক ািদত িতমা িনমাণ ক ক।

অতএব এখন এটা তামােক িফিরেয় িদলাম।” ৪ স িনেজর মােক ঐ

পা িফিরেয় িদেল তার মা েশা পা মু া িনেয় ণকারেক িদল;

আর স এক ছাঁেচ ঢালা ও এক ািদত িতমা িনমাণ করেল তা

মীখার ঘের থাকল। ৫ঐ মীখার এক (িব হ) মি র িছল; আর স

এক এেফাদ ও কেয়কিট ঠা র িনমাণ করল এবং িনেজর এক ছেলর



িবচারক গৃেণর িববরণ 535

হােত িদেল স তার পেুরািহত হল। ৬ঐ িদেনর ই ােয়েলর মেধ

রাজা িছল না, যার দিৃ েত যা ভাল মেন হত, স তাই করত। ৭ সই

িদন িযহূদা গা ীর বৎেলহম‐িযহূদার একটা লাক িছল, স লবীয়,

ও স সখােন বাস করিছল। ৮ সই ব ি যখােন জায়গা পেত

পাের, সখােন বাস করবার জ নগর থেক, বৎেলহম‐িযহূদা থেক,

চেল িগেয় ই িয়েমর পাহািড় অ েল ঐ মীখার বািড়েত পৗঁছােলন।

৯ মীখা তােক িজ াসা করল, “তুিম কাথা থেক আসেল?” স তােক

বলল, “আিম বৎেলহম‐িযহূদার এক জন লবীয়; যখােন জায়গা

পাই, সখােন বাস করেত যাি ।” ১০ মীখা তােক বলল, “তুিম আমার

এখােন থাক, আমার বাবা ও পেুরািহত হও, আিম বছের তামােক

দশটা পার মু া, এক জাড়া ব ও তামার খাদ ব দব।” তােত

সই লবীয় িভতের গল। ১১ সই লবীয় তার সখােন থাকেত রািজ

হল; আর এই যবুক তার এক ছেলর মত হল। ১২ পের মীখা সই

লবীেয়র পাওনা হােত িদল, আর সই যবুক মীখার পেুরািহত হেয়

তার বািড়েত থাকল। ১৩তখন মীখা বলল, “এখন আিম জানলাম

য, সদা ভু আমার ম ল করেবন, যেহতু এক জন লবীয় আমার

পেুরািহত হেয়েছ।”

১৮ সই িদেনর ই ােয়েলর মেধ ( কােনা) রাজা িছল না; আর

সই িদেনর দানীয় বংশ িনেজেদর বসবােসর জ অিধকােরর চ া

করিছল, কারণ সই িদন পয ই ােয়ল‐বংশ েলার মেধ তারা

অিধকার া হয়িন। ২ তখন দান‐স ানরা িনেজেদর পণূ সংখ া

থেক িনেজেদর গা ীর পাঁচ জন বীর পু ষেক দশ িনরী ণ ও

অ স ান করবার জ সরা ও ই ােয়াল থেক পাঠাল; তােদরেক

বলল, “ তামরা যাও, দশ অ স ান কর;” তােত তারা ই িয়েমর

পাহািড় অ েল মীখার বািড় পয িগেয় সই জায়গায় রাত কাটাল।

৩তারা যখন মীখার বািড়েত িছল, তখন সই লবীয় যবুেকর র িচেন

কােছ িগেয় তােক িজ াসা করল, “এখােন তামােক ক এেনেছ?

এবং এ জায়গায় তুিম িক করছ? আর এখােন তামার িক আেছ?” ৪

স তােদরেক বলল, “মীখা আমার িত এই এই ধরেনর ব বহার
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কেরেছন, িতিন আমােক বতন িদে ন, আর আিম তার পেুরািহত

হেয়িছ।” ৫ তখন তারা বলল, “অ েরাধ কির, ঈ েরর কােছ িজ াসা

কর, যন আমােদর গ ব পেথ ম ল হেব িক না, তা আমরা জানেত

পাির।” ৬ পেুরািহত তােদরেক বলল, “ভােলাভােব যাও, তামরা

যখােন যােব, তামােদর পথ সদা ভুর সামেন।” ৭ পের সই পাঁচ

জন যা া কের লিয়েশ আসল। তারা দখল, সখানকার লােকরা

সীেদানীয়েদর রীিত অ সাের ি র ও িনি হেয় িনিবে বাস

করেছ এবং স দেশ কান িবষেয় ( কােনা অভাব নই যা) তােদরেক

অ ত করেত পাের, কতৃ িবিশ এমন কউ নই (আরােমর কােনা

লােকর সে ) আর সীেদানীয়েদর থেক তারা অেনক দূের এবং অ

কােরার সে তােদর স নই। ৮ পের ওরা সরা ও ই ােয়ােল

িনেজর ভাইেদর কােছ আসল; তােদর ভাইেয়রা িজ াসা করল,

“ তামরা িক বল?” ৯ তারা বলল, “ওঠ, আমরা সই লাকেদর

িব ে যাই; আমরা স দশ দেখিছ; আর দখ, তা অিত উ ম,

তামরা কন চুপ কের আছ? সই দশ অিধকার করবার জ সখােন

যেত দরী কর না। ১০ তামরা গেলই িনিব এক লাক‐সমােজর

কােছ পৗছােব, আর দশ িব ীণ; ঈ র তামােদর হােত সই দশ

সমপণ কেরেছন; আর সখােন পিৃথবীর কান ব র অভাব নই।”

১১ তখন দানীয় গা ীর ছয়েশা লাক যু াে স হেয় সখান

থেক অথাৎ সরা ও ই ােয়াল থেক যা া করল। ১২ তারা িযহূদার

িকিরয়ৎ‐িযয়ারীেম উেঠ িগেয় সখােন িশিবর তরী করল। এই কারণ

আজ পয সই জায়গােক মহেন‐দান [দােনর িশিবর] বেল; দখ,

তা িকিরয়ৎ‐িযয়ারীেমর িপছেন আেছ। ১৩ পের তারা সখান থেক

পবতময় ই িয়েমর পাহািড় অ েল গল, ও মীখার বািড় পয এল।

১৪ তখন, য পাঁচ জন লিয়শ েদশ অ স ান করেত এেসিছল,

তারা িনেজর ভাইেদরেক বলল, “ তামরা িক জান য, এই বািড়েত

এক এেফাদ, কেয়কটা ঠা র, এক ািদত িতমা ও ছাঁেচ ঢালা

এক িতমা আেছ? এখন তামােদর যা কতব , তা িবেবচনা কর।”

১৫ পের তারা সই িদেক িফের মীখার বািড়েত ঐ লবীয় যবুেকর
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ঘের এেস তার ম ল িজ াসা করল। ১৬আর দান‐স ানেদর মেধ

যু াে স সই ছয়েশা পু ষ েবশ াের দাঁিড়েয় থাকল। ১৭

আর দশ িনরী েণর জ যারা িগেয়িছল, সই পাঁচ জন উেঠ গল;

তারা সখােন েবশ কের ঐ ািদত িতমা, এেফাদ, ঠা র িল

ও ছাঁেচ ঢালা িতমা তুেল িনল; এবং ঐ পেুরািহত যু াে স

ঐ ছয়েশা পু েষর সে ার‐ েবশ‐ ােন দাঁিড়েয় িছল। ১৮ যখন

ওরা মীখার বািড়েত েবশ কের সই ািদত িতমা, এেফাদ,

ঠা র েলা ও ছাঁেচ ঢালা িতমা তুেল িনল, তখন পেুরািহত তােদরেক

বলল, “ তামরা িক করছ?” ১৯ তারা বলল, “চুপ কর, মেুখ হাত

িদেয় আমােদর সে সে চল এবং আমােদর বাবা ও পেুরািহত হও।

তামার পে কা টা ভাল, এক জেনর েলর পেুরািহত হওয়া, না

ই ােয়েলর এক বংেশর ও গা ীর পেুরািহত হওয়া?” ২০ তােত

পেুরািহেতর মন আনি ত হল, স ঐ এেফাদ, ঠা র েলা ও ািদত

িতমা িনেয় স লাকেদর মধ ব ী হল। ২১আর তারা মখু িফিরেয়

চেল গল এবং ছাট ছেল‐ মেয়, প ও ব সাম ী িনেজেদর

সামেন রাখল। ২২ তারা মীখার বািড় থেক িকছুটা দূের যাওয়ার পর

মীখার বািড়র কােছর বািড় িলর লােকরা জেড়া হেয় দান‐স ানেদর

কােছ িগেয় উপি ত হল এবং দান‐স ানেদরেক ডাকেত লাগল।

২৩ তােত তারা মখু িফিরেয় মীখােক বলল, “ তামার িক হেয়েছ, য,

তুিম এত লাক সে কের িনেয় আসছ?” ২৪ স বলল, “ তামরা

আমার তরী দবতা ও পেুরািহতেক চুির কের িনেয় যা , এখন

আমার আর িক আেছ?” অতএব “ তামার িক হেয়েছ? এটা আমােক

কন িজ াসা করছ?” ২৫ দান‐স ানরা তােক বলল, “আমােদর

মেধ যন তামার রব শানা না যায়; পােছ (অত ) রাগী লােকরা

তামােদর উপর পেড় এবং তুিম সপিরবাের াণ হারাও।” ২৬ পের

দান‐স ানরা িনেজর পেথ গল এবং মীখা তােদরেক িনেজর থেক

বিশ বলবান দেখ িফরল, িনেজর বািড়েত িফের এল। ২৭ পের তারা

মীখার তরী সম ব ও তার পেুরািহতেক সে িনেয় লিয়েশ সই

ি র ও িনি লাক‐সমােজর কােছ উপি ত হল এবং তেরায়াল
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িদেয় তােদরেক হত া করল, আর নগর‐আ েন পিুড়েয় িদল। ২৮

উ ারকতা কউ িছল না, কারণ স নগর সীেদান থেক দূের িছল

এবং অ কারও সে তােদর স ে িছল না। আর তা বৎ‐রেহােবর

কাছাকািছ উপত কা িছল। পের তারা ঐ নগর িনমাণ কের সখােন

বাস করল। ২৯আর তােদর পবূপু ষ (িপতা) য দান ই ােয়েলর

পু , তার নাম অ সাের সই নগেরর নাম দান রাখল; িক ু আেগ সই

নগেরর নাম লিয়শ িছল। ৩০আর দান‐স ানরা িনেজেদর জ সই

ািদত িতমা াপন করল এবং সই দেশর লাকেদর বি ে র

িদন পয মািশর পু গেশােমর স ান যানাথন এবং তার স ানরা

দানীয় বংেশর পেুরািহত হল। ৩১আর যত িদন শীেলােত ঈ েরর গহৃ

(তাঁব)ু থাকল, তারা িনেজেদর জ মীখার তরী ঐ ািদত িতমা

াপন কের রাখল।

১৯ সই িদেনর ই ােয়েলর মেধ ( কােনা) রাজা িছল না। আর

ই িয়েমর পাহািড় অ েল া ভােগ এক জন লবীয় বাস করত;

স বৎেলহম‐িযহূদা থেক এক উপপ ী হণ কেরিছল। ২ পের

সই উপপ ী তার িব ে ব িভচার করল এবং তােক ত াগ কের

বৎেলহম‐িযহূদায় িনেজর বাবার বািড়েত িগেয় চার মাস স জায়গায়

থাকল। ৩ পের তার ামী উেঠ তােক সা না িদেয় বলল ও িফিরেয়

আনেত তার কােছ গল, তার সে তার চাকর ও িট গাধা িছল।

তার উপপ ী তােক বাবার বািড়র মেধ িনেয় গেল সই যবুতীর

বাবা তােক দেখ আন সহকাের তার সে দখা করল; ৪ তার

র ঐ যবুতীর বাবা আ হ সহকাের তােক রাখেল স তার সে

িতন িদন থাকল; এবং তারা সই জায়গায় ভাজন পান ও রাি

যাপন করল। ৫ পের চতুথ িদেনর তারা ভারেবলায় ঘমু থেক উঠল,

আর স যাবার জ তরী হল। তখন সই যবুতীর বাবা জামাইেক

বলল, “িকছু খেয়‐ দেয় িনেজেক বলযু কর, পের িনেজর পেথ

যাও।” ৬ তােত তারা ই জন একসে বেস ভাজন পান করল; পের

যবুতীর বাবা সই ব ি েক বলল, “অ েরাধ কির, রািজ হও, এই

রাতটু অেপ া কর, আনি ত হও।” ৭ তবওু সই ব ি যাবার
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জ উঠল; িক ু তার র তােক অ েরাধ করেল স সই রাি েত

সখােন থাকল। ৮ পের প ম িদেনর স যাবার জ ভারেবলায়

উঠল; আর যবুতীর িপতা তােক বলল, “অ েরাধ কির, িনেজেক

বলযু কর, িবকাল পয তামরা অেপ া কর;” তােত তারা উভেয়

আহার করল। ৯ পের সই পু ষ, তার উপপ ী ও চাকর যাবার

জ উঠেল তার র ঐ যবুতীর বাবা তােক বলল, “ দখ, ায়

িদন শষ হল, অ েরাধ কির, তামরা এই রাতটু অেপ া কর;

দখ, বলা শষ হেয়েছ; তুিম এক জায়গায় রাত কাটাও, আনি ত

হও; কাল তামরা ভারেবলায় উঠেলই তুিম তামার তাঁবেুত যেত

পারেব।” ১০ িক ু ঐ ব ি সই রােত অেপ া করেত রািজ হল

না; স উেঠ যা া কের িযবেূষর অথাৎ িয শােলেমর সামেন এেস

উপি ত হল; তার সে সাজােনা িট গাধা িছল; আর তার উপপ ীও

সে িছল। ১১ িযবেূষর কােছ উপি ত হেল িদন ায় এেকবাের শষ

হল; তােত চাকরটা িনেজর কতােক বলল, “অ েরাধ কির, আ ন,

আমরা িযবষূীয়েদর এই নগের েবশ কের রাত কাটাই।” ১২ িক ু

তার কতা তােক বলল, “যারা ই ােয়লীয় না, এমন িবজাতীয়েদর

নগের আমরা েবশ করব না; আমরা বরং এিগেয় িগেয় িগিবয়ােত

যাব।” ১৩ স চাকরটােক আরও বলল, “এস, আমরা এই অ েলর

কােনা জায়গায় যাই, িগিবয়ােত িক া রামােত রাত কাটাই।” ১৪এই

ভােব তারা এিগেয় চলল; পের িব ামীেনর অিধকারভু িগিবয়ার

কােছ উপি ত হেল সূয অ গল। ১৫ তখন তারা িগিবয়ােত েবশ

ও রাি বাস করার জ পথ ছেড় সখােন গল; স সখােন িগেয় ঐ

নগেরর চেক বেস থাকল; কান ব ি তােদরেক িনেজর বািড়েত

রােত থাকবার জ জায়গা িদল না। ১৬আর দখ, এক জন ব ৃ

স ােবলায় মাঠ থেক কাজ কের আসিছেলন; সই ব ি ই িয়েমর

পাহািড় অ েলর লাক; আর িতিন িগিবয়ােত বাস করিছেলন, িক ু

নগেরর লােকরা িব ামীনীয় িছল। ১৭ সই ব ি চাখ তুেল নগেরর

চেক ঐ পিথকেক দখেলন; আর ব ৃ িজ াসা করেলন, “তুিম কাথায়

যা ? কাথা থেক এেসছ?” ১৮ স তাঁেক বলল, “আমরা বৎেলহম‐
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িযহূদা থেক ই িয়েমর পাহািড় অ েলর া ভােগ যাি ; আিম সই

ােনর লাক; বৎেলহম‐িযহূদা পয িগেয়িছলাম; আিম সদা ভুর

গেৃহ যাি । আর আমােক কােনা ব ি তার বািড়েত থাকেত িদল

না। ১৯আমােদর সে গাধােদর জ খড় ও কলাই এবং আমার

জ , িনেজর এই দাসীর জ এবং িনেজর দাসদাসীর স ী এই

যবুেকর জ িট ও া ারস আেছ, কােনা েব র অভাব নই।”

২০ ব ৃ বলেলন, “ তামার শাি হাক, তামার যা িকছু েয়াজনীয়,

তার ভার আমার উপের থা ক; তুিম কােনাভােব এই চেক রাত

কািটও না।” ২১ পের ব ৃ তােক িনেজর বািড়েত এেন গাধােদরেক

ঘাস িদেলন এবং তারা পা ধেুয় ভাজন পান করল। ২২ তারা িনেজর

িনেজর দয় আপ ািয়ত করেছ, এমন িদেনর, দখ, নগেরর লােকরা,

কত িল পাষ , সই বািড়র চারিদেক িঘের দরজায় আঘাত করেত

লাগল এবং বািড়র কতােক, ঐ ব ৃ েক, বলল, “ তামার বািড়েত য

পু ষ এেসেছ, তােক বর কের আন; আমরা তার পিরচয় নব।” ২৩

তােত সই ব ি , বািড়র কতা, বর হেয় তােদর কােছ িগেয় বলেলন,

“ হ আমার ভাইেয়রা, না, না; অ েরাধ কির, এমন খারাপ কাজ কর

না; ঐ পু ষ আমার বািড়েত এেসেছ, অতএব এমন খারাপ কাজ কর

না। ২৪ দখ, আমার যবুতী মেয় এবং তার উপপ ী; এেদরেক বর

কের আিন; তামরা তােদরেক অপমানকর, ও তােদর িত তামােদর

যা ভাল মেন হয়, তাই কর; িক ু সই পু েষর িত এমন খারাপ

কাজ কর না।” ২৫ তবওু তারা তাঁর কথা নেত অ ীকার করল, তখন

ঐ পু ষ িনেজর উপপ ীেক ধের তােদর কােছ বর কের আনল;

আর তারা তার পিরচয় িনল এবং ভাত পয সম রাত তার িত

অত াচার করল; পের আেলা হেয় আসেল তােক ছেড় িদল। ২৬তখন

রাত শষ হেল ঐ ী ামীর আপ ায়নকারী বেৃ র বািড়র দরজায়

এেস সূেযাদয় পয পেড় থাকল। ২৭ সকাল হেল তার ামী উেঠ

পেথ যাবার জ ঘেরর দরজা খেুল বর হেয় এল, আর দখ, সই

ীেলাক, তার উপপ ী, ঘেরর দরজায় ওপের হাত রেখ পেড় আেছ।

২৮ তােত স তােক বলল, “ওঠ, চল, আমরা যাই;” িক ু স িকছুই
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উ র িদল না। পের ঐ লাকিট গ েভর ওপের তােক তুেল িনল এবং

উেঠ িনেজর জায়গায় চেল গল। ২৯ পের স িনেজর বািড়েত এেস

একিট ছুির িনেয় িনেজর উপপ ীেক ধের অি অ সাের বােরা খ

কের ই ােয়েলর সম অ েল পািঠেয় িদল। ৩০ যারা তা দখল,

সবাই বলল, “ই ােয়লীয়েদর িমশর দশ থেক বর হেয় আসার িদন

থেক আজ পয এমন কাজ কখনও হয়িন, দখাও যায়িন; এ িবষেয়

িবেবচনা কর, পরামশ কর, িক কতব বল।”

২০পের ই ােয়লীয়রা সবাই বাইের এল, দান (অ ল) থেক বর‐

শবা পয ও িগিলয়দ দশ সেমত সম ম লী এক মা েষর মেতা

িম পােত সদা ভুর কােছ সমেবত হল। ২ ঈ েরর জােদর সই

সমােজ ই ােয়েলর সম বংেশর সম জনসমােজর অধ ও চারলাখ

খড়গধারী পদািতক উপি ত হল। ৩আর ই ােয়লীয়রা িম পােত

উেঠ িগেয়েছ, এই কথা িব ামীনরা নেত পল। পের ই ােয়লীয়রা

বলল, “বল দিখ, এই খারাপ কাজ িকভােব হল?” ৪ সই লবীয়, মতৃ

ীর পু ষ উ র কের বল , “আিম ও আমার উপপ ী রাত কাটােনার

জ িব ামীেনর অিধকারভু িগিবয়ােত েবশ কেরিছলাম।” ৫আর

িগিবয়ার গহৃে রা আমার িব ে উেঠ রাি েবলায় আমার জ গেৃহর

চারিদ িঘের রাখল। তারা আমােক হত া করার পিরক না কেরিছল,

আর আমার উপপ ীেক ধষণ করায় স মারা গল। ৬ পের আিম

িনজ উপপ ীেক িনেয় খ খ কের ই ােয়েলর অিধকার েদেশর

সব জায়গায় পাঠালাম, কারণ তারা ই ােয়েলর মেধ খারাপ কাজ

কেরেছ। ৭ দখ, তামরা সবাই ই ােয়ল স ান; অতএব এ িবষেয়

িনেজর িনেজর মতামত বেল ম ণা ি র কর। ৮তখন সকল লাক

এক মা েষর মেতা উেঠ বলল, “আমরা কউ িনেজর তাঁবেুত যাব না,

কউ িনেজর বািড়েত িফের যাব না; ৯ িক ু এখন িগিবয়ার িত

এই কাজ করব, আমরা িলবাঁেটর মাধ েম তার িব ে যাব। ১০

আর আমরা লাকেদর জ খাদ ব আনেত ই ােয়ল‐বংশসমেূহর

মেধ একেশা লােকর িত দশ, হাজােরর িত একেশা ও দশ

হাজােরর িত এক হাজার লাক হণ করব, যন আমরা িব ামীেনর
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িগিবয়ােত িগেয় ই ােয়েলর মেধ কৃত সম খারাপ কাজ অ সাের

িতফল িদেত পাির।” ১১এই ভােব ই ােয়েলর সম লাক এক

মা েষর মেতা একেযাগ হেয় ঐ নগেরর িত েল জেড়া হল। ১২

পের ই ােয়েলর সম বংশ িল িব ামীন বংেশর সম জায়গায়

লাক পািঠেয় বলল, “ তামােদর মেধ এ িক খারাপ কাজ হেয়েছ?”

১৩ তামরা এখন ঐ লাকেদরেক, িগিবয়া‐িনবাসী পাষ েদরেক,

সমপণ কর, আমরা তােদরেক হত া কের ই ােয়ল থেক াচার ব

করব। িক ু িব ামীন িনেজর ভাইেদর অথাৎ ই ােয়লীয়েদর কথা

নেত রািজ হল না। ১৪ বরং ই ােয়লীয়েদর সে যু করার জ

িব ামীনরা নানা নগর থেক িগিবয়ােত িগেয় জেড়া হল। ১৫ সই

িদন নানা নগর থেক আসা িব ামীনেদর ছাি শ হাজার খড়গধারী

লাক গণনা করা হল; এরা িগিবয়া‐িনবাসীেদর থেক আলাদা; তারাও

সাতেশা মেনানীত লাক গণনা করা হল। ১৬ আবার এই সকল

লােকর মেধ সাতেশা মেনানীত লাক বাঁ‐হািত িছল; তােদর েত ক

জন চুল ল কের িফ ার পাথর মারেত পারত, ল চু ত হত না।

১৭ িব ামীন িভ ই ােয়েলর খড়গধারী চারলাখ লাক গণনা করা

হল; এরা সবাই যা া িছল। ১৮ ই ােয়লীয়রা উেঠ বেথেল িগেয়

ঈ েরর কােছ িজ াসা করল; তারা বলল, “িব ামীনেদর সে যু

করেত আমােদর মেধ থেম ক যােব?” সদা ভু বলেলন, “ থেম

িযহূদা যােব।” ১৯ পের ই ােয়লীয়রা সকােল উেঠ িগিবয়ার সামেন

িশিবর তরী করল। ২০ পের ই ােয়লীয়রা িব ামীেনর সে যু

করেত বিরেয় গল; তােদর সে যু করেত ই ােয়লীয়রা িগিবয়ার

িব ে স াপন করল। ২১ তখন িব ামীনরা িগিবয়া থেক বর

হেয় ঐ িদেনর ই ােয়েলর মেধ বাইশ হাজার লাকেক সংহার কের

ভূতলশায়ী করল। ২২ পের ই ােয়লীয়রা িনেজেদরেক আ াস িদেয়,

থম িদেনর য জায়গায় স াপন কেরিছল, আবার সই জায়গায়

স াপন করল। ২৩আর ই ােয়লীয়রা উেঠ িগেয় স া পয

সদা ভুর সামেন কাঁদেত লাগল এবং সদা ভুর কােছ িজ াসা করল,

“আমরা িনেজর ভাই িব ামীনেদর সে যু করেত িক আবার যাব?”
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সদা ভু বলেলন, “তার িব ে যাও।” ২৪ পের ই ােয়লীয়রা ি তীয়

িদেনর িব ামীনেদর িত েল উপি ত হল। ২৫আর িব ামীন

সই ি তীয় িদেনর তােদর িব ে িগিবয়া থেক বর হেয় আবার

ই ােয়লীয়েদর মেধ আঠার হাজার লাকেক সংহার কের ভূতলশায়ী

করল, এরা সবাই খড়গধারী িছল। ২৬ পের সম ই ােয়লীয়রা,

সম লাক, িগেয় বেথেল উপি ত হল এবং সই জায়গায় সদা ভুর

সামেন কাঁদল ও বেস থাকল এবং সই িদন স া পয উপবাস কের

সদা ভুর সামেন হাম ও ম েলর জ বিল উৎসগ করল। ২৭ সই

িদেনর ঈ েরর িনয়ম িস ক ঐ জায়গায় িছল, ২৮এবং হােরােণর

নািত ইলীয়াসেরর পু পীনহস তার সামেন দ ায়মান িছেলন; অতএব

ই ােয়লীয়রা সদা ভুেক এই কথা িজ াসা করল, “আমরা িনেজর

ভাই িব ামীনেদর সে যু করেত এখনও িক আবার যাব? না

থামব?” সদা ভু বলেলন, “যাও, কারণ কাল আিম তামােদর হােত

তােদরেক সমপণ করব।” ২৯ পের ই ােয়ল িগিবয়ার চারিদেক

ঘাঁিট বসাল। ৩০ পের ততৃীয় িদেনর ই ােয়লীয়রা িব ামীনেদর

িব ে উেঠ িগেয় অ া িদেনর র মেতা িগিবয়ার কােছ স রচনা

করল। ৩১ তখন িব ামীনরা ঐ লাকেদর িব ে বর হল এবং নগর

থেক দূের আকিষত হেয় থম বােরর মেতা লাকেদরেক আঘাত ও

হত া করেত লাগল, িবেশষত বেথেল যাবার ও িগিবয়ােত

যাবার ই রাজপেথ তারা ই ােয়েলর মেধ অ মান ি শ জনেক

হত া করল। ৩২ তােত িব ামীনরা বলল, “ওরা আমােদর সামেন

আেগর মেতা পরািজত হে ।” িক ু ই ােয়লীয়রা বেলিছল, “এস,

আমরা পািলেয় ওেদরেক নগর থেক রাজপেথ আকষণ কির।” ৩৩

অতএব ই ােয়েলর সম লাক িনেজর িনেজর জায়গা থেক উেঠ

িগেয় বা ‐তামের স াপন করল; ইিতমেধ ই ােয়েলর লু ািয়ত

লােকরা িনেজেদর জায়গা থেক অথাৎ মাের‐ গবা থেক বর হল।

৩৪ পের সম ই ােয়ল থেক দশ হাজার মেনানীত লাক িগিবয়ার

সামেন আসল, তােত ঘারতর সং াম হল; িক ু ওরা জানত না য,

অম ল ওেদর কাছাকািছ। ৩৫ তখন সদা ভু ই ােয়েলর সামেন
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িব ামীনেক আঘাত করেলন, আর স িদন ই ােয়লীয়রা িব ামীেনর

পঁিচশ হাজার একেশা লাকেক সংহার করল, এরা সবাই খড়গধারী

িছল। ৩৬ এই ভােব িব ামীনরা দখল য, তারা আহত হেয়েছ;

কারণ ই ােয়েলর লােকরা িব ামীেনর কাছ থেক পািলেয় িগেয়িছল,

যেহতু তারা যােদরেক িগিবয়ার িব ে াপন কেরিছল, সই লিুকেয়

থাকা লাকেদর উপের িনভর করিছল। ৩৭ ইিতমেধ ঐ লিুকেয় থাকা

লােকেদর উপর স র িগিবয়া আ মণ করল, আর েবশ কের

খড়গধাের সব নগরেক আঘাত করল। ৩৮ ই ােয়ল‐ লাকেদর ও

লু ািয়ত লাকেদর মেধ এই িচ ি র করা হেয়িছল, লু ািয়েতরা

নগর থেক ধাঁয়ার মঘ উঠােব। ৩৯ অতএব ই ােয়ল‐ লােকরা

সং াম করেত করেত মখু ফরাল। তখন িব ামীন তােদর অ মান

ি শ জনেক আঘাত ও হত া কেরিছল, কারণ তারা বেলিছল, থম

যেু র মেতা এবােরও ওরা আমােদর সামেন আহত হল। ৪০ িক ু

যখন নগর থেক াকাের ধমূময় মঘ উঠেত লাগল, তখন িব ামীন

িপছেন চেয় দখল, আর দখ, সব নগর ধমূময় হেয় আকােশ উেড়

যাে । ৪১আর ই ােয়লীয়রাও মখু ফরাল; তােত অম ল আমােদর

ওপের এেস পড়ল দেখ িব ামীেনর লােকরা ভয় পল। ৪২অতএব

তারা ই ােয়ল‐ লাকেদর সামেন মােঠর পেথর িদেক িফরল এবং

নগর িক ু সই জায়গােতও যু তােদর অ ব ী হল এবং নগর সব

থেক আসা লােকরা সখােন তােদরেক সংহার করল। ৪৩ তারা

চারিদেক িব ামীনেক িঘের তাড়ােত লাগল এবং সূেয াদেয়র িদেক

িগিবয়ার সামেনর িদক পয তােদর িব ােমর জায়গায় তােদরেক

দিলত করেত লাগল। ৪৪ তােত িব ামীেনর আঠার হাজার লাক হত

হল, তারা সকেলই যা া িছল। ৪৫ পের অবিশে রা া েরর িদেক

িফের িরে াণ পবেত পািলেয় যেত লাগল, আর ওরা রাজপেথ তােদর

অ পাঁচ হাজার লাকেক হত া করল; পের বেগ তােদর িপছন

িপছন তাড়া কের িগেদাম পয িগেয় তােদর ই হাজার লাকেক

আঘাত করল। ৪৬অতএব সই িদন িব ামীেনর মেধ খড়গধারী

পঁিচশ হাজার লাক হত হল; তারা সবাই বলবান লাক িছল। ৪৭
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িক ু ছয়েশা লাক া েরর িদেক িফের িরে াণ পবেত পািলেয় িগেয়

সই িরে াণ পবেত চার মাস বাস করল। ৪৮ পের ই ােয়লীয়রা

িব ামীেদর িত েল িফের নগর মা ষ ও প ভৃিত যা যা পাওয়া

গল, স সবেক খড়গ িদেয় আঘাত করল; তারা যত নগর পল, স

সব আ েন পিুড়েয় িদল।

২১ িম পােত ই ােয়ল‐ লােকরা এই শপথ কেরিছল, আমরা কউ

িব ামীেনর মেধ কারও সে িনেজর মেয়র িবেয় দব না। ২ পের

লােকরা বেথেল এেস স া পয সই জায়গায় ঈ েরর সামেন বেস

খবু জাের িচৎকার কের কাঁদেত লাগল। ৩ তারা বলল, “ হ সদা ভু,

ই ােয়েলর ঈ র, আজ ই ােয়েলর মেধ এক বংেশর লাপ হল,

ই ােয়েলর মেধ কন এমন হল?” ৪ পরিদেনর লােকরা ভারেবলায়

উেঠ সই জায়গায় য েবিদ তরী করল এবং হামবিল ও ম লাথক

বিল উৎসগ করল। ৫ পের ই ােয়লীয়রা বলল, “সমােজ সদা ভুর

কােছ আেসিন, ই ােয়েলর সম বংেশর মেধ এমন ক আেছ?”

কারণ িম পােত সদা ভুর কােছ য না আসেব, স অবশ হত হেব,

এই মহািদিব তারা কেরিছল। ৬আর ই ােয়লীয়রা িনেজেদর ভাই

িব ামীেনর জ অ তাপ কের বলল, “ই ােয়েলর মধ থেক আজ

এক বংশ উি হল। ৭এখন তার অবিশ লাকেদর িবেয়র িবষেয়

িক কতব ? আমরা তা সদা ভুর নােম এই িদিব কেরিছ য, আমরা

তােদর সে আমােদর মেয়েদর িবেয় দব না।” ৮অতএব তারা

বলল, “িম পােত সদা ভুর কােছ আেসিন, ই ােয়েলর এমন কান

বংশ িক আেছ?” আর দখ, যােবশ‐িগিলয়দ থেক কউ িশিবর

ঐ সমােজ আেসিন। ৯ লাক সকল গণনা হল, িক ু দখ, যােবশ‐

িগিলয়দ‐িনবাসীেদর এক জনও স জায়গায় নই। ১০তােত ম লী

বলবানেদর মধ থেক বােরা হাজার লাকেক স জায়গায় পাঠাল,

আর তােদরেক এই আ া করল, “ তামরা যাও, যােবশ‐িগিলয়দ‐

িনবাসীেদরেক ীেলাক ও বালক‐বািলকা খড়গ িদেয় আঘাত

কর। ১১ আর এই কাজ করেব; েত ক পু ষেক এবং পু েষর

সে যৗন স েকর েত ক ীেক িনঃেশেষ িবন করেব।” ১২
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আর তারা যােবশ‐িগিলয়দ‐িনবাসীেদর মেধ এমন চারেশা মারী

পল, যারা পু েষর সে শয়ন কের তার পিরচয় া হয়িন। তারা

কনান দশ শীেলার িশিবের তােদরেক আনল। ১৩ পের সম

ম লী লাক পািঠেয় িরে াণ পবেত অবি ত িব ামীনেদর সে

আলাপ করল ও তােদর কােছ সি ঘাষণা করল। ১৪ সই িদেনর

িব ামীেনর লােকরা িফের আসল, আর তারা যােবশ‐িগিলয়দ য

ক ােদরেক জীিবত রেখিছল, ওেদর সে তােদর িববাহ িদল; তা

সে ও ওেদর অ লান হল। ১৫আর সদা ভু ই ােয়ল‐বংশ িলর

মেধ িছ কেরিছেলন; এই কারণ লােকরা িব ামীেনর জ অ তাপ

করল। ১৬ পের ম লীর াচীেনরা বলেলন, “িব ামীন থেক ীজািত

উি হেয়েছ, অতএব অবিশ েদর িবেয় দবার জ আমােদর িক

কতব ?” ১৭আরও বলেলন, “ই ােয়েলর মেধ এক বংেশর লাপ

যন না হয়, তার জ িব ামীেনর ঐ র া া লাকেদর একিট

অিধকার থাকা আবশ ক। ১৮ িক ু আমরা ওেদর সে আমােদর

মেয়েদর িবেয় িদেত পাির না; কারণ ই ােয়লীয়রা এই িদিব কেরেছ,

য কউ িব ামীনেক মেয় দেব, স অিভশাপ হেব।” ১৯ শেষ

তাঁরা বলেলন, “ দখ, শীেলােত িতবছর সদা ভুর উে েশ এক

উৎসব হেয় থােক।” ওটা বেথেলর উ রিদেক, বেথল থেক য

রাজপথ িশিবষয় নেবেদ র িদেক িগেয়েছ, তার পূ িদেক এবং

লেবানার দি ণিদেক অবি ত। ২০ তােত তাঁরা িব ামীনেদরেক

আ া করেলন, “ তামরা িগেয় া াে ে লিুকেয় থাক; ২১ িনরী ণ

কর, আর দখ, যিদ শীেলার ক ারা দেলর মেধ নাচ করেত করেত

বাইের বর হয় আেস, তেব তামরা া াে থেক বর হেয় এেস

েত ক শীেলার ক ােদর মধ থেক িনেজর িনেজর ী ধের িনেয়

িব ামীন দেশ চেল যাও। ২২আর তােদর িপতা িক া ভােয়রা যিদ

িববাদ করবার জ আমােদর কােছ আেস, তেব আমরা তােদরেক

বলব, তামরা আমােদর অ েরােধ তােদরেক দান কর; কারণ যেু র

িদেনর আমরা তােদর েত ক জেনর জ ী পায়িন; আর তামরাও

তােদরেক দাওিন, িদেল এখন অপরাধী হেত।” ২৩ তখন িব ামীনরা
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সরকম কের িনেজেদর সংখ া সাের নতৃ কািরণী ক ােদর মধ

থেক ী ধের হণ করল; পের িনেজর িনেজর অিধকাের িফের গল

এবং আবার নগর িল িনমাণ কের তােদর মেধ বাস করল। ২৪আর

সই িদেনর ই ােয়লীয়রা সখান থেক েত েক িনেজর িনেজর

বংেশর ও গা ীর কােছ চেল গল; তারা সখান থেক বর িনেজর

িনেজর অিধকাের গল। ২৫ সই িদেনর ই ােয়েলর মেধ ( কােনা)

রাজা িছল না; যার দিৃ েত যা ভাল মেন হত, স তাই করত।
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েতর িববরণ
১আর িবচারক গৃেনর শাসেনর িদেনর একবার দেশ দূিভ হয়।

আর বৎেলহম‐িযহূদার একিট লাক, তার ী ও ই ছেল মায়াব

দেশ বাস করেত যায়। ২ সই লাকটী নাম ইলীেমলক, তার ীর

নাম নয়মী এবং তার ই ছেলর নাম মহেলান ও িকিলেয়ান; এরা

বৎেলহম‐িযহূদা িনবাসী ই াথীয়। এরা মায়াব দেশ িগেয় সখােন

থেক গল। ৩ পের নয়মীর ামী ইলীেমলক মারা গল, তােত স ও

তার ই ছেল অবিশ থাকল। ৪ পের সই ইজেন ই মায়াবীয়া

মেয়েক িবেয় করল। এক জেনর নাম অপা আেরকজেনর নাম ত।

আর তারা অ মান দশ বছর ধের সই জায়গায় বাস করল। ৫ পের

মহেলান ও িকিলেয়ান এই ই জনই মের গল, তােত নয়মী ামীহীন

ও পু হীন হেয় অবিশ া থাকল। ৬ তখন সই ই ছেলর ীেদরেক

সে িনেয় মায়াব দশ থেক িফের যাবার জ উঠল; কারণ স

মায়াব দেশ নেত পেয়িছল য, সদা ভু িনেজর জােদর সাহায

কের তােদরেক খাবার িদেয়েছন। ৭ স ও তার ই ছেলর ী িনেজর

বাস ান থেক বর হল এবং িযহূদা দেশ িফের যাবার জ পেথ

চলেত লাগল। ৮তখন নয়মী ই ছেলর ীেদরেক বলল, “ তামরা

িনেজর িনেজর মােয়র বািড়েত িফের যাও; মতৃেদর িত ও আমার

িত তামরা যমন দয়া কেরছ, সদা ভু তামােদর িত সরকম

দয়া ক ন। ৯ তামরা উভেয় যন ামীর বািড়েত িব াম পাও,

সদা ভু তামােদরেক এই বর িদন।” পের স তােদরেক চু ন করল;

তােত তারা উ ঃ ের কাঁদল। ১০আর তারা তােক বলল, “না, আমরা

তামারই সােথ তামার লােকেদর কােছ িফের যাব।” ১১ নয়মী

বলল, “ হ আমার বৎসারা, িফের যাও; তামরা আমার সে কন

যােব? তামােদর ামী হবার জ এখেনা িক আমার গেভ স ান

আেছ? ১২ হ আমার বৎসরা, িফের চেল যাও; কারণ আিম ব ৃ া,

আবার িবেয় করেত পাির না; আর আমার ত াশা আেছ, এই বেল

যিদ আিম আজ রােত িবেয় কির আর যিদ ছেলও সব কির, ১৩

তেব তামরা িক তােদর বয়ঃ াি পয অেপ া করেব? তামরা িক
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স জ িবেয় করেত িনব ৃ া থাকেব? হ আমার বৎসরা, তা নয়,

তামােদর জ আমার বড় ঃখ হেয়েছ; কারণ সদা ভুর হাত আমার

িব ে সািরত হেয়েছ।” ১৪ পের তারা আবার উ ঃ ের কাঁদল

এবং অপা িনেজর শা ড়ীেক চু ন করল, িক ু ত তার িত অ র া

থাকল। ১৫ তখন স বলল, “ঐ দখ, তামার যা িনেজর লােকেদর

ও িনেজর দবতার কােছ িফের গল, তুিমও তামার জাএর িপছেন

িপছেন িফের যাও।” ১৬ িক ু ত বলল, “ তামােক ত াগ কের যেত,

তামার িপছেন চলার থেক িফের যেত, আমােক অ েরাধ কর না;

তুিম যখােন যােব, আিমও সখােন যাব এবং তুিম যখােন থাকেব,

আিমও সখােন থাকব; তামার লাকই আমার লাক, ১৭ তামার

ঈ রই আমার ঈ র; তুিম যখােন মারা যােব, আিমও সখােন মারা

যাব, স জায়গায় (পের) কবর া হব; কবল মতুৃ ব তীত আর

িকছুই যিদ আমােক ও তামােক পথৃক করেত পাের, তেব সদা ভু

আমােক অমকু ও তেতািধক দ ড িদন।” ১৮ যখন স দখল, তার

সে যেত ত িনি ত আেছ, তখন স তােক আর িকছু বলল না।

১৯ পের তারা ই জন চলেত চলেত শেষ যখন বৎেলহেম উপি ত

হল, তখন তােদর িবষেয় সম নগের জনরব হল; ী লােকরা বলল,

“এ িক নয়মী?” ২০ স তােদরেক বলল, “আমােক নয়মী [মেনারমা]

বল না, বরং মারা [িত া] বেল ডাক, কারণ সবশি মান আমার িত

খবু িত ব বহার কেরেছন। ২১আিম পিরপণূা হেয় যা া কেরিছলাম,

এখন সদা ভু আমােক শূ া কের িফিরেয় আনেলন। তামরা কন

আমােক নয়মী বেল ডাকছ? সদা ভু তা আমার িবপে মাণ

িদেয়েছন, সবশি মান আমােক িন হ কেরেছন।” ২২ এই ভােব

নয়মী িফের আসল, তার সে তার ছেলর ী মায়াবীয়া ত মায়াব

দশ থেক আসল; যব কাটা আর হেলই তারা বৎেলহেম উপি ত

হল।

২ নয়মীর ামী ইলীেমলেকর গা ীর এক জন ভ ধনী লাক িছেলন;

তাঁর নাম বায়স। ২ পের মায়াবীয়া ত নয়মীেক বলল, “অ েরাধ

কির, আিম ে িগেয় যার দিৃ েত অ হ পাই, তার িপছেন িপছেন
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শেস র পেড় থাকা শীষ ড়াই।” নয়মী বলল, “বৎেস, যাও।” ৩ পের

স িগেয় এক ে উপি ত হেয় ছদকেদর িপছেন িপছেন পেড়

থাকা শীষ ড়ােত লাগল; আর ঘটনা েম স ইলীেমলেকর গা ীর ঐ

বায়েসর ভূিমেতই িগেয় পড়ল। ৪আর দখ, বায়স বৎেলহম থেক

এেস ছদকেদরেক বলেলন, “সদা ভু তামােদর সহব ী হান।”

তারা উ র করল, “সদা ভু আপনােক আশীবাদ ক ন।” ৫ পের

বায়স ছদকেদর উপের িনযু িনেজর চাকরেক িজ াসা করেলন,

“এ যবুতী কার?” ৬ তখন ছদকেদর উপর িনযু চাকর বলল, “এ

সই মায়াবীয়া যবুতী, য নয়মীর সে মায়াব দশ থেক এেসেছ;”

৭ স বলল, “অ হ কের আমােক ছদকেদর িপছেন িপছেন আঁিটর

মেধ শীষ ড়ােত দাও;” অতএব স এেস সকাল থেক এখন পয

রেয়েছ; কবল িব ােমর ঘের (িব াম িনেত) অ ণ িছল। ৮ পের

বায়স তেক বলেলন, “বৎেস, বিল ন; তুিম ড়ােত অ ে

যও না, এখান থেক চেল যও না, এখােন আমার যবুতী দাসীেদর

সে সে থাক। ৯ ছদেকরা য ে র শস কাটেব, তার িত চাখ

রেখ তুিম দাসীেদর িপছেন যও; তামােক শ করেত আিম িক

যবুকেদরেক িনেষধ কিরিন? আর িপপাসা পেল তুিম পাে র কােছ

িগেয়, যবুকরা য জল তুেলেছ, তা থেক পান কােরা।” ১০ তােত স

উপরু হেয় মািটেত নত হেয় তাঁেক বলল, “আিম তা িবেদিশনী, তবওু

আপিন আমার িবষয় জানেত চাইেছন, আপনার দিৃ েত এ অ হ

আিম িকেসর জ পলাম?” ১১ বায়স উ র করেলন, “ তামার

ামীর মতুৃ র পের তুিম তামার শা ড়ীর সে যমন ব বহার কেরছ

এবং িনেজর বাবা মা ও জ েদশ ছেড়, আেগ যােদরেক জানেত না,

এমন লাকেদর কােছ এেসছ, এ সব কথা আমার শানা আেছ। ১২

সদা ভু তামার কােজর উপেযাগী ফল িদন; তুিম ই ােয়েলর ঈ র

য সদা ভুর পে র নীেচ শরণ িনেত এেসছ, িতিন তামােক স ণূ

পরু ার িদন।” ১৩ স বলল, “ হ আমার ভু, আপনার দিৃ েত যন

আিম অ হ পাই; আপিন আমােক সা না করেলন এবং আপনার

এই দাসীর কােছ ম লকা ী কথা বলেলন; আিম তা আপনার একিট
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দাসীর মেতাও নই।” ১৪ পের ভাজন িদেনর বায়স তােক বলেলন,

“তুিম এই জায়গায় এেস িট খাও এবং তামার িটর খ ড িসরকায়

ডুিবেয় নাও।” তখন স ছদকেকর পােশ বসেল তারা তােক ভাজা

শস িদল; তােত স খেয় তৃ হল এবং িকছু রেখ িদল। ১৫ পের স

ড়ােত উঠেল বায়স িনেজর চাকরেদরেক আ া করেলন, “ওেক

আঁিটর মেধ ও ড়ােত দাও এবং ওেক িতর ার করও না; ১৬আবার

ওর জ বাঁধা আঁিট থেক িকছু টেন রেখ দাও, ওেক ড়ােত দাও,

ধমকীয়ও না।” ১৭আর স স া পয সই ে ড়াল; পের

স িনেজর ড়ান শস মাড়াই করেল ায় এক ঐফা যব হল। ১৮

পের স তা তুেল িনেয় নগের গল এবং তার শা ড়ী তার ড়ান

শস দখল; আর স আহার কের তৃ হেল পর যা রেখিছল, তা বর

কের তােক িদল। ১৯ তখন তার শা ড়ী তােক বলল, “তুিম আজ

কাথায় িড়েয়ছ? কাথায় কাজ কেরছ? য ব ি তামার সাহায

কেরেছন, িতিন ধ হান।” তখন স কার কােছ কাজ কেরিছেল, তা

শা িড়েক জািনেয় বলল, “ য ব ি র কােছ আজ কাজ কেরিছ, তাঁর

নাম বায়স।” ২০ তােত নয়মী িনেজর ছেলর ীেক বলল, “িতিন

সই সদা ভুর আশীবাদ লাভ ক ন, িযিন জীিবত ও মতৃেদর িত

দয়া িনব ৃ কেরনিন।” নয়মী আরও বলল, “ সই ব ি আমােদর

কােছর আ ীয়, িতিন আমােদর মিু কতা ািতেদর মেধ এক জন।”

২১আর মায়াবীয়া ত বলল, “িতিন আমােক এটাও বলেলন, আমার

সম ফসল কাটা শষ না হওয়া পয তুিম আমার চাকরেদর সে

সে থাক।” ২২ তােত নয়মী িনেজর ছেলর ী তেক বলল, “বৎেস,

তুিম য তার দাসীেদর সে যাও এবং অ কােনা জায়গায় কউ য

তামার দখা না পায়, স ভাল।” ২৩অতএব যব ও গম কাটা শষ

হওয়া পয স ড়াবার জ বায়েসর দাসীেদর সে থাকল এবং

িনেজর শা ড়ীর সে বাস করল।

৩পের তার শা ড়ী নয়মী তােক বলল, “বৎেস, তামার যােত ম ল

হয়, এমন িব াম ান আিম িক তামার জ চ া করব না? ২ স িত

য বায়েসর দাসীেদর সে তুিম িছেল, িতিন িক আমােদর ািত
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নন? দখ, িতিন আজ রােত খামাের যব ঝাড়েবন। ৩অতএব তুিম

এখন ান কর, তল মােখা, তামার পাশাক পিরবতন কর এবং সই

খামাের নেম যাও; িক ু সই ব ি খাওয়া দাওয়া শষ না করেল

তাঁেক িনেজর পিরচয় িদও না। ৪ িতিন যখন ঘমুােবন, তখন তুিম তাঁর

শায়ার জায়গা দেখ িঠক কর; পের সই জায়গায় িগেয় তাঁর পােয়র

চাদর সিরেয় েয় পড়; তােত িতিন িনেজর কাজ তামােক বলেবন।”

৫ স উ র করল, “তুিম যা বলছ, স সম ই আিম করব।” ৬ পের স

ঐ খামাের নেম িগেয় তার শা ড়ী যা যা আেদশ কেরিছল, সম ই

করল। ৭ফেল বায়স আহার করেলন ও তাঁর দয় আনি ত হেল

িতিন শস রািশর াে েত গেলন; আর ত ধীের ধীের এেস তাঁর

পােয়র চাদর সিরেয় েয় পড়ল। ৮ পের মাঝরােত ঐ লাক চমেক

িগেয় পাশ পিরবতন করেলন; আর দখ, এক ী তাঁর পােয়র কােছ

েয় আেছ। ৯ তখন িতিন িজ াসা করেলন, “তুিম ক গা?” স

উ র করল, “আিম আপনার দাসী ত; আপনার এই দাসীর উপের

আপিন িনেজর পাশাক আমার উপের িব ার ক ন, কারণ আপিন

মিু দাতা ািত।” ১০ িতিন বলেলন, “অিয় বৎেস, তুিম সদা ভুর

আশীবাদপা ী, কারণ ধনবান িক দির কােনা যবুেকর অ গািমনী

না হওয়ােত তুিম থেমর থেক শেষ বিশ শীলতা দখােল। ১১

এখন বৎেস, ভয় করও না, তুিম যা বলেব, আিম তামার জ স

সম করব; কারণ তুিম য সা ী, এটা আমার জাতীয়েদর নগর‐

ােরর সবাই জােন। ১২আর আিম মিু কতা ািত, এটা সত ; িক ু

আমার থেকও কােছর স কীয় আর এক জন ািত আেছ। ১৩আজ

রােত থাক, সকােল স যিদ তামােক মু কের, তেব ভাল, স মু

ক ক; িক ু তামােক মু করেত যিদ তার ই া না হয়, তেব জীিবত

সদা ভুর শপথ, আিমই তামােক মু করব; তুিম সকাল পয েয়

থাক।” ১৪ তােত ত সকাল পয তাঁর পােয়র কােছ েয় থাকল,

পের কউ তােক িচনেত পাের, এমন িদন না হেত উঠল; কারণ বায়স

বলেলন, “খামাের য ীেলাকটী এেসেছ, এটা লােক না জা ক।” ১৫

িতিন আরও বলেলন, “ তামার গােয়র চাদর আন, পেত ধর৷” ত তা
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পেত ধরেল িতিন ছয় [মাণ] যব মেপ তার মাথায় িদেয় নগের চেল

গেলন। ১৬পের ত িনেজর শা ড়ীর কােছ আসেল তার শা ড়ী

বলল, “বৎেস, িক হল?” তােত স িনেজর িত সই ব ি র করা

সম কাজ তােক জানাল। ১৭আরও বলল, “শা ড়ীর কােছ খািল

হােত যও না৷” এই বেল িতিন আমােক এই ছয় [মাণ] যব িদেয়েছন

১৮ পের তার শা ড়ী তােক বলল, “ হ বৎেস, এ িবষেয় িক হয়, তা য

পয জানেত না পার, স পয বেস থাক; কারণ স ব ি আজ এ

কাজ শষ না কের িব াম করেবন (শা থাকেবন) না।”

৪পের বায়স নগর‐ াের উেঠ িগেয় সই জায়গায় বসেলন। আর

দখ, য মিু কতা ািতর কথা বায়স বেলিছেলন, সই ব ি পথ

িদেয় আসিছল; তােত বায়স তােক বলেলন, “ওেহ অমকু (দাদা), পথ

ছেড় এই জায়গায় এেস বস,” তখন স পথ ছেড় এেস বসল। ২

পের বায়স নগেরর দশ জন াচীনেক িনেয় বলেলন, আপনারাও এই

জায়গায় ব ন তাঁরা বসেলন। ৩ তখন বায়স ঐ মিু কতা ািতেক

বলেলন, “আমােদর ভাই ইলীেমলেকর য জিম িছল, তা মায়াব দশ

থেক আসা নয়মী িবি করেছন। ৪অতএব আিম তামােক এই কথা

জানােত ি র কেরিছ; তুিম এই লাকেদর সামেন ও আমার িনেজর

জােতর াচীনবেগর সামেন তা িকেন নাও। যিদ তুিম মু করেত

চাও, মু কর; িক ু যিদ মু করেত না চাও, আমােক বল, আিম

জানেত চাই; কারণ তুিম মু করেল আর কউ করেত পাের না; িক ু

তামার পের আিম পাির।” স বলল, “আিম মু করব।” ৫ তখন

বায়স বলেলন, “তুিম য িদেনর নয়মীর হাত থেক জিম িকনেব,

সই িদেনর মতৃ ব ি র অিধকাের তার নাম উ ােরর জ তার ী

মায়াবীয়া ত থেকও তা িকনেত হেব।” ৬ তখন ঐ মিু দাতা

ািত বলল, “আিম আপনার জ তা মু করেত পাির না, করেল

িনেজর অিধকার ন করেব; আমার মু করবার ব তুিম মু কর,

কারণ আিম মু করেত পািরনা। ৭ মিু ও িবিনময় িবষেয়র সব

কথা ি র করবার জ আেগ ই ােয়েলর মেধ এইরকম রীিত িছল;

লােক িনেজর জেুতা খেুল িতেবশীেক িদত; এটা ই ােয়েলর মেধ
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সা প হত।” ৮অতএব স মিু দাতা ািত যখন বায়সেক

বলল, “তুিম িনেজ তা কেনা, তখন স িনেজর জেুতা খেুল িদল।” ৯

পের বায়স াচীনেদরেক ও সকল লাকেক বলেলন, “আজ আপনার

সা ী হেলন, ইলীেমলেকর যা যা িছল এবং িকিলেয়ােনর ও মহেলােনর

যা যা িছল, স সম ই আিম নয়মীর হাত থেক িকনলাম। ১০আর

িনেজর ভাইেদর মেধ ও িনেজর বাস ােনর াের সই মতৃ ব ি র

নাম যন উিছ না হয়, এই জ সই মতৃ ব ি র অিধকাের তার নাম

উ ােরর জ আিম িনেজর ী েপ মহেলােনর ী মায়াবীয়া তেকও

িকনলাম; আজ আপনারা সা ী হেলন।” ১১ তােত দরজায় দাঁিড়েয়

থাকা সম লাক ও াচীনরা বলেলন, “আমরা সা ী হলাম। য ী

তামার েল এেসেছ, সদা ভু তােক রােহল ও লয়ার মেতা ক ন,

য ই জন (অথাৎ রােহল ও লয়ার মেতা) (সদা ভু যােকােবর

মাধ েম ব স ান িদেয়েছন) ই ােয়েলর বংশ তরী কেরিছেলন; আর

ই াথায় তামারই ঐ য ও বৎেলহেম তামার খ ািত হাক। ১২

সদা ভু সই যবুতীর গভ থেক য ছেল তামােক দেবন, তা িদেয়

তামেরর গভজাত িযহূদার ছেল পরেসর বংেশর মেতা তামার বংশ

হাক।” ১৩ পের বায়স তেক িবেয় করেল িতিন তাঁর ী হেলন

এবং বায়স তাঁর কােছ গেল িতিন সদা ভু থেক গভধারণশি

পেয় ছেল সব করেলন। ১৪ পের ীেলােকরা নয়মীেক বলল, “ধ

সদা ভু, িতিন আজ তামােক মিু দাতা ািত থেক বি ত কেরনিন;

তাঁর নাম ই ােয়েলর মেধ িবখ াত হাক। ১৫ [এই বালকিট] তামার

াণ উ ার করেব ও ব ৃ াব ায় তামার র ণােব ণকারী হেব; কারণ

য তামােক ভালবােস ও তামার পে সাত ছেল থেকও সরা,

তামার সই ছেলর ীই এেক জ িদেয়েছ।” ১৬ তখন নয়মী

বালকিটেক িনেয় িনেজর কােল রাখল ও তার অিভভাবক হল। ১৭

পের নয়মীর এক ছেল জ াল, এই বেল তার িতবাসীরা তার

নাম রাখল; তারা তার নাম ওেবদ রাখল। স িযশেয়র বাবা, আর

িযশয় দায়েূদর বাবা। ১৮ পরেসর বংশাবলী এই। ১৯ পরেসর

ছেল িহেষাণ; িহেষােণর ছেল রাম; রােমর ছেল অ ীনাদব; ২০
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অ ীনাদেবর ছেল নহেশান; নহেশােনর ছেল স ‐ মান; ২১ স ‐

মােনর ছেল বায়স; বায়েসর ছেল ওেবদ; ওেবেদর ছেল িযশয়;

২২ ও িযশেয়র ছেল দায়দূ এবং িযশয় দায়েূদর বাবা হল।



শমূেয়েলর থম বই 556

শমূেয়েলর থম বই
১ ই িয়েমর পাহাড়ী এলাকায় রামাথিয়ম ( ােমর) সাফীম শহের

ইলকানা নােম একজন লাক ই িয়ম গা ীর লাকেদর সে বাস

করেতন। তাঁর বাবার নাম িছল িযেরাহম। িযেরাহম িছেলন ইলীহূর

ছেল, ইলীহূ িছেলন তােহর ছেল এবং তাহ িছেলন েফর ছেল।

২তাঁর ইজন ী িছল; এক জেনর নাম হা া আর অ জেনর নাম

পিন া। পিন ার ছেলেমেয় হেয়িছল, িক ু হা ার কােনা ছেলেমেয়

হয়িন। ৩এই ব ি েত ক বছর তাঁর শহর থেক শীেলােত িগেয়

বািহনীগেণর সদা ভুর উপাসনা ও বিলদান করেতন। সখােন এিলর

ই ছেল হ িন ও পীনহস সদা ভুর যাজক িছল। ৪ যে র িদেনর

ইলকানা তাঁর ী পিন া ও তাঁর সব ছেল মেয়েদর ভাগ িদেতন। ৫

িক ু হা ােক ই ভাগ িদেতন, কারণ িতিন হা ােক ভালবাসেতন।

িক ু সদা ভু হা ােক ব া কের রেখিছেলন। ৬ সদা ভু তাঁেক

ব া রেখিছেলন বেল তাঁর সতীন ( িত ী ী) তাঁেক ঃখ দবার

চ ায় িবর কের তুলত। ৭ বছেরর পর বছর হা া যখনই সদা ভুর

ঘের যেতন তখন তাঁর ামী ঐরকম করেতন এবং পিন া তাঁেক

ঐভােব িবর করেতন; তাই িতিন িকছু না খেয় কা াকািট করেতন।

৮ তােত তাঁর ামী ইলকানা তাঁেক বলেতন, “হা া, কন কাঁদছ?

কন িকছু খা না? তামার মেন এত ঃখ কন? আিম িক তামার

কােছ দশটা ছেলর চেয়ও বশী না?” ৯ এক িদন শীেলােত খাওয়া

দাওয়া শষ কের হা া উঠেলন৷ তখন এিল সদা ভুর মি েরর

দরজার কােছ যাজেকর আসেন বেস িছেলন। ১০ হা া চ ঃেখ

সদা ভুর কােছ কাতর ের কঁেদ াথনা করেত লাগেলন। ১১ িতিন

মানত কের বলেলন, “ হ বািহনীগেণর সদা ভু, যিদ তুিম তামার

এই দাসীর ঃেখর িত মেনােযাগ দাও, আমােক রণ কর এবং

তামার দাসীেক ভুেল না িগেয় তামার এই দাসীেক যিদ একটা

ছেল দাও তেব সারা জীবেনর জ আিম তােক সদা ভুর উে েশ

দান করব; তার মাথায় ু র লাগােনা হেব না।” ১২ যত ণ হা া

সদা ভুর কােছ দীঘ াথনা করেলন তত ণ এিল তাঁর মেুখর িদেক
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তািকেয় থাকেলন। ১৩ হা া মেন মেন কথা বলিছেলন, তাঁর ঠাঁট

নড়িছল, িক ু গলার আওয়াজ শানা যাি ল না। সইজ এিল তাঁেক

মাতাল ভাবেলন। ১৪ তাই এিল তাঁেক বলেলন, “তুিম কত ণ মাতাল

হেয় থাকেব? আ ুর রস তামার থেক দূর কর।” ১৫ হা া উ ের

বলেলন, “ হ আমার ভু, তা নয়। আিম ঃিখনী ী, আিম আং র‐রস

িকংবা মদ পান কির িন। সদা ভুর সামেন আমার মেনর কথা ভেঙ

বেলিছ। ১৬আপনার এই দাসীেক আপিন একজন ম ীেলাক মেন

করেবন না। আসেল আমার িচ া ও মেনর ঃেখর জ আিম এত ণ

কথা বলিছলাম।” ১৭ তখন এিল উ র িদেলন, “তুিম শাি েত যাও;

ই ােয়লীয়েদর ঈ েরর কােছ তুিম যা চাইেল, তা যন িতিন তামােক

দন।” ১৮ হা া বলেলন, “আপনার দিৃ েত আপনার এই দাসী অ হ

পাক।” এই বেল িতিন তার পেথ চেল গেলন এবং খাওয়া দাওয়া

করেলন। তাঁর মেুখ আর ঃেখর ছায়া থাকল না। ১৯ পের তাঁরা খবু

ভাের উেঠ সদা ভুর উপাসনা করেলন এবং রামায় তাঁেদর িনেজেদর

বািড়েত িফের গেলন। পের ইলকানা তাঁর ী হা ার সে িমিলত

হেল সদা ভু তাঁেক রণ করেলন। ২০তােত িনিদ িদেনর হা া

গভবতী হেয় একিট ছেলর জ িদেলন, আর আিম সদা ভুর কাছ

থেক তােক চেয় িনেয়িছ, এই বেল তার নাম শমেূয়ল রাখেলন। ২১

পের তাঁর ামী ইলকানা ও তাঁর সম পিরবার সদা ভুর উে েশ

বািষক বিলদান ও মানত িনেবদন করেত গেলন, ২২ িক ু হা া

গেলন না, কারণ িতিন ামীেক বলেলন, “ ছেলিটেক বেুকর ধ

ছাড়ােনার পর আিম তােক িনেয় যাব, তােত স সদা ভুর সামেন

উপি ত হেয় সবিদন সখােনই থাকেব।” ২৩ তাঁর ামী ইলকানা

তাঁেক বলেলন, “ তামার দিৃ েত যা ভাল মেন হয় তাই কর; তার

ধ ছাড়ােনা পয তুিম অেপ া কর; সদা ভু ধু তাঁর বাক পরূণ

ক ন।” অতএব সই ী বাড়ীেতই রেয় গেলন এবং ছেলিটেক ধ

না ছাড়ােনা পয তােক ধ পান করােলন। ২৪ পের তার ধ ছাড়ার

পর িতিন িতনিট ষাঁড়, এক ঐফা জী ও এক থিল আং র‐রেসর সে

তােক শীেলােত সদা ভুর বািড়েত িনেয় গেলন; তখন ছেলিটর অ
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বয়স িছল। ২৫ পের তাঁরা ষাঁড় বিলদান করেলন এবং ছেলিটেক

এিলর কােছ িনেয় গেলন। ২৬আর হা া বলেলন, “ হ আমার ভু,

আপনার ােণর িদিব , হ আমার ভু, য ী সদা ভুর উে েশ

াথনা করেত করেত এখােন আপনার সামেন দাঁিড়েয়িছল, আিমই

সই। ২৭আিম এই ছেলিটর জ াথনা কেরিছলাম আর সদা ভুর

কােছ যা চেয়িছলাম তা িতিন আমােক িদেয়েছন। ২৮ সইজ

আিমও এেক সদা ভুেক িদলাম, এ সারা িজবেনর জ সদা ভুরই

থাকেব।” পের তাঁরা সখােন সদা ভুর উপাসনা করেলন।

২পের হা া াথনা কের বলেলন, “আমার দয় সদা ভুেত উ ািসত;

আমার িশং সদা ভুেত উ ত হেলা; শ েদর কােছ আমার মখু উ ল

হল; কারণ তামার পির ােণ আিম আনি তা। ২ সদা ভুর মত পিব

আর কউ নই, তুিম ছাড়া আর কউ নই; আমােদর ঈ েরর মত শল

আর নই। ৩ তামরা এমন গেবর কথা আর বােলা না, তামােদর

মখু থেক অহ ােরর কথা বর না হাক; কারণ সদা ভু ােনর ঈ র,

তাঁর সব কাজ দাঁিড়পা ায় পিরমাপ করা হয়। ৪ শি মানেদর ধ ক

ভেঙ গল, যারা পেড় িগেয়িছল তারা শি েত পিরপণূ হেলা। ৫

পিরতেৃ রা খাবােরর জ বতনভু হেলা; যােদর িখেদ িছল তােদর

আর িখেদ পল না; এমনিক, ব া ী সাতিট স ােনর জ িদল, আর

যার অেনক স ান স বল হেলা। ৬ সদা ভু মােরন ও বাঁচান; িতিনই

পাতােল নামান ও উপের তােলন। (Sheol h7585) ৭ সদা ভু দির

কেরন ও ধনী কেরন, িতিন নত কেরন ও উ ত কেরন। ৮ িতিন ধেূলা

থেক গিরবেক তােলন, আর ছাইেয়র গাদা থেক দির েক তােলন,

স ানীয় লাকেদর সে বিসেয় দন, তাপ িসংহাসেনর অিধকারী

কেরন। কারণ পিৃথবীর থাম িল সদা ভুরই, িতিন স িলর উপের

জগত াপন কেরেছন। ৯ িতিন তাঁর সাধেুদর চরণ র া করেবন,

িক ু রা অ কাের নীরব হেব; কারণ িনেজর শি েত কােনা মা ষ

জয়ী হেব না। ১০ সদা ভুর সে িববাদকারীরা চূণ িবচূণ হেব, িতিন

েগ থেক তােদর িব ে গজন করেবন; সদা ভু পিৃথবীর শষ

সীমা পয শাসন করেবন, িতিন তাঁর রাজােক শি দেবন, তাঁর
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অিভিষ ব ি র িশং (মাথা) উ ত করেবন।” ১১ পের ইলকানা

রামায় িনেজর বািড়েত গেলন। আর ছেলিট এিল যাজেকর সামেন

সদা ভুর সবা করেত লাগেলন। ১২ এিলর ই ছেল ভীষণ

িছল, তারা সদা ভুেক জানত না। ১৩ বা েব ঐ যাজেকরা লাকেদর

সে এইরকম ব বহার করত; কউ বিলদান করেল যখন তার মাংস

স করা হত, তখন যাজেকর চাকর িতনিট কাঁটাযু চামচ হােত

কের িনেয় আসত। ১৪ এবং স ডচিকেত িকংবা গামলােত িক া

কড়াইেত িক া পাে খাঁচা মারত এবং সই কাঁটােত য মাংস উেঠ

আসত তা সবই যাজক কাঁটায় কের িনেয় যত; ই ােয়লীয়েদর যত

লাক শীেলােত আসত তােদর িত তারা এই রকম ব বহারই করত।

১৫আবার চিব আ েন পাড়ার আেগই যাজেকর চাকর এেস য

লাকিট উৎসগ করত তােক বলত, “যাজকেক আ েন ঝ সাবার জ

মাংস দাও, িতিন তামার কাছ থেক িস মাংস নেবন না, কাঁচাই

নেবন।” ১৬আর ঐ ব ি যখন বলত, “ থেম চিব পাড়ােত হেব,

তারপর তুিম তামার ই ামত হণ কর,” তখন স এর উ ের বলত,

“না, এখনই দাও, না হেল কেড় নব।” ১৭ এই ভােব সদা ভুর

সমােন ঐ যবুকেদর পাপ ভীষণ বেড় গল, কারণ লােকরা সদা ভুর

নেবদ তু করত। ১৮ িক ু ছাট ছেল শমেূয়ল মসীনা েতার

এেফাদ পের সদা ভুর সবা করেতন। ১৯আর তাঁর মা িত বছর

একিট ছাট পাশাক তরী কের ামীর সে বািষক বিলদান করেত

যাওয়ার িদেনর তা এেন তাঁেক িদেতন। ২০আর এিল ইলকানা ও তাঁর

ীেক এই আশীবাদ করেলন, “সদা ভুেক যা দওয়া হেয়িছল, তার

পিরবেত িতিন এই ী থেক তামােক আরও স ান িদন।” পের তাঁরা

তাঁেদর বািড় চেল গেলন। ২১আর সদা ভু হা ার য িনেলন; তােত

িতিন গভবতী হেলন, িতিন িতনিট ছেল ও ই মেয়র জ িদেলন।

এিদেক ছাট শমেূয়ল সদা ভুর সামেন বড় হেয় উঠেত লাগেলন।

২২আর এিল খবু ব ৃ হেয় িগেয়িছেলন এবং সম ই ােয়লীয়েদর

িত তাঁর ছেলরা যা যা কের, সই সম কথা এবং সমাগম তাঁবরু

দরজার সামেন সবায় িনেয়ািজত ীেলাকেদর সে ব িভচার করত,
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সই কথা িতিন নেত পেলন। ২৩ তখন িতিন তােদর বলেলন,

“ তামরা কন এমন ব বহার করছ? আিম এই সব লােকর কাছ

থেক তামােদর খারাপ কােজর কথা নেত পাি । ২৪ হ আমার

স ােনরা না না, আিম লাকেদর য সব কথা নেত পাি তা ভাল

নয়; তামরা সদা ভুর জােদর আ া অমা করেত বাধ করছ।

২৫ মা ষ যিদ মা েষর িব ে পাপ কের, তেব ঈ র তার িবচার

করেবন; িক ু মা ষ যিদ সদা ভুর িব ে পাপ কের, তেব তার

জ ক িবনিত করেব?” তবওু তারা তােদর বাবার কথায় কান িদত

না, কারণ সদা ভু তােদর মের ফলেবন বেল িঠক কেরিছেলন।

২৬ িক ু ছাট ছেল শমেূয়ল বিৃ পেয় সদা ভু ও মা েষর কােছ

অ হ পেতন। ২৭ পের ঈ েরর একজন লাক এিলর কােছ এেস

বলেলন, “সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ য িদেনর তামার পবূপু েষরা

িমশের ফেরৗেণর বংশধরেদর অধীেন িছল, তখন আিম িক তােদর

কােছ িনেজেক ভােব কাশ কির িন? ২৮আমার যাজক হওয়ার

জ , আমার য েবিদর ওপর বিল উৎসগ করেত ও ধপূ ালােত

আমার সামেন এেফাদ পরেত আিম না ই ােয়লীয়েদর সম বংশ

থেক তােক মেনানীত কেরিছলাম? আর ই ােয়ল স ানেদর আ েন

উৎসগ করা সম উপহার না তামার পবূপু ষেদর িদেয়িছলাম? ২৯

অতএব আিম [আমার] ঘের যা উৎসগ করেত আেদশ িদেয়িছ, আমার

সই বিল ও নেবদ েক কন তামরা পদাঘাত (তু ) করছ? এবং

আমার জা ই ােয়লীয়েদর নেবেদ র থম অংশ, যা িদেয় তামরা

িনেজেদর মাটােসাটা কর, এই িবষেয় তুিম কনআমার থেক তামার

ছেলেদর বিশ স ান করছ?’ ৩০ সইজ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু

বেলন, ‘আিম অবশ ই বেলিছলাম, তামার বংশ ও তামার পবূপু ষ

িচরকাল আমার সামেন যাতায়াত করেব,’ িক ু এখন সদা ভু বেলন,

‘তা আমার থেক দূের থা ক। কারণ যারা আমােক স ান কের,

তােদরেক আিম স ান করব; িক ু যারা আমােক তু কের, তােদরও

তু করা হেব।’ ৩১ দখ, এমন িদন আসেছ, য িদেনর আিম তামার

শি ও তামার পবূপু ষেদর শি (বা ) ংস করব, তামার বংেশ
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একিট ব ৃ ও থাকেব না। ৩২আর ঈ র ই ােয়েলর য সম ম ল

করেবন তােত তুিম [আমার] ঘেরর দশা দখেত পােব এবং তামার

বংেশ কউ কখনও ব ৃ হেব না। ৩৩আর আিম আমার য েবিদ

থেক তামার য লাকেক ছঁেট না ফলব, স তামার চােখর য় ও

ােণর ব থা জ াবার জ থাকেব এবং তামার বংেশ উৎপ সম

লাক যৗবন অব ায় মারা যােব। ৩৪আর তামার ই ছেলর উপের,

হ িন ও পীনহেসর সে যা ঘটেব, তা তামার জ একটা িচ হেব;

তারা ইজেনই একই িদেনর মারা যােব। ৩৫আর আিম আমার জ

একজন িব যাজকেক উৎপ করব, য আমার দেয়র ও আমার

মেনর মত কাজ করেব; আর আিম তার এক বংশেক ায়ী করব; স

সব িদন আমার অিভিষ ব ি র সামেন যাতায়াত করেব। ৩৬আর

তামার বংেশর মেধ অবিশ েত ক জন এক পার মু া ও এক

টুকেরা িটর জ তার কােছ অ েরাধ করেত আসেব, আর বলেব,

‘অ েরাধ কির, আিম যােত এক টুকেরা িট খেত পাই, সই জ

একিট যাজেকর পেদ আমােক িনযু ক ন’।”

৩ ছাট ছেল শমেূয়ল এিলর সামেন থেক সদা ভুর সবা কাজ

করেতন। আর সই িদেনর সদা ভুর বাক খবু কমই শানা যত, তাঁর

দশনও যখন‐তখন পাওয়া যত না। ২আর সই িদন দিৃ শি কম

হওয়ােত এিল আর দখেত পেতন না। ৩ একিদন এিল তাঁর িনেজর

জায়গায় েয় িছেলন, ঈ েরর উে েশ য দীপ ালােনা হেয়িছল

তা তখনও িনেভ যায় িন এবং ঈ েরর য িস ক য জায়গায় িছল,

শমেূয়ল সই জায়গায় অথাৎ ঈ েরর মি েরর মেধ েয় আেছন। ৪

এমন িদন সদা ভু শমেূয়লেক ডাকেলন; আর িতিন উ র িদেলন,

“এই য আিম।” ৫ পের িতিন এিলর কােছ দৗেড় িগেয় বলেলন, “এই

য আিম, আপিন তা আমােক ডেকেছন৷” িতিন বলেলন, “আিম

ডািক িন, তুিম িগেয় েয় পড়।” তখন িতিন িগেয় েয় পড়েলন।

৬ পের সদা ভু আবার ডাকেলন, “শমেূয়ল,” তােত শমেূয়ল উেঠ

এিলর কােছ িগেয় বলেলন, “এই য আিম; আপিন তা আমােক

ডেকেছন৷” িতিন এর উ ের বলেলন, “বাছা, আিম ডািক িন, তুিম
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িগেয় েয় পড়।” ৭ সই িদেনর শমেূয়ল সদা ভুর পিরচয় পানিন

এবং তাঁর কােছ সদা ভুর বাক ও কািশত হয়িন। ৮ পের সদা ভু

ততৃীয় বার শমেূয়লেক ডাকেলন; তােত িতিন উেঠ এিলর কােছ িগেয়

বলেলন, “এই য আিম; আপিন তা আমােক ডেকেছন।” তখন

এিল বঝুেত পারেলন, সদা ভুই ছেলিটেক ডাকিছেলন। ৯ সইজ

এিল শমেূয়লেক বলেলন, “তুিম িগেয় েয় পড়; যিদ িতিন আবার

তামােক ডােকন, তেব বলেব, ‘ হ সদা ভু, বলনু, আপনার দাস

নেছ’।” তখন শমেূয়ল িগেয় তাঁর িনেজর জায়গায় েয় পড়েলন।

১০ তারপর সদা ভু এেস দাঁড়ােলন এবং অ বােরর মত ডেক

বলেলন, “শমেূয়ল, শমেূয়ল,” তখন শমেূয়ল উ র িদেলন, “বলনু,

আপনার দাস নেছ।” ১১ তখন সদা ভু শমেূয়লেক বলেলন, “ দখ,

আিম ই ােয়েলর মেধ একিট কাজ করব, তা য নেব, তার ই

কান িশউের উঠেব। ১২আিম এিলর বংেশর িবষেয় যা যা বেলিছ,

সই সম সই িদন তার িব ে তা থম থেক শষ পয পণূ

করব। ১৩আিম তােক বেলিছ, স য অপরাধ জােন, সই অপরােধর

(পু গণ িনেজেদর অিভশ করেলা ঈ র িন ার জ ) জ আিম

যেুগ যেুগ তার বংশেক শাি দব; কারণ তার ছেলরা িনেজেদরেক

শাপ করেছ, তবওু স তােদরেক সংেশাধন কের িন। ১৪ সইজ

এিলর বংেশর িবষয় আিম এই শপথ কেরিছ য, এিলর বংেশর

অপরাধ বিলদান বা নেবদ র মাধ েম কখনই পির ার করা যােব

না।” ১৫ শমেূয়ল সকাল পয েয় থাকেলন, পের সদা ভুর ঘেরর

দরজা খলুেলন, িক ু শমেূয়ল এিলেক ঐ দশেনর িবষেয় বলেত ভয়

পেলন। ১৬ পের এিল শমেূয়লেক ডাকেলন, বলেলন “ হ আমার

বাছা শমেূয়ল!” িতিন উ র িদেলন, “এই য আিম।” ১৭এিল িজ াসা

করেলন, “িতিন তামােক িক কথা বেলেছন? অ েরাধ কির, আমার

কাছ থেক তা গাপন কর না; ঈ র য সব কথা তামােক বেলেছন,

তার কােনা কথা যিদ আমার কাছ থেক গাপন কর, তেব িতিন

তামােক সই রকম ও তার থেকও বিশ শাি িদন।” ১৮ তখন

শমেূয়ল তাঁেক সই সব কথা বলেলন, িকছুই গাপন করেলন না।
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তখন এিল বলেলন, “িতিন সদা ভু; তাঁর দিৃ েত যা ভাল মেন হয়,

তাই ক ন।” ১৯ পের শমেূয়ল বেড় উঠেত লাগেলন এবং সদা ভু

তাঁর সে িছেলন, (সদা ভু) তাঁর কান কথাই িবফল হেত িদেতন

না। ২০তােত দান থেক বর‐ শবা পয সম ই ােয়ল জানেত

পারল য, শমেূয়ল সদা ভুর ভাববাদী হওয়ার জ িব াসেযাগ

হেয়েছন। ২১আর সদা ভু শীেলােত আবার দশন িদেলন, কারণ

সদা ভু শীেলােত শমেূয়েলর কােছ সদা ভুর বােক র মধ িদেয়

িনেজেক কাশ করেতন। আর সম ই ােয়েলর কােছ শমেূয়েলর

বাক উপি ত হত।

৪শমেূয়েলর বাক সম ই ােয়লীয়েদর কােছ উপি ত হেলা।

পের ই ােয়ল যেু র জ পেল ীয়েদর িব ে বর হেয় এব ‐

এষের িশিবর াপন করল এবং পেল ীেয়রা অেফেক িশিবর াপন

করল। ২আর পেল ীেয়রা ই ােয়েলর িব ে স সাজাল; যখন

যু বেধ গল, তখন ই ােয়ল পেল ীয়েদর সামেন আহত হল;

তারা ঐ যু ে ে স েদর মেধ ায় চার হাজার লাকেক মের

ফলল। ৩ পের লােকরা িশিবের েবশ করেল ই ােয়েলর াচীেনরা

বলেলন, “সদা ভু আজ পেল ীয়েদর সামেন কন আমােদরেক

আঘাত করেলন? এস, আমরা শীেলা থেক আমােদর কােছ সদা ভুর

িনয়ম িস কিট িনেয় আিস, যন তা (িনয়ম িস ক িট) আমােদর

মধ এেস শ েদর হাত থেক আমােদরেক র া কের।” ৪ সইজ

লােকরা শীেলােত দূত পািঠেয় বািহনীগেণর সদা ভু, িযিন ই

ক েবর মাঝখােন থােকন, তাঁর িনয়ম িস ক সখান থেক িনেয়

এল। তখন এিলর ই ছেল, হ িন ও পীনহস, সই জায়গায়

ঈ েরর িনয়ম িস েকর সে িছল। ৫ পের সদা ভুর িনয়ম িস কিট

িশিবের উপি ত হেল সম ই ােয়ল এমন জাের িচৎকার কের উঠল

য, পিৃথবী কাঁপেত লাগল। ৬ তখন পেল ীেয়রা ঐ িচৎকার েন

িজ াসা করল, “ই ীয়েদর িশিবের এত আওয়াজ হে কন?” পের

তারা বঝুেলা, সদা ভুর িনয়ম িস ক িশিবের এেসেছ। ৭ তখন

পেল ীেয়রা ভয় পেয় বলল, “িশিবের ঈ র এেসেছন।” আরও বলল,
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“হায়, হায়! এর আেগ তা কখনও এমন হয়িন। ৮ হায়, হায়, এই

শি শালী দবতােদর হাত থেক আমােদর ক র া করেব? এরা

সই দবতা, যাঁরা ম এলাকায় নানা রকেমর আঘােত িমশরীয়েদর

হত া কেরিছেলন। ৯ হ পেল ীেয়রা, বলবান হও, পু ষ দখাও; ঐ

ই ীেয়রা যমন তামােদর দাস হল, তমিন তামরা যন তােদর দাস

না হও; পু ষ দখাও, যু কর।” ১০তখন পেল ীেয়রা যু করেলন

এবং ই ােয়ল আহত হেয় েত কজন িনেজর িনেজর তাঁবেুত পািলেয়

গল। আর অেনকেক হত া করা হল, কারণ ই ােয়েলর মধ ি শ

হাজার পদািতক স মারা পড়ল। ১১আর ঈ েরর িস ক শ রা

িনেয় গল এবং এিলর ই ছেল, হ িন ও পীনহস, মারা পড়ল। ১২

তখন িব ামীেনর একজন লাক স দেলর মধ থেক দৗেড় িগেয়

সই িদন শীেলােত উপি ত হল; তার পাশাক ছঁড়া এবং মাথায় মািট

িছল। ১৩ যখন স আসিছল, দখ, পেথর পােশ এিল তাঁর আসেন

বেস অেপ া করিছেলন; কারণ তাঁর দয় ঈ েরর িস েকর জ

থরথর কের কাঁপিছল। পের সই লাকিট শহের উপি ত হেয় ঐ

সংবাদ িদেল শহেরর সব লাক কাঁদেত লাগেলা। ১৪আর এিল সই

কা ার আওয়াজ েন িজ াসা করেলন, “এই কালাহেলর কারণ

িক?” তখন সই লাকিট তাড়াতািড় িগেয় এিলেক খবর িদল। ১৫ঐ

িদেনর এিলর আটান ই বছর বয়স িছল এবং দিৃ শি কম হওয়ােত

দখেত পেতন না। ১৬ সই ব ি এিলেক বলল, “আিম স দল

থেক এেসিছ, আজই স দল থেক পািলেয় এেসিছ।” এিল িজ াসা

করেলন, “বাছা, খবর িক?” ১৭ য সংবাদ এেনিছল, স উ র িদল,

“ই ােয়ল পেল ীয়েদর সামেন থেক পািলেয় গেছ, আর অেনক

লাক মারা পেড়েছ, আপনার ই ছেল হ িন ও পীনহসও মারা গেছ

এবং ঈ েরর িস ক শ রা িনেয় গেছ।” ১৮ তখন স ঈ েরর

িস েকর নাম করার সে সে ই এিল ফটেকর পােশ তাঁর আসন

থেক িপছন িদেক পেড় গেলন এবং তাঁর ঘাড় ভেঙ গল, িতিন মারা

গেলন, কারণ িতিন বেুড়া হেয় িগেয়িছেলন এবং তাঁর শরীর ভারী

িছল। িতিন চি শ বছর ই ােয়লীয়েদর িবচার কেরিছেলন। ১৯ তখন
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তাঁর ছেলর বৗ, পীনহেসর ী, গভবতী িছল, সেবর িদন ও ঘিনেয়

এেসিছল; ঈ েরর িস ক শ েদর হােত চেল গেছ এবং তার র

ও ামী মারা গেছন, এই খবর েন স নত হেয় সব করল; কারণ

সব‐ বদনা হঠাৎ উপি ত হল। ২০ তখন তার মতুৃ র িদেনর য

ীেলােকরা কােছ দাঁিড়েয়িছল, তারা বলল, “ভয় নই, তামার ছেল

হেয়েছ।” িক ু স কান উ রই িদল না, কান কথায় মেনােযাগও

িদল না। ২১ পের স ছেলিটর নাম ঈখােবাদ [হীন তাপ] রেখ

বলল, “ই ােয়েলর থেক গৗরব চেল গল,” কারণ ঈ েরর িস ক

শ েদর হােত চেল গেছ এবং তার র ও ামীর মতুৃ হেয়িছল।

২২ স বলল, “ই ােয়ল থেক গৗরব চেল গল, কারণ ঈ েরর িস ক

শ েদর হােত চেল গেছ।”

৫পেল ীেয়রা ঈ েরর িস ক িনেয় এব এষর থেক অ েদােদ

িনেয় এেসিছল। ২ পের পেল ীেয়রা ঈ েরর িস ক দােগান দবতার

মি ের িনেয় িগেয় দােগােনর পােশ রাখল। ৩ পেরর িদন অ েদােদর

লােকরা খবু ভাের উেঠ দখল, সদা ভুর িস েকর সামেন দােগান

মািটেত উপড়ু হেয় পেড় আেছ; তােত তারা দােগানেক তুেল িনেয়

আবার তার জায়গায় রাখল। ৪ তার পেরর িদন ও লােকরা খবু

ভাের উেঠ দখল, সদা ভুর িস েকর সামেন দােগান মািটেত উপড়ু

হেয় পেড় আেছ এবং চৗকােঠর উপর দােগােনর মাথা ও ই হাত

ভেঙ পেড় আেছ, ধু দেহর বািক অংশটু আ আেছ। ৫ এই

জ দােগােনর পেুরািহত এবং আর যত লাক দােগােনর মি ের

ঢােক, তােদর মেধ আজ পয কউই অ েদােদ অবি ত দােগােনর

চৗকােঠর উপর পা দয় না। ৬আর অ েদাদীয়েদর উপের সদা ভুর

হাত ভারী হল এবং িতিন তােদরেক ংস করেলন, অ েদােদর ও

আেশপােশর লাকেদরেক ফাড়ার মাধ েম আঘাত করেলন। ৭ পের

অ েদাদীয়রা এইরকম দেখ বলল, “ই ােয়েলর ঈ েরর িস ক

আমােদর কােছ থাকেব না; কারণ আমােদর ও আমােদর দবতা

দােগােনর উপের তাঁর হাত য ণাদায়ক হেয় উেঠেছ।” ৮ সইজ

তারা লাক পািঠেয় পেল ীয়েদর শাসনক ােদর িনেজেদর কােছ
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এক জায়গায় ডেক এেন বলল, “ই ােয়েলর ঈ েরর িস েকর

িবষেয় আমােদর িক কতব ?” শাসনকতারা বলেলন, “ই ােয়েলর

ঈ েরর িস ক গােত িনেয় যাওয়া হাক।” তােত তারা ই ােয়েলর

ঈ েরর িস ক সখােন িনেয় গল। ৯ তারা িনেয় যাওয়ার পের সই

শহেরর িব ে সদা ভুর হাত খবুই ভয় র হেয় উঠেলা এবং িতিন

শহেরর ছাট বড় সম লাকেক আঘাত করেলন, তােদর ফাড়া

হল। ১০ পের তারা ঈ েরর িস ক ইে ােণ পািঠেয় িদল। িক ু

ঈ েরর িস ক ইে ােণ উপি ত হেল ইে ােণর লােকরা কঁেদ

বলল, “আমােদরেক ও আমােদর লাকেদরেক মের ফলবার জ ই

ওরা আমােদর কােছ ই ােয়েলর ঈ েরর িস ক িনেয় এেসেছ।”

১১ পের তারা লাক পািঠেয় পেল ীয়েদর সব শাসনক ােদর এক

জায়গায় ডেক এেন বলল, “ই ােয়েলর ঈ েরর িস ক পািঠেয় িদন,

তা িনেজর জায়গােতই িফের যাক, আমােদর ও আমােদর লাকেদর

হত া না ক ক।” কারণ মহামারীর ভেয় শহেরর সব জায়গায় ভয়

উপি ত হেয়িছল; সই জায়গায় ঈ েরর হাত খবুই ভারী হেয়িছল।

১২ য সব লাক মারা যায় িন, তারা ফাড়ায় আহত হল; আর শহেরর

িচৎকােরর শ আকাশ পয উঠেলা।

৬ সদা ভুর িস ক পেল ীয়েদর দেশ সাত মাস থাকেলা। ২ পের

পেল ীেয়রা যাজক ও গণকেদর ডেক বলল, “সদা ভুর িস েকর

িবষেয় আমােদর িক কতব ? বল তা, আমরা িকভােব এটােক িনেজর

জায়গায় পািঠেয় দব?” ৩ তারা বলল, “ তামরা যিদ ই ােয়েলর

ঈ েরর িস ক পািঠেয় দাও; তেব খািল পাঠােব না, কােনা কাের

দাষাথক উপহার তাঁর কােছ পািঠেয় দাও; তােত হেত পারেব

এবং তামােদর থেক তাঁর হাত কন সরেছ না, তা জানেত পারেব।”

৪ তারা িজ াসা করল, “ দাষাথক উপহার িহসােব তাঁর কােছ িক

পািঠেয় দব?” তারা বলল, “পেল ীয়েদর শাসনক ােদর সংখ া

অ সাের সানার পাঁচটা িটউমার ও পাঁচটা সানার ইঁ র দাও, কারণ

তামােদর সবার উপের ও তামােদর শাসনক ােদর উপের একই

আঘাত এেসেছ। ৫ সইজ তামরা িনেজেদর িটউমােরর মিূ
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দশ ংসকারী ইঁ েরর মিূ তরী কর এবং ই ােয়েলর ঈ েরর

গৗরব ীকার কর; হয়েতা িতিন তামােদর উপর থেক, তামােদর

দবতােদর ও দেশর উপর থেক, তাঁর হাত সিরেয় নেবন। ৬আর

তামরা কন িনেজেদর দয় ভারী করেব? িমশরীয়রা ও ফেরৗণ

এই ভােব িনেজেদর দয় কিঠন কেরিছল; িতিন যখন তােদর মধ

আ য কাজ করেলন, তখন তারা িক লাকেদরেক িবদায় করেলা

না? ৭ সইজ এখন কাঠ িনেয় একটা নতুন গাড়ী তরী কর এবং

কখনও যাঁয়ালী বহন কের িন, ধ দয় এমন েটা গ িনেয় সই

গাড়ীেত জেুড় দেব, িক ু তােদর বাছুর েলা, তােদর কাছ থেক

ঘের িনেয় এস। ৮ তারপর সদা ভুর িস ক িনেয় সই গাড়ীর

উপর রাখ এবং ঐ য সানার িজিনস িল দাষাথক উপহার িহসােব

তাঁেক দেব, তা তার পােশ একিট বাে র মেধ রাখ; পের িবদায়

কর, তা যাক। ৯আর দেখা, িস ক যিদ িনেজর সীমার পথ িদেয়

বৎ‐ শমেশ যায়, তেব িতিনই আমােদর উপর এই ভীষণ অম ল

এেনেছন; নাহেল জানব, আমােদরেক য হাত আঘাত কেরেছ স

তাঁর নয়, িক ু আমােদর িত এইসব হঠাৎই ঘেটেছ৷” ১০ লােকরা

সই রকম করল; ধ দওয়া েটা গ িনেয় গাড়ীেত জড়ুল ও তােদর

বাছুর েলােক ঘের আটেক রাখল। ১১ পের সদা ভুর িস ক এবং ঐ

সানার ইঁ র ও িটউমােরর মিূত িল বাে িনেয় গাড়ীর উপের রাখল।

১২আর সই েটা গ বৎ‐ শমেশর সাজা পথ ধের চলল, রাজপথ

িদেয় হা া রব করেত করেত চলল, ডােন িক া বাঁেয় িফরল না এবং

পেল ীয়েদর শাসনকতারা বৎ‐ শমেশর সীমা পয তােদর িপছেন

িপছেন গেলন। ১৩ঐ িদেনর বৎ‐ শমেশর লােকরা উপত কায় গম

কাটিছল। তারা চাখ তুেল িস কিট দখল, দেখ খবুই খশুী হল।

১৪ পের ঐ গাড়ী বৎ‐ শমেশ িযেহাশেূয়র েতর মেধ উপি ত

হেয় থেম গল; সখােন একটা বড় পাথর িছল; পের তারা গাড়ীটার

কাঠ কেট িনেয় ঐ গ িল হােমর জ সদা ভুর উে েশ উৎসগ

করল। ১৫আর লবীেয়রা সদা ভুর িস ক এবং তার সে ঐ সানার

িজিনস িল সেমত বা টা নািমেয় সই বড় পাথরটার উপর রাখল
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এবং বৎ‐ শমেশর লােকরা সই িদেনর সদা ভুর উে েশ হাম

ও বিলদান করল। ১৬ তখন পেল ীয়েদর সই পাঁচজন শাসনক া

তা দেখ সই িদন ই ইে ােণ িফের গেলন। ১৭ পেল ীেয়রা

সদা ভুর উে েশ দাষাথক উপহার িহসােব সই সম সানার

ফাড়া উৎসগ কেরিছল, অ েদােদর জ এক, ঘসার (গাজা) জ

এক, অি েলােনর জ এক, গােতর জ এক ও ইে ােণর জ এক

এবং ১৮ দয়াল ঘরা শহর হাক িক া াম, পাঁচজন শাসনক ার

অধীেন পেল ীয়েদর যত শহর িছল, তত িল সানার ইঁ র। সদা ভুর

িস ক যার উপর রাখা হেয়িছল, সই বড় পাথর সা ী, সটা বৎ‐

শমেশ িযেহাশেূয়র েতর মেধ আজও আেছ। ১৯ পের িতিন বৎ‐

শমেশর লাকেদর মেধ িকছু জনেক আঘাত করেলন, কারণ তারা

সদা ভুর িস েক দিৃ পাত কেরিছল। িতিন স র জন লাকেক মের

ফলেলন। লােকরা শাক কেরিছল, কারণ সদা ভু মহাআঘােত

লাকেদর আঘাত কেরিছেলন। ২০ আর বৎ‐ শমেশর লােকরা

বলল, “সদা ভুর সামেন, এই পিব ঈ েরর সামেন, ক দাঁড়ােত

পাের? আর িতিন আমােদর কাছ থেক কার কােছ যােবন?” ২১

পের তারা িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর লাকেদর কােছ দূত পািঠেয় বলল,

“পেল ীেয়রা সদা ভুর িস ক িফিরেয় িনেয় এেসেছ, তামরা নেম

এস, তামােদর কােছ তা তুেল িনেয় যাও।”

৭তােত িকিরয়ৎ‐িযয়ারীেমর লােকরা এেস সদা ভুর িস ক তুেল

িনেয় িগেয় পাহােড় অবি ত অবীনাদেবর বািড়েত রাখল এবং

সদা ভুর িস ক র া করার জ তার ছেল ইলীয়াসরেক পিব

করেলা। ২ সদা ভুর িস ক িকিরয়ৎ‐িযয়ারীেম রাখবার পর অেনক

িদন পার হেয় গল, িড় বছর গল, আর ই ােয়েলর সম বংশ

সদা ভুর কােছ িবলাপ করেত লাগল। ৩ তােত শমেূয়ল সম

ই ােয়েলর বংশেক বলেলন, “ তামরা যিদ সম অ েরর সে

সদা ভুর কােছ িফের আেসা, তেব তামােদর মধ থেক অ

জািতেদর দব‐ দবতা এবং অ ােরাৎ দবীর মিু েলা দূর কর ও

সদা ভুর িদেক িনেজেদর অ র ি র কর, ধু তাঁরই সবা কর; তাহেল
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িতিন পেল ীয়েদর হাত থেক তামােদরেক উ ার করেবন।” ৪ তখন

ই ােয়ল স ােনরা বাল দবতােদর ও অ ােরাৎ দবীর মিু েলা দূর

কের ধু সদা ভুর সবা করেত লাগল। ৫ পের শমেূয়ল বলেলন,

“ তামরা সম ই ােয়লেক িমসপােত জেড়া কর; আিম তামােদর

জ সদা ভুর কােছ াথনা করব।” ৬ তােত তারা সবাই িমসপােত

জেড়া হেয় জল তুেল সদা ভুর সামেন ঢেল িদল এবং সই িদন

উেপাস কের সখােন বলল, “আমরা সদা ভুর িব ে পাপ কেরিছ।”

আর শমেূয়ল িমসপােত ই ােয়ল স ানেদর িবচার করেত লাগেলন।

৭ পের পেল ীয়রা যখন নেত পল য, ই ােয়ল স ােনরা িমসপােত

জেড়া হেয়েছ, তখন পেল ীয়েদর শাসনকতারা ই ােয়েলর িব ে

উেঠ আসেলন; তা েন ই ােয়ল স ােনরা পেল ীয়েদর থেক ভয়

পল। ৮আর ই ােয়ল স ােনরা শমেূয়লেক বলল, “আমােদর ঈ র

সদা ভু পেল ীয়েদর হাত থেক যন আমােদর উ ার কেরন, এই

জ আপিন তাঁর কােছ আমােদর জ কাঁ ন।” ৯ তখন শমেূয়ল

এমন একটা ভড়ার বা া িনেলন যটা ধ ছােড় িন আর সদা ভুর

উে েশ গাটা বা াটা হামবিল উৎসগ করেলন এবং শমেূয়ল

ই ােয়েলর জ সদা ভুর কােছ কাঁদেলন; আর সদা ভু তাঁেক উ র

িদেলন। ১০ য িদেনর শমেূয়ল ঐ হামবিল উৎসগ করিছেলন, তখন

পেল ীেয়রা ই ােয়লীয়েদর সে যু করবার জ এিগেয় আসল।

িক ু সই িদন সদা ভু পেল ীয়েদর উপের বাজ পড়বার মত ভীষণ

শে গজন কের তােদর ব া ল করেলন; তােত তারা ই ােয়েলর

সামেন আহত হল। ১১আর ই ােয়েলর লােকরা িমসপা থেক বর

হেয় পেল ীয়েদর পছেন পছেন তাড়া কের বৎ‐কেরর নীেচ পয

তােদরেক আঘাত করল। ১২তখন শমেূয়ল একটা পাথর িনেয় িমসপা

ও শেনর মাঝখােন াপন করেলন এবং “এই পয সদা ভু আমােদর

সাহায কেরেছন,” এই বেল তার নাম এব এষর (“সাহােয র পাথর”)

রাখেলন। ১৩ এই ভােব পেল ীয়রা নত হল এবং ই ােয়লীয়েদর

সীমানায় আর েবশ করল না। আর শমেূয়ল যতিদন বঁেচ িছেলন

ততিদন পয সদা ভুর হাত পেল ীয়েদর িব ে িছল। ১৪আর
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পেল ীেয়রা ই ােয়ল থেক য সব শহর েলা কেড় িনেয়িছল,

ইে াণ থেক গাত পয সই সব আবার ই ােয়েলর হােত িফের

এল এবং ই ােয়ল সই সম অ ল পেল ীয়েদর হাত থেক উ ার

করল। আর ইেমারীয়েদর ও ই ােয়েলর মেধ শাি ািপত হল। ১৫

শমেূয়ল যতিদন বঁেচ িছেলন ততিদন ই ােয়েলর িবচার করেলন।

১৬ িতিন েত ক বছর বেথেল, িগ গেল ও িমসপােত মণ কের

সই সব জায়গায় ই ােয়েলর িবচার করেতন। ১৭ পের িতিন রামায়

িফের আসেতন, কারণ সখােন তাঁর বািড় িছল এবং সখােন িতিন

ই ােয়েলর িবচার করেতন; আর িতিন সখােন সদা ভুর উে েশ

একটা য েবদী তরী কেরন।

৮পের শমেূয়ল যখন ব ৃ হেলন, তখন তাঁর ছেলেদরেক শাসনক া

কের ই ােয়েলর ওপর িনযু করেলন। ২ তাঁর বড় ছেলর নাম

যােয়ল, ি তীয় ছেলর নাম অিবয়; তারা বর‐ শবােত িবচার করত, ৩

িক ু তার ছেলরা তাঁর পেথ চলত না, তারা ধন লােভর আশায় িবপেথ

গল, ঘষু িনত ও উে া িবচার করত। ৪ তাই ই ােয়েলর াচীন

নতারা এক হেলন এবং রামায় শমেূয়েলর কােছ িগেয়, ৫ তারা

তাঁেক বলেলন, “ দখনু, আপিন ব ৃ হেয়েছন এবং আপনার ছেলরা

আপনার পেথ চলেছ না, এখন অ া জািতেদর মত আমােদর িবচার

করেত আপিন আমােদর উপের একজন রাজা িনযু ক ন।” ৬

“আমােদর শাসন করবার জ আমােদর একজন রাজা িদন,” তােদর

এই কথা শমেূয়েলর কােছ ভাল মেন হল না; তােত শমেূয়ল সদা ভুর

কােছ াথনা করেলন। ৭ তখন সদা ভু শমেূয়লেক বলেলন, “এই

লােকরা তামােক যা যা বলেছ, সই সম িবষেয় তুিম তােদর কথা

শান, কারণ তারা তামােক অ া করল, এমন নয়, আমােকই

অ া করল, যন আিম তােদর উপর রাজ না কির। ৮ য িদন

িমশর থেক তােদর বর কের িনেয় এেসিছলাম, সই িদন থেক আজ

পয তারা যমন ব বহার কের চেলেছ, অ দবতােদর সবা করার

জ আমােক ত াগ কেরেছ, তমন ব বহার তামার িতও করেছ। ৯

এখন তােদর কথা মেন নাও; িক ু তােদর িব ে দঢ়ৃভােব সা ী
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দাও এবং তােদর উপর য রাজ করেব, সই রাজার িনয়ম তােদরেক

জানাও।” ১০ পের য লােকরা শমেূয়েলর কােছ রাজা চেয়িছল,

তােদরেক িতিন সদা ভুর সই সম কথা জানােলন। ১১আরও

বলেলন, “ তামােদর উপের রাজ কারী রাজার এইরকম িনয়ম হেব;

িতিন তামােদর ছেলেদর িনেয় তাঁর রথ ও ঘাড়ার উপর িনযু

করেবন এবং তারা তাঁর রেথর আেগ আেগ দৗড়ােব। ১২আর িতিন

িনেজর জ তােদরেক হাজার সে র উপের ও প াশজন সে র

উপের সনাপিত কের িনযু করেবন এবং কাউেক কাউেক িতিন

তাঁর জিম চােষর ও ফসল কাটবার কােজ এবং যেু র অ শ ও

রেথর সাজ সর াম তরী করবার কােজ লাগােবন। ১৩আর িতিন

তামােদর মেয়েদর িনেয় গি তরী, রাধনুী ও িট তরীর কাজ

করােবন। ১৪ িতিন তামােদর সবেচেয় ভাল জিম, আং র ত ও

সম িজতব ৃ িনেয় তাঁর কমচারীেদর দেবন। ১৫ তামােদর শস ও

আং েরর দশ ভােগর এক ভাগ িনেয় িতিন তাঁর কমচারী ও অ া

দাসেদর দেবন। ১৬ িতিন তামােদর দাসদাসী এবং তামােদর সরা

যবুকেদর ও গাধা েলা িনেয় িনেজর কােজ লাগােবন। ১৭ তামােদর

ভড়ার পােলর দশ ভােগর এক ভাগ িতিন িনেয় নেবন আর তামরা

তাঁর দাস হেব। ১৮ সই িদন তামরা তামােদর মেনানীত রাজার

জ কাঁদেব, িক ু সই িদন সদা ভু তামােদর উ র দেবন না।”

১৯ তবওু লােকরা শমেূয়েলর এই সব কথা নেত রািজ হল না, তারা

বলল, “না, আমােদর উপের একজন রাজা চাই। ২০ তাহেল আমরা

অ সব জািতর সমান হব এবং আমােদর রাজা আমােদর িবচার

করেবন ও আমােদর আেগ আেগ থেক যু করেবন।” ২১ তখন

শমেূয়ল লাকেদর সব কথা েন সদা ভুর কােছ তা বলেলন। ২২

তােত সদা ভু শমেূয়লেক বলেলন, “তুিম তােদর কথা শান এবং

তােদর জ এক জনেক রাজা কর।” তখন শমেূয়ল ই ােয়লীয়েদর

বলেলন, “ তামরা েত েক িনেজর িনেজর নগের যাও।”

৯ িব ামীন গা ীর একজন লাক িছেলন, তাঁর নাম কীশ। িতিন

অবীেয়েলর ছেল, ইিন সেরােরর ছেল, ইিন বেখারেতর ছেল, ইিন
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অফীেহর ছেল। কীশ একজন িব ামীনীয় বলবান বীর িছেলন৷ ২

আর শৗল নােম তাঁর একিট ছেল িছল; িতিন যবুক ও দখেত র

িছেলন; ই ােয়লীয়েদর মেধ তাঁর থেক বিশ র আর কান পু ষ

িছল না, িতিন অ সম লাকেদর থেক ল া িছেলন, সবাই তাঁর

কাঁধ পয িছল। ৩একিদন শৗেলর বাবা িকেসর য সব গাধী িছল

স েলা হািরেয় গল, তােত কীশ তাঁর ছেল শৗলেক বলেলন, “তুিম

একজন চাকরেক সে নাও, ওঠ ও গাধী েলা খুঁজেত যাও।” ৪ তােত

িতিন ই িয়েমর পাহাড়ী এলাকা িদেয় মণ কের শািলশা এলাকার

মধ িদেয় িগেয়, শালীম েদশ িদেয় গেলন, সখােনও নই। পের

িতিন িব ামীনীয়েদর এলাকায় গেলন, িক ু তাঁরা সখােনও পেলন

না। ৫ পের সূফ এলাকায় উপি ত হেল শৗল তাঁর স ী চাকরিটেক

বলেলন, “চল, আমরা িফের যাই; িক জািন আমার বাবা হয়েতা

গাধী েলার িচ া বাদ িদেয় আমােদর জ ি া করেবন।” ৬

স তাঁেক বলল, “ দখনু, এই শহের ঈ েরর একজন লাক আেছন;

িতিন খবুই স ানীয়; িতিন যা িকছু বেলন, সম িকছুই সফল হয়;

চলনু, আমরা এখন সখােন যাই; হয়েতা িতিন আমােদর সিঠক

রা া বেল িদেত পারেবন।” ৭তখন শৗল তাঁর চাকরেক বলেলন,

“িক ু দখ, যিদ আমরা যাই তেব সই ব ি র কােছ িক িনেয় যাব?

আমােদর থিলর মেধ য খাবার িছল তা তা শষ হেয় গেছ; ঈ েরর

লােকর কােছ িনেয় যাওয়ার জ আমােদর কােছ কান উপহার নই;

আমােদর কােছ িক আেছ?” ৮তখন উ ের সই চাকরিট শৗলেক

বলল, “ দখনু, আমার হােত শকেলর চার ভােগর একভাগ পা

আেছ; আিম ঈ েরর লাকেক তাই দব, আর িতিন আমােদর পথ

বেল দেবন।” ৯আেগকার িদেনর ই ােয়েলর মেধ কােনা লাক

যিদ ঈ েরর কাছ থেক কােনা িবষয় জানেত চাইত তেব স যাবার

আেগ বলত, “চল, আমরা দশেকর কােছ যাই,” এখন যাঁেক ভাববাদী

বলা হয় আেগকার িদেনর তাঁেক দশক বলা হত। ১০ তখন শৗল তাঁর

চাকরেক বলেলন, “ বশ বেলছ; চল, আমরা যাই।” আর ঈ েরর লাক

যখােন িছেলন সই শহের তাঁরা গেলন। ১১ যখন তাঁরা নগেরর
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সই পথ ধের উেঠ যাি েলন তখন কেয়কজন যবুতী জল নবার

জ বিরেয় এেসিছল, তাঁরা তােদর দেখ িজ াসা করেলন, “দশক

িক এখােন আেছন?” ১২ উ ের তারা বলল, “ াঁ, আেছন; আর

একটু সামেন এিগেয় যান; আপনারা তাড়াতািড় যান। িতিন আজই

শহের এেসেছন, কারণ ঐ উঁচু ােন আজ লােকেদর একিট য

হেব। ১৩আপনারা শহের ঢুকেলই তাঁর সে আপনােদর দখা হেব,

আপনারা দখেবন িতিন পাহােড়র উপের খেত যাে ন, কারণ িতিন

না যাওয়া পয লােকরা খাওয়া দাওয়া করেব না, কারণ িতিন যে র

িজিনসপ আশীবাদ কেরন; তারপর িনমি েতরা খাওয়া দাওয়া কের,

তাই আপনারা এখনই উেঠ যান, এখনই তাঁর দখা পােবন।” ১৪তাঁরা

শহেরর মেধ উপি ত হেয় দখেলন, শমেূয়ল উঁচু ােন যাবার জ

বর হেয়েছন ও তাঁেদর সামেন উপি ত হেলন। ১৫আর শৗেলর

আসবার আেগর িদন সদা ভু শমেূয়েলর কােছ এই কথা কাশ

কেরিছেলন, ১৬ “আগামী কাল এই িদেনর আিম িব ামীেনর এলাকা

থেক একজন লাকেক তামার কােছ পাঠাব; তুিম আমার জা

ই ােয়েলর রাজা হবার জ তুিম তােক অিভেষক করেব; আর স

পেল ীয়েদর হাত থেক আমার লাকেদর উ ার করেব; কারণ আমার

লাকেদর কা া আমার কােন এেস পৗঁেছেছ তাই আিম তােদর িত

মেনােযাগ িদেয়িছ।” ১৭ পের শমেূয়ল শৗলেক দখেল সদা ভু ক

বলেলন, “ দখ, এই সই লাক, যার কথা আিম তামােক বেলিছলাম,

এই আমার লাকেদর উপের কতৃ করেব।” ১৮ তখন শৗল ফটেকর

মেধ শমেূয়েলর কােছ িগেয় িজ াসা করেলন, “দশেকর বািড়টা

কাথায় দয়া কের আমােক বেল িদন।” ১৯ তখন শমেূয়ল এর উ ের

শৗলেক বলেলন, “আিমই দশক, আমার আেগ আেগ উঁচু ােন যাও,

কারণ আজ তামরা আমার সে খােব; কাল সকােল আিম তামােক

িবদায় দব এবং তামার মেনর সম কথা তামােক জানাব। ২০

আজ িতন িদন হল, তামার য গাধী েলা হািরেয় গেছ, তােদর জ

িচ া কােরা না; স েলা পাওয়া গেছ। আর ই ােয়ল দেশর মেধ

সম ভাল ভাল িজিনস কার জ ? স সম িক তামার আর তামার
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বাবার বংেশর লাকেদর নয়?” ২১এর উ ের শৗল বলেলন, “আিম

িক ই ােয়লীয়েদর সম গা ীর মেধ সবেচেয় ছাট িব ামীনীয়

না? আবার িব ামীন বংেশর মেধ আমার বংশ িক সব থেক ছাট

নয়? তেব আপিন কন আমােক এই সব কথা বলেছন?” ২২ পের

শমেূয়ল শৗল ও তাঁর চাকরেক খাবার ঘের িনেয় গেলন এবং ায়

ি শজন িনমি ত লাকেদর মেধ তাঁেদর সবেচেয় স ািনত জায়গায়

বসােলন। ২৩ পের শমেূয়ল য লাকিট রা া কেরেছ তােক বলেলন,

“ য মাংস আলাদা কের রাখবার জ তামােক িদেয়িছলাম সটা িনেয়

এস।” ২৪ তােত স িগেয় ঊ আর তার উপের যা িকছু িছল, তা এেন

শৗেলর সামেন রাখল। আর শমেূয়ল শৗলেক বলেলন, “ দখ এটা

রাখা হেয়িছল; তুিম এটা তামার সামেন রাখ, খাও; কারণ িনিদ

িদেনর র অেপ ােত এটা তামার জ আলাদা কের রাখা হেয়িছল,

আিমই বেলিছলাম য, আিম লাকেদর িনম ণ কেরিছ।” তােত সই

িদন শৗল শমেূয়েলর সে খাওয়া দাওয়া করেলন। ২৫ এর পর তাঁরা

সই উঁচু ান থেক শহেরর িদেক নেম গেলন, তারপর শমেূয়ল

তাঁর বািড়র ছােদ শৗেলর সে কথাবাতা বলেলন। ২৬ পের তাঁরা খবু

ভাের ঘমু থেক উঠেলন, আেলা হেল পর শমেূয়ল বািড়র ছােদর

উপর শৗলেক ডেক বলেলন, “ওঠ, আিম তামােক এখন িবদায়

দব।” তখন শৗল উঠেলন, আর িতিন ও শমেূয়ল ইজেন বাইের

গেলন। ২৭ পের তাঁরা নেম শহেরর সীমানা িদেয় যাি েলন, এমন

িদন শমেূয়ল শৗলেক বলেলন, “ তামার চাকরেক এিগেয় যেত বল,

িক ু তুিম িকছু েণর জ এখােন দাঁড়াও, আিম তামােক ঈ র বাক

শানাব।” তােত তাঁর চাকর এিগেয় গল।

১০তারপর শমেূয়ল একটা তেলর িশিশ িনেয় শৗেলর মাথার

উপর ঢেল িদেলন এবং তাঁেক চুমু িদেয় বলেলন, “সদা ভু িক

তামােক তাঁর সম িকছুর (উ রািধকােরর) উপর রাজা িহসােব

অিভেষক কেরন িন? ২ তুিম আমার কাছ থেক চেল যাবার পর

আজ িব ামীন এলাকার সীমানায় স সেহ রােহেলর কবেরর কােছ

ইজন লােকর দখা পােব; তারা তামােক বলেব, ‘তুিম য সব
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গাধী েলার খাঁেজ বিরেয়িছেল স েলা পাওয়া গেছ, িক ু এখন,

তামার বাবা গাধী েলার িচ া ছেড় তামার জ িচ া করেছন,

বলেছন, আমার ছেলর জ িক করব’?” ৩ তারপর তুিম সখান

থেক এিগেয় িগেয় তােবার এলাকার এেলান গােছর কােছ গেল

দখেত পােব, িতনজন লাক যারা বেথেল ঈ েরর কােছ যাে ,

তুিম দখেব, তােদর একজন িতনিট ছাগেলর বা া, আর একজন

িতনিট িট ও আর একজন এক পা আঙুর‐রস বেয় িনেয় যাে । ৪

তারা তামােক েভ া জানােব ও ইিট িট দেব এবং তুিম তা

তােদর হাত থেক নেব। ৫তারপর পেল ীয়েদর স রা যখােন

আেছ, ঈ েরর সই পাহােড় উপি ত হেব, সই শহের পৗঁছােল পর,

এমন এক দল ভাববাদীর সে তামার দখা হেব যারা বীণা, খ িন,

বাঁশী ও তবলা িনেয় উঁচু ান থেক নেম আসেছ, আর ভাববাণী

চার করেছ। ৬ তখন সদা ভুর আ া স ণূভােব তামার উপের

আসেবন, তােত তুিমও তােদর সে ভাববাণী চার করেব এবং অ

ধরেনর মা ষ হেয় যােব। ৭এই সব িচ তামার িত ঘটেল পর

তামার তখন যা করা উিচত তুিম তাই কােরা; কারণ ঈ র তামার

সে থাকেবন। ৮ “আর তুিম আমার আেগ নেম িগ গেল যােব, আর

দখ হামবিল ও ম লাথক বিল উৎসগ করবার জ আিম তামার

কােছ যাব; আিম যত ণ না তামার কােছ িগেয় তামার কতব

তামােক না জানাই সই পয তুিম সাত িদন অেপ া করেব।” ৯

পের িতিন শমেূয়েলর কাছ থেক চেল যাবার উে েশ ঘেুর দাঁড়ােতই

ঈ র তাঁর মন বদেল িদেলন এবং সই িদন ই সই সম িচ সফল

হল। ১০তাঁরা সখােন, সই পাহােড় উপি ত হেল, দখ, এক দল

ভাববাদী তাঁর সামেন পড়ল এবং ঈ েরর আ া শৗেলর উপর সবেল

এেলন ও তাঁেদর মাঝখােন িতিন ভাববাণী চার করেত লাগেলন। ১১

আর যারা তাঁেক আেগ থেকই িচনত, তারা সবাই যখন দখল য,

িতিনও ভাববাদীেদর সে ভাববাণী চার করেছন, তখন লােকরা

এেক অ েক বলেত লাগল, “িকেসর ছেলর িক হল? শৗলও িক

ভাববাদীেদর মেধ একজন?” ১২ তােত সখানকার একজন লাক
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বলল, “িক ু ওেদর বাবা ক?” এই ভােব, “ শৗলও িক ভাববাদীেদর

মেধ একজন?” এই কথািট বাদ হেয় উঠল৷ ১৩ পের িতিন ভাববাণী

বলা শষ কের উঁচু ােন উেঠ গেলন। ১৪ পের শৗেলর কাকা শৗল

ও তাঁর চাকরেক িজ াসা করেলন, “ তামরা কাথায় িগেয়িছেল?”

িতিন বলেলন, “গাধী েলা খুঁজেত িগেয়িছলাম, িক ু স েলা কাথাও

না পেয় আমরা শমেূয়েলর কােছ িগেয়িছলাম।” ১৫ শৗেলর কাকা

বলেলন, “আমােক বল, শমেূয়ল তামােদর িক বেলেছন?” ১৬ তখন

শৗল তাঁর কাকােক বলেলন, “িতিন আমােদর ই বেল িদেলন য,

গাধী েলা পাওয়া গেছ।” িক ু তাঁর রাজ করার স ে শমেূয়ল

তাঁেক য কথা বেলিছেলন তা িতিন তাঁেক বলেলন না। ১৭ পের

শমেূয়ল িমসপােত সদা ভুর সামেন লাকেদর ডেক জেড়া করেলন।

১৮আর ই ােয়ল‐স ানেদর বলেলন, “সদা ভু ই ােয়েলর ঈ র

এমন বেলন, ‘আিম ই ােয়েলেক িমশর থেক িনেয় এেসিছ এবং

িমশরীয়েদর হাত থেক ও য রাজ েলা তামােদর উপর অত াচার

করত তােদর হাত থেক তামােদর উ ার কেরিছ’।” ১৯ “িক ু তামরা

আজ তামােদর ঈ রেক, িযিন সম িবপদ ও দশা থেক তামােদর

উ ার কের চেলেছন, তাঁেকই তামরা অ া করেল এবং তাঁেক

বলেল য, ‘আমােদর উপের একজন রাজা িনযু ক ন,’ তাই তামরা

এখন িনেজেদর বংশ অ সাের ও হাজার‐হাজার লাক অ সাের

সদা ভুর সামেন উপি ত হও।” ২০ পের শমেূয়ল ই ােয়েলর সম

গা ীেক কােছ িনেয় আসেল িব ামীন বংশেক িনিদ করা হল। ২১

আর এক এক বংশ অ সাের িব ামীন বংশেক কােছ িনেয় এেল,

ম ীেয়র বংশেক বেছ নওয়া হল এবং তােদর মধ কীেশর ছেল

শৗলেক বেছ নওয়া হল। িক ু তাঁর খাঁজ করা হেল তাঁেক পাওয়া

গল না। ২২ সইজ তারা আবার সদা ভুেক িজ াসা করল, “আর

কউ িক এখােন আেছ?” সদা ভু বলেলন, “ দখ, স মালপে র মেধ

লিুকেয় আেছ।” ২৩ তখন তারা দৗেড় িগেয় সখান থেক শৗলেক

িনেয় আসল। আর িতিন এেস লাকেদর মেধ দাঁড়ােল পর দখা গল

িতিন সবার থেক ল া ও সবাই তাঁর কাঁধ পয । ২৪ পের শমেূয়ল
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সবাইেক বলেলন, “ তামরা িক এেক দখেত পা ? ইিনই সদা ভুর

মেনানীত; সম লােকর মেধ তাঁর মত আর কউ নই।” তখন

সম লােকরা জয় িন িদেয় বলল, “রাজা িচরজীবী হান।” ২৫

পের শমেূয়ল লাকেদরেক রাজ শাসেনর িনয়ম‐কা ন েলা বলেলন

এবং স েলা একটা বইেয় িলেখ সদা ভুর সামেন রাখেলন। তারপর

শমেূয়ল সম লাকেক যার যার বািড়েত পািঠেয় িদেলন। ২৬আর

শৗলও িগিবয়ােত তাঁর িনেজর বািড়েত িফের গেলন এবং ঈ র

যােদর দয় শ করেলন এমন একদল স তাঁর সে গল। ২৭

িক ু কত েলা বােজ লাক বলল, “এই লাকটা িক কের আমােদর

র া করেব?” তারা তাঁেক তু করল এবং কান উপহার িদল না;

তবওু িতিন বিধেরর (চুপ কের) মত থাকেলন।

১১পের অে ানীয় নাহশ এেস যােবশ‐িগিলয়েদর সামেন িশিবর

াপন করেলন; আর যােবেশর সব লাক নাহশেক বলল, “আপিন

আমােদর সে িনয়ম তরী ক ন; আমরা আপনার দাস হব৷” ২

অে ানীয় নাহশ তােদরেক এই উ র িদেলন, “আিম এই শেত

তামােদর সে িনয়ম তরী করব য, তামােদর সবার ডান চাখ

তুেল ফলেত হেব এবং তার মাধ েম আিম সম ই ােয়েলর বদনাম

করব৷” ৩ তখন যােবেশর াচীেনরা বলেলন, “আপিন সাত িদন

আমােদর িত ধয ধ ন; আমরা ই ােয়েলর সব জায়গায় দূত

পাঠাই; তােত কউ যিদ আমােদরেক উ ার না কের, তেব আমরা

বিরেয় আপনার কােছ যাব৷” ৪ পের দূেতরা শৗেলর [বািড়] িগিবয়ায়

এেস লােকেদর কােনর কােছ এই কথা বলল, “তােত সব লাক খবু

জাের কাঁদেত লাগেলা৷” ৫ পের দখ, শৗল ত থেক বলেদর

িপছন িপছন যাি েলন৷ শৗল িজ াসা করেলন, “ লােকেদর িক

হেয়েছ? ওরা কাঁদেছ কন?” লােকরা যােবেশর লােকেদর কথা

তাঁেক বলল৷ ৬ ঐ কথা শানার পর ঈ েরর আ া শৗেলর ওপর

সবেল আসেলন এবং িতিন চ ড রেগ গেলন৷ ৭আর িতিন িট

বলদ িনেয় খ ড খ ড কের ঐ দূেতেদর িদেয় ই ােয়ল দেশর সব

জায়গায় পািঠেয় িদেয় বলেলন, “ য কউ শৗেলর ও শমেূয়েলর
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সে বাইের না আসেব তার বলেদর সে এই রকম করা হেব,”

তােত সদা ভুর িত লাকেদর ভয় উপি ত হওয়ােত তারা এক

মা েষর মত বার হল৷ ৮ পের িতিন বষেক তােদর গণনা করেলন;

তােত ই ােয়ল স ানেদর িতন ল ও িযহূদার ি শ হাজার লাক

হল৷ ৯ পের তারা সই আগত দূেতেদর বলল, “ তামরা যােবশ‐

িগিলয়েদর লাকেদর ক বলেব, কাল কড়া রােদর িদন তামরা

উ ার পােব৷” তখন দূেতরা এেস যােবেশর লােকেদর ঐ খবর িদল

ও তারা আন পল৷ ১০ পের যােবেশর লােকরা [নাহশেক] বলল,

“কাল আমরা আপনােদর কােছ যাব; আপনােদর চােখ যা ভােলা

মেন হয়, আমােদর িত তাই করেবন৷” ১১ পেরর িদন শৗল িনেজর

লাকেদরেক িতন দল কের খবু ভাের [শ েদর] িশিবেরর মেধ

এেস কড়া রাদ পয অে ানীয়েদরেক হত া করেলন; আর তােদর

অবিশ লােকরা এমন িছ ‐িভ হল য, তােদর জন এক জায়গায়

থাকল৷ ১২ পের লােকরা শমেূয়লেক বলল, “ ক বেলেছ, শৗল িক

আমােদর ওপর রাজা হেব? সই লােকেদর আন, আমরা তােদরেক

হত া কির৷” ১৩ িক ু শৗল বলেলন, “আজ কােরা াণদ ড হেব না,

কারণ আজ সদা ভু ই ােয়েলর মেধ উ ার কাজ করেলন৷” ১৪ পের

শমেূয়ল লাকেদরেক বলেলন, “চল, আমরা িগলগেল িগেয় সখােন

পনুরায় রাজ তরী কির৷” ১৫ তােত সম লাক িগলগেল িগেয়

সই িগলগেল সদা ভুর সামেন শৗলেক রাজা করল এবং স ােন

সদা ভুর সামেন ম লাথক বিল উৎসগ করল, আর সই জায়গায়

শৗল ও ই ােয়েলর সম লাক খবু আন করল৷

১২পের শমেূয়ল সম ই ােয়লেক বলেলন, “ দখ, তামরা আমােক

যা যা বলেল, আিম তামােদর সই সব কথা েন তামােদর উপের

এক জনেক রাজা করলাম৷ ২এখন দখ, রাজা তামােদর সামেন

যাতায়াত করেছন; িক ু আমার বয়স হেয়েছ ও চুল সাদা হেয়েছ; আর

দখ, আমার ছেলরা তামােদর সে আেছ এবং আিম ছেলেবলা

থেক আজ পয তামােদর সামেন যাতায়াত কের আসিছ৷ ৩আিম

এই জায়গায় আিছ; তামরা সদা ভুর সামেন এবং তাঁর অিভিষ
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ব ি র সামেন আমার িব ে সা িদেয় বল দিখ, আিম কার গ

িনেয়িছ? কার গাধা িনেয়িছ? কােক তাড়না কেরিছ? কার উপেরই বা

অত াচার কেরিছ? িকংবা িনেজর চাখ অ করার জ ঘষু িনেয়িছ?

আিম তামােদর তা িফিরেয় দব৷” ৪ তারা বলল, “আপিন আমােদর

িত তাড়না কেরনিন, আমােদর উপের অত াচার কেরনিন, কার

হাত থেক িকছু নন িন৷” ৫ িতিন তােদরেক বলেলন, “ তামরা

আমার হােত কােনা িজিনস পাওিন, এ িবষেয় আজ তামােদর

িবপে সদা ভু সা ী এবং তাঁর অিভিষ ব ি সা ী৷” তারা

উ র িদল, “িতিন সা ী৷” ৬ পের শমেূয়ল লাকেদরেক বলেলন,

“সদা ভুই মািশ ও হােরাণেক উৎপ কেরিছেলন এবং তামােদর

পবূপু ষেদরেক (িপতা) িমশর দশ থেক বর কের এেনেছন৷ ৭

তামরা এখন দাড়াও; তামােদর িত ও তামােদর পবূপু ষেদর

িত সদা ভু য সব ভােলা কাজ কেরেছন, সই িবষেয় আিম

সদা ভুর সামেন তামােদর সে আেলাচনা করব৷ ৮ যােকাব িমশের

যাওয়ার পর যখন তামােদর পবূপু েষরা সদা ভুর কােছ কঁেদিছল,

তখন সদা ভু মািশ ও হােরাণেক পাঠান; আর তাঁরা িমশর থেক

তামােদর পবূপু ষেদরেক বর কের আনেলন এবং এই জায়গায়

তােদরেক বাস করােলন৷ ৯ িক ু লােকরা িনেজেদর ঈ র সদা ভুেক

ভুেল গল, আর িতিন হাৎেসােরর (বাল দেবর ী) সনাপিত সীষরার

হােত, পেল ীয়েদর হােত ও মায়াবরােজর হােত তােদরেক িব য়

করেলন এবং এরা তােদর সে যু করল৷” ১০ তখন তারা সদা ভুর

কােছ কঁেদ বলল, “আমরা পাপ কেরিছ, আমরা সদা ভুেক ত াগ

কের বালেদবতােদর ও অ ােরাৎ দবীেদর সবা কেরিছ; িক ু

এখন তুিম শ েদর হাত থেক আমােদর উ ার কর, আমরা তামার

সবা করব৷ ১১ পের সদা ভু িয াল (িগিদয়ন), বদান, িয হ

ও শমেূয়লেক পািঠেয় তামােদর চারিদেকর শ েদর হাত থেক

তামােদর উ ার করেলন; তাহােত তামরা িনভেয় বাস করেল৷ ১২

পের যখন তামরা দখেল অে ান‐স ানেদর রাজা নাহশ তামােদর

িব ে বিরেয় আসেছ, তখন, তামােদর ঈ র সদা ভু তামােদর
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রাজা থাকেতও তামরা আমােক বলেল, না, আমােদর উপের একজন

রাজা রাজ ক ন৷ ১৩অতএব এই দখ, সই রাজা, যাঁেক তামরা

মেনানীত কেরছ ও চেয়ছ; দখ, সদা ভু তামােদর উপের একজন

রাজা িনযু কেরেছন৷ ১৪ তামরা সদা ভুেক ভয় কর, তাঁর সবা

কর ও তাঁর কথায় কান দাও এবং সদা ভুর আেদেশর িব ে যও

না, আর তামরা ও তামােদর উপের ভার া রাজা, উভেয়ই যিদ

িনেজর ঈ র সদা ভুর অ সারী হও তেব ভােলা৷ ১৫ িক ু তামরা

যিদ সদা ভুর আওয়ােজ কান না দাও, তেব সদা ভুর হাত যমন

তামােদর পবূপু ষেদর িব িছল, তমিন তামােদরও িব

হেব৷ ১৬ অতএব তামরা দাড়াও; সদা ভু তামােদর সামেন য

মহৎ কাজ করেবন, তা দখ৷ ১৭আজ িক গম কাটার িদন নয়?

আিম সদা ভুেক ডাকব, যন িতিন মঘ গজন ও বিৃ দন; তােত

তামরা জানেব ও বঝুেব য, তামরা িনেজেদর জ রাজা চেয়

সদা ভুর সামেন খবু খারাপ কেরছ৷” ১৮তখন শমেূয়ল সদা ভুেক

ডাকেল সদা ভু ঐ িদেনর মঘ গজন ও বিৃ িদেলন; তােত সব লাক

সদা ভুর থেক ও শমেূয়েলর থেক খবু ভীত হল৷ ১৯আর সব লাক

শমেূয়লেক বলল, “আমরা যন না মির, এই জ আপিন িনেজর

দাসেদর জ আপনার ঈ র সদা ভুর কােছ াথনা ক ন; কারণ

আমরা আমােদর সব পােপর উপের এই খারাপ কাজ কেরিছ য,

আমােদর জ রাজা চেয়িছ৷” ২০পের শমেূয়ল লাকেদরেক বলেলন,

“ভয় কেরা না; তামরা এই ম কাজ কেরছ িঠকই, িক ু কােনা

মেত সদা ভুর কাছ থেক সের যও না, সম দয় িদেয় সদা ভুর

সবা কর৷ ২১ সের যও না, গেল সই সব অব র অ গামী হেব,

যারা অব বেল উপকার ও উ ার করেত পাের না৷ ২২কারণ সদা ভু

িনেজর মহানােমর েন িনেজর জােদরেক ত াগ করেবন না; কারণ

তামােদরেক িনেজর জা করেত সদা ভুর ই া হেয়েছ৷ ২৩আর

আিমই য তামােদর জ াথনা করেত িবরত হেয় সদা ভুর িব ে

পাপ করব, তা দূের থাক; আিম তামােদরেক ভােলা ও সরল পেথর

িশ া দব; ২৪ তামরা ধমুা সদা ভুেক ভয় কর ও সম দয়
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িদেয় সেত তাঁর সবা কর; কারণ দখ, িতিন তামােদর জ কমন

মহান কাজ করেলন৷ ২৫ িক ু তামরা যিদ খারাপ ব বহার কর, তেব

তামরা ও তামােদর রাজা উভেয়ই িবন হেব৷”

১৩ শৗল ি শ বছর বয়েস রাজা হন৷ ই বছর ই ােয়েলর উপের

রাজ করার পর ২ শৗল িনেজেদর জ ই ােয়েলর মেধ িতন হাজার

জন লাক িনবাচন করেলন; তার মেধ হাজার িমকমেস ও বেথল

পবেত শৗেলর সে থাকল এবং এক হাজার িব ামীন েদেশর

িগিবয়ােত যানাথেনর সে থাকল; আর অ সব লাকেক িতিন

িনেজেদর তাঁবেুত পািঠেয় িদেলন৷ ৩ পের যানাথন গবােত থাকা

পেল ীয়েদর পাহারাদার স দলেক আঘাত করেলন ও পেল ীেয়রা

তা নল; তখন শৗল দেশর সব জায়গায় তূরী বািজেয় বলেলন,

“ই ীেয়রা ক৷” ৪ তখন সম ই ােয়ল এই কথা নল য, শৗল

পেল ীয়েদর সই পাহারাদার স দলেক আঘাত কেরেছন, আর

ই ােয়েলর জ পেল ীয়েদর তী ঘণৃা জে েছ৷ পের লােকরা

শৗেলর সে িগলগেল যাগ িদল৷ ৫ পের পেল ীেয়রা ই ােয়েলর

সে যু করেত এল; ি শ হাজার রথ, ছয় হাজার ঘাড়াচালক ও

সমু তীেরর বািলর মেতা অ ি লাক আসল; তারা এেস বৎ‐

আবেনর পবূিদেক িমকমেস িশিবর তরী করল৷ ৬ তখন ই ােয়েলর

লােকরা িনেজেদরেক িবপেদর মেধ দখল, কারণ লােকরা পীিড়ত

হি ল; তখন লােকরা হােত, ঝােপ, শেল, উঁচু জায়গায় ও গেত

লকুাল৷ ৭আর কেয়কজন ই ীয় য ন পার হেয় গাদ ও িগিলয়দ দেশ

গল৷ িক ু তখনও শৗল িগলগেল িছেলন এবং তাঁর িপছেন আসা

লােকরা সবাই কাঁপেত লাগল৷ ৮পের শৗল শমেূয়েলর িঠক করা িদন

অ সাের সাত িদন অেপ া করেলন; িক ু শমেূয়ল িগলগেল এেলন না

এবং লােকরা তাঁর কাছ থেক ছিড়েয় পড়েত লাগল৷ ৯তােত শৗল

বলেলন, “এই জায়গায় আমার কােছ হামবিল ও ম লাথক বিলআন৷”

পের িতিন হামবিল উৎসগ করেলন৷ ১০ হামবিল উৎসগ শষ করার

সে সে ই শমেূয়ল উপি ত হেলন; তােত শৗল তাঁেক অিভবাদন

করার জ তাঁর সে দখা করেত গেলন৷ ১১ পের শমেূয়ল বলেলন,
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“তুিম িক করেল?” শৗল বলেলন, “আিম দখলাম, লােকরা আমার

কাছ থেক ছিড়েয় পড়েছ এবং িনধািরত িদেনর র মেধ আপিনও

আেসন িন, আর পেল ীেয়রা িমকমেস জেড়া হেয়েছ; ১২ তাই আিম

মেন মেন বললাম, ‘পেল ীেয়রা এখনই আমার িব ে িগলগেল নেম

আসেব,’ আর আিম সদা ভুর দয়া চাই িন; তাই ই া না থাকেলও

আিম হামবিল উৎসগ করলাম৷” ১৩ শমেূয়ল শৗলেক বলেলন, “তুিম

বাকার মত কাজ কেরছ; তামার ঈ র সদা ভু তামােক য আেদশ

িদেয়েছন, তা মেন চলিন; মানেল সদা ভু এখন ই ােয়েলর উপের

তামার রাজ িচরকাল ায়ী করেতন৷ ১৪ িক ু এখন তামার রাজ

ি র থাকেব না; সদা ভু িনেজর মেনর মত এক জনেক বেছ িনেয়

তােকই িনেজর জােদর শাসনক ার পেদ িনযু কেরেছন; কারণ

সদা ভু তামােক যা আেদশ কেরিছেলন, তুিম তা পালন করিন৷” ১৫

পের শমেূয়ল উেঠ িগলগল থেক িব ামীেনর িগিবয়ােত চেল গেলন;

তখন শৗল িনেজর কােছর বতমান লাকেদরেক গণনা করেলন, তারা

অ মান ছেশা জন৷ ১৬ শৗল তাঁর ছেল যানাথন ও তােদর কােছর

বতমান লােকরা িব ামীেনর গবােত থাকেলন এবং পেল ীেয়রা

িমকমেস িশিবর তরী কের থাকেলা৷ ১৭ পের পেল ীয়েদর িশিবর

থেক িতনদল িবনাশকারী স বিরেয় এল, তার একদল অ ার

রা া িদেয় শয়ূাল েদেশ গল৷ ১৮আর একদল বৎ‐ হােরােণর

পেথর িদেক িফরল এবং আর একদল ম াে র িদেক িসেবািয়ম

উপত কার িদেক সীমানার পথ িদেয় গল৷ ১৯ ঐ িদেনর সম

ই ােয়ল দেশ কামার পাওয়া যত না; কারণ পেল ীেয়রা বলত,

“যিদ ই ীেয়রা িনেজেদর জ তেরায়াল িক বশা তরী কের৷” ২০ এই

জ িনেজেদর হলমখু বা ফাল বা ড়ুল বা কাদাল ধার দবার জ

ই ােয়েলর সব লাকেক পেল ীয়েদর কােছ নেম আসেত হত৷ ২১

তরাং সকেলর কাদাল, (িতন ভােগর ই ভাগ সকল) ফাল (4 াম

রৗপ মু া) িবদা, ড়ুেলর ধার এবং রাখােলর লািঠর কাঁটা ভাঁতা

িছল; ২২আর যেু র িদেনর শৗেলর ও যানাথেনর স ী লাকেদর

কারও হােত তেরায়াল বা বশা পাওয়া গল না, ধমুা শৗেলর ও
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তাঁর ছেল যানাথেনর হােত পাওয়া গল৷ ২৩ পের পেল ীয়েদর

পাহারাদার স দল বিরেয় এেস িমকমেসর িগিরপেথ এল

১৪একিদন এই ঘটনা ঘটল, শৗেলর ছেল যানাথন তাঁর অ

বহনকারী যবুকিটেক বলেলন, “চল, আমরা ওপােশ পেল ীয়েদর

স েদর ছাউিনেত যাই,” িক ু িতিন এই কথা তাঁর বাবােক জানােলন

না। ২ তখন শৗল িগিবয়ার সীমানায় িমে ােণর একটা ডািলম গােছর

তলায় িছেলন এবং তাঁর সে ায় ছয়েশা লাক িছল। ৩ আর

এিল, িযিন শীেলােত সদা ভুর যাজক িছেলন, তার স ান পীনহেসর

ছেল ঈখােবােদর ভাই অহীটূেবর ছেল য অিহয়, িতিন এেফাদ

পেরিছেলন। আর যানাথন য বর হেয় গেছন, সই কথা লােকরা

জানত না। ৪ যানাথন য িগিরপথ িদেয় পেল ীয়েদর স ‐ছাউিনর

কােছ যাওয়ার চ া করেলন, সই ঘােটর মাঝখােনর একপােশ

একিট খাড়া উঁচু পাহােড়র দওয়াল এবং অ পােশ আর একিট

খাড়া উঁচু পাহােড়র দওয়াল িছল; তার একিটর নাম বাৎেসস ও

অ িটর নাম সিন। ৫ তার মধ একিট পাহােড়র দওয়াল িছল

উ েরর িম মেসর িদেক আর অ িট িছল দি েণ গবার িদেক। ৬

আর যানাথন তাঁর অ বহনকারী যবুকিটেক বলেলন, “চল, আমরা

ওপােশ ঐ অি ক লাকেদর ছাউিনেত যাই; হয়েতা সদা ভু

আমােদর জ িকছু করেবন, কারণ অেনক লাক িদেয় হাক বা কম

লাক িদেয় হাক, উ ার করেত কান িকছুই সদা ভুেক বাধা িদেত

পাের না।” ৭ তখন তাঁর অ বহনকারী লাকিট বলল, “আপনার মন

যা বেল, তাই ক ন; সই িদেক যান, দখনু, আপনার ই ামতই

আিম আপনার সে সে আিছ।” ৮ যানাথন বলেলন, “ দখ, আমরা

ঐ লােকেদর িদেক এিগেয় যাব, ওেদর দখা দব। ৯ যিদ তারা

আমােদর এই কথা বেল, ‘থাক, আমরা তামােদর কােছ আসিছ,’

তাহেল আমরা আমােদর জায়গায় দাঁিড়েয় থাকব, ওেদর কােছ উেঠ

যাব না। ১০ িক ু যিদ এই কথা বেল, ‘আমােদর কােছ উেঠ এস,’

তাহেল আমরা উেঠ যাব, কারণ সদা ভু আমােদর হােত ওেদর

তুেল িদেয়েছন; ওটাই আমােদর িচ হেব।” ১১ পের তাঁরা ই জন
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পেল ীয় স েদর সামেন িগেয় দখা িদেল পেল ীেয়রা বলল, “ দখ,

ই ীেয়রা যারা গেত লিুকেয় িছল, তা থেক এখন বর হেয় আসেছ।”

১২ পের সই স ‐ছাউিনর লােকরা যানাথন ও তাঁর অ বহনকারী

লাকিটেক বলল, “আমােদর কােছ উেঠ এস, আমরা তামােদর িকছু

দখাব।” যানাথন তাঁর অ বহনকারীেক বলেলন, “আমার িপছেন

িপছেন উেঠ এস, কারণ সদা ভু ওেদরেক ই ােয়লীয়েদর হােত

িদেয়েছন।” ১৩ পের যানাথন হামা িড় িদেয় উেঠ গেলন এবং

তাঁর অ বহনকারী লাকিটও তাঁর িপছেন িপছেন উেঠ গল; তােত

সই লােকরা যানাথেনর সামেন মারা পড়েত লাগল এবং তাঁর অ

বহনকারী লাকিটও তাঁর িপছেন িপছেন তােদর মারেত লাগল। ১৪

যানাথন ও তাঁর অ বহনকারী লাকটী আ মেণর েতই এক

িবেঘ (অেধক একর) জিমর অেধক হাল দওয়া জিমর মেধ ায় িড়

জন লাক মারা পড়ল। ১৫ িশিবেরর মেধ , েত ও সম স েদর

মেধ ভীষণ ভয় উপি ত হল; পাহারাদার ও িবনাশকারীর দলও ভয়

পল, ভূিমক হল, আর এই ভােব ঈ েরর কাছ থেক মহাভয়

উপি ত হল। ১৬ তখন িব ামীেনর িগিবয়ােত শৗেলর য পাহারাদার

সে রা িছল তারা দখেত পল, দখ, লােকর ভীড় ভেঙ গল

তারা চারিদেক ছিড়েয় পড়েছ। ১৭ তখন শৗল তাঁর সে র লাকেদর

বলেলন, “একবার লাক েন দখ, ক আমােদর মধ থেক চেল

গেছ।” পের তারা লাক েন দখেত পল, আর দখ যানাথন ও

তাঁর অ বহনকারী লাকিট সখােন নই। ১৮ তখন শৗল অিহয়েক

বলেলন, “ঈ েরর িস কিট এই জায়গায় িনেয় এস,” কারণ সই

িদন ঈ েরর িস ক ই ােয়লীয়েদর কােছই িছল। ১৯ পের যখন

শৗল যাজেকর সে কথা বলিছেলন, তখন পেল ীয়েদর স েদর

মধ গালমাল বেড়ই চলল। তােত শৗল যাজকেক বলেলন, “হাত

সিরেয় নাও।” ২০ তারপর শৗল ও তাঁর সম স ীরা এক হেয় যু

করেত গেলন; আর দখ, েত ক জেনর তেরায়াল তার ব ু র িব ে

যাওয়ােত ভীষণ কালাহল শানা যাি ল। ২১আর য সব ই ীেয়রা

আেগ পেল ীয়েদর পে িছল, যারা চািরিদক থেক তােদর সে
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িশিবের িগেয়িছল তারাও শৗল ও যানাথেনর স ী ই ােয়লীয়েদর

সে যাগ িদল। ২২আর ই ােয়েলর য সব লাক ই িয়েমর পাহাড়ী

এলাকায় লিুকেয় িছল, তারাও পেল ীয়েদর পালােনার খবর পেয়

যেু যাগ িদল এবং তারা তােদর তাড়া করেত লাগল। ২৩ এই ভােব

সদা ভু সই িদন ই ােয়লীয়েদর উ ার করেলন এবং বৎ‐আবন পার

পয যু ছিড়েয় পড়ল। ২৪ সই িদন ই ােয়েলর লােকরা খবু কে র

মেধ িছল, কারণ শৗল লাকেদর এই িদিব কিরেয় িনেয়িছেলন য,

িতিন স ার আেগ, আিম য পয আমার শ েদর উপর িতেশাধ

না নওয়া পয , য কউ খাবার হণ করেব স শাপ হাক। এই

জ লােকেদর মধ কউই খাদ হণ করল না। ২৫ পের সবাই

(সকল সিনক) বেনর মেধ গল, সখােন মািটর উপর মধু িছল। ২৬

আর লােকরা যখন বেন উপি ত হল, দখ, মধু ঝের পড়েছ, িক ু

কউ তা মেুখ িদল না, কারণ তারা সই শপেথ ভয় পেয়িছল। ২৭

িক ু যানাথেনর বাবা লাকেদরেক য শপথ কিরেয়িছেলন, যানাথন

তা শােনন িন, তাই িতিন তাঁর হােতর লািঠর আগাটা বািড়েয় মৗচােক

ঢুকােলন এবং মধু হােত িনেয় মেুখ িদেলন; তােত তাঁর চাখ সেতজ

হল। ২৮ তখন লােকেদর মধ একজন বলল, “ তামার বাবা শপেথর

সে একিট দঢ়ৃ আেদশ িদেয়েছন, ‘ য ব ি আজ খাবার হণ করেব

স শাপ হাক,’ িক ু লােকরা বল হেয় পেড়েছ।” ২৯ যানাথন

বলেলন, “আমার বাবা তা লাকেদর ক িদে ন, অ েরাধ কির,

দখ, এই মধু একটুখািন মেুখ দওয়ােত আমার চাখ সেতজ হল।

৩০আজ যিদ লােকরা শ েদর কাছ থেক লেুট নওয়া খাবার থেক

যিদ আজ লােকরা খেত পারত তাহেল আেরা সেতজ হত। কারণ

এখনও পেল ীয়েদর মধ মহাসংহার হয়িন।” ৩১ সই িদন তারা

িম মস থেক অয়ােলান পয পেল ীয়েদর আঘাত করল; আর

লােকরা খবুই া হেয় পড়ল। ৩২ পের লােকরা লেুটর িজিনেসর

িদেক দৗিড়েয় ভড়া, গ ও বাছুর ধের মািটেত ফেল কেট র

ই খেত লাগল। ৩৩তখন কউ কউ শৗলেক বলল, “ দখনু,

লােকরা র মাংস খেয় সদা ভুর িব ে পাপ করেছ।” তােত
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িতিন বলেলন, “ তামরা অিব হেয়ছ; আজআমার কােছ একটা

বড় পাথর গিড়েয় িনেয় এস।” ৩৪ শৗল আেরা বলেলন, “ তামরা

লাকেদর মেধ চািরিদেক িগেয় তােদরেক বল, তামরা েত ক জন

িনেজেদর গ ও েত েক িনেজর িনেজর ভড়া আমার কােছ িনেয়

এস, আর এখােন মের খাও; র সেমত খেয় সদা ভুর িব ে

পাপ কেরা না।” সই রােত েত েক য যার গ িনেয় এেস সখােন

কাটল। ৩৫আর শৗল সদা ভুর উে েশ একটা য েবদী তরী

করেলন, তা সদা ভুর উে েশ তাঁর তরী থম বদী। ৩৬ পের

শৗল বলেলন, “চল, আমরা রােত পেল ীয়েদর তাড়া কির এবং

সকাল পয তােদর িজিনসপ লটু কির এবং তােদর একজনেকও

বাঁিচেয় রাখব না।” তারা বলল, “আপিন যা ভাল মেন কেরন তাই

ক ন।” পের যাজক বলেলন, “এস, আমরা এখােন ঈ েরর কােছ

উপি ত হই।” ৩৭ তােত শৗল ঈ রেক িজ াসা করেলন, “আিম িক

পেল ীয়েদর তাড়া করব? তুিম িক তােদর ই ােয়লীয়েদর হােত তুেল

দেব?” িক ু সই িদন িতিন তাঁেক উ র িদেলন না। ৩৮ সইজ

শৗল বলেলন, “ স দেলর সম নতারা, তামরা কােছ এস এবং

আজেকর এই পাপ িক কের হল, জােনা ও তার খাঁজ কের দখ।

৩৯ ই ােয়েলর উ ারকতা জীব সদা ভুর িদব , এমনিক আমার

ছেল যানাথনও যিদ তা কের থােক তেব িন য়ই তােকও মরেত

হেব।” িক ু সম লােকর মধ কউই তাঁেক উ র িদল না। ৪০ পের

িতিন সম ই ােয়লেক বলেলন, “ তামরা এক িদেক থাক, আিম ও

আমার ছেল যানাথন অ িদেক থািক।” তােত লােকরা শৗলেক

বলল, “আপিন যা ভাল মেন কেরন তাই ক ন।” ৪১ পের শৗল

সদা ভুেক বলেলন, “ হ ই ােয়েলর ঈ র সিঠক িক তা দিখেয়

িদন,” তখন যানাথন ও শৗল ধরা পড়েলন, িক ু লােকরা মু

হল। ৪২ পের শৗল বলেলন, “আমার ও আমার ছেল যানাথেনর

মেধ িলবাঁট করা হাক।” তােত যানাথন ধরা পড়ল। ৪৩ তখন

শৗল যানাথনেক বলেলন, “বল দিখ, তুিম িক কেরছ?” যানাথন

তাঁেক বলেলন, “আমার লািঠর আগা িদেয় আিম একটুখািন মধু িনেয়
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খেয়িছ, দখনু, তাই আমােক মরেত হেব।” ৪৪ শৗল বলেলন, “ঈ র

তামােক তমন ও তার বিশ শাি িদন; যানাথন, তুিম অবশ ই

মারা যােব।” ৪৫ িক ু লােকরা শৗলেক বলল, “ই ােয়েলর মধ িযিন

এই মহান উ ার কেরেছন, সই যানাথন িক মারা যােবন? এমন

না হাক; জীব সদা ভুর িদব , তাঁর মাথার একটা চুলও মািটেত

পড়েব না, কারণ িতিন আজ ঈ েরর সে কাজ কেরেছন।” এই ভােব

লােকরা যানাথনেক র া করল, তাঁর মতুৃ হল না। ৪৬ পের শৗল

পেল ীয়েদর তাড়া করেলন না, আর পেল ীেয়রাও িনেজেদর দেশ

চেল গল। ৪৭ ই ােয়লীয়েদর উপর রাজা হবার পর শৗল সম

িদেক সম শ েদর সে , মায়ােবর, অে ান স ানেদর, ইেদােমর,

সাবার রাজােদর ও পেল ীয়েদর সে যু করেলন; িতিন যিদেক

যেতন সিদেকই ভীষণ িত করেতন। ৪৮ িতিন বীেরর মত কাজ

করেতন, অমােলকীয়েদর আঘাত করেলন এবং লটুকারীেদর হাত

থেক ই ােয়লেক র া করেলন। ৪৯ যানাথন, িয িব ও ম ীশয়ূ

নােম শৗেলর িতনজন ছেল িছল; তাঁর বড় মেয়র নাম িছল মরব

ও ছাট মেয়র নাম িছল মীখল। ৫০আর শৗেলর ীর নাম িছল

অহীেনায়ম, িতিন অহীমােসর মেয়; এবং তাঁর সনাপিতর নাম

অ েনর; িতিন শৗেলর কাকা নেরর ছেল। ৫১আর কীশ শৗেলর

বাবা এবং অ েনেরর বাবা নর িছেলন অবীেয়েলর ছেল। ৫২ শৗেলর

রাজ কােল পেল ীয়েদর সে ভীষণ যু হেয়িছল। আর শৗল কান

শি শালী লাক বা কান বীর পু ষেক দখেলই হণ করেতন।

১৫আর শমেূয়ল শৗলেক বলেলন, “সদা ভু তাঁর লাকেদর উপের,

ই ােয়লীয়েদর উপের তামােক রাজপেদ অিভেষক করবার জ

আমােক পািঠেয়িছেলন; তাই এখন তুিম সদা ভুর কথায় কান দাও।

২ বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ই ােয়েলর িত অমােলক

যা কেরিছল, িমশর থেক আসবার িদেনর স পেথর মধ তার িব ে

য ঘাঁিট বিসেয়িছল, আিম তা ল কেরিছ। ৩ এখন তুিম িগেয়

অমােলকীয়েদর আ মণ কর ও তােদর যা িকছু আেছ, সব স ণূ েপ

ংস কের ফলেব; তােদর িত দয়া করেব না; তােদর ী পু ষ,
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ছেল মেয়, ধ খাওয়া িশ , গ , ভড়া, উট, গাধা সব মের

ফলেব’।” ৪ পের শৗল লাকেদর টলায়ীেম ডেক নেলন; তােত

ই ােয়েলর পদািতক সে র সংখ া হল ই ল এবং িযহূদা‐ গা ীর

সে র সংখ া হল দশ হাজার। ৫ শৗল অমােলকীয়েদর শহেরর

কােছ িগেয় সখানকার উপত কার মেধ লিুকেয় থাকেলন। ৬আর

শৗল কনীয়েদর বলেলন, যাও, চেল যাও, অমােলকীয়েদর মধ

থেক অ কাথাও চেল যাও, যােত অমােলকীয়েদর সে আিম

তামােদরও ংস কের না ফিল; “যখন িমশর থেক ই ােয়লীেয়রা

বর হেয় এেসিছল, তখন তামরা তােদর িত দয়া দিখেয়িছেল।”

তখন কনীেয়রা অমােলকীয়েদর মধ থেক চেল গল। ৭ পের শৗল

হবীলা এলাকা থেক িমশেরর পবূ িদেক শরূ ম ‐এলাকা পয সম

অমােলকীয়েদর আঘাত করেলন। ৮ িতিন অমােলকীয়েদর রাজা

অগাগেক জীিবত অব ায় ধরেলন এবং সম লাকেদর স ণূ েপ

ংস করেলন। ৯ িক ু শৗল ও তাঁর সে রা অগাগেক বাঁিচেয়

রাখেলন এবং অমােলকীয়েদর ভাল ভাল গ , ভড়া, মাটােসাটা

বাছুর এবং ভড়ার বা া িলর িত ও সম ভােলা িজিনেসর উপর

দয়া করেলন, স েলােক স ণূভােব ংস কের িদেত চাইেলন না,

িক ু য েলা অেকেজা এবং রাগা, স িলেকই এেকবাের শষ

করেলন। ১০ তখন শমেূয়েলর কােছ সদা ভুর এই বাক উপি ত

হল, ১১ “আিম শৗলেক রাজা কেরিছ বেল আমার ঃখ হে , কারণ

স আমার কাছ থেক সের গেছ এবং আমার বাক পালন কের

িন।” তখন শমেূয়ল রেগ গেলন এবং গাটা রাত িতিন সদা ভুর

কােছ কাঁদেলন। ১২ পরিদন ভাের উেঠ শমেূয়ল শৗেলর সে দখা

করেত গেলন, সখােন তাঁেক বলা হল য, শৗল কিমল পাহােড় িগেয়

িনেজর স ােনর জ সখােন একটা তরী করবার পর িগ গেল

চেল গেছন। ১৩আর শমেূয়ল শৗেলর কােছ এেল, শৗল তাঁেক

বলেলন, “আপিন সদা ভুর আশীবােদর পা ; আিম সদা ভুর আেদশ

পালন কেরিছ।” ১৪ শমেূয়ল বলেলন, “তেব ভড়ার ডাক আমার কােন

আসেছ কন? গ র ডাকই বা আিম নেত পাি কন?” ১৫ শৗল
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বলেলন, “আপনার ঈ র সদা ভুর উে েশ বিলদান করবার জ

লােকরা ভাল ভাল ভড়া ও গ র িত দয়া কেরেছ; িক ু আমরা

বািক সব লাকেদর এেকবাের শষ কের িদেয়িছ।” ১৬ শমেূয়ল

তখন শৗলেক বলেলন, “চুপ কর, গত রােত সদা ভু আমােক যা

বেলেছন তা আিম তামােক বিল।” শৗল বলেলন, “বলনু।” ১৭

শমেূয়ল বলেলন, “যিদও তুিম িনেজর চােখ খবুই সামা িছেল, তবওু

তামােক িক ই ােয়লীয়েদর সম বংেশর মাথা করা হয়িন? সদা ভু

তামােক ই ােয়ল দেশর উপের রাজপেদ অিভেষক কেরেছন। ১৮

পের সদা ভু তামােক তামার রা ায় পািঠেয়িছেলন, বেলিছেলন,

‘যাও, সই পাপীেদর অথাৎ অমােলকীয়েদর এেকবাের ংস করেব।

এবং য পয না তারা ংস হয়, তত ণ তােদর সে যু করেব।’

১৯ তেব তুিম সদা ভুর আেদশ পালন না কের কন লেুটর উপর

পেড় সদা ভুর চােখ যা খারাপ তাই করেল?” ২০ শৗল শমেূয়লেক

বলেলন, “আিম তা সদা ভুর আেদশ পালন কেরিছ, য পেথ সদা ভু

আমােক পািঠেয়িছেলন আিম সই পেথ িগেয়িছ, আিম অমােলকীয়েদর

রাজা অগাগেক ধেরিছ ও অমােলকীয়েদর এেকবাের শষ কের

িদেয়িছ। ২১ িক ু িগ গেল আপনার ঈ র সদা ভুর উে েশ বিলদান

করার জ লােকরা রাখা িজিনস থেক কত েলা ভাল ভাল ভড়া ও

গ এেনেছ।” ২২ শমেূয়ল বলেলন, “সদা ভুর কথা নেল িতিন

যত খশুী হন, তমনিক হােম ও বিলদােন িক সদা ভু তত খশুী

হন? দখ, বিলদােনর থেক আেদশ পালন করা ভাল এবং ভড়ার

চিবর থেক কথা শানা অেনক ভাল। ২৩ কারণ আেদশ অ া

করা আর ম পাঠ করা একই পাপ এবং অবাধ তা, িতমাপজূা ও

অধািমকতার সমান। তুিম সদা ভুর আেদশ অ া কেরছ, তাই

িতিনও তামােক রাজা িহসােব অ া কেরেছন।” ২৪ শৗল তখন

শমেূয়লেক বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ; সদা ভুর আেদশ আর

আপনার িনেদশ আিম সিত ই অমা কেরিছ, কারণ আিম লাকেদর

ভেয় তােদর কথামতই কাজ কেরিছ। ২৫ এখন অ েরাধ কির আমার

পাপ মা কের িদন, আর আমার সে চলনু, আিম সদা ভুর উপাসনা
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করব।” ২৬ শমেূয়ল শৗলেক বলেলন, “আিম তামার সে িফের

যাব না; কারণ তুিম সদা ভুর আেদশ অ া কেরছ, আর তাই

সদা ভুও তামােক ই ােয়লীয়েদর রাজা িহসােব অ া কেরেছন।”

২৭ এই বেল শমেূয়ল চেল যাবার জ ঘেুর দাঁড়ােতই, শৗল তাঁর

কাপেড়র একটা অংশ টেন ধরেলন; তােত তা িছঁেড় গল। ২৮

তখন শমেূয়ল তাঁেক বলেলন, “সদা ভু আজ তামার কাছ থেক

ই ােয়লীয়েদর রাজ টেন িছঁড়েলন এবং তামার চেয় ভাল তামার

এক িতেবশীেক তা িদেলন। ২৯আবার ই ােয়েলর িব াসভূিম

িমথ া কথা বেলন না ও অ েশাচনা কেরন না; কারণ িতিন মা ষ

নন য, অ েশাচনা করেবন।” ৩০ তখন শৗল বলেলন, “আিম পাপ

কেরিছ; তবওু অ েরাধ কির, এখন আমার জািতর াচীন নতােদর ও

ই ােয়লীয়েদর সামেন আমার স ান রাখনু, আমার সে চলনু; আিম

আপনার ঈ র সদা ভুর উপাসনা করব।” ৩১ তােত শমেূয়ল শৗেলর

সে গেলনআর শৗল সদা ভুর উপাসনা করেলন। ৩২পের শমেূয়ল

বলেলন, “ তামরা অমােলকীয়েদর রাজা অগাগেক আমার কােছ িনেয়

এস।” তােত অগাগ আন মেন শমেূয়েলর কােছ আসেলন, িতিন

ভাবেলন মতুৃ র য ণা এখন আর নই। ৩৩ িক ু শমেূয়ল বলেলন,

“ তামার তেলায়াের যমন অেনক ীেলাক স ানহারা হেয়েছ, তমিন

সই সব ীেলাকেদর মেধ তামার মাও স ানহারা হেব।” তখন

শমেূয়ল িগ গেল সদা ভুর সামেন অগাগেক টুকেরা টুকেরা কের

কেট ফলেলন। ৩৪ তারপর শমেূয়ল রামায় চেল গেলন আর শৗল

শৗেলর িগিবয়ায় তাঁর িনেজর বািড়েত গেলন। ৩৫ শমেূয়ল যতিদন

বঁেচ িছেলন ততিদন িতিন শৗেলর সে আর দখা করেলন না।

শমেূয়ল শৗেলর জ ঃখ করেতন। আর সদা ভু ই ােয়লীয়েদর

উপর শৗলেক রাজা কেরিছেলন বেল অ েশাচনা করেলন।

১৬পের সদা ভু শমেূয়লেক বলেলন, “তুিম আর কতিদন শৗেলর

জ শাক করেব? আিম তা তাঁেক ই ােয়লীয়েদর রাজা িহসােব

অ া কেরিছ। তুিম তামার িশঙায় তল ভর, যাও, আিম তামােক

বৎেলহমীয় িযশেয়র কােছ পাঠাি । কারণ তার ছেলেদর মধ
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থেক আিম আমার জ একজন রাজােক দেখ রেখিছ।” ২ শমেূয়ল

বলেলন, “আিম িক কের যাব? শৗল যিদ এই কথা শােন তাহেল

আমােক মের ফলেব।” সদা ভু বলেলন, “তুিম একটা বাছুর তামার

সে িনেয় যাও বলেব, সদা ভুর উে েশ করেত করেত এেসিছ। ৩

আর িযশয়েক সই যে িনম ণ করেব, তারপের তামােক যা করেত

হেব তা আিম বেল দব এবং আিম তামার কােছ যার নাম বলব,

তুিম তােকই আমার উে েশ অিভেষক করেব।” ৪ পের শমেূয়ল

সদা ভুর সই কথামতই কাজ করেলন, িতিন বৎেলহেম উপি ত

হেলন। তখন ােমর াচীন নতারা ভেয় কাঁপেত কাঁপেত তাঁর সে

দখা করেত আসেলন, আর বলেলন, “আপিন শাি েত এেসেছন

তা?” ৫ িতিন বলেলন, “শাি র সে ই এেসিছ, আিম সদা ভুর

উে েশ য করেত এেসিছ। তামরা িনেজেদর পিব কের আমার

সে যে এস।” আর িতিন িযশয় ও তাঁর ছেলেদর পিব কের

যে িনম ণ করেলন। ৬ পের তাঁরা এেল িতিন ইলীয়াবেক দেখ

মেন মেন ভাবেলন িন য়ই সদা ভুর অিভিষ ব ি তাঁর সামেন

এেসেছ। ৭ িক ু সদা ভু শমেূয়লেক বলেলন, “তার চহারা বা স

কতটা ল া তা তুিম দেখা না, কারণ আিম তােক অ া কেরিছ।

কারণ মা ষ যা দেখ তা িকছু নয়, যেহতু মা ষ যা দখেত পায় তাই

দেখ িক ু সদা ভু দয় দেখন।” ৮তারপর িযশয় অবীনাদবেক

ডেক শমেূয়েলর সামেন িদেয় যেত বলেলন। শমেূয়ল বলেলন,

“সদা ভু এেকও বেছ নন িন।” ৯ পের িযশয় শ েক তাঁর সামেন

িদেয় যেত বলেলন; িক ু শমেূয়ল বলেলন, “সদা ভু এেকও বেছ

নন িন।” ১০এই ভােব িযশয় তাঁর সাতিট ছেলেক শমেূয়েলর সামেন

িদেয় যেত বলেলন। পের শমেূয়ল িযশয়েক বলেলন, “সদা ভু

এেদর কাউেকই বেছ নন িন।” ১১ পের শমেূয়ল িযশয়েক িজ াসা

করেলন, “এরা ছাড়া িক তামার আর ছেল নই?” িতিন বলেলন,

“সবেচেয় ছাটিট বািক আেছ; স ভড়া চরাে ।” তখন শমেূয়ল

বলেলন, “ লাক পািঠেয় তাঁেক ডেক িনেয় এস। স না এেল আমরা

খেত বসব না।” ১২ পের িতিন লাক পািঠেয় তাঁেক আনােলন। তাঁর
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গােয়র রং িছল লালেচ, র চাখ েটা এবং তাঁেক দখেত র

িছল। তখন সদা ভু বলেলন, “ওঠ, এেকই অিভেষক কর, কারণ

এ সই ব ি ।” ১৩আর শমেূয়ল তেলর িশঙা িনেয় তাঁর ভাইেদর

মেধ তাঁেক অিভেষক করেলন। আর সই িদন থেক সদা ভুর আ া

দায়েূদর উপর এেলন। পের শমেূয়ল উেঠ রামায় চেল গেলন। ১৪

তখন সদা ভুর আ া শৗলেক ত াগ কের িছেলন, আর সদা ভুর

কাছ থেক একটা ম আ া এেস তাঁেক ক িদেত লাগল। ১৫ তখন

শৗেলর কমচারীরা তাঁেক বলল, “ দখনু ঈ েরর কাছ থেক এক

ম আ া এেস আপনােক ক িদে । ১৬আমােদর ভু আেদশ

িদন, যন আপনার সামেন উপি ত এই দােসরা একজন ভাল বীণা

বাজােত পাের এমন লােকর খাঁজ করেব, পের যখন সই ম আ া

ঈ েরর কাছ থেক আপনার উপর আসেব তখন সই ব ি হাত

িদেয় বীণা বাজােল আপিন আরাম বাধ করেবন।” ১৭তখন শৗল

তাঁর দাসেদর আেদশ িদেলন, বলেলন, “ভাল, তামরা একজন ভাল

বীণা বাজােত পাের এমন লােকর খাঁজ কের আমার কােছ তােক

িনেয় এস।” ১৮ যবুকেদর একজন বলল, “আিম বৎেলহেম িযশেয়র

এক ছেলেক দেখিছ; স ভাল বীণা বাজায়। স একজন বলবান বীর

এবং যা া, স র কের কথা বলেত পাের ও দখেতও র,

আর সদা ভু তার সে আেছন।” ১৯ পের শৗল িযশেয়র কােছ দূত

পািঠেয় বলেলন, তামার ছেল দায়দূ, য ভড়া চড়াে , তােক আমার

কােছ পািঠেয় দাও। ২০তখন িযশয় একটা গাধার িপেঠ িট, এক

থিল আঙুর‐রস এবং একটা ছাগেলর বা া তার ছেল দায়দূেক িদেয়

শৗেলর কােছ পািঠেয় িদেলন। ২১ পের দায়দূ শৗেলর কােছ এেস

তাঁর সামেন দাঁড়ােল িতিন তাঁেক খবুই ভালবাসেত লাগেলন, আর

িতিন তাঁর একজন অ বহনকারী হেলন। ২২ পের শৗল িযশয়েক

বেল পাঠােলন, “অ েরাধ কির দায়দূেক আমার সামেন দাঁড়ােত দাও,

কারণ স আমার দিৃ েত অ হ পেয়েছ।” ২৩ পের ঈ েরর কাছ

থেক যখন সই ম আ া শৗেলর কােছ আসত, তখন দায়দূ বীণা
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িনেয় বাজােতন, তােত শৗেলর ভাল লাগত এবং িতিন শাি পেতন

এবং সই ম আ া তাঁেক ছেড় চেল যত।

১৭পের পেল ীেয়রা যু করবার জ স জড় কের িযহূদার

অধীেন থাকা সােখােত এক হল ও সােখার এবং অেসকার মােঝ

এফসদ ীেম িশিবর াপন করেলন৷ ২আর শৗল ও ই ােয়েলর

লােকরা এক হেয় এলার উপত কায় িশিবর তির কের পেল ীয়েদর

িব ে স সাজাল। ৩ এই ভােব পেল ীেয়রা এক িদেকর পাহােড়

ও ই ােয়ল অ িদেকর পাহােড় দাঁড়ােলা; ই দেলর মােঝ একিট

উপত কা িছল। ৪ পের গােতর এক বীর পেল ীয়েদর িশিবর থেক

বর হল, তার নাম গিলয়াৎ, স ল ায় সােড় ছয় হাত৷ ৫ তার মাথায়

িপতেলর িশর ান িছল এবং আঁেশর মত বম তার গােয় িছল; সই

বম িপতেলর, তার ওজন পাঁচ হাজার শকল (ষাট কিজ)। ৬তাঁর

পা িপতল িদেয় ঢাকা িছল, আর তার কাঁেধ িপতেলর বশা িছল। ৭

তার বশার লািঠটা িছল তাঁতীেদর ল া লািঠর মত ও বশার লাহার

ফলাটার ওজন িছল ছয়েশা শকল (সাত কিজ েশা াম) এবং তার

ঢাল বহনকারী তার আেগ আেগ যত। ৮ স দাঁিড়েয় িচৎকার কের

ই ােয়েলর স দলেক ল কের বলল, “ তামরা কন যেু র জ

স সাজােত বার হেয় এেসছ? আিম িক পেল ীয় না, আর তামরা

িক শৗেলর দাস না? তামােদর প থেক তামরা এক জনেক বেছ

নাও; স আমার কােছ নেম আ ক। ৯ যিদ স আমার সে যু কের

জয়লাভ কের, আমােক মের ফলেত পাের, তাহেল আমরা তামােদর

দাস হব; িক ু যিদ আিম তােক হািরেয় িদেয় মের ফলেত পাির, তেব

তামরা আমােদর দাস হেব ও আমােদর দাস করেব।” ১০ সই

পেল ীয় আরও বলল, “আজ আিম ই ােয়েলর স দলেক িটটকারী

িদেয় বলিছ, আমার সে যু করবার জ তামরা এক জনেক দাও।”

১১ তখন শৗল ও সম ই ােয়লীেয়রা সই পেল ীেয়র এই সব কথা

েন হতাশ ও ভীষণ ভয় পেলন। ১২ দায়দূ বৎেলহম‐িযহূদায়

বসবাসকারী সই ই াথীয় পু েষর ছেল যার নাম িযশয়; তাঁর

আটিট ছেল িছল। শৗেলর রাজে র িদেনর িতিন ব ৃ , লােকেদর
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মধ িতিন অেনক বয় িছেলন। ১৩ সই িযশেয়র বড় িতন ছেল

শৗেলর সে যেু িগেয়িছল। য িতনজন যেু িগেয়িছল তােদর

মেধ বড়িটর নাম ইলীয়াব, ি তীয়িটর নাম অবীনাদব এবং ততৃীয়িটর

নাম শ । ১৪ দায়দূই িছেলন সবার ছাট; আর সই িতনজন শৗেলর

সে িগেয়িছল, ১৫ িক ু দায়দূ শৗেলর কাছ থেক তাঁর বাবার

ভড়া চরাবার জ বৎেলহেম যাতায়াত করেতন। ১৬আর সই

পেল ীয় চি শ িদন পয িতিদন সকাল ও স ার িদন এিগেয় এেস

িনেজেক দখাত। ১৭আর িযশয় তাঁর ছেল দায়দূেক বলেলন, “তুিম

তামার ভাইেদর জ এক ঐফা ভাজা শস আর এই দশটা িট িনেয়

তাড়াতািড় িশিবের ভাইেদর কােছ যাও, ১৮আর এই দশ তাল পনীর

তােদর হাজারপিতেদর জ িনেয় যাও এবং তামার ভাইেয়রা কমন

আেছ তা দেখ এস, আর তােদর কাছ থেক কােনা একটা িচ

িনেয় এস। ১৯ শৗল ও তামার ভাইেয়রা আর সম ই ােয়ল এলা

উপত কায় আেছ এবং পেল ীয়েদর সে যু করেছ।” ২০ দায়দূ

ভাের উেঠই অ একজন রাখােলর হােত তাঁর ভড়ার পােলর ভার

িদেলন এবং তারপর িযশেয়র আেদশ মত িতিন ঐ সব িজিনস িনেয়

চেল গেলন। িতিন যখন ছাউিনর কােছ পৗঁছােলন তখন ই ােয়লীয়

সে রা যেু যাওয়ার জ বার হি ল এবং যেু র জ িচৎকার

করিছল। ২১ পের ই ােয়লীেয়রা ও পেল ীেয়রা যু করবার জ

মেুখামিুখ তােদর স সাজাল। ২২তখন দায়দূ তাঁর িজিনস েলা

মাল‐র েকর কােছ রেখ দৗেড় স দেলর মেধ ঢুেক তাঁর ভাইেদর

ম ল িজ াসা করেলন। ২৩ িতিন যখন তাঁেদর সে কথা বলিছেলন,

সই িদেনর গাৎ‐িনবাসী সই পেল ীয় বীর গিলয়াৎ তার স দল

থেক বর হেয় আেগর মতই কথা বলেত লাগল, আর দায়দূ তা

নেলন। ২৪ িক ু ই ােয়লীয় সে রা সবাই ঐ লাকিটেক দেখ

তার সামেন থেক পািলেয় গল কারণ তারা ভীষণ ভয় পেয়িছল।

২৫আর ই ােয়েলর লােকরা বলাবিল করিছল, “ঐ য লাকটা বার

হেয় আেস, ওেক তামরা দেখছ তা? স ই ােয়লীয়েদর িটটকারী

িদেত আেস। ঐ এেক য মের ফলেত পারেব রাজা তােক চুর



শমূেয়েলর থম বই 595

ধন‐স ি দেবন ও তােক তাঁর মেয় দেবন আর ই ােয়ল দেশ

তার পিরবারেক খাজনা থেক মিু দেবন।” ২৬তখন য লােকরা

দায়েূদর কােছ দাঁিড়েয় িছল, তােদর িজ াসা করেলন, “ য এই

পেল ীয়েক মের ফেল ই ােয়লীয়েদর উপর থেক এই অস ান দূর

করেব তার িত িক করা হেব? এই অি ক পেল ীয়টা ক, য

জীব ঈ েরর স দলেক িটটকারী দয়?” ২৭ তােত লােকরা যা

বলাবিল করিছল সইমতই তাঁেক জানােনা হল য, ওেক য মের

ফলেব স িক িক পরু ার পােব। ২৮ সই লাকেদর সে তাঁর

কথাবাতার িদেনর তাঁর বড় ভাই ইলীয়াব সব নেলন; তাই ইলীয়াব

দায়েূদর উপর রােগ েল উেঠ বলেলন, “তুই কন এখােন নেম

এেসিছস? ম ‐এলাকায় ভড়া েলা কার কােছ রেখ এেসিছস?

তার অহ ার ও তার মেনর তা আিম জািন। তুই যু দখেত

এেসিছস,” ২৯ দায়দূ বলেলন, “আিম িক করলাম? এটা িক একটা

নয়?” ৩০ পের িতিন অ লােকর কােছ িগেয় তােক সই একই

কথা িজ াসা করেলন আর লােকরা তাঁেক আেগর মতই উ র িদল।

৩১ তখন দায়দূ যা যা বলিছেলন তা সারা দেশ ছিড়েয় পড়ল ও

শৗেলর কােছ তাঁর িবষেয় জানান হল। তােত িতিন তাঁেক ডেক

পাঠােলন। ৩২ তখন দায়দূ শৗলেক বলেলন, “ওেক দেখ কােরা

দয় হতাশ না হাক; আপনার এই দাস িগেয় এই পেল ীেয়র সে

যু করেব।” ৩৩ তখন শৗল দায়দূেক বলেলন, “তুিম ঐ পেল ীয়টার

সে িগেয় যু করেত পারেব না, কারণ তুিম একিট ছাট ছেল,

আর ঐ পেল ীয়টা অ বয়স থেকই যা া।” ৩৪ দায়দূ শৗলেক

বলেলন, “আপনার এই দাস তার বাবার ভড়ার পাল র া করিছল

তখন একিট িসংহ ও একিট ভা কু এেস পাল থেক ভড়া ধের িনল;

৩৫ তখন আিম তার িপছেন িপছেন দৗেড় িগেয় তােক মের তার

মখু থেক ভড়াটােক র া কেরিছ। পের স উেঠ যখন আমােক

েখ দাঁড়াত তখন আিম তার দািড় ধের আঘাত কের সটােক মের

ফললাম। ৩৬আপনার এই দাস সই িসংহ, ভা কু েটােকই মের

ফেলেছ, আর এই অি ক পেল ীয়টা ঐ েলার মধ একটার মত
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হেব, কারণ স জীব ঈ েরর স দলেক িটটকারী িদেয়েছ।” ৩৭

দায়দূ বলেলন, “সদা ভু, িযিন আমােক িসংহ আর ভা েুকর থাবা

থেক র া কেরেছন, িতিনই আমােক ঐ পেল ীয়টার হাত থেকও

র া করেবন।” তখন শৗল দায়দূেক বলেলন, “যাও, সদা ভু তামার

সহব ী হেবন।” ৩৮ পের শৗল তাঁর িনেজর পাশাক দায়দূেক পিরেয়

িদেলন। িতিন তাঁর মাথায় িপতেলর িশর আর গােয় ব িদেলন। ৩৯

তখন দায়দূ তাঁর পাশােকর উপের শৗেলর তেলায়ারটা বঁেধ হাঁটেত

চ া করেলন, কারণ আেগ িতিন তা কখনও অভ াস কেরন িন। তখন

দায়দূ শৗলেক বলেলন, “এই সব পের আিম যেত পারব না, কারণ

এর আেগ আিম তা কখনও অভ াস কিরিন।” পের দায়দূ স েলা

খেুল ফলেলন। ৪০তারপর িতিন তাঁর লািঠখানা হােত িনেলন এবং

নদীর ােতর মধ থেক পাঁচটা মসণৃ পাথর বেছ িনেয় রাখােলর

অথাৎ তাঁর চামড়ার থিলর মেধ রাখেলন। তারপর তাঁর িফংগাটা িনেয়

িতিন সই পেল ীেয়র িদেক এিগেয় যেত লাগেলন, ৪১আর সই

পেল ীয়ও দায়েূদর িদেক এিগেয় আসেত লাগল। তার ঢাল বহনকারী

ঢাল িনেয় তার সামেন সামেন আসিছল। ৪২ সই পেল ীয় দায়েূদর

িদেক ভাল কের তািকেয় দেখ তােক তু করল, কারণ দায়েূদর

বয়স অ িছল। তাঁর গােয়র রং লালেচ এবং চহারা র িছল। ৪৩

পের ঐ পেল ীয় দায়দূেক বলল, “আিম িক র য, তুই লািঠ িনেয়

আমার কােছ আসিছস?” আর সই পেল ীয় তার দব‐ দবতার নাম

কের দায়দূেক অিভশাপ িদেত লাগল। ৪৪ পেল ীয় দায়দূেক আরও

বলল, “তুই আমার কােছ আয়; আিম তার মাংস আকােশর পাখী

আর বেুনা প েদর খেত িদই।” ৪৫ তখন দায়দূ সই পেল ীয়েক

বলেলন, “তুিম আমার কােছ এেসছ তেলায়ার, বশা আর ছারা িনেয়,

িক ু আিম তামার কােছ যাি বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়লীয়

স দেলর ঈ েরর নাম িনেয়, যাঁেক তুিম িটটকারী িদেয়ছ। ৪৬

আজ সদা ভু তামােক আমার হােত তুেল দেবন। আিম তামােক

আঘাত করব আর তামার মাথা কেট নব। আজেকই আিম পেল ীয়

স েদর মতৃেদহ আকােশর পাখী ও পিৃথবীর প েদর খেত দব।
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তা দেখ পিৃথবীর সবাই জানেত পারেব য, ই ােয়লীয়েদর পে

একজন ঈ র আেছন। ৪৭ য সম লাক আজ এখােন রেয়েছ

তারাও জানেত পারেব য, সদা ভু কান তেলায়ার বা বশা িদেয়

উ ার কেরন না, কারণ এই যু সদা ভুর; আর িতিন আমােদর

হােত তামােদর তুেল দেবন।” ৪৮ ঐ পেল ীয় যখন দায়দূেক

আ মণ করবার জ এিগেয় আসেত লাগল তখন দায়দূও তার কােছ

যাবার জ িবপে র স দেলর িদেক দৗেড় গেলন, ৪৯আর তাঁর

থিল থেক একটা পাথর িনেয় িফংগােত বিসেয় ঘারােত ঘারােত

সই পেল ীেয়র কপােল সটা ছুঁেড় মারেলন। পাথরটা তার কপােল

বেস গেল স মখু থবুেড় মািটেত পেড় গল। ৫০এই ভােব দায়দূ

ধু একটা িফংগা আর একটা পাথর িদেয় সই পেল ীয়েক হািরেয়

িদেয়িছেলন। তাঁর হােত কান তেলায়ার না থাকেলও িতিন সই

পেল ীয়েক আঘাত কেরিছেলন এবং তােক মের ফেলিছেলন। ৫১

তখন দায়দূ দৗেড় িগেয় সই পেল ীেয়র পােশ দাঁড়ােলন এবং তারই

তেলায়ার খাপ থেক টেন বর কের িনেয় তােক মের ফলেলন এবং

তার মাথাটা কেট িনেলন। পেল ীেয়রা যখন দখল য, তােদর ধান

বীর মের গেছ তখন তারা পালােত করল। ৫২ তখন ই ােয়ল

আর িযহূদার লােকরা িচৎকার কের উঠল এবং গয় ও ইে ােণর

ফটক পয পেল ীয়েদর তাড়া কের িনেয় গল। পেল ীয়েদর আহত

লােকরা গাৎ ও ইে াণ পয শারিয়েমর পেথ পেথ পেড় রইল। ৫৩

পের ই ােয়লীেয়রা পেল ীয়েদর িপছেন তাড়া করা ব কের িফের

এেস তােদর ছাউিন লটু করেত লাগল। ৫৪ পের দায়দূ সই পেল ীয়

মাথাটা িয শােলেম িনেয় গেলন, আর তার অ শ ও যেু র পাশাক

িতিন িনেজর তাঁবেুত রাখেলন। ৫৫ দায়দূেক সই পেল ীেয়র সে

যু করেত যেত দেখ শৗল তাঁর সনাপিত অ েনরেক বেলিছেলন,

“আ া অ েনর, এই যবুকিট কার ছেল?” উ ের অবেনর বেলিছেলন,

“মহারাজ, আপনার ােণর িদব িদেয় বলিছ য, আিম জািন না।” ৫৬

তখন রাজা বেলিছেলন, “তুিম খাঁজ নাও যবুকিট কার ছেল।” ৫৭

তারপর দায়দূ যখন সই পেল ীয়েক মের িফের আসিছেলন তখন
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অ েনর তাঁেক িনেয় শৗেলর কােছ গেলন। তাঁর হােত ঐ পেল ীেয়র

মু টা িছল। ৫৮ শৗল তাঁেক িজ াসা করেলন, “যবুক, তুিম কার

ছেল?” দায়দূ বলেলন, “আিম আপনার দাস বৎেলহমীয় িযশেয়র

ছেল।”

১৮ শৗেলর সে তাঁর কথাবাতা শষ হেয় গেল পর যানাথেনর

াণ (মন) আর দায়েূদর াণ (মন) যন একসে বাঁধা পেড় গল

এবং যানাথন দায়দূেক িনেজর মতই ভালবাসেত লাগেলন। ২

আর শৗল সই িদন তাঁেক হণ করেলন; তাঁর বাবার বািড়েত

িফের যেত িদেলন না। ৩ দায়দূেক িনেজর মত ভালবাসেতন বেল

যানাথন তাঁর সে একটা চুি করেলন। ৪আর যানাথন তাঁর

গােয়র উপরকার ল া জামা খেুল দায়দূেক িদেলন, আর তাঁর যেু র

পাশাক, এমন িক, তাঁর তেলায়ার, ধ ক ও কামর‐বাঁধিনও তাঁেক

িদেলন। ৫আর শৗল দায়দূেক যখােন পাঠােতন দায়দূ সখােন

যেতন এবং বিু র পিরচয় িদেয় সফলতা লাভ করেতন। সইজ

শৗল তাঁেক স দেলর একজন সনাপিত করেলন। এেত সম

লাক এবং শৗেলর কমচারীরাও খশুী হল। ৬ দায়দূ সই পেল ীয়

গিলয়া েক মের ফলবার পর লােকরা যখন বািড় িফের আসিছল

তখন ই ােয়েলর সম াম ও শহর থেক মেয়রা নেচ নেচ

আনে র গান গেয় এবং খ নী ও িতনতারা বাজােত বাজােত রাজা

শৗলেক েভ া জানােত বর হেয় আসল। ৭ তারা নাচেত নাচেত

এই গান গাইিছল, “ শৗল মারেলন হাজার হাজার, আর দায়দূ মারেলন

অযতু অযতু।” ৮ তােত শৗল খবু রেগ গেলন। িতিন অস ু

হেয় বলেলন, “ওরা দায়েূদর িবষেয় অযতু অযেুতর কথা বলল অথচ

আমার িবষেয় বলল হাজার হাজার। এর পর রাজ ছাড়া দায়েূদর

আর িক পাওয়ার বািক রইল?” ৯ সই িদন থেক শৗল দায়দূেক

িহংসার চােখ দখেত লাগেলন। ১০ পর িদন ঈ েরর কাছ থেক

একটা ম আ া শৗেলর উপর আসল। িতিন িনেজর বাড়ীর মেধ

আেবাল‐তােবাল কথাবাতা বলেত লাগেলন, আর দায়দূ অ া

িদেনর মত তাঁর সামেন বীণা বাজােত লাগেলন। তখন শৗেলর হােত
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িছল একটা বশা। ১১ শৗল বলেলন, “আিম দায়দূেক দওয়ােলর

সে গঁেথ ফলব।” িক ু দায়দূ ই বার তা এিড়েয় গেলন। ১২

শৗল দায়দূেক ভয় করেত লাগেলন, কারণ সদা ভু দায়েূদর সে

িছেলন িক ু শৗলেক িতিন ছেড় িদেয়িছেলন। ১৩ সইজ শৗল

দায়দূেক িনেজর কাছ থেক সিরেয় িদেলন এবং তাঁেক স দেল

হাজারপিতর পেদ িনযু করেলন। তােত িতিন লােকেদর সা ােত

ভতের বাইের যাতায়াত করেত লাগেলন। ১৪আর দায়দূ তাঁর সম

পেথ বিু র পিরচয় িদেতন এবং সদা ভু তাঁর সে িছেলন। ১৫ িতিন

বশ সফলতা লাভ কেরেছন দেখ শৗল তাঁর িবষেয় ভয় পেলন। ১৬

িক ু ই ােয়ল ও িযহূদার সম লাক দায়দূেক ভালবাসত, কারণ

িতিন তােদর সা ােৎ ভতের বাইের যাতায়াত করেতন। ১৭ পের

শৗল দায়দূেক বলেলন, “আমার বড় মেয় মরবেক আিম তামার

সে িবেয় দব। তুিম কবল আমার পে থেক বীেরর মত সদা ভুর

জ যু করেব।” িক ু শৗেলর বলেলন, “আমার হাত তাঁর উপর না

উঠুক,” িক ু পেল ীয়েদর হাত তাঁর উপের উঠুক। ১৮আর দায়দূ

শৗলেক বলেলন, “আিমই বা ক আর আমার পিরবার ও ই ােয়েলর

মেধ আমার বাবার বংশই বা এমন িক য, আিম রাজার জামাই হই?”

১৯ িক ু দায়েূদর সে শৗেলর মেয় মরেবর িবেয়র িদন উপি ত

হেল দখা গল দায়দূেক বাদ িদেয় মেহালাৎ ােমর অ ীেয়েলর সে

মরেবর িবেয় দওয়া হেয় গেছ। ২০তেব শৗেলর আর এক মেয়

মীখল দায়দূেক ভালবাসেতন। লােকরা যখন সই কথা শৗলেক

জানাল তখন শৗল খশুীই হেলন। ২১ িতিন মেন মেন বলেলন,

“আিম দায়দূেক আমার মেয় দব যােত মেয়িট তার কােছ একটা

ফাঁদ হয় আর পেল ীেয়রা তার িব ে ওেঠ।” এই ভেব শৗল

দায়দূেক বলেলন, “এই ি তীয় বার আমার জামাই হও।” ২২ শৗল

তাঁর কমচারীেদর এই আেদশ িদেলন, “ তামরা গাপেন দায়েূদর সে

আলাপ কের তােক এই কথা বল, ‘রাজা আপনার উপর খশুী হেয়েছন,

আর তাঁর কমচারীরা সবাই আপনােক পছ কের। তাই আপিন এখন

রাজার জামাই হন’।” ২৩ তারা এই সব কথা দায়দূেক জানােল পর
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িতিন বলেলন, “রাজার জামাই হওয়াটা িক তামরা একটা সামা

ব াপার বেল মেন কর? আিম তা গিরব, একজন সামা লাক।”

২৪ দায়দূ যা বেলিছেলন শৗেলর কমচারীরা তা শৗলেক বলল। ২৫

তখন শৗল বলেলন, “ তামরা দায়দূেক বল য, রাজা কবল তাঁর

শ েদর উপর িতেশাধ িহসােব একেশা জন পেল ীেয়র পু ষাংে র

সামেনর চামড়া চান, অ কােনা পণ চান না।” শৗল ভাবেলন

পেল ীয়েদর হােত এবার দায়দূেক শষ করা যােব। ২৬কমচারীরা

দায়দূেক সব কথা জানােল পর দায়দূ খশুী হেয় রাজার জামাই হেত

রািজ হেলন। ২৭ তখন িদন স ণূ হয়িন, দায়দূ ও তাঁর লােকরা

িগেয় ইেশা পেল ীয়েক মের ফলেলন। তারপর দায়দূ রাজার

জামাই হবার জ সই সব পেল ীয়েদর পু ষাংে র সামেনর চামড়া

এেন রাজােক িদেলন। তখন শৗল তাঁর সে মীখেলর িবেয় িদেলন।

২৮ শৗল যখন বঝুেত পারেলন য, সদা ভু দায়েূদর সে আেছন

এবং তাঁর মেয় মীখলও দায়দূেক ভালবােস, ২৯ তখন দায়েূদর

িত তাঁর ভয় আরও বেড় গল। আর সব িদনই িতিন দায়েূদর শ

হেয় থাকেলন। ৩০এর পর পেল ীয়েদর সনাপিতরা যু করবার

জ বিরেয় আসেত লাগল। যতবার তারা বিরেয় আসল ততবারই

শৗেলর অ া কমচারীেদর চেয় দায়দূ বশী বিু র পিরচয় িদেয়

সফলতা লাভ করেলন। এেত তাঁর খবু নাম হল।

১৯পের শৗল তাঁর ছেল যানাথনেক ও সম কমচারীেদর বলেলন

যন তারা দায়দূেক মের ফেল। িক ু দায়েূদর িত শৗেলর ছেল

যানাথেনর খবু টান িছল। ২ যানাথন দায়দূেক বলেলন, “আমার বাবা

শৗল তামােক মের ফলবার চ া করেছন। শান, তুিম কাল সকােল

সাবধােন থেকা। একটা গাপন জায়গায় িগেয় লিুকেয় থেকা। ৩

তুিম য মােঠ থাকেব, আিম আমার বাবােক িনেয় সখােন িগেয়

দাঁড়াব। আর যিদ তমন িকছু জানেত পাির তা তামােক জানাব।”

৪ যানাথন তাঁর বাবা শৗেলর কােছ দায়েূদর নাম কের বলেলন,

“মহারাজ, আপনার দাস দায়েূদর িব ে আপিন কান পাপ করেবন

না। স তা আপনার িব ে কান পাপ কের িন, বরং স যা কেরেছ
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তােত আপনার অেনক উপকার হেয়েছ। ৫ স তার ােণর ঝুঁিক িনেয়

সই পেল ীয়েক মের ফেলেছ, আর সদা ভু সম ই ােয়লেক

মহাজয় দান কেরেছন; আপিন তা তা দেখ খশুী হেয়িছেলন। তেব

এখন আপিন অকারেণ দায়দূেক মের ফেল কন একজন িনেদাষ

লােকর র পাত কের তার িব ে পাপ করেবন?” ৬ তখন শৗল

যানাথেনর কথা েন শপথ কের বলেলন, “জীব সদা ভুর িদব

তােক মের ফলা হেব না।” ৭ পের যানাথন দায়দূেক ডেক তাঁেক

সম কথা জানােলন। িতিন তাঁেক শৗেলর কােছ িনেয় গেলন এবং

দায়দূ আেগর মতই শৗেলর কােছ থাকেলন। ৮ তারপর আবার

যখন যু হেয় গল তখন দায়দূ বর হেয় পেল ীয়েদর সে

যু করেত লাগেলন। িতিন তােদর অেনক লাকেক মের ফলেলন

এবং তারা তাঁর সামেন থেক পািলেয় গল। ৯ পের সদা ভুর কাছ

থেক একটা ম আ া শৗেলর উপর আসল। শৗল তখন তাঁর

ঘের বেস িছেলন এবং তাঁর হােত একটা বশা িছল, আর দায়দূ বীণা

বাজাি েলন। ১০ এমন িদন শৗল বশা িদেয় দায়দূেক দয়ােল গঁেথ

ফলবার চ া করেলন, িক ু িতিন শৗেলর সামেন থেক সের গেলন

বেল বশাটা দয়ােল ঢুেক গল এবং সই রােত দায়দূ পািলেয় র া

পেলন। ১১ দায়েূদর উপর নজর রাখবার জ শৗল তাঁর বািড়েত

লাক পািঠেয় িদেলন যােত পেরর িদন সকােল তাঁেক মের ফলা

যায়। িক ু দায়েূদর ী মীখল তাঁেক সব িকছু জািনেয় বলেলন,

“আজ রােত তুিম যিদ াণ িনেয় না পালাও তেব কালই তুিম মারা

পড়েব।” ১২আর মীখল দায়দূেক জানলা িদেয় নীেচ নািমেয় িদেলন

আর িতিন পািলেয় িগেয় র া পেলন। ১৩ মীখল তখন পািরবািরক

দবমিূত েলা িনেয় িবছানায় রাখেলন এবং িবছানার মাথার িদেক

িদেলন ছাগেলর লােমর একটা বািলশ; তারপর স েলা কাপড় িদেয়

ঢেক িদেলন। ১৪ দায়দূেক ধরবার জ শৗল লাক পাঠােল মীখল

বলেলন, “উিন অ ।” ১৫এই খবর েন শৗল দায়দূেক দখবার

জ সই লাকেদরই আবার পাঠােলন এবং বেল িদেলন, “দায়দূেক

খাট ই িনেয় এস; আিম তােক মের ফলব।” ১৬ লাক েলা ঘের
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ঢুেক িবছানার উপর সই দবমিূত েলা এবং িবছানার মাথার িদেক

ছাগেলর লােমর বািলশটা দখেত পল। ১৭পের শৗল মীখলেক

বলেলন, “তুিম কন এই ভােব আমােক ঠকােল? তুিম আমার শ েক

ছেড় দওয়ােত স পািলেয় গেছ।” মীখল তাঁেক বলেলন, “িতিন

বেলিছেলন, ‘আমােক যেত দাও৷ আিম কন ধু ধু তামােক খনু

করব’?” ১৮ এিদেক দায়দূ পািলেয় িগেয় াণ বাঁচােলন। িতিন রামায়

শমেূয়েলর কােছ গেলন এবং শৗল তাঁর উপর যা যা কেরেছন তা

সবই তাঁেক জানােলন। এর পর িতিন ও শমেূয়ল িগেয় নােয়ােত

বাস করেত লাগেলন। ১৯ পের কউ শৗলেক বলল, “ দখনু দায়দূ

রামার নােয়ােত আেছন।” ২০ তখন দায়দূেক ধের আনবার জ িতিন

লাক পািঠেয় িদেলন। সই লােকরা িগেয় দখল শমেূয়েলর অধীেন

একদল ভাববাদী যারা ভাববানী বেলন। ঈ েরর আ া যখন শৗেলর

লাকেদর উপেরও আসেলন তখন তারাও ভাববানী বলেত লাগল।

২১ শৗলেক সই খবর জানােনা হেল িতিন আরও লাক পাঠােলন

িক ু তারাও িগেয় ভাববানী চার করেত লাগল। পের শৗল ততৃীয়

বার লাক পাঠােলন আর তারাও িগেয় ভাববানী চার করেত লাগল।

২২ শেষ শৗল িনেজই রামায় গেলন এবং সখেূত জল জমা কের

রাখবার য বড় জায়গা িছল সখােন িগেয় িজ াসা করেলন, “শমেূয়ল

আর দায়দূ কাথায়?” একজন বলল, “তাঁরা রামার নােয়ােত আেছন।”

তখন শৗল রামার নােয়ােত গেলন৷ ২৩আর ঈ েরর আ া তাঁর

উপেরও এেল িতিন রামার নােয়াত উপি ত না হওয়া পয ভাববাণী

বলেলন। ২৪আর িতিনও তাঁর পাশাক খেুল ফেল শমেূয়েলর সামেন

ভাববাণী বলেত লাগেলন। িতিন সারা িদন ও সারা রাত কাপড়‐

চাপড় ছাড়াই পেড় রইেলন। সইজ ই লােক বেল, “ শৗলও িক

তেব ভাববাদীেদর মেধ একজন?”

২০পের দায়দূ রামার নােয়াৎ থেক পািলেয় যানাথেনর কােছ

গেলন এবং তাঁেক িজ াসা করেলন, “আিম িক কেরিছ? আমার দাষ

িক? তামার বাবার িব ে আিম িক পাপ কেরিছ য, িতিন আমােক

মের ফলবার চ া কেরেছন?” ২ যানাথন বলেলন, “এমন না হাক,
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তুিম মরেব না। দখ, আমার বাবা আমােক না জািনেয় ছাট বড়

কান কাজই কেরন না। তেব এই কথা িতিন আমার কাছ থেক কন

লকুােবন? এ হেতই পাের না।” ৩তােত দায়দূ আবার িদিব কের

বলেলন, “ তামার বাবা খবু ভাল কেরই জােনন য, আিম তামার

দিৃ েত অ হ পেয়িছ। তাই হয়েতা িতিন মেন মেন ভেবেছন,

যানাথনেক এই িবষেয় না জানােনাই ভাল, যিদ স ঃখ পায়। িক ু

জীব সদা ভুর িদিব এবং তামার ােণর িদিব িদেয় আিম বলিছ

য, মতুৃ আমার কাছ থেক মা এক পা দূের।” ৪ যানাথন দায়দূেক

বলেলন, “ তামার াণ যা বলেব আিম তামার জ তাই করব।” ৫

তখন দায়দূ যানাথনেক বলেলন, “ দখ, কাল অমাবস ার উৎসব।

রাজার সে আমার খেত বসেতই হেব। িক ু তুিম আমােক যেত

দাও। আিম পর স া পয মােঠর মেধ লিুকেয় থাকব। ৬ যিদ

তামার বাবা আমার খাঁজ কেরন তেব তুিম তাঁেক বলেব, ‘দায়দূ

বৎেলহেম তার বািড়েত তাড়াতািড় যােব বেল আমার কােছ িমনিত

কের অ মিত চেয়িছল, কারণ সখােন তােদর বংেশর জ বাৎসিরক

য হে ।’ ৭ িতিন যিদ বেলন, ‘ভাল,’ তেব তামার দাস আিম

িনরাপদ; িক ু যিদ খবু রেগ ওেঠন তেব তুিম জেনা য, িতিন আমার

িত করেবন বেল িঠক কের রেখেছন। ৮ তাই তুিম এখন আমার

িত িব হও, কারণ সদা ভুেক সা ী রেখ তুিম আমার সে

একটা চুি কেরছ। আিম যিদ দাষ কের থািক তেব তুিম িনেজই

আমােক মের ফল, তুিম কন তামার বাবার কােছ আমােক িনেয়

যােব?” ৯ যানাথন বলেলন, “তুিম কখনও এমন িচ া কােরা না।

যিদ আিম জানেত পাির য, আমার বাবা তামার িত করাই ি র

কেরেছন, তেব িন য়ই আিম িক তা তামােক জানাব না?” ১০

তখন দায়দূ বলেলন, “এই ব াপাের তামার বাবা যিদ তামার সে

খারাপ ব বহার কেরন, তেব ক তা আমােক জানােব?” ১১ যানাথন

বলেলন, “চল, আমরা মােঠ যাই।” এই বেল তাঁরা ইজেন বর হেয়

একসে মােঠ গেলন। ১২ তারপর যানাথন দায়দূেক বলেলন,

“ই ােয়লীয়েদর ঈ র সদা ভু সা ী, কাল িক া পর এই িদেনর
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আিম আমার বাবার সে কথা বেল দখব। যিদ তামার পে ভাল

বিুঝ তেব আিম তখনই লাক পািঠেয় তামােক জানাব। ১৩ যিদ

আমার বাবা তামার িত করেত চান আর আিম তামােক না জানাই

এবং িনরাপেদ তামােক পািঠেয় দবার ব ব া না কির তেব সদা ভু

যন আমােক শাি দন এবং তার থেকও বিশ শাি িদন। সদা ভু

যমন আমার বাবার সে িছেলন তমিন তামার সে ও থা ন।

১৪আিম যিদ বঁেচ থািক তেব সদা ভু যমন িব তমিন তুিম

আমার িত িব থেকা। িক ু যিদ আিম মারা যাই তেব আমার

বংেশর িতও কান িট কর না ১৫ িচরকাল িব থেকা; এমন

িক, সদা ভু যখন পিৃথবীর বকু থেক দায়েূদর িতিট শ েক শষ

কের দেবন তখনও িব থেকা।” ১৬ যানাথন তখন দায়দূ ও তাঁর

বংশধরেদর সে এই বেল চুি করেলন, “সদা ভু যন দায়েূদর

শ েদর উপর িতেশাধ হণ কেরন।” ১৭ যানাথন দায়দূেক িনেজর

মতই ভালবাসেতন বেল িতিন দায়দূেক িদেয় তাঁর িত দায়েূদর

ভালবাসার শপথ আবার কিরেয় িনেলন। ১৮ পের যানাথন দায়দূেক

বলেলন, “আগামীকাল অমাবস ার উৎসব। সখােন তামার আসন

খািল থাকেল তুিম য নই তা চােখ পড়েব। ১৯ তুিম আেগ যখােন

লিুকেয় িছেল পর িদন তাড়াতািড় সখােন িগেয় এষল নােম বড়

পাথরটার কােছ অেপ া কােরা। ২০আিম যন কান িকছু ল কের

তীর ছুঁড়িছ এই ভােব সই পাথেরর পােশ িতনেট তীর ছুঁড়ব। ২১

তারপর একটা ছেলেক এই বেল পািঠেয় দব, ‘যাও, তীর েলা খুঁেজ

িনেয় এেসা।’ যিদ আিম তােক বিল, ‘তীর েলা তামার এিদেক আেছ,

িনেয় এস,’ তাহেল তুিম চেল এেসা, কারণ জীব সদা ভুর িদিব

তুিম িনরাপদ, তামার কান ভয় নই। ২২ িক ু যিদ ছেলিটেক বিল,

‘ তামার ঐিদেক তীর েলা রেয়েছ,’ তাহেল তুিম চেল যেয়া, বঝুেব

সদা ভুই তামােক চেল যেত বলেছন। ২৩ মেন রেখা, তামার ও

আমার মেধ এই য চুি হল সদা ভুই তার িচরকােলর সা ী হেয়

রইেলন।” ২৪এর পর দায়দূ মােঠ িগেয় লিুকেয় থাকেলন। এিদেক

অমাবস ার উৎসব উপি ত হেল রাজা অ া বােরর মত দয়ােলর
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পােশ িনেজর আসেন খেত বসেলন। ২৫ যানাথন উেঠ দাঁড়ােলন

যন অবেনর িগেয় শৗেলর পােশ বসেত পােরন। দায়েূদর আসনটা

িক ু খািল থাকল। ২৬ শৗল সই িদন িকছুই বলেলন না, কারণ িতিন

ভাবেলন, হয়েতা এমন িকছু হেয় গেছ যােত দায়দূ অ িচ হেয়েছ;

িন য়ই স িচ অব ায় নই। ২৭ পেরর িদন, অথাৎ অমাবস া‐

উৎসেবর ি তীয় িদেনর ও দায়েূদর আসনটা খািল পেড় রইল। তখন

শৗল তাঁর ছেল যানাথনেক িজ াসা করেলন, “িযশেয়র ছেল খেত

আেস িন কন? কালও আেস িন, আজও আেস িন।” ২৮ যানাথন

উ ের বলেলন, “দায়দূ বৎেলহেম যাবার অ মিত চেয় আমােক খবু

িমনিত কেরিছল। ২৯ স আমােক বেলিছল, ‘দয়া কের আমােক যেত

দাও; আমােদর বংেশর লােকেদর একটা য আেছ এবং আমার ভাই

আমােক সখােন উপি ত থাকেত আেদশ কেরেছন। যিদ আমার িত

তামার মেন একটু দয়া থােক তেব আমােক িগেয় আমার ভাইেদর

দেখ আসবার অ মিত দাও।’ সইজ ই স মহারাজার ভােজ আেস

িন।” ৩০এই কথা েন শৗল যানাথেনর উপর রেগ আ ন হেয়

গেলন। িতিন তাঁেক বলেলন, “ওের িবে ািহনী ীেলােকর জারজ

স ান! আিম িক জািন না য, তুই িযশেয়র ছেলর প িনেয়িছ

আর তােত তুই িনেজর উপর এবং তার মােয়র উপর ল া ডেক

এেনিছস? ৩১ যতিদন িযশেয়র ছেল এই পিৃথবীেত বঁেচ থাকেব

ততিদন তুই ি র থাকিব না, তার রাজ ও ি র থাকেব না। কােজই

এখনই লাক পািঠেয় তােক আমার কােছ িনেয় আয়, তােক মরেতই

হেব।” ৩২ যানাথন তাঁর বাবােক বলেলন, “ কন তােক মরেত হেব?

স িক কেরেছ?” ৩৩ তখন শৗল যানাথনেক মের ফলার জ

বশা ছুঁড়েলন। এেত যানাথন বঝুেত পারেলন, তাঁর বাবা দায়দূেক

মের ফলেবন বেল িঠক কেরেছন। ৩৪ তখন যানাথন ভীষণ রেগ

িগেয় টিবল ছেড় উেঠ গেলন এবং সই িদেনর র ভােজ িকছুই

খেলন না। তাঁর বাবা দায়দূেক অপমান কেরিছেলন বেল তাঁর মেন

খবু ঃখ হল। ৩৫ দায়েূদর সে যানাথেনর য ব ব া হেয়িছল সই

অ সাের পরিদন সকােল যানাথন বর হেয় মােঠ গেলন। তাঁর সে
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একিট ছাট ছেল িছল। ৩৬ িতিন ছেলিটেক বলেলন, “আিম য তীর

ছুঁড়ব তুিম দৗেড় িগেয় তা খুঁেজ আন।” ছেলিট যখন দৗড়াি ল

তখন িতিন ছেলিটেক ছািড়েয় সামেনর িদেক তীর ছুঁড়েলন। ৩৭

যানাথেনর তীরটা যখােন পেড়িছল ছেলিট সখােন গেল পর িতিন

তােক ডেক বলেলন, “ তামার ঐিদেক িক তীর নই।” ৩৮ তারপর

িতিন চঁিচেয় বলেলন, “িশ িগর দৗেড় যাও, থেমা না।” ছেলিট

তীর িড়েয় িনেয় তার মিনেবর কােছ িফের আসল। ৩৯ ছেলিট এই

সব িবষেয়র িকছুই বঝুল না, বঝুেলন কবল যানাথন আর দায়দূ।

৪০এর পর যানাথন তাঁর তীর‐ধ ক ছেলিটর হােত িদেয় বলেলন,

“তুিম এ েলা িনেয় িহিবয়া শহের িফের যাও।” ৪১ ছেলিট চেল

গেল পর দায়দূ সই পাথরটার দি ণ িদক থেক উেঠ আসেলন।

িতিন যানাথেনর সামেন মািটেত মাথা ঠিকেয় িতনবার তাঁেক ণাম

করেলন। তারপর তাঁরা এেক অ েক চু ন কের কাঁদেত লাগেলন,

তেব দায়দূই বশী কাঁদেলন। ৪২ পের যানাথন দায়দূেক বলেলন,

“তুিম িনভেয় চেল যাও, কারণ আমরা সদা ভুর নাম কের এেক

অে র কােছ শপথ কের বেলিছ, ‘সদা ভু তামার ও আমার মেধ

এবং তামার ও আমার বংশধরেদর মেধ িচরকাল সা ী থাকেবন’।”

পের িতিন চেলেগেলন আর যানাথন শহের িফের গেলন।

২১পের দায়দূ নােব অহীেমলক যাজেকর কােছ গেলন; আর

অহীেমলক কাঁপেত কাঁপেত এেস দায়েূদর সে দখা করেলন ও

তাঁেক বলেলন, “আপিন একা কন? আপনার সে কউ নই কন?”

২ দায়দূ অহীেমলক যাজকেক বলেলন, “রাজা একিট কােজর দািয়

িদেয় আমােক বেলেছন, আিম তামােক য কােজ পাঠালাম ও যা

আেদশ করলাম, তার িকছু যন কউ না জােন আর; আিম িনেজর স ী

যবুকেদরেক ওই জায়গায় আসেত বেলিছ৷ ৩এখন আপনার কােছ িক

আেছ? পাঁচটা িট িকংবা যা থােক, আমার হােত িদন ৷” ৪ যাজক

দায়দূেক উ র িদেলন, “আমার কােছ সাধারণ িট নই, ধমুা

পিব িট আেছ‐যিদ সই যবুেকরা ধু ীর থেক আলাদা হেয়

থােক৷” ৫ দায়দূ যাজকেক উ র িদেলন, “সিত ই িতন িদন আমােদর
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থেক ীরা আলাদা আেছ; আিম যখন বিরেয় আিস, তখন যা া

সাধারণ হেলও যবুকেদর পা িল পিব িছল; তাই আজ তােদর

পা িল আরও কত না পিব ৷” ৬তখন যাজক তাঁেক পিব িট

িদেলন; কারণ সখােন অ িট িছল না, কবল ওটা তুেল নবার

িদেনর সকা িট রাখবার জ য দশন‐ িট সদা ভুর সামেন

থেক সিরেয় রাখা হেয়িছল, সটাই ধু িছল৷ ৭ সই িদন শৗেলর

দােসেদর মেধ ইেদামীয় দােয়গ নােম একজন সদা ভুর সামেন

আব হেয় সখােন িছল, স শৗেলর ধান প পালক৷ ৮ পের দায়দূ

অহীেমলকেক বলেলন, “এখােন আপনার কােছ বশা িকংবা তেলায়ার

নই? কারণ রাজকােজর তাড়াতািড়েত আিম িনেজর তেলায়ার বা

অ সে আিন িন৷” ৯ যাজক বলেলন, “এলা উপত কায় আপিন

যােক হত া কেরিছেলন, সই পেল ীয় গিলয়ােতর তেলায়ার আেছ;

দখনু, এেফােদর িপছন িদেক এখােন কাপেড় জড়ান আেছ; এটা যিদ

িনেত চান, িনন, কারণ, এটা ছাড়া আর কান তেরায়াল এখােন নই৷”

দায়দূ বলেলন, “ সটার মত আর নই; সটাই আমােক িদন ৷” ১০

পের দায়দূ উেঠ সিদন শৗেলর ভেয় পািলেয় গােতর রাজা আখীেশর

কােছ গেলন। ১১ তােত আখীেশর দােসরা তাঁেক বলল, “এ ব ি

িক দেশর রাজা দায়দূ না? লােকরা িক নাচেত নাচেত ওঁর িবষেয়

িনেজরা গান কের বেল িন, ‘ শৗল হত া করেলন হাজার হাজার আর

দায়দূ হত া করেলন অযতু অযতু’?” ১২আর দায়দূ স কথা মেন

রাখেলন এবং গােতর রাজা আখীেশর থেক খবু ভীত হেলন৷ ১৩আর

িতিন তােদর সামেন তাঁর আচরণ পিরবতন করেলন; িতিন তােদর

কােছ পাগেলর মত ব বহার করেতন, ফটেকর দরজা আঁচড়ােতন,

িনেজর দািড়র উপের লালা ঝরেত িদেতন৷ ১৪তখন আখীশ িনেজর

দাসেদরেক বলেলন, “ দখ, তামরা দখেত পা , এ পাগল; তেব

এেক আমার কােছ আনেল কন? ১৫আমার িক পাগেলর অভাব

আেছ য, তামরা এেক আমার কােছ পাগলািম করেত এেনছ? এ িক

আমার বািড়েত আসেব?”
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২২পের দায়দূ সখান থেক িগেয় অ ম হােত পািলেয় গেলন;

আর তাঁর ভাইরা ও তাঁর বাবার বািড়র সবাই তা েন সখােন

তাঁর কােছ চেল গল৷ ২আর পীিড়ত, ঋণী ও অস ু সব লাক

তাঁর কােছ জেড়া হল, আর িতিন তােদর সনাপিত হেলন; এভােব

ায় চারেশা লাক তাঁর স ী হল৷ ৩ পের দায়দূ সখান থেক

মায়ােবর িম ীেত িগেয় মায়াব‐রাজােক বলেলন, “অ েরাধ কির,

ঈ র আমার িত িক করেবন, তা যত ণ পয আিম জানেত না

পাির তত ণ আমার বাবা মা এেস আপনােদর কােছ থা ন৷” ৪

পের িতিন তাঁেদরেক মায়াব রাজার সামেন আনেলন; আর যতিদন

দায়দূ সই গম জায়গায় থাকেলন, ততিদন তাঁরা ঐ রাজার সে

থাকেলন৷ ৫ পের গাদ ভাববাদী দায়দূেক বলেলন, “তুিম আর এই

গম জায়গায় থেকা না, িযহূদা দেশ চেল যাও৷” তখন দায়দূ

হরত বেন িগেয় উপি ত হেলন৷ ৬ পের শৗল নেত পেলন য,

দায়েূদর ও তাঁর স ীেদর খাঁজ পাওয়া গেছ৷ সই িদেনর শৗল বশা

হােত িগিবয়ায়, রামার কােছর ঝাউ গােছর িনেচ বেস িছেলন এবং

তাঁর চািরিদেক তাঁর সম দাস দাঁিড়েয়িছল৷ ৭ তখন শৗল িনেজর

চারিদেক দাঁিড়েয় থাকা দাসেদরেক বলেলন, “ হ িব ামীনীেয়রা

শান৷ িযশেয়র ছেল িক তামােদর সবাইেক ত ও আঙুেরর বাগান

দেব? স িক তামােদর সকলেকই সহ পিত ও শতপিত করেব? ৮

এই জ তামরা সবাই িক আমার িব ে মতলব কেরছ? িযশেয়র

ছেলর সে আমার ছেল য িনয়ম কেরেছ, তা কউ আমােক বেল

িন এবং আমার ছেল আজেকর মত আমার িব ে ঘাঁিট বসাবার

জ আমার দাসেক য উসেক িদেয়েছ, তােতও তামােদর মেধ

কউ আমার জ ঃিখত হও িন বা আমােক তা বল িন৷” ৯ তখন

ইেদামীয় দােয়গ‐ য শৗেলর দাসেদর কােছ দাঁিড়েয়িছল‐ স উ র

িদল, “আিম নােব অহীটূেবর ছেল অহীেমলেকর কােছ িযশেয়র

ছেলেক যেত দেখিছলাম৷ ১০ সই ব ি তার জ সদা ভুর কােছ

িজ াসা কেরিছল ও তােক খাবার িদেয়িছল এবং পেল ীয় গিলয়ােতর

তেলায়ার তােক িদেয়িছল?” ১১ তখন রাজা লাক পািঠেয় অহীটূেবর
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ছেল অহীেমলক যাজকেক ও তাঁর বাবার সম বংশেক, নােব

বসবাসকারী সম যাজকেক ডাকেলন; আর তাঁরা সবাই রাজার কােছ

আসেলন৷ ১২ তখন শৗল বলেলন, “ হ অহীটূেবর ছেল, শান৷” িতিন

উ র িদেলন, “ হ আমার ভু, দখনু, এই আিম৷” ১৩ শৗল তাঁেক

বলেলন, “তুিম ও িযশেয়র ছেল আমার িব ে কন মতলব করেল?

স যন আজেকর মত আমার িব ে উেঠ ঘাঁিট বসায়, সই জ

তুিম তােক িট ও তেলায়াল িদেয়ছ এবং তার জ ঈ েরর কােছ

িজ াসা কেরছ৷” ১৪অহীেমলক রাজােক উ র িদেলন, “আপনার

সব দােসর মেধ ক দায়েূদর মেতা িব ? িতিন তা মহারােজর

জামাই, আপনার লকুােনা পরামশ জানবার অিধকারী ও আপনার

বািড়েত স ানীয়৷ ১৫আিম িক এই থম বার তাঁর জ ঈ েরর

কােছ িজ াসা কেরিছ? কখনই নয়; মহারাজ আপনার এই দাসেক

ও আমার সম বাবার বংশেক দাষ দেবন না, কারণ আপনার

দাস এ িবষেয়র কম িকংবা বিশ িকছুই জােন না৷” ১৬ িক ু রাজা

বলেলন, “ হ অহীেমলক, তামােক ও তামার সব বাবার বংশেক

মরেত হেব৷” ১৭ তখন রাজা িনেজর চারপােশ দাঁিড়েয় থাকা পদািতক

স েদর বলেলন, “ তামরা িফের দাঁড়াও, সদা ভুর এই যাজকেদর

হত া কর; কারণ এরাও দায়েূদর সাহায কের এবং তার পালােনার

কথা জেনও আমােক শানায় িন৷” সদা ভুর যাজকেদর আ মণ

করবার জ হাত তুলেত রাজার দােসরা রািজ হল না৷ ১৮ পের রাজা

দােয়গেক বলেলন, “তুিম িফের িগেয় এই যাজকেদর আ মণ কর৷”

তখন ইেদামীয় দােয়গ িফের দাঁড়াল ও যাজকেদর আ মণ কের

স িদেনর মসীনা‐ েতার এেফাদ পরা পঁচাশী জনেক হত া করল৷

১৯ পের স তেলায়ার িদেয় যাজকেদর নাব নগের আঘাত করল;

স ী, পু ষ, ছাট ছেল‐ মেয় ও ধ খাওয়া িশ এবং গ , গাধা

ও ভড়া সব তেরায়াল িদেয় হত া করল৷ ২০ঐ িদেনর অহীটূেবর

ছেল অহীেমলেকর একমা ছেল র া পেলন; তাঁর নাম অিবয়াথর;

িতিন দায়েূদর কােছ পািলেয় গেলন৷ ২১অিবয়াথর দায়দূেক এই

খবর িদেলন য, শৗল সদা ভুর যাজকেদর হত া কেরেছন৷ ২২
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দায়দূ অিবয়াথরেক বলেলন, “ইেদামীয় দােয়গ সখােন থাকােত

আিম সিদন ই বেুঝিছলাম য, স িন য়ই শৗলেক খবর দেব৷

আিমই তামার বাবার বংেশর সব লােকর হত ার কারণ৷ ২৩ তুিম

আমার সে থাক, ভয় পও না৷ কারণ য আমােক হত া করার চ া

কের, সই তামােক হত া করার চ া করেছ৷ িক ু আমার সে তুিম

িনরাপেদ থাকেব৷”

২৩আর লােকরা দায়দূেক এই খবর িদল, “ দখ, পেল ীয়রা

িকয়ীলার িব ে যু করেছ, আর সবার খামার থেক শস লটু

করেছ৷” ২ তখন দায়দূ সদা ভুর কােছ িজ াসা করেলন, “আিম িক

িগেয় ঐ পেল ীয়েদরেক আঘাত করব?” সদা ভু দায়দূেক বলেলন,

“যাও, সই পেল ীয়েদরেক আঘাত কর ও িকয়ীলা র া কর৷” ৩

দায়েূদর লােকরা তাঁেক বলল, “ দখনু, আমােদর এই িযহূদা দেশ

থাকাই ভেয়র িবষয়; তেব িকয়ীলােত পেল ীয় স েদর িব ে

যাওয়া আরও কত না ভেয়র িবষয়?” ৪ তখন দায়দূ পনুরায় সদা ভুর

কােছ িজ াসা করেলন; আর সদা ভু উ র িদেলন, “ওঠ, িকয়ীলােত

যাও, কারণ আিম পেল ীয়েদরেক তামার হােত সমপণ করব৷” ৫

তখন দায়দূ ও তাঁর লােকরা িকয়ীলােত গেলন এবং পেল ীয়েদর

সে যু কের তােদর প েদরেক িনেয় আসেলন আর তােদরেক হত া

করেলন; এই ভােব দায়দূ িকয়ীলা‐িনবাসীেদরেক র া করেলন৷ ৬

অহীেমলেকর ছেল অিবয়াথর যখন িকয়ীলােত দায়েূদর কােছ পািলেয়

যায়, তখন িতিন এক এেফাদ হােত কের এেসিছেলন৷ ৭ পের দায়দূ

িকয়ীলােত এেসেছ, এই খবর পেয় শৗল বলেলন, “ঈ র তােক

আমার হােত সমপণ কেরেছন, কারণ ফটক ও িখলযু নগের েবশ

করােত স আব হেয়েছ৷” ৮ পের দায়দূেক ও তার লাকেদরেক

আটকাবার জ শৗল যেু র জ িকয়ীলােত যাবার জ সব লাকেক

ডাকেলন৷ ৯ দায়দূ জানেত পারেলন য, শৗল তাঁর িব ে খারাপ

পিরক না করেছন, তাই িতিন অিবয়াথর যাজকেক বলেলন, “এখােন

এেফাদ আন৷” ১০ পের দায়দূ বলেলন, “ হ সদা ভু, ই ােয়েলর

ঈ র, শৗল িকয়ীলােত এেস আমার জ এই নগর িবন করার চ া
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করেছন, তামার দাস আিম এটা নলাম৷ ১১ িকয়ীলার িনবাসীরা

িক তাঁর হােত আমােক সমপণ করেব? তামার দাস আিম যমন

নলাম, স রকম শৗল িক আসেবন? হ সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র,

াথনা কির, তামার দাসেক তা বল৷” ১২ সদা ভু বলেলন, “ স

আসেব৷” দায়দূ িজ াসা করেলন, “িকয়ীলার িনবাসীরা িক আমােক ও

আমার লাকেদরেক শৗেলর হােত সমপণ করেব?” সদা ভু বলেলন,

“সমপণ করেব৷” ১৩ তখন দায়দূ ও তাঁর লােকরা, ায় ছেশা লাক,

উেঠ িকয়ীলা থেক বিরেয় িগেয় যখােন যেত পারেলন, গেলন; আর

শৗলেক যখন বলা হল য, দায়দূ িকয়ীলা থেক পািলেয় গেছ, তখন

িতিন যাওয়া থািমেয় িদেলন; ১৪ পের দায়দূ ম াে নানা রি ত

জায়গায় বাস করেলন, সীফ ম াে র পাহাড়ী এলাকায় থাকেলন৷

আর শৗল িতিদন তাঁর খাঁজ করেলন, িক ু ঈ র তাঁর হােত তাঁেক

সমপণ করেলন না৷ ১৫আর দায়দূ দখেলন য, শৗল আমােক হত া

করার জ বিরেয় এেসেছন৷ তখন দায়দূ সীফ ম াে র বেন

িছেলন৷ ১৬আর শৗেলর ছেল যানাথন উেঠ বেন দায়েূদর কােছ

িগেয় ঈ ের তাঁর হাত সবল করেলন৷ ১৭আর িতিন তাঁেক বলেলন,

“ভয় কর না, আমার বাবা শৗল তামােক খুঁেজ পােব না, আর তুিম

ই ােয়েলর উপের রাজা হেব এবং আিম তামার পােশ থাকব, এটা

আমার বাবা শৗলও জােনন৷” ১৮ পের তাঁরা জন সদা ভুর সামেন

িনয়ম তরী করেলন৷ আর দায়দূ বেন থাকেলন; িক ু যানাথন বািড়

গেলন৷ ১৯ পের সীফীেয়রা িগিবয়ােত শৗেলর কােছ িগেয় বলল,

“দায়দূ িক আমােদর কােছর ম াে র দি েণ িদেক হখীলা পাহােড়র

বেন কান রি ত জায়গায় লিুকেয় নই? ২০অতএব হ রাজা!

নেম আসবার জ আপনার মেন যত ই া আেছ, সই অ সাের

নেম আ ন; রাজার হােত তােক সমপণ করা আমােদর কাজ৷” ২১

শৗল বলেলন, “ তামরা সদা ভুর আশীবাদ া হও, কারণ তামরা

আমার িত দয়া করেল৷ ২২ তামরা যাও, আরও খাঁজ নাও, জােনা,

দেখ নাও, তার পা রাখবার জায়গা কাথায়? আর সখােন তােক

ক দেখেছ? কারণ দখ, লােক আমােক বেলেছ, ‘ স খবু বিু র
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সে চেল৷’ ২৩অতএব য সম গাপন জায়গায় স লিুকেয় থােক,

তার কান জায়গায় স আেছ, তা দখ, ল কর, পের আমার কােছ

আবার সিঠক খবর িনেয় এস, আসেল আিম তামােদর সে যাব; স

যিদ দেশ থােক, তেব আিম িযহূদার সম হাজােরর মেধ তার স ান

করব৷” ২৪ তােত তারা উেঠ শৗেলর আেগ সীেফ গল; িক ু দায়দূ ও

তাঁর লােকরা ম াে র দি েণ অরাবায়, মােয়ান া ের, িছেলন৷

২৫ পের শৗল ও তাঁর লােকরা তাঁর খাঁেজ গেলন, আর লােকরা

দায়দূেক তার খবর িদেল িতিন শেল নেম এেলন এবং মােয়ান

া ের থাকেলন৷ তা েন শৗল মােয়ান ম াে দায়েূদর িপছেন

তাড়া করেত গেলন৷ ২৬আর শৗল পবেতর এক পাে গেলন

এবং দায়দূ ও তাঁর লােকরা পবেতর অ পাে গেলন৷ আর দায়দূ

শৗেলর ভেয় অ জায়গায় যাবার জ ত এিগেয় গেলন; কারণ

তাঁেক ও তাঁর লাকেদরেক ধরবার জ শৗল িনেজর লাকেদর সে

তাঁেক িঘের ফেলিছেলন৷ ২৭ িক ু একজন দূত শৗেলর কােছ এস

বলল, “আপিন শী আ ন, কারণ পেল ীয়রা দশ আ মণ কেরেছ৷”

২৮ তখন শৗল দায়েূদর িপছেন তাড়া করা ব কের িফের িগেয়

পেল ীয়েদর িব ে গেলন৷ এই জ সই জায়গার নাম সলা‐

হ লেকাৎ [র া শল] হল৷ ২৯ পের দায়দূ সখান থেক উেঠ িগেয়

ঐন‐গদী নানা রি ত জায়গায় বাস করেলন৷

২৪পের শৗল পেল ীয়েদর আর তাড়া না কের িফের এেল লােক

তাঁেক এই খবর িদল, “ দখনু, দায়দূ ঐন‐গদীর উপত কায় আেছ৷”

২ তােত শৗল সম ই ােয়ল থেক িনবািচত িতন হাজার লাক

িনেয় ব ছাগেলর শেলর উপের দায়েূদর ও তাঁর লাকেদর খাঁেজ

গেলন৷ ৩ পেথর মেধ িতিন মষবাথােন উপি ত হেলন; সখােন

এক হা িছল; আর শৗল পা ঢাকবার জ তার মেধ েবশ করেলন;

িক ু দায়দূ ও তাঁর লােকরা সই হার একদম ভতের বেসিছেলন৷

৪ তখন দায়েূদর লােকরা তাঁেক বলল, “ দখনু, এ সই িদন, য

িদেনর র কথা সদা ভু আপনােক বেলেছন, দখ, আিমই তামার

শ েক তামার হােত সমপণ করব, তখন তুিম তার িত যা ভােলা
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বঝুেব, তাই করেব৷” তােত দায়দূ উেঠ চুিপচুিপ শৗেলর কাপেড়র

সামেনর অংশ কেট িনেলন৷ ৫ তারপের, শৗেলর কাপেড়র অংশ

কাটােত দায়েূদর দয় ধকুধকু করেত লাগল; ৬আর িতিন িনেজর

লাকেদরেক বলেলন, “আমার ভুর িত, সদা ভুর অিভিষে র

িত এমন কাজ করেত, তাঁর িব ে আমার হাত তুলেত সদা ভু

আমােক না িদন; কারণ িতিন সদা ভুর অিভিষ ৷” ৭ এইরকম কথা

বেল দায়দূ িনেজর লাকেদরেক শাসন করেলন, শৗেলর িব ে

যেত িদেলন না৷ পের শৗল উেঠ হা থেক বিরেয় িগেয় িনেজর

পেথ চলেলন৷ ৮তারপের দায়দূও উেঠ হা থেক বিরেয় এেলন

এবং শৗলেক িপছন থেক ডেক বলেলন, “ হ আমার ভু মহারাজ,”

আর শৗল িপছেনর িদেক তাকােল দায়দূ ভূিমেত মাথা িনচু কের

ণাম করেলন৷ ৯আর দায়দূ শৗলেক বলেলন, “মা েষর এমন কথা

আপিন কন শােনন য, ‘ দখনু, দায়দূ আপনার িত করার চ া

করেছ?’ ১০ দখনু, আপিন আজ িনেজর চােখ দখেছন, আজ এই

হার মেধ সদা ভু আপনােক আমার হােত সমপণ কেরিছেলন

এবং কউ আপনােক হত া করবার পরামশ িদেয়িছল, িক ু আপনার

উপের মমতা হল, আিম বললাম, ‘আমার ভুর িব ে হাত তুলব না,

কারণ িতিন সদা ভুর অিভিষ ৷’ ১১আর হ আমার িপতা, দখনু;

াঁ, আমার হােত আপনার কাপেড়র এই অংশ দখনু; কারণ আিম

আপনার কাপেড়র সামেনর অংশ কেট িনেয়িছ, তবওু আপনােক

হত া কির িন, এেত আপিন িবচার কের দখেবন, আিম িহংসায় িক

অধেম হাত তুিল না এবং আপনার িব ে পাপ কির িন; তবওু আপিন

আমার াণ কেড় নবার জ [িশকার] মগৃয়া করেছন৷ ১২ সদা ভু

আমার ও আপনার মেধ িবচার করেবন, আপনার করা অ ায় থেক

আমােক উ ার করেবন, িক ু আমার হাত আপনার িব ে উঠেব

না৷ ১৩ াচীনেদর বােদ বেল, ‘ েদর থেকই তা জ ায়,’

িক ু আমার হাত আপনার িব হেব না৷ ১৪ ই ােয়েলর রাজা কার

িপছেন বিরেয় এেসেছন? আপিন কার িপছেন িপছেন তাড়া করেছন?

একটা মতৃ েরর িপছেন, একটা মািছর িপছেন৷ ১৫ িক ু সদা ভু
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িবচারক া হন, িতিন আমার ও আপনার মেধ িবচার ক ন; আর

িতিন দিৃ পাত কের আমার িববাদ শষ ক ন এবং আপনার হাত

থেক আমােক র া ক ন৷” ১৬ দায়দূ শৗেলর কােছ এই সব কথা

শষ করেল শৗল িজ াসা করেলন, “ হ আমার স ান দায়দূ, এ

িক তামার র?” আর শৗল খবু জাের কাঁদেলন৷ ১৭ পের িতিন

দায়দূেক বলেলন, “আমার থেক তুিম ধািমক, কারণ তুিম আমার

উপকার কেরছ, িক ু আিম তামার অপকার কেরিছ৷ ১৮ তুিম আমার

িত কমন ভােলা ব বহার কের আসছ, তা আজ দখােল; সদা ভু

আমােক তামার হােত সমপণ করেলও তুিম আমােক হত া করিন৷

১৯ মা ষ িনেজর শ েক পেল িক তােক ভােলার পেথ ছেড় দয়?

আজ তুিম আমার িত যা করেল, তার িতেশােধ সদা ভু তামার

ম ল ক ন৷ ২০এখন দখ, আিম জািন, তুিম অবশ ই রাজা হেব,

আর ই ােয়েলর রাজ তামার হােত ি র থাকেব৷ ২১অতএব এখন

সদা ভুর নােম আমার কােছ িদিব কর য, তুিম আমার পের আমার

বংশ িবনাশ করেব না ও আমার বাবার বংশ থেক আমার নাম লাপ

করেব না৷” ২২ তখন দায়দূ শৗেলর কােছ িদিব করেলন৷ পের শৗল

বািড় চেল গেলন, িক ু দায়দূ ও তাঁর লােকরা রি ত জায়গায়

উেঠ গেলন৷

২৫পের শমেূয়েলর মতুৃ হল এবং সম ই ােয়ল জেড়া হেয় তাঁর

জ শাক করল, আর রামায় তাঁর বািড়েত তাঁর কবর িদল৷ পের

দায়দূ উেঠ পারণ ম ভূিমেত চেল গেলন৷ ২ সই িদেনর মােয়ােন

এক লাক িছল, কিমেল তার িবষয় স ি িছল; স খবু বড় মা ষ;

তার িতন হাজার ভড়া ও এক হাজার ছাগী িছল৷ সই লাক কিমেল

িনেজর ভড়ােদর লাম কাটিছল৷ ৩ সই লাকটী নাম নাবল ও

তার ীর নাম অবীগল; ঐ ী বিু মিত ও রী, িক ু ঐ লাকিট

কিঠন ও িছল; স কােলব বংেশর স ান৷ ৪আর নাবল িনেজর

ভড়ােদর লাম কাটেছ, দায়দূ ম াে এই কথা নেলন৷ ৫ পের

দায়দূ দশ জন যবুকেক পাঠােলন; দায়দূ সই যবুকেদরেক বলেলন,

“ তামরা কিমেল উেঠ নাবেলর কােছ যাও এবং আমার নােম তােক
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অিভবাদন কর; ৬আর তােক এই কথা বল, ‘িচরজীবী হন; আপনার

ভােলা, আপনার বািড়র ভােলা ও আপনার সব িকছুর ভােলা হাক৷ ৭

আিম নেত পলাম য, আপনার কােছ লামেছদনকারীরা আেছ;

ইিতমেধ আপনার মষপালকরা আমােদর সে িছল, আমরা তােদর

অপকার কির িন এবং যতিদন তারা কিমেল িছল, ততিদন তােদর

িকছুই হারায়ও িন৷ ৮আপনার যবুকেদরেক িজ াসা ক ন, তারা

আপনােক বলেব; অতএব এই যবুকেদর িত আপিন ক ণার চােখ

দখনু, কারণ আমরা ভ িদেনর আসলাম৷ অ েরাধ কির, িনেজর

দাসেদরেক ও িনেজর ছেল দায়দূেক, যা আপনার হােত ওেঠ, দান

ক ন৷’” ৯ তখন দায়েূদর যবুকরা িগেয় দায়েূদর নাম কের নাবলেক

সই সব কথা বলল, পের তারা চুপ কের থাকল৷ ১০ নাবল উ র িদেয়

দায়েূদর দাসেদরেক বলল, “দায়দূ ক? িযশেয়র ছেল ক? এই

িদেনর অেনক দাস িনেজর ভুর থেক আলাদা হেয় ঘরুেছ৷ ১১আিম

িক িনেজর িট, জল ও িনেজর ভড়ার লাম ছদনকারীেদর জ য

সব প মেরিছ, তােদর মাংস িনেয় অজানা কাথাকার লাকেদরেক

দব?” ১২তখন দায়েূদর যবুকরা মখু িফিরেয় িনেজেদর পেথ চেল

আসল এবং তাঁর কােছ িফের এেস ঐ সম কথা তাঁেক বলল৷ ১৩

তখন দায়দূ িনেজর লাকেদরেক বলেলন, “ তামরা েত ক জন

তেলায়ার বাঁধ৷” েত েক িনেজেদর তেলায়ার বাঁধেলা এবং দায়দূও

িনেজর তেলায়ার বাঁধেলন৷ পের দায়েূদর সে ায় চারেশা লাক

গল এবং িজিনসপ র ার জ েশা লাক থাকেলা৷ ১৪এর মেধ

যবুকেদর একজন নাবেলর ী অবীগলেক খবর িদেয় বলল, “ দখনু,

দায়দূ আমােদর কতােক অিভবাদন করেত ম ভূিম থেক দূতেদরেক

পািঠেয়িছেলন, আর িতিন তােদরেক অপমান করেলন৷ ১৫ িক ু সই

লােকরা আমােদর জ খবু ভালই িছল; যখন আমরা মােঠ িছলাম,

তখন যত ণ তােদর সে িছলাম, তত ণ আমােদর িত হয়িন,

িকছুই হারায়ও িন৷ ১৬আমরা যতিদন তােদর কােছ থেক ভড়া

র া করিছলাম, তারা িদন রাত আমােদর চারিদেক াচীেরর মত

িছল৷ ১৭অতএব এখন আপনার িক করা উিচত, সটা িবচার কের
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বঝুুন, কারণ আমােদর কতার ও তাঁর সম বংেশর িত িনি ত;

িক ু িতিন এমন অধািমক য, তাঁেক কান কথা বলেত পারা যায়

না৷” ১৮ তখন অবীগল তাড়াতািড় েশা িট, পা আঙুেরর রস,

পাঁচটা তরী ভড়া, পাঁচ কাঠা ভাজা দানাশস , একেশা গাছা কেনা

আঙুরফল ও েশা ডুমরু‐চাক িনেয় গাধার উপের চাপাল৷ ১৯আর স

িনেজর চাকরেদরেক বলল, “ তামরা আমার আেগ চল, দখ, আিম

তামােদর িপছেন যাি ৷” িক ু স তার ামী নাবলেক তা জানাল না৷

২০ পের স গাধােত চেড় পবেতর িভতরিদক িদেয় নেম যাি ল, এর

মেধ দখ, দায়দূ িনেজর লাকেদর সে তার সামেন নেম আসেলন,

তােত তার সে তাঁেদর দখা হল৷ ২১ দায়দূ বেলিছেলন, “ম াে

অবি ত ওর সব িজিনস আিম বথৃাই র া কেরিছ, ওর সব িজিনেসর

মেধ িকছুই হারায় িন; আর স উপকােরর বদেল আমার অপকার

কেরেছ৷ ২২ যিদ আিম ওর স কীয় পু ষেদর মেধ এক জনেকও

রাত সকাল হওয়া পয অবিশ রািখ, তেব ঈ র দায়েূদর শ েদর

িত সই রকম ও তার থেকও বিশ শাি িদন ৷” ২৩ পের অবীগল

দায়দূেক দখার সে সে তাড়াতািড় গাধা থেক নেম দায়েূদর

সামেন উপড়ু হেয় পের ভূিমেত ণাম করেলন৷ ২৪আর তাঁর পােয়

পেড় বলেলন, “ হ আমার ভু, আমার উপের, আমারই উপের এই

অপরাধ পড়ুক৷ অ েরাধ কির, আপনার দাসীেক আপনার কােছ কথা

বলবার অ মিত িদন; আর আপিন আপনার দাসীর কথা ন৷ ২৫

অ েরাধ কির, আমার ভু সই অধািমকেক অথাৎ নাবালেক গণনার

মেধ ধরেবন না; তার যমন নাম, সও তমন৷ তার নাম নাবল

[মখূ], তার মেনর মেধ মখূতা৷ িক ু আপনার এই দাসী আিম আমার

ভুর পাঠােনা যবুকেদরেক দিখ িন৷ ২৬অতএব হ আমার ভু,

জীব সদা ভুর িদিব ও আপনার জীিবত ােণর িদিব , সদা ভুই

আপনােক র পােত জিড়েয় পড়েত ও িনেজর হােত িতেশাধ িনেত

বারণ কেরেছন, িক ু িনেজর শ রা ও যারা আমার ভুর িত করার

চ া কের, তারা নাবেলর মত হক৷ ২৭এখন আপনার দাসী এই য

উপহার ভুর জ এেনিছ, এটা ভুর সে আসা যবুকেদরেক িদেত
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আেদশ ক ন৷ ২৮ অ েরাধ কির, আপনার দাসীর অপরাধ মা

ক ন, কারণ সদা ভু িন য়ই আমার ভুর বংশ ধের রাখেবন; কারণ

সদা ভুরই জ আমার ভু যু করেছন, সারাজীবন আপনার কান

িত দখা যােব না৷ ২৯ মা ষ উেঠ আপনােক তাড়না ও হত ার চ া

করেলও আপনার ঈ র সদা ভুর কােছ আমার ভুর াণ জীবন‐

বাচকােত রি ত থাকেব, িক ু আপনার শ েদর াণ িতিন িফ ার

জােল িদেয় হত া করেবন৷ ৩০ সদা ভু আমার ভুর িবষেয় য সব

ম েলর কথা বেলেছন, তা যখন পরূণ করেবন, আপনােক ই ােয়েলর

উপের শাসনকতাপেদ িনযু করেবন, ৩১ তখন িবনাকারেণ র পাত

করােত িকংবা িনেজ িতেশাধ নওয়ার জ আমার ভুর শাক বা

দেয় বাধা সিৃ হেব না৷ যখন সদা ভু আমার ভুর ম ল করেবন,

তখন আপনার এই দাসীেক মেন করেবন৷” ৩২ পের দায়দূ অবীগলেক

বলেলন, “ধ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু, িযিন আজ আমার সে

দখা করার জ তামােক পাঠােলন৷ ৩৩আর ধ তামার িবচার

এবং ধ া তুিম, কারণ আজ তুিম র পাত ও িনেজর হােত িতেশাধ

িনেত আমােক আটকােল৷ ৩৪ কারণ তামার িহংসা করেত িযিন

আমােক বারণ কেরেছন, ই ােয়েলর ঈ র সই জীব সদা ভুর

িদিব , আমার সে দখা করেত যিদ তুিম তাড়াতািড় না আসেত,

তেব নাবেলর স কীয় পু ষেদর মেধ একজনও অবিশ থাকত

না৷” ৩৫ পের দায়দূ িনেজর জ আনা ঐ সকল িজিনস তার হাত

থেক হণ কের তােক বলেলন, “তুিম িনি ে ঘের যাও; দখ, আিম

তামার কথা েন তামােক হণ করলাম৷” ৩৬ পের অবীগল নাবেলর

কােছ আসল; আর দখ, রাজেভােজর মত তার বািড়েত খাওয়াদাওয়া

হি ল এবং নাবেলর মেন আন িছল, স খবু মাতাল হেয়িছল; এই

জ অবীগল রাত থেক সকাল হওয়ার আেগ ঐ িবষেয়র কম িক

বিশ িকছুই তােক বলল না৷ ৩৭ িক ু সকােল নাবেলর ম তা দূর হেল

তার ী তােক ঐ সম ঘটনা বলল; তখন স দেরােগ আ া হল

এবং স পাথেরর মেতা হেয় পড়ল৷ ৩৮আর দশ িদন পের সদা ভু

নাবলেক আঘাত করােত স মারা গল৷ ৩৯ পের নাবল মেরেছ, এই
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কথা েন দায়দূ বলেলন, “ধ সদা ভু, িতিন নাবেলর হােত আমার

কল জনক িববাদ শষ করেলন এবং িনেজর দাসেক খারাপ কাজ

করা থেক র া করেলন; আর নাবেলর িহংসা সদা ভু তারই মাথায়

িদেলন৷” পের দায়দূ লাক পািঠেয় অবীগলেক িবেয় করবার াব

তােক জানােলন৷ ৪০ দায়েূদর দাসরা কিমেল অবীগেলর কােছ িগেয়

তােক বলল, “দায়দূ আপনােক িবেয়র জ িনেয় যেত আপনার কােছ

আমােদরেক পািঠেয়েছন৷” ৪১ তখন স উেঠ উপড়ু হেয় ভূিমেত

ণাম কের বলল, “ দখনু, আপনার এই দাসী আমার ভুর দাসেদর

পা ধায়াবার দাসী৷” ৪২ পের অবীগল তাড়াতািড় উেঠ গাধায় চেড়

িনেজর পাঁচজন মারী যবুতীেদর িনেয় দায়েূদর দূেতেদর সে গল,

িগেয় দায়েূদর ী হল৷ ৪৩আর দায়দূ িযিষেয়লীয়া অহীেনায়মেকও

িবেয় করেলন; তােত তারা উভেয়ই তাঁর ী হল৷ ৪৪ িক ু শৗল মীখল

নােম িনেজর মেয়, দায়েূদর ীেক িনেয় গ ীমেলর লিয়েশর ছেল

পলিটেক িদেয়িছেলন৷

২৬পের সীফীেয়রা িগিবয়ােত শৗেলর কােছ িগেয় বলল, “দায়দূ

িক ম াে র সামেনর হখীলা পাহােড় লিুকেয় নই?” ২ তখন শৗল

উঠেলন ও সীফ ম াে দায়েূদর খাঁেজ ই ােয়েলর িতন হাজার

মেনানীত লাকেক সে িনেয় সীফ ম াে নেম গেলন৷ ৩আর

শৗল ম াে র সামেনর হখীলা পাহােড় পেথর পােশ িশিবর াপন

করেলন৷ িক ু দায়দূ ম াে িছেলন; আর িতিন দখেত পেলন,

শৗল তাঁর পের ম াে আসেছন৷ ৪ তখন দায়দূ চর পািঠেয় শৗল

সিত ই এেসেছন, এটা জানেলন৷ ৫ পের দায়দূ উেঠ শৗেলর িশিবেরর

জায়গায় গেলন এবং দায়দূ শৗেলর ও তাঁর সনাপিত, নেরর

ছেল অবেনেরর শায়ার‐জায়গা দখেলন; শৗল শকটম েলর মেধ

েয়িছেলন এবং লােকরা তাঁর চািরিদেক ছাউিন কের রেখিছল৷

৬ পের দায়দূ তখন িহ ীয় অহীেমলক ও স য়ার ছেল যায়ােবর

ভাই অবীশয়েক বলেলন, “ঐ িশিবের শৗেলর কােছ তামরা ক

আমার সে যােব?” অবীশয় বলল, “আিম যাব।” ৭ পের রােতর বলা

দায়দূ ও অবীশয় শৗেলর স েদর মেধ গেলন। শৗল ছাউিনেত
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মালপে র মাঝখােন ঘিুমেয় িছেলন। তাঁর বশাটা তাঁর মাথার কােছ

মািটেত পাঁতা িছল। অ েনর ও সে রা তাঁর চারপােশ েয় িছল। ৮

তখন অবীশয় দায়দূেক বলল, “আজ ঈ র আপনার শ েক আপনার

হােত তুেল িদেয়েছন। তাই অ েরাধ কির অ মিত িদন, আমার বশার

এক ঘােয় ওঁেক মািটেত গঁেথ ফিল। আমােক ই বার আঘাত করেত

হেব না।” ৯ দায়দূ অবীশয়েক বলেলন, “না, ওঁেক মের ফেলা না।

সদা ভুর অিভেষক করা লােকর উপর হাত তুেল ক িনেদাষ থাকেত

পাের?” ১০ দায়দূ আেরা বলেলন “জীব সদা ভুর িদিব য, সদা ভু

িনেজই ওেক শাি দেবন। হয় িতিন এমিনই মারা যােবন, না হয়

যেু িগেয় শষ হেয় যােবন। ১১আিম য সদা ভুর অিভেষক করা

লােকর উপর হাত তুিল, সদা ভু এমন না ক ক। িক ু তাঁর মাথার

কাছ থেক বশাটা এবং জেলর পা টা তুেল িনেয় এস, পের আমরা

চেল যাব।” ১২ দায়দূ তারপর শৗেলর মাথার কাছ থেক তাঁর বশা ও

জেলর পা টা িনেয় চেল গেলন। কউ তা দখল না, জানল না,

কউ জেগও উঠল না। কারণ তারা সবাই ঘমুাি ল, কারণ সদা ভু

তােদর একটা গভীর ঘেুমর মেধ ফেল রেখিছেলন। ১৩ পের দায়দূ

অ পাের িগেয় দূেরর একটা পাহােড়র উপের িগেয় দাঁড়ােলন।

তাঁেদর মধ অেনকটা দূর িছল, ১৪তারপর দায়দূ স েদর এবং

নেরর ছেল অ েনরেক ডাক িদেয় বলেলন, “অ েনর, তুিম িক িকছু

বলেব না?” উ ের অ েনর বলল, “ ক তুিম, রাজােক ডাকাডািক

করছ?” ১৫ দায়দূ অ েনরেক বলেলন, “তুিম িক একজন পু ষ না?

ই ােয়লীয়েদর মেধ তামার সমান আর ক আেছ? তেব তুিম কন

শ র িবপে তামার ভু মহারাজেক পাহারা িদেয় কন রাখিন?

তামার ভু মহারাজেক মের ফলবার জ একজন লাক িগেয়িছল।

১৬ তুিম যা কেরছ তা মােটই িঠক হয়িন। জীব সদা ভুর িদিব

য, তুিম ও তামার লাকেদর মরা উিচত, কারণ আপনােদর মিনব,

িযিন সদা ভুর অিভেষক করা লাক, তাঁেক তামরা শ েদর থেক

পাহারা িদেয় রাখিন। তুিম একবার দখ রাজার মাথার কােছ তাঁর য

বশা ও জেলর পা িছল স েলা কাথায়?” ১৭ শৗল দায়েূদর গলার
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র িচেন বলেলন, “ হ আমার ছেল দায়দূ, এ িক সিত ই তামার

গলার র?” দায়দূ বলেলন, “ াঁ ভু মহারাজ, এ আমারই গলার

র।” ১৮ তারপর িতিন আরও বলেলন, “ কন আমার মিনব তাঁর

দােসর িপছেন তাড়া কের বড়াে ন? আিম িক কেরিছ? িক অ ায়

কেরিছ? ১৯আমার মহারাজ, আমার ভু, এখন দয়া কের আপনার

দােসর কথা ন। যিদ সদা ভুই আপনােক আমার িব ে দাঁড়

কিরেয় থােকন তেব আমার করা উৎসগ তাঁর কােছ হণেযাগ হাক।

িক ু যিদ মা ষ তা কের থােক তেব তােদর উপর যন সদা ভুর

অিভশাপ নেম আেস, কারণ তারা আজ সদা ভুর দওয়া স ি েত

আমার য ভাগ আেছ তা থেক আমােক তািড়েয় দবার চ া করেছ।

তারা বলেছ, ‘চেল যাও, দব‐ দবতার পজূা কর িগেয়।’ ২০ িক ু

আপনার কােছ আমার এই িমনিত য, সদা ভু নই এমন দূেরর

কান জায়গায় যন আমার র পাত না হয়। লােক পাহােড় যমন

কের িতিতর পাখী ধরেত যায় ই ােয়লীয়েদর রাজা তমিন কের

একটা পাকার খাঁেজ বর হেয় এেসেছন।” ২১ তখন শৗল বলেলন,

“আিম পাপ কেরিছ। বৎস দায়দূ, তুিম িফের এস। কারণ আজ াণ

তামার দিৃ েত মলূ বান িছল; দখ আিম বাকার মত কাজ কেরিছ।”

২২ উ ের দায়দূ বলেলন, “মহারাজ, এই য সই বশা, আপনার

কান লাক এেস ওটা িনেয় যাক। ২৩ সদা ভু েত ক লাকেক

তার িব তা ও সততার পরু ার দন। সদা ভু আজ আপনােক

আমার হােত তুেল িদেয়িছেলন, িক ু আিম সদা ভুর অিভেষক করা

লােকর উপর হাত তুলেত চাই িন। ২৪আজআমার কােছ আপনার

জীবন যমন মহামলূ বান হল তমিন সদা ভুর কােছও যন আমার

জীবন মহামলূ বান হয়। িতিন যন সম িবপদ থেক আমােক উ ার

কেরন।” ২৫ তখন শৗল দায়দূেক বলেলন, “বৎস দায়দূ, তুিম ধ !

তুিম অবশ ই অেনক বড় বড় কাজ করেব আর জয়ী হেব।” এর পর

দায়দূ তাঁর পেথ চেল গেলন আর শৗলও তাঁর িনেজর জায়গায় িফের

গেলন।
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২৭পের দায়দূ মেন মেন ভাবেলন, “ কােনা একিদন এই শৗেলর

হােতই আমােক মারা পড়েত হেব, তাই পেল ীয়েদর দেশ পািলেয়

যাওয়াই আমার পে সবেচেয় ভাল হেব। তাহেল ই ােয়ল দেশর

মেধ িতিন আর আমােক খুঁেজ বড়ােবন না, আর আিমও তাঁর হাত

থেক র া পাব।” ২ এই ভেব দায়দূ তাঁর সে র ছয়েশা লাক িনেয়

সই জায়গা ছেড় মােয়ােকর ছেল আখীেশর কােছ গেলন। আখীশ

গােতর রাজা িছেলন। ৩ দায়দূ ও তাঁর লােকরা গােত আখীেশর কােছ

বাস করেত লাগেলন। তাঁর লাকেদর েত েকর সে িছল তােদর

পিরবার, আর দায়েূদর সে িছেলন তাঁর ই ী, িযষীেয়ল ােমর

অহীেনায়ম এবং কিমল ােমর অবীগল। অবীগল িছেলন নাবেলর

িবধবা ী। ৪ শৗল যখন জানেত পারেলন য, দায়দূ গােত পািলেয়

গেছন তখন িতিন তাঁর খাঁজ করা ব কের িদেলন। ৫ পের দায়দূ

আখীশেক বলেলন, “আপিন যিদ আমার উপর স ু হেয় থােকন তেব

এই দেশর কান একটা ােম আমােক িকছু জায়গা িদন যােত আিম

সখােন িগেয় বাস করেত পাির। আপনার এই দাস কনআপনার সে

রাজধানীেত বাস করেব?” ৬তখন আখীশ িস গ শহরটা দায়দূেক

দান করেলন। সইজ আজও িস গ িযহূদার রাজােদর অিধকাের

আেছ। ৭ দায়দূ পেল ীয়েদর দেশ এক বছর চার মাস িছেলন।

৮ সই িদেনর মেধ িতিন তাঁর লাকেদর িনেয় গশরূীয়, িগষীয় ও

অমােলকীয়েদর দেশ লটু পাট করেত িগেয়িছেলন। এই সব জািতর

লােকরা অেনক কাল আেগ শরূ থেক িমশর পয সম এলাকাটায়

বাস করত। ৯ দায়দূ যখন কান এলাকা আ মণ করেতন তখন

সখানকার ী‐পু ষ সবাইেক মের ফলেতন এবং তােদর ভড়া,

গ , গাধা, উট, আর কাপড়‐ চাপড় িনেয় আসেতন। যখন িতিন

আখীেশর কােছ িফের আসেতন ১০তখন আখীশ িজ াসা করেতন,

“আজ কাথায় লটুপাট করেত িগেয়িছেল?” উ ের দায়দূ বলেতন

য, িতিন িযহূদার দি ণা েল িক া িযরহেমলীয়েদর দি ণা েল

িক া কনীয়েদর দি ণা েল িগেয়িছেলন। ১১ িক ু দায়দূ কান

ীেলাক িক া পু ষেক গােত িনেয় আসবার জ বাঁিচেয় রাখেতন না,
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কারণ িতিন মেন করেতন, তারা তােদর িবষয় সব কথা জািনেয় িদেয়

বলেব য, দায়দূ এই কাজ কেরেছ। পেল ীয়েদর দেশ আসবার পর

থেক দায়দূ বরাবরই এই রকম করেতন, ১২ িক ু আখীশ দায়দূেক

িব াস করেতন আর ভাবেতন দায়দূ এই সব কাজ কের তাঁর িনেজর

জািত ই ােয়লীয়েদর কােছ িনেজেক খবু ঘণৃার পা কের তুেলেছ

আর তােত স িচরকাল আমার দাস হেয় থাকেব।

২৮ সই িদেনর পেল ীয়রা ই ােয়েলর সে সং াম করার উে েশ

যেু র জ িনেজেদর স দল সং হ করল। আর আখীশ দায়দূেক

বলেলন, “িন য় জানেব, তামােক ও তামার লাকেদরেক স দেল

যু কের আমার সে যেত হেব।” ২ দায়দূ আখীশেক বলেলন,

“ভাল, আপনার এই দাস িক করেত পাের, তা আপিন জানেত পােরন।”

আখীশ দায়দূেক বলেলন, “ভাল, আিম তামােক সারাজীবন মাথা

র ক িহসােব িনযু করব।” ৩ তখন শমেূয়ল মারা িগেয়িছেলন এবং

সম ই ােয়ল তাঁর জ শাক কেরিছল এবং রামায়, তাঁর িনেজর

নগের, তােক কবর িদেয়িছল। আর শৗল ভূতুেড় ও ণীেদরেক দশ

থেক দূর কের িদেয়িছেলন। ৪ পের পেল ীয়রা জেড়া হল এবং

এেস শেূনেম িশিবর াপন করল, আর শৗল সম ই ােয়লেক জেড়া

কের িগলেবােয় িশিবর াপন করেলন। ৫ িক ু শৗল পেল ীয়েদর

স দেখ ভয় পেলন, তার খবু দয় কঁেপ উঠল। ৬ তখন শৗল

সদা ভুর কােছ িজ াসা করেলন, িক ু সদা ভু তােক উ র িদেলন

না; িদেয়ও না, ঊরীম িদেয়ও না, ভাববাদীেদর িদেয়ও না। ৭

তখন শৗল িনেজর দাসেদরেক বলেলন, “আমার জ একিট ভূতুেড়

ীেলােকর খাঁজ কর; আিম তার কােছ িগেয় িজ াসা করব।” তার

দাসরা বলল, “ দখনু, ঐনেদাের একিট ভূতুেড় ী লাক আেছ।” ৮

তখন শৗল ছ েবশ ধরেলন, অ ব পরেলন ও ই জন পু ষেক

সে িনেয় যা া করেলন এবং রােত সই ী লাকটার কােছ এেস

বলেলন, “অ েরাধ কির, তুিম আমার জ ভূেতর ারা ম পেড়, যার

নাম আিম তামােক বলব, তােক উিঠেয় আন।” ৯ সই ী লাক

তােক বলল, “ দখ, শৗল যা কেরেছন, িতিন য ভূতুেড়েদরেক ও
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ণীেদরেক দেশর মেধ থেক উি কেরেছন, তা তুিম জােনা;

অতএব আমােক হত া করেত আমার ােণর িব ে কন ফাঁদ

পাতছ?” ১০তখন শৗল তার কােছ সদা ভুর িদিব কের বলেলন,

“জীব সদা ভুর িদিব , এজ তামার উপের দাষ আসেব না।”

১১ তখন সই ী লাক িজ াসা করল, “আিম তামার কােছ কােক

উিঠেয় আনব?” িতিন বলেলন, “শমেূয়লেক উিঠেয় আন।” ১২ পের

সই ী লাক শমেূয়লেক দখেত পেয় উ ের কাঁদেত লাগল;

আর সই ী লাক শৗলেক বলল, “আপিন কন আমােক তারণা

করেলন? আপিন শৗল।” ১৩ রাজা তােক বলেলন, “ভয় নই; তুিম

িক দখছ?” ী লাকটা শৗলেক বলল, “আিম দখিছ, দবতা ভূিম

থেক উেঠ আসেছন।” ১৪ শৗল িজ াসা করেলন, “তার আকার

কমন?” স বলল, “একজন ব ৃ উঠেছন, িতিন পাশােক আবতৃ।”

তােত শৗল বঝুেত পারেলন, িতিন শমেূয়ল, আর মাথা নত কের

ভূিমেত নীচু হেয় াথনা করেলন। ১৫ পের শমেূয়ল শৗলেক বলেলন,

“িক জ আমােক উিঠেয় ক িদেল?” শৗল বলেলন, “আিম মহা

স েট পেড়িছ, পেল ীয়রা আমার িব ে যু করেছ, ঈ রও আমােক

ত াগ কেরেছন, আমােক আর উ র দন না, ভাববাদীেদর মাধ েমও

না, িদেয়ও না। অতএব আমার যা কতব , তা আমােক জানােনার

জ আপনােক ডাকলাম।” ১৬ শমেূয়ল বলেলন, “যখন সদা ভু

তামােক ত াগ কের তামার িবপ হেয়েছন, তখন আমােক কন

িজ াসা কর? ১৭ সদা ভু আমার মাধ েম যমন বেলেছন, সই

রকম আপনার জ করেলন; ফলতঃ সদা ভু তামার হাত থেক

রাজ টেন িছঁেড়েছন ও তামার িতবাসী, দায়দূেক িদেয়েছন। ১৮

যেহতু তুিম সদা ভুর রেব কান দওিন এবং অমােলেকর িত তার

চ রাগ সফল করিন, এই জ আজ সদা ভু এইরকম করেলন।

১৯ আর সদা ভু তামার সে ই ােয়লেকও পেল ীয়েদর হােত

সমপণ করেবন। কাল তামার ও তামার পু রা আমার স ী হেব;

আর সদা ভু ই ােয়েলর স দলেকও পেল ীয়েদর হােত সমপণ

করেবন।” ২০ শৗল তখনই ভূিমেত ল া হেয় পড়েলন; শমেূয়েলর
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কথায় িতিন খবু ভয় পেলন এবং সম িদন‐রাত অনাহাের থাকােত

িতিন শি হীন হেয় পেড়িছেলন। ২১ পের সই ী লাক শৗেলর

কােছ এেস তােক খবুই িচি ত দেখ, বলেলন, “ দখনু, আপনার

দাসী আিম আপনার কথা রেখিছ, আপিন আমােক যা বেলিছেলন,

াণ হােত কের আপনার সই কথা রেখিছ। ২২অতএব অ েরাধ

কির, এখন আপিনও এই দাসীর কথা রাখনু; আিম আপনার সামেন

িকছু খাবার রািখ, আপিন ভাজন ক ন, তা হেল পেথ চলবার িদন

শি পােবন।” ২৩ িক ু িতিন অস ত হেয় বলেলন, “আিম ভাজন

করব না,” তবওু তার দাসরা ও সই ী লাকিট আ হ কের অ েরাধ

করেল িতিন তােদর কথা েন ভূিম থেক উেঠ খােট বসেলন। ২৪

তখন সই ী লােকর গেৃহ একটা মাটােসাটা গাবৎস িছল, আর স

তাড়াতািড় সিট মারল এবং সূজী িনেয় ঠেস তাড়ীশূ িট তরী

করল। ২৫ পের শৗেলর ও তার দাসেদর সামেন তা আনল, আর

তারা ভাজন করেলন; পের সই রােত উেঠ চেল গেলন।

২৯পের পেল ীয়রা িনেজেদর সম স দল অেফেক জেড়া করল

এবং ই ােয়লীয়েদর িযিষেয়েল অবি ত উ ইএর কােছ িশিবর াপন

করেলন। ২পেল ীয়েদর শাসেকরা একেশা সংখ ক ও হাজার সংখ ক

স দল িনেয় এিগেয় যেত লাগেলন, আর সবার শেষ আখীেশর

সে দায়দূ ও তার লােকরা এিগেয় গেলন। ৩ তখন পেল ীয়েদর

অধ রা িজ াসা করেলন, “এই ই ীেয়রা এখােন িক কের?” আখীশ

পেল ীয়েদর অধ েদর উ র করেলন, “এই ব ি িক ই ােয়েলর

রাজা শৗেলর দাস দায়দূ না? স এতিদন ও এত বছর আমার সে

বাস করেছ এবং যিদন আমার পে এেসেছ, সই থেক আজ

পয এর কােনা িট দিখিন।” ৪ তােত পেল ীয়েদর অধ রা

তার উপর ু হেলন; আর পেল ীয়েদর অধ রা তােক বলেলন,

“তুিম তােক িফিরেয় পািঠেয় দাও; স তামার িন িপত িনেজর

জায়গায় িফের যাক, আমােদর সে যেু না আ ক, যিদ স যেু

আমােদর িবপ হয়; কারণ এইসব লােকর মু ডু ছাড়া আর িকেস

িনেজর কতােক স করেব? ৫এই িক সই দায়দূ না, যার িবষেয়
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লােকরা নেচ নেচ পর র গান করত, “ শৗল হত া করেলন হাজার

হাজার আর দায়দূ হত া করেলন অযতু অযতু?” ৬ তখন আখীশ

দায়দূেক ডেক বলেলন, “জীব সদা ভুর িদিব , তুিম সরল লাক

এবং সে র মেধ আমার সে তামার যাতায়াত আমার দিৃ েত

ভাল, কারণ তামার আসবার িদন থেক আজ পয আিম তামার

কােনা দাষ পায়িন, তবওু শাসেকরা তামার উপের স ু নন। ৭

অতএব এখন শাি েত িফের যাও, পেল ীয়েদর শাসেকর দিৃ েত

যা খারাপ তা কর না।” ৮ তখন দায়দূ আখীশেক বলেলন, “িক ু

আিম িক কেরিছ? আজ পয যতিদন আপনার সামেন আিছ, আপিন

এই দােসর িক দাষ পেয়েছন য, আিম িনেজর ভু মহারােজর

শ েদর সে যু করেত পারব না?” ৯তােত আখীশ উ র কের

দায়দূেক বলেলন “আিম জািন, ঈ েরর দূেতর মেতা তুিম আমার

দিৃ েত ভােলা, িক ু পেল ীয়েদর অধ রা বেলেছন, সই ব ি

আমােদর সে যেু যেত পারেব না। ১০ অতএব তামার সে

তামার ভুর য দােসরা এেসেছন, তােদরেক িনেয় ভারেবলায় ওঠ;

আর ভারেবলায় ওঠা মা আেলা হেল চেল যও।” ১১ তােত দায়দূ

ও তার লােকরা ভারেবলায় উেঠ সকােল যা া কের পেল ীয়েদর

দেশ িফের গেলন। আর পেল ীেয়রা িযিষেয়েল গেলন।

৩০পের দায়দূ ও তার লােকরা ততৃীয় িদেনর িস েগ উপি ত

হেলন৷ এর মেধ অমােলকীয়রা দি ণ অ েলও িস েগ চড়াও

হেয়িছল, িস েগ আঘাত কের তা আ েন পিুড়েয় িদেয়িছল৷ ২

তারা সখানকার ী লাক এবং ছাট বড় সবাইেক ব ী কের

িনেয় িগেয়িছল; তারা কাউেকও হত া কের িন, িক ু সবাইেক িনেয়

িনেজেদর পেথ চেল িগেয়িছল৷ ৩ পের দায়দূ ও তার লােকরা যখন

সই নগের উপি ত হেলন, দখ, নগরআ েন পেুড় িগেয়েছ ও তােদর

ী ছেল মেয়েদর ব ী কের িনেয় যাওয়া হেয়েছ৷ ৪ তখন দায়দূ ও

তার স ী লােকরা উ ের কাঁদেত লাগল, শেষ কাঁদেত তােদর আর

শি থাকল না৷ ৫ঐ িদন দায়েূদর ই ী, িযিষেয়লীয়া অহীেনায়ম ও

কিমলীয় নাবেলর িবধবা অবীগল ব ী হেয়িছেলন৷ ৬ তখন দায়দূ খবু
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ব া ল হেলন, কারণ েত ক জেনর মন িনেজর িনেজর পু ‐ক ার

জ শাকা ল হওয়ােত লােকরা দায়দূেক পাথর িদেয় আঘাত করার

কথা বলেত লাগেলন; তবওু দায়দূ িনেজর ঈ র সদা ভুেত িনেজেক

সবল করেলন৷ ৭ পের দায়দূ অহীেমলেকর পু অিবয়াথর যাজকেক

বলেলন, “অ েরাধ কির, এখােন আমার কােছ এেফাদ আন,” তােত

অিবয়াথর দায়েূদর কােছ এেফাদ আনেলন৷ ৮ তখন দায়দূ সদা ভুর

কােছ এই কথা িজ াসা করেলন, “ঐ স দেলর িপছেন িপছেন

গেল আিম িক তােদর নাগাল পাব?” িতিন তােক বলেলন, “তােদর

িপছেন িপছেন তাড়া কের যাও, িন য়ই তােদর নাগাল পােব ও

সবাইেক উ ার করেব৷” ৯তখন দায়দূ ও তার স ী ছয়েশা লাক

িগেয় িবেষার ােত উপি ত হেল িকছু লাকেক সখােন রাখা হল;

১০ িক ু দায়দূ ও তার স ী চারেশা লাক শ েদর িপছেন িপছেন

তাড়া কের গেলন; কারণ েশা লাক াি র জ িবেষার াত পার

হেত না পারােত সই জায়গায় থাকল৷ ১১ পের তারা মােঠর মেধ

একজন িম ীয়েক পেয় তােক দায়েূদর কােছ আনল এবং তােক িট

িদেল স ভাজন করল, আর তারা তােক জল পান করেত িদল; ১২

আর তারা ডুমরুচােকর একখ ড ও ই থেল কেনা া া তােক িদল;

তা খেল পর স পনুরায় শি লাভ করল, কারণ িতন িদন রাত স

িট ভাজন িক জল পান কের িন৷ ১৩ পের দায়দূ তােক িজ াসা

করল, “তুিম কার লাক? কান জায়গা থেক এেসছ?” স বলল,

“আিম একজন িম ীয় যবুক, একজন অমােলকীেয়র দাস; আজ িতন

িদন হল, আিম অ হেয়িছলাম বেল আমার কতা আমােক ত াগ কের

গেলন৷ ১৪আমরা কেরথীয়েদর দি ণ অ েল, িযহূদার অিধকাের ও

কােলেবর অিধকােরর দি ণ অ েল চড়াও হেয়িছলাম, আর িস গ

আ েন পিুড়েয় িদেয়িছলাম৷” ১৫ পের দায়দূ তােক বলেলন, “ সই

দেলর কােছ িক আমােক পৗঁিছেয় দেব?” স বলল, “আপিন আমার

কােছ ঈ েরর নােম িদিব ক ন য, আমােক হত া করেবন না, বা

আমার কতার হােত আমােক সমপণ করেবন না, তা হেল আিম সই

দেলর কােছ আপনােক পৗঁিছেয় দব৷” ১৬ পের যখন স তােক
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পৗিছেয় িদল, দখ, তারা সম ভূিম জেুড়, ভাজন পান ও উৎসব

করিছল, কারণ পেল ীয়েদর দশ ও িযহূদার দশ থেক তারা চুর

লটু ব এেনিছল৷ ১৭ দায়দূ স া থেক পেরর িদন স া পয

তােদরেক আঘাত করেলন; তােদরও মেধ একজনও র া পল

না, ধু চারেশা যবুক উেট চেড় পালাল৷ ১৮আর অমােলকীেয়রা

যা িকছু িনেয় িগেয়িছল, দায়দূ স সম উ ার করেলন, িবেশষত

দায়দূ িনেজর ই ীেকও মু করেলন৷ ১৯ তােদর ছাট িক বড়,

পু িক ক া, অথবা ব সাম ী ভৃিত যা ওরা িনেয় িগেয়িছল,

তার িকছুই বাদ গল না; দায়দূ সবই িফিরেয় আনেলন৷ ২০আর

দায়দূ সম মষপাল ও গ র পাল িনেলন এবং লােকরা স িলেক

অ প পােলর আেগ আেগ চালাল, আর বলল, “এটা দায়েূদর লটু

ব ৷” ২১ পের য েশা লাক াি র জ দায়েূদর িপছেন যেত

পােরিন, যােদরেক তারা িবেষার ােতর ধাের রেখ িগেয়িছেলন,

তােদর কােছ দায়দূ আসেলন; তারা দায়দূ ও তার স ী লাকেদর

সে দখা করেত গল; আর দায়দূ লােকেদর সে কােছ এেস

তােদর খবরাখবর িনেলন৷ ২২ িক ু দায়েূদর সে যারা িগেয়িছল,

তােদর মেধ লােকরা সবাই বলল, “ওরা আমােদর সে যায়িন;

অতএব আমরা য লটু ব উ ার কেরিছ, ওেদরেক তা থেক িকছুই

দব না, ওরা েত েক কবল িনেজর িনেজর ী ও স ানেদর িনেয়

চেল যাক৷” ২৩তখন দায়দূ উ র করেলন, “ হ আমার ভােয়রা, য

সদা ভু আমােদরেক র া কের আমােদর িব ে আসা স দলেক

আমােদর হােত সমপণ করেলন, িতিন আমােদরেক যা িদেলন, তা

িনেয় তামরা এরকম কর না৷ ২৪ ক বা এ িবষেয় তামােদর কথা

নেব? য যেু যায়, স যমন অংশ পােব, য িজিনসপে র কােছ

থােক, সও সরকম অংশ পােব; উভেয়র সমান অংশ হেব৷” ২৫ সই

িদন থেক দায়দূ ই ােয়েলর জ এই িবিধ ও শাসন ি র করেলন,

এটা আজ পয চলেছ৷ ২৬ পের দায়দূ যখন িস েগ উপি ত হেলন,

তখন িনেজর ব ু িযহূদার াচীনেদর কােছ লটু েব র িকছু পািঠেয়

িদেয় বলেলন, “ দখ, সদা ভুর শ েদর থেক আনা লটু েব র
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মেধ এটা তামােদর জ উপহার৷” ২৭ বেথল, দি ণ অ েল

অবি ত রােমাৎ, ২৮ য ীর, অেরােয়র, িশফেমাৎ, ইি েমায়, রাখেলর

লাক, ২৯ িযরহেমলীয়েদর নগর সব, কনীয়েদর নগর সব ৩০ হ া,

বারআশন, অথাক ও ৩১ িহে াণ, য য জায়গায় দায়েূদর ও তার

লােকেদর যাতায়াত হত, স সব জায়গার লাকেদর কােছ িতিন তা

পাঠােলন৷

৩১এর মেধ পেল ীয়রা ই ােয়েলর সে যু করেল ই ােয়ল

লােকরা পেল ীয়েদর সামেন থেক পািলেয় গল এবং িগলেবায়

পবেত মারা পড়েত লাগল৷ ২ আর পেল ীয়রা শৗেলর ও তার

ছেলেদর িপছেন িপছেন দৗড়াল এবং পেল ীয়রা যানাথন, অবীনাদব

ও মলিক‐শয়ূ শৗেলর এই ছেলেদর হত া করল৷ ৩ পের শৗেলর

িব ে ভীষণভােব সং াম হল, আর ধ েররা তার নাগাল পল;

সই ধ ারীেদর থেক শৗল খবু ভয় পেলন৷ ৪আর শৗল িনেজর

অ বাহকেক বলেলন, “ তামার তেলায়ার বার কর, ওটা িদেয় আমােক

িব কর; না হেল িক জািন, ঐ অি েকরা এেস আমােক িব কের

আমার অপমান করেব৷” িক ু তাঁর অ বাহক তা করেত চাইল না,

কারণ স খবু ভয় পেয়িছল; অতএব শৗল তেলায়ার িনেয় িনেজ তার

উপের পড়েলন৷ ৫আর শৗল মারা িগেয়েছন দেখ তার অ বাহকও

িনেজর তেলায়ােরর ওপের পেড় তার সে মারা গল৷ ৬এই ভােব

সই িদন শৗল, তাঁর িতন ছেল, তাঁর অ বাহক ও তাঁর সম লাক

একসে মারা যান৷ ৭ পের ই ােয়েলর য লােকরা উপত কার ওপের

ও য েনর ওপের িছল, তারা যখন দখেত পল য, ই ােয়েলর

লােকরা পািলেয় গেছ এবং শৗল ও তার ছেলরা মারা িগেয়েছ,

তখন তারা সবাই নগর ছেড় পালাল, আর পেল ীয়রা এেস সই সব

নগেরর মেধ বাস করেত লাগল৷ ৮ পেরর িদন পেল ীয়রা িনহত

লাকেদর পাশাক খেুল িনেয় এেস িগলেবায় পবেত পেড় থাকা শৗল

ও তাঁর িতন ছেলেক দখেত পল; ৯তখন তারা তাঁর মাথা কেট

পাশাক খেুল িনল এবং িনেজেদর দবালেয় ও লােকেদর মেধ

সই বাতা জানােনার জ পেল ীয়েদর দেশ সব জায়গায় পাঠাল৷
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১০ পের তারা পাশাক অ ােরাৎ (মিূতর মি ের) রাখল এবং তাঁর

মতৃেদহ বৎ‐শােনর দওয়ােল টাি েয় িদল৷ ১১ পের যখন যােবশ

িগিলয়দ িনবাসীরা শৗেলর িত পেল ীয়েদর করা সই কােজর

সংবাদ পল, ১২ তখন সম শি শালী লাক উঠল এবং সম রাত

হঁেট িগেয় শৗেলর ও তাঁর ছেলেদর শরীর বৎ‐শােনর দওয়াল

থেক নামাল, আর যােবেশ এেস সখােন তাঁেদর মতৃেদহ পিুড়েয়

িদল৷ ১৩আর তারা তাঁেদর হাড় িনেয় যােবেশ অবি ত ঝাউ (এেষল)

গােছর তলায় পুঁেত রাখল, পের সাত িদন উেপাশ করল৷
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শমূেয়েলর ি তীয় বই
১ শৗেলর মতুৃ র পের এই ঘটনা হল; দায়দূ অমােলকীয়েদরেক হত া

কের িফের এেলন; আর দায়দূ িস গ (শহের) ই িদন থাকেলন; ২

পের ততৃীয় িদেনর, দখ, শৗেলর িশিবর থেক একটা লাক এল,

তার কাপড় ছঁড়া ও মাথায় মািট িছল, দায়েূদর কােছ এেস স মািটেত

পেড় ণাম করল৷ ৩ দায়দূ তােক িজ াসা করেলন, “তুিম কাথা

থেক এেসছ?” স বলল, “আিম ই ােয়েলর ( স ) িশিবর থেক

পািলেয় এেসিছ৷” ৪ দায়দূ িজ াসা করেলন, “খবর িক? আমােক

তা বল৷” স উ র িদল, “ লােকরা যু থেক পািলেয় গেছ; আবার

লােকেদর মেধ ও অেনেক (পরা হেয়েছ), মারা গেছ এবং শৗল ও

তাঁর ছেল যানাথনও মারা গেছন৷” ৫ পের দায়দূ সই সংবাদদাতা

যবুকেক িজ াসা করেলন, “ শৗল ও তাঁর ছেল যানাথন য মারা

গেছন, এটা তুিম িক কের জানেল?” ৬ তােত সই সংবাদদাতা যবুক

তাঁেক বলল, “আিম ঘটনা েম িগলেবায় পবেত িগেয়িছলাম, আর

দখ, শৗল বশার উপর ভর িদেয় দাঁিড়েয় িছেলন এবং দখ, রথ ও

ঘাড়াচালেকরা চাপাচািপ কের তাঁর খবু কােছ এেস পেড়িছল৷ ৭

ইিতমেধ িতিন িপছেনর িদেক মখু িফিরেয় আমােক দেখ ডাকেলন৷

৮আিম বললাম, ‘এই য আিম৷’ িতিন আমােক বলেলন, ‘তুিম ক?’

আিম বললাম, ‘আিম একজন অমােলকীয়৷’ ৯ িতিন আমােক বলেলন,

‘অ েরাধ কির, আমার কােছ দাঁিড়েয় আমােক হত া কর, কারণ আমার

মাথা ঘরুেছ, আর এখনও আমার মেধ স ণূ াণ রেয়েছ৷’ ১০ তােত

আিম কােছ দাঁিড়েয় তাঁেক হত া করলাম; কারণ পতেনর পের িতিন

য আর জীিবত থাকেবন না, এটা িঠকই বঝুলাম; আর তাঁর মাথায়

য মু ট িছল ও হােত য বালা িছল, তা িনেয় এই জায়গায় আমার

ভুর কােছ এেসিছ৷” ১১ তখন দায়দূ িনেজর কাপড় িছঁড়ল এবং

তাঁর স ীরাও সবাই সই রকম করল, ১২আর শৗল, তাঁর ছেল

যানাথন, সদা ভুর জারা ও ই ােয়েলর ল তেরায়ােল (মতৃ)

হওয়ার ফেল তাঁেদর জ তাঁরা শাক ও িবলাপ এবং স া পয

উেপাস করেলন৷ ১৩ পের দায়দূ ঐ সংবাদদাতা যবুকেক বলেলন,
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“তুিম কাথাকার লাক?” স বলল, “আিম একজন বাসীর ছেল,

অমােলকীয়৷” ১৪ দায়দূ তােক বলেলন, “সদা ভুর অিভিষ েক হত া

করার জ িনেজর হাত তুলেত তুিম কন ভয় পেল না?” ১৫ পের

দায়দূ যবুকেদর এক জনেক ডেক আেদশ িদেলন, “তুিম কােছ িগেয়

এেক আ মণ কর৷” তােত স তােক আঘাত করেল স মারা গল৷ ১৬

আর দায়দূ তােক বলেলন, “ তামার মতুৃ র জ তুিম িনেজই দায়ী;

কারণ তামারই মখু তামার িব ে সা িদেয়েছ, তুিমই বেলছ,

আিমই সদা ভুর অিভিষ ব ি েক হত া কেরিছ৷” ১৭ পের দায়দূ

শৗেলর ও তাঁর ছেল যানাথেনর িবষেয় এই িবলাপ গান গাইেলন ১৮

এবং িযহূদার স ানেদর এই ধ েকর গান শখােত আেদশ িদেলন;

দখ, সটা যােশর ে থ লখা আেছ৷ ১৯ “ হ ই ােয়ল, তামার উঁচু

জায়গায় তামার মিহমা (হারােলা)! হায়! বীেররা পরািজত হেলন৷

২০ গােত খবর িদও না, অি েলােনর রা ায় কাশ কর না; যিদ

পেল ীয়েদর মেয়রা আন কের, যিদ অি কেদর মেয়রা উ াস

কের৷ ২১ হ িগলেবােয়র পবতমালা, তামােদর ওপের িশিশর িকংবা

বিৃ না পড়ুক, উপহােরর ত না থা ক; কারণ সখােন বীেরেদর

ঢাল অ হল, শৗেলর ঢাল তল িদেয় অিভিষ হল না৷ ২২ মতৃেদর

র ও বীরেদর মদ না পেল যানাথেনর ধ ক িফের আসত না,

শৗেলর তেরায়ালও ওই ভােব িফের আসত না৷ ২৩ শৗল ও যানাথান

জীবনকােল ি য় ও আনি ত িছেলন, তাঁরা মারা িগেয়ও আলাদা

হেলন না; তাঁেদর গিত ঈগেলর থেকও ত িছল, িসংেহর থেকও

শি শালী িছেলন৷ ২৪ ই ােয়েলর মেয়রা! শৗেলর জ কাঁদ, িতিন

র লাল রেঙর পাশাক তামােদর পড়ােতন, তামােদর পাশােকর

ওপর সানার গয়না পড়ােতন৷ ২৫ হায়! যেু র মেধ বীেররা পরািজত

হেলন৷ যানাথন তামােদর উঁচু জায়গায় মারা গেলন৷ ২৬ াঁ,

ভাই যানাথন৷ তামার জ আিম িচি ত৷ তুিম আমার কােছ খবু

আন দায়ক িছেল; তামার ভালবাসা আমার কােছ খবুই মলূ বান

িছল, নারীেদর ভালবাসার থেকও বিশ িছল! ২৭ হায়! (শি শালী

যু ) বীেররা পরািজত হল, যেু র সম অ িল ংস হল!”
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২তারপের দায়দূ সদা ভুর কােছ িজ াসা করেলন, “আিম িক

িযহূদার কােনা একিট নগের উেঠ যাব?” সদা ভু বলেলন, “যাও৷”

পের দায়দূ িজ াসা করেলন, “ কাথায় যাব?” িতিন বলেলন,

“িহে ােণ৷” ২অতএব দায়দূ আর তাঁর ই ী, িযিষেয়লীয়া অহীেনায়ম

ও কিমলীয় নাবেলর িবধবা অবীগল, সই জায়গায় গেলন৷ ৩আর

দায়দূ েত েকর পিরবােরর সে িনেজর স ীেদরেকও িনেয় গেলন,

তােত তারা িহে ােণর নগর িলেত বসবাস করল৷ ৪ পের িযহূদার

লােকরা এেস সই জায়গায় দায়দূেক িযহূদার বংেশর উপের রাজপেদ

অিভেষক করল৷ পের “যােবশ‐িগিলয়েদর ( দেশর) লােকরা শৗেলর

কবর িদেয়েছ,” এই খবর লােকরা দায়দূেক িদল৷ ৫ তখন দায়দূ

যােবশ‐িগিলয়েদর লােকেদর কােছ দূতেদরেক পািঠেয় বলেলন,

“ তামরা সদা ভুর আশীবােদর পা , কারণ তামরা িনেজর ভুর

িত, শৗেলর িত, এই দয়া কেরছ, তাঁর কবর িদেয়ছ৷ ৬অতএব

সদা ভু তামােদর িত দয়া ও সত ব বহার ক ন এবং তামরা

এই কাজ কেরছ, এই জ আিমও তামােদর িত ভােলা ব বহার

করব৷ ৭ অতএব এখন তামােদর হাত সবল হাক ও তামরা সাহসী

হও, কারণ তামােদর ভু শৗল মারা গেছন, আর িযহূদার বংশ

তােদর উপের আমােক রাজপেদ অিভেষক কেরেছ৷” ৮ ইিতমেধ

নেরর ছেল অবেনর শৗেলর সনাপিত, শৗেলর ছেল ঈশেবাশৎেক

ওপাের মহনিয়েম িনেয় গেলন; ৯আর িগিলয়েদর, অশরূীয়েদর,

িযিষেয়েলর, ই িয়েমর ও িব ামীেনর এবং সম ই ােয়েলর উপের

রাজা করেলন৷ ১০ শৗেলর ছেল ঈশেবাশৎ চি শ বছর বয়েস

ই ােয়েলর উপের রাজ করেত কেরন এবং ই বছর রাজ

কেরন৷ িক ু িযহূদা বংশ দায়দূেক অ সরণ করত৷ ১১আর দায়দূ সাত

বছর ছয় মাস িহে ােণ িযহূদা বংেশর উপের রাজ করেলন৷ ১২

একিদেনর নেরর ছেল অবেনর এবং শৗেলর ছেল ঈশেবাশেতর

দাসরা মহনিয়ম থেক িগিবেয়ােন গেলন৷ ১৩ তখন স য়ার ছেল

যায়াব ও দায়েূদর দাসরা বিরেয় এেলন, আর িগিবেয়ােনর পু েরর

কােছ তাঁরা পর র মেুখামিুখ হল, একদল পু েরর এপাের, অ দল
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পু েরর ওপাের বসল৷ ১৪ পের অবেনর যায়াবেক বলেলন, “অ েরাধ

কির, যবুকরা উেঠ আমােদর সামেন যেু র িতেযািগতা ক ক৷”

যায়াব বলেলন, “ওরা উঠুক৷” ১৫অতএব লােকরা সংখ া অ সাের

উেঠ এিগেয় গল; শৗেলর ছেল ঈশেবাশেতর ও িব ামীেনর পে

বােরা জন এবং দায়েূদর দােসেদর মেধ থেক বার জন৷ ১৬আর তারা

েত েক িনেজর িনেজর িতেযা ার মাথা ধের পাঁজের তেরায়াল িব

করার ফেল সকেল এক জায়গায় মতুৃ বরণ করল৷ এই জ সই

জায়গার নাম িহলকৎহৎসূরীম [তেলায়ার‐ভূিম] হল; তা িগিবেয়ােন

আেছ৷ ১৭আর সই িদন ভীষণ যু হল এবং অবেনর ও ই ােয়েলর

লােকরা দায়েূদর দােসেদর সামেন হের গল৷ ১৮ সই জায়গায়

যায়াব, অবীশয় ও অসােহল নােম স য়ার িতন ছেল িছেলন, সই

অসােহল বেনর হিরেণর মত তাঁর পা তগামী িছল৷ ১৯আর অসােহল

অবেনেরর িপছু িপছু দৗড়ােত লাগেলন, যেত যেত অবেনেরর িপছু

নওয়া থেক ডানিদেক িকংবা বাঁিদেক িফরেলন না৷ ২০ পের অবেনর

িপছন িদেক িফের বলেলন, “তুিম িক অসােহল?” িতিন উ র িদেলন,

“আিম সই৷” ২১ অবেনর তাঁেক বলেলন, “তুিম ডানিদেক িকংবা

বাঁিদেক িফের এই যবুকেদর কান এক জনেক ধের তার মত সাজ৷”

িক ু অসােহল তাঁর িপছু নওয়া থেক িফরেত রািজ হেলন না৷ ২২

পের অবেনর অসােহলেক পনুরায় বলেলন, “আমার িপছু নওয়া ব

কর; আিম কন তামােক আঘাত কের মািটেত ফেল দব? এমন

করেল তামার ভাই যায়ােবর সামেন িক কের মখু দখাব?” ২৩

তবু িতিন িফরেত রািজ হেলন না; অতএব অবেনর বশার গাড়া তাঁর

পেট এমন গঁেথ িদেলন য, বশা তাঁর িপঠ িদেয় বরল; তােত িতিন

সখােন পেড় গেলন, সই জায়গােতই মরেলন এবং যত লাক

অসােহেলর পতন ও মতুৃ র ােন উপি ত হল, সবাই দাঁিড়েয় থাকল৷

২৪ িক ু যায়াব ও অবীশয় অবেনেরর িপছেন িপছেন তাড়া কের

গেলন; সূয অ যাবার িদন িগিবেয়ােনর ম াে র কােছ রা ার

কােছ গীেহর সামেনর অ া িগিরর কােছ উপি ত হেলন৷ ২৫আর

িব ামীন স ানরা অবেনেরর সে একসােথ জেড়া হেয় এই িগিরর
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চূড়ায় দাঁিড়েয় থাকল৷ ২৬ তখন অবেনর যায়াবেক ডেক বলেলন,

“তেরায়াল িক িচরকাল াস করেব? অবেশেষ িত তা হেব, এটা

িক জান না? অতএব তুিম িনেজর ভাইেদর িপছেন তাড়া না কের

িফের আসেত িনেজর লাকেদরেক কতিদন আেদশ করেব না?” ২৭

যায়াব বলেলন, “জীব ঈ েরর িদিব , তুিম যিদ কথা না বলেত,

তেব লােক সকােলই চেল যত, িনেজর িনেজর ভাইেয়র িপছেন

িপছেন যত না৷” ২৮ পের যায়াব তূরী বাজােলন; তােত সম লাক

থেম গল, ই ােয়েলর িপছেন আর তাড়া করল না, আর যু করল না৷

২৯ পের অবেনর ও তাঁর লােকরা অরাবা উপত কা িদেয় সই সম

রাত পােয় হঁেট য ন পার হেলন এবং পেুরা িবেথাণ িদেয় মহনিয়েম

উপি ত হেলন৷ ৩০আর যায়াব অবেনেরর িপছেন তাড়া না কের

িফের এেলন; পের সম লাকেক একসােথ করেল দায়েূদর দাসেদর

মেধ ঊিনশ জেনর ও অসােহেলর অভাব হল৷ ৩১ িক ু দায়েূদর

দাসেদর আঘােত িব ামীেনর ও অবেনেরর লাকেদর িতনেশা ষাট

জন মারা গল৷ ৩২ পের লােকরা অসােহলেক তুেল িনেয় বৎেলহেম,

তাঁর বাবার কবের কবর িদল৷ পের যায়াব ও তাঁর লােকরা সম রাত

হঁেট সকােল িহে ােণ পৗঁছােলন৷

৩ শৗেলর বংেশ ও দায়েূদর বংেশ পর েরর মধ অেনক িদন যু

হল; তােত দায়দূ ( মশঃ) শি শালী হেয় উঠেলন, িক ু শৗেলর

বংশ বল হেয় পড়ল৷ ২আর িহে ােণ দায়েূদর একিট ছেল হল;

তাঁর বড় ছেল অে ান, স িযিষেয়লীয়া অহীেনায়েমর ছেল; ৩ তাঁর

ি তীয় ছেল িকলাব, স কিমলীয় নাবেলর িবধবা অবীগেলর ছেল;

ততৃীয় অবশােলাম, স গশেূরর তলময় রাজার মেয় মাখার ছেল; ৪

চতুথ আেদািনয়, স হগীেতর ছেল; প ম শফিটয়, স অবীটেলর

ছেল ৫ এবং ষ িযি য়ম, স দায়েূদর ী ই ার ছেল; দায়েূদর

এই সব ছেলর িহে ােণ জ হল৷ ৬ য িদেনর শৗেলর বংেশ ও

দায়েূদর বংেশ পর র যু হল, সই িদেনর অবেনর শৗেলর বংেশর

হেয় বীর দখােলন৷ ৭ িক ু অয়ার মেয় িরসপা নােম শৗেলর

একজন উপপ ী িছল; ঈশেবাশৎ অবেনরেক বলেলন, “তুিম আমার
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বাবার উপপ ীর সে কন শয়ন কেরছ?” ৮ ঈশেবাশেতর এই

কথায় অবেনর খবু রেগ িগেয় বলেলন, “আিম িক িযহূদা েলর

েরর মাথা? আজ পয তামার বাবা শৗেলর বংেশর িত, তাঁর

ভাইেয়রা এবং ব ু েদর িত দয়া করিছ এবং তামােক দায়েূদর হােত

তুেল িদইিন; তবু তুিম আজ ওই মিহলার িবষেয় আমােক অপরাধী

করছ? ৯ ঈ র অবেনরেক ঐরকম ও তার থেক বিশ শাি িদন,

যিদ দায়েূদর িবষেয় সদা ভু য শপথ কেরেছন, আিম সই অ সাের

কাজ না কির, ১০ শৗেলর বংশ থেক রাজ িনেয় দান থেক বর‐

শবা পয ই ােয়েলর উপের ও িযহূদার উপের দায়েূদর িসংহাসন

াপন করার চ া না কির৷” ১১তখন িতিন অবেনরেক আর একটা

কথাও বলেত পারেলন না, কারণ িতিন তাঁেক ভয় করেলন৷ ১২ পের

অবেনর িনেজর হেয় দায়েূদর কােছ দূতেদর পািঠেয় বলেলন, “এই

দশ কার?” আরও বলেলন, “আপিন আমার সে িনয়ম ক ন,

আর দখনু, সম ই ােয়লেক আপনার পে আনেত আমার হাত

আপনার সাহায কারী হেব৷” ১৩ দায়দূ বলেলন, “ভােলা; আিম তামার

সে িনয়ম করব; ধু একটা িবষয় আিম তামার কােছ চাই; যখন

তুিম আমার মখু দখেত আসেব, তখন শৗেলর মেয় মীখলেক

না আনেল আমার মখু দখেত পােব না৷” ১৪আর দায়দূ শৗেলর

ছেল ঈশেবাশেতর কােছ দূত পািঠেয় বলেলন, “আিম পেল ীয়েদর

একেশাটা িলে র চামড়া যৗতুক িদেয় যােক িবেয় কেরিছ, আমার

সই ী মীখলেক দাও৷” ১৫ তােত ঈশেবাশৎ লাক পািঠেয় তাঁর

ামী অথাৎ লিয়েশর ছেল পলিটেয়র কাছ থেক মীখলেক িনেয়

আসেলন৷ ১৬ তখন তাঁর ামী তাঁর িপছন িপছন কাঁদেত কাঁদেত

ব রীম পয তাঁর সে চলেত লাগেলা৷ পের অবেনর তােক বলেলন,

“যাও, িফের যাও,” তােত স িফের গল৷ ১৭ পের অবেনর ই ােয়েলর

াচীনেদর সে এইরকম কথাবাতা করেলন, “ তামরা এর আেগই

িনেজেদর উপের দায়দূেক রাজা করার চ া কেরিছেল৷ ১৮ এখন

তাই কর, কারণ সদা ভু দায়েূদর িবষেয় বেলেছন, ‘আিম িনেজর

দাস দায়েূদর হাত িদেয় িনেজর জা ই ােয়লেক পেল ীয়েদর হাত
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থেক ও সব শ র হাত থেক উ ার করব৷’” ১৯ আর অবেনর

িব ামীন বংেশর কােনর কােছও সই কথা বলেলন৷ আর ই ােয়েলর

ও িব ামীেনর সব বংেশর চােখ যা ভােলা মেন হল, অবেনর সই

সব কথা দায়েূদর কােনর কােছ বলার জ িহে ােণ গেলন৷ ২০ তখন

অবেনর িড় জনেক সে িনেয় িহে ােণ দায়েূদর কােছ উপি ত হেল

দায়দূ অবেনেরর ও তাঁর স ীেদর জ আহার তরী করেলন৷ ২১

পের অবেনর দায়দূেক বলেলন, “আিম উেঠ িগেয় সকল ই ােয়লেক

আমার ভু মহারােজর কােছ জেড়া কির; যন তারা আপনার সে

িনয়ম কের, আর আপিন িনেজর ােণর ই ামত সবার উপের রাজ

কেরন৷” পের দায়দূ অবেনরেক িবদায় িদেল িতিন ভােলাভােব চেল

গেলন৷ ২২আর দখ, দায়েূদর দােসরা ও যায়াব আ মণ কের

িফের আসেলন, অেনক লটু করা িজিনস সে কের িনেয় আসেলন৷

তখন অবেনর িহে ােণ দায়েূদর কােছ িছেলন না, কারণ দায়দূ তাঁেক

িবদায় কেরিছেলন, িতিন ভােলাভােব চেল িগেয়িছেলন৷ ২৩ পের

যায়াব ও তাঁর স ী সম স আসেল লােকরা যায়াবেক বলল,

“ নেরর ছেল অবেনর রাজার কােছ এেসিছেলন, রাজা তাঁেক িবদায়

িদেয়েছন, িতিন ভােলাভােব চেল গেছন৷” ২৪ তখন যায়াব রাজার

কােছ িগেয় বলেলন, “আপিন িক কেরেছন? দখনু, অবেনর আপনার

কােছ এেসিছল, আপিন কন তােক িবদায় িদেয় এেকবাের চেল

যেত িদেয়েছন? ২৫আপিন তা নেরর ছেল অবেনরেক জােনন;

আপনােক ভুলাবার জ , আপনার বাইের ও িভতের যাতায়াত জানার

জ , আর আপিন যা যা করেছন, স সম জানার জ স এেসিছল৷”

২৬ পের যায়াব দায়েূদর কাছ থেক বিরেয় িগেয় অবেনেরর িপছেন

দূতেদরেক পাঠােলন; তারা িসরা েপর কাছ থেক তাঁেক িফিরেয়

আনেলা; িক ু দায়দূ তা জানেতন না৷ ২৭ পের অবেনর িহে ােণ

িফের এেল যায়াব তাঁর সে গাপেন আলাপ করার ছলনায় নগেরর

ফটেকর িভতের তাঁেক িনেয় গেলন, পের িনেজর ভাই অসােহেলর

রে র িতশােধর জ সই জায়গায় তাঁর পেট আঘাত করেলন,

তােত িতিন মারা গেলন৷ ২৮ তারপর দায়দূ যখন সই কথা নেলন,
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তখন িতিন বলেলন, “ নেরর ছেল অবেনেরর র পােতর িবষেয়

আিম ও আমার রাজ সদা ভুর সামেন িচরকাল িনেদাষ৷ ২৯ সই

র যায়ােবর ও তার সম বংেশর উপের পড়ুক এবং যায়ােবর

বংেশর ব মূ রাগ িকংবা ী িকংবা লািঠেত ভর িদেয় চলার

িকংবা তেলায়াের মারা যাওয়ার িকংবা খাবােরর অভােব ক পাওয়ার

লােকর অভাব না হাক৷” ৩০ এই ভােব যায়াব ও তাঁর ভাই অবীশয়

অবেনরেক হত া করেলন, কারণ িতিন িগিবেয়ােন যেু র িদেনর

তাঁেদর ভাই অসােহলেক হত া কেরিছেলন৷ ৩১ পের দায়দূ যায়াবেক

ও তাঁর স ী সব লাকেক বলেলন, “ তামরা িনেজর িনেজর পাশাক

িছঁেড় চট পর এবং শাক করেত করেত অবেনেরর আেগ আেগ

চল৷” আর দায়দূ রাজাও শবযা ার িপছেন িপছেন চলেলন৷ ৩২আর

িহে ােণ অবেনরেক কবর দওয়া হল; তখন রাজা অবেনেরর কবেরর

কােছ খবু জাের কাঁদেত লাগেলন, সব লাকও কাঁদেলা৷ ৩৩ রাজা

অবেনেরর িবষেয় ঃখ কের বলেলন, “ যমন মখূ মের, সই ভােবই

িক অবেনর মরেলন?” ৩৪ তামার হাত বাঁধা িছল না, তামার পােয়

িশকলও িছল না; যমন কউ অ ায়কারীেদর সামেন পেড়, তমন

ভােব তুিমও পড়েল৷ তখন সব লাক তাঁর জ আবার কাঁদেলা৷ ৩৫

পের বলা থাকেত সব লাক দায়দূেক খাবার খাওয়ােত এল, িক ু

দায়দূ এই শপথ করেলন, “ঈ র আমােক ওই রকম ও তার থেক

বিশ শাি িদন, যিদ সূয অ যাবার আেগ আিম িট িকংবা অ

কােনা িজিনেসর াদ হণ কির৷” ৩৬ তখন সব লাক তা ল করল

ও স ু হল; রাজা যা িকছু করেলন, তােতই সব লাক স ু হল৷ ৩৭

আর নেরর ছেল অবেনেরর হত া রাজার থেক হয়িন, এটা সব লাক

ও সম ই ােয়ল, সই িদেনর জানেত পারল৷ ৩৮আর রাজা িনেজর

দােসেদর বলেলন, “ তামরা িক জান না য, আজ ই ােয়েলর মেধ

ধান ও মহান একজন মারা গেছন? আর রাজপেদ অিভিষ হেলও

আজ আিম বল; ৩৯ এই কেয়কজন লাক, স য়ার ছেলরা, আমার

অবাধ ৷ সদা ভু খারাপ কাজ করা ব ি েক, তার তা অ যায়ী

িতফল িদন ৷”
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৪পের যখন শৗেলর ছেল নেলন য, অবেনর িহে ােণ মারা

গেছন, তখন তাঁর হাত বল হল এবং সম ই ােয়ল ভয় পল৷

২ শৗেলর ছেলর জন দলপিত িছল, এক জেনর নাম বানা,

আেরকজেনর নাম রখব, তারা িব ামীন বংেশর বেরাতীয় িরে ােণর

ছেল৷ ৩আসেল বেরাৎ ও িব ামীেনর অিধকােরর মেধ গিণত,

িক ু বেরাতীেয়রা িগ িয়েম পািলেয় যায়, আর সখােন এখেনা

পয বাসী হেয় আেছ৷ ৪আর শৗেলর ছেল যানাথেনর এক

ছেল িছল, তার পােয়ই খাঁড়া; িযিষেয়ল থেক যখন শৗেলর

ও যানাথেনর মতুৃ র সংবাদ এেসিছল, তখন তার বয়স িছল পাঁচ

বছর; তার ধা ী তােক তুেল িনেয় পািলেয় যাি ল, িক ু ধা ী খবু

তাড়াতািড় পালােনার িদন ছেলিট পেড় িগেয় খাঁড়া হেয় িগেয়িছল;

তার নাম মফীেবাশৎ৷ ৫একিদন বেরাতীয় িরে ােণর ছেল রখব

ও বানা িগেয় িদেনর র রােদর িদন ঈশেবাশেতর বািড়েত উপি ত

হল, তখন িতিন পরুেবলা িব াম িনি েলন৷ ৬আর তারা েবশ

কের গম নবার ছলনায় বািড়র মাঝখান পয িগেয় সখােন তাঁর

পেট আঘাত করল; পের রখব ও তার ভাই বানা পািলেয় গল৷ ৭

িতিন য িদেনর শায়ারঘের িনেজর খািটয়ােত েয়িছেলন, সই িদন

তারা িভতের িগেয় আঘাত কের তাঁেক হত া করল; পের তাঁর মাথা

কেট মাথািট িনেয় অরাবা উপত কার পথ ধের সম রাত হাঁটল৷

৮ তারা ঈশেবাশেতর মাথা িহে ােণ দায়েূদর কােছ এেন রাজােক

বলল, “ দখনু আপনার শ শৗল, য আপনােক হত া করার চ া

করত, তার ছেল ঈশেবাশেতর মাথা; সদা ভু আজ আমােদর ভু

মহারােজর পে শৗলেক ও তার বংশেক অ ােয়র িতফল িদেলন৷”

৯ িক ু দায়দূ বেরাতীয় ির েণর ছেল রখব ও তার ভাই বানােক

এই উ র িদেলন, “িযিন সব িবপদ থেক আমার াণ মু কেরেছন,

১০ সই জীব সদা ভুর িদিব , য ব ি আমােক বেলিছল, ‘ দখ,

শৗল মারা গেছ,’ স ভ খবর এেনেছ মেন করেলও আিম তােক

ধের িস েগ হত া কেরিছলাম, তার খবেরর জ আিম তােক এই

পরু ার িদেয়িছলাম৷ ১১এখন যারা ধািমক ব ি েক তাঁরই ঘেরর
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মেধ তাঁর খািটয়ার উপের হত া কেরেছ, সই লাক য তামরা,

আিম তামােদর থেক তার রে র িতেশাধ িক আরও নব না?

পিৃথবী থেক িক তামােদর উে দ করব না?” ১২ পের দায়দূ

িনেজর যবুকেদরেক আেদশ করেল তারা তােদরেক হত া করল এবং

তােদর হাত পা কেট িহে ােণর পু েরর পােড় টাি েয় িদল৷ িক ু

ঈশেবাশেতর মাথা িনেয় িহে ােণ অবেনেরর কবের পুঁেত রাখল৷

৫পের ই ােয়েলর সম বংশ িহে ােণ দায়েূদর কােছ এেস বলল,

“ দখনু, আমরা আপনার হাড় ও মাংস৷ ২আেগ যখন শৗল আমােদর

রাজা িছেলন, তখন আপিনই ই ােয়লেক বাইের ও িভতের িনেয়

যেতন৷ আর সদা ভু আপনােক বেলিছেলন, ‘তুিমই আমার জা

ই ােয়লেক চরােব ও ই ােয়েলর নায়ক হেব৷’” ৩ এই ভােব

ই ােয়েলর াচীেনরা সবাই িহে ােণ রাজার কােছ আসেলন; তােত

দায়দূ রাজা িহে ােণ সদা ভুর সামেন তাঁেদর সে িনয়ম করেলন

এবং তাঁরা ই ােয়েলর উপের দায়দূেক রাজপেদ অিভিষ করেলন৷

৪ দায়দূ ি শ বছর বয়েস রাজ করেত কেরন এবং চি শ বছর

রাজ কেরন৷ ৫ িতিন িহে ােণ িযহূদার উপের সাত বছর ছমাস

রাজ কেরন; পের িয শােলেম সম ই ােয়ল ও িযহূদার উপের

তি শ বছর রাজ কেরন৷ ৬ পের রাজা ও তাঁর লােকরা দেশ

বসবাসকারী িযবষূীয়েদর িব ে িয শােলেম যা া করেলন; তােত

তারা দায়দূেক বলল, “তুিম এই জায়গায় েবশ করেত পারেব না,

অ ও খাঁড়ারাই তামােক তািড়েয় দেব৷” তারা ভেবিছল, দাযদূ

এই জায়গায় েবশ করেত পারেবন না৷ ৭ িক ু দায়দূ িসেয়ােনর গ

দখল করেলন; সটাই দায়দূ‐নগর৷ ৮ঐ িদেনর দায়দূ বলেলন, “ য

কউ িযবষূীয়েদরেক আঘাত কের, স জলে াত িদেয় িগেয় দায়েূদর

ােণর ঘিৃণত খাঁড়া ও অ েদর আঘাত ক ক৷” যেহতু, লােক

বেল, “অ ও খাঁড়ারা রেয়েছ, স ঘেরর মেধ েবশ করেব না৷” ৯

আর দায়দূ সই েগ বাস কের তার নাম রাখেলন দায়দূ‐নগর এবং

দায়দূ িমে া থেক িভতর পয চািরিদেক াচীর গাঁথেলন৷ ১০ পের

দায়দূ মশ মহান হেয় উঠেলন, কারণ বািহনীগেণর ঈ র সদা ভূ,
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তাঁর সহব ী িছেলন৷ ১১আর সােরর রাজা হীরম দায়েূদর কােছ

দূতেদরেক এবং এরস কাঠ, ছুেতার ও রাজিম ীেদরেক পাঠােলন;

তারা দায়েূদর জ এক বািড় তরী করল৷ ১২তখন দায়দূ বঝুেলন

য, সদা ভু ই ােয়েলর রাজপেদ তাঁেক িত া কেরেছন এবং িনেজর

জা ই ােয়েলর জ তাঁর রােজ র উ িত কেরেছন৷ ১৩আর দায়দূ

িহে াণ থেক আসার পর িয শােলেম আরও উপপ ী ও ী হণ

করেলন, তােত দায়েূদর আরও ছেল মেয় হল৷ ১৪ িয শােলেম তাঁর

য সব ছেল জ াল, তােদর নাম; স য়ূ, শাবব, নাথন, শেলামন, ১৫

িযভর, ইলীশয়ূ, নফগ, যািফয়, ১৬ ইলীশামা, ইিলয়াদা ও ইলীেফলট৷

১৭ পেল ীয়রা যখন নল য, দায়দূ ই ােয়েলর উপের রাজপেদ

অিভিষ হেয়েছন, তখন পেল ীয় সব লাক দায়েূদর খাঁেজ উেঠ

এল; দায়দূ তা েন েগ নেম গেলন৷ ১৮আর পেল ীেয়রা এেস

রফায়ীম উপত কায় ছিড়েয় পড়ল৷ ১৯তখন দায়দূ সদা ভুর কােছ

িজ াসা করেলন, “আিম িক পেল ীয়েদর িব ে উেঠ যাব? তুিম

আমার হােত তােদরেক সমপণ করেব?” সদা ভু দায়দূেক বলেলন,

“যাও, আিম অবশ ই তামার হােত পেল ীয়েদরেক সমপণ করব৷”

২০ পের দায়দূ বাল‐পরাসীেম আসেলন ও দায়দূ তােদরেক আঘাত

করেলন, আর বলেলন, “সদা ভু আমার সামেন আমার শ েদরেক

সতু ভাঙার মত কের ভেঙ ফলেলন,” এই জ সই জায়গার নাম

বাল‐পরাসীম [ভয় রী ব া কবিলত ান] রাখেলন৷ ২১ সই জায়গায়

তারা িনেজেদর িতমা েলা ফেল িগেয়িছল, আর দায়দূ ও তাঁর

লােকরা স েলা তুেল িনেয় গেলন৷ ২২ পের পেল ীেয়রা আবার

এেস রফায়ীম উপত কায় ছিড়েয় পড়ল৷ ২৩ তােত দায়দূ সদা ভুর

কােছ িজ াসা করেলন, আর িতিন বলেলন, “তুিম যও না, িক ু

ওেদর িপছেন ঘেুর এেস তুঁত গােছর সামেন ওেদরেক আ মণ কর৷

২৪ সই সব তুঁত গােছর ওপের স যাওয়ার আওয়াজ নেল তুিম

জেগ উঠেব; কারণ তখনই সদা ভু পেল ীয়েদর স েক আঘাত

করার জ তামার সামেন এিগেয় গেছন৷” ২৫ দায়দূ সদা ভুর
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আেদশ অ যায়ী কাজ করেলন৷ গবা থেক গষেরর কাছ পয

পেল ীয়েদর আঘাত করেলন৷

৬পের দায়দূ আবার ই ােয়েলর সব মেনানীত লাকেক, ি শ

হাজার জনেক, জেড়া করেলন৷ ২আর দায়দূ ও তাঁর স ী সব লাক

উেঠ ঈ েরর িস ক, যার উপের সই নাম, বািহনীগেণর সদা ভু,

িযিন গদূতেদর মেধ বসবাসকারী, তাঁর নাম কীিতত, তা বািল‐

িযহূদা থেক আনেত যা া করেলন৷ ৩ পের তাঁরা ঈ েরর িস ক

এক নতুন গ র গািড়েত পাহােড় অবি ত অবীনাদেবর বািড় থেক

বিরেয় পড়েলন, আর অবীনাদেবর ছেল উষ ও অিহেয়া সই নতুন

গ র গািড় চালাল৷ ৪ তারা পাহােড় অবি ত অবীনাদেবর বািড়

থেক ঈ েরর িস কসহ গ র গািড় বর কের আনল এবং অিহেয়া

িস কটার আেগ আেগ চলল৷ ৫আর দায়দূ ও ই ােয়েলর সব বংশ

সদা ভুর সামেন দবদা কােঠর তরী সব রকেমর বাদ ‐য এবং

বীণা, নবল, তবল, জয়শ ৃ ও করতাল বাজােলন৷ ৬ পের তারা

নােখােনর খামার পয গেল উষ হাত ছিড়েয় ঈ েরর িস ক ধরল,

কারণ বলদ িট িপিছেয় পেড়িছল৷ ৭ তখন উেষর িত সদা ভু চ

রেগ গেলন ও তার হঠকািরতার জ ঈ র সই জায়গায় তােক

আঘাত করেলন; তােত স সখােন ঈ েরর িস েকর পােশ মারা

গল৷ ৮ সদা ভু উষেক আ মণ করায় দায়দূ অস ু হেলন, আর

সই জায়গার নাম পরস‐উষ [উষ‐ভা া] রাখেলন; আজ পয সই

নাম চিলত আেছ৷ ৯আর দায়দূ সই িদন সদা ভুর থেক ভয়

পেয় বলেলন, “সদা ভুর িস ক িক কের আমার কােছ আসেব?”

১০ তাই দায়দূ সদা ভুর িস ক দায়দূ‐নগের িনেজর কােছ আনেত

অিন ুক হেলন, িক ু দায়দূ পেথর পােশ গাতীয় (শহর) ওেবদ‐

ইেদােমর বািড়েত িনেয় রাখেলন৷ ১১ সদা ভুর িস ক গাতীয় ওেবদ‐

ইেদােমর বািড়েত িতনমাস থাকল; আর সদা ভু ওেবদ‐ইেদামেক ও

তার সম বািড়েক আশীবাদ করেলন৷ ১২ পের দায়দূ রাজা নেলন,

ঈ েরর িস েকর জ সদা ভু ওেবদ‐ইেদােমর বািড় ও তার সম

িকছুেক আশীবাদ কেরেছন; তােত দায়দূ িগেয় ওেবদ‐ইেদােমর বািড়
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থেক আন সহকাের ঈ েরর িস ক দায়দূ‐নগের আনেলন৷ ১৩

আর এইরকম হল, সদা ভুর িস ক‐বাহেকরা ছয় পা গেল িতিন

এক গ ও একিট মাটােসাটা বাছুর বিলদান করেলন৷ ১৪আর

দায়দূ সদা ভুর সামেন পেুরা শি িদেয় নাচেত লাগেলন; তখন

দায়দূ সাদা এেফাদ পের িছেলন৷ ১৫ এই ভােব দায়দূ ও ই ােয়েলর

সম বংশ জয় িন ও তূরী িন িদেয় সদা ভুর িস ক আনেলন৷

১৬আর দায়দূ‐নগের সদা ভুর িস েকর েবেশর িদন শৗেলর

মেয় মীখল জানালা িদেয় দখেলন এবং সদা ভুর সামেন দায়দূ

রাজােক লাফােত ও নাচেত দেখ মেন মেন তু করেলন৷ ১৭ পের

লােকরা সদা ভুর িস ক িভতের এেন িনেজর জায়গায়, অথাৎ

িস েকর জ দায়দূ য তাঁবু াপন কেরিছেলন, তার মেধ রাখল

এবং দায়দূ সদা ভুর সামেন হামবিল ও ম লাথক বিলর উৎসগ

করেলন৷ ১৮আর হামবিল ও ম লাথক বিলর উৎসগ শষ করার পর

দায়দূ বািহনীগেণর সদা ভুর নােম লাকেদরেক আশীবাদ করেলন৷

১৯আর িতিন সব লােকর মেধ অথাৎ ই ােয়েলর সম লােকেদর

মেধ েত ক পু ষেক ও েত ক ীেক একিট কের িট ও একভাগ

মাংস ও একখানা কেনা আ ুেরর িপেঠ িদেলন; পের সব লাক

িনেজর িনেজর ঘের চেল গল৷ ২০ পের দায়দূ িনেজর আ ীয়েদরেক

আশীবাদ করার জ িফের আসেলন; তখন শৗেলর মেয় মীখল

দায়েূদর সে দখা করেত বাইের এেস বলেলন, “আজ ই ােয়েলর

রাজা কমন মিহমাি ত হেলন, কােনা িনেবাধ লাক যমন ল াহীন

ভােব ব হীন হয়, সই রকম িতিন আজ িনেজর দাস ও দাসীেদর

সামেন ব হীন হেলন৷” ২১ তখন দায়দূ মীখলেক বলেলন, “সদা ভুর

জার উপের, ই ােয়েলর উপের শাসনক ার পেদ আমােক িনযু

করার জ িযিন তামার বাবা ও তাঁর সম বংেশর থেক আমােক

মেনানীত কেরেছন, সই সদা ভুর সামেনই তা কেরিছ; অতএব

আিম সদা ভুরই সামেন আন করব৷ ২২আর এর থেক আরও

ছাট হব এবং আমার িনেজর চােখ আরও নীচ হব; িক ু তুিম য
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দাসীেদর কথা বলেল, তােদর কােছ মিহমাি ত হব৷” ২৩আর শৗেলর

মেয় মীখেলর, মতুৃ র িদন পয স ান হল না৷

৭পের রাজা যখন িনেজর ঘের বাস করেত লাগেলন এবং সদা ভু

চািরিদেকর সব শ র থেক তাঁেক িব াম িদেলন, ২ তখন রাজা

নাথন ভাববাদীেক বলেলন, “ দখনু, আিম এরস কােঠর ঘের বাস

করিছ, িক ু ঈ েরর িস ক যবিনকার মেধ বাস করেছ৷” ৩ নাথন

রাজােক বলেলন, “ভােলা, যা িকছু আপনার মেন আেছ, তাই ক ন;

কারণ সদা ভু আপনার সহব ী৷” ৪ িক ু সই রােত সদা ভুর এই

বাক নাথেনর কােছ উপি ত হল, ৫ “তুিম যাও, আমার দাস দায়দূেক

বল, সদা ভু এই কথা বেলন, ‘তুিম িক আমার বসবােসর জ ঘর

তরী করেব?’ ৬ ই ােয়ল স ানেদর িমশর থেক বর কের আনার

িদন থেক আজ পয আিম তা কান ঘের বসবাস কিরিন, ধু

তাঁবেুত ও পিব ােন থেক যাতায়াত কেরিছ৷ ৭ সম ই ােয়ল

স ানেদর মেধ আমার যাওয়া আসার িদন আিম যােক িনেজর

জা ই ােয়লেক পালন করার দািয় িদেয়িছলাম, ই ােয়েলর এমন

কােনা বংশেক িক কখনও এই কথা বেলিছ য, তামরা কন আমার

জ এরস কােঠর ঘর তরী কর িন? ৮অতএব এখন তুিম আমার

দাস দায়দূেক এই কথা বল, ‘বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন,

আমার জার উপের, ই ােয়েলর উপের শাসক করার জ আিমই

তামােক প চরাবার মাঠ থেক ও ভড়া চরােনার িদন হণ কেরিছ৷

৯আর তুিম য কােনা জায়গায় গছ, সই জায়গায় তামার সহব ী

থেক তামার সামেন থেক তামার সব শ েক ংস কেরিছ৷ আর

আিম পিৃথবীর মহাপু ষেদর নােমর মত তামার নাম মহান করব৷ ১০

আর আিম িনেজর জা ই ােয়েলর জ একিট জায়গা িনবাচন করব

ও তােদরেক রাপণ করব; যন িনেজেদর সই জায়গায় তারা বসবাস

কের এবং আর িবচিলত না হয়৷ লােকরা তােদরেক আর ঃখ

দেব না, যমন আেগ িদত ১১এবং যখন থেক আিম িনেজর জা

ই ােয়েলর উপের িবচারকতােদরেক িনযু কেরিছলাম, তখন পয

যমন িদত৷ আর আিম যাবতীয় শ র থেক তামােক িব াম দব৷’
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আরও সদা ভু তামােক বলেছন য, ‘ তামার জ সদা ভু এক

বংশ তরী করেবন৷ ১২ তামার িদন স ণূ হেল যখন তুিম িনেজর

পবূপু ষেদর সে ঘিুমেয় পড়েব, তখন আিম তামার পের তামার

বংশেক, য তামার ঔরেস জ ােব তােক াপন করব এবং তার

রাজ িত া করব৷ ১৩আমার নােমর জ স এক ঘর তরী করেব

এবং আিম তার রাজিসংহাসন িচর ায়ী করব৷ ১৪আিম তার বাবা

হব ও স আমার ছেল হেব; স অপরাধ করেল আিম লােকেদর

শাি ও মানব‐স ানেদর বত িদেয় আঘাত কের তােক শাি দব৷

১৫ িক ু আিম তামার সামেন থেক যােক দূর করলাম, সই শৗল

থেক আিম যমন িনেজর দয়া সিরেয় িনলাম, তমিন আমার দয়া

তার থেক দূের যােব না৷ ১৬আর তামার বংশ ও তামার রাজ

তামার সামেন িচরকাল ি র থাকেব; তামার িসংহাসন িচরকাল ায়ী

হেব৷’” ১৭ নাথন দায়দূেক এই সব বাক অ সাের ও এই সব দশন

অ সাের কথা বলেলন৷ ১৮ তখন দায়দূ রাজা িভতের িগেয় সদা ভুর

সামেন বসেলন, আর বলেলন, “ হ ভু সদা ভু, আিম ক, আমার

বংশই বা িক য, তুিম আমােক এ পয এেনছ? ১৯আর হ ভু

সদা ভু, তামার চােখ এটাও ছাট িবষয় হল; তুিম িনেজর দােসর

বংেশর িবষেয়ও ভিবষ েতর জ কথা বলেল; হ ভু সদা ভু, এটা

িক মা েষর িনয়ম? ২০আর দায়দূ তামােক আর িক বলেব? হ

ভু সদা ভু, তুিম তা িনেজর দাসেক জােনা৷ ২১ তামার কথার

অ েরােধ ও তামার দয় অ সাের এই সম মহান কাজ স কের

িনেজর দাসেক জািনেয়ছ৷ ২২অতএব, হ সদা ভু ঈ র, তুিম মহান;

কারণ তামার মত কউ নই ও তুিম ছাড়া কান ঈ র নই; আমার

িনেজর কােন যা যা েনিছ, সই অ যায়ী এটা জািন৷ ২৩ পিৃথবীর

মেধ কান একিট জািত তামার জা ই ােয়েলর মত? ঈ র তােক

িনেজর জা করার জ এবং িনেজর নাম িতি ত করার জ মু

করেত িগেয়িছেলন, তুিম আমােদর পে মহান মহান কাজ ও তামার

দেশর হেয় ভয় র ভয় র কাজ তামার জােদর সামেন স

কেরিছেল, তােদরেক তুিম িমশর, জািতেদর ও দবতােদর থেক মু
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কেরিছেল৷ ২৪ তুিম তামার জ িনেজর জা ই ােয়লেক াপন

কের িচরকােলর জ তামার জা কেরছ; আর হ সদা ভু, তুিম

তােদর ঈ র হেয়ছ৷ ২৫ এখন হ সদা ভু ঈ র, তুিম িনেজর দােসর

ও তার বংেশর িবষেয় য বাক বেলছ, তা িচরকােলর জ ি র কর;

যমন বেলছ, সই অ সাের কর৷ ২৬ তামার নাম িচরকাল মিহমাি ত

হাক; লােক বলকু, ‘বািহনীগেণর সদা ভুই ই ােয়েলর উপের ঈ র;

আর তামার দাস দায়েূদর বংশ তামার সামেন িতি ত হেব৷’ ২৭

হ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র, তুিমই িনেজর দােসর

কােছ কাশ কেরছ, বেলছ, ‘আিম তামার জ এক বংশ তরী

করব,’ এই কারণ তামার কােছ এই াথনা করেত তামার দােসর

মেন সাহস জ ােলা৷ ২৮আর এখন, হ ভু সদা ভু, তুিমই ঈ র,

তামার বাক সত , আর তুিম িনেজর দােসর কােছ এই ম ল শপথ

কেরছ৷ ২৯অতএব দয়া কের তামার দােসর বংশেক আশীবাদ কর,

তা যন তামার সামেন িচরকাল থােক৷ কারণ হ ভু সদা ভু, তুিম

িনেজ এটা বেলছ; আর তামার আশীবােদ তামার এই দােসর বংশ

িচরকাল আশীবাদ া থা ক৷”

৮তারপের দায়দূ পেল ীয়েদরেক আঘাত কের পরািজত করেলন,

আর দায়দূ পেল ীয়েদর হাত থেক ধান নগেরর কতৃ কেড়

িনেলন৷ ২ আর িতিন মায়াবীয়েদরেক আঘাত কের দিড় িদেয়

মাপেলন, মািটেত ইেয় হত া করার জ ই দিড় এবং জীিবত

রাখবার জ স ণূ এক দিড় িদেয় মাপেলন; তােত মায়াবীেয়রা

দায়েূদর দাস হেয় উপহার আনল৷ ৩আর য িদেনর সাবার রাজা

রেহােবর ছেল হদেদষর ফরাৎ নদীর কােছ িনেজর কতৃ আবার

াপন করেত যান, তখন দায়দূ তাঁেক আঘাত কেরন৷ ৪ দায়দূ তাঁর

কাছ থেক সেতরেশা ঘাড়াচালক ও িড় হাজার পদািতক স

িনেজর দখেল আনেলন, আর দায়দূ তাঁর রেথর ঘাড়ােদর পােয়র িশরা

িছঁেড় িদেলন, িক ু তার মেধ একেশািট রেথর জ ঘাড়া রাখেলন৷

৫ পের দে শেকর অরামীেয়রা সাবার হদেদেষর রাজােক সাহায

করেত এেল দায়দূ সই অরামীয়েদর মেধ বাইশ হাজার জনেক
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আঘাত করেলন৷ ৬আর দায়দূ দে শেকর অরাম দেশ স াপন

করেলন, তােত অরামীেয়রা দায়েূদর দাস হেয় উপহার আনল৷ এই

ভােব দায়দূ য কান জায়গায় যেতন, সই জায়গায় সদা ভু তাঁেক

িবজয়ী করেতন৷ ৭আর দায়দূ হদেদষেরর আিধকািরকগণ সানার

ঢাল েলা খেুল িয শােলেম আনেলন৷ ৮আর দায়দূ রাজা হদেদষেরর

বটহ ও বেরাথা নগর থেক অেনক িপতল আনেলন৷ ৯আর দায়দূ

হদেদষেরর সম স দলেক আঘাত কেরেছন েন হমােতর রাজা

তিয় দায়দূ রাজা কমন আেছন িজ াসা করবার জ ১০এবং িতিন

হদেদষেরর সে যু কের তাঁেক আঘাত কেরেছন বেল তাঁর ধ বাদ

করবার জ িনেজর ছেল যারামেক তাঁর কােছ পাঠােলন; কারণ

হদেদষেরর সে তিয়রও যু হেয়িছল৷ যারাম পার পা , সানার

পা ও িপতেলর পা সে িনেয় আসেলন৷ ১১ তােত দায়দূ রাজা স

স িলও সদা ভুর উে েশ পিব করেলন; ১২ তাই অরাম, মায়াব,

অে ােনর লােকরা এবং পেল ীয় ও অমােলক ভৃিত য সম

জািতেক িতিন বশীভূত কেরিছেলন, তােদর থেক পাওয়া িজিনেসর

মেধ েপা ও সানা এবং সাবার রাজা রেহােবর ছেল হদেদষর

থেক পাওয়া লিুটত িজিনস সকল িতিন পিব কেরিছেলন৷ ১৩আর

দায়দূ অরামেক আঘাত কের িফের আসবার িদন লবণ উপত কােত

আঠােরা হাজার জনেক হত া কের খবু নাম অজন করেলন৷ ১৪ পের

দায়দূ ইেদােম স িশিবর াপন করেলন, সম ইেদােম স িশিবর

রাখেলন এবং ইেদামীয় সব লাক দায়েূদর দাস হল৷ আর দায়দূ

য কােনা জায়গায় যেতন, সই জায়গায় সদা ভু তাঁেক িবজয়ী

করেতন৷ ১৫ দায়দূ সম ই ােয়েলর উপের রাজ করেলন; দায়দূ

িনেজর সম জা লােকর পে িবচার ও ায় স করেতন৷ ১৬

আর স য়ার ছেল যায়াব ধান সনাপিত িছেলন এবং অহীলেূদর

ছেল িযেহাশাফট িযিন ইিতহােসর লখক িছেলন; ১৭আর অহীটূেবর

ছেল সােদাক ও অিবয়াথেরর ছেল অহীেমলক যাজক িছেলন এবং

সরায় লখক িছেলন; ১৮আর িযেহায়াদার ছেল বনায় কেরথীয়
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ও পেলথীেদর উপের িনযু িছেলন এবং দায়েূদর ছেলরা যাজক

িছেলন৷

৯পের দায়দূ বলেলন, “আিম যানাথেনর জ যার িত দয়া করেত

পাির, এমন কউ িক শৗেলর বংেশ অবিশ আেছ?” ২ সীবঃ নােম

শৗেলর বংেশ এক দাস িছল, তােক দায়েূদর কােছ ডাকা হেল

রাজা তােক বলেলন, “তুিম িক সীবঃ?” স বলল, “ াঁ আিমই সই

দাস৷” ৩ রাজা বলেলন, “আিম যার িত ঈ েরর দয়া দখােত পাির,

শৗেলর বংেশ এমন কউই িক অবিশ নই?” সীবঃ রাজােক বলল,

“ যানাথােনর এক ছেল এখনও অবিশ আেছন, তাঁর পা খাঁড়া৷” ৪

রাজা বলেলন, “ স কাথায়?” সীবঃ রাজােক বলল, “ দখনু, িতিন

লা‐দবাের অ ীেয়েলর ছেল মাখীেরর বািড়েত আেছন৷” ৫ পের

দায়দূ রাজা লা‐দবাের লাক পািঠেয় অ ীেয়েলর ছেল মাখীেরর

বািড় থেক তাঁেক আনেলন৷ ৬ তখন শৗেলর নািত যানাথেনর ছেল

মফীেবাশৎ দায়েূদর কােছ এেস উপড়ু হেয় পেড় ণাম করেলন৷

তখন দায়দূ বলেলন, “মফীেবাশৎ৷” িতিন উ র িদেলন, “ দখনু, এই

আপনার দাস৷” ৭ দায়দূ তাঁেক বলেলন, “ভয় কেরা না, আিম তামার

বাবা যানাথেনর জ অবশ ই তামার িত দয়া করব, আিম তামার

দা শৗেলর সম জিম তামােক িফিরেয় দব, আর তুিম রাজ

আমার টিবেল আহার করেব৷” ৮ তােত িতিন ণাম কের বলেলন,

“আপনার এই দাস ক য, আপিন আমার মত মরা েরর িত

চাখ তুেল দখেছন?” ৯ পের রাজা শৗেলর চাকর সীবঃেক ডেক

বলেলন, “আিম তামার মিনেবর ছেলেক শৗেলর ও তাঁর সম

বংেশর সব িকছু িদলাম৷ ১০আর তুিম, তামার ছেলরা ও দােসরা

তাঁর জ জিমেত লা ল দেব এবং তামার মিনেবর ছেলর খােদ র

জ উৎপ শস এেন দেব; িক ু তামার মিনেবর ছেল মহীেবাশৎ

রাজ আমার টিবেল আহার করেবন৷” ঐ সীেবর পেনরটা ছেল ও

িড়টা দাস িছল৷ ১১ তখন সীবঃ রাজােক বলল, “আমার ভু মহারাজ

িনেজর দাসেক য আেদশ করেলন, সই অ সাের আপনার এই দাস

সব িকছুই করেব৷” আর মফীেবাশৎ রাজার ছেলেদর এক জেনর
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মত রাজার টিবেল আহার করেত লাগেলন৷ ১২ মফীেবাশেতর মীখা

নােম একিট ছাট ছেল িছল৷ আর সীেবর ঘের বাসকারী সব লাক

মফীেবাশেতর দাস িছল৷ ১৩ মফীেবাশৎ িয শােলেম বাস করেলন,

কারণ িতিন রাজ রাজার টিবেল আহার করেতন, িতিন পােয়ই

খাঁড়া িছেলন৷

১০তারপের অে ানীয়েদর রাজা মারা গেল তাঁর ছেল হাননূ তাঁর

জায়গায় রাজা হেলন৷ ২ তখন দায়দূ বলেলন, “হানেূনর বাবা নাহশ

আমার িত যমন ভােলা ব বহার কেরিছেলন, আিমও হানেূনর িত

তমিন ভােলা ব বহার করব৷” পের দায়দূ তাঁেক বাবার শােক সা না

দবার জ িনেজর কেয়ক জন দাসেক পাঠােলন৷ তখন দায়েূদর

দােসরা অে ানীয়েদর দেশ উপি ত হল৷ ৩ িক ু অে ানীয়েদর

শাসনকতারা িনেজেদর ভু হাননূেক বলেলন, “আপিন িক মেন

করেছন য, দায়দূ আপনার বাবার স ান কের বেল আপনার কােছ

সা নাকারীেদরেক পািঠেয়েছ? দায়দূ িক নগের স ান নবার ও নগর

পযেব ণ কের ন করবার জ িনেজর দাসেদরেক পাঠায় িন?” ৪

তখন হাননূ দায়েূদর দাসেদরেক ধের তােদর দািড়র অেধক চঁেচ

িদেলন ও পাশােকর অেধক অথাৎ কামর পয কেট তােদরেক

িবদায় করেলন৷ ৫ পের তারা দায়দূেক এই কথা বেল পাঠাল,

িতিন তােদর সে দখা করেত লাক পাঠােলন; কারণ তারা খবু

লি ত হেয়িছল৷ রাজা বেল পাঠােলন, “যতিদন তামােদর দািড়

না বােড়, ততিদন তামরা িযরীেহা শহেরেত ত থাক, তারপের

িফের এেসা৷” ৬অে ানীয়রা যখন দখল য, তারা দায়েূদর কােছ

ঘণৃার পা হেয়েছ, তখন অে ানীয়রা লাক পািঠেয় বৎ‐রেহােব ও

সাবায় অরামীয়েদর িড় হাজার পদািতকেক, এক হাজার লাক

সেমত মাখার রাজােক এবং টােবর বােরা হাজার লাকেক ভাড়া

কের িনেয় এল৷ ৭ এই খবর পেয় দায়দূ যায়াবেক ও শি শালী

সম স েক সখােন পাঠােলন৷ ৮অে ান স ােনরা বাইের এেস

নগেরর ফটেকর েবশ ােন যেু র জ স সাজাল এবং সাবার ও

রেহােবর অরামীয়রা, আর টােবর ও মাখার লােকরা মােঠ তরী
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থাকল৷ ৯এই ভােব সামেন ও িপছেন ই িদেকই তাঁর িব ে যু

হেব দেখ যায়াব ই ােয়েলর সম মেনানীত লােকর মেধ থেক

লাক বেছ িনেয় অরামীয়েদর সামেন স সাজােলন; ১০আর

অবিশ লাকেদরেক িতিন িনেজর ভাই অবীশেয়র হােত সমপণ

করেলন; আর িতিন অে ান স ানেদর সামেন স সাজােলন৷ ১১

িতিন বলেলন, “যিদ অরামীেয়রা আমার থেক শি শালী হয়, তেব

তুিম আমায় সাহায করেব; আর যিদ অে ান স ানরা তামার থেক

শি শালী হয়, তেব আিম িগেয় তামায় সাহায করব৷ ১২ সাহস

কর, আমােদর জািতর জ ও আমােদর ঈ েরর সকল নগেরর জ

আমরা িনেজেদরেক বলবান করব; আর সদা ভুর চােখ যা ভাল,

িতিন তাই ক ন৷” ১৩ পের যায়াব ও তাঁর স ী লােকরা অরামীয়েদর

িব ে যেু মেুখামিুখ হেল তারা তাঁর সামেন থেক পািলেয় গল৷ ১৪

আর অরামীেয়রা পািলেয় গেছ দেখ অে ানীয়রা অবীশেয়র সামেন

থেক পািলেয় নগের ঢুকল৷ পের যায়াব অে ানীয়েদর কাছ থেক

িয শােলেম িফের আসেলন৷ ১৫অরামীেয়রা যখন দখেত পল য,

তারা ই ােয়েলর সামেন হের গল, তখন তারা জেড়া হল৷ ১৬আর

হদেরষর লাক পািঠেয় [ফরাৎ] নদীর পােরর অরামীয়েদরেক বর

কের আনেলন; তারা হলেম এল; হদেরষেরর দেলর সনাপিত শাবক

তােদর থেক এিগেয় িছেলন৷ ১৭ পের দায়দূেক এই খবর িদেল

িতিন সম ই ােযলেক জেড়া করেলন এবং য ন পার হেয় হলেম

উপি ত হেলন৷ তােত অরামীেয়রা দায়েূদর সামেন স সািজেয়

তাঁর সে যু করল৷ ১৮আর অরামীেয়রা ই ােয়েলর সামেন থেক

পািলেয় গল৷ আর দায়দূ অরামীয়েদর সাতেশা রথ চালক ও চি শ

হাজার পদািতক ঘাড়া চালক স হত া করেলন এবং তােদর দেলর

সনাপিত শাবকেকও আঘাত করেলন, তােত িতিন সই জায়গায়

মারা গেলন৷ ১৯ হদেরষেরর অধীেন সম রাজা যখন দখেলন

য, তাঁরা ই ােয়েলর সামেন হের গেছন, তখন তাঁরা ই ােয়েলর

সে সি কের তােদর দাস হেলন৷ তখন থেক অরামীেয়রা অে ান

স ানেদর সাহায করেত ভয় পল৷
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১১পের বছর িফের এেল রাজােদর যেু যাবার িদেনর দায়দূ

যায়াবেক, তাঁর সে িনেজর দাসেদরেক ও সম ই ােয়লেক

পাঠােলন; তারা িগেয় অে ানীয়েদর হত া কের র া নগর িঘের

ফলল; িক ু দায়দূ িয শােলেম থাকেলন৷ ২ একিদেনর িবকােল

দায়দূ িবছানা থেক উেঠ রাজবািড়র ছােদ বড়াি েলন, আর ছাদ

থেক দখেত পেলন য, একিট মিহলা ান করেছ; মিহলািট দখেত

খবু রী িছল৷ ৩ দায়দূ তার িবষেয় িজ াসা করেত লাক পাঠােলন৷

একজন বলল, “এ িক ইলীয়ােমর মেয়, িহ ীয় ঊিরেয়র ী বৎেশবা

নয়?” ৪ তখন দায়দূ লাক পািঠেয় তােক আনেলন এবং স তাঁর

কােছ আসেল দায়দূ তার সে শয়ন করেলন; স ী ঋতু ান কের

িচ হেয়িছল৷ পের স িনেজর ঘের িফের গেল, ৫ পের সই ী

গভবতী হল; আর লাক পািঠেয় দায়দূেক এই খবর িদল, “আমার গভ

হেয়েছ৷” ৬তখন দায়দূ যায়ােবর কােছ লাক পািঠেয় এই আেদশ

িদেলন, “িহ ীয় ঊিরয়েক আমার কােছ পািঠেয় দাও৷” তােত যায়াব

দায়েূদর কােছ ঊিরয়েক পাঠােলন৷ ৭ ঊিরয় তাঁর কােছ উপি ত হেল

দায়দূ তােক যায়ােবর খবর, লাকেদর খবর ও যেু র খবর িজ াসা

করেলন৷ ৮ পের দায়দূ ঊিরয়েক বলেলন, “তুিম িনেজর বািড়েত িগেয়

পা ধাও৷” তখন ঊিরয় রাজবািড় থেক বিরেয় গল, আর রাজার কাছ

থেক তার িপছেন িপছেন উপহার গল৷ ৯ িক ু ঊিরয় িনেজর ভুর

দাসেদর সে রাজবািড়র ফটেক ঘিুমেয় পড়ল, ঘের গল না৷ ১০ পের

এই কথা দায়দূেক বলা হল য, “ঊিরয় ঘের যায় িন৷” দায়দূ ঊিরয়েক

বলেলন, “তুিম িক পথ ঘেুর আেসা িন? তেব কন বািড়েত গেল না?”

১১ঊিরয় দায়দূেক বলল, “িস ক, ই ােয়ল ও িযহূদা টীের বাস

করেছ এবং আমার ভু যায়াব ও আমার ভুর দাসরা খালা মােঠ

ছাউনী কের আেছন; তেব আিম িক খাওয়া দাওয়া করেত ও ীর সে

েত িনেজর ঘের যেত পাির? আপনার জীবেনর ও আপনার জীিবত

ােণর িদিব , আিম এমন কাজ করব না৷” ১২তখন দায়দূ ঊিরয়েক

বলেলন, “আজও তুিম এখােন থাক, কাল তামােক িবদায় করব৷”

তােত ঊিরয় স িদন ও পেরর িদন িয শােলেম থাকল৷ ১৩আর দায়দূ
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তােক িনম ণ করেল স তাঁর সামেন খাওয়া দাওয়া করল; আর িতিন

তােক মাতাল করেলন; িক ু স স ােবলা িনেজর ভুর দাসেদর

সে িনেজর িবছানায় ঘমুােনার জ বাইের গল, ঘের গল না৷ ১৪

সকােল দায়দূ যায়ােবর কােছ এক িচিঠ িলেখ ঊিরেয়র হােত িদেয়

পাঠােলন৷ ১৫ িচিঠেত িতিন িলেখিছেলন, “ তামরা এই ঊিরয়েক তুমলু

যেু র সামেন িনযু কর, পের এর িপছন থেক সের যাও, যন এ

আহত হেয় মারা যায়৷” ১৬পের কান জায়গায় শি শালী লাক আেছ,

তা জানােত যায়াব নগর অবেরােধর িদন সই জায়গায় ঊিরয়েক

িনযু করেলন৷ ১৭ পের নগেরর লােকরা বিরেয় িগেয় যায়ােবর

সে যু করেল কেয়ক জন লাক, দায়েূদর দাসেদর মেধ কেয়ক

জন, পেড় গল, িবেশষত িহ ীয় ঊিরয়ও মারা গল৷ ১৮ পের যায়াব

বাতা বাহক লাক পািঠেয় যেু র সম ঘটনা দায়দূেক জানােলন, ১৯

আর দূত আেদশ করেলন, “তুিম রাজার সামেন যেু র সম ঘটনা

শষ করেল, ২০ যিদ রাজা রেগ যায়, আর যিদ িতিন বেলন, তামরা

যু করেত নগেরর এত কােছ কন িগেয়িছেল? তারা দওয়ােলর

উপর থেক িতর মারেব এটা িক জানেত না? ২১ িয ে শেতর ছেল

অবীেমলকেক ক আঘাত কেরিছল? তেবেষ একটা মিহলা যাঁতার

একিট উপেরর পাট াচীর থেক তার উপের ফেল িদেল স িক

তােতই মারা যায় িন? তামরা কন দওয়ােলর কােছ িগেয়িছেল? তা

হেল তুিম বলেব, আপনার দাস িহ ীয় ঊিরয় মারা গেছ৷” ২২ পের

সই দূত সখান থেক িগেয় যায়ােবর িরত সম কথা দায়দূেক

জানাল৷ ২৩ দূত দায়দূেক বলল, “ সই লােকরা আমােদর িবপে

বল হেয় মােঠ আমােদর কােছ বাইের এেসিছল; তখন আমােদর

ফটেকর দরজা পয তােদর িপছু িপছু তাড়া কেরিছলাম৷ ২৪ তখন

ধ কধারীরা াচীর থেক আপনার দাসেদর উপের িতর ছুড়ল; তাই

মহারােজর িকছু দাস মারা পেড়েছ; আর আপনার দাস িহ ীয় ঊিরয়ও

মারা গেছ৷” ২৫ তখন দায়দূ দূতেক বলেলন, “ যায়াবেক এই কথা

বেলা, ‘তুিম এেত অস ু হেয়া না, কারণ তেরায়াল যমন এক জনেক

তমিন আরও এক জনেকও াস কের; তুিম নগেরর িব ে আরও
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পরা েমর সে যু কর, নগর উে দ কর,’ এই ভােব তােক আ াস

দেব৷” ২৬আর ঊিরেয়র ী িনেজর ামী ঊিরেয়র মতুৃ র খবর পেয়

ামীর জ শাক করল৷ ২৭পের শাক অতীত হেল, দায়দূ লাক

পািঠেয় তােক িনেজর বািড়েত আনেলন, তােত স তাঁর ী হল ও তাঁর

জ ছেলর জ িদল৷ িক ু দায়েূদর করা এই কাজ সদা ভু খারাপ

চােখ দখেলন৷

১২পের সদা ভু দায়েূদর কােছ নাথনেক পাঠােলন৷ আর িতিন তাঁর

কােছ এেস তাঁেক বলেলন, “একিট নগের ইজন লাক িছল; তােদর

মেধ একজন ধনী, আর একজন গিরব৷ ২ ধনী ব ি র অেনক ভড়া

পাল ও গ র পাল িছল৷ ৩ িক ু সই গিরেবর িকছুই িছল না, ধু

একিট বা া ভড়া িছল, স তােক িকেন পষুিছল; আর সটা তার সে

ও তার স ানেদর সে থেক বেড় উঠিছল; স তার খাবার খত ও

তারই পাে পান করত, আর তার বেুকর মেধ ঘমুাত ও তার মেয়র

মত িছল৷ ৪ পের ঐ ধনীর ঘের একজন পিথক এল, তােত বািড়েত

আসা অিতিথর জ খাবার তরী করার জ স িনেজর ভড়ার পাল

ও গ র পাল থেক িকছু িনেত ঃখ পল, িক ু সই গিরেবর বা া

ভড়ািট িনেয়, য অিতিথ এেসিছল, তার জ তা িদেয় রা া করল৷”

৫তােত দায়দূ সই ধনীর িত চ রেগ গেলন; িতিন নাথনেক

বলেলন, “জীব সদা ভুর িদিব , য ব ি এমন কাজ কেরেছ, স

মতুৃ র স ান; ৬ স িকছু দয়া না কের এ কাজ কেরেছ, এই জ

সই বা া ভড়ািটর চার ণ িফিরেয় দেব৷” ৭ তখন নাথন দায়দূেক

বলেলন, “আপিনই সই ব ি ৷ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু এই কথা

বেলন, ‘আিম তামােক ই ােয়েলর উপের রাজপেদ অিভিষ কেরিছ

এবং শৗেলর হাত থেক উ ার কেরিছ; ৮আর তামার ভুর বািড়

তামােক িদেয়িছ ও তামার ভুর ীেদরেক তামার বেুক িদেয়িছ

এবং ই ােয়েলর ও িযহূদার বংশ তামােক িদেয়িছ; আর তা যিদ

অ হেতা, তেব তামােক আরও অেনক ব িদতাম৷’ ৯ তুিম কন

সদা ভুর বাক তু কের তাঁর চােখ যা খারাপ, তাই কেরছ? তুিম

িহ ীয় ঊিরয়েক তেরায়াল িদেয় আঘাত কিরেয়ছ ও তার ীেক িনেয়
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িনেজর ী কেরছ, অে ানীয়েদর তেরায়াল িদেয় ঊিরয়েক মের

ফেলছ৷ ১০অতএব তেরায়াল কখেনা তামার বংশেক ছেড় যােব না;

কারণ তুিম আমােক তু কের িহ ীয় ঊিরেয়র ীেক িনেয় িনেজর ী

কেরছ৷ ১১ সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ দখ, আিম তামার বংশ থেকই

তামার িব ে অম ল উৎপ করব এবং তামার সামেন তামার

ীেদরেক িনেয় তামার আ ীয়েক দব; তােত স এই সূেয র সামেন

তামার ীেদর সে শয়ন করেব৷’ ১২ যেহতু তুিম গাপেন এই কাজ

কেরছ, িক ু আিম সম ই ােয়েলর সামেন ও সূেয র সামেন এই

কাজ করব৷” ১৩ তখন দায়দূ নাথনেক বলেলন, “আিম সদা ভুর

িব ে পাপ কেরিছ৷” নাথন দায়দূেক বলেলন, “সদা ভুও আপনার

পাপ দূর করেলন, আপিন মরেবন না৷ ১৪ িক ু এই কাজ ারা আপিন

সদা ভুর শ েদরেক িন া করবার বড় েযাগ িদেয়েছন, এই জ

আপনার য ছেলিট জে েছ স অবশ মরেব৷” ১৫ পের নাথন িনেজর

ঘের চেল গেলন৷ আর সদা ভু ঊিরেয়র ীর গেভ জ ােনা দায়েূদর

ছেলটােক আঘাত করেল স খবু অ হেয় পড়ল৷ ১৬ পের দায়দূ

ছেলটার জ ঈ েরর কােছ াথনা করেলন, আর দায়দূ উেপাস

করেলন, িভতের েবশ কের পেুরা রাত মািটেত পেড় থাকেলন৷ ১৭

তখন তাঁর বািড়র াচীেনরা উেঠ তাঁেক ভূিম থেক তুলবার জ তাঁর

কােছ িগেয় দাঁড়ােলন, িক ু িতিন রািজ হেলন না এবং তাঁেদর সে

আহারও করেলন না৷ ১৮ পের স ম িদেনর ছেলটা মরল; তােত

ছেলটা মেরেছ, এই কথা দায়দূেক বলেত তাঁর দােসরা ভয় পল,

কারণ তারা বলল, “ দেখা ছেলটা জীিবত থাকেত আমরা তাঁেক

বলেলও িতিন আমােদর কথা শােনন িন; এখন ছেলটা মেরেছ, এ

কথা কমন কের তাঁেক বলব? বলেল িতিন িনেজর িত করেবন৷”

১৯ িক ু দােসরা কানাকািন করেছ দেখ দায়দূ বঝুেলন, ছেলটা মারা

গেছ; দায়দূ িনেজর দাসেদরেক িজ াসা করেলন, “ ছেলটা িক মারা

িগেয়েছ? তারা বলল মারা িগেয়েছ৷” ২০ তখন দায়দূ ভূিম থেক

উেঠ ান করেলন, তল মাখেলন ও পাশাক পিরবতন করেলন এবং

সদা ভুর ঘের েবশ কের ণাম করেলন; পের িনেজর ঘের এেস
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আেদশ করেল তারা তাঁর সামেন খাবার িজিনস রাখল; আর িতিন

ভাজন করেলন৷ ২১ তখন তাঁর দাসরা তাঁেক বলল, “আপিন এ কমন

কাজ করেলন? ছেলটা জীিবত থাকেত আপিন তার জ উেপাস ও

কাঁদিছেলন, িক ু ছেলটা মারা যাবার পরই উেঠ খাবার খেলন৷”

২২ িতিন বলেলন, “ ছেলটা জীিবত থাকেত আিম উেপাস ও কা া

করিছলাম; কারণ ভেবিছলাম, িক জািন, সদা ভু আমার িত দয়া

করেল ছেলটা বাঁচেত পাের৷” ২৩ িক ু এখন স মারা গেছ, তেব

আিম িক জ উেপাস করব? আিম িক তােক িফিরেয় আনেত পাির?

আিম তার কােছ যাব, িক ু স আমার কােছ িফের আসেব না৷ ২৪

পের দায়দূ িনেজর ী বৎেশবােক সা না িদেলন ও তার কােছ িগেয়

তার সে শয়ন করেলন এবং স ছেলর জ িদেল, দায়দূ তার

নাম শেলামন রাখেলন; আর সদা ভু তােক ম করেলন৷ ২৫আর

িতিন নাথন ভাববাদীেক পাঠােলন, আর িতিন সদা ভুর জ তার

নাম িযদীদীয় রাখেলন৷ ২৬ ইিতমেধ যায়াব অে ান স ানেদর

র া নগেরর িব ে যু কের রাজনগর দখল করেলন৷ ২৭ তখন

যায়াব দায়েূদর কােছ দূতেদরেক পািঠেয় বলেলন, “আিম র ার

িব ে যু কের জলনগর দখল কেরিছ৷ ২৮এখন আপিন অবিশ

লাকেদরেক জেড়া কের নগেরর কােছ িশিবর াপন ক ন, সটা

দখল ক ন, নাহেল িক জািন, আিম ঐ নগর দখল করেল তার উপের

আমারই নােমর জয়গান হেব৷” ২৯ তখন দায়দূ সম লাকেক জেড়া

করেলন ও র ােত িগেয় তার িব ে যু কের তা দখল করেলন৷ ৩০

আর িতিন সখানকার রাজার মাথা থেক তার মু ট কেড় িনেলন;

তােত এক তাল পিরমাণ সানা ও মিণ িছল; আর তা দায়েূদর

মাথায় অিপত হল এবং িতিন ঐ নগর থেক অেনক লটু করা িজিনস

বার কের আনেলন৷ ৩১আর দায়দূ সখানকার লাকেদর বর কের

এেন করােতর, লাহার মই ও লাহার ড়ােলর মেুখ রাখেলন এবং

ইেটর পাঁজার মধ িদেয় যেত বাধ করােলন৷ িতিন অে ানীয়েদর

সম নগেরর িত এইরকম করেলন৷ পের দায়দূ ও সম লাক

িয শােলেম িফের গেলন৷
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১৩তারপের এই ঘটনা হল; দায়েূদর ছেল অবশােলােমর তামর

নােম একিট রী বান িছল; দায়েূদর ছেল অে ান তােক

ভালবাসল৷ ২অে ান এমন ব া ল হল য, িনেজর বান তামেরর

জ অ হেয় পড়ল, কারণ স মারী িছল এবং তার িত িকছু

করা অসাধ মেন হল৷ ৩ িক ু দায়েূদর ভাই িশিমেয়র ছেল যানাদব

নােম অে ােনর এক ব ু িছল; সই যানাদব খবু চালক িছল৷ ৪

স অে ানেক বলল, “রাজপু , তুিম িদন িদন এত রাগা হেয় যা

কন? আমােক িক বলেব না?” অে ান তােক বলল, “আিম িনেজর

ভাই অবশােলােমর বান তামরেক ভালবািস৷” ৫ যানাদব বলল,

“তুিম িনেজর খােটর উপের েয় অ ে র ভাণ কর; পের তামার বাবা

তামােক দখেত আসেল তাঁেক বেলা, অ হ কের আমার বান

তামরেক আমার কােছ আসেত আেদশ ক ন, স আমােক িট খেত

িদক এবং আিম তা দেখ যন তার হােত খাবার খাই, এই জ আমার

সামেনই খাবার তরী ক ক৷” ৬ পের অে ান অ তার ভাণ কের

পেড় রইল; তােত রাজা তােক দখেত এেল অে ান রাজােক বলল,

“অ েরাধ কির, আমার বান তামর এেস আমার সামেন েটা িপেঠ

তরী কের িদক, আিম তার হােত খােবা৷” ৭ তখন দায়দূ তামেরর ঘের

লাক পািঠেয় বলেলন, “তুিম একবার তামার ভাই অে ােনর ঘের

িগেয় তােক িকছু খাবার তরী কের দাও৷” ৮অতএব তামর িনেজর

ভাই অে ােনর ঘের গল; তখন স েয়িছল৷ পের তামর সূিজ িনেয়

মেখ তার সামেন িপেঠ তরী করল; ৯আর চাটু িনেয় িগেয় তার

সামেন ঢেল িদল, িক ু স খেত রািজ হেলা না৷ অে ান বলল,

“আমার কাছ থেক সবাই বাইের যাক৷” তােত সকেল তার কাছ থেক

বাইের গল৷ ১০ তখন অে ান তামরেক বলল, “খাবার িল এই ঘেরর

মেধ আন; আিম তামার হােত খাব৷” তােত তামর িনেজর তরী করা

ঐ িপেঠ িল িনেয় ঘেরর মেধ িনেজর ভাই অে ােনর কােছ গল৷ ১১

পের স তােক খাওয়ােনার জ তার কােছ তা িনেয় গেল অে ান

তােক ধের বলল, “ হ আমার বান, এেসা, আমার সে শাও৷” ১২

স উ র করল, “ হ আমার ভাই, না, না, আমার স ান ন কেরা না,
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ই ােয়েলর মেধ এমন কাজ করা িঠক নয়; ১৩ তুিম এরকম মখূতার

কাজ কেরা না৷ আিম কাথায় আমার ল া বহন করব? আর তুিমও

ই ােয়েলর মেধ একজন মেূখর সমান হেব৷ অতএব অ েরাধ কির,

বরং রাজার কােছ বল, িতিন তামার হােত আমােক িদেত আপি

করেবন না৷” ১৪ িক ু অে ান তার কথা নেত চাইল না; িনেজ তার

থেক শি শালী হওয়ার জ তার স ান ন করেলা, তার সে

েলা৷ ১৫ পের অে ান তােক খবুই ঘণৃা করেত লাগল; অথাৎ স

তােক যমন ভালেবেস িছল, তার থেকও বিশ ঘণৃা করেত লাগল;

আর অে ান তােক বলল, “ওঠ, চেল যাও৷” ১৬ স তােক বলল,

“ সটা কর না, কারণ আমার সে করা তামার থম অ ায় থেক

আমােক বর কের দওয়া, এই মহা অপরাধ আরও বড় অ ায়৷” িক ু

অে ান তার কথা নেত চাইল না৷ ১৭ স িনেজর যবুক চাকরিটেক

ডেক বলল, “এেক আমার কাছ থেক বর কের দাও, পের দরজায়

িখল লািগেয় দাও৷” ১৮ সই মেয়িটর গােয় ল া কাপড় িছল, কারণ

ঐ মারী রাজ মারীরা সই রকম পাশাক পরেতা৷ অে ােনর চাকর

তােক বর কের িদেয় পের দরজায় িখল লািগেয় িদল৷ ১৯ তখন তামর

িনেজর মাথায় ছাই িদল এবং িনেজর গােয় ঐ ল া কাপড় িছঁেড় মাথায়

হাত িদেয় কাঁদেত কাঁদেত চেল গল৷ ২০আর তার দাদা অবশােলাম

তােক িজ াসা করেলা, “ তামার ভাই অে ান িক তামার সে স ক

কেরেছ? িক ু এখন হ আমার বান, চুপ থাক, স তামার ভাই;

তুিম এ িবষয় িচ া কেরা না৷” সই থেক তামর িনঃস ভােব িনেজর

দাদা অবশােলােমর ঘের থাকল৷ ২১ িক ু দায়দূ রাজা এই সব কথা

েন খবু রেগ গেলন৷ ২২আর অবশােলাম অে ানেক ভােলা ম

িকছুই বলল না, কারণ তার বান তামেরর স স ান ন করােত

অবশােলাম অে ানেক ঘণৃা করল৷ ২৩ পেুরা ই বছর পের ই িয়েমর

কােছর বাল‐হাৎেসাের অবশােলােমর ভড়ােদর লামকাটা হল এবং

অবশােলাম রাজার সব ছেলেক িনম ণ করল৷ ২৪আর অবশােলাম

রাজার কােছ এেস বলল, “ দখনু, আপনার এই দােসর ভড়ােদর

লামকাটা হে ; অতএব অ েরাধ কির, মহারাজ ও রাজার দােসরা



শমূেয়েলর ি তীয় বই 657

আপনার দােসর সে আ ক৷” ২৫ রাজা অবশােলামেক বলেলন, “ হ

আমার স ান, তা নয়, আমরা সবাই যাব না, হয়ত তামার বাঝা

হব৷” তারপরও স জারােজাির করল, তবওু রাজা যেত রািজ হেলন

না, িক ু তােক আশীবাদ করেলন৷ ২৬ তখন অবশােলাম বলল,

“যিদ তা না হয়, তেব আমার ভাই অে ানেক আমােদর সে যেত

িদন,” রাজা তােক বলেলন, “ স কন তামার সে যােব?” ২৭

িক ু অবশােলাম তাঁেক জার করেল রাজা অে ানেক তার সে সব

রাজপু েক যেত িদেলন৷ ২৮ পের অবশােলাম সব চাকরেদরেক এই

আেদশ িদল, “ দখ, আ ুররেস অে ােনর মন আনি ত হেল যখন

আিম তামােদরেক বলব, অে ানেক মার, তখন তামরা তােক হত া

করেব, ভয় পয় না৷ আিম িক তামােদরেক আেদশ িদই িন? তামরা

সাহস কর, বলবান হও৷” ২৯ পের অবশােলােমর চাকেররা অে ােনর

িত অবশােলােমর আেদশ মত কাজ করল৷ তখন রাজপেু রা সকেল

উেঠ িনেজেদর খ ের চেড় পািলেয় গল৷ ৩০ তারা পেথ িছল, এমন

িদেনর দায়েূদর কােছ এই সংবাদ পৗঁছােলা, “অবশােলাম সম

রাজপু েক হত া কেরেছ, তােদর একজনও অবিশ নই৷” ৩১ তখন

রাজা উেঠ িনেজর পাশাক িছঁেড় ভূিমেত ল া হেয় পড়েলন এবং তাঁর

দােসরা সবাই িনেজেদর পাশাক িছঁেড় তাঁর কােছ দাঁিড়েয় থাকল৷

৩২ তখন দায়েূদর ভাই িশিমেয়র ছেল যানাদব বলল, “আমার ভু

মেন করেবন না য, সম রাজ মার মারা গেছ; ধু অে ান মেরেছ,

কারণ য িদন স অবশােলােমর বান তামেরর স ান ন কেরেছ,

সিদন থেক অবশােলাম এটা িঠক কের রেখিছল৷ ৩৩অতএব সম

রাজপু মারা গেছ ভেব আমার ভু শাক করেবন না; ধু অে ান

মারা গেছ৷” ৩৪ িক ু অবশােলাম পািলেয় িগেয়িছল৷ আর যবুক

পাহারাদার চাখ তুেল ভােলা কের দখল, আর দখ, পাহােড়র পাশ

থেক তার িপছেনর িদেকর রা া িদেয় অেনক লাক আসেছ৷ ৩৫আর

যানাদব রাজােক বলল, “ দখনু, রাজপু রা আসেছ, আপনার দাস যা

বেলেছ, তাই িঠক হল৷” ৩৬ তার কথা শষ হওয়ার সে সে ই, দখ,

রাজপু রা উপি ত হেয় খবু জার কা াকািট করল৷ এবং রাজা ও তাঁর
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সম দােসরাও অেনক কাঁদল৷ ৩৭ িক ু অবশােলাম পািলেয় গশেূরর

রাজা অ ীহূেরর ছেল তলমেয়র কােছ গল, আর দায়দূ িতিদন

িনেজর ছেলর জ শাক করেত লাগেলন৷ ৩৮অবশােলাম পািলেয়

গশেূর িগেয় সখােন িতন বছর বাস করেলন৷ ৩৯ পের দায়দূ রাজা

অবশােলােমর কােছ যাবার ই া করেলন, কারণ অে ান মারা গেছ

জেন িতিন তার িবষেয় সা না পেয়িছেলন৷

১৪পের স য়ার ছেল যায়াব রাজার মন অবশােলােমর জ

ব া ল দেখ, ২ তেকােয় শহের দূত পািঠেয় সখান থেক এক

চালাক মিহলােক এেন তােক বলেলন, “তুিম একবার ছলনা কের

শাক কর এবং শােকর পাশাক পর; গােয় তল মেখা না, িক ু

মেৃতর জ ব বছর শাককরা ীর মত হও; ৩আর রাজার কােছ

িগেয় তাঁেক এই রকম কথা বল৷” আর িক বলেত হেব, যায়াব তােক

িশিখেয় িদেলন৷ ৪ পের তেকােয়র সই মিহলাটা রাজার কােছ কথা

বলেত িগেয় উপড়ু হেয় মািটেত পের ণাম কের বলল, “মহারাজ র া

ক ন৷” ৫ রাজা িজ াসা করেলন, “ তামার িক হেয়েছ?” মিহলাটা

বলল, “সিত বলিছ, আিম িবধবা; আমার ামী মারা গেছন৷ ৬

আর আপনার দাসীর েটা ছেল িছল, তারা েত একজন অ

জেনর সে ঝগড়া করল; তখন তােদরেক ছািড়েয় দবার কউ না

থাকেত একজন অ জনেক আঘাত কের মের ফলল৷ ৭ আর

দখনু, পেুরা জািত আপনার দাসীর িব ে উেঠ বলেছ, ‘তুিম সই

ভাইেয়র হত াকারীেক সমপণ কর, আমরা তার মতৃ ভাইেয়র ােণর

পিরবেত তার াণ নব, আমরা উ রািধকারীেকও উে দ করব৷’

এই ভােব তারা আমার শষ আ েনর িশখাটাও িনিভেয় িদেত চায়

এবং পিৃথবীেত আমার ামীর নােম িকছুই অবিশ রাখেত চায় না৷”

৮তখন রাজা মিহলাটােক বলেলন, “তুিম ঘের যাও, আিম তামার

িবষেয় আেদশ দব৷” ৯ পের ঐ তেকায়ীয়া মিহলা রাজােক বলল, “ হ

আমার ভু৷ হ মহারাজ৷ আমারই িত ও আমার বাবার বংেশর িত

এই অপরাধ পড়ুক; মহারাজ ও তাঁর িসংহাসন িনেদাষ হন৷” ১০ রাজা

বলেলন, “ য কউ তামােক িকছু বেল, তােক আমার কােছ আন,
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স তামােক শ করেব না৷” ১১ পের সই মিহলা বলল, “ াথনা

কির, মহারাজ িনেজর ঈ র সদা ভুেক রণ ক ন, যন রে র

িতেশাধদাতা আর ংস না কের;” নাহেল তারা আমার ছেলেক

হত া করেব৷ রাজা বলেলন, “জীব সদা ভুর িদিব , তামার ছেলর

একটা চুলও মািটেত পরেব না৷” ১২ তখন সই মিহলা বলল, “ াথনা

কির, আপনার দাসীেক আমার ভু মহারােজর কােছ একটা কথা

বলেত িদন ৷” রাজা বলেলন, “বল৷” ১৩ সই মিহলা বলল, “তেব

ঈ েরর জার িব ে আপিন কন সরকম পিরক না করেছন?”

ফেল এই কথা বলােত মহারাজ এক কার দাষী হেয় পড়েলন,

যেহতুক মহারাজ আপনার িনবািসত স ানিটেক িফিরেয় আনেছন

না৷ ১৪আমরা তা িন য়ই মরব এবং যা একবার মািটেত ঢেল

ফলেল পের তুেল নওয়া যায় না, এমন জেলর মত হেব; নাহেল

ঈ রও াণ কেড় নন না, িক ু িনবািসত লাক যােত তাঁর থেক

িনবািসত না থােক, তার উপায় িচ া কেরন৷ ১৫ এখন আিম য

িনেজর ভু মহারােজর কােছ াথনা করেত আসলাম, তার কারণ এই;

লােকরা আমার ভয় জি েয়িছল; তাই আপনার দাসী বলল, “আিম

মহারােজর কােছ াথনা করব; হেত পাের, মহারাজ িনেজর দাসীর

াথনা অ সাের কাজ করেবন৷ ১৬আমার ছেলর সে আমােক

ঈ েরর অিধকার থেক উে দ করেত য চ া কের, তার হাত থেক

আপনার দাসীেক র া করেত মহারাজ অবশ ই মেনােযাগ করেবন৷”

১৭আপনার দাসী বলল, “আমার ভু মহারােজর কথা শাি পণূ হাক,

কারণ ভাল ম িবেবচনা করেত আমার ভু মহারাজ ঈ েরর দূেতর

মত; আর আপনার ঈ র সদা ভু আপনার সে সে থা ন৷” ১৮

তখন রাজা উ র িদেয় মিহলাটােক বলেলন, “অ েরাধ কির, তামােক

যা িজ াসা করব, তা আমার থেক গাপন কেরা না৷” সই মিহলা

বলল, “আমার ভু মহারাজ বলনু৷” ১৯ রাজা বলেলন, “এই সম

ব াপাের তামার সে িক যায়ােবর হাত আেছ?” সই মিহলা উ র

কের বলল, “ হ আমার ভু, মহারাজ, আপনার জীিবত ােণর িদিব ,

আমার ভু মহারাজ যা বেলেছন, তার ডােন িকংবা বােম ফরার
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উপায় নই; আপনার দাস যায়াবই আমােক আেদশ কেরেছন, এই

সম কথা আপনার দাসীেক িশিখেয় িদেয়েছন৷ ২০ এই িবষেয় নতুন

আকার দখাবার জ আপনার দাস যায়াব এই কাজ কেরেছন; যাই

হাক, আমার ভু পিৃথবীর সম িবষয় জানেত ঈ েরর দূেতর মত

বিু মান৷” ২১ পের রাজা যায়াবেক বলেলন, “এখন দখ, আিমই এই

কাজ করিছ; অতএব যাও, সই যবুক অবশােলামেক আবার আন৷”

২২ তােত যায়াব উপড়ু হেয় মািটেত পেড় ণাম করেলন এবং রাজার

ধ বাদ করেলন, আর যায়াব বলেলন, “ হ আমার ভু, মহারাজ,

আপিন আপনার দােসর াথনা পরূণ করেলন, এেত আিম য আপনার

চােখ দয়া পলাম, তা আজ আপনার এই দাস জানল৷” ২৩ পের

যায়াব উেঠ গশেূর িগেয় অবশােলামেক িয শােলেম আনেলন৷ ২৪

পের রাজা বলেলন, “ স িফের িনেজর বািড়েত যাক, স আমার মখু

না দখকু৷” তােত অবশােলাম িনেজর বািড়েত িফের গল, রাজার

মখু দখেত পল না৷ ২৫ সম ই ােয়েলর মেধ অবশােলােমর মত

সৗ েয ও খবু শংসনীয় কউ িছল না; তার পােয়র তালু থেক

মাথার তালু পয িনখুঁত িছল৷ ২৬আর তার মাথার চুল ভারী মেন হেল

স তা কেট ফলত; এক বছর অ র কেট ফলত; মাথা কামােনার

িদেনর মাথার চুল ওজন করত; তােত রাজ পিরমাণ অ সাের তা েশা

শকল পিরমােপর হত৷ ২৭ অবশােলােমর িতনিট ছেল ও একিট

মেয় হেয়িছল, মেয়িটর নাম তামর; স দখেত রী িছল৷ ২৮আর

অবশােলাম স ণূ বছর িয শােলেম বাস করল, িক ু রাজার মখু

দখেত পল না৷ ২৯ পের অবশােলাম রাজার কােছ পাঠাবার জ

যায়াবেক ডেক পাঠাল, িক ু িতিন তার কােছ আসেত রািজ হেলন

না; পের ি তীয় বার লাক পাঠাল, তখনও িতিন আসেত রািজ হেলন

না৷ ৩০অতএব স িনেজর দাসেদরেক বলল, “ দখ, আমার জিমর

পােশ যায়ােবর ত আেছ; সখােন তার য যব আেছ, তামরা িগেয়

তােত আ ন লািগেয় দাও৷” তােত অবশােলােমর দােসরা সই েত

আ ন লািগেয় িদল৷ ৩১ তখন যায়াব উেঠ অবশােলােমর কােছ তার

ঘের এেস তােক বলেলন, “ তামার দােসরা আমার েত কন আ ন
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িদেয়েছ?” ৩২অবশােলাম যায়াবেক বলল, “ দখ, আিম তামার

কােছ লাক পািঠেয় এখােন আসেত বেলিছলাম, তার ফেল রাজার

কােছ এই কথা াথনা করবার জ তামােক পাঠাব বেলিছলাম য,

‘আিম গশরূ থেক কন আসলাম? সখােন থাকেল আমার আেরা

ভােলা হত৷’ এখন আমােক রাজার মখু দখেত িদন, আর যিদ আমার

অপরাধ থােক, তেব িতিন আমােক মের ফলনু৷” ৩৩ পের যায়াব

রাজার কােছ িগেয় তাঁেক সই কথা জানােল রাজা অবশােলামেক

ডেক পাঠােলন, তােত স রাজার কােছ িগেয় রাজার সামেন উপড়ু

হেয় মািটেত পেড় ণাম করল, আর রাজা অবশােলামেক চুমু িদেলন৷

১৫তারপের অবশােলাম িনেজর জ রথ, ঘাড়া ও তার আেগ

আেগ দৗড়াবার জ প াশ জন লাক রাখল৷ ২আর অবশােলাম

খবু ভাের উেঠ রাজ ফটেকর পেথর পােশ দাঁড়াত এবং য কউ

িবচােরর জ রাজার কােছ সমস ার কথা জানােত আসত, অবশােলাম

তােক ডেক িজ াসা করত, “তুিম কান নগেরর লাক?” স বলত,

“আপনার দাস আিম ই ােয়েলর অমকু বংেশর লাক৷” ৩ তখন

অবশােলাম তােক বলত, “ দখ, তামার সমস ার কথা ভাল ও সিঠক;

িক ু তামার কথা শানার মেতা রাজার কােনা লাক নই৷” ৪

অবশােলাম আেরা বলত, “হায়, আমােক কন দেশর িবচারকতাপেদ

িনযু করা হয়িন? তা করেল য কােনা ব ি র সমস া ও িবচােরর

কান কথা থােক, স আমার কােছ আসেল আিম তার িবষেয় ায়

িবচার করতাম৷” ৫আর য কউ তার কােছ ণাম করেত তার কােছ

আসত, স তােক হাত বািড়েয় ধের চু ন করত৷ ৬ ই ােয়েলর যত

লাক িবচােরর জ রাজার কােছ যত, সকেলর িত অবশােলাম

এইরকম ব বহার করত৷ এই ভােব অবশােলাম ই ােয়ল লাকেদর

মন জয় করেলা৷ ৭ পের চার বছর পার হেল অবশােলাম রাজােক

বলল, “অ েরাধ কির, আিম সদা ভুর উে েশ যা মানত কেরিছ, তা

পিরেশাধ করেত আমােক িহে ােণ যেত িদন ৷ ৮কারণ আপনার দাস

আিম যখন অরােমর গশেূর িছলাম, তখন মানত কের বেলিছলাম, যিদ

সদা ভু আমােক িয শােলেম িফিরেয় আেনন, তেব আিম সদা ভুর
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সবা করব৷” ৯ রাজা বলেলন, “শাি েত যাও৷” তখনই স উেঠ

িহে ােণ চেল গল৷ ১০ িক ু অবশােলাম ই ােয়েলর সম বংেশর

কােছ চর পািঠেয় বলল, “তূরী িন শানার সে সে তামরা বলেব,”

১১ “অবশােলাম িহে ােণর রাজা হেলন৷” আর িয শােলম থেক েশা

লাক অবশােলােমর সে গল; এেদরেক ডাকা হেয়িছল এবং সরল

মেন গল, িকছুই জানত না৷ ১২ পের অবশােলাম বিলদােনর িদেনর

দায়েূদর ম ী গীেলানীয় অহীেথাফলেক তার নগর থেক, গীেলা থেক,

ডেক পাঠাল৷ আর চ া মজবতু হল, কারণ অবশােলােমর দেলর

লাক িদন িদন বাড়েত লাগল৷ ১৩ পের একজন দায়েূদর কােছ এেস

এই খবর িদল, “ই ােয়ল লােকেদর মন অবশােলােমর অ গামী

হেয়েছ৷” ১৪ তখন দায়েূদর য সব দাস িয শােলেম তাঁর কােছ িছল,

তােদরেক িতিন বলেলন, “এস, আমরা উেঠ পািলেয় যাই, কারণ

অবশােলাম থেক আমােদর কারও বাঁচবার উপায় নই; তাড়াতািড়

চল, নাহেল স যত তাড়াতািড় স ব আমােদর স ধের আমােদরেক

িবপেদ ফলেব ও তেরায়াল িদেয় নগের আঘাত করেব৷” ১৫তােত

রাজার দােসরা রাজােক বলল, “ দখনু, আমােদর ভু মহারােজর যা

ই া হেব, তাই করেত আপনার দােসরা তরী আেছ৷” ১৬ পের রাজা

চেল গেলন এবং তাঁর সম আ ীয় তাঁর িপছেন িপছেন চলল; আর

রাজা বািড় র ার জ দশিট উপপ ীেক রেখ গেলন৷ ১৭ রাজা চেল

গেলন ও সম লাক তাঁর িপছেন িপছেন চলল, তাঁরা বৎিমহেক

িগেয় থামেলন৷ ১৮ পের তাঁর সব দাস তাঁর পােশ পােশ এিগেয় চলল

এবং কেরথীয় ও পেলথীয় সম লাক, আর গাতীয় সম লাক,

তাঁর িপছেন িপছেন গাৎ থেক আসা ছেশা লাক, রাজার সামেন

এিগেয় চলল৷ ১৯ তখন রাজা গাতীয় ই য়েক বলেলন, “আমােদর

সে তুিমও কন যােব? তুিম িফের িগেয় রাজার সে বাস কর, কারণ

তুিম িবেদশী এবং িনবািসত লাক, তুিম িনেজর জায়গায় িফের যাও৷

২০ তুিম কালেকই এেসছ, আজআিম িক তামােক আমােদর সে

িনেয় ঘেুর বড়ােবা? আিম যখােন পাির, সখােন যাব; তুিম িফের

যাও; িনেজর ভাইেদরেকও িনেয় যাও; দয়া ও সত তামার সে সে
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থা ক৷” ২১ ই য় রাজােক উ র িদেলন, “জীব সদা ভুর িদিব

এবং আমার ভু মহারােজর ােণর িদিব , জীবেনর জ হাক, িক া

মরেণর জ হাক, আমার ভু মহারাজ যখােন থাকেবন, আপনার

দাসও সখােন অবশ থাকেব৷” ২২ দায়দূ ই য়েক বলেলন, “তেব

চল, এিগেয় যাও৷” তখন গাতীয় ই য়, তাঁর সম লাক ও স ী সম

ছাট ছেল‐ মেয়রা এিগেয় চলল৷ ২৩ দেশর সব লাক িচৎকার কের

কাঁদেলা ও সম লাক এিগেয় চলল৷ রাজাও িকে াণ াত পার

হেলন এবং সম লাক ম াে র পথ ধের এিগেয় চলল৷ ২৪আর

দখ, সােদাকও আসেলন এবং তাঁর সে লবীেয়রা সবাই আসল,

তারা ঈ েরর িনয়ম িস ক বহন করিছল; পের নগর থেক সম

লােকর বিরেয় না আসা পয তারা ঈ েরর িস ক নািমেয় রাখল

এবং অিবয়াথর উেঠ গেলন৷ ২৫ পের রাজা সােদাকেক বলেলন,

“তুিম ঈ েরর িস ক আবার নগের িনেয় যাও; যিদ সদা ভুর চােখ

আিম অ হ পাই, তেব িতিন আমােক পনুরায় এেন সটা ও তাঁর

বাস ান দখােবন৷ ২৬ িক ু যিদ িতিন এই কথা বেলন, ‘ তামার িত

আিম স ু নই,’ তেব দখ, এই আিম, তাঁর চােখ যা ভাল, আমার

িত তাই ক ন৷” ২৭ রাজা সােদাক যাজকেক আরও বলেলন, “তুিম

দখছ? তুিম শাি েত নগের িফের যাও এবং তামার ছেল অহীমাস

ও অিবয়াথেরর ছেল যানাথন, তামােদর এই ই ছেল তামােদর

সে যাক৷ ২৮ দখ, যতিদন তামােদর কাছ থেক আমার কােছ িঠক

খবর না আেস, ততিদন আিম ম াে র পারঘাটায় থেক অেপ া

করব৷” ২৯ অতএব সােদাক ও অিবয়াথর ঈ েরর িস ক আবার

িয শােলেম িনেয় িগেয় সখােন রাখেলন৷ ৩০ পের দায়দূ জতুন

পবেতর উপেরর িদেক পথ িদেয় উঠেলন; িতিন উঠবার িদেনর কাঁদেত

কাঁদেত চলেলন; তাঁর মখু ডাকা ও পা খািল িছল এবং তাঁর স ীরা

সবাই িনেজেদর মখু ঢেক রেখিছল এবং উঠবার িদেনর কাঁদেত

কাঁদেত চলল৷ ৩১ পের কউ দায়দূেক বলল, “অবশােলােমর সে

চ া কারীেদর মেধ অহীেথাফলও আেছ,” তখন দায়দূ বলেলন,

“ হ সদা ভু, অ হ কের অহীেথাফেলর পিরক নােক বাকািমেত
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পিরণত কেরা৷” ৩২ পের যখােন লােকরা ঈ েরর উে েশ ণাম

করত, দায়দূ পবেতর সই চূড়ায় উপি ত হেল দখ, অকীয় হূশয়

ছঁড়া পাশাক পেড় মাথায় মািট িদেয় দায়েূদর সে দখা করেত

আসেলন৷ ৩৩ দায়দূ তাঁেক বলেলন, “তুিম যিদ আমার সে এিগেয়

চল, তেব আমার কােছ বাঝা হেব৷ ৩৪ িক ু যিদ নগের িফের িগেয়

অবশােলামেক বল, ‘ হ রাজা, আিম আপনার দাস হব, এর আেগ

যমন আপনার বাবার দাস িছলাম, তমিন এখন আপনার দাস হব,’

তা হেল তুিম আমার জ অহীেথাফেলর পিরক না ব থ করেত

পারেব৷ ৩৫ সখােন সােদাক ও অিবয়াথর, এই ই যাজক িক তামার

সে থাকেবন না? অতএব তুিম রাজবািড়র য কােনা কথা নেব,

তা সােদাক ও অিবয়াথর যাজকেক বলেব৷ ৩৬ দখ, সখােন তাঁেদর

সে তাঁেদর ই ছেল, সােদােকর ছেল অহীমাস ও অিবয়াথেরর

ছেল যানাথন আেছ; তামরা য কান কথা নেব, তােদর মাধ েম

আমার কােছ তার খবর পািঠেয় দেব৷” ৩৭ অতএব দায়েূদর ব ু

হূশয়, নগের গেলন আর অবশােলাম িয শােলেম েবশ করেলন৷

১৬পের দায়দূ পবেতর চূড়া িপছেন ফেল িকছুটা এিগেয় গেল

দখ, মফীেবাশেতর দাস সীবঃ সাজােনা ইিট গাধা সে কের

তাঁর সে িমিলত হল৷ সই গাধার িপেঠ েশা িট ও একেশা

কেনা আ ুরফল ও একেশা চাপ ী কােলর ফল ও এক পা

আ ুর রস িছল৷ ২ রাজা সীবঃেক বলেলন, “ তামার এই সম িকছুর

উে শ িক?” সীবঃ বলল, “এই ই গাধা রাজার লােকেদর স ী

হেব, আর এই িট ও ফল যবুকেদর খাবার এবং আ ুর রস ম াে

া লাকেদর পানীয় হেব৷” ৩ পের রাজা বলেলন, “ তামার কতার

ছেল কাথায়?” সীবঃ রাজােক বলেলন, “ দখনু, িতিন িয শােলেম

রেয়েছন, কারণ িতিন বলেলন, ‘ই ােয়ল বংশ আজআমার বাবার

রাজ আমােক িফিরেয় দেব৷’” ৪ রাজা সীবঃেক বলেলন, “ দখ,

মফীেবাশেতর সব িকছুই তামার৷” সীবঃ বলল, “ হ আমার ভু

মহারাজ, নম ার কির, অ েরাধ কির, যন আিম আপনার চােখ

অ হ পাই৷” ৫পের দায়দূ রাজা ব রীেম উপি ত হেল দখ, শৗেলর
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বংেশর অ ভু গরার ছেল িশিমিয় নােম এক ব ি সখান থেক

বর হেয় আসেত আসেত অিভশাপ িদল৷ ৬আর স দায়েূদর ও দায়দূ

রাজার সম দাসেদর িদেক পাথর ছুঁড়ল; তখন সম লাক ও সম

বীর তাঁর ডান িদেক ও বাম িদেক িছল৷ ৭ িশিমিয় অিভশাপ িদেত

িদেত এই কথা বলল, “যা, যা, তুই র পাতী, তুই িন ু র৷ ৮ তুই যার

পেদ রাজ কেরিছস, সই শৗেলর বংেশর সম র পােতর িতফল

সদা ভু তােক িদে ন এবং সদা ভু তার ছেল অবশােলােমর হােত

রাজ সমপণ কেরেছন; দখ, তুই িনেজর তায় আটকা পেরিছস,

কারণ তুই র পাতী৷” ৯ তখন স য়ার ছেল অবীশয় রাজােক

বলেলন, “ঐ মরা র কন আমার ভু মহারাজেক অিভশাপ িদে ?

আপিন অ মিত িদেল আিম পার হেয় িগেয় ওর মাথা কেট ফিল৷”

১০ িক ু রাজা বলেলন, “ হ স য়ার ছেলরা, তামােদর সে আমার

িবষয় িক? ও যখন অিভশাপ দয় এবং সদা ভু যখন ওেক বেল দন,

দায়দূেক অিভশাপ দাও, তখন ক বলেব, এমন কাজ কন করছ?”

১১ দায়দূ অবীশয়েক ও িনেজর সম দাসেক আেরা বলেলন, “ দখ,

আমার ঔরসজাত ছেল আমার জীবন ন করার চ া করেছ, তেব

ঐ িব ামীনীয় িক না করেব? ওেক থাকেত দাও ও অিভশাপ িদক,

কারণ সদা ভু ওেক অ মিত িদেয়েছন৷ ১২ হয় তা সদা ভু আমার

উপের করা অ ােয়র িত মেনােযাগ দেবন এবং আজ আমােক

দওয়া অিভশােপর পিরবেত সদা ভু আমার ম ল করেবন৷” ১৩

এই ভােব দায়দূ ও তাঁর লােকরা পথ িদেয় যেত লাগেলন, আর

িশিমিয় তাঁর অ পাের পবেতর পাশ িদেয় চলেত চলেত অিভশাপ

িদেত লাগল এবং সই পার থেকই পাথর ছুঁড়েলা ও ধেূলা ছিড়েয়

িদল৷ ১৪ পের রাজা ও তাঁর স ীরা সকেল অেয়ফীেম [ া েদর ােন]

এেলন, আর িতিন সখােন িব াম করেলন৷ ১৫আর অবশােলাম ও

ই ােয়েলর সম লাক িয শােলেম েবশ করল, অহীেথাফলও

তার সে আসল৷ ১৬ তখন দায়েূদর ব ু অকীয় হূশয় অবশােলােমর

কােছ আসেলন৷ হূশয় অবশােলামেক বলেলন, “মহারাজ িচরজীবী হন,

মহারাজ িচরজীবী হন৷” ১৭অবশােলাম শয়েক বলল, “এই িক ব ু র
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িত তামার দয়া? তুিম িনেজর ব ু র সে কন গেল না?” ১৮

হূশয় অবশােলামেক বলেলন, “তা নয়; িক ু সদা ভু, এই জািত ও

ই ােয়েলর সম লাক যাঁেক মেনানীত কেরেছন, আিম তাঁরই হব,

তাঁরই সে থাকব৷ ১৯আর পনুরায় আিম কার সবা করব? তাঁর

ছেলর সামেন িক নয়? যমন আপনার বাবার সামেন সবা কেরছ,

তমিন আপনার সামেন করব৷” ২০ পের অবশােলাম অহীেথাফলেক

বলল, “এখন িক কতব ? তামরা পিরক না বল৷” ২১অহীেথাফল

অবশােলামেক বলল, “ তামার বাবা বািড় র ার জ যােদরেক রেখ

গেছন, তুিম িনেজর বাবার সই উপপ ীেদর কােছ যাও; তােত সম

ই ােয়ল নেব য, তুিম বাবার ঘণৃার পা হেয়ছ, তখন তামার স ী

সম লােকর হাত সবল হেব৷” ২২ পের লােকরা অবশােলােমর জ

াসােদর ছােদ একটা তাঁবু াপন করল, তােত অবশােলাম সম

ই ােয়েলর সামেন িনেজর বাবার উপপ ীেদর কােছ গল৷ ২৩ঐ

িদেনর অহীেথাফল য উপেদশ িদত, সই উপেদশ ঈ েরর বােক

থেক উ র পাওয়ার মত িছল৷ দায়েূদর ও অবশােলােমর উভেয়র

পে অহীেথাফেলর সম উপেদশ সই রকম িছল৷

১৭অহীেথাফল অবশােলামেক আরও বলল, “আিম বােরা হাজার

লাক মেনানীত কের আজ রােত উেঠ দায়েূদর িপছেন িপছেন তাড়া

করেত যাই; ২ যখন িতিন া ও তাঁর হাত বল হেয় পড়েব,

সই িদেনর হঠাৎ তােক আ মণ কের ভয় দখাব; তােত তাঁর স ী

সম লাক পািলেয় যােব, আর আিম ধু রাজােক আঘাত করব৷ ৩

এই ভােব সম লাকেক তামার পে আনব; তুিম যাঁর অে ষণ

করছ, তাঁরই মরণ ও সকেলর ফরা ই সমান; সম লাক শাি েত

থাকেব৷” ৪এই কথা অবশােলােমর ও ই ােয়েলর সম াচীনেদর

স ু করেলা৷ ৫তখন অবশােলাম বলল, “একবার অকীয় হূশয়েক

ডাক; িতিন িক বেলন, আমরা তাও িন৷” ৬ পের হূশয় অবশােলােমর

কােছ আসেল অবশােলাম তাঁেক বলল, “অহীেথাফল এই ভােব কথা

বেলেছ, এখন তার কথা অ যায়ী কাজ করা আমােদর কতব িক না?

৭ যিদ না হয়, তুিম বল৷” হূশয় অবশােলামেক বলেলন, “এই বার
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অহীেথাফল ভাল পরামশ দন িন৷” ৮ হূশয় আরও বলেলন, “আপিন

িনেজর বাবােক ও তাঁর লাকেদরেক জােনন, তাঁরা বীর ও রাগী এবং

মােঠর ভা েুকর মত, আর আপনার বাবা যা া; িতিন লাকেদর সে

রাত কাটােবন না৷ ৯ দখনু, এখন িতিন কান গেত িকংবা আর কান

জায়গায় লিুকেয় আেছন; আর থেম িতিন ঐ লাকেদরেক আ মণ

করেল য কউ তা নেব, স বলেব, অবশােলােমর অ গামী লাকরা

হত াকা ড করেছ৷ ১০ তা হেল বলবান লােকরা যােদর দয় িসংেহর

মত, সও একিদেনর বল হেয় যােব; কারণ সম ই ােয়ল জােন

য, আপনার বাবা খবুই শি শালী ও তাঁর স ীরা সাহসী লাক৷ ১১

িক ু আমার পরামশ এই, দান থেক বর‐ শবা পয সমু ‐তীেরর

বািলর মত অসংখ সম ই ােয়ল আপনার কােছ জেড়া হাক, পের

আপিন িনেজ যেু যান৷ ১২তােত য কান জায়গায় তাঁেক পাওয়া

যােব, সখােন আমরা তাঁর সামেন উপি ত হেয় জিমেত িশিশর পড়ার

মত তাঁর উপের উেঠ পড়ব; তাঁেক বা তাঁর স ী সম লােকর মেধ

এক জনেকও রাখব না৷ ১৩আর যিদ িতিন কান নগের চেল যান,

তেব সম ই ােয়ল সই নগের দিড় বাঁধেব, আর আমরা াত

পয সটা টেন িনেয় যাব, শেষ সখােন একটা পাথর ঁেচাও আর

পাওয়া যােব না৷” ১৪ পের অবশােলাম ও ই ােয়েলর সম লাক

বলল, “অহীেথাফেলর পিরক নার থেক অকীয় হূেশর পিরক না

ভাল৷” বা িবক সদা ভু যন অবশােলােমর ওপর অম ল ঘটােত

পােরন, তার জ অহীেথাফেলর ভাল পিরক না ব থ করার জ

সদা ভু এটা ি র কেরিছেলন৷ ১৫ পের হূশয় সােদাক ও অিবয়াথর

এই ই যাজকেক বলেলন, “অহীেথাফল অবশােলামেক ও ই ােয়েলর

াচীনেদরেক এই রকম পিরক না িদেয়িছল, িক ু আিম এই রকম

পিরক না িদেয়িছ৷ ১৬অতএব তামরা তাড়াতািড় দায়েূদর কােছ

লাক পািঠেয় তাঁেক বল, আপিন ম াে র পারঘাটায় আজেক রােত

থাকেবন না, কান ভােব পার হেয় যােবন; নাহেল মহারাজ ও আপনার

স ী সম লাক িনহত হেবন৷” ১৭ তখন যানাথন ও অহীমাস ঐন‐

রােগেল িছল; এই দাসী িগেয় তােদরেক খবর িদত, পের তারা িগেয়
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দায়দূ রাজােক খবর িদত কারণ তারা নগের এেস দখা করেত পারত

না৷ ১৮ িক ু একটা যবুক তােদরেক দেখ অবশােলামেক জানােলা;

আর তারা জন তাড়াতািড় িগেয় ব রীেম একজন লােকর বািড়েত

েবশ করল এবং তার উঠােনর মেধ এক েয়া িছল, সই েয়ায়

নামল৷ ১৯ পের সই বািড়র মিহলা েয়ািটর মেুখ ঢাকা িদেয় তার

উপের মাড়াই করা শস মেল িদল, তােত কউ িকছু জানেত পারল

না৷ ২০ পের অবশােলােমর দােসরা সই মিহলািটর বািড়েত এেস

িজ াসা করল, “অহীমাস ও যানাথন কাথায়?” মিহলািট তােদরেক

বলল, “তারা ঐ জলে াত পার হেয় চেল গল৷” পের তারা খুঁেজ

না পেয় িয শােলােম িফের গল৷ ২১ তারা চেল যাবার পর ঐ

জন েয়া থেক উেঠ িগেয় দায়দূ রাজােক খবর িদল; আর তারা

দায়দূেক বলল, “আপনারা উঠুন, তাড়াতািড় জল পার হেয় যান, কারণ

অহীেথাফল আপনােদর িব ে এই রকম পিরক না কেরেছ৷” ২২

তােত দায়দূ ও তাঁর স ীরা সবাই উেঠ য ন পার হেলন; য ন পার

হন িন এরকম একজনও সকােলর আেলা পয অবিশ থাকেলা

না৷ ২৩আর অহীেথাফল যখন দখল য, তার পিরক না অ যায়ী

কাজ করা হল না, তখন স গাধা সাজাল এবং উেঠ িনেজর বািড়েত,

িনেজর নগের গল এবং িনেজর বািড়র সব ব ব া কের, িনেজ গলায়

দিড় িদেয় মরল৷ পের তার বাবার কবের তােক কবর দওয়া হল৷

২৪ পের দায়দূ মহনিয়েম আসেলন এবং সম ই ােয়ল লােকর

সে অবশােলাম য ন পার হল৷ ২৫আর অবশােলাম যায়ােবর

জায়গায় অমাসােক স দেলর উপের িনযু কেরিছল৷ ঐ অমাসা

ই ােয়লীয় িয নােম এক ব ি র ছেল; সই ব ি নাহেশর মেয়

অবীগেলর কােছ িগেয়িছল; ওই ী যায়ােবর মা স য়ার বান৷ ২৬

পের ই ােয়ল ও অবশােলাম িগিলয়দ দেশ িশিবর াপন করল৷

২৭ দায়দূ মহনিয়েম উপি ত হওয়ার পর অে ান স ানেদর র ার

অিধবাসী নাহেশর ছেল শািব, আর লাদবার অিধবাসী অ ীেয়েলর

ছেল মাখীর এবং রাগলীেমর অিধবাসী িগিলয়দীয় বিস য় দায়েূদর

ও তাঁর স ী লাকেদর জ ২৮ িবছানা, গামলা, মািটর পা এবং
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খাবার জ গম, যব, িজ, ভাজা শস , িশম, ম র, ভাজা কড়াই, ২৯

মধ,ু দই এবং ভড়ার পাল ও গ র েধর ছানা আনেলন৷ কারণ তাঁরা

বলেলন, “ম াে লােকরা ি েধ, ত ায় া হেয়েছ৷”

১৮পের দায়দূ িনেজর স ীেদরেক েন তােদর উপের সহ পিত

ও শতপিতেদরেক িনযু করেলন৷ ২আর দায়দূ যায়ােবর হােত

লাকেদর ততৃীয় অংশ, যায়ােবর ভাই স য়ার ছেল অবীশেয়র হােত

ততৃীয় অংশ এবং গাতীয় ই েয়র হােত ততৃীয় অংশ িদেয় পাঠােলন৷

আর রাজা লাকেদরেক বলেলন, “আিমও তামােদর সে যােবা৷” ৩

িক ু লােকরা বলল, “আপিন যােবন না; কারণ যিদ আমরা পালাই,

তেব আমােদর িবষয় তারা মেন করেব না, আমােদর অেধক লাক

মারা গেলও আমােদর িবষয় মেন করেব না; িক ু আপিন আমােদর

দশ হাজােরর সমান; তাই নগর থেক আমােদর সাহায করার জ

আপিন ত থাকেল ভােলা হয়৷” ৪ তখন রাজা তােদরেক বলেলন,

“ তামরা যা ভােলা বােঝা, আিম তাই করব৷” পের রাজা নগেরর

ফটেকর পােশ দাঁিড়েয় থাকেলন এবং সম লাক শত শত ও হাজার

হাজার হেয় বিরেয় গল৷ ৫ তখন রাজা যায়াব, অবীশয় ও ই য়েক

আেদশ িদেয় বলেলন, “ তামরা আমার অ েরােধ সই যবুেকর িত,

অবশােলােমর িত, নরম ব বহার কােরা৷” অবশােলােমর িবষয়

সম সনাপিতেক দওয়া রাজার এই আেদশ সবাই নল৷ ৬ পের

লােকরা ই ােয়েলর িব ে যেু র জায়গায় চেল গল; ই িয়ম

বেন যু হল৷ ৭ সখােন ই ােয়েলর লােকরা দায়েূদর দাসেদর

সামেন আহত হল, আর সিদন সখােন বড় হত াকা ড হল, িড়

হাজার লাক মারা গল৷ ৮ তার ফেল যু সখানকার সম অ েল

ছিড়েয় গল এবং সই িদন তেলায়ার যত লাকেক শষ করল, বরং

তার থেক বিশ লাকেক শষ করল৷ ৯ আর অবশােলাম হঠাৎ

দায়েূদর দােসেদর সামেন পড়ল; অবশােলাম িনেজর খ ের চেড়িছল,

সই খ র সখানকার বড় একটা এলা গােছর ডােলর নীেচ িদেয়

যাওয়ার িদন সই এলা গােছ অবশােলােমর মাথা আটেক গল;

তােত স আকােশর ও পিৃথবীর মেধ ঝুেল রইল এবং য খ রটী
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তার নীেচ িছল, সিট চেল গল৷ ১০আর একিট লাক সটা দেখ

যায়াবেক বলল, “ দখনু, আিম দখলাম, অবশােলাম এলা বেৃ

ঝুলেছ৷” ১১ তখন যায়াব সই সংবাদদাতােক বলেলন, “ দখ, তুিম

দেখিছেল, তেব কন সই জায়গায় তােক মের মািটেত ফেল

িদেল না? সটা করেল আিম তামােক দশ শকল পা ও একিট

কামরব নী িদতাম৷” ১২ সই ব ি যায়াবেক বলল, আিম যিদও

হাজার শকল পা এই হােত পতাম, তবওু রাজপেু র িব ে

হাত তুলতাম না; কারণ আমােদরই কােনর কােছ রাজা আপনােক,

অবীশয়েক ও ই য়েক এই আেদশ িদেয়িছেলন, তামরা য কউ

হও, সই যবুক অবশােলােমর িবষেয় সাবধান থাকেব৷ ১৩আর যিদ

আিম তাঁর ােণর িব ে িবশাসঘাতকতা করতাম, রাজার থেক তা

কান িবষয় লকুােনা থােক না তেব আপিন আমার িবপ হেতন৷ ১৪

তখন যায়াব বলেলন, “ তামার সামেন আমার এরকম দরী করা

অ িচত৷” পের িতিন হােত িতনিট খাঁচা িনেয় অবশােলােমর বকু

িব করেলন; তখনও স এলা গােছর মেধ জীিবত িছল৷ ১৫আর

যায়ােবর অ বহনকারী দশ জন যবুক অবশােলামেক িঘের ধরল ও

আঘাত কের হত া করল৷ ১৬ পের যায়াব তূরী বাজােলন, তােত

লােকরা ই ােয়েলর িপছেন তাড়া করা ব করল; কারণ যায়াব

লাকেদরেক িফিরেয় আনেলন৷ ১৭আর তারা অবশােলামেক িনেয়

বেনর এক বড় গেত ফেল িদেয় তার উপের পাথেরর এক বড়

িঢিব করেলা৷ ইিতমেধ সম ই ােয়লীয় িনেজেদর তাঁবেুত পািলেয়

গল৷ ১৮ রাজার উপত কােত য আেছ, অবশােলাম জীবনকােল

সটা তরী কের িনেজর জ াপন কেরিছল, কারণ স বেলিছল,

“আমার নাম র া করার জ আমার ছেল নই;” তাই স িনেজর নাম

অ সাের ঐ ে র নাম রেখিছল; আজ পয সটা অবশােলােমর

বেল িবখ াত আেছ৷ ১৯ পের সােদােকর ছেল অহীমাস বলল,

“আিম দৗেড় িগেয়, সদা ভু িক ভােব রাজার শ েদরহাত থেক

রাজােক বাঁিচেয়েছন, এই খবর রাজােক িদই৷” ২০ িক ু যায়াব

তােক বলেলন, “আজ তুিম সংবাদদাতা হেব না, অ িদন খবর
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দেব; রাজপু মারা গেছ, এই জ আজ তুিম খবর দেব না৷” ২১

পের যায়াব শীয়েক বলেলন, “যাও যা দখেল, রাজােক িগেয়

বল৷” তােত শীয় যায়াবেক ণাম কের দৗেড় চেল গল৷ ২২ পের

সােদােকর ছেল অহীমাস আবার যায়াবেক বলল, “যা হয় হাক,

অ েরাধ কির, শীেয়র িপছেন আমােকও দৗড়ােত িদন ৷” যায়াব

বলেলন, “বাছা তুিম কন দৗড়ােব? তুিম তা খবেরর জ পরু ার

পােব না?” ২৩ স বলল, “যা হয় হাক, আিম দৗড়াব৷” তােত িতিন

বলেলন, “ দৗড়াও৷” তখন অহীমাস সমভূিমর পথ িদেয় দৗড়ােত

দৗড়ােত শীয়েক িপছেন ফেল এিগেয় গল৷ ২৪ সই িদেনর দায়দূ

ই নগেরর ফটেকর মাঝখােন বেসিছেলন৷ আর পাহারাদার নগেরর

ফটেকর উপেরর িদেক, াচীের উঠল, আর চাখ তুেল পযেব ণ

করল, আর দখল, একজন একা দৗেড় আসেছ৷ ২৫তােত পাহারাদার

িচৎকার কের রাজােক সটা বলল; রাজা বলেলন, “ স যিদ একা হয়,

তেব তার কােছ খবর আেছ৷” পের স আসেত আসেত কাছাকািছ এল৷

২৬ পাহারাদার আর এক জনেক দৗেড় আসেত দেখ িচৎকার কের

দােরায়ানেক বলল, “ দখ, আর একজন একা দৗেড় আসেছ৷” তখন

রাজা বলেলন, “ সও খবর আনেছ৷” ২৭ পের পাহারাদার বলল, “ থম

য ব ি দৗড়াে তােক সােদােকর ছেল অহীমাস বেল মেন হে ৷”

রাজা বলেলন, “ স ভাল মা ষ, ভাল খবর িনেয় আসেছ৷” ২৮ তখন

অহীমাস িচৎকার কের রাজােক বলল, “ম ল হাক৷” পের স রাজার

সামেন উপড়ু হেয় ণাম কের বলল, “আপনার ঈ র সদা ভু ধ ,

আমার ভু মহারােজর িব ে য লােকরা হাত তুেলিছল, তােদরেক

িতিন সমপণ কেরেছন৷” ২৯ পের রাজা িজ াসা করেলন, “যবুক

অবশােলাম িক ভােলা আেছ?” অহীমাস বলল, “ য িদেনর যায়াব

মহারােজর দাসেক, আপনার দাস আমােক পাঠান, সই িদেনর অেনক

লােকর ভীড় দখলাম, িক ু িক হেয়িছল তা জািন না৷” ৩০ রাজা

বলেলন, “এক পােশ যাও, এখােন দাঁড়াও; তােত স িগেয় এক পােশ

দাঁড়াল৷” ৩১আর দখ, শীয় আসল ও শীয় বলল, “আমার ভু

মহারােজর জ খবর এেনিছ; আপনার িব ে যারা উেঠিছল, সই
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সবার হাত থেক সদা ভু আজ আপনােক র া কেরেছন৷” ৩২ রাজা

শীয়েক িজ াসা করেলন, “যবুক অবশােলাম িক ভােলা আেছ?”

শীয় বলল, “আমার ভু মহারােজর শ রা ও যারা অম ল করার

জ আপনার িব ে উেঠ, তারা সকেলর সই যবুেকর মত হাক৷”

৩৩ তখন রাজা অৈধয হেয় নগেরর ফটেকর ছােদর উপেরর ঠরীেত

উেঠ কাঁদেত লাগেলন এবং যেত যেত বলেলন, “হায়! আমার ছেল

অবশােলাম! আমার ছেল, আমার ছেল অবশােলাম! কন তামার

পিরবেত আিম মারা গলাম না? হায় অবশােলাম! আমার ছেল!

আমার ছেল!”

১৯পের কউ যায়াবেক বলল, “ দখ, রাজা অবশােলােমর জ

কাঁদেছন ও শাক করেছন৷” ২আর সই িদেনর সম লােকর জ

িবজয় ঃেখর িবষয় হেয় উঠেলা, কারণ রাজা িনেজর ছেলর িবষেয়

ঃিখত িছেলন, এটা লােকরা সই িদন নল৷ ৩আর যু ে

থেক পালাবার িদন লােকরা যমন িবষ হেয় চােরর মত চেল,

তমন লােকরা ঐ িদেনর চােরর মত নগের ঢুকল৷ ৪আর রাজা

িনেজর মখু ঢেক িচৎকার কের কঁেদ বলেত লাগেলন, “হায়৷ আমার

ছেল অবশােলাম! হায় অবশােলাম! আমার ছেল৷ আমার ছেল৷” ৫

পের যায়াব ঘেরর মেধ রাজার কােছ এেস বলেলন, “যারা আজ

আপনার াণ, আপনার ছেল‐ মেয়েদর াণ ও আপনার ীেদর াণ

ও আপনার উপপ ীেদর াণ র া কেরেছ, আপনার সই দাসেদরেক

আপিন আজ ঃিখত করেলন৷” ৬ বা িবক আপিন িনেজর শ েদরেক

ম ও িনেজর ি য়জনেক ঘণৃা করেছন; ফেল আপিন আজ কাশ

করেছন য, শাসনকতারা ও দােসরা আপনার কােছ িকছুই নয়;

কারণ আজ আিম দখেত পাি , যিদ অবশােলাম বঁেচ থাকত, আর

আমরা আজ সকেল আজ মরতাম, তাহেল আপিন স ু হেতন৷

৭ অতএব আপিন এখন উেঠ বাইের িগেয় িনেজর দাসেদর সােথ

আন দায়ক কথা বলনু৷ আিম সদা ভুর নােম শপথ করিছ, যিদ

আপিন বাইের না যান, তেব এই রােত আপনার সে একজনও

থাকেব না এবং আপনার যবুক অব া থেক এখন পয যত অম ল
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ঘেটেছ, স সব িকছু থেকও আপনার এই অম ল বিশ হেব৷ ৮

তখন রাজা উেঠ নগেরর ফটেক বসেলন; আর সম লাকেক বলা

হল, “ দখ, রাজা ফটেকর কােছ বেস আেছন৷” তােত সম লাক

রাজার সামেন আসল৷ ৯ ই ােয়েলর লাকরা েত েক িনেজর িনেজর

তাঁবেুত পািলেয় িগেয়িছল৷ পের ই ােয়েলর সম বংেশর মেধ

সম লাক ঝগড়া কের বলেত লাগল, “রাজা শ েদর হাত থেক

আমােদরেক র া কেরিছেলন ও পেল ীয়েদর হাত থেক আমােদরেক

উ ার কেরিছেলন; স িত িতিন অবশােলােমর ভেয় দশ থেক

পািলেয় গেছন৷ ১০আরআমরা য অবশােলামেক িনেজেদর উপের

অিভিষ কেরিছলাম, িতিন যেু মারা গেছন; অতএব তামরা এখন

রাজােক িফিরেয় আনার িবষেয় একিট কথাও বলছ না কন?” ১১

পের দায়দূ রাজা সােদাক ও অিবয়াথর এই ই যাজেকর কােছ দূত

পিঠেয় বলেলন, “ তামরা িযহূদার াচীনেদরেক বল, ‘রাজােক িনেজর

বািড়েত িফিরেয় আনেত তামরা কন সকেলর শেষ পড়ছ? রাজােক

িনেজর বািড়েত িফিরেয় আনবার জ সম ই ােয়েলর াথনা তাঁর

কােছ উপি ত হেয়েছ৷ ১২ তামরাই আমার ভাই, তামরাই আমার

হাড় ও আমার মাংস; অতএব রাজােক িফিরেয় আনেত কন সকেলর

শেষ পড়ছ?’ ১৩ তামরা অমাসােক বল, ‘তুিম িক আমার হাড় ও

আমার মাংস নও? যিদ তুিম সবদা আমার সামেন যায়ােবর পেদ

স দেলর সনাপিত না হও, তেব ঈ র আমােক সই রকম ও তার

থেক বিশ শাি িদন ৷’” ১৪ এই ভােব িতিন িযহূদার সম লােকর

দয়েক এক জেনর দেয়র মত নত করেলন, তােত তারা লাক

পািঠেয় রাজােক বলল, “আপিন ও আপনার সব দাস পনুরায় িফের

আ ন৷” ১৫ পের রাজা পনুরায় িফের য ন পয আসেলন৷ আর

িযহূদার লােকরা রাজার সে দখা করেত ও তাঁেক য ন পার কের

আনেত িগলগেল গল৷ ১৬ তখন দায়দূ রাজার সে দখা করেত

ব রীেমর অিধবাসী গরার ছেল িব ামীনীয় িশিমিয় তাড়াতািড় কের

িযহূদার লােকেদর সে আসল৷ ১৭আর িব ামীন বংেশর এক

হাজার লাক তার সে িছল এবং শৗেলর বংেশর দাস সীবঃ ও তার
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পেনেরািট ছেল ও িড়িট দাস তার সে িছল, তারা রাজার সামেন

জেলর মধ িদেয় য ন পার হল৷ ১৮ তখন ফিরর নৗকা রাজার

আ ীয়েদরেক পার করেত ও তাঁর ই ামত কাজ করেত অ পাের

িগেয়িছল৷ রাজার য ন পার হবার িদেনর গরার ছেল িশিমিয় রাজার

সামেন উপড়ু হেয় পড়ল৷ ১৯ স রাজােক বলল, “আমার ভু আমার

অপরাধ নেবন না; য িদন আমার ভু মহারাজ িয শােলম থেক

বর হন, সই িদন আপনার দাস আিম য খারাপ কাজ কেরিছলাম,

তা মেন রাখেবন না, মহারাজ িকছু মেন করেবন না৷ ২০আপনার

দাস আিম জািন, আিম পাপ কেরিছ, এই জ দখনু, যােষেফর

সম বংেশর মেধ থেম আিমই আজআমার ভু মহারােজর সে

দখা করেত নেম এেসিছ৷” ২১ িক ু স য়ার ছেল অবীশয় উ র

করেলন, “এজ িক িশিমিয়র াণদ হেব না য, স সদা ভুর

অিভিষ েক ব ি েক অিভশাপ িদেয়িছল?” ২২ দায়দূ বলেলন, “ হ

স য়ার ছেলরা৷ তামােদর সে আমার িবষয় িক য, তামরা আজ

আমার িবপ হে া? আজ িক ই ােয়েলর মেধ কারও াণদ ড হেত

পাের? কারণ আিম িক জািন না য, আজআিম ই ােয়েলর উপের

রাজা?” ২৩ পের রাজা িশিমিয়েক বলেলন, “ তামার াণদ ড হেব

না;” তার ফেল রাজা তার কােছ শপথ করেলন৷ ২৪ পের শৗেলর নািত

মফীেবাশৎ রাজার সে দখা করেত নেম আসেলন; রাজার ভােলা

ভােব িফের আসার িদন পয িতিন িনেজর পােয়র িত য ননিন,

দািড় পির ার কেরনিন ও পাশাক পির ার কেরনিন৷ ২৫ আর

যখন িতিন িয শােলেমর রাজার সে দখা করেত আসেলন, তখন

রাজা তাঁেক বলেলন, “ হ মফীেবাশৎ, তুিম কন আমার সে যাও

িন?” ২৬ িতিন উ র িদেলন, “ হ আমার ভু, হ রাজা, আমার দাস

আমােক ঠিকেয়িছল; কারণ আপনার দাস আিম বেলিছলাম, ‘আিম

গাধা সািজেয় তার উপের চেড় মহারােজর সে যাব,’ কারণ আপনার

দাস আিম খাঁড়া৷ ২৭ স আমার ভু মহারােজর কােছ আপনার এই

দােসর িন া কেরেছ; িক ু আমার ভু মহারাজ ঈ েরর দূেতর সমান;

অতএব আপনার চােখ যা ভাল মেন হয়, তাই ক ন৷ ২৮আমার ভু
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মহারােজর সামেন আমার সম বাবার বংশ একদম মতুৃ র যাগ

িছল, তবওু যারা আপনার টিবেল আহার কের, আপিন তােদর সে

বসেত আপনার এই দাসেক জায়গা িদেয়িছেলন; অতএব আমার আর

িক অিধকার আেছ য, মহারােজর কােছ পনুরায় কাঁদেবা?” ২৯ রাজা

তােক বলেলন, “ তামার িবষেয় বিশ কথার িক েয়াজন? আিম

বলিছ, তুিম ও সীবঃ উভেয় সই জিম ভাগ কের নাও৷” ৩০ তখন

মফীেবাশৎ রাজােক বলেলন, “ স সম ই িনেয় িনক, কারণ আমার

ভু মহারাজ ভােলা ভােব িনেজর বািড়েত িফের এেসেছন৷” ৩১আর

িগিলয়দীয় বিস য় রাগলীম থেক নেম এেসিছেলন, িতিন রাজােক

য েনর পাের রেখ যাবার জ তাঁর সে য ন পার হেয়িছেলন৷

৩২ বিস য় খবু ব ৃ , তাঁর আশী বছর বয়স িছল; আর মহনিয়েম

রাজার থাকার িদেনর িতিন রাজার খাদ যাগাি েলন, কারণ িতিন

একজন খবু বড় মা ষ িছেলন৷ ৩৩ রাজা বিস য়েক বলেলন, “তুিম

আমার সে পার হেয় এেসা, আিম তামােক িয শােলেম আমার

সে লালনপালন করব৷” ৩৪ িক ু বিস য় রাজােক বলেলন, “আমার

আয়রু আর কতিদন আেছ য, আিম মহারােজর সে িয শােলেম

উেঠ যাব? ৩৫আজআমার বয়স আশী বছর; এখন িক ভাল মে র

িবেশষ বঝুেত পাির? যা খাই বা যা পান কির, আপনার দাস আিম িক

তার াদ বঝুেত পাির? এখন িক আর গায়ক ও গািয়কােদর গােনর

শ নেত পাই? তেব কন আপনার এই দাস আমার ভু মহারােজর

বাঝা হেব? ৩৬আপনার দাস মহারােজর সে কবল য ন পার

হেয় যাব, এই মা ; মহারাজ কন এমন পরু াের আমােক পরু ৃত

করেবন? ৩৭অ হ কের আপনার এই দাসেক িফের যেত িদন;

আিম িনেজর নগের িনেজর বাবা মার কবেরর কােছ মরব৷ িক ু দখনু,

এই আপনার দাস িকমহম; এ আমার ভু মহারােজর সে পার হেয়

যাক; আপনার যা ভাল বাধ হয়, এর িত করেবন৷” ৩৮ রাজা উ র

িদেলন, িকমহম আমার সে পার হেয় যােব; তামার যা ভাল মেন

হয়, আিম তার িত তাই করব এবং তুিম আমােক যা করেত বলেব,

তামার জ আিম তাই করব৷ ৩৯ পের সম লাক য ন পার হল,
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রাজাও পার হেলন এবং রাজা বিস য়েক চুমু করেলন ও আশীবাদ

করেলন; পের িতিন িনেজর জায়গায় িফের গেলন৷ ৪০আর রাজা

পার হেয় িগলগেল গেলন এবং িকমহম তাঁর সে গল৷ এবং িযহূদার

সম লাক ও ই ােয়েলর অেধক লাক িগেয় রাজােক পার কের িনেয়

এেসিছল৷ ৪১আর দখ, ই ােয়েলর সব লাক রাজার কােছ এেস

রাজােক বলল, “আমােদর ভাই িযহূদার লােকরা কন আপনােক চুির

কের আনল? মহারাজােক, তাঁর আ ীয়েদরেক ও দায়েূদর সে তাঁর

সম লাকেক, য ন পার কের কন আনল?” ৪২ তখন িযহূদার সব

লাক ই ােয়েলর লাকেদরেক উ র করল, “রাজা তা আমােদর

কােছ আ ীয়, তেব তামরা এ িবষেয় কন রেগ যাও? আমরা িক

রাজার িকছু খেয়িছ? অথবা িতিন িক আমােদরেক িকছু উপহার

িদেয়েছন?” ৪৩ তখন ই ােয়েলর লােকরা উ র িদেয় িযহূদার

লাকেদরেক বলল, “রাজার ওপর আমােদর দশ ভাগ অিধকার আেছ,

আরও দায়েূদর ওপর তামােদর থেক আমােদর অিধকার বিশ৷

অতএব আমােদরেক কন তু মেন করেল? আর আমােদর রাজােক

িফিরেয় আনবার াব িক থেম আমরাই কির িন?” তখন ই ােয়ল

লােকেদর কথার থেক িযহূদার লােকেদর কথা বিশ কিঠন হল৷

২০ঐ িদেনর সখােন িব ামীনীয় িবি র ছেল শবঃ নােম একজন

িন ু র লাক িছল; স তূরী বািজেয় বলল, “দায়েূদর উপর আমােদর

কান ভাগ নই, িযশেয়র ছেলর উপের আমােদর কান অিধকার

নই; হ ই ােয়ল তামরা সবাই িনেজেদর তাঁবেুত যাও৷” ২তােত

সম ই ােয়ল দায়েূদর িপছেন িগেয় িবি র ছেল শেবর িপছেন

িপছেন গল; িক ু য ন থেক িয শােলম পয িযহূদার লােকরা

িনেজেদর রাজােত আস থাকল৷ ৩ পের দায়দূ িয শােলেম িনেজর

ঘের আসেলন৷ আর রাজা বািড় র ার জ তাঁর য দশিট উপপ ীেক

রেখ িগেয়িছেলন, তােদরেক িনেয় কারাগাের আটেক রাখেলন এবং

র া করেলন, িক ু তােদর কােছ গেলন না; অতএব তারা মারা

যাওয়ার িদন পয িবধবার মত আটেক থাকেলা৷ ৪ পের রাজা

অমাসােক বলেলন, “তুিম িতন িদেনর র মেধ িযহূদার লাকেদরেক
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ডেক আমার জ জেড়া কর, আর তুিমও সখােন উপি ত হও৷”

৫ তখন অমাসা িযহূদার লাকেদরেক ডেক জেড়া করেত গেলন,

িক ু রাজা য িদেনর িনিদ কের িদেয়িছেলন, সই িনি িদেনর র

থেক িতিন অেনক বিশ দরী করেলন৷ ৬ তােত দায়দূ অবীশয়েক

বলেলন, “অবশােলাম যা কেরিছল, তার থেক িবি র ছেল শবঃ

এখন আমােদর বিশ িত করেব; তুিম িনেজর ভুর দাসেদরেক

িনেয় তার িপছন িপছন তাড়া কর, নাহেল স াচীের ঘরা কান

কান নগর দখল কের আমােদর নজর এড়ােব৷” ৭ তােত যায়ােবর

লাকজন, আর কেরথীয় ও পেলথীয়রা এবং সম বীর তাঁর সে

বিরেয় এল; তারা িবি র ছেল শেবর িপছন িপছন তাড়া করার জ

িয শােলম থেক চেল গল৷ ৮ তারা িগিবেয়ােনর বড় পাথেরর কােছ

উপি ত হেল অমাসা তােদর সামেন এেলন৷ তখন যায়ােবর সিনক

বশ কামরব নীর িনেয় তরী িছেলন, তার উপের তেলায়ােরর

কামরব নী িছল; খালা তেলায়ারিট তাঁর কামের বাঁধা িছল, পের

যখন িতিন বাইের যাি েলন তখন তেলায়ারিট খেুল পড়েত িদেলন৷ ৯

আর যায়াব অমাসােক বলেলন, “ হ আমার ভাই, তামার খবর ভােলা

তা?” পের যায়াব অমাসােক চুমু দওয়ার জ ডান হাত িদেয় তাঁর

দািড় ধরেলন৷ ১০ িক ু যায়ােবর হােতর তেলায়ােরর িদেক অমাসার

ল না থাকােত িতিন সটা িদেয় তার পেট আঘাত করেলন, তাঁর

ভূঁিড় বিরেয় িগেয় মািটেত পড়ল; যায়াব ি তীয় বার তাঁেক আঘাত

করেলন না, িতিন মারা গেলন৷ পের যায়াব ও তাঁর ভাই অবীশয়

িবি র ছেল শেবর িপছন িপছন তাড়া করেলন৷ ১১ ইিতমেধ শেবর

কােছ যায়ােবর একজন যবুক দাঁিড়েয় বলেত লাগল, “ য যায়াবেক

ভালবােস ও দায়েূদর পে , স যায়াবেক অ সরণ ক ক৷” ১২

তখনও অমাসা রাজপেথর মেধ িনেজর রে গড়াগিড় িদি েলন;

অতএব সম লাক দাঁিড়েয় আেছ দেখ ঐ ব ি অমাসােক রাজপথ

থেক েত সিরেয় িদেয় তাঁর উপের একিট কাপড় ফেল িদল;

কারণ স দখল, য কউ তাঁর কাছ িদেয় যায়, স দাঁিড়েয় থােক৷ ১৩

তখন অমাসােক রাজপথ থেক সরান হেল সম লাক িবি র ছেল
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শেবর িপছন িপছন তাড়া করার জ যায়ােবর অ গামী হল৷ ১৪আর

িতিন ই ােয়েলর সব বংেশর মেধ িদেয় আেবল ও বৎমাখায় এবং

বরীয়েদর সম অ ল পয গেলন, তােত লােকরা জেড়া হেয়

শেবর িপছন িপছন চলল৷ ১৫ পের তারা আেবল ও বৎমাখােত এেস

তােক িঘের ধের নগেরর কােছ িঢিব ত করল এবং সটা াচীেরর

সমান হল; আর যায়ােবর স ী সম লাক াচীর ংস করার জ

সটা ভা েত লাগল৷ ১৬ পের নগেরর মেধ থেক একিট বিু মিত

মিহলা িচৎকার কের বলল, “ শান, অ হ কের যায়াবেক এখান

পয আসেত বল, আিম তাঁর সে কথা বলব৷” ১৭ পের যায়াব তার

কােছ গেল স মিহলািট িজ াসা করল, “আপিন িক যায়াব?” িতিন

উ র করেলন, “আিম যায়াব৷” স মিহলািট বলল, “আপনার দাসীর

কথা ন;” িতিন উ র িদেলন, “ নিছ৷” ১৮ পের মিহলািট এই কথা

বলল, “আেগকার িদেনর লােক বলত, তারা আেবেল পিরক না

জানেত চাইেবই চাইেব, এই ভােব তারা কাজ শষ করত৷ ১৯আিম

ই ােয়েলর শাি ি য় ও িব াসী লাকেদর একজন, িক ু আপিন

ই ােয়েল মােয়র মত একিট নগর িবনাশ করেত চ া করেছন; আপিন

কন সদা ভুর অিধকার াস করেবন?” ২০ যায়াব উ র করেলন,

“ াস করা িকংবা িবনাশ করা আমার থেক দূের থা ক, দূের থা ক৷

ব াপার এইরকম নয়৷ ২১ িক ু িবি র ছেল শবঃ নােম পবতময়

ই িয়ম েদেশর একজন লাক রাজার িব ে , দায়েূদর িব ে হাত

তুেলেছ; তামরা ধু তােক সমপণ কর, তােত আিম এই নগর থেক

চেল যাব৷” তখন সই মিহলা যায়াবেক বলল, “ দখনু, াচীেরর

উপর িদেয় তার মাথা আপনার কােছ ছাঁড়া হেব৷” ২২ পের সই

মিহলা বিু কের সব লােকর কােছ গল৷ তােত লােকরা িবি র ছেল

শেবর মাথা কেট যায়ােবর কােছ বাইের ফেল িদল৷ তখন িতিন

তূরী বাজােল লােকরা নগর থেক িছ িভ হেয় িনেজর তাঁবেুত গল

এবং যায়াব িয শােলেম রাজার কােছ িফের গেলন৷ ২৩ঐ িদেনর

যায়াব ই ােয়েলর সম সনার শাসনক া িছেলন এবং িযেহায়াদার

ছেল বনায় কেরথীয় ও পেলথীয়েদর শাসনক া িছেলন; ২৪আর
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অেদারাম রাজার কােজ িনযু দাসেদর শাসনক া এবং অহীলেূদর

ছেল িযেহাশাফট ইতহাসকতা, ২৫আর শবা লখক িছেলন এবং

সােদাক ও অবীয়াথর যাজক িছেলন৷ ২৬আর যায়ীরীয় ঈরাও দায়েূদর

যাজক (রাজম ী) িছেলন৷

২১ দায়েূদর িদেনর একটানা িতন বছর দূিভ হয়; তােত দায়দূ

সদা ভুর কােছ িজ াসা করেল সদা ভু উ র করেলন, “ শৗল ও

তার বংেশর র পােতর দাষ রেয়েছ, কারণ স িগিবেয়ানীয়েদরেক

হত া কেরিছল৷” ২তােত রাজা িগিবেয়ানীয়েদরেক ডেক তােদর সে

আলাপ করেলন৷ িগিবেয়ানীয়রা ই ােয়ল স ান নয়, এরা ইেমারীয়েদর

অবিশ অংেশর লাক এবং ই ােয়ল স ানরা তােদর কােছ িদিব

কেরিছল, িক ু শৗল ই ােয়ল ও িযহূদা স ানেদর পে উেদ াগী হেয়

তােদরেক হত া করেত চ া কেরিছেলন৷ ৩ দায়দূ িগিবেয়ানীয়েদরেক

বলেলন, “আিম তামােদর জ িক করব? তামরা যন সদা ভুর

অিধকারেক আশীবাদ কর, এই জ আিম িক িদেয় ায়ি করব?”

৪ িগিবেয়ানীেয়রা তাঁেক বলল, “ শৗেলর সে িকংবা তার বংেশর সে

আমােদর পা বা সানা িনেয় কান সমস া নই, আবার ই ােয়েলর

মেধ কাউেকও হত া করা আমােদর কাজ নয়৷” পের িতিন বলেলন,

“তেব তামরা িক বলছ? আিম তামােদর জ িক করব?” ৫তারা

রাজােক বলল, “ য ব ি আমােদর হত া কেরেছ ও আমরা যন

ই ােয়েলর সীমার মেধ কাথাও িটকেত না পাির, িবন হই, ৬এই

জ পিরক না কেরিছল, তার স ানেদর মেধ সাতজন পু ষেক

আমােদর কােছ সমপণ ক ক; আমরা সদা ভুর মেনানীত শৗেলর

িগিবয়ােত সদা ভুর উে েশ তােদরেক ফাঁিস দব৷” ৭ তখন রাজা

বলেলন, “সমপণ করব৷ দায়েূদর ও শৗেলর ছেল যানাথেনর মেধ

সদা ভুর নােম এই শপথ হেয়িছল, তার জ রাজা শৗেলর নািত,

যানাথেনর ছেল মফীেবাশেতর িত দয়া করেলন৷” ৮ িক ু অয়ার

মেয় ির া শৗেলর জ অে ািন ও মফীেবাশৎ নােম িট ছেলর

জ িদেয়িছল এবং মেহালাতীয় বিস েয়র ছেল অ ীেয়েলর জ

শৗেলর মেয় মীখল য পাঁচিট ছেলর জ িদেয়িছল, তােদরেক



শমূেয়েলর ি তীয় বই 680

িনেয় রাজা িগিবেয়ানীয়েদর হােত তুেল িদেলন; ৯ যারা ঐ পবেত

সদা ভুর সামেন তােদরেক ফাঁিস িদল৷ স সাতজন এেকবাের মারা

পড়ল; তারা থম ফসল কাটার িদেনর অথাৎ যব কাটার েত

িনহত হল৷ ১০ পের অয়ার মেয় ির া চট িনেয় যব কাটার

থেক য পয আকাশ থেক তােদর উপের জল না পড়ল, স

পয পাষােণর উপের িনেজর িবছানার মত সই চটিট পেত রাখল

এবং িদেনর আকােশর পািখেক ও রােত বেনর প েদরেক তােদর

উপের িব াম করেত িদত না৷ ১১ পের অয়ার মেয় ির া, শৗেলর

উপপ ী, সই য কাজ করল, সটা দায়দূ রাজােক জানােনা হল৷

১২ তখন দায়দূ িগেয় যােবশ িগিলয়েদর লােকেদর কাছ থেক

শৗেলর হাড় ও তাঁর ছেল যানাথেনর হাড় হণ করেলন; কারণ

িগলেবােয় পেল ীয়েদর ারা শৗেলর িনহত হবার িদেনর তাঁেদর

জেনর মতৃেদহ পেল ীয়েদর ারা বৎ‐শােনর চেক টা ােনার পর

তারা সখান থেক তা চুির কের এেনিছল৷ ১৩ িতিন সখান থেক

শৗেলর হাড় ও তাঁর ছেল যানাথেনর হাড় আনেলন এবং লােকরা

সই ফাঁিশ দওয়া লাকেদর হাড় সং হ করল৷ ১৪ পের তারা শৗেলর

ও তাঁর ছেল যানাথেনর হাড় িব ামীন দেশর সলােত, তাঁর বাবা

কীেশর কবেরর মেধ রাখল৷ তারা রাজার আেদশ অ সাের সম

কাজ করল৷ তারপের দেশর জ ঈ েরর কােছ াথনা করা হেল

িতিন স ু হেলন৷ ১৫ পেল ীয়েদর সে ই ােয়েলর আবার যু

বাঁধেলা; তােত দায়দূ িনেজর দাসেদর সে িগেয় পেল ীয়েদর সে

যু করেলন; আর দায়দূ া হেলন৷ ১৬ তখন িতিন িতনেশা শকল

পিরমােপর িপতেলর বশাধারী িযশবী‐বেনাব নােম রফার এক স ান

নতুন সােজ সেজ দায়দূেক আঘাত করেব িঠক করেলন৷ ১৭ িক ু

স য়ার ছেল অবীশয় তাঁর সাহায কের সই পেল ীয়েক আঘাত

ও হত া করেলন৷ তখন দায়েূদর লােকরা তাঁর কােছ িদিব কের

বলল, “আপিন আর আমােদর সে যেু যােবন না, ই ােয়েলর দীপ

নভােবন না৷” ১৮ তারপের আর একবার গােব পেল ীয়েদর সে

যু হল; তখন হূশাতীয় িস খয় রফার স ান সফেক হত া করল৷ ১৯
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আবার পেল ীয়েদর সে গােব যু হল; আর যােরওরগীেমর ছেল

বৎেলহমীয় ইলহানন তাঁেতর নরােজর মত বশাধারী গাতীয় শ

গিলয়াত াতা ক হত া করল, ওর বশা তাঁেতর মত িছল৷ ২০আর

একবার গােত যু হল; আর সখােন খবু ল া একজন িছল, িত হাত

পােয় তার ছিট কের আ ুল, মাট চি শ আ ুল িছল, সও রফার

স ান৷ ২১ স ই ােয়লেক িটটকারী িদেল দায়েূদর ভাই িশিমেয়র

ছেল যানাথন তােক হত া করল৷ ২২ রফার এই চার স ান গােত

জে িছল, এরা দায়দূ ও তাঁর দােসেদর হােত িবন হল৷

২২ যিদন সদা ভু সম শ েদর হাত থেক এবং শৗেলর হাত

থেক দায়দূেক বাঁচােলন, সই িদন িতিন সদা ভুর উে েশ এই

গান গেয়িছেলন৷ ২ সদা ভুই আমার শল, আমার গ ও আমার

র াকতা; ৩ ঈ রই আমার শল, তাঁরই মেধ আিম আ য় িনই,

আমার ঢাল, আমার র াকারী িশং, আমার উঁচু গ, আমার আ য়‐

ান, আমার উ ারকতা িযিন িবপদ থেক র া কেরন। ৪আিম

সদা ভুেক ডািক িযিন শংসার যাগ , তােত আমার শ েদর হাত

থেক আিম র া পাব। ৫কারণ মতুৃ র ঢউ আমােক িঘের ধেরেছ,

অধািমকেদর ব ােত আিম আশি ত িছলাম। ৬আিম পাতােলর

দিড়েত বাঁধা পেড়িছলাম, মতুৃ র ফাঁেদ জিড়েয় িছলাম। (Sheol h7585) ৭

আিম িবপেদ সদা ভুেক ডাকলাম; তাঁর মি র থেক িতিন আমার রব

নেলন, আমার কা া তাঁর কােন পৗঁছাল। ৮তখন পিৃথবী কঁেপ উঠল

আর টলেত লাগল, আকােশর সম িভি িল কঁেপ উঠল ও টলেত

লাগল; কারণ িতিন চ রেগ গেলন। ৯ তাঁর নাক থেক ধাঁয়া

বার হাল, তাঁর মেুখর আ ন াস করল, তার মাধ েম কয়লা েল

উঠল। ১০ িতিন আকাশ ইেয় নেম আসেলন; অ কার তাঁর পােয়র

নীেচ িছল। ১১ িতিন ক েব চেড় উেড় আসেলন, বাতােসর ডানায়

তাঁেক দখা গল। ১২ িতিন অ কােরর তাঁবু িদেয় িনেজেক িঘের

ফলেলন; বিৃ ও ঘন মঘ াপন করেলন। ১৩ তাঁর স খুবতী তজ

িদেয় কয়লার আ ন েল উঠেলা। ১৪ সবশি মান সদা ভু আকাশ

থেক গজন করেলন, মহান ঈ র তাঁর র শানােলন। ১৫ িতিন তীর



শমূেয়েলর ি তীয় বই 682

ছুঁড়েলন, তােদরেক িছ িভ করেলন, িব ৎ িদেয় তােদরেক ব া ল

করেলন। ১৬তখন সদা ভুর ধমেক, তাঁর িনঃ ােসর ঝা টায় সমেু র

গিতপথ কাশ পল, পিৃথবীর সম িভি মলূ িল বিরেয় পড়ল। ১৭

িতিন উপর থেক হাত বাড়ােলন, আমােক ধরেলন, গভীর জেলর মধ

থেক আমােক টেন তুলেলন। ১৮আমােক উ ার করেলন, আমার

শি মান শ থেক, আমার িবপ েদর হাত থেক, কারণ তারা

আমার থেকও বশী শি শালী। ১৯আমার িবপেদর িদেনর তারা

আমার কােছ এল, িক ু সদা ভুই আমার অবল ন হেলন। ২০ িতিন

আমােক একটা খালা জায়গায় বর কের আনেলন; আমােক উ ার

করেলন, কারণ িতিন আমার উপের স ু িছেলন। ২১ সদা ভু আমার

ধাি কতা অ সােরই আমােক পরু ার িদেলন, আমার হােতর িচতা

অ যায়ী ফল িদেলন। ২২কারণ আিম সদা ভুর পেথই চলােফরা

কেরিছ; ম ভােব আমার ঈ রেক ছািড় িন। ২৩কারণ তাঁর সম

শাসন আমার সামেন িছল; আিম তাঁর িনয়ম থেক সের যাই িন।

২৪আর আিম তাঁর সামেন িনেদাষ িছলাম, আমার অপরাধ থেক

িনেজেক র া করতাম। ২৫ তাই সদা ভু আমােক আমার ধাি কতা

অ সাের, তাঁর চােখ আমার িচতা অ সাের পরু ার িদেলন। ২৬

তুিম দয়ালেুদর সে ভােলা ব বহার করেব, িনেদাষেদর সে কর

িনেদাষ ব বহার করেব। ২৭ তুিম পিব েদর সে পিব ব বহার

করেব, আর িটলেদর সে চতুরতার সে ব বহার করেব। ২৮ তুিম

ঃখীেদর র া করেব, িক ু অহ ারীেদর উপের তামার দিৃ আেছ।

২৯ হ সদা ভু, তুিমই আমার দীপ; সদা ভুই আমার অ কারেক

আেলািকত কেরন। ৩০ কারণ তামার সাহােয ই আিম স দেলর

িব ে দৗিড়েয় যাই, আমার ঈ েরর সাহােয দয়াল পার কির। ৩১

িতিনই ঈ র, তাঁর পেথ কােনা খুঁত নই; সদা ভুর বাক খাঁিট। িতিন

তাঁর মেধ আ য় হণকারী সবার ঢাল। ৩২ কারণ একমা সদা ভু

ছাড়া ঈ র আর ক আেছ? আমােদর ঈ র ছাড়া আর শল ক

আেছ? ৩৩ ঈ র আমার দঢ়ৃ গ; িতিন িনেদাষেক তাঁর পেথ চালান।

৩৪ িতিন তার পা হিরণীর পােয়র মত কেরন; আমার উঁচু জায়গায়
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িতিনই আমােক াপন কেরেছন। ৩৫ িতিন আমার হাতেক যু করেত

িশ া দন, তাই আমার হাত াে র ধ ক বাঁকােত পাের। ৩৬ তুিম

আমােক তামার র াকারী ঢাল িদেয়ছ; তামার ন তা আমােক মহান

কেরেছ। ৩৭ তুিম আমার চলার পথ চওড়া কেরছ, তাই আমার পােয়

হাঁচট লােগ িন। ৩৮আিম আমার শ েদর তাড়া কের তােদর ংস

কেরিছ; ংস না করা পয িফের আিস িন। ৩৯আিম তােদরেক

আঘাত কের চুরমার কেরিছ, তাই তারা উঠেত পাের না; তারা আমার

পােয়র তলায় পেড়েছ। ৪০কারণ তুিম যু করার জ শি িদেয়

আমার কামের ব পিরেয়ছ, যারা আমার িব ে উেঠিছল; তােদর

তুিম আমার অধীেন নত কেরছ। ৪১ তুিম আমার শ েদর আমার

কাছ থেক িফিরেয় িদেয়ছ; যারা আমােক ঘণৃা কের তােদর আিম

ংস কেরিছ। ৪২ তারা তািকেয় থাকল, িক ু বাঁচাবার কউ নই;

তারা সদা ভুর িদেক তাকােলা, িক ু িতিনও তােদর উ র িদেলন

না। ৪৩ তখন আিম পিৃথবীর ধেূলার মত তােদর চূরমার করলাম;

রা ার কাদা‐মািটর মত পােয় মাড়ালাম এবং ছিড়েয় ফললাম। ৪৪

তুিম আমােক জােদর িবে াহ থেক উ ার কেরছ, জািত িলর

উপর আমােক ধান হওয়ার জ রেখছ; আমার অপিরিচত জািত

আমার দাস হেব। ৪৫অ জািতর লােকরা আমার কতৃ ীকার

করেব; শানার সে সে ই তারা আমার বাধ হেব। ৪৬অ জািতর

লােকরা িনরাশ হেব; তারা কাঁপেত কাঁপেত তােদর গাপন জায়গা

থেক বর হেয় আসেব। ৪৭ সদা ভু জীব , আমার শলর শংসা

হাক; আমার ঈ র, িযিন আমার র াকারী পাহাড়, তাঁর স ান বিৃ

হাক। ৪৮ সই ঈ র আমার পে িতেশাধ দন, অ জািতেদর

আমার সামেন নত কেরন। ৪৯আমার শ েদর হাত থেক আমােক

র া কেরন; যারা আমার িব ে ওেঠ, তুিম তােদর উপেরও আমােক

উ ত করছ; তুিম অত াচারী লাকেদর হাত থেক আমােক উ ার কের

থাক। ৫০এই জ , হ সদা ভু, আিম অ জািতেদর মেধ তামার

ধ বাদ করব, তামার নােমর উে েশ শংসা গাইব। ৫১ িতিন তাঁর
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রাজােক মহাপির াণ দান কেরন; তাঁর অিভেষক করা লােকর িত

দয়া কেরন, িচরকাল দায়দূ ও তাঁর বংেশর িত দয়া কেরন।

২৩ দায়েূদর শষ বাক এই৷ িযশেয়র ছেল দায়দূ বলেছ, “ সই

পু ষ যােক স ািনত করা হেয়েছ, িতিন বলেছন, যােক যােকােবর

ঈ র অিভিষ কেরেছন, য ই ােয়েলর মধরু গায়ক, স বলেছ, ২

আমার মাধ েম সদা ভুর আ া বেলেছন, ‘তাঁর বাণী আমার িজেভ

রেয়েছ৷’ ৩ ই ােয়েলর ঈ র বেলেছন, ই ােয়েলর শল আমােক

বেলেছন, ‘িযিন মা ষেদর উপের ধাি কতায় কতৃ কেরন, িযিন

ঈ েরর ভেয় কতৃ কেরন, ৪ িতিন সকােলর, সূেয াদেয়র িদন, মঘ

িবহীন সকােলর আেলার মত হেবন; যখন বিৃ র পের াণ পাওয়া

পিৃথবী থেক নতুন ঘাস গিজেয় ওেঠ৷ ৫ ঈ েরর কােছ আমার বংশ

িক সই রকম নয়? াঁ, িতিন আমার সে এক অন কালীন িনয়ম

কেরেছন; তা সব িবষেয় স ও রি ত; এটা তা আমার স ণূ

উ ার ও সম বাসনা; িতিন িক তা বািড়েয় তুলেবন না? ৬ িক ু

িন ু েররা সকেল খাঁচা দওয়া কাঁটা; কাঁটা তা হােত ধরা যায় না৷ ৭

য পু ষ তােদরেক শ করেবন, িতিন ক ও বশার শাি দেবন৷

পের তারা িনেজর জায়গায় আ েন ভ ীভূত হেব৷’” ৮ দায়েূদর

বীেরেদর নােমর তািলকা৷ তখ‐ মানীয় যােশব‐বেশবৎ স দেলর

ধান িছেলন; ইসনীয় আদীেনা, িতিন এককােল আটেশা লােকর

িব ে যু করিছেলন৷ ৯ তাঁর পের একজন অেহাহীেয়র স ান

দাদেয়র ছেল ইলীয়াসর; িতিন দায়েূদর স ী বীরএেয়র একজন;

তাঁরা পেল ীয়েদরেক িটটকারী িদেল পেল ীেয়রা যেু র জ সখােন

জেড়া হল এবং ই ােয়েলর লােকরা কােছ আসিছল, ১০ ইিতমেধ

িতিন দাঁিড়েয় য পয তাঁর হাত া না হল, তত ণ পেল ীয়েদরেক

আঘাত করেলন; শেষ তেলায়াের তাঁর হাত জাড়া লেগ গল; আর

সদা ভু সই িদন িবজয় মহাজয় িদেলন এবং লােকরা ধমুা লটু

করার জ তাঁর িপছন িপছন গল৷ ১১ তারপের হরারীয় আিগর ছেল

শ ; পেল ীয়রা এক মসূরে েতর কােছ জেড়া হেয় দল বাঁধেল

যখন লােকরা পেল ীয়েদর থেক পািলেয় গল, ১২ তখন শ



শমূেয়েলর ি তীয় বই 685

সই েতর মেধ দাঁিড়েয় তা উ ার করেলন এবং পেল ীয়েদরেক

হত া করেলন; আর সদা ভু মহাজয় তােদরেক িদেলন৷ ১৩আর

ি শজন ধােনর মেধ িতনজন ফসল কাটার িদেনর অ ম হােত

দায়েূদর কােছ এেলন; তখন পেল ীয়েদর স রফায়ীম উপত কায়

িশিবর াপন কেরিছল৷ ১৪ আর দায়দূ রি ত জায়গায় িছেলন

এবং পেল ীয়েদর পাহারায় িনযু স দল বৎেলহেম িছল৷ ১৫

পের দায়দূ িপপািসত হেয় বলেলন, “হায়৷ ক আমােক বৎেলহেমর

ফটেকর কােছর েপর জল এেন পান করেত দেব?” ১৬ তােত

ঐ বীর য় পেল ীয় সে র মধ িদেয় িগেয় বৎেলহেম ফটেকর

কােছর েপর জল তুেল দায়েূদর কােছ আসেলন, িক ু িতিন তা

পান করেত রািজ হেলন না, সদা ভুর উে েশ ঢেল ফলেলন;

১৭ িতিন বলেলন, “ হ সদা ভু, এমন কাজ যন আিম না কির;

এটা িক সই মা ষেদর র নয়, যারা াণপেণ িগেয়িছল;” অতএব

িতিন তা পান করেত রািজ হেলন না৷ ঐ বীর য় এই সকল কাজ

কেরিছেলন৷ ১৮আর স য়ার ছেল যায়ােবর ভাই অবীশয় সই িতন

জেনর মেধ ধান িছেলন৷ িতিন িতনেশা লােকর উপের িনেজর

বশা চািলেয় তােদরেক হত া করেলন ও নর েয়র মেধ িবখ াত

হেলন৷ ১৯ িতিন িক সই িতন জেনর মেধ বিশ ময াদা স

িছেলন না? এই জ তাঁেদর সনাপিত হেলন, তেব থম নর েয়র

মত িছেলন না৷ ২০আর কবেসলীয় এক বীেরর স ান িযেহায়াদার

ছেল য বনায় িযিন অেনক মহান কাজ কেরিছেলন, িতিন মায়াবীয়

অরীেয়েলর ই ছেলেক হত া করেলন; সটা ছাড়াও িতিন বরফ

পরার িদেনর গেতর মেধ একটা িসংহেক মারেলন৷ ২১আর িতিন

একজন পু ষ িম ীয়েক হত া করেলন৷ সই িম ীেয়র হােত এক

বশা এবং তাঁর হােত এক লািঠ িছল; পের িতিন িগেয় সই িম ীয়েদর

হাত থেক বশাটী কেড় িনেয় তার বশা ারা তােক হত া করেলন৷ ২২

িযেহায়াদার ছেল বনায় এই সব কাজ করেলন, তােত িতিন বীর েয়র

মেধ খ াতনামা হেলন৷ ২৩ িতিন ঐ ি শ জেনর থেকও ময াদা

স , িক ু থম নর েয়র সমান িছেলন না; দায়দূ তাঁেক িনেজর
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সনাবািহনীর শাসনক া করেলন৷ ২৪ যায়ােবর ভাই অসােহল ঐ

ি েশর মেধ একজন িছেলন; বৎেলহেমর দাদেয়র ছেল ইলহানন,

২৫ হেরাদীয় শ , হেরাদীয় ইলীকা, ২৬ প ীয় হলস, তেকায়ীয়

ইে েশর ছেল ঈরা, ২৭অনােথাতীয় অবীেয়ষর, শাতীয় মবু য়,

২৮অেহাহীয় সলেমান, নেটাফাতীয় মহরয়, ২৯ নেটাফাতীয় বানার

ছেল হলব, িব ামীনীয় স ানেদর িগিবয়ার অিধবাসী রীবেয়র

ছেল ই য়, ৩০ িপিরয়ােথানীয় বনায়, গাশ উপত কার অিধবাসী

িহ য়, ৩১অবতীয় অিবয়লেবান, বরহূমীয় অসমাবৎ, ৩২ শালেবানীয়

ইিলয়হবা, যােশেনর ছেল যানাথন, ৩৩ হরারীয় শ , অরারীয়

সারেরর ছেল অহীয়াম, ৩৪ মাখাথীেয়র নািত অহসবেয়র ছেল

ইলীেফলট, গীেলানীয় অহীেথাফেলর ছেল ইলীয়াম, ৩৫কিমলীয়

িহষয়, অ ীয় পারয়, ৩৬ সাবার অিধবাসী নাথেনর ছেল িযগাল,

গাদীয় বানী, ৩৭অে ানীয় সলক, স য়ার ছেল যায়ােবর অ বাহক

বেরাতীয় নহরয়, ৩৮ িয ীয় ঈরা, িয ীয় গােরব, ৩৯ িহ ীয় ঊিরয়;

মাট সাঁইি শ জন৷

২৪আর ই ােয়েলর িত সদা ভু পনুরায় চ রেগ গেলন, িতিন

তােদর িব ে দায়দূেক উ ািন িদেলন, বলেলন, “যাও, ই ােয়ল ও

িযহূদােক গণনা কর৷” ২তখন রাজা িনেজর স দেলর সনাপিত

যায়াব, িযিন তাঁর সে িছেলন, তাঁেক আেদশ িদেলন, “তুিম দান

থেক বর‐ শবা পয ই ােয়েলর সব বংেশর মেধ ঘেুর দখ,

তামরা লাকেদরেক গণনা কর, আিম জােদর সংখ া জানব৷” ৩

যায়াব রাজােক বলেলন, “এখন যত লাক আেছ, আপনার ঈ র

সদা ভু তার একেশা ণ বিৃ ক ন এবং আমার ভু মহারাজ তা

িনেজর চােখ দখনু; িক ু এই কােজ আমার ভু মহারােজর ই া

কন হল?” ৪তবু যায়ােবর উপের ও সনাপিতেদর উপের রাজার

কথাই ধায হল৷ পের যায়াব ও সনাপিতরা ই ােয়েলর লাকেদরেক

গণনা করবার জ রাজার সামেন থেক চেল গেলন৷ ৫ তাঁরা য ন

পার হেয়, গাদ দেশর উপত কার মেধ অবি ত নগেরর দি ণ

পােশ অেরােয়ের এবং যােসের িশিবর াপন করেলন৷ ৬ পের তারা
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িগিলয়েদ ও তহতীম‐হদিশ দেশ আসেলন; তার পর দান‐যােন িগেয়

ঘেুর সীেদােন উপি ত হেলন৷ ৭ পের সার েগ এবং িহ ীয়েদর ও

কনানীয়েদর সম নগের গেলন, আর শেষ িযহূদার দি ণ অ েল

বর‐ শবােত উপি ত হেলন৷ ৮এই ভােব সম দশ ঘারার পর

তাঁরা নয় মাস িড় িদেনর র শেষ িয শােলেম িফের আসেলন৷ ৯

পের যায়াব গণনা লােকেদর সংখ া রাজার কােছ িদেলন; ই ােয়েল

তেলায়ারধারী আট ল বলবান লাক িছল; আর িযহূদার পাঁচ ল

লাক িছল৷ ১০ দায়দূ লাকেদরেক গণনা করার পর তাঁর দয় ধকুধকু

করেত লাগল৷ দায়দূ সদা ভুেক বলেলন, “এই কাজ কের আিম

মহাপাপ কেরিছ; এখন, হ সদা ভু, অ েরাধ কির, িনজ দােসর

অপরাধ মা কর, কারণ আিম বড়ই অ ােনর কাজ কেরিছ৷” ১১ পের

যখন দায়দূ খবু ভাের উঠেলন, তখন দায়েূদর দশক গাদ ভাববাদীর

কােছ সদা ভুর এই বাক উপি ত হল, ১২ “তুিম িগেয় দায়দূেক বল,

সদা ভু এই কথা বেলন, ‘আিম তামার সামেন িতনিট শাি রািখ,

তার মেধ তুিম একটা মেনানীত কর, আিম তাই তামার িত করব৷’”

১৩পের গাদ দায়েূদর কােছ এেস তাঁেক জানােলন, বলেলন, “আপনার

দেশ সাত বছর ধের িক দূিভ হেব? না আপনার শ রা যতিদন

আপনার িপছন িপছন তাড়া করেব, ততিদন আপিন িতনিদন পয

তােদর আেগ আেগ পািলেয় বড়ােবন? না িতনমাস পয আপনার

দেশ মহামারী হেব? িযিন আমােক পাঠােলন, তাঁেক িক উ র দেবা,

তা এখন িবেবচনা কের দখনু৷” ১৪ দায়দূ গাদেক বলেলন, “আিম

বড়ই িবপেদ পড়লাম; আ ন, আমরা সদা ভুর হােত পিড়, কারণ

তাঁর ক ণা চুর; িক ু আিম মা েষর হােত পড়েত চাইনা৷” ১৫

পের সকােল থেক িনধািরত িদন পয সদা ভু ই ােয়েলর উপের

মহামারী পাঠােলন; আর দান থেক বর‐ শবা পয লােকেদর

মেধ স র হাজার লাক মারা গল৷ ১৬আর যখন দূত িয শােলম

িবন করেত তার িত হাত তুলেলন, তখন সদা ভু এই িবপেদর

জ অ েশাচনা কের সই লাকিবনাশকারী দূতেক বলেলন, “যেথ

হেয়েছ, এখন তামার হাত িটেয় নাও৷” তখন সদা ভুর দূত িযবষূীয়
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অেরৗণার খামােরর কােছ িছেলন৷ ১৭ পের দায়দূ সই লাকঘাতী

দূতেক দেখ সদা ভুেক বলেলন, “ দখ, আিমই পাপ কেরিছ, আিমই

অপরাধ কেরিছ, িক ু এই মেষরা িক করল? অ েরাধ কির, আমারই

িব ে ও আমার বাবার বংেশর িব ে হাত তােলা৷” ১৮ সই িদন

গাদ দায়েূদর কােছ এেস তাঁেক বলেলন, “আপিন উেঠ িগেয় িযবষুীয়

অেরৗণার খামাের সদা ভুর উে েশ এক য েবদী াপন ক ন৷” ১৯

অতএব দায়দূ সদা ভুর আেদশ মত গােদর বাক অ সাের উেঠ

গেলন৷ ২০ তখন অেরৗণা চাখ তুেল দখেত পল য, রাজা ও তাঁর

দােসরা তাঁর কােছ আসেছন; তােত অেরৗণা বাইের এেস রাজার

সামেন মািটেত উপড়ু হেয় ণাম করল৷ ২১আর অেরৗণা বলল,

“আমার ভু মহারাজ িনেজর দােসর কােছ িক জ এেসেছন?” দায়দূ

বলেলন, “ লােকেদর উপর থেক মহামারী যন দূর হয়, এই জ

সদা ভুর উে েশ এক য েবদী তরী করব বেল আিম তামার

কােছ এই খামার িকনেত এেসিছ৷” ২২ তখন অেরৗণা দায়দূেক বলল,

“আমার ভু মহারােজর চােখ যা ভাল মেন হয়, তাই িনেয় উৎসগ

ক ন; দখনু, হামবিলর জ এই ষাঁড় িল এবং কােঠর জ এই

মারাই করা য ও ষাঁড়েদর স া আেছ; ২৩ হ রাজা, অেরৗণা

রাজােক এই সম িদে ৷” অেরৗণা রাজােক আরও বলল, “সদা ভু

আপনার ঈ র আপনােক হণ ক ন৷” ২৪ িক ু রাজা অেরৗণােক

বলেলন, “তা নয়, আিম অবশ ই মলূ িদেয় তামার কােছ থেক

এই সম িকনব; আিম আমার ঈ র সদা ভুর উে েশ িবনামেূল

হামবিল উৎসগ করব না৷” পের দায়দূ প াশ শকল পা িদেয় সই

খামার ও ষাঁড় িল িকেন িনেলন৷ ২৫আর দায়দূ সখােন সদা ভুর

উে েশ এক য েবদী িনমাণ কের হামবিল ও ম লাথক বিল উৎসগ

করেলন৷ এই ভােব দেশর জ সদা ভুর কােছ াথনা করেল িতিন

স ু হেলন এবং ই ােয়েলর উপর থেক মহামারী দূর হল৷
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থম রাজাবিল
১ দায়দূ রাজা ব ৃ ও তাঁর অেনক বয়স হেয়িছল। লােকরা তাঁর

শরীের অেনক কাপড় িদেয় ঢেক িদেলও তা আর গরম হত না। ২

সইজ তাঁর কমচারীরা তাঁেক বলল, “আমােদর ভু মহারােজর

জ আমরা একজন যবুতী মারী মেয়র খাঁজ কির। স রাজার

কােছ থেক তাঁর সবা য ক ক। আমােদর ভু মহারােজর শরীর

যােত গরম হয়, সইজ স তাঁর বেুকর ওপের েয় থা ক।” ৩

তােত তারা গাটা ই ােয়ল দেশ একটা রী মেয়র খাঁজ করেত

লাগল। পের তারা শেূনমীয়া অবীশগেক পল এবং তােক রাজার

কােছ িনেয় গল। ৪ সই মেয়িট খবু রী িছল। স রাজার কােছ

থেক তাঁর সবা য করেত লাগল, িক ু রাজা তার সে শারীিরক

স েক িমিলত হেলন না। ৫ দায়েূদর ী হগীেতর ছেল আেদািনয়

গব কের বলেত লাগল, “আিমই রাজা হব।” এই বেল স কত েলা

রথ ও ঘাড়সওয়ার ও তার আেগ আেগ যাবার জ প াশজন

লাকও িনযু করল। ৬ তার বাবা কােনা কােজ তােক কখনও

বাধা দন িন, বেলন িন, “ কন তুিম এই কাজ কেরছ?” আেদািনয়

দখেত র িছল; তার জ হেয়িছল অবশােলােমর পের। ৭ স য়ার

ছেল যায়াব ও যাজক অিবয়াথেরর সে আেদািনয় পরামশ করল,

আর তারাও তার প হেয় তােক সাহায করল। ৮ িক ু যাজক

সােদাক িযেহায়াদার ছেল বনায়, ভাববাদী নাথন, িশিমিয়, রিয়

এবং দায়েূদর বীর যা ারা আেদািনেয়র পে যাগ িদল না। ৯

ঐ রােগেলর পােশ সােহলৎ পাথেরর কােছ আেদািনয় কত েলা

ভড়া, ষাঁড় এবং মাটােসাটা বাছুর বিলদান কের তার সব ভাইেদর,

রাজার ছেলেদর ও িযহূদার সম রাজকমচারীেদর িনম ণ করল।

১০ িক ু স ভাববাদী নাথন, বনায়, দায়েূদর বীর যা ােদর আর তার

ভাই শেলামনেক িনম ণ করল না। ১১ তখন নাথন শেলামেনর মা

বৎেশবােক বলল, “আমােদর মিনব দায়েূদর অজাে হগীেতর ছেল

আেদািনয় য রাজা হেয়েছ তা িক আপিন শােনন িন? ১২আপিন

কমন কের আপনার িনেজর ও আপনার ছেল শেলামেনর াণ র া
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করেত পারেবন, আিম এখন আপনােক সই পরামশ িদি । ১৩

আপিন এখনই রাজা দায়েূদর কােছ িগেয় বলনু, ‘আমার ভু মহারাজ,

আপনার দাসীর কােছ িক আপিন এই বেল িত া কেরন িন য,

আপনার পের িন য়ই আপনার ছেল শেলামনই রাজা হেব এবং সই

আপনার িসংহাসেন বসেব? তাহেল কনআেদািনয় রাজা হেয়েছ?’ ১৪

আপিন যখন রাজার সে কথা বলেত থাকেবন তখন আিমও সখােন

িগেয় আপনার কথায় সায় দব।” ১৫ পের বৎেশবা রাজার ঘের

গেলন। সই িদন রাজা খবু বেুড়া হেয় িগেয়িছেলন এবং শেূনমীয়া

অবীশগ তাঁর দখােশানা করিছল। ১৬ বৎেশবা রাজার সামেন উপড়ু

হেয় ণাম করেলন। রাজা িজ াসা করেলন, “তুিম িক চাও?” ১৭

বৎেশবা তাঁেক বলেলন, “ হ আমার ভু, আপিন িনেজই আপনার

ঈ র সদা ভুর নােম শপথ কের আপনার এই দাসীেক বেলিছেলন

য, আমার পের তামার ছেল শেলামন রাজ করেব, সই আমার

িসংহাসেন বসেব। ১৮এখন, দখনু, আেদািনয় রাজা হেয়েছ আর

আপিন, আমার ভু মহারাজ, এই িবষেয় িকছুই জােনন না। ১৯ স

অেনক গ , মাটােসাটা বাছুর ও ভড়া উৎসগ কেরেছ এবং রাজার

সব ছেলেদর, যাজক অিবয়াথরেক ও সনাপিত যায়াবেক িনম ণ

কেরেছ, িক ু আপনার দাস শেলামনেক স িনম ণ কের িন। ২০ হ

আমার ভু মহারাজ, সম ই ােয়েলর চাখ আপনার উপর রেয়েছ।

তারা আপনার কাছ থেক জানেত চায় আপনার পের ক আমার ভু

মহারােজর িসংহাসেন বসেব। ২১ তা না হেল যখনই আমার মািলক

মহারাজ তাঁর পবূপু ষেদর ায় চেল যােবন তখনই আমােক ও

আমার ছেল শেলামনেক দাষী বেল ধরা হেব।” ২২ রাজার সে

বৎেশবার কথা শষ হেত না হেতই ভাববাদী নাথন সখােন উপি ত

হেলন। ২৩ তখন কউ একজন রাজােক বলল, “ভাববাদী নাথন

এখােন এেসেছন।” তখন স রাজার সামেন িগেয় মািটেত উপড়ু

হেয় তাঁেক ণাম জানােলন। ২৪তারপর নাথান রাজােক বলেলন,

“ হ আমার ভু মহারাজ, আপিন িক ঘাষণা কেরেছন য, আপনার

পের আেদািনয় রাজা হেব, আর সই আপনার িসংহাসেন বসেব?
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২৫ স তা আজ িগেয় অেনক ষাঁড়, মাটােসাটা বাছুর এবং ভড়া

বিলদান কের রাজার সব ছেলেদর, সনাপিতেদর এবং পেুরািহত

অিবয়াথরেক িনম ণ কেরেছ। এখন তারা তার সে খাওয়া দাওয়া

করেছ আর বলেছ, ‘রাজা আেদািনয় িচরজীবী হান।’ ২৬আপনার

দাস আমােক, যাজক সােদাকেক, িযেহায়াদার ছেল বনায়েক এবং

আপনার দাস শেলামনেক স িনম ণ কের িন। ২৭ আমার ভু

মহারােজর পের ক িসংহাসেন বসেব তা িক আমার ভু মহারাজ তাঁর

দাসেদর না জািনেয়ই িঠক কেরেছন?” শেলামন রাজা হেলন ২৮

তখন রাজা দায়দূ বলেলন, “বৎেশবােক আমার কােছ ডাক।” তােত

বৎেশবা রাজার সামেন িগেয় দাঁড়ােলন। ২৯ রাজা তখন শপথ কের

বলেলন, “িযিন আমােক সম িবপদ থেক উ ার কেরেছন, সই

জীব সদা ভুর িদিব য, ৩০ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর নােম

য শপথ আিম তামার কােছ কেরিছলাম আজ আিম িন য়ই তা

পালন করব। তামার ছেল শেলামন আমার পের রাজা হেব আর

সই আমার জায়গায় িসংহাসেন বসেব।” ৩১ তখন বৎেশবা মািটেত

উপড়ু হেয় ণাম কের রাজােক বলেলন, “আমার ভু মহারাজ দায়দূ

িচরজীবী হান।” ৩২ রাজা দায়দূ বলেলন, “যাজক সােদাক, ভাববাদী

নাথন এবং িযেহায়াদার ছেল বনায়েক আমার কােছ ডেক আন।”

তাঁরা রাজার কােছ আসেলন। ৩৩ রাজা তাঁেদর বলেলন, “আপনারা

আমার দাসেদরেক সে িনন এবং আমার ছেল শেলামনেক আমার

িনেজর খ ের বিসেয় তােক িনেয় গীেহান উপত কায় নেম যান। ৩৪

যাজক সােদাক ও ভাববাদী নাথন সখােন তােক ই ােয়েলর রাজা

িহসােব অিভেষক ক ন। তারপর আপনারা তূরী বািজেয় িচৎকার

কের বলনু, ‘রাজা শেলামন িচরজীবী হান।’ ৩৫এর পর আপনারা

তার িপছেন িপছেন িফের আসেবন। স এেস আমার িসংহাসেন

বসেব এবং আমার জায়গায় রাজ করেব। আিম তােক ই ােয়ল ও

িযহূদার শাসনক া িনযু করলাম।” ৩৬তখন িযেহায়াদার ছেল

বনায় রাজােক বলেলন, “আেমন। আমােদর ভু মহারােজর ঈ র

সদা ভু তাই ক ন। ৩৭ সদা ভু যমন আমার ভু মহারােজর
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সে থেকেছন তমিন শেলামেনর সে ও থা ন এবং আমার ভু

রাজা দায়েূদর রােজ র চেয়ও তাঁর রাজ আরও বড় ক ন!” ৩৮

তখন যাজক সােদাক, ভাববাদী নাথন, িযেহায়াদার ছেল বনায়,

কেরথীয় ও পেলথীেয়রা িগেয় শেলামনেক রাজা দায়েূদর খ ের

বিসেয় গীেহােন িনেয় গেলন। ৩৯ যাজক সােদাক পিব তাঁবু থেক

তেলর িশ াটা িনেয় এেস শেলামনেক অিভেষক করেলন। তারপর

তাঁরা তূরী বাজােলন এবং সম লােকরা িচৎকার কের বলল, “রাজা

শেলামন িচরজীবী হান।” ৪০ তারপর সম লাক বাঁশী বাজােত

বাজােত এবং খবু আন করেত করেত শেলামেনর িপছেন িপছেন

িফের আসল। তারা এমনভােব আন করল য, তার শে পিৃথবী

কঁেপ উঠল। ৪১ সই িদন আেদািনয় ও সম িনমি ত লােকরা

খাওয়ার শেষর িদেক সই শ নল। তূরীর আওয়াজ েন যায়াব

িজ াসা করল, “শহের এই সব গালমাল হে কন?” ৪২ তাঁর কথা

শষ হেত না হেতই যাজক অিবয়াথেরর ছেল যানাথন সখােন

উপি ত হল। আেদািনয় তােক বলল, “আ ন, আ ন। আপিন তা

ভাল লাক, িন য়ই ভাল সংবাদ এেনেছন।” ৪৩ যানাথন উ র িদল

এবং আেদািনয়েক বলল, “আমােদর ভু মহারাজ দায়দূ শেলামনেক

রাজা কেরেছন। ৪৪ রাজা তাঁর সে যাজক সােদাক, ভাববাদী নাথন,

িযেহায়াদার ছেল বনায়, কেরথীয় ও পেলথীয়েদর পািঠেয়েছন। তাঁরা

তাঁেক রাজার খ েরর উপর বিসেয়েছন, ৪৫আর যাজক সােদাক

ও ভাববাদী নাথন গীেহােন তাঁেক রাজপেদ অিভেষক কেরেছন।

সখান থেক লােকরা আন করেত করেত িফের িগেয়েছ আর

শহের সই গালমালই হে । সই আওয়াজই আপনারা নেত

পাে ন। ৪৬ এছাড়া শেলামন রাজ িসংহাসেনও বেসেছন, ৪৭আর

রাজার কমচারীরা আমােদর মিনব রাজা দায়দূেক তােদর েভ া

জািনেয় বেলেছ, ‘আপনার ঈ র আপনার নােমর চেয়ও শেলামেনর

নাম মহান ক ন এবং আপনার রােজ র চেয়ও তাঁর রাজ আরও

বড় ক ন।’ তখন রাজা িবছানার ওপেরই নত হেলন। ৪৮ রাজা

আেরা বলেলন, ‘ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর গৗরব হাক। আমার
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িসংহাসেনর অিধকারীেক আজ িতিন আমােক দখেত িদেলন।’” ৪৯

এই কথা েন আেদািনেয়র িনমি ত সব লােকরা খবু ভয় পল এবং

উেঠ য যার পেথ চেল গল। ৫০আেদািনয় শেলামেনর ভেয় উেঠ

িগেয় বিদর িশং ধের থাকল। ৫১ তখন শেলামনেক কউ একজন

বলল য, আেদািনয় তাঁর ভেয় বিদর িশং আঁকেড় ধেরেছ। স

বেলেছ, “রাজা শেলামন আজআমার কােছ শপথ ক ন য, িতিন তাঁর

দাসেক মের ফলেবন না।” ৫২ উ ের শেলামন বলেলন, “ স যিদ

িনেজেক ভাল লাক িহসােব দখােত পাের তেব তার মাথার একটা

চুলও মািটেত পড়েব না; িক ু যিদ তার মেধ ম িকছু পাওয়া যায়

তেব স মরেব।” ৫৩এই বেল রাজা শেলামন লাক পািঠেয় িদেলন

আর তারা িগেয় আেদািনয়েক বদী থেক িনেয় আসল। আেদািনয়

এেস রাজা শেলামেনর সামেন মািটেত উপড়ু হেয় ণাম করেলা।

শেলামন বলেলন, “ তামার ঘের চেল যাও।”

২ দাউেদর মতুৃ র িদন কাছাকািছ আসেল, িতিন তাঁর ছেল

শেলামনেক এই সব িনেদশ িদেয় বলেলন, ২ “পিৃথবীর সকেলই য

পেথ যায় আিমও এখন সই পেথ যাি । তাই তুিম শি শালী হও,

িনেজেক উপযু পু ষ িহসােব দখাও। ৩ তামার ঈ র সদা ভুর

আেদশ মত তুিম তাঁর পেথ চলেব এবং মািশর ব ব ায় লখা

সদা ভুর সব িনয়ম, তাঁর আেদশ, তাঁর িনেদশ ও তাঁর দািব মেন

চলেব। এেত তুিম যা িকছু কর না কন এবং যখােনই যাও না কন

সফল হেত পারেব। ৪ যন সদা ভু য িবষয় আমার কােছ বেলেছন

তা পরূণ করেত পােরন। িতিন বেলেছন, ‘যিদ তামার স ােনরা

সম দেয় ও সম াণ িদেয় িব ভােব আমার সামেন চলােফরা

করবার জ সাবধােন জীবন কাটায় তেব ই ােয়েলর িসংহাসেন

বসবার জ তামার বংেশ লােকর অভাব হেব না।’ ৫ স য়ার

ছেল যায়াব আমার িত যা কেরেছ এবং ই ােয়লীয় স দেলর

ই সনাপিতর িত, অথাৎ নেরর ছেল অ েনর ও যথেরর ছেল

অমাসার িত যা কেরেছ তা তা তুিম জান। স তােদর খনু কেরেছ,

শাি র িদেনর ও যেু র িদেনর র মত কের স তােদর র পাত
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কেরেছ আর সই র তাঁর কামর ব নীেত ও পােয়র জেুতােত

লেগেছ। ৬ তুিম তার সে বিু কের চলেব, তেব বেুড়া বয়েস

তুিম তােক শাি েত মতৃ ােন যেত দেব না। (Sheol h7585) ৭ িক ু

িগিলয়েদর বিস েয়র ছেলেদর িত িব থেকা। তামার টিবেল

যারা তামার সে খাওয়া দাওয়া কের তােদর মেধ তুিম তােদরও

জায়গা িদেয়া। তামার ভাই অবশােলােমর কাছ থেক পািলেয় যাবার

িদন তারা আমার পােশ এেস দাঁিড়েয়িছল। ৮ মেন রেখা, ব রীেমর

িব ামীনীেয়র গরার ছেল িশিমিয় তামার সে আেছ। আিম যিদন

মহনিয়েম যাই সই িদন স আমােক ভীষণ অিভশাপ িদেয়িছল।

যদেন স আমার সে দখা করেত আসেল পর আিম সদা ভুর

নােম তার কােছ শপথ কেরিছলাম য, আিম তােক মের ফলব

না। ৯ িক ু এখন তুিম তােক িনেদাষ বেল মেন কােরা না। তুিম

বিু মান; তার িত তুিম িক করেব তা তুিম িনেজই বঝুেত পারেব।

তার বেুড়া বয়েস র পােতর মধ িদেয়ই তােক মতৃ ােন পািঠেয়

দেব।” (Sheol h7585) ১০এর পর দায়দূ তাঁর পবূপু ষেদর ায় িচর

িন ায় গেলন এবং তাঁেক দায়দূ শহের কবর দওয়া হল। ১১ িতিন

ই ােয়েলর উপের চি শ বছর রাজ কেরিছেলন সাত বছর িহে ােণ

আর তি শ বছর িয শােলেম। ১২ পের শেলামন তাঁর বাবা দায়েূদর

িসংহাসেন বসেলন এবং তাঁর রাজ শ ভােব ািপত হল। ১৩ পের

হগীেতর ছেল আেদািনয় শেলামেনর মা বৎেশবার কােছ গল। ১৪

বৎেশবা তােক িজ াসা করেলন, “তুিম িক শাি ভােব এেসছ?”

স বলল, “ াঁ, শাি ভােব এেসিছ। আপনােক আমার িকছু বলবার

আেছ।” বৎেশবা বলেলন, “বল।” ১৫ তখন স বলল, “আপিন তা

জােনন রাজ টা আমারই িছল। সম ই ােয়লীেয়রা আশা কেরিছল

আিম রাজা হব। িক ু অব াটা বদেল িগেয় রাজ টা আমার ভাইেয়র

হােত গেছ, কারণ এটা সদা ভুর কাছ থেকই স পেয়েছ। ১৬

এখন আপনার কােছ আমার একটা অ েরাধ আেছ। আপিন আমােক

িফিরেয় দেবন না।” িতিন বলেলন, “বল।” ১৭ স তখন বলেত লাগল,

“আপিন রাজা শেলামনেক বলনু যন িতিন শেূনমীয়া অবীশগেক
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আমার সে িবেয় দন। িতিন আপনার কথা ফলেবন না।” ১৮ উ ের

বৎেশবা বলেলন, “ বশ ভাল, আিম তামার কথা রাজােক বলব।” ১৯

বৎেশবা যখন আেদািনেয়র কথা বলবার জ রাজা শেলামেনর কােছ

গেলন তখন রাজা উেঠ তাঁর কােছ িগেয় তাঁেক ণাম করেলন এবং

তারপর তাঁর িসংহাসেন বসেলন। রাজা তাঁর মােয়র জ একটা আসন

আিনেয় তাঁর ডান পােশ রাখেলন এবং তাঁর মা সখােন বসেলন। ২০

বৎেশবা বলেলন, “আিম তামােক একটা ছা অ েরাধ করব; তুিম

আমােক িফিরেয় িদেয়া না।” উ ের রাজা বলেলন, “বল মা, আিম

তামােক িফিরেয় দব না।” ২১ বৎেশবা তখন বলেলন, “ তামার

ভাই আেদািনেয়র সে শেূনমীয়া অবীশেগর িবেয় দওয়া হাক।”

২২ উ ের রাজা শেলামন তাঁর মােক বলেলন, “আেদািনেয়র জ

কন তুিম শেূনমীয়া অবীশগেক চাইছ? তুিম তার জ রাজ টাও তা

চাইেত পারেত, কারণ স আমার বড় ভাই; াঁ, তার জ , যাজক

অিবয়াথেরর জ আর স য়ার ছেল যায়ােবর জ ও তা চাইেত

পারেত।” ২৩ এর পর রাজা শেলামন সদা ভুর নােম শপথ কের

বলেলন, “এই অ েরােধর জ যিদ আেদািনেয়র াণ নওয়া না

হয় তেব সদা ভু যন আমােক শাি দন, আর তা ভীষণভােবই

দন। ২৪ িযিন আমার বাবা দায়েূদর িসংহাসেন আমােক শ ভােব

ািপত কেরেছন এবং তাঁর িত া অ সাের আমার জ একটা

রাজবংেশর িত া কেরেছন সই জীব সদা ভুর িদিব িদেয় বলিছ,

আজই আেদািনয়েক মের ফলা হেব।” ২৫ তারপর রাজা শেলামন

িযেহায়াদার ছেল বনায়েক ম িদেলন, আর বনায় আেদািনয়েক

মের ফলেলন। ২৬ পের রাজা যাজক অিবয়াথরেক বলেলন, “আপিন

অনােথােত িনেজর জায়গায় িফের যান। আপিন মতুৃ র যাগ , িক ু

এখন আিম আপনােক মের ফলব না, কারণ আপিন আমার বাবা

দায়েূদর িদেনর ভু সদা ভুর িস কটা বেয় িনেয় িগেয়িছেলন এবং

আমার বাবার সম ঃখ কে র ভাগী হেয়িছেলন।” ২৭এই ভােব

শেলামন অিবয়াথরেক সদা ভুর যাজক পদ থেক সিরেয় িদেলন।

সদা ভু শীেলােত এিলর বংশ স ে যা বেলিছেলন তাঁর সই কথা
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এই ভােব পণূ হল। ২৮এই সব খবর যায়ােবর কােন গল। িতিন

অবশােলােমর পে না গেলও আেদািনেয়র পে িগেয়িছেলন, তাই

িতিন পািলেয় সদা ভুর তাঁবেুত িগেয় বিদর িশং ধের থাকেলন। ২৯

রাজা শেলামনেক বলা হল য, যায়াব পািলেয় সদা ভুর তাঁবেুত

গেছন এবং বিদর কােছ আেছন। তখন শেলামন িযেহায়াদার ছেল

বনায়েক এই আেদশ িদেলন, “আপিন িগেয় তাঁেক মের ফলনু।”

৩০কােজই বনায় সদা ভুর তাঁবেুত ঢুেক যায়াবেক বলেলন, “রাজা

আপনােক বর হেয় আসেত বেলেছন।” িক ু যায়াব বলেলন, “না,

আিম এখােনই মরব।” বনায় রাজােক সই খবর জািনেয় বলেলন,

“ যায়াব আমােক এই উ র িদেয়েছন।” ৩১ তখন রাজা বনায়েক এই

ম িদেলন, “িতিন যা বেলেছন তাই ক ন। তাঁেক মের ফেল

কবর িদেয় িদন। যায়াব য িনেদাষ লাকেদর র পাত কেরেছন

তার দাষ আপিন আমার ও আমার বাবার বংশ থেক এই ভােব

দূর কের িদন। ৩২ য র পাত িতিন কেরেছন তার শাধ সদা ভু

নেবন, কারণ আমার বাবা দায়েূদর অজাে িতিন ইজন লাকেক

আ মণ কের মের ফেলিছেলন। তাঁরা হেলন ই ােয়েলর স দেলর

সনাপিত নেরর ছেল অ েনর আর িযহূদার স দেলর সনাপিত

যথেরর ছেল অমাসা। এই ইজন িছেলন তাঁর চেয় আরও ধািমক

এবং আরও ভাল লাক। ৩৩ তাঁেদর র পােতর দাষ যায়ােবর ও

তাঁর বংেশর লাকেদর মাথার উপের িচরকাল থা ক। িক ু দায়দূ ও

তাঁর বংেশর লাকেদর উপর এবং তাঁর পিরবার ও তাঁর িসংহাসেনর

উপর সদা ভুর শাি িচরকাল থা ক।” ৩৪ তখন িযেহায়াদার ছেল

বনায় িগেয় যায়াবেক মের ফলেলন। তাঁেক ম এলাকায় তাঁর

িনেজর বািড়েত কবর দওয়া হল। ৩৫ রাজা তখন যায়ােবর জায়গায়

িযেহায়াদার ছেল বনায়েক সনাপিত িহসােব িনযু করেলন এবং

অিবয়াথেরর জায়গায় বসােলন যাজক সােদাকেক। ৩৬ তারপর রাজা

লাক পািঠেয় িশিমিয়েক ডেক এেন বলেলন, “তুিম িয শােলেম

একটা বািড় তরী কের সখােনই থাকেব, অ কাথাও তামার

যাওয়া চলেব না। ৩৭ যিদন তুিম সখান থেক বর হেয় িকে াণ
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উপত কা পার হেব সই িদন তুিম িন য় কের জেন রেখা য,

তামােক মরেতই হেব; তামার র পােতর দাষ তামার িনেজর

মাথার উপেরই পড়েব।” ৩৮ উ ের িশিমিয় রাজােক বলেলন, “আপিন

ভালই বেলেছন। আমার মিনব মহারাজ যা বলেলন আপনার দাস

তাই করেব।” এর পর িশিমিয় অেনক িদন িয শােলেম থাকল। ৩৯

িক ু িতন বছর পের িশিমিয়র ইজন দাস মাখার ছেল গােতর

রাজা আখীেশর কােছ পািলেয় গল। িশিমিয়েক বলা হল য, তার

দােসরা গােত আেছ। ৪০ তখন িশিমিয় তার গাধার উপর গিদ চািপেয়

তার দাসেদর খাঁেজ গােত আখীেশর কােছ গল এবং সখান থেক

তােদর িফিরেয় আনল। ৪১ পের শেলামনেক জানােনা হল য, িশিমিয়

িয শােলম থেক গােত িগেয় আবার িফের এেসেছ। ৪২ রাজা তখন

িশিমিয়েক ডািকেয় এেন বলেলন, “আিম িক সদা ভুর নােম তামােক

শপথ কিরেয় সা িদই িন য, যিদন তুিম বিরেয় বাইের দূের

কাথাও যােব সই িদন তামােক িন য়ই মরেত হেব? সই িদন তুিম

আমােক বেলিছেল, যটা বেলিছেল সটা ভােলা। ৪৩তাহেল কন

তুিম সদা ভুর কােছ করা িদিব ও আমার আেদশ পালন কর িন?” ৪৪

শেলামন িশিমিয়েক আরও বলেলন, “আমার বাবা দায়েূদর িত তুিম

য সব অ ায় কেরছ তা তা তামার অ র জােন। এখন সদা ভুই

তামােক তামার অ ায় কােজর িতফল দেবন। ৪৫ িক ু রাজা

শেলামেনর উপেরআশীবাদ থাকেব, আর দায়েূদর িসংহাসন সদা ভুর

সামেন িচরকাল অটল থাকেব।” ৪৬এর পর রাজা িযেহায়াদার ছেল

বনায়েক ম িদেলন আর বনায় িগেয় িশিমিয়েক মের ফলেলন।

এই ভােব শেলামেনর হােত রাজ টা ভােলাভােব িতি ত হল।

৩শেলামন িমশেরর রাজা ফেরৗেণর মেয়েক িবেয় কের তাঁর সে

ব ু াপন করেলন। শেলামেনর রাজবাড়ী, সদা ভুর ঘর এবং

িয শােলেমর চারপােশর দয়াল গাঁথা শষ না হওয়া পয িতিন

তাঁর ীেক দায়দূ শহেরই রাখেলন। ২ লােকরা তখনও উপাসনার

উঁচু জায়গা েলােত তােদর প বিলদােনর অ ান করত, কারণ

তখনও সদা ভুর উপাসনার জ কােনা ঘর তরী করা হয়িন। ৩
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শেলামন সদা ভুেক ভালবাসেতন, সইজ তাঁর বাবা দায়েূদর

আেদশ অ সাের জীবনযাপন করেতন; িক ু িতিন উপাসনার উঁচু

জায়গা েলােত প বিলদান করেতন এবং ধপূ ালােতন। ৪ রাজা

একিদন প বিলদােনর জ িগিবেয়ােন িগেয়িছেলন, কারণ উৎসেগর

জ সখানকার উপাসনার উঁচু ানটা িছল ধান। শেলামন সখােন

এক হাজার প িদেয় হামবিলর অ ান করেলন। ৫ িগিবেয়ােন

রােতর বলা সদা ভু ে র মেধ শেলামেনর কােছ উপি ত হেলন।

ঈ র তাঁেক বলেলন, “বল, আিম তামােক িক দব?” ৬ উ ের

শেলামন বলেলন, “ তামার দাস আমার বাবা দায়দূেক তুিম অেনক

িব তা দিখেয়ছ, কারণ িতিন তামার িত িব িছেলন এবং খাঁিট

ও সৎ িছেলন। আজ তাঁর িসংহাসেন বসবার জ তুিম তাঁেক একিট

ছেল িদেয়ছ এবং এই ভােব তামার সই সীমাহীন িব তা তাঁেক

দিখেয় যা । ৭ হ আমার ঈ র সদা ভু, আমার বাবা দায়েূদর

জায়গায় তুিম এখন তামার দাসেক রাজা কেরছ। িক ু বয়স আমার

খবুই কম, আিম জািন না িক কের বাইের যেত হয় এবং িভতের

আসেত হয়। ৮এখােন তামার দাস তামার বেছ নওয়া লাকেদর

মেধ রেয়েছ। তারা এমন একটা মহাজািত য, তােদর সংখ া গণনা

করা যায় না। ৯ সইজ তামার লাকেদর শাসন করবার জ এবং

কানটা িঠক বা কানটা ভুল তা জানবার জ তুিম তামার দােসর

মেন বাঝবার মতা দাও। কারণ কার সাধ আেছ তামার এই

মহাজািতর িবচার কের?” ১০ শেলামেনর এই অ েরাধ সদা ভুেক

স ু করল। ১১ ঈ র তাঁেক বলেলন, “তুিম অেনক আয়,ু িক া

িনেজর জ ধন স দ, িক া তামার শ েদর মতুৃ না চেয় যখন

িবচার করবার জ বাঝবার মতা চেয়ছ, ১২ তখন তুিম যা

চেয়ছ তাই আিম তামােক দব। আিম তামার অ ের এমন ান

ও িবচারবিু িদলাম যার জ দখা যােব য, এর আেগ তামার

মত আর কউ িছল না আর পেরও হেব না। ১৩আিম তামােক

সটা িদলাম যটা তুিম চাওিন। আিম তামােক এমন ধন স দ ও

স ান িদলাম যার ফেল তামার জীবনকােল রাজােদর মেধ আর
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কউ তামার সমান হেব না। ১৪ তামার বাবা দায়েূদর মত কের

যিদ তুিম আমার সব িনয়ম ও আেদশ পালন করার জ আমার পেথ

চল তেব আিম তামােক অেনক আয়ু দব।” ১৫এর পর শেলামন

জেগ উঠেলন আর বঝুেত পারেলন য, ওটা একটা িছল। পের

শেলামন িয শােলেম িফের িগেয় সদা ভুর সা িস েকর সামেন

দাঁড়ােলন এবং অেনক প িদেয় হামবিল ও ম লাথক বিলর অ ান

করেলন। তারপর তাঁর সম কমচারীেদর জ একটা ভাজ িদেলন।

১৬ সই িদেনর ইজন বশ া ীেলাক এেস রাজার সামেন দাঁড়াল।

১৭ তােদর মেধ একজন বলল, “ হ আমার ভু, এই ীেলাকটী এবং

আিম একই ঘের থািক। স সখােন থাকবার িদন আমার একিট

স ান সব হয়। ১৮আমার সেবর িতন িদন পের এই ীেলাকিটও

সব করল। ঘের আর কউ িছল না, ধু আমরা ইজনই িছলাম।

১৯ রােতর বলা এই ীেলাকটী ছেলিটর উপর েয় পড়ায় তার

স ানিট মারা গল। ২০ মাঝ রােত আপনার দাসী আিম যখন ঘিুমেয়

িছলাম, তখন স উেঠ আমার পাশ থেক আমার স ানেক িনেয়

িনেজর বেুকর কােছ রাখল আর তার মরা স ানেক িনেয় আমার

বেুকর কােছ রাখল। ২১ ভাররােত আমার স ানেক ধ খাওয়ােত

উেঠ দখলাম ছেলিট মরা। সকােলর আেলােত আিম যখন তােক

ভাল কের দখলাম তখন বঝুলাম স আমার িনেজর জ দওয়া

ছেল নয়।” ২২ তখন অ ীেলাকটী বলল, “না, না, জীিবত ছেলিট

আমার আর মরাটা তামার।” িক ু থমজন জার িদেয় বলল, “না,

মরাটা তামার আর জীিবতটা আমার।” এই ভােব রাজার সামেনই

তারা কথা বলেত লাগল। ২৩ রাজা বলেলন, “এ বলেছ, ‘আমার ছেল

বঁেচ আেছ আর তামারটা মারা গেছ।’ আবার ও বলেছ, ‘না, না,

তামার ছেল মারা গেছ আমারটা বঁেচ আেছ’।” ২৪ তখন রাজা

বলেলন, “আমােক একটা তেলায়ার দাও।” তখন রাজার কােছ একটা

তেলায়ার আনা হল। ২৫ িতিন ম িদেলন, “জীিবত ছেলিটেক

কেট ইভাগ কর এবং এেক অেধক আর ওেক অেধক দাও।” ২৬

যার ছেলিট বঁেচ িছল ছেলর জ সই ীেলােকর দয় অ ক ায়
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ভের যাওয়ােত স রাজােক বলল, “ হ আমার ভু, িমনিত কির,

ওেকই আপিন জীিবত ছেলিট িদেয় িদন; ছেলিটেক মের ফলেবন

না।” িক ু অ ীেলাকটী বলল, “ও তামারও না হাক আর আমারও

না হাক। ওেক কেট ই টুকেরা কর।” ২৭ রাজা তখন তাঁর রায় িদেয়

বলেলন, “জীিবত ছেলিট ঐ থম ীেলাকটীেক দাও। ওেক কেটা

না; ওই ওর মা।” ২৮ রাজার দওয়া রায় েন ই ােয়েলর সকেলর

মেন রাজার িত ভি পণূ ভয় জেগ উঠল, কারণ তারা দখেত পল

য, িবচার করবার জ তাঁর মেন ঈ েরর দওয়া ান রেয়েছ।

৪ রাজা শেলামন পেুরা ই ােয়েলর উপর রাজ করেতন। ২এরাই

িছেলন তাঁর ধান কমচারী: সােদােকর ছেল অসিরয় িছেলন রাজার

পরামশদাতা যাজক; ৩ শীশার ই ছেল ইলীেহারফ ও অিহয় িছেলন

রাজার লখক; অহীলেূদর ছেল িযেহাশাফট িছেলন ইিতহাস লখক;

৪ িযেহায়াদার ছেল বনায় িছেলন ধান সনাপিত; সােদাক ও

অিবয়াথর িছেলন যাজক; ৫নাথেনর ছেল অসিরেয়র উপর িছল িবিভ

শাসনক ােদর ভার; নাথেনর ছেল সাবদূ িছেলন রাজার ব ি গত

পরামশদাতা; ৬অহীশােরর উপর িছল রাজবাড়ীর দখােশানার ভার;

অে র ছেল অেদানীরােমর িছল কােজর জ িনেয়াগ করা দাসেদর

অধ । ৭ সম ই ােয়েলর উপর শেলামন বােরাজন শাসনক া

িনযু কেরিছেলন। তাঁরা রাজা ও রাজপিরবােরর জ খাবােরর

জাগান িদেতন। তাঁেদর েত কেকই বছের এক মাস কের খাবােরর

জাগান িদেত হত। ৮ তাঁেদর নাম িল হল, ই িয়েমর পাহাড়ী

অ েলর িব হূর। ৯ মাকেস, শালবীেম, বৎ‐ শমেশ ও এেলান

বৎ‐হানেন িবন দকর। ১০ অ ে ােত, সােখােত ও হফেরর

সম এলাকায় িবন হষদ। ১১ নাফৎ দােরর সম এলাকায় িব

অবীনাদব। ইিন শেলামেনর মেয় টাফৎেক িবেয় কেরিছেলন। ১২

তানেক, মিগে ােত এবং সতেনর কােছ ও িযিষেয়েলর নীেচ অবি ত

বৎ‐শান শহর থেক আেবল মেহালা ও য িময়াম পয বৎ‐

শােনর সম এলাকায় অহীলেূদর ছেল বানা। ১৩ রােমাৎ িগিলয়েদ

িব গবর। িতিন িছেলন িগিলয়েদর মনঃিশর ছেল যায়ীেরর সম
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ােমর এবং বাশেনর অেগাব এলাকার শাসনক া। অেগাব এলাকায়

িছল দয়াল ঘরা এবং িপতেলর িখল দওয়া দরজা ষাটটা বড়

বড় াম। ১৪ মহনিয়েম ইে ার ছেল অহীনাদব। ১৫ ন ািলেত

অহীমাস। িতিন আবার ী িহসােব শেলামেনর মেয় বাসমৎেক িবেয়

কেরিছেলন। ১৬আেশের ও বােলােত হূশেয়র ছেল বানা। ১৭ ইষাখের

পা েহর ছেল িযেহাশাফট। ১৮ িব ামীেন এলার ছেল িশিমিয়।

১৯ িগিলয়েদ, অথাৎ ইেমারীয়েদর রাজা সীেহােনর ও বাশেনর রাজা

ওেগর দেশ ঊিরর ছেল গবর। সই জায়গায় িতিনই িছেলন একমা

শাসনক া। ২০ িযহূদা ও ই ােয়েলর লাকসংখ া িছল সাগেরর

িকনারার বালকুণার মত অসংখ । তারা খাওয়া দাওয়া কের েখই

িছল। ২১ ইউে িটস নদী থেক কের িমশর ও পেল ীয়েদর

দেশর সীমা পয সম রাজ েলা শেলামেনর শাসেনর অধীেন

িছল। শেলামন যতিদন বঁেচ িছেলন ততিদন তারা তাঁেক কর িদত

এবং তাঁেক সবা করত। ২২ শেলামেনর জ িতিদন য সব

খাবার লাগত তা এই: ায় সােড় পাঁচ টন িমিহ ময়দা, ায় এগােরা

টন িজ, ২৩ ঘের খাওয়ােনা দশটা গ , চের খাওয়ােনা িড়টা

গ এবং একেশাটা ভড়া; তাছাড়া হিরণ, কৃ সার, িচতল হিরণ

এবং মাটােসাটা হাঁস ও মরুগী। ২৪ শেলামন ইউে িটস নদীর

পি ম িদেকর সম রাজ েলা, অথাৎ িত সহ থেক গাজা পয

রাজ করেতন এবং তার রােজ র সব জায়গায় শাি িছল। ২৫

শেলামেনর জীবনকােল িযহূদা ও ই ােয়ল, অথাৎ দান থেক বর‐

শবা পয সকেলরই িনেজর িনেজর আ ুর গাছ ও ডুমরু গাছ িছল

আর তারা িনরাপেদ বাস করত। ২৬ শেলামেনর রেথর ঘাড়া েলার

জ িছল চি শ হাজার ঘর আর বােরা হাজার ঘাড়সওয়ার। ২৭

শাসনক ােদর েত েক িনেজর পালার মােস রাজা শেলামন ও তাঁর

টিবেল যারা খেতন তাঁেদর সকেলর জ খাবােরর জাগান িদেতন।

তাঁরা কােনা িকছুরই অভাব পড়েত িদত না। ২৮ রেথর ঘাড়া ও

সওয়ারী ঘাড়া েলার জ তাঁেদর েত েকর কােজর ভার অ সাের

তাঁরা যব ও খড় িনিদ জায়গায় আনেতন। ২৯ ঈ র শেলামনেক
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সাগর পােরর বালকুণার মত চুর পিরমােণ ান, িবচারবিু ও

বাঝবার মতা দান করিছেলন। ৩০ পবূেদেশর এবং িমশেরর সম

ানী লাকেদর চেয় শেলামেনর ান িছল বশী। ৩১ সম লােকর

চেয়, এমন িক, ইষাহীয় এথন এবং মােহােলর ছেল হমন, ক েকাল

ও দদার চেয়ও িতিন বশী ানবান িছেলন। তাঁর নাম আেশপােশর

সম জািতর মেধ ছিড়েয় পেড়িছল। ৩২ িতিন িতন হাজার বাদ

বেলিছেলন এবং এক হাজার পাঁচটা গান রচনা কেরিছেলন। ৩৩

িতিন লবানেনর এরস গাছ থেক কের দয়ােলর গােয় জ ােনা

এেসাব গাছ পয সম গােছর বণনা কেরেছন। িতিন জীব জ ু ,

পাখী, বেুক হাঁটা াণী ও মােছরও বণনা কেরেছন। ৩৪ পিৃথবীর য

সব রাজারা শেলামেনর ােনর িবষয় েনিছেলন তাঁরা তাঁর ানপণূ

কথা নবার জ লাকেদর পািঠেয় িদেতন। আর সম জািতর লাক

তাঁর কােছ আসত।

৫ সােরর রাজা হীরম যখন নেলন য, শেলামনেক তাঁর বাবার

জায়গায় রাজপেদ অিভেষক করা হেয়েছ তখন তাঁর দাসেদর িতিন

শেলামেনর কােছ পাঠােলন, কারণ দায়েূদর সে হীরেমর সব িদন ই

ব ু ে র স ক িছল। ২ শেলামন হীরমেক বেল পাঠােলন, ৩ “আমার

বাবা দায়েূদর িব ে চারিদক থেক যু হেয়িছল, তাই যতিদন

সদা ভু তাঁর শ েদর তাঁর পােয়র তলায় না আনেলন ততিদন িতিন

তাঁর ঈ র সদা ভুর নােম কােনা উপাসনা ঘর তরী করেত পােরন

িন। আপিন তা এই সব কথা জােনন। ৪ িক ু এখন আমার ঈ র

সদা ভু সব িদক থেকই আমােক িব াম িদেয়েছন। এখন আমার

কােনা শ নই এবং কােনা ঘটনাও ঘেটিন। ৫ সইজ আিম

আমার ঈ র সদা ভুর উে েশ একটা উপাসনা ঘর তরী করেত

চাই। যমন সদা ভু আমার বাবা দায়দূেক বেলিছেলন, ‘ তামার

য ছেলেক আিম িসংহাসেন তামার জায়গায় বসাব সই আমার

উে েশ উপাসনা ঘর তরী করেব।’ ৬কােজই আপিন ম ক ন

যােত আমার জ িলবােনান দেশর এরস গাছ কাটা হয়। অবশ

আমার লােকরা আপনার লাকেদর সে থাকেব এবং আপিন য
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মজরুী িঠক কের দেবন আিম সই মজিুরই আপনার লাকেদর দব।

আপনার তা জানা আেছ য, গাছ কাটবার জ সীেদানীয়েদর মত

পাকা লাক আমােদর মেধ কউ নই।” ৭ শেলামেনর কাছ থেক

এই খবর পেয় হীরম খবু খশুী হেয় বলেলন, “আজ সদা ভুর গৗরব

হাক, কারণ এই মহান জািতর উপের রাজ করবার জ দায়দূেক

িতিন এমন একিট ানী ছেল দান কেরেছন।” ৮ হীরম শেলামনেক

এই খবর পাঠােলন, “আপনার পাঠােনা খবর আিম পেয়িছ। এরস ও

দবদা কােঠর ব াপাের আপনার সব ই াই আিম পণূ করব। ৯

আমার লােকরা স েলা িলবােনান থেক নািমেয় সমেু আনেব।

তারপর আিম স েলা িদেয় ভলা তরী কের সমেু ভািসেয় আপনার

িনিদ করা জায়গায় পািঠেয় দব। সখােন তারা স েলা খেুল

ফলেব আর তখন আপিন স েলা িনেয় যেত পারেবন। আমার

রাজবাড়ীর লাকেদর জ খাবার দওয়ার মাধ েম আপিন আমার

ই া পরূণ করেবন।” ১০ফেল হীরম শেলামেনর চািহদামত সম

এরস ও দবদা কাঠ িদেত লাগেলন, ১১আর শেলামন হীরমেক

তাঁর রাজবাড়ীর লাকেদর খাবােরর জ িতন হাজার ছেশা টন গম

ও চার হাজার আটেশা িলটার খাঁিট তল িদেলন। শেলামন বছেরর

পর বছর তা িদেত থাকেলন। ১২ সদা ভু তাঁর িত া অ সাের

শেলামনেক ান িদেলন। হীরম ও শেলামেনর মেধ শাি র স

িছল এবং তাঁরা জেন একটা চুি করেলন। ১৩ রাজা শেলামন সম

ই ােয়ল থেক ি শ হাজার লাকেক কাজ করেত বাধ করেলন।

১৪ িত মােস পালা পালা কের তােদর মধ থেক িতিন দশ হাজার

লাকেক লবানেন পাঠােতন। তারা একমাস লবানেন থাকত আর

মাস থাকত িনেজর বািড়েত। তােদর এই কােজর দখােশানার ভার

িছল অেদানীরােমর উপর। ১৫ শেলামেনর অধীেন িছল স র হাজার

ভারবহনকারী লাক ও পাহােড় পাথর কাটবার জ আিশ হাজার

লাক। ১৬ তােদর কােজর দখােশানা করবার জ িতন হাজার

িতনেশা কমচারী িছল। ১৭ উপাসনা ঘেরর িভি গাঁথবার জ তারা

রাজার আেদেশ খাদ থেক বড় বড় দামী পাথর কেট তুেল আনত।
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১৮ শেলামন ও হীরেমর িমি রা ও িগ ীেয়রা সই পাথর েলা র

কের কেট উপাসনা ঘরিট তরী করবার জ কাঠ ও পাথর তরী

করল।

৬ িমশর দশ থেক ই ােয়লীয়েদর বিরেয় আসার চারেশা আিশ

বছর পর িদেনর ই ােয়লীয়েদর উপর শেলামেনর রাজে র চতুথ

বৎসেরর িসব মােস, অথাৎ ি তীয় মােস শেলামন সদা ভুর ঘরিট

তরী করেত করেলন। ২ রাজা শেলামন সদা ভুর জ য ঘরিট

তরী কেরিছেলন তা ল ায় িছল ষাট হাত, চওড়ায় িড় হাত ও

উ তায় ি শ হাত। ৩ উপাসনা ঘেরর ধান কামরািটর সামেন য

বারা া িছল সিট ঘেরর চওড়ার মাপ অ সাের িড় হাত ল া আর

ঘেরর সামেন থেক তার চওড়া িদকটা িছল দশ হাত। ৪ ঘরটার

দয়ােলর মেধ িতিন স জািল দওয়া জানালা তরী করেলন। ৫

আর িতিন ঘেরর িভতেরর দওয়ােলর চািরিদেক, মি েরর ও িভতেরর

ঘেরর দওয়ােলর চািরিদেক থাক তরী করেলন এবং চািরিদেক

কামরা তরী করেলন। তার মেধ অেনক েলা কামরা িছল। ৬ নীেচর

তলার কামরা েলা িছল পাঁচ হাত চওড়া, ি তীয় তলার কামরা েলা

িছল ছয় হাত চওড়া এবং ততৃীয় তলার কামরা েলা িছল সাত হাত

চওড়া, কারণ উপাসনা ঘেরর দয়ােলর বাইেরর িদেকর গােয় কেয়কটা

তাক তরী করা হেয়িছল। তার ফেল ঐ িতন তলা ঘর তরী করবার

জ উপাসনা ঘেরর দয়ােলর গােয় কােনা কিড়কাঠ লাগাবার দরকার

হল না। ৭ খােদর য সব পাথর কেট িঠক মােপ তরী করা হেয়িছল

কবল স েলাই এেন উপাসনা ঘরটা তরীর কােজ ব বহার করা

হল। উপাসনা ঘরিট তরী করবার িদন সখােন কােনা হাতুিড়,

ড়াল িক া অ কােনা লাহার য পািতর আওয়াজ শানা গল

না। ৮ নীেচর তলায় ঢুকবার পথ িছল উপাসনা ঘেরর দি ণ িদেক;

সখান থেক একটা িসঁিড় দাতলা এবং তার পের িতন তলায় উেঠ

গেছ। ৯এই ভােব িতিন উপাসনা ঘরটা তরী কেরিছেলন এবং তা

শষও কেরিছেলন। িতিন এরস কােঠর পাঠাতন ও কিড়কাঠ িদেয়

তার ছাদও বািনেয়িছেলন। ১০ উপাসনা ঘেরর চািরিদেক পাঁচ হাত
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কের উঁচু ঘেরর তাক করেলন, তা এরস কােঠর মাধ েম ঘেরর সে

যু িছল। ১১ শেলামেনর কােছ সদা ভুর এই বাক বলা হল, ১২

“তুিম যিদ আমার িনেদশ মত চল, আমার সব িনয়ম পালন কর

এবং আমার সম আেদেশর বাধ হও তাহেল য উপাসনা ঘরিট

তুিম তরী করছ তার িবষেয় আিম তামার বাবা দায়েূদর কােছ যা

িত া কেরিছ তা আিম তামার মধ িদেয় পণূ করব। ১৩আিম

ই ােয়লীয়েদর মেধ বাস করব এবং আমার লাক ই ােয়লীয়েদর

আিম ত াগ করব না।” ১৪ শেলামন উপাসনা ঘরিট তরী কের এই

ভােব শষ করেলন। ১৫ মেঝ থেক ছাদ পয এরস কােঠর পাঠাতন

িদেয় িতিন দয়ােলর িভতেরর িদকটা ঢেক িদেলন এবং মেঝটা

ঢেক িদেলন দবদা কােঠর পাঠাতন িদেয়। ১৬ উপাসনা ঘেরর

মেধ মহাপিব ান নােম একটা িভতেরর কামরা তরী করবার জ

িতিন উপাসনা ঘেরর িপছেনর অংেশর িড় হাত জায়গা মেঝ থেক

ছাদ পয এরস কােঠর পাঠাতন িদেয় আলাদা কের িনেলন। ১৭

মহাপিব ােনর সামেন ধান বড় কামরািট িছল চি শ হাত ল া।

১৮ উপাসনা ঘেরর মেধ কার এরস কােঠর উপের লতােনা গােছর ফল

ও ফাঁটা ফুল খাদাই করা হল। সব িকছু এরস কােঠর িছল, কােনা

পাথর দখা যাি ল না। ১৯ উপাসনা ঘেরর মেধ সদা ভুর িনয়ম

িস কিট বসাবার জ শেলামন এই ভােব মহাপিব ানটা তরী

করেলন। ২০ সই ানটা িছল িড় হাত ল া, িড় হাত চওড়া ও

িড় হাত উঁচু। খাঁিট সানা িদেয় িতিন তার িভতরটা মিুড়েয় িদেলন

এবং বদীটাও িতিন এরস কাঠ িদেয় ঢেক িদেলন। ২১ উপাসনা

ঘেরর ধান কামরার দয়াল িতিন খাঁিট সানা িদেয় ঢেক িদেলন

এবং মহাপিব ােনর সামেন সানার িশকল লািগেয় িদেলন। সই

মহাপিব ােনর দয়ালও িতিন সানা িদেয় ঢেক িদেলন। ২২

উপাসনা ঘেরর িভতেরর সম জায়গাটা িতিন এই ভােব সানা িদেয়

মেুড় িদেয়িছেলন, য পয না সম ঘর শষ হেলা। মহাপিব ােনর

বদীও িতিন সানা িদেয় মিুড়েয় িদেয়িছেলন। ২৩ িতিন মহাপিব

জায়গার মেধ িজতকােঠর িট ক ব তরী করেলন, যার উ তা দশ
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হাত। ২৪এক ক েবর একিট ডানা পাঁচ হাত ও অ ডানা পাঁচ হাত

িছল; একিট ডানার শষভাগ থেক অ ডানার শষ ভাগ পয দশ

হাত হল। ২৫আর ি তীয় ক বও দশ হাত িছল; িট ক েবর পিরমাণ

ও আকার সমান িছল। ২৬ থম ও ি তীয় িট ক বই দশ হাত উঁচু

িছল। ২৭ মহাপিব ােন িতিন সই ক ব িট ডানা মেল দওয়া

অব ায় রাখেলন। একিট ক েবর ডানা এক দয়াল ও অ ক বিটর

ডানা অ দয়াল ছুঁেয় থাকল আর ঘেরর মাঝখােন তােদর অ

ডানা িট একিট অ িটর আগা ছুঁেয় থাকল। ২৮ িতিন ক ব িটেক

সানা িদেয় মিুড়েয় িদেলন। ২৯ উপাসনা ঘেরর ইিট কামরার সম

দয়ােল ক ব, খজরু গাছ এবং ফাঁটা ফুল খাদাই করা িছল। ৩০

কামরা িটর মেঝও িতিন সানা িদেয় ঢেক িদেলন। ৩১ মহাপিব

ােনর দরজাটা িতিন িজতকাঠ িদেয় তরী করেলন। সই দরজার

কাঠােমার পাঁচটা কাণা িছল। ৩২ দরজার ই পা ােত িতিন ক ব,

খজরু গাছ ও ফাঁটা ফুল খাদাই কের সানা িদেয় মিুড়েয় িদেলন

এবং সই ক ব ও খজরু গােছর উপরকার সানা িপিটেয় স েলার

আকার িদেলন। ৩৩ ধান কামরার দরজার জ িতিন িজতকাঠ

িদেয় একটা চারেকাণা কাঠােমা তরী করেলন ৩৪ এবং দবদা

কাঠ িদেয় দরজার িট পা া তরী করেলন; েত কিট পা া ক জা

লাগােনা তরী করা হল। তােত পা া েলা ভাঁজ করা যত। ৩৫ সই

পা া েলার উপর িতিন ক ব, খজরু গাছ ও ফাঁটা ফুল খাদাই

কের সানার পাত িদেয় মিুড়েয় িদেলন। ৩৬ র কের কাটা িতন

সাির পাথর ও এরস গােছর এক সাির মাটা কাঠ িদেয় িতিন িভতেরর

উঠােনর চারপােশর দয়াল তরী করেলন। ৩৭ চতুথ বছেরর িসব

মােস সদা ভুর ঘেরর িভি গাঁথা হেয়িছল। ৩৮ পিরক না অ সাের

উপাসনা ঘরিটর সম কাজ এগােরা বছেরর বলূ মােস, অথাৎ অ ম

মােস শষ হেয়িছল। এই উপাসনা ঘরিট তরী করেত শেলামন সাত

বছর িনেয়িছল।

৭শেলামন িনেজর রাজবাড়ীটা তরী করেত তেরা বছর িনেয়িছেলন

এবং িতিন তার বািড় তরী করা শষ করেলন। ২ িতিন লবানেনর
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বেনর রাজবািড়িট তরী কেরিছেলন। এই ঘরটা একেশা হাত ল া,

প াশ হাত চওড়া ও ি শ হাত উঁচু িছল। এরস কােঠর চার সাির থােমর

উপর এরস কােঠর ছঁেট নওয়া কিড়কাঠ িল বসােনা িছল। ৩ থােমর

উপর বসােনা কিড়কাঠ িলর উপের এরস কাঠ িদেয় ছাদ দওয়া হল;

এক এক সািরেত পেনেরাটা কের পঁয়তাি শটা কিড়কাঠ িছল। ৪

ঘেরর চারপােশর দয়ােল মেুখামিুখ িতন সাির জানলা দওয়া হল। ৫

সম দরজা ও থাম েলা িছল চার কাণা কিড়কােঠর; জানলা েলা

িতন সািরেত মেুখামিুখ কের তরী করা হেয়িছল। ৬ সখােন একিট

ে ণী িছল যিট ল ায় প াশ হাত আর চওড়ায় ি শ হাত। তার

সামেন িছল একটা ছাদ দওয়া বারা া, আর সই ছাদ কত েলা

থােমর উপর বসােনা িছল। ৭ িসংহাসেনর বড় ঘের িতিন িবচার

করেবন, িবচার করবার জ এই ঘরটা তরী করা হল। ঘেরর দয়াল

নীচ থেক উপর পয িতিন এরস কাঠ িদেয় ঢেক িদেলন। ৮ য

ঘের িতিন বাস করেবন সটা িবচােরর ঘেরর িপছেন একই রকম তরী

করেলন। ফেরৗেণর য মেয়েক িতিন িবেয় কেরিছেলন তাঁর জ সই

রকম কেরই আর একটা ঘর তরী করেলন। ৯ রাজবাড়ীর বড় উঠান

এবং সম দালান েলার িভি থেক ওপর পয সবই িঠক মােপ

কাটা দামী পাথর িদেয় তরী করা হেয়িছল। সই পাথর েলা করাত

িদেয় সমান কের কেট নওয়া হেয়িছল। ১০ দালান েলার িভি গাঁথা

হেয়িছল বড় বড় দামী পাথর িদেয়। স েলার কােনা কােনাটা িছল

দশ হাত আবার কােনা কােনাটা আট হাত। ১১ িভি র পাথর েলার

উপর িছল িঠক মােপ কাটা দামী পাথর ও এরস কাঠ। ১২ বারা া

সদা ভুর ঘেরর িভতেরর উঠােনর মতই রাজবাড়ীর বড় উঠােনর

চারপােশর দয়াল র কের কাটা িতন সাির পাথর ও এরস গােছর

এক সাির মাটা কাঠ িদেয় তরী করা হেয়িছল। ১৩ রাজা শেলামন

সাের লাক পািঠেয় হীরমেক আনােলন। ১৪ িতিন ন ািল গা ীর

িবধবার পু এবং তাঁর বাবা িছেলন সােরর লাক। হীরম াে র

কািরগর িছেলন। হীরম াে র সম রকম কাজ জানেতন এবং সই

কােজ িতিন খবু পাকা িছেলন। িতিন রাজা শেলামেনর কােছ আসেলন
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এবং তাঁেক য সব কাজ দওয়া হল তা করেলন। ১৫ হীরম াে র

িট থাম তরী করেলন। তার েত কিট ল ায় িছল আঠােরা হাত আর

পিরিধেত বােরা হাত। ১৬ সই িট থােমর উপের দবার জ িতিন

া ছাঁেচ ফেল িট মাথা তরী করেলন। মাথা িটর েত কিট পাঁচ

হাত কের উঁচু িছল। ১৭ ে র উপের অবি ত স মাথার জ জািল

কােজর জাল ও িশকেলর কােজর পাকান দিড় িছল; এক মাথার জ

সাতটা, অ মাথার জ ও সাতটা। ১৮তাই হীরম পাকােনা সাতটা

িশকল আর ই সাির াে র ডািলম ফল তরী করেলন। ১৯ থােমর

উপরকার মাথা িটর উপেরর চার হাত িছল িলিল ফুেলর আকােরর।

২০ মাথার নীেচর অংশটা গালাকার িছল। সই গালাকার অংেশর

চারপােশ িশকল েলা লাগােনা িছল। েত কিট মাথার চারপােশ

িশকেলর সে সাির সাির কের েশা ডািলম ফল লাগােনা িছল।

২১ হীরম সই ইিট াে র থাম উপাসনা ঘেরর বারা ায় াপন

করেলন। ডান িদেক যটা রাখেলন তার নাম দওয়া হল যাখীন যার

মােন “িযিন াপন কেরন” এবং বাম িদেক যটা রাখেলন তার নাম

দওয়া হল বায়স যার মােন “তাঁর মেধ ই শি ”। ২২ িলিল ফুেলর

আকােরর াে র মাথা িট সই থাম িটর উপের বসােনা িছল।

এই ভােব সই থাম তরীর কাজ শষ করা হল। ২৩তারপর হীরম

াে র ছাঁেচ ঢেল জল রাখবার জ একটা গাল িবরাট পা তরী

করেলন। পা টার এক িদক থেক সাজা িজ অ িদেকর মাপ িছল

দশ হাত, গভীরতা পাঁচ হাত এবং বেড়র চারপােশর মাপ ি শ হাত।

২৪ পা টার মেুখর বাইেরর িকনারার নীেচ িত হাত জায়গায় দশটা

কের ই সাির িপতেলর হাতল লাগােনা িছল। িবরাটাকায় পা িট

তরী করার িদন ই এ িল লাগােনা হয়। ২৫ পা টা বােরাটা াে র

গ র িপেঠর উপর বসােনা িছল। স েলার িতনটা উ রমখুী, িতনটা

পি মমখুী, িতনটা দি ণমখুী ও িতনটা পবূমখূী িছল এবং তােদর

িপছন েলা িছল িভতেরর িদেক। ২৬ পা টা িছল চার আ ুল পু ।

তার মখুটা একটা বািটর মেুখর মত িছল এবং িলিল ফুেলর পাপিড়র

মত িছল। তােত 2,000 বালিত জল ধরত। ২৭ হীরম াে র দশটা
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বিদর মত িজিনস তরী করেলন। স েলার েত কিট চার হাত

ল া, চার হাত চওড়া ও িতন হাত উঁচু িছল। ২৮ বিদর চারপােশর

াে র পাত কাঠােমার মেধ বসােনা িছল। ২৯ সই পাত েলার

উপের িসংহ, গ ও ক েবর মিূ িছল এবং উপেরর কাঠােমার সে

লাগােনা একটা গামলা বসাবার আসন িছল, িসংহ ও গ র নীেচ

ফুেলর মত ন শা করা িছল। ৩০ েত কিট বিদেত াে র চ

াে র চারটা চাকা িছল। গামলা বসাবার জ চার কাণায় াে র

চারটা অবল ন িছল। স েলােতও ফুেলর মত নকশা করা িছল। ৩১

গামলা বসাবার আসেনর মেধ একটা গালাকার ফাঁকা জায়গা িছল।

সই ফাঁকা জায়গাটার এক িদক থেক সাজা িজ অ িদেকর মাপ

হল দড় হাত। সই ফাঁকা জায়গার চারিদেক খাদাই করা কা কাজ

িছল। গামলাটা সই ফাঁকা জায়গার মেধ বসােনা হেল পর আসন

থেক গামলাটার উ তা হল এক হাত। বাে র পাত েলা গাল িছল

না, চৗেকা িছল। ৩২ পাত েলার নীেচ চারটা চাকা িছল আর চাকার

অ দ ড েলা বাে র সে লাগােনা িছল। েত কিট চাকা দড় হাত

উঁচু িছল। ৩৩ চাকা েলা রেথর চাকার মত িছল; অ দ ড, চাকার

বড়, িশক ও মেধ র নািভ সবই ছাঁেচ ঢালাই করা ধাতু িছল। ৩৪

েত কিট বাে র চার কাণায় চারটা অবল ন লাগােনা িছল। ৩৫

বিদর উপের িপতল িদেয় তরী আধ হাত উঁচু একটা গালাকার

িজিনস িছল। এই গালাকার িজিনসটা বিদর সে ই তরী করা

হেয়িছল। ৩৬ সই গালাকার িজিনেসর বাইেরর িদেক ভােগ ভােগ

ক ব, িসংহ ও খজরু গাছ খাদাই করা হেয়িছল। িতিট ভােগর

ফাঁেক অবল ন িছল, আর সই অবল েনর উপের তরী করা িছল

ফুেলর মত ন শা। ৩৭এইভােবই িতিন দশটা বিদ তরী করেলন।

স েলা একই ছাঁেচ ঢালা হেয়িছল এবং আয়তন ও আকাের একই

রকম িছল। ৩৮ িতিন েত কিট বিদর জ একটা কের াে র

দশটা গামলা তরী করেলন। েত কিট গামলার বড় িছল চার হাত

এবং তােত চি শ বাৎ আ মািণক আটেশা আিশ বালিত জল ধরত।

ঐ দশিট বিদর মেধ এক একিট বিদর ওপের এক একিট গামলা
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থাকত। ৩৯ িতিন উপাসনা ঘেরর দি ণ িদেক পাঁচটা এবং উ র

িদেক পাঁচটা বা রাখেলন; আর দি ণ পবূ কাণায় রাখেলন সই

িবরাট পা টা। ৪০ এছাড়া িতিন অ া পা , বড় হাতা ও বািট

তরী করেলন। এই ভােব রাজা শেলামেনর জ হীরম সদা ভুর

ঘেরর য য কাজ আর কেরিছেলন তা শষ করেলন। স েলা

হল: ৪১ েটা থাম, থােমর উপরকার গালাকার েটা বািটর মেতা

িজিনস িছল, সই বািটর উপরটা সাজাবার জ ই সাির কা কাজ

করা জািলর ঢাকনা িছল; ৪২ সই জািলকােয র জ চারেশা ডািলম

থােমর উপরকার বািটর গালাকার অংশটা সাজাবার জ েত ক

সাির জািলকােয র জ ই সাির ডািলম; ৪৩ দশটা বিদ ও বিদর

ওপের দশটা গামলা; ৪৪ িবরাট পা ও তার নীেচর বােরাটা গ তরী

করিছেলন; ৪৫ পা , বড় হাতা ও বািট। হীরম য সব িজিনস রাজা

শেলামেনর িনেদেশ সদা ভুর ঘেরর জ তরী কেরিছেলন স েলা

িছল চ চেক িপতেলর। ৪৬ য েনর সমভূিমেত ে াৎ ও স েনর

মাঝামািঝ এক জায়গায় রাজা এই সব িজিনস মািটর ছাঁেচ ফেল

তরী কিরেয়িছেলন। ৪৭ িজিনস েলার সংখ া এত বশী িছল য,

শেলামন স েলা ওজন কেরনিন কারণ তার ওজন বিশ ভারী িছল;

সইজ িপতেলর পিরমাণ জানা যায় িন। ৪৮ সদা ভুর ঘেরর য সব

িজিনসপ শেলামন তরী কিরেয়িছেলন স েলা হল: সানার বদী,

দশন িট রাখবার টিবল; ৪৯ খাঁিট সানার বািতদান স েলা িছল

মহাপিব ােনর সামেন, ডােন পাঁচটা ও বাঁেয় পাঁচটা; সানার ফুল,

বািত এবং িচ টা; ৫০ খাঁিট সানার পয়ালা, সলেত পির ার করবার

িচমটা, বািট, চামচ ও আ ন রাখবার পা ; িভতেরর কামরার, অথাৎ

মহাপিব ােনর দরজার জ এবং উপাসনা ঘেরর ধান কামরার

দরজার জ সানার কবজা। ৫১ এই ভােব রাজা শেলামন সদা ভুর

ঘেরর সম কাজ শষ করেলন। তারপর িতিন তাঁর বাবা দায়দূ য সব

িজিনস সদা ভুর উে েশ আলাদা কের রেখিছেলন স েলা িনেয়

আসেলন। স েলা িছল সানা, পা এবং িবিভ পা । স েলা

িতিন সদা ভুর ঘেরর ধনভা ডাের রেখ িদেলন।
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৮তখন রাজা শেলামন দায়দূ শহর, অথাৎ িসেয়ান থেক সদা ভুর

িনয়ম িস কিট িনেয় আসবার জ ই ােয়েলর াচীেনরা, গা ী

সদারেদর ও ই ােয়লীয় বংেশর ধান লাকেদর িয শােলেম তাঁর

কােছ উপি ত করেলন। ২ তােত এথানীম মােস, অথাৎ স ম মােস

পেবর িদেনর ই ােয়েলর ঐ সম লাক রাজা শেলামেনর কােছ জেড়া

হেলন। ৩ ই ােয়েলর সম াচীেনরা উপি ত হেল পর যাজকরা

িস কিট তুেল িনেলন। ৪তাঁরা এবং লবীেয়রা সদা ভুর িস ক,

িমলন তাঁবু এবং সম পিব পা বেয় িনেয় আসেলন। ৫ রাজা

শেলামন ও তাঁর কােছ জেড়া হওয়া সম ই ােয়লীেয়রা িস কিটর

সামেন এত ভড়া ও গ উৎসগ করেলন য, স েলার সংখ া গানা

গল না। ৬ তারপর যাজেকরা সদা ভুর িনয়ম িস কিট িনিদ

জায়গায়, উপাসনা ঘেরর িভতেরর কামরায়, অথাৎ মহাপিব ােন

ক বেদর ডানার নীেচ িনেয় রাখেলন। ৭ তােত ক বেদর মেল

দওয়া ডানায় িস ক ও তা বহন করবার ডা া েলা ঢাকা পড়ল। ৮

এই ডা া েলা এত ল া িছল য, স েলার মাথা িভতেরর কামরার

সামেনর ধান কামরা, অথাৎ পিব ান থেক দখা যত, িক ু

পিব ােনর বাইের থেক দখা যত না। স েলা আজও সখােন

রেয়েছ। ৯ ই ােয়লীেয়রা িমশর দশ থেক বর হেয় আসবার পর

সদা ভু হােরব পাহােড় তােদর জ যখন ব ব া াপন কেরিছেলন

তখন মািশ িস েকর মেধ য পাথেরর ফলক িট রেখিছেলন

সই িট ছাড়া আর িকছুই তার মেধ িছল না। ১০ পিব ান থেক

যাজেকরা বর হেয় আসবার পেরই সদা ভুর ঘেরর িভতরটা মেঘ

ভের গল। ১১ সই মেঘর জ যাজেকরা সবা কাজ করেত পারেলন

না, কারণ সদা ভুর মিহমায় তাঁর ঘরটা পিরপণূ হেয় িগেয়িছল। ১২

তখন শেলামন বলেলন, “সদা ভু, তুিম বেলিছেল তুিম ঘন অ কাের

বাস করেব। ১৩ িক ু আিম এখন তামার জ একটা উঁচু বাস ান

তরী কেরিছ; এটা হেব তামার িচরকােলর বাস ান।” ১৪এই বেল

রাজা জেড়া হওয়া সম ই ােয়লীয়েদর িদেক ঘেুর তােদর আশীবাদ

করেলন। তখন লােকরা দাঁিড়েয় িছল। ১৫তারপর িতিন বলেলন,
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“ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর গৗরব হাক। িতিন আমার বাবা দায়েূদর

কােছ িনেজর মেুখ যা িত া কেরিছেলন তা িনেজই পণূ করেলন।

িতিন বেলিছেলন, ১৬ ‘আমার লাক ই ােয়লীয়েদর িমশর থেক বর

কের আনবার পর আিম ই ােয়লীয়েদর কােনা গা ীর শহর বেছ

িনই িন যখােন িনেজেক কাশ করবার জ বাস ান িহসােব একটা

ঘর তরী করা যায়। িক ু আমার লাক ই ােয়লীয়েদর শাসন করবার

জ আিম দায়দূেক বেছ িনেয়িছ।’ ১৭ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর

নাম একটা ঘর তরী করবার ই া আমার বাবা দায়েূদর অ ের িছল।

১৮ িক ু সদা ভু আমার বাবা দায়দূেক বেলিছেলন, ‘আমার নােমর

একটা ঘর তরী করবার ই া য তামার অ ের আেছ তা ভাল। ১৯

তেব ঘরিট তুিম তরী করেব না, করেব তামার ছেল, য তামার

িনেজর স ান। সই আমার জ সই ঘর তরী করেব।’ ২০ সদা ভু

তাঁর িত া র া কেরেছন। আমার বাবা য পেদ িছেলন আিম সই

পদ পেয়িছ। সদা ভুর িত া অ সাের আিম ই ােয়েলর িসংহাসেন

বেসিছ এবং ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর নােমর জ আিম এই ঘরিট

তরী কেরিছ। ২১আিম সখােন সই িনয়ম িস কিট রাখবার জায়গা

িঠক কেরিছ যার মেধ রেয়েছ সদা ভুর দওয়া ব ব া, যা িতিন

িমশর থেক আমােদর পবূপু ষেদর বর কের আনবার পর তাঁেদর

জ াপন কেরিছেলন।” ২২ তারপর শেলামন সখােন জেড়া হওয়া

ই ােয়লীয়েদর সামেন সদা ভুর বিদর কােছ দাঁিড়েয় েগর িদেক

হাত তুলেলন। ২৩ িতিন বলেলন, “ হ সদা ভু ই ােয়েলর ঈ র,

উপের েগ িক া নীেচ পিৃথবীেত তামার মত ঈ র আর কউ নই।

তামার য দােসরা মেন ােণ তামার পেথ চেল তুিম তােদর পে

তামার অটল ভালবাসার ব ব া র া কের থাক। ২৪ তামার দাস

আমার বাবা দায়েূদর কােছ তুিম য িত া কেরিছেল তা তুিম র া

কেরছ। তুিম মেুখ যা বেলছ কােজও তা কেরছ, আর আজেক আমরা

তা দখেত পাি । ২৫এখন হ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু, তামার

দাস আমার বাবা দায়েূদর কােছ তুিম য িত া কেরিছেল তা র া

কর। তুিম বেলিছেল যিদ কবলমা আমার সামেন তুিম যমন চেলছ
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তমিন তামার বংশধেররা আমার সামেন চলবার জ িনেজর িনেজর

পেথ সেচতন থােক; ২৬ তেব এখন, হ ই ােয়েলর ঈ র, য িত া

তুিম তামার দাস আমার বাবা দায়েূদর কােছ কেরিছেল তা সফল

হাক। ২৭ িক ু সিত ই িক ঈ র পিৃথবীেত বাস করেবন? মহাকােশ,

এমন িক, মহাকােশর সম জায়গা জেুড়ও যখন তামার জায়গা

কম হয় তখন আমার তরী এই ঘের িক তামার জায়গা হেব? ২৮

তবওু হ আমার ঈ র সদা ভু, তামার দােসর াথনা ও অ েরােধ

তুিম কান দাও। তামার দাস আজ তামার কােছ কা িত িমনিত ও

াথনা করেছ তা তুিম শান। ২৯ য জায়গার িবষয় তুিম বেলছ,

‘এই জায়গায় আমার বাস ান হেব,’ সই জায়গার িদেক, অথাৎ এই

উপাসনা ঘেরর িদেক তামার চাখ িদন রাত খালা থা ক; আর এই

জায়গার িদেক িফের তামার দাস যখন াথনা করেব তখন তুিম তা

েনা। ৩০এই জায়গার িদেক িফের তামার দাস ও তামার লাক

ই ােয়লীেয়রা যখন অ েরাধ করেব তখন তােত তুিম কান িদেয়া।

তামার বাস ান গ থেক তা তুিম েনা এবং তােদর মা কােরা।

৩১ কােনা লাকেক িতেবশীর িব ে পাপ করেল তার িনেজর

উপর অিভশাপ ডেক আনবার জ যিদ তােক শপথ করেত বাধ

করা হয় এবং স িগেয় তামার এই ঘেরর বিদর সামেন সই শপথ

কের, ৩২ তেব তুিম গ থেক সই কথা েনা এবং সাড়া দাও।

তখন তামার দাসেদর তুিম িবচার কের দাষীর কােজর ফল তার

মাথায় চািপেয় িদেয় তােক দাষী বেল মাণ কােরা আর ধাি কেক

তার কাজ অ সাের ফল িদেয় তােক ধািমক বেল মাণ কােরা। ৩৩

তামার িব ে পাপ করবার দ ন যখন তামার লাক ই ােয়লীেয়রা

শ র কােছ হের িগেয় যিদ আবার তামার কােছ িফের আেস এবং

এই উপাসনা ঘের তামার নাম ীকার কের তামার কােছ াথনা ও

অ েরাধ করেব, ৩৪তখন গ থেক তুিম তা েনা এবং িনেজর লাক

ই ােয়লীয়েদর পাপ মা কের য দশ তুিম তােদর পবূপু ষেদর

িদেয়ছ সখােন আবার তােদর িফিরেয় িনেয় এেসা। ৩৫ তামার

িব ে তামার লাকেদর পাপ করবার দ ন যখন আকাশ ব হেয়
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বিৃ পড়েব না, তখন তারা যিদ এই জায়গার িদেক িফের তামার

গৗরব কের ও তামার কােছ াথনা কের এবং তামার কাছ থেক

ক পেয় পাপ থেক ফের, ৩৬ তেব তুিম গ থেক তা েনা এবং

তামার দাসেদর, অথাৎ তামার লাক ই ােয়লীয়েদর পাপ মা কের

িদেয়া। জীবেন িঠক ভােব সৎ পেথ চলেত তােদর িশ া িদেয়া এবং

স ি িহসােব য দশ তুিম তােদর িদেয়ছ সই দেশর উপর বিৃ

িদেয়া। ৩৭ যিদ দেশ দূিভ িক া মহামারী দখা দয়, যিদ ফসল

িকেয় যাওয়া রাগ িক া ছাতাপড়া রাগ হয়, যিদ ফসেল ঁয়ােপাকা

বা প পাল লােগ, যিদ শ তােদর কােনা শহর ঘরাও কের, য

কােনা রকম মহামারী িক া রাগ দখা িদক না কন, ৩৮ তখন যিদ

তামার লাক ই ােয়লীয়েদর কউ অ ত হেয় মেনর কে এই

উপাসনা ঘেরর িদেক হাত বািড়েয় কােনা াথনা বা অ েরাধ কের,

৩৯ তেব তামার বাস ান গ থেক তুিম তা েনা। তুিম তােক মা

কােরা ও সাড়া িদও; তার সব কাজ অ সাের িবচার কােরা, কারণ

তুিম তা তার দেয়র অব া জান, কবল তুিমই সম মা েষর দয়

জান। ৪০ তুিম এটাই কােরা যােত আমােদর পবূপু ষেদর তুিম য

দশ িদেয়ছ সখােন সারা জীবন তামার লােকরা তামােক ভয় কের

চেল। ৪১এছাড়া তামার লাক ই ােয়লীয় নয় এমন কােনা িবেদশী

তামার মহান নাম এবং তামার শি শালী হাত ৪২ও বািড়েয় দওয়া

হােতর কথা েন তামার উপাসনার জ যখন দূর দশ থেক এেস

এই উপাসনা ঘেরর িদেক িফের াথনা করেব, ৪৩ তখন তামার

বাস ান গ থেক তুিম তা েনা। স যা চায় তার জ তা কােরা

যন পিৃথবীর সম লাক তামােক জানেত পাের এবং তামার িনেজর

লাক ই ােয়লীয়েদর মত তারাও তামােক ভয় করেত পাের আর

জানেত পাের য, আমার তরী এই ঘর তামারই ঘর। ৪৪ তুিম যখন

তামার লাকেদর তােদর শ েদর িব ে যু করেত পাঠােব তখন

তারা যখােনই থা ক না কন সখান থেক যিদ তামার বেছ নওয়া

এই শহেরর িদেক ও তামার জ আমার তরী এই ঘেরর িদেক িফের

াথনা কের, ৪৫ তেব গ থেক তুিম তােদর াথনা ও অ েরাধ
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েনা এবং তােদর িবষেয় সাহায কর। ৪৬তারা যখন তামার িব ে

পাপ করেব অবশ পাপ কের না এমন লাক নই আর তুিম তােদর

উপর অস ু হেয় শ র হােত তােদর তুেল দেব ও শ রা তােদর

ব ী কের কােছ বা দূের তােদর িনেজেদর দেশ িনেয় যােব, ৪৭তখন

ব ী হেয় থাকা সই দেশ যিদ তারা মন ফরায় এবং অ ত হেয়

তামােক অ েরাধ কের বেল, ‘আমরা পাপ কেরিছ, অ ায় কেরিছ

এবং ম ভােব চেলিছ,’ তেব তুিম তােদর াথনা েনা। ৪৮ ঐ দেশ

যিদ তারা মেন ােণ তামার িদেক ফের এবং তােদর পবূপু ষেদর

য দশ তুিম িদেয়ছ সই দেশর িদেক, তামার বেছ নওয়া শহেরর

িদেক, তামার জ আমার তরী এই ঘেরর িদেক িফের তামার কােছ

াথনা কের, ৪৯ তেব তুিম তামার বাস ান গ থেক তােদর াথনা

ও অ েরাধ েনা এবং তােদর িবষেয় সাহায কর। ৫০আর তামার

য লােকরা তামার িব ে পাপ কেরেছ সই লাকেদর তুিম মা

কােরা এবং তামার িব ে করা তােদর সম দাষও মা কেরা।

তােদর যারা ব ী কের িনেয় গেছ সই লাকেদর মন এমন কেরা

যােত তারা তােদর িত দয়া কের; ৫১ কারণ ই ােয়লীেয়রা তা

তামারই লাক, তামারই স ি যােদর তুিম িমশর থেক উ ার

কের এেনছ, লাহা গলােনা চু ীর িভতর থেক বর কের এেনছ। ৫২

তামার দােসর ও তামার লাক ই ােয়লীয়েদর অ েরােধর িত তুিম

মেনােযাগ িদেয়া, আর যখন তারা তামােক ডাকেব তখন তুিম তােদর

কথা েনা। ৫৩ হ ভু সদা ভু, আমােদর পবূপু ষেদর িমশর

থেক বর কের আনবার িদন তামার দাস মািশর মধ িদেয় তামার

ঘাষণা অ সাের তামার িনেজর স ি হবার জ জগেতর সম

জািতর মধ থেক তুিম ই ােয়লীয়েদর আলাদা কের িনেয়ছ।” ৫৪

সদা ভুর কােছ এই সব াথনা ও িমনিত শষ করবার পর শেলামন

সদা ভুর য েবদীর সামেন থেক উঠেলন; এত ণ িতিন হাঁটু পেত

েগর িদেক হাত বািড়েয় িছেলন। ৫৫ িতিন উেঠ দাঁিড়েয় জেড়া

হওয়া সম ই ােয়লীয়েদর জার গলায় এই বেল আশীবাদ করেলন,

৫৬ “ধ সদা ভু, িযিন তাঁর িনেজর িত া অ সাের তাঁর লাক
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ই ােয়লীয়েদর িব াম িদেয়েছন। তাঁর দাস মািশর মধ িদেয় িতিন

য সব ম ল করবার িত া কেরিছেলন তার একটা কথাও পিতত

হয়িন। ৫৭আমােদর ঈ র সদা ভু যমন আমােদর পবূপু ষেদর

সে িছেলন তমিন িতিন আমােদর সে ও থা ন। িতিন যন কখনও

আমােদর ছেড় না যান িক া ছেড় না দন। ৫৮আমরা তাঁর সব পেথ

চলবার জ এবং আমােদর পবূপু ষেদর কােছ িতিন য সব আেদশ,

িনয়ম ও িনেদশ িদেয়িছেলন তা মেন চলবার জ িতিন আমােদর

দয় তাঁর িত িব রাখনু। ৫৯আিম য সব কথা বেল সদা ভুর

কােছ াথনা কেরিছ তা িদন রাত আমােদর ঈ র সদা ভুর সামেন

থা ক যােত িতিন তাঁর িনেজর দােসর ও তাঁর লাক ই ােয়লীয়েদর

িতিদেনর র েয়াজন অ সাের ব ব া কেরন। ৬০এেত পিৃথবীর

সম জািতই জানেত পারেব য, সদা ভুই ঈ র এবং িতিন ছাড়া

ঈ র আর কউ নই। ৬১অতএব আজেক যমন সদা ভুর িনয়ম ও

আেদশ মেন চলবার জ তামােদর দয় স ণূভােব আমােদর

ঈ র সদা ভুর িদেক আেছ তমিন সব িদন থা ক।” ৬২ তারপর

রাজা ও তাঁর সে সম ই ােয়লীেয়রা সদা ভুর িত বিলদান

উৎসগ করেলন। ৬৩ সদা ভুর জ শেলামন বাইশ হাজার গ ও

এক ল িড় হাজার ভড়া িদেয় ম লাথক বিলদান করেলন। এই

ভােব রাজা ও সম ই ােয়লীয় সদা ভুর ঘর িত া করেলন। ৬৪

সই একই িদেনর রাজা সদা ভুর ঘেরর সামেনর উঠােনর মাঝখােনর

অংশ সদা ভুর উে েশ আলাদা করেলন। সখােন িতিন হামবিল ও

শস উৎসেগর বিলদান িদেলন এবং ম লাথক বিলর চিব উৎসগ

করেলন, কারণ সদা ভুর সামেন থাকা িপতেলর বদীটা এই সব

উৎসেগর অ ান করবার জ ছাট িছল। ৬৫এই ভােব শেলামন ও

তাঁর সে সম ই ােয়লীেয়রা সই িদন আমােদর ঈ র সদা ভুর

সামেন সাত িদন ও আরও সাত িদন, মাট চৗ িদন ধের একটা

উৎসব করেলন। তারা িছল এক িবরাট জনসংখ া; তারা হমােতর

শহের ঢাকার জায়গা থেক িমশেরর ছাট নদী পয সম এলাকা

থেক এেস যাগ িদেয়িছল। ৬৬অ ম িদেনর িতিন লাকেদর িবদায়
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িদেলন। সদা ভু তাঁর দাস দায়দূ ও তাঁর লাক ই ােয়লীয়েদর িত

য সব ম ল কেরেছন তার জ আনি ত ও খশুী হেয় লােকরা

রাজােক ধ বাদ িদেয় িনেজর িনেজর বািড় চেল গল।

৯এই ভােব শেলামন সদা ভুর ঘর, রাজবাড়ী আর িনেজর ই ামত

য সব কাজ করেত চেয়িছেলন তা শষ করেলন। ২ তখন এই প

হেলা য, সদা ভু ি তীয়বার তাঁেক দখা িদেলন যমন িগিবেয়ােন

একবার তাঁেক দখা িদেয়িছেলন। ৩ সদা ভু তাঁেক বলেলন, “তুিম

য াথনা ও অ েরাধ আমার কােছ কেরছ তা আিম েনিছ। এই

য ঘর তুিম তরী কেরছ; এর মেধ িচরকােলর জ আমার নাম

াপেনর জ আিম এটা পিব করলাম এবং এই জায়গায় সব

িদন আমার চাখ ও মন থাকেব। ৪আর তুিম, তুিম যিদ তামার

বাবা দায়েূদর মত দেয়র িব তা, সৎভােব আমার সামেন চল

এবং আমার সব আেদশ, িনয়ম ও িনেদশ পালন কর, ৫ তেব আিম

িচরকােলর জ ই ােয়েলর উপর তামার রাজিসংহাসন ায়ী করব।

এই কথা আিম তামার বাবা দায়দূেক িত া কের বেলিছলাম,

‘ই ােয়েলর িসংহাসেন বসবার জ তামার বংেশ লােকর অভাব

হেব না।’ ৬ িক ু যিদ তামরা িক া তামােদর স ােনরা আমার

কাছ থেক িফের যাও এবং তামােদর কােছ দওয়া আমার আেদশ

ও িনয়ম পালন না কের অ দব দবতার সবা ও পজূা কর, ৭

তেব ই ােয়লীয়েদর য দশ আিম িদেয়িছ তা থেক আিম তােদর

দূর কের দব। এই য উপাসনা ঘরিট আিম আমার বাস ান িহসােব

আলাদা কেরিছ সটাও আমার চােখর সামেন থেক দূর কের দব।

তখন ই ােয়ল অ া সব জািতর কােছ িট কািরর ও তামাশার

পা হেব। ৮ এই উপাসনা ঘরিট এখন মহান হেলও তখন যারা

তার মি েরর পাশ িদেয় যােব তারা চমেক উঠেব এবং ঠা া কের

বলেব, ‘ কন সদা ভু এই দশ ও এই উপাসনা ঘরিটর িত এই

রকম করেলন?’ ৯এর উ ের লােক বলেব, ‘এর কারণ হল, িযিন

তােদর পবূপু ষেদর িমশর দশ থেক বর কের এেনিছেলন সই

পবূপূ ষেদর ঈ র সদা ভুেক তারা ত াগ কেরেছ। তারা অ দব
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দবতার িপছেন িগেয় তােদর পজূা ও সবা কেরেছ। সইজ ই

সদা ভু এই সব অম ল তােদর উপর এেনেছন’।” ১০ সদা ভুর

ঘর ও রাজবাড়ী তরী করেত শেলামেনর িড় বছর লেগিছল। ১১

সােরর রাজা হীরম শেলামেনর ই ামত এরস ও দবদা কাঠ ও

সানা জিুগেয়িছেলন বেল রাজা শেলামন গালীল দেশর িড়টা াম

তাঁেক দান করেলন। ১২ হীরম শেলামেনর দওয়া সই শহর েলা

দখবার জ সার থেক আসেলন, িক ু স েলা দেখ িতিন স ু

হেলন না। ১৩ িতিন শেলামনেক বলেলন, “ভাই, এ েলা িক রকম

শহর আপিন আমােক িদেলন?” িতিন স েলার নাম িদেলন কাবলূ

দশ যার মােন “ কােনা কােজর নয়”। আজও স েলার সই নামই

রেয় গেছ। ১৪ হীরম মাট সােড় চার টেনরও বশী সানা রাজােক

পািঠেয় িদেয়িছেলন। ১৫ রাজা শেলামন সদা ভুর ঘর, িনেজর

রাজবাড়ী, িমে া, িয শােলেমর দয়াল, হাৎেসার, মিগে া ও গষর

তরী করবার জ অেনক লাকেদর কাজ করেত বাধ কেরিছেলন।

১৬এর আেগ িমশেরর রাজা ফেরৗণ গষর অিধকার কের সটা আ েন

পিুড়েয় িদেয়িছেলন আর সখানকার বািস া কনানীয়েদর মের

ফেলিছেলন। পের ফেরৗণ জায়গাটা তাঁর মেয়েক, অথাৎ শেলামেনর

ীেক িবেয়র যৗতুক িহসােব িদেয়িছেলন। ১৭ সইজ শেলামন

গষর আবার তরী কের িনেয়িছেলন। এছাড়া িতিন নীেচর বৎ‐

হােরাণ, ১৮ বালৎ, িযহূদার ম এলাকার তামর, ১৯ তাঁর সম

ভা ডার শহর এবং রথ ও ঘাড়সওয়ারেদর জ শহর তরী করেলন,

অথাৎ িয শােলম, লবানন ও তাঁর শাসেনর অধীেন য সব রাজ

িছল স েলার মেধ যা যা িনেজর খিুশর জ িতিন তরী করেত

চেয়িছেলন তা সবই করেলন। ২০ যারা ই ােয়লীয় িছল না, অথাৎ

য সব ইেমারীয়, িহ ীয়, পিরষীয়, িহ ীয় ও িযবষূীয়েদর বংশধেররা

তখনও দেশ বঁেচ িছল, ২১ যােদর ই ােয়লীেয়রা স ণূভােব ংস

করেত পাের িন, তােদরেকই শেলামন দাস িহসােব কাজ করেত বাধ

কেরিছেলন, আর তারা আজও সই কাজ করেছ। ২২ িক ু িতিন

কােনা ই ােয়লীয়েক দাস কেরন িন; তারা িছল তাঁর যা া, তাঁর
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কমচারী, তাঁর অধীন শাসনক া, তাঁর সনাপিত এবং তাঁর রথচালক

ও ঘাড়সওয়ারেদর সনাপিত। ২৩এছাড়া শেলামেনর সব কােজর

দখােশানার ভার পাওয়া পাঁচেশা প াশ জন ধান কমচারী িছল। য

লােকরা কাজ করত এরা তােদর কাজ তদারক করত। ২৪ ফেরৗেণর

মেয় দায়দূ শহর ছেড় তাঁর জ শেলামেনর তরী করা রাজবাড়ীেত

চেল আসেল পর শেলামন িমে া শহর তরী করেলন। ২৫ সদা ভুর

উে েশ শেলামন য বদীটা তরী কেরিছেলন সখােন বছের িতনবার

িতিন হামবিল ও ম লাথক বিল উৎসগ করেতন। সই সে িতিন

সদা ভুর সামেন ধপূও ালােতন। এই ভােব, শেলামন উপাসনা

ঘেরর সব কাজ শষ কেরিছেলন। ২৬ রাজা শেলামন ফসাগেরর

তীের ইেদােমর এলৎ শহেরর কােছ ইৎিসেয়ান গবের িকছু জাহাজ

তরী করেলন। ২৭ শেলামেনর লাকেদর সে নৗবহের কাজ করবার

জ হীরম তাঁর কেয়কজন দ নািবক সই সব জাহােজ পািঠেয়

িদেলন। ২৮ তারা ওফীের িগেয় ায় সােড় ষাল টন সানা িনেয় এেস

রাজা শেলামনেক িদল।

১০শেলামেনর নাম ও তাঁর মধ িদেয় কািশত সদা ভুর

গৗরেবর কথা েন িশবার দেশর রাণী কিঠন কিঠন কের তাঁেক

পরী া করবার জ আসেলন। ২ িতিন অেনক লাক ও উট িনেয়

িয শােলেম এেস পৗঁছােলন। উেটর িপেঠ িছল গি মশলা, চুর

পিরমােণ মলূ বান সানা ও মিণ মু া। িতিন শেলামেনর কােছ এেস

তাঁর মেন যা যা িছল তা সবই তাঁেক বলেলন। ৩ শেলামন তাঁর সব

ে র উ র িদেলন। রাজার কােছ কােনা িকছুই অজানা িছল না, যা

িতিন উ র িদেত পারেবন না। ৪ যখন িশবার রাণী শেলামেনর সম

ান ও তাঁর তরী রাজবাড়ী দখেলন। ৫ িতিন আরও দখেলন তাঁর

টিবেলর খাবার, তাঁর কমচারীেদর থাকবার জায়গা, র পাশাক

পরা তাঁর সবাকারীেদর, তাঁর পানীয় পিরেবশকেদর এবং সদা ভুর

ঘের তাঁর হামবিলর প র সংখ া। এই সব দেখ িতিন অবাক হেয়

গেলন। ৬ িতিন রাজােক বলেলন, “আমার িনেজর দেশ থাকেত

আপনার কাজ ও ােনর িবষয় য খবর েনিছ তা সিত । ৭ িক ু
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এখােন এেস িনেজর চােখ না দখা পয আিম সই সব কথা িব াস

কিরিন। সিত , এর অেধকও আমােক বলা হয়িন। য খবর আিম

পেয়িছ আপনার ান ও ধন তার চেয় অেনক বশী। ৮আপনার

লােকরা কত খী! যারা সব িদন আপনার সামেন থােক ও আপনার

ােনর কথা শােন আপনার সই কমচারীরা কত ধ ! ৯আপনার

ঈ র সদা ভুর গৗরব হাক, িযিন আপনার উপর খশুী হেয় আপনােক

ই ােয়েলর িসংহাসেন বিসেয়েছন। ই ােয়লীয়েদর িতিন িচরকাল

ভালবােসন বেল িতিন িবচার ও ায় র ার জ আপনােক রাজা

কেরেছন।” ১০ িতিন রাজােক সােড় চার টেনরও বশী সানা, অেনক

গি মশলা ও মিণ মু া িদেলন। িশবার রাণী রাজা শেলামনেক যত

মশলা িদেয়িছেলন তত মশলা আর কখনও দেশ আনা হয়িন। ১১

এছাড়া হীরেমর য জাহাজ েলা ওফীর থেক সানা িনেয় আসত

স েলা চুর নীরস কাঠ আর মিণ মু াও িনেয় আসত। ১২ রাজা

সই সব নীরস কাঠ িদেয় সদা ভুর ঘেরর ও রাজবাড়ীর রিলং এবং

গায়কেদর জ বীণা ও রবাহার তরী করােলন। আজ পয এত

নীরস কাঠ কখনও দেশ আনা হয়িন আর দখাও যায় িন। ১৩ রাজা

শেলামন দান িহসােব িশবার রাণীেক অেনক িকছু িদেয়িছেলন। তা

ছাড়াও রাণী যা িকছু চেয়িছেলন তা সবই িদেয়িছেলন। এর পর

রাণী তাঁর লাকজন িনেয় িনেজর দেশ িফের গেলন। ১৪ িত বছর

শেলামেনর কােছ য সানা আসত তার ওজন িছল ায় ছাি শ টন।

১৫ এছাড়া বিণক ও ব বসায়ীেদর কাছ থেক, আরবীয় রাজােদর কাছ

থেক ও দেশর শাসনক ােদর কাছ থেকও সানা আসত। ১৬

রাজা শেলামন িপটােনা সানা িদেয় েশা বড় ঢাল তরী করােলন।

েত কিট ঢােল সাত কিজ আটেশা াম সানা লেগিছল। ১৭

িপটােনা সানা িদেয় িতিন িতনেশা ছাট ঢালও তরী কিরেয়িছেলন।

তার েত কটােত সানা লেগিছল ায় ই কিজ কের। িতিন

স েলা লবানন বন িটের রাখেলন। ১৮ এর পের রাজা হািতর

দাঁেতর একটা বড় িসংহাসন তরী কিরেয় খাঁিট সানা িদেয় তা মিুড়েয়

িনেলন। ১৯ সই িসংহাসেনর িসঁিড়র ছয়টা ধাপ িছল এবং িসংহাসেনর
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িপছন িদেকর উপর িদকটা িছল গাল। বসবার জায়গার ই িদেক িছল

হাতল এবং হাতেলর পােশ িছল দাঁড়ােনা িসংহমিূত। ২০ সই ছয়টা

ধােপর েত কটার ইপােশ একটা কের মাট বােরাটা িসংহমিূত

িছল। অ কােনা রােজ এই রকম িসংহাসন কখনও তরী হয়িন।

২১ শেলামেনর সম পানীয় পা েলা িছল সানার আর লবানন বন

িটেরর সম পা েলাও িছল খাঁিট সানার তরী। পার তরী

িকছুই িছল না, কারণ শেলামেনর িদেনর পার তমন কােনা দাম

িছল না। ২২ সাগের হীরেমর জাহােজর সে রাজারও বড় বড় তশীশ

জাহাজ িছল। িত িতন বছর পর পর সই জাহাজ েলা সানা, পা,

হািতর দাঁত, বানর ও ববনু িনেয় িফের আসত। ২৩ রাজা শেলামন

পিৃথবীর অ সব রাজােদর চেয় ধনী ও ানী হেয় উেঠিছেলন।

২৪ ঈ র শেলামেনর অ ের য ান িদেয়িছেলন সই ােনর কথা

নবার জ পিৃথবীর সব দেশর লাক তাঁর সে দখা করেত চ া

করত। ২৫ যারা আসত তারা েত েক িকছু না িকছু উপহার আনত।

স েলার মেধ িছল সানা পার পা , পাশাক, অ শ , গি

মশলা, ঘাড়া আর খ র। বছেরর পর বছর এই রকম চলত। ২৬

শেলামন অেনক রথ ও ঘাড়া জাগাড় করেলন। তাঁর রেথর সংখ া

িছল এক হাজার চারেশা আর ঘাড়ার সংখ া িছল বােরা হাজার। িতিন

স েলা রথ রাখবার শহের এবং িয শােলেম িনেজর কােছ রাখেতন।

২৭ রাজা িয শােলেম েপােক পাথেরর মত, আর এরস কাঠেক নীচু

পাহাড়ী এলাকায় জ ােনা ডুমরু গােছর মত চুর করেলন। ২৮ িমশর

ও িকিলিকয়া থেক শেলামেনর ঘাড়া েলা িকেন আনা হত। রাজার

বিণেকরা িকিলিকয়া থেক স েলা িকেন আনত। ২৯ িমশর থেক

আনা েত কিট রেথর দাম পড়ত সাত কিজ আটেশা াম পা

এবং েত কিট ঘাড়ার দাম পড়ত সাত কিজ আটেশা াম পা।

সই বিণেকরা িহ ীয় ও অরামীয় সব রাজােদর কােছ স েলা িবি

করত।

১১ রাজা শেলামন ফেরৗেণর মেয়েক ছাড়া আরও অেনক িবেদশী

ীেলাকেদর ভালবাসেতন। তারা জািতেত িছল মায়াবীয়, অে ানীয়,
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ইেদামীয়, সীেদানীয় ও িহ ীয়। ২ তারা সই সব জািত থেক

এেসিছল যােদর স ে সদা ভু ই ােয়লীয়েদর বেলিছেলন, “ তামরা

তােদর িবেয় করেব না, কারণ তারা িন য়ই তামােদর মন তােদর

দব দবতােদর িদেক আকিষত করেব।” িক ু শেলামন এইসব

ীেলাকেদর ভালবাসেতন। ৩ তাঁর সাতেশা ী িছল, যারা িছল

রাজপিরবােরর মেয়; এছাড়া তাঁর িতনেশা উপ ী িছল। তাঁর ীরা

তাঁেক িবপেথ িনেয় িগেয়িছল। ৪ শেলামেনর বেুড়া বয়েস তাঁর

ীরা তাঁর মন অ দব দবতােদর িদেক আকিষত কেরিছল। তার

ফেল তাঁর বাবা দায়েূদর মত তাঁর দয় তাঁর ঈ র সদা ভুর িত

ভি েত পণূ িছল না। ৫ িতিন সীেদানীয়েদর দবী অে ারেতর ও

অে ানীয়েদর জঘ দবতা িম েমর সবা করেত লাগেলন। ৬

সদা ভুর চােখ যা ম শেলামন তাই করেলন। তাঁর বাবা দায়দূ

যমন সদা ভুেক স ণূভােব ভি করেতন িতিন তমন করেতন

না। ৭ সই িদন শেলামন িয শােলেমর পবূ িদেকর পাহােড়র উপের

িতিন মায়ােবর জঘ দবতা কেমাশ ও অে ানীয়েদর জঘ দবতা

মালেকর উে েশ উঁচু জায়গা তরী করেলন। ৮ তাঁর সম িবেদশী

ী যারা িনেজর িনেজর দবতােদর উে েশ ধপূ ালাত ও প বিল

িদত তােদর সকেলর জ িতিন তাই করেলন। ৯ এেত সদা ভু

শেলামেনর উপের ভীষণ অস ু হেলন, কারণ িযিন তাঁর কােছ বার

িনেজেক কাশ কেরিছেলন সই ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর িদক

থেক তাঁর মন িফের িগেয়িছল। ১০ িতিন অ দব দবতােদর

িপছেন যেত তাঁেক মানা কেরিছেলন িক ু শেলামন সদা ভুর আেদশ

পালন কেরনিন। ১১ কােজই সদা ভু শেলামনেক বলেলন, “ তামার

এই ব বহােরর জ এবং আমার দওয়া ব ব া ও িনয়ম অমা

করবার জ আিম অবশ ই তামার কাছ থেক রাজ িছঁেড় িনেয়

তামার কমচারীেক দব। ১২তেব তামার বাবা দায়েূদর কথা মেন

কের তামার জীবনকােল আিম তা করব না, িক ু তামার ছেলর

হাত থেক আিম তা িছঁেড় নব। ১৩ অবশ রােজ র সবটা আিম

তার কাছ থেক িছঁেড় নব না, িক ু আমার দাস দায়েূদর কথা এবং
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আমার বেছ নওয়া িয শােলেমর কথা মেন কের একটা গা ী আিম

তামার ছেলেক দব।” ১৪ এর পর সদা ভু শেলামেনর িব ে

ইেদামীয় হদদেক শ িহসােব দাঁড় করােলন। ইেদােমর রাজবংেশ

তার জ হেয়িছল। ১৫ দায়দূ যখন ইেদাম দেশর িব ে যু

করিছেলন তখন তাঁর সনাপিত যায়াব মতৃ লাকেদর কবর দবার

জ ইেদােম িগেয়িছেলন। সখােন থাকবার িদন িতিন ইেদামীয়

সব পু ষ লাকেক মের ফেলিছেলন। ১৬ যায়াব ও ই ােয়েলর

সব সে রা ছয় মাস ইেদােম িছেলন এবং সখানকার সব পু ষ

লাকেক মের ফেলিছেলন। ১৭ িক ু হদদ তার বাবার কেয়কজন

ইেদামীয় কমচারীর সে িমশের পািলেয় িগেয়িছল। সই িদন স ছাট

িছল। ১৮ তারা িমিদয়ন থেক রওনা হেয় পারেণ িগেয়িছল এবং পের

সখান থেক িকছু লাক িনেয় তারা িমশেরর রাজা ফেরৗেণর কােছ

িগেয়িছল। ফেরৗণ হদদেক বািড়, জায়গা জিম ও খাবার িদেয়িছেলন।

১৯ফেরৗণ হদেদর উপর এত স ু হেয়িছেলন য, ফেরৗেণর ী রাণী

ত পেনেষর বােনর সে তার িবেয় িদেয়িছেলন। ২০ ত পেনেষর

বােনর গেভ হদেদর একিট ছেলর জ হেয়িছল; সই ছেলর

নাম িছল গ বৎ। ত পেনষ ছেলিটেক রাজবাড়ীেত রাখেলন এবং

সখােনই স মােয়র ধ খাওয়া ছাড়ল। গ বৎ সখােন ফেরৗেণর

ছেল মেয়েদর সে ই থাকত। ২১ িমশের থাকেতই হদদ নল

য, দায়দূেক তাঁর পবূপু ষেদর সে কবর দওয়া হেয়েছ এবং

সনাপিত যায়াবও মারা গেছন। তখন হদদ ফেরৗণেক বলল, “এবার

আমােক যেত িদন যােত আিম আমার িনেজর দেশ িফের যেত

পাির।” ২২ফেরৗণ িজ াসা করেলন, “এখােন তামার িকেসর অভাব

হেয়েছ য, তুিম িনেজর দেশ িফের যেত চাইছ?” উ ের হদদ

বলল, “িকছুরই অভাব হয়িন, িক ু তবওু আমােক যেত িদন।” ২৩

শেলামেনর িব ে ঈ র আর একজন শ দাঁড় করােলন। স হল

ইিলয়াদার ছেল রেষাণ। স তার মিনব সাবার রাজা হদেদষেরর

কাছ থেক পািলেয় িগেয়িছল। ২৪ দায়দূ যখন সাবার স েদর

মের ফেলিছেলন তখন রেষাণ িকছু লাক জাগাড় কের িনেয় একটা
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লেুটরা দল তরী কের তার নতা হেয় বসল। এই লােকরা দে শক

দখল কের সখােন রাজ করেত লাগল। ২৫ শেলামন যতিদন

জীিবত িছেলন ততিদন রেষাণ ই ােয়েলর সে শ তা কেরিছল

আর সই িদন হদদও ই ােয়েলর িব ে কাজ করিছল। ই ােয়েলর

িব ে একটা শ ভাব িনেয় রেষাণ অরাম দেশ রাজ করত।

২৬ নবােটর ছেল যারিবয়ামও রাজা শেলামেনর িব ে িবে াহ

করেলন। িতিন িছেলন শেলামেনর কমচারী, সেরদা ােমর একজন

ই িয়মীয় লাক। তাঁর মােয়র নাম িছল স য়া; িতিন িবধবা িছেলন।

২৭ রাজার িব ে যারিবয়ােমর িবে ােহর একটা কারণ িছল। য িদন

শেলামন িমে া তরী করিছেলন এবং তাঁর বাবা দায়েূদর শহেরর

দয়ােলর ভা া অংশ মরামত করিছেলন, ২৮ সই িদন যারিবয়াম

সখােন কাজ করিছেলন এবং তাঁর কােজর বশ নাম িছল। শেলামন

যখন দখেলন য, যবুকিট বশ কােজর লাক তখন িতিন তাঁেক

যােষেফর বংেশর সম মজরুেদর দখােশানার ভার িদেলন। ২৯

সই িদন যারিবয়াম এক িদন িয শােলেমর বাইের গেলন। পেথ

তাঁর সে শীেলার ভাববাদী অিহেয়র দখা হল। অিহেয়র গােয় িছল

একটা নতুন চাদর। পেথ তাঁরা জন ছাড়া আর কউ িছল না। ৩০

তখন অিহয় তাঁর গােয়র চাদরটা িনেয় িছঁেড় বােরাটা টুকেরা করেলন।

৩১ তারপর িতিন যারিবয়ামেক বলেলন, “দশটা টুকেরা তুিম তুেল

নাও, কারণ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু তামােক বলেছন, ‘ দখ,

আিম শেলামেনর হাত থেক রাজ টা িছঁেড় নব এবং তামােক দশটা

গা ীর ভার দব। ৩২ িক ু আমার দাস দায়েূদর জ ও ই ােয়েলর

সম গা ীর এলাকা থেক আমার বেছ নওয়া িয শােলেমর

জ কবল একটা গা ী শেলামেনর হােত থাকেব। ৩৩আিম এটা

করব, কারণ সই দশ গা ী আমােক ত াগ কের সীেদানীয়েদর দবী

অে ারেতর, মায়ােবর দবতা কেমােশর ও অে ানীয়েদর দবতা

িমলকেমর পজূা কেরেছ। শেলামেনর বাবা দায়দূ যমন করেতন তারা

তমন কের িন। তারা আমার পেথ চেলিন, আমার চােখ যা িঠক

তা কের িন এবং আমার িনয়ম ও িনেদশ পালন কের িন। ৩৪তবওু
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আিম শেলামেনর হাত থেক গাটা রাজ টা িনেয় নব না। আমার

দাস দায়দূ, যােক আিম বেছ িনেয়িছলাম এবং য আমার আেদশ

ও িনয়ম পালন করত, তার জ ই আিম শেলামনেক সারা জীবেনর

জ রাজপেদ রাখব। ৩৫আিম তার ছেলর হাত থেক রাজ টা

িনেয় তামার হােত দশটা গা ীর ভার দব। ৩৬আমার বাস ান

িহসােব বেছ নওয়া িয শােলম শহের যন আমার সামেন আমার

দাস দায়েূদর একটা দীপ থােক সইজ আিম তার ছেলেক একটা

গা ীর ভার দব। ৩৭ িক ু আিম তামােকই ই ােয়েলর উপর রাজা

করব আর তুিম তামার ােণর সম ই া অ সাের রাজ করেব।

৩৮ যিদ তুিম আমার আেদশ অ সাের কাজ কর এবং আমার পেথ

চল আর আমার দাস দায়েূদর মত আমার িনয়ম ও আেদশ পালন

কের আমার চােখ যা িঠক তাই কর তেব আিম তামার সে থাকব।

আিম দায়েূদর মতই তামার বংেশ রাজপদ ায়ী করব এবং তামার

হােত ই ােয়লেক দব। ৩৯ তােদর অবাধ তার জ আিম দায়েূদর

বংশধরেদর নীচু করব, িক ু িচরিদেনর র জ নয়’।” ৪০ সইজ

শেলামন যারিবয়ামেক মের ফলবার চ া করেলন, িক ু িতিন

িমশেরর রাজা শীশেকর কােছ পািলেয় গেলন এবং শেলামেনর মতুৃ

না হওয়া পয সখােন থাকেলন। ৪১ রাজে র বািক ঘটনার কথা,

অথাৎ তাঁর কাজ ও ােনর কথা শেলামেনর রাজে র ইিতহােসর

বইেয় িক লখা নই? ৪২ শেলামন িয শােলেম চি শ বছর ধের

গাটা ই ােয়ল জািতর উপর রাজ কেরিছেলন। ৪৩ তারপর িতিন

তাঁর পবূপু ষেদর সে িন ায় গেলন। তাঁেক তাঁর বাবা দায়েূদর

শহের কবর দওয়া হল। তারপর তাঁর ছেল রহিবয়াম তাঁর জায়গায়

রাজা হেলন।

১২ রহিবয়াম িশিখেম গেলন, কারণ ই ােয়লীেয়রা সকেল তাঁেক

রাজা করার জ সখােন িগেয়িছল। ২তখন নবােটর ছেল যারিবয়াম

িমশর দেশ িছেলন, কারণ িতিন রাজা শেলামেনর কাছ থেক পািলেয়

সখােন িগেয়িছেলন। িমসের থাকার িদন িতিন যখন রহিবয়ােমর রাজা

হওয়ার খবর নেলন িতিন সখান থেক িফের এেলন। ৩ লােকরা
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যারিবয়ামেক ডেক পাঠােলন এবং যারিবয়াম সব ই ােয়লীয়েদর

সে রহিবয়ােমর কােছ িগেয় বলেলন, ৪ “আপনার বাবা আমােদর

উপর একটা ভারী যাঁয়াল চািপেয় িদেয়েছন, িক ু এখন আপিন

আমােদর উপর চাপােনা সই কিঠন পির ম কিমেয় ভারী যাঁয়ালটা

হালকা কের িদন; তাহেল আমরা আপনার সবা করব।” ৫ উ ের

রহিবয়াম বলেলন, “ তামরা এখন চেল যাও, িতন িদন পর আমার

কােছ আবার এেসা।” তােত লােকরা চেল গল। ৬ য সব ব ৃ নতারা

তাঁর বাবা শেলামেনর জীবনকােল তাঁর সবা করেতন রহিবয়াম

তাঁেদর সে পরামশ করবার জ বলেলন, “এই লাকেদর উ র

দবার জ আপনারা আমােক িক পরামশ দন?” ৭ উ ের তাঁরা

তাঁেক বলেলন, “আজেক যিদ আপিন এই সব লাকেদর সবাকারী

হেয় তােদর সবা কেরন এবং তােদর অ েরাধ র া কেরন তেব তারা

সব িদন আপনার দাস হেয় থাকেব।” ৮ িক ু রহিবয়াম ব ৃ নতােদর

উপেদশ অ া কের সই সব যবুকেদর সে পরামশ করেলন

যারা তাঁর সে বড় হেয়িছল এবং তাঁর সবা করত। ৯ িতিন তােদর

বলেলন, “ লােকরা বলেছ, ‘আপনার বাবা য ভারী যাঁয়াল আমােদর

উপর চািপেয় িদেয়েছন তা হালকা ক ন।’ এই ব াপাের তামােদর

পরামশ িক? আমরা তােদর িক উ র দব?” ১০ উ ের সই যবুেকরা

বলল, “ য সব লােকরা আপনার বাবার চািপেয় দওয়া ভারী যাঁয়াল

হালকা কের দবার কথা বেলেছ তােদর আপিন বলনু য, আপনার

বাবার কামেরর চেয়ও আপনার কােড় আ ুলটা মাটা। ১১ এখন

আমার বাবা তামােদর উপর য ভারী যাঁয়াল চািপেয় িদেয়িছেলন

তা আিম আরও ভারী করব। আমার বাবা তামােদর মেরিছেলন

চাবকু িদেয় িক ু আিম তামােদর মারব কাঁকড়া িবছা িদেয়।” ১২

পের ততৃীয় িদেনর আমার কােছ িফের এস, রাজার বলা এই কথা

অ সাের যারিবয়াম এবং সব লাক রহিবয়ােমর কােছ ততৃীয় িদেনর

এল। ১৩ রাজা ব ৃ নতােদর উপেদশ অ া কের লাকেদর খবু

কড়া উ র িদেলন। ১৪ িতিন সই যবুকেদর পরামশ মত বলেলন,

“আমার বাবা তামােদর যাঁয়াল ভারী কেরিছেলন, আিম তা আরও
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ভারী করব। আমার বাবা চাবকু িদেয় তামােদর মেরিছেলন, আিম

তামােদর কাঁকড়া িবছা িদেয় শাি দব।” ১৫ এই ভােব রাজা

লাকেদর কথায় কান িদেলন না। কারণ শীেলানীয় অিহেয়র মধ

িদেয় সদা ভু নবােটর ছেল যারিবয়ামেক য কথা বেলিছেলন তা পণূ

করবার জ সদা ভু থেকই এই ঘটনাটা ঘটল। ১৬ ই ােয়লীেয়রা

যখন বঝুল য, রাজা তােদর কথা নেবন না তখন তারা রাজােক

বলল, “দায়েূদর উপর আমােদর কােনা দািব নই। িযশেয়র ছেলর

উপর আমােদর কােনা অিধকার নই। হ ই ােয়ল, তামরা িনেজর

তাঁবেুত িফের যাও। হ দায়দূ, এখন তামার িনেজর গা ী তুিম

িনেজই দখ।” কােজই ই ােয়লীেয়রা য যার বািড়েত িফের গল।

১৭ তেব িযহূদা গা ীর াম ও শহর েলােত য সব ই ােয়লীয়

বাস করত রহিবয়াম তােদর উপের রাজ করেত থাকেলন। ১৮

যােদর কাজ করেত বাধ করা হত তােদর ভার যার উপের িছল

সই অেদারামেক রাজা রহিবয়াম ই ােয়লীয়েদর কােছ পািঠেয়

িদেলন, িক ু তারা তােক পাথর ছুঁেড় মের ফলল। তখন রাজা

রহিবয়াম তাড়াতািড় তাঁর রেথ উেঠ িয শােলেম পািলেয় গেলন।

১৯এই ভােব ই ােয়লীেয়রা দায়েূদর বংেশর িব ে িবে াহ করল;

অব াটা আজও তাই আেছ। ২০ যারিবয়ােমর িফের আসার খবর েন

ই ােয়লীেয়রা লাক পািঠেয় তাঁেক তােদর সভায় ডেক আনল এবং

সম ই ােয়লীয়েদর উপর তারা তাঁেকই রাজা করল। কবল িযহূদা

বংেশর লােকরা ছাড়া আর কােনা বংশ দায়েূদর বংেশর িত িব

থাকল না। ২১ িয শােলেম পৗঁেছ রহিবয়াম িযহূদা ও িব ামীন

গা ীর সম লাকেক যেু র জ জেড়া করেলন। তােত এক ল

আিশ হাজার স হল। এটা করা হল যােত ই ােয়লীয়েদর সে যু

কের রাজ টা আবার শেলামেনর ছেল রহিবয়ােমর হােত িনেয় আসা

যায়। ২২ িক ু ঈ েরর লাক শমিয়েয়র কােছ ঈ েরর এই বাক

কািশত হল, ২৩ তুিম িযহূদার রাজা শেলামেনর ছেল রহিবয়ামেক,

িযহূদা ও িব ামীেনর সম বংশেক এবং বািক সব লাকেদর বল

য, ২৪ “সদা ভু বেলন, তামরা যও না, তামােদর ভাইেদর সােথ,
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ই ােয়লীয়েদর সে যু কর না; েত কজন িনেজর িনেজর ঘের

িফের যাও, কারণ এই ঘটনা আমার মাধ েম হেয়েছ।” অতএব তারা

সদা ভুর বাক মেন তাঁর আেদশ অ সাের িফের গল। ২৫ পের

যারিবয়াম ই িয়েমর পাহাড়ী এলাকার িশিখম গেড় িনেয় সখােন বাস

করেত লাগেলন। িতিন সখান থেক িগেয় পনেূয়লও েগর মত কের

গেড় িনেলন। ২৬ যারিবয়াম ভাবেলন, “এবার হয়েতা রাজ টা আবার

দায়েূদর বংেশর হােত িফের যােব। ২৭ লােকরা যিদ িয শােলেম

সদা ভুর উপাসনা ঘের বিলদান করার জ যায় তেব আবার তারা

তােদর ভু িযহূদার রাজা রহিবয়ােমর অধীনতা মেন নেব। তারা

আমােক মের ফেল রাজা রহিবয়ােমর কােছ িফের যােব।” ২৮ রাজা

যারিবয়াম তখন পরামশ কের েটা সানার বাছুর তরী করােলন।

তারপর িতিন লাকেদর বলেলন, “িয শােলেম যাওয়া তামােদর

জ খবু কে র ব াপার। হ ই ােয়ল, এঁরাই তামােদর দবতা,

এঁরাই িমশর থেক তামােদর বর কের এেনেছন।” ২৯ বাছুর টার

একটােক িতিন রাখেলন বেথেল এবং অ টােক রাখেলন দােন,

৩০তাই লােকরা পজূা করবার জ দান পয যেত লাগল। এই

ব াপারটা তােদর পােপর কারণ হেয় দাঁড়াল। ৩১ যারিবয়াম উঁচু

ান েলােত মি র তরী করেলন এবং এমন সব লাকেদর মধ

থেক যাজক িনযু করেলন যারা লিবর বংেশর লাক িছল না।

৩২ িযহূদা এলাকার মেধ য পব হত সই পেবর মত অ ম মােসর

পেনর িদেনর িদন িতিন বেথেলও একটা পেবর ব ব া করেলন এবং

িনেজর তরী বাছুেরর উে েশ বিদর উপর প উৎসগ করেলন।

িতিন বেথেল পজূার উঁচু ান েলােত তাঁর তরী মি ের যাজকও

িনযু করেলন। ৩৩অ ম মােসর পেনেরা িদেনর র িদন বেথেল

তাঁর তরী বদীেত িতিন প উৎসগ করেলন। িদন টা তাঁর িনেজরই

বেছ নওয়া। এই ভােব িতিন ই ােয়লীয়েদর জ পেবর ব ব া

করেলন এবং ধপূ ালাবার জ বদীেত উঠেলন।

১৩ ধপূ ালাবার জ যারিবয়াম যখন বিদর কােছ দাঁিড়েয় িছেলন

তখন সদা ভুর কথামত ঈ েরর একজন লাক িযহূদা থেক বেথেল
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উপি ত হেলন। ২ িতিন সদা ভুর কথামত বিদর িব ে ঘাষণা

করেলন, “ওেহ বদী, ওেহ বদী, সদা ভু এই কথা বলেছন, ‘দায়েূদর

বংেশ যািশয় নােম একিট ছেলর জ হেব। উঁচু ান েলার য

যাজেকরা এখন তামার উপর ধপূ ািলেয়েছ সই যাজকেদর স

তামার উপেরই উৎসগ করেব এবং মা েষর হাড়ও পাড়ােব।’”

৩ ঐ একই িদেনর ঈ েরর লাকিট একটা িচে র কথা বলেলন।

িতিন বলেলন, “সদা ভু এই িচে র কথা ঘাষণা কেরেছন য, এই

বদীটা ফেট যােব এবং তার উপরকার ছাই সব পেড় যােব।” ৪

বেথেল বিদর িব ে ঈ েরর লাকটী কথা েন রাজা যারিবয়াম

বিদর উপর থেক হাত বািড়েয় বলেলন, “ওেক ধর।” িক ু য হাতিট

িতিন লাকটী িদেক বািড়েয় িদেয়িছেলন, সটা িকেয় গল। িতিন

আর সটা কােছ টেন িনেত পারেলন না। ৫ তাছাড়া বদীটা ফেট

গল এবং তার ছাই ছিড়েয় পড়ল, যমন সদা ভু ঈ েরর লাকটী

মাধ েম িচে র িবষেয় বণনা কেরিছেলন। ৬ তখন রাজা ঈ েরর

লাকিটেক বলেলন, “আপিন আপনার ঈ র সদা ভুেক অ েরাধ

ক ন এবং আমার জ াথনা ক ন যােত আমার হাত আবার ভাল

হেয় যায়।” তােত ঈ েরর লাকিট সদা ভুেক অ েরাধ করেলন

আর রাজার হাতটা আবার ভাল হেয় আেগর মত হেয় গল। ৭ রাজা

ঈ েরর লাকিটেক বলেলন, “আপিন আমার বািড়েত এেস আরাম

ক ন আর আিম আপনােক একটা উপহার দব।” ৮ িক ু ঈ েরর

লাকিট উ ের রাজােক বলেলন, “আপনার স ি র অেধকটা িদেলও

আিম আপনার সে যাব না িক া কােনা খাবার বা জলও এখােন খাব

না। ৯এর কারণ হল, সদা ভুর কথামত আিম এই আেদশ পেয়িছ

য, তুিম কােনা খাবার খয় না বা জল পান কর না এবং য পথ িদেয়

যােব, সই পথ িদেয় এস না।” ১০কােজই িতিন য পেথ বেথেল

এেসিছেলন সই পেথ িফের না িগেয় অ পথ ধরেলন। ১১ বেথেল

একজন বয় ভাববাদী বাস করেতন। ঈ েরর লাকিট সই িদন

সখােন যা কেরিছেলন তাঁর ছেলরা িগেয় তাঁেক তা সবই জানাল।

রাজােক িতিন যা বেলিছেলন তাও তারা তােদর বাবােক বলল। ১২
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তােদর বাবা তােদর িজ াসা করেলন, “িতিন কান পেথ গেছন?”

িযহূদার সই ঈ েরর লাকিট য পথ ধের চেল িগেয়িছেলন তাঁর

ছেলরা তা তার পথ তার িপতা ক দিখেয়িছল। ১৩ তখন িতিন তাঁর

ছেলেদর বলেলন, “আমার জ গাধার উপের গিদ চাপাও।” তারা তা

করেল পর িতিন তােত চড়েলন। ১৪ তারপর িতিন ঈ েরর লাকটী

খাঁেজ গেলন। িতিন তাঁেক একটা এেলান গােছর তলায় বেস থাকেত

দেখ িজ াসা করেলন, “আপিনই িক ঈ েরর সই লাক িযিন িযহূদা

দশ থেক এেসেছন?” উ ের িতিন বলেলন, “ াঁ, আিমই সই

লাক।” ১৫ তখন ভাববাদী তাঁেক বলেলন, “আমার সে বািড় চলনু,

খাওয়া দাওয়া ক ন।” ১৬ ঈ েরর লাকিট বলেলন, “আিম আপনার

সে িফের যেত পাির না িক া আপনার সে এই জায়গায় খাবার

বা জল খেতও পাির না। ১৭ কারণ ঈ র আমােক আেদশ িদেয়

বেলেছন য, তুিম যন সখােন খাবার খও না বা জল পান কেরা না

িক া য পেথ এেসছ সই পেথ িফের যও না।” ১৮ উ ের সই

ভাববাদী বলেলন, “আিম আপনার মতই একজন ভাববাদী। সদা ভুর

কথামত একজন গদূত আমােক বেলেছন যন আিম আপনােক

আমার বািড়েত িফিরেয় িনেয় যাই যােত আপিন খাবার ও জল খেত

পােরন।” িক ু িতিন তাঁেক িমথ া কথা বলেলন। ১৯ ঈ েরর লাকিট

তখন তাঁর সে িফের গেলন এবং তাঁর বািড়েত খাওয়া দাওয়া

করেলন। ২০ তাঁরা তখনও টিবেলর কােছ বেস আেছন, এমন

িদন িযিন ঈ েরর লাকিটেক িফিরেয় এেনিছেলন সই ভাববাদীর

কােছ সদা ভুর বাক কািশত হল। ২১ িযহূদা থেক আসা ঈ েরর

লাকিটেক সই ভাববাদী িচৎকার কের বলেলন, “সদা ভু এই কথা

বলেছন য, আপিন সদা ভুর কথা অমা কেরেছন এবং আপনােক

দওয়া আপনার ঈ র সদা ভুর আেদশ আপিন পালন কেরন িন। ২২

য জায়গায় িতিন আপনােক খাওয়া দাওয়া করেত িনেষধ কেরিছেলন

আপিন সখােন িফের িগেয় খাবার ও জল খেয়েছন। কােজই আপনার

পবূপু ষেদর কবের আপনার দহ রাখা হেব না।” ২৩ ঈ েরর লাকিট

খাওয়া দাওয়া শষ করেল পর তাঁর জ সই ভাববাদী তাঁর একটা
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গাধার উপর গিদ চাপােলন। ২৪ ঈ েরর লাকিট রওনা হেল পর পেথ

একটা িসংহ তাঁেক রা ার উপের পেয় মের ফলল। তাঁর দহটা

রা ার উপের পেড় থাকল আর সই দেহর পােশ দাঁিড়েয় থাকল

সই গাধা আর িসংহ। ২৫ িকছু লাক সই পথ িদেয় যাবার িদন

দখল একিট মতৃেদহ পেড় আেছ এবং দখল তার পােশ একটা

িসংহ দাঁিড়েয় রেয়েছ। তারা িগেয় সই বয় ভাববাদীর ােম খবর

িদল। ২৬ সই কথা েন য ভাববাদী তাঁেক তাঁর পথ থেক িফিরেয়

এেনিছেলন িতিন বলেলন, “িতিন ঈ েরর সই লাক িযিন সদা ভুর

আেদশ অমা কেরিছেলন। সদা ভু তাঁেক য কথা বেলিছেলন সই

অ সােরই িতিন তাঁেক িসংেহর হােত তুেল িদেয়েছন এবং িসংহ তাঁেক

িছঁেড় মের ফেলেছ।” ২৭ তারপর সই ভাববাদী তাঁর ছেলেদর

বলেলন, “আমার জ গাধার উপর গিদ চাপাও।” ছেলরা তাই

করল। ২৮ তারপর িতিন িগেয় দখেলন রা ার উপের মতৃেদহটা

পেড় রেয়েছ আর তার পােশ দাঁিড়েয় রেয়েছ গাধা আর িসংহটা।

িসংহটা সই মতৃেদহ খায়িন আর গাধাটােকও আঘাত কের িন। ২৯

ঈ েরর লাকিটেক কবর িদেত ও তাঁর জ শাক কাশ করেত

সই ভাববাদী তাঁর দহটা তুেল িনেয় গাধার উপর চািপেয় িনেজর

ােম িফের গেলন। ৩০ িতিন িনেজর জ তরী করা কবেরই তাঁেক

কবর িদেলন। িতিন ও তাঁর ছেলরা এই বেল তাঁর জ শাক করেত

লাগেলন, “হায়, ভাই আমার!” ৩১ তাঁেক কবর দবার পর সই

ভাববাদী তাঁর ছেলেদর বলেলন, “ঈ েরর লাকিটেক যখােন কবর

দওয়া হেয়েছ আিম মারা গেল পর আমােক সই কবেরই কবর

িদেয়া, আমার হাড় তাঁর হােড়র পােশই রেখা; ৩২কারণ বেথেলর

বদী ও শমিরয়ার সব ােমর উঁচু ান েলার মি েরর িব ে

সদা ভুর কথামত িতিন য িবষয় ঘাষণা কেরেছন তা িন য়ই সফল

হেব।” ৩৩ এর পেরও যারিবয়াম তাঁর পথ থেক িফরেলন না বরং

উঁচু ান েলার জ সব লাকেদর মধ থেক যাজক িনযু করেলন।

য কউ যাজক হেত চাইত তােকই িতিন উঁচু ােনর যাজক িহসােব
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িনযু করেতন। ৩৪এই সব কাজ যারিবয়ােমর বংেশর পে পাপ

হেয় দাঁড়াল যন তারা ংস হয় ও পিৃথবী থেক মেুছ যায়।

১৪ সই িদন যারিবয়ােমর ছেল অিবয় অ হেয় পড়ল। ২ তখন

যারিবয়াম িনেজর ীেক বলেলন, “উঠ, তুিম এমন কাপড় পর যােত

তামােক যারিবয়ােমর ী বেল চনা না যায়। তারপর তুিম শীেলােত

যাও। ভাববাদী অিহয় সখােন আেছন। িতিনই আমােক বেলিছেলন

য, আিম এই লাকেদর রাজা হব। ৩ তুিম সে কের দশটা িট, িকছু

িপঠা ও এক ভাঁড় মধু িনেয় তাঁর কােছ যাও। ছেলিটর িক হেব তা

িতিন তামােক বেল দেবন।” ৪ যারিবয়ােমর ী তাঁর কথামতই কাজ

করেলন এবং শীেলােত অিহেয়র বািড়েত গেলন। তখন অিহয় চােখ

দখেত পেতন না; কারণ বশী বয়স হওয়ার জ তাঁর দখবার

শি ন হেয় িগেয়িছল। ৫ িক ু সদা ভু অিহয়েক বেলিছেলন,

“যারিবয়ােমর ী তামার কােছ তার ছেলর িবষেয় িজ াসা করেত

আসেছ। ছেলিটর অ খ হেয়েছ। তুিম তার কথার এই এই উ র

দেব। এখােন এেস স অ আর একজন ীেলাক বেল অপিরিচেতর

মত ভান করেব।” ৬ তখন দরজার কােছ তাঁর পােয়র শ েন অিহয়

বলেলন, “িভতের এস, যারিবয়ােমর ী। তুিম কন অপিরিচেতর মত

ভান করছ? তামােক খারাপ খবর দবার জ আমােক বলা হেয়েছ।

৭ যাও, তুিম িগেয় যারিবয়ামেক বল য, ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু এই

কথা বেলন, ‘আিম লাকেদর মধ থেক তামােক উঁচুেত তুেলিছ এবং

আমার লাক ই ােয়লীয়েদর উপের নতা কেরিছ। ৮আিম দায়েূদর

বংশ থেক রাজ িছঁেড় িনেয় তামােক িদেয়িছ, িক ু তুিম আমার দাস

দায়েূদর মত হও িন। দায়দূ আমার আেদশ মেন চলত এবং মেন

ােণ আমার বাধ িছল। আমার চােখ যা িঠক স কবল তাই করত।

৯ তামার আেগ যারা িছল তুিম তােদর চেয়ও বশী খারাপ কাজ

কেরছ। তুিম িনেজর জ দব দবতা বািনেয় িনেয়ছ আর ছাঁেচ ঢেল

মিূ তরী কেরছ। তুিম আমােক অস ু কের তুেলছ এবং আমােক

তামার িপছেন ফেল রেখছ। ১০ এই জ আিম যারিবয়ােমর

বংেশর উপর িবপদ িনেয় আসব। তার বংশ থেক েত কিট পু ষেক
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আিম শষ কের দব, স দাস হাক বা াধীন হাক। লােক যমন

কের ঘুঁেট পিুড়েয় ছাই কের ফেল তমিন কের আিম যারিবয়ােমর

বংশেক এেকবাের শষ কের দব। ১১ তার বংেশর য সব লাক

শহের মরেব তােদর খােব ের আর যারা মােঠর মেধ মরেব

তােদর খােব পাখীেত। কারণ আিম সদা ভুই এই কথা বেলিছ।’ ১২

তরাং তুিম উঠ, এখন বািড় িফের যাও। তুিম শহের পা দওয়া মা ই

ছেলিট মারা যােব। ১৩ ই ােয়েলর সবাই তার জ শাক করেত

করেত তােক কবর দেব। যারিবয়ােমর িনেজর লাকেদর মেধ

কবল সই কবর পােব, কারণ যারিবয়ােমর বংেশ কবলমা সই

ছেলিটর মেধ ই ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু তাঁর িত ভি দখেত

পেয়েছন। ১৪ সদা ভু িনেজর উে েশ ই ােয়েলর লাকেদর উপের

এমন এক জনেক রাজা করেবন য যারিবয়ােমর বংশেক এেকবাের

ংস কের দেব। আজেকই সই িদন, াঁ, এখনই। ১৫ সদা ভু

ই ােয়লেক আঘাত করেবন, আর তােত তা জেলর মেধ লেত

থাকা নল খাগড়ার মত হেব। য দশ িতিন তােদর পবূপু ষেদর

িদেয়িছেলন সই র দশ থেক িতিন তােদর উপেড় তুেল ফরাৎ

(ইউে িটস) নদীর ওপাের ছিড়েয় দেবন, কারণ আেশরা মিূ াপন

কের তারা সদা ভুেক অস ু কের তুেলেছ। ১৬ যারিবয়াম িনেজ

য সব পাপ কেরেছ এবং ই ােয়লীয়েদর লাকেদর িদেয় কিরেয়েছ

তার জ সদা ভু তােদর ত াগ করেবন।” ১৭এর পর যারিবয়ােমর

ী উঠেলন এবং িতসা শহের িগেয় উপি ত হেলন। িতিন বাড়ীর

দরজার চৗকােঠ পা দওয়া মা ই ছেলিট মারা গল। ১৮ সদা ভু

িনেজর দাস ভাববাদী অিহেয়র মধ িদেয় যমন য বাক বেলিছেলন

তমনই ই ােয়েলর সম লাক ছেলিটর জ শাক করেত করেত

তােক কবর িদল। ১৯ যারিবয়ােমর অ া কাজ, তাঁর সব যু

এবং রাজ করবার কথা “ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস” নােম

বইিটেত লখা আেছ। ২০ বাইশ বছর রাজ করবার পর িতিন তাঁর

পবূপ ষেদর সে িন া গেলন এবং তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল নাদব

রাজা হেলন। ২১এিদেক িযহূদা দেশ শেলামেনর ছেল রহিবয়াম
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রাজ করেলন। িতিন যখন রাজ করেত কেরন তখন তাঁর বয়স

িছল একচি শ। ই ােয়েলর গা ী েলার সম জায়গার মধ থেক

য শহরটা সদা ভু িনেজর বাস ান িহসােব বেছ িনেয়িছেলন সই

িয শােলম শহের রহিবয়াম সেতেরা বছর রাজ কেরিছেলন। তাঁর

মােয়র নাম িছল নয়মা; িতিন জািতেত িছেলন একজন অে ানীয়।

২২ সদা ভুর চােখ যা ম িযহূদা লােকরা তাই করেত লাগল।

তােদর পবূপু ষরা যা কেরেছ তার চেয় তােদর পােপর মধ িদেয়

তারা সদা ভুর অ েরর ালা আরও বশী কের জািগেয় তুলেতা।

২৩এছাড়া তারা িনেজেদর জ েত কিট উঁচু পাহােড়র উপের ও

েত কিট ডালপালা ছড়ােনা সবজু গােছর নীেচ উঁচু জায়গা িঠক

কেরিছল এবং পিব পাথর ও আেশরা খুঁিট াপন কেরিছল। ২৪এমন

িক, তােদর দেশ পু ষ বশ াও িছল। য জািত েলােক সদা ভু

ই ােয়লীয়েদর সামেন থেক দূর কের িদেয়িছেলন তােদর সম

ঘণৃার কাজ িযহূদার লােকরা করেত লাগল। ২৫ রাজা রহিবয়ােমর

রাজে র প ম বছের িমশেরর রাজা শীশক িয শােলম আ মণ

করেলন। ২৬ স সদা ভুর গেৃহর স ি ও রাজবািড়র স ি িনেয়

গল; সব িকছুই িনেয় গল, এমন িক, শেলামেনর তরী সানার সব

ঢাল েলাও িনেয় গল। ২৭কােজই রাজা রহিবয়াম স েলার বদেল

িপতেলর ঢাল তরী করােলন। রাজবাড়ীর দরজায় য সব সে রা

পাহারা িদত তােদর সনাপিতেদর কােছ িতিন স েলা র া করবার

ভার িদেলন। ২৮ রাজা যখন সদা ভুর ঘের যেতন তখন পাহারাদার

সে রা সই ঢাল েলা ধের িনেয় তাঁর সে যত এবং পের স েলা

তারা পাহারাদার দর ঘের জমা িদত। ২৯ রহিবয়ােমর অ া কাজ,

অথাৎ িতিন যা িকছু কেরিছেলন তা সব “িযহূদার রাজােদর ইিতহাস”

নােম বইিটেত িক লখা নই? ৩০ রহিবয়াম ও যারিবয়ােমর মেধ

অনবরত যু চলত। ৩১ পের রহিবয়াম িনেজর পবূপু ষেদর সে

িনি ত হেলন এবং দায়দূ শহের কবর া হেলন। তাঁর মােয়র নাম

িছল নয়মা; িতিন অে ানীয়া। পের তাঁর ছেল অিবয়াম তাঁর জায়গায়

রাজা হেলন।
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১৫ নবােটর ছেল যারিবয়ােমর রাজে র আঠােরা বছেরর িদন

অিবয়াম িযহূদায় রাজ করেত কেরন। ২ িতিন িতন বছর

িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। তাঁর মােয়র নাম িছল মাখা; িতিন

অবীশােলােমর মেয়। ৩অিবয়ােমর বাবা য সব পাপ কেরিছেলন

িতিনও সই সব পাপ করেত থাকেলন। তাঁর পবূপু ষ দায়েূদর মত

তাঁর দয় তাঁর ঈ র সদা ভুর িত ভি িছল না। ৪ তবওু দায়েূদর

কথা মেন কের তাঁর ঈ র সদা ভু তাঁেক িয শােলেম একটা দীপ

িদেলন, অথাৎ তাঁর িসংহাসেন বসবার জ তাঁেক একটা ছেল িদেলন

এবং িয শােলমেক ংেসর হাত থেক র া করেলন, ৫ কারণ

সদা ভুর চােখ যা িঠক দায়দূ তাই করেতন। কবল িহ ীয় ঊিরেয়র

ব াপারটা ছাড়া তাঁর সারা জীবেন িতিন সদা ভুর কােনা আেদশই

অমা কেরনিন। ৬ রহিবয়াম ও যারিবয়ােমর মেধ য যু আর

হেয়িছল তা অিবয়ােমর সারা জীবন ধের চেলিছল। ৭ অিবয়ােমর

অ া কাজ, অথাৎ িতিন যা িকছু কেরিছেলন তা িযহূদার রাজােদর

ইিতহাস নােম বইিটেত িক লখা নই? অিবয়াম ও যারিবয়ােমর মেধ

যু হত। ৮ পের অিবয়াম তাঁর পবূপু ষেদর সে িন ায় গেলন,

আর দায়দূ শহের তাঁেক কবর দওয়া হল। তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল

আসা রাজা হেলন। ৯ ই ােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর রাজে র িড়

বছেরর িদেনর আসা িযহূদায় রাজ করেত করেলন। ১০ িতিন

একচি শ বছর িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। তাঁর ঠা মার নাম

িছল মাখা। িতিন িছেলন অবীশােলােমর মেয়। ১১ তাঁর পবূপু ষ

দায়েূদর মত আসা সদা ভুর চােখ যা িঠক তাই করেতন। ১২ িতিন

দশ থেক পু ষ বশ ােদর তািড়েয় িদেলন এবং পবূপু ষেদর তরী

সব মিূত েলাও সিরেয় িদেলন। ১৩ এমন িক, িতিন তাঁর ঠা মা

মাখােকও রাজমাতার পদ থেক সিরেয় িদেলন, কারণ িতিন একটা

জঘ আেশরা মিূ তরী কিরেয়িছেলন। আসা সই মিূতটা কেট

ফেল িকে াণ উপত কায় িনেয় িগেয় সটা পিুড়েয় িদেলন। ১৪ উঁচু

জায়গা েলা যিদও িতিন ংস কেরনিন তবওু সারা জীবন আসার

দয় সদা ভুর িত স ণূ অ গত িছল। ১৫ িতিন ও তাঁর বাবা য
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সব সানা, পা ও অ া িজিনস সদা ভুর উে েশ পিব কের

রেখিছেলন স েলা িতিন সদা ভুর ঘের িনেয় গেলন। ১৬আসা ও

ই ােয়েলর রাজা বাশার গাটা রাজ কাল ধের তাঁেদর মেধ যু

চেলিছল। ১৭ ই ােয়েলর রাজা বাশা িযহূদার লাকেদর িব ে িগেয়

রামা শহরটা েগর মত কের গেড় তুলেত লাগেলন যােত কউ িযহূদার

রাজা আসার কােছ যাওয়া আসা করেত না পাের। ১৮ সদা ভুর ঘের

এবং িনেজর রাজবাড়ীর ভা ডাের য সব সানা ও পা িছল আসা

স েলা সব বর কের িনেলন। স েলা তাঁর কমচারীেদর হােত িদেয়

অরােমর রাজা িবনহদেদর কােছ পািঠেয় িদেলন। িবনহদদ িছেলন

টি ে ােণর ছেল িহিষেয়ােণর নািত। িতিন তখন দে শেক রাজ

করিছেলন। আসা তাঁেক বেল পাঠােলন, ১৯ “আমার ও আপনার

বাবার মত আ ন, আমরাও আমােদর মেধ একটা চুি কির। আিম

আপনােক এই সব সানা ও েপা উপহার পাঠালাম। ই ােয়েলর

রাজা বাশার সে আপিন এখন চুি ভেঙ ফলনু, তােত স আমার

কাছ থেক চেল যােব।” ২০ রাজা আসার কথায় িবনহদদ রািজ হেয়

তাঁর সনাপিতেদর ই ােয়েলর শহর েলার িব ে পািঠেয় িদেলন।

িতিন ইেয়ান, দান, আেবল বৎ‐মাখা ও সম িকে রৎ এবং তার

সে ন ািল এলাকাটা দখল কের িনেলন। ২১ বাশা এই কথা েন

রামা শহর গেড় তুলবার কাজ ব কের িতসােত িফের গেলন। ২২

তারপর রাজা আসা িযহূদার সকেলর উপর একটা ঘাষণা করেলন,

কাউেক বাদ িদেলন না। তােত লােকরা রামায় বাশার ব বহার করা

পাথর ও কাঠ সব িনেয় গল। রাজা আসা সই সব িদেয় িব ামীেনর

গবা ও িম া শহর েগর মত কের গেড় তুলেলন। ২৩আসার

অ া সব কাজ, যেু তাঁর জেয়র কথা, িতিন যা িকছু কেরিছেলন

এবং য সব শহর িতিন গেড় তুেলিছেলন তা িযহূদার রাজােদর

ইিতহাস নােম বইিটেত িক লখা নই? বেুড়া বয়েস আসার পােয়

একটা রাগ হল। ২৪ পের আসা তাঁর পবূপু ষেদর সে িন ায়

গেলন এবং তাঁর পবূপু ষ দায়েূদর শহের তাঁর পবূপু ষেদর সে

তাঁেক কবর দওয়া হল। তাঁর ছেল িযেহাশাফট তাঁর জায়গায় রাজা



থম রাজাবিল 737

হেলন। ২৫ িযহূদার রাজা আসার রাজে র ি তীয় বছের যারিবয়ােমর

ছেল নাদব ই ােয়েলর উপর রাজ করেত করেলন। িতিন

ই ােয়েল ই বছর রাজ কেরিছেলন। ২৬ সদা ভুর চােখ যা

ম িতিন তাই করেতন। িতিন তাঁর বাবার মত চলেতন, অথাৎ তাঁর

বাবা ই ােয়লীয়েদর িদেয় যমন পাপ কিরেয়িছেলন িতিনও তাই

কেরিছেলন। ২৭ ইষাখর গা ীর অিহেয়র ছেল বাশা নাদেবর িব ে

ষড়য করেলন। নাদব ও সম ই ােয়লীেয়রা যখন পেল ীয়েদর

িগ েথান ঘরাও কেরিছল তখন বাশা িগ েথােন নাদবেক মের

ফলেলন। ২৮ িযহূদার রাজা আসার রাজে র ততৃীয় বছের বাশা

নাদবেক মের ফেল তাঁর জায়গায় রাজা হেলন। ২৯ িতিন রাজা

হেয়ই যারিবয়ােমর পিরবােরর সবাইেক মের ফলেলন। সদা ভু

তাঁর দাস শীেলানীয় ভাববাদী অিহেয়র মধ িদেয় য কথা বেলিছেলন

সই অ সাের বাশা যারিবয়ােমর পিরবােরর সবাইেক ংস কের

ফলেলন। ৩০এর কারণ হল, যারিবয়াম িনেজ পাপ কেরিছেলন এবং

ই ােয়লেক িদেয়ও পাপ কিরেয়িছেলন আর তা কের িতিন ই ােয়েলর

ঈ র সদা ভুেক অস ু কের তুেলিছেলন। ৩১ নাদেবর অ া

কাজ, অথাৎ িতিন যা িকছু কেরিছেলন তা ই ােয়েলর রাজােদর

ইিতহাস নােম বইিটেত িক লখা নই? ৩২আসা ও ই ােয়েলর

রাজা বাশার গাটা রাজ কাল ধের তাঁেদর মেধ যু হেয়িছল। ৩৩

ই ােয়েলর রাজা বাশা িযহূদার রাজা আসার রাজে র ততৃীয় বছের

গাটা ই ােয়ল দেশর উপের অিহেয়র ছেল বাশা িতসায় রাজ

করেত কেরিছেলন। িতিন চি শ বছর রাজ কেরিছেলন। ৩৪

িতিন সদা ভুর চােখ যা ম তাই করেতন। িতিন যারিবয়ােমর

মত চলেতন, অথাৎ যারিবয়াম যমন ই ােয়লীয়েদর িদেয় পাপ

কিরেয়িছেলন িতিনও তাই কেরিছেলন।

১৬তখন বাশার িব ে হনািনর ছেল যহূর কােছ সদা ভুর এই

বাক কািশত হল, ২ “আিম তামােক ধেূলা থেক তুেল এেনিছ এবং

আমার লাক ই ােয়লীয়েদর নতা কেরিছ, তুিম যারিবয়ােমর পেথ

চেলছ ও আমার লাক ই ােয়লীয়েদর িদেয় পাপ কিরেয়ছ, ফেল
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তােদর সই পােপর মাধ েম আমােক অস ু কের তুেলছ। ৩ দেখা,

আিম বাশােক ও তার পিরবারেক স ণূভােব ংস করব। আিম

তামার বংশেক নবােটর ছেল যারিবয়ােমর বংেশর মত করব। ৪

বাশার য কউ শহের মরেব তােদর ের খােব এবং য কউ মােঠর

মেধ মরেব তােদর পাখীেত খােব।” ৫ বাশার অ া কাজ, যেু তাঁর

জেয়র কথা এবং িতিন যা িকছু কেরিছেলন তা ই ােয়েলর রাজােদর

ইিতহাস নােম বইিটেত িক লখা নই? ৬পের বাশা তাঁর পবূপু ষেদর

সে িন ায় গেলন ও িতসায় তাঁেক কবর দওয়া হল এবং তাঁর ছেল

এলা তাঁর জায়গায় রাজা হেলন। ৭ হনািনর ছেল যহূ ভাববাদী মেধ

িদেয় বাশা ও তাঁর বংেশর িব ে সদা ভুর বাক কািশত হেয়িছল,

কারণ যারিবয়ােমর বংেশর মত িতিন সদা ভুর চােখ যা ম তা

কের সদা ভুেক অস ু কেরিছেলন এবং যারিবয়ােমর বংশেক হত া

কেরিছেলন। ৮ িযহূদার রাজা আসার রাজে র ছাি শ বছের, বাশার

ছেল এলা ই ােয়েলর উপর রাজ করেত কেরন; িতিন িতসায়

ই বছর রাজ কেরিছেলন। ৯ পের তাঁর অেধক সংখ ক রেথর

ত াবধায়ক িসি নামক তাঁর দাস তাঁর িব ে ষড়য করেলন।

এলা িতসােত রাজবািড়র পিরচালক অসার বািড়েত পান কের মাতাল

হেলন, ১০আর িসি িভতের িগেয় িযহূদার রাজা আসার সাতাশ বছের

তাঁেক আ মণ কের মের ফলেলন ও িতিন জায়গায় রাজা হেলন।

১১ যখন িসি রাজ করেত কেরন, িসংহাসেন বসার সে সে ই

বাশার বংেশর সবাইেক মের ফলেলন। তাঁর আ ীয় ব ু কােনা

পু ষেকই িতিন বাঁিচেয় রাখেলন না। ১২ ভাববাদী যহূর মধ িদেয়

সদা ভু বাশার িব ে য কথা বেলিছেলন সই অ সাের িসি

বাশার বংেশর সবাইেক ংস কের িদেলন। ১৩এর কারণ বাশার সব

পাপ ও তাঁর ছেল এলার পাপ আচরণ; তাঁরা িনেজরা পাপ কেরিছেলন

এবং ই ােয়লেকও পাপ কিরেয়িছল, ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুেক

তাঁেদর মিূতর মাধ েম ু কেরিছল। ১৪এলার অ া কাজ, অথাৎ

িতিন যা িকছু কেরিছেলন তা ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নােম

বইিটেত িক লখা নই? ১৫ িযহূদার রাজা আসার রাজে র সাতাশ
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বছের িসি িতসায় সাত িদন রাজ কেরিছেলন। সই িদন স দল

পেল ীয়েদর অিধকার করা িগ েথােন িশিবর াপন কেরিছল। ১৬

পের সই িশিবের অবি ত লােকরা নল য, িসি ষড়য কেরেছ ও

রাজােক মের ফেলেছ; তখন সম ই ােয়ল সই িদন িশিবেরর

মেধ অি নামক সনাপিতেক ই ােয়েলর উপের রাজা করল। ১৭

তখন অি ও তাঁর সে সম ই ােয়লীেয়রা িগ েথান থেক সের

এেস িতসা ঘরাও করল। ১৮ফেল শহর অিধকার করা হেয় গেছ

দেখ িসি রাজবািড়েত আ ন িদেয় পিুড়েয় িদেলন ও িতিন পেুড়

মারা গেলন। ১৯ এর কারণ তাঁর পাপ আচরণ; সদা ভুর চােখ

যা ম , িতিন তাই করেতন। িতিন যারিবয়ােমর মত চলেতন, িতিন

িনেজ পাপ কের ই ায়লীয়েদরও পাপ কিরেয়িছেলন। ২০ িসি র

অ া কাজ এবং তাঁর িবে ােহর কথা ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস

নােম বইিটেত িক লখা নই? ২১এর পর ই ােয়লীেয়রা ই দেল

ভাগ হেয় গল। তােদর অেধক লাক চাইল গীনেতর ছেল িত িনেক

রাজা করেত আর বািক অেধক চাইল অি েক রাজা করেত। ২২ িক ু

অি র পে র লােকরা গীনেতর ছেল িত িনর পে র লাকেদর

হািরেয় িদল। এেত িত িন মারা গল আর অি রাজা হেলন। ২৩

িযহূদার রাজা আসার রাজে র একি শ বছের অি ই ােয়েল রাজ

করেত কেরন এবং িতিন বােরা বছর রাজ কেরিছেলন, িতিন ছয়

বছর িতসায় রাজ কেরিছেলন। ২৪ িতিন ই তাল পা িদেয়

শমেরর কােছ শমিরয়া পাহাড় িকনেলন, সই পাহােড়র উপের

একিট শহর গাঁথেলন, ঐ পাহােড়র অিধকারী শমেরর নাম অ সাের

সই শহেরর নাম শমিরয়া রাখেলন। ২৫ সদা ভুর চােখ যা ম ,

অি তাই করেতন এবং তাঁর আেগ যাঁরা িছেলন তাঁেদর সবার চেয়

িতিন বশী খারাপ কাজ করেলন। ২৬ বা েব িতিন নবােটর ছেল

যারিবয়ােমর মত চলেতন এবং িতিন য পােপর মাধ েম ই ােয়লেক

পাপ কিরেয় ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুেক তােদর মিূতর মাধ েম

অস ু কেরিছেলন, িতিনও সই সব পােপর পেথ চলেতন। ২৭

অি র বািক কােজর কথা এবং যেু তাঁর জেয়র কথা ই ােয়েলর
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রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক লখা নই? ২৮ পের অি তাঁর

পবূপু ষেদর সে িন ায় গেলন এবং তাঁেক শমিরয়ায় কবর দওয়া

হল। তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল আহাব রাজা হেলন। ২৯ িযহূদার

রাজা আসার রাজে র আটি শ বছেরর িদন অি র ছেল আহাব

ই ােয়েলর উপের রাজ কেরন। িতিন বাইশ বছর শমিরয়ায়

থেক ই ােয়েলর উপর রাজ কেরিছেলন। ৩০ তাঁর আেগ যাঁরা

িছেলন, তাঁেদর সবার থেক অি র ছেল আহাব সদা ভুর চােখ যা

ম , তাই বিশ করেতন। ৩১ নবােটর ছেল যারিবয়াম য সব পাপ

কেরিছেলন স েলােক িতিন সামা ব াপার বেল মেন করেতন। তাই

িতিন সীেদানীয়েদর রাজা ঈেষবেলর মেয় ঈেষবলেক িবেয় করেলন

এবং বালেদবতার সবা ও আরাধনা করেত লাগেলন। ৩২ িতিন

শমিরয়ােত বালেদবতার জ য মি র তরী কেরিছেলন সখােন

তার জ একটা বদী তরী করেলন। ৩৩আর আহাব আেশরা মিূ

তরী করেলন। তাঁর আেগ ই ােয়েল যত রাজা িছেলন, সই সবার

থেক আহাব ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর অসে াষজনক আরও কাজ

করেলন। ৩৪ তাঁর িদেনর বেথলীয় হীেয়ল িযরীেহা শহর তরী করল;

তােত নেূনর ছেল িযেহাশেূয়র মধ িদেয় সদা ভুর বাক অ সাের

সই শহেরর িভি গাঁথার জ িনেজর বড় ছেল অবীরামেক াণ

িদেত হল এবং তার ফটেকর দরজা লাগাবার জ তার ছাট ছেল

সগবূেক াণ িদেত হল।

১৭ িগিলয়েদর িত বী ােমর এিলয় আহাবেক বলেলন, “আিম যাঁর

সবা কির ই ােয়লীয়েদর সই জীব ঈ র সদা ভুর িদিব িদেয়

বলিছ য, আিম না বলা পয আগামী কেয়ক বছের িশিশর পড়েব না,

বিৃ ও হেব না।” ২ পের সদা ভু এিলয়েক বলেলন, ৩ “তুিম এই

জায়গা ছেড় পবূ িদেক যাও এবং য েনর পবূ িদেক করীৎ ােতর

ধাের লিুকেয় থাক। ৪ তুিম সই ােতর জল খােব আর সখােন

তামােক খাবার দবার জ আিম দাঁড়কাকেদর আেদশ িদেয়িছ।”

৫কােজই সদা ভু এিলয়েক যা বলেলন িতিন তাই করেলন। িতিন

য েনর পবূ িদেক করীৎ ােতর ধাের িগেয় থাকেত লাগেলন। ৬
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দাঁড়কােকরা সকােল ও িবকােল তাঁর জ িট ও মাংস আনত এবং

িতিন সই ােতর জল খেতন। ৭ দেশ বিৃ না হওয়ােত িকছুকাল

পের সই ােতর জল িকেয় গল। ৮ পের তাঁর কােছ সদা ভুর

এই বাক এল, ৯ “তুিম উঠ, এখন সীেদােনর সািরফেত িগেয় থাক।

তামােক খাবার জাগাবার জ আিম সখানকার এক িবধবােক

আ া িদেয়িছ।” ১০ তখন িতিন উেঠ সািরফেত গেলন; আর যখন

সই শহেরর দরজায় আসেলন, দখ, সই জায়গায় এক িবধবা কাঠ

ড়াে । িতিন তােক ডেক বলেলন, “অ েরাধ কির, তুিম একিট

পাে কের সামা জল আন, আিম পান করব” ১১ সই ীেলাকটী

যখন জল আনেত যাি ল তখন িতিন তােক ডেক বলেলন, “অ েরাধ

কির, আমার জ এক টুকেরা িট হােত কের আন।” ১২ উ ের সই

িবধবা বলল, “আপনার ঈ র জীব সদা ভুর িদিব িদেয় বলিছ য,

আমার কােছ একটাও িট নই। পাে কবল এক মেুঠা ময়দা আর

ভাঁেড় একটুখািন তল রেয়েছ। বািড় িনেয় যাবার জ আিম কত েলা

কাঠ ড়াি ; তা িদেয় আমার ও আমার ছেলর জ িকছু খাবার

তরী করব। তারপর তা খাওয়ার পের আমরা উপবােস মরব।” ১৩

এিলয় তােক বলেলন, “ভয় কােরা না। যা বলেল, তাই কর িগেয়,

িক ু থেম তা থেক আমার জ একিট ছাট িট তরী কের আেনা;

পের িনেজর ও ছেলিটর জ তরী কর। ১৪ কারণ ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভু এই কথা বেলন, সদা ভু পিৃথবীেত বিৃ না দওয়া পয ঐ

ময়দার পা টাও খািল হেব না আর তেলর ভাঁড়ও খািল হেব না।”

১৫ তােত স িগেয় এিলেয়র কথামত করল; আর স ও এিলয় এবং

সই ীেলােকর আ ীয় অেনক িদন পয খল। ১৬এিলেয়র মধ

িদেয় সদা ভু য কথা বেলিছেলন সই অ সাের ঐ ময়দার পা টাও

খািল হল না, তেলর ভাঁড়ও খািল হল না। ১৭এই সব ঘটনার পের

সই ীেলাক, য বািড়র মািলক তার ছেল অ হল এবং তার

অ খ এমন বিশ হল য, তার শরীের আর াসবায়ু থাকল না। ১৮

ীেলাকটী তখন এিলয়েক বলল, “ হ ঈ েরর লাক, আপনার সে

আমার িক করার আেছ? আপিন িক আমােক আমার পােপর কথা মেন
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কিরেয় িদেত আর আমার ছেলেক মের ফলেত এেসেছন?” ১৯

িতিন তােক বলেলন, “ তামার ছেলেক আমার কােছ দাও।” পের

িতিন ছেলিটেক সই ীেলােকর কাল থেক িনেয় উপেরর িনেজর

থাকবার ঘের িগেয় িনেজর িবছানায় ইেয় িদেলন। ২০আর িতিন

সদা ভুেক ডেক বলেলন, “ হ সদা ভু, আমার ঈ র, আিম য

িবধবার বািড়েত থািক তার ছেলেক মের ফেল তারও উপের িবপদ

িনেয় আসেল?” ২১ তারপর িতিন িতন বার ছেলিটর উপের ল া হেয়

েয় সদা ভুেক ডেক বলেলন, “ হ সদা ভু আমার ঈ র, অ েরাধ

কির, ছেলিটর াণ তার মেধ িফের আ ক।” ২২ তখন সদা ভু

এিলেয়র কথা নেলন তােত ছেলিটর াণ তার মেধ িফের আসল

আর স বঁেচ উঠল। ২৩ পের এিলয় ছেলিটেক তুেল িনেয় উপেরর

ঘর থেক নীেচ নেম তােক তার মােয়র কােছ িদেয় বলেলন, “ দখ,

তামার ছেল বঁেচ আেছ।” ২৪ তােত সই ীেলাকটী এিলয়েক

বলল, “আিম এখন জানেত পারলাম আপিন ঈ েরর লাক এবং

সদা ভু আপনার মধ িদেয় যা বেলন তা সত ।”

১৮এরঅেনক িদন পের, বিৃ না হওয়ার ততৃীয় বছেরর িদন সদা ভু

থেক এিলেয়র জ এই বাক এেলা, “তুিম িগেয় আহাবেক দখা

দাও। পের আিম দেশ বিৃ পািঠেয় িদি ।” ২তােত এিলয় আহাবেক

দখা িদেত গেলন। তখন শমিরয়ােত ভীষণ দূিভ হেয়িছল। ৩

আর আহাব রাজবািড়র পিরচালক ওবিদয়েক ডাকেলন। ওবিদয়

সদা ভুেক খবু ভয় করেতন। ৪ ঈেষবল যখন সদা ভুর ভাববাদীেদর

মের ফলিছেলন তখন ওবিদয় একেশাজন ভাববাদীেক িনেয় প াশ

প াশ কের েটা হায় লিুকেয় রেখিছেলন। িতিন তাঁেদর খাবার

ও জেলর জাগান িদেতন। ৫ আহাব ওবিদয়েক বলেলন, “তুিম

দেশর মেধ যসব উ ই ও ছাট নদী িলর কােছ যাও। ঘাড়া আর

খ র েলার াণ র ার জ হয়েতা িকছু ঘাস পাওয়া যােব। নাহেল

সম প হারােত হেব।” ৬ তাঁরা ইজন ঘেুর দখবার জ দশটা

ভাগ কের িনেলন। আহাব িনেজ গেলন এক িদেক আর ওবিদয়

গেলন অ িদেক। ৭ ওবিদয় পথ িদেয় যাি েলন, এমন িদেনর,
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দখ, এিলয় তাঁর সামেন; ওবিদয় তাঁেক িচনেত পের মািটেত উপড়ু

হেয় পেড় বলেলন, “আমার ভু এিলয়?” ৮ িতিন বলেলন, “আিমই

সই; যাও, তামার ভুেক িগেয় জানাও য, এিলয় এখােন আেছন।”

৯ িতিন বলেলন, “আিম িক পাপ কেরিছ য, আপিন আপনার দাস

আমােক মের ফলবার জ আহােবর হােত তুেল িদে ন? ১০

আপনার ঈ র জীব সদা ভুর িদিব , এমন কােনা জািত বা রাজ

নই যার কােছ আমার ভু আপনার খাঁেজ লাক পাঠানিন। আর যখন

তারা বলল, সই লাকিট নই; তখন তারা আপনােক পায়িন বেল

িতিন সই সব রােজ র ও জািতর লাকেদরেকও শপথ কিরেয়েছন।

১১এখন আপিন বলেছন, যাও, তামার ভুেক বল, দখনু, এিলয়

এখােন আেছন। ১২আর আিম আপনার কাছ থেক চেল গেলই

সদা ভুর আ া আমার অজানা কােনা জায়গায় আপনােক িনেয়

যােবন, তােত আিম িগেয় আহাবেক খবর িদেল যিদ িতিন আপনােক

খুঁেজ না পান, তেব আমােক হত া করেবন; িক ু আপনার দাস আিম

ছাটেবলা থেক সদা ভুেক ভয় কের আসিছ। ১৩ ঈেষবল যখন

সদা ভুর ভাববাদীেদর মের ফলিছেলন, তখন আিম যা কেরিছলাম,

তা িক আমার ভু শােনন িন? সদা ভুর ভাববাদীেদর একেশা

জনেক প াশ প াশ কের েটা হায় লিুকেয় রেখিছ এবং তােদর

খাবার ও জেলর জাগান িদেয়িছ। ১৪আর এখন আপিন বলেছন,

যাও, তামার মািলক ক বল, দখনু, এিলয় এখােন আেছন। িতিন

তা আমােক মের ফলেবন।” ১৫ এিলয় বলেলন, “আিম যাঁর সামেন

দাঁিড়েয় আিছ, সই বািহনীগেণর জীব সদা ভুর িদিব , আিম আজ

অবশ তাঁেক দখা দব।” ১৬ তখন ওবিদয় আহােবর সে দখা

কের কথাটা তাঁেক বলেলন; তােত আহাব এিলেয়র সে দখা করেত

গেলন। ১৭এিলয়েক দেখ আহাব বলেলন, “ হ ই ােয়েলর কাঁটা,

এ িক তুিম?” ১৮এিলয় বলেলন, “আিম কাঁটা হইিন, িক ু আপিন

ও আপনার বাবার বংেশর লােকরাই; কারণ আপনারা সদা ভুর

আেদশ ত াগ কের বালেদবতােদর িপছেন িগেয়েছন। ১৯ এখন লাক

পািঠেয় ই ােয়েলর সবাইেক কিমল পবেত আমার কােছ জেড়া ক ন।
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ঈেষবেলর টিবেল বালেদবতার য চারেশা প াশজন ভাববাদী এবং

আেশরার চারেশাজন ভাববাদী খাওয়া দাওয়া কের তােদর িনেয়

আ ন।” ২০ তােত আহাব ই ােয়েলর সব লাকেদর কােছ খবর

পাঠােলন এবং কিমল পবেত ঐ ভাববাদীেদর জেড়া করেলন। ২১

পের এিলয় লাকেদর সামেন িগেয় বলেলন, “আর কতিদন তামরা

ই নৗকায় পা িদেয় থাকেব? যিদ সদা ভুই ঈ র হন তেব তাঁর

অ সরণ কর, আর যিদ বালেদবতাই ঈ র হন তেব তাঁর অ সরণ

কর।” িক ু লােকরা কােনা উ র িদল না। ২২ তখন এিলয় তােদর

বলেলন, “সদা ভুর ভাববাদীেদর মেধ কবল আিমই বািক আিছ,

িক ু বালেদবতার ভাববাদী রেয়েছ সােড় চারেশা জন। ২৩আমােদর

জ েটা ষাঁড় দওয়া হাক। ওরা িনেজেদর জ একটা ষাঁড় বেছ

িনেয় কেট টুকেরা টুকেরা কের কােঠর উপর রাখকু, িক ু তােত

আ ন না িদক। আিম অ ষাঁড়টা িনেয় কেট ত কের কােঠর

উপের রাখব, িক ু তােত আ ন দব না। ২৪ তারপর ওরা ওেদর

দবতােক ডাকেব আর আিম ডাকব সদা ভুেক। িযিন আ ন পািঠেয়

এর উ র দেবন িতিনই ঈ র।” এই কথা েন সবাই বলল, “এ

ভােলা কথা।” ২৫এিলয় বাল দবতার ভাববাদীেদর বলেলন, “ তামরা

তা অেনেক আছ, আেগ তামরাই িনেজেদর জ একটা ষাঁড় বেছ

িনেয় তরী কর এবং তামরা িনেজেদর দবতােক ডাক, িক ু আ ন

দেব না।” ২৬ য ষাঁড়টা তােদর দওয়া হল তা িনেয় তারা তরী

কের িনল। তারপর তারা সকাল থেক পরু পয বাল দবতােক

এই বেল ডাকেত লাগল, “ হ বালেদব, আমােদর উ র দাও।” িক ু

কােনা সাড়া িমলল না, কউ উ র িদল না। য বদী তারা তরী

কেরিছল তার চারপােশ তারা নাচেত লাগল। ২৭ পরু বলা এিলয়

তােদর ঠা া কের বলেলন, “ জাের িচৎকার কর, স তা দবতা।

হয়েতা স গভীর িচ া করেছ, বা কাথাও িগেয়েছ, বা পেথ চেলেছ।

িকংবা হয়েতা স ঘমুাে , তােক জাগােত হেব।” ২৮ তখন তারা

আরও জাের িচৎকার করেত লাগল এবং তােদর ব বহার অ সাের

দেহ রে র ধারা বেয় না যাওয়া পয ছারা ও কাঁটা িদেয় িনেজেদর
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আঘাত করেত থাকল। ২৯ পরু গিড়েয় গল আর তারা িবকাল

বলার বিলদােনর িদন পয ভাববাণী চার করল, িক ু কােনা

সাড়া পাওয়া গল না, কউ উ র িদল না, কউ মেনােযাগও িদল

না। ৩০ তখন এিলয় সম লাকেদর বলেলন, “আমার কােছ এস।”

তারা তাঁর কােছ গল। এিলয় সদা ভুর ভেঙ পড়া বদী মরামত

কের িনেলন। ৩১ এিলয় যােকােবর ছেলেদর েত ক গা ীর জ

একটা কের বােরাটা পাথর িনেলন। এই যােকােবর কােছই সদা ভুর

বাক এেসিছল, বেলিছেলন, “ তামার নাম হেব ই ােয়ল।” ৩২ সই

পাথর েলা িদেয় এিলয় সদা ভুর উে েশ একটা বদী তরী করেলন

এবং তার চারপােশ এমন নালা খুঁড়েলন যার মেধ ই কাঠা বীজ

ধরেত পাের। ৩৩ পের িতিন কাঠ সািজেয় ষাঁড়টা টুকরা টুকরা কের

কােঠর উপর রাখেলন আর বলেলন, “চারটা কলসী জেল ভের এই

হামবিলর ও কােঠর উপের ঢেল দাও।” ৩৪ তারপর িতিন বলেলন,

“ি তীয়বার ওটা কর।” এবং তারা ি তীয়বার তাই করল। িতিন আেদশ

িদেলন, “ততৃীয় বার কর।” তারা ততৃীয় বার তাই করল। ৩৫তখন

বিদর চারিদেক জল গল এবং নালা জেল ভরিত হেয় গল। ৩৬ পের

িবকােলর বিলদােনর িদন হেল পর ভাববাদী এিলয় কােছ এিগেয়

আসেলন এবং বলেলন, “ হ সদা ভু, অ াহাম, ই হাক ও ই ােয়েলর

ঈ র, আজেক তুিম জািনেয় দাও য, ই ােয়েলর মেধ তুিমই ঈ র

এবং আিম তামার দাস, আর তামার আেদেশই আিম এই সব

কেরিছ। ৩৭ শােনা সদা ভু শােনা, যােত এই সব লােকরা জানেত

পাের য, হ সদা ভু, তুিমই ঈ র আর তুিমই তােদর মন িফিরেয়

এেনছ।” ৩৮ তখন উপর থেক সদা ভুর আ ন পেড় হামবিল, কাঠ,

পাথর ও ধেূলা াস করল এবং নালার জলও েষ িনল। ৩৯ তা দেখ

লােকরা সবাই মািটেত উপড়ু হেয় পেড় বলল, “সদা ভুই ঈ র,

সদা ভুই ঈ র।” ৪০ তখন এিলয় তােদরেক বলেলন, “বাল দবতার

ভাববাদীেদর ধর। তােদর একজনেকও পািলেয় যেত িদেয়া না।”

তখন লােকরা তােদর ধের ফলল। এিলয় তােদরেক ছাট কীেশান

নদীেত িনেয় গেলন এবং সখােন তােদর মের ফলেলন। ৪১
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তারপর এিলয় আহাবেক বলেলন, “আপিন উেঠ িগেয় খাওয়া দাওয়া

ক ন, কারণ ভীষণ বিৃ র শ শানা যাে ।” ৪২এেত আহাব খাওয়া

দাওয়া করেত গেলন। আর এিলয় িগেয় কিমেলর চূড়ায় উঠেলন।

িতিন মািটেত িনচু হেয় ই হাঁটুর মেধ মখু রাখেলন। ৪৩ পের িতিন

তাঁর চাকরেক বলেলন, “তুিম িগেয় সাগেরর িদেক চেয় দখ।” স

িগেয় দেখ বলল, “ওখােন িকছু নই।” এিলয় বলেলন, “সাতবার

যাও।” ৪৪ স ম বাের চাকরিট এেস বলল, “মা েষর হােতর মত

ছাট একটা মঘ সমু থেক উঠেছ।” তখন এিলয় তােক বলেলন,

“উেঠ িগেয় আহাবেক বল যন িতিন তাঁর রথ িঠক কের িনেয় নেম

যান, যন চ ড বিৃ আপনােক যেত বাধা না দয়।” ৪৫ অমিন

আকাশ মেঘ ও বাতােস অ কার হেয় উঠল এবং ভীষণ বিৃ এেস

গল। আহাব রেথ কের িযিষেয়েল গেলন। ৪৬আর সদা ভুর হাত

এিলেয়র উপর িছল। িতিন তাঁর কাপড়খানা কামর বাঁধিনেত ঁেজ

িনেয় আহােবর আেগ আেগ দৗেড় িযিষেয়েলর েবশ ােন গেলন।

১৯এিলয় যা যা কেরেছন এবং কমন কের তেরায়াল িদেয় সম

ভাববাদীেদর মের ফেলেছন তা সবই আহাব ঈেষবলেক বলেলন।

২ তােত ঈেষবল লাক িদেয় এিলয়েক বেল পাঠােলন, “কাল এই

িদেনর র মেধ তামার ােণর দশা যিদ তােদর এক জেনর মত না

কির, তেব দবতারা যন আমােক শাি দন আর তা ভীষণভােবই

দন।” ৩এিলয় তা দেখ উঠেলন এবং াণ বাঁচাবার জ পািলেয়

গেলন। িতিন িযহূদা এলাকার বর‐ শবােত পৗঁেছ তাঁর চাকরেক

সখােন রাখেলন, ৪ িক ু িতিন িনেজ ম এলাকার মেধ একিদেনর

র পথ িগেয় একটা রাতম গােছর নীেচ বসেলন এবং িনেজর মতুৃ র

জ াথনা করেলন। িতিন বলেলন, “ হ সদা ভু, এই যেথ , এখন

তুিম আমার াণ নাও; কারণ আিম তা আমার পবূপু ষেদর চেয়

উ র নই।” ৫ তারপর িতিন এক রাতম গােছর তলায় েয় ঘিুমেয়

পড়েলন। হঠাত একজন গদূত তাঁেক ছুঁেয় বলেলন, “ওঠ, খাও।” ৬

িতিন চেয় দখেলন; তাঁর মাথার কােছ গরম পাথের সঁকা একখানা

িট ও এক পা জল রেয়েছ। তা খেয় িতিন আবার েয় পড়েলন।
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৭ সদা ভুর দূত ি তীয়বার এেস তাঁেক ছুঁেয় বলেলন, “ওঠ, খাও,

কারণ তামার শি থেকও তামার পথ বিশ।” ৮ তােত িতিন উেঠ

খেলন। সই খাবার খেয় শি লাভ কের িতিন চি শ িদন ও চি শ

রাত হঁেট ঈ েরর পাহাড় হােরেব িগেয় উপি ত হেলন। ৯ সখােন

একটা হার মেধ ঢুেক িতিন রাতটা কাটােলন। তারপর, তাঁর কােছ

সদা ভুর বাক উপি ত হল এবং িতিন তােক বলেলন, “এিলয়, তুিম

এখােন িক করছ?” ১০এিলয় বলেলন, “আিম বািহনীেদর সদা ভুর

পে খবুই আ হী হেয়িছ, কারণ ই ােয়লীেয়রা তামার াপন করা

ব ব া ত াগ কেরেছ, তামার সব বদী ভেঙ ফেলেছ এবং তেরায়াল

িদেয় তামার ভাববাদীেদর মের ফেলেছ। কবল আিমই বািক আিছ

আর আমােকও এখন তারা মের ফলবার চ া করেছ।” ১১ পের

িতিন বলেলন, “তুিম বাইের িগেয় এই পবেতর উপের সদা ভুর

সামেন দাঁড়াও।” সদা ভু ওখান িদেয় যােবন, আর তাঁর সামেন

একটা ভীষণ শি শালী বাতাস পবত িলেক িচের ই ভাগ করল

এবং সব পাথর ভেঙ টুকরা টুকরা করল, িক ু সই বাতােসর মেধ

সদা ভু িছেলন না। সই বাতােসর পের একটা ভূিমক হল, িক ু

সই ভূিমকে র মেধ ও সদা ভু িছেলন না। ১২ ভূিমকে র পের

দখা িদল আ ন, িক ু সই আ েনর মেধ ও সদা ভু িছেলন না।

সই আ েনর পের িফ িফ শে র মত সামা শ শানা গল।

১৩এিলয় তা েন তাঁর গােয়র চাদর িদেয় মখু ঢেক ফলেলন এবং

বাইের িগেয় হার মেুখর কােছ দাঁড়ােলন। তারপর িতিন এই কথা

নেলন, “এিলয়, তুিম এখােন িক করছ?” ১৪ এিলয় বলেলন, “আিম

বািহনীেদর সদা ভুর পে খবুই আ হী হেয়িছ, কারণ ই ােয়লীেয়রা

তামার াপন করা ব ব া ত াগ কেরেছ, তামার সব য েবদী ভেঙ

ফেলেছ এবং তামার ভাববাদীেদর মের ফেলেছ। কবল আিমই

বািক আিছ আর আমােকও এখন তারা মের ফলবার চ া করেছ।”

১৫ তখন সদা ভু তাঁেক বলেলন, “যাও, তুিম য পেথ এেসছ সই

পেথ িফের িগেয় দে শেকর ম এলাকায় যাও। সখােন পৗঁেছ তুিম

হসােয়লেক অরােমর উপের রাজপেদ অিভেষক কর। ১৬ এছাড়া
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িন িশর ছেল যহূেক ই ােয়েলর রাজার পেদ অিভেষক কর, আর

তামার পেদ ভাববাদী হওয়ার জ আেবলমেহালার শাফেটর ছেল

ইলীশায়েক অিভেষক কর। ১৭ হসােয়েলর তেলায়ার যারা এিড়েয়

যােব যহূ তােদর মের ফলেব আর যহূর তেলায়ার যারা এিড়েয়

যােব ইলীশায় তােদর মের ফলেব। ১৮ িক ু ই ােয়েল আিম আমার

জ সাত হাজার লাকেক রেখ দব যারা বাল দবতার সামেন হাঁটু

পােতিন ও সই সবার মখু তােক চু নও কের িন।” ১৯ পের িতিন

সখান থেক চেল িগেয় শাফেটর ছেল ইলীশােয়র দখা পেলন;

সই িদন িতিন বােরা জাড়া বলদ িদেয় জিম চাষ করিছেলন এবং

িতিন িনেজ শষ জাড়ার সে িছেলন। এিলয় তাঁর কােছ িগেয় িনেজর

গােয়র চাদরখানা তাঁর গােয় ফেল িদেলন। ২০ ইলীশায় তখন তাঁর

বলদ ফেল এিলেয়র িপছেন িপছেন দৗেড় গেলন। ইলীশায় বলেলন,

“িমনিত কির, আমােক আমার মা বাবােক চু ন কের আসেত িদন।

তারপর আিম আপনার সে যাব।” উ ের এিলয় বলেলন, “িফের

যাও, িক ু আিম তামার িক করলাম?” ২১ পের ইলীশায় তাঁেক

ছেড় িফের গেলন। িতিন তাঁর বলদ জাড়া িনেয় বিল িদেলন এবং

যাঁয়ািলর কাঠ িদেয় মাংস রা া কের লাকেদর িদেলন আর লােকরা

তা খল। তারপর িতিন এিলেয়র সে যাবার জ বর হেলন এবং

তাঁর সবাকারী হেলন।

২০অরােমর রাজা িবনহদদ তাঁর সম স জেড়া করেলন।

িতিন বি শজন রাজা ও অেনক ঘাড়া আর রথ সে িনেয় শমিরয়া

আ মণ করবার জ ঘরাও করেলন এবং যু করেলন। ২ িতিন

কেয়কজন লাকেক শহের পািঠেয় ই ােয়েলর রাজা আহাবেক এই

কথা জানােলন, “িবনহদদ বলেছন, ৩ ‘ তামার সানা ও তামার

পা আমার, আর তামার ী ও ছেল মেয়েদর মেধ যারা ভােলা,

তারা আমার’।” ৪ উ ের ই ােয়েলর রাজা বলেলন, “ হ আমার ভু

মহারাজ, আপনার কথা িঠক। আিম এবং আমার সব িকছুই আপনার।”

৫ পের দূেতরা আহােবর কােছ আবার এেস বলল, “িবনহদদ বলেছন,

‘ তামার সানা পা, ীেদর ও ছেল মেয়েদর য আমােক িদেত
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হেব আিম লাক পািঠেয় বেল িদেয়িছলাম। ৬ িক ু আগামী কাল এই

িদেনর আমার দাসেদরেক আিম তামার কােছ পাঠাব। তারা আপনার

রাজবাড়ী ও আপনার কমচারীেদর বািড়েত খাঁজ করেব এবং য সম

িজিনস আপনার চােখ মলূ বান তা সবই িনেয় আসেব।’” ৭ তখন

ই ােয়েলর রাজা দেশর সম াচীনেদর ডেক বলেলন, “অ েরাধ

কির, িবেবচনা কের দখ, এই লাকিট ধু িত করবার চ া করেছ,

কারণ স যখন আমার ীেদর ও ছেল মেয়েদর এবং সানা পার

জ আেদশ পাঠােল আিম তা িদেত অ ীকার কিরিন।” ৮ সব

াচীনরা এবং সম লােকরা তাঁেক বলল, “আপিন নেবন না িক া

রািজ হেবন না।” ৯তখন আহাব িবনহদেদর দূতেদরেক বলেলন,

“আমার ভু মহারাজেক বলেব য, তাঁর থম দািব অ সাের আিম

সবই করব, িক ু এই কাজ করেত পারব না।” পের দূেতরা তখন সই

খবর িনেয় িবনহদেদর কােছ চেল গল। ১০ তখন িবনহদদ আহােবর

কােছ এই সংবাদ পাঠােলন, “আমার অ সরণকারী সব লাকেক

এক এক মেুঠা কের দবার মত ধেূলাও যিদ শমিরয়ােত থেক যায়

তাহেল দবতারা যন আমােক শাি দন আর তা ভীষণভােবই

দন।” ১১তােত উ ের ই ােয়েলর রাজা বলেলন, “তাঁেক বলেব,

‘ য লাক যেু র স া পের, স স া খেুল রাখা লােকর মত গব

না ক ক’।” ১২ িবনহদেদর কােছ এই খবর িগেয় যখন পৗঁছাল

তখন িতিন ও অ া রাজারা তাঁেদর তাঁবেুত পান করিছেলন। িতিন

তাঁর লাকেদর আেদশ িদেলন, “যেু র জ তামরা তরী হও।”

কােজই তারা শহরটা আ মণ করবার জ তরী হল। ১৩এর মেধ

ই ােয়েলর রাজা আহােবর কােছ একজন ভাববাদী এেস এই কথা

ঘাষণা করেলন, “সদা ভু বলেছন, ‘তুিম ঐ িবশাল স বািহনীেক

দখেত পা িক? আজই আিম ওেদর তামার হােত তুেল দব আর

তখন তুিম জানেত পারেব য, আিমই সদা ভু’।” ১৪আহাব বলেলন,

“িক ু কােক িদেয় িতিন তা করােবন?” ভাববাদী উ ের বলেলন,

“সদা ভু বলেছন য, িবিভ এলাকার শাসনক ােদর অধীেন য যবুক

সে রা আেছ তারাই তা করেব।” আহাব িজ াসা করেলন, “যু টা
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করেব ক?” উ ের ভাববাদী বলেলন, “আপিনই করেবন।”

১৫ আহাব এই কথা েন িবিভ এলাকার শাসনক ােদর অধীন

যবুক স েদর জেড়া করেলন। তােত তারা মাট েশা বি শজন

হল। তারপর িতিন সব ই ােয়লীয় স েদর জেড়া করেল পর সাত

হাজার স হল। ১৬ তারা পরু বলায় বিরেয় পড়ল। িবনহদদ

ও তাঁর সে যু বি শজন রাজা তােদর তাঁবরু মেধ পান কের

মাতাল হেয়িছেলন। ১৭ রাজ পালেদর সই যবুকরা বাইের গল;

সই িদন িবনহদদ খাঁজ নবার জ লাক পািঠেয় িদেল তারা

তাঁেক খবর িদল, “শমিরয়া থেক লােকরা এিগেয় এেসেছ।” ১৮

িতিন বলেলন, “তারা সি র জ এেস থাকেল তােদর জীব ধরেব,

আবার যেু র জ এেস থাকেলও তােদর জীব ধরেব।” ১৯এর

মেধ ওরা অথাৎ রাজ পালেদর সই যবুকরা ও তােদর িপছেন আসা

স দল শহর থেক বর হল। ২০ তারা েত েক তােদর িনেজর

িনেজর বাধাদানকারীেক মের ফলল। তা দেখ অরামীেয়রা পািলেয়

গল আর ই ােয়লীেয়রা তােদর িপছেন তাড়া করল এবং অরােমর

রাজা িবনহদদ তাঁর কেয়কজন ঘাড়সওয়ারেক সে িনেয় ঘাড়ার

িপেঠ কের পািলেয় গেলন। ২১ পের ই ােয়েলর রাজা বর হেয়

তােদর ঘাড়া ও রথ সব ংস কের িদেলন এবং চুর অরামীয়েদর

হত া করেলন। ২২ পের ঐ ভাববাদী ই ােয়েলর রাজার কােছ এেস

বলেলন, “আপনার শি বাড়ান এবং িক করেত হেব তা ভেব

দখনু, কারণ আগামী বছর আসেল অরােমর রাজা আপনােক আবার

আ মণ করেবন।” ২৩আর অরােমর রাজার দােসরা তাঁেক বলল,

“ওেদর দবতা েলা পাহােড়র দবতা, তাই আমােদর চেয় ওরা

বশী শি শালী। িক ু আমরা যিদ সমভূিমেত ওেদর সে যু কির

তেব িন য়ই আমরা ওেদর চেয় শি শালী হব। ২৪আপিন এই

কাজ ক ন, রাজােদর সিরেয় িদেয় তােদর জায়গায় সনাপিতেদর

িনযু ক ন। ২৫আর আপনার িনেজর যত স , যত ঘাড়া ও রথ

ন হেয়েছ, তত স , তত ঘাড়া ও রথ সং হ ক ন; তাহেল আমরা

সমভূিমেত ই ােয়েলর সে যু করেত পারব। তখন িন য়ই আমরা
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তােদর চেয় শি শালী হব।” িতিন তােদর কথায় রািজ হেয় সইমতই

কাজ করেলন। ২৬ পেরর বছর আসেল িবনহদদ অরামীয়েদরেক

জেড়া কের িনেয় ই ােয়েলর সে যু করবার জ অেফেক গেলন।

২৭এিদেক ই ােয়লীয়েদর জেড়া করা হল। তােদর খাবার জাগান

দবার ব ব া করা হেল পর তারাও অরামীয়েদর সে যু করবার

জ বিরেয় গল। ই ােয়লীেয়রা অরামীয়েদর সামেনর িদেক িট

ছাগেলর পােলর মত ছাউিন ফলল। িক ু অরামীেয়রা গাটা দশটা

জেুড় থাকল। ২৮ তখন ঈ েরর একজন লাক এেস ই ােয়েলর

রাজােক বলেলন, “সদা ভু এই কথা বলেছন, ‘অরামীেয়রা বেলেছ,

সদা ভু পাহােড়র ঈ র, উপত কার ঈ র নন; সইজ আিম এই

িবরাট স দলেক তামার হােত তুেল দব, আর এেত তামরা

জানেত পারেব য, আিমই সদা ভু’।” ২৯আর সাত িদন পয তারা

এেক অে র সামনাসামিন ছাউিন ফেল থাকল, তারপর স ম িদেনর

যু হেয় গল। ই ােয়লীেয়রা এক িদেনর ই এক ল অরামীয়

পদািতক স মের ফলল। ৩০ বাদবাকী সে রা অেফেক পািলেয়

গল আর সখােন তােদর সাতাশ হাজার সে র উপের দয়াল ধেস

পড়ল। আর িবনহদদ সখােন পািলেয় িগেয় বাড়ীর িভতেরর একটা

কামরায় লিুকেয় থাকেলা। ৩১ পের তাঁর দােসরা তাঁেক বলল, “ দখনু,

আমরা েনিছ য, ই ােয়েলর রাজারা দয়াল।ু চলনু, আমরা কামের

চট পের আর মাথায় দিড় বঁেধ ই ােয়েলর রাজার কােছ যাই। হয়েতা

িতিন আপনার াণ র া করেবন।” ৩২ পের তাঁরা কামের চট পের ও

মাথায় দিড় বঁেধ ই ােয়েলর রাজার কােছ িগেয় বলেলন, “ তামার

দাস িবনহদদ বলেছন য, ‘অ েরাধ কির, আমার াণ র া ক ন’।”

রাজা বলেলন, “িতিন িক এখনও বঁেচ আেছন? িতিন আমার ভাই।”

৩৩ সই লােকরা এটােক ভাল ল ণ মেন কের তাড়াতািড় কের তাঁর

কথা বঝুেত পের বলল, “ াঁ, িবনহদদ িন য়ই আপনার ভাই।”

রাজা বলেলন, “আপনারা িগেয় তাঁেক িনেয় আ ন।” িবনহদদ বর

হেয় আসেল পর আহাব তাঁেক তাঁর রেথ তুেল িনেলন। ৩৪ িবনহদদ

বলেলন, “ তামার বাবার কাছ থেক আমার বাবা য সব াম িনেয়



থম রাজাবিল 752

িনেয়েছন আিম স েলা আপনােক িফিরেয় দব। আমার বাবা যমন

শমিরয়ােত বাজার বিসেয়িছেলন তমিন আপিনও দে শেকর িবিভ

জায়গায় বাজার বসােত পারেবন।” আহাব বলেলন, “একটা সি

কের আপনােক আিম ছেড় দব।” এই বেল িতিন িবনহদেদর সে

একটা সি কের তাঁেক ছেড় িদেলন। ৩৫ সদা ভুর আেদেশ িশষ

ভাববাদীেদর মেধ একজন তাঁর স ীেক বলেলন, “দয়া কের আমােক

আঘাত কর।” িক ু লাকিট আঘাত করেত রািজ হল না। ৩৬তখন

সই ভাববাদী তাঁেক বলেলন, “তুিম সদা ভুর কথার বাধ হেল না

বেল আমােক ছেড় যাওয়ার সে সে ই একটা িসংহ তামােক মের

ফলেব।” লাকিট চেল যাওয়ার পেরই একটা িসংহ তােক দখেত

পেয় মের ফলল। ৩৭ সই ভাববাদী আর একজন লাকেক দখেত

পেয় তােক বলেলন, “দয়া কের আমােক আঘাত কর।” লাকিট

তাঁেক আঘাত কের ত করল। ৩৮তারপর সই ভাববাদী রা ার

পােশ িগেয় দাঁিড়েয় রাজার জ অেপ া করেত লাগেলন। িতিন তাঁর

মাথায় কাপড় বঁেধ তা চােখর উপের নািমেয় এেন িনেজর পিরচয়

গাপন করেলন। ৩৯ রাজা ঐ পেথ যাওয়ার িদন সই ভাববাদী কঁেদ

তাঁেক বলেলন, “আপনার দাস আিম যেু র মাঝখােন িগেয়িছলাম।

তখন একজন লাক একজন ব ীেক আমার কােছ এেন বলল, ‘এই

লাকটােক পাহারা িদেয় রাখ। যিদ স হািরেয় যায় তেব তার ােণর

বদেল তামার াণ নওয়া হেব, আর তা না হেল ঊনচি শ কিজ

পা িদেত হেব।’ ৪০ িক ু আপনার দাস আিম এিদেক ওিদেক ব

িছলাম, এর মেধ স কাথায় চেল গেছ।” তখন ই ােয়েলর রাজা

বলেলন, “ঐ শাি ই তামার হেব। তুিম িনেজর মেুখই তা বেলছ।” ৪১

তখন সই ভাববাদী তাড়াতািড় চােখর উপর থেক মাথার কাপড়টা

সিরেয় ফলেলন আর ই ােয়েলর রাজা তাঁেক ভাববাদীেদর একজন

বেল িচনেত পারেলন। ৪২ সই ভাববাদী রাজােক বলেলন, “সদা ভু

এই কথা বলেছন, ‘আিম য লাকেক ংেসর অিভশােপর অধীন

কেরিছলাম তুিম তােক ছেড় িদেয়ছ। কােজই তার ােণর বদেল

তামার াণ আর তার লাকেদর বদেল তামার লাকেদর াণ
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যােব।’” ৪৩এেত ই ােয়েলর রাজা িবষ ও িবর হেয় তাঁর িনেজর

বািড়েত চেল গেলন ও পের িতিন শমিরয়ােত পৗঁছােলন।

২১এর পের িযিষেয়লীয় নােবােতর আ ুর ত িনেয় একটা

ঘটনা ঘেট গল। এই আ ুর তটা িছল িযিষেয়েল শমিরয়ার রাজা

আহােবর রাজবাড়ীর কােছই। ২আহাব নােবাৎেক বলেলন, “সি র

ত করবার জ তামার আ ুর তটা আমােক িদেয় দাও, কারণ

ওটা আমার রাজবাড়ীর কােছই। এর বদেল আিম তামােক আরও

ভাল একটা আ ুর ত দব তুিম যিদ চাও তেব তার উিচত মলূ ও

তামােক দব।” ৩ নােবাৎ আহাবেক বলল, “আমার পবূপু ষেদর

কাছ থেক পাওয়া অিধকার য আিম আপনােক িদেয় িদই সদা ভু

যন তা হেত না দন।” ৪ তখন “আমার পবূপু ষেদর অিধকার আিম

আপনােক দব না,” িযিষেয়লীয় নােবােতর এই কথার জ আহাব

িবষ ও িবর হেয় বািড় চেল গেলন। িতিন িবছানায় েয় মখু

িফিরেয় থাকেলন, কােনা খাবার খেলন না। ৫ তখন ঈেষবল তাঁর ী

তাঁেক িজ াসা করেলন, “তুিম মন খারাপ কের আছ কন? খেত

চাইছ না কন?” ৬ উ ের রাজা তাঁেক বলেলন, “আিম িযিষেয়লীয়

নােবাৎেক বেলিছলাম টাকা িনেয় তামার আ ুর ত আমােক দাও;

িকংবা যিদ স ু হও, তেব আিম তাঁর পিরবেত আর একটা আ ুর

খত তামােক দব,” তােত স উ র িদল, “আমার আ ুর খত

আপনােক দব না।” ৭তখন তাঁর ী ঈেষবল তাঁেক বলেলন, “তুিম না

ই ােয়েলর উপর রাজ করছ? ওেঠা, খাওয়া দাওয়া কর, আনি ত

হও। িযিষেয়লীয় নােবােতর আ ুর ত আিম তামােক দব।” ৮

পের ঈেষবল আহােবর নাম কের কত েলা িচিঠ িলেখ স েলার

উপর আহােবর সীলেমাহর িদেলন এবং নােবােতর শহের বাসকারী

াচীনেদর কােছ ও গণ মা লাকেদর কােছ িচিঠ েলা পািঠেয়

িদেলন। ৯ সই িচিঠ েলােত স এই কথা িলেখিছল, “আপনারা

উপবাস ঘাষণা ক ন এবং লাকেদর মেধ নােবাৎেক উঁচু জায়গা

িদন। ১০তার সামেন েটা আসেন জন খারাপ লাকেক বসান।

তারা এই বেল তার িব ে সা িদক য, স ঈ র ও রাজার িব ে
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অপমােনর কথা বেলেছ। তারপর তােক সখান থেক বর কের িনেয়

পাথর ছুঁেড় মের ফলনু।” ১১ পের তাঁর শহের বাসকারী াচীনরা ও

গণ মা লােকরা ঈেষবেলর িচিঠেত লখা িনেদশমত কাজ করেলন।

১২তাঁরা উপবাস ঘাষণা কের নােবাৎেক লাকেদর মেধ উঁচু জায়গায়

বসােলন। ১৩তারপর জন খারাপ লাক এেস নােবােতর সামেন

বেস লাকেদর কােছ তার িব ে এই সা িদল য, “নােবাৎ ঈ র

ও রাজার িব ে অপমােনর কথা বেলেছ।” তারপর লােকরা তােক

শহেরর বাইের িনেয় িগেয় পাথর ছুঁেড় মের ফলল। ১৪ এর পর সই

াচীনরা ঈেষবেলর কােছ খবর পাঠােলন য, “নােবাৎেক পাথর ছুঁেড়

মের ফলা হেয়েছ।” ১৫ নােবাৎেক পাথর ছুঁেড় মের ফলা হেয়েছ

েনই ঈেষবল আহাবেক বলেলন, “ওঠ, িযিষেয়লীয় নােবাৎ য আ ুর

তটা তামার কােছ িবি করেত চায় িন তার দখল নাও; কারণ

নােবাৎ আর বঁেচ নই, মের গেছ।” ১৬ নােবাৎ মারা গেছ েন

আহাব উেঠ নােবােতর আ ুর েতর দখল িনেত গেলন। ১৭ তখন

িত বীয় এিলেয়র কােছ সদা ভুর এই বাক কািশত হল, ১৮ “ওঠ,

শমিরয়ােত ই ােয়েলর রাজা আহােবর সে দখা করেত যাও। দেখা,

স এখন নােবােতর আ ুর েত আেছ। স ওটার দখল নবার জ

সখােন গেছ। ১৯ তুিম তােক বল য, সদা ভু বলেছন, ‘তুিম িক

একজন লাকেক মের ফেলছ এবং তার স ি দখল কেরছ?’

তারপর তােক বল য, সদা ভু বলেছন, ‘ েররা যখােন নােবােতর

র চেট খেয়েছ সখােন তারা তামার র , াঁ, তামারই র

চেট খােব’।” ২০আহাব সই কথা েন এিলয়েক বলেলন, “ হ

আমার শ , এবার িক তুিম আমােক পেয়ছ?” উ ের এিলয় বলেলন,

“ াঁ, পেয়িছ; কারণ সদা ভুর চােখ যা ম তাই করবার জ তুিম

িনেজেক িবি কেরছ। ২১ সইজ সদা ভু বলেছন, ‘আিম তামার

উপর িবপদ িনেয় আসব। তামােক আিম এেকবাের ংস করব।

আহাব বংেশর েত ক পু ষেক এবং ই ােয়েলর মেধ দাস ও াধীন

লাকেক শষ কের দব। ২২আিম তামার বংশেক নবােটর ছেল

যারিবয়াম এবং অিহেয়র ছেল বাশার বংেশর মত করব, এর কারণ
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তামার অসে াষজনক ব বহার, যার মাধ েম তুিম আমার াধ

জািগেয় তুেলছ এবং ই ােয়লেক িদেয় পাপ কিরেয়ছ। ২৩এছাড়া

ঈেষবেলর স ে ও আিম বলিছ য, িযিষেয়েলর দয়ােলর কােছ

েররা তােক খেয় ফলেব। ২৪আহােবর য সব লাক শহের

মরেব তােদর খােব ের আর যারা মােঠর মেধ মরেব তােদর খােব

আকােশর পাখীেত’।” ২৫ ীর পরামশ সদা ভুর চােখ যা ম

আহাব তাই করবার জ িনেজেক িবি কের িদেয়িছেলন। তাঁর মত

আর কউ এই রকম কাজ কের িন। ২৬আর ই ােয়লীয়েদর সামেন

থেক সদা ভু য ইেমারীয়েদর তািড়েয় িদেয়িছেলন, তােদর সম

কাজ অ সাের িতিন িতমা পজূাকারী অ গামী হেয় িতিন জঘ কাজ

করেতন। ২৭আহাব সদা ভুর কথা েন িনেজর কাপড় িছঁেড় ফেল

চট পরেলন এবং উপবাস করেলন। িতিন চট পেরই েয় থাকেতন

এবং ধীের ধীের চলেত লাগেলন। ২৮ তখন সদা ভুর এই বাক

িত বীয় এিলেয়র কােছ আসল, বলল, ২৯ “আহাব আমার সামেন

িনেজেক কমন কের নত কেরেছ, তুিম িক ল কেরছ? স িনেজেক

নত কেরেছ বেল এই িবপদ আিম তার জীবনকােল আনব না, িক ু

তার ছেলর জীবনকােল তার বংেশর উপের এই িবপদ আনব।”

২২অরাম ও ই ােয়েলর মেধ িতন বছর পয কােনা যু হয়িন। ২

ততৃীয় বছের িযহূদার রাজা িযেহাশাফট ই ােয়েলর রাজার সে দখা

করেত গেলন। ৩ ই ােয়েলর রাজা তাঁর দাসেদর বলেলন, “আপনারা

িক জােনন য, রােমাৎ িগিলয়দ আমােদর? অথচ আমরা অরােমর

রাজার কাছ থেক সটা িফিরেয় নবার জ িকছুই করিছ না।” ৪

তখন িতিন িযেহাশাফটেক বলেলন, “আপিন িক যু করবার জ

আমার সে রােমাৎ িগিলয়েদ যােবন?” উ ের িযেহাশাফট ই ােয়েলর

রাজােক বলেলন, “আিম ও আপিন আমার লাক ও আপনার লাক

সবাই এক, আরআমার ঘাড়া আপনারই ঘাড়া।” ৫ িক ু িযেহাশাফট

ই ােয়েলর রাজােক এই কথাও বলেলন, “আজ সদা ভুর পিরক না

জা ন।” ৬ কােজই ই ােয়েলর রাজা ভাববাদীেদর ডেক জেড়া

করেলন। তােদর সংখ া িছল ায় চারেশা। িতিন তােদর িজ াসা
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করেলন, “রােমাৎ িগিলয়েদর িব ে িক আিম যু করেত যাব, না

যাব না?” তারা বলল, “যান, কারণ ভু ওটা রাজার হােতই তুেল

দেবন।” ৭ িক ু িযেহাশাফট বলেলন, “এখােন িক সদা ভুর কােনা

একটা ভাববাদী নই যার কােছ আমরা িজ াসা করেত পাির?”

৮ উ ের ই ােয়েলর রাজা িযহূদার রাজা িযেহাশাফটেক বলেলন,

“এখনও এমন একজন লাক আেছ যার মধ িদেয় আমরা সদা ভুর

কােছ িজ াসা করেত পাির, স হল িযে র ছেল মীখায়, িক ু আিম

তােক ঘণৃা কির, কারণ স আমার স ে ম েলর কথা বেল না, ধু

অম েলর কথাই বেল।” উ ের িযেহাশাফট বলেলন, “রাজা যন

ঐ রকম কথা না বেলন।” ৯ তখন ই ােয়েলর রাজা তাঁর একজন

কমচারীেক আেদশ করেলন, “তুিম এখনই িযে র ছেল মীখায়েক

ডেক িনেয় এস।” ১০ ই ােয়েলর রাজা ও িযহূদার রাজা িযেহাশাফট

রাজেপাশাক পের শমিরয়া শহেরর ফটেকর কােছ খালা জায়গায়

তাঁেদর িসংহাসেনর উপের বেস িছেলন আর ভাববাদীরা সবাই তাঁেদর

সামেন ভিবষ েতর কথা বলিছল। ১১ লাহার িশং তরী কের িনেয়

কনানার ছেল িসিদিকয় এই কথা ঘাষণা করল, “সদা ভু বলেছন

য, অরামীেয়রা শষ হেয় না যাওয়া পয আপিন এ েলা িদেয়ই

তােদর ঁতােত থাকেবন।” ১২অ া ভাববাদীরাও একই রকম

কথা বলল। তারা বলল, “রােমাৎ িগিলয়দ আ মণ কের তা জয়

কের িনন, কারণ সদা ভু সটা রাজার হােত তুেল দেবন।” ১৩ য

লাকিট মীখায়েক ডেক আনেত িগেয়িছল স তাঁেক বলল, “ দখনু,

অ া ভাববাদীরা সবাই একমেুখ রাজার সফলতার কথা বলেছন।

আপনার কথাও যন তাঁেদর কথার মতই হয়। আপিন ম েলর কথাই

বলেবন।” ১৪ িক ু মীখায় বলেলন, “জীব সদা ভুর িদিব য,

সদা ভু আমােক যা বলেবন আিম কবল সই কথাই বলব।” ১৫

পের িতিন আসেল রাজা তাঁেক িজ াসা করেলন, “মীখায়, আমরা

িক রােমাৎ িগিলয়েদর িব ে যু করেত যাব, না যাব না?” উ ের

মীখায় বলেলন, “ াঁ, যান, আ মণ কের জয়লাভ ক ন, সদা ভু তা

মহারােজর হােত দেবন।” ১৬ রাজা তাঁেক বলেলন, “সদা ভুর নােম
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তুিম সিত কথা ছাড়া আর িকছু বলেব না কতবার আিম তামােক এই

শপথ করেত বলব?” ১৭ উ ের মীখায় বলেলন, “আিম দখলাম,

ই ােয়লীেয়রা সবাই রাখালহীন ভড়ার মত পাহােড়র উপের ছিড়েয়

পেড়েছ। তাই সদা ভু বলেলন, ‘এেদর কােনা ভু নই, কােজই

তারা শাি েত য যার বািড়েত চেল যাক’।” ১৮তখন ই ােয়েলর রাজা

িযেহাশাফটেক বলেলন, “আিম িক আপনােক আেগই বিল িন য, স

আমার স ে অম ল ছাড়া ম েলর কথা বলেব না?” ১৯ মীখায়

বলেত লাগেলন, “আপিন সদা ভুর কথা ন। আিম দখলাম,

সদা ভু তাঁর িসংহাসেন বেস আেছন এবং তাঁর ডান ও বাঁ িদেক সম

গদূেতরা রেয়েছন। ২০তখন সদা ভু বলেলন, ‘রােমাৎ িগিলয়দ

আ মণ করবার জ ক আহাবেক ভুিলেয় সখােন িনেয় যােব যােত

স মারা যায়?’ তখন এক একজন এক এক কথা বলেলন। ২১ তখন

একিট আ া এিগেয় আসেলা, সদা ভুর সামেন দাঁড়ােলা এবং বলল,

‘আিম তােক ভুিলেয় িনেয় যাব।’ ২২ সদা ভু িজ াসা করেলন,

‘ কমন কের করেব?’ স বলল, ‘আিম িগেয় তার সব ভাববাদীেদর

মেুখ িমথ া বলবার আ া হব।’ সদা ভু বলেলন, ‘তুিমই তােক

ভুিলেয় িনেয় যেত পারেব। এখন যাও এবং তুিম িগেয় তাই কর।’

২৩ এইজ ই সদা ভু এখন আপনার এই সব ভাববাদীেদর মেুখ

িমথ া বলবার আ া িদেয়েছন। তামার সবনাশ হবার জ সদা ভু

আেদশ িদেয়েছন।” ২৪ তখন কনানার ছেল িসিদিকয় িগেয় মীখােয়র

গােল চড় মের বলল, “সদা ভুর আ া তার সে কথা বলবার জ

আমার কাছ থেক বিরেয় কান পেথ িগেয়িছেলন?” ২৫ মীখায়

বলেলন, “ দখ, যিদন তুিম িনেজেক লকুাবার জ িভতেরর ঘের

িগেয় ঢুকেব সই িদন তুিম তা জানেত পারেব।” ২৬ ই ােয়েলর রাজা

তখন এই বলেলন, “মীখায়েক শহেরর শাসনক া আেমান ও রাজপু

যায়ােশর কােছ আবার পািঠেয় দাও। ২৭ তােদর বল রাজা বেলেছন

এই লাকিটেক যন জেল রাখা হয় এবং রাজা িনরাপেদ িফের না

আসা পয তােক অ জল আর অ িট ছাড়া যন আর িকছু

দওয়া না হয়।” ২৮ তখন মীখায় বলেলন, “যিদ আপিন সিত ই
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িনরাপেদ িফের আেসন তেব জানেবন সদা ভু আমার মধ িদেয় কথা

বেলন িন।” তারপর িতিন আবার বলেলন, “আপনারা সবাই আমার

কথাটা েন রাখনু।” ২৯ এর পের ই ােয়েলর রাজা ও িযহূদার রাজা

িযেহাশাফট রােমাৎ িগিলয়দ আ মণ করেত গেলন। ৩০আহাব

িযেহাশাফটেক বলেলন, “আমােক যােত লােকরা িচনেত না পাের

সইজ আিম অ পাশাক পের যেু যাগ দব, িক ু আপিন

আপনার রাজেপাশাকই প ন।” এই বেল ই ােয়েলর রাজা অ

পাশাক পের যু করেত গেলন। ৩১অরােমর রাজা তাঁর রথ েলার

বি শজন সনাপিতেক এই আেদশ িদেয় রেখিছেলন, “একমা

ই ােয়েলর রাজা ছাড়া আপনারা ছাট িক বড় আর কারও সে যু

করেবন না।” ৩২ রেথর সনাপিতরা িযেহাশাফটেক দেখ ভেবিছেলন

য, “িতিন িন য়ই ই ােয়েলর রাজা।” কােজই তাঁরা িফের তাঁেক

আ মণ করেত গেলন িক ু িযেহাশাফট চঁিচেয় উঠেলন। ৩৩ এেত

সনাপিতরা বঝুেলন য, িতিন ই ােয়েলর রাজা নন সইজ তাঁরা

আর তাঁর িপছেন তাড়া করেলন না। ৩৪ িক ু একজন লাক ল ি র

না কেরই তার ধ েক টান িদেয় ই ােয়েলর রাজার বকু ও পেটর

বেমর মাঝামািঝ ফাঁকা জায়গায় আঘাত কের বসল। তখন রাজা তাঁর

রথ চালকেক বলেলন, “রথ ঘিুরেয় তুিম যেু র জায়গা থেক আমােক

বাইের িনেয় চল। কারণ আিম আঘাত পেয়িছ।” ৩৫ সারা িদন ধের

ভীষণ যু চলল আর রাজােক অরামীয়েদর মেুখামিুখ কের রেথর

মেধ বিসেয় রাখা হল। তাঁর ত থেক র ঝের রেথর মেঝর উপর

পড়েত লাগল আর স ােবলার িদেক িতিন মারা গেলন। ৩৬ সূয

ডুেব যাবার িদন স দেলর মেধ এই কথা ঘাষণা করা হল, “ তামরা

েত েকই িনেজর িনেজর শহের ও িনেজর িনেজর বািড়েত িফের

যাও।” ৩৭ এই ভােব ই ােয়েলর রাজা মারা গেলন এবং তাঁেক

শমিরয়ােত আনা হল। লােকরা তাঁেক সখােনই কবর িদল। ৩৮

শমিরয়ার পু েরর ধাের তাঁর রথটা ধাওয়া হল এবং সদা ভুর ঘাষণা

অ সাের েররা সখােন তাঁর র চেট খল ( বশ ারা সই পু ের

ান করল)। ৩৯আহােবর অ া সম কােজর কথা, অথাৎ িতিন
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যা িকছু কেরিছেলন সই সব কথা, হাতীর দাঁেতর কাজ করা য

রাজবাড়ী িতিন তরী কেরিছেলন তার কথা এবং য শহর েলা িতিন

শি শালী কের গেড় তুেলিছেলন স েলার কথা ই ােয়েলর রাজােদর

ইিতহাস বইিটেত িক লখা নই? ৪০আহাব তাঁর পবূপু ষেদর সে

িন ায় গেলন; আর তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল অহিসয় রাজা হেলন।

৪১ ই ােয়েলর রাজা আহােবর রাজে র চার বছেরর িদন আসার

ছেল িযেহাশাফট িযহূদা দেশর রাজা হেয়িছেলন। ৪২ িযেহাশাফট

পঁয়ি শ বছর বয়েস রাজ কেরন এবং পঁিচশ বছর িয শােলেম

রাজ কেরন। তাঁর মােয়র নাম অ রা, িতিন িশ িহেরর মেয়। ৪৩

িযেহাশাফট সব ব াপােরই তাঁর বাবা আসার পথ ধেরই চলেতন,

কখনও সই পথ ছেড় যান িন। সদা ভুর চােখ যা িঠক িতিন তাই

করেতন। উঁচু ান েলা ংস করা হয়িন, লােকরা সখােন প

উৎসগ করত ও ধপূ ালাত। ৪৪ ই ােয়েলর রাজার সে িতিন সি

াপন কেরিছেলন। ৪৫ িযেহাশাফেটর অ া িববরণ এবং িতিন

য য কাজ ও য সব যু কেরিছেলন, স সব িযহূদার রাজােদর

ইিতহাস বইিটেত িক লখা নই? ৪৬ তাঁর বাবা আসার রাজে র

পেরও য সব পু ষ বশ ারা বািক রেয় িগেয়িছল িতিন দশ থেক

তােদর দূর কের িদেয়িছেলন। ৪৭ সই িদন ইেদােম কােনা রাজা

িছল না। একজন িতিনিধ সখােন রাজ করেতন। ৪৮ িযেহাশাফট

সানা ওফীের িনেয় যাবার জ কত েলা বড় বড় তশীশ জাহাজ

তরী করেলন, িক ু স েলার আর যাওয়া হল না, কারণ ইৎিসেয়ান

গবের স েলা ংস হেয় িগেয়িছল। ৪৯ তখন আহােবর ছেল

অহিসয় িযেহাশাফটেক বলেলন, “আমার লােকরা আপনার লাকেদর

সে জাহােজ যাক।” িক ু িযেহাশাফট রািজ হেলন না। ৫০ পের

িযেহাশাফট তাঁর পবূপু ষেদর সে িন ায় গেলন এবং তাঁেক তাঁর

পবূপু ষ দায়েূদর শহের তাঁর পবূপু ষেদর সে কবর দওয়া হল;

তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল িযেহারাম রাজা হেলন। ৫১ িযহূদার রাজা

িযেহাশাফেটর রাজে র সেতেরা বছেরর িদন আহােবর ছেল অহিসয়

শমিরয়ােত ই ােয়েলর রাজা হেলন। িতিন ই ােয়েলর উপের ই বছর
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রাজ কেরিছেলন। ৫২ সদা ভুর চােখ যা ম িতিন তাই করেতন।

িতিন তাঁর বাবা ও মােয়র মত এবং নবােটর ছেল যারিবয়ােমর মত

চলেতন। এই যারিবয়াম যমন ই ােয়েলর লাকেদর িদেয় পাপ

কিরেয়িছেলন অহিসয়ও তাই কেরিছেলন। ৫৩ িতিন বাল দবতার

সবা ও পজূা করেতন এবং তাঁর বাবা যমন কেরিছেলন িতিনও

তমিন কের ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুেক অস ু কের তুেলিছেলন।
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ি তীয় রাজাবিল
১আহােবর মতুৃ র পর মায়াব ই ােয়েলর অধীেন আর থাকেলা

না। ২আর অহিসয় শমিরয়ােত তাঁর বািড়র উপেরর ঠরীর জানালা

িদেয় নীেচ পেড় িগেয় অ হেলন; তােত িতিন কেয়কজন দূতেক

বেল পাঠােলন, “যাও, ইে ােণর দবতা বা ‐সবেূবর কােছ িগেয়

িজ াসা কর য, এই অ তা থেক আিম হব িক না?” ৩ িক ু

সদা ভুর দূত িত বীয় এিলয়েক বলেলন, “তুিম িগেয় শমিরয়ার

রাজার দূেতেদর সে দখা কের তােদর বল, ‘ই ােয়েলর মেধ িক

ঈ র নই য, তামরা ইে ােণর দবতা বা ‐সবেূবর কােছ িজ াসা

করেত যা ?’ ৪ তাই সদা ভু বলেছন, ‘তুিম য খােট উেঠ েয়ছ,

তা থেক তুিম আর নামেব না, তুিম িন য়ই মারা যােব’।” এই বেল

এিলয় চেল গেলন। ৫আর সই ভাববাদীেদর ম লী রাজার কােছ

িফের আসেল িতিন তােদর িজ াসা করেলন, “ তামরা কন িফের

আসেল?” ৬তারা বলল, “একজন ব ি আমােদর সে দখা কের

বলেলন, ‘ য রাজা তামােদর পািঠেয়েছন, তামরা তাঁর কােছ িফের

িগেয় বল য’, সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ই ােয়েলর মেধ িক ঈ র

নই য, তুিম ইে ােণর দবতা বা সবেূবর কােছ িজ াসা করেত

লাক পািঠেয়ছ? অতএব তুিম য খােট উেঠ েয়ছ সখান থেক

আর নামেব না; তুিম িন য়ই মারা যােব’।” ৭ রাজা তােদর িজ াসা

করেলন, “ য লাকটা তামােদর সে দখা কের এই কথা বেলেছ

স দখেত কমন?” ৮ উ ের তারা বলল, “তার গা লােম ভরা

িছল এবং তাঁর কামের িছল চামড়ার কামর‐ব নী।” রাজা বলেলন,

“ স িত বীয় এিলয়।” ৯ এরপর রাজা একজন সনাপিত ও তাঁর

প াশজন স েক এিলেয়র কােছ পািঠেয় িদেলন, এিলয় তখন

একটা পাহােড়র উপের বেস িছেলন। সই সনাপিত এিলেয়র কােছ

উেঠ িগেয় বলেলন, “ হ ঈ েরর লাক, রাজা আপনােক নেম আসেত

বেলেছন।” ১০ উ ের এিলয় সই সনাপিতেক বলেলন, “আিম যিদ

ঈ েররই লাক হই, তেব আকাশ থেক আ ন নেম এেস তামােক

ও তামার প াশজন লাকেক পিুড়েয় ফলকু।” তখন আকাশ থেক
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আ ন নেম এেস সই সনাপিত ও তার প াশজন স েক পিুড়েয়

ফলল। ১১ পের রাজা আবার একজন সনাপিত ও তাঁর প াশজন

স েক এিলেয়র কােছ পাঠােলন। সই সনাপিত এিলয়েক বলেলন,

“ হ ঈ েরর লাক, রাজা আপনােক এখনই নেম আসেত বেলেছন।”

১২উ ের এিলয় বলেলন, “আিম যিদ ঈ েররই লাক হই তেব আকাশ

থেক আ ন নেম এেস তামােক ও তামার প াশজন স েক

পিুড়েয় ফলকু।” তখন আকাশ থেক আ ন নেম এেস তােক ও

তার প াশজন স েক পিুড়েয় ফলল। ১৩ পের রাজা ততৃীয় বার

একজন সনাপিত ও তাঁর প াশজন স েক পাঠােলন। এই ততৃীয়

সনাপিত উপের উেঠ িগেয় এিলেয়র সামেন হাঁটু পেত অ েরাধ কের

বলল, “ হ ঈ েরর লাক, আিম অ েরাধ কির, আমার ও আপনার এই

প াশজন দােসর াণ র া ক ন। ১৪ দখনু, আকাশ থেক আ ন

পেড় এর আেগ জন সনাপিত ও তােদর প াশ প াশ জনেক

পিুড়েয় ফেলেছ। িক ু এবার আপিন আমার াণ র া ক ন।” ১৫

তখন সদা ভুর দূত এিলয়েক বলেলন, “তুিম ওর সে নেম যাও,

ওেক ভয় কােরা না।” তখন এিলয় তাঁর সে নেম রাজার কােছ

গেলন। ১৬ িতিন রাজােক বলেলন, “সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ য,

তুিম ইে ােণর দবতা বা ‐সবেূবর কােছ িজ াসা করবার জ

দূতেদর পািঠেয়িছেল; এর কারণ িক এই য, ই ােয়েলর মেধ ঈ র

নই, যাঁর বাক িজ াসা করা যায়? তাই তুিম য িবছানায় েয়

আছ, তা থেক আর নামেব না। তুিম িন য়ই মারা যােব’।” ১৭আর

এিলয়েক িদেয় সদা ভুর বলা বাক অ যায়ী অহিসয় মারা গেলন।

অহিসেয়র কান ছেল িছল না বেল তাঁর জায়গায় িযেহারাম রাজা

হেলন। িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর ছেল িযেহারােমর রাজে র

ি তীয় বছের, রাজা হেলন। ১৮অহিসেয়র বািক সম কােজর কথা

ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস বইেত িক লখা নই?

২পের যখন সদা ভু ঘিুণঝেড় এিলয়েক েগ তুেল িনেত চাইেলন

তখন এিলয় ও ইলীশায় িগ গল থেক বর হেলন। ২আর এিলয়

ইলীশায়েক বলেলন, “অ েরাধ কির, তুিম এখােন থাক; কারণ সদা ভু
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আমােক বেথল পয পাঠােলন।” ইলীশায় বলেলন, “যতিদন সদা ভু

আেছন ও আপিন আেছন, আিম আপনােক ছাড়ব না।” কােজই তাঁরা

বেথেল নেম গেলন। ৩তখন বেথেলর ভাববাদীেদর স ােনরা

ইলীশােয়র কােছ িগেয় বলল, “আপিন িক জােনন য, সদা ভু আপনার

ভুেক আজ আপনার কাছ থেক িনেয় যােবন?” উ ের ইলীশায়

বলেলন, “ াঁ, আিম জািন। তামরা চুপ কেরা।” ৪ এরপর এিলয়

তাঁেক বলেলন, “ইলীশায়, অ েরাধ কির, তুিম এখােন থাক; কারণ

সদা ভু আমােক িযরীেহােত পাঠােলন।” ইলীশায় বলেলন, “যতিদন

সদা ভু আেছন ও আপিন আেছন, আিম আপনােক ছাড়ব না।”

তরাং তাঁরা িযরীেহােত গেলন। ৫তখন িযরীেহার ভাববাদীেদর

স ােনরা ইলীশােয়র কােছ িগেয় বলেলন, “আপিন িক জােনন য,

সদা ভু আপনার ভুেক আজ আপনার কাছ থেক িনেয় যােবন?”

উ ের ইলীশায় বলেলন, “ াঁ, আিম জািন। তামরা চুপ কেরা।” ৬

এরপর এিলয় তাঁেক বলেলন, “অ েরাধ কির, তুিম এখােন থাক;

কারণ সদা ভু আমােক য ন নদীর পাের পাঠােলন।” উ ের িতিন

বলেলন, “যতিদন সদা ভু আেছন ও আপিন আেছন, আিম আপনােক

ছাড়ব না।” তরাং তাঁরা জন চলেত লাগেলন। ৭ তখন প াশজন

ভাববাদীেদর স ােনরা এেস তাঁেদর সামেন দাঁড়ােলা, আর য ন

নদীর ধাের ঐ জন দাঁড়ােলন। ৮ পের এিলয় তাঁর গােয়র চাদরটা

িটেয় িনেয় তা িদেয় জেলর উপর আঘাত করেলন, তােত জল িদেক

ভাগ হেয় গল আর তাঁরা জেন কেনা মািটর উপর িদেয় পার হেয়

গেলন। ৯ পার হেয় এেস এিলয় ইলীশায়েক বলেলন, “আমােক বল,

তামার কাছ থেক আমােক তুেল নবার আেগ আিম তামার জ িক

করব?” উ ের ইলীশায় বলেলন, “অ েরাধ কির, আপনার আ ার

ি ন শি যন আিম পাই।” ১০ িতিন বলেলন, “তুিম একিট কিঠন

িজিনস চেয়ছ; তামার কাছ থেক আমােক িনেয় যাবার িদন যিদ

তুিম আমােক দখেত পাও তেব তুিম তা পােব; দখেত না পেল

পােব না।” ১১ পের এইরকম ঘটল; তাঁরা যেত যেত কথা বলেছন,

এমন িদন হঠাৎ একটা আ েনর রথ ও আ েনর কত িল ঘাড়া এেস
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তাঁেদর জনেক আলাদা কের িদল এবং এিলয় একটা ঘিূণঝেড় েগ

চেল গেলন। ১২আর ইলীশায় তা দেখ িচৎকার কের বলেলন,

“ হ আমার িপতা, হ আমার িপতা, হ ই ােয়েলর সম রথ ও তার

ঘাড়াচালকরা।” পের িতিন আর তাঁেক দখেত পেলন না; তখন িতিন

িনেজর কাপড় ধের িছঁেড় ভাগ করেলন। ১৩আর িতিন এিলেয়র গা

থেক পেড় যাওয়া চাদরখানা তুেল িনেলন এবং িফের য েনর ধাের

িগেয় দাঁড়ােলন। ১৪ পের সই চাদরখানা িদেয় িতিন জেল আঘাত

কের বলেলন, “এিলেয়র ঈ র সদা ভু কাথায়?” আর িতিনও জেল

আঘাত করেল জল িদেক ভাগ হেয় গল এবং ইলীশায় পার হেয়

গেলন। ১৫ তখন িযরীেহার য ভাববাদীেদর স ােনরা সখােন

দাঁিড়েয় িছল তারা বলল, “এিলেয়র আ া ইলীশােয়র উপর এেসেছ।”

পের তারা তাঁর সে দখা কের তাঁর সামেন মািটেত ণাম করল। ১৬

আর তাঁেক বলল, “ দখনু, এখােন আপনার প াশজন শি শালী দাস

আেছ; অ েরাধ কির, তারা আপনার ভুেক খুঁজেত যাক; িক জািন,

সদা ভুর আ া তাঁেক তুেল িনেয় িগেয় কান পবেত িকংবা কান

উপত কায় ফেল গেছন।” িতিন বলেলন, “পািঠও না।” ১৭তবওু

তারা তাঁেক পীড়াপীিড় করেল িতিন ল ায় পেড় বলেলন, “পাঠাও।”

অতএব তারা প াশজন লাক পাঠােলা; তারা িতন িদন ধের খাঁজ

কেরও তাঁেক পল না। ১৮ পের তারা ইলীশােয়র কােছ িফের এেলা;

ইলীশায় তখন িযরীেহােত িছেলন। িতিন বলেলন, “আিম তামােদরেক

বেলিছলাম য যেত হেব না।” ১৯ পের নগেরর লােকরা ইলীশায়েক

বলল, “অ েরাধ কির, দখনু, এই নগেরর জায়গাটা চমৎকার িঠকই,

এটা তা ভু দখেছন; িক ু এর জল ভাল নয় আর জিম ফলবান

না।” ২০ িতিন বলেলন, “আমার কােছ একটা নতুন ভাঁড় এেন তােত

লবণ রাখ।” পের তাঁর কােছ তা আনল। ২১ িতিন বাইের বিরেয়

জেলর উ ইর কােছ িগেয় তার মেধ লবণ ফেল িদেয় বলেলন,

“সদা ভু বেলন, ‘আিম এই জল ভাল কের িদলাম, আজ থেক এটা

আর মতুৃ ঘটােব না এবং ফলও ন হেব না’।” ২২ ইলীশােয়র সই

কথামত আজ পয সই জল ভালই আেছ। ২৩ পের িতিন সখান
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থেক বেথেল গেলন; আর িতিন পেথ যাওয়ার িদন নগর থেক

অেনক েলা ছেল এেস তাঁেক ঠা া কের বলেত লাগল, “ও টাকপড়া,

উেঠ আয়; ও টাকপড়া, উেঠ আয়।” ২৪তখন িতিন িপছেনর িদেক মখু

িফিরেয় তােদরেক দখেলন এবং সদা ভুর নােম তােদরেক অিভশাপ

িদেলন; আর বন থেক িট ভা কূী বিরেয় এেস তােদর মধ থেক

িবয়াি শজন বালকেক আহত করেলা। ২৫এরপর িতিন সখান থেক

কিমল পবেত গেলন এবং সখান থেক শমিরয়ােত িফের আসেলন।

৩ িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর রাজে র আঠােরা বছের আহােবর

ছেল িযেহারাম শমিরয়ায় ই ােয়েলর উপের রাজ করেত কেরন

এবং বােরা বছর রাজ কেরন। ২ সদা ভুর চােখ যা ম , িতিন তাই

করেতন; তেব তাঁর বাবা মােয়র মত িছেলন না; কারণ তাঁর বাবার

তরী বাল দবতার মিূ িতিন দূর কের িদেলন। ৩ িক ু নবােটর

ছেল যারিবয়াম ই ােয়লেক িদেয় য সব পাপ কিরেয়িছেলন, তাঁর

সই সব পােপ িতিন মেত থাকেলন, সই সব থেক িফরেলন না। ৪

মায়ােবর রাজা মশার অেনক ভড়া িছল; িতিন ই ােয়েলর রাজােক

কর িহসােব এক ল ভড়ার বা া ও এক ল ভড়ার লাম িদেতন।

৫ িক ু আহােবর মতুৃ র পর মায়ােবর রাজা ই ােয়েলর রাজার

িব ে িবে াহ করেলন। ৬ তখন রাজা িযেহারাম শমিরয়া থেক বর

হেয় সম ই ােয়লেক জেড়া করেলন। ৭ পের িতিন িযহূদার রাজা

িযেহাশাফেটর কােছ দূত পািঠেয় বলেলন, “ মায়ােবর রাজা আমার

িব ে িবে াহ কেরেছ, আপিন িক আমার সে মায়ােবর িব ে যু

করেবন?” িতিন বলেলন, “করেবা, আিম ও আপিন, আমার লাক ও

আপনার লাক, আমার ঘাড়া ও আপনার ঘাড়া, সবই এক।” ৮ িতিন

িজ াসা করেলন, “আমরা কা পথ িদেয় যাব?” িযেহারাম বলেলন,

“ইেদােমর ম াে র পথ িদেয়।” ৯ পের িযহূদার রাজা ও ইেদােমর

রাজার সে ই ােয়েলর রাজা বর হেলন; তাঁরা সাত িদেনর র পথ

ঘেুর গেলন; তখন তাঁেদর স দেলর ও তােদর সে আসা প েদর

জ জল পাওয়া গল না। ১০ ই ােয়েলর রাজা বলেলন, “হায়, হায়!

সদা ভু মায়ােবর হােত তুেল দবার জ ই িক এই িতন রাজােক
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একসে ডেকেছন?” ১১ িক ু িযেহাশাফট বলেলন, “এখােন িক

সদা ভুর কােনা ভাববাদী নই য, তাঁর মাধ েম আমরা সদা ভুর

খাঁজ করেত পাির?” ই ােয়েলর রাজার একজন দাস উ ের বলল,

“শাফেটর ছেল ইলীশায় য এিলেয়র হােতর উপর জল ঢালেতন,

িতিন এখােন আেছন।” ১২ িযেহাশাফট বলেলন, “সদা ভুর বাক তাঁর

কােছ আেছ।” পের ই ােয়েলর রাজা, ইেদােমর রাজা ও িযেহাশাফট

তাঁর কােছ নেম গেলন। ১৩ তখন ইলীশায় ই ােয়েলর রাজােক

বলেলন, “আপনার সে আমার িকেসর স ক? আপিন আপনার বাবা

অথবা মােয়র ভাববাদীেদর কােছ যান।” ই ােয়েলর রাজা বলেলন,

“তা নয়, কারণ মায়ােবর হােত তুেল দবার জ সদা ভু এই িতন

রাজােক একসে ডেকেছন।” ১৪ ইলীশায় বলেলন, “আিম যাঁর

সামেন দাঁিড়েয় আিছ, সই বািহনীগেনর জীব সদা ভুর িদিব যিদ,

িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর মেুখর িদেক না চাইতাম, তেব আিম

আপনার িদেক চেয়ও দখতাম না, খয়ালও করতাম না। ১৫ যাই

হাক, এখন বীণা বাজায় এমন একজন লাকেক আমার কােছ িনেয়

আ ন।” পের লাকিট যখন বীণা বাজাি ল তখন সদা ভুর হাত

ইলীশােয়র উপর আসল। ১৬আর িতিন বলেলন, “সদা ভু এই কথা

বেলন, তামরা এই উপত কায় অেনক খাদ তরী কর। ১৭ কারণ

সদা ভু এই কথা বেলন, তামরা বাতাস িকংবা বিৃ দখেত না

পেলও এই উপত কা জেল ভের যােব; তােত তামরা, তামােদর

গহৃপািলেতরা ও অ া সব প ও জল খােব। ১৮আর সদা ভুর

চােখ এটা খবু ছাট িবষয়, িতিন মায়াবেকও তামােদর হােত তুেল

দেবন। ১৯ তখন তামরা দওয়াল ঘরা নগর এবং েত কিট ভােলা

নগের আঘাত করেব, আর েত কিট ভাল গাছ কেট ফলেব ও

জেলর সম উ ই বিুজেয় দেব এবং সব ভাল ত পাথর িদেয় ন

কের দেব।” ২০ পের সকালেবলায় নেবদ উৎসেগর িদন ইেদােমর

পথ িদেয় জল বেয় এেস দশটা ভের গল। ২১ সম মায়াবীেয়রা

নেত পল য, সই রাজারা তােদর িব ে যু করেত এেসেছন,

তখন যারা যু স া পরেত পারত, তারা সবাই এবং তার থেক বিশ
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বয়েসর সবাই জেড়া হেয় দেশর সীমানায় দাঁিড়েয় থাকেলা। ২২

পের তারা খবু সকােল ঘমু থেক উঠল, তখন সূয জেলর উপর

চ ম করিছল, তােত মায়াবীয়রা তােদর সামেনর জলেক লাল

রে র মত দখল। ২৩ তখন তারা বলল, “এ য র ! সই রাজারা

িন য়ই ংস হেয়েছ, আর লােকরা িনেজেদর মেধ মারামাির কের

মারা গেছ; কােজই হ মায়াব, এখন লটু করেত চল।” ২৪ পের

তারা ই ােয়েলর িশিবেরর কােছ গল তখন ই ােয়লীেয়রা বর হেয়

মায়াবীয়েদর আ মণ করল, তােত তারা তােদর সামেন থেক

পািলেয় গল এবং তারা মায়াবীয়েদর মারেত মারেত এিগেয় িগেয়

তােদর দেশ ঢুেক পড়ল। ২৫ তারা নগর িল ংস করল ও েত েক

পাথর ফেল সম ভাল ত িল ভিত করল এবং জেলর সম

উ ই িল বিুজেয় িদল ও ভাল ভাল গাছপালা সব কেট ফলল,

কবল কী ‐হরাসেতর সখানকার পাথর িল বািক রাখল, িক ু িফ া

হােত সে রা চািরিদেক ঘরাও কের আঘাত করল। ২৬ মায়ােবর

রাজা যখন দখেলন য, িতিন যেু হের যাে ন, তখন স দেলর

মধ িদেয় ইেদােমর রাজার কােছ যাবার জ তাঁর সে সাতেশা

তেলায়ারধারীেক িনেলন, িক ু তারা পারল না। ২৭ পের য তাঁর

জায়গায় রাজা হত, তাঁর সই বড় ছেলেক িনেয় িতিন াচীেরর উপের

হামবিল িহসােব উৎসগ করেলন। আর ই ােয়েলর উপর ভয় র রাগ

হল; পের তারা তাঁর কাছ থেক চেল িগেয় িনেজেদর দেশ িফের

গল।

৪একিদন ভাববাদীেদর স ানেদর মেধ এক জেনর ী কঁেদ

ইলীশায়েক বলল, “আপনার দাস আমার ামী মারা গেছন; আপিন

জােনন, আপনার দাস সদা ভুেক ভয় করেতন; এখন মহাজন আমার

ই ছেলেক তার দাস বানাবার জ িনেয় যেত এেসেছ।” ২

ইলীশায় তােক বলেলন, “আিম তামার জ িক করেত পাির? বল

দিখ, তামার ঘের িক আেছ?” স বলল, “একবািট তল ছাড়া

আপনার দাসীর আর িকছু নই।” ৩ তখন িতিন বলেলন, “যাও,

তুিম বাইের িগেয় তামার সম িতেবশীেদর কাছ থেক খািল
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পা চেয় আন, মা অ কেয়কিট আনেব না। ৪তারপর তুিম ও

তামার ছেলরা ঘের ঢুেক দরজা ব কের দেব এবং সই পা েত

তল ঢালেব; আর একটা কের পা ভিত হেল পর সটা সিরেয়

রাখেব।” ৫ পের সই ীেলাকটী তাঁর কাছ থেক চেল গল, আর

স ও তার ছেলরা গেৃহ ঢুেক দরজা ব কের িদল; তারা বার বার

পা আনেত লাগল এবং স তল ঢালেতই থাকল। ৬ সব পা ভের

গেল পর স তার ছেলেক বলল, “আেরা পা িনেয় এস।” ছেলিট

বলল, “আর পা নই।” তখন তল পড়া ব হেয় গল। ৭ পের স

িগেয় ঈ েরর লাকেক খবর িদল। িতিন বলেলন, “যাও, সই তল

িবি কের তামার দনা শাধ কের দাও এবং যা বািক থাকেব তা

িদেয় তুিম ও তামার ছেলরা িদন কাটাও”। ৮ একিদন ইলীশায়

শেূনেম যান, সখােন একজন ধনী মিহলা িছেলন; িতিন তাঁেক আ হ

সহকাের খাওয়ার জ িনম ণ করেলন। পের যতবার িতিন সই

পথ িদেয় যেতন, ততবারই সই বািড়েত খাওয়া দাওয়া করবার

জ যেতন। ৯আর সই মিহলা তাঁর ামীেক বলেলন, “ দখ, আিম

বঝুেত পেরিছ য, এই য ব ি আমােদর কাছ িদেয় যখন তখন

যাতাযাত কেরন, িতিন ঈ েরর একজন পিব লাক। ১০অ েরাধ

কির, এস, আমরা ছােদর উপের একটা ছাট ঘর তরী কির এবং তার

মেধ তাঁর জ একটা খাট, একটা টিবল, একটা চয়ার ও একটা

বািতদান রািখ; তাহেল িতিন আমােদর কােছ আসেল ওখােন থাকেত

পারেবন।” ১১একিদন ইলীশায় সখােন এেস সই উপেরর ঠরীেত

িগেয় েয় থাকেলন। ১২ পের িতিন তাঁর চাকর গহিসেক বলেলন,

“তুিম ঐ শেূনমীয় ীেলাকটীেক ডাক।” স তাঁেক ডাকেল ীেলাকটী

এেস তাঁর সামেন দাঁড়ােলন। ১৩ তখন ইলীশায় গহিসেক বলেলন,

“ওঁনােক বল, ‘ দখনু, আমােদর জ এত িচ া করেলন, এখন আমরা

আপনার জ িক করেত পাির? রাজা বা সনাপিতর কােছ আপনার

িক কােনা অ েরাধ আেছ’?” উ ের িতিন বলেলন, “আিম আমার

িনেজর লাকেদর মেধ বসবাস করিছ।” ১৪ পের ইলীশায় বলেলন,

“তেব তাঁর জ িক করেত হেব?” গহিস বলল, “িন য়ই তাঁর কান
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ছেল নই, ামীও বেুড়া হেয় গেছন।” ১৫ ইলীশায় বলেলন, “তাঁেক

ডাক,” পের তাঁেক ডাকেল িতিন এেস দরজার কােছ দাঁড়ােলন। ১৬

তখন ইলীশায় বলেলন, “আগামী বছেরর এই িদেনর আপনার কােল

একটা ছেল থাকেব।” িক ু িতিন বলেলন, “না; হ ভু, হ ঈ েরর

লাক, আপনার দাসীেক িমথ া কথা বলেবন না।” ১৭ পের ইলীশােয়র

বাক অ সাের সই ীেলাকটী গভবতী হেয় সই একই িদন উপি ত

হেল িতিন ছেলর জ িদেলন। ১৮ ছেলিট বড় হওয়ার পর একিদন

তার বাবা যখন ফসল কাটবার লাকেদর সে িছেলন, তখন স তার

বাবার কােছ গল। ১৯ পের স বাবােক বলল, “আমার মাথা, আমার

মাথা।” তার বাবা একজন চাকরেক বলেলন, “তুিম ওেক তুেল ওর

মােয়র কােছ িনেয় যাও।” ২০ পের স তােক তুেল িনেয় মােয়র কােছ

আনেল ছেলিট পরু পয মােয়র কােল বেস থাকল, তারপর মারা

গল। ২১ তখন মা উপের িগেয় ঈ েরর লােকর িবছানায় তােক

ইেয় িদেয় দরজা ব কের বিরেয় এেলন। ২২তারপর তাঁর ামীেক

ডেক বলেলন, “অ েরাধ কির, তুিম একজন চাকর ও একটা গ ভী

আমার কােছ পািঠেয় দাও, আিম তাড়াতািড় ঈ েরর লােকর কােছ

িগেয় িফের আসব।” ২৩ িতিন বলেলন, “তাঁর কােছ আজেক যােব

কন? আজেক তা অমাবস াও নয়, িব ামবারও নয়।” মিহলািট

বলেলন, “ম ল হেব।” ২৪তারপর িতিন গ ভী সািজেয় তাঁর চাকরেক

বলেলন, “গ ভী চািলেয় চল, আিম না বলেল আে চালােব না।” ২৫

পের িতিন কিমল পবেত ঈ েরর লােকর কােছ চলেলন। তখন তাঁেক

দূর থেক দেখ ঈ েরর লাক তাঁর চাকর গহিসেক বলেলন, “ দখ,

সই শেূনমীয়া। ২৬ তুিম দৗেড় তাঁর কােছ িগেয় তাঁর সে দখা কের

িজ াসা কর য, ‘আপিন, আপনার ামী ও আপনার ছেল সবাই িঠক

আেছন’?” উ ের িতিন বলেলন, “সবাই ভাল আেছ।” ২৭ পের পবেত

ঈ েরর লােকর কােছ উপি ত হেয় িতিন তাঁর পা জিড়েয় ধরেলন;

তােত গহিস তাঁেক সিরেয় দবার জ কােছ আসেল ঈ েরর লাক

বলেলন, “ওঁনােক থাকেত দাও। ওঁনার মেন খবু ক হেয়েছ, আর

সদা ভু আমার কাছ থেক তা লিুকেয় রেখেছন, আমােক জানান



ি তীয় রাজাবিল 770

িন।” ২৮ তখন ীেলাকটী বলেলন, “আমার ভুর কােছ আিম িক

ছেল চেয়িছলাম? আিম িক আপনােক বিল িন য, আমার সােথ

ছলনা করেবন না?” ২৯ তখন ইলীশায় গহিসেক বলেলন, “ কামর

বঁেধ নাও, আমার এই লািঠিট হােত িনেয় যাও; কারও সে দখা

হেল তােক েভ া জানােব না এবং কউ েভ া জানােল তার

উ রও দেব না; পের আমার এই লািঠিট ছেলিটর মেুখর উপর

রেখ িদেয়া।” ৩০ তখন ছেলিটর মা বলেলন, “জীব সদা ভুর ও

আপনার ােণর িদিব , আিম আপনােক ছাড়ব না।” কােজই ইলীশায়

উেঠ তাঁর িপছেন িপছেন চলেলন। ৩১ ইিতমেধ গহিস তাঁেদর আেগ

িগেয় ছেলিটর মেুখর উপর লািঠিট রাখল, িক ু কােনা শ হল না,

কােনা সাড়াও পাওয়া গল না। তাই গহিস ইলীশােয়র সে দখা

করবার জ িফের িগেয় তাঁেক বলল, “ ছেলিট জােগ িন।” ৩২ পের

ইলীশায় সই গেৃহ এেস দখেলন তাঁরই িবছানার উপর মতৃ ছেলিট

শায়ােনা রেয়েছ। ৩৩ তখন িতিন গেৃহ ঢুকেলন এবং তােদর জনেক

বাইের রেখ দরজা ব কের সদা ভুর কােছ াথনা করেলন। ৩৪

তারপর িতিন িবছানার উপর উেঠ ছেলিটর উপের েলন; িতিন তার

মেুখর উপের িনেজর মখু, চােখর উপের চাখ এবং হােতর উপের

হাত রেখ তার উপর িনেজ ল া হেয় েলন; তােত ছেলিটর গা গরম

হেয় উঠল। ৩৫ তারপর িতিন িফের এেস ঘেরর মেধ পায়চাির করেত

লাগেলন, আবার উেঠ তার উপর ল া হেয় েলন; তােত ছেলিট

সাতবার হাঁিচ িদেয় চাখ খলুল। ৩৬ তখন িতিন গহিসেক ডেক

বলেলন, “ঐ শেূনমীয়ােক ডাক।” স তাঁেক ডাকেল ীেলাকটী তাঁর

কােছ আসেলন। ইলীশায় বলেলন, “আপনার ছেলেক তুেল িনন।”

৩৭তখন সই ীেলাকটী কােছ িগেয় তাঁর পােয় পেড় মািটেত মাথা

ঠিকেয় তাঁেক ণাম করেলন এবং তাঁর ছেলেক তুেল িনেয় িতিন

বিরেয় গেলন। ৩৮ ইলীশায় আবার িগ গেল িফের গেলন। তখন

দেশ দূিভ চলিছল। তখন ভাববাদীেদর স ােনরা তাঁর সে বেস

িছল; িতিন তাঁর চাকরেক আেদশ িদেলন, “বড় হাঁিড় চািপেয় এেদর

জ িকছু তরকাির রা া কর।” ৩৯তখন তােদর একজন তরকারী
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সং হ করেত মােঠ িগেয় বেুনা শশার লতা দখেত পেয় তার বেুনা

ফল কাপড় ভিত কের এেন তা কেট তরকািরর হাঁিড়েত িদল; িক ু

স েলা িক তা কােরার জানা িছল না। ৪০ পের লাকেদর খেত

দওয়ার জ ঢালা হেল তারা সই তরকারী খেত িগেয় িচৎকার কের

বলল, “ হ ঈ েরর লাক, হাঁিড়র মেধ মতুৃ !” তারা তা খেত পারল

না। ৪১ তখন িতিন বলেলন, “িকছু ময়দা িনেয় এস।” তখন িতিন

হাঁিড়র মেধ তা ফেল িদেয় বলেলন, “ লােকেদর জ ঢেল দাও,

তারা খেয় দখকু।” এেত খারাপ িকছু হাঁিড়র মেধ থাকেলা না।

৪২আর বা ‐শািলশা থেক একজন লাক ঈ েরর লােকর জ

থেম কাটা ফসল থেক িড়টা যেবর িট সঁেক িনেয় আসল, আর

তার সে িনেয় আসল িকছু নতুন শেস র শীষ। আর িতিন বলেলন,

“এ েলা লাকেদর খেত দাও।” ৪৩ তখন তাঁর পিরচারক বলল,

“আিম িক একেশা জন লাকেক এিট পিরেবশন করব?” িক ু ইলীশায়

বলেলন, “এই লাকেদর খেত দাও; কারণ সদা ভু এই কথা বেলন,

‘তারা খােব ও িকছু বাকীও থাকেব’।” ৪৪অতএব তার দাস তােদর

সামেন তা রাখল, আর সদা ভুর বাক অ যায়ী তারা খল আবার

িকছু বাকীও রেখ িদল।

৫অরােমর রাজার সনাপিত নামান িছেলন তাঁর মিনেবর চােখ

একজন মহান ও স ািনত লাক, কারণ তাঁরই মাধ েম সদা ভু

অরামেক জয়ী কেরিছেলন; আর িতিন িছেলন বলবান বীর, িক ু

েরাগী িছেলন। ২এক িদেনর অরামীেয়রা দেল দেল িগেয়িছল;

তারা ই ােয়ল দশ থেক একিট ছাট মেয়েক ব ী কের আনেল

স নামােনর ীর দাসী হেয়িছল। ৩ স তার ক ীেক বলল, “আমার

মিনব যিদ শমিরয়ার ভাববাদীর সে দখা করেত পারেতন, তাহেল

িতিন তাঁেক েরাগ থেক উ ার করেতন।” ৪ পের নামান িগেয়

তাঁর মিনবেক বলেলন, ই ােয়ল দশ থেক আনা সই মেয়িট এই

কথা বলেছ। ৫অরােমর রাজা বলেলন, “ সখােন তুিম যাও, আিম

ই ােয়েলর রাজার কােছ িচিঠ পাঠাই।” তখন িতিন িনেজর সে দশ

তাল পা, ছয় হাজার সানার মু া ও দশ জাড়া কাপড় িনেয় চেল
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গেলন। ৬আর িতিন ই ােয়েলর রাজার কােছ িচিঠিট িনেয় গেলন,

িচিঠেত লখা িছল, “এই িচিঠ যখন আপনার কােছ পৗঁছােব, তখন

দখনু, আিম আমার দাস নামানেক আপনার কােছ পাঠালাম, আপিন

তােক েরাগ থেক উ ার করেবন।” ৭ যখন ই ােয়েলর রাজা সই

িচিঠ পড়েলন িতিন তাঁর কাপড় িছঁেড় বলেলন, “মারবার ও বাঁচাবার

ঈ র িক আিম য, এই ব ি একজন মা ষেক হেত উ ার করার

জ আমার কােছ পাঠাে ? অ েরাধ কির, তামরা িবচার কের দখ,

স আমার িব ে তেকর জ সূ খাঁজ করেছ।” ৮ পের ই ােয়েলর

রাজা কাপড় িছঁেড়েছন এই কথা েন ঈ েরর লাক ইলীশায় রাজার

কােছ এই কথা বেল পাঠােলন, “ কন আপিন কাপড় িছঁেড়েছন? স

ব ি আমার কােছ আ ক; তােত জানেত পারেব য, ই ােয়েলর

মেধ একজন ভাববাদী আেছ।” ৯কােজই নামান তাঁর সব রথ ও

ঘাড়া িনেয় এেস ইলীশােয়র বাড়ীর দরজার কােছ িগেয় উপি ত

হেলন। ১০ তখন ইলীশায় তাঁর কােছ একজন লাক পািঠেয় বলেলন,

“আপিন িগেয় সাতবার যদেন ান ক ন, আপনার নতুন মাংস হেব ও

আপিন িচ হেবন।” ১১তখন নামান ভীষণ রেগ চেল গেলন, আর

বলেলন, “ দখ, আিম ভেবিছলাম, িতিন িন য়ই বর হেয় আমার

কােছ আসেবন এবং দাঁিড়েয় তাঁর ঈ র সদা ভুেক ডাকেবন, আর

েরােগর উপের হাত বিুলেয় ীেক করেবন। ১২ ই ােয়েলর

সম জলাশয় থেক দে শেকর অবানা ও পপর নদী িক ভাল নয়?

সখােন ান কের িক আিম িচ হেত পাির না?” আর িতিন মখু

িফিরেয় রেগ িগেয় িফের গেলন। ১৩ িক ু তাঁর দােসরা কােছ িগেয়

অ েরাধ কের বলল, “বাবা, ঐ ভাববাদী যিদ আপনােক কােনা কিঠন

কাজ করেত আেদশ িদেতন, তাহেল িক আপিন তা করেতন না? তেব

‘ ান কের িচ হন’ তাঁর এই আেদশিট িক মানেবন না?” ১৪ তখন

িতিন ঈ েরর লােকর আেদশ অ যায়ী নেম িগেয় যদেন সাতবার

ডুব িদেলন, তােত ছাট ছেলর মত তাঁর নতুন মাংস হল ও িতিন

িচ হেলন। ১৫ পের িতিন তাঁর স ীেদর জনগেনর সে ঈ েরর

লােকর কােছ িফের এেস তাঁর সামেন দাঁিড়েয় বলেলন, “ দখনু,
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আিম এখন জানেত পারলাম য, একমা ই ােয়েলর ঈ র ছাড়া সারা

পিৃথবীেত আর কান ঈ র নই; অতএব অ েরাধ কির, আপনার

দােসর কাছ থেক উপহার িনন।” ১৬ িক ু িতিন বলেলন, “আিম

যাঁর সামেন দাঁিড়েয় আিছ, সই জীব সদা ভুর িদিব য, আিম

কােনা িকছু নব না।” নামান জার করেলও িতিন রািজ হেলন না।

১৭ পের নামান বলেলন, “তা যিদ না হয়, তেব অ েরাধ কির, েটা

খ ের বেয় িনেয় যেত পাের এমন মািট আপনার দাসেক িদন; কারণ

আজ থেক আপনার এই দাস সদা ভু ছাড়া অ কান দবতার

উে েশ হাম িকংবা বিলদান করেব না। ১৮ ধু এই িবষেয় সদা ভু

তাঁর দাসেক মা ক ন; আমার মিনব উপাসনা করার জ যখন

িরে ােণর মি ের ঢুেক আমার হােতর উপর ভর দন, তখন যিদ

আিম িরে ােণর মি ের ণাম কির, তেব সদা ভু যন এই ব াপাের

আমােক মা কেরন।” ১৯ ইলীশায় তাঁেক বলেলন, “শা ভােব চেল

যান। পের িতিন তাঁর সামেন থেক িকছু দূর এিগেয় গেলন।” ২০

তখন ঈ েরর লাক ইলীশােয়র চাকর গহিস িনেজর মেন বলল,

“ দখ, আমার মিনব ঐ অরামীয় নামানেক এমিনই ছেড় িদেলন, যা

এেনিছেলন তা িনেলন না, জীব সদা ভুর িদিব , আিম তাঁর িপছেন

িপছেন দৗেড় িগেয় তাঁর কাছ থেক িকছু নব।” ২১ পের গহিস

নামােনর অ সরণ কের দৗেড় গল; তােত নামান তাঁর িপছেন দৗেড়

আসেত দেখ তার সে দখা করবার জ রথ থেক নেম তােক

িজ াসা করেলন, “সব খবর ভােলা তা?” ২২ স বলল, “সব িঠক

আেছ। আমার মিনব এই কথা বলবার জ আমােক পািঠেয়েছন য,

দখনু, ই িয়েমর পবতময় এলাকা থেক ভাববাদীেদর স ানেদর

মেধ জন যবুক এেসেছ; অ েরাধ কির, তােদর জ এক তাল

পা ও ই জাড়া পাশাক িদন।” ২৩ নামান বলেলন, “দয়া কের

ই তাল নাও।” পের িতিন আ েহর সে ই তাল পা িট

থিলেত বঁেধ ই জাড়া কাপড় তাঁর জন দাসেক িদেল তারা তার

আেগ আেগ বেয় িনেয় যেত লাগল। ২৪ পের পাহােড় এেস গহিস

তােদর কাছ থেক স িল িনেয় গেৃহর মেধ রাখল এবং তােদর
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িবদায় কের িদেল তারা চেল গল। ২৫ পের স িভতের িগেয় তার

মিনেবর সামেন দাঁড়াল। তখন ইলীশায় তােক বলেলন, “ গহিস, তুিম

কাথায় িগেয়িছেল?” এবং স বলল, “আপনার দাস কাথাও যায়

িন।” ২৬ তখন িতিন তােক বলেলন, “ সই লাকিট যখন তামার সে

দখা করবার জ রথ থেক নামেলন, তখন আমার মন িক তামার

সােথ যায় িন? পা, পাশাক, িজতবেৃ র বাগান, আ ুর ত, গ ,

ভড়া, দাস ও দাসী নবার এটাই িক িদন? ২৭অতএব নামােনর

েরাগ তামার ও তামার বংেশর মেধ িচরকাল লেগ থাকেব।”

তখন গহিস তুষােরর মত সাদা হেয় তাঁর সামেন থেক চেল

গল।

৬একিদেনর ভাববাদীেদর স ােনরা ইলীশায়েক বলল, “ দখনু, য

জায়গায় আমরা আপনার সে বাস করিছ, সটা আমােদর জ খবুই

ছাট। ২অ মিত িদন, আমরা য েনর কােছ িগেয় েত েক সখান

থেক একিট কের কাঠ িনেয় আমােদর জ সখােন একটা থাকবার

জায়গা তরী কির।” িতিন বলেলন, “যাও।” ৩আর একজন বলল,

“আপিন দয়া কের আপনার দাসেদর সে চলনু।” িতিন বলেলন,

“যাব।” ৪অতএব িতিন তােদর সে গেলন; পের য েনর কােছ

িগেয় তারা কাঠ কাটেত লাগল। ৫ িক ু একজন যখন কাঠ কাটিছল,

তখন তার ড়ােলর ফলািট জেল পেড় গল; তােত স িচৎকার কের

বলল, “হায়, হায়! ভু, আিম তা ওটা ধার কের এেনিছলাম।” ৬তখন

ঈ েরর লাক িজ াসা করেলন, “ওটা কাথায় পেড়েছ?” স তাঁেক

সই জায়গাটা দিখেয় িদল, তখন ইলীশায় একিট কাঠ কেট িনেয়

সখােন ছুঁেড় ফেল লাহার ফলািটেক ভািসেয় তুলেলন। ৭আর িতিন

বলেলন, “ওটা তুেল নাও।” তােত স হাত বািড়েয় সটা তুেল িনল।

৮এক িদন অরােমর রাজা ই ােয়েলর িব ে যু করিছেলন; আর

যখন িতিন তাঁর দােসেদর সে পরামশ কের বলেতন, “ঐ ঐ জায়গায়

আিম িশিবর করব,” ৯ তখন ঈ েরর লাক ই ােয়েলর রাজােক

বেল পাঠােতন, “সাবধান, ঐ জায়গায় যােবন না, কারণ অরামীেয়রা

সখােন নেম আসেছ।” ১০তােত ঈ েরর লাক য জায়গাটার িবষেয়
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তাঁেক সাবধান কের িদেতন, সখােন ই ােয়েলর রাজা স পািঠেয়

বারবার িনেজেক র া করেতন। ১১এই িবষেয়র জ অরােমর রাজার

দয় িবচিলত হল, িতিন তাঁর দােসেদর ডেক বলেলন, “আমােদর

মেধ ক ই ােয়েলর রাজার পে রেয়েছ, তা িক তামরা আমােক

বলেব না?” ১২ তখন তাঁর দােসেদর মেধ একজন বলল, “ হ আমার

ভু মহারাজ, কউ না; িক ু আপিন আপনার শাবার গেৃহ য সব

কথা বেলন, সই সব কথা ই ােয়েলর ভাববাদী ইলীশায় ই ােয়েলর

রাজােক জানান।” ১৩ তখন িতিন বলেলন, “ স কাথায় আেছ তামরা

িগেয় তা খুঁেজ বর কর, আিম লাক পািঠেয় তােক আনব।” পের কউ

তাঁেক এই খবর িদল, “ দখনু, িতিন দাথেন আেছন।” ১৪ তােত

িতিন অেনক ঘাড়া, রথ ও একিট বড় স দল সখােন পাঠােলন।

তারা রােতর বলায় িগেয় নগরিট িঘের ধরল। ১৫আর ভাের ঈ েরর

লােকর চাকর উেঠ যখন বাইের গল, তখন স দখেত পল অেনক

ঘাড়া ও রথ িনেয় একদল স নগর িঘের রেখেছ। তাঁর চাকর

তখন তাঁেক বলল, “হায়, হায়! হ ভু, আমরা িক করব?” ১৬ িতিন

বলেলন, “ভয় কােরা না, যারা আমােদর সে আেছ তারা ওেদর

চেয় সংখ ায় বশী।” ১৭ তারপর ইলীশায় াথনা কের বলেলন, “ হ

সদা ভু, অ েরাধ কির, এর চাখ খেুল দাও, যন এ দখেত পায়।”

তখন সদা ভু সই চাকেরর চাখ খেুল িদেলন এবং স দখেত

পল, ইলীশােয়র চারপােশ ঘাড়া ও আ েনর রেথ পবেত ভরা িছল।

১৮ পের সই স রা তাঁর কােছ আসেল ইলীশায় সদা ভুর কােছ

াথনা কের বলেলন, “অ েরাধ কির, এই লাক িলেক তুিম অ

কের দাও।” ইলীশােয়র াথনা অ সাের সদা ভু তােদর অ কের

িদেলন। ১৯ পের ইলীশায় তােদরেক বলেলন, “এটা সই রা াও নয়

আর সই নগরও নয়; তামরা আমার িপছেন িপছেন এস; য লােকর

খাঁজ তামরা করছ আিম তার কােছ তামােদর িনেয় যাব।” আর

িতিন তােদর শমিরয়ােত িনেয় গেলন। ২০ তারা শমিরয়ােত ঢুকবার

পর ইলীশায় বলেলন, “ হ সদা ভু, এবার ওেদর চাখ খেুল দাও,

যন ওরা দখেত পায়।” তখন সদা ভু তােদর চাখ খেুল িদেলন
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এবং তারা দখল য, তারা শমিরয়ার িগেয় উপি ত হেয়েছ। ২১

আর ই ােয়েলর রাজা তােদর দেখ ইলীশায়েক বলেলন, “ হ, িপতা,

ওেদর িক মের ফলব?” ২২ ইলীশায় বলেলন, “ওেদর মেরা না।

তুিম যােদর তেরায়াল ও ধ ক িদেয় ব ী কর, তােদর িক মের ফল?

ওেদর িট ও জল দাও, ওরা খেয় তােদর মিনেবর কােছ িফের

যাক।” ২৩তখন িতিন তােদর জ বড় ভােজর আেয়াজন করেলন

এবং তারা খাওয়া দাওয়া করেল, িতিন তােদর িবদায় িদেলন; তারা

তােদর মিনেবর কােছ িফের গল। পের অরােমর স দল ই ােয়ল

দেশ আর এল না। ২৪ তার পের অরােমর রাজা িবনহদদ তাঁর সম

স দল জেড়া করেলন এবং শমিরয়া আ মণ কের ঘরাও করেলন।

২৫তােত শমিরয়ায় খবু দূিভ দখা িদল; আর দখ, তারা ঘরাও

কের থাকেল শেষ একিট গাধার মাথা আিশিট পার টাকা ও এক

কােবর চার ভােগর এক ভাগ পায়রার মল পাঁচিট পার টাকা দাম

হল। ২৬ ই ােয়েলর রাজা একিদন নগেরর দয়ােলর উপর িদেয়

যাি েলন, এমন িদন একজন ীেলাক কাঁদেত কাঁদেত তাঁেক বলল,

“ হ আমার ভু মহারাজ, আমােক র া ক ন।” ২৭ রাজা বলেলন,

“সদা ভু যিদ না র া কেরন, আিম কাথা থেক তামােক র া

করব? খামার থেক, না আ ুর থেক?” ২৮ রাজা আরও বলেলন,

“ তামার িক হেয়েছ?” উ ের স বলল, “এই ীেলাকটী আমােক

বেলিছল, ‘ তামার ছেলিটেক দাও, আজ আমরা তােক খাই, কাল

আমার ছেলিটেক খাব।’ ২৯তখন আমরা আমার ছেলিটেক রা া

কের খলাম। পেরর িদন আিম তােক বললাম, ‘ তামার ছেলিটেক

দাও, আমরা খাই,’ িক ু এ তার ছেলেক লিুকেয় রেখেছ।” ৩০

ীেলাকটীর এই কথা েন রাজা তাঁর পাশাক িছঁড়েলন; তখনও িতিন

দওয়ােলর উপর িদেয় হাঁটিছেলন; তােত লােকরা দখেত পল য,

পাশােকর িনেচ তাঁর গােয় চট বাঁধা। ৩১ পের িতিন বলেলন, “আজ

যিদ শাফেটর ছেল ইলীশােয়র মাথা তার কাঁেধ থােক, তেব ঈ র

যন আমােক ঐ রকম ও তার থেক বিশ শাি দন।” ৩২ ইলীশায়

তখন তাঁর গেৃহ বেস িছেলন এবং তাঁর সে াচীেনরা বেসিছেলন;
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ইিতমেধ রাজা তাঁর সামেন থেক একজন লাক পাঠােলন। িক ু

সই দূতিট সখােন পৗঁছাবার আেগই ইলীশায় াচীনেদর বলেলন,

“ তামরা িক দখেত পা , সই খনুীর ছেল আমার মাথা কেট

ফলবার জ লাক পািঠেয়েছ? দখ, সই দূত এেল দরজা ব

কােরা এবং তার সামেনই দরজািট ব করেব; তার মািলেকর পােয়র

শ িক তার িপছু িপছু শানা যাে না?” ৩৩ িতিন তােদর সে কথা

বলেছন, এমন িদেনর দখ, দূতিট তাঁর কােছ এল; তারপর রাজা

বলেলন, “ দখ, এই িবপদ সদা ভুর কাছ থেকই হল, তেব আিম

কন সদা ভুর অেপ া করব?”

৭ ইলীশায় বলেলন, “ তামরা সদা ভুর বাক শােনা। িতিন এই

কথা বেলন, ‘আগামী কাল এই িদেনর শমিরয়ার ফটেক শকেল এক

প রী সূজী ও শকেল ই প রী যব িবি হেব’।” ২ তখন রাজা য

সনাপিতর ওপর িনভর কেরিছেলন, িতিন উ ের ঈ েরর লাকেক

বলেলন, “ দখ, সদা ভু যিদ আকােশর জানালাও খেুল দন, তবওু

িক এটা হেত পাের?” ইলীশায় উ র িদেলন, “তুিম িনেজর চােখই তা

দখেত পােব, িক ু তার িকছুই তুিম খেত পারেব না।” ৩ তখন

নগেরর ফটেক ঢাকার পেথ চারজন েরাগী িছল। তারা এেক

অ েক বলল, “আমরা এখােন বেস থেক কন মরব? ৪ যিদ বিল,

নগের যাব, তেব নগেরর মেধ দূিভ আেছ, সখােন মরব; আর

যিদ এখােন বেস থািক তবওু মরব। এখন এস, আমরা অরামীয়েদর

িশিবের যাই, যিদ তারা আমােদর বাঁচায় তা বাঁচব, মের ফেল তা

মরব।” ৫তখন তারা অরামীয়েদর িশিবের যাবার জ স ার িদন

উঠল; যখন তারা অরামীয়েদর িশিবেরর শষ াে িগেয় উপি ত হল,

তখন সখােন কউ িছল না। ৬কারণ ভু অরামীয়েদর স দলেক

রথ, ঘাড়া, ও ম বড় সে র আওয়াজ িনেয়িছেলন; তােত তারা

এেক অ েক বেলিছল, “ দখ, ই ােয়েলর রাজা িহ ীয় ও িমশরীয়

রাজােদর টাকা িদেয়েছ, যন তারা আমােদর আ মণ কের।” ৭ তাই

তারা স ােবলা উেঠ পািলেয়িছল; তােদর িশিবর, ঘাড়া, গাধা সব

যমন িছল, তমিন ফেল রেখ িনেজর াণ বাঁচােনার জ পািলেয়
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িগেয়িছল। ৮ পের ঐ ীেরাগীরা িশিবেরর শষ াে এেস একিট

তাঁবরু িভতের িগেয় খাওয়া দাওয়া করল এবং সখান থেক পা,

সানা ও পাশাক িনেয় িগেয় লিুকেয় রাখল; পের আবার এেস আর

একিট তাঁবেুত মেধ ঢুেক সখান থেক িজিনসপ িনেয় িগেয় লিুকেয়

রাখল। ৯ পের তারা এেক অ েক বলল, “আমােদর এই কাজিট

করা ভাল নয়; আজ খবেরর িদন, িক ু আমরা চুপ কের আিছ; যিদ

সকাল পয দির কির, তেব শাি আমােদর উপর নেম আসেব।

এখন এস, আমরা িগেয় রাজবাড়ীেত খবরটা িদই।” ১০ পের তারা

িগেয় নগেরর ফটেকর পাহারাদারেদর ডেক তােদরেক খবর িদল য,

“আমরা অরামীয়েদর িশিবের িগেয়িছলাম; আর দখ, সখােন কউ

নই, মা েষর শ ও নই, কবল ঘাড়া িল আর গাধা িল বাঁধা, আর

তাঁবু িল যমন িছল, তমিন আেছ।” ১১ তােত পাহারাদারেদর ডাকা

হেল তারা িভতের রাজবাড়ীেত খবর িদল। ১২ পের রাজা রােতর বলা

উেঠ তাঁর দােসেদর বলেলন, “অরামীেয়রা আমােদর িত যা কেরেছ,

তা আিম তামােদর বিল; তারা জােন, আমরা য না খেয় আিছ, তাই

তারা মােঠ িগেয় লিুকেয় থাকার জ িশিবর থেক বাইের গেছ, আর

বেলেছ, ‘ওরা যখন নগর থেক বাইের আসেব, তখন আমরা তােদর

জীিবত ধরব ও নগেরর মেধ ঢুকব’।” ১৩ তখন তাঁর দােসেদর মেধ

একজন দাস উ র িদেয় বলল, “তেব অ েরাধ কির, কেয়কজন লাক

শহের য ঘাড়া িল অবিশ আেছ তার মধ থেক পাঁচটা ঘাড়া

িনেয় দখকু য, তারা এবং নগেরর বািক সব ই ােয়েলর অবিশ

লােকর সমান, অেনেক তা এখন মতৃ, কােজই আমরা তােদর

একবার পািঠেয় দিখ।” ১৪ পের তারা ঘাড়া িট রথ বেছ িনল;

রাজা অরামীয় স েদর খাঁেজ তােদর পািঠেয় বলেলন, “যাও, িগেয়

দখ।” ১৫ তােত তারা য ন পয তােদর িপছু িপছু গল, আর দখল

অরামীেয়রা তাড়াতািড়েত যা যা ফেল গেছ, সই সব পাশাক ও

পাে সম রা া ভিত। তখন দূেতরা িফের এেস রাজােক সব খবর

িদল। ১৬আর লােকরা বাইের িগেয় অরামীয়েদর িশিবর লটু করল;

তােত সদা ভুর বাক অ সাের শকেল এক প রী সূজী এবং শকেল
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ই প রী যব িবি হল। ১৭আর রাজা য সনাপিতর ওপর িনভর

কেরিছেলন, তাঁেক িতিন নগেরর ফটেকর অধ কের িদেলন; িক ু

লােকরা ফটেকর কােছ তােদর পােয়র তলায় চাপা িদেয় তােক মের

ফলল; ঈ েরর লােকর কােছ রাজা যখন িগেয়িছেলন, তখন ঈ েরর

লাক যা বেলিছেলন, তাই সফল হল। ১৮ ঈ েরর লাক রাজােক

বেলিছেলন, “আগামী কাল এই িদেনর শমিরয়ার ফটেক শকেল ই

প রী যব এবং শকেল এক প রী সূজী িবি হেব।” ১৯আর ঐ

সনাপিত উ ের ঈ েরর লাকেক বেলিছেলন, “ দখ, সদা ভু যিদ

আকােশর জানালাও খেুল দন তবওু িক এটা হেত পাের?” ইলীশায়

বেলিছেলন, “তুিম িনেজর চােখই তা দখেত পােব, িক ু তার িকছুই

তুিম খেত পারেব না।” ২০ তাঁর, সই দশা ঘটল, কারণ ফটেক

লাকেদর পােয়র তলায় চাপা পড়ার ফেল িতিন মারা গেলন৷

৮ ইলীশায় য ীেলাকটীর ছেলেক জীিবত কের তুেলিছেলন, তাঁেক

বেলিছেলন, “তুিম তামার পিরবার িনেয় যখােন পার সখােন িগেয়

বাস কর; কারণ সদা ভু দূিভ পাঠােবন, আর তা সাত বছর পয

এই দেশ থাকেব।” ২ তােত সই ীেলাকটী উেঠ ঈ েরর লােকর

বাক অ সাের কাজ করেলন; িতিন ও তাঁর পিরবার সখান থেক

িগেয় সাত বছর পেল ীয়েদর দেশ বাস করেলন। ৩ সাত বছেরর

শেষ সই ীেলাকটী পেল ীয়েদর দশ থেক িফের এেস তাঁর বািড়

ও জিম ফরৎ চাওয়ার জ রাজার কােছ কাঁদেত গল। ৪ঐ িদন

রাজা ঈ েরর লােকর চাকর গহিসর সে কথা বলিছেলন; িতিন

বলেলন, “ইলীশায় য সব মহান কাজ কেরেছন, সই সব ঘটনা

আমােক বল।” ৫ তােত ইলীশায় িকভােব মতৃেক জীিবত কেরিছেলন,

রাজােক তার বণনা িদি েলন, তখন যাঁর ছেলেক িতিন জীিবত

কেরিছেলন, সই ীেলাকটী রাজার কােছ তাঁর বািড় ও জিমর জ

এেস কাঁদেত লাগেলন। গহিস তখন বলল, “ হ আমার ভু মহারাজ,

এই সই ীেলাক এবং এই তাঁর ছেল, যােক ইলীশায় বাঁিচেয়

তুেলিছেলন।” ৬আর রাজা ীেলাকটীেক িজ াসা করেল িতিন তাঁেক

সব কথা বলেলন। আর রাজা তাঁর পে একজন কমচারীেক িনযু
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কের বলেলন, “তার সব িকছু এবং এ য িদন থেক দশ ছেড়েছ,

সই িদন থেক আজ পয তার জিমেত যা ফসল উৎপ হেয়েছ

তা িফিরেয় দাও।” ৭এক িদন ইলীশায় দে শেক উপি ত হেলন।

তখন অরােমর রাজা িবনহদদ অ িছেলন; িতিন খবর পেলন য,

“ঈ েরর লাকিট এখােন এেসেছন।” ৮ রাজা তখন হসােয়লেক

বলেলন, “তুিম একটা উপহার িনেয় ঈ েরর লােকর সে দখা

করেত যাও এবং তাঁর মেধ িদেয় সদা ভুেক িজ াসা কর, আিম

িক এই অ েখ বাঁচব?” ৯ পের হসােয়ল তাঁর সে দখা করেত

গেলন। িতিন উপহার সে িনেয়, এমন িক, দে শেকর সবেচেয়

ভাল ভাল িজিনস চি শিট উেটর িপেঠ বাঝাই কের িনেয় এেস তাঁর

সামেন দাঁিড়েয় বলেলন, “আপনার ছেল অরােমর রাজা িবনহদদ

আপনার কােছ আমােক পািঠেয় িজ াসা কেরেছন, ‘আিম িক এই

অ েখ বাঁচব’?” ১০ ইলীশায় তাঁেক বলেলন, “আপিন িগেয় তাঁেক

বলনু য, আপিন অবশ ই হেবন; িক ু সদা ভু আমার কােছ

কাশ কেরেছন য, িতিন অবশ ই মারা যােবন।” ১১আর হসােয়ল

ল া না পাওয়া পয িতিন তার িদেক একভােব তািকেয় থাকেলন;

তারপর ঈ েরর লাক কাঁদেত লাগেলন। ১২ হসােয়ল িজ াসা

করেলন, “আমার ভু কন কাঁদেছন?” উ ের িতিন বলেলন, “কারণ

আপিন ই ােয়ল স ানেদর িক িত করেবন তা আিম জািন; আপিন

তােদর মজবতু গ িল আ েন পাড়ােবন, তেরায়ােলর ঘােয় তােদর

যবুকেদর মের ফলেবন, তােদর িশ েদরেক ধের আছাড় মারেবন

এবং তােদর গভবতী ীেলাকেদর পট িচের দেবন।” ১৩ হসােয়ল

বলেলন, “আপনার এই েরর মত দাস ক য, এমন বড় কাজ

করেব?” ইলীশায় বলেলন, “সদা ভু আমােক দিখেয়েছন য, আপিন

অরােমর রাজা হেবন।” ১৪তখন িতিন ইলীশােয়র কাছ থেক তাঁর

মিনেবর কােছ চেল গেলন; রাজা তাঁেক িজ াসা করেলন, “ইলীশায়

তামােক িক বেলেছন?” হসােয়ল বলেলন, “িতিন আমােক বেলেছন,

আপিন িন য়ই হেবন।” ১৫ িক ু তার পেরর িদন হসােয়ল ক ল

জেল ডুিবেয় রাজার মেুখর উপর চাপা িদেলন, তােত রাজা মারা
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গেলন এবং হসােয়ল তাঁর জায়গায় রাজা হেলন। ১৬ ই ােয়েলর রাজা

আহােবর ছেল যারােমর রাজে র প ম বছের যখন িযেহাশাফট

িযহূদার রাজা িছেলন, তখন িযহূদার রাজা িযেহাশাফেটর ছেল

িযেহারাম রাজ করেত কেরন। ১৭ িযেহারাম বি শ বছর বয়েস

রাজ করেত কের আট বছর িয শােলেম রাজ কেরন। ১৮

আহােবর বংেশর লাকেদর মতই িতিন ই ােয়েলর রাজােদর পেথ

চলেতন, কারণ িতিন আহােবর মেয়েক িবেয় কেরিছেলন; ফেল

সদা ভুর চােখ যা ম , িতিন তাই করেতন। ১৯ তবওু সদা ভু

িনেজর দাস দায়েূদর কথা মেন কের িযহূদােক ংস করেত চাইেলন

না, িতিন তা দায়েূদর কােছ িত া কেরিছেলন য, তাঁেক তাঁর

স ানেদর জ িচরকাল একিট দীপ দেবন। ২০ তাঁর িদেনর

ইেদাম িযহূদার িব ে িবে াহ কের িনেজেদর জ একজন রাজা

িঠক করল। ২১ তাই যারাম তাঁর সব রথ সে িনেয় সায়ীের গেলন;

আর রােতর বলায় উেঠ, যারা তাঁেক িঘের িছল, সই ইেদামীয়েদরেক

ও তােদর রেথর সনাপিতেদরেক আঘাত করেলন, আর সই লােকরা

িনেজেদর তাঁবেুত পািলেয় গল। ২২এই ভােব ইেদাম আজও িযহূদার

িবে াহী হেয় আেছ। আর ঐ একই িদেনর িল নাও িবে াহ করল।

২৩ যারােমর বািক সম কােজর কথা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস

বইিটেত িক লখা নই? ২৪ পের যারাম তাঁর পবূপু ষেদর সে

িন াগত হেলন এবং তাঁেক দায়দূ নগের তাঁর পবূপু ষেদর সে কবর

দওয়া হল। তাঁর ছেল অহিসয় তাঁর জায়গায় রাজা হেলন। ২৫

ই ােয়েলর রাজা আহােবর ছেল যারােমর রাজে র বােরা বছেরর

িদন িযহূদার রাজা িযেহারােমর ছেল অহিসয় রাজ করেত

কেরন। ২৬অহিসয় বাইশ বছর বয়েস রাজ কের এক বছর

িয শােলেম রাজ কেরন। তাঁর মা অথিলয়া, িতিন ই ােয়েলর রাজা

অি র নাতনী। ২৭অহিসয় আহােবর বংেশর লােকেদর পেথ চলেতন,

সদা ভুর চােখ যা খারাপ, আহােবর বংেশর মত তাই করেতন,

কারণ িতিন আহােবর বংেশর জামাই িছেলন। ২৮ িতিন আহােবর

ছেল যারােমর সে অরােমর রাজা হসােয়েলর িব ে যু করবার
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জ রােমাৎ‐িগিলয়েদ গেলন; তােত অরামীেয়রা যারামেক আঘাত

করল। ২৯অতএব যারাম রাজা অরােমর রাজা হসােয়েলর িব ে

যু করার িদেনর রামােত অরামীেয়রা তাঁেক য সব আঘাত কের, তা

থেক ভাল হবার জ িযিষেয়েল িফের গেলন; আর আহােবর ছেল

যারাম আঘাত পেয়িছেলন বেল িযহূদার রাজা িযেহারােমর ছেল

অহিসয় তাঁেক দখেত িযিষেয়েল নেম গেলন।

৯তখন ইলীশায় ভাববাদী ভাববাদীেদর স ানেদর একজন িশষ

ভাববাদীেক ডেক বলেলন, “তুিম কামর বঁেধ নাও এবং এই তেলর

িশিশিট িনেয় রােমাৎ‐িগিলয়েদ যাও। ২ সখােন িগেয় িন িশর

নািত িযেহাশাফেটর ছেল যহূর খাঁজ কর এবং কােছ িগেয় তাঁেক

তাঁর ভাইেদর মেধ থেক উিঠেয় একিট িভতেরর ঠরীেত িনেয়

যাও। ৩ তারপর তেলর িশিশিট িনেয় তাঁর মাথায় তল ঢেল িদেয়

বল, সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ই ােয়েলর উপের আিম তামােক

রাজা িহসােব অিভেষক করলাম।’ পের তুিম দরজা খেুল পািলেয়

যােব, দির করেব না।” ৪তখন সই যবুক, সই যবুক ভাববাদী,

রােমাৎ‐িগিলয়েদ গল। ৫ স সখােন পৗঁেছ দখল, সনাপিতরা

এক জায়গায় বেস িছেলন। স বলল, “ সনাপিত, আপনার জ

আমার িকছু খবর আেছ।” যহূ বলেলন, “আমােদর সকেলর মেধ

কার জ ?” স বলল, “ সনাপিত, আপনার জ ।” ৬ তখন যহূ

উেঠ গেৃহর মেধ গেলন। তােত স তাঁর মাথায় তল ঢেল তাঁেক

বলল, “ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু এই কথা বেলন, ‘আিম সদা ভুর

জােদর উপের, ই ােয়েলর উপের, তামােক রাজা িহসােব অিভেষক

করলাম। ৭ তুিম তামার মিনব আহােবর বংশেক ংস করেব এবং

আিম আমার ভাববাদীেদর রে র িতেশাধ ও সদা ভুর সব দাসেদর

রে র িতেশাধ ঈেষবেলর হাত থেক নব। ৮ কারণ আহােবর

বংেশর সবাই ংস হেব; আহােবর বংেশর েত কিট পু ষেক,

ই ােয়েলর মেধ দাস বা াধীন লাকেক, আিম উে দ করব। ৯

আর আহােবর বংশেক নবােটর ছেল যারিবয়ােমর বংেশর ও অিহেয়র

ছেল বাশার বংেশর সমান করব। ১০আর েররা ঈেষবলেক
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িযিষেয়েলর জিমেত খােব, তােক কউ কবর দেব না’।” পের সই

যবুক দরজা খেুল পািলেয় গল। ১১তখন যহূ তাঁর মিনেবর দােসেদর

কােছ বাইের এেল একজন তাঁেক িজ াসা করল, “সব িকছু ভাল তা?

ঐ পাগলটা তামার কােছ কন এেসিছল?” িতিন বলেলন, “ তামরা

তা তােক চন, স িক রকম কথা বেল তাও জান।” ১২ তারা বলল,

“এই কথা িমথ া, আমােদর সিত বল।” তখন িতিন বলেলন, “ স

আমােক বলল, সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ই ােয়েলর রাজা িহসােব

আিম তামােক অিভেষক করলাম’।” ১৩ তখন তারা তাড়াতািড় কের

তােদর গােয়র কাপড় খেুল িসঁিড়র উপর তাঁর পােয়র নীেচ পেত িদল

এবং তূরী বািজেয় বলল, “ যহূ রাজা হেলন।” ১৪এই ভােব িন িশর

নািত িযেহাশাফেটর ছেল যহূ যারােমর িব ে ষড়য করেলন।

সই িদন যারাম ও সম ই ােয়লীয়রা অরােমর রাজা হসােয়েলর

থেক রােমাৎ‐িগিলয়দ র া কেরিছেলন; ১৫ িক ু অরােমর রাজা

হসােয়েলর সে যারােমর রাজার যেু র িদন অরামীেয়রা তাঁেক

যসব আঘাত কেরিছল, তা থেক হেয় উঠার জ িতিন িযিষেয়েল

িফের িগেয়িছেলন। পের যহূ যারােমর দােসেদর বলেলন, “যিদ

তামরা একমত হও, তেব িযিষেয়েল খবর দবার জ কাউেক

পািলেয় এই নগর থেক বরেত িদও না।” ১৬ তারপর যহূ রেথ চেড়

িযিষেয়েল গেলন, কারণ যারাম সখােন িবছানায় েয় িছেলন।

আর িযহূদার রাজা অহিসয় যারামেক দখেত নেম িগেয়িছেলন।

১৭ তখন িযিষেয়েলর েগর উপর পাহারাদার দাঁিড়েয়িছল; যহূর

আসার িদেনর স তাঁর দলেক দেখ বলল, “আিম একিট দল দখিছ।”

যারাম বলেলন, “তােদর সে দখা করেত একজন ঘাড়াচালকেক

পািঠেয় দাও, স িগেয় িজ াসা ক ক, ‘সব িকছু িঠক আেছ তা’?”

১৮ পের একজন ঘাড়াচালক তাঁর সে দখা করেত িগেয় বলল,

“রাজা িজ াসা কেরেছন, ‘সব িকছু িঠক আেছ তা’?” যহূ বলেলন,

“ম ল িনেয় তামার দরকার িক? তুিম আমার িপছেন িপছেন এস।”

পের পাহারাদার এই খবর িদল, “ সই দূত তােদর কােছ গল িঠকই,

িক ু িফের এেলা না।” ১৯ তখন রাজা আর এক জনেক ঘাড়ায় কের



ি তীয় রাজাবিল 784

পাঠােলন; স তােদর কােছ িগেয় বলল, “রাজা িজ াসা কেরেছন,

‘সব িকছু িঠক আেছ তা’?” যহূ বলেলন, “ম ল িনেয় তামার

দরকার িক? তুিম আমার িপছেন িপছেন এস।” ২০ সই পাহারদারিট

খবর িদল, “এই লাকিট তােদর কােছ গল, িক ু সও এেলা না;

আর রথ চালােনা দেখ মেন হে িন িশর নািত যহূ, কারণ স

পাগেলর মতই রথ চালায়।” ২১ তখন যারাম বলেলন, “রথ সাজাও।”

তখন তারা তাঁর রথ সাজাল। তারপর ই ােয়েলর রাজা যারাম ও

িযহূদার রাজা অহিসয় িনেজর িনেজর রেথ চেড় যহূর সে দখা

করবার জ বর হেলন। িযিষেয়লীয় নােবােতর জিমেত তাঁর দখা

পেলন। ২২ যারাম যহূেক দেখই িজ াসা করেলন, “ যহূ, সব

িকছু িঠক আেছ তা?” উ ের িতিন বলেলন, “যত ণ তামার মা

ঈেষবেলর ব িভচার ও যা িবদ া থােক, স পয ম ল িক কের

হেত পাের?” ২৩ তখন যারাম ঘেুর পালাবার িদন অহিসয়েক ডেক

বলেলন, “ হ অহিসয়, িব াসঘাতকতা।” ২৪ পের যহূ তাঁর সম

শি িদেয় ধ েক টান িদেয় যারােমর ই কাঁেধর মাঝখােন তীর

ছুঁড়েলন, আর িতর িগেয় তাঁর দিপে িবঁধল, তােত িতিন তাঁর

রেথর মেধ িনচু হেয় পেড় গেলন। ২৫তখন যহূ তাঁর সনাপিত

িব করেক বলেলন, “তুিম ওেক তুেল িনেয় িযিষেয়লীয় নােবােতর

জিমেত ফেল দাও; কারণ মেন কের দখ, আিম আর তুিম তাঁর বাবা

আহােবর িপছেন ঘাড়ায় কের যখন যাি লাম, তখন সদা ভু তাঁর

িব ে এই ভাববাণী বেলিছেলন, ২৬ ‘গতকাল আিম নােবাত ও

তার ছেলেদর র দেখিছ, এটাই সদা ভু বেলন,’ আর সদা ভু

বেলন, ‘এই জিমেত তামার আিম িতেশাধ নব।’ অতএব, তুিম

এখন সদা ভুর কথা অ সাের ওেক তুেল িনেয় ঐ জিমেত ফেল

দাও।” ২৭তখন িযহূদার রাজা অহিসয় তা দেখ বাগানবািড়র পথ

ধের পািলেয় গেলন; আর যহূ তাঁর িপছেন যেত যেত বলেলন,

“ওেকও রেথর মেধ আঘাত কর,” তখন তারা িয িলয়েমর কােছ

গেূরর নােম উঠবার পেথ তাঁেক আঘাত করল; পের িতিন মিগে ােত

পািলেয় িগেয় সখােন মারা গেলন। ২৮আর তাঁর দােসরা তাঁেক
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রেথ কের িয শােলেম িনেয় িগেয় দায়দূ নগের তাঁর পবূপু ষেদর

সে তাঁর কবের তাঁেক কবর িদল। ২৯ আহােবর ছেল অহিসয়

িযেহারােমর রাজে র এগােরা বছের িযহূদার রাজ কেরিছেলন।

৩০ পের যহূ িযিষেয়েল গেলন; ঈেষবল সই কথা েন চােখ কাজল

িদেয় র কের চুল বঁেধ জানলা িদেয় দখিছল ৩১ এবং যহূ ফটক

িদেয় ঢুকেল স তাঁেক বলল, “ওেহ িসি ! িনেজর মিনেবর হত াকারী!

ম ল তা?” ৩২ যহূ তখন উপের জানলার িদেক তািকেয় বলেলন,

“আমার পে ক? ক?” তখন ই িতনজন নপংুসক তাঁর িদেক

চেয় দখল। ৩৩আর িতিন আেদশ িদেলন, “ওেক নীেচ ফেল

দাও।” তারা ঈেষবলেক নীেচ ফেল িদল, আর তাঁর র িছ েক িগেয়

দয়ােল আর ঘাড়ার গােয় িছটেক পড়ল; যহূ তােক পা িদেয় মািড়েয়

গেলন। ৩৪ তারপর যহূ িভতের িগেয় খাওয়া দাওয়া করেলন; আর

বলেলন, “ তামরা ঐ অিভশ ােক কবর দাও, কারণ স একজন

রাজক া।” ৩৫এেত লােকরা তােক কবর িদেত গল, িক ু তার

মাথার খিুল, হাত ও পা ছাড়া আর িকছুই পল না। ৩৬কােজই তারা

িফের িগেয় তাঁেক খবর িদেল িতিন বলেলন, “এটা সদা ভুর বাক

অ সাের হল, িতিন তাঁর দাস িত বীয় এিলেয়র মেধ িদেয় এই কথা

বেলিছেলন, ‘িযিষেয়েলর জিমেত েররা ঈেষবেলর মাংস খােব ৩৭

এবং িযিষেয়েলর জিমেত ঈেষবেলর মতৃেদহ এমন সােরর মত পেড়

থাকেব য, কউ বলেত পারেব না য, এটাই ঈেষবল’।”

১০শমিরয়ােত আহােবর স রজন ছেল িছল। যহূ িচিঠ িলেখ

শমিরয়ােত িযিষেয়েলর শাসনক ােদর অথাৎ াচীনেদর কােছ এবং

আহােবর ছেলেদর অিভভাবকেদর কােছ পািঠেয় িদেলন। িতিন

িলখেলন, ২ “ তামােদর মিনেবর ছেলরা তামােদর কােছ আেছ এবং

কতক িল রথ, ঘাড়া, একিট রি ত নগর এবং অ শ ওআেছ।

তাই তামােদর কােছ এই িচিঠ পৗঁছােনা মা ই, ৩ তামােদর মিনেবর

সব চেয় সৎ ও যাগ ছেলেক বেছ তার বাবার িসংহাসেন বসাও

এবং িনেজর মিনেবর বংেশর জ যু কর।” ৪ িক ু তারা ভীষণ ভয়

পেয় বলল, “ দখ, জন রাজা যাঁর সামেন দাঁড়ােত পারেলন না, তাঁর
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সামেন আমরা িক কের দাঁড়ােবা?” ৫ কােজই রাজবাড়ীর শাসনক া,

নগেরর শাসনক া, াচীেনরা ও অিভভাবেকরা যহূেক এই কথা বেল

পাঠাল, “আমরা আপনার দাস, আপিন আমােদর যা বলেবন, স সবই

করব, কাউেকই রাজা করব না; আপিন যা ভাল মেন কেরন তাই

ক ন।” ৬ পের িতিন তােদর কােছ এই বেল ি তীয় িচিঠ িলখেলন,

“ তামরা যিদ আমার পে হও ওআমার কথা শােনা, তেব তামােদর

মিনেবর ছেলেদর মাথা িল িনেয় আগামীকাল এই িদেনর িযিষেয়েল

আমার কােছ চেল এস।” সই রাজ মােরর স রজন, তারা তােদর

নগেরর ধান লাকেদর কােছ িছল, যারা তােদর দখােশানা করত। ৭

আর িচিঠিট তােদর কােছ পৗঁছােল তারা সই স রজন রাজ মারেক

হত া করল এবং কত িল ঝুিড়েত কের তােদর মাথা িল িযিষেয়েল

তাঁর কােছ পািঠেয় িদল। ৮ পের একজন দূত এেস তাঁেক খবর িদেয়

বলল, “রাজ মারেদর মাথা আনা হেয়েছ।” িতিন বলেলন, “ও িল

িট ের গাদা কের ফটেক ঢুকবার পেথ সকাল পয রেখ দাও।”

৯ পের সকােল িতিন বাইের িগেয় দাঁড়ােলন ও সবাইেক বলেলন,

“ তামরা িনেদাষ ব ি ; দখ, আিম আমার মিনেবর িব ে ষড়য

কের তাঁেক মের ফেলিছ; িক ু এেদর ক হত া করল? ১০ তামরা

জেন রাখ, সদা ভু আহােবর বংেশর িব ে যা িকছু বেলেছন,

সদা ভুর বলা একটা কথাও মািটেত পরার নয়; কারণ সদা ভু তাঁর

দাস এিলেয়র মাধ েম যা িকছু বেলেছন, তাই করেলন।” ১১ পের

িযিষেয়েল আহােবর বংেশর যত লাক বািক িছল, যহূ তাঁেদরেক, তাঁর

সম গণ মা লাকেক, তাঁর িবেশষ ব ু েদরেক ও তাঁর যাজকেদর

হত া করেলন। তাঁেদর িনকটতম কউ বঁেচ িছল না। ১২ পের িতিন

উেঠ চেল গেলন, শমিরয়ার গেলন। পেথ মষপালকেদর মেষর

লাম কাটার গেৃহ গেল, িযহূদার রাজা অহিসেয়র ভাইেদর সে

যহূর দখা হল। ১৩ িতিন িজ াসা করেলন, “ তামরা কারা?” তারা

বলল, “আমরা অহিসেয়র ভাই; আমরা রাজা ও রাণী ঈেষবেলর

স ানেদর েভ া জানােত যাি ।” ১৪ তখন িতিন বলেলন, “ওেদর

জীব ধর।” তােত লােকরা তােদর জীব ধের বথ‐একেদর েয়ার
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কােছ তােদর হত া করল, িবয়াি শজেনর মেধ একজনেকও িতিন

বািক রাখেলন না। ১৫ যহূ সখান থেক চেল গেল রখেবর ছেল

িযেহানাদেবর সে তাঁর দখা হল; িতিন তাঁরই কােছ আসিছেলন।

যহূ তাঁেক েভ া জািনেয় বলেলন, “ তামার িত আমার মন যমন,

তমিন িক তামার মন সরল?” িযেহানাদব বলেলন, “সরল।” যহূ

বলেলন, “যিদ তাই হয়, তেব তামার হাত দাও।” পের িযেহানাদব

তাঁেক হাত িদেল যহূ তাঁেক িনেজর কােছ রেথ তুেল িনেলন। ১৬আর

যহূ বলেলন, “আমার সে চল, সদা ভুর জ আমার য আ হ,

তা দখ;” এই ভােব তাঁেক তাঁর রেথ কের িনেয় চলেলন। ১৭ পের

যহূ শমিরয়ােত এেস আহােবর বংেশর বািক সব লাকেদর হত া

করেলন, য পয না আহােবর বংশেক এেকবাের ংস করেলন;

সদা ভু এিলয়েক যমন বেলিছেলন, সই অ সােরই করেলন। ১৮

তারপর যহূ সম লাকেদর জেড়া কের তােদর বলেলন, “আহাব

বাল দবতার সবা সামা ই করেতন, িক ু যহূ তাঁর সবা অেনক

বশী করেব। ১৯ তাই এখন বাল দবতার সব ভাববাদী, তাঁর সম

পজূারী ও যাজকেদর আমার কােছ তামরা ডেক আন, যন কউ

বাদ না পেড়; কারণ বাল দবতার উে েশ আমােক বড় য করেত

হেব। য কউ যিদ আসেব না, স বাঁচেব না।” িক ু আসেল যহূ বাল

দবতার পজূাকারীেদর ংস করবার জ ই এই ছলনা কেরিছেলন।

২০ পের যহূ বলেলন, “বাল দবতার উে েশ একটা সভা ডাক।”

তারা পব ঘাষণা কের িদল। ২১আর যহূ ই ােয়েলর সব জায়গায়

লাক পাঠােল বাল দবতার সম পজূাকারীরা এেস হািজর হল,

কউই অ পি ত থাকেলা না। তারা বাল দবতার মি ের ঢুকেল

মি েরর এপাশ থেক ওপাশ পয লােক ভের গল। ২২ তখন

িতিন পাশাক র কেক বলেলন, “বাল দবতার পজূাকারী সকেলর

জ পাশাক িনেয় এস।” তােত স তােদর জ পাশাক বর কের

আনল। ২৩ তারপর যহূ ও রখেবর ছেল িযেহানাদব বাল দবতার

মি ের ঢুকেলন; িতিন বাল দবতার পজূাকারীেদর বলেলন, “ তামরা

ভাল কের খুঁেজ দখ, যােত সদা ভুর দাসেদর মেধ কউ এখােন
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না থােক, ধু বাল দবতার পজূাকারীরাই থাকেব।” ২৪ তখন তারা

বিলদান ও হাম করেত ভতের গেলন। এিদেক যহূ আিশজন

লাকেক বাইের দাঁড় কিরেয় রেখ বেলিছেলন, “আিম তামােদর

হােত ঐ যােদর ভার িদলাম, তােদর একজনও যিদ পািলেয় বাঁেচ,

তেব য তােক ছেড় দেব তার ােণর বদেল তার াণ যােব।”

২৫ পের হােমর কাজ শষ হেল যহূ পাহারাদার ও সনাপিতেদর

বলেলন, “িভতের যাও, ওেদর হত া কর, একজনেকও বাইের আসেত

িদও না।” তখন তারা তেরায়াল িদেয় তােদর আঘাত করল; পের

পাহারাদার ও সনাপিতরা তােদর বাইের ফেল িদল; পের তারা বাল

মি েরর িভতেরর গেৃহ গল। ২৬এবং বাল দবতার মি র থেক

পাথেরর পিব থাম িল তারা বর কের এেন পিুড়েয় ফলল। ২৭

তারপর তারা বাল দবতার থামিট ভেঙ িদল এবং মি রটা ভেঙ

ফলল এবং সখােন একিট পায়খানা তরী করেলা। তা আজও

আেছ। ২৮এই ভােব যহূ ই ােয়ল বাল দবতােক ংস করেলন

এবং ই ােয়ল থেক এর পজূা ব কের িদেলন। ২৯ িক ু নবােটর

ছেল য যারিবয়াম ই ােয়লেক িদেয় য সব পাপ কিরেয়িছেলন

অথাৎ বেথল ও দােনর সানার বাছুেরর পজূা করার মত পাপ থেক

িতিন সের আেসন িন। ৩০ তরাং সদা ভু যহূেক বলেলন, যেহতু

“আমার চােখ যা িঠক তা তুিম কের ভাল কেরছ এবং আহােবর

বংেশর িত আমার য ই া িছল তাও তুিম কেরছ, সইজ তামার

বংশধেররা চতুথ পু ষ পয ই ােয়েলর িসংহাসেন বসেব।” ৩১

তবওু যহূ সম দয় িদেয় ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর ব ব া

মেন চলবার জ সতক হেলন না। যারিবয়াম ই ােয়লেক িদেয়

য সব পাপ কিরেয়িছেলন তা থেক িতিন মন ফরােলন না। ৩২

সই িদেনর সদা ভু ই ােয়ল দেশর সীমা কেট ছাট করেত

করেলন। হসােয়ল ই ােয়লীয়েদর আঘাত কের ই ােয়েলর সীমানায়

তােদর হািরেয় িদেলন। ৩৩ সই জায়গা িল হল য ন নদীর পবূ

িদেকর অেণান উপত কার পােশ অেরােয়র থেক সম িগিলয়দ ও

বাশন দশ। এটা িছল গাদ, েবণ ও মনঃিশর এলাকা। ৩৪ যহূর
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অ া সম অবিশ কােজর কথা এবং তাঁর জেয়র কথা ই ােয়েলর

রাজােদর ইিতহাস নামক বইিটেত িক লখা নই? ৩৫ পের যহূ তাঁর

পবূপু ষেদর সে িন ায় গেলন এবং তারা তাঁেক শমিরয়ােত কবর

িদল। তখন তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল িযেহায়াহস রাজা হেলন। ৩৬

যহূ শমিরয়ােত আটাশ বছর ই ােয়েলর উপর রাজ কেরিছেলন।

১১ ইিতমেধ অহিসেয়র মা অথিলয়া যখন দখল য, তার ছেল

মারা গেছ, তখন স উেঠ সম রাজবংশেক ংস করল। ২ িক ু

রাজা যারােমর মেয়, অহিসেয়র বান িযেহােশবা, অহিসেয়র ছেল

যায়াশেক িনেয়, িনহত রাজপু েদর মধ থেক চুির কের িনেয় তাঁর

ধা ীর সে একিট শাবার গেৃহ রাখেলন; তাঁরা অথিলয়ার কাছ

থেক তাঁেক লিুকেয় রাখেলন, তাই িতিন মারা যান িন। ৩আর িতিন

তাঁর সে ছয় বছর সদা ভুর গেৃহ লকুােনা অব ায় িছেলন; তখন

দেশ অথিলয়া রাজ করিছল। ৪ পের স ম বছের িযেহায়াদা লাক

পািঠেয় র ীদেলর ও পাহারাদারেদর শতপিতেদর ডেক সদা ভুর

গেৃহ তােদর কােছ আনেলন এবং তােদর সে একিট চুি কের

সদা ভুর গেৃহ তােদরেক শপথ কিরেয় রাজপু েক দখােলন। ৫আর

িতিন তােদর আেদশ িদেয় বলেলন, “ তামােদর যা করেত হেব তা

এই, তামােদর মেধ যারা িব ামবাের আসেব, তােদর িতন ভােগর

এক ভাগ রাজবাড়ী পাহারা দেব; ৬এক ভাগ সূর ফটেক থাকেব

এবং এক ভাগ পাহারাদারেদর িপছেনর ফটেক থাকেব। এই ভােব

তামরা আ মেণর হাত থেক বাঁচার জ গেৃহ পাহারা দেব। ৭আর

তামােদর সবার, ই দল রাজার সামেন সদা ভুর গেৃহ িব ামবাের

পাহারা দেব। ৮ তামরা েত েক িনেজর অ হােত িনেয় রাজার

চারপাশ িঘের থাকেব; আর য কউ সািরর িভতের আেস, স িনহত

হেব এবং রাজা যখন বাইের যান বা িভতের আেসন, তখন তামরা

তাঁর সে থাকেব।” ৯ পের িযেহায়াদা যাজক যা আেদশ করেলন,

শতপিতরা তাই করল। তার ফেল তারা েত েক িনেজর িনেজর

লাকেদর িনেয়, যারা িব ামবাের িভতের যাওয়া আসা কের, তােদর

িনেয় িযেহায়াদা যাজেকর কােছ আসল। ১০ পের দায়দূ রাজার য সব
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বশা ও ঢাল সদা ভুর গেৃহ িছল, স িল যাজক িনেয় শতপিতেদর

হােত িদেলন। ১১ আর গেৃহর ডান িদক থেক বাম িদক পয

য েবদীর ও গেৃহর কােছ পাহারাদার স রা েত েক িনেজর অ

হােত রাজার চািরিদেক দাঁড়াল। ১২ পের িতিন রাজপু েক বর কের

এেন তাঁর মাথায় মু ট পিরেয় িদেয় তাঁর হােত ব ব ার বইিট িদেলন

এবং তাঁরা তাঁেক রাজা িহসােব অিভেষক করেলন; আর হাততািল িদেয়

বলেলন, “রাজা িচরজীবী হান।” ১৩ তখন পাহারাদার ও লাকেদর

িচৎকার েন অথিলয়া সদা ভুর গেৃহ লাকেদর কােছ এল; ১৪

আর দখল য, িনয়ম অ সাের রাজা মে র উপের দাঁিড়েয় আেছন।

সনাপিতরা ও তূরী বাদেকরা রাজার পােশ রেয়েছ এবং দেশর সব

লাক আন করেছ ও তূরী বাজাে । তখন অথিলয়া তার পাশাক

িছঁেড় িচৎকার কের বলল, “িব াসঘাতকতা! িব াসঘাতকতা!” ১৫

িক ু িযেহায়াদা যাজক যােদর উপর স দেলর ভার িছল সই

শতপিতেদর এই আেদশ িদেলন, “ওেক বর কের ই সািরর মাঝখান

িদেয় িনেয় যাও; আর য ওর িপছেন িপছেন যােব, তােক তেরায়াল

িদেয় হত া করেব,” কারণ যাজক বেলিছেলন, সদা ভুর গেৃহর মেধ

তােক যন হত া না করা হয়। ১৬ পের লােকরা তার জ ই সাির

হেয় পথ ছাড়েল স ঘাড়া ফটেকর পথ িদেয় রাজবাড়ীেত ঢুকল

এবং সখােন হত হল। ১৭আর িযেহায়াদা সদা ভুর এবং রাজার

ও লাকেদর মেধ এক চুি করেলন, যন তারা সদা ভুর জা

হয়; রাজা ও লাকেদর মেধ ও একিট চুি করেলন। ১৮ তারপর

দেশর সম লাক বাল দবতার মি ের িগেয় সটা ভেঙ ফলল

এবং তার য েবদী ও মিূত িল ভেঙ টুকেরা টুকেরা কের ফলল;

আর বদী িলর সামেন বাল দবতার যাজক ম নেক মের ফলল।

পের যাজক সদা ভুর গেৃহ পাহারাদার িনযু করেলন। ১৯আর িতিন

শতপিতেদর, র ীেদর, পাহারাদারেদর এবং দেশর সব লাকেদর

সে িনেলন; তারা সদা ভুর গহৃ থেক রাজােক িনেয় পাহারাদারেদর

ফটেকর পথ িদেয় রাজবাড়ীেত এল; আর িতিন িসংহাসেন বসেলন।

২০ তখন দেশর সব লাক আন করল এবং নগরিট শা হল; আর
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অথিলয়ােক তারা রাজবাড়ীেত তেরায়াল িদেয় হত া কেরিছল। ২১

িযেহায়াশ সাত বছর বয়েস রাজ করেত কেরন।

১২ যহূর রাজে র স ম বছের িযেহায়াশ রাজ করেত কের

িয শােলেম চি শ বছর রাজ কেরন। তাঁর মােয়র নাম িসিবয়া, িতিন

বর‐ শবা নগেরর মেয়। ২ িযেহায়াদা যাজক যতিদন িযেহায়াশেক

পরামশ িদেতন, ততিদন িযেহায়াশ সদা ভুর চােখ যা ভাল তাই

করেতন। ৩ তবওু উপাসনার উঁচু ান েলা ংস করা হল না,

লােকরা তখনও সখােন বিলদান করত ও ধপূ ালাত। ৪ পের

িযেহায়াশ যাজকেদর বলেলন, “সদা ভুর গেৃহ পিব দান িহসােব য

টাকা আনা হয়, তা হেলা কেরর টাকা, েত েকর িহসাব অ যায়ী

াণীর মলূ প িনধািরত টাকা ও মা েষর মেনর ই া পরূেণর

জ আনা পা, ৫ এই সম টাকা যাজেকরা িনেজর পিরিচত

লােকর হাত থেক হণ ক ক এবং স িল িদেয় গহৃিট সারাই

ক ক, যখােন মরামেতর েয়াজন।” ৬ িক ু িযেহায়াশ রাজার

তইশ বছর পয যাজেকরা সই গেৃহর ভা া জায়গা িল মরামত

কেরন িন। ৭ তােত রাজা িযেহায়াশ যাজক িযেহায়াদা ও অ া

যাজকেদর ডেক বলেলন, “ তামরা গেৃহর ভা া জায়গা িল মরামত

করছ না কন? তাই এখন তামরা পিরিচত লাকেদর কাছ থেক

আর টাকা নেব না, িক ু তা গেৃহর ভা া জায়গা িল মরামেতর

কােজ তা িদেয় দেব।” ৮ তখন যাজেকরা রািজ হেলন য, তারা

লাকেদর কাছ থেক আর টাকা নেব না এবং গেৃহর ভা া জায়গা

মরামেতর কাজও করেবন না। ৯ িক ু িযেহায়াদা যাজক একিট

িস ক িনেলন ও তার দালােত একিট িছ কের য েবদীর কােছ

সদা ভুর গেৃহর ঢাকার জায়গার ডান িদেক রাখেলন; আর ফটেকর

পাহারায় িনযু যাজেকরা সদা ভুর গেৃহ আনা সব টাকা তার মেধ

রাখত। ১০ পের যখন তারা দখেত পল সই িস েক অেনক টাকা

জমা হেয়েছ, তখন রাজার লখক ও মহাযাজক এেস সদা ভুর গেৃহ

আনা ঐ টাকা িল থিলেত কের েন রাখেতন। ১১ পের তাঁরা সই

পিরমােপর টাকা কমকারীেদর হােত, সদা ভুর গেৃহর তদারেকর
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জ িনযু করা লাকেদর হােত িদেতন, আর তাঁরা সদা ভুর গেৃহর

ছুেতার িমি ও ঘর তরী করবার িমি , ১২এবং রাজিমি ও পাথর

কাটবার িমি েদর িদেতন। এছাড়া সদা ভুর গেৃহর ভা া জায়গা

মরামেতর জ কাঠ ও কাটা পাথর কনার জ এবং গহৃ সারাইেয়র

জ যা যা লাগত, সই সব িকছুর জ খরচ করেতন। ১৩ িক ু

সদা ভুর গেৃহর জ পার পয়ালা, বািত পির ার করবার িচ টা,

বািট, তূরী, কােনা সানার বা পার পা সদা ভুর গেৃহ আনা সই

পা িদেয় করা হল না; ১৪ কারণ তাঁরা কমকারীেদরেকই সই টাকা

িদেতন এবং তাঁরা তা িনেয় সদা ভুর গহৃ সারােলন। ১৫ িক ু তাঁরা

কমকারীেদরেক দবার জ যাঁেদর হােত টাকা িদেতন, তাঁেদর সে

িহসাব করেতন না, কারণ তাঁরা স ণূ িব ভােব কাজ করেতন। ১৬

দাষাথক ও পাপাথক বিলর য টাকা, তা সদা ভুর গেৃহ আনা হত

না; স িল যাজকেদরই হত। ১৭ঐ িদেনর অরােমর রাজা হসােয়ল

িগেয় গাৎ আ মণ কের তা অিধকার কের িনেলন; তারপর িতিন

িয শােলম আ মণ করবার জ এিগেয় গেলন। ১৮ তােত িযহূদার

রাজা িযেহায়াশ তাঁর পবূপু ষেদর, অথাৎ িযহূদার রাজা িযেহাশাফট,

িযেহারাম ও অহিসয় রাজার ও তাঁর িনেজর পিব করা ব িল

এবং সদা ভুর গেৃহর ভা ডােরর ও রাজবাড়ীর ভা ডাের যত সানা

পাওয়া গল, সই সব িনেয় অরােমর রাজা হসােয়েলর কােছ পািঠেয়

িদেলন, তােত িতিন িয শােলেমর সামেন থেক িফের গেলন। ১৯

যায়ােশর বািক সম কােজর কথা িযহূদার রাজােদর ইিতহােসর

বইিটেত িক লখা নই? ২০ পের যায়ােশর দােসরা উেঠ তাঁর িব ে

ষড়য করল এবং িস া যাবার পেথ িমে া নােম বািড়েত তাঁেক

আঘাত করল। ২১ফেল িশিময়েতর ছেল যাষাখর ও শামেরর ছেল

িযেহাষাবদ, তাঁর জন দাস, তাঁেক আঘাত করেল িতিন মারা গেলন;

পের লােকরা দায়দূ নগের তাঁর পবূপু ষেদর সে তাঁেক কবর িদল।

তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল অমৎিসয় রাজা হেলন।

১৩অহিসেয়র ছেল িযহূদার রাজা যায়ােশর রাজে র তইশ

বছের যহূর ছেল িযেহায়াহস শমিরয়ােত ই ােয়েলর রাজ করেত
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আর কেরন এবং সেতর বছর রাজ কেরন। ২ সদা ভুর চােখ যা

ম , িতিন তাই করেতন এবং নবােটর ছেল যারিবয়াম ই ােয়লেক

িদেয় য সব পাপ কিরেয়িছেলন, তাঁর সই পােপর পথ অ সরণ

করেলন; তা থেক িতিন িফরেলন না। ৩ সইজ ই ােয়েলর িব ে

সদা ভুর াধ েল উঠল, আর িতিন অরােমর রাজা হসােয়ল ও

তাঁর ছেল িবনহদেদর হােত তােদর তুেল িদেলন, তারা িযেহায়াহেসর

সম রাজ কােল তাঁেদর উপের থাকেলা। ৪ পের িযেহায়াহস

সদা ভুর কােছ িমনিত করেলন, আর সদা ভু তাঁর কথা নেলন,

কারণ অরােমর রাজা ই ােয়েলর উপর য অত াচার করেতন, সই

অত াচার িতিন দখেলন। ৫ তখন সদা ভু ই ােয়লেক একজন

উ ারকতা িদেলন, তােত ই ােয়লীেয়রা অরােমর হাত থেক উ ার

পল এবং ই ােয়ল স ানরা আেগর মতই িনেজেদর তাঁবেুত বাস

করেত লাগল। ৬ তবওু যারিবয়াম ই ােয়লেক িদেয় য সব পাপ

কিরেয়িছেলন, তাঁর বংেশর সই সব পাপ থেক তারা িফরল না, সই

পেথই চলত। এছাড়া আেশরা মিূ তখনও শমিরয়ােত থাকেলা। ৭

ফেল অরােমর রাজা কবল প াশজন ঘাড়াচালক, দশিট রথ ও দশ

হাজার পদািতক স ছাড়া িযেহায়াহেসর স দেল আর কউেক

রােখন িন, িতিন তােদর ংস কের িদেয়িছেলন, মািটর মতই পােয়

মািড়েয়িছেলন। ৮ িযেহায়াহেসর বািক সম কােজর কথা ও তাঁর

জেয়র কথা ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক লখা

নই? ৯ পের িযেহায়াহস তাঁর পবূপু ষেদর সে িন াগত হেলন,

আর শমিরয়ােত তাঁেক কবর দওয়া হল এবং তাঁর জায়গায় তাঁর

ছেল যায়াশ রাজা হেলন। ১০ িযহূদার রাজা যায়ােশর রাজে র

সাঁইি শ বছেরর রাজে িযেহায়াহেসর ছেল িযেহায়াশ শমিরয়ােত

ই ােয়েলর রাজ করেত কেরন এবং ষাল বছর রাজ কেরন।

১১ সদা ভুর চােখ যা খারাপ িতিন তাই করেতন; নবােটর ছেল

যারিবয়াম ই ােয়লেক িদেয় য সব পাপ কিরেয়িছেলন, তাঁর সই

সব পাপ থেক িফরেলন না, সই পেথই চলেতন। ১২ যায়ােশর

বািক সম কােজর কথা এবং য শি িদেয় িতিন িযহূদার রাজা
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অমৎিসেয়র সে যু করেলন, সই সম কথা িক ই ােয়েলর

রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত লখা নই? ১৩ পের যায়াশ তাঁর

পবূপু ষেদর সােথ িন াগত হেলন; আর যারিবয়াম তাঁর িসংহাসেন

বসেলন এবং শমিরয়ােত ই ােয়েলর রাজােদর সে যায়াশেক কবর

দওয়া হেয়িছল। ১৪ ইলীশায় অ হেলন, সই অ েখই তাঁর মতুৃ

হয়। ই ােয়েলর রাজা যায়াশ তাঁর কােছ িগেয় তাঁর মেুখর উপের িনচু

হেয় কঁেদ বলেলন, “ হ আমার িপতা, হ আমার িপতা, ই ােয়েলর

রথ ও ঘাড়াচালক।” ১৫ তখন ইলীশায় তাঁেক বলেলন, “আপিন তীর‐

ধ ক িনন।” িতিন তীর‐ধ ক িনেলন। ১৬ পের িতিন ই ােয়েলর

রাজােক বলেলন, “ধ েকর উপের হাত রাখনু।” িতিন হাত রাখেলন।

পের ইলীশায় রাজার হােতর উপর তাঁর হাত রেখ বলেলন, ১৭

“পবূ িদেকর জানলাটা খেুল িদন।” িতিন খলুেলন। তারপর ইলীশায়

বলেলন, “তীর ছুঁড়ুন।” িতিন তীর ছুঁড়েলন। তখন ইলীশায় বলেলন,

“এটা হল সদা ভুর জয়লােভর তীর, অরােমর িবপে জয়লােভর

তীর, কারণ আপিন অেফেক অরামীয়েদর আঘাত কের তােদরেক

স ণূভােব িনঃেশষ কের দেবন।” ১৮ পের িতিন বলেলন, “ঐ সব

তীর িল িনন।” রাজা স িল হােত িনেল িতিন বলেলন, “মািটেত

আঘাত ক ন,” রাজা িতনবার আঘাত কের থেম গেলন। ১৯

তখন ঈ েরর লাক তাঁর ওপর রাগ কের বলেলন, “পাঁচ ছয়বার

আঘাত করেল অরামীয়েদর স ণূভােব ংস করেত পারেতন, িক ু

এখন আপিন মা িতনবার অরামেক আঘাত করেবন।” ২০ পের

ইলীশায় মারা গেলন এবং লােকরা তাঁর কবর িদল। তখন মায়াবীয়

লটুকারী স দল বছেরর েত দেশ ঢুকল। ২১আর লােকরা

এক জনেক কবর িদি ল, আর একদল লটুকারী স দল দেখ

তারা মতৃেদহিট ইলীশােয়র কবের ফেল িদল; তখন লাকটী মতৃেদহ

ইলীশােয়র হাড় িলেত ছাঁওয়া মা ই বঁেচ উেঠ পােয় ভর িদেয়

দাঁড়াল। ২২ িযেহায়াহেসর িদন অরােমর রাজা হসােয়ল ই ােয়েলর

উপর অত াচার করেতন। ২৩ িক ু সদা ভু অ াহাম, ই হাক ও

যােকােবর সে য ব ব া াপন কেরিছেলন, সইজ িতিন তােদর
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উপর দয়া ও ক ণা করেলন, তােদর পে থাকেলন, তােদর ংস

করেত চানিন, তখনও তাঁর সামেন থেক দূর কের িদেত চাইেলন

না। ২৪ পের অরােমর রাজা হসােয়ল মারা গেল তাঁর ছেল িবনহদদ

তাঁর জায়গায় রাজা হেলন। ২৫ িযেহায়ােশর বাবা িযেহায়াহেসর

হাত িদেয় হসােয়ল সই সব নগর িল আবার দখল কের িনেলন,

য িল হসােয়েলর ছেল িবনহদদ তাঁর বাবা িযেহায়াহেসর কাছ থেক

যেু জয় কের িনেয়িছেলন। যায়াশ িতনবার তাঁেক আঘাত কের

ই ােয়লীয় নগর িল উ ার করেলন।

১৪ ই ােয়েলর রাজা িযেহায়াহেসর ছেল িযেহায়ােশর রাজে র

ি তীয় বছের িযহূদার রাজা যায়ােশর ছেল অমৎিসয় রাজ করেত

করেলন। ২ তাঁর বয়স যখন পঁিচশ বছর িছল যখন িতিন

রাজ করেত কেরন। িতিন িয শােলেম ঊনি শ বছর রাজ

কেরিছেলন। তাঁর মােয়র নাম িছল িযেহায়ি ন; িতিন িয শােলেমর

বািস া িছেলন। ৩ িতিন সদা ভুর চােখ যা িঠক অমৎিসয় তাই

করেতন, তেব তাঁর পবূপু ষ দায়েূদর মত করেতন না। িতিন তাঁর

বাবা যায়াশ যমন করেতন িতিন সই মতই সম কাজ করেতন।

৪ িক ু উঁচু ান েলা িতিন ংস করেলন না; লােকরা তখনও

সই উঁচু ােন বিল িদত এবং ধপূ ালাত। ৫ পের রাজ তাঁর হােত

এেস িত া হওয়ার পর, য দােসরা রাজােক, অথাৎ তাঁর বাবােক

মের ফেলিছল, িতিন তােদরেক হত া করেলন। ৬ িক ু মািশর

ব ব ার বইেত যা লখা আেছ সইমত িতিন তােদর স ানেদর

হত া করেলন না। সই ব ব ার বইেত সদা ভুর এই আেদশ লখা

িছল, “স ানেদর জ বাবােক িক া বাবার কারেণ স ানেদর হত া

করা চলেব না, তেব েত কেকই তার িনেজর িনেজর পােপর জ

মরেত হেব।” ৭ িতিন লবণ উপত কায় দশ হাজার ইেদামীয় লাকেক

হত া করেলন এবং যু কের সলা দখল কের তার নাম যে ল

রাখেলন; আজও সই নাম আেছ। ৮ তখন অমৎিসয় দূত পািঠেয়

যহূর নািত, অথাৎ িযেহায়াহেসর ছেল ই ােয়েলর রাজা িযেহায়াশেক

বেল পাঠােলন, “আ ন, যু ে আমরা পর েরর মেুখামিুখ হই।”
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৯ িক ু িযেহায়াশ ই ােয়েলর রাজা দূেতর মাধ েম উ ের িদেয় িযহূদার

রাজা অমৎিসয়র কােছ লাক বা দূত পািঠেয় বলেলন, “ লবানেনর

এক িশয়ালকাঁটা লবানেনরই এরস গােছর কােছ বেল পাঠাল, ‘আমার

ছেলর সে আপনার মেয়র িবেয় িদন।’ িক ু লবানেনর একটা

ব প এেস সই িশয়ালকাঁটােক পােয় মািড়েয় িদল। ১০ তুিম

ইেদামেক আ মণ কেরছ এবং তামার দয় সিত ই গিবত হেয়েছ।

িনেজর জেয়র জ গব কর, িক ু িনেজর গেৃহ থােকা। কারণ তুিম

কন িনেজর িবপেদর কারণ হেব? আর তার সে ডেক আনেব

িনেজর ও িযহূদার ংস?” ১১ িক ু অমৎিসয় সই কথা নেলন

না। তাই ই ােয়েলর রাজা িযেহায়াশ আ মণ করেলন। িতিন ও

িযহূদার রাজা অমৎিসয় িযহূদার বৎ‐ শমেশ এেক অপেরর মেুখামিুখ

হেলন। ১২ ই ােয়েলর কােছ িযহূদা হের গল এবং েত েক িনেজর

বািড়েত পািলেয় গল। ১৩ ই ােয়েলর রাজা িযেহায়াশ বৎ‐ শমেশ

অহিসেয়র নািত, অথাৎ যায়ােশর ছেল িযহূদার রাজা অমৎিসয়েক

ধরেলন। তারপর িযেহায়াশ িয শােলেম িগেয় সখানকার দয়ােলর

ই িয়েমর ফটক থেক কােণর ফটক পয ায় চারেশা হাত ভেঙ

িদেলন। ১৪ িতিন সানা ও পা এবং অ া িজিনসপ যা সদা ভুর

গেৃহ পাওয়া িগেয়িছল এবং রাজবাড়ীর ধনভা ডাের য সব মলূ বান

িজিনস িছল তা সবই িনেয় গেলন। িতিন জািমন িহসােব কত েলা

লাকেক িনেয় শমিরয়ােত িফের গেলন। ১৫ িযেহায়ােশর করা

অবিশ অ া সম কােজর কথা, যেু তাঁর জেয়র কথা এবং

িযহূদার রাজা কমন কের অমৎিসেয়র িব ে িতিন যু কেরিছেলন

সই সব ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক বইিটেত িক লখা

নই? ১৬ পের িযেহায়াশ তাঁর পবূপু ষেদর সে িন ায় গেলন এবং

তাঁেক শমিরয়ােত ই ােয়েলর রাজােদর সে কবর দওয়া হল এবং

তাঁর ছেল যারিবয়াম তাঁর পেদ রাজা হেলন। ১৭ ই ােয়েলর রাজা

িযেহায়াহেসর ছেল িযেহায়ােশর মতুৃ র পর িযহূদার রাজা যায়ােশর

ছেল অমৎিসয় আরও পেনেরা বছর বঁেচ িছেলন। ১৮অমৎিসেয়র

অ া সম অবিশ কােজর কথা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম
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বইিটেত িক লখা নই? ১৯ িয শােলেম অমৎিসেয়র িব ে তারা

ষড়য করেলা এবং িতিন লাখীেশ পািলেয় গেলন, িক ু তারা তার

িপছেন িপছেন লাখীেশ লাক পাঠােলা এবং সখােন তাঁেক হত া

করেলা। ২০তাঁর দহটা তারা ঘাড়ার িপেঠ কের িয শােলেম িফিরেয়

আনল এবং তাঁেক দায়দূ‐শহের তাঁর পবূপু ষেদর সে কবর িদল।

২১তারপর িযহূদার সম লাক অসিরয়েক যার বয়স ষােলা বছর িছল

তাঁেক িনেয় তাঁর বাবা অমৎিসেয়র জায়গায় রাজা করল। ২২অমৎিসয়

তাঁর পবূপু ষেদর সে িন ায় যাবার পর পের অসিরয় এলৎ শহরিট

পনুরায় তরী করেলন এবং তা িযহূদার অধীেন করেলন। ২৩ িযহূদার

রাজা যায়ােশর ছেল অমৎিসেয়র রাজে র পেনেরা বছেরর িদন

ই ােয়েলর রাজা িযেহায়ােশর ছেল যারিবয়াম শমিরয়ােত রাজ

করেত কেরন এবং িতিন একচি শ বছর রাজ কেরিছেলন।

২৪ সদা ভুর চােখ যা িকছু ম িতিন তাই করেতন এবং নবােটর

ছেল যারিবয়াম য সব পাপ ই ােয়লেক িদেয় কিরেয়িছেলন িতিন

সই সব পাপ করেত ছাড়েলন না। ২৫ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু

তাঁর দাস গাৎ‐ হফেরর অিম েয়র ছেল যানা ভাববাদীর মধ িদেয়

য কথা বেলিছেলন সই কথা অ যায়ী যারিবয়াম হমাৎ এলাকা

থেক অরাবার সমু পয আেগ ই ােয়েলর রােজ র য সীমা িছল

তা পনুরায় িনেজর হােত িফিরেয় এেনিছেলন। ২৬কারণ, সদা ভু

দেখিছেলন য ই ােয়েলর াধীন মা ষ িক া দাস সবাই ভীষণভােব

ক পাে ; কউ তােদর সাহায করবার মত িছল না। ২৭ ফেল

সদা ভু বলেলন য িতিন আকােশর নীচ থেক ই ােয়েলর নাম

মেুছ ফলেবন না। সইজ িতিন িযেহায়ােশর ছেল যারিবয়ােমর

মধ িদেয় তােদর উ ার করেলন। ২৮ যারিবয়ােমর অ া সম

অবিশে র কােজর কথা, যেু তাঁর জেয়র কথা এবং এক িদন িযহূদার

অিধকাের থাকা দে শক ও হমাৎ িকভােব িতিন ই ােয়েলর জ

আবার অিধকার কের িনেয়িছেলন সই কথা ই ােয়েলর রাজােদর

ইিতহাস নােম বইিটেত িক লখা নই? ২৯ পের যারিবয়াম তাঁর
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পবূপু ষেদর সে িন ায় গেল, ই ােয়েলর রাজােদর কােছ চেল

গেলন এবং তাঁর ছেল সখিরয় তাঁর জায়গায় রাজা হেলন।

১৫ ই ােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর রাজে র সাতাশ বছেরর িদন

কােল িযহূদার রাজা অমৎিসেয়র ছেল অসিরয় রাজ করেত

করেলন। ২অসিরেয়র ষাল বছর বয়েস যখন িতিন রাজ করেত

কেরিছেলন এবং িতিন বাহা বছর িয শােলেম রাজ কেরিছেলন।

তাঁর মােয়র নাম িছল িযথিলয়া; িতিন িয শােলেমর বািস া িছেলন।

৩অসিরয় তাঁর বাবা অমৎিসেয়র অ সরণ কের তাঁর মতই সদা ভুর

চােখ যা িকছু িঠক তাই করেতন। ৪ যিদও উপাসনার উঁচু ান েলা

ংস করা হয়িন; তখেনা লােকরা সখােন বিলদান করত এবং ধপূ

ালাত। ৫ পের সদা ভু রাজােক আঘাত করেলন ফেল িতিন মতুৃ

পয েরােগ ভুেগিছেলন এবং িতিন আলাদা গেৃহ বাস করেতন।

রাজার ছেল যাথম রাজবাড়ীর কতা হেলন এবং দেশর লাকেদর

শাসন করেত লাগেলন। ৬ অসিরেয়র অ া সম ঘটনা ও যা

িকছু িতিন কেরিছেলন িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক

লখা নই? ৭ পের অসিরয় তাঁর পবূপু ষেদর সে িন ায় গেলন

এবং তাঁেক দায়েূদর শহের তাঁর পবূপু ষেদর সে কবর দওয়া

হল। তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল যাথম রাজা হেলন। ৮ িযহূদার রাজা

অসিরেয়র আটি শ বছের িদন কােল যারিবয়ােমর ছেল সখিরয়

শমিরয়ােত ই ােয়েলর উপর ছয় মাস রাজ কেরিছেলন। ৯ িতিন

তাঁর পবূপু ষেদর মতই সদা ভুর চােখ যা ম তাই করেতন।

নবােটর ছেল যারিবয়াম ই ােয়লেক িদেয় য সব পাপ কিরেয়িছেলন

িতিন তাঁর সই সম পাপ ত াগ করেলন না। ১০ যােবেশর ছেল

শ মু সখিরেয়র িব ে ষড়য করেলন ও লাকেদর সামেনই তাঁেক

আ মণ কের হত া করেলন এবং তাঁর জায়গায় িতিন রাজা হেলন। ১১

সখিরেয়র অ া সম কােজর কথা ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস

নামক বইিটেত লখা আেছ। ১২ সদা ভু যহূেক এই সব কথা

বেলিছেলন, “ তামার বংেশর চার পু ষ পয ই ােয়েলর িসংহাসেন

বসেব,” এবং তাই হল। ১৩ িযহূদার রাজা উিষেয়র রাজে র ঊনচি শ
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বছেরর িদন যােবেশর ছেল শ মু রাজ করেত কেরন এবং

শমিরয়ােত এক মাস রাজ কেরিছেলন। ১৪তারপর গািদর ছেল

মনেহম িতসা থেক উেঠ শমিরয়ােত গেলন। সখােন িতিন যােবেশর

ছেল শ মুেক আ মণ কের তাঁেক হত া করেলন এবং তাঁর জায়গায়

িতিন রাজা হেলন। ১৫ শ েুমর অ া সম অবিশ কােজর

কথা এবং তাঁর ষড়যে র কথা ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক

বইিটেত লখা আেছ। ১৬তখন মনেহম িতসা থেক বর হেয় িত সহ

এবং সখানকার সব বািস া ও তার আেশপােশর এলাকার সবাইেক

আ মণ করেলন, কারণ তারা তােদর শহেরর ফটক খেুল িদেত রািজ

হয়িন। সইজ িতিন িত সহ আঘাত করেলন এবং সম গভবতী

ীেলাকেদর পট িচের িদেলন। ১৭ িযহূদার রাজা অসিরেয়র রাজে র

ঊনচি শ বছেরর রাজে র িদন গািদর ছেল মনেহম ই ােয়েলর

উপর রাজ করেত কেরন। িতিন শমিরয়ােত দশ বছর রাজ

কেরিছেলন। ১৮ সদা ভুর চােখ যা ম িতিন তাই করেতন। তাঁর

গাটা রাজ কােল িতিন সই সব পাপ করেত থাকেলন যা নবােটর

ছেল যারিবয়াম ই ােয়লেক িদেয় কিরেয়িছেলন। ১৯এর পর অশরূ

রাজা পলূ দেশর িব ে আ মণ করেলন। তখন মনেহম পেূলর

সাহােয দেশ তাঁর রাজ ি র রাখবার জ তাঁেক এক হাজার

তাল পা িদেলন। ২০ মনেহম এই টাকা ই ােয়েলর সম ধনবান

লাকেদর কাছ থেক আদায় করেলন। অশেূরর রাজােক দবার জ

েত ক ধনী লাক প াশ শকল পা করেল কমন হয় িদল। তখন

অশেূরর রাজা িফের গেলন এবং সই দশ আর থাকেলন না। ২১

মনেহেমর অ া অবিশ সম কােজর কথা এবং য সব কাজ িতিন

কেরিছেলন, ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক বইিটেত স িল িক

লখা নই? ২২ পের মনেহম তাঁর পবূপু ষেদর সে িন ায় গেলন

এবং পকিহয় তাঁর ছেল তাঁর জায়গায় রাজা হেলন। ২৩ িযহূদার রাজা

অসিরেয়র রাজে র প াশ বছেরর িদন মনেহেমর ছেল পকিহয়

শমিরয়ােত ই ােয়েলর উপর রাজ কেরিছেলন; িতিন ই বছর

রাজ কেরিছেলন। ২৪ সদা ভুর চােখ যা িকছু ম পকিহয় তাই
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করেতন। নবােটর ছেল যারিবয়াম ই ােয়লেক িদেয় য সব পাপ

কিরেয়িছেলন পকিহয় িতিন তাঁর সই সম পাপ ত াগ করেলন না।

২৫ রমিলেয়র ছেল পকহ নােম তাঁর একজন সনাপিত পকিহেয়র

িব ে ষড়য করেলন। পকহ িগিলয়েদর প াশজন লাকেক সে

িনেয় শমিরয়ার রাজবাড়ীর েগ পকিহয় এবং তাঁর সে অেগাব

ও অিরিয়েক হত া করেলন। িতিন তাঁেক হত া কের তাঁর জায়গায়

রাজা হেলন। ২৬ পকিহেয়র অ া অবিশ সম কােজর কথা,

যসব িতিন কেরিছেলন ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস নামক বইিটেত

লখা আেছ। ২৭ িযহূদার রাজা অসিরেয়র রাজে র বাহা বছেরর

িদেনর রমিলেয়র ছেল পকহ শমিরয়ােত ই ােয়েলর উপর রাজ

করেত করেলন। িতিন িড় বছর রাজ কেরিছেলন। ২৮ িতিন

সদা ভুর চােখ যা িকছু ম তাই করেতন। নবােটর ছেল যারিবয়াম

ই ােয়লেক িদেয় য সব পাপ কিরেয়িছেলন পকহ সই সব পাপ

থেক িফরেলন না। ২৯ ই ােয়েলর রাজা পকেহর িদেনর অশরূ রাজা

িত ৎ িপেলষর আসেলন এবং ইেয়ান, আেবলৈবৎমাখা, যােনাহ,

কদশ, হাৎেসার, িগিলয়দ, গালীল ও ন ািলর সম জায়গা দখল

করেলন। আর সখান থেক িতিন সম লাকেদর ব ী কের অশেূর

িনেয় গেলন। ৩০পের উিষেয়র ছেল যাথেমর রাজে র িড় বছেরর

িদন কােল, এলার ছেল হােশয় রমিলেয়র ছেল পকেহর িব ে

ষড়য করেলন। িতিন তাঁেক আ মণ করেলন এবং হত া কের তাঁর

জায়গায় িতিন রাজা হেলন। ৩১ পকেহর অ া সম অবিশ

কােজর কথা, িতিন যা কেরিছেলন ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস

নামক বইিটেত লখা আেছ। ৩২ রমিলেয়র ছেল ই ােয়েলর রাজা

পকেহর রাজে র ি তীয় বছের িযহূদার রাজা উিষেয়র ছেল যাথম

রাজ করেত করেলন। ৩৩ িতিন পঁিচশ বছর বয়েসর িছেলন যখন

িতিন রাজ করেত কেরিছেলন; িতিন ষাল বছর িয শােলেম

রাজ কেরন। তাঁর মােয়র নাম িয শা িছল; িতিন সােদােকর মেয়

িছেলন। ৩৪ যাথম সদা ভুর চােখ যা িকছু িঠক তাই করেতন। িতিন

তাঁর বাবা উিষেয়র কাজ অ সরণ কেরন সম কাজ করেতন। ৩৫ উঁচু
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ান িলেক তখনও ংস করা হয়িন। লােকরা তখনও সই উঁচুঁ

জায়গায় বিলদান করত ও ধপূ ালাত। যাথম সদা ভুর গেৃহ উঁচু

দরজা তরী কেরিছেলন। ৩৬ যাথেমর অবিশ কােজর কথা ও সম

কােজর িববরণ িযহূদার রাজােদর ইিতহােসর বইেত িক লখা নই?

৩৭ সদা ভু সই িদন থেকই অরােমর রাজা রৎসীন এবং রমিলেয়র

ছেল পকহেক িযহূদার িব ে পাঠােত করেলন। ৩৮ পের

যাথম তাঁর পবূপু ষেদর সে িন ায় গেলন এবং তাঁর পবূপু ষ

দায়েূদর শহের তাঁেক তাঁর পবূপু ষেদর সে কবর দওয়া হেয়িছল।

তখন তাঁর ছেল আহস তাঁর জায়গায় রাজা হেলন।

১৬ রমিলেয়র ছেল পকেহর রাজে র সেতেরা বছেরর িদন িযহূদার

রাজা যাথেমর ছেল আহস রাজ করেত কেরন। ২আহস

িড় বছর বয়েস রাজ করেত কেরন এবং িতিন ষাল বছর

িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। আহস তাঁর পবূপু ষ দায়দূ যমন

তাঁর ঈ র সদা ভুর চােখ যা ভাল তাই করেতন, িতিন তমন করেতন

না। ৩ তার পিরবেত িতিন ই ােয়েলর রাজােদর মতই চলেতন;

এমন িক, সদা ভু য সব জািতেক ই ােয়েলর মা ষেদর সামেন

থেক দূর কের িদেয়িছেলন তােদর মত িতিনও তাঁর িনেজর ছেলেক

আ েন ফেল িদেয় হাম উৎসগ করেলন। ৪ িতিন উঁচু জায়গা িলেত,

পাহােড়র উপের ও েত কিট সবজু গােছর নীেচ বিলদান উৎসগ

করেতন ও ধপূ ালােতন। ৫অরােমর রাজা রৎসীন ও রমিলেয়র

ছেল ই ােয়েলর রাজা পকহ িয শােলেম এেস আহস শহরটা

ঘরাও করেলন, িক ু তাঁরা আহসেক জয় করেত পারেলন না। ৬ সই

িদন অরােমর রাজা রৎসীন এলৎ শহর আবার অরােমর অধীেন িনেয়

আসেলন এবং এলৎশহর থেক িযহূদার লাকেদর তািড়েয় িদেলন।

তারপর অরামীেয়রা এলেত গেলা, যখােন আজও তারা বাস করেছ।

৭ পের আহস অশেূরর রাজা িত ৎ‐িপেলষেরর কােছ এই কথা বলেত

লাক পািঠেয় িদেলন, “আিম আপনার দাস এবং আপনার ছেল।

আপিন আ ন এবং অরােমর রাজার হাত থেক এবং ই ােয়েলর

রাজার হাত থেক আমােক র া ক ন, যারা আমােক আ মণ
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কেরেছ।” ৮আহস সদা ভুর গেৃহ িগেয়িছেলন ও রাজবাড়ীর ভা ডার

থেক সানা ও পা িনেলন এবং উপহার িহসােব অশেূরর রাজার

কােছ পািঠেয় িদেলন। ৯ তখন অশেূরর রাজা তাঁর কথা নেলন

এবং দে শেকর িব ে আ মণ কের তা দখল করেলন এবং িতিন

সখানকার লাকেদর ব ী কের কীের িনেয় গেলন এবং অরােমর

রাজা রৎসীনেকও মের ফলেলন। ১০ তখন রাজা আহস দে শেক

অশেূরর রাজা িত ৎ‐িপেলষেরর সে দখা করেত গেলন। িতিন

সখানকার বদীটা দেখ তাঁর আকার, িশ কায , নকশা ও সটা

তরী করবার পেুরা প িত ঊিরয় যাজেকর কােছ পািঠেয় িদেলন।

১১ দে শক থেক রাজা আহেসর পাঠােনা সব পিরক না মতই

যাজক ঊিরয় একটা বদী তরী করেলন এবং রাজা আহস দে শক

থেক িফের আসবার আেগই তা শষ করেলন। ১২ দে শক থেক

িফের এেস রাজা সই বদীটা দখেলন এবং সই বিদর কােছ িগেয়

তার উপর বিল উৎসগ করেলন। ১৩ িতিন সখােন তাঁর হামবিল

উৎসগ, শস উৎসগ ও পানীয় উৎসগ করেলন এবং তাঁর ম লাথক

উৎসেগর র ও িছিটেয় িদেলন। ১৪ িতিন সদা ভুর সামেন রাখা

াে র বদীটা সদা ভুর ঘর ও তাঁর নতুন বিদর মাঝখান থেক

সিরেয় এেন িনেজর নতুন বিদর উ র ধাের রাখেলন। ১৫ তখন

পের রাজা আহস যাজক ঊিরয়েক এই সব আেদশ িদেলন, “ঐ বড়

বদীটার উপর সকালেবলার হামবিল ও স ায় শস উৎসগ এবং

তার উপর রাজার হামবিল ও শস উৎসগ এবং দেশর সব লাকেদর

হামবিল ও তােদর শস উৎসগ আর পানীয় উৎসগ অ ান করেবন।

সম হামবিল ও অ া প উৎসেগর র িনেজই সই বিদর

উপর িছিটেয় দেবন। িক ু ঈ েরর সাহায পাওয়ার জ আিম

ঐ াে র বদীটা ব বহার করব।” ১৬ যাজক ঊিরয় রাজা আহস

যমন আেদশ িদেয়িছেলন িঠক সই মতই সব করেলন। ১৭ রাজা

আহস গামলা বসাবার াে র আসন েলার পােশর সব পাত খেুল

ফলেলন এবং সখান থেক জলাধার েলা খেুল ফলেলন। াে র

গ েলার উপর য জলাধারিট বসােনা িছল সটা িতিন খেুল িনেয়
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একটা পাথর িদেয় বাঁধােনা এমন জায়গায় বসােলন। ১৮ সদা ভুর

গেৃহ িব ামবােরর উে েশ য চাঁেদায়া তরী করা হেয়িছল অশেূরর

রাজার ভেয় আহস সটা খেুল অ জায়গায় রাখেলন এবং সদা ভুর

গেৃহর বাইেরর িদেক রাজার ঢুকবার জ য িবেশষ পথ তরী করা

হেয়িছল তাও সিরেয় অ জায়গায় রাখেলন। ১৯আহেসর অ া

সম কােজর কথা িক িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত

লখা নই? ২০ পের আহস িনেজর পবূপু ষেদর কােছ চেল গেলন

এবং দায়দূ শহের তাঁর পবূপু ষেদর সে তাঁেক কবর দওয়া হল।

তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল িহি য় রাজা হেলন।

১৭ িযহূদার রাজা আহেসর রাজে র বােরা বছেরর িদন এলার

ছেল হােশয় রাজ করেত কেরন। িতিন নয় বছর শমিরয়ােত

ই ােয়েলর ওপর রাজ কেরিছেলন। ২ সদা ভুর চােখ যা িকছু ম

িতিন তাই করেতন, িক ু তাঁর আেগ ই ােয়েল য সব রাজারা িছেলন,

তােদর মত নয়। ৩অশরূ রাজা শ মেনষর হােশয়েক আ মণ করেত

আসেলন। তার ফেল হােশয় তাঁর দাস হেলন এবং তাঁেক উপেঢৗকন

িদেত লাগেলন। ৪ িক ু অশেূরর রাজা জানেত পারেলন য, হােশয়

তাঁর িব ে চ া করেছ, কারণ িতিন িমশেরর সা রাজার কােছ

দূত পািঠেয়িছেলন এবং অশেূরর রাজােক িত বছের য উপেঢৗকন

িদেতন তা আর পাঠােলন না। তরাং শ মেনষর হােশয়েক ব ী

কের জেল িদেলন। ৫অশেূরর রাজা সম দশটা আ মণ কের

শমিরয়ােত গেলন এবং িতন বছর ধের সটা ঘরাও কের রাখেলন।

৬ হােশেয়র রাজে র নয় বছর কালীন অশেূরর রাজা শমিরয়ােক

দখল করেলন এবং ই ােয়লীয়েদর ব ী কের অশেূর িনেয় গেলন।

তােদর িতিন হলেহ, গাষেণর হােবার নদীর ধাের এবং মাদীয়েদর

শহর েলােত বাস করেত িদেলন। ৭এই সব ঘটনা ঘেটিছল, কারণ

িযিন িমশর থেক, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর শাসন থেক তােদর বর

কের এেনিছেলন ই ােয়লীেয়রা তােদর সই ঈ র সদা ভুর িব ে

পাপ কেরিছল। সই লােকরা অ দব দবতার পজূা করত ৮ এবং

যােদরেক সদা ভু ই ােয়লীয়েদর সামেন থেক তািড়েয় িদেয়িছেলন
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তােদর মতই চলােফরা করত। এছাড়া ই ােয়েলর রাজােদর রীিতনীিত

অ সাের তারা চলত। ৯ ই ােয়লীেয়রা গাপেন সদা ভুর িব ে

যা িকছু িঠক নয় সই সব খারাপ কাজ করত। তারা হরীেদর উঁচু

ঘর থেক বড় দওয়ােল ঘরা শহর পয সব জায়গায় িনেজেদর

জ পজূার উঁচু ান তরী কের িনেয়িছল। ১০তারা েত কিট উঁচু

পাহােড়র উপের এবং েত কিট সবজু গােছর নীেচ পজূার পাথর ও

আেশরা মিূ াপন কেরিছল। ১১ য সব জািতেক সদা ভু তােদর

সামেন থেক বর কের িদেয়িছেলন তােদর মত তারাও েত কিট

উঁচু ােন ধপূ ালাত। এছাড়া ই ােয়লীয়রা আরও খারাপ কাজ

কের সদা ভুেক অস ু করত। ১২ তারা মিূ পজূা করত, যার

িবষেয় সদা ভু তােদর বেলিছেলন “ তামরা এই কাজ িল করেব

না।” ১৩ যিদও সদা ভু তাঁর সম ভাববাদী ও দশকেদর মধ িদেয়

ই ােয়ল ও িযহূদােক সাবধান কের বেলিছেলন, “ তামরা তামােদর

খারাপ পথ থেক ফেরা এবং সম আইন কা ন যা আিম তামােদর

পবূপু ষেদর পালেনর জ িদেয়িছলাম আর আমার দাসেদর অথাৎ

ভাববাদীেদর মধ িদেয় তামােদর জািনেয়িছলাম তামরা সই

অ যায়ী আমার সব আেদশ ও িনয়ম পালন কর।” ১৪ িক ু তারা সই

কথা শােনিন; তার পিরবেত তারা তােদর পবূপু েষরা যারা িনেজেদর

ঈ র সদা ভুর উপর িনভর করত না, তােদর মতই তারা চলত।

১৫ তারা তাঁর সব িনয়ম, তােদর পবূপু ষেদর জ াপন করা তাঁর

ব ব া এবং তােদর কােছ তাঁর দওয়া সম সা মানেত অ ীকার

কেরিছল। তারা অসার ব র অ গামী হেয় িনেজরাও অসার অেকেজা

হেয় পেড়িছল। আর সদা ভু যােদর মত চলেত তােদরেক িনেষধ

কেরিছেলন তারা তােদর চারিদেকর সই জািত েলারই অ সরণ

কের চলত। ১৬ তারা িনেজেদর ঈ র সদা ভুর সম আেদশ ত াগ

কের িনেজেদর জ ছাঁচ িদেয় বানােনা ধাতু িদেয় ইিট বাছুেরর

মিূ তরী কের পজূা করত। একটা আেশরা মিূতও তরী কেরিছল

এবং তারা আকােশর সম বািহনীরপেূজা করত এবং বাল দবতার

পজূা করত। ১৭ তারা িনেজেদর ছেল মেয়েদর আ েন পিুড়েয়
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হামবিল িহসােব উৎসগ করত। তারা ম ও মায়াজােলর ব বহার

করত এবং সদা ভুর চােখ যা িকছু ম সই সব কাজ করবার জ

িনেজেদর িবি কের িদেয়িছল এবং এই েপ সদা ভুেক অস ু

কেরিছল। ১৮ সই জ ই ােয়েলর লাকেদর উপর সদা ভু ভীষণ

রেগ িগেয় তাঁর সামেন থেক তাঁেদর দূের সিরেয় িদেলন। সখােন

কবল িযহূদা গা ী ছাড়া আর কউ িছল না। ১৯ এমনিক িযহূদা

গা ীও তােদর ঈ র সদা ভুর আেদশ পালন করেলা না িক ু তার

পিরবেত ই ােয়ল যা করত সই িবিধ অ যায়ী চলেত লাগল। ২০ স

কারেণ সদা ভু সম ই ােয়লেলর বংশেক বািতল কের িদেলন।

িতিন তােদর ক িদেলন এবং লেুটরােদর হােত তুেল িদেলন এবং

শেষ িনেজর সামেন থেক তােদর দূের সিরেয় িদেলন। ২১ সদা ভু

দায়েূদর বংশ থেক যখন ই ােয়লেক িছঁেড় আলাদা করেলন, তখন

তারা নবােটর ছেল যারিবয়ামেক তােদর রাজা কেরিছল। যারিবয়াম

ই ােয়লেক সদা ভুর পথ থেক সিরেয় িনেয় তােদর িদেয় মহাপাপ

কিরেয়িছেলন। ২২ ই ােয়েলর লােকরা যারিবয়ােমর সম পােপর

পথ অ সরণ কেরিছল। তারা স সব থেক িফের আেস িন। ২৩

শেষ সদা ভু তাঁর সম দাসেদর অথাৎ ভাববাদীেদর মধ িদেয়

যমন বেলিছেলন সই অ সাের তাঁর সামেন থেক ই ােয়লেক দূের

ফেল িদেলন। স কারেণ ই ােয়েলর লাকেদর তােদর িনেজেদর

দশ থেক ব ী কের অশরূ দেশ িনেয় যাওয়া হল এবং আজও

তারা সই জায়গায় আেছ। ২৪অশেূরর রাজা ই ােয়েলর লাকেদর

বদেল বািবল, থা, অ া, হমাৎ ও সফবিয়ম থেক লাক িনেয় এেস

শমিরয়ার নগর িলেত বিসেয় িদেলন। তারা শমিরয়া অিধকার কের

সই সব জায়গায় বসবাস করেত লাগল। ২৫ সখােন তারা বসবাস

করবার থম িদেকর িদেনর তারা সদা ভুর স ান করত না, তাই

সদা ভু তােদর মেধ িসংহ পািঠেয় িদেলন, য িল তােদর িকছু

লাকেক মের ফলল। ২৬ তখন তারা অশেূরর রাজার কােছ িগেয়

এইরকম বলল, “ য সম জািতেদর আপিন ব ী কের শমিরয়ায়

সব জায়গায় বাস করবার জ বিসেয় িদেয়েছন, তারা সই দেশর
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ঈ েরর িনয়ম জােন না সই দেশর ঈ রেক িকভােব স ু করেত

হয়। স কারেণ ঈ র তােদর মেধ িসংহ পািঠেয় িদেয়েছন, আর

দেখা, িসংহ িল তােদর মের ফলেছ কারণ তারা সই দেশর

ঈ েরর িবিধ জােন না।” ২৭ তখন অশেূরর রাজা এই বেল আেদশ

িদেলন, “ য সব যাজকেদর আপনারা এেনিছেলন তােদর মধ থেক

এক জনেক আপনারা সখােন পািঠেয় িদন যােত স সখােন িগেয়

বাস কের এবং সই দেশর ঈ েরর িনয়ম কা ন স েক তােদর

িশ া দয়।” ২৮ তরাং শমিরয়া থেক িনেয় যাওয়া যাজকেদর

মধ থেক এক জনেক িনেয় বেথেল গেলন এবং সখােন বাস

করেত লাগেলন এবং িতিনই তােদর িশ া িদেলন িকভােব সদা ভুর

উপাসনা করেত হয়। ২৯ তবওু েত ক জািতর লােকরা িনেজর

িনেজর দবতা তরী কের িনল এবং শহের যখােন তারা বাস করত

সখােন শমিরেয়রা উঁচু ান িলেত য সম ঘর তরী কেরিছল,

তার মেধ েত ক জািত তােদর নগের তােদর দবতােক াপন

করেলন। ৩০ এই ভােব বািবেলর লােকরা তরী করল ে াৎ‐

বেনাৎ, েথর লােকরা নগল তরী করেলন, হমােতর লােকরা

অশীমার মিূ তরী করেলন, ৩১আর অ ীেয়রা তরী করল িনভস ও

ত ক আর সফবীয়েদর দবতা অ ে লক ও অনে লেকর উে েশ

তােদর িনেজেদর ছেল মেয়েদর আ েন পিুড়েয় হাম উৎসগ করল।

৩২ তারা সদা ভুেক ভয় করত এবং উঁচু ান িলেত যাজকেদর

কাজ করবার জ িনেজেদর মধ থেক লাক িনযু করত এবং

তারাই তােদর জ উ ােনর গেৃহ বিল উৎসগ করত। ৩৩ তারা

সদা ভুেক ভয় করত এবং সই সে য সব দশ থেক তােদর

িনেয় আসা হেয়িছল সই সব দেশর িনয়ম অ সাের তারা তােদর

দবতােদরও পজূা করত। ৩৪আজ পয তারা সই পরুােনা িনয়ম

মেন চলেছ। তারা আসেল সদা ভুর উপাসনা কের না, এমন িক

সদা ভু য যােকােবর নাম ই ােয়ল রেখিছেলন সই যােকােবর

লাকেদর কােছ সদা ভুর দওয়া ব ব া, আেদশ অ যায়ী চেল না।

৩৫এবং তােদর সে ব ব া াপন করবার িদন সদা ভু এই আেদশ
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িদেয়িছেলন, “ তামরা অ কান দব দবতার ভয় করেব না িক া

তােদর কােছ মাথা নীচু করেব না এবং তােদর সবা করেব না বা

তােদর উে েশ িকছু বিলদান করেব না। ৩৬ িক ু সদা ভু, িযিন

মহাশি েত িমশর থেক তামােদর বর কের এেনেছন তামরা

সই একজনেকই স ান করেব, তাঁর কােছই মাথা নীচু করেব ও

তাঁর উে েশ ই সব বিলদান দেব। ৩৭ িতিন য সব িবিধ, িনেদশ,

ব ব া ও আেদশ তামােদর জ িলেখ িদেয়িছেলন তা যে র সে

পালন করেব। তামরা অ দব দবতার ভয় করেব না। ৩৮এবং

তামােদর সে য ব ব া আিম তরী কেরিছ তামরা তা ভুেল যােব

না; না অ কান দব দবতােকভয় করেব না। ৩৯ িক ু সদা ভু

তামােদর ঈ রেকই স ান করেব। িতিনই তামােদর সব শ েদর

হাত থেক তামােদর উ ার করেবন।” ৪০ তবওু তারা সই কথা

নল না, কারণ তারা আেগ যা কেরিছল সই মতই চলেত লাগল। ৪১

এই ভােব সই জািতরা সদা ভুর ভয়ও করত আবার তােদর খাদাই

করা মিূতর পজূাও করত। আজও তােদর ছেলেমেয় ও নািতপিুতরা

তােদর পবূপু ষরা যা কেরিছল সই মতই করেছ।

১৮এলার ছেল ই ােয়েলর রাজা হােশেয়র রাজে র িতন বছেরর

মাথায় িযহূদার রাজা আহেসর ছেল িহি য় রাজ করেত

করেলন। ২ িতিন পঁিচশ বছর বয়সী িছেলন যখন িতিন রাজ

করেত কেরিছেলন এবং িতিন ঊনি শ বছর িয শােলেম রাজ

কেরিছেলন। তাঁর মােয়র নাম িছল অবী, িতিন সখিরেয়র মেয়

িছেলন। ৩ িহি য় তাঁর পবূপু ষ দায়েূদর সব কােজর মতই সদা ভুর

চােখ যা িঠক িতিন তাই করেতন। ৪ িতিন উঁচু জায়গা েলা ংস

করেলন, পাথেরর েলা ন কের িদেলন এবং আেশরা মিূত িল

কেট ফলেলন। মািশ য িপতল সাপটা তরী কেরিছেলন িতিন সিট

ভেঙ ফলেলন, কারণ ই ােয়েলর লােকরা সই িদন পয ও সই

সােপর উে েশ ধপূ ালাি ল। িতিন াে র সাপটার নাম িদেলন

ন ন (িপতেলর টুকেরা)। ৫ িহি য় ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর

উপর িনভর করেতন। তরাং তাঁর পের িযহূদার রাজােদর মেধ তাঁর
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মত আর কউ িছেলন না, তাঁর আেগও িছল না। ৬ সজ িতিন

সদা ভুেক আঁকেড় ধের রেখিছেলন। তাঁর পথ থেক িতিন িফরেলন

না বরং সদা ভু মািশেক য সব আেদশ িদেয়িছেলন স িল সব

িতিন পালন করেতন। ৭আর সদা ভু তাঁর সে সে থাকেতন এবং

িতিন য কান জায়গায় যেতন তােত সফল হেতন। অশেূরর রাজার

িব ে িবে াহ করেলন এবং িতিন তাঁর অধীনতা অ ীকার করেলন।

৮ িতিন ঘসা (গাজা) ও তার সীমানা, চৗিক দওয়ার উঁচু ঘর থেক

উঁচু দওয়াল িবিশ শহর পয এবং পেল ীয়েদর িতিন আ মণ

করেলন। ৯ রাজা িহি েয়র রাজে র চতুথ বছের, অথাৎ ই ােয়েলর

রাজা এলার ছেল হােশেয়র রাজে র স ম বছের অশেূরর রাজা

শ মেনষর শমিরয়ার িব ে এেস শহরটা ঘরাও করেলন। ১০

এবং িতন বছর পের অশেূরর লােকরা তা অিধকার করল, িহি েয়র

রাজে র ষ বছের আর ই ােয়েলর রাজা হােশেয়র রাজে র নবম

বছের শমরীয়েক দখল বা অিধকার কের নওয়া হয়। ১১ পের অশেূরর

রাজা ই ােয়েলর লাকেদর ব ী কের অশিূরয়ােত িনেয় গেলন এবং

হলেহ, হােবার নদীর ধাের গাষণ এলাকায় এবং মাদীয়েদর িবিভ

শহের তােদর বসবাস করেত িদেলন। ১২ িতিন এই সব কেরিছেলন,

কারণ তােদর িনেজেদর ঈ র সদা ভুর বাক তারা মেন চেল িন,

বরং তাঁর ব ব া, অথাৎ সদা ভুর দাস মািশর সম আেদশ তারা

অমা করত। সই সব আেদেশর কথা তারা নতও না এবং তা

পালন করেত অ ীকার কেরিছল। ১৩ পের রাজা িহি েয়র রাজে র

চৗ বছেররিদন অশেূরর রাজা স েহরীব িযহূদার সম দয়ােল ঘরা

শহর েলা আ মণ কের তােদর দখল কের িনেলন। ১৪তখন িযহূদার

রাজা িহি য় লাখীেশ অশেূরর রাজােক এই কথা বেল পাঠােলন,

“আিম তামার িব ে অ ায় কেরিছ। আপিন িফের যান। আপিন

আমােক যা ভার দেবন আিম তা বহন করব।” এেত অশেূরর রাজা

িযহূদার রাজা িহি েয়র কােছ ায় বােরা টন পা এবং ায় এক

টেনর মত সানা দািব কেরিছেলন। ১৫ফেল িহি য় সদা ভুর গেৃহ

যত পা পেয়িছেলন এবং রাজবাড়ীর ভা ডার েলােত যত পা
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িছল সবই তাঁেক িদেলন। ১৬ িযহূদার রাজা িহি য় সদা ভুর গেৃহর

দরজা ও দরজার চৗকাঠ য সানা িদেয় মিুড়েয়িছেলন স িল কেট

িনেয় অশেূরর রাজােক িদেলন। ১৭ পের অশেূরর রাজা লাখীশ থেক

ত নেক, র সারীসেক ও র শািকেক ম বড় এক দল স িদেয়

িয শােলেম রাজা িহি েয়র কােছ পািঠেয় িদেলন। তাঁরা যা া কের

িয শােলেম এেস ধাপার মােঠর রা ার ধাের উঁচু জায়গার পু েরর

সে লাগােনা জেলর নালার কােছ পৗঁছােলন। ১৮ যখন তাঁরা রাজােক

ডাকেলন তখন রাজবাড়ীর পিরচালক িহি েয়র ছেল ইলীয়াকীম,

রাজার লখক িশ ন এবং ইিতহাস লখকআসেফর ছেল যায়াহ বর

হেয় তাঁেদর কােছ দখা করেত গেলন। ১৯ তখন র শািক তাঁেদর

বলেলন, “আপনারা িহি য়েক এই কথা বলনু য, সই মহান রাজা,

অশেূরর রাজা বেলেছন, ‘ তামার িব ােসর উৎস িক? ২০ তুিম বেলছ

তামার যু করবার বিু ও শি আেছ, িক ু স েলা ধু মেুখর

কথা মা । বল দিখ, তুিম কার উপর িনভর করছ? ক তামােক

সাহস িদেয়েছ আমার িব ে িবে াহ করেত? ২১ দেখা, তুিম তা

িনভর করছ সই থঁৎেল যাওয়া নেলর মত দে , অথাৎ িমশেরর

উপর। িক ু য কউ সই নেলর উপর িনভর করেব তা তার হােত

ফুেট িব করেব। িমশেরর রাজা ফেরৗেণর উপর যারা িনভর কের

তােদর িত স সই প কের।’ ২২ িক ু তামরা যিদ আমােক বল

য, আমরা িনেজেদর ঈ র সদা ভুর উপের িনভর কেরিছ, তাহেল িক

িতিন সই নন যাঁর উঁচু ান ও বদী েলা িহি য় দূর কের িদেয়েছন

এবং িযহূদা ও িয শােলেমর লাকেদর বেলেছ তামরা িয শােলেমর

এই বিদর সামেন উপাসনা করেব? ২৩অশরূের এখন তুিম আমার

হেয় তামােদর রাজােক একবার বল, ‘তুিম যিদ পার তেব আমার

মািলক অশেূরর রাজার সে এই িত া কর য, আিম তামােক ই

হাজার ঘাড়া দব যিদ তুিম তােত চড়বার জ লাক িদেত পার।

২৪ যিদ তাই না পার তেব আমার মািলেকর কমচারীেদর মেধ সব

থেক য ছাট তােকই বা তুিম কমন কের বাধা দেব? তুিমেতা

িমশেরর রথ আর ঘাড়সওয়ােরর উপর িনভর কেরছ! ২৫আিম িক
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সদা ভুর কাছ থেক অ মিত না িনেয়ই এই জায়গা আ মণ ও ংস

করেত এেসিছ? সদা ভুই আমােক বেলেছন, এই দেশর িব ে

আ মণ কের তা ংস কের িদেত’।” ২৬ তখন িহি েয়র ছেল

ইলীয়াকীম, িশ ন ও যায়াহ র শািকেক বলেলন, “অ েরাধ কির

আপনার দাসেদর কােছ আপিন অরামীয় ভাষায় কথা বলনু, কারণ

আমরা এটা বঝুেত পাির। দয়ােলর উপরকার লাকেদর সামেন

আপিন আমােদর সে ই ীয় ভাষায় কথা বলেবন না।” ২৭ িক ু

র শািক উ র িদেয় তােদর বলেলন, “আমার মািলক িক কবল

তামােদর মািলক ও তামােদর কােছ এই সব কথা বলেত আমােক

পািঠেয়েছন? যারা দয়ােলর উপের বসা ঐ সব লােকেদর কােছ,

যারা তামার মত িনেজর িনেজর পায়খানা ও াব খেত হেব তােদর

কােছও িক বেল পাঠান িন?” ২৮ তারপর র শািক দাঁিড়েয় জাের

জাের ই ীয় ভাষায় বলেলন, “ তামরা মহান রাজা অশরূ রাজার কথা

শান। ২৯ রাজা বলেছন য, িহি য় যন তামােদর না ঠকায়। কারণ

স তাঁর শি থেক তামােদর র া করেত পারেব না। ৩০আর

িহি য় যন এই কথা বেল সদা ভুর উপর তামােদর িব াস না

জ ায় য, ‘সদা ভু অবশ ই আমােদর উ ার করেবন; এই শহর

অশরূ রাজার হােত তুেল দেবন না।’ ৩১ তামরা িহি েয়র কথা

েনা না। কারণ অশেূরর রাজা এই কথা বেলেছন য, ‘আমার সে

তামরা সি কর এবং বর হেয় আমার কােছ এস। তখন তামরা

েত েক তার িনেজর আঙুর ও ডুমরু গােছর ফল খেত পারেব এবং

িনেজর েয়া থেক জল পান করেত পারেব। ৩২ তারপর আিম

এেস তামােদর িনেজর দেশর মত আর এক দেশ তামােদর িনেয়

যাব। সই দশ হল শস ও নতুন আঙুর রেসর দশ, িট ও আঙুর

েতর দশ, িজতবেৃ র ও মধরু দশ। তােত তামরা মরেব না

বরং বাঁচেব। িক ু িহি েয়র কথা েনা না যখন তামােদর বলেব

এবং ভুলােব য, সদা ভু আমােদর উ ার করেবন। ৩৩ অ া

জািতর কান দবতারা িক অশরূ রাজার শি থেক িনেজর িনেজর

দশ র া করেত পেরেছ? ৩৪ হমাৎ ও অপেদর দবতারা কাথায়?
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সফবিয়ম, হনা ও ই ার দবতারা কাথায়? তারা িক আমার হাত

থেক শমিরয়ােক র া করেত পেরেছ? ৩৫এই সব দেশর সম

দব দবতােদর মেধ ক আমার হাত থেক িনেজর দশেক র া

কেরেছ? তেব কমন কের সদা ভু আমার হাত থেক িয শােলমেক

র া করেবন’?” ৩৬ িক ু লােকরা চুপ কের রইল, কান উ র িদল

না, কারণ রাজা কান উ র না দওয়ার তােদর আেদশ কেরিছেলন।

৩৭তার পের রাজবাড়ীর পিরচালক িহি েয়র ছেল ইলীয়াকীম, রাজার

লখক িশ ন এবং ইিতহাস লখক আসেফর ছেল যায়াহ তাঁেদর

িনেজর কাপড় িছঁেড় িহি েয়র কােছ গেলন এবং র শািকর সম

কথা তাঁেক জানােলন।

১৯ রাজা িহি য় এই কথা শানার পর িনেজর কাপড় িছঁড়েলন

আর চেটর পাশাক পরেলন এবং সদা ভুর গেৃহ গেলন। ২ িতিন

রাজবাড়ীর পিরচালক ইলীয়াকীম, রাজার লখক িশ ন ও যাজকেদর

াচীনেদর চট পিরেয় আেমােসর ছেল িযশাইয় ভাববাদীর কােছ

পািঠেয় িদেলন। ৩ তাঁরা িযশাইয়েক বলেলন, “িহি য় বলেছন

য, আজেকর িদন টা হল কে র, িতর ার হওয়ার ও অস ােনর

িদন। কারণ যন স ােনরা জ হবার মেুখ এেসেছ িক ু তােদর

জ দবার শি নই। ৪অশেূরর রাজা িযিন জীব ঈ রেক ঠা া

িব প করেত র শািকেক পািঠেয়েছন িক ু আপনার ঈ র সদা ভু

হয়েতা সই সব কথা েন তােক ধমক দেবন। তাই যারা এখনও

বঁেচ আেছ তােদর জ আপিন াথনা ক ন।” ৫ তখন রাজা

িহি েয়র কমচারীরা িযশাইেয়র কােছ আসেলন, ৬এবং িযশাইয়

তাঁেদর বলেলন “ তামােদর মািলকেক বল য, সদা ভু এই কথা

বলেছন, ‘তুিম যা েনছ, অথাৎ অশেূরর রাজার কমচারীরা আমার

িব ে য সব অপমােনর কথা বেলেছ তােত তুিম ভয় পেয়া না।

৭ দেখা, আিম তার মেধ এমন একটা আ া দব যার ফেল স

একটা সংবাদ নেত পােব এবং িনেজর দেশ িফের যােব। আিম

তােক তার িনেজর দেশ তেলায়ােরর ারা শষ কের দব’।” ৮ পের

র শািক িফের গেলন এবং দখেলন য, অশেূরর রাজা িল নার
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িব ে যু করেছন। কারণ িতিন লাখীশ থেক চেল িগেয়িছেলন

একথা র শািক েনিছেলন। ৯ অশেূরর রাজা স েহরীব নেত

পেলন য, শ দেশর রাজা িতহকঃ তাঁর িব ে যু করবার জ

বর হেয়েছন। তাই িতিন আবার দূতেদর িদেয় িহি েয়র কােছ খবর

পাঠােলন, ১০ “ তামরা িযহূদার রাজা িহি য়েক বলেব, তুিম যাঁেক

িব াস কর সই ঈ র এইরকম বেল তামােদর তারণা না ক ক

য, রাজা অশেূরর হােত িয শােলমেক দওয়া হেব না। ১১ দেখা,

অশেূরর রাজারা িকভােব অ সব দশ িল স ণূভােব ংস কের

িদেয়েছন তা তুিম িন য়ই েনছ; তাহেল তুিম িক র া পােব? ১২

আমার পবূপু েষরা য সব জািতেক ংস কেরেছন তােদর দবতারা,

অথাৎ গাষণ, হারণ, রৎসফ এবং তলঃসের বাসকারী এদেনর

লাকেদর দবতারা িক তােদর র া কেরেছ? ১৩ হমােতর রাজা,

অপেদর রাজা, সফবিয়ম শহেরর রাজা অথবা হনা ও ই ার রাজা

কাথায়?” ১৪ িহি য় দূতেদর কাছ থেক িচিঠখানা িনেলন এবং সিট

পড়েলন। পের িতিন সদা ভুর গেৃহ গেলন এবং তাঁর সামেন িচিঠটা

মেল িদেলন। ১৫ িহি য় সদা ভুর কােছ এই াথনা করেলন এবং

বলেলন, “বািহনীগেনর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র, ক েবর মােঝ

অবি ত হ সদা ভু, তুিমই একমা পিৃথবীর সম রােজ র ঈ র।

তুিম মহাকাশ ও পিৃথবী সিৃ কেরছ। ১৬ হ সদা ভু, কান ফরাও

এবং শান; তামার চাখ খাল সদা ভু এবং দখ, স েহরীেবর কথা

শান যা জীব ঈ রেক অপমান করবার জ বেল পািঠেয়েছ। ১৭

সত , হ সদা ভু, য অশেূরর রাজারা সব জািতেক এবং তােদর

দশ ংস কেরেছ। ১৮ তারা তােদর দবতােদর আ েন ফেল

িদেয়েছ। কারণ স েলা তা ঈ র িছল না িক ু ধমুা মা েষর

হােত তরী কবল কাঠ আর পাথর; সইজ অশেূররা তােদর ংস

কের িদেয়েছ। ১৯ এখন হ সদা ভু আমােদর ঈ র, অশেূরর রাজার

হাত থেক তুিম আমােদর র া কর, যােত পিৃথবীর সম রাজ

জানেত পাের য, হ সদা ভু, তুিম, একমা তুিমই ঈ র।” ২০ তখন

আেমােসর ছেল িযশাইয় িহি েয়র কােছ একিট খবর পাঠােলন,
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সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র বলেছন য, অশেূরর রাজা স েহরীব

স ে আপনার াথনা আিম েনিছ। ২১ তার িবষেয় সদা ভু এই

কথা বলেছন, “িসেয়ান মারী মেয় তামােক তু করেছ এবং

হাঁসাহাঁিস করেছ। িয শােলেমর মেয়রা তামার িদেক মাথা নাড়েছ।

২২ তুিম কােক তু কেরছ? কার িব ে অপমােনর কথা বেলছ?

তুিম কার িব ে িচৎকার কেরছ এবং গব সহকাের চাখ তুেল

তািকেয়ছ? তুিম ই ােয়েলর পিব তেমর িব ে ই এই সব কেরছ।

২৩ তামার লাকেদর িদেয় তুিম ভুেক অপমান কের বেলছ য,

আিম সব রথ িদেয় পাহাড় েলার চূড়ায় উেঠিছ, লবানেনর সবেচেয়

উঁচু চূড়ায় উেঠিছ। আিম তার সবেচেয় ল া ল া এরস গাছ আর ভাল

ভাল দবদা গাছ কেট ফলব। আিম তার বেনর শষ া , র

ফলবান জায়গায় ঢুকব। ২৪আিম িবেদেশর মািটেত েয়া খুঁেড়িছ

এবং সখানকার জল খেয়িছ। আিম িনেজর পা িদেয় িমশেরর সব

নদী েলা কেনা করব। ২৫ তুিম িক শান িন য, ব িদন পেূবই আিম

তা িঠক কের রেখিছলাম? ব কাল আেগই আিম তার পিরক না

কেরিছলাম? আর এখন আিম তা করলাম। তামার মাধ েম দয়াল

িদেয় ঘরা শহর েলা ংস কের পাথেরর িঢিব করেত পেরিছ।

২৬ সখানকার লােকরা শি হীন হেয়েছ এবং ভীষণ ভয় ও ল া

পেয়েছ। তারা েতর চারার মত, গিজেয় ওঠা সবজু ঘােসর মত,

ছােদর উপের গজােনা ঘােসর মত যা বেড় উঠবার আেগই িকেয়

যােব সরকম হেলা। ২৭ িক ু তামার মেধ বেস থাকা আর কখন

বাইের যাওয়া বা িভতের আসা এবং কমন কের আমার িব ে রেগ

ওঠ আিম তা জািন। ২৮ কারণ আমার িব ে তুিম রেগ উেঠছ এবং

তামার গেবর কথা আমার কােন এেসেছ বেল আিম আমার কড়া

তামার নােক লাগাব এবং তামার মেুখ আমার ব গা লাগাব; আর য

পথ িদেয় তুিম এেসছ সই পেথই তামােক িফিরেয় দব৷” ২৯আর

হ িহি য়, তামার জ িচ হেব এই, এই বছের িনেজর থেকই যা

জ ােব তামরা তাই খােব এবং ি তীয় বছের তা থেক যা জ ােব

তা খােব। িক ু ততৃীয় বছের তামরা অবশ ই বীজ বনুেব ও ফসল
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কাটেব আর আঙুর গাছ লািগেয় তার ফল খােব। ৩০ িযহূদা গা ীর

য লােকরা তখনও বঁেচ থাকেব তারা আবার গােছর মত নীেচ

িশকড় বসােব আর উপের ফল দেব। ৩১ িয শােলম থেক অবিশ

লােকরা আসেব, আর িসেয়ান পাহাড় থেক আসেব বঁেচ যাওয়া

লাক। বািহনীগেনর সদা ভুর আ েহই এই সব করেব। ৩২ সজ

অশেূরর রাজার স েক সদা ভু এই কথা বেলন, স এই শহের

আসেব না িক া এখােন একটা তীরও ছুড়েব না। স ঢাল িনেয় এর

সামেন আসেব না িক া ওঠা নামা করবার জ িকছু তরী করেব না।

৩৩ স য পথ িদেয় এেসেছ সই পথ িদেয়ই িফের যােব; এই শহের

স েবশ করেব না। এটাই হেলা সদা ভুর ঘাষণা। ৩৪ কারণ আিম

আমার ও আমার দাস দায়েূদর জ এই শহরটা র া করব ও তার

ঢাল হেয় থাকব। ৩৫ সই রােত সদা ভুর দূত বর হেয় অশরূীয়েদর

িশিবর আ মণ করেলন এবং এক ল পঁচািশ হাজার স েক মের

ফলেলন। পরিদন ভারেবলায় লােকরা যখন উঠল তখন দখেত

পল সব জায়গায় ধু মতৃেদহ। ৩৬ সজ অশরূ রাজা স েহরীব

তাঁর স দল িনেয় ই ােয়ল থেক চেল গেলন এবং নীনবীেত িফের

িগেয় সখােন থাকেত লাগেলন। ৩৭ পের, স েহরীব যমন তাঁর

দবতা িনেষােকর মি ের পজূা করিছেলন, তাঁর ছেলরা অ ে লক

ও শেরৎসর তাঁেক তেলায়ার িদেয় মের ফেল তারা অরারট দেশ

পািলেয় গল। তখন স েহরীেবর জায়গায় তাঁর ছেল এসর‐হে ান

রাজা হেলন।

২০ সই িদেনর িহি য় খবু অ হেয়িছেলন। তখন আেমােসর

ছেল িযশাইয় ভাববাদী তাঁর কােছ গেলন এবং তাঁেক বলেলন,

“সদা ভু বলেছন য, ‘তুিম তামার বািড়র ব ব া কের রাখ, কারণ

তামার মতুৃ হেব, বাঁচেব না’।” ২ তখন িহি য় দয়ােলর িদেক মখু

ফরােলন এবং সদা ভুর কােছ াথনা কের বলেলন, ৩ “ হ সদা ভু,

তুিম রণ কের দখ আিম তামার সামেন কমন িব ভােব ও

সম দয় িদেয় চেলিছ এবং তামার চােখ যা িকছু ভােলা তাই

কেরিছ।” এবং িহি য় খবু কাঁদেলন। ৪ িযশাইয় বর হেয় রাজবাড়ীর
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মাঝখােনর উঠান পার হেয় যাওয়ার আেগই সদা ভুর বাক তাঁর কােছ

কািশত হল, বলেলন, ৫ “তুিম িফের যাও এবং আমার লাকেদর

নতা িহি য়েক বল য, তার পবূপু ষ দায়েূদর ঈ র সদা ভু এই

কথা বেলেছন, ‘আিম তামার াথনা েনিছ ও তামার চােখর

জল দেখিছ। আিম তামােক ততৃীয় িদেনর করব এবং তুিম

সদা ভুর গেৃহ যােব। ৬আিম তামার আয়ু আরও পেনেরা বছর

বািড়েয় দব এবং আিম অশরূ রাজার হাত থেক তামােক এবং

এই শহরেক উ ার করব। আমার জ ও আমার দাস দায়েূদর জ

আিম এই শহরেক র া করব’।” ৭ফেল িযশাইয় বলেলন, “ডুমরু

ফেলর একটা চাক িনেয় এস।” লােকরা তা এেন িহি েয়র ফাড়ার

উপের িদল এবং িতিন হেলন। ৮ িহি য় িযশাইয়েক বেলিছেলন

য, “সদা ভু আমােক করেবন এবং এখন থেক ততৃীয় িদেনর

আিম য সদা ভুর গেৃহ যাব তার িচ িক?” ৯ িযশাইয় উ র িদেয়

বেলিছেলন, “সদা ভু য তাঁর িত া র া করেবন তার জ িতিন

আপনােক জ একিট িচ দেবন। ছায়া িক দশ ধাপ এিগেয় যােব,

না দশ ধাপ িপিছেয় যােব?” ১০ িহি য় উ র িদেয় বেলিছেলন,

“ছায়ািট দশ ধাপ এিগেয় যাওয়াটাই সহজ ব াপার। না, ছায়ািট দশ

ধাপ িপিছেয় যাক।” ১১ তখন িযশাইয় ভাববাদী সদা ভুেক চীৎকার

কের ডাকেলন। এবং তােত আহেসর িসঁিড় থেক ছায়াটা যখােন িছল

সখান থেক দশ ধাপ িপিছেয় পেড়িছল। ১২ সই িদেনর বলদেনর

ছেল বািবেলর রাজা বেরাদ বলদ িহি েয়র কােছ িচিঠ ও উপহার

পািঠেয় িদেলন, কারণ িতিন েনিছেলন য িহি য় অ িছেলন। ১৩

িহি য় সই িচিঠ িল হণ করেলন এবং তাঁর সব ভা ডার েলােত যা

মলূ বান ব িছল, অথাৎ সানা, পা, গি মশলা, দামী তল এবং

তাঁর অ শে র ভা ডার ও ধনভা ডাের যা িকছু িছল সব সই দূতেদর

দখােলন। িহি েয়র রাজবাড়ীেত িক া তাঁর সারা রােজ এমন িকছু

িছল না যা িতিন তােদর দখান িন। ১৪ তখন িযশাইয় ভাববাদী

রাজা িহি েয়র কােছ আসেলন এবং তাঁেক িজ াসা করেলন, “এই

লাক িল আপনােক িক বলল? কাথা থেকই বা তারা আপনার
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কােছ এেসিছল?” িহি য় বলেলন, “ওরা দূর দশ থেক, বািবল

থেক এেসিছল।” ১৫ িযশাইয় িজ াসা করেলন, “তারা আপনার

রাজবাড়ীর মেধ িক িক দেখেছ?” িহি য় উ র িদেয় বলেলন, “তারা

আমার রাজবাড়ীর সব িকছুই দেখেছ। আমার ধনভা ডােরর এমন

িকছু মলূ বান িজিনস নই যা আিম তােদর দখায়িন।” ১৬অতএব

িযশাইয় িহি য়েক বলেলন, “সদা ভুর বাক ন। ১৭ দেখা, এমন

িদন আসেছ য, যখন আপনার রাজবাড়ীর সব িকছু এবং আপনার

পবূপু ষরা যা িকছু আজ পয জিমেয় রেখেছ সবই বািবেল িনেয়

যাওয়া হেব, িকছুই পেড় থাকেব না, এিট সদা ভু বেলন। ১৮এবং

আপনার িনেজর স ান, কেয়কজন বংশধর, যােদর আপিন জ

িদেয়েছন তােদর মধ থেক কেয়কজনেক িনেয় যাওয়া হেব এবং

তারা বািবেলর রাজাবাড়ীেত নপংুসক হেয় থাকেব।” ১৯ তখন উ র

িদেয় িহি য় িযশাইয়েক বলেলন, “সদা ভুর কথা যা আপিন বলেলন,

তা ভাল।” কারণ িতিন ভেবিছেলন য, যিদ আমার িদেনর শাি

ও সত হয়, তেব সটা িক ভাল নয়? ২০ িহি েয়র অ া বািক

সম কােজর কথা এবং সব শি এবং কমন কের িতিন পু র

ও ড় কেটিছেলন ও শহের জল িনেয় এেসিছেলন স িল িক

িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত লখা নই? ২১ িহি য়

তাঁর পবূপু ষেদর সে িন াগত হেলন এবং তাঁর ছেল মনঃিশ তাঁর

জায়গায় রাজা হেলন।

২১ মনঃিশর বােরা বছর িছল যখন িতিন রাজ করেত

কেরিছেলন এবং িতিন প া বছর িয শােলেম রাজ কেরিছেলন।

তাঁর মােয়র নাম িহ সীবা। ২ সদা ভু ই ােয়লীয় স ানেদর সামেন

থেক য সব জািতেদরেক তািড়েয় িদেয়িছেলন, িঠক তােদর মত

জঘ কাজ কের মনঃিশ সদা ভুর চােখ যা িকছু ম িতিন তাই

করেতন। ৩কারণ তাঁর বাবা িহি য় য সব উঁচু ান ংস কেরিছেলন

এবং স েলা িতিন আবার তরী কেরিছেলন। ই ােয়েলর রাজা

আহাব যমন কেরিছেলন তমিন িতিনও বাল দবতার জ কত েলা

য েবদী ও একটা আেশরা মিূ তরী করেলন। িতিন আকােশর
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সম বািহনীেদর কােছ মাথা িনচু কের তােদর সবা করেতন। ৪

সদা ভু য গেৃহর িবষয় বেলিছেলন, “আিম িয শােলেম আমার নাম

াপন করব,” সদা ভুর সই গেৃহর মেধ মনঃিশ কত েলা য েবদী

তরী করেলন। ৫ সদা ভুর গেৃহর ইিট উঠােনই িতিন আকােশর

সম বািহনীেদর জ কত েলা য েবদী তরী করেলন। ৬ িতিন

িনেজর ছেলেক আ েন হামবিল উৎসগ করেলন। িতিন মায়ািবদ া

ব বহার করেতন ও ভিবষ তবাণী করেতন এবং যারা ভূেতর মাধ ম

হয় এবং ম আ ােদর সে স রেখ িতিন তােদর সে শলা

পরামশ করেতন। িতিন সদা ভুর চােখ অেনক ম কাজ কের তাঁেক

অস ু করেলন। ৭ িতিন য আেশরা মিূ তরী কেরিছেলন সটা

সদা ভুর গেৃহ রেখিছেলন। এিট সই গহৃ যার স ে সদা ভু দায়দূ

ও তাঁর ছেল শেলামনেক বেলিছেলন, “এই গেৃহ এবং ই ােয়েলর

সম গা ীর মধ থেক আমার বেছ নওয়া এই িয শােলেম আিম

িচরকােলর জ আমার নাম াপন করব। ৮ ই ােয়লীেয়রা যিদ

কবল আমার সব আেদশ যে র সে পালন কের এবং আমার দাস

মািশ তােদর য ব ব া িদেয়েছ সই মত চেল তেব আিম তােদর

পবূপু ষেদর য দশ িদেয়িছ সই ই ােয়ল দশ থেক তােদর

পা আর নাড়ােত দব না।” ৯ িক ু লােকরা সই কথা শােনিন।

য সব জািতেক সদা ভু ই ােয়লীয় লাকেদর সামেন ংস কের

িদেয়িছেলন তােদর থেকও তারা আরও বিশ খারাপ কাজ করার

জ মনঃিশ তােদর পিরচািলত করেলা। ১০ তাই সদা ভু তাঁর

দাস ভাববাদীেদর মধ িদেয় এই কথা বলেলন, ১১ “িযহূদার রাজা

মনঃিশ এই সব জঘ পাপ কেরেছ। তার আেগ য ইেমারীেয়রা িছল

তােদর থেকও স আরও বিশ ঘণৃার কাজ কেরেছ এবং িনেজর

িতমা েলা িদেয় িযহূদােকও পােপর কাজ কিরেয়েছ। ১২ তরাং

সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র বেলেছন য, দেখা, আিম িয শােলম

ও িযহূদার উপর এমন িবপদ আনব য, য কউ সই কথা নেব

তােদর সকেলর কান িশউের উঠেব। ১৩ শমিরয়ার উপর য দিড়

এবং আহােবর পিরবােরর উপর য ওলন দিড় ব বহার করা হেয়িছল
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তা আিম িয শােলেমর উপর ব বহার করব। যমন একজন থালা

মেুছ িনেয় উপড়ু কের রােখ তমিন কের আিম িয শােলমেক মেুছ

ফলব। ১৪আমার িনেজর বংশিধকােরর বািক অংশেক আিম ত াগ

করব এবং তােদর শ েদর হােত তােদরেক তুেল দব। তােদর

িনেজর সম শ েদর কােছ িশকােরর িজিনস এবং লেুটর িজিনেসর

মত হেব। ১৫কারণ তারা আমার চােখ যা ম তাই কেরেছ এবং

যিদন তােদর পবূপু েষরা িমশর থেক বর হেয় এেসিছল সই

িদন থেক আজ পয তারা আমােক অস ু কের আসেছ।” ১৬

আবার, মনঃিশ িনেদাষ লাকেদর র পাত কেরিছেলন য, সই রে

িয শােলেমর এক া থেক অ া পয পণূ কেরিছেলন।

িতিন িযহূদার লাকেদর িদেয় পাপ কিরেয়িছেলন যার ফেল তারা

সদা ভুর চােখ যা ম তাই কেরিছল। ১৭ মনঃিশর অ া সম

কােজর িববরণ এবং তাঁর পােপর কথা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস

নামক বইিটেত িক লখা নই? ১৮ পের মনঃিশ িনেজর পবূপু ষেদর

সে িন ায় গেলন এবং তাঁেক িনেজর রাজবাড়ীর বাগােন, উেষর

বাগােন কবর দওয়া হল। আেমান, তাঁর ছেল তাঁর জায়গায় রাজা

হেলন। ১৯আেমান বাইশ বছর বয়েস রাজ করেত কেরিছেলন;

িতিন ই বছর িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। তাঁর মােয়র নাম িছল

ম ে মৎ; িতিন য বা হা েষর মেয় িছেলন। ২০আেমান তাঁর বাবা

মনঃিশ যমন কেরিছেলন তমনই িতিন সদা ভুর চােখ যা ম তাই

করেতন। ২১আেমান তাঁর বাবা য সব পেথ চেলিছেলন িতিনও সই

সব পথ অ সরণ করেলন; তাঁর বাবা য সব িতমার পজূা কেরিছেলন

িতিনও স েলােক পজূা করেতন এবং তােদর সামেন মাথা নত কের

ণাম করেতন। ২২ িতিন সদা ভু তাঁর পবূপু ষেদর ঈ রেক ত াগ

কেরিছেলন এবং সদা ভুর পেথ চলেতন না। ২৩আেমােনর দােসরা

তাঁর িব ে ষড়য কের তাঁর িনেজর রাজবাড়ীেতই তাঁেক হত া

করল। ২৪ িক ু রাজা আেমােনর িব ে যারা ষড়য কেরিছল দেশর

লােকরা তােদর সবাইেক মের ফলল এবং তারা যািশয়েক, তাঁর

ছেল, তাঁর জায়গায় রাজা করল। ২৫আেমােনর অ া সব কােজর
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িবষেয়র অবিশ কথা িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম বইিটেত িক

লখা নই? ২৬ উেষর বাগােন তাঁর িনেজর জ করা কবের তাঁেক

কবর দওয়া হল এবং যািশয়, তাঁর ছেল তাঁর জায়গায় রাজা হেলন।

২২ যািশয় আট বছর বয়েস িতিন রাজ করেত কেরিছেলন

এবং িতিন একি শ বছর পয িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। তাঁর

মােয়র নাম িছল িযদীদা; িতিন ব তীয় অদায়ার মেয় িছেলন। ২

যািশয় সদা ভুর চােখ যা ভাল তাই করেতন। িতিন তাঁর পবূপু ষ

দায়েূদর পেথ চলেতন এবং িতিন সই পথ থেক ডান িদেক িক া

বাঁিদেক িফরেতন না। ৩ যািশয় রাজার রাজে র আঠােরা বছের িতিন

ম েমর নািত, অথাৎ অৎসিলেয়র ছেল লখক শাফনেক এই কথা

বেল সদা ভুর গেৃহ পািঠেয় িদেলন, ৪ “আপিন মহাযাজক িহি েয়র

কােছ যান এবং তাঁেক বলনু, যন িতিন সদা ভুর গেৃহ িনেয় আসা সই

সম টাকা পয়সা, যা মি েরর দােরায়ােনরা লাকেদর কাছ থেক

সং হ কেরেছ তার িহসাব তরী কের রােখন। ৫ সদা ভুর উপাসনা

গেৃহর কাজ তদারক করবার জ য লাকেদর িনযু করা হেয়েছ

িতিন যন সই টাকা তােদর হােত দন এবং তদারককারীরা যন সই

টাকা সদা ভুর গেৃহর ভা া জায়গা সারাই করবার জ তােদর হােত

দন। ৬ সই টাকা িদেয় যন ছুেতার িমি েদর, ঘর তরীর িমি েদর

এবং রাজিমি েদর মজরুী দয় এবং এছাড়াও মি র সারাই করার

জ যন তারা কাঠ ও র কের কাটা পাথর কেন। ৭ িক ু তােদর

হােত য টাকা দওয়া হল তার কােনা িহসাব তােদর আর িদেত হেব

না, কারণ তারা িব ভােবই কাজ কেরেছ।” ৮ তখন রাজার লখক

শাফনেক িহি য় মহাযাজক বলেলন, “আিম সদা ভুর গেৃহর মেধ

ব ব ার বইিট পেয়িছ।” তখন িহি য় সই বইিট শাফনেক িদেলন

এবং িতিন সিট পড়েলন। ৯ পের শাফন লখক সই বইিট রাজার

কােছ িনেয় গেলন এবং তাঁেক খবর িদেয় বলেলন, “সদা ভুর গেৃহ

য টাকা পাওয়া িগেয়িছল তা আপনার দােসরা বর কের খরচ কেরেছ

এবং সদা ভুর গেৃহর কােজর তদারককারীেদর হােত িদেয়েছ।”

১০ তখন শাফন লখক এই কথা রাজােক বলেলন, “িহি য় যাজক
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আমােক একিট বই িদেয়েছন।” আর তখন শাফন সিট রাজার সামেন

পেড় শানােলন। ১১ যখন রাজা ব ব ার বইেত লখা বাক িল

নেলন, িতিন িনেজর পাশাক িছঁড়েলন। ১২ িতিন িহি য় যাজকেক,

শাফেনর ছেল অহীকাম, মীখােয়র ছেল অকেবার, শাফন লখক

এবং রাজার িনেজর দাস অসায়েক আেদশ িদেয় বলেলন, ১৩ “যাও

এবং এই য বইিট পাওয়া গেছ তার মেধ য সম ব ব ার কথা

লখা আেছ সই সব কথা স ে তামরা িগেয় আমার জ এবং

এখানকার ও সম িযহূদার লাকেদর জ সদা ভুর কােছ িজ াসা

কর। সদা ভু আমােদর িব ে ােধর আ েন েল উেঠেছন,

কারণ আমােদর পালন করার জ য সব ব ব ার কথা লখা আেছ

আমােদর পবূপু েষরা স সব শােনন িন এবং পালন করবার জ

য সব কথা সখােন লখা আেছ সই অ সাের তাঁরা কাজ কেরন

িন।” ১৪এই কথা শানার পর িহি য় যাজক, অহীকাম, অকেবার,

শাফন ও অসায় দা ভাববািদন ভাববািদনীর কােছ িগেয় কথাবাতা

বলেলন। দা িছেলন যাজেকর ব র াকারী শ েুমর ী। শ মূ

িছেলন হহেসর নািত, অথাৎ িত েবর ছেল। দা িয শােলেমর

ি তীয় অংেশ বাস করেতন। ১৫ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ই ােয়েলর

ঈ র সদা ভু এই কথা বেলন য, আমার কােছ িযিন আপনােদরেক

পািঠেয়েছন তাঁেক িগেয় বলনু,” ১৬ “সদা ভু এই কথা বেলেছন,

‘ দেখা, আিম এই জায়গার উপর ও তার লাকেদর উপর িযহূদার

রাজা বইিটেত লখা যা িকছু পড়া হেয়েছ আিম সই মতই েত কিট

িবপদ িনেয় আসব। ১৭ কারণ তারা আমােক ত াগ কেরেছ এবং

অ দবতােদর উে েশ ধপূ ািলেয়েছ, তরাং এই ভােব তােদর

কােজর মাধ েম তারা আমােক অস ু কেরেছ; সইজ এই জায়গার

িব ে আমার ােধর আ ন েল উঠেব এবং সিট কখেনা িনভােনা

যােব না’।” ১৮ িক ু সদা ভুর ই া জানবার জ িযিন আপনােদর

পািঠেয়েছন সই িযহূদার রাজােক আপনারা িগেয় এই কথা বলেবন

য, “সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলেছন, ‘আপনারা য সব

কথা েনেছন, ১৯ কারণ তামার দয় কামল হেয়েছ এবং তুিম
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িনেজেক সদা ভুর সামেন নত কেরছ, সই কারেণ যখন আিম এই

জায়গা ও তার লাকেদর িব ে য অিভশাপ ও ংেসর কথা বেলিছ

তা েনছ এবং তামার িনেজর পাশাক িছঁেড়ছ এবং আমার সামেন

কঁেদছ। তুিম এই সব কেরছ বেল আিম সদা ভু তামার াথনা

েনিছ’। এিটই হেলা সদা ভুর ঘাষণা। ২০ অতএব দখ, আিম

তামােক তামার পবূপু ষেদর কােছ িনেয় যাব এবং তুিম শাি েত

িনেজর কবের কবর া হেব। এই জায়গা ও লাকেদর উপর আিম

য সব ঘটনা িনেয় আসব স সব তামার চাখ দখেত পােব না।”

তখন তাঁরা দার বাক িনেয় রাজার কােছ িফের গেলন।

২৩পের রাজা লাক পািঠেয় িযহূদা ও িয শােলেমর সম াচীন

নতােদর ডেক তাঁর কােছ জেড়া করেলন। ২তখন রাজা িযহূদা ও

িয শােলেমর লাকেদর, যাজকেদর, ভাববাদীেদর এবং ছাট ও মহান

সম লাকেদর তাঁর সে িনেয় সদা ভুর গেৃহ গেলন। তখন িতিন

সদা ভুর গেৃহ ব ব ার য বইিট পাওয়া িগেয়িছল তার সম কথা

িতিন তােদর িনেয় পড়েলন। ৩ রাজা মে র উপর দাঁিড়েয় সদা ভুর

পেথ চলবার জ এবং সম মন াণ িদেয় তাঁর সব আেদশ, িনয়ম

ও িনেদশ মেন চলবার জ , অথাৎ এই বইেয়র মেধ লখা ব ব ার

সম কথা পালন করবার জ সদা ভুর সামেন িত া করেলন

এবং সম লােকরাও রাজার সে একই িত ায় স িত িদল। ৪

রাজা তখন বাল দবতা ও আেশরা এবং আকােশর সম তারা েলার

পজূার জ তরী সব িজিনসপ সদা ভুর ঘর থেক বর কের

ফলবার জ মহাযাজক িহি য়েক, ি তীয় ণীর যাজকেক এবং

দােরায়ানেদর আেদশ িদেলন। িতিন স েলা িয শােলেমর বাইের

িকে াণ উপত কার মােঠ পিুড়েয় িদেলন এবং ছাই েলা বেথেল

িনেয় গেলন। ৫ িতিন িযহূদার শহর েলার এবং িয শােলেমর

চারপােশর উঁচু ান েলােত ধপূ ালাবার জ িযহূদার রাজারা য

সব িতমাপজূাকারী যাজকেদর িনযু কেরিছেলন, অথাৎ যারা বাল

দবতা, চাঁদ, সূয , হেদর এবং আকােশর সম বািহনীেদর উে েশ

ধপূ ালাত তােদর িতিন দূর কের িদেলন। ৬ িতিন সদা ভুর ঘর
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থেক আেশরার মিূতর খুঁিটটা বার কের িনেয় এেস িয শােলেমর

বাইের িকে াণ উপত কােত সটা িনেয় িগেয় পিুড়েয় িদেলন। তারপর

সটা ঁড়া করেলন এবং তার ধেূলা সাধারণ লাকেদর কবেরর উপের

ছিড়েয় িদেলন। ৭ পু ষ বশ ােদর য কামরা েলা সদা ভুর গেৃহ

িছল যখােন ীেলােকরা আেশরার জ কাপড় বনুত িতিন স েলা

ভেঙ পির ার কের িদেলন। ৮ যািশয় িযহূদার শহর ও াম েলা

থেক সম যাজকেদর বাইের আনােলন এবং গবা থেক বর‐ শবা

পয য সব পজূার উঁচু ান েলােত সই যাজেকরা ধপূ ালাত

স েলা অশিূচ কের িদেলন। িতিন শাসনক া িযেহাশেূয়র ফটেক

ঢাকার পেথ য সব পজূার উঁচু ান িছল স েলা ভেঙ ফলেলন।

এই ফটক ার শহেরর ধান ফটেক েবশকারীর বাঁিদেক িছল। ৯

সই উঁচু ান েলার যাজকেদর িয শােলেম সদা ভুর য েবদীেত

বিলদান করেত অ মিত িছল না, িক ু তারা অ া যাজক ভাইেদর

সে খািম ছাড়া িট খেত পারত। ১০ অ কউ যােত মালক

দবতার উে েশ িনেজর ছেল বা মেয়েক আ েন পিুড়েয় হামবিল

উৎসগ করেত না পাের সইজ যািশয় ব িহে াম উপত কার

তাফৎ নােম জায়গাটা অশিূচ করেলন। ১১ িযহূদার রাজারা য

সব রথ ও ঘাড়া েলা সূেয র উে েশ িদেয়িছেলন যািশয় সই

ঘাড়া েলা দূর কের িদেয় রথ েলা পিুড়েয় িদেলন। সদা ভুর গেৃহ

ঢাকবার পেথর পােশ, উঠােনর মেধ , নথন‐ মলক নােম একজন

রাজকমচারীর কামরার কােছ ঘাড়া েলা রাখা হত। ১২ রাজা আহেসর

উপেরর কামরার ছােদর উপের িযহূদার রাজারা য সব য েবদী

তরী কেরিছেলন এবং সদা ভুর গেৃহর িট উঠােন মনঃিশ য সব

য েবদী তরী কেরিছেলন যািশয় স েলা ভেঙ টুকেরা টুকেরা

কের িকে াণ উপত কায় ফেল িদেলন। ১৩ িয শােলেমর পবূ

িদেক ংেসর পাহােড়র দি েণ য সব উঁচু ান িছল স েলা িতিন

অশিূচ করেলন। ই ােয়েলর রাজা শেলামন সীেদানীয়েদর জঘ

দবী অে ারেতর জ , মায়ােবর জঘ দবতা কেমােশর জ এবং

অে ােনর লাকেদর জঘ দবতা িম েমর জ এই সব উঁচু ান
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তরী কেরিছেলন। স সকলই িতিন অশিূচ করেলন। ১৪ যািশয়

রাজা পিব পাথর েলা ভেঙ ফলেলন এবং আেশরার মিূত িলও

কেট ফলেলন আর সই জায়গা েলা মা েষর হােড় পরূণ কের

িদেলন। ১৫ নবােটর ছেল যারিবয়াম িযিন ই ােয়লেক িদেয় পাপ

কিরেয়িছেলন িতিন বেথেল য য েবদী ও উঁচু ান তরী কেরিছেলন

সিট যািশয় ভেঙ িদেয়িছেলন। যািশয় সই উঁচু ানটা আ েন

পিুড়েয় িদেলন ও িপেষ েড়া করেলন। ১৬তারপর িতিন চারপােশ

তািকেয় দখেলন এবং পাহােড়র কােছ িকছু কবর দখেত পেলন।

িতিন তাঁর লাক পািঠেয় সই কবর থেক হাড় আিনেয় স েলা

য েবদীর উপর পাড়ােলন এবং সিট অশিূচ করেলন। সদা ভুর

সই কথা অ যায়ী সবই হেয়িছল যা ঈ েরর লাক সব ঘটনার কথা

আেগ ঘাষণা কেরিছেলন। ১৭ তখন িতিন বলেলন, “আিম ওটা কান

দখেত পাি ?” শহেরর লােকরা তাঁেক বলল, “ঈ েরর য লাক

িযহূদা থেক এেস বেথেলর য েবদীর িব ে আপনার এই সম

কােজর কথা চার কেরিছেলন, এিট তাঁরই কবর।” ১৮ তখন যািশয়

বলেলন, “ওটা থা ক; কউ যন তাঁর হাড় েলা না সিরেয় দয়।”

তরাং লােকরা তাঁর হাড়েগাড় এবং য ভাববাদী শমিরয়া থেক

এেসিছেলন তাঁর হাড়েগাড় তমনই থাকেত িদল। ১৯ শমিরয়ার শহর

ই ােয়েলর রাজারা উঁচু ােন য সব মি র তরী কের সদা ভুেক

অস ু কেরিছেলন, যািশয় স েলা দূর কের িদেলন এবং স িলর

অব া বেথেল যমন কেরিছেলন িঠক সই রকম করেলন। ২০

িতিন সই সব য েবদীর উপের সখানকার যাজকেদর বিলদান

করেলন এবং স িলর উপর মা েষর হাড় পাড়ােলন। তারপের

িতিন িয শােলেম িফের গেলন। ২১ তখন রাজা সব লাকেদর

আেদশ িদেয় বলেলন, “ব ব ার বইেয় যমন লখা আেছ তমিন কের

আপনােদর ঈ র সদা ভুর উে েশ িন ারপ পালন ক ন।” ২২

ই ােয়লীয়েদর শাসনকােল িবচারকেদর আমেল িক া ই ােয়ল ও

িযহূদার রাজােদর আমেল এই ধরেনর িন ারপ কখেনা পালন করা

হয়িন। ২৩ যিদও যািশয় রাজার রাজ কােল আঠােরা বছেরর িদেনর
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িয শােলেম সদা ভুর জ এই িন ারপ পালন করা হেয়িছল। ২৪

এছাড়া যারা মতৃেদর সে এবং যারা ম আ ার সে কথা বলেতন

যািশয় তােদর তািড়েয় িদেলন। িতিন পািরবািরক দবতার মিূ ,

িতমা এবং িযহূদা ও িয শােলেম য সব ঘণৃার িজিনসপ দখেত

পেলন স েলাও সব দূর কের িদেলন। িহি য় যাজক সদা ভুর গেৃহ

য ব ব ার কথা লখা বই খুঁেজ পেয়িছেলন তার সব বাক যন

সিঠকভােব মা করা হয় সইজ যািশয় এই সব কাজ কেরিছেলন।

২৫ যািশয় রাজার আেগ আর কােনা রাজাই তাঁর মত িছেলন না

িযিন তাঁর মত সম মন, াণ ও শি িদেয় মািশর সম ব ব া

অ যায়ী সদা ভুর পেথ চলেতন। না কােনা রাজা যািশয় রাজার

মত পের উেঠিছেলন। ২৬ তবওু, িযহূদার িব ে য ভয় র ােধ

সদা ভু িলিত হেয় উেঠিছেলন তা থেক িতিন িফরেলন না, যমন

মনঃিশর অসে াষ জনক কােজর ফেল সদা ভু অস ু হেয়িছেলন।

২৭ সইজ সদা ভু বলেলন, “আিম আমার চােখর সামেন থেক

যমন কের আিম ই ােয়লেক দূর কেরিছ তমিন কের িযহূদােকও দূর

করব, আর য শহরেক আিম বেছ িনেয়িছলাম সই িয শােলমেক

এবং যার স ে আিম বেলিছলাম, ‘আমার নাম সখােন থাকেব’

সই ঘরেকও আিম অ া করব।” ২৮ যািশেয়র অ া সম

অবিশ কােজর কথা যা িকছু িতিন কেরিছেলন িযহূদার রাজােদর

ইিতহাস বইিটেত িক লখা নই? ২৯ তাঁর রাজে র িদেনর িমশেরর

রাজা ফেরৗণ নেখা অশরূ রাজার িব ে যু করার জ ইউে িটস

নদীর িদেক গেলন। তখন যািশয় রাজা নেখার সে যু করবার

জ বর হেলন এবং ফেরৗণ নেখা যু কের তাঁেক মিগে ােত মের

ফলেলন। ৩০ যািশেয়র দােসরা তাঁর মতৃ দহ রেথ কের মিগে া

থেক িয শােলেম িনেয় আসেলা এবং তাঁর িনেজর কবের তাঁেক কবর

িদল। পের দেশর লােকরা যািশেয়র ছেল িযেহায়াহসেক অিভেষক

কের তাঁর বাবার জায়গায় তাঁেক রাজা করল। ৩১ িযেহায়াহস তইশ

বছর বয়েস িছেলন যখন িতিন রাজ কেরিছেলন এবং িতিন িতন

মাস িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। তাঁর মােয়র নাম িছল হমটূল;
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িতিন িল নার বািস া িযরিমেয়র মেয় িছেলন। ৩২ িযেহায়াহস তাঁর

পবূপু ষরা যমন কেরিছেলন, তমনই িতিন সদা ভুর চােখ যা ম

তাই করেতন। ৩৩ ফেরৗণ নেখা তাঁেক হমাৎ দেশর ির লােত আটক

কের রাখেলন যন িতিন িয শােলেম রাজ করেত না পােরন। তখন

নেখা একেশা তাল েপা ( ায় চার টন েপা) ও এক তাল সানা

(ঊনচি শ কিজ সানা) িযহূদা দেশর উপর জিরমানা করেলন। ৩৪

পের ফেরৗণ নেখা যািশেয়র অ ছেল ইলীয়াকীমেক তাঁর বাবা

যািশেয়র জায়গায় রাজা করেলন এবং ইলীয়াকীেমর নাম বদল কের

িযেহায়াকীম রাখেলন। িক ু ফেরৗণ নেখা িযেহায়াহসেক িমশের িনেয়

গেলন এবং সখােন িযেহায়াহস মারা গেলন। ৩৫ িযেহায়াকীম

ফেরৗণেক সই সানা ও পা িদেলন। ফেরৗেণর আেদশ অ সাের তা

দওয়ার জ িতিন দেশর লাকেদর উপর কর চাপােলন। দেশর

েত েক মা েষর উপর কর ধায কের সই সানা ও পা িতিন

ফেরৗণ নেখােক দবার জ দেশর লাকেদর কাছ থেক আদায়

করেলন। ৩৬ িযেহায়াকীেমর বয়স পঁিচশ বছর িছল যখন িতিন

রাজ করেত করেলন। িতিন এগােরা বছর িয শােলেম রাজ

কেরিছেলন। তাঁর মােয়র নাম িছল সবীদা; িতিন িছেলন মায় বািস া

পদােয়র মেয়। ৩৭ িযেহায়াকীম তাঁর পবূপু েষর যমন কেরিছেলন

তমনই সদা ভুর চােখ যা িকছু ম তাই করেতন।

২৪ িযেহায়াকীেমর িদেনর বািবেলর রাজা নবখূ িনৎসর িযহূদা দশ

আ মণ করেলন। িযেহায়াকীম িতন বছর পয তাঁর দাস িছেলন।

পের িতিন িফরেলন এবং নবখূ িনৎসেরর িব ে িবে াহ করেলন।

২ সদা ভু িযেহায়াকীেমর িব ে বািবেলানীয়, অরামীয়, মায়াবীয় ও

অে ানীয় লেুটরােদর পািঠেয় িদেলন। তাঁর দাস ভাববাদীেদর মধ

িদেয় য কথা বেলিছেলন সই অ যায়ী িযহূদা দশেক ংস করবার

জ িতিন তােদর পািঠেয় িদেয়িছেলন। ৩ ব ত সদা ভুর আেদশ

অ সােরই িযহূদার িত এই সব ঘেটিছল যােত িতিন িনেজর চােখর

সামেন থেক তােদর দূর কের িদেত পােরন। কারণ এই সব ঘেটিছল

মনঃিশর সম পােপর জ , ৪এবং িনেদাষ লাকেদর র পােতর
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জ , কারণ িতিন তােদর রে িয শােলম পণূ কেরিছেলন, আর

সদা ভু তা মা করেত রািজ হেলন না। ৫ িযেহায়াকীেমর অ া

অবিশ সম কােজর িববরণ িযহূদার রাজােদর ইিতহাস নােম

বইিটেত িক লখা নই? ৬ পের িতিন তাঁর পবূপু ষেদর সে

িন াগত হেলন এবং তাঁর ছেল িযেহায়াখীন তাঁর জায়গায় রাজা

হেলন। ৭ িমশেরর রাজা আ মণ করবার জ তাঁর রাজ থেক আর

বর হন িন, কারণ বািবেলর রাজা িমশেরর রাজার যতটা রাজ িছল

িমশেরর ছাট নদী থেক ইউে িটস নদী পয সম রাজ টা দখল

কের িনেয়িছেলন। ৮ িযেহায়াখীন যখন রাজ কেরন তখন তাঁর

বয়স আঠােরা বছর িছল এবং িতিন িতন মাস রাজ কেরিছেলন।

তাঁর মােয়র নাম িছল ন া; িতিন িয শােলেমর বািস া ইলনাথেনর

মেয় িছেলন। ৯ িযেহায়াখীন সদা ভুর চােখ যা িকছু ম তাই

করেতন, িতিন তাঁর বাবার যা কেরিছেলন তমনই করেলন। ১০

সই িদেনর বািবেলর রাজা নবখূ িনৎসেরর সে রা িয শােলম

আ মণ করেলা এবং সই শহর অবেরাধ করল। ১১ তাঁর সে রা

যখন শহর অবেরাধ করিছল তখন বািবেলর রাজা নবখূ িনৎসর িনেজ

শহের িগেয়িছেলন। ১২এবং িযহূদার রাজা িযেহায়াখীন, তাঁর মা, তাঁর

সাহায কারীরা, তাঁর সনাপিতরা ও তাঁর কমচারীরা সবাই বািবেলর

রাজার হােত িনেজেদর তুেল িদেলন। আর বািবেলর রাজা রাজে র

আট বছেরর িদন িতিন িযেহায়াখীনেক ব ী কের িনেয় গেলন।

১৩ যমন সদা ভু বেলিছেলন তমিন কের নবখূ িনৎসর সদা ভুর

ঘর ও রাজবাড়ী থেক সব ধনর িনেয় গেলন এবং ই ােয়েলর

রাজা শেলামন সদা ভুর গেৃহর জ সানা িদেয় য সব িজিনস

তরী কেরিছেলন তা িতিন কেট টুকরা টুকরা করেলন। ১৪ িতিন

িয শােলেমর সবাইেক, অথাৎ সম নতাবগ ও সম যা া বীর,

সম িশ কার ও কমকারেদর মাট দশ হাজার লাকেক ব ী

কের িনেয় গেলন। দেশ গিরব লাক ছাড়া আর কাউেক অবিশ

রাখেলন না। ১৫ নবখূ িনৎসর িযেহায়াখীনেক ব ী কের বািবেল

িনেয় িগেয়িছেলন। িতিন িয শােলম থেক রাজার মােক, তাঁর ীেদর,
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তাঁর কমচারীেদর এবং দেশর গণ মা লাকেদরও ব ী কের িতিন

বািবেল িনেয় গেলন। ১৬ বািবেলর রাজা সম যেু র জ উপযু

ও শি শালী সাত হাজার যা ার পেুরা স দল এবং এক হাজার

িশ কার এবং কামারেদর ব ী কের বািবেল িনেয় িগেয়িছেলন। ১৭

বািবেলর রাজা িযেহায়াখীেনর বাবার ভাই ম িনয়েক তাঁর জায়গায়

রাজা করেলন এবং তাঁর নাম ব ল কের িসিদিকয় রাখেলন। ১৮

িসিদিকয় এ শ বছর বয়েস িছেলন যখন িতিন রাজ করেত

কেরিছেলন। িতিন িয শােলেম এগােরা বছর রাজ কেরিছেলন।

তাঁর মােয়র নাম িছল হমটূল; িতিন িছেলন িল না শহেরর বািস া

িযরিমেয়র মেয়। ১৯ িসিদিকয় সদা ভুর চােখ যা ম তাই করেতন,

িযেহায়াকীম যা কেরিছেলন িতিন তা সবই করেতন। ২০ সদা ভুর

ােধর কারেণ এবং যত ণ না িতিন তাঁর সামেন থেক তােদর দূর

কের িদেলন, িয শােলম ও িযহূদায় এই সব ঘটনা ঘেটিছল। তখন

িসিদিকয় বািবেলর রাজার িব ে িবে াহ করেলন।

২৫ িসিদিকেয়র রাজে র নবম বছেরর দশম মােসর দশ িদেনর

র িদন নবখূ িনৎসর বািবেলর রাজা তাঁর সব স দল িনেয়

িয শােলেমর িব ে যু করেত এেলন। িতিন শহেরর বাইের িশিবর

তরী করেলন এবং শহেরর চারপােশ িঘের উঁচু দয়াল তরী করেলন।

২ রাজা িসিদিকেয়র রাজে র এগােরা বছর পয শহরটা অবেরাধ

কের রাখা হেয়িছল। ৩ সই বছের চতুথ মােসর নয় িদেনর র িদন

শহের দূিভে র অব া এমন বিশ হল য, দেশর লাকেদর জ

িকছুই খাদ িছল না। ৪ পের শহেরর একটা জায়গা ভেঙ গল এবং

রােতর বলা িযহূদার সম স রাজার বাগােনর কােছ ই দয়ােলর

মাঝখােনর ফটক িদেয় পািলেয় গল। যিদও কলদীেয়রা তখনও

শহরটা চািরিদেক ঘরাও কের িছল। আর রাজা অরাবার রা ার িদেক

চেল গেলন। ৫ িক ু কলদীয় স দল িসিদিকয় রাজার িপছেন

তাড়া কের িযরীেহার উপত কােত তাঁেক ধের ফলল। তাঁর সম

স তাঁর কাছ থেক আলাদা হেয় িগেয় ছিড়েয় পেড়িছল। ৬ তাঁরা

রাজােক ব ী কের ির লােত বািবেলর রাজার কােছ িনেয় গল।
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সখােন তারা তাঁর উপর শাি র আেদশ িদল। ৭ সে রা িসিদিকেয়র

চােখর সামেনই তাঁর ছেলেদর হত া করেলা। তারপর তাঁর চাখ িট

তুেল ফেল তাঁেক াে র িশকল িদেয় বাঁধেলা এবং তাঁেক বািবেল

িনেয় গল। ৮ পের বািবেলর রাজা নবখূ িনৎসেরর রাজে র ঊিনশ

বছেরর প ম মােসর স ম িদেনর বািবল রাজার দাস নবষূরদন নােম

র ীদেলর সনাপিত িয শােলেম আসেলন। ৯ িতিন সদা ভুর গেৃহ,

রাজবাড়ীেত এবং িয শােলেমর সম বািড়েত আ ন ধিরেয় িদেলন।

শহেরর সম ধান বািড় িলও িতিন পিুড়েয় িদেলন। ১০ রাজার

র ীদেলর সনাপিতর অধীেন সম বািবলীয় স দল িয শােলেমর

চািরিদেকর দয়াল ভেঙ ফলল। ১১ শহেরর বািক লাকরা যারা

থেক গিছল এবং যারা দূের িনজন জায়গায় বািবেলর রাজার পে

িগেয়িছল তােদর সবাইেক র ীদেলর সনাপিত নবষূরদন ব ী কের

িনেয় গেলন, ১২ িক ু আঙুর ত দখােশানা ও জিম চাষ করবার

জ িকছু গিরব লাকেক র ীদেলর সনাপিত দেশ রেখ গেলন।

১৩ কলদীেয়রা সদা ভুর গেৃহর াে র য িট থাম িছল এবং গামলা

বসাবার াে র দািন িল এবং িপতেলর িবরাট পা িট ভেঙ টুকেরা

টুকেরা কের বািবেল িনেয় গলন। ১৪ এছাড়া সব পা , ব চা,

স েত িচ টা, হাতা এবং উপাসনা গেৃহ সবা কােজর জ অ া

সম াে র িজিনস কলদীেয়রা িনেয় গল। ১৫আরআ ন রাখার

পা এবং গামলা য িল সানা ও পা র তরী, স সম িজিনসও

রাজার র ীদেলর সনাপিত িনেয় গেলন। ১৬ সদা ভুর গেৃহর

জ শেলামন য িট থাম, বড় জলপা এবং আসন েলা তরী

কিরেয়িছেলন স িলেত এেতা া িছল য ওজন করা অস ব

িছল। ১৭ েত কিট থাম িছল আঠােরা হাত উঁচু ও তার উপের মাথা

িছল যার উ তা িছল িতন হাত উঁচু। মাথাটার চারপাশ াে র িশকল

ও াে র ডািলম িদেয় সাজােনা িছল। ি তীয় থামিটও থমিটর

মতই তরী িছল। ১৮ ধান যাজক সরায়, ি তীয় যাজক সফিনয় ও

িতনজন দােরায়ানেক র ীদেলর সনাপিত ব ী কের িনেয় গেলন।

১৯ যারা তখনও শহের িছল তােদর মধ থেক িতিন যা ােদর উপের
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িনযু একজন কমচারী ও রাজার পাঁচজন উপেদশদাতােক ধরেলন।

এছাড়া সনাপিতর লখক িযিন স দেল লাক সং হ করেতন তাঁেক

এবং যারা শহেরর মেধ িছেলন তােদর মেধ আরও ষাটজন পণূ

লাকেকও ধরেলন। ২০ র ীদেলর সনাপিত নবষূরদন তােদর

সবাইেক ির লােত বািবেলর রাজার কােছ ব ী কের িনেয় গেলন।

২১ বািবেলর রাজা হমাৎ দেশর ির লােত এই সব লাকেদর হত া

করেলন। এই ভােব িযহূদার লাকেদর ব ী কের িনেজর দশ থেক

িনেয় যাওয়া হল। ২২ বািবেলর রাজা নবখূ িনৎসর য সব লাকেদর

িযহূদা দেশ অবিশ রেখ িগেয়িছেলন তােদর উপের িতিন শাফেনর

নািত, অথাৎ অহীকােমর ছেল গদিলয়েক শাসনক া িহসােব িনযু

করেলন। ২৩ বািবেলর রাজা গদিলয়েক শাসনক া কের িনযু

কেরেছন েন িযহূদার িকছু সনাপিত ও তাঁেদর লােকরা, অথাৎ এই

লােকরা িছল নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল, কােরেহর ছেল যাহানন,

নেটাফাতীয় ত হূমেতর ছেল সরায় ও মাখাথীেয়র ছেল যাসিনয়

এবং তােদর লােকরা িমসপােত গদিলেয়র কােছ আসেলন। ২৪

গদিলয় তােদর কােছ এবং তােদর লাকেদর কােছ এক শপথ করেলন

এবং তােদর বলেলন, “আপনারা কলদীয় দােসেদর ভয় করেবন না।

আপনারা দেশ বাস ক ন এবং বািবেলর রাজার সবা ক ন, তােত

আপনােদর ম ল হেব।” ২৫ িক ু সাত মােসর িদেনর ইলীশামার

নািত, অথাৎ নথিনেয়র ছেল রাজবংশীয় ই ােয়ল দশ জন লাক

সে কের িনেয় এেস গদিলয়েক আ মণ করেলন। িযহূদার য সব

লােকরা ও বািবলীেয়রা িমসপােত তাঁর সে িছল তােদর সবার

সে গদিলয়েক হত া করেলন। ২৬ তখন ছাট বড় সব লাক ও

সনাপিতরা উেঠ িমশের চেল গল। কারণ তারা বািবলীয়েদর ভয়

পেয়িছল। ২৭ পের িযহূদার রাজা িযেহায়াখীেনর ব ীে র সাঁইি শ

বছেরর িদন ইিবল মেরাদক বািবেলর রাজা হেলন। য বছের িতিন

রাজ করেত কেরিছেলন সই বছেরর বােরাতম মােসর সাতাশ

িদেনর র িদন িযেহায়াখীনেক জলখানা থেক ছেড় িদেলন। ২৮ িতিন

িযেহায়াখীেনর সে আ িরকভােব কথা বলেলন এবং বািবেল তাঁর
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সে আর য সব রাজারা িছেলন তাঁেদর সকেলর আসন থেকও তাঁেক

আরও স ােনর আসন িদেলন। ২৯ ইিবল মেরাদক িযেহায়াখীেনর

জলখানার পাষাক খেুল িদেলন এবং জীবেনর বািক িদন েলা

িনয়িমতভােব রাজার সে একই টিবেল খাওয়া দাওয়া কের কািটেয়

িদেলন। ৩০ তাঁর অবিশ সম জীবন ধের রাজা িনয়িমতভােব

তাঁেক িতিদেনর র জ একটা ভাতা িদেতন ও উপযু িজিনসপ

িদেতন।
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বংশাবিলর থম খ
১আদম, শথ, ইেনাশ, ২ কনন, মহলেলল, যরদ, ৩ হেনাক,

মথেূশলহ, লমক। ৪ নাহ, শম, হাম ও যফৎ। ৫ যফেতর

ছেলরা হল গামর, মােগাগ, মাদয়, যবন, তুবল, মশক ও তীরস। ৬

গামেরর ছেলরা হল অি নস, দীফৎ ও তাগম। ৭ যবেনর ছেলরা

হল ইলীশা, তশীশ, িক ীম ও রাদানীম। ৮ হােমর ছেলরা হল

শ, িমশর, পটূ ও কনান। ৯ েশর ছেলরা হল সবা, হবীলা,

স া, রয়মা ও স কা। রয়মার ছেলরা হল িশবা ও দদান। ১০

িনে াদ েশর ছেল। িতিন পিৃথবীেত একজন মতাশালী পু ষ হেয়

উেঠিছেলন। ১১ লদূীয়, অনামীয়, লহাবীয়, ন হীয়, ১২ পে াষীয়,

ক লহূীেয়রা িছল পেল ীয়েদর পবূপু ষ এবং কে ারীয়, এই সব

িমশেরর বংেশর লাক। ১৩কনােনর বড় ছেলর নাম সীেদান। ১৪

তার পের হৎ, িযবষূীয়, ইেমারীয়, িগগাশীয়, ১৫ িহ ীয়, ১৬অকীয়,

সীনীয়, অবদীয়, সমারীয় এবং হমাতীয়। ১৭ শেমর ছেলরা হল

এলম, অশরূ, অফকষদ, লদূ ও অরাম এবং ঊষ, হূল, গথর ও

মেশক। ১৮ অফকষদ শলেহর জ িদেলন ও শলহ এবােরর

জ িদেলন। ১৯এবােরর ইিট ছেল হেয়িছল। তােদর এক জেনর

নাম পলগ (িবভাগ); কারণ তার িদেনর পিৃথবী ভাগ হেয়িছল; তাঁর

ভাইেয়র নাম িছল য ন। ২০ য েনর ছেলরা হল অলেমাদদ,

শলফ, ২১ হৎসমাবৎ, যরহ, হেদারাম, উষল, িদ , ২২ এবল,

অবীমােয়ল, িশবা, ২৩ ওফীর, হবীলা ও যাবেবর জ িদেলন। এরা

সবাই য েনর ছেল। ২৪ শম, অফকষদ, শলহ, ২৫ এবর, পলগ,

িরয়,ূ ২৬ স গ, নােহার, তরহ, ২৭ অ াম, অথাৎ অ াহাম। ২৮

অ াহােমর ছেলরা হল ই হাক ও ই ােয়ল। ২৯ তাঁেদর বংেশর কথা

এই: ই ােয়েলর বড় ছেল নবােয়াৎ, তার পের কদর, অদেবল,

িম সম, ৩০ িম ম, দূমা, মসা, হদদ, তমা, ৩১ িযটূর, নাফীশ ও

কদমা। এরা ই ােয়েলর ছেল। ৩২অ াহােমর উপপ ী কটূরার

ছেলরা হল িস ন, য ষণ, মদান, িমিদয়ন, িয বক ও শহূ। য ষেণর

ছেলরা হল িশবা ও দদান। ৩৩ িমিদয়েনর ছেলরা হল ঐফা, এফর,



বংশাবিলর থম খ 832

হেনাক, অবীদ ও ইলদায়া। এরা সবাই িছল কটূরার বংশধর। ৩৪

অ াহােমর ছেল ই হােকর ছেলরা হল এেষৗ আর ই ােয়ল। ৩৫

এেষৗর ছেলরা হল ইলীফস, েয়ল, িযয়শূ, যালম ও কারহ। ৩৬

ইলীফেসর ছেলরা হল তমন, ওমার, সফী, গিয়তম, কনস এবং

িত া ও অমােলক। ৩৭ েয়েলর ছেলরা হল নহৎ, সরহ, শ

ও িমসা। ৩৮ সয়ীেরর ছেলরা হল লাটন, শাবল, িশিবেয়ান,

অনা, িদেশান, এৎসর ও দীশন। ৩৯ লাটেনর ছেলরা হল হাির

ও হামম। িত া িছল লাটেনর বান। ৪০ শাবেলর ছেলরা হল

অলবন, মানহৎ, এবল, শফী ও ওনম। িসিবেয়ােনর ছেলরা হল অয়া

ও অনা। ৪১অনার ছেল হল িদেশান। িদেশােনর ছেলরা হল হ ণ,

ইশবন, িয ণ ও করাণ। ৪২এৎসেরর ছেলরা হল িবলহন, সাবন ও

যাকন। দীশেনর ছেলরা হল ঊষ ও অরান। ৪৩ ই ােয়লীয়েদর উপের

কােনা রাজা রাজ করবার আেগ এরা ইেদাম দেশর রাজা িছেলন;

িবেয়ােরর ছেল বলা। তাঁর রাজধানীর নাম িছল িদনহাবা। ৪৪ বলার

মতুৃ র পের তাঁর জায়গায় ব া শহেরর সরেহর ছেল যাবব রাজ

কেরন। ৪৫ যাবেবর মতুৃ র পের তাঁর জায়গায় তমন দেশর হূশম

রাজা হেয়িছেলন। ৪৬ হূশেমর মতুৃ র পের তাঁর জায়গায় বদেদর ছেল

হদ রাজা হেয়িছেলন। িতিন মায়াব দেশ িমিদয়নীয়েদর হািরেয়

িদেয়িছেলন। তাঁর রাজধানীর নাম িছল অবীৎ। ৪৭আর হদেদর মতুৃ র

পের তাঁর জায়গায় মে কা শহেরর স রাজা হেয়িছেলন। ৪৮আর

স র মতুৃ র পের তাঁর জায়গায় সই জায়গায় (ফরাৎ বা ইউে িটস)

নদীর কােছ রেহােবাৎ শহেরর শৗল তাঁর পেদ রাজা হেয়িছেলন। ৪৯

আর শৗেলরমতুৃ র পের তাঁর জায়গায় অকেবােরর ছেল বা হানন

রাজা হেয়িছেলন। ৫০আর বা হানেনর মতুৃ র পের তাঁর জায়গায়

হদ রাজা হেয়িছেলন। তাঁর রাজধানীর নাম িছল পায় এবং তাঁর ীর

নাম িছল মেহটেবল। িতিন মে েদর মেয় এবং মষাহেবর নাতনী।

৫১ পের হদেদর মতুৃ হেয়িছল। ৫২ ইেদােমর দলপিতেদর নাম

িত , অিলয়া, িযেথৎ, অহলীবামা, এলা, পীেনান, ৫৩কনস, তমন,

িম সর, ৫৪ মগদীেয়ল ও ঈরম। এরা সবাই ইেদােমর দলপিত িছল।
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২ ই ােয়েলর ছেলরা হল েবণ, িশিমেয়ান, লিব, িযহূদা, ইষাখর,

সবলূনূ, ২ দান, যােষফ, িব ামীন, ন ািল, গাদ ও আেশর। ৩

িযহূদার ছেলরা হল এর, ওনন ও শলা। তাঁর এই িতনজন ছেল

কনানীয় বৎ শয়ূার গেভ জ হণ কেরিছেলন৷ িযহূদার বড় ছেল

সদা ভুর দিৃ েত খারাপ হওয়ােত িতিন তােক মের ফলেলন। ৪

িযহূদার ছেলর ী তামেরর গেভ িযহূদার ঔরেস পরস ও সরহ

ই ছেলর জ হেয়িছল। িযহূদার মাট পাঁচিট ছেল িছল। ৫

পরেসর ছেলরা হল িহেষাণ ও হামলূ। ৬ সরেহর ছেলরা হল িসি ,

এথন, হমন, ক েকাল ও দারা। এরা িছল মাট পাঁচজন। ৭ কিমর

ছেল আখর বাদ দওয়া িজিনেসর িবষেয় অবাধ হেয় ই ােয়েলর

কাঁটা প হেয়িছল। ৮ এথেনর ছেল অসিরয়। ৯ িহেষােণর ছেলরা

হল িযরহেমল, রাম ও কালবুায়। ১০ রােমর ছেল হল অ ীনাদব ও

অ ীনাদেবর ছেল হল নহেশান; িতিন িযহূদা বংেশর নতা িছেলন।

১১ নহেশােনর ছেল স েমান ও স েমােনর ছেল বায়স। ১২

বায়েসর ছেল ওেবদ আর ওেবেদর ছেল িযশয়। ১৩ িযশেয়র

বড় ছেল হল ইলীয়াব, ি তীয় অবীনাদব, ততৃীয় শ , ১৪ চতুথ

নথেনল, প ম র য়, ১৫ ষ ওৎসম ও স ম দায়দূ। ১৬আর তােদর

বােনরা হল স য়া ও অবীগল। অবীশয়, যায়াব ও অসােহল িছেলন

স য়ার িতনজন ছেল। ১৭ অবীগেলর ছেল অমাসা আর ই ােয়লীয়

যথর িছেলন অমাসার বাবা। ১৮ িহেষােণর ছেল কােলেবর সে

অসূবার িববাহ হেয়িছল এবং অসূবা ও িযিরেয়ােতর গেভ ছেলেমেয়

হেয়িছল। িযিরেয়ােতর ছেলরা হল যশর, শাবব ও অেদান। ১৯

পের অসূবা মারা গেল কােলব ই াথােক িবেয় করেলন। ই াথার

গেভ হূেরর জ হেয়িছল। ২০ হূেরর ছেল ঊির ও ঊিরর ছেল

বৎসেলল। ২১ পের িহেষাণ ষাট বছর বয়েস মাখীেরর মেয়র কােছ

গল; স তােক িবেয় করল, তােত সই ী তার ঔরেস সগেূবর জ

িদল। ২২ সগেূবর ছেলর যায়ীর, িগিলয়দ দেশ তাঁর তইশটা াম

িছল। ২৩আর গশরূ ও অরাম তােদর থেক যায়ীেরর াম সব িনেয়

িনল এবং তার সে কনাৎ ও তার উপনগর সব, অথাৎ ষাটটা াম
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অিধকার কের িনল। এরা সবাই িগিলয়েদর বাবা মাখীেরর বংেশর

লাক। ২৪ কােলব ই াথায় িহেষােণর মতুৃ র পর িহেষােণর ী অিবয়া

তাঁর জ তেকােয়র বাবা অসহূরেক জ িদল। ২৫ িহেষােণর বড়

ছেল িযরহেমেলর ছেলরা হল; বড় ছেল রাম, তারপর বনূা, ওরণ,

ওৎসম ও অিহয়। ২৬ অটারা নােম িযরহেমেলর আর একজন ী

িছল। স ওনেমর মা িছল। ২৭ িযরহেমেলর বড় ছেল রােমর ছেলরা

হল মাষ, যামীন ও একর। ২৮ওনেমর ছেলরা হল শ য় ও যাদা।

শ েয়র ছেলরা হল নাদব ও অবীশরূ। ২৯ অবীশেূরর ীর নাম

িছল অবীহিয়ল। তার গেভ অহবান ও মালীেদর জ হেয়িছল। ৩০

নাদেবর ছেলরা হল সলদ ও অ িয়ম, িক ু সলদ ছেল ছাড়াই

মারা গল। ৩১ অ িয়েমর ছেল িযশী, িযশীর ছেল শশন ও

শশেনর ছেল অহলয়। ৩২ শ েয়র ভাই যাদার ছেলরা হল যথর ও

যানাথন; যথর ছেল ছাড়াই মারা গেলন। ৩৩ যানাথেনর ছেলরা

হল পলৎ ও সাসা। এরা িছল িযরহেমেলর বংশধর। ৩৪ শশেনর

ধু মেয় িছল, কােনা ছেল িছল না। যাহা নােম শশেনর একজন

িমশরীয় দাস িছল। ৩৫ শশন তার দাস যাহার সে তার একজন

মেয়র িবেয় িদল এবং সই মেয়র গেভ অ েয়র জ হেয়িছল।

৩৬অ েয়র ছেল নাথন, নাথেনর ছেল সাবদ, ৩৭ সাবেদর ছেল

ই লল, ই লেলর ছেল ওেবদ, ৩৮ ওেবেদর ছেল যহূ, যহূর

ছেল অসিরয়, ৩৯অসিরেয়র ছেল হলস, হলেসর ছেল ইলীয়াসা,

৪০ ইলীয়াসার ছেল িস ময়, িস মেয়র ছেল শ মু, ৪১ শ েুমর

ছেল িযকিময় আর িযকিমেয়র ছেল ইলীশামা। ৪২ িযরহেমেলর

ভাই কােলেবর ছেলেদর মেধ মশা িছল বড়। মশার ছেল সীফ,

সীেফর ছেল মােরশা আর মােরশার ছেল িহে াণ। ৪৩ িহে ােণর

ছেলরা হল কারহ, তপহূ, রকম ও শমা। ৪৪ শমার ছেল রহম,

রহেমর ছেল যিকয়ম। রকেমর ছেল শ য়, ৪৫ শ েয়র ছেল

মােয়ান আর মােয়ােনর ছেল বৎ‐সূর। ৪৬ কােলেবর উপপ ী ঐফার

গেভ হারণ, মাৎসা ও গােসেসর জ হেয়িছল এবং হারেণর ছেল

গােসস। ৪৭ যহদেয়র ছেলরা হল রগম, যাথম, গসন, পলট,
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ঐফা ও শাফ। ৪৮কােলেবর উপপ ী মাখার গেভ শবর, িতহনঃ,

শাফ ও িশবার জ হেয়িছল। ৪৯আরও স ম ম ার বাবা শাফেক

এবং ম েবনার ও িগিবয়ার বাবা িশবার জ িদল; আর কােলেবর

মেয়র নাম িছল অ ষা। এরা িছল কােলেবর বংশধর। ৫০ ই াথার

বড় ছেল িবনহূর; শাবল িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর বাবা; ৫১ বৎেলহেমর

বাবা শ ম, বৎ‐গােদর বাবা হােরফ। ৫২ িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর বাবা

শাবেলর ছেল হেরায়া, মনেূহাতীয়েদর অেধক লাক। ৫৩আর

িকিরয়ৎ িযয়ারীেমর গা ী; িয ীয়, পথূীয়, শমূাথীয় ও িম ায়ীেয়রা,

এেদর থেক সরাথীয় ও ই ােয়ালীয় বংেশর সিৃ হেয়িছল। ৫৪

শ েমর বংেশর লােকরা হল বৎেলহম ও নেটাফাতীেয়রা, অে াৎ

বৎ‐ যায়াব, মনহতীয়েদর অেধক লাক, সরায়ীয়। ৫৫আর যােবেষ

বাসকারী লখেকরা, িতিরয়াথীেয়রা, িশিময়থীেয়রা ও সূখাথীেয়রা।

এরা িছল কীনীয় গা ী, রখবীয়েদর বাবা হ েতর বংেশর লাক।

৩ দায়েূদর য সব ছেলেদর িহে ােণ জ হেয়িছল তারা হল তাঁর

বড় ছেল অে ান, স িযিষেয়লীয়া অহীেনায়েমর গেভ জ ােনা;

ি তীয় দািনেয়ল, স কিমলীয়া অবীগেলর গেভ জ ােনা; ২ ততৃীয়

অবশােলাম, স গশেূরর রাজা ত মেয়র মেয় মাখার গেভ জ ােনা;

চতুথ ছেল িছল হগীেতর ছেল আেদািনয়; ৩ প ম ছেল শফিটয়,

স অবীটেলর গেভ জ ােনা; ষ িযি য়ম, স তাঁর ী ই ার গেভ

জ ােনা। ৪ দায়দূ িহে ােণ সােড় সাত বছর রাজ কেরিছেলন,

আর সই িদন িহে ােণ তাঁর এই ছয় ছেলর জ হেয়িছল। দায়দূ

তি শ বছর িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। ৫আর তাঁর এই সব

ছেল িয শােলেম জ ায়; বৎশয়ূার (বৎেশবা) গেভ তাঁর চারজন

ছেলর জ হেয়িছল। তারা হল িশিময়, শাবব, নাথন ও শেলামন।

৬আর িযভর, ইলীশামা, ইলীেফলট, ৭ নাগহ, নফগ, যািফয়, ৮

ইলীশামা, ইিলয়াদা, ও ইলীেফলট। ৯ এরা িছল দায়েূদর ছেল, আর

তােদর বােনর নাম িছল তামর। উপপ ীেদর স ানেদর থেক এরা

আলাদা। ১০ শেলামেনর ছেল রহিবয়াম, তাঁর ছেল অিবয়, তাঁর

ছেল আসা, তাঁর ছেল িযেহাশাফট, ১১তাঁর ছেল যারাম, তাঁর ছেল
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অহিসয়, তাঁর ছেল যায়াশ, ১২ যায়ােশর ছেল অমৎিসয়, তাঁর ছেল

অসিরয়, তাঁর ছেল যাথম, ১৩ তাঁর ছেল আহস, তাঁর ছেল িহি য়,

তাঁর ছেল মনঃিশ, ১৪ তাঁর ছেল আেমান ও তাঁর ছেল যািশয়।

১৫ যািশেয়র থম ছেল যাহানন, ি তীয় িযেহায়াকীম, ততৃীয়

িসিদিকয়, চতুথ শ মু। ১৬ িযেহায়াকীেমর ছেলরা হল িযকিনয় ও

িসিদিকয়। ১৭ ব ী িযকিনেয়র ছেলরা হল শ ীেয়ল, ১৮ ম কীরাম,

পদায়, িশনৎসর, িযকিময়, হাশামা ও নদিবয়। ১৯ পদােয়র ছেলরা

হল স ািবল ও িশিমিয়। স ািবেলর ছেলরা হল মশ মু ও

হনািনয়। তােদর বােনর নাম িছল শেলামীৎ। ২০আর হ বা, ওেহল,

বিরিখয়, হসিদয় ও যশুবেহষদ, এই পাঁচ জন। ২১ হনািনেয়র বংেশর

লােকরা হল পলিটয় ও িযশায়াহ; এবং রফােয়র, অণেনর, ওবিদেয়র

ও শখিনেয়র ছেলরা। ২২ শখিনেয়র বংেশর লােকরা হল শমিয়য় ও

তার ছেলরা; হটুশ, িযগাল, বারীহ, িনয়িরয় ও শাফট। মাট ছয়জন।

২৩ িনয়িরেয়র িতনজন ছেল হল ইিলৈয়নয়, িহি য় ও অ ীকাম। ২৪

ইিলৈয়নেয়র সাতজন ছেল হল হাদিবয়, ইলীয়াশীব, পলায়ঃ, অু ব,

যাহানন, দলায় ও অনািন।

৪ িযহূদার বংেশর লােকরা হল পরস, িহেষাণ, কমী, হূর ও শাবল।

২ শাবেলর ছেল রায়া, রায়ার ছেল যহৎ এবং যহেতর ছেল

অহূময় ও লহদ। এরা িছল সরাথীয় বংেশর লাক। ৩আর এই সব

ঐটেমর বাবার ছেল িযিষেয়ল, িয া ও িয বশ। তােদর বােনর

নাম িছল হৎসিলল পানী। ৪ গােদােরর বাবা পনেূয়ল ও হূেশর বাবা

এসর। এরা বৎেলহেমর বাবা ই াথার বড় ছেল হূেরর বংশধর। ৫

তেকােয়র বাবা অ হূেরর ইজন ী িছল িহলা ও নারা। ৬ নারার

গেভ অ ষম, হফর, তিমিন ও অহ িরর জ হেয়িছল। এরা িছল

নারার ছেল। ৭ িহলার ছেলরা হল সরৎ, িযৎেসাহর ও ইৎনন।

৮ কােষর (হে াষ) ছেলরা হল আনবূ ও সােববা এবং হা েমর

ছেল অহহেলর গা ী সব। ৯ যােবষ তাঁর ভাইেদর চেয় আরও

স ািনত লাক িছেলন। তাঁর মা যােবশ নাম রেখ বেলিছেলন, “আিম

খবু কে তােক জ িদেয়িছ।” ১০ যােবষ ই ােয়েলর ঈ রেক ডেক
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বেলিছেলন, “তুিম আমােক আশীবাদ কর আর আমার রাজ বািড়েয়

দাও। তামার শি আমার সে সে থা ক এবং সম িবপদ

থেক তুিম আমােক র া কর যােত আিম ক না পাই।” আর ঈ র

তাঁর াথনা নেলন। ১১ শেূহর ভাই কলেূবর ছেল মহীর, িতিন

ইে ােনর বাবা ১২আর ইে ােনর ছেলরা হল বৎ‐রাফা, পােসহ এবং

ঈরনাহেসর বাবা তিহ । এরা সবাই িছল রকার লাক। ১৩ কনেসর

ছেলরা হল অৎনীেয়ল ও সরায় এবং অৎনীেয়েলর ছেল হথৎ। ১৪

িমেয়ােনাথেয়র ছেল হল অ া আর সরােয়র ছেল িশ কারেদর

উপত কা িনবাসীেদর বাবা যায়াব, কারণ তারা িশ কার িছল। ১৫

িযফুি র ছেল কােলেবর ছেলরা হল ঈ , এলা ও নয়ম। এলার

ছেলর নাম িছল কনস। ১৬ িযহিলেলেলর ছেলরা হল সীফ, সীফা,

তীিরয় ও অসােরল। ১৭ ইষার ছেলরা হল যথর, মরদ, এফর

ও যােলান। মরেদর িমশরীয় ী মিরয়ম, শ য় এবং িযশবহেক

জ িদল, য ইি েমােয়র বাবা িছল। ১৮ আর তার িযহূদীয়া ী

গদেরর বাবা যরদেক, সােখার বাবা হবরেক ও সােনােহর বাবা

িয থীেয়লেক জ িদল। ওরা ফেরৗেণর মেয় িবিথয়ার স ান, যােক

মরদ িবেয় কেরিছল। ১৯ নহেমর বানেক হািদয় িবেয় কেরিছল,

তার ছেলরা হল গমীয় িকয়ীলার বাবা ও মাখাথীয় ইি েমায়। ২০

শীেমােনর ছেলরা হল অে ান, ির , িব হানন ও তীেলান। িযশীর

ছেলরা হল সােহৎ ও িব সােহৎ। ২১ িযহূদার ছেল শলার বংেশর

লকার বাবা এর ও মােরশার বাবা লাদা, বৎ‐অসেবেয়র য লােকরা

মসীনার কাপড় বনুত তােদর সব বংশ, ২২আর যাকীম ও কােষবার

লাক এবং যায়াশ ও সারফ নােম মায়ােবর ই শাসনক া ও

যাশিূবেলহম এ েলা িছল খবু পরুােনা িদেনর র তািলকা। ২৩এরা

িছল েমার এবং নতায়ীম ও গেদরােত বাস করত; তারা রাজার

কাজকম করবার জ ই তারা সখােন থাকত। ২৪ িশিমেয়ােনর

ছেলরা হল নমেূয়ল, যামীন, যারীব, সরহ ও শৗল। ২৫ শৗেলর

ছেল হল শ মু, শ েুমর ছেল িম সম ও িম সেমর ছেল িম ম।

২৬ িম েমর ছেল হ েুয়ল, তার ছেল শ ু র ও তার ছেল িশমিয়।
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২৭ িশমিয়র ষালজন ছেল ও ছয়জন মেয় িছল, িক ু তার ভাইেদর

বিশ ছেলেমেয় িছল না। সইজ তােদর সম গা ীর মেধ িযহূদা

গা ীর মত এত লাক বিৃ পায়িন। ২৮ িশিমেয়ান গা ীর লােকরা

বর‐ শবােত, ২৯ মালাদােত, হৎসর শয়ূােল, িবলহােত, এৎসেম,

তালেদ, ৩০ বথেূয়েল, হমােত, িস েগ, ৩১ বৎ‐মকােবােত, হৎসর

সূষীেম, বৎ‐িবরীেত ও শারিয়েম বাস করত। দায়েূদর রাজ পয

এই সব শহর তােদর িছল। ৩২ তােদর অ া াম েলার নাম িছল

ঐটম, ঐন, িরে াণ, তােখন ও আশন। বাল পয এই পাঁচটা ােমর

চারপােশর জায়গা েলাও তােদর অধীেন িছল। ৩৩ এ েলােত তারা

বাস করত এবং তােদর িনজ বংশ তািলকা িছল। ৩৪ মেশাবব,

যে ক, অমৎিসেয়র ছেল যাশঃ, যােয়ল ৩৫ এবং যািশিবেয়র

অসােয়েলর ছেল সরােয়র ছেল যািশিবেয়র ছেল যহূ। ৩৬আর

ইিলৈয়নয়, যােকাব, িযেশাহায়, অসায়, অদীেয়ল, িযশীমীেয়ল, বনায়

৩৭এবং শমিয়েয়র ছেল িশি র ছেল িযদিয়েয়র ছেল অেলােনর

ছেল িশিফর ছেল সীষ; ৩৮ িনেজর িনেজর নােম উি িখত এই

লােকরা িনেজর িনেজর গা ীর মেধ নতা িছল এবং এেদর সব

বংশ খবু বেড় গল। ৩৯ প পাল চরাবার জায়গার খাঁেজ এই

লােকরা গেদােরর বাইের উপত কার পবূ িদেক চেল গল। ৪০

তারা ব ঘাসযু জায়গা পল, আর স দশ বশ বড়, শাি পণূ ও

িনিরিবিল িছল। কারণ আেগ হােমর বংেশর িকছু লাক সখােন বাস

করত। ৪১ িশিমেয়ান গা ীর এই সব নিথভু করা লােকরা িযহূদার

রাজা িহি েয়র িদেনর সখােন িগেয়িছল। তারা হামীয়েদর বাস ােন

িগেয় তােদর আ মণ করল। এছাড়া তারা সখানকার িময়নূীয়েদরও

আ মণ কের স ণূভােব ংস করল। তারপর তারা ঐ লাকেদর

জায়গায় বাস করেত লাগল, কারণ তােদর প পােলর জ সখােন

চুর ঘাস িছল। ৪২ িশিমেয়ানীয়েদর মেধ পাঁচেশা লাক িযশীর

ছেল পলিটয়, িনয়িরয়, রফািয়য় ও উষীেয়লেক তােদর নতা কের

িনেয় সয়ীর নােম পাহােড় গল। ৪৩আেগ অমােলকীয়েদর িকছু

লাক সয়ীের পািলেয় এেস সখােন বাস করিছল। িশিমেয়ানীেয়রা
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সই সব লাকেদর মের ফেল সখােন বাস করেত লাগল। আজও

তারা সখােন বাস করেছ।

৫ ই ােয়েলর বড় ছেল েবেণর ছেল যিদও িতিন বড় িছেলন,

িক ু িতিন িনেজর বাবার িবছানা অপিব কেরিছেলন, এজ তাঁর

বড় ছেলর অিধকার ই ােয়েলর ছেল যােষেফর ছেলেদর দওয়া

হল, আর বংশাবিলর বড় ছেল অ সাের উে খ করা হয় না। ২

কারণ িযহূদা িনেজর ভাইেদর মেধ শি শালী হল এবং তাঁর থেকই

নতা সিৃ হেয়িছল, িক ু বড় ছেলর অিধকার যােষেফর হল। ৩

ই ােয়েলর বড় ছেল েবেণর ছেলরা হল হেনাক, প ,ু িহেষাণ ও

কমী। ৪ যােয়েলর বংশধর তাঁর ছেল িশমিয়য়, িশমিয়েয়র ছেল

গাগ, গােগর ছেল িশিমিয়, ৫ িশিমিয়র ছেল মীখা, মীখার ছেল

রায়া, রায়ার ছেল বাল এবং বােলর ছেল বরা। ৬ বরা িছেলন

েবণীয়েদর নতা। অশেূরর রাজা িতলগৎ িপলেনষর তাঁেক ব ী

কের িনেয় িগেয়িছেলন। ৭ যখন তােদর বংশাবিল লখা হল, তখন

িনেজর িনেজর গা ী অ সাের তার এই ভাইেদর [উে খ করা হল];

ধান হল িযয়ীেয়ল ও সখিরয়, ৮আর যােয়েলর ছেল শমার ছেল

আসেসর ছেল বলা; স অেরােয়ের নেবা ও বা িমেয়ান পয

জায়গায় বাস করত। ৯আর পবূিদেকর ফরাৎ নদী থেক [িব তৃ] ম

এলাকার েবশ ান পয বাস করত; কারণ িগিলয়দ দেশ তােদর

প পােলর সংখ া বেড় িগেয়িছল। ১০আর শৗেলর রাজে র িদন

তারা হাগরীয়েদর সে যু করল এবং এরা তােদর হােত পরািজত

হল; আর তারা এেদর তাঁবেুত িগিলয়েদর পবূ িদেক সব জায়গায়

বাস করল। ১১ গাদ গা ীর লােকরা তােদর সামেন বাশন দেশর

সলখা পয বাস করত। ১২ ধান যােয়ল, ি তীয় শাফম, আর

যানয় ও শাফট, এরা বাশেন থাকেতন। ১৩আর তােদর পিরবার

অ যায়ী আ ীয় মীখােয়ল, ম ম, শবা, যারায়, যাকন, সীয় ও

এবর, সব সাত জন। ১৪ বেূষর ছেল যহেদা, যহেদার ছেল

িযশীশয়, িযশীশেয়র ছেল মীখােয়ল, মীখােয়েলর ছেল িগিলয়দ,

িগিলয়েদর ছেল যােরাহ, যােরােহর ছেল হূির, হূিরর ছেল অবীহিয়ল,
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তারা সই অবীহিয়েলর ছেল। ১৫অি েয়েলর ছেল অিহ িছেলন

তােদর িপতৃ েলর ধান আর অি েয়ল িছল গিূনর ছেল। ১৬

তারা িগিলয়েদ বাশেন ও সখানকার উপনগর সকেল এবং তােদর

সীমা পয শােরােণর সম প চরাবার জায়গায় বাস করত। ১৭

িযহূদার রাজা যাথম ও ই ােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর রাজে র

িদেনর তােদর সবার বংশ তািলকা লখা হেয়িছল। ১৮ েবণীয়েদর,

গাদীয়েদর ও মনঃিশ গা ীর অেধক লাক থেক চুয়াি শ হাজার

সাতেশা ষাটজন শি শালী লাক যেু র জ ত িছল। তারা

ঢাল, তেলায়ার ও ধ েকর ব বহার জানত এবং যেু বশ দ িছল।

১৯ তারা হাগরীয়েদর সে এবং িযটূেরর, নাফীেশর ও নাদেবর

সে যু করল। ২০এেদর িব ে যু করবার িদন ঈ র তােদর

সাহায কেরিছেলন। িতিন হাগরীয় ও তােদর পে র সম লাকেদর

তােদর হােত তুেল িদেয়িছেলন, কারণ যেু র িদন তারা ঈ েরর

কােছ কঁেদিছল। তারা তাঁর উপর িনভর কেরিছল বেল িতিন তােদর

াথনার উ র িদেয়িছেলন। ২১ তারা হাগরীয়েদর প াশ হাজার

উট, আড়াই ল ভড়া ও ই হাজার গাধা দখল কের িনল এবং

এক ল লাকেক ব ী কের িনেয় গল। ২২ কৃত পে অেনেক

মারা গল, কারণ ঈ েরর পিরচালনায় এই যু হেয়িছল। আর তারা

ব ী হবার িদন পয ওখােন বাস করল। ২৩ মনঃিশ গা ীর অেধক

লাক সই দেশ বাস করত; তারা সংখ ায় বেড় িগেয় বাশন থেক

বাল হেমাণ, সনীর ও হেমাণ পাহাড় পয ছিড়েয় পেড়িছল। ২৪

এইসব লাক তােদর বংেশর নতা িছেলন এফর, িযশী, ইলীেয়ল,

অ ীেয়ল, িযরিময়, হাদিবয় ও যহদীেয়ল। এই সব শি শালী বীর ও

িবখ াত লােকরা িনেজর িনেজর পিরবােরর নতা িছেলন। ২৫এরা

িনেজর পবূপু ষেদর ঈ েরর িব ে অিব হল এবং ঈ র সই

দেশর য জািতেদরেক তাঁেদর সামেন থেক ংস কের িদেয়িছেলন,

তারা তােদর দব দবতােদর অ সরণ কের অিব হল। ২৬ তােত

ই ােয়েলর ঈ র অশেূরর রাজা পেূলর মন, অশেূরর রাজা িত ৎ

িপেলষেরর মন উে িজত কের তুলেলন, আর িতিন তােদরেক অথাৎ
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েবণীয়, গাদীয়েদরেক এবং মনঃিশ গা ীর অেধক লাকেক িনেয়

িগেয় হলহ, হােবার ও হারা এলাকায় এবং গাষণ নদীর ধাের িনেয়

গেলন; আর আজও তারা সখােনই আেছ।

৬ লিবর ছেলরা হল গেশান, কহাৎ ও মরাির। ২কহােতর ছেলরা

হল অ াম, িয হর, িহে াণ ও উষীেয়ল। ৩ অ ােমর ছেলরা হল

হােরাণ, মািশ ও মিরয়ম। হােরােণর ছেলরা হল নাদব, অবীহূ,

ইলীয়াসর ও ঈথামর। ৪ ইলীয়াসেরর ছেল পীনহস, পীনহেসর ছেল

অবীশয়ূ, ৫অবীশেূয়র ছেল বিু , বিু র ছেল উিষ, ৬ উিষর ছেল

সরিহয়, সরিহেয়র ছেল মরােয়াৎ, ৭ মরােয়ােতর ছেল অমিরয়,

অমিরেয়র ছেল অহীটূব, ৮অহীটূেবর ছেল সােদাক, সােদােকর

ছেল অহীমাস, ৯ অহীমােসর ছেল অসিরয়, অসিরেয়র ছেল

যাহানন, ১০ যাহানেনর ছেল অসিরয়; ইিন িয শােলেম শেলামেনর

তরী মি ের যাজেকর কাজ করেতন। ১১অসিরেয়র ছেল অমিরয়,

অমিরেয়র ছেল অহীটূব, ১২অহীটূেবর ছেল সােদাক, সােদােকর

ছেল শ মু, ১৩ শ েুমর ছেল িহি য়, িহি েয়র ছেল অসিরয়, ১৪

অসিরেয়র ছেল সরায় এবং সরােয়র ছেল িযেহাষাদক। ১৫ সদা ভু

য িদন নবখূ িনৎসরেক িদেয় িযহূদা ও িয শােলেমর লাকেদর

িনেয় গেলন, সই িদেনর এই িযেহাষাদকও গেলন। ১৬ লিবর

ছেলরা হল গেশাম, কহাৎ ও মরাির। ১৭ গেশােমর ছেলেদর নাম

হল িল িন আর িশিমিয়। ১৮কহােতর ছেলরা হল অ াম, িয হর,

িহে াণ ও উষীেয়ল। ১৯ মরািরর ছেলরা হল মহিল ও মিূশ। িনেজর

িনেজর পবূপু ষেদর বংশ অ সাের এইসব লবীয়েদর গা ী। ২০

গেশােমর [বংশধর]; তাঁর ছেল িল িন, িল িনর ছেল যহৎ, যহেতর

ছেল িস , ২১ িসে র ছেল যায়াহ, যায়ােহর ছেল ইে া, ইে ার

ছেল সরহ, সরেহর ছেল িযয় য়। ২২ কহােতর বংশধর, তার

ছেল অ ীনাদব, অ ীনাদেবর ছেল কারহ, কারেহর ছেল অসীর,

২৩তার ছেল ইলকানা, তার ছেল ইবীয়াসফ, ইবীয়াসেফর ছেল

অসীর, ২৪ তার ছেল তহৎ, তার ছেল ঊরীেয়ল, তার ছেল ঊিষয়,

তার ছেল শৗল। ২৫ ইলকানার ছেলরা হল অমাসয়, অহীেমাৎ ও
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ইলকানা ২৬ ইলকানার ছেল সাফী, তার ছেল নহৎ, ২৭ তার ছেল

ইলীয়াব, তার ছেল িযেরাহম, তার ছেল ইলকানা এবং তার ছেল

শমেূয়ল। ২৮ শমেূয়েলর থম ছেলর নাম যােয়ল ও ি তীয় ছেলর

নাম অিবয়। ২৯ মরািরর ছেলর নাম হল মহিল, তার ছেল িল িন,

তার ছেল িশিমিয়, তার ছেল উষঃ, ৩০তার ছেল িশিময়, তার ছেল

হিগয় এবং তার ছেল অসায়। ৩১ [িনয়ম িস ক] িব াম ান পেল

পর দায়দূ যােদরেক সদা ভুর ঘের গােনর কােজ িনযু করেলন

তােদর নাম। ৩২ শেলামন িয শােলেম সদা ভুর ঘর তরী না করা

পয সই লােকরা আবাস তাঁবরু সামেন, অথাৎ িমলন তাঁবরু সামেন

গান বাজনা কের সদা ভুর সবা করত। তােদর জ য িনয়ম িঠক

কের দওয়া হেয়িছল সই অ সাের তারা িনেজেদর কাজ করত। ৩৩

এই সবার কােজ য সব লােকরা এবং তােদর বংশধেররা িনযু

হেয়িছল তারা হল: কহাতীয়েদর মেধ িছেলন গায়ক হমন। িতিন

িছেলন যােয়েলর ছেল, যােয়ল শমেূয়েলর ছেল, ৩৪ শমেূয়ল

ইলকানার ছেল, ইলকানা িযেরাহেমর ছেল, িযেরাহম ইলীেয়েলর

ছেল, ইলীেয়ল তােহর ছেল, ৩৫ তাহ সূেফর ছেল, সূফ ইলকানার

ছেল, ইলকানা মাহেতর ছেল, মাহৎ অমাসেয়র ছেল, ৩৬অমাসয়

ইলকানার ছেল, ইলকানা যােয়েলর ছেল, যােয়ল অসিরেয়র ছেল,

অসিরয় সফিনেয়র ছেল, ৩৭ সফিনয় তহেতর ছেল, তহৎ অসীেরর

ছেল, অসীর ইবীয়াসেফর ছেল, ইবীয়াসফ কারেহর ছেল, ৩৮

কারহ িয হেরর ছেল, িয হর কহােতর ছেল, কহাৎ লিবর ছেল

এবং লিব ই ােয়েলর ছেল। ৩৯ হমেনর সহকমী আসফ, িতিন

তার ডান িদেক দাঁড়াত; সই আসফ িছেলন বিরিখেয়র ছেল,

বিরিখয় িশিমেয়র ছেল, ৪০ িশিময় মীখােয়েলর ছেল, মীখােয়ল

বােসেয়র ছেল, বােসয় মি েয়র ছেল, ৪১ মি য় ইৎিনর ছেল,

ইৎিন সরেহর ছেল, সরহ অদায়ার ছেল, ৪২ অদায়া এথেনর

ছেল, এথন িসে র ছেল, িস িশিমিয়র ছেল, ৪৩ িশিমিয় যহেতর

ছেল, যহৎ গেশােমর ছেল এবং গেশাম লিবর ছেল। ৪৪ তাঁেদর

সহকমীরা, অথাৎ মরািরর ছেলরা এেদর বাম িদেক দাঁড়ােতন।
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এথন িছেলন কীিশর ছেল, কীিশ অি র ছেল, অি ম েুকর ছেল,

৪৫ ম কু হশিবেয়র ছেল, হশিবয় অমৎিসেয়র ছেল, অমৎিসয়

িহি েয়র ছেল, ৪৬ িহি য় অমিসর ছেল, অমিস বািনর ছেল, বািন

শমেরর ছেল, ৪৭ শমর মহিলর ছেল, মহিল মিূশর ছেল, মিূশ

মরািরর ছেল এবং মরাির লিবর ছেল। ৪৮ তাঁেদর স ী লবীয়েদর

আবাস তাঁবরু, অথাৎ ঈ েরর গেৃহর অ া সম কােজ িনযু করা

হেয়িছল। ৪৯ িক ু হােরাণ ও তাঁর ছেলরা ঈ েরর দাস মািশর সম

আেদশ অ সাের হাময বদী ও ধপূেবদীর ওপের উপহার দাহ

করেতন এবং মহাপিব ােন যা িকছু করবার দরকার তা করেতন

আর ই ােয়েলর পাপ মাচেনর জ ব ব া করেতন। ৫০ হােরােণর

বংশ তািলকািট এই হােরােণর ছেল ইলীয়াসর, ইলীয়াসেরর ছেল

পীনহস, পীনহেসর ছেল অবীশয়ূ, ৫১অবীশেূয়র ছেল বিু , বিু র

ছেল উিষ, উিষর ছেল সরিহয়, ৫২ সরিহেয়র ছেল মরােয়াৎ,

মরােয়ােতর ছেল অমিরয়, অমিরেয়র ছেল অহীটূব, ৫৩অহীটূেবর

ছেল সােদাক এবং সােদােকর ছেল অহীমাস। ৫৪আর তাঁেদর

সীমার মেধ িশিবর াপন অ যায়ী এইসব তাঁেদর বাস ান; কহাতীয়

হােরােণর বংেশর লাকেদর জ থম িলবাঁট করা হল। ৫৫ফেল,

তাঁেদরেক িযহূদা এলাকার আ য় শহর িহে াণ ও তার চারপােশর প

চরাবার মাঠ দওয়া হল। ৫৬ িক ু শহেরর চারপােশর ত খামার

ও াম েলা দওয়া হেয়িছল িযফুি র ছেল কােলবেক। ৫৭আর

হােরােণর ছেলেদর আ য় শহর িহে াণ, আর প চরাবার মােঠর

সে িল না এবং য ীর ও প চরাবার মােঠর সে ইি েমায়, ৫৮

প চরাবার মােঠর সে িহেলন, প চরাবার মােঠর সে দবীর,

৫৯এছাড়াও হােরােনর বংশধরেদর প চরাবার মােঠর সে আশন

ও বৎ‐ শমশ দওয়া হল; ৬০ িব ামীন গা ীর জায়গা থেক

তাঁেদর দওয়া হল গবা, আেলমৎ, অনােথাৎ ও এ েলার চারপােশর

প চরাবার মাঠ। মাট তেরাটা শহর ও াম কহাতীয় বংশ েলা

পেয়িছল। ৬১ মনঃিশ গা ীর অেধক লাকেদর এলাকা থেক দশটা

শহর ও াম িলবাঁট অ সাের কহােতর বািক বংেশর লাকেদর
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দওয়া হল। ৬২ বংশ অ সাের গেশােমর বংেশর লাকেদর দওয়া

হল ইষাখর, আেশর, ন ািল এবং বাশেনর মনঃিশ গা ীর এলাকা

থেক তেরাটা শহর ও াম। ৬৩ েবণ, গাদ ও সবলূনূ গা ীর

এলাকা থেক িলবাঁট কের বােরাটা শহর ও বংশ অ সাের মরািরর

বংেশর লাকেদর দওয়া হল। ৬৪ এই ভােব ই ােয়লীেয়রা এই সব

শহর ও স েলার প চরাবার মাঠ লবীয়েদর িদল। ৬৫ িযহূদা,

িশিমেয়ান ও িব ামীন গা ীর এলাকা থেক য সব শহেরর নাম

উে খ করা হেয়েছ স েলাও িলবাঁট অ সাের দওয়া হেয়িছল। ৬৬

কহাতীয়েদর কােনা কােনা গা ী ই িয়ম গা ীর থেক কত েলা

শহর দওয়া হেয়িছল। ৬৭ ই িয়েমর পাবত অ ল থেক আ য়

নগর িশিখম ৬৮ গষর, য িময়াম, বৎ‐ হােরাণ, ৬৯ অয়ােলান

ও গাৎ িরে াণ এবং এ েলার চারপােশর প চরাবার মাঠ তােদর

দওয়া হল। ৭০এছাড়া মনঃিশ গা ীর অেধক লাকেদর এলাকা

থেক আেনর ও িব য়ম এবং স েলার চারপােশর প চরাবার মাঠ

কহােতর বািক বংশ েলােক দওয়া হল। ৭১ গেশামীেয়রা মনঃিশ

গা ীর অেধক লাকেদর এলাকা থেক প চরাবার মাঠ সেমত

বাশেনর গালন ও অ ােরাৎ পল; ৭২ তারা ইষাখর গা ীর এলাকা

থেক পল কদশ, ৭৩ দাবরৎ, রােমাৎ ও আেনম এবং এ েলার

চারপােশর প চরাবার মাঠ। ৭৪আেশর গা ীর এলাকা থেক তারা

প চরাবার মাঠ সেমত মশাল, আে ান, ৭৫ হূেকাক প চরাবার মাঠ

ও রেহাব প চরাবার মাঠ সেমত পল; ৭৬ ন ািল গা ীর এলাকা

থেক পল প চরাবার মাঠ সেমত গালীেলর কদশ, হে ান ও

িকিরয়াথিয়ম। ৭৭ বািক লবীেয়রা, অথাৎ মরারীেয়রা সবলূনূ গা ীর

এলাকা থেক প চরাবার মাঠ সেমত িরে াণ ও তােবার পল; ৭৮

তারা িযরীেহার পবূ িদেক য েনর ওপাের েবণ গা ীর এলাকা থেক

ম এলাকার বৎসর, যাহসা, ৭৯কেদেমাৎ ও মফাৎ; ৮০ তারা

গাদ গা ীর এলাকা থেক পল িগিলয়েদর রােমাৎ, ৮১ মহনিয়ম,

িহ েবাণ ও যােসর এবং এ েলার চারপােশর প চরাবার মাঠ।
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৭ ইষাখেরর চারজন ছেল হল তালয়, পয়ূ, যাশবূ ও িশে াণ।

২ তালেয়র ছেলরা হল উিষ, রফায়, িযরীেয়ল, যহময়, িয সম,

ও শমেূয়ল। এঁরা িছেলন িনেজর িনেজর বংেশর নতা। দায়েূদর

রাজে র িদেনর তালেয়র বংেশর য সব লাকেদর যা া িহসােব

বংশ তািলকায় নাম লখা হেয়িছল তারা সংখ ায় িছল বাইশ হাজার

ছয়েশা। ৩ উিষর ছেলর নাম িযষািহয়। িযষািহেয়র ছেলরা হল

মীখােয়ল, ওবিদয়, যােয়ল ও িযিশয়। িযষািহয় মাট পাঁচজন, এরা

সবাই ধান লাক িছেলন। ৪ তাঁেদর ী ও ছেলেমেয় িছল অেনক;

কােজই তাঁেদর বংশ তািলকার িহসাব মত যু করবার জ ত

লাকেদর সংখ া িছল ছি শ হাজার। ৫ ইষাখর গা ীর সম বংেশর

ভাইেয়রা ও বলবান বীর িছল, মাট সাতািশ হাজার যা ার নাম

বংশ তািলকায় লখা হেয়িছল। ৬ িব ামীেনর িতনজন ছেল হল

বলা, বখর, ও িযদীেয়ল। ৭ বলার পাঁচজন ছেল হল ই েবাণ,

উিষ, উষীেয়ল, িযেরেমাৎ ও ঈরী। এঁরা িছেলন িনেজর িনেজর বংেশর

নতা। তাঁেদর বংশ তািলকায় বাইশ হাজার চৗি শ জন লােকর

নাম যা া িহসােব লখা হেয়িছল। ৮ বখেরর ছেলরা হল সমীরাঃ,

যায়াশ, ইলীেয়ষর, ইিলৈয়নয়, অি , িযেরেমাৎ, অিবয়, অনােথাৎ ও

আেলমৎ। ৯ তােদর বংশ তািলকায় নতােদর নাম ও িড় হাজার

েশা জন যা ার নাম লখা হেয়িছল। ১০ িযদীেয়েলর একজন

ছেলর নাম িবলহন। িবলহেনর ছেলরা হল িযয়শূ, িব ামীন, এহূদ,

কনানা, সথন, তশীশ ও অহীশহর। ১১ িযদীেয়েলর বংেশর এই সব

লােকরা িছেলন বংেশর নতা ও বীর যা া। তাঁেদর সেতেরা হাজার

েশা লাক যেু যাবার জ যাগ িছল। ১২ ীম ও ীম িছল

ঈেরর ছেল এবং হূশীম িছল অেহেরর ছেল। ১৩ ন ািলর ছেলরা

হল যহিসেয়ল, গিূন, যৎসর ও শ মু। এরা িবলহার নািত িছল। ১৪

মনঃিশর ছেলরা হল অ ীেয়ল ও িগিলয়েদর বাবা মাখীর। মনঃিশর

অরামীয় উপ ীর গেভ এেদর জ হেয়িছল। ১৫ মাখীর ীম ও

ীম থেক একিট ী হণ কেরিছেলন। মাখীেরর বােনর নাম

িছল মাখা। মনঃিশর বংেশর আর একজন লাক িছল সলফাদ। তার
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িছল সব মেয়। ১৬ মাখীেরর ী মাখার গেভ পরশ নােম একিট

ছেলর জ হেয়িছল। তার ভাইেয়র নাম িছল শরশ এবং তার

ছেলেদর নাম িছল ঊলম ও রকম। ১৭ ঊলেমর একজন ছেলর নাম

বদান। এরা িছল িগিলয়েদর বংেশর লাক। িগিলয়দ মাখীেরর ছেল

আর মাখীর মনঃিশর ছেল। ১৮ িগিলয়েদর বান হে ােলকেতর

ছেলরা হল ঈ েহাদ, অবীেয়ষর ও মহলা। ১৯ শমীদার ছেলরা

হল অিহয়ন, শখম, িল িহ ও অনীয়াম। ২০ ই িয়েমর একজন

ছেলর নাম শেূথলহ, শেূথলেহর ছেল বরদ, বরেদর ছেল তহৎ,

তহেতর ছেল ইিলয়াদা, ইিলয়াদার ছেল তহৎ, ২১ তহেতর ছেল

সাবদ এবং সাবেদর ছেল শেূথলহ। ই িয়েমর আরও ই ছেলর

নাম িছল এৎসর ও ইিলয়দ। দেশ জ হণকারী গােতর লাকেদর

হােত তারা মারা পেড়িছল, কারণ তারা গাতীয়েদর প চুির করবার

জ গােত িগেয়িছল। ২২তােদর বাবা ই িয়ম অেনক িদন পয

তােদর জ শাক কেরিছেলন। তাঁর আ ীয় জেনরা তাঁেক সা না

িদেত এেসিছল। ২৩এর পর িতিন ীর সে িমিলত হেল পর তাঁর

ী গভবতী হেলন এবং একিট ছেলর জ হল। ই িয়ম তার নাম

রাখেলন বরীয়, কারণ তাঁর পিরবাের তখন অম ল নেম এেসিছল।

২৪তাঁর মেয়র নাম িছল শীরা। শীরা উপেরর ও নীেচর বৎ‐ হােরাণ ও

উেষণশীরা গেড় তুেলিছল। ২৫ বরীেয়র ছেল রফহ, রফেহর ছেল

রশফ, রশেফর ছেল তলহ, তলেহর ছেল তহন, ২৬ তহেনর

ছেল লাদন, লাদেনর ছেল অ ীহূদ, অ ীহূেদর ছেল ইলীশামা,

২৭ ইলীশামার ছেল ননূ ও নেূনর ছেল িযেহাশয়ূ। ২৮ বেথল ও

তার চারপােশর াম েলা, পবূ িদেক নারণ, পি ম িদেক গষর ও

তার চারপােশর াম েলা িছল ই িয়েমর জিমজমা ও বাস ান।

এছাড়া িশিখম ও তার াম েলা থেক অয়া ও তার াম েলা পয

িছল তােদর এলাকা। ২৯ মনঃিশর সীমানা বরাবর বৎ‐শান, তানক,

মিগে া, দার ও এ েলার চারপােশর সব ামও িছল তােদর।

ই ােয়েলর ছেল যােষেফর বংশধেররা এই সব শহের ও ােম বাস

করত। ৩০আেশেরর ছেলরা হল িয , িয বাঃ, িয বী ও বরীয়।
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সরহ িছল তােদর বান। ৩১ বরীেয়র ছেলরা হল হবর ও ম ীেয়ল।

ম ীেয়ল িছল িবেষােতর বাবা। ৩২ হবেরর ছেলরা হল য েলট,

শােমর ও হাথম। শয়ূা িছল তােদর বান। ৩৩ য েলেটর ছেলরা

হল পাসক, িব হল ও অ ৎ। ৩৪ শমেরর ছেলরা হল অিহ, রাগহ,

িয ও অরাম। ৩৫ শমেরর ভাই হলেমর ছেলরা হল শাফহ,

িয , শলশ ও আমল। ৩৬ শাফেহর ছেলরা হল সূহ, হেণফর,

শয়ূাল, বরী, িয , ৩৭ বৎসর, হাদ, শ , িশ শ, িয ণ ও বরা।

৩৮ যথেরর ছেলরা হল িযফুি , িপসপ ও অরা। ৩৯ উে র ছেলরা

হল আরহ, হ ীেয়ল ও িরৎিসয়। ৪০আেশর গা ীর এই সব লােকরা

িছেলন িনেজর িনেজর বংেশর নতা। এঁরা েত েক িছেলন বাছাই

করা শি শালী যা া ও ধান নতা। আেশেরর বংশ তািলকায় লখা

লাকেদর মেধ যেু যাবার জ ত লােকর সংখ া িছল ছাি শ

হাজার।

৮ িব ামীেনর বড় ছেল হল বলা, ি তীয় অসেবল, ততৃীয় অহহ,

২ চতুথ নাহা ও প ম রাফা। ৩ বলার ছেলরা হল অ র, গরা,

অবীহূদ, ৪অবীশয়ূ, নামান, আেহাহ, ৫ গরা, শফূফন ও হূরম। ৬

এরা এহূেদর বংশধর যারা গবায় বাসকারী লাকেদর বংশ েলার

নতা, যারা মানহেত যেত বাধ হেয়িছল: ৭ নামান, অিহয় ও গরা।

গরা তােদর পিরচািলত কেরিছল। স িছল উষঃ ও অহীহূেদর বাবা।

৮আর িতিন তাঁেদরেক িবদায় করেল পর শহরিয়ম মায়াব ে

ছেলেদর জ িদেলন। তার ই ী হূশীম ও বারা। ৯ মায়াব দেশ

তার অ ী হাদেশর গেভ তার এই সব ছেলেদর জ হেয়িছল,

যাবব, িসিবয়, মশা, ম ম, ১০ িযয়শূ, শিখয় ও িমম। এঁরা িছেলন

িনেজর িনেজর বংেশর ধান। ১১ হূশীেমর গেভ তার আরও ই

ছেল অহীটূব ও ই ােলর জ হেয়িছল। ১২ ই ােলর ছেলরা

হল এবর, িমিশয়ম এবং ওেনা, লাদ ও তার উপনগর সকেলর

প নকারী শমদ এবং বরীয় ও শমা। ১৩ বরীয় ও শমা িছেলন

অয়ােলােন বাসকারী লাকেদর বংশ েলার নতা। গােতর লাকেদর

এঁরা তািড়েয় িদেয়িছেলন। ১৪ বরীেয়র ছেলরা হল অিহেয়া, শাশক,
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িযেরেমাৎ, ১৫ সবিদয়, অরাদ, এদর, ১৬ মীখােয়ল, িয পা ও যাহ।

১৭ ই ােলর ছেলরা হল সবিদয়, ম ম, ১৮ িহি , হবর, িয রয়,

িয িলয় ও যাবব। ১৯ িশিমিয়র ছেলরা হল যাকীম, িসি , ২০

সি , ইিলৈয়নয়, িস থয়, ২১ ইলীেয়ল, অদায়া, বরায়া ও িশ ৎ। ২২

শাশেকর ছেলরা হল িয পন, ২৩এবর, ইলীেয়ল, অে ান, িসি ,

২৪ হানন, হনািনয়, ২৫এলম, অে ািথয়, িযফিদয় ও পনেূয়ল। ২৬

িযেরাহেমর ছেলরা হল িশ শরয়, শহিরয়, অথিলয়া, ২৭ যািরিশয়,

এিলয় ও িসি । ২৮এঁরা সবাই িছেলন িনেজর িনেজর বংেশর নতা

এবং বংশ তািলকা অ সাের এঁরা েত েক িছেলন ধান লাক। এঁরা

িয শােলেম বাস করেতন। ২৯ িযয়ীেয়ল িগিবেয়ােন বাস করত।

তার ীর নাম িছল মাখা; ৩০ তার থম ছেল হল অে ান, তারপর

সূর, কীশ, বাল, নাদব, ৩১ গেদার, অিহেয়া ও সখর। ৩২ িমে ােতর

ছেল হল িশিময়। এরাও িয শােলেম তােদর বংেশর লাকেদর

কােছ বাস করত। ৩৩ নেরর ছেল কীশ আর কীেশর ছেল শৗল।

শৗেলর ছেলরা হল যানাথন, ম ীশয়ূ, অবীনাদব ও ই বাল। ৩৪

যানাথেনর ছেল মরী বাল ও মরী বােলর ছেল মীখা। ৩৫ মীখার

ছেলরা হল িপেথান, মলক, তেরয় ও আহস। ৩৬আহেসর ছেল

িযেহায়াদা, িযেহায়াদার ছেলরা হল আেলমৎ, অসমাবৎ ও িসি ।

িসি র ছেল মাৎসা, ৩৭ মাৎসার ছেল িবিনয়া, িবিনয়ার ছেল

রফায়, রফােয়র ছেল ইলীয়াসা ও ইলীয়াসার ছেল আৎেসল। ৩৮

আৎেসেলর ছয়জন ছেলর নাম হল অ ীকাম, বাখ , ই ােয়ল,

িশয়িরয়, ওবিদয় ও হানান। ৩৯আৎেসেলর ভাই এশেকর ছেলেদর

মেধ থম হল ঊলম, ি তীয় িযয়শূ ও ততৃীয় ইলীেফলট। ৪০ঊলেমর

ছেলরা শি শালী যা া িছল। এরা ধ েকর ব বহার জানত। তােদর

অেনক ছেল ও নািত িছল। তােদর সংখ া িছল একেশা প াশ জন।

এরা সকেল িব ামীন বংশধর।

৯এই ভােব সম ই ােয়েলর বংশাবিল লখা হল, আর দখ, তা

“ই ােয়লীয় রাজােদর বইেত” সম ই ােয়লীয়েদর বংশ তািলকা

লখা রেয়েছ। পের িযহূদার লাকেদর অিব তার জ তােদর
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বািবেল ব ী কের িনেয় যাওয়া হেয়িছল। ২ িনেজেদর নানা শহের যারা

থেম িনেজর িনেজর অিধকাের বাস করল, তারা এই ই ােয়লীয়রা,

যাজকরা, লবীয়রা ও নথীনীয়রা। ৩ িযহূদা, িব ামীন, ই িয়ম

ও মনঃিশ গা ীর মেধ এই লােকরা িয শােলেম বাস করেত

লাগল। ৪ িযহূদার ছেল পরেসর বংেশর উথয়। উথয় িছল অ ীহূেদর

ছেল, অ ীহূদ অি র ছেল, অি ইি র ছেল, ইি বািনর ছেল

ও বািন পরেসর ছেল। ৫ শীেলানীয়েদর মেধ বড় অসায় ও তার

ছেলরা। ৬ সরেহর ছেলেদর মেধ যেুয়ল ও তােদর ভাইরা, এরা

ছয়েশা ন ই জন। ৭ িব ামীন গা ীর মেধ ম েমর ছেল স ,ু

ম ম হাদিবেয়র ছেল, িতিন হ নেূয়র ছেল। ৮ িযেরাহেমর ছেল

িয িনয়। িমি র নািত, অথাৎ উিষর ছেল এলা। শফিটেয়র ছেল

ম ম। তাঁর পবূপু ষেদর মেধ িছল েয়ল ও িয িনয়। ৯ এরা

ও এেদর ভাইরা িনেজর িনেজর বংশ অ সাের নয়েশা ছাপা জন।

এরা সবাই িনেজর িনেজর বংেশর নতা িছল। ১০ যাজকেদর মেধ

িযদিয়য়, িযেহায়ারীব, যাখীন; ১১ িহি েয়র ছেল অসিরয়। অসিরয়

িছেলন ঈ েরর ঘেরর ভার পাওয়া লাকেদর মেধ ধান। তাঁর

পবূপু ষেদর মেধ িছেলন ম ম, সােদাক, মরােয়াৎ ও অহীটূব।

১২ িযেরাহেমর ছেল অদায়া। তাঁর পবূপু ষেদর মেধ িছল প হূর

ও মি য়। অদীেয়েলর ছেল মাসয়। তাঁর পবূপু ষেদর মেধ িছল

যহেসরা, ম ম, মিশ মীত ও ইে র। ১৩ এঁরা িছেলন িনেজর

িনেজর বংেশর নতা। এরা ও এেদর ভাইরা এক হাজার সাতেশা ষাট

জন। এঁরা ঈ েরর গেৃহর সবা কােজর ভারপাওয়া যাগ লাক। ১৪

লবীয়েদর মেধ হশেূবর ছেল শমিয়য়। তার পবূপু ষেদর মেধ

িছল অ ীকাম, হশিবয় ও মরাির। ১৫ বকবকর, হরশ, গালল ও

মীখার ছেল ম িনয়। ম িনেয়র পবূপু ষেদর মেধ িছল িসি ও

আসফ। ১৬ শমিয়েয়র ছেল ওবিদয়। তার পবূপু ষেদর মেধ িছল

গালল ও িযদূথনূ। ইলকানার নািত, অথাৎ আসার ছেল বিরিখয়। স

নেটাফাতীয়েদর ােম বাস করত। ১৭ র ীেদর মেধ শ মু, অ ু ব,

ট েমান, অহীমান ও তােদর ভাইরা, এেদর মেধ শ মু ধান। ১৮
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এরাই এ পয পবূ িদেক অবি ত রাজ াের থাকত, এই লােকরা িছল

লিব গা ীর ছাউিনর র ী। কািরর ছেল শ মু িছেলন তােদর নতা।

১৯ তাঁর পবূপু ষেদর মেধ িছল ইবীয়াসফ ও কারহ। শ মু ও তাঁর

বংেশর লাকেদর, অথাৎ কারহীয়েদর উপর মি েরর দরজা েলা

পাহারা দবার ভার িছল। এরা এতিদন পয রাজবাড়ীর পবূ িদেকর

দরজায় থাকত। তােদর পবূপু ষেদর উপেরও িঠক এইভােবই

সদা ভুর আবাসতাঁবরু দরজা পাহারা দবার ভার িছল। ২০ সই িদন

ইলীয়াসেরর ছেল পীনহেসর উপর র ীেদর দখােশানার ভার িছল

এবং সদা ভু তাঁর সে িছেলন। ২১ মেশেলিমেয়র ছেল সখিরয়

িমলনতাঁবরু দরজার পাহারাদার িছল। ২২ দরজা েলা পাহারা দবার

জ যােদর বেছ নওয়া হেয়িছল তােদর সংখ া িছল মাট ইেশা

বােরা। তােদর াম েলােত য সব বংশ তািলকা িছল সখােন তােদর

নাম লখা হেয়িছল। দায়দূ ও শমেূয়ল দশক এই লাকেদর দািয় পণূ

দােরায়ােনর কােজ িনযু কেরিছেলন। ২৩ তােদর ও তােদর বংেশর

লােকরা সদা ভুর ঘেরর, অথাৎ আবাসতাঁবরু দরজা েলা পাহারা

িদত। ২৪ পবূ, পি ম, উ র ও দি ণ এই চারিদেকই মি েরর ার

র ীরা পাহারা িদত। ২৫ াম থেক তােদর ভাইেদরও পালা অ সাের

এেস সাত িদন কের তােদর কােজ সাহায করেত হত। ২৬ য চারজন

লবীয় ধান র ী িছল তােদর উপর িছল ঈ েরর ঘেরর ধনভা ডােরর

কামরা েলার ভার। ২৭ তারা ঈ েরর ঘেরর কােছ বাস করত, কারণ

সই ঘর র া করবার ভার তােদর উপর িছল, আর রাজ সকােল ঘেরর

দরজাও তােদর খেুল িদেত হত। ২৮ লবীয়েদর মেধ কেয়কজেনর

উপর উপাসনা ঘেরর সবাকােজ ব বহার করা িজিনসপ র া করবার

ভার িছল। স েলা বর করবার ও িভতের আনবার িদন তারা েণ

দখত। ২৯অ েদর উপর িছল উপাসনা ঘেরর আসবাবপ এবং

সম পা , ময়দা ও আং েরর রস, তল, ও সব গি

মশলা দখােশানা করবার ভার। ৩০ গি মশলা েলা মশাবার

ভার িছল কেয়কজন যাজক স ানেদর উপর। ৩১ লবীয়েদর মেধ

কারহীয় শ েুমর বড় ছেল ম িথেয়র উপর উৎসেগর িট তরী
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করার ভার দওয়া হেয়িছল। ৩২ েত ক িব ামবাের টিবেলর উপর

য দশন িট সািজেয় রাখা হত তা তরী করবার ভার িছল লবীয়েদর

মেধ কেয়কজন কহাতীেয়র উপর। ৩৩ লিবেগা ীর বংশেনতারা

যাঁরা গায়ক িছল তাঁরা উপাসনা ঘেরর কামরা েলােত থাকেতন।

গানবাজনার কােজ তাঁরা িদন রাত ব থাকেতন বেল তাঁেদর উপর

অ কােনা কােজর ভার দওয়া হয়িন। ৩৪ বংশ তািলকা অ সাের

এঁরা সবাই িছেলন লবীয় গা ীর ধান নতা। এঁরা িয শােলেম বাস

করেতন। ৩৫ িগিবেয়ােনর বাবা িযয়ীেয়ল িগিবেয়ােন বাস করেতন।

তার ীর নাম িছল মাখা। ৩৬ তার বড় ছেলর নাম অে ান, তার

পের সূর, কীশ, বাল, নর, নাদব, ৩৭ গােদার, অিহেয়া, সখিরয় ও

িমে াৎ। ৩৮ িমে ােতর ছেল িশিময়াম। তারা তােদর ভাইেদর কােছ

িয শােলেম বাস করত। ৩৯ নেরর ছেল কীশ, কীেশর ছেল শৗল

এবং শৗেলর ছেলরা হল যানাথন, ম ীশয়ূ, অবীনাদব ও ই বাল।

৪০ যানাথেনর ছেল মরী বাল, মরী বােলর ছেল মীখা ৪১ মীখার

ছেলরা হল িপেথান, মলক, তহেরয় ও আহস। ৪২আহেসর ছেল

যারঃ, যােরর ছেলরা হল আেলমৎ, অসমাবৎ ও িসি । িসি র ছেল

মাৎসা, ৪৩ মাৎসার ছেল িবিনয়া, িবিনয়ার ছেল রফায়, রফােয়র

ছেল ইলীয়াসা এবং ইলীয়াসার ছেল আৎেসল। ৪৪আৎেসেলর

ছয়জন ছেলর নাম হল অ ীকাম, বাখ , ই ােয়ল, িশয়িরয়, ওবিদয়

ও হানান। এরা আৎেসেলর ছেল িছল।

১০একবার পেল ীেয়রা ই ােয়লীয়েদর িব ে যু করল আর

ই ােয়লীেয়রা পেল ীয়েদর সামেন থেক পািলেয় গল এবং িগ েবায়

পবেত আহত হেয় পড়েত লাগল। ২আর পেল ীেয়রা শৗল ও তাঁর

ছেলেদর িপছেন িপছেন তাড়া কের তাঁর ছেল যানাথন, অবীনাদব

ও ম ীশয়ূেক মের ফলল। ৩ তারপর শৗেলর িব ে আরও

ভীষণভােব যু চলেত লাগল। তীর ােজরা তােক দখেত পল।

তীর ােজরা কারেণ শৗেলর ভীষণ ভয় উপি ত হল। ৪ শৗল তখন

তাঁর অ বহনকারী লাকিটেক বলেলন, “ তামার তেলায়ার বর কর

এবং আমার দেহ িবঁিধেয় দাও; তা না হেল ঐ অি ক লােকরা
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এেস আমােক অপমান করেব।” িক ু তাঁর অ বহনকারী লাকিট তা

করেত রািজ হল না, কারণ স খবু ভয় পেয়িছল। তখন শৗল তাঁর

িনেজর তেলায়ার িনেয় িনেজই তার উপের পড়েলন। ৫ শৗল মারা

গেছন দেখ তাঁর অ বহনকারীও িনেজর তেলায়ােরর উপর পেড়

মারা গল। ৬এভােব শৗল, তাঁর িতন ছেল এবং তাঁর পিরবােরর

লােকরা এক সে মারা গেলন। ৭ যসব ই ােয়লীয় লাক সই িদন

উপত কায় িছল, তারা যখন দখল য, লােকরা পািলেয় গেছ এবং

শৗল ও তাঁর ছেলরা মারা পেড়েছন তখন তারাও তােদর নগর েলা

ছেড় পািলেয় গল, আর পেল ীেয়রা এেস সই সব নগের বাস

করেত লাগল। ৮ পেরর িদন পেল ীেয়রা মতৃ লাকেদর সব িকছু লটু

করেত এেস দখল িগলেবায় পবেতর উপের শৗল ও তাঁর ছেলেদর

মতৃেদহ পেড় আেছ। ৯তখন তারা শৗেলর মাথা কেট িনল এবং

তাঁর সাজ পাশাক ও অ শ খেুল িনল। এই খবর তােদর সম দব

দবতা ও লাকেদর কােছ ঘাষণা করবার জ তারা পেল ীয় দেশর

সব জায়গায় স েলা পািঠেয় িদল। ১০তারপর তারা শৗেলর অ শ

তােদর দবতােদর মি ের রাখল আর তার মাথাটা দােগান দবতার

মি ের টাি েয় িদল। ১১ পেল ীেয়রা শৗেলর িত যা কেরেছ যােবশ

িগিলয়েদর সম লাক তা নেত পল। ১২তখন সখানকার বীর

সে রা িগেয় শৗল ও তাঁর ছেলেদর মতৃেদহ েলা যােবেশ িনেয়

এল। যােবেশর এলা গােছর তলায় তারা তাঁেদর হাড় েলা কবর িদল

এবং সাত িদন উপবাস করল। ১৩ সদা ভুর িত অিব হেয়িছেলন

বেল শৗল মারা গেলন। িতিন সদা ভুর কথা মেন চেলন িন; এমন

িক, সদা ভুর কাছ থেক পরামশ না চেয় িতিন এই েপ পরামশ

িনেয়িছেলন য ভুতিড়য়ার কােছ। ১৪ সইজ ই সদা ভু তাঁর মতুৃ

ঘটােলন এবং রাজ টা িযশেয়র ছেল দায়েূদর হােত তুেল িদেলন।

১১ ই ােয়লীেয়রা সবাই িহে ােণ দায়েূদর কােছ জেড়া হেয় বলল,

“ দখনু, আমরা আপনার হাড় ও মাংস। ২এর আেগ যখন শৗল রাজা

িছেলন তখন যেু র িদন আপিনই ই ােয়লীয়েদর স পিরচালনা

করেতন; আর আপনার ঈ র সদা ভু আপনােক বেলিছেলন যন
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আপিনই তাঁর লাকেদর, অথাৎ ই ােয়লীয়েদর দখােশানা করেবন ও

তােদর নতা হেবন।” ৩ এই ভােব ই ােয়ল দেশর সম াচীেনরা

িহে ােণ রাজার কােছ এেলন। তখন দায়দূ সদা ভুেক সা ী রেখ

তাঁেদর সে একটা চুি করেলন, আর শমেূয়েলর মধ িদেয় বলা

সদা ভুর কথা অ সাের তাঁরা দায়দূেক ই ােয়ল দেশর উপর রাজা

িহসােব অিভেষক করেলন। ৪ পের দায়দূ ও সম ই ােয়লীেয়রা

িয শােলেম, অথাৎ িযবেূষ গেলন। িযবষূীেয়রা সখােন বাস করত।

৫ তারা দায়দূেক বলল, “তুিম এখােন ঢুকেত পারেব না।” তবওু

দায়দূ িসেয়ােনর গটা অিধকার করেলন। সটাই দায়দূ শহর। ৬

দায়দূ বেলিছেলন, “ য লাক থেম িযবষূীয়েদর আ মণ করেব সই

হেব ধান সনাপিত।” এেত স য়ার ছেল যায়াব থেম আ মণ

করেত গেলন, আর সইজ তাঁেক ধান সনাপিত করা হল। ৭এর

পর দায়দূ সই েগ বাস করেত লাগেলন; সইজ লােকরা তাঁর

নাম দায়দূ শহর রাখল। ৮ িতিন িমে ার কােছ শহর গেড় তুলেলন

এবং যায়াব শহেরর বাদবাকী অংশ মরামত করেলন। ৯ দায়দূ

িদেনর িদেনর আরও মহান হেয় উঠেলন, কারণ বািহনীগেণর সদা ভু

তাঁর সে িছেলন। ১০ সদা ভুর িত া অ সাের দায়দূ যােত

গাটা দশটার উপর তাঁর অিধকার াপন করেত পােরন সইজ

তাঁর শি শালী লাকেদর মেধ যাঁরা ধান িছেলন তারা সম

ই ােয়লীয়েদর সে িমেল তাঁর প িনেয় তাঁর রাজকীয় মতােক

বািড়েয় তুলেলন। ১১ দায়েূদর বীরেদর সংখ া এই; যাশিবয়াম নােম

হ েমানীয়েদর একজন ছেল িছেলন, ি শ জন বীর যা ােদর দেলর

ধান। িতিন বশা চািলেয় একই িদেনর িতনেশা লাকেক মের

ফেলিছেলন। ১২ তাঁর পেরর জন িছেলন ইলীয়াসর। ইিন িছেলন

অেহাহীয় দােদােরর ছেল। নাম করা িতনজন বীেরর মেধ ইিন

িছেলন একজন। ১৩ পেল ীেয়রা যখন যেু র জ প দ ীেম জেড়া

হেয়িছল তখন ইলীয়াসর দায়েূদর সে িছেলন। একটা জায়গায় যেব

ভরা একটা েত ই ােয়লীয় সে রা পেল ীয়েদর সামেন থেক

পািলেয় গল। ১৪তারা সই েতর মাঝখােন িগেয় দাঁড়ােলন। তাঁরা
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সই তটা র া করেলন এবং পেল ীয়েদর শষ কের িদেলন।

সই িদন সদা ভু তাঁেদর র া করেলন ও মহাজয় দান করেলন।

১৫ ি শজন বীেরর মেধ িতনজন অ ম হার কােছ য পাথরটা

িছল সখােন দায়েূদর কােছ আসেলন। তখন পেল ীয়েদর স রা

রফায়ীম উপত কায় ছাউিন ফেল িছল। ১৬ সই িদন দায়দূ গম

জায়গায় িছেলন আর পেল ীয় স দল িছল বৎেলহেম। ১৭এমন

িদন দায়দূ খবু িপপািসত হেলন এবং বলেলন, “হায়! ক আমােক

বৎেলহেমর দরজার কােছর েয়ার জল এেন পান করেত দেব?”

১৮এই কথা েন সই িতনজন বীর পেল ীয় স দেলর িভতর িদেয়

িগেয় বৎেলহেমর ফটেকর কােছর েয়াটা থেক জল তুেল দায়েূদর

কােছ িনেয় গেলন। িক ু দায়দূ তা পান করেত রািজ হেলন না;

তার বদেল িতিন সই জল সদা ভুর উে েশ ঢেল ফেল িদেলন।

১৯আর বলেলন, “ হ ঈ র, আিম য এই জল পান তা দূের থা ।

এই লােকরা, যারা তােদর ােণর ঝুঁিক িনেয় িগেয়িছল তােদর র

িক আিম পান করেবা?” তাঁরা তাঁেদর ােণর ঝুঁিক িনেয় সই জল

এেনিছল বেল দায়দূ তা পান করেত রািজ হেলন না। সই িতনজন

নাম করা বীর এই সব কাজ কেরিছল। ২০ যায়ােবর ভাই অবীশয়

িছেলন সই িতন জেনর মেধ ধান। িতিন বশা চািলেয় িতনেশা

লাকেক মের ফেলিছেলন এবং িতিনও ঐ িতন জেনর মত নাম করা

হেয় উেঠিছেলন। ২১ িতিন সই িতন জেনর চেয় আরও বশী স ান

পেয়িছেলন এবং তাঁেদর সনাপিত হেয়িছেলন, অথচ িতন জেনর

সমান িছেলন না। ২২ ক েসলীয় িযেহায়াদার ছেল বনায় িছেলন

একজন বীর যা া। িতিনও বড় বড় কাজ কেরিছেলন। মায়াবীয়

অরীেয়েলর ই ছেলেক িতিন মের ফেলিছেলন। এক তুষার পড়া

িদেনর িতিন একটা গেতর মেধ নেম িগেয় একটা িসংহেক মের

ফেলিছেলন। ২৩আবার একজন পাঁচ হাত (সােড় সাত ফুট) ল া

িমশরীয়েক িতিন মের ফেলিছেলন। সই িমশরীেয়র হােত িছল

তাঁতীর তাঁত বানার কােঠর মত একটা বশা, িক ু তবওু িতিন লািঠ

হােত তার িদেক এিগেয় িগেয়িছেলন। সই িমশরীেয়র হাত থেক
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বশাটা কেড় িনেয় িতিন সই বশা িদেয় তােক মের ফেলিছেলন।

২৪ িযেহায়াদার ছেল বনায় এই সব কাজ করেলন। িতিনও সই

িতনজন বীেরর মেধ নাম করা হেয় উেঠিছেলন। ২৫ সই িতন

জেনর মেধ তাঁেক ধরা না হেলও িতিন ি শজেনর থেক বিশ

স ানীয় িছেলন। দায়দূ তাঁর দহর ীেদর ভার বনােয়র উপেরই

িদেয়িছেলন। ২৬ সই শি শালী লােকরা হেলন যায়ােবর ভাই

অসােহল, বৎেলহেমর দােদার ছেল ইলহানন, ২৭ হেরারীয় শে াৎ,

পেলানীয় হলস, ২৮তেকােয়র ইে েশর ছেল ঈরা, অনােথােতর

অবীেয়ষর, ২৯ হূশাতীয় িস খয়, অেহাহীয় ঈলয়, ৩০ নেটাফাতীয়

মহরয়, নেটাফাতীয় বানার ছেল হলদ, ৩১ িব ামীন গা ীর

িগিবয়ার রীবেয়র ছেল ইথয়, িপিরয়ােথানীয় বনায়, ৩২ গােশর

উপত কা থেক হূরয়, অবতীয় অবীেয়ল, ৩৩ বাহ মীয় অসমাবৎ,

শা েবানীয় ইলীয়হবঃ, ৩৪ িগেষাণীয় হােষেমর ছেলরা, হরারীয়

শািগর ছেল যানাথন, ৩৫ হরারীয় সাখেরর ছেল অহীয়াম, ঊেরর

ছেল ইলীফাল, ৩৬ মেখরাতীয় হফর, পেলানীয় অিহয়, ৩৭ কিমলীয়

িহেষা, ই বেয়র ছেল নারয়, ৩৮ নাথেনর ভাই যােয়ল, হি র ছেল

িমভর, ৩৯অে ানীয় সলক, স য়ার ছেল যায়ােবর অ বহনকারী

বেরাতীয় নহরয়, ৪০ িয ীয় ঈরা, িয ীয় গােরব, ৪১ িহ ীয় ঊিরয়,

অহলেয়র ছেল সাবদ, ৪২ েবণীয় শীষার ছেল অদীনা িতিন িছেলন

েবণীয়েদর নতা এবং তাঁর সে িছল ি শজন লাক, ৪৩ মাখার

ছেল হানান, িম ীয় যাশাফট, ৪৪অ েরাতীয় উিষয়, অেরােয়রীয়

হাথেমর ই ছেল শাম ও িযয়ীেয়ল, ৪৫ িশি র ছেল িযিদেয়ল

ও তাঁর ভাই তীষীয় যাহা, ৪৬ মহবীয় ইলীেয়ল, ই নােমর ই

ছেল িযরীবয় ও যাশিবয়, মায়াবীয় িযৎমা, ৪৭ ইলীেয়ল, ওেবদ ও

মেসাবায়ীয় যাসীেয়ল।

১২কীেশর ছেল শৗেলর সামেন থেক দায়দূেক দূর করা হেল

পর অেনক লাক িস েগ দায়েূদর কােছ এেসিছল। যেু র িদন য

যা ারা দায়দূেক সাহায কেরিছল এরা তােদর মেধ িছল। ২এরা

তীর াজ িছল এবং বাঁ হােত ও ডান হােত তীর মারেত ও িফংগা িদেয়
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পাথর ছুঁড়েত পারত। এরা িছল িব ামীন গা ীর শৗেলর বংেশর

লাক। ৩অহীেয়ষর ধান িছেলন পের যায়াশ, এরা িগিবয়াতীয়

শমােয়র ছেল; অ মাবেতর ছেল িযষীেয়ল ও পলট, বরাখা,

অনােথাতীয় যহূ; ৪ িগিবেয়ানীয় িয িয়য়, ইিন সই ি শজেনর

মেধ একজন নতা ও ি শজেনর ওপের িনযু িছেলন; িযরিময়,

যহসীেয়ল, যাহানন, গেদরাথীয় যাষাবদ; ৫ ইিলয়ষূয়, িযরীেমাৎ,

বািলয়, শমিরয়, হ ফীয় শফিটয়; ৬ কারহীয়েদর মেধ ইলকানা,

িযিশয়, অসেরল, যােয়ষর, যাশিবয়াম; ৭ গেদারীয় িযেরাহেমর

ছেল যােয়লা ও সবিদয়। ৮ গাদীয়েদর িকছু লাক িনেজেদর দল

ছেড় ম এলাকার েগর মত জায়গায় দায়েূদর কােছ এেসিছেলন।

তাঁরা িছেলন যেু র িশ া পাওয়া শি শালী যা া। তাঁরা ঢাল ও

বশার ব বহার জানেতন। তাঁেদর মখু িসংেহর মত ভয় র িছল এবং

পাহাড়ী হিরেণর মত তাঁরা জাের দৗড়ােত পারেতন। ৯ সখােন

এষর তােদর নতা িছেলন, ি তীয় ওবিদয়, ততৃীয় ইলীয়াব, ১০ চতুথ

িম া, প ম িযরিময়, ১১ ষ অ য়, স ম ইলীেয়ল, ১২ অ ম

যাহানন, নবম ই সাবদ, ১৩ দশম িযরিময় ও একাদশ ম ব য়।

১৪এই গাদীেয়রা িছেলন স দেলর সনাপিত। তাঁেদর মেধ িযিন

সবেচেয় ছাট িতিন িছেলন একাই একেশা জেনর সমান এবং িযিন

সবেচেয় বড় িতিন িছেলন একাই হাজার জেনর সমান। ১৫ সই

বছেরর থম মােস যখন য ন নদীর জল িকনারা ছািপেয় িগেয়িছল

তখন এঁরাই পার হেয় িগেয় নদীর পবূ ও পি ম িদেকর উপত কায়

বসবাসকারী েত কেক তািড়েয় িদেয়িছেলন। ১৬এছাড়া িব ামীন

গা ীর অ লােকরা এবং িযহূদার িকছু লাক দায়েূদর কােছ গম

জায়গায় এেসিছল। ১৭ দায়দূ তােদর সে দখা করেত বর হেয়

এেস বলেলন, “আপনারা যিদ শাি র মেনাভাব িনেয় আমােক সাহায

করেত এেস থােকন তেব আিম আপনােদর সে এক হেত ত

আিছ, িক ু আিম কান অ ায় না করেলও যিদ িব াসঘাতকতা কের

শ র হােত আমােক তুেল দবার জ এেস থােকন তেব আমােদর

পবূপু ষেদর ঈ র যন তা দেখন এবং আপনােদর িতর ার ক ন।”
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১৮ িযিন পের ি শজেনর মেধ নতা হেয়িছেলন সই অমাসেয়র উপর

সদা ভুর আ া এেলন। তখন িতিন বলেলন, “ হ দায়দূ, আমরা

তামারই। হ িযশেয়র ছেল, আমরা তামারই পে । ম ল হাক,

তামার ম ল হাক, ম ল হাক তােদর, যারা আপনােক সাহায

কের, কারণ তামার ঈ রই তামােক সাহায কেরন।” তখন দায়দূ

তাঁেদর হণ কের তাঁর স দেলর উপর সনাপিত করেলন। ১৯

দায়দূ যখন পেল ীয়েদর সে শৗেলর িব ে যু করেত এেসিছেলন

তখন মনঃিশ গা ীর িকছু লাক িনেজেদর দল ছেড় দায়েূদর কােছ

িগেয়িছেলন। অবশ দায়দূ ও তাঁর লােকরা পেল ীয়েদর সাহায

কেরন িন, কারণ পেল ীয় শাসনকতারা িনেজেদর মেধ আেলাচনা

করবার পর দায়দূেক িবদায় কের িদেয়িছেলন। তাঁরা বেলিছেলন,

“িতিন যিদ আমােদর ত াগ কের তাঁর মিনব শৗেলর সে িগেয়

যাগ দন তেব আমােদর বঁেচ থাকা ঝুঁিকপণূ হেয় যােব।” ২০

দায়দূ িস েগ িফের যাবার িদন মনঃিশ গা ীর য লােকরা দল

ছেড় তাঁর কােছ িগেয়িছেলন তাঁরা হেলন অদন, যাষাবদ, িযদীেয়ল,

মীখােয়ল, যাষাবদ, ইলীহূ ও িস থয়। এঁরা িছেলন মনঃিশ গা ীর

এক এক হাজার সে র সনাপিত। ২১ অ া আ মণকারী

দল েলার িব ে এঁরা দায়দূেক সাহায কেরিছেলন। এঁরা সবাই

িছেলন শি শালী যা া িছেলন এবং স দেলর সনাপিত হেলন।

২২এই ভােব িদেনর র পর িদন লােকরা দায়দূেক সাহায করেত

আসেত লাগল। শেষ ঈ েরর স দেলর মত তাঁর একটা ম বড়

স দল গেড় উঠল। ২৩ সদা ভুর কথা অ সাের যু কের শৗেলর

রাজ দায়েূদর হােত তুেল দবার জ যারা অ শ িনেয় িহে ােণ

দায়েূদর কােছ এেসিছল তােদর সংখ া এই, ২৪ যেু র সােজ সি ত

ঢাল ও বশাধারী িযহূদা গা ীর ছয় হাজার আটেশা জন। ২৫ িশিমেয়ান

গা ীর সাত হাজার একেশা শি শালী যা া। ২৬ লিব গা ীর

চার হাজার ছয়েশা জন। ২৭ তাঁেদর মেধ িছেলন হােরােণর বংেশর

নতা িযেহায়াদা, যাঁর সে িছল িতন হাজার সাতেশা জন লাক। ২৮

এছাড়া িছেলন সােদাক নােম একজন শি শালী যবুক যা া ও তাঁর
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বংেশর বাইশজন সনাপিত। ২৯ শৗেলর িনেজর গা ীর, অথাৎ

িব ামীন গা ীর িতন হাজার জন। িক ু এই গা ীর বশীর ভাগ

লাক তখনও শৗেলর পিরবােরর পে িছল। ৩০ ই িয়ম গা ীর িবশ

হাজার আটেশা শি শালী যা া। এরা িনেজর িনেজর বংেশ িবখ াত

িছল। ৩১ মনঃিশ গা ীর অেধক বংেশর আঠােরা হাজার লাক। এই

লাকেদর নাম কের বলা হেয়িছল যন তারা এেস দায়দূেক রাজা

কের। ৩২ ইষাখর গা ীর ইেশা জন নতা। তাঁরা িছেলন বিু মান

এবং বঝুেত পারেতন ই ােয়লীয়েদর কখন িক করা উিচত। তাঁেদর

সে িছল তাঁেদর অধীন িনেজেদর গা ীর লােকরা। ৩৩ সবলূনূ

গা ীর প াশ হাজার দ স । তারা সব রকম অ শ িনেয় যু

করেত পারত। তারা স ণূ িব ভােব দায়দূেক সাহায কেরিছল।

৩৪ ন ািল গা ীর এক হাজার সনাপিত। তাঁেদর সে িছল ঢাল ও

বশাধারী সাঁইি শ হাজার লাক। ৩৫ দান গা ীর আটাশ হাজার

ছয়েশা দ স । ৩৬আেশর গা ীর চি শ হাজার দ স । ৩৭

সব রকম অ শ িনেয় য েনর পবূ িদক থেক এেসিছল এক ল

িড় হাজার লাক। এরা এেসিছল েবণ, গাদ ও মনিশঃ গা ীর

অেধক লাকেদর মধ থেক। ৩৮এরা সকেলই িছল দ যা া।

সম ই ােয়েলর উপর দায়দূেক রাজা করবার জ তারা পেুরাপিুর

মন ি র কের িহে ােণ এেসিছল। দায়দূেক রাজা করবার ব াপাের

বাদবাকী ই ােয়লীয়রাও একমত হেয়িছল। ৩৯এই লােকরা িতন

িদন দায়েূদর সে থেক খাওয়া দাওয়া করল। তােদর আ ীয়রাই

তােদর খাওয়া দাওয়ার ব ব া কেরিছল। ৪০ এছাড়া ইষাখর, সবলূনূ

ও ন ািল এলাকা থেকও লােকরা গাধা, উট, খ র ও বলেদর িপেঠ

কের তােদর জ খাবার িনেয় এেসিছল। ই ােয়ল দেশর লাকেদর

মেন আন িছল বেল তারা চুর পিরমােণ ময়দা, ডুমরু ও িকশিমেশর

তাল, আ ুর রস, তল এবং বলদ ও ভড়া িনেয় এেসিছল।

১৩পের দায়দূ সহ পিতেদর ও শতপিতেদর সে পরামশ করেলন।

২তারপর িতিন ই ােয়লীয়েদর গাটা দলটােক বলেলন, “আপনারা

যিদ ভাল মেন কেরন আর এটাই যিদ আমােদর ঈ র সদা ভুর
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থেক হে তেব আ ন, আমরা ই ােয়েলর সম এলাকায় আমােদর

বাদবাকী ভাইেদর কােছ ও তােদর সে য সব যাজক ও লবীেয়রা

তােদর নগের আেছ তােদর কােছ খবর পািঠেয় িদই যন তারা এেস

আমােদর কােছ এক হয়। ৩ আ ন, আমােদর ঈ েরর সা

িস কিট আমােদর কােছ িফিরেয় আিন; শৗেলর রাজ কােল আমরা

তা িস কিটর িদেক কান মেনােযাগ িদইিন।” ৪ তখন গাটা সমাজ

তা করেত রািজ হল, কারণ সব লােকর কােছ সটাই উিচত বেল মেন

হল। ৫কােজই িকিরয়ৎ িযয়ারীম থেক ঈ েরর িস ক িনেয় আসবার

জ দায়দূ িমশেরর সীেহার নদী থেক হমােতর সীমা পয সম

ই ােয়লীয়েদর এক করেলন। ৬ িযহূদা দেশর বালা, অথাৎ িকিরয়ৎ

িযয়ারীম থেক ঈ র সদা ভুর িস কিট িনেয় আসবার জ দায়দূ

ও তাঁর সে সম ই ােয়লীেয়রা সখােন গেলন। এই িস কিট

সদা ভুর নােম পিরিচত, কারণ িতিন সখােন ক বেদর মাঝখােন

থােকন। ৭ লােকরা অবীনাদেবর বািড় থেক ঈ েরর িস কিট

বর কের একটা নতুন গািড়র উপের বিসেয় িনেয় চলল। উষঃ ও

অিহেয়া সই গািড়টা চালাি ল, ৮আর দায়দূ ও সম ই ােয়লীেয়রা

সদা ভুর সামেন তাঁেদর সম শি িদেয় গান গাইিছেলন এবং

রবাহার, বীণা, খ নী, করতাল ও তূরী বাজাি েলন। ৯ তাঁরা

কীেদােনর খামােরর কােছ আসেল পর বলদ েটা হাঁচট খল আর

উষঃ িস কটা ধরবার জ হাত বাড়াল। ১০ এেত উেষর উপর

সদা ভু ােধ েল উঠেলন। িস েক হাত দওয়ার দ ন িতিন

তােক আঘাত করেলন। এেত স ঈ েরর সামেনই সখােন মারা

গল। ১১ উেষর উপর সদা ভুর এই াধ দেখ দায়দূ অস ু

হেলন।আর সই জায়গাটার নাম পরষ উষঃ [উষঃ আ মণ] রাখেলন;

আজও সই নাম চিলত আেছ। ১২ দায়দূ সই িদন ঈ রেক খবু ভয়

পেলন। আর িতিন বলেলন, “ঈ েরর িস কিট তেব িক কের আমার

কােছ আনা যােব?” ১৩ িস কিট িতিন দায়দূ শহের িনেজর কােছ

িনেয় গেলন না, িতিন সিট িনেয় গাতীয় ওেবদ ইেদােমর বািড়েত

রাখেলন। ১৪ ঈ েরর িস কিট িতন মাস ওেবদ ইেদােমর বািড়েত
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তার পিরবােরর কােছ থাকল; এেত সদা ভু তার পিরবারেক ও তার

সব িকছুেক আশীবাদ করেলন।

১৪পের সােরর রাজা হীরম দায়েূদর কােছ কেয়কজন লাক

পাঠােলন, তােদর সে পাঠােলন দায়েূদর জ রাজবাড়ী তরী করবার

উে েশ তার কােছ এরস কাঠ, রাজিমি ও ছুতার িমি । ২তখন

দায়দূ বঝুেত পারেলন য, সদা ভু ই ােয়েলর উপর তাঁর রাজপদ

ি র কেরেছন এবং তাঁর লাকেদর, অথাৎ ই ােয়লীয়েদর জ তাঁর

রােজ র অেনক উ িত কেরেছন। ৩ দায়দূ িয শােলেম আরও ী

হণ করেলন এবং তাঁর আরও ছেলেমেয়র জ হল। ৪ িয শােলেম

তাঁর য সব স ােনর জ হেয়িছল তােদর নাম হল শ য়ূ, শাবব,

নাথন, শেলামন, ৫ িযভর, ইলীশয়ূ, ইে লট, ৬ নাগহ, নফগ,

যািফয়, ৭ ইলীশামা, বীিলয়াদা ও ইলীেফলট। ৮ পেল ীেয়রা যখন

নেত পল য, গাটা ই ােয়েলর উপের দায়দূেক রাজপেদ অিভেষক

করা হেয়েছ তখন তারা সম স িনেয় তাঁর খাঁেজ বিরেয় এল;

তা েন দায়দূ তােদর িব ে বর হেলন। ৯ পেল ীেয়রা এেস

রফায়ীম উপত কায় ছিড়েয় পড়ল। ১০ তখন দায়দূ ঈ রেক িজ াসা

করেলন, “আিম িক পেল ীয়েদর আ মণ করব? তুিম িক আমার

হােত তােদর তুেল দেব?” উ ের সদা ভু বলেলন, “যাও, তােদর

আিম তামার হােত তুেল দব।” ১১ তখন দায়দূ ও তাঁর লােকরা

বা পরাসীেম িগেয় তােদর হািরেয় িদেলন। দায়দূ বলেলন, “ঈ র

জেলর বাঁধ ভাঙার মত আমার হাত িদেয় আমার শ েদর ভেঙ

ফলেলন।” এইজ ই সই জায়গার নাম বা পরাসীম [ভা া জায়গা]

রাখা হল। ১২ পেল ীেয়রা তােদর দবমিূত েলা সখােন ফেল

িগেয়িছল। দায়েূদর েম লােকরা স েলা আ েন পিুড়েয় িদল।

১৩ পেল ীেয়রা আবার এেস সই উপত কায় ছিড়েয় পড়ল। ১৪ তখন

দায়দূ আবার ঈ েরর কােছ িজ াসা করেলন, আর উ ের ঈ র তাঁেক

বলেলন, “ তামরা সাজা িজ তােদর িদেক যেয়া না, বরং তােদর

িপছন িদক থেক বাঁকা গাছ েলার সামেন তােদর আ মণ কর। ১৫

বাঁকা গাছ েলার মাথায় যখন তুিম স দেলর চলবার মত শ নেব
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তখনই তুিম যেু র জ বিরেয় পড়েব, এর মােন হল, পেল ীয়

স েদর আঘাত করবার জ ঈ র তামার আেগ আেগ গেছন।”

১৬ ঈ েরর আেদশ মতই দায়দূ কাজ করেলন; তারা িগিবেয়ান থেক

গষর পয সম পেথ পেল ীয় স েদরেক আঘাত করল। ১৭

এই ভােব দায়েূদর নাম সব দেশ ছিড়েয় পড়ল, আর সদা ভু সব

জািতর মেধ তাঁর স ে একটা ভেয়র ভাব জািগেয় িদেলন।

১৫ দায়দূ শহের িনেজর জ ঘর বািড় তরী করবার পর দায়দূ

ঈ েরর িস েকর জ একটা জায়গা ত কের সখােন একটা

তাঁবু খাটােলন। ২ তারপর িতিন বলেলন, “ঈ েরর িস ক লবীেয়রা

ছাড়া আর কউ বহন করেত পারেব না, কারণ সদা ভুর িস ক

বহন করবার জ এবং িচরকাল তাঁর সবা করবার জ সদা ভু

তােদরই মেনানীত কেরেছন।” ৩ সদা ভুর িস েকর জ দায়দূ

য জায়গা ত কেরিছেলন সখােন িস কিট আনবার জ িতিন

সম ই ােয়লীয়েদর িয শােলেম জেড়া করেলন। ৪ িতিন হােরােণর

বংেশর য লাকেদর ও য লবীয়েদর ডেক জেড়া করেলন তাঁরা

হেলন, ৫ কহােতর বংেশর লাকেদর মধ থেক নতা ঊরীেয়ল

এবং তাঁর ভাইেয়রা একেশা িড় জন; ৬ মরািরর বংেশর লাকেদর

মধ থেক নতা অসায় এবং তাঁর ভাইেয়রা ইেশা িড় জন; ৭

গেশােনর বংেশর লাকেদর মধ থেক নতা যােয়ল এবং তাঁর

ভাইেয়রা একেশা ি শ জন; ৮ ইলীষাফেণর বংেশর লাকেদর মধ

থেক নতা শমিয়য় এবং তাঁর ভাইেয়রা ইেশা জন; ৯ িহে ােণর

বংেশর লাকেদর মধ থেক নতা ইলীেয়ল এবং তাঁর ভাইেয়রা

আিশ জন; ১০ উষীেয়েলর বংেশর লাকেদর মধ থেক নতা

অ ীনাদব এবং তাঁর ভাইেয়রা একেশা বােরা জন। ১১ তারপর

দায়দূ পেুরািহত সােদাক ও অিবয়াথরেক এবং লবীয় ঊরীেয়ল,

অসায়, যােয়ল, শমিয়য়, ইলীেয়ল ও অ ীনাদবেক ডেক পাঠােলন।

১২ িতিন তাঁেদর বলেলন, “আপনারা হেলন লিব গা ীর িবিভ

বংেশর নতা; আপনারা ও আপনােদর স ী লবীেয়রা ঈ েরর

উে েশ িনেজেদর আলাদা কর, যােত য জায়গা আিম ত কের
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রেখিছ সই জায়গায় আপনারা ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর িস কিট

এেন রাখেত পােরন। ১৩ থমবার আপনারা সিট আেনন িন বেল

আমােদর উপর আমােদর ঈ র সদা ভু ােধ েল উেঠিছেলন।

তাঁর আেদশ অ সাের িকভােব সিট আনেত হেব আমরা তাঁর কােছ

তা জানেত চাই িন।” ১৪ এেত যাজেকরা ও লবীেয়রা ঈ েরর

উে েশ িনেজেদর পিব কের িনেলন যােত তাঁরা ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভুর িস কিট িনেয় আসেত পােরন। ১৫ সদা ভুর িনেদশ মত

মািশর আেদশ অ সাের লবীেয়রা ঈ েরর িস কিট বহন করবার

ডা া কাঁেধর উপর িনেয় সিট িনেয় আসেলন। ১৬ দায়দূ লবীয়েদর

নতােদর বলেলন য, “তারা যন বাদ য , অথাৎ বীণা, রবাহার ও

করতাল বািজেয় আনে র গান গাইবার জ তাঁেদর গায়ক ভাইেদর

িনযু কেরন।” ১৭ কােজই লবীেয়রা যােয়েলর ছেল হমনেক

ও তাঁর বংেশর লাকেদর মধ থেক বিরিখেয়র ছেল আসফেক

এবং তাঁেদর গা ী ভাই মরারীয়েদর মধ থেক শায়ার ছেল

এথনেক িনযু করেলন। ১৮তাঁেদর সে িনযু করা হল তাঁেদর

বংেশর ি তীয় ণীর আ ীয়েদর। তারা হল সখিরয়, বন, যাসীেয়ল,

শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উি , ইলীয়াব, বনায়, মােসয়, মি িথয়,

ইলীফেলহূ, িম েনয় এবং ওেবদ ইেদাম ও িযয়ীেয়ল নােম দরজার

ইজন পাহারাদার। ১৯ উঁচু ের িপতেলর করতাল বাজাবার জ

িনযু করা হেলা গায়ক হমন, আসফ ও এথেনর উপর। ২০ বীণা

বাজাবার ভার পড়ল সখিরয়, অসীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, উি ,

ইলীয়াব, মােসয় ও বনােয়র উপর। ২১ নীচু ের রবাহার বাজাবার

ভার পড়ল মি িথয়, ইলীফেলহূ, িম েনয়, ওেবদ ইেদাম, িযয়ীেয়ল

ও অসিসেয়র উপর। ২২ গান পিরচালনার ভার পড়ল লবীয় নতা

কনিনেয়র উপর। িতিন গােনর ও াদ িছেলন বেল তাঁর উপর গান

শখােনার জ দািয় পেড়িছল। ২৩ িস কিট পাহারাদার িছেলন

বিরিখয়, ইলকানা। ২৪ ঈ েরর িস েকর সামেন তূরী বাজাবার

ভার পড়ল যাজক শবিনয়, িযেহাশাফট, নথেনল, অমাসয়, সখিরয়,

বনায় ও ইলীেয়ষেরর উপর এবং ওেবদ ইেদাম ও িযিহয় িস েকর
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পাহারাদার িছেলন। ২৫এর পের দায়দূ, ই ােয়েলর াচীেনরা আর

স দেলর হাজার সে র সনাপিতরা আন করেত করেত ওেবদ

ইেদােমর বািড় থেক সদা ভুর সই ব ব া িস কিট আনবার জ

গেলন। ২৬ য লবীেয়রা সদা ভুর িনয়ম িস কিট বেয় আনিছল

ঈ র তােদর পিরচালনা কেরিছেলন বেল তারা সাতটা বলদ ও সাতটা

ভড়া উৎসগ করল। ২৭ িস ক বহনকারী লবীেয়রা, গায়েকরা এবং

গােনর দেলর পিরচালক কনিনয় মসীনার পাতলা কাপেড়র পাশাক

পেরিছল। দায়দূও মসীনার পাতলা কাপেড়র পাশাক এবং মসীনার

এেফাদ পেরিছেলন। ২৮ এই ভােব সম ই ােয়লীেয়রা িচৎকার

করেত করেত এবং িশ া, তূরী, করতাল, বীণা ও রবাহার বাজােত

বাজােত সদা ভুর িনয়ম িস কিট িয শােলেম িনেয় আসল। ২৯

সদা ভুর িনয়ম িস কিট দায়দূ শহের ঢুকবার িদন শৗেলর মেয়

মীখল জানলা িদেয় তা দখেলন। রাজা দায়দূেক নাচেত ও আন

করেত দেখ িতিন মেন মেন দায়দূেক তু করেলন।

১৬ঈ েরর িস েকর জ দায়দূ য তাঁবু খািটেয়িছেলন লােকরা

িস কিট এেন তার িভতের রাখল। এর পর ঈ েরর সামেন হামবিল

ও ম লাথক বিল উৎসগ করা হল। ২ সই সব উৎসেগর অ ান

করা শষ হেয় গেল পর দায়দূ সদা ভুর নােম লাকেদর আশীবাদ

করেলন। ৩তারপর িতিন ই ােয়লীয় েত ক ীেলাক ও পু ষেক

একটা কের িট, এক খ মাংস ও এক িকশিমেশর িপেঠ িদেলন।

৪ সদা ভুর িস েকর সামেন সবা কােজর জ দায়দূ কেয়কজন

লবীয়েক িনযু করেলন যােত তারা াথনা করেত, ধ বাদ িদেত

এবং ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর গৗরব করেত পাের। ৫ এই

লাকেদর নতা িছেলন আসফ, ি তীয় িছেলন সখিরয়, তারপের

িছেলন িযয়ীেয়ল, শমীরােমাৎ, িযহীেয়ল, মি িথয়, ইলীয়াব, বনায়,

ওেবদ ইেদাম ও িযয়ীেয়ল। এঁরা বাজােতন বীণা ও রবাহার আর

আসফ বাজােতন করতাল; ৬ যাজক বনায় আর যহসীেয়ল ঈ েরর

সই ব ব া িস েকর সামেন িনয়িমত ভােব তূরী বাজােতন। ৭ সই

িদন দায়দূ থেম সদা ভুর উে েশ ধ বােদর এই গান গাইবার ভার
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আসফ ও তাঁর ভাইেদর উপর িদেলন: ৮ “সদা ভুেক ধ বাদ দাও,

তাঁর েণর কথা ঘাষণা কর; তাঁর কােজর কথা অ া জািতেদর

জানাও। ৯ তাঁর উে েশ গান গাও, তাঁর শংসা গান কর; তাঁর

সব আ য কােজর কথা বল।” ১০ তাঁর পিব তার গৗরব কর;

যারা সদা ভুেক গভীরভােব জানেত আ হী তােদর অ র আনি ত

হাক। ১১ সদা ভু ও তাঁর শি েক বঝুেত চ া কর; সব িদন তাঁর

উপি িতেত থাকেত আ হী হও। ১২তাঁর আ য কাজ েলার কথা

মেন রেখা; তাঁর আ য কাজ ও মখুিনগত আেদশ সব। ১৩ হ তাঁর

দাস ই ােয়লেলর বংশধেররা, তাঁর মেনানীত যােকােবর লােকরা।

১৪ িতিনই আমােদর ঈ র সদা ভু; গাটা িনয়া তাঁরই শাসেন

চলেছ। ১৫ য বােক র িনেদশ িতিন িদেয়িছেলন হাজার হাজার

বংেশর জ , তাঁর সই ব ব ার কথা িচরকাল মেন রেখা। ১৬ সই

িনয়ম িতিন অ াহােমর জ াপন কেরিছেলন আর ই হােকর কােছ

শপথ কেরিছেলন। ১৭ িতিন তা যােকােবর জ িবিধ িহসােব আর

ই ােয়েলর কােছ অন কালীন িনয়ম িহসােব ঘাষণা কেরিছেলন।

১৮ িতিন বেলিছেলন, “আিম তামােক কনান দশ দব, সটাই হেব

তামার পাওনা স ি ।” ১৯ সখােন তামরা সংখ ায় বিশ িছেল

না, অ িছেল এবং সখােন িবেদশী িছেল। ২০ তারা এক জািত

থেক অ জািতর কােছ, এক রাজ থেক অ লাকেদর কােছ

বড়াত। ২১ তখন িতিন কাউেক তােদর অত াচার করেত িদেতন

না। তােদর জ িতিন রাজােদর শাি িদেতন, ২২ বলেতন, “আমার

অিভিষ লাকেদর ছাঁেব না; আমার ভাববাদীেদর কােনা িত

করেব না।” ২৩ পিৃথবীর সব লাক, সদা ভুর উে েশ গান গাও;

তাঁর দওয়া উ ােরর কথা িদেনর পর িদন ঘাষণা কর। ২৪ িবিভ

জািতর মেধ তাঁর মিহমা ঘাষণা কর; সম লােকর মেধ তাঁর

সব আ য কােজর কথা ঘাষণা কর। ২৫ সদা ভুই মহান এবং

সবার উপের শংসার যাগ ; সব দব দবতার চেয় িতিন বশী

ভয়াহ। ২৬ িবিভ জািতর দব দবতারা অসার মা , িক ু সদা ভু

আকাশম ডেলর সিৃ ক া। ২৭ তাঁেকই িঘের রেয়েছ গৗরব ও মিহমা;
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তাঁর বাস ােন রেয়েছ শি ও আন । ২৮ হ িবিভ জািতর সম

গা ী, ীকার কর সম গৗরব ও শি সদা ভুরই। ২৯ তাঁর নােমর

গৗরব বননা কর; নেবদ িনেয় তাঁর সামেন এস। পিব তার ঐ েয

সদা ভুর আরাধনা কর। ৩০ পিৃথবীর সম লাক, তামরা তাঁর

সামেন কঁেপ ওেঠা। পিৃথবী অটলভােব ািপত হল, তা কখনও নড়েব

না। ৩১ আকাশম ডল আন ক ক, পিৃথবী খশুী হাক; িবিভ

জািতর মেধ তারা ঘাষণা ক ক, “সদা ভুই রাজ কেরন।” ৩২

সাগর ও তার মেধ কার সব িকছু গজন ক ক; মাঠ ও তার মেধ কার

সব িকছু আনি ত হাক। ৩৩তাহেল বেনর গাছপালাও সদা ভুর

সামেন আনে গান করেব, কারণ িতিন পিৃথবীর িবচার করেত

আসেছন। ৩৪ তামরা সদা ভুর ধ বাদ কর, কারণ িতিন ম লময়;

তাঁর অটল ভালবাসা অন কাল ায়ী। ৩৫ তামরা বল, “ হ আমােদর

উ ারকতা ঈ র, আমােদর উ ার কর; অ া জািতেদর মধ থেক

তুিম আমােদর এক জায়গায় িনেয় এেস আমােদর র া কর, যােত

আমরা তামার পিব তা নােমর ব কির, জয় িন সহকাের তামার

শংসা কির।” ৩৬আিদ থেক অন কাল পয ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভুর গৗরব হাক। এর পর সব লােকরা বলল, “আেমন” এবং

সদা ভুর সংসা করেলা। ৩৭ িতিদেনর েয়াজন অ সাের িনয়িমত

সবা কােজর জ দায়দূ সদা ভুর িনয়ম িস েকর কােছ আসফ

ও তাঁর ভাইেদর রাখেলন। ৩৮ তােদর সাহায করবার জ িতিন

ওেবদ ইেদাম ও তাঁর আটষি জন লাকেকও রাখেলন। িযদূথেূনর

ছেল ওেবদ ইেদাম ও হাষা িছেলন দরজার পাহারাদার। ৩৯ দায়দূ

িগিবেয়ােনর উপাসনার উঁচু ােন সদা ভুর আবাস তাঁবরু সামেন

যাজক সােদাক ও তাঁর স ী যাজকেদর রাখেলন। ৪০এর উে শ িছল

সদা ভু ই ােয়লীয়েদর য ব ব ার আেদশ িদেয়িছেলন তােত যা যা

লখা িছল সই অ সাের যন তাঁরা সদা ভুর উে েশ বিদর উপর

িতিদন সকােল ও িবকােল িনয়িমতভােব হামবিলর অ ান করেত

পােরন। ৪১ তাঁেদর সে িছেলন হমন ও িযদূথনূ আর বাদবাকী

লাক, যােদর নাম উে খ কের বেছ নওয়া হেয়িছল যােত তারা
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সদা ভুর অন কাল ায়ী অটল ভালবাসার জ তাঁেক ধ বাদ িদেত

পাের। ৪২ ঈ েরর উে েশ গান করবার িদেনর তূরী, করতাল ও

অ া বাজনা বাজাবার জ হমন ও িযদূথেূনর উপর ভার দওয়া

হল। িযদূথেূনর ছেলরা লাকেদর দরজার পাহারাদার হল। ৪৩

এর পর সব লাক য যার বাড়ীর িদেক রওনা হল এবং দায়দূ তাঁর

পিরবােরর লাকেদর আশীবাদ করবার জ বািড়েত িফের গেলন।

১৭ িনেজর বািড়েত বাস করবার িদন একিদন দায়দূ ভাববাদী

নাথনেক বলেলন, “আিম এখন এরস কােঠর ঘের বাস করিছ িক ু

সদা ভুর িনয়ম িস কিট রেয়েছ একটা তাঁবরু মেধ ।” ২ উ ের

নাথন দায়দূেক বলেলন, “আপনার মেন যা আেছ আপিন তাই ক ন;

কারণ ঈ র আপনার সে আেছন।” ৩ সই রােত ঈ েরর বাক

নাথেনর কােছ উপি ত হেলা; িতিন বলেলন, ৪ “তুিম িগেয় আমার

দাস দায়দূেক বল য, সদা ভু বলেছন, ‘আমার থাকবার ঘর তুিম

তরী করেব না। ৫ িমশর দশ থেক ই ােয়লীয়েদর বর কের

আনবার িদন থেক আজ পয আিম কােনা ঘের বাস কিরিন।

এক তাঁবু থেক অ তাঁবেুত, এক বাস ান থেক অ বাস ােন

িগেয়িছ। ৬ য সব নতােদর উপর আিম আমার লাকেদর পালন

করবার ভার িদেয়িছলাম, িবিভ জায়গায় ই ােয়লীয়েদর সে ঘেুর

বড়াবার িদন আিম সই নতােদর িক কােনা িদন বেলিছ য,

তারা কন আমার জ এরস কােঠর ঘর তরী কের িন?’ ৭ “এখন

তুিম আমার দাস দায়দূেক বল য, বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা

বলেছন, ‘আমার লাক ই ােয়লীয়েদর শাসনক া হবার জ আিমই

তামােক প চরাবার মাঠ থেক, ভড়ার পােলর িপছন থেক িনেয়

এেসিছ। ৮ তুিম য সব জায়গায় িগেয়ছ আিমও সখােন তামার সে

িগেয়িছ এবং তামার সামেন থেক তামার সম শ েদর শষ কের

িদেয়িছ। আিম তামার নাম পিৃথবীর মহান লাকেদর নােমর মত

িবখ াত করব। ৯আমার লাক ই ােয়লীয়েদর জ আিম একটা

জায়গা িঠক কের সখােনই গােছর মত তােদর লািগেয় দব যােত

তারা িনেজেদর জায়গায় শাি েত বাস করেত পাের ১০এবং আমার
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লাক ই ােয়লীয়েদর উপর শাসনক া িনযু করবার পর থেক

লােকরা তােদর উপর য অত াচার কের আসেছ তারা যন আর তা

করেত না পাের। আিম তামার সব শ েদরও দমন করব। আিম

আরও বলিছ য, আিম সদা ভু তামার বংশেক গেড় তুলব। ১১

তামার আয়ু শষ হেল পর যখন তুিম তামার পবূপু ষেদর কােছ

চেল যােব তখন আিম তামার জায়গায় তামার বংেশর এক জনেক,

তামার িনেজর বংশধরেদরেক বসাব এবং তার রাজ ি র রাখব। ১২

তামার সই ছেলই আমার জ একটা ঘর তরী করেব, আর তার

িসংহাসন আিম িচরকাল ায়ী করব। ১৩আিম তার বাবা আর স হেব

আমার ছেল। আমার ভালবাসা আিম কখনও তার উপর থেক তুেল

নব না, যমন কের আিম তুেল িনেয়িছলাম তামার আেগ য িছল

তার উপর থেক। ১৪আমার ঘেরর ও আমার রােজ র উপের আিম

তােক িচরকাল ি র রাখব এবং তার িসংহাসন িচর ায়ী হেব’।” ১৫

এই দশেনর সম কথা নাথন দায়দূেক বলেলন। ১৬এই সব কথা

েন রাজা দায়দূ তাঁবরু িভতের গেলন এবং সদা ভুর সামেন বেস

বলেলন, হ ঈ র সদা ভু, আিমই বা িক, আর আমার বংশই বা িক

য, তুিম আমােক এত দূর পয িনেয় এেসছ? ১৭আর হ ঈ র,

এটাও তামার চােখ যেথ হয়িন; এর সে তামার দােসর বংেশর

ভিবষ েতর কথাও তুিম বেলছ। হ ঈ র সদা ভু, আিম যন একজন

মহান লাক সই চােখই তুিম আমােক দেখছ। ১৮ তামার দােসর

িত য স ান দখােল তােত আিম তামার কােছ আর বশী িক

বলেত পাির? তুিম তা তামার দাসেক জান। ১৯ হ সদা ভু, তামার

দােসর জ তামার ই া অ সাের এই মহৎ কাজ তুিম কেরছ আর

তামার দাসেক তা জািনেয়ছ। ২০ হ সদা ভু, তামার মত আর

কউ নই এবং তুিম ছাড়া কােনা ঈ র নই; আমরা িনেজর কােনই

এই কথা েনিছ। ২১ তামার ই ােয়ল জািতর মত পিৃথবীেত আর

কােনা জািত নই, যােক তুিম তামার িনেজর লাক করবার জ মু

কেরছ। তুিম তােদর িমশর দশ থেক মু কের তােদর সামেন থেক

অ া জািতেদর দূর কের িদেয়ছ। তামার িনেজর গৗরব কােশর
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জ মহৎ ও ভয় র কােজর মধ িদেয় তুিম তা কেরছ। ২২ তামার

লাক ই ােয়লীয়েদর তুিম িনেজর উে েশ িচরকাল তামার িনেজর

লাক কেরছ, আর তুিম, হ সদা ভু, তুিম তােদর ঈ র হেয়ছ। ২৩

এখন হ সদা ভু, আমার ও আমার বংেশর িবষেয় তুিম য িত া

কেরছ তা িচরকাল র া কর। তামার িত া অ সােরই তা কর।

২৪এেত আমার বংশ ায়ী হেব এবং িচরকাল তামার গৗরব হেব।

তখন লােক বলেব, সব মতার অিধকারী সদা ভুই ই ােয়লীয়েদর

ঈ র, সিত ই ই ােয়লীয়েদর ঈ র! আর তামার দাস দায়েূদর বংশ

তামার সামেন ি র থাকেব। ২৫ হ আমার ঈ র, তুিমই আমার কােছ

এই িবষয় কাশ কের বেলছ য, তুিম আমার মধ িদেয় একটা বংশ

গেড় তুলেব। তাই তামার কােছ এই াথনা করেত আমার মেন

সাহস হেয়েছ। ২৬ হ সদা ভু, তুিমই ঈ র। এই ম েলর িত া

তুিমই তামার দােসর কােছ কেরছ। ২৭আমার বংশেক তুিম স ু

হেয় আশীবাদ কেরছ যােত এই বংশ িচরকাল তামার সামেন থােক;

কারণ, হ সদা ভু তুিমই আশীবাদ কেরছ এবং তাই তা িচরকােলর

জ আশীবাদযু ।

১৮পের দায়দূ পেল ীয়েদর আঘাত কের তােদর িনেজর অধীেন

আনেলন। িতিন পেল ীয়েদর হাত থেক গাৎ ও তার আেশপােশর

াম েলা দখল কের িনেলন। ২আর িতিন মায়াবীয়েদরও আঘাত

করেলন। তােত মায়াবীয়রা দায়েূদর দাস হল এবং উপেঢৗকন িদেত

লাগেলা। ৩ পের সাবার রাজা হদেরষর যখন ইউে িটস নদী বরাবর

তাঁর জায়গা েলােত আবার তাঁর কতৃ াপন করেত গেলন তখন

দায়দূ তাঁর সে যু করেত হমাৎ পয গেলন। ৪ দায়দূ তাঁর এক

হাজার রথ, সাত হাজার অ ােরাহী এবং িড় হাজার পদািতক স

আটক করেলন। তােদর একেশাটা রেথর ঘাড়া রেখ িতিন বািক সব

ঘাড়ার পােয়র িশরা কেট িদেলন। ৫ দে শেকর অরামীেয়রা যখন

সাবার রাজা হদেরষরেক সাহায করেত আসল তখন দায়দূ তােদর

বাইশ হাজার লাকেক মের ফলেলন। ৬ দায়দূ অরাম রােজ র

দে শেক স দল রাখেলন। তােত অরামীেয়রা তাঁর দাস হেলা
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এবং তাঁেক কর িদল। এই ভােব দায়দূ য কােনা জায়গায় যেতন

সদা ভু সখােন তাঁেক জয়ী করেতন। ৭ হদেরষেরর লাকেদর

সানার ঢাল েলা দায়দূ িয শােলেম িনেয় আসেলন। ৮ িটভৎ ও ন

নােম হদেরষেরর েটা শহর থেক দায়দূ চুর পিরমােণ িপতলও

িনেয় আসেলন। এই িপতল িদেয় শেলামন সই িবরাট পা , থাম ও

িপতেলর অ া িজিনস তরী কেরিছেলন। ৯ হমােতর রাজা তয়ূ

নেত পেলন য, দায়দূ সাবার রাজা হদেরষেরর গাটা স দলেক

হািরেয় িদেয়েছন। ১০ দায়দূ হদেরষেরর সে যেু জয়ী হেয়েছন

বেল তাঁেক েভ া ও অিভন ন জানাবার জ তিয় তাঁর ছেল

হেদারামেক রাজা দায়েূদর কােছ পািঠেয় িদেলন। এই হদেরষেরর

সে তয়রূ অেনকবার যু হেয়িছল। হেদারাম দায়েূদর জ সে কের

সানা, পা ও িপতেলর নানা রকম িজিনস িনেয় এেসিছেলন। ১১এর

আেগ রাজা দায়দূ ইেদামীয়, মায়াবীয়, অে ানীয়, পেল ীয় এবং

অমােলকীয়েদর কাছ থেক সানা ও পা িনেয় এেস যমন সদা ভুর

উে েশ আলাদা কের রেখিছেলন তমিন এ েলা িনেয়ও িতিন তাই

করেলন। ১২ স য়ার ছেল অবীশয় লবণ উপত কায় আঠােরা হাজার

ইেদামীয়েক মের ফলেলন। ১৩ িতিন ইেদােমর কেয়ক জায়গায়

স দল রাখেলন আর তােত সম ইেদামীেয়রা দায়েূদর অধীন

হল। দায়দূ য কােনা জায়গায় যেতন সদা ভু সখােনই তাঁেক

জয়ী করেতন। ১৪ দায়দূ সম ই ােয়ল দেশর উপর রাজ করেত

লাগেলন। তাঁর লাকেদর িতিন ায়ভােব িবচার ও শাসন করেতন।

১৫ স য়ার ছেল যায়াব িছেলন তাঁর ধান সনাপিত আর অহীলেূদর

ছেল িযেহাশাফট তাঁর রাজে র সব ইিতহাস িলেখ রাখেতন। ১৬

অহীটূেবর ছেল সােদাক ও অিবয়াথেরর ছেল অবীেমলক িছেলন

যাজক আর শ শ িছেলন রাজার লখক। ১৭ িযেহায়াদার ছেল বনায়

কেরথীয় ও পেলথীয়েদর ধান, আর দায়েূদর ছেলরা রাজার ধান

ধান পেদ িনযু িছেলন।

১৯পের অে ানীয় রাজা নাহশ মারা গেল পর তাঁর ছেল হাননূ তাঁর

জায়গায় রাজা হেলন। ২ দায়দূ বলেলন, “হানেূনর বাবা নাহশ আমার
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িত িব িছেলন বেলআিমও হানেূনর িত িব থাকব।” সইজ

তাঁর বাবার মতুৃ েত তাঁেক সা না দবার জ িতিন কেয়কজন লাক

পািঠেয় িদেলন। দায়েূদর লােকরা হাননূেক সা না দবার জ

অে ানীয়েদর দেশ গল। ৩ িক ু অে ানীয় নতারা হাননূেক

বলেলন, “আপিন িক মেন কেরন য, দায়দূ আপনার বাবার িত

স ান দখাবার জ আপনােক সা না িদেত লাক পািঠেয়েছ?

স তােদর আপনার কােছ পািঠেয়েছ যােত তারা চর িহসােব

দেশর খাঁজখবর িনেয় পের সটা ংস কের িদেত পাের।” ৪ হাননূ

তখন দায়েূদর লাকেদর ধের তােদর দািড় কািমেয় িদেলন এবং ল া

জামার অেধকটা, অথাৎ কামর পয কেট িদেয় তােদর িবদায় কের

িদেলন। ৫ কউ এেস দায়দূেক সই লাকেদর িত িক করা হেয়েছ

তা জানােল পর তাঁর পাঠােনা সই লাকেদর সে দখা করবার

জ িতিন কেয়কজন লাক পািঠেয় িদেলন, কারণ সই লােকরা

খবু লি ত িছল। রাজা তােদর বেল পাঠােলন, “ তামােদর দািড়

বেড় না ওঠা পয তামরা িযরীেহােতই থাক; তারপর তামরা িফের

এেসা।” ৬ অে ানীেয়রা যখন বঝুেত পারল য, তারা দায়েূদর কােছ

িনেজেদর ঘণৃার পা কের তুেলেছ, তখন হাননূ ও অে ানীেয়রা

অরাম নহরিয়ম, অরাম মাখা ও সাবা থেক রথ ও অ ােরাহীেদর

ভাড়া কের আনবার জ ঊনচি শ হাজার কিজ পা পািঠেয় িদল।

৭ তারা বি শ হাজার রথ এবং স দল সেমত মাখার রাজােক ভাড়া

করল। িতিন ও তাঁর সে রা এেস মদবার কােছ ছাউিন ফলেলন

আর ওিদেক অে ানীেয়রা িনেজর িনেজর শহর থেক এক হেয়

যেু র জ বর হল। ৮এই সব েন দায়দূ যায়াবেক এবং তাঁর

সম শি শালী স দলেক পািঠেয় িদেলন। ৯ তখন অে ানীেয়রা

বর হেয় তােদর শহেরর ফটেক ঢুকবার পেথ যেু র জ স

সাজাল। এিদেক য রাজারা এেসিছেলন তাঁরা খালা মােঠ থাকেলন।

১০ যায়াব দখেলন তাঁর সামেন এবং িপছেন অরামীয় স েদর

সাজােনা হেয়েছ। সইজ িতিন তাঁর স েদর মধ থেক কত েলা

বাছাই করা স িনেয় তােদর িব ে সাজােলন। ১১ বািক স েদর
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িতিন তাঁর ভাই অবীশেয়র অধীেন রাখেলন; তােত তারা অে ানীয়েদর

িব ে যেু র জ িনেজেদর সাজাল। ১২ যায়াব তাঁর ভাইেক

বলেলন, “যিদ অরামীেয়রা আমার চেয় শি শালী হয় তেব তুিম

আমােক সাহায করেত আসেব, আর যিদ অে ানীেয়রা তামার চেয়

শি শালী হয় তেব আিম তামােক সাহায করেত যাব। ১৩ সাহস

কর; আমােদর লাকেদর জ এবং আমােদর ঈ েরর শহর েলার

জ এস, আমরা সাহেসর সে যু কির। সদা ভুর চােখ যা

ভাল িতিন তাই করেবন।” ১৪এই বেল যায়াব তাঁর স দল িনেয়

অরামীয়েদর সে যু করবার জ এিগেয় গেল পর অরামীেয়রা তাঁর

সামেন থেক পািলেয় গল। ১৫অরামীয়েদর পািলেয় যেত দেখ

অে ানীেয়রাও যায়ােবর ভাই অবীশেয়র সামেন থেক পািলেয় িগেয়

শহেরর িভতের ঢুকল। কােজই যায়াব িয শােলেম িফের গেলন। ১৬

অরামীেয়রা যখন দখল য, তারা ই ােয়লীয়েদর কােছ স ণূভােব

হের গেছ তখন তারা লাক পািঠেয় ইউে িটস নদীর ওপাের বাস

করা অরামীয়েদর িনেয় আসল। হদেরষেরর স দেলর সনাপিত

শাবক তােদর পিরচালনা কের িনেয় আসেলন। ১৭ দায়দূেক সই

কথা জানােল পর িতিন সম ই ােয়লীয় স েদর জেড়া করেলন

এবং য ন নদী পার হেয় তােদর িব ে এিগেয় গেলন এবং

তােদর সামেনর িদেক যেু র জ স সাজােলন। তখন অরামীেয়রা

দায়েূদর সে যু করল। ১৮ িক ু ই ােয়লীয়েদর সামেন থেক তারা

পািলেয় গল। তখন দায়দূ অরামীয়েদর সাত হাজার রথচালক ও

চি শ হাজার পদািতক স মের ফলেলন। িতিন তােদর সনাপিত

শাবকেকও মের ফলেলন। ১৯ হদেরষেরর অধীন রাজারা যখন

দখেলন য, তাঁরা ই ােয়লীয়েদর কােছ হের গেছন তখন দায়েূদর

সে শাি চুি কের তাঁরা তাঁর অধীন হেলন। কােজই অে ানীয়েদর

সাহায করেত অরামীেয়রা আর রািজ হল না।

২০ বস কােল যখন রাজারা সাধারণত: যু করেত বর হন তখন

যায়াব স দল িনেয় বর হেলন। িতিন অে ানীয়েদর দশটােক

ংস কের িদেয় র ােত িগেয় সটা ঘরাও করেলন। দায়দূ িক ু
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িয শােলেমই রেয় গেলন। যায়াব র া আ মণ কের সটা ংস

কের িদেলন। ২ দায়দূ সখানকার রাজার মাথা থেক মু টটা খেুল

িনেলন। সটা ায় চৗি শ কিজ সানা িদেয় তরী িছল, আর তােত

দামী পাথর বসােনা িছল। মু টটা দায়েূদর মাথায় পিরেয় দওয়া

হল। দায়দূ সই শহর থেক অেনক লেুটর মাল িনেয় আসেলন। ৩

িতিন শহেরর লাকেদর বর কের আনেলন এবং করাত, লাহার

মই ও ড়ুল িদেয় তােদর কেট ফলেলন। অে ানীয়েদর সম

শহেরও িতিন তাই করেলন। এর পর দায়দূ তাঁর সম স দল

িনেয় িয শােলেম িফের গেলন। ৪ পের গষের পেল ীয়েদর সে

যু আর হল। সই িদন হূশাতীয় িস খয় রফায়ীয়েদর বংেশর

িস য় নােম এক জনেক মের ফলল, আর এেত পেল ীেয়রা হের

গল। ৫ পেল ীয়েদর সে আর একটা যেু যায়ীেরর ছেল ইলহানন

গাতীয় গিলয়ােতর ভাই লহিমেক মের ফলল। তার বশাটা িছল

তাঁতীেদর বীেমর মত। ৬ গােত আর একটা যু হেয়িছল। সই যেু

একজন ল া চওড়া লাক িছল যার ই হােত ও ই পােয় ছয়টা কের

মাট চি শটা আ ুল িছল। সও িছল একজন রফায়ীেয়র বংশধর।

৭ স যখন ই ােয়ল জািতেক িট কাির িদল তখন দায়েূদর ভাই

িশিমেয়র ছেল যানাথন তােক মের ফলল। ৮ গােতর এই লােকরা

িছল রফার বংেশর লাক। দায়দূ ও তাঁর লাকেদর হােত এরা মারা

পেড়িছল।

২১শয়তান এবার ই ােয়েলর িব ে উেঠ পেড় লাগল। ই ােয়ল

জািতর লাক গণনা করবার জ স দায়দূেক উে িজত করেলা। ২

দায়দূ তখন যায়াব ও স দেলর সনাপিতেদর বলেলন, “ বর‐

শবা থেক দান পয ই ােয়লীয়েদর গণনা কর। তারপর িফের এেস

আমােক িহসাব িদেয়া যােত এেদর সংখ া কত তা আিম জানেত

পাির।” ৩ িক ু যায়াব উ ের বলেলন, “সদা ভু যন তাঁর িনেজর

লাকেদর সংখ া একেশা ণ বািড়েয় দন। আমার ভু মহারাজ,

এরা সবাই িক আপনার দাস নয়? তেব কন আমার ভু এটা করেত

চাইেছন? কন আপনার জ গাটা ই ােয়ল জািত দাষী হেব?” ৪
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িক ু যায়ােবর কােছ রাজার আেদশ বহাল থাকল; কােজই যায়াব

িগেয় গাটা ই ােয়ল দশটা ঘেুর িয শােলেম িফের আসেলন। ৫

যারা তেলায়ার চালােত পাের তােদর সংখ া িতিন দায়দূেক জানােলন

তা হল গাটা ই ােয়েল এগােরা ল এবং িযহূদায় চার ল স র

হাজার। ৬ যায়াব িক ু সই গণনার মেধ লিব ও িব ামীন গা ীর

লাকেদর ধেরনিন, কারণ রাজার এই আেদশ তাঁর কােছ খারাপ

মেন হেয়িছল। ৭এই আেদশ ঈ েরর চােখও িছল ম ; তাই িতিন

ই ােয়ল জািতেক শাি িদেলন। ৮ তখন দায়দূ ঈ রেক বলেলন,

“আিম এই কাজ কের ভীষণ পাপ কেরিছ। এখন আিম তামার কােছ

িমনিত কির, তুিম তামার দােসর এই অপরাধ মা কর। আিম খবুই

বাকািমর কাজ কেরিছ।” ৯ সদা ভু তখন দায়েূদর ভাববাদী গাদেক

বলেলন, ১০ “তুিম িগেয় দায়দূেক এই কথা বল, ‘আিম সদা ভু

তামােক িতনিট শাি র মধ থেক একটা বেছ িনেত বলিছ। তুিম

তার মধ থেক যটা বেছ নেব আিম তামার িত তাই করব’।”

১১ তখন গাদ দায়েূদর কােছ িগেয় বলেলন, “সদা ভু আপনােক

এ েলার মধ থেক একটা বেছ িনেত বলেছন ১২ িতন বছর ধের

দূিভ , িক া আপনার শ েদর কােছ হের িগেয় তােদর সামেন

থেক িতন মাস ধের পািলেয় বড়ােনা, িক া িতন িদন পয সদা ভুর

তেলায়ার, অথাৎ দেশর মেধ মহামারী। সই িতন িদন সদা ভুর দূত

ই ােয়েলর সব জায়গায় ংেসর কাজ কের বড়ােবন। এখন আপিন

বলনু, িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁেক আিম িক উ র দব?” ১৩

দায়দূ গাদেক বলেলন, “আিম খবু িবপেদ পেড়িছ। আিম যন মা েষর

হােত না পিড়, তার চেয় বরং সদা ভুর হােতই পিড়, কারণ তাঁর

ক ণা অসীম।” ১৪ তখন সদা ভু ই ােয়েলর উপর একটা মহামারী

পািঠেয় িদেলন আর তােত ই ােয়েলর স র হাজার লাক মারা

পড়ল। ১৫ িয শােলম শহর ংস করবার জ ঈ র একজন দূতেক

পািঠেয় িদেলন। িক ু সই দূত যখন সই কাজ করেত যাি েলন

তখন সদা ভু সই ভীষণ শাি দওয়ার জ ঃিখত হেলন। সই

ংসকারী গদূতেক িতিন বলেলন, “থা , যেথ হেয়েছ, এবার
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তামার হাত টাও।” সদা ভুর দূত তখন িযবষূীয় অণােনর খামােরর

কােছ দাঁিড়েয় িছেলন। ১৬ এর মেধ দায়দূ উপর িদেক তািকেয়

দখেলন য, সদা ভুর দূত পিৃথবী এবং আকােশর মেধ দাঁিড়েয়

আেছন আর তাঁর হােত রেয়েছ িয শােলেমর উপর মেল ধরা খালা

তেলায়ার। এ দেখ দায়দূ ও াচীেনরা চট পরা অব ায় মািটর উপর

উপড়ু হেয় পড়েলন। ১৭ তখন দায়দূ ঈ রেক বলেলন, “ লাকেদর

গণনা করবার ম িক আিমই িদই িন? পাপ আিমই কেরিছ, অ ায়ও

কেরিছ আিম। এরা তা ভড়ার মত, এরা িক কেরেছ? হ সদা ভু,

আমার ঈ র, আমার ও আমার পিরবােরর উপর তুিম শাি দাও, িক ু

এই মহামারী যন আর তামার লাকেদর উপর না থােক।” ১৮ তখন

সদা ভুর দূত গাদেক আেদশ িদেলন যন িতিন দায়দূেক িযবষূীয়

অণােনর খামাের িগেয় সদা ভুর উে েশ একটা বদী তরী করেত

বেলন। ১৯ সদা ভুর নাম কের গাদ তাঁেক য কথা বেলিছেলন সই

কথার বাধ হেয় দায়দূ সখােন গেলন। ২০ অণান গম ঝাড়েত

ঝাড়েত ঘেুর সই গদূতেক দখেত পল, আর তার সে তার য

চারিট ছেল িছল তারা িগেয় লকুাল। ২১ দায়দূ এিগেয় গেলন আর

তাঁেক দেখ অণান খামার ছেড় তাঁর সামেন িগেয় মািটেত উপড়ু

হেয় পেড় তাঁেক ণাম করল। ২২ দায়দূ অণানেক বলেলন, “ তামার

ঐ খামার বাড়ীর জায়গাটা আমােক দাও। আিম সখােন সদা ভুর

উে েশ একটা বদী তরী করব যােত লাকেদর মেধ এই মহামারী

থেম যায়। পেুরা দাম িনেয়ই ওটা আমার কােছ িবি কর।” ২৩

অণান দায়দূেক বলল, “আপিন ওটা িনন। আমার ভু মহারােজর

যা ভাল মেন হয় তাই ক ন। দখনু, হামবিলর জ আিম আমার

ষাঁড় েলা িদি , ালািন কােঠর জ িদি শস মাড়াইেয়র কােঠর

য আর শস উৎসেগর জ গম। আিম এই সবই আপনােক িদি ।”

২৪ িক ু উ ের রাজা দায়দূ অণানেক বলেলন, “না, তা হেব না। আিম

এর পেুরা দাম িদেয়ই িকেন নব। যা তামার তা আিম সদা ভুর জ

নব না, িক া িবনামেূল পাওয়া এমন কােনা িজিনস িদেয় হামবিল

উৎসগও করব না।” ২৫এই বেল সই জিমর জ দায়দূ অণানেক
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সাত কিজ আটেশা াম সানা িদেলন। ২৬ দায়দূ সখােন সদা ভুর

উে েশ একটা বদী তরী করেলন এবং হামবিল ও ম লাথক বিল

উৎসগ করেলন। িতিন সদা ভুর কােছ িমনিত করেলন আর সদা ভু

হামবিলর বিদর উপর গ থেক আ ন পািঠেয় উ র িদেলন।

২৭ এর পর সদা ভু ঐ গদূতেক আেদশ িদেলন আর িতিন তাঁর

তেলায়ার খােপ ঢুিকেয় রাখেলন। ২৮ সই িদন দায়দূ যখন দখেলন

য, িযবষূীয় অণােনর খামাের সদা ভু তাঁেক উ র িদেলন তখন

িতিন সখােন আরও উৎসেগর অ ান করেলন। ২৯ ম এলাকায়

মািশ সদা ভুর জ য আবাস তাঁবু তরী কেরিছেলন সটা এবং

হামবিলর বদীটা সই িদন িগিবেয়ােনর উপাসনার উঁচু জায়গায়

িছল। ৩০ িক ু সদা ভুর দূেতর তেলায়ােরর ভেয় দায়দূ ঈ েরর ই া

জানবার জ সই বিদর সামেন যেত পারেলন না।

২২এর পর দায়দূ বলেলন, “ঈ র সদা ভুর ঘর এবং ই ােয়েলর

হামবিলর বিদর ান এখােনই হেব।” ২ িবিভ জািতর য সব

লােকরা ই ােয়ল দেশ বাস করত দায়দূ আেদশ িদেলন যন

তােদর জেড়া করা হয়। তােদর মধ থেক িতিন পাথর কাটবার

লাকেদর বেছ িনেলন যােত ঈ েরর ঘর তরীর জ তারা পাথর

কেট ছঁেট ত করেত পাের। ৩ফটক েলার দরজার পেরক ও

ক জার জ িতিন চুর পিরমােণ লাহা িদেলন, আর এত িপতল

িদেলন য, তা ওজন করা যায় না। ৪ এছাড়া িতিন অসংখ এরস

কাঠও িদেলন, কারণ সীেদানীয় ও সারীেয়রা দায়দূেক চুর এরস

কাঠ এেন িদেয়িছল। ৫ দায়দূ বলেলন, “আমার ছেল শেলামেনর

বয়স কম এবং তার অিভ তাও কম, িক ু সদা ভুর জ য ঘর

তরী করেত হেব তা যন সম জািতর চােখ খবু িবখ াত এবং

জাঁকজমেক ও গৗরেব পণূ হয়। কােজই তার জ আিম সব িকছু

ত কের রাখব।” এই বেল দায়দূ তাঁর মতুৃ র আেগ অেনক িকছুর

আেয়াজন কের রাখেলন। ৬তারপর িতিন তাঁর ছেল শেলামনেক

ডেক তাঁর উপর ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর জ একটা ঘর তরীর

ভার িদেলন। ৭ দায়দূ শেলামনেক বলেলন, “ হ আমার পু , আমার
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ঈ র সদা ভুর জ একটা ঘর তরীর ই া আমার অ ের িছল। ৮

িক ু সদা ভুর এই কথা আমােক জানােনা হল, ‘তুিম অেনক র পাত

কেরছ এবং অেনক যু ও কেরছ। তুিম আমার নােম ঘর তরী করেব

না, কারণ আমার চােখর সামেন তুিম পিৃথবীেত অেনক র পাত

কেরছ। ৯ িক ু তামার একিট ছেল হেব য শাি ভালবাসেব। তার

চারপােশর শ েদর হাত থেক আিম তােক শাি েত রাখব। তার নাম

হেব শেলামন (যার মােন শাি ), কারণ আিম তার রাজে র িদেনর

ই ােয়লেক শাি েত ও িনরাপেদ রাখব। ১০ সই আমার জ একটা

ঘর তরী করেব। স হেব আমার ছেল আর আিম হব তার বাবা।

ই ােয়েলর উপের তার রাজ আিম িচরকাল ায়ী করব’।” ১১এখন

হ আমার পু , সদা ভু তামার সে থা ন; তুিম সফলতা লাভ কর

আর সদা ভুর কথামত তামার ঈ র সদা ভুর ঘর তরী কর। ১২

সদা ভু তামার উপের যখন ই ােয়েলর শাসনভার দেবন তখন যন

িতিন তামােক বিু িবেবচনা ও বঝুবার শি দন যােত তুিম তামার

ঈ র সদা ভুর আইন কা ন মেন চলেত পার। ১৩ মািশর মধ

িদেয় সদা ভু ই ােয়লেক য িনয়ম ও িনেদশ িদেয়েছন তা যিদ তুিম

যে র সে পালন কর তাহেলই তুিম সফলতা লাভ করেত পারেব।

তুিম শি শালী হও আর মেন সাহস রাখ। ভয় কােরা না িক া িনরাশ

হােয়া না। ১৪ এখন, দেখা, আিম অেনক ক কের সদা ভুর ঘেরর

জ িতন হাজার নয়েশা টন সানা ও ঊনচি শ হাজার টন পা

রেখিছ। এছাড়া এত বশী িপতল ও লাহা রেখিছ যা ওজন করা

অসা আর কাঠ এবং পাথরও িঠক কের রেখিছ। অবশ এর সে

তুিমও িকছু িদেত পারেব। ১৫ তামার অেনক কােজর লাক আেছ;

তারা হল পাথর কাটবার িমি , রাজিমি ও ছুতার িমি । ১৬ এছাড়া

রেয়েছ অ সব রকম কাজ করবার ও াদ লাক যারা সানা, পা,

িপতল ও লাহার কাজ করেত পাের। এই সব কািরগরেদর সংখ া

অেনক। এখন তুিম কাজ কের দাও আর সদা ভু তামার সে

থা ন। ১৭ দায়দূ তারপর তাঁর ছেল শেলামনেক সাহায করবার জ

ই ােয়েলর সম নতােদর ম িদেয় বলেলন, ১৮ “ তামােদর ঈ র
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সদা ভু িক তামােদর সে নই? িতিন িক সব িদেকই তামােদর

শাি দন িন? িতিন তা এই দেশর লাকেদর আমার হােত তুেল

িদেয়েছন আর দশটা সদা ভু ও তাঁর লাকেদর অধীন হেয়েছ।

১৯ এখন তামরা তামােদর ঈ র সদা ভুর ই া জানবার জ

তামােদর সম মন াণ ি র ক ন এবং উঠ, সদা ভুর উে েশ

তাঁর পিব ঘরিট তরী কর, যােত তার মেধ সদা ভুর ব ব া িস ক

ও ঈ েরর পিব িজিনস েলা এেন রাখা যায়।”

২৩ দায়দূ যখন ব ৃ হেলন এবং তাঁর জীবেনর শেষ এেস উপি ত

হেলন, তখন িতিন তাঁর ছেল শেলামনেক ই ােয়েলর উপের রাজা

করেলন। ২ িতিন ই ােয়েলর সম নতা, যাজক এবং লবীয়েদর

জেড়া করেলন। ৩ য সব লবীয় পু েষরা ি শ িক া তার বশী

বয়েসর িছল তােদর গণনা করেল দখা গল তােদর সংখ া আটি শ

হাজার। ৪ এেদর মধ থেক চি শ হাজার জন সদা ভুর গেৃহর

কাজ দখােশানা করবার জ িনযু হল আর ছয় হাজার জন হল

কমকতা ও িবচারক এবং চার হাজার জন হল র ী। ৫ দায়দূ য

সব বাজনা তরী কিরেয়িছেলন তা ব বহার কের সদা ভুর শংসা

করবার জ বািক চার হাজার লবীয় িনযু হল। ৬ লিবর ছেল

গেশান, কহাৎ ও মরািরর বংশ অ সাের দায়দূ লবীয়েদর ভাগ

কের িদেলন। ৭ গেশােনর বংেশর মেধ িছেলন লাদন ও িশিমিয়।

৮ লাদেনর িতনজন ছেলর মেধ ধান িছেলন িযহীেয়ল, তারপর

সথম ও যােয়ল। ৯ িশিমিয়র িতনজন ছেল হল শেলামৎ, হসীেয়ল

ও হারণ। এঁরা িছেলন লাদেনর িবিভ বংেশর নতা। ১০ িশিমিয়র

চারজন ছেল হল যহৎ, সীন, িযয়শূ ও বরীয়। ১১ এঁেদর মেধ

থম িছেলন যহৎ আর ি তীয় িছেলন সীন; িক ু িযয়শূ ও বরীেয়র

ছেলর সংখ া কম িছল বেল তাঁেদর সবাইেক একটা বংেশর মেধ

ধরা হল। ১২ কহােতর চারজন ছেল হল অ াম, িয হর, িহে াণ ও

উষীেয়ল। ১৩অ ােমর ছেলরা হল হােরাণ ও মািশ। হােরাণ ও তাঁর

বংশধরেদর িচরকােলর জ ঈ েরর উে েশ আলাদা করা হল যন

তাঁরা মহাপিব িজিনস েলার ভার িনেত পােরন, সদা ভুর সামেন
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ধপূ ালােত পােরন, তাঁর সামেন সবা কাজ করেত পােরন এবং

তাঁর নােম আশীবাদ উ ারণ করেত পােরন। ১৪ িক ু যমন ঈ েরর

লাক মািশ তাঁর ছেলেদর লবীয়েদর মেধ ধরা হত। ১৫ মািশর

ছেলরা হল গেশাম ও ইলীেয়ষর। ১৬ গেশােমর বংশধরেদর মেধ

শবেূয়ল িছেলন নতা। ১৭ ইলীেয়ষেরর বংশধরেদর মেধ রহিবয়

িছেলন নতা। ইলীেয়ষেরর আর কােনা ছেল িছল না, িক ু রহিবেয়র

ছেলর সংখ া িছল অেনক। ১৮ িয হেরর বংশধরেদর মেধ শেলামীৎ

িছেলন নতা। ১৯ িহে ােণর ছেলেদর মেধ থম িছেলন িযিরয়,

ি তীয় অমিরয়, ততৃীয় যহসীেয়ল ও চতুথ িযকিময়াম। ২০ উষীেয়েলর

ছেলেদর মেধ মীখা িছেলন থম ও িযিশয় িছেলন ি তীয়। ২১

মরািরর ছেলরা হল মহিল ও মিূশ। মহিলর ছেলরা হল ইলীয়াসর

ও কীশ। ২২ ইলীয়াসর কােনা ছেল না রেখই মারা গেলন, তাঁর

কবল মেয়ই িছল। কীেশর ছেলরা, আর তােদর আ ীয় কীেশর

ছেলরা তােদরেক িবেয় করল। ২৩ মিূশর িতনজন ছেল হল মহিল,

এদর ও িযেরেমাৎ। ২৪এঁরাই িছেলন বংশ অ সাের লিব গা ীর

িবিভ বংেশর নতা। এঁেদর বংেশর লাকেদর মেধ যােদর বয়স

িছল িড় িক া তার চেয়ও বশী তােদর গণনা কের নাম লখা

হেয়িছল, আর তারাই িছল সদা ভুর ঘেরর সবাকারী। ২৫ দায়দূ

বেলিছেলন, “ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু তাঁর লাকেদর শাি িদেয়েছন

এবং িতিন িচরকােলর জ িয শােলেম বাস করেবন। ২৬কােজই

সবা কােজ ব বহার করবার জ আবাস তাঁবু িক া অ কােনা

িজিনস লবীয়েদর আর বহন কের িনেয় যেত হেব না।” ২৭ দায়েূদর

শষ িনেদশ অ সাের িড় বছর থেক কের তার বশী বয়েসর

লবীয়েদর গণনা করা হেয়িছল। ২৮ এই লবীয়েদর কাজ িছল

সদা ভুর ঘেরর সবা কােজ হােরােণর বংশধরেদর সাহায করা। এর

মেধ িছল উপাসনা ঘেরর উঠান ও পােশর কামরা েলার দখােশানা

করা, সম পিব িজিনস েলা িচ কের নওয়া এবং ঈ েরর ঘেরর

অ া কাজ করা। ২৯তােদর উপের এই সব িজিনেসর ভার িছল

দশন িট, শস উৎসেগর ময়দা, খািমহীন িট, সঁকা িট এবং
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তল মশােনা ময়দা। এছাড়া তােদর উপর ভার িছল সব িকছুর ওজন

ও পিরমাণ দখা, ৩০ েত ক িদন সকােল এবং িবকােল দাঁিড়েয়

সদা ভুর ধ বাদ ও শংসা করা এবং িব ামবাের, অমাবস ার

উৎসেব ও অ া িনিদ পেব যখন সদা ভুর উে েশ হামবিলর

অ ান করা হয় সই িদন ও সদা ভুর ধ বাদ ও শংসা করা। ৩১

সদা ভুর সামেন িনয়িমত ভােব, তাঁর িনেদশ অ সাের এবং িনিদ

সংখ ায় তােদর সবা কাজ করেত হত। ৩২ এই ভােব লবীেয়রা

সমাগম তাঁবরু ও পিব ােনর দখােশানা করত এবং সদা ভুর ঘেরর

সবা কােজর জ তােদর ভাই হােরােণর বংশধরেদর সাহায কের।

২৪ হােরােণর বংেশর লাকেদর িবিভ দেল ভাগ করা হেয়িছল।

হােরােণর ছেলরা হল নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামর। ২ হােরাণ

মারা যাবার আেগই নাদব ও অবীহূ কােনা ছেল না রেখই মারা

িগেয়িছেলন; কােজই ইলীয়াসর ও ঈথামর যাজেকর কাজ করেতন।

৩ সােদাক নােম ইলীয়াসেরর একজন বংশধর এবং অহীেমলক

নােম ঈথামেরর একজন বংশধেরর সাহােয দায়দূ যাজকেদর কাজ

অ সাের তাঁেদর িবিভ দেল ভাগ কের িদেলন। ৪এেত ঈথামেরর

বংেশর লাকেদর চেয় ইলীয়াসেরর বংেশর লাকেদর মেধ অেনক

বশী নতা পাওয়া গল। সইজ ইলীয়াসেরর বংেশর ষালজন

নতার জ তাঁেদর ষাল দেল এবং ইথামেরর বংেশর আটজন নতার

জ তাঁেদর আট দেল ভাগ করা হল। ৫ ইলীয়াসর ও ঈথামর, এই

ই বংেশর নতারা উপাসনা ঘেরর ও ঈ েরর কমচারী িছেলন বেল

কােরা প না টেন িলবাঁট কের যাজকেদর কাজ ভাগ করা হল। ৬

রাজা ও তাঁর উঁচু পেদর কমচারীেদর সামেন এবং সােদাক যাজক,

অিবয়াথেরর ছেল অহীেমলক, যাজক বংেশর নতােদর ও লবীয়েদর

সামেন নথেনেলর ছেল শমিয়য় নােম একজন লবীয় লখক সই

নতােদর নাম তািলকায় িলখেলন। পালা পালা কের ইলীয়াসেরর

িবিভ বংেশর মধ থেক একজন ও তারপর ঈথামেরর িবিভ বংেশর

মধ থেক এক জেনর জ িলবাঁট করা হল। ৭ তখন থম বাের

িল উঠল িযেহায়ারীেবর নােম, ি তীয় বাের িযদিয়েয়র, ৮ততৃীয়
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বাের হারীেমর, চতুথ বাের িসেয়ারীেমর, ৯ প ম বাের মি েয়র, ষ

বাের িময়ামীেনর, ১০ স ম বাের হে ােষর, অ ম বাের অিবেয়র,

১১ নবম বাের যশেূয়র, দশম বাের শখিনেয়র, ১২ এগােরা বাের

ইলীয়াশীেবর, বােরা বাের যাকীেমর, ১৩ তেরা বাের ে র, চৗ

বাের যশবােবর, ১৪ পেনেরা বাের িব গার, ষাল বাের ইে েরর,

১৫ সেতেরা বাের হষীেরর, আঠােরা বাের হি েসেসর, ১৬ ঊিনশ

বাের পথািহেয়র, িড় বাের িযিহে েলর, ১৭এ শ বাের যাখীেনর,

বাইশ বাের গামেূলর, ১৮ তইশ বাের দলােয়র ও চি শ বাের

মািসেয়র নােম। ১৯তাঁেদর পবূপু ষ হােরাণেক দওয়া ই ােয়েলর

ঈ র সদা ভুর িনেদশ অ সাের হােরাণ তাঁেদর জ য িনয়ম িঠক

কের িদেয়িছেলন সইমত সদা ভুর ঘের িগেয় সবা কাজ করবার

জ এই ভােব তাঁেদর পালা িঠক করা হল। ২০ লিব গা ীর বািক

বংশ েলার কথা এই: অ ােমর বংেশর শবেূয়ল, শবেূয়েলর বংশ

নতা যহিদয় ২১ রহিবেয়র কথা; রহিবেয়র বংশ নতা িযিশয়। ২২

িয হরীয়েদর বংেশর বাবা শেলােমাৎ ও শেলােমােতর বংশ নতা

যহৎ। ২৩ িহে ােণর বংেশর মেধ থম িযিরয়, ি তীয় অমিরয়,

ততৃীয় যহসীেয়ল এবং চতুথ িযকিময়াম িছেলন বংেশর বাবা। ২৪

ঊষীেয়েলর ছেল মীখা; মীখা ছেলেদর মেধ শামীর। ২৫ মীখার ভাই

িযিশয়; িযিশেয়র ছেলেদর মেধ সখিরয়। ২৬ মরািরর ছেল মহিল,

মিূশ ও যািসয়; যািসেয়র বংেশর িবেনা ২৭ মরািরর ছেল যািসেয়র

ছেল িবেনা, শাহম, শ ু র ও ইি িছেলন বংেশর বাবা। ২৮ মহিলর

বংেশর ইলীয়াসর ও কীশ; ইলীয়াসেরর কােনা ছেল িছল না। ২৯

কীেশর বংশ নতা িছেলন িযরহেমল। ৩০ মিূশর বংেশর মহিল, এদর

ও িযেরেমাৎ িছেলন বংেশর বাবা। িবিভ বংশ অ সাের এঁরা িছেলন

লবীয়। ৩১ এঁরাও রাজা দায়দূ, সােদাক, অহীেমলক এবং যাজক ও

লবীয়েদর বংশ নতােদর সামেন এঁেদর ভাইেদর, অথাৎ হােরােণর

বংেশর লাকেদর মত কের িলবাঁট কেরিছেলন। বড় ভাই হাক

বা ছাট ভাই হাক তােদর সকেলর জ একইভােব িলবাঁট করা

হেয়িছল।
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২৫ উপাসনা ঘেরর সবা কাজ করবার জ দায়দূ এবং স দেলর

সনাপিতরা আসফ, হমন ও িযদূথেূনর ছেলেদর আলাদা কের

িনেলন যােত তাঁরা রবাহার, বীণা ও করতােলর সে গােনর মধ

িদেয় ভাববাণী কাশ করেব। যাঁরা এই কাজ করেতন তাঁেদর তািলকা

এই, ২আসেফর ছেল স ু র, যােষফ, নথিনয় ও অসােরল। তাঁরা

রাজার আেদেশ আসেফর পিরচালনায় গােনর মধ িদেয় ঈ েরর

বাক কাশ করেতন। ৩ িযদূথেূনর ছয়জন ছেল গদিলয়, সরী,

িযশায়াহ, িশিমিয়, হশিবয় ও মি িথয়। তাঁরা তাঁেদর বাবা িযদূথেূনর

পিরচালনায় রবাহার বািজেয় সদা ভুর শংসা ও ধ বােদর মধ

িদেয় তাঁর বাক কাশ করেতন। ৪ হমেনর ছেল বিু য়, ম িনয়,

উষীেয়ল, শবেূয়ল, িযরীেমাৎ, হনািনয়, হনািন, ইলীয়াথা, িগ িত,

রামা তী এষর, য বকাশা, মে ািথ, হাথীর ও মহসীেয়াৎ। ৫ এঁরা

সবাই িছেলন রাজার দশনকার হমেনর ছেল। ঈ েরর িত া

অ সাের হমনেক শি শালী করবার জ ঈ র তাঁেক চৗ িট ছেল

ও িতনিট মেয় িদেয়িছেলন। ৬ ঈ েরর ঘেরর সবা কােজর জ

এঁরা সবাই তাঁেদর বাবা আসফ, িযদূথনূ আর হমেনর পিরচালনার

অধীন িছেলন। তাঁরা রাজার আেদেশ করতাল, বীণা ও রবাহার িনেয়

সদা ভুর ঘের গান বাজনা করেতন। ৭ সদা ভুর উে েশ তাঁেদর

বংেশর গান বাজনায় িশি ত ও দ লাকেদর িনেয় তাঁেদর সংখ া

িছল েশা অ ািশ জন। ৮ ছেল বেুড়া, িশ ক ছা সকেলর কােজর

পালা িলবাঁট কের িঠক করা হেয়িছল। ৯আসেফর পে থম

বােরর িলবাঁেট যােষেফর নাম উঠল। ি তীয় বােরর িলবাঁেট উঠল

গদিলেয়র নাম; িতিন, তাঁর আ ীয় জন ও ছেলরা িছেলন বােরাজন।

১০ ততৃীয় বােরর িলবাঁেট উঠল স ু েরর নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা

ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ১১ চতুথ বােরর িলবাঁেট

উঠল িযিষর নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন

বােরাজন। ১২ প ম বাের িলবাঁেট উঠল নথিনেয়র নাম; িতিন,

তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ১৩ ষ বােরর

িলবাঁেট উঠল বিু েয়র নাম; িতিন, তার ছেলরা ও আ ীয় জেনরা
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িছেলন বােরাজন। ১৪ স ম বােরর িলবাঁেট উঠল িযশােরলার

নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ১৫

অ ম বােরর িলবাঁেট উঠল িযশয়ােহর নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা

ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ১৬ নবম বােরর িলবাঁেট

উঠল ম িনেয়র নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন

বােরাজন। ১৭ দশম বােরর িলবাঁেট উঠল িশিমিয়র নাম; িতিন,

তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ১৮ এগােরা

বােরর িলবাঁেট উঠল অসেরেলর নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয়

জেনরা িছেলন বােরাজন। ১৯ বােরা বােরর িলবাঁেট উঠল হশিবেয়র

নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরা জন। ২০

তেরা বােরর িলবাঁেট উঠল শবেূয়েলর নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা

ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ২১ চৗ বােরর িলবাঁেট

উঠল মি িথেয়র নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন

বােরাজন। ২২ পেনেরা বােরর িলবাঁেট উঠল িযেরেমােতর নাম;

িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ২৩

ষাল বােরর িলবাঁেট উঠল হনািনেয়র নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও

আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ২৪ সেতেরা বােরর িলবাঁেট

উঠল য বকাশার নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা

িছেলন বােরাজন। ২৫আঠােরা বােরর িলবাঁেট উঠল হনািনর নাম;

িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ২৬ ঊিনশ

বােরর িলবাঁেট উঠল মে ািথর নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয়

জেনরা িছেলন বােরাজন। ২৭ িড় বােরর িলবাঁেট উঠল ইলীয়াথার

নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন।

২৮এ শ বােরর িলবাঁেট উঠল হাথীর নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা

ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ২৯ বাইশ বােরর িলবাঁেট

উঠল িগ িতর নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন

বােরাজন। ৩০ তইশ বােরর িলবাঁেট উঠল মহসীেয়ােতর নাম;

িতিন, তাঁর ছেলরা ও আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন। ৩১ চি শ
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বােরর িলবাঁেট উঠল রামা তী এষেরর নাম; িতিন, তাঁর ছেলরা ও

আ ীয় জেনরা িছেলন বােরাজন।

২৬ মি েরর ার র ীেদর িবিভ দেল ভাগ করা হেয়িছল।

কারহীয়েদর মধ থেক আসেফর বংেশর কািরর ছেল মেশিলিময়

িছেলন বংেশর লাক। ২ মেশিলিমেয়র ছেলরা হল, থম সখিরয়,

ি তীয় িযদীেয়ল, ততৃীয় সবিদয়, চতুথ যৎনীেয়ল, ৩ প ম এলম,

ষ িযেহাহানন, স ম ইিলৈয়নয়। ৪ওেবদ ইেদােমর ছেল িছল।

তাঁর ছেলরা হল, থম শমিয়য়, ি তীয় িযেহাষাবদ, ততৃীয় যায়াহ,

চতুথ সাখর, প ম নথেনল, ৫ ষ অ ীেয়ল, স ম ইষাখর ও অ ম

িপয়ূ তয়। কননা ওেবদ ইেদামেক আশীবাদ করেলন। ৬ ওেবদ

ইেদােমর ছেল শমিয়েয়রও কেয়কজন ছেল িছল; তাঁরা েত েক

তাঁেদর বংেশর নতা িছেলন, কারণ তাঁরা িছেলন বীর যা া। ৭

শমিয়েয়র ছেলরা হল অৎিন, রফােয়ল, ওেবদ, ই সাবদ। শমিয়েয়র

বংেশর ইলীহূ আর সমিথয়ও িছেলন শি শালী লাক। ৮এঁরা সবাই

িছেলন ওেবদ ইেদােমর বংেশর লাক। তাঁরা, তাঁেদর ছেলরা ও

বংেশর লােকরা িছেলন উপযু ও শি শালী। ওেবদ ইেদােমর

বংেশর লােকরা িছেলন মাট বাষি জন। ৯ মেশিলিমেয়র ছেলরা ও

তাঁর বংেশর লােকরা িছেলন শি শালী লাক। তাঁরা িছেলন মাট

আঠােরাজন। ১০ মরাির বংেশর হাষার চারজন ছেলর মেধ থম

িশি , ি তীয় িহি য়, ততৃীয় টবিলয়, চতুথ সখিরয়। ১১ িশি অবশ

থম ছেল িছেলন না, িক ু তাঁর বাবা তাঁেক নতার ান িদেয়িছেলন।

হাষার ছেলরা ও তাঁর বংেশর লােকরা মাট িছেলন তেরাজন। ১২

িভ িভ দেল ভাগ করা এই সব র ীরা তাঁেদর নতােদর অধীেন

থেক তাঁেদর গা ী ভাইেদর মতই সদা ভুর ঘের সবা কােজর

ভার পেয়িছেলন। ১৩ বংশ অ সাের ছেল বেুড়া সকেলর জ ই

িলবাঁট করা হেয়িছল যােত িঠক করা যায় কা দল কা ফটেক

পাহারা দেব। ১৪ পবূ িদেকর ফটেকর জ িল উঠল শিলিমেয়র

নােম। তারপর তাঁর ছেল সখিরেয়র জ িলবাঁট করা হেল তাঁর

নােম উ র িদেকর ফটেকর জ িল উঠল। িতিন িছেলন একজন



বংশাবিলর থম খ 884

ানী পরামশদাতা। ১৫ দি ণ িদেকর ফটেকর জ িল উঠল

ওেবদ ইেদােমর নােম। ভা ডার ঘেরর জ িল উঠল তাঁর ছেলেদর

নােম। ১৬ পি ম িদেকর ফটেকর জ িল উঠল ীম ও হাষার

নােম। এই ফটকটা িছল উপর িদেকর রা ার উপরকার শে খৎ নােম

ফটেকর কােছ। ১৭এই সব লবীেয়রা পালা পালা কের কাজ করেতন

পবূ িদেক িতিদন ছয়জন, উ র িদেক চারজন আর দি ণ িদেক

চারজন পাহারাদােরর কাজ করেতন এবং ভা ডার ঘের জন জন

কের থাকেতন। ১৮ পি েমর উঠােনর জ রা ার িদেক চারজন এবং

উঠােন জন থাকেতন। ১৯এই িছল কারহ আর মরািরর বংেশর

র ীেদর দলভাগ। ধনভা ডােরর দখােশানাকারী ও অ া কমচারী৷

২০ ঈ েরর ঘেরর ধনভা ডার এবং ঈ েরর উে েশ আলাদা করা

িজিনেসর ভা ডােরর দখােশানার ভার িছল বািক লবীয়েদর মধ

থেক অিহেয়র উপর। ২১ গেশানীয় লাদেনর ছেল হল িযহীেয়িল।

িযহীেয়িলর ছেল সথম ও তাঁর ভাই ২২ যােয়েলর উপর িছল

সদা ভুর ঘেরর ধনভা ডােরর দখােশানার ভার। এঁরা িছেলন তাঁেদর

িনেজর িনেজর বংেশর নতা। ২৩ অ ামীয়, িয হরীয়, িহে াণীয়

ও উষীেয়লীয়েদরও কােজর ভার দওয়া হেয়িছল। ২৪ শবেূয়ল

নােম মািশর ছেল গেশােমর একজন বংশধর ধান ধনর ক

িছেলন। ২৫ গেশােমর ভাই ইলীেয়ষেরর মধ িদেয় শেলােমাৎ িছেলন

শবেূয়েলর বংেশর লাক। ইলীেয়ষেরর ছেল রহিবয়, রহিবেয়র ছেল

িযশায়াহ, িযশায়ােহর ছেল যারাম, যারােমর ছেল িসি , িসি র

ছেল শেলােমাৎ। ২৬ রাজা দায়দূ, ই ােয়েলর িবিভ বংেশর নতারা,

হাজার ও শত সে র সনাপিতরা এবং ধান সনাপিতরা য সব

িজিনস ঈ েরর উে েশ আলাদা কের রেখিছেলন শেলােমাৎ ও

তাঁর বংেশর লােকরা সই সব িজিনেসর ভা ডােরর দখােশানাকারী

িছেলন। ২৭ যেু লটু করা কত েলা িজিনস তাঁরা সদা ভুর ঘর

মরামেতর জ তাঁর উে েশ আলাদা কের রেখিছেলন। ২৮

এছাড়া দশক শমেূয়ল, কীেশর ছেল শৗল, নেরর ছেল অ েনর ও

স য়ার ছেল যায়াব য সব িজিনস ঈ েরর উে েশ আলাদা কের
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রেখিছেলন, মাট কথা, সম আলাদা করা িজিনেসর দখােশানার

ভার িছল শেলােমাৎ ও তাঁর বংেশর লাকেদর উপর। ২৯ িয হরীয়েদর

মধ থেক কনিনয় ও তাঁর ছেলরা উপাসনা ঘেরর কােজ নয়, িক ু

ই ােয়ল দেশর উপের কমকতা ও িবচারেকর কােজ িনযু হেলন।

৩০ িহে াণীয়েদর মধ থেক হশিবয় ও তাঁর বংেশর এক হাজার

সাতেশা শি শালী লাক সদা ভুর ও রাজার সম কাজ করবার জ

য ন নদীর পি ম িদেকর ই ােয়লীয়েদর উপের িনযু হেলন। ৩১

িহে াণীয়েদর মেধ িযিরয় িছেলন নতা। দায়েূদর রাজে র চি শ

বছেরর িদন তােদর বংশ তািলকা েলার মেধ খাঁজ করা হল এবং

িগিলয়েদর যােসের িহে াণীয়েদর মেধ অেনক বীর যা া পাওয়া

গল। ৩২ িযিরেয়র বংেশর ই হাজার সাতেশা জন লাক িছেলন

শি শালী। তাঁরা িছেলন িনেজর িনেজর পিরবােরর কতা। রাজা দায়দূ

ঈ েরর ও রাজার সম কাজ করবার জ েবণীয়, গাদীয় ও মনঃিশ

গা ীর অেধক লাকেদর উপের এই িহে াণীয়েদর িনযু করেলন।

২৭এই হল ই ােয়লীয় বংেশর নতা, হাজার ও শত সে র

সনাপিত ও তাঁেদর অধীন কমচারীেদর তািলকা। এঁরা িবিভ

স দেলর সম িবষেয় রাজােক সাহায করেতন। বােরািট দেলর

েত কিটেত চি শ হাজার স িছল। সারা বছর ধের এক একিট

দল এক এক মাস কের কাজ করত। ২ থম মােসর জ থম

স দেলর ভার িছল স ীেয়েলর ছেল যাশিবয়ােমর উপর। তাঁর

দেল চি শ হাজার স িছল। ৩ িতিন িছেলন পরেসর বংশধর।

িতিন থম মােসর জ সম সনাপিতেদর নতা িছেলন। ৪ ি তীয়

মােসর জ স দেলর ভার িছল অেহাহীয় দাদাইেয়র উপর। তাঁর

অধীেন দলেনতা িছেলন িমে াৎ। তাঁর দেল চি শ হাজার স িছল।

৫ ততৃীয় মােসর জ সনাপিত িছেলন যাজক িযেহায়াদার ছেল

বনায়। িতিন িছেলন ততৃীয় দেলর নতা। তাঁর দেল চি শ হাজার

স িছল। ৬ ইিন সই বনায় িযিন ি শজন বীর যা ােদর দেলর

একজন িছেলন এবং সই দেলর নতা িছেলন। তাঁর ছেল অ ীষাবাদ

তাঁর দেল িছেলন। ৭ চতুথ মােসর জ চতুথ দেলর সনাপিত িছেলন
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যায়ােবর ভাই অসােহল। তাঁর মতুৃ র পের সনাপিত হেয়িছেলন

তাঁর ছেল সবিদয়। তাঁর দেল চি শ হাজার স িছল। ৮ প ম

মােসর জ প ম দেলর সনাপিত িছেলন িযষাহীয় শমহূৎ। তাঁর দেল

চি শ হাজার স িছল। ৯ ষ মােসর জ ষ দেলর সনাপিত

িছেলন তেকায়ীয় ইে েশর ছেল ঈরা। তাঁর দেল চি শ হাজার

স িছল। ১০ স ম মােসর জ স ম দেলর সনাপিত িছেলন

পেলানীয় হলস; িতিন িছেলন ই িয়ম গা ীর একজন লাক। তাঁর

দেল চি শ হাজার স িছল। ১১অ ম মােসর জ অ ম দেলর

সনাপিত িছেলন হূশাতীয় িস খয়; িতিন িছেলন সরেহর বংেশর

একজন লাক। তাঁর দেল চি শ হাজার স িছল। ১২ নবম মােসর

জ নবম দেলর সনাপিত িছেলন অনােথাতীয় অবীেয়ষর; িতিন

িছেলন িব ামীন গা ীর একজন লাক। তাঁর দেল চি শ হাজার

স িছল। ১৩ দশম মােসর জ দশম দেলর সনাপিত িছেলন

নেটাফাতীয় মহরয়। িতিন িছেলন সরেহর বংেশর একজন লাক।

তাঁর দেল চি শ হাজার স িছল। ১৪একাদশ মােসর জ একাদশ

দেলর সনাপিত িছেলন িপিরয়ােথানীয় বনায়। িতিন িছেলন ই িয়ম

গা ীর একজন লাক। তাঁর দেল চি শ হাজার স িছল। ১৫ াদশ

মােসর জ াদশ দেলর সনাপিত িছেলন নেটাফাতীয় িহ দয়। িতিন

িছেলন অৎনীেয়েলর বংেশর একজন লাক। তাঁর দেল চি শ হাজার

স িছল। ১৬ ই ােয়েলর গা ী েলার ধান নতােদর তািলকা

এই: েবণীয়েদর নতা িসি র ছেল ইলীেয়ষর, িশিমেয়ানীয়েদর

নতা মাখার ছেল শফিটয়, ১৭ লিব গা ীর নতা কমেূয়েলর ছেল

হশিবয়, হােরােণর বংেশর নতা সােদাক, ১৮ িযহূদা গা ীর নতা

দায়েূদর ভাই ইলীহূ, ইষাখর গা ীর নতা মীখােয়েলর ছেল অি ,

১৯ সবলূনূ গা ীর নতা ওবিদেয়র ছেল িয ায়য়, ন ািল গা ীর

নতা অ ীেয়েলর ছেল িযেরেমাৎ, ২০ ই িয়েমর বংেশর নতা

অসিসেয়র ছেল হােশয়, মনঃিশ গা ীর অেধক লাকেদর নতা

পদােয়র ছেল যােয়ল, ২১ িগিলয়েদ বাসকারী মনঃিশ গা ীর বািক

অেধক লাকেদর নতা সখিরেয়র ছেল িযে া, িব ামীন গা ীর
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নতা অ েনেরর ছেল যাসীেয়ল, ২২ দান গা ীর নতা িযেরাহেমর

ছেল অসেরল। এঁরাই িছেলন ই ােয়েলর গা ী েলার ধান নতা।

২৩ দায়দূ িড় িক া তার চেয় কম বয়সী লাকেদর সংখ া গণনা

করেলন না, কারণ সদা ভু ই ােয়লীয়েদর সংখ া আকােশর তারার

মত অসংখ করেবন বেল িত া কেরিছেলন। ২৪ স য়ার ছেল

যায়াব লাকগণনা করেত কেরিছেলন, িক ু তা শষ কেরনিন।

লাকগণনার জ ই ােয়েলর উপর সদা ভুর াধ নেম এেসিছল।

সইজ রাজা দায়েূদর ইিতহাস বইেত লাকেদর কােনা সংখ া

লখা হয়িন। ২৫ রাজার ভা ডােরর দখােশানার ভার িছল অদীেয়েলর

ছেল অ মাবেতর উপর। ত খামাের, শহের, ােম ও পাহারা

দওয়ার উঁচু ঘর েলােত য সব দাম িছল তার দখােশানা করবার

ভার িছল উিষেয়র ছেল যানাথেনর উপর। ২৬ চাষীেদর দখােশানার

ভার িছল কলেূবর ছেল ইিষর উপর। ২৭আ ুর েতর ভার িছল

রামাথীয় িশিমিয়র উপর। আ ুর ত থেক য আ ুর রস পাওয়া

যত তার ভা ডােরর ভার িছল িশফমীয় সি র উপর। ২৮ নীচু পাহাড়ী

এলাকার িজতব ৃ ও ডুমরু গােছর ভার িছল গেদরীয় বাল হানেনর

উপর। জলপাইেয়র তেলর ভা ডােরর ভার িছল যায়ােশর উপর।

২৯ শােরােণ য সব গ র পাল চরত তােদর ভার িছল শােরাণীয়

িস েয়র উপর। উপত কার গ র পােলর ভার িছল অ লেয়র ছেল

শাফেটর উপর। ৩০ ই ােয়লীয় ওবীেলর উপর ভার িছল উেটর

পােলর। মেরােণাথীয় যহিদেয়র উপর িছল গ ভীেদর ভার। ৩১

ছাগল ও ভড়ার পােলর ভার িছল হাগরীয় যাসীেষর উপর। রাজা

দায়েূদর স ি র দখােশানার ভার িছল এই সব তদারককারীেদর

উপর। ৩২ দায়েূদর কাকা যানাথন িছেলন পরামশদাতা, বিু মান

লাক ও রাজার লখক। রাজার ছেলেদর িশ ার ব ব ার ভার িছল

হ েমািনর ছেল িযহীেয়েলর উপর। ৩৩অহীেথাফল িছেলন রাজার

পরামশদাতা, অকীয় হূশয় িছেলন রাজার ব ু । ৩৪অহীেথাফেলর

মতুৃ র পের অবীয়াথর ও বনােয়র ছেল িযেহায়াদা রাজার পরামশদাতা

হেয়িছেলন। রাজার স দেলর সনাপিত িছেলন যায়াব।
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২৮ দায়দূ ই ােয়েলর সম কমকতােদর িয শােলেম এেস জেড়া

হবার জ আেদশ িদেলন। এেত সম বীর যা ারা এেসিছেলন।

তাঁরা িছেলন িবিভ গা ীর নতারা, রাজার বােরািট স দেলর ধান

সনাপিতরা, হাজার ও একেশা সে র সনাপিতরা, রাজা ও রাজার

ছেলেদর সম স ি তদারককারীরা, রাজবাড়ীর কমকতারা ও বীর

যা ারা। ২ পের রাজা দায়দূ উেঠ দাঁিড়েয় তাঁেদর বলেলন, “আমার

ভাইেয়রা ও আমার লােকরা, আমার কথায় মেনােযাগ িদন। সদা ভুর

িনয়ম িস েকর জ , অথাৎ আমােদর ঈ েরর পা রাখবার জায়গার

জ একটা ায়ী ঘর তরী করবার ই া আমার মেন িছল, আর আিম

তা তরী করবার আেয়াজনও কেরিছলাম। ৩ িক ু ঈ র আমােক

বলেলন, ‘আমার নােম তুিম ঘর তরী করেব না, কারণ তুিম একজন

যা া এবং তুিম র পাত কেরছ।’ ৪ “তবওু ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু

িচরকাল ই ােয়েলর উপর রাজা হওয়ার জ আমার গাটা পিরবােরর

মধ থেক আমােকই বেছ িনেয়িছেলন। িতিন নতা িহসােব িযহূদােক

বেছ িনেয়িছেলন, তারপর িযহূদা‐ গা ী থেক আমার বাবার বংশেক

বেছ িনেয়িছেলন এবং ই ােয়েলর উপের রাজা হওয়ার জ িতিন

খশুী হেয় আমার ভাইেদর মধ থেক আমােকই বেছ িনেয়িছেলন। ৫

সদা ভু আমােক অেনক ছেল িদেয়েছন, আর সই সব ছেলেদর

মেধ সদা ভুর রাজ ই ােয়েলর িসংহাসেন বসবার জ িতিন আমার

ছেল শেলামনেক বেছ িনেয়েছন। ৬ িতিন আমােক বেলেছন,

‘ তামার ছেল শেলামনই সই লাক, য আমার ঘর ও উঠান তরী

করেব, কারণ আিম তােকই আমার ছেল হবার জ বেছ িনেয়িছ

আর আিম তার বাবা হব। ৭ যমন এখন করা হে সইভােব যিদ স

আমার আেদশ ও িনেদশ পালন করবার ব াপাের ি র থােক তেব আিম

তার রাজ িচরকাল ায়ী করব।’ ৮ “কােজই সম ই ােয়লীয়েদর,

অথাৎ সদা ভুর সমােজর লাকেদর এবং আমােদর ঈ েরর সামেন

আিম আপনােদর এখন এই আেদশ িদি য, আপনারা আপনােদর

ঈ র সদা ভুর সম আেদশ পালন করেত মেনােযাগী হন যােত

আপনারা এই চমৎকার দেশ থাকেত পােরন এবং িচরকােলর স ি
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িহসােব আপনােদর বংশধরেদর হােত তা িদেয় যেত পােরন।” ৯

“আর তুিম, আমার ছেল শেলামন, তুিম তামার বাবার ঈ রেক

সামেন রেখ চলেব এবং তামার অ র ি র রেখ ও মেনর ই া

িদেয় তাঁর সবা করেব, কারণ সদা ভু েত কিট অ র খুঁেজ দেখন

এবং িচ ার েত কিট উে শ বােঝন। তাঁর ই া জানেত চাইেল

তুিম তা জানেত পারেব, িক ু যিদ তুিম তাঁেক ত াগ কর তেব িতিনও

তামােক িচরকােলর জ অ া করেবন। ১০ এখন মেনােযাগী

হও, কারণ উপাসনা করবার জ একটা ঘর তরী করেত সদা ভু

তামােকই বেছ িনেয়েছন। তুিম শি শালী হও এবং কাজ কর।” ১১

তারপর দায়দূ তাঁর ছেল শেলামনেক উপাসনা ঘেরর বারা া, তাঁর

দালান েলা, ভা ডার ঘর েলা, উপেরর ও িভতেরর কামরা েলা এবং

পাপ ঢাকা দবার জায়গার ন শা িদেলন। ১২ সদা ভুর ঘেরর উঠান,

তার চারপােশর কামরা, ঈ েরর ঘেরর ধনভা ডার এবং উৎসেগর

িজিনস রাখবার ভা ডােরর য পিরক না ঈ েরর আ া দায়েূদর

কােছ কাশ কেরিছেলন তা সবই িতিন শেলামনেক জানােলন। ১৩

যাজক ও লবীয়েদর িবিভ দেলর কাজ, সদা ভুর ঘেরর সম সবা

কাজ এবং সই কােজ ব বহােরর সম িজিনসপ স ে িতিন তাঁেক

িনেদশ িদেলন। ১৪ িবিভ সবা কােজর জ য সব সানা ও পার

িজিনস ব বহার করা হেব িতিন তার জ কতটা সানা ও পা লাগেব

তার িনেদশ িদেলন। ১৫ েত কিট সানার বািতদান ও বািতর জ

কতটা সানা এবং ব বহার অ সাের েত কিট পার বািতদান ও

বািতর জ কতটা পা লাগেব তার িনেদশ িদেলন। ১৬ দশন িট

রাখবার সানার টিবেলর জ কতটা সানা এবং পার টিবল েলার

জ কতটা পা লাগেব তার িনেদশ িদেলন। ১৭ মাংস তুলবার কাঁটা,

উৎসেগর র রাখবার বািট ও কলসী আর ধপূ বিদর জ কতটা

খাঁিট সানা লাগেব এবং েত কিট সানা ও পার পাে র জ কতটা

সানা ও পা লাগেব তার িনেদশ িদেলন। ১৮এছাড়া ধপূ বিদর

জ , অথাৎ সদা ভুর িনয়ম িস কিট ঢেক রাখবার জ য সানার

ক েবরা পাখা মলা অব ায় থাকেব তােদর জ কতটা খাঁিট সানা
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লাগেব িতিন তারও িনেদশ িদেলন। ১৯ দায়দূ বলেলন, “সদা ভু

তাঁর পিরচালনার য নমনুা আমার কােছ কাশ কেরিছেলন তাঁর

পিরচালনায় আিম তা এঁেকিছলাম, আর সই নমনুার খুঁিটনািট বঝুবার

ান িতিন আমােক িদেয়িছেলন।” ২০ দায়দূ তাঁর ছেল শেলামনেক

এই কথাও বলেলন, “তুিম শি শালী হও, ও সাহস কর এবং কাজ

কর। তুিম ভয় কােরা না, িনরাশ হােয়া না, কারণ সদা ভু ঈ র,

আমার ঈ র তামার সে আেছন। সদা ভুর সবা কােজর জ

উপাসনা ঘর তরীর সব কাজ শষ না হওয়া পয িতিন তামােক

ছেড় যােবন না বা ত াগ করেবন না। ২১ ঈ েরর ঘেরর সম সবা

কােজর জ িবিভ দেলর যাজক ও লবীেয়রা ত আেছ। সম

কােজ তামােক সাহায করবার জ দ ও ই ুক লােকরাও আেছ।

নতারা ও সম লােকরা তামার আেদশ মানেত রািজ।”

২৯ রাজা দায়দূ তারপর সম লােকর সমােবশ ক বলেলন,

“আমার ছেল শেলামনেকই ঈ র বেছ িনেয়েছন; তার বয়সও বশী

নয় এবং অিভ তাও কম। এই কাজ খবু মহৎ, কারণ এই বড়

াসাদিট ঈ র সদা ভুর জ , কােনা মা েষর জ নয়। ২আমার

মতা অ সাের আিম আমার ঈ েরর ঘেরর জ এই সব জাগাড়

কের রেখিছ সানার িজিনেসর জ সানা, পার িজিনেসর জ

পা, িপতেলর িজিনেসর জ িপতল, লাহার িজিনেসর জ লাহা

এবং কােঠর িজিনেসর জ কাঠ। এছাড়া ব যমিণ, বসাবার জ

িবিভ মিণ, চ চেক পাথর, নানা রঙেয়র পাথর ও সম রকেমর

দামী পাথর রেখিছ আর অেনক মােবল পাথরও রেখিছ। ৩ এই

পিব উপাসনা ঘেরর জ আিম যা যা জাগাড় কেরিছ তা ছাড়াও

আমার ঈ েরর ঘেরর িত আমার ভালবাসার জ এখন আিম আমার

িনেজর সানা ও পা িদি । ৪ সই ঘেরর দয়াল ঢাকবার জ

এবং কািরগরেদর সম কােজর জ আিম মাট একেশা সেতেরা টন

ওফীেরর সানা ও ইেশা িতয়া র টন খাঁিট পা িদলাম। ৫আজ

আপনারা ক ক ‐ই ায় হেয় সদা ভুর উে েশ িনেজেক উৎসগ

কের দান িদেত চান?” ৬ তখন বংেশর নতারা, ই ােয়লীয়েদর
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িবিভ গা ীর নতারা, হাজার সে র ও শত সে র সনাপিতরা ও

রাজার কােজর তদারককারীরা ‐ই ায় হেয় দান করেলন। ৭ঈ েরর

ঘেরর কােজর জ তাঁরা একেশা পঁচান ই টন সানা, দশ হাজার

সানার অদেকান, িতনেশা ন ই টন পা, সাতেশা ই টন িপতল ও

িতন াঁজার নয়েশা টন লাহা িদেলন। ৮ যাঁেদর কােছ দামী পাথর

িছল তাঁরা স েলা সদা ভুর ঘেরর ভা ডাের রাখবার জ গেশানীয়

িযহীেয়েলর হােত িদেলন। ৯ তাঁরা খশুী মেন এবং খালা হােত সম

অ র িদেয় সদা ভুেক িদেত পের আনি ত হেলন। রাজা দায়দূও

খবু আনি ত হেলন। ১০ দায়দূ সম লােকর সামেন এই বেল

সদা ভুর গৗরব করেলন, হ সদা ভু, আমােদর পবূপু ষ ই ােয়েলর

ঈ র, অনািদকাল থেক অন কাল পয তামার গৗরব হাক। ১১

হ সদা ভু, মিহমা, শি , জাঁকজমক, জয় আর গৗরব তামার,

কারণ েগর ও পিৃথবীর সব িকছু তামারই। হ সদা ভু, তুিমই সব

িকছুর উপের রাজ করছ; তামার জায়গা সবার উপের। ১২ ধন ও

স ান আেস তামারই কাছ থেক; তুিমই সব িকছু শাসন কের থাক।

তামার হােতই রেয়েছ শি আর মতা; মা ষেক উ ত করবার

ও শি দবার অিধকার তামারই। ১৩এখন, হ আমােদর ঈ র,

আমরা তামােক ধ বাদ িদই, তামার গৗরবময় নােমর শংসা

কির। ১৪ িক ু হ সদা ভু, আিম ক আর আমার লােকরাই বা কারা

য, আমরা এই ভােব খশুী হেয় িনেজর ই ায় িদেত পাির? সব িকছুই

তা তামার কাছ থেক আেস। তামার হাত থেক যা পেয়িছ আমরা

কবল তামােক তাই িদেয়িছ। ১৫আমরা তামার চােখ আমােদর

সম পবূপু ষেদর মতই পরেদশী বািস া। পিৃথবীেত আমােদর িদন

েলা ছায়ার মত, আমােদর কােনা আশা নই। ১৬ হ আমােদর ঈ র

সদা ভু, তামার পিব নােমর উে েশ একটা ঘর তরীর জ এই

য চুর িজিনেসর আেয়াজন আমরা কেরিছ তা তামার কাছ থেকই

এেসেছ এবং এর সব িকছুই তামার। ১৭ হ আমার ঈ র, আিম

জািন য, তুিম অ েরর পরী া কের থাক এবং সততায় খশুী হও।

এই সব িজিনস আিম খশুী হেয় এবং অ েরর সততায় িদেয়িছ। আর
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এখন আিম দেখ আনি ত হলাম য, তামার লােকরা যারা এখােন

আেছ তারাও কমন খশুী হেয় তামােক িদেয়েছ। ১৮ হ সদা ভু,

আমােদর পবূপু ষ অ াহাম, ইসহাক ও ই ােয়েলর ঈ র, তামার

লাকেদর অ ের এই রকম ই া তুিম িচরকাল রাখ এবং তামার িত

তােদর দয় িব রাখ। ১৯আমার ছেল শেলামনেক এমন ি র

অ র দান কর যােত স তামার আেদশ, তামার বাক ও তামার

িনয়ম পালন করেত পাের এবং আিম য াসাদ তরীর আেয়াজন

কেরিছ তা তরী করেত পাের। ২০ পের দায়দূ সম লাকেদর

বলেলন, “আপনারা আপনােদর ঈ র সদা ভুর গৗরব ক ন।” তখন

তারা সবাই তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর গৗরব করল এবং

সদা ভু ও রাজার উে েশ উপড়ু হেয় ণাম জানাল। ২১ পেরর িদন

তারা সদা ভুর উে েশ প উৎসগ এবং হামবিলর অ ান করল।

সম ই ােয়লীয়েদর জ তারা এক হাজার ষাঁড়, এক হাজার ভড়া

ও এক হাজার ভড়ার বা া উৎসগ করল এবং েত কিটর সে

িনয়িমত পানীয় উৎসগ করল এবং চুর প িদেয় অ া উৎসেগর

অ ান করল। ২২ সই িদন তারা সদা ভুর সামেন খবু আনে র

সে খাওয়া দাওয়া করল। তারা দায়েূদর ছেল শেলামনেক এই

ি তীয় বার রাজা করল এবং তাঁেক রাজা ও সােদাকেক যাজকেক

িহসােব সদা ভুর উে েশ অিভেষক করল। ২৩ তখন শেলামন তাঁর

বাবা দায়েূদর জায়গায় রাজা িহসােব সদা ভুর িসংহাসেন বসেলন।

িতিন সব িবষেয় সফলতা লাভ করেলন এবং সম ই ােয়ল তাঁর

কথামত চলত। ২৪ সম নতারা ও সে রা এবং রাজা দায়েূদর অ

সব ছেলরা রাজা শেলামেনর অধীনতা ীকার করেলন। ২৫ সদা ভু

সম ই ােয়েলর চােখ শেলামনেক খবু মহান করেলন এবং তাঁেক

এমন রাজকীয় গৗরব দান করেলন যা এর আেগ ই ােয়েলর কােনা

রাজাই পানিন। ২৬ িযশেয়র ছেল দায়দূ সম ই ােয়েলর উপের

রাজ কেরিছেলন ২৭ িতিন চি শ বছর রাজ কেরিছেলন সাত বছর

িহে ােণ এবং তি শ বছর িয শােলেম। ২৮ িতিন অেনক বছর বঁেচ

থেক ধন ও স ান লাভ কের খবু বেুড়া বয়েস মারা গেলন। তাঁর
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ছেল শেলামন তাঁর জায়গায় রাজা হেলন। ২৯ ভাববাদী শমেূয়েলর,

ভাববাদী নাথেনর ও ভাববাদী গােদর ইিতহাস বইেয় রাজা দায়েূদর

রাজে র সম কথা থেক শষ পয লখা রেয়েছ। ৩০তাঁর

রাজে র খুঁিটনািট ও মতার কথা এবং তাঁেক িনেয়, ই ােয়লেক

িনেয় আর অ া দেশর সব রাজ েলােক িনেয় য সব ঘটনা

ঘেটিছল সই সব কথাও সখােন লখা রেয়েছ।
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বংশাবিলর ি তীয় খ
১আর দায়েূদর ছেল শেলামন িনেজর রােজ িনেজেক শি শালী

করেলন এবং তাঁর ঈ র সদা ভু তাঁর সে থেক তাঁেক খবু

মহান করেলন৷ ২ পের শেলামন সম ই ােয়েলর অথাৎ

সহ পিতেদর, শতপিতেদর, িবচারকতােদর ও সম ই ােয়েলর

যাবতীয় শাসনক ােদর বংশ ধানেদর সে কথা বলেলন৷ ৩ তােত

শেলামন ও তাঁর সে সম সমাজ িগিবেয়ােনর উঁচু জায়গায় গেলন;

কারণ সদা ভুর দাস মািশ ম াে যা তরী কেরিছেলন, ঈ েরর

সই সমাগম তাঁবু সখােন িছল৷ ৪ িক ু ঈ েরর িস ক দায়দূ

িকিরয়ৎ‐িযয়ারীম থেক, দায়দূ তার জ য জায়গা তরী কেরিছেলন,

সখােন এেনিছেলন, কারণ িতিন তার জ িয শােলেম একিট তাঁবু

াপন কেরিছেলন৷ ৫আর হূেরর নািত ঊিরর ছেল বৎসেলল য

িপতেলর য েবদী তরী কেরিছেলন, তা সদা ভুর সমাগম তাঁবু

সামেন িছল; আর শেলামন ও সমাজ তার কােছ গেলন৷ ৬ তখন

শেলামন সখােন সমাগম তাঁবরু কােছ িপতেলর বিদেত সদা ভুর

সামেন য করেলন, এক হাজার হামবিল উৎসগ করেলন৷ ৭ সই

রােত ঈ র শেলামনেক দশন িদেয় বলেলন, “চাও, আিম তামােক

িক দব?” ৮তখন শেলামন ঈ রেক বলেলন, “তুিম আমার িপতা

দায়েূদর িত অেনক দয়া দিখেয়ছ, আর তাঁর পেদ আমােক রাজা

কেরছ৷ ৯এখন, হ সদা ভু ঈ র, তুিম আমার িপতা দায়েূদর কােছ

য কথা বেলছ, তাই ায়ী হাক; কারণ তুিমই পিৃথবীর ধেূলার মত

ব সংখ ক এক জািতর উপের আমােক রাজা কেরছ৷ ১০আিম যন

এই লােকেদর সামেনই বাইের যেত ও ভতের আসেত পাির,

সই জ এখন আমােক বিু ও ান দাও; কারণ তামার এমন

িবশাল জােদর িবচার করার মতা কার আেছ?” ১১ তখন ঈ র

শেলামনেক বলেলন, “এটাই তামার মেন হেয়েছ; তুিম ঐ য ,

স ি , গৗরব িকংবা শ েদর াণ চাও িন, ল া আয়ওু চাও িন;

িক ু আিম আমার য জােদর উপের তামােক রাজা কেরিছ, তুিম

তােদর িবচার করার জ িনেজর জ বিু ও ান চেয়ছ৷ ১২ বিু ও
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ান তামােক দওয়া হল; এমনিক তামার আেগ কােনা রাজার িছল

না এবং তামার পেরও কােনা রাজার হেব না, তত ঐ য , স ি

ও গৗরব আিম তামােক দব৷” ১৩ পের শেলামন িগিবেয়ােনর উঁচু

জায়গা থেক, সমাগম তাঁবরু সামেন থেক, িয শােলেম এেলন, আর

ই ােয়েলর উপের রাজ করেত থাকেলন৷ ১৪আর শেলামন অেনক

রথ ও ঘাড়াচালক সং হ করেলন; তাঁর এক হাজার চারেশা রথ ও

বােরা হাজার ঘাড়াচালক িছল; আর সই সব িতিন রথ নগের এবং

িয শােলেম রাজার কােছ রাখেতন৷ ১৫ রাজা িয শােলেম পা ও

সানােক পাথেরর মত এবং এরস কাঠেক উপত কার ডুমরু গােছর

মত চুর করেলন৷ ১৬আর শেলামেনর ঘাড়া িল িমশর থেক আনা

হত, রাজার বিণেকরা দল িহসােব দাম িদেয় পােল পােল ঘাড়া পত৷

১৭আর িমশর থেক কনা ও আনা এক একিট রেথর দাম ছেশা

শকল পা ও এক একিট ঘাড়ার দাম একেশা প াশ শকল িছল৷

এই ভােব তােদর মাধ েম সম িহ ীয় রাজার ও অরামীয় রাজার

জ ও ঘাড়া আনা হত৷

২পের শেলামন সদা ভুর নােম একিট বািড় ও িনেজর রােজ র

জ একিট বািড় তরী করার কথা িঠক করেলন; ২আর শেলামন

ভার বইবার জ স র হাজার লাক, পবেত কাঠ কাটার জ আশী

হাজার লাক ও তােদর পিরচালনার জ িতন হাজার ছেশা ধান

কমচারীেদর িনযু করেলন৷ ৩আর শেলামন সােরর হূরম রাজার

কােছ লাক পািঠেয় বলেলন, “আপিন আমার বাবা দায়েূদর সােথ

যরকম ব বহার কেরিছেলন ও তাঁর বসবােসর জ বািড় তরীর

জ তাঁর কােছ যরকম এরস কাঠ পািঠেয়িছেলন, সই রকম আমার

জ ও ক ন৷ ৪ দখনু, আিম িনেজর ঈ র সদা ভুর নােমর উে েশ

একিট বািড় তরী করার পিরক না িনেয়িছ; তাঁর সামেন গি

িজিনস ালােনার জ , েত ক িদেনর র দশন‐ িটর জ এবং িত

সকােল ও স ােবলায়, িব ামবাের, অমাবস ায় ও আমােদর ঈ র

সদা ভুর সকল পেবর হাম করার জ সটা পিব করব৷ এ িল

ই ােয়েলর িতিদেনর র কাজ৷ ৫আরআিম য বািড় তরী করব,
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সটা খবু বড় হেব, কারণ আমােদর ঈ র সকল দবতার থেক মহান৷

৬ িক ু তাঁর জ বািড় তরী করার মতা কার আেছ? কারণ গ

এবং েগর গও তাঁেক ধারণ করেত পাের না; তেব আিম ক য,

তাঁর উে েশ গহৃ তরী কির? ধমুা তাঁর সামেন ধপূদান করার

জায়গা তরী করেত পাির৷ ৭অতএব আমার বাবা দায়েূদর মাধ েম

িনযু য ানী লােকরা িযহূদায় ও িয শােলেম আমার কােছ আেছ,

তােদর সে সানা, পা, িপতল, লাহা এবং ব নী, গাড় লাল ও

নীল রেঙর েতার কাজ করার জ ও সব রকেমর ািদত কােজ

পারদশী একজন লাকেক পাঠােবন৷ ৮আর িলবােনান থেক এরস

কাঠ, দবদা কাঠ ও আল ম কাঠ আমার এখােন পাঠােবন; কারণ

আিম জািন, আপনার দােসরা িলবােনােন খবু ভােলা কাঠ কাটেত

পাের; আর দখনু, আমার দােসরাও আপনার দােসর সে থাকেব৷

৯আমার জ অেনক কাঠ তরী করেত হেব, কারণ আিম য গহৃ

তরী করব, সটা বড় মহৎ ও আ য জনক হেব৷ ১০আর দখনু,

আিম আপনার দাসেদরেক, য কাঠুিরয়ারা গাছ কাটেব, তােদরেক

িড় হাজার কা পিরমােপর পষাই করা গম, িড় হাজার কা

পিরমােপর যব, িড় হাজার বাৎ আ ুর রস ও িড় হাজার বাৎ তল

দব৷” ১১ পের সােরর রাজা হূরম শেলামেনর কােছ এই উ র িলেখ

পাঠােলন, “সদা ভু তাঁর জােদরেক ভালবােসন, তাই তােদর উপের

আপনােক রাজা কেরেছন৷” ১২ হূরম আরও বলেলন, “ধ সদা ভু

ই ােয়েলর ঈ র, গ মেত র সিৃ ক া, িযিন দায়দূ রাজােক দূরদশী

ও বিু মান এক ানবান ছেল িদেয়েছন, সই ছেল সদা ভুর জ

এক গহৃ ও িনেজর রােজ র এক বািড় তরী করেবন৷ ১৩এখন আিম

হূরম‐আিব নােম একজন ানবান ও বিু মান লাকেক পাঠালাম৷ ১৪

স দান বংেশর এক ীর ছেল, তার বাবা সােরর লাক; স সানা,

পা, িপতল, লাহা, পাথর ও কাঠ এবং ব নী, নীল, মসীনা েতার

ও গাড় লাল রেঙর েতার কাজ খবু ভােলা করেত পাের৷ আর স

সব রকেমর খািদত কাজ করেত ও সব রকেমর নকশার কাজ খবু

ভােলা তরী করেত পাের৷ তােক আপনার পারদশী লােকেদর সে
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এবং আপনার বাবা আমার ভু দায়েূদর পারদশী লােকেদর সে

জায়গা দওয়া হাক৷ ১৫অতএব আমার ভু য গম, যব, তল ও

আ ুর রেসর কথা বেলেছন, তা িনেজর দাসেদর কােছ পািঠেয় িদন ৷

১৬আর আপনার যত কােঠর েয়াজন হেব, আমরা িলবােনােন তত

কাঠ কাটব এবং ভলায় কের বঁেধ সমু পেথ যােফােত আপনার

জ পৗঁেছ দব; পের আপিন তা িয শােলেম তুেল িনেয় যােবন৷”

১৭আর শেলামন তাঁর বাবা দায়েূদর গণনার পের ই ােয়ল দেশ

বসবাসকারী সম লাক গণনা করােলন, তােত এক ল িত া

হাজার ছেশা লাক পাওয়া গল৷ ১৮ তােদর মেধ িতিন ভার বইবার

জ স র হাজার লাক, পবেত কাঠ কাটেত আশী হাজার লাক ও

লাকেদরেক কাজ করাবার জ িতন হাজার ছেশা ধান কমচারীেদর

িনযু করেলন৷

৩পের শেলামন িয শােলেম মািরয়া পবেত সদা ভুর গহৃ তরী

করেত করেলন; সদা ভু সখােন তাঁর বাবা দায়দূেক দশন

িদেয়েছন এবং দায়দূ সই জায়গা িনবাচন কেরিছেলন; তা িযবষূীয়

অণােনর খামার৷ ২ িতিন তাঁর রাজে র চতুথ বছেরর ি তীয় মােসর

ি তীয় িদেনর তরীর কাজ করেলন৷ ৩ শেলামন ঈ েরর গহৃ

তরী করেত য মলূ উপেদশ পেয়িছেলন, সই অ সাের হােতর

াচীন পিরমােণ গেৃহর দঘ ষাট হাত ও িড় হাত করা হল৷ ৪

আর গেৃহর সামেনর বারা া গেৃহর অ সাের িড় হাত ল া ও

একেশা িড় হাত উঁচু হল; আর িতিন ভতের তা পির ার সানা

িদেয় মেুড় িদেলন৷ ৫ িতিন বড় গেৃহর দওয়াল ভােলা সানায় মাড়া

দবদা কােঠ ঢেক িদেলন ও তার উপের খজরু গাছ ও িশকেলর

ছিব খাদাই করেলন৷ ৬আর শাভার জ গহৃিট দামী পাথর িদেয়

সাজােলন; ঐ সানা পবিয়ম দেশর সানা৷ ৭আর িতিন গহৃ, গেৃহর

কিড়কাঠ, গাবরাট, দওয়াল ও দরজা সানায় মেুড় িদেলন এবং

দওয়ােলর উপের ক েবর ছিব খাদাই করেলন৷ ৮আর িতিন অিত

পিব জায়গা িনমাণ করেলন, তার দঘ গেৃহর ে র মত িড় হাত

ও িড় হাত এবং িতিন ছেশা তাল ভােলা সানা িদেয় তা
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মেুড় িদেলন৷ ৯ েকর পিরমাণ প াশ শকল সানা৷ িতিন উপেরর

ঠরী িলও সানা িদেয় মেুড় িদেলন৷ ১০অিত পিব গেৃহর মেধ

িতিন িট ক েবর ছিব খাদাই করেলন; আর তা সানা িদেয় মাড়া

হল৷ ১১এই ক ব িটর ডানা িড় হাত ল া, একিটর পাঁচ হাত ল া

একিট ডানা গেৃহর দওয়াল শ করল এবং পাঁচ ল া অ ডানা

ি তীয় ক েবর ডানা শ করল৷ ১২ সই ক েবর পাঁচ হাত ল া

থম ডানািট গেৃহর দওয়াল শ করল এবং পাঁচ হাত ল া ি তীয়

ডানািট ঐ ক েবর ডানা শ করল৷ ১৩ সই ক ব িটর ডানা মাট

িড় হাত িব ািরত, তারা পােয়র কােছ দাঁিড়েয় িছল এবং তােদর মখু

গেৃহর িদেক িছল৷ ১৪আর িতিন নীল, ব নী ও রে র রেঙর এবং

মসীনা েতার পদা তরী করেলন ও তােত ক ব তরী করেলন৷ ১৫

আর িতিন গেৃহর সামেন পঁয়ি শ হাত উঁচু িট তরী করেলন,

এক একিট ে র উপের পাঁচ হাত হল৷ ১৬আর িতিন গেৃহর মেধ

শকল তরী কের সই ে র মাথায় িদেলন এবং একেশা ডািলেমর

মত কের তরী কের ঐ শকেলর উপের রাখেলন৷ ১৭ সই িট

িতিন মি েরর সামেন াপন করেলন, একটা ডান িদেক ও অ টা

বােম রাখেলন এবং যিট ডান িদেক, সিটর নাম যাখীন যার অথ,

িতিন ি র করেবন ও যিট বােম, সিটর নাম বায়স যার অথ, এেতই

বল, রাখেলন৷

৪আর িতিন িপতেলর এক য েবিদ তরী করেলন, তার দঘ

িড় হাত, িড় হাত ও উ তা দশ হাত৷ ২আর িতিন ছাঁেচ

ঢালা গালাকার চৗবা া তরী করেলন; তা এক কাণা থেক অ

কাণা পয দশ হাত ও তার উ তা পাঁচ হাত এবং তার পিরিধ ি শ

হাত করেলন৷ ৩ চৗবা ার নীেচর চারপাশ িঘের বলেদর আকৃিত

িছল, েত ক আকৃিতর পিরমাণ দশ হাত কের িছল; য ছাঁেচর মেধ

পা টা তরী করা হেয়িছল সই ছাঁেচর মেধ ই গ েলার আকার িছল

বেল সবটা িমেল একটা িজিনসই হল৷ ৪ঐ চৗবা া বারিট বলেদর

উপের ািপত িছল, তােদর িতনিটর মখু উ র িদেক, িতনিটর মখু

পি ম িদেক, িতনিটর মখু দি ণ িদেক ও িতনিটর মখু পবূিদেক িছল
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এবং চৗবা ািট তােদর উপের িছল; তােদর সকেলর িপছেনর ভাগ

িভতের থাকল৷ ৫ সটা চার আ ুল মাটা ও তার কাণা পানপাে র

কাণার মেতা, িলিল ফুেলর মেতা আকার িছল, তােত িতন হাজার বাত

ধরত৷ ৬আর িতিন দশিট গামলা তরী করেলন এবং ধাবার জ

পাঁচটা ডােন ও পাঁচটা বােম াপন করেলন; তার মেধ তারা হাম

বিলদােনর িজিনসপ ধায়াধিুয় করত, িক ু চৗবা ািট যাজকেদর

িনেজেদর ধাবার জ িছল৷ ৭আর িতিন িবিধ মেত সানার দশিট

বািত দান তরী কের মি ের াপন করেলন, তার পাঁচিট ডান িদেক ও

পাঁচিট বােম রাখেলন৷ ৮আর িতিন দশখািন টিবলও তরী করেলন,

তার পাঁচিট ডান িদেক ও পাঁচিট বােম মি েরর মেধ রাখেলন৷

আর িতিন একেশািট সানার বািটও তরী করেলন৷ ৯আর িতিন

যাজকেদর উঠান, বড় উঠান ও উঠােনর দরজা িল তরী করেলন ও

তার দরজা িল িপতেল মেুড় িদেলন৷ ১০আর চৗবা া ডান পােশ

পবূিদেক দি ণিদেকর সামেন াপন করেলন৷ ১১আর হূরম পা ,

হাতা ও বািট সম িকছু তরী করল৷ এই ভােব হূরম শেলামন রাজার

জ ঈ েরর গেৃহর য কাজ করিছল, তা শষ করল; ১২অথাৎ িট

ও সই িট ে র উপেরর গালাকার ও মাথলা এবং সই

ে র উপেরর মাথলার িট গালাকার আ াদেনর িট জািলর কাজ

১৩এবং ই জািলর কােজর জ চারেশা ডািলেমর মত, অথাৎ

ে র উপেরর মাথলার িট গালাকার অংশ সাজােনার জ এক

একিট জািলর কােজর জ ই সাির ডািলেমর মত তরী করল৷ ১৪

আর স িভত তরী করল এবং সই িভেতর উপের গামলা িল রাখল;

১৫একিট চৗবা া ও তার নীেচ বারিট বলদ ১৬এবং পা , হাতা ও

িতনিট কাঁটা যু চামচ এবং অ সম পা হূরম‐আিব শেলামন

রাজার সদা ভুর গেৃহর জ পািলশ করা িপতেল তরী করল৷ ১৭

রাজা য েনর অ েল ে াৎ ও সেরদার মােঝর কাদা মািটেত সটা

ঢালােলন৷ ১৮আর শেলামন এই য সকল পা তরী করেলন, তা

অেনক, কারণ িপতেলর পিরমাণ িনণয় করা গল না৷ ১৯ শেলামন

ঈ েরর গেৃহর সম পা এবং সানার বিদ ও দশন‐ িট রাখবার
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টিবল ২০ এবং িভতেরর গেৃহর সামেন িবিধমেত ালাবার জ

িব সানার বািতদান সকল ২১এবং ফুল, দীপ ও িচমিট সকল

সানা িদেয় তরী করেলন, ২২ সই সানা িব ; আর কাঁিচ, বািট,

চামচ ও ধু িচ খাঁিট সানায় এবং গেৃহর দরজা, মহাপিব জায়গায়

িভতেরর দরজা ও গেৃহর অথাৎ মি েরর দরজা িল সানা িদেয় তরী

করেলন৷

৫এই ভােব সদা ভুর গেৃহর জ শেলামেনর করা সম কাজ

স হল৷ আর শেলামন তাঁর বাবা দায়েূদর উৎসগ করা িজিনস িল

অথাৎ পা, সানা ও সকল পা এেন ঈ েরর গেৃহর ভা ডাের

রাখেলন৷ ২ পের শেলামন দায়দূ‐নগর অথাৎ িসেয়ান থেক

সদা ভুর িনয়ম িস ক িনেয় আসার জ ই ােয়েলর াচীনেদরেক

ও বংেশর ধানেদর, অথাৎ ই ােয়ল স ানেদর বাবার বংেশর

শাসনকতােদরেক, িয শােলেম জেড়া করেলন৷ ৩ তার ফেল স ম

মােস, উৎসেবর িদেনর ই ােয়েলর সব লাক রাজার কােছ এল৷ ৪

পের ই ােয়েলর েত ক াচীেনরা উপি ত হেল লবীেয়রা িস কিট

তুলল৷ ৫ আর তারা িস ক, সমাগম তাঁবু ও তাঁবরু মেধ থাকা

সম পিব পা তুেল আনেলা; লবীয় যাজকরা এই সব িকছু

তুেল আনেলা৷ ৬আর শেলামন রাজা এবং তাঁর কােছ আসা সম

ই ােয়েলর ম লী িস েকর সামেন থেক অেনক ভড়া ও ষাঁড় বিল

িদেলন, স সম অসংখ ও অগণ িছল৷ ৭ পের যাজেকরা সদা ভুর

িনয়ম িস ক িনেয় িগেয় িনেজর জায়গায়, বািড়র ভতেরর ঘের,

মহাপিব জায়গায় িট ক েবর ডানার িনেচ াপন করল৷ ৮ ক ব

িট যখােন িস ক রাখা হল তার উপের ডানা মেল থাকেলা, আর

উপের ক েবরা িস ক ও সটা বেয় িনেয় যাবার ডা া িট ঢেক

িদল৷ ৯ িস েকর সই ডা া িট এত ল া িছল য, তার সামেনর

অংশ িস েকর সামেন দখা যত৷ তথািপ তা বাইের দখা যত না৷

আজ পয তা সই জায়গায় আেছ৷ ১০ িস েকর মেধ আর িকছু িছল

না, ধু সই িট পাথেরর ফলক িছল, যা মািশ হােরেব তার মেধ

রেখিছেলন; সই িদেনর িমশর থেক ই ােয়ল স ানেদর বিরেয়
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আসার পর, সদা ভু তােদর সে িনয়ম কেরিছেলন৷ ১১ বা িবক

যাজেকরা পিব জায়গা থেক বরেলা, সখােন উপি ত যাজেকরা

সকেলই িনেজেদরেক পিব কেরিছল, তােদরেক িনেজেদর পালা

র া করেত হল না ১২ এবং গায়ক লবীেয়রা সবাই, আসফ, হমন,

িযদূথনূ ও তাঁেদর ছেলরা ও ভাইেয়রা, মসীনা পাশাক পের এবং

করতাল, নবল ও বীণা সে িনেয় য েবিদর পবূ িদেক দাঁিড়েয়

থাকল এবং তূরীবাদক একেশা িড়জন যাজক তােদর সে িছল৷ ১৩

সই তূরীবাদেকরা ও গায়েকরা সবাই একসােথ সদা ভুর শংসা ও

ব করার জ একজন ব ি র মত উপি ত িছল এবং যখন তারা

তূরী ও করতাল ইত ািদ বাদ যে র সে মহাশ কের িতিন ম লময়,

াঁ, তাঁর দয়া অন কাল ায়ী, এই কথা বেল সদা ভুর শংসা

করল, তখন বািড়, সদা ভুর বািড় মেঘ এমন ভের গল য, ১৪

মেঘর জ যাজেকরা সবা করার জ দাঁড়ােত পারল না; কারণ

ঈ েরর বািড় সদা ভুর তােপ ভের িগেয়িছল৷

৬তখন শেলামন বলেলন, “সদা ভু বেলেছন য, িতিন ঘন অ কাের

বাস করেবন৷ ২ িক ু আিম তামার এক বসবােসর গহৃ িনমাণ করলাম;

এটা িচরকােলর জ তামার বসবােসর জায়গায়৷” ৩ পের রাজা

মখু িফিরেয় সম ই ােয়ল সমাজেক আশীবাদ করেলন; আর সম

ই ােয়ল সমাজ দাঁিড়েয় থাকেলা৷ ৪আর িতিন বলেলন, “ধ সদা ভু,

ই ােয়েলর ঈ র; িতিন আমার বাবা দায়েূদর কােছ িনেজর মেুখ এই

কথা বেলেছন এবং িনেজর হােত কের এটা সফল কেরেছন, যথা, ৫

য িদন আমার জােদরেক িমশর দশ থেক বর কের এেনিছ, সই

িদন থেকআিম িনেজর নাম াপেনর জ গহৃ তরীর জ ই ােয়েলর

সম বংেশর মেধ কােনা নগর মেনানীত কিরিন এবং িনেজর জা

ই ােয়েলর শাসনক া হবার জ কােনা মা ষেক মেনানীত কিরিন৷

৬ িক ু িনেজর নাম াপেনর জ আিম িয শােলম মেনানীত কেরিছ

ও আমার জা ই ােয়েলর শাসনক া হবার জ দায়দূেক মেনানীত

কেরিছ৷ ৭আর ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর নােমর উে েশ এক গহৃ

তরী করেত আমার বাবা দায়েূদর ই া িছল৷ ৮ িক ু সদা ভু আমার
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বাবা দায়দূেক বলেলন, ‘আমার নােমর উে েশ একিট গহৃ তরী

করেত তামার ই া হেয়েছ; তামার এইরকম ই া হওয়া অবশ ই

ভাল৷ ৯ তবওু তুিম সই গহৃ তরী করেব না, িক ু তামার কিট থেক

উৎপ ছেলই আমার নােমর উে েশ গহৃ তরী করেব৷’ ১০ সদা ভু

এই য কথা বেলেছন, তা সফল করেলন; সদা ভু িত া অ সাের

আিম আমার বাবা দায়েূদর পেদ উৎপ ও ই ােয়েলর িসংহাসেন বেস

ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর নােমর উে েশ এই গহৃ তরী কেরিছ৷ ১১

আর সদা ভু ই ােয়ল স ানেদর সে য িনয়ম কেরিছেলন, তার

আধার িস ক এর মেধ রাখলাম৷” ১২ পের িতিন সম ই ােয়ল

সমােজর উপি িতেত সদা ভুর য েবিদর সামেন দাঁিড়েয় অ িল

করেলন; ১৩কারণ শেলামন পাঁচ হাত ল া, পাঁচ হাত ও িতন হাত

উঁচু িপতেলর একিট ম তরী কের উঠােনর মাঝখােন রেখিছেলন;

িতিন তার উপর দাঁড়ােলন, পের সম ই ােয়ল সমােজর সামেন হাঁটু

পেত েগর িদেক অ িল িব ার করেলন; ১৪আর িতিন বলেলন, “ হ

সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র, েগ িক পিৃথবীেত তামার মত ঈ র নই৷

যারা সম মন াণ িদেয় তামার সে চেল, তামার সই দােসেদর

পে তুিম িনয়ম ও দয়া পালন কর; ১৫ তুিম তামার দাস আমার বাবা

দায়েূদর কােছ যা িত া কেরিছেল তা পালন কেরছ, যা িনেজর মেুখ

বেলিছেল, তা িনেজর হােত পরূণ কেরছ, যমন আজ দখা যাে ৷ ১৬

এখন, হ সদা ভু ই ােয়েলর ঈ র, তুিম তামার দাস আমার বাবা

দায়েূদর কােছ যা িত া কেরিছেল, তা র া কর৷ তুিম বেলিছেল,

আমার দিৃ েত ই ােয়েলর িসংহাসেন বসেত তামার বংেশ লােকর

অভাব হেব না, কবলমা যিদ আমার সামেন তুিম যমন চলেছা,

তামার স ােনরা আমার সামেন সইভােব চলার জ িনেজেদর পেথ

সাবধান থােক৷ ১৭ এখন, হ সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র, তামার

দাস দায়েূদর কােছ য কথা তুিম বেলিছেল, তা সত হাক৷ ১৮ িক ু

ঈ র িক সিত ই পিৃথবীেত মা েষর সে বাস করেবন? দখ, গ

ও েগর গ তামােক ধের রাখেত পাের না, তেব আমার তরী

এই গহৃ িক পারেব? ১৯ তরাং হ সদা ভু, আমার ঈ র, তুিম
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তামার দােসর াথনােত ও িবনিতেত মেনােযাগ দাও, তামার দাস

তামার কােছ যভােব কাঁদেছ ও াথনা করেছ, তা শান৷ ২০ য

জায়গার িবষেয় তুিম বেলছ য, তামার নাম সই জায়গার রাখেব,

সই জায়গায় অথাৎ এই গেৃহর ওপর িদন রাত তামার দিৃ থা ক

এবং এই জায়গায় সামেন তামার দাস য াথনা কের, তা শােনা৷

২১আর তামার দাস ও তামার লাক ই ােয়ল যখন এই জায়গায়

সামেন াথনা করেব, তখন তােদর সব অ েরােধ কান িদও; তামার

বাসজায়গা থেক, গ থেক, তাহা েনা এবং েন মা কােরা৷ ২২

কউ িনেজর িতেবশীর িব ে পাপ করেল যিদ তােক শপথ করার

জ কােনা শপথ িনি ত হয়, আর স এেস এই গেৃহ তামার

য েবিদর সামেন সই শপথ কের, ২৩ তেব তুিম গ থেক তা েনা

এবং সমাধান কের তামার দাসেদর িবচার কােরা; দাষীেক দাষী

কের তার কােজর ফল তার মাথায় িদও এবং ধাি কেক ধািমক কের

তার ধাি কতা অ যায়ী ফল িদও৷ ২৪ তামার জা ই ােয়ল তামার

িব ে পাপ করার জ শ র সামেন আহত হওয়ার পর যিদ পনুরায়

ফের এবং এই গেৃহ তামার নাম ব কের তামার কােছ াথনা ও

অ েরাধ কের; ২৫ তেব তুিম গ থেক তা েনা এবং তামার জা

ই ােয়েলর পাপ মা কােরা, আর তােদরেক ও তার পবূপু ষেদরেক

এই য দশ িদেয়ছ, এখােন পনুরায় তােদরেক এেনা৷ ২৬ তামার

িব ে তােদর পােপর জ যিদ আকাশ থেম যায়, বিৃ না হয়, আর

লােকরা যিদ এই জায়গার সামেন াথনা কের, তামার নােমর ব

কের এবং তামার থেক ঃখ পাওয়ার পর িনেজেদর পাপ থেক

ফের, ২৭ তেব তুিম গ থেক তা েনা এবং তামার দােসর ও

তামার জা ই ােয়েলর পাপ মা কােরা ও তােদর যাতায়ােতর

সৎপথ তােদরেক দিখও এবং তুিম তামার জােদরেক য দেশর

অিধকার িদেয়ছ, তামার সই দেশ বিৃ পািঠও৷ ২৮ দেশর মেধ

যিদ দূিভ হয়, যিদ মহামারী হয়, যিদ শেস র শষ িক ংস হয়

অথবা প পাল িক া কীট হয়, যিদ তােদর শ রা তােদর দেশ

নগের নগের তােদরেক আটেক রােখ, যিদ কােনা মহামারী বা রাগ
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দখা হয়; ২৯ তাহেল কােনা ব ি বা তামার সম জা ই ােয়ল,

যারা েত েক িনেজেদর মেনর য ণা ও শাক জােন এবং এই গেৃহর

িদেক যিদ অ িল িদেয় কােনা াথনা িক অ েরাধ কের; ৩০ তেব

তুিম তামার বসবােসর জায়গা গ থেক সটা েনা এবং মা

কােরা এবং েত ক জনেক িনেজেদর সম পথ অ যায়ী িতফল

িদও; তুিম তা তােদর দয় জােনা; কারণ একমা তুিমই মা েষর

দয় স ে জােনা; ৩১ যন আমােদর পবূপু ষেদরেক তুিম য দশ

িদেয়ছ, এই দেশ তারা যত িদন জীিবত থােক, তামার পেথ চলার

জ তামােক ভয় কের৷ ৩২ িবেশষত তামার জা ই ােয়ল গা ীর

নয়, এমন কােনা িবেদশী যখন তামার মহানাম, তামার শি শালী

হাত ও তামার সািরত বা র উে েশ দূর দশ থেক আসেব, যখন

তারা এেস এই গেৃহর সামেন াথনা করেব, ৩৩ তখন তুিম গ

থেক, তামার বসবােসর জায়গা থেক তা েনা এবং সই িবেদশী

য তামার কােছ যা িকছু াথনা করেব, সই অ সাের কােরা; যন

তামার জা ই ােয়েলর মত পিৃথবীর সম জািত তামার নাম জােন

ও তামােক ভয় কের এবং তারা যন জানেত পায় য, আমার তরী

করা এই গেৃহর উপের তামারই নাম মিহমাি ত৷ ৩৪ তুিম তামার

জােদরেক কান পেথ পাঠােল, যিদ তারা তােদর শ েদর সে যু

করেত বর হয় এবং তামার মেনানীত এই নগেরর সামেন ও তামার

নােমর জ আমার তরী করা গেৃহর সামেন তামার কােছ াথনা

কের; ৩৫ তেব তুিম গ থেক তােদর াথনা ও অ েরাধ েনা এবং

তােদর িবচার স ণূ কােরা৷ ৩৬ তারা যিদ তামার িব ে পাপ

কের, কারণ পাপ কের না, এমন কােনা মা ষ নই এবং তুিম যিদ

তােদর িত চ ড রেগ িগেয় শ র হােত তােদরেক সমপণ কেরা ও

শ রা তােদরেক ব ী কের দূেরর িকংবা কােছর কােনা দেশ িনেয়

যােব; ৩৭ তবওু য দেশ তারা ব ী িহসােব নীত হেয়েছ, সই দেশ

যিদ মেন মেন িবেবচনা কের ও ফের, িনেজেদর বি ে র দেশ

তামার কােছ অ েরাধ কের যিদ বেল, আমরা পাপ কেরিছ; অপরাধ

কেরিছ ও ু িম কেরিছ ৩৮এবং য দেশ ব ী িহসােব নীত হেয়িছ,
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সই বি ে র দেশ যিদ সম দয় িদেয় ও সম ােণর সে

তামার কােছ িফের আেস এবং তুিম তােদর পবূপু ষেদরেক য দশ

িদেয়ছ, আপনােদর সই দেশর সামেন, তামার মেনানীত নগেরর

সামেন ও তামার নােমর জ আমার তরী করা গেৃহর সামেন যিদ

াথনা কের; ৩৯ তেব তুিম গ থেক, তামার বাসজায়গা থেক

তােদর াথনা ও অ েরাধ েনা এবং তােদর িবচার স ণূ কােরা;

আর তামার য জারা তামার িব ে পাপ কেরেছ, তােদর মা

কােরা৷ ৪০ এখন, হ আমার ঈ র, অ েরাধ কির, এই জায়গায় য

াথনা হেব, তার িত যন তামার দিৃ ও কান খালা থােক৷ ৪১

হ সদা ভু ঈ র, এখন তুিম উেঠ তামার িব ােমর জায়গায় যাও;

তুিম ও তামার শি র িস ক৷ হ সদা ভু ঈ র, তামার যাজকরা

পির ােনর পাশাক পড়ুক ও তামার সাধরুা ম েলর জ আন

ক ক৷ ৪২ হ সদা ভু ঈ র, তুিম তামার অিভিষে র মখু িফিরেয়

িদও না, তামার দাস দায়েূদর িত করা সম দয়া রণ কর৷”

৭শেলামন াথনা শষ করার পর আকাশ থেক আ ন নেম সব

হাম ও বিল াস করল এবং সদা ভুর মিহমায় গহৃ পণূ হল৷ ২আর

যাজকরা সদা ভুর গেৃহ ঢুকেত পারল না, কারণ সদা ভুর মিহমায়

সদা ভুর গহৃ পিরপণূ হেয়িছল৷ ৩ যখন আ ন নামল এবং সদা ভুর

মিহমা গেৃহর উপের িবরাজ করল, তখন ই ােয়েলর স ানরা সবাই

তা দখেত পল, আর তারা নত হেয় পাথর বাঁধা মািটেত উপড়ু হেয়

ণাম করল এবং সদা ভুর ব কের বলল, “িতিন ম লময়, াঁ, তাঁর

দয়া অন কাল ায়ী৷” ৪ পের রাজা ও সম লাক সদা ভুর সামেন

য করেলন৷ ৫ শেলামন রাজা বাইশ হাজার গ ও এক ল িড়

হাজার মষ বিলদান করেলন৷ এই ভােব রাজা ও সম লাক ঈ েরর

গহৃ িত া করেলন৷ ৬আর যাজকরা িনেজেদর পদ অ সাের দাঁিড়েয়

িছল এবং লবীেয়রাও সদা ভুর স ীেতর জ বাদ য িনেয় দাঁিড়েয়

িছল; যখন দায়দূ তােদর মাধ েম শংসা কেরন, তখন সদা ভুর দয়া

অন কাল ায়ী বেল যন তাঁর ব করা হয়, এই জ দায়দূ রাজা সব

য তরী কেরিছেলন; আর তােদর সামেন যাজকরা তূরী বাজাি ল
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এবং সম ই ােয়ল দাঁিড়েয় িছল৷ ৭আর শেলামন সদা ভুর গেৃহর

সামেন উঠােনর মােঝর জায়গািট পিব করেলন, কারণ িতিন সখােন

সম হামবিল এবং ম লাথক বিলর মদ উৎসগ করেলন, কারণ

হামবিল, ভ ‐ নেবদ এবং সই মদ হেণর জ শেলামেনর

তরী িপতেলর য েবিদ ছাট িছল৷ ৮এই ভােব সই িদেনর শেলামন

ও তাঁর সে সম ই ােয়ল, হমােতর েবশ‐জায়গা থেক িমশেরর

াত পয একিট িবরাট জনতা, সাত িদন উৎসব করেলন৷ ৯ পের

তাঁরা অ ম িদেনর উৎসব‐সভা করেলন, তার ফেল তাঁরা সাত িদন

য েবিদর িত া ও সাত িদন উৎসব পালন করেলন৷ ১০ শেলামন

স ম মােসর তইশতম িদেনর লাকেদরেক িনেজেদর তাঁবেুত িবদায়

করেলন৷ সদা ভু দায়েূদর, শেলামেনর ও তাঁর জা ই ােয়েলর

যা িকছু ম ল কেরিছেলন, তার জ তারা আনি ত ও উ ািসত

হেয়িছল৷ ১১এই ভােব শেলামন সদা ভুর গহৃ ও রাজবািড় তরীর

কাজ শষ করেলন; সদা ভুর গেৃহ ও িনেজর বািড়েত যা যা করেত

শেলামেনর ই া হেয়িছল, স সম িতিন ভােলাভােব স ণূ করেলন৷

১২ পের সদা ভু রােতর বলায় শেলামনেক দশন িদেয় বলেলন,

“আিম তামার াথনা েনিছ ও য ‐গহৃ িহসােব এই জায়গা আমার

জ মেনানীত কেরিছ৷ ১৩আিম যিদ আকাশেক থািমেয় িদই, আর

বিৃ না হয়, িকংবা দশ ংস করেত প পালেদরেক আেদশ কির,

অথবা আমার জােদর মেধ মহামারী পাঠাই, ১৪আমার জারা,

যােদরেক আমার নােম ডাকা হেয়েছ, তারা যিদ ন হেয় াথনা কের

ও আমার মখু খাঁেজ এবং িনেজেদর খারাপ পথ থেক ফের, তেব

আিম গ থেক তা নব, তােদর পাপ মা করব ও তােদর দশেক

রাগ মু করব৷ ১৫এখােন য াথনা হেব, তার িত আমার দিৃ

থাকেব ও কান খালা থাকেব৷ ১৬কারণ এই গেৃহ যন আমার নাম

িচরকােলর জ থােক, তাই আিম এখন এটা মেনানীত ও পিব

করলাম এবং এখােন সবদা আমার দিৃ ও মন থাকেব৷ ১৭আর

তামার বাবা দায়দূ যমন চলত, তমিন তুিমও যিদ আমার সে চল,

আিম তামােক য সব আেদশ িদেয়িছ, যিদ সই অ সাের কাজ
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কর এবং আমার িবিধ ও শাসন িল মেন চল; ১৮ তেব ‘ই ােয়েলর

উপের কতৃ করেত তামার বংেশ লােকর অভাব হেব না,’ এই

বেল আিম তামার বাবা দায়েূদর সে য িনয়ম কেরিছলাম, সই

অ সাের তামার রাজিসংহাসন ি র করব৷ ১৯ িক ু যিদ তামরা

আমার থেক ফেরা ও তামােদর সামেন ািপত আমার িবিধ ও

আেদশ িল পিরত াগ কর, আর িগেয় অ দবতােদর সবা কর

ও তােদর ণাম কর, ২০ তেব আিম ই ােয়লীয়েদরেক আমার য

দশ িদেয়িছ, সখান থেক তােদরেক বংশ সেমত উে দ করব এবং

আমার নােমর জ এই য গহৃ পিব করলাম, এটা আমার চােখর

সামেন থেক দূর করব এবং সম জািতর মেধ তা বােদর ও

উপহােসর পা করব৷ ২১আর এই গহৃ উঁচু হেলও য কউ এর কাছ

িদেয় যােব, স চমেক উঠেব ও িজ াসা করেব, ‘এই দেশর ও এই

গেৃহর িত সদা ভু কন এরকম কেরেছন?’ ২২আর লােক বলেব,

‘এর কারণ হল, িযিন এেদর পবূপু ষেদরেক িমশর দশ থেক বর

কের এেনিছেলন, ওরা তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুেক ত াগ

কেরেছ এবং অ দবতােদর কােছ মাথা িনচু কেরেছ ও তােদর সবা

কেরেছ, সই জ িতিন তােদর উপর এইসব অম ল আনেলন৷’”

৮ সদা ভুর মি র ও তাঁর িনেজর বািড় তরী করেত শেলামেনর িড়

বছর লাগল। ২ তারপর, হূরম শেলামনেক য সব নগর িদেয়িছেলন,

শেলামন স িল পনুরায় তরী কের সখােন ই ােয়ল স ানেদর

বাস করেত িদেলন। ৩ তারপর শেলামন হমাৎ‐ সাবােত িগেয় সটা

দখল করেলন। ৪ িতিন ম াে ত েমার নগর এবং তরী করেলন

হমােত সম ভা ডার‐নগর তরী করেলন। ৫তাই িতিন উপেরর বৎ‐

হােরাণ ও নীেচর বৎ‐ হােরাণ এই িট াচীের ঘরা নগর াচীর,

দরজা ও অগেলর মাধ েম শি শালী করেলন। ৬আর বালৎ এবং

শেলামেনর সব ভা ডার‐নগর এবং তাঁর রেথর ও ঘাড়াচালকেদর

নগর িল, আর িয শােলেম, িলবােনােন ও তাঁর অিধকার দেশর

সব জায়গায় যা যা তরী করেত শেলামেনর ই া িছল, িতিন সবই

তরী করেলন। ৭ িহ ীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়, িহ ীয় ও িযবষূীয় য
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সব লাক অবিশ িছল, যারা ই ােয়লীয় নয়, যােদরেক ই ােয়ল

স ানরা স ণূ ভােব ংস কের িন, ৮ দেশ অবিশ সই লাকেদর

স ানেদর শেলামন িনেজর দাস িহসােব সং হ করেলন; তারা আজ

পয সই কাজ করেছ। ৯ িক ু শেলামন তাঁর কাজ করবার জ

ই ােয়ল স ানেদর মেধ কাউেক দাস বানান িন; তারা যা া, তাঁর

ধান সনাপিত এবং তাঁর রেথর ও ঘাড়াচালকেদর সনাপিত হল।

১০আর তােদর মেধ শেলামন রাজার িনযু েশা প াশ জন ধান

শাসনক া জােদর উপের কতৃ করত। ১১ পের শেলামন ফেরৗেণর

মেয়র জ য বািড় তরী কেরিছেলন, সই বািড়েত দায়দূ‐নগর

থেক তাঁেক িনেয় এেলন; কারণ িতিন বলেলন, “আমার ী ই ােয়েলর

রাজা দায়েূদর বািড়েত থাকেবন না, কারণ য সব জায়গায় সদা ভুর

িস ক আনা হেয়েছ সই জায়গা িল পিব ।” ১২আর শেলামন

বারা ার সামেন সদা ভুর য য েবিদ তরী কেরিছেলন, তার

উপের সদা ভুর উে েশ হাম করেত লাগেলন। ১৩ িতিন মািশর

আেদশ মেত িব ামবাের, অমাবস ায় ও বছেরর মেধ িনধািরত

িতনিট উৎসেব, অথাৎ তাড়ীশূ িটর উৎসেব, স ােহর উৎসেব

ও ঁঠীর উৎসেব িতিদেনর িনয়ম অ সাের বিল উৎসগ করেতন।

১৪আর িতিন তাঁর বাবা দায়েূদর িনধািরত যাজকেদর সবা কােজর

জ তােদর িদন সূিচ িনিদ কের িদেলন এবং িতিদেনর িনয়ম

অ সাের শংসা ও যাজকেদর সামেন পিরচয া করেত লবীয়েদরেক

িনেজেদর কােজ িনযু করেলন। আর িতিন পালা অ সাের েত কিট

দরজা দােরায়ানেদর িনযু করেলন, কারণ ঈ েরর লাক দায়দূ সই

রকম আেদশ িদেয়িছেলন। ১৫আর রাজা যাজকেদর ও লবীয়েদরেক

ভা ডার ভৃিত য কােনা িবষেয় য আেদশ িদেতন, তার অমা

তারা করত না। ১৬ সদা ভুর গেৃহর িভত য িদন গাঁথা হেয়িছল

সিদন থেক কের তা শষ করবার িদন পয শেলামেনর

সম কাজ িনয়ম কের চলল‐সদা ভুর গেৃহর কাজ শষ হল। ১৭

তারপর শেলামন ইেদাম দেশর সমু পােরর ইৎিসেয়ান‐ গবের

ও এলেত গেলন। ১৮আর হূরম তাঁর দােসেদর িদেয় তাঁর কােছ
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কেয়কিট জাহাজ ও সামিু ক কােজ দ দাসেদরেক পাঠােলন; তারা

শেলামেনর দােসেদর সে ওফীের িগেয় সখান থেক চারেশা প াশ

তাল সানা িনেয় শেলামন রাজার কােছ আনেলা।

৯আর িশবার রাণী শেলামেনর নাম েন কিঠন বাক িদেয়

শেলামেনর পরী া করার জ চুর পিরমােণ ঐ য িনেয় এবং চুর

গি মশলা, সানা ও মিণবাহক উটেদর সে িনেয় িয শােলেম

আসেলন এবং শেলামেনর কােছ এেস তাঁর মেন যা যা িছল তা সবই

তাঁেক বলেলন। ২ আর শেলামন তাঁর সব ে র উ র িদেলন;

শেলামেনর কােছ কােনা িকছুই না বাঝার মত িছল না, িতিন তাঁেক

সবই বলেলন। ৩এই ভােব িশবার রাণী শেলামেনর ান ও তাঁর

তরী গহৃ ৪এবং তাঁর টিবেলর খাবার ও তাঁর কমচারীেদর থাকবার

জায়গা ও দাঁিড়েয় থাকা চাকরেদর ণী ও তােদর পাশাক এবং তাঁর

পানীয় পিরেবশকেদর ও তােদর পাশাক এবং সদা ভুর গেৃহ উঠার

জ তাঁর তরী িসঁিড়, এই সব দেখ অবাক হেয় গেলন। ৫আর িতিন

রাজােক বলেলন, “আিম আমার দেশ থেক আপনার বাক ও ােনর

িবষেয় য কথা েনিছলাম, তা সিত । ৬ িক ু আিম যত ণ এেস

িনেজর চােখ না দখলাম, তত ণ লােকেদর সই সব কথায় আমার

িব াস হয়িন; আর দখনু, আপনার ােনর অেধকওআমােক বলা

হয়িন; আিম য নাম েনিছলাম, তার থেক আপনার ণ অেনক

বশী। ৭ ধ আপনার লােকরা এবং ধ আপনার এই দােসরা, যারা

সব িদন আপনার সামেন দাঁিড়েয় থেক আপনার ােনর কথা শােন।

৮ ধ আপনার ঈ র সদা ভু, িযিন আপনার ঈ র সদা ভুর জ

রাজা কের তাঁর িসংহাসেন আপনােক বসবার জ আপনার উপর

স ু হেয়েছন। ই ােয়েলর লাকেদরেক িচর ায়ী করার জ আপনার

ঈ র তােদরেক ভালবােসন, এই জ িবচার ও ায় র ার জ

আপনােক রাজা কেরেছন।” ৯ পের িতিন রাজােক সােড় একেশা িড়

তাল সানা, অেনক গি মশলা ও মিণ উপহার িদেলন। িশবার

রাণী রাজা শেলামনেক য রকম গি মশলা িদেলন, সই রকম

গি মশলা আর হয়িন। ১০আর হূরেমর ও শেলামেনর য দাসরা



বংশাবিলর ি তীয় খ 910

ওফীর থেক সানা িনেয় আসত, তারা চ ন কাঠ আর মিণও আনত।

১১ সই সব চ ন কাঠ িদেয় সদা ভুর রাজা গেৃহর ও রাজবাড়ীর

জ িসঁিড়, গায়কেদর জ বীণা ও নবল তরী করােলন। এর আেগ

িযহূদা দেশ কউ কখনও সই রকম দেখ িন। ১২আর শেলামন

রাজা িশবার রাণীর ই া অ সাের চাওয়া সবই তাঁেক িদেলন, রাণী

তাঁর জ যা এেনিছেলন তার চেয় অেনক বশী উপহার িতিন তাঁেক

িদেলন; পের রাণী ও তাঁর দােসরা িনেজর দেশ িফের গেলন। ১৩

এক বছেরর মেধ শেলামেনর কােছ ছেশা ছষি তাল পিরমােপর

সানা আসত। ১৪এছাড়া বিণক ও ব বসায়ীরা সানা িনেয় আসত

এবং আরেবর সম রাজারা ও দেশর শাসনকতারা শেলামেনর কােছ

সানা ও পা িনেয় আসেতন। ১৫ তােত শেলামন রাজা পটােনা

সানা িদেয় ইেশা বড় ঢাল তরী করেলন। েত কিট ঢােল ছেশা

শকল পিরমােপর পটােনা সানা িছল। ১৬আর িতিন পটােনা সানা

িদেয় িতনেশা ছাট ঢাল তরী করেলন; তার েত ক ঢােল িতনেশা

শকল পিরমােপর সানা িছল। পের রাজা িলবােনান অরেণ র বািড়েত

স িল রাখেলন। ১৭আর রাজা হািতর দাঁেতর একটা বড় িসংহাসন

তরী কিরেয় খাঁিট সানা িদেয় মড়ুেলন। ১৮ঐ িসংহাসেনর িসঁিড়র

ছয়টা ধাপ, আর একিট সানার পা রাখবার আসন িসংহাসেনর সে

লাগােনা িছল এবং আসেনর িদেক হাতল িছল এবং সই হাতেলর

পােশ িট িসংহমিূত দাঁড়ােনা িছল, ১৯আর সই ছয়টা ধােপর উপের

পােশ বােরািট িসংহমিূত দাঁিড়েয় িছল; এই রকম িসংহাসন অ

কােনা রােজ তরী হয়িন। ২০ শেলামন রাজার সম পানীেয়র

পা েলা সানার িছল ও িলবােনান অরেণ র বািড়র সম পা িছল

খাঁিট সানার তরী; শেলামেনর দেনর পা কােনা িকছুর মেধ গণনা

করা হত না। ২১কারণ হূরেমর দােসেদর সে রাজার কত িট জাহাজ

তশীেশ যত; সই তশীেশর জাহাজ িল িতন বছের একবার সানা,

পা, হািতর দাঁত, বানর ও ময়রূ িনেয় আসত। ২২এই ভােব ঐ য

ও ােন শেলামন রাজা পিৃথবীর সব রাজার মেধ ধান হেলন। ২৩

আর ঈ র শেলামেনর দেয় য ান িদেয়িছেলন, তাঁর সই ােনর
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কথাবাতা নবার জ পিৃথবীর সব রাজা তাঁর সে দখা করেত

চ া করেতন। ২৪আর সবাই উপহার, সানা‐ পার পা , পাশাক,

অ ও গি মশলা, ঘাড়া আর খ র আনেতন; িত বছর এই

রকম হত। ২৫আর ঘাড়া ও রেথর জ শেলামেনর চার হাজার

ঘর িছল ও বােরা হাজার ঘাড়াচালক িছল; িতিন তােদর রথ রাখবার

নগর িলেত এবং িয শােলেম রাজার কােছ রাখেতন। ২৬আর িতিন

ফরাৎ নদী থেক পেল ীয়েদর দশ ও িমশেরর সীমানা পয সম

রাজােদর উপের রাজ করেতন। ২৭ রাজা িয শােলেম পােক

পাথেরর মত এবং এরস কাঠেক উপত কার ডুমরু গােছর মত অেনক

করেলন। ২৮আর লােকরা িমশর ও সব দশ থেক শেলামেনর জ

ঘাড়া আনত। ২৯ শেলামেনর সম কােজর কথা থম থেক শষ

পয নাথন ভাববাদীর বইেয় ও শীেলানীয় অিহেয়র ভাববাণীেত এবং

নবােটর ছেল যারিবয়ােমর িবষেয় ইে া দশেকর দশন নামক বইেত

িক লখা নই? ৩০ পের শেলামন িয শােলেম চি শ বছর ধের

সম ই ােয়েলর উপের রাজ করেলন। ৩১ তারপের শেলামন তাঁর

পবূপু ষেদর সে ঘিুমেয় পড়েলন ও তাঁর বাবা দায়েূদর শহের কবর

দওয়া হল এবং তাঁর ছেল রহিবয়াম তাঁর জায়গায় রাজা হেলন।

১০ রহিবয়াম িশিখেম গেলন, কারণ তাঁেক রাজা করবার জ

ই ােয়লীেয়রা সকেল িশিখেম উপি ত হেয়িছল। ২আর যখন নবােটর

ছেল যারিবয়াম এই কথা নেলন, কারণ িতিন িমশের িছেলন,

শেলামন রাজার সামেন থেক সখােন পািলেয় িগেয়িছেলন, িক ু

যারিবয়াম িমশর থেক িফের আসেলন। ৩ লােকরা দূত পািঠেয় তাঁেক

ডেক আনল; আর যারিবয়াম ও ই ায়লীেয়রা সবাই রহিবয়ােমর

কােছ িগেয় বলেলন, ৪ “আপনার বাবা আমােদর উপর কিঠন জায়াল

চািপেয় িদেয়েছন; তাই আপনার বাবা আমােদর উপের য কিঠন

দাস ও ভারী জায়াল চািপেয়েছন, আপিন তা হালকা ক ন, তাহেল

আমরা আপনার সবা করব।” ৫ িতিন তােদর বলেলন, “িতন িদন

পর আবার আমার কােছ এেসা;” তােত লােকরা চেল গল। ৬

পের রহিবয়াম রাজা, তাঁর বাবা শেলামেনর জীবনকােল য সব ব ৃ
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নতারা তাঁর সামেন থাকেতন, তাঁেদর সে পরামশ কের বলেলন,

“আিম এই লাকেদর িক উ র দব? তামরা িক পরামশ দাও?”

৭তাঁরা তাঁেক বলেলন, “যিদ আপিন এই সব লাকেদর সে ভাল

ব বহার কের তােদর স ু কেরন এবং তােদর ভােলা কথা বেলন,

তেব তারা সব িদন আপনার সবা করেব।” ৮ িক ু িতিন ঐ ব ৃ

নতােদর উপেদশ অ া কের সমবয়সী যবুেকরা যারা তাঁর সামেন

দাঁড়ােতা, তােদর সে পরামশ করেলন। ৯ িতিন তােদর বলেলন, “ঐ

লােকরা বলেছ, ‘আপনার বাবা য ভারী জায়াল আমােদর উপর

চািপেয় িদেয়েছন তা হালকা ক ন;’ এখন আমরা তােদর িক উ র

দব? তামরা িক পরামশ দাও?” ১০ তাঁর সমবয়সী যবুেকরা বলল,

“ য লােকরা আপনােক বলেছ, ‘আপনার বাবা য ভারী জায়াল

আমােদর উপর চািপেয় িদেয়েছন তা হালকা ক ন,’ তােদর এই

কথা বলনু, ‘আমার কেড় আঙুলটা আমার বাবার কামেরর চেয়ও

মাটা,’ ১১ এখন আমার বাবা তামােদর উপর য ভারী জায়াল

চািপেয় িদেয়িছেলন, িক ু আিম তামােদর জায়াল আরও ভারী

করব; আমার বাবা তামােদর চাবকু মের শাি িদেতন, িক ু আিম

কাঁকড়া‐িবছা িদেয় দব।” ১২ পের “িতন িদন পর আবার আমার

কােছ এেসা,” রাজার এই কথা অ সাের যারিবয়াম ও সম লােকরা

িতন িদন পর রহিবয়ােমর কােছ এল। ১৩আর রাজা তােদর খবু কড়া

উ র িদেলন; ফেল রহিবরাম রাজা ব ৃ নতােদর উপেদশ ত াগ

করেলন ১৪এবং সই যবুকেদর পরামশ মত তােদর িতিন বলেলন,

“আমার বাবা তামােদর জায়াল ভারী কেরিছেলন, িক ু আিম তা

আরও ভারী করব; আমার বাবা তামােদর চাবকু িদেয় শাি িদেতন,

িক ু আিম তামােদর কাঁকড়া‐িবছা িদেয় দব।” ১৫ এই ভােব রাজা

লাকেদর কথায় কান িদেলন না, কারণ শীেলানীয় অিহেয়র মাধ েম

সদা ভু নবােটর ছেল যারিবয়ামেক য কথা বেলিছেলন, তা পণূ

করবার জ ঈ র থেকই এই ঘটনা ঘটল। ১৬ যখন সম ই ােয়ল

দখল, রাজা তােদর কথা নেলন না, তখন লােকরা রাজােক

উ ের বলল, “দায়েূদর সে আমােদর িক স ক? িযশেয়র ছেলর
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উপর আমােদর কােনা অিধকার নই; হ ই ােয়ল, সবাই িনেজেদর

তাঁবেুত যাও; দায়দূ! এখন তামার িনেজর বংশ তুিম িনেজই দখ।”

তারপের সম ই ােয়ল িনেজেদর তাঁবেুত চেল গল। ১৭তেব য

সব ই ােয়লীয়রা িযহূদার নগর িলেত বাস করত, রহিবয়াম তােদর

উপের রাজ করেলন। ১৮ পের রহিবয়াম রাজা তাঁর কােজ িনযু

দােসেদর শাসনক া হেদারামেক পাঠােলন; িক ু ই ােয়লীয় স ানরা

তােক পাথর মারেলা, তােত স মারা গল। আর রাজা রহিবয়াম

তাড়াতািড় তাঁর রেথ উেঠ িয শােলেম পািলেয় গেলন। ১৯এই ভােব

ই ােয়লীেয়রা দায়েূদর বংেশর িব ে িবে াহ করল; আজ পয

সই ভােবই রেয়েছ।

১১ িয শােলেম পৗঁেছ রহিবয়াম িযহূদা ও িব ামীন বংশ অথাৎ

এক ল আিশ হাজার মেনানীত স েক ই ােয়লীয়েদর সে যু

করার জ , রাজ িট রহিবয়ােমর বশবতী করার জ জেড়া করেলন।

২ িক ু ঈ েরর লাক শমিয়েয়র কােছ সদা ভুর এই বাক পৗঁছােলা,

৩ “তুিম শেলামেনর ছেল িযহূদার রাজা রহিবয়ামেক এবং িযহূদা

ও িব ামীেন বসবাসকারী সম ই ােয়লীয়েদর বল, ৪ সদা ভু

বেলন, ‘ তামরা তামােদর ািতেদর িব ে যু করেত যও না;

েত ক জন িনেজেদর গেৃহ িফের যাও, কারণ এই ঘটনা আমার থেক

হল।’” তাই তারা সদা ভুর কথা মেন িনেয় যারিবয়ােমর িব ে

না িগেয় িফের গল। ৫ পের রহিবয়াম িয শােলেম বাস কের দশ

র া করবার জ িযহূদা দেশর নগর িল গাঁথেলন। ৬ তার ফেল

বৎেলহম, ঐটম, তেকায়, ৭ বৎ‐সূর, সেখা, অ ম, ৮ গাৎ,

মােরশা, সীফ, ৯অেদারিয়ম, লাখীশ, অেসকা, ১০ সরা, অয়ােলান ও

িহে াণ, এই য সব াচীের ঘরা নগর িযহূদা ও িব ামীন দেশ

আেছ, িতিন স িল গাঁথেলন। ১১আর িতিন গ িল শি শালী

কের সখােন সনাপিতেদর রাখেলন এবং খাবার‐দাবার, তল ও

আ ুর রেসর ভা ডার করেলন। ১২আর সম নগের ঢাল ও বশা

রাখেলন ও নগর িল খবু শি শালী করেলন। আর িযহূদা ও িব ামীন

তাঁর অধীেন িছল। ১৩আর সম ই ােয়েলর মেধ য যাজক ও
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লবীেয়রা িছল, তারা িনেজর িনেজর সব এলাকা থেক তাঁর কােছ

এল। ১৪ফেল লবীেয়রা তােদর প চরাবার মাঠ ও স ি ত াগ

কের িযহূদায় ও িয শােলেম এল, কারণ যারিবয়াম আর তাঁর ছেলরা

সদা ভুর যাজেকর কাজ করেত না িদেয় তােদর অমা কেরিছেলন।

১৫আর িতিন উঁচু জায়গা িলর, ছাগেদর ও তাঁর তরী বাছুর িটর

জ িনেজ যাজকেদর িনযু কেরিছেলন। ১৬ ই ােয়েলর সম

বংেশর মেধ যারা ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর খাঁেজ আ হী িছল,

তারা লবীয়েদর সে তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর উে েশ

বিলদান করেত িয শােলেম আসল। ১৭তারা িতন বছর পয িযহূদার

রাজ শি শালী করল ও শেলামেনর ছেল রহিবয়ামেক বলবান করল;

কারণ িতন বছর পয তারা দায়দূ ও শেলামেনর পেথ চলল। ১৮আর

রহিবয়াম দায়েূদর ছেল িযরীেমােতর মেয় মহলৎেক িবেয় করেলন;

তাঁর মা অবীহিয়ল িযশেয়র ছেল, ইলীয়ােবর মেয়। ১৯ সই ী

তাঁর জ িযয়শূ, শমিরয় ও সহম নােম িতনিট ছেলর জ িদেলন।

২০তারপর িতিন অবশােলােমর মেয় মাখােক িবেয় করেলন; এই

ী তাঁর জ অিবয়, অ য়, সীষ ও শেলামীেতর জ িদেলন। ২১

রহিবয়াম তাঁর সব ী ও উপপ ীেদর মেধ অবশােলােমর মেয়

মাখােক বশী ভালবাসেতন; তাঁর মাট আঠােরা জন ী ও ষাটজন

উপপ ী িছল এবং আটাশ জন ছেল ও ষাটজন মেয়র জ িদেলন।

২২ পের রহিবয়াম মাখার ছেল অিবয়েক ধান, ভাইেদর মেধ নায়ক

করেলন, কারণ তাঁেকই রাজা করার তাঁর ই া িছল। ২৩আর িতিন

সতক হেয় চলেলন, স ণূ িযহূদা ও িব ামীন দেশর াচীের ঘরা

েত কিট নগের তাঁর ছেলেদরেক িনযু করেলন এবং তােদেক

চুর খাবার‐দাবার িদেলন এবং তাঁেদর জ অেনক ীর ব ব া

করেলন।

১২পের যখন রহিবয়ােমর রাজ শি শালী হল এবং িতিন শি মান

হেয় উঠেলন, তখন িতিন ও তাঁর সে সম ই ােয়ল সদা ভুর

ব ব া ত াগ করেলন। ২ আর রহিবরাম রাজার রাজে র প ম

বছের িমশেরর রাজা শীশক িয শােলম আ মণ করেলন, কারণ
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লােকরা সদা ভুেক অমা কেরিছল। ৩ সই রাজার সে বােরােশা

রথ ও ষাট হাজার ঘাড়াচালক িছল এবং িমশর থেক তাঁর সে

অসংখ লবূীয়, ীয় ও শীয় স এেসিছল। ৪ আর িতিন

িযহূদার াচীের ঘরা নগর িল অিধকার কের িনেয় িয শােলম পয

আসেলন। ৫ তখন শমিয়য় ভাববাদী রহিবয়ােমর কােছ এবং িযহূদার

য শাসনকতারা শীশেকর ভেয় িয শােলেম এেস জেড়া হেয়িছেলন,

তাঁেদর কােছ এেস বলেলন, “সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ তামরা

আমােক ত াগ কেরছ, সইজ আিমও তামােদরেক শীশেকর হােত

ছেড় িদলাম।’” ৬তােত ই ােয়েলর শাসনক া ও রাজা িনেজেদর

নত কের বলেলন, “সদা ভু ায় পরায়ণ।” ৭ যখন সদা ভু দখেলন

য, তারা িনেজেদর নত কেরেছ, তখন শমিয়েয়র কােছ সদা ভুর

এই বাক আসেলা, “তারা িনেজেদর নত কেরেছ, আিম তােদর

ংস করব না; িকছু িদেনর র মেধ ই তােদর উ ার করব। শীশেকর

মধ িদেয় িয শােলেমর উপর আমার াধ ঢেল দব না। ৮

িক ু তারা তার দাস হেব, এেত তারা আমার দাস হওয়া িক এবং

অ দশীয় রােজ র দাস হওয়া িক, এটা তারা বঝুেত পারেব।” ৯

িমশেরর রাজা শীশক িয শােলম আ মণ কের সদা ভুর গেৃহর ও

রাজবাড়ীর সম ধন স দ িনেয় গেলন; িতিন সব িকছুই িনেয়

গেলন; শেলামেনর তরী সানার ঢাল িলও িনেয় গেলন। ১০ পের

রাজা রহিবয়াম স িলর বদেল িপতেলর ঢাল তরী কের রাজবাড়ীর

দােরায়ােনর শাসনক ােদর হােত স িলর ভার িদেলন। ১১ রাজা

যখন সদা ভুর গেৃহ যেতন, তখন ঐ দােরায়ানরা সই ঢাল িল

ধরত, পের দােরায়ানেদর ঘের িফিরেয় িনেয় যত। ১২ রহিবয়াম

িনেজেক নত করার ফেল সদা ভুর াধ থেক উ ার পল, তাঁর

সবনাশ হল না। আর িযহূদার মেধ ও িকছু িকছু ভাল লাক িছল। ১৩

রাজা রহিবয়াম িয শােলেম িনেজেক বলবান কের রাজ করেলন;

তার ফেল রহিবয়াম একচি শ বছর বয়েস রাজ করেত করেলন

এবং সদা ভু িনেজর নাম াপেনর জ ই ােয়েলর সম বংেশর

মেধ থেক য নগর মেনানীত কেরিছেলন, সই িয শােলেম িতিন
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সেতেরা বছর রাজ কেরিছেলন। রহিবয়ােমর মােয়র নাম নয়মা,

িতিন অে ানীয়া। ১৪ রহিবয়াম সদা ভুর ই ামত চলবার জ মন

ি র কেরন িন বেল যা খারাপ তাই করেতন। ১৫ রহিবয়ােমর কােজর

কথা থম থেক শষ পয শমিয়য় ভাববাদীর ও ইে া দশেকর

বংশবিলর বইেয় িক লখা নই? রহিবয়ােমর ও যারিবয়ােমর মেধ

সব িদন যু হত। ১৬ পের রহিবয়াম তাঁর পবূপু ষেদর সে ঘিুমেয়

পড়েলন এবং দায়দূ নগের তাঁেক কবর দওয়া হল, আর তাঁর ছেল

অিবয় তাঁর জায়গায় রাজা হেলন।

১৩ যারিবয়াম রাজার আঠােরা বছের অিবয় িযহূদার উপের রাজ

করেত করেলন। ২ িতিন িতন বছর িয শােলেম রাজ করেলন;

তাঁর মােয়র নাম িছল মীখায়া, িতিন িগিবয়ার অিধবাসী ঊরীেয়েলর

মেয়। অিবয় আর যারিবয়ােমর মেধ যু হত। ৩অিবয় চার ল

মেনানীত বীর যা ার সে যু করেত গেলন এবং যারিবয়াম আট

ল মেনানীত বলবান বীেরর সে তাঁর িব ে যেু র জ স

সাজােলন। ৪ আর অিবয় পবতময় ই িয়ম এলাকার সমারিয়ম

পবেতর উপের দাঁিড়েয় বলেলন, “ হ যারিবয়াম, তুিম ও সম

ই ােয়েলর লােকরা, আমার কথা শান। ৫ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু

ই ােয়েলর রাজপদ িচরকােলর জ দায়দূেক িদেয়েছন; তাঁেক ও

তাঁর স ানেদর লবণ িনয়েমর মাধ েম িদেয়েছন, এটা জানার িক

তামােদর েয়াজন নই? ৬তবওু দায়েূদর ছেল শেলামেনর দাস

য নবােটর ছেল যারিবয়াম, সই লাক তাঁর মিনেবর িব ে িবে াহ

করল। ৭আর িন ু র িবেবকিবহীন লােকরা তার সে জেড়া হেয়

শেলামেনর ছেল রহিবয়ােমর িব ে িনেজেদর শি শালী করল।

সই িদন রহিবয়াম যবুক ও নরম দেয়র িছেলন, তােদর সামেন

িনেজেক বলবান করেত পারেলন না। ৮আর এখন তামরাও দায়েূদর

স ানেদর হােত সদা ভুর য রাজ , তার িব ে িনেজেদরেক বলবান

করেত চাইেছন; তামরা িবশাল জনতা এবং সই িট সানার বাছুর

তামােদর সে আেছ, যা যারিবয়াম তামােদর জ দবতা িহসােব

তরী কেরেছন। ৯ তামরা িক সদা ভুর যাজকেদর, হােরােণর
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স ানেদর ও লবীয়েদরেক তািড়েয় দাও িন? আর অ দেশর

জািতেদর মত িনেজেদর জ যাজকেদর িনযু করিন? একিট বাছুর

ও সাতটা ভড়া সে িনেয় য কউ িনেজেক পিব করবার জ

উপি ত হয়, স ওেদর যাজক হেত পাের, যারা ঈ র নয়। ১০ িক ু

আমরা সই রকম নই, সদা ভুই আমােদর ঈ র; আমরা তাঁেক ত াগ

কির িন এবং যাজকরা, হােরােণর বংশধেররা সদা ভুর সবা করেছ

এবং আর লবীেয়রাও তােদর কােজ িনযু আেছ। ১১আর তারা

সদা ভুর উে েশ িতিদন সকােল ও স ায় হামবিল পাড়ায় ও

গি ধপূ ালায়, আর িচ টিবেলর উপের দশন িট সািজেয় রােখ

এবং িতিদন স ােবলায় ালাবার জ বািত িলর সে সানার

বািতদান তরী কের; বা িবক আমরা আমােদর ঈ র সদা ভুর

আেদশ র া কির; িক ু তামরা তাঁেক ত াগ কেরছ। ১২আর দখ,

ঈ র আমােদর সে আেছন, িতিন আমােদর সামেন যাে ন এবং

তাঁর যাজেকরা তামােদর িব ে যেু র ডাক দবার জ তূরী িনেয়

আমােদর সে আেছন। হ ই ােয়েলর স ানরা, তামরা তামােদর

পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর িব ে যু কােরা না, করেল সফল

হেব না।” ১৩ পের যারিবয়াম িপছেনর িদেক তােদর আ মেণর

জ গাপেন একদল স পািঠেয় িদেলন; তােত তাঁর লােকরা

িযহূদার সামেন ও সই লকুােনা দল িপছেন িছল। ১৪ পের িযহূদার

লােকরা মখু িফিরেয় দখেত পল য, তােদর সামেন ও িপছেন

িদেক স ; তখন তারা সদা ভুর কােছ কা াকািট করল এবং

যাজকরা তূরী বাজাল। ১৫ পের িযহূদার লােকরা যেু র ডাক িদল;

তােত িযহূদার লােকেদর যেু র ডাক দবার িদেনর ঈ র অিবেয়র

ও িযহূদার সামেন থেক যারিবয়াম ও সম ই ােয়লেক আঘাত

করেলন। ১৬তখন ই ােয়েলর লােকরা িযহূদার সামেন থেক পালাল

এবং ঈ র তােদরেক িযহূদার হােত সমপণ করেলন। ১৭আর অিবয়

ও তাঁর স রা অেনক লাকেক মের ফলল; ফেল ই ােয়েলর পাঁচ

ল মেনানীত লাক মারা পড়ল। ১৮এই ভােব সই িদেনর ই ােয়ল

স ানরা নত হল ও িযহূদা স ানরা বলবান হল, কারণ তারা তােদর
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পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর উপর িনভর করল। ১৯ পের অিবয়

যারিবয়ােমর িপছেন তাড়া করেত িগেয় তাঁর হাত থেক বেথল ও

তার উপনগর িল, িযশানা ও তার উপনগর িল এবং ইে াণ ও তার

উপনগর িল দখল কের িনেলন। ২০অিবেয়র িদেনর যারিবয়াম আর

বলবান হেত পােরন িন; পের সদা ভু তাঁেক আঘাত করেল িতিন মারা

গেলন। ২১ িক ু অিবয় বলবান হেয় উঠেলন, আর তাঁর চৗ জন ী

িছল এবং িতিন বাইশজন ছেল ও ষালজন মেয় জ িদেলন। ২২

অিবেয়র অবিশ কােজর কথা, তার আচার ব বহার এবং তাঁর কথা

বেলিছেলন ইে া ভাববাদীর ব াখামলূক বইেয় লখা আেছ।

১৪পের অিবয়র মতুৃ হেলা এবং তােক তাঁর পবূপু ষেদর ােন

দায়দূ নগের তােক কবর দওয়া হেলা। আর তাঁর ছেল আসা তাঁর

জায়গায় রাজা হেলন; তাঁর িদেনর দশ বছর দেশ শাি িছল। ২আসা

তাঁর ঈ র সদা ভুর চােখ যা ভাল ও সিঠক, তাই করেতন; ৩ িতিন

অই দীেদর য েবিদ ও উঁচু জায়গা িল ংস করেলন, থাম িল

ভেঙ চুরমার করেলন ও আেশরা‐মিূত িল কেট ফলেলন; ৪আর

িতিন িযহূদার লােকেদরেক তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর

ই ামত চলেত এবং তাঁর ব ব া ও আেদশ পালন করেত আেদশ

িদেলন। ৫আর িতিন িযহূদার সব নগেরর মেধ থেক উঁচু জায়গা

িল ও সূয িতমা িল ংস করেলন; আর তাঁর অধীেন রােজ

শাি িছল। ৬আর িতিন িযহূদা দেশ াচীের ঘরা কেয়কিট নগর

গাঁথেলন, কারণ দেশ শাি িছল এবং কেয়ক বছর পয কউ তাঁর

সে যু করল না, কারণ ঈ র তাঁেক িব াম িদেয়িছেলন। ৭ অতএব

িতিন িযহূদােক বলেলন, “এস, আমরা এই নগর িল গাঁিথ এবং

তার চারপােশ াচীর, গ, দরজা ও অগল তরী কির; দশ তা

এখনওআমােদর হােত আেছ, কারণ আমরা আমােদর ঈ র সদা ভুর

ই ামত চেলিছ, আমরা তাঁর ই ামত চেলিছ, আর িতিন সব িদক

থেকই আমােদর িব াম িদেয়েছন।” এই ভােব তারা নগর িল গাঁথার

কাজ ভােলা ভােব শষ করল। ৮আসার ঢাল ও বশাধারী অেনক স

িছল, িযহূদার িতন ল ও িব ামীেনর ঢাল ও ধ কধারী ই ল
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আিশ হাজার; এরা সবাই বলবান বীর িছল। ৯ পের শ দেশর সরহ

দশ ল স ও িতনেশা রথ সে িনেয় তােদর িব ে বর হেয়

মােরশা পয এেলন। ১০ তােত আসা তাঁর িব ে বর হেলন। তারা

মােরশার কােছ সফাথা উপত কায় স সাজােলন। ১১ তখন আসা

তাঁর ঈ র সদা ভুেক ডেক বলেলন, “ হ সদা ভু, তুিম ছাড়া এমন

আর কউ নই, য বলবােনর ও বলহীেনর মেধ সাহায কের; হ

আমােদর ঈ র সদা ভু, আমােদর সাহায কর; কারণ আমরা তামার

উপেরই িনভর কির এবং তামারই নােম এই িবশাল স দেলর

িব ে এেসিছ। হ সদা ভু, তুিম আমােদর ঈ র, তামার িব ে

মা ষেক জয়লাভ করেত িদেয়া না।” ১২ তখন সদা ভু আসার ও

িযহূদার সামেন শীয়েদরেক আঘাত করেলন, আর শীেয়রা পািলেয়

গল। ১৩আরআসা ও তাঁর স ীরা গরার পয তােদর তাড়া কের

িনেয় গেলন, তােত এত শীয় মারা পড়ল য, তারা আর শি শালী

হেয় উঠেত পারল না; কারণ সদা ভুর ও তাঁর স দেলর সামেন

তারা শষ হেয় গল এবং লােকরা চুর লেুটর িজিনস িনেয় আসল।

১৪আর তারা গরােরর চারপােশর সম নগরেক আঘাত করল, কারণ

সদা ভুেক তারা ভীষণ ভয় কেরিছল; আরও তারা এই সব নগর লটু

করল, কারণ সখােন লটু করবার মত অেনক িজিনস িছল। ১৫আর

তারা প পালকেদর তাঁবু িলও আঘাত করল এবং চুর পিরমােণ

ভড়া, ছাগল ও উট িনেয় িয শােলেম িফের এল।

১৫পের ঈ েরর আ া ওেদেদর ছেল অসিরেয়র উপের আসেলন,

২ তখন িতিন আসার সে দখা করেত িগেয় তােক বলেলন, “ হ

আসা এবং িযহূদা ও িব ামীেনর লাক সকল, তামরা আমার কথা

শােনা; তামরা যতিদন সদা ভুর সে থাকেব ততিদন িতিনও

তামােদর সে আেছন; আর যিদ তামরা তাঁর খাঁজ কর, তেব িতিন

তামােদরেক তাঁর উে শ জানােবন; িক ু তাঁেক যিদ ত াগ কর, তেব

িতিন তামােদরেক ত াগ করেবন। ৩ ই ােয়লীেয়রা অেনক িদন ধের

সত ঈ র ছাড়া, িশ া দবার জ যাজক ছাড়া এবং ব ব া ছাড়াই

চলিছল; ৪ িক ু সংকেটর িদেনর তারা ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর
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িদেক িফের তাঁর খাঁজ করল, তখন িতিন তােদরেক তাঁর উে শ

জানােলন। ৫ সই িদেনর কাথাও যাওয়া‐আসা করা িনরাপদ িছল

না, কারণ সম জায়গার লােকরা তখন খবু অ িবধার মেধ িছল।

৬তারা চূণ‐িবচূণ হত, এক জািত অ জািতেক ও এক নগর অ

নগরেক আঘাত করত, কারণ সব রকেমর সংকট িদেয় ঈ র তােদর

ক িদি েলন। ৭ িক ু তামরা বলবান হও, তামােদর হাত বল না

হাক, কারণ তামােদর কােজর জ পরু ার পােব।” ৮ যখন আসা

এই সব কথা, অথাৎ ওেদেদর ছেল ভাববাদী অসিরেয়র ভাববাণী

েন সাহস পেয় িযহূদার ও িব ামীেনর সম দশ থেক এবং িতিন

পবেত ঘরা ই িয়ম দেশ য সব নগর দখল কেরিছেলন, সখান

থেক জঘ িজিনস িল ংস করেলন এবং সদা ভুর বারা ার

সামেনর সদা ভুর য েবিদ মরামত করেলন। ৯ পের িতিন সম

িযহূদা ও িব ামীনেক এবং তােদর মেধ বসবাসকারী ই িয়ম,

মনঃিশ ও িশিমেয়ান থেক আসা লােকেদরেক জেড়া করেলন; কারণ

তাঁর ঈ র সদা ভু তাঁর সে আেছন দেখ, ই ােয়েলর অেনক লাক

তাঁর পে এেসিছল। ১০আসার রাজে র পেনেরা বছেরর ততৃীয়

মােস লােকরা িয শােলেম জেড়া হেয়িছল। ১১আর সই িদেনর

তারা লটু কের আনা ব থেক সাতেশা গ ও সাত হাজার ভড়া

সদা ভুর উে েশ বিলদান করল। ১২আর তারা এই িত া করল

য, তারা সম মন াণ িদেয় তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর

খাঁজ করেব; ১৩ ছাট বড়, ী‐পু ষ, য কউ ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভুর খাঁজ না করেব তােদর মের ফলা হেব। ১৪ তারা িচৎকার

কের জয় িনর সে তূরী ও িশংগা বািজেয় সদা ভুর কােছ শপথ

করল। ১৫এই শপেথ সম িযহূদা আন করল, কারণ তারা তােদর

সম দয় িদেয় শপথ কেরিছল এবং সম ই ার সে সদা ভুর

খাঁজ করায় িতিন তােদরেক তাঁর উে শ জানােলন; আর িতিন

চািরিদেক তােদর িব াম িদেলন। ১৬আর রাজা আসার মা মাখা

একটা জঘ আেশরার িতমা তরী কেরিছেলন বেল আসা তাঁেক

রাজমাতার পদ থেক সিরেয় িদেলন এবং আসা তাঁর সই জঘ
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িতমা ভেঙ ফলেলন ও িকে াণ ােতর ধাের সটা পিুড়েয় িদেলন।

১৭ িক ু ই ােয়েলর মেধ সব উঁচু জায়গা িল ংস হয়িন; তবওু

আসার দয় সারাজীবন একরকম িছল। ১৮আর িতিন তাঁর বাবার

পিব করা ও তাঁর পিব করা পা, সানা ও পা িল ঈ েরর গেৃহ

িনেয় এেলন। ১৯আসার রাজে র পঁয়ি শ বছর পয আর কােনা

যু হয়িন।

১৬আসার রাজে র ছি শ বছের ই ােয়েলর রাজা বাশা িযহূদার

িব ে গেলন এবং িতিন িযহূদার রাজা আসার কােছ কাউেক

যাওয়া‐আসা করেত না দবার জ রামা গাঁথেলন। ২ তখন আসা

সদা ভুর গেৃহর ও রাজবাড়ীর ভা ডার থেক সানা ও পা বর কের

িনেয় দে শেকর অিধবাসী অরােমর রাজা িবনহদেদর কােছ পািঠেয়

িদেলন, তাঁেক বেল পাঠােলন, ৩ “আমার ও আপনার মেধ চুি করা

আেছ, যমন আমার বাবা ও আপনার বাবার মেধ িছল; দখনু, আিম

আপনােক সানা ও পা উপহার পাঠালাম। আপিন িগেয় ই ােয়েলর

রাজা বাশার সে আপনার য চুি আেছ, তা ভেঙ ফলনু; তােত

স আমার কাছ থেক চেল যােব।” ৪ তখন িবনহদদ রাজা আসার

কথায় রািজ হেয় ই ােয়েলর নগর িলর িব ে তাঁর সনাপিতেদর

পাঠােলন এবং তারা ইেয়ান, দান, আেবল‐মিয়ম ও ন ািলর সম

ভা ডার‐নগর িলেক আঘাত করল। ৫তখন বাশা এই খবর পেয়

রামা তরীর কাজ ব কের িদেলন, তাঁর কাজ থেম গল। ৬ পের

রাজা আসা সম িযহূদােক সে িনেয় এেস রামায় বাশা য সব পাথর

ও কাঠ িদেয় গঁেথিছেলন, তারা সই সব িনেয় গল। পের আসা

স িল িদেয় গবা ও িমসপা নগর গাঁথেলন। ৭ সই িদন দশক হনািন

িযহূদার রাজা আসার কােছ এেস বলেলন, “আপিন আপনার ঈ র

সদা ভুর উপর িনভর না কের অরােমর রাজার উপর িনভর করেলন,

তাই অরাম রাজার স দল আপনার হাতছাড়া হেয় গল। ৮ শীয় ও

লবূীয়েদর িক অেনক স এবং রথ ও ঘাড়াচালক িছল না? িক ু

আপিন সদা ভুর উপর িনভর কেরিছেলন বেল িতিন আপনার হােত

তােদর তুেল িদেয়িছেলন। ৯ কারণ সদা ভুর িত যােদর দয় এক
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থােক, তােদর জ িনেজেক বলবান দখাবার জ তাঁর চাখ পিৃথবীর

সব জায়গায় থােক। এ িবষেয় আপিন বাকািমর কাজ কেরেছন, কারণ

এর পের পনুরায় আপিন যেু জিড়েয় পড়েবন।” ১০ তখন আসা

ঐ দশেকর উপর অস ু হেয় তাঁেক জলখানায় পািঠেয় িদেলন;

কারণ ঐ কথার জ িতিন তাঁর উপের ভীষণ রেগ িগেয়িছেলন। আর

একই িদেনর আসা জােদর মেধ কত িল লােকর উপর অত াচার

করেলন। ১১আর দখ, আসার সম কােজর কথা থম থেক শষ

পয “িযহূদা ও ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত লখা

আেছ। ১২আসার রাজে র ঊনচি শ বছের তাঁর পােয় রাগ হল;

তাঁর এই রাগ ভীষণ হেলও িতিন সদা ভুর সাহায না চেয় কবল

ডা ারেদর খাঁজ করেলন। ১৩ পের আসা তাঁর পবূপু ষেদর সে

ঘিুমেয় পড়েলন, তাঁর রাজে র একচি শ বছের িতিন মারা গেলন।

১৪আর িতিন দায়দূ‐নগের িনেজর জ য কবর খুঁেড় রেখিছেলন,

তার মেধ লােকরা তাঁেক কবর িদল এবং নানা রকম মশলা ও

মশােনা গি িজিনেষ পিরপণূ খােট তাঁেক শায়ােলা, আর তাঁর জ

িবরাট দাহ কাজ হল।

১৭পের তাঁর ছেল িযেহাশাফট তাঁর জায়গায় রাজা হেলন এবং

ই ােয়েলর িব ে িনেজেক শি শালী কের তুলেলন। ২ িতিন

িযহূদার সম াচীের ঘরা নগর িলেত স দল রাখেলন এবং িযহূদা

দশ ও তাঁর বাবা আসার দখল করা ই িয়ম এলাকার নগর িলেতও

স রাখেলন। ৩আর সদা ভু িযেহাশাফেটর সে িছেলন, কারণ

িতিন তার পবূপু ষ দায়দূ থেম যভােব চলেতন, বাল দবতােদর

খাঁজ কেরন িন; িতিনও সইভােব চলেতন। ৪ িক ু তাঁর পবূপু ষেদর

ঈ েরর উপাসনা করেতন ও তাঁর আেদশ মত চলেতন, ই ােয়েলর

মত কাজ করেতন না। ৫ সইজ সদা ভু তাঁর অধীেন রাজ মজবতু

করেলন; আর সম িযহূদা িযেহাশাফেটর কােছ উপহার আনেলা

এবং তাঁর ধন স দ ও স ান অেনক বেড় গল। ৬আর সদা ভুর

পেথ তাঁর দয় উ ত হল; আবার িতিন িযহূদার মেধ থেক উঁচু

জায়গা িল ও আেশরা‐মিূত িল ংস করেলন। ৭ পের িতিন তাঁর
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রাজে র ততৃীয় বছের িযহূদার সম নগের িশ া দবার জ তাঁর

কেয়কজন ধান কমচারী অথাৎ িব ‐হিয়ল, ওবিদয়, সখিরয়, নথেনল

ও মীখায়েক পাঠােলন। ৮আর তাঁেদর সে কেয়কজন লবীয়েক

অথাৎ শমিয়য়, নথিনয়, সবিদয়, অসােহল, শমীরােমাৎ, িযেহানাথন,

আেদািনয়, টািবয় ও টা ‐অেদানীয় নােম এইসব লবীয়েক এবং

তােদর সে ইলীশামা ও িযেহারাম নােম জন যাজকেক পাঠােলন।

৯তাঁরা সদা ভুর ব ব ার বই সে িনেয় িযহূদা দেশ িশ া িদেত

লাগেলন। তারা িযহূদার সব নগের িগেয় লাক দরেক িশ া িদেলন।

১০আর িযহূদা চারিদেকর দেশর সব রােজ র উপর সদা ভুর কাছ

থেক এমন ভয় নেম আসল য, তারা িযেহাশাফেটর সে যু

করল না। ১১আর পেল ীয়েদর কউ কউ িযেহাশাফেটর কােছ

কর িহসােব উপহার ও পা িনেয় এল এবং আরবীেয়রা তাঁর কােছ

প পাল, সাত হাজার সাতেশা ভড়া আর সাত হাজার সাতেশা ছাগল

িনেয় এল। ১২এই ভােব িযেহাশাফট খবু মহান হেয় উঠেলন এবং

িযহূদা দেশ অেনক গ ও ভা ডার‐নগর গাঁথেলন। ১৩আর িযহূদার

নগর িলর মেধ তাঁর অেনক কাজ িছল এবং িয শােলেম তাঁর দ

যা ারা থাকত। ১৪তােদর বংশ অ সাের তােদর সংখ া এই; িযহূদার

সহ পিতেদর মেধ অদন সনাপিত িছেলন, তাঁর সে িতন ল

বলবান বীর িছল। ১৫ তাঁর পের সনাপিত িযেহাহানন, তাঁর সে

ল আিশ হাজার লাক িছল। ১৬তাঁর পের িসি র ছেল অমিসয়;

সই ব ি িনেজেক সদা ভুর উে েশ উৎসগ কেরিছেলন; তাঁর

সে ল বলবান বীর িছল। ১৭আর িব ামীেনর মেধ বলবান

বীর ইিলয়াদা, তাঁর সে ই ল ধ ক ও ঢালধারী িছল। ১৮ তাঁর

পের িযেহাষাবদ; তাঁর সে যেু র জ তরী এক ল আিশ হাজার

লাক িছল। এরা রাজার পিরচয া করেতন। ১৯এঁনােদর ছাড়াও রাজা

িযহূদার সব জায়গায় পাঁিচেল ঘরা নগর িলেত কমচারী রাখেতন।

১৮ িযেহাশাফট চুর ধনী ও স ানীয় হেলন, আর িতিন আহােবর

সে টুি তা করেলন। ২ কেয়ক বছর পের িতিন শমিরয়ােত

আহােবর কােছ গেলন; আর আহাব তাঁর জ ও তাঁর স ী লাকেদর
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জ অেনক ভড়া ও বলদ মারেলন এবং রােমাৎ‐িগিলয়েদ যেত

তাঁেক েরাচনা করেলন। ৩আর ই ােয়েলর রাজা আহাব িযহূদার

রাজা িযেহাশাফটেক বলেলন, “আপিন িক রােমাৎ‐িগিলয়েদ আমার

সে যােবন?” িতিন উ ের বলেলন, “আিম ও আপিন এবং আমার

লাক ও আপনার লাক, সবাই এক, আমরা আপনার সে যেু যাগ

দব।” ৪ পের িযেহাশাফট ই ােয়েলর রাজােক বলেলন, “অ েরাধ

কির, আজ সদা ভুর বােক র খাঁজ ক ন।” ৫তােত ই ােয়েলর রাজা

ভাববাদীেদরেক, চারেশা জনেক, এক সােথ জেড়া কের িজ াসা

করেলন, “আমরা রােমাৎ‐িগিলয়েদর িব ে যু করেত যাব, না

আিম থেম যাব?” তখন তারা বলল, “যান, ঈ র ওটা মহারােজর

হােতই তুেল দেবন।” ৬ িক ু িযেহাশাফট বলেলন, “এেদর ছাড়া

সদা ভুর এমন কােনা ভাববাদী িক এখােন নই য, আমরা তার

কােছই খাঁজ করেত পাির?” ৭ ই ােয়েলর রাজা িযেহাশাফটেক

বলেলন, “আমরা যার মধ িদেয় সদা ভুর খাঁজ করেত পাির, এমন

আর একজন লাক আেছ, িক ু আিম তােক ঘণৃা কির, কারণ স

আমার স ে কখনও ম েলর নয়, সব িদন অম েলর কথাই বেল;

স ব ি িযে র ছেল মীখায়।” িযেহাশাফট বলেলন, “মহারাজ, এমন

কথা বলেবন না।” ৮ তখন ই ােয়েলর রাজা একজন কমচারীেক

ডেক আেদশ িদেয় বলেলন, “িযে র ছেল মীখায়েক তাড়াতািড় িনেয়

এস।” ৯ সই িদন ই ােয়েলর রাজা ও িযহূদার রাজা িযেহাশাফট

িনেজর িনেজর রাজেপাশাক পের শমিরয়া শহেরর দরজার কােছ

খালা জায়গায় তাঁেদর িসংহাসেনর উপের বেস িছেলন এবং তাঁেদর

সামেন ভাববাদীরা সবাই ভাববাণী করিছেলন। ১০আর কনানার ছেল

িসিদিকয় লাহার িশং তরী কের বলল, “সদা ভু এই কথা বলেছন য,

‘এটা িদেয়ই আপিন অরােমর ংেসর িদন পয ঁতােত থাকেবন।’”

১১আর ভাববাদীরা সবাই একই রকম ভাববাণী কের বলল, “আপিন

রােমাৎ‐িগিলয়দ আ মণ ক ন, তা জয় কের িনন, কারণ সদা ভু

সটা মহারােজর হােত তুেল দেবন।” ১২আর য দূত মীখায়েক

ডাকেত িগেয়িছল স তাঁেক বলল, “ দখনু, সব ভাববাদীই একবােক
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রাজার সফলতার কথা বলেছ; তাই অ েরাধ কির, আপনার কথাও

যন তাঁেদর কথার মতই হয়, আপিন ম েলর কথা বলনু।” ১৩ মীখায়

বলেলন, “জীব সদা ভুর িদিব , আমার ঈ র যা বেলন, আিমও

তাই বলব।” ১৪ পের িতিন রাজার কােছ এেল রাজা তাঁেক িজ াসা

করেলন, “মীখায়, আমরা িক রােমাৎ‐িগিলয়েদর িব ে যু করেত

যাব, নািক থেম যাব?” িতিন বলেলন, “আপনারা যান, জয়লাভ

ক ন, সখানকার লাকেদর আপনােদর হােত তুেল দওয়া হেব।”

১৫ রাজা তাঁেক বলেলন, “তুিম সদা ভুর নােম সিত কথা ছাড়া আর

িকছু বলেব না, কতবার আিম তামােক এই শপথ করােবা?” ১৬তখন

িতিন উ ের বলেলন, “আিম সম ই ােয়লেক রাখালহীন ভড়ার

মত পাহােড়র উপের ছিড়েয় পড়েত দখলাম এবং সদা ভু বলেলন,

‘এেদর কােনা মিনব নই; তারা সবাই শাি েত িনেজর বািড়েত িফের

যাক।’” ১৭ তখন ই ােয়েলর রাজা িযেহাশাফট বলেলন, “আিম িক

আপনােক আেগই বিল িন য, এই ব ি আমার স ে অম ল ছাড়া

ম েলর কথা বেল না?” ১৮আর মীখায় বলেলন, “তাই আপনারা

সদা ভুর কথা ন; আিম দখলাম, সদা ভু তাঁর িসংহাসেন বেস

আেছন, আর তাঁর ডান ও বাঁ িদেক সম বািহনী দাঁিড়েয় আেছ।

১৯তখন সদা ভু বলেলন, ‘ই ােয়েলর রাজা আহাব যন রােমাৎ‐

িগিলয়দ আ মণ কের সখােন মারা যায়, এই জ ক তােক মু

করেব?’ তখন এক একজন এক এক রকম কথা বলল। ২০ শেষ

একিট আ া িগেয় সদা ভুর সামেন দাঁিড়েয় বলল, ‘আিম তােক

মু করব।’ ২১ সদা ভু িজ াসা করেলন, ‘ কমন কের করেব?’ স

বলল, ‘আিম িগেয় তার সব ভাববাদীেদর মেুখ িমথ া বলবার আ া

হব।’ সদা ভু বলেলন, ‘তুিমই তােক মু করেত সফল হেব; তুিম

িগেয় তাই কর।’ ২২ এইজ ই সদা ভু এখন তাঁর এই ভাববাদীেদর

মেুখ িমথ া বলবার আ া িদেয়েছন; আর সদা ভু আপনার অম েলর

কথা বেলেছন।” ২৩ তখন কনানার ছেল িসিদিকয়র কােছ িগেয়

মীখােয়র গােল চড় মের বলল, “সদা ভুর আ া তার সে কথা

বলবার জ আমার কাছ থেক কােনা পেথ িগেয়িছেলন?” ২৪
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মীখায় বলেলন, “ দখ, যিদন তুিম িনেজেক লকুাবার জ একিট

িভতেরর ঠরীেত যােব, সিদন তা জানেব।” ২৫পের ই ােয়েলর

রাজা বলেলন, “মীখায়েক ধের পনুরায় নগেরর শাসনক া আেমান ও

রাজপু যায়ােশর কােছ িনেয় যাও। ২৬আর বল, রাজা বেলেছন,

‘এেক জেল আটেক রাখ এবং যত ণ আিম িনরাপেদ িফের না আিস,

তত ণ এেক খাওয়ার জ অ জল ও অ খাবার িদও’।” ২৭

মীখায় বলেলন, “যিদ আপিন কােনা ভােব িনরাপেদ িফের আেসন,

তেব জানেবন সদা ভু আমার মধ িদেয় কথা বেলন িন।” তারপর

িতিন আবার বলেলন, “ লােকরা, তামরা সবাই আমার কথাটা েন

রাখ।” ২৮ পের ই ােয়েলর রাজা ও িযহূদার রাজা িযেহাশাফট

রােমাৎ‐িগিলয়দ আ মণ করেত গেলন। ২৯আর ই ােয়েলর রাজা

িযেহাশাফটেক বলেলন, “আিম ছ েবেশ যেু যাগ দব, আপিন

আপনার রাজেপাশাকই প ন।” পের ই ােয়েলর রাজা ছ েবেশ যু

করেত গেলন। ৩০অরােমর রাজা তাঁর রথ িলর সনাপিতেদর এই

আেদশ িদেয়িছেলন, “ তামরা একমা ই ােয়েলর রাজা ছাড়া ছাট

িক বড় আর কারও সে যু করেব না।” ৩১ পের রেথর সনাপিতরা

িযেহাশাফটেক দেখ িতিন িন য়ই ই ােয়েলর রাজা, এই বেল তাঁর

সে যু করার জ ঘেুর এেলন; তখন িযেহাশাফট চঁিচেয় উঠেলন,

আর সদা ভু তাঁেক সাহায করেলন এবং ঈ র তার কাছ থেক চেল

গল। ৩২ফেল সনাপিতরা যখন দখেলন, িতিন ই ােয়েলর রাজা

নন, তখন তাঁরা আর তাঁর িপছেন তাড়া না কের িফের আসেলন।

৩৩ িক ু একজন লাক ল ি র না কেরই তার ধ েক টান িদেয়

ই ােয়েলর রাজার বকু ও পেটর বেমর মাঝামািঝ জায়গায় আঘাত

করল; তােত িতিন তাঁর রথচালকেক বলেলন, “রথ ঘিুরেয় স দেলর

মেধ থেক আমােক িনেয় যাও, আিম খবু আঘাত পেয়িছ।” ৩৪ সই

িদন ভীষণ যু হল; আর ই ােয়েলর রাজা অরামীয়েদর মেুখামিুখ

স া পয রেথর মেধ বেস থাকেলন, িক ু সূয ডুেব যাবার িদন

িতিন মারা গেলন।
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১৯পের িযহূদার রাজা িযেহাশাফট ভােলাভােব িয শােলেম তাঁর

বািড়েত িফের আসেলন। ২ আর হনািনর ছেল দশক যহূ তাঁর

সে দখা কের িযেহাশাফট রাজােক বলেলন, “ েদর সাহায

করা এবং যারা সদা ভুেক ঘণৃা কের তােদর ভালবাসা িক আপনার

উিচত? এই জ সদা ভুর াধ আপনার উপর নেম এল। ৩

তেব আপনার মেধ িকছু ভালও আেছ; কারণ আপিন দশ থেক

আেশরা‐মিূত িল ংস কেরেছন এবং ঈ েরর খাঁজ করার জ

আপনার দয় ি র কেরেছন।” ৪আর িযেহাশাফট িয শােলেম বাস

করেলন; পের আবার বর‐ শবা থেক পাহােড় ঘরা ই িয়ম দশ

পয লাকেদর কােছ িগেয় তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর

িদেক তােদর িফিরেয় আনেলন। ৫আর দেশর মেধ অথাৎ িযহূদার

াচীের ঘরা নগর িলর মেধ িবচারকেদর িনযু করেলন। ৬ িতিন

িবচারকেদর বলেলন, “ তামরা সাবধান হেয় সব কাজ করেব, কারণ

তামরা মা েষর জ নয়, িক ু সদা ভুর জ ই িবচার করেব এবং

িবচােরর িদেনর িতিন তামােদর সে থাকেবন। ৭ অতএব সদা ভুর

িত তামােদর মেধ ভয় আ ক; তামরা সাবধােন কাজ করেব,

কারণ অ ায়, প পিত িকংবা ঘষু খাওয়ার সে আমােদর ঈ র

সদা ভু রািজ নন।” ৮আর িযেহাশাফট িয শােলেমও সদা ভুর

হেয় িবচােরর জ এবং ঝগড়া‐িববােদর মীমাংসার জ কেয়কজন

লবীয়েদর, যাজকেদর এবং ই ােয়লীয় বংেশর ধানেদর িনযু

করেলন। আর তাঁরা িয শােলেম িফের এেলন। ৯ িতিন তাঁেদর এই

আেদশ িদেলন, “ তামরা সদা ভুেক ভয় কের িব ভােব সম

দয় িদেয় কাজ করেব। ১০ র পােতর িবষেয়, ব ব া ও আেদশ

এবং িনয়ম ও শাসেনর িবষেয় য কােনা িবচার তামােদর নগের

বসবাসকারী ভাইেয়েদর থেক তামােদর কােছ আসেব, সই িবষেয়

তােদরেক উপেদশ দেব, নাহেল যিদ তারা সদা ভুর চােখ দাষী

হয়, তাহেল তামােদর ও তামােদর ভাইেদর ওপের াধ পড়েব;

এই ভােব কাজ কােরা, তাহেল তামরা দাষী হেব না। ১১আর দখ,

সদা ভুর সব িবচাের ধান যাজক অমিরয় এবং রাজার সম িবচাের
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িযহূদা বংেশর শাসনক া ই ােয়েলর ছেল সবিদয় তামােদর উপের

িনযু আেছন; কমচারী লবীেয়রা তামােদর সামেন আেছ। তামরা

সাহেসর সে কাজ কর, যাঁরা সাহিসকতার সে কাজ করেবন

সদা ভু তাঁেদর সে থাকেবন।”

২০পের মায়াবী ও অে ানীেয়রা এবং তােদর সে কত িল

মােয়ানীয়েদর লাক িযেহাশাফেটর িব ে যু করেত আসল। ২

তখন কেয়কজন লাক এেস িযেহাশাফটেক বলল, “সাগেরর ওপােরর

অরাম দশ থেক এক িবরাট স দল আপনার িব ে আসেছ;

দখনু, তারা হৎসেসান‐তামের, অথাৎ ঐ ‐গদীেত আেছ।” ৩ তােত

িযেহাশাফট ভয় পেয় সদা ভুর খাঁজ করেত চাইেলন এবং িযহূদার

সব জায়গায় উপবাস ঘাষণা করেলন। ৪আর িযহূদার লােকরা

সদা ভুর কােছ সাহায চাইবার জ জেড়া হল; িযহূদার সম নগর

থেকও লােকরা সদা ভুর খাঁজ করেত আসল। ৫ পের িযেহাশাফট

সদা ভুর গেৃহ নতুন উঠােনর সামেন িযহূদা ও িয শােলেমর সম

লাকেদর সামেন দাঁিড়েয় বলেলন, ৬ “ হ আমােদর পবূপু ষেদর

ঈ র সদা ভু, তুিম িক েগর ঈ র নও? তুিম িক জািতর সম

রােজ র কতা নও? আর শি ও মতা তামারই হােত, তামার

িব ে দাঁড়ােত কারও সাধ নই। ৭ হ আমােদর ঈ র, তুিমই

িক তামার জা ই ােয়েলর সামেন থেক এই দেশর বািস ােদর

তািড়েয় দাও িন? এবং তামার ব ু অ াহােমর বংশেক িচরকােলর

জ এই দশ দাও িন? ৮আর তারা এই দেশ বাস কেরেছ এবং

এই দেশ তামার নােমর জ একিট ধমধাম তরী কের বেলেছ,

৯ ‘তেরায়াল, িবচার, মহামারী, দূিভ যখন আমােদর সে ঘটেব,

তখন আমরা এই ঘেরর সামেন, তামার সামেন দাঁড়াব, কারণ এই

ঘের তামার নাম আেছ এবং আমােদর কে র িদন আমরা তামার

কােছ কাঁদব, তােত তুিম তা েন আমােদর উ ার করেব।’ ১০আর

এখন দখ, অে ােনর ও মায়ােবর স ানরা এবং সয়ীর পবেতর

অিধবাসীরা, যােদর দেশ তুিম ই ােয়লেক িমশর দেশ আসবার

িদেনর ঢুকেত দাও িন, িক ু এরা তােদর কাছ থেক অ পেথ চেল
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িগেয়িছল, তােদর ংস কের িন; ১১ দখ, তারা আমােদর িকভােব

িত করেছ; তুিম অিধকার িহসােব য স ি আমােদর িদেয়ছ,

তামার সই অিধকার থেক আমােদর তািড়েয় িদেত আসেছ। ১২

হ আমােদর ঈ র, তুিম িক তােদর িবচার করেব না? আমােদর

িব ে ঐ য িবরাট স দল আসেছ, তােদর িব ে আমােদর

তা িনেজর কােনা শি নই; িক করেত হেব, তাও আমরা জািন

না; আমরা কবল তামার িদেক চেয় আিছ।” ১৩এই ভােব িশ ,

ী ও ছেল মেয়েদর সে সম িযহূদা সদা ভুর সামেন দাঁিড়েয়

থাকেলা। ১৪আর সমােজর মেধ যহসীেয়ল নােম একজন লবীেয়র

উপর সদা ভুর আ া আসেলন। িতিন আসেফর বংেশর ম িনেয়র

স ান িযেয়েলর স ান বনােয়র স ান সখিরেয়র ছেল। ১৫ তখন

িতিন বলেলন, “ হ সম িযহূদা, হ িয শােলেমর লাক সকল,

আর হ মহারাজ িযেহাশাফট, শােনা; সদা ভু তামােদর এই কথা

বেলন, ‘এই িবরাট স দল দেখ তামরা ভয় পেয়া না বা িনরাশ

হােয়া না, কারণ এই যু তামােদর নয়, িক ু ঈ েরর। ১৬ তামরা

আগামী কাল তােদর িব ে যাও; দখ, তারা সীস নােম আেরাহন‐

জায়গা িদেয় আসেছ; তামরা িয েয়ল ম াে র সামেন উপত কার

শেষর িদেক তােদর পােব। ১৭ এবার তামােদরেক যু করেত

হেব না; হ িযহূদা ও িয শােলম, তামরা সাির বঁেধ দাঁড়াও,

আর সদা ভু তামােদর সে আেছন, িতিন িকভােব উ ার কেরন

তা দেখা; ভয় কােরা না, িনরাশ হেয়া না; কালেক িগেয় তােদর

মেুখামিুখ হেব আর সদা ভু তামােদর সে থাকেবন।’” ১৮ তখন

িযেহাশাফট মািটেত উপড়ু হেয় ণাম করেলন এবং সম িযহূদা ও

িয শােলেমর অিধবাসীরা ণাম করার জ সদা ভুর সামেন মািটেত

উপড়ু হল। ১৯তারপর কহাৎ ও কারহ বংেশর লবীেয়রা উেঠ দাঁিড়েয়

িচৎকার কের ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর শংসা করেত লাগল।

২০ পের তারা খবু সকােল উেঠ তেকায় ম াে র িদেক রওনা

হল; তােদর রওনা হবার িদেনর িযেহাশাফট দাঁিড়েয় বলেলন, “ হ

িযহূদা, হ িয শােলেমর অিধবাসীরা, আমার কথা শােনা; তামরা
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তামােদর ঈ র সদা ভুর উপর িব াস কর, তাহেল ি র থাকেব;

তাঁর ভাববাদীেদর িব াস কর, তােত সফল হেব।” ২১আর িতিন

লাকেদর সে পরামশ কের লাকেদর িনযু করেলন, যন তারা

স দেলর আেগ আেগ িগেয় সদা ভুর উে েশ গান ও মিহমাপণূ

পিব তার শংসা কের এবং এই কথা বেল, “সদা ভুর ধ বাদ

দাও, কারণ তাঁর দয়া িচরকাল ায়ী”। ২২ যখন তারা আনে র গান

ও শংসা করেত করল, তখন সদা ভু িযহূদার িব ে আসা

অে ােনর ও মায়ােবর স ানেদর এবং সয়ীর পবেতর লাকেদর

িব ে স িনযু করেলন; তােত তারা পরািজত হল। ২৩

অে ােনর ও মায়ােবর স ানরা সয়ীর পবেতর অিধবাসীেদর িব ে

উঠল তােদর স ণূভােব হত া ও ংস করার জ ; আর সয়ীেরর

অিধবাসীেদর মের ফলবার পর তারা এেক অে র ংেস সাহায

করল। ২৪ তখন িযহূদার লােকরা ম াে র হরী েগ এেস সই

িবরাট স দেলর িদেক তািকেয় দখল য, মািটেত কবল মতৃ

দহ িল পেড় রেয়েছ, কউই পািলেয় বাঁচেত পাের িন। ২৫তখন

িযেহাশাফট ও তাঁর লােকরা তােদর লেুটর িজিনস আনেত িগেয়

সই মতৃ দহ িলর সে অেনক স ি ও দামী ধন‐র দখেত

পেলন; তারা িনেজেদর জ এত ধন‐র সং হ করল য, স িল

সব বেয় িনেয় যেত পারল না; সই লেুটর িজিনস বশী হওয়ােত

তা িনেয় যেত তােদর িতন িদন লাগল। ২৬ আর চতুথ িদেনর

তাঁরা বরাখা উপত কায় জেড়া হেলন; কারণ সখােন তারা সদা ভুর

ধ বাদ করল, এই জ আজ পয সই জায়গা বরাখা উপত কা

(ধ বাদ) নােম পিরিচত। ২৭ তারপর িযহূদা ও িয শােলেমর সম

লাক এবং তােদর আেগ আেগ িযেহাশাফট আন করেত করেত

িয শােলেম িফের গেলন, কারণ সদা ভু তােদর শ েদর উপের

সদা ভু তােদর আনি ত কেরিছেলন। ২৮আর তাঁরা নবল, বীণা

ও তূরী বাজােত বাজােত িয শােলেম িফের এেস সদা ভুর গেৃহ

গেলন। ২৯আর ই ােয়েলর শ েদর িব ে সদা ভু যু কেরেছন,

সই কথা েন অ া দেশর সম লাকেদর উপর সদা ভু স ে
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একটা ভয় নেম আসল। ৩০ এই ভােব িযেহাশাফেটর রাজ ি র হল,

তাঁর ঈ র চািরিদেক তাঁেক িব াম িদেলন। ৩১ িযেহাশাফট িযহূদার

উপর রাজ করেলন; িযেহাশাফট পঁয়ি শ বছর বয়েস িযহূদার রাজা

হেয়িছেলন এবং পঁিচশ বছর িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। তাঁর

মােয়র নাম িছল অসূবা, িতিন িছেলন িশ িহর মেয়। ৩২ িযেহাশাফট

তাঁর বাবা আসার পেথ চলেতন, কখনও সই পথ ছেড় যান িন,

সদা ভুর চােখ যা িঠক িতিন তাই করেতন। ৩৩ িক ু উঁচু জায়গা

িলর ংস করা হয়িন এবং তখনও লােকরা তােদর পবূপু ষেদর

ঈ েরর িত তােদর দয় ি র করেব না। ৩৪ িযেহাশাফেটর বািক

কােজর কথা থম থেক শষ পয দেখা “ই ােয়েলর রাজােদর

ইিতহাস” নােম হনািনর ছেল যহূর লখা বইেত পাওয়া যায়। ৩৫

পের িযহূদার রাজা িযেহাশাফট ই ােয়েলর রাজা অহিসেয়র সে যাগ

িদেলন, স খারাপ লাক; ৩৬ িতিন তশীেশ যাবার জ জাহাজ তরীর

কােজ তাঁর সে যাগ িদেলন, আর তাঁরা ইৎিসেয়ান‐ গবের সই

জাহাজ িল তরী করেলন। ৩৭তখন মােরশার অিধবাসী দাদাবাহূর

ছেল ইলীেয়ষর িযেহাশাফেটর িব ে এই ভিবষ াণী করেলন,

“আপিন অহিসেয়র সে যাগ িদেয়েছন, এই জ না আপিন যা তরী

কেরেছন তা সদা ভু ভেঙ ফলেলন।” আর ঐ সকল জাহাজ িল

ভেঙ গল, তশীেশ যেত পারল না।

২১পের িযেহাশাফট তাঁর পবূপু ষেদর সে ঘিুমেয় পড়েলন এবং

দায়দূ‐নগের তাঁর পবূপু ষেদর সে তাঁেক কবর দওয়া হল। আর

তাঁর ছেল িযেহারাম তাঁর জায়গায় রাজা হেলন। ২ িযেহাশাফেটর

ছেল িযেহারােমর মেধ তাঁর ভাইেদর নাম িছল অসিরয়, িযহীেয়ল,

সখিরয়, অসিরয়, মীখােয়ল ও শফিটয়, এরা সবাই িছল ই ােয়েলর

রাজা িযেহাশাফেটর ছেল। ৩আর তােদর বাবা তােদরেক অেনক

স ি , অথাৎ পা, সানা ও অেনক দামী িজিনস এবং িযহূদা

দেশ াচীের ঘরা াম নগর িল দান কেরিছেলন, িক ু িযেহারাম

বড় ছেল বেল তাঁেক রাজ িদেয়িছেলন। ৪ িযেহারাম তাঁর বাবার

রাজ অধীেন এেন িনেজেক শি শালী করেলন; আর িনেজর সম
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ভাইেদর এবং ই ােয়েলর কেয়কজন শাসনকতােকও তেরায়াল িদেয়

হত া করেলন। ৫ িযেহারাম বি শ বছর বয়েস রাজ করেত

কের িয শােলেম আট বছর রাজ কেরন। ৬ আহােবর বংেশর

লাকেদর মতই িতিন ই ােয়েলর রাজােদর পেথ চলেতন; কারণ

িতিন আহােবর মেয়েক িবেয় কেরিছেলন। ফেল সদা ভুর চােখ যা

খারাপ িতিন তাই করেতন। ৭ তবওু সদা ভু দায়েূদর সে তাঁর

করা িনয়েমর জ এবং তাঁেক ও তাঁর স ানেদর িচরকাল একটা

দীপ দেবন বেল িত া কেরিছেলন, সইজ িতিন দায়েূদর

বংশেক ংস করেত চাইেলন না। ৮ তাঁর িদেনর ইেদাম িযহূদার

কতৃ না মেন িনেজেদর জ একজন রাজা িঠক করল। ৯কােজই

িযেহারাম তাঁর সনাপিতেদর ও সব রথ িনেয় সখােন গেলন;

আর রােতর বলায় িতিন উেঠ, যারা তাঁেক ঘরাও কেরিছল, সই

ইেদামীয়েদর ও তােদর রেথর সনাপিতেদর আঘাত করেলন। ১০

এই ভােব ইেদাম আজও িযহূদার িব ে িবে াহী হেয় আেছ; আর

ঐ িদেনর িল নাও তাঁর কতৃ অ ীকার করল, কারণ িতিন তাঁর

পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুেক ত াগ কেরিছেলন। ১১আরও িতিন

িযহূদার অেনক পবেত উঁচু জায়গা তরী করেলন এবং িয শােলেমর

অিধবাসীেদর ব িভচার করােলন ও িযহূদােক িবপেথ চালােলন। ১২

পের তাঁর কােছ এিলয় ভাববাদীর কাছ থেক একটা িলিপ আসল;

“ তামার বাবা দায়েূদর ঈ র সদা ভু এই কথা বেলন, ‘তুিম তামার

িনেজর বাবা িযেহাশাফেটর পেথ ও িযহূদার রাজা আসার পেথ চলিন;

১৩ িক ু ই ােয়েলর রাজােদর পেথ চেলছ এবং আহােবর বংেশর

কাজ অ সাের িযহূদােক ও িয শােলেমর লােকেদরেক ব িভচার

কিরেয়ছ; আরও তামার চেয় ভাল য তামার বাবার বংেশর ভাইেদর

মের ফেলছ; ১৪ তাই দখ, সদা ভু তামার জােদরেক, তামার

স ানেদর, তামার ীেদরেক ও তামার সম স ি র উপর ভয় র

আঘােত আহত করেবন। ১৫আর তুিম অে র অ েখ ভুগেত থাকেব

আর সই অ েখ তামার অ বর হেয় আসেব।’” ১৬ পের সদা ভু

িযেহারােমর িব ে পেল ীয়েদর মন ও শীয়েদর কােছ আরবীয়েদর
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মন উে িজত কের তুলেলন ১৭ এবং তারা িযহূদার িব ে এেস

াচীর ভেঙ রাজবাড়ীেত পাওয়া সব স ি এবং তাঁর ছেলেদর

ও তাঁর ীেদর িনেয় গল; ছাট ছেল িযেহায়াহস ছাড়া তাঁর আর

কােনা ছেল বািক থাকল না। ১৮এই সম ঘটনার পের সদা ভু

তাঁেক দা ন অে র অ খ িদেলন যা ভাল হবার না। ১৯ তােত ি তীয়

বছেরর শেষ সই রােগর দ ন তাঁর অ বর হেয় আসল এবং

িতিন খবু য ণা পেয় মারা গেলন। আর তাঁর জারা তাঁর জ তাঁর

পবূপু ষেদর িনয়ম অ যায়ী আ ন ালাল না। ২০ িতিন বি শ বছর

বয়েস রাজ করা কেরন এবং আট বছর িয শােলেম রাজ

কেরন; তাঁর মতুৃ েত কউ ঃখ কাশ কের িন। আর লােকরা দায়দূ

নগের তাঁেক কবর িদল, িক ু রাজােদর কবেরর জায়গা িছল না।

২২পের িয শােলেমর অিধবাসীরা তাঁর ছাট ছেল অহিসয়েক

তাঁর জায়গায় রাজা করল, কারণ আরবীয়েদর সে িশিবের য দল

এেসিছল, তারা তাঁর সব বড় ছেলেদর মের ফেলিছল। কােজই

িযহূদার রাজা িযেহারােমর ছেল অহিসয় রাজ করেত কেরন।

২অহিসয় িবয়াি শ বছর বয়েস রাজ কেরিছেলন এবং এক

বছর িয শােলেম রাজ কেরিছেলন; তাঁর মা অথিলয়া িছেলন অি র

নাতনী। ৩অহিসেয়র মা তাঁেক খারাপ কাজ করবার জ পরামশ

িদেতন, তাই িতিনও আহােবর বংেশর পেথ চলেতন। ৪আহােবর

বংেশর লােকরা যমন করত, তমিন সদা ভুর চােখ যা ম , িতিন

তাই করেতন; কারণ বাবার মতুৃ র পের তারাই তাঁর ংসকারী ম ী

হল। ৫ তােদর পরামশ অ সাের িতিন চলেতন, আর িতিন ই ােয়েলর

রাজা আহােবর ছেল িযেহারােমর সে রােমাৎ‐িগিলয়েদ অরােমর

রাজা হসােয়েলর িব ে যু করেত গেলন। তােত অরামীেয়রা

যারামেক আঘাত করল। ৬ অতএব অরােমর রাজা হসােয়েলর

িব ে যু করার িদেনর িযেহারাম রামােত য সব আঘাত পান,

তা থেক হবার জ িযিষেয়েল িফের গেলন এবং আহােবর

ছেল িযেহারাম আঘাত পেয়িছেলন বেল িযহূদার রাজা িযেহারােমর

ছেল অহিসয় তাঁেক দখবার জ িযিষেয়েল নেম গেলন। ৭ িক ু
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যারােমর কােছ আসার জ ঈ েরর থেক অহিসেয়র পতন ঘটল;

কারণ িতিন যখন আসেলন, তখন িযেহারােমর সে িনমিশর ছেল

সই যহূর িব ে যু করেত গেলন, যাঁেক ঈ র আহােবর বংশেক

ংস করবার জ অিভেষক কেরিছেলন। ৮ পের যহূ যখন আহােবর

বংেশর লাকেদর শাি িদি েলন, তখন িতিন িযহূদার শাসনক ােদর

ও অহিসেয়র সাহায কারী তাঁর সব ভাইেয়র ছেলেদরেক পেয় মের

ফলেলন। ৯তারপর িতিন অহিসেয়র খাঁজ করেলন; সই িদেনর

অহিসয় শমিরয়ােত লিুকেয় িছেলন; আর লােকরা তাঁেক ধের যহূর

কােছ িনেয় িগেয় তাঁেক মের ফলল এবং তারা তাঁেক কবর িদল,

কারণ তারা বলল, “ য িযেহাশাফেটর নািত িযিন সম দয় িদেয়

সদা ভুর খাঁজ করেতন এ তারই স ান।” আর অহিসেয়র বংেশর

মেধ রাজ হণ করেত মতা কারও িছল না। ১০ ইিতমেধ

অহিসেয়র মা অথিলয়া যখন দখল য, তার ছেল মারা গেছ, তখন

স উেঠ িযহূদার বংেশর সম রাজার ছেলেদর হত া করল। ১১

িক ু রাজক া িযেহাশাবৎ অহিসেয়র ছেল যায়াশেক মারা যাওয়া

রাজপু েদর মধ থেক চুির কের, তাঁর ধাইমার সে একটা শাবার

ঘের রাখেলন; এই ভােব িযেহায়াদা যাজেকর ী, রাজা িযেহারােমর

মেয় এবং অহিসেয়র বান অথিলয়ার কাছ থেক তােক লিুকেয়

রাখেলন, তাই স তাঁেক হত া করেত পারল না। ১২আর যায়াশ

তাঁেদর সে ঈ েরর গেৃহ ছয় বছর লিুকেয় থাকেলন; তখন অথিলয়া

দেশর উপর রাজ করিছল।

২৩পের স ম বছের িযেহায়াদা িনেজেক শি শালী কের

শতপিতেদর িযেহারােমর ছেল অসিরয়েক, িযেহাহানেনর ছেল

ই ােয়লেক, ওেবেদর ছেল অসিরয়, অদায়ার ছেল মােসয় ও

িসি র ছেল ইলীশাফটেক িনেয় একটা চুি করেলন। ২ পের তাঁরা

িযহূদা দেশ ঘেুর িযহূদার সম নগর থেক লবীয়েদরেক এবং

ই ােয়েলর িপতার বংেশর নতােদর জেড়া করেল তারাও িয শােলেম

এল। ৩ পের সব সমাজ িমেল ঈ েরর গেৃহ রাজার সে একিট চুি

করল। আর িযেহায়াদা তােদর বলেলন, “ দখ, দায়েূদর স ানেদর
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িবষেয় সদা ভু য কথা বেলেছন, সই অ সাের রাজপু ই রাজ

করেবন। ৪ তামরা এই কাজ করেব: তামােদর অথাৎ যাজকেদর ও

লবীয়েদর য িতন ভােগর এক ভাগ যারা িব ামবাের কাজ করেব,

তারা দােরায়ান হেব। ৫অ এক ভাগ রাজবাড়ীেত থাকেব, আর এক

ভাগ িভি ‐দরজা থাকেব এবং সবাই থাকেব সদা ভুর গেৃহর উঠােন।

৬ িক ু যাজকরা ও সবা‐কােজ থাকা লবীেয়রা ছাড়া আর কাউেক

সদা ভুর ঘের ঢুকেত িদও না; এরা ঢুকেব, কারণ এরা ঈ েরর

উে েশ পিব ; িক ু অ সব লাক সদা ভুর আেদশ র া করেব।

৭আর লবীেয়রা েত েক িনেজর িনেজর অ হােত িনেয় রাজার

চারপাশ িঘের থাকেব, আর য কউ গেৃহ ঢুকেব, তােক মের ফলা

হেব এবং রাজা যখন িভতের যাওয়া‐আসা কেরন, তখন তামরা

তাঁর সে থাকেব।” ৮ পের িযেহায়াদা যাজক য আেদশ িদেলন,

লবীেয়রা ও িযহূদার সবাই তাই করল; ফেল তারা েত েক িনেজর

িনেজর লাকেদর, অথাৎ যারা িব ামবাের বাইের যাওয়া‐আসা কের,

তােদরেক িনল, কারণ িযেহায়াদা যাজক এেদর কােনা দলেকই ছুিট

দন িন। ৯আর রাজা দায়েূদর য সব বশা, ঢাল ও ঈ েরর গেৃহ িছল,

িযেহায়াদা যাজক স িল িনেয় শতপিতেদর িদেলন। ১০আর িতিন

সম লাকেক াপন করেলন, েত ক জন িনেজর িনেজর হােত অ

িনেয় দি ণ িদক থেক উ র িদক পয য েবিদর ও গেৃহর কােছ

রাজার চারিদেক দাঁড়ােলন। ১১ তারপর তাঁরা রাজপু েক বর কের

এেন তাঁর মাথায় মু ট পিরেয় িদেলন ও তাঁেক ব ব ার বই িদেলন

এবং তারা তাঁেক রাজা করেলন এবং িযেহায়াদা ও তাঁর ছেলরা তাঁেক

রাজা িহসােব অিভেষক করেলন; পের তাঁরা বলল, “রাজা িচরজীবী

হান।” ১২আর লােকরা দৗড়ােদৗিড় কের রাজার শংসা করেল

অমিলয়া সই আওয়াজ েন অথিলয়া সদা ভুর গেৃহ তােদর কােছ

গল; ১৩আর দখল, গেৃহ ঢুকবার পেথ রাজা তাঁর মে র উপের

দাঁিড়েয় আেছন এবং সনাপিতরা ও তূরী বাদেকরা রাজার পােশ

আেছ এবং দেশর সব লাক আন করেছ ও তূরী বাজাে আর

গায়েকরা বাজনা বািজেয় শংসা গান করেছ; তখন অথিলয়া তার
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পাশাক িছঁেড় বলল, “এ তা িব াসঘাতকতা! িব াসঘাতকতা!” ১৪

িক ু িযেহায়াদা যাজক স দেলর উপের িনযু শতপিতেদর বাইের

এেন বলেলন, “ওেক বর কের ই সািরর মাঝখান িদেয় িনেয় যাও;

আর য তার িপছেন আসেব তােক তেরায়াল িদেয় হত া করেব;”

কারণ যাজক আেদশ িদেয়িছেলন য, সদা ভুর গেৃহর মেধ ওেক

হত া কােরা না। ১৫কােজই লােকরা তাঁর জ ই সাির হেয় রা া

ছেড় িদেল স রাজবাড়ীর অ াের ঢুকবার পেথ গল; সখােন তারা

তােক হত া করল। ১৬তারপর িযেহায়াদা তাঁর, সব লােকর ও রাজার

মেধ এক চুি করেলন, যন তারা সদা ভুর জা হয়। ১৭ পের সব

লাক বাল দবতার মি ের িগেয় সটা ভেঙ ফলল, তার য েবিদ

ও মিূত িল চুরমার কের িদল এবং বিদ িলর সামেন বাল দবতার

যাজক ম নেক মের ফলল। ১৮ তারপর দায়েূদর আেদশ মেত

আনে র সে গান কের মািশর ব ব া অ সাের সদা ভুর উে েশ

হাম করেত দায়দূ য লবীয় যাজকেদর সদা ভুর গেৃহর জ িনধারণ

কেরিছেলন, তােদর হােত িযেহায়াদা সদা ভুর গেৃহর দখােশানার

ভার িদেলন। ১৯আর কােনা রকম অ িচ লাক যােত ঢুকেত না পাের

সইজ িতিন সদা ভুর গেৃহর দরজা িলেত দােরায়ান রাখেলন। ২০

পের িতিন শতপিতেদর, লীনেদর, লােকেদর শাসনক ােদর ও

দেশর সব লাকেদর সে িনেলন, তারা সদা ভুর গহৃ থেক রাজােক

বর কের আনেলন; তারপর তাঁরা উঁচু দরজা িদেয় রাজবাড়ীেত িগেয়

রাজােক রাজ িসংহাসেন বসােলন। ২১ তখন দেশর সব লাক আন

করল এবং নগরিট শা হল; আর অথিলয়ােক তারা তেরায়াল িদেয়

হত া কেরিছল।

২৪সাত বছর বয়েস যায়াশ রাজ করেত কেরন এবং

িয শােলেম চি শ বছর রাজ কেরন; তাঁর মােয়র নাম িসিবয়া, িতিন

বর‐ শবা নগেরর মেয়। ২ িযেহায়াদা যাজেকর সম জীবনকােল

যায়াশ সদা ভুর চােখ যা িঠক, তাই করেতন। ৩আর িযেহায়াদা

তাঁর িট িবেয় িদেলন; তারপর তাঁর ছেলেমেয় হল। ৪ পের যায়াশ

সদা ভুর গহৃ মরামত করবার জ ি র করেলন। ৫ তােত িতিন
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যাজকেদর ও লবীয়েদর ডেক জেড়া কের বলেলন, “ তামরা িযহূদার

নগের নগের যাও এবং িত বছর তামােদর ঈ েরর গহৃ মরামত

করবার জ সম ই ােয়েলর কাছ থেক পা আদায় কর; এই

কাজিট তাড়াতািড় কর।” িক ু লবীেয়রা সই কাজ তাড়াতািড় করল

না। ৬ পের রাজা ধান যাজক িযেহায়াদােক ডেক বলেলন, “সা

তাঁবরু জ ঈ েরর দাস মািশ ও ই ােয়ল সমােজর মাধ েম য

কর িনধািরত হেয়েছ, তা িযহূদা ও িয শােলম থেক আদায় করেত

আপিন লবীয়েদর বেল দন িন কন?” ৭ কারণ সই া ীেলাক

অথিলয়ার ছেলরা ঈ েরর গহৃ ভেঙ ফেলিছল এবং সদা ভুর গেৃহর

সম পিব িজিনস িল িনেয় বাল দবতার জ ব বহার কেরিছল।

৮ পের রাজা আেদশ িদেল তারা একিট িস ক তরী কের সদা ভুর

গেৃহর দরজার িঠক বাইের াপন করল। ৯আর ঈ েরর দাস মািশ

য কর ম াে িদেত হেব বেল িঠক কেরিছল, সদা ভুর কােছ িনেয়

আসার কথা তারা িযহূদা ও িয শােলেম ঘাষণা করল। ১০তােত

সম শাসনক া ও সম জা আন কের তা আনেত লাগল এবং

যত ণ না কাজ শষ হল, তত ণ িস েক তা রাখত। ১১আর য

িদেনর লবীয়েদর হােত কের সই িস ক রাজার কমচারীেদর কােছ

িনেয় আসত, তখন তার মেধ অেনক পা দখা গেল রাজার লখক

ও ধান যাজেকর কমচারী এেস িস কিট খািল করত, পের আবার

সটা তুেল তার জায়গায় রাখত; িদন িদন এই ভােব অেনক পা জমা

করেলা। ১২ পের রাজা ও িযেহায়াদা সদা ভুর গেৃহ যােদর উপর

দািয় িছল স িল তােদর হােত িদেতন; তারা সদা ভুর গহৃ মরামত

করবার জ রাজিমি ও ছুেতারেক মজরুী িদত এবং সদা ভুর গহৃ

মরামত করার জ লাহা ও িপতেলর কািরগরেদরেকও িদত। ১৩

এই ভােব যারা সারাইেয়র কাজ করিছল তারা খবু পির ম করেল

তােদর মাধ েম কাজ এিগেয় চলল; আর তারা ঈ েরর গহৃিট মরামত

কের আেগর মত মজবতু করল। ১৪ কাজ শষ কের তারা বািক পা

রাজা ও িযেহায়াদার কােছ িনেয় আসত এবং তার ফেল সদা ভুর

গেৃহর জ নানা পা , অথাৎ সবার জ ও হােমর পা এবং
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চামচ, সানা ও পার পা তরী হল। আর তারা িযেহায়াদা যতিদন

বঁেচ িছেলন ততিদন সদা ভুর গেৃহ িনয়িমত হাম করত। ১৫ পের

িযেহায়াদা বেুড়া হেয় আয়ু পণূ হেল মারা গেলন; সই িদেনর তাঁর

একেশা ি শ বছর বয়স হেয়িছল। ১৬ লােকরা দায়দূ নগের রাজােদর

সে তাঁর কবর িদল, কারণ িতিন ই ােয়েলর মেধ এবং ঈ র ও তাঁর

গেৃহর জ ভাল কাজ কেরিছেলন। ১৭ িযেহায়াদার মতুৃ র পের িযহূদার

শাসনকতারা এেস রাজােক ণাম করল; তখন রাজা তােদর কথাই

নেলন। ১৮ পের তারা তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর গহৃ

ত াগ কের আেশরা‐মিূতর ও নানা িতমার পজূা করেত লাগল; আর

তােদর এই পােপর জ িযহূদা ও িয শােলেমর উপর াধ নেম

এল। ১৯ যিদও সদা ভুর িদেক তােদর িফিরেয় আনবার জ িতিন

তােদর কােছ ভাববাদীেদরেক পাঠােলন, আর তাঁরা তােদর িব ে

সা িদেলন; িক ু লাকরা সই কথা নেত চাইল না। ২০ পের

ঈ েরর আ া িযেহায়াদা যাজেকর ছেল সখিরেয়র উপর এেল, িতিন

লাকেদর থেক উঁচু জায়গায় দাঁিড়েয় তােদর বলেলন, “ঈ র এই

কথা বলেছন, ‘ তামরা কন সদা ভুর আেদশ অমা করছ? এেত

সফল হেব না। তামরা সদা ভুেক ত াগ কেরছ, িতিনও তামােদর

ত াগ করেলন।’” ২১ তােত লােকরা তাঁর িব ে ষড়য কের রাজার

আেদেশ সদা ভুর গেৃহর উঠােন তাঁেক পাথর ছুঁেড় মের ফলল। ২২

তাঁর বাবা িযেহায়াদা রাজার িত য দয়া দিখেয়িছেলন, তা মেন না

রেখ যায়াশ রাজা তাঁর ছেলেক মের ফলেলন; িতিন মারা যাবার

িদন বলেলন, “সদা ভু এই কাজ দেখ আপনােক শাি দেবন।” ২৩

পেরর বছর অরােমর সে রা যায়ােশর িব ে আসল। তারা িযহূদা

ও িয শােলম আ মণ কের সব শাসনক ােদর মের ফলল এবং

তােদর সম িজিনস লটু কের দে শেক রাজার কােছ পািঠেয় িদল।

২৪ বা িবক অরামীয় স দেল কম লাক আসেলা, আর সদা ভু

তােদর হােত অেনক বড় স দলেক তুেল িদেলন, কারণ লােকরা

তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুেক ত াগ কেরিছল। এই ভােব

অরামীয়েদর মাধ েম যায়াশেক শাি দওয়া হল। ২৫ তারা তাঁেক
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খবু আহত অব ায় ফেল রেখ চেল গেল তাঁর দােসরা িযেহায়াদা

যাজেকর ছেলেদর র পােতর জ তাঁর িব ে ষড়য কের তাঁর

িবছানার উপেরই তাঁেক মের ফলল এবং িতিন মারা যাওয়ার পর

তাঁেক দায়দূ নগের তাঁর কবর িদল িঠকই, িক ু রাজােদর কবেরর

জায়গায় কবর িদল না। ২৬অে ানীয় িশিময়েতর ছেল সাবদ ও

মায়াবীয়া িশ ীেতর ছেল িযেহাষাবদ, এই জন তাঁর িব ে ষড়য

কেরিছল। ২৭ তাঁর ছেলেদর কথা, তাঁর িবষেয় অেনক পণূ

ভাববানীর কথা ও ঈ েরর গহৃ মরামেতর বণনা দেখা, এইসব িবষয়

“রাজােদর ইিতহাস” নামক বইেত ব াখ ান ে থ লখা আেছ; পের

তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল অমৎিসয় রাজা হেলন।

২৫অমৎিসয় পঁিচশ বছর বয়েস রাজ করেত কেরন এবং

ঊনি শ বছর িয শােলেম রাজ কেরন; তাঁর মােয়র নাম িছল

িযেহায় ন, িতিন িছেলন িয শােলেমর মেয়। ২ সদা ভুর চােখ

যা ভাল অমৎিসয় তাই করেতন িঠকই, তেব সম মন িদেয় তা

করেতন না। ৩ পের রাজ িট শ ভােব তাঁর অধীেন আনবার পর

য দােসরা রাজােক, অথাৎ তাঁর বাবােক মের ফেলিছল তােদর

িতিন হত া করেলন। ৪ িক ু িতিন তােদর স ানেদর হত া করেলন

না, ব ব ার ে থ, মািশর বইেয় সদা ভুর য আেদশ লখা আেছ,

সইমতই কাজ করেলন, যমন, “স ানেদর জ বাবা, িক া বাবার

জ স ান মারা যােব না, িক ু েত েকই তার িনেজর পােপ

মরেব।” ৫ পের অমৎিসয় িযহূদােক জেড়া কের সম , িযহূদা ও সম

িব ামীেনর পবূপু ষেদর বংশ অ সাের সহ পিত ও শতপিতেদর

অধীেন লাকেদর দাঁড় করােলন এবং িড় বছর ও তার থেক বশী

বয়েসর লাকেদর গণনা কের দখেলন, যেু যাবার জ িতন ল

উপযু লাক রেয়েছ, যারা বশা ও ঢাল ব বহার করেত স ম। ৬

আর িতিন একেশা তাল পা মজরুী িদেয় ই ােয়ল থেক এক

ল বলবান বীর িনেলন। ৭ িক ু ঈ েরর একজন লাক এেস

তাঁেক বলেলন, “ হ রাজা, ই ােয়েলর স দল তামার সে যন

না যায়; কারণ ই ােয়েলর সে , অথাৎ সম ই িয়ম স ানেদর
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সে সদা ভু থােকন না। ৮ তুিম িগেয় যু কর এবং যেু জয়ী

হও; শ র কােছ ঈ র তামােক পরািজত করেবন, কারণ সাহায

করবার অথবা পরািজত করবার মতা ঈ েরর আেছ।” ৯ তখন

অমৎিসয় ঈ েরর লাকেক বলেলন, “ভাল, িক ু সই ই ােয়লীয়

স দলেক য একেশা তাল পা িদেয়িছ, তার জ িক করা

যায়?” ঈ েরর লাক বলেলন, “সদা ভু তামােক এর থেক আরও

অেনক বশী িদেত পােরন।” ১০ তােত অমৎিসয় তােদর অথাৎ

ই িয়ম থেক তাঁর কােছ আসা সই স দলেক বািড় পাঠাবার

জ আলাদা করেলন; কােজই িযহূদার িব ে তােদর াধ েল

উঠল, তারা রেগ আ ন হেয় িনেজর জায়গায় িফের গল। ১১ পের

অমৎিসয় িনেজেক শি শালী করেলন এবং তাঁর লােকেদর বর

কের লবণ উপত কায় িগেয় সয়ীর স ানেদর দশ হাজার লাকেক

হত া করেলন। ১২আর িযহূদার স ানরা তােদর দশ হাজার জীিবত

লাকেক বি কের পাহােড়র চূড়ায় িনেয় িগেয় সখান থেক নীেচ

ফেল িদল, এেত তারা সবাই এেকবাের থঁৎেল গল। ১৩ িক ু

অমৎিসয় িনেজর সে যু করেত না িদেয় য স দল ক িফিরেয়

িদেয়িছেলন, তারা শমিরয়া থেক বৎ‐ হােরাণ পয িযহূদার নগর

আ মণ কের তােদর িতন হাজার লাকেক আঘাত করল এবং অেনক

িজিনস লটু কের িনেয় গল। ১৪ ইেদামীয়েদর হত া কের িফের

আসবার পর অমৎিসয় সয়ীর স ানেদর িতমা িল সে কের

িনেয় আসেলন, িনেজর দবতা িহসােব তােদর াপন করেলন এবং

তােদরেক ণাম করেত ও তােদর উে েশ ধপূ ালােত লাগেলন।

১৫এেত অমৎিসেয়র উপর সদা ভুর াধ েল উঠল, িতিন একজন

ভাববাদীেক তাঁর কােছ পাঠােলন; ভাববাদী তাঁেক বলেলন, “ঐ

লাকেদর য দবতারা িনেজর হাত থেক তােদর জােদরেক উ ার

কের িন, আপিন তােদর কন খাঁজ কেরছন?” ১৬তাঁর এই কথার

উ ের রাজা তােক বলেলন, “আমরা িক তামােক রাজার ম ীর পেদ

িনযু কেরিছ? তুিম থামেব নািক মার খােব?” তখন সই ভাববাদী

থামেলন, তবওু বলেলন, “আিম জািন, ঈ র আপনােক ংস করার
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পিরক না কেরেছন, কারণ আপিন এই কাজ কেরেছন, আর আমার

পরামশ শােনন িন।” ১৭ পের িযহূদার রাজা অমৎিসয় পরামশ

কের যহূর নািত িযেহায়াহেসর ছেল ই ােয়েলর রাজা যায়ােশর

কােছ বেল পাঠােলন, “আ ন, আমরা মেুখামিুখ হই।” ১৮ তখন

ই ােয়েলর রাজা যায়াশ িযহূদার রাজা অমৎিসেয়র বেল পাঠােলন,

“িলবােনােনর িশয়ালকাঁটা িলবােনােনরই এরস গােছর কােছ বেল

পাঠােলন, ‘আমার ছেলর সে তামার মেয়র িবেয় দাও;’ তারপর

িলবােনােনর একিট বেুনা জ ু এেস সই িশয়ালকাঁটােক পােয় মািড়েয়

িদল। ১৯ তুিম বলছ, ‘ দখ, আিম ইেদামেক আঘাত কেরিছ;’ মেন

মেন এই কথা ভেব আপিন গব করেছন; এখন তুিম ঘের বেস থাক,

অম েলর সে িবেরাধ করেত কন এিগেয় যােব এবং তুিম ও িযহূদা,

উভেয় কন ংস হেব?” ২০ িক ু অমৎিসয় সই কথা নেলন

না, কারণ লােকরা ইেদােমর দবতােদর খাঁজ কেরিছল বেল তারা

যন শ েদর হােত ধরা পেড়, তাই এটা ঈ র থেক হল। ২১ পের

ই ােয়েলর রাজা যায়াশ যেু গেলন এবং িযহূদার দখেল থাকা

বৎ‐ শমেশ িতিন ও িযহূদার রাজা অমৎিসয় এেক অে র মেুখামিুখ

হেলন। ২২ তখন ই ােয়েলর কােছ িযহূদা স ণূভােব হের গল,

েত েক িনেজর িনেজর তাঁবেুত পািলেয় গল। ২৩আর ই ােয়েলর

রাজা যায়াশ বৎ‐ শমেশ িযেহায়াহেসর নািত, যায়ােশর ছেল,

িযহূদার রাজা অমৎিসয়েক ব ী কের িয শােলেম আনেলন এবং

ই িয়েমর দরজা থেক কােণর দরজা পয িয শােলেমর চারেশা

হাত ল া াচীর ভেঙ ফলেলন। ২৪আর ঈ েরর গেৃহ ওেবদ‐

ইেদােমর দখেল যত সানা, পা ও পা পাওয়া িগেয়িছল, স সম

এবং রাজবাড়ীর ধন‐স দ ও জািমন িহসােব কত িল মা ষেক িনেয়

শমিরয়ােত িফের গেলন। ২৫ ই ােয়েলর রাজা িযেহায়াহেসর ছেল

যায়ােশর মতুৃ র পের িযহূদার রাজা যায়ােশর ছেল অমৎিসয় আরও

পেনেরা বছর বঁেচ িছেলন। ২৬অমৎিসেয়র বািক কােজর কথা থম

থেক শষ পয “িযহূদা ও ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস” নােম

বইিটেত িক লখা নই? ২৭অমৎিসয় সদা ভুর পেথ চলা থেক সের
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যাওয়ার পর লােকরা িয শােলেম তাঁর িব ে ষড়য করল, এেত

িতিন লাখীেশ পািলেয় গেলন, িক ু তারা তাঁর িপছেন িপছেন লাখীেশ

লাক পািঠেয় সখােন তাঁেক হত া করল। ২৮ পের ঘাড়ার িপেঠ কের

তাঁেক এেন িযহূদার নগের তাঁর পবূপু ষেদর সে তাঁর কবর িদল।

২৬আর িযহূদার সম লাক ষাল বছেরর উিষয়েক িনেয় তাঁর

বাবা অমৎিসেয়র জায়গায় রাজা করল। ২ ি তীয়বার রাজা অমৎিসয়

তাঁর পবূপু ষেদর সে ঘিুমেয় পড়েল উিষয় এলৎ নগরিট আবার

তরী করেলন এবং িযহূদার অধীেন আনেলন। ৩ উিষয় ষাল বছর

বয়েস রাজ করেত কেরন এবং িয শােলেম বাহা বছর রাজ

কেরন; তাঁর মােয়র নাম িযখিলয়া, িতিন িয শােলেমর মেয়। ৪ উিষয়

তাঁর বাবা অমৎিসেয়র সম কাজ অ সাের সদা ভুর চােখ যা ভাল

তাই করেতন। ৫আর ঈ েরর দশক, বিু মান য সখিরেয়র উিষয়েক

উপেদশ িদেলন জীবনকােল ঈ েরর খাঁজ করেতন; আর যতিদন

িতিন সদা ভুর খাঁজ করেলন, ততিদন ঈ রও তাঁেক সফলতা দান

করেলন। ৬ িতিন পেল ীয়েদর িব ে যু করেলন এবং গাৎ,

য িনর ও অসেদাদ াচীর ভেঙ ফলেলন এবং অসেদাদ এলাকায়

এবং পেল ীয়েদর মেধ কত িল নগর তরী করেলন। ৭আর ঈ র

পেল ীয়েদর, গরূবােল বাসকারী আরবীয়েদর ও িময়নূীয়েদর িব ে

তাঁেক সাহায করেলন। ৮ অে ানীেয়রা উিষয়েক উপহার িদল এবং

তাঁর নাম িমশেরর সীমানা পয ছিড়েয় পড়ল; কারণ িতিন খবু

শি শালী হেয় উেঠিছেলন। ৯ উিষয় িয শােলেমর কােণর দরজায়,

উপত কার দরজায় এবং াচীেরর কােণ উঁচু ঘর তরী কের স িল

শি শালী করেলন। ১০আর িতিন ম াে উঁচু ঘর তরী করেলন ও

অেনক প খুঁড়েলন, কারণ তাঁর অেনক প পাল িছল, উপত কা ও

সমভূিমেতও তাই করেলন এবং পবেত ও উবর েত তাঁর চাষীরা ও

আ ুর েতর চাষীরা িছল; কারণ িতিন কৃিষকাজ ভালবাসেতন। ১১

আবার উিষেয়র দ স দল িছল; রাজার হনানীয় নােম একজন

সনাপিতর পিরচালনার অধীেন লখক িযয়েূয়ল ও শাসনক া মােসয়

হােত লখা সংখ া অ সাের তারা দেল দেল যেু করেত যত। ১২
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পবূপু েষর নতা, শি শালী যা া সবিমিলেয় তারা মাট হাজার

ছেশা জন িছল। ১৩ আর তােদর পিরচালনার অধীেন শি শালী

স দল, শ েদর িব ে রাজােক সাহায করবার জ দ যা া

িছল িতন ল সাত হাজার পাঁচেশা লাক িছল। ১৪ উিষয় সম

স দেলর জ ঢাল, বশা, িশর াণ, বম, ধ ক ও িফংগার পাথর

তরী করেলন। ১৫আর িয শােলেম িতিন দ তাপণূ িশ ীেদর ারা

ে র য পািত তরী কের সটা িদেয় তীর ও বড় বড় পাথর ছুঁেড়

মারার জ েগর িপছেন ও াচীেরর চূড়ােত তা াপন করেলন। তাঁর

নাম দূর দেশ ছিড়েয় পড়ল, কারণ িতিন সাহায পেয় শি শালী

হেয় উঠেলন। ১৬ িক ু শি শালী হেয় উঠার পর তাঁর মেন গব

আসল, তােত তাঁর পতন হল, আর িতিন তাঁর সদা ভুর িব ে

পাপ করেলন; কারণ িতিন ধপূেবিদেত ধপূ ালাবার জ সদা ভুর

মি ের ঢুকেলন। ১৭তােত অসিরয় যাজক ও তাঁর সে সদা ভুর

আিশজন সাহসী যাজক িপছু িপছু িভতের গেলন। ১৮ তাঁরা উিষয়

রাজার সামেন দাঁিড়েয় তাঁেক বলেলন, “ হ উিষয়, সদা ভুর উে েশ

ধপূ ালাবার অিধকার আপনার নই, িক ু হােরােণর স ানেদর য

যাজেকরা ধপূ ালাবার জ পিব করা হেয়েছ, তােদরই অিধকার

আেছ; এই পিব জায়গা থেক আপিন বর হেয় যান, কারণ আপিন

পাপ কেরেছন, এই িবষেয় ঈ র সদা ভুর থেক আপনার গৗরব

হেব না।” ১৯ তখন উিষয় রেগ আ ন হেয় গেলন, আর তাঁর

হােত ধপূ ালাবার জ একটা ধপূদািন িছল; িক ু িতিন যাজকেদর

উপর চ ড রাগ কেরিছেলন বেল সদা ভুর গেৃহ যাজকেদর সামেন

ধপূেবিদর কােছ তাঁর কপােল েরাগ দখা িদল। ২০ তখন ধান

যাজক অসিরয় এবং অ া সব যাজেকরা তাঁর িদেক তািকেয় তাঁর

কপােল সই েরাগ দখেত পেলন; কােজই তাঁরা তাড়াতািড়

তাঁেক বর কের িদেলন, এমন িক, িতিন িনেজও তাড়াতািড় বিরেয়

যেত চাইেলন, কারণ সদা ভু তাঁেক আঘাত কেরিছেলন। ২১আর

মতুৃ পয রাজা উিষয় েরাগী িছেলন; হওয়ার জ িতিন

একটা আলাদা ঘের থাকেতন, কারণ সদা ভুর গেৃহ যাওয়া থেক
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িতিন বাদ পেড়িছেলন; তােত তাঁর ছেল যাথম রাজবািড়র কতা

হেয় দেশর লােকেদর শাসন করেত লাগেলন। ২২ উিষেয়র বািক

সম কােজর কথা থম থেক শষ পয আেমােসর ছেল ভাববাদী

িযশাইয় িলেখ রেখেছন। ২৩ পের উিষয় তাঁর পবূপু ষেদর সােথ

ঘিুমেয় পড়েল, লােকরা তাঁর পবূপু ষেদর সে রাজােদর কবর

দওয়ার জায়গা তাঁর কবর িদল, কারণ তারা বলল, “তাঁর েরাগ

হেয়িছল।” তারপর তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল যাথম রাজা হেলন।

২৭ যাথম পঁিচশ বছর বয়েস রাজ করেত কেরিছেলন এবং

িয শােলেম ষাল বছর রাজ কেরন; তাঁর মােয়র নাম িয শা, িতিন

সােদােকর মেয়। ২ যাথম তাঁর বাবা উিষেয়র সম কাজ অ সাের

সদা ভুর চােখ যা ভাল তাই করেতন, িক ু সদা ভুর মি ের যেতন

না এবং লােকরা তখনও খারাপ কাজ করত। ৩ িতিন সদা ভুর

গেৃহর উঁচু দরজা তরী করেলন এবং ওফল পাহােড়র ওপেরর অেনক

জায়গােক মজবতু করেলন; ৪আর িতিন িযহূদার পবেত ঘরা দেশ

নানা জায়গায় নগর এবং বেন উঁচু পাহারা‐ঘর ও গ তরী করেলন।

৫আর িতিন অে ান স ানেদর রাজার িব ে যু কের তােদর

পরািজত করেলন; তােত অে ান স ানরা সই বছর তাঁেক একেশা

তাল পা, দশ হাজার কা গম ও দশ হাজার কা যব িদল এবং

ি তীয় ও ততৃীয় বছেরও অে ান স ানরা তাঁেক একই পিরমােণ

িদল। ৬ এই ভােব যাথম শি শালী হেয় উঠেলন, কারণ িতিন

িব ভােব তাঁর ঈ র সদা ভুর পেথ চলেতন। ৭ যাথেমর বািক

কােজর কথা, তাঁর সব যেু র কথা এবং চির , দেখা, “ই ােয়ল ও

িযহূদার রাজােদর ইিতহাস” বইিটেত লখা আেছ। ৮ িতিন পঁিচশ বছর

বয়েস রাজ কেরন এবং িয শােলেম ষাল বছর রাজ কেরন।

৯ পের যাথম তাঁর পবূপু ষেদর সে ঘিুমেয় পড়েল লােকরা তাঁেক

দায়দূ নগের কবর িদল এবং তাঁর ছেল আহস তাঁর জায়গায় রাজা

হেলন।

২৮আহেসর বয়স িড় বছর িছল যখন িতিন রাজ করেত

কেরিছেলন এবং িতিন িয শােলেম ষাল বছর রাজ কেরিছেলন।
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িতিন তাঁর পবূপু ষ দায়দূ যমন কেরিছেলন তমন সদা ভুর চােখ যা

ভাল তা িতিন করেতন না। ২ িতিন ই ােয়েলর রাজােদর মতই চলেতন

এবং বাল দবতার জ িতিন ছাঁেচ ঢেল মিূ তরী কিরেয়িছেলন।

৩ িতিন িব ‐িহে ােমর ছেলর উপত কােত ধপূ ালােতন এবং

সদা ভু য সব জািতেক ই ােয়লীয়েদর সামেন থেক দূর কের

িদেয়িছেলন তােদর জঘ কােজর মতই িতিনও তাঁর ছেলেদর

আ েন পিুড়েয় হাম উৎসগ করেলন। ৪ িতিন উঁচু জায়গা েলােত,

পাহােড়র উপের ও েত কিট ডালপালা ছড়ােনা সবজু গােছর নীেচ

প উৎসগ করেতন ও ধপূ ালােতন। ৫ সইজ ই আহেসর ঈ র

সদা ভু তাঁেক অরােমর রাজার হােত তুেল িদেলন। অরামীেয়রা তাঁেক

হািরেয় িদল এবং তাঁর অেনক লাকেক ব ী কের দােমশেক িনেয়

গল। আবার িতিন ই ােয়েলর রাজার হােতও আহসেক তুেল িদল।

ই ােয়েলর রাজা তাঁর অেনক লাকেক মের ফলেলন। ৬ কারণ

রমিলেয়র ছেল ই ােয়েলর রাজা পকহ একিদেনর র মেধ িযহূদায়

এক ল িড় হাজার সাহসী স েক মের ফলেলন, কারণ িযহূদার

লােকরা তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুেক ত াগ কেরিছল। ৭

আর িসি নােম একজন ই িয়মীয় শি শালী যা া রাজার ছেল

মােসয়েক ও রাজবাড়ীর ভার পাওয়া কমচারী অ ীকামেক এবং

রাজার পের ি তীয় জায়গা িযিন িছেলন সই ইলকানােক মের

ফলল। ৮ ই ােয়লীেয়রা তােদর জািত ভাইেদর মধ থেক ীেলাক

ও ছেল মেয়েদর ব ী কের িনেয় গল। তােদর সংখ া িছল ই

ল । তারা অেনক িজিনসও লটু কের শমিরয়ােত িনেয় গল। ৯

িক ু সখােন ওেদদ নােম সদা ভুর একজন ভাববাদী িছেলন।

স দল যখন শমিরয়ােত িফের আসিছল তখন িতিন তােদর সে

দখা করেত গেলন এবং তােদর বলেলন, “আপনােদর পবূপু ষেদর

ঈ র সদা ভু িযহূদার উপর ভীষণ অস ু হেয়েছন বেল িতিন তােদর

আপনােদর হােত তুেল িদেয়েছন। িক ু রােগর চােট আপনারা তােদর

যভােব মের ফেলেছন সই কথা গ পয পৗঁেছেছ। ১০আর

এখন আপনারা িযহূদা ও িয শােলেমর লাকেদর আপনােদর দাস
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দাসী কের রাখেত চাইেছন। িক ু আপনােদর ঈ র সদা ভুর কােছ

িক আপনারাও দাষী নন? ১১এখন আপনারা আমার কথা ন।

আপনােদর জািত ও ভাইেদর মধ থেক যােদর আপনারা ব ী কের

িনেয় এেসেছন তােদর আপনারা ফরত পািঠেয় িদন, কারণ সদা ভুর

ভয় র াধ আপনােদর উপের রেয়েছ।” ১২ তখন ই িয়েমর

কেয়কজন নতা যমন সই নতারা হেলন িযেহাহানেনর ছেল

অসিরয়, মিশে েমােতর ছেল বিরিখয়, শ েুমর ছেল িযিহি য়

ও হ লেয়র ছেল অমাসা এরা যু থেক যারা িফের আসিছল

তােদর িব ে দাঁড়ােলন। ১৩ তাঁরা তােদর বলেলন, “ঐ ব ীেদর

তামরা এখােন আনেব না কারণ আমােদর পাপ ও দাষ সবার থেক

বিশ; আনেল আমরা সদা ভুর কােছ দাষী হব। আমােদর পাপ

ও দােষর সে িক তামরা আরও িকছু যাগ িদেত চাও? আমরা

তা ভীষণভােব দাষী হেয়ই রেয়িছ আর সদা ভুর ভয় র াধ

ই ােয়েলর উপর রেয়েছ।” ১৪ তখন সে রা সই নতােদর ও

সম লাকেদর সামেন সই ব ীেদর ও লেুটর িজিনস েলা রাখল।

১৫ পের সই লােকরা লেুটর িজিনস থেক কাপড় চাপড় িনেয়

ব ীেদর মেধ যারা উল িছল তােদর সবাইেক কাপড় পরােলন।

তাঁরা তােদর কাপড় চাপড়, জতুা ও খাবার িদেলন এবং তােদর

আঘােতর উপর তল ঢেল িদেলন। এবং বলেদর তাঁরা গাধার উপর

চিড়েয় িযরীেহােত, অথাৎ খজরু শহের তােদর িনেজর লাকেদর

কােছ িফিরেয় িনেয় গেলন। পের তাঁরা শমিরয়ােত িফের গেলন।

১৬ সই িদন রাজা আহস সাহায চাইবার জ অশরূ রাজার কােছ

লাক পাঠােলন। ১৭ এর কারণ হল, ইেদামীেয়রা আবার এেস িযহূদা

আ মণ কের লাকেদর ব ী কের িনেয় িগেয়িছল। ১৮ এিদেক

আবার পেল ীেয়রা তখন নীচু পাহাড়ী এলাকার াম েলােত এবং

িযহূদার দি েণ অ েলর নগর িল আ মণ কের নেগেভ হানা

িদেয়িছল বৎ‐ শমশ, অয়ােলান, গেদেরাৎ এবং আেশপােশর জায়গা

সােখা, িত া ও িগ েসা অিধকার কের িনেয় সই সব জায়গায়

বাস করিছল। ১৯কারণ রাজা আহেসর জ সদা ভু িযহূদােক নীচু
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কেরিছেলন, কারণ আহস িযহূদায় ম তা বিৃ পেত িদেয়িছেলন

এবং িনেজ সদা ভুর িত খবু বশী পাপ কেরিছেলন। ২০আের

অশরূ রাজা িত ৎ িপলেনষর তাঁর কােছ এেসিছেলন িক ু িতিন শি

বিৃ র বদেল আহসেক ক ই িদেলন। ২১ তখন আহস সদা ভুর ঘর

থেক এবং রাজবাড়ী থেক এবং নতােদর কাছ থেক িকছু দামী

িজিনসপ িনেয় অশরূ রাজােক উপহার িদেলন, িক ু তােত িকছু লাভ

হল না। ২২ তাঁর এই কে র িদেনর এই একই রাজা আহস সদা ভুর

িত আরও বশী পাপ করেলন। ২৩ কারণ দে শেকর য দবতারা

তাঁেক হািরেয় িদেয়িছল, িতিন সই দবতােদর কােছ প বিলদান

করেলন। িতিন বলেলন, “অরােমর রাজােদর দবতারা তাঁেদর সাহায

কের, আর আিম সাহায পাবার জ সই দবতােদর কােছ প বিল

দব।” আর তারা আমােকও সাহায করেবন িক ু সই দবতারাই

হল তাঁর ও সম ই ােয়েলর সবনােশর কারণ। ২৪ পের আহস

ঈ েরর ঘেরর িজিনসপ িল একে জেড়া কের কেট কেট টুকেরা

করেলন। িতিন সদা ভুর ঘেরর দরজা েলা ব কের িদেলন এবং

িয শােলেমর সম জায়গায় িতিন িনেজর জ বদী তরী করেলন।

২৫আর অ দব দবতােদর উে েশ ধপূ ালাবার জ িতিন

িযহূদার েত কিট শহর ও ােম পজূার জ উঁচু বদী তরী করেলন,

এই ভােব তাঁর িনেজর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুেক অস ু কের

তুলেলন। ২৬ দেখা, আহেসর অ া সম কােজর কথা এবং থম

থেক শষ পয তাঁর সম চাল চলেনর কথা “িযহূদা ও ই ােয়েলর

রাজােদর ইিতহাস” নামক বইিটেত লখা আেছ। ২৭ পের আহস তাঁর

পবূপু ষেদর সে ঘিুমেয় পড়েলন এবং তারা িয শােলম শহের

তাঁেক কবর িদল, িক ু তারা তাঁেক ই ােয়েলর রাজােদর কবেরর

জায়গা িনেয় যায় িন। তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল িহি য় রাজা হেলন।

২৯ িহি য় পঁিচশ বছর বয়েস রাজা হেয় রাজ কেরন এবং

িয শােলেম ঊনি শ বছর পয রাজ কেরিছেলন। তাঁর মােয়র

নাম িছল অিবয়া; িতিন িছেলন সখিরেয়র মেয়। ২ িহি য় তাঁর

পবূপু ষ দায়েূদর মতই সদা ভুর চােখ যা িকছু ভাল তাই করেতন।
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৩তাঁর রাজে র থম বছেরর থম মােসই িতিন সদা ভুর ঘেরর

দরজা িল খেুল িদেলন এবং সারাই করেলন। ৪ িতিন পবূ িদেকর

উঠােন যাজক ও লবীয়েদর একে জেড়া করেলন। ৫ িতিন তােদর

বলেলন এখন “ লবীেয়রা, আমার কথা শান; তামরা িনেজেদর এবং

তামােদর িনেজেদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর ঘরিট িচ কর।

এই পিব জায়গা থেক সম অ িচ িজিনস দূর কের দাও। ৬ কারণ

আমােদর পবূপু েষরা সত েক অ ীকার কেরেছন এবং আমােদর

ঈ র সদা ভুর চােখ যা ম তাঁরা সই সব কাজ কেরেছন এবং

তাঁেক ত াগ কেরেছন। সদা ভুর বাসজায়গা থেক তাঁরা মখু িফিরেয়

িনেয়েছন এবং তাঁর িদেক িপছন িফিরেয়েছন। ৭ তাঁরা বারা ার

দরজা েলাও ব কের িদেয়েছন এবং বািত েলা িনিভেয় িদেয়েছন।

এই পিব জায়গায় তাঁরা ই ােয়েলর ঈ েরর উে েশ ধপূ ালান িন

িক া কােনা হাম উৎসেগর অ ান কেরন িন। ৮ সই জ িযহূদা

ও িয শােলেমর উপর সদা ভুর াধ নেম এেসেছ। সই জ

তামরা িনেজর চােখই দখেত পা য, িতিন তােদর ভীষণ ভেয়র

ও ঘণৃার পা কেরেছন; তােদর দেখ লােকরা িবি ত হে । ৯ এই

জ আমােদর পবূপু েষরা খড়গ ারা মারা পেড়েছন এবং আমােদর

ী, ছেলরা ও মেয়রা ব ী হেয় আেছ। ১০এখন দয় থেক চাই

ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর সে একটা চুি করেত যােত তাঁর ভয় র

াধ আমােদর উপর থেক দূের চেল যায়। ১১ হ আমার স ােনরা,

তামরা এখন আর অলস হেয় থেকা না, কারণ সদা ভুর সামেন

দাঁড়ােত এবং তাঁর পিরচারক িহসােব তাঁর কাজ করেত ও ধপূ ালােত

িতিন তামােদরই বেছ িনেয়েছন।” ১২ তখন সই সব লবীেয়রা

উেঠ কােজ লাগেলন: কহাতীয়েদর মধ থেক অমাসেয়র ছেল মাহৎ

ও অসিরেয়র ছেল যােয়ল; মরািররেদর মধ থেক অি র ছেল

কীশ এবং িযহিলেলেলর ছেল অসিরয়; গেশানীয়েদর মধ থেক

িস ার ছেল যায়াহ ও যায়ােহর ছেল এদন; ১৩ ইলীষাফেণর

বংশধরেদর মধ থেক িশি ও িযয়েূয়ল; আসেফর বংশধরেদর

মধ থেক সখিরয় ও ম িনয়; ১৪ হমেনর বংশধরেদর মধ থেক
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িযহূেয়ল ও িশিমিয় এবং িযদূথেূনর বংশধরেদর মধ থেক শমিয়য় ও

উষীেয়ল। ১৫ তাঁরা তাঁেদর লবীয় ভাইেদর একে জেড়া করেলন,

সদা ভুর উে েশ িনেজেদর পিব করেলন। তারপর সদা ভুর

কথামত রাজার আেদশ অ যায়ী তাঁরা সদা ভুর ঘর িচ করবার

জ িভতের গেলন। ১৬ যাজেকরা সখােন য সব অ িচ িজিনস

সদা ভুর গেৃহ পেলন স েলা সবই সদা ভুর ঘেরর উঠােন বর

কের িনেয় আসেলন। পের লবীয়রা স েলা বেয় িনেয় িকে াণ

উপত কায় গল। ১৭আর তাঁরা থম মােসর থম িদেনর সদা ভুর

ঘর িচ করেত করেলন এবং মােসর আট িদেনর র িদন ঘেরর

বারা া পয আসেলন। আর আটিদেনর র মেধ তাঁরা সদা ভুর

ঘরিট িচ করেলন এবং থম মােসর ষাল িদেনর র িদন স িল

শষ করেলন। ১৮ তারপর তাঁরা রাজার বািড়েত িগেয় িহি েয়র কােছ

বলেলন, “আমরা সদা ভুর সম ঘর হাম উৎসেগর বদী ও তার

বাসন প এবং দশন িট রাখবার টিবল ও তার সব িজিনসপ

সদা ভুর ঘরিট িচ কেরিছ। ১৯ সদা ভুর িত অিব হেয় রাজা

আহস তাঁর রাজে র িদন য সব িজিনস বাদ িদেয়িছেলন স েলা

আমরা আবার িঠক কের িচ কের িনেয়িছ। স িল এখন সদা ভুর

য েবদীর সামেন রেয়েছ।” ২০ পেরর িদন ভারেবলায় রাজা িহি য়

শহেরর উঁচু পেদর কমচারীেদর জেড়া করেলন এবং িতিন সদা ভুর

গেৃহ গেলন। ২১ তাঁরা রােজ র জ , উপাসনা ঘেরর জ ও িযহূদার

লাকেদর জ পােপর জ বিল উৎসগ িহসােব সাতটা ষাঁড়, সাতটা

ভড়া, সাতটা ভড়ার বা া ও সাতটা ছাগল িনেয় আসেলন। আর

পের িতিন যাজকেদর অথাৎ হােরােণর বংশধরেদর সদা ভুর বিদর

উপর হাম উৎসগ করবার জ আেদশ িদেলন। ২২ তরাং যাজেকরা

থেম সই ষাঁড় েলা কেট তােদর র িনেয় বিদর গােয় িছিটেয়

িদেলন; তারপর ভড়া েলা ও শেষ ভড়ার বা া েলা বিল িদেয়

স েলার র ও বিদর উপর িছিটেয় িদেলন। ২৩তারপর যাজেকরা

পােপর জ উৎসেগর উে েশ ছাগল েলা রাজা ও সব জনগেনর

সামেন আনেলন; তাঁরা স েলার মাথার উপর হাত রাখেলন। ২৪ এর
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পের যাজক সই ছাগল েলা বিল িদেলন এবং সম ই ােয়লীয়েদর

পাপ ঢাকা দবার উে েশ বিদর উপের সই র িদেয় পােপর

জ উৎসেগর অ ান করেলন। সম ই ােয়লীয়েদর জ হাম

উৎসগ ও পােপর জ উৎসগ করবার আেদশ রাজাই িদেয়িছেলন।

২৫আর িতিন রাজা দায়দূ, তাঁর দশক গাদ এবং ভাববাদী নাথেনর

আেদশ অ সাের রাজা িহি য় লবীয়েদর বলেলন যন তারা করতাল,

বীণা ও নবল িনেয় সদা ভুর ঘের রাখেলন। কারণ সদা ভু তাঁর

ভাববাদীেদর মধ িদেয় এই আেদশই িদেয়িছেলন। ২৬ সইজ

লবীেয়রা দায়েূদর বাজনা েলা িনেয় আর যাজেকরা তাঁেদর তূরী

হােত িনেয় িগেয় দাঁড়ােলন। ২৭ তারপর িহি য় বিদর উপের হাম

উৎসেগর অ ােনর আেদশ িদেলন। আর উৎসেগর অ ান আর

হেল সদা ভুর উে েশ গানও আর হল আর তার সে ই ােয়েলর

রাজা দায়েূদর বাজনা ও তূরী বাজােনা হল। ২৮ আর গায়েকরা

গান করেত ও তূরী বাদেকরা তূরী বাজােত থাকল এবং সব লাক

মািটেত উপড়ু হেয় সদা ভুেক আরাধনা করেলা। হাম উৎসেগর

অ ান শষ না হওয়া পয এই সবই চলেত থাকল। ২৯ পের হাম

উৎসেগর অ ান শষ হেল রাজা এবং তাঁর সাথীরা সকেল হাঁটু পেত

সদা ভুেক ণাম করেলন। ৩০ রাজা িহি য় ও তাঁর কমচারীরা

দায়েূদর এবং দশকআসেফর বাক ারা গান িদেয় সদা ভুর উে েশ

শংসা করবার জ লবীয়েদর আেদশ িদেলন। তখন তারা খশুী হেয়

শংসা গান করল এবং তারা মািটেত মাথা ঠিকেয় সদা ভুেক ণাম

করেলা। ৩১ তার পর িহি য় উ র িদেয় বলেলন, “এখন আপনারা

সদা ভুর কােছ িনেজেদর িদেয় িদেয়েছন। এখােন আপনারা এেস

সদা ভুর ঘের প বিল ও ধ বাদ উৎসেগর অ ােনর িজিনস

আ ন।” তখন লােকরা প বিল ও ধ বাদ উৎসেগর এবং যােদর

দয় চাইল তারা হাম উৎসেগর অ ােনর িজিনসও আনল। ৩২

লােকরা হাম উৎসেগর জ স রটা ষাঁড়, একেশাটা ভড়া ও

ইেশাটা ভড়ার বা া িনেয় আসল। এই সব িছল সদা ভুর উে েশ

যাগ হামবিল। ৩৩ উৎসেগর জ য সব প পিব করা হেলা
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স েলার সংখ া হল ছয়েশা ষাঁড় ও িতন হাজার ভড়া। ৩৪ িক ু

যাজকেদর সংখ া কম হওয়ায় তাঁরা সব হাম উৎসেগর প র চামড়া

ছাড়ােত পারেলন না; ফেল কাজ শষ না হওয়া অবিধ এবং অ

যাজেকরা িচ না হওয়া অবিধ তাঁেদর লবীয় ভাইেয়রা তাঁেদর কােজ

সাহায করল, কারণ িনেজেদর িচ করবার জ যাজকেদর থেকও

লবীেয়রা আরও অিধক িব িছল। ৩৫আর ম েলর জ উৎসেগর

প র চিব পাড়ােনা অ ানও হাম উৎসেগর অ ান এবং তার

সে কার নেবদ উৎসেগর অ ান িনেয় অেনক েলা উৎসেগর

অ ান হল। এই ভােব সদা ভুর ঘেরর সবার কাজ র ভােব করা

হল। ৩৬আর ঈ র তাঁর লাকেদর জ এই সব কাজ খবু তাড়াতািড়

কেরিছেলন বেল িহি য় ও তাঁর সবেলােকরা আন করেলন।

৩০ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর উে েশ িন ারপ পালন করবার

জ লােকরা যােত িয শােলেম সদা ভুর ঘের আেস সইজ

িহি য় সম ই ােয়েল ও িযহূদায় খবর পাঠােলন এবং ই িয়ম ও

মনঃিশ‐ গা ীর লাকেদর িচিঠ িলখেলন। ২ কারণ রাজা ও তাঁর

কমচারীরা এবং িয শােলেমর সম লাক িঠক করল য, ি তীয়

মােস িন ারপ পালন করা হেব। ৩এর কারণ হল, অেনক যাজক

িনেজেদর িচ কেরন িন আর লােকরাও এেস িয শােলেম জেড়া

হয়িন বেল িনয়িমত িদেনর তারা এটা পালন করেত পাের িন। ৪ এই

পিরক না রাজা ও সম জনতার কােছ উপযু বেল মেন হল। ৫

ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর উে েশ িন ারপ পালন করবার জ

যােত সবাই িয শােলেম আেস সইজ তারা বর‐ শবা থেক দান

পয ই ােয়েলর সম জায়গায় লাক পািঠেয় ঘাষণা করল। অেনক

বছর ধের তারা িনয়ম অ সাের অেনক লাক এক হেয় এই পব

পালন কের িন। ৬ রাজার আেদেশ রাজা ও তাঁর কমচারীেদর কাছ

থেক িচিঠ িনেয় লােকরা ই ােয়ল ও িযহূদার সব জায়গায় িগেয় এই

কথা ঘাষণা করল, “ হ ই ােয়লীেয়রা, আপনারা অ াহাম, ই হাক ও

ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর কােছ িফের আ ন, তােত যাঁরা অশেূরর

রাজার হাত থেক র া পেয়েছন তাঁেদর কােছ, অথাৎ তামােদর
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কােছ িতিনও িফের আসেবন। ৭ তামরা তামােদর পবূপু ষ ও

ভাইেদর মত হেয়া না। কারণ িনেজর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর

িত অিব হেয়িছল বেল িতিন তােদর ভীষণ শাি িদেয়িছেলন।

তামরা যমন দখেত পা । ৮ তামরা তামােদর পবূপু ষেদর মত

অবাধ হেয়া না িক ু সদা ভুর হােত িনেজেদর িদেয় দাও এবং তাঁর

পিব জায়গা এস, য পিব ঘরেক িতিন িচরকােলর জ িনেজর

উে েশ আলাদা কেরেছন এবং তামােদর িনেজেদর ঈ র সদা ভুর

সবা কর যােত তামােদর উপর থেক তাঁর সই ভয় র াধ চেল

যায়। ৯কারণ তামরা যিদ সদা ভুর কােছ আবার িফের আস তেব

তামােদর ভাই ও ছেল মেয়েদর যারা ব ী কের রেখেছ তারা

তােদর িত দয়া দখােব। তখন তারা এই দেশ িফের আসেত

পারেব, কারণ তামােদর ঈ র সদা ভু দয়াময় ও ক ণাময়। তামরা

যিদ তাঁর কােছ িফের আেসা তাহেল িতিন তাঁর মখু িফিরেয় রাখেবন

না।” ১০ সংবাদ বহনকারীরা ই িয়ম ও মনঃিশর সম াম ও শহের

এবং সবলূনূ পয গল, িক ু সখানকার লােকরা তােদর িত ঠা া

ও িব প করেত লাগল। ১১ তবওু আেশর, মনঃিশ ও সবলূনূ গা ীর

িকছু লাক িনেজেদর ন কের িয শােলেম এেলা। ১২ ঈ েরর হাত

িযহূদার লাকেদর উপের আসেলা, তাই সদা ভুর বাক অ যায়ী

রাজা ও তাঁর কমচারীেদর আেদশ পালন করবার জ িতিন তােদর

মন এক করেলন। ১৩ ি তীয় মােস তাড়ীশূ িটর পব পালন করবার

জ অেনক লাক, এক মহাজনতা িয শােলেম জেড়া হল। ১৪আর

পজূা করবার জ প উৎসেগর য সব বদী এবং য সব ধপূদানী

িয শােলেম িছল তারা স েলা িনেয় িকে াণ উপত কায় ফেল িদল।

১৫ তারা ি তীয় মােসর চৗ িদেনর র িদন িন ারপে র ভড়ার

বা া বিল িদল। এেত যাজক ও লবীেয়রা ল া পেয় িনেজেদর িচ

করেলন এবং সদা ভুর ঘের হাম বিলর িজিনস িনেয় আসেলন। ১৬

তারপর ঈ েরর লাক মািশর ব ব া অ যায়ী তাঁরা তাঁেদর িনিদ

জায়গা িগেয় দাঁড়ােলন। যাজেকরা লবীয়েদর হাত থেক য র

পেয়িছল তা িনেয় িছিটেয় িদেলন। ১৭কারণ লাকেদর মেধ অেনেক
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িনেজেদর িচ কের িন এমন লাক িছল। সইজ সব লাকেদর হেয়

সদা ভুর উে েশ উৎসগ করবার জ িন ার পেবর মেষর বা া

লবীয়েদরই বিল িদেত হেয়িছল। ১৮ কারণ ই িয়ম, মনঃিশ, ইষাখর

ও সবলূনূ গা ীর থেক আসা অেনক লাক আবার িনেজেদর িচ

কের িন, তবওু তারা িনয়েমর িব ে িন ার পেবর ভাজ খেয়িছল।

িক ু িহি য় তােদর জ াথনা কের বলেলন, “ম লময় ঈ র যন

সবাইেক মা কেরন ১৯ যিদও উপাসনা ঘেরর ব ব া অ যায়ী

তারা িচ হয়িন তবওু যারা তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর

ই ামত চলবার জ িনেজেদর দয় ি র কেরেছ ম লময় ঈ র

সদা ভু যন তােদর মা কেরন।” ২০ তরাং সদা ভু িহি েয়র

াথনা েন লাকেদর করেলন। ২১ এই ভােব য সব ই ােয়লীয়

িয শােলেম উপি ত হেয়িছল তারা খবু আনে র সে সাত িদন ধের

তাড়ীশূ িটর পব পালন করল; আর এিদেক লবীয় ও যাজেকরা

িতিদন সদা ভুর উে েশ উ ের বাজনা বািজেয় শংসা গান

করেলন। ২২ সদা ভুর সবাকােজ য সব লবীেয়রা দ িছল িহি য়

তােদর উৎসাহমলূক কথা বলেলন। এই ভােব তারা ম লাথক বিল

উৎসেগর অ ান কের সাত িদন ধের খাওয়া দাওয়া করল এবং

তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর গৗরব করল। ২৩ তারপর

সভার সম লাক আরও সাত িদন সই পব পালন করেব বেল

িঠক করল; এবং আরও সাত িদন তারা আনে র সে সই পব

পালন করল। ২৪ পের িযহূদার রাজা িহি য় সভার সম লােকর

উপহােরর জ এক হাজার ষাঁড় ও সাত হাজার মষ িদেলন আর উঁচু

পেদর কমচারীরা িদেলন এক হাজার ষাঁড় ও দশ হাজার ভড়া। আর

যাজকেদর মেধ অেনেক িনেজেদর িচ করেলন। ২৫ িযহূদার সব

সমােজর লােকরা, যাজেকরা, লবীেয়রা, ই ােয়ল থেক আসা সব

লােকরা এবং ই ােয়ল ও িযহূদায় বাসকারী য িবেদশীরা এেসিছল

তারা সবাই আন করল। ২৬এই ভােব িয শােলেম খবু আন হল;

ই ােয়েলর রাজা দায়েূদর ছেল শেলামেনর পের িয শােলেম আর

এই ভােব পব পালন করা হয়িন। ২৭ পের য লবীেয়রা যাজক িছেলন
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তাঁরা দাঁিড়েয় লাকেদর আশীবাদ করেলন, আর তাঁেদর াথনা না

গল, কারণ তাঁেদর াথনা েগ তাঁর পিব জায়গা পৗঁেছিছল।

৩১পেবর সব িকছু শষ হবার পের সখােন উপি ত ই ােয়লীেয়রা

বর হেয় িযহূদার শহর েলােত িগেয় পজূার পাথর েলা, আেশরা

মিু েলা, পজূার উঁচু জায়গা ও বদী েলা এেকবাের ংস কের

িদল। তারা িযহূদা, িব ামীন, ই িয়ম ও মনঃিশ‐ গা ীর সম

এলাকায় একই কাজ করল যত ণ না তারা এই সব ংস করেলা।

পের ই ােয়লীেয়রা ােম ও শহের িনেজর িনেজর জায়গায় িফের

গল। ২আর িহ ীয় উপাসনার জ হাম উৎসগ ও ম েলর জ

উৎসেগর অ ান করবার জ , সবা কােজর জ এবং ঈ েরর ঘের

ধ বাদ ও শংসা গান করবার জ িহি য় যাজক ও লবীয়েদর

েত েকর কাজ অ সাের তােদর িবিভ দলেক িনযু করেলন।

৩ সদা ভুর ব ব ায় যমন লখা আেছ সইমত সকাল ও স ার

হাম উৎসেগর জ এবং িব ামবার, অমাবস া এবং িনিদ পেবর

িদন কার হাম উৎসেগর জ রাজা তাঁর িনেজর স ি থেক দান

করেলন। ৪ যাজক ও লবীেয়রা যােত সদা ভুর ব ব া পালন করবার

ব াপাের িনেজেদর স ণূভােব মেনােযাগী হেত পােরন সইজ

তাঁেদর পাওনা অংশ িদেত িতিন িয শােলেম বসবাসকারী লাকেদর

আেদশ িদেলন। ৫এই আেদশ বর হবার সে সে ই ােয়লীেয়রা

তােদর ফসল, নতুন আ ুর রস, তল ও মধরু থম অংশ এবং েত

আর যা িকছু জ ায় তারও থম অংশ চুর পিরমােণ দান করল।

এছাড়া তারা সব িকছুর দশ ভােগর একভাগ আনল এবং তা পিরমােণ

অেনক হল। ৬ ই ােয়ল ও িযহূদার য সব লাক িযহূদার াম

ও শহর েলােত বাস করত তারাও তােদর গ , মষ ও ছাগেলর

দশ ভােগর এক ভাগ আনল এবং তােদর ঈ র সদা ভুর উে েশ

আলাদা কের রাখা িজিনেসর দশ ভােগর একভাগ এেন কত েলা ূপ

করল। ৭ ততৃীয় মােস এই ূপ করেত কের তারা স ম মােস

শষ করল। ৮ িহি য় ও তাঁর নতাবগ এেস সই ূপ েলা দেখ

সদা ভুর গৗরব করেলন এবং তাঁর লােকরা ই ােয়লীয়েদর শংসা
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করেলন। ৯ িহি য় সই ূপ েলার িবষেয় যাজক এবং লবীয়েদর

িজ াসা করেলন। ১০এেত সােদােকর বংেশর অসিরয় নােম ধান

যাজক উ র কের বলেলন, “সদা ভুর ঘেরর জ লােকরা যখন

তােদর দান আনেত করল তখন থেক আমরা যমন যেথ

খাবার খেয়িছ তমিন বাড়িতও রেয়েছ চুর, কারণ সদা ভু তাঁর

লাকেদর আশীবাদ কেরেছন, তাই এই সম িজিনস চুর বঁেচ

গেছ।” ১১ পের তখন িহি য় সদা ভুর ঘের কত েলা ভা ডার ঘর

তরী করবার আেদশ িদেলন এবং স েলা তারা তরী করল। ১২

তারপর লােকরা উপহার, সব িজিনেসর দশ ভােগর এক ভাগ ও

সদা ভুর উে েশ আলাদা কের রাখা িজিনস িব ভােব ভা ডার

ঘের আনল। কনািনয় নােম একজন লবীয় লাক তােদর উপের িছল

এই সব িজিনেসর দখােশানার ভার ও পিরচারক িছল আর তাঁর

ভাই িশিমিয় তাঁর সাহায কারী পিরচারক িছল। ১৩ কনািনয় এবং

তাঁর ভাই িশিমিয়র অধীেন রাজা িহি য় ও সদা ভুর ঘেরর ধান

কমচারী অসিরেয়র আেদেশ িযহীেয়ল, অসিসয়, নহৎ, অসােহল,

িযরীেমাৎ, যাষাবদ, ইলীেয়ল, িয িখয়, মাহৎ ও বনায় তদারক

করবার ভার পল। ১৪ লাকেদর িনেজেদর ই ায় দওয়া উৎসেগর

িজিনেসর ভার িছল পবূ িদেকর দরজার র ী লবীয় িয ার ছেল

কািরর উপের। সদা ভুেক দওয়া সব উপহার ও মহাপিব িজিনস

ভাগ বা ব টন কের দবার ভারও তাঁর উপর িছল। ১৫ যাজকেদর

শহর েলােত তাঁেদর িবিভ দল অ সাের বয়েস ছাট বা বড় ভাই,

দরকারী ও অদরকারী উভয়ই তাঁেদর সংগী যাজকেদর িঠকভােব ভাগ

কের দবার জ কািরর অধীেন এদন, িব ামীন, যশয়ূ, শমিয়য়,

অমিরয় ও শখিনয় িব ভােব কাজ করেতন। ১৬ এছাড়া িবিভ দল

অ সাের য সব যাজেকরা িনেজেদর িতিদেনর র কতব পালন

করবার জ সদা ভুর ঘের ঢুকেতন তােদর িনেজেদর সবা কােজর

জ । এঁরা িছেলন িতন বছর ও তার বশী বয়েসর পু ষ যাঁেদর নাম

যাজকেদর বংশ তািলকায় লখা িছল। ১৭ বংশ তািলকায় যাজকেদর

নাম িপতপৃু ষেদর বংশ অ সাের লখা হেয়িছল এবং িড় বছর
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ও তার বশী বয়েসর লবীয়েদর নাম দািয় ও িবিভ দেলর ভাগ

অ যায়ী লখা হেয়িছল। ১৮এছাড়া তাঁেদর ী, ছেল ও মেয়েদর,

অথাৎ গাটা সমােজর নাম বংশ তািলকা করা হেয়িছল, কারণ যাজক

ও লবীেয়রা িব ভােব ঈ েরর কাজ অ যায়ী পিব তায় িনেজেদর

আলাদা কেরিছেলন। ১৯কারণ য যাজেকরা, অথাৎ হােরােণর য

বংশধেররা তাঁেদর শহেরর ও ােমর চাির পােশর েতর জিমেত

বাস করেতন তাঁেদর খাবােরর ভাগ দবার জ েত ক শহের

কেয়কজন লােকর নাম উে খ কের িনযু করা হেয়িছল। তাঁরা

েত ক যাজকেক এবং বংশ তািলকায় লখা েত ক লবীয়েক

খাবােরর ভাগ িদেতন। ২০ িহি য় িযহূদার সব জায়গায় এই কাজ

করেলন। তাঁর ঈ র সদা ভুর চােখ যা ভাল, ায এবং সত িতিন

তাই সব করেলন। ২১ ঈ েরর ই ামত চলবার জ ঈ েরর ঘেরর

কােজ, ব ব ায় এবং আেদশ পালন করবার ব াপাের িতিন য কাজই

করেলন তা সম দয় িদেয় করেলন, আর সইজ িতিন সফল

হেলন।

৩২এই সব কাজ িব ভােব করবার পের অশরূ রাজা সনেহরীব

এেস িযহূদা দেশ েবশ করেলন এবং িতিন আ মণ করেলন।

িতিন দয়াল িদেয় ঘরা শহর ও াম েলা ঘরাও করেলন, ভাবেলন

স েলা িনেজর জ জয় কের নেবন। ২ যখন িহি য় দখেলন

স েহরীব এেস গেছন এবং িয শােলেমর িব ে যু করবার

জ িতিন মন ি র কেরেছন। ৩ তখন িতিন তাঁর সনাপিতেদর ও

যা ােদর সে পরামশ কের শহেরর বাইেরর ফায়ারা েলার জল ব

কের দেবন বেল িঠক করেলন। এিট করার জ তাঁরা তাঁেক সাহায

করেলন। ৪ তরাং অেনক লাক জেড়া হেয় সম ফায়ারা ও দেশর

মধ িদেয় বেয় যাওয়া জেলর াত ব কের িদল। তারা বলল, “অশরূ

রাজারা এেস কন এত জল পােব?” ৫ িহি য় দয়ােলর সব ভা া

অংশ েলা এবং পাহারা দওয়ার ঘর েলার মত উঁচু কের সারাই কের

িনেজেক শি শালী করেলন। এছাড়া সই দয়ােলর বাইের িতিন আর

একটা দয়াল তরী করেলন এবং দায়দূ শহেরর িমে া আরও মজবতু
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করেলন এবং িতিন অেনক অ শ ও ঢাল তরী করেলন। ৬ িতিন

লাকেদর উপের সনাপিতেদর িনযু করেলন এবং শহেরর দরজার

বড় জায়গায় তােদর জেড়া কের এই কথা বেল উৎসাহ িদেলন, ৭

“আপনারা শি শালী হন এবং সাহস ক ন। অশরূ রাজা ও তাঁর িবরাট

স দল দেখ আপনারা ভয় পােবন না অথবা হতাশ হেবন না, কারণ

তাঁর সে যারা আেছ তােদর চেয়ও িযিন আমােদর সে আেছন

িতিন আরও মহান। ৮ তাঁর সে রেয়েছ কবল মা েষর শি , িক ু

আমােদর সাহায করেত ও আমােদর পে যু করেত আমােদর সে

রেয়েছন আমােদর ঈ র সদা ভু।” লােকরা িযহূদার রাজা িহি েয়র

কথা েন তাঁর কথার উপর িনভর কের িনেজরা সা না পল। ৯ পের

অশরূ রাজা সনেহরীব তাঁর সম স দেলর সে লাখীশ ঘরাও

করেলন এবং তাঁর কেয়কজন লাকেক িতিন িয শােলেম পািঠেয়

িদেলন। িতিন িযহূদার রাজা িহি েয়র কােছ এবং সখােন উপি ত

িযহূদার সম লাকেদর কােছ এই কথা বেল পাঠােলন, ১০অশরূ

রাজা সনেহরীব এই কথা বলেছন, তামরা িকেসর উপর িনভর কের

আছ য কারেণ তামরা ঘরাও হেলও িয শােলেমই থাকেব? ১১

িখেদ ও িপপাসায় যােত তামরা মর তাই িহি য় এই কথা বেল িক

তামােদর ভুলাে না? তখন স বেলন আমােদর ঈ র সদা ভুই

অশরূ রাজার হাত থেক আমােদর উ ার করেবন। ১২এই িহি য়

িনেজই িক তার উঁচু জায়গা আর বদী েলা ংস কের দয় িন?

িযহূদা ও িয শােলেমর লাকেদর িক স আেদশ দয়িন য, মা

একিট বিদর সামেনই তােদর উপাসনা করেত হেব এবং তার উপরই

ধপূ ালােত হেব? ১৩ অ া দেশর সব জািতেদর িত আিম

ও আমার পবূপু েষরা যা কেরিছ তা িক তামরা জান না? সই

দেশর সব জািতর দবতারা িক আমার হাত থেক তােদর দশ উ ার

করেত পেরেছ? ১৪ য জািত েলােক আমার পবূপু েষরা ংস

কের ফেলেছন তােদর দবতােদর মেধ ক আমার হাত থেক তার

লাকেদর উ ার করেত পেরিছল? তাহেল িক স ব য তামােদর

ঈ র আমার হাত থেক তামােদর উ ার করেব? ১৫এখন এই েপ
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তামরা িহি য়েক তামােদর িত ছলনা করেত ও ভুিলেয় রাখেত

িদেয়া না। তামরা তােক িব াস কােরা না, কারণ কােনা জািতর বা

কােনা রােজ র দবতা আমার িক া আমার পবূপু ষেদর হাত থেক

তার লাকেদর উ ার করেত পােরিন। তাহেল কতটা িনি ত য,

তামােদর দবতারা আমার হাত থেক তামােদর উ ার করেব? ১৬

সনেহরীেবর লােকরা ঈ র সদা ভু ও তাঁর দাস িহি েয়র িব ে

আরও অেনক কথা বলল। ১৭এছাড়া স েহরীব ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভুেক অপমান করবার জ িচিঠেত তাঁর িব ে এই কথা

িলখেলন, “অ া দেশর জািতেদর দবতারা যমন আমার হাত

থেক তােদর লাকেদর উ ার কের িন, িঠক সইভােব িহি েয়র

ঈ রও আমার হাত থেক তার লাকেদর উ ার করেব না।” ১৮ তাঁরা

ই ীয় ভাষায় িচৎকার কের ঐ কথা বলেত লাগল, যােত িয শােলেমর

য লােকরা দয়ােলর উপের িছল তারা ভীষণ ভয় পায় আর যােত

তারা শহরটা দখল কের িনেত পাের। ১৯ তারা মা েষর হােত তরী

পিৃথবীর সব জািতর দবতােদর স ে যা বেলিছল িয শােলেমর

ঈ েরর িবষেয়ও তাই বলল। ২০ সইজ রাজা িহি য় ও আেমােসর

ছেল ভাববাদী িযশাইয় াথনার মধ িদেয় েগর ঈ েরর কােছ

কা াকািট করেলন। ২১এেত সদা ভু একজন গদূতেক পািঠেয়

িদেলন িতিন অশরূ রাজার িশিবেরর মেধ সম যা া, নতা ও

সনাপিতেদর স ণূভােব ংস কের ফলেলন। এেত স েহরীব

ল া পেয় িনেজর দেশ িফের গেলন। পের িতিন তাঁর দবতার

মি ের গেল, তাঁর কেয়কজন ছেল তাঁেক তেরায়াল িদেয় মের

ফলল। ২২ এই ভােব সদা ভু অশেূরর রাজা স েহরীেবর এবং

অ া সকেলর হাত থেক িহি য়েক ও িয শােলেমর বসবাসকারী

লাকেদর র া করেলন এবং িতিন সব িদক িদেয়ই তােদর িনরাপেদ

রাখেলন। ২৩এর জ অেনেকই িয শােলেম সদা ভুর উে েশ

উপহার িনেয় আসল এবং িযহূদার রাজা িহি েয়র জ দামী উপহার

আনল। তােত সই িদন থেক সম জািতর লাক তাঁেক খবু স ান

ও উ কৃত করেত লাগল। ২৪ সই িদন িহি য় খবু অ হেয়
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মতুৃ র মেুখামিুখ হেলন। িহি য় সদা ভুর কােছ াথনা করেলন, আর

সদা ভু উ র িদেলন এবং তাঁেক একটা আ য িচ িদেলন য িতিন

হেবন। ২৫ িক ু িহি েয়র দেয় গব দখা িদল। তাঁর িত য

রকম আশীবাদ করা হেয়িছল সই অ সাের িতিন কাজ করেলন না;

এেত তাঁর উপর এবং িযহূদা ও িয শােলেমর উপর সদা ভুর াধ

নেম আসেলা। ২৬তখন িহি য় তাঁর িনেজর দেয়র গেবর জ

িনেজেক নত করেলন এবং িয শােলেমর বসবাসকারী লােকরাও

তাই করল। সইজ িহি েয়র িদেনর সদা ভুর াধ তােদর উপর

নেম আসল না। ২৭ িহি েয়র অেনক ধন স দ ও স ান িছল।

তাঁর িনেজর জ সানা পা, মিণ মু া, গি মশলা, ঢাল ও সম

রকম দামী িজিনস (অলংকার) রাখবার জ িতিন ধনভা ডার তরী

করােলন। ২৮এছাড়া িতিন শস , নতুন আঙুর রস ও তল রাখবার

জ ভা ডার ঘর তরী করােলন এবং িবিভ রকম প , ছাগল ও

ভড়ার থাকবার ঘরও তরী করােলন। ২৯ িতিন িনেজর জ অেনক

াম ও শহর গেড় তুলেলন। তাঁর গ , ছাগল ও ভড়ার সংখ া অেনক

হল, কারণ ঈ র তাঁেক অেনক ধন স দ িদেয়িছেলন। ৩০ এই

িহি য় গীেহান ফায়ারার উপেরর মখু ব কের দায়দূ শহেরর পি ম

িদক িদেয় জল িনেয় িগেয়িছেলন। িতিন তাঁর সকল কােজই সফল

হেয়িছেলন। ৩১ দেশ য আ য িচ দখােনা হেয়িছল সই িবষয়

িজ াসা করবার জ যখন বািবেলর নতারা দূত পািঠেয়িছেলন

তখন ঈ র তাঁেক পরী া করবার জ তাঁেক ছেড় চেল িগেয়িছেলন,

যােত তাঁর মেন িক আেছ তা কাশ পায়। ৩২ িহি েয়র অ া

সম কােজর কথা এবং তাঁর ঈ রভি র কাজ স ে আেমােসর

ছেল ভাববাদী িযশাইেয়র দশেনর বইেত এবং “িযহূদা ও ই ােয়েলর

রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত লখা আেছ। ৩৩ পের িহি য় তাঁর

পবূপু ষেদর সে ঘিুমেয় পড়েলন এবং দায়েূদর বংশধরেদর কবেরর

জায়গার উপেরর জায়গায় তাঁেক কবর দওয়া হল। িতিন মারা যাবার

িদন িযহূদার সকেল এবং িয শােলেমর লােকরা তাঁেক উ কৃত

করেলা। তাঁর ছেল মনঃিশ তাঁর জায়গায় রাজা হেলন।
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৩৩ মনঃিশর বয়স বােরা বছর িছল যখন িতিন রাজ

কেরিছেলন এবং িয শােলেম প া বছর ধের রাজ কেরিছেলন। ২

িতিন সদা ভুর চােখ যা ম তাই করেতন; সদা ভু ই ােয়লীয়েদর

সামেন থেক য সব জািতেক তািড়েয় িদেয়িছেলন তােদর মত জঘ

কাজ করেতন। ৩ তাঁর বাবা িহি য় পজূার য সব উঁচু জায়গা ংস

কেরিছেলন িতিন স েলা আবার তরী করােলন। এছাড়া িতিন বাল

দবতার উে েশ কত েলা বদী ও আেশরা মিূ তরী করেলন।

িতিন আকােশর সব তারা েলার সামেন মাথা নত কের পজূা ও

সবা করেলন। ৪ য ঘেরর িবষয় সদা ভু বেলিছেলন, “আমার নাম

িচরকাল িয শােলেম থাকেব,” সদা ভুর সই ঘেরর মেধ িতিন

কত েলা বদী তরী করেলন। ৫ সদা ভুর ঘেরর ইিট উঠােনই

িতিন আকােশর সম তারা েলার উে েশ য েবদী তরী করেলন।

৬ িব ‐িহে াম উপত কায় তাঁর িনেজর ছেলেদর িতিন আ েন পিুড়েয়

উৎসগ করেলন। যারা গণনা কের ভিবষ েতর কথা বেল, মায়ািবদ া

ও যা িবদ া ব বহার কের এবং মতৃেদর সে কথা বেল আর ম

আ ােদর সে যারা কথা বেল িতিন তােদর সে পরামশ করেতন।

সদা ভুর চােখ অেনক ম কাজ কের িতিন তাঁেক অস ু কেরেছন।

৭ িতিন িনেজ য মিু িট খাদাই কের তরী কেরিছেলন সটা িনেয়

ঈ েরর ঘের রাখেলন। ঈ র য ঘর স েক দায়দূ ও তাঁর ছেল

শেলামনেক বেলিছেলন, “এই ঘর ও ই ােয়েলর সম গা ীর মধ

থেক আমার বেছ নওয়া এই িয শােলেম আিম িচরকােলর জ

আমার নােমর বসবােসর জায়গা করব। ৮আিম ই ােয়লীয়েদর য

সব আেদশ িদেয়িছ, অথাৎ মািশর মধ িদেয় য সব ব ব া, িনয়ম ও

িনেদশ িদেয়িছ যিদ কবল তারা যে র সে তা পালন কের তেব য

দশ আিম তামােদর পবূপু ষেদর িদেয়িছ সখান থেক তােদর

আর দূর কের দব না।” ৯ িযহূদা ও িয শােলেমর লাকেদর মনঃিশ

িবপেথ িনেয় গেলন; তার ফেল সদা ভু ই ােয়লীয়েদর সামেন থেক

য সব জািতেক ংস কের িদেয়িছেলন তােদর চেয়ও তারা আরও

খারাপ কাজ করত। ১০ সদা ভু মনঃিশ ও তাঁর লাকেদর কােছ কথা
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বলেতন িক ু তারা তােত কান িদত না। ১১ কােজই সদা ভু তােদর

িব ে অশরূ রাজার সনাপিতেদর িনেয় আসেলন। তারা মনঃিশেক

ব ী কের তাঁর হাতকিড় পিরেয় াে র িশকল িদেয় বঁেধ তাঁেক

বািবেল িনেয় গল। ১২ যখন মনঃিশ িবপেদ পড়েলন, িতিন তাঁর

ঈ র সদা ভুর কােছ দয়া িভ া করেলন এবং তাঁর পবূপু ষেদর

ঈ েরর সামেন িনেজেক খবুই নত করেলন। ১৩ এই ভােব িতিন

াথনা করেল সদা ভুর তাঁর াথনা া করেলন এবং তাঁর িমনিত

েন িতিন তাঁেক িয শােলেম ও তাঁর রােজ িফিরেয় আনেলন। তখন

মনঃিশ জানেত পারেলন য, সদা ভুই ঈ র। ১৪ পের িতিন দায়দূ

শহেরর বাইেরর দয়ালটা উপত কার মেধ কার গীেহান ফায়ারা

থেক ওফল পাহাড় িঘের পি ম িদেক মাছ দরজায় ঢুকবার পথ পয

আরও উঁচু কের তরী কের শি শালী করেলন। িযহূদার দয়াল ঘরা

সম শহর েলােত িতিন সনাপিতেদর িনযু করেলন। ১৫ িতিন

সদা ভুর ঘর থেক িবজাতীয় দবতােদর মিু েলােক িনেয় বাইের

ফেল িদেলন। িতিন িয শােলেম এবং সদা ভুর ঘেরর পাহােড়র

উপের য সব বদী তরী কেরিছেলন স েলাও িনেয় িতিন শহেরর

বাইের ফেল িদেলন। ১৬ পের িতিন সদা ভুর বদী পনুরায় িঠক

করেলন এবং তার উপের ম েলর জ বিল ও কৃত তা উৎসেগর

অ ান করেলন। িতিন িযহূদার লাকেদর িনেদশ িদেলন যন তারা

ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর সবা কের। ১৭অবশ লােকরা তখনও

পজূার উঁচু জায়গা েলােত য করত, িক ু তারা ধমুা তােদর

ঈ র সদা ভুরই উে েশ ই করত। ১৮ মনঃিশর আেরা অ া

সব কােজর কথা, ঈ েরর কােছ তাঁর াথনা এবং ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভুর নােম দশেকরা তাঁেক য কথা বেলিছল, দেখা, তা সবই

“ই ােয়েলর রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত লখা আেছ। ১৯ তাঁর

াথনার কথা, আর কমন কের তাঁর িমনিত ঈ ের া করেলন তার

কথা, তাঁর সব পাপ ও অিব তার কথা এবং িতিন িনেজেক ঈ েরর

সামেন নত করবার আেগ পজূার য সব উঁচু জায়গা তরী কেরিছেলন

আর আেশরা মিূ ও খাদাই করা িতমা াপন কেরিছেলন সই সব
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কথা দশকেদর বইেয় লখা আেছ। ২০পের মনঃিশ তাঁর পবূপু ষেদর

সে ঘিুমেয় পেড়ন। এবং তাঁর িনেজর বাড়ীেতই তাঁেক লােকরা

কবর িদল। তাঁর জায়গায় তাঁর ছেল আেমান রাজা হেলন। ২১

আেমােনর বয়স বাইশ বছর িছল যখন িতিন রাজ কেরিছেলন

এবং িয শােলেম ইবছর কাল রাজ কেরিছেলন। ২২ িতিন তাঁর

বাবা মনঃিশর মতই িতিন সদা ভুর চােখ যা িকছু ম তাই করেতন।

মনঃিশ য সব িতমা খাদাই কের তরী কেরিছেলন আেমান তােদর

পজূা করেতন ও তােদর কােছ প উৎসগ করেতন। ২৩আর িতিন

তাঁর বাবা মনঃিশর মত সদা ভুর সামেন িনেজেক নত কেরন িন;

পিরবেত, আেমান পাপ করেতই থাকেলন। ২৪আেমােনর দােসরা

তাঁর িব ে ষড়য কের তাঁর িনেজর বাড়ীেতই তাঁেক খনু করল। ২৫

িক ু যারা রাজা আেমােনর িব ে ষড়য কেরিছল দেশর লােকরা

তােদর সবাইেক মের ফলল এবং তারা তাঁর ছেল যািশয়েক তাঁর

জায়গায় রাজা করল।

৩৪ যািশেয়র বয়স আট বছর িছল যখন িতিন রাজ কেরন

এবং িতিন একি শ বছর িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। ২সদা ভুর

চােখ যা িকছু ভাল িতিন তাই করেতন এবং তাঁর িনেজর পবূপু ষ

দায়েূদর পেথ চলেতন; সই পথ থেক ডানিদেক বা বাঁিদেক যেতন

না। ৩ তাঁর রাজে র অ ম বছের তাঁর বয়স কম থাকেলও িতিন তাঁর

পবূপু ষ দায়েূদর ঈ েরর ই ামত চলবার জ মন ি র করেলন।

রাজে র বােরা বছেরর িদন িতিন পজূার সব উঁচু জায়গা, আেশরা

মিূ , খাদাই করা িতমা ও ছাঁেচ ঢালা মিূ িযহূদা ও িয শােলম

থেক পির ার করেত লাগেলন। ৪ তাঁর উপি েত লােকরা বাল

দবতার বদী েলা ভেঙ ফলল; স েলার উপের য সব ধপূদানী

িছল স েলা কেট টুকরা টুকরা করল এবং আেশরা খুঁিট, খাদাই

করা িতমা ও ছাঁেচ ঢালা মিু েলা ভেঙ ধেূলায় পিরণত করল।

যারা স েলার কােছ প বিল িদত তােদর কবেরর উপের সই

ধেূলা িল ছিড়েয় িদল। ৫ িতিন বদী েলার উপের যাজকেদর হাড়

পাড়ােলন। এই ভােব িতিন িযহূদা ও িয শােলমেক িচ করেলন। ৬
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আর মনঃিশ, ই িয়ম ও িশিমেয়ান এলাকার াম ও শহর েলােত

এবং তার আেশপােশর ংেসর জায়গা েলার মেধ , এমন িক,

ন ািল এলাকা পয সব জায়গায় এইরকম করেলন। ৭ িতিন সম

বদী ও আেশরা খুঁিট ভেঙ ফলেলন এবং খাদাই করা িতমা েলা

ভেঙ ঁেড়া কের ফলেলন আর ই ােয়েলর সম জায়গায় িতিন

সব ধপূদানী কেট টুকরা টুকরা করেলন। তারপর িতিন িয শােলেম

িফের আসেলন। ৮ যািশেয়র রাজে র আঠােরা বছেরর িদেনর

িতিন দশ ও উপাসনা ঘর িচ করবার পর তাঁর ঈ র সদা ভুর ঘর

সারাই করবার জ অৎসিলেয়র ছেল শাফনেক, শহেরর শাসনক া

মােসয়েক ও যায়াহেসর ছেল যায়াহেক িযিন ইিতহাস লখক

এেদরেক পািঠেয় িদেলন। ৯ তাঁরা মহাযাজক িহি েয়র কােছ গেলন

এবং ঈ েরর ঘের য সব পা আনা হেয়িছল, অথাৎ য সব পা র ী

লবীেয়রা, মনঃিশ ও ই িয়ম গা ীর লাকেদর এবং ই ােয়েলর

বািক সম লাকেদর কাছ থেক এবং িযহূদা ও িব ামীন গা ীর

সম লাকেদর ও িয শােলেমর বািস ােদর কাছ থেক সং হ

কেরিছল তা মহাযাজেকর কােছ রেখ িদেলন। ১০ তারপর সই

টাকা সদা ভুর ঘেরর কােজর দখা না করবার জ য লাকেদর

িনযু করা হেয়িছল তােদর হােত দওয়া হেয়িছল। তদারককারীরা

উপাসনা ঘরিট সারাই ও আবার িঠকঠাক করবার জ িমি েদর

সই টাকা িদল, ১১ অথাৎ িযহূদার রাজারা যসব ঘর েলা ংস

কেরিছেলন স েলার জ তারা ছুতার িমি ও রাজিমি েদর টাকা

িদল যােত তারা র কের কাটা পাথর এবং ঘর সারাই করার জ

ও কিড়কােঠর জ কাঠ িকনেত পাের। ১২ সই িমি রা িব ভােব

কাজ কেরিছল। তােদর তদারক করবার জ তােদর উপের িছল যহৎ

ও ওবিদয় নােম মরাির বংেশর ইজন লবীয় এবং কহাৎ বংেশর

সখিরয় ও ম ম আর য লবীেয়রা ভাল বাজনা বাজােত পারত

তারা সকেল িমি েদর পিরচালনা কেরিছল। ১৩এরা বািড় তিরর

িজিনসপ বইবার লাকেদর উপর িনযু িছল এবং িবিভ কােজ

িনযু কােজর লাকেদর সকেলর দখা না করত। লবীয়েদর মেধ
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কউ কউ িছল লখক, কমকতা ও র ী। ১৪তাঁরা যখন সদা ভুর

ঘের আনা টাকা বর কের আনিছেলন তখন যাজক িহি য় মািশর

ারা দওয়া সদা ভুর ব ব ার বইিট পেলন। ১৫ িহি য় তখন

রাজার লখক শাফনেক বলেলন, “সদা ভুর ঘের আিম এই ব ব ার

বইিট পেয়িছ।” এই বেল িতিন শাফনেক সই বইিট িদেলন। ১৬

শাফন সই বইিট রাজার কােছ িনেয় িগেয় তাঁেক বলেলন, “আপনার

কমচারীেদর উপর য কােজর দািয় দওয়া হেয়িছল তাঁরা তা সবই

করেছন। ১৭ সদা ভুর ঘের য টাকা পাওয়া িগেয়িছল তাঁরা তা

বর কের তদারককারী ও কােজর লাকেদর িদেয়েছন।” ১৮তখন

লখক শাফন রাজােক জানােলন, “যাজক িহি য় আমােক একিট

বই িদেয়েছন।” এই বেল শাফন তা রাজােক পেড় শানােলন। ১৯

রাজা ব ব ার কথা েলা যখন নেলন, তখন িতিন িনেজর পাশাক

িছঁেড় ফলেলন। ২০ িতিন িহি য়, শাফেনর ছেল অহীকাম, মীখােয়র

ছেল অে ান, শাফন ও রাজার সাহায কারী অসায়েক এই আেদশ

িদেলন এবং বলেলন, ২১আপনারা যান, “ য বইিট পাওয়া গেছ তার

মেধ িক লখা রেয়েছ তা আপনারা িগেয় আমার এবং ই ােয়ল ও

িযহূদার বািক লাকেদর জ সদা ভুেক িজ াসা ক ন। আমােদর

পবূপু েষরা সদা ভুর বাক পালন কেরন িন এবং এই বইেয় যা

লখা আেছ সই অ সাের কাজ কেরন িন বেল সদা ভুর ভীষণ

াধ আমােদর উপের পেড়েছ।” ২২ তখন িহি য় এবং রাজা যােদর

িহি েয়র সে পািঠেয়িছেলন তাঁরা এই িবষেয় কথা বলবার জ

মিহলা ভাববাদীনী দার কােছ গেলন। দা িছেলন কাপড় চাপড়

র াকারী শ েুমর ী। শ মু িছেলন হ েহর নািত, অথাৎ তাখেতর

ছেল। িতিন িয শােলেমর ি তীয় অংেশ বাস করেতন। ২৩ দা

তাঁেদর বলেলন, “ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু আমােক বলেত বলেলন

য, আমার কােছ িযিন আপনােদর পািঠেয়েছন তাঁেক িগেয় বলনু, ২৪

‘ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু বেলেছন: দেখা, িযহূদার রাজার সামেন

সই বইেয় লখা য সব অিভশােপর কথা পড়া হেয়েছ সই সব িবপদ

আিম এই জায়গা ও সখােন বসবাসকারী লাকেদর উপের আনব।



বংশাবিলর ি তীয় খ 965

২৫কারণ তারা আমােক ত াগ কেরেছ এবং অ দব দবতােদর

উে েশ ধপূ ািলেয়েছ এবং তােদর হােতর তরী সম িতমার

ারা আমােক অস ু কেরেছ। সইজ এই জায়গার উপর আমার

াধ আিম ঢেল দব এবং ােধর সই আ ন িনভােনা যােব

না’।” ২৬ সদা ভুর কােছ িজ াসা করবার জ িযিন আপনােদর

পািঠেয়েছন সই িযহূদার রাজােক বলেবন য, ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভু এই বলেছন, য বাক স েক আপনারা েনেছন: ২৭

কারণ এই জায়গা ও সখােন বসবাসকারী লাকেদর িব ে আিম যা

বেলিছ তা েন তামার দয় তােত উ র িদেয়েছ এবং আমার সামেন

তুিম িনেজেক নত কেরছ ও তামার পাশাক িছঁেড় আমার কােছ

কা াকািট কেরছ। তুিম এই সব কেরছ বেল আিম সদা ভু তামার

াথনা েনিছ। এই হল সদা ভুর ঘাষণা। ২৮ দেখা, আিম শী ই

তামােক তামার পবূপু ষেদর কােছ িনেয় যাব এবং তুিম শাি েত

কবর পােব। এই জায়গার উপের এবং যারা এখােন বাস কের তােদর

উপের আিম য সব িবপদ িনেয় আসব তামার চাখ তা দখেব না।

তাঁরা দার এর উ র িনেয় রাজার কােছ িফের গেলন। ২৯ তখন

রাজা বাতাবাহক পািঠেয় িযহূদা ও িয শােলেমর সম াচীনেদর

ডেক এক করেলন। ৩০ িতিন িযহূদা ও িয শােলেমর লাকেদর,

যাজক ও লবীয়েদর এবং সাধারণ ও গণ মা সম লাকেদর িনেয়

সদা ভুর ঘের গেলন। সদা ভুর ঘের ব ব ার য বইিট পাওয়া

িগেয়িছল তার সম কথা িতিন তােদর কােছ পেড় শানােলন। ৩১

রাজা তাঁর িনেজর জায়গায় দাঁড়ােলন এবং সদা ভুর পেথ চলবার

জ এবং সম মন ও াণ িদেয় তাঁর সব আেদশ, িনয়ম ও িনেদশ

মেন চলবার জ , অথাৎ এই বইেয়র মেধ লখা ব ব ার সম

কথা পালন করবার জ সদা ভুর সামেন িত া করেলন। ৩২

তারপর িতিন িয শােলম ও িব ামীেনর উপি ত সম লাকেক সই

একই িত া করােলন। িয শােলেমর লােকরা ঈ েরর, তােদর

পবূপু ষেদর ঈ েরর ব ব া পালন করেত করল। ৩৩ যািশয়

ই ােয়লীয় লাকেদর অিধকাের থাকা সম দশ থেক সব জঘ
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িতমা দূর কের িদেলন এবং ই ােয়েল উপি ত সকলেক িদেয়

িতিন তােদর ঈ র সদা ভুর সবা করােলন। যতিদন িতিন বঁেচ

িছেলন ততিদন লােকরা তােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর পেথ

চেলিছল।

৩৫পের যািশয় িয শােলেম সদা ভুর উে েশ িন ারপ

পালন করেলন। এবং থম মােসর চৗ িদেনর র িদন লােকরা

িন ারপে র মষ বিল িদল। ২ িতিন যাজকেদর তাঁেদর কােজ িনযু

করেলন এবং সদা ভুর ঘেরর সবা কােজ তাঁেদর উৎসাহ করেলন।

৩ য লবীেয়রা, যাঁরা সম ই ােয়লীয়েদর িশ া িদেতন এবং

সদা ভুর উে েশ যাঁেদরআলাদা করা হেয়িছল তাঁেদর িতিন বলেলন,

“ই ােয়েলর রাজা দায়েূদর ছেল শেলামন য ঘর তরী কিরেয়িছেলন

সখােন আপনারা পিব িস কিট রাখনু। এটা আর আপনােদর কাঁেধ

কের বহন করেত হেব না। এখন আপনারা আপনােদর ঈ র সদা ভুর

ও তাঁর লাক ই ােয়লীয়েদর সবা ক ন। ৪ ই ােয়েলর রাজা দায়দূ

ও তাঁর ছেল শেলামেনর লখা িনেদশ মত, আপনােদর িনেজর িনেজর

বংশ অ সাের িনিদ দেল সবা কােজর জ আপনারা িনেজেদর

ত ক ন। ৫ তামােদর ভাইেদর অথাৎ জােদর িপতপৃু ষেদর

েত কিট ভােগর জ কেয়কজন লবীয়েক তাঁেদর বংশ অ সাের

সই ভােগর লাকেদর সে িনেয় পিব ঘেরর উঠােন িগেয় দাঁড়ান।

৬আপনারা িন ারপে র মষ েলা বিল দেবন বেল িনেজেদর িচ

ক ন এবং মািশর মধ িদেয় দওয়া সদা ভুর আেদশ অ সাের

িনেজেদর ভাইেয়রা যােত িন ারপ পালন করেত পাের তার ব ব া

ক ন।” ৭ তারপর যািশয় সখােন উপি ত সম লাকেদর জ

িন ারপে র উৎসেগর উে েশ ি শ হাজার ছাগল ও মষ বা া এবং

িতন হাজার ষাঁড় িদেলন। এবং এ েলা সবই রাজার িনেজর স ি

থেক দওয়া হল। ৮ তাঁর কমচারীরাও িনেজর ই ায় লাকেদর,

যাজকেদর ও লবীয়েদর দান করেলন। িহি য়, সখিরয় ও িযহীেয়ল

নােম ঈ েরর ঘেরর নতারা িন ারপে র উৎসেগর জ ই হাজার

ছয়েশা ছাগল ও ভড়া এবং িতনেশা ষাঁড় যাজকেদর িদেলন। ৯
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কনািনয় এবং তার ভাইেয়র শমিয়য় ও নথেনল, হশিবয়, যীয়ীেয়ল

ও যাষাবদ লবীয়েদর এই নতারা িন ারপে র উৎসেগর জ

পাঁচ হাজার ছাগল ও মষ এবং পাঁচেশা ষাঁড় লবীয়েদর িদেলন। ১০

এই ভােব সবা কােজর আেয়াজন করা হল এবং রাজার আেদশ মত

যাজেকরা িনেজর িনেজর জায়গায় আর লবীেয়রা তােদর িবিভ দল

অ যায়ী দাঁড়ােলন। ১১ লবীেয়রা িন ারপে র ছাগল ও মষ বিল

করল এবং যাজেকরা তােদর হাত থেক র িনেয় তা িছিটেয় িদেলন,

আর লবীেয়রা প েলার চামড়া ছাড়াল। ১২ মািশর বইেয় লখা

আেদশ অ যায়ী সদা ভুর উে েশ উৎসগ করবার জ তারা েত ক

বংেশর িবিভ ভােগর লাকেদর দবার জ পাড়ােনা উৎসেগর

িজিনস সিরেয় রাখল। ষাঁেড়র বলায়ও তারা তাই করল। ১৩ িনয়ম

অ সাের তারা িন ারপে র মষ িল আ েন ঝ েস িনল এবং বিলর

মাংস ডকিচ, কড়াই ও হাঁিড়েত িস করল আর তাড়াতািড় কের

লাকেদর খেত িদল। ১৪ তারপর তারা িনেজেদর ও যাজকেদর

জ আেয়াজন করল, কারণ যাজেকরা, অথাৎ হােরােণর বংশধেররা

উৎসেগর িজিনস ও চিবর অংশ পাড়ােনার জ রাত পয ব

িছল। সইজ লবীেয়রা িনেজেদর ও হােরাণ‐বংেশর যাজকেদর

জ ব ব া করল। ১৫ দায়দূ, আসফ, হমন এেদর ও রাজার দশক

িযদূথেূনর িনেদশ অ সাের আসেফর বংেশর গায়ক ও বাদেকরা

িনেজর িনেজর জায়গায় িছেলন। েত কিট েবশ দরজায় র ী িছল।

তােদর কাজ ছেড় আসবার দরকার হয়িন, কারণ তােদর লবীয়

ভাইেয়রা তােদর জ আেয়াজন কেরিছল। ১৬ এই ভােব রাজা

যািশেয়র আেদশ মত িন ারপ পালেনর জ এবং সদা ভুর

বিদর উপের হােমর অ ান করবার জ সই িদন সদা ভুর সম

সবা কােজর আেয়াজন করা হল। ১৭ য সব ই ােয়লীয় উপি ত িছল

তারা সই িদন িন ারপ এবং সাত িদন ধের খািমর িবহীন িটর

পব পালন করল। ১৮ভাববাদী শমেূয়েলর পর থেক আর কখনও

ই ােয়েল এই ভােব িন ারপ পালন করা হয়িন। যাজক, লবীয়

এবং িয শােলেমর লাকেদর সে উপি ত িযহূদা ও ই ােয়েলর
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সম লাকেদর িনেয় যািশয় যভােব িন ারপ পালন কেরিছেলন

ই ােয়েলর রাজােদর মেধ আর কউ তমন ভােব পালন কেরনিন।

১৯ যািশেয়র রাজে র আঠােরা বছেরর িদন এই িন ারপ পালন

করা হেয়িছল। ২০ যািশয় মি েরর সব কাজ শষ করবার পের

িমশেরর রাজা নেখা ফরাত (ইউে িটস) নদীর কােছ ককমীেশ যু

করেত গেলন। তখন তাঁর সে যু করার জ যািশয় বর হেয়

গেলন। ২১ িক ু নেখা রাজদূত পািঠেয় তাঁেক বলেলন, “ হ িযহূদার

রাজা, আপনার সে আমার িক কের হেব? আজআিম য আপনার

সে যু করেত আসিছ তা নয়, িক ু আ মণ করিছ সই লাকেদর

যােদর সে আমার যু বেধেছ। ঈ র আমােক তাড়াতািড় করেত

আেদশ কেরেছন, তরাং ঈ র িযিন আমার সে আেছন আপিন

তাঁেক বাধা দেবন না, নাহেল িতিন আপনােক ংস করেবন।” ২২

যিদও যািশয় িফের যেত অ ীকার করেলন, বরং তাঁর সে যু

করবার জ িভ পাশােক িনেজেক সাজােলন। ঈ েরর আেদশ মত

নেখা তাঁেক যা বলেলন তােত িতিন না েন মিগে ার সমভূিমেত তাঁর

িব ে যু করেত গেলন। ২৩ তখন ধ কধারীরা রাজা যািশয়েক

তীর মারেল িতিন তাঁর দাসেদর বলেলন, “আমােক িনেয় যাও, আিম

অেনক আঘাত পেয়িছ।” ২৪আর তাঁর দােসরা তাঁর রথ থেক তাঁেক

তুেল িনেয় তাঁর অ রথিটেত রেখ তাঁেক িয শােলেম িনেয় আসল,

যখােন িতিন মারা গেলন। তাঁর পবূপু ষেদর কবের তাঁেক কবর

দওয়া হল, আর িযহূদা ও িয শােলেমর সব লাক তাঁর জ ঃখী

হেলা। ২৫ যািশেয়র জ িযরিময় িবলােপর গান রচনা করেলন এবং

আজও সম গায়ক গািয়কারা যািশেয়র িবষেয় িবলাপ গান কের।

ই ােয়েল এটা একটা চ িত িনয়ম হেয় গল এবং দেখা, িবলাপ

গােনর বইেয় তা লখা হল। ২৬ যািশেয়র অ া সম কােজর

কথা এবং সদা ভুর আইন‐কা ন অ সাের তাঁর ২৭ ঈ রভি র সব

কােজর কথা থম থেক শষ পয আজও “ই ােয়ল ও িযহূদার

রাজােদর ইিতহাস” নােম বইিটেত লখা আেছ।



বংশাবিলর ি তীয় খ 969

৩৬পের দেশর লােকরা যািশেয়র ছেল িযেহায়াহসেক িনেয়

িয শােলেম তাঁর বাবার পিরবেত রাজা করল। ২ িযেহায়াহস তইশ

বছর বয়সী িছেলন যখন িতিন রাজ কেরিছেলন এবং িতিন

িতন মাস িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। ৩ পের িমশেরর রাজা

িয শােলেম তাঁেক িসংহাসন থেক সিরেয় িদেয় িযহূদার উপের ায়

একশত পার তাল ও এক তাল সানা জিরমানা করেলন। ৪

িমশেরর রাজার এক ভাই ইলীয়াকীমেক িযহূদা ও িয শােলেমর

উপের রাজা করেলন এবং ইলীয়াকীেমর নাম বদেল িযেহায়াকীম

রাখেলন। নেখা তাঁর ভাই িযেহায়াহসেক ধের িমশের িনেয় গেলন।

৫ িযেহায়াকীেমর পঁিচশ বছর বয়স িছল যখন িতিন রাজ

কেরিছেলন এবং িতিন এগােরা বছর িয শােলেম রাজ কেরিছেলন।

তাঁর ঈ র সদা ভুর চােখ যা িকছু খারাপ িছল িতিন তাই করেতন। ৬

বািবেলর রাজা নবখু িনৎসর তাঁেক আ মণ কের বািবেল িনেয় যাবার

জ তাঁেক িপতেলর িশকল িদেয় বাঁধেলন। ৭ নবখু িনৎসর সদা ভুর

ঘর থেক িকছু িজিনসপ ও বািবেল িনেয় িগেয় এবং স িল তাঁর

াসােদ রাখেলন। ৮ িযেহায়াকীেমর অ া সম কােজর কথা এবং

িতিন য সব জঘ কাজ কেরিছেলন ও তাঁর িব ে যা িকছু পাওয়া

িগেয়িছল, দেখা, য সব “ই ােয়ল এবং িযহূদার রাজােদর ইিতহাস”

নােম বইিটেত লখা আেছ। তাঁর পের তাঁর ছেল িযেহায়াখীন তাঁর

পিরবেত রাজা হেলন। ৯ িযেহায়াখীন আট বছর বয়সী িছেলন যখন

িতিন রাজ করেত কেরিছেলন এবং িতিন িতন মাস দশ িদন

িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। সদা ভুর চােখ যা িকছু খারাপ

িতিন তাই করেতন। ১০ বছেরর শেষ রাজা নবখূ িনৎসর লাক

পািঠেয় তাঁেক ও তাঁর সে সদা ভুর ঘেরর মলূ বান িজিনসপ

বািবেল িনেয় গেলন, আর িযেহায়াখীেনর কিন াতা িসিদিকয়েক

িযহূদা ও িয শােলেমর রাজা করেলন। ১১ িসিদিকয়র বয়স এ শ

বছর িছল যখন িতিন রাজ কেরিছেলন এবং এগােরা বছর

িয শােলেম রাজ কেরিছেলন। ১২ তাঁর ঈ র সদা ভুর চােখ

যা িকছু ম িতিন তাই কেরিছেলন। িতিন ভাববাদী িযরিময়, িযিন
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সদা ভুর বাক বলেতন, তাঁর সামেন িনেজেক নত করেলন না।

১৩ িসিদিকয় রাজা নবখূ িনৎসর, িযিন ঈ েরর নােম তাঁেক শপথ

কিরেয়িছেলন, তাঁর িব ে িতিন িবে াহ করেলন। িক ু িসিদিকয়

এক ঁেয়িম কের এবং িনেজর দয় কিঠন কের ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভুর িদেক িফরেলন না। ১৪এছাড়া যাজকেদর সব নতারা ও

লােকরা অ া জািতর জঘ অভ াস মত চেল ভীষণ পাপ করল

এবং সদা ভু িয শােলেম তাঁর য ঘরেক িনেজর উে েশ আলাদা

কেরিছেলন তা অ িচ করল। ১৫ ই ােয়লীয়েদর পবূপু ষেদর ঈ র

সদা ভু বার বার লাক পািঠেয় তােদর সাবধান করেতন, কারণ তাঁর

লাকেদর ও তাঁর বসবােসর জায়গার িত তাঁর সহা ভুিত িছল।

১৬ িক ু ঈ েরর পাঠােনা লাকেদর তারা উপহাস করত, তাঁর কথা

তু করত এবং তাঁর ভাববাদীেদর ঠা া‐িব প করত যত ণ না

সদা ভুর াধ তাঁর লাকেদর িব ে জেগ উঠল এবং যত ণ না

তােদর র া পাওয়ার আর কােনা পথ থাকেলা না। ১৭তােদর িব ে

সদা ভু কলদীয়েদর রাজােক িনেয় আসেলন। সই রাজা উপাসনা‐

ঘের তােদর যবুকেদর খড়গ িদেয় মের ফলেলন এবং যবুক‐যবুতী,

বেুড়া বা বয় কাউেকই দয়া দখােলন না। ঈ র তােদর সবাইেক

সই রাজার হােত তুেল িদেলন। ১৮ িতিন ঈ েরর ঘেরর ছাট বড় সব

িজিনস ও ধন‐ দৗলত এবং রাজা ও তাঁর কমচারীেদর ধন‐ দৗলত

বািবেল িনেয় গেলন। ১৯ তাঁর লােকরা ঈ েরর ঘর পিুড়েয় িদল

এবং িয শােলেমর দয়াল ভেঙ ফলল। তারা সখানকার সব বড়

বড় বািড় পিুড়েয় িদল ও সম দামী িজিনস ন কের ফলল। ২০ যারা

মতুৃ র হাত থেক র া পেয়িছল তােদর িতিন বািবেল িনেয় গেলন,

আর পারস ‐রাজ মতায় না আসা পয তারা নবখূ িনৎসর ও

তাঁর বংশধরেদর দাস হেয় থাকেলা। ২১ এই িদন ই ােয়ল দশ

তার িব াম‐বছেরর িব াম ভাগ করল। িযরিমেয়র মধ িদেয় বলা

সদা ভুর বােক র স র বছর পণূ না হওয়া পয তােদর দেশর

সম জিম এমিন পেড় থেক িব াম ভাগ করল। ২২ িযরিমেয়র মধ

িদেয় বলা সদা ভুর বাক পণূ হবার জ পারেস র রাজা কারেসর
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রাজে র থম বছের সদা ভু কারেসর দেয় এমন ই া করেলন

যার জ িতিন তাঁর সম রােজ িলিখতভােব এই ঘাষণা কের িতিন

বলেলন, ২৩ “পারেস র রাজা কারস এই কথা বলেছন, েগর ঈ র

সদা ভু পিৃথবীর সম রাজ আমােক িদেয়েছন এবং িযহূদা দেশর

িয শােলেম তাঁর জ একটা ঘর তরী করবার জ আমােক িনযু

কেরেছন। তাঁর লাকেদর মেধ , অথাৎ তামােদর মেধ য চায় স

সখােন যাক এবং তার ঈ র সদা ভু তার সে থা ন।”
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ইষা
১পারেস র রাজা কারেসর থম বছের সদা ভুর য কথা িযরিময়

বেলিছেলন তা স ণূ করার জ সদা ভু পারেস র রাজা কারেসর

মনেক চ ল করেলন, তাই িতিন িনেজর রােজ র সব জায়াগায়

ঘাষণার মাধ েম এবং িলিখত িব াপেনর মাধ েম এই আেদশ

িদেলন, ২ পারেস র রাজা কারস এই কথা বেলন, “ েগর ঈ র

সদা ভু পিৃথবীর সব রাজ আমােক দান কেরেছন, আর িতিন িযহূদা

দেশর িয শােলেম তাঁর জ এই বািড় বানােনার ভার আমােক

িদেয়েছন৷ ৩ তামােদর মেধ , তাঁর সম জার মেধ , য কউ হাক,

তার ঈ র তার সে সে থা ন; স িযহূদা দেশর িয শােলেম

যাক, ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর িয শােলেমর বািড় তরী ক ক;

িতিনই ঈ র৷ ৪আর য কােনা জায়গায় য কউ অবিশ আেছ,

বাস করেছ, সখােনর লােকরা ঈ েরর িয শােলেমর বািড়র জ

িনেজর ই ায় দওয়া উপহার ছাড়াও পা, সানা, অ া িজিনস

ও প িদেয় তার সাহায ক ক৷” ৫ তখন িযহূদার ও িব ামীন

বংেশর পবূপু ষেদর ধােনরা এবং যাজেকরা ও লবীেয়রা, আর

সদা ভুর বািড় তরী করেত িয শােলেম যাওয়ার জ য লাকেদর

মেন ঈ র বল ই া িদেলন, তাঁরা সবাই উঠল৷ ৬আর তােদর

চারিদেকর সব লাক িনেজর ই ায় দওয়া উপহার ছাড়াও পার

পা , সানা, অ া িজিনস এবং প ও দামী িজিনস তােদরেক

িদেয় তােদর হাত সবল করেলা৷ ৭আর নবখূদিনৎসর সদা ভুর

বািড়র য সব পা িয শােলম থেক এেন িনেজর দবতার ঘের

রেখিছেলন, কারস রাজা সই সব বর কের িদেলন৷ ৮ পারেস র

রাজা কারস স িল কাষাধ িম দােতর মাধ েম বর কের এেন,

গণনা কের িযহূদার শাসনক া শশবসেরর কােছ তা েন সমপণ

করেলন৷ ৯ সই সব িজিনেসর সংখ া; ি শিট সানার থালা, হাজারিট

পার থালা, ঊনি শিট ছুির, ১০ ি শিট সানার বািট, চারেশা দশিট

ি তীয় ণীর বািট এবং এক হাজার অ া পা ; ১১ মাট পাঁচ
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হাজার চারেশা সানার ও পার পা ৷ ব ীেদরেক বািবল থেক

িয শােলেম আনার িদেনর শশবসর এই সব িজিনস আনেলন৷

২ যােদর ব ী কের রাখা হেয়িছল, বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর

তােদরেক বািবেল ব ী কের িনেয় িগেয়িছেলন, তােদর মেধ েদেশর

এই লােকরা ব ীদশা থেক যা া কের িয শােলেম ও িযহূদােত

িনেজেদর নগের িফের এল; ২ এরা স ািবল, যশয়ূ, নিহিময়,

সরায়, িরেয়লার, মদখয়, িবলশন, িম র, িবগবয়, রহূম ও বানা

এনােদর সে িফের এল৷ সই ই ােয়ল লােকেদর পু েষর সংখ া;

৩ পেরােশর বংশধরেদর সংখ া ই হাজার একেশা বাহা র জন৷

৪ শফিটেয়র বংশধরেদর সংখ া িতনেশা বাহা র জন৷ ৫আরেহর

স ান সাতেশা পঁচা র জন৷ ৬ বংশধরেদর সংখ া যশয়ূ ও যায়ােবর

বংশধরেদর মেধ পহৎ‐ মায়ােবর বংশধর ই হাজার আটেশা বােরা

জন৷ ৭ বংশধরেদর সংখ া এলেমর বংশধর এক হাজার েশা চুয়া

জন৷ ৮ বংশধরেদর সংখ া স ূর বংশধর নেশা পঁয়তাি শ জন৷

৯ সে েয়র বংশধর সাতেশা ষাট জন৷ ১০ বািনর বংশধর ছয়েশা

িবয়াি শ জন৷ ১১ ববেয়র বংশধর ছয়েশা তইশ জন৷ ১২অসগেদর

বংশধর এক হাজার েশা বাইশ জন৷ ১৩অেদানীকােমর বংশধর

ছয়েশা ছষি জন৷ ১৪ িবগবেয়র বংশধর ই হাজার ছা া জন৷

১৫আদীেনর বংশধর চারেশা চুয়া জন৷ ১৬ িযিহি েয়র বংেশর

আেটেরর বংশধর আটান ই জন৷ ১৭ বৎসেয়র বংশধর িতনেশা

তইশ জন৷ ১৮ যারােহর বংশধর একেশা বােরা জন৷ ১৯ হ েমর

বংশধর েশা তইশ জন৷ ২০ িগ েরর বংশধর পঁচান ই জন৷ ২১

বৎেলহেমর বংশধর একেশা তইশ জন৷ ২২ নেটাফার লাক ছা া

জন৷ ২৩অনােথােতর লাক একেশা আঠাশ জন৷ ২৪অসমাবেতর

বংশধর বয়াি শ জন৷ ২৫ িকিরয়ৎ‐আরীম, কফীরা ও বেরােতর

বংশধর সাতেশা ততাি শ জন৷ ২৬ রামার ও গবার বংশধর ছয়েশা

এ শ জন৷ ২৭ িমকমেসর লাক একেশা বাইশ জন৷ ২৮ বেথেলর ও

অেয়র লাক েশা তইশ জন৷ ২৯ নেবার বংশধর বাহা জন৷ ৩০

মগবীেশর বংশধর একেশা ছা া জন৷ ৩১অ এলেমর বংশধর
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এক হাজার েশা চুয়া জন৷ ৩২ হারীেমর বংশধর িতনেশা িড়

জন৷ ৩৩ লাদ, হাদীদ ও ওেনার বংশধর সাতেশা পঁিচশ জন৷ ৩৪

িযিরেহার বংশধর িতনেশা পঁয়তাি শ জন৷ ৩৫ সনায়ার বংশধর

িতন হাজার ছয়েশা ি শ জন৷ ৩৬ যাজেকরা; যশয়ূ বংেশর মেধ

িযদিয়েয়র বংশধর নয়েশা তয়া র জন৷ ৩৭ ইে েরর বংশধর

এক হাজার বাহা জন৷ ৩৮ পশহূেরর বংশধর এক হাজার েশা

সাতচি শ জন৷ ৩৯ হারীেমর বংশধর এক হাজার সেতর জন৷ ৪০

লবীেয়রা; হাদিবেয়র বংশধরেদর মেধ যশয়ূ ও কদমীেয়েলর

বংশধর চুয়া র জন৷ ৪১ গায়েকরা; আসেফর বংশধর একেশা আঠাশ

জন৷ ৪২দােরায়ানেদর বংশধররা; শ েুমর বংশধর, আেটেরর বংশধর,

টলেমােনর বংশধর, অ ু েবর বংশধর, হটীটার বংশধর, শাবেয়র

বংশধর মাট একেশা ঊনচি শ জন৷ ৪৩ নথীনীেয়রা (মি েরর

কমচারীরা); সীেহর বংশধর, হসূফার বংশধর, ট ােয়ােতর বংশধর,

৪৪ কেরােসর বংশধর, সীেয়র বংশধর, পােদােনর বংশধর, ৪৫

লবানার বংশধর, হগােবর বংশধর, অ ু েবর বংশধর, ৪৬ হাগেবর

বংশধর, শময়েলর বংশধর, হানেনর স ান, ৪৭ িগে েলর বংশধর,

গহেরর বংশধর, রায়ার বংশধর, ৪৮ রৎসীেনর বংশধর, নেকােদর

বংশধর, গসেমর বংশধর, ৪৯ উেষর বংশধর, পােসেহর বংশধর,

বষেয়র বংশধর, ৫০অ ার বংশধর, িময়নূীেমর বংশধর, নফূষীেমর

বংশধর; ৫১ বকবেূকর বংশধর, হ ফার বংশধর, হহূেরর বংশধর,

৫২ বসলেূতর বংশধর, মহীদার বংশধর, হশার বংশধর, ৫৩ বেকােসর

বংশধর, সীষরার বংশধর, তমেহর বংশধর, ৫৪ নৎসীেহর বংশধর,

হটীফার বংশধররা৷ ৫৫ শেলামেনর দাসেদর বংশধররা; সাটেয়র

বংশধর, হসেসােফরেতর বংশধর, প দার বংশধর; ৫৬ যালার

বংশধর, দেকােনর বংশধর, িগে েলর বংশধর, ৫৭ শফিটেয়র

বংশধর, হটীেলর বংশধর, পােখরৎ‐হৎসবায়ীেমর বংশধর, আমীর

বংশধররা৷ ৫৮ নথীনীেয়রা (যারা মি েরর কাজ করত) ও শেলামেনর

দাসেদর বংশধররা মাট িতনেশা িবরান ই জন৷ ৫৯আর তল‐

মলহ, তল‐হশা, ক ব, অ ন ও ইে র, এক সব জায়গা থেক
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িনেচ লখা লােকরা এল, িক ু তারা ই ােয়লীয় িক না, এ িবষেয়

তারা তােদর পবূপু ষেদর িকংবা বংেশর মাণ িদেত পারল না; ৬০

দলােয়র বংশধর, টািবেয়র বংশধর, নেকােদর বংশধর ছয়েশা বাহা

জন৷ ৬১আর যাজক বংশধরেদর মেধ হবােয়র বংশধর, হে ােসর

বংশধর ও বিস েয়র বংশধেররা; এই বিস য় িগিলয়দীয় বিস েয়র

একিট মেয়েক িবেয় কের তােদর নােম পিরিচত হেয়িছল৷ ৬২

বংশাবিলেত নিথভু লােকেদর মেধ এরা িনেজেদর বংশতািলকা

খুঁেজ পল না, তাই তারা অ িচ বেল যাজক পদ হারােলা৷ ৬৩

আর শাসনক া তােদরেক বলেলন, “ য পয ঊরীম ও তু ীেমর

অিধকারী একজন যাজক তরী না হয়, ততিদন তামরা অিত পিব

িজিনস খােব না৷” ৬৪জেড়া হওয়া সম সমাজ মাট িবয়াি শ হাজার

িতনেশা ষাট জন িছল৷ ৬৫ তাছাড়াও তােদর সাত হাজার িতনেশা

সাঁইি শ জন দাসদাসী িছল, আর তােদর মি ের েশা জন গায়ক ও

গািয়কা িছল৷ ৬৬ তােদর সাতেশা ছি শিট ঘাড়া, েশা পঁয়তাি শিট

ঘাড়ার রথ, ৬৭ চারেশা পঁয়ি শিট উট ও ছয় হাজার সাতেশা িড়িট

গাধা িছল৷ ৬৮ পের পবুপু ষেদর বংেশর ধানেদর মেধ কত িল

লাক সদা ভুর িয শােলেমর বািড়র কােছ আসেল ঈ েরর সই

বািড় িনেজর জায়গায় াপন করার জ স ণূ ই ায় দান করল৷ ৬৯

তারা িনেজেদর শি অ সাের ঐ কােজর ভা ডাের একষি াঁজার

অদেকান সানা ও পাঁচ হাজার মািন পা ও যাজকেদর জ একেশািট

পাশাক িদল৷ ৭০ পের যাজেকরা, লবীেয়রা ও অ া লােকরা

এবং গায়েকরা, দােরায়ানরা ও নথীনীেয়রা িনেজেদর নগের এবং

সম ই ােয়ল িনেজেদর নগের বাস করল৷

৩পের স ম মাস উপি ত হল, আর ই ােয়েলর লােকরা িনবাসন

থেক ওই সব নগের িছল; তখন লােকরা একজন ব ি র মত

িয শােলেম জেড়া হল৷ ২আর যাষাদেকর ছেল যশয়ূ ও তাঁর

যাজক ভাইেয়রা এবং শ ীেয়েলর ছেল স ািবল ও তাঁর ভাইেয়রা

উেঠ ঈ েরর লাক মািশর ব ব ােত িলিখত িবিধ অ সাের হামীয়

বিল উৎসগ করার জ ই ােয়েলর ঈ েরর য েবিদ তরী করেলন৷
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৩ তাঁরা য েবিদ িনেজর জায়গায় াপন করেলন, কারণ সই সব

দেশর লাকেক তাঁরা ভয় পেলন আর সদা ভুর উে েশ তার উপের

হামবিল অথাৎ সকােল ও স ােবলায় হামবিল িদেলন৷ ৪আর তাঁরা

িলিখত িবিধ অ সাের টীর উৎসব পালন করেলন এবং েত ক

িদেনর র উপযু সংখ া অ সাের িবিধমেত িত িদন হামাথক বিল

উৎসগ করেলন৷ ৫তারপর থেক তাঁরা িনয়িমত হাম, অমাবস ায়

এবং সদা ভুর সম পিব পেবর উপহার এবং যারা ই া কের

সদা ভুর উে েশ িনেজর ই ায় দওয়া উপহার আনেতা, তােদর

সবার উপহার উৎসগ করেত লাগেলন৷ ৬ স ম মােসর থম িদেনর

তাঁরা সদা ভুর উে েশ হাম করেত আর করেলন, িক ু তখনও

সদা ভুর বািড়র ভীত তরী হয়িন৷ ৭আর পারেস র রাজা কারস

তাঁেদরেক য অ মিত িদেয়িছেলন, সই অ যায়ী তাঁরা রাজিম ী ও

ছুেতারেদরেক পা িদেলন এবং িলবােনান থেক যােফার সমু তীের

এরস কাঠ আনবার জ সীেদানীয় ও সারীয়েদরেক খাদ , পানীয়

ব ও তল িদেলন৷ ৮আর িয শােলেম ঈ েরর বািড়র জায়গায়

আসার পর ি তীয় বছেরর ি তীয় মােস শ ীেয়েলর ছেল স ািবল

ও যাষাদেকর ছেল যশয়ূ এবং তাঁেদর অবিশ ভাইেয়রা, অথাৎ

যাজেকরা ও লবীেয়রা এবং ব ীদশা থেক িয শােলেম আসা সম

লাক কাজ করেলন এবং সদা ভুর বািড়র কােজর দখােশানা

করার জ িড় বছর ও তার থেক বিশ বয়েসর লবীয়েদরেক িনযু

করেলন৷ ৯ তখন যশয়ূ, তাঁর ছেলরা ও ভাইেয়রা, িযহূদার স ান

কদমীেয়ল ও তাঁর ছেলরা িয দা ঈ েরর বািড়র কমচারীেদর কােজর

দখােশানার জ জেড়া হেয় দাঁড়ােলন; লবীয় হনাদেনর স ানরা

ও তােদর ছেল ও ভাইেয়রা সই রকম করেলা৷ ১০আর রাজিমি রা

যখন সদা ভুর মি েরর ভীত াপন করেলা, তখন ই ােয়েলর রাজা

দায়েূদর আেদশ অ সাের সদা ভুর শংসা করার জ িনেজেদর

পাশাক পরা যাজেকরা তূরী িনেয় ও আসেফর স ান লবীেয়রা

করতাল িনেয় দাঁিড়েয় থাকেলা৷ ১১তারা সদা ভুর শংসা ও ব

কের পালা অ সাের এই গান করেলা; “িতিন ম লময়, ই ােয়েলর
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িত তাঁ র দয়া অন কাল ায়ী৷” আর সদা ভুর বািড়র ভীত াপেনর

িদেনর সদা ভুর শংসা করেত করেত সম লাক খবু জাের

জয় িন করল৷ ১২ িক ু যাজকেদর, লবীয়েদর ও বাবার বংেশর

ধানেদর মেধ অেনক লাক, অথাৎ য বয় রা আেগকার বািড়

দেখিছেলন, তাঁেদর চােখর সামেন যখন এই বািড়র ভীত াপন হল,

তাঁরা িচৎকার কের কাঁদেত লাগেলন, আবার অেনেক আনে িচৎকার

কের জয় িন করল৷ ১৩ তখন লােকরা আনে র জ জয় িনর

শ ও জনতার কা ার শে র মেধ পাথক করেত পারল না, যেহতু

লােকরা খবু জাের জয় িন করল এবং তার শ দূর পয শানা

গল৷

৪পের িযহূদার ও িব ামীেনর শ রা নল য, ব ীদশা থেক

আসা লােকরা ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর উে েশ মি র তরী

করেছ৷ ২ তখন তারা স ািবেলর ও পবূপু ষেদর ধানেদর

কােছ এেস তাঁেদরেক বলল, “ তামােদর সে আমরাও গাঁিথ, কারণ

তামােদর মত আমরাও তামােদর ঈ েরর খাঁজ কির; আর য

অশেূরর রাজা এসর‐হে ান আমােদরেক এখােন এেনিছেলন, তাঁর

িদন থেক আমরা তাঁরই উে েশ য কের আসিছ৷” ৩ িক ু

স ািবল, যশয়ূ ও ই ােয়েলর অ সবার পবূপু ষেদর ধানরা

তােদরেক বলেলন, “আমােদর ঈ েরর উে েশ বািড় তরীর িবষেয়

আমােদর সে তামােদর স ক নই; িক ু কারস রাজা, পারেস র

রাজা আমােদরেক যা আেদশ কেরেছন, সই অ সাের ধমুা

আমরাই ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর উে েশ তরী করেবা৷” ৪ তখন

দেশর লােকরা িযহূদার লােকেদর হাত বল করেত ও তরীর

কােজ তােদরেক ভয় দখােত লাগেলা ৫ এবং তােদর ই া ব থ

করার জ পারেস র রাজা কারেসর িদন কােল ও পারেস র রাজা

দািরয়াবেসর রাজে র ভার পাওয়া পয , টাকা িদেয় তােদর িব ে

পরামশদাতােদর িনযু করত৷ ৬অহে রেশর রাজে র িদন, তাঁর

রাজ র িদেনর, লােকরা িযহূদা ও িয শােলেম বসবাসকারীেদর

িব ে এক অিভেযােগর িচিঠ িলখল৷ ৭আর অত ে র িদেনর
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িব ম, িম দাৎ, টােবল ও তার অ স ীরা পারেস র অত রাজার

কােছ একিট িচিঠ িলখল, তা অরামীয় অ ের িলিপব ও অরামীয়

ভাষা থেক অ বাদ করা হেয়িছল৷ ৮ রহূম ম ী ও িশমশয় লখক

িয শােলেমর িব ে অত রাজার কােছ এই ভােব িচিঠ িলখল;

৯ “রহূম ম ী ও িশমশয় লখক ও তােদর স ী অ সবাই, অথাৎ

দীনীয়, অফসৎখীয় টপলীয়, অফসীয়, অকবীয়, বািবলীয়, শশূনখীয়,

দ ীয় ও এলমীয় লােকরা ১০এবং মহান ও অিভজাত অ েরর

মাধ েম িনেয় আসা ও শমিরয়ার নগের এবং ফরাৎ নদীর পােরর অ

সব দেশ ািপত অ সব জািত ইত ািদ৷” ১১ তারা অত রাজার

কােছ সই য িচিঠ পাঠােলা, তার অ িলিপ এই; “ফরাৎ নদীর পােরর

আপনার দােসরা ইত ািদ৷ ১২ মহারােজর কােছ এই াথনা; ই দীরা

আপনার কােছ থেক আমােদর এখােন িয শােলেম এেসেছ; তারা স

িবে াহী ম নগর তরী করেছ, াচীর শষ কেরেছ, ভীত মরামত

কেরেছ৷ ১৩অতএব মহারােজর কােছ এই াথনা, যিদ এই নগর

তরী ও াচীর াপন হয়, তেব ঐ লােকরা কর, রাজ ও মা ল আর

দেব না, এর ফেল রাজেকােষর িত হেব৷ ১৪আমরা রাজবািড়র ন

খেয় থািক, অতএব মহারােজর অপমান দখা আমােদর উিচত নয়,

তাই লাক পািঠেয় মহারাজেক জানালাম৷ ১৫আপনার পবূপু ষেদর

ইিতহাস বইেয় খুঁেজ দখা হাক; সই ইিতহাস বই দেখ জানেত

পারেবন, এই নগর িবে াহী নগর এবং রাজােদর ও দেশর সবার

জ িতকর, আর এই নগের অেনকিদন থেক রাজিবে াহ হি ল,

তাই এই নগর িবন হয়৷ ১৬আমরা মহারাজেক জানালাম, যিদ এই

নগর তরী ও এর াচীর াপন হয়, তেব এর মাধ েম নদীর এ পাের

আপনার িকছু অিধকার থাকেব না৷” ১৭ রাজা রহূম ম ীেক, িশমশয়

লখকেক ও শমিরয়ার অিধবাসী তােদর অ স ীেদরেক এবং নদীর

পােরর অ লাকেদরেক উ ের িলখেলন, “ম ল হাক, ইত ািদ৷

১৮ তামরা আমােদর কােছ য িচিঠ পািঠেয়ছ, তা আমার সামেন

ভােব পড়া হেয়েছ৷ ১৯আমার আেদেশ খাঁজ কের জানা গল,

পবূকাল থেক সই নগর রাজে াহ করিছল এবং সখােন িবে াহ ও
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িবে াভ হত৷ ২০আর িয শােলেম পরা মী রাজারাও িছেলন, তাঁরা

নদীর পাের সবার উপের রাজ করেতন এবং তাঁেদরেক কর, রাজ

ও মা ল দওয়া হত৷ ২১ সই লাকেদরেক থামেত এবং যতিদন না

আিম কান আেদশ িদই, ততিদন ঐ নগর তরী না করেত আেদশ

কর৷ ২২ সাবধান, এই কােজ তামরা নরম হেয়া না; রাজেকােষর

িতকর লাকসান কন হেব?” ২৩ পের রহূেমর, িশমশয় লখেকর ও

তােদর স ী লােকেদর কােছ অত রাজার িচিঠ পড়ার পেরই তারা

খবু তাড়াতািড় িয শােলেম ই দীেদর কােছ িগেয় হাত ও বল েয়াগ

কের তােদর ঐ কাজ থািমেয় িদল৷ ২৪তখন িয শােলেম ঈ েরর

বািড়র কাজ থেম গল, পারেস র রাজা দািরয়াবেসর রাজে র ি তীয়

বছর পয তা থেম থাকেলা৷

৫পের হগয় ভাববাদী ও ইে ােরর ছেল সখিরয়, এই জন ভাববাদী

িযহূদা ও িয শােলেমর ই দীেদর কােছ ভাববাণী চার করেত

লাগেলা; ই ােয়েলর ঈ েরর নােম তােদর কােছ ভাববাণী চার

করেত লাগেলা৷ ২তখন শ ীেয়েলর ছেল স ািবল ও যাষাদেকর

ছেল যশয়ূ উেঠ িয শােলেম ঈ েরর বািড় তরী করেত

করেলন, আর ঈ েরর ভাববাদীরা তাঁেদর সে থেক তাঁেদরেক

সাহায করেতন৷ ৩ তখন নদীর পােরর দেশর শাসনক া ত নয়,

শথরেবাষণয় এবং তাঁেদর স ীরা তাঁেদর কােছ এেস বলেলন, “এই

বািড় তরীেত ও দওয়াল তরী করেত তামােদরেক ক আেদশ

িদেয়েছ?” ৪ তারা আরও করেলা, সই গাঁথিনকারী লাকেদর

নাম িক? ৫ িক ু ই দীেদর াচীনেদর িত তাঁেদর ঈ েরর দিৃ

িছল, আর যতিদন দািরয়াবেসর কােছ অ েরাধ করা না যায় এবং

এই কােজর িবষেয় পনুরায় িচিঠ না আেস, ততিদন ওঁরা তাঁেদর

থামােলন না৷ ৬ নদীর পােরর দেশর শাসনক া ত নয়, শথরেবাষণয়

এবং তাঁেদর স ী অফসখীেয়রা দািরয়াবস রাজার কােছ য িচিঠ

পাঠােলন, তার অ িলিপ এই৷ ৭ তাঁরা এই সব কথা বেল একিট িচিঠ

পাঠােলন, “মহারাজ দািরয়াবেসর সব িকছু ভাল হাক৷ ৮ মহারােজর

কােছ আমােদর এই অ েরাধ, আমরা িযহূদা েদেশ মহান ঈ েরর
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বািড়েত িগেয়িছলাম, তা অেনক বড় পাথর িদেয় তরী এবং তার

দওয়ােল কা কায কাঠ বসােনা হে ; আর এই কাজ য সহকাের

চলেছ ও তারা ভােলা ভােব তা করেছ৷ ৯আমরা সই াচীনেদর

িজ াসা করলাম, তােদরেক এই কথা বললাম, ‘এই বািড় তরী ও

দওয়াল গাঁথেত তামােদরেক ক আেদশ িদেয়েছ?’ ১০আর আমরা

আপনােক জানােনার জ তােদর ধানেদর নাম িলেখ নবার জ

তােদর নামও িজ াসা করলাম৷ ১১ তারা আমােদরেক এই উ র

িদল, ‘িযিন েগর ও পিৃথবীর ঈ র, আমরা তাঁরই দাস; আর এই য

বািড় তরী করিছ, এটা অেনক বছর আেগ তরী হেয়িছল, ই ােয়েলর

একজন মহান রাজা তা তরী ও সমা কেরিছেলন৷ ১২ পের আমােদর

পবূপু েষরা েগর ঈ রেক অস ু করায় িতিন তােদরেক বািবেলর

রাজা কলদীয় নবখূদিনৎসেরর হােত সমপণ কেরন; িতিন এই বািড়

ংস কেরন এবং লাকেদরেক বািবেল িনেয় যান৷ ১৩ িক ু বািবেলর

রাজা কারেসর থম বছের কারস রাজা ঈ েরর এই বািড় তরী

করেত আেদশ িদেলন৷ ১৪আর নবখূদিনৎসর ঈ েরর বািড়র য সব

সানার ও পার পা িয শােলেমর মি র থেক িনেয় িগেয় বািবেলর

মি ের রেখিছেলন, সই সব পা কারস রাজা বািবেলর মি র

থেক বর কের তাঁর িনযু শশবসর নােম শাসনক ার হােত সমপণ

করেলন’ ১৫ এবং তাঁেক বলেলন, ‘তুিম এই সব পা িয শােলেমর

মি ের িনেয় িগেয় সখােন রােখা এবং ঈ েরর বািড় িনেজর জায়গায়

তরী হাক৷’ ১৬তারপর সই শশবসর এেস িয শােলেম ঈ েরর

বািড়র ভীত াপন করেলন; তখন থেক এখন পয এর গাঁথিন হে ,

িক ু শষ হয়িন৷ ১৭অতএব এখন যিদ মহারােজর ভােলা মেন হয়,

তেব কারস রাজা িয শােলেম ঈ েরর বািড় তরী করার আেদশ

িদেয়িছেলন িকনা, তা মহারােজর ঐ বািবেলর রাজস নিথপ খাঁজ

করা হাক; পের মহারাজ এ িবষেয় আমােদর কােছ আপনার ই া

বেল পাঠােবন৷”

৬তখন দািরয়াবস রাজা আেদশ করেল বািবেলর নিথপ রাখার

জায়গায় খাঁজ কের দখল৷ ২ পের মাদীয় েদেশর অকমখা নাম
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রাজপরুীেত একিট বই ( ল বা টােনা বই) পাওয়া গল; তার

মেধ রণীয় িহসােব এই কথা লখা িছল, ৩ “ কারস রাজার থম

বছের কারস রাজা িয শােলেম ঈ েরর বািড়র িবষেয় এই আেদশ

করেলন, সই বািড় য ‐ ান বেল তরী হাক ও তার ভীত মজবতু

ভােব াপন করা হাক; তা ষাট হাত ল া ও ষাট হাত চওড়া হেব৷

৪ সিট িতনিট সাির কের বড় পাথের ও একিট সাির কের নতূন

কিড়কােঠ গাঁথা হাক এবং রাজবািড় থেক তার খরচ দওয়া হাক৷

৫আর ঈ েরর বািড়র য সব সানা ও পার পা নবখূদিনৎসর

িয শােলেমর মি র থেক িনেয় বািবেল রেখিছেলন, স সব িফিরেয়

দওয়া যাক এবং েত ক পা িয শােলেমর মি ের িনেজর জায়গায়

রাখা হাক, তা ঈ েরর গেৃহ রাখেত হেব৷ ৬অতএব নদীর পােরর

দেশর শাসনক া ত নয়, শথর‐ বাষণয় ও নদীর পােরর তামােদর

স ী অফসখীেয়রা, তামরা এখন সখান থেক দূের থাক৷ ৭ ঈ েরর

সই বািড়র কাজ হেত দাও; ই দীেদর শাসনক া ও ই দীেদর

াচীেনরা ঈ েরর সই বািড় তার জায়গায় তরী ক ক৷ ৮আর

ঈ েরর সই বািড়র গাঁথিনর জ তামরা িযহূদী াচীনেদর িকভােব

সাহায করেব, আিম সই িবষেয় আেদশ িদি ; তােদর যন বাধা না

হয়, তাই রাজার স ি , অথাৎ নদীর পােরর রাজকর থেক য

কের সই লাকেদরেক েয়াজন অ যায়ী টাকা দওয়া হাক৷ ৯

আর তােদর েয়াজনীয় িজিনস প অথাৎ েগর ঈ েরর উে েশ

হােমর জ যবুক ষাঁড়, ভড়া ও ভড়ার বা া এবং গম, লবণ,

আ ুর রস ও তল িয শােলেম যাজকেদর েয়াজন অ সাের িবনা

বাধায় েত ক িদন তােদরেক দওয়া হাক, ১০ যন তারা েগর

ঈ েরর উে েশ র উপহার উৎসগ কের এবং রাজার ও তাঁর

ছেলেদর জীবেনর জ াথনা কের৷ ১১আিম আরও আেদশ িদলাম,

য কউ এই কথা অমা করেব, তার বািড় থেক একিট কিড়কাঠ

বর কের এেন সই কােঠ তােক তুেল টা ােত হেব এবং সই

দােষর জ তার বািড় সােরর িঢিব করা হেব৷ ১২আর য কান

রাজা িকংবা জা আেদেশর অমা কের সই িয শােলেম ঈ েরর
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গহৃ িবনাশ করেত হাত লাগােব, ঈ র িযিন সই জায়গায় িনেজর

নাম াপন কেরেছন, িতিন তােক িবন করেবন৷ আিম দািরয়াবস

আেদশ করলাম এটা যে র সে সমা করা হাক৷” ১৩ তখন

নদীর পােরর দেশর শাসনক া ত নয়, শথর‐ বাষণয় ও তােদর

স ীরা যে র সে দািরয়াবস রাজার পাঠােনা আেদশ অ সাের কাজ

করেলন৷ ১৪আর ই দীেদর াচীেনরা গাঁথিন কের হগয় ভাববাদীর ও

ইে ার ছেল সখিরেয়র ভাববাণীর মাধ েম সফল হেলন এবং তাঁরা

ই ােয়েলর ঈ েরর আেদশ অ সাের ও পারেস র রাজা কারেসর,

দািরয়াবেসর ও অত ে র আেদশ অ সাের গাঁথিন কের কাজ শষ

করেলন৷ ১৫ দািরয়াবস রাজার রাজে র ষ বছের অদর মােসর ততৃীয়

িদেনর বািড়র কাজ শষ হল৷ ১৬ পের ই ােয়ল স ানরা, যাজেকরা,

লবীেয়রা ও ব ীদশা থেক িফের আসা লােকেদর বািক লােকরা

আনে ঈ েরর সই বািড় িত া করল৷ ১৭আর ঈ েরর সই বািড়

িত ার িদেনর একেশা ষাঁড়, েশা ভড়া, চারেশা ভড়ার বা া

এবং সম ই ােয়েলর জ পাপাথক বিল িহসােব ই ােয়েলর বংেশর

সংখ া অ সাের বােরািট ছাগল উৎসগ করল৷ ১৮আর িয শােলেম

ঈ েরর সবা কােজর জ যাজকেদর তােদর িবভাগ অ সাের ও

লবীয়েদরেক তােদর পালা অ সাের িনযু করা হল; যমন মািশর

বইেয় লখা আেছ৷ ১৯ পের থম মােসর চৗ িদেনর ব ীদশা থেক

িফের আসা লােকরা িন ারপ পালন করল৷ ২০কারণ যাজেকরা ও

লবীেয়রা িনেজেদরেক িচ কেরিছল; তারা সকেলই িচ হেয়িছল

এবং ব ীদশা থেক িফের আসা সম লােকর জ , তােদর যাজক

ভাইেয়েদর ও িনেজেদর জ িন ারপে র বিল িল হত া করল৷ ২১

আর ব ীদশা থেক িফের আসা ই ােয়েলর স ানরা এবং যত লাক

ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর খাঁেজ তােদর প হেয় দেশর লাকজন

জািতর অ িচতা থেক িনেজেদরেক আলাদা কেরিছল, ২২ সবাই

সটা খেলা এবং সাত িদন পয আনে তাড়ীশূ িটর উৎসব

পালন করল, যেহতু সদা ভু তােদরেক আনি ত কেরিছেলন, আর
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ঈ েরর, ই ােয়েলর ঈ েরর, বািড়র কােজ তােদর হাত মজবতু করার

জ অশেূরর রাজার দয় তােদর িদেক িফিরেয়িছেলন৷

৭ সই সব ঘটনার পের পারেস র রাজা অত ে র রাজে র িদন

সরােয়র ছেল ইষা বািবল থেক যা া করেলন৷ ওই সরায় অসিরেয়র

স ান, অসিরয় িহি েয়র স ান, ২ িহি য় শ েুমর স ান, শ মু

সােদােকর স ান, সােদাক অহীটূেবর স ান, ৩অহীটূব অমিরেয়র

স ান, অমিরয় অসিরেয়র স ান, অসিরয় মরােয়ােতর স ান, ৪

মরােয়াৎ সরিহেয়র স ান, সরিহয় উিষর স ান, উিষ বিু র স ান, ৫

বিু অবীশেূয়র স ান, অবীশয়ূ পীনহেসর স ান, পীনহস ইিলয়ােসর

স ান, ইলীয়াসর ধান যাজক হােরােণর স ান৷ ৬ ইষা বািবল

থেক চেল গেলন, ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর দওয়া ব ব ায়

অিভ , লখক িছেলন এবং তাঁর উপের তাঁর ঈ র সদা ভুর হাত

থাকায় রাজা তাঁর সব অ েরাধ পরূণ করেলন৷ ৭ অত রাজার

স ম বছের ই ােয়ল স ানেদর, যাজকেদর, লবীয়েদর, গায়কেদর,

দােরায়ানেদর ও নথীনীয়েদর (যারা মি েরর িভতের সবা করত)

বশ িকছু লাক িয শােলেম গল৷ ৮ আর রাজার রাজে র ঐ

স ম বছেরর প ম মােস ইষা িয শােলেম এেলন৷ ৯ থম মােসর

থম িদেনর বািবল থেক যা া কেরিছেলন এবং তাঁর উপের

তাঁর ঈ েরর ম লময় হাত থাকায় িতিন প ম মােসর থম িদেনর

িয শােলেম উপি ত হেলন৷ ১০কারণ সদা ভুর ব ব া অ শীলন ও

পালন করেত এবং ই ােয়েলর িবিধ ও শাসন িশ া িদেত ইষা িনেজর

দয়েক তরী কেরিছেলন৷ ১১অত রাজা য িচিঠ ইষা যাজকেক

সই িলিপকারেক, িযিন সদা ভুর অেদশবােক র ও ই ােয়েলর িত

তাঁর িবিধর িশ ক িছেলন তাঁেক িদেয়িছেলন, তার অ িলিপ এই, ১২

“রাজােদর রাজা অত , ইষা যাজেকর কােছ, িযিন েগর ঈ েরর

ব ব ার িলিপকার৷ ১৩আিম এই আেদশ করিছ, আমার রােজ র মেধ

ই ােয়ল জািতর যত লাক, তােদর যত যাজক ও লবীয় িয শােলেম

যেত চায়, তারা তামার সে যাক৷ ১৪কারণ তামােক রাজা ও তাঁর

সাতজন ম ী পাঠােলন, যন তামার ঈ েরর য ব ব া তামার হােত
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আেছ, সই অ সাের তুিম িযহূদার ও িয শােলেমর িবষেয় খাঁজ

কের দখ, ১৫ এবং িয শােলেম িযিন বাস কেরন, ই ােয়েলর সই

ঈ েরর উে েশ রাজা ও তাঁর ম ীরা ‐ই ায় য পা ও সানা

িদেয়েছন, ১৬আর তুিম বািবেলর সম েদেশর যত পা ও সানা

পেত পার এবং লােকরা যাজেকরা িনেজর ঈ েরর িয শােলেমর

বািড়র জ যা িকছু দান িদেত ই া কের, সই সব যন সখােন

িনেয় যাও৷ ১৭ অতএব সই পা িদেয় তুিম ষাঁড়, ভড়া, ভড়ার

বা া ও তােদর খাবার ও পয় নেবদ য কের িকেন তামােদর

ঈ েরর িয শােলেমর বািড়র য েবিদর উপের উৎসগ করেব৷ ১৮

আর অবিশ েপা ও সানা িদেয় তামার ও তামার ভাইেয়েদর মেন

যা ভােলা মেন হয়, সটা িনেজেদর ঈ েরর ই া অ সাের করেব৷ ১৯

আর তামার ঈ েরর বািড়র সবার জ য সব পা তামােক দওয়া

হল, তা িয শােলেমর ঈ েরর সামেন সমপণ করেব৷ ২০আর সটা

ছাড়া তামার ঈ েরর বািড়র জ যা িকছু েয়াজন, তা রাজভা ডার

থেক িনেয় খরচ করেব৷ ২১আরআিম, অত রাজা, আিম নদীর

পােরর সম কাষাধ েক আেদশ করিছ, েগর ঈ েরর ব ব ায়

িলিপকার ইষা যাজক তামােদর কােছ যা যা চাইেবন, স সম

যন য কের দওয়া হয়, ২২একেশা তাল পয পা, একেশা

কা পয গম, একেশা বাৎ পয তল এবং পযা পিরমােণ লবণ৷

২৩ েগর ঈ র যা আেদশ কেরন, তা েগর ঈ েরর বািড়র জ

িঠকঠাক ভােব করা হাক; রাজার ও তাঁর ছেলেদর এবং রােজ র

িত কন রাগ করেবন? ২৪আর তামােদরেক জানােনা হে য,

যাজকেদর, লবীয়েদর, গায়কেদর, দােরায়ানেদর, নথীনীয়েদর ও

সই ঈ েরর গেৃহর কােজ িনযু অ লাকেদর মেধ কারও কর

িকংবা রাজ িকংবা মা ল হণ করা উিচত না৷ ২৫আর হ ইষা,

তামার ঈ েরর িবষেয় য ান তামার হােত আেছ, সই অ সাের

নদীর পােরর সব লােকর িবচার করার জ , যারা তামার ঈ েরর

ব ব া জােন, এমন শাসনক া ও িবচারকতােদরেক িনযু কর এবং

য তা না জােন, তামরা তােক শখাও৷ ২৬আর য কউ তামার
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ঈ েরর ব ব া ও রাজার ব ব া পালন করেত না চায়, তােক য

সহকাের শাসন করা হাক, তার াণদ , িনবাসন, স ি বােজয়া

িকংবা কারাদ হাক৷” ২৭আমােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভু

ধ , কারণ িতিনই সদা ভুর িয শােলেমর গেৃহর মিহমা করেত এমন

ই া রাজার দেয় িদেলন, ২৮ এবং রাজার, তাঁর ম ীেদর ও রাজার

সকল পরা মী শাসনক ােদর সামেন আমােক দয়া পেত সাহায

করেলন৷ আর আমার উপের আমার ঈ র সদা ভুর হাত থাকায় আিম

সবল হলাম এবং আমার সে যাবার জ ই ােয়েলর মেধ থেক

ধান লােকেদরেক জেড়া করলাম৷

৮অত রাজার রাজ কােল তােদর য পবূপু ষেদর ধােনরা

আমার সে বািবল থেক গল, তােদর নাম ও বংশাবিল এই৷ ২

পীনহেসর স ানেদর মেধ গেশাম, ঈথামেরর স ানেদর মেধ

দািনেয়ল, দায়েূদর স ানেদর মেধ হটূশ৷ ৩ শখিনেয়র স ানেদর

মেধ , পেরােশর স ানেদর মেধ সখিরয় এবং বংশাবিলেত িনিদ

তার স ী একেশা প াশ জন পু ষ৷ ৪ পহৎ‐ মায়ােবর স ানেদর

মেধ সরিহেয়র ছেল ইিলৈয়নয় ও তার স ী েশা জন পু ষ৷ ৫

শখিনেয়র স ানেদর মেধ মহসীেয়েলর ছেল ও তার স ী িতনেশা

জন পু ষ৷ ৬আদীেনর স ানেদর মেধ যানাথেনর ছেল এবদ ও

তার স ী প াশ জন পু ষ৷ ৭এলেমর স ানেদর মেধ অথিলয়ার

ছেল িযশায়াহ ও তার স ী স র জন পু ষ৷ ৮ শফিটেয়র স ানেদর

মেধ মীখােয়েলর ছেল সবিদয় ও তার স ী আিশ জন পু ষ৷ ৯

যায়ােবর স ানেদর মেধ িযিহেয়েলর ছেল ওবিদয় ও তার স ী

েশা আঠার জন পু ষ৷ ১০শেলামীেতর স ানেদর মেধ যািষিফেয়র

ছেল ও তার স ী একেশা ষাট জন পু ষ৷ ১১আর ববেয়র স ানেদর

মেধ ববেয়র ছেল সখিরয় ও তার স ী আটাশ জন পু ষ৷ ১২

অসগেদর স ানেদর মেধ হকাটেনর ছেল যাহানন ও তার স ী

একেশা দশ জন পু ষ৷ ১৩ অেদানীকােমর শষ স ানেদর মেধ

কেয়ক জন, তােদর নাম ইলীেফলট, িযয়েুয়ল ও শমিরয় ও তােদর

স ী ষাট জন৷ ১৪ িবগবেয়র স ানেদর মেধ ঊথয় ও স দূ ও তােদর
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স ী স র জন পু ষ৷ ১৫আিম তােদর অহবার িদেক বেয় যাওয়া

নদীর কােছ জেড়া কেরিছলাম; সখােন আমরা িশিবর তরী কের

িতন িদন থাকলাম, আর লাকেদর ও যাজকেদর িত পযেব ণ

করেল আিম সখােন লিবর স ানেদর কাউেক দখেত পলাম

না৷ ১৬ তখন আিম ইলীেয়ষর, অরীেয়ল, শমিরয়, ইলনাথন, যািরব,

ইলনাথন, নাথন, সখিরয় ও ম ম এই সম ধান লাকেক এবং

যায়ারীব ও ইলনাথন নােম জন িশ কেক ডাকলাম৷ ১৭কািসিফয়ার

ধান ইে ােরর কােছ তােদরেক পাঠালাম, আর তামরা আমােদর

ঈ েরর বািড়র জ দাসেদর আমােদর কােছ আন, কািসিফয়ার লাক

ইে ােক ও তার ভাই নথীনীয়েদরেক এই কথা বলেত তােদরেক

আেদশ করলাম৷ ১৮আরআমােদর উপের আমােদর ঈ েরর ম লময়

হাত থাকায় তারা আমােদর কােছ ই ােয়েলর ছেল লিবর বংেশর

মহিলর স ানেদর মেধ একজন ব ৃ েক, আর শেরিবয়েক এবং

তার ছেল ও আঠােরাজন ভাইেক, ১৯আর হশিবয়েক ও তার সে

মরািরর স ানেদর মেধ িযশায়াহেক, তার ভাইেয়রা ও ছেলরা িড়

জনেক আনেলা৷ ২০আর দায়দূ ও শাসনকতারা যােদরেক লবীয়েদর

সবা কােজর জ িদেয়িছেলন, সই নথীনীয়েদর মেধ েশা িড়

জনেকও আনেলা; তােদর সবার নাম লখা হল৷ ২১ পের আমােদর

জ এবং আমােদর ছেল মেয়েদর ও সম স ি র জ সিঠক পথ

চাওয়ার ই ায় আমােদর ঈ েরর সামেন আমােদর াথনা করার জ

আিম সখােন অহবা নদীর কােছ উেপাস ঘাষণা করলাম৷ ২২ কারণ

পেথ শ েদর িব ে আমােদর সাহায করার জ রাজার কােছ

একদল স িক ঘাড়াচালক চাইেত আমার ল া করিছল; কারণ

আমরা রাজােক এই কথা বেলিছলাম, “আমােদর ঈ েরর হাত ম েলর

জ তাঁর সম অ গামীর ওপর আেছ, িক ু যারা তাঁেক ত াগ কের,

তাঁর পরা ম ও রাগ তােদর সকেলর িব ে ৷” ২৩অতএব আমরা

উেপাস করলাম ও আমােদর ঈ েরর কােছ সই িবষেয় জ াথনা

করলাম; তােত িতিন আমােদর অ েরাধ হণ করেলন৷ ২৪ পের

আিম যাজকেদর মেধ বােরা জন ধানেক, অথাৎ শেরিবয়েক,
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হশিবয়েক ও তােদর সে তােদর দশ জন ভাইেক আলাদা করলাম;

২৫আর রাজা, তাঁর ম ীরা, শাসনকতারা ও উপি ত সম ই ােয়ল

আমােদর ঈ েরর বািড়র জ িহসােব য পা, সানা ও পা

িদেয়িছেলন, তােদরেক তা পিরমাপ কের িদলাম; ২৬আিম ছেশা

প াশ তাল পা, একেশা তাল পিরমােণ পার পা , একেশা

তাল সানা, ২৭এক হাজার অদেকান মেূল র িড়িট সানার পা

এবং সানার মত দামী ভােলা পির ার তামার িট পা মাপ কের

তােদর হােত িদলাম৷ ২৮আর তােদরেক বললাম, “ তামরা সদা ভুর

উে েশ পিব এবং এই পা সকলও পিব এবং এই পা ও

সানা তামােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর উে েশ ‐ই ায় দ

নেবদ ৷ ২৯ অতএব তামরা িয শােলেম সদা ভুর বািড়র ঠরীেত

ধান যাজকেদর, লবীয়েদর ও ই ােয়েলর পবূপু ষেদর কােছ য

পয না তা মেপ দেব, স পয সতক থেক র া করেব৷” ৩০ পের

যাজেকরা ও লবীেয়রা িয শােলেম আমােদর ঈ েরর বািড়েত যাবার

জ সই পিরমােপর পা, সানা ও পা হণ করল৷ ৩১ পের থম

মােসর বােরা িদেনর র িদন আমরা িয শােলেম যাবার জ অহবা

নদী থেক চেল গলাম, আর আমােদর উপের আমােদর ঈ েরর

হাত িছল, িতিন পেথর মেধ শ েদর ও ডাকাতেদর হাত থেক

আমােদর উ ার করেলন৷ ৩২ পের আমরা িয শােলেম িগেয় সখােন

িতন িদন থাকলাম৷ ৩৩ পের চতুথ িদেনর সই পা, সানা ও পা

সকল আমােদর ঈ েরর বািড়েত ঊিরেয়র ছেল মেরেমাৎ যাজেকর

হােত মেপ দওয়া গল, আর তার সে পীনহেসর ছেল ইলীয়াসর

এবং তােদর সে যশেূয়র ছেল যাষাবদ ও িব িূয়র ছেল নায়িদয়,

এই জন লবীয় িছল৷ ৩৪ সম ব িহসাব কের মেপ দওয়া হল

এবং স িদেনর সম ওজেনর পিরমাণ লখা হল৷ ৩৫ িনবািসত যারা

ব ীদশা থেক িফের এেসিছল, তারা ই ােয়েলর ঈ েরর উে েশ

হামবিল উৎসগ করল; তারা সমদুয় ই ােয়েলর জ বােরািট ষাঁড়,

িছয়ান ইিট ভড়া, সাতা রিট ভড়ার বা া ও পাপাথক বিলর জ

বােরািট ছাগল, এই সকল সদা ভুর উে েশ হােমর জ বিলদান
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করল৷ ৩৬ পের রাজ িতিনিধ আিধকািরকেদর কােছ ও নদীর পােরর

শাসনকতােদরেক কােছ রাজার আেদশপ দওয়া হল, আর তাঁরা

লাকেদর এবং ঈ েরর বািড়রও সাহায করেলন৷

৯ সই কাজ শষ হওয়ার পের শাসনকতারা আমার কােছ এেস

বলেলন, “ই ােয়েলর লােকরা, যাজেকরা ও লবীেয়রা নানা দেশ

বসবাসকারী জািতেদর থেক িনেজেদরেক আলাদা কের িন; কনানীয়,

িহ ীয়, পিরষীয়, িযবষূীয়, অে ানীয়, মায়াবীয়, িমশিরয় ও ইেমারীয়

লাকেদর মত নাংরা বা জঘ কাজ করেছ৷ ২ তার ফেল তারা

িনেজেদর জ ও িনেজেদর ছেলেদর জ তােদর মেয়েদর হণ

কেরেছ; এই ভােব পিব বংশ নানা দেশ বসবাসকারী জািতেদর সে

িমেশ গেছ এবং অধ রা ও শাসনকতারাই থেম এই অিব তার

কাজ কেরেছন৷” ৩এই কথা েন আিম িনেজর পাশাক ও কাপড়

িছঁড়লাম এবং িনেজর মাথার চুল ও দািড় িছঁেড় হতবাক হেয় বেস

রইলাম৷ ৪ তখন ব ীদশা থেক িফের আসা লােকেদর সত অমা

করার িবষেয় যারা ই ােয়েলর ঈ েরর বােক ভয় পল, তারা আমার

কােছ জেড়া হল এবং আিম স াকালীন বিলদােনর িদন পয চুপচাপ

বেস থাকলাম৷ ৫ পের স াকালীন বিলদােনর িদেনর আিম মেনর

ঃখ থেক উঠলাম এবং ছঁড়া পাশাক ও কাপড় না খেুল হাঁটু পেত

আমার ঈ র সদা ভুর উে েশ হাত বাড়ালাম৷ ৬আর বললাম,

“ হ আমার ঈ র, আিম তামার িদেক মখু তুলেত লি ত এবং মন

মরা হেয় থািক, কারণ হ আমার ঈ র, আমােদর অপরাধ আমােদর

মাথার ওপর পয উেঠ গেছ ও আমােদর দাষ বেড় িগেয় আকাশ

শ কেরেছ৷ ৭ আমােদর পবূপু ষেদর িদন থেক আজ পয

আমরা মহােদাষী; আমােদর অপরােধর জ আমরা, আমােদর রাজারা

ও আমােদর যাজকরা নানা দেশর রাজােদর হােত, তেরায়ােল,

ব ীদশায়, লেুট ও লি ত মেুখ িববণতায় সমিপত হেয়িছ, সটা

আজ দখা যাে ৷ ৮আর এখন আমােদর ঈ র সদা ভুর কােছ

িকছু েণর জ আমরা দয়া পলাম, যন িতিন আমােদর কত িল

অবিশ লাকেক র া কেরন, িনেজর পিব ােন আমােদর দঢ়ৃভােব
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িত া কেরন, আমােদর ঈ র যন আমােদর চাখ উ ল কেরন

এবং দাসে র অব ায় আমােদর ােণ একটু আরাম দন৷ ৯ কারণ

আমরা দাস, তাই আমােদর ঈ র আমােদর দাসে আমােদরেক

ত াগ কেরন িন, িক ু আমােদর ােণর আরােমর জ , আমােদর

ঈ েরর বািড় াপন ও তার ভা া জায়গা মরামত করার এবং

িযহূদায় ও িয শােলেম আমােদরেক একিট দওয়াল গাঁথার জ

িতিন পারেস র রাজােদর চােখ আমােদরেক দয়াবান করেলন৷ ১০

এখন, হ আমােদর ঈ র, এর পের আমরা িক বলব? কারণ তামার

আেদশ িল ত াগ কেরিছ, ১১ যা তুিম িনেজর দাস ভাববাদীেদর

মাধ েম িদেয়িছেল, বেলিছেল, ‘ তামরা য দশ অিধকার করেত

যা , তা দশবাসীেদর খারাপ কােজর জ অ িচ হেয়েছ; তােদর

নাংরা কােজর জ দেশর এক া থেক অ া পয তােদর

নাংরািমেত পিরপণূ হেয়েছ৷ ১২অতএব তামরা তােদর ছেলেদর

সে তামােদর মেয়েদর িবেয় িদও না ও তামােদর ছেলেদর জ

তােদর মেয়েদরেক হণ কর না এবং তােদর শাি ও ভােলা করেত

কখেনা চ া কর না; যন তামরা বলবান হও, যন দেশর ভােলা

ব ভাগ করেত ও িচরকােলর জ িনেজর স ানেদর জ অিধকার

িহসােব তা রাখেত পার৷’ ১৩ িক ু আমােদর সকল খারাপ কাজ ও

মহােদােষর জ এই সব ঘেটেছ; তবওু, হ আমােদর ঈ র, তুিম

আমােদর অপরােধর শাি কম কেরছ, তাছাড়াও আমােদর িকছু

লাকেক র া কেরছ৷ ১৪এই সব িকছুর পেরও আমরা িক পনুরায়

তামার আেদশ অমা কের খারাপ কােজ িল এই জািতেদর সে

স ক করব? করেল তুিম িক আমােদর িত এমন রাগ করেব না য,

আমরা লু হব, আর আমােদর মেধ অবিশ িক রি ত কউ থাকেব

না? ১৫ হ সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র, তুিম ধািমক, কারণ আমরা

র া পেয় আজ পয িকছু লাক অবিশ রেয়িছ, দখ, আমরা

তামার সামেন দাষী, তাই তামার সামেন আমােদর কউই দাঁড়ােত

পাের না৷”
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১০ঈ েরর বািড়র সামেন ইষার এইরকম াথনা, পাপ ীকার,

কা া ও ণাম করার িদেনর ই ােয়ল থেক পু ষ, মিহলা এবং ছেল

মেয়রা খবু বড় একিট সমােবশ তাঁর কােছ জেড়া হেয়িছল, কারণ

লােকরা খবু কাঁদিছল৷ ২তখন এলম‐স ানেদর মেধ িযহীেয়েলর

ছেল শখিনয় ইষােক উ ের বলল, “আমরা িনেজেদর ঈ েরর আেদশ

অমা কেরিছ ও দেশ বসবাসকারী লােকেদর মেধ থেক অিয িদ

মেয়েদরেক িবেয় কেরিছ; তবওু এ িবষেয় ই ােয়েলর জ এখনও

আশা আেছ৷ ৩অতএব আ ন, আমার ভুর পিরক না অ সাের ও

আমােদর ঈ েরর আেদেশ ভীত লােকেদর পিরক না অ সাের

সই সম ী ও তােদর জ দওয়া স ানেদর ত াগ কের আমরা

এখন আমােদর ঈ েরর সে িনয়ম কির; আর তা ব ব া অ সাের

করা হাক৷ ৪আপিন উঠুন, কারণ এই কােজর ভার আপনারই উপের

আেছ এবং আমরাও আপনার সাহায কারী, আপিন সাহেসর সে

কাজ ক ন৷” ৫ তখন ইষা উেঠ ঐ বাক অ সাের কাজ করেত

যাজকেদর, লবীয়েদর ও সম ই ােয়েলর ধানেদরেক শপথ

করােলন, তােত তারা শপথ করল৷ ৬ পের ইষা ঈ েরর বািড়র সামেন

থেক উেঠ ইলীয়াশীেবর ছেল িযেহাহানেনর ঘের ঢুকেলন, িক ু

সখােন যাবার আেগ কােনা িকছু িট খানিন বা জল পান কেরন

িন৷ কারণ ব ীদশা থেক আসা লােকেদর সত অমা করােত

িতিন শাক করিছেলন৷ ৭ পের িযহূদা ও িয শােলেমর সব জায়গায়

ব ীদশা থেক আসা লােকেদর কােছ ঘাষণা করা হল য, “তারা

যন িয শােলেম জেড়া হয়, ৮ আর য কউ শাসনক ােদর ও

াচীনেদর পিরক না অ সাের িতন িদেনর মেধ না আসেব, তার

িবষয়স ি বােজায়া হেব ও ব ীদশা থেক আসা লােকেদর

সমাজ থেক তােক আলাদা কের দওয়া হেব৷” ৯ পের িযহূদার ও

িব ামীেনর সম পু ষ িতন িদেনর মেধ িয শােলেম জেড়া হল;

সই নবম মােসর িড় িদেনর িদন ৷ ১০আর সকেল ঈ েরর বািড়র

সামেনর রা ায় বেস সই িবষেয়র জ ও ভারী বিৃ র জ কাঁপিছল৷

পের ইষা যাজক উেঠ তােদরেক বলেলন, “ তামরা সত েক অমা
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কেরছ, অই দী মেয়েদরেক িবেয় কের ই ােয়েলর দাষ বািড়েয়ছ৷

১১ অতএব এখন তামােদর পবূপু ষেদর ঈ র সদা ভুর কােছ দাষ

ীকার কর ও তাঁর ই া অ সাের কাজ কর এবং দেশর বসবাসকারী

লােকেদর থেক ও অিয িদ ীেদর থেক িনেজেদরেক আলাদা

কর৷” ১২তখন সম সমাজ জাের িচৎকার কের উ র িদল, “ াঁ;

আপিন যমন বলেলন, আমরা তমিন করব৷ ১৩ িক ু লাক অেনক

এবং ভারী বষার িদন, বাইের দাঁিড়েয় থাকার আমােদর শি নই

এবং এটা এক িদেনর িকংবা ই িদেনর কাজ নয়, যেহতু আমরা

এ িবষেয় মহা অপরাধ কেরিছ৷ ১৪ অতএব সম সমােজর পে

আমােদর শাসনক া িনযু হাক এবং আমােদর নগের নগের যারা

অিয িদ মেয়েদরেক িবেয় কেরেছ, তারা এবং তােদর সে েত ক

নগেরর াচীেনরা ও িবচারকতারা িনেজেদর িনধািরত িদেনর আ ক;

তােত এ িবষেয় আমােদর ঈ েরর চ রাগ আমােদর থেক দূর

হেব৷” ১৫এই ােবর িব ে ধু অসােহেলর ছেল যানাথন ও

িতকেবর ছেল যহিসয় উঠল এবং ম ম ও লবীয় শ থয় তােদর

সাহায করল৷ ১৬ আর ব ীদশা থেক িফের আসা লােকরা ঐ

রকম করল৷ আর ইষা যাজক এবং িনেজেদর বাবার বংশ অ সাের ও

েত েকর নাম অ সাের িনি কত িল বংেশর ধােনরা আলাদা

আলাদা কের দশম মােসর থম িদেনর সই িবষেয় অ স ান করেত

বসেলন৷ ১৭ থম মােসর থম িদেনর তাঁরা অিয িদ মেয়েদরেক

য পু ষরা হণ কেরিছল তােদর িবচার শষ করেলন৷ ১৮ যাজক

স ানেদর মেধ অিয িদ মেয়েদরেক য পু ষরা হণ কেরিছল

তারা িছল; িযেহাষাদেকর ছেল য যশয়ূ, তাঁর স ানেদর ও ভাইেদর

মেধ মােসয়, ইলীেয়ষর, যািরব ও গদিলয়৷ ১৯এরা িনেজেদর ী

ত াগ করেব বেল হাত বাড়াল এবং দাষী হওয়ার জ পােলর এক

একিট ভড়া উৎসগ করল৷ ২০আর ইে েরর স ানেদর মেধ হনািন

ও সবিদয়৷ ২১ হারীেমর স ানেদর মেধ মােসয়, এিলয়, শমিয়য়,

িযহীেয়ল ও উিষয়৷ ২২ পশহূেরর স ানেদর মেধ ইিলৈয়নয়, মােসয়

ই ােয়ল, নথেনল, যাষাবদ ও ইলীয়াসা৷ ২৩আর লবীয়েদর মেধ



ইষা 992

যাষাবদ, িশিমিয়, কলায় অথাৎ কলীট, পথািহয়, িযহূদা ও ইলীেয়ষর৷

২৪আর গায়কেদর মেধ ইলীয়াশীব; দােরায়ানেদর মেধ শ মু,

টলম ও ঊির৷ ২৫আর ই ােয়েলর মেধ , পিরেয়ােশর স ানেদর

মেধ রিময়, িযিষয়, মি য়, িময়ামীন, ইলীয়াসর, মি য় ও বনায়৷ ২৬

এলেমর স ানেদর মেধ ম িনয়, সখিরয়, িযহীেয়ল, অি , িযেরেমাৎ

ও এিলয়৷ ২৭ স ূর স ানেদর মেধ ইিলৈয়নয়, ইলীয়াশীব, ম িনয়,

িযেরেমাৎ, সাবদ ও অসীসা৷ ২৮ ববেয়র স ানেদর মেধ িযেহাহানন,

হনািনয়, সববয়, অৎলয়৷ ২৯ বািনর স ানেদর মেধ ম ম, ম কূ ও

অদায়া, যাশবূ, শাল ও িযরেমাৎ৷ ৩০ পহৎ‐ মায়ােবর স ানেদর মেধ

অদন, কলাল, বনায়, মােসয় ম িনয়, বৎসেলল, িব য়ূী ও মনঃিশ৷

৩১ হারীেমর স ানেদর মেধ ইলীেয়ষর, িযিশয়, মি য়, শমিয়য়,

িশিমেয়ান, ৩২ িব ামীন, ম কূ, শমিরয়৷ ৩৩ হশেূমর স ানেদর

মেধ ম নয়, ম , সাবদ, ইলীেফলট, িযেরময়, মনঃিশ, িশিমিয়৷ ৩৪

বািনর স ানেদর মেধ মাদয়, অ াম ও ঊেয়ল, ৩৫ বনায়, বিদয়া,

কলহূূ, ৩৬ বিনয়, মেরেমাৎ, ইলীয়াশীব, ৩৭ ম িনয়, ম নয়, যাসয়,

৩৮ বািন, িব য়ূী, িশিমিয়, ৩৯ শিলিময়, নাথন, অদায়া, ৪০ ম দবয়,

শাশয়, শারয়, ৪১অসেরল, শিলিময়, শমিয়র, ৪২ শ মু, অমিরয়,

যােষফ৷ ৪৩ নেবার স ানেদর মেধ িযয়ীেয়ল, মি িথয়, সাবদ,

সবীনঃ, যাদয় ও যােয়ল, বনায়৷ ৪৪ এরা অিয িদ ী হণ কেরিছল

এবং কারও কারও ীর গেভ স ান হেয়িছল৷
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নিহিমেয়র বই
১এ িল হখিলেয়র পু নিহিমেয়র গ : এখন এিট িড় বছেরর

িক েলব মােস ঘটল যখন আিম শশূন রাজধানীেত িছলাম। ২ তখন

হনািন নােম আমার ভাইেদর মেধ একজন িযহূদা থেক িকছু লােকর

সে আসেল আিম তােদরেক ব ী অব া থেক বঁেচ যাওয়া, র া

পাওয়া ই দীেদর ও িয শােলেমর িবষেয় িজ াসা করলাম। ৩ তখন

তারা আমােক বলল, “ সই বঁেচ থাকা লােকরা অথাৎ যারা ব ী

অব া থেক বঁেচ িগেয় সই েদেশ আেছ, তারা খবু খারাপ ও

মযাদাহীন অব ায় আেছ এবং িয শােলেমর দওয়াল ভা া ও তার

দরজা সব আ েন পেুড় আেছ।” ৪ এই কথা েন আিম িকছুিদন বেস

কাঁদলাম ও শাক করলাম এবং েগর ঈ েরর সামেন উপবাস ও

াথনা করলাম। ৫আিম বললাম, “অ েরাধ কির, হ সদা ভু, েগর

ঈ র, তুিম মহান ও ভয় র ঈ র; যারা তামােক ভালবােস ও তামার

আেদশ পালন কের, তােদর জ তুিম িনয়ম ও দয়া পালন কের থাক।

৬এখন তামার দােসর াথনা শানার জ তামার কান সজাগ ও

চাখ খালা থা ক। এখন আিম তামার দাস ই ােয়লীয়েদর জ

িদন রাত তামার কােছ াথনা করিছ এবং ই ােয়লীয়েদর পাপ সব

ীকার করিছ; বা েব আমরা তামার িব ে পাপ কেরিছ; আিম ও

আমার বাবার বংশও পাপ কেরিছ। ৭আমরা তামার িব ে খবু

অ ায় কাজ কেরিছ; তুিম িনেজর দাস মািশেক য সব আ া, িনয়ম

ও শাসন আেদশ কেরিছেল, তা আমরা পালন কিরিন। ৮অ েরাধ

কির, তুিম িনেজর দাস মািশর িত আেদশ দওয়া এই কথা মেন

কর, যমন, ‘ তামরা আমার সত অমা করেল আিম তামােদরেক

জািতেদর মেধ িছ িভ করব। ৯ িক ু যিদ তামরা আমার কােছ

িফের আস এবং আমার আেদশ পালন ও সই অ যায়ী কাজ কর,

যিদ তামােদর ব ীদশায় থাকা লােকরা আকােশর শষভােগ ছিড়েয়

পড়েলও আিম সখান থেক তােদরেক জেড়া করব এবং িনেজর

নােমর বসবােসর জ য জায়গা বেছিছ, সই জায়গায় তােদরেক

আনব।’ ১০এরা তামার দাস এবং তামার জা, যােদরেক তুিম
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তামার মতায় ও শি শালী হােত মু কেরছ। ১১ হ ভু, িমনিত

কির, আজ তামার এই দােসর াথনােত কান দাও; আর অ েরাধ

কির, আজ তামার এই দাসেক সফল কর ও এই ব ি র সামেন দয়া

কর।” আিম রাজার পানপা বাহক িছলাম।

২অত রাজার রাজে র িড় বছেরর নীসন মােস রাজার সামেন

আ ুর রস থাকােত আিম সই আ ুর রস িনেয় রাজােক িদলাম। তার

আেগ আিম তাঁর সামেন কখনও ঃিখত হইিন। ২ রাজা আমােক

বলেলন, “ তামার তা অ খ হয়িন, তেব মখু কন ঃিখত দখাে ?

এ তা মেনর ক ছাড়া আর িকছু নয়।” তখন আিম খবু ভয় পলাম।

৩আরআিম রাজােক বললাম, “মহারাজ দীঘজীবী হান। আিম কন

ঃিখত হব না? য শহর আমার পবূপু ষেদর কবর ান, তা ংস

হেয় গেছ ও তার দরজা সব আ েন পেুড় গেছ।” ৪ তখন রাজা

আমােক বলেলন, “তুিম িক চাও?” তখন আিম েগর ঈ েরর কােছ

াথনা করলাম। ৫আর রাজােক বললাম, “মহারাজ যিদ খশুী হেয়

থােকন এবং আপনার দাস যিদ আপনার চােখ দয়া পেয় থােক,

তেব আপিন আমােক িযহূদায়, আমার পবূপু ষেদর কবেরর শহের,

যেত অ মিত িদন, যন আিম তা তরী কির।” ৬ তখন রাজা‐রাণীও

তাঁর পােশ বেস িছেলন‐আমােক িজ াসা করেলন, “ তামার যেত

কতিদন লাগেব? আর কেব িফের আসেব?” এই ভােব রাজা খিুশ হেয়

আমােক িবদায় িদেলন, আর আিম তার কােছ িদন জানালাম। ৭আর

আিম রাজােক বললাম, “যিদ মহারাজ খশুী হয়, তেব নদীর পােরর

শাসনকতারা যন িযহূদায় আমার না আসা পয আমার যাওয়ায়

সাহায কেরন, এই জ তাঁেদর নােম আমােক িচিঠ িদেত আেদশ

িদক। ৮আর মি েরর পােশ অবি ত েগর দরজার ও শহেরর

দওয়ােলর ও আমার ঘের ঢাকার দরজার কিড়কােঠর জ রাজার

বন র ক আসফ যন আমােক কাঠ দন, এই জ তাঁর নােমও

একিট িচিঠ িদেত আেদশ িদক।” তােত আমার উপের আমার ঈ েরর

ম লময় হাত থাকায় রাজা আমােক স সম িদেলন। ৯ পের আিম

নদীর পাের অবি ত শাসনক ােদর কােছ এেস রাজার িচিঠ তাঁেদরেক
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িদলাম। রাজা সনাপিতেদরেক ও ঘাড়াচালকেদরেক আমার সে

পািঠেয়িছেলন। ১০আর হােরাণীয় শহরবাসী স ব ট ও অে ানীয়

দাস টািবয় যখন খবর পল, তখন ই ােয়লীয়েদর সাহােয র জ

একজন য লাক এেসেছ, এটা বঝুেত পের তারা খবু অস ু হল।

১১আর আিম িয শােলেম এেস সই জায়গায় িতন িদন থাকলাম।

১২ পের আিম ও আমার স ী িকছু লাক, আমরা রােত উঠলাম; িক ু

িয শােলেমর জ যা করেত ঈ র আমার মেন ই া িদেয়িছেলন, তা

কাউেকও বিলিন এবং আিম য প র ওপের চেড়িছলাম, সটা ছাড়া

আর কােনা প আমার সে িছল না। ১৩আিম রােত উপত কার

দরজা িদেয় বর হেয় নাগ েয়া ও সার দরজা পয গলাম এবং

িয শােলেমর ভা া দওয়াল ও আ েন পেুড় যাওয়া দরজা সব

দখলাম। ১৪আর উ ই দরজা ও রাজার পু র পয গলাম, িক ু

সই জায়গায় আমার বাহন প র যাবার জায়গা িছল না। ১৫ তখন

আিম রােত ােতর ধার িদেয় উপের উেঠ দওয়াল দখলাম, আর

িফের উপত কার দরজা িদেয় ঢুকলাম, পের িফের আসলাম। ১৬ িক ু

আিম কান জায়গায় গলাম, িক করলাম, তা শাসনকতারা জানত

না এবং সই িদন পয আিম ই দীেদর িক যাজকেদর িক ধান

লাকেদরেক শাসনকতােদরেক িক অ কমচারীেদরেক কাউেকও তা

বিল িন। ১৭ পের আিম তােদরেক বললাম, “আমরা কমন খারাপ

অব ায় আিছ, তা তামরা দখছ; িয শােলম ংস হেয় গেছ ও তার

দরজা সব আ েন পেুড় আেছ; এস, আমরা িয শােলেমর দওয়াল

তরী কির, যন আর মযাদাহীন না থািক।” ১৮ পের আমার উপের

িব ািরত ঈ েরর ম লময় হােতর কথা এবং আমার িত বলা রাজার

কথা তােদরেক জানালাম। তােত তারা বলল, “চল, আমরা উেঠ

িগেয় গাঁিথ।” এই ভােব তারা সই ভাল কােজর জ িনেজর িনেজর

হাত শি শালী করল। ১৯ িক ু হােরাণীয় স ব ট, অে ানীয় দাস

টািবয় ও আরবীয় গশ এই কথা েন আমােদর িব প ও উপহাস

কের বলল, “ তামরা এ িক কাজ করছ? তামরা িক রাজার িব ে

িবে াহ করেব?” ২০তখন আিম উ ের তােদরেক বললাম, “িযিন
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েগর ঈ র, িতিনই আমােদরেক সফল করেবন; অতএব তাঁর দাস

আমরা উেঠ গাঁথব; িক ু িয শােলেম তামােদর কােনা অংশ িক

অিধকার িক িৃতিচ নই।”

৩পের ইলীয়াশীব মহাযাজক ও তাঁর যাজক ভাইরা উেঠ মষ দরজা

গাঁথেলন; তাঁরা তা পিব করেলন ও তার দরজা াপন করেলন;

আর হে য়া গ থেক হনেনেলর গ পয তা পিব করেলন। ২

তাঁর কােছ িযরীেহার লােকরা গাঁথল আর তার কােছ ইি র ছেল

স ূ র গাঁথল। ৩ হ সনায়ার ছেলরা মাছ দরজা গাঁথল; তারা তার

কিড়কাঠ তুলল এবং তার দরজা াপন করল, আর িখল ও ড়কা

িদল। ৪ তােদর কােছ হে ােসর নািত ঊিরেয়র ছেল মেরেমাৎ

সারাই করল। তােদর কােছ মেশষেবেলর নািত বিরিখেয়র ছেল

ম ম সারাই করল। তােদর কােছ বানার ছেল সােদাক সারাই

করল। ৫ তােদর কােছ তেকায়ীেয়রা সারাই করল, িক ু তােদর

ধােনরা িনেজেদর ভুর কাজ করেত ত াখ ান করেলা। ৬আর

পােসেহর ছেল িযেহায়াদা ও বেসািদয়ার ছেল ম ম পরুােনা দরজা

সারাই করল; তারা তার কিড়কাঠ তুলল এবং তার দরজা বসােলা,

আর িখল ও ড়েকা িদল। ৭তােদর কােছ িগিবেয়ানীয় মলািটয় ও

মেরােণাথীয় যােদান এবং িগিবেয়ান ও িমসপার লােকরা সারাই

করল, এরা নদীর পাের অবি ত শাসনক ার িসংহাসেনর অধীন। ৮

তার কােছ ণকারেদর মেধ হহেয়র ছেল উষীেয়ল সারাই করল।

আর তার কােছ হনািনয় নােম এক জন গি তকারী সারাই

করল, তারা চওড়া দওয়াল পয িয শােলম পনুরায় তরী করল। ৯

তােদর কােছ িয শােলম েদেশর অেধক অংেশর শাসনক া হূেরর

ছেল রফায় সারাই করল। ১০ তােদর কােছ হ মেফর ছেল িযদায়

িনেজর বািড়র সামেন সারাই করল। তার কােছ হশ িনেয়র ছেল

হটুশ সারাই করল। ১১ হারীেমর ছেল মি য় ও পহৎ মায়ােবর

ছেল হশবূ অ এক অংশ ও তু েরর গ সারাই করল। ১২ তার

কােছ িয শােলম েদেশর অেধক অংেশর শাসনক া হেলােহেশর

ছেল শ মু ও তার মেয়রা সারাই করল। ১৩ হাননূ ও সােনােহর
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বািস ারা উপত কার দরজা সারাই করল; তারা তা গাঁথল এবং তার

দরজা াপন করল, আর িখল ও ড়েকা িদল এবং সার দরজা পয

দওয়ােলর এক হাজার হাত সারাই করল। ১৪আর বৎ‐হে রম

েদেশর শাসনক া রখেবর ছেল মি য় সার দরজা সারাই করল;

স তা গাঁথল এবং তার দরজা াপন করল, িখল ও ড়কা িদল। ১৫

আর িমসপা েদেশর শাসনক া ক েহািষর ছেল শ মু উ ই ফটক

সারাই করল; স তা গাঁথল, তার আবরণ তরী করল এবং তার দরজা

াপন করল, আর িখল ও ড়কা িদল এবং য িসঁিড় িদেয় দায়দূ শহর

থেক নােম, সই পয রাজার বাগােনর সামেন অবি ত শীেলাহ

পু েরর দওয়াল সারাই করল। ১৬ তার কােছ বৎ‐সূর েদেশর

অেধক অংেশর শাসনক া অ বেূকর ছেল নিহিময় দায়েূদর কবেরর

সামেন পয , খাঁড়া পু র পয ও শি শালীেদর ঘর পয সারাই

করল। ১৭ তার কােছ লবীেয়রা, িবেশষভােব বািনর ছেল রহূম

সারাই করল। তার কােছ িকয়ীলা েদেশর অেধক অংেশর শাসনক া

হশিবয় িনেজর অংশ সারাই করল। ১৮ তার পের তােদর ভাইেয়রা,

অথাৎ িকয়ীলা েদেশর অেধক অংেশর শাসনক া হনাদেদর ছেল

ববয় সারাই করল। ১৯ তার কােছ িমসপার শাসনক া যশেূয়র ছেল

এসর দওয়ােলর বাঁেক অবি ত অ াগাের উঠবার পেথর সামেন আর

এক অংশ সারাই করল। ২০ তারপের স েয়র ছেল বা ক য কের

বাঁক থেক মহাযাজক ইলীয়াশীেবর ঘেরর দরজা পয আর এক অংশ

সারাই করল। ২১ তারপের হে ােসর ছেল ঊিরেয়র ছেল মেরেমাৎ

ইলীয়াশীেবর বািড়র দরজা থেক কের ইলীয়াশীেবর বাড়ীর শষ

পয আর এক অংশ সারাই করল। ২২ তারপের য েনর চারপােশর

এলাকার যাজেকরা সারাই করল। ২৩ তারপের িব ামীন ও হশবূ

িনেজর িনেজর বািড়র সামেন সারাই করল। তারপের অনিনেয়র ছেল

মােসেয়র ছেল অসিরয় িনেজর বািড়র পােশ সারাই করল। ২৪

তারপের হনাদেদর ছেল িব য়ূী অসিরেয়র ঘর থেক কের বাঁক

ও কাণা পয আর এক অংশ সারাই করল। ২৫ উষেয়র ছেল পালল

বাঁেকর সামেন; পাহারাদারেদর উঠােনর কােছ অবি ত রাজার উঁচু
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বািড়র কােছ বিরেয় আসা েগর সামেন এবং তার পের পেরােশর

ছেল পদায় সারাই করল। ২৬ আর নথীনীেয়রা পবূ িদেক জল

দরজার সামেন পয ও বিরেয় আসা গ পয ওফেল বাস করত।

২৭তারপের তেকায়ীেয়রা বিরেয় আসা িবরাট গ থেক ওফেলর

দওয়াল পয আর এক অংশ সারাই করল। ২৮ যাজেকরা ঘাড়া

দরজার উপেরর িদেক, েত কজন িনেজর িনেজর বািড়র সামেন,

সারাই করল। ২৯তারপের ইে েরর ছেল সােদাক িনেজর বািড়র

সামেন সারাই করল এবং তারপের পবূ দরজার পাহারাদার শখিনেয়র

ছেল শমিয়য় সারাই করল। ৩০ তারপের শিলিমেয়র ছেল হনািনয়

ও সালেফর ষ ছেল হাননূ আর এক অংশ সারাই করল; তারপের

বিরিখেয়র ছেল ম ম িনেজর ঘেরর সামেন সারাই করল। ৩১

তারপের মি য় নােম একজন ণকার নথীনীয় ও ব বসায়ীেদর বািড়

পয এবং কােণ ওঠার রা া পয হি পকদ দরজা সামেন সারাই

করল। ৩২আর কােণ উঠবার রা া ও মষ দরজার মেধ ণকােররা

ও ব বসায়ীরা সারাই করল।

৪স ব ট যখন নেত পল য, আমরা দওয়াল গাঁথিছ, তখন স

রেগ গল ও খবু িবর হল, আর ই দীেদর িব প করল। ২আর

স িনেজর ভাইেদর ও শমরীয় স দেলর সামেন বলল, “এই বল

ই দীরা করেছ িক? তারা িক িনেজেদরেক শি শালী করেব? এরা

িক বিলদান উৎসগ করেব? এক িদেনর ই িক শষ করেব? টুকেরা

কাঁকেড়র িঢিব থেক পাথর সব তুেল িক জীিবত করেব?” এসব য

পেুড় গেছ! ৩তখন অে ানীয় টািবয় তার পােশ িছল; স বলল, “ওরা

যা গাঁথেছ, তার উপের যিদ িশয়াল ওেঠ, তেব তােদর সই পাথেরর

দওয়াল ভেঙ পড়েব।” ৪ “ হ আমােদর ঈ র, শান, কারণ আমরা

অবেহিলত হলাম; ওেদর িটটকাির ওেদর মাথায় িফিরেয় দাও এবং

ওেদরেক ব ী কের লটু করা িজিনেসর মত িবেদেশ থাকেত দাও; ৫

ওেদর অ ায় ঢেক রেখা না ও ওেদর পাপ তামার সামেন থেক

মেুছ যেত িদও না; কারণ ওরা গাঁথকেদর সামেন তামােক অস ু

কেরেছ।” ৬ এই ভােব আমরা দওয়াল গাঁথলাম, তােত উ তার
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অেধক পয সম দওয়াল একসােথ যু হল, কারণ লাকেদর

কাজ করার ই া িছল। ৭আর স ব ট ও টািবয় এবং আরবীেয়রা,

অে ানীেয়রা ও অ েদাদীেয়রা যখন নেত পল, িয শােলেমর

দওয়ােলর সারাই স ণূ হে ও তার িছ সব ব করেত করা

হেয়েছ, তখন তারা খবু রেগ গল; ৮আর তারা সবাই িয শােলেমর

িব ে যু করার জ ও গালমাল করার জ ষড়য করল। ৯

িক ু তােদর ভেয় আমরা আমােদর ঈ েরর কােছ াথনা করলাম

ও তােদর িব ে িদন রাত পাহারাদার িনযু করলাম। ১০আর

িযহূদার লােকরা বলল, “মজেুররা বল হেয় পেড়েছ এবং পেড় থাকা

কাঁকড় অেনক আেছ, দওয়াল গাঁথা আমােদর অস ব!” ১১আবার

আমােদর শ রা বলল, “ওরা জানেব না, দখেব না, অমিন আমরা

ওেদর মেধ িগেয় ওেদরেক হত া কের কাজ ব করব।” ১২আর

তােদর কাছাকািছ বাস করা ই দীরা সব জায়গা থেক এেস দশ বার

আমােদরেক বলল, “ তামােদরেক আমােদর কােছ িফের আসেত

হেব।” ১৩অতএব আিম দওয়ােলর িপছেন নীেচর খালা জায়গায়

লাক িনযু করলাম, িনেজর িনেজর বংশ অ সাের তেরায়াল, বশা ও

ধ ক সেমত লাক িনযু করলাম। ১৪পের আিম চেয় দখলাম এবং

উেঠ ধান লাকেদরেক, শাসনকতােদরেক ও অ সব লাকেদরেক

বললাম, “ তামরা ওেদরেক ভয় পয় না; মহান ও ভয় র ভুেক

মেন কর এবং িনেজর িনেজর ভাইেদর, ছেল মেয়েদর, ীেদর ও

ঘেরর জ যু কর।” ১৫আর যখন আমােদর শ রা নেত পল য,

আমরা জানেত পেরিছ, আর ঈ র তােদর ষড়য ব থ কেরেছন,

তখন আমরা সবাই দওয়াল আবার িনেজর িনেজর কাজ করেত

গলাম। ১৬আর সই িদন থেক আমার যবুকেদর অেধক লাক

কাজ করত, অ অেধক লাক বশা, ঢাল, ধ ক ও বম ধের থাকত

এবং সম িযহূদা বংেশর িপছেন শাসনকতারা থাকেতন। ১৭ যারা

দওয়াল গাঁথত, আর যারা ভার বহন করত, আর যারা ভার তুেল িদত,

সবাই এক হােত কাজ করত, অ হােত অ ধরত; ১৮আর গাঁথেকরা

েত কজন কামের তেরায়াল বঁেধ গাঁথত এবং তূরীবাদক আমার
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পােশ থাকত। ১৯আরআিম ধান লাকেদরেক, শাসনকতােদরেক

ও অ সব লাকেক বললাম, “এই কাজ বড় ও ব াপক এবং আমরা

দওয়ােলর উপের আলাদা আলাদা হেয় একজন থেক অ জন

দূের আিছ; ২০ তামরা য কােনা জায়গায় তূরীর শ নেব, সই

জায়গায় আমােদর কােছ জেড়া হেব; আমােদর ঈ র আমােদর জ

যু করেবন।” ২১এই ভােব আমরা কাজ করতাম এবং ভার থেক

কের তারা দখা পয আমােদর অেধক লাক বশা ধের থাকত।

২২ সই িদন আিম লাকেদরেক আরও বললাম, “ েত ক পু ষ

িনেজর িনেজর চাকেরর সােথ রােত িয শােলেমর মেধ থা ক; তারা

রােত আমােদর পাহারাদার হেব ও িদেনর কাজ করেব।” ২৩অতএব

আিম, আমার ভাইেয়রা, যবুেকরা ও আমার অ সরণকারী র ীরা

কউ পাশাক খলুতাম না, েত েকর কােছ িনেজর িনেজর অ এবং

জেলর থাকত।

৫পের িনেজর ভাই ই দীেদর িব ে লাকেদর ও তােদর ীেদর

মহােকালাহল শানা গল। ২ কউ কউ বলল, “আমরা ছেলেমেয়

সেমত অেনক জন, খাবার খেয় বঁেচ থাকার জ শস নব।” ৩

আর কউ কউ বলল, “আমরা িনেজর জিম, আ ুর ত ও বািড়

ব ক িদি দূিভে র িদেনর শস নব।” ৪আর কউ কউ বলল,

“রাজকেরর জ আমরা িনেজর িনেজর জিম ও আ ুর ত ব ক

রেখ পা িনেয়িছ। ৫ িক ু আমােদর মাংস আমােদর ভাইেদর

মাংেসর সমান, আমােদর ছেলেমেয়রা তােদর ছেল মেয়েদর সমান;

তবওু সে ও দখনু, আমরা িনেজর িনেজর ছেলেমেয়েদরেক দাসে

আনিছ, আমােদর মেয়েদর মেধ কউ কউ তা দাসী হেয় গেছ;

আমােদর িকছু মতা নই এবং আমােদর জিম ও আ ুর ত সব

অ লাকেদর হেয়েছ।” ৬ তখন আিম তােদর মহােকালাহল ও এই

সব কথা েন ভীষণ রেগ গলাম। ৭আর আিম মেন মেন ভেব

দখলাম এবং ধান লাকেদরেক শাসনকতােদরেক িতর ার কের

বললাম, “ তামরা েত কজন িনেজর িনেজর ভাইেয়র কােছ দ

আদায় কের থাক।” পের তােদর িব ে মহা সমাজ জেড়া করলাম।
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৮আর আিম তােদরেক বললাম, “জািতেদর কােছ আমােদর য িযহূদী

ভাইেয়রা িবি হেয়িছল, তােদরেক আমরা মতা অ সাের মু

কেরিছ; এখন তামােদর ভাইেদরেক তামরাই িক িবি করেব?

আমােদর কােছ িক তােদরেক িবি করা হেব?” তােত তারা চুপ হল,

িকছু উ র িদেত পারল না। ৯আিম আরও বললাম, “ তামােদর এই

কাজ ভােলা না; আমােদর শ জািতেদর িটটকািরর জ তামরা

আমােদর ঈ েরর ভেয় চলেব না? ১০আিম, আমার ভাই ও যবুেকরা,

আমরাও েদর জ ওেদরেক পা ও শস ঋণ িদই; এস, আমরা

এই দ ছেড় িদই। ১১ তামরা ওেদর শস ত, আ ুর ত,

িজতবেৃ র বাগান ও ঘর বািড় সব এবং েপার, শেস র, আ ুর রেসর

ও তেলর শতকরা য বািড়েয় িনেয় তােদরেক ঋণ িদেয়ছ, তা আজই

তােদরেক িফিরেয় দাও।” ১২ তখন তারা বলল, “আমরা তা িফিরেয়

দব। তােদর কােছ িকছুই চাইব না; আপিন যা বলেবন, সই অ যায়ী

করব।” তখন আিম যাজকেদর ডেক এই িত া অ সাের কাজ

করেত ওেদরেক শপথ করালাম। ১৩আবার আিম আমার পাশােকর

সামেনর িদকটা ঝেড় বললাম, “যারা এই িত া পালন না কের,

ঈ র তােদর ঘর বািড় ও পির েমর ফল থেক তােক এই ভােব ঝেড়

ফলনু, এই ভােব স ঝাড়া ও শূ হাক।” তােত সম সমাজ বলল,

“আেমন,” এবং সদা ভুর ধ বাদ করল। পের লােকরা সই িত া

অ সাের কাজ করেলন। ১৪ তরাং আিম য িদেনর িযহূদা দেশ

তােদর শাসনক া পেদ িনযু হেয়িছলাম, সই থেক অথাৎ অত

রাজার িড় বছর থেক বি শ বছর পয , বােরা বছর আিম ও আমার

ভাইরা রাজ পােলর খাবার হণ কিরিন। ১৫আমার আেগ য সব

রাজ পাল িছেলন, তারা লাকেদর ভারী বাঝা চািপেয় িদেতন এবং

তােদর থেক নগদ চি শ শকল পা ছাড়াও খাবার ও আ ুর রস

িনেতন, এমনিক, তাঁেদর চাকেররাও লাকেদর উপের িনপীড়ন করত;

িক ু আিম ঈ র ভেয়র জ তা করতাম না। ১৬আবার আিম এই

দওয়ােলর কােজও িনযু িছলাম; আমরা জিম িকনতাম না এবং

আমার সম যবুক সই জায়গায় কােজ জেড়া হত। ১৭আরআমােদর
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চারিদেক অবি ত জািতেদর মেধ থেক যারা আমােদর কােছ আসত,

তােদর ছাড়া িযহূদী ও শাসনক া দড়েশা জন আমার সে টিবেল

বসেতা। ১৮ সই িদন েত ক িদন এই সব খাবার তরী হত, একটা

ষাঁড়, ছয়টা বাছাই করা ভড়া ও কত েলা পািখ আমার জ রা া

করা হত, আর িত দশ িদন পর সব রকেমর আ ুর রস, এই সম

সে ও লাকেদর দাসে র ভার বিশ হওয়ােত আিম রাজ পােলর

খাবার চাইতাম না। ১৯ হ আমার ঈ র, আিম এই লাকেদর জ য

সব কাজ কেরিছ, ম েলর জ আমার পে তা মেন কর।

৬পের স ব ট, টািবয়, আরবীয় গশম ও আমােদর বািক শ রা

নেত পল য, আিম দওয়াল গঁেথ ফেলিছ, তার মেধ আর ভা া

জায়গা নই; তা সে ও তখনও শহেরর দরজা িলর দরজা াপন

কিরিন। ২ তখন স ব ট আর গশম লােকর মাধ েম আমােক এই

কথা বেল পাঠাল, “এস, আমরা ওেনা সমভূিমর কােনা ােম িমিলত

হই।” িক ু তারা আমার িত করবার ষড়য কেরিছল। ৩ তখন

আিম দূেতর মাধ েম তােদরেক বেল পাঠালাম, “আিম এক িবেশষ

কাজ করিছ, নেম যেত পািরনা; আিম যত ণ কাজ ছেড় তামােদর

কােছ নেম যাব, তত ণ কাজ কন ব থাকেব?” ৪ এই ভােব তারা

চার বার আমার কােছ লাক পাঠাল, আর আিম তােদরেক সইমত

উ র িদলাম। ৫ পের প ম বাের স ব ট ঐভােব তার চাকরেক

আমার কােছ পািঠেয় িদল। তার হােত একটা খালা িচিঠ িছল; ৬

তােত এই কথা লখা িছল, “জািতেদর মেধ এই কথা শানা যাে

এবং গশমও বলেছ য, তুিম ও ই দীরা িবে ােহর ষড়য করছ, এই

জ তুিম দওয়াল গাঁথছ; আর এই লাকজেনর কথা অথ এই য,

তুিম তােদর রাজা হেত যা । ৭আর িযহূদা দেশ একজন রাজা

আেছন, আপনার িবষেয় িয শােলেম এটা চার করার জ তুিম

ভাববাদীেদরেকও িনযু কেরছ। এখন এই লােকর কথা রাজার

কােছ পৗঁছােব। অতএব এস, আমরা জেড়া হেয় পরামশ কির।”

৮ তখন আিম তােক বেল পািঠেয় িদলাম, “তুিম যসব কথা বলছ,

সরকম কােনা কাজ হয়িন; িক ু তুিম মনগড়া কথা বলছ।” ৯কারণ
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তারা সবাই আমােদরেক ভয় দখােত চাইত, এই কােজ ওেদর হাত

বল হাক, তােত তা শষ হেব না। িক ু এখন হ ঈ র, তুিম আমার

হাত শ কর। ১০ একিদন আিম দলােয়র ছেল শমিয়েয়র ঘের

গলাম। দলায় মেহটেবেলর ছেল। শমিয়য় তার ঘের আটেক িছল।

আর স বলল, “এস, আমরা ঈ েরর গেৃহ, মি েরর িভতের, জেড়া

হই ও মি েরর দরজা সব ব কির, কারণ লােক তামােক হত া

করেত আসেব, রােতই তামােক হত া করেত আসেব।” ১১তখন

আিম বললাম, “আমার মত লাক িক পালােব? আমার মত কান

লাকিট াণ বাঁচবার জ মি ের আ য় নেব? আিম সখােন যাব

না।” ১২আরআিম বঝুেত পারলাম য, ঈ র তােক পাঠান িন; বেল

স আমার িব ে ভাববাণী বেলেছ এবং টািবয় আর স ব ট তােক

ঘষু িদেয়েছ। ১৩ তােক এই জ ঘষু দওয়া হেয়িছল, যন আিম ভয়

পেয় সই কাজ কির ও পাপ কির, আর তােত যন তারা আমার

নাম করবার সংেকত পেয় আমােক িটটকাির িদেত পাের। ১৪ হ

আমার ঈ র, টািবয় আর স ব েটর এই কাজ অ সাের তােদর

এবং নায়িদয়া ভাববািদন ভাববািদনীেক ও অ য সব ভাববাদীরা

আমােক ভয় দখাবার চ া করিছল তােদর কথাও মেন রেখা। ১৫

ইললূ মােসর পঁিচশ িদেনর, বাহা িদেনর র িদন দওয়াল গাঁথা শষ

হল। ১৬ পের আমােদর সব শ রা যখন তা নল, তখন আমােদর

আেশপােশর জািতরা সবাই ভয় পল এবং িনেজেদর চােখ খবু

নীচু হল, কারণ এই কাজ য আমােদর ঈ র থেকই হল, এরা তা

বঝুল। ১৭আবার ঐ িদেনর িযহূদার ধান লােকরা টািবেয়র কােছ

অেনক িচিঠ পাঠাত এবং টািবেয়র িচিঠও তােদর কােছ আসত। ১৮

কারণ িযহূদার মেধ অেনেক তার পে শপথ কেরিছল, কারণ স

িছল আরেহর ছেল শখিনেয়র জামাই এবং তার ছেল িযেহাহানন

বিরিখেয়র ছেল ম েমর মেয়েক িবেয় কেরিছল। ১৯আর তারা

আমার সামেন তার ভােলা কােজর কথা বলত এবং আমার কথাও

তােক জানাত। আমােক ভয় দখাবার জ টািবয় িচিঠ পাঠাত।
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৭ দওয়াল গাঁথা শষ হবার পর আিম ফটক িলেত দরজা লাগালাম

এবং দােরায়ানরা, গায়েকরা ও লবীেয়রা িনযু হল। ২আর আিম

িনেজর ভাই হনািন ও েগর সনাপিত হনািনয়েক িয শােলেমর ভার

িদলাম, কারণ হনািনয় িব লাক িছেলন এবং ঈ রেক অেনেকর

চেয় বশী ভয় করেতন। ৩আর আিম তাঁেদরেক বললাম, “যত ণ

রাদ বশী না হয়, তত ণ িয শােলেমর দরজা েলা যন খালা না

হয় এবং র ীরা কােছ দাঁিড়েয় থাকেত দরজা েলা সব ব করা ও

ড়কা দওয়া হয় এবং তামরা িয শােলেমর বািস ােদর মধ থেক

যন পাহারাদার িনযু কর, তারা েত েক িনেজর িনেজর পাহারা

দবার জায়গায়, িনেজর িনেজর ঘেরর সামেন থা ক।” ৪ শহর বড় ও

িব তৃ, িক ু তার মেধ লাক অ িছল, বািড় েলাও তরী করা

যায়িন ৫ পের আমার ঈ র আমার মেন ই া িদেল আিম গণ মা

লাকেদর, নতােদর ও লাকেদর জেড়া করলাম, যন তােদর বংশ

তািলকা লখা হয়। আিম থেম আসা লাকেদর বংশ তািলকা

পলাম, তার মেধ এই কথা লখা পলাম ৬ যারা ব ী অব ায় আনা

হেয়িছল, বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর যােদরেক ব ী কের িনেয়

িগেয়িছেলন, তােদর মেধ েদেশর এই লােকরা ব ী অব া থেক

িগেয় িয শােলম ও িযহূদােত িনেজর িনেজর শহের িফের আসল; ৭

তারা স ািবল, যশয়ূ, নিহিময়, অসিরয়, রয়িময়া, নহমািন, মদখয়,

িবলশন, িম রৎ, িবগবয়, নহূম ও বানা এেদর সে িফের আসল।

সই ই ােয়লীয়েদর পু ষ সংখ া; ৮ পেরােশর বংশধর ই হাজার

একেশা বাহা র জন; ৯ শফিটেয়র বংশধর িতনেশা বাহা র জন; ১০

আরেহর বংশধর ছেশা বাহা জন; ১১ যশয়ূ ও যায়ােবর বংশধরেদর

মেধ পহৎ মায়ােবর বংশধর ই হাজার আটেশা আঠােরা জন; ১২

এলেমর বংশধর এক হাজার েশা চুয়া জন; ১৩ স ূর বংশধর

আটেশা পঁয়তাি শ জন; ১৪ স েয়র বংশধর সাতেশা ষাট জন; ১৫

িব িূয়র বংশধর ছেশা আটচি শ জন; ১৬ ববেয়র বংশধর ছেশা

আটাশ জন; ১৭আ গেদর বংশধর ই হাজার িতনেশা বাইশ জন;

১৮অেদানীকােমর বংশধর ছেশা সাতষি জন; ১৯ িবগবেয়র বংশধর
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ই হাজার সাতষি জন; ২০আদীেনর বংশধর ছেশা প া জন; ২১

িযিহি েয়র বংশধর আেটেরর বংশধর আটান ইজন। ২২ হ েমর

বংশধর িতনেশা আটাশ জন; ২৩ বৎসেয়র বংশধর িতনেশা চি শ

জন; ২৪ হারীেফর বংশধর একেশা বােরা জন; ২৫ িগিবেয়ােনর

বংশধর পঁচান ইজন। ২৬ বৎেলহম ও নেটাফার লাক একেশা

অ ািশ জন; ২৭অনােথােতর লাক একেশা আটাশ জন; ২৮ বৎ‐

অ াবেতর লাক িবয়াি শ জন; ২৯ িকিরয়ৎ িযয়ারীম, কফীরা ও

বেরােতর লাক সাতেশা ততাি শ জন; ৩০ রামা ও গবার লাক

ছেশা এ শ জন; ৩১ িম মেসর লাক একেশা বাইশ জন; ৩২

বেথল ও অেয়র লাক একেশা তইশ জন; ৩৩অ নেবার লাক

বাহা জন; ৩৪ অ এলেমর লাক এক হাজার েশা চুয়া জন;

৩৫ হারীেমর লাক িতনেশা িবশ জন; ৩৬ িযরীেহার লাক িতনেশা

পয়ঁতাি শ জন; ৩৭ লাদ, হাদীদ এবং ওেনার বংশধর সাতেশা এ শ

জন; ৩৮ সনায়ার লাক িতন হাজার নেশা ি শ জন। ৩৯ যাজকেদর

সংখ া এই: যশেূয়র বংেশর মেধ িযদিয়েয়র বংেশর নেশা িতয়া র

জন; ৪০ ইে েরর বংশধর এক হাজার বাহা জন; ৪১ প হূেরর

বংশধর এক হাজার েশা সাতচি শ জন; ৪২ হারীেমর বংশধর এক

হাজার সেতেরা জন। ৪৩ লবীয়েদর সংখ া এই: যশেূয়র বংেশর

ক মীেয়ল ও হাদিবেয়র বংশধর চুয়া রজন। ৪৪ গায়কেদর সংখ া

এই: আসেফর বংশধর একেশা আটচি শ জন। ৪৫ র ীরা: শ েুমর,

আেটেরর, ট েমােনর, অু েবর, হটীটার ও শাবেয়র বংশধর একেশা

আটি শ জন। ৪৬ নথীনীয়রা: সীহ, হসূফা ও ট ােয়ােতর বংশধেররা;

৪৭ কেরাস, সীয় ও পােদােনর বংশধেররা; ৪৮ লবানা, হগাব ও

শ মেয়র বংশধেররা; ৪৯ হানন, িগে ল ও গহেরর বংশধেররা; ৫০

রায়া, রৎসীন ও নেকােদর বংশধেররা; ৫১ গসম, ঊষ ও পােসেহর

বংশধেররা; ৫২ বষয়, িময়নূীম ও নফুষযীেমর বংশধেররা; ৫৩

বকবকূ, হ ফা ও হহূেরর বংশধেররা; ৫৪ বসলীত, মহীদা ও হশার

বংশধেররা; ৫৫ বেকাস, সীষরা ও তমেহর বংশধেররা; ৫৬ নৎসীহ ও

হটীফার বংশধেররা। ৫৭ শেলামেনর চাকরেদর বংশধেররা: সাটয়,
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সােফরত, পরীদা, ৫৮ যালা, দেকান, িগে ল, ৫৯ শফিটয়, হটীল,

পােখরৎ হৎসবায়ীম ও আেমােনর বংশধেররা। ৬০ নথীনীেয়রা ও

শেলামেনর চাকরেদর বংশধেররা মাট িতনেশা িবরান ই জন। ৬১

ত মলহ, ত হশা, ক ব, অ ন ও ইে েরর এই এলাকা থেক

িন িলিখত লােকরা এল আসল; িক ু তারা ই ােয়লীয় লাক িক না,

এ িবষেয় িনেজর িনেজর বাবার বংশ িক গা ীর মাণ করেত পারল

না; ৬২ দলায়, টািবয়, ও নেকােদর বংেশর ছেশা িবয়াি শ জন। ৬৩

আর যাজকেদর মধ থেক হবায়, হে াস, ও বিস েয়র বংশধেররা;

এই িগিলয়দীয় বিস েয়র এক মেয়েক িবেয় কের তােদর নােম

আখ াত হেয়িছল। ৬৪ বংশ তািলকােত বলা লাকেদর মেধ এরা

িনেজর িনেজর বংশ তািলকা খাঁজ কের পল না, এই জ এরা

অ িচ গণ হেয় যাজক থেক বাদ হেয় গল। ৬৫আর শাসনক া

তােদরেক আেদশ িদেলন, যতিদন ঊরীম ও তু ীম ব বহার করবার

অিধকারী কান যাজক উৎপ না হয়, ততিদন পয তামরা পিব

খাবােরর িকছু খয় না। ৬৬জেড়া করা গাটা দলটার লাকসংখ া

িছল িবয়াি শ হাজার িতনেশা ষাট জন। ৬৭ এছাড়া সাত হাজার

িতনেশা সাঁইি শ জন চাকর চাকরানী এবং তাঁেদর েশা পঁয়তাি শ

জন গায়ক গািয়কাও িছল। ৬৮ তােদর সাতেশা ছি শটা ঘাড়া,

ইেশা পঁয়তাি শিট খ র, ৬৯ চারেশা পঁয়ি শিট উট ও ছয় হাজার

সাতেশা িড়টা গাধা িছল। ৭০ বংেশর ধান লাকেদর মেধ কউ

কউ কােজর জ দান করেলন। শাসনক া ধনভা ডাের িদেলন এক

হাজার সানার অদেকান, প াশটা বািট ও যাজকেদর জ পাঁচেশা

ি শটা পাশাক িদেলন। ৭১ বংেশর ধান লাকেদর মেধ কউ

কউ এই কােজর জ সানার িড় াঁজার অদেকান ও ই াঁজার

েশা মািন পা ধনভা ডাের িদেলন। ৭২ বািক লােকরা িদল মাট

সানার িড় হাজার অদেকান, ই াঁজার মািন পা ও যাজকেদর

জ সাতষি টা পাশাক। ৭৩পের যাজেকরা, লবীেয়রা, র ীরা,

গায়েকরা, কােনা লাক ও নথীনীেয়রা এবং সম ই ােয়লীেয়রা

িনেজর িনেজর শহের বাস করেত লাগল।
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৮ স ম মাস আসেল ই ােয়লীয়রা িনেজর িনেজর শহের িছল। আর

সম লাক একসে এক মা েষর মত িমেল জল দরজার সামেনর

চেক জেড়া হল এবং তারা িলিপকার ইষােক ই ােয়লীয়েদর জ

সদা ভুর দওয়া আেদশ, অথাৎ মািশর ব ব ার বইিট িনেয় আসেত

বলল। ২ তােত স ম মােসর থম িদেনর যাজক ইষা ী পু ষ এবং

যারা েন বঝুেত পাের তােদর সামেন সই ব ব ার বইিট িনেয়

আসেলন। ৩জল দরজার সামেনর চেকর ী পু ষ ও অ া যারা

বঝুেত পাের তােদর কােছ িতিন সকাল থেক পরু পয তা পেড়

শানােলন, আর সম লাক মন িদেয় ব ব ার বইিটর কথা নল। ৪

ফেল অধ াপক ইষা এই কােজর জ তরী এক কােঠর মে র উপের

দাঁড়ােলন এবং তাঁর ডান পােশ দাঁিড়েয় িছেলন মি িথয়, শমা, অনায়,

ঊিরয়, িহি য় ও মােসয়; এবং তাঁর বাঁ পােশ িছেলন পদায়, মীশােয়ল,

মি য়, হ ম, হশব ানা, সখিরয় ও ম ম। ৫ ইষা সব লােকর

সামেন বইিট খলুেলন; কারণ িতিন তােদর থেক উঁচুেত দাঁিড়েয়

িছেলন। িতিন বইিট খলুেল পর সব লাক উেঠ দাঁড়াল। ৬ পের ইষা

মহান ঈ র সদা ভুর ধ বাদ করেলন। আর সব লাক তােদর হাত

তুেল বলল, “আেমন, আেমন।” তারপর তারা মািটেত মাথা ঠিকেয়

সদা ভুর আরাধনা করেলা। ৭ যশয়ূ, বািন, শেরিবয়, যামীন, অু ব,

শ থয়, হািদয়, মােসয়, কলীট, অসরীয়, যাষাবদ, হানন ও পলায়

এই সব লবীেয়রা সখােন দাঁিড়েয় থাকা লাকেদর কােছ ব ব া

বইেয়র িবষয় বিুঝেয় িদেলন। ৮ যা পড়া হে তা যােত লােকরা

বঝুেত পাের সইজ তাঁরা ঈ েরর ব ব ার বই থেক পেড় অ বাদ

কের মােন বিুঝেয় িদেলন। ৯ তারপর শাসনক া নিহিময়, যাজক ও

অধ াপক ইষা এবং য লবীেয়রা লাকেদর িশ া িদি েলন তাঁরা

সম লাকেদর বলেলন, “আজেকর এই িদন টা তামােদর ঈ র

সদা ভুর উে েশ পিব । আপনারা শাক বা কা াকািট করেবন

না।” িতিন এই কথা বলেলন, কারণ লােকরা সবাই ব ব ার বইেয়র

কথা েন কাঁদিছল। ১০আর িতিন তােদরেক বলেলন, “ তামরা

িগেয় ভাল ভাল খাবার ও িমি রস খাও আর যােদর কােনা খাবার
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নই তােদর িকছু িকছু পািঠেয় দাও। আজেকর িদন টা হল আমােদর

সদা ভুর উে েশ পিব । আপনারা ঃখ কর না, কারণ সদা ভুর

দওয়া আন ই হল তামােদর শি ।” ১১ লবীেয়রা সম লাকেদর

শা কের বলেলন, “নীরব হও, কারণ আজেকর িদন টা পিব ।

তামরা ঃিখত হেয়া না।” ১২ তখন সম লাক খাওয়া দাওয়া,

খাবােরর অংশ পাঠােনা ও খবু আন করেত গল, কারণ য সব

কথা তােদর কােছ বলা িগেয়িছল, তারা স সব বঝুেত পেরিছল।

১৩আর ি তীয় িদেনর সম বংেশর ধান লােকরা, যাজেকরা ও

লবীেয়রা ব ব া ভাল কের বঝুবার জ অধ াপক ইষার কােছ জেড়া

হেলন। ১৪আর তাঁরা দখেত পল, ব ব ায় এই কথা লখা আেছ

য, সদা ভু মািশর মাধ েম এই আ া িদেয়িছেলন, ই ােয়লীয়রা

স ম মােসর উৎসেবর িদন তাঁবেুত বাস করেব; ১৫ এবং িনেজর

সব শহের ও িয শােলেম তারা এই কথা ঘাষণা ও চার করেব,

“ যমন লখা আেছ, সইমত তামরা পাহাড়ী এলাকায় িগেয় আ য়

ান বানাবার জ িজত ও বেুনা িজত গােছর ডাল আর লেমঁিদ,

খজরু ও পাতা ভরা গােছর ডাল িনেয় আসেব।” ১৬ তােত লােকরা

িগেয় ডাল িনেয় এেস েত ক জন িনেজর ঘেরর ছােদর উপের িক া

উঠােন িক া ঈ েরর ঘেরর উঠােন িক া জল দরজার কােছর চেক

িক া ই িয়ম দরজার কােছর চেক িনেজেদর জ তাঁবু তরী করল।

১৭ ব ীদশা থেক িফের আসা সম সমাজ তাঁবু তরী কের তার

মেধ বাস করল; ব ত: নেূনর ছেল িযেহাশেূয়র িদন থেক সই

িদন পয ই ােয়লীেয়রা এই রকম আর কের িন। তারা খবু বশী

আন করল। ১৮আর ইষা থম িদন থেক শষ িদন পয িতিদন

ঈ েরর ব ব ার বই পাঠ করেলন। আর লােকরা সাত িদন পব পালন

করল এবং িনয়ম অ সাের অ ম িদেনর উৎসব সভা হল।

৯আর ঐ মােসর চি শতম িদেনর ই ােয়লীেয়রা জেড়া হেয় উপবাস

করল, চট পরল এবং মাথায় ধেূলা িদল। ২ ই ােয়ল জািতর লােকরা

অ া জািতর সম লাকেদর কাছ থেক িনেজেদর আলাদা কের

িনল। তারা দাঁিড়েয় িনেজেদর পাপ ও িনেজেদর পবূপু ষেদর অ ায়
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ীকার করল। ৩আর তারা িনেজর িনেজর জায়গায় দাঁিড়েয় থেকই

িদেনর র চার ভােগর এক ভাগ িদন তােদর ঈ র সদা ভুর ব ব ার

বই পড়েত থাকল, পের িদেনর র আর এক চার ভােগর এক ভাগ

িদন পাপ ীকার ও তােদর ঈ র সদা ভুর কােছ ণাম করল। ৪

যশয়ূ, বািন, ক মীেয়ল, শবিনয়, বিু , শেরিবয়, বািন ও কনানী

নােম লবীেয়রা তােদর িসঁিড়েত দাঁিড়েয় িনেজেদর ঈ র সদা ভুর

কােছ িচৎকার কের ডাকেলন। ৫ পের যশয়ূ, ক মীেয়ল, বািন,

হশ িনয়, শেরিবয়, হািদয়, শবিনয় ও পথািহয় এই কেয়কজন

লবীয় এই কথা বলল, “ওঠ; তামােদর ঈ র সদা ভুর ধ বাদ কর,

িযিন অনািদকাল থেক অন কাল পয ধ ।” তামার মিহমাি ত

নােমর ধ বাদ হাক, যা সম ধ বাদ ও শংসার উপের। ৬ কবল

তুিমই সদা ভু। তুিমই গ ও েগর গ এবং তার সম বািহনী,

পিৃথবী ও তার উপরকার সব িকছু এবং সাগর ও তার মেধ কার

সব িকছু তরী কেরছ। তুিমই তােদর সকেলর াণ িদেয়ছ এবং

েগর বািহনী তামার কােছ নত হয়। ৭ তুিমই সদা ভু ঈ র।

তুিম অ ামেক বেছ িনেয় ক দীয়েদর দশ ঊর থেক বর কের

িনেয় এেসিছেল ও তাঁর নাম রেখিছেল অ াহাম ৮ এবং িনেজর

সামেন তাঁর অ র িব দেখ কনানীয়, িহ ীয়, ইেমারীয়, পিরষীয়,

িযবষূীয় ও িগগাশীয়েদর দশ তাঁর বংশেক দবার জ তাঁর জ

একটা ব ব া াপন কেরিছেল। তুিম ায়বান বেল তামার িত া

তুিম অটল রেখিছেল। ৯ িমশর দেশ আমােদর পবূপু ষেদর

ক েভাগ তুিম দেখিছেল; লািহত সাগেরর পাের তােদর কা া তুিম

েনিছেল; ১০ ফেরৗণ, তাঁর সম কমচারী ও তাঁর দেশর সম

লাকেদর তুিম অেনক িচ ও আ য কাজ দিখেয়িছেল; কারণ

তুিম জানেত য, তােদর িব ে িমশরীয়েদর ব বহার িছল অহ াের

পণূ। এই সম কাজ কের তুিম তামার নাম িত া করেল, যা

এখনও রেয়েছ। ১১আর তুিম তােদর সামেন সমু েক ই ভােগ

করেল, তােত তারা সমেু র মাঝখােন কেনা রা া িদেয় এিগেয়

গল; িক ু চুর জেল যমন পাথর, তমিন তুিম তােদর িপছেন
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তাড়া কের আসা লাকেদরেক চুর জেল ফেল িদেল। ১২আর

তুিম িদেনর মেঘর থােমর মাধ েম ও রােত তােদর গ ব পেথ এল

দবার আ েনর থােমর মাধ েম তােদরেক িনেয় যেত। ১৩ তুিম

সীনয় পাহােড়র উপের নেম এেসিছেল এবং গ থেক তােদর সে

কথা বেলিছেল। তুিম ায িনেদশ, সিঠক ব ব া এবং ভাল িনয়ম

ও আেদশ তােদর িদেয়িছেল। ১৪ তামার পিব িব ামবার স ে

তুিম তােদর জািনেয়িছেল এবং তামার দাস মািশর মধ িদেয় তুিম

তােদর আেদশ, িনয়ম ও ব ব া িদেয়িছেল। ১৫ িখেদ িমটাবার জ

তুিম গ থেক তােদর খাবার িদেয়িছেল ও তােদর িপপাসা িমটাবার

জ পাথর থেক জল বর কের িদেয়িছেল। য দশ তােদর দবার

জ তুিম শপথ কেরিছেল সখােন িগেয় তা অিধকার করবার জ

তুিম তােদর আেদশ িদেয়িছেল। ১৬ তবওু তারা আমােদর পবূপু ষরা

গব করল; িনেজর িনেজর ঘাড় শ করল আর তামার আেদশ পালন

করল না। ১৭ তারা বাধ থাকেত অ ীকার কেরিছল, আর য সব

আ য কাজ তুিম তােদর মেধ কেরিছেল তাও তারা মেন রােখ িন,

িক ু িনেজর িনেজর ঘাড় শ কের আবার দাস করেত িমশের িফের

যাবার জ িবে াহভােব একজন সনাপিতেক িনযু কেরিছল। িক ু

তুিম মাশীল ঈ র, দয়াময় ও ক ণায় পণূ; তাই তােদরেক ত াগ

করিন। ১৮এমন িক, তারা িনেজেদর জ ছাঁেচ ফেল একটা বাছুেরর

মিূ তরী কের বেলিছল, এই তামার দবতা; িমশর দশ থেক

িযিন তামােদর বর কের এেনেছন, এই ভােব যখন তারা তামােক

ভীষণ অপমান কেরিছল ১৯ তখনও তুিম চুর ক ণার জ ম

এলাকায় তােদর ত াগ করিন; িদেনর রেবলায় তােদর চািলেয় নবার

জ মেঘর থাম এবং রােত তােদর যাওয়ার পেথ আেলা দবার জ

আ েনর থাম তােদর কাছ থেক সের যায় িন। ২০ তুিম তােদর

িশ া দবার জ িনেজর ম লময় আ ােক দান কেরিছেল। তােদর

খাওয়ার জ তুিম য মা া িদেয়িছেল তা ব কের দাওিন; তুিম

তােদর িপপাসা িমটাবার জ জল িদেয়িছেল। ২১আর ম এলাকায়

চি শ বছর ধের তুিম তােদর পালন কেরিছেল। তােদর অভাব হয়িন;
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তােদর পাশাকও পরুােনা হয়িন এবং তােদর পা ফােল িন। ২২ পের

তুিম অেনক রাজ ও জািত তােদর হােত িদেয়িছেল, এমন িক, তােদর

সম জায়গাও তােদর মেধ ভাগ কের িদেয়িছেল। তারা িহ েবােণর

রাজা সীেহােনর দশ ও বাশেনর রাজা ওেগর দশ অিধকার কেরিছল।

২৩আর তুিম তােদর স ানেদর আকােশর তারার মত চুর সংখ ক

করেল এবং সই দেশ তােদরেক আনেল, য দেশর িবষেয় তুিম

তােদর পবূপু ষেদর কােছ বেলিছেল য, তারা তা অিধকার করবার

জ সখােন ঢুকেব। ২৪ পের সই স ােনরা সই দেশ িগেয় তা

দখল কের িনেয়িছল এবং সই দেশ বাসকারী কনানীয়েদর তুিম

তােদর সামেন নত কেরিছেল এবং কনানীয়েদর, তােদর রাজােদর ও

দেশর অ া জািতেদর তুিম তােদর হােত তুেল িদেয়িছেল, ওেদর

িত যা ই া তা করেত িদেল। ২৫ তারা দওয়াল ঘরা অেনক শহর

ও উবর জিম অিধকার কেরিছল; তারা সব রকম ভাল ভাল িজিনেষ

ভরা বািড় ও আেগই খাঁড়া হেয়েছ এমন অেনক েয়া, আ ুর ত,

িজতবেৃ র বাগান এবং অেনক ফেলর গাছ অিধকার কেরিছল। তারা

খেয় স ু হেয় া বান হেয়িছল এবং তামার দওয়া চুর ম ল

ভাগ কেরিছল। ২৬ তবওু তারা অবাধ হেয় তামার িব ে িবে াহ

কেরিছল, তামার ব ব া তারা ত াগ কেরিছল। তামার য ভাববাদীরা

তােদর সা িদেতন যােত তারা তামার িদেক িফের আেস, সই

ভাববাদীেদর তারা মের ফেলিছল; তারা তামােক ভীষণ অস ু

করল। ২৭ পের তুিম শ েদর হােত তােদর তুেল িদেয়িছেল আর তারা

তােদর উপর অত াচার করত। িক ু তােদর কে র িদন তারা তামার

কােছ কা াকািট করত আর তুিম গ থেক তা েনিছেল। তুিম চুর

ক ণায় তােদর কােছ উ ারকারীেদর পািঠেয় িদেত। যারা শ েদর

হাত থেক তােদর উ ার করেত। ২৮ তবওু যই তারা িব াম পত

অমিন আবার তারা তামার চােখ যা খারাপ ব বহার করত, তােত

তুিম শ েদর হােত তােদর ছেড় িদেত এবং সই শ রা তােদর

কতৃ করত। িক ু আবার যখন তারা তামার কােছ কাঁদত তখন গ

থেক তা েন তামার ক ণায় তুিম বাের বাের তােদর উ ার করেত।
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২৯ তামার ব ব ার িদেক িফের আনার জ তুিম তােদর সা িদেত,

তবওু তােদর ব বহার িছল অহ াের পণূ; তারা তামার সব আেদশ

অমা করত। িক ু তামার য সব িনেদশ পালন করেল মা ষ বাঁেচ,

তামার সই সব শাসেনর িব ে তারা পাপ করত। তারা কাঁধ সিরেয়

এবং ঘাড় শ কের তামার কথা নত না। ৩০ তবওু অেনক বছর

ধের তুিম তােদর উপর ধয ধরেল। তামার ভাববাদীেদর মধ িদেয়

তামার আ ার মাধ েম তুিম তােদর সা িদেল, িক ু তােত তারা

কান িদল না। তার জ িবিভ জািতর হােত তুিম তােদর তুেল িদেল।

৩১ তবওু তামার চুর ক ণার জ তুিম তােদর শষ কের দাওিন ও

ত াগ করিন, কারণ তুিম দয়াময় ও ক ণায় পণূ ঈ র। ৩২অতএব,

হ আমােদর ঈ র, মহান, শি শালী ও ভয় র ঈ র। তুিম িনয়ম

ও ব ব া পালন কর। অশরূ রাজােদর িদন থেক কের আজ

পয এই য সব ক আমােদর উপের এবং আমােদর রাজােদর,

নতােদর, যাজকেদর ও ভাববাদীেদর, আমােদর পবূপু ষেদর ও

তামার সম লাকেদর উপের চলেছ তা তামার চােখ যন সামা

মেন না হাক। ৩৩আমােদর উপর যা িকছু ঘটেত িদেয়ছ তােত তুিম

ধমময়; তুিম িব ভােব কাজ কেরছ আর আমরা অ ায় কেরিছ।

৩৪আমােদর রাজারা, নতারা, যাজেকরা ও আমােদর পবূপু েষরা

তামার ব ব া মেন চেলন িন এবং তামার আ ায় ও যার মাধ েম

তুিম তােদর িব ে সা িদেত, তামার সই আেদেশ কান দনিন।

৩৫ তাঁেদর রাজ কােল তাঁরা তামার দওয়া বড় ও উবর দেশ চুর

ম ল ভাগ করিছেলন, তবওু তাঁরা তামার সবা কেরন িন িক া

তাঁেদর খারাপ কাজ থেক ফেরন িন। ৩৬ দখ, আজআমরা দাস; য

দশটা তুিম আমােদর পবূপু ষেদর িদেয়িছেল যােত তারা তার ফল

আর সব রকেমর ভাল িজিনেসর অিধকারী কেরিছেল, দখ, আমরা

এই দেশর মেধ দাস হেয় রেয়িছ। ৩৭আর আমােদর পােপর দ ন

য রাজােদর তুিম আমােদর উপের রাজ করেত িদেয়ছ দেশ উৎপ

চুর িজিনস তাঁেদর কােছই যায়। তাঁরা তাঁেদর খশুী মতই আমােদর

শরীেরর উপের ও আমােদর প পােলর উপের কতৃ কেরন। আমরা
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খবু কে র মেধ রেয়িছ। ৩৮ “এই সব কারেণ আমরা এখন িনেজেদর

মেধ িলিখত ভােব চুি করিছ, আর তার উপর আমােদর নতারা,

লবীেয়রা ও যাজেকরা তাঁেদর সীলেমাহর িদে ন।”

১০ যাঁরা তার উপর সীলেমাহর িদেয়িছেলন তাঁরা হেলন হখিলেয়র

ছেল শাসনক া নিহিময় ও িসিদিকয়, ২ সরায়, অসিরয়, িযরিময়, ৩

পশহূর, অমিরয়, মি য়, ৪ হটূশ, শবিনয়, ৫ ম কূ, হারীম, মেরেমাৎ,

৬ওবিদয়, দািনেয়ল, িগ েথান, বা ক, ৭ ম ম, অিবয়, িময়ামীন, ৮

মািসয়, িব গয় ও শমিয়য়। এঁরা সবাই যাজক িছেলন। ৯ লবীয়েদর

মধ থেক যাঁরা সীলেমাহর িদেয়িছেলন তাঁরা হেলন অসিনেয়র ছেল

যশয়ূ, হনাদেদর বংশধর িব য়ূী ও ক মীেয়ল ১০ এবং তাঁেদর

সহকমী শবিনয়, হািদয়, কলীট, পলায়, হানন, ১১ মীখা, রেহাব,

হশিবয়, ১২ স ূ র, শেরিবয়, শবিনয়, ১৩ হাদীয়, বািন ও বনী ।

১৪ লাকেদর নতােদর মধ থেক যাঁরা সীলেমাহর িদেয়িছেলন

তাঁরা হেলন পেরাশ, পহৎ মায়াব, এলম, স ূ, বািন, ১৫ বিু ,

অ গদ, ববয়, ১৬আেদািনয়, িবগবয়, আদীন, ১৭আেটর, িহি য়,

অসূর, ১৮ হািদয়, হ ম, ১৯ বৎসয়, হারীফ, অনােথাৎ, নবয়,

২০ ম পীয়শ, ম ম, ২১ হষীর, মেশষেবল, ২২ সােদাক, য ুয়,

পলিটয়, হানন, অনায়, ২৩ হােশয়, হনািনয়, ২৪ হশবূ, হেলােহশ,

িপ হ, ২৫ শােবক, রহূম, হশ না, মােসয়, ২৬অিহয়, হানন, অনান,

২৭ ম কূ, হারীম ও বানা। ২৮ জােদর বািক লােকরা, অথাৎ

যাজেকরা, লবীেয়রা, র ীরা, গায়েকরা, নথীনীেয়রা এবং ঈ েরর

ব ব া পালন করবার জ যারা আেশপােশর জািতেদর মধ থেক

িনেজেদর আলাদা কের িনেয়েছ, তােদর ী ও ছেলেমেয়, ানী ও

বিু মান সবাই ২৯ িনেজেদর ভাইেদর, িনেজেদর ধান লাকেদর

পে আস থাকল এবং শপেথর মাধ েম এই িত া করল, আমরা

ঈ েরর দাস মািশর দওয়া ঈ েরর ব ব া পালন করব। আমরা

ঈ েরর দাস মািশর মধ িদেয় দওয়া ঈ েরর আইন কা ন অ সাের

চলব এবং আমােদর ভু সদা ভুর সম আেদশ, িনেদশ ও িনয়ম

যে র সে পালন করব। ৩০এবং আমরা আমােদর আেশপােশর
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জািতেদর সে আমােদর মেয়েদর িবেয় দব না িক া আমােদর

ছেলেদর জ তােদর মেয়েদর নব না। ৩১আর িব ামবাের িক া

অ কান পিব িদেনর যিদ আেশপােশর জািতর লােকরা কােনা

িজিনসপ িক া শস িবি করবার জ িনেয় আেস তেব তােদর

কাছ থেক আমরা তা িকনব না এবং স ম বছের আমরা জিম চাষ

করব না এবং সম ঋণ মা কের দব। ৩২আমরা ঈ েরর গেৃহর

সবা কােজর জ িত বছর এক শকেলর িতন ভােগর এক ভাগ

দবার দািয় আমরা হণ করলাম। ৩৩ দশন িটর, িনয়িমত ভ

নেবেদ র, িনয়িমত হােমর, িব ামবােরর, অমাবস ার, পব সব

িকছুর, পিব িজিনেসর ও ই ােয়েলর ায়ি ে র পাপবিলর জ তা

করলাম। ৩৪আমােদর ব ব ায় যমন লখা আেছ সইমত আমােদর

ঈ র সদা ভুর য েবদীর উপের পাড়াবার জ েত ক বছর িনিদ

িদেনর আমােদর ঈ েরর ঘের আমােদর েত ক বংশেক কখন কাঠ

আনেত হেব তা ি র করবার জ আমরা, যাজেকরা, লবীেয়রা ও

লােকরা িলবাঁট করলাম। ৩৫আমরা জিম থেক উৎপ িত বছর

থেম কাটা ফসল ও েত কিট গােছর থম ফল সদা ভুর গেৃহ

আনবার ৩৬এবং ব ব ার যমন লখা আেছ সইমতআমরা আমােদর

থম জ ােনা ছেল ও প র পােলর গ ও ভড়ার থম বা া

আমােদর ঈ েরর ঘেরর সবাকারী যাজকেদর কােছ িনেয় আনবার

৩৭এবং আমােদর ময়দার ও শস উৎসেগর থম অংশ, সম গােছর

থম ফল ও নতুন আ ুর রস ও তেলর থম অংশ আমরা আমােদর

ঈ েরর ঘেরর ভা ডার ঘের যাজকেদর কােছ আনবার এবং আমােদর

ফসেলর দশ ভােগর এক ভাগ লবীয়েদর কােছ িনেয় আনবার

িবষয় ি র করলাম, কারণ আমােদর সব শহের লবীেয়রাই দশমাংশ

হণ কেরন। ৩৮ লবীেয়রা যখন দশমাংশ নেবন তখন তাঁেদর

সে থাকেবন হােরােণর বংেশর একজন যাজক। পের লবীেয়রা

সই সব দশমাংেশর দশ ভােগর এক ভাগ আমােদর ঈ েরর ঘেরর

ধনভা ডােরর ঘেরেত িনেয় যােবন। ৩৯ কারণ ধনভা ডােরর য

সব কামরায় পিব ােনর িজিনসপ রাখা হয় এবং সবাকারী
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যাজেকরা, র ীরা ও গায়েকরা যখােন থােকন সখােন ই ােয়লীেয়রা

ও লবীেয়রা তােদর শস , নতুন আ ুর রস ও তল িনেয় আসেব এবং

আমরা িনেজেদর ঈ েরর গহৃ ত াগ করব না।

১১ লাকেদর নতারা িয শােলেম বাস করেতন। বািক লােকরা

িলবাঁট করল যােত তােদর মেধ িত দশজেনর একজন পিব

শহর িয শােলেম বাস করেত পাের, আর বািক নয়জন অ শহের

বাস করাবার জ িলবাঁট করল। ২ য সব লাক ই া কের

িয শােলেম বাস করেত চাইল লােকরা তােদর শংসা করল। ৩

েদেশর এই সব ধান লাক িয শােলেম বাস করল। িক ু িযহূদার

শহের শহের ই ােয়লীয়, যাজক, লবীয়, নথীনীেয়রা ও শেলামেনর

চাকরেদর বংশধেররা েত েক িনেজর িনেজর অিধকাের িনেজর

িনেজর শহের বাস করল ৪আর িযহূদা ও িব ামীন গা ীর িকছু লাক

িয শােলেম বাস করল। িযহূদার বংশধরেদর মধ থেক উিষেয়র

ছেল অথায় সই উিষয় সখিরেয়র ছেল, সখিরয় অমিরেয়র ছেল,

অমিরয় শফিটেয়র ছেল, শফিটয় মহলেলেলর ছেল, স পরেসর

ছেলেদর মেধ একজন। ৫আর বা েকর ছেল মােসয়; সই বা ক

ক েহািষর ছেল, ক েহািষ হসােয়র ছেল, হসায় অদায়ার ছেল,

অদায়া যায়ারীেবর ছেল, যায়ারীব সখিরেয়র ছেল ও সখিরয়

শীেলানীেয়র ছেল। ৬ পরেসর বংেশর মাট চারেশা আটষি জন

শি শালী লাক িয শােলেম বাস করত। ৭ িব ামীেনর বংেশর মধ

থেক ম েমর ছেল স ।ু ম ম যােয়েদর ছেল, যােয়দ পদােয়র

ছেল, পদায় কালায়ার ছেল, কালায়া মােসেয়র ছেল, মােসয়

ঈথীেয়েলর ছেল ও ঈথীেয়ল িযশায়ােহর ছেল। ৮এর পের গ য়

ও স য় ভৃিত নেশা আটাশ জন। ৯ িসি র ছেল যােয়ল িছেলন

তােদর ধান কমচারী আর হ সনয়ূার ছেল িযহূদা িছেলন শহেরর

ি তীয় কতা। ১০ যাজকেদর মধ থেক যায়ারীেবর ছেল িযদিয়য়,

যাখীন এবং িহি েয়র ছেল সরায়; ১১ িহি য় ম েমর ছেল, ম ম

সােদােকর ছেল, সােদাক মরােয়ােতর ছেল, মরােয়াৎ অহীটূেবর

ছেল। অহীটূব ঈ েরর গেৃহর তদারেকর কাজ করেতন। ১২আর
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ঘেরর কমচারী তােদর ভাইরা আটেশা বাইশজন এবং িযেরাহেমর

ছেল অদায়া; সই িযেরাহম পলিলেয়র ছেল, পলিলয় অমিসর

ছেল, অমিস সখিরেয়র ছেল, সখিরয় প হূেরর ছেল, প হূর

মি েয়র ছেল। ১৩ অদায়ার ভাইরা েশা িবয়াি শ জন বংেশর

ধান িছল এবং অসেরেলর ছেল অমশয়; সই অসেরল অহসেয়র

ছেল, অহসয় মিশে েমােতর ছেল, মিশে েমাৎ ইে েরর ছেল।

১৪আর তােদর ভাইরা একেশা আটাশজন বীরপু ষ িছল এবং তােদর

কােজর পিরচালক িছল স ীেয়ল, স হ গেদালীেমর ছেল। ১৫আর

লবীয়েদর মধ থেক হশেূবর ছেল িশমিয়য়; সই হশবূ অ ীকােমর

ছেল, অ ীকাম হশিবেয়র ছেল, হশিবয় বিু র ছেল। ১৬এছাড়া

িছেলন শ থয় আর যাষাবাদ নােম লবীয়েদর মেধ জন ধান

লাক, যাঁেদর হােত ঈ েরর ঘেরর বাইেরর কাজকম দখােশানা

করবার ভার িছল। ১৭আসেফর ছেল, সি র ছেল, মীখার ছেল

ম িনয় াথনা চলাকালীন ধ বােদর গান করার ধান িছল এবং

তােদর ভাই ব বিুকয় ি তীয় িছল এবং িযদূথেূনর ছেল, গালেলর

ছেল, শ েুয়র ছেল অ । ১৮ পিব শহেরর লবীয়েদর মাট

সংখ া িছল েশা চুরাশী। ১৯ দরজা র ীরা হল অ ু ব, ট েমান ও

দরজা িলর র ী তােদর ভাইেয়রা একেশা বাহা র জন িছল। ২০

ই ােয়লীয়েদর বািক লােকরা, যাজেকরা ও লবীেয়রা িযহূদার সম

শহেরর মেধ েত েক িনেজর িনেজর অিধকাের বাস করত। ২১

িক ু নথীনীেয়রা ওফেল বাস করত। তােদর দখােশানার ভার িছল

সীহ ও গীে র উপর। ২২ িয শােলেম লবীয়েদর ধান কমচারী

িছেলন বািনর ছেল উিষ। বািনর হশিবেয়র ছেল, হশিবয় ম নীেয়র

ছেল, ম নীয় মীখার ছেল ও মীখা আসেফর বংেশর গায়ক িহসােব

ঈ েরর ঘের সবা কাজ করেতন। ২৩কারণ তােদর িবষেয় রাজার

এক আেদশ িছল এবং গায়কেদর জ িতিদন িনধািরত অংশ

দওয়া হত। ২৪আর িযহূদার ছেল সরেহর বংশধর মেশষেবেলর

ছেল পথািহয়, স লাকেদর সম িবষেয় রাজার অধীেন িনযু

িছল। ২৫ িযহূদা গা ীর লােকরা য সব াম ও স েলার ত
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খামার েলােত বাস করত তা হল িকিরয়ৎ অে ও তার আেশপােশর

াম েলা, দীেবান ও তার আেশপােশর াম েলা, িযক সল ও তার

আেশপােশর াম েলা, ২৬আর যশয়ূেত, মালাদােত, বৎ‐ পলেট,

২৭ হৎসর য়ােল, বর‐ শবােত ও তার আেশপােশর াম েলা, ২৮

িস েগ, মেকানােত ও তার আেশপােশর াম েলা, ২৯ঐ িরে ােন,

সরায়, য েুত, ৩০ সােনাহেত, অ েম ও স েলার আেশপােশর

াম েলা, লাখীেশ ও তার আেশপােশর াম েলা এবং অেসকােত ও

তার আেশপােশর াম েলা। ব ত: তারা বর‐ শবা থেক কের

িহে াম উপত কা পয সম জায়গায় বাস করত। ৩১ িব ামীন

গা ীর লােকরা য সব ােম বাস করত স েলা হল গবা থেক

িম মেস, অয়ােত, বেথেল ও তার আেশপােশর াম েলা, ৩২

অনােথােত, নােব, অনিনয়ােত, ৩৩ হাৎসাের, রামােত, িগ িয়েম, ৩৪

হাদীেদ, সেবািয়েম, ৩৫ নব ােট, লােদ, ওেনােত এবং কািরগরেদর

উপত কােত বাস করত। ৩৬আর িযহূদার স কীয় কােনা কােনা

পালাভু িকছু লবীয় িব ামীেনর সে সংযু হল।

১২ য সব যাজক ও লবীেয়রা শ ীেয়েলর ছেল স ািবল ও

যশেূয়র সে এেসিছেলন তাঁরা হেলন: যাজকেদর মেধ সরায়,

িযরিময়, ইষা, ২অমিরয়, ম কু, হটুশ, ৩ শখিনয়, রহূম, মেরেমাৎ,

৪ ইে া, িগ েথায়, অিবয়, ৫ িময়ামীন, মায়ািদয়, িব গা, ৬ শমিয়য়,

যায়ারীব, িযদিয়য়, ৭ স ,ূ আেমাক, িহি য় ও িযদিয়য়। যশেূয়র

িদেনর এঁরা িছেলন যাজকেদর ও তাঁেদর বংেশর লাকেদর মেধ

ধান। ৮ আবার লবীয়েদর মেধ যশয়ূ, িব য়ূী, ক মীেয়ল,

শেরিবয়, িযহূদা, ও ম িনয়। ধ বাদ গােনর তদারিকর ভার

িছল এই ম িনয় ও ভাইেদর উপর। ৯ সবা কােজর িদন তােদর

মেুখামিুখ দাঁড়ােতন তােদরই বংেশর ব বিুকয় ও উে া। ১০ যশেূয়র

ছেল যায়াকীম, যায়াকীেমর ছেল ইলীয়াশীব, ইলীয়াশীেবর ছেল

যায়াদা; ১১ যায়াদার ছেল যানাথন আর যানাথেনর ছেল য ূয়।

১২ যায়াকীেমর িদেনর যাজক বংশ েলার মেধ যাঁরা ধান িছেলন

তাঁরা হেলন সরােয়র বংেশর মরায়, িযরিমেয়র বংেশর হনািনয়, ১৩
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ইষার বংেশর ম ম, অমিরেয়র বংেশর িযেহাহানন, ১৪ ম কূীর

বংেশর যানাথন, শবিনেয়র বংেশর যােষফ, ১৫ হারীেমর বংেশর

অদন, মরােয়ােতর বংেশর িহ য় ১৬ ইে ার বংেশর সখিরয়,

িগ েথােনর বংেশর ম ম, ১৭অিবেয়র বংেশর িসি , িমিনয়ামীেনর

বংেশর একজন, মায়িদেয়র বংেশর িপ য়, ১৮ িব গার বংেশর

স য়ু, শমিয়েয়র বংেশর িযেহানাথন, ১৯ যায়ারীেবর বংেশর ম নয়,

িযদিয়েয়র বংেশর উিষ, ২০ স েয়র বংেশর ক য়, আেমােকর বংেশর

এবর, ২১ িহি েয়র বংেশর হশিবয়, িযদিয়েয়র বংেশর নথেনল। ২২

ইলীয়াশীব, যায়াদা, যাহানন, ও য ূেয়র জীবনকােল লবীয়েদর

এবং যাজকেদর বংেশর ধানেদর নাম তািলকায় লখা হল, আর

তা শষ হেয়িছল পারেস র রাজা দািরয়াবেসর রাজ কােল। ২৩

লিবর বংেশর ধানেদর নাম ইলীয়াশীেবর ছেল যাহানেনর িদন

পয বংশাবিল নােম বইেয়র মেধ লখা হেয়িছল। ২৪ লবীয়েদর

নতা হশিবয়, শেরিবয়, ক মীেয়েলর ছেল যশয়ূ ও তাঁেদর বংেশর

লােকরা ঈ েরর লাক দায়েূদর কথামতই অ দেলর মেুখামিুখ

দাঁিড়েয় দেলর পর দল ঈ েরর শংসা করেতন ও ধ বাদ িদেতন।

২৫ ম িনয়, ব বিুকয়, ওবিদয়, মশূ ম, ট েমান ও অ ু ব িছল

র ী। এরা দরজার কােছর ভা ডার ঘর েলা পাহারা িদত। ২৬এরা

যাষাদেকর ছেল যশেূয়র ছেল যায়াকীেমর িদেনর এবং শাসনক া

নিহিমেয়র ও যাজক ইষার িদেনর িছল। ২৭ িয শােলেমর দওয়াল

িত া উপলে লবীেয়রা যখােন বাস করত সখান থেক তােদর

িয শােলেম আনা হল যােত তারা করতাল, বীণা, ও রবাহার বািজেয়

ও ধ বােদর গান গেয় আনে র সে সই অ ান পালন করেত

পাের। ২৮ িয শােলেমর আেশপােশর জায়গা থেক নেটাফাতীয়েদর

াম েলা থেক, ২৯ বৎ‐িগ গল থেক এবং গবা ও অ াবত

এলাকা থেক গায়কেদরও এেন জেড়া করা হল। কারণ লবীয়

গায়েকরা িয শােলেমর চারপােশর এই সব জায়গায় িনেজেদর জ

াম াপন কেরিছল। ৩০ যাজক ও লবীেয়রা িনেজেদর িচ করেলন

এবং লাকেদরও িচ করেলন; পের দরজা েলা ও দওয়াল িচ
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করেলন। ৩১ পের আিম িযহূদার নতােদরেক দওয়ােলর উপের িনেয়

গলাম এবং ধ বাদ দবার জ িট বড় গােনর দল িনযু করলাম।

একটা দল দওয়ােলর উপর িদেয় ডান িদেক সার দরজার িদেক

গল। ৩২ তােদর িপছেন গল হাশিয়য় ও িযহূদার নতােদর অেধক

লাক। ৩৩ তাঁেদর সে গেলন অসিরয়, ইষা, ম ম, ৩৪ িযহূদা,

িব ামীন, শমিয়য় ও িযরিময়। ৩৫ এছাড়া তূরী হােত কেয়কজন

যাজেকর স ানেদর মেধ কত িল লাক, অথাৎ আসেফর বংশধর

স ু েরর স ান, মীখােয়র স ান ম িনেয়র স ান, শমিয়েয়র পু

য যানাথন তার পু হেলন সখিরয়, ৩৬ ও তার ভাই শমিয়য় ও

অসেরল, িমললয়, িগললয়, মায়য়, নথেনল, িযহূদা ও হনািন এরা

ঈ েরর লাক দায়েূদর িনধািরত নানা বাদ য হােত িনেয় চলল এবং

অধ াপক ইষা তােদর আেগ আেগ চলেলন। ৩৭ উ ই দরজার কােছ

যখােন দওয়াল উপেরর িদেক উেঠ গেছ সখােন তাঁরা সাজা দায়দূ

শহের উঠবার িসঁিড় িদেয় উেঠ দায়েূদর বাড়ীর পাশ িদেয় পবূ িদেক

জল দরজায় গেলন। ৩৮ ি তীয় গােনর দলটা দয়ােলর উপর িদেয়

তােদর সে দখা গল এবং আিম বািক অেধক লাক িনেয় তােদর

িপছেন িপছেন গলাম। তারা তু র গ পার হেয় চওড়া দওয়াল

পয গল। ৩৯তারপর ই িয়ম দরজা, িযশানা দরজা, মাছ দরজা,

হনেনেলর গ ও হে য়ার েগর পাশ িদেয় মষ দরজা পয গল।

তারপর পাহারাদার দরজার কােছ িগেয় তারা থামল। ৪০এই ভােব

ঈ েরর গেৃহ ধ বােদর গান করা লাকেদর ঐ ই দল এবং আিম ও

আমার সে অধ েদর অেধক লাক; ৪১আর ইলীয়াকীম, মােসয়,

িমিনয়ামীন, মীখায়, ইিলৈয়নয়, সখিরয় ও হনািনয় এই যাজেকরা

তূরী িনেয় ৪২এবং মােসয়, শমিয়য়, ইলীয়াসর, উিষ, িযেহাহানন,

মি য়, এলম ও এষর আমরা সবাই দাঁিড়েয় থাকলাম; তখন গায়েকরা

গান করল ও িযষিহয় তােদর পিরচালক িছল। ৪৩ ঈ র তােদর

চুর আন দান কেরেছন বেল সই িদন লােকরা বড় একটা

উৎসেগর অ ান করল ও খবু আন করল। তােদর ীেলােকরা ও

ছেলেমেয়রাও আন করল। িয শােলেমর লাকেদর এই আনে র
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আওয়াজ অেনক দূর পয শানা গল। ৪৪আর সই িদন কউ

কউ তালা উপহােরর, থম অংেশর ও দশমাংেশর জ ভা ডার

ঘের ঘের, ব ব ার যাজকেদর ও লবীয়েদর জ সম শহেরর মাঠ

থেক পাওয়া অংশ সব তার মেধ সং হ করার জ িনযু হল;

কারণ কায কারী যাজকেদর ও লবীয়েদর জ িযহূদার আন সিৃ

হেয়িছল। ৪৫ দায়দূ ও তাঁর ছেল শেলামেনর আেদশ অ সাের যাজক

ও লবীেয়রা তাঁেদর ঈ েরর সবা কাজ ও িচ করবার কাজ করেতন

আর গায়ক ও র ীরাও তােদর িনিদ কাজ করত। ৪৬অেনক কাল

আেগ দায়দূ ও আসেফর িদেনর ঈ েরর উে েশ গৗরব ও ধ বােদর

গান গাইবার জ গায়কেদর ও পিরচালকেদর িনযু করা হেয়িছল।

৪৭ স ািবল ও নিহিমেয়র িদেনর ও ই ােয়লীেয়রা সকেলই গায়ক

ও র ীেদর িতিদেনর র পাওনা অংশ িদত। এছাড়া তারা অ া

লবীয়েদর অংশও পিব কের রাখত আর লবীেয়রা পিব কের

রাখত হােরােণর বংশধরেদর অংশ।

১৩ সই িদন লাকেদর কােছ মািশর বইিট পড়া হল, তখন সখােন

দখা গল লখা আেছ, কােনা অে ানীয় বা মায়াবীয় ঈ েরর

লাকেদর সমােজ কখনও যাগ িদেত পারেব না। ২এর কারণ হল,

মািশর িদেনর তারা খাবার ও জল িনেয় ই ােয়লীয়েদর কােছ যায়

িন, বরং তারা তােদর অিভশাপ দবার জ িবিলয়মেক ঘষু িদেয়িছল।

িক ু আমােদর ঈ র সই অিভশােপর বদেল আশীবাদ করেলন। ৩

লােকরা ব ব ার এই কথা েন িবেদশীেদর সবাইেক ই ােয়লীয়েদর

সমাজ থেক বাদ িদেয় িদল। ৪এর আেগ যাজক ইলীয়াশীব, যাঁেক

আমােদর ঈ েরর গেৃহর ভা ডার ঘেরর ভার দওয়া হেয়িছল, িতিন

টািবয়েক একটা বড় কামরা িদেয়িছেলন, কারণ টািবয় িছল তাঁর

আ ীয়; ৫ সই কামরায় আেগ শস উৎসেগর িজিনস, এবং

উপাসনা ঘেরর িজিনসপ রাখা হত। এছাড়া সখােন লবীয়, গায়ক

ও র ীেদর জ িনেদশ করা শেস র, নতুন আ ুর রেসর ও তেলর

দশমাংশ রাখা হত এবং যাজকেদর যা দওয়া হত তাও রাখা হত।

৬ িক ু এই সব যখন হি ল তখন আিম িয শােলেম িছলাম না,
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কারণ বািবেলর রাজা অত ে র বি শ বছের আিম রাজার কােছ

িফের িগেয়িছলাম। এর িকছুিদন পের আিম রাজার অ মিত িনেয়

িয শােলেম িফের আসলাম। ৭ ঈ েরর গেৃহ টািবয়েক একটা কামরা

িদেয় ইলীয়াশীব য খারাপ কাজ কেরেছন আিম িয শােলেম িফের

এেস সই িবষয় নলাম। ৮এেত আিম ভীষণ িবর হেয় টািবেয়র

সব িজিনসপ সই কামরা থেক ছুঁেড় ফেল িদলাম। ৯ তারপর

আমার আেদেশ সই ঘর েলা িচ করা হল আর আিম ঈ েরর

ঘেরর িজিনসপ , শস উৎসেগর িজিনস আর আবার সখােন

এেন রাখলাম। ১০আিম এও জানেত পারলাম য, গায়কেদর ও

অ া লবীয়েদর অংশ দওয়া হয়িন বেল তারা তােদর সবা কাজ

ছেড় িনেজর িনেজর ভূিমেত িফের গেছ। ১১ এেত আিম উঁচু পেদর

কমচারীেদর িতর ার কের বললাম, “ঈ েরর গহৃেক কন অবেহলা

করা হেয়েছ?” তারপর আিম সই সব লবীয়েদর ডেক এক কের

তােদর িনেজর িনেজর পেদ বহাল করলাম। ১২তারপর িযহূদার সব

লাক তােদর শেস র, নতুন আ ুর রেসর ও তেলর দশমাংশ ভা ডার

ঘের িনেয় আসল। ১৩ যাজক শিলিময়, অধ াপক সােদাক ও পদায়

নােম একজন লবীয়েক আিম ভা ডার ঘেরর ভার িদলাম এবং সু েরর

ছেল, অথাৎ ম িনেয়র নািত হাননেক তাঁেদর সাহায কারী িহসােব

িনযু করলাম। কারণ সবাই এই লাকেদর িব াসেযাগ মেন করত।

তাঁেদর উপর তাঁেদর গা ী ভাইেদর অংশ ভাগ কের দওয়ার দািয়

দওয়া হল। ১৪ হ আমার ঈ র, এই সব কােজর জ আমােক মেন

রেখা। আমার ঈ েরর গহৃ ও সই গেৃহর সবা কােজর জ আিম

িব ভােব যা কেরিছ তা মেুছ ফেল িদেয়া না। ১৫ঐ িদন আিম

দখলাম িযহূদার লােকরা িব ামবাের আ ুর মাড়াইেয়র কাজ করেছ

ও ফসল আনেছ এবং সই ফসল, আ ুর রস, আ ুর ফল, ডুমরু

এবং অ সব রকেমর বাঝা তারা গাধার উপর চাপাে । এছাড়া

তারা িব ামবাের ঐ সব িয শােলেম িনেয় আসেছ। তারা িব ামবাের

খাবার িজিনস িবি করবার িবষেয় আিম তােদর সাবধান করলাম।

১৬ িয শােলেম বাসকারী সােরর লােকরা মাছ আর িবি করবার
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অ া সব িজিনস এেন িব ামবাের িয শােলেম িযহূদার লাকেদর

কােছ িবি করিছল। ১৭আিম তখন িযহূদার গণ মা লাকেদর

িতর ার কের বললাম, “ তামার িব ামবার অপিব করছ, এ িক

খারাপ কাজ করছ?। ১৮ তামােদর পবূপু েষরা িক সই একই কাজ

করত না? যার দ ন আমােদর ঈ র আমােদর উপর ও এই শহেরর

উপর এই সব সবনাশ কেরনিন? আর এখন তামরা িব ামবােরর

পিব তা ন কের ই ােয়লীয়েদর উপর ঈ েরর আরও অসে াষ

বািড়েয় তুলছ।” ১৯আিম এইআেদশ িদলাম য, িব ামবােরর আরে

যখন িয শােলেমর দরজা েলার উপর স ার ছায়া নেম আসেব

তখন যন দরজা েলা ব করা হয় এবং িব ামবার শষ না হওয়া

পয তা ব রাখা হয়। িব ামবাের যােত কান বাঝা িভতের আনা

না হয় তা দখবার জ আিম আমার িনেজর কেয়কজন কমচারীেক

দরজা েলােত িনযু করলাম। ২০ এেত ব বসায়ীরা ও যারা সব

রকম িজিনস িবি কের তারা ই একবার িয শােলেমর বাইের

রাত কাটাল। ২১ িক ু আিম তােদর সা িদেয় বললাম, “ তামরা

দওয়ােলর কােছ কন রাত কাটা ? তামরা যিদ আবার এই কাজ

কর তেব আিম তামােদর িব ে ব ব া নব।” ২২ সই থেক তারা

আর িব ামবাের আসত না। তারপর আিম লবীয়েদর আেদশ িদলাম

যন তারা িনেজেদর িচ কের এবং িব ামবার পিব রাখবার জ

িগেয় দরজা েলা পাহারা দয়। হ আমার ঈ র, এর জ ও তুিম

আমােক মেন রেখা এবং তামার ব ব া অ সাের আমােক দয়া কর।

২৩ সই িদন আিম এও দখলাম য, িযহূদার কােনা কােনা লাক

অ েদাদীয়া, অে ানীয়া ও মায়াবীয়া মেয়েদর িবেয় কেরেছ। ২৪

তােদর মেধ অেনক ছেলেমেয় অেধক অ েদাদীয় িক া অ া

জািতর ভাষায় কথা বেল। তারা িযহূদার ভাষায় কথা বলেত জােন না।

িনেজেদর জািতর ভাষা অ সাের কথা বেল ২৫আিম তােদরসে

িববাদ করলাম, তােদর িতর ার করলাম। তােদর কেয়কজন লাকেক

আিম মারলাম এবং চুল উপেড় ফললাম। ঈ েরর নােম আিম তােদর

িদেয় এই শপথ করালাম য, তারা িবেদশী ছেলেদর সে তােদর



নিহিমেয়র বই 1023

মেয়েদর িবেয় দেব না এবং িনেজরা বা তােদর ছেলরা িবেদশী

মেয়েদর িবেয় করেব না। ২৬ “ই ােয়েলর রাজা শেলামন এই রকম

কাজ কের িক পাপ কেরনিন? অ কােনা জািতর মেধ তাঁর মত

রাজা কউই িছেলন না এবং ঈ র তাঁেক ভালবাসেতন আর তাঁেক

সম ই ােয়লীয়েদর উপর রাজা কেরিছেলন, তবওু িতিন িবেদশী

ীেলাকেদর দ ন পাপ কেরিছেলন। ২৭অতএবআমরা িক তামােদর

এই কথায় কান দব য, তামরা িবেদশী মেয়েদরেক িবেয় কের

আমােদর ঈ েরর িব ে অমা করবার জ এই সব মহাপাপ

করেব?” ২৮ ধান মহাযাজক ইলীয়াশীেবর ছেল িযেহায়াদার

এক ছেল হােরাণীয় স ব েটর জামাই িছল। সইজ আিম সই

ছেলেক আমার কাছ থেক তািড়েয় িদলাম। ২৯ হ আমার ঈ র,

এেদর কথা মেন রেখা, কারণ এরা যাজেকর পদএবং যাজক ও

লবীয়েদর িনয়ম অপিব কেরেছ। ৩০এই ভােব আিম সকেলর মধ

থেক িবেদশীয় সব িকছু দূর কের িদলাম। পের যাজক ও লবীয়েদর

কাজ অ সাের তােদর েত েকর কাজ ভাগ কের িদলাম। ৩১এছাড়া

িদন মত কাঠ ও থেম তালা ফসল আনবার জ ও লাক িনযু

করলাম। হ আমার ঈ র, আমার ম ল করবার জ আমােক রণ

কােরা।
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ইে র িববরণ
১ শ িদেনর এই ঘটনা ঘটল। ঐ অহে রশ ভারত থেক শ দশ

পয একেশা সাতাশ দেশর ওপের রাজ করেতন। ২ সই িদেনর

অহে রশ রাজা শশূন রাজধানীেত রাজিসংহাসেন বেসিছেলন৷ ৩

তাঁর রাজে র ততৃীয় বছের িনেজর সম শাসনক া ও দাসেদর জ

এক ভাজ তরী করেলন। পারস ও মািদয়া দেশর সনাপিতরা,

রাজপেু রা ও েদেশর শাসনকতারা তাঁর সামেন উপি ত হেলন।

৪ িতিন অেনক িদন অথাৎ একেশা আিশ িদন ধের তাঁর মিহমাি ত

রােজ র ঐ য ও িনেজর মহানতার গৗরব দখােলন। ৫ সই সব

িদন স ণূ হেল পর রাজা শশূন রাজধানীেত থাকা ছাট িক বড়

সম লােকর জ রাজবািড়র বাগােনর উঠােন সারা স াহ ধের

ভােজর আেয়াজন করেলন। ৬ সখােন কাপােসর তরী সাদা ও

নীল রেঙর পদা িছল, তা সূ েতার ব নী দিড়র মাধ েম পািল

রেঙর কড়ােত পাথেরর থােম আটেক িছল এবং লাল, সাদা, সবজু

ও কােলা মােবল পাথের কা কায করা মেঝেত সানার ও পার

আসেনর সাির রাখা িছল। ৭আর রাজার উদারতা অ সাের সানার

পাে পানীয় ও চুর রাজকীয় আ ুেরর রস দওয়া হল, সই সব

পা নানা ধরেনর িছল। ৮ তােত ব ব া অ যায়ী পান করা হল,

কউ জার করল না; কারণ যার যমন ই া, সই অ যায়ী তােক

করেত দাও, এই আেদশ রাজা িনেজর বািড়র সম কমচারীেক

িদেয়িছেলন। ৯আর ব ী রাণীও অহে রেশর রাজবাড়ীেত মিহলােদর

জ ভাজ তরী করেলন। ১০ স ম িদেনর যখন রাজা আ ুেরর রস

পান কের আনি ত িছেলন, তখন িতিন মহূমন, িব া, হেবাণা, িব থা,

অবগথ, সথর ও ক স নােম যারা, অহে রশ রাজার সামেন সবা

করেতন এই সাত জন নপংুসকেক আেদশ িদেলন, ১১ যন তারা

জােদর ও শাসনকতােদরেক ব ী রাণীর সৗ য দখাবার জ

তাঁেক রাজমু ট পিরেয় রাজার সামেন আেন; কারণ িতিন দখেত

রী িছেলন। ১২ িক ু ব ী রাণী নপংুসকেদর মাধ েম পাঠােনা

রাজার আেদশ মত আসেত রািজ হেলন না; তােত রাজা খবু রেগ
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গেলন, তাঁর মেধ রােগর আ ন েল উঠল। ১৩ পের রাজা িদন

স েক ানী লাকেদরেক এই িবষয় বলেলন; কারণ আইন ও

িবচার স ে ানী লাক সবার কােছ রাজার এই রকম বলবার

রীিত িছল। ১৪আর কশনা, শথর, অ মাথা, তশীশ, মরস, মসনা

ও মমখূন, এরা তাঁর কােছ িছেলন; এই সাত জন পারস ও মািদয়া

দেশর শাসনক া রাজার সামেন যেতন এবং রােজ র জায়গার

অিধকারী িছেলন। ১৫ [রাজা বলেলন, ] “ব ী রাণী নপংুসকেদর

মাধ েম পাঠােনা অহে রশ রাজার আেদশ মােন িন, অতএব আইন

অ সাের তার িত িক করা উিচত?” ১৬ তখন মমখূন রাজার ও

শাসনক ােদর সামেন উ র করেলন, “রাণী ব ী য কবল মহারােজর

কােছ অ ায় কেরেছন, তা নয়, িক ু রাজা অহে রেশর অধীন সম

দেশর সম শাসনক ার ও সম লােকর কােছ অপরাধ কেরেছন।

১৭ কারণ রাণীর এই কােজর কথা সম ীেলাকেদর মেধ জানাজািন

হেয় যােব; তরাং রাজা অহে রশ ব ী রাণীেক িনেজর সামেন আনেত

আেদশ িদেলও িতিন আসেলন না, এই কথা নেল তারা িনেজর

চােখ তােদর ামীেক তু ান করেব। ১৮আর পারস ও মািদয়ার

স ািনতা ীেলােকরা রাণীর এই কােজর খবর নেলন, তাঁরা আজই

রাজার সব শাসনকতােক ঐরকম বলেবন, তােত খবু অস ান ও রাগ

জ ােব। ১৯ যিদ মহারােজর ই া হয়, তেব ব ী অহে রশ রাজার

সামেন আর আসেত পারেবন না, এই রাজ আেদশ আপনার মখু

থেক বিরেয় আ ক এবং যা অমা করা যােব না, এই জ এটা

পারসীকেদর আেদশ ও মাদীয়েদর আইেনর মেধ লখা হাক; পের

মহারাজ তাঁর রাণীর পদ িনেয় তাঁর থেক ভােলা আর এক রাণীেক

িদন। ২০ মহারাজ য আেদশ দেবন, তা যখন তাঁর িবরাট রােজ র

সব জায়গায় চািরত হেব, তখন সম ীেলাক ছাট িক বড় িনেজর

িনেজর ামীেক স ান করেব।” ২১এই কথা রাজার ও অধ েদর

ভােলা লাগেল রাজা মমখূেনর কথা যায়ী কাজ করেলন। ২২ িতিন

এক এক দেশর অ র অ সাের ও এক এক জািতর ভাষা অ সাের

রাজার অধীন সম দেশ এই রকম িচিঠ পাঠােলন, েত ক পু ষ
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িনেজর িনেজর বািড়েত কতৃ ক ক ও িনেজর ভাষায় এটা চার

ক ক।

২এই সব ঘটনার পের অহে রশ রাজার রাগ কেম গেল িতিন

ব ীেক, তাঁর কাজ ও তাঁর িবপরীেত য আেদশ দওয়া হেয়িছল,

তা মেন করেলন। ২ তখন রাজার নপংুসক দােসরা তাঁেক বলল

মহারােজর জ রী যবুতী মারীেদর খাঁজ করা যাক। ৩ মহারাজ

িনেজর রােজ র সম েদেশ কমচারীেদরেক িনযু ক ন; তারা

সই সব রী যবুতী মারীেদরেক শশূন রাজধানীেত জেড়া কের

অ রমহেল ীেলাকেদর র ক রাজ নপংুসক য হগয়, তাঁর কােছ

দওয়া হাক এবং তােদর সাজসর ােমর িজিনস দওয়া হাক। ৪

পের মহারােজর চােখ য মেয় ভােলা হেবন, িতিন ব ীর পেদ রাণী

হান। তখন এই কথা রাজার ভােলা মেন হওয়ােত িতিন সরকমই

করেলন। ৫ সই িদেনর যায়ীেরর ছেল মদখয় নােম একজন িযহূদী

শশূন রাজধানীেত িছেলন। সই যায়ীেরর বাবা িশিমিয়, িশিমিয়র

বাবা িব ামীনীয় কীশ। ৬ বািবেলর রাজা নবখূ িনৎসেরর মাধ েম

ব ী অব ায় আনা িযহূদার রাজা িযকিনেয়র সে য সব লাক

ব ী হেয়িছল, [কীশ] তােদর সে িয শােলম থেক ব ী অব ায়

িনেয় আসা হেয়িছল। ৭ মদখয় িনেজর কাকার মেয় হদসােক অথাৎ

ইে রেক লালন পালন করেতন; কারণ তাঁর বাবা িক মা িছল না।

সই মেয় রী ও পবতী িছেলন; তাঁর বাবা মা মারা গেল

মদখয় তাঁেক িনেজর মেয় কেরিছেলন। ৮ পের রাজার ঐ কথা ও

আেদশ চািরত হেল যখন শশূন রাজধানীেত হগেয়র কােছ অেনক

মেয়েক আনা হল, তখন ইে রেকও রাজবািড়েত ীর ক হগেয়র

কােছ আনা হল। ৯আর সই মেয়িট হগেয়র চােখ ভােলা হেলন

ও তাঁর কােছ দয়া পেলন এবং িতিন তাড়াতািড় সাজ সর ােমর

িজিনস িল এবং আেরা য য িজিনস েলা তাঁেক িদেত হয়, তা

এবং রাজবািড় থেক মেনানীত সাতটা দাসী তাঁেক িদেলন এবং সই

দাসীেদর সে তাঁেক অ রমহেলর ভােলা জায়গায় িনেয় রাখেলন।

১০ ইে র িনেজর জািতর িক বংেশর পিরচয় িদেলন না; কারণ মদখয়
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তা না জানােত তাঁেক আেদশ কেরিছেলন। ১১ পের ইে র কমন

আেছন ও তাঁর িত কমন ব বহার করা হয়, তা জানবার জ

মদখয় িতিদন অ রমহেলর উঠােনর সামেন বড়ােত লাগেলন।

১২আর বােরা মাস ীেলাকেদর জ িনয়িমত সবা পাওয়ার পর

রাজা অহে রেশর কােছ এক এক মেয়র যাওয়ার পালা আসত;

কারণ তােদর পচচায় এত িদন লাগত, অথাৎ ছয় মাস গ রেসর

তল, ছয় মাস গি ও ীেলােকর পচচার জ িজিনস ব বহার

করা হত; ১৩আর রাজার কােছ যেত হেল েত ক যবুতীর জ

এই িনয়ম িছল; স য কােনা িজিনস চাইত, তা অ রমহল থেক

রাজবািড়েত যাবার িদেনর সে িনেয় যাবার জ তােক দওয়া

হত। ১৪ স স ােবলায় যত ও সকােল উপপ ীেদর র ক রাজ

নপংুসক শা গেসর কােছ ি তীয় অ রমহেল িফের আসত; রাজা

তার ওপের খিুশ হেয় তার নাম ধের না ডাকেল স রাজার কােছ আর

যত না। ১৫ পের মদখয় িনেজর কাকা অবীহিয়েলর য মেয়িটেক

িনেজর মেয় কেরিছেলন, যখন রাজার কােছ সই ইে েরর যাবার

পালা হল, তখন িতিন িকছুই চাইেলন না, ধু ীেলাকেদর র ক

রাজ নপংুসক হগয় যা যা িঠক করেলন, তাই মা [সে িনেলন];

আর য কউ ইে েরর িত দখত, স তাঁেক অ হ করত। ১৬

রাজার রাজে র সাত বছেরর দশ মােস অথাৎ টেবৎ মােস ইে রেক

অহে রশ রাজার কােছ রাজবািড়েত আনা হল। ১৭আর রাজা অ

সব ীেলােকর চেয় ইে রেক বিশ ভালবাসেলন এবং অ সব

মারীর থেক িতিনই রাজার চােখ অ হ ও দয়া পেলন; অতএব

রাজা তাঁরই মাথায় রাজমু ট িদেয় ব ীর পেদ তাঁেক রাণী করেলন।

১৮ পের রাজা িনেজর সম শাসনক া ও দাসেদর জ ইে েরর

ভাজ বেল মহােভাজ তরী করেলন এবং সব দেশর কর ছাড় ও

িনেজর রাজকীয় উদারতা অ সাের দান করেলন। ১৯ ি তীয় বার

মারী জেড়া করার িদেনর মদখয় রাজবাড়ীর দরজায় বসেতন। ২০

তখনও ইে র মদখেয়র আেদশ অ সাের িনেজর বংেশর িক জািতর

পিরচয় দনিন; কারণ ইে র মদখেয়র কােছ লািলত পািলত হবার িদন
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যমন করেতন, তখনও তমিন তাঁর আেদশ পালন করেতন। ২১ সই

িদেনর অথাৎ যখন মদখয় রাজবাড়ীর দরজায় বসেতন, তখন দরজার

পাহারাদারেদর মেধ িব থন ও তরশ নােম রাজবািড়র ইজন

নপংুসক রেগ িগেয় অহে রশ রাজার িত করার চ া করল। ২২

িক ু সই িবষয় অথাৎ মদখয় জানেত পের িতিন ইে র রাণীেক তা

জানােলন এবং ইে র মদখেয়র নাম কের তা রাজােক বলেলন। ২৩

তােত খাঁজ খবর িনেয় সই কথা মাণ হেল ঐ জনেক গােছ ফাঁিস

দওয়া হল এবং সই কথা রাজার সামেন ইিতহাস বইেত লখা হল।

৩ঐ সব ঘটনার পের অহে রশ রাজা অগাগীয় হ দাথার ছেল

হামনেক উ ত করেলন, উঁচু পেদ উ ত করেলন এবং তার স ী

সম শাসনক ার থেক আসন িদেলন। ২ তােত রাজার য

দােসরা রাজবাড়ীর দরজায় থাকত, তারা সবাই হামেনর কােছ হাঁটু

পেত উপড়ু হেত লাগল, কারণ রাজা তার স ে সই রকম আেদশ

কেরিছেলন; িক ু মদখয় হাঁটুও পাতেতন না, উপড়ুও হেতন না। ৩

তােত রাজার য দােসরা রাজবাড়ীর দরজায় থাকত, তারা মদখয়েক

বলল, “তুিম রাজার আেদশ কন অমা করছ?” ৪তারা িদেনর র পর

িদন তােক বলত, তা সে ও িতিন তােদর কথা নেতন না। তােত

মদখেয়র কথা িঠক থােক িক না, তা জানবার ই ায় তারা হামনেক তা

জানােলা; কারণ মদখয় য িযহূদী, এটা িতিন তােদরেক বেলিছেলন।

৫আর হামন যখন দখল য, মদখয় তার কােছ হাঁটু পেত ণাম

কের না, তখন স খবু রেগ গল। ৬ িক ু হামন ধু মদখয়েক

মের ফলা একটা সামা িবষয় বেল মেন করল, পিরবেত স একটা

উপায় খুঁজেত লাগল যােত অহে রেশর গাটা রােজ র মধ থেক

মদখেয়র লাকেদর, অথাৎ ই দীেদর ংস কের ফলেত পাের। ৭

আর সই িবষেয় অহে রশ রাজার রাজে র বােরা বছেরর থম মােস

অথাৎ নীষণ মােস হামেনর সামেন সবিদন েত ক িদেনর ও েত ক

মােস অদর নােমর াদশ মাস পয পরূ অথাৎ িলবাঁট করা হল। ৮

পের হামন অহে রশ রাজােক বলল, “আপনার রােজ র সম দেশ

অবি ত জািতেদর মেধ ছড়ােনা অথচ আলাদা এক জািত আেছ;
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অ সব জািতর আইন থেক তােদর আইন অ রকম এবং তারা

মহারােজর িনয়ম পালন কের না; অতএব তােদরেক থাকেত দওয়া

মহারােজর উিচত না। ৯ যিদ মহারােজর ইে হয়, তেব তােদরেক

ংস করেত লখা হাক; তােত আিম রাজ কাষাগাের রাখবার জ

সিঠক লাকেদর হােত দশ হাজার তাল পা দব।” ১০ তখন রাজা

িনেজর আংিট খেুল ই দীেদর শ অগাগীয় হ দাথার ছেল হামনেক

িদেলন। ১১আর রাজা হামনেক বলেলন, “ সই পা ও সই জািত

তামােক দওয়া হল, তুিম তােদর িত যা ভােলা বাঝ, তাই কর।”

১২ পের থম মােসর তেরা িদেনর রাজার লখকেদর ডাকা হল; সই

িদন হামেনর সম আেদশ অ সাের রাজার িনযু রাজ পাল সবার

ও েত ক দেশর শাসনক ােদর এবং েত ক জািতর ধানেদর

কােছ, েত ক দেশর অ র ও েত ক জািতর ভাষা অ সাের িচিঠ

লখা হল, তা অহে রশ রাজার নােম লখা ও রাজার আংিট িদেয়

সীলেমাহর করা হল। ১৩আর এই িচিঠ বাহকেদর মাধ েম সম

দেশ পাঠােনা হল য, এক িদেনর অথাৎ অদর নােমর াদশ মােসর

তেরা িদেনর অ বয়সী ও বেুড়া, িশ ী সম িযহূদী লাকেক

িবনাশ, হত া ও ংস এবং তােদর িজিনস লটু করেত হেব। ১৪ সই

আেদশ যন েত ক দেশ দওয়া হয়, এই জ সই িচিঠর এক

নকল সব জািতর কােছ চািরত হল, যােত সই িদেনর র জ সবাই

তরী হয়। ১৫ বাহেকরা রাজার আেদশ পেয় তাড়াতািড় বিরেয় গল

এবং সই আেদশ শশূন রাজধানীেত চার করা হল; পের রাজা ও

হামন পান করেত বসেলন, িক ু শশূন শহেরর সব লাক অবাক হেয়

গল।

৪পের মদখয় এই সব ব াপার যা ঘটল তা জানেত পের িনেজর

কাপড় িছঁড়েলন এবং চট পরেলন ও ছাই মেখ শহেরর মেধ িগেয়

জাের িচৎকার কের কাঁদেত লাগেলন। ২পের িতিন রাজবাড়ীর দরজা

পয গেলন, িক ু চট পের রাজবাড়ীর দরজায় েবশ করার অ মিত

িছল না। ৩আর েত ক দেশর য কােনা জায়গায় রাজার কথা ও

আেদশ পৗঁছাল, সই জায়গায় ই দীেদর মেধ মহােশাক, উপবাস,
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কা াকািট ও ঃিখত হেত লাগল এবং অেনেক চেট ও ছাইেয়র মেধ

েয় পড়ল। ৪ পের ইে র দাসীরা ও সবাকারীরা এেস ঐ কথা তাঁেক

জানােলা; তােত রাণী খবু ঃিখত হেয় মদখয়েক চেটর বদেল পরবার

জ িতিন মদখয়েক কাপড় পািঠেয় িদেলন িক ু িতিন তা িনেলন না।

৫ তখন ইে র িনেজর সবায় িনযু রাজ নপংুসক হথকেক ডেক,

িক হেয়েছ ও কন হেয়েছ, তা জানবার জ মদখেয়র কােছ যেত

আেদশ িদেলন। ৬ পের হথক রাজবাড়ীর দরজার সামেন নগেরর চেক

মদখেয়র কােছ গেলন। ৭ তােত মদখয় িনেজর িত যা যা ঘেটেছ

এবং ই দীেদর ংস করবার জ হামন য পিরমাণ পা রাজ

ভা ডাের দবার িত া কেরেছ, তা তােক জানােলন। ৮আর তােদর

ংস করার জ য আেদশ শশূেন দওয়া হেয়েছ, তার একটা নকল

তাঁেক িদেয় ইে রেক তা দখােত ও আেদশ করেত বলেলন এবং

িতিন যন রাজার কােছ েবশ কের তাঁর কােছ িনেজর জািতর জ

অ েরাধ কেরন, এমন আেদশ করেত বলেলন। ৯ পের হথক এেস

মদখেয়র কথা ইে রেক জানােলন। ১০ তখন ইে র হথকেক এই

কথা বেল মদখেয়র কােছ যেত আেদশ িদেলন, ১১ “রাজার দােসরা

ও রাজার অধীন দশসমেূহর লােকরা সবাই জােন, পু ষ িক ী,

য কউ িনমি ত না হেয় িভতেরর উঠােন রাজার কােছ যায়, তার

জ একমা আইন য, তার মতুৃ হেব; ধু য ব ি র িত রাজা

সানার রাজদ বািড়েয় দন, সই ধু বাঁেচ; আর ি শ িদন পয

আিম রাজার কােছ যাবার জ িনমি ত হইিন।” ১২ ইে র এই কথা

মদখয়েক জানােনা হল। ১৩ তখন মদখয় ইে রেক এই উ র িদেত

বলেলন, “সম ই দীর মেধ ধু তুিম রাজবািড়েত থাকােত র া

পােব, তা মেন কর না। ১৪ফেল যিদ তুিম এ িদেনর চুপ কের থাক,

তেব অ কােনা জায়গা থেক ই দীেদর সাহায ও উ ার ঘটেব,

িক ু তুিম িনেজর বাবার বংেশর সে ংস হেয় যােব; আর ক জােন

য, তুিম এই রকম িদেনর র জ ই রাণীর পদ পয়ছ?” ১৫ তখন

ইে র মদখয়েক এই উ র িদেত আেদশ িদেলন, ১৬ “তুিম যাও,

শশূেন থাকা সম ই দীেদর জেড়া কর এবং আমার জ সকেল
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উপবাস কর। িতন িদন, রােত িক িদেনর কােনা িকছু খও না ও পান

কােরা না, আর আিমও আমার দাসীরাও সই রকম উপবাস করব;

এই ভােব রাজার কােছ যাব, তা আইেনর িব ে হেলও যাব এবং

যিদ ংস হেত হয়, হব।” ১৭ পের মদখয় িগেয় ইে েরর সব িনেদশ

মত কাজ করেলন।

৫ িতন িদন পর, ইে র রাজকীয় পাশাক পের রাজার ঘেরর সামেন

রাজবাড়ীর িভতেরর উঠােন িগেয় দাঁড়ােলন; সই িদন রাজা রাজবাড়ীর

ঘেরর দরজার সামেন রাজিসংহাসেন বেস িছেলন। ২আর রাজা যখন

দখেলন য ইে র রাণী উঠােন দাঁিড়েয় আেছন, তখন রাজার চােখ

ইে র অ হ পেলন, রাজা ইে র িত িনেজর হােত অবি ত সানার

রাজদ বািড়েয় িদেলন; তােত ইে র কােছ এেস রাজদে র মাথা

শ করেলন। ৩ পের রাজা তােক িজ াসা করেলন, “ইে র রাণী,

তুিম িক চাও? তামার অ েরাধ িক? রােজ র অেধক পয হেলও তা

তামােক দওয়া যােব।” ৪ ইে র উ র িদেলন, “যিদ মহারাজ ভাল

মেন হয়, তেব আপনার জ আজ আিম য ভাজ তরী কেরিছ তােত

মহারাজ ও হামন যন উপি ত হন।” ৫তখন রাজা বলেলন, “ইে েরর

কথামত যন কাজ হয়, সইজ হামনেক তাড়াতািড় করেত বল।”

পের রাজা ও হামন ইে েরর তির ভােজ গেলন। ৬ পের আ ুর

রেসর সে ভােজর িদেনর রাজা ইে রেক বলেলন, “ তামার িনেবদন

িক? তা তামােক দওয়া হেব; তামার অ েরাধ িক? রােজ র অেধক

পয হেলও তা স ণূ হেব।” ৭তােত ইে র উ র কের বলেলন,

“আমার িনেবদন ও অ েরাধ এই, ৮আিম যিদ মহারােজর চােখ

অ হ পেয় থািক এবং আমার িনেবদন হণ করেত ও আমার

অ েরাধ স ণূ করেত যিদ মহারােজর ভােলা মেন হয়, তেব আিম

আপনােদর জ যা তরী করব, মহারাজ ও হামন সই ভােজ আ ন;

এবং আিম কাল মহারােজর আেদশ অ সাের সই িদন আিম বলব

আিম িক চাই।” ৯ সই িদন হামন খশুী হেয় আনি ত মেন বাইের

গল। িক ু স যখন রাজবাড়ীর দরজায় মদখয়েক দখেত পল

এবং িতিন তার সামেন উেঠ দাঁড়ােলন না ও সরেলন না, তখন হামন
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মদখেয়র ওপর রেগ গেলন। ১০ তা সে ও হামন রাগ সংযত করল

এবং িনেজ বািড় এেস িনেজর ব ু েদরেক ও িনেজর ী সরশেক

ডেক আনাল। ১১আর হামন তােদর কােছ িনেজর ধনস েদর

জাঁকজমক ও তার ছেলেদর সংখ ার কথা এবং রাজা িকভােব তােক

শাসনক ােদর ও রাজার দাসেদর থেক আসন িদেয়েছন, এই

সম তােদর কােছ িববরণ িদল। ১২ হামন আরও বলল, “ইে র রাণী

িনেজর তরী ভােজ রাজার সে আর কাউেকও িনম ণ কেরন িন,

ধু আমােকই কেরেছন; কালও আিম রাজার সে তাঁর কােছ িনমি ত

আিছ। ১৩ িক ু য পয আিম রাজবািড়র দরজায় বেস থাকা িযহূদী

মদখয়েক দখেত পাই, স পয এই সব িকছুেত আমার শাি হয়

না।” ১৪ তখন তার ী সরশ ও তার সব ব ু তােক বলল, “তুিম

প াশ হাত উঁচু একটা ফাঁিসকাঠ তরী করাও; আর মদখয়েক তার

উপের ফাঁিস দবার জ কাল সকােল রাজার কােছ জানাও; পের খিুশ

হেয় রাজার সে ভােজ যাও।” তখন হামন এই কথায় আনি ত হেয়

সই ফাঁিসকাঠ তরী করাল।

৬ সই রােত রাজার ঘমু ভেঙ গল, আর িতিন ইিতহাস বই আনেত

আেদশ িদেলন; পের রাজার সামেন সই বই পেড় শানােনা হল। ২

আর তার মেধ লখা এই কথা পাওয়া গল, রাজার নপংুসক িব থন

ও তরশ নােম রাজার ইজন দরজার পাহারাদার অহে রশ রাজার

উপের িত করেত চাইেল মদখয় তার খবর িদেয়িছেলন। ৩ রাজা

বলেলন, “এর জ মদখয়েক িক রকম স ান ও মযাদা দওয়া

হেয়েছ?” রাজার নপংুসক দােসরা বলল, “তার জে িকছুই করা যায়

িন।” ৪ পের রাজা বলেলন, “উঠােন ক আেছ?” তখন হামন িনেজর

তরী ফাঁিসকােঠ মদখয়েক ফাঁিস দবার জ রাজার কােছ িনেবদন

করেত রাজবািড়র বাইেরর উঠােন এেসিছল। ৫ রাজার দােসরা বলল,

“ দখনু, হামন উঠােন দাঁিড়েয় আেছন।” রাজা বলেলন, “ স িভতের

আ ক।” ৬তখন হামন িভতের আসেল রাজা তােক িজ াসা করেলন,

“রাজা যােক স ান দখােত চান তার িত িক করা উিচত?” তখন

হামন মেন মেন ভাবল, রাজা আমােক ছাড়া আর কার স ান করেত
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চাইেবন? ৭অতএব হামন রাজােক বলল, “মহারাজ যাঁেক স ান

দখােত চান, ৮ তাঁর জ মহারােজর একটা রাজেপাশাক, আর

মহারাজ যার উপের চেড় থােকন এবং যার মাথায় একটা রাজমু ট

ািপত হেয় থােক, সই ঘাড়া আনা হাক; ৯আর সই পাশাক ও

ঘাড়া মহারােজর একজন বড় ধান শাসনক ার হােত সমপণ করা

হাক এবং মহারাজ যার স ান করেত চান, স সই রাজকীয় পাশাক

প ক; পের তােক সই ঘাড়ায় চিড়েয় শহেরর রা ায় িনেয় যাওয়া

হাক এবং তার আেগ এই কথা বলা হাক রাজা যাঁর স ান করেত

চান, তাঁর িত এইরকম ব বহার করা যােব।” ১০ রাজা হামনেক

বলেলন, “তুিম তাড়াতািড় যাও, সই পাশাক ও ঘাড়া িনেয় যমন

বলেল, তমিন রাজবািড়র দরজায় বেস থাকা িযহূদী মদখেয়র িত

কর; তুিম য সব কথা বলেল, তার িকছু ভুল কর না।” ১১ তখন

হামন সই পাশাক ও ঘাড়া িনল, মদখয়েক পাশাক পিরেয় িদল

এবং ঘাড়ায় চিড়েয় শহেরর রা ায় ঘারাল, আর তাঁর সামেন স

এই কথা ঘাষণা করল, “রাজা যাঁর স ান করেত চান, তাঁর িত

এইরকম ব বহার করা যােব।” ১২ পের মদখয় রাজবাড়ীর দরজায়

িফের গেলন, িক ু হামন ঃেখ কাপড় িদেয় মাথা ঢেক তাড়াতািড়

কের িনেজর ঘের চেল গল। ১৩আর হামন িনেজর ী সরশেক

ও সম ব ু েক িনেজর স ে সব ঘটনার কথা বলল; তােত তার

ানীেলােকরা ও তার ী সরশ তােক বলল, “যার সামেন তামার

এই পতেনর হল, সই মদখয় যিদ িযহূদী বংশীয় লাক হয়, তেব

তুিম তােক জয় করেত পারেব না, বরং তামার সামেন তার িন য়ই

পতন হেব।” ১৪ তারা তার সে কথাবাতা বলেছ, এর মেধ রাজ

নপংুসেকরা এেস ইে েরর তরী ভােজ হামনেক িনেয় যাওয়ার জ

ব হেয় উঠল।

৭পের রাজা ও হামন ি তীয় বার রাণী ইে েরর সে খাওয়া দাওয়া

করবার জ আসেলন। ২আর রাজা সই ি তীয় িদেনর আ ুর রেসর

সে ভােজর িদেনর ইে রেক আবার বলেলন, “ইে র রাণী, তামার

াথনা িক? তা তামােক দওয়া যােব এবং তামার অ েরাধ িক?
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রােজ র অেধক পয হেলও তা স ণূ করা যােব।” ৩ তখন উ ের

রাণী ইে র বলেলন, “মহারাজ, আিম যিদ আপনার চােখ দয়া পেয়

থািক এবং মহারােজর যিদ ভােলা মেন হয়, তেব আমার অ েরাধ

হল আমার ও আমার জািতর লাকেদর াণ র া ক ন, ৪কারণ

ংস, হত া করবার ও িবন করবার জ ই আমােক ও আমার জািতর

লাকেদর িবি করা হেয়েছ। যিদ আমােদর ধু দাস ও দাসী হবার

জ িবি ত হতাম, তেব আিম চুপ কেরই থাকতাম; িক ু তা হেলও

মহারােজর িতপরূণ করা শ েদর সহজ হত না।” ৫তখন রাজা

অহে রশ রাণী ইে রেক িজ াসা করেলন, “ ক স? সই লাকিট

কাথায়? এমন কাজ করার মানিসকতা কার মেন জি েয়েছ?” ৬

ইে র বলেলন, “একজন িবপ ও শ , সই এই হামন।” তখন

হামন রাজা ও রাণীর সামেন ভীষণ ভয় পল। ৭ পের রাজা রেগ িগেয়

আ ুর রস পান করা থেক উেঠ িগেয় রাজবাড়ীর বাগােন গেলন।

হামন রাণী ইে েরর কােছ াণ িভ া চাইবার জ দাঁড়ােলা, কারণ স

দখল, রাজা থেক তার অম ল অবশ ই। ৮ পের রাজবাড়ীর বাগান

থেক রাজা আ ুর রস সহেযােগ ভােজর জায়গায় িফের আসেলন;

তখন ইে র য আসেন বেস িছেলন তার উপর হামন পেড় িছল; তােত

রাজা বলেলন, “এই লাকটা িক ঘেরর মেধ আমার সামেন রাণীর

ীলতাহািন করেব?” এই কথা রাজার মখু থেক বর হওয়া মা

লােকরা হামেনর মখু ঢেক ফলল। ৯ পের হেবাণা নােম একজন

নপংুসক রাজার সামেন এেস বলল, “হামেনর বািড়েত প াশ হাত

উঁচু একটা ফাঁিসকাঠ রাখা আেছ। মদখয়, িযিন রাজার াণ র ার

জ খবর িদেয়িছেলন তাঁর জ ই হামন ওটা তরী কেরিছল।” রাজা

বলেলন, “ওটার উপের ওেকই ফাঁিস দাও।” ১০ তােত হামন য

ফাঁিসকাঠ মদখেয়র জ তরী কেরিছল লােকরা তার উপের তােকই

ফাঁিস িদল। তখন রাজার রাগ কমল।

৮ সই িদন রাজা অহে রশ ই দীেদর শ হামেনর বািড় রাণী

ইে রেক িদেলন। আর মদখয় রাজার সামেন উপি ত হেলন, কারণ

মদখয় ইে েরর ক, তা ইে র জািনেয়িছেলন। ২ পের রাজা তাঁর য
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আংিটটা হামেনর কাছ থেক িনেয় িনেয়িছেলন সটা িনেজর হাত

থেক খেুল িনেয় মদখয়েক িদেলন এবং ইে র হামেনর বািড়র উপের

মদখয়েক িনযু করেলন। ৩ পের ইে র রাজার পােয় পেড় কাঁদেত

কাঁদেত আবার তাঁর কােছ িমনিত জানােলন। ই দীেদর িব ে

অগাগীয় হামন য পিরক না কেরিছল তা ব কের দবার

জ িতিন রাজােক অ েরাধ করেলন। ৪ তখন রাজা তাঁর সানার

রাজদ টা ইে েরর িদেক বািড়েয় িদেলন আর ইে র উেঠ রাজার

সামেন দাঁড়ােলন। ৫ ইে র বলেলন, “মহারােজর যিদ ভাল মেন হয়,

িতিন যিদ আমােক দয়ার চােখ দেখন এবং যিদ ভােবন য, কাজটা

করা ভােলা আর যিদ িতিন আমার উপর খশুী হেয় থােকন, তেব

মহারােজর সম দেশর ই দীেদর ংস করবার জ ফ ী এঁেট

অগাগীয় হ াদাথার ছেল হামন য িচিঠ িলেখিছল, স সব বািতল

করবার জ লখা হাক। ৬কারণ আমার জািত ও আমার িনেজর

লাকেদর উপর সবনাশ নেম আসেব তা দেখ আিম কমন কের

স করব?” ৭ তখন রাজা অহে রশ রাণী ইে র ও িযহূদী মদখয়েক

বলেলন, “ দখ, হামন ই দীেদর িব ে কাজ কেরিছল বেল আিম

তার বািড় ইে রেক িদেয়িছ আর লােকরা তােক ফাঁিস িদেয়েছ। ৮

িক ু রাজার নাম কের লখা এবং রাজার আংিট িদেয় সীলেমাহর

করা কােনা আেদশ বািতল করা যায় না। কােজই এখন যভােব

তামােদর ভাল মেন হয় সই ই দীেদর পে রাজার নাম কের আর

একটা আেদশ িলেখ রাজার া েরর আংিট িদেয় সীলেমাহর কর।”

৯ তখন ততৃীয় মােস, অথাৎ সীবন মােসর তইশ িদেনর র িদন রাজার

লখকেদর ডাকা হল। আর মদখেয়র সম আেদশ অ সাের ইি ডয়া

থেক শ পয একেশা সাতাশটা িবভােগর ই দীেদর, দেশর ও

িবভােগর শাসনক ােদর এবং উঁচু পেদর কমচারীেদর কােছ িচিঠ

লখা হল। এই িচিঠ েলা েত কিট িবভােগর অ র ও েত কিট

জািতর ভাষা অ সাের এবং ই দীেদর অ র ও ভাষা অ সাের লখা

হল। ১০ মদখয় তখন রাজা অহে রেশর নােম িচিঠ েলা িলেখ রাজার

া েরর আংিট িদেয় সীলেমাহর করেলন। তারপর িতিন রাজার
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তগামী িবেশষ ঘাড়ায় কের রাজার সংবাদ বাহক পী সবকেদর

ারা িদেয় িচিঠ েলা পািঠেয় িদেলন। ১১ কােনা জািতর বা িবভােগর

লােকরা ই দীেদর ও তােদর ছেল মেয়েদর ও ীেদর আ মণ

করেল তারা সই দলেক ংস করবার, অথাৎ মের ফলবার, অথাৎ

এেকবাের শষ কের দবার অিধকার পল, আর সই শ েদর স ি

লটু করবারও অিধকার পল। ১২ তা িদেয় রাজা অহে রশ সই

িচিঠেত অদর মােসর, অথাৎ বােরা মােসর তেরা িদেনর র িদন যােত

তাঁর রােজ র েত ক শহেরর ই দীরা জেড়া হেয় িনেজেদর র া

করেত পাের সই অিধকার িদেলন। ১৩ রাজার আেদশ েত কিট

িবভােগ আইন িহসােব কাশ করা হল এবং েত ক জািতেক তা

জানােনা হল যােত ই দীরা সই িদেনর তােদর শ েদর উপর শাধ

নবার জ ত থাকেত পাের। ১৪ পের তগামী রাজকীয় ঘাড়ায়

চেড় সংবাদ বাহেকরা রাজার আেদেশ তাড়াতািড় বর হেয় গল।

শশূেনর েগও সই আেদশ জানােনা হল। ১৫ মদখয় মসীনা েতার

ব েন পাশােকর উপের নীল ও সাদা রংেয়র রাজেপাশাক পের এবং

সানার একটা বড় মু ট মাথায় িদেয় রাজার সামেন থেক বর হেয়

গেলন। শশূন শহেরর লােকরা িচৎকার কের আন করল। ১৬

ই দীেদর জ িদন টা হল খবু আনে র, আেমােদর ও স ােনর। ১৭

েত কিট িবভােগ ও শহের যখােন যখােন রাজার আেদশ গল

সখানকার ই দীেদর মেধ আন পণূ উৎসব হল। অ া জািতর

অেনক লাক িযহূদী হেয় গল, কারণ ই দীেদর কাছ থেক তােদর

াস উৎপ হেয়িছল।

৯পের বােরা মােসর, অথাৎ অদর মােসর তেরা িদেনর র িদন

রাজার আেদশ কােজ লাগাবার িদন এেলা। এই িদেনর ই দীেদর

শ রা তােদর উপের কতৃ করবার আশা কেরিছল, িক ু িবপরীত

ঘটনা ঘটল। ই দীেদর যারা ঘণৃা করত িযহূদীরাই তােদর কতৃ

করল। ২ যারা তােদর ংস করেত চেয়িছল তােদর আ মণ করবার

জ ই দীরা রাজা অহে রেশর সম েদেশ তােদর িনেজর িনেজর

শহর েলােত জেড়া হল। তােদর িব ে কউ দাঁড়ােত পারল না,



ইে র িববরণ 1037

কারণ অ সব জািতর লােকরা তােদর ভয় করেত লাগেলা। ৩

আর িবভাগ েলার সম উঁচু পেদর কমচারীরা, দেশর ও েদেশর

শাসনকতারা এবং রাজার অ া কমচারীরা ই দীেদর সাহায

করেত লাগেলন, কারণ তাঁরা মদখেয়র জ াসযু হেয়িছেলন। ৪

কারণ মদখয় রাজবাড়ীর মেধ ধান হেয় উেঠিছেলন; তাঁর নাম

িবভাগ েলার সম জায়গায় ছিড়েয় পড়ল এবং মদখয় িদেনর িদেনর

শি শালী হেয় উঠেলন। ৫ আর ই দীরা তােদর সব শ েদর

তেরায়াল িদেয় আঘাত কের, মের ফলেত ও এেকবাের শষ কের

িদেত লাগল এবং যারা তােদর ঘণৃা করত তােদর উপর যা খশুী তাই

করেত লাগল। ৬ শশূেনর রাজধানীেত তারা পাঁচেশা লাকেক হত া

ও ংস করল। ৭আর পশ াথঃ, দ েফান, অসপাথঃ, ৮ পারাথঃ,

অদিলয়ঃ, অরীদাথঃ, ৯ পম , অরীষয়, অরীদয় ও বিয়ষাথঃ। ১০

ই দীেদর শ হ দাথার ছেল হামেনর এই দশ ছেলেক তারা হত া

করল, িক ু লেুটর িজিনেষ হাত িদল না। ১১ শশূেনর রাজধানীেত

যােদর মের ফলা হেয়িছল তােদর সংখ া সই িদন ই রাজার কােছ

আনা হল। ১২ রাজা ইে র রাণীেক বলেলন, “শশূেনর রাজধানীেত

ই দীরা পাঁচেশা লাক ও হামেনর দশ জন ছেলেক মের ফেলেছ।

রাজার অধীন অ সম েদেশ তারা না জািন িক কেরেছ। এখন

তামার অ েরাধ িক? তা তামােক দওয়া হেব। তুিম িক চাও? তাও

করা হেব।” ১৩ উ ের ইে র বলেলন, “মহারােজর যিদ ভাল মেন

হয় তেব আজেকর মত কালেকও একই কাজ করবার জ শশূেনর

ই দীেদর অ মিত দওয়া হাক; আর হামেনর দশিট ছেলেক

ফাঁিসকােঠ ঝুলােনা হাক।” ১৪ পের রাজা তাই করবার জ আেদশ

িদেলন। শশূেন রাজার সই আেদশ ঘাষণা করা হল আর লােকরা

হামেনর দশিট ছেলেক ফাঁিসকােঠ ঝুিলেয় িদল। ১৫আর শশূেনর

ই দীরা অদর মােসর চৗ িদেনর র িদন একসে জেড়া হেয় সখােন

িতনেশা লাকেক মের ফলল, িক ু তারা কােনা লেুটর িজিনেষ হাত

িদল না। ১৬এর মেধ রাজার অ া েদেশর ই দীরাও িনেজেদর

জীবন র া করবার জ ও তােদর শ েদর হাত থেক রহাই পাবার
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জ একসে জেড়া হল। তারা তােদর পঁচা র হাজার শ েক মের

ফলল িক ু কােনা লেুটর িজিনেষ হাত িদল না। ১৭ তারা অদর

মােসর তেরা িদেনর র িদন এই কাজ করল এবং চৗ িদেনর র িদন

তারা িব াম িনল। িদন টা তারা ভােজর ও আনে র িদন িহসােব

পালন করল। ১৮ িক ু শশূেনর ই দীরা তেরা ও চৗ িদেনর র

িদন একসে জেড়া হেয়িছল। তারপর পেনেরা িদেনর র িদন তারা

িব াম িনল এবং িদন টা ভােজর ও আনে র িদন িহসােব পালন

করল। ১৯ এইজ ই ােমর ই দীরা, অথাৎ যারা দয়াল ছাড়া শহের

বাস কের তারা অদর মােসর চৗ িদেনর র িদন টােক আন ও

ভােজর িদন এবং এেক অ েক খাবার পাঠাবার িদন িহসােব পালন

কের। ২০ পের মদখয় এই সব ঘটনা িলেখ রাখেলন এবং রাজা

অহে রেশর রােজ র দূেরর িক কােছর সম িবভােগর ই দীেদর

কােছ িচিঠ িলেখ পাঠােলন। ২১ িতিন তােদর আেদশ িদেলন যন তারা

িত বছর অদর মােসর চৗ ও পেনেরা িদন ইিট পালন কের। ২২

এর কারণ হল, এই ই িদেনর ই দীরা তােদর শ েদর হাত থেক

রহাই পেয়িছল এবং সই মােস তােদর ঃখ েখ ও শাক ম েল

পিরণত হেয়িছল। সই মােসর সই ই িদন যন তারা ভাজন পান ও

আনে র িদন এবং এেক অে র কােছ খাবার পাঠাবার ও গিরবেদর

কােছ উপহার দবার িদন বেল পালন কের। ২৩ তােত ই দীরা যমন

আর কেরিছল এবং মদখয় তােদর যমন িলেখিছেলন সইভােব

িদন িট পালন করেত তারা রািজ হল। ২৪ এর কারণ হল, সম

ই দীেদর শ অগাগীয় হ াদাথার ছেল হামন ই দীেদর িবন

করার সংক কেরিছল তােদর লু ও ংস করবার জ পরূ অথাৎ

িলবাঁট কেরিছল। ২৫ িক ু রাজার সামেন সই িবষয় উপি ত হেল

তখন িতিন িলিখত আেদশ িদেয়িছেলন যন ই দীেদর িব ে হামন

য ম ফি এঁেটেছ তা তার িনেজর মাথােতই পেড় এবং তােক

এবং তার ছেলেদর ফাঁিসকােঠ ঝুলােনা হয়। ২৬ সইজ ই “পরূ”

[ িলবাঁট] কথাটা থেক সই ই িদেনর র নাম পরূীম হল সই িচিঠেত

যা িকছু লখা িছল এবং তােদর িত যা ঘেটিছল সইজ ই দীরা
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িঠক কেরিছল য, তারা একটা িনয়ম িত া করেব। ২৭তার জ

ই দীরা িনেজেদর ও িনেজর িনেজর বংেশর ও িযহূদী মতাবল ী সবার

কতব বেল এটা ি র করল য, সই স ে লখা আেদশ ও সিঠক

িদন অ সাের তারা বছর বছর ই িদন পালন করেব, কােনাভােব

ভুল হেব না। ২৮ েত ক গা ীেত, েত ক েদেশ, েত কিট

শহেরর েত কিট পিরবার বংেশর পর বংশ ধের সই ই িদন রণ

করেব এবং পালন করেব। এেত ই দীেদর মধ থেক পরূীেমর সই

ই িদন পালন করা কখনও ব হেব না এবং তােদর বংশধরেদর

মধ থেক তার িৃত মেুছ যােব না। ২৯ পের অবীহিয়েলর মেয়

রাণী ইে র ও িযহূদী মদখয় পরূীেমর এই িনয়ম ায়ী করবার জ

এই ি তীয় িচিঠটা স ণূ মতা িনেয় িলখেলন। ৩০আর অহে রশ

রাজার রােজ র একেশা সাতাশটা েদেশর সম ই দীেদর কােছ

মদখয় শাি ও সেত র কথা লখা িচিঠ পািঠেয় িদেলন। ৩১ সই িচিঠ

পাঠােনা হেয়িছল যােত তারা িনিদ িদেনর িযহূদী মদখয় ও রাণী

ইে েরর িনেদশমত পরূীেমর এই িদন িট পালন করবার জ ি র

করেত পাের, যমন ভােব তারা িনেজেদর ও তােদর বংশধরেদর জ

অ া উপবাস ও িবলােপর িদন ি র কেরিছল। ৩২ ইে র আেদেশ

পরূীেমর এই িনয়ম েলা ি র করা হল এবং তা বইেয় িলেখ রাখা হল।

১০ রাজা অহে রশ তাঁর গাটা রােজ ও সমেু র ীপ িলেত কর

বসােলন। ২তাঁর মতা ও শি র সব কথা এবং মদখয়েক রাজা

যভােব উঁচু পদ িদেয় মহান কেরিছেলন তার স ণূ িববরণ িক

মািদয়া ও পারেস র রাজােদর ইিতহাস বইেত লখা নই? ৩ফেল

এই িযহূদী মদখয় অহে রশ রাজার পের ি তীয় এবং ই দীেদর মেধ

মহান, িনেজর ভাইেদর মেধ ি য়পা ও িনেজর জািতর লাকেদর

ম লকারী এবং িনেজর সম বংেশর সে শাি বাদী িছেলন।
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ইেয়ােবর িববরণ
১ঊষ দেশ ইেয়াব নােম একজন লাক িছেলন; িতিন িনেদাষ

এবং সৎ িছেলন, িযিন ঈ রেক স ান করেতন এবং ম থেক

দূের থাকেতন। ২ তাঁর সাত ছেল এবং িতন মেয় জ ায়। ৩

তাঁর সাত হাজার মষ, িতন হাজার উঠ, পাঁচেশা জাড়া বলদ এবং

পাঁচেশা গ ভী িছল। তাঁর আরও অেনক দাস দাসী িছল। পবূ দেশর

লােকেদর মেধ এই লাকিট সব থেক মহান িছেলন। ৪ তাঁর

িন িপত িদেনর, তাঁর েত ক ছেলরা তােদর িনেজর িনেজর ঘের

ভাজ িদত এবং লাক পািঠেয় তােদর বােনেদর আনাত তােদর

সবার সে খাবার খাওয়ার এবং পান করার জ । ৫ যখন ভােজর

িদন েলা শষ হত, ইেয়াব লাক পািঠেয় তােদর আনেতন এবং

তােদর আরও একবার ঈ েরর কােছ পিব করেতন। িতিন খবু

সকােল উঠেতন এবং তাঁর েত ক স ােনর জ হামবিল উৎসগ

করেতন, কারণ িতিন বলেতন, “হয়ত আমার স ােনরা পাপ কেরেছ

এবং তােদর দেয় ঈ রেক অিভশাপ িদেয়েছ।” ইেয়াব সব িদন

এরকম করেতন। ৬এমন িদন একিদন যখন ঈ েরর পু রা সদা ভুর

সামেন িনেজেদর উপি ত করেত এেলন, শয়তানও তােদর মােঝ

এেলা। ৭ সদা ভু শয়তানেক বলেলন, “তুিম কাথা থেক এেসছ?”

তখন শয়তান সদা ভুেক উ র িদল এবং বলল, “পিৃথবীর এিদেক

ওিদেক ঘেুর বড়াি লাম এবং পিৃথবীেক দি ণ করিছলাম।” ৮

সদা ভু শয়তানেক বলেলন, “তুিম িক আমার দাস ইেয়ােবর িত

ল রেখছ? কারণ তার মত পিৃথবীেত কউ নই, একিট িনখুঁত

এবং সৎ লাক, য ব ি ঈ রেক ভয় কের এবং ম থেক দূের

থােক।” ৯ তখন শয়তান সদা ভুেক উ র িদল এবং বলল, “ইেয়াব

িক ঈ রেক িবনা কারেণ ভয় কের? ১০ তুিম িক তার চািরিদেক

বড়া দাও িন, তার বািড়র চািরিদেক এবং তার সব িকছুর চািরিদেক

যা তার আেছ? তুিম তার হােতর কােজ আশীবাদ কেরছ এবং তার

স ি দেশ বিৃ পেয়েছ। ১১ িক ু এখন তামার হাত বাড়াও এবং

তার যা িকছু আেছ তােত আ মণ কর এবং স তামােক তামার
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মেুখর উপেরই ত াগ করেব।” ১২ সদা ভু শয়তানেক বলেলন, “ দখ,

তার যা িকছু আেছ তা তামার হােত আেছ; কবল তামার হাত তার

উপের রাখেব না।” তােত শয়তান সদা ভুর সামেন থেক চেল গল।

১৩ পের কান এক িদন, যখন তাঁর ছেলরা ও মেয়রা তােদর বড়

ভাইেয়র বািড়েত খাি ল এবং আ ুর রস পান করিছল, ১৪একজন

বাতাবাহক ইেয়ােবর কােছ এল এবং বলল, “বলদ েলা হাল িদি ল

এবং গাধী িল তােদর পােশ ঘাস খাি ল; ১৫ িশবায়ীেয়রা তােদর

আ মণ করল এবং তােদর িনেয় চেল গল। সিত , তারা তেলায়ােরর

আঘােত দােসেদর মের ফেলেছ; আিম একা পািলেয় আপনােক

খবর িদেত এেসিছ।” ১৬ যখন স কথা বলিছল, আেরকজন এল এবং

বলল, “ঈ েরর আ ন গ থেক পেড়েছ এবং মষপাল ও দােসেদর

পিুড়েয় িদেয়েছ এবং আিম একা পািলেয় আপনােক খবর িদেত

এেসিছ।” ১৭ যখন স কথা বলিছল, আেরকজন এল এবং বলল,

“কলদীেয়রা িতন দল হেয় উেটর দলেক আ মণ কের এবং তােদর

িনেয় যায়। সিত এবং তারা তেলায়ােরর আঘােত দােসেদর মের

ফেলেছ এবং আিম একা পািলেয় আপনােক খবর িদেত এেসিছ।” ১৮

যখন স কথা বলিছল, আেরকজন এল এবং বলল, “আপনার ছেলরা

এবং মেয়রা তােদর বড় ভাইেয়র বািড়েত খাি ল এবং আ ুর রস

পান করিছল। ১৯একটা মহা ঝড় ম ভূিম থেক এল এবং বািড়র

চার কােন আঘাত করল আর এটা যবুকেদর উপের পড়ল এবং তারা

মারা গল আর আিম একা পািলেয় আপনােক খবর িদেত এেসিছ।”

২০ তখন ইেয়াব উেঠ দাঁড়ােলন, িনেজর কাপড় িছঁড়েলন, মাথা নড়া

করেলন, মািটেত মখু নত কের েয় ঈ রেক আরাধনা বা উপাসনা

করেলন। ২১ িতিন বলেলন, “আিম আমার মােয়র গভ থেক উল

এেসিছ এবং আিম উল হেয়ই সখােন িফের যাব। আমার কােছ যা

িছল তা সদা ভু িদেয়েছন আর সদা ভুই তা িনেয়েছন; সদা ভুর

নাম ধ হাক।” ২২এই সম িবষেয়, ইেয়াব কান পাপ করেলন

না, না িতিন বাকার মত ঈ রেক দাষী করেলন।



ইেয়ােবর িববরণ 1042

২আবার এক িদন যখন ঈ েরর পু রা সদা ভুর সামেন িনেজেদর

উপি ত করেত এেলন, শয়তানও তােদর মােঝ এেলা িনেজেক

সদা ভুর সামেন উপি ত করেত। ২ সদা ভু শয়তানেক বলেলন,

“তুিম কাথা থেক এেল?” তখন শয়তান সদা ভুেক উ র িদেলন

এবং বলেলন, “পিৃথবীর এিদেক ওিদেক ঘেুর বড়াি লাম এবং

পিৃথবীেক দি ণ করিছলাম।” ৩ সদা ভু শয়তানেক বলেলন,

“তুিম িক আমার দাস ইেয়ােবর িত ল রেখছ? কারণ তার মত

পিৃথবীেত কউ নই, একিট িনখুঁত এবং সৎ লাক, য ব ি ঈ রেক

ভয় কের এবং ম থেক দূের থােক। স এখনও তার সততা ধের

রেখেছ, যিদও তুিম আমােক তার িব ে কাজ করেত রািজ কিরেয়ছ,

অকারেণ তােক ংস করেত রািজ কিরেয়ছ।” ৪ শয়তান সদা ভুেক

উ র িদেয় বলল, “চামড়ার জ চামড়া, কৃত পে , একজন মা ষ

তার জীবেনর জ সব িকছু িদেয় দেব। ৫ িক ু এখন তুিম তামার

হাত বাড়াও এবং তার হাড় এবং শরীর শ কর এবং স তামােক

তামার মেুখর উপেরই ত াগ করেব।” ৬ সদা ভু শয়তানেক বলেলন,

“ দখ, স তামার হােত আেছ; ধু তার জীবন থাকেত দাও।” ৭

তােত শয়তান সদা ভুর সামেন থেক চেল গল এবং ইেয়াবেক

পােয়র তলা থেক মাথা পয ভয় র ফাঁড়ায় ভিরেয় িদেয় ক িদল।

৮ ইেয়াব িনেজেক ঘষার জ একটা ভা া মািটর পাে র টুকেরা

িনেলন এবং িতিন ছাইেয় বসেলন। ৯ তারপর তার ী তােক বলেলন,

“তুিম িক এখনও তামার সততা ধের রাখেব? ঈ রেক ত াগ কর

এবং াণ ত াগ কেরা বা মতুৃ বরণ কেরা।” ১০ িক ু িতিন তােক

বলেলন, “তুিম একটা বাকা মিহলার মত কথা বলছ। তুিম িক সিত ই

মেন কর য আমােদর ঈ েরর হাত থেক ভােলাই পাওয়া উিচত

এবং ম নয়?” এই সম িবষেয়, ইেয়াব তার মখু িদেয় পাপ করল

না। ১১ পের যখন ইেয়ােবর িতন ব ু এ সম নল তার িত িক

ঘেটেছ, তারা েত েক তােদর িনেজেদর জায়গা থেক এল, তমনীয়

ইলীফস, শহূীয় িবলদদ ও নামাথীয় সাফর। তারা তার কােছ যাওয়ার

জ , তার সে শাক করার এবং তােক সা না করার জ িদন
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িঠক করল। ১২ যখন তারা িকছু দূর থেক তােদর চাখ তুলল, তারা

তােক িচনেত পারল না; তারা িচৎকার কের কাঁদেলা; েত েক িনেজর

িনেজর কাপড় িছঁড়েলা এবং িনেজেদর মাথার উপের বাতােস ধেূলা

উড়াল। ১৩তােত তারা তার সে সাত িদন এবং সাতরাত মািটেত

বেস রইেলন এবং কউ তােক কান কথা বলেলন না, কারণ তারা

দখল য তার ঃখ অিত ভয় র িছল।

৩তারপর, ইেয়াব মখু খলুেলন এবং তার জে র িদন ক অিভশাপ

িদেলন। ২ ইেয়াব বলেলন: ৩ “ সই িদনটা ংস হাক য িদেনর

আিম জে িছ, সই রাত যা বেলিছল, ‘একিট ছেল জ িনল’। ৪

সই িদন টা অ কারময় হাক; ঈ র উপর থেক এই িদন টা রণ

না ক ন, না সূেয র আেলা এটা আেলািকত ক ক। ৫ অ কার

এবং মতুৃ র ছায়া এটােক িনেজেদর বেল দািব ক ক; মঘ এেত

বাস ক ক; সম িকছু যা সই িদন ক অ কার কের তা সিত ই

এটােক আতি ত ক ক। ৬ সই রােতর জ , গভীর অ কার এেক

াস ক ক, এটা বছেরর িদন েলার মেধ আন না ক ক; এটা

মােসর গানার মেধ না আ ক। ৭ দখ, সই রাত ব া হাক;

কান আনে র র এটার মেধ না আ ক। ৮ তারা সই িদন টােক

অিভশাপ িদক, যারা জােন কীভােব িলিবয়াথনেক জাগােত হয়। ৯

সই িদেনর র স ার তারা িল অ কার হাক। সই িদন আেলার

খাঁজ ক ক, িক ু একটুও না পাক; না এটা সকােলর চােখর পাতা

দখেত না পাক, ১০ কারণ স আমার মােয়র গেভর দরজা ব কের

িন, না স আমার চাখ থেক সমস া লিুকেয়েছ। ১১ কন আিম মের

যাই িন যখন আিম গভ থেক বিরেয় িছলাম? কন আিম আমার

আ া ত াগ কিরিন? ১২ কন তার কাল আমায় হণ কেরিছল?

অথবা কন তার ন আমায় বরন কেরিছল যন আিম তােদর ধ

পান কির? ১৩ তাহেল এখন আিম িনরেব েয় থাকতাম; আিম

ঘমুাতাম এবং িব াম পতাম ১৪পিৃথবীর রাজােদর এবং ম ীেদর

সে , যারা তােদর িনেজেদর জ কবর বািনেয়িছেলন যা এখন ংস

হেয়েছ। ১৫অথবা আিম রাজ মারেদর সে েত পারতাম যােদর
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একিদন সানা িছল, যারা তােদর বািড় েলা পায় পণূ কেরিছল। ১৬

অথবা হয়ত আিম মতৃ স ােনর মত হেত পারতাম, সই িশ র মত

য কখনও আেলা দেখিন। ১৭ সখােন পাপীরা উপ ব ব কের;

সখােন া লােকরা িব াম পায়। ১৮ সখােন বি রা একসে

আরােম থােক; তারা ীতদাস পিরচালেকর িচৎকার নেত পায়

না। ১৯ সখােন ছাট এবং বড় আেছ; দাস সখােন মািলেকর থেক

মু । ২০ কন তােক আেলা দওয়া হেয়েছ য ক আেছ; কন তােক

জীবন দওয়া হেয়েছ যার জীবন িত ; ২১ তারা যারা মরেত চাইেছ,

িক ু তা আেস না; যারা ধন খাঁেজ তােদর থেকও বিশ সই

ব ি মতুৃ েক খাঁেজ? ২২ কন তােক আেলা দওয়া হেয়েছ য খবু

আন কের এবং গিবত হয় যখন স কবর খুঁেজ পায়? ২৩ কন

একজন লাকেক আেলা দওয়া হেয়েছ যার রা া লকুােনা, একিট

মা ষ যােক ঈ র চিরিদক িদেয় বড়া িদেয়েছন? ২৪কারণ আমার

খাবার পিরবেত দীঘ াস পেড়, আমার আতনাদ জেলর মত ঢালা

হেয়েছ। ২৫কারণ সই িজিনস যা আিম ভয় কির তা আমার ওপের

এেসেছ; যােত আমার ভয় িছল তা আমার কােছ এেসেছ। ২৬আমার

শাি নই, আিম অি র এবং আমার িব াম নই; বরং সমস া উপি ত

হয়।”

৪তারপর তমনীয় ইলীফস উ র িদল এবং বলল, ২ যিদ তামার

সে কউ কথা বলেত চায়, তুিম িক ঃখ পােব? িক ু ক িনেজেক

কথা বলা থেক আটকােত পাের? ৩ দখ, তুিম অেনকেক িনেদশ

িদেয়ছ; তুিম বল হাতেক সবল কেরছ। ৪ তামার কথা তােক সাহায

কেরিছল য পেড় যাি ল, তুিম অিত বল হাঁটু সবল কেরছ। ৫ িক ু

এখন সমস া তামার কােছ এেসেছ এবং তুিম বল হেয়ছ; এটা

তামােক ছুঁেয়েছ এবং তুিম সমস া পেড়ছ। ৬ তামার ঈ র ভয় িক

তামার আ িব াস নয়; তামার সততা িক তামার আশা নয়? ৭

এিবষেয় ভাব, আিম তামায় অ েরাধ কির: ক কখন ংস হেয়েছ

যখন স িনেদাষ? অথবা কখন সৎ লাকেক ংস করা হেয়েছ? ৮

আিম যা ল কেরিছ তার িভি েত, যারা অপরাধ চাষ কের এবং
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সমস া রাপণ কের, তারা তাই কােট। ৯ ঈ েরর িনঃ ােস তারা

ংস হয়; তাঁর চ রােগ তারা ন হেয় যায়। ১০ িসংেহর গ ন,

িহং িসংেহর গ ন, যবুিসংেহর দাঁত, স িল ভা া। ১১ বয় িসংহ

খােদ র অভােব ংস হয়; িসংহীর বা ারা চািরিদেক ছিড়েয় পের।

১২ একবার একিট ঘটনা গাপেন আমার কােছ আনা হল; আমার কান

এটার িবষেয় একটা ন নল। ১৩ রােত দশেন ভাবনা আেস,

যখন লােক গভীরভােব ঘিুমেয় পেড়। ১৪ ভয় ও কাঁপিন আমার ওপর

এল এবং আমার সম হাড় কাঁিপেয় িদল। ১৫ তারপর আমার মেুখর

সামেন িদেয় বাতাস চেল গল; আমার শরীেরর লাম দাঁিড়েয় ওেঠ।

১৬ সই আ া দাঁিড়েয় রইল, িক ু আিম এর আকৃিত িনধারণ করেত

পারলাম না। একিট আকৃিত আমার চােখর সামেন িছল; সখােন

িন তা িছল এবং আিম একিট ক ঠ র নলাম যা বলল, ১৭ ন র

মা ষ িক ঈ েরর থেক বিশ ধািমক হেত পাের? মা ষ িক তার

সিৃ ক ার থেক বিশ হেত পাের? ১৮ দখ, যিদ ঈ র তাঁর

দােসর ওপর িব াস না রােখন; যিদ িতিন তাঁর দূতেদর মখূতায় দাষী

কেরন, ১৯ তাহেল এটা কত বিশ সত তােদর জ যারা মািটর

ঘর েলােত বাস কের, যার িভত ধেূলােত গাঁথা, য পাকার থেকও

আেগ চূণ হেব? ২০ সকাল ও সে র মেধ তারা ংস হয়; তারা

িচরকােলর মত ন হয়, কউ তােদর দেখ না। ২১ তােদর তাঁবরু দিড়

িক তােদর মেধ থেক উপের নওয়া হয় না? তারা মারা যায়, তারা

মারা যায় অ ানতায়।

৫এখন ডাক, এখােন িক কউ আেছ য তামায় উ র দেব? কান

পিব ব ি র িদেক তুিম িফরেব? ২ কারণ রাগ বাকা মা ষেক

মের ফেল; িহংসা বাকা মা ষেক মাের। ৩আিম একজন বাকা

মা ষেক দঢ়ৃ িতি ত হেত দেখিছ, িক ু ত ু িন আিম তার ঘরেক

অিভশাপ িদলাম। ৪ তার স ােনরা িনরাপদ জায়গা থেক অেনক

দূের; তারা শহেরর দরজায় চূণ হেয়েছ। তােদর উ ার করার কউ

নই, ৫ তােদর শস অ রা খেয় িনেয়েছ যারা ু ধাত িছল, লােকরা

এমনিক কাঁটার বড়ার মেধ থেকও নয়; যারা তােদর স ি র জ
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আ লআকা ী, লােকরা তােদর স ি াস কেরেছ। ৬কারণ

সমস া মািট থেক বিরেয় আেস না; না ঝােমলা মািট থেক জ ায়;

৭ িক ু মানবজািত িনেজর ঝােমলা িনেজ তরী কের, িঠক যমন

আ েনর ফুলিক উপের ওেড়। ৮ িক ু আমার জ , আিম ঈ েরর

িদেক িফরব; তাঁর কােছ আিম আমার অিভেযাগ সমপণ করব, ৯ িতিন

িযিন মহান এবং অসামা কাজ কেরেছন, অসংখ আ য িজিনস

কেরেছন। ১০ িতিন পিৃথবীেত বিৃ দন এবং মােঠ জল পাঠান। ১১

িতিন এটা কেরেছন যােত যারা িনচু তােদর উঁচু করেত এবং যারা

ছাইেয় বেস শাক করিছল তােদর িনরাপ া িদেত তােলন। ১২ িতিন

ধতূেদর পিরক না িবফল কেরন, যােত তােদর হাত তােদর ষড়য

বেয় না িনেয় যেত পাের। ১৩ িতিন ানীেদর তােদর ধতূতায় ধেরন;

চালাক লােকর পিরক না তাড়াতািড় শষ হেব। ১৪ তারা িদেনর

রেবলায় অ কােরর সে িমিলত হয় এবং পেুর তারা রােতর মত

হাতড়ায়। ১৫ িক ু িতিন গিরবেদর র া কেরেছন তােদর মেুখর

তেলায়ার থেক এবং অিত দির েদর শি শালীেদর হাত থেক র া

কেরেছন। ১৬ তাই গিরেবর আশা আেছ এবং অ ায়ী স তার িনেজর

মখু ব কেরেছ। ১৭ দখ, সই মা ষ ধ সই ব ি যােক ঈ র

সংেশাধন কেরন; এই জ , সবশি মােনর সংেশাধন করার উে েশ

দওয়া শাি েক তু কেরা না। ১৮ কারণ িতিন আঘাত কেরন এবং

তারপর বঁেধ দন; িতিন আঘাত কেরন এবং তারপর তাঁর হাত

কেরন। ১৯ িতিন তামায় ছয়িট সমস া থেক উ ার করেবন; কৃত

পে , সাতিট সমস া থেক, কান ম তামায় শ করেব না। ২০

দূিভে িতিন তামায় মতুৃ থেক উ ার করেবন; যেু তেলায়ােরর

শি থেক উ ার করেবন। ২১ তুিম িজেভর চাবকু থেক থাকেব

এবং যখন িবনাশক আসেব তখন তুিম ভয় পােব না। ২২ তুিম িবনাশ

ও দূিভে হাঁসেব এবং তুিম জ েলর প েদর থেক ভয় পােব না।

২৩কারণ তামার মােঠর পাথেরর সে তামার এক চুি থাকেব;

তুিম জ েলর প েদর সে শাি েত থাকেব। ২৪ তুিম জানেব য

তামার তাঁবু িনরাপ ায় আেছ; তুিম তামার ভড়ার পাল দখেত
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যােব এবং দখেব িকছুই হারায়িন। ২৫ তুিম আরও জানেব য তামার

বংশ মহান হেব, তামার স ানস িত মােঠর ঘােসর মত হেব। ২৬

তুিম তামার কবের আসেব পণূ বয়েস, যমন শেস র আঁিট তুেল িনেয়

যাওয়া হয় খামাের। ২৭ দখ, আমরা এ িবষেয় পরী া কের দেখিছ;

এটা এরকম, এটা শান এবং এটা জােনা িনেজর জ ।

৬তারপর ইেয়াব উ র িদল এবং বলল, ২ উ , যিদ ধু আমার

য ণা মাপা যত; যিদ ধু আমার সম ঃখ দাঁিড়পা ায় ওজন করা

যত! ৩কারণ এখন এটা সমেু র বািলর থেকও ভারী হেব। এই

জ ই আমার কথা এত বপেরায়া। ৪ কারণ সবশি মােনর তীর

আমার মেধ , আমার আ া িবষ পান কেরেছ; ঈ েরর আত আমার

িব ে দলব হেয়েছ। ৫ ব গাধা িক হতাশ হেয় িচৎকার কের

যখন তার ঘাস থােক? অথবা বলদ িক িখেদয় হতাশ হয় যখন সটার

খাবার থােক? ৬ যার াদ নই সটা িক ন ছাড়া খাওয়া যায়?

অথবা িডেমর সাদা অংেশ িক কান াদ আেছ? ৭আিম তােদর শ

করেত অ ীকার কির; তারা আমার কােছ জঘ খাবােরর মত। ৮

আহা, যিদ আিম কবল আমার াথনার উ র পেত পাির; আহা,

ঈ র যন আমায় সই িজিনস দন যা আিম চাই: ৯আিম যিদ চূণ

হতাম তেব এটা হয়ত ঈ রেক খিুশ করত, িতিন তাঁর হাত বাড়ােবন

এবং এই জীবন থেক কেট ফলেবন! ১০ তবওু এটা আমার সা না

হাক, এমনিক আিম য ণােতও আন কির, য আিম সই পিব

ব ি র কথা অ ীকার কির িন। ১১আমার শি িক, য আিম অেপ া

করেত পাির? আমার শষ িক, য আিম ধয ধরেত পাির? ১২

আমার শি িক পাথেরর শি ? অথবা আমার মাংস িক িপতল িদেয়

তরী? ১৩এটা িক সিত নয় য আমার িনেজর জ আমার কান

সাহায নই এবং সই ান িক আমার থেক দূর হেয় গেছ? ১৪

সই লােকর িত য ায় অ ান হেত চেলেছ, তার ব ু র িব তা

দখােনা উিচত; এমনিক তার িতও য সবশি মােনর ভয় ত াগ

কেরেছ। ১৫ িক ু আমার ভােয়রা আমার িত ম াে র বােহর

মত িব , যমন বেয় যায় জেলর বােহর মত। ১৬ যা বরেফর জ
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অ কারাছ হয় এবং যার মেধ তুষার িবলীন হেয় যায়। ১৭ যখন

তারা গেল যায়, তারা অদশৃ হয়; যখন তা উত হয়, তারা তােদর

জায়গায় গেল যায়। ১৮ ম যা ীর লােকরা যারা সই রা া িদেয় যায়

এবং জেলর জ সই রা া থেক সের যায়; তারা ম াে ঘেুর

বড়ায় এবং পের ংস হয়। ১৯ টমার ম যা ীর লােকরা দখল,

যখন িশবার লােকরা তােদর উপর আশা কেরিছল। ২০তারা হতাশ

হেয়িছল কারণ তারা জল খাঁজার ব াপাের আ িব াসী িছল; তারা

সখােন গল, িক ু তারা তািরত হল। ২১ কারণ এখন তামরা

ব ু রা আমার কােছ িকছুই নও; তামরা আমার ভয় র অব া দেখছ

এবং ভয় পেয়ছ। ২২আিম িক বেলিছলাম, আমােক িকছু দাও?

অথবা তামােদর স ি থেক আমােক উপহার দাও? ২৩অথবা,

িবপে র হাত থেক আমােক র া কর? অথবা, আমার অত াচারীর

হাত থেক আমায় র া কর? ২৪আমােক িশ া দাও এবং আিম

আমার শাি ধের রাখব; আমােক বিুঝেয় দাও কাথায় আিম ভুল

কের এেসিছ। ২৫ সিত কথা কতটা য ণা দয়! িক ু তামােদর

তক িবতক, কৃত পে স েলা কীভােব আমােক দাষী কের? ২৬

তামরা িক আমার কথা অ া করার পিরক না করছ, একজন

আশাহীন লােকর কথার আচরণ বাতােসর মত? ২৭ সিত , তামরা

এক অনােথর জ িলবাঁট কেরছ, ব বসায়ীেদর মত তামােদর ব ু র

ওপর দর কষাকিষ কেরছ। ২৮এখন, এই জ , দয়া কের আমার

িদেক দখ, িনি ত ভােব আিম তামােদর মেুখর ওপর িমথ া বলব

না। ২৯ তামরা িফের যাও, অ ায় না হাক; আিম বিল িফের যাও,

আমার অিভেযাগ ায । ৩০আমার িজেভ িক কান ম তা আেছ?

আমার মখু িক খারাপ িজিনস সনা করেত পাের না?

৭পিৃথবীেত িক েত ক মা ষেক কেঠার পির ম করেত হয় না?

তার িদন েলা িক ভাড়া করা মা েষর মত নয়? ২ যমন একজন

দাস আ েহর সে স ার ছায়ার অেপ া কের, যমন একজন ভাড়া

করা কােজর লাক তার মজরুীর চ া কের, ৩ তাই আিম কে র

মাস েলা স করেত পেরিছ; আমায় ক পণূ রাত েলা দওয়া
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হেয়েছ। ৪ যখন আিম ই, আিম িনেজেক বিল, কখন আিম উঠব

এবং কখন রাত শষ হেব? আিম ছটফট করেত থািক এবং এখােন

ওখােন ঘেুর বড়াই যত ণ না সকাল হয়। ৫আমার মাংস পাকায়

এবং মািটর ঢলায় ঢাকা; আমার চামড়ার ঘা েলা শ হেয় ওেঠেছ

এবং তারপর গেল গেছ এবং আবার নতুন কের হেয়েছ। ৬ তাঁিতেদর

তাঁত বানা যে র থেকও আমার জীবেনর আয়ু তগামী; তারা

আশাহীন ভােব শষ হয়। ৭ ঈ র, রণ কর য আমার জীবন ধু

াসমা ; আমার চাখ আর কখন ভােলা দখেত পােব না। ৮ ঈ েরর

চাখ, যা আমায় দেখ, আর আমায় দখেত পােব না; ঈ েরর চাখ

আমার ওপের থাকেব, িক ু আমার অি থাকেব না। ৯একিট মঘ

যমন য় পায় এবং অদশৃ হেয় যায়, তাই য পাতােল নেম যায় স

আর উঠেব না। (Sheol h7585) ১০ স আর তার ঘের িফরেব না; না

তার জায়গা তােক আর িচনেব। ১১এই জ আিম আর আমার মখু

সংযত করব না; আিম আমার আ ার য ণায় কথা বলব; আিম আমার

ােণর িত তায় অিভেযাগ করব। ১২আিম িক সমু অথবা আিম িক

সমেু র দত , য তুিম আমার ওপর পাহারা বিসেয়ছ রেখছ? ১৩

যখন আিম বিল, আমার িবছানা আমায় আরাম দেব এবং আমার খাট

আমার অিভেযাগেক শা করেব, ১৪ তখন তুিম আমায় ে ভয়

দখােব এবং িবিভ দশেন আমায় আতি ত করেব, ১৫ তােত আমার

াণ াসেরাধ চায় এবং আমার এই অি ক াল অেপ া মতুৃ চায়।

১৬আিম আমার জীবন ঘণৃা কির; আিম সব িদন বঁেচ থাকেত চাই না;

আমােক একা থাকেত দাও কারণ আমার আয়ু বকার। ১৭ মা ষ িক,

য তামায় তার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব, য তামায় তার ওপর

ল রাখেত হেব, ১৮ য তামায় েত ক সকােল তােক ল রাখেত

হেব এবং তােক েত ক মহূুেত পরী া করেত হেব? ১৯কতকাল

এটা তামার সামেন থাকেব, আমার থেক চাখ সরাও, তামার

সামেন আমায় িক একটু একা থাকেত দেব না, আমার িনেজর থতুু

গলার জ ? ২০এমনিক যিদও আিম পাপ কেরিছ, তােত তামার

িক হয়, কন তুিম আমােক তামার ল বানােল, যােত আিম তামার
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জ বাঝা হই? ২১ কন তুিম আমার পাপ মা কর না এবং আমার

অ ায় িনেয় নাও না? কারণ আিম িক এখন ধেূলায় েয় পরব; তুিম

আমায় য সহকাের খুঁজেব, িক ু আমার কান অি থাকেব না।

৮পের শহূীয় িবলদদ উ র িদল এবং বলল, ২ “কতিদন তুিম এইসব

কথা বলেব? কতিদন তামার মেুখর কথা ঝেড়া বাতােসর মত বেয়

চলেব? ৩ ঈ র িক ায়িবচার পিরবতন করেবন? সবশি মান

িক ধািমকতার পিরবতন করেবন? ৪ তামার স ানরা তাঁর িব ে

পাপ কেরেছ; আমরা জািন তা, িতিন তােদরেক তােদর পােপর হােত

সমপণ কেরেছন। ৫ িক ু যিদ তুিম যে ঈ রেক ডাক এবং তামার

অ েরাধ সবশি মােনর সামেন রােখা। ৬ যিদ তুিম এবং সরল

হও; তাহেল িতিন অবশ ই তামার জ কাজ করেবন এবং তামায়

পরু তৃ করেবন একিট বািড় িদেয় যা সিত ই তামারই হেব। ৭

এমনিক যিদও তামার ছাট িছল, তবওু তামার শষ অব া খবু

ভােলা হেব। ৮আিম াথনা কির, আেগকার লােকেদরেক িজ াসা

কর; আমােদর পবূপু ষ যা আিব ার কেরেছন তা িশখেত য কর।

৯আমরা গতকাল জে িছ এবং িকছুই জািন না কারণ আমােদর আয়ু

পিৃথবীেত ছায়ার মত। ১০ তারা িক তামায় শখােব না এবং বলেব

না? তারা িক তােদর দয় থেক কথা বলেব না? ১১জলাভূিম ছাড়া

িক নলখাগড়া বাড়েত পাের? জল ছাড়া িক উলখুাগড়া বাড়েত পাের?

১২ যখন স েলা সেতজ থােক, তা কাটা হয় না, তারা অ য কান

ঘােসর থেক আেগ িকেয় যায়। ১৩ যারা ঈ রেক ভুেল যায় তােদর

রা াও সই রকম, অধাি ক লােকর আশা ন হেব, ১৪ তােদর

যােদর আ া ভেঙ যায় এবং তােদর যােদর িব াস বল যমন একটা

মাকড়সার জােলর মত। ১৫ সই রকম লাক িনেজর বািড়র ওপর

িনভর করেব, িক ু তা দাঁড়ােব না; স শ কের ধরেব, িক ু তা

িটকেব না। ১৬ সূেয র িনেচ স সেতজ এবং তার কা ড পেুরা বাগােন

ছিড়েয় পের। ১৭তার িশকড় পাথেরর িঢিব জিড়েয় ধের; পাথেরর

মেধ তারা ভােলা জায়গা খাঁেজ। ১৮ িক ু যিদ এই লাকিট িনেজর

জায়গায় ংস হয়, তাহেল সই জায়গা তােক অ ীকার করেব এবং
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বলেব, আিম কখনও তামায় দিখিন। ১৯ দখ, এই হয় সই রকম

ব ি র আচরেণর আন , অ উি দ সই একই মািট থেক অ িরত

হেব তার জায়গায়। ২০ দখ, ঈ র িনরীহ মা ষেক তািড়েয় দেবন

না; না িতিন পাপীেদর হাত হণ করেবন। ২১ িতিন এখনও তামার

মখু হাঁিসেত পণূ করেবন, তামার ঠাঁট আনে পণূ করেবন। ২২

যারা তামায় ঘণৃা করেব তারা ল ায় পরেব; পাপীেদর তাঁবু আর

থাকেব না।”

৯তারপর ইেয়াব উ র িদেলন এবং বলেলন, ২ বা িবক, আিম

জািন য এটাই সিত । িক ু িক কের একজন লাক ঈ েরর কােছ

ধািমক হেত পাের? ৩ যিদ স ঈ েরর সে তক করেত চায়, স

তাঁেক হাজার বােরও একবার উ র িদেত পাের না। ৪ ঈ র দেয়

ানী এবং বলশালী শি েত; ক কেব তাঁর িব ে িনেজেক কিঠন

করেছ এবং সফল হেয়েছ? ৫ িতিন িযিন পাহাড় সিরেয় দন কাউেক

সাবধান না কেরই, যখন িতিন তাঁর রােগ তােদর উি েয় ফেলন, ৬

িতিন িযিন পিৃথবীেক তার জায়গা থেক নাড়ান এবং তার িভত েলা

কাঁপান। ৭ ইিন সই একই ঈ র িযিন সূযেক উঠেত বারণ কেরন

এবং তা ওেঠিন এবং িযিন তারােদর ঢেক িদেয়েছন, ৮ িযিন িনেজই

আকাশেক সািরত কেরন এবং িযিন সমেু র ঢউেয়র উপর হাঁেটন

এবং তােদর শা কেরন, ৯ িযিন স িষম ল, কালপু ষ, কৃি কা

(ন িবেশষ) এবং দি েণ ন পু বািনেয়েছন। ১০ ইিন সই

একই ঈ র িযিন মহান কায ও ধারণাতীত কাজ কেরেছন, সিত ই,

অসংখ আ য কাজ কেরেছন। ১১ দখ, িতিন আমার কাছ থেক

যান এবং আিম তাঁেক দখেত পাই না; িতিন পাশ িদেয় চেল যান,

িক ু আিম উপলি করেত পাির না। ১২ যিদ িতিন কান িত

লাকেক ধেরন, ক তাঁেক বারণ করেব? ক তাঁেক বলেত পাের,

আপিন িক করেছন? ১৩ ঈ র তাঁর রাগ িফিরেয় নেবন না; রাহােবর

সাহায কারীরা তাঁর সামেন নত হয়। ১৪আিম তাঁেক কত কম উ র

িদেত পাির, আিম কমন কের কথা বাছব তাঁর সে তক িবতক করার

জ ? ১৫এমনিক যিদও আিম ধািমক হই, আিম তাঁেক উ র িদেত
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পারব না; আিম ধু আমার িবচারেকর কােছ দয়ার জ িবনিত করেত

পাির। ১৬এমনিক যিদও আিম ডািক এবং িতিন আমায় উ র দন,

আিম িব াস করেত পারব না য িতিন আমার কথা নিছেলন। ১৭

কারণ িতিন আমায় চ ঝেড় ভেঙ ফেলন এবং অকারেণ আমার

ত বিৃ কেরন। ১৮ িতিন এমনিক আমায় াস নওয়ারও অ মিত

দনিন; পিরবেত, িতিন আমায় িত তায় পণূ কেরেছন। ১৯ যিদ

আমরা শি র কথা বিল, কন, িতিন মতাশালী! এবং যিদ আমরা

ায়িবচােরর কথা বিল িতিন বেলন, ক আমায় করেব? ২০

এমনিক যিদও আিম ধািমক হই, আমার িনেজর মখু আমায় দাষী

করেব; এমনিক যিদও আিম িনখুঁত হই, তবওু এটা আমায় অপরাধী

মাণ করেব। ২১আিম িস , িক ু আিম আর আমার িনেজর পেরায়া

কির না; আিম িনেজ আমার জীবনেক ঘণৃা কির। ২২ সবই ত এক,

এটা আিম কন বলিছ য িতিন ধাি কেক এবং পাপীেক একসে

ংস করেবন। ২৩ যিদ চাবকু হঠাৎ হত া কের, িতিন িনেদােষর

কে হাঁসেবন। ২৪ পিৃথবী পাপীেদর হােত দওয়া হেয়েছ; ঈ র

এর িবচারকেদর মখু ঢেক িদেয়েছন। যিদ তা না হয় তেব ক এটা

কেরেছ, তাহেল িতিন ক? ২৫ প বাহেকর থেকও আমার িদন েলা

তগামী; আমার িদন েলা উেড় যায়; তারা কাথাও ম ল দখেত

পায় না। ২৬ তারা নলখাগড়ার নৗকার মত ত এবং তারা ঈগল

পািখর মত ত যা হঠাৎ আ মণ কের িশকােরর ওপর পেড়। ২৭

যিদ আিম বিল য আিম আমার অিভেযােগর িবষয় ভুেল যাব, য আিম

আমার মেুখর িবষ তা দূর করব এবং খিুশ হব, ২৮আিম আমার

সব ঃেখর জ ভয় পাব কারণ আিম জািন য তুিম আমায় িনেদাষ

মেন করেব না। ২৯আিম দাষী হব; তাহেল কন, আিম বথৃাই চ া

করব? ৩০ যিদ আিম িনেজেক বরফ জেল ধইু এবং আমার হাতেক

িচরকােলর মত সাবান িদেয় পির ার কির। ৩১ ঈ র আমায় ডাবায়

ডুিবেয় দেবন এবং আমার িনেজর কাপড় আমােক ঘণৃা করেব। ৩২

কারণ ঈ র মা ষ নন, যমন আিম, য আিম তাঁেক উ র িদেত পাির,

য আমরা একসে তাঁর িবচার ােন আসেত পাির। ৩৩আমােদর
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মেধ কান িবচারক নই য আমােদর জেনর উপর হাত রাখেবন।

৩৪ অ কান িবচারক নই য ঈ েরর লািঠ আমার ওপর থেক

সরােত পাের, য তাঁর ভয়ানক ভীিত থেক আমােক সিরেয় রােখ।

৩৫ তারপর আিম িক কথা বলব এবং তাঁেক ভয় করব না। িক ু এখন

যা অব া, আিম এটা করেত পারব না।

১০আমার াণ জীবেন া হেয়েছ; আিম াধীনভােব আমার

অিভেযাগ কাশ করব; আিম আমার ােণর িত তায় কথা বলব। ২

আিম ঈ রেক বলব, আমায় িনছক দাষী করেবন না; আমােক দখাও

কন তুিম আমায় দাষী কেরছ। ৩এটা িক তামার জ ভােলা য

তুিম আমায় উপ ব করেব, তামার হােতর কাজ িক তু করেব যখন

তুিম পাপীেদর পিরক নায় হাঁসেব? ৪ তামার িক মাংেসর চাখ?

তুিম িক মা েষর মত দখ? ৫ তামার িদন েলা িক মা েষর িদেনর

মত অথবা তামার বছর েলা িক লােকেদর বছেরর মত, ৬ য তুিম

আমার অপরােধর অ স ান করছ এবং আমার পাপ খুঁজছ, ৭ যিদও

তুিম জােনা আিম দাষী নই এবং কউ িক নই য আমােক তামার

হাত থেক উ ার কের? ৮ তামার হাত আমায় গেড়েছ এবং আমায়

সারা দেহ গেড়েছ কেরেছ, তবওু তুিম আমায় ংস করছ। ৯ রণ

কর, আিম িবনয় কির, য তুিম আমায় মািটর পাে র মত গেড়ছ; তুিম

িক আবার আমায় ধেূলায় ফরােব? ১০ তুিম িক আমায় েধর মত

ঢােলািন এবং ছানার মত িক ঘন কর িন? ১১ তুিম আমায় চামড়া এবং

মাংস িদেয় ঢেকছ এবং হার ও িশরা িদেয় আমায় বেুনেছা। ১২ তুিম

আমায় জীবন িদেয়ছ এবং চুি র িব তা িদেয়ছ; তামার সাহায

আমার আ ােক পাহারা িদেয়েছ। ১৩ তবওু এইসব িজিনস তুিম

তামার দেয় লিুকেয় রেখছ, আিম জািন য এটাই তুিম ভাবিছেল,

১৪ যিদ আিম পাপ কের থািক, তুিম তা ল করেব; তুিম আমার

অপরাধ মা করেব না। ১৫ যিদ আিম পাপী হই, আমায় অিভশাপ

দাও; এমনিক যিদ আিম ধািমক হই, আিম আমার মাথা তুলেত পারব

না, কারণ আিম অপমােন পণূ হেয়িছ এবং আিম আমার িনেজর ঃখ

দখিছ। ১৬ যিদ আমার মাথা িনেজই ওেঠ, তুিম আমায় িসংেহর মত
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িশকার করেব; আরও একবার তুিম িনেজেক দখােব আমার থেক

শি শালী। ১৭ তুিম আমার িব ে নতুন সা ী িনেয় আসেব এবং

তামার রাগ আমার িব ে বাড়ােব; তুিম আমায় নতুন স িনেয়

আ মণ করেব। ১৮ কন, তাহেল, তুিম আমায় মােয়র পট থেক

বার কের আনেল? কান চাখ দখার আেগই যিদ আিম মারা যতাম

তেব ভােলা হত। ১৯ যিদ আমার অি ই না থাকত; যিদ আমার

মােয়র পট থেক কবের িনেয় যাওয়া হত। ২০আমার িদন িক খবু

অ নয়? তাহেল থােমা, আমােক একা থাকেত দাও, তাহেল আিম

িকছুটা িব াম পাব, ২১ যখান থেক আিম আর িফরব না সখােন

আিম যাওয়ার আেগ, সই অ কার দেশ এবং সই মতুৃ ছায়ার দেশ,

২২ সই দশ যা মাঝরােতর অ কােরর মত অ কার, সই দশ

মতুৃ ছায়ার দশ, সখানকার আেলা মাঝরােতর অ কােরর মত।

১১তারপর নামাথীয় সাফার উ র িদল এবং বলল, ২ “এত কথার

িক উ র দওয়া হেব না? বাচাল লাকিটেক িক িব াস করা হেব? ৩

তামার গব িক অ েদর চুপ কিরেয় রাখেব? যখন তুিম আমােদর

িশ ােক উপহাস কর, কউ িক তামায় ল া দেব না? ৪কারণ

তুিম ঈ রেক বেলছ, ‘আমার িব াস খাঁিট, আিম তামার দিৃ েত

অিন নীয়।’ ৫ িক ু , আহা, ঈ র কথা বলেবন এবং তামার িব ে

মখু খলুেবন; ৬ িতিন তামায় ােনর গাপন তথ দখােবন! কারণ

িতিন পর র বাঝাপড়ায় মহান। তেব জােনা য ঈ র যা তামার

কাছ থেক দািব কেরন তা তামার অপরােধর যা াপ তার থেক

কম দািব কেরন। ৭ তুিম ঈ রেক খাঁজার মেধ িদেয় িক তাঁেক

বঝুেত পার? তুিম িক সবশি মানেক পেুরাপিুর বঝুেত পার? ৮এই

িবষয়টা আকােশর মত উঁচু; তুিম িক করেত পার? এটা পাতােলর

থেকও গভীর; তুিম িক জানেত পার? (Sheol h7585) ৯ এটার পিৃথবীর

থেকও অেনক ল া এবং সমেু র থেক চওড়া। ১০ যিদ িতিন সখান

িদেয় যান এবং কাউেক আটকান, যিদ িতিন কাউেক ডােকন িবচােরর

জ , তেব ক তাঁেক থামােব? ১১কারণ িতিন িমথ াবাদীেদর জােনন;

[যখন] িতিন অপরাধ দেখন, িতিন িক তা ল কেরন না? ১২ িক ু
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বাকা লােকেদর কান বিু নই; তারা জ থেক বেুনা গাধার

বা ার সমান। ১৩ িক ু ধর তুিম তামার মেন ি র কেরছ এবং

ঈ েরর িদেক তামার হাত বািড়েয় িদেয়ছ; ১৪ ধর তামার হােত

অপরাধ িছল, িক ু পের তুিম তা তামার থেক অেনক দূের সিরেয়

িদেয়ছ এবং তামার তাঁবেুত অধািমকতােক বাস করেত দাওিন।

১৫তাহেল তুিম িন ই তামার মখু ল াহীন ভােব তুলেত পারেব;

সিত , তুিম অপিরবতনীয় হেব এবং ভয় করেব না। ১৬ তুিম তামার

ক ভুেল যােব; তুিম এটােক ধু জেলর মত যা বেয় চেল গেছ

তার মত মেন করেব। ১৭ তামার জীবন পেুরর থেক বিশ উ ল

হেব; যিদও সখােন অ কার িছল, এটা সকােলর মত হেব। ১৮ তুিম

িনরাপেদ থাকেব কারণ সখােন আশা আেছ; সিত , তুিম িনেজর

ব পাের স ু হেব এবং তুিম িনরাপেদ িব াম নেব। ১৯আর তুিম

েয় পরেব এবং কউ তামােক ভয় দখােব না; সিত ই, অেনেক

তামার ম লকামনা করেব। ২০ িক ু পাপীেদর চাখ িনে জ হেব;

তারা পালােনার পথ পােব না; তােদর একমা আশা হেব াণত াগ

করা।”

১২তখন ইেয়াব উ র িদল এবং বলল, ২ “ কান সে হ নই

তামরাই লাক; া তামােদর সে মরেব। ৩ িক ু আমার বিু

আেছ যমন তামােদর আেছ; আিম তামােদর থেক িনচু নই। সিত ,

ক জােন না এই িবষেয় এমন ভােব? ৪আিম আমার িতেবশীর

কােছ হাস কর ব র মত, আিম, য ঈ রেক ডােক এবং তাঁর ারা

উ র পায়! আিম, একজন ায এবং ধািমক লাক, আিম এখন

একটা হাস কর ব । ৫ য শাি েত বাস কের, তার জ ভাগ

অব ার িবষয়; স ভােব, যােদর পা িপছিলেয় যায় তােদর জীবেন

আরও বিশ ভাগ আেস। ৬ ডাকাতেদর তাঁবরু উ িত হয় এবং যারা

ঈ রেক রািগেয় দয় তারা রি ত অ ভব কের; তােদর িনেজেদর

হাত তােদর ঈ র। ৭ িক ু এখন প েদর িজ াসা কর আর তারা

তামােক িশ া দেব; আকােশর পািখেদর িজ াসা কর আর তারা

তামােক বলেব। ৮অথবা মািটর সে কথা বল আর তা তামােক
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বলেব; সমেু র মাছ তামােক ঘাষণা করেব। ৯ এেদর মেধ কান

প জােন না য এসম সদা ভুর হাত কেরেছ, তােদর জীবন

িদেয়েছ, ১০ সদা ভু, যার হােত সম জীব ব র াণ এবং সম

মানবজািতর আ া আেছ? ১১ কান িক কথার পরী া কের না যমন

থালা খাবােরর পরী া কের? ১২ ব ৃ লােকেদর া আেছ; এবং

দীঘায়রু বিু আেছ। ১৩ ঈ েরর া এবং পরা ম আেছ; তাঁর

ভােলা িচ া এবং বিু আেছ। ১৪ দখ, িতিন ভেঙ ফেলন এবং তা

আর গড়া যায় না; যিদ িতিন কাউেক ব ী কেরন, তাহেল মিু নই।

১৫ দখ, যিদ িতিন জলেক ব কেরন, তারা িকেয় যােব এবং যিদ

িতিন তােদর পাঠান, তারা দশেক ভািসেয় দেব। ১৬ শি ও া

তাঁর; তািরত এবং তারণাকারী জেনই তাঁর। ১৭ িতিন ম ীেদর

সব লটু কের িনেয় যান; িবচারকেদর মেূখ পিরণত কেরন। ১৮ িতিন

রাজােদর থেক কিতে র িশকল িনেয় নন; িতিন তােদর কামের

কাপড় জিড়েয় দন। ১৯ িতিন যাজকেদর সব লটু কের িনেয় যান

এবং শি শালীেদর উৎখাত করেবন। ২০ িতিন িব েদর কথা

মেুছ দন এবং াচীনেদর বিু িনেয় নন। ২১ িতিন অিভজাতেদর

ওপর অপমান ঢেল দন এবং শি শালীেদর কামরব ন খেুল

দন। ২২ িতিন অ কার থেক গভীর িবষয় কাশ কেরন এবং গভীর

অ কারেক আেলােত িনেয় আেসন। ২৩ িতিন জািতেক শি শালী

কেরন এবং আবার িতিন তােদর ংসও কেরন; িতিন দশেক বাড়ান

এবং আবার িতিন তােদর ব ী িহসােবও পিরচালনা দন। ২৪ িতিন

পিৃথবীর নতােদর থেক বিু িনেয় নেবন; িতিন তােদর ম াে

ঘারান যখােন কান পথ নই। ২৫ তারা আেলা ছাড়া অ কার

অ ভব কের; িতিন তােদর মাতাল লােকর মত টাল খাওয়ান।”

১৩ দখ, আমার চাখ এসম দেখেছ; আমার কান েনেছ এবং

তা বেুঝেছ। ২ তামরা িক জান, সই একই িবষয় আিমও জািন;

আিম তামােদর থেক িকছু কম নই। ৩ যাইেহাক, আিম বরং

সবশি মােনর সে কথা বলব; আিম ঈ েরর সে িবচার করেত

চাই। ৪ িক ু তামরা সত েক চুনকাম কেরছ িমথ া িদেয়; তামরা
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সকেল মলূ হীন িচিকৎসক। ৫আহা, তামরা এেকবাের নীরব থাকেব!

সটাই তামােদর া। ৬এখন শান আমার িনেজর যিু ; আমার

ঠাঁেটর অ নয় শান। ৭ তামরা িক ঈ েরর পে অ ায় কথা বলেব

এবং তামরা িক তাঁর পে তারণাপণূ কথা বলেব? ৮ তামরা িক

সিত তাঁেক দয়া দখােব? তামরা িক সিত আদালেত ঈ েরর পে

উিকেলর মত তক করেব? ৯ তার পিরবেত যিদ িতিন তামােদর

িবচারক িহসােব তামােদর ওপর ফেরন এবং পরী া কেরন, এটা

িক তামােদর জ ভাল হেব? অথবা যমন একজন অ জনেক

ঠকায়, তামরা িক সিত আদালেত তাঁর িমথ া পিরচয় দেব? ১০

িতিন অবশ ই তামােদর িন া করেবন, যিদ তামরা গাপেন তাঁর

প পাত কর। ১১ তাঁর মিহমা িক তামােদর ভয় পাওয়ায় না? তাঁর

ভয় িক তামােদর ওপর পেড় না? ১২ তামােদর রণীয় বাদবাক

ছাই িদেয় তরী কের; তামােদর দূগ হল মািটর তরী দূগ। ১৩

তামরা শাি বজায় রাখ, আমােক একা থাকেত দাও, যােত আিম

কথা বলেত পাির, আমার ওপর যা আসেছ আসেত দাও। ১৪আিম

আমার িনেজর মাংস আমার দাঁেত িনেয় যাব; আিম আমার হােত

আমার জীবন নব। ১৫ দখ, যিদ িতিন আমায় মের ফেলন, আমার

আর কান আশা থাকেব না; তবওু, আিম তাঁর সামেন আমার রা া

র া করব। ১৬এটাই হেব আমার মিু র কারণ, য আিম তাঁর সামেন

অধাি ক লােকর মত আসব না। ১৭ হ ঈ র, আমার কথা মেনােযাগ

িদেয় শান; আমার ঘাষণা তামার কােন আ ক। ১৮এখন দখ,

আিম আমার যিু সািজেয় রেখিছ; আিম জািন য আিম িনেদাষ।

১৯ ক স য আমার িব ে আদালেত তক করেব? যিদ তুিম তা

করেত আস এবং যিদ আিম ভুল মািণত হই, তােব আিম নীরব হব

এবং াণ ত াগ করব। ২০ হ ঈ র, আমার জ েটা িজিনস কর

এবং তাহেল আিম িনেজেক তামার থেক লকুাব না: ২১ তামার

কেঠার হাত আমার থেক তুেল নাও এবং তামার আত আমায়

ভয় না দখাক। ২২ তখন আমায় ডাক আর আিম উ র দব; অথবা

আমােক তামার সে কথা বলেত দাও এবং তুিম আমায় উ র দাও।
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২৩আমার অপরাধ ও পাপ কত? আমােক আমার অপরাধ ও পাপ

জানেত দাও। ২৪ কন তুিম আমার কাছ থেক তামার মখু লিুকেয়ছ

এবং আমার সে শ র মত আচরণ করছ? ২৫ তুিম িক একটা

হওয়ায় ওড়া পাতােক অত াচার করেব? তুিম িক কেনা নাড়ার

িপছেন ছুটেব? ২৬কারণ তুিম আমার িব ে িত িবষয় িলেখছ;

তুিম আমায় আমার যৗবেনর পােপর উ রািধকারী কেরছ। ২৭ তুিম

আমার পােয় বিড় পিরেয়ছ, তুিম আমার সম রা ায় ল রেখছ;

তুিম সই মািট পরী া কেরছ যখােন আমার পা হঁেটেছ, ২৮ যিদও

আিম পচা িজিনেসর মত যা ন হেয় গেছ, একটা কাপেড়র মত যা

পাকায় খেয়েছ।

১৪ মা ষ, য মিহলার থেক জে েছ, স িকছুিদন বাঁেচ এবং িক ু

সমস ায় ভরা। ২ স মািট থেক ফুেলর মত বর হয়, িক ু তা কেট

ফলা হয়: স ছায়ার মত চেল যায় এবং তা বিশ িদন ায়ী হয় না।

৩ তুিম িক সই রকম িকছুর ওপর তামার চাখ রেখছ? তুিম িক

আমােক তামার সে িবচাের আনেব? ৪অ িচ থেক িচ ক করেত

পাের? কউ পাের না। ৫ মা েষর িদন িনধািরত, তার মােসর সংখ া

তার সে আেছ, তুিম তার সীমা িঠক কেরছ যা স পার করেত পাের

না। ৬ তার থেক চাখ সরাও, যােত স িব াম পায়, যােত স িদন

মজেুরর মত তার জীবেন আন করেত পাের। ৭একটা গােছর জ

আশা আেছ; যিদ এটা কেট ফলা হয়, তাহেল এটা আবার অ িরত

হেত পাের, এটার কামল শাখার অভাব হেব না। ৮ যিদও এটার মলূ

মািটেত অেনক পরুােনা এবং এটার গাড়া মািটর মেধ মারা যায়, ৯

তবওু যিদ এটা জেলর গ ও পায়, এটা অ িরত হেব এবং গােছর মত

শাখা শাখা িব ার করেব। ১০ িক ু মা ষ মের এবং কেম যায়;

সিত , মা ষ তার আ া ত াগ কের এবং তারপর কাথায় স? ১১

যমন জল সমু থেক অদশৃ হেয় যায়, যমন নদী জল হারায় এবং

িকেয় যায়, ১২ তমন লােকরা েয় পড়েব এবং আর উঠেব না।

যত ণ না আকাশ িনি হয়, তারা জাগেব না, না তােদর ঘমু থেক

উঠেব। ১৩আহা তুিম আমােক সমস া থেক পাতােল লিুকেয় রাখেব
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এবং তুিম আমায় গাপেন ােন রাখেব যত ণ না তামার াধ শষ

হয়; তুিম আমার জ িনিদ িদন িঠক করেব সখােন থাকার এবং

আমায় রণ কর। (Sheol h7585) ১৪ যিদ কান মা ষ মের, স িক

আবার বঁেচ উঠেব? যিদ তাই হয়, আিম আমার াি কর িদেনর

সখােন অেপ া চাই যত ণ না আমর মিু র িদন আেস। ১৫ তুিম

ডাকেব এবং আিম তামােক উ র দব। তামার হােতর কােজর

জ তামার আকা া থাকেব। ১৬ তুিম আমার পােয়র িচ েন

থােকা এবং য নাও; তুিম আমার পােপর িত ল রােখা না। ১৭

আমার অপরাধ থিলেত মু াি ত হেব; তুিম আমার পাপ ঢেক দেব।

১৮ িক ু এমনিক পাহাড় পেড় যায় এবং িনি হেয় যায়; এমনিক

পাথর তার িনেজর জায়গা থেক সের যায়; ১৯জল পাথরেক য়

কের; ব া পিৃথবীর ধেূলােক ধেুয় িনেয় যায়। এই ভােব, তুিম মা েষর

আশা ংস কর। ২০ তুিম সব িদন তােক হারাও এবং স চেল যায়;

তুিম তার মখু পিরবতন কর এবং তােক দূের পাঠাও মরেত। ২১

তার ছেলরা হয়ত গৗরবাি ত হেব, িক ু স তা জােন না; তারা

হয়ত অবনত হেব, িক ু িতিন সটা ঘটেত দখেবন না। ২২ ধু তার

িনেজর মাংস ব থা পায়; ধু তার িনেজর াণ শাক কের তার জ ।

১৫তারপর তমনীয় ইলীফস উ র িদেলন এবং বলেলন, ২

“একজন ানী ব ি িক অকাযকর ােন উ র দেব এবং িনেজেক

পবূীয় বাতােস পণূ করেব? ৩ স িক মলূ হীন কথায় তক করেব অথবা

কথা িদেয় স কান ভাল কাজ করেত পাের? ৪ সিত , তুিম ঈ েরর

িত স ান কিমেয় িদেয়ছ; তুিম তাঁর উপাসনা ব কেরছ, ৫কারণ

তামার পাপ তামার মখুেক িশ া দয়; তুিম ধতূতার িজভ বেছ

িনেয়ছ। ৬ তামার িনেজর মখু তামায় দাষী কের, আিম নই, সিত ,

তামার িনেজর ঠাঁট তামার িব ে সা দয়। ৭ তুিম িক সই

থম মা ষ য জে িছল? পাহােড়র আেগ িক তামার অি িছল?

৮ তুিম িক ঈ েরর গাপন ােনর কথা েনছ? তুিম িক তামার জ

ানেক সীিমত কেরছ? ৯ তুিম িক জান যা আমরা জািন না? তুিম িক

বােঝা যা আমরা বিুঝ না? ১০আমােদর সে পাকাচুল এবং ব ৃ
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লােকরা ই আেছন, যারা তামার বাবার থেকও ব ৃ । ১১ ঈ েরর

সা না িক তামার জ খবু সামা , এমনিক সই বাক তামার িত

কামল? ১২ কন তামার দয় তামােক িবপেথ িনেয় যায়? কন

তামার চাখ িমটিমট কের, ১৩ যােত তুিম তামার আ া ঈ েরর

িব ে ফরাও এবং তামার মখু সই ধরেনর কথা বার কের ১৪ মা ষ

িক য, স পিব হেত পাের? য একজন মিহলার থেক জে েছ স

ক য স ধািমক হেত পাের? ১৫ দখ, ঈ র এমনিক তাঁর পিব

লােকও িব াস রােখ না; সিত , আকাশও তাঁর দিৃ েত পির ার নয়;

১৬ সই ব ি কত বিশ না জঘ এবং নীিত , একজন লাক

য জেলর মত অপরাধ পান কের! ১৭আিম তামায় দখাব; আমার

কথা শান; আিম যা দেখিছ তা তামায় ঘাষণা করেব, ১৮ সই

িবষয় যা ানী লােকরা তােদর বাবার থেক পেয়েছ, সই িবষয় যা

তােদর পূ পু েষরা গাপন রােখ িন। ১৯এরাই তােদর পবূপু ষ

িছল, যােদরেক ধু এই দশ দওয়া হেয়েছ এবং যােদর মেধ কান

িবেদশী লাক িছল না। ২০ পাপী লাক সারা জীবন ব থায় ক পায়,

অত াচারীেদর বছেরর সংখ া তার ঃখেভােগর জ রাখা আেছ। ২১

আতে র শ তার কােন আেছ; তার উ িতর িদেনর, ংসকারী তার

ওপের আসেব। ২২ স ভােব না য স অ কার থেক িফের আসেব;

তেলায়ার তার জ অেপ া করেছ। ২৩ স িটর জ িবেদেশ ঘেুর

বড়ােব, বেল, ‘এটা কাথায়?’ স জােন য অ কােরর িদন উপি ত।

২৪ ঃখ এবং য ণা তােক ভয় দখায়; তারা তার িব ে বল হয়,

যমন একজন রাজা যেু র জ তরী হয়। ২৫কারণ স ঈ েরর

িব ে হাত বািড়েয়েছ এবং সবশি মােনর িব ে অহ ারীেদর মত

আচরণ কেরেছ, ২৬এই পাপী এক ঁেয় মা েষরা ঈ েরর িব ে

দৗড়ােছ, তারা তােদর মাটা ঢাল িনেয় দৗড়াে । ২৭এটা সিত ,

এমনিক যিদও স তার মখু চিব িদেয় ঢাকত এবং তার কামের চিব

জমাত, ২৮এবং জনশূ শহের বাস করত, সই সব বািড়েত বাস

করত যােত এখন কান মা ষ বাস কের না এবং যা িঢিব হওয়ার জ

তরী িছল। ২৯ স ধনী হেব না; তার স ি িটকেব না; এমনিক তার



ইেয়ােবর িববরণ 1061

ছায়াও পিৃথবীেত থাকেব না। ৩০ স অ কার থেক বরেব না; একটা

আ ন তার শাখা েলােক িকেয় দেব; ঈ েরর মেুখর িনঃ ােস

স চেল যােব। ৩১ স অকাযকর িবষেয় িব াস না ক ক, িনেজেক

ঠকােব; কারণ অকাযকািরতা তার পরু ার হেব। ৩২এটা তার মতুৃ র

আেগ ঘটেব; তার শাখা সবজু হেব না। ৩৩আ ুেরর গােছর মত স

তার কাঁচা আ ুর ঝড়ােব; িজত গােছর মত স তার ফুল ঝড়ােব। ৩৪

কারণ অধািমকেদর ম লী ব া হেব; তােদর ঘেুষর তাঁবু আ ন াস

করেব। ৩৫তারা ন ািম গেভ ধারণ কের এবং অপরাধ জ দয়;

তােদর গভ তারণা ধারণ কের।”

১৬তারপর ইেয়াব উ র িদেলন এবং বলেলন, ২ “আিম এরকম

অেনক েনিছ; তামরা সবাই ঃখদায়ক সা নাকারী। ৩অথহীন

কথার িক কান শষ আেছ? তামােদর িক হেয়েছ য তামরা এরকম

উ র িদ ? ৪আিমও তামােদর মত কথা বলেত পাির যমন তামরা

কর; যিদ তামােদর াণ আমার ােণর জায়গায় থাকত, তাহেল

আিম তামােদর িব ে কথা সং হ করেত এবং জড়ুেত পারতাম

এবং উপহাস কের তামােদর কােছ আমার মাথা নাড়তাম। ৫আহা,

আিম আমার মেুখর কাথায় কমন কের তামােদর উৎসািহত করব!

আমার মেুখর সা না িকভােব তামােদর ঃখ হালকা করেব! ৬ যিদ

আিম কথা বিল, আমার ক কমেব না; যিদ আিম কথা বলা ব রািখ,

আমার িক উপকার হয়? ৭ িক ু এখন, ঈ র, তুিম আমায় া

কেরছ; তুিম আমার সম পিরবারেক ংস কেরছ। ৮ তুিম আমায়

বঁেধছ, যা িনেজই আমার িব ে সা িদে ; আমার শরীেরর

বলতা আমার িব ে উেঠেছ এবং এটা আমার মেুখর িব ে

সা িদে । ৯ ঈ র তাঁর ােধ আমায় িছ িভ কেরেছন এবং

আমােক িনযাতন কেরেছন; িতিন আমার িব ে দাঁত ঘষণ কেরেছন;

আমার শ তার তী ন চাখ আমার ওপর রেখেছ যন স আমায়

িছঁেড় ফলেব। ১০ লােকরা আমার িব ে মখু খেুল াঁ কের; তারা

আমার গােল থা ড় মেরেছ িন াপণূ ভােব; তারা আমার িব ে

একসে জাড় হেয়েছ। ১১ ঈ র আমায় অধািমকেদর হােত দন



ইেয়ােবর িববরণ 1062

এবং পাপীেদর হােত আমায় ফেল দন। ১২আিম শাি েত িছলাম

এবং িতিন আমায় ভেঙ ফলেলন। সিত , িতিন আমায় ঘাড় ধের

িনেয় গেছন এবং আমায় ছুঁেড় ফেল টুকেরা টুকেরা কেরেছন; িতিন

আবার আমায় তাঁর ল িহসােব রেখেছন। ১৩ তাঁর ধ কধারীরা

আমায় িঘের রেখেছ; ঈ র আমার যকৃত ভদ কেরেছন এবং আমায়

দয়া কেরন িন; িতিন মািটেত আমার িপ ঢােলন। ১৪ িতিন আমার

দওয়াল বার বার ভে েছন; িতিন যা ার মত আমার িদেক দৗেড়

আেসন। ১৫আিম আমার চামড়ার উপের চট বেুনিছ; আিম আমার িশং

মািটেত কলিুষত কেরিছ। ১৬আমার মখু কঁেদ লাল হেয়েছ; মতুৃ ছায়া

আমার চােখর উপের আেছ ১৭ যিদও আমার হােত কান িহং তা

নই এবং আমার াথনা িব । ১৮ পিৃথবী, আমার থেক অ ায় ক

লিুকেয়া না; আমার কা া যন িব ােমর জায়গা না পায়। ১৯ এমনিক

এখেনা, দখ, আমার সা ী েগ আেছ; িযিন আমার হেয় সা ী

দেবন উেধ থােকন। ২০আমার ব ু রা আমায় উপহাস কের, িক ু

আমার চােখর জল পেড় ঈ েরর কােছ। ২১আিম চাই সই সা ী

যন এই ব ি র জ ঈ েরর কােছ অ েরাধ কের, যমন একজন

মা ষ তার িতেবশীর িত কের! ২২ কারণ যখন িকছু বছর পার হয়,

আিম একটা জায়গায় যাব যখান থেক আিম আর িফরব না।”

১৭আমার আ া শষ হেয়েছ এবং আমার আয়ু শষ; আমার কবর

আমার জ তরী। ২ অবশ ই সখােন আমার সে উপহসেকরা

থাকেব; আমার চাখ সবিদন তােদর েরাচনা দখেব। ৩ “এখন

একটা অ ীকার কর, িনেজর কােছ আমার জ জািমনদার হও;

আর ক আেছ য আমায় সাহায করেব? ৪ তামার জ , ঈ র,

তােদর দয়েক বিু থেক দূের রেখেছন; এই জ , তুিম আমার

উপের তােদর শংসা করেব না। ৫ য ব ি পরু ােরর জ িনেজর

ব ু র িন া কের, তার স ানেদর চাখ অ হেব। ৬ িক ু িতিন

আমােক লােকেদর কােছ লাককথা কেরেছন; তারা আমার মেুখ

থতুু দয়। ৭আমার চাখ ঃেখ ীণ হেয়েছ; আমার শরীেরর সম

অংশ ছায়ার মত হেয়েছ। ৮ সৎ লাক এর ারা হেয় যােব;
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িনেদাষ লাক অধািমকেদর িব ে উে িজত হেয় উঠেব। ৯ ধািমক

লাক িনেজর পেথ চলেব; য ব ি হাত পির ার কের স িদন িদন

শি েত বিৃ পােব। ১০ িক ু তামরা সকেল, এখন এস; আিম

তামােদর মেধ কান ানী মা ষ পাব না। ১১আমার আয়রু িদন

শষ, আমার পিরক না শষ, এমনিক আমার দেয়র ই া েলা

শষ। ১২ এই লােকরা, এই উপহসেকরা, রাতেক িদেনর পিরবতন

কের; সই আেলােক, তারা বেল, তা অ কােরর কােছ। ১৩ যেহতু

আিম পাতালেক আমার ঘর িহসােব দিখ; যেহতু আিম আমার খাট

অ কাের পািত; (Sheol h7585) ১৪ যেহতু আিম নীিতেক বিল, তুিম

আমার বাবা এবং পাকােক বিল, তুিম আমার মা, বা আমার বান;

১৫ তাহেল আমার আশা কাথায়? আমার আশার িবষেয়, ক দখেত

পায়? ১৬আশা িক আমার সে িনেচ পাতােলর দরজায় যােব যখন

আমরা ধেূলায় নািম?” (Sheol h7585)

১৮তারপর হীয় িবলদদ উ র িদেলন এবং বলেলন, ২ “ তামার

কথা শষ কর! িবেবচনা কর এবং পের আমরা কথা বলব। ৩ কন

আমরা প র মত গণ হি ; কন আমরা তামার চােখ বাকার মত

হেয়িছ? ৪ তুিম তামার রােগ িনেজেক িবদীণ কেরছ, তামার জ

িক পিৃথবীেক ত াগ করা হেব অথবা পাথরেক িক তােদর জায়গা থেক

সিরেয় দওয়া হেব? ৫ সিত , পাপীেদর আেলা নভান হেব; তার

আ েনর িশখা উ ল হেব না। ৬ তার তাঁবেুত আেলা অ কার হেব;

তার উপেরর দীপ িনেভ যােব। ৭ তার পােয়র শি কমান হেব;

তার িনেজর পিরক না তােক ফেল দেব। ৮কারণ তার িনেজর

পােয়র ারাই স জােল পড়েব; স ফাঁেদর মেধ িদেয় হাঁটেব। ৯ফাঁদ

গাড়ািল ধের তােক িনেয় যােব; ফাঁদ তােক চেপ ধরেব। ১০ একিট

ফাঁদ তার জ মািটেত লকুান আেছ এবং তার জ রা ায় একটা

ফাঁদ আেছ। ১১আত চািরিদক িদেয় তােক ভয় দখােব; তারা িত

পেদ তােক তাড়া করেব। ১২ তার শি ু দায় বল হয় এবং িবপদ

তার পােশ তরী থাকেব। ১৩ তার শরীেরর অংশ খেয় ফলেব;

সিত , মতুৃ র থম স ান তার শরীেরর অংশ খেয় ফলেব। ১৪ স
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তার তাঁবু থেক উি হেব, তার বািড় যােত স এখন আ া রােখ;

তােক মতুৃ র কােছ িনেয় আসা হেব, আতে র রাজার কােছ িনেয়

আসা হেব। ১৫ লােকরা তার িনেজর ই ায় তার তাঁবেুত বাস করেব

না, তারপর তারা দখেব য তােদর ঘের গ ক ছড়ােনা হেয়েছ। ১৬

িনেচ তার মলূ িকেয় যােব; উপের তার শাখা কেট ফলা হেব।

১৭ পিৃথবী থেক তার িৃত ংস হেয় যােব; রা ায় তার কান নাম

থাকেব না। ১৮ স আেলা থােক অ কাের চািলত হেব এবং সংসার

থেক তািড়েয় দওয়া হেব। ১৯ তার লােকেদর মেধ তার কান

ছেল বা নািত থাকেব না, না এমন কান আ ীয় থাকেব যখােন স

িছল। ২০ সই িদেনর তােদর যা হেব তা দেখ যারা পি েম বাস

কের তারা তােদর ংসকায দেখ আতি ত হেব; যারা পেূব বাস

কের তার এেত ভয় পােব। ২১অবশ ই অধািমকেদর ঘর এরকম,

যারা ঈ রেক জােন না তােদর ঘর এরকম।”

১৯তখন ইেয়াব উ র িদেলন এবং বলেলন, ২ “কত িদন তামরা

আমার াণেক ক দেব এবং কথায় আমায় ভেঙ টুকেরা টুকেরা

করেব? ৩এই দশবার তামরা আমার িন া কেরছ; তামরা লি ত

নও য তামরা আমার সে খারাপ ব বহার কেরছ। ৪ যিদ এটা

কৃতই সত হয় য আিম ভুল কেরিছ, আমার ভুল আমার িনেজরই

থাকেব। ৫ তামরা িক সিত আমার িব ে িনেজরা দপ করেব এবং

েত কেক িব াস করেব য আিম িনি ত। ৬ তাহেল এটা তামার

জানা উিচত য ঈ র আমায় তাঁর জােল ধেরেছন। ৭ দখ, আিম কাঁিদ

য আিম ভুল কাজ করিছ, িক ু আিম উ র পাইিন; আিম কঁেদিছ

সাহােয র জ , িক ু ায়িবচার পাইিন। ৮ িতিন আমার রা ায়

দয়াল তুেলেছন যােত আিম যেত না পাির এবং িতিন আমার রা া

অ কার কেরেছন। ৯ িতিন আমার গৗরব িছনতাই কেরেছন এবং

িতিন আমার মাথা থেক মু ট িনেয়েছন। ১০ িতিন আমায় চািরিদক

িদেয় ভে েছন এবং আিম গলাম; িতিন আমার আশা গােছর মত

উপিড়েয়েছন। ১১ িতিন তাঁর াধ আমার িব ে ািলেয় িছেলন;

িতিন আমায় তাঁর একজন িবপ হাসেব িবেবচনা কেরেছন। ১২
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তাঁর স রা একসে আসেছ; তারা আমার িব ে িঢিব াপন কের

অবেরাধ কেরেছ এবং আমার তাঁবরু চািরিদেক িশিবর কেরেছ। ১৩

িতিন আমার ভাইেদর আমার কাছ থেক দূের রেখেছন; আমার

পিরিচতরা স ণূ আমার থেক িবি । ১৪আমার আ ীয়রা আমায়

ব থ কেরেছ; আমার কােছর ব ু রা আমায় ভুেল গেছ। ১৫ যারা

একিদন আমার বািড়েত অিতিথ হেয় থাকেছ এবং আমার দাসীরা

আমায় অপিরিচতেদর মত িবেবচনা কেরেছ; আিম তােদর চােখ

িবেদশী। ১৬ আিম আমার দাসেক ডািক, িক ু স আমায় কান

উ র দয় না, যিদও আিম িনেজ মেুখ তার কােছ অ নয় কির। ১৭

আমার িনঃ াস আমার ীর কােছ অপমানকর; আমার আেবদন আমার

িনেজর ভাই ও বােনর কােছ জঘ । ১৮এমনিক ছাট বা ারাও

আমায় অব া কের; যিদ আিম কথা বলার জ উিঠ, তারা আমার

িব ে কথা বেল। ১৯আমার সম পিরিচত ব ু রা আমায় ঘণৃার

চােখ দেখ; যােদরেক আিম ভালবাসতাম আমার িব ে গেছ। ২০

আমার হাড় আমার চামড়ায় এবং মাংেস লেগ আেছ; আিম ধু আমার

দাঁেতর চামড়ার মত হেয় বঁেচ আিছ। ২১আমার ব ু রা, আমার িত

দয়া কর, আমার িত দয়া কর, কারণ ঈ েরর হাত আমায় শ

কেরেছ। ২২ কন তামরা আমায় অত াচার কর যন তামরাই ঈ র;

আমার মাংস খেয়ও তামরা কন তৃ নও? ২৩আহা, আমার কথা

এখন লখা হেয়েছ! আহা, তারা একিট বইেয় িলেখ রাখেছ! ২৪আহা,

তারা পাথের লাহার কলম এবং সীসা িদেয় িচরকােলর জ িলেখ

রেখেছ! ২৫ িক ু আমার জ , আিম জািন য আমার উ ারকতা

জীিবত ২৬আমার চামড়া ন হওয়ার পের, এই য আমার শরীর,

ংস হয়, তারপর আমার মাংেস আিম ঈ রেক দখব। ২৭আিম

তাঁেক দখব, আিম িনেজ তাঁেক আমার পােশ দখব; আমার চাখ

তাঁেক অপিরিচেতর মত দখেব না। আমার দয় আমার মেধ অচল

হেয়েছ। ২৮ যিদ তুিম বল, ‘কীভােব আমরা তােক অত াচার করব,’

কারণ তার মেধ মলূ িবষয় পাওয়া গেছ, ২৯ তেব তেলায়ােরর থেক
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ভয় পাও, কারণ াধ তেলায়ােরর শাি িনেয় আেস, যােত তামরা

জানেত পার িবচার আেছ।”

২০তারপর নামাথীয় সাফর উ র িদেলন এবং বলেলন, ২ “আমার

িচ া আমায় ত উ র িদেত বাধ কের কারণ আিম ভীষণভােব

উি । ৩আিম তামােদর থেক ধমক েনিছ যা আমায় ল ায়

ফেলেছ, িক ু একিট আ া যা আমার বাধশি র বাইের আমায়

উ র দয়। ৪ তামরা িক এই সত াচীনকাল থেক জান না, যখন

ঈ র পিৃথবীেত মা ষেক ািপত কের িছেলন, ৫ পাপীেদর আন

ণ ায়ী এবং অধািমকেদর আন িকছু িদেনর র জ থােক, ৬

যিদও তার উ তা আকাশ পয পৗঁেছায় এবং তার মাথা মঘ পয

পৗঁেছায়, ৭তবওু সরকম ব ি তার িনেজর মেলর মত িচরকােলর

জ ংস হেব; যারা তােক দেখেছ তারা বলেব, ‘ কাথায় স?’ ৮

স ে র মত উেড় যােব আর পাওয়া যােব না; সিত , তােক রােতর

দশেনর মত তািড়েয় দওয়া হেব। ৯ সই চাখ যা তােক দেখেছ

আর তােক দখেব না; তার জায়গা তােক আর দখেব না। ১০ তার

স ােনরা দির েদর কােছ মা চাইেব; তার হাত স ানগণ তার

স ি িফিরেয় দেব। ১১ তার হাড় যৗবেনর শি েত পণূ, িক ু এটা

তার সে ধেূলায় েয় পরেব। ১২ যিদও পাপাচার তার মেুখ িমি , স

তা তার িজেভর িনেচ লিুকেয় রােখ, ১৩ যিদও স এটা ধের রােখ এবং

এটােক যেত দয় না িক ু এটা তার মেুখ রােখ। ১৪ সই খাবার তার

পেটর িভতের িতেতা হয়; এটা তার িভতের িবষধর সােপর িবেষ

পিরণত হয়। ১৫ স ধনস দ িগেলেছ, িক ু স তা আবার বিম কের

দেব; ঈ র তার পট থেক তা বার করেবন। ১৬ স িবষধর সােপর

িবষ চুেষেব; িবষধর সােপর িজভ তােক মের ফলেব। ১৭ স নদীেদর

দেখ আন পােব না এবং মধু ও মাখেনর াত দেখ আন পােব

না। ১৮ স িক জ পির ম কেরেছ, তােক িফিরেয় িদেত হেব; স তা

িগলেত পারেব না; স তার স ি র ওপর আন করেত পারেব না

যা স পেয়েছ। ১৯কারণ স দির েদর অত াচার এবং অবেহলা

কেরেছ; য বািড় স বানায়িন সই বািড় স জার কের লটু করত।
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২০কারণ স জানত তার িনেজর শাি নই, তার কান িকছু র া

করার মতা থাকেব না যােত স আন পায়। ২১ কান িকছুই বািক

নই যা স খেয় ফেলিন; এই জ তার উ িত িটকেব না। ২২

তার স ি র আিধেক র জ স িবপেদ পরেব; যারা দাির তায়

রেয়েছ তােদর েত েকর হাত তার ওপর আসেব। ২৩ যখন স ায়

তার পট ভিরেয় ফেলেছ, তখন ঈ র তাঁর চ ড াধ তার ওপের

িনে প করেবন; তার খাবার িদেনর ঈ র তা তার ওপর বষােবন। ২৪

যিদও সই ব ি লাহার অ থেক পালােব, িক ু িপতেলর ধ ক

তােক আঘাত করেব। ২৫ তীর তার িপঠ ভদ করেব এবং বিরেয়

আসেব; সিত , তীেরর চকচেক আগাটা তার যকৃত থেক বিরেয়

আসেব; আত তার ওপের আসেব। ২৬তার স ি র জ স ণূ

অ কার সি ত হয়; িবনা হওয়ােতই আ ন তােক াস করেব; এটা

তার তাঁবেুত থাকা বািক িজিনস িল াস করেব। ২৭আকাশ তার

অপরাধ কাশ করেব এবং সা ী িহসােব পিৃথবী তার িব ে উঠেব।

২৮ ব া তার ঘেরর স ি িনেয় উেব যােব; ঈ েরর ােধর িদেনর

তার স ি ভেস যােব। ২৯ ঈ র থেক এটাই পাপী মা েষর অংশ,

ঈ েরর মাধ েম তার জ উ রািধকার সি ত রেয়েছ।”

২১তারপর ইেয়াব উ র করেলন এবং বলেলন, ২ “আমার কথা

মেনােযাগ িদেয় শান এবং এটাই তামােদর সা না হাক। ৩আমার

িত ধয ধর এবং আিমও কথা বলব; আমার কথা বলার পের,

আমার ওপর িব প কর। ৪আমার জ , আমার অিভেযাগ িক কান

মা েষর কােছ? কন আিম ধযহীন হব না? ৫আমার িদেক তাকাও

এবং অবাক হেব এবং তামােদর মেুখর ওপর হাত দাও। ৬ যখন

আিম আমার কে র িবষেয় িচ া কির, আিম সমস ায় পিড় এবং

আমার মাংস আতি ত হয়। ৭ কন পাপীরা বঁেচ থােক, ব ৃ হয় এবং

পরা েমর শি েত বিৃ পায়? ৮ তােদর বংশধাররা তােদর চােখর

সামেন তােদর সে িতি ত হে এবং তােদর স ানস িতরা

তােদর চােখর সামেন িতি ত হে । ৯ তােদর বািড়ঘর ভয় থেক

িনরাপদ; না তােদর ওপর ঈ েরর লািঠ আেছ। ১০ তােদর ষাঁড় বংশ
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বিৃ কের; তা এটা করেত ব থ হয় না; তােদর গ বা া জ দয়

এবং গাভীন তার বাছুর হারায় না। ১১ তারা তােদর বা ােদর পােলর

মত বাইের পাঠায় এবং তােদর িশ রা নােচ। ১২ তারা তবলা ও িবেন

গান কের এবং বাঁিশর ের আন কের। ১৩ তারা সৗভােগ তােদর

জীবন যাপন কের এবং তারা িনঃশে (শাি পবুক) পাতােল নেম

যায়। (Sheol h7585) ১৪ তারা ঈ রেক বেল, ‘আমােদর থেক চেল

যাও কারণ আমরা তামার পথ জানেত চাই না। ১৫ সবশি মান

ক য আমােদর তাঁর উপাসনা করা উিচত? যিদ আমরা তাঁর কােছ

াথনা কির তাহেল আমােদর িক লাভ হেব?’ ১৬ দখ, তােদর উ িত

িক তােদর হােতই নই? পাপীেদর পরামশ আমার থেক দূের। ১৭

কতবার পাপীেদর দীপ নভান হয় অথবা কতবার য তােদর ওপর

িবপদ আেস? কতবার এটা ঘেটেছ য ঈ র তাঁর ােধ তােদর

ক ভাগ কেরেছন? ১৮ কতবার তারা বাতােসর সামেন কেনা

নাড়ার মত হয় অথবা তুেষর মত হয় য ঝড় উিড়েয় িনেয় যায়?

১৯ তামরা বল, ‘ঈ র এক জেনর অপরােধর দায় তার স ানেদর

জ রােখেছন,’ তােক িনেজেকই এটা ভাগ করেত দাও, যােত

স জানেত পাের তার অপরাধ। ২০ তার চাখ তার িনেজর ংস

দখকু এবং তােক সবশি মােনর াধ পান করেত দাও। ২১ যখন

তার মােসর সংখ া অেধক করা হেয়েছ, তখন িক কারেণ স তার

পিরবােরর িবষেয় িচ া কের? ২২ কউ িক ঈ রেক ােনর িশ া

িদেত পাের, যেহতু যারা উ িতিন তােদরও িবচার কেরন? ২৩

একজন মা ষ তার পণূ শি েত মারা যায়, এেকবাের শাি েত এবং

আরােম। ২৪ তার ভা ডার সকল েধ পণূ এবং তার হােড়র ম া

সেতজ। ২৫আেরকজন মা ষ ােণর িত তায় মের, য কখনও ভাল

িকছুর অিভ তা কের িন। ২৬তারা সমানভােব ধেূলায় েয় পরেব;

তােদর জনেকই পাকায় ঢােক। ২৭ দখ, আিম জািন তামার

িচ া এবং সই পথ যােত তামরা আমার খারাপ চাও। ২৮কারণ

তামরা বল, ‘রাজ মােরর বািড় এখন কাথায়? সই তাঁবু কাথায়

যােত একিদন পাপীরা বাস করত?’ ২৯ তামরা িক কখন পিথকেদর
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িজ াসা কর িন? তামরা িক জান না সই মাণ তারা িদেত পাের,

৩০ েক ংেসর িদন পয রাখা হয় এবং যােত স ােধর িদেনর

র থেক র া পায়? ৩১ ে র সামেন ক তার পেথর জ তােক

দাষী করেব? স যা কেরেছ তার জ ক তােক িতফল দেব?

৩২ তবওু স কবের জ নেব; লােকরা তার কবেরর ওপর ল

রাখেব। ৩৩ উপত কার মািট তার কােছ িমি লাগেব; সম লাক

তােক অ সরণ করেব, তার আেগ অসংখ মা ষ যমন সখােন িছল।

৩৪ িনরথক কাথায় তামরা কমন কের আমায় সা না দেব, যেহতু

তামােদর উ ের িকছুই নই িক ু িমথ া রেয়েছ?”

২২তারপর তমনীয় ইলীফস উ র িদেলন এবং বলেলন, ২ “মা ষ

িক ঈ েরর উপকারী হেত পাের? ানী মা ষ িক তাঁর জ উপকারী

হেত পের? ৩ যিদ তুিম ধািমক হও তােত িক ঈ র খিুশ হন? যিদ তুিম

তামার রা া সিঠক কর তােত িক তাঁর লাভ হয়? ৪তাঁর িত তামার

ার জ িক িতিন তামােক ধমক দন এবং তামােক িবচাের

িনেয় জান? ৫ তামার পাপ িক তর নয়? তামার অপরােধর িক

সীমা নই? ৬ কারণ তুিম তামার ভাইেয়র কাছ থেক অকারেণ

ব ক দািব করেত; তুিম উল েদর েয়াজেনর কাপড় তুিম িছনতাই

করেত। ৭ তুিম া েদর জল িদেত না; তুিম ু িদতেদর খাবার িদেত

অ ীকার করেত, ৮ যিদও তুিম একজন মতাশালী লাক, পিৃথবী

অিধকার কেরছ, যিদও তুিম, একজন স ািনত ব ি , এেত বাস

করেত। ৯ তুিম িবধবােদর খািল হােত িবদায় িদেয়ছ; িপতহৃীেনর হাত

ভে ছ। ১০ এই জ , তামার চািরিদেক ফাঁদ আেছ এবং হঠাৎ

ভয় তামায় ক দয়; ১১ সখােন অ কার, যােত তুিম দখেত না

পাও, অেনক জল তামায় ঢেক রেখেছ। ১২ ঈ র িক সেবা েগ

থােকন না? তারােদর উ তা দখ, স েলা কত উঁচু! ১৩ তুিম বলছ,

‘ঈ র িক জােন? িতিন িক ঘন অ কার থেক িবচার করেত পােরন?

১৪ ঘন মঘ তাঁেক ঢেক িদে , যােত িতিন আমােদর দখেত না

পান; িতিন েগর চািরিদেক হাঁেটন।’ ১৫ তুিম িক সই পরুােনা পেথই

চলেব, যােত পাপী লােকরা হঁেটেছ ১৬ যােদর ক িদেনর র আেগ



ইেয়ােবর িববরণ 1070

টেন নওয়া হেয়িছল, তােদর যােদর িভত নদীর জেলর মত ভেস

গিছল, ১৭ যারা ঈ রেক বেল, ‘আমােদর থেক চেল যাও;’ যারা

বেল, ‘সবশি মান আমােদর িক করেবন?’ ১৮তবওু িতিন তােদর

ঘর ভাল িজিনেস পণূ করেতন; পাপীেদর পিরক না আমার থেক

অেনক দূের। ১৯ ধািমক তােদর ভাগ দেখ এবং আন কের;

িনেদাষ তােদর অব া কের হাঁেস। ২০ এবং বেল, ‘সিত ই যারা

আমােদর িব ে ওেঠেছ তারা ংস হেয়েছ; আ ন তােদর স ি

াস কেরেছ।’ ২১এখন ঈ েরর সে একমত হও এবং তাঁর সে

শাি েত থাক; এইভােবই, ম ল তামার কােছ আসেব। ২২আিম

তামােদর অ েরাধ কির, তাঁর মেুখর িনেদশ হণ কর; তামােদর

দেয় তাঁর কথা জিমেয় রাখ। ২৩ যিদ তুিম সবশি মােনর কােছ

িফের আস, তুিম গিঠত হেব, যিদ তুিম অধািমকতা তামার তাঁবু

থেক দূের রাখ। ২৪ তামার স ি ধেূলায় রাখ, ােতর পাথেরর

মেধ ওফীেরর সানা রাখ, ২৫ এবং সবশি মান হেবন তামার

স ি , তামার কােছ মলূ বান পার হেবন। ২৬কারণ তখন তুিম

সবশি মােন আন করেব; তুিম তামার মখু ঈ েরর িদেক তুলেব।

২৭ তুিম তাঁর কােছ তামার াথনা করেব এবং িতিন তামার াথনা

নেবন; তুিম তামার মানত পণূ করেব। ২৮ তুিম যা িকছু আেদশ

করেব এবং তা তামার জ করা হেব; তামার পেথ আেলা উ ল

হেব। ২৯ ঈ র অহ ারীেদর নত কেরন এবং িতিন নত চাখেদর

র া কেরন। ৩০এমনিক য ব ি িনেদাষ নয় তােকও িতিন উ ার

করেবন, য তামার হােতর ারা উ ার পােব।”

২৩তখন ইেয়াব উ র িদেলন এবং বলেলন, ২ “এমনিক আজও

আমার অিভেযাগ িত ; আমার আতনােদর চেয় আমার য ণা অেনক

বিশ। ৩আহা, যিদ আিম জানতাম কাথায় আিম তাঁেক পেত পাির!

আহা, আিম যিদ তাঁর গেৃহ যেত পাির! ৪আিম আমার অিভেযাগ তাঁর

সামেন সািজেয় রাখব এবং তকিবতেক আমার মখু পণূ রাখব। ৫

িতিন আমায় যা উ র দেবন তা আিম জানব এবং যা িতিন আমায়

বলেবন বঝুেত পারব। ৬ তাঁর মহা শি েত িক িতিন আমার িব ে
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তক িবতক করেবন? না, িতিন আমার িত মেনােযাগ দেবন। ৭

সখােন সরল লাক হয়ত তাঁর সে িবচার করেত পাের। এই ভােব

আিম হয়ত আমার িবচারেকর থেক িচরকােলর মত মিু পেত

পাির। ৮ দখ, আিম সামেন যাই, িক ু িতিন সখােন নই এবং

িপছেন যাই, িক ু আিম তাঁেক দখেত পাই না ৯ বামিদেক, যখােন

িতিন কাজ কেরন, িক ু আিম তাঁেক দখেত পাই না এবং ডানিদেক,

যখােন িতিন িনেজেক লিুকেয়েছন যােত আিম তাঁেক দখেত না

পাই। ১০ িক ু িতিন জােনন আিম কান পথ িনেয়িছ; যখন িতিন

আমায় পরী া করেবন, আিম সানার মত বার হেয় আসব। ১১

আমার পা তাঁর পােয়র িচ ধের চেল; আিম তাঁর পথ ধের রেখিছ

এবং তার থেক অ কানিদেক িফির না। ১২ তাঁর ঠাঁেটর আেদশ

থেক আিম িফের যাই িন; তাঁর মেুখর কথা আিম আমার দেয় স য়

কের রেখিছ, আমার েয়াজনীয় িবষেয়রও অিধক। ১৩ িক ু িতিন

অপিরবতনীয়; ক তাঁেক পিরবতন করেত পাের? তাঁর াণ যা চায়,

িতিন তাই কেরন। ১৪কারণ িতিন তা সফল করেবন যা আমার জ

িন িপত কেরেছন; এবং এরকম অেনক িকছু তাঁর মেন আেছ। ১৫

এই জ , আিম তাঁর উপি িতেত আতি ত হই; যখন আিম তাঁর

িবষেয় ভািব, আিম তাঁেক ভয় কির। ১৬ কারণ ঈ র আমার দয়

বল কের বািনেয়েছ; সবশি মান আমায় আতি ত কেরেছন। ১৭

এমন নয় য আিম অ কােরর ারা নীরব হেয় আিছ, না ঘন অ কার

আমার মখু ঢেক িদেয়েছ।

২৪ কন সবশি মান পাপীেদর িবচােরর জ িদন িঠক কের রােখন

না? যারা তাঁেক জােন তারা কন তাঁর িবচােরর িদন দখেত পায় না?

২ যারা জিমর সীমানা সিরেয় দয় এবং যারা জার কের প পাল

িনেয় যায় এবং তােদর িনেজেদর জিমেত রােখ। ৩ তারা িপতহৃীনেদর

গাধা কেড় নয়; তারা িবধবার গ জািমন িহসােব িনেয় যায়। ৪

তারা দির েদর রা া থেক জার কের তািড়েয় দয়; পিৃথবীর সম

গিরেবরা িনেজেদর লাকায় তােদর থেক। ৫ দখ, িঠক ম াে র

বেুনা গাধার মত, এই গিরব লােকরা তােদর কােজ বাইের যায়, য
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কের খাবার খাঁেজ; জ ল তােদর স ানেদর জ খাবার যাগায়। ৬

গিরবরা রােত লােকেদর জিমেত শস কােট; তারা পাপীেদর ফসল

থেক আ ুর ড়ায়। ৭ তারা কাপড় ছাড়া সারা রােত েয়

থােক; শীেত ঢাকার তােদর িকছু নই। ৮ তারা পাহােড়র বিৃ েত

ভেজ এবং থাকার জায়গার অভােব পাথের আ য় নয়। ৯ কউ

কউ িপতহৃীন দির বা ােক তার মােয়র বকু থেক কেড় নয় এবং

দির েদর থেক তােদর বা া জািমন িহসােব িনেয় যায়। ১০ তারা

কাপেড়র অভােব উল হেয় ঘেুর বড়ায়; যিদও তারা ু ধাত, তারা

অে র শেস র আঁিট বয়। ১১ তারা এই পাপী লােকেদর দওয়ােলর

িভতের তল তরী কের; তারা পাপী লােকেদর আ ুর পষেণর

ব বসা কের, িক ু তারা ত ায় ক পায়। ১২ শহেরর মেধ লােকরা

কাঁকায়; আহতেদর াণ িচৎকার কের, িক ু ঈ র তােদর াথনায়

মেনােযাগ কেরন না। ১৩ িকছু পাপী লােকরা আেলার িব ে িবে াহ

করেব; তারা এটার পথ জানেব না, না তারা এটার পেথ থাকেব। ১৪

ভােরর আেলার সােথ খিুনরা ওেঠ; স দির এবং দীনহীনেক মের

ফেল; রােত স চােরর মত। ১৫আবার, ব িভচারীেদর চাখ স ার

জ অেপ া কের; স বেল, কান চাখ আমায় দখেব না। স তার

মখু গাপন কের। ১৬ পাপীরা অ কাের লােকর ঘের িসঁধ কােট; িক ু

িদেনর র আেলায় পাপীরা িনেজেদর লিুকেয় রােখ; তারা আেলা জােন

না। ১৭কারণ তােদর সবার জ সকাল হল ঘন অ কার; তারা ঘন

অ কােরর ভয়ানকতায় খী। ১৮ যাইেহাক, তারা তগিতেত চেল

যায়, িঠক জেলর ওপের ভেস থাকা ফনার মত; তােদর জিমর অংশ

অিভশ ; তােদর আ ুর েত কউ কােজ যায় না। ১৯ খরা এবং

তাপ বরফ জলেক াস কের; তমিন পাতাল াস কের পাপীেদরেক।

(Sheol h7585) ২০ সই গভ য তােক জ িদেয়িছল ভুেল যােব;

তারা পাকােদর ভাল খাবার হেব; তােক আর মেন রাখা হেব না;

এই ভােব, গােছর মত পাপাচার ভা া হেব। ২১ পাপী িনঃস ান

ব া ীেক াস কের; স িবধবােদর কান ভাল কের না। ২২ তবওু

ঈ র পরা মীেদর তাঁর শি িদেয় আকষণ কেরন; িতিন ওেঠন এবং
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তােদর জীবন িনি ত কেরন না। ২৩ ঈ র তােদর রি ত জায়গা

দন এবং তারা সই িবষেয় খিুশ; িক ু তােদর পেথ তাঁর দিৃ আেছ।

২৪এই লােকরা এখনও গিবত, কবল িকছু েণর মেধ , তারা চেল

যােব; সিত , তােদর নত করা হেব; তােদর এক করা হেব অ েদর

মত; তারা শেস র আগার মত কাটা যােব। ২৫ যিদ তা না হয়, ক

আমােক িমথ াবাদী মাণ করেত পাের; ক আমার কথা মলূ হীন

করেত পাের?”

২৫তখন শহূীয় িবলদদ উ র করেলন এবং বলেলন, ২ “কতৃ

এবং ভয়ানকতা তাঁর; িতিন তাঁর েগর উঁচু জায়গায় শাি িবধান

কেরন। ৩ তাঁর স সংখ ার কান শষ আেছ? কার ওপর তাঁর

আেলা ওেঠ না? ৪ তাহেল মা ষ কীভােব ঈ েরর কােছ ধািমক হেব?

য একজন ী থেক জে েছ স কীভােব িচ হেব, কীভােব তাঁর

কােছ হণ যাগ হেব? ৫ দখ, এমনিক চাঁেদরও কান উ লতা

নই তাঁর কােছ; তারারা তাঁর চােখ নয়। ৬কত কম মা ষ, যারা

কীেটর মত একিট মা ষ, য একিট কৃিমর মত!”

২৬তখন ইেয়াব উ র করেলন এবং বলেলন, ২ “যারা শি নই

তােক তুিম কমন কের সাহায করেল! য হােত শি নই সই

হাত তুিম কমন কের র া করেল! ৩ যার ান নই তােক তুিম

কমন পরামশ িদেল এবং তােক কমন কের যিু যু ান কাশ

করেল! ৪কার সাহােয তুিম এই সব কথা বলছ? কার আ া এটা যা

তামার থেক বিরেয় আসেছ?” ৫ িবলদদ উ র িদল, জেলর ও তার

বসবাসকারীেদর িনেচ মতুৃ কাঁেপ। ৬ পাতাল ঈ েরর সামেন ন ;

ংস িনেজই ঢাকা নয় তাঁর িব ে । (Sheol h7585) ৭ িতিন খািল

ােনর উপের উ রভাগেক বািড়েয়েছন এবং পিৃথবীেক শেূ র উপের

ঝুিলেয়েছন। ৮ িতিন ঘন মেঘ জলেক বঁেধেছন, িক ু মঘরািশ

তার ভাের ভেঙ পেড় না। ৯ িতিন চাঁেদর মখু ঢেক দন এবং তার

ওপের তাঁর মঘ আ াদন কেরন। ১০ িতিন জেলর ওপেরর ের

চ াকাের সীমােরখা খাদাই কেরেছন, যমন আেলা এবং অ কােরর

মাঝখােন। ১১ েগর কাঁেপ ওেঠ এবং তাঁর ধমেক চমিকেয় ওেঠ।
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১২ িতিন সমু েক তাঁর শি েত শা করেতন; তাঁর বিু েত িতিন

রাহাবেক ংস কেরন। ১৩তাঁর িনঃ ােস, িতিন আকাশ পির ার

কেরন; আকাশ িলর িবপযয় দূর কেরন; তাঁর হাত পািলেয় যাওয়া

সাপেক িব কেরিছল। ১৪ দখ, এ িল িক ু তাঁর আ ুেলর পথ; তাঁর

কত ছাট িফসিফসািন আমরা নেত পাই! তাঁর শি র গ ন ক

বঝুেত পাের?

২৭ ইেয়াব আবার কথা বলা করল এবং বলল, ২ “জীব

ঈ েরর িদিব , য আমার ায়িবচার িনেয় গেছ, সবশি মান, িযিন

আমার াণ অি র বা িত কেরেছন, ৩ যতিদন আমার জীবন

আমােত থােক এবং ঈ র থেক াণবায়ু আমার নােক থােক, ৪ িন ই

আমার ঠাঁট অধািমকতার কথা বলেব না; না আমার িজভ তারণার

কথা বলেব। ৫ এটা আমার থেক দূের থা ক য আমার ীকার কির

য তামরা িঠক; আমার মতুৃ পয , আিম আমার সততা অ ীকার

করব না। ৬আিম আমার ধাি কতা ধের থাকব এবং এটা ছাড়ব না;

আমার িচ া যতিদন আিম জীিবত থািক আমােক িন া করেব না। ৭

আমার শ রা পাপীেদর মত হাক; যারা আমার িব ে ওেঠ, তারা

অধািমকেদর মত হাক। ৮কারণ অধাি ক যারা অ ায় উপাজন

কের এবং জীবন ধারন কের তােদর জ িক আশা আেছ যখন ঈ র

তার জীবন ংস কেরন, যখন ঈ র তার াণ িনেয় নন? ৯ ঈ র

িক তার কা া নেবন, যখন তার ওপর িবপদ আসেব? ১০ স িক

সবশি মােন আন করেব এবং সব িদন ঈ রেক ডাকেব? ১১আিম

ঈ েরর হােতর িবষেয় তামােদর িশ া দব; আিম সবশি মােনর

িচ া গাপন করব না। ১২ দখ, তামরা সবাই িনেজরা এটা দেখছ;

তাহেল কন তামরা এই সব বােজ কথা বলছ? ১৩ এটাই পাপী

মা ষেদর ভাগ ঈ র থেক পাওয়া, অত াচারীেদর অিধকার যা স

সবশি মােনর কাছ থেক পায়: ১৪ যিদ তার স ােনরা বিৃ পায়,

তেব তা তেলায়ােরর জ ; তার স ানস িত কখনও যেথ পিরমােণ

খাবার পােব না। ১৫ যারা বাঁচেব তারা মহামারীেত কবর হেব এবং

তােদর িবধবারা তােদর জ কান শাক করেব না। ১৬ যিদও পাপী
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মা ষ ধেূলার মত েপা িঢিব কের এবং িবধবারা কাদার মত কাপড়

িঢিব কের, ১৭ স িঢিব করেলও, িক ু ধািমক তা পের এবং িনেদাষরা

িনেজেদর মেধ সই পা ভাগ কের নেব। ১৮ স মাকড়সার মত

িনেজর বািড় তরী কের, পাহাড়াদােরর ঁেড় ঘেরর মত। ১৯ স ধনী

হেয় িবছানায় শায়, িক ু স সংগহৃীত হেব না; স তার চাখ খােল

এবং সবিকছু চেলেগেছ। ২০জেলর মত আত তােক ধের; রােত

একিট ঝড় তােক উিড়েয় িনেয় যায়। ২১ পবূীয় বায়ু তােক উিড়েয়

িনেয় যায় এবং স চেল যায়; এটা তােক তার ান থেক দূর কের।

২২ওই বায়ু তার িদেক বান ছুড়েব এবং থামেব না; স তাঁর হাত থেক

পািলেয় যাওয়ার চ া কেরেব। ২৩ লােকরা অব ায় তার কােছ

হাততািল দয়; তােক িশশ িদেয় তার জায়গা থেক তািড়েয় দয়।”

২৮ িনি ত সখােন পার খিন আেছ, যখােন তারা সানাও

পির ার কের। ২ লাহা মািট থেক বার করা হয়, তামা পাথর থেক

গিলেয় বার করা হয়। ৩একজন মা ষ অ কার শষ কেরন এবং

সই পাথর েবাধ এবং ঘন অ কার জায়গা থেক তার সম শি

িদেয় খুঁেজ বার কের। ৪ লােকরা যখােন বাস কের তার থেক

দূের স একিট খাদ খাঁেড়, সই জায়গা যা মা ষ ভুেল গেছ, স

লােকেদর থেক দূের ঝুলত এবং লেতা এবং স এখােন ওখােন

ঘরুত। ৫ যমন পিৃথবী থেক শস উৎপাদন হয়, তার গাড়া আ েন

পিুড়েয় দওয়া হয়। ৬ তার পাথর যখােন নীলকা মিণ পাওয়া যায়

এবং এটার ধেূলায় সানা থােক। ৭ না কান িশকারী পািখ এটার পথ

জােন, না বাজপািখর চাখ এটা দেখেছ। ৮ গিবত প রাও সই

রকম পথ িদেয় হাঁেট িন, না ভয় র িসংহ সখান িদেয় গেছ। ৯

মা ষ শ পাথেরর ওপর তার হাত রােখ; স পাহাড়েদর সমেূল

উি েয় ফেল। ১০ স পাথেরর মেধ িদেয় নালা কােট; তার চাখ

সখানকার সম মলূ বান িজিনস দেখ। ১১ স ঝনােদর বাঁেধ যােত

তারা চেল না যায়; যা িকছু সখােন লকুান স তা আেলায় িনেয়

আেস। ১২ া কাথায় পাওয়া যােব? বিু র ানই বা কাথায়? ১৩

মা ষ এর মলূ জােন না; না এটা জীিবতেদর দেশ পাওয়া যায়।
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১৪ গভীর জলরািশ বেল, এটা আমার মেধ নই; সমু বেল, এটা

আমার কােছ নই। ১৫ এটা সানা িদেয় পাওয়া যায় না; না পা

এটার দাম িনধারণ করেত পাের। ১৬ ওফীেরর সানাও এটার সমান

নয়, অেনক দামী মিন বা নীলকা মিণও এটার সমান নয়। ১৭ সানা

এবং কাঁচ এটার দােমর সমান নয়; না এটা খাঁিট সানার গয়নার সে

পিরবতন করা যায়। ১৮তার কােছ বাল এবং কাঁেচর কথা উে খ

করা যায় না; সিত , ার দাম চুিনর থেকও বিশ। ১৯ শ দেশর

পাখরাজ এটার সমান নয়; না এটা খাঁিট সানার সমান। ২০অতএব,

কাথা থেক, া আসেব? বিু র ানই বা কাথায়? ২১ া সম

সজীব াণীর চাখ থেক এবং এটা আকােশর পািখেদর থেকও

গাপন। ২২ ংস এবং মতুৃ বেল, আমরা িনেজর কােন এটার িবষেয়

একটা জব েনিছ। ২৩ ঈ র এটার পথ বােঝন; িতিন এটার

জায়গা জােনন। ২৪ কারণ িতিন পিৃথবীর শষ া পয দেখন

এবং আকােশর িনেচর সব িকছু দেখন। ২৫অতীেত, িতিন বাতােসর

শি িন পন করেলন এবং জেলর পিরমাণ মাপেলন। ২৬ িতিন বিৃ র

জ আেদশ করেলন এবং বজ‐িব েতর জ পথ তরী করেলন।

২৭তখন িতিন ােক দখেলন এবং এটার ঘাষণা করেলন; সিত ,

িতিন এটা িত া করেলন এবং িতিন এটার পরী া করেলন। ২৮

িতিন লােকেদর বলেলন, দখ, ভুর ভয় সটা া; ম থেক

দূের সের যাওয়াই হল বিু ।

২৯ ইেয়াব আবার কথা বলা করেলন এবং বলেলন, ২আহা,

যমন আিম গত মাস েলােত িছলাম সই িদন েলার মত যখন ঈ র

আমার নজর রাখেতন, ৩ যখন তাঁর দীপ আমার মাথা আেলা করত

এবং যখন আিম তাঁর আেলায় অ কােরর মেধ িদেয় হাঁটতাম। ৪

আহা, আিম যমন আমার পণূ অব ার িদেনর িছলাম, যখন ঈ েরর

ব ু আমার তাঁবেুত িছল। ৫ যখন সবশি মান তখনও আমার সে

িছেলন এবং আমার স ােনরা আমার চািরিদেক িছল। ৬ যখন আমার

পােয়র িচ ধ িদেয় ধায়া হত এবং পাথর আমার জ তেলর

ঝরনা বইেয় িদত! ৭ যখন আিম শহেরর দরজায় গলাম, যখন আিম
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শহেরর চেক আমার জায়গায় বসলাম, ৮ যবুেকরা আমায় দখল

এবং তারা স ােন আমার থেক দূর বজায় রাখত এবং বেৃ রা

আমার জ উেঠ দাঁড়াত। ৯ যখন আিম আসতাম অিধকারীরা কথা

বলা থেক িবরত থাকত; তারা তােদর হাত মেুখর ওপর রাখত। ১০

অিভজাত লােকেদর আওয়াজ নীরব থাকত এবং তােদর িজভ তােদর

মেুখর তালেুত লেগ থাকত। ১১ যখন তারা কােন নত আমার

শংসা করত, আর যখন চােখ দখত তখন পছ করত। ১২কারণ

আিম দির লাকেদর উ ার করতাম যারা কে িচৎকার করত এবং

যার কউ নই সই িপতহৃীনেকও সাহায করতাম। ১৩ য ংস হেত

চেলেছ তার আশীবাদ আমার কােছ আসত; আিম িবধবােদর দেয়

আন গান করাতাম। ১৪আিম ধাি কতা পরতাম এবং এটা আমায়

ঢাকত; আমার ায়িবচার কাপেড়র মত িছল এবং একটা পাগিড়র

মত িছল। ১৫আিম অে র চাখ িছলাম; আিম খাঁড়ার পা িছলাম।

১৬আিম দির েদর িপতা িছলাম; আিম এমনিক তােদর অিভেযাগও

পরী া কের দখতাম যােক আিম িচিন না। ১৭আিম অধািমকেদর

চায়াল ভা তাম; আিম তার দাঁেতর মেধ থেক িত েক বার

কের িনেয় আসতাম। ১৮ তখন আিম বলতাম, আিম আমার বাসায়

মরব; আিম আমার িদন বািলর মত বিৃ করব। ১৯আমার মলূ জেলর

িদেক ছিড়েয়েছ এবং সারা রাত আমার শাখায় িশিশর থােক। ২০

আমার গৗরব সবিদন আমােত তাজা থােক এবং আমার ধ েকর শি

সবিদন নতুন থােক আমার হােত। ২১ লােকরা আমার কথা নত;

তারা আমার জ অেপ া করত; তারা িনরব থাকত আমার পরামশ

শানার জ । ২২আমার কথা বলার পের, তারা আর কথা বলত না;

আমার কথা তােদর ওপর জেলর ফাঁটার মত পড়ত। ২৩ তারা যমন

বিৃ র জ , তমিন আমার জ ও সবিদন অেপ া করত; শেষর

বষার মত তারা আমার কথা পান করত। ২৪আিম তােদর ওপর

হাঁসতাম যখন তারা এটা আশা করত না; তারা আমার মেুখর আেলা

ত াখান করত না। ২৫আিম তােদর পথ িঠক করতাম এবং তােদর
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ধােনর মত বসতাম; আিম রাজার মত বাঁচতাম তার স দেল, িঠক

একজন ব ি র মত য শাক সভায় শাকাতেদর সা না দয়।

৩০এখন যারা আমার থেক ছাট, তােদর কােছ আমার জ

উপহাস ছাড়া িকছুই নই আিম তােদর িপতােদর আমার পালর া

করা রেদর সে কাজ করার অ মিত িদতাম না। ২ সিত ,

তােদর িপতােদর হােতর শি , কীভােব আমায় সাহায করেত পাের

লােকেদর শি তােদর া বেয়েস ংস হেয় গেছ? ৩ তারা

দাির তায় এবং িখেদয় রাগা হেয় গেছ; তারা া েরর অ কাের

এবং িনজনতায় কেনা মািট িচেবাত। ৪ তারা লতা জাতীয় শাক

এবং ঝােপর পাতা তুলত; জাতীয় গােছর িশকড় তােদর খাবার

িছল। ৫তারা লােকেদর মেধ থেক িবতািড়ত হেয়িছল, যারা তােদর

িপছেন িচৎকার করত যমন একজন চােরর িপছেন িচৎকার কের। ৬

তাই তােদর নদীর তীের বাস করেত হত, মািটর গেত এবং পাথেরর

হায় বাস করেত হত। ৭ ঝােপর মেধ তারা গাধার মত আওয়াজ

করত; ঝােপর িনেচ তারা একসে জেড়া হত। ৮ সিত , তারা

মখূেদর বংশধর, বকার লােকেদর বংশধর; তারা চাবেুকর আঘােত

দশ থেক িবতািড়ত হেয়িছল। ৯ িক ু এখন, আিম তােদর ছেলেদর

জ উপহােসর গােনর িবষয় হেয়িছ; সিত , আিম এখন তােদর কােছ

একটা মজার িবষয়। ১০ তারা আমায় ঘণৃা কের এবং আমার থেক

দূের দাঁড়ায়; তােদর আমার মেুখ থতুু িদেত আটকায় না। ১১কারণ

ঈ র আমার ধ েকর দিড় খেুল িদেতন এবং আমায় ক িদেতন এবং

তাই এই লােকরা আমার সামেন তােদর সম আ সংযম হারাত।

১২আমার দি েণ িবশ ৃ ল জনতা ওেঠ; তারা আমায় তািড়েয় দয়

এবং আমার িব ে তােদর ংেসর পথ উঁচু কের তােল। ১৩ তারা

আমার পথ ংস কের; তারা আমার জ েযাগ িনেয় আেস, সই

লােকেদর এমন কউ নই য তােদর ধের রাখেত পাের। ১৪ তারা

শহেরর দওয়ােলর বড় ফাটল িদেয় স দেলর মত আমার িব ে

আেস; িবনােশর মেধ তারা আমার ওপর গিড়েয় পেড়। ১৫আত

আমার ওপের আেস; আমার স ান বাতােসর মত উেড় গেছ; আমার
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সমিৃ মেঘর মত দূর হেয়েছ। ১৬এখন আমার াণ আমার মেধ

ঢালা হে ; অেনক ঃেখর িদন আমােক আকঁেড় ধের রেখেছ। ১৭

রােত আমার হাড় য ণায় ি হয়; সই ব থা যা আমায় কখন িব াম

নয় না। ১৮ ঈ েরর মহা শি আমার পির দ িছিনেয় নন; জামার

গলার মত এটা আমায় চািরিদক িদেয় জড়ায়। ১৯ িতিন আমায় কাদায়

ছুঁেড় ফেলন; আিম ধেূলা ও ছাইেয় মত হেয় পিড়। ২০ হ ঈ র, আিম

তামার কােছ কাঁিদ, িক ু তুিম আমায় উ র দাও না; আিম দাঁড়ােয়

থািক এবং তুিম নামমা আমােক দখ। ২১ তুিম পিরবিতত হেয়ছ

এবং আমার িত িন ু র হেয়ছ; তামার হােতর শি েত তুিম আমায়

অত াচার কেরছ। ২২ তুিম বাতােস আমােক তুেলছ এবং আমায়

উিড়েয় িনেয় গছ; তুিম আমায় ঝেড় িবলীন কেরছ। ২৩ কারণ আিম

জািন য তুিম আমায় মতুৃ র স েুখ িনেয় যা , সই পূ িনধািরত

ঘের যা সম জীিবত ব র জ িন িপত আেছ। ২৪ যাইেহাক, যখন

স পেড় তখন িক স তার হাত বাড়ায় না সাহােয র জ অথবা

িবপেদ িক স িচৎকার কের না? ২৫আিম িক তার জ কাঁিদ িন য

িবপেদর মেধ িছল? আমার দয় িক দিরে র জ ঃখ কের িন? ২৬

যখন আিম ভাল খুঁজতাম, তখন ম আসত; যখন আিম আেলার জ

অেপ া কির, পিরবেত অ কার আেস। ২৭ যখন আমার দয় অি র

এবং তার িব াম নই; কে র িদন আমার ওপের আেস। ২৮আিম

িবনা রৗে ধীের ধীের কােলা হেয় যাি , আিম সমােজ দাঁড়াই এবং

সাহােয র জ িচৎকার কির। ২৯আিম িশয়ােলর ভাই, উঠ পািখেদর

স ী হেয় গিছ। ৩০আমার চামড়া কােলা এবং তা খেস পড়েছ;

আমার হাড় েলা তােপ পেুড় গেছ। ৩১এই জ , আমার বীণার শ

যন হাহাকােরর র, আমার সানাইেয়র র যন িবলােপর গান।

৩১ “আিম আমার চােখর সে চুি কেরিছ; তেব আিম কীভােব

মারী মেয়র িদেক কামনার চােখ তাকাব? ২ কারণ উধবাসী

ঈ েরর থেক িক ভাগ পাওয়া যায়, উেধর সবশি মােনর থেক

িক উ রািধকার পাওয়া যায়? ৩ আিম ায়ই িচ া করতাম য

অধািমকেদর জ িবপদ এবং তার কমীেদর জ ংস। ৪ ঈ র
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িক আমার পথ জােনন না এবং আমার সম পােয়র িচ গােনন না?

৫আিম যিদ িমথ ার পেথ চেল থািক, আমার পা যিদ তারণার জ

দৗেড় থােক, ৬ এমনিক আমায় তুলাযে পিরমাপ করা হাক যােত

ঈ র আমার সততা জানেত পােরন, ৭ যিদ আমার পা সিঠক পথ

থেক ঘেুর থােক, যিদ আমার দয় আমার চােখর িপছেন হঁেট

থােক, যিদ কান অপিব তার ছাপ আমার হােত লেগ থােক, ৮ তেব

আিম রাপণ কির এবং অ কউ ফল ভাগ ক ক; সিত , আমার

জিম থেক ফসল সমেূল উপেড় নওয়া হাক। ৯ যিদ আমার মন

অ মিহলার িত আকৃ হেয় থেক, যিদ আিম আমার িতেবশীর

দরজার কােছ তার ীর জ লিুকেয় থািক, ১০ তাহেল আমার ী

অ লােকর জ শস পষণ ক ক এবং অ লাক তােক ভাগ

ক ক। ১১কারণ তা হেব এক সাংঘািতক অপরাধ; সিত , এটা একটা

শাি েযাগ অপরাধ। ১২ কারণ সটা একটা আ ন যা পাতােলর

সবিকছু াস কের এবং তা আমার সম ফসল পিুড়েয় িদত। ১৩

আিম যিদ আমার দাস ও দাসীর ায়িবচােরর আেবদন অ া কির,

যখন তারা আমার কােছ অিভেযাগ কের, ১৪তখন আিম িক করব

যখন ঈ র আমায় দাষী করেত উঠেবন? যখন িতিন আমার িবচার

করেত আসেবন, আিম তাঁেক িক উ র দব? ১৫ িযিন আমায় মােয়র

গেভ বািনেয় িছেলন, িতিনই িক তােদরও বানান িন? একই জন িক

আমােদর সবাইেক গেভ গঠন কেরন িন? ১৬আিম যিদ গিরবেদর

তােদর বাসনা থেক বি ত কের থািক, অথবা আিম যিদ িবধবার

চাখ অ হওয়ার কারণ হেয় থািক, ১৭ অথবা আিম যিদ আমার

খাবার একা খেয় থািক এবং যিদ িপতহৃীনেদর তা খেত না িদেয়

থািক, ১৮ বরং, আমার যবুক অব া থেক, অনাথ যমন তার িপতার

কােছ তমিন আমার সে বড় হেয়েছ এবং আিম তার মােক পথ

দিখেয়িছ, আিম সারা জীবন িবধবােক সাহায কের এেসিছ, ১৯

আিম যিদ দিখ কউ কাপেড়র অভােব ক পাে , অথবা আিম যিদ

দিখ য দিরে র কান কাপড় নই; ২০ যিদ তার দয় আমায়

আশীবাদ না কের থােক যিদ স কখনও আমার মেষর লােম তার
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শরীর গরম না কের থােক, ২১ শহেরর দরজায় আমার সমথন দেখ,

যিদ আিম িপতহৃীনেদর িব ে আমার হাত তুেল থািক, ২২ তেব

আমার কাঁেধর হাড় খেস পড়ুক এবং আমার হাত সংেযাগ ল থেক

ভেঙ পড়ুক। ২৩ কারণ ঈ র থেক িবপদ আমার জ আতে র

কারণ হত; তাঁর মিহমার জ , আিম সরকম িকছু করেত পারলাম

না। ২৪আিম যিদ সানায় আমার ভরসা রািখ এবং আিম যিদ িব

সানােক বিল, তুিম আমার আ িব াস, ২৫ যিদ আিম আমার অেনক

স ি র জ অথবা আমার হােতর স িৃ র জ আন কের থািক;

২৬আিম যিদ সূযেক তজময় অব ায় দেখ থািক, অথবা চাঁদেক যিদ

তার উ লতায় মণ করেত দিখ ২৭ তােদর ধ ােন যিদ আমার

দয় গাপেন আকৃ হয় থােক বা আমার মখু আমার হাতেক চু ন

কের থােক, ২৮এটাও একটা িবচারকেদর ারা শাি েযাগ অপরাধ

হেব, কারণ আিম তাহেল েগর ঈ রেক অ ীকার করতাম, িযিন

উেধ আেছন। ২৯ য আমায় ঘণৃা করত আিম যিদ তার িবপেদ আন

কের থািক অথবা তার িবপযেয় যিদ খিুশ হেয় থািক, ৩০ সিত , আিম

আমার মখুেক পাপ করেত িদইিন অিভশােপ তার মতুৃ কামনা কির

িন, ৩১আমার তাঁবরু লােকরা িক বলত না, এমন িক কউ আেছ য

ইেয়ােবর খাবাের তৃ হয়িন? ৩২ িবেদশীেদর কখনও শহেরর চেক

থাকেত হয়িন; বরং, আিম সবিদন পিথকেদর জ দরজা খেুল িদেয়িছ

৩৩ যিদ, মা েষর মত, আিম আমার পাপ লিুকেয় রািখ, আমার দেয়

আমার অপরাধ লাকােনার মাধ েম ৩৪কারণ আিম লােকর িভড়েক

ভয় পেয়িছ, কারণ পিরবােরর ঘণৃা আমায় আতি ত কেরেছ, যােত

আিম চুপ কের থািক এবং আমার ঘেরর বাইের না যাই? ৩৫আহা,

যিদ আিম কাউেক পতাম আমার কথা শানাবার জ ! দখ, এই

আমার া র; সবশি মান আমায় উ র িদন! আমার িবেরাধীেদর

লখা আমার িবষেয় যিদ কান দশ প থােক! ৩৬অবশ ই আিম

তা সবস েুখ আমার কাঁেধ বেয় বড়াব; আিম এটা মু েটর মত

তার ওপর রাখব। ৩৭আিম তাঁর কােছ আমার পােয়র িচে র িহসাব

ঘাষণা করব; আিম একজন আ িব াসী রাজপেু র মত তাঁর কােছ
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যাব। ৩৮ যিদ আমার ভূিম কখনও আমার িব ে কঁেদ ওেঠ এবং

এটার হালেরখা যিদ একসে কঁেদ ওেঠ, ৩৯আিম যিদ তার ফসল

িবনা পয়সায় খেয় থািক অথবা তার মািলেকর মতুৃ র কারণ হেয়

থািক, ৪০ তেব গেমর জায়গায় কাঁটা বিৃ পাক এবং যেবর পিরবেত

আগাছা বিৃ পাক। ইেয়ােবর কথার সমা ।”

৩২তাই এই িতনজন লাক ইেয়াবেক উ র দওয়া ব করল,

কারণ িতিন তাঁর িনেজর চােখ ধািমক িছেলন। ২ তখন রাম বংশভূত

বষূীয় বারেখেলর ছেল ইলীহূর রাগ েল উঠল; ইেয়ােবর িব ে

তার রাগ েল উেঠ িছল কারণ িতিন িনেজেক ঈ েরর থেকও ায়ী

দখাি েলন। ৩ ইলীহূর রাগ তার িতন ব ু র িব ে ও েল উেঠিছল

কারণ তারা ইেয়াবেক দওয়ার মত কান উ র খুঁেজ পায় িন এবং

তবওু তারা ইেয়াবেক দাষী কেরেছ। ৪ ইলীহূ ইেয়ােবর কােছ কথা

বলার জ অেপ া করিছল, কারণ অ লােকরা তার থেক বয়েস

বড় িছল। ৫ যাইেহাক, যখন ইলীহূ দখল য এই িতনজন লােকর

মেুখ কান উ র নই, তার রাগ েল উেঠ িছল। ৬ তখন বষূীয়

বারেখেলর ছেল ইলীহূ ব ব রাখেলন এবং বলেলন, আিম যবুক

এবং আপনারা অেনক ব ৃ । এই কারেণই আিম চুপ কের িছলাম এবং

আমার িনেজর মতামত আপনােদর জানােত সাহস কিরিন। ৭আিম

বললাম, “বয়সই কথা বলকু; অিধক বছরই ার িশ া িদক।” ৮

িক ু মা েষর মেধ আ া আেছ; সবশি মােনর িনঃ াস তােক বিু

দয়। ৯ যারা ানী তারাই ধু মহান নয়, ব ৃ রাই ধু ায়িবচার

বােঝন তা নয়। ১০এই জ আিম আপনােদর বিল, “আমার কথা

ন; আিমও আপনােদর আমার ােনর কথা বলব। ১১ দখনু, আিম

আপনােদর কথার জ অেপ া কেরিছ; আিম আপনােদর তক িবতক

েনিছ, যখন আপনারা ভাবিছেলন িক বলেবন। ১২ সিত , আিম

আপনােদর িদেক মেনােযাগ িদেয়িছলাম, িক ু , দখনু, আপনােদর

মেধ কউ এমন নই য ইেয়াবেক স ু করেত পাের অথবা য তার

কথার উ র িদেত পাের।” ১৩ সাবধান এটা বলেবন না, আমরা ান

পেয়িছ! ঈ র ইেয়াবেক হারােবন; সাধারণ মা ষ তা করেত পাের
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না। ১৪ কারণ ইেয়াব আমার িব ে কান কথা বেলিন, তাই আিমও

আপনােদর কথায় তােক উ র দব না। ১৫এই িতনজন হতবাক

হেয়িছল; তারা ইেয়াবেক আর উ র িদেত পাের িন; তােদর আর

একটা কথাও বলার িছল না। ১৬আিমও িক অেপ া করব কারণ

তারা কথা বলেছ না, কারণ তারা সখােন চুপ কের দাঁিড়েয় আেছ

এবং আর উ র করেছ না? ১৭ না, আিমও আমার উ র দব; আিমও

তােদর আমার ােনর কথা বলব। ১৮ কারণ আিম কথায় পণূ; আমার

িভতেরর আ া আমায় বাধ করেছ। ১৯ দখ, আমার দয় অেনকটা

বাতেলর া ারেসর মত যার কান ফুেটা নই; অেনকটা নতুন

া ারেসর কলিসর মত যা ফেট যাওয়ার অব া। ২০আিম কথা

বলব যােত আিম ি পেত পাির; আিম আমার মখু খেুল উ র দব।

২১আিম কান রকম প পািত দখােবা না; না আিম কান মা ষেক

স ানসূচক উপািধ দব। ২২কারণ আিম জািন না সরকম উপািধ

কীভােব িদেত হয়; যিদ আিম তা কের থািক, তেব আমার সিৃ ক া

আমায় খবু তাড়াতািড় সিরেয় দেবন।

৩৩তাই এখন, ইেয়াব, আিম আপনােক অ নয় কির, আমার কথা

ন; আমার সম কথা ন। ২এখন দখনু, আিম আমার মখু

খেুলিছ; আমার িজভ আমার মেুখর িভতের কথা বেলেছ। ৩আমার

কথা আমার দেয়র ায়পরায়ণতার বাক বলেব; আমার ঠাঁট যা

জােন, তারা অকপেট তা বলেব। ৪ ঈ েরর আ া আমায় বািনেয়েছন;

সবশি মােনর িনঃ াস আমায় জীবন িদেয়েছ। ৫ যিদ আপিন পােরন,

আমায় উ র িদন; আপনার কথা আমার সামেন সািজেয় রাখনু এবং

উেঠ দাঁড়ান। ৬ দখনু, আিমও িঠক আপনার মত ঈ েরর চােখ;

আিমও মািট থেকই তরী। ৭ দখনু, আমার আত আপনােক ভয়

পাওয়ােব না; না আমার চাপ আপনার কােছ খবু ভারী হেব। ৮আপিন

আমার কােনর কােছ কথা বেলেছন; আিম আপনার কথার আওয়াজ

েনিছ, ৯আিম িচ এবং পাপ িবহীন; আিম িনেদাষ এবং আমার

মেধ কান পাপ নই। ১০ দখনু, ঈ র আমােক আ মণ করার

েযাগ খাঁেজন; িতিন আমায় তাঁর শ মেন কেরন। ১১ িতিন আমার
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পােয় বিড় পরান; িতিন আমার সম পেথ দিৃ রােখন। ১২ দখনু,

আিম আপনােক উ র দব: এই বেল য আপিন সিঠক নন, কারণ

ঈ র মা েষর থেক মহান। ১৩ কন আপিন তাঁর িব ে িববাদ

করেছন? িতিন তাঁর মা েষর কান কােজর িহসাব দন না। ১৪ কারণ

ঈ র একবার বেলন বরং, বার বেলন, যিদও মা ষ তা ল কের

না। ১৫ ে , রাি র দশেন, যখন গভীর ঘেুম মা ষ আ হয়,

িবছানায় গভীর ভােব ঘমুায় ১৬তখন ঈ র মা েষর কান খােলন

এবং সতকবাতায় তােদর ভয় দখান। ১৭ মা ষেক তার পাপময়

উে শ থেক ফরােত এবং তার থেক অহ ার দূের রােখন। ১৮

ঈ র গত থেক মা েষর জীবন বাঁচান, মতুৃ থেক তার জীবন র া

কেরন। ১৯ মা ষ তার িবছানায় ব াথায় শাি পায়, তার হােড়র

অিবরত অস ব য ণায়, ২০ যােত তার জীবন খাবার ঘণৃা কের

এবং তার াণ া খাবার ঘণৃা কের। ২১ তা মাংস েয় চেল যায়

যােত তা দখা না যায়; তার হাড়, একিদন দখা যত না, িক ু এখন

বিরেয় পেড়েছ। ২২ সিত , তার াণ গেতর কাছাকািছ, তার জীবন

তােদর হােত যারা তা ংস করেত চায়। ২৩ িক ু যিদ সখােন কান

গদূত থােক য তার মধ কারী হেত পাের, একজন মধ কারী,

একজন হাজার জেনর মেধ থেক, তােক দখােত কানটা িঠক কাজ,

২৪এবং যিদ সই গদূত তার িত সদয় হন এবং ঈ রেক বেলন,

এই লাকিটেক গেত নেম যাওয়া থেক র া ক ন; আিম ায়ি

পেয়িছ, ২৫ তখন তার মাংস বা ােদর থেকও সেতজ হেব; স

তার যৗবন শি র িদেনর িফের যােব। ২৬ স ঈ েরর কােছ াথনা

করেব এবং ঈ র তার িত সদয় হেবন, যােত স আনে র সােথ

ঈ েরর মখু দেখ। ঈ র সই লাকেক তাঁর ধাি কতা দেবন। ২৭

তখন সই লাক অ সম লােকর সামেন গান করেব এবং বলেব,

আিম পাপ কেরিছ এবং যা িঠক িছল তা িবকৃত কেরিছ, িক ু আমার

পােপর জ কান শাি পাইিন। ২৮ ঈ র গেত নেম যাওয়া থেক

আমার াণেক র া কেরেছন; আমার জীবন আেলা দখেব। ২৯ দখ,

ঈ র এই সম একজন মা েষর জ কেরেছন, াঁ বার, এমনিক
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িতনবার কেরেছন, ৩০ তার জীবন নরক থেক িফিরেয় আনেত, যােত

স জীব লােকেদর আেলায় আেলািকত হয়। ৩১ ইেয়াব, মেনােযাগ

িদন এবং আমার কথা ন; আপিন চুপ কের থা ন এবং আিম কথা

বলব। ৩২ যিদ আপনার কান কথা থােক, আমােক বলনু; কথা বলনু,

কারণ আিম মাণ করেত চাই য আপিন ায়ী। ৩৩ যিদ না থােক,

তেব আমার কথা ন; চুপ কের থা ন এবং আিম আপনােক া

িশ া দব।

৩৪আবার ইলীহূ কথা বলেত থাকেলন: ২ “ হ ানীরা, আমার কথা

ন, আপনােদর যােদর ান আেছ, আমােক ন, ৩ কারণ িজভ

যমন খাবােরর াদ নয় তমিন কান কথার পরী া কের। ৪আ ন

যা ায তা আমরা বেছ িনই: আ ন যা আমােদর মেধ ভাল তার

আিব ার কির। ৫ কারণ ইেয়াব বলেলন, ‘আিম ধািমক, িক ু ঈ র

আমার অিধকার িনেয় িনেয়েছন। ৬আমার অিধকার অ া হয়, আিম

িমথ াবাদীর মত িবেবিচত হব। আমার আঘাত সাের না, যিদও আিম

পাপ িবহীন।’ ৭ ইেয়ােবর মত লাক ক, ক জেলর মত উপহাস পান

কের, ৮ িতিন ম কাজকারীেদর সে থােকন এবং িতিন পাপীেদর

সে হাঁেটন? ৯ কারণ িতিন বেলেছন, ‘ঈ র যা চান সই কাজ করার

মেধ িদেয় মা েষর কান আন নই।’ ১০ তাই আমার কথা শান,

তামরা বিু মান লােকরা: এটা ঈ েরর দূের থাক য িতিন ম কাজ

করেবন; সবশি মােনর থেক এটা দূের থাক য িতিন পাপ করেবন।

১১ কারণ িতিন মা ষেক তার কােজর ফল িদেয় থােকন; িতিন েত ক

মা ষেক তার িনেজর পথ অ যায়ী পরু ার দন। ১২ সিত , ঈ র

কান ম কাজ কেরন িন, না সবশি মান কানিদন ায়িবচার িবকৃত

কেরেছন। ১৩ পিৃথবীর কতৃ ভার তােক ক িদেয়েছ? সম পিৃথবীর

দািয় তােক ক িদেয়েছ? ১৪ যিদ িতিন তার উে শ কবল িনেজর

ওপরই রােখন এবং যিদ িতিন িনেজর আ া এবং াণবায়ু সং হ

কেরন, ১৫ তেব সম মা ষ একসে ংস হেব; মানবজািত আবার

ধেূলায় িফের যােব। ১৬এখন যিদ আপনার বাধশি থােক, এটা

ন; আমার কথা ন। ১৭ য ায়িবচার ঘণৃা কের সিক শাসন
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করেত পাের? আপিন িক ঈ রেক দাষী করেবন, িযিন ধািমক এবং

পরা মী? ১৮ ঈ র, িযিন একজন রাজােক বেলেছন, ‘তুিম নীচ,’

অথবা একজন অিভজাত ব ি েক বেলেছন, ‘তুিম পাপী?’ ১৯ ঈ র,

িযিন নতােদর িত কখনও প পিত দখান িন এবং গিরবেদর

থেক ধনীেদর বিশ পণূ মেন কেরন িন, কারণ তারা সবাই তাঁর

হােতর তরী। ২০তারা হঠাৎ মারা যােব; মাঝরােত লােকরা কঁেপ

উঠেব এবং মারা যােব; পরা মীরা মারা যােব, িক ু মা েষর হােতর

ারা নয়। ২১কারণ মা েষর চলার পেথ ঈ েরর চাখ আেছ; িতিন

তার সম পােয়র িচ দেখন। ২২ সখােন কান অ কার নই,

কান ঘন আঁধার নই যখােন অপরাধীরা িনেজেদর লাকােত পাের।

২৩ কারণ একজন ব ি েক বার বার পরী া করার ঈ েরর েয়াজন

নই; িবচাের তাঁর সামেন যাওয়ার কান েয়াজন নই। ২৪ িতিন

পরা মীেদর টুকেরা টুকেরা কের ভে েছন তােদর পেথর জ যার

আর কান তদ করার েয়াজন নই; িতিন অ েদর তােদর জায়গায়

রেখেছন। ২৫ এই ভােব িতিন তােদর কােজর িবষেয় জােনন; রােত

িতিন এই লােকেদর ফেল দন; তােত তারা ংস হয়। ২৬অ েদর

চােখর সামেন, তােদর পাপ কােজর জ িতিন তােদর অপরাধীেদর

মত মের ফেলন ২৭ কারণ তারা তাঁর পেথ অ সরণ করা ছেড়

িদেয়িছল এবং তাঁর পেথ চলেত অ ীকার কেরিছল। ২৮এই ভােব,

তারা গিরবেদর কা া তাঁর কােছ আনল; িতিন পীিড়তেদর কা া

নেলন। ২৯ যখন িতিন নীরব থােকন, ক তাঁেক দাষ িদেত পাের?

যিদ িতিন তাঁর মখু লাকান, য তাঁেক দখেত পােব? িতিন একই

ভােব দশ এবং ব ি র শাসন কেরন, ৩০ যােত একজন অধাি ক

লাক শাসন করেত না পাের, যােত কান কউ লােকেদর ফাঁেদ

ফলেত না পাের। ৩১ ধর কউ যিদ ঈ রেক বেল, ‘আিম অবশ ই

দাষী, িক ু আিম আর পাপ করব না; ৩২ যা আিম দখেত পাই না,

তা আমায় শখাও; আিম পাপ কেরিছ, িক ু আিম আর করব না।’ ৩৩

আপিন িক মেন কেরন য ঈ র ঐ ব ি র পােপর শাি দেবন,

যেহতু আপিন ঈ েরর কাজ অপছ কেরন? আিম না, আপনােক
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অবশ ই িনবাচন করেত হেব। তরাং আপিন যা জােনন বলনু। ৩৪

বিু মান লােকরা আমায় বলেবন সিত , েত ক ানী লাক যারা

আমার কথা নেব তারা বলেব, ৩৫ ‘ইেয়াব ানহীেনর মত কথা

বলেছ; তার কথা েলা ানহীন।’ ৩৬আহা, ইেয়াবেক যিদ শষ

পয পরীি ত হয় ভাল কারণ তার কথ পাপী মা ষেদর মত। ৩৭

কারণ িতিন তার পােপর সে িবে াহ যাগ কেরন; িতিন উপহােস

আমােদর মেধ হাততািল দন; িতিন ঈ েরর িব ে অেনক কথা

বেলন।”

৩৫আবার ইলীহূ কথা বলেত লাগেলন, বলেলন, ২ “আপিন িক মেন

কেরন আপিন িনেদাষ? অপিন িক মেন কেরন, ‘আিম ঈ েরর থেকও

বিশ ধািমক?’ ৩ কারণ আপিন বেলন, ‘এটা আমার জ িক উপকার

য আিম ধািমক? যিদ আমার পাপ ধািমকতার থেক বিশ থােক,

তেব এেত আমার এখন িক লাভ?’ ৪আিম আপনােক উ র দব,

জনেকই, আপনােক এবং আপনার ব ু েদর উ র দব। ৫আকােশর

িদেক দখনু এবং এটা দখনু; আকাশ দখনু, যা আপনার থেক উঁচু।

৬ যিদ আপনার পাপ থােক, তেব আপিন ঈ েরর িক িত করেবন?

যিদ আপনার পাপ অেনক বিশ হয়, আপিন তাঁর িক করেবন? ৭ যিদ

আপিন ধািমক হন, আপিন তােক িক দেবন? িতিন আপনার হাত

থেক িক হণ করেবন? ৮আপনার পাপ একজন মা ষেক আঘাত

করেত পাের, যমন আপিন একজন মা ষ এবং আপনার ধাি কতা

হয়ত অ একজন মা ষেক লাভ িদেতপাের। ৯অেনক অত াচােরর

জ , লােকরা কাঁেদ; শি শালী মা ষেদর হাত থেক উ ােরর জ

তারা সাহায চায়। ১০ িক ু কউ বেল না, ‘আমার সিৃ কতা ঈ র

কাথায়, িযিন রােত গান দন, ১১ িযিন পিৃথবীর প েদর থেকও

আমােদর বিশ িশ া দন এবং িযিন আকােশর পািখেদর থেকও

আমােদর বিশ ানবান কেরন?’ ১২ সখােন তারা কাঁেদ ওেঠ, িক ু

ঈ র কান উ র দন না, ম মা েষর গেবর জ উ র দন না।

১৩ িনি ত ভােব ঈ র মখূতার কা া শােনন না; সবশি মান এটায়

মেনােযাগ দেবন না। ১৪ যিদ আপিন বেলন য আপিন তাঁেক দেখন
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িন তেব কত কম উ র িতিন আপনােক দেবন, য আপনার িবচার

তাঁর সামেন এবং আপিন তাঁর জ অেপ া করেছন! ১৫ িতিন কখনও

কাউেক রােগর বেশ শাি দনিন এবং িতিন লােকেদর গেবর িবষেয়

খবু বিশ িচি ত নন। ১৬ তাই ইেয়াব ধু মখূতায় কথা বলার জ

মখু খেুলেছন; িতিন ান িবহীন অেনক কথা বেলন।”

৩৬ ইলীহূ কথা বলেত থাকেলন এবং বলেলন, ২ “আমােক একটু

বিশ িদন কথা বলার অ মিত িদন এবং আিম আপনােক িকছু দখাব

কারণ ঈ েরর পে আমার আরও িকছু বলার আেছ। ৩আিম আমার

ান দূর থেক সং হ করব; আিম আমার সিৃ ক ার য ধাি কতা

তা ীকার করব। ৪কারণ সিত , আমার কথা িমথ া নয়; একজন

য ােন িস আপনার সে আেছন। ৫ দখনু, ঈ র পরা মী

এবং কাউেক তু কেরন না; িতিন বিু শি েত পরা মী। ৬ িতিন

পাপীেদর জীবন র া কেরন না, িক ু পিরবেত যারা ক পােছ তােদর

জ ায়িবচার কেরন। ৭ িতিন ধাি কেদর থেক তাঁর চাখ সরান

না, িক ু পিরবেত ধাি কেক রাজার মত িচরকােলর জ িসংহাসেন

বসান এবং তােদর উ িত হয়। ৮ যাইেহাক, যিদ তারা িশকেল ব

হয়, যিদ তারা কে র দিড়েত ধরা পের, ৯তেব িতিন তােদর কােছ

কাশ করেবন তারা িক করেছ তােদর পাপ এবং তারা কীভােব

অহ ােরর সােথ আচরণ কেরেছ। ১০ িতিন আবার তােদর কান

খেুল দন তাঁর িনেদেশর জ এবং িতিন তােদর পাপ থেক িফরেত

আেদশ দন। ১১ যিদ তারা তাঁর কথা শােনন এবং তাঁর উপাসনা

কেরন, তেব তারা তােদর িদন েলা েখ কাটােব, তােদর বছর েলা

তিৃ েত কাটেব। ১২ যাইেহাক, যিদ তারা না শােন, তারা তেলায়ােরর

ারা ংস হেব; তারা মরেব কারণ তােদর ান নই। ১৩ যারা

দেয় অধািমক অথাৎ ঈ ের িব াস কের না, তারা াধ স য়

করেছ; এমনিক যখন ঈ র তােদর বাঁেধন তখনও তারা সাহােয র

জ িচৎকার কের না। ১৪ তারা যবুক অব ায় মারা যায়; তােদর

জীবন অপমােন শষ হয়। ১৫ ঈ র ঃখীেদর তােদর ঃখ ারাই

উ ার কেরন; িতিন তােদর উপ েব তােদর কান খােলন। ১৬ সিত ,
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িতিন আপনােক য ণা থেক এক উ ু জায়গায় বর কের আনেত

চান যখােন কান ক থাকেব না এবং যখােন আপনার মজ চিবযু

খাবাের পণূ থাকেব। ১৭ িক ু আপিন পাপীেদর িবচাের পণূ; িবচার

এবং ায় আপনােক ধেরেছ। ১৮ ধনস দ যন আপনােক আকৃ না

কের ঠকােনার জ ; যন ঘষু আপনােক ায়িবচার থেক সিরেয়

না িনেয় যায়। ১৯আপনার স দ িক আপনােক লাভবান করেত

পাের, যােত আপিন ঃেখ না থােকন, অথবা আপনার সম শি িক

আপনােক সাহায করেত পাের? ২০ রােতর আকা া করেবন না,

অে র িব ে পাপ করার জ , যখন মা েষরা িনেজেদর জায়গায়

মারা যায়। ২১ সাবধান পােপর িদেক িফরেবন না, কারণ আপিন কে

পরীি ত হেয়েছন যােত আপিন পাপ থেক দূের থােকন। ২২ দখনু,

ঈ র তাঁর শি েত মািহমাি ত; তাঁর মত িশ ক ক? ২৩ ক কেব

তাঁর পেথর িবষেয় তাঁেক িনেদশ িদেয়েছ? ক কেব তাঁেক বেলেছ,

তুিম ম কেরছ? ২৪ তাঁর কােজর গৗরব করেত ভুলেবন না, য

িবষেয় লােকরা গান গেয়েছ। ২৫ সম লােকরা সই সকল কাজ

দেখেছ, িক ু তারা সই সকল কাজ দূর থেক দেখেছ। ২৬ দখনু,

ঈ র মহান, িক ু আমরা তাঁেক ভাল কের বঝুেত পাির না; তাঁর বছর

সংখ া অগণনীয়। ২৭ কারণ িতিন জল িব আকষণ কেরন যা তাঁর

বা থেক বিৃ র মত চুেয় পেড়, ২৮ যা মেঘরা ঢেল দয় এবং

চুর েপ মা েষর ওপের পেড়। ২৯ সিত , কউ িক মেঘেদর ব পক

িব ার বঝুেত পাের এবং কউ িক মেঘর গজন বঝুেত পাের? ৩০

দখনু, িতিন তাঁর িব েতর ঝলক তাঁর চািরিদেক ছিড়েয়েছন; িতিন

সমু েক অ কাের ঢেকেছন। ৩১এই ভােব িতিন লােকেদর শাসন

কেরন এবং চুর েপ খাবার দন। ৩২ িতিন তাঁর হাত বে পণূ

কেরন এবং তােদর আেদশ দন লে আঘাত করেত। ৩৩ তােদর

আওয়াজ লােকেদরেক বেল দয় ঝড় আসার কথা; গবািদ প ও

তার আসার িবষেয় জােন।”

৩৭ “সিত , এটােত আমার দয় কাঁপেছ; এটা তার জায়গা থেক

সের গেছ। ২ ওেহ শান, ঈ েরর গলার আওয়াজ শান, সই
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আওয়াজ যা তাঁর মখু থেক বর হয়। ৩ িতিন এটা সম আকােশর

িনেচ পাঠান এবং িতিন পিৃথবীর শষ া পয তাঁর িব েতর ঝলক

পাঠান। ৪এটার পের তাঁর র গিজত হয়; তাঁর মিহমার রেব িতিন

ব িন কেরন; যখন তাঁর রব শানা যায়, িতিন তােদর বাধা দন

না। ৫ ঈ র তাঁর রেব আ য েপ গজন কেরন; িতিন মহান কাজ

কেরেছন যা আমরা বঝুেত পাির না। ৬ কারণ িতিন তুষারেক বেলন,

পিৃথবীেত পড়, একইভােব বিৃ েকও বেলন, এক মহা বিৃ র ধারা হেয়

পড়েত। ৭ িতিন েত ক মা েষর হাত মু াি ত কেরন, যােত সম

মা ষ যােদর িতিন বািনেয়েছন তারা তাঁর কাজ দখেত পায়। ৮ তখন

প রা লকুােব এবং তারা তােদর হায় থাকেব। ৯ দি েণ িদেকর

ঘর থেক ঝড় আেস এবং উ র িদক থেক ঝেড়া হাওয়ায় ঠা ডা

আেস। ১০ ঈ েরর িনঃ ােসর ারা বরফ দওয়া হেয়েছ; িব তৃ জল

ধাতুর মত জেম গেছ। ১১ সিত , িতিন ঘন মঘেক জেল ভেরন; িতিন

তাঁর িব েতর ঝলক মেঘর মেধ িদেয় ছিড়েয় দন। ১২ িতিন তাঁর

পিরচালনায় মেঘেদর ঘরুান, যােত তারা তাঁর আেদশ অ যায়ী কায

কের, সম পিৃথবীর উপের কের। ১৩ িতিন এসম ঘটান, কখনও

এটা শাসেনর জ , কখনও তাঁর িনেজর দেশর জ এবং কখনও

চুি র িব তার জ ঘটান। ১৪ হ ইেয়াব, এটা ন, ি র হন এবং

ঈ েরর আ য কােজর িবষেয় িচ া ক ন। ১৫আপিন িক জােনন

ঈ র কীভােব তাঁর ই া মেঘেদর উপের রােখন এবং িব তেক

তার মেধ তী গিতেত ছাটান? ১৬আপিন িক মেঘেদর দালন

বােঝন, ঈ েরর আ য কাজ বােঝন, ক ােন িস ? ১৭ যখন

দি ণী বাতােসর জ পিৃথবী , তখন কন আপনার ব গরম

হয়? ১৮আপিন িক তাঁর মত আকাশেক বাড়ােত পােরন যমন িতিন

পােরন সই আকাশ, যা ছাঁেচ ঢালা আয়নার মত শ ? ১৯আমােদর

শখান তাঁেক আমরা িক বলব, কারণ আমােদর মেনর অ কােরর

জ আমরা আমােদর অিভেযাগ রাখেত পাির না। ২০ তাঁেক িক বলা

হেব য আিম তার সে কথা বলেত চাই? কউ িক কবিলত হেত

চাইেব? ২১ যখন বাতাস বেয় আকাশ পির ার হয়, তখন লােকরা
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আকােশ ল ল করা সূেয র িদেক তাকােত পাের না। ২২ উ র িদক

থেক সানার সমােরাহ আেস ঈ েরর উপের ভয় র মিহমা থােক।

২৩ সবশি মােনর স ে , আমরা তাঁেক খুঁেজ পেত পাির না; িতিন

পরা ম এবং ধাি কতায় মহান। িতিন লােকেদর অত াচার কেরন

না। ২৪এই জ , লােকরা তাঁেক ভয় পায়। যারা িনেজেদর ানী

মেন কের িতিন তােদর িত মেনােযাগ দন না।”

৩৮তারপর সদা ভু ইেয়াবেক ভয় র ঝেড়র মেধ থেক ডাকেলন

এবং বলেলন, ২ “এ ক য ানহীন কথা ারা আমার পিরক নায়

অ কার িনেয় আেস? ৩ তুিম এখন প েষর মত তামার কামর

বাঁধ, কারণ আিম তামায় করব এবং তুিম অবশ ই আমায় উ র

দেব। ৪ যখন আিম পিৃথবীর িভত াপন করিছলাম তখন তুিম

কাথায় িছেল? যিদ তামার অেনক বিু থােক, তেব আমায় বল। ৫

ক এর মা া িনণয় কের? যিদ তুিম জান, আমায় বল। ক এটার

ওপর মানদে ডর দাগ টােন? ৬ িকেসর ওপর এটার িভত াপন করা

হেয়েছ? ক এটার কােনর পাথর াপন কেরেছ? ৭কখন ভােরর

তারারা একসে গান গেয়িছল এবং ঈ েরর স ােনরা আনে

িচৎকার কেরিছল? ৮ ক কপাট িদেয় সমু েক আটকাল যখন তা

বিরেয় এেসিছল, যন তা গভ থেক বিরেয় এেসিছল ৯ যখন আিম

মঘেক তার ব করলাম এবং ঘন অ কার িদেয় তার পি করলাম?

১০ যখন আিম এটার সীমা িন পন করলাম এবং যখন আিম এটার

িখল এবং দরজা াপন করলাম, ১১এবং যখন আিম এটােক বললাম,

তুিম এই পয আসেত পার, িক ু তার বিশ নয়; এখােন তামার

গেবর ঢউ থামেব। ১২ তামার জে র িদন থেক, তুিম িক কখনও,

ভার হওয়ার আেদশ িদেয়ছ এবং ভারেক িক তার জায়গা

জািনেয়ছ। ১৩ যােত এটা পিৃথবীর া েলা ধরেত পাের, যােত

পাপীরা এর থেক ঝের পের? ১৪ কাদামািট যমন িসলেমাহেরর ারা

পিরবিতত হয় তমন পিৃথবীর আকার পিরবিতত হেয়েছ; ভাঁজ করা

কাপেড়র মত এটার ওপর সম িজিনস পির ার ভােব কাশ পায়।

১৫ পাপীেদর থেক তােদর আেলা িনেয় নওয়া হেয়েছ; তােদর উঁচু
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হাত ভা া হেয়েছ। ১৬ তুিম িক সমেু র জেলর উৎস েল গেছা?

তুিম িক সমেু র গভীর তেল হঁেটছ? ১৭ মতুৃ র দরজা িক তামার

কােছ কাশ পেয়েছ? তুিম িক মতুৃ ায়ার দরজা দেখছ? ১৮ তুিম

িক পিৃথবীর িব ার বেুঝছ? তুিম যিদ এ সম জান, তেব আমায়

বল। ১৯আেলার িব াম ােন যাওয়ার পথ কাথায় যমন অ কােরর

জ , তার বাস ান বা কাথায়? ২০ তুিম িক আেলা এবং অ কারেক

তােদর কােজর জায়গায় পিরচালনা করেত পার? তুিম িক তােদর জ

তােদর ঘেরর রা া পেত পার? ২১ িনঃসে েহ তুিম জান, কারণ তুিম

তখন জে িছেল; তামার আয়রু সংখ া অেনক! ২২ তুিম িক কখনও

বরেফর জ ভা ডারগেৃহ ঢুেকছ অথবা তুিম িক কখনও িশলার জ

ভা ডারগহৃ দেখছ, ২৩ এই িজিনস েলা যা আিম কে র িদেনর

র জ রেখিছ, সং াম এবং যেু র িদেনর র জ রেখিছ? ২৪

কান পেথ কাথায় আেলা ভাগ হয় অথবা কাথা থেক পবূীয় বাতাস

পিৃথবীর ওপর ছিড়েয় পেড়? ২৫অিতবিৃ র জ ক খাল কেটেছ,

অথবা ক ব ‐িব েতর জ পথ তরী কেরেছ, ২৬ যখােন কান

লাক থােক না সখােন বিৃ র জ এবং া ের বিৃ র জ , যখােন

কউ থােক না, ২৭ ম ভূিম এবং িনজন এলাকার েয়াজন মটােনার

উে েশ এবং নরম ঘাস অং িরত হওয়ার জ ? ২৮ বিৃ র িপতা িক

কউ আেছ? িশিশরিব র জ দাতাই বা ক? ২৯কার গভ থেক

বরফ এেসেছ? আকােশর সাদা তুষােরর জ দাতাই বা ক? ৩০

জল িনেজেদরেক লকুায় এবং পাথেরর মতন হয়; গভীর জলতল

কিঠন হয়। ৩১ তুিম িক কৃি কা ন ে র হার গাঁথেত পার, অথবা

কালপু েষর বাঁধন খলুেত পার? ৩২ তুিম িক ন পু েক তােদর

সিঠক িদেনর কাশ পেত চালনা িদেত পার? তুিম িক ভা কুেক

তার বা ােদর সে পথ দখােত পার? ৩৩ তুিম িক আকােশর

িনয়ম জান? তুিম িক আকােশর িনয়ম পিৃথবীেত াপন করেত পার?

৩৪ তুিম িক মেঘেদর ওপর তামার র তুলেত পার, যােত চুর

বিৃ রজল তামােক ঢাকেত পাের? ৩৫ তুিম িক িব তেক তােদর পেথ

পাঠােত পার, তারা তামায় বলেব, আমরা এখােন? ৩৬ মেঘেদর
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মেধ ক ান রেখেছ অথবা য়াশােক ক বিু িদেয়েছ? ৩৭ ক

তার দ তায় মেঘেদর সংখ া নেত পাের? ক আকােশর কলিস

েলােক উ ােত পাের, ৩৮ যখন ধেূলা শ হয় এবং মািটর তাল

এক জায়গায় জমাট বাঁেধ? ৩৯ িসংহীর জ িক তুিম িশকার করেত

পার অথবা তার যবুিসংহশাবকেদর িখেদ মটােত পার, ৪০ যখন তারা

তােদর হায় িড় মের থােক এবং জায়গায় েয় অেপ া কের?

৪১ ক দাঁড়কাকেক িশকার যিুগেয় দয়, যখন তােদর বা ারা ঈ েরর

কােছ িচৎকার কের এবং খাবােরর অভােবর জ ঘরুেত থােক?

৩৯পাহােড়র বেুনা ছাগল কখন তােদর বা ার জ দেব তুিম িক

জান? হিরণ কখন তার বা ার জ দেব সই িদন িনণয় করেত

পার? ২ তুিম িক তােদর গভ মাস নেত পার? তুিম িক সই িদন

জান কখন তারা তােদর বা ার জ দয়? ৩ তারা িড় মাের এবং

তােদর বা ার জ দয় এবং তারপর তােদর সব য ণা শষ হয়।

৪ তােদর বা ারা বলবান হয় এবং খালা মােঠ বড় হয়; তারা বিরেয়

যায় এবং আর িফের আেস না। ৫ ক বেুনা গাধােক াধীনভােব

যেত িদেয়েছ? ক তগামী গাধার বাঁধন খেুল িদেয়েছ, ৬আিম

ম ভূিমেক তার ঘর বািনেয়িছ, লবনভূিমেক তার ঘর বািনেয়িছ? ৭ স

শহেরর আে ালেন অব ায় হাঁেস; স চালেকর আওয়াজ শােন না।

৮তার চারণভূিমর মত স পাহােড়র ওপের ঘেুর বড়ায়; সখােন স

সবজু চারাগাছ খাঁেজ খাওয়ার জ । ৯ বেুনা ষাঁড় িক তামার সবা

কের খিুশ হেব? স িক তামার যাবপাে র কােছ থাকেত রািজ হেব?

১০একটা দিড় িদেয়, তুিম িক সই ষাঁড়েক বশ কের হাল দওয়ােত

পারেব? স িক তামার জ উপত কায় মই দেব? ১১ তুিম িক

তােক িব াস করেব কারণ তার শি অেনক? তুিম িক তামার কাজ

তার ওপর ছেড় দেব করার জ ? ১২ তুিম িক তার ওপর িনভর

করেব তামার শস ঘের আনার জ , তামার খামাের শস জেড়া

করার জ ? ১৩ উঠপািখর ডানা গেবর সে ঝাপটায়, িক ু তার ডানা

এবং পালক িক ভালবাসার? ১৪ স তার িডম মািটেত পােড় এবং স

স েলােক ধেূলায় গরম হেত দয়; ১৫ স ভুেল যায় য পােয়র তলায়
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স েলা চূণ হেত পাের অথবা স ভুেল যায় য ব প স েলােক

মাড়ােত পাের। ১৬ স তার বা ােদর সে কেঠার ব বহার কের যন

সই বা া েলা তার নয়; স ভয় পায় না য তার সম পির ম বথৃা

যেত পাের, ১৭ কারণ ঈ র তােক ান থেক বি ত কেরেছন এবং

তােক কান বিু দন িন। ১৮ যখন স খবু তগিতেত দৗড়ায়, স

ঘাড়া এবং তার চালেকর িত অব ায় হােস। ১৯ তুিম িক ঘাড়ােক

তার শি িদেয়ছ? তুিম িক তার ঘােড় কশর িদেয়ছ? ২০ কখনও

িক তুিম তােক প পােলর মত লাফান কিরেয়ছ? তার িচঁিহিহ শ

ভয় র। ২১ স পরা েম পা ফেল এবং তার শি েত আন কের;

স অে র সে দখা করেত যায়। ২২ স ভয়েক উপহাস কের এবং

স আতি ত হয় না; স খড়গ থেক মখু ফরায় না। ২৩ তীেরর

ঝুমঝুিম তার িব ে শ কের, তা সে ধারােলা বশা এবং ব ম শ

কের। ২৪ স উ তায় এবং রােগ ভূিম খেয় ফেল; িশ ার আওয়াজ

নেল, স এক জায়গায় দাঁিড়েয় থাকেত পাের না। ২৫ যখনই

িশ া আওয়াজ কের, স বেল, ওেহা! স দূর থেক যেু র গ পায়

সনাপিতেদর গ ন এবং িচৎকার েন। ২৬ তামার ােনর ারাই

িক বাজপািখ উেড়, দি েণ িদেক স তার ডানা মেল? ২৭ তামার

আেদেশই িক ঈগল উপের ওেঠ এবং উঁচু জায়গায় তার বাসা বানায়?

২৮ স দূরােরাহ পাহােড়র গােয় থােক এবং এক রি ত আ েয়,

পাহােড়র চূড়ায় তার ঘর বানায়। ২৯ সখান থেক স তার িশকার

খাঁেজ; তার চাখ অেনক দূর থেক তােদর দখেত পায়। ৩০তার

বা ারাও র পান কের; যখােন মরা মা ষ, সখােন সও থােক।”

৪০সদা ভু ইেয়ােবর সে কথা বেল চলেলন; িতিন বলেলন, ২

“ য সমােলাচনা করেত চায় স িক সবশি মানেক সংেশাধেনর

চ া করেব? য ঈ েরর সে তক িবতক কের, স উ র িদক।”

৩ তখন ইেয়াব সদা ভুেক উ র িদেলন এবং বলেলন, ৪ “ দখনু,

আিম তু ; আিম িক কের আপনােক উ র দব? আিম আমার মেুখর

ওপর হাত রািখ। ৫আিম একবার কথা বেলিছ এবং আিম আর উ র

দব না; সিত , বার, িক ু আিম আর বলব না।” ৬ তখন সদা ভু
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চ ড ঝেড়র মধ থেক ইেয়াবেক উ র িদেলন এবং বলেলন, ৭

“তুিম এখন একজন পু েষর মত তামার কামর বাঁধ, কারণ আিম

তামায় করব এবং তুিম অবশ ই আমায় উ র দেব। ৮ তুিম

িক কৃত পে বলেত চাইছ য আিম অ ায়ী? তুিম িক আমােক

দাষী করেব যােত তুিম দািব করেত পার য তুিম ধািমক? ৯ তামার

িক ঈ েরর মত হাত আেছ? তুিম িক তাঁর মত গ ন করেত পার?

১০এখন িনেজেক গৗরেব এবং মযাদায় সাজাও; িনেজেক স ােন

এবং মিহমায় সাজাও। ১১ তামার চ ড রাগ ছেড় দাও; েত েক

অহ ারীর িদেক তাকাও এবং তােক নত কর। ১২ েত েক অহ ারীর

িদেক তাকাও এবং তােক ন কর; পাপীেদর তােদর জায়গায় মাড়াও।

১৩ তােদর একসে মািটেত কবর দাও; গাপন জায়গায় তােদর মখু

ব কর। ১৪ তখন িক আিম তামার িবষেয় ীকার করব য তামার

িনেজর ডান হাত তামায় র া করেত পাের? ১৫ বেহেমাৎেক দখ,

আিম তামার সে তােকও বািনেয়িছ; স ষাঁেড়র মত ঘাস খায়।

১৬এখন দখ, তার কামের তার শি ; তার পেটর পিশেত তার

শি । ১৭ স দবদা গােছর মত তার লজ নাড়ায়; তার উ র পশী

একসে জাড়া। ১৮ তার হাড় িপতেলর নেলর মত; তার পা লাহার

ডা ডার মত। ১৯ স ঈ েরর সিৃ সম জীবজ ু েদর মেধ ধান।

একমা ঈ র, িযিন তােক বািনেয়েছন, িযিন তােক হারােত পােরন।

২০ পাহাড়রা তােক খাবার যাগায়; মােঠর প রা তার আেশপােশ

খলা কের। ২১ স প গােছর নেলর তলায় েয় থােক, জলাভূিমেত

েয় থােক। ২২ প গাছ িনেজর ছায়ায় তােদর ঢােক; নদীর গাছ

তার চািরিদেক িঘের থােক। ২৩ দখ, যিদ নদী তার লেক ভাষায়,

স ভয় পায় না; স আ িব াসী, যিদও য ন নদীর ঢউ ছািপেয় উেঠ

তার মেুখ পেড় তবওু স ি র থােক। ২৪ কউ িক তােক বঁড়িশ িদেয়

ধরেত পাের অথবা ফাঁদ িদেয় ক তার নাক ফুঁড়েত পাের?”

৪১ তুিম িক িলিবয়াথনেক বঁড়িশেত তুলেত পার? অথবা তার চায়াল

দিড় িদেয় বাঁধেত পার? ২ তুিম তার নােক দিড় পরােত পার, অথবা

তার চায়াল বঁড়িশ িদেয় ফুঁড়েত পার? ৩ স িক তামার কােছ অেনক
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িমনিত করেব? স িক তামার কােছ িমি কথা বলেব? ৪ স িক

তামার সে িনয়ম করেব, যােত তুিম তােক িচরকােলর জ তামার

দাস কের নাও? ৫ যমন তুিম পািখেদর সে খেলছ, তমিন িক

তুিম তার সে খলেব? তুিম িক তােক তামার দােসর মেয়র জ

বাঁধেব? ৬ মাছ ধরার দল িক তার জ তামার সে দরাদির করেব?

তারা িক তােক ব বসায়ীেদর মেধ ভাগ কের দেব? ৭ তুিম িক তার

চামড়া লাহার ফলায় িবঁধেত পার অথবা তার মাথা মাছ ধরা বশায়

িবঁধেত পার? ৮একবার তামার হাত তার ওপর রাখ এবং তামার

যেু র কথা মেন পের যােব এবং আর সরকম কর না। ৯ দখ, তােক

ধরার আশা হল িমথ া; তােক দখামা লােকরা িক মািটেত পেড়

যায় না? ১০ কউ এমন সাহসী নই য সাহস কের িলিবয়াথনেক

ওঠােব; তেব ক, ক আমার সামেন দাঁড়ােব? ১১ ক আমােক থেম

িকছু িদেয়েছ, যােত আিম তার উপকার করব? আকােশর িনেচ যা

িকছু আেছ সবই আমার। ১২আিম িলিবয়াথেনর পােয়র িবষেয় চুপ

কের থাকব না, না তার শি র িবষেয়, না তার র গঠেনর িবষেয়

চুপ কের থাকব। ১৩ ক তার বাইেরর পাশাক খেুল িনেত পাের? ক

তার জাড়া বেমর মেধ িদেয় যেত পাের? ১৪ তার মেুখর দরজা ক

খলুেত পাের তার দাঁেতর চািরিদেক আত ? ১৫তার িপছন ঢােলর

সাির িদেয় তরী করা হেয়েছ, একটা িসলেমাহেরর মত একসে ব ।

১৬ একটা আেরকটার এত কােছ য তােদর মেধ িদেয় হওয়াও যেত

পাের না। ১৭ তারা এেক অপেরর সে যু ; তারা একসে যু ,

যােত তােদর আলাদা করা না যায়। ১৮ তার হাঁিচেত আেলা বিরেয়

আেস; তার চাখ ভােরর সূেয র চােখর পাতার মত। ১৯তার মখু

থেক ল মশাল বর হয়, আ েনর ফুলিক লািফেয় ওেঠ। ২০ তার

নােকর ফুেটা িদেয় ধাঁয়া বর হয়, যন আ েনর ওপের ফুট জেলর

পা রাখা যা হওয়া দওয়া হেয়েছ খবু গরম করার জ । ২১তার

িনঃ ােস কয়লা েল ওেঠ; তার মখু থেক আ ন বর হয়। ২২ তার

ঘােড়ই শি এবং তার সামেন আত নােচ। ২৩ তার মাংেসর ভাঁজ

একসে যু ; তারা তার ওপর অনড়; তারা সরেত পাের না। ২৪ তার
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দয় পাথেরর মত শ ( স ভয়শূ ) সিত , জাঁতার িনেচর পাথেরর

মত শ । ২৫ যখন স িনেজেক ওঠায়, এমনিক দবতারা ভয় পায়;

ভেয়র জ , তারা িপিছেয় যায়। ২৬ যিদ তেলায়ার তােক আঘাত

কের, তােত তার িকছু হয় না এবং না বশা িকছু করেত পাের, না তীর

অথবা না অ কান চােলা অ িকছু করেত পাের। ২৭ স লাহােক

খেড়র মত মেন কের এবং িপতলেক পচা কােঠর মত মেন কের। ২৮

তীর তােক তাড়ােত পাের না; তার কােছ লিতর পাথর তুেষর মত

হেয় যায়। ২৯ স গদােক খেড়র মত মেন কের; বশা উেড় আসার

শে স হাঁেস। ৩০ তার িনেচর অংশটা মািটর খালার মত ধারাল; স

কাদার ওপের ধারােলা কাঁটার মত িজিনস ছিড়েয় িদেয়েছ যন স

িনেজ হাতুিড়। ৩১ স অগাধ জলেক পাে ফাঁটান জেলর মত কের;

স সমু েক পাে র মলেমর মতন কের। ৩২ তার িপছেন রা া চক

চক কের; কউ কউ মেন কের অগাধ জল সাদা চুেলর মত। ৩৩

পিৃথবীেত তার সমান িকছু নই, যােক ভয়শূ কের বানান হেয়েছ।

৩৪ স সবিকছু দেখ যা গিবত; গেবর স ানেদর ওপর িতিন রাজা।

৪২তখন ইেয়াব সদা ভুেক উ র িদেলন এবং বলেলন ২ “আিম

জািন য আপিন সম িকছু করেত পােরন, আপনার কান স ই

থামেত পাের না। ৩আপিন আমােক িজ াসা কেরেছন, ‘এ ক য

ানহীন ভােব আমার পিরক নায় অ কার িনেয় আেস?’ এই জ ,

আিম িকছু কথা বেলিছ যা আিম বিুঝ না, আমার বাঝার জ িজিনস

েলা খবু কিঠন, যা আিম জািন না। ৪আপিন আমায় বলেলন, ‘এখন

শান এবং আিম কথা বিল; আিম তামােক িজ াসা কির এবং তুিম

আমায় বলেব।’ ৫আিম আমার কােন আপনার িবষেয় েনিছ, িক ু

এখন আমার চাখ আপনােক দখল। ৬তাই আিম িনেজেক ঘণৃা কির;

আিম ধেূলায় এবং ছাইেয় বেস অ তাপ কির।” ৭ এই সম কথা

ইেয়াবেক বলার পর, সদা ভু তমনীয় ইলীফসেক বলেলন, “আমার

চ ড াধ তামার িব ে এবং তামার ব ু েদর িব ে েল

উেঠেছ, কারণ তামরা আমার িবষেয় সিঠক কথা বলিন যমন আমার

দাস ইেয়াব বেলেছ। ৮ এখন এই জ , তামােদর জ সাতটা
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ষাঁড় এবং সাতটা মষ নাও, আমার দাস ইেয়ােবর কােছ যাও এবং

তামােদর জ হামবিল উৎসগ কর। আমার দাস ইেয়াব তামােদর

জ াথনা করেব এবং আিম তার াথনা হণ করব, যােত আিম

তামােদর মখূতার জ তামােদর শাি না িদই। তামরা আমার

িবষেয় সিঠক কথা বলিন, যমন আমার দাস ইেয়াব বেলেছ।” ৯তখন

তমনীয় ইলীফস, শহূীয় িবলদদ ও নামাথীয় সাফার গল এবং যমন

সদা ভু আেদশ কেরিছেলন তারা তমিন করেলন এবং সদা ভু

ইেয়াবেক হণ করেলন। ১০ যখন ইেয়াব তার ব ু েদর জ াথনা

করিছেলন, সদা ভু তার ভাগ পনুঃ াপন করিছেলন। যা তার আেগ

িছল সদা ভু তার ি ন স ি তােক িদেলন। ১১ তারপর ইেয়ােবর

সম ভােয়রা এবং বােনরা এবং তারা সকেল যারা তার পূ পিরিচত

তারা তার কােছ এল এবং তার বািড়েত তার সে খাবার খল। তারা

তার সে ঃখ করল এবং সম িবপেদর জ তােক সা না িদল যা

সদা ভু তার জীবেন এেনিছল। েত ক ব ি ইেয়াবেক এক এক

টুকেরা পা এবং সানার ল িদেয়িছল। ১২ সদা ভু ইেয়ােবর

থম জীবেনর থেক শষ জীবনেক বিশ আশীবাদ করেলন; তার

চা হাজার মষ, ছয় হাজার উঠ, এক হাজার জাড়া বলদ এবং

এক হাজার গ ভী হল। ১৩তার আবার সাত ছেল এবং িতন মেয়

জ াল। ১৪ িতিন তার থম মেয়র নাম িদেলন িযমীমা, ি তীেয়র

নাম িদেলন কৎসীয়া এবং ততৃীয় মেয়র নাম িদেলন করনহ কূ। ১৫

সম দেশ ইেয়ােবর মেয়েদর মত রী মেয় িছল না। তােদর

বাবা তােদর ভাইেদর সে তােদর উ রািধকার িদেলন। ১৬ এসেবর

পর, ইেয়াব আরও একশ চি শ বছর বাঁচেলন, িতিন তার স ানেদর

দখেলন এবং তার স ানেদর স ান দখেলন, চার পু ষ পয । ১৭

তারপর ইেয়াব ব ৃ এবং পণূ আয়ু হেয় মারা গেলন।
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গীতসংিহতা
১ ধ সই ব ি , য েদর পরামেশ চেল না, পাপীেদর সে পেথ

দাঁড়ায় না, িকংবা িব পকারীেদর সভায় বেস না। ২ িক ু তার আন

সদা ভুুর ব ব ার মেধ , তাঁর ব ব ার উপর স িদন ও রাত ধ ান

কের। ৩ স এমন একিট গােছর মত হেব, যা জেলর বােহর কােছ

রািপত যা সিঠক িদেনর তার ফল উৎপ কের। যার পাতা িকেয়

যায় না; যা িকছু কের তােত উ িতলাভ করেব। ৪ ে রা সই রকম

নয়, িক ু বরং তারা তুেষর মত যা বাতাস উিড়েয় িনেয় যায়। ৫ তাই

ে রা িবচােরর মেধ দাঁড়ােব না, পাপীরাও ধাি কেদর সভার মেধ

থাকেব না। ৬ িক ু সদা ভুু ধাি কেদর পথ জােনন, িক ু েদর

পথ িবন হেব।

২ কন জািতরা িবে াহ কের? কন লােকরা বথৃা চ া কের?

২ পিৃথবীর রাজারা একসে দাঁিড়েয় আেছ এবং শাসকরা একসে

চ া কের সদা ভুুর িব ে এবং তাঁর অিভিষ ব ি র িব ে ,

বেল, ৩ “এস আমরা তােদর ব ন িছঁেড় ফিল এবং তােদর িশকল

খেুল ফিল।” ৪ িযিন েগ বেস আেছন িতিন তােদর উপর হাঁসেবন

এবং ভু তােদর উপহাস করেবন। ৫ তখন িতিন তাঁর ােধ তােদর

সে কথা বলেবন এবং তাঁর ােধ তােদর আতি ত করেবন,

বলেবন, ৬ “আিম িনেজই আমার রাজােক অিভিষ কেরিছ িসেয়ােনর

উপর, আমার পিব পবেত।” ৭আিম সদা ভুুর একিট আেদশ ঘাষণা

করব; িতিন আমােক বলেলন, “তুিম আমার পু ! আজ আিম তামার

জ িদেয়িছ। ৮আমার কােছ চাও এবং আিম তামার উ রািধকােরর

জ সম জািতেক এবং তামােদর অিধকােরর জ এবং পিৃথবীর

দূরবতী অ ল েলােক দব। ৯ তুিম একিট লাহার রাজদ িদেয়

তােদর ভা েব, তুিম তােদর েমােরর পাে র মত স ণূ ংস

করেব।” ১০ তাই এখন, তামরা রাজারা, সতক হও, সংেশাধন হও,

তামরা পিৃথবীর শাসেকরা। ১১ভেয় সদা ভুুর আরাধনা কর এবং

ক েনর সে আন কর। ১২ তাঁর পু েক কৃত স ান দাও, যন

ঈ র তামােদর উপের ু না হন এবং যােত তুিম মারা না যাও,
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যখন তাঁর াধ ত িলত হয়। ধ তারা, যারা তাঁর আ য় হণ

কের।

৩ দায়েূদর একিট গীত, যখন িতিন তাঁর ছেল অবশােলােমর কাছ

থেক পািলেয় িগেয়িছেলন। সদা ভুু, আমার শ রা কত বিশ!

অেনেকই আমার িদেক ঘেুর দাঁিড়েয়েছ এবং আমােক আ মণ

কেরেছ। ২ অেনেক আমার স েক বেল, “ সখােন তার জ ঈ েরর

কাছ থেক কান সাহায নই।” ( সলা) ৩ িক ু তুিম, সদা ভুু,

আমার ব নকারী ঢাল, আমার গৗরব এবং িযিন আমার মাথা উপের

তােলন। ৪ আিম সদা ভুুর উে েশ আমার ক ঠ র তুিল এবং

িতিন তাঁর পিব পবত থেক আমােক উ র দন। ৫আিম েয়

পড়লাম ও ঘিুমেয় পড়লাম, আিম জেগ উঠলাম, কারণ সদা ভুু

আমােক র া কেরেছন। ৬আিম ব সংখ ক লােকেদর ভয় পাবনা,

যারা চািরিদক িদেয় আমার িব ে িনেজেদরেক াপন কেরেছ। ৭

সদা ভুু! ওঠ, আমার ঈ র! আমােক র া কর, কারণ তুিম আমার

সম শ েদর চায়ােল আঘাত করেব, তুিম েদর দাঁত ভা েব।

৮ পির াণ সদা ভুুর কাছ থেক আেস, তামার আশীবাদ তামার

লােকেদর উপের আ ক। ( সলা)

৪ ধান বাদ কেরর জ । তারযু যে । দায়েূদর একিট গীত।

আিম যখন ডািক আমােক উ র দাও, আমার ধািমকতার ঈ র,

তুিম আমার মেনর ঃখ দূর কেরছ, আমার উপর ক ণা কর এবং

আমার াথনা শান। ২ লােকরা, আর কতিদন তামরা আমার

স ান ল ায় পিরণত করেব? কতিদন তামরা, যা অেযাগ তােক

ভালবাসেব এবং িমেথ র িপছেন দৗড়ােব? ( সলা) ৩ িক ু এটা

জেন রােখা য সদা ভুু িনেজর জ ধাি কেদর পথৃক কেরন। আিম

যখন তাঁেক ডাকব তখন সদা ভুু নেবন, ৪ ভেয় ক মান থাক,

িক ু পাপ কেরা না! তামােদর িবছানার উপের তামরা দেয় ধ ান

কর এবং নীরব হও। ( সলা) ৫ ধািমকতার বিল উৎসগ কর এবং

সদা ভুুর উপর িব াস রােখা। ৬অেনেক বেল, ক আমােদর ম ল

দখােব? সদা ভুু, তামার মেুখর আেলা আমােদর উপের ধর। ৭
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তুিম আমার দেয় অেনক খিুশ িদেয়ছ, অ েদর চেয়ও যখন তােদর

চুর পিরমােণ শস ও া ারস থােক। ৮এই শাি র মেধ আিম

েয় থাকব এবং ঘমুােবা, একমা , সদা ভুু, আমােক িনরাপেদ এবং

িনি েত রােখন।

৫ ধান বাদ কেরর জ । বাঁশী যে র সাহােয । দায়েূদর গীত।

আমার কা া শান, সদা ভুু; আমার আতনােদর িবষেয় িচ া কর। ২

আমার কা ার শ শান, আমার রাজা এবং আমার ঈ র। কারণ আিম

তামার কােছ াথনা করিছ। ৩ সদা ভুু, সকােল তুিম কা া নেব;

সকােল আিম তামার উে েশ আমার াথনা আনব এবং ত াশায়

অেপ া করব। ৪ িন য়ই তুিম এমন একজন ঈ র নও িযিন ম

কাজেক অ েমাদন কেরন; ম লােকরা তামার অিতিথ হেব না। ৫

অহ ারীরা তামার উপি িতেত দাঁড়ােব না, তুিম তােদর ঘণৃা কর যারা

অ ায় ব বহার কের। ৬ তুিম িমথ াবাদীেদর ংস করেব, সদা ভুু

িহং এবং তারণাপণূ মা ষেক তু কেরন। ৭ িক ু আমার জ ,

তামার মহান চুি র িব তার কারেণ, আিম তামার গেৃহ আসব;

আিম তামার পিব মি েরর িদেক ভেয় নত হব। ৮ হ ভু, আমার

শ েদর কারেণ তামার ধাি কতায় আমােক পিরচালনা কর, আমার

সামেন তামার পথ সাজা কর। ৯কারণ তােদর মেুখর মেধ কান

সত তা নই; তােদর অ র হে , তােদর গলা খালা সমািধর

মত, তারা তােদর িজভ িদেয় তাষােমাদ কের। ১০ ঈ র তােদর

দাষী সাব কর, তােদর পিরক নাই তােদর সবনাশ িনেয় আসেব,

তােদর অেনক পােপর জ তােদর তািড়েয় দাও, কারণ তারা তামার

িব ে িবে াহ কেরেছ। ১১ িক ু যারা তামার মেধ আ য় নয়

তারা সবাই আনি ত হাক; তারা সবিদন আনে র গান ক ক কারণ

তুিম তােদর র া করছ; যারা তামার নাম ভালবােস তারা তামার

মেধ আনি ত হাক। ১২কারণ তুিম ধাি কেদর আশীবাদ করেব,

সদা ভুু, তুিম অ েহর সে তােদর চারপােশ ঢাল িহসােব থাকেব।

৬ ধান বাদ কেরর জ । তারযু যে । র, শমীনীৎ। দায়েূদর

একিট গীত। সদা ভুু, তামার ােধ আমােক িতর ার কেরা না
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িকংবা তামার ােধ আমােক শাসন কর না। ২আমার উপর ক ণা

কর, সদা ভুু, কারণ আিম বল; সদা ভুু আমােক কর, কারণ

আমার সম হাড় কি ত হে । ৩আমার াণও খবু ক পাে ;

িক ু তুিম, সদা ভুু, আর কতিদন এিট চলেব? ৪ িফের এস, সদা ভুু,

আমার াণ উ ার কর। তামার চুি র িব তার জ আমােক র া

কর। ৫ কারণ মতুৃ র মেধ তামােক কউ রণ করেত পাের না,

পাতােলর মেধ ক তামােক ধ বাদ দেব? (Sheol h7585) ৬আিম

আতনাদ কের া হেয় পেড়িছ। িত রােত আিম চােখর জেল

আমার িবছানা ভাসাই, আিম চােখর জেল খাট ভজাই। ৭ ঃেখর

কারেণই আমার চাখ অ হেয় যাে ; তারা আমার সম শ র

জ বল হেয় পেড়েছ। ৮ তামরা যারা অ ায় কাজ কর, আমার

থেক দূের চেল যাও; কারণ সদা ভুু আমার কা ার শ েনেছন।

৯ সদা ভুু ক ণা কের আমার অ েরাধ েনেছন; সদা ভুু আমার

াথনা েনেছন। ১০আমার শ রা লি ত হেব এবং ভীষণ ক

পােব। তারা িফের আসেব এবং হঠাৎ অপমািনত হেব।

৭ দায়েূদর একিট বাদ য সংেযাজন যা িতিন িব ামীনীয় েশর

কথার স ে সদা ভুুর কােছ গান কেরন। সদা ভুু আমার ঈ র,

আিম তামার আ য় িনেয়িছ! আমার িপছু িনেয়েছ যারা তােদর থেক

আমােক র া কর, আমােক উ ার কর। ২ অথবা তারা আমােক,

িসংেহর মত িছঁেড় ফলেব, টুকেরা টুকেরা করেব, কউ আমােক

িনরাপেদ আনেত পারেব না। ৩ সদা ভুু আমার ঈ র, আমার শ রা

যা বেলেছ তা আিম কখনই কিরিন, আমার হােত কান অ ায় নই, ৪

য কউ আমার সােথ শাি েত থােক আিম তার কখনও িত কিরিন,

যারা আমার িব ে অ ান ভােব আিম তােদরও িত করব না,

৫ যিদ আিম সিত না বিল তাহেল আমার জীবেন শ রা আমায়

অ সরণ ক ক এবং ধের ফলকু, স আমার জীব দহেক মািটেত

পােয় দিলত ক ক এবং তেব আমার স ানেক ধেূলােত িমিশেয়

িদক। ( সলা) ৬ সদা ভুু, তামার ােধ ওেঠা, আমার শ েদর

ােধর িব ে দাঁড়াও, আমার জ জেগ ওঠ এবং ধািমকতার



গীতসংিহতা 1103

আ া স কর যা তুিম তােদর জ আেদশ িদেয়ছ। ৭ দশ েলা

তামার চারপােশ একি ত হয়; তুিম আেরক বার তােদর উপের সিঠক

জায়গা নাও ৮ সবশি মান সদা ভুু, জািতেদর িবচার কেরা; সদা ভুু

আমার িবচার কর, কারণ হ সদা ভুু আিম ধািমক ও িনেদাষ। ৯

েদর ম কাজ শষ হাক, িক ু ধািমক লাকেদর িতি ত কেরা,

ধািমক ঈ র। িযিন দয় ও মেনর পরী া কেরন। ১০ ঈ র আমার

ঢাল, িতিন তােদরেক র া কেরন যারা ায়পরায়ণ। ১১ ঈ র ধািমক

িবচারক, ঈ র িযিন িতিদন াধ কেরন। ১২ যিদ কান ব ি

অ তাপ না কের, তেব ঈ র তাঁর তেলায়াের শান দেবন এবং

যেু র জ িতিন তাঁর ধ ক ত করেবন। ১৩ িতিন তার িব ে

অ ব বহার করেত ত; িতিন তাঁর তীরেক ল তীের পিরণত

কেরন। ১৪ তােদর কথা ভাব যারা তা গেভ ধারণ কের, যারা

িতকারক িমথ ার জ দয়। ১৫ স একিট গত খাঁেড় এবং সই

গত গভীর কের এবং তারপর স িনেজর ঐ তরী করা গেতর মেধ

পেড় যায়। ১৬ তােদর ংসা ক পিরক না িনেজেদর মাথােত

িফের আেস, তােদর িহংসা িনেজেদর মাথায় িফের আেস। ১৭আিম

সবশি মান সদা ভুুেক তাঁর ায়িবচােরর জ ধ বাদ দব, আিম

মহান সদা ভুুর উে েশ শংসা গান করব।

৮ ধান বাদ কেরর জ , র, িগি ৎ, দায়েূদর গীত সদা ভুু

আমােদর ভু, সম পিৃথবীেত তামার নাম কত মহান, তামার

মিহমা েগও কািশত হয় ২ তুিম িশ ও নাবালকেদর মখু থেক

শংসা সিৃ কেরছ কারণ তামার িবেরাধীেদর জ ই তা কেরছ, ৩

যখন আিম তামার েগর িদেক তাকালাম যা তামার আ ুল তরী

কেরেছ, চাঁদ এবং তারােদর তুিম াপন কেরছ, ৪ মানবজািত কন

এত পণূ য তুিম তােদর ল কর, মানবজািতই বা ক য তুিম

তােদর িত মেনােযাগ দাও? ৫ যিদও তুিম তােদরেক গীয়েদর

তুলনায় িকছুটা িন তর কের বািনেয়ছ এবং তুিম তােদরেক গৗরব ও

স ােনর সে স ািনত কেরছ, ৬ তুিম তােক তামার হােতর কােজর

উপর কতৃ করেত িদেয়ছ এবং সম িকছু তার পােয়র িনেচ রেখছ,
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৭ সম ভড়া এবং ষাঁড় ও এমনিক ে র াণীরাও। ৮আকােশর

পািখরা এবং সমেু র মাছ, যা িকছু সমেু র ােতর মেধ িদেয় যায়।

৯ সদা ভুু আমােদর ভু, সম পিৃথবীেত তামার নাম কত মহান!

৯ ধান বাদ কেরর জ , মৎু‐ লাে ন, দায়েূদর একিট গীত।

আমার সম দয় িদেয় আিম সদা ভুুেক ধ বাদ দব, আিম তামার

সম আ য কােজর কথা বলব। ২আিম সবশি মান ঈ েরর মেধ

খিুশ এবং আনি ত হব; আিম ঈ েরর নােমর উে েশ শংসাগান

করব, হ মহান ঈ র! ৩ যখন আমার শ রা ফের, তারা তামার

সামেন বাধা পােব ও িবন হেব। ৪কারণ তুিম আমার ােয়র জে

র া কেরছ; একজন ধািমক িবচারক িহসােব তুিম তামার িসংহাসেন

বেসছ। ৫ তুিম যেু র শে সই জািতেক আতি ত কেরছ, তুিম

েদর ংস কেরছ, তুিম তােদর িৃত িচরিদেনর জ মেুছ ফেলছ।

৬ শ রা ংসাবেশষ মত য় া হেব যখন তুিম তােদর শহর েলা

ংস করেব, তােদর িবষেয় সম িৃত লু হেয় িগেয়েছ। ৭ িক ু

সদা ভুু িচরকাল থােকন; িতিন ায়িবচােরর জ তাঁর িসংহাসন

াপন কেরন। ৮ িতিন ায ভােব পিৃথবীেক িবচার করেবন, িতিন

জািতেদর িবচার করেবন। ৯ সদা ভুু িনপীিড়তেদর জ একিট

উ দূগ, িবপেদর িদন একিট দূগ। ১০ যারা তামার নাম জােন

তারা তামােক িব াস কের, তামার জ , সদা ভুু, যারা তামার

খাঁজ কের তােদর পিরত াগ কর না। ১১ সদা ভুুর শংসাগান

কেরা; িযিন িসেয়ােন বাস কেরন িতিন যা কেরেছন তা জািতেদর

বল। ১২ কারণ িতিন রে র িতেশাধ নন ও তা রণ কেরন

অত াচািরত লাকেদর কা া ভুেল যান না। ১৩ সদা ভুু আমার উপর

দয়া কর, দেখা আিম কমন কের তােদর ারা অত াচািরত হি ,

যারা আমােক ঘণৃা কের তুিমই সই িযিন মতুৃ র ার থেক আমােক

কেড় িনেত পােরন। ১৪আহা, আিম যন তামার সম শংসা

চার করেত পাির; িসেয়ান ক ার ার েলার মেধ , আিম তামার

পির ােণ আনি ত হব। ১৫জািতরা খােতর মেধ ডুেব গেছ যা তারা

তরী কেরিছল তােদর লকুােনা জােল তােদর পা আটকা পেড়েছ। ১৬
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সদা ভুু িনেজেক কাশ কেরেছন; িতিন িবচার িন কেরন;

িনেজর কােজর ারা ফাঁেদ পেড়। ( সলা) ১৭ ে রা িফরেব এবং

পাতােল পাঠােনা হেব, সম জািতরা যারা ঈ রেক ভুেল গেছ।

(Sheol h7585) ১৮কারণ অভাব েদর সবিদেনর জ ভুেল যােবন

না, আর িনপীিড়তেদর আশা িচরকােলর জ িবন হেব না। ১৯ ওঠ,

সদা ভুু, মা ষেক আমােদর জয় করেত িদও না, যন সম জািত

তামার চােখ িবচািরত হয়। ২০ সদা ভুু তােদরেক আতি ত কর;

জািতরা জানেত পাের য তারা মা ষ মা । ( সলা)

১০সদা ভুু, কন তুিম দূের দাঁিড়েয় থাক? িবপেদর িদেনর কন

তুিম িনেজেক লিুকেয় রােখা? ২ কারণ তােদর অহ ােরর জ ,

লােকরা িনপীিড়তেদর অ সরণ কের; িক ু দয়া কের য ফাঁদ রা

পেতেছ সই ফাঁেদই তােদর পড়েত দাও। ৩কারণ লাক তার

দেয়র বাসনায় অহ ার কের, এবং লাভী লােকরা ঈ র িন া

কের এবং সদা ভুুেক অপমান কের। ৪কারণ লাক গিবত, স

ঈ েরর স ান কের না, স ঈ েরর স েক িচ া কের না, কারণ স

তাঁর িবষেয় কােনা পেরায়া কের না। ৫ িতিন সব িদেনর িনরাপদ,

িক ু তামার ধািমকতার আেদশ তার জ খবু উঁচু; িতিন তাঁর সম

শ েদর িত গজন কেরন। ৬ স তার দেয় বেলেছ, আিম কখনই

ব থ হব না; সম জে র মেধ ও আিম দূদশার স খুীন হব না।

৭ তার মখু অিভশাপ, তারণা এবং খারাপ শে পণূ; তার িজ া

িত এবং ংস া । ৮ স ােমর কােছ ওৎ পেত অেপ া

কের; গাপন জায়গায় স িনেদাষেদর হত া কের; তার চাখ িকছু

অসহায়েদর িশকােরর জ তািকেয় থােক। ৯ স ঝাপঝােড়র

মেধ িসংেহর মত গাপেন লিুকেয় থােক; স িনপীিড়তেদর ধরার

জ অেপ া কের থােক। স িনপীিড়তেদরেক ধের যখন স তার

জােল টােন। ১০তার িশকাররা চূণিবচূণ এবং আঘাত া হেয়েছ;

তারা তার শি শালী জােলর মেধ পেড়। ১১ স তার দেয় বেল,

“ঈ র ভুেল গেছন; িতিন তাঁর মখু আড়াল করেছন, িতিন কখনও

দখেবন না।” ১২ সদা ভুু, ওঠ, হ ঈ র, িবচাের তামার হাত
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তােলা। িনপীিড়তেদর ভুেল যও না। ১৩ কন লাক ঈ রেক

ত াখ ান কের এবং তার দয় বেল, “তুিম আমােক দাষী করেব

না?” ১৪ কারণ তুিম ল কেরছ এবং সবিদন দেখছ, য ব ি

ঃখ ও দূদশায় ক পায়, অসহায় তামার ওপের িনেজর ভার সমপণ

কের; তুিম িপতহৃীনেদর উ ার কর। ১৫ এবং ম লােকর বা

ভেঙ ফল; তার ম কােজর জ তােক দায়ী কর, য িবষেয় স

মেন কেরিছল, য তুিম তার খাঁজ আর করেব না। ১৬ যেুগ যেুগ

সদা ভুুই রাজা; জািত েলা তার দশ থেক উে দ হেয়েছ। ১৭

সদা ভুু, তুিম িনপীিড়তেদর চািহদা েলা েনছ; তুিম তােদর দয়

শি শালী কর, তুিম তােদর াথনা নেব; ১৮ তুিম িপতহৃীনেদর এবং

িনপীিড়তেদরেক র া কর, যােত মা ষ আবার পিৃথবীেত স ােসর

কারণ না হয়।

১১ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। আিম সদা ভুুেত

আ য় হণ কেরিছ; িকভােব তুিম আমার াণেক বলেব, “পািখর মত

উেড় পবেত যাও?” ২কারণ দখ, ে রা তােদর ধ ক তরী কেরেছ,

তারা তােদর তীর েলা দিড়র উপের ত কেরেছ যন যােদর দয়

সরল তােদরেক অ কাের িব করেত পাের। ৩ কারণ যিদ িভি মলূ

ংস া হয়, ধািমকরা িক করেত পাের? ৪ সদা ভুু তাঁর পিব

মি ের আেছন; তাঁর চাখ ল কের, তাঁর চাখ মা েষর স ানেদর

পরী া কের। ৫ সদা ভুু ধািমক এবং উভয়েকই পরী া কেরন,

িক ু যারা িহং তা ভালবােস িতিন তােদর ঘণৃা কেরন। ৬ িতিন

েদর উপের ল কয়লা ও গ ক বষণ কেরন; একিট উ বায়ু

তার পানপা থেক তােদর অংশ হেব। ৭কারণ সদা ভুু ধািমক এবং

িতিন ধাি কতা ভালবােসন; ায়পরায়েণরা তাঁর মখু দখেত পােব।

১২ ধান বাদ কেরর জ । র, শমীনীৎ। দায়েূদর একিট গীত।

সদা ভুু, সাহায কর, কারণ ধাি েকরা অদশৃ হেয় গেছ; িব রা

িবলু হেয় গেছ। ২ সবাই তার িতেবশীেক অনথক কথা

বেল; যারা মনা ও তাষােমােদর সে কথা বেল। ৩ সদা ভুু,

তাষােমাদকারীেদর, েত ক িজভ যারা বড় কথা বেল তােদর উি
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করেবন। ৪ এরা তারা যারা বেল, “আমােদর িজ া িদেয় আমরা

জয়ী হব, যখন আমােদর মখু কথা বলেব, ক আমােদর উপর ভু

করেত পাের?” ৫ সদা ভুু বেলন, দিরে র িব ে িহং তার কারেণ,

অভাব েদর গভীর আতনােদর কারেণ, আিম উঠব, আিম তােদর

িনরাপ া দান করব কারণ যার জ তারা আকা া কের। ৬

সদা ভুুর বাক িব বাক , মািটর ধাতু গলােনার পাে করা

পার মত, সাত বার পিরেশািধত। ৭ তুিম সদা ভুু, তুিম আমােদর

র া কর এবং সবিদন এই জ থেক আমােদর র া করেব। ৮

রা চািরিদেক ঘেুর বড়ায়, যখন মা েষর স ানেদর মেধ ম তা

স ািনত হয়।

১৩ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। কতকাল,

সদা ভুু, তুিম আমােক ভুেল থাকেব? তুিম আমার কাছ থেক কতকাল

তামার মখু লকুােব? ২আিম কতকাল ধের আমার ােণর মেধ িচ া

করেবা, সম িদন আমার দেয় মেধ ঃখ রাখব? কতকাল আমার

শ আমার উপের উ ত হেত থাকেব? ৩ সদা ভুু আমার ঈ র!

আমােক দেখা এবং উ র দাও, আমার চাখ আেলািকত কর বা আিম

মতুৃ র মেধ ঘমুােবা। ৪আমার শ না বেল, “আিম তােক পরািজত

কেরিছ,” যােত আমার শ বলেত না পাের, “আিম আমার িতপে র

উপর জয়লাভ কেরিছ,” অ ভােব, আমার শ রা আনি ত হেব যখন

আিম পরা হব। ৫ িক ু আিম তামার িনয়েমর িব তায় িব াস

কেরিছ; আমার দয় তামার পির ােনর মেধ উ ািসত। ৬আিম

সদা ভুুর উে েশ গান করব, কারণ িতিন আমার ম ল কেরেছন।

১৪ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। একজন বাকা

তার দেয় বেল, ঈ র নই। তারা অসৎ এবং জঘ পাপ কাজ

কেরেছ; এমন কউ নই য ভাল কাজ কের। ২ সদা ভুু গ থেক

মানবস ানেদর িত দেখন য কউ বিু র সােথ চেল িকনা, কউ

ঈ রেক খাঁেজ িকনা। ৩ সবাই িবপেথ িগেয়েছ, সবাই কলিুষত

হেয়েছ; এমন কউ নই য ভাল কাজ কের, কউ নই, একজনও

নই। ৪ যারা অপরাধ কের, তারা িক িকছু জােন না? যমনভােব তারা
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খাবার খায়, িঠক তমন তারা আমার লাকেদর াস কের, িক ু তারা

সদা ভুুেক ডােকনা? ৫তারা ভেয়র সে কাঁেপ, কারণ িক ু ঈ র

ধািমক সমােজর সে থােকন! ৬ তুিম দির ব ি েক লি ত কেরছ,

যিদও সদা ভুু তাঁর আ য়। ৭আঃ! ই ােয়েলর পির ান িসেয়ান

থেক আসেব! সদা ভুু যখন তাঁর লােকেদর বি থেক িফিরেয়

আনেবন, তখন যােকাব আন করেব এবং ই ােয়ল আনি ত হেব!

১৫ দায়েূদর গীত। সদা ভুু, ক তামার তাঁবেুত বাস করেব? ক

তামার পিব পবেত বাস করেব? ২ য ব ি িনেদাষভােব চেল

এবং যা ায তাই কের এবং তার দয় থেক সত কথা বেল। ৩ স

তার িজভ িদেয় িন া কের না এবং অ েদর িত কের না, না তার

িতেবশীেক অপমান কের। ৪অেযাগ ব ি তার চােখ তু হয়;

িক ু স তােদর স ান কের যারা সদা ভুুেক ভয় কের। তার শপেথর

জ তার িত হেলও, স তার িত া িফিরেয় নয় না। ৫ যখন

স টাকা ধার দয় তখন িতিন দ নন না, িতিন িনেদােষর িব ে

সা িদেত ঘষু হণ কেরন না। য এই কাজ েলা কের, স কখেনা

িবচিলত হেব না।

১৬ দায়েূদর িমকতাম। ঈ র, আমােক র া কর, কারণ আিম

তামােত আ য় হণ কেরিছ। ২আিম সদা ভুুেক বেলিছ, তুিমই

আমার ভু; তুিম ছাড়া আমার ম ল নই। ৩ সম পিব লাক যারা

পিৃথবীেত আেছন, তাঁরা মহান মা ষ, তােদর মেধ ই আমার সম

আন । ৪ যারা অ দবতােদর খাঁেজ, তােদর য ণা বিৃ হেব।

আিম তােদর দবতােদর কােছ র িনেয় নেবদ উৎসগ করব না

এবং আমার মেুখ তােদর নামও নব না। ৫ সদা ভুু, আমার মেনানীত

অংশ ও আমার পানপা ; তুিম আমার অিধকার িনিদ কেরছ। ৬

আমার জ মেনারম জায়গার সীমা পিরমাপ করা হেয়েছ, িন য়

একিট উ রািধকার আমার জ মেনারম। ৭আিম সদা ভুুর শংসা

করেবা, িযিন আমােক পরামশ দন, এমনিক রাি েতও আমার মন

আমােক িনেদশ দন। ৮আিম সব িদন সদা ভুুেক আমার সামেন

রেখিছ! তাই িতিন আমার ডান িদেক, আিম িবচিলত হব না। ৯ এই
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জ আমার দয় আনি ত ও আমার গৗরব উ ািসত হল; িন য়ই

আমার মাংসও িনভেয় বাস করেব। ১০ কারণ তুিম আমার াণ

পাতােল ত াগ করেব না, তুিম তামার পিব লাকেক য় দখেত

দেব না। (Sheol h7585) ১১ তুিম আমােক জীবেনর পথ জানােব,

তামার উপি হিতেত অসীম আন , তামার ডান হােত িচরকােলর

আন থােক!

১৭ দায়েূদর াথনা। সদা ভুু; ায়িবচােরর জ আমার অ েরাধ

শান, আমার কা ায় মেনােযাগ দাও! আমার াথনা শান, যা ছলনায়

পণূ মখু থেক বার হয় না। ২ তামার উপি হিত থেক আমার িবচার

উপি ত হাক; যা ায তা তামার চােখ তা দখকু। ৩ যিদ তুিম

আমার দয় পরী া কর, যিদ তুিম রােত আমার কােছ আেসা, তুিম

আমােক করেব এবং কান ম পিরক না খুঁেজ পােব না; আিম

দঢ়ৃব য আমার মখু পাপ করেব না। ৪ মা েষর কােজর িবষেয়,

তামার মেুখর বােক , আিম িনেজেক অনাচােরর পথ থেক সাবধান

কেরিছ। ৫আমার পদে প েলা তামার পেথ ি র রেখেছ, আমার

পা িবচিলত হয়িন। ৬আিম তামােক ডাকলাম, ঈ র; তুিম আমােক

উ র দাও, আমার িত কান দাও আমার কথা শান। ৭ একিট

চমৎকার উপায় তামার চুি র িব তা কাশ কর, তুিম তামার ডান

হাত িদেয় তােদর র া কেরছ যারা তামার কােছ আ য় িনেয়েছ! ৮

চােখর মিণর মত আমােক র া কর, তামার ডানার ছায়ােত আমােক

লিুকেয় রাখ। ৯ লােকর উপি হিত থেক যারা আমােক আ মণ

কের, আমার শ যারা আমার চারপােশ িঘের আেছ। ১০ তােদর

কােরা উপর কান দয়া নই, তােদর মখু গেবর সােথ কথা বেল। ১১

তারা আমােদর পদে প িঘেরেছ। তারা আমােদর ভূিমেত আঘাত

করার জ তােদর চাখ ি র কেরেছ। ১২ তারা িসংেহর মত িশকােরর

জ আ হী, গাপেন লিুকেয় থাকা যবুিসংেহর মত। ১৩ সদা ভুু,

ওঠ, তােদর আ মণ কর, িনেচ তােদর ফেল দাও! তামার তেলায়ার

সাহােয েদর থেক আমার জীবনেক উ ার কর! ১৪ সদা ভুু,

তামার হাত িদেয় আমােক মা েষর থেক উ ার কর, এই জগেতর
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লাকেদর থেক যােদর সমিৃ একমা এই জীবেনই! তুিম ধন স দ

িদেয় তােদর পট পণূ করেব; তােদর অেনক স ান হেব এবং তােদর

স দ তােদর স ানেদর কােছ ছেড় যােব। ১৫আিম ধাি কতায়

মেধ তামার মখু দখব; আিম জেগ উেঠ তামার দশেন স ু হব।

১৮ ধান বাদ কেরর জ । সদা ভুুর দাস দায়েূদর গীত য িদন

সদা ভুু সম শ র হাত থেক এবং শৗেলর হাত থেক দায়দূেক

উ ার করেলন, সই িদন িতিন সদা ভুুর সদা ভুর উে েশ এই

গীেতর কথা িনেবদন করেলন। িতিন বলেলন। সদা ভুু, আমার

শি , আিম তামােক ভালবািস। ২ সদা ভুু আমার শল, আমার

দূগ, আমার সাহায কারী; িতিন আমার ঈ র, আমার দঢ়ৃ শল;

আিম তার আ য় িনই। স আমার ঢাল, আমার পির ােনর িশং এবং

আমার রি ত আ য়। ৩আিম সদা ভুুেক ডািক িযিন শংসার

যাগ এবং আিম আমার শ েদর থেক র া পাব। ৪ মতুৃ র দিড়

আমােক িঘের ধেরিছল এবং তগিতর জলধারা আমােক আতি ত

কেরিছল। ৫ পাতােলর দিড় আমােক িঘের ধেরেছ; মতুৃ র জাল

আমােক ফাঁেদ ফেলিছল। (Sheol h7585) ৬ িবপেদর মেধ আিম

সদা ভুুেক ডাকলাম; আিম সাহােয র জ আমার ঈ রেক ডাকলাম।

িতিন তাঁর মি র থেক আমার র নেলন; আমার কা া তাঁর সামেন

উপি হত হেয়েছ; তা তাঁর কােন েবশ কেরেছ। ৭ তখন পিৃথবী

নেড় উঠল এবং কঁেপ উঠেলা; পবেতর িভি ও নেড় গেল এবং

তা ঈ েরর ােধর জ কঁেপ উঠল। ৮ তাঁর নাক থেক ধাঁয়া

বর হল এবং ল আ ন তাঁর মখু থেক বর হেয় এল। কয়লা

এর ারা িলত হয়। ৯ িতিন আকাশেক নত কেরন এবং িনেচ

নেম এেলন ও ঘন অ কার তাঁর পােয়র িনেচ িছল। ১০ িতিন িযিন

ক েবর চের উড়েছন, িতিন বাতােসর ডানার উপের উেড় আেসন।

১১ িতিন তাঁর চারপােশ অ কােরর একিট তাঁবু তরী কেরন, আকােশর

বিৃ েমঘ। ১২ তাঁর সামেন িব ৎ থেক, িশলাবিৃ এবং জল কয়লা

পেড়। ১৩ সবশি মান সদা ভুু আকােশ গজন করেলন! মহান ঈ র

উ আওয়াজ করেলন এবং িশলাবিৃ ও ব পাঠােলন। ১৪ িতিন
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তাঁর তীর ছুঁড়েলন এবং তাঁর শ েদর িছ িভ করেলন; অেনক ব

তােদর িবি করল। ১৫ তখন জলরািশর ণালী পথ কাশ পল।

ভূম ডেলর মলূ সকল অনাবতৃ হল, তামার ত েন, হ সদা ভু,

তামার নািসকার াসবায়েুত। ১৬ িতিন উপর থেক িনেচ এেসেছন

এবং আমােক ধের রেখেছন; আমােক ধরেলন! গভীর জল থেক

আমােক টেন তুলেলন। ১৭আমার শি শালী শ কাছ থেক িতিন

আমােক উ ার করেলন, যারা আমােক ঘণৃা কেরেছ, কারণ তারা

আমার থেক খবু শি শালী। ১৮আমার কে র িদেনর তারা আমার

িব ে এেসিছল িক ু সদা ভুু আমার অবল ন হেলন। ১৯ িতিন

আমােক একিট খালা শ ােন বর কের িনেয় এেলন; িতিন

আমােক র া করেলন, কারণ িতিন আমার িত স ু িছেলন। ২০

আমার ধািমকতার কারেণ সদা ভুু আমােক পরু তৃ কেরেছন; আমার

হাত িচ করার কারেণ িতিন আমােক পরু ার িদেয়েছন। ২১ কারণ

আিম সদা ভুুর পেথ চেলিছ এবং অধািমকতার সে আমার ঈ রেক

ত াগ কিরিন। ২২ তাঁর সম ধািমক শাসন আমার সামেন িছল; তাঁর

িনয়ম অ যায়ী, আিম তােদর থেক দূের যায় িন। ২৩আিম তাঁর

সামেন িনেদাষ িছলাম এবং পাপ থেক িনেজেক র া করতাম। ২৪

তাই সদা ভুু আমার ধািমকতার জ , তাঁর চােখর সামেন আমার

হাত পির ার িছল বেল, িতিন আমােক িতফল িদেলন। ২৫ একজন

িব ব ি র িত, তুিম িনেজ িব থাক; একজন ায়পরায়ণ

ব ি র সে তুিম িনেজেক ায়পরায়ণ দখাও। ২৬ সরলেদর িত

তুিম িনেজেক সহজ দখাও িক ু িটলেদর িত তুিম চতুরতার সে

ব বহার করেব। ২৭ কারণ তুিম ঃখী লােকেদর র া কর, িক ু তুিম

চূণ কর অহ ারীেদর গব। ২৮ তুিমই আমার দীেপর আেলা উ ল

কেরছ; সদা ভুু আমার ঈ র আমার অ কারেক আেলািকত কেরন।

২৯কারণ তামার সাহােয ই আিম একিট স দেলর িব ে দৗড়াই;

আমার ঈ েরর সাহােয ই আিম দওয়াল অিত ম কির। ৩০ ঈ র

িহসােব, তাঁর পথ িনখুঁত। সদা ভুু বাক ! যারা তাঁর উপর িনভর

কের িতিন তােদর ঢাল। ৩১কারণ সদা ভুু ছাড়া আর কান ঈ র
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নই? আমােদর ঈ র ছাড়া আর কান িশল নই? ৩২ ঈ র শি

িদেয় আমােক পথ িনখুঁত কের তােলা। ৩৩ িতিন আমার পা হিরেণর

মত ত কেরন এবং পাহােড়র উপের আমােক াপন কেরন! ৩৪

িতিন যেু র জ আমার হাতেক িশ ণ দন এবং আমার বা

অনায়ােস ভা েত পাের তামার ধ ক। ৩৫ তুিম আমােক তামার

পির ােনর ঢাল িদেয়ছ। তামার ডান হাত আমােক সমথন কেরেছ,

তামার দয়া আমােক মহান কেরেছ। ৩৬ তুিম আমার পােয়র জ ,

নীেচ একিট শ জায়গা তরী কেরছ যােত আমার পা িবচিলত

না হয়। ৩৭আিম শ েদর অ সরণ কেরিছ এবং তােদর ধেরিছ;

আিম তােদর ংস না করা পয িফরব না। ৩৮আিম তােদর দমন

কেরিছলাম যােত তারা উঠেত না পাের, তারা আমার পােয়র িনেচ

পেড় আেছ। ৩৯ কারণ তুিম যেু র জ আমার উপর শি িদেয়

কিটব ন কেরছ; তুিম আমার িব ে উেঠ দাঁড়াও। ৪০ তুিম আমার

শ েদরেক আমার থেক িফিরেয় িদেয়ছ, আিম িবলু করব যারা

আমােক ঘণৃা কের। ৪১ তারা সাহােয র জ িচৎকার করল, িক ু

কউ তােদর র া কের িন; তারা সদা ভুুর কােছ িচৎকার কের

বলল, িক ু িতিন তােদর উ র দনিন। ৪২আিম চূণ কির তােদর

বাতােসর মেুখ উেড় যাওয়ার তূেষর মত; আিম তােদর রা ায় কাদার

মত ছুঁেড় ফেল িদলাম। ৪৩ তুিম আমােক জােদর িবেরাধ থেক

উ ার কেরছ। তুিম আমােক জািত েলার মাথার উপের গঠন কেরছ।

এমন লাক যােদর আিম িচনতাম না তারা আমার দাস হেব। ৪৪

যত তাড়াতািড় তারা আমার স েক েনেছ, তারা আমার আেদশ

মা করেব; িবেদশীরা আমার কােছ িনেজেক সমপণ করেব। ৪৫

িবেদশীরা হতাশ হেয় পেড়েছ, তারা কাঁপেত কাঁপেত দূগ থেক

বিরেয় আসেব। ৪৬ সদা ভুু জীব , আমার শলর শংসা হাক,

আমার পির ােনর ঈ র মিহমাি ত হাক। ৪৭ িতিন সই ঈ র, িযিন

আমার হেয় িতেশাধ হণ কেরেছন, িযিন জািতেদর আমার অধীেন

কেরন। ৪৮ িতিনই উ ার কেরেছন আমায় শ েদর কবল থেক,

িবজয়ী কেরেছন িবেরাধীেদর উপের, অত াচািরতেদর থেক উ ার
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কেরছ আমায়। ৪৯ তাই সদা ভুু, আিম তামােক ধ বাদ দব, আিম

তামার নােমর শংসা করব! ৫০ ঈ র তাঁর রাজােক মহা িবজয়

দন এবং িতিন তাঁর অিভিষ েক চুি র িব তা দখান, যেুগ যেুগ

দায়েূদর ও তার বংেশর িতও দখান।

১৯ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। আকাশম ল

ঈ েরর গৗরব বণনা কের এবং আকাশ তাঁর হােতর তরী কােজর

পিরচয় দয়। ২ িদন িদেনর র কােছ বাক উ ারণ কের; রাত রােতর

কােছ ান কাশ কের। ৩ কান বাক নই, ভাষাও নই; তােদর

আওয়াজও শানা যায় না। ৪ তবওু সারা জগেত তােদর বাক ব া

হেব এবং তােদর কথা পিৃথবীর শষ া পয ছিড়েয় পড়েব। িতিন

তােদর মেধ সূেয র জ তাঁবু াপন কেরেছন। ৫ সূয তার ঘর থেক

বেরর মত বিড়েয় আেস এবং ছুেট চেল আনে বীেরর মত িনেজর

পেথ। ৬আকাশ এক া থেক তার যা া হয়, শষ হয় অপর

াে । তার উ াপ কােনা িকছু লিুকেয় রােখ না। ৭ সদা ভুুর িবচার

িনখুঁত, াণেক পনু ার কের; সদা ভুুর সা িনভরেযাগ , অিভ

লাকেক ান দান কের। ৮ সদা ভুু সম িনেদশ িঠক, দয়েক

আনি ত কের; সদা ভুু িনয়ম হল খাঁিট, চাখেক আেলািকত কের।

৯ সদা ভুুর ভয় , িচরকাল হায়ী; সদা ভুু ধািমক িবচার সত

এবং স ণূ ায ! ১০তারা সানার চেয়ও অেনক বিশ মলূ বান,

এমনিক অেনক উ ম সানার চেয়ও অেনক বিশ; তারা মধরু চেয়ও

িমি এবং মৗচাক থেক রণ হওয়া মধরু থেকও িমি । ১১ াঁ,

তােদর ারা তামার দাস সতক হয়; তােদর মেন চলেল মহান

পরু ার পাওয়া যায়। ১২ ক তার িনেজর ভুল বঝুেত পাের? লেুকােনা

িট েলা থেক আমােক পির ার কর। ১৩ ধাজিনত পাপ থেক

তামার দাসেক পথৃক কর; তারা আমার উপর কতৃ না ক ক। তখন

আিম িনখুঁত হব এবং আিম অেনক পাপ থেক িনেদাষ হব। ১৪আমার

মেুখর বাক এবং আমার দেয়র িচ া তামার দিৃ েত হণেযাগ

হেব, সদা ভুু, আমার শল এবং আমার উ ারকতা।
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২০ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুু,

িবপেদর িদেনর তামােক সাহায করেবন, যােকােবর ঈ েরর নাম

তামােক র া ক ক ২এবং িসেয়ান থেক তামােক সমথন করার

জ তাঁর পিব ান থেক সাহায পাঠাক। ৩ িতিন তামার সম

উপহার রণ ক ন এবং হামবিল হণ ক ন। ( সলা) ৪ িতিন

তামার দয় এর বাসনা এবং তামার সম পিরক না েলা পরূণ

ক ক। ৫আমরা তামার পির ােণ আন করব এবং আমােদর

ঈ েরর নােম, পতাকা তুলব। সদা ভুু তামার সম াথনা পরূণ

ক ক। ৬ এখন আিম জািন য ভু তাঁর অিভিষ লােকেদর উ ার

করেবন; তাঁর ডান হােতর শি র সে িতিন তাঁর পিব গ থেক

তােদর উ র দেবন। ৭অেনেক রেথর উপর এবং অ া রা ঘাড়ার

উপের িনভর কের, িক ু আমরা আমােদর ঈ র সদা ভুুেক ডািক।

৮ তারা নত হেয় পিতত হয়; আমরা খাড়া হেয় দাঁিড়েয় থাকব। ৯

সদা ভুু, রাজােক উ ার কর; যখন আমরা ডািক তখন আমােদর

সাহায কেরা।

২১ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট স ীত। সদা ভুু!

তামার শি েত রাজা আন কের, তুিম য পির ান িদেয়ছ তােত স

কত বিশই না আন কের! ২ তুিম তার দেয়র ই া পণূ কেরছ

এবং তার মেুখর অ েরাধ িফিরেয় দাওিন। ( সলা) ৩ কারণ তুিম তার

জ চুর আশীবাদ এেন িদেয়ছ; িতিন তার মাথায় খাঁিট সানার

একিট মু ট াপন কেরেছন। ৪ িতিন তামার কােছ জীবেনর জ

াথনা কেরিছেলন, তুিম তােক তা িদেয়ছ; তুিম তাঁেক িচরিদেনর র

জ দীঘ আয়ু িদেয়ছ। ৫ তামার জেয়র কারেণ তাঁর মিহমা মহান;

তুিম তার উপর স ান এবং মিহমা রেখছ। ৬ তুিম তােক দীঘ ায়ী

আশীবাদ িদেয়ছ, তামার উপি িত তােক আনি ত কের। ৭কারণ

রাজা সবশি মান সদা ভুুেত িনভর কেরন; মহান ঈ েরর চুি র

িব তা থেক িতিন িবচিলত হেবন না। ৮ তামার হাত তামার

সম শ েদর ধরেব; তামার ডান হাত তােদর ধরেব যারা তামােক

ঘণৃা কের। ৯ তামার ােধর িদন, তুিম তােদর ল চু ীর মত
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ালােব। সদা ভুু াধ তােদর ংস করেব এবং আ ন তােদর াস

করেব। ১০ মানবজািত মেধ থেক তােদর বংশধরেদর এবং তােদর

স ানেদর তুিম পিৃথবী থেক ংস করেব। ১১কারণ তারা তামার

িব ে অ ায় কেরেছ; তারা ম ণা কের, তােত তারা সফল হেব

না! ১২ কারণ তুিম তােদর িফিরেয় দেব; তুিম তােদর আেগ তামার

ধ ক টানেব। ১৩ সদা ভুু, তামার শি েত মিহমাি ত হও; আমরা

গান গাব এবং তামার শি র শংসা করব।

২২ ধান বাদ কেরর জ । র, ঈ র আমার, ঈ র আমার, কন

তুিম আমােক পিরত াগ কেরছ? আমােক র া করা থেক এবং আমার

য ণার উি থেক কন তুিম দূের থাক? ২আমার ঈ র, আিম

িদেনর র বলা ডািক, িক ু তুিম উ র দাও না এবং রােতও আিম

িনরব থািক না! ৩তবওু তুিমই পিব , তুিমই ই ােয়েলর শংসার

সে রাজা িহসােব বসেব। ৪আমােদর পবূপু ষরা তামার উপর

িব াস রাখত; তারা তামােক িব াস করত এবং তুিম তােদর উ ার

করেত। ৫ তারা তামার কােছ কাঁদেল, তারা উ ার পত। তারা

তামার উপের িনভর কের, হতাশ হয়িন। ৬ িক ু আিম একিট কীট,

মা ষ না, মা েষর কােছ অবমাননার িবষয় এবং লােকেদর ারা

তু । ৭ যারা আমােক দেখ তারা আমােক উপহাস কের; তারা

আমােক পিরহাস কের; তারা আমার স েক শােন ও তােদর মাথা

নাড়ায়। ৮ তারা বেল, “ স সদা ভুুর উপর িব াস কের; সদা ভুু

তােক উ ার ক ন। িতিন তােক র া ক ন, কারণ িতিন তার মেধ ই

আনি ত।” ৯ কারণ তুিম আমােক গভ থেক বর কের এেনছ; আিম

যখন আমার মােয়র ন পান করিছলাম, তখন তুিম আমােক িব াস

করেত সাহায কেরিছেল। ১০ গভ থেক আিম তামার উপর িনি

হেয়িছলাম; আিম আমার মােয়র গেভ িছলাম তখন থেকই তুিমই

আমার ঈ র! ১১আমার কাছ থেক দূের থেকা না, কারণ িবপদ ায়

উপি হত; সাহায করার কউ নই। ১২অেনক ষাঁড় আমােক িঘের

ধেরেছ; বাশেনর শি শালী ষাঁড় আমােক িঘের ধেরেছ। ১৩ তারা

আমার িব ে তােদর মখু খেুল াঁ কের, যমনভােব গজনকারী



গীতসংিহতা 1116

িসংহ তার িশকার াস করার জ কের। ১৪আমােক জেলর মত

ঢালা হেয়েছ এবং আমার সম হাড় হানচু ত হেয়েছ। আমার দয়

মােমর মত হেয়েছ; তা আমার ভতেরর অংেশর মেধ গেল িগেয়েছ।

১৫আমার শি মািটর পাে র একিট টুকেরা মত িকেয় গেছ;

আমার িজভ আমার মেুখর তালেুত লেগ যাে । তুিম আমােক মতুৃ র

ধেূলাকণার মেধ রেখছ। ১৬ কারণ েররা আমােক িঘেরেছ;

অ ায়কারীেদর দল আমােক িঘের আেছ; তারা আমার হাত এবং পা

িব কেরেছ। ১৭আিম আমার সব হাড় িল নেত পাির; তারা আমার

িদেক দিৃ কের তািকেয় আেছ; ১৮ তারা িনেজেদর মেধ আমার

পাশাক ভাগ কের িনল, তারা আমার কাপেড়র জ িলবাঁট কের।

১৯ হ সদা ভুু; দূের থেকা না, আমার শি ! আমায় ত সাহায

কর। ২০ তেলায়ার থেক আমার াণেক ও আমার মহামলূ জীবনেক

রেদর হাত থেক উ ার কর। ২১ িসংেহর মখু থেক আমােক

বাঁচাও, ব ষাঁেড়র িশং থেক আমােক উ ার কর। ২২আিম আমার

ভাইেদর কােছ তামার নাম ঘাষণা করব; ম লীর মেধ আিম তামার

শংসা করব। ২৩ তামরা যারা সদা ভুুেক ভয় কর, তাঁর শংসা

কর! যােকােবর সম পবূপু েষরা, তাঁেক স ান কেরা! তাঁেক ভেয়র

কর, ই ােয়েলর সম বংশধেররা! ২৪ কারণ িতিন ঃখী ব ি র

ঃখেভােগর িত অব া বা ঘণৃা কেরন না; সদা ভুু তার থেক তাঁর

মখু লকুান না; যখন একিট ঃখী লাক তাঁর কােছ কাঁেদ, তখন িতিন

শােনন। ২৫ মহাসমাজ মেধ আমার শংসা তামার কাছ থেক

আেস; যারা তাঁেক ভয় কের আিম তােদর সামেন আমার িত া েলা

পণূ করব। ২৬ িনপীিড়তরা ভাজন করেব এবং স ু হেব; তােদর

সদা ভুুেক খাঁজ কের তারা তাঁর শংসা করেব। তামােদর দয়

িচরকাল জীিবত থা ক। ২৭ পিৃথবীর সম লাক রণ করেব এবং

সদা ভুুর কােছ িফের যােব; সম জািতেদর পিরবার তাঁর সামেন

উপড়ু হেয় ণাম করেব। ২৮কারণ রাজ সদা ভুুই; িতিন জািতেদর

উপর শাসনক া। ২৯ পিৃথবীর সম সম ৃ লাক আরাধনা করেব;

ধেূলােত নেম আসা সম লাক ও যারা তােদর িনেজেদর াণ র া
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করেত পাের না তারাও তাঁর সামেন নতজা হেব। ৩০একিট জ

আসেব তাঁর সবা করেব; তারা ভুর পরবতী জ েক বলেব। ৩১

তারা আসেব এবং তাঁর ধািমকতার কথা বলেব; িতিন িক কেরেছন তা

তারা এমন লাকেদর বলেব যারা এখেনা জ হণ কের িন।

২৩ দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুু আমার পালক; আমার অভাব

হেব না। ২ িতিন আমােক সবজু চারণভূিমেত শায়ান; িতিন শা

জেলর পােশ আমােক পিরচালনা কেরন। ৩ িতিন আমার াণ িফিরেয়

আেনন, িতিন তাঁর নােমর জ আমােক সিঠক পেথ পিরচালনা

কেরন। ৪ যিদ আিম মতুৃ ছায়ার উপত কার মেধ িদেয় যাই, আিম

অম েলর ভয় করব না কারণ তুিম আমার সে আছ; তামার লািঠ

এবং ছিড় আমােক সা না কের। ৫ তুিম আমার শ েদর সা ােৎ

আমার সামেন একিট টিবল ত কের থাক; তুিম আমার মাথা তল

িদেয় অিভিষ কেরছ; আমার পানপা উথিলেয় পড়েছ। ৬ িন য়ই

ধাি কতা ও ব ব ার িব তা আমার জীবেনর সম িদন আমােক

অ সরণ করেব এবং আিম িচরকাল সদা ভুুর গেৃহ বাস করব!

২৪ দায়েূদর একিট গীত। পিৃথবীর এবং এর মেধ সব িকছুই

সদা ভুুর, জগৎ এবং তার মেধ বসবাসকারী সবাই তাঁর। ২ কারণ

িতিন সমেু উপের তা াপন কেরেছন এবং নদী িলর উপর তা

িতি ত কেরেছন। ৩ ক সদা ভুুর সীেয়ান পবেত ওঠা এবং মি ের

েবেশর উে শ িছল সদা ভুর উপাসনা করা পবেত উঠেব? ক

তাঁর পিব ােনর মেধ েবশ করেব? ৪ যােদর পির ার হাত

এবং দয় আেছ; যারা িমথ া বলার জ িনেজর াণেক উঁচুেত

তােল না এবং যারা তারণায় শপথ কের না। ৫ স সদা ভুুর থেক

একিট আশীবাদ পােব এবং পির ােনর ঈ র থেক তার ধাি কতা

আসেব। ৬এরা এমন লাক যারা তাঁর খাঁজ কের, যারা যােকােবর

ঈ েরর মখু অে ষণ কের। ( সলা) ৭ সম দরজা তামার তামােদর

মাথা তােলা, িচর ায়ী দরজা উ ত হও, যন তােপর রাজা িভতের

আসেত পােরন। ৮ তােপর রাজা ক? সদা ভুু, শি শালী এবং

মহৎ। ৯ সম দরজা তামার তামােদর মাথা তােলা, িচর ায়ী
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দরজা উ ত হও, যন তােপর রাজা িভতের আসেত পােরন। ১০

তােপর এই রাজা ক? বািহনীগেণর সদা ভুু, িতিনই গৗরেবর

রাজা। ( সলা)

২৫ দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুু, তামারই িদেক আিম আমার

াণ তুেল ধির! ২আমার ঈ র, আিম তামােক িব াস কির। আমােক

হতাশ হেত িদেয়া না; আমার শ েদর আমার উপর জয়ী হেত িদেয়া

না। ৩ তামার মেধ যারা আশা কের তারা কউই লি ত হেব না,

িক ু যারা অকারেণ িব াসঘাতকতা কের তারাই লি ত হেব! ৪

সদা ভুু, আমােক তামার পথ দখাও; তামার পেথর িবষেয় আমােক

িশ া দাও। ৫ তামার সত স েক িনেদশ দাও এবং আমােক

শখাও, কারণ তুিম আমার পির ােনর ঈ র; আিম সম িদন ধের

তামােত আশা রািখ। ৬ সদা ভুু, মেন কর, তামার ক ণা এবং

চুি র িব তায় তামার কাজেক; কারণ তারা সবিদন িবদ মান। ৭

আমার যৗবেনর পােপর িবষেয় রণ কেরা না; সদা ভুু, তামার

ম লভােবর কারেণ তামার দয়ার জ আমােক রণ কর। ৮

সদা ভুু ম লময় ও সরল; অতএব িতিন পাপীেদর পথ দখান। ৯

িতিন ায়িবচােরর সে পিরচালনা কেরন এবং িতিন ন েদর পথ

দখান। ১০ যারা তাঁর িনয়ম এবং তাঁর আেদশ পালন কের তােদর

কােছ, সদা ভুুর সম পথ চুি র িব তা এবং িব াসেযাগ তা িদেয়

তরী।। ১১ সদা ভুু, তামার নােমর জ , আমার পাপ মা কেরা,

কারণ তা িবশাল। ১২ ক সই লাক, িযিন সদা ভুুেক ভয় কেরন?

ভু তােক তার পছ মত পেথর িনেদশ দেবন। ১৩ তাঁর জীবন

শেল বাস করেব এবং তার বংশধেররা দেশর উ রািধকারী হেব।

১৪ যারা তােক অ সরণ কের তারা সদা ভুুর পরামেশ চেল এবং

িতিন তােদর কােছ িনেজর চুি জানান। ১৫আমার চাখ সব িদন

সদা ভুুর উপের, কারণ িতিন আমার পােক জাল থেক মু করেবন।

১৬আমার িদেক তাকাও এবং আমার িত দয়া কর, কারণ আিম

একা ও ঃখী। ১৭আমার দেয় ক বাড়েছ; আমার দূদশার থেক

আমােক বর কর। ১৮আমার ঃখ ও কে র িত দেখা, আমার
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সম পাপ মা কর। ১৯আমার শ েদর দেখা, কারণ তারা অেনক;

তারা িন ু র ঘণৃায় আমােক ঘণৃা কের। ২০আমার জীবন র া কর এবং

আমােক উ ার কর; আমােক অপমািনত হেত িদও না, কারণ আিম

তামােত আ য় িনেয়ছ! ২১ সততা এবং ায়পরায়ণতা আমােক র া

ক ক, কারণ আিম তামােত আশা কির। ২২ হ ঈ র, ই ােয়লেক

উ ার কর, তার সম স ট থেক।

২৬ দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুু, আমার িবচার কর, কারণ আিম

সততার সােথ চলিছ; আিম সদা ভুুেক িব াস কির সে হ কির না।

২ সদা ভুু, আমােক পরী া কেরা এবং মাণ নাও; আমার িভতেরর

অংেশর এবং আমার দেয়র িব তা পরী া কর। ৩ কারণ তামার

িব তা আমার চােখর সামেন এবং আিম তামার সেত চেলিছ।

৪আিম তারণাপণূ লােকর সােথ যু নই, আিম অসৎ লােকর

সােথ িমিশ না। ৫আিম অ ায়কারীেদর সমাজ ঘণৃা কির এবং আিম

েদর সােথ বাস কির না। ৬আিম সরলতায় আমার হাত ধাব এবং

সদা ভুু বিদর িদেক িফের যাব। ৭ উ রেব শংসার গান কির এবং

তামার অপবূ কােজর বণনা কির। ৮ সদা ভুু, আিম ভালবািস সই

গহৃ যখােন তুিম বাস কেরা, সই ান যখােন তামার মিহমা বাস

কের! ৯আমার াণ পাপীেদর সে িনেয়া না, র পাতী মা েষর

সােথ আমার াণ িনেয়া না। ১০ যােদর হােত চ া থােক এবং ডান

হাত ঘেুষর ারা পিরপণূ। ১১ িক ু আিম, আমার সততার সে চলব;

আমােক উ ার কর এবং আমার িত ক ণা কর। ১২আমার পা

সমভূিমেত দাঁিড়েয় আেছ, আিম ম লীর মেধ সদা ভুুর ধ বাদ

করেবা।

২৭ দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুু আমার আেলা এবং আমার

পির ান; আিম কােক ভয় করব? সদা ভুু আমার জীবেনর আ য় ান;

ক আমােক ভয় দখােব? ২ যখন অ ায়কারীরা আমার মাংস

খাওয়ার জ আমার িনকটবতী হল, আমার িবপ রা এবং আমার

শ রা হাঁচট খেয় পড়ল। ৩ যিদও একিট স দল আমার িব ে

িশিবর াপন কের, তখনও আমার দয় ভীত হেব না; যিদও আমার
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িব ে যু সংঘিটত হে , এমনিক তখনও আিম সাহস করব। ৪

সদা ভুুর কােছ আিম একিট িবষয় িজ াসা কেরিছ, যা আিম পের

অে ষণ করব, আমার জীবেনর সম িদন আিম সদা ভুুর সৗ য

দখার জ এবং তাঁর মি েরর মেধ ধ ান করার জ সদা ভুুর

গেৃহ বাস কির। ৫কারণ িবপেদর িদেনর িতিন আমােক তাঁর গেৃহ

আ য় দেবন; তাঁর তাঁবরু মেধ িতিন আমােক লিুকেয় রাখেবন।

িতিন আমােক পাথেরর উপের তুেল ধরেবন! ৬ তারপর আমার

চারপােশর শ েদর উপের আমার মাথা উঁচু হেব এবং আিম তাঁর

তাঁবেুত আনে র উৎসগ দান করব! আিম গান গাব এবং সদা ভুুর

উে েশ স ীত করব! ৭ সদা ভুু, যখন আিম আতনাদ কের ডািক,

তখন আমার ডাক শান; আমার উপর কৃপা কর এবং আমােক উ র

দাও! ৮আমার দয় তামার স েক বলেছ, তাঁর মেুখর অ স ান

কর! সদা ভুু! আিম তামার মেুখর অ স ান কির। ৯আমার কাছ

থেক তামার মখু লিুকও না; রােগ তামার দাসেক আঘাত কেরা

না! তুিম আমার সাহায কারী হেয় এেসেছ; আমােক ছেড় যেয়া

না বা আমােক পিরত াগ কেরা না। ১০ এমনিক যিদ আমার বাবা

এবং মা আমােক ত াগ কের, সদা ভুু আমােক িনেয় যােবন। ১১

সদা ভুু! তামার পথ আমােক িশ া দাও, আমার শ েদর জ

আমােক সমান পেথ পিরচালনা কেরা। ১২আমার শ েদর কােছ

আমার াণেক িদও না; কারণ িমথ া সা ী আমার িব ে উেঠেছ

এবং তারা িনঃ ােস িহং তা বর কের। ১৩ যিদ আিম িব াস না

করতাম য আিম জীিবতেদর দেশ সদা ভুুর ম ল দখব তেব আিম

সম আশা ছেড় িদতাম! ১৪ সদা ভুুর জ অেপ া কর; শ হও

এবং তামার দয় সাহসী হাক! সদা ভুুর জ অেপ া কর!

২৮ দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুু, তামার কােছ, আিম আতনাদ

কির; আমার শল, আমােক অবেহলা কেরা না। যিদ তুিম আমােক

সাড়া না দাও, আমার দশা হেব সই পাতালগামীেদর মত। ২ যখন

আিম তামার কােছ সাহায র জ অ েরাধ কির ও যখন তামার

মহাপিব ােনর িদেক হাত তুিল তখন তুিম আমার াথনা েনা! ৩
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এবং পাপীেদর সে আমােক টেন িনেয় যেয়া না, যারা তােদর

িতেবশীেদর সে শাি বজায় রােখ িক ু তােদর দয় ম । ৪

তােদর কাজ ও তােদর ম তার ফল অ যায়ী তােদর ফল দাও;

তােদর হােতর কাজ অ সাের ফল দাও; তােদর পাওনার ফল দান

কর। ৫কারণ তারা সদা ভুু বা তাঁর হােতর কাজ বঝুেত পাের না,

িতিন তােদর ভেঙ ফলেবন এবং তােদর আর কখেনা পনুরায় িনমাণ

করেবন না। ৬ ধ সদা ভুু, কারণ িতিন আমার আওয়াজ েনেছন!

৭ সদা ভুু আমার শি এবং আমার ঢাল; আমার দয় তাঁর উপর

িনভর কের এবং সাহায পেয়িছ। এজ আমার দয় খবু আনি ত

এবং আিম গােনর মাধ েম শংসা করব। ৮ সদা ভুু তাঁর লাকেদর

শি এবং িতিন তাঁর অিভিষ ব ি র সংর েণর এক আ য় ান।

৯ তামার লােকেদর র া কর এবং তামার উ রািধকারেক আশীবাদ

কর। তােদর পালক হও এবং িচরকাল তােদর বহন কর।

২৯ দায়েূদর একিট গীত। তামরা সবশি মােনর স ােনরা

সদা ভুুেক ীকার কর, সদা ভুুর মিহমার ও শি র ীকার কর!

২ সদা ভুুর উে েশ তাঁর নােমর গৗরব কর; পিব পাশাক পের

সদা ভুুর আরাধনা কর। ৩ মঘ ম ডেলর উপের সদা ভুু রব শানা

যায়; গৗরবময় ঈ র গজন করেছন, সদা ভুু অেনক জেলর উপের

গজন করেছন। ৪ সদা ভুুর রব শি শালী; সদা ভুুর রব মিহমাি ত।

৫ সদা ভুুর রর এরস গাছেক ভেঙ ফেল; সদা ভুু িলবােনােনর

দবদা গাছ ভেঙ টুকেরা টুকেরা কেরন। ৬ িতিন িলবােনানেক

একিট বাছুেরর মত এবং িশিরেয়াণেক একিট অ বয় ষাঁেড়র মত

নাচাে ন। ৭ সদা ভুুর রব অি িশখা িবিকরণ করেছ। ৮ সদা ভুুর

র ম ভূিমেক কি ত কের; সদা ভুু কােদেশর ম ভূিমেক কি ত

কেরন। ৯ সদা ভুুর র হিরণীেক ক মান করায়; বনেক পাতা

িবহীন কের; িক ু তাঁর মি ের সবাই বেল, “মিহমা!” ১০ সদা ভুু

জল াবেনর উপর রাজা িহসােব বেস আেছন; সদা ভুু িচরকােলর

জ রাজা। ১১ সদা ভুু তাঁর লােকেদর শি দন; সদা ভুু তাঁর

লােকেদর শাি িদেয় আশীবাদ করেবন।
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৩০একিট গীত; সদা ভুু, আিম তামার শংসা করব, কারণ

তুিম আমােক উিঠেয়ছ এবং আমার শ েদর আমার উপের আন

করেত দাওিন। ২ সদা ভুু আমার ঈ র, আিম তামার কােছ িচৎকার

করলাম সাহােয র জ এবং তুিম আমােক করেল। ৩ সদা ভুু,

তুিম আমার াণেক পাতাল থেক িনেয় এেসছ; আমােক জীিবত

রেখছ যন কবের না যাই। (Sheol h7585) ৪ তামরা যারা িব ,

তারা সদা ভুুর উে েশ শংসা গান কেরা! তাঁর পিব নােমর

ধ বাদ কর। ৫ কারণ তাঁর রাগ এক মহূুেতর জ থােক; িক ু তাঁর

অ হেতই জীবন। কা া রােতর জ আেস, িক ু সকােলই আন

আেস। ৬আিম িব ােস বললাম, আিম কখনও িবচিলত হব না। ৭

সদা ভুু, তামার অ েহর ারা তুিম একিট শি শালী পবত িহসােব

আমােক িতি ত কেরা; িক ু যখন তুিম তামার মখু লকুাও, আিম

অি হর হই। ৮ সদা ভুু, আিম তামােক ডাকলাম এবং আমার ভুর

থেক অ হ চাইলাম! ৯ যিদ আিম কবের যাই, আমার মতুৃ েত িক

লাভ? ধেূলা িক তামার শংসা করেব? এটা িক তামার িব তা

ঘাষণা করেব? ১০ সদা ভুু, শান এবং আমার উপর ক ণা কর!

সদা ভুু, আমার সাহায কারী হও। ১১ তুিম আমার শাকেক নােচ

পিরণত কেরছ; তুিম আমার চেটর ব খেুল িদেয় আনে সািজেয়ছ।

১২ তাই এখন আমার গৗরেবর দয় তামার শংসা গান কের এবং

নীরব থােক না; সদা ভুু, আমার ঈ র, আিম িচরকাল তামােক

ধ বাদ দব।

৩১ ধান বাদ কেরর জ । একিট দায়েূদর গীত। সদা ভুু, তামার

মেধ , আিম আ য় িনেয়িছ; আমােক কখেনা লি ত হেত িদেয়া না।

তামার ায়পরায়তায় আমােক উ ার কর। ২আমার কথা শান;

আমােক তাড়াতািড় উ ার কর; আমার আ য়‐ শল হও, আমােক

র া করার দূগ হও। ৩কারণ তুিম আমার শল এবং আমার দূগ;

তাই তামার নােমর জ , পিরচালনা কর এবং পথ দশক হও। ৪

আমােক সই জাল থেক উ ার কর, কারণ তুিমই আমার আ য়। ৫

আিম তামার হােত আমার আ া সমপণ কির; সদা ভুু, িব তার
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ঈ র, তুিম আমােক মু কেরছ। ৬আিম তােদর ঘণৃা কির যারা

মলূ হীন মিূতর সবা কের, িক ু আিম সদা ভুুেক িব াস কির। ৭

আিম তামার চুি র িব তায় উ াস ও আন করব, কারণ তুিম

আমার ঃখ দেখছ; তুিম আমার ােণর দূদশার কথা জােনা। ৮

তুিম আমােক আমার শ র হােত তুেল দাওিন। তুিম একিট শ

খালা জায়গায় আমার পা াপন কেরছ। ৯ সদা ভুু, আমার িত

দয়া কর, কারণ আিম কে র মেধ আিছ; আমার দহ ও ােণর

সােথ আমার চাখও কে বল হেয় পেড়েছ। ১০ কারণ আমার

জীবন ঃেখ া এবং আতনােদ আমার বয়স গল। আমার পােপর

কারেণ আমার শি িবপদ হে এবং আমার হাড় য় া হে ।

১১ কারণ আমার সব শ েদর জ লােকরা আমােক ঘণৃা কের;

িতেবশীেদর কােছ ঘণৃার িবষয়, পিরিচতজেনর স াস আিম, যারা

আমােক রা ায় দেখ তারা আমার কাছ থেক পালায়। ১২আমােক

একিট মতৃ ব ি র মত ভুেল যাওয়া হেয়েছ, যােক কউ মেন রােখ

না। আিম একিট ভাঙা পাে র মত। ১৩কারণ আিম অেনেকর ন

নলাম। তারা আমার িব ে একসে চ া কের। তারা আমার

জীবন ন করার পিরক না কের। ১৪ িক ু সদা ভুু, আিম তামােক

িব াস কির; আিম বললাম, তুিম আমার ঈ র। ১৫আমার ভিবষ ত

তামার হােত। আমার শ েদর থেক এবং যারা আমােক অ সরণ

কের তােদর হাত থেক র া কর। ১৬ তামার দােসর িত তামার

মখু উ ল কর; তামার চুি িব তায় আমােক র া কর। ১৭

সদা ভুু, আমােক লি ত হেত িদেয়া না, কারণ আিম তামােক

ডাকিছ! রা লি ত হাক! তারা পাতােল নীরব হাক। (Sheol

h7585) ১৮ িমথ াবাদীর িজ া নীরব হাক, যারা ধাি েকর িব ে

অহ ার এবং ঘণৃার সােথ কথা বেল। ১৯ তামার ম ল কমন মহান

যা তুিম তােদর জ সংরি ত কেরছ যারা তামােক স ান কের,

তারা মা েষর সামেন তামার শরণাপ েদর পে স কেরেছ!

২০তােদরেক মা েষর ম ণা থেক লকুাও। িজেভর িহংসা থেক

তুিম তােদর আ েয়র মেধ লিুকেয় রাখ। ২১ ধ সদা ভুু, কারণ
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িতিন আমােক একিট ঘরা শহের তাঁর িব য়কর িব ােসর িত িত

দিখেয়েছন। ২২ যিদও আিম অৈধয হেয় বেলিছলাম, “আিম তামার

চাখ থেক িবি ,” তবওু তুিম সাহােয র জ আমার আেবদন

েনছ, যখন আিম তামার কােছ আতনাদ কেরিছ। ২৩ হ সদা ভুুর

সম অ সরণকারী, তামরা তাঁেক ম কর। সদা ভুু িব েদর

র া কেরন, িক ু িতিন অহ ারীেদর শাি পণূ েপ িফিরেয় দন।

২৪ সাহােয র জ তামরা যারা সদা ভুুেত িব াস কর তারা সবাই

সাহসী এবং আ িব াসী হও।

৩২ দায়েূদর একিট গীত। একিট ম ীল। ধ সই লাক যার

অধ মা করা হেয়েছ, যার পাপ ঢাকা হেয়েছ। ২ ধ সই ব ি ,

যার দাষ সদা ভুু গণনা কেরন না এবং যার আ ায় কান তারণা

নই। ৩ যখন আিম নীরব িছলাম, আমার হাড় েলা ন হি ল,

কারণ আিম সারা িদন আতনাদ করিছলাম। ৪ িদেনর এবং রােত

তামার হাত আমার উপর ভারী িছল। ীে র তার মত আমার

শি িকেয় িগেয়িছল। ( সলা) ৫ তারপর আিম তামার কােছ পাপ

ীকার করলাম এবং আিম আর আমায় অ ায় লিুকেয় রাখলাম না।

আিম বললাম, আিম সদা ভুু কােছ আমার পাপ ীকার করেবা, আর

তুিম আমার পােপর অপরাধ মা করেল। ( সলা) ৬এই জ , যখন

তামার েয়াজন হয়, যারা ঈ রভ তারা তামার কােছ াথনা

ক ক। ৭ তুিম আমার গাপন ান; তুিম আমােক ক থেক র া

করেব। তুিম িবজেয়র গােনর সােথ আমার চারপাশ িঘরেব। ( সলা)

৮আিম তামােক িনেদশ দব এবং কান পেথ তুিম যােব সই িবষেয়

িশ া দব। আিম তামার উপর আমার দিৃ রাখব ও তামােক িনেদশ

দব। ৯ একিট ঘাড়া বা খ েরর মত হেয়া না, য কান িকছু বােঝ

না; বলগা ও লাগাম িদেয় তােদর িনয় ণ করেত হয়, নাহেল তুিম

তােদর যখােন িনেয় যেত চাও সখােন তারা যােব ন। ১০

লােকর অেনক ঃখ আেছ; িক ু যারা সদা ভুুর ওপর িব াস রােখ

তােদর চািরিদেক তাঁর িব তা িঘের থােক। ১১ ধাি েকরা, তামরা
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সদা ভুুেত আনি ত ও খী হও; উ াস কর, তামরা ায়পরায়ণরা

আনে উ াস কর।

৩৩ ধাি েকরা, সদা ভুুেত আন কর; শংসা করা

ায়পরায়ণেদর জ উপযু । ২ বীণার সােথ সদা ভুুেক ধ বাদ

দাও; দশিট তােরর বাদ যে র সে তাঁর শংসা কর। ৩তাঁর উে েশ

নতুন গান গাও; মধরু বাদ কর, জয় িন কর এবং আনে র সােথ

গান কর। ৪কারণ সদা ভুুর বাক ায়পরায়ণ এবং িতিন যা িকছু

কেরন তা ায । ৫ িতিন ধাি কতা এবং ায়িবচার ভােলাবােসন।

পিৃথবীেত সদা ভুুর চুি র িব তা পণূ হয়। ৬ েগ তির করা হয়

সদা ভুুর বােক এবং সম তারা তাঁর মেুখর ােসর ারা তির

হেয়িছল। ৭ িতিন সমেু র জলেক একসে একিট ূ েপর মত সং হ

কেরন; িতিন মহাসাগরেক ভা ডােরর মেধ রােখন। ৮ সম পিৃথবী

সদা ভুুেক ভয় ক ক; জগেতর সম িনবাসীরা তাঁর ভেয় থােকা। ৯

কারণ িতিন কথা বলেলন এবং তার উৎপি হল; িতিন আেদশ িদেলন

ও এিট একিট জায়গায় দাঁিড়েয় রইল। ১০ সদা ভুু জািত েলার

ঐক ব থ কেরন; িতিন লােকেদর পিরক না বািতল কেরন। ১১

সদা ভুুর পিরক না িচরকাল থােক, তাঁর দেয়র পিরক না সম

জে র জ । ১২ ধ সই জািত, যাঁর ঈ র সদা ভুু, যােদর িতিন

িনেজর অিধকার িহসােব মেনানীত কেরেছন। ১৩ সদা ভুু, গ থেক

দেখন, িতিন সম লাকেক দেখন। ১৪ স যখােন অব ান কের

সখান থেক, পিৃথবীেত যারা বঁেচ আেছ তােদর দেখন। ১৫ িতিন

িযিন তােদর দয়েক গঠন কেরেছন, যা তােদর সম কাজ দখায়।

১৬ কান রাজা িবশাল সনাবািহনীর ারা র া পায় না; একিট যা া

তার মহান শি র ারা র া পায় না। ১৭জেয়র জ একিট ঘাড়ার

আশা িমথ া, তার মহান শি সে ও, স উ ার করেত পারেব না।

১৮ দখ, যারা তাঁেক ভয় কের তােদর উপের সদা ভুু চাখ থােক,

যারা তাঁর চুি র িব তার ওপর িনভর কের। ১৯ মতুৃ র হাত থেক

তােদর াণ বাঁচােত এবং দূিভে র মাধ েম তােদর জীিবত রাখেত।

২০আমরা সদা ভুুর জ অেপ ায় রেয়িছ; িতিন আমােদর সাহায
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এবং আমােদর ঢাল। ২১আমােদর দয় তাঁর মেধ আনি ত, কারণ

আমরা তাঁর পিব নােমর উপর িব াস কির। ২২ সদা ভুু, তামার

চুি র িব তা আমােদর সােথ থা ক।

৩৪ দায়েূদর একিট গীত। যখন িতিন অবীেমলেকর সামেন উ াদ

হওয়ার ভান কেরিছেলন, িযিন তািড়েয় িদেয়িছেলন। আিম সবদা

সদা ভুুর শংসা করব; তাঁর শংসা সবিদন আমার মেুখ থােক। ২

আিম সদা ভুুর শংসা করব; িনপীিড়তরা নেব এবং আনি ত

হেব। ৩আমার সােথ সদা ভুুর শংসা কর; চল আমরা একসে

তাঁর নাম উ ত কির। ৪আিম সদা ভুুর াথনা করলাম এবং িতিন

আমােক উ র িদেলন ও িতিন আমার সম ভেয়র উপর আমােক

িবজয় িদেয়েছন। ৫ যারা তাঁর িদেক তাকায় তারা উ ল হয় এবং

তােদর মখু কখনও লি ত হেব না। ৬ এই িনপীিড়ত মা ষ িচৎকার

করেলা এবং সদা ভুু তার কথা নেলন ও তার সম িবপদ থেক

তােক বাঁচােলন। ৭ সদা ভুুর দূেতরা, যারা তাঁেক ভয় কের তােদর

চারপােশ িশিবর াপন কের এবং িতিন তােদর উ ার কেরন। ৮

আ াদন কর এবং দখ সদা ভুু ভােলা; ধ সই লাক য তাঁর আ য়

হণ কেরেছ। ৯ তাঁর মেনানীত লােকরা সদা ভুুেক ভয় কর, কারণ

যারা তাঁেক ভয় কের তােদর কান অভাব হয় না। ১০ যবুিসংহরাও

কখেনা কখেনা খােদ র অভাব অ ভব কের, িক ু যাঁরা সদা ভুুর

খাঁজ কের তােদর কান অভাব হেব না। ১১এস, স ােনরা, আমার

কথা শান, আিম তামােক সদা ভুুর ভেয়র িশ া িদই। ১২ মা ষ

জীবেন িক চায়, অেনক িদন বাঁচেত ও একিট ভােলা জীবন? ১৩

তারপর ম কথা বলা থেক এবং িমথ া কথা বলা থেক তামার

ঠাঁটেক দূের রােখা। ১৪ ম থেক দূের যাও এবং যা ভাল তাই

কর; শাি র খাঁজ কর এবং অ সরণ কর। ১৫ ধাি কেদর উপর

সদা ভুুর চাখ আেছ এবং তােদর িচৎকােরর িত তাঁর কান আেছ।

১৬ সদা ভুু অ ায়কারীেদর িব ে , িতিন তােদর িৃত পিৃথবী থেক

মেুছ ফলেবন। ১৭ ধাি েকরা কাঁদেলা এবং সদা ভুু নেলন ও

তােদর সকল িবপদ থেক তােদর উ ার করেলন। ১৮ সদা ভুু ভা া



গীতসংিহতা 1127

দেয়র কাছাকািছ থােকন এবং িতিন চূণ আ ােক র া কেরন। ১৯

ধাি কেদর িবপদ অেনক, িক ু সই সেবর উপের সদা ভুু তােদর

িবজয় দয়। ২০ িতিন তার সব হাড় র া কেরন; তার মেধ একিটও

ভেঙ যােব না। ২১ ম েদর হত া করেব, যারা ধাি কেদর ঘণৃা

কের তারা িনি ত হেব। ২২ সদা ভুু তাঁর দাসেদর াণ মু কেরন;

তারা কউই যারা তাঁর আ য় হণ কের তারা িনি ত হেব না।

৩৫ দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুু, যারা আমার িব ে কাজ

কের তােদর িব ে কাজ কর; আমার িব ে যারা লড়াই কের

তােদর িব ে যু কর। ২ তুিম ছাট ঢাল এবং বড় ঢাল দখল

কর, ওেঠা এবং আমােক সাহায কর। ৩ যারা আমােক তাড়া কের

তােদর িব ে বশা ও যু ঠার ব বহার কর; আমার াণেক বল,

“আিমই তামার পির ান।” ৪ যারা আমার জীবেনর খাঁজ কের,

তারা লি ত এবং অপমািনত হাক; যারা আমােক িত করার জ

পিরক না কের তারা যন িফের যায় এবং হতাশ হয়। ৫ তারা

বাতােসর আেগ তুেষর মত হেব, যমন সদা ভুুর দূত তােদর তািড়েয়

দয়। ৬তােদর পথ অ কার এবং িপি ল হাক, যমন সদা ভুুর

দূত তােদর তাড়া কের। ৭ কারণ তারা আমার জ জাল াপন

কের; অকারেণ আমার জীবেনর জ গত খাঁেড়। ৮আ য ভােব

তােদর ংস কের িদন। তারা তােদর াপন করা জােলই ধরা পড়ুক।

তারা তােদর ংেসর মেধ পড়ুক। ৯ িক ু আিম সদা ভুুেত আন

কির এবং তাঁর পির ােনর জ আন করব। ১০আমার সব শি

িদেয় আিম বলব, সদা ভুু, তামার মত ক, যারা তােদর জ খবু

শি শালী তােদর থেক িনপীিড়তেদর উ ার কের থাক এবং যারা

দির ও অভাব েদর থেক চুির কের তােদর থেক উ ার কের

থাক? ১১অধাি ক সা ীরা উঠেছ; তারা আমােক িমথ াবাদী বলেছ।

১২ তারা ভােলার জ আমােক ম পিরেশাধ কের, আিম ঃিখত।

১৩ িক ু , তারা যখন অ িছল, আিম চট পরতাম; আিম তােদর জ

উপবােসর সােথ আমার মাথা িনচু করলাম ও আিম াথনা করলাম

িক ু আমার াথনার উ র পলাম না। ১৪আিম তােদর িনেজর ব ু
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বা ভাইেয়র মত মেন করতাম; আিম আমার ব ু বা ভাইেয়র জ

শাক করিছ যমন আিম আমার মােয়র জ কাঁদিছ ও উদাসীন ভােব

িনচু হি । ১৫ িক ু যখন আিম হাঁচট খলাম, তারা আনি ত এবং

একসে জেড়া হল; আমার অজাে তারা আমার িব ে একি ত

হেলা। তারা আমােক না থেম িবি করল। ১৬আমােক তারা স ান

না কের িতর ার কেরিছল; তারা আমার িত দাঁেত দাঁত ঘষল। ১৭

ভু, তুিম কতকাল দখেব? তােদর ংসা ক আ মণ থেক আমার

াণেক ও িসংহ থেক আমার জীবনেক র া কর। ১৮ তারপর আিম

মহা সমােজর মেধ তামার ধ বাদ করব; আিম অেনক লােকর

মেধ তামার শংসা করেবা। ১৯আমার শ েদরেক আমার িবষেয়

অ ায়ভােব আন করেত িদও না, তােদর পিরক না েলােক

বহন করেত িদও না। ২০ কারণ তারা শাি র কথা বেল না, িক ু

তারা সই দেশ শা েদর িব ে তারণার ক না কের। ২১

তারা তােদর মখু খেুল আমার িব ে শ করত; তারা বলত,

“ াঁ, াঁ, আমােদর চাখ এইটা দেখেছ।” ২২ সদা ভুু, তুিম এটা

দেখছ, নীরব থেকা না; ভু, আমার কাছ থেক দূের থেকা না। ২৩

িনেজ জােগা এবং আমােক িতর া করেত জা ৎ হও, আমার ঈ র

আমার ভু, আমার র ার জ । ২৪ সদা ভুু, আমার ঈ র, তামার

ধািমকতার কারেণ আমােক র া কেরা; তােদরেক আমার ওপের

আন করেত িদও না। ২৫ তােদরেক তােদর দেয় বলেত িদও না,

“অেহা, আমরা িক চেয়িছলাম।” তােদরেক িদও না, “আমরা তােক

স ণূ েপ ংস করলাম।” ২৬ যারা আমােক িবপেদ ফলেত এবং

িত করেত চান তােদর ল া দাও। যারা আমােক উপহাস কের

তারা ল া ও অপমােনর সােথ আ হাক। ২৭ যারা আমার সততা

কামনা কের তারা আনে িচৎকার কের উ াস ক ক; তারা সবিদন

বলেব সদা ভুু শংিসত হাক, িযিন তাঁর দােসর ম েল আনি ত।

২৮তারপর আিম তামার িবচার এবং সম িদন তামার শংসার

কথা বলেবা।
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৩৬ ধান বাদ কেরর জ । সদা ভুুর দাস দায়েূদর একিট গীত।

পাপ লােকর মেধ ভাববাণী িহসােব কথা বেল; তার চােখ

ঈ েরর কান ভয় নই। ২ কারণ স তারণায় জীবনযাপন কেরন,

তার পাপ আিব ৃত ও ঘিৃণত হেব না। ৩ তার কথা পাপপণূ এবং

তারণাপণূ; স ানবান হেত এবং ভাল করেত চায় না। ৪ যখন

স িবছানায় িমথ া ক না কের; িতিন একিট ম পেথ দাঁিড়েয়

থােক; িতিন ম েক ত াখ ান কের না। ৫ সদা ভুু, তামার চুি র

িব তা েগ পৗছায়; তামার িব তা মঘ পয পৗছায়। ৬

তামার ায়পরায়ণতা সেবা পাহােড়র মত; তামার ায়িবচার

গভীরতম সমেু র মত। সদা ভুু, তুিম মানবজািত এবং প েদর

উভয়েকই র া কের থাক। ৭ ঈ র তামার চুি র িব তা কত

মলূ বান! মানবস ােনরা তামার ডানার ছায়ার িনেচ আ য় নয়। ৮

তারা তামার ঘের চুর পিরমাণ খাবােরর সমিৃ েত স ু হেব; তুিম

তােদরেক তামার মলূ বান আশীবােদর নদী থেক পান করােব।

৯ কারণ তামার কােছই জীবেনর ঝণা আেছ; তামারই আেলােত

আমরা আেলা দখেত পাই। ১০ যারা তামায় জােন তুিম তােদর

চুি র িব তা সািরত কর, তামার িতর া সরল দয়েদর িত।

১১অহ ারী ব ি র পা আমার কােছ না আ ক। লােকর হাত

আমােক তািড়েয় না িদক। ১২ ওখােন রা পিতত হেয়েছ; তারা

িনেচ িনি হেলা এবং উঠেত স ম হেলা না।

৩৭ দায়েূদর একিট গীত। অ ায়কারীেদর জ িবর হেয়া না;

যারা অ ায় কের তােদর িত িহংসা কেরা না। ২কারণ তারা ঘাস

িহসােব শী ই িকেয় যােব এবং সবজু গােছর মত িকেয় যােব। ৩

সদা ভুুেত িনভর কর এবং যা ায তাই কর; দেশর মেধ বাস কর

এবং িব তা চারণভূিম উপেভাগ কর। ৪আর সদা ভুুেত আনি ত

হও এবং িতিন তামার দেয়র ই া পণূ করেবন। ৫ তামার গিত

সদা ভুুেত অপণ কর; তাঁর উপর িনভর কর এবং িতিন তামার পে

কাজ করেবন। ৬ তামার ায়িবচার আেলার মত এবং িতিন পেুর

তামার িনেদাষীতা কাশ করেবন। ৭ সদা ভুুর সামেন িনরব হও
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এবং ধয ধের তাঁর জ অেপ া কর। য কউ তার ম পেথ সফল

হয় ও যিদ কান মা ষ খারাপ চ া কের, তার িত িবর হেয়া

না। ৮ রাগ এবং হতাশা থেক িবরত হও। িচ া কর না; এিট ধমুা

ক দয়। ৯অপরাধীেদর কেট ফলা হেব, িক ু যারা সদা ভুুর

অেপ া কের, তারা দেশ উ রািধকারী হেব। ১০ িকছু ণ পের

লাক অদশৃ হেয় যােব, তুিম তার জায়গায় িদেক তাকােব, িক ু

স আর নই। ১১ িক ু িবনয়ীরা দেশর উ রকারী হেব এবং মহা

সমিৃ র মেধ আনি ত হেব। ১২ েলাক ধাি কেদর িব ে চ া

কের এবং তার িব ে দাঁত ঘষণ কের। ১৩ ভু তােক উপহাস

করেব, কারণ িতিন দেখন তার িদন আসেছ। ১৪ ে রা তােদর

তেলায়ার েলা আঁকেড় ধেরেছ এবং িনপীিড়ত ও অভাব েদরেক

িনে প করার জ তােদর ধ ক বাঁকা কের, যন ায়পরায়ণেদর

হত া করেত পাের। ১৫ তােদর তেলায়ার িদেয় িনেজর দয় িব

কের এবং তােদর ধ ক ভেঙ যােব। ১৬ ধাি কেদর অ স ি

ভােলা, অেনক লােকর চুর ধনস েদর থেক ভােলা। ১৭কারণ

লােকেদর অ ভা া হেব, িক ু সদা ভুু ধািমক লােকেদর

সমথন কেরন। ১৮ সদা ভুু ধাি কেদর িদন েলা জােনন এবং

তােদর উ রািধকার িচরকাল থাকেব। ১৯ তারা খারাপ িদন ও লি ত

হেব না। যখন দূিভ আেস, তখনও তােদর খাবার যেথ থাকেব।

২০ িক ু ম লােকরা িবন হেব। সদা ভুুর শ রা চারণভূিমর

গৗরেবর মত হেব; তারা ধাঁয়ার মত উপের অদশৃ হেয় যােব। ২১

েলােকরা ঋণ নয় িক ু পিরেশাধ কের না, িক ু ধািমক লাক

উদার ও দানশীল। ২২ যারা ঈ েরর ারা আশীবাদ া হয় তারা

দেশর উ রািধকারী হেব, িক ু যারা তােক অিভশাপ দয় তােদর

কেট ফলা হেব। ২৩ সদা ভুুর মাধ েমই মা েষর সম পদে প

িতি ত হয়, সই ব ি র পথ ঈ েরর দিৃ েত শংসনীয় হয়। ২৪

যিদও স হাঁচট খায়, স িনেচ পের যােব না, কারণ সদা ভুু তাঁর

হােতর ারা তােক ধের রাখেবন। ২৫আিম যবুক িছলাম এবং এখন

ব ৃ হেয়িছ, আিম ধািমক ব ি েক পিরত হেত বা তার স ানেদর
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িটর জ িভ া করেত দিখিন। ২৬ স সম িদন ক ণা কের এবং

ধার দয় এবং তার স ানরা আশীবাদ পায়। ২৭ তুিম ম থেক

দূের যাও এবং যা সিঠক তা কর, তাহেল তুিম িচরকাল িনরাপেদ

থাকেব। ২৮ কারণ সদা ভুু ায়িবচার ভােলাবােসন এবং তাঁর িব

অ সরণকারীেদর পিরত াগ কেরন না। তােদর িচরকাল র া করা

হেব, িক ু েদর বংশধরেদর কেট ফলা হেব। ২৯ ধাি েকরা

দেশর উ রািধকারী হেব এবং িচরকাল সখােন বাস করেব। ৩০

ধাি কেদর মখু ােনর কথা বেল এবং তােদর িজ া ায়িবচােরর

কথা বেল। ৩১ ঈ েরর িবচার তার দেয়র মেধ আেছ; তার পা

িপছলােব না। ৩২ েলাক ধািমক ব ি র িত ল রােখ এবং

তােক হত া করেত চায়। ৩৩ সদা ভুু তােক লােকেদর হােত

ছেড় দেবন না, িবচােরর িদন ও তােক দাষী করেবন না। ৩৪

সদা ভুুর জ অেপ া কর এবং তাঁর পেথ চল ও িতিন তামােক

দেশর উ রাধীকােরর জ উ ত করেবন; েদর কেট ফলা

হেব তুিম তা দখেত পােব। ৩৫আিম মহান মতার সােথ েক

দেখিছ, উৎপি ােনর মািটেত একিট সবজু গােছর মত ছিড়েয়

পেড়। ৩৬ িক ু আিম সই পেথ আবার যখন গলাম, স সখােন

িছল না, আিম পাশ িদেয় গলাম, িক ু তােক পাওয়া গল না। ৩৭

ায়িন মা ষেক মা কর এবং ায়পরায়ণতা িচি ত কর; শাি

ি য় ব ি র শষ ফল আেছ। ৩৮ পাপীরা সংপণূ ংস হেয় যােব;

লাকেক ভিবষ েত কেট ফলা হেব। ৩৯ ধাি কেদর পির ান

সদা ভুুর থেক আেস; িতিন কে র িদন তােদর র া কেরন। ৪০

সদা ভুু তােদর সাহায করেবন এবং তােদর উ ার করেবন। িতিন

ম লােকেদর থেক তােদর র া কেরন এবং তােদর উ ার কেরন,

কারণ তারা তাঁর আ য় িনেয়েছন।

৩৮ রণাথক, দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুু, তামার ােধ

আমােক িতর ার কেরা না, তামার রােষ আমােক শাি িদও না। ২

কারণ তামার তীর আমােক িব কের এবং তামার হাত আমােক

িনেচ চেপ ধেরেছ। ৩আমার সম শরীর অ তামার রােগর
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কারেণ; আমার পােপর কারেণ আমার হােড় কান া নই। ৪

কারণ আমার পাপ আমােক আ কেরেছ; তারা আমার জ ভারী

বাঝার মত। ৫আমার অ ানতার কারেণ আমার ত সং মণ হয়

এবং দূগ হয়। ৬আিম ইেয় পেরিছ, পােপর ভাের আিম িতিদন

ও শাক স েক আিম সারািদন অপমািনত হি । ৭ কারণ আিম

ল ার সােথ পরা হেয়িছ এবং আমার পেুরা শরীর অ । ৮আিম

অসাড় এবং স ণূভােব চূণ হেয়িছ; আিম আমার দেয়র য ণার

কারেণ আতনাদ করিছ। ৯ ভু, তুিম আমার দেয়র গভীর আকা া

এবং আমার আত র তামার কাছ লকুােনা নই। ১০আমার দয়

আঘাত কেরেছ, আমার শি িবলীন হেয়েছ এবং আমার দিৃ শি

অ হেয়েছ। ১১আমার ব ু এবং স ীরা আমার অব হা কারেণ

আমােক ত াগ কের; আমার িতেবশীরা দূের দাঁিড়েয় থােক। ১২ যারা

আমার ােণর খাঁজ কের, তারা ফাঁদ পেতেছ। যারা আমার িত

কামনা কের তারা ংেসর কথা বেল এবং সম িদন ধের তারণাপণূ

কথা বেল। ১৩ িক ু আিম, বিধর মা েষর মত য িকছুই নেত

পায়না; আিম একিট বাবা মা েষর মত য িকছুই বেল না। ১৪আিম

এমন একজন লােকর মেতা নই য নেত পায় না এবং যার উ র

নই। ১৫ সদা ভুু; িন য় আিম তামার জ অেপ া কেরিছ, ভু

আমার ঈ র, তুিম উ র দেব। ১৬আিম এটা বলিছ যােত আমার

শ রা আমার উপর গব না কের। যখন আমার পা িপছলায়, তারা এই

িজিনেস উ ািসত হয়। ১৭কারণ আিম হাঁচট খেয় পড়েত চেলিছ

এবং আিম অিবরত ব থা পাি । ১৮আিম আমার অপরাধ ীকার

করব; আিম আমার পাপ স েক িচি ত। ১৯ িক ু আমার শ রা

অসংখ ; অেনেকই অ ায়ভােব আমােক ঘণৃা কের। ২০ তারা ভােলার

পিরবেত ম পিরেশাধ দয়; তারা আমার উপর অিভেযাগ দাষােরাপ

কের যিদও আিম যা ভাল তা অ ধাবন কেরিছ। ২১ সদা ভুু; আমােক

পিরত াগ কেরা না, আমার ঈ র, আমার কাছ থেক দূের থেকা না।

২২ ভু, আমার পির ান, তুিম আমােক সাহায করেত ত এস।
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৩৯ ধান বাদ কেরর জ , আিম িস া িনেয়িছলাম, “আিম যা

বলব তা সাবধােন বলব; যন আিম আমার িজভ িদেয় পাপ না কির,

যখন ে রা আমার সামেন থােক, তখন আিম মেুখ একিট জাল

বঁেধ রাখব।” ২আিম নীরব থাকলাম; এমনিক আিম ভােলা কথা

বলা থেকও িবরত থাকলাম এবং আমার ব থা আরও বেড় উঠল।

৩ আমার দয় গরম হেয় উঠেলা; যখন আিম এই সম িজিনস

স েক িচ া কির, স েলা আ েনর মত েল, আিম অবেশেষ কথা

বললাম। ৪ “সদা ভুু, আমােক জানাও কখন আমার জীবন শষ হেব

এবং আমার আয়ু কত িদন পয তা জানাও। দখাও আিম কমন

িণক। ৫ দখ, তুিম আমার জীবেনর িদন েলা কেরছ মিু েময়

এবং আমার জীবনকাল তামার আেগ িকছুই না। িন য়ই েত ক

মা ষই বাে র মত ণ হায়ী। ৬ সিত ই েত ক মা ষ ছায়ার মত

চলােফরা কের। িন য়ই তারা ধন স য় করার জ ব , যিদও

তারা জােন না ক তােদর হণ করেব। ৭এখন, ভু, আিম িক জ

অেপ া করিছ? তুিম আমার একমা আশা। ৮আমার সম পােপর

উপর আমােক িবজয় দান কর; আমােক মখূ লাকেদর ারা অপমােন

পণূ কর না। ৯আিম িনঃশ িছলাম আিম আমার মখু খিুলিন, কারণ

তুিমই এিট কেরছ। ১০আমার থেক তামার য ণা সরাও, তামার

হাত আমােক আঘাত কেরেছ। ১১ যখন তুিম পােপর জ লােকেদর

শাসন কর, তুিম কীেটর মত ধীের ধীের তােদর শি াস কেরা;

িন য়ই সব মা ষই বা ছাড়া আর িকছুই নয়। ( সলা) ১২ সদা ভুু,

আমার াথনা শান এবং আমার কথা শান, আমার কা া েন নীরব

থেকা না, আিম তামার কােছ িবেদশী লােকর মত, আমার সম

পবূপু ষেদর মত একজন বাসী। ১৩আমার থেক তামার দিৃ

ফরাও যােত আিম মরার আেগ আবার হাঁসেত পাির।”

৪০ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। আিম ধয ধের

সদা ভুু জ অেপ া করিছলাম, িতিন আমার কথা এবং আমার

আতনাদ নেলন। ২ িতিন আমােক একিট ভয় র প থেক, কাদার

মেধ িদেয় বাইের বর কের আনেলন এবং িতিন একিট পাথেরর
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উপর আমার পা রাখেলন ও আমার যা া দঢ়ৃ করেলন। ৩ িতিন আমার

মেুখ নতুন গান িদেয়েছন, আমােদর ঈ েরর শংসা হাক; অেনেক

তা দখেত পােব এবং স ান করেব ও সদা ভুুেত িব াস করেব। ৪

ধ সই লাক, য সদা ভুুেক িব াস কের এবং গিবতেদর স ান

কের না অথবা যারা তাঁর কাছ থেক িমথ ার িদেক সের যায়। ৫

সদা ভুু, আমার ঈ র, তুিম য সম আ য কাজ কেরছ তা অেনক

এবং আমােদর স েক তামার সম িচ া যা গানা যােব না, তামার

তুল কউ নই; যিদ আিম সই সব িকছু বলতাম ও বণনা করতাম,

তেব তা গানা যত না। ৬ উৎসগ বা নেবেদ তামার কান আন

নই, িক ু তুিম আমার কান খেুলছ; তুিম হামবলী বা পােপর নেবদ

চাও িন। ৭ তখন আিম বললাম, “ দখ, আিম এেসিছ; বইিটেত

আমার িবষয় লখা আেছ। ৮ আমার ঈ র, আিম তামার ই া

পরূণ কের আনি ত হই,” ৯আিম মহাসমােজ ধািমকতার সমাচার

ঘাষণা কেরিছ; সদা ভুু, তুিম জান। ১০আিম তামার ধাি কতা

দেয়র মেধ গাপন কিরিন; তামার িব তা এবং তামার পির ান

চার কেরিছ; আিম তামার চুি র িব তা বা মহাসমােজর থেকও

তামার িব াসেযাগ তা গাপন করব না। ১১ সদা ভুু, দয়া কের

আমার কাছ থেক তামার ক ণা িফিরেয় িনও না; তামার চুি র

িব তা এবং তামার সত আমােক র া ক ক। ১২ কারণ অসংখ

তা আমার চারপােশ আেছ; আমার অপরাধ সকল আমােক ধেরেছ;

আিম দখেত পারিছ না; আমার মাথার চুেলর চেয়ও বিশ এবং

আমার দয় আমােক ছেড়েছ। ১৩ সদা ভুু, আমােক উ ার করেত;

দয়া কর, আমােক শী ই সাহায কর। ১৪ তােদর সবাই লি ত এবং

হতাশ হাক, যারা ংস করার জ আমার াণেক অ সরণ কের,

যারা আমােক আঘাত কের আন কের, তােদর িফের যাক এবং

অপমািনত হাক। ১৫ তােদর ল ার কারেণ তারা হতাশ হেব, যারা

আমােক বেল “হায়, হায়।” ১৬ িক ু যারা তামােক খুঁজেব তারা

আনি ত হেব এবং তামার মেধ খশুী হেব; যারা তামার পির ান

ভালবােস তারা যন মাগত বেল, “সদা ভুুেক শংসা দাও।” ১৭
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আিম দির এবং অভাব ; িক ু ভু আমার িবষয় িচ া কেরন;

তুিমই আমােক সাহায কর এবং তুিম আমার উ ার করেত এেসছ;

আমার ঈ র, দরী কর না।

৪১ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। ধ সই য

বলেদর জ িচ া কের; িবপেদর িদেনর সদা ভুু তােক উ ার

কর। ২ সদা ভুু, তােক র া করেবন এবং জীিবত রাখেবন ও স

দেশেত আশীবাদ পােব; সদা ভুু তাঁর শ েদর ই ার ওপের তােদর

িফিরেয় দেবন না। ৩ সদা ভুু তােক ক েভােগর িবছানােত সমথন

কেরন; তার অ তার িবছানা থেক তােক পনু ার কের। ৪আিম

বেলিছলাম, “সদা ভুু, আমার উপর ক ণা কেরা: আমার াণ

কর, কারণ আিম তামার িব ে পাপ কেরিছ।” ৫আমার শ রা

আমার িব ে ম কথা বেল, কখন স মারা যােব এবং তার নাম

শষ হেব? ৬ যিদ আমার শ আমােক দখেত আেস, িতিন অথহীন

কথা বেল; তার দয় িনেজর জ আমার দূেযাগ তুেল ধের, যখন

স আমার কাছ থেক চেল যায় ও অ েদর বেল এিটর স েক। ৭

য সম রা আমােক ঘণৃা কের তারা আমার িব ে িফসিফস কের

কথা বেল; তারা আমার িব ে এেক অপেরর সােথ আেলাচনা কের।

৮ তারা বেল, “একিট খারাপ রাগ,” “তােক শ ভােব ধের রােখ,

এখন স েয় আেছ স আর উঠেব না।” ৯ কৃত পে , এমন িক

আমার ঘিন ব ু যােক আিম িব াস কির িযিন আমার িট খেয়েছন,

আমার িব ে তার গাড়ািল তােল। ১০ িক ু তুিম, সদা ভুু, আমার

িত ক ণা কর এবং আমােক ওঠাও, যােত আিম িতেশাধ িনেত

পাির। ১১আিম এটা জািন য, তুিম আমার মেধ আনি ত, কারণ

আমার শ আমার উপের জয়ী হেব না। ১২আমার জ , তুিম আমার

সততায় আমােক সমথন কর এবং িচরকােলর জ আমার সামেন

তামার মখু রাখেব। ১৩ হ সদা ভুু, ই ােয়েলর ঈ র, িচরকাল

থেক অন কাল পয শংিসত হও। আেমন এবং আেমন।

৪২ গীতসংিহতা 42 ি তীয় বই ধান স ীত জ । কারেহর

পু েদর একিট ম ীল। হিরণ যমন জলে ােতর জ আকা া কের,
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ঈ র, আমার াণ তামার জ আকা া কের। ২ ঈ েররই জ

আমার াণ তৃ াত, জীিবত ঈ েরর জ ; আিম কখন আসব এবং

ঈ েরর সামেন দাঁড়াব? ৩আমার চােখর জল িদন রা আমার

খাবার হেয়েছ, যখন আমার শ রা সবিদন আমােক বলেছ, “ কাথায়

তামার ঈ র?” ৪ যখন আিম এই িজিনস মেন রাখব এবং আমার

াণ আমার িভতের দব, িকভােব আিম তােদর সােথ িগেয়িছলাম

এবং ঈ েরর ঘের তােদর নতৃ িদেয়িছলাম, শংসা এবং আন

ক েরর সােথ ব েলাক এিট পালন করত। ৫আমার াণ, কন

তুিম িন ৎসািহত হও? কন তুিম আমার মেধ িচি ত? ঈ ের আশা

রােখা, আিম এখনও তাঁর শংসা করেবা, তাঁর উপি হিত সাহােয র

জ । ৬আমার ঈ র, আমার াণ আমার মেধ িন ৎসািহত হয়;

সইজ আিম তামােক ডাকিছ য ন দশ থেক, আর হেমােনর

িতনিট িশখর এবং িমৎিসয়র পবত থেক। ৭ তামার িনঝর সমেূহর

শ জল বাহেক ডাকেছ; তামার সকল ঢউ এবং তামার সকল

তর আমার উপর িদেয় যাে । ৮ িক ু সদা ভুু িদবেসর িদেনর

তাঁর চুি িব ভােব পালন করেবন, রােত তাঁর গান আমার সােথ

থাকেব, আমার জীবেনর াথনা ঈ েরর কােছ বলেব। ৯ আিম

ঈ রেক বলব, আমার িশলা, “ কন তুিম আমােক ভুেল গছ? কন

শ েদর অত াচােরর কারেণ আিম শাক কির?” ১০আমােক িবপ রা

আমার িতর ার কের, যন আমার হাড় ভেঙ দয়, তারা সবিদন

আমােক বেল, তামার ঈ র কাথায়? ১১ কন তুিম আমার াণেক

িন ৎসািহত করছ? কন আমার মেধ িচি ত হ ? ঈ ের আশা

রােখা, আিম এখনও তাঁর শংসা করেবা, কারণ িতিন আমার পির ান

এবং আমার ঈ র।

৪৩ঈ র, আমার িবচার কর এবং একিট অসাধু জািতর

িব ে আমার উে েশ আ সমপণ কর; আমােক িমথ াবাদী ও

অ ায়কারীেদর থেক উ ার কর। ২ কারণ তুিমই আমার শি র

ঈ র; কন আমােক ত াগ কেরছ? কন শ েদর অত াচােরর কারেণ

আিম শাক কির? ৩ ওেহা, তামার আেলা এবং সত েক রণ কর;
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তারাই আমার নতৃ িদক, আমােক তামার পিব পাহােড় ও তামার

তাঁবেুত িনেয় আ ক। ৪ তখন আিম ঈ েরর বিদেত যােবা এবং

আমার ঈ ের অত িধক আনি ত হেবা ও আমার বীণােত তামার

শংসা করেবা, হ ঈ র আমার ঈ র। ৫ কন তুিম আমার াণেক

িন ৎসািহত করছ? তুিম ঈ েরর আশা কর; কারণ আিম এখনও তাঁর

শংসা করেবা, িতিন আমার পির ান এবং আমার ঈ র।

৪৪ ধান স ীত জ । কেরাহ‐স ানেদর একিট ম ীল। ঈ র

আমরা আমােদর কােন েনিছ, আমােদর িপতপৃু েষরা আমােদর

বেলিছল য তুিম তােদর পেুরােনা িদন েলােত িক কেরছ। ২ তুিম

তামার হাত িদেয় জািতেদরেক বর কেরছ, িক ু তুিম আমােদর

লােকেদর রাপণ কেরিছেল, তুিম লাকেদর ক িদেল, িক ু তুিম

আমােদর লােকেদর এই দেশর িব ার। ৩কারণ তারা িনেজেদর

তেরায়াল ারা দশ অিধকার কের িন, তােদর িনেজর বা তােদর

র া কের িন, িক ু তামার ডান হাত, তামার বা এবং তামার

মেুখর আেলা, কারণ তুিম তােদর িত উপেযাগী িছেলন। ৪ ঈ র,

তুিমই আমার রাজা এবং ঈ র; যােকােবর জ পির ান িবজয়ী

করেত আেদশ িদন। ৫ তামার ারা আমরা আমােদর শ েদর ঠেল

িনেচ ফেল দব; যারা আমার িব ে উেঠ, তােদর তামার নােমর

মাধ েম আমরা তােদর অধীেন চালাই। ৬ কারণ আিম িনেজর ধ েকর

উপর িনভর করব না, আমার তেরায়াল আমােক র া করেব না। ৭

িক ু তুিমই আমােদর শ েদর থেক আমােদর র া কেরছ এবং যারা

আমােদর ঘণৃা তােদর ল ায় ফেল দাও। ৮আমরা সম িদন ধের

ঈ েরেত গব করলাম এবং িচরকাল জ তামার নােমর ধ বাদ

করব। ( সলা) ৯ িক ু এখন তুিম আমােক ত াগ কেরছ এবং আমােদর

অপমােনর মেধ িনেয় এেসছ এবং আমােদর স বািহনীর সে

যা া কর না। ১০ তুিম িবপ েদর থেক আমােদরেক িফিরেয়ছ এবং

আমােদর যারা ঘণৃা কের তারা িনেজেদর জ লটুপাট কের। ১১ তুিম

আমােদর খাবার জ ভড়ার মত কের তরী কেরছ এবং জািতেদর

মেধ আমােদর িছ িভ কেরছ। ১২ তুিম আপন লােকেদর িবনামেূল
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িবি কেরছ, তােদর মলূ র ারা ধন বিৃ কর নাই। ১৩ তুিম আমােদর

িতেবশীেদর কােছ আমােদর িতর ার কেরছ, আমােদর চারপােশ

লাকেদর উপহাস ও িব েপর পা কেরছ। ১৪ তুিম জািতেদর মেধ

আমােদর অপমান কেরছ, লােকেদর মেধ মাথােক ক ন কেরছ।

১৫ সম িদন আমার অপমান আমার সামেন থােক এবং আমার মেুখর

ল া আমােক ঢেক িদেয়েছ। ১৬ কারণ অপমান ও িন াকারীর

ক ঠ র স কের, কারণ শ ও িতিহংসাকারীর উপি িতর জ ।

১৭এইসব আমােদর উপর এেসেছ; িক ু আমরা তামােক ভুেল যাই

িন, বা তামার িনয়ম িবষেয় িব াসঘাতকতা কিরিন। ১৮আমােদর

দেয় িফের যায় িন; আমােদর পদে প তামার পেথ থেক চেল

যাই িন। ১৯তবওু তুিম আমােদরেক িশয়ােলর জায়গায় তী ভােব

আমােদর িছঁেড় ফেলছ এবং মতুৃ রছায়ার সে আমােদরেক আ

কেরছ। ২০ আমরা যিদ িনেজর ঈ েরর নাম ভুেল যাই বা যিদ

অ দেবর িত অ িল িদেয় থািক। ২১তেব ঈ র িক এই িবষয়

অ স ান করেবন না? কারণ িতিন দেয়র িবষয় সব জােনন।

২২ কৃত পে , তামার জ আমরা সম িদন মারা যাি ; আমােদর

বেধর ভড়া বেল মেন করা হয়। ২৩ জেগ উঠ, ভু কন িন া যাও?

উঠ, আমােদর হায়ীভােব ত াগ কেরন না। ২৪ তুিম কন তামার মখু

লকুা এবং আমােদর ঃখ ও অত াচার কন ভুেল যা । ২৫কারণ

আমার াণ ধেূলােত অবনত হেয়েছ, আমােদর শরীর ভূিমেত আটেক

আেছ। ২৬আমােদর সাহােয র জ উঠ এবং িনেজর চুি র িনয়েম

আমােদরেক মু কর।

৪৫ ধান বাদ কেরর জ । র, শাশ ীম। কেরাহ‐স ানেদর

ম ীল। একিট েমর গীত। আমার দয় একিট ভােলা িবষেয়র

উপর উপেচ পড়েছ; আিম রাজার িবষেয় আমার রচনার শ েলা

জাের জাের পড়ব; আমার িজভ ত একিট লখেকর কলেমর

মত। ২ তুিম মা েষর স ানেদর মেধ উ ম; তামার ঠাঁেটর অ হ;

তাই আমরা জািন য ঈ র তামােক িচরকােলর জ আশীবাদ

কেরেছন। ৩ বীর, তামার তেরায়াল তামার ঊ র উপর রাখ,
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তামার সােথ তামার গৗরব ও মিহমা। ৪ তামার মিহমার সাফেল র

কারেণর ন তা এবং ায়পরায়ণতার উপর জয়লাভ কর; তামার ডান

হাত তামােক ভয় র িজিনস িশখােব। ৫ তামার তীর ধারােলা,

লােকরা তামার অধীন হয়, তামার লােকরা তামার নীেচ পেড়

আেছ; তামার তীর রাজার শ েদর দেয় িব হয়। ৬ ঈ র,

তামােক য িসংহাসন িদেয়েছন তা িচরিদেনর জ হে ; তামার

রাজদ ড ায়িবচােরর রাজদ ড। ৭ তুিম ধািমকতােক ভালবােসা

এবং তােক ঘণৃা কর; অতএব ঈ র, তামার ঈ র, তামােক

অিভিষ কেরেছন, তামার স ীেদর চেয় বিশ পিরমােণ আন

তল িদেয়। ৮ গ রস, অ ও দা িচিনেত তামার সব পাশাক

বািসত হয়; হািতর দাঁেতর াসাদ থেক তারযু য েলা তামােক

আনি ত কেরেছ। ৯ তামােদর স ািনত নারীেদর মেধ রাজক ারা

রেয়েছন; তামার ডান হােত িদেক ওফীেরর সানার মেধ পিরিহত

রানী দাঁিড়েয় আেছন। ১০ শান মেয়, ভেব দখ এবং কান দাও;

তামার িনেজর লােকেদর ও তামার বাবার বািড় ভুেল যাও। ১১এই

ভােব রাজা তামার সৗ য বাসনা করেবন; িতিনই তামার ভু;

তাঁেক স ান কর। ১২ সােরর‐ মেয় সখান থেক উপহােরর সােথ

আসেবন, ধনী মা েষরা তামার কােছ অ েহর জ াথনা করেব।

১৩ রাজ াসােদর রাজকীয় মেয়রা সব মিহমাি ত হয়; তাঁর পাশাক

েণর সে কাজ করা। ১৪ িতিন সূচী িশি ত পাশাক পেড় রাজার

কােছ আসেব, য স ীরা তােক অ সরণ করেব তারা মারীেদর

তামােদর কােছ িনেয় আসেব। ১৫ তারা আন ও উ ােস আসেব,

তারা রাজ াসােদ েবশ করেব। ১৬ তামার বাবার জায়গায় তামার

স ান থাকেব; তুিম সম পিৃথবীেত রাজ করেব। ১৭আিম তামার

নাম সম জ েক রণ করাব, এই জ লােকরা িচরকাল জ

তামােক ধ বাদ দেব।

৪৬ ধান স ীত জ । কেরাহ স ানেদর। র অলামৎ একিট

গীত। ঈ র আমােদর আ য় এবং শি , িতিন সমস ার িদন

সাহায কারী। ২ তাই আমরা ভয় করেবা না, যিদও পিৃথবী পিরবতন
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হয়, যিদও পাহাড় েলা ঢেল সমেু র মেধ পেড়। ৩ যিদও তার

জেলর গজন এবং রােগ পাহাড় েলা কঁেপ ওেঠ। ( সলা) ৪একিট

নদী আেছ, য নদী েলা সবশি মান ঈ েরর শহরেক এবং সবেচেয়

পিব তাঁবরু জায়গােক খিুশ কের তােল। ৫ ঈ র তার মাঝখােন, স

িবচিলত হেব না; ঈ র তােক সাহায করেবন এবং িতিন শী ই তা

করেবন। ৬জািতরা গজন করল এবং রাজ েলা হাঁচট খল; িতিন

তাঁর র উঁচু করেলন এবং পিৃথবী গিলত হল। ৭ বািহনীেদর সদা ভুু

আমােদর সে আেছন; যােকােবর ঈ র আমােদর আ য়। ( সলা) ৮

এস, দেখা এ েলা সদা ভুুর কাছ, িযিন পিৃথবীেক ংস করেলন। ৯

িতিন পিৃথবীর শষ পয যু ব কেরন; িতিন ধ কেক ভেঙ ফেলন

এবং বশােক টুকেরা টুকেরা করেলন, িতিন রথ েলােকও আ েন

পাড়ােলন। ১০ লড়াই ব কর এবং জািনও আিমই ঈ র, আিম

জািত েলা মেধ উ ত হব, আিম পিৃথবীেত উ ত হব। ১১ বািহনীেদর

সদা ভুু আমােদর সে আেছন; যােকােবর ঈ র আমােদর আ য়।

৪৭ ধান বাদ কেরর জ । কেরাহ‐স ানেদর একিট গীত। তািল

দাও তামরা হােত, তামার সব লােকরা; আন ের ঈ েরর

উে েশ জয় িন কর। ২ কারণ সবশি মান সদা ভুু ভয় র; িতিন

সম পিৃথবীর উপের মহান রাজা। ৩ িতিন লােকেদরেক আমােদর

অধীেন কেরন এবং জািতেদরেক আমােদর পােয়র অধীেন কেরন। ৪

িতিন আমােদর জ আমােদর উ রািধকার মেনানীত কেরন; তা

যােকােবর মিহমা যােক িতিন ভালবাসেতন। ( সলা) ৫ ঈ েরর

আনে জয় িন কর, সদা ভুুর তূরীর শে র সে । ৬ ঈ েরর

উে েশ শংসা গান গাও, ব কর; আমােদর রাজার উে েশ

শংসা গান কর, ব কর। ৭কারণ ঈ রই সম পিৃথবীর উপেরর

রাজা; বিু র সােথ ব কর। ৮ ঈ র জািতেদর উপের রাজ কেরন;

ঈ র তাঁর পিব িসংহাসেন বেসন। ৯জািতেদর নতারা একি ত

হল, আ াহােমর ঈ েরর জািতর উে েশ ; কারণ পিৃথবীর ঢাল েলা

ঈ েরর; িতিন অিতশয় উ ত হয়।
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৪৮একিট স ীত। কেরাহ‐স ানেদর একিট গীত। সদা ভুু মহান

এবং অত শংসনীয়, আমােদর ঈ েরর শহের, তাঁর পিব পবেত।

২ র উ ভূিম, সম পিৃথবী আন ল, উ র িদেকর িসেয়ান

পবত, মহান রাজার শহর। ৩ ঈ র তাঁর আ য় ােনর মেধ াসােদর

বেল িনেজর পিরচয় িদেয়েছন। ৪ কারণ দখ, রাজারা িনেজেদর

এক কের; তারা একসে চেল গেলন। ৫ তারা দখেলন, তারপর

তারা অবাক হেলন; তারা হতাশ িছল এবং ত চেল গল। ৬

সখােন তােদর ক ন ধরল, সবকািরনী মিহলার মত তার ব থা

ধরল। ৭ তুিম পবূ বায়ু িদেয় তুশীেশর জাহাজ ভাে া। ৮আমরা

যমন েনিছলাম, তাই আমরা বািহনীেদর সদা ভুুর শহর দখলাম,

আমােদর ঈ েরর শহর; ঈ র এিট িচরিদেনর র জ াপন করেবন।

( সলা) ৯আমরা তামার িনয়েমর িব তা স েক িচ া কেরিছ,

ঈ র, তামার মি েরর মাঝখােন। ১০ যমন তামার নাম ঈ র,

তমিন তামার শংসা পিৃথবীর শষ সীমা পয ; তামার ডান হাত

ধািমকতার ারা পিরপণূ। ১১ িসেয়ান শহর আন ক ক, িযহূদার

লােকরা আন ক ক, তামার ধািমক শাসেনর জ । ১২ তামরা

িসেয়ােনর কাছাকািছ হঁেট চল, তার চািরিদেক মণ কের, তার দূগ

গণনা কের। ১৩ তার দয়ােল মেনােযাগ কর এবং তার াসােদর

িদেক তাকাও যােত পরবতী জ েক তা বলেত পার। ১৪কারণ এই

ঈ রই িচরিদেনর র জ আমােদর ঈ র; িতিন িচরকাল আমােদর

পথ পথদশক হেব।

৪৯ ধান বাদ কেরর জ । কেরাহ‐স ানেদর একিট গীত। শান,

সম লােকরা; কান দাও, িবে র সব বািস ারা। ২ সামা এবং

ধনী লােকর স ান উভয়ই; ধনী ও দির সকেলই। ৩আমার মখু

ােনর কথা বেল এবং আমার দেয়র ধ ান বােঝ। ৪আিম দ ৃ াে র

কথায় কান নব; বীণাযে আিম গরূ বােক র ব াখা করব। ৫ কন

ম িদন ক আিম ভয় করব, যখন তােদর িবপদ আমােক িঘের ধের।

৬ যারা িনেজেদর স েদ িব াস কের এবং তােদর স েদ তারা চুর

গব কের। ৭ তােদর মেধ কউই িনেজেক মু করেত পাের না বা
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ােয়ি এর জ ঈ রেক িকছু িদেত পাের না। ৮কারণ তােদর

ােণর মিু ব য়ব ল এবং িচরকাল অসাধ । ৯ কউ িচরতের বাঁচেত

পারেব না, যােত তার শরীর য় না। ১০ কারণ স দেখ য, ানী

মা ষ মারা যায়; বাকা এবং ববেররা একইরকম িবন হয় এবং তারা

অ েদর জ তােদর স দ ছেড় দন। ১১ তােদর িচ া হল তােদর

পিরবার িচরিদেনর র জ চলেব এবং তােদর সব জ সখােন

বাস করেব; তারা তােদর িনেজেদর নােম তােদর জিমর নাম রােখ।

১২ িক ু মা ষ, যারা ম ভূিমর েলা মত; স দ থাকেলও জীিবত

থাকেব না। ১৩এই তােদর পথ, তােদর মখূতা; তখন তােদর পের,

লােক তােদর বােক র অ েমাদন কের। ( সলা) ১৪ তােদর পাতােলর

জ একিট মষপালেকর মত িনযু করা হয়, মতুৃ তােদর রাখাল

হেব; তােদরেক পাতােল অবতরণ করােনা হেব; তােদর প পাতােল

ভাগ করেব যােত তার কােনা বাস ান আর না থােক। (Sheol h7585)

১৫ িক ু ঈ র পাতােলর শি র হাত থেক আমার াণ মু করেবন;

কারণ িতিন আমােক হণ করেবন। ( সলা) (Sheol h7585) ১৬ তুিম

ভয় পােব না, যখন কউ মিহমাি ত হয়, যখন তার বংশ শি বিৃ

পােব। ১৭ কারণ যখন িতিন মারা যায় স িকছুই সে িনেয় যােব না,

তার মতা তার সােথ যােব না। ১৮ যিদও স জীিবত থাকাকালীন

িনেজর াণেক আশীবাদ কেরিছল এবং তুিম তামার জ ম ল

করেল লােক তামার শংসা কের। ১৯ িতিন তাঁর িপতপৃু ষেদর

কােছ যােব; তারা আর আেলা দখেত পােব না। ২০ যার স দ আেছ

িক ু কান বিু নই স এমন প েদর মত যা ন হেয় যায়।

৫০আসেফর একিট গীত। এক সবশি মান সদা ভুু ঈ র এই

কথা বলেলন এবং সূেয র উদয় ান থেক অ পয িতিন পিৃথবীেক

ডাকেছন। ২ িসেয়ান থেক, সৗ েয র পিরপণূ ান থেক, ঈ র

িচৎকার দীি কাশ কেরেছন। ৩আমােদর ঈ র আসেবন নীরব

থাকেবন না; তার আেগ আ ন াস করেব এবং এটা তার চারপােশ

অত ঝড় বইেব। ৪ িতিন উপের গেক ডাকেবন এবং পিৃথবীেকও

ডাকেবন, যােত িনেজর লােকেদর িবচার করেত পাের। ৫ “আমার
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িব ব ি েদর একসে আমার কােছ এক কর, যারা বিলদান

ারা আমার সােথ একিট িনয়ম কেরেছ।” ৬আর গ তাঁর ধাি কতা

ঘাষণা করেব, কারণ ঈ র িনেজই িবচারক। ( সলা) ৭ “আমার

লােকরা, শান, আিম বল; ই ােয়ল, শান, আিম তামার িবপে

সা িদই। আিমই ঈ র, তামার ঈ র। ৮আিম তামার বিলদােনর

জ তামােক িতর ার করব না, তামার হামবিল সবিদন আমার

সামেন থােক। ৯আিম তামার গহৃ থেক ষাঁড় বা তামার খাঁয়াড়

থেক ছাগল নব না। ১০ কারণ বেনর সম াণী আমার এবং

হাজার হাজার পাহােড়র গবািদ প আমার। ১১আিম পাহােড়র সম

পািখেক জািন এবং মােঠর াণীরা সকলই আমার। ১২ যিদ আিম

ু ধাত থািক আিম তামােক বলব না; কারণ জগৎ ও তার সম ই

আমার। ১৩আিম িক ষাঁেড়র মাংস খাব বা আিম িক ছাগেলর র

পান করব? ১৪ তুিম সবশি মান ঈ েরর উে েশ বিল উৎসেগর

জ ধ বাদ দাও এবং মহান ঈ র কােছ আমার িত া পণূ করব।

১৫আর িবপেদর িদেনর আমােক ডােকা; আিম তামােক উ ার করব

এবং তুিম আমার গৗরব করেব।” ১৬ িক ু েক ঈ র বেল, আমার

িনয়েমর কােশর সােথ করেত তামার িক অিধকার, তুিম আমার

িনয়ম মেুখ এেনছ। ১৭ তুিম শাসন ঘণৃা কের থাক এবং আমার

বাক েক দূের ফেল থাক। ১৮ যখন তুিম একিট চারেক দখ তুিম

তার সােথ একমত হও, তুিম ব িভচািরণীেদর সােথ অংশ হণ কর।

১৯ তুিম ম িবষেয় মখু িদেয় থাক এবং তামার িজভ তারণা কাশ

কের। ২০ তুিম বেস িনেজর ভাইেয়র িব ে কথা বেল থাক, তুিম

িনেজর মােয়র পু েক িন া কের থাক। ২১ তুিম এই সব কাজ কেরছ,

আিম নীরব হেয় আিছ; তুিম িচ া কর আিম তামার মত কউ িছলাম,

িক ু আিম তামােক িতর ার করব ও তামার চােখর সামেন সম

িকছু ংস করব। ২২এখন তুিম এই কথা মেন করেব যারা ঈ রেক

ভুেল যায়, পােছ আিম তামােক টুকেরা টুকেরা কের ফিল এবং

তামােক সাহায করেত না আিস। ২৩ য ব ি আমােক ধ বােদর
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বিল উৎসগ কের এবং সই আমার গৗরব কের; য ব ি সিঠক

পেথর পিরক না কের, তােক আিম ঈ েরর পির ান দখাব।

৫১ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। বৎেসবার কােছ

তার যাওয়ার পর যখন নাথন ভাববাদী তার িনকেট আসেলন, তখন।

ঈ র আমার উপর ক ণা কর; তামার িনয়েমর িব তার কারেণ;

তামার দয়ার অ সাের আমার অ ায় মা কর। ২আমার অপরাধ

থেক আমােক স ণু েপ ধৗত কর এবং আমার পাপ থেক আমােক

পির ার কর। ৩কারণ আিম আমার িনেজ অপরাধ েলা সব জািন

এবং আমার পাপ সবিদন আমার সামেন থােক। ৪ তামার িব ে ,

কবল তামারই িব ে আিম পাপ কেরিছ এবং তামার দিৃ েত যা

ম , তাই কেরিছ; তামার বােক ধমময়, তামার িবচাের িনেদাষ। ৫

দখ, অপরােধ আমার জ হেয়েছ; পােপ মেধ আমার মা আমােক

গেভ ধারণ কেরিছেলন। ৬ দখ, তুিম আমার পাপ ধৗত কর, তুিম

আমার দেয়র মেধ ােনর িশ া দেব। ৭এেসাব ারা আমােক

কর, তােত আিম িচ হব; আমােক ধৗত কর এবং তােত আিম

তুষােরর চেয় সাদা হব। ৮আমােক উ ােসর ও আনে র বাক

নাও, তাই য হাড় েলা ভেঙেছ তা আনি ত হেব। ৯আমার

পাপ থেক তামার মখু লকুাও এবং আমার সম পাপ মেুছ ফল।

১০ ঈ র আমার মেধ একিট পির ার দেয় সিৃ কর এবং আমার

মেধ একিট সিঠক আ ােক নতুন কর। ১১ তামার উপি হিত থেক

আমােক দূের করনা এবং তামার পিব আ ােক আমার থেক িনেয়

িনওনা। ১২ তামার পির ােনর আন আমােক িফিরেয় দাও এবং

ই ুক আ া ারা আমােক ধের রাখ। ১৩আিম পাপীেদর তামার

পেথর িশ া দব এবং পাপীরা তামার িদেক িফের আসেব। ১৪

ঈ র, আমার পির ােনর ঈ র, র পােতর দাষ থেক আমােক

মা কর এবং আিম তামার ধািমকতার জ গান করব। ১৫ ভু,

আমার ঠাঁট খেুল দাও এবং আমার মখু তামার শংসা চার করেব।

১৬কারণ তুিম বিলদােন আন কর না হেল তা িদতাম; পাড়ােনা

উৎসেগর মেধ তামার কান আন নই। ১৭ ঈ র া বিল
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আমার ভ আ া; ঈ র তুিম ভ এবং চূণ দয়েক তু কােরা না।

১৮ তুিম তামার অ েহ িসেয়ােনর ম ল কর, তুিম িয শােলেমর

দওয়াল পনুিনমাণ কর। ১৯ তখন তুিম ধািমকতার উৎসেগর মেধ

আনি ত হেব; পাড়ােনা‐উৎসেগর এবং পণূ‐উৎসেগর; তখন লােক

তামার বিদর উপের ষাঁড় উৎসগ করেব।

৫২ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর ম ীল। তখন ইেদামীয় দেয়গ

আিসয়া শৗলেক এই সংবাদ িদল য, দায়দূ অহীেমলেকর ঘের

এেসেছ, তখন। তুিম কন িবপেদর সিৃ েত গব করছ? ঈ েরর

িনয়েমর িব তা িত িদন আেস। ২ তামার িজভ ধারােলা ু েরর

মত ংেসর পিরক না কেরেছ যা িমথ া কাজ কের। ৩ তুিম ভােলা

চেয় ম েক ভালবােসা এবং ােয়র পিরবেত িমথ া কথা বলা

ভালবাস। ( সলা) ৪ তামার তারণার িজভ সম িদন ভালবােস

িবনােশর কথা। ৫ ঈ র একইভােব তামােক িচরতের িবন করেবন;

স তামােক িনেয় যােব এবং তাঁবু থেক বর কের দেব এবং

জীিবতেদর দশ থেক তামােক বাইের বর করেব। ( সলা) ৬

ধািমকরাও তা দখেত পােব এবং ভয় পােব, আর তারা তােক দখেব

এবং হাসেব। ৭ “ দখ, ঐ এমন এক ব ি য ঈ রেক িনেজর শি

মেন করত না, িক ু স তার ধন স েদর াচুেযর উপের িনভর করত

এবং তা মেধ িনেজেক িতপ করত।” ৮ িক ু আিম, ঈ েরর

ঘের সবজু িজতবেৃ র মত; আিম িচরকােলর জ ঈ েরর িনয়েমর

িব তায় িব াস করব। ৯ ঈ র, িচরকােলর জ আিম তামােক

ধ বাদ দব, কারণ তুিম যা কেরিছেল তার জ । আিম তামার

িব লােকেদর সামেন তামার নােমর অেপ া করব, কারণ তা

ভােলা।

৫৩ ধান বাদ কেরর জ । র মহলৎ। দায়েূদর একিট ম ীল।

বাকা তার মেন মেন বেল, “ কান ঈ র নই।” তারা অসৎ এবং তারা

ঘণৃ পাপ কেরেছ; এমন কউ নই য ভাল কাজ কের। ২ ঈ র গ

থেক মানবজািতর স ানেদর িত দখেলন কউ আেছ িক না য

বঝুেত পাের ও যারা তাঁর খাঁজ কের। ৩ সবাই িবপেথ গেছ, সবাই
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িন ু র হেয় উেঠেছ; ভােলা কাজ কের এমন কউ নই, একজনও

নই। ৪ যারা পাপ কের, তারা িক িকছুই জােন না? তারা আমার

লােকেদরেক াস কের এবং বাস কের, িক ু তারা ঈ েরর াথনা

কের না। ৫ তারা ভীষণ ভয় পেয়িছল, যিদও ভয় করার কান কারণ

িছল; কারণ তামােদর িব ে যারা যু করেব সই অধািমকেদর

হাড় েলা ঈ র ছিড়েয় দেবন; সই লাকেদরেক লি ত করা হেব

কারণ তারা ঈ রেক ত াখ ান কেরেছন। ৬ আহা! ই ােয়েলর

পির ান িসেয়ান থেক আসেব; ঈ র যখন তাঁর লােকেদর বি দশা

থেক িফিরেয় আনেবন, তখন যােকাব উ ািসত হেব, ই ােয়ল আন

করেব।

৫৪ ধান বাদ কেরর জ । তারযু যে । দায়েূদর ম ীল। যখন

সীফীেয়রা আেস শৗলেক বলল, দায়দূ আমােদর মেধ লিুকেয় নই?

তখন। ঈ র, তামার নােমর ারা, আমােক বাঁচাও এবং তামার

শি েত আমােক িবচার কর। ২ ঈ র আমার াথনা শান; আমার

মেুখর বােক কান দাও। ৩ কারণ অহংকারী লােকরা আমার িব ে

উেঠেছ এবং িন ু র লােকরা আমার াণেক খুঁজেছ; তারা তােদর

আেগ ঈ রেক রােখিন। ( সলা) ৪ দখ, ঈ র আমার সাহায কারী;

ভুই একজন য আমার াণেক বাঁচায়। ৫ িতিন অম ল আমার

শ েদর কােছ িফিরেয় দেবন; আমার জ তামার িব তার মেধ

তােদর ংস করেব। ৬আিম তামার উে েশ াবিল উৎসগ

করব; সদা ভুু তামার নােম ধ বাদ করব, কারণ তা উ ম। ৭কারণ

িতিন আমােক সম ক থেক উ ার কেরেছন, আমার চাখ শ েদর

উপর জয়ী হেয়েছ।

৫৫ ধান বাদ কেরর জ । তার যু যে । দায়েূদর একিট

ম ীল। ঈ র আমার াথনা শান এবং আমার িবনিত থেক িনেজেক

লিুকও না। ২আমার িদেক মেনােযাগ দাও; আমার কে র মেধ ও

আমার িব াম নই। ৩আমার শ েদর আওয়ােজ কারেণ, েদর

অত াচােরর কারেণ, কারণ তারা আমার উপের ক বেয় আেন এবং

রােগ আমােক িনযাতন কের। ৪আমার দেয় বড়ই ব থা হে এবং
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মতুৃ র ভয় আমােক আ মণ কেরেছ। ৫ ভয় ও ক আমার উপর

আেস এবং ভয় আমােক আ কেরেছ। ৬আিম বললাম, “আহা! যিদ

পায়রার মত আমার ডানা হত, তেব আিম উেড় িগেয় িব াম িনতাম।

৭ দখ, দূের আিম যাই, ম াে েবশ কির। ( সলা) ৮আিম ঝেড়া

বাতাস এবং ঝড় থেক আ েয়র জ রা হব।” ৯ ভু তােদর ংস

কের দাও এবং তােদর ভাষা িব া কের, কারণ আিম শহের ও

িহংসা দেখিছ। ১০ তারা িদন এবং রােত তােদর শহরেক দওয়ােলর

উপর িদেয় দেখ; আর তার মেধ পাপ এবং তা রেয়েছ। ১১ তার

মেধ তা রেয়েছ; িনপীড়ন এবং ছলনা তার রা া ত াগ কের না।

১২কারণ এিট আমার শ িছল না, আমােক বহন করেত পাের; য

আমােক ঘণৃা কেরেছ স আমােক িতর ার কের না, তারপরও আিম

তার থেক িনেজেক লিুকেয় রািখ। ১৩ িক ু তুিম তা আমার মত

একজন মা ষ, আমার স ী এবং ব ু । ১৪আমরা একসােথ মধরু

সহভাগীতায় িছলাম; আমরা সবাই ঈ েরর গেৃহ যতাম। ১৫ মতুৃ

তােদর উপের হঠাৎ আ ক; তারা জীিবত ভােব পাতােল নামকু; কারণ

তােদর মেধ এবং তােদর অ ের তা আেছ। (Sheol h7585) ১৬ িক ু

আিম ঈ রেক ডাকব এবং তােত সদা ভুু আমােক র া করেবন। ১৭

স ায় এবং সকােল ও পেুর আিম অিভেযাগ ও িবলাপ করব এবং

িতিন আমার রব নেবন। ১৮আমার িব ে য যু হেয়িছল তার

থেক িতিন আমার াণেক মিু কেরেছন; কারণ অেনেক আমার

িব ে িছল। ১৯ ঈ র, িতিন াচীনকাল থেক তােদর কথা নেতন

এবং সাড়া িদেতন। ( সলা) তােদর পিরবতন হয় নাই, আর তারা

ঈ রেক ভয় কের না। ২০আমার ব ু যারা যােদর সােথ শাি িছল

তােদর িব ে হাত উঠান হেয়েছ, িতিন য িনয়ম কেরিছেলন সিট

তারা অপিব কেরেছ। ২১ তার মখু মাখেনর মত মসণৃ, িক ু তার

দয় শ তাপণূ; তার বাক সকল তেলর থেকও কামল, তখনও

তারা তেলায়ার েলা আঁকেড় ধেরিছল। ২২ তামার ভার সদা ভুুর

উপর দাও; সদা ভুু তামােক ধের রাখেবন, িতিন কখেনাই একজন

ধািমক ব ি র পতেনর অ মিত দেবন না। ২৩ িক ু তুিম ঈ র,
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েদর ংেসর গেত নামােব; র য়ী ও তারণাকারী মা েষরা

বিশ িদন বঁেচ থাকেব না; িক ু আিম তামার উপের িব াস করব।

৫৬ ধান বাদ কেরর জ । র যানৎ এলম‐রহকীম। দায়েূদর

একিট গীত। িমকতাম। যখন পেল ীেয়রা গােত তােক ধরল, তখন।

ঈ র, আমার িত দয়া কর, কারণ কউ আমােক াস করেত চাইেছ;

স সারা িদন যু কের আমােক মারধর কের। ২আমার শ রা সারা

িদন ধের আমােক াস করেত চাইেছ; কারণ অেনেক আমার িব ে

অহ ােরর যু কের। ৩ যখন আিম ভয় পাই, আিম তামােত িব াস

করব। ৪ ঈ ের (আিম তাঁর বােক র শংসা করব), আিম ঈ ের

িব াস কেরিছ, ভয় পাব না; মাংস আমার িক করেত পাের? ৫ তারা

সারা িদন ধের আমার কথা েলা ান কের িদেয়েছ; তােদর সম

ম িচ া আমার িব ে । ৬ তারা একসােথ হেয় ঘাঁিট বসায়, তারা

িনেজেক লকুায় এবং তারা আমার পদে প ল কের, যন মেন হয়

তারা আমার জীবেনর জ অেপ া করেছ। ৭ পােপর ারা তারা িক

বাঁচেব? হ ঈ র, তামার রােগর ারা জািতেদরেক ংস কর। ৮

তুিম আমার মেণর সংখ া এবং আমার চােখর জল তামার বাতেল

রাখ; তািক তামার বইেয় লখা নই? ৯ সই িদন আমার শ রা

িফের যােব, য িদন আিম ডাকেবা; আিম এই জািন য, ঈ র আমার

জ । ১০ ঈ ের (আিম তাঁর বােক র শংসা করব), সদা ভুুেত (তাঁর

বােক র শংসা করব)। ১১আিম ঈ ের িব াস কেরিছ; আিম ভয়

করব না; মা ষ আমােক িক করেব? ১২ ঈ র আিম তামার কােছ

আমার িত া পরূেণর ব ; আিম তামােক ধ বাদ উপহার দব।

১৩ তুিম মতুৃ র মেধ থেক আমার জীবনেক উ ার কেরছ; তুিম িক

পতন থেক আমার পা উ ার কর িন, যন আিম জীিবতেদর আেলােত

ঈ েরর সামেন চলােফরা পাির?

৫৭ ধান বাদ কেরর জ । র, নাশ কেরা না দায়েূদ। িমকতাম।

যখন িতিন শৗেলর সামেন থেক হােত পািলেয় যান, তখন। আমার

িত দয়া কর, হ ঈ র, আমার িত দয়া কর, কারণ আমার াণ

তামার মেধ আ য় নয়, যত ণ পয এই সমস া েলা শষ না
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হয়। ২আিম মহান সবশি মান ঈ েরর কােছ কা াকািট করব, সই

ঈ েরর কােছ, িযিন আমার জ সব িকছু কেরেছন। ৩ িতিন গ

থেক সাহায পাঠােবন এবং আমােক র া করেবন, যখন মা ষ

আমােক াস কের আমােক িতর ার কের; ( সলা) ঈ র আমােক

তাঁর চুি র িব তায় এবং িব াসেযাগ তায় আমােক পাঠােব। ৪

আিম শ েদর মেধ আিছ যারা িসংেহর ায় হে , যারা লাভীর

ায় লােকেদর াস করেব; আ েনর মেধ যারা থােক তােদর সােথ

আিম অব হান কির, সই মানব স ান, যার দাঁত েলা বশা এবং

তীর এবং তােদর িজভ তী তেরায়াল। ৫ সবশি মান ঈ র েগর

উপের উ ত হও, সম পিৃথবীর উপের তামার গৗরব হাক। ৬ তারা

আমার পদে েপর জ জাল ত কেরেছ, আমার াণ নত হেয়েছ;

তারা আমার সামেন একিট গত খনন কেরেছ িক ু তারা িনেজরাই

তার মেধ পিতত হল। ( সলা) ৭ ঈ র, আমার দয় অটল কর, ঈ র

আমার দয় অটল কর; আিম গান করব, াঁ, আিম শংসা করব। ৮

আমার স ািনত দয় জেগ ওঠ; নবল ও বীণা জেগ ওঠ; আিম

ভাের ঘমু থেক উঠব। ৯ হ ভু আিম জািতেদর মেধ তামার

ধ বাদ দব; আিম জািতেদর মেধ তামার শংসার গান গাব।

১০কারণ তামরা িনয়েমর িব তা আকাশম ল পয মহান এবং

তামার সেত র মঘ পয । ১১ হ সবশি মান ঈ র েগর উপের

উ ত হও, পিৃথবীর উপের তামার গৗরব হাক।

৫৮ ধান বাদ কেরর জ । র নাশ কর না। দায়েূদর একটা

িমকতাম। হ আিধকািরক, তুিম িক সিত ায়পরায়ণতার কথা বল?

মানব‐স ান তামরা িক ায় িবচার কেরছ? ২ তামরা দেয় তার

কাজ কেরছ; তুিম পিৃথবীেত িহং তায় তামার হাত ভিরেয়ছ। ৩ রা

গভ থেকই িবি ; তারা জ থেকই িমথ া বেল িবপেথ যায়। ৪

তােদর িবষ সােপর িবেষর মত; তারা বিধর যা ার মত, য কান

ব কের রােখ। ৫ য মায়াবীেদর ের মেনােযাগ দয় না, তারা

কমন দ সটা কােনা িবষয় না। ৬ হ ঈ র, তােদর মেুখর মেধ

তােদর দাঁত ভেঙ দাও; সদা ভুু, যবুিসংহেদর বড় দাঁত ভেঙ দাও।
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৭তারা বাহমান জেলর মত িবলীন হাক; যখন তারা তােদর তীর

ছাঁেড় তােদর মত হওয়া উিচত না যােদর কান িনিদ ল নই। ৮

বীভূত শামেুকর মত তারা গেল যাক, সূয দেখিন এমন অকােল

মিহলার জ হণ করা িশ মত হাক। ৯ তামােদর গড়া পাে

গােয় কাঁটার আ েনর আঁচ লাগার আেগই কাঁচা িক পাড়া সব পা ই

িতিন িব করেবন ঝেড়। ১০ ধািমক লাক ঈ েরর িতফল দেখ

আনি ত হেব, িক ু িতিন রে িনেজর পা ধইুেয় নেবন। ১১তাই

মা েষ বলেব, “ধািমক ব ি র জ সিত ই একিট পরু ার আেছ,

িন য়ই এমন এক ঈ র আেছন িযিন পিৃথবীেত িবচার কেরন।”

৫৯ ধান বাদ কেরর জ । র নাশ না কির। দায়েূদর একিট

গীত। একিট িমকতাম। শৗল িরত লােকরা হত া করার জ তার

গেৃহর িনকেট ঘািট বসাল, তখন। হ আমার ঈ র, আমার শ েদর

থেক আমােক উ ার কর; যারা আমার িব ে উেঠ দাঁড়ােব তােদর

থেক আমােক দূের রাখ। ২ ম েদর থেক আমােক উ ার কর এবং

র পাতী মা ষেদর থেক আমােক র া কর। ৩কারণ দখ, তারা

আমার ােণর জ অেপ া করেছ, অ ায়কারীরা আমার িব ে

একসে জেড়া হেয়েছ, িক ু সদা ভুু, আমার পােপর কারেণ বা

আমার দােষর কারেণও নয়। ৪ তারা আমােক দাষ িদে না, যিদও

আিম দাষােরাপণ করিছ না, জােগা এবং আমােক সাহায কর এবং

দেখা। ৫ সদা ভুু, বািহনীগেনর ঈ র, ই ােয়েলর ঈ র, ওঠ এবং

তুিম সম জািতেক শাি দাও; কােনা পাপী িব াসঘাতেকর িত

দয়া কর না। ( সলা) ৬ তারা স ােবলােত িফের আেস, েরর মত

িচৎকার কের এবং শহেরর চািরিদেক ঘাের। ৭ দখ, তারা মেুখ কটু

কথা বেল, তােদর ঠাঁেট মেধ তেরায়াল আেছ, কারণ তারা বেল, “ ক

নেত পাে ?” ৮ িক ু সদা ভুু, তুিম তােদরেক উপহাস করেব; তুিম

সম জািতেক িব প করেব। ৯ ঈ র, আমার বল, আিম তামার

অেপ া করব; কারণ তুিম আমার উ দূগ। ১০আমার ঈ র তাঁর

িনয়েমর িব তার সােথ দখা করেব আমার সােথ; ঈ র আমােক

আমার শ েদর দশা দখেত িদেয়েছ। ১১ তুিম তােদর মের ফল না,
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পােছ আমার লােকরা ভুেল যায়; ভু আমােদর ঢাল, তামার শি েত

তােদরেক ছািড়েয় নীেচ ফল। ১২ তােদর ঠাঁট এবং মেুখর বােক

পাপ; তােদর গেবর মেধ তােদর ব ী করা হেব এবং অিভশাপ ও

িমথ ার জ । ১৩ ােধ তােদর াস কর, তােদর ংস কর যােত

তারা আর থাকেত না পাের; ও পিৃথবীর া পয তারা জা ক ঈ র

এবং যােকােবর মেধ িনয়ম। ( সলা) ১৪ স ােবলায় তারা িফিরয়া

আেস এবং েরর মত আওয়াজ কের শহেরর চারপােশ ঘাের। ১৫

তারা খাওয়ার জ ভতের ও িনেচ নেম আসেব এবং তারা তৃ না

হেল তারা অিভেযাগ করেত থাকেব। ১৬ িক ু আিম তামার শি

স েক গান করব, কারণ তুিমই আমার উ দূগ এবং আমার িবপেদর

িদেনর আ য়। ১৭ তুিম, আমার শি আিম তামার উে েশ গান

করব, কারণ ঈ র আমার উ দূগ, িতিন আমার িনয়েমর িব তার

ঈ র।

৬০ ধান বাদ কেরর জ । র‐শসূন এ ৎ। দায়েূদর িমকতাম

িশ াথক। যখন অরাম‐নহরিয়েমর ও অরাম সাবার সে তার যু

হয় আর জায়াব িফের লবেণাপত কায় ইেদােমর াদশ সহ লাকেক

িনহনন কেরন, তখন। ঈ র, তুিম আমােক ত াগ কেরছ; আমােদর

ভে ছ; তুিম রাগ কেরছ; আবার আমােদর িফিরেয় আন। ২ তুিম

দশেক কাঁিপেয় তুেলছ; তুিম এিটেক িবি কেরছ; কারণ দশ

টলেছ। ৩ তুিম িনেজর লােকেদর ক দেখছ; তুিম আমােদর

আ য জনক আ ুর রস পান কিরেয়ছ। ৪ যারা তামােক স ান কের

তুিম তােদরেক একিট পতাকা িদেয়ছ যােত তারা তীেরর থেক র া

পায়। ( সলা) ৫ তামােক যারা ভালবােস তারা যন উ ার পায়,

তামার ডান হাত ারা উ ার কর, আমােক উ র দাও। ৬ ঈ র

তাঁর পিব ােন কথা বেলন, “আিম আনি ত হব, আিম িশিখম

িবভ করব এবং েতর উপত কা মাপব। ৭ িগিলয়দ আমার

এবং মনঃিশও আমার; আর ই িয়ম আমার িশর াণ; িযহূদা আমার

রাজদ ড; ৮ মায়াব দশ আমার ধাবার পা ; আিম ইেদােমর উপের

িনেজর জেুতা িনে প করেবা; আিম পেলি য়েদর িবজেয়র জ



গীতসংিহতা 1152

খিুশেত িচৎকার করব। ৯ কআমােক শি শালী শহের িনেয় যােবন?

ক আমােক ইেদােম িনেয় যােব?” ১০ িক ু তুিম, ঈ র, তুিম িক

আমােদর ত াগ করিন? তুিম আমােদর সনাবািহনীর সােথ যেু

যাওনা। ১১ শ েদর িব ে আমােদর সাহায কর; কারণ মা েষর

সাহায অথহীন। ১২আমরা ঈ েরর সাহােয জয়লাভ করব; িতিনই

আমােদর শ েদর িনি করেবন।

৬১ ধান বাদ কেরর জ । তারযু যে । দায়েূদর একিট গীত।

ঈ র, আমার কা া শান; আমার াথনায় মেনািনেবশ কর। ২

আমার দয় আছ হল যখন পিৃথবীর শষ া থেক আিম তামােক

ডাকলাম; আমার তুলনায় উ তর পাথের আমােক িনেয় যাও। ৩

কারণ তুিম আমার জ আ য় হেয়ছ, শ র থেক একিট শি শালী

দূেগ। ৪আিম িচরকাল তামার তাঁবেুত বাস করব, আিম তামার

ডানার িভতের আ য় নব। ( সলা) ৫ কারণ ঈ র তুিম, আমার

িত া েনছ; যারা তামার নামেক স ান কের তােদর উ রািধকার

তােদরেক িদেয়ছ। ৬ তুিম রাজার আয়ু বিৃ করেব; তার বছর অেনক

জ পয থাকেব। ৭ িতিন িচরকাল ঈ েরর সামেন থাকেবন। ৮

আিম িচরকাল তামার নােমর শংসা করেবা, যােত আিম িতিদন

আমার িত া পালন করেত পাির।

৬২ ধান বাদ কেরর জ । িয থেনর ণালীেত। একিট দায়েূদর

গীত। আমার াণ নীরেব ঈ েরর অেপ া করেছ, তাঁর থেকই আেস

আমার পির ান। ২ িতিন একা আমার িশলা এবং আমার পির ান;

িতিন আমার উ দূগ, আিম অিতশয় িবচিলত হব না। ৩কত ণ তুিম

একজন মা ষেক আ মণ করেব, স তােক হত া করেব হেল পরা

িভি ও ভা া বড়ার মত? ৪ তারা কবল তােদর স ািনয় অব হান

থেক তােক িফিরেয় নওয়ার জ পরামশ দয়; তারা িমথ া কথা

বলেত ভালবােস; তারা মেুখ আশীবাদ দয়, িক ু অ ের অিভশাপ

দয়। ( সলা) ৫আমার াণ, নীরেব ঈ েররই অেপ া কর; কারণ

তাঁর মেধ ই আমার ত াশা। ৬ িতিন একা আমার িশলা এবং আমার

পির ান; িতিন আমার উ দূগ, আিম অিতশয় িবচিলত হব না। ৭
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ঈ র আমার পির ান এবং আমার গৗরব; ঈ র আমার শি র শল

এবং আমার আ য় ঈ েরর মেধ আেছ। ৮ লাকরা সব িদন তােত

িব াস কের, তাঁর সামেন তামােদর মেনর কথা ভেঙ বল; ঈ রই

আমােদর জ আ য়। ( সলা) ৯ সামা লােকরা বা মা এবং

গণ মা লােকরা িমথ া; তােদরেক তুেলাযে ওজন করা হেব; তারা

সব বা থেক কম। ১০ তুিম িনপীড়ন বা ডাকােত উপর িব াস কর

না এবং ধেনর জ আশা কর না; কারণ তােত কােনা ফল ধরেব না;

তােদর উপর তামার দয় যােব না। ১১ ঈ র একবার বেলেছন, ই

বার আিম এই কথা েনিছ; পরা ম ঈ েররই। ১২আর ভু দয়া

তামার, কারণ তুিমই েত কেক তার কাজ অ যায়ী ফল িদেয় থাক।

৬৩ দায়েূদর একিট গীত। িযহূদার া ের তার অবি িত কালীন।

ঈ র, তুিম আমার ঈ র; আিম আ িরকভােব তামােক স ান করব;

আমার াণ তামার জ িপপািসত এবং আমার মাংস তামার জ

কামনা কের, ও াি কর দশ ও জল িবহীন। ২ তাই আিম

পিব ােন তামার িদেক তািকেয় আিছ তামার পরা ম ও তামার

গৗরব দখার জ । ৩কারণ তামার িনয়েমর িব তা আমার জীবন

থেকও উ ম, আমার ঠাঁট তামার শংসা করেব। ৪ তাই আিম

যাব ীবন তামার ধ বাদ করব, আিম তামার নােম হাত উঠােবা।

৫আমার াণ তৃ হেব, যমন মদ ও ম ােত হয়, আমার মখু

আন পণূ ঠাঁেট তামার শংসা করেব। ৬আিম শয ার উপের যখন

তামােক রণ কির এবং রােতর বলায় তামার িবষয় ধ ান কির। ৭

কারণ তুিম আমােক সাহায কেরছ এবং তামার ডানার ছায়ােত আিম

আন পাই। ৮আমার াণ তামারেক জিড়েয় আেছ; তামার ডান

হাত আমােক সমথন কের। ৯ িক ু যারা আমার ােণর অ ধাবন

কের তারা পিৃথবীর িন ভােগ যােব। ১০ তােদর হােত তেরায়াল তুেল

দওয়া হেব, তারা িশয়ােলর খাবার হেব। ১১ িক ু রাজা ঈ েরর

আন করেবন; য কউ তােত শপথ কের স গব করেব; কারণ

িমথ াবাদীেদর মখু ব হেব।
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৬৪ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। ঈ র আমার

রব শান, আমার অিভেযাগ শােনা; আমার শ েদর ভয় থেক

আমার জীবন র া কর। ২ অ ায়কারীেদর গাপন পিরক না

ও অ ায়কারীেদর অপরােধর থেক আমােক লিুকেয় রােখা। ৩

তারা তেলায়ােরর মত তােদর িজভ শািণত কেরেছ; তারা তােদর

তীর েলােত িত কথা বেলেছ। ৪ যােত িস লােকর গাপন জায়গা

থেক তারা িশকার করেত পাের; তারা হঠাৎ তােক িশকার কের,

ভয় কের না। ৫ তারা একিট ম পিরক নায় িনেজেদর উৎসািহত

কের; গাপেন ফাঁদ পাতবার জ পরামশ কের; তারা বেল, “ ক

আমােদরেক দখেব?” ৬ তারা পািপ পিরক না কের, “তারা বেল

আমরা শষ কেরিছ,” েত েকর অ র ভাব ও দয় গভীর। ৭ িক ু

ঈ র তােদরেক িশকার করেবন, তারা হঠাৎ তীেরর ারা আহত হেব।

৮ তারা হাঁচট খােব, যেহতু তােদর িনজ িজভ তােদর িব ে ;

যত লাক তােদরেক দখেব, সকেল মাথা নাড়েব। ৯ সব মা ষ ভয়

পােব এবং ঈ েরর কাজ ঘাষণা করেব, তারা িক কেরেছ স িবষেয়

িবেবচনার সে িচ া করেব। ১০ ধািমক লােকরা সদা ভুুেত আন

করেব এবং তাঁর মেধ আ য় নেব; সম ায়পরায়ণ দয় তাঁর

উপর গিবত হেব।

৬৫ ধান বাদ কেরর জ । স ীত। দায়েূদর একিট গীত। হ

ঈ র িসেয়ােন আমােদর শংসা তামার জ অেপ া কের; তামার

উে েশ আমােদর িত া পরূণ করা হেব। ২ তুিম তােদর াথনা

শান, তামার কােছ সব মা ষই াথনা করেত আসেব। ৩ পাপ

আমােদর িব ে জয়ী হেয়েছ; আমােদর পােপর জ তুিম আমােদর

মা কর। ৪ ধ সই যােক মেনানীত কের তামার িনকেট আনা

হেব, স তামার া েণ বাস করেব; আমরা তামার পিব মি ের

ভােলা িজিনেস স ু হব। ৫আমােদর তুিম ায়পরায়ণ আ য জনক

ভােব আমােক উ র দেব; আমােদর পির ােনর ঈ র; তুিম পিৃথবীর

সম াে র এবং দূরবতী সমু বাসীেদর িব াসভূিম। ৬ তুিম িনজ

শি েত পবতেদর াপনকতা; তুিম পরা েম ব কিট। ৭ তুিমই
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সমেু র গজন, তােদর তরে র গজন এবং জািতেদর কালাহল শা

কের থাক। ৮ যারা পিৃথবীর সম অংেশ বাস কের তারা তামার

কােজর মােণর ভয় পায়; তুিম পবূ ও পি মেক আন িদেয় থাক।

৯ তুিম পিৃথবীেক সাহায করার জ আস, তুিম এেত চুর সম ৃ

ঈ েরর নদী জেল পিরপণূ; এই েপ ভূিম ত কের তুিম মা ষেদর

শস ত কের থাক। ১০ তুিম তার খাঁজ সব চুর পিরমােণ জেল

পণূ কর; তার ঢাল সমান কের থাক; তুিম বিৃ র ারা তােদর নরম কের

থাক; তুিম তােদর অ রেক আশীবাদ কের থাক। ১১ তুিম তামার

ম েলর সে বছরেক মু ট পিরেয় থাক, তামার রেথর পেথর রখায়

পিু কর িজিনস পিৃথবীেত িরত হয়। ১২ তারা ম াে র উপর ঝের

পের এবং পাহাড় েলা আনে র সে কিটব কের। ১৩ চারণভূিম

মষপালেদর সে ভূিষত হয়; উপত কা েলাও শস িদেয় আ হয়;

তারা আনে র জ িচৎকার কের এবং তারা গান কের।

৬৬ ধান বাদ কেরর জ । স ীত, একিট গীত। সম পিৃথবী

ঈ েরর উে েশ আন িচৎকার কর। ২ তাঁর নােমর গৗরব কাশ

কর, তাঁর শংসা মিহমাি ত কর। ৩ ঈ রেক বল, তামার কাজ

কীভােব ভয় র হয়! তামার পরা েমর মহে তামার শ রা তামার

কতৃ ীকার কের। ৪ সম পিৃথবী তামার আরাধনা করেব এবং

তামার উে েশ স ীত করেব; তারা তামার নােম মিহমা করেব।

( সলা) ৫ চল, ঈ েরর কাজ দখ; মানবস ানেদর কােজর িবষেয়

িতিন ভয় র। ৬ িতিন সমু েক কেনা ভূিমেত পিরণত করেলন;

তারা পােয় হঁেট নদীর মেধ িদেয় িগেয়িছল; তােত সই ােন আমরা

আন করলাম। ৭ িতিন িনয়েমর ারা িচরকাল কতৃ কেরন; তাঁর

চাখ জািতেদর িনরী ণ কের; িবে াহীরা িনেজেক উ শংসা না

ক ক। ( সলা) ৮ হ, জািতরা, আমােদর ঈ েরর শংসা কর এবং

তাঁর শংসা িন শানা উিচত। ৯ িতিনই আমােদর জীবেনর মেধ

আমার াণ র া কেরন এবং আমােদর পা টলেত দন না। ১০কারণ

তুিম, ঈ র, তুিম আমােদর পরী া কেরছ; রৗপ যমন পরী া করা

হয় তমিন আমােদরেক পরী া কেরছ। ১১ তুিম আমােদরেক একিট
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জােলর মেধ এেনছ; আমােদর কামেরর উপের বাঝা রেখছ।

১২ তুিম আমােদর মাথার উপের তুেলছ; আমরা আ ন ও জেলর

মেধ িদেয় িগেয়িছলাম, িক ু তুিম আমােদরেক সমিৃ ােন িনেয়

আস। ১৩আিম হামবিল িনেয় তামার গেৃহ েবশ করব, তামার

উে েশ আমার িত া সব পণূ করব। ১৪ যা আমার ঠাঁট িত িত

কের এবং যা িবপেদর িদেনর আমার মখু বেলেছ। ১৫আিম তামার

উে েশ মষশাবেকর সে আিম একিট হামবিল উৎসগ করব; আিম

ষাঁড় এবং ছাগল েলা দান করব। ( সলা) ১৬আেসা এবং শান,

তামরা যারা ঈ রেক ভয় কর এবং আমার ােণর জ িতিন যা

কেরেছন, তার ঘাষণা কির। ১৭আিম িনেজর মেুখ তাঁেক ডাকলাম

এবং তাঁর শংসা আমার িজেভ িছল। ১৮ যিদ আিম আমার দেয়র

ারা পােপর িদেক তাকাতাম, তেব ভু নেতন না। ১৯ িক ু সিত

ঈ র েনেছন; িতিন আমার াথনার রেব মেনােযাগ কেরেছন। ২০

ধ ঈ র িযিন আমার াথনা ত াখ ান কের িন বা আমার থেক

িনেজর িনয়েমর িব তােক দূের কেরনিন।

৬৭ ধান বাদ কেরর জ । তারযু যে । একিট গীত। ঈ র

আমােদরেক ক ণা কর এবং আশীবাদ কর এবং আমােদর িত

িনেজর মখু উ ল কর। ( সলা) ২ যােত কের পিৃথবীেত পথ কািশত

হয় ও সম জািতর মেধ তামার পির ান। ৩ ঈ র, জািতরা তামার

শংসা ক ক, সম লােক তামার শংসা ক ক। ৪অহ, জািতরা

উ াস ক ক এবং আনে গান ক ক, কারণ তুিম ায়িবচাের

লাকেদর িবচার করেব এবং পিৃথবীর অ া জািতেদর শাসন করেব।

( সলা) ৫ ঈ র, জািতরা তামার শংসা কের, সম জািত তামার

শংসা ক ক। ৬ ঈ র, পিৃথবী তার ফল িদেয়েছ এবং আমােদর

ঈ র, আমােদর আশীবাদ কেরেছন। ৭ ঈ র আমােদর আশীবাদ

করেবন এবং পিৃথবীর সম া তােক ভয় করেব।

৬৮ ধান বাদ কেরর জ । স ীত, দায়েূদর একিট গীত। ঈ র

উঠুক, তার শ রা িছ িভ হাক, যারা তােক ঘণৃা কের তার সামেন

থেক পািলেয় যায়। ২ যমন দূের ধাঁয়া চািলত হয়; যমন আ েনর
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সামেন মাম গেল যায়, তমিন ঈ েরর সামেন রা িবন হাক।

৩ িক ু ধাি েকরা আন ক ক, ঈ েরর সামেন উ াস ক ক,

যােত তারা আনি ত এবং খিুশ হেত পাের। ৪ তামরা ঈ েরর

উে েশ গান গাও, তাঁর নােমর শংসা কর; িযিন া েরর মেধ

িদেয় উেঠ যা া কের তার জ রাজপথ তরী কর; তাঁর নাম সদা ভুু,

তাঁর সামেন উ াস কর। ৫ ঈ েরর িনেজর পিব বাস ােন মেধ

িপতহৃীনেদর িপতা ও িবধবােদর সহায়ক। ৬ ঈ েরর পিরবােরর

মেধ একাকীেদরেক পিরবাের বাস করান; িতিন বি েদরেক মু

কের, শেল রােখন; িক ু িবে াহীরা দ জিমেত বাস কের। ৭

ঈ র, তুিম যখন িনেজর লােকেদর সামেন িগেয়িছেল, যখন তুিম

ম াে র মেধ িদেয় িগেয়িছেল, ( সলা) ৮তখন পিৃথবী কাঁপল,

েগ ঈ েরর সামেন বিৃ বরফ হল, যখন সীনয় ও ই ােয়ল ঈ েরর

উপি হিতেত আেস। ৯ তুিম, ঈ র, চুর বিৃ পাঠােল; তামার

অিধকার া হেল তুিম তা ি র করেল। ১০ তামার সমাজ তার

মেধ বাস করল; ঈ র, তুিম, িনেজর ম ল থেক দির েদর দান

করেল। ১১ ভু আেদশ িদেলন এবং যারা ঘাষণা কেরিছল তারা িছল

মহান সনাপিত। ১২ স েদর রাজারা পািলেয় যান, তারা পািলেয়

যায় এবং নারীরা লটুপােটর ব ভাগাভািগ কের রেখ দয়। ১৩

তামরা িক ব থার মেধ শয়ন করেব, েপার আবরেণ ভরা ঘঘুরু

ডানা, তার ডানার পালেক সানালী ছটা? ১৪ সবশি মান যখন

রাজােদর দশেক িছ িভ করেলন, তখন শেলামেনর পবেত তুষার

পড়ল। ১৫ বাশন পবত ঈ েরর পবত; বাশন পবত উ শ ৃ পবত।

১৬ তামরা কন িহংসার দিৃ েত দখছ, সই পবেত যখােন ঈ র

ই া কেরন বাস কেরন, কৃত পে , সদা ভুু িচরকাল তার মেধ

বাস করেবন। ১৭ ঈ েরর রথ হাজার হাজার ও ল ল ; ভু তােদর

মেধ থােক যমন সদা ভু সীনয় থেক তার পিব ােন এেসেছন।

১৮ তুিম উপের উেঠছ, বি েদরেক বি কেরছ, মা ষেদর মেধ

থেক উপহার হণ কেরছ; এমন িক যারা তার িব ে যু কের

তােদরও হণ কেরছ, যােত তুিম, সদা ভুু ঈ র, সখােন বাস কর।
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১৯ ধ ভু, িযিন িদন িদন আমােদর ভার বহন কেরন; সই ঈ র

আমােদর পির ান। ( সলা) ২০ ঈ র আমােদর একজনই ঈ র িযিন

র া কেরন; ভু সদা ভুু মতুৃ থেক উ ার করার জ আেস। ২১

ঈ র িনেজর শ েদর মাথা আঘাত করেবন এবং এ ধরেনর লাকেক

লাম ছািড়েয় নয় যারা তাঁর িব ে অপরাধ কের চেলেছ। ২২

ভু বলেলন, আিম তামােক িনেয় আসব, আমার লাকেক, “আিম

বাশন থেক পনুরায় আনব, আিম সমেু র গভীরতা থেক তামােক

তুেল আনব। ২৩ যােত তুিম তামার শ েক িপেষ ফলেত পার,

যন তামার পা রে ডুিবেয় দাও এবং যন তামরা রেদর

িজভ তামার শ েদর থেক অংশ কের িনেত পাের।” ২৪ ঈ র

লােক তামার যা া দেখেছন; পিব ােন আমার ঈ েরর, আমার

রাজার, যা া দেখেছন। ২৫ সামেন গায়করা, িপছেন বাদ কেররা

এবং মাঝখােন বাজনকারী মারীরা চলল। ২৬জনসমােজর মেধ

ঈ েরর ধ বাদ কর; সদা ভুুর শংসা কর, তামরা যারা ই ােয়েলর

সত বংশধর। ২৭ সখােন থেম িব ামীন আেছ, তােদর কিন

জািত, িযহূদার নতারা এবং তােদর জনতা, সবলূেূনর নতারা,

ন ািলর নতারা। ২৮ হ ঈ র তামার পরা েমর আ া দাও, ঈ র

তামার মতায় আমরা আনি ত, যা অতীেত তুিম কাশ কেরছ।

২৯ কারণ িয শােলেম তামার মি র আেছ বেল রাজারা তামার

উে েশ উপহার আনেব। ৩০ নলবেনর ব প েক িতর ার কর,

ষাঁড়েদর ম লীেক ও জািতেদর বাছুরেক িতর ার কর; যারা া চায়

তােদরেক তামার পােয়র িনেচ িনি কর; য জািত যেু ভালবােস,

িতিন তােক িছ িভ করেলন। ৩১ িমশর থেক ধান ধান লাক

আসেব; শ শী ঈ েরর কােছ কৃত হেব। ৩২ পিৃথবীর রাজ

ঈ েরর উে েশ গান গাও; সই সদা ভুুর শংসা গান কর, ( সলা)

৩৩ িযিন আিদকােল েগর গ িদেয় রেথ গমন কেরন; দখ, িতিন

িনেজর র পরা া র ছােড়ন। ৩৪ ঈ েরর পরা ম আেরাপ কর;

তাঁর মিহমা ই ােয়েলর উপের, তাঁর পরা ম আকাশম ডেল রেয়েছ।
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৩৫ ঈ র তামার পিব জায়গা ভয় র; ই ােয়েলর ঈ র িতিন িনেজর

লােকেদর পরা ম ও শি দন। ধ ঈ র।

৬৯ ধান বাদ কেরর জ । র, শাশ ীম। দায়েূদর একিট গীত।

ঈ র, আমােক র া কর, কারণ আমার ক ঠ পয জল উেঠেছ।

২আিম গভীর পাঁেক ডুেব যাি , দাঁড়াবার ান নই; গভীর জেল

এেসিছ, ব া আমার উপর িদেয় যাে । ৩আিম কাঁদেত কাঁদেত

া হেয়িছ, আমার ক ঠ কেনা হেয়েছ; আমার ঈ েরর অেপ া

করেত করেত আমার চাখ অ ম হেয় গেছ। ৪ যারা অকারেণ

আমার ঘণৃা কের, তারা আমার মাথায় চুল অেপ ায় অেনক আমার

িমথ াবাদী শ রা বলবান; আিম যা চুির কিরিন, তা আমােক িফিরেয়

িদেত হল। ৫ ঈ র, তুিম আমার মখূতা জােনা এবং আমার পাপ

তামার থেক নয়। ৬ ভু, বািহনীগেনর সদা ভুু, তামার

অেপ াকারীরা আমার কারেণ লি ত না হাক; ই ােয়েলর ঈ র,

তামার স ানকারীরা আমার কারেণ অপমািনত না হাক। ৭ কারণ

তামার জ আিম িতর ার স কেরিছ, আমার মখু ল ায় ঢাকা

িদেয়িছ। ৮আিম আমার ভাইেদর কােছ িবেদশীেত পিরণত হেয়িছ,

আমার মােয়র স ানেদর কােছ িবজাতীয় হেয়িছ। ৯কারণ তামার

গহৃ করার আ হ আমােক াস কেরেছ; যারা তামােক িতর ার কের

এবং তােদর িতর ার আমার উপের পেড়েছ। ১০ যখন আিম আমার

আ ােক ক িদেয় রাদন করলাম, উপবােসর সে াণেক দ ড

িদলাম, তখন তা আমার দূনােমর িবষয় হল। ১১ যখন আিম শােকর

পাশাক পির, তখন তােদর কােছ বােদর উে শ হলাম। ১২ যারা

শহেরর াের বেস, তারা আমার িবষেয় কথা বেল; আিম মাতালেদর

গীত প। ১৩ িক ু সদা ভুু, আিম তামার কােছ িদেনর াথনা

করিছ; তামার দয়ার জ , তামার পির ােনর সেত আমােক উ র

দাও। ১৪ পাক থেক আমােক উ ার কর এবং ডুেব যেত িদও না;

যারা আমােক ঘণৃা কের তােদর থেক আমােক দূের সিরেয় নাও

এবং গভীর জেলর মধ থেক উ ার কর। ১৫জেলর ব া আমার

উপের যন আ না হয়, অগাধ জল আমােক াস না ক ক; আমার
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উপের প তার মখু ব না ক ক। ১৬ সদা ভুু, আমােক উ র

দাও, কারণ তামার িনয়েমর িব তা উ ম; তামার ক ণার জ

আমার িত মখু ফরাও। ১৭ তামার এই দাস থেক মখু ঢেক

িনও না, কারণ আিম বদনা , তাড়াতািড় আমােক উ র দাও।

১৮ কােছ এেস আমার াণ মু কর; আমার শ েদর থেক আমার

াণ মু কর। ১৯ তুিম আমার দূনাম এবং আমার ল া ও আমার

অপমান জান; আমার িবপে রা সকেল তামার সামেন। ২০ িতর াের

আমার দয় ভা া হেয়েছ; আিম হতাশায় পণূ িছলাম, আিম দয়ার

অেপ া করলাম, িক ু তা নাই; সা নাকারীেদর অেপ া করলাম,

িক ু কাউেক পলাম না। ২১আবার লােক আমার খাওয়ার জ

িবষ িদল, আমার িপপাসার িদন অ রস পান করাল। ২২ তােদর

টিবল তােদর সামেন ফাঁেদর মত হাক, যখন তারা ভােব য তারা

িনরাপেদ, তখন তােদর স দ তােদর জ ফাঁদ হাক। ২৩ তােদর

চাখ অ কার হাক, যন তারা দখেত না পায় এবং তুিম তােদর

কামের সবিদন ক ন করছ। ২৪তােদর উপের তামার রাগ ঢােল

দাও, তামার আত তােদরেক ধ ক। ২৫তােদর জায়গা শূ হাক,

তােদর তাঁবেুত কউ বাস করেব না। ২৬ কারণ তারা তােকই িনযাতন

কেরেছ, যােক তুিম হার কেরছ, তােদর ব থা বণনা কের, যােদরেক

তুিম আঘাত কেরছ। ২৭ তােদর অপরােধর উপের অপরাধ যাগ কর,

তারা তামার িত ায় েবশ না ক ক। ২৮জীবন পু ক থেক

তােদর নাম বাদ দওয়া হাক এবং ধাি কেদর সােথ তােদর লখা

না হাক। ২৯ িক ু আিম ঃখী ও ব িথত, ঈ র তামার পির ান

আমােক উ ত ক ক। ৩০আিম গােনর ারা তামার নাম শংসা

করব এবং ধ বাদ ারা তাঁর মিহমা করব। ৩১ তাই সদা ভুুর দিৃ েত

ভােলা হেব, ষাঁড়, িশং ও খরুযু ষাঁড় থেক ভােলা হেব। ৩২ িবন রা

তা দেখ আন করেব; ঈ র স ানকারী তামােদর দয় স ীিবত

হাক। ৩৩ কারণ সদা ভুু দির েদর কথা শােনন, িতিন িনেজর

বি েদরেক তু কেরন না। ৩৪আকাশ ও পিৃথবী তাঁর শংসা

ক ক, সমু ও তার মেধ সব িকছু তাঁর শংসা ক ক। ৩৫ কারণ
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ঈ র িসেয়ানেক পির ান করেবন এবং িযহূদার শহর গাঁথেবন; লােক

সখােন বাস করেব এবং অিধকার পােব। ৩৬তাঁর দাসেদর বংশই তা

ভাগ করেব; যারা তাঁর নাম ভালবােস তারা বাস করেব।

৭০ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর একিট গীত। রণাথক।

ঈ র, আমার র া কর, সদা ভুু, আমার তাড়াতািড় সাহায কর। ২

যারা আমার াণেক কামনা কের, তারা লি ত ও হতাশ হাক; যারা

আমার িবপেদ আন হয়, তারা িফের যাক এবং অপমািনত হাক। ৩

যারা বেল, হায়! হায়! তারা িনেজেদর ল ার জ িফের যাক। ৪

যারা তামােক খাঁজ কের এবং তারা সবাই তামার মেধ আন

এবং খিুশ হেব; যারা তামার পির ান ভালবােস তারা সবিদন বলকু,

ঈ েরর শংসা হাক। ৫ িক ু আিম ঃখী ও দির ; ঈ র, আমার

পে রা কর; তুিম আমার সাহায ও আমার উ ারকতা সদা ভুু

দরী কেরা না।

৭১সদা ভুু আিম তামার মেধ আ য় িনই; আমােক কখনও

লি ত হেত িদও না। ২আমােক উ ার কেরা এবং ধািমকতার মেধ

আমােক র া কর; আমার িত কান দাও এবং আমার র া কর। ৩

তুিম আমার আ েয় শল হেব, যখােন আিম সবিদন যেত পাির;

তুিম আমার র া করেত আ া কেরছ; কারণ তুিমই আমার শল এবং

আমার দূগ। ৪আমার ঈ র, আমােক উ ার কর, েদর হাত থেক

এবং অ ায়কারী িন ু রতার হাত থেক। ৫ কারণ, ভু, তুিমই আমার

আশা; তুিম ছাটেবলা থেকই আমার িব াসভূিম। ৬ গভ থেকই

তামার উপেরই আমার আ য়; মােয়র জঠর থেকই তুিমই আমােক

িনেয়ছ; আিম সবিদন তামারই শংসা কির। ৭আিম অেনেকর

দিৃ েত উদাহরণ প; তুিম আমার দঢ়ৃ আ য়। ৮আমার মখু তামার

শংসায় পিরপণূ থাকেব এবং সম িদন তামার স ান করেবা।

৯ ব ৃ বয়েস আমােক পিরত াগ কর না, আমার শি য় পেলও

আমােক ছঁেড়া না। ১০ কারণ আমার শ রা আমার িবষেয় কথা

বেল, আমার জীবেনর উপের যােদর চাখ, তারা এক পিরক না

কের। ১১ তারা বেল, ঈ র তােক ত াগ কেরেছন, দৗেড় তােক ধর,
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কারণ র া করার কউ নই। ১২ ঈ র আমার থেক দূের যও না;

আমার ঈ র, আমার সাহায করেত রা কর। ১৩তারা লি ত ও

য় া হাক, যারা আমার জীবেনর িত েল; তারা িতর াের ও

অপমােন আ হাক, যারা আমার িতর চ া কের। ১৪ িক ু

আিম সবিদন আশা করব এবং অিধক আিম তামার আরও শংসা

করব। ১৫আমার মখু তামার ধািমকতার িবষয় বণনা করেব এবং

তামার পির ান সম িদন বণনা করেব, যেহতু আিম তা বিুঝনা।

১৬আিম ভু সদা ভুুর পরা েমর কাজ সব উে খ করব; আিম

তামার, কবল তামারই ধাি কতা উে খ করব। ১৭ ঈ র, তুিম

যৗবনকােল থেক আমােক িশ া িদেয় আসছ; আর এ পয আিম

তামার র কাজেক চার কেরিছ। ১৮ কৃত পে , ঈ র ব ৃ

বয়স এবং পাকাচুেলর কাল পয আমােক পিরত াগ কর না, আিম

এই সব লাকেক তামার বা বল ও ভািব বংশধরেদর কােছ তামার

পরা েমর কথা ঘাষণা কির। ১৯ ঈ র, তামার ধািমককথা উ

পয ; তুিম মহৎ কাজ কেরছ; ঈ র, তামার মত ক আেছ? ২০

তুিম আমােদরেক অেনক সংকট ও িবপেদর দশন কেরছ, তুিম

িফের আমােক পনুরাই জীিবত কর, পিৃথবীর গভীরতা থেক আবার

উঠাও। ২১ তুিম আমার স ান বিৃ কেরছ; িফিরেয় আমােক সা না

দাও। ২২আবার আিম নবল যে তামার ব করব, কারণ তামার

িব াসেযাগ তার জ , আমার ঈ র, বীণা যে তামার উে েশ

স ীত করব। ২৩ তামার উে েশ স ীত করবার িদেনর আমার ঠাঁট

আন গান করেব এবং আমরা াণও করেব, যা তুিম মু কেরছ।

২৪আমার িজভ সম িদন তামার ধািমককথার িবষেয় বেল, কারণ

তারা লি ত এবং হতাশ হেয়েছ, যারা আমার িত করার চ া কের।

৭২একিট গীত শেলামেনর। ঈ র, তামার রাজােক তামার ধািমক

িনয়ম দান কর, রাজপু েক তামার ায়পরায়ণতা দান কর। ২

িতিন ধাি কতায় তামার লােকেদর এবং ােয় তামার ঃখীেদর

িবচার করেবন। ৩ পবেতরা ধাি কতা ারা লােকেদর জ শাি প

ফেল ফলবান হেব। ৪ িতিন ঃখী লােকেদর িবচার করেবন, িতিন
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দির স ানেদর র া করেবন এবং অত াচারীেদর ভেঙ ফলেবন।

৫ যতিদন সূয থাকেব এবং যতিদন চাঁদ থাকেব, স চাঁদ এবং

সূেয র সে বংশপরা রার সােথ বাস করেব। ৬ মর েমর ঘােসর

মােঠ বিৃ র মত িতিন নেম আসেবন, পিৃথবীেত ঝণার জল ধারার

মত নেম আসেবন। ৭ তাঁর িদেনর ধািমক লাক উ ত হেব, চাঁেদর

কাল পয চুর শাি হেব। ৮ িতিন এক সমু থেক অপর সমু

পয এবং এক নদী থেক অপর পিৃথবীর া পয ভু করেবন।

৯ তাঁর সামেন া েরর বািস ারা নত হেব, তাঁর শ রা ধেূলা

চাটেব। ১০ তশীশ ও ীপপু রাজারা নেবদ আনেবন; িশবা ও

সবার রাজারা উপহার দেবন। ১১ কৃত পে , রাজারা তাঁর কােছ

িণপাত করেবন; সব জািত তাঁর দাস হেব। ১২কারণ কউ কাঁদেছ

এমন অভাব ব ি েক িতিন সাহায কেরন এবং ঃখী ব ি ও

িনঃসহায়েক উ ার করেবন। ১৩ িতিন দীনহীন এবং দির েক দয়া

করেবন। িতিন দির েদর াণ িন ার করেবন। ১৪ িতিন িনযাতন ও

অত াচােরর থেক তােদর াণ মু করেবন এবং তাঁর দিৃ েত তােদর

জীবন ব মলূ হেব ১৫আর তারা জীিবত থাকেব ও তােক িশবার

সানা দান করা হেব, লােক তার জ সবিদন াথনা করেব, সম

িদন তাঁর ধ বাদ করেব। ১৬ দেশর মেধ পবত িশখের চুর শস

হেব, তােদর ফসল িলবােনােনর গােছর মত হাওয়ােত আে ািলত

হেব এবং শহেরর লােকরা মািটর ঘােসর মত উ ত হেব। ১৭ তাঁর

নাম িচরকাল থাকেব; সূয থাকা পয তাঁর নাম সেতজ থাকেব;

মা েষরা তােত আশীবাদ পােব; সম জািত তােক ধ ধ বলেব।

১৮ ধ সদা ভুু ঈ র, ই ােয়েলর ঈ র; কবল িতিনই আ য কাজ

কেরন। ১৯ তাঁর গৗরেবর নাম িচরকাল ধ ; তাঁর মিহমায় সম

পিৃথবী পিরপণূ হাক। আেমন এবং আেমন। ২০ িযশেয়র ছেল

দায়েূদর াথনা সব সমা হল।

৭৩আসেফর স ীত। সিত ই ঈ র, ই ােয়েলর পে ম লময়,

তােদর পে যােদর দয় িব । ২ িক ু আমার পা ায় টেল

িগেয়িছল; আমার পা ায় িপছিলেয় িগেয়িছল। ৩ কারণ আিম
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অহ ারীেদর িত িহংসা কেরিছলাম, যখন আিম অধািমেকর বিৃ

দখলাম। ৪কারণ তােদর মতুৃ না হওয়া পয তারা য ণা পায় না,

িক ু তারা শি শালী ও খােদ তৃ । ৫ তারা অ া লাকেদর বাঝা

থেক মু ; তারা অ া লােকেদর মত ক পায়না। ৬অহ ার

তােদর গলার হােরর মত, িহংসা তােদর পাশােকর মত। ৭ এই

ধরেনর অিবেবচনা থেক পাপ উপি ত হয়, তােদর দয় থেক ম

িচ া বর হয়। ৮ তারা িব প কের ম কথা বেল, তারা গেবর সে

িহংসার কথা বেল। ৯ তারা েগর িব ে কথা বেল এবং তােদর

িজভ পিৃথবীেক দি েণ কের। ১০এই জ ঈ েরর লােকরা তােদর

িদেক ফের এবং তারা তােদর মেধ কােনা দাষ পায় না। ১১ তারা

বেল, “ঈ র িক কের জানেত পারেবন? িক ঘটেছ সই িবষেয় িক

ঈ র জােনন?” ১২ দখ এরাই অধাি ক, এরা িচরকাল িনি ে

থেক স ি বিৃ করেছ। ১৩ িন য় আিম বথৃাই আমার দয়

পির ার কেরিছ এবং িন ল তায় আমার হাত ধেুয়িছ। ১৪কারণ

আিম সম িদন ধের আহত হেয়িছ এবং িত সকােল শাি পেয়িছ।

১৫ যিদ আিম বলতাম, “আিম এই িবষেয় বলব,” তেব আিম, তামার

স ানেদর বংেশর িত িব াসঘাতকতা করতাম। ১৬ যিদও আিম

এই িবষেয় বাঝার চ া করলাম, িক ু তা আমার জ খবুই কিঠন

িবষয় িছল, ১৭ তখন আিম ঈ েরর পিব ােন েবশ করলাম এবং

তােদর ভিবষ েতর িবষেয় বঝুেত পারলাম। ১৮ তুিম িন ই তােদরেক

িপছল জায়গায় রাখেব; তুিম তােদরেক ংেস নািমেয় িনেয় আসছ।

১৯ তারা এক িনেমেষর মেধ িকভােব ম াে পিরণত হয়! তারা

শষ মহূুেত উপি ত হয় এবং িবিভ ােস কমন ংস হয়। ২০

থেক যমন একজন জেগ ওেঠ তারা িঠক তমন; তমিন হ ভু,

তুিম যখন জেগ উঠেব তুিমও সই ে র িবষেয় আর িকছু িচ া

করেব না। ২১ কারণ আমার দয় ঃখীত হল এবং আিম গভীরভােব

আহত হেয়িছ; ২২আিম মখূ ও অ ান, আিম তামার কােছ প র মত

অসার িছলাম। ২৩ িক ু আিম সব িদন তামার সে সে আিছ; তুিম

আমার ডান হাত ধের রেখছ। ২৪ তুিম তামার উপেদেশ আমােক
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পিরচালনা করেব এবং শেষ আমােক মিহমায় হণ করেব। ২৫ িক ু

তুিম ছাড়া েগ আমার আর ক আেছ? পিৃথবীেত তামােক ছাড়া

পিৃথবীেত আিম আর কান িকছুর বাসনা কির না। ২৬আমার দহ ও

আমার দয় য় হে , িক ু ঈ র িচরকােলর জ আমার দেয়র

শি ও আমার অিধকার। ২৭ যারা তামার থেক দূের থােক, তারা

ংস হেব; যারা তামার িত অিব তুিম তােদর ংস করেব।

২৮ িক ু আমার যা করা উিচত তা হল ঈ েরর কােছ িনেজেক িনেয়

যাওয়া। আিম ভু সদা ভুুেক আমার দূগ প বািনেয়িছ, আিম

তামার সম কােজর িবষেয় বণনা করব।

৭৪আসেফর ম ীল। হ ঈ র তুিম কন িচরিদেনর র জ ত াগ

কেরছ? কন চরািনর মষেদর িব ে তামার রােগর আ ন লেছ?

২ তামার লােকেদরেক মেন কর, যােক তুিম অতীতকােল মু

কেরিছেল, যােক তুিম িকেনিছেল তামার অিধকােরর বংশ করবার

জ এবং িসেয়ান পবত যখােন তুিম থাক। ৩ িফের এেসা স ণূ

ংেসর মেধ , সব িত হেয়েছ যা শ রা ধমধােম এসব কেরেছ। ৪

তামার িবপ রা তামার ধমধােমর মেধ গজন কেরেছ; তারা তােদর

যেু র পতাকা াপন কেরেছ। ৫ তারা ঠার িদেয় গভীর ত করল

যমন গভীর বেন করা হয় ৬ তারা সখানকার সব িশে র কাজ

ঠার ও হাতুিড় িদেয় ভেঙ ফলল। ৭ তারা তামার ধমধােম আ ন

লািগেয় িদল, তারা অপিব করল যখােন তুিম থাক ভেঙ মািটেত

িমিশেয় িদেলা। ৮ তারা মেন মেন বলল, “আমরা তােদরেক ংস

করব,” তারা দেশর মেধ ঈ েরর সব সমাগেমর জায়গা পিুড়েয়

িদেয়েছ। ৯আমরা আমােদর দখেত পাইনা আর কােনা ঈ েরর িচ

কােনা ভাববাদী আর নাই; আমােদর কউ জােন না, কত িদন আর

অবিশ থাকেব। ১০ কতিদন ঈ র, শ রা অপমান করেব? শ রা

িক িচরকাল তামার নাম তু করেব? ১১ তুিম তামার হাত কন

িফিরেয় িনেল, তামার ডান হাত, তামার পাশাক থেক ডান হাত

বার কর এবং তােদরেক ংস কর। ১২তবওু ঈ র পরুাকাল থেক

আমার রাজা, পিৃথবীর মেধ পির ান কতা। ১৩ তুিম িনেজর পরা েম
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সমু েক ভাগ কেরিছেল, তুিম জেল সমেু র দত েদর মাথা ভেঙ

িদেয়িছেল। ১৪ তুিমই িলিবয়াথেনর মাথা চূণ কেরিছেল, া েরর

সম জীিবত ানীেদর াস কেরিছেল। ১৫ তুিম ঝরনা এবং নদী জ

পথ কের িছেল, তুিম বেয় যাওয়া নদী িকেয় িদেয়িছেল। ১৬ িদন

তামার, রাতও তামার; তুিম াপন কেরছ সূয এবং চ । ১৭ তুিমই

পিৃথবীর সম সীমা াপন কেরছ; তুিম ী কাল ও শীতকাল কেরছ।

১৮ মেন কর, কমন কের শ তামােক অপমান কেরেছ সদা ভু

এবং িনেবাধ লােকরা তামার নাম তু কেরেছ। ১৯ তামার ঘঘুরু

াণ ব প েক িদও না; তামার ঃখীেদর জীবন িচরতের ভুেলা

না। ২০ সই িনয়ম মেন রাখ; কারণ পিৃথবীর অ কারময় জায়গা সব

অত াচােরর বসিতেত পণূ। ২১ উৎপীিড়ত ব ি যন লি ত হেয়

িফের না যায়; ঃখী এবং গিরবরা তামার নােমর শংসা ক ক। ২২

উঠ, হ ঈ র, তামার নাম র া কর; মেন কর, সারা িদন বাকারা

তামােক কমন অপমান কের। ২৩ ভুেল যও না তামার িবপ েদর

রব বা তােদর গজন যারা িতিনয়ত তামােক তু কের।

৭৫ ধান বাদ কেরর জ । র, নাশ করও না। আসেফর স ীত।

গীত। ঈ র, আমরা তামােক ধ বাদ িদই, আমরা তামােক ধ বাদ

িদই, কারণ তামার উপি িত কাশ হেব; লােক তামার আ য

কােজর কথা বলেব। ২ “আিম যখন িঠক িদন উপি ত করব, তখন

আিমই ায় িবচার করব।” ৩ যিদও পিৃথবী এবং অিধবাসীরা ভেয়

কাঁপেছ, আিম তার সব াপন কির। ৪ আিম অহ ারীেদর

বললাম, “গব কর না,” এবং েদরেক বললাম, “িবজেয় িনি ত

হও না। ৫ তামরা িবজয় স ে িনি ত হও না; মাথা তুেল কথা বল

না।” ৬ িবজয় পবূ িদক িক পি ম িদক অথবা দি েণ িদক থেক

আেসনা। ৭ িক ু ঈ রই িবচারক া; িতিন এক জনেক নত কেরন

এবং অ জনেক উ ত কেরন। ৮ কারণ সদা ভুুর হােত এক ফনায়

ভিত পান পা আেছ, যা মশলা মশােনা এবং িতিন তা থেক ঢােলন,

পিৃথবীর েলােকরা সব তার শষ ফাঁটা পয খােব। ৯ িক ু আিম

িচরকাল বলেবা তুিম যা কেরেছা; আিম যােকােবর ঈ েরর উে েশ
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শংসা গান করব। ১০ স বেল “আিম েদর সব শি েক কেট

ফলব, িক ু ধাি কেদর িশং উ কৃত হেব”।

৭৬ ধান বাদ কেরর জ । তারযু যে । আসেফর স ীত। গীত।

ঈ র িনেজেক তরী কেরিছেলন িযহূদার মেধ , ই ােয়েলর মেধ তার

নাম মহৎ। ২আর শােলেম তার ডরা এবং িসেয়ান তার হা। ৩

সখােন িতিন ধ েকর তীর, ঢাল, খ এবং যেু র অ অ ভেঙ

িদেয়েছন। ৪ তুিম উ ল চকচেক এবং তামার মিহমা কাশ কর

যমন তুিম পবত থেক নেমেছা যখােন তুিম তামার িশকারেক

হত া কেরেছা। ৫ সাহিসেকর দয় লিু ঠত হেয়েছ এবং ঘিুমেয়

পেড়েছ। সব যা ারা অসহায় িছল। ৬ তামার যেু র ডাক, হ

যােকােবর ঈ র, চালক এবং ঘাড়া জেনই ঘিুমেয় পেড়িছল। ৭

তুিম, তুিমই ভয়াবহ; ক তামার সামেন দাঁড়ােত পাের যখন তুিম রাগ

কর? ৮ তামার িবচার গ থেক আেস; পিৃথবী ভয় পল এবং নীরব

হল। ৯ তুিম ঈ র িবচার করবার জ এবং পিৃথবীর িনপীিড়তেদর

পির ান করবার জ ওঠ। ১০অবশ , মা েষর রাগ তামার শংসা

করেব; তুিম তামার াধ স ণূ কাশ করেব। ১১ তামােদর ঈ র

সদা ভুুর কােছ মানত কর ও তা পণূ কর; তার চািরিদেকর সবাই

সই ভয়াবেহর কােছ উপহার আ ক। ১২ িতিন ধানেদর সাহস খব

কেরন; পিৃথবীর রাজােদর পে িতিন ভয়াবহ।

৭৭ ধান বাদ কেরর জ । িযদূথেূনর ণালীেত। আসেফর স ীত।

আিম আমার ের ঈ েরর কােছ আতনাদ করব; আিম আমার ের

ঈ েরর কােছ আতনাদ করব এবং আমার ঈ র আমার আতনাদ

নেবন। ২আমার স েটর িদেনর আিম ভুর খাঁজ করলাম। আিম

সম রাত, আমার হাত িব ািরত কের াথনা করলাম, আমার াণ

সা না া হল না। ৩আিম আতনােদর িদন ঈ রেক রণ করিছ;

আিম তাঁর িবষেয় িচ া করেত করেত মছূা যাি । ৪ তুিম আমার চাখ

খালা রেখছ; আিম এতই িচি ত য, কথা বলেত পাির না। ৫আিম

পেূবর িদন িলর িবষেয়, অেনক আেগর অতীত কােলর িবষেয় িচ া

করলাম। ৬আিম রােতর বলায় একবার একিট গান রণ করলাম যা
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আিম একবার গেয়িছলাম; আিম মেনােযােগর সে িচ া করলাম

এবং িক ঘেটিছল তা আিম আমার দেয় অ স ান করলাম। ৭ ভু

িক আমােক িচরকােলর জ ত াগ করেবন? িতিন িক আর কখনই

আমােক দয়া দখােবন না? ৮ তাঁর িনয়েমর িব তা িক িচরিদেনর র

জ শষ হেয় িগেয়েছ? তাঁর িত া িক িচরকােলর জ িবফল

হেয়েছ? ৯ ঈ র িক দয়ালু হেত ভুেল িগেয়েছন? তাঁর ােধ িক তাঁর

ক ণােক কেরেছ? ১০আিম বললাম, “এ আমার ঃখ, যখন সব

শি মান তাঁর ডান হাতেক আমােদর িদেক সািরত কেরিছেলন,

সই বছর িল রণ কির।” ১১ সদা ভুু, আিম তামার কাজ িল

রণ করব; আিম তামার পেূবর আ য কাজ িল রণ করব। ১২

আিম তামার সম কাজ িলর িবষেয় িচ া করব; তামার কােজর

িবষেয় আেলাচনা করব। ১৩ হ ঈ র, তামার পথ পিব ; কান

দবতা আমােদর ঈ েরর মত মহান? ১৪ তুিমই সই ঈ র িযিন

আ য কাজ কেরন; তুিম লােকেদর মেধ তামার শি কাশ

কেরছ। ১৫ তামার মহান শি র ারা তুিম তামার লাকেদর িবজয়

িদেয়ছ, যােকােবর ও যােষেফর স ানেদর, মু কেরছ। ১৬ হ

ঈ র, সম সমু তামােক দখল; সম সমু তামােক দখল এবং

তারা ভীত হল, গভীর সমু িবচিলত হল। ১৭ সম মঘ জেলর ধারা

বষণ করল, আকাশম ল গজন করল, তামার সম িতর িল িবি

হল। ১৮ঝেড়র মেধ থেক তামার বে র মত িন শানা গল,

িব ৎ জগৎেক আেলািকত করল, পিৃথবী কঁেপ গল ও টেল উঠল।

১৯ সমেু র মেধ তামার রা া চেল গল এবং ব জলরািশর মেধ

িদেয় তামার পথ িছল, িক ু তামার পােয়র িচ দখা গল না। ২০

তুিমই তামার জােদর ভড়ার পােলর মত মািশ ও হােরােণর হাত

িদেয় পিরচালনা কেরছ।

৭৮আসেফর ম ীল। হ আমার লােকরা, আমার উপেদশ শান,

আমার মেুখর কথা শান। ২আিম একটা ােনর গান গাব, আিম

অতীেতর গাপন িবষেয় বলব, ৩ যা আমরা েনিছ এবং জেনিছ তা

আমােদর িপতপৃু েষরা আমােদরেক বেলিছেলন। ৪আমরা স সকল



গীতসংিহতা 1169

তােদর স ানেদর কােছ গাপন করব না, আমরা সদা ভুুর গৗরব

যাগ কােজর িবষয় পরবতী জে র কােছ বলব, ৫কারণ িতিন

যােকােবর মেধ িনয়েমরআেদশ াপন কিরেয়িছেলন এবং ই ােয়েলর

মেধ ব ব া াপন কিরেয়েছন। িতিন আমােদর িপতপৃু ষেদরেক

আেদশ িদেয়িছেলন য তারা িনেজেদর স ানেদর তা শখােব। ৬

িতিন তা আেদশ কেরিছেলন যন পরবতী জ এই আেদশ জানেত

পাের, য সকল স ান এখনও জ ায় িন, তারা তা জানেত পাের

এবং তারা যন আবার িনেজর িনেজর স ানেদর কােছ বণনা করেত

পাের। ৭ তখন তারা তােদর আশা ঈ ের াপন করেব এবং তাঁর

কাজ ভুলেব না িক ু তাঁর আেদশ সকল পালন করেব। ৮ তখন তারা

আর তােদর িপতপৃু ষেদর মত হেব না, যারা জদী ও িবে াহী বংশ

িছল; সই বংশ যােদর দয় যথাযথ িছল না এবং যােদর আ া

ঈ েরর িত িব িছল না। ৯ ই িয়মরা ধ ক ারা যেু র সােজ

সেজ িছল, িক ু যেু র িদেনর তারা যু থেক িফের গল। ১০

তারা ঈ েরর িনয়ম পালন করল না এবং তারা তাঁর ব ব ার বাধ

হেত অ ীকার করল। ১১ তারা তাঁর কাজ ভুেল গল, সই সকল

আ য কায , যা িতিন তােদরেক দিখেয় িছেলন। ১২ িতিন তােদর

িপতপৃু ষেদর চােখর সামেন নানা আ য কায কেরিছেলন। িমশর

দেশ, সায়েনর দেশ কেরিছেলন। ১৩ িতিন সমু েক ভাগ কের

তােদরেক পার কিরেয় িছেলন, িতিন জলেক দওয়ােলর মত দাঁড়

কিরেয়িছেলন। ১৪ িতিন িদেনর তােদর মঘ হেয় পিরচালনা িদেতন

এবং সম রাি আ েনর আেলা হেয় পিরচালনা িদেতন। ১৫ িতিন

ম াে শল ভদ করেলন এবং িতিন তােদরেক চুর জল িদেলন,

যেথ পিরমােণ সমেু র মত িদেলন। ১৬ িতিন শল থেক ঝনা

বার করেলন এবং নদীর জেলর মত বওয়ােলন। ১৭ তবওু তারা বার

বার তার িব ে পাপ করল, ম াে মহান সবশি মান ঈ েরর

িব ে িবে াহ করল; ১৮ তারা খাবার চাওয়ার মেধ িদেয়, ‐

ই ায় ঈ েরর পরী া করল। ১৯তারা ঈ েরর িব ে কথা বলল;

তার বলল, “ঈ র িক সিত ম াে আমােদর জ মজ সাজােত
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পােরন? ২০ দখ, িতিন যখন শলেক আঘাত করেলন, জেলর ধারা

বিরেয় এেসিছল এবং ঝনার ধারা বািহত হেয়িছল৷ িক ু িতিন িক

খাবার িদেত পােরন? িতিন িক িনেজর জােদর জ মাংস যাগােত

পােরন?” ২১ যখন সদা ভুু তা নেলন, িতিন রেগ গেলন; তাই

আ ন যােকােবর িব ে েল উেঠিছল এবং তাঁর রাগ ই ােয়লেক

আ মণ কেরিছল, ২২ কারণ তারা ঈ ের িব াস করত না এবং

তাঁর পির ােণ িনভর করত না। ২৩ তবু িতিন উপেরর আকাশেক

আেদশ িদেলন এবং আকােশর ার িল খেুল িদেলন। ২৪ িতিন

তােদর খাবােরর জ মা া বষােলন এবং তােদরেক েগর শস

িদেলন। ২৫ মা েষরা দূেতেদর খাবার খল; িতিন তােদর জ পযা

পিরমােন খাবার পাঠােলন। ২৬ িতিন আকােশ পবূীয় বায়ু বয়ােলন

এবং িনেজর পরা েম দি েণ বায়েুক পিরচালনা িদেলন। ২৭ িতিন

তােদর উপের মাংসেক ধেূলার মত, অ ি পািখ সমেু র বািলর মত

বষােলন। ২৮ স িল তােদর িশিবেরর মেধ পড়ল, তােদর তাঁবরু

চািরপােশ পড়ল। ২৯তখন তারা খল এবং পিরতৃ হল; িতিন তােদর

িদেলন যা তারা আকা া কেরিছল; ৩০ িক ু তারা তবওু পিরতৃ

হল না; তােদর খাবার তােদর মেুখই িছল, ৩১ িঠক সই িদেনর,

ঈ েরর াধ তােদর আ মণ করল এবং তােদর শি শালীেদর

মের ফলল; িতিন ই ােয়েলর যবুকেদরও মের ফলেলন। ৩২ এ

সে ও, তারা পাপ কের চলল এবং তাঁর আ য কােজ িব াস করল

না। ৩৩অতএব িতিন তােদর আয়রু সংখ া কিমেয় িদেলন, তােদর

বছর িল আতে পণূ হল। ৩৪ যখিন ঈ র তােদর ঃখ িদেতন, তারা

তাঁর খাঁজ করত এবং তারা িফের সযে ঈ েরর অে ষণ করত; ৩৫

তারা রণ করল য ঈ র তােদর শল িছেলন এবং সবশি মান

মহান ঈ রই তােদর মিু দাতা। ৩৬ িক ু তারা মেুখ তাঁর গৗরব

করল এবং িজেভ তাঁর কােছ িমথ া বলল; ৩৭কারণ তােদর দয় তাঁর

িত ি র িছল না, তারা তাঁর িনয়েমও িব িছল না। ৩৮ তবওু িতিন

ক ণাময়, তােদর অপরাধ মা করেলন এবং তােদর ংস করেলন

না। াঁ, অেনকবার িতিন তাঁর রাগ স রণ করেলন এবং িনেজর সব
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াধ উে িজত করেলন না। ৩৯ িতিন মেন করেলন য, তারা মাংস

িদেয় তরী, বায়রু মেতা যা বেয় যায় এবং আর িফের আেস না।

৪০তারা ম াে কতবার তার িব ে িবে াহ করল এবং অ বর

জায়গায় কতবার তােক ঃখ িদল। ৪১ তারা বারবার ঈ েরর পরী া

করল এবং ই ােয়েলর পিব তমেক অস ু করল। ৪২তারা তাঁর

মতার িবষেয় রণ করল না, িকভােব িতিন তােদরেক শ েদর

থেক উ ার করেলন। ৪৩ যখন িতিন িমশের িনেজর ভয় র িচ িল

এবং সায়েনর এলাকায় িনেজর আ য কাজ িল স করেলন।

৪৪ িতিন িমশরীয়েদর নদী িল রে পিরণত করেলন, যােত তারা

তােদর নদী থেক পান করেত না পাের। ৪৫ িতিন তােদর মেধ মািছর

ঝাঁক পাঠােলন যা তােদর াস করল ও ব াঙ যা তােদর জায়গায়

আ মণ করল। ৪৬ িতিন ফিড়ংেক তােদর ফসল এবং প পালেক

তােদর মফল িদেলন। ৪৭ িতিন িশলা িদেয় তােদর আ ুেরর ত

এবং অেনক িশলা িদেয় তােদর ডুমরু গাছ ন কের ফলেলন। ৪৮

িতিন তােদর গবািদ প র ওপের িশলাবিৃ এবং তােদর প পােলর

মেধ ব পাত করেলন। ৪৯ িতিন তােদর িব ে িনেজর রােগর

চ তা, াধ, কাপ ও িবপদ পাঠােলন দূেতর মত য িবপযয় বেয়

আেন। ৫০ িতিন িনেজর রােগর জ পথ করেলন, িতিন মতুৃ থেক

তােদর র া কেরনিন; িক ু তােদরেক মহামারীর হােত িদেলন। ৫১

িতিন আঘাত করেলন িমশেরর সব থম জ ােনা স ানেক, হােমর

তাঁবু িলর মেধ তােদর শি র থমজাতেদরেক মের ফলেলন

৫২ িতিন িনেজর লাকেদরেক মেষর মত চালােলন, প পােলর

মত ম াে র মেধ িদেয় তােদর পিরচালনা করেলন। ৫৩ িতিন

তােদরেক িনরাপেদ ও িনভীকভােব িনেয় আসেলন, িক ু সমু তােদর

শ েদরেক াস করল। ৫৪এবং িতিন তােদরেক তাঁর পিব জায়গার

সীমায় আনেলন, িনেজর হাত িদেয় অিজত এই পবেত। ৫৫ িতিন

তােদর সামেন থেক জািতেদরেক তািড়েয় িদেলন এবং তােদর

অিধকার ি র করেলন; িতিন ই ােয়েলর বংশেদরেক তােদর তাঁবেুত

বাস করােলন। ৫৬ তবু তারা সবশি মান মহান ঈ েরর পরী া
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করল, তারা িবে াহী হল এবং তার পণূ আেদশ িল পালন

করল না। ৫৭তারা অিব হল এবং িব াসঘাতকতা করল তােদর

পবূপু ষেদর মত; তারা িটপণূ ধ েকর মত অিনভরেযাগ হল। ৫৮

কারণ তারা তােদর পৗ িলক মি েরর ারা তােক অস ু করল

এবং তােদর িতমােদর ারা তারা তাঁেক ঈষাি ত রােগ েরািচত

করল। ৫৯ যখন ঈ র তা নেলন িতিন রেগ গেলন, ই ােয়লেক

স ণূভােব ত াগ করেলন। ৬০ িতিন শীেলাহ শহর আ য় ল ত াগ

করেলন, সই বাস ান, যখােন িতিন লাকেদর মেধ িছেলন। ৬১

িতিন তাঁর শি র িস ক ব ী করার অ মিত িদেলন এবং তার মিহমা

শ েদর হােত িদেলন। ৬২ িতিন িনেজর লাকেদরেক তেরায়ােলর

হ গত করেলন এবং িতিন তার অিধকােরর িত রেগ গেলন। ৬৩

আ ন তােদর যবুকেদরেক াস করল, তােদর যবুতী মেয়েদর িবেয়র

গান হল না। ৬৪ তােদর যাজকরা তেরায়ােলর ারা পেড় গল এবং

তােদর িবধবারা কাঁদল না। ৬৫তখন ভু জাগেলন যমন একজন

ঘমু থেক জেগ ওেঠ, একজন যা ার মত য আ ুর রেসর কারেণ

িচৎকার কের। ৬৬ িতিন িনেজর িবপ েদরেক মের িফিরেয় িদেলন,

তােদরেক িচরকালীন ল ার পা করেলন। ৬৭আর িতিন যােষেফর

তাঁবু ত াখ ান করেলন এবং ই িয়েমর বংশেক মেনানীত করেলন

না; ৬৮ িতিন িযহূদার বংশেক ও িসেয়ান পবতেক যা িতিন ভালবােসন

স িলেক মেনানীত করেলন। ৬৯ িতিন িনেজর পিব জায়গা িনমাণ

করেলন, েগর মত, পিৃথবীর মত, যা িতিন িচরকােলর জ াপন

কেরেছন। ৭০ িতিন িনেজর দাস দায়দূেক মেনানীত করেলন এবং

তােক মেষর খায়াড় থেক হণ করেলন; ৭১ িতিন ভড়ােদর িপছন

থেক তােক আনেলন। িনেজর লাক যােকাবেক ও িনেজর অিধকার

ই ােয়লেক চরােত িদেলন। ৭২ দায়দূ তার দেয়র সততা সাের

তােদরেক চরােলন এবং িনেজর হােতর দ তায় তােদরেক পিরচালনা

করেলন।

৭৯আসেফর একিট গীত। ঈ র, িবেদশী জািতরা তামার অিধকাের

েবশ কেরেছ, তারা তামার পিব তম মি রেক অ িচ কেরেছ,
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িয শােলমেক ূেপর িঢবী কেরেছ। ২ তারা তামার দাসেদর

আকােশর পািখেদর খেত িদেয়েছ, তামার িব লােকেদর মাংস

পিৃথবীর প েদর িদেয়েছ। ৩ তারা িয শােলেমর চািরিদেক জেলর

মত তােদর র ঢেল িদেয়েছ এবং তােদর কবর দবার কউ িছল

না। ৪আমরা িতেবশীেদর কােছ িতর ােরর িবষয় হেয়িছ, চািরিদেক

লাকেদর কােছ হাঁিসর ও িব েপর পা হেয়িছ। ৫ সদা ভুু, কত

কাল তুিম রেগ থাকেব? তামার অ র ালা লেব? ৬ ঢেল দাও

তামার াধ সই জািতেদর উপের, যারা তামােক জােন না, সই

রাজ র উপের, যারা তামার নাম ডােক না। ৭ কারণ তারা যােকাবেক

াস কেরেছ, তার বাস ান ংস কেরেছ। ৮ িপতপৃু ষেদর পাপ

সব আমােদর িব ে রণ কর না; তামার দয়ার ক ণা আমােদর

কােছ আ ক, কারণ আমরা খবু বল। ৯ ঈ র আমােদর পির ান,

আমােদর সাহায কর, তামার নােমর মিহমার জ আমােদরেক

উ ার কর, তামার নােমর জ আমােদর সব পাপ মা কর। ১০

জািতরা কন বলেব, “ওেদর ঈ র কাথায়?” তামার দােসেদর য

র ঝেরেছ, তােদর িতফেল আমােদর চােখর সামেন জািতেদরেক

অিভযু কর। ১১ বি র গভীর আতনাদ সােথ তামার সামেন

উপি ত হেব, তুিম িনেজর শি েত মতুৃ র স ানেদর বাঁচাও। ১২

ভু, আমােদর িতেবশীরা অপমােন তামােক অপমান কেরেছ, তার

সাত ন পিরেশাধ তােদর কােল িফিরেয় দাও। ১৩তােত তামার

লাক ও তামার চরািনর মষ য আমরা, আমরা িচরকাল তামার

ধ বাদ করব, বংশপর রায় তামার শংসার চার করব।

৮০ ধান বাদ কেরর জ । র, শাশ ীম–এ ৎ। আসেফর একিট

গীত। হ ই ােয়েলর পালক অবধান কর, য তুিম যােষফেক ভড়ার

পােলর মেতা চালাও, য তুিম ক বেদর উে বেস আছ, আমােদর

ওপের দীি ময় হও। ২ ই িয়ম, িব ামীন ও মনঃিশর সামেন

িনেজর পরা মেক সেতজ কর, আমােদর পির ান কর। ৩ ঈ র

আমােক ফরাও, তামার মখু উ ল কর, তােত আমরা পির ান

পাব। ৪ সদা ভুু, বািহনীগেনর ঈ র, তুিম িনেজর লােকেদর িত ও
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তােদর াথনার িত আর কত িদন রেগ থাকেব? ৫ তুিম খাওয়ার

জ তােদর চােখর জল িদেয়ছ, ব পিরমােণ চােখর জল পান

কিরেয়ছ। ৬ তুিম িতেবশীেদর মেধ আমােদরেক িববােদর পা

কেরছ, আমােদর শ রা তােদর িনেজেদর মেধ আমােদরেক িনেয়

ঠা া কের। ৭ বািহনীগেনর ঈ র, আমােদরেক ফরাও, তামার মখু

উ ল কর, তােত আমরা র া পাব। ৮ তুিম িমশর থেক একিট

আ ুর গাছ এেনছ, জািতেদরেক দূর কের তা রাপণ কেরছ। ৯

তুিম তার জ জিম পির ার কেরছ, তার মলূ গভীের িগেয় দেশর

মেধ ছিড়েয় পড়ল। ১০ তার ছায়ায় পবত ঢেক যায়, তার শাখা িল

ঈ েরর এরস গােছর মত হয়। ১১ তা সমু পয িনেজর শাখা, নদী

পয িনেজর প ব িব ার কের। ১২ তুিম কন তার বড়া ভেঙ

ফলেল? লােকরা সব তার পাতা ছেড়। ১৩ বন থেক শকূেররা এেস

তা ংস কের এবং মােঠর প রা তা মিুড়েয় খেয় ফেল। ১৪ িবনয়

কির, বািহনীগেনর ঈ র, গ থেক চেয় দখ, এই আ ুরলতার য

কর; ১৫ র া কর তা, যা তামার দি েণ হাত রাপণ কেরেছন, আর

সই পু েক, যােক তুিম িনেজর জ সবল করছ। ১৬ তা আ েন দ

হেয়েছ, তা কেট ফলা হেয়েছ; তামার মেুখর িতর াের লােকরা

িবন হে । ১৭ তামার হাত তামার ডান হােতর মা েষর উপের

থা ক, সই ম ষ পেু র উপের থা ক যােক তুিম তামার জ

শি শালী কেরছ। ১৮তােত আমরা তামার থেক িফের যাব না; তুিম

আমােদরেক স ীিবত কর, আমরা তামার নােম ডািক। ১৯ সদা ভুু,

বািহনীগেনর ঈ র, আমােদরেক ফরাও; তামার মখু উ ল কর,

তােত আমরা পির ান পাব।

৮১ ধান বাদ কেরর জ । র, িগ ীৎ। আসেফর একিট গীত।

ঈ র আমােদর শি তাঁর উে েশ আন িন কর, যােকােবর

ঈ েরর উে েশ জয় িন কর। ২ গান গাও, ড বাজাও, নবল

সােথ মেনাহর বীণা বাজাও। ৩ বাজাও তুরী অমাবস ায়, বাজাও

পিূণমায়, আমােদর উৎসেবর িদেনর। ৪ কারণ তা ই ােয়েলর িনয়ম,

যােকােবর ঈ েরর শাসন। ৫ িতিন যােকােবর মেধ এই সা াপন
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করেলন, যখন িতিন িমশর দেশর িব ে বার হন; আিম এক বাণী

নলাম, যা জানতাম না। ৬আিম ওর ঘাড়েক ভারযু করলাম, তার

হাত ঝুিড় থেক ছাড়া পল। ৭ তুিম িবপেদ ডাকেল আিম তামােক

উ ার করলাম; আিম মঘ‐গজেনর আড়ােল তামােক উ র িদলাম,

মরীবার জেলর কােছ তামার পরী া করলাম। ৮ হ আমার জারা,

শান, আিম তামার কােছ সা দব; হ ই ােয়ল তুিম যিদ আমার

কথা শান। ৯ তামার মেধ অ জািতর কােনা দবতা থাকেব না,

তুিম কােনা অ জািতর দবতার আরাধনা করেব না। ১০আিম

সদা ভুু, তামার ঈ র, আিম তামােক িমশর দশ থেক উিঠেয়

এেনিছ, তামরা মখু বড় কের খাল, আিম তা পণূ করব। ১১ িক ু

আমার জারা আমার রব নল না, ই ােয়ল আমার বাধ হল না।

১২তাই আিম তােদরেক তােদর এক ঁেয় পেথ ছেড় িদলাম; তারা

িনেজেদর ম ণায় চলল। ১৩আহা, যিদ আমার জাগণ আমার কথা

নত, যিদ ই ােয়ল আমার পেথ চলত। ১৪ তা হেল আিম তার

শ েদরেক তাড়াতািড় দমন করতাম, তােদর িবপ েদর িত েল

আমার হাত ফরাব। ১৫ সদা ভুুর ঘণৃাকারীরা তাঁর কতৃ ীকার

করেব, িক ু এেদর শাি র িদন িচরকাল থাকেব। ১৬ িতিন এেদরেক

উৎকৃ মােনর গম খাওয়ােবন। আিম পাথেরর মধু িদেয় তামােক তৃ

করব।

৮২আসেফর গান। তথাকিথত ঈ র ঈ েরর ম লীেত দাঁড়ান,

িতিন ঈ েরর মেধ িবচার কেরন। ২ তামরা আর কতিদন অ ায়

িবচার করেব ও েদর মখুােপ া করেব? ৩ দির ও িপতহৃীনেদর

িবচার কর; ঃখী ও িনঃ লাকেদর িত ায় ব বহার কর। ৪ দির

ও অভাব েদর র া কর; েদর হাত থেক তােদর উ ার কর।

৫ ওরা জােন না, বােঝ না ওরা অ কাের যাতায়াত কের; পিৃথবীর

সম িভি মলূ কি ত হে ; ৬আিম বেলিছ, তামরা সবশি মান

ঈ র, তামরা সকেল মহান ঈ েরর স ান; ৭ িক ু তামরা মা েষর

মত মরেব, একজন শাসনক ার মতই মারা যােব। ৮ হ ঈ র, ওঠ,

পিৃথবীর িবচার কর; কারণ তুিমই সম জািতেক অিধকার করেব।
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৮৩একিট গান। আসেফর স ীত। হ ঈ র, নীরব থেকা না;

হ ঈ র, নীরব ও িন হেয়া না। ২কারণ দখ, তামার শ রা

গজন করেছ, তামার ঘণৃাকারীরা মাথা তুেলেছ। ৩ তারা তামার

জােদর িব ে চ া করেছ, তামার রি ত লাকেদর িব ে

একসে পরামশ করেছ। ৪ তারা বেলেছ, “এস, আমরা ওেদরেক

ংস কির, জািত িহসােব আর থাকেত না িদই, যন ই ােয়েলর নাম

আর মেন না থােক।” ৫কারণ তারা একমেন পিরক না কেরেছ;

তারা তামার িব ে িনয়ম াপন কের। ৬ ইেদােমর তাঁবু ও সকল

ই ােয়লীয়রা, মায়াব ও হাগারীয়রা, ৭ গবাল, অে ান ও অমােলক,

সােরর লােকেদর সে পেলি য়া; ৮অশরূীয়রাও তােদর সে যাগ

িদেয়েছ, তারা লােটর বংশধরেদর সাহায করেছ। ৯এেদর িত

সরকম কর, যরকম িমিদয়েনর িত কেরিছেল, কীশন নদীেত যমন

সীষরার ও যাবীেনর িত কেরিছেল; ১০ তারা ঐনেদাের ধবংস হল,

ভূিমর উপের সােরর মত হল। ১১ তুিম ওেদর ধানেদরেক অেরব ও

সেবর সমান কর, এেদর অিধপিতেদর সবহ ও সলমেু র সমান

কর। ১২এরা বেলেছ, “এস আমরা িনেজেদর জ ঈ েরর সম

চারণভূিম অিধকার কের িনই।” ১৩ হ আমার ঈ র, তুিম ওেদরেক

ঘণূায়মান ধেূলার মত কর, বায়রু সামেন অবি ত খেড়র মত কর।

১৪ যমন দাবানল বন পিুড়েয় দয়, যমন আ েনর িশখা পাহাড়‐

পবত ািলেয় দয়; ১৫ সরকম তুিম এেদরেক তামার শি শালী

বায়েুত তাড়া কর, তামার চ ঝেড় ভয় কর। ১৬ তুিম ওেদর

মখু ল ায় পিরপণূ কর, হ সদা ভুু, যন, এরা তামার নােমর খাঁজ

কের। ১৭এরা িচরতের লি ত ও ভীত হাক; এরা হতাশ ও িবন

হাক; ১৮আর জা ক য তুিমই, যার নাম সদা ভুু, একা তুিমই সম

পিৃথবীর উপের সবশি মান মহান ঈ র।

৮৪ ধান বাদ কােরর জ । র, িগ ীৎ। কারহ স ানেদর গান।

হ বািহনীেদর সদা ভুু, তামার বাস ান কমন ি য়। ২আমার াণ

সদা ভুুর া েণর জ আকা া কের, এমন িক মিূ ত হয়, আমার

দয় ও আমার মাংস জীব ঈ েরর উে েশ উ িন কের। ৩
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এমনিক চড়াই পািখ তার একটা ঘর পেয়েছ, দােয়ল পািখ িনেজর

স ানেদর রাখার এক বাসা পেয়েছ; তামার বিদই সই জায়গা,

হ বািহনীেদর সদা ভুু, আমার রাজা আমার ঈ র। ৪ ধ তারা,

যারা তামার গেৃহ বাস কের, তারা সবদা তামার শংসা করেব। ৫

ধ সই লাক, যার বল তামােত, িসেয়ানগামী রাজপথ যার দেয়

রেয়েছ। ৬ তারা কা ার তলভূিম িদেয় গমন কের, তারা পানীয় জেলর

ঝরনার স ান পায়; থম বিৃ তা জলাধােরর জল িদেয় ঢেক দয়।

৭ তারা শি শালী থেক আেরা শি শালী হেয় ওেঠ, তােদর েত েক

িসেয়ােনর ঈ েরর সামেন উপি ত হয়৷ ৮ হ সদা ভুু, বািহনীেদর

ঈ র, আমার াথনা শান হ যােকােবর ঈ র মেনােযাগ দাও।

৯ দখ হ ঈ র আমােদর ঢাল, দখ তামার অিভিষে র মেুখর

িত। ১০কারণ তামার া েণ একিদন ও হাজার িদেনর র চেয়

উ ম; বরং আিম ঈ েরর ঘেরর দরজায় দেরায়ান হেয় দাঁিড়েয় থাকব,

তবু তার তাঁবেুত বাস করা ভােলা নয়। ১১কারণ সদা ভুু ঈ র

আমােদর সূয ও ঢাল; সদা ভুু অ হ ও তাপ দন; যারা িস তায়

চেল, তােদর ম ল করেত অ ীকার করেবন না। ১২ হ বািহনীেদর

সদা ভুু, ধ সই ব ি , য তামার উপের িনভর কের।

৮৫ ধান বাদ কেরর জ । কারহ স ানেদর স ীত। হ সদা ভুু,

তুিম তামার দেশর িত অ হ দিখেয়ছ, তুিম যােকােবর ম ল

িফিরেয়ছ। ২ তুিম তামার লাকেদর অপরাধ মা কেরছ, তুিম তােদর

সম পাপ ঢেক িদেয়ছ। ৩ তুিম তামার সম াধ িফিরেয় িনেয়ছ,

তুিম তামার াধ থেক িফের এেসছ। ৪আমােদরেক ফরাও,

ঈ র আমােদর উ ারকতা এবং আমােদর সে তামার অসে াষ

দূর কর। ৫ তুিম িক আমােদর ওপের িচরকাল রেগ থাকেব? তুিম

িক ভিবষ ৎ জে র মেধ তামার রাগ রাখেব? ৬ তুিম িক আবার

আমােদরেক জীিবত করেব না? তখন তামার লােকরা তামােত

আন করেব। ৭ হ সদা ভুু, তামার িব তার িনয়ম আমােদরেক

দখাও, আর তামার পির ান আমােদরেক দান কর। ৮ঈ র সদা ভুু

যা বলেবন, আিম তা নব; কারণ িতিন তাঁর লাকেদর, তাঁর িব
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অ গামীেদর কােছ শাি র কথা বলেবন; িক ু তারা আবার মখূতায় না

িফ ক। ৯ সিত ই তাঁর পির ান তােদরই কােছ থােক, যারা তাঁেক

ভয় কের। তখন আমােদর দেশ মিহমা থাকেব। ১০ িব তার চুি

ও িব াসেযাগ তা পর র িমলল, ধাি কতা ও শাি এেক অপরেক

চু ন করল। ১১ ভূিম থেক িব াসেযাগ তার অ র ওেঠ এবং গ

থেক িবজয় নীচু হেয় দখেছ। ১২ াঁ, সদা ভুু তাঁর ভােলা আশীবাদ

দেবন। এবং আমােদর দশ তার ফসল উৎপ করেব। ১৩ ধাি কতা

তার আেগ যােব এবং তাঁর পদিচ েক পথ স প করেব।

৮৬ দায়েূদর াথনা। হ সদা ভুু, শান, আমােক উ র দাও, কারণ

আিম ঃখী ও দির । ২আমােক র া কর, কারণ আিম সাধ,ু হ

আমার ঈ র, তামােত িব াসকারী তামার দাসেক র া কর। ৩ হ

ভু আমার িত কৃপা কর, কারণ আিম সম িদন তামােক ডািক। ৪

তামার দাসেক আনি ত কর, কারণ হ ভু, আিম তামার উে েশ

আমার াণ তুেল ধির। ৫ কারণ হ ভু তুিমই ম লময় ও মাবান

এবং যারা তামােক ডােক, তুিম তােদর কােছ দয়ােত মহান। ৬

হ সদা ভুু, আমার াথনা শান, আমার িবনিতর শে মনেযাগ

দাও, ৭ স েটর িদেনর আিম তামােক ডাকব, কারণ তুিম আমােক

উ র দেব। ৮ হ ভু, দবতােদর মেধ তামার মতন কউই নই,

তামার কােজর তুল আর কােনা কাজ নই। ৯ হ ভু, তামার সিৃ

সম জািত এেস তামার স েুখ িণপাত করেব, তারা তামার

নােমর গৗরব করেব। ১০ কারণ তুিমই মহান ও আ য কায কারী;

তুিমই একমা ঈ র। ১১ হ সদা ভুু, তামার পথ আমােক িশ া

দাও, আিম তামার সেত চলব; তামার নাম ভয় করেতআমার মনেক

মেনােযাগী কর। ১২ হ ভু আমার ঈ র, আিম স ণূ দয় িদেয়

তামার ব করব, আিম িচরকাল তামার নােমর গৗরব করব। ১৩

কারণ আমার িত তামার দয়া মহৎ এবং তুিম গভীর পাতাল থেক

আমার াণ উ ার কেরছ। (Sheol h7585) ১৪ হ ঈ র, অহ ারীরা

আমার িব ে উেঠেছ, এক দল িহং লাক আমার ােণর খাঁজ

করেছ, তারা তামােক িনেজেদর সামেন রােখিন। ১৫ িক ু হ ভু,
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তুিম হশীল ও কৃপাময় ঈ র, ােধ ধীর এবং দয়ােত ও সেত

মহান। ১৬আমার িত ফর এবং আমােক কৃপা কর, তামার দাসেক

তামার শি দাও, তামার দাসীর পু েক র া কর। ১৭আমার জ

ম েলর কােনা িচ দখাও, যন আমার ঘণৃাকারীরা তা দেখ ল া

পায়, কারণ, হ সদা ভুু, তুিমই আমার সাহায কেরছ ও আমােক

সা না িদেয়ছ।

৮৭ কারহ‐স ানেদর গান। একিট গান। ভুর শহর পিব পবত

নীেত অবি ত। ২ সদা ভুু িসেয়ােনর সব ার েলা ভােলাবােসন,

যােকােবর সম তাঁবরু চেয়ও ভােলাবােসন। ৩ হ ঈ েরর শহর,

তামার িবষেয় নানান গৗরেবর কথা বলা হয়। ৪ যারা আমােক

জােন, তােদর মেধ আিম রাহেবর ও ব ািবলেনর উে খ করব;

দখ, পেল ীয়া, সার ও শ; এই লাক সখােন জে েছ, ৫আর

িসেয়ােনর িবষেয় বলা হেব, এই ব ি এবং ঐ ব ি ওর মেধ

জে েছ এবং সবশি মান মহান ঈ র তা অটল করেবন। ৬ সদা ভুু

যখন জািতেদর নাম লেখন, তখন গণনা করেলন, “এই ব ি সখােন

জ াল,” ৭ গায়েকরা ও যারা নাচ কের তারা বলেব, “আমার সম

জেলর ঝনা তামার মেধ ই রেয়েছ।”

৮৮ গীত। কারহ‐স ানেদর স ীত। ধান বাদ কেরর জ ।

র, মহলৎ‐িলয়া ৎ। ই াহীয় হমেনর ম ীল। হ সদা ভুু, আমার

পির ােনর ঈ র, আিম িদন ও রাত তামার সামেন আতনাদ কির। ২

আমার াথনা শান; আমার কা ি র িত মেনােযাগ দাও। ৩কারণ

আমার াণ ঃেখ পিরপণূ এবং আমার জীবন পাতােলর িনকটব ী।

(Sheol h7585) ৪ লােকরা আমার সে সই রকম ব বহার কের যমন

গতগামীেদর সে কের, আিম অসহায় লােকর মত হেয়িছ। ৫আিম

মতৃেদর মেধ পিরত , আিম কবরশায়ী মতৃেদর মত, যােদর িবষেয়

তুিম আর িচ া কেরা না; কারণ তারা তামার শি থেক িবি

হেয়েছ। ৬ তুিম আমােক গেতর িন তম ােন রেখছ, অ কার ও

গভীর ােন রেখেছ। ৭ তামার াধ আমার উপের চ এবং

তুিম তামার সম ঢউ িদেয় আমােক ক িদেয়ছ। ৮ তামার জ ই
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আমার আ ীেয়রা আমােক অবেহলা কের, তােদর দিৃ েত আমােক

আ েয র িবষয় কেরছ; আিম অব , আিম মু হেত পাির না। ৯

আমার চাখ ঃেখ িনে জ হেয়েছ, আিম সারািদন ধের তামােক

ডািক, হ সদা ভুু, আিম তামার িদেক হাত সািরত কির। ১০ তুিম

িক মতৃেদর জ আ য কাজ করেব? যারা মারা িগেয়েছ তারা িক

উেঠ তামার শংসা করেব? সলা৷ ১১কবেরর মেধ িক তামার

িনয়েমর িব তা এবং মতৃেদর ােন তামার িব তা চার করা

হেব? ১২অ কাের তামার আ য কাজ ও িব িৃতর দেশ তামার

ধাি কতা িক জানা যােব? ১৩ িক ু , হ সদা ভুু, আিম তামার কােছ

আতনাদ কির, সকােল আমার াথনা তামার সামেন উপি ত হয়।

১৪ হ সদা ভুু, তুিম কন আমােক পিরত াগ কেরছ? আমার কাছ

থেক কন তামার মখু লিুকেয় রােখা? ১৫আিম যৗবনকাল থেকই

ঃখী ও মতুৃ র মেুখ পিতত হেয়িছ; আিম তামার ােস খবুই ক

পেয়িছ। ১৬ তামার চ াধ আমার উপর িদেয় িগেয়েছ এবং

তামার ভয় র কাজ িল আমােক ংস কেরেছ। ১৭ তারা সম িদন

আমােক জেলর মত িঘেরেছ; তারা সবাই আমােক িঘের ধেরেছ। ১৮

তুিম আমার কােছ থেক েত ক ব ু েক ও আ ীয়েদর দূর কেরছ;

অ কারই আমার আ ীয়।

৮৯ ই াহীয় এথেনর ম ীল। আিম িচরকাল সদা ভুুর িনয়েমর

িব তার কােজর গান গাব, আিম মেুখ তামার িব তা আগামী

জে র কােছ চার করব। ২কারণ আিম বেলিছ, “িনয়েমর িব তা

িচরিদেনর র জ ািপত হেয়েছ, তুিম তামার িব তােক েগ

াপন কেরছ।” ৩আিম আমার মেনানীতেদর সে িনয়ম কেরিছ,

আিম আমার দাস দায়েূদর কােছ শপথ কেরিছ৷ ৪আিম তামার

বংশধরেদর িচরকােলর জ াপন করব এবং আিম বংশপর রায়

তামার িসংহাসন াপন করব। ৫ হ সদা ভুু, গ তামার আ য

কােজর শংসা কের, পিব েদর সমােজ তামার িব তা শংসনীয়।

৬ কারণ আকােশ সদা ভুুর সে কার তুলনা করা যেত পাের?

দবতােদর পু েদর মেধ ই বা ক সদা ভুুর সমান? ৭ িতিনই সই
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ঈ র িযিন পিব েদর সভােত অিত স ানীয় এবং তাঁর ব নকারীেদর

থেক অিত ভয়াবহ। ৮ হ সদা ভুু, বািহনীগেনর ঈ র। হ সদা ভুু,

তামার মত শি শালী আর ক আেছ? তামার িব তা তামার

চািরিদেক অবি ত। ৯ তুিম গজনকারী সমেু র উপের কতৃ কেরা,

যখন তার ঢউ চ হেয় ওেঠ তুিম তা শা কের থাক। ১০ তুিমই

রাহবেক চূণ কের মতৃ ব ি র সমান কেরছ। তুিম তামার শি শালী

বা িদেয় তামার শ েদরেক িছ িভ কেরছ। ১১আকাশম ল

তামার এবং পিৃথবীও তামার; তুিম পিৃথবী এবং তার িভতেরর

সম ব সিৃ কেরছ। ১২ তুিমই উ র এবং দি েণ িদেকর সিৃ

কেরছ। তােবার ও হে ান তামার নােম উ াস কের। ১৩ তামার

বা শি শালী এবং তামার হাত শি মান ও তামার ডান হাত

উঁচু। ১৪ ধাি কতা ও ায় িবচার তামার িসংহাসেনর িভি মলূ।

িনয়েমর িব তা ও সত তা তামার সামেন উপি ত হয়। ১৫ ধ

সই লােকরা যারা তামার আরাধনা কের! হ সদা ভুু, তারা তামার

মেুখর দীি েত যাতায়াত কের। ১৬ তারা সম িদন ধের তামার

নােম উ াস কের এবং তারা তামার ধাি কতায় তামােক মিহমাি ত

কের। ১৭ তুিমই তােদর শি র শাভা এবং তামার অ েহ আমরা

িবজয়ী হই। ১৮কারণ আমােদর ঢাল সদা ভুুরই, আমােদর রাজা,

ই ােয়েলর পিব তম। ১৯ অেনক িদন আেগ তুিম তামার িব

জেনর সে দশেনর মধ িদেয় কথা বেলিছেল; তুিম বেলিছেল, “আিম

বীরেক মু ট পিরেয়িছ; আিম জােদর মেধ থেক মেনানীত এক

জনেক উিঠেয়িছ।” ২০আিম আমার দাস দায়দূেক মেনানীত কেরিছ,

আমার পিব তল িদেয় তােক অিভিষ কেরিছ। ২১আমার হাত

তােক সাহায করেব, আমার বা তােক শি শালী করেব। ২২ কােনা

শ ই তার সে তারণা করেব না, তার স ান তােক ক দেব

না। ২৩আিম তার শ েদর তার সামেন চূণ করব; যারা তােক ঘণৃা

করেব আিম তােদর ংস করব। ২৪আমার সত ও িনয়েমর িব তা

তার সে থাকেব; আমার নােম স িবজয়ী হেব। ২৫আিম তার হাত

সমেু র উপের াপন করব এবং তার ডান হাত সম নদীেদর উপের
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থাকেব। ২৬ স আমােক ডেক বলেব, তুিম আমার িপতা, আমার

ঈ র এবং আমার পির ােনর শল। ২৭আিমও তােক আমার থম

জাত স ান করব, পিৃথবীর সম রাজােদর থেক মহান কের িনযু

করব। ২৮আিম তার িত আমার িনয়েমর িব তা িচরকােলর জ

বিৃ করব এবং তার সে আমার িনয়ম দঢ়ৃ করব। ২৯আিম তার

বংশেক িচরকােলর জ ায়ী করব এবং তার িসংহাসন আকােশর

আয়রু মত করব। ৩০ যিদ তার স ােনরা আমার ব ব া ত াগ কের

এবং আমার শাসেনর অবাধ হয়; ৩১ যিদ তারা আমার িবিধ িল

ল ন কের এবং আমার ায় িবধান পালন না কের; ৩২তেব আিম

তােদর অবাধ তার জ লািঠ িদেয় তােদর শাি দব এবং তােদর

পােপর জ আঘাত করব; ৩৩ িক ু আিম তার থেক আমার িনয়েমর

িব তা কখেনা সিরেয় নব না, বা আমার িত ার িত অিব

হব না। ৩৪আিম আমার িনয়ম ভ করব না, বা, আমার মেুখর বাক

পিরবতন করব না। ৩৫আিমআমার পিব তায় একবার শপথ কেরিছ,

দায়েূদর কােছ কখনও িমথ া বলব না। ৩৬ তার বংশ িচরকাল থাকেব

এবং তার িসংহাসন আমার সামেন সূেয র মত হেব। ৩৭ তা চাঁেদর

মত িচরকাল ি র থাকেব; আকােশর িব সা ী। সলা৷ ৩৮ িক ু

তুিমই অ ীকার ও পিরত াগ কেরছ, তুিমই তামার অিভিষ রাজার

িত ু হেয়ছ। ৩৯ তুিম তামার দােসর িনয়ম অ ীকার কেরছ,

তুিম তার মু ট মািটেত ফেল অ িচ কেরছ। ৪০ তুিম তার সম

দওয়াল ভেঙ ফেলছ৷ তুিম তার সম দূগ িল ংস কেরছ। ৪১

পিথেকরা সবাই তােক লটু কেরেছ; স তার িতেবশীেদর িতর ােরর

পা হেয়েছ। ৪২ তুিম তার শ েদর ডান হাত তুেলছ, তুিম তার সম

শ েদরেক আনি ত কেরছ। ৪৩ তুিম তার তেরায়ােলর ধার িফিরেয়

িদেয়ছ এবং যেু তােক দাঁড়ােত দাও িন। ৪৪ তুিম তার তাপ শষ

কেরছ, তার িসংহাসনেক মািটেত িনে প কেরছ। ৪৫ তুিম তার

যৗবনকাল সংি কেরছ৷ তুিম তােক ল ায় আ কেরছ। ৪৬ হ

সদা ভুু, কতকাল? তুিম িনেজেক িচরকাল লিুকেয় রাখেব? আর

কত িদন তামার াধ আ েনর মত লেব? ৪৭ রণ কর, আমার
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িদন কত অ এবং তুিম মানবস ানেদরেক অসারতার জ সিৃ

কেরছ। ৪৮ ক জীিবত থাকেব, মতুৃ দখেব না, বা, ক তার িনেজর

াণেক পাতােলর শি থেক মু করেত পাের? (Sheol h7585)

৪৯ হ ভু, তামার সই পেূবর িনয়েমর িব তা যা তুিম তামার

িব তায় দায়েূদর কােছ শপথ কেরিছেল। ৫০ হ ভু, তামার

দােসর িত য িতর ার করা হেয়েছ তা রণ কেরা এবং জািতেদর

কাছ থেক পাওয়া অপমান আিম আমার দেয় বহন কির। ৫১ হ

সদা ভুু, তামার শ রা িতর ার কেরেছ, তারা তামার অিভিষে র

পদ িচ েক িতর ার কেরেছ। ৫২ ধ সদা ভুু, িচরকােলর জ ।

আেমন, আেমন।

৯০ঈ েরর লাক মািশর াথনা। হ ভু, তুিমই আমােদর

বাস ান হেয় এেসছ, পু েষ পু েষ হেয় আসছ। ২ পবতেদর জ

হবার আেগ, তুিম পিৃথবী ও জগৎ ক জ দবার আেগ, এমনিক

অনািদকাল থেক অন কাল তুিমই ঈ র। ৩ তুিম মা ষেক ধেূলােত

িফিরেয় থাক, বেল থাক, মা েষর স ােনরা িফের যাও। ৪কারণ সহ

বছর তামার দিৃ েত যন গতকাল, তা ত চেল িগেয়েছ, আর যন

রােতর এক হর মা । ৫ তুিম তােদরেক যন ব ায় ভািসেয় িনেয়

যা , তারা ে র মত; ভারেবলায় তারা ঘােসর মতন, যা বেড়

ওেঠ। ৬ ভারেবলায় ঘােস ফুল ফােট ও বেড় ওেঠ, স ােবলা

িছঁেড় িগেয় কেনা হেয় যায়। ৭কারণ তামার ােধ আমরা য়

পাই, তামার কােপ আমরা িব ল হই। ৮ তুিম রেখছ আমােদর

অপরাধ েলা তামার সামেন, আমােদর িবষয় েলা তামার

মেুখর দীি েত। ৯কারণ তামার ােধ আমােদর সকল িদন বেয়

যায়, আমরা িনেজর িনেজর বছর িনঃ ােসর মত শষ কির। ১০

আমােদর আয়রু পিরমাণ স র বছর; বলবান হেল আশী বছর হেত

পাের। তবওু তােদর দপ শ ও ঃখ মা , কারণ তা ত পািলেয়

যায় এবং আমরা উেড় যাই। ১১ তামার কােপর শি ক বেুঝ?

তামার ভয়াবহতার সমতুল াধ ক বােঝ? ১২এভােব আমােদর

িদন গণনা করেত িশ া দাও, যন আমরা ার সে বসবাস কির।



গীতসংিহতা 1184

১৩ হ সদা ভুু, ফর কত িদন? তামার দাসেদর িত সদয় হও। ১৪

ভাের আমােদরেক তামার দয়ােত তৃ কর, যন আমরা সারাজীবন

আন ও আ াদ কির। ১৫ যতিদন তুিম আমােদরেক ঃখ িদেয়ছ,

যত বছর আমরা িবপদ দেখিছ, সই অ যায়ী আমােদরেক আনি ত

কর। ১৬ তামার দাসেদর কােছ তামার ক , তােদর স ানেদর

উপের তামার তাপ দখেত পাওয়া যাক। ১৭আর আমােদর ঈ র

সদা ভুুর স ভাব আমােদর উপের পড়ুক; আর তুিম আমােদর

হােতর কাজ ায়ী কর, আমােদর হােতর কাজ তুিম ায়ী কর।

৯১ য মহান ঈ েরর অ রােল থােক, স সবশি মােনর ছায়ােত

বসিত কের। ২আিম সদা ভুুর িবষেয় বলব, “িতিন আমার আ য়

এবং আমার দূগ, আমার ঈ র, আিম তােত িনভর করব।” ৩ াঁ,

িতিন তামােক িশকারীর ফাঁদ থেক ও সবনাশক রাগ থেক র া

করেবন। ৪ িতিন তাঁর ডানায় তামােক ঢেক রাখেবন, তার ডানার

নীেচ তুিম আ য় পােব; তাঁর িব তা একিট ঢাল এবং র া। ৫ তুিম

ভয় পােব না রােতর আতে র থেক অথবা িদেনর রেবলায় উেড় আসা

তীেরর থেক, ৬ সং ামক মহামারীর থেক যা অ কােরর মেধ ঘেুর

বড়ায় অথবা রােগর থেক যা পরুেবলায় আেস। ৭ তামার পােশ

পড়েব হাজার জন এবং তামার ডান হােত দশ হাজার জন পড়েব,

িক ু ওটা তামার কােছ আসেব না। ৮ তুিম ধু পযেব ণ করেব

এবং েদর শাি দখেব। ৯ “কারণ সদা ভুু আমার আ য়! তুিম

মহান সবশি মান ঈ রেক তামার আ য় ল কেরছ,” ১০ কােনা

খারাপ তামােক অিত ম করেত পােরনা, কােনা ঃখ তামার ঘেরর

কােছ আসেব না। ১১ কারণ িতিন তামার সম পেথ তামােক র া

করার জ , তামােক রি ত করার জ তার গদূতেদর িনেদশ

দেবন। ১২ তারা তামােক হােত কের তুেল নেবন, যন তুিম সের

না যাও এবং পাথেরর ওপের না পড়। ১৩ তুিম সাপ ও িসংহেক ওপের

পা দেব, তুিম যবুিসংহ ও নাগেক মাড়ােব। ১৪ “ স আমার িত

অ রাগী, তার জ আিম তােক উ ার করব; আিম তােক র া করব,

কারণ স আমার িত অ গত।” ১৫ স আমােক ডাকেব, আিম তােক
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উ র দব; আিম িবপেদ তার সে থাকব; আিম তােক িবজয় দব ও

স ািনত করব। ১৬আিম দীঘ আয়ু িদেয় তােক তৃ করব, আমার

পির ান তােক দখাব।

৯২ গান। িব ামবােরর জ গান। সদা ভুুর ধ বাদ করা; হ

সবশি মান পরাৎপর, তামার নােমর উে েশ গান করা ভােলা

িবষয়; ২ ভােররেবলা তামার চুি র িব তা ঘাষণা করা ও িত

রােত তামার িবশ তা চার করা উ ম, ৩ দশ তার িবিশ বীণা

বািজেয়, গ ীর বীণার িনর সে । ৪ কারণ হ সদা ভুু, তুিম

আমার কােজর মাধ েম আমােক আনি ত কেরছ; আিম তামার

হােত করা সম কােজর জয় িন করব। ৫ সদা ভুু, তামার সম

কাজ কত মহৎ। তামার স সম অিত গভীর। ৬ নরপ জােন

না, িনেবাধ তা বােঝনা। ৭ রা যখন ঘােসর মতন অ িরত হয়,

অধমচারী সবাই যখন আনি ত হয়, তখন তােদর িচর িবনােশর

জ এই রকম হয়। ৮ িক ু সদা ভুু, তুিম অন কাল রাজ কারী।

৯ কারণ দখ, তামার শ রা, হ সদা ভুু, দখ, তামার শ রা

িবন হেব; অধমচারীরা সকেল িছ িভ হেব। ১০ িক ু আমার িশং,

বেুনা ষাঁেড়র িশংএর মত উঁচু কেরছ; তুিম আমােক খিুশর ারা আশীষ

দাও ১১আর আমার চাখ আমার শ েদর দশা দেখেছ; আমার

কান আমার িবেরাধী দূরাচারেদর দশা নেত পেয়েছ। ১২ ধািমক

লাক তালত র মত উৎফু হেব। স িলবােনােনর এরস গােছর মত

বাড়েব। ১৩ যারা সদা ভুুর বাগােন রািপত, তারা আমােদর ঈ েরর

া েণ বিৃ পােব। ১৪তারা ব ৃ বয়েসও ফল উৎপ করেব, তারা

সরস ও তজ ী হেব; ১৫তার মাধ েম চািরত হেব য, সদা ভুু

সরল; িতিন আমার শল এবং তােত অ ায় নাই।

৯৩সদা ভুু রাজ কেরন; িতিন মিহমােত সি ত; সদা ভুু

সি ত, িতিন পরা েম ব কিট; আর জগৎও অটল, তা িবচিলত

হইেব না। ২ তামার িসংহাসন াচীন িদন থেক ািপত; অনািদকাল

থেক তুিম িবদ মান। ৩ হ সদা ভুু, মহাসাগর িল উেঠেছ, তারা

তােদর িন উিঠেয়েছ, মহাসাগর িলর তর সশে ভেঙ পড়েছ
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এবং গজন করেছ। ৪ জলসমেূহর কে াল িনর থেক, সমেু র

বল তর মালার থেক, উধ সদা ভুু বলবান। ৫ তামার সা

সকল অিত িব সনীয় পিব তা তামার গেৃহর শাভা, হ সদা ভুু,

িচরিদেনর জ ।

৯৪ হ িতফল দানকারী ঈ র সদা ভুু, ঈ র আপনার াধ

কাশ ক ন। ২ ওঠ, হ পিৃথবীর িবচারক া, অহ ারীেদরেক

অপকােরর িতফল দাও। ৩ রা কত কাল, হ সদা ভু, রা

কত কাল উ াস করেব? ৪তারা বকবক করেছ, সগেব কথা বলেছ,

অধমচারী সবাই অহ ার করেছ। ৫ হ সদা ভুু, তামার জােদরেকই

তারা চূণ করেছ, তামার অিধকারেক ঃখ িদে । ৬ তারা িবধবা

ও বাসীেক বধ করেছ; িপতহৃীনেদরেক মের ফলেছ। ৭ তারা

বলেছ সদা ভুু দখেবন না, যােকােবর ঈ র িবেবচনা করেবন না।

৮ হ লাকেদর মধ ব ী নরপ রা, িবেবচনা কর; হ িনেবােধরা,

কেব তামােদর বিু হেব? ৯ িযিন কান সিৃ কেরেছন, িতিন িক

নেবন না? িযিন চাখ গঠন কেরেছন, িতিন িক দখেবন না? ১০

িযিন জািতেদর িশ াদাতা, িতিন িক ভৎসনা করেবন না? িতিনই

তা মা ষেক ান িশ া দন। ১১ সদা ভুু, মা েষর ক না িল

জােনন, স েলা সবই । ১২ ধ সই ব ি যােক তুিম শাসন

কর, হ সদা ভুু যােক তুিম আপন ব ব া থেক িশ া দাও, ১৩ যন

তুিম তােক িবপেদর িদেনর র থেক িব াম দাও, ে র জ যত ণ

পয েয়া খাঁড়া না হয়। ১৪ কারণ সদা ভুু িনেজর জােদরেক দূর

করেবন না, িনেজর অিধকার ছাড়েবন না। ১৫ রাজ শাসন আবার

ধািমকতার কােছ আসেব; সরলমনা সকেলই তার অ গামী হেব। ১৬

ক আমার প হেয় দূরাচারেদর িব ে উঠেব? ক আমার পে

েদর িব ে দাড়ােব? ১৭সদা ভুু যিদ আমায় সাহায না করেতন,

আমার াণ তাড়াতািড় িনঃশ জায়গায় বসবাস করত। ১৮ যখন

আিম বলতাম, আমার পা িবচিলত হল, তখন, হ সদা ভুু, তামার

দয়া আমােক ি র রাখত। ১৯আমার মেনর িচ া বাড়ার িদেনর,

তামার দওয়া সা না আমার াণেক আ ািদত কের ২০ তার
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িসংহাসন িক তামার সখা হেত পাের? যারা সংিবধােনর মাধ েম

অ ায় তরী কের? ২১ তারা ধাি েকর ােণর িব ে দলব হয়,

িনেদােষর র েক দাষী কের। ২২ িক ু সদা ভুু আমার উ দূগ

হেয়েছন, আমার ঈ র আমার আ য়‐ শল হেয়েছন। ২৩ িতিন তােদর

অধ তােদরই উপের িদেয়েছন, তােদর তায় তােদর উি

করেবন; সদা ভুু আমােদর ঈ র, তােদরেকই উি করেবন।

৯৫এস, আমরা সদা ভুুর উে েশ আন গান কির, আমােদর

পির ােনর শলর জ জয় িন কির। ২আমরা ধ বাদ িদেত িদেত

তার উপি িতেত েবশ কির, গান গেয় তার উে েশ জয় িন কির।

৩কারণ সদা ভুু, মহান ঈ র, িতিন সম দবতােদর উপের মহান

রাজা, ৪ পিৃথবীর গভীরতম ান েলা তার হােতর মেধ , পবেতর

চূড়া েলা তারই। ৫ সমু তার, িতিনই তা িনমাণ কেরেছন, তার

হাত কেনা জিম গঠন কেরেছ। ৬ এস, আমরা আরাধনা কির ও

নত হই, আমােদর সিৃ ক া সদা ভুুর সামেন হাঁটু পািত। ৭কারণ

িতিনই আমােদর ঈ র, আমরা তার চরািনর জা ও তার িনেজর

মষ। আহা আজই, তামরা তার র নেব। ৮ তামরা িনেজেদর

দয়েক কিঠন করনা, যমন মরীরায়, যমন ম াে র মেধ মঃসার

িদেনর, কেরিছেল। ৯ তখন তামােদর িপতপৃু েষরা আমার পরী া

করল, আমার িবচার করল, আমার কাজও দখল। ১০ চি শ বছর

পয আিম সই জািতর িত অস ু িছলাম, আিম বেলিছলাম এেদর

মন উ া ; তারা আমার আ া মানেলা না। ১১ তাই আিম রেগ

শপথ করলাম, এরা আমার িব ােমর জায়গায় কখেনা ঢুকেব না।

৯৬ তামরা সদা ভুুর উে েশ এক নতুন গান গাও; সম পিৃথবী,

সদা ভুুর উে েশ গান গাও। ২ সদা ভুুর উে েশ গান গাও।

তার নােমর ধ বাদ কর, িদেনর র পর িদন তার পির ান ঘাষণা

কর। ৩ চার কর জািতেদর মেধ তার গৗরব, সম লাক‐সমােজ

তার আ য কাজ সকল। ৪কারণ সদা ভুু মহান ও অিত কী নীয়,

িতিন সম দবতা অেপ া ভয়াহ। ৫কারণ জািতেদর সম দবতা

অব মা , িক ু সদা ভুু আকাশম েলর িনমাতা; ৬ ভা ও তাপ
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তার অ ব ী; শি ও শাভা তার ধমধােম িবরাজমান। ৭ হ জািতেদর

গা ী সকল, সদা ভুুর কী ন কর, সদা ভুুর গৗরব ও শি কী ন

কর। ৮ সদা ভুুর নােমর গৗরব কী ন কর, নেবদ সে িনেয় তার

া েণ এস। ৯ পিব সভায় সদা ভুুেক িণপাত কর; সম পিৃথবী।

তার সামেন ক মান হও। ১০ জািতেদর মেধ বেলা “সদা ভুু রাজ

কেরন,” জগৎপিৃথবী ও িতি ত; এেক কাঁপােনা যােব না; িতিন ােয়

জািতেদর িবচার করেবন। ১১আকাশম ল আন ক ক, পিৃথবী

উ ািসত হাক; সমু ও তার মেধ র সকলই গজন ক ক; ১২ ভূিম

ও সখানকার সকলই উ ািসত হাক; তখন বেনর সম গাছপালা

আনে গান করেব; ১৩ সদা ভুুর সামেনই করেব, কারণ িতিন

আসেছন, িতিন পিৃথবীর িবচার করেত আসেছন, িতিন ধমশীলতায়

জগেতর িবচার করেবন, িনেজর িব তায় জািতেদর িবচার করেবন

৯৭ সদা ভুু রাজ কেরন; পিৃথবী উ ািসত হাক, ীপ িলআনি ত

হাক; ২ মঘ ও অ কার তার চািরিদেক, সদা ভু ধাি কতা এবং

ােয়র ারা শাসন কেরন। ৩আ ন তার আেগ যায় এবং চািরিদেক

তার িবপ েদরেক াস কের। ৪তার িব ৎ পিৃথবীেক আেলািকত

করল; পিৃথবী তা দখল ও কঁেপ গল। ৫ পবত িল মােমর মত

সদা ভুুর সামেন গেল গল, সম পিৃথবীর ভুর সামেন। ৬ গ তার

ায়িবচার ঘাষণা কের এবং সম জািত তার মিহমা দেখেছ। ৭

সই সব লােকরা লি ত হাক, যারা খাদাই করা িতমার আরাধনা

কের, যারা অেযাগ মিূতেত অহ ার কের; হ তথাকিথত ঈ র,

ঈ েরর আরাধনা কর। ৮ িসেয়ান নল ও আনি ত হল এবং িযহূদার

মেয়রা উ ািসত হল, হ সদা ভুু, তামার িবচােরর জ । ৯কারণ হ

সদা ভুু, তুিমই সম পিৃথবীর ওপের সবশি মান মহান ঈ র, তুিম

সম দবতা থেক অেনক উ ত। ১০ সদা ভু তােদরেক ভালবােসন

যারা ঘণৃােক অপছ কের, ম েক ঘণৃা কর! িতিন িনেজর সাধেুদর

জীবন র া কেরন এবং েদর হাত থেক তােদরেক উ ার কেরন।

১১আেলা চমকায় ধাি েকর জ এবং আন তােদর জ যারা
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দেয় সৎ। ১২ হ ধািমকরা, সদা ভুুেত আনি ত হও এবং তুিম

তাঁর পিব নােমর ধ বাদ কর।

৯৮একিট গীত। ওহ, সদা ভুুর জে একিট নতুন গান গাও,

কারণ িতিন অ ুত কাজ কেরেছন; তার ডান হাত ও তার পিব

বা , আমােদরেক িবজয় িদেয়েছন। ২ সদা ভুু তাঁর পির ান

জািনেয়েছন, িতিন খালাখিুল ভােব সম জািতর কােছ তাঁর ায়িবচার

দিখেয়েছন। ৩ িতিন ই ােয়ল েলর জে তাঁর চুি র আ গত ও

িব তা মেন কিরেয়েছন; পিৃথবীর সম া আমােদর ঈ েরর

িবজয় দখেব। ৪ সম পিৃথবী; সদা ভুুর উে েশ আনে র জ

িচৎকার কর। জয়গান কর, আন গান কর। শংসা গাও। ৫ বীণার

সে সদা ভুুর উে েশ শংসা গান কর, বীণা ও মধরু গােনর

সে । ৬ তূরী ও িশঙার আওয়ােজর সে রাজা সদা ভুুর সামেন

আন ময় শ কর। ৭ সমু ও তার মেধ কার সবই গজন ক ক,

পিৃথবী ও যারা তার মেধ বাস কের তারাও ক ক; ৮ নদীরা তােদর

হােত হাততািল িদক এবং পবতরা আনে র জ িচৎকার ক ক; ৯

সদা ভুু পিৃথবীর িবচার করেত আসেছন; িতিন ধাি কতায় পিৃথবীেক

ও জািতেদর িবচাের িবচার করেবন।

৯৯ সদা ভুু রাজ কেরন, জািতরা কাঁপেছ; িতিন ক বেদর ওপের

িসংহাসেন বেস আেছন, পিৃথবী টলেছ। ২ সদা ভুু িসেয়ােন মহান,

িতিন সম জািতর উপের উ ত। ৩ তারা তামার মহান ও ভয়াবহ

নােমর শংসা ক ক; িতিন পিব । ৪ বলবান রাজা ায় ভালবােসন;

তুিম িবচার িত া কেরছ, তুিম যােকােবর মেধ ায় ও ধাি কতা

তরী কেরছ। ৫ তামরা আমােদর ঈ র সদা ভুুর শংসা কর ও তার

পাদপীেঠর সামেন আরাধনা কর; িতিন পিব । ৬তার যাজকেদর

মেধ মািশ ও হােরাণ এবং যারা তার নােম ডােকন, তােদর মেধ

শমেূয়ল; তারা সদা ভুুেক ডাকেতন এবং িতিন উ র িদেতন। ৭ িতিন

মেঘর থােমর থেক তােদর কােছ কথা বলেতন; তারা তার পণূ

আেদশ ও িনয়ম িল পালন করেতন যা িতিন তােদর িদেয়িছেলন। ৮

হ সদা ভুু, আমােদর ঈ র তুিমই তােদরেক উ র িদেয়িছেল, তুিম
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সই ঈ র িযিন তােদর মা কেরিছেল, যিদও তুিম তােদর পাপজনক

কােজর শাি িদেয়িছেল। ৯আমােদর ঈ র সদা ভুুর শংসা কর

এবং তার পিব পবেতর সামেন আরাধনা কর; কারণ আমােদর ঈ র

সদা ভুু পিব ।

১০০ বাথক স ীত। আনে িচৎকার কর সদা ভুুর উে েশ ,

সারা পিৃথবী। ২আন সহকাের সদা ভুুর সবা কর; আন গােনর

সােথ তার সামেন এস। ৩ জােনা য সদা ভুুই ঈ র; িতিন

আমােদরেক সিৃ কেরেছন এবং আমরা তার লাক এবং তার

চারণভূিমর মষ। ৪ ধ বাদ সহকাের তাঁর দরজায় ঢােকা এবং

শংসা সহকাের তার উঠােন ঢােকা। তােক ধ বাদ দাও এবং তার

নাম মিহমাি ত কর। ৫ কারণ সদা ভুু ম লময়; তার িব তার

িনয়ম অন কাল ায়ী এবং তার িব তা বংশপর রা ায়ী।

১০১ দায়েূদর একিট গীত। আিম িব তার িনয়েমর এবং িবচােরর

গান গাব; তামার িত, সদা ভুু, আিম শংসা গান গাব। ২আিম

সততা পেথ চলেবা। তুিম কখন আমার কােছ আসেব? আমার ঘেরর

মেধ আিম সততায় চলব। ৩আিম কান অ ায় কাজ আমার চােখর

সামেন রাখব না; আিম অপদাথ ম েক ঘণৃা করব, তা আমার সে

আটেক থাকেবনা। ৪ িবপথগামী লাক আমােক ছেড় যােব; আিম

ম েত িব নই। ৫আিম ংস করেবা য গাপেন তার িতেবশীর

িন া কের। আিম স করেবা না কাউেক যার হাবভাব গেবর এবং

অহ ারী মেনাভাব। ৬আিম দখেবা দেশর িব লােকেদর তারা

আমার পােশ বসেব। য সততায় চলেব, স আমার সবা করেব। ৭

তারণাকারী লাক আমার ঘের বাস করেব না; িমথ াবাদীেক আমার

চােখর সামেন াগত জানাব না। ৮ েত ক সকােল আিম দেশর

সব েলাকেক ংস করব; আিম সব অ ায়কারীেদর সদা ভুুর

শহর থেক দূর কের দেবা।

১০২একজন ঃখীর াথনা যখন স অ ভুিত হয় এবং সদা ভুুর

সামেন তার বদনার কথা ঢেল দয়। আমার াথনা শান, সদা ভুু;

শান আমার কা া। ২ স েটর িদেনর আমার থেক তামার মখু
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লিুকও না আমার কে র িদেনর। আমার কথা শান। যখন আিম

তামায় ডাকেবা আমােক তাড়াতািড় উ র িদও। ৩কারণ আমার

িদন ধাঁয়ার মেতা উেড় গেছ এবং আমার হাড় আ েনর মেতা

পেুড় গেছ। ৪আমার দয় ভেঙ গেছ এবং আিম ঘােসর মেতা

িকেয় গিছ; আিম খেত পািরনা। ৫আমার মাগত কা ােত, আিম

রাগা হেয় গিছ। ৬আিম া েরর জলচর পািখর মেতা ংেসর

মেধ আিম পঁচার মেতা হেয়িছ। ৭আিম েয় জেগ থািক একাকী

পািখর মেতা, বাড়ীর ছােদর উপের একা আিছ। ৮আমার শ রা

আমােক সারা িদন উপহাস কের, তারা আমােক পিরহাস কের আমার

নাম িনেয় শাপ দয়। ৯আিম ছাই খাই িটর মেতা এবং আমার

পানীয়েত চােখর জল িমিশেয় পান কির। ১০ কারণ তামার রাগ

গজন কের, তুিম আমােক তুেল আছাড় মেরছ। ১১আমার িদন হেল

পড়া ছায়ার মেতা এবং আিম ঘােসর মেতা কেনা হেয়িছ। ১২ িক ু

তুিম, সদা ভুু, অন কাল জীিবত এবং তামার খ ািত বংশপর রা।

১৩ তুিম উঠেব এবং িসেয়ােনর ওপর মা করেব। এখন তার ওপর

মা করার িদন; িন িপত িদন এেসেছ। ১৪ কারণ তামার দােসরা

তাঁর পাথের ি য় এবং তাঁর ংেসর ধেূলার জ সমেবদনা অ ভব

কের। ১৫ জািতরা তামার নাম া করেব, সদা ভুু, পিৃথবীর

সব রাজা তামার গৗরেবর স ান করেব। ১৬ সদা ভুু িসেয়ানেক

পনুরায় িনমাণ করেবন এবং তাঁর মিহমা কাশ করেবন। ১৭ ঐ

িদন িতিন দীনহীনেদর াথনার উ র দেবন; িতিন তােদর াথনা

বািতল করেবন না। ১৮এিট ভিবষ ৎ জে র জ লখা থাকেব

এবং য মা ষ এখনও জ ায়িন সও সদা ভুুর শংসা করেব। ১৯

কারণ িতিন পিব উ থেক িনেচ দেখেছন সদা ভুু গ থেক

পিৃথবীেত ল কেরেছন; ২০ বি েদর কা া নেত, িনি তেদর

মতুৃ থেক মু করেত। ২১ তারপর লােকরা িসেয়ােন সদা ভুুর

নাম চার করব এবং িয শােলেম তাঁর শংসা হেব। ২২ তখন

লােকরা এবং রাজ েলা একসে জড় হেব সদা ভুুর সবা করেত।

২৩ িতিন আমার শি িনেয় িনেয়েছন আমার যৗবেন। িতিন আমার
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আয়ু কিমেয় িদেয়েছন। ২৪আিম বললাম, “আমার ঈ র, জীবেনর

মাঝ পেথ আমােক তুেল িনও না; তুিম আেছা সব পু েষ পু েষ

ায়ী। ২৫অতীেত তুিম পিৃথবীর মলূ াপন কেরছ, আকাশম লও

তামার হােতর কাজ। ২৬ স সব ংস হেব, িক ু তুিম থাকেব; তারা

কাপেড়র মেতা পেুরােনা হেয় যােব, যমন কাপড় পাশােকর মেতা

স েলা খেুল ফলেব এবং তারা অদশৃ হেব। ২৭ িক ু তুিম একই

আছ এবং তামার বছর কখনও শষ হেব না। ২৮ তামার দাসেদর

স ানরা বঁেচ থাকেব এবং তােদর বংশধেররা তামার সামেন বঁেচ

থাকেব।”

১০৩ দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুুেক মিহমাি ত কর, আমার

আ া এবং আমার ভতের যা আেছ সবিকছু, মিহমাি ত কর তাঁর

পিব নাম। ২ মিহমাি ত কর সদা ভুুেক এবং আমার াণ ভুেল

যও না তাঁর সব উপকার। ৩ িতিন তামার সব পাপ মা কেরন,

তামার সব রাগ ভােলা কেরন। ৪ িতিন ংস থেক তামার জীবন

মু কেরন, িতিন তামােক দঢ়ৃ েমর ারা আিশবাদ দন। ৫

িতিন তামার জীবন স ু কেরন ভােলা িজিনস িদেয় যােত তামার

নতুন যৗবন হয় ঈগল পািখর মেতা। ৬ সদা ভুু তাই কেরন যা

িনরেপ এবং িবচােরর কাজ কেরন যারা িনপীিড়ত সবার জ । ৭

িতিন মািশেক িনেজর পথ জানােলন, তার কাজ ই ােয়েলর উ র

পু ষেদর জ । ৮ সদা ভুু মাশীল ও ক ণাময়, িতিন ধয শীল;

তার আেছ মহান িব িনয়ম প । ৯ িতিন সব িদন িবনিত করেবন

না, িতিন সব িদন রাগ করেবন না। ১০ িতিন আমােদর সে আমােদর

পাপ অ যায়ী ব বহার কেরন না অথবা আমােদর পাপ অ যায়ী

আমােদর িতফল দন না। ১১কারণ পিৃথবীর উপের আকাশম ল

যত উঁচু, সরকম তাঁর িব তার িনয়ম তােদর িত যারা তাঁেক

স ান কের। ১২ পি ম িদক থেক পবূ িদক যমন দূর, তমিন

িতিন আমােদর পােপর অপরাধ থেক আমােদর দূের রেখেছন। ১৩

একজন বাবা যমন স ানেদর ক ণা কেরন, তমন সদা ভুুও ক ণা

কেরন তােদর যারা তাঁেক স ান কের। ১৪কারণ িতিন আমােদর গঠন
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জােনন; িতিতিন তামােক দঢ়ৃ েমর ারা আিশবাদ দনিন জােনন

য আমরা ধেূলা মা । ১৫ যমন মা ষ, তার আয়ু ঘােসর মেতা; স

উ িত লাভ কের মােঠ ফুেলর মেতা। ১৬ বাতাস তার ওপর িদেয় বেয়

যায় এবং স উধাও হেয় যায় এবং কউ এমনিক বলেত পাের না

কাথায় স আবার জে েছ। ১৭ িক ু সদা ভুুর িব তার িনয়ম

িচর হায়ী থেক অন কাল পয থােক তােদর ওপর যারা তাঁেক

স ান কের, তাঁর ধাি কতা দীঘ ায়ী তােদর বংশধরেদর ওপর।

১৮তারা তাঁর িনয়ম র া করত এবং মেন কের সবাই তাঁর িনেদশ

পালন করত। ১৯ সদা ভুু েগ তাঁর িসংহাসন াপন কেরেছন, তাঁর

রাজ সবার ওপর িতি ত। ২০আশীবাদ কর সদা ভুু, তামরা

তাঁর দূেতরা, তামােদর আেছ শি তাঁর বাক মেন চেলা এবং তাঁর

আেদশ পালন কর। ২১আশীবাদ কর সদা ভুু, তামরা সব তাঁর

বািহনী, তামরা তাঁর দােসরা তাঁর ই া পালন কর। ২২আশীবাদ

কর তাঁর সব সিৃ র ওপর তাঁর রােজ র সব জায়গায়; আমার াণেক

আশীবাদ কর সদা ভুু।

১০৪ মিহমাি ত কর সদা ভুুর, আমার আ া। সদা ভুু আমার

ঈ র, তুিম খবু মহৎ; তুিম জাঁকজমক এবং মহে র পাশাক পেড়।

২ তুিম তামােক আেলায় ঢেক রেখেছা যন একটা পাশাক পের

আেছা; তুিম আকাশম লেক আেলা িদেয় িব ার কেরেছা একটা

তাঁবরু পদার মেতা কের। ৩ তুিম তামার িবচারালেয়র কিড়কাঠ

রেখেছা মেঘর ওপের; তুিম মঘেক তামার রথ কেরেছা; তুিম

বাতােসর ডানায় চলােফরা কর। ৪ িতিন বাতাসেক তাঁর দূত কেরেছন,

আ েনর িশখােক তাঁর দাস কেরন। ৫ িতিন পিৃথবীেক তাঁর িভি মেূলর

ওপের াপন কেরেছন; এটা কখেনা নড়ােনা যােব না। ৬ তুিম

পিৃথবীেক জল িদেয় ঢেক িদেয়িছেল পাশােকর মেতা কের, জল

িদেয় পবতেদর ঢেক িদেয়িছল। ৭ তামার ধমেক জল নেম গল,

তামার ব িনপণূ শে তারা পািলেয় গল। ৮ পবেতরা উঁচু হল,

সমতল িনচু হল এবং উপত কা ছিড়েয় পড়ল সই জায়গায় যখােন

তুিম জেলর জ িনযু কেরিছেল। ৯ তুিম তােদর জ সীমানা িঠক
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কেরছ, যন জল তা ছািড়েয় না যায়; তারা যন পিৃথবীেক আবার

ঢেক না দয়। ১০ িতিন উপত কায় ঝরনা তরী কেরিছেলন; যন

সই জল বাহ পবতেদর মেধ বািহত হয়। ১১তারা মােঠর সব

প েদর জল দয়; বেনর গাধারা তৃ া মটায়। ১২ নদীর তীের পািখরা

বাসা বাঁেধ; তারা ডােল গান গায়। ১৩ িতিন তাঁর আকােশর জলাধার

থেক পবেত জল দন; তাঁর কােজর জ পিৃথবী ফেল পণূ হয়। ১৪

িতিন প েদর জ ঘােসর জ দন এবং মা েষর জ গাছপালা চাষ

কেরন যােত মা ষ এই পিৃথবী থেক খাদ তরী করেত পাের। ১৫

িতিন মা ষেক খিুশ করার জ া ারস তরী কেরন, তল তরী

কেরন মখু চকমক করার জ এবং খাদ তার জীবন বজায় রাখার

জ । ১৬ সদা ভুুর গােছেদর ভােলাভােব জল দওয়া হেয়েছ; িতিন

িলবােনােন এরস গাছ তরী কেরেছন। ১৭ পািখরা সখােন বাসা

বাঁেধ। সারস দবদা গােছ তার ঘর তরী কের। ১৮ ব ছাগেলরা

উঁচু পবেত বাস কের; উঁচু পবত শাফন প র আ য়। ১৯ িতিন চাঁদেক

িনযু কেরেছন ঋতু চনার জ ; সূয জােন অ তার যাবার িদন।

২০ তুিম অ কার কর রাি জ , তখন বেনর সবপ রা বিরেয় আেস।

২১ যবুিসংহরা তােদর িশকােরর জ গজন কের এবং ঈ েরর কােছ

তােদর খাদ খাঁজ কের। ২২ যখন সূয ওেঠ, তারা চেল যায় এবং

তােদর হায় ঘমুায়। ২৩ ইিতমেধ , মা ষ তােদর কােজ বর হয়

এবং সে পয ম কের। ২৪ সদা ভুু, কত এবং িবিভ ধরেনর

কাজ তুিম া ারা স সব তরী কেরছ; পিৃথবী তামার কােজ পণূ।

২৫ ওপাের সমু , গভীর ও িব তৃ, অসংখ জীবজ ু েত পণূ। ২৬

সখােন জাহােজরা চলাচল কের এবং সখােন িলিবয়াথন থােক, যা

তুিম সমেু খলা করবার জ তরী কেরেছা। ২৭এরা সব তামার

অেপ ায় থােক, যন তুিম িঠক িদেনর তােদর খাবার দাও। ২৮ যখন

তুিম তােদরেক দাও তারা জেড়া হয়; যখন তুিম হাত মু কেরা তারা

তৃ হয়। ২৯ যখন তুিম তামার মখু ঢাক, তারা অি র হয়; যিদ তুিম

তােদর িনঃ াস কেড় নাও তারা মের যায় এবং ধেূলােত িফের যায়।

৩০ যখন তুিম তামার আ া পাঠাও তারা সিৃ হয় এবং তুিম াম
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অ েল তােদর পনুরায় নতুন কর। ৩১ সদা ভুুর গৗরব অন কাল

থা ক; সদা ভুু তাঁর সিৃ েত আন ক ন। ৩২ িতিন পিৃথবীর িদেক

তাকান এবং তা কাঁেপ; িতিন পবতেদরেক শ কেরন এবং তারা

ধুঁয়া হয়। ৩৩আিম সারা জীবন সদা ভুুর উে েশ গান করব; আিম

যতিদন বঁেচ থাকব, আমার ঈ েরর শংসা গান করব। ৩৪তাঁর

কােছ আমার ধ ান মধরু হাক; আিম সদা ভুুেত আন করব। ৩৫

পাপীরা পিৃথবী থেক উধাও হাক, রা আর না থা ক, আমার

আ া সদা ভুুর মিহমাি ত কর। সদা ভুুর শংসা কর।

১০৫ সদা ভুুর ধ বাদ কর, তাঁর নােম ডাক, জািতেদর মেধ তাঁর

সব কাজ জানাও। ২ তাঁর উে েশ গান গাও, তাঁর শংসা গান কর,

তাঁর সব আ য কােজর কথা বল। ৩তাঁর পিব নােমর গব কর;

সদা ভুুর খাঁজকারীেদর দয় আন ক ক। ৪ সদা ভুুর ও তাঁর

শি র খাঁজ কর, তাঁর িনয়িমত উপি িতর খাঁজ কর। ৫ মেন কর

তাঁর করা আ য িজিনস সব, তাঁর অ ুতকা ড এবং তাঁর মেুখর শাসন

সব; ৬ তামরা আ াহােমর বংশ তাঁর দাস, তামরা যােকােবর লাক,

তাঁর মেনানীতরা। ৭ িতিন সদা ভুু, আমােদর ঈ র, তাঁর শাসন সব

সারা পিৃথবীেত আেছ। ৮ িতিন তাঁর িনয়ম িচরকাল মেন কেরন, সই

বাক িতিন হাজার বংশপর রার িত আেদশ কেরেছন। ৯ সই

িনয়ম িতিন আ াহােমর সে করেলন এবং সই শপথ ইসাহােকর

কােছ করেলন। ১০ িতিন যা যােকােবর কােছ িনি ত করেলন িবিধ

িহসােব এবং ই ােয়েলর কােছ িচরিদেনর র িনয়ম বলেলন। ১১ িতিন

বলেলন আিম তামােক কনান দশ দব, সটা তামােদর অিধকার।

১২ িতিন একথা বলেলন যখন তারা সংখ ােত বিশ িছল না, তারা

অ ই িছল এবং সখােন বাসী িছল। ১৩ তারা এক জািত থেক

অ জািতর কােছ এক রাজ থেক অ রােজ যত। ১৪ িতিন কান

মা ষেক তােদর ওপর জলুমু করেত িদেতন না; তােদর জ রাজােদর

শাি িদেতন। ১৫ িতিন বলেলন, “আমার অিভিষ েদরেক শ

কেরা না এবং আমার ভাববাদীেদর িত কেরা না”। ১৬ িতিন িমশর

দেশ দূিভ েক ডাকেলন; িতিন সব িট সরবরাহ িবি করেলন।
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১৭ িতিন তােদর আেগ একজন লাকেক পাঠােলন, যােষফেক দাস

িহসােব িবি হেলন। ১৮ তার পা বিড় িদেয় বাঁধা িছল, তােক

লাহার শকেল রাখা হেয়িছল। ১৯ যত ণ তাঁর ভাববাণী সিত না

হয়, সদা ভুুর বাক তােক সিঠক মাণ করল। ২০ রাজা পাঠােলন

এবং তােক ছেড় িদেলন; জািতেদর কতা তােক মু করেলন। ২১

িতিন তােক তার বাড়ীর দািয় িদেলন যন সব স ি র কতা, ২২

তাঁর নতােদর িনয় ন করেত এবং তাঁর াচীনবগেক ান িশ া

িদেত। ২৩ তারপর ই ােয়ল িমশের এেলন এবং যােকাব িকছু িদেনর

র জ হােমর দেশ বাস করেলন। ২৪ ঈ র তাঁর লােকেদর অেনক

বিৃ করেলন, িবপ েদর থেক তােদরেক ব সংখ ক করেলন। ২৫

িতিন এমন করেলন তােদর শ রা তার লােকেদর ঘণৃা করল, তাঁর

দাসেদর ওপর খারাপ ব বহার করল। ২৬ িতিন তাঁর দাস মািশেক

পাঠােলন এবং হােরাণেক যােক িতিন মেনানীত কেরিছেলন। ২৭

তারা িমশরীেদর মেধ তাঁর নানা িচ দখােলন, হােমর দেশ নানা

অ ুদ ল ণ দখােলন। ২৮ িতিন ঐ দশেক অ কার করেলন, িক ু

িমসেরর লােকরা তাঁর আেদশ মানল না। ২৯ িতিন তােদর জলেক

রে পিরণত করেলন এবং তােদর সব মাছ মের ফলেলন। ৩০

তােদর দেশ ব াঙ দ ল বাঁধেলা এমনিক তােদর শাসকেদর ঘেরর

ভতের ঢুেক গল। ৩১ িতিন বলেলন এবং মািছর ঝাঁক এল এবং

ডাঁশ‐মশা সারা দেশর মেধ এল। ৩২ িতিন পাঠােলন িশলা এবং বিৃ

সে ব এবং িব ৎ দেশর মেধ । ৩৩ িতিন তােদর া ালতা ও

ডুমরু গাছ ংস করেলন, িতিন তােদর দেশর গাছ ভেঙ িদেলন। ৩৪

িতিন বলেলন এবং প পাল এল, অসংখ প পাল এল। ৩৫ প পাল

তােদর দেশর সব গাছপালা খেয় ফলল, তারা তােদর মােঠর সব

শস খেয় ফলল। ৩৬ িতিন তােদর দেশর থমজাত সকলেক

হত া করল, তােদর সব শি র থম ফলেক আঘাত করেলন। ৩৭

িতিন ই ােয়লেদর পা এবং সানার সে বর কের আনেলন, তাঁর

গা ীেদর মেধ এক জনও হাঁচট খায় িন। ৩৮ িমশর আন করল

যখন তারা চেল গল, কারণ িমশরবাসীরা তােদর থেক ভীত িছল।
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৩৯ িতিন ঢাকা দওয়ার জ মঘ িব ার করেলন এবং রােত আেলা

দবার জ আ ন িদেলন। ৪০ ই ােয়লীয়রা খাবার চাইল এবং

ভা ই পািখ আনেলন এবং গ থেক িট িদেয় তােদরেক তৃ

করেলন। ৪১ িতিন িশলা ভেঙ িদেলন, জল বািহত হল; তা নদী

হেয় কেনা জিমেত বােয় গল। ৪২ কারণ িতিন মেন করেলন তাঁর

পিব িত া যা িতিন তাঁর দাস আ াহােমর কােছ কেরিছেলন।

৪৩ িতিন তাঁর লােকেদর আন সে , তাঁর মেনানীতেদরেক িবজয়

উ ােস বর কের আনেলন। ৪৪ িতিন জািতেদর দশ িদেলন; তারা

লােকেদর স ি র অিধকার িনেলন। ৪৫ যােত তারা তাঁর িবিধ এবং

ব ব া মেন চেল। সদা ভুুর শংসা কর।

১০৬ শংসা কর সদা ভুুর, ধ বাদ দাও সদা ভুুেক, কারণ িতিন

ম লময়, তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী। ২ ক সদা ভুুর

িব েমর কাজ সব গণনা করেত পাের? ক তাঁর সব শংসনীয় কাজ

চার করেত পাের? ৩ ধ তারা, যারা ায় র া কের এবং যারা সব

িদন যথাযথ কাজ কের। ৪ সদা ভুু, যখন তামার লােকেদর ওপর

অ হ দখাও তখন আমােক মেন রেখা; আমােক সাহায কর যখন

তােদর র া কর। ৫ তখন আিম তামার মেনানীতেদর ম ল দখেবা,

যন তামার জািতর আনে আন কির এবং তামার অিধকােরর

সে গৗরব কির। ৬আমরা পাপ কেরিছ আমােদর পবূপু ষেদর

মেতা, আমরা অ ায় কেরিছ এবং অধ কেরিছ। ৭আমােদর িমশের

তামার পবূপু ষরা আ য কাজ সব বােঝিন; তারা তামার কােজর

িব িবিধ অ া করল তারা সমু তীের, লািহত সাগের, তারা

িবে াহ করল। ৮ তবওু িতিন তাঁর নােমর জ তােদরেক পির ান

িদেলন, তােত িতিন তাঁর শি কাশ করেলন। ৯ িতিন লািহত

সাগরেক ধমক িদেলন এবং তা িকেয় গল, তারপর িতিন তােদরেক

গভীেরর মধ িদেয় িনেয় গেলন যমন া র িদেয় যায়। ১০ িতিন

যারা তােদরেক কারণ কের তােদর হাত থেক তােদরেক বাঁচােলন

এবং শ র শি থেক তােদরেক উ ার করেলন; ১১ িক ু জল

তােদর িবপ েদর ঢেক িদল, তােদর একজনও বাঁচল না। ১২
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তারপর তারা তাঁর বােক িব াস করল এবং তাঁর শংসা গান করল।

১৩ িক ু তারা তাড়াতািড় ভুেল গল িতিন যা কেরিছেলন; তারা তাঁর

িনেদেশর অেপ া করেলা না। ১৪ িক ু া ের অত লাভ করল

এবং ম াে ঈ েরর পরী া করল। ১৫ িতিন তােদর অ েরাধ

র া করেলন িক ু রাগ পাঠােলন যা তােদর শরীের ঢুকল। ১৬ তারা

িশিবেরর মেধ মািশ এবং হােরাণ সদা ভুুর পিব যাজেকর ওপর

িবর হল। ১৭ ভূিম ফাটল এবং দাথনেক িগেল িনেলা, অবীরােমর

অ গামীেদর ঢেক িদেলা। ১৮ তােদর মেধ আ ন েল উঠল;

আ েনর িশখা েদর পিুড়েয় িদেলা। ১৯ তারা হােরেব এক গ র

বা া তরী করল, ধাতুর তরী মিূতর কােছ আরাধনা করল। ২০

তারা ঈ েরর মিহমায় ব বসা করল ঘাস খাওয়া গ র মিূ িনেয়।

২১ তারা তােদর াণক া ঈ রেক ভুেল গল, িযিন িমশের মহৎ

কাজ কেরিছেলন; ২২ িতিন হােমর দেশ নানা আ য কাজ করেলন

এবং লািহত সাগেরর ধাের নানা ভয় র কাজ করেলন। ২৩ িতিন

তােদর ংেসর জ আেদশ জাির করেলন তার মেনানীত মািশ

তাঁর সামেন ভ জায়গায় দাঁড়ােলন তাঁর রাগ দূর করার জ যােত

িতিন তােদরেক ংস না কেরন। ২৪ তারপর তারা উবর দশেক

তু করল, তারা তাঁর িত িত িব াস করল না; ২৫ িক ু তাঁবরু

মেধ অিভেযাগ করল এবং সদা ভুুেক মা করল না। ২৬ তাই

িতিন তােদর িব ে শপথ করেলন য তারা ম া ের মারা যাক।

২৭আিম তােদর বংশেক জািতেদর মধ থেক িবি করেবা এবং

তােদরেক অ দেশ িছ িভ করব। ২৮ তাঁরা বাল‐িপেয়ােরর

আরাধনা করল এবং মড়ােদর বিল খেলা। ২৯ তারা তােদর কােজর

ারা তাঁেক অস ু করল এবং তােদর মেধ মহামারী দখা িদল।

৩০ তখন িপনহস দাঁিড়েয় হ ে প করেলন এবং তােত মহামারী

শিমত হল। ৩১ এটা তাঁর পে ধাি কতা বেল গণ হল সব জ

িচরকােলর জ । ৩২ তারা মরীবার জলসমীেপও ঈ েরর রাগ জ াল

এবং তােদর জ মািশর ক হল ৩৩তারা তাঁেক িত করল এবং

িতিন বপেরায়াভােব বলেলন। ৩৪ তারা জািতেদরেক ংস করল না,
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যমন সদা ভুু করেত আেদশ িদেয়িছেলন। ৩৫ িক ু তারা পাগান

জািতেদর সে িমেশ গল এবং তােদর িশ া হণ করল; ৩৬

এবং তােদর িতমার আরাধনা করল, তােত স সব তােদর ফাঁদ

হেয় উঠল। ৩৭তারা তােদর ছেলেদর এবং মেয়েদরেক ভূতেদর

উে েশ বিলদান করল। ৩৮তারা িনে াষেদর র পাত করল, তােদর

ছেল এবং মেয়েদর র পাত করল, তারা কনানীয় িতমােদর

উে েশ তােদরেক বিলদান করল; দশ রে অপিব করেলা। ৩৯

তারা তােদর কােজর ারা কলিুষত হল এবং ব িভচারী হেলা তােদর

কােজর জ । ৪০ তাই সদা ভুু তাঁর লােকেদর ওপর রেগ গেলন

এবং িতিন তাঁর লােকেদরেক ঘণৃা করেলন। ৪১ িতিন তােদরেক

জািতেদর হােত তুেল িদেলন এবং যারা তােদর কারণ করত তারা

তােদর ওপের কতৃ করল। ৪২ তােদর শ রা তােদর পদদিলত

করল এবং তারা তােদর কতেৃ র কােছ পরাধীন হল। ৪৩অেনক

বার িতিন তােদরেক সাহায করেত এেলন িক ু তারা িবে াহী হল

এবং িনেজেদর পােপ বল হেয় পড়ল। ৪৪ তবওু িতিন যখন তােদর

বদনার কথা নেলন, তখন সাহােয র জ তােদর কা া নেলন।

৪৫ িতিন মেন করেলন তােদর সে তার িনয়েমর কথা এবং নরম

হেলন কারণ তাঁর িব তার িবিধ। ৪৬ িতিন তােদর িবেজতােদর

িতিন ক ণা করেলন। ৪৭আমােদর র া কর, সদা ভুু, আমােদর

ঈ র, জািতেদর মধ থেক আমােদরেক সং হ কর; যন আমরা

তামার পিব নােমর ব কির এবং তামার শংসায় জয় িন কির।

৪৮ ধ সদা ভুু, ই ােয়েলর ঈ র, অনািদকাল অবিধ অন কাল

পয । সব লাক বলকু, আেমন। সদা ভুুর শংসা কর।

১০৭সদা ভুুেক ধ বাদ দাও, কারণ িতিন ম লময় এবং তাঁর

দয়া অন কাল ায়ী। ২ সদা ভুুর মু রা এ কথা বলকু, যােদরেক

িতিন িবপে র হাত থেক মু কেরেছন, ৩ যােদরেক িতিন জেড়া

কেরেছন নানা দশ থেক, পবূ এবং পি ম থেক, উ র এবং দি েণ

থেক। ৪ তারা া ের িনজন পেথ ঘেুর বড়াল এবং থাকবার জায়গা

পলনা। ৫ তারা ু ধাত এবং তৃ াত হল, তারা অবসােদ অবস
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হল। ৬ তারপর তারা সংকেট সদা ভুুর কােছ কাঁদল এবং িতিন

তােদরেক ক থেক উ ার করেলন। ৭ িতিন তােক সরল পেথ িনেয়

গেলন, যােত তারা থাকবার জ শহের যেত পাের। ৮ লােকরা

সদা ভুুর শংসা ক ক, তাঁর িব তার িবিধর জ এবং মা ষেদর

জ তাঁর আ য কাজ কেরেছন। ৯কারণ িতিন তৃ াতেদর তৃ া

মটান এবং যারা ু ধাত তােদর ভােলা িজিনস িদেয় পণূ কেরন।

১০ িকছু লাক অ কাের এবং িবষােদ বেসিছল, বি রা ঃেখ এবং

শকেল বাঁধা িছল, ১১এর কারণ তারা সবশি মান ঈ েরর বােক র

িবেরািধতা কেরিছল এবং মহান ঈ েরর িনেদশ অমা করত; ১২

িতিন কে র মধ িদেয় তােদর দয়েক ন করেলন; তারা পেড়

গল এবং তােদর সাহায করার কউ িছল না। ১৩তারপর স েট

তারা সদা ভুুর কােছ কাঁদল এবং িতিন তােদর দূদশা থেক বর

কের আনেলন। ১৪ িতিন অ কার এবং িবষাদ থেক তােদরেক

বর কের আনেলন এবং তােদর ব ন িছঁেড় িদেলন। ১৫ লােকরা

সদা ভুু শংসা ক ক তাঁর িব তার িবিধর জ এবং মা ষেদর

জ িতিন আ য কাজ কেরেছন। ১৬কারণ িতিন িপতেলর কবাট

ভেঙ িদেয়েছন এবং লাহার ড়েকা ভেঙ িদেলন। ১৭ তারা বাকা

িছল িবেরািধতার পেথ এবং তারা তােদর পােপর কারেণ দূদশা

িছল। ১৮ তােদর ভােলা খাবােরর জ অ িচ হেলা এবং তােদর

মতুৃ র দরজার কােছ আনা হল। ১৯তারপর স েট তারা সদা ভুুর

কােছ কাঁদল এবং িতিন তােদর দূদশা থেক বর কের আনেলন। ২০

িতিন তাঁর বাক পাঠােলন এবং তােদরেক করেলন এবং তােদর

ংেসর হাত থেক উ ার কেরন। ২১ লােক সদা ভুুর শংসা

ক ক তাঁর িব তার িবিধর জ এবং মা ষেদর জ িতিন আ য

কাজ কেরেছন। ২২ তারা ধ বাদ বিল উৎসগ ক ক এবং গান গেয়

তাঁর কাজ চার ক ক। ২৩ িকছুেলাক জাহােজ চেড় সমু যা া

কের এবং তারা জলরািশর ওপর ব বসায় কের। ২৪এরা সদা ভুুর

কাজ দখল এবং সমেু র ওপর তাঁর আ য ব াপার দখল। ২৫

িতিন আ া িদেয় ঝড় উ াপন কেরন, যা জেলর ঢউ তােলন। ২৬
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ঢউ েলা েগর কােছ পৗঁছায়, তারপর তারা জেলর িনেচ নােম;

মা েষর সাহস গেল যায় িবপেদর কারেণ। ২৭ তারা হেল পেড়

এবং মাতােলর মেতা টলেত টলেত যায় এবং তােদর বিু লাপ হয়।

২৮তারা স েট সদা ভুুর কােছ কাঁদল এবং িতিন তােদর দূদশার

থেক বর কের আনেলন। ২৯ িতিন ঝড়েক শা করেলন এবং ঢউ

থেম গল ৩০ তারপর তারা আন করল কারণ সমু শা হল এবং

িতিন তােদরেক তােদর পছে র পাতা েয় িনেয় যান। ৩১ লােকরা

সদা ভুুর শংসা করল তার িব তার িবিধর জ এবং তাঁর আ য

কাজ িতিন যা কেরেছন তাঁর জ । ৩২ তারা তাঁেক মিহমাি ত ক ক

জন সমােবেশ এবং তাঁর শংসা ক ক াচীনেদর সভােত। ৩৩

িতিন সব নদীেক ম াে ফরান, জেলর ঝরনা েলােক কেনা

ভূিমেত পিরণত কেরন, ৩৪এবং িতিন ফলবান দশেক অ বর কেরন,

কারণ লােকেদর জ । ৩৫ িতিন ম ভূিমেক জলাশেয় পিরণত

কেরন, কেনা ভূিমেক জেলর ঝরনা েপ পিরণত কেরন; ৩৬ িতিন

ু ধাত লাকেদরেক বাস করান এবং তাঁরা বসবাস করার শহর তরী

কেরন। ৩৭ তারা েত বীজ রাপণ করল, া ালতা রাপণ কের

এবং চুর ফসল িনেয় এল। ৩৮ িতিন তােদরেক আশীবাদ কেরন,

তাই তারা অেনক বিৃ পায় এবং িতিন তােদর প েদরেক কমেত

দন না। ৩৯ তারা কেম যায় এবং নত হয়, য ণা বদনা এবং কে র

জ । ৪০ িতিন শ র শাসন কতােদর ওপের তু তা ঢেল দন,

ম াে তােদরেক মণ করান যখােন পথ নই; ৪১ িক ু দির েক

ঃখ থেক র া কেরন, আর মষপােলর মেতা পিরবার দন। ৪২ তা

দেখ সরল লােক দেখ এবং আনি ত হয় এবং সব তার মখু ব

কের। ৪৩ ানবান ক? স এই সম িবেবচনা করেব এবং তারা

সদা ভুুর িব তার িবিধ কাজ আেলাচনা করেব।

১০৮ গীত। দায়েূদর স ীত। আমার দয় ি র, ঈ র, আিম গান

গাব এবং আমার গৗরব সহ ব করব। ২ ঘমু থেক ওেঠা, বাঁশী

এবং বীণা; আিম ঊষােক জাগাব। ৩আিম তামােক ধ বাদ দেবা,

সদা ভুু, লােকেদর মেধ ; আিম তামার শংসা গান গাব জািতেদর
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মেধ । ৪ কারণ তামার িব তার িবিধ আকাশম েলর ওপের

মহৎ এবং তামার িব াসেযাগ তা আকাশ পয পৗঁছয়। ৫ ঈ র,

আকাশম েলর ওপের উ ত হও এবং সারা পিৃথবীর ওপের তামার

গৗরব উ ত হাক। ৬ যােত তুিম যােদর ভালবােসা তারা যন উ ার

পায়, তামার ডানহাত িদেয় আমােদর উ ার কর এবং আমােক

উ র দাও। ৭ ঈ র তাঁর পিব তায় কথা বেলেছন, “আিম উ াস

করব; আিম িশিখম ভাগ করব এবং ে ােতর উপত কার অংশ ভাগ

কের দেবা। ৮ িগিলয়দ আমার, মনঃিশও আমার; ই িয়মও আমার

মাথার বম; িযহূদা আমার িবচারদ ; ৯ মায়াব আমার ধাবার পা ;

আিম ইেদােমর ওপের আমার জেুতা ছুড়েবা; আিম পেলি য়ার ওপের

জয় িন করেবা। ১০ ক আমােক এই শি শালী শহের িনেয় যােব?

ক আমােক ইেদাম পয পথ দিখেয় িনেয় যােব?” ১১ ঈ র, তুিম

িক আমােক অ া করিন? তুিম আমােদর বািহনীেদর সে যেু

যাওিন? ১২ শ েদর িব ে আমােক সাহায কর; কারণ মা েষর

সাহায বথৃা। ১৩আমরা ঈ েরর সাহায িনেয় িবজয়ী হব, িতিনই

আমােদর শ েদর পদদিলত করেবন।

১০৯ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর স ীত। ঈ র আিম যার

শংসা কির, নীরব থেকা না। ২কারণ এবং তারক আমােক

আ মণ কের তারা আমার িব ে িমথ া কথা বেল। ৩ তারা আমােক

িঘের ধের এবং ঘণৃাজনক কথা বেল এবং অকারেণ আমােক আ মণ

কের। ৪আমার ভালবাসার পিরবেত তারা আমার িন া কের িক ু

আিম তােদর জ াথনা কির। ৫ তারা আমার ভােলার পিরবেত

খারাপ কের এবং আমার ভােলাবাসােক ঘণৃা কের। ৬ তুিম সই

লােকর ওপের েলাকেক িনযু কর; িবপ তার ডান িদেক

দাঁিড়েয় থা ক। ৭ যখন তার িবচার হেব, স দাষী হাক, তার

াথনা পাপ িহসােব মানা হাক। ৮তার আয়ু অ িদেনর র হাক;

অ লাক তার অধ পদ িনেয় িনক। ৯ তার স ােনরা িপতহৃীন

হাক, তার ী িবধবা হাক। ১০ তার স ােনরা ঘেুর বড়াক এবং

িভ া ক ক, তােদর ংস ান থেক দূের [খাদ ] খাঁজ ক ক।
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১১ মহাজন তার সবিকছু িনেয় িনক; অ লােকরা লটু ক ক যা

তার উপাজন। ১২ তার ওপর কউ দয়ার হাত না বাড়াক, তার

অনাথ স ানেদর ওপর কউ ক ণা না ক ক। ১৩ তার ভিবষ ৎ

জ িবি হাক, পেরর বংশধেরর নাম মেুছ যাক। ১৪ তার পবূ

পু ষেদর পাপ সদা ভুুর কােছ উে খ থা ক, তার মােয়র পাপ ভুেল

না যাক। ১৫তার দাষ সবিদন সদা ভুুর সামেন থা ক, যন সদা ভুু

পিৃথবী থেক তার িৃত মেুছ দন। ১৬ যেহতু এইেলাক কাউেক

দয়া দখােনার িবষয় মাথা ঘামানিন, িক ু তার বদেল িনপীিড়তেদর

তাড়না করত এবং অত গিরব লাকেক এবং িন ৎসাহ লাকেক

হত া করত। ১৭ স অিভশাপ িদেত ভালবাসত, সটাই তারই ওপর

আসল। স আশীবাদ করেত ঘণৃা করত; তার ওপর যন আশীবাদ

না আ ক। ১৮ স অিভশাপেক কাপেড়র মেতা পরত এবং তার

অিভশাপ তার অ র থেক জেলর মেতা, তার হােড়র মেধ থেক

তেলর মত আসল। ১৯ তার অিভশাপ েলা পরার পাশােকর মেতা

ও িনত কামরব েনর মেতা হাক। ২০ সদা ভুু থেক এইফল

পায় আমার িবপে রা, আমার ােণর িব ে যারা খারাপ কথা বেল

তারা। ২১ সদা ভুু আমার ভু, িনজ নােমর অ েরােধ আমার সে

ব বহার কর; কারণ তামার িব িবিধ ম লময়, আমােক বাঁচাও।

২২ কারণ আিম ঃখী এবং গিরব এবং আমার দয় আহত হেয়েছ।

২৩আিম হেল পড়িছ স ার ছায়ার মেতা; আমােক ঝাকােনা হে

প পােলর মেতা। ২৪আমার হাঁটু বল হেয়ছ উপবােসর থেক, আিম

চামড়া এবং হােড় পিরণত হেয়িছ। ২৫আিম অিভেযাগকারীেদর কােছ

অব ার পা হেয়িছ; যখন আমােক দেখ তারা তােদর মাথা নােড়।

২৬আমােক সাহায কেরা সদা ভুু আমার ঈ র; আমােক বাঁচাও

তামার িব তার িবিধর ারা। ২৭ যন তারা জানেত পাের য, এটা

তামার কাজ য তুিম সদা ভুু, এই সব কেরছ। ২৮ যিদও তারা

আমােক শাপ দয়, দয়া কের তুিম আশীবাদ কর; যখন তারা আ মণ

কের যন তারা লি ত হয়। িক ু তামার এ দাস আন করেব।

২৯আমার িবপ রা লি ত পাশােক পিরিহত হেব এবং ডাকািত
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করা পাশােকর মেতা ল ায় ঢেক যােব। ৩০আিম আনে র সে

উ ধ বাদ দেবা সদা ভুুেক; আিম লােকেদর মেধ তাঁর শংসা

করব। ৩১ কারণ িতিন গিরবেদর ডানিদেক দাঁিড়েয় থােকন, তােদর

হাত থেক তােক বাচান যারা তােক মিক দয়।

১১০ দায়েূদর একিট গীত। সদা ভুু আমার ভুেক বেলন, “আমার

ডানিদেক বস, যত ণ না আিম তামার শ েদরেক তামার পা

রাখার জায়গায় না িনেয় আিস।” ২ সদা ভুু বলেলন, “িসেয়ান থেক

তামার শি র রাজদ ধের রাখ; তামার শ েদর ওপর শাসন কর।

৩ তামার িব ম িদেনর তামার জারা তামােক অ সরণ করেব

‐ই ায় পিব পবেতর ওপের; ভােরর গভ থেক বিরেয় যােব

িশিশেরর মেতা তামার যবুেকরা।” ৪ সদা ভুু শপথ কেরেছন এবং

পিরবতন হেব না; “তুিম অন কালীন যাজক, ম ীেষদেকর রীিত

অ সাের।” ৫ ভু তামার ডানিদেক আেছন। িতিন রাজােদর হত া

করেবন তাঁর ােধর িদেনর। ৬ িতিন জািতেদর িবচার করেবন,

িতিন মতৃেদহ িদেয় উপত কা পণূ করেবন; িতিন নতােদর হত া

করেবন অেনক দেশ। ৭ িতিন রা ার মেধ ছােটা নদীর জল পান

করেবন এবং তারপর িতিন িবজেয়র পের তাঁর মাথা তুলেবন।

১১১ সদা ভুুর শংসা কর। আিম সম অ করণ িদেয় সদা ভুুর

ধ বাদ করব, সরল লাকেদর সভায় এবং ধমসভার মেধ । ২

সদা ভুুর সব কাজ মহৎ; সা েহ তারা সকেল অেপ া কের যারা

ই ুক। ৩তাঁর কাজ মিহমাময় এবং চমৎকার এবং তাঁর ধাি কতা

িচর ায়ী। ৪ িতিন আ য কাজ কেরন যা রণীয় হেব; সদা ভুু

কৃপাময় এবং দয়াশীল। ৫ িতিন তাঁর িব অ গামীেদর খাবার দন।

িতিন তাঁর িবিধ িচরকাল মেন রাখেবন। ৬ িতিন তাঁর শি শালী কাজ

তাঁর লােকেদর দিখেয় তােদরেক জািতর অিধকার িদেয়েছন। ৭

তাঁর হােতর কাজ িব এবং িঠক; তাঁর সব িনেদশ িব াসেযাগ । ৮

স সব অন কােলর জ িতি ত, িব ভােব এবং সিঠকভােব

লি ত। ৯ িতিন তাঁর লােকেদর িবজয় িদেয়েছন; িতিন িচরকােলর

জ তাঁর িবিধ ি র কেরেছন; তাঁর নাম পিব এবং অসাধারন। ১০
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সদা ভুুেক স ান করা ার আর ; য কউ তাঁর িনেদশ মেন

চেল স ভােলা বিু পায়; তাঁর শংসা অন কাল ায়ী।

১১২সদা ভুুর শংসা কর। ধ স লাক য সদা ভুুেক মা

কের, য তাঁর আেদেশ অত আনি ত হয়। ২ তাঁর বংশ পিৃথবীেত

শি শালী হেব; ধাি েকরা ধ হেব। ৩ তার ঘের স দ এবং ঐ য

থােক; তার ধাি কতা িনত ায়ী হেব। ৪অ কাের আেলার জ ািত

হেব ধািমক লােকেদর জ ; স ক ণাময়, মাশীল এবং ধািমক।

৫এটা সই মা ষেদর ভােলা হেব য ক ণা কের এবং টাকা ধার

দয়, য সততার সে তার ব পাের ভােলা আচরন কের। ৬কারণ

তােক কখেনা সরােনা যােব না; ধাি কেদর িচরকাল মেন রাখেব।

৭ স খারাপ খবের ভয় পায় না, স িনি ত, সদা ভুুেত িনভর

কের। ৮তার দয় শা , ভয় নই, যত ণ না স তার িবপ েদর

ওপর িবজয় দেখ। ৯ স উদারভােব গিরবেদর দয় তার ধাি কতা

িচরকালীন; স বলবান এবং স ােন উ হেব। ১০ েলাক এটা

দখেব এবং রাগ করেব; স দাঁেত দাঁত ঘষেব এবং গেল যােব;

েলােকর ই া িবন হেব।

১১৩সদা ভুুর শংসা কর। শংসা কর, তামরা সদা ভুুর

দােসরা; সদা ভুুর নােমর শংসা কর। ২ ধ সদা ভুুর নাম, উভয়ই

এখন এবং অন কাল। ৩ সূয ওঠা থেক অ পয , সদা ভুুর

নােমর শংসা হওয়া উিচত। ৪ সদা ভুু সবজািতর উপের উ ত

এবং তাঁর গৗরব আকাশম েলর ওপের উ ত। ৫ ক আমােদর

ঈ র সদা ভুুর মেতা? কার ান এেতা উঁচুেত আেছ, ৬ ক িনেচ

আকােশর িদেক এবং পিৃথবীর িদেক তাকায়? ৭ িতিন ধেূলা থেক

গিরবেক তােলন এবং ছাইেয়র িঢিব থেক গিরবেক ওঠান, ৮ যােত

স নতােদর সে , তার লাকেদর নতােদর সে বসেত পাের। ৯

িতিন স ানহীনােক গিৃহণী কেরন, কারণ তােক িশ েদর আন ময়ী

মা কেরন। সদা ভুুর শংসা কর।
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১১৪ যখন ই ােয়ল িমশর থেক চেল এল, যােকােবর বংশ িবেদশী

লাক থেক, ২ িযহূদা হল তার ধম ান, ই ােয়ল হল তাঁর রাজ । ৩

সমু দখল এবং পািলেয় গল, য ন িফের এল। ৪ পবতরা মেষর

মেতা লাফ িদেলা, পাহাড়রা লাফ িদল মষশাবেকর মেতা। ৫ কন

তুিম পািলেয় গেল সমু ? য ন, কন তুিম িফের এেল? ৬ পবতরা,

কন তামরা মেষর মেতা লাফ িদেল? ছােটা পবেতরা, কন তামরা

মষশাবেকর মেতা লাফ িদেল? ৭ পিৃথবী, ভুর সামেন, যােকােবর

ঈ েরর সামেন কঁেপ ওঠ। ৮ িতিন িশলােক পু ের পিরণত করেলন,

শ িশলােক জেলর উৎেস পিরণত করেলন।

১১৫আমােদরেক নয়, সদা ভুু, আমােদরেক নয়, িক ু তামার

নাম স ান আেন, কারণ তামার িব তার িনয়ম এবং তামার

িব াসেযাগ তার জ । ২ কন জািতরা বলেব, “ কাথায় তােদর

ঈ র?” ৩ আমােদর ঈ র েগ থােকন; িতিন যা ই া কেরন,

তাই কেরন। ৪জািতেদর িতমা সব পা এবং সানার, মা েষর

হােতর কাজ। ৫ িতমার মখু আেছ িক ু তারা কথা বেল না; তােদর

চাখ আেছ িক ু তারা দখেত পায় না; ৬তােদর কান আেছ িক ু

তারা নেত পায় না; তােদর নাক আেছ িক ু তারা গ পায় না;

৭ তােদর হাত আেছ িক ু শ করেত পাের না; তােদর পা আেছ

িক ু তারা চলেত পাের না; তারা মখু িদেয় কথা বলেত পাের না।

৮ যমন তারা তমিন হেব তােদর িনমাতারা, য কউ স েলােত

িনভর কের তারা। ৯ ই ােয়ল, তুিম সদা ভুুেতই িনভর কর; িতিনই

তােদর সহায় এবং ঢাল। ১০ হােরােণর বংশ তামরা সদা ভুুেতই

িনভর কর; িতিন তামােদর সহায় এবং তামােদর ঢাল। ১১ তামরা

যারা সদা ভুেক স ান কর, তাঁর িনভর কর; িতিন তােদর সাহায

এবং তােদর ঢাল। ১২ সদা ভুু আমােদরেক মেন রেখেছন এবং

আমােদরেক আশীবাদ করেবন; িতিন ই ােয়ল লেক আশীবাদ

করেবন, হােরােণর লেক আশীবাদ করেবন। ১৩ যারা সদা ভুুেক

স ান কের, িতিন তােদরেক আশীবাদ করেবন, যবুক এবং ব ৃ

উভয়েকই করেবন। ১৪ সদা ভুু তামােদর সংখ া বিৃ ক ন আেরা
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এবং আেরা, তামােদর এবং তামােদর স ানেদর বিৃ ক ন।

১৫ তামরা সদা ভুুর আশীবাদ পাও, িযিন গ এবং পিৃথবী সিৃ

কেরেছন। ১৬ গ সদা ভুুর অিধকার, িক ু পিৃথবী িতিন মা ষেক

িদেয়েছন। ১৭ মেৃতরা সদা ভুুর শংসা কের না, যারা িন জায়গায়

নেম যায়। ১৮ িক ু আমরা সদা ভুুেক মিহমাি ত করব, এখন এবং

অন কাল। সদা ভুুর শংসা কর।

১১৬আিম সদা ভুুেক ম কির, কারণ িতিন শােনন আমার রব

এবং আমার মার িবনিত। ২ কারণ িতিন আমার কথা শােনন,

আিম যতিদন বাঁচব তাঁেক ডাকব। ৩ মতুৃ র দিড় আমােক চারপােশ

িঘের ধরল এবং পাতােলর ফাঁদ আমার মেুখামিুখ, আিম ক এবং

ঃখ অ ভব করলাম। (Sheol h7585) ৪তখন আিম সদা ভুুর নােম

ডাকলাম; “সদা ভুু অ হ কর, আমার জীবন উ ার কর।” ৫

সদা ভুু ক ণাময় এবং ায , আমােদর ঈ র দয়াশীল। ৬ সদা ভুু

সরল লাকেদরেক র া কেরন; আিম দীনহীন হেল এবং িতিন আমার

পির ান করেলন। ৭আমার আ া িফের যাও, তামার িব ােমর

জায়গায় িফের যাও, কারণ সদা ভুু তামার ম ল কেরেছন। ৮

কারণ তুিম মতুৃ থেক আমার আ ােক মু কেরেছা, আমার চাখেক

চােখর জল থেক এবং পা ক হাঁচট থেক উ ার কেরছ। ৯আিম

সদা ভুুর সবা করেবা জীিবতেদর দেশ। ১০আমার িব াস আেছ,

তাই কথা বলব; আিম িনতা ঃখা িছলাম তবওু সদা ভুেত আমার

িব াস অিবচল িছল। ১১ আিম উে েগ বিলয়ািছলাম, মা ষমা

িমথ াবাদী। ১২আিম সদা ভুু থেক য সকল ম ল পেয়িছ, তাঁর

পিরবেত তােক িক িফিরেয় িদব? ১৩আিম পির ােনর পানপা

হণ করব এবং সদা ভুুর নােম ডাকব। ১৪আিম সদা ভুুর কােছ

আমার মানত সকল পণূ করব; তাঁর সম জার সা ােৎই করব।

১৫ সদা ভুুর দিৃ েত ব মলূ তার সাধগুেনর মতুৃ । ১৬ িবনয় কির,

সদা ভুু, আিম তামার দাস; আিম তামার দাস, তামার দাসীর

ছেল; তুিম আমার ব ন সকল মু কেরছ। ১৭আিম তামার উে েশ

ব বিল উৎসগ করব, আর সদা ভুুর নােম ডাকব। ১৮ সদা ভুুর
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কােছ আমার মানত সকল পণূ করব, তাঁর সম জার সা ােৎই

করব, ১৯ সদা ভুুর গেৃহর া েণ, হ িয শােলম তামারই মেধ

পণূ করব। তামরা সদা ভুুর শংসা কর।

১১৭সদা ভুুর শংসা কর; তামরা সব জািত, তাঁর মিহমাি ত

কর। ২ কারণ তাঁর িব িবিধ আমােদর ওপের মহান এবং সদা ভুুর

িব াসেযাগ তা অন কাল ায়ী। সদা ভুুর শংসা কর।

১১৮ ধ বাদ দাও সদা ভুুেক, কারণ িতিন ম লময়, তাঁর

িব তার িবিধ অন কাল ায়ী। ২ ই ােয়ল বলকু, “তাঁর িব তার

িবিধ অন কাল ায়ী।” ৩ হােরােণর ল বলকু, “তাঁর দয়া

অন কাল ায়ী।” ৪ সদা ভুুর িব অ গামীরা বলকু, “তাঁর

িব তার িবিধ অন কাল ায়ী।” ৫ আিম স েটর মধ থেক

সদা ভুুেক ডাকলাম; সদা ভুু আমােক উ র িদেলন এবং আমােক

মু করেলন। ৬ সদা ভুু আমার সে আেছন, আিম ভয় করব না;

মা ষ আমার িক করেত পাের? ৭ সদা ভুু আমার পে আেছন আমার

সাহায কারী িহসােব, আিম িবজয়ী হব তােদর ওপর যারা আমােক

ঘণৃা কের। ৮ মা েষর ওপর িব াস করার থেক সদা ভুুর আ য়

নওয়া ভােলা। ৯ মা েষর ওপর আ া রাখার থেক সদা ভুুেত ভরসা

করা ভােলা। ১০ সম জািত আমােক িঘের আেছ; সদা ভুুর মতায়

আিম তােদরেক িবি করব। ১১তারা আমােক িঘের আেছ; াঁ,

আমােক িঘের আেছ, সদা ভুুর নােম আিম তােদরেক িবি করব।

১২ তারা আমােক িঘের আেছ মৗমািছর মেতা, তারা কাঁটার আ েনর

মত অদশৃ হেয় গল; সদা ভুুর নােম আিম তােদরেক িবি করব।

১৩ তুিম আমােক ফেল দবার জ আ মণ করেল, িক ু সদা ভুু

আমােক সাহায করেলন। ১৪ সদা ভুু আমার শি এবং আন এবং

িতিন একমা আমার পির ান িদেয়েছন। ১৫ ধাি কেদর তাঁবু থেক

িবজয় আনে র িচৎকার শানা যাে সদা ভুুর ডান হাত িবেজতা।

১৬ সদা ভুুর ডান হাত উ ত, সদা ভুুর ডান হাত িবেজতা। ১৭আিম

মরেবা না, িক ু জীিবত থাকব এবং সদা ভুুর কাজ ঘাষণা করেবা।

১৮ সদা ভুু আমােক কেঠারভােব শাি িদেয়েছন, িক ু মতুৃ র হােত



গীতসংিহতা 1209

সঁেপ দনিন। ১৯আমার জ দরজা খেুল দাও যখােন ঈ েরর

লােকরা েবশ কের; আিম তার ভতর যােবা এবং সদা ভুুেক দব।

২০এটাই সদা ভুুর দরজা, ধািমকরা এর ভতর িদেয় ঢােক। ২১

আিম তামােক ধ বাদ দেবা, কারণ তুিম আমােক উ র িদেয়েছা

এবং তুিম আমার পির ান হেয়ছ। ২২ িনমাতারা য পাথর বািতল

কেরিছল তা কােনর ধান পাথর হেয় উঠল। ২৩এটা সদা ভুুর কাজ;

এটা আমার চােখ অ ুত। ২৪এই সই িদন যিদন সদা ভুু কেরেছন;

আমরা আন করেবা এবং এেত আনি ত হেবা। ২৫অ হ কের

আমােদর িবজয় দাও, সদা ভুু। ২৬ ধ িতিন িযিন সদা ভুুর নােম

আসেছন; আমরা সদা ভুুর ঘর থেক তামােদরেক ধ বাদ কির।

২৭ সদা ভুুই ঈ র; িতিন আমােদরেক আেলা িদেয়েছন; তামরা দিড়

িদেয় উৎসেবর বিল বিদর িশেঙ বাঁধ। ২৮ তুিম আমার ঈ র এবং

আিম তামােক ধ বাদ দেবা তুিম আমার ঈ র, আিম তামােক

উে াপন করব। ২৯ ওহ তামরা সদা ভুুেক ধ বাদ দাও, কারণ

িতিন ম লময়; কারণ তাঁর িব িবিধ অন কাল ায়ী।

১১৯আেলফ। ধ তারা, যােদর পথ িনেদাষ, যারা সদা ভুুর

ব ব া পেথ চেল। ২ ধ তারা, যারা তাঁর িবিধস ত আেদশ পালন

কের; যারা সম মন িদেয় তাঁেক খাঁেজ। ৩ তারা অ ায় কের না,

তারা তাঁর পেথ চেল। ৪ তুিম তামর িনেদশ পালন করেত আেদশ

কেরছ, যন আমরা য সহকাের তা পালন কির। ৫আহা! যা আিম

দঢ়ৃভােব িতি ত করব তামার সংিবিধ পালেন। ৬ তখন আিম

লি ত হব না, যখন আিম তামার আেদশ েলার িবষয় িচ া কির। ৭

যখন আিম তামার ধমময় শাসন িশ া কির, তখন আিম আ িরক

ভােব তামার ধ বাদ করব। ৮আিম তামার িবিধ পালন করব;

আমােক একা ছেড় িদও না। ৯ বৎ। যবুক কমন কের িনেজর

পথ িব রাখেব? তামার বাক পালেনর মাধ েমই করেব। ১০

আিম সম মন িদেয় তামায় খুঁেজিছ, আমােক তামার আেদশ

পথ ছেড় ঘেুর বড়ােত িদও না। ১১আিম তামার বাক দেয়

স য় কের রেখিছ, যন আিম তামার িব ে পাপ না কির। ১২
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হ সদা ভুু; তুিম ধ , আমােক তামার িবিধ শখাও। ১৩আিম

আমার মখু িদেয় তামার সম ধমময় আেদশ ঘাষণা কেরিছ যা

তুিম কাশ কেরছ। ১৪ সম ধন স ি র থেকও আিম তামার

িনয়েমর আেদশ আন কির। ১৫আিম তামার িনেদশ েলায় ধ ান

করব এবং তামার পেথর িত মেনােযাগ দব। ১৬আিম তামার

িবিধ েলায় আন কির, তামার বাক ভুেল যাব না। ১৭ িগেমল।

তামার দােসর িত দয়াবান হও, যন আিম বাঁিচ এবং তামার

বাক পালন কির। ১৮আমার চাখ খেুল দাও, যন আিম তামার

ব ব ায় আ য আ য িবষয় দখেত পাই। ১৯আিম পিৃথবীেত

িবেদশী, আমার থেক তামার আেদশ েলা লিুকও না। ২০আমার

াণ সব িদন আকা ায় চূণ তামার ধমময় আেদেশর জ । ২১ তুিম

অহ ারীেদরেক ধমক িদেয়ছ, যারা অিভশ , যারা তামার আেদশ

ছেড় ঘেুর বড়ায়। ২২আমার থেক দূনাম ও অপমান দূর কর, কারণ

আিম তামার িনয়েমর আেদশ পালন কেরিছ। ২৩ যিদও শাসেকরা

আমার িব ে চ া এবং িন া কেরেছ; তবওু তামার দাস তামার

িবিধ ধ ান কের। ২৪ তামার িনয়েমর আেদশ আমার আন জনক

এবং স িল আমার পরামশদাতা। ২৫ দালৎ। আমার াণ ধেূলােত

জিড়েয় আেছ, তামার বাক অ যায়ী আমােক জীবন দাও। ২৬

আিম আমার পেথর কথা তামায় বেলিছ এবং তুিম আমােক উ র

িদেয়ছ, তামার িবিধ আমােক শখাও। ২৭ তামার িনেদশ আমােক

বিুঝেয় দাও, যােত আিম তামার আ য িশ া সব ধ ান করেত

পাির। ২৮ ঃেখ আমার দয় গেল পড়েছ, তামার বােক আমােক

ওঠাও। ২৯আমার থেক িমথ ার পথ দূর কর, অ হ কের আমােক

তামার ব ব া শখাও। ৩০আিম িব তার পথ মেনানীত কেরিছ,

আিম সব িদন তামার ধমময় আেদশ আমার সামেন রােখিছ। ৩১

আিম তামার িনয়েমর আেদশ সমেূহ জিড়েয় আিছ; সদা ভুু আমােক

লি ত হেত িদও না। ৩২ আিম তামার আেদশ পেথ দৗড়াব,

কারণ তুিম তা করেত আমার দয় বড় কেরছ। ৩৩ হ। হ সদা ভুু,

তামার িবিধর পথ আমােক শখাও, আর আিম শষ পয তা পালন
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করব। ৩৪ আমােক বিু দাও এবং আিম তামার ব ব া পালন

করব; আিম আমার সম দয় িদেয় তা পালন করব। ৩৫ তামার

আেদশ পেথ আমােক পিরচালনা করাও, কারণ আিম সই পেথ চলেত

আন পাই। ৩৬ তামার িনয়েমর আেদেশর িদেক আমার দয়েক

পিরচালনা দাও এবং অসৎ লােভর থেক দূের রাখ। ৩৭ ম িবষয়

থেক আমার চাখ ফরাও, আমােক তামার পেথ পনু ীিবত

কর। ৩৮ তামার দােসর জ তামার িত া পণূ কর, যা তুিম

তােদর জ তরী কেরিছেল যারা তামায় স ান কের। ৩৯আমার

অপমান দূর কর, যার আিম ভয় কির, কারণ তামার ধমময় আেদশ

ভাল। ৪০ দখ, আিম তামার িনেদশ েলার জ আকা া কের

আসিছ; তামার ধাি কতায় আমােক জীিবত রেখা। ৪১ বৗ। হ

সদা ভুু, আমােক তামার অ য় ভালবাসা দাও তামার িত া

অ সাের তামার পির ান দাও। ৪২ তেব আিম তােদর উ র িদেত

পারব যারা আমায় উপহাস কের, কারণ আিম তামার বােক িনভর

কেরিছ। ৪৩আমার মখু থেক সেত র বাক িনেয় িনও না, কারণ

আিম তামার ধমময় আেদেশর জ অেপ া করিছ। ৪৪আিম সব

িদন তামার ব ব া পালন করব, যেুগ যেুগ িচরকাল করব। ৪৫আিম

িনরাপেদ চলব, কারণ আিম তামার িনেদশ েলার খাঁজ কেরিছ।

৪৬আিম রাজােদর সামেন তামার র পণূ আেদেশর কথা বলব

এবং লি ত হব না। ৪৭আিম তামার আেদশ েলায় আন করব,

যা আিম ভীষণ ভালবািস। ৪৮আিম তামার আেদশ েলার কােছ

অ িল ওঠাব, যা আিম ভালবািস; আিম তামার িবিধ ধ ান করব। ৪৯

সিয়ন। তামার দােসর জ তামার িত া রণ কর, কারণ তুিম

আমােক আশা িদেয়ছ। ৫০আমার ঃেখ এটাই আমার সা না: য

তামার িত া আমােক বাঁিচেয় রেখেছ। ৫১অহ ারীরা আমােক

িব প কেরেছ, তবওু আিম তামার ব ব া থেক িফিরিন। ৫২ হ

সদা ভুু, আিম াচীনকাল থেক তামার ধমময় আেদশ িশখিছ,

আর সা না পেয়িছ। ৫৩আমার াধ েল উেঠেছ, পাপীেদর

জ যারা তামার ব ব া অ া কের। ৫৪ তামার িবিধ আমার
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গান হেয়েছ যখােন আিম অ ায়ীভােব বাস কির। ৫৫ হ সদা ভুু,

আিম রােত তামার নােমর িবষেয় িচ া কির এবং আিম তামার

ব ব া পালন কির। ৫৬এটাই আমার অভ াস কারণ আিম তামার

িনেদশ েলা পালন কেরিছ। ৫৭ হৎ। সদা ভুু আমার অিধকার; আিম

দঢ়ৃ িত তামার বাক সকল পালেন। ৫৮আিম সম দয় িদেয়

আ িরকভােব অ েরাধ কির তামার দয়া পাবার; তামার িত া

অ যায়ী, আমার িত কৃপা কর। ৫৯আিম আমার পথ পরী া কেরিছ

এবং তামার িনয়েমর আেদেশর িদেক আমার চরণ িফিরেয়িছ। ৬০

আিম তাড়াতািড় করলাম এবং তামার আেদশ েলা পালেন দরী

করলাম না। ৬১ পাপীেদর দিড় আমােক ফাঁেদ ফেলেছ, আিম তামার

ব ব া ভুেল যাই িন। ৬২আিম মাঝ রাে তামার ধ বাদ করেত

উিঠ, তামার ায় িবধােনর জ । ৬৩আিম সই সকেলর স ী যারা

তামােক স ান কের এবং যারা তামার িনেদশ েলা পালন কের।

৬৪ হ সদা ভুু, পিৃথবী তামার চুি র িব তায় পিরপণূ; আমােক

তামার িবিধর িশ া দাও। ৬৫ টট। হ সদা ভুু, তুিম তামার

দােসর ম ল কেরছ, তামার বাক া সাের কেরছ। ৬৬আমােক সিঠক

িবচারশি এবং বিু শখাও, কারণ আিম তামার আেদশ েলায়

িব াস কেরিছ। ৬৭ ঃখ পাওয়ার আেগ আিম া িছলাম, িক ু

এখন আিম তামার বাক পালন করিছ। ৬৮ তুিম ম লময় এবং

তুিম সই িযিন ম ল কাজ কেরন, তামার িবিধ আমােক শখাও।

৬৯অহ ারীরা আমার িব ে িমথ া কথা বেলেছ, িক ু আিম সম

দয় িদেয় তামার িনেদশ পালন কেরিছ। ৭০ তােদর দেয় সত তা

নই; িক ু আিম তামার ব ব ায় আন কির। ৭১ এটা আমার জ

ভাল য আিম ঃখ ভাগ কেরিছ, যন আিম তামার িবিধ িশখেত

পাির। ৭২ হাজার হাজার সানা ও পার চেয় তামার মেুখর িনেদশ

আমার জ মহা মলূ বান। ৭৩ ইেয়াদ। তামার হাত আমার গঠন ও

াপন করেছ; আমােক বিু দাও, যন আিম তামার আেদশ সকল

িশখেত পাির। ৭৪ যারা তামােক স ান কের, তারা আমােক দেখ

গিবত হেব, কারণ আিম তামরা বােক আশা পাই। ৭৫ হ সদা ভুু,



গীতসংিহতা 1213

আিম জািন তামার আেদশ ায এবং তুিম িব তায় আমােক ঃখ

িদেয়ছ। ৭৬ তামার চুি র িব তা আমায় সা না িদক, যমন

তুিম তামার দাসেক িত া কেরছ। ৭৭আমার িত ক ণা কর,

যন আিম বাঁিচ; কারণ তামার ব ব া আমার আন দায়ক। ৭৮

অহ ারীেদর ল ায় ফলা হাক, কারণ তারা আমার িন া কেরেছ;

িক ু আিম তামার িনেদশ েলায় ধ ান করব। ৭৯ যারা তামােক

স ান কের, তারা আমার িদেক িফ ক, তারা যারা তামার িনয়েমর

আেদশ জােন তারা িফ ক। ৮০আমার দয় তামার িবিধেত িনেদাষ

হাক, যন আিম ল ায় না পিড়। ৮১ কফ। আিম তামার পির ােনর

আকা া কির, আিম তামার বােক আমার আশা রেখিছ। ৮২আমার

চাখ তামার িত া দখার আকা া কের; কখন তুিম আমােক

সা না করেব? ৮৩ কারণ আিম ধাঁয়ায় ভরা া ার থিলর মত

হেয়িছ; আিম তামার িবিধ ভুেল যাই িন। ৮৪ কত িদন তামার দাস

এসব স করেব? কেব তুিম আমার তাড়নাকারীেদর িবচার করেব?

৮৫অহ ারীরা আমার জ গত খুঁেড়েছ, তারা তামার ব ব ার িন া

কের। ৮৬ তামার সম আেদশ িব সনীয়; য সম লাক আমােক

অ ায়ভােব অত াচার কের; আমায় সাহায কর। ৮৭ তারা পিৃথবীেত

আমােক ায় শষ কের ফেলিছল, িক ু আিম তামার িনেদশ েলা

ত াগ কিরিন। ৮৮ যমন তামার চুি র িব তার িত া অ সাের

আমােক জীিবত রােখা, যােত আিম তামার িনয়েমর আেদশ পালন

করেত পাির যা তুিম বেলছ। ৮৯ লামদ। হ সদা ভুু, তামার বাক

অন কাল ায়ী, তামার বাক েগ দঢ়ৃ ভােব ািপত। ৯০ তামার

িব তা পু েষ পু েষ ায়ী; তুিম পিৃথবীেক াপন কেরছ এবং তা

ি র থােক। ৯১সম িকছুই আজ পয ি র রেয়েছ, যমন তুিম বেলছ

তামার ায় িবধােন, কারণ সম িকছুই তামার দাস। ৯২ যিদ

তামার ব ব া আমার আন দায়ক না হত, তেব আিম আপন ঃেখ

ংস হতাম। ৯৩আিম তামার িনেদশ েলা কখনও ভুেল যাব না,

কারণ তার ারাই তুিম আমােক জীিবত রেখছ। ৯৪আিম তামারই,

আমােক র া কর; কারণ আিম তামার িনেদশ েলা অে ষণ কির।
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৯৫ পাপীরা আমােক ংস করার জ ত; িক ু আিম তামার

িনয়েমর আেদশ বাঝার চ া করব। ৯৬আিম দেখিছ য সম

িকছুরই সীমা আেছ; িক ু তামার আেদশ এিট মহান, অপিরসীম। ৯৭

মম। আহা, আিম তামার ব ব া কমন ভালবািস। এটা সম িদন

আমার ধ ােনর িবষয়। ৯৮ তামার আেদশ আমােক শ র থেকও

ানবান কের; কারণ তামার আেদশ িচরকাল আমার সে আেছ।

৯৯আমার বিশ বিু আমার সম র থেক, কারণ আিম তামার

িনয়েমর আেদেশর ধ ান কির। ১০০ াচীন লাকেদর থেকও আিম

বিশ বিু মান, তার কারণ আিম তামার িনেদশ েলা পালন কেরিছ।

১০১আিম সম পথ থেক আমার পা দূের রেখিছ, যন আিম

তামার বাক পালন কির। ১০২আিম তামার ায় িবধান থেক িফির

িন, কারণ তুিমই আমােক িনেদশ িদেয়ছ। ১০৩ তামার বাক সকল

আমার মেুখ কমন িম লােগ! তা আমার মেুখ মধরু থেক িমি । ১০৪

তামার িনেদশ েলার ারাই আমার বিু লাভ হয়। সইজ আিম

সম িমথ া পথ ঘণৃা কির। ১০৫ ন। তামার বাক আমার চরেনর

দীপ, আমার পেথর আেলা। ১০৬আিম শপথ কেরিছ এবং ি র

কেরিছ, য আিম তামার িবিধ পালন করব। ১০৭ হ সদা ভুু, আিম

খবু ঃখা ; তামার বােক র িত া অ যায়ী আমােক জীিবত রখ।

১০৮ সদা ভুু, দয়া কের আমার মেুখর া দ উপহার সকল হণ

কর এবং তামার ায় িবধান আমােক শখাও। ১০৯আমার াণ

সবিদন িবপেদ থােক, তবওু আিম তামার ব ব া ভুেল যাই িন। ১১০

পাপীরা আমার জ ফাঁদ পেতেছ, িক ু আিম তামার িনেদশ থেক

দূের সের যাই িন। ১১১আিম তামার িনয়েমর আেদশ আমার দািব

বেল অিধকার কেরিছ, কারণ স েলা আমার দেয়র আন । ১১২

আমার দয় তামার িবিধ মেন চলেত ি র হেয়েছ, িচরকােলর জ ,

শষ পয । ১১৩ সামক। আিম ি মনা লােকেদর ঘণৃা কির, িক ু

তামার ব ব া ভালবািস। ১১৪ তুিম আমার লকুােনার জায়গা ওআমার

ঢাল; আিম তামার বােক র জ অেপ া কির। ১১৫ ম কাজকরীরা,

আমার কাছ থেক দূর হও; যােত আিম আমার ঈ েরর আেদশ সকল



গীতসংিহতা 1215

পালন করেত পাির। ১১৬ তামার বােক আমােক ধের রাখ যােত

আিম বাঁিচ এবং আমােক আমার আশায় লি ত হেত িদও না। ১১৭

আমােক তুেল ধর এবং আিম উ ার পাব; আিম সব িদন তামার িবিধ

ধ ান করব। ১১৮ তুিম তােদর সকলেক অ া কেরছ, যারা তামার

িবিধ ছেড় চেল গেছ; কারণ সই সম লােকরা তারক এবং

অিব । ১১৯ তুিম পিৃথবীর সম পাপীেদরেক মেলর মত দূর কের

থাক, এই জ আিম তামরা ায় িবধান ভালবািস। ১২০ তামার

ভেয় আমার শরীর রামাি ত হয়, তামার শাসনকলােপ আিম ভীত।

১২১অিয়ন। যা িকছু ায এবং সিঠক আিম কির; আমােক আমার

উপ বকারীেদর হােত ছেড় িদও না। ১২২ তুিম তামার দােসর ম ল

িনি ত কর, অহ ারীরা আমার ওপর উপ ব না ক ক। ১২৩ তামার

পির ােনর অেপ ায় এবং তামার ধমময় বােক র জ আমার চাখ

া হেয়েছ। ১২৪ তামার দাসেক তামার চুি র িব তা দখাও

এবং আমােক তামার িবিধ শখাও। ১২৫আিম তামার দাস, আমােক

বিু দাও, যন আিম তামার িনয়েমর আেদশ েলা জানেত পাির।

১২৬ সদা ভুুর কাজ করবার িদন হল, কারণ লােকরা তামার ব ব া

খ ন কেরেছ। ১২৭ সিত আিম তামার আেদশ সকল ভালবািস,

সানার থেকও, িব সানার থেকও ভালবািস। ১২৮এই জ

আিম সাবধােন তামার সম িনেদশ অ সরণ কির এবং আিম সম

িমথ ার পথ ঘণৃা কির। ১২৯ প। তামার িনয়েমর আেদশআ য , এই

জ আিম স েলা পালন কির। ১৩০ তামার কািশত বাক আেলা

দান কের; তা সরলেদর বিু দান কের। ১৩১আিম মখু খেুল াস

ফলিছলাম, কারণ আিম তামার আেদশ েলার আকা া করিছলাম।

১৩২আমার িদেক ফর এবং আমায় দয়া কর, যমন তুিম সব িদন

কের থাক তােদর জ যারা তামার নাম ভালবােস। ১৩৩ তামার

বাক ারা আমার চরণেক পিরচালনা দাও; কান পাপেক আমার

উপের কতৃ করেত িদও না। ১৩৪ মা েষর উপ ব থেক আমােক

উ ার কর, যােত আিম তামার িনেদশ েলা পালন করেত পাির।

১৩৫ তামার দােসর ওপর তামার মখু উ ল হাক এবং তামার



গীতসংিহতা 1216

িবিধ সকল আমােক শখাও। ১৩৬ আমার চাখ থেক জলধারা

বইেছ, কারণ লােকরা তামার ব ব া পালন কের না। ১৩৭ সােদ।

হ সদা ভুু, তুিম ধািমক এবং তামার আেদশ সকল ায । ১৩৮

তুিম তামার িনয়েমর আেদশ ধাি কতায় এবং িব তায় িদেয়ছ।

১৩৯ রাগ আমােক ংস কেরেছ, কারণ আমার িবপে রা তামার

বাক সকল ভুেল গেছ। ১৪০ তামার বাক খবুই পরী ািস এবং

তামার দাস তা ভালবােস। ১৪১আিম তু ও অব াত, তবওু আিম

তামার িনেদশ সকল ভুেল যাই িন। ১৪২ তামার ায়িবচার িচরকাল

সিঠক এবং তামার ব ব া িব সনীয়। ১৪৩ যিদও চরম দূদশা ও

য ণা আমােক পেয় বেসেছ, [তবওু] তামার আেদশ সকল আমার

আন দায়ক। ১৪৪ তামার িনয়েমর আেদশ িচরকাল ধমময়; আমােক

বিু দাও, যােত আিম বাঁিচ। ১৪৫ হ সদা ভুু, আিম সম দয়

িদেয় ডেকিছ; আমােক উ র দাও, আিম তামার িবিধ পালন করব।

১৪৬আিম তামােক ডেকিছ; আমােক র া কর এবং আিম তামার

িনয়েমর আেদশ পালন করব। ১৪৭আিম ভােরর আেগ উিঠ এবং

সাহােয র জ িচৎকার কির, আিম তামার বােক সকেল আশা রািখ।

১৪৮আমার চাখ সারা রাত খালা িছল, যন আিম তামার বাক

ধ ান করেত পাির। ১৪৯ তামার চুি র িব তা অ সাের আমার

রব শান; হ সদা ভুু, আমােক জীিবত রাখ, যমন তুিম িত া

কেরছ তামার ায় িবধােন। ১৫০ যারা আমায় অত াচার কেরেছ

তারা আমার কােছ আসেছ; িক ু তারা তামার ব ব া থেক অেনক

দূের। ১৫১ হ সদা ভুু, তুিমই িনকটব ী এবং তামার সম আেদশ

িব । ১৫২অেনক আেগ আিম তামার িনয়েমর আেদশ জেনিছ, যা

তুিম িচরকােলর জ াপন কেরছ। ১৫৩ রশ। আমার ঃখ দখ

এবং আমােক সাহায কর, কারণ আিম তামার ব ব া ভুেল যাই

িন। ১৫৪আমার িববাদ মটাও এবং আমােক মু কর, আমােক

জীিবত রাখ, যমন তুিম তামার বােক িত া কেরছ। ১৫৫ পির ান

পাপীেদর থেক দূের, কারণ তারা তামার িবিধ সকল ভালবােস না।

১৫৬ হ সদা ভুু, তামার ক ণার কায মহান; আমােক জীিবত রাখ,
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যমন তুিম সবিদন কের থাক। ১৫৭আমার তাড়নাকারী ও শ

অেনক, তবওু আিম তামার িনয়েমর আেদশ থেক িফির িন। ১৫৮

আিম িব াসঘাতকেদরেক ঘণৃা ভােব দখলাম, কারণ তারা তামার

বাক পালন কের না। ১৫৯ দখ, আিম তামার িনেদশ েলা কমন

ভালবািস। সদা ভুু, আমােক জীিবত রাখ, যমন তুিম তামার চুি র

িব তায় িত া কেরছ। ১৬০ তামার সম বাক সত , তামার

েত কিট আেদশ িচর ায়ী। ১৬১ িশন। শাসেকরা অকারেণ আমােক

অত াচার কেরেছ, আমার দয় কাঁেপ, তামার বােক র অবাধ হেত

ভয় লােগ। ১৬২আিম তামার বােক আন কির, যমন কউ মহা

লটু পেল কের। ১৬৩ আিম িমথ ােক ঘণৃা ও অব া কির, িক ু

আিম তামার ব ব া ভালবািস। ১৬৪আিম িদেনর সাতবার তামার

শংসা কির, তামার ায় িবধােনর জ । ১৬৫ যারা তামার ব ব া

ভালবােস, তােদর মহা শাি ; তােদর হাঁচট লােগ না। ১৬৬ সদা ভুু,

আিম তামার পির ােনর অেপ া করিছ এবং আিম তামার আেদেশর

বাধ হেয়িছ। ১৬৭আিম তামার আেদশ পালন কেরিছ এবং আিম

স েলা খবু ভালবািস। ১৬৮আিম তামার িনেদশ ও আেদশ পালন

কেরিছ; কারণ আিম যা িকছু কির তুিম তা জােনা। ১৬৯ তাঁ। সদা ভুু,

আমার আতনাদ তামার কােছ উপি ত হাক, তামার বাক অ সাের

আমােক বিু দাও। ১৭০আমার িবনিত তামার সামেন উপি ত

হাক, যমন তুিম তামার বােক িত া কেরছ, আমােক সাহায

কর। ১৭১আমার ঠাঁট তামার শংসা ক ক, কারণ তুিম আমােক

তামার িবিধ সকল িশ া িদ । ১৭২আমার িজভ তামার বােক র

িবষয় গান ক ক, কারণ তামার সম আেদশ ায । ১৭৩ তামার

হাত আমায় সাহায ক ক; কারণ আিম তামার িনেদশ মেনানীত

কেরিছ। ১৭৪ সদা ভুু, আিম তামার পির ােনর আকা া কেরিছ

এবং তামার ব ব া আমার আন দায়ক। ১৭৫আমার জীিবত থািক

এবং তামার গৗরব কির; তামার ায় িবধান আমায় সাহায ক ক;

১৭৬আিম হারােনা মেষর মত হেয়িছ; তামার দােসর অে ষণ কর;

কারণ আিম তামার আেদশ সকল ভুেল যাই িন।
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১২০আেরাহেনর গীত। আমার চরম দূদশায় আিম সদা ভুুেক

ডাকলাম এবং িতিন আমােক উ র িদেলন। ২আমার াণেক সদা ভুু,

িমথ াবাদীেদর মখু থেক এবং তারকেদর িজভ থেক উ ার কর।

৩ তারণা পণূ িজভ িতিন তামােক িক দেবন এবং এর থক বশী

আর িক দেবন? ৪ িতিন তামােক িশকার করেবন সিনেকর ধারােলা

বান িদেয়, তীেরর মাথা গরম কয়লার ওপর গরম কের। ৫ দূভাগ

আমার কারণ আিম অ ায়ীভােব মশেক থাকিছ; আিম আেগ কদেরর

তাঁবেুত বাস করতাম। ৬অেনক িদন ধের আিম এমন লােকেদর

সে থাকতাম, যারা শাি ঘণৃা কের। ৭আিম শাি র জ যখন কথা

বিল, িক ু তারা যু চায়।

১২১আেরাহেনর গীত। আিম পবতেদর িদেক চাখ তুলেবা। কাথা

থেক আমার সাহায আসেব? ২আমার সাহায সদা ভুুর থেক

আসেব, িযিন আকাশ ও পিৃথবীর সিৃ কেরেছন। ৩ িতিন তামার পা

িপছেল যেত দেবন না; িযিন তামায় র া করেবন িতিন ঘিুমেয়

পড়েবন না। ৪ দখ, ই ােয়েলর পালক, কখেনা ঢুেল পেড়ন না, ঘমুান

না। ৫ সদা ভুুই তামার পালক; সদা ভুু তামার ছায়া, তামার

ডান হাত। ৬ সূয তামােক িদেনর িত করেব না, রােত চাঁদও

না। ৭ সদা ভুু তামােক সব ম থেক র া করেবন, িতিন তামার

াণ র া করেবন। ৮ সদা ভুু র া করেবন তামােক তামার সব

কােজেত এখন থেক িচরকাল পয ।

১২২ দায়েূদর, আেরাহণ গীত। আিম আনি ত হলাম পলাম যখন

তারা আমােক বেল, চল আমরা সদা ভুুর গেৃহ যাই। ২আমারেদর

পা তামার দরজার ভতের দাঁিড়েয়, িয শােলম। ৩ িয শােলম

একটা শহেরর মত তরী হেয়িছল যা এক সংযু শহেরর মত। ৪

জািতরা সই জায়গায় গল, সদা ভুুর বংশ, ই ােয়েলর যমন িবিধ

সদা ভুুর ধ বাদ িদেত গল। ৫ সখােন নতারা িসংহাসেন বসল

দায়দূ েলর িবচােরর জ । ৬ াথনা কর িয শােলেমর শাি র

জ , যারা তামােক ম কের তােদর উ িতর জ । ৭ তামার

াচীেরর মেধ শাি হাক, তামার অ ািলকার মেধ উ িত হাক।
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৮আমার ভাইেদর এবং স ীেদর জ আিম এখন বলেবা, “ তামার

মেধ শাি হাক।” ৯আমােদর ঈ র সদা ভুুর গেৃহ আিম তামার

ম েলর জ াথনা করব।

১২৩আেরাহেণর গীত। তামার িদেক আিম চাখ তুিল, তুিম

েগর িসংহাসেন অিধি ত িছেল। ২ দখ, মিনেবর হােতর ওপর

যমন দাসেদর চাখ, মিনেবর ীর হােতর ওপর তমন দাসীর চাখ,

তাই আমােদর চাখ ঈ র সদা ভুুর ওপর যতিদন না িতিন আমােদর

িত কৃপা কেরন। ৩আমােদরেক কৃপা কর, সদা ভুু, আমােদর িত

কৃপা কর, কারণ আমরা অপমােন পণূ। ৪আমরা দাি কেদর অব ার

উপহােস এবং অহ ারীেদর অপমােন পণূ।

১২৪ দায়েূদর আেরাহেণর একিট গীত। “যিদ সদা ভুু আমােদর

পে না থাকেতন,” ই ােয়লেক তা বলেত দাও, ২ যিদ সদা ভুু

আমােদর পে না থাকেতন, যখন লােকরা আমােদর িব ে

উেঠিছল, ৩ তখন তারা আমােদরেক জীব িগেল িনত, তখন তারা

আমােদর িব ে চ ড রােগ ফেট পড়েতা। ৪জল আমােদরেক

ভািসেয় িনেয় যত, তী জলে াত আমােদর ওপর িদেয় বেয় যায়। ৫

তখন গজন করা জল আমােদর ডুিবেয় িদত। ৬ ধ সদা ভুু, িতিন

আমােদরেক তােদর দাঁত িদেয় িছঁড়েত িদেতন না। ৭আমােদর াণ

ব ােধর ফাঁদ থেক পািখর মত র া পেয়েছ; ফাঁদ িছঁেড়েছ আর

আমরা র া পেয়িছ। ৮আমােদর সাহায সদা ভুু থেক আেস, িযিন

আকাশ ও পিৃথবীর সিৃ ক া।

১২৫আেরাহণ গীত। যারা সদা ভুুেত িনভর কের, তারা িসেয়ান

পবেতর মত, অটল, িচর ায়ী। ২ যমন িয শােলেমর চারিদেক পবত

আেছ, সরকম সদা ভুু তাঁর লােকেদর চারিদেক আেছন, এখন

এবং অন কাল। ৩ কারণ দেশ েলােকর রাজদ ধাি কেদর

শাসন করেত পারেব না। নতুবা ধািমকরা যা অ ায় তা করেত

পাের। ৪ ম ল কর সদা ভুু। যারা ভােলা, তােদর ম ল কর। ৫

িক ু যারা িনেজরা বাঁকাপেথ িফের, সদা ভুু তােদরেক িনেয় যােবন

অধমাচারীেদর সে । ই ােয়েলর ওপের শাি নেম আ ক।
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১২৬আেরাহন‐গীত। যখন সদা ভুু আনেলন তােদর যারা িসেয়ােন

িছল, আমরা তােদর মেতা িছলাম যারা দেখ। ২ তখন আমােদর

মখু হাঁিসেত পণূ হল, আমােদর িজভ গােন পণূ হল; তখন তারা

জািতেদর মেধ বলল, “সদা ভুু তােদর জ মহৎ কাজ কেরেছন।”

৩ সদা ভুু আমােদর জ মহৎ কাজ কেরেছন; আমরা কত আনি ত

হেয়িছলাম। ৪আমােদর পনু াপন কর, সদা ভুু, নেগেভ জলে ােতর

মেতা। ৫ যারা চােখর জেল বীজ বােন, তারা আনে িচৎকার কের

শস কাটেব। ৬ য লাক কাঁদেত কাঁদেত বীজ বানার জ বীজ

বাইের িনেয় যায়, স আনে িচৎকার করেত করেত ফসেলর আঁিট

সে িনেয় িফরেব।

১২৭আেরাহণ গীত। শেলামেনর। যিদ সদা ভুু গহৃ তরী না

কেরন, তারা বথৃাই কাজ কের, যারা তা তরী কের। যিদ সদা ভুু

শহর পাহারা না দন, পাহারাদার বথৃাই দাঁিড়েয় থােক। ২এটা বথৃা

যিদ তামরা ভাের উঠ, দরীেত বািড় আস অথবা পির েমর খাবার

খাও কারণ সদা ভু তাঁর ি য়পা েক ঘেুমর মেধ এইরকম দন। ৩

দখ িশ রা সদা ভুুর থেক পাওয়া অিধকার, গেভরফল তাঁর থেক

পাওয়া পরু ার। ৪ যমন সিনেকর হােত বান, সরকম যৗবেনর

স ানরা। ৫ ধ সই মা ষ, যার তূন এরকম বােন পণূ; তারা লি ত

হেব না, যখন তারা দরজায় শ েদর সে মেুখামিুখ হয়।

১২৮আেরাহণ‐গীত। ধ েত েক য সদা ভুুেক স ান কের,

য তাঁর পেথ চেল। ২ তামার হাত যাগান দেব, তুিম আন করেব;

তুিম ধ হেব এবং উ িত লাভ করেব। ৩ তামার ঘেরর ভতের

তামার ী ফলবতী া ালতার মেতা হেব; তামার িশ রা িজত

বেৃ র চারার মেতা হেব তারা টিবেলর চারিদেক বসেব। ৪ াঁ,

অবশ ই, মা ষিট ধ হেব য সদা ভুুেক স ান কের। ৫ সদা ভুু

িসেয়ান থেক আমােক আশীবাদ ক ন, যন তুিম সারাজীবন ধের

িয শােলেমর উ িত দখেত পাও। ৬ তামার স ানেদর বংশ দখেত

পাও। ই ােয়েলর উপের শাি হাক।
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১২৯আেরাহণ‐গীত। “ ায়ই আমার থম অব া থেক তারা

আমােক আ া কেরেছ”, ই ােয়ল একথা বলকু। ২ “ ায়ই আমার

থম অব া থেক তারা আমােক আ া কেরেছ, তবওু তারা

আমােক হারােত পােরিন। ৩ চাষীরা আমার পছেন চেষিছল তারা

ল া লা লেরখা টেনিছল। ৪ সদা ভুু ধািমক, িতিন েদর দাসে র

থেক মিু িদেয়েছন”। ৫তারা সব লি ত হাক, িফের যাক যারা

িসেয়ানেক ঘণৃা কের। ৬তারা বাড়ীর ছােদ ঘােসর মেতা হাক যা

বেড়া হওয়ার আেগ িকেয় যায়; ৭ যা শস কাটা লােকর হাত পণূ

কের না অথবা আঁিট বাঁধা লােকর বকু ভের না। ৮ পিথকরা বেল না,

“সদা ভুুর আশীবাদ তামােদর ওপর আ ক, আমরা সদা ভুুর নােম

তামােদরেক আশীবাদ কির।”

১৩০আেরাহণ‐গীত। আিম িবপেদর গভীর সমু েথেক তামােক

ডািক, সদা ভুু। ২ ভু আমার রব শান, তামার কান আমার িবনিতর

রব ক। ৩ যিদ তুিম, সদা ভুু, অপরাধ সব ধর, ভু, ক দাঁড়ােত

পাের? ৪ িক ু তামার কােছ মা আেছ, যন তুিম া পাও। ৫

আিম সদা ভুুর জ অেপ া কির; আমার আ া অেপ া কের; আিম

তাঁর বােক আশা করিছ। ৬ হরীরা যমন সকােলর জ অেপ া

কের, আমার আ া তার থেক বশী ভুর জ অেপ া কের। ৭

ই ােয়ল, সদা ভুুেত আশা কর; সদা ভুু ক ণাময় এবং িতিন মা

করেত খবু ই ুক। ৮ এই হেলন িতিন িযিন তার সব পাপ থেক

ই ােয়লেক মু করেবন।

১৩১আেরাহণ‐গীত। দায়েূদর। সদা ভুু, আমার দয় গিবত

অথবা আমার দিৃ উ ত নয়। আমার িনেজর জ আমার িবরাট আশা

নই অথবা আমার মাথাব থা নই সই িজিনেসর সে য েলা আমার

থেক বহূ দূের ২ কৃত পে আিম এখেনা আমার আ ােক শা

রেখিছ; বেুকর ধ ছাড়ােনা িশ র মেতা, আমার আ া বেুকর ধ

ছাড়ােনা িশ র মেতা আমার সে আেছ, ৩ ই ােয়ল, সদা ভুুেত

আশা কর এখন এবং অন কাল।
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১৩২আেরাহন‐গীত। সদা ভুু, তুিম দায়েূদর সব ঃখ ক মেন

কর। ২ মেন কর িতিন সদা ভুুর কােছ কমন শপথ কেরিছেলন,

যােকােবর একবীেরর কােছ মানত কেরিছেলন। ৩ স বলল, “আিম

আমার বািড়েত ঢুকেবা না অথবা আমার িবছানায় শাব না, ৪আিম

আমার িনেজর চাখেক ঘমুােত দব না, চােখর পাতােক িব াম

করেত দব না, ৫ যত ণ না সদা ভুুর জ একটা জায়গা পাই,

যােকােবর বীর ঈ েরর জ এক পিব তাঁবু পাই।” ৬ দখ, আমরা

ই াথায় এটার কথা েন িছলাম, আমরা এটা পেয়িছ জােরর েত।

৭আমরা যােবা ঈ েরর পিব তাঁবেুত; আমরা তাঁর পাদপীেঠ আরাধনা

করব। ৮ ওেঠা, সদা ভুু; ওঠ তামার িব ােমর জায়গায় এস, ৯

তামার যাজেকরা ধািমকতার পাশাক প ক, তামার িব রা

আনে িচৎকার ক ক। ১০ তুিম তামার দাস দায়েূদর জ , তামার

অিভিষ রাজার থেক মখু িফিরেয় িনও না। ১১ সদা ভুু দায়েূদর

কােছ িব হওয়ার শপথ কেরেছন, িতিন তাঁর িত া থেক িফরেবন

না: “আিম তামার উ র পু ষেক তামার িসংহাসেন বসাব। ১২ যিদ

তামার স ানরা আমার চুি পালন কের এবং আমার িবিধ যা আিম

তােদরেক শখাব, তেব তােদর স ানরাও িচরতের তামার িসংহাসেন

বেস থাকেব।” ১৩অবশ ই সদা ভুু িসেয়ানেক মেনানীত কেরেছন;

িতিন এটা বণনা কেরেছন তার বাসভবেনর জ । ১৪এটা আমার

িচরকােলর িব ােমর জায়গা; আিম এখােন থাকেবা, কারণ আিম এটা

ই া কির। ১৫আিম চুর আশীবাদ করব তার খাদ সং েহ; আিম

তার দির েদরেক খাদ িদেয় তৃ করব। ১৬আিম তাঁর যাজকেদর

পির ােনর ব পরাব; তার িব রা উ ের আন করেব। ১৭আিম

সখােন দায়েূদর জ একশ ৃ তরী করব গজবার হওয়ার জ ; আিম

সখােন একটা দীপ রেখিছ আমার অিভিষে র জ । ১৮আিম

তার শ েদরেক ল ায় পিরিহত করব; িক ু তার মাথায় তার মু ট

শাভা পােব।

১৩৩আেরাহন‐গীত। দায়েূদর। দখ, এিট কত ভােলা এবং কত

মেনারম য ভাইরা একসে একতায় বাস কের। ২এটা মাথার ওপের
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দামী তেলর মেতা যা দািড়েত গিড়েয় পেড়, হােরােণর দািড়েত

গিড়েয় পড়ল, তার পাশােক গিড়েয় পড়ল। ৩এটা হ েনর িশিশেরর

মেতা, যা ঝের পড়ল িসেয়ান পবেতর ওপের কারণ সখােন সদা ভুু

এক ি রীকৃত আশীবাদ করেলন, অন কােলর জীবন।

১৩৪আেরাহণ‐গীত। এস, হ সদা ভুুর দােসরা, তামার সদা ভুুর

ধ বাদ কর, তামরা যারা রাে সদা ভুুর ঘের সবা কেরা। ২

তামরা হাত তাল পিব জায়গার িদেক এবং আশীবাদ কর সদা ভুু।

৩ সদা ভুু িসেয়ান থেক তামােক আশীবাদ ক ন, িতিন িযিন

আকাশ এবং পিৃথবী সিৃ কেরেছন।

১৩৫ সদা ভুুর শংসা কর; শংসা কর সদা ভুুর নােমর, শংসা

কর, তামরা সদা ভুুর দাসরা, ২ তামরা, যারা সদা ভুুর ঘের

দাঁিড়েয় থােক, আমােদর ঈ েরর ঘেরর উঠােন দাঁিড়েয় থােক। ৩

সদা ভুুর শংসা কর, কারণ িতিন ম লময়; তাঁর নােমর উে েশ গান

কর, কারণ এটা মেনারম। ৪কারণ সদা ভুু িনেজর জ যাকবেক

মেনািনত কেরেছন, ই ােয়ল তার অিধকার। ৫আিম জািন, সদা ভুু

মহান, আমােদর ভু সব দবতােদর ওপের। ৬ সদা ভুু যা ই া

কেরন, তাই িতিন েগ, পিৃথবীেত, সমেু এবং সব মহা সমেু র

মেধ কেরন। ৭ িতিন দূর থেক মঘ আেনন, িতিন বিৃ র সে িব ৎ

তরী কেরন এবং তার ভা ডার থেক বাতাস বর কের আেনন। ৮

িতিন িমশেরর থম জাতকেক হত া কেরিছেলন, মা ষ এবং প

উভেয়র মেধ । ৯ িতিন িচ এবং িব য়কর ঘটনা িমশেরর মেধ

পািঠেয়িছেলন, ফেরৗেণর এবং তাঁর সব দােসর িব ে । ১০ িতিন

অেনক জািতেক আ মণ কেরিছেলন এবং শি শালী রাজােদর হত া

কেরিছেলন, ১১ ইেমারীয়েদর রাজা সীেহানেক এবং বাশেনর রাজা

ওগেক এবং কনােনর সব রাজ েক। ১২ িতিন িদেলন তােদর দশ

অিধকােরর জ ই ােয়েলর লােকেদরেক অিধকােরর জ িদেলন।

১৩ তামার নাম, সদা ভুু, অন কাল ায়ী, তামার নাম, সদা ভুু,

বংশা েম ায়ী। ১৪কারণ সদা ভুু তাঁর লােকেদর র া কেরন

এবং তাঁর দােসেদর ক ণা কেরেছন। ১৫জািতেদর িতমা সব পা
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এবং সানার, স েলা মা েষর হােতর কাজ। ১৬ঐ িতমা েলার

মখু আেছ িক ু তারা কথা বেল না; তােদর চাখ আেছ িক ু দখেত

পায় না; ১৭তােদর কান আেছ িক ু তারা নেত পায় না; তােদর মেুখ

াস নাই। ১৮ যারা তােদর তরী কেরন, তারাও যমন যারা তােদর

িব াস কের তারাও তমন। ১৯ ই ােয়েলর লেক, আশীবাদ কর

সদা ভুু, হােরােণর লেক আশীবাদ কর সদা ভুু, ২০ লিবর লেক

আশীবাদ কর সদা ভুু; তামরা যারা সদা ভুুেক স ান কর, তােদর

সদা ভুু আশীবাদ কর। ২১ িসেয়ানেক আশীবাদযু কর সদা ভুু,

যারা িয শােলেম বাস কের তােদরেক আশীবাদ কর। সদা ভুুর

শংসা কর।

১৩৬ সদা ভুুেক ধ বাদ দাও; কারণ িতিন ম লময়; কারণ তাঁর

িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ২ ঈ েরর ঈ রেক ধ বাদ দাও

কারণ তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ৩ ধ বাদ দাও ভুেদর

ভুেক, তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ৪ িযিন একা মহৎ

আ য কাজ কেরন; তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ৫

িযিন ার ারা আকাশম ল সিৃ কেরেছন; তাঁর িব তার িনয়ম

অন কাল ায়ী৷ ৬ িযিন জেলর উপের ভূম ল িব ার কেরেছন; তাঁর

িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ৭ িযিন বহৃৎ জ ািত সিৃ কেরেছন;

তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ৮ িযিন িদেনর ক ৃ করার

জ সূয সিৃ কেরেছন; তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ৯

রােত ক ৃ করার জ চাঁদ ও তারার মালা সিৃ কেরেছন; তাঁর

িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ১০ তাঁর ব কর, িযিন থম

জাতেকর স ে িমশরেক আঘত করেলন; তাঁর িব তার িনয়ম

অন কাল ায়ী৷ ১১এবং তােদর মধ থেক ইে েয়লেক বর কের

আনেলন; তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ১২ শি শালী

হাত এবং ওঠােনা বা ারাই আনেলন; তাঁর িব তার িনয়ম

অন কাল ায়ী৷ ১৩ তাঁর ব কর, িযিন লািহত সাগরেক ভাগ

করেলন; তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ১৪এবং তাঁর মধ

িদেয় ই ােয়ল ক পার করেলন; তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷
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১৫ িক ু ফেরৗণ এবং তাঁর বািহনীেক লািহত সাগের ছুঁেড় িদেলন;

তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ১৬ তাঁর ব কর, িযিন িনেজর

লােকেদরেক া েরর মধ িদেয় গমন করােলন; তাঁর িব তার

িনয়ম অন কাল ায়ী, ১৭ িযিন মহান রাজােদর হত া করেলন;

তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ১৮ িবখ াত রাজােদর হত া

করেলন; তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ১৯ ইেমারীয়েদর রাজা

সীেহানেক, তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ২০ ও বাশেনর

রাজা ওগেক বধ করেলন; তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ২১

এবং তােদর দশ অিধকােরর জ িদেলন, তাঁর িব তার িনয়ম

অন কাল ায়ী৷ ২২ তাঁর দাস ই ােয়ল ক অিধকােরর জ িদেলন,

তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ২৩ িতিন আমােদর হীনাব ায়

আমােদরেক মেন করেলন, তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷

২৪ িযিন শ র ওপর আমােদর িবজয় িদেলন; তাঁর িব তার িনয়ম

অন কাল ায়ী৷ ২৫ িতিন সব জীব াণীেক খাবার দন; তাঁর

িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷ ২৬ েগর ঈ রেক ধ বাদ দাও,

তাঁর িব তার িনয়ম অন কাল ায়ী৷

১৩৭ বািবলীয় নদীর ধাের আমরা বসতাম এবং কাঁদতাম, তখন

আমরা িসেয়ান স ে িচ া করতাম। ২ সখােন ঝাউ গােছর ওপের

আমােদর বীণা টািঙেয় রাখতাম। ৩ সখােন আমােদর বি কারীরা

আমােদর কােছ গান নেত চাইত এবং আমােদর উপ বকারীরা

আমােদর আওয়াজ নেত চাইত, বলত, “আমােদর কােছ িসেয়ােনর

একটা গান গাও।” ৪আমরা কমন কের িবজাতীয় দেশ সদা ভুুর

গান করব? ৫ িয শােলম, যিদ আিম তামােক মেন করেত অ ীকার

কির, আমার ডান হাত কৗশল ভুেল যাক। ৬আমার িজভ তালেুত

আটেক থাক, যিদ আিম তামার স ে িচ া না কির, যিদ আিম

পরম আন থেক িয শােলমেক বশী ভাল না বািস। ৭ মেন

কর, সদা ভুু, ইেদাম‐স ানেদর িব ে িয শােলেমর িদন; তারা

বেলিছল, “এটা িবি কর, আিম পনুরায় যন গীত না গাইেত

পাির।” ৮ বািবেলর মেয়, তাড়াতািড় তুিম ংস হেব, ধ স হেব,
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য তামােক সরকম িতফল দেব, যমন তুিম আমােদর ওপের

কেরছ। ৯ ধ স হেব, য তামার িশ েদরেক ধের, আর পাথেরর

ওপের আছাড় মাের।

১৩৮ দায়েূদর স ীত। আিম সবা করেন তামােক ধ বাদ দব;

দবতােদর সামেন তামার শংসা গান করব। ২আিম তামার পিব

মি েরর সামেন মাথা নত করব এবং ধ বাদ দব, তুিম দিখেয়ছ

য তামার নাম এবং আেদশ হে সেবা । তুিম তামার বাক

মিহমাি ত কেরছ এবং তামার নাম সবার ওপর। ৩ য িদন আিম

তামােক ডাকলাম, তুিম আমােক উ র িদেল, তুিম আমােক উৎসাহ

িদেল এবং আমার আ ােক শি শালী করেল। ৪ পিৃথবীর সব রাজা

তামােক ধ বাদ দেব, সদা ভুু, কারণ তারা তামার মেুখর বাক

নেব। ৫অবশ ই তারা সদা ভুুর কােজর িবষয় গান করেব, কারণ

সদা ভুুর মিহমা মহৎ। ৬ যিদও সদা ভুু উঁচুেত, তবওু িনচুেদর ওপর

য নন িক ু গিবতেক ক দূর থেক জােনন। ৭ যিদও আিম স েটর

মেধ িদেয় যাই, তবু তুিম আমােক িনরাপেদ রাখেব; তুিম তামার

হাত িব ার করেব আমার শ েদর রােগর িব ে , তামার ডান হাত

আমােক বাঁচােব। ৮ সদা ভুু আমার শষ পয আমার সে আেছন;

তামার িব তার িনয়ম, সদা ভুু, অন কাল ায়ী; তামার হােতর

কান িকছুেক পিরত াগ কােরানা।

১৩৯ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর স ীত। সদা ভুু, তুিম

আমােক পরী া কেরছ এবং তুিম আমােক জান। ২ তুিম জান যখন

আিম বিস এবং যখন আিম উিঠ, তুিম আমার িচ া ভাবনা দূর থেক

বাঝ। ৩ তুিম আমার পথ ল কেরছ এবং কখন আিম ই; তুিম

আমার সব পথ ভাল কের জান। ৪কারণ আমার একটা কথা নই

যা আিম বিল তা তুিম স ণূ জান না, সদা ভুু। ৫ পছেন এবং

আেগ তুিম আমার চারিদেক আেছা এবং আমার ওপের তামার হাত

রেখেছা। ৬এ ধরেনর ান আমার জ অত দরকার; এটা অত

উঁচু এবং আিম এটা বিুঝনা। ৭আিম তামার আ া থেক পািলেয়

কাথায় যেত পাির? তামার সামেন থেক কাথায় পালােবা? ৮ যিদ
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েগ িগেয় উিঠ, সখােন তুিম; যিদ পাতােল িবছানা পািত, দখ,

সখােন তুিম। (Sheol h7585) ৯ যিদ আিম উেড় যাই সকােলর ডানায়

এবং যিদ সমেু র পরপাের িগেয় বাস কির, ১০ এমনিক সখােন

তামার হাত আমােক চালােব এবং তামার ডান হাত আমােক ধের

রাখেব। ১১ যিদ আিম বিল, “অবশ ই অ কার আমােক লিুকেয় রাখেব

এবং আমার চািরিদেক আেলার রাত হেব,” ১২ এমনিক অ কার

ও তামার থেক দূের লিুকেয় রাখেত পারেব না, রাত িদেনর মেতা

আেলা দয়, কারণ অ কার এবং আেলা উভেয়ই তামার কােছ

সমান। ১৩ তুিম আমার ভতেরর যা িকছু গঠন কেরছ; তুিম আমার

মােয়র গেভ আমােক গঠন কেরিছেল। ১৪আিম তামােক ধ বাদ

দেবা, কারণ তামার কাজ অসাধারন এবং িব য়কর। তুিম আমার

জীবন ভােলাভােব জােনা। ১৫আমার দহ তামার থেক লকুােনা

িছল না, যখন আমােক গাপেন তরী করা হেয়িছল, তখন আমােক

জিটলভােব তরী করা হেয়িছল পিৃথবীর গভীের। ১৬ তুিম আমােক

দেখিছেল গেভর ভতের; সারািদন আমার জ বেৃতর িবষয় বইেত

সব লখা িছল এমনিক থম ঘটনা ঘটার আেগ। ১৭কত মলূ বান

তামার িচ া আমার জ , ঈ র। কত িবশাল তােদর সমি । ১৮

যিদ আিম গণনা করার চ া করতাম, তারা বািলর থেকও বশী

হত। আিম যখন জেগ উিঠ, আিম তখনও তামার সে থািক। ১৯

যিদ ধু তুিম েক হত া কেরিছেল, হ ঈ র, হ িহং লােকরা,

আমার কাছ থেক দূের চেল যাও, তামরা িহং লােকরা। ২০ তারা

তামার িব ে িবে াহী হেব এবং তারণাপণূ কাজ করেব; তামার

শ রা িমথ া বলেব। ২১আিম িক তােদর ঘণৃা কির না, সদা ভুু,

যারা তামােক ঘণৃা কের? আিম িক তােদর িত িবর হই না যারা

তামার িব ে ওেঠ? ২২আিম তােদর স ণূভােব ঘণৃা কির তারা

আমার শ হেয়েছ। ২৩আমােক পরী া কর, ঈ র এবং দয়

জােনা; আমােক পরী া কর এবং আমার িচ া ভাবনা জােনা। ২৪

দখ আমার তার পথ আেছ িক না এবং আমােক পথ দিখেয় িনেয়

চল িচর ায়ী পেথ।
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১৪০ ধান বাদ কেরর জ । দায়েূদর স ীত। সদা ভুু, েদর

থেক আমােক উ ার কর, িহং মা ষ থেক আমােক বাঁিচেয় রাখ।

২ তারা দেয় খারাপ পিরক না কের, তারা িতিদন িববাদেক

নািড়েয় দয়। ৩ তােদর িজেভর ত িবষধর সােপর মত; তােদর

ঠাঁেট সােপর িবষ। ৪ সদা ভুু, ে র হাত থেক আমােক দূের রাখ,

িহং মা ষ থেক আমােক বাঁিচেয় রাখ যারা আমােক ধা া দবার

পিরক না কেরেছ। ৫অহ ারীরা আমার জ ফাঁদ পেতেছ; তারা

জাল পেত রেখেছ, তারা আমার জ ফাঁদ পেতেছ। ৬ আিম

সদা ভুুেক বললাম, “তুিম আমার ঈ র; মা করার জ আমার

াথনা শােনা।” ৭ সদা ভুু, আমার ভু, তুিম পির ােনর শি ,

তুিম যেু র িদেনর আমােক র া কেরছ। ৮ সদা ভুু, ে র ই া

পণূ কােরা না; তােদর চ া সফল হেত িদও না। ৯ যারা আমােক

ঘের তােদর মাথা উঁচু কের; তােদর মিকেক তােদর ওপর এেন

দওয়া হাক; ১০ তােদর ওপের ল কয়লা পড়ুক, তােদর আ েন,

গভীর খােত ছুঁেড় দাও, কখেনা যন উঠেত না পাের। ১১ ম ব া

পিৃথবীেত িনরাপেদ থাকেত পারেব না; িহং মা ষ ম েক িশকার

কের ছুঁেড় ফেল দেব। ১২আিম জািন য সদা ভুু িববােদর কারণ

বজায় রাখেব এবং দির েদর িবচার িন করেবন। ১৩অবশ ই

ধািমক লােকরা তামার নােম ধ বাদ দেব; সরল লােকরা তামার

সামেন বাস করেব।

১৪১ দায়েূদর স ীত। সদা ভুু, আিম তামােক ডেকিছ; আমার

কােছ তাড়াতািড় এস। আমার কথা শােনা যখন আিম তামােক

ডািক। ২আমার াথনা তামার সামেন গি ধেূপর মত হেব;

আমার তালা হাত স ােবলার উপহােরর মেতা হাক। ৩ সদা ভুু,

আমার মেুখর ওপের হরী িনযু কর; আমার ঠাঁেটর দরজা পাহারা

দাও। ৪আমার মেন কান খারাপ িবষয় আসেত িদও না বা আিম

যন পাপ কােজর সে যু লাকেদর সে যু না হই যারা খারাপ

ব বহার কের এবং ওেদর কােনা া খাবার না খাই। ৫ ধািমক

লাক আমােক আঘাত ক ক, এটা আমার কােছ দয়া হেব স আমােক
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উপযু ক ক, এটা আমার মাথার তল হেব; আমার মাথা তা িনেত

অ ীকার না ক ক, িক ু আমার াথনা সব িদন েদর কােজর

িব ে । ৬ তােদর িবচারকতােদর ওপর থেক খাড়া বাঁেধর ওপর

ছুঁেড় ফলা হল; লােকরা আমার মধরু বাক নেব। ৭ তারা বলেব,

“যখন একজন লা ল দেব এবং মািট ভাঙেব যমন কের, স রকম

পাতােলর মেুখ আমােদর হাড় ছিড়েয় পেড়েছ।” (Sheol h7585) ৮

িন য়ই, আমার চাখ তামার ওপের আেছ, সদা ভুু ভু, আিম

তামারই শরনাগত, আমার আ া অসহায় অব ায় ত াগ কেরা না। ৯

অ ায়কারীরা য ফাঁদ আমার জ পেত রেখেছ তা থেক আমায়

র া কর। ১০ রা িনেজেদর জােল িনেজরা পড়ুক সই িদন আিম

পালােবা।

১৪২ দায়েূদর ম ীল, হার মেধ তাঁর থাকার িদেনর; াথনা।

আিম িনেজর ের সদা ভুুর কােছ কাঁিদ, িনেজর ের সদা ভুুর

কােছ িবনিত কির। ২আিম তাঁর কােছ আমার বদনার কথা বিল,

আিম তাঁেক আমার কে র কথা বিল। ৩ যখন আমার আ া আমার

মেধ বল হয়, তখন তুিম আমার পথ জান৷ য পেথ আিম যাই,

তারা আমার জ গাপেন ফাঁদ পেতেছ। ৪আিম ডানিদেক তাকাই

এবং দিখ য আমােক য নওয়ার কউ নই, আমার অব াহিত

নই; কও আমার জীবেনর পেরায়া কের না। ৫আিম তামার কােছ

কাঁদলাম, সদা ভুু; আিম বললাম, তুিম আমার আ য়, তুিম জীিবত

লাকেদর দেশ আমার অংশ। ৬আমার কা া শােনা, কারণ আিম

অত বল হেয়িছ; আমার তাড়নাকারীেদর থেক আমােক উ ার

কর; কারণ তারা আমার থেক শি শালী। ৭ কারাগার থেক আমার

াণ উ ার কর, যােত আিম তামার নােমর ধ বাদ িদেত পাির;

ধাি েকরা আমার চারপােশ থাকেব কারণ তুিম আমার ম ল করেব।

১৪৩ দায়েূদর স ীত। আমার াথনা শােনা, আমার িবনিত

শােনা, কারণ তামার িব তায় এবং তামার ধাি কতায়, আমােক

উ র দাও। ২ তামার দাসেক িবচাের ঢুিকও না, কারণ তামার

সামেন কউ ধািমক নয়। ৩ শ আমার আ ােক তাড়না িদেয়েছ; স
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আমােক ধা া িদেয় মািটেত ফেল িদেয়েছ; স আমােক অ কাের

বাস কিরেয়েছ, িচরকােলর মতৃেদর মত কেরেছ। ৪ এেত আমার

আ া ভতের বল হেয়েছ, আমার দয় হতাশ হেয়েছ। ৫আিম

পরুেনা িদেনর কথা মেন কির, আিম তামার সব কাজ ধ ান করিছ,

তামার হােতর কাজআেলাচনা করিছ। ৬আিম তামার কােছ াথনার

জ হাত বাড়াই; কেনা জিমেত আমার আ া তামার জ তৃ াথ।

৭আমােক তাড়াতািড় উ র দাও সদা ভুু, কারণ আমার আ া শষ

হেয়েছ; আমার কােছ তামার মখু লিুকও না অথবা আিম গেত যাওয়া

লােকেদর মত হেয় পড়েবা। ৮ সকােল আমােক তামার চুি র

িব তা শানাও, কারণ আিম তামার ওপর িনভর কির; আমােক পথ

দখাও যখােন আমার যাওয়া উিচত, কারণ আিম তামার জ আমার

াণ উে ালন কির। ৯ সদা ভুু, আমার শ েদর থেক আমােক

উ ার কর; আিম তামার কােছ লিুকেয়িছ। ১০ তামার ই ামত কাজ

করেত আমােক িশ া দাও; কারণ তুিম আমার ঈ র; তামার আ া

ম লময়, সিঠক জিম িদেয় আমােক চালাও। ১১ সদা ভুু, আমার

নােমর জ আমােক স ীিবত কর; তামার ধমশীলতায় স ট থেক

আমার আ া উ ার কর। ১২ তামার িবশ তার চুি েত, আমার

জীবন থেক সব শ েদর িবনাশ কর কারণ আিম তামার দাস।

১৪৪ দায়েূদর স ীত। ধ সদা ভুু, আমার শল, িযিন আমার

হাতেক যু শখান এবং আমার আ ুল েলা যেু র জ । ২ তুিম

আমার িব চুি এবং আমার দয়া প ও আমার দূগ, আমার

উ দূগ এবংআমার উ ার কতা;আমার ঢাল এবং যারআিম শরনাগত;

িযিন তার জািতেদর আমার অধীেন পরািজত কেরন। ৩ সদা ভুু,

মা ষ িক য তুিম তার পিরচয় নাও? মা েষর স ানমানবজািত িক য

তুিম তার স ে িচ া কর? ৪ মা ষ িনঃ ােসর মত, তার আয়ু ছায়ার

মত চেল যায়। ৫ কারণ আকাশম ল িনচু কর এবং নািমেয় আন,

সদা ভুু; পবতেক শ কর, তােদর ধাঁয়া কর। ৬ িব েতর চমক

পাঠাও এবং আমার শ েদর িছ িভ কর, তামার বান ছােড়া এবং

পরািজত কের িপছেন পাঠাও। ৭ওপর থেক তামার হাত বাড়াও;
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আমােক উ ার কর জলরািশ থেক, র া কর িবজািত‐স ানেদর

থেক। ৮ তােদর মখু িমথ া কথা বেল এবং তােদর ডান হাত িমথ া।

৯আিম তামার উে েশ নতুন গান গাব, ঈ র; দশটা তারযু বাঁশী

িনেয় তামার শংসা গান গাব। ১০ তুিম রাজােদর াণক া; তুিম

ম তেরায়াল থেক তামার দাস দায়দূেক উ ার কেরিছেল। ১১

আমােক উ ার কর এবং িবজািতেদর হাত থেক মু কর, যােদর

মখু তারণার কথা বেল, যােদর ডান হাত িমথ ার কাজ কের। ১২

আমােদর ছেলরা যন গােছর চারার মত যারা তােদর যৗবেন পণূ

আকাের বেড় ওেঠ এবং আমােদর মেয়রা বাঁকা কােনর থােমর মত

যন াসােদর ও েলা। ১৩আমােদর ভা ডার সব যন পণূ নানা রকম

উৎপািদত েব এবং আমােদর মষরা যন আমােদর মােঠ হাজার

হাজার এবং দশ হাজার বা া সব কের; ১৪ তারপর আমােদর বলদ

হেব অেনক ত ণ। কউ দওয়াল ভেঙ আসেব না; কউ বাইের

যােবনা এবং আমােদর রা ায় কউ হ চ করেবনা। ১৫ ধ স

জািত য এ প আশীবাদযু ; খী স লাক যােদর ঈ র সদা ভু।

১৪৫ শংসা স ীত দায়েূদর। আিম তামার উ শংসা করব,

আমার ঈ র, রাজা; আিম অন কাল তামার নােমর মিহমা কীতন

করব। ২ িতিদন আিম তামার মিহমা কীতন করব, আিম অন কাল

তামার নােমর শংসা করব। ৩ সদা ভুু মহান এবং অত

শংসনীয়; তাঁর মিহমা ােনর অতীত। ৪ বংশা েম এক পু ষ

অ পু েষর কােছ তামার কােজর শংসা করেব এবং তামার

পরা েমর কাজ চার করেব, ৫ তারা তামার গৗরবযু মিহমার

কথা বলেব ও আিম তামার আ য কােজর ধ ান করব। ৬ তারা

তামার মতা মহৎ কােজর কথা বলেব, আিম তামার মিহমার কথা

ঘাষণা করব। ৭ তারা তামার উ িসত ধািমকতার কথা ঘাষণা

করেব, তারা গান গােব তামার ধািমকতার স ে । ৮ সদা ভুু

ক ণাময় এবং মাপণূ, ােধ ধীর এবং দয়ােত মহান। ৯ সদা ভুু

সকেলর পে ম লময়, তাঁর কামল ক ণা তাঁর করা সব কােজর

ওপের আেছ। ১০ তুিম সব যা কেরছ তার জ তাঁেক ধ বাদ দেব,
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সদা ভুু এবং তামার িব রা তামােক ধ বাদ দেব। ১১তারা

তামার রােজ র গৗরব করেব এবং তামার শি র কথা বেল। ১২

তারা মানবজািত ক জানােত পারেব ঈ েরর পরা েমর সব কাজ

এবং তাঁর রােজ র ঐ য ময় জাঁকজমক। ১৩ তামার রাজ একটা

িচর ায়ী রাজ এবং তামার কতৃ বংশপর র ায়ী। ১৪ সদা ভুু

পতেনা খু সবাইেক সহায়তা কেরন, অবনত সবাইেক ওপের ওঠান।

১৫ সবার চাখ তামার জ অেপ া কের, তুিম তােদরেক িঠক

িদেনর তােদর খাবার িদ । ১৬ তুিম তামার হাত মু কের রাখ

এবং েত ক জীব াণীর ই া পরূণ কর। ১৭ সদা ভুু তাঁর সব

পেথ ধািমক এবং িতিন তাঁর সব কােজ ক ণাময়। ১৮ সদা ভুু সবার

কােছ আেছন যারা তাঁেক ডােক, যারা তাঁেক িব াসেযাগ তায় ডােক।

১৯ যারা তাঁেক স ান কের িতিন তােদর ই া পরূন কেরন; িতিন

তােদর কা া শােনন এবং তােদর র া কেরন। ২০ সদা ভুু সবার

িত ল রােখন যারা তাঁেক ম কের, িক ু েদর সবাইেক ংস

করেবন। ২১আমার মখু সদা ভুুর শংসা করেব; সব জািত যেুগ

যেুগ িচরকাল তাঁর পিব নােমর ধ বাদ ক ক।

১৪৬ সদা ভুুর শংসা কর, আমার াণ, সদা ভুর শংসা কর।

২আিম সদা ভুুর শংসা করব যতিদন বাঁচেবা; আমার ঈ েরর

শংসা গান করব যতিদন আিম বঁেচ থাকেবা। ৩ তামরা রাজােদর

ওপর আ া রেখা না বা মা েষর স ােনর ওপর, যােদর কােছ

পির ান নই। ৪ যখন তাঁর জীবেনর াস থেম যায়, স মািটর মেধ

িফের যায়; সই িদেনর ই তার পিরক না শষ। ৫ ধ স, যার

সাহােয র জ যােকােবর ঈ র সহায়, যার আশা সদা ভুু তার ঈ র।

৬ সদা ভু আকাশম ল ও পিৃথবী সিৃ কেরেছন, সমু এবং সব িকছু

তার মেধ আেছ; িতিন অন কাল িব াসেযাগ তা পালন কেরন। ৭

িতিন িনপীিড়তেদর পে ায় িবচার কেরন এবং িতিন ু ধাতেদর

খাদ দন; সদা ভুু বি েদর মু কেরন। ৮ সদা ভুু অ েদর চাখ

খেুল দন, সদা ভুু অবনতেদর ওঠান; সদা ভুু ধাি কেদরেক ম

কেরন। ৯ সদা ভুু দেশর মেধ িবেদশীেদর র া কেরন; িতিন
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িপতহৃীন এবং িবধবােক ওপের ওঠান িক ু েদর িবেরািধতা কেরন।

১০ সদা ভুু অন কাল রাজ করেবন; তামার ঈ র, হ িসেয়ান,

বংশা েম করেবন। সদা ভুুর শংসা কর।

১৪৭ তামরা সদা ভুুর শংসা কর, কারণ আমােদর ঈ েরর

শংসা গান করা ভােলা; এটা মেনারম, শংসা করা উপযু । ২

সদা ভুু িয শােলম পনুিনমাণ কেরন, িতিন ই ােয়েলর ছিড়েয়

িছিটেয় থাকা মা ষেদর এক কেরন। ৩ িতিন ভাঙা দেয়র মা ষেদর

কেরন, তােদর ত ান বঁেধ দন। ৪ িতিন তারােদর সংখ া

গণনা কেরন, িতিন সবার নাম দন। ৫আমােদর ভু মহান ও অত

শি মান; তাঁর বিু র পিরমাপ করা যায় না। ৬ সদা ভুু িনপীিড়তেদর

ওপের ওঠান; িতিন েদরেক মািটেত নামান। ৭ ধ বাদ সহকাের

সদা ভুুর গান কর, বীণা বািজেয় আমােদর ঈ েরর শংসা কর।

৮ িতিন আকাশম লেক মঘ িদেয় ঢেক দন এবং িতিন পিৃথবীর

জ বিৃ ত কেরন, িতিন পবতেদর ওপের ঘাস জ ান। ৯ িতিন

প েদর খাদ দন, দাঁড়কােকর বা ােদরেক দন যখন তারা ডােক।

১০ িতিন ঘাড়ার শি েত আন কেরন না, িতিন মা েষর শি শালী

পােয়র জ স ু হন না। ১১ সদা ভুু তােদর জ আন পান যারা

তাঁেক স ান কের, যারা তাঁর চুি র িব তায় আশা রােখ। ১২

সদা ভুুর শংসা কর, িয শােলম; শংসা কর তামার ঈ েরর,

িসেয়ান। ১৩ কারণ িতিন তামার দরজার িখল শি শালী কের

িদেয়েছন, িতিন তামার মেধ তামার িশ েদর আশীবাদ কেরেছন।

১৪ িতিন তামার পিরসীমার মেধ উ য়ন কেরন, িতিন তামােক তৃ

কেরন র গম িদেয়। ১৫ িতিন পিৃথবীেত তার আ া পাঠান, তাঁর

আেদশ খবু ত পাঠান। ১৬ িতিন মষেলােমর মত তুষার দন, িতিন

ছাইেয়র মত তুষারপাত কেরন। ১৭ িতিন টুকেরা টুকেরা কের িহম

পাঠান; তাঁর শীেতর সামেন ক দাঁড়ােত পাের? ১৮ িতিন তাঁর আেদশ

পাঠান এবং গিলেয় দন; িতিন বাতাস তরী কেরন আঘাত করার

জ এবং জল বােহর জ । ১৯ িতিন যােকােবর কােছ তাঁর বাক

চার কেরন, তাঁর িবিধ এবং তাঁর ধািমকতার আেদশ ই ােয়লেক
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পাঠান। ২০ িতিন অ কান জািতর সে এরকম কেরন না এবং তাঁর

আেদেশর জ তারা তােদরেক জােন না। সদা ভুুর শংসা কর।

১৪৮ তামার সদা ভুুর শংসা কর, শংসা কর সদা ভুুর গ

থেক; শংসা কর উধ থেক। ২ তাঁর শংসা কর, তাঁর সব দূেতরা,

তাঁর শংসা কর, তাঁর সব বািহনী। ৩তাঁর শংসা কর, সূয এবং

চ , তাঁর শংসা কর, উ ল তারারা। ৪ তাঁর শংসা কর, উ তম

গ এবং আকাশম েলর ওপেরর জলসমহূ। ৫ তারা সদা ভুুর নােমর

শংসা ক ক, কারণ িতিন আ া করেলন এবং তারা স ৃ হল; ৬

িতিন অন কােলর জ তােদরেক াপন কেরেছন, িতিন এক িবিধ

িদেয়েছন যা পিরবতন হেব না। ৭ সদা ভুুর শংসা কর পিৃথবী

থেক, তামরা সামিু ক াণীরা এবং সব গভীর মহাসমু , ৮আ ন

এবং িশলা, তুষার এবং মঘ, ঝােড়া বাতাস তাঁর বাক পণূ কের,

৯ পবেতরা এবং সব উপপবত, ফেলর গাছ এবং সব এরস গাছ,

১০ ব প এবং সব পািলত প , াণী যা বেুক হাঁেট এবং সব

পািখরা, ১১ পিৃথবীর রাজারা এবং সব জািত, নতারা এবং পিৃথবীর

সব িবচারক া; ১২ যবুকরা এবং যবুতীরা উভয়ই; ব ৃ রা এবং িশ রা।

১৩ সবাই সদা ভুুর নােমর শংসা ক ক, কারণ কবল তাঁরই নাম

উ ত এবং তাঁর মিহমা িব ািরত পিৃথবীর এবং েগর ওপের। ১৪

িতিন তাঁর লােকেদর জ এক শ ৃ উে ালন কেরেছন, কারণ তা

শংসা ভূিম, তাঁর সব িব াসীেদর জ , ই ােয়েলর স ানেদর জ ,

তাঁর কােছর লাকেদর জ । সদা ভুুর শংসা কর।

১৪৯ তামার সদা ভুুর শংসা কর। সদা ভুুর উে েশ নতুন গান

গাও; িব াসীেদর সমােবেশ তাঁর শংসার গান গাও। ২ ই ােয়ল

সই ব ি েত আন ক ক িযিন তােক এক জািত তরী কেরেছন।

িসেয়ােনর লােকরা তােদর রাজােত আন ক ক। ৩ তারা নতৃ

সহকাের তাঁর নােমর শংসা ক ক, খ িন এবং বীণা বািজেয়

তাঁর শংসা গান ক ক। ৪ কারণ সদা ভুু তাঁর লােকেদর উপের

আনি ত হন, িতিন ন েদর পির ান িদেয় মিহমাি ত কেরন। ৫

ধািমকরা উ ািসত হাক; তারা তােদর িবছানায় আন গান ক ক।
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৬ তােদর মেুখ ঈ েরর শংসা হাক এবং তােদর হােত ‐ধােরর

তেরায়াল থা ক; ৭জািতর ওপর িতিহংসা স াদন করেত এবং

লােকেদর ওপর শাি কাযকর করেত। ৮তারা তােদর রাজােদর

শকল িদেয় বাঁধকু, তােদর পিরষদবগেদর লাহার শকল িদেয়

বাঁধকু। ৯ তারা িবচার কাযকর ক ক িলিখতভােব। এটাই হেব

িব াসীেদর জ স ান। সদা ভুুর শংসা কর।

১৫০ তামরা সদা ভুুর শংসা কর। ঈ েরর পিব ােন তাঁর

শংসা কর; তাঁর পরা মী েগ তাঁর শংসা কর। ২ তাঁর পরা মী

কােজর জ তাঁর শংসা কর; শংসা কর তাঁর তুলনাহীন উদারতার

জ । ৩তাঁর শংসা কর িশঙা বািজেয়; বাঁশী এবং বীণা বািজেয় তাঁর

শংসা কর। ৪ তাঁর শংসা কর খ িন বািজেয় এবং নতৃ সহকাের

তাঁর শংসা কর তারযু যে র সাহােয এবং বাঁশী বািজেয়। ৫ তাঁর

শংসা কর উ করতােল; উ িন করতাল সহকাের তাঁর শংসা

কর। ৬ াসিবিশ সকেলই সদা ভুুর শংসা ক ক। সদা ভুুর

শংসা কর।
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িহেতাপেদশ
১শেলামেনর িহেতাপেদশ; িতিন দায়েূদর ছেল, ই ােয়েলর রাজা।

২এর মাধ েম া ও উপেদশ পাওয়া যায়, অ শাসন পাওয়া যায়; ৩

উপেদশ পাওয়া যায় যােত তুিম যা িকছু সিঠক, ায এবং ভােলা তার

মাধ েম জীবনযাপন কেরা, ৪ যারা িশ া পায়িন, তােদরেক িশ া

দান কের এবং যবুকেদর ান ও িবেবচনা দান কের। ৫ ানীরা

ক এবং তােদর ােনর বিৃ ক ক এবং বিু মােনরা পিরচালনা

লাভ ক ক, ৬ উপেদশ এবং নীিতকথা বঝুেত; ানীেদর কথা ও

তাঁেদর ধাঁধা বঝুেত। ৭ সদা ভুর ভয় ােনর আর ; িনেবােধরা

া ও উপেদশ তু কের। ৮ স ান, তুিম তামার বাবার উপেদশ

শান, তামার মােয়র ব ব া সিরেয় রেখা না। ৯ স েলা তামার

মাথার শাভা জেয়র মালা ও তামার গলার হার প হেব। ১০আমার

পু , যিদ পাপীরা তামােক েলাভন দখায়, তুিম তােদর ত াগ কর।

১১তারা যিদ বেল, “আমােদর সে এস, আমরা হত া করবার জ

লিুকেয় থািক, িনেদাষেদর অকারেণ ধরবার জ লিুকেয় থািক, ১২

এেসা আমরা তােদরেক পাতােলর মত জীব াস কির, যারা গতগামী

তােদর মত, স ণূভােব৷ (Sheol h7585) ১৩আমরা সব ধরেনর ব মলূ

ধন পাব, অে র লটু করা িজিনস িদেয় িনেজর িনেজর ঘর পণূ করব,

১৪ তুিম আমােদর মেধ িলবাঁট কর, আমােদর সবারই একিট থিল

হেব;” ১৫আমার পু , তােদর সে সই পেথ যও না, তােদর রা া

থেক তামার পা সিরেয় নাও, ১৬কারণ তােদর পা মে র িদেক

দৗড়ায়, তারা র পাত করেত ত এিগেয় যায়। ১৭ যখন পািখিট

দখেছ, তখন তার চােখর সামেন জাল িবিছেয় ফাঁেদ ফলা অথহীন।

১৮ওই লাক েলা িনেজেদরই র পাত করেত লিুকেয় থােক, তারা

িনেজরাই িনেজেদর জ ফাঁদ পােত। ১৯ তােদর পথ সই রকম

যারা ম উপােয় স দ লাভ কের; যারা সই স দ ধের রােখ তা

তােদর াণ িনেয় নয়। ২০ া রা ায় চঁিচেয় ডাকেছ, খালা

জায়গায় স তার রব তােল; ২১ স কালাহলপণূ পেথর মাথায়

ডােক, শহেরর দরজায় সবার েবেশর জায়গায়, স এই কথা বেল;
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২২ “ তামােদর যােদর ান নই আর কত িদন তামরা যা বােঝা

না তা ভােলাবাসেব? িন েকরা কত িদন িন ায় আন করেব?

িনেবােধরা, কত িদন ানেক ঘণৃা করেব? ২৩আমার অ েযােগ

মন দাও; দখ, আিম তামােদর ওপর আমার আ া সচন করব,

আমার কথা তামােদরেক জানােবা। ২৪আিম ডাকলাম এবং তুিম

ত াখ ান করেল; আিম হাত বািড়েয় িদলাম িক ু কউই মেনােযাগ

িদল না; ২৫ িক ু তামরা আমার সব পরামশ অ া করেল, আমার

িতর াের মেনােযাগ করেল না। ২৬ এজ তামােদর িবপেদ আিমও

হাঁসব, তামােদর ভয় উপি ত হেল পিরহাস করব; ২৭ যখন ঝেড়র

মত তামােদর ভয় উপি ত হেব, ঘিুনঝেড়র মত তামােদর িবপদ

আসেব, যখন স ট ও সে াচ তামােদর কােছ আসেব। ২৮ তখন

সবাই আমােক ডাকেব, িক ু আিম উওর দব না, তারা যে আমার

খাঁজ করেব, িক ু আমােক পােব না; ২৯কারণ তারা ানেক ঘণৃা

করত, সদা ভুর ভয় মানত না; ৩০ তারা আমার িনেদশ অ সরণ

করত না এবং তারা আমার সব অ েযাগ তু করত; ৩১ তারা তােদর

আচরেণর ফল ভাগ করেব এবং তারা তােদর পিরক নার ফেল

িনেজেদরেক পণূ করেব। ৩২ ফেল, িনেবাধেদর িবপেথ যাওয়ার

জ তােদরেক হত া করেব, বাকােদর উদাসীনতা তােদরেক ংস

করেব; ৩৩ িক ু য ব ি আমার কথা েন, স িনভেয় বাস করেব,

িনরাপেদ িব াম করেব, অম েলর ভয় থাকেব না।”

২আমার পু , তুিম যিদ আমার সম কথা হণ কর, যিদ আমার

সম আেদশ তামার কােছ স য় কর। ২ ার িদেক কান দাও

এবং তুিম তামার দয়েক বিু েত বিতত কর; ৩ যিদ িবেবচনার

জে িচৎকার কর এবং এর জ তামার রবেক তােলা; ৪ যিদ তুিম

তার খাঁজ কর তা পা খাঁজার মেতা হয় এবং লু ািয়ত স েদর

মেতা তার খাঁজ কর; ৫ তেব সদা ভুর ভয় বঝুেত পারেব, ঈ েরর

িবষেয় ান খুঁেজ পােব। ৬ কারণ সদা ভুই া দান কেরন, তাঁরই

মখু থেক ান ও বিু বর হয়। ৭ যারা তাঁেক স ু কের িতিন

তােদর জ া স য় কের রােখন, যারা সততায় চেল, িতিন তােদর
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ঢাল। ৮ িতিন িবচােরর পথ িল র া কেরন এবং িতিন তােদর জ

পথ সংর ণ করেবন যারা তােত িব । ৯অতএব তুিম ধাি কতা

ও িবচার বঝুেব, ায় ও সব ভােলা পথ বঝুেব, ১০ কারণ া

তামার দেয় েবশ করেব, ান তামার ােণ স ু ি দেব, ১১

িবচ ণতা তামার হরী হেব, বিু তামােক র া করেব; ১২তারা

তামােক ম পথ থেক উ ার করেব, তােদর থেক যারা িবপথগামী

িবষেয় কথা বেল। ১৩ তারা সরল পথ ত াগ কের, অ কার পেথ চলার

জ ; ১৪ তারা খারাপ কাজ কের আন পায় তার িটলতায়

আন পায়; ১৫ তারা বাঁকা পথ অ সরণ কের এবং তারণা ব বহার

কের তারা তােদর পথ লিুকেয় ফেলেছ। ১৬ া এবং িবচ ণতা

তামােক অসৎ মিহলার থেক র া করেব, সই চাটুবািদন বি নী

িবজাতীয়া থেক, ১৭ য যৗবনকােলর ব ু েক ত াগ কের, িনেজর

ঈ েরর িনয়ম ভুেল যায়; ১৮ কারণ তার বািড় মতুৃ র িদেক ঝুেক

থােক এবং তার পথ কবেরর িদেক থােক; ১৯ যারা তার কােছ যায়,

তারা আর ফের না, তারা জীবেনর পথ পায় না; ২০ যন তুিম ভােলা

লাকেদর পেথ চলেত পার এবং ধাি কেদর পথ অবল ন কর; ২১

কারণ যারা সিঠক কাজ করেব তারা এই দেশ বাস করেব এবং যারা

ায়পরায়ণ তাঁরা সখােন অবিশ থাকেব। ২২ িক ু রা দশ

থেক উি হেব, িব াসঘাতেকরা সখান থেক িছ িভ হেব।

৩আমার পু , তুিম আমার ব ব া ভুেল যও না; তামার দেয়

আমার িশ া ধের রােখা। ২ কারণ তারা তামার সে আয়রু

দীঘতা, জীবেনর বছর এবং শাি যাগ করেব। ৩ িব চুি ও

িব াসেযাগ তা তামােক ছেড় না যাক; তােদর একসে তামার

গলায় বঁেধ রাখ, তামার দেয় বঁেধ রাখ। ৪ তা করেল ঈ েরর ও

মা েষর চােখ অ হ ও বিু পােব। ৫ তুিম সম দয় িদেয়

সদা ভুেত িব াস কর; তামার িনেজর িবেবচনায় িনভর কর না; ৬

তামার সম পেথ তাঁেক ীকার কর; তােত িতিন তামার সম পথ

সরল করেবন। ৭ িনেজর চােখ ানবান হেয়া না; সদা ভুেক ভয় কর

এবং খারাপ থেক দূের যাও। ৮ তা তামার মাংেসর া প হেব,
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তামার শরীেরর পিু জনক হেব। ৯ তুিম সদা ভুর স ান কর িনেজর

ধেন, আর তামার সব িজিনেসর অি মাংেশ; ১০ তােত তামার

গালাঘর সব অেনক শেস ভের যােব, তামার পা নতুন আ ুর রেস

উপেচ পড়েব। ১১আমার পু , সদা ভুর শাসন তু কােরা না, তাঁর

িতর ারেক ঘণৃা কােরা না; ১২কারণ সদা ভু যােক ম কেরন,

তােকই শাি দন, যমন বাবা ছেলর িত য তাঁেক স ু কের। ১৩

ধ সই ব ি য া খুঁেজ পায়, সই ব ি য বিু লাভ কের; ১৪

পার থেক তুিম যা লাভ করেব তার থেক ান লাভ অেনক ভােলা

এবং তার লাভ সানার চেয়ও বিশ। ১৫ া গয়নার থেক বিশ

দামী এবং তামার কােনা ই ার সােথ তার তুলনা করা যায় না। ১৬

তার ডান হােত দীঘ জীবন, তার বাঁ হােত ধন ও স ান থােক। ১৭

তার সম পথ দয়ার পথ এবং তার সম পথ শাি র। ১৮ যারা তােক

ধের রােখ, তােদর কােছ তা জীবন ব ৃ ; য কউ তা হণ কের, স

খী। ১৯ সদা ভু া িদেয় পিৃথবীর মলূ াপন কেরেছন, বিু িদেয়

আকাশম ডল িতি ত কেরেছন; ২০তাঁর ান িদেয় গভীরতা িবি

হেয়েছ, আর মঘ ফাঁটা ফাঁটা িশিশর দয়। ২১আমার পু , যিু পণূ

িবচার ও িবচ ণতা র া কর এবং তােদর দিৃ েত ব থ না হাক।

২২ তােত স সব তামার ােণর জীবেনর মত হেব, তামার গলায়

অ েহর অল ার হেব। ২৩ তখন তুিম িনেজর পেথ িনভেয় যােব,

তামার পােয় হাঁচট লাগেব না। ২৪ শাবার িদন তুিম ভয় করেব না,

তুিম শােব, তামার ঘমু েখর হেব। ২৫ হঠাৎ িবপদ থেক ভয় পও

না, ে র িবনাশ আসেল তা থেক ভয় পও না। ২৬ কারণ সদা ভু

তামার পােশ থাকেবন, ফাঁদ থেক তামার পা র া করেবন। ২৭

যােদর ম ল করা উিচত, তােদর ম ল করেত অ ীকার কােরা না,

যখন তা করবার মতা তামার থােক, ২৮ তামার িতেবশীেক

বােলা না, “যাও, আবার এেসা, আিম কাল দব,” যখন তামার

কােছ টাকা থােক। ২৯ তামার িতেবশীর িব ে খারাপ চ া

কােরা না, য তামার কােছ থােক এবং ভরসা কের। ৩০অকারেণ

কান লােকর সে ঝগড়া কােরা না, যিদ স তামার িত না কের
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থােক। ৩১ য অত াচার কের তার ওপর িহংসা কােরা না, আর তার

কােনা পথ মেনানীত কােরা না; ৩২ কারণ তারক ব ি সদা ভুর

ঘণৃার পা ; িক ু স তার িব ােসর মেধ ায়পরায়ণতা আেন। ৩৩

ে র ঘের সদা ভুর অিভশাপ থােক, িক ু িতিন ধাি কেদর ঘরেক

আশীবাদ কেরন। ৩৪ িন য়ই িতিন িন াকারীেদর িন া কেরন,

িক ু িতিন ন েদরেক অ হ দান কেরন। ৩৫ ানবােনরা স ােনর

অিধকারী হয়, িক ু বাকারা তােদর ল ােক উপের তুলেব।

৪আমার পু রা, বাবার উপেদশ শান, িবেবচনা বাঝবার জ

মেনােযাগ কর। ২আিম তামােদরেক িশ া দব; তামরা আমার

িশ া ত াগ কােরা না। ৩ কারণ আিমও িনেজ আমার বাবার ছেল

িছলাম, মােয়র চােখ শা ও একমা স ান িছলাম। ৪ বাবা আমােক

িশ া িদেতন, বলেতন, তামার দেয় আমার কথা ধের রাখ; আমার

আেদশ সব পালন কর, জীবনযাপন কর; ৫ া ও িবেবচনা অজন

কর, িবেবচনা অজন কর, ভুেলা না; আমার মেুখর কথা থেক মখু

সিরেয় িনও না। ৬ ােক ছেড়া না, স তামােক র া করেব;

তােক ম কর, স তামােক িনরাপেদ রাখেব। ৭ াই ধান

িবষয়, তুিম া উপাজন কর; সব খরচ িদেয় িবেবচনা পেত

পােরা। ৮ তােক য কর, স তামােক উ ত করেব, যখন তােক

হণ কর, স তামােক স ান দেব। ৯ স তামার মাথায় িবজেয়র

মালা দেব, স একিট র মু ট তামােক দান করেব। ১০আমার

পু , শােনা, আমার কথায় মেনােযাগ দাও, তােত তামার জীবেনর

আয়ু বিৃ হেব। ১১আিম তামােক ার পথ দিখেয়িছ, তামােক

সরল পেথ চািলেয়িছ। ১২ তামার চলার িদন বাধা পােব না এবং যিদ

তুিম দৗড়াও, তামার হাঁচট লাগেব না। ১৩ উপেদশ ধের রেখা,

ছেড় িদও না, তা র া কর, কারণ তা তামার জীবন। ১৪ েদর

পেথ যও না, ম েদর পেথ যও না, ১৫ এিড়েয় চল, তার কাছ িদেয়

যও না; তা থেক মখু ঘিুরেয় এিগেয় যাও। ১৬কারণ খারাপ কাজ না

করেল তােদর ঘমু হয় না, কাউেক হাঁচট না লাগােল তােদর ঘমু চেল

যায়। ১৭কারণ তারা তার িট খায়, তারা অত াচােরর আ ুর রস
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পান কের। ১৮ িক ু ধাি কেদর পথ সকােলর আেলার মত, যা পরু

পয ধীের ধীের বাড়েত থােক; ১৯ েদর পথ অ কােরর মত;

তারা িকেস হাঁচট খােব, জােন না। ২০আমার পু , আমার বােক

মেনােযাগ দাও; আমার কথায় কান দাও। ২১ তারা তামার চােখর

বাইের না যাক, তামার দেয় তা রাখ। ২২কারণ যারা তা খাঁেজ,

তােদর পে তা জীবন, তা তােদর শরীেরর া প। ২৩ সব

িকছুর থেক তামরা দয় র া কর, কারণ তা থেক জীবেনর স ার

হয়। ২৪ মেুখর িটলতা িনেজ থেক দূর কর, িবকৃত কথা িনেজ

থেক দূর কর। ২৫ তামার চােখর দিৃ সরল হাক, তামার সামেন

তামার দিৃ িনধারণ কর। ২৬ তামার চলার পথ সমান কর, তামার

সম পথ িনরাপদ হাক। ২৭ ডান িদেক িক বাম িদেক িফেরা না,

খারাপ থেক তামার পা সিরেয় নাও।

৫আমার পু , আমার া য সহকাের শােনা, আমার বিু র িত

কান দাও; ২ যন তুিম িবেবচনা র া কর, যন তামার ঠাঁট ােনর

কথা পালন কের। ৩কারণ ব ািভচািরনীর ঠাঁট থেক মধু ঝেড়, তার

তালু তেলর থেকও মসণৃ; ৪ িক ু তার শষ ফল তেতা গােছর মত

তেতা, ধারােলা তেরায়ােলর মত কােট। ৫তার পা মতুৃ র কােছ নেম

যায়, তার পা পাতােল পেড়। (Sheol h7585) ৬ স জীবেনর সমান পথ

পায় না, তার পথ সব অি র; স িকছু জােন না। ৭অতএব আমার

পু রা, আমার কথা শােনা, আমার মেুখর বাক থেক মখু িফিরেয়

িনও না। ৮ তুিম সই ীর থেক িনেজর পথ দূের রাখ, তার ঘেরর

দরজার কােছ যও না; ৯ পােছ তুিম িনেজর স ান অ েদরেক দাও,

িনেজর জীবন িন ু র ব ি েক দাও। ১০ না হেল অ লােক তামার

ধেন তৃ হয়, আর তামার পির েমর ফল িবেদশীেদর ঘের থােক; ১১

জীবেনর শষকােল তুিম অ েশাচনা করেব যখন তামার মাংস ও

শরীর েয় যায়; ১২ তুিম বলেব, “হায়, আিম উপেদশ ঘণৃা কেরিছ,

আমার দয় শাসন তু কেরেছ; ১৩আিম িনেজর িশ কেদর কথা

মেন চিল িন িনেজর উপেদশকেদর কথা িনিন; ১৪আিম সমাজ ও

ম লীর মেধ ায় স ণূ িবন হেয় িগেয়িছলাম।” ১৫ তুিম িনেজর
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েয়ার জল পান কর, িনেজর েয়ার ােতর জল পান কর। ১৬

তামার ঝরনা িক বাইের বিরেয় যােব? মােড় িক জেলর াত হেয়

যােব? ১৭ ওটা ধু তামারই হাক, তামার সে িবেদশী না থা ক।

১৮ তামার ঝরনা ধ হাক, তুিম িনেজর যৗবেন ীেত আেমাদ কর।

১৯কারণ স মময় হিরণী ও অ হপণূ হিরণী; তারই ব ারা তুিম

সব িদন তৃ হও; তার েম তুিম সবিদন আকৃ থাক। ২০আমার

পু , তুিম পেরর ীেত কনআকৃ হেব? পরজাতীয় মিহলার ব কন

আিল ন করেব? ২১একজন ব ি র সম িকছুই সদা ভু দেখন;

িতিন তার সব পথ ল কেরন। ২২ িনেজর অপরােধর জ ধরা

পেড়, তার পাপ তােক শ কের ধের থাকেব। ২৩ স উপেদেশর

অভােব মারা যােব, স তার িনেজর মখূািমেত িবপেথ যায়।

৬আমার পু , তুিম যিদ তামার অথ সিরেয় রােখা যমন তামার

িতেবশীর জািমন হেয় থাক, যিদ তুিম কাউেক ঋণ দবার জ

িত িত িদেয় থাক, তেব তুিম তা জােনা না, ২তেব তুিম িনেজই

তামার িত িতর ফাঁেদ পেড়ছ, িনেজর মেুখর কথায় ধরা পেড়ছ।

৩ এই ব াপাের, আমার পু , এটা কর এবং িনেজেক র া কর; কারণ

তুিম তামার িতেবশীর দয়ার পা হেয়ছ, যাও এবং িনেজেক নত

কর এবং তামােক মু করেত িতেবশীর কােছ িভ া চাও; ৪

তামার চােখ ঘমু আসেত িদও না, চােখর পাতােক ব হেত িদও

না; ৫ িনেজেক হিরেণর মত ব ােধর হাত থেক, পািখর মত িশকারীর

হাত থেক উ ার কর। ৬ হ অলস, তুিম িপপেড়র িদেক তাকাও,

তার কাজ সব দেখ ানবান হও। ৭ তার কােনা সনাপিত, কমচারী

বা শাসক নই, ৮ তবু স গরমকােল িনেজর খাবার তরী কের, শস

কাটবার িদেনর খাবার স য় কের। ৯ হ অলস, তুিম কত কাল েয়

থাকেব? কখন ঘমু থেক উঠেব? ১০ “আর একটু ঘমু, আর একটু

ত া, আর একটু েয় হাত জড়সড় করব,” ১১ তাই তামার দির তা

ডাকােতর মত আসেব, তামার অভাব সি ত স র মত আসেব।

১২ অপদাথ লাক, য লাক অপরাধী, স কথার িটলতায় চেল,

১৩তার চাখ িপটিপট কের, পা িদেয় ইি ত কের, স আঙুল িদেয়
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সংেকত দয়, ১৪ তার দেয় িটলতা থােক, স সব িদন খারাপ

ভাবনা কের, স ঝগড়া বািধেয় দয়। ১৫ সই জ হঠাৎ তার িবপদ

আসেব, হঠাৎ স ভেঙ পড়েব; আর িতকার হেব না। ১৬ এই ছয়িট

ব েক সদা ভু ঘণৃা কেরন, সাতিট িজিনস তাঁর কােছ জঘ তম;

১৭ গিবেতর চাখ, িমথ াবাদী িজভ, িনেদােষর র পাতকারী হাত,

১৮ খারাপ ভাবনাকারী দয়, খারাপ কাজ করেত তগামী পা, ১৯

সা ী য িমথ া কথা বেল ও য ভাইেদর মেধ িববাদ বপন কের। ২০

আমার পু , তুিম তামার বাবার আেদশ পালন কর এবং তামার

মােয়র িশ া ত াগ কােরা না। ২১ সব িদন তা তামার দেয় গঁেথ

রাখ, তামার গলায় বঁেধ রাখ। ২২ যখন তুিম হাঁটেব তারা তামােক

পথ দখােব, যখন তুিম ঘমুােব, তারা তামার িদেক নজর রাখেব

এবং তুিম যখন জেগ থাকেব, তারা তামােক িশ া দেব। ২৩কারণ

আ া দীপ ও িশ া আেলা এবং িনয়মা বিততার অ েযাগ জীবেনর

পথ; ২৪ স তামােক র া করেব অসৎ নারী থেক, ব ািভচািরনীর

ছ শ থেক। ২৫ তুিম দেয় ওর সৗ েয লালিসত হেয়া না

এবং ওর চাহিনেত ধরা পড় না। ২৬একজন বশ ার সে শায়ার

মলূ একেবলা খাবােরর দােমর সমান হেত পাের, িক ু পেরর ী

[মা েষর] মহামলূ াণ িশকার কের। ২৭ কউ যিদ বেুকর মেধ

আ ন রােখ, তেব তার কাপড় িক পেুড় যােব না? ২৮ কউ যিদ

ল আ েনর উপর িদেয় চেল, তেব তার পােয়র তলা িক পেুড় যােব

না? ২৯ সরকম য িতেবশীর ীর কােছ যায়; য কােরার তার সে

স ক থােক, স অদি ডত হেয় যােব না। ৩০ যখন স ু ধাত থােক

তার েয়াজনীয়তা মটাবার জ যিদ স চুির কের, লােকরা সই

চারেক অব া কের না। ৩১ িক ু যিদ স ধরা পেড়, স সাত ণ

িফিরেয় দেব যা স চুির কেরেছ, স অবশ ই তার বািড়র সব মলূ

দেব। ৩২ য ব িভচার কের তার কােনা ান নই, স তা কের

িনেজেক ংস কের। ৩৩ স আঘাত ও অবমাননা পােব; তার নাম

কখনও ঘচুেব না। ৩৪ যেহতু অ ালা ামীর রাগ, িতেশােধর
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িদেনর স মা করেব না; ৩৫ স কান কার ায়ি া করেব

না, অেনক ঘষু িদেলও স ত হেব না।

৭আমার পু , আমার কথা সব পালন কর, আমার আেদশ সব

তামার কােছ স য় কর। ২আমার আেদশ সব পালন কর, জীবন

পােব এবং চােখর তারার মত আমার ব ব া র া কর; ৩ তামার

আ ুেল স েলা বঁেধ রাখ, তামার দয় ফলেক তা িলেখ রাখ। ৪

ােক বল, “তুিম আমার বান এবং িবেবচনােক তামার সখী

বল,” ৫ তােত তুিম পর ী থেক র া পােব, ব ািভচািরনীর ছ শ

থেক র া পােব। ৬আিম িনেজর ঘেরর জানালা থেক জািল িদেয়

দখিছলাম; ৭ িনেবাধেদর মেধ আমার চাখ পড়ল, আিম যবুকেদর

মেধ এক জনেক দখলাম, স বিু হীন যবুক। ৮ স গিলেত গল,

ঐ ীর কােণর কােছ আসল, তার বাড়ীর পেথ চলল। ৯ তখন

স ােবলা, িদন শষ হেয়িছল, রাত অ কার হেয়িছল। ১০ তখন

দখ, এক ী তার সামেন আসল, স বশ ার পাশাক পেরিছল ও

অিভসি র দয় িছল; ১১ স ঝগড়ােট ও অবাধ া, তার পা ঘের থােক

না; ১২ স কখনও সড়েক, কখনও রা ায়, কােণ কােণ অেপ া

করেত থােক। ১৩ স তােক ধের চুমু খল, িনল মেুখ তােক বলল,

১৪আমােক ম েলর জ বিলদান করেত হেয়েছ, আজ আিম িনেজর

মানত পণূ কেরিছ; ১৫তাই তামার সে দখা করেত বাইের এেসিছ,

সযে তামার মখু দখেত এেসিছ, তামােক পেয়িছ। ১৬আিম

খােট বটুাদার চাদর পেতিছ, িমশেরর সূেতা িচ িবিচ পদার কাপড়

লািগেয়িছ। ১৭আিম গ রস, অ ও দা িচিন িদেয় িনেজর িবছানা

গে ভিরেয় িদেয়িছ। ১৮ চল, আমরা সকাল পয কামরেস ম হই,

আমরা েমর বা েল আেমাদ কির। ১৯ কারণ কতা ঘের নই, িতিন

দূের গেছন; ২০ টাকার তাড়া সে িনেয় গেছন, পিূণমার িদন ঘের

আসেবন। ২১ অেনক িমি কথায় স তার মন চুির করল, ঠােটর

চাটুকিরেত তােক আকষণ করল। ২২তখিন স তার পছেন গল,

যমন গ মরেত যায়, যমন শকেল বাঁধা ব ি বকর শাি পেত

যায়; ২৩ শেষ তার যকৃত বােন িবধল; যমন পািখ ফাঁেদ পড়েত
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বেগ ধািবত হয়, আর জােন না য, তার জীবন িবপদ । ২৪ এখন

আমার পু রা, আমার কথা শান, আমার মেুখর কথায় মন দাও। ২৫

তামার মন ওর পেথ না যাক, তুিম ওর পেথ যও না। ২৬ কারণ স

অেনকেক আঘাত কের মের ফেলেছ, তারা গণনা করেত পারেব না।

২৭তার ঘর পাতােলর পথ, য পথ মতুৃ র কে নেম যায়। (Sheol

h7585)

৮ া িক ডােক না? বিু িক িচৎকার কের না? ২ স পেথর পােশ

উঁচু জায়গার চূেড়ায়, মাগ সকেলর সংেযাগ ােন দাঁড়ায়; ৩ স েবশ

দরজার কােছ, নগেরর দরজার কােছ স িচৎকার কের বেল, ৪ “ হ

মা েষরা, আিম তামােদরেক ডািক এবং মানবজািতর স ানেদর

কােছ আিম আমার রব তুিল। ৫ হ িনেবােধরা, চতুরতা িশ া কর;

হ িনেবাধ সব, বিু দয় হও। ৬ শােনা, কারণ আিম উৎকৃ

কথা বলব এবং যখন আমার ঠাঁট খলুেব যা সিঠক তা বলব। ৭

আমার মখু সত কথা বলেব এবং তা আমার ঠাঁেটর ঘণৃার ব । ৮

আমার মেুখর সব বাক ধ ময়; তার মেধ বাঁকা বা খারাপ িকছুই

নই। ৯ বিু মােনর কােছ স সব , ানীেদর কােছ স সব

সরল। ১০আমার শাসনই হণ কর, পা নয়, উৎকৃ সানার থেক

ান নাও। ১১ কারণ আিম, া, মেু ার থেকও ভােলা, কােনা

ই ার ব তার সমান নয়। ১২আিম া, চতুরতার ঘের বাস কির

এবং আিম িবচ ণ ও ােনর অিধকারী। ১৩ সদা ভুর ভয় েদর

িত ঘণৃা; অহ ার, দাি কতা ও খারাপ পথ এবং িটল কথা আিম

ঘণৃা কির। ১৪ পরামশ ও বিু েকৗশল আমার, আিমই িবেবচনা,

পরা ম আমার। ১৫ আমার জ রাজারা রাজ কেরন, মি রা

ধ ব ব া াপন কেরন। ১৬আমার জ শাসনকতারা শাসন কেরন,

অিধপিতরা, পিৃথবীর সব িবচারকতারা, কেরন। ১৭ যারা আমােক ম

কের, আিমও তােদরেক ম কির, যারা সযে আমােক খাঁেজ তারা

আমােক পায়। ১৮আমার কােছ আেছ ঐ য ও স ান, অ য় স ি

ও ধাি কতা। ১৯ সানা ও িব সানার থেকও আমার ফল ভােলা,

আিম যা উৎপাদন কির তা িব পার থেক ভােলা। ২০আিম
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ধািমকতার পেথ চিল, ােয়র মধ িদেয় যাই, ২১ যন, যারা আমােক

ম কের, তােদরেক স দ িদই, তােদর ভা ডার সব পিরপণূ কির।

২২ সদা ভু িনেজর পেথর েত আমােক রেখ িছেলন, তাঁর কাজ

সকেলর আেগ, আেগ থেক। ২৩আিম ািপত হেয়িছ অনািদকাল

থেক, আিদ থেক, পিৃথবী সিৃ র আেগ থেক। ২৪ সখােন সমেু র

আেগ, তখন আিম জে িছলাম, যখন জলভিত ঝরনা সব হয়িন। ২৫

পবত সব বসােনার আেগ, উপপবত সবার আেগ আিম জে িছলাম;

২৬ তখন িতিন ল ও মাঠ সিৃ কেরনিন, জগেতর ধেূলার থম অণওু

সিৃ কেরনিন। ২৭ যখন িতিন আকাশম ডল িত া কেরন, তখন

আিম সখােন িছলাম; যখন িতিন জলিধপেৃ র ওপর চ াকার সীমা

িনধারন করেলন, ২৮ যখন িতিন ওপেরর আকাশ দঢ়ৃ েপ তরী

করেলন, যখন জেলর ঢউ সব শি শালী হল, ২৯ যখন িতিন সমেু র

সীমা িঠক করেলন, যন জল তাঁর আেদশ অমা না কের, যখন

িতিন পিৃথবীর মলূ িনধারণ করেলন; ৩০ সই িদন আিম তার কােছ

কৗশলী কািরগর িছলাম; আিম িদেনর র পর িদন আন ময় িছলাম,

তার সামেন িতিদন আেমাদ করতাম; ৩১ আিম তাঁর ভূম ডেল

আেমাদ করতাম, মা েষর ছেলেদর িনেয় আন করতাম। ৩২ এবং

এখন, আমার পু রা, এখন আমার কথা শােনা; কারণ তারা ধ ,

যারা আমার পেথ চেল। ৩৩ তামরা শাসেনর কথা শােনা, ানবান

হও; তা অ া কােরা না। ৩৪ ধনী সই ব ি , য আমার কথা

শােন, য িদন িদন আমার দরজায় জেগ থােক, আমার দরজার

পােশ অেপ া কের। ৩৫কারণ য আমােক পায়, স জীবন পায় এবং

সদা ভুর অ হ লাভ কের। ৩৬ িক ু য আমার িব ে পাপ কের,

স িনেজেক কের; স সব লাক ঘণৃা কের, তারা মতুৃ েক ভালবােস।”

৯ া িনেজর ঘর তরী কেরেছ, স ঠার িদেয় কেট সাতটা

খাদাই কেরেছ; ২ স িনেজর প র মাংস ত কেরেছ; স আ ুর

রস িমিশেয়েছ এবং স িনেজর মজও সািজেয়েছ। ৩ স িনেজর

দাসীেদরেক পািঠেয়েছ, স নগেরর সবেচেয় উঁচু জায়গা থেক ডেক

বেল, ৪ “ য সরল, স এই জায়গায় আ ক; যার বিু নই স তােক
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বেল, ৫ এস, আমার খাদ ব খাও, আমার মশােনা আ ুর রস পান

কর।” ৬ িনেবাধেদর স ছেড় জীবন ধারণ কর, িবেবচনার পেথ

চেলা। ৭ য িন কেক িশ া দয়, স ল া পায়, য েক িতর ার

কের, স কল পায়। ৮ িন কেক অ েযাগ কােরা না, পােছ স

তামােক ঘণৃা কের; ানবানেকই অ েযাগ কর, স তামােক ম

করেব। ৯ ানবানেক [িশ া] দাও, স আরও ানবান হইেব;

ধাি কেক ান দাও, তার পাি ত বাড়েব। ১০পিব সদা ভুেক ভয়

করাই ার , পিব তম‐িবষেয়র ানই িবেবচনা। ১১কারণ

আমার থেকই তামার আয়ু বাড়েব, তামার জীবেনর বছেরর সংখ া

বাড়েব। ১২ তুিম যিদ ানবান হও, িনেজরই ম েলর জ ানবান

হেব, যিদ িন া কর, একাই তা বহন করেব। ১৩ বিু হীন ীেলাক

ঝগড়ািট, স অেবাধ, িকছুই জােন না। ১৪ স িনেজর ঘেরর দরজায়

বেস, নগেরর উঁচু জায়গায় আসন পেত বেস; ১৫ স পিথকেদরেক

ডােক, সরলপথগামীেদরেক ডােক, ১৬ য অেবাধ, স এই জায়গায়

আ ক, য বিু হীন, স তােক বেল, ১৭ চুির করা জল িমি , িনরালার

খাবার া । ১৮ িক ু স জােন না য, মতৃরাই সখােন থােক, ওরা

অিতিথরা পাতােলর নীেচ থােক। (Sheol h7585)

১০ ানবান ছেল বাবার আন জনক, িক ু বিু হীন ছেল মােয়র

বদনাজনক। ২ তার ারা সি ত ধেনর কােনা মলূ নই, িক ু

ধাি কতা মতুৃ থেক র া কের। ৩ সদা ভু ধাি েকর াণ ু ধায়

বল হেত দন না; িক ু িতিন েদর অিভলাষ ব থ কেরন। ৪

য অলস হােত কাজ কের, স দির হয়; িক ু পির মীেদর হাত

ধনবান কের। ৫ য ী কােল স য় কের, স বিু মান ছেল; য

শস কাটবার িদন ঘিুমেয় থােক, তার জ ল াকর। ৬ ধাি েকর

মাথায় অেনক আশীবাদ থােক; িক ু েদর মখু িহং তা ঢেক রােখ।

৭একজন লাক য সিঠক কাজ কেরেছ তা আমােদরেক আনি ত

কের যখন আমরা তার িবষেয় ভািব; িক ু েদর নাম সের যােব। ৮

য িবচ ণ স আেদশ হণ কের, িক ু অ ান বাচাল পিতত হেব। ৯

স সততায় চেল, স িনভেয় চেল; িক ু িটলাচারীেক চনা যােব।
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১০ য চাখ িদেয় ইশারা কের, স ঃখ দয়; আর তার অ ান বাচাল

তােক ংস কের। ১১ ধাি েকর মখু জীবেনর উ ই; িক ু েদর

মখু িহং তা ঢেক রােখ। ১২ ঘণৃা ঝগড়া বাড়ায়, িক ু ম সব

অধ ঢেক দয়। ১৩ ানবােনর ঠাঁেট া পাওয়া যায়, িক ু

বিু িবহীেনর পছেন দ ড রেয়েছ। ১৪ ানবােনরা ান স য় কের,

িক ু অ ােনর মখু সবনাশেক কােছ িনেয় আেস। ১৫ ধনবােনর ধনই

তার শি শালী নগর, দির েদর দাির তাই তােদর সবনাশ। ১৬

ধাি েকর পাির িমক জীবনজনক, েদর লাভ পাপজনক। ১৭ য

শাসন মােন, স জীবন পেথ চেল; িক ু য অ েযাগ মােননা, স

পথ হয়। ১৮ য ঘণৃা কের ঢেক রােখ, তার ঠাঁট িমথ াবাদী; এবং

য অপবাদ ছড়ায়, স বাকা। ১৯ চুর বােক অধ অ পি ত থােক

না; িক ু য তােত সাবধান থােক যা স বেল, সই হল ানী। ২০

ধাি েকর িজভ িব পার মত, েদর দেয়র মলূ কম। ২১

ধাি েকর ঠাঁট অেনকেক িতপালন কের, িক ু অ ােনরা বিু র

অভােব মারা পেড়। ২২ সদা ভুর ভােলা উপহার ধনস দ আেন এবং

িতিন তার সে ঃখ যু কেরন না। ২৩ খারাপ কাজ করা অ ােনর

আন , আর া বিু মােনর আন । ২৪ যা ভয় কের, তার িত

তাই ঘটেব; িক ু ধাি কেদর ই া সফল হেব। ২৫ যখন ঘণূবায়ু বেয়

যায়, আর নই; িক ু ধািমক িচর ায়ী িভি মেূলর মত। ২৬ যমন

দাঁেতর পে অ রস ও চােখর পে ধাঁয়া, তমিন িনেজর রণ

কতােদর পে অলস। ২৭ সদা ভুর ভয় আয়বুিৃ কের, িক ু েদর

বছেরর সংখ া কমেব। ২৮ ধাি কেদর ত াশা আন জনক; িক ু

েদর আ াস কম হেব। ২৯ সদা ভুর পথ সততার পে গ, িক ু

তা অধমাচারীেদর পে সবনাশ। ৩০ ধািমক লাক কখনও িনপািতত

হেব না; িক ু রা দেশ থাকেব না। ৩১ ধাি েকর মখু ার ফেল

ফলবা ; িক ু িবপথগামীেদর িজভ কাটা যােব। ৩২ ধাি েকর ঠাঁট

হণেযাগ তার িবষয় জােন, িক ু েদর মখু িটলতামা ।

১১ য দাঁিড়পা া সিঠক নয় সটা সদা ভু ঘণৃা কেরন; িক ু সিঠক

ওজেন িতিন স ু হন। ২অহ ার আসেল অপমানও আেস; িক ু
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মানিবকতার সে া আেস। ৩ সরলেদর ায়পরায়ণতা তােদরেক

পথ দখােব; িক ু িব াসঘাতকেদর ব তা তােদরেক ন করেব। ৪

ােধর িদেনর ধন উপকার কের না; িক ু ধাি কতা মতুৃ থেক র া

কের। ৫ িনেদাষ লােকর ধাি কতা তার পথ সাজা কের; িক ু

িনেজর তায় পেড় যায়। ৬ যারা ধাি কতায় ঈ রেক স ু কের

তােদরেক র া কের; িক ু িব াসঘাতেকরা তােদর অিভলােষ ধরা

পেড়। ৭ যখন লাক মারা যায়, তার আ াস ন হয় এবং অধে র

ত াশা িবনাশ পায়। ৮ ধািমক িবপদ থেক উ ার পায়, আর তার

জায়গায় আেস। ৯ তার মেুখর মাধ েম অধাি ক িনেজর িতেবশীেক

ন কের; িক ু ােনর মাধ েম ধািমকরা উ ার পায়। ১০ ধাি কেদর

উ িত হেল নগের আন হয়; েদর িবনাশ হেল আন গান হয়।

১১ সরলেদর আশীবােদ নগর উ ত হয়; িক ু েদর বােক তা

িবি হয়। ১২ য িতেবশীেক অব া কের, স বিু িবহীন; িক ু

বিু মান নীরব হেয় থােক। ১৩ পরচচা গাপন কথা কাশ কের;

িক ু য িব লাক, স কথা গাপন কের। ১৪ ম ণার অভােব

জােলাক পেড় যায়; িক ু পরামশকারী উপেদ ার মাধ েম িনরাপ া

আেস। ১৫ য অপেরর জািমন হয়, স িন য় ক পায়; িক ু য

জািমেনর কাজ ঘণৃা কের, স িনরাপদ। ১৬ক ণাময়ী ী স ান ধের

রােখ, আর িন ু র মা েষরা ধন ধের রােখ। ১৭ দয়ালু িনেজর ােণর

উপকার কের; িক ু িনদয় িনেজেক িত কের। ১৮ িমথ া বতন

উপাজন কের; িক ু য ধািমকতার বীজ বেুন, স সত বতন পায়।

১৯ য ধাি কতায় অটল, স জীবন পায়; িক ু য তার িপছেন

দৗেড়, স মারা যায়। ২০ সদা ভু তােদরেক ঘণৃা কেরন যােদর দয়

িবপথগামী; িক ু যারা িনেজর পেথ িনখুঁত, তারা তাঁর তুি কর। ২১

এটা িনি ত য অদি ডত থাকেব না; িক ু ধাি কেদর বংশ র া

পােব। ২২ যমন শকূেরর নােক সানার নথ, তমিন িবচ ণতাহীন

রী ী। ২৩ ধাি কেদর মেনর ই া কবল উ ম, িক ু েদর

ত াশা াধমা । ২৪ কউ কউ িবতরণ কের আরও বিৃ পায়;

কউ কউ বা ায ব য় অ ীকার কের কবল অভােব পেড়। ২৫
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দানশীল ব ি উ িতলাভ কের, জল‐ সচনকারী িনেজও জেল ভেজ।

২৬ য শস আটক কের রােখ, লােক তােক শাপ দয়; িক ু য শস

িবি কের, তার মাথায় পরু ার আেস। ২৭ য সযে ভােলা চ া

কের, স ীিতর খাঁজ কের; িক ু য অম ল খুঁেজ বড়ায়, তারই

িত তা ঘেট। ২৮ য িনেজর ধেন িনভর কের, স পেড় যায়; িক ু

ধািমকরা সেতজ পাতার মেতা ফু হয়। ২৯ য িনেজর পিরবােরর

িবপি , স বায়ু অিধকার পায় এবং িনেবাধ ানী দেয়র দাস হয়।

৩০ ধাি েকর ফল জীবনব ৃ িক ু ানবান [অপরেদর] াণ লাভ

কের। ৩১ দখ, পিৃথবীেত ধািমক িতফল পায়, তেব ও পাপী

আরও কত না পােব;

১২ য শাসন ভালবােস, স ান ভালবােস; িক ু য সংেশাধন ঘণৃা

কের, স িনেবাধ; ২ সৎ লাক সদা ভুর কােছ অ হ পােব; িক ু

িতিন খারাপ পিরক নাকারীেক দাষী করেবন। ৩ মা ষ তার

মাধ েম ি র হেব না, িক ু ধাি কেদর মলূ িবচিলত হেব না। ৪

ণবতী ী ামীর মু ট, িক ু ল াদািয়নী তার সব হােড়র পচন। ৫

ধাি কেদর পিরক না সব ায , িক ু েদর ম ণা ছলমা । ৬

েদর কথাবাতা র পাত জ লিুকেয় থাকামা ; িক ু সরলেদর মখু

তােদরেক র া কের। ৭ রা িনপািতত হয়, তারা আর নই; িক ু

ধাি কেদর বািড় িঠক থােক। ৮ মা ষ িনেজর িব তার শংসা পায়;

িক ু য িবপথগামী, স তু ীকৃত হয়। ৯ য তু ীকৃত, তথািপ দাস

রােখ, স খাদ হীন অহ ারীর থেক ভােলা। ১০ ধািমক িনেজর প র

ােণর িবষয় িচ া কের; িক ু েদর দয়া িন ু র। ১১ য িনেজর জিম

চাষ কের, স যেথ খাবার পায়; িক ু য অসারেদর িপছেন িপছেন

দৗড়ায়, স বিু ‐িবহীন। ১২ লাক খারাপ লাকেদর লটু করা

পেত চায়; িক ু ধাি কেদর মলূ ফলদায়ক। ১৩ বােজ কথায় খারাপ

লােকর ফাঁদ থােক, িক ু ধািমক িবপদ থেক উ ার হয়। ১৪ মা ষ

িনেজর মেুখর ফেলর মাধ েম ভােলা িজিনেস তৃ হয়, মা েষর হােতর

কােজর ফল তারই িত বে । ১৫অ ােনর পথ তার িনেজর চােখ

িঠক; িক ু য ানবান, স পরামশ শােন। ১৬এক িনেবাধ তার রাগ
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এেকবাের কাশ কের, িক ু িবচ ণ লাক অপমান অব া কের।

১৭ য সত বাদী, স কানটা িঠক তার কথা বেল; িক ু িমথ াসা ী

িমথ া কথা বেল। ১৮ কউ কউ অিবেবচনার কথা বেল, তেরায়ােলর

আঘােতর মত, িক ু ানবানেদর িজ া আেরাগ তা আেন। ১৯সেত র

ঠাঁট িচরকাল ায়ী; িক ু িমথ াবাদী িজ া এক মহূুেতর জ ায়ী।

২০ তারণাকারীেদর দেয় খারাপ পিরক না থােক; িক ু যারা

শাি র উপেদশ দয়, তােদর আন হয়। ২১ ধাি েকর কােনা

অম ল ঘেট না; িক ু ে রা সমস ায় পণূ হয়। ২২ িমথ াবাদী ঠাঁট

সদা ভু ঘণৃা কেরন; িক ু যারা িব তায় চেল, তারা তাঁর আনে র

পা । ২৩ বিু মান লাক ান গাপন রােখ; িক ু িনেবাধেদর দয়

িনেবােধর মত িচৎকার কের। ২৪ পির মীেদর হাত কতৃ পায়;

িক ু অলস পরাধীন দাস হয়। ২৫ মা েষর মেনর ক মনেক নীচু

কের; িক ু ভােলা কথা তা আনি ত কের। ২৬ ধািমক িনেজর ব ু র

পথ‐ দশক হয়; িক ু েদর পথ তােদরেক া কের। ২৭অলস

িশকাের ধতৃ প রা া কের না; িক ু মা েষর মলূ বান র পির মীর

পে । ২৮ ধািমকতার পেথ জীবন থােক; তার পেথ মতুৃ নই।

১৩ ানবান ছেল বাবার শাসন মােন, িক ু ব কারী ভৎসনা

শােন না। ২ মা ষ িনেজর মেুখর ফেলর মাধ েম ভােলা িজিনস

ভাগ কের; িক ু িব াসঘাতকেদর অিভলাষ উৎপীড়ন ভাগ কের। ৩

য মখু সাবধােন রােখ, স াণ র া কের; য ঠাঁট বড় কের খেুল

দয়, তার সবনাশ হয়। ৪ অলেসর অিভলাষ লালসা কের, িকছুই

পায় না; িক ু পির মীেদর অিভলাষ চুর পিরমােণ স ু হয়। ৫

ধািমক িমথ া কথা ঘণৃা কের; িক ু লাক আপি কর, স ল া

সিৃ কের। ৬ ধাি কতা সততােক র া কের; িক ু তার পােপর

জ িনপািতত হয়। ৭ কউ িনেজেক ধনবান দখায়, িক ু তার িকছুই

নই; কউ বা িনেজেক গিরব দখায়, িক ু তার মহাধন আেছ। ৮

মা েষর ধন তার ােণর ায়ি ; িক ু গিরব লাক ধমক শােন না।

৯ ধাি েকর আেলা আন কের; িক ু েদর দীপ িনেভ যায়।

১০অহ াের কবল িববাদ সিৃ হয়; িক ু যারা পরামশ মােন, া
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তােদর সে । ১১অেনক অসারতায় অজন করা ধন য় পায়; িক ু য

ব ি হােতর মাধ েম কাজ কের স য় কের, স অেনক পায়। ১২

আশার িবল দেয়র পীড়াজনক; িক ু আকা ার পণূতা জীবনব ৃ ।

১৩ য বাক তু কের, স িনেজর সবনাশ ঘটায়; য স ােনর আ া

মােন, স পরু ার পায়। ১৪ ানবােনর িশ া জীবেনর ঝরনা, তা

মতুৃ র ফাঁদ থেক দূের যাবার পথ। ১৫ বিু অ হজনক, িক ু

িব াসঘাতকেদর পথ অ হীন। ১৬ য কউ সতক, স ােনর সে

কাজ কের; িক ু িনেবাধ তার মখূতা দশন কের। ১৭ দূত িবপেদ

পেড়, িক ু িব দূত পনুিমলন আেন। ১৮ য শাসন অমা কের,

স দির তা ও ল া পায়; িক ু য সংেশাধন শেখ, স স ািনত

হয়। ১৯ ােণ মধরু আকা ার উপলি হয়; িক ু ম থেক সের

যাওয়া িনেবাধেদর ঘিৃণত। ২০ ানীেদর সে চল, ানী হেব; িক ু

য িনেবাধেদর ব ু , স অপকার ভাগ করেব। ২১ িবপযয় পাপীেদর

পের দৗড়ায়; িক ু ধাি কেদরেক ভােলার পরু ার দওয়া হয়। ২২

সৎ লাক তার নািতেদর জ উ রািধকার রেখ যায়; িক ু পাপীর

ধন ধাি েকর জে সি ত হয়। ২৩ গিরবেদর ভূিমর চােষ চুর খাদ

হয়; িক ু অিবচােরর ারা তা দূের সের যায়। ২৪ য শাসন না কের,

স ছেলেক ঘণৃা কের; িক ু য তােক ভালবােস, স সযে শাসন

কের। ২৫ ধািমক ােণর তিৃ পয আহার কের, িক ু েদর পট

সবিদন ু ধাত থােক।

১৪ ানী ী তার বািড় িনমাণ কের; িক ু মখূ ী িনেজর হােত তা

ভেঙ ফেল। ২ য িনেজর সরলতায় চেল, সই সদা ভুেক ভয়

কের; িক ু য তার পেথ অসৎ, স তাঁেক অব া কের। ৩ িনেবােধর

মেুখ অহ ােরর ফল থােক; িক ু ানবানেদর ঠাঁট তােদরেক র া

কের। ৪ গ না থাকেল যাবপা পির ার থােক; িক ু বলেদর

শি েত ফসেলর াচুয হয়। ৫ িব সা ী িমথ া কথা বেল না;

িক ু িমথ াসা ী অসত কথা বেল। ৬ উপহাসক ার খাঁজ কের,

আর তা পায় না; িক ু য উপলি কের তার পে ান সহজ। ৭

তুিম িনেবাধ লােকর থেক দূের যাও, কারণ তার ঠাঁেট ান পােব
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না। ৮ িনেজর রা া বেুঝ নওয়া িবচ েণর া, িক ু িনেবাধেদর

িনেবাধিমতা ছলনা। ৯ িনেবােধরা দাষেক উপহাস কের, িক ু

ধাি কেদর কােছ অ হ থােক। ১০ দয় িনেজর িত তা জােন

এবং অপর লাক তার আনে র ভাগী হেত পাের না। ১১ েদর

বািড় ংস হেব, িক ু সরলেদর তাঁবু সেতজ হেব। ১২একিট রা া

আেছ, যা মা েষর দিৃ েত িঠক, িক ু তার শষ মতুৃ র পথ। ১৩ হাঁসার

িদেনর ও দেয় ঃখ হয়, আর আনে র পিরণাম িবষাদ। ১৪ য মেন

িবপথগামী, স িনজ আচরেণ পণূ হয়; িক ু সৎ লাক িনেজ থেক

তৃ হয়। ১৫ য অেবাধ, স সব িকছুেত িব াস কের, িক ু বিু মান

লাক িনেজর পদে েপর িবষেয় ভােব। ১৬ ানবান সতক থােক,

তারা খারাপ থেক সের যায়; িক ু িনেবাধ অিভমানী ও সাবধানী।

১৭ য তাড়াতািড় রেগ যায় স িনেবােধর কাজ কের, আর খারাপ

পিরক নাকারী ঘিৃণত হয়। ১৮ মখূেদর অিধকার অ ানতা; িক ু

িবচ েণরা ােন পিরেবি ত হয়। ১৯ খারাপরা ভােলােদর সামেন নত

হয় এবং ে রা ধাি েকর দরজায় নত হয়। ২০ গিরব লাক িনেজর

িতেবশীর মাধ েম ঘিৃণত, িক ু ধনী লােকর অেনক ব ু আেছ।

২১ য িতেবশীেক অব া কের, স পাপ কের; িক ু য গিরবেদর

িত দয়া কের, স খী। ২২ যারা খারাপ চ া কের, তারা িক া

হয় না? িক ু যারা ভােলা পিরক না কের, তারা চুি র িব তা

ও িব াসেযাগ তা পায়। ২৩ সম পির েমই লাভ হয়, িক ু ধু

কথাবাতায় অভাব ঘটায়। ২৪ ানবানেদর ধনই তােদর মু ট; িক ু

িনেবাধেদর িনেবাধিমতা মখূতামা । ২৫ সত সা লােকর জীবন

র া কের; িক ু য িমথ া সাে র কথা বেল, স ছলনা কের। ২৬

সদা ভুর ভয় দঢ়ৃ আ িব াস; তাঁর স ানরা আ য় ান পােব। ২৭

সদা ভুর ভয় জীবেনর ঝরনা, তা মতুৃ র ফাঁদ থেক দূের সের যাবার

রা া। ২৮ চুর লােকর জে রাজার আন আেস; িক ু লাকেদর

অভােব ভূপিতর সবনাশ ঘেট। ২৯ একজন ধয শীল মা ষ চুর

বাধশি স , িক ু উ মজািজ িনেবাধিমতা তুেল ধের। ৩০ শা

দয় শরীেরর জীবন; িক ু িহংসা হােড়র পচন প। ৩১ য গিরেবর
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িত অত াচার কের, স তার িনমাতােক অিভশাপ দয়; িক ু য

দিরে র িত দয়া কের, স তাঁেক স ান কের। ৩২ লাক িনেজর

খারাপ কােজ পেড় যায়, িক ু ধািমক তােদর সত তায় আ য় পায়।

৩৩ ানবােনর দয় া িব াম কের, িক ু িনেবাধেদর মেধ যা

থােক, তা জানা। ৩৪ ধাি কতা জািতেক উ ত কের, িক ু পােপ য

কােনা লােকর মযাদাহািন হয়। ৩৫ য দাস বিু পূ ক চেল, তার

িত রাজার অ হ আেস; িক ু ল াদায়ী তাঁর রােগর পা হয়।

১৫ ম ৃ উ র রাগ দূর কের, িক ু কেঠার শ রাগ উে িজত

কের। ২ ানীেদর িজ া ান শংসা কের; িক ু িনেবাধেদর মখু

িনেবাধিমতা বর কের। ৩ সদা ভুর চাখ সব জায়গােতই আেছ, তা

খারাপ ও ভােলােদর িত দিৃ রােখ। ৪ িনরাময় িজ া জীবনব ৃ ;

িক ু তারণামলূক িজ া আ া ভেঙ দয়। ৫ িনেবাধ িনেজর বাবার

শাসন অব া কের; িক ু য সংেশাধন মােন, সই িবচ ণ হয়।

৬ ধাি েকর বািড়েত চুর স ি থােক; িক ু ে র আেয় িবপদ

থােক। ৭ ানবানেদর ঠাঁট ান ছিড়েয় দয়; িক ু িনেবাধেদর দয়

ি র না। ৮ েদর বিলদান সদা ভু ঘণৃা কেরন; িক ু সরলেদর

াথনা তাঁর স ু জনক। ৯ েদর রা া সদা ভু ঘণৃা কেরন; িক ু

িতিন ধািমকতার অ গামীেক ভালবােসন। ১০ য রা া পিরত াগ

কের তার জ কেঠার শাি অেপ া করেছ; য সংেশাধন ঘণৃা

করেব, স মরেব। ১১ পাতাল ও ংস সদা ভুর সামেন খালা; তেব

মানবজািতর বংশধরেদর দয়ও িক সরকম না? (Sheol h7585) ১২

উপহাসক সংেশাধন িতকর মেন কের; স ানবােনর কােছ যায়

না। ১৩আনি ত মন মখুেক ফু কের, িক ু মানিসক য ণায় আ া

ভেঙ যায়। ১৪ বিু মােনর মন ােনর খাঁজ কের; িক ু িনেবাধেদর

মখু িনেবাধিমর েত চের। ১৫ ঃখীর সব িদন ই িনযািতত; িক ু

যার আনি ত দয়, তার িচর ায়ী ভাজ। ১৬ সদা ভুর ভেয়র

সে অ ও ভাল, তবু িবশ ৃ লার সে চুর স ি ভাল না। ১৭

ভালবাসার সে শাকসবিজ খাওয়া ভাল, তবু ঘণৃার সে মাটােসাটা

গ ভাল নয়। ১৮একজন রাগী লাক, স িববাদ উে িজত কের;
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িক ু য রােগ ধীর, স িববাদ থামায়। ১৯ অলেসর পথ কাঁটার

বড়ার মেতা; িক ু সরলেদর রা া রাজপথ। ২০ ানবান ছেল

বাবার আন জ ায়; িক ু িনেবাধ লাক মােক অব া কের। ২১

ানহীন িনেবাধিমতায় আন কের, িক ু বিু মান লাক সাজা

রা ায় চেল। ২২ উপেদেশর অভােব পিরক না সব ব থ হয়; িক ু

অেনক উপেদ ার জে স সব সফল হয়। ২৩ মা ষ িনেজর াসি ক

উ ের আন পায়; আর সিঠক িদেনর র কথা কমন ভােলা। ২৪

বিু মােনর জ জীবেনর পথ উপের, যন স নীেচর পাতাল থেক

সের যায়। (Sheol h7585) ২৫ সদা ভু অহ ারীেদর উ রািধকার

িবি কেরন, িক ু িবধবার স ি রি ত রােখন। ২৬ স

সব সদা ভু ঘণৃা কেরন, িক ু উদারতার কথা খাঁিট। ২৭অথেলাভী

তার পিরবােরর িবপদ; িক ু য ঘষু ঘণৃা কের, স জীিবত থােক। ২৮

ধাি েকর মন উ র করার জে িচ া কের; িক ু েদর মখু খারাপ

কথা বর কের। ২৯ সদা ভু েদর থেক দূের থােকন, িক ু িতিন

ধাি কেদর াথনা শােনন। ৩০আন ময় চহারা দয়েক আনি ত

কের, ভােলা সংবাদ হল শরীেরর া । ৩১ যার কান জীবনদায়ক

সংেশাধন শােন, স ানীেদর মেধ থাকেব। ৩২ য শাসন অমা

কের, স িনেজেক অব া কের; িক ু য সংেশাধন শােন, স বিু

উপাজন কের। ৩৩ সদা ভুর ভয় ার িশ া, আর স ােনর আেগ

ন তা থােক।

১৬ দেয়র পিরক না মা েষর মেধ থােক, িক ু িজ ার উ র

সদা ভু থেক হয়। ২ মা েষর সম রা া িনেজর চােখ িব ;

িক ু সদা ভুই আ া সব ওজন কেরন। ৩ তামার কােজর ভার

সদা ভুেত সমপণ কর, তােত তামার পিরক না সব সফল হেব। ৪

সদা ভু সবই িনেজর উে েশ কেরেছন, েকও িবপেদর িদেনর

র জে কেরেছন। ৫ য কউ দেয় গিবত, তােক সদা ভু ঘণৃা

কেরন, হােত হাত িদেয় দাঁিড়েয় থাকেলও স অদি ডত থাকেব না। ৬

চুি র িব তায় ও িব াসেযাগ তায় অপরােধর ায়ি হয়, আর

সদা ভুর ভেয় মা ষ ম থেক সের যায়। ৭ মা েষর পথ যখন
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সদা ভুর আন দায়ক হয়, এমনিক িতিন তার শ েদরেকও তার

সে শাি েত থাকেত সাহায কেরন। ৮ ধািমকতার সে অ ও

ভাল, তবু অ ােয়র সে চুর আয় ভাল নয়। ৯ মা েষর মন িনেজর

পেথর িবষয় পিরক না কের; িক ু সদা ভু তার পদে প িনেদশ

কেরন; ১০ রাজার ঠাঁেট ঈ েরর বাণী থােক, িবচাের তাঁর মখু িমথ া

কথা বলেব না। ১১ খাঁিট দাঁিড়পা া সদা ভুর থেক আেস; থিলর

বাটখারা সব তাঁর করা িজিনস। ১২ যখন রাজারা খারাপ কাজ কের

সটা ঘণৃার িবষয় হয়; কারণ ধাি কতায় িসংহাসন ি র থােক। ১৩

ধমশীল ঠাঁেট রাজা খিুশ হন এবং িতিন তােক ভালবােসন য সরাসির

কথা বেল। ১৪ রাজার াধ হল মতুৃ র দূত; িক ু ানবান লাক

তার রাগ শা কের। ১৫ রাজার মেুখর আেলােত জীবন, তাঁর অ হ

মেঘর মেতা যা বসে র বিৃ আেন। ১৬ সানার থেক ালাভ

কত ভােলা। পার থেক িবেবচনালাভ ভােলা। ১৭ ম থেক সের

যাওয়াই সরলেদর রাজপথ; য িনেজর পথ র া কের, স াণ বাঁচায়।

১৮ ংেসর আেগ অহ ার এবং পতেনর আেগ অহ ারী আ া। ১৯

অহ ারীেদর সে লটু ভাগ করার থেক গিরবেদর সে ন হেয়

থাকা এটা ভােলা। ২০ য বােক মন দয়, স ম ল খুঁেজ পায় এবং

য সদা ভুেত িনভর কের, স খী। ২১ দেয় ানী বিু মান বেল

আখ াত হয় এবং কথার মধরুতা িশ ার স মতােত উ ত কের।

২২ িবেবচনা হল জীবেনর ঝরনা যার এিট আেছ; িক ু িনেবাধিমতা

িনেবাধেদর শাি । ২৩ ানবােনর দয় তার মখুেক িবচ ণ কের,

তার ঠাঁট িশ ায় উ ত করেব। ২৪ র শ হল মৗচাক; তা

ােণর জে িমি , হােড়র জে া কর। ২৫একিট পথ আেছ, যা

মা েষর দিৃ েত িঠক, িক ু তার শষ হল মতুৃ র পথ। ২৬ পির মী

তার ি েদর জ কাজ কের; তার ি েদ তােক তাড়না কের। ২৭

অেযাগ লাক খুঁেড় অকাজ তােল, তার কথা ল আ েনর মেতা।

২৮ িবপথগামী লাক িববাদ খেুল দয়, পরচচা ঘিন ব ু েদর আলাদা

কের। ২৯অত াচারী িতেবশীেক িমথ া কথা বেল এবং তােক একিট

পেথ চািলত কের যটা ভােলা নয়। ৩০ য চােখ ইশারা কের, স
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িবপথগামী িবষেয়র ম ণা কের, য ঠাঁট স িচত কের, স ম

বেয় আেন। ৩১ ধসূর চুল গৗরেবর মু ট; তা ধািমকতার পেথ থেক

পাওয়া যায়। ৩২ য রােগ ধীর, স বীর থেকও ভােলা এবং য িনেজর

আ ার শাসন কের স এক শহর‐জয়কারী থেকও শি শালী। ৩৩

ঁিলবাট কােল ফলা যায়, িক ু মীমাংসা সদা ভু থেক হয়।

১৭ যু ভােজ পিরপণূ বািড়র থেক শাি যু এক কেনা

িটর টুকেরাও ভাল। ২একজন বিু মান দাস ছেলর ওপর কতৃ

করেব য ল াজনক কাজ কের এবং ভাইেদর মেধ স অিধকােরর

অংশী হয়। ৩ পার জ ধাতু গলাবার পা ও সানার জ অি ড,

িক ু সদা ভু দেয়র পরী া কেরন। ৪একজন লাক খারাপ কথা

শােন য ম কথা বেল; য ম িবষয় বেল িমথ াবাদী তােত

মেনােযাগ দয়। ৫ য গিরবেক উপহাস কের, স তার িনমাতােক

অপমান কের; য িবপেদ আন কের, স অদি ত থাকেব না। ৬

নািতরা বয় েদর মু ট এবং বাবা মা তােদর স ানেদর স ান িনেয়

আেস। ৭ ব ব িনেবাধেদর জ উপযু নয়। ৮ ঘষু জা

পাথেরর মেতা য এটা দয়; তা য িদেক িফের, সই িদেক সফল

হয়। ৯ য অপরাধ উেপ া কের, স েমর খাঁজ কের, িক ু য

এক িবষয় বার বার বেল, স ঘিন ব ু র মেধ িবেভদ সিৃ কের। ১০

বিু মােনর মেন ভৎসনা যত লােগ, িনেবােধর মেন একেশা হারও

তত লােগ না। ১১ খারাপ লাক ধু িবে ােহর চ া কের, অতএব

তার িব ে িন ু র দূত পাঠােনা হেব। ১২অ ানতা‐ম িনেবােধর

সােথ সা াৎ করার থেক অপ ত ভ কূীর মা েষর সােথ সা াৎ

করা ভােলা। ১৩ যখন কউ উপকােরর বদেল অপকার কের, অপকার

তার বািড় ত াগ করেব না। ১৪ িববােদর হল এমন য কউ

েত ক জায়গায় জল ছােড়; অতএব ভেঙ যাবার আেগ িবতক থেক

সের যাও। ১৫ য েক িনেদাষ বেল মাণ কের ও য ধাি কেক

দাষী কের, তারা উভেয়ই সদা ভুর ঘণৃার পা । ১৬ িনেবাধ া

শখার জ কন অথ দেব, যখন তার শখার জ কােনা দ তা

নই? ১৭ ব ু সবিদেনর ভালবােস এবং ভাই কে র জ জ ায়। ১৮
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একজন লাক যার কােনা ান নই স িত িতর ব ন তরী কের

এবং তার িতেবশীর ঋেণর জ দায়ী হয়। ১৯ য ভালবােস,

স অধ ভালবােস; ঔ ত পণূ ভােব কথা বেল স িবপদেক আম ণ

দয়। ২০ য িটল দেয়র, স ভােলার খাঁজ কের না; যার িজ া

িবকৃত, স িবপেদ পেড়। ২১ য িনেবােধর জ দয় স িনেজর দশা

আেন; য মেূখর বাবা স আন করেত পাের না। ২২আনি ত দয়

হল ভােলা ওষধু; িক ু ভ আ া হাড় কেনা কের। ২৩ লাক

গাপেন ঘষু হণ কের, ায়িবচােরর পথ িবকৃত করার জ । ২৪

বিু মােনর মেুখর সামেনই া থােক; িক ু িনেবােধর দিৃ পিৃথবীর

শেষ যায়। ২৫ িনেবাধ ছেল িনেজর বাবার গভীর ঃখ প এবং য

নারী তােক জ িদেয়েছ তার িত তা প। ২৬এছাড়াও, য সিঠক

কাজ কের তার কখেনা শাি দওয়া উিচত নয়; মহান মা ষ যার

সততা আেছ তােক হার করা এটা ভােলা নয়। ২৭ যার ান আেছ

স িকছু শ ব বহার কের এবং য শা দেয়র, স বিু মান। ২৮

এমনিক িনেবাধও নীরব থাকেল ানবান বেল িবেবিচত হয়; যখন স

মখু ব রােখ স বিু মান বেল িবেবিচত হয়।

১৮ য িবি হয়, স িনেজর আকা ার চ া কের এবং স সম

সব সিঠক িবচােরর িব ে লড়াই কের। ২ িনেবাধ িবেবচনায় স ু

হয় না, িক ু কবল তার মেন যা কাশ হয় তােত স ু হয়। ৩

যখন আেস তার সােথ অব াও আেস এবং অপমােনর সে

িন া আেস। ৪ মা েষর মেুখর কথা গভীর জেলর মেতা, ার

ঝরনা হল বািহত জেলর াত। ৫ ে র প পাত করা ভাল নয়,

িবচাের ধাি কেক অ ীকার করা উিচত নয়। ৬ িনেবােধর ঠাঁট িববাদ

সে কের আেন এবং তার মখু হারেক আ ান কের। ৭ িনেবােধর

মখু তার সবনাশজনক, তার ঠাঁেটর ারা িনেজেক ফাঁেদ ফেল। ৮

পরচচাকারীর কথা া এক টুকেরা খাবােরর মেতা, তা দেহর

িভতের নেম যায়। ৯ য ব ি িনেজর কােজ অলস, স িবনাশেকর

ভাই। ১০ সদা ভুর নাম শি শালী দূগ; ধািমক তারই মেধ পালায়

এবং র া পায়। ১১ ধনীর ধন স ি তার শি শালী শহর এবং
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তার ক না তা উঁচু াচীর। ১২অধঃপতেনর আেগ মা েষর দয়

গিবত হয়, িক ু স ােনর আেগ ন তা আেস। ১৩ শানার আেগ য

উ র কের, তা তার বাকািমতা ও অপমান। ১৪ মা েষর আ া তার

অ তা স করেত পাের, িক ু ভ আ া ক বহন করেত পাের?

১৫ বিু মােনর দয় ান অজন কের এবং ানবানেদর কান ােনর

খাঁজ কের। ১৬ মা েষর উপহার তার জ পথ খােল এবং পণূ

লাকেদর সামেন তােক আেন। ১৭ য থেম িনেজর ঘটনা সমথন

কের, তােক ধািমক মেন হয়; শষ পয তার িতবাসী আেস এবং

তার পরী া কের। ১৮ িলবাঁেটর মাধ েম িবেরােধর িন ি হয় এবং

শি শালী িবেরাধীেদর আলাদা কের। ১৯ িবর ভাই শি শালী

শহেরর থেক অেজয় এবং ঝগড়া েগর বাধার মত। ২০ মা েষর

দয় তার মেুখর ফেল পট ভের যায়, স িনেজর ঠাঁেটর ফসেল স ু

হয়। ২১ মরণ ও জীবন িজেভর মতায় এবং যারা তা ভালবােস,

তারা তার ফল খােব। ২২ য ী পায়, স ভােলা িজিনস পায় এবং

সদা ভুর কাছ থেক অ হ পায়। ২৩ গিরব লাক ক ণার আেবদন

কের, িক ু ধনী লাক কেঠারভােব উ র দয়। ২৪ যার অেনক ব ু

আেছ বেল দািব কের, স সবনাশ ডেক আেন; িক ু ভাইেয়র থেকও

ঘিন এক ব ু আেছন।

১৯ যার কথাবাতা িবকৃত এবং বাকা তার থেক য সততায় চেল

স ভােলা। ২ এছাড়া, ই া ানিবহীন হেল ম ল নই এবং য

তাড়াতািড় দৗড়ায়, স িনেজর পেথ ব থ হয়। ৩ মা েষর বাকািমতা

তার জীবেনর সবনাশ এবং তার দয় সদা ভুর িব ে দা ণ াধ

কের। ৪অথ অেনক ব ু েক একি ত কের; িক ু গিরব লাক িনেজর

ব ু র থেক আলাদা হয়। ৫ িমথ াসা ী অদি ডত থাকেব না, য

িমথ া কথা বেল স মিু পােব না। ৬অেনেক উদার ব ি র অ হ

চায় এবং য উপহার দয় সবাই তার ব ু হয়। ৭ গিরব লােকর

ভাইেয়রা সবাই তােক ঘণৃা কের, আরও িন য়, তার ব ু রা তার থেক

দূের যায়; স অ নেয়র সে তােদর খাঁজ কের, িক ু তারা চেল

গেছ। ৮ য বিু পায়, স িনেজর াণেক ভালবােস, য িবেবচনা
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র া কের, স যা ভােলা তাই পায়। ৯ িমথ াসা ী অদি ডত থাকেব

না, িক ু য িমথ া কথা বেল স িবন হেব। ১০ িবলািসতায় বাস

করা একজন িনেবােধর পে মানানসই নয়, নতােদর ওপের কতৃ

করা দােসর জে আরও অ পযু । ১১ িবচ ণতা একজন মা ষেক

ােধ ধীর কের এবং দাষ উেপ া করা তার গৗরব। ১২ রাজার

াধ ত ণ িসংেহর গজেনর মেতা; িক ু তাঁর অ হ ঘােসর ওপেরর

িশিশেরর মেতা। ১৩ িনেবাধ ছেল তার বাবার সবনাশজনক, আর

ীর িববাদ হল অিবরত ঝের পড়া জল। ১৪ বািড় ও অথ বাবা মােয়র

অিধকার; িক ু বিু মতী ী হল সদা ভু থেক। ১৫অলসতা গভীর

ঘেুম িনে প কের িক ু য কাজ করেত চায় না স ু ধাত হয়।

১৬ য আেদশ মেন চেল, স িনেজর াণ র া কের; য িনেজর

পেথর িবষেয় ভােব না, স মারা যােব। ১৭ য গিরবেক দয়া কের, স

সদা ভুেক ঋণ দয় এবং িতিন তােক পিরেশাধ করেবন যা িতিন

কেরেছন। ১৮ তামার স ানেক িনয় ণ কর, যেহতু আশা আেছ

এবং তামার দয় তােক মতুৃ দ ড দবার জ দঢ়ৃস না ক ক।

১৯ উ ভােবর লাক অবশ ই শাি পােব; যিদ তােক উ ার কর,

তামােক ি তীয়বার করেত হেব। ২০ পরামশ শােনা, িনেদশ হণ

কর, যন তুিম তামার জীবেনর শেষ ানবান হও। ২১ মা েষর

দেয় অেনক পিরক না হয় িক ু সদা ভুরই উে শ ি র থাকেব।

২২ মা েষর দেয় স যা িস া কের তা তার িনধািরত সত েপ

পিরগিণত হয়, একজন গিরব লাক হওয়া ভাল। ২৩ সদা ভুর ভয়

জীবেনর িদেক অ সর হয়, যার তা আেছ, স স ু হয়, স িতর

ারা িনযািতত হয় না। ২৪অলস থালায় হাত ডুবায় এবং স আবার

মেুখ িদেতও চায় না। ২৫ উপহাসকেক হার কর, অিশি ত বিু মান

হেব; য উপলি কের তােক অ েযাগ কর এবং স ানলাভ করেব।

২৬ য তার বাবার িত চুির কের মােক তািড়েয় দয়, স ল াকর

ও অপমানজনক স ান। ২৭ হ আমার পু , িনেদশ নেত া

হেল তুিম ােনর কথা হইেত িবপথগামী হেব। ২৮ য সা ী অসৎ,
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স িবচােরর উপহাস কের, েদর মখু অধ াস কের। ২৯ ত

রিহয়ােছ উপহাসকেদর জে দ ডা া, মখূেদর িপেঠর জে হার।

২০আ ুর রস উপহাসক; রা কলহকািরনী; য পানীেয়র ারা

িবপথগামী হয়, স ানবান নয়। ২ রাজার াধ ত ণ িসংেহর

গজেনর মেতা; য তাঁর রাগ জ ায়, স িনেজর াণ হারায়। ৩

িববাদ থেক সের যাওয়া য কােনা লােকর গৗরব; িক ু েত ক

িনেবাধ তেকর মেধ পেড়। ৪অলস শরৎকােল হাল বেহ না, শেস র

িদেনর ফসল চাইেব, িক ু িকছুই পােব না। ৫ মা েষর দেয়র

উে শ গভীর জেলর মেতা; িক ু বিু মান তা তুেল আনেব। ৬

অেনক লাক ঘাষণা কের য স িব , িক ু িব লাক ক খুঁেজ

পেত পাের? ৭ য ধািমক িনেজর সততায় চেল এবং তার পের তার

ছেলরা ধ । ৮ য রাজা িসংহাসেন বেস িবচােরর দািয় পালন

কের, িতিন দিৃ র ারা সম ম উিড়েয় দন। ৯ ক বলেত পাের,

“আিম দয় পির ার কেরিছ, আমার পাপ থেক মু হেয়িছ?” ১০

িভ ধরেনর বাটখারা এবং অসম ওজন, উভয়ই সদা ভু ঘণৃা কের।

১১ এছাড়া, বালকও তার কােজর মাধ েম পিরচয় দয়, তার কাজ

িব ও সরল িক না, জানায়। ১২ বণকারী কান ও দশনকারী

চাখ, এই উভয়ই সদা ভুর বানােনা। ১৩ ঘমুেক ভালেবেসা না,

পােছ দাির তা আেস; তুিম চাখ খােলা, খেয় স ু হেব। ১৪ তা

বেল, “খারাপ! খারাপ!” িক ু যখন চেল যায়, তখন গব কের। ১৫

সানা আেছ, চুর মলূ বান পাথরও আেছ, িক ু ানিবিশ ঠাঁট

অমলূ র । ১৬ য অপেরর জািমন হয়, তার পাশাক িনেয় নাও; য

িবজাতীয়েদর জািমন হয়, তার কােছ ব ক নাও। ১৭ িমথ া কথার

ফল মা েষর িমি মেন হয়, িক ু পের তার মখু কাঁকের পিরপণূ হয়।

১৮ পরামশ ারা সব পিরক না ি র হয় এবং তুিম কবল ােনর

চালনায় যু কর। ১৯ পরচচা গাপন কথা কাশ কের; য বিশ কথা

বেল, তার সে ব বহার কর না। ২০ যিদ একজন লাক তার বাবােক

অথবা মােক অিভশাপ দয়, তার বািত অ কােরর মােঝ িনেভ যােব।

২১ য অিধকার থেম তাড়াতািড় পাওয়া যায়, তার শষ আশীবাদযু
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হেব না। ২২ তুিম বল না, “আিম এই ভুেলর জ তামােক িতেশাধ

দব;” সদা ভুর অেপ া কর, িতিন তামােক উ ার করেবন। ২৩

অসম ওজন সদা ভু ঘণৃা কেরন এবং অসৎ তুলাদ ড ভাল নয়।

২৪ মা েষর পদে প সদা ভুর ারা হয়, তেব মা ষ কমন কের

িনেজর পথ বঝুেব? ২৫ হঠাৎ পিব হল, বলা, আর মানেতর পর

িবচার করা, একজন লােকর ফাঁেদর মেতা। ২৬ ানবান রাজা আজ

েদরেক ঝেড় ফেলন এবং তােদর ওপর িদেয় গ র গািড় চালান।

২৭ মা েষর আ া সদা ভুর দীপ তা তার অ রতম অংেশ খাঁজ

কের। ২৮ িনয়েমর িব তা ও িব াসেযাগ তা রাজােক র া কের;

িতিন দয়ায় িনেজর িসংহাসন রি ত রােখন। ২৯ যবুকেদর শি ই

তােদর শাভা, আর পাকা চুল বয় লাকেদর ী। ৩০ হােরর যা

ম েক পির ার কের এবং দ ড হার অ রতম অংশ পির ার কের।

২১ সদা ভুর হােত রাজার দয় জল বােহর মেতা; িতিন য িদেক

চায়, সই িদেক তা ফরান। ২ মা েষর সব পথই িনেজর দিৃ েত

সরল, িক ু সদা ভু দয় সব ওজন কেরন। ৩ ধাি কতা ও ােয়র

কাজ সদা ভুর কােছ বিলদােনর থেক া । ৪অহ ারী দিৃ ও

গিবত মন, েদর সই বািত পাপময়। ৫ পির মীর িচ া থেক ধু

ধনলাভ হয়, িক ু য কউ তাড়াতািড় কের তার কােছ ধু দাির তা

আেস। ৬ িমথ াবাদী িজ া ারা য ধনেকাষ লাভ, তা তগামী

বা প, তার অে ষণকারী মতুৃ র অে ষী। ৭ েদর িহং তা

তােদরেক উিড়েয় দয়, কারণ তারা ায় আচরণ করেত অস ত। ৮

অপরাধী লােকর পথ বাঁকা; িক ু িব লােকর কাজ সরল। ৯ বরং

ছােদর কােণ বাস করা ভাল, তবু িববািদন বি নী ীর সে বািড়েত

বাস করা ভাল নয়। ১০ ে র াণ মে র আকা া কের, তার দিৃ েত

তার িতবাসী দয়া পায় না। ১১ উপহাসকেক শাি িদেল অেবাধ

বিু মান হয়, বিু মানেক বিুঝেয় িদেল স ান বিৃ কের। ১২ িযিন

ধািমক, িযিন েদর বংেশর িবষয় িবেবচনা কেরন; িতিন েদরেক

িনে প কের িবনাশ কেরন। ১৩ য গিরেবর কা া শােন না, স িনেজ

ডাকেব, স নেত পােব না। ১৪ গাপন দান রাগ শা কের এবং
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গাপনভােব দওয়া উপহার শা কের চ ড াধ। ১৫ ায় আচরণ

ধাি েকর পে আন , িক ু অধমাচারীেদর পে তা সবনাশ। ১৬

য বিু র পথ ছেড় ঘেুর বড়ায়, স মতৃেদর সমােজ থাকেব। ১৭ য

আেমাদ ভালবােস, স গিরব হেব; য আ ুর রস ও তল ভালবােস,

স ধনবান হেব না। ১৮ ধাি কেদর মিু পণ প, িব াসঘাতক

সরলেদর পিরব প। ১৯ বরং িনজন ভূিমেত বাস করা ভাল, তবু

িববািদন বি নী ও অিভেযাগকারী ীর সে বাস করা ভাল নয়।

২০ ানীর িনবােস মলূ বান ধনেকাষ ও তল আেছ; িক ু িনেবাধ

তা ন কের। ২১ য ধািমকতার ও দয়ার কাজ কের, স জীবন,

ধাি কতা ও স ান পায়। ২২ ানী বলবানেদর নগর আ মণ কের

এবং তার িনভর ােনর শি নত কের। ২৩ য কউ িনেজর মখু

ও িজ া র া কের, স িবপদ থেক িনেজর াণ র া কের। ২৪

য গিবত ও অহ ারী, তার নাম উপহাসক; স গেবর াবেল কাজ

কের। ২৫অলেসর অিভলাষ তােক মের ফেল, কারণ তার হাত কাজ

করেত অস ত। ২৬ কউ সম িদন চায় আেরা চায়; িক ু ধািমক

দান কের, অিন া কাশ কের না। ২৭ েদর বিলদান ঘিৃণত,

আচরণ আসেল তা আরও ঘণৃাহ। ২৮ িমথ াসা ী িবন হেব; িক ু য

ব ি শােন, তার কথা িচর ায়ী। ২৯ লাক িনেজর মখু শ

কের; িক ু য সরল, স িনেজর পথ ি র কের। ৩০ ান নই, বিু

নই, উপেদশ নই যা সদা ভুর িব ে দাঁড়ােত পারেব। ৩১ যেু র

িদেনর র জ ঘাড়া সি ত হয়; িক ু িবজয় সদা ভু থেক হয়।

২২ চুর ধেনর থেক খ ািত ভােলা; রৗপ ও বণ অেপ া

স তা ভাল। ২ ধনী ও গিরব এই িবষেয় সমান; সদা ভু তােদর

সবার িনমাতা ৩ সতক লাক িবপদ দেখ িনেজেক লকুায়, িক ু

অেবােধরা আেগ যায় এবং তারা এর জ শাি পায়। ৪ সদা ভুর

ভয় ন তা ও ধন, স ান ও জীবন আেন। ৫ িবপথগামীর পেথ কাঁটা

ও ফাঁদ থােক; য কউ িনেজর াণ র া কের স তােদর থেক দূের

থাকেব। ৬ িশ য পেথ যেত চায় তােক সই িবষেয় িশ া দাও, স

বয় হেলও তা ছাড়েব না। ৭ ধনী গিরবেদর উপের কতৃ কের
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এবং ঋণী য ধার দয় তার দাস হয়। ৮ য তা বপন কের, স

িবপেদর শস কাটেব, আর তার েকােপর দ ড ব ব ত হেব না।

৯ যার উদার চাখ আেছ স আশীবািদত হেব; কারণ স গিরেবর

জ তার খাবােরর অংশ ভাগ কের। ১০ উপহাসকেক িনে প কর

িববাদ বাইের যােব এবং িবেরাধ ও অপমানও শষ হেব। ১১ য

িব দয় ভালবােস এবং যার কথায় অ হ থােক, স রাজার

ব ু হন। ১২ সদা ভুর চাখ ানবানেক র া কের; িক ু িতিন

িব াসঘাতেকর কথা ফেল দন। ১৩ অলস বেল, “রা ায় িসংহ

আেছ! খালা জায়গায় গেল আিম মারা যাব।” ১৪ ব িভচািরণীেদর

মখু গভীর গত; সদা ভুর াধ তােদর ওপের পড়েব। ১৫ বালেকর

দেয় িনবিু তা বাঁধা থােক, িক ু শাসন দ ড তা দূের তািড়েয় দেব।

১৬ িনেজর স ি বাড়ােনার জ য দির েদর িত অত াচার

কের অথবা য ধনীেক দান কের, উভেয়রই দাির তা ঘেট। ১৭

তুিম মেনােযাগ িদেয় ানবানেদর কথা শােনা এবং তামার দেয়

আমার ান েয়াগ কর। ১৮ কারণ এটা তামােক আন দায়ক

করেব যিদ তুিম স সব তামার মেধ রােখা, যিদ স সব তামার

ঠাঁেট ত থােক। ১৯ সদা ভু যন তামার আ য় হন, আিম আজ

তামােক, তামােকই িশ া িদলাম। ২০আিম িক তামােক ি শিট

িনেদেশর কথা এবং ােনর কথা বিলিন, ২১ যােত তুিম সত বােক র

িনভরেযাগ তা িশখেত পার, যন কউ তামােক পাঠােল তুিম তােক

সত উ র িদেত পার। ২২ গিরব লােকর িজিনস চুির কােরা না,

কারণ স গিরব অথবা অভাব েক দরজায় ভে া না, ২৩কারণ

সদা ভু তােদর প সমথন করেবন এবং িতিন তােদর াণেক

িছিনেয় নেবন, যারা তােদর িজিনস চুির কের। ২৪ য কউ রােগর

সে শাসন কের তার সে ব ু তা কর না, য াধ কের তার সে

যও না; ২৫অথবা তুিম তার পেথর িবষেয় শেখা এবং তুিম িনেজর

জ ফাঁদ তরী কর। ২৬ কােনা এক জেনর মেতা হেয়া না যারা

টাকার স েক অ ীকাের ব হয় এবং তুিম অে র ঋেণর জে

দায়ী হেয়া না। ২৭ যিদ তামার পিরেশাধ করেত অভাব থােক, তেব



িহেতাপেদশ 1265

গােয়র নীচ থেক তামার শয া িনেয় নওয়া হেব কন? ২৮ সীমার

পরুাতন পাথর সিরও না, যা তামার িপতপৃু ষরা াপন কেরেছন।

২৯ তুিম িক কােনা লাকেক তার কােজ দ দখছ? স রাজােদর

সামেন দাঁড়ােব, স সাধারণ লােকেদর সামেন দাঁড়ােব না।

২৩ যখন তুিম শাসনক ার সে খেত বসেব, তখন তামার সামেন

িক রাখা আেছ, ভােলাভােব পযেব ণ কােরা; ২আর যিদ তুিম এমন

এক জেনর মেতা হও য চুর খাবার খায়, তেব ছুির িনেয় িনেজর

গলায় দয়। ৩তার া খাবােরর আকা া কােরা না, কারণ তা

িমথ ার খাবার। ৪ ধনী হেত খবু কিঠন কাজ কােরা না, তামার

িনেজর বিু হেত থেম যাও। ৫ তুিম িক অেথর িদেক দখছ? তা

আর নই এবং কারণ ঈগল যমন আকােশ উেড় যায়, তমিন ধন

িনেজর জ িন য়ই প তরী কের। ৬ দিৃ কারীর খাবার খও না,

তার া খাবােরর আকা া কােরা না; ৭কারণ স এমন ধরেনর

লাক য খাবােরর দাম গণ কের; স তামােক বেল, “তুিম খাবার

খাও ও পান কর!” িক ু তার দয় তামার সে নয়। ৮ তুিম যা

খেয়ছ, তা বিম করেব এবং তামার শংসা ন হেব। ৯ িনেবােধর

কােন বােলা না, কারণ স তামার বােক র া অব া করেব। ১০

সীমার পরুাতন পাথর সিরও না, অথবা অনাথেদর েত অৈবধভােব

েবশ কােরা না। ১১ কারণ তােদর উ ারকতা শি শালী এবং িতিন

তামার িব ে তােদর পে সমথন করেব। ১২ তামার দয়েক

িনেদেশ িনযু কর এবং ােনর কথায় কান দাও। ১৩ বালকেক

শাসন করেত সংযত হেয়া না; কারণ তুিম লািঠ িদেয় তােক মারেল স

মরেব না। ১৪ যিদ তুিম তােক লািঠ িদেয় মার, পাতাল থেক তার

াণেক র া করেব। (Sheol h7585) ১৫আমার পু , তামার দয় যিদ

ানশালী হয়, তেব আমার দয়ও আনি ত হেব; ১৬আমার অ র

উ ািসত হেব, যখন তামার ঠাঁট যা িঠক তাই বেল। ১৭ তামার

মন পাপীেদর িত িহংসা না ক ক, িক ু তুিম সম িদন সদা ভুর

ভেয় থাক। ১৮অবশ ই সখােন ভিবষ ত আেছ, তামার আশা উিছ

হেব না। ১৯ শােনা, আমার পু এবং ানবান হও এবং তামার
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দয়েক সিঠক পেথ চালাও। ২০ মাতালেদর স ী হেয়া না, অথবা

পটুক মাংসেভাজনকারীেদর স ী হেয়া না। ২১ কারণ মাতাল ও

পটুেকর অভাব ঘেট এবং ত া তােদরেক নকড়া পরায়। ২২ তামার

জ দাতা বাবার কথা শােনা, তামার মা ব ৃ া হেল তাঁেক তু কর

না। ২৩ সত িকেন নাও, িব য় কর না; া, শাসন ও িবেবচনা

িকেন নাও। ২৪ ধাি েকর বাবা মহা‐উ ািসত হন এবং ানবােনর

জ দাতা তােত আন কেরন। ২৫ তামার বাবা মা আ ািদত হান

এবং তামার জ দা ী উ ািসতা হান। ২৬আমার পু , তামার

দয় আমােক দাও এবং তামার চাখ আমার পথসমহূেক মেন

চলকু। ২৭কারণ বশ া গভীর খাত এবং িবজাতীয়া ী স ীণ গত।

২৮ স ডাকােতর মেতা বেস থােক এবং মা ষেদর মেধ িব াসঘাতক

দেলর বিৃ কের। ২৯ কার ভাগ ? ক ঃখ কাশ কের? ক ঝগড়া

কের? ক অিভেযাগ কের? ক অকারেণ আঘাত পায়? কার চাখ

লাল হয়? ৩০ যারা আ ুর রেসর কােছ দীঘকাল থােক, যারা আ ুর

রস মশােনার চ া কের। ৩১আ ুর রেসর িত তািকয় না, যিদও

ওটা লাল, যিদও ওটা পাে চকমক কের এবং যিদও সহেজ নেম

যায়; ৩২অবেশেষ এটা সােপর মেতা কামড়ায় এবং িবষধেরর মেতা

দংশন কের। ৩৩ তামার চাখ পরকীয়ােদরেক দখেব, তামার দয়

খারাপ কথা বলেব; ৩৪ তুিম তার মেতা হেব, য সমেু র মাঝখােন

শায় অথবা য মা েলর ওপের শায়। ৩৫ তুিম বলেব, তারা আমােক

মেরেছ, িক ু আিম ব থা পাইিন; তারা আমােক হার কেরেছ, িক ু

আিম বঝুেত পািরিন। আিম কখন জেগ উঠব? আর তার খাঁজ

করব।

২৪ য খারাপ তার ওপের ঈষাি ত হেয়া না, তােদর সে থাকেতও

ই া কর না। ২কারণ তােদর দয় অিনে র পিরক না কের এবং

তােদর ঠাঁট িবপেদর িবষেয় কথা বেল। ৩ ার মাধ েম বািড় িনমাণ

হয় এবং বিু র মাধ েম তা িতি ত হয়; ৪ ােনর মাধ েম ঘর িল

সব পিরপণূ হয়, মলূ বান ও র সম স েদ। ৫ সাহসী লাক

বলবান িক ু যার ান আেছ স এক জন শি শালী লােকর থেক
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ভােলা। ৬কারণ িবেবচনার িনেদেশ তুিম যু চালােব এবং অেনেকর

উপেদেশ িবজয় হয়। ৭ বাকার জ া খবু উঁচু; স দরজায়

তার মখু খােল না। ৮ য মে র পিরক না কের, লােক তােক

পিরক নাকারীর বলেব। ৯অ ানতার পিরক না পাপময়

এবং লােকরা উপহাসকেক তু কের। ১০ িবপেদর িদেনর যিদ

কাপু ষতা দখাও, তেব তামার শি সামা । ১১ তােদরেক উ ার

কর, যারা মতুৃ র কাছ থেক সিরেয় নওয়া হেয়েছ, যারা বেধর জ

ক মান হয় তুিম তােদরেক িপছেন ধের রােখা। ১২ যিদ বল, “ দখ,

আমরা এই িবষেয় জানতাম না,” তেব িযিন দয় ওজন কেরন, িতিন

িক তা বােঝন না যা তুিম বলছ? এবং িযিন তামার াণ র া কেরন,

িতিন িক তা জােনন না? এবং িতিন িক েত কেক তার কাজ অ যায়ী

পরু ার দেবন না? ১৩আমার পু , মধু খাও, কারণ তা ভােলা,

কারণ মধরু চােকর রণ তামার ােদ িমি লােগ; ১৪ তামার ােণর

জে া তমন; যিদ তুিম এটা খুঁেজ পাও, তা ভিবষ েত হেব এবং

তামার আশা উিছ হেব না। ১৫ ে র মেতা অেপ া কের বেস

থেকা না, য ধাি েকর বািড়েত আ মণ কের। তার ঘর ংস কর

না। ১৬ কারণ ধািমক সাত বার পড়েলও স আবার ওেঠ; িক ু ে রা

িবপযেয়র ারা পরািজত হেব। ১৭ তামার শ র পতেন আন কর

না এবং স হাঁচট খেল তামার দয় উ ািসত না হাক; ১৮অথবা

সদা ভু দখেবন এবং অ া করেবন এবং তার থেক তার াধ

সিরেয় নন। ১৯ যারা খারাপ কাজ কের তােদর কারেণ তুিম িবর

হেয়া না এবং েদর িত ঈষা কর না। ২০কারণ খারাপ লােকর

কােনা ভিবষ ত নই এবং েদর বািত িনেভ যােব। ২১আমার

পু , সদা ভুেক ভয় কর এবং রাজােক ভয় কর, যারা তােদর িব ে

িবে াহ কের তােদর সে যাগ িদও না; ২২ কারণ হঠাৎ তােদর

িবপদ আসেব এবং উভেয়র ারা য ংেসর িব ার হেব তা ক

জােন? ২৩ এই িলও ানবানেদর উি । িবচাের প পাত করা ভাল

নয়। ২৪ য েক বেল, “তুিম ধািমক,” লাকেদর ারা অিভশ এবং

জািতর ারা ঘিৃণত হেব। ২৫ িক ু যারা তােক িতর ার কের, তারা
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আনি ত হেব এবং তােদর িত ধািমকতার উপহার আসেব। ২৬ য

ব ি সৎ উ র দয়, স ঠাঁেট চু ন দয়। ২৭ বাইের তামার কাজ

ত কর এবং ে িনেজর জ সব ত কর এবং পের তামার

ঘর িনমাণ কর। ২৮ অকারেণ তামার িতেবশীর িব ে সা ী হেয়া

না; এবং তুিম িক ঠাঁেটর ারা তারণা কর না? ২৯ বল না, “ স

আমার িত যমন কেরেছ, আিমও তার িত তমিন করব; যা স

কেরেছ আিম তার ফল িফিরেয় দব।” ৩০আিম অলেসর েতর

কাছ িদেয় গলাম, িনেবােধর া াে েতর কাছ িদেয় গলাম; ৩১ সব

জায়গার কাঁটাবন বেড় উেঠেছ, ভূিম িবছুিটেত ঢাকা রেয়েছ এবং তার

পাথেরর পাঁিচল ভেঙ িগেয়েছ। ৩২আিম দখলাম এবং িবেবচনা

করলাম, তা দখলাম এবং উপেদশ হণ করলাম; ৩৩আর একটু

ঘমু, আর একটু ত া, আর একটু েয় হাত ভাঁজ করব, ৩৪এবং

তামার দির তা ডাকােতর মেতা আসেব, তামার েয়াজনীয়তা

সশ সিনেকর মেতা আসেব।

২৫এই িহেতাপেদশ েলাও শেলামেনর; িযহূদা‐রাজ িহি েয়র

লােকরা এ িল িলেখ নন। ২ িবষয় গাপন করা ঈ েরর গৗরব,

িবষেয়র খাঁজ করা রাজােদর গৗরব। ৩ যমন উ তার স ে গ ও

গভীরতার স ে পিৃথবী, সই রকম রাজােদর দয় খাঁজ করা যায়

না। ৪ পা থেক খাদ বর কের ফল, ণকােরর যাগ এক পা বর

হেব; ৫ রাজার সামেন থেক েক বর কের দাও, তাঁর িসংহাসন

ধাি কতায় ি র থাকেব। ৬ রাজার সামেন িনেজর গৗরব কােরা

না, মহৎ লাকেদর জায়গায় দাঁিড়ও না; ৭ কারণ বরং এটা ভাল য,

তামােক বলা যােব, এখােন উেঠ এস, িক ু তামার চাখ যাঁেক

দেখেছা স অিধপিতর সামেন নীচু হওয়া তামার পে ভাল নয়। ৮

তাড়াতািড় ঝগড়া করেত যও না; ঝগড়ার শেষ তুিম িক করেব, যখন

তামার িতবাসী তামােক ল ায় ফলেব? ৯ িতেবশীর সে

তামার ঝগড়া মটাও, িক ু পেরর গাপন কথা কাশ কােরা না; ১০

পােছ াতা তামােক িতর ার কের, আর তামার খ ািত ন হয়। ১১

উপযু িদেনর বলা কথা পার ডালীেত সানার আেপেলর মত। ১২
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যমন সানার নথ ও সানার গয়না, তমিন শানার মত কােনর পে

ানবান িন াকারী। ১৩ শস কাটবার িদেনর যমন িহেমর ঠা ডা,

তমিন যারা পািঠেয়েছ তােদর পে িব দূত; ফলতঃ স িনেজর

কতার াণ সেতজ কের। ১৪ য দান িবষেয় িমথ া অহ ােরর কথা

বেল, স বিৃ হীন মঘ ও বায়রু মেতা। ১৫ দীঘসিহ ু তার মাধ েম

শাসনক া েরািচত হন এবং কামল িজ া হাড় ভেঙ দয়। ১৬

যিদ তুিম মধু পাও তেব তামার পে যেথ , তাই খাও; পােছ বিশ

খেল বিম কর। ১৭ িতেবশীর গেৃহ তামার পদাপণ কম কর; পােছ

িবর হেয় স তামােক ঘণৃা কের। ১৮ য ব ি িতেবশীর িব ে

িমথ াসা দয়, স যেু র গদার মেতা অথবা তেলায়ার অথবা

ধারােলা িতর প। ১৯ িবপেদর িদেনর িব াসঘাতেকর উপর ভরসা

ভা া দাঁত ও িপছেল যাওয়া পােয়র মেতা। ২০ য িবষ িচে র কােছ

গীত গান কের, স যন শীতকােল কাপড় ছােড়, তরউপের অ রস

দয়। ২১ যিদ তামার শ ু িধত হয়, তােক খাওয়ার জ খাদ

দাও এবং যিদ স িপপািসত হয়, তােক পান করার জল দাও; ২২

কারণ তুিম এই রকম কের তুিম তােক লি ত করেব এবং সদা ভু

তামােক পরু ার দেবন। ২৩ উ েরর বাতাস বিৃ আেন, তমিন য

গাপন কথা বেল তার িধ ারপণূ মখু আেছ। ২৪ বরং ছােদর কােণ

বাস করা ভাল; তবু িববািদন বি নী ীর সে বািড় ভাগ করা ভােলা

না। ২৫ য তৃ াত তার পে যমন শীতল জল, দূরেদশ থেক

ভােলা খবরও তমিন। ২৬ নাংরা ঝরনা ও ংস হেয় যাওয়া উৎস,

ে র সামেন টলমান ধািমক সরকম। ২৭ বিশ মধু খাওয়া ভাল নয়,

কােনা গভীর িবষয় খুঁেজ বর করা স ানীয় নয়। ২৮একজন লাক

যার আ সংযম নই স এমন এক শহেরর মেতা যা ভেঙ িগেয়েছ

এবং যার পাঁিচল নই।

২৬ যমন ী কােল বরফ ও শস কাটার িদন বিৃ , তমিন

িনেবােধর পে স ান উপযু নয়। ২ যমন চড়ুইপািখ ঘেুর বড়ায়,

দােয়ল উড়েত থােক, তমিন অকারেণ দওয়া শাপ কােছ আেস না।

৩ ঘাড়ার জ চাবকু, গাধার জ বলগা, আর িনেবাধেদর িপেঠর
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জ ডা ডা। ৪ িনেবাধেক উওর িদও না এবং তার বাকািমেত যু

হেয়া না, পােছ তুিমও তারমত হও। ৫ িনেবাধেক তার অ ানতা

অ সাের উওর দাও, যােত স িনেজর চােখ ানবান না হয়। ৬ য

িনেবােধর হােত খবর পাঠায়, স িনেজর পা কেট ফেল ও িবষ পান

কের। ৭ খাঁড়ার পা খুঁিড়েয় চেল, িনেবাধেদর মেুখ নীিতকথা স

রকম। ৮ যমন িফ ােত পাথর বাধা, তমিন সই জন, য িনেবাধেক

স ান কের। ৯ মাতােলর হােত য কাঁটা উেঠ, তা যমন, তমিন

িনেবাধেদর মেুখ নীিতকথা। ১০ য িনেবাধ এবং পথ চলিত লাকেক,

য ধু আেস এবং চেল যায়, কােজ িনযু কের ও বতন দয়, স

সকলেক আহত কের। ১১ যমন র িনেজর বিমর িদেক ফের,

তমিন িনেবাধ িনেজর অ ানতার িদেক ফের। ১২ তুিম িক িনেজর

চােখ ানবান লাক দখছ? তার থেক বরং িনেবােধর িবষেয় বশী

আশা আেছ। ১৩অলস বেল, “পেথ িসংহ আেছ! খালা জায়গার মেধ

িসংহ থােক।” ১৪ক ােত যমন কপাট ঘাের, তমিন অলস তার

িবছানার ওপর। ১৫অলস থালায় হাত ডাবায়, আবার মেুখ তুলেত

তার শি থােক না। ১৬ িবচারিস উ রকারী সাত জেনর থেক

অলস িনেজর চােখ অেনক ানবান। ১৭ য জন পেথ যেত যেত

িনেজর সে স কিবহীন িববােদ হয়, স েরর কান ধের।

১৮ পাগলেলােকর মত য ল িতর ছাঁেড়, ১৯ তমিন সই লাক,

য িতেবশীেক তারণা কের, আর বেল, আিম িক উপহাস করিছ

না? ২০কাঠ শষ হেল আ ন িনেভ যায়, পরচচা না থাকেল ঝগড়ায়

িনব ৃ হয়। ২১ যমন ল অ ােরর পে কয়লা ও আ েনর জ

কাঠ, তমিন ঝগড়ায় আ ন ালাবার জ ঝগড়ােট। ২২ পরচচার

কথা া খাবােরর মেতা, তা দেহর িভতের নেম যায়। ২৩ ল

ঠাঁট ও দয় খাদ‐ পা মাখােনা মািটর পাে র মত। ২৪ য ঘণৃা

কের, স ঠাঁেট ভাণ কের এবং স িনেজর মেধ তারণা জিমেয়

রােখ; ২৫ তার আওয়াজ মধরু মত হেল তােক িব াস কােরা না,

কারণ তার দেয়র মেধ সাতটা ঘণৃার ব থােক। ২৬ যিদও তার

ঘণৃা ছেল ঢাকা, তার ু িম সমােজ কািশত হেব। ২৭ য খাত ছাট,
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স তার মেধ পড়েব; য পাথর গিড়েয় দয়, তারই ওপের তা িফের

আসেব। ২৮ িমথ াবাদী িজভ যােদরেক চূণ কেরেছ, তােদরেক ঘণৃা

কের; আর চাটুবাদী মখু ংস সাধন কের।

২৭কালেকর িবষেয় গব কােরা না; কারণ এক িদন িক উপি ত

করেব, তা তুিম জান না। ২অ লােক তামার শংসা ক ক, তুিম

িনেজর মেুখ কােরা না; অ লােক ক ক, তামার িনেজর ঠাঁট

না ক ক। ৩ পাথর ভারী ও বািলভারী, িক ু িনেবাধ লােকর রাগ

ঐ েটার থেকও ভারী। ৪ াধ িন ু র ও রাগ ব ার মত, িক ু

ঈষার কােছ ক দাঁড়ােত পাের? ৫ গাপন ভালবাসার থেক কােশ

িতর ার ভােলা। ৬ ব ু র হার িব তাযু , িক ু শ র চু ন

অপিরিমত। ৭ য মৗচাক পােয়র িনেচ দিলত কের; িক ু ু ধােতর

কােছ তেতা িজিনস সব িমি । ৮ যমন বাসা থেক মণকারী পািখ,

তমিন িনেজর জায়গা থেক মণকারী মা ষ। ৯ গি তল ও

ধপূ দয়েক আনি ত কের, িক ু ব ু র িম তা তার উপেদেশর

থেক ভােলা। ১০ িনেজর ব ু েক ও বাবার ব ু েক ছেড় িদও না;

িনেজর িবপেদর িদন ভাইেয়র ঘের যও না; দূেরর ভাইেয়র থেক

কােছর িতবাসী ভাল। ১১আমার পু , ানবান হও; আমার দয়েক

আনি ত কর; তােত য আমােক িটটকাির দয়, তােক উ র িদেত

পারেবা। ১২ সতক লাক িবপদ দেখ িনেজেক লকুায়; িক ু িনেবাধ

লােকরা আেগ িগেয় দ ড পায়। ১৩ য অপেরর জািমন হয়, তার

ব নাও; য িবজাতীয়ার জািমন হয়, তার কােছ ব ক নাও। ১৪ য

ভাের উেঠ উ ের িনেজর ব ু েক আশীবাদ কের, তা তার পে

অিভশাপ েপ ধরা হয়। ১৫ ভারী বিৃ র িদেনর মাগত বিৃ পাত, আর

ঝগড়ােট ী, এ উভয়ই এক। ১৬ য সই ীেক লকুায়, স বাতাস

লকুায় এবং তার ডান হাত তল ধের। ১৭ লৗহ লৗহেক সেতজ

কের, ত প মা ষ আপন িমে র মখু সেতজ কের। ১৮ য ডুমরু গাছ

রােখ, স তার ফল খােব; য িনেজর ভুর সবা কের, স স ািনত

হেব। ১৯জেলর মেধ যমন মেুখর িত প মখু, তমিন মা েষর

িত প মা েষর দয়। ২০ পাতােলর ও ংেসর জায়গায় তিৃ
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নই, মা েষর অিভলাষা তৃ হয় না। (Sheol h7585) ২১ পার জ

মষূী ও সানার জ হাফর, আর মা ষ তার শংসা িদেয় পরীি ত।

২২ যখন উখিলেত গােমর মেধ মু র িদেয় অ ানেক কাট, তখন

তার অ ানতা দূর হেব না। ২৩ তুিম িনেজর মষপােলর অব া জেন

নাও, িনেজর প পােল মেনােযাগ দাও; ২৪কারণ ধন িচর ায়ী নয়,

মু ট িক পু ষা েম থােক? ২৫ ঘাস িনেয় যাওয়ার পর নতুন

ঘাস দখা দয় এবং পবত থেক ওষধ সং হ করা যায়। ২৬ মষ

শাবেকরা তামােক কাপড় দেব, ছাগেলরা জিমর মেূল র মত হেব;

২৭ তামার খাবােরর জ , তামার পিরবােরর খাবােরর জ ছাগেলরা

যেথ ধ দেব, তামার যবুতী দাসীেদর িতপালন করেব।

২৮ কউ তাড়না না করেলও পালায়; িক ু ধািমকরা িসংেহর মত

সাহিসক। ২ দেশর অধেম তার অেনক কতা হয়; িক ু বিু মান ও

ানবান লাক িদেয় কতৃ ায়ী হয়। ৩ য দির লাক দীনহীনেদর

িত উপ ব কের, স এমন ভািসেয় িনেয় যাওয়া বিৃ র মত, যার পের

খাবার থােক না। ৪ ব ব া পালন না করা ে র শংসা কের; িক ু

ব ব া পালনকারীরা েদর িতেরাধ কের। ৫ রাচােররা িবচার

বােঝ না, িক ু সদা ভুর অে ষনকারীরা সকলই বােঝ। ৬ বরং

সই দির লাক ভাল, য িনেজর িস তায় চেল, তবু ি পথগামী

িটল লাক ধনী হেলও ভাল নয়। ৭ য ব ব া মােন, সই ানবান

ছেল; িক ু য পটুকেদর স ী স বাবার ল াজনক। ৮ য দ ও

বিৃ িনেয় িনেজর ধন বাড়ায়, স দীনহীনেদর িত দয়াকারীর জ

স য় কের। ৯ য ব ব া শানা থেক িনেজর কান সিরেয় নয়, তার

াথনাও ঘণৃা দ। ১০ য সরলেদর ক খারাপ পেথ িনেয় া কের,

স িনেজর গেত িনেজ পড়েব; িক ু সাধরুা ম েলর অিধকার পায়। ১১

ধনী িনেজর চােখ ানবান, িক ু বিু মান দির তার পরী া কের।

১২ ধাি কেদর আনে মহােগৗরব হয়, িক ু েদর উ িত হেলও

লাকেদর দখেত পাওয়া যায় না। ১৩ য িনেজর অধ সব ঢেক

রােখ, স কৃতকায হইেব না; িক ু য তা ীকার কের ত াগ কের, স

ক ণা পােব। ১৪ ধ সই ব ি , য সব িদন ম কাজ করেত
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ভয় কের; িক ু য দয় কিঠন কের, স িবপেদ পড়েব। ১৫ যমন

গজনকারী িসংহ ও পযটনকারী ভ কু, তমিন দীনহীন জার উপের

শাসনক া। ১৬ য অধ ে র বিু র অভাব, স িন ু র অত াচারী;

িক ু য লাভ ঘণৃা কের, স দীঘজীবী হেব। ১৭ য লাক মা েষর

র ভাের ভারা া , স গত পয পালােব, কউ তােক থাকেত না

িদক। ১৮ য ােয়র পেথ চেল, স র া পােব; িক ু য িবপথগামী

ই পেথ চেল, স একটায় পড়েব। ১৯ য িনেজর জিম চাষ কের,

স যেথ খাবার পায়; িক ু য অসারেদর িপছেন িপছেন দৗড়য়,

তার যেথ কম হয়। ২০ িব লাক অেনক আশীবাদ পােব; িক ু

য ধনী হবার জ তাড়াতািড় কের, স দি ডত হেব। ২১ মা েষর

ওপর িনভর করা ভাল নয়, এক টুকেরা টীর জ অধ করাও ভাল

নয়। ২২ যার চাখ ম , স ধেনর চ ায় ব থােক; স জােন না

য, তার াির তা আসেব। ২৩ কােনা লাকেক য িতর ার কের,

শেষ তােক িতর ার করা হেব, য িজেভ চাটুবাদ কের, স নয়।

২৪ য বাবা মােয়র ধন চুির কের বেল, এ তা অধ নয়, স ব ি

ংেসর পা । ২৫ য বশী আশা কের, স ঝগড়ার সিৃ কের, িক ু

য সদা ভুেত িব াস কের, স পু হেব। ২৬ য িনজ দয়েক িব াস

কের, স িনেবাধ; িক ু য া‐পেথ চেল, স র া পােব। ২৭ য

দির েদর িদেক তািকেয়ও দান না কের, স অিভশ হেব, িক ু য

চাখ ব কের থােক, স অেনক অিভশাপ পােব। ২৮ েদর উ িত

হেল লােকরা লকুায়; তারা ংস হেল ধাি েকরা বিৃ পায়।

২৯ য বারবার অ যু হেয়ও ঘাড় শ কের, স হঠাৎ ভেঙ

পড়েব, তার তীকার হেব না। ২ ধাি েকরা বাড়েল জারা আন

কের, িক ু লাক কতৃ পেল জারা শাকাত হয়। ৩ য া

ভালবােস, স বাবার আন জনক হয়; িক ু য বশ ােত আস হয়,

তার ধন ন হেব। ৪ রাজা ায় িবচার কের দশ িত া কেরন;

িক ু উপহার ি য় তা ল ডভ ড কের। ৫ য ব ি িনেজর িতেবশীর

তাষােমাদ কের, স তার পােয়র নীেচ জাল পােত। ৬ বেৃ র

অধেম ফাঁদ থােক, িক ু ধািমক আনি ত হেয় গান কের। ৭ ধািমক
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দীনহীনেদর িবচার বােঝ; লাক ান বােঝ না। ৮ িন াি েয়রা

নগের আ ন লািগেয় দয়; িক ু ানবােনরা রাগ িফিরেয় দয়। ৯

অ ােনর সে ানবােনর ঝগড়া হেল, স রাগ ক ক িক হাঁ ক,

িকছুই শাি হয় না। ১০ র পাতকারীরা িস লাকেক ঘণৃা কের;

আর সরল লােকর াণনােশর চ া কের। ১১ িনেবাধ িনেজর সব

রাগ কাশ কের, িক ু ানী তা স রণ কের রাগ কমায়। ১২ য

শাসনক া িমথ া কথায় কান দয়, তার পিরচারেকরা সকেল । ১৩

দির ও উপ বী এক সে মেল; সদা ভু উভেয়রই চাখ আেলািকত

কেরন। ১৪ য রাজা িব ভােব দীনহীনেদর িবচার কেরন, তাঁর

িসংহাসন িচরকাল ি র থাকেব। ১৫ দ ড ও িতর ার া দয়; িক ু

অশািসত বালক মােয়র ল াজনক। ১৬ রা বাড়েল অধ বােড়;

িক ু ধািমকরা তােদর পতন দখেব। ১৭ তামার ছেলেক শাি দাও,

স তামােক শাি দেব, স তামার াণেক আনি ত করেব। ১৮

দশেনর অভােব জারা উ ৃ ল হয়; িক ু য ব ব া মােন, স ধ

হয়। ১৯ বাক িদেয় দােসর শাসন হয় না, কারণ স বঝুেলও কথা

মানেব না। ২০ তুিম িক হটকারী লাকেক দখছ? তার থেক বরং

িনেবােধর িবষেয় বশী আশা আেছ। ২১ য দাসেক ছাট বলা থেক

র ভােব িতপালন কের, শেষ সই দাস তার ছেল হেয় ওেঠ।

২২ রাগী লাক ঝগড়া সিৃ কের, রাগী লাক অেনক অধ কের। ২৩

মা েষর অহ ার তােক নীেচ নামােব, িক ু কামল দেয়র লাক

স ান পােব। ২৪ চােরর অংশীদার িনেজর াণেক ঘণৃা কের; স

িদিব করাবার কথা শােন, িক ু িকছু বেল না। ২৫ লাক‐ভয় ফাঁেদর

মত; িক ু য সদা ভুেত িব াস কের, স উে ািপত হেব। ২৬

অেনেক শাসনক ার অ হ খাঁেজ; িক ু মা েষর িবচার সদা ভু

থেকই হয়। ২৭ অ ায়কারী ব ি ধাি কেদর ঘণৃা দ; আর সরল

আচরণকারী ে র ঘণৃা দ।

৩০ যািকেরর ছেল আগেূরর কথা; ভাববাণী। ঈথীেয়েলর িত,

ঈথীেয়ল ও উকেলর িত, সই ব ি র উি । ২ সত , আিম মা েষর

থেক প র মত, মা েষর িবেবচনা আমার নই। ৩ আিম া
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িশ া কিরিন, পিব তেমর ান আমার নই। ৪ ক েগ িগেয় নেম

এেসেছন? ক িনেজর হােতর মেুঠায় বাতাস হণ কেরেছন? ক

িনেজর কাপেড় জলরািশ বঁেধেছন? ক পিৃথবীর সব া াপন

কেরেছন? তাঁর নাম িক? তাঁর ছেলর নাম িক? যিদ জান, বল। ৫

ঈ েরর েত ক বাক পরী ািস ; িতিন তাঁর শরণাপ েদর ঢাল। ৬

তাঁর বােক র মেধ িকছু যাগ কােরা না; পােছ িতিন তামার দাষ

ব কেরন, আর তুিম িমথ াবাদী িতপ হও। ৭আিম তামার কােছ

ই বর িভ া কেরিছ, আমার জীবন থাকেত তা অ ীকার কােরা না;

৮ অলীকতা ও িমথ াকথা আমার কাছ থেক দূর কর; দির তা বা

ঐ য আমােক িদও না, আমার দওয়া খাবার আমােক খাওয়াও; ৯

পােছ বশী তৃ হেল আিম তামােক অ ীকার কের বিল, সদা ভু

ক? িকংবা পােছ দির হেল চুির কের বিস ও আমার ঈ েরর নাম

অপব বহার কির। ১০ কতার কােছ দােসর নাম কােরা না, পােছ স

তামােক শাপ দয় ও তুিম অপরাধী হও। ১১এক বংশ আেছ, তারা

বাবােক শাপ দয়, আর মােয়র জ ম লবাদ কের না। ১২ এক বংশ

আেছ, তারা িনেজেদর দিৃ েত িচ, তবু িনেজেদর মািল থেক ধায়া

হয়িন। ১৩এক বংশ আেছ, তােদর দিৃ কমন উঁচুঁ। তােদর চােখর

পাতা উ ত। ১৪ এক বংশ আেছ, তােদর দাঁত খড়গ ও চায়াল ছুির,

যন দশ থেক ঃখীেদরেক, মা ষেদর মধ থেক দির েদরেক

াস কের। ১৫ জাঁেকর েটা মেয় আেছ, “দাও এবং দাও।” িতনটা

কখনও তৃ হয় না, চারটা কখনও বেল না, “যেথ হল”: ১৬ পাতাল;

ব া গভ; জেলর জ তৃ াত ভূিম এবং আ ন যা কখেনা বেল না,

“যেথ ।” (Sheol h7585) ১৭ য চাখ িনেজর বাবােক পিরহাস কের,

িনেজর মােয়র আেদশ মানেত অবেহলা কের, উপত কার কােকরা

তা তুেল নেব, ঈগল পািখর বা ারা তা খেয় ফলেব। ১৮ িতনেট

আমার ােনর বাইের, চারেট আিম বঝুেত পাির না; ১৯ ঈগল পািখর

পথ আকােশ, সােপর পথ পাহােড়র ওপের, জাহােজর পথ সমেু র

মাঝখােন, পু েষর পথ যবুতীেত। ২০ ব িভচািরনীর পথও সরকম;

স খেয় মখু মােছ, আর বেল, আিম অধ কিরিন। ২১ িতনেটর
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ভাের ভূিম কাঁেপ, চারেটর ভাের কাঁেপ, সইেত পাের না; ২২ দােসর

ভার, যখন স রাজ া হয়, মেূখর ভার, যখন স খেয় পিরতৃ

হয়, ২৩ ঘিৃণত ীর ভার, যখন স প ীর পদ া হয়, আর দাসীর

ভার, যখন স িনেজর ক ীর জায়গা লাভ কের। ২৪ পিৃথবীেত চারেট

খবু ছাট, তাছাড়া তারা বড় বিু ধের; ২৫ িপপেড় শি মা জািত

নয়, তবু ী কােল িনেজর িনেজর খাবােরর আেয়াজন কর; ২৬ শাফন

জ ু বলবান জািত নয়, তবওু পাহােড় ঘর বাঁেধ; ২৭ প পালেদর

রাজা নই, তবওু তারা দল বঁেধ যায়; ২৮ িটকিটিকেক তামার হােত

িনেত পার, তবওু রাজার াসােদ থােক। ২৯ িতনেট রভােব যায়,

চারেট রভােব চেল; ৩০ িসংহ, য প েদর মেধ িব মী, য

কােকও দেখও িফের যায় না; ৩১ মারগ য দেপর সােথ ঘেুর বড়ায়

আর ছাগল এবং রাজা, যাঁর িব ে কউ উেঠ না। ৩২ তুিম যিদ

িনেজর বড়াই কের মেূখর কাজ কের থাক, িকংবা যিদ খারাপ মতলব

কের থাক, তেব তামার মেুখ হাত দাও। ৩৩কারণ ধ ম থেন মাখন

বর হয়, নাক ম থেন র বর হয় ও রাগ ম থেন িবেরাধ বর হয়।

৩১লমেূয়ল রাজার কথা। তাঁর মা তাঁেক এই ভাববানী িশ া

িদেয়িছেলন। ২ হ আমার পু , িক বলব? হ আমার গেভর স ান,

িক বলব? হ আমার মানেতর ছেল, িক বলব? ৩ তুিম নারীেদরেক

িনেজর শি িদও না, যা রাজােদর িতকারক, তােত যু থেকা না।

৪ রাজােদর জ , হ লমেূয়ল, রাজােদর জ মদ পান উপযু নয়,

রা কাথায়। শাসনক ােদর িজ াসা করা উিচত নয়। ৫ পােছ পান

কের তাঁরা ব ব া ভুেল যায় এবং কােনা ঃখীর িবচার উে া কেরন।

৬ মরার মত মা ষেক রা দাও, িত াণ লাকেক আ ুর রস দাও;

৭ স পান কের দ দশা ভুেল যাক, িনেজর দশা আর মেন না

ক ক। ৮ তুিম বাবােদর জ তামার মখু খাল, অনাথেদর জ

মখু খাল। ৯ তামার মখু খাল, ায় িবচার কর, ঃখী ও দিরে র

িবচার কর। ণবতী ীর বণনা ১০ ণবতী ী ক পেত পাের? মু া

থেকও তাঁর মলূ অেনক বশী। ১১ তাঁর ামীর দয় তাঁেত িনভর

কের, ামীর লােভর অভাব হয় না। ১২ িতিন জীবেনর সব িদন তাঁর
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উপকার কেরন, অপকার কেরন না। ১৩ িতিন মষেলাম ও মসীনা

খাঁজ কেরন, আনি ত ভােব িনেজর হােত কাজ কেরন। ১৪ িতিন

বািণজ ‐জাহােজর মত, িতিন দূর থেক িনেজর খা সাম ী আেনন।

১৫ িতিন রাত থাকেত উেঠন, আর িনেজর পিরজনেদরেক খাবার

দন, িনেজর দাসীেদরেক কাজ িনধারণ কের দন। ১৬ িতিন ে র

িবষেয় িঠক কের তা কেনন, িনেজর হােতর ফল িদেয় া ার বাগান

তরী কেরন। ১৭ িতিন শি েত কামরব ন কেরন, িনেজর হাত েটা

শি শালী কেরন। ১৮ িতিন দখেত পান, তাঁর ব বসায় ভােলা, রােত

তাঁর আেলা নেভ না। ১৯ িতিন ট য়া িনেত িনেজর হাত বাড়ান,

তাঁর হাত েটা পঁজা তুেলা ধের। ২০ িতিন দিরে র িত মু হ

হন, দীনহীেনর িদেক হাত বািড়েয় দন। ২১ িতিন িনেজর পিরবােরর

িবষেয় বরফ থেক ভয় পান না; কারণ তাঁর সব বাড়ীর লােকরা লাল

পাশাক পের। ২২ িতিন িনেজর জ পদার চাদর তরী কেরন, তাঁর

পাশাক সাদা মসীনা‐ব ও ব িন ব । ২৩ তাঁর ামী নগর‐দরজায়

িস হন, যখন দেশর াচীনেদর সে বেসন। ২৪ িতিন সূ ব

তরী কের িবি কেরন, ব বসায়ীেদর হােত কিটব তুেলেদন। ২৫

শি ও সমাদর তাঁর পাশাক; িতিন ভিবষ ৎকােলর িবষেয় হাঁেসন।

২৬ িতিন ার সে মখু খােলন, তাঁর িজেভ দয়ার ব ব া থােক ২৭

িতিন িনেজর পিরবােরর আচরেণর িত ল রােখন, িতিন অলেসর

খাবার খান না। ২৮ তাঁর ছেলরা উেঠ তাঁেক ধ বেল; তাঁর ামীও

বেলন, আর তাঁর এরকম শংসা কেরন, ২৯ “অেনক মেয় েনর

দশন কেরেছন, িক ু তােদর মেধ সবােপ া তুিম া।” ৩০

লাবণ িমথ া, সৗ য অসার, িক ু য ী সদা ভুেক ভয় কেরন,

িতিনই শংসনীয়া। ৩১ তামরা তাঁর হােতর ফল তাঁেক দাও, নগর‐

দরজার সামেন তাঁর কাজ তাঁর শংসা ক ক।
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উপেদশক
১এই হল উপেদশেকর কথা, দায়েূদর বংশধর এবং িযিন িয শােলেম

রাজ কেরিছেলন। ২ উপেদশক এই কথা বেলেছন, “ য়াশার

বাে র মত, বাতােস িমেশ থাকা জল কণার মত, সব িকছুই উেব

যায়, অেনক রেখ। ৩ সূেয র িনেচ মা ষ সম কােজর জ

য পির ম কের, তােত তার িক লাভ হয়? ৪এক জ যায় এবং

আর এক জ আেস, িক ু পিৃথবী িচরকাল থেক যায়। ৫ সূয

ওেঠ ও অ যায় এবং তাড়াতািড় সই জায়গায় িফের আেস যখান

থেক স আবার উঠেব। ৬ বাতাস দি েণ বয় এবং ঘেুর উ ের যায়,

সবিদন তার পেথ ঘরুেত ঘরুেত যায় এবং আবার িফের আেস। ৭

সব নদী সমেু িগেয় পেড়, িক ু সমু কখনও পণূ হয় না। সই

জায়গায় যখােন নদীরা যায়, সখােন তারা আবার িফের যায়। ৮ সব

িকছুই াি কর হেয় উেঠ এবং কউ তার ব াখ া করেত পাের না।

চাখ যা দেখ তােত স তৃ নয়, না কান েন তােত পণূ হয়। ৯ যা

িকছু হেয়েছ সটাই হেব এবং যা িকছু করা হেয়েছ তাই করা হেব।

সূেয র িনেচ কান িকছুই নতুন নয়। ১০এরকম িক িকছু আেছ যার

িবষেয় বলা যেত পাের, ‘ দখ, এটা নতুন?’ যা িকছুর অি আেছ যা

অেনক আেগ থেকই িছল, যগু যগু ধের, যা আমােদর আসার অেনক

আেগই এেসিছল। ১১ াচীনকােল িক হেয়িছল তা হয়ত কােরারই

মেন নই এবং সই সব িবষেয় যা ঘেটেছ অেনক পের আর যা িকছু

ঘটেব ভিবষ েত স েলার কানটাই মেন রাখা হেব না।” ১২আিম

উপেদশক এবং আিম ই ােয়েলর িয শােলেমর ওপর রাজা িছলাম।

১৩ যা িকছু আকােশর িনেচ হেয়েছ তা আিম আমার মনেক ব বহার

কেরিছ ান িদেয় িশখেত এবং সবিকছু খুঁেজ বার করেত। ঐ খাঁজ

হল খবু ক কর কাজ যা ঈ র মা েষর স ানেদর িদেয়েছন এটার

সে ব থাকার জ । ১৪আিম সম কাজ দেখিছ যা সূেয র

িনেচ করা হেয়েছ এবং দখ, তােদর সম ই অসার এবং বাতাসেক

পিরবতন করার চ া। ১৫ যা বাঁকা তা সাজা করা যায় না! যা নই

তা গণনা করা যায় না! ১৬আিম আমার দেয়র সােথ কথা বেলিছ,
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“ দখ, আমার আেগ যারা সকেল িয শােলেম িছল তােদর থেক

আিম বিশ ান অজন কেরিছ। আমার মন মহান া এবং ান

দেখেছ।” ১৭ তাই আিম আমার দয় া জানার জ ব বহার

কেরিছ এবং একইসে ম তা আর মখূতা জানার জ । আিম বঝুেত

পারলাম য এটাও বাতাসেক পিরচালনা করার মত িছল। ১৮কারণ

যখােন চুর ান থােক সখােন অেনক হতাশাও থােক এবং স য

ান বিৃ কের, স ঃখও বাড়ায়।

২আিম মেন মেন বললাম, “এখন এস, আিম আন িদেয় তামার

পরী া করব। তাই আন উপেভাগ কর।” িক ু দখ, এটাও িছল

ণ ায়ী বাতাস মা । ২ আিম হাঁিসর িবষেয় বেলিছলাম, “এটা

পাগলািম,” এবং আনে র িবষেয় বেলিছলাম, “এর েয়াজনীয়তাই

বা িক?” ৩আিম আমার দেয় পরী া কের দখলাম িকভােব মদ

িদেয় আমার ই া পরূণ করা যায়। তখন আিম আমার মনেক ােন

পিরচালনা করেত িদলাম কীভােব মখূতা ব বহার কের দখেত পাই

তােদর জীবনকােল যা িকছু আকােশর িনেচ করা যায় তা মা েষর জ

িক িক করা ভােলা। ৪আিম মহান কাজ স কেরিছ। আিম আমার

জ ঘর তরী করলাম এবং আ ুর খত রাপণ করলাম। ৫আিম

আমার জ বাগান এবং উপবন তরী করলাম; আিম তার মেধ সব

রকেমর ফেলর গাছ রাপণ করলাম। ৬আিম অেনক পু র খুঁড়লাম

বেন জল দওয়ার জ যখােন গােছরা বিৃ পাি ল। ৭আিম দাস ও

দাসী িকনলাম; আমার দাস আেছ যারা আমার ঘের জে েছ। আমার

অেনক বড় প পাল আেছ এবং অেনক গহৃপািলত প আেছ, য কান

রাজা যারা আমার আেগ িয শােলেম রাজ কেরেছ তােদর থেক

অেনক বিশ। ৮আিম আমার জ সানা ও পা, রাজােদর ধনস দ

এবং নানা েদেশর স দ স য় কেরিছ। আমার গায়ক ও গািয়কা

আেছ আমার জ এবং অেনক ী ও উপপ ীর ারা মানবতার সম

খ আমার আেছ। ৯ তাই আিম সবার থেক যারা আমার আেগ

িয শােলেম িছেলন তােদর থেক মহান ও ধনী হলাম এবং আমার

া আমার সে িছল। ১০আমার চাখ যা িকছু ই া করত, আিম
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তােদর তা থেক বি ত করতাম না। আিম আমার দয়েক কান

খেভাগ করেত বাধা িদতাম না, কারণ আমার দয় আন করত

আমার সম পির েম এবং খেভাগ হল আমার পরু ার আমার

সম কােজর। ১১ পের আিম সই সম কাজ দখলাম যা আমার

হাত স কেরেছ এবং সই কাজ যা আিম কেরিছ, িক ু আবার,

সব িকছুই িছল বা এবং যন বাতাসেক পিরচালনা করার চ া

করা। সখােন সূেয র িনেচ কান লাভ নই। ১২ তারপর আিম া

এবং ম তা ও মখূতার িদেক িফরলাম িবেবচনা করার জ । কারণ

পরবতী রাজা িক করেবন য বতমান রাজার পের আসেছ, যা এর

মেধ করা হয়িন? ১৩ তারপর আিম বঝুেত আর কির য মখূতার

উপের ার াধা আেছ, িঠক যমন আেলা অ কােরর থেক

ভােলা। ১৪ বিু মান তার চাখ দেখ স কাথায় যাে , িক ু মখূ

অ কাের চেল, যিদও আিম জািন েত েকর একই দশা। ১৫ তখন

আিম মেন মেন বললাম, “মেূখর সে যা ঘেটেছ, তা আমার সে ও

ঘটেব। তেব আিম িকেসর জ বিশ ানবান হলাম?” আিম আমার

দেয় িস াে আসলাম, “এটাও ধইু অসার।” ১৬ বাকােদর মত

ানবান মা ষেদরও বিশ িদন মেন রাখা হেব না। িদন আসেছ

সবিকছু অেনকিদন আেগই ভুেল যাওয়া হেব। বিু মােনরা মারা যােব

যমন বাকারা মের। ১৭ তাই আিম জীবনেক ঘণৃা কির, কারণ সূেয র

িনেচ য সম কাজ হেয়েছ তা আমার কােছ ম িছল। এটার কারণ

সব িকছুই িছল বা মা এবং বাতাসেক পিরচালনা করার চ া।

১৮আিম আমার সম কাজ স াদনেক ঘণৃা কির যার জ আিম

সূেয র িনেচ পির ম কেরিছ, কারণ আিম অবশ ই সব ছেড় যাব সই

মা ষটার জ য আমার পের আসেছন। ১৯এবং ক জােন স ানী

মা ষ হেব না বাকা হেব? তবওু স সম িকছুর উপের মািলক হেব

যা িকছু সূেয র িনেচ আেছ যা আমার কাজ এবং ান গড়া হেব।

এটাও হল বা । ২০ এই জ আমার দয় হতাশ হেত কেরেছ

সূেয র িনেচ সম কােজর জ যা আিম করিছ। ২১কারণ সখােন

হয়ত কউ থাকেব য া িদেয়, ান িদেয় এবং শলতা িদেয়
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কাজ করেব, িক ু স সবিকছু রেখ যােব একিট মা েষর জ য তা

তরী কের িন। এটাও হল বা এবং একটা মহা ঃখজনক ঘটনা।

২২কারণ সই ব ি র িক হেব য খবু কিঠন পির ম কের এবং দেয়

চ া কের তার সব কাজ সূেয র িনেচ শষ করার? ২৩ েত কিদন

তার কাজ হল ব থাযু এবং চাপযু , তাই রােত তার আ া শাি

পায় না। এটাও বা । ২৪ সখােন ভােলা িকছুই নই এক জেনর

জ ধু খাওয়া, পানকরা এবং তার কােজর মেধ ভােলা যা িকছু

আেছ তােত স ু হওয়া ছাড়া। আিম দখালাম য এই সত ঈ েরর

হাত থেক এেসেছ। ২৫ কারণ স ছাড়া ক খেত পাের অথবা কােরা

িক কান ধরেনর খ থাকেত পাের? ২৬ কারণ য ব ি তাঁেক খিুশ

কের, ঈ র তােক া, ান এবং আন দান কের। যাইেহাক,

পাপীেদর িতিন ধন সং হ এবং মজতু করার কাজ দন, যােত য

ঈ রেক খিুশ কের তােক িতিন তা িদেত পােরন। িক ু এটাও আসার

এবং বাতাসেক পিরচালনা করার চ া।

৩ সব িকছুর জ িনিদ িদন রেয়েছ এবং আকােশর িনেচ েত কিট

উে েশ র জ একটা কাল আেছ। ২জে র িদন এবং মতুৃ র িদন

আেছ, রাপেণর িদন এবং কাটার িদন আেছ, ৩ মারার িদন এবং

করার িদন আেছ, ংস করার িদন এবং গাঁথবার িদন আেছ, ৪ হাঁসার

িদন এবং কাঁদার িদন আেছ, শাক করার িদন এবং আন করার

িদন আেছ, ৫ পাথর ছাঁড়ার িদন আেছ এবং পাথর জেড়া করার িদন

আেছ, অ লােকেদর আিল ন করার িদন আেছ এবং আিল ন করা

থেক সংযত হওয়ার িদন ও আেছ, ৬ খাঁজার িদন আেছ এবং খাঁজ

থামােনার িদন আেছ, িজিনস রাখার এবং িজিনস ফলার িদন আেছ,

৭কাপড় ছঁড়ার এবং কাপড় সলাই করার িদন আেছ, নীরব থাকার

এবং কথা বলার িদন আেছ, ৮ ভালবাসার এবং ঘণৃা করার িদন আেছ,

যেু র এবং শাি র িদন আেছ। ৯ কমচারী তার কােজর ারা িক লাভ

কের? ১০ ঈ র য কাজ মা ষেক িদেয়েছ স করার জ তা আিম

দেখিছ। ১১ ঈ র সব িকছুই উপযু কের সিৃ কেরেছন তাঁর িনজ

িদেনর। আবার িতিন তােদর দেয় অন াপন কেরেছন। িক ু
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মানবজািত বঝুেত পারল না সই কাজ যা ঈ র কেরেছন, তােদর

আর থেক সম পেথ তােদর শষ পয । ১২আিম জািন, যতিদন

বাঁচেব, আনে থাকা ও অে র জ ভাল কাজ করা ছাড়া আর

কান িকছুই কেরার জীবেনর ভাল হেত পাের না। ১৩আর েত ক

মা েষর উিচত খাওয়া এবং পান করা এবং বাঝা উিচত কীভােব

ভােলা িবষেয় আন করেত হয় যা তার সম কােজর মেধ িদেয়

আেস। এিট ঈ র থেক একিট উপহার। ১৪আিম জািন য যা িকছু

ঈ র কেরন তা িচর ায়ী হয়। কান িকছু এর সে যু করা যায় না

বা নওয়া যায় না, কারণ ঈ র িযিন এটা কেরেছন, যােত লােকরা

তাঁর কােছ স ােনর সে আেসন। ১৫ যা িকছু িছল তা আেগ থেকই

িছল; যা িকছু থাকেব তা আেগ থেকই িছল। ঈ র মা ষেক সিৃ

কেরেছন িবষয় েলােক খাঁজার জ । ১৬আরআিম দেখিছ

য সূেয র িনেচ যখােন ায় থাকা উিচত সখােন ম তা রেয়েছ

এবং ধািমকতার জায়গায় ায়ই তা পাওয়া যায়। ১৭আিম মেন

মেন বললাম, “ঈ র ধাি কেদর িবচার করেবন এবং সিঠক িদেনর

পাপীেদর সব িবষেয় এবং সব কােজর িবচার করেবন।” ১৮আিম

মেন মেন বললাম, “ঈ র মা েষর পরী া করেলন তােদর দখােত

য তারা প েদর মত।” ১৯কারণ মা েষরও সই একই পিরণিত ঘেট

যা প েদর সে ও ঘেট। প েদর মত, মা েষরাও সব মের। তারা

সকেল অবশ ই একই বাতােস াস নয়, মা ষ বেল প েদর ওপর

তার কান বাড়িত িবধা নই। সব িকছুই ধু একটা ত াস নয়

িক? ২০ সব িকছুই যাে একই জায়গায়। সব িকছুই ধেূলা থেক

সিৃ এবং সব িকছুই ধেূলােত িফের যােব। ২১ ক জােন মানবজািতর

আ া উপের যােব িকনা এবং প র আ া িনেচর দেক মািটর তলায়

যােব িকনা? ২২তাই আবার আিম অ ভব করলাম য কােরার জ

িকছু ভােলা নই ধু মা ষ তার িনেজর কােজ আন করা ছাড়া,

কারণ সটা তার কাজ। ক তাঁেক িফিরেয় আনেত পারেব দখার জ

য তার চেল যাওয়ার পের িক ঘটেছ?
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৪আরও আর একবার আিম িচ া করলাম সম অত াচােরর কথা

যা সূেয র িনেচ হেয়েছ। উপ তেদর চােখর জেলর িদেক দখ।

তােদর জ সা নাকারী নই। মতা তােদর অত াচারীেদর হােত,

িক ু উপ তেদর সা নাকারী নই। ২ তাই আিম মতৃেদর অিভন ন

জানাই, যারা ইিতপেূবই মারা গেছ, জীিবতেদর নয়, যারা এখন

বঁেচ আেছ। ৩ যাইেহাক, সই জেনর থেক সই ব ি বিশ

ভাগ বান য এখনও পিৃথবীেত আেসিন ও সূেয র িনেচ ঘেট যাওয়া

ম কাজ েলা দেখ িন। ৪ তারপর আিম দখলাম য েত ক

কােজর পির ম এবং েত ক কােজর কৗশল একজন িতেবশীর

িহংসার কারণ হেয় ওেঠ। এটাও বা এবং বাতাসেক পিরচালনা

করার েচ া। ৫ বাকা তার হাত িটেয় রােখ এবং কাজ কের না,

স স িনেজেক ংস করেছ। ৬ অেনক কােজ যু হেয় হাওয়ায়

পিরচািলত হওয়ার চেয় বরং িনিদ কােজর মাধ েম সামা মনুাফা

ভাল। ৭ তারপর আিম আবার িন লতার িবষয় িচ া করলাম, সূেয র

িনেচ আরও উেব যাওয়া বাে র িবষেয় িচ া করলাম। ৮এরকম িকছু

লাক আেছ যারা একা। তার কউ থােক না, না ছেল বা ভাই। তবওু

তার কােজর শষ নই এবং তার চাখ স ি লােভ তৃ হয় না। স

আ য হয়, “কার জ আিম পির ম করিছ এবং িনেজেক আন

থেক বি ত করিছ?” এটাও বা এবং একটা খারাপ পিরি িত।

৯ একজন লােকর থেক জন লাক ভােলা কাজ কের; তােদর

পির েমর জ তারা একসে ভােলা উপাজন করেত পাের। ১০

কারণ একজন যিদ পেড়, আেরক জন তার ব ু েক তুলেত পাের।

যাইেহাক, ঃখ তােক অ সরণ কের য একা থােক, যখন স পেড়

তখন কউ তােক তলার থােক না। ১১এবং যিদ জন একসে শায়,

তারা গরম হেত পাের, িক ু কীভােব একজন একা গরম হেত পাের?

১২ একজন মা ষ একা হারেত পাের, িক ু জন আ মণ িতেরাধ

করেত পাের এবং িতন েতার দিড় তাড়াতািড় ছঁেড় না। ১৩ একজন

ব ৃ এবং বাকা রাজা য জােন না কীভােব সাবধানবাণী নেত হয়

তার থেক একজন গিরব িক ু ানবান যবুক ভােলা। ১৪ এটা সিত
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যিদওবা কান যবুক কারাগার থেক রাজা হয়, বা যিদ স তার রােজ

গিরব হেয় জ ায়। ১৫ যাইেহাক, আিম েত কেক দখলাম যারা

জীিবত িছল এবং সূেয র িনেচ ঘেুর বড়াি ল িনেজেদর সমপণ

করিছল অ যবুেকর কােছ য রাজা হেয় উঠিছল। ১৬ সই সম

লােকেদর কান সীমা নই যারা নতুন রাজার বাধ হেত চায়, িক ু

পের অেনেক তারা আর তাঁর গৗরব করেব না। িনি ত এই অব া হল

অসার এবং বাতাসেক পিরচালনা করার চ া।

৫ তামার আচরণ িঠক রাখ যখন তুিম ঈ েরর ঘের যাও। সখােন

নেত যাও। বাকােদর মত বিলদান কােরার থেক শানা ভাল যিদও

তারা জােন না য তারা যা জীবেন কের তা পাপ। ২ তামার মখু িদেয়

তাড়াতািড় কথা বল না এবং ঈ েরর সামেন কান িবষয় আনেত

তামার দয়েক তিড়ঘিড় করেত িদও না। ঈ র েগ, িক ু তুিম

পিৃথবীেত, তাই তামার কথা অ হাক। ৩ যিদ তামার অেনক িকছু

করার থােক এবং িচ া থােক, স বত তুিম খারাপ দখেব এবং

যত বিশ কথা তুিম বলেব, স বত তুিম তত বিশ বাকািমর িবষেয়

কথা বলেব। ৪ যখন তুিম ঈ েরর কােছ মানত কর, তা পরূণ করেত

দরী কর না, কারণ বাকা লােকেত ঈ েরর কান আন নই। যা

তুিম মানত কর তা তুিম পরূণ কর। ৫ মানত কের পরূণ না করার

থেক মানত না করা ভােলা। ৬ তামার মাংসেক পাপ করােত তামার

মখুেক েযাগ িদও না। যাজেকর দূতেক বল না, “ সই মানত একটা

ভুল িছল।” কন ঈ রেক রাগাও িমথ া মানত কের, ঈ রেক েরািচত

কর তামার হােতর কাজ ংস করেত? ৭ কারণ অেনক পেন এবং

যমন অেনক কথায়, অথহীন অসারতা। তাই ঈ রেক ভয় কর। ৮

যখন তুিম দির েক অত াচািরত হেত দখেব এবং তামার দেশ

ায়িবচার ও সদাচারনেক লিুটত হেত দখেব, আ য হেয়া না যন

কউ জােন না, কারণ মতায় িকছু লাক আেছ যারা তােদর অধীন

লােকেদর ওপর ল রােখ এবং এমনিক তােদর ওপেরও উ পদ

লাক আেছ। ৯ উপর ু , দেশর ফসল সবার জ এবং রাজা িনেজ

েতর থেক ফসল নয়। ১০ য কান ব ি য পা ভালবােস
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স পায় তৃ হয় না এবং য কান ব ি য স ি ভালবােস স

সবিদন আরও চায়। এটাও হল অসার। ১১ যমন উ িত বিৃ পায়,

সরকম লাকও বিৃ পায় যারা তা ভাগ কের। ‐ চােখ দখা ছাড়া

মািলেকর িক লাভ হয় স ি েত? ১২ পির মী মা েষর ঘমু িমি , স

বিশ খাক বা কম খাক, িক ু ধনী লােকর স ি তােক ঘমুােত দয়

না। ১৩একিট তর ম তা আেছ যা আিম সূেয র িনেচ দেখিছ:

মািলক স ি মজতু কের তার িনেজর কে র জ । ১৪ যখন ধনী

লাক তার স ি হারায় তার ভােগ র ারা, তার িনেজর ছেল,

যােক স বড় কের তুেলিছল, তার হােত িকছুই থােক না। ১৫ যমন

একজন মা ষ মােয়র পট থেক উল আেস, তমিন স এই জীবন

উল ই ছেড় যােব। তার কােজর থেক স িকছুই িনেয় যেত পাের

না। ১৬আেরকটা তর ম তা হল য িঠক যমন একজন মা ষ

আেস, তমিন স চেলও যায়। ১৭ তার জীবনকােল স অ কাের

খেয়েছ এবং অেনক রাগ ও রােগর ারা ঃখ পায়। ১৮ দখ, যা

আিম দেখিছ ভােলা এবং উপযু তা হল খাওয়া আর পান করা এবং

আমােদর সম কােজর লাভ থেক আন উপেভাগ করা, যমন

আমরা সূেয র িনেচ কাজ কেরিছ এই জীবনকােল যা ঈ র আমােদর

িদেয়িছেলন। কারণ এটা মা েষর কতব । ১৯ য কান কাউেক ঈ র

ধন এবং স ি দন এবং তােক তার অংশ হণ ও তার কাজ আন

করার মতা দন ঈ র থেক এটা একটা উপহার। ২০কারণ স

তার জীবেনর আয়রু িদন রণ করেব না, কারণ ঈ র তােক ব

রাখেবন সই সম িজিনেস যােত স আন করেছ।

৬সূেয র িনেচ একটা খারাপ আেছ যা আিম দেখিছ এবং এটা

মা েষর জ ভয়ানক। ২ ঈ র হয়েতা কান মা ষেক ধন, স ি

এবং স ান দন যােত স যা আশা কের িনেজর জ তার কান

িকছুরই অভাব না থােক, িক ু তারপর ঈ র তােক তা ভাগ করার

মতা দন না। বরং, অ কউ তার িজিনস ভাগ কের। এটা অসার,

একটা খারাপ ক । ৩ যিদ কান লাক একেশা বা ার িপতা হয়

এবং ব বছর বাঁেচ, তাহেল তার জীবেনর আয়ু ব বছর, িক ু যিদ
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তার দয় ম েল তৃ না হয় এবং তার কবর যিদ স ােনর সে না

হয়, তাহেল আিম বিল য সই লােকর থেক একটা বা া য মরা

জে েছ ভাল। ৪ এমনিক সই রকম একিট বা া জে েছ অসারতায়

এবং চেল গেছ অ কাের এবং এমনিক তার নাম সখােন থাকেব

না। ৫ যিদও এই বা া সূযেক দেখিন অথবা িকছুই জােন না, যিদও

এর িব াম আেছ সই মা ষটার িব াম নই। ৬ এমনিক যিদও কান

মা ষ হাজার বছর বাঁেচ িক ু ভাল িবষেয় আন করেত জােন না,

সও সই একই জায়গায় যােব যমন সবাই যায়। ৭ যিদও মা েষর

সম কাজ তার মখু পিরপণূ করার জ , তবওু তার ি েদ মেট

না। ৮ বা েব, বাকা লােকর থেক ানী লােকর িক লাভ? গিরব

লােকর িক িবধা থােক এমনিক যিদও স জােন অ লােকর

সামেন িকরকম ব বহার করেত হয়? ৯অস বেক পাওয়ার বাসনার

চেয় যা িকছু চাখ দেখ তােত স ু হওয়া ভাল। সটাও আসার

এবং বাতাসেক পিরচালনা করার চ া। ১০ যা িকছুর অি আেছ

স েলার নাম আেগই দওয়া হেয়েছ এবং মানবজািত িকরকম তা

ইিতমেধ ই জানা গেছ। তাই এটা বকার তার সে তক করা িযিন

সবার পরা মী িবচারক। ১১অেনক কথা যা বলা হেয়েছ, তত বিশ

অসারতা বিৃ পেয়েছ, তাই িক িবধা একজন মা েষর? ১২ কারণ

ক জােন তার অসারতার িদেনর িক ভাল মা েষর জ তার জীবেন,

তার জীবেনর িদন েলা যার মেধ িদেয় স ছায়ার মত চেল যায়? ক

মা ষেক বলেত পাের তার চেল যাওয়ার পের িক আসেব সূেয র

িনেচ?

৭ দামী তেলর থেক নাম ভাল এবং জ িদেনর র থেক মতুৃ িদন

ভাল। ২ ভাজ বািড় যাওয়ার থেক শাকাত বািড় যাওয়া ভাল, কারণ

শাক সব লােকর কােছ জীবেনর শেষ আসেব, তাই জীিবতেদর

এটা মেন রাখা উিচত। ৩ হাঁিসর থেক ঃখ ভােলা, কারণ মেুখর

িবষ তার পের দেয়র স তা আেস। ৪ ানী লােকর দয়

শাকােতর ঘের থােক, িক ু মখূেদর দয় ভাজ বািড়েত থােক।

৫ মখূেদর গান শানার থেক ানী লােকর ধমক শানা ভাল। ৬
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কারণ যমন হাঁিড়র িনেচ ল কাঁটা চটপটািনর শ , তমিন মখূেদর

হািস। এটাও হল অসার। ৭ উপ ব ানবান মা ষেকও মখূ কের

তেল এবং ঘষু দয়েক নীিত কের। ৮ কান িবষেয়র র

থেক শষ ভাল; এবং গিবত আ ার থেক ধয শীল আ া ভাল। ৯

তামার আ ােক চট কের রেগ যেত িদও না, কারণ রাগ বাকােদর

দেয় বাস কের। ১০কখনও বলনা, “এই িদন েলার থেক পরুােনা

িদন েলা ভাল কন?” কারণ এটা ার জ নয় য তুিম এই

িজে স করছ। ১১ ান তমন ভাল যমন মলূ বান িজিনস যা আমরা

আমােদর পবূপু ষেদর কাছ থেক পেয় থািক। এটা তার জ লাভ

দয় যারা পিৃথবীেত বাস কের। ১২কারণ া র া দান কের

যমন টাকা র া দান কের, িক ু ার িবধা হল য া

জীবন দয় যার কােছ এটা থােক। ১৩ ঈ েরর কাজ ল কর: যা

িতিন বাঁকা তরী কেরেছন ক তা সাজা করেত পাের? ১৪ যখন িদন

ভাল, েখ জীবনযাপন কর সই ভাল িদেনর, িক ু যখন িদন খারাপ,

িবেবচনা কর: ঈ র েটােকই পাশাপািশ থাকেত অ মিত িদেয়েছন।

এই কারেণ, তার পের য িক ঘটেব কউ কান িকছু খুঁেজ পােব না।

১৫আিম অেনক িকছু দেখিছ আমার অসারতার জীবেন। ধািমক

লাক যারা ংস হয় তােদর ধাি কতা থাকা সে ও এবং লাক

যারা দীঘ িদন বঁেচ থােক তােদর তা থােক সে ও। ১৬ িনেজেক

খবু ধািমক কেরা না, িনেজর চােখ খবু ানবান হেয়া না। কন তুিম

িনেজেক ংস করেব? ১৭ খবু বিশ বা বাকা হেয়া না। কন তুিম

মরেব তামার িদেনর র আেগ? ১৮এটা ভাল য তুিম এসব ান ধের

রাখেব এবং তুিম ধাি কতা থেক তামার হাত তুেল নেব না। কারণ

য ব ি ঈ রেক ভয় কের স সম দািয় পালন করেব। ১৯ ানী

মা েষ া শি শালী, একিট শহেরর দশ জন শাসেকর থেকও

বিশ শি শালী। ২০ পিৃথবীেত একটাও ধািমক লাক নই য ভাল

কের এবং পাপ কের না। ২১ সম কথা েনা না যা বলা হয়, কারণ

তুিম হয়েতা নেত পােব তামার দাস তামায় অিভশাপ িদে । ২২

একইভােব, তুিম িনেজেক জান িক তামার দেয় আেছ, তুিম ায়ই
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অ েক অিভশাপ দাও। ২৩ এই সম আিম মাণ কেরিছ া

িদেয়। আিম বললাম, “আিম ানী হব,” িক ু আিম যা করেত পাির

তার থেক এটা বিশ িছল। ২৪ া িছল অেনক দূের এবং অেনক

গভীের। ক তা পেত পাের? ২৫আিম জানেত ও পরী া করেত

আমার দয়েক ফরালাম এবং ােনর খাঁজ করলাম এবং সেত র

ব াখ া করেত চ া করলাম এবং বঝুেত চাইলাম য ম তা হে

বাকািম এবং মখূতা হল পাগলািম। ২৬আিম পলাম য একজন

মিহলা যারা দয় ফাঁদ ও জােল পণূ স মতুৃ র থেকও িত এবং যার

হাত িশকেলর মত। য কউ ঈ রেক খিুশ কের স তার হাত থেক

বাঁচেব, িক ু পাপীরা তার হােত ধরা পরেব। ২৭ “আিম যা আিব ার

কেরিছ তা িবেবচনা কর,” িশ ক বেলেছন। আিম এক আিব ােরর

সে আর ক আিব ার যাগ কেরিছ সত ব াখ ার অ স ােন। ২৮

এটাই যা আমার মন এখনও খুঁজেছ, িক ু আিম তা পাইিন। আিম

একহাজােরর মেধ একজন ধাি কেক পেয়িছ, িক ু তােদর সকেলর

মেধ একিটও মিহলােক পাইিন। ২৯আিম এটাই আিব ার কেরিছ:

য ঈ র মানবজািতেক সরলতায় সিৃ কেরিছেলন, িক ু তারা দূের

চেল যায় অেনক সমস ার খাঁেজ।

৮ ানী মা েষর মত ক? এ হল সই ব ি য জােন জীবেনর

অথ িক। ান একজন মা েষর মখু উ ল কের এবং তার মেুখর

কিঠনভাব পিরবতন কের। ২আিম তামায় পরামশ িদই তুিম রাজার

আেদশ পালন কর কারণ ঈ র শপথ কেরেছন তােক র া করার। ৩

তার সামেন থেক তাড়াতািড় চেল যও না এবং কান ম িবষেয়র

সে যু থক না, কারণ রাজা যা ই া কেরন িতিন তাই কেরন।

৪ রাজার কথায় িনয়ম, তাই তােক ক বলেব, “তুিম িক করছ?” ৫

য কউ রাজার আেদশ পালন করেব স িত এড়ােত পারেব।

একজন ানী মা েষর দয় সিঠক িবচার ও িদন িচনেত পাের। ৬

কারণ েত কিট িবষেয়র জ একটা সিঠক িতি য়া এবং একিট

িতি য়ার িদন আেছ, কারণ মা েষর সমস া অেনক বড়। ৭ কউ

জােন না ভিবষ েত িক আসেছ। ক তােক বলেব িক আসেছ? ৮
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কােরার শি নই আমােদর াণবায়রু ওপর য তােক থামােব এবং

তার মতুৃ র িদেনর ওপর কােরার শি নই। যেু র িদন কউ স দল

থেক ছুিট পায় না এবং তা েক উ ার করেত পারেব না যারা

তার দাস। ৯আিম এ সম অ ভব কেরিছ; আিম আমার দয়েক সব

রকেমর কােজ ব বহার কেরিছ যা সূেয র িনেচ করা হেয়েছ। একটা

িদন আেস যখন একজন মা েষর মতা থােক অ মা েষর িত

করার। ১০ তাই আিম েদর কােশ কবর হেত দেখিছ। তােদর

পিব জায়গা থেক িনেয় িগেয় সখােন কবর দওয়া হয় এবং শহেরর

লােকর ারা তারা শংিসত হয় যখােন তারা ম কাজ কেরিছল।

তারা অসাড়। ১১ যখন একিট বাক ম অপরােধর িব ে যায় তা

তাড়াতািড় কাযকারী হয় না, এটা মা েষর দয়েক লু কের ম

কাজ করেত। ১২ এমনিক যিদও এক পাপী একশবার ম কাজ কের

এবং তবওু অেনক িদন বাঁেচ, তাও আিম জািন য এটা তােদর জ

ভাল হেব যারা ঈ রেক স ান দয়, যারা স ান দয় তাঁর উপি িতর

তােদর সে । ১৩ িক ু এটা পাপীেদর জ ভাল হেব না; তার জীবন

দীঘায়ু হেব না। তার আয়ু তগামী ছায়ার মত কারণ স ঈ রেক

স ান কের না। ১৪আেরকটা অসারতা একটা িকছু যা পিৃথবীেত

করা হেয়েছ। িকছু ঘটেছ ধাি কেদর সে যমন তা পাপীেদর সে

ঘেট এবং িকছু ঘটেছ পাপীেদর সে যমন ধাি কেদর সে ঘেট।

আিম বিল য এটাও অসারতা। ১৫ তাই আিম পরামশ িদই খিুশ

থাকেত, কারণ খাওয়া, পান করা এবং খিুশেত থাকা ছাড়া সূেয র

িনেচ মা েষর জ িকছু ভাল নই। এটা হল খিুশ যা তার সে সারা

জীবন তার পির েম থাকেব যা ঈ র তােক সূেয র িনেচ িদেয়েছন।

১৬ যখন আিম আমার দয় ব বহার কির ান জানার জ এবং

পিৃথবীেত যা কাজ হেয়েছ বঝুেত চ া কির, ায়ই চােখর ঘমু ছাড়াই

রােত ও িদেনর কাজ হেয়েছ, ১৭ তারপর আিম ঈ েরর সম কাজেক

িবেবচনা কির এবং সূেয র িনেচ য কাজ হেয়েছ মা ষ তা বঝুেত

পাের না। কান ব পার নয় মা ষ কত পির ম কের এর উ র খাঁজার
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জ , স তা খুঁেজ পােব না। এমনিক যিদও একিট ানী লাক িব াস

কের য স জােন, িক ু স সিত জােন না।

৯কারণ আিম সম িকছুর িবষেয় আমার মেন িচ া কির ধািমকতার

এবং ানী লােকেদর কােজর িবষেয় বাঝার জ । তারা সবাই

ঈ েরর হােত। কউ জােন না ভালবাসা বা ঘণৃা কার কােছ িক

আসেব। ২ েত েকরই একই ভাগ । একই ভাগ ধািমক ও পাপীেদর

জ অেপ া কের, ভােলা ও খারােপর জ , িচ ও অ িচ জ

এবং য বিলদান কের এবং য বিলদান করেত পাের না সকেলরই

একই ভাগ । যমন ভােলা মের, তমিন পাপীও মের। যমন এক

ব ি য শপথ কের মরেব, তমিন য শপথ করেত ভয় পায় সও

মরেব। ৩একটা ম ভাগ সব িকছুর জ আেছ যা সূেয র িনেচ

হেয়েছ, েত েকর জ এক ভাগ । মা েষর দয় ম তায় পণূ এবং

পাগলািম তােদর দেয় থােক যতিদন তারা জীিবত থােক। তাই

মতুৃ র পের তারা মরােদর কােছ যায়। ৪কারণ তখনও কােরার জ

আশা থােক য জীিবত, িঠক যমন মরা িসংেহর থেক জীিবত র

ভাল। ৫কারণ জীিবত জােন য তারা মরেব, িক ু মরা িকছুই জােন

না। তােদর আর কান পরু ার থােক না কারণ তােদর িৃত ভুেল

যাওয়া হেয়েছ। ৬ তােদর ভালবাসা, ঘণৃা এবং িহংসা অেনক িদন

আেগই উধাও হেয় গেছ। সূেয র িনেচ যা িকছু করা হেয়েছ তােত

তারা আর কান জায়গা পােব না। ৭ তামার পেথ যাও, আনে র

সে তামার িট খাও এবং খিুশ মেন তামার আ ুর রস পান কর,

কারণ ঈ র ভাল কােজ আন করেত অ মিত দন। ৮ তামার

কাপড় সবিদন সাদা থা ক এবং তামার মাথা তেল অিভিষ হাক।

৯ েখ জীবনযাপন কর তামার সই ীর সে যােক তুিম অসারতায়

সারা জীবন ভালেবেসছ, সই িদন যা ঈ র তামায় িদেয়েছন সূেয র

িনেচ তামার জীবনকােলর অসারতায়। সটা তামার জীবেন সূেয র

িনেচ তামার কােজর পরু ার। ১০ যা িকছু তামার হাত খুঁেজ পায়

কােজর জ , তামার শি িদেয় তা কর, কারণ কবের কান কাজ বা

কান ব াখ া বা কান ান বা কান া নই, সই জায়গা যখােন
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তামরা যা । (Sheol h7585) ১১আিম িকছু আকষণীয় িজিনস সূেয র

িনেচ দেখিছ: দৗড় তগামীেদর অ গত নয়। যু শি শালীেদর

অ গত নয়। িট ানীেদর অ গত নয়। ধন‐স ি বিু মান

লােকেদর অ গত নয়। অ হ িব েদর অ গত নয়। বরং, িদন

এবং েযাগ সকলেক ভািবত কের। ১২কারণ কউ জােন না তার

মতুৃ র িদন, িঠক যমন মাছ মতুৃ র জােল জিড়েয় পড়ার মত অথবা

িঠক যমন পািখ ফাঁেদ ধরা পড়ার মত। যমন প রা ফাঁেদ পেড়,

তমন মা েষরা ব ী হয় খারাপ িদেনর যা হঠাৎ তােদর ওপর এেস

পেড়। ১৩আিম আবার ােক দেখিছ সূেয র িনেচ এমনভােব

যা আমার কােছ অসামা মেন হল। ১৪ একটা ছাট শহর যােত

অ লাক িছল এবং এক মহান রাজা এল এর িব ে এবং এটা

ঘরাও করল এবং তার িব ে একটা বড় ঢালু বাঁধ তরী করল। ১৫

সই শহের এক ানবান দির েক পাওয়া গল, য তার ান িদেয়

সই শহরেক র া করল। তবওু তারপের, কউ সই দির েক মেন

রাখেলা না। ১৬ তাই আমার িস া , “শি র থেক া ভাল, িক ু

সই দির লােকর ােক তু করা হেয়েছ এবং তার কথা কউ

শােনিন।” ১৭ মখূেদর ওপর শাসনকারী কান মা েষর িচৎকােরর

থেক ানীেদর কথা শাি েত শানা ভাল। ১৮ যেু র অে র থেক

া ভাল, একজন পাপী অেনক ম ল ন কের।

১০ যমন মরা মািছ গ েক গে পিরণত কের, তমিন একটা

ছা মখূতা া ও স ান ন করেত পাের। ২ ানবােনর দয়

ডানিদেক, িক ু মেূখর দয় বামিদেক ঝুঁেক। ৩ যখন একজন মখূ

রা া িদেয় হঁেট যায়, তার িচ ার অভাব, েত কজনেক মাণ কের

স মখূ। ৪ যিদ কান শাসনক ার মেনাভাব তামার িব ে ওেঠ,

তামার কাজ ছেড়া না। শা ভাব বড় বড় অপরাধ া করেত পাের।

৫একটা ম তা আেছ যা আিম সূেয র িনেচ দেখিছ, এরকম ভুল যা

শাসনক ার থেক আেস: ৬ মখূেদর নতার পদ দওয়া হেয়েছ,

যখন সফল ব ি েক িনচু পদ দওয়া হেয়েছ। ৭আিম দাসেদর

ঘাড়া চালােত দেখিছ এবং সফল ব ি েক দােসর মত মািটেত
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হাঁটেত দেখিছ। ৮ য কউ গত খাঁেড় স তােতই পড়েত পাের

এবং যখনই কউ দওয়াল ভাে , তােক সাপ কামড়ােত পাের। ৯

য কউ পাথর কােট, স তাই িদেয় আঘাত পেত পাের এবং সই

ব ি য কাঠ টুকেরা কের, স তাই িদেয় িবপেদ পড়েত পাের। ১০

যিদ একটা লাহার ফলা ভাঁতা হয় এবং একিট মা ষ যিদ তােত

ধার না দয়, তাহেল তােক অবশ ই বিশ শি ব বহার করেত হেব,

িক ু া একটা িবধা যাগায় সফলতা পাবার জ । ১১ ম মু

হওয়ার আেগ যিদ সােপ কামড়ায়, তাহেল ম পাঠেকর কান লাভ হয়

না। ১২ একজন ানী লােকর মেুখর কথা অ হ যু , িক ু মেূখর

ঠাঁট িনেজেক িগেল ফেল। ১৩ মেূখর মখু থেক কথা বেরােনা

হেলই, মখূতা বিরেয় আেস এবং শেষ তার মখু থেক ম লাপ

বয়। ১৪ মখূ অেনক কথা বেল, িক ু কউ জােন িক আসেছ। ক

জােন তার িপছেন িক আসেছ? ১৫ মখূেদর পির ম তােদর া

কের, যােত তারা শহের রা া এমনিক জােন না। ১৬ দেশ সমস া

থাকেব যিদ তামার রাজা িশ হয় এবং তামার নতারা সকােল

ভাজ কের! ১৭ িক ু সই দশ খিুশ হয় যখন তামার রাজা

উ বংেশর ছেল হয় এবং তামার নতারা খাবার খায় যখন খাবার

খাওয়ার িদন হয় এবং তারা তা কের শি বিৃ র জ , মাতাল হওয়ার

জ নয়! ১৮ কারণ অলসতায় ছাদ বেস যায় এবং অলস হােতর

কােজ ঘের জল পেড়। ১৯ লােকরা হাঁসার জ খাবার তরী কের,

া ারস জীবেন আন িনেয় আেস এবং টাকা সম িকছুর অভাব

পরূণ কের। ২০ রাজােক অিভশাপ িদও না, এমনিক তামার মেনও

িদও না এবং তামার শায়ার ঘের ধনীেক অিভশাপ িদও না। কারণ

আকােশর পািখ তামার কথা বহন করেত পাের; যার পাখা আেছ স

এ িবষেয় ছড়ােত পাের।

১১ তুিম জেলর উপের তামার খাবার ছিড়েয় দাও, কারণ তুিম

তা আবার অেনকিদন পের িফের পােব। ২ তা সাতজেনর সে ,

এমনিক আটজন লােকর সে ভাগ কের নাও, কারণ তুিম জােনা

না িক েযাগ পিৃথবীেত আসেত চেলেছ। ৩ যিদ মঘ বিৃ েত পণূ
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হয়, তারা তােদর পিৃথবীর ওপর খািল করেব এবং যিদ একটা গাছ

দি েণ িদেক পেড় বা উ র িদেক পেড়, য িদেকই সই গাছ পড়ুক,

সখােনই এটা থেক যােব। ৪ য কউ বাতাস দেখ স রাপণ কের

না এবং য কউ মঘ দেখ স শস কাটেব না। ৫ যমন তুিম জান

না কাথা থেক বাতাস আসেব, না জান কীভােব বা ার হাড় বিৃ

পায় তার মােয়র পেট, তমিন তুিম ঈ েরর কাজ বঝুেত পার না, য

সব িকছু সিৃ কেরেছ। ৬ সকােল তুিম বীজ রাপণ কর; স া পয ,

তামার হাত িদেয় কাজ কর যমন েয়াজন, কারণ তুিম জান না

কানটা ভােলা হেব, সকােলর না স ার, অথবা এইটা বা ওইটা,

অথবা নািক তারা েটাই একই ভােব ভাল হেব। ৭ সিত আেলা

িমি এবং এটা একটা খকর িবষয় চােখর জ সূয দখা। ৮ যিদ

কউ অেনক বছর বাঁেচ, তােক সম িবষেয় আন করেত দাও,

িক ু তােক আগামী িদেনর অ কােরর িবষেয় ভাবেত দাও, কারণ

সই িদন েলা অেনক বিশ হেব। সবিকছু যা আেস অসারতা। ৯

যবুক, তামার যৗবনকােল আন কর এবং তামার যৗবনকােল

তামার দয় আনে পণূ হাক। তামার দেয়র ভাল ই ায় এবং

তামার দিৃ েত চল। যাইেহাক, জান য ঈ র এ সম িবষয় ধের

তামােক িবচাের আনেবন। ১০ তামার দয় থেক রাগেক দূর কর

এবং তামার দেহর য কান ক েক উেপ া কর, কারণ যৗবন এবং

তার শি অসার।

১২ তামার যৗবনকােল তামার সিৃ ক ােক রণ কর, সমস ার

িদন আসার আেগ এবং সই বছর আসার আেগ যখন তুিম বলেব,

“এেত আমার কান আন নই,” ২ সূেয র, চাঁেদর এবং তারােদর

আেলার আেগ অ কার বিৃ পােব এবং বিৃ র পের কােলা মঘ

িফের আসেব। ৩ সই িদেনর যখন াসােদর র ীরা কাঁপেব এবং

শি শালী লাক নত হেব এবং সই মিহলারা যারা পষণ করা ব

কের কারণ তারা সংখ া কম এবং যারা জানলা িদেয় দখত তারা

আর পির ার দখেত পায় না। ৪ সই িদন হেব যখন রা ার দরজা

ব থাকেব এবং পষেণর শ ব হেব, যখন লােকরা পািখর
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আওয়ােজ চমেক উঠেব এবং মেয়েদর গােনর আওয়াজ কেম যােব

মতুৃ র মেধ সম কেমর অবসান, অথবা জীবেনর এমন একটা

সময় যখন একজন ব ি ভােলা কের আওয়াজ আর নেত পাের

না িক ু অ ুতভােব উ তী কে ঠর ারা িবি ত হয়। ৫ সই

িদন হেব যখন মা ষ উঁচু জায়গা ভয় পােব এবং রা ার ভেয় ভয়

পােব এবং যখন বাদাম গােছ ফুল ফুটেব এবং যখন ফিড়ং িনেজেক

জার কের িনেয় চলেব এবং যখন াভািবক ই া ব থ হেব। তখন

মা ষ তার অন ঘের যােব এবং শাকাতরা রা ায় যােব। ৬ পার

তার ছঁড়ার আেগ বা সানার বািট চূণ হওয়ার আেগ বা উ ইেয়র

ধের কলিস ভাঙার আেগ বা েয়ার জল তালার চাকা ভাঙার আেগ

তামার সিৃ ক ােক ণ কর। ৭ ধেূলা মািটেত িফের যাওয়ার আেগ

যখান থেক তা এেসিছল এবং আ া ঈ েরর কােছ িফের যােব

িযিন তা িদেয়িছেলন। ৮ িশ ক বেলেছন, “অসােরর অসার,” সব

িকছুই অসার। ৯ িশ ক ানী িছেলন এবং িতিন লােকেদর ান

িশ া িদেতন। িতিন অ শীলন এবং গভীর িচ া করেতন এবং অেনক

নীিতকথা িলখেতন। ১০ িশ ক উপযু শে র ব বহার কের িলখেত

চাইেছন, সেত র ায কথা িলখেত চাইেছন। ১১ ানীেদর কথা

সূঁচােলা লািঠর মত। মািলকেদর নীিত কথা সকল পেরেকর মত

গভীের যায়, যা একজন পালেকর ারা শখােনা হেয়েছ। ১২আমার

ছেল, িকছু িবষেয় বিশ সাবধান হও: অেনক বই তরী করা, যার

শষ নই। অেনক অ শীলন শরীের াি িনেয় আেস। ১৩ শষ িবষয়

হল, সবিকছু শানার পর, তামরা অবশ ই ঈ রেক ভয় কর এবং

তাঁর আেদশ পালন কর, কারণ এটাই মানবজািতর সম কতব । ১৪

কারণ ঈ র েত কিট কাজ িবচাের আনেবন, সম গাপন িবষয়

আনেবন, ভােলা িক খারাপ সব আনেবন।
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শেলামেনর পরমগীত
১পরমগীত; এিট শেলামেনর। ২ িতিন তাঁর মেুখর চু েন আমােক

চু ন ক ন, কারণ তামার ভালবাসা আ ুেরর রেসর থেকও ভাল।

৩ তামার অিভেষেকর গি তেলর সৗরভ আন দায়ক এবং

তামার নাম বহমান গি র মেতা আন দায়ক হেব। সই জ ই

তা মারী মেয়রা তামােক ভালবােস। ৪ “আমােক তামার সে

নাও এবং আমরা একসে যাব।” রাজা আমােক তাঁর িনেজর ঘের

িনেয় গেলন। আমরা খিুশ ও তামােত আনি ত; আমরা তামার

ভােলাবাসােক আ ুর রেসর থেকও বিশ শংসা করব। তারা িঠক

কারেণই তামােক ভালবােস। ৫ ওেহ িয শােলেমর মেয়রা, আিম

কােলা হেলও রী, তাঁবরু মত, শেলামেনর পদার মত। ৬আমার

িদেক এমন ভােব তািকেয় দেখা না য আিম কতটা কােলা, কারণ

সূয আমার রং কােলা কেরেছ। আমার িনেজর ভাইেয়রা আমার উপের

রেগ গল এবং আমােক আ ুর েতর র ী কেরেছ, সইজ

আমার িনেজর আ ুর ত র া কির িন। ৭আমার াণ তুিম যােক

ভালবাস, তুিম বেলা হ আমার ি য়তম, আমােক বল, তুিম কাথায়

তামার ভড়ার পাল চরাও? তামার ভড়া িলেক পেুরর িদন

কাথায় িব াম করাও? আিম কন তার মত হব য তামার স ী

রাখালেদর ভড়ার পােলর আড়ােল িনেজেক লিুকেয় রােখ? ৮ হ

নারীেদর সরা রী, তুিম যিদ না জান তেব ভড়ার পােলর পােয়র

িচ ধের অ সরণ কেরা, পালকেদর তাঁবু েলার কােছ তামার সব

ছাগেলর বা া েলা চরাও। ৯ হ আমার ি য়তমা, আিম ফেরৗেণর

রেথর এক ী ঘাড়ার সে তামােক তুলনা কেরিছ। ১০ তামার

গাল িট অল ােরর সে , তামার গলা হােরর সে র দখাে ।

১১আমরা তামার জ পা িদেয় কাজ করা সানার কােনর ল

তরী করব। ১২ রাজা যখন তাঁর ভাজেন বসেলন তখন আমার

গি ব সৗরভ ছড়ােত লাগল। ১৩আমার ি য় আমার কােছ

যন গ রস রাখার ছাট এক থিলর মত যা আমার বেুকর মাঝখােন

থােক। ১৪আমার ি য় আমার কােছ এক গাছা মেহ ী ফুেলর মত,
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যা ঐ গদীর আ ুর েত জ ায়। ১৫ দেখা, আমার ি য়, তুিম কত

রী! দেখা, তুিম রী। তামার চাখ িট ঘঘুরু মত। ১৬ ি য়

তাঁর ি য়েক বলেলন, িক র তুিম! াঁ, তুিম খবুই র। আমােদর

িবছানা সবজু বেণর হেব। ১৭ এরস গােছর দল আমােদর বািড়র

কিড়কাঠ, আর দবদা গােছর ডাল আমােদর ঘেরর ছােদর বীম।

২আিম শােরােণর উপত কার একিট িলিল ফুল। ২ কাঁটাবেনর মেধ

যমন িলিল ফুল, আমার দেশর মেয়েদর মেধ তমন তুিম, আমার

ি য়। ৩ বেনর গাছপালার মেধ যমন আেপল গাছ, তমিন যবুকেদর

মেধ আমার ি য়। আিম তাঁর ছায়ােত বেস আন পাই, আমার মেুখ

তাঁর ফল িমি লােগ। ৪ িতিন আমােক খাবার ঘের িনেয় গেলন,

আর আমার উপের মই তাঁর পতাকা হল। ৫ িকশিমেশর িপেঠ

খাইেয় আমােক শি শালী কর আর আেপল িদেয় আমােক সেতজ

কের তােলা, কারণ আিম েম বল হেয় পেরিছ। ৬তাঁর বাঁ হাত

আমার মাথার নীেচ আেছ, তাঁর ডান হাত আমােক জিড়েয় ধের। ৭ হ

িয শােলেমর মেয়রা, আিম কৃ সার হিরণ ও মােঠর হিরণেদর নােম

িদিব িদেয় বলিছ, তামরা ভালবাসােক জািগেয়া না বা উে িজত

কােরা না যত ণ না তার বাসনা হয়। ৮ঐ শান, আমার ি েয়র শ ,

ঐ দখ, িতিন আসেছন; িতিন পাহাড় পবেতর উপর িদেয় লািফেয়

লািফেয় আসেছন। ৯আমার ি য় যন কৃ সার হিরণ অথবা হিরেণর

বা া। দখ, িতিন আমােদর দওয়ােলর িপছেন দাঁিড়েয় আেছন, িতিন

জানালা িদেয় তািকেয় দখেছন, জািলর মেধ িদেয় উঁিক মারেছন।

১০আমার ি য়তম আমােক বলল, “আমার ি য়, ওেঠা; আমার রী,

আমার সে এস। ১১ দখ, শীতকাল চেল গেছ; বষা শষ হেয়েছ

এবং চেল গেছ। ১২ মােঠ মােঠ ফুল ফুেটেছ, গােনর িদন এেসেছ;

আমােদর দেশ ঘঘুরু ডাক শানা যাে । ১৩ ডুমরু গােছ ফল ধরেত

হেয়েছ; আ ুর লতায় ফুল ধের গ ছড়াে । হ আমার ি য়,

ওেঠা, এস; আমার রী, এস আমার সে ।” ১৪ ঘঘুু আমার, তুিম

পাহােড়র ফাটেল, পাহােড়র গােয়র লকুােনা জায়গায় রেয়ছ; আমােক

তামার মখু দখাও, তামার গলার র নেত দাও, কারণ তামার
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র িমি আর মেুখর চহারা র। ১৫ তামরা সই িশয়াল েলােক

আমােদর জ , সই ছাট ছাট িশয়াল েলােক ধর, কারণ তারা

আমােদর আ ুর ত েলা ন কের; আমােদর আ ুর েত ফুেলর

ঁিড় ধেরেছ। ১৬আমার ি য় আমারই আর আিম তাঁরই; িতিন িলিল

ফুেলর বেন চেরন। ১৭ হ আমার ি য়, তুিম িফের এেসা; যত ণ

না ভার হয় আর অ কার চেল যায় তত ণ তুিম থাক। অসমতল

পাহােড়র উপর তুিম কৃ সার হিরণ িকংবা বা া হিরেণর মত হও।

৩ রােতর বলা আমার িবছানায় আমার ােণর ি য়তমেক আিম

খুঁজিছলাম; আিম তাঁেক খুঁজিছলাম, িক ু পলাম না। ২ আিম

িনেজ িনেজেক বললাম, “আিম এখন উেঠ শহেরর মেধ ঘেুর

বড়াব, গিলেত গিলেত, মােড় মােড়; সখােন আিম আমার ােণর

ি য়তমেক খুঁজব,” আিম তাঁেক খুঁজিছলাম িক ু তাঁেক পলাম না। ৩

পাহারাদােররা শহের ঘেুর ঘেুর পাহারা দবার িদন আমােক দখেত

পল। আিম তােদর িজ াসা করলাম, “ তামরা িক আমার ােণর

ি য়েক দেখছ?” ৪ তােদর পার হেয় একটু এিগেয় যেতই আিম

আমার ােণর ি য়েক দখেত পলাম। তাঁেক ধের আমার মােয়র ঘের

না আনা পয আিম তাঁেক ছাড়লাম না; িযিন আমােক গেভ ধেরিছেলন

আিম তাঁরই ঘের তাঁেক আনলাম। ৫ হ িয শােলেমর মেয়রা, আিম

কৃ সার ও মােঠর হিরণীেদর নােম অ েরাধ কের বলিছ, তামরা

ভালবাসােক জািগেয়া না বা উে িজত কােরা না যত ণ না তার

উপযু িদন হয়। ৬ গ রেসর ও গি ধেূপর গ , বিণেকর

সব রকম েব র গে গি ত হেয় ধাঁয়ার থােমর মত ম ভূিম

থেক িযিন আসেছন িতিন ক? ৭ দখ, ওটা শেলামেনর পালকী!

ষাটজন বীর যা া রেয়েছন সই পালকীর চারপােশ; তাঁরা ই ােয়েলর

শি শালী বীর। ৮ তাঁেদর সবার সে আেছ তেলায়ার, যেু তাঁরা

সবাই পাকা; তেলায়ার কামের বঁেধ িনেয় তাঁরা েত েক ত

আেছন রােতর িবপেদর জ । ৯ রাজা শেলামন িনেজর জ একিট

পালকী তরী কেরেছন লবানেনর কাঠ িদেয়। ১০ সই পালকীর খুঁিট

পা িদেয় তরী, তলাটা সানার তরী িছল এবং আসনটা ব েন
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রংেয়র কাপেড়র; িয শােলেমর মেয়রা ভালেবেস তার িভতেরর

অংেশ কা কাজ কের িদেয়েছ। ১১ হ িসেয়ােনর মেয়রা, তামরা

বর হেয় এস, দখ, রাজা শেলামন মু ট পের আেছন; তাঁর িবেয়র

িদেনর, তাঁর জীবেনর আনে র িদেনর, তাঁর মা তাঁেক মু ট পিরেয়

িদেয়েছন।

৪ ি য় আমার, িক রী তুিম! দখ, তুিম রী। ঘামটার মেধ

তামার চাখ িট ঘঘুরু মত। তামার চুল যন িগিলয়দ পাহাড় থেক

নেম আসা ছাগেলর পাল। ২ তামার দাঁত েলা এমন ভড়ার পােলর

মত যারা এইমা লাম ছাঁটাই হেয় ান কের এেসেছ। তােদর

েত কটারই জাড়া আেছ, কােনাটাই হািরেয় যায়িন! ৩ তামার ঠাঁট

িট লাল রংেয়র েতার মত লাল; িক র তামার মখু! ঘামটার

মেধ তামার গাল িট যন আধখানা করা ডািলম। ৪ তামার গলা

যন দায়েূদর েগর মত; তােত ঝালােনা রেয়েছ এক হাজার ঢাল,

তার সব েলাই যা ােদর। ৫ তামার বকু িট যন িলিল ফুেলর

বেন ঘেুর বড়ােনা কৃ সার হিরেণর যমজ বা ার মত। ৬ যত ণ না

ভার হয় এবং অ কার চেল যায় তত ণ আিম গ রেসর পাহােড়

এবং ধেূপর পাহােড় থাকব। ৭ ি য় আমার, সব িদক িদেয় তুিম

র, তামার মেধ কােনা িট নই। ৮আমার িবেয়র কেন,

িলবােনান থেক আমার সে এস, আমারই সে িলবােনান থেক

এস। অমানার চূড়া থেক এস, শনীর ও হেমাণ পাহােড়র উপর থেক

এস, িসংেহর গত থেক, িচতাবােঘর পাহাড়ী বাস ান থেক তুিম

নেম এস। ৯ তুিম আমার দয় চুির কেরছ, আমার বান, আমার

কেন, তুিম আমার দয় চুির কেরছ; তামার এক পলেকর চাহিন

িদেয়, তামার গলার হােরর একটা মিণ িদেয়। ১০ তামার ভালবাসা

কত র! আমার বান, আমার কেন, তামার ভালবাসা আ ুর রেসর

চেয় র, আর সম েব র চেয় তামার গি র গ কত র!

১১কেন আমার, তামার ঠাঁট থেক ফাঁটা ফাঁটা মধু ঝের। তামার

িজেভর তলায় আেছ মধু আর ধ; তামার কাপেড়র গ িলবােনােনর

বেনর গে র মত। ১২আমার বান, আমার কেন, তুিম যন দওয়াল
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ঘরা একটা বাগান; তুিম যন আটেক রাখা ফায়ারা, ব কের রাখা

ঝরণা। ১৩ তুিম যন একটা র ডািলম গােছর ডাল; সখােন আেছ

ভাল ভাল ফল, মেহ ী আর গি লতা। ১৪ জটামাংসী, জাফরান,

বচ, দারিচিন আর সব রকম ধেূনার গাছ; সখােন আেছ গ রস,

অ আর সব চেয় ভাল সম রকম গি গাছ। ১৫ তুিম বাগােনর

ফায়ারা, এক িব জেলর েয়া, যন িলবােনান থেক নেম আসা

াত। ১৬জােগা, উ ের বাতাস, এেসা, দি েণা বাতাস। আমার

বাগােনর উপর িদেয় বেয় যাও যােত তার গ চািরিদেক ছিড়েয়

পেড়। আমার ি য় যন তাঁর বাগােন এেস তার পছে র ফল খায়।

৫আিম আমার বাগােন এেসিছ, আমার বান, আমার কেন; আিম

আমার গ রেসর সে আমার মশলা জাগাড় কেরিছ। আিম আমার

মৗচাক ও আমার মধু খেয়িছ, আিম আ ুর রস ও ধ পান কেরিছ।

খাও, হ ব ু রা, পান কর, ভালবাসা পিরপণূ হেয় পান কর। ২আিম

ঘিুমেয় িছলাম, িক ু আমার দয় জেগ িছল। এটা আমার ি য়তেমর

র, িযিন দরজায় আঘাত করেলন এবং বলেছন, “আমােক দরজা

খেুল দাও, আমার কেন, আমার বান, আমার ঘঘু,ু আমার িন লি ত

সই জন। িশিশের আমার মাথা িভেজ গেছ, রােতর য়াশায় আমার

চুল ভের গেছ।” ৩ “আিম আমার পাশাক খেুল ফেলিছ; আিম আবার

িকভােব তা পরব? আিম আমার পা ধেুয়িছ; আিম আবার িকভােব

তা নাংরা করব?” ৪ দরজার িছ িদেয় আমার ি য়তম তাঁর হাত

রাখেলন, আমার মন তাঁর জ ব া ল হেয় উঠেলা। ৫আিম আমার

ি য়তমেক দরজা খেুল দওয়ার জ উঠলাম, আমার হাত থেক

গ রস ঝরিছল, আমার আ ুল গ রেস ভজা িছল। ৬আিম আমার

ি য়তেমর জ দরজা খলুলাম, িক ু আমার ি য় িফের িগেয়িছেলন,

চেল িগেয়িছেলন। আমার অ র িনরাশায় ডুেব িগেয়িছল। আিম তাঁেক

খুঁজলাম, িক ু পলাম না; আিম তাঁেক ডাকলাম, িক ু িতিন উ র

িদেলন না। ৭ শহের ঘেুর বড়ােনা পাহারাদােররা আমােক দখেত

পল; তারা আমােক আঘাত করেলা এবং তিব ত করেলা; াচীেরর

পাহারাদােররা আমার পাশাক কেড় িনল। ৮ িয শােলেমর মেয়রা,
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আিম তামােদর বলিছ, যিদ তামরা আমার ি য়তেমর দখা পাও,

তেব অ হ কের তাঁেক বােলা য, আিম তাঁেক ভালেবেস বল

হেয়িছ। ৯অ ি য়তমেদর থেক তামার ি য়তম িকরকম ভাল?

ওেহ রী, অ ি য়তমেদর চেয় তামার ি য়তম িকেস ভাল য,

তুিম এই ভােব আমােদর িদিব িদ ? ১০আমার ি য়তম উ ল ও

লালবেণর; আমার ি য়তম উ ল এবং শি শালী হে । ১১তাঁর

মাথা খাঁিট সানার মত, তাঁর চুল কাঁকড়ােনা ও দাঁড়কােকর মত

কােলা; ১২ তাঁর চাখ ােতর ধাের থাকা এক জাড়া ঘঘুরু মত, েধ

ধাওয়া ও রে র মত বসােনা। ১৩ তাঁর গাল িল গি বাগােনর

মত, যখান থেক গ বর হয়। তাঁর ঠাঁট িল গ রস ঝরা িলিল

ফুেলর মত। ১৪ তাঁর হাত িল বদূযমিণ বসােনা সানার আংিটর

মত, তাঁর উদর নীলকা মিণেত সাজােনা হািতর দাঁেতর িশ কােজর

মত। ১৫ তাঁর পা িল খাঁিট সানার িভি র উপর বসােনা তপাথেরর

থােমর মত; তাঁর চহারা িলবােনােনর মত, বাছাই করা এরস গােছর

মত। ১৬ তাঁর মখু খবু িমি , িতিন স ণূ র। হ িয শােলেমর

মেয়রা! এই আমার ি য়, এই আমার ব ু ।

৬ নারীেদর মেধ সবে রী, তামার ি য়তম কাথায় িগেয়েছন?

তামার ি য় কানিদেকর পেথ িগেয়েছন? বল, যােত আমরা তামার

সে তাঁর খাঁজ করেত পাির। ২আমার ি য়তম তাঁর গি বাগােন

িগেয়েছন, িগেয়েছন প পাল চরােনার জ আর িলিল ফুল জেড়া

করবার জ । ৩আিম আমার ি য়তেমরই এবং িতিন আমারই, িতিন

আনে র সে িলিল ফুেলর বেন প পাল চরান। ৪ ি য় আমার, তুিম

িতসার মত রী, িয শােলেমর মত চমৎকার এবং স ণূভােব

আমােক মু কেরছ। ৫আমার িদক থেক তামার চাখ িফিরেয়

নাও; কারণ তারা আমােক ব া ল কের তুেলেছ। তামার চুল িল

িগিলয়দ পাহাড় থেক নেম আসা ছাগেলর পােলর মত। ৬ তামার

দাঁত িল ান কের আসা ভড়ীর পােলর মত; তােদর েত েকরই

জাড়া আেছ, কানটাই হািরেয় যায়িন। ৭ তামার ঘামটার মেধ গাল

িট যন আধখানা করা ডািলম। ৮ সখােন ষাটজন রাণী, আিশজন
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উপপ ী এবং অসংখ মারী মেয় থাকেত পাের, ৯আমার ঘঘু,ু

আমার অকলি ত রী হেলা ধমুা একজনই। স হেলা তার

মােয়র একমা মেয়, িযিন তােক গেভ ধেরিছেলন তাঁর আদেরর

মেয়। আমার দেশর লােকর মেয়রা তােক দখল এবং তােক

ধ া বলল, রাণীরা ও উপপ ীরাও তার শংসা করেলন। ১০ তাঁরা

বলেলন, “ ক স, য ভােরর মত দখা দয়, চাঁেদর মত রী,

সূেয র মত উ ল এবং স ণূভােব মু কের?” ১১আিম িগেয়িছলাম

উপত কার নতুন চারা েলা দখেত, আ ুর লতায় ঁিড় ধেরেছ িকনা

তা দখেত, আর ডািলম গােছ ফুল ফুেটেছ িকনা তা দখেত আিম

বাদাম গােছর বেন িগেয়িছলাম। ১২আিম খবু আনি ত িছলাম য,

যিদ আমােক আমার জািতর রাজার রথ েলার একটার মেধ বিসেয়

িদত। ১৩ হ শলূ ীয়া, িফের এস, িফের এস; আমরা যন তামােক

দখেত পাই সইজ িফের এস, িফের এস। তামরা মহনিয়েমর নাচ

দখার মত কের কন শলূ ীয়ােক দখেত চাইছ?

৭ হ রাজক া, জেুতার মেধ তামার পা ইিট দখেত কত র!

তামার ইিট উ র গঠন গয়নার মত, তা যন দ কািরগেরর হােতর

কাজ। ২ তামার নািভ দখেত গাল বািটর মত যার মেধ কখেনা

মশােনা আ ুর রেসর অভাব হয় না। তামার উদর গেমর ূ েপর মত,

যার চারপাশ িলিল ফুল িদেয় ঘরা। ৩ তামার বকু িট হিরেণর িট

িশ র মত, কৃ সার হিরেণর যমজ িশ মত। ৪ তামার গলা হািতর

দাঁেতর উঁচু েগর মত, তামার চাখ িল িহশবেনর বৎ‐র ীেমর

ফটেকর কােছ সেরাবেরর মত। তামার নাক িলবােনােনর উঁচু েগর

মত, যা দে শেকর িদেক তািকেয় আেছ। ৫ তামার দেহর উপর

তামার মাথা কিমল পাহােড়র মত; তামার মাথার চুল ঘন ব নী

রেঙর। সই চুেলর বনীেত রাজা ব ী হেয় আেছন। ৬ তুিম কত

রী এবং আন দায়ক, ি য়, আন দানকািরনী! ৭ তামার উ তা

খজরু গােছর মত এবং তামার বকু ফেলর থাকার মত। ৮আিম

ভাবলাম, “আিম সই খজরু গােছ উঠেত চাই, আিম তার ডাল ধরব।”

তামার বকু িট আ ুেরর থাকার মত হাক এবং তামার িনঃ ােসর
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গ আেপেলর মত হাক। ৯ তামার মখু সবেচেয় ভাল আ ুর রেসর

মত হাক, সাজা আমার ি য়ার গলায় নেম যাক, যমন আমােদর

ঠাঁট এবং দাঁেতর মধ িদেয় বেয় যায়। ১০আিম আমার ি েয়রই

এবং তাঁর বাসনা আমার জ ই। ১১এস, আমার ি য়, চল আমরা াম

অ েল যাই, আমরা ােমর মেধ রাত কাটাই। ১২ চল আমরা ভার

বলায় উেঠ আ ুর েত যাই, আমরা িগেয় দিখ আ ুর লতায় ঁিড়

ধেরেছ িকনা, তােত ফুল ফুেটেছ িকনা এবং ডািলেমর ফুল ফুেটেছ

িকনা, সখােনই আিম তামােক আমার ভালবাসা দব। ১৩ দূদাফল

তােদর গ ছিড়েয় িদে ; নতুন এবং পরুােনা সব রকম বাছাই করা

ফল আমােদর দরজার কােছই আেছ। ি য় আমার, আিম তামার

জ ই সই িল জমা কের রেখিছ।

৮আমার মেনর ই া এই য, যিদ তুিম আমার ভাইেয়র মত হেত

য আমার মােয়র ধ খেয়েছ! তাহেল আিম যখন তামােক বাইের

দখতাম, আিম তামােক চু ন করেত পারতাম এবং কউ আমােক

িকছু বলেত পারত না; ২আিম তামােক পথ দখাতাম এবং আমার

মােয়র ঘের িনেয় আসতাম এবং স আমােক িশ া িদত। আিম

তামােক গি মশলা দওয়া আ ুর রস পান করাতাম এবং আমার

ডািলেমর িমি রস পান করাতাম। ৩ তাঁর বাঁ হাত আমার মাথার িনেচ

থাকত, আর ডান হাত আমােক জিড়েয় ধরত। ৪ হ িয শােলেমর

লােকর মেয়রা, আিম তামােদর অ েরাধ কের বলিছ, তামরা

ভালবাসােক জািগেয়া না বা উে িজত কােরা না যত ণ না তার

উপযু িদন হয়। ৫ ি য়তম। তার ি েয়র উপর ভর িদেয় ম এলাকা

থেক িযিন আসেছন িতিন ক? আেপল গােছর নীেচ আিম তামােক

জাগালাম; তামার মা সখােনই তামােক ধারণ কেরেছন; তামার

মা ওখােনই সব য ণা ভাগ কের তামােক জ িদেয়িছেলন। ৬

সীলেমাহেরর মত কের তুিম আমােক তামার দেয় এবং তামার

বা েত রাখ; কারণ ভালবাসা মতুৃ র মত শি শালী, দেয়র য ণা

পাতােলর মত িন ু র, তার িশখা আ েনর িশখা, সটা সদা ভুর

আ েনর মত। (Sheol h7585) ৭ ব ার জলও ভালবাসােক নভােত
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পাের না; এমনিক নদীও তা ভািসেয় িনেয় যেত পাের না। ভালবাসার

জ যিদ কউ তার সব স দ, সব িকছু িদেয়ও দয় তেব তা

হেব খবুই তু । ৮আমােদর একিট ছাট বান আেছ এবং তার

বকু িট এখনও বড় হয়িন। সিদন আমরা িক করব যিদন তার

িবেয়র কথাবাতা িঠক হেব? ৯ যিদ স দওয়াল হত তেব আমরা

তার উপের পা িদেয় গ তরী করতাম। যিদ স দরজা হত তেব

এরস কােঠর পা া িদেয় আমরা তােক িঘের রাখতাম। ১০আিম তা

একটা দওয়াল িছলাম এবং আমার বকু িট েগর মত। তরাং

আিম এখন তাঁর চােখ আিম অ হ পেয়িছলাম য তিৃ আনেত

পাির। ১১ বা হােমােন শেলামেনর একটা আ ুর ত িছল; িতিন

সটা দখােশানাকারীেদর হােত িদেয়েছন। তার ফেলর দাম িহসােব

েত কেক হাজার শকল পা (বােরা কিজ পা) িদেত হেব। ১২

আমার িনেজর আ ুর ত আেছ; হ শেলামন, সই হাজার শকল

পা (বােরা কিজ পা) তামারই থা ক এবং েশা শকল পা

(আড়াই কিজ পা) কৃষকেদর হেব। ১৩ তুিম য বাগােন বাগােন

বাস কর; আমার ব ু রা তামার গলার র শােন, আমােকও তা

নেত দাও। ১৪ ি য় আমার, তাড়াতািড় এস; গি ত পাহােড়র

উপের কৃ সােরর মত িকংবা হিরেণর বা ার মত হও।



িযশাইয় ভাববাদীর বই 1304

িযশাইয় ভাববাদীর বই
১আেমােসর ছেল িযশাইেয়র দশন, যা িতিন িযহূদার রাজা উিষয়,

যাথম, আহস ও িহি েয়র রাজে র িদেনর িযহূদা ও িয শােলেমর

িবষেয় দেখিছেলন৷ ২ হ আকাশ শান, হ পিৃথবী শান, কারণ

সদা ভু বেলেছন, “আিম ছেল মেয়েদর লালন পালন কেরিছ ও

তােদর বড় কের তুেলিছ, িক ু তারা আমার িব ে িবে াহ কেরেছ।

৩একিট ষাঁড় তার মিনবেক জােন এবং গাধা তার মািলেকর যাবপা

চেন; িক ু ই ােয়ল জােন না, ই ােয়েলর লােকরা বােঝও না।”

৪ িধক! পােপ পিরপণূ জািত, অপরােধর ভাের পিরপণূ লােকরা,

অ ায়কারীেদর বংশ, সই স ােনরা যারা ম কাজ কেরেছ। তারা

সদা ভুেক ত াগ কেরেছ এবং ই ােয়েলর সই পিব জনেক অ া

কেরেছ, তারা িনেজেদরেক তাঁর কাছ থেক িবি কেরেছ। ৫

তামরা এখনও কন আর মার খােব? কন তামরা িবে াহ করেতই

থাকেব? পেুরা মাথাটাই তিব ত, স ণূ দয়টাই বল। ৬ পােয়র

তলা থেক মাথার তালু পয এমন কান জায়গা নই যা িত

হয়িন, ধমুা ত, আঘাত এবং কাঁচা ঘােয়র দাগ, তারা স েলােক

ব কের িন, পির ার কের িন বা বঁেধ দয়িন, তল িদেয় িচিকৎসাও

কের িন। ৭ তামােদর দশটা ংস হেয়েছ, তামােদর শহর েলা

পেুড় গেছ। তামােদর সব েতর ফসল তামােদর উপি েতই

িবেদশীরা ন করেছ; িবেদশীরা দশটা ন ভূিমর মত ংস ান

কেরেছ। ৮ িসেয়ান ক ােক আ ুর েত ঁেড় ঘেরর মত পিরত াগ

করা হেয়েছ, যন শশা েতর ঁেড় ঘর, ঘরাও করা একটা শহর।

৯ যিদ বািহনীেদর সদা ভু আমােদর জ কেয়কজনেক অবিশ না

রাখেতন তেব আমােদর অব া সেদােমর মত হত, আমােদর অব া

ঘেমারার মত হত। ১০ হ সেদােমর শাসনকতারা, তামরা সদা ভুর

বাক শান। হ ঘেমারার লােকরা, তামরা আমােদর ঈ েরর ব ব ায়

কান দাও। ১১ সদা ভু বলেছন, “ তামােদর চুর বিলদােন আমার

েয়াজন িক? আিম মেষর হামবিল ও চিবযু প র চিব যেথ

পেয়িছ; গ , ভড়ার বা া ও ছাগেলর রে আিম কান আন পাই
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না। ১২ যখন তামরা আমার সামেন উপি ত হও, আমার উঠান পােয়

মাড়াও, এসব তামােদর কােছ ক চেয়েছ? ১৩অথহীন উপহার আর

এেনা না; ধপূ আমার জ জঘ িবষয়। অমাবস া, িব ামবােরর

সভা, আিম কানভােবই এই অধািমকেদর সভা স করেত পাির

না। ১৪ তামােদর অমাবস া ও িনিদ পব আমার আ া ঘণৃা কের।

তারা আমার কােছ বাঝা; আিম তােদরেক স করেত করেত া

হেয় পেড়িছ। ১৫ যখন তামরা াথনার জ তামােদর হাত বাড়ােব

তখন আিম তামােদর থেক আমার চাখ আড়াল কের রাখব। যিদও

তামরা অেনক াথনা কর আিম নব না, তামােদর হাত িনেদাষেদর

রে পিরপণূ। ১৬ তামরা িনেজেদর ধেুয় ফল, িচ হও। আমার

চােখর সামেন থেক তামােদর খারাপ কাজ সিরেয় দাও; ম কাজ

করা ব কর। ১৭ ভাল করেত শেখা, ায়িবচােরর খাঁজ কর,

িনযািততেদর সাহায কর, অনাথেদর ায় িবচার দাও, িবধবােদর

র া কর।” ১৮ সদা ভু বলেছন, “এখন এস, এস আমরা একসে

আলাপ আেলাচনা কির। যিদও তামােদর পাপ িল টকটেক লাল,

স িল বরেফর মত সাদা হেব; যিদও স েলা গাঢ় লাল রংেয়র মত,

তা ভড়ার লােমর মত সাদা হেব। ১৯ যিদ তামরা রািজ হও ও বাধ

হও, তেব তামরা দেশর ভাল খাবার খেত পারেব, ২০ িক ু যিদ

তামরা অ ীকার কর এবং িবে াহ কর, তেব তেরায়াল তামােদর

াস করেব।” কারণ সদা ভুর মখু এই কথা বেলেছন। ২১ িব

শহরটা কমনভােব বশ ার মত হেয়েছ! স ায়িবচাের পিরপণূ িছল;

স ধাি কতায় পিরপণূ িছল, িক ু স এখন হত াকারীেত পণূ। ২২

তামার পা অপিব হেয়েছ; তামার আ ুর রেসর সে জল মশােনা

হেয়েছ। ২৩ তামার শাসেকরা িবে াহী ও চারেদর স ী; েত েক

ঘষু িনেত ভালবােস আর উপহার পেত চায়। তারা অনাথেদর র া

কের না আর িবধবােদর মামলা তােদর কােছ আসেত পাের না। ২৪

এই জ বািহনীেদর সদা ভু, ই ােয়েলর পরা মশালী ভু বেলন:

“িধক তােদর! আিম আমার িবপ েদর িব ে িতেশাধ নব এবং

আমার শ েদর িব ে িতেশাধ নব। ২৫আিম তামার িব ে
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আমার হাত ফরাব, তামার আবজনা পিরেশাধন করব এবং তামার

সব অ িচতা দূর করব। ২৬আিম আেগর মত তামার িবচারকেদর ও

পরামশদাতােদরেক িফিরেয় দব; তারপর তামােক ধািমকতার শহর,

িব শহর বেল ডাকা হেব।” ২৭ িসেয়ানেক ায়িবচার ারা মু

করা হেব এবং তার অ ত ব ি রা ধাি কতা ারা মিু পােব।

২৮ িক ু িবে াহী ও পাপীরা সবাই একসে ংস হেব এবং যারা

সদা ভুেক পিরত াগ কেরেছ তারা শষ হেব। ২৯ “কারণ তুিম পিব

ওক গােছর জ ল া পােব যা তুিম কামনা কেরছ এবং যা তুিম

মেনািনত কেরছ সই বাগােনর জ তুিম অপমািনত হেব। ৩০কারণ

তামরা এেলান গােছর মত হেব যার পাতা িকেয় িগেয়েছ এবং

সই বাগােনর মত হেব যার মেধ জল নই। ৩১ শি শালী লাকও

কেনা খড় েটার মত হেব এবং তার কাজ আ েনর ফুি র মত।

তারা একসে পেুড় যােব এবং কউ তা িনভােব না।”

২আেমােসর ছেল িযশাইয় িযহূদা ও িয শােলেমর িবষেয়, এক

দশন পান। ২ ভিবষ েত সদা ভুর গেৃহর পবত সম পবতমালার

শীষ ান িহসােব ািপত হেব এবং সম পাহােড়র উপের উ ত হেব

এবং সব জািত তার িদেক বািহত হেব। ৩অেনক লাক আসেব

এবং বলেব, “চল, আমরা সদা ভুর পবেত, যােকােবর ঈ েরর গেৃহ

উেঠ যাই। িতিন আমােদর তাঁর পেথর িবষেয় িশ া দেবন আর

আমরা তাঁর পেথ চলব।” তারা এই কথা বলেব, কারণ িসেয়ান থেক

িনয়ম এবং িয শােলম থেক সদা ভুর বাক বর হেব। ৪ িতিন

জািতেদর মেধ িবচার করেবন; অেনক দেশর লাকেদর িতদান

িন ি করেবন। তারা তােদর তেরায়াল ভেঙ লা েলর ফলা করেব

আর বশা ভেঙ কেট সাফ করার িজিনস করেব। এক জািত অ

জািতর িব ে আর তেরায়াল ওঠােব না; তারা আর যু করেত

িশখেব না। ৫ হ যােকােবর ল, চল এবং এস আমরা সদা ভুর

আেলােত চিল। ৬কারণ তুিম তা তামার লাকেদরেক, যােকােবর

লেক ত াগ কেরছ। কারণ তারা পবূ িদেকর দশ েলার রীিতেত পণূ

এবং পেল ীয়েদর ভিবষ ৎবাণী পাঠকেদর মেতা হেয়েছ এবং তারা
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িবেদশীেদর স ানেদর সে হাত িমিলেয়েছ। ৭ তােদর দশ সানা ও

পায় ভরা, তােদর ধন‐স েদর সীমা নই। তােদর দশ ঘাড়ায়

পিরপণূ আর তােদর রেথর সীমা নই। ৮ তােদর দশ িতমায়

পিরপণূ; তােদর হােত তরী মিূ দবতার কােছ তারা ণাম কের,

সই সম িজিনস যা তােদর আ ুল তরী কেরেছ। ৯ সদা ভুর ারা

লােকরা নত হেব এবং তারা েত েক নীচু হেব; অ থায় তােদরেক

হণ কােরা না। ১০ সদা ভুর আতে র হাত থেক এবং তাঁর

তােপর মিহমা থেক র া পাওয়ার জ তামরা রময় জায়গায়

চেল যাও এবং মািটেত লিুকেয় পড়। ১১এক দিৃ েত তািকেয় থাকা

লােকেদর গব নত করা হেব এবং গিবত লােকর অহ ার চূণ হেব।

িবচােরর সই িদন একমা সদা ভুই মিহমাি ত হেবন। ১২ কারণ

সখােন বািহনীেদর সদা ভুর িদন হেব েত েকর িব ে যারা

গিবত, অহ ারী এবং েত েকর িব ে যারা দাি ক; তােক নত করা

হেব। ১৩এবং িলবােনােনর সব ল া ও উ ত এরস গােছর িব ে

এবং বাশেনর সব এেলান গােছর িব ে ; ১৪এবং সব উঁচু পাহাড়

এবং সই সম পবেতর িব ে যা উঁচু, ১৫এবং েত ক উঁচু েগর

িব ে এবং েত ক েভদ দয়ােলর িব ে ১৬এবং েত ক

তশীেশর জাহােজর িব ে এবং েত ক র র কা কাযর

িব ে । ১৭ মা েষর গবেক নত করা হেব এবং লােকর অহ ােরর

পতন হেব। সই িদন একমা সদা ভুই গৗরবাি ত হেবন, ১৮

িতমা েলা স ণূ েপ লু হেব। ১৯ সদা ভুর আত এবং তার

মিহমার তােপর থেক লােকরা পাথেরর হায় এবং মািটর গেতর

মেধ যােব, যখন িতিন পিৃথবীেক আতি ত করার জ উঠেবন। ২০

সই িদন লােকরা তােদর সানা ও পার িতমা েলা িনে প করেব

যা তারা আরাধনা করার জ তরী কেরেছ, তারা তােদরেক ছুঁেচা ও

বা েড়র কােছ ফেল দেব। ২১ সদা ভুর আত ও তােপর মিহমা

থেক লােকরা পাথেরর হার মেধ এবং খাড়া পাথেরর ফাটেলর

মেধ যােব যখন িতিন পিৃথবীেক আতি ত করার জ উঠেবন। ২২
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মা েষর ওপর িনভর করা ব কর, যার নােক াণবায়ু আেছ, কারণ

স িকেসর মেধ গণ ?

৩ দখ, ভু, বািহনীেদর সদা ভু িয শােলম ও িযহূদা থেক

িনভরতা ও লািঠ, স ণূ িট সরবরাহ এবং স ণূ জল সরবরাহ

দূর করেবন; ২ বীর, যা া, িবচারক, ভাববাদী, পবূল ণ পাঠক,

াচীন; ৩ প াশ সে র সনাপিত ও স ািনত লাক, পরামশদাতা,

অিভ কািরগর এবং দ যা া। ৪ “আর আিম সাধারণ যবুকেদরেক

তােদর নতা করব, অ বয় রা তােদর ওপের শাসন করেব। ৫

লােকরা অত াচািরত হেব, েত েক এেক অে র ারা এবং েত েক

তার িতেবশীর ারা হেব, িশ রা ব ৃ েদর িব ে ও সাধারণ

লােকরা স ানীয়েদর িব ে গিবেতর কাজ করেব। ৬ মা ষ তার

িপতৃ েলর ভাইেক ধিরেয় দেব এবং বলেব, ‘ তামার পাশাক আেছ,

আমােদর শাসনক া হও এবং এই িবনােশর অব া তামার হােতর

অধীেন হাক।’ ৭ সই িদন স িচৎকার করেব এবং বলেব, ‘আিম

আেরাগ কারী হব না; আমার খাবার নই, পাশাক নই। তামরা

আমােক লাকেদর শাসনক া কর না’।” ৮ কারণ িয শােলম িবন

এবং িযহূদা পেড় গল, কারণ তােদর িজভ ও কাজ সদা ভুর িব ে ;

যা তাঁর রাজকীয় অিধকার তু কের। ৯ তােদর মেুখর চহারাই

তােদর িব ে সা দয় এবং তারা সেদােমর মত তােদর পােপর

কথা বেল, তারা তা ঢােক না। িধক তােদর! কারণ তারা িনেজেদর

উপর সবনাশ ডেক এেনেছ। ১০ তামরা ধািমক লাকেদর বল য,

তােদর ভােলা হেব, কারণ তারা তােদর কােজর ফল ভাগ করেব।

১১ িধক েক! তার জ এটা খারাপ হেব, কারণ তার হােতর কােজর

পিরেশাধ তার িত করা যােব। ১২আমার লােকেদর, বালেকরা

তােদর িত অত াচার কের এবং ীেলােকরা তােদর ওপের কতৃ

কের। হ আমার লােকরা, তামােদর নতারা তামােদরেক িবপেথ

িনেয় যায় এবং তামার পেথর িনেদশেক া কের। ১৩ সদা ভু

িবচার ােন িবচার করেত উেঠেছন; িতিন তাঁর লাকেদরেক িবচার

করেত দাঁিড়েয়েছন। ১৪ সদা ভু তাঁর লাকেদর াচীনেদরেক ও
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আিধকািরকেদরেক িবচাের আনেবন, “ তামরা আমার আ ুর ত

াস কেরছ; গিরবেদর িজিনস তামােদর ঘের আেছ। ১৫ কন

তামরা আমার লাকেদর চূণ করছ আর গিরবেদর মখু িপেষ ফলছ?”

এই কথা ভু বািহনীেদর সদা ভু বলেছন। ১৬ সদা ভু বলেছন য

িসেয়ােনর মেয়রা অহ ারী এবং তারা মাথা উঁচু কের হঁেট বড়ায়

আর চাখ িদেয় ইশারা কের; কায়দা কের হাঁেট এবং তারা পােয়

ঝুনঝুন শ কের। ১৭ সইজ ভু িসেয়ােনর মেয়েদর মাথায়

চমেরাগ সিৃ করেবন এবং সদা ভু তােদরেক নড়া করেবন। ১৮

সই িদন ভু তােদর র অল ার, মাথার িফেত, অধচ কার

অল ার, ১৯কােনর ল, চুিড়, ঘামটা, ২০ মাথার অল ার, পােয়র

অল ার, মাথার িফতা, গি র বা , সৗভােগ র কবজ কেড় নেবন

২১ িতিন আংিট ও নােকর নথ, ২২ উৎসেবর পাশাক, বড় জামা,

শাল, টাকার থিল, ২৩ হাত আয়না, ভােলা শেনর, পাগড়ী আর ওড়না

কেড় নেবন। ২৪ গে র বদেল গ থাকেব এবং কামর‐ব নীর

বদেল দিড়, ভােলা কের চুল বাধার বদেল টাকপড়া এবং পাশােকর

বদেল চট, আর সৗ েযর বদেল দাগ থাকেব। ২৫ তামার লােকরা

তেরায়ােলর আঘােত পিতত হেব এবং তামার শি শালী লােকরা

যেু মারা পড়েব। ২৬ িসেয়ােনর দরজা েলা িবলাপ ও শাক করেব

এবং স একাকী হেব ও মািটেত বসেব।

৪ সই িদন সাতজন ীেলাক একজন পু ষেক ধরেব এবং বলেব,

“আমােদর িনেজেদরই খাবার খাব, আমােদর িনেজেদর কাপড়

আমরাই পরব; িক ু আমােদর অপমান দূর করার জ তামার নােম

আমােদরেক পিরিচত হেত দাও।” ২ সই িদন সদা ভুর ই ােয়েলর

মেধ যারা বাঁচেব, তােদর জে সদা ভুর সই শাখা র ও

গৗরবাি ত হেব এবং দেশর ফল া ও র হেব। ৩ পের

িসেয়ােন যারা বািক থাকেব ও িয শােলেম য কউ বািক থাকেব

িয শােলেম জািতেদর মেধ য কােরার নাম লখা আেছ স পিব

বেল আখ াত হেব। ৪ যখন ভু ােয়র আ া ও ল আ েনর

আ া িদেয় িসেয়ােনর মেয়েদর পির ার করেবন এবং িয শােলম



িযশাইয় ভাববাদীর বই 1310

থেক রে র দাগ দূর কের দেবন। ৫পের সদা ভু িসেয়ান পাহােড়র

সব জায়গার উপের তার সম সভার উপের িদেনর ধাঁয়া ও মঘ ও

রােত ল আ েনর আেলা সিৃ করেবন; তা হেব সম মিহমার

উপের আ াদন। ৬এটা িদেনর রেবলায় রাদ থেক ছায়া পাবার

জ একটা ছাউিন এবং ঝড় ও বিৃ থেক র া পাবার জ একটা

আ েয়র জায়গা হেব।

৫আিম আমার ি েয়র জ আ ুরে েতর িবষেয় আমার ি েয়র

একটা গান কির। খবু উবর পবেত আমার ি েয়র একটা আ ুর ত

িছল। ২ িতিন জায়গাটা খুঁড়েলন এবং পাথর তুেল ফলেলন আর

তােত ভাল আ ুর লতা রাপণ করেলন। তার মেধ িতিন একটা উঁচু

গ তরী করেলন এবং এছাড়া আ ুর তরী করেলন। িতিন

অেপ া করেলন য ভােলা আ ুর ফল উৎপ হেব, িক ু বেুনা

আ ুর উৎপ হল। ৩ এখন হ, িয শােলেমর বািস ারা ও িযহূদার

লােকরা, তামরা আমার ও আমার আ ুর েতর মেধ িবচার কর।

৪আমার আ ুর েতর জ িক আেরা িক করেত পারা যত, যা

আিম কিরিন? যখন আিম ভাল আ ুেরর জ অেপ া করলাম কন

তােত বেুনা আ ুর উৎপ হল? ৫এখন আিম তামােক জানাব যা

আিম আমার আ ুরে েত করব; আিম বড়া তুেল ফলব; আিম তা

তণৃে েত পিরণত করব; আিম তার দয়াল ভেঙ ফলব এবং

এটা মাড়ােনা হেব। ৬ আিম এটা আবজনা িহসােব রাখব এবং

এটা পির ার িক খাঁড়া যােব না। িক ু কাঁটােঝাপ ও কাঁটাগাছ

বেড় উঠেব এবং আিম মঘেদরেক আেদশ দব যন তার ওপর

বিৃ না হয়। ৭ কারণ ই ােয়ল‐ ল বািহনীেদর সদা ভুর আ ুর

ত এবং িযহূদার লােকরা হল তাঁর আন দায়ক চারাগাছ; িতিন

ায়িবচােরর অেপ া করিছেলন িক ু পিরবেত র পাত; কারণ

ধািমকতার পিরবেত সাহােয র কা া। ৮ িধক তােদর, যারা বািড়র

সে বািড় যাগ কের, যারা েতর সে ত যাগ কের; কােনা ঘর

বািক থােক না এবং তামরা দেশর মেধ একা থাক। ৯ বািহনীেদর

সদা ভু আমােক বেলন, অেনক বািড় খািল হেব, এছাড়া বড় ও
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র বািড় িল বসবাসকারী িবহীন হেব। ১০কারণ দশ িবঘা আ ুর

েত এক বাৎ আ ুর রস উৎপ হেব ও এক হামর বীেজ মা

এক ঐফা শস উৎপ হেব। ১১ িধক তােদর, যারা খবু সকােল রা

খাঁজার জ ওেঠ; যারা অেনক রাত পয বেস থােক, যত ণ না

আ ুর রস তােদরেক উ কের! ১২ তারা ভােজর িদন বীণা, নবল,

খ িন, বাঁশী এবং আ ুর রস রােখ, িক ু তারা ভুর কাজেক িচনেত

পাের না, তারা তার হােতর কাজ িলরও িবেবচনা কের না। ১৩এই

জ আমার লােকরা ােনর অভােবর জ ব ী িহসােব রেয়েছ।

তােদর নতারা ু ধাত ও তােদর জনসাধারণ িকছুই পান কের িন। ১৪

এই জ মতুৃ তার ু ধা বড় কেরেছ এবং তার মখু খবু চওড়া কের

খেুলেছ; তােদর অিভজাত ও সাধারণ লাক, ফুিতবাজ আর তােদর

মেধ উ ািসত লােকরা পাতােল নেম যাে । (Sheol h7585) ১৫

সামা লাক নীচু হয় এবং মহান লাক ন হয় এবং অহ ারীেদর

চাখ অবনত হয়। ১৬ িক ু বািহনীেদর সদা ভু তার িবচাের উ ত

হন, পিব তম ঈ র ধাি কতায় পিব বেল মা হন। ১৭ তখন

মষ েলা যমন তােদর তণৃে ে চের, তমিন চরেব, ধনীেদর

ংেসর জায়গায় মেষরা চরেব। ১৮ িধক তােদরেক, যারা শূ তার

দিড় িদেয় পাপ টােন এবং যারা রেথর দিড় িদেয় পাপ টােন; ১৯ তারা

বেল, “ঈ র তাড়াতািড় ক ন; িতিন তাড়াতািড় কের কাজ কেরন,

যন আমরা তা দখেত পাই এবং ই ােয়েলর সই পিব তেমর

পিরক না হণ ক ক এবং আ ক, যন আমরা তা জানেত পাির।”

২০ িধক তােদরেক, যারা খারাপেক ভােলা আর ভােলােক খারাপ বেল,

যারা অ কারেক আেলা িহসােব ও আেলােক অ কার িহসােব বণনা

কের; যারা িমি েক তেতা ও তেতােক িমি বেল বণনা কের! ২১

িধক তােদরেক, যারা িনেজেদর চােখ ানী ও িনেজেদর বিু েত

িবচ ণ! ২২ িধক তােদরেক, যারা আ ুর রস পান করায় ও াদ এবং

যারা রা মশােনায় পি ডত। ২৩ যারা ঘেুষর জ দাষীেক িনেদাষ

কের এবং িনেদাষেক তার ধাি কতা থেক বি ত কের। ২৪অতএব

আ েনর িজভ যমন খড় াস কের, কেনা ঘাস যমন আ েনর
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িশখায় পিরণত হয়, তমিন তােদর মলূ পেচ যােব ও তােদর ফুল

ধেূলার মেতা উেড় যােব, কারণ তারা বািহনীেদর সদা ভুর িনয়ম

অমা কেরেছ, ই ােয়েলর পিব তম ঈ েরর কথা তু কেরেছ।

২৫ এই জ তার লাকেদর িব ে সদা ভুর রাগ েল উেঠেছ;

িতিন তােদর িব ে হাত তুেলেছন এবং তােদরেক আঘাত কেরেছন;

তাই পবতরা কাঁপল ও তােদর মতৃেদহ রা ার মেধ আবজনার মেতা

হল। এই সব সে ও, তার রাগ কম হয়িন, িক ু তার হাত এখেনা

আঘাত করার জ উেঠ আেছ। ২৬ িতিন দূেরর জািতেদর জ একটা

পতাকা তুলেবন, পিৃথবীর শষ সীমার লাকেদর জ িশশ দেবন।

দখ, তারা তাড়াতািড় কের দৗেড় দৗেড় আসেব। ২৭ তােদর মেধ

কউই া হেব না, হাঁচটও খােব না; কউই ঢুেল পড়েব না বা

ঘমুােব না; তােদর কামর‐ব নী খেুল যােব না, জতুার িফেতও িছঁড়েব

না; ২৮তােদর তীর েলা ধারােলা, তােদর সব ধ েক টান দওয়া

আেছ; তােদর ঘাড়ার খরু েলা চকমিক পাথেরর মত এবং তােদর

রেথর চাকা েলা ঝেড়র মত। ২৯ িসংহীর মতই তােদর গজন; তারা

যবুিসংেহর মত গজন করেব। তারা গজন করেব এবং িশকার ধরেব

এবং তা টেন আনেব, কউ র া করেত পারেব না। ৩০ সই িদন

তারা সমেু র গজেনর মত িশকার করেব; আর কউ যিদ দেশর

িদেক তাকায়, দখ, অ কার, চরম দশা, আর আেলা মেঘর ারা

অ কারময় হেয়েছ।

৬ য বছের রাজা উিষয় মারা গেলন সই বছের আিম দখলাম ভু

খবু উঁচু একটা িসংহাসেন বেস আেছন। িতিন উ ও উ ত িছেলন

এবং তাঁর পাশােকর পাড় িদেয় মি র পণূ িছল। ২ তাঁর উপের

িছেলন সরাফরা; তাঁেদর েত েকর ছয়টা কের ডানা িছল, েত েক

িট ডানা িদেয় িনেজেদর মখু ঢাকেতন এবং িট ডানা িদেয় পা

ঢােকন এবং িট ডানা িদেয় তাঁরা ওেড়ন। ৩ তাঁরা এেক অ েক

ডাকিছল এবং বলিছল, “বািহনীেদর সদা ভু পিব , পিব , পিব ;

সম পিৃথবী তাঁর মিহমায় পিরপণূ।” ৪ তােদর আওয়ােজ দরজা ও

গাবরাট েলা কঁেপ উঠল যারা িচৎকার করিছল এবং ঘরটা ধাঁয়ায়
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ভের গল। ৫তখন আিম বললাম, “হায়, আিম ন হেয় গলাম, কারণ

আিম অ িচ ঠাঁেটর মা ষ এবং আিম অ িচ ঠাঁট লাকেদর মেধ

বাস করিছ। কারণ আমার চাখ রাজােক, বািহনীেদর সদা ভুেক

দখেত পেয়েছ।” ৬তখন সরাফেদর একজনআমার কােছ উেড়

আসেলন, তার হােত একটা ল কয়লা িছল, িতিন য েবিদর ওপর

থেক িচমটা িদেয় তা িনেয়িছেলন। ৭ িতিন আমার মেুখ তা ছাঁয়ােলন

এবং বলেলন, “ দখ, এটা তামার ঠাঁট ছুঁেয়েছ; তামার অপরাধ দূর

করা হল এবং তামার পােপর ায়ি হল।” ৮আিম ভুর কথা

নেত পলাম, িতিন বলেলন, “আিম কােক পাঠাব? আমােদর জ

ক যােব?” তখন আিম বললাম, “এই য আিম, আমােক পাঠান।” ৯

িতিন বলেলন, “যাও এবং লাকেদরেক এই কথা বল, শােনা, িক ু

বােঝা না, দেখা, িক ু জেনা না। ১০ তুিম এই লাকেদর দয়

কিঠন কর এবং তােদর কান বিধর কর এবং তােদর চাখ অ কর।

যােত তারা চােখ দখেত পাওয়া অথবা কােন নেত না পাওয়া

দেয় বঝুেত পারা এবং িফের আসা এবং করেত না পাের।”

১১ তখন আিম বললাম, “ হ ভু, কত িদন?” িতিন উ র িদেলন,

“যতিদন না শহর েলা ংস ও বািস ািবহীন না হয় এবং বাড়ী‐ঘর

খািল না হেয় যায় এবং ভূিম িনজন ান পিরণত হয়; ১২ এবং যতিদন

না সদা ভু লাকেদরেক দূের পািঠেয় িদে ন ততিদন পয এই

দেশর িনজনতাই মহান। ১৩এমনিক যিদ এর মেধ দশভাগ লাক

থােক, এটা আবার ংস হেব; যমন তািপন অথবা এেলান গাছ কাটা

হয় এবং যার ঁিড় অবিশ থােক, তমিন এই ঁিড় িহসােব দেশ

পিব বীেজর লাক থাকেব।”

৭ িযহূদার রাজা উিষেয়র নািত যাথেমর ছেল আহেসর িদেনর

অরােমর রাজা রৎসীন ও ই ােয়েলর রাজা, রমিলেয়র ছেল পকহ,

িয শােলেমর িব ে যু করেত গেলন, িক ু তারা তার িব ে

জয়ী হেত পারেলন না। ২তখন দায়েূদর লেক জানােনা গল য,

অরাম ই িয়েমর স ী হেয়েছ। তােত তাঁর দয় ও তাঁর লাকেদর

দয় কঁেপ গল, যমন বেনর গাছ সব বাতােসর ারা নেড় যায়।
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৩ তখন সদা ভু িযশাইয়েক বলেলন, তুিম ও তামার ছেল শার‐

যাশবূ আহেসর সে দখা করার জে উপেরর পু েরর জলিনগমন‐

ণালীর মেুখর কােছ ধাপার মােঠর রা ায় যাও। ৪ তােক বল,

সাবধান, ি র হও; এই ই পাড়া কােঠর শষ অংশ থেক রৎসীন

ও অরােমর এবং রমিলেয়র ছেলর, চ াধ থেক ভীত হেয়া

না, তামার দয়েক িনরাশ হেত িদও না। ৫ অরাম, ই িয়ম ও

রমিলেয়র ছেল তামার িব ে এই িহংসার পিরক না কেরেছ,

তারা বেলেছ, ৬ “এস, আমরা িযহূদােক আ মণ কির এবং তােক

আতি ত কির এবং এস আমরা তােক দমন কির এবং আমােদর

মেধ টােবেলর ছেলেক রাজা কির।” ৭ ভু সদা ভু বেলন, তা আর

জায়গা নেব না; এটা আর ঘটেব না, ৮কারণ অরােমর মাথা দে শক

ও দে শেকর মাথা রৎসীন। পঁয়ষি বছেরর মেধ ই িয়ম ংস

হেব এবং জািত আর থাকেব না। ৯ ই িয়েমর মাথা শমিরয়া এবং

শমিরয়ার মাথা রমিলেয়র ছেল। তামােদর িব ােস যিদ তামরা ি র

হেয় না থাক তেব তামরা কােনাভােবই রি ত থাকেত পারেব না।

১০ সদা ভু আহসেক বলেলন, ১১ “তুিম তামার ঈ র সদা ভুর

কােছ কােনা িচ িজ াসা কর, গভীের বা ওপের িজ াসা কর।” ১২

িক ু আহস বলেলন, “আিম িজ াসা করব না, সদা ভুেক পরী াও

করব না।” ১৩ তাই িযশাইয় বলেলন, “দায়েূদর ল, তামরা শান।

মা েষর ধয পরী া করা িক যেথ নয়? তামরা িক আমার ঈ েরর

ধয পরী া করেব? ১৪ অতএব ভু িনেজ তামােদরেক এক িচ

দেবন; দখ, এক যবুতী মিহলা গভবতী হেয় ছেলর জ দেব ও

তাঁর নাম ই ানেূয়ল রাখেব। ১৫ যা খারাপ তা অ া করার এবং

যা ভােলা তা মেনানীত করার ান পাবার িদেনর িশ িট দই ও মধু

খােব। ১৬কারণ যা খারাপ তা অ া করার ও যা ভােলা তা মেনানীত

করার ান হওয়ার আেগ, য দেশর ই রাজােক তুিম ঘণৃা করছ, স

দশ জনশূ হেব। ১৭ িযহূদা থেক ই িয়েমর আলাদা হবার িদন

থেক যা কখেনা হয়িন, সদা ভু তামার জ ও তামার িপতৃ েলর

জ সই িদন আনেবন, িতিন অশেূরর রাজােক আনেবন।” ১৮ সই
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িদন সদা ভু িমশর দেশর দূেরর নদী েলার মািছ ও অশরূ দেশর

মৗমািছেদর িশশ দেবন। ১৯ তােত তারা সবাই এেস িগিরস েটর

মেধ , পাহােড়র ফাটেলর মেধ , সব কাঁটােঝােপ ও সব মােঠ বসেব।

২০ সই িদন ভু [ফরাৎ] নদীর পাের অবি ত ভাড়া করা ু র িদেয়,

অশরূ রাজার ারা মাথা ও পােয়র লাম কািমেয় দেবন এবং তা িদেয়

দািড়ও কামােবন। ২১ সই িদন যিদ কউ একিট যবুতী গ ২২ িট

মষ পােষ, তেব তারা য ধ দেব সই েধর াচুয তায় দই খােব;

কারণ দেশর মেধ বািক সব লাক দই ও মধু খােব। ২৩ সই িদন,

য জায়গায় হাজার পার মু া দােমর হাজার আ ুর লতা আেছ, সই

সব জায়গা কাঁটােঝাপ আর কাঁটাময় হেব। ২৪ লােক সখােন তীর‐

ধ ক িনেয় যােব, কারণ সম দশ কাঁটােঝােপ ও কাঁটাগােছ ভের

যােব। ২৫ য সব পাহাড়ী জায়গা কাদাল িদেয় খাঁড়া যায় সই সব

জায়গায় কাঁটােঝােপর ও কাঁটার ভেয় তুিম যােব না; তা গ র চরার

জায়গা ও মেষর চরার জায়গা হেব।

৮সদা ভু আমােক বলেলন, “তুিম একটা বড় ফলক িনেয় তার

ওপের লখ, ‘মেহর‐শালল‐হাশ‐বস।’ ২এর মােণর জ ঊিরয়

যাজক ও িযেবিরিখেয়র ছেল সখিরয়, এই ইজন িব লাকেক

আিম আপনার সা ী করব” ৩ পের আিম [িনেজর ী] ভাববাদীনীর

কােছ গেল িতিন গভবতী হেয় ছেলর জ িদেলন। তখন সদা ভু

আমােক বলেলন, “ওর নাম রাখ মেহর‐শালল‐হাস‐বস [তাড়াতািড়‐

লটু‐তাড়াতািড়‐অপহরণ] রাখ; ৪ কারণ ছেলিটর বাবা, মা, এই

কথা বলার ান হওয়ার আেগ দে শেকর স ি ও শমিরয়ার লটু

অশরূ রাজার আেগ িনেয় যাওয়া হেব।” ৫ সদা ভু আবার আমােক

বলেলন, ৬ কারণ এই লােকরা তা শীেলােহর আে আে বেয়

যাওয়া াত অ া কের রৎসীেন আর রমিলেয়র ছেলেক িনেয়

আন করেছ। ৭ অতএব ভু [ফরাৎ] নদীর বল ও চুর জল,

অথাৎ অশরূ রাজা ও তাঁর সব মিহমােক তােদর ওপের আনেবন,

স ফঁেপ সম খাল পণূ করেব ও সম তীেরর ওপর িদেয় যােব;

৮ স িযহূদা দশ িদেয় বেগ বেয় যােব, উথেল উেঠ বেড় যােব,
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গলা পয উঠেব; আর, হ ই ানেূয়ল, তামার দশ তার ডানা িটর

িব ােরর মাধ েম পণূ হেব। ৯ “ হ জািতরা, তামরা িছ িভ হেব; হ

দূেরর দেশর সব লাক, শান, যেু র জ তরী হও এবং তামরা

িছ িভ হেব; তামরা অে সি ত হও এবং তামরা িছ িভ হও।

১০একিট পিরক না গঠন কর, িক ু তা সফল হেব না; কথা বল িক ু

তা ি র থাকেব না, কারণ “ঈ র আমােদর সে ।” ১১ কারণ সদা ভু

তাঁর শি শালী হাত বািড়েয় িদেয় আমােক এই কথা বলেলন এবং

আমােক বেল িদেলন য, এই লাকেদর পেথ যাওয়া আমার উিচত

না। ১২ িতিন বলেলন, “এই লােকরা যসব িবষয়েক ষড়য বেল,

তামরা স েলােক ষড়য বােলা না এবং এেদর ভেয় ভীত হেয়া

না, ভয় পও না। ১৩ বািহনীেদর সদা ভুেকই পিব বেল মােনা;

তামরা তােকই ভয় কর; তাঁেকই ভয়ানক বেল মেন কর। ১৪ তা

হেল িতিন একটা পিব আ য় ান হেবন; িক ু ই ােয়লীয়েদর উভয়

েলর জ িতিন হাঁচট খাওয়া পাথর ও বাধাজনক পাথর হেবন,

িয শােলেমর লাকেদর জ িতিন হেবন একটা ফাঁদ ও একটা জাল।

১৫ তােদর মেধ অেনেক হাঁচট খেয় পেড় যােব ও িবন হেব এবং

ফাঁেদ ব ী হেয় ধরা পড়েব।” ১৬ তুিম সাে র কথা ব কর, আমার

িশষ েদর মেধ িনয়ম সীলেমাহর কর। ১৭ আিম সদা ভুর জ

অেপ া করব, িযিন যােকাব‐ েলর থেক মখু লকুান এবং আিম তাঁর

অেপ ায় থাকব। ১৮ দখ, আিম এবং সই স ােনরা যােদর সদা ভু

আমােক িদেয়েছন, িসেয়ান পাহােড় বাস কেরন বািহনীেদর সদা ভুর

দওয়া অ সাের আমরা ই ােয়েলর মেধ িচ ও অ ুত ল েণর

মেতা। ১৯আর যখন তারা তামােদরেক বেল, তামরা আ ােদর

সে যাগােযাগ াপনকারীেদর ও জা করেদর কােছ যারা িবড়িবড়

ও ফুসফুস কের বেল তােদর কােছ খাঁজ কর, [তখন তামরা বলেব]

লােকরা িক িনেজেদর ঈ েরর কােছ খাঁজ করেব না? ২০ িনয়েমর

কােছ ও সাে র কােছ [ খাঁজ কর]। এর অ কথা যিদ তারা না

বেল তেব তােদর মেধ কােনা আেলা নই। ২১ তারা ক ও িখেদ

িনেয় তারা দেশর মেধ ঘেুর বড়ােব। িখেদেত রাগ কের িনেজেদর
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রাজােক ও িনেজেদর ঈ রেক অিভশাপ দেব এবং ওপর িদেক মখু

তুলেব। ২২ তারা পিৃথবীর িদেক তাকােব এবং দখ, সংকট, অ কার

আর ভয়ানক য ণা। তােদরেক ভীষণ অ কােরর মেধ তােদর দূর

কের দওয়া হেব।

৯ িক ু স দশ আেগ কে র মেধ িছল তার অ কার আর থাকেব

না; িতিন আেগকার িদেনর ঈ র সবলূনূ দশ ও ন ািল দশেক নীচু

কেরিছেলন, িক ু পের সমেু র কাছাকািছ সই রা া, য ন তীরবতী

দশ, জািতেদর গালীলেক স ািনত কেরেছন। ২ য জািত অ কাের

চলত তারা মহা আেলা দখেত পেয়েছ; যারা মতুৃ র ছায়ার দেশ বাস

করত তােদর ওপের আেলা উেঠেছ। ৩ তুিম সই জািত বড় কেরছ,

তােদর আন বািড়েয়ছ; তারা তামার ফসল কাটার িদেনর র মেতা

আন কের, যমন লেুটর মাল ভােগর িদন উ ািসত হয়। ৪কারণ

তুিম তাঁর ভােরর যাঁয়ালী, তাঁর কাঁেধর বাঁক, তাঁর অত াচারকারী

লািঠ ভেঙ ফেলেছন, যমন িমিদয়েনর িদেনর কেরিছেল। ৫ কারণ

যেু র সি ত লােকর সম স া ও রে রি ত পাশাক সব

পাড়ার িজিনস হেব আ েনর দা িহসােব হেব। ৬কারণ একিট

বালক আমােদর জ জ হণ কেরেছন, একিট পু আমােদরেক

দওয়া হেয়েছ। তারই কাঁেধ শাসনভার থাকেব তার নাম আ য ম ী,

শি শালী ঈ র, িচর ায়ী িপতা, শাি র রাজা। ৭ দায়েূদর িসংহাসন

ও তাঁর রােজ র ওপের কতৃ বিৃ ও শাি র সীমা থাকেব না, ি র ও

দঢ়ৃ করা হয়, ায়িবচাের ও ধািমকতার সে এখন থেক অন কাল

পয । বািহনীেদর সদা ভুর উেদ ােগ এটা করেব। ৮ ভু যােকােবর

কােছ এক বাক পািঠেয়েছন তা ই ােয়েলর ওপের পেড়েছ। ৯

[ দেশর] সব লাক, ই িয়ম ও শমিরয়ার সব বািস ারা, তা জানেত

পারেব; তারা অহ াের ও দেয়র গেব বলেছ, ১০ “ইট েলা পেড়েছ,

িক ু আমরা খাদাই করা পাথের গাঁথব; সব ডুমরু গােছর কাঠ কেট

ফলা হেয়েছ, িক ু আমরা তার বদেল এরস কাঠ দব।” ১১অতএব

সদা ভু রৎসীেনর িব ে তার শ েদরেক তুলেবন আর তার িব ে

শ েদরেক উে িজত কেরেছন। ১২অরােমর সামেন পেল ীেয়রা
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িপছেন; তারা মখু াঁ কের ই ােয়লেক াস করেব। এই সেবও

তাঁর াধ থােমিন। এখনও তাঁর হাত ওঠােনা রেয়েছ। ১৩ তবওু

িযিন সদা ভু িতিন লাকেদরেক আঘাত কেরেছন তাঁর কােছ তারা

িফের আেসিন, বািহনীেদর সদা ভুর খাঁজ করিন। ১৪ এই জ

সদা ভু ই ােয়েলর মাথা লজ, খজেুরর ডাল ও খাগড়া এক িদেনর

কেট ফলেবন। ১৫ াচীন ও স ািনত লােকরা সই মাথা, আর

লজ হল িমথ া িশ াদানকারী নবীরা। ১৬ এই জািতর পথদশকরাই

এেদর ঘিুরেয় িনেয় বড়ায় এবং যারা তােদর ারা চেল, তারা ািসত

হে । ১৭এই জ ভু তােদর যবুকেদর ওপের আন করেবন না

এবং তােদর িপতহৃীনেদরেক ও িবধবােদরেক দয়া করেবন না; কারণ

তারা সবাই ঈ েরর িত ভি হীন ও , সবাই বাকা িজিনেসর

কথা বেল। এই সব হেলও তাঁর াধ থামেব না; কারণ এখনও তাঁর

হাত উঠােনাই রেয়েছ। ১৮ সিত ই তা আ েনর মত েল, তার

কাঁটােঝাপ আর কাঁটাগাছ াস কের। তা ঘন বেন েল ওেঠ তা

ধাঁয়ার থাম হেয় ওেঠ। ১৯ বািহনীেদর সদা ভুর ভীষণ ােধ দশ

দ এবং লােকরা যন আ েনর জ দা পদােথর মেতা হেয়েছ;

িনেজর ভাইেয়র িত মমতা কের না। ২০ তারা কউ ডান হােতর

িদেক টেন নয়, তবওু ু িধত থােক; আবার কউ বাঁ হােতর িদেক

াস কের, িক ু তৃ হয় না। েত েক িনেজেদর বা ার মাংস খায়;

২১ মনঃিশ ই িয়মেক ও ই িয়মও মনঃিশেক এবং তারা একসে

িযহূদােক আ মণ কের। এই সেবও তাঁর াধ থােমিন; িক ু এখনও

তাঁর হাত উঠােনাই রেয়েছ।

১০ িধক সই িনয়মকারীেদরেক, যারা অধে র ব ব া াপন কের

ও যারা অৈবধ িবচার জাির কের। ২তারা গিরবেদরেক ায়িবচার

থেক িফিরেয় দয় ও আমার ঃখী লাকেদর অিধকার লটু কের,

যন িবধবারা তােদর লেুটর িজিনস হয় এবং তারা িপতহৃীনেদরেক

তােদর লেুটর িজিনস করেত পাের। ৩ শাি দবার িদেনর ও যখন

দূর থেক িবপদ আসেব তখন তামরা িক করেব? সাহােয র জ

কার কােছ পালােব? তামােদর ধন‐স দ কাথায় ফেল যােব? ৪
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তারা ব ীেদর মেধ নীচু হেয় থাকেব অথবা মতৃেদর মেধ পেড়

যােব; কারণ এই সেব তা তার রাগ থােমিন; িক ু এখনও তাঁর হাত

ওঠােনাই রেয়েছ। ৫ িধক অশরূেক! স আমার ােধর লািঠ! স

সই লািঠ, যার হােত আমার ভীষণ াধ। ৬আিম তােক অহ ারী

জািতর িব ে পাঠাব এবং যারা আমার াধ বহন কের তােদরেকও

পাঠাব যন স লটু কের ও লেুটর িজিনস িনেয় যায় ও তােদরেক

রা ার কাদার মত মাড়ায়। ৭ িক ু তার পিরক না সরকম না, তার

দয় তা ভােব না; তার উে শ ংস করা আর অেনক জািতেক

শষ কের দওয়া। ৮কারণ স বেল, “আমার অধ রা িক সবাই

রাজা নয়? ৯ ককমীেশর মত নয়? হমাৎ িক অপেদর মত নয়?

আর শমিরয়া িক দােমে র মত নয়? ১০ স সব িতমার রাজ

আমার হােত পেড়েছ; স িলর খাদাই করা মিু েলা িয শােলম

ও শমিরয়ার মিূত েলার চেয় অেনক বড়। ১১আিম শমিরয়ােক ও

তার িতমা েলােক যমন কেরিছ, িয শােলম ও তার মিূত েলার

িত িক সরকম করব না?” ১২ ভু িসেয়ান পাহাড় ও িয শােলেম

িনেজর সব কাজ শষ করেল পর, িতিন বলেবন, “আিম অশেূরর

রাজার অহ ারী দেয়র ব ব ও গিবত চাহিনর জ শাি দব।”

১৩ কারণ স বেল, “আমার হােতর শি ও আমার ােনর ারা

আিম কাজ কেরিছ, কারণ আমার বিু আেছ এবং জািতেদর সীমা

আিম বাদ িদেয় িদেয়িছ, তােদর ধন‐স দ লটু কেরিছ; বীেরর মত

আিম তােদরেক নীেচ নািমেয়িছ যারা িসংহাসেনর ওপের বেস। ১৪

পাখীর বাসার মেতা জািতেদর স ি আমার হাত লটু কেরেছ এবং

লােক যমন পিরত িডম ড়ায়, তমিন আিম সম পিৃথবীেক

জেড়া কেরিছ; ডানা নাড়েত অথবা মখু খলুেত কউ িকিচর িমিচর শ

করিছল না।” ১৫ ড়াল িক কাঠুেরর িব ে অহ ার করেব? করাত

িক কাঠ‐িমি র চেয় িনেজেক শংসা করেব? যারা লািঠ তােল লািঠ

যন তােদরেক চালাে ; অথবা কােঠর লািঠ যন তােক উঠাে । ১৬

অতএব ভু বািহনীেদর সদা ভু, তার অিভজাত যা ােদর মেধ

বলতা পাঠােবন ও তার মিহমার নীেচ ল আ েনর িশখার মত
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ালােনা হেব। ১৭ ই ােয়েলর সদা ভু আ েনর মত হেবন ও িযিন

তার পিব জন িতিন িশখার মত হেবন; তা একিদেনর তার সব

কাঁটােঝাপ ও কাঁটাগাছ পিুড়েয় াস করেব। ১৮ সদা ভু তার বেনর

ও উদ ােনর মিহমােক, াণ ও শরীরেক াস করেব তােত রাগীর

মেতা জীণ হেব। ১৯আর তার বেনর গাছ এমন অ হেব য, বালক

তা েন িলখেত পারেব। ২০ সই িদন ই ােয়েলর অবিশ অংশ ও

যােকােবর বংেশর পািলেয় যাওয়া লােকরা িনেজেদর হারককারীর

ওপের িনভর করেব না; িক ু ই ােয়েলর পিব তম সদা ভুর ওপের

সত ভােব িনভর করেব। ২১ যােকােবর বািক লােকরা িফের আসেব,

যােকােবর বািক লােকরা শি শালী ঈ েরর কােছ িফের আসেব। ২২

কারণ, হ ই ােয়ল, তামার লােকরা সমেু র বািলর মেতা হেলও

তােদর বািক অংশ িফের আসেব; ংস িনধািরত, তা ধািমকতার

ব ার মেতা হেব। ২৩কারণ বািহনীেদর ভু সদা ভু দেশর ওপর

য ংস িঠক কের রেখেছন সইমত ভু বািহনীেদর সদা ভু কাজ

করেবন। ২৪ অতএব, বািহনীেদর ভু সদা ভু এই কথা বেলন,

“ হ আমার লােকরা, তামরা যারা িসেয়ােন থাক, অশরূ থেক ভীত

হেয়া না; যিদও স তামােক লািঠর আঘাত কের ও তামার িব ে

লািঠ ওঠায়, যমন িমশর কেরিছল। ২৫ তােক ভয় কর না, কারণ খবু

অ িদেনর র মেধ আমার াধ শষ হেব এবং আমার রাগ ংেস

পিরণত হেব।” ২৬ তখন বািহনীেদর সদা ভু তার িব ে চাবকু

চালােবন, যমন ওেরব পাহােড় িমিদয়নেক পরািজত কেরিছেলন

এবং তাঁর লািঠ সাগেরর ওপের থাকেব এবং িতিন তা ওঠােবন যমন

িমশের কেরিছেলন। ২৭ সই িদন তামার কাঁধ থেক তার বাঝা,

তামার ঘাড় থেক তার যাঁয়ালী তুেল নওয়া হেব এবং তামার

ঘােড়র চিবর জ যাঁয়ালী ভেঙ যােব। ২৮ শ অয়ােত এেসেছ

এবং িমে াণ পার হেয় গেছ; িম েস স তার িজিনসপ রেখ

গেছ। ২৯ তারা িগিরপথ পার হেয় এেসেছ এবং তারা গবােত রাত

কািটেয়েছ। রামা কাঁপেছ, শৗেলর িগিবয়া পািলেয় গেছ। ৩০ হ

গ ীেমর মেয়রা, জাের িচৎকার কর! হ লিয়শা মেনােযাগ দাও!
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তামার ঃখী অনােথাৎ! ৩১ মদেমনার লােকরা পািলেয় যাে

এবং গবীেমর লােকরা িনরাপ ার জ দৗড়াে । ৩২ স আজেক

নােব িগেয় দাঁড়ােব এবং স িসেয়ােনর মেয়র পাহােড়র িদেক,

িয শােলেমর পাহােড়র িদেক হাত নাড়াে । ৩৩ দখ, বািহনীেদর

ভু সদা ভু, ভয় রভােব ডাল িল ভাঙেবন; ল া গাছ িল কেট

ফলেবন এবং উ ত গাছ িল নীচু হেব। ৩৪ িতিন করাত িদেয় বেনর

ঘন জ ল কেট ফলেবন এবং তার মিহমােত িলবােনােনর পতন

হেব।

১১ িযশেয়র মলূ থেক একটা পাতা গিজেয় উঠেব এবং তাঁর মলূ

থেক ডাল বর কের ফল ধরেব। ২ তাঁর ওপর সদা ভুর আ া,

ার আ া ও বাঝার আ া, পরামশ ও শি র আ া, ােনর

আ া ও সদা ভুর িত ভেয়র আ া থাকেবন। ৩ িতিন সদা ভুর

ভেয় আনি ত হেবন। িতিন চােখ যা দখেবন তা িদেয় িবচার

করেবন না, িকংবা কােন যা নেবন তা িদেয় িস া নেবন না; ৪

পিরবেত, িতিন ধাি কতায় গিরবেদর িবচার করেবন এবং রভােব

পিৃথবীর ন েদর জ িন ি করেবন। িতিন তার মেুখর লািঠর ারা

পিৃথবীেক আঘাত করেবন, িনেজর ঠাঁেটর িনঃ াস িদেয় েক হত া

করেবন। ৫ ধাি কতা তাঁর কামর‐ব নী হেব এবং িব তা তাঁর

নীেচর অংেশর পি হেব। ৬ নকেড়বাঘ মষশাবেকর সে বাস

করেব এবং িচতাবাঘ েয় থাকেব ছাগেলর বা ার সে ; বাছুর,

যবুিসংহ ও মাটােসাটা বাছুর একসে থাকেব, এক ছাট ছেল

তােদরেক চালােব। ৭ গ ও ভা কু একসে চরেব এবং তােদর

বা ারা একসে েয় থাকেব; িসংহ বলেদর মত খড় খােব। ৮

কউেট সােপর গেতর ওপের ছাট িশ খলা করেব এবং পান

ত াগ করা িশ িবষা সােপর গেত হাত দেব। ৯ তারা আমার

পিব পাহােড়র কান জায়গায় িত করেব না িকংবা ংস করেব

না, কারণ সমু যমন জেল পিরপণূ থােক তমিন সদা ভুর ােন

পিৃথবী পিরপণূ হেব। ১০ সই িদন িযশেয়র মলূ সব জািতর পতাকা

িহসােব দাঁড়ােবন; জািতরা তােক খুঁেজ বর করেব এবং তাঁর িব ােমর



িযশাইয় ভাববাদীর বই 1322

জায়গা মিহমাি ত হেব। ১১ সই িদন ভু আবার তাঁর লাকেদর

মু করার জ হাত বাড়ােবন যারা অশরূ থেক, িমশর থেক ও

পে াষ থেক, শ থেক, এলম থেক, িশিনয়র থেক, হমাৎ থেক

ও ীপ েলা থেক অবিশ আেছ। ১২ িতিন জািতেদর জ একটা

পতাকা তুলেবন এবং ই ােয়েলর িনবািসত লাকেদর জেড়া করেবন

এবং িযহূদার িবি লাকেদরেক িতিন পিৃথবীর চার কাণ থেক

জেড়া করেবন। ১৩ িতিন ই িয়েমর িহংসা থামােবন এবং যারা

িযহূদার িত িত ীরা উি হেব। ই িয়ম িযহূদার ওপর িহংসা

করেব না এবং িযহূদা আর ই িয়েমর িত িব প করেব না। ১৪

পিরবেত তারা পেল ীয়েদর উপর ঝাঁিপেয় পড়েব এবং তারা পবূ

িদেকর লাকেদর িজিনস লটু করেব। তারা ইেদাম ও মায়ােব আঘাত

করেব এবং অে ানীেয়রা তােদরেক মা করেব। ১৫ সদা ভু িমশর

সমেু র উপসাগর ভাগ করেবন; িতিন গরম বাতাস িদেয় ইউে িটস

নদীর ওপের হাত নাড়ােবন এবং িতিন সটা সাতটা ণালীেত ভাগ

করেবন, যােত লােক জতুা পােয় পার হেত পাের। ১৬ িমশর থেক

বর হেয় আসার িদেনর যমন ই ােয়লীয়েদর জ একটা ধান পথ

হেয়িছল তমিন তাঁর অবিশ লাকেদর জ অশরূ থেক একটা

রাজপথ হেব।

১২ সই িদন তুিম বলেব, “ হ সদা ভু, আিম তামােক ধ বাদ

দব, কারণ তুিম আমার ওপর রেগ িছেল, িক ু তামার াধ শষ

হেয়েছ এবং তুিম আমােক সা না িদ । ২ দখ, ঈ রই আমার

পির ান; আিম িনভর করব এবং ভয় পাব না। কারণ সদা ভু,

াঁ, সদা ভু আমার শি ও আমার গান; িতিনই আমার পির ান

হেয়েছন।” ৩ এজ তামরা আনে র সে পির ােনর েয়া থেক

জল তুলেব। ৪ সই িদন তামরা বলেব, “সদা ভুেক ধ বাদ দাও

এবং তাঁর নাম ডাক; জািতেদর মেধ তাঁর কাজ সব বল, ঘাষণা

কর য তাঁর নাম উ ত। ৫ সদা ভুর উে েশ গান কর, কারণ িতিন

মিহমার কাজ কেরেছন; এই পিৃথবীর সব জায়গা জা ক। ৬ হ

িসেয়ােনর িনবাসীরা, তামরা জাের িচৎকার কর ও আনে র জ
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িচৎকার কর, কারণ ই ােয়েলর মেধ পিব তম ঈ র তামােদর মেধ

মহান।”

১৩ ব ািবলেনর িবষেয় ভাববাণী, যা আেমােসর ছেল িযশাইয়

পেয়িছেলন। ২ তামরা উ ু পাহােড়র ওপের একটা পতাকা

তাল; তােদর জ িচৎকার কর, ধানেদর দরজা িদেয় িগেয় তােদর

জ হাত দালাও। ৩আিম আমার পিব লাকেদর আেদশ িদেয়িছ,

াঁ, আিম আমার রাগ স করার জ আমার শি শালী লাকেদর,

যারা িবজেয় উ াস কের তােদর ডেকিছ। ৪ পবতমালায় অেনক

লাকেদর মত জনগেনর কালাহল! অেনক জািতর একসে জেড়া

হওয়ার মেতা রােজ র একিট তী শ ! বািহনীেদর সদা ভু যেু র

জ স রচনা কেরেছন। ৫ তারা দূর দশ থেক, পিৃথবীর শষ

সীমা থেক আসেছ; সদা ভু তাঁর িবচােরর অ িনেয় সম দশেক

ংস করবার জ আসেছন। ৬আতনাদ কর, কারণ সদা ভুর িদন

কােছ এেস গেছ; সবশি মােনর কাছ থেক ওটা ংেসর সে

আসেব। ৭ সইজ সবার হাত িনে জ হেয় যােব এবং েত ক

দয় গেল যােব; ৮তারা ভীত হেব, একজন মিহলার সবেবদনার

মত তী য ণা এবং ঃখ তােদরেক ধরেব। তারা আ য ভােব এেক

অপেরর িদেক তাকােব; তােদর মখু আ েনর িশখার মেতা হেব।

৯ দখ, সদা ভুর িদন িন ু র াধ ও ভীষণ রােগর সে আসেছ,

পিৃথবীেক িনজনতা করার জ এবং এর মেধ থেক পাপীেদরেক

ংস করার জ । ১০আকােশর তারা ও ন পু আেলা দেব

না; এমনিক সূয ওঠার িদেনর ও অ কার থাকেব এবং চাঁদ উ ল

হেব না। ১১আিম তার ম তার জ পিৃথবীেক এবং অপরােধর

জ েদরেক শাি দব। আিম গিবতেদর অহ ার শষ কের দব

এবং িন ু রেদর অহ ার দমন করব। ১২আিম মা ষেক খাঁিট সানার

থেকও লভ করব এবং ওফীেরর সানার চেয় মানবজািতেক আেরা

বশী লভ করব। ১৩অতএব আিম আকাশম লেক কাঁপাব এবং

বািহনীেদর সদা ভুর ােধর ারা এবং তাঁর চ ােধর িদেনর

পিৃথবী তার জায়গা থেক নেড় যােব। ১৪ িশকার করা হিরেণর মত
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অথবা মষপালক ছাড়া মেষর মত, েত েক তার িনেজর লাকেদর

কােছ িফের যােব এবং েত েক তার িনেজর দেশ পািলেয় যােব। ১৫

য কাউেক পাওয়া যােব তােদরেক মের ফলা হেব এবং য কাউেক

ধরা হেব তােদরেক তেরায়ােলর ারা মারা যােব। ১৬ তােদর চােখর

সামেন িশ েদরেক টুকেরা কের ছুঁেড় ফলা হেব; তােদর বািড় লটু

করা হেব ও তােদর ীেদর ধষণ করা হেব। ১৭ “ দখ, আিম তােদরেক

আঘাত করার জ মাদীয়েদরেক উে িজত করব, যারা পার িবষেয়

িচ া করেব না, সানােতও আন করেব না। ১৮ তােদর িতর িল

যবুকেদর িব করেব; তারা িশ েদর িত কােনা দয়া করেব না

এবং ছেল মেয়েদর িত মমতা করেব না। ১৯ এবং ব ািবলন,

রােজ র সবািধক শংিসত, কলদীয়েদর গেবর মিহমা, ঈ র সেদাম

ও ঘেমারার মত ংস করেবন। ২০ এটা আর বসিত ান হেব না

অথবা বংেশর পর বংশ সখােন বাস করেব না। আরবীয় সখােন

তাঁবু াপন করেব না, মষপালেকরাও সখােন তার প পালেক

িব াম করােব না। ২১ িক ু ম াে র াণীরা সখােন েয় থাকেব,

সখানকার বাড়ী েলা পঁচায় পিরপণূ হেব, উটপাখী এবং বেুনা

ছাগেলরা লািফেয় বড়ােব। ২২ তােদর েগর মেধ হায়না ডাকেব

এবং খঁকিশয়াল র াসােদর মেধ থাকেব। তার িদন এেস গেছ,

তার িদন েলা আর দরী হেব না।”

১৪ সদা ভু যােকােবর িত দয়া করেবন; িতিন আবার ই ােয়লেক

মেনানীত করেবন এবং তােদর িনেজেদর দেশ পনুরায় াপন

করেবন। িবেদশীরা তােদর সে যাগ দেব আর তারা িনেজরা

যােকােবর বংেশর সে যু হেব। ২জািতরা তােদর িনেয় তােদর

িনেজেদর দেশ আনেবন। ই ােয়ল ল সদা ভুর দেশ তােদরেক

এেন দাস‐দাসী মেতা করেব। যারা তােদর ব ী কেরিছল তারা ব ী

করেব এবং তারা তােদর অত াচারীেদর ওপের কতৃ করেব। ৩

সই িদন ভু তামােক ঃখ ও য ণা থেক এবং বি ে তুিম য

কিঠন পির ম কেরিছেল তা থেক িব াম দেবন, ৪ তুিম ব ািবলেনর

রাজার িব ে এই িব েপর গান করেব, অত াচারী কমন শষ
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হেয়েছ, অহ ারীর উ তা শষ হেয়েছ! ৫ সদা ভু েদর লািঠ,

শাসনক ার রাজদ ড ভে েছন, ৬ স ােধ লাকেদর আঘাত

করত, অনবরত আঘাত করত, স রােগ জািতেদরেক শাসন করত,

অপিরিমত আঘাত করত। ৭ সম পিৃথবী িব াম ও শা হেয়েছ; তারা

গান গাওয়া কেরেছ। ৮ এমন িক, দবদা ও িলবােনােনর এরস

গাছ িলও তামার িবষেয় আন কের তারা বেল, কারণ তুিম ভূিমসাৎ

হেয়ছ, কােনা কাঠুিরয়া আমােদরেক কাটেত আেস না। ৯ নীেচর

পাতাল তামার সে দখা করার জ আ হী যখন তুিম সখােন

যােব। তামার জ মতৃেদরেক, পিৃথবীর রাজােদর জািগেয় তােল,

জািতেদর সব রাজােদর িনেজেদর িসংহাসন থেক তুেলেছন। (Sheol

h7585) ১০ তারা সবাই তামােক বলেব, তুিম আমােদর মত বল হেয়

পেড়ছ; তুিম আমােদর মতই হেয়ছ। ১১ তামার জাঁকজমক সে

তােরর বাদ যে র শ পাতােল নািমেয় আনা হেয়েছ; তামার নীেচ

শকূকীট ছিড়েয় পেড়েছ এবং পাকা তামােক ঢেক ফেলেছ। (Sheol

h7585) ১২ হ কতারা, ভােরর স ান, তুিম তা গ থেক পেড়

গছ। তুিম জািতেদর পরািজত কেরিছেল, আর তুিমই িকভােব পিৃথবী

থেক উি হেয়ছ। ১৩ তুিম তামার দেয় বেলিছেল, আিম েগ

উঠব, ঈ েরর তারা েলার উপের আমার িসংহাসন উ ত হেব এবং

আিম সমাগম পবেত, উ র িদেকর াে বসব। ১৪আিম মেঘর

উ তার উপের উঠব; আিম িনেজেক অিত সবশি মান মহান ঈ েরর

সমান করব। ১৫অথচ তুিম এখন পাতােলর িদেক, গভীরতম গেতর

িদেক নেমছ। (Sheol h7585) ১৬ যারা তামােক দেখ তারা তামার

িদেক একদিৃ েত তািকেয় থােক। তারা তামার িবেবচনা করেব, তারা

বেলেব, য পিৃথবীেক কাঁপাত আর রাজ েলােক ঝাঁকাত এ িক সই

লাক? ১৭ য পিৃথবীেক ম ভূিম করত, য শহর েলােক উলেট

িদত এবং ব ীেদর বািড় যেত িদত না? ১৮জািতেদর সব রাজা,

তারা সবাই মিহমায়, েত েক তােদর িনেজেদর কবের েয় আেছন।

১৯ িক ু তামােক গােছর বাদ দওয়া ডােলর মত কবর থেক ছুঁেড়

ফেল দওয়া হেয়েছ। পাশােকর মেতা মেৃতরা তামােক ঢেক
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ফেলেছ, যারা তেরায়ােল িব হেয়েছ, যারা গেতর পাথেরর নীেচ

নেম যান। তুিম পােয় মাড়ােনা মতৃেদেহর মত হেয়ছ। ২০ তুিম ওেদর

সে যু হেত কবর হেত পারেব না, কারণ তুিম তামার দশেক

ংস কেরছ তুিম তামার লাকেদর মেরেছা যারা অ ায়কারীেদর

ছেল এবং েদর বংশধর তােদর কথা আর কখনও উে খ করা

হেব না। ২১ তামরা তার ছেল মেয়েদর জ হত ার জায়গা তরী

কর, তােদর পবূপু ষেদর অপরােধর জ , তাই তারা উেঠ পিৃথবী

অিধকার করেব না এবং শহেরর সে পিৃথবী পিরপণূ করেব না। ২২

বািহনীেদর সদা ভু এই কথা বেলন, আিম তােদর িব ে উঠব;

ব ািবলেনর নাম ও তার বঁেচ থাকা লাক ও তার বংশধরেদর আিম

উি করব। ২৩আিম তােক পঁচােদর জায়গা ও জলাভূিম করব

এবং ংেসর ঝাঁটা িদেয় আিম তােক ঝাঁট দব এই কথা বািহনীেদর

সদা ভু বেলন। ২৪ বািহনীেদর সদা ভু শপথ কের বেলেছন, “আিম

যমন সংক কেরিছ, তাই ঘটেব, আিম পিরক না কেরিছ, তা ি র

থাকেব। ২৫আমার দেশর মেধ আিম অশেূরর রাজােক ভেঙ ফলব

এবং আমার পবতমালার ওপের তােক পােয়র নীেচ মাড়াব। তখন

আমার লাকেদর কাছ থেক তার যাঁয়ালী উেঠ যােব ও তােদর কাঁধ

থেক তার বাঝা সের যােব।” ২৬ সম পিৃথবীর জ এই ব ব াই

যা িঠক করা হেয়েছ এবং সম জািতর ওপের এই হাতই বাড়ােনা

হেয়েছ। ২৭ কারণ বািহনীেদর সদা ভু এই সব পিরক না কেরেছন,

তাই ক তােক থামােত পাের? তাঁর হাত বাড়ােনা রেয়েছ, ক এটা

ফরােত পাের? ২৮ য বছের রাজা আহস মারা িগেয়িছেলন সই

বছের এই ভাববাণী এেসিছল। ২৯ হ পেলি য়া, য লািঠ তামােক

আঘাত করত তা ভেঙ গেছ বেল তামরা আন কােরা না। কারণ

সােপর গাড়া থেক বর হেয় আসেব িবষা সাপ এবং তার বংশধর

হেব উড় িবষা সাপ। ৩০ গিরব লােকেদর থম স ােনরা খােব

এবং অভাবীরা িনরাপেদ শােব। আিম দূিভ ারা তামার মলূ হত া

করব, তামার অবিশ অংশ মারা যােব। ৩১ হ েবশ ার, কাঁদ, হ

শহর; কাঁদ। হ পেলি য়া, তামার সবাই িমিলেয় যােব। কারণ উ র
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িদক থেক ধাঁয়ার মঘ আসেছ এবং ওর ণী থেক কউই পথ

হে না। ৩২এই জািতর দূতেদর িক উ র দওয়া যােব? সদা ভু

িসেয়ানেক াপন কেরেছন এবং তার মেধ িনযািতত লােকরা আ য়

পােব।

১৫ মায়ােবর িবষেয় এই কথা: কৃত পে , রােতর মেধ মায়ােবর

আ নােমর শহরটা ন ও ংস হল এবং মায়ােবর কীর শহরটা এক

রােতর মেধ ই ন ও ংস হেয় গেছ। ২ মায়ােবর লােকরা কাঁদবার

জ দীেবােনর মি ের ও উঁচু জায়গায় িগেয়েছ। তারা নেবা ও

মদবার ওপের িবলাপ করেছ। তােদর সকেলর মাথা কামােনা হেয়েছ

এবং দািড়ও কাটা হেয়েছ। ৩তােদর লাক রা ায় রা ায় চট পেরেছ।

তারা সবাই ছােদর উপের ও শহর‐চেকর মেধ িবলাপ করেছ।

েত েক কঁেদ গেল পেড়েছ। ৪ িহশেবান ও ইিলয়ালী কাঁদেছ;

তােদর গলার র যহস পয শানা যাে । সইজ মায়ােবর

সে রাও িচৎকার কের কাঁদেছ এবং তােদর দয় ভেয় কাঁপেছ। ৫

মায়ােবর জ আমার দয় কাঁদেছ; তার লােকরা সায়েরর িদেক

ই ৎ‐শিলশীয়া পয পািলেয় যাে । তারা কাঁদেত কাঁদেত লহূীেতর

আেরাহণ পেথ যাে ; তােদর জায়গা ংস হেয়েছ বেল তারা িচৎকার

কের কাঁদেত কাঁদেত হারণিয়েমর রা ায় চলেছ। ৬ িন ীেমর জল

িকেয় গল ও ঘাস িকেয় গেছ এবং নতুন গাছ মারা গেছ, সবজু

বলেত িকছুই নই। ৭ তারা তােদর জমােনা ধন‐স দ তারা উইেলা

গােছর তীেরর ওপােশ িনেয় যাে । ৮ মায়ােবর সীমার চারপােশ

তােদর কা ার শ িগেয়েছ; ই িয়ম ও বর‐এলীম পয তােদর

িবলাপ শানা যাে । ৯কারণ দীেমােনর জল রে ভরা, িক ু আিম

তার উপের আরও ঃখ আনব; মায়ােবর পািলেয় যাওয়া লাকেদর

ওপের এবং যারা দেশ বঁেচ থাকেব তােদর ওপের িসংহ আঘাত

করেব।

১৬ তামরা সলা থেক ম ভূিম িদেয় িসেয়ােনর মেয়র পাহােড়

শাসনক ার কােছ মষশাবক িল পািঠেয় দাও। ২ যমন ঘেুর বড়ােনা

পািখরা, যমন িছ িভ বাসা, তমিন মায়াবীয় ীেলাকরা অেণান
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নদীর তীের অবি ত। ৩ “িনেদশ দাও; িবচার কর, পরুেবলায় িনেজর

ছায়ােক রােতর মত কর, পলাতকেদর লিুকেয় রাখ; পলাতকেদর

সে িব াসঘাতকতা কর না। ৪ মায়াব, আমার পািলেয় যাওয়া

লাকেদরেক তামার সে থাকেত দাও; ংসকারীেদর সামেন থেক

তােদর আড়াল কের রাখ।” কারণ িনযাতন থামেব এবং ংস শষ

হেব, যারা পদদিলত করত তারা দশ থেক উধাও হেয় যােব। ৫

চুি র িব তায় িসংহাসন িতি ত হেব এবং দায়েূদর তাঁবু থেক

একজন িব ভােব সখােন বসেব। িতিন ায়িবচার চান এবং

ধাি কতায় িবচার করেবন। ৬আমরা মায়ােবর গেবর কথা, তার

অহ ােরর কথা, তার গেবর কথা এবং তার রােগর কথা েনিছ।

িক ু তার গেবর কথা িল শূ ৭ তাই মায়াবীেয়রা তােদর দেশর

জ আতনাদ করেব, েত েক আতনাদ করেব। তারা লােকেদর

জ শাক করেব কী ‐হরসেতর কেনা আ ুেরর িপেঠর জ শাক

করেব, যা স ণূ িব হেয়িছল। ৮কারণ িহশেবােনর ত েলা

আর িসবমার আ ুর লতা িকেয় গল। জািতেদর শাসনকতারা উৎকৃ

আ ুর গাছ িল মািড়েয় গেছ; স েলা যােসর পয িগেয় পৗঁছাত

ও ম াে র িদেক ছিড়েয় যত। তার ডাল িল চািরিদেক ছিড়েয়

পেড়িছল, স সব সমু পার হেয়িছল। ৯ কৃত পে আিম যােসেরর

সােথ িসবমার আ ুর েতর জ কাঁদব। হ িহশেবান, হ ইিলয়ালী,

আিম চােখর জেল তামােদর িভজাব। কারণ তামার গরেমর ফল ও

তামার শেস র জ আনে র িচৎকার আিম থািমেয়িছ। ১০ফেলর

বাগান েলা থেক আন ও উ াস দূর হেয়েছ এবং আ ুর েত

আর কউ গান বা আন ময় িচৎকার কের না, কউ পদদিলত কের

আ ুর পষেণর জায়গায় আ ুর রস বর কের না, আিম িচৎকার

থািমেয়িছ। ১১ তাই আমার দয় মায়ােবর জ একিট বীণার মেতা

কাঁদেছ, আর আমার নাড়ী কীর‐ হরেসর জ বাজেছ। ১২ মায়াব

যখন উঁচু জায়গায় িনেজেক পির া কের এবং তার মি ের াথনা

করার জ েবশ কের, তখন তার াথনা িকছুই লাভ হেব না।

১৩ সদা ভু মায়াব িবষেয় এই কথা আেগই বেলেছন। ১৪আবার
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সদা ভু বলেছন, “িতন বছেরর মেধ মায়ােবর মিহমা িবলীন হেয়

যােব; তার অেনক লাক ঘিৃণত, অবিশ াংশ খবু অ এবং তু

হেব।”

১৭ দে শেকর িবষেয় ঘাষণা। দখ, দে শকআর শহর থাকেব না,

তা একটা ংেসর ূপ হেব। ২অেরােয়েরর াম েলা পিরত হেব;

স েলা প পাল শায়ার জ হেব এবং কউ তােদর ভয় দখােব না।

৩দে শক থেক ই িয়ম থেক এবং অরােমর অবিশ াংশ েলা থেক

শি শালী শহর িল উধাও হেয় যােব। তারা ই ােয়েলর লাকেদর

গৗরেবর মত হেব এই হল সদা ভুর ঘাষণা। ৪ “ সই িদন এটা

ঘটেব য যােকােবর মিহমা ীণ হেব এবং তার দেহর মাংস চিবহীন

হেব। ৫ এিট হেব যখন একিট চাষী ায়ী শস সং হ কের এবং তার

হাত শেস র শীষ কেট ফলল। ই ােয়লীয়েদর অব া তমনই হেব।

যখন কউ রফায়ীেমর উপত কায় পেড় থাকা শেস র শীষ ড়ায়,

তমনই হেব। ৬ শেস র শীষ ড়ােনা বািক থাকেব। যাইেহাক, যখন

িজতব ৃ কঁেপ ওেঠ: উঁচু ডােলর ওপের ই বা িতনিট িজতব ৃ ,

ফলবান বেৃ র সেবা শাখার মেধ চারিট বা পাঁচিট হল” ই ােয়েলর

ঈ র সদা ভুর এই ঘাষণা। ৭ সই িদন লােক তােদর সিৃ ক ার

িদেক তাকােব এবং তােদর চাখ ই ােয়েলর পিব জেনর িদেক

তাকােব। ৮ তারা িনেজেদর হােত তরী বিদর িদেক তাকােব না,

তারা আেশরা‐খুঁিট ও সূয িতমার িদেক তাকােব না যা তারা তােদর

আ ুল িদেয় তরী কেরেছ। ৯ সই িদন তােদর শি শালী শহর েলা

পাহােড়র চূড়া িলর উপর পিরত কােঠর ঢাল িলর মত হেব, যা

ই ােয়ল জািতর জ ত াগ করা হয় এবং যা একিট ংস ান হেব।

১০কারণ তুিম তামার পির ােনর ঈ রেক ভুেল গছ; সই আ য়‐

পাহাড়েক তুিম তু কেরছ, তাই তুিম র র চারা রাপণ করছ

আর িবেদশী কলেমর সে লাগা , ১১ তুিম রাপেণর িদেনর বড়া

দাও ও চাষ কর। তাড়াতািড় তামার বীজ বিৃ হেব, িক ু শােকর

িদন এবং হতাশাজনক ঃেখর িদেনর ফসল ঝের যােব। ১২ হায়

হায়, অেনক লােকর কালাহল, যা গজনকারী সাগেরর মতই গজন।
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জািতেদর দৗড়, য দৗড় শি শালী জেলর ঢউেয়র মেতা! ১৩ চুর

জেলর শে র মত লােকরা গজন করেব, িক ু ঈ র তােদর ধমক

দেবন। তারা দূের পািলেয় যােব এবং বাতােসর সামেন পাহােড়র

ওপেরর তুেষর মত হেব এবং ঘণূায়মান ঝেড়র সামেন ধেূলার মত

তািড়ত হেব। ১৪ স ােবলায়, দখ, াস! এবং তারা সকাল হওয়ার

আেগই চেল যােব। এই তােদর অংশ যারা আমােদর লটু কের; তােদর

ভাগ যারা আমােদর লটু কের।

১৮ হায়! শ দেশর নদী েলার ওপাের এমন একটা দশ যা

ডানার িঝঁিঝঁ শ িবিশ । ২ য সমু পথ িদেয় নেলর তরী নৗকায়

জেলর ওপর িদেয় দূত পাঠাে । যাও, হ তগামী দূেতরা, য

জািত ল া ও কামল, য জািতেক কােছর ও দূেরর লােকরা ভয়

কের, য জািত শি শালী ও জয়ী, যার দশ নদী িবভ , তামরা

তার কােছ িফের যাও। ৩ পিৃথবীর সম বািস ারা এবং তামরা

যারা পিৃথবীেত বাস কর, যখন পবেতর ওপের পতাকা তালা হেব,

দখ এবং যখন তূরী বাজেব, ন। ৪ সদা ভু আমােক বলেছন,

“আিম শা ভােব আমার বািড় থেক পযেব ণ করেবা, সূেয র মেতা

উ ল তােপর মত, গরমকােল ফসল কাটবার িদেনর য়াশার মেঘর

মত।” ৫ফসল সং হ করার আেগ যখন ফুল ফুেট যায় এবং সই ফুল

আ ুর হেয় পেক যােব, সই িদন কাঁিচ িদেয় িতিন কিচ ডাল েলা

কেট ফলেবন আর ছিড়েয় পড়া ডাল েলা দূর কের দেবন। ৬

পাহােড়র পািখ ও পিৃথবীর প েদর জ তারা পিরত হেব; তারা

পবতমালার পাখীেদর এবং পিৃথবীর াণীর জ একি ত হেব।

পািখরা তােদর ওপের ী কাল হেব, পিৃথবীর সব াণীরা তােদর

ওপের শীতকাল কাটােব। ৭ সই িদন বািহনীেদর সদা ভুর কােছ

সই ল া ও মালােয়ম চামড়ার জািতর কাছ থেক উপহার আসেব।

এ সই জািত যােক কােছর ও দূেরর লােকরা ভয় কের। এ সই

শি শালী ও জয়ী জািত যার দশ নদী িদেয় িবভ করা। সই জািত

থেক বািহনীেদর সদা ভুর নােমর জায়গায়, িসেয়ান পবেত।
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১৯ িমশর দেশর িবষেয় সদা ভুর ঘাষণা। দখ, সদা ভু একটা

তগামী মেঘ কের িমশের আসেছন। তাঁর সামেন িমশেরর

িতমা েলা কাঁপেব এবং িমশরীয়েদর দয় তােদর মেধ গেল

যােব। ২ “আিম এক িমশরীয়েক অ িমশরীেয়র িব ে উে িজত

কের তুলব; একজন লাক তার ভাইেয়র িব ে , একজন লাক

তার িতেবশীর িব ে , শহর শহেরর িব ে , আর রাজ রােজ র

িব ে যু করেব। ৩ িমশরীয়েদর আ া িনেজেদর মেধ বল হেব,

আিম তােদর পিরক না িবন করব। যিদও তারা মিূ , মতৃ মা েষর

আ া, মাধ ম এবং আধ া বাদীেদর কােছ পরামশ চেয়িছল। ৪

আিম িমশরীয়েদরেক একিট কেঠার মিনেবর হােত তুেল দব এবং

একজন শি শালী রাজা তােদর শাসন করেবন।” এই হল বািহনীেদর

ভু সদা ভুর কথা। ৫ সমেু র জল িকেয় যােব এবং নদী িকেয়

যােব ও খািল হেয় যােব। ৬ নদী িল গ যু হেব; িমশেরর

নদী েলা ছাট হেব ও িকেয় যােব; নল ও খাগড়া িকেয় যােব; ৭

নীল নদীর ঘােটর ারা, নীল নদীর তীেরর মােঠর ারা এবং নীল

নদীর কােছর বানা বীজ সব, িকেয় যােব, ধেূলােত পিরণত হেব।

৮ জেলরা হাহাকার করেব আর নীল নদীেত যারা বঁড়িশ ফেল

তারা িবলাপ করেব। যারা জেল জাল ফেল তারা শাক করেব।

৯ যারা ভােলা মসীনার িজিনস তরী কের এবং যারা সাদা কাপড়

বােন তারা ান হেব। ১০ িমশেরর কাপড় িমকেদর থাম ভেঙ

পড়েব; মজিুরর জ যারা কাজ কের তারা হতাশ হেব। ১১ সায়েনর

নতারা এেকবাের বাকা; ফেরৗেণর ানী পরামশদাতােদর উপেদশ

অথহীন হেয় পেড়েছ। তামরা ফেরৗণেক কমন কের বলেত পার,

“আিম ানী লাকেদর ছেল, াচীন রাজােদর একজন ছেল?”

১২ তামার ানী লােকরা এখন কাথায়? তারা তামােক বলকু

বািহনীেদর সদা ভু িমশেরর িব ে য পিরক না কেরেছন, তা

তারা জা ক। ১৩ সায়েনর নতারা বাকা হেয়েছ, আর নােফর

নতারা তািরত হেয়েছ; তারা িমশরেক িব া কের তুেলেছ, যারা

তার বংশেদর কােণর পাথর। ১৪ সদা ভু তার মেধ িবকৃিতর আ া
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িমি ত কেরেছন এবং তারা িমশরেক তার সম কােজ িবপেথ চািলত

কেরেছ, যমন ম লাক তার বিমেত া হেয় পেড়। ১৫ িমশেরর

জে মাথা বা লজ, খজেুরর ডাল বা নল‐খাগড়া, কউই িকছু করেত

পারেব না। ১৬ সই সমেয়, িমশরীয়রা নারীেদর মত হেব। তারা

কাঁপেব ও ভয় পােব কারণ বািহনীেদর সদা ভু তােদর িব ে হাত

ওঠােবন। ১৭ িযহূদা দশ িমশেরর জ ভেয়র কারণ হেব। যখনই

কউ তােদর মেন কিরেয় দেব তখন তারা সদা ভুর পিরক নার

কারেণ ভীত হেব, য স তােদর িব ে পিরক না করেছ। ১৮

সই িদন িমশেরর পাঁচিট শহর কনােনর ভাষা বলেব এবং বািহনীেদর

সদা ভুর িত আ গেত র শপথ করেব। সই শহর েলার মেধ

একটােক বলা হেব ংেসর শহর। ১৯ সই িদন িমশর দেশর

মাঝখােন সদা ভুর উে েশ একটা বদী আর তার সীমানায় একটা

থাকেব। ২০ িমশর দেশ বািহনীেদর সদা ভুর উে েশ এটা

একটা িচ ও সা িহসােব হেব। তােদর অত াচারীেদর কারেণ

তারা যখন সদা ভুর কােছ কাঁদেব তখন িতিন তােদর কােছ একজন

াণক া ও র াকতােক পািঠেয় দেবন এবং িতিন তােদর উ ার

করেবন। ২১ এই ভােব সদা ভু িমশরীয়েদর কােছ িনেজেক কাশ

করেবন এবং সই িদন তারা সদা ভুেক জানেব। তারা উৎসগ ও বিল

িদেয় উপাসনা করেব এবং সদা ভুর কােছ িত া করেব এবং তা

পণূ করেব। ২২সদা ভু িমশরেক ক দেবন, ব থা দেবন ও িনরাময়

করেবন। তারা ভুর কােছ িফের আসেব; িতিন তােদর াথনা নেবন

এবং তােদর করেবন। ২৩ সই িদন িমশর থেক অশরূ পয

একটা রাজপথ হেব। অশরূীেয়রা িমশের এবং িমশরীেয়রা অশরূীয়েত

যাওয়া‐আসা করেব। িমশরীেয়রা অশরূীেয়রা এক সে উপাসনা

করেব। ২৪ সই িদন, িমশর ও অশেূরর সে ই ােয়ল ততৃীয় হেব,

তারা হেব পিৃথবীর মেধ একটা আশীবাদ। ২৫ বািহনীেদর সদা ভু

তােদর আশীবাদ করেবন এবং বলেবন, “আমার লাক িমশর, আমার

হােত গড়া অশরূ ও আমার অিধকার ই ােয়ল আশীবািদত হেব।”
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২০ য বছের অিধপিত অসেদােদ আসেলন, অশেূরর রাজা সােগান

তােক পািঠেয় িদেলন, িতিন অসেদােদর িব ে যু করেলন এবং তা

হণ করেলন। ২ সই সময় ভু আেমােসর পু িযশাইয়র মাধ েম

এই কথা িল বেলিছেলন, “যাও এবং তামার কামর থেক চট বাদ

দাও এবং তামার পা থেক চিট নাও।” িতিন তাই করেলন, উল

হেলন ও খািল পােয় ঘেুর বড়ােত লাগেলন। ৩ সদা ভু বলেলন,

“আমার দাস িযশাইয় যমন িমশর ও েশর জ একটা িচ ও

ভিবষ েতর ল ণ িহসােব িতন বছর ধের উল ও খািল পােয় ঘেুর

বিড়েয়েছ” ৪এই ভােব অশেূরর রাজা িমশরেক ল া দবার জ

যবুক এবং ব ৃ িমশরীয়েদরেক ব ী ও শীয় িনবািসত লাকেদরেক

উল , খািল পা ও নীেচর অংশ অনাবতৃ করেবন। ৫ তারা হতাশ এবং

লি ত হেব, কারণ শ তােদর আশা এবং িমশর তােদর মিহমা।

৬ এই উপ েলর বািস ারা সই িদন বলেব, “ কৃত পে , এটা

আমােদর আশার উৎস িছল, যখােন আমরা সাহােয র জ অশেূরর

রাজার হাত থেক র া পেয়িছলাম এবং এখন আমরা িকভােব

পালােত পাির?”

২১সমেু র ারা ম ভূিম িবষেয় একিট ঘাষণা। দি ণ অ েলর

মেধ িদেয় ব াপক ঝেড়র মেতা এিট আেস তমিন কের ম ‐এলাকা

থেক, সই ভয় র দেশর মেধ িদেয় আসেছ। ২ একটা পীড়াদায়ক

দশন আমােক দখােনা হেয়েছ িব াসঘাতক লাক িব াসঘাতকতা

করেছ এবং ংসকারী ংস করেছ। হ এলম, যাও এবং আ মণ

কর; মািদয়া, িঘের ফল। আিম তার সব কা া থািমেয়িছ। ৩অতএব

আমার কামর ব থায় পণূ হল, ীেলােকর সব‐য ণার মত য ণা

আমােক ধেরেছ। আিম এমন নত হেয়িছ য, নেত পাি না, এমন

উে িজত হেয়িছ য, দখেত পাি না। ৪আমার দয় ধু ধু

করেছ; ভীষণ ভয় আমােক কাঁিপেয় তুলেছ। য রােতর জ আিম

অেপ া কের থাকতাম তা আমার জ ভেয়র িবষয় হেয়েছ। ৫ তারা

মজ তরী করেছ, তারা ক ল পাতেছ এবং খাওয়া‐দাওয়া করেছ; হ

নতারা, ওেঠা, তামার ঢােল তল মাখাও। ৬ কারণ ভু আমার
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কােছ এই কথা বেলেছন, “যাও, তুিম িগেয় একজন পাহারাদার িনযু

কর; স যা িকছু দখেব তা যন অবশ ই খবর দয়। ৭ যখন স

রথ ও জাড়ায় জাড়ায় অ ােরাহী আর গাধা আেরাহী, উট আেরাহী

দখেব, তখন স যন মেনােযাগ দয় এবং খবু সতক হয়।” ৮

তখন সই পাহারাদার িচৎকার কের বলেব, “ হ আমার ভু, িদেনর

পর িদন হরী েগ আিম দাঁিড়েয় থািক; আিম েত ক রােত আমার

পাহারা‐ ােনই থািক।” ৯এখােন রেথরচালেকর সে এক সনাদল,

জাড়ায় জাড়ায় অ ােরাহী আসেছ। স বলেব, “ব ািবলেনর পতন

হেয়েছ, পতন হেয়েছ এবং তার দবতােদর সব খাদাই‐করা মিূত িল

মািটেত ভেঙ পেড় আেছ।” ১০ হ আমার মাড়াই করা শস , আমার

খামােরর স ান! আিম বািহনীেদর সদা ভুর কাছ থেক, ই ােয়েলর

ঈ েরর কাছ থেক আিম যা েনিছ তা তামােদরেক জানালাম।

১১ দূমারিবষেয় ঘাষণা: সয়ীর থেক কউ আমােক ডেক বলল,

“পাহারাদার, রাত আর কত ণ বািক আেছ? পাহারাদার, রাত আর

কত ণ বািক আেছ?” ১২ পাহারাদার উ র িদল, “সকাল হেয় আসেছ

এবং রাতও আসেছ। যিদ তুিম িজ াসা কর, তেব িজ াসা কেরা,

িফের এেসা।” ১৩আরেবর িবষেয় ঘাষণা এই: হ দদানীয় যা ীর

দল, তামরা আরেবর ম াে রাত কাটাও, ১৪ িপপাসার জ জল

আন। হ টমা দেশর বািস ারা, তামরা পািলেয় যাওয়া লাকেদর

জ খাবার িনেয় িগেয় তােদর সে দখা কর। ১৫ কারণ তারা

তেরায়াল থেক, আকিষত তেরায়াল থেক, বাঁকােনা ধ েকর থেক

আর ভারী যেু র সামেন থেক পািলেয় গল। ১৬ কারণ ভু আমার

কােছ এই কথা বলেলন, “এক বছেরর মেধ , এক বছেরর জ মজরুী

দওয়া একজন িমক িহসােব এিট দখেত পােব, কদেরর সম

গৗরব শষ হেব। ১৭ কদেরর ধ কধারী যা ােদর মেধ অ

লাকই বঁেচ থাকেব;” কারণ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু এই কথা

বলেছন।

২২ দশন‐উপত কা িবষেয় ঘাষণা: তামার এখন িক হেয়েছ য,

তামার সবাই ছােদর উপের উেঠছ? ২ হ কালাহলপণূ শহর, হ
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আন ময় পণূ শহর, তামার মতৃ লােকরা তা তেরায়ােলর আঘােত

মেরিন এবং তারা যেু ও মেরিন। ৩ তামার শাসনকতারা সব

একসে পািলেয় গেছ; ধ ক ছাড়াই তারা ধরা পেড়েছ। তামার

মেধ যােদর ধরা হেয়িছল এবং একসে ব ী করা হেয়িছল; তারা

দূের পািলেয় িগেয়িছল। ৪ সইজ আিম বললাম, “আমার িদেক

তািকও না; আিম খবু কাঁদব। আমার লােকর মেয়েদর সবনােশর

িবষেয় আমােক সা না দবার চ া কেরা না।” ৫ বািহনীেদর ভু

সদা ভুর কাছ থেক দশন‐উপত কায় কালাহেলর, পােয় মাড়াবার

এবং িবশ ৃ লার িদন এেসেছ। দয়াল ভেঙ যাে ও লাকেদর

আতনাদ পবত পয যাে । ৬এলেমর লােকরা তীর রাখবার পা

তুেল িনেয়েছ; সে লাকেদর রথ ও অ ােরাহীেদর দল এবং কীেরর

লােকরা ঢাল অনাবতৃ করল। ৭ তামার মেনানীত করা উপত কা েলা

রেথ ভের গেছ এবং েবশ াের অ ােরাহীরা তােদর অব ান িনেয়

থাকেব। ৮ িতিন িযহূদার র া ব ব া দূর করেলন এবং সই িদন

তামরা বেনর াসােদর অ শে র ওপর িনভর কেরিছেল। ৯ তামরা

দায়দূ‐শহেরর দয়াল েলার মেধ অেনক ফাটল দেখিছেল, য

স েলা অেনক এবং নীেচর পু েরর জল জমা কেরিছেল। ১০ তামরা

িয শােলেমর ঘর‐বাড়ী েণিছেল আর দয়াল শ করবার জ

স েলা ভেঙ ফলেল। ১১ পরুােনা পু েরর জেলর জ তামরা ই

দয়ােলর মাঝখােন একটা জায়গা তরী কেরিছেল। িক ু তামরা

শহরিটর সিৃ ক ার ওপর িনভর করিন, িযিন দীঘিদেনর র পিরক না

কেরিছেলন। ১২ সই িদন বািহনীেদর ভু সদা ভু কাঁদবার ও শাক

করবার জ , মাথার চুল কামাবার জ ও চট পরার জ তামােদর

ডেকিছেলন। ১৩ িক ু দখ, পিরবেত, উদযাপন ও আন চলেছ,

গ ও মষ হত া করা এবং মাংস ও আ ুর রস খাওয়া চলেছ। এস,

আমরা খাওয়া দাওয়া কির, কারণ কালেক আমরা মের যাব। ১৪

বািহনীেদর ভু সদা ভু আমার কােছ এই কথা কাশ কেরেছন,

“অবশ ই তামােদর এই অপরােধর মা হেব না, এমনিক যখন

তামােদর মতুৃ েতও না,” আিম বািহনীেদর ভু সদা ভু এই কথা
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বলিছ। ১৫ বািহনীেদর ভু সদা ভু বলেছন, “যাও এই পিরচালেকর

কােছ, িশবেনর কােছ যাও এবং বল, ১৬ ‘তুিম এখােন িক করছ?

এবং তুিম ক, য এখােন িনেজর কবর খুঁেড়ছ? উঁচু জায়গায় তামার

কবর িঠক করবার জ , পাহাড় কেট িব াম‐ ান বািনেয়ছ’!” ১৭

দখ, ওেহ শি শালী লাক, সদা ভু তামােক শ কের ধের ছুঁেড়

ফলেত যাে ন। ১৮ িতিন অবশ ই তামােক বেলর মত কের একটা

িবরাট দেশ ফেল দেবন। সখােন তুিম মারা যােব, আর তামার

মিহমাি ত রথ েলা সখােন পেড় থাকেব। তুিম তামার ভুর গেৃহর

জ লি ত হেব। ১৯আিম তামার পদ থেক ঠেল দব; তামার

ান থেক তামােক নীেচ নািমেয় দওয়া হেব। ২০ “ সই িদন আমার

দাস িহি েয়র ছেল ইলীয়াকীমেক আিম ডাকব। ২১ তােক আিম

তামার পাশাক পরাব ও তােক কামরব নী দব এবং তামার

কােজর ভার তার হােত তুেল দব। স িয শােলেমর িনবাসীেদর

ও িযহূদা েলর বাবা হেব। ২২ তার কাঁেধ আিম দায়েূদর বংেশর

চািব দব; স যা খলুেব তা কউ ব করেত পারেব না, আর যা ব

করেব তা কউ খলুেত পারেব না। ২৩আিম একিট িনরাপদ জায়গায়

একিট পেরেকর মত তােক আব করব এবং তার বাবার বংেশর

জ স হেব একটা মিহমার িসংহাসন। ২৪ তার িপতৃ েলর সম

গৗরব, বংশধর, পানপা থেক কলিস পয সম ছাট পা তার

ওপেরই ঝুলােনা যােব। ২৫ সই িদন ই” সবশি মান সদা ভুর এই

ঘাষণা “খুঁিট মজবতু জায়গা থেক সের যােব, িবি হেব এবং পেড়

যােব এবং য তার ওপের িছল তার উি হেব” কারণ সদা ভু তা

বেলেছন।

২৩ সােরর িবষেয় ঘাষণা এই: হ তশীেশর‐জাহাজ, হাহাকার

কর, কারণ সখােন কােনা ঘর নই, ব রও নই। িক ীম দশ

থেক ওেদর িত কািশত হল। ২ হ সাগর পােরর লােকরা, হ

সীেদােনর বিণেকরা, তামরা আ য হও। যারা সমেু মণ কের,

যার িতিনিধেদরেক তামােক সরবরাহ কের। ৩এবং মহাজলরািশেত

শীেহার নদীর বীজ, নীল নদীর শস তার লাভ হত এবং তা জািতেদর
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বাজার িছল। ৪ হ সীেদান, লি ত হও, কারণ সাগর বেলেছ,

সাগেরর গ এই কথা বলেছ, স বলেছ, “আমার সব‐য ণাও হয়িন,

আিম জ ও িদইিন। আিম যবুকেদর বড় কিরিন আর যবুতীেদর বড়

কিরিন।” ৫ যখন িমশের এই খবর আসেব, তারা সােরর িবষেয় ঃখ

করেব। ৬ তামরা পার হেয় তশীেশ যাও; হ উপ েলর িনবাসীরা,

হাহাকার কর; ৭ তামার িত এই ঘেটেছ, আন ময় শহর, যার

উৎপি াচীনকাল থেক, যার পা িবেদেশ বাস করার জ এেক

িনেয় যত? ৮ ক এই সােরর িব ে পিরক না কেরেছ, য মু ট

িদত, যার বিণেকরা নতা, যার ব বসায়ীরা পিৃথবীেত স ািনত?

৯ তার গব এবং সম গৗরবেক অস ািনত করার জ , পিৃথবীর

নাম‐করা লাকেদর লি ত করার জ বািহনীেদর সদা ভুই এই

পিরক না কেরেছন। ১০ হ তশীেশর মেয়, নীল নদীর মত িনেজর

দশ ািবত কর, তামােদর আটেক রাখার মত আর কউ নই। ১১

সদা ভু সমেু র ওপের তাঁর হাত বািড়েয় িদেয়েছন এবং রাজ েলা

কাঁিপেয় তুেলেছন। িতিন কনান দশ তার গ েলা ংস করার জ

তার িবষেয় এক আেদশ িদেয়েছন। ১২ িতিন বেলেছন, “ তামরা

আর আন করেব না, িনপীিড়ত সীেদােনর মেয়রা; ওেঠা, পার

হেয় সাই াস ীেপ যাও; িক ু সখােনও তামার িব াম হেব না।”

১৩ কলদীয়েদর দেশর িদেক তাকাও; এই জািত শষ হেয়েছ;

অশরূীয়রা ব জ ু েদর জ একিট ম ভূিম বািনেয়েছন, তারা তােদর

অবেরােধর গ াপন কেরেছ; তারা তার াসাদ িল ভেঙ ফেলেছ;

তারা এিট ংসাবেশেষর একিট ূপ তির কেরেছ। ১৪ হ তশীশ‐

জাহাজ, তামরা হাহাকার কর, কারণ তামােদর আ য়‐ ল ংস

হেয় গেছ। ১৫ সই িদন সার স র বছেরর জ ভুেল যােব, রাজার

িদেনর র মত। স র বছেরর শেষ বশ ার গােনর মত সােরর অব া

এই রকম হেব: ১৬ হ ভুেল যাওয়া বশ া, বীণা িনেয় শহের ঘেুর

বড়াও। র কের এটা বাজাও, অেনক গান কর যােত তামােক

মেন করা যায়। ১৭ স র বছর পের সদা ভু সারেক সাহায করেবন

এবং স তার মজরুী ফরত দেব। সম পিৃথবীর সব রােজ র সে
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স বশ াবিৃ করেব। ১৮ তার লাভ ও আয় সদা ভুর জে সংরি ত

কের রাখা হেব; স েলা জিমেয় রাখা বা মজতু করা হেব না। যারা

সদা ভুর সামেন বাস কের তােদর চুর খাবার ও র কাপড়‐

চাপেড়র জ তার সই লাভ খরচ করা হেব।

২৪ দখ, সদা ভু পিৃথবীেক এেকবাের খািল করেত ও ংস করেত

যাে ন। এর ওপেরর অংশ ন করেছন এবং তার বািস ােদর ছিড়েয়

ফলেছন। ২ সই িদন পেুরািহত ও সাধারণ লাকেদর, ভু ও

চাকেরর, ক ী ও দাসীর, তার ও িবে তার, য ধার কের ও য

ধার দয় তােদর এবং ঋণী ও ঋণদাতার সবাই একই রকম হেব। ৩

পিৃথবী স ণূ ংস া হেব এবং স ণূ টুকেরা হেব; কারণ সদা ভু

এই কথা বেলেছন। ৪ পিৃথবী শাকাত ও িনে জ হল; জগৎ িববণ ও

িনে জ হল এবং পিৃথবীর িবিশ লােকরা ান হল। ৫ পিৃথবীেক

তার িনবাসীরা দূিষত কের ফেলেছ। তারা আইন‐কা ন অমা

কেরেছ; তারা িনয়ম ল ন কেরেছ আর িচর ায়ী িনয়ম ভে েছ। ৬

সইজ একটা অিভশাপ পিৃথবীেক াস করল; তার লােকরা দাষী

হল। সইজ পিৃথবীর বািস ােদর পিুড়েয় ফলা হল এবং খবু কম

লাকই বঁেচ আেছ। ৭ নতুন আ ুর রস িকেয় িগেয়েছ ও আ ুর

লতা িববণ হেব; সব খী দয় গভীর আতনাদ করেব। ৮ খ িনর

ফুিত, উ াসকারীেদর কালাহল শষ হল, আর বীণার আন ‐গান

সব থেম গল। ৯ তারা আর গান কের কের আ ুর রস খােব না;

যারা এটা পান কের তােদর মদ তেতা লাগেব। ১০ িবশ ৃ লার শহর

ভেঙ ফলা হেয়েছ। সম বাড়ী‐ঘর ব হেয় িগেয়েছ এবং খািল হেয়

িগেয়েছ। ১১ রা ায় আ ুর‐রেসর জ িচৎকার হয়। সম আন

অ কার হল, আর পিৃথবী থেক সব আেমাদ‐আ াদ উধাও হেয় গল।

১২ শহের ংস বািক থাকল এবং তার দরজা টুকেরা টুকেরা হেয়

ভেঙ যােব। ১৩ িজত গাছ ঝাড়ার মেতা, যমন ফল সং েহর পের

আ ুর ফল বাছার মত হয় পিৃথবীর জািত েলার অব া তমনই হেব।

১৪ তারা িচৎকার করেব ও আনে গান গাইেব। তারা সদা ভুর

মিহমার জ সমু থেক িচৎকার করেব। ১৫ সইজ পবূ িদেকর



িযশাইয় ভাববাদীর বই 1339

লােকরা সদা ভুর গৗরব ক ক এবং সমেু র ীেপর লােকরা

ই ােয়েলর ঈ র সদা ভুর শংসা ক ক। ১৬ পিৃথবীর শষ সীমা

থেক আমরা এই গান েনিছ, “ধাি েকর জ শাভা” িক ু আিম

বললাম, “হায়! আিম বল হি , আিম বল হি , িধক আমােক।

কারণ িব াসঘাতেকরা িব াসঘাতকতা কেরেছ; াঁ, িব াসঘাতেকরা

িব াসঘাতকতা কেরেছ।” ১৭ হ পিৃথবী িনবাসী, ভয়, গত ও ফাঁদ

তামার ওপের আসেছ। ১৮ য কউ ভেয়র জন িতেত পািলেয়

বাঁচেব, স খােদ পেব; কারণ উপেরর জানালা সব খেুল গল ও

পিৃথবীর িভি মলূ সব কঁেপ গল। ১৯ পিৃথবী িবদীণ হল, িবদীণ হল;

পিৃথবী ফেট গল, ফেট গল; পিৃথবী িবচিলত হল, িবচিলত হল।

২০ পিৃথবী ম লােকর মত টলেব ঁেড়ঘেরর মেতা লেব; িনেজর

অধে র ভাের ভার হেব, পের যােব আর উঠেত পারেব না। ২১

সই িদন সদা ভু উপের ওপেরর স দল ও পিৃথবীর রাজােদর

িতফল দেবন ২২ তােত তারা েপ জেড়া হওয়া ব ীেদর মত হেব

এবং কারাগাের ব হেব, পের অেনক িদন গেল পর তােদর স ান

নওয়া হেব। ২৩আর চাঁদ লি ত ও সূয অপমািনত হেব, কারণ

বািহনীেদর সদা ভু িসেয়ান পবেত ও িয শােলেম রাজ করেবন

এবং তাঁর াচীনেদর সামেন তাপ থাকেব।

২৫ হ সদা ভু, তুিম আমার ঈ র; আিম তামার নােমর িত া

করব, তামার নােমর শংসা করব; কারণ তুিম আ য কাজ কের;

পরুােনা িদেনর র পিরক না সব স কেরছ, িব তায় ও সেত ।

২কারণ তুিম শ েদর শহরেক িঢিবেত, দঢ়ৃ শহরেক ূেপ পিরণত

কেরছ; িবেদশীেদর রাজপরুী আর নই; তা কখেনা আর তরী হেব

না। ৩এই জ শি শালী লােকরা তামার গৗরব করেব, দা

জািতেদর শহর তামােক ভয় করেব। ৪কারণ তুিম গিরবেদর দঢ়ৃ

গ, িবপেদ দঢ়ৃ গ, ঝেড়র থেক আ য় ল, রৗ িনবারক ছায়া

হেয়ছ, যখন দা েদর িনঃ াস দয়ােল ঝেড়র মত হয়। ৫ যমন

কেনা দেশ রাদ, তমিন তুিম িবেদশীেদর কালাহল থামােব;

যমন মেঘর ছায়ােত রাদ, তমিন দা েদর গান থামেব। ৬আর
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বািহনীেদর সদা ভু এই পবেত সব জািতর ভােলা ভােলা খাবার

িজিনেসর এক ভাজ, পরুােনা আ ুর রেসর, মদযু ভােলা খাবার

তরী করেবন। ৭আর সব দেশর লােকরা য ঘামটায় ঢেক আেছ

ও সব জািতর লাকেদর সামেন য আবরক পাশাক টানােনা আেছ,

সদা ভু এই পবেত তা িবন করেবন। ৮ িতিন মতুৃ েক অন কােলর

জ িবন কেরেছন ও ভু সদা ভু সবার মখু থেক চােখর জল

মেুছ দেবন এবং সম পিৃথবী থেক িনেজর লাকেদর নাম দূর

করেবন; কারণ সদা ভুই এই কথা বেলেছন। ৯ সই িদন লােক

বলেব, এই দখ, ইিনই, এেদর ঈ র; আমরা এরই অেপ ায় িছলাম,

ইিন আমােদরেক পির ান দেবন; ইিনই সদা ভু; আমরা এরই

অেপ ায় িছলাম, আমরা এর করা পির ােণ উ ািসত হব, আনি ত

হব। ১০ কারণ সদা ভুর হাত এই িসেয়ান পবেত থাকেব; আর যমন

খড় গাবেরর মেধ দিলত হয়, তমিন মায়াব িনেজর জায়গায় দিলত

হেব। ১১আর সাঁতারকারী যমন সাঁতােরর জে হাত বাড়ায়, তমিন

স তার মেধ হােতর কৗশেলর সে তার গব নত করেবন। ১২ িতিন

তামার উঁচু দয়ালযু মজবতু গ িনপাত কেরেছন, নত কেরেছন,

ংস কেরেছন, ধেূলায় িমিশেয়েছন।

২৬ সই িদন িযহূদা দেশ এই গীত গান করা হেব; আমােদর এক

মজবতু শহর আেছ; িতিন পির াণেক দয়াল ও বড়ার মত করেবন।

২ তামার ধান দরজা সব খাল, িব তা‐পালনকারী ধািমক জািত

েবশ করেব। ৩ যার মন তামার ি র, তুিম তােক শাি েত,

শাি েতই রাখেব, কারণ তামােতই তার িনভর। ৪ তামরা সবিদন

সদা ভুেত িনভর কর; কারণ সদা ভু িযেহাবাই িচর ায়ী পাথর। ৫

কারণ িতিন ওপেরর লাকেদরেক, উ ত শহরেক, অবনত কেরেছন;

িতিন তা অবনত কেরন অবনত কের ংস কেরন, ধেূলায় িমিশেয়

দন। ৬ লাকেদর পা– ঃখীেদর পা ও গিরবেদর পদে প–তা

পদদিলত করেব। ৭ ধাি েকর পথ ধাি কতায়, তুিম ধাি েকর মাগ

সব সমান কের সাজা কেরছ। ৮ াঁ, আমরা তামার শাসন পেথই,

হ সদা ভু, তামার অেপ ায় আিছ; আমােদর াণ তামার নােমর
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ও তামার রণ িচে র অেপ া কের। ৯ রােত আিম ােণর সে

তামার অেপ া কেরিছ; াঁ, সযে আমার দয় িদেয় তামার খাঁজ

করব, কারণ পিৃথবীেত তামার শাসন চিলত হেল, পিৃথবীর লােকরা

ধািমকতার িবষেয় িশখেব। ১০ লাক দয়া পেলও ধাি কতা

শেখ না; সরলতার দেশ স অ ায় কের, সদা ভুর মিহমা দেখ

না। ১১ হ সদা ভু, তামার হাত উেঠেছ, তবু তারা দেখিন; িক ু

তারা লাকেদর জে তামার উেদ াগ দখেব ও ল া পােব, াঁ,

আ ন তামার িবপ েদরেক পিুড়েয় দেব। ১২ হ সদা ভু, তুিম

আমােদর জ শাি িনধারণ করেব, কারণ আমােদর সম কাজই

তুিম আমােদর জ কের আসছ। ১৩ হ আমােদর ঈ র সদা ভু,

তুিম ছাড়া অ ভুরা আমােদর ওপের শাসন কেরিছল; িক ু ধু

তামারই সাহােয আমরা তামার নােমর গান করব। ১৪ মেৃতরা

আর জীিবত হেব না, তরা আর উঠেব না; এই জ তুিম িতফল

িদেয় ওেদরেক ংস কেরছ, তােদর েত ক িৃত ংস কেরছ।

১৫ তুিম এই জািতর বিৃ কেরছ, হ সদা ভু, তুিম এই জািতর বিৃ

কেরছ; তুিম মিহমাি ত হেয়ছ, তুিম দেশর সব সীমা িব ার কেরছ।

১৬ হ সদা ভু, িবপেদর িদেনর লােকরা তামার অেপ ায় িছল,

তামার থেক শাি পাবার িদেনর িনচু গলায় অ েরাধ করত। ১৭

গভবতী ী আগত সেবর িদেনর ব থা খেত খেত যমন কাঁেদ, হ

সদা ভু, আমরা তামার সামেন তার মত হেয়িছ। ১৮আমরা গভবতী

হেয়িছ, আমরা ব থা খেয়িছ. যন বায়ু সব কেরিছ; আমােদর

ারা দেশ পির ান স হয়িন। ১৯ তামার মেৃতরা জীিবত হেব,

আমার মতৃেদহ িল উঠেব; হ ধেূলা‐িনবাসীরা, তামরা জেগ ওেঠা,

আনে র গান কর; কারণ তামার িশিশর আেলার িশিশেরর মত এবং

ভূিম তেদরেক জ দেব। ২০ হ আমার জািত, চল, তামার

ঘের ঢাক, তামার দরজা সব ব কর; অ িদেনর র জ লিুকেয়

থাক, য পয াধ না শষ হয়। ২১কারণ দখ, সদা ভু িনেজর

জায়গা থেক চেল যাে ন, পিৃথবী‐িনবাসীেদর অপরােধর িতফল
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দবার জ ; পিৃথবী িনেজর ওপর পিতত র কাশ করেব, িনেজর

িনহতেদরেক আর ঢেক রাখেব না।

২৭ সই িদন সদা ভু িনেজর িনদা ন, িবশাল ও সেতজ তেরায়াল

িদেয় পািলেয় যাওয়া সাপ িলিবয়াথনেক, াঁ, ব াঁকা সাপ িলিবয়াথনেক

িতফল দেবন এবং সমেু র িবশাল জেলর াণী ন করেবন। ২

সই িদন–এক আ ুর ত, তামরা তার িবষেয় গান কর। ৩আিম

সদা ভু তার র ক, আিম িনিমেষ িনিমেষ তােত জল সচন করব;

িকছুেত যন তার িত না কের তার জ িদন রাত তা র া করব। ৪

আমার াধ নই; আহা! কাঁটা ও কাঁটােঝাপ িল যিদ যেু আমার

িব ে হত! আিম স সব আ মণ কের এেকবাের পিুড়েয় িদতাম।

৫ স বরং আমার পরা েমর রণ িনক, আমার সে িমলন ক ক,

আমার সে িমলনই ক ক। ৬আগামী িদেনর যােকাব মলূ বাঁধেব,

ই ােয়ল মু িলত হেব ও আনি ত হেব এবং তারা পিৃথবীেক ফেল

পিরপণূ করেব। ৭ িতিন ই ােয়েলর হারেক যমন হার কেরেছন,

সরকম িক তােকও হার করেলন? িক া তার ারা িনহত লাকেদর

হত ার মত স িক মারা গল? ৮ তুিম অ জায়গায় যাওয়ার িদেনর

পিরমােণ ই ােয়লীেদর সে যেু র সােথ িববাদ করেল; িতিন পেূবর

বায়রু িদেনর িনেজ বল বায়ু ারা তােক ঝেড় বাইের করেলন। ৯

এই জ এটার ারা যােকােবর অপরাধ মাচন হেব এবং এটা তার

পাপ দূর করার সম ফল; স চুেনর ভা া পাথর িলর মত য েবিদর

সম পাথর ভা েব, আেশরা মিূ ও সূয িতমা সব আর উঠেব না।

১০কারণ সূদঢ়ৃ শহর িনজন, বাসভূিম মা ষহীন ও পিরত হেয়েছ

ম াে র মত; সই জায়গায় গাবৎস চরেব ও শােব এবং গােছর

পাতা সব খােব। ১১ সখানকার ডালপালা কেনা হেল ভা া যােব,

ীেলােকরা এেস তােত আ ন দেব। কারণ সই জািত িনেবাধ, সই

জ তার সিৃ ক া তার িত দয়া করেবন না, তার গঠনকতা তার

িত কৃপা করেবন না। ১২ সই িদন সদা ভু [ফরাৎ] নদীর াত

থেক িমশেরর াত পয ফল পাড়েবন; এই ভােব, হ ই ােয়ল

স ানরা, তামােদরেক এেক এেক সং হ করা যােব। ১৩আর সই
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িদন এক িবশাল তূরী বাজেব; তােত যারা অশরূ দেশ ন ও িমশর

দেশ তািড়ত হেয়েছ, তারা আসেব এবং িয শােলেম পিব পবেত

সদা ভুর কােছ নত করেব।

২৮ হায়! ই িয়েমর মাতালেদর অহ ােরর মু ট; হায়! তার

তেজাময় শাভার িকেয় যাওয়া ফুল, যা আ ুর রেস পরাভূত

উপত কার মাথায় রেয়েছ। ২ দখ, ভুর একজন শি শালী ও

বলবান লাক আেছ; স পাথরযু িশলাবিৃ র ংসকারী ঝেড়র মত

খবু জাের দৗড়ােনা বল িশলাবিৃ র মত জার কের সবই ভূিমেত

ছুঁেড় দেব। ৩ ই িয়েমর মাতালেদর অহ ােরর মু ট পােয়র তলায়

দিলত হেব; ৪ সম ৃ উপত কার মাথায় অবি ত তােদর তেজাময়

শাভায় ান ায় য ফুল তা ফল সং েহর িদেনর থম ফেলর মত

হেব, যা লােক দখামা ল কের, হােত করা মা াস কের।

৫ সই িদন বািহনীেদর সদা ভুর িনেজর লাকেদর জ শাভার

মু ট ও তেজর িকরীট হেবন; ৬ িবচােরর জে বেস থাকা লােকর

িবচাের আ া ও যারা শহেরর দরজার যু ফরায়, তােদর িব েমর

মত হেবন ৭ িক ু এরাও আ ুর রেস ও রা পােন টেলেছ; যাজক

ও ভাববাদী রা পােন া হেয়েছ; তারা আ ুর রেস কবিলত ও

রাপােন টেল যায়, তারা দশেন া ও িবচাের িবচিলত হয়। ৮

কৃপে , সব মজ বিমেত ও মেল পিরপণূ হেয়েছ, জায়গা নই।

৯ স কাউেক ােনর িশ া দেব? কাউেক বাতা বিুঝেয় দেব?

িক তােদরেক, যারা ধ ছািড়েয়েছ ও পােন থেমেছ, ১০ কারণ

আেদেশর ওপের আেদশ, আেদেশর ওপের আেদশ; িনয়েমর ওপের

িনয়ম, িনয়েমর ওপের িনয়ম; এখােন একটু, সখােন একটু। ১১

শান, অ কথার ঠাঁট ও িবেদশী ভাষার ারা একই লাকেদর সে

কথাবাতা বলেবন, ১২ যােদরেক িতিন বলেলন, এই িব ােমর জায়গা,

তামরা া েক িব াম দাও, আর এই িব ােমর জায়গা, তবওু তারা

নেত রািজ হল না। ১৩ সই জ তােদর িত সদা ভুর কথা

আেদেশর ওপের আেদশ, আেদেশর ওপের আেদশ; িনয়েমর ওপের

িনয়ম, িনয়েমর ওপের িনয়ম; এখােন একটু, সখােন একটু হেব; যন
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তারা িপছেন িগেয় পেড় ভেঙ যায় ও ফাঁেদ ব হেয় ধরা পেড়।

১৪অতএব, হ িন াি য় লােকরা, িয শােলেম অবি ত শাসকরা,

সদা ভুর কথা শান। ১৫ তামরা বেলছ, “আমরা মতুৃ র সে িনয়ম

কেরিছ, পাতােলর স ক কেরিছ; জেলর ংস প চাবকু যখন নেম

আসেব, তখন আমােদর কােছ আসেব না, কারণ আমরা িমেথ েক

িনেজেদর আ য় কেরিছ ও িমথ া ছলনার আড়ােল লিুকেয়িছ।” (Sheol

h7585) ১৬ এই জ সদা ভু এই কথা বেলন, দখ, আিম িসেয়ােনর

িভি মেূলর জে এক পাথর াপন করলাম; তা পরী া করা পাথর

দামী কােণর পাথর, খবু শ ভােব বসােনা য লাক িব াস করেব,

স চ ল হেব না। ১৭আিম ায়িবচারেক মানর ু ও ধািমকতােক

ওলেনর েতা করব; িশলাবিৃ ওই িমেথ র আ য় ফেল দেব এবং

ব া ওই লকুাবার জায়গায় ভািসেয় িনেয় যােব। ১৮ মতুৃ র সে করা

তামােদর িনয়ম লু করা যােব ও পাতােলর সে তামােদর স ক

ি র থাকেব না; জল ংস প চাবকু নেম আসেব, তখন তামরা

তার ারা দিলত হেব (Sheol h7585) ১৯তার ারা যতবার নেম আসেব

তত বার তামােদরেক ধরেব, কৃত পে , স সকােল, িদেনর রােত,

নেম আসেব আর এই বাতা বঝুেল ধু ভয় সিৃ হেব। ২০ বা িবক

শরীর ছিড়েয় দবার জে িবছানা ও খাট ও সারা দেহ জড়াবার

জে লপ ছাট। ২১ ব ত সদা ভু উঠেবন, যমন পরাসীম পবেত

উেঠিছেলন; িতিন রাগ করেবন, তমন িগিবেয়ােনর উপত কােত

যমন কেরিছেলন; এই ভােব িতিন িনেজর কাজ, িনেজর অস ব কাজ

স করেবন; িনেজর িবষয়, িনেজর িবেদশীর িবষয় স করেবন।

২২ অতএব তামরা িন ায় যু হেয়া না, পােছ তামােদর ব ন

দঢ়ৃতর হয়, কারণ ভুর মেুখ, বািহনীেদর সদা ভুরই আিম সম

পিৃথবীর উে েদর, িনধািরত উে েদর কথা েনিছ। ২৩ তামরা কান

দাও, আমার রব শান; কান দাও, আমার কথা শান ২৪ বীজ বানার

জ চাষী িক পেুরা িদন হাল বয়, মািট খুঁেড় ভূিমর ঢলা ভাে ? ২৫

ভূিমতল সমান করার পর স িক ম রী ছাড়ায় না ও িজরা বােন না?

এবং ভাগ কের গম িনধািরত জায়গায় যব ও েতর সীমােত ভু া িক
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বােন না? ২৬কারণ তার ঈ র তােক সিঠক িশ া দন; িতিন তােক

ান দন। ২৭ ব ত, ম রী ঠলা গািড়র মাধ েম মদন করা যায় না

এবং িজরার ওপের গািড়র চাকা ঘের না, িক ু ম রী দ ড িদেয় ও

িজরা লািঠ িদেয় মাড়া যায়। ২৮ িটর শস ভা েত হয়; কারণ স

কখেনা তা মদন করেব না; তার গািড়র চাকা ও তার ঘাড়ারা ছড়ায়

িঠকই, িক ু স তা ভাে না। ২৯এটা বািহনীেদর সদা ভুর থেক

হয়; িতিন পিরক নায় আ য ও বিু র কৗশেল মহান।

২৯ িধক, অরীেয়ল, অরীেয়ল, দায়দূেদর িশিবর শহর। তামরা

এক বছের অ বছর যাগ কর, উৎসব ঘেুর আ ক। ২ িক ু আিম

অরীেয়েলর জ ঃখ ঘটাব, তােত শাক ও িবলাপ হেব; আর স

আমার জে অরীেয়েলর মত হেব। ৩ আিম তামার চািরিদেক

িশিবর াপন করব ও গড় িদেয় তামােক িঘরব এবং তামার িব ে

অবেরাধ িনমাণ করব; ৪ তােত তুিম অবনত হেব, মািট থেক কথা

বলেব ও ধেূলা থেক আে আে তামার কথা বলেব; ভূেতর মত

তামার রব মািট থেক বর হেব ও ধেূলা থেক তামার কথার

ফুসফুস শ হেব। ৫ িক ু তামার শ েদর জনসমােবশ ধেূলার

মেতা হেব, দা েদর জনসমােবশ উড় ভুিষর মত হেব; এটা হঠাৎ,

মহূুেতর মেধ ঘটেব, ৬ বািহনীেদর সদা ভু মঘগজন, ভূিমক ,

মহাশ , ঘনূবায়,ু িবপদ ও সব িকছু াসকারী আ েনর িশখার সে

তার ত নেবন। ৭ তােত সব জািতর জনসমােবশ অরীেয়েলর

িব ে যু কের, য সব লাক তার ও সই েগর িব ে যু কের

ও তােক িবপদ কের, তারা ে র মত ও রােতর দশেনর মত হেব;

৮ এরকম হেব, যমন ু িধত লাক দেখ, যন স খাে ; িক ু

স জেগ ওেঠ, আর তার াণ খািল হয় অথবা যমন িপপািসত লাক

দেখ, যন স পান করেছ; িক ু স জেগ ওেঠ, দখ, স বল,

তার ােণ িপপাসা রেয়েছ; িসেয়ান পবেতর িব ে যু কারী সব

জািতর জনগণ তমিন হেব। ৯ তামরা চমৎকৃত হও ও আ য গান

কর, চাখ ব কর ও অ হও; ওরা ম , িক ু আ ুর রেস না, ওরা

টলেছ, িক ু রা পােন নয়। ১০কারণ সদা ভু তামােদর ওপের
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খবু ঘমুযু আ া ঢেল িদেয়েছ ও তামােদর ভাববাদীরা চাখ ব

কেরেছন, দশকেদর মত মাথা ঢেকেছন। ১১ সম দশন, তামােদর

জে ব বইেয়র কথার মত হেয়েছ; য লখাপড়া জােন, তােক সই

বই িদেয় যিদ বেল, দয়া কের এটা পড় তেব স উ র দেব, আিম

পািরনা, কারণ এটা ব । ১২আবার য লখাপড়া জােন না, তােক

যিদ বই িদেয় বলা হয়, দয়া কের এটা পড় তেব স উ র দেব আিম

লখাপড়া জািন না। ১৩ ভু আেরা বলেলন, এই লােকরা আমার

কাছাকািছ হয় এবং িনেজেদর মেুখর কথায় আমার স ান কের, িক ু

তােদর দয় আমার থেক দূের রেখেছ। ১৪অতএব, দখ, আিম

এই জািতেদর মেধ আ য কাজ, িব েয়র পের চমৎকার কাজ

করব; তােত ানীেদর ান ন হেয় যােব আর বিু মানেদর বিু

অদশৃ হেব। ১৫ িধক সই লাকেদর, যারা সদা ভুর কাছ থেক

তােদর পিরক না িল গভীরভােব লিুকেয় রােখ। তারা অ কাের

কাজ কের। তারা বেল, “ ক আমােদর দখেছ? ক জানেত পারেব?”

১৬ তামােদর কমন িবপরীত বিু ! েমার িক মািটর মত গণ , য

তরী করেছ তার তরী িজিনস িক তার িবষয় বলেত পাের, “ স

আমােক তরী কের িন,” অথবা গিঠত িজিনস তার িবষেয় বলেব

য তােক তরী কেরেছ, “ স িকছুই জােন না?” ১৭ অ িদেনর র

মেধ তা িলবােনােনর বন একটা েত পিরণত হেব আর ত বন

হেব। ১৮ সই িদন বিধররা বইেয়র কথা নেত পােব এবং গভীর

অ কাের থাকা অে রা দখেত পােব। ১৯ অত াচািরত লােকরা

আবার সদা ভুেক িনেয় আনি ত হেব এবং যারা খবু গিরব তারা

ই ােয়েলর সই পিব জনেক িনেয় আন করেব। ২০ িন ু েররা শষ

হেয় যােব; ঠা া‐িব পকারীরাও অদশৃ হেয় যােব, আর যারা ম

কাজ করেত ভালবােস তােদর ংস কের ফলা হেব। ২১ তারা কথা

িদেয় মা ষেক দাষী কের, িযিন দরজায় ায়িবচার খাঁেজ এবং

ধাি কেক িমথ া িদেয় নত কের। ২২ সইজ অ াহােমর মিু দাতা

সদা ভু যােকােবর বংশ িবষেয় বলেছন, “যােকাব আর ল া পােব

না; তােদর মখু আর ফ াকােশ হেব না। ২৩ িক ু যখন স তার ছেল
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মেয়েদর মেধ আমার হােতর কাজ দখেব, তারা আমায় পিব

বেল মানেব। যােকােবর সই পিব জনেক তারা পিব বেল মানেব

আর তারা ই ােয়েলর ঈ রেক স ান করেব। ২৪ যারা া আ ার

লােকরা িবেবচনার কথা বঝুেব, বচসাকারীরা ান িশখেব।”

৩০সদা ভু বলেছন, “িধক সই িবে াহী স ােনরা।” “তারা

পিরক না কের িক ু আমার থেক না। তারা অ জািতর সে

ব ু াপন কের িক ু তারা আমার আ ার িনেদেশ চেল না। এই

ভােব তারা পােপর সে পাপ যাগ কের। ২ তারা আমার িনেদশ না

িনেয় িমশের যায়; তারা সাহােয র জ ফেরৗেণর আ য় খাঁেজ আর

িমশেরর ছায়ায় আ য় িনেত পাের। ৩ এই জ ফেরৗেণর পরা েম

তামরা ল া পােব এবং িমশেরর ছায়ােত আ য় নওয়া তামার

অপমান হেব। ৪ যিদও সায়েন তােদর নতা আেছ আর তােদর

দূেতরা হােনেষ পৗঁেছেছ, ৫ তারা েত েক লি ত হেব, কারণ সই

জািত তােদর কােনা উপকাের আসেব না। তারা সাহায বা িবধা

িকছুই িদেত পারেব না; বরং ল া ও অস ান।” ৬ দি েণর প েদর

িবষেয় ভাববাণী। ক ও দশাপণূ দেশর িসংহ ও িসংহী, িবষা

সাপ ও উড় িবষা সােপর দেশর মেধ িদেয় যায়। তারা তােদর

ধন‐স দ গাধার িপেঠ কের আর তােদর দামী িজিনস উেটর িপেঠ

কের সই জািতর কােছ বেয় িনেয় যায় যারা কােনা উপকার করেত

পারেব না। ৭ িমশেরর সাহায অসার, সইজ আিম সই জািতর

নাম রেখিছ রহব, য চুপ কের বেস থােক। ৮এখন যাও, এই কথা

একটা ফলেক ও একটা বইেয় িলেখ রাখ, যন য িদন আসেছ তার

জ সা িহসােব সংরি ত থােক। ৯ এই স ানরা িবে াহী ও

িমথ াবাদী; সই স ানরা যারা সদা ভুর িশ া নেত রািজ নয়। ১০

তারা দশকেদর বেল, “ তামরা দেখা না,” আর ভাববাদীেদর বেল,

“ তামরা যা সিত তা আমােদর আর বােলা না। আমােদর কােছ

েখর কথা বল; ছলনার িবষেয় ভিবষ ৎবাণী বল। ১১ পথ ছাড়, রা া

থেক সের যাও। আমােদর কাছ থেক ই ােয়েলর সই পিব জনেক

দূর কর।” ১২ সইজ ই ােয়েলর সই পিব জন এই কথা বলেছন,
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“কারণ তামরা আমার বাক অ া কেরছ, আর িমথ া ও অত াচার

করবার উপর িনভর করছ। ১৩ সইজ এই পাপ তামােদর জ

একটা উঁচু, ফাটল ধরা ও ফুলা দয়ােলর মত হেয় দাঁড়ােব, যা হঠাৎ

এক মহূুেতর মেধ ভেঙ পড়েব। ১৪ তা মািটর পাে র মত টুকেরা

টুকেরা হেয় ভেঙ যােব য, স েলার মেধ একটা টুকেরাও পাওয়া

যােব না যা িদেয় চুলা থেক কয়লা বা েয়া থেক জল তালা যায়।”

১৫কারণ ভু সদা ভু, ই ােয়েলর সই পিব জন এই কথা বলেছন,

“পাপ থেক িফের আমােত শা হেল তামরা উ ার পােব, আর

ি র হেয় িব াস করেল শি পােব।” িক ু তামরা তােত রািজ হেল

না। ১৬ তামরা বলেল, “না, আমরা ঘাড়ায় চেড় পািলেয় যাব।”

তাই তামােদর পালােত হেব এবং, “ য ঘাড়া খবু ত যায় তােত

চেড় আমরা চেল যাব।” কােজই যারা তামােদর তাড়া করেব তারা

ত আসেব। ১৭এক জেনর ভেয় তামােদর হাজার জন পালােব

আর পাঁচজেনর ভেয় তামরা সবাই পািলেয় যােব; তােত তামােদর

স দেল পাহােড়র ওপেরর পতাকার খুঁিট ছাড়া আর িকছুই অবিশ

থাকেব না। ১৮ তবওু সদা ভু তামােদর উপর দয়া করবার জ

অেপ া করেছন; তামােদর দয়া করার জ িতিন উ ত থাকেবন।

কারণ সদা ভু ায়িবচােরর ঈ র; যারা তাঁর জ অেপ া কের তারা

ধ । ১৯কারণ হ িসেয়ােনর লােকরা, তামরা যারা িয শােলেম

বাস কর, তামােদর আর কাঁদেত হেব না। সাহােয র জ কাঁদেল

িতিন িন য়ই তামােদর দয়া করেবন। যখন িতিন নেবন, িতিন

উ র দেবন। ২০ যিদও ভু তামােদর সংকেটর খাবার আর কে র

জল দন, তবওু তামােদর িশ ক ভু আর লিুকেয় থাকেবন না; িক ু

তামরা িনেজেদর চােখই তাঁেক দখেত পােব। ২১ যখন তামরা

ডােন বা বাঁেয় ফর, তামার কান তামার িপছন থেক একটা কথা

নেত পােব, “এটাই পথ; তামরা এই পেথই চল।” ২২ তামরা

তামােদর পা ও সানা িদেয় মড়ুােনা মিু েলা অ িচ করেব; তুিম

স েলা অ িচ িজিনেসর মত ফেল দেব। তুিম তােদর বলেব,

“এখান থেক বিরেয় যাও।” ২৩ িতিন তামােদর বিৃ দেবন যােত
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তামরা মািটেত বীজ বনুেত পার এবং ভূিম থেক চুর পিরমােণ

িট দেবন এবং ফসল চুর পিরমােণ হেব। সই িদন তামােদর

প পাল েলা অেনক বড় মােঠ চরেব। ২৪ তামােদর চােষর গ ও

গাধা লা ও চালিুনেত ঝাড়া ভােলা খাবার খােব। ২৫ সই মহাহত ার

িদেনর গ েলা পেড় যােব তখন সম পাহাড়‐পবেতর গা বেয়

জেলর াত বেয় যােব। ২৬ যিদন সদা ভু তাঁর লাকেদর আঘাত‐

পাওয়া জায়গা বঁেধ দেবন ও তাঁর করা ত ভাল করেবন সই

িদন চাঁেদর আেলা সূেয র মত হেব এবং সূেয র আেলা সাত ণ

উ ল হেব, সাত িদেনর সূেযােলােকর মত। ২৭ দখ, সদা ভু ল

াধ ও গাঢ় ধাঁয়ার মেঘর সে দূর থেক আসেছন; তাঁর মখু

ভীষণ ােধ পণূ আর তাঁর িজ াসকারী আ েনর মত। ২৮তাঁর

িনঃ াস যন বেগ আসা ভীষণ জেলর াত যা মা েষর গলা পয

ওেঠ। িতিন সব জািতেক ংেসর চালিুনেত চালেবন এবং সব জািতর

লাকেদর মেুখ এমন ব া দেবন যা তােদর ংেসর িদেক টেন

িনেয় যােব। ২৯ পিব উৎসব পালেনর রােতর মত তামরা গান

করেব। তামােদর দেয়র আন তার মত হেব যমন একজন লাক

বাঁশী বািজেয় সদা ভুর পবেত ই ােয়েলর পাহােড় যায় তমিন হেব।

৩০ সদা ভু ভীষণ াধ, াসকারী আ ন, ভীষণ ঝড়‐বিৃ আর িশল

পড়বার মেধ িদেয় তাঁর মতাপণূ রব লাকেদর শানােবন আর তাঁর

শাি র হাত দখােবন। ৩১ সদা ভুর রেব অশরূ ভেঙ পড়েব; তাঁর

লািঠ িদেয় িতিন তােদর আঘাত করেবন। ৩২ সদা ভু তােদর সে

যু করার িদন যখন তাঁর িনযু লািঠ তােদর উপর আঘাত করেব

তখন খ িন আর বীণা বাজেব, িতিন ওই জািতর সে ভীষণ যু

করেবন। ৩৩ কারণ ল জায়গা অেনক আেগ থেকই সািজেয় রাখা

হেয়েছ; কৃত পে তা রাজার জ তরী করা হেয়েছ এবং ঈ র

তা গভীর ও চওড়া কেরেছন, িচতা আ ন ও চুর কাঠ িদেয় ত

কের রাখা আেছ। সদা ভুর িনঃ াস ল গ েকর ােতর মত হেয়

তােত আ ন ধিরেয় দেব।



িযশাইয় ভাববাদীর বই 1350

৩১ িধক তােদরেক যারা সাহােয র জ িমশের যায় এবং ঘাড়ার

উপের ও তােদর অসংখ রেথর উপর ও অ ােরাহীেদর উপর িনভর

কের, িক ু তারা ই ােয়েলর সই পিব এক জেনর িদেক তাকায় না

এবং সদা ভুর খাঁজ কের না। ২ তবওু িতিন ানী এবং িতিন েযাগ

আনেবন ও তাঁর কথা িতিন িফিরেয় নেবন না এবং িতিন ম গেৃহর

ও সাহায কারীেদর িব ে যারা পাপ কের তােদর িব ে উঠেবন।

৩ িমশর একিট মা ষ ঈ র নয়, তােদর সই ঘাড়া েলার মাংস

আ া নয়। সদা ভু যখন তাঁর হাত বার করেব, উভেয় য সাহায

কের স হাঁচট খােব, আর য সাহায পায় স পিতত হেব; উভয়

একসে িবন হেব। ৪ সদা ভু আমােক এই কথা বলেছন, যমন

একিট িসংহ, এমনিক একিট যবুিসংহ, তার শ িশকাের পিরণত

হয়, যখন মষপালকেদর একিট দল একিট িব ে আর একিট

বেল। িক ু তােদর ক ঠ কাঁেপ না আর তােদর শ থেক দূের সের

না; িঠক তমিন কের বািহনীেদর সদা ভু যু করবার জ িসেয়ান

পাহাড় ও তার উঁচু পবেত নেম আসেবন। ৫ উড় পািখর মত, তাই

বািহনীেদর সদা ভু তমিন কের িয শােলমেক র া করেবন। িতিন

তােক ঢেক রাখেবন ও উ ার করেবন, আর তার উপর িদেয় িগেয়

তােক সংর ণ করেবন। ৬ হ ই ােয়লীেয়রা, তামরা যাঁর কাছ থেক

মখু িফিরেয় িন তাঁর িদেক িফের যাও। ৭কারণ সিদন তামরা

েত েকই রৗপ মিূ পিরত াগ করেব এবং তারা িনেজর হােতই

সানার মিূ তরী কের পাপী হেয়ছ। ৮ অশরূ তেরায়ােলর ারা

পিতত হেব, “মা েষর ারা চািলত, স সই তেরায়াল থেক পািলেয়

যােবন এবং তার লােকরা তেরায়ােলর। ৯ তারা স ােসর কারেণ

তারা িব াস হািরেয়েছ এবং তার সনাপিতরা সদা ভুর পতাকা দেখ

ভয় পােব।” সদা ভুই এই কথা বলেছন, িসেয়ােন যাঁর আ ন আেছ,

আর িয শােলেম আেছ আ েনর পা ।

৩২ দখ, একজন রাজা ধাি কতায় রাজ করেবন এবং অধ রা

ায়িবচাের শাসন করেবন। ২ েত েক বাতাস থেক আ েয়র মত

এবং ঝড় থেক আ েয়র মত, একিট কেনা জায়গায় জল বােহর
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মত, ািনর দেশ একিট িবশাল িশলার ছায়া মত হেব। ৩ তখন

যােদর চাখ দখেত পায় তােদর চাখ ব হেব না, আর যােদর কান

নেত পায় তারা মেনােযাগ সহকাের নেব। ৪ যারা িচ া না কের

কাজ কের তারা ান লাভ করেব, আর যারা কের কথা বলেত

পাের না তারা কথা বলেব। ৫ মখূেক কউ মহান বলেব না ও ঠকেক

কউ স ান দেব না। ৬ কারণ মখূ মেূখর কথাই বেল এবং তার

দয় ম পিরক না কের ও অধাি ক কাজ কের আর স সদা ভু

িব ে ভুল কথা বেলিছেলন। তারা ু ধাতেক খাবার দয় না এবং য

িপপািসত িতিন জেলর অভােব ভােগন। ৭ তারেকর কােজই ম ,

িতিন পিরক না েলা আঁকেড়েছ, িমথ া কথার ারা দির েক

ংস কের। ৮ িক ু স ািনত মা ষ স ানজনক পিরক না কের

এবং তার স ানীয় কােজর কারেণ িতিন দাঁড়ােবন। ৯ জেগ ওঠ,

অমেনােযাগী নারী তামরা আমার কথার শান। ভাবনাহীন মেয়রা,

আমার কথায় শান। ১০ ভাবনাহীন মেয়রা, এক বছেরর িকছু বশী

িদন হেল পরও তামরা িব াস ভা েব না, কারণ আ ুর ন হেয়

যােব, ফল তালবার িদন আসেব না। ১১ ভাবনাহীন মেয়রা কাঁপেত

থােক, য ণােভাগ কের, তামােদর আ িব াস বিশ, তামরা কাপড়

খেুল ফল এবং িনেজেক ত কর। ১২ তামরা ফলবান বীেজর জ

ও মেনারম ে র জ কা াকািট করেব। ১৩আমার লাকেদর

দেশ কাঁটা ও কাঁটােঝাঁপ বেড় উঠেব, এমনিক উ িসত শহের সম

আন দায়ক বািড়েত তা জ ােব। ১৪ কারণ াসাদিট পিরত

হেব, জনবসিতপণূ শহরিট িনজেন পিরণত হেব; পাহাড় এবং হরী

গও িচরকােলর পরাজয় ীকার করেব। ১৫ যত ণ না উপর থেক

ঈ েরর আ ােক আমােদর উপর ঢেল দওয়া হয় এবং ম ‐এলাকা

ফল ভরা হেয় ওেঠ ও ফলদায়ক েক একিট বন িহসােব

করা হেব, সখােন প পােলর চরবার জায়গায় হেব। ১৬তারপের

ম াে ায়িবচার থাকেব এবং ায়পরায়ণ ফলদায়ক ে র

মেধ বাস করেব। ১৭ ধািমকতার কাজ হেব শাি র এবং ধািমকতার

ফলাফল, শাি ও আ া িচরকােলর জ থাকেব। ১৮আমার লােকরা
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শাি েত বাস করেব, িনরাপদ ঘর েলােত ও শা িব াম জায়গায়।

১৯ িক ু এিট যিদ আহত হয় এবং ংস হয় ও শহর স ণূভােব

ংস হেয় যােব। ২০ িক ু তামরা য সম বােহর পােশ বীজ

লাগােব সইিট ধ হেব, তুিম তামােদর ষাঁড় ও গাধা েলা িনরাপেদ

চারণ করেত িদেয়ছ।

৩৩ িধক তামােদর, ংসকারী িযিন ংস কের িন! তবওু

তুিম িব াসঘাতকতা করছ। িধক িব াসঘাতকেক যার সােথ তারা

িব াসঘাতকতা কের িন! যখন তুিম ংস থামােব, তুিম ংস হেব।

যখন িব াসঘাতকতা থামােব, তারা তামােক িব াসঘাতকতা করেব।

২ সদা ভু, আমােদর দয়া কর; আমরা তামার জ অেপ া করিছ;

িত সকােল আমােদর বা হও, িবপেদর িদেনর আমােদর পির ান

হও। ৩ তী কালাহেল লােকরা পািলেয় যায়; যখন তুিম ওঠ,

জািত েলা ছিড়েয় পেড়। ৪ যমনভােব প পাল জেড়া কের, তমন

তামার লেুটর িজিনসও সং হ করা হেব; প পাল যমন লাফায় তমন

মা ষও স েলার উপের লািফেয় পরেব। ৫ সদা ভু মিহমাি ত হয়!

িতিন একিট উ জায়গায় বসবাস কের; িতিন িসেয়ানেক ায়িবচার

এবং ায়পরায়ণতার সােথ পণূ করেবন। ৬ িতিন তামার িদন

হািয় হেব, পির ােনর াচুয , ান এবং া হেব; সদা ভুর

িত ভয় হল তামার ধন। ৭ দখ, তােদর বীেররা রা ায় কাঁদেছ;

শাি র জ দূেতরা কাঁদেছ। ৮ মহাসড়ক শূ করা হেয়েছ, কান

মণকারী নই। চুি ভা া হেয়েছ; সা ীেদর ঘণৃা করা হয় এবং

শহর েলােক অস ান করা হেব। ৯ দশ শাক কের িকেয় যায়,

িলবােনান ল া পেয়েছ এবং িকেয় যাে , শােরাণ ম াে র

সমান হেয়েছ এবং বাশন ও কিমেলর তেদর সব পাতা ঝের পেড়েছ।

১০ সদা ভু বলেছন, “এবার আিম উঠব,” “এখন আিম উ ত হব,

এবার আিম উঁচু হব। ১১ তামরা গেভ তুষ ধারণ করেব। তামােদর

িনঃ াস আ েনর মত কের তামােদর পিুড়েয় ফলেব। ১২ লােকেদর

আ েন পিুড়েয় ফলা হেব, কাঁটােঝাপ েলা কেট ফলা হেব এবং

আ েন পিুড়েয় ফলা হেব। ১৩ তামরা যারা দূের আছ, আিম যা
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কেরিছ তা শান এবং তামরা যারা কাছাকািছ আছ, আমার শি েক

ীকার কের নাও।” ১৪ িসেয়ােনর পাপীরা ভীষণ ভয় পায়; অধাি ক

লাকেদর কাঁপিুন ধেরেছ। তারা বলেছ, আমােদর মেধ ক চ ড

আ েনর মেধ িদেয় েবশ করেত পাের?আমােদর মেধ ক িচরকাল

ল আ েনর বাস করেত পাের? ১৫ য ায়পরায়ভােব হাঁেট এবং

সিত কথা বেল; য অত াচােরর িত তােক তু কের, য লাক

জলুমু কের লাভ করা ঘণৃা কের ও ঘষু নওয়া থেক হাত সিরেয় রােখ,

যারা ঘষু করেত অ ীকার কের এবং যারা িহংসােত অপরাধ কের

না ও ম কাজ দেখ না। ১৬ স উ ােন তার ঘর তরী করেব;

তার িতর া জায়গা হেব পাথেরর গ; তার খাবার ও জল সরবরাহ

হেব। ১৭ তামার চাখ রাজােক তাঁর সৗ েযর মেধ দখেত পােব;

তারা একিট িবশাল দশ দখেত পােব। ১৮ তামার দেয় ভেয়র

িবষেয় ত াহার কের। লখক কাথায়? কাথায় স য টাকা পয়সা

আদায়কারী? কাথায় গ গণনাকারী? ১৯ তুিম আর ু লাকেদর

দখেত পােব না, একিট অজানা ভাষার মা ষ, যােদর তুিম বঝুেব

না। ২০ িসেয়ােনর িদেক দখ, আমােদর পব পালেনর শহর। তামার

চাখ দখেব িয শােলমেক, একটা শাি পণূ বাস ান িহসােব, একটা

তাঁবু যা সরােনা হেব না। যার দালান েলা কখনও টানা হেব না বা

তার কান দিড়ও ছঁড়া হেব না। ২১ পিরবেত, সদা ভুর মিহমা

আমােদর সােথ থাকেব, িব তৃ নদী ও জলে ােতর জায়গায়। কান

দাঁড়যু যু জাহাজ সখােন চলেব না; কান বড় জাহাজ তা পার

হেয় আসেব না। ২২কারণ সদা ভুই আমােদর িবচারক, সদা ভু

আমােদর আইন , সদা ভু আমােদর রাজা, িতিন আমােদর র া

করেবন। ২৩ তামার পােলর দিড় িল িঢলা হেয় গেছ; মা লটা

শ কের আটেক নই, পালও খাটােনা যায়িন। যখন িবশাল লটুপাট

িবভ হয়; এমনিক খাঁড়ারাও লেুটর মাল িনেয় যােব। ২৪ বািস ারা

কউ বলেব না, “আিম অ ,” যারা সখােন বাস কের তােদর পাপ

মা করা হেব।
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৩৪জািতরা, তামরা কােছ এস, শান; লােকরা, তামরা শান।

পিৃথবী ও তার মেধ কার সবাই ক; জগৎ এবং তার থেক আসা

সব িজিনস ক। ২ কারণ সদা ভু সব জািতর ওপের ু হেয়েছন

এবং তােদর সব স দেলর িব ে াধাি ত হেয় আেছন। িতিন

তােদরেক স ণূ ংস কেরেছন, িতিন তােদরেক হত ার হােত তুেল

িদেয়েছন। ৩তােদর িনহত লােকরা বাইের িনি হেব। তােদর

মতৃেদেহর গ সব জায়গায় থাকেব এবং তােদর রে পাহাড়‐পবত

িভেজ যােব। ৪আকােশর সব তারা েলা ফ াকােশ হেয় যােব এবং

আকাশ গাটােনা কাগেজর মত জিড়েয় যােব। যমন আ ুর লতার

পাতা ফ াকােশ হয় এবং ডুমরু গােছর ডুমরু পেক যায়। ৫ কারণ

আমার তেরায়াল েগ পিরতৃ হেয়েছ; দখ, এটা ইেদােমর ওপের

নেম আসেব, তার লাকেদর ওপের যােক আিম িবন কেরিছ। ৬

সদা ভুর তেরায়াল রে ান কেরেছ এবং চিবেত ঢাকা পেড়েছ,

মষশাবেকর ও ছাগেলর রে ান কেরেছ, ভড়ার বেৃ র মেদ

ঢাকা পেড়েছ। কারণ সদা ভু ব া শহের বিলদান এবং ইেদােম এক

িবশাল হত া কেরেছন। ৭ তােদর সে বেুনা ষাঁড়, যবু ষাঁড় ও বড় বড়

ষাঁড় হত া করা হেব। তােদর দশ রে পিরতৃ এবং তােদর ধেূলা

মেদ তরী হেব। ৮ কারণ সদা ভুর জ িতিহংসার এক িদন হেব

এবং এ িসেয়ােনর কারেণ িতফলদােনর বছর। ৯ ইেদােমর জেলর

াত েলা আলকাতরায় পিরণত হেব, তার ধেূলা গ েক পিরণত

হেব এবং তার দশ ল আলকাতরার হেব। ১০ িদেনর রােত এটা

লেব; তার ধাঁয়া িচরকাল উঠেত থাকেব; বংেশর পর বংশ ধের এটা

পিতত জিম হেব; কউ তার মধ িদেয় িচরকাল যােব না। ১১ িক ু ব

পািখ এবং াণী থাকেব; পঁচা ও দাঁড়কাক তাঁর মেধ বাসা করেব।

িতিন তা ংস কের ফলেবন এবং ংেসর পতন ঘটােবন। ১২ তার

উ পদ লােকরা রাজ ঘাষণা কউই থাকেব না; তার সব নতারা

িকছুই না। ১৩কাটাগাছ তার াসাদ েলার থেক অত বেড় যােব,

গ েলা িবছুিট আর কাঁটােঝােপ বেড় যােব। সই দশ িশয়ােলর ও

উটপাখীর বসবােসর জায়গা হেব। ১৪ ব প রা হায়নােদর সে
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িমলেব এবং ব ছাগল এেক অপরেক আ ান করেব; িনশাচর াণী

সখােন থাকেব এবং তােদর জ এক বাসা খুঁেজ পােব। ১৫ পঁচা

বাসা বানােব সখােন িডম রাখেব, িডম পারেব ও তার ত ণেদর

র া করেব। াঁ, সখােন িচল েলা েত েক সি নীর সে জেড়া

হেব। ১৬ সদা ভুর বইেয় খুঁেজ দখ; তােদর একটাও হািরেয় যােব

না। তােদর একজেনরও সি নীর অভাব হেব না; কারণ তাঁর মখু

এটা আেদশ িদেয়েছ এবং তাঁর আ া তােদর জেড়া কেরেছন। ১৭

িতিন তােদর জায়গা েলার জ িলবাঁট কেরেছন এবং তাঁর হাত তা

দিড় িদেয় তােদর জ পিরমাপ কেরেছ। তারা িচরকােলর জ তা

অিধকার করেব; বংেশর পর বংশ ধের তারা সখােন বাস করেব।

৩৫ ম ভূিম এবং অরাবা আনি ত হেব এবং া র আনি ত ও

গালােপর মত উ ল হেব। ২এিট চুর পিরমােণ ফুল হেব এবং

আন ও গােনর সােথ উ াস করেব; িলবােনােনর গৗরব দান

করা, উট এবং শ ারন জাঁকজমক; তারা দখেত পােব, সদা ভুর

গৗরব ও আমােদর ঈ েরর জাঁকজমক। ৩ বল হাত শি শালী কর

এবং ক ন হাঁটু ি হর কর। ৪একিট ভেয় ভরা দেয় সােথ তারা

বলকু, “ভয় পােব না, ভয় করেব না! দেখা, তামার ঈ র িতিহংসা

সে আসেব, ঈ েরর িতদান দেব; িতিন এেস তামােদর র া

করেবন।” ৫তারপর অ েদর চাখ খেুল যােব এবং বিধর কােনর

নেত পােব। ৬তারপর খাঁড়া মা ষ একিট হিরেণর মত লাফােব

এবং িনঃশ িজভ গান করেব, ম ভূিম থেক বসে র জ জল

বেরােব। ৭ কেনা জিম পু র হেব, িপপািসত মািটেত জেলর

ফায়ারা উঠেব; জ েল বাস ােনর মেধ িশয়ােলরা থাকত, যখােন

তারা একবার িছল, সই জায়গায় ঘােসর সে ঘাস হেব নলখাগড়ার

জ ল। ৮একটা রাজপথেক পিব পথ বলা হেব, অ িচ সখােন

মণ করেব না; সটােক বলা হেব পিব তার পথ। কােনা বাকা

লােকরা তার উপর িদেয় যােব না। ৯ সখােন কান িসংহ থাকেব

না, কান িহং প থাকেব না; সখােন তােদর পাওয়া যােব না,

িক ু কবল মিু দাতা সই পেথ হাঁটেব। ১০ সদা ভুর মিু পাওয়া
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লােকরাই িফের আসেব এবং তারা আনে গান গাইেত গাইেত

িসেয়ােন আসেব এবং তােদর মাথার মু ট হেব িচর ায়ী আন ।

আন ও খিুশ তােদর অিত ম করেব, আর ঃখ ও দীঘিনঃ াস

পািলেয় যােব।

৩৬ রাজা িহি েয়র রাজে র চৗ বছেরর িদন অশরূীয়ার রাজা

সনেহরীব িযহূদার সম দয়াল‐ ঘরা শহর েলা আ মণ কের দখল

কের িনেলন। ২ তারপর অশরূীয়ার রাজা লািখশ থেক অিধপিতেক

বড় একদল স িদেয় িয শােলেম রাজা িহি েয়র কােছ পাঠােলন।

িতিন অপেরর পু েরর নালীর কােছ, ধাপােদর রাজপেথর কােছ

পৗছােলন। ৩ তখন িহি েয়র ছেল ইলীয়াকীম িযিন পিরবােরর

উপের িছল এবং লখক িশবন ও লখক আসেফর ছেল যায়াহ তাঁর

সােথ দখা করেত গেলা। ৪ রবশািক তাঁেদর বলেলন, িহি য়েক

বেলা য মহান রাজা, অশরূীয়ার রাজা বলেছন, িহি য় তামার

িব ােসর উৎস িক? ৫আিম বিল, তামার যেু র জ পরামশ এবং

শি আেছ। এখন তুিম কার উপর িনভর কেরছ? ক আমার িব ে

িবে াহ করার জ তামােক উৎসাহ িদেয়েছ? ৬ তুিম িনভর করছ

সই থঁৎেল যাওয়া হাঁটার লািঠর উপর, িক ু িমশেরর উপর িনভর

করেব তার হাত িব কের। িমশেরর রাজা ফেরৗেণর উপর যারা িনভর

কের তােদর িত তাই কের। ৭ িক ু তামরা যিদ আমােক বল,

“আমরা আমােদর ঈ েরর সদা ভুর উপের িনভর কির,” তেব িক

িতিন সই ঈ র না যাঁর পজূার উঁচু ান ও বদী েলা িহি য় ংস

কেরেছ এবং িযহূদা ও িয শােলেমর লাকেদর বেলেছ, “ তামােক

িয শােলেমর এই বিদর সামেন তােদর আরাধনা করেত হেব? ৮

এখন তাই, তামরা আমার হেয় তামােদর মিনব অশরূ রাজার থেক

ভােলা মাণ করেত চাই, আিম তামােক ই হাজার ঘাড়া দব, তুিম

তােদর জ ভােলা অ ােরাহী পেত স ম হও। ৯ তেব কমন কের

আমার মিনেবর দােসেদর মেধ সবেচেয় য ছাট সনাপিত তােকই

তুিম কমন কের বাধা দেব, তুিম িমশেরর রথ ও অ ােরাহী উপর

িনভর করছ? ১০এখন তাই, সদা ভুর কাছ থেক অ মিত না িনেয়ই
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এই দশ আ মণ ও ংস করেত এেসিছ? এই দেশর িব ে যু

কের তা ংস করেত সদা ভু িনেজই আমােক বেলেছন।” ১১ তখন

িহি েয়র ছেল ইলীয়াকীেমর রবশািকেক, িশবন ও যায়াহ বলল,

“ তামার দাসেদর কােছ তুিম দয়া কের অরামীয় ভাষায় কথা বলনু,

কারণ আমরা তা বঝুেত পাির। দয়ােলর উপেরর লাকেদর সামেন

তুিম আমােদর কােছ ই ীয় ভাষায় কথা বলেবন না।” ১২ িক ু রবশািক

বলল, “আমার মিনব িক কবল তামােদর মিনব ও তামােদর কােছ

এই সব কথা বলেত আমােক পািঠেয়েছন? দয়ােলর উপের ঐ সব

লােকরা, যােদর তামােদর মত িনেজর িনেজর মল ও াব খেত

হেব তােদর কােছও িক বেল পাঠান িন?” ১৩তারপর রবশািক দাঁিড়েয়

জাের জাের ই ীয় ভাষায় বলেলন, তামরা মহান রাজার, অশরূীয়ার

রাজার কথা শান। ১৪ রাজা বলেছন য, িহি য় যন তামােদর

না ঠকায়, কারণ স তামােদর র া করেত পারেব না। ১৫ িহি য়

যন এই কথা বেল সদা ভুর উপর তামােদর িব াস না জ ায় য,

সদা ভু আমােদর উ ার করেবন; এই শহর অশরূীয়ার রাজার হােত

তুেল দওয়া হেব না। ১৬ তামরা িহি েয়র কথা েনা না, অশরূীয়ার

রাজা বলেছন, তামরা আমার সােথ সি কর এবং বর হেয় আমার

কােছ এস। তাহেল তামরা েত েক তার িনেজর আ ুর ও ডুমরু গাছ

থেক ফল আর িনেজর েয়া থেক জল খেত পারেব। ১৭আিম

এেস তামােদর িনেজর দেশর মত আর এক দেশ তামােদর িনেয়

যাব। সই দশ হল শস ও নতুন আ ুর‐রেসর দশ, িট ও আ ুর

েতর দশ। ১৮ িহি য় তামােদর িবপেথ চালাবার জ যন না

বেল, সদা ভু তামােদর র া করেবন। অ া জািতর কান দবতা

িক অশরূীয়ার রাজার হাত থেক তার দশ র া করেত পেরেছ? ১৯

হমাৎ ও অপেদর দবতারা কাথায়? কাথায় সফবিয়েমর দবতারা?

তারা িক আমার শি থেক শমিরয়ােক র া করেত পেরেছ? ২০ সব

দেশর দব‐ দবতােদর সম র মেধ ক আমার হাত থেক িনেজর

দশেক র া কেরেছ? তাহেল সদা ভু িক কের আমার হাত থেক

িয শােলমেক র া করেবন? ২১ লােকরা িক ু চুপ কের থাকল,
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কান উ র িদল না, কারণ রাজা িহি য় কান উ র িদেত তােদর

িনেষধ কেরিছেলন। ২২ তখন রাজবাড়ীর পিরচালক িহি েয়র ছেল

ইলীয়াকীম, রাজার লখক িশবন ও ইিতহাস লখক আসেফর ছেল

যায়াহ তাঁেদর কাপড় িছঁেড় িহি েয়র কােছ গেলন এবং রবশািকর

সম কথা তাঁেক জানােলন।

৩৭ রাজা িহি য় এটা িবষেয় েনেছন, স তার কাপড় িছঁড়েলন,

শােকর সােথ িনেজেক ঢেক সদা ভুর গেৃহ আসেলন। ২ িতিন

ইলীয়াকীম পাঠােলন, িযিন পিরবােরর উপের িছল এবং রাজার লখক

িশবন এবং যাজকেদর াচীেনরা চট পরা অব ায় আেমােসর ছেল

ভাববাদী িযশাইেয়র কােছ পািঠেয় িদেলন। ৩ “িহি য় বেলেছন,

আজেকর িদন টা হল সংকেটর, িতর ার এবং অপমােনর িদন। িক ু

স ান জ হবার মেুখ মােয়র জ দবার শি নই। ৪ অশেূরর

রাজা ঠা া‐িব প করেত রবশািকেক পািঠেয়িছেলন, তামার ঈ র

সদা ভু সই সব কথা েন তােক শাি দেবন। তাই যারা এখনও

বঁেচ আেছ তােদর জ তুিম াথনা কর।” ৫তাই রাজা িহি েয়র

কমচারীরা িযশাইেয়র কােছ আসেলন, ৬ এবং িযশাইয় তাঁেদর

বলেলন, “ তামােদর মিনবেক বলেব, সদা ভু বলেছন, ‘তুিম যা

েনছ, অশরূীয়ার রাজার কমচারীরা আমার িব ে য সব কথা

বেলেছ তােত ভয় পেয়া না। ৭ দেখা, আিম তার মেধ এমন একটা

আ া দব এবং করব যার ফেল স একটা খবর েন িনেজর দেশ

িফের যােব, আিম তার িনেজর দেশ তেলায়ােরর ারা পতন ঘটাব।’”

৮ তখন রবশািক এবং অশেূরর রাজা লাখীশ ছেড় চেল িগেয় িলবনার

িব ে যু করেছন, কারণ রবশািক সখােন গেলন। ৯ তখন

অশেূরর রাজা সনেহরীব খবর পেলন, শ দেশর রাজা িতহক এবং

তাঁর িব ে যু করবার জ বর হেয়েছন। এই কথা েন িতিন

িহি েয়র কােছ দূতেদর পাঠােল। িতিন তােদর বলেলন, ১০ িযহূদার

রাজা িহি য়েক বল, তামার ঈ রেক িব াস কের যােক তুিম তারণা

করিন, তাঁর কথা বেলন, অশেূরর রাজার হােত িয শােলমেক তুেল

দওয়া হেব না। তাঁর সই ছলনার কথায় তুিম ভুল কােরা না। ১১
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দেখা, অশরূীয়ার রাজারা িকভােব অ সব দশেক স ণূভােব

ংস কের িদেয়েছন তুিম তা েনছ; তাহেল তুিম কমন কের মেন

করছ তুিম উ ার পােব? ১২আমার পবূপু েষরা য সব জািতেক

ংস কেরেছন যমন গাষণ, হারণ, রৎসফ এবং তলঃসের বাসকারী

এদেনর লাকেদর দবতারা িক তােদর উ ার কেরেছন? ১৩ কাথায়

হমােতর রাজা, অপেদর রাজা, সফবিয়ম শহেরর রাজা হনা এবং

ই ার রাজা? ১৪ িহি য় িচিঠখানা িনেলন এবং পড়েলন। তখন

িতিন সদা ভুর গেৃহ িগেয় সদা ভুর সামেন িচিঠটা পাঠােলন। ১৫

িহি য় সদা ভুর কােছ এই াথনা করেলন: ১৬ “বািহনীেদর সদা ভু

ই ক েবর মাঝখােন থাকা, ই ােয়েলর ঈ র, তুিম ক েবর উপর

বসেব। তুিম পিৃথবীর সম রােজ র ঈ র। তুিম আকাশম ডল এবং

পিৃথবী সিৃ কেরছ। ১৭ সদা ভু শান, সদা ভু তামার চাখ খাল

এবং দখ; জীব ঈ রেক অপমান করবার জ সনেহরীব য সব

কথা বেল পািঠেয়েছ তা শান। ১৮ সদা ভু এইটা সত , য তুিম

অশেূরর রাজােদর সম জািত এবং তােদর দশ ংস কেরছ। ১৯ঐ

সব জািতেদর ংস কের তােদর দবতােদর তারা আ েন ফেল

ন কের িদেয়েছ। স েলা ঈ র নয়, মা েষর হােত তরী কবল

কাঠ আর পাথর মা ; তাই তারা তােদর ংস করেত পেরেছ। ২০

আমােদর ঈ র সদা ভু, অশেূরর রাজার হাত থেক তুিম আমােদর

র া কর, যােত পিৃথবীর সম রাজ েলা জানেত পাের, তুিম, তুিমই

সদা ভু।” ২১ তখন আেমােসর ছেল িযশাইয় িহি েয়র কােছ এই

খবর পাঠােলন, ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু বলেছন, অশেূরর রাজা

সনেহরীব িবষয় তুিম াথনা করেত; ২২ তাই তার িব ে সদা ভু

এই কথা বলেছন, মারী মেয় িসেয়ান তামােক তু করেব এবং

উপহাস করেব। িয শােলেমর লােকরা তামার িপছন থেক মাথা

নাড়েব। ২৩ তুিম কােক অস ান কেরছ এবং কার িব ে তুিম

অপমােনর রব ও গেবর মেধ চাখ তুেল তািকেয়ছ? ই ােয়েলর

সই পিব ঈ েরর িব ে ই তুিম এই সব কেরছ। ২৪ তুিম ভুেক

িটটকারী িদেয় এবং গব কের তামার দাসেদর বেল পািঠেয়ছ, তামার
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সব রথ িদেয় তুিম পাহাড় েলার চূড়ায়, িলবােনােনর সবেচেয় উঁচু

চূড়ায় উেঠছ, তার সবেচেয় ল া এরস গাছ আর ভাল বরস গাছ

কেট ফেলছ, তার গভীর বেনর র জায়গায় ঢুেকছ, ২৫ িবেদেশর

মািটেত েয়া খুঁেড়ছ এবং সখানকার জল খেয়ছ ও তামার পা িদেয়

িমশেরর সব নদী েলা িকেয় ফেলছ। ২৬ তুিম িক শান িন, অেনক

আেগই আিম তা িঠক কের রেখিছলাম এবং অেনক কাল আেগই

আিম তার পিরক না কেরিছলাম? আর এখন আিম তা ঘটালাম।

সইজ তুিম দয়াল‐ ঘরা শহর েলা পাথেরর িঢিব করেত পেরছ।

২৭ সখানকার লােকেদর সামা শি এবং ভীষণ ভয় ও ল া

পেয়েছ। তারা েতর ঘােসর মত, গিজেয় ওঠা সবজু চারার মত,

ছােদর উপের গজােনা ঘােসর মত বেড় উঠবার আেগই িকেয়

যায়। ২৮ িক ু তুিম কাথায় থাক, কখন আসছ এবং যাও কমন

কের আমার িব ে রেগ ওঠ তা সবই আিম জািন। ২৯কারণ তুিম

আমার িব ে রেগ উেঠছ এবং তামার গেবর কথা আমার কােন

এেসেছ, আিম তামার নােক আমার ক লাগাব এবং তামার মেুখ

আমার ব া লাগাব, আর য পথ িদেয় তুিম এেসছ সই পেথই িফের

যেত আিম তামােক বাধ করব। ৩০এটা তামার িচ হেব: এই

বছর িনেজ িনেজ যা জ ােব তামরা তাই খােব, আর ি তীয় বছের

তা থেক যা জ ােব তা খােব। িক ু ততৃীয় বছের তামরা বীজ

বনুেব ও ফসল কাটেব আর আ ুর ত কের তার ফল খােব। ৩১

িযহূদা‐ গা ীর লােকরা তখনও বঁেচ থাকেব তারা আর তারা গােছর

মত নীেচ িশকেড়র ফল ফলােব। ৩২ কারণ বঁেচ থাকা লােকরা

িয শােলম থেক আসেব, িসেয়ান পবত থেক আসেব বঁেচ একদল

লাক। বািহনীেদর সদা ভুর উেদ াগী এই কাজ করেব। ৩৩ সইজ

অশরূীয়ার রাজার িবষেয় সদা ভু এই কথা বলেছন, স এই শহের

ঢুকেব না ও এখােন একটা তীরও মারেব না। স ঢাল িনেয় এর

সামেন আসেব না ঘরাও কের ওঠা‐নামা করবার জ িকছু তরী

করেব না। ৩৪ স য পথ িদেয় এেসেছ সই পেথই িফের যােব;

এই শহের স ঢুকেব না। আিম সদা ভু ঘাষণা করিছ। ৩৫কারণ
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আিম এই শহরেক র া করব এবং এিটেক উ ার করব, কারণ আিম

আমার দাস দায়েূদর জ এটা করব। ৩৬ তারপর সদা ভুর দূত

বর হেয় অশরূীয়েদর িশিবের এক ল পঁচািশ হাজার লাকেক মের

ফলেলন। পরিদন সকালেবলা লােকরা যখন উঠল তখন দখা গল

সব জায়গায় কবল মতৃেদহ। ৩৭তাই অশরূীয়ার রাজা সনেহরীব

তাঁর স দল িনেয় চেল গেলন এবং নীনবী শহের থাকেত লাগেলন।

৩৮ পের, িতিন তাঁর দবতা িনেষােকর বািড়েত উপাসনা করেতন,

অ ে লক ও শেরৎসর তেরায়াল িদেয় তােক মের ফেলেছ। তখন

তারা অরারট দেশ পািলেয় গল। তার জায়গায় তাঁর ছেল এসর‐

হে ান রাজা হেলন।

৩৮ সই িদেনর িহি য় অ হেয় মারা যাওয়ার িদন হেয়িছল।

তাই আেমােসর ছেল ভাববাদী িযশাইয় তার কােছ িগেয় বলেলন

এবং তােক বলেলন, “সদা ভু বলেছন, তামার ঘের ব ব া কের

রােখা, কারণ তুিম মারা যােব, ভাল হেব না।” ২ তারপর িহি য়

দওয়ােলর িদেক মখু িফিরেয় িনেলন এবং সদা ভুর কােছ াথনা

করেলন। ৩ স বেলিছল, “সদা ভু, িবনয় কির, তুিম মেন কের দখ,

আিম তামার সামেন কমন িব ভােব ও সম দেয় িদেয় চেলিছ

তামার চােখ যা িঠক তা কেরিছ” এবং এই বেল িহি য় খবু জাের

কাঁদেত লাগেলন। ৪ তখন সদা ভুর এই বাক িযশাইেয়র কােছ

উপি হত হল, ৫ তুিম যাও িহি য়েক বল, আমার লােকেদর নতা,

তামার পবূপু ষ দায়েূদর ঈ র সদা ভু বলেছন, আিম তামার

াথনা েনিছ এবং তামার চােখর জল দেখিছ; দখ, আিম তামার

জীবেন আরও পেনেরা বছর যাগ করব। ৬অশরূীয়ার রাজার হাত

থেক আিম তামােক ও এই শহরেক উ ার করব এবং শহরটার

উ ােরর ব ব া করব। ৭ এবং আিম য কাজ করব তার মাণ প

িচ হল এই: সদা ভু যা বেলেছন তা আিম করব। ৮ দেখা, আিম

আহেসর িসঁিড়র উপের দশ ধাপ িপছেন ছায়া দেবা। তাই ছায়ািট

িপিছেয় িগেয়িছল দশিট িসঁিড়েত। ৯ িযহূদার রাজা িহি য় তাঁর

অ তা থেক যখন হবার পের াথনায় যা িলেখিছেলন: ১০আিম
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বেলিছলাম, আিম বললাম য আমার জীবেনর মাঝখান িদেয় আিম

পাতােলর দরজা িদেয় যাব; আর আমার বািক বছর েলা থেক িক

আমােক সখােন পাঠােনা হেব। (Sheol h7585) ১১আিম বেলিছলাম য,

জীিবতেদর দেশ আিম সদা ভুেক আর দখেত পাব না; এই অ ায়ী

জগেত মানবজািত বা িব বাসীর বািস ার আর আিম দখেত পাব

না। ১২ মষপালেকর তাঁবেুত আমার াণ সের যায় এবং আমার কাছ

থেক দূের সিরেয় িনেয় যায়। তাঁতীেদর মত কের আমার জীবন ঘিূণত

হেয়েছ। তুিম কাঁটা থেক আমােক কেট ফলছ। রােতর মেধ তুিম

আমােক শষ কের দেব। ১৩ সকাল না হওয়া পয আিম িচৎকার

কের উঠলাম; িসংেহর মত িতিন আমার সম হাড় ভেঙ ফলেব এবং

িদেনর মেধ তুিম আমার জীবন শষ করছ। ১৪ ঘঘুরু মত আিম কাতর

ের ডাকেত লাগলাম। উপর িদেক তাকােত আমার চাখ বল হেয়

পড়ল। ভু, আিম ক পাি , তুিম আমার সাহায কর। ১৫আিম িক

বলব? িতিন আমার সােথ কথা বেলেছন এবং িনেজই এটা করেছ।

আমার ােণর এই য ণার জ আিম জীবেনর বািক সব বছর েলা

ন হেয় চলব। ১৬ ভু, তামরা য ঃখ কাশ করছ তা আমার

পে ভাল; আমার জীবন আমার কােছ িফের আসেত পাের; তুিম

আমার জীবন এবং া পনু ার কেরছ। ১৭আমার িবধার জ

ঃেখর অিভ তা ভাগ কেরিছ, িক ু ংেসর গত থেক তামার

ভালবাসায় তুিম আমােক উ ার কেরছ। কারণ আমার সব পাপ তুিম

িপছেন ফেল িদেয়ছ। ১৮ কারণ পাতাল তামার ধ বাদ িদেত পাের

না; আর মতুৃ ও তামার শংসা করেত পাের না। যারা গেত নােম

তারা তামার িব াসেযাগ তার আশা করেত পাের না। (Sheol h7585)

১৯ কবল জীিবেতরা, জীিবেতরাই তামার শংসা কের যমন আজ

আিম করিছ; বাবা তার ছেলেদর তামার িব াসেযাগ তার কথা

বলেব। ২০ সদা ভু আমােক র া কেরেছন এবং সইজ আমােদর

জীবেনর সম িদন েলােত সদা ভুর ঘের তােরর বাজনার সােথ

আমরা গান গাইব। সম িদন আিম সদা ভুর ঘের থাকেবা। ২১

এখন িযশাইয় বেলিছেলন, “ডুমরু িদেয় একটা েলপ তরী কের তার
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ফাড়ার উপর লািগেয় িদেল িতিন হেবন।” ২২ িহি য় িজ াসা

কেরিছেলন, “আিম য সদা ভুর ঘের উঠেবা তার িচ িক?”

৩৯এই িদন ব ািবলেনর রাজা বলদেনর ছেল মেরাদক‐বলদন

িহি েয়র অ খ ও হবার খবর েন তাঁর কােছ িচিঠ ও উপহার

পািঠেয় িদেলন। ২ িহি য় দূেতেদর ারা স ু হেয় তার যা িছল;

মলূ বান িজিনস রৗেপ র ভা ডার, সানা, মশলা এবং মলূ বান তল,

তার অে র ভা ডার এবং তার সব ধনভা ডােরও পাওয়া যায়িন,

তার বািড়েতও িকছু পাওয়া যায়িন, না তার রােজ , এমন িকছু নই

য িহি য় তােদর দখায়িন। ৩ভাববাদী িযশাইয় রাজা িহি েয়র

কােছ িগেয় িজ াসা করেলন, এই লােকরা তামােক িক বলল?

আর কাথা থেকই তারা এেসিছল? িহি য় বলেলন, তারা দূর দশ

ব ািবলন থেক এেসিছল। ৪ ভাববাদী িযশাইয় িজ াসা করেলন,

“ওরা তামার বাড়ীর মেধ িক িক দেখেছ?” িহি য় বলল, “আমার

বািড়েত সব িকছুই তারা দেখেছ। আমার মলূ বান িজিনস েলার

মেধ এমন িকছু নই যা আিম তােদর দখাই িন।” ৫ তখন িযশাইয়

িহি য়েক বলেলন, “বািহনীেদর সদা ভু এই কথা শান: ৬ দেখা,

এমন িদন আসেব যখন তামার াসােদ সব িকছু তামার পবূপু ষরা

আজ পয য িজিনস েলা সংর ণ কেরিছল, ব ািবলননেক তা বহন

করেত হেব, িকছুই বািক থাকেব না। ৭ এবং তুিম যােক জ িদেয়ছ,

যেহতু তামরা িনেজই িপতা হেয়ছ, তারা তােদর দূের িনেয় যােব,

তারা ব ািবলেনর রাজার বািড়েত নপংুসকেদর সবা কাজ করেব।”

৮ তখন িহি য় িযশায়েক বলেলন, “সদা ভুর কথা তুিম য বেলন

তা ভাল।” কারণ িতিন িচ া কেরন, আমার িদন েলােত শাি ও

ি িতশীলতা থাকেব।

৪০ তামােদর ঈ র বলেছন, “আমার লাকেদর সা না দাও,

সা না দাও। ২ িয শােলেমর লাকেদর সে নরমভােব কথা বল,

আর তােদর কােছ এই কথা ঘাষণা কর য, তােদর লড়াইেয়র িদন

শষ হেয়েছ, তােদর পােপর মা হেয়েছ, যা স তার সম পাপ

ভুর হাত থেক ি ন পেয়েছ।” ৩এক জেনর ক র িচৎকার কের
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জানাে , “ তামরা ম াে সদা ভুর পথ ত কর; অরাবােত

আমােদর ঈ েরর জ একটা সাজা রা া তরী কর। ৪ েত ক

উপত কােক তালা হেব এবং েত ক পাহাড় ও পবতেক সমান করা

হেব, উঁচু িনচু জায়গা সমান মােপর করা হেব, আর অসমান জিম

সমান করা হেব। ৫এবং সদা ভুর গৗরব কািশত হেব, আর সম

মা ষ তা একসে দখেব; কারণ সদা ভু এই সব কথা বেলেছন।”

৬এক জেনর ক র বলেছ, “ ঘাষণা কর।” আিম বললাম, “আিম

িক ঘাষণা করব?” “সব মা ষই ঘােসর মত, মােঠর ফুেলর মতই

তােদর চুি র িব তা। ৭ ঘাস িকেয় যায় আর ফুলও ঝের পেড়,

যখন সদা ভুর িনঃ াস স েলার উপর িদেয় বেয় যায়। অবশ ই

মা ষ ঘােসর মত। ৮ ঘাস িকেয় যায় আর ফুলও ঝের পেড়, িক ু

আমােদর ঈ েরর বাক অন কাল ায়ী।” ৯ হ তুিম য খবর

িসেয়ােন িয শােলম থেক িনেয় আসছ, তুিম উঁচু পাহােড় িগেয় ওেঠা।

হ ইউমী ক খবর িনেয় আসিছ িয শােলেম, তুিম জাের িচৎকার

কর, িচৎকার কর, ভয় কােরা না; িযহূদার শহর েলােক বল, “এই

তা তামােদর ঈ র!” ১০ দখ, ভু সদা ভু শি র সে আসেছন,

তাঁর শি শালী হাত তাঁর হেয় রাজ করেছ। দখ, পরু ার তাঁর সে

আেছ, তাঁর পাওনা তাঁর কােছই আেছ। ১১ িতিন রাখােলর মত তাঁর

ভড়ার পাল চরােবন, ভড়ার বা ােদর িতিন হােত তুেল নেবন আর

কােল কের তােদর বেয় িনেয় যােবন; বা া আেছ এমন ভড়ীেদর

িতিন আে আে চািলেয় িনেয় যােবন। ১২ ক তার হােতর তালেুত

পিৃথবীর সব জল মেপেছ িক া তার িবঘত িদেয় আকােশর সীমানা

মেপেছ? ক পিৃথবীর ধলু মােপর ঝুিড়েত ভেরেছ িক া দাঁিড়পা ায়

পাহাড়‐পবত ওজন কেরেছ? ১৩ ক সদা ভুর মন মাপেত পেরেছ

িক া তাঁর পরামশদাতা িহসােব তাঁেক উপেদশ িদেয়েছ? ১৪কােরা

থেক িক িতিন কখেনা পরামশ িনেয়েছন? আর কাজ করার সিঠক

পথ ক তাঁেক দিখেয় িদেয়েছ, ক তাঁেক ান িশ া িদেয়েছ িক া

বাঝার রা া দিখেয়েছন? ১৫ দখ, দশ েলা যন কলসীর মেধ

জেলর একটা ফাঁটা; দাঁিড়পা ায় ধিূলকণার মতই তােদর মেন করা
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হয়। দখ ীপপু েক িতিন ু কনার মতন পিরমাপ কেরন। ১৬

আ ন ালাবার জ িলবােনােনর কাঠ আর হামবিল উৎসেগর জ

িলবােনােনর প যেথ নয়। ১৭ সম জািত তাঁর সামেন যেথ নয়;

স েলােক িতিন িকছু বেলই মেন কেরন না; স েলা তাঁর কােছ

অসার। ১৮তেব কার সে তামরা ঈ েরর তুলনা করেব? তুলনা

করেব িকেসর সে ? ১৯ িতমা, কািরগেররা যা ছাঁেচ ঢেল বানায়;

ণকার তা সানা িদেয় মােড় আর তার জ েপার িশকল তরী

কের। ২০ একজন উৎসেগর জ য কাঠ পচেব না সই কাঠই

বেছ নয়। যােত না পেড় যায় এমন িতমা তরীর জ স একজন

পাকা কািরগেরর খাঁজ কের। ২১ তামরা িক জান না? তামরা িক

শান িন? থেকই িক তামােদর স কথা বলা হয়িন? পিৃথবী

াপেনর িদন থেক িক তামরা বাঝ িন? ২২ পিৃথবীর িদগে র

উপের িতিনই িসংহাসেন বেস আেছন, আর পিৃথবীবাসী তার স েুখ

গ াফিড়ংেয়র মত। চাঁেদায়ার মত কের িতিন আকাশেক িবিছেয়

িদেয়েছন, বসবােসর তাঁবরু মত কের তা খািটেয় িদেয়েছন। ২৩ িতিন

রাজােদর মতাশূ কেরন আর এই জগেতর শাসনক ােদর তু

কেরন। ২৪ দখ, যই তােদর লাগােনা হয়, যই তােদর বানা হয়,

যই তারা মািটেত িশকড় বসায়, অমিন িতিন তােদর উপর ফুঁ দন

আর তারা িকেয় যায়; একটা ঘিূণবাতাস খড় েটার মত কের তােদর

উিড়েয় িনেয় যায়। ২৫ সই পিব জন বলেছন, “ তামরা কার সে

আমার তুলনা করেব? ক আমার সমান?” ২৬ চাখ তুেল আকােশর

িদেক তািকেয় দখ; ক ঐ সব তারােদর সিৃ কেরেছন? িতিনই

তারা েলােক এক এক কের বর কের এেনেছন; িতিনই তােদর

েত েকর নাম ধের ডােকন। তাঁর মহা মতা ও মহাশি র জ

তােদর একটাও হািরেয় যায় না। ২৭ হ যােকাব, কন তুিম বলছ, হ

ই ােয়ল, কন তুিম এই নািলশ করছ, “আমার পথ সদা ভুর কাছ

থেক লকুােনা রেয়েছ, আমার ায়িবচার পাবার অিধকার আমার

ঈ র অ া কেরেছন”? ২৮ তামরা িক জান না? তামরা িক

শানিন? সদা ভু, িযিন িচরকাল ায়ী ঈ র, িযিন পিৃথবীর শষ
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সীমার সিৃ ক া, িতিন বল হন না, া ও হন না; তাঁর ােনর

কােনা সীমা নই। ২৯ িতিন া েক শি দন আর বলেদর আবার

শি মান কেরন। ৩০অ বয়সীরা পয বল হয় ও া হয় আর

যবুেকরা হাঁচট খেয় পেড় যায়, ৩১ িক ু যারা সদা ভুর অেপ া

কের তারা আবার নতুন শি পােব। তারা ঈগল পাখীর মত ডানা

মেল উঁচুেত উড়েব; তারা দৗড়ােল া হেব না, তারা হাঁটেল বল

হেব না।

৪১ “ হ উপ ল েলা, তামরা আমার সামেন চুপ কের থাক।

জািত েলা নতুন কের শি পাক; তামরা এিগেয় এস এবং বল।

আমরা একিট িবতেকর িবচােরর জ একসে জেড়া হই। ২ ক পবূ

িদক থেক এক জনেক উে িজত করল? ক তােক ধাি কতায় ডেক

তার অ গামী কেরন? িতিন তার হােত জািতেদর তুেল দন এবং

রাজােদর পরা করেত তােক স ম কের তােলন। তার তেরায়াল

িদেয় স তােদর ধেূলার মত করেব আর তার ধ েকর সে বায়তুািড়ত

খেড়র মত কেরন। ৩ স তােদর তাড়া করেব এবং িনরাপেদ অিত ম

করেব, এক তগিতর পেথর ারা য পথ তারা মােটই ছুঁইিন। ৪ ক

এই কাজ কেরেছন? কার ারা এই কাজ স হেয়েছ? এক বংেশর

থেক ক ডােকন? আিম, সদা ভু, থম এবং শষ িদেনর র

লাকেদর সে , আিমই িতিন। ৫ উপ ল িল দখল এবং ভীত হল;

পিৃথবীর শষ সীমার লােকরা কাঁপল। তারা কাছাকািছ আসল; ৬

েত েক তার িতেবশীেক সাহায করল এবং েত েক একজন অ

জনেক বলল, ‘সাহস কর।’ ৭তাই ছুেতারিমি ণকারেক উৎসাহ

িদল; হাতুড়ী িদেয় সমানকারী লাক নহাইেয়র ওপর আঘাতকারীেক

জাড়ার িবষেয় বলল, ‘ভাল হেয়েছ।’ তারা পেরক িদেয় দঢ়ৃ করল

যন সটা পেড় না যায়। ৮ িক ু হ আমার দাস ই ােয়ল, আমার

মেনানীত যােকাব, আমার ব ু অ াহােমর বংশ, ৯আিম তামােক

পিৃথবীর শষ সীমা থেক এেনিছ, তামােক সবেচেয় দূেরর জায়গা

থেক ডেকিছ এবং আিম বেলিছ, ‘তুিম আমার দাস;’ আিম তামােক

মেনানীত কেরিছ এবং তামােক ত াখ ান কিরিন। ১০ ভয় কর না,
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কারণ আিম তা তামার সে আিছ; উি হেয়া না, কারণ আিম

তামার ঈ র। আিম তামােক শি দব এবং আিম তামােক সাহায

করব আর আমার ডান হাত িদেয় তামােক ধের রাখব। ১১ দখ, তারা

লি ত ও িনি ত হেব, সবাই যারা তামার সে িববাদ কের; তারা

থাকেব না এবং িবন হেব যারা তামার িত িবেরািধতা কের। ১২

তুিম খুঁজেব এবং পােব না যারা তামার সে িতেযািগতা কের; যারা

তামার িব ে যু কেরিছল তারা শেূ র মত হেব, এেকবাের শেূ র

মত হেব। ১৩কারণ আিম, সদা ভু তামার ঈ র, তামার ডান হাত

ধের আিছ, তামােক বলিছ, ভয় কােরা না; আিম তামােক সাহায

করব। ১৪ হ কীট যােকাব ভয় কােরানা এবং হ ই ােয়েলর লাক;

আিম তামােক সাহায করব” এটা সদা ভুর ঘাষণা, ই ােয়েলর

এক পিব তম, তামার উ ারক। ১৫ দখ, আিম তামােক নতুন,

ধারােলা দাঁতযু শস মাড়াইেয়র য এবং ই ধােরর মত বানাব।

তুিম পবতেদর মাড়াই কের স েলা চুরমার করেব, আর ছাট

পাহাড় েলােক তুেষর মত করেব। ১৬ তুিম তােদরেক ঝাড়েব বাতাস

তােদর বেয় িনেয় যােব এবং বাতাস তােদর ছিড়েয়‐িছিটেয় দেব।

তুিম সদা ভুেত আন করেব, তুিম ই ােয়েলর পিব তেম আনি ত

হেব। ১৭ “িনযািততরা ও অভাব রা জেলর খাঁজ কের, িক ু জল

নই; িপপাসায় তােদর িজভ িকেয় গেছ। আিম, সদা ভু, তােদর

াথনার উ র দব; আিম, ই ােয়েলর ঈ র, তােদর ত াগ করব

না। ১৮আিম গাছপালাহীন পাহাড় েলার উপের নদী বইেয় দব

আর উপত কার নানা জায়গায় ঝরণা বইেয় দব। আিম ম ভূিমেক

পু র করব ও কেনা ভূিম ফায়ারা খেুল দব। ১৯আিম ম াে র

এরস, বাবলা, লেমঁিদ ও জলপাই গাছ লাগাব আর ম াে লাগাব

দবদা , ঝাউ ও তাশরূ গাছ, ২০ যােত লােকরা দেখ, জেন ও

িবেবচনা কের বঝুেত পাের য, সদা ভুর হাতই এই কাজ কেরেছ,

ই ােয়েলর পিব তম ঈ র এই সব কেরেছন।” ২১ সদা ভু বলেছন,

“ তামােদর মিূতর জ ভােলা যিু উপি ত কর” যােকােবর রাজা

বেলন। ২২ ওরা স সব িনেয় আ ক, যা যা ঘটেব, আমােদরেক
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জানাক; আেগকার িবষেয় িক িক তা বল; তা হেল আমরা িবেবচনা

কের তার শষ ফল জানব, িকংবা ওরা আগামী ঘটনা সব আমােদর

জানাক। ২৩ ভিবষ েত িক হেব তা আমােদর বল, তা হেল আমরা

জানেত পারব য, তামরা দবতা। ভাল হাক বা ম হাক একটা

িকছু কর যা দেখ আমরা ভীত ও মু হব। ২৪ দখ, তামরা িকছুই

না, আর তামােদর কাজ েলাও িকছু না; য তামােদর বেছ নয়

স ঘণৃার পা । ২৫ উ র িদেকর একজন লাক উে িজত করলাম,

স এেসেছ। যমন কের কাদা দলায় আর মার মািট দলাই কের

তমিন কের স শাসনক ােদর পােয় দলেব। ২৬ ক থেক

এর সংবাদ িদেয়েছ যােত আমরা জানেত পাির? এবং ক আেগ

জািনেয়িছল যােত আমরা বলেত পাির, স সিঠক? কউ বেল িন,

কউ জানায় িন, কউ তামােদর কথা বলেত শােন িন। ২৭আিমই

থেম িসেয়ানেক বেলিছ, “ দখ এেদরেক দখ;” আিম িয শােলমেক

একজন সংবাদদাতা িদেয়িছ। ২৮আিম দখলাম কউ নই; পরামশ

দবার জ তােদর মেধ কউ নই য, তােদর িজ াসা করেল উ র

িদেত পাের। ২৯ দখ, তারা সবাই িকছুই নয় এবং তােদর কাজ িকছুই

না তােদর ছাঁেচ‐ঢালা মিু েলা বাতাস ও শূ তা ছাড়া িকছু নয়।

৪২ দখ, আমার দাস, যাঁেক আিম সাহায কির; আমার মেনানীত

লাক, যাঁর উপর আিম স ু । আিম তাঁর উপের আমার আ া দব;

িতিন জািতেদর কােছ ায়িবচার িনেয় আসেবন। ২ িতিন িচৎকার

করেবন না বা জাের কথা বলেবন না; িতিন রা ায় রা ায় তাঁর

গলার র শানােবন না। ৩ িতিন থঁৎেল যাওয়া নল ভাঙেবন না

আর িমটিমট কের লেত থাকা সলেত িনভােবন না। িতিন সততার

সে ায়িবচার চালু করেবন। ৪ পিৃথবীেত ায়িবচার াপন না

করা পয িতিন বল হেবন না বা িন ৎসাহ হেবন না। উপ েলর

লােকরা তাঁর িনয়েমর অেপ ায় থাকেব। ৫ সদা ভু ঈ র আকাশ

সিৃ কের িব ার কেরেছন; িতিন পিৃথবী ও তােত যা জ ায় তা সব

ছিড়েয় িদেয়েছন; িতিন সখানকার লাকেদর িনঃ াস দন আর

যারা সখােন যারা বাস কের তােদর জীবন দন। িতিন বেলন, ৬
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আিম, সদা ভু, তামােক ধাি কতায় ডেকিছ এবং আিম তামার

হাত ধের রাখব। আিম তামােক র া করব এবং আমার লাকেদর

জ তামােক একটা ব ব ার মত করব আর অ া জািতেদর জ

আেলার মত করব। ৭ তুিম অ েদর চাখ খেুল দেব, জলখানা

থেক ব ীেদর মু করেব, কারা প থেক ব ীেদর মু করেব

এবং কারাবাস থেক যারা অ কাের বেস তােদরেক মু করেব। ৮

“আিম সদা ভু, এই আমার নাম এবং আিম অ েক আমার গৗরব

িকংবা িতমােক আমার শংসা পেত দব না। ৯ দখ, আেগকার

ঘটনা েলা ঘেট গেছ আর এখন আিম নতুন ঘটনার কথা ঘাষণা

করব; স েলা ঘটবার আেগই তামােদর কােছ তা জানাি ।” ১০ হ

সাগের চলাচলকারীরা, সাগেরর মেধ কার সব াণী, হ উপ ল সব

আর তার মেধ কার বািস ারা, তামরা সবাই সদা ভুর উে েশ

একটা নতুন গান কর, পিৃথবীর শষ সীমা থেক তাঁর শংসার গান

গাও। ১১ ম ভূিম ও তার শহর েলা জাের জাের শংসা ক ক;

কদরীয়েদর াম েলাও আনে র জ িচৎকার ক ক, শলার

লােকরা গান ক ক, পাহােড়র চূড়া েলা থেক িচৎকার ক ক।

১২ তারা সদা ভুর গৗরব ক ক; উপ ল েলার মেধ তাঁর শংসা

ঘাষণা ক ক। ১৩একজন শি শালী লােকর মত কের সদা ভু বর

হেয় আসেবন; িতিন যা ার মত তাঁর আ হেক উে িজত করেবন;

িতিন িচৎকার কের যবুক হাঁক দেবন আর শ েদর ওপর তার মতা

দখােবন। ১৪আিম সদা ভু অেনক িদন চুপ কেরিছলাম; আিম শা

থেক িনেজেক দমন কের রেখিছলাম। িক ু এখন সবকািরণী

ীেলােকর মত আিম িচৎকার করিছ, াঁ কের াস িনি ও হাঁপাি ।

১৫আিম পাহাড়‐পবত েলা গাছপালাহীন করব আর সখানকার সম

গাছপালা িকেয় ফলব এবং আিম নদী েলােক ীপ বানাব আর

জলাশয় েলা িকেয় ফলব। ১৬আিম অ েদর এক রা া িদেয়

িনেয় আসব যা তারা জােন না; য পথ তারা জােন না সই পেথ

তােদর চালাব। তােদর আেগ আেগ আিম অ কারেক আেলা করব

আর অসমান জায়গােক সমান কের দব। এ সবই আিম করব, আিম
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তােদরেক পিরত করব না। ১৭ িক ু যারা খাদাই করা িতমার

উপর িনভর কের, যারা ছাঁেচ ঢালা মিু েলােক বেল, “ তামরা

আমােদর দবতা,” আিম তােদর ভীষণ ল ায় ফেল িফিরেয় দব।

১৮ “ওেহ বিধর লােকরা, শান, আর অে রা, তামরা তািকেয় দখ।

১৯আমার দাস ছাড়া অ আর ক? আমার পাঠােনা দূেতর মত বিধর

আর ক? আমার উপর িমে র মত অ আর ক? সদা ভুর দােসর

মত অ েক? ২০ তুিম অেনক িকছু দেখও মেনােযাগ িদ না;

তামার কান খালা থাকেলও িকছু নছ না।” ২১ সদা ভু িনেজর

ধমশীলতার অ েরােধ িনয়মেক মহৎ ও গৗরবযু করেলন। ২২

িক ু এই লাকেদর সব িকছু িনেয় যাওয়া ও লটু করা হেয়েছ, তােদর

সবাইেক গেত ফলা হেয়েছ আর জলখানায় লিুকেয় রাখা হেয়েছ।

তারা লেুটর িজিনেসর মত হেয়েছ, তােদর উ ার করবার কউ নই

এবং কউ বেল না, “তােদর িফিরেয় দাও।” ২৩ তামােদর মেধ ক

আমার কথা নেব? আর য িদন আসেছ সই িদেনর র জ ক

আমার কথা নেব? ২৪ যােকাবেক ক লটু হেত িদেয়েছন? আর

ই ােয়লেক ক লেুটরােদর হােত তুেল িদেয়েছন? িতিন িক সদা ভু

নন, যাঁর িব ে আমরা পাপ কেরিছ? যারা তাঁর পেথ চলেত চায়িন,

তাঁর িনেদশ পালন কের িন। ২৫ তাই িতিন তাঁর ল াধ ও যেু র

ভয়ংকরতা ই ােয়েলর উপর ঢেল িদেয়েছন। তােত সই আ ন তার

চারিদেক েল উঠল, তবওু স বঝুেত পারল না; তােদর পিুড়েয় িদল,

িক ু তােত স মেনােযাগ িদল না।

৪৩ িক ু এখন, হ যােকাব, িযিন তামােক সিৃ কেরেছন, হ

ই ােয়ল, িযিন তামােক তরী কেরেছন, সই সদা ভু এখন এই কথা

বলেছন, তুিম ভয় কােরা না, কারণ আিম তামােক মু কেরিছ।

আিম তামার নাম ধের ডেকিছ, তুিম আমার। ২ তুিম যখন জেলর

মেধ িদেয় যােব তখন আিম তামার সে সে থাকব। যখন তুিম

নদী মেধ িদেয় যােব, তখন তারা তামােক ডুিবেয় দেব না; তুিম

যখন আ েনর মেধ িদেয় যােব, তখন তুিম পড়ুেব না; আ েনর িশখা

তামার িত করেব না; ৩ কারণ আিমই তামার ঈ র সদা ভু,
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তামার উ ারকতা, ই ােয়েলর সই পিব জন। আিম তামার মিু র

মলূ িহসােব িমশর দশ দব, আর তামার বদেল শ ও সবা

দশ দব। ৪কারণ তুিম আমার চােখ মলূ বান ও স ািনত, আর

আিম তামােক ভালবািস; তাই আিম তামার বদেল অ লাকেদর

দব আর তামার ােণর বদেল অ জািতেদর দব। ৫ তুিম ভয়

কােরা না, কারণ আিম তামার সে সে আিছ। পবূ িদক থেক

আিম তামার বংশেক িনেয় আসব আর পি ম িদক থেক তামােক

জেড়া করব। ৬আিম উ েরর িদকেক বলব, ওেদর ছেড় দাও,

আর দি েণর িদকেক বলব, ওেদর আটেক রেখা না। আিম তােদর

বলব, তামরা দূর থেক আমার ছেলেদর আর পিৃথবীর শষ সীমা

থেক আমার মেয়েদর িনেয় এস। ৭আমার নােম যােদর ডাকা

হয়, আিম যােদর আমার গৗরেবর জ সিৃ কেরিছ, যােদর আিম

গেড়িছ ও তরী কেরিছ। ৮ যারা চাখ থাকেতও অ আর কান

থাকেতও বিধর তারা বর হেয় আ ক। ৯ সব জািত একসে জেড়া

হাক এবং লােকরা এক জায়গায় িমিলত হাক। তােদর মেধ ক

আমােদর কােছ এই সংবাদ িদেত পাের ও আেগকার িবষয় বলেত

পাের? তােদর কথা য িঠক তা মাণ করবার জ তারা তােদর

সা ী আ ক যােত সই সা ীরা তা েন এবং িনি ত করেত পাের,

“িঠক কথা।” ১০ সদা ভু বেলন, তামরাই আমার সা ী ও আমার

মেনানীত দাস, যােত তামরা জানেত পার ও আমার ওপর িব াস

করেত পার আর বঝুেত পার য, আিমই িতিন। আমার আেগ কােনা

ঈ র তরী হয়িন আর আমার পেরও অ কােনা ঈ র হেব না।

১১আিম, আিমই সদা ভু এবং আিম ছাড়া আর কােনা উ ারকতা

নই। ১২আিমই সংবাদ িদেয়িছ, উ ার কেরিছ ও ঘাষণা কেরিছ;

তামােদর মেধ কােনা দবতা িছল না। এই িবষেয় তামরাই আমার

সা ী। আিম সদা ভু এই কথা বেলিছ; আিমই ঈ র। ১৩এই িদন

থেক আিমই িতিন এবং কউ আমার হাত থেক র া করেত পাের

না। আিম কাজ কির এবং কউ তা বািতল করেত পাের না। ১৪

সদা ভু, তামােদর মিু দাতা, ই ােয়েলর সই পিব জন এই কথা
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বলেছন, কারণ আিম তামােদর জ ব ািবলেন লাক পািঠেয়িছ,

তােদর সবাইেক পলাতেকর মত আনব, ব ািবলনীয়েদরেক তােদর

আন গােনর নৗকায় কের আনব। ১৫আিমই সদা ভু, তামােদর

সই পিব জন; আিমই ই ােয়েলর সিৃ ক া ও তামােদর রাজা। ১৬

এটা সদা ভু বেলন, িযিন সমেু পথ ও চ ড জলরািশেত রা া

কের দন। ১৭ িযিন রথ, ঘাড়া ও শি শালী বািহনীেক বর কের

এেনিছেলন। তারা একসে সখােন পেড়িছল, আর উঠেত পােরিন।

তারা ল সলেতর মত নভার মত িনবািপত হেয়িছল। ১৮ িতিন

বলেছন, তামরা আেগকার সব িকছু মেন কর না; অেনকআেগর িবষয়

িবেবচনা কর না। ১৯ দখ, আিম একটা নতুন কাজ করেত যাি । তা

এখনই হেব আর তামরা তা জানেত পারেব না। আিম া েরর

মেধ পথ করব আর ম াে নদী বইেয় দব। ২০ ব প , িশয়াল

ও উটপাখীরা আমার গৗরব করেব, কারণ আমার লাকেদর, আমার

মেনানীত লাকেদর জেলর জ আিম ম াে জল জিুগেয় দব আর

া ের নদী বইেয় দব। ২১ সই লাকেদর আিম িনেজর জ তরী

কেরিছ যােত তারা আমার গৗরব ঘাষণা করেত পাের। ২২ িক ু হ

যােকাব, তুিম আমােক ডাকিন; হ ই ােয়ল, তুিম আমােক িনেয় া

হেয় গছ। ২৩ হামবিলর জ তুিম আমার কােছ তামার মষ আনিন

আর তামার কােনা বিলদােনর ারা আমােক স ান দখাও িন। আিম

তামার উপর শস ‐উৎসেগর ভার িদইিন; ধেূপর িবষেয় তামােক

া কিরিন। ২৪ তুিম কােনা গি বচ আমার জ মলূ িদেয় িকেন

আনিন; তামার বিলদােনর চিব আমােক ঢালিন; িক ু তার বদেল

তুিম তামার পােপর বাঝা আমার উপর চািপেয় িদেয়ছ, তামার

খারাপ কাজ িল িদেয় আমােক া কেরছ। ২৫ “আিম, াঁ, আিমই

আমার িনেজর জ তামার অ ায় মেুছ ফিল এবং আিম তামার

পাপ আর মেন আনব না। ২৬ তামার িবষয় আমােক মেন কিরেয়

দাও; এস, আমরা একে তা িনেয় তকাতিক কির, যােত তুিম িনেদাষ

বেল মািণত হয়। ২৭ তামার আিদিপতা পাপ কেরিছল এবং তামার

নতারা আমার িব ে পাপ কেরিছল। ২৮ তাই আিম তামােদর
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পিব ােনর অধ েদর অপমান করব আর যােকাবেক ংসা ক

িনেষধা ার অধীন করব এবং ই ােয়লেক িব েপর পা করব।”

৪৪এখন শান, হ আমার দাস যােকাব, আমার মেনানীত ই ােয়ল:

২এটা সদা ভু বেলন, িতিন, িযিন তামােক তরী কেরেছন, মােয়র

গেভ গেড় তুেলেছন ও তামােক সাহায করেবন, হ আমার দাস

যােকাব, আমার মেনানীত িয ণ, তুিম ভয় কােরা না; ৩ কারণ

আিম িপপািসত জিমর ওপের জল ঢালব আর কেনা ভূিমর ওপর

িদেয় াত বইেয় দব। আিম তামার স ানেদর ওপর আমার আ া

ঢেল দব আর তামার স ানেদর আশীবাদ করব। ৪জেলর ােতর

ারা যমন উইেলা গাছ, তমিন তারা ঘােসর মেধ বেড় উঠেব।

৫একজন বলেব য, “আিম সদা ভুর ও একজন যােকােবর নােম

িনেজর পিরচয় দেব এবং আর একজন িনেজর হােতর উপের িলখেব

য, সদা ভুর সে যু , আর ই ােয়ল নাম হণ করেব।” ৬ িযিন

ই ােয়েলর রাজা, তার মিু দাতা, িযিন বািহনীেদর সদা ভু, িতিন

এই কথা বলেছন, “আিমই থম ও আিমই শষ; আিম ছাড়া আর

কােনা ঈ র নই। ৭আমার মত আর ক আেছ? স তা ঘাষণা

ক ক। আমার কােছ বণনা ক ক এবং বলকু য, আিম পরুােনা

িদেনর লাকেদর াপন করবার পর িক ঘেটিছল এবং যা ঘটেব স তা

আেগই বলকু। ৮ তামরা ভয় পও না বা ভীত হেয়া না। আিম িক

অেনক িদন আেগ এই সব ঘাষণা কিরিন ও জানায়িন? তামরাই

আমার সা ী; আিম ছাড়া আর িক কােনা ঈ র আেছ? না, আর

কােনা শি শালী পাহােড়র মত ঈ র নই; আিম আর কাউেক জািন

না।” ৯ যারা খাদাই কের িতমা তরী কের তারা মলূ হীন; তােদর

এই মলূ বান িজিনস েলা উপকারী নয়। সই িতমা েলার প হেয়

যারা কথা বেল তারা অ , িকছু জােন না এবং তারা ল া পােব। ১০

ক দবতা তরী কেরেছ আর অপদাথ িতমা ছাঁেচ ঢেলেছ? ১১

দখ, যারা িতমার সে যু তােদর ল ায় ফলা হেব; তােদর

কািরগেররা মা ষ ছাড়া আর িকছু নয়। তারা সবাই এেস একসে

দাঁড়াক; তারা ভেয় জড়সড় ও একসে অস ািনত হেব। ১২ কামার
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একটা য নয় আর তা িদেয় ল কয়লার মেধ কাজ কের। স

হাতুিড় িদেয় িতমার আকার গেড় এবং হােতর শি িদেয় তা তরী

কের। স ু ধাত ও শি াস পায়; স জল খায় না এবং বল হেয়

পেড়। ১৩ ছুতার িমি তা িদেয় মােপ আর কলম িদেয় নকশা আঁেক;

স য িদেয় খাদাই কের আর ক াস িদেয় তার মি র িনমাণ

কের। স তােত একআকষণীয় মা েষর মত একটা র মা েষর

আকার দয়, যন তা ঘেরর মেধ থাকেত পাের। ১৪ কউ দবদা

গাছ কােট, িক া হয়েতা তসা বা এেলান গাছ বেছ নয়। স বেনর

গাছপালার মেধ সটােক বাড়েত দয়। স ঝাউ গাছ লাগায় আর বিৃ

সটা বািড়েয় তােল। ১৫ পের সটা মা েষর আ েনর জ ব বহার

কের এবং িনেজেক গরম কের। াঁ, স আ ন ালায় এবং িট

সঁেক। তারপর স একটা দবতা তরী কের এবং তার সামেন নত

হয়; স িতমা তরী কের এবং নত হেয় তােক ণাম কের। ১৬ স

কােঠর এক ভাগ িদেয় আ ন ালায়, তারপর তার ওপর তার মাংস

ঝলেস নয়। স খায় এবং স ু হয়। স িনেজ আ ন পাহায় এবং

বেল, “আহা, আিম আ ন পাহালাম, আিম তাপ িনরী ণ করলাম।”

১৭ বািক অংশ িদেয় স একটা দবতা, তার িতমা তরী কের; স

তার সামেন নত হয় এবং পজূা কের এবং স তার কােছ াথনা কের

বেল, “আমােক উ ার কর কারণ তুিম আমার দবতা।” ১৮ তারা

জােনও না, বােঝও না, কারণ তােদর চাখ ব এবং তারা দখেত

পায় না এবং তােদর দয় বঝুেতও পাের না। ১৯ কউ িচ া কের

না; তারা বােঝ না এবং বেল, “আিম কােঠর এক ভাগ িদেয় আ ন

ািলেয়িছ; াঁ, তার কয়লার ওপর িট সঁেকিছ। আিম তার কয়লার

ওপের মাংস ঝলেস িনেয়িছ ও খেয়িছ। এখন িক আিম কােঠর অ

অংশ িদেয় আিম উপাসনার জ ঘণৃার িজিনস তরী করব? কােঠর

ঁিড়র সামেন িক আিম নত হব?” ২০ যিদ স ছাই খাওয়ার মত কাজ

কের এবং তার তারণাপণূ দয় তােক ভুল পেথ চািলত কের। স

িনেজর াণ উ ার করেত পাের না, স বেলও না, “আমার ডান হােতর

এই িজিনসটা িমথ া দবতা।” ২১ হ যােকাব, হ ই ােয়ল, তুিম এই
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সব মেন কর, কারণ তুিম আমার দাস। আিম তামােক গঠন কেরিছ,

তুিম আমারই দাস; হ ই ােয়ল, আিম তামােক ভুেল যাব না। ২২ ঘন

মেঘর মত তামার সব িবে াহী কাজ এবং মেঘর মত তামার সব

পাপ মেুছ িদেয়িছ। আমার কােছ িফের এস, কারণ আিমই তামােক

মু কেরিছ। ২৩ হ আকাশম ল, গান কর, কারণ সদা ভুই এটা

কেরেছন। হ পিৃথবীর নীচু জায়গা েলা, জয় িন কর। হ পবতরা,

হ বন আর তার েত ক গাছপালা, তামরা জাের িচৎকার কর,

কারণ সদা ভু যােকাবেক মু কেরেছন আর ই ােয়েলর মেধ িদেয়

তাঁর গৗরব কাশ করেবন। ২৪ সদা ভু এই কথা বলেছন, তামার

মিু দাতা, িযিন তামােক গেভ গেড়েছন, “আিম সদা ভু; িযিন সব

িকছু তরী কেরিছ। িযিন আকাশেক িবিছেয়েছন, িযিন পিৃথবীেক

গেড়েছন। ২৫ িমথ া ভাববাদীেদর ল ণ আিম ব থ কের িদই এবং

যারা পবূাভাস পেড় তােদর অপদ কির; আিম ানীেদর িশ া িবন

কের তা বাকােদর উপেদশ কির। ২৬আিম, সদা ভু! আমার দােসর

কথা সফল হেত িদই আর আমার দূতেদর বলা কথা পণূ কির। িতিন

িয শােলেমর িবষেয় বেলন, স বসবােসর জায়গা হেব, আর িযহূদার

শহর েলা স ে বেলন, স েলা আবার তরী হেব এবং আিম

ংেসর জায়গা েলা ওঠাব। ২৭ িতিন গভীর সমু েক বেলন, ‘তুিম

িকেয় যাও এবং আিম তামার াত েলা িকেয় ফলব।’ ২৮ িতিন

কারেসর িবষেয় বেলন, স আমার প পালক; স আমার িতিট

ই া পণূ করেবন। স িয শােলেমর িবষেয় আেদশ দেব, ‘ওটা

আবার তরী হাক’ এবং মি েরর িবষেয় বলেব, ‘ তামার িভি মলূ

ািপত হেব।’”

৪৫একথা যা সদা ভু তাঁর অিভিষ লাক কারসেক বলেছন, যার

ডান হাত আিম ধির, তার সামেন জািতেদর দমন করবার জ িনর

রাজােদর এবং তার সামেন দরজা েলা খলুেত যােত দরজা েলা

খালা থােক। ২আিম তামার আেগ যােবা এবং পবত েলা সমান

করেবা; আিম াে র দরজা ভেঙ টুকেরা করেবা এবং লাহার

িখল েলা কেট ফলব। ৩ এবং আিম তামােক অ কােরর ধন‐
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স দ দেবা এবং লকুােনা ধন দব, যােত তুিম জানেত পার য,

এটা আিম সদা ভু, য তামােক ডােক তামার নাম ধের, আিম,

ই ােয়েলর ঈ র। ৪ আমার দাস যােকােবর জ এবং আমার

িনবািচত ই ােয়েলর জ , আিম তামার নাম ধের ডেকিছ; আিম

তামােক স ােনর উপািধ িদেয়িছ যিদও তুিম আমােক জােনানা। ৫

আিমই সদা ভু এবং অ আর কউ নই; আিম ছাড়া আর ঈ র

নই। আিম যেু র জ তামােক অ দেবা যিদও তুিম আমােক

জােনা না; ৬ যােত লােক জানেত পাের সূয ওঠা থেক এবং পি ম

িদক থেক য আিম ছাড়া আর ঈ র নই। আিমই সদা ভু, আর অ

কউ নই। ৭আিম আেলা এবং অ কার সিৃ কির; আিম শাি আিন

এবং েযাগ সিৃ কির; আিম সদা ভুই য এই সব িজিনস কির।

৮ তুিম আকাশম ল, তুিম ওপর থেক বিৃ নামাও; আকাশ ধািমক

পির ােনর বিৃ ঢেল িদক। পিৃথবী এটা েষ িনক, যােত পির ান

গিজেয় উঠুক এবং ধািমকতার ঝরনা এক সে বেড় ওেঠ, আিম,

সদা ভু তােদর জনেক সিৃ কেরিছ। ৯ ভাগ স লােকর, য

তার সিৃ ক ার সে তক কের। ভূিমেত মািটর পা েলার মেধ

একটা পা ছাড়া আর িকছু নয়। মািটর িক মারেক বলা উিচত,

তুিম িক করছ? অথবা তুিম িক তরী করিছেল তামার িক হাত

িছলনা যখন এটা করিছেল? ১০ ভাগ স লােকর য তার বাবােক

বেল, তুিম িক জ িদেয়ছ? অথবা একজন ী লাকেক বেল তুিম

িক সব কেরছ? ১১ এটাই যা সদা ভু বেলন, িযিন ই ােয়েলর

পিব ব ি , তার সিৃ ক া, আসার িবষেয়, আমােক িক কর

আমার িশ েদর স ে ? আমার হােতর কােজর িবষেয় িক আমােক

বলেছা? ১২আিম পিৃথবী সিৃ কেরিছলাম এবং তার উপর মা ষেক

সিৃ কেরিছলাম। এটা আমার হাত িছল যা আকাশম লেক িব ার

কেরিছ এবং আিম আেদশ কেরিছলাম সব ন েদর আিবভূত হবার

জ । ১৩ ধাি কতায় আিম কারসেক নািড়েয় িছলাম এবং আিম

তার সব পথ মসণৃ করব। স আমার নগর তরী করেব, স আমার

ব ীেলােকেদর ঘের যেত দেব এবং কান দাম বা ঘেুষর জ নয়।
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বািহনীেদর সদা ভু বলেছন। ১৪একথা যা সদা ভু বেলন, িমশেরর

উপাজন এবং েশর ব বসার িজিনস, ল া ল া সবায়ীয়েদর তামার

কােছ আনা হেব। তারা তামােক অ সরণ করেব, শকেল বাঁধা

অব ায়। তারা তামার সামেন মাথা নত করেব এবং আ সমপণ

কের বলেব, অবশ ই ঈ র তামার সে আেছন এবং িতিন ছাড়া

আর কও নই। ১৫ সিত তুিম ঈ র িযিন িনেজেক লিুকেয় রােখন,

ই ােয়েলর ঈ র, উ ারকতা। ১৬ তারা সবাই লি ত হেব এবং

িনি ত হেব একসে ; যারা খাদাই করা মিূ কের তারা অপমানকর

পেথ হাঁটেব। ১৭ িক ু ই ােয়লেক সদা ভু িচরিদেনর র জ বাঁচােবন

পির ান সহকাের তামরা কানিদন লি ত বা অপমািনত হেব না।

১৮একথা যা সদা ভু বেলন, িযিন আকাশম ল সিৃ কেরেছন, িতিন

কৃত ঈ র; িযিন পিৃথবী সিৃ কেরেছন এবং তরী কেরেছন, িতিন তা

াপন কেরেছন। িতিন এটা সিৃ কেরেছন অবচয় করার জ নয়

িক ু পিরকি তভােব বসবােসর যাগ কেরেছন। িতিন বলেছন,

আিমই সদা ভু এবং আমার মত কউ নই। ১৯আিম গাপেন বিলিন

কান লকুােনা জায়গা থেক, যােকােবর বংশেক আিম বিলিন, বথৃাই

আমােক ডাক! আিম সদা ভু মন থেক বিল; আিম বিল যা িঠক তাই

ঘাষণা কির। ২০ িনেজেদরেক এক সে জেড়া কেরা এবং এেসা

এক সে জেড়া হও অ জািতর আ য় াথীরা। তােদর ান নই

যারা ািদত মিূ বেয় িনেয় বড়ায় এবং দবতার কােছ াথনা

কের য বাঁচােত পাের না। ২১ কােছ এস এবং আমার কােছ ঘাষণা

কেরা মাণ িনেয় এেসা! তােদর একসে পরামশ করেত দাও। ক

অেনকিদন আেগ দিখেয়েছন? ক এটা আেগ ঘাষণা কেরিছেলন?

আিম নয় িক, সদা ভু? এবং আিম ছাড়া আর ঈ র নই; আিম কবল

ঈ র, আিম উ ারকতা। আমার পােশ আর কও নই। ২২আমার

িদেক ফেরা এবং সংরি ত হও পিৃথবীর সব শষ াে র মা ষ,

কারণ আিম ঈ র, আর কউ ঈ র নয়। ২৩আিম িনেজর নােমই

শপথ কেরিছ, কবল আেদেশ এই কথা বেলিছ এবং এটা িফের

আসেব না। আমার কােছ েত েক হাঁটু পাতেব, েত ক িজভ শপথ
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করেব, ২৪ বলেব, কবল সদা ভুর কােছ পির ান এবং শি আেছ।

সবাই যারা তাঁর উপর রেগ আেছ তারা তাঁর সামেন ল ায় অবনত

হেব। ২৫ সদা ভুর মেধ ই ই ােয়েলর সব বংশ সমথনেযাগ হেব

এবং তারা তােত গব করেব।

৪৬ বল দবতা নীচু হেলন, নেবা দবতা নত হেলন তােদর

মিু েলা ভার বহনকারী প রা বহন করেব। এই মিু েলা া

প রা ভারী বাঝার মেতা বহন করত। ২ একসে তারা িনচু হেতা,

হাঁটুেত বসেতা; তারা মিু েলা বাঁচােত পারল না, িক ু তারা িনেজরা

ব ী হেয় যায়। ৩আমার কথা শান, যােকােবর বংশ এবং তামরা

সবাই, যােকাব েলর বািক বংশ। যােদর আিম বহন কের আসিছ

জে র আেগ থেক, বহন করিছ গভ থেক। ৪এমনিক তামােদর

বেুড়া বয়স পয আিম সই থাকব এমনিক তামােদর চুল পাকবার

বয়স পয তামােদর ভার বহন করব। আিম তামােদর তরী কেরিছ

এবং আিম তামােদর সমথন করেবা; আিম তামােদর িনরাপ ায়

বহন করব। ৫ কার সে আমার তুলনা করেব? এবং কার সদশৃ

বলেব যােত আমােদর সে তুলনা করা যেত পাের? ৬ লােকরা

থিল থেক সানা ঢােল এবং দাঁিড়পা ায় েপা ওজন কের। তারা

সকরা ভাড়া করল এবং স এটা িদেয় দবতা তরী কের; পের তারা

সই দবতােক ণাম কের ও পজূা কের। ৭ তারা তােক কাঁেধ তুেল

বেয় নয়; তার জায়গায় তারা তােক াপন কের এবং স সখােনই

থােক এবং সখান থেক নড়েত পাের না। তার কােছ কাঁেদ িক ু স

উ র িদেত পাের না িকংবা কাউেক ঃখ‐ক থেক বাঁচােত পাের

না। ৮এেদর স েক িচ া কেরা; এেদর অবেহলা কেরা না, তামরা

িবেরাধীরা! ৯আেগকার িবষয় িচ া কর, স িদন পার হেয় গেছ,

কারণ আিম ঈ র এবং অ আর কও নই, আিম ঈ র এবং আমার

মত আর কউ নই। ১০আিম থেক শেষর কথা বিল এবং

যা এখনও হয়িন তা আেগই বিল। আিম বিল, “আমার পিরক না

ঘটেব এবং আমার যা ই া তা আিম করব”। ১১আিম পবূ িদক থেক

একটা িশকােরর পািখেক ডাকেবা, আিম আমার পছে র একজন



িযশাইয় ভাববাদীর বই 1379

লাকেক দূর দশ থেক ডাকেবা; াঁ আিম বেলিছ তা আিম সাধন

করব; আমার উে শ আেছ, আিম তাও করব। ১২আমার কথা শান,

তামরা জদী লােকরা, যারা সিঠক কাজ করা থেক দূের আছ। ১৩

আমার ধািমকতার কােছ তামােদর িনেয় আসিছ; এটা বশী দূের নয়

এবং আমার পির ান অেপ া কের না এবং আিম িসেয়ানেক পির ান

দেবা এবং আমার সৗ য ই ােয়লেক দেবা।

৪৭ “নীেচ নেম এস এবং ধেূলায় বস, ব ািবলেনর মারী মেয়;

িসংহাসন ছেড় মািটেত বস ব ািবলেনর মেয়। তামােকআর শ ৃ ল

এবং িবলাসী বলা হেব না। ২ যাঁতা নাও এবং গম পেষা; তামার

ঘামটা খােলা। তামার পাশাক খােলা, পােয়র ঢাকা খােলা নদী

পার হও। ৩ তামার ন তা আঢাকা থাকেব, াঁ, তামার ল া দখা

যােব। আিম িতেশাধ নব এবং কাউেক বাদ দেবা না।” ৪আমােদর

মিু দাতা, তাঁর নাম বািহনীেদর সদা ভু, ই ােয়েলর সই পিব

ব ি । ৫ চুপ কের বস এবং অ কােরর মেধ যাও। ব ািবলেনর

মেয়; তামােক আর রাজ েলার রাণী বেল ডাকা হেব না। ৬আমার

লাকেদর ওপর আমার রাগ হেয়িছল; আমার ঐিত েক কলিুষত

কেরিছলাম এবং তােদর আিম তামার হােত তুেল িদেয়িছলাম িক ু

তুিম তােদর িত ক ণা করিন; বেুড়া লাকেদর উপেরও তুিম ভারী

জায়াল চািপেয় িদেয়িছেল। ৭ তুিম বলেল, “আিম িচরকাল শাসন

করেবা খবু ভােলা রাণীর মেতা।” িক ু তুিম এই সব িবষয় দয় িদেয়

কর িন, িক া ভেব দখ িন এর ফল িক হেব। ৮ তাই এখন এটা

শােনা, তুিম একজন ভাগিবলািসনী, য িনরাপেদ বেস আেছ, তুিম

য দেয় বল, “আিম ছাড়া আর এখােন কউ নই আমার মেতা।

আিম কখনও বসেবা না িবধবার মেতা িক া স ান হারাবার অিভ তা

হেব না।” ৯ িক ু এ েটা িজিনসই তামার কােছ আসেব মহূুেতর

মেধ একিদন; স ান হারােনা এবং বধব পণূ শি েত তারা তামার

ওপর আসেব তামার জা ম এবং অেনক ম ত সে ও এবং

মা িল সে ও তামার উপর ঘটেব। ১০ তুিম তামার তার উপর

তুিম িনভর কেরছ; তুিম বেলছ, কউ আমােক দেখ না; তামার
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ান এবং বিু তামােক িবপেথ িনেয় গেছ, িক ু তুিম মেন মেন

বল, আিম ছাড়া আর এখােন কউ নই আমার মেতা। ১১ িবপযয়

তামার ওপর আসেব, তামার পে তা দূর করা স ব হেব না।

িবপদ তামােক হঠাৎ আঘাত করেব তুিম জানার আেগ। ১২ “ য

যা িবদ া এবং ম ত জ তুিম ছাটেবলা থেক িব ােসর সে

পাঠ করছ স সব তুিম কের যাও। হয়েতা তুিম সফল হেব, হয়েতা

তামার িবপযেয়র ভয় দূর হেব। ১৩ তুিম া হেয় পেড়ছ অেনক

পরামেশ; স লাক েলােক দাঁড়ােত দাও এবং তামােক বাঁচাক যারা

আকাশম েলর নকশা তরী কের এবং তারার িদেক তাকায় যারা

নতুন চাঁেদর কথাবেল তামার উপর যা ঘটেব তা থেক তামােক

তারা বাঁচাক। ১৪ দখ, তারা নাড়ার মত হেব; আ ন তােদর পিুড়েয়

ফলেব। তারা আ েনর িশখার হাত থেক িনেজেদর বাঁচােত পাের

না; এখােন কান কয়লা নই তােদর গরম করার জ বা উপযু

আ ন নই যার সামেন বেস। ১৫তারা তামার কােছ খাটুিন ছাড়া

আর িকছুই নয় যােদর সে তুিম ছেলেবলা থেক ব বসা কেরছ তারা

ঐ রকমই হেব। তারা েত েক িনেজর পেথ ঘেুর বড়ায়; তােদর

মেধ কও নই য তামােক বাঁচােত পাের।”

৪৮এটা শান, যােকােবর বংশ, কােক ই ােয়ল নােম ডাকা হয়

এবং িযহূদার বংশ থেক এেসছ; তামরা যারা সদা ভুর নােম শপথ

কের থাক এবং ই ােয়েলর ঈ েরর কােছ াথনা কর, িক ু মন

থেক বা ধাি কতায় তা কর না। ২ কারণ তারা িনেজেদরেক পিব

শহেরর লাক বেল থােক এবং ই ােয়েলর ঈ রেক িব াস কর;

যাঁর নাম বািহনীেদর সদা ভু। ৩আিম অেনকিদন আেগ এ িজিনস

বেলিছলাম; তা আমার মখু থেক এেসিছল এবং আিম তা তােদর

জানালাম; তারপর হঠাৎ তা করলাম এবং তা অিত ম করল। ৪

কারণ আিম জানতাম য তামরা এক ঁেয় িছেল, তামােদর ঘােড়র

মাংসেপশী লাহার মত এবং কপাল াে র মত। ৫ সইজ অেনক

আেগই আিম তামােদর এই সব বেলিছলাম এবং আর তা ঘটবার

আেগই তামােদর জািনেয়িছলাম, যােত তামরা বলেত না পার,
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আমার িতমা তা কেরেছ অথবা আমােদর খাদাই করা মিূ অথবা

ছাঁেচ ঢালা িতমা এ সব আেদশ িদেয়েছ। ৬ তামরা এ সব েনছ;

তািকেয় দখ এসব মােণর িদেক এবং তুিম িক তা মেন নেব না যা

আিম সত বেলিছলাম? এখন থেক আিম তামােদর নতুন িজিনস

দখােবা, লাকােনা িজিনস যা তামরা জােনা না। ৭ এখন এবং

অেনক আেগ থেক নয়, এখনই স ৃ হেয়েছ; আজেকর আেগ তামরা

স সব শান িন। তাই তামরা বলেত পারেব না, াঁ, আিম তােদর

স ে জানতাম। ৮ তামরা কখনই শান িন; তামরা জােনানা; এ

িজিনস েলা খালা িছলনা তামার কােনর কােছ আেগ থেক। কারণ

আিম জানতাম য তামরা খবু তারণাপণূ এবং জ থেক তামােদর

িবে াহী বলা হয়। ৯আমার নােমর জ আমার রাগেক আিম দমন

করব; আমার স ােনর জ আিম তা ধের রাখেবা তামােদর ংেসর

হাত থেক। ১০ দখ, আিম তামােক শাধন করেবা িক ু পার

মেতা নয়; আিম তামােদর কেরিছ পিরতােপর িচমিন থেক। ১১

আিম যা িকছু করেবা তা আমার িনেজর জ , কারণ আমার নােমর

অেগৗরব আিম কমন কের হেত িদেত পাির? আমার মিহমা আিম

কাউেক দেবা না। ১২আমার কথা শান যােকাব এবং ই ােয়ল,

যােদর আিম ডাকলাম। আিমই িতিন; আিম আিদ এবং আিম অ ।

১৩ াঁ, আিম িনেজর হােত পিৃথবীর িভি াপন কেরিছ এবং ডান

হােত আকাশ ম ডলেক ছিড়েয় িদেয়িছ; যখন তােদর আিম ডািক,

তারা একসে দাঁড়ায়। ১৪ একসে জেড়া হও, তামরা সকেল এবং

শান। তামােদর মেধ ক এ িবষেয় বেলছ? ব ািবলেনর িব ে

সদা ভুর লাক তার িনেজর ই া পণূ করেব; স সদা ভুর ই া

ব ািবলনীয়েদর িব ে বহন করেব। ১৫আিম, আিম বেলিছ; াঁ,

আিমই তােক িনম ন কেরিছ। আিম তােক এেনিছ এবং স সফল

হেব। ১৬আমার কােছ এস এ কথা শান। থেক আিম কান

কথা গাপন করার জ বিলিন; যখন এটা হয় আিম সখােন থািক

এবং এখন ভু সদা ভু আমােক পািঠেয়েছন এবং তাঁর আ া িদেয়।

১৭এই হল সদা ভু, তামােদর মিু দাতা, ই ােয়েলর সই পিব
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ব ি এই কথা বলেছন, “আিম সদা ভু তামােদর ঈ র; িযিন

িশ া দন তামােদর সফলতার জ । য পেথ তামােদর িনেয় যান

তামােদর সই পেথ যাওয়া উিচত। ১৮ যিদ ধু তুিম আমার আেদশ

মা করেত তাহেল তামােদর শাি এবং উ িত হেতা নদীর মত

এবং তামােদর পির ান হত সাগেরর ঢউেয়র মত। ১৯ তামােদর

বংশধেররা বািলর মেতা অেনক হত এবং তামােদর ছেলেমেয়রা হত

বালকুণার মত অেনক। তােদর নাম কাটা হত না িক া মেুছ ফলা হত

না আমার সামেন থেক। ২০ তামরা ব ািবলন থেক বিরেয় এেসা!

কলদীয়েদর কাছ থেক পালাও। আনে িচৎকার কের জানাও, এটা

ঘাষণা কর। পিৃথবীর শষ সীমা পয এ কথা বল, ‘সদা ভু তাঁর দাস

যােকাবেক মু কেরেছন’।” ২১ তােদর িপপাসা পায়িন যখন িতিন

ম াে র মেধ িদেয় তােদর িনেয় যাি েলন; িতিন পাথর থেক

তােদর জ জল বইেয় িদেয়িছেলন; িতিন পাথর ভেঙ িদেয়িছেলন

এবং তােত জল বর হেয় এেসিছল। ২২ “ েদর জ কান শাি

নই।” সদা ভু বলেছন।

৪৯আমার কথা শান, তামরা উপ লবাসীরা এবং মেনােযাগ দাও,

তামরা দূেরর লােকরা। সদা ভু আমার জ থেক আমার নাম ধের

ডেকিছেলন, যখন আমার মা আমােক পিৃথবীেত এেনিছেলন। ২ িতিন

আমার মখুেক ধারােলা তেরায়ােলর মত কেরেছন। িতিন আমােক তাঁর

হােতর ছায়ায় লিুকেয় রেখেছন। িতিন আমােক একটা পািলশ করা

তীেরর মেতা কেরেছন; তাঁর তীর রাখার খােপর মেধ রেখেছন। ৩

িতিন আমােক বলেলন, “তুিম আমার দাস, ই ােয়ল, যার মেধ িদেয়

আিম আমার মিহমা দখােবা।” ৪ যিদও আিম িচ া করলাম “আমার

পির ম িবফল হেয়েছ; আিম আমার শি বথৃাই ন কেরিছ। তবওু

আমার িবচার সদা ভুর হােত আেছ এবং আমার পরু ার ঈ েরর

সে আেছ।” ৫এবং এখন সদা ভু বেলেছন, িতিন িযিন আমােক

জ থেক তাঁর দাস কের গেড়েছন, যন আিম যােকাবেক তাঁর কােছ

িফিরেয় িনেয় যাই এবং ই ােয়লেক তাঁর কােছ জেড়া কির। আিম

সদা ভুর চােখ স ািনত এবং ঈ র আমার শি হেয়েছন। ৬ িতিন
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বেলন, “এটা তামার কােছ ছােটা িবষয় আমার দাস হওয়ার জ

যােকােবর বংশেক পনুরায় িতি ত করবার জ এবং ই ােয়েলর

বঁেচ থাকা লাকেদর িফিরেয় আনবার জ । আিম তামােক অ

জািতর কােছ আেলার মত করব যােত তুিম আমার পির াতা হও

পিৃথবীর শষ পয ।” ৭ একথা যা সদা ভু বেলেছন, ই ােয়েলর

উ ারকতা, তােদর পিব ব ি লােক যাঁেক তু করেছ, ঘণৃার

চােখ দখেছ, িযিন শাসনক ােদর ীতদাস; “রাজারা তামােক

দখেব এবং উেঠ দাঁড়ােব এবং রাজপু েষরা তামােক দখেব এবং

মাথা নত করেব, কারণ সদা ভু িযিন িব , এমনিক ই ােয়েলর

পিব ব ি িযিন তামােক বেছ িনেয়েছন।.” ৮ একথা সদা ভু

বলেছন, “দয়া দখাবার িদেনর আিম তামােক উ র দেবা এবং

উ ার পাবার িদেনর তামােক সাহায করব। আিম তামােক র া

করব এবং তামােক লােকেদর জ একটা িবিধ দেবা যােত তুিম

দশেক পনুরায় তরী করেত পার খািল পেড় থাকা জায়গা েলা

অিধকাের আনেত পার। ৯ তুিম ব ীেদর বলেব, ‘ বিরেয় এেসা,’

তােদর যারা অ কাের আেছ। তারা রা া বরাবর চরেব এবং সব ফাঁকা

জায়গায় চরােনা হেব। ১০ তােদর িখেদ পােব না, িপপাসা পােব না,

িক া গরম বা সূেয র তাপ তােদর ওপর পড়েব না। যােদর উপর তাঁর

মমতা আেছ িতিন তােদর পথ দখােবন িতিন জেলর ফায়ারার কােছ

িনেয় যােবন। ১১ এবং আমার সব পাহাড় েলােক রা া তরী করেবা

এবং আমার রাজপথ েলা তরী করেবা। ১২ দখ, এরা দূর থেক

আসেব; কও উ র থেক, কউ পি ম থেক এবং অ রা আসবান

দশ থেক আসেব।” ১৩ গান গাও আকাশএবং আন কর; পিৃথবী,

গান গাও, তামরা পবেতরা! কারণ সদা ভু তাঁর লাকেদর সা না

দেবন এবং তাঁর অত াচািরত লাকেদর ক ণা করেবন। ১৪ িক ু

িসেয়ান বলল, “সদা ভু আমােক ত াগ কেরেছন এবং ভু আমােক

ভুেল গেছন।” ১৫ একজন ী িক তার িশ েক ভুলেত পাের তার

েধর সবা করােনা থেক সইজ স য িশ েক জ িদেয়েছ তার

উপর িক মমতা থাকেব না? াঁ তারা ভুেল যেত পাের িক ু আিম
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তামােদর ভুলবনা। ১৬ দখ, আমার হােতর তালেুত আিম তামার

নাম খাদাই কের রেখিছ; তামার দয়াল েলা সব িদন আমার

সামেন আেছ। ১৭ তামার ছেলরা িফের আসবার জ তাড়াতািড়

করেছ, আর যারা তামােক ংস কেরিছল তারা তামার কাছ থেক

চেল গেছ। ১৮ তুিম চারিদেক চাখ তােলা এবং দখ; তারা সব

এক হেয়েছ এবং তামার কােছ আসেছ। “ যমন িন য়ই আিম বঁেচ

আিছ” এটা সদা ভু বেলেছন–তুিম িন য়ই তােদর পরােব গয়নার

মত, িবেয়র কেনর গয়নার মত। ১৯ “যিদও তুিম ংস হেয়ছ এবং

জনশূ হেয় আছ স দশ যখােন ংস হেয়িছল এখন তুিম স

লােকেদর কােছ খবু ছােটা হেব এবং যারা তামােক িগেল ফেলিছল

তারা দূর হেয় যােব। ২০ তামার য স ানেদর তুিম হািরেয়িছেল

তারা তামার কােছ এেস বলেব, ‘এ জায়গা আমােদর জ খবু ছাট;

আমােদর জ ঘর বানাও যােত এখােন আমরা থাকেত পাির।’ ২১

তখন তুিম িনেজেক বলেব, ‘ ক আমার জ এেদরেক জ িদেয়েছ?

আিম স ানেদর হািরেয় ব ার মত হেয় িগেয়িছলাম; আমােক যন

দূর কের দওয়া হেয়িছল এবং ত াগ করা হেয়িছল, ক এ িশ েদরেক

তুলেলা? দেখা আিম একা পেড়িছলাম; এরা কাথা থেক এেসেছ’?”

২২ একথা ভু সদা ভু বলেছন, “ দখ, আিম জািতেদর হাত তুলেবা;

আিম আমার িচ পতাকা লােকেদর দখাব। তারা কােল কের

তামার ছেলেদর িনেয় আসেব এবং কাঁেধ কের তামার মেয়েদর

বেয় িনেয় আসেব। ২৩ রাজারা তামার লালন‐পালনকারী হেব এবং

তােদর রাণীরা তামার আয়া হেব। তারা মািটেত উপড়ু হেয় তামােক

ণাম করেব এবং তামার পােয়র ধেূলা চাটেব এবং তুিম জানেত

পারেব য, আিম সদা ভু; যারা আমার জ অেপ া করেব তারা

লি ত হেব না।” ২৪ যা ার কাছ থেক িক লেুটর িজিনস িনেয়

নওয়া যায়? অথবা িবজয়ী লােকর হাত থেক িক ব ীেক উ ার করা

যায়? ২৫ িক ু সদা ভু একথা বলেছন, “ াঁ, যা ােদর হাত থেক

ব ীেদর িনেয় নওয়া যােব এবং অত াচারী লােকর হাত থেক লেুটর

িজিনস উ ার করা হেব। আিম িবেরািধতা করেবা তামার শ েদর
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সে এবং তামার স ানেদর আিম বাঁচােবা। ২৬আিম তােদর মাংস

তােদরই খাওয়াব; যারা তামার উপর অত াচার কের এবং তারা

মেদর মেতা িনেজেদর র িনেজরা খােব এবং সব মা ষ জানেব

য, আিম সদা ভু, আিম তামার উ ারকতা, তামার মিু দাতা,

যােকােবর সই শি শালী ব ি ।”

৫০সদা ভু এই কথা বেলন, “ত াগপ কাথায় যা িদেয় আিম

তামােদর মােক ত াগ কেরিছলাম? এবং আমার কােনা ঋণদাতােদর

কােছ আিম তামােদরেক িবি কেরিছ? দখ, তামােদর িবি

করা হেয়িছল কারণ তামােদর পােপর জ এবং কারণ তামােদর

িবে ােহর জ তামােদর মােক তািড়েয় দওয়া হেয়িছল। ২আিম

এলাম িক ু এখােন কও িছলনা কন? আিম ডাকলাম িক ু কও

উ র িদলনা কন? তামােদর মিু পন দওয়ার জ আমার হাত িক

এেতা ছােটা? তামােদর উ ার করার জ িক আমার শি নই?

দখ, আমার ধমেক আিম সাগর িকেয় ফিল; নদী েলা ম ভূিম

কির; তােদর মাছ জেলর অভােব মের যায় এবং পেচ যায়। ৩আিম

অ কার িদেয় আকাশেক কাপড় পরাই; আিম চট িদেয় ঢেক িদই।”

৪ ভু সদা ভু আমােক িজ িদেয়েছন, যন আিম বঝুেত পাির,

িকভােব া লাকেক বােক র ারা ি র করেত পাির; িতিন আমােক

েত ক িদন সকােল জািগেয় দন আর আমার কানেক সজাগ কেরন

তােদর মত যারা শেখ। ৫ ভু সদা ভু আমার কান খেুল িদেয়েছন

এবং আিম িব াচারী হইিন, িপিছেয়ও যাইিন। ৬ যারা আমােক

মেরেছ আিম তােদর কােছ আমার িপঠ পেত িদেয়িছ আর যারা

আমার দািড় উপিড়েয়েছ তােদর কােছ আমার গাল পেত িদেয়িছ।

অপমান ও থথুু থেক িনেজর মখু ঢাকলাম না। ৭কারণ ভু সদা ভু

আমােক সাহায কেরন; সজ আিম অপমািনত হব না। তাই আিম

চকমিক পাথেরর মতই আমার মখু শ কেরিছ, কারণ আিম জািন য,

লি ত হব না। ৮ ঈ র িযিন আমােক ধািমক কেরন িতিন কাছাকািছ;

ক আমার সে িববাদ করেব? এস, আমরা মেুখামিুখ হই। আমার

অিভযু ক? স আমার সামেন আ ক। ৯ দখ, ভু সদা ভু
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আমােক সাহায করেবন, ক আমােক দাষী করেব? দখ, তারা

সবাই কাপেড়র মত পরুােনা হেয় যােব; কীট তােদর খেয় ফলেব।

১০ তামােদর মেধ য সদা ভুেক ভয় কের, য তাঁর দােসর কথার

বাধ হয়, ক আেলা ছাড়াই গভীর অ কাের চেল? স সদা ভুর

নােম িব াস ক ক আর তার ঈ েরর উপের িনভর ক ক। ১১ দখ,

আ ন ালা ও িশখায় িনেজেদরেক ব ন কেরছ য তামরা,

তামরা সবাই িনেজেদর আ েনর আেলায় ও িনেজেদর ালােনা

িশখায় যাও। আমার হােত এই ফল পােব, তামরা ঃেখ শােব।

৫১ তামরা যারা ধািমকতার অ গামী, যারা সদা ভুর খাঁজ করছ,

তামরা শান। য পাথর থেক তামরা খািদত হেয়েছ এবং য

খাদ থেক তামােদরেক খাঁড়া হেয়েছ তার িদেক তািকেয় দখ। ২

তামােদর পবূপু ষ এবং তামােদর য জ িদেয়েছ সই সারার িদেক

তািকেয় দখ; কারণ যখন স একাকী িছল তখন তােক ডেকিছলাম।

আিম তােক আশীবাদ করলাম এবং সংখ ায় অেনক করলাম। ৩ াঁ,

সদা ভু িসেয়ানেক সা না দেবন; িতিন তার সব ংস ান িলেক

সা না দেবন; তার ম ভূিমেক িতিন এেদান বাগােনর মত করেবন

এবং তার কেনা ভূিমেক য ন নদীর উপত কার পােশ সদা ভুর

বাগােনর মত করেবন। তার মেধ আন , খ, ধ বাদ ও গােনর

আওয়াজ পাওয়া যােব। ৪ “ হ আমার লােকরা, আমার িত

মেনােযাগী হও এবং হ আমার লােকরা, আমার কথায় শান! কারণ

আিম এক িনেদশ জাির করব এবং আিম আমার জািতেদর জ

ায়িবচারেক আেলার মত করব। ৫আমার ধাি কতা কাছাকািছ;

আমার পির ান বর হেয় আসেব এবং আমার হাত জািতেদর িবচার

করেব; উপ ল িল আমার জ অেপ া করেব; আমার হােতর জ

তারা সা েহ অেপ া করেব। ৬ তামরা আকােশর িদেক চাখ

তাল এবং নীেচ পিৃথবীর িদেক তাকাও। কারণ আকাশ ধাঁয়ার মত

অদশৃ হেয় যােব, পিৃথবী কাপেড়র মত পরুােনা হেয় যােব এবং তার

বািস ারা পতে র মত মারা যােব। িক ু আমার পির ান অন কাল

থাকেব এবং আমার ধাি কতা কাজ থামােব না। ৭ তামরা যারা
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ধাি কতা জান, তামরা যারা যােদর দেয় আমার িনয়ম আেছ,

তামরা শান। তামরা মা েষর অপমানেক ভয় কর না, তােদর

অপব বহােরর ারা হতাশ হেয়া না, ৮ কারণ কীট কাপেড়র মত

তােদরেক খেয় ফলেব এবং পাকা তােদরেক পশেমর মত খেয়

ফলেব; িক ু আমার ধাি কতা িচরকাল থাকেব এবং আমার পির ান

বংেশর পর বংশ ধের িচরকাল থাকেব।” ৯জােগা, জােগা, িনেজেক

শি র সে পিরধান কর, হ সদা ভুর শি শালী হাত। যমন তুিম

আেগকার িদেনর উেঠিছেল, পরুােনা িদেনর বংেশর পর বংশ ধের

উেঠিছেল। তুিম িক রহবেক টুকেরা টুকেরা কের কাটিন? সমেু র

দত েক িক তুিম চূণ করিন? ১০ তুিম িক সমেু র, িবশাল গভীেরর

জল িকেয় ফলিন এবং তুিম িক সমেু র গভীর জায়গােক রা া তরী

করিন যােত তামার মিু া লােকরা পার হেয় যায়? ১১ সদা ভুর

মিু পাওয়া লােকরা িফের আসেব এবং আনে র িচৎকােরর সে

িসেয়ােন আসেব এবং িচরকাল ায়ী আন তােদর মাথায় থাকেব

এবং খ ও আন তােদর অিত ম করেব এবং ঃখ ও শাক

পািলেয় যােব। ১২আিম, আিমই তামােদর সা না কির। তামরা

কন মা ষেক ভয় করছ? যারা মারা যােব, মা েষর স ােনরা, যারা

ঘােসর মতই তরী। ১৩ তামােদর িযিন তরী কেরেছন তাঁেক কন

তামরা ভুেল গছ? িযিন আকাশেক ছিড়েয় িদেয়েছন এবং পিৃথবীর

িভি মলূ াপন কেরেছন? তুিম অত াচারীেদর চ ােধর কারেণ

িতিদন ােস আছ যখন স ংস করার জ িস া কেরেছ?

অত াচারীেদর াধ কাথায়? ১৪ যারা নত হয়, সদা ভু তােদর

শী ই ছেড় দেবন; স মারা যােব না এবং গেত নেম যােব না, তার

খাবােরর অভাব হেব না। ১৫কারণ আিমই সদা ভু, তামার ঈ র,

িযিন সমু েক ম থন করেল তার ঢউ গজন কের। তার নাম বািহনীেদর

সদা ভু। ১৬আিম তামার মেুখ আমার বাক রাখলাম আর আমার

হােতর ছায়ায় তামােক ঢেক রাখলাম। য আিম আকাশম ল রাপণ

কির, পিৃথবীর িভি মলূ াপন কির এবং িসেয়ানেক বিল, তুিম আমার

লাক। ১৭ হ িয শােলম, জােগা, জােগা; উেঠ দাঁড়াও। তুিম তা
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সদা ভুর হাত থেক তাঁর ােধর বািটেত পান কেরছ; ম তাজনক

বািটেত পান কেরছ, তুিম িনঃেশষ কেরছ। ১৮ তুিম য সব ছেলেদর

জ িদেয়ছ তােদর মেধ তার পথ দশক কউ নই; য সব ছেলেদর

তুিম পালন কেরছ তােদর মেধ তার হাত ধরবার মত কউ নই।

১৯এই ই তামার িত ঘেটেছ; ক তামার জ িবলাপ করেব?

িনজনতা এবং ংস এবং দূিভ এবং তেরায়াল। ক তামােক

সা না দেব? ২০ তামার ছেলরা বল হেয়েছ; তারা জােল পড়া

হিরেণর মত িতিট রা ার মাথায় েয় আেছ। তারা সদা ভুর ােধ,

তামার ঈ েরর িতর াের পিরপণূ। ২১ িক ু এখন এই কথা শান, হ

অত াচারকারী এবং তুিম মাতাল, িক ু া ারেস ম না। ২২ তামার

ভু সদা ভু, তামার ঈ র, িযিন তাঁর লাকেদর পে থােকন িতিন

এই কথা বলেছন, “ দখ, ম তাজনক পানপা , আমার াধ প

পানপা , তামার হাত থেক িনলাম; সই পানপাে তুিম আর পান

করেব না। ২৩আিম তামার উৎপীড়কেদর হােত তা তুেল দব, যারা

তামােক বলত, ‘ েয় পড়, যােত আমরা তামার ওপর িদেয় হঁেট

যেত পাির।’ তুিম মািটর মত ও রা ার মত লাকেদর কােছ িনেজর

িপঠ পেত িদেত পার।”

৫২জােগা, জােগা, হ িসেয়ান শি পিরধান কর; হ পিব শহর

িয শােলম, তামার জাঁকজমেকর পাশাক পর। কারণ কখেনা

অি ক ও অ িচ লাক তামার মেধ আর ঢুকেব না। ২ গােয়র

ধেূলা ঝেড় ফল, হ িয শােলম, ওেঠা, বস। হ ব ী িসেয়ান‐

ক া, তামার গলার িশকল সব খেুল ফল। ৩ কারণ সদা ভু এই

কথা বেলন, “ তামরা িবনামেূল িবি ত হেয়িছল আবার িবনামেূল ই

মু হেব। ৪কারণ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, আমার লােকরা

আেগ িমশের বাস করার জ সখােন নেম িগেয়িছল; আবার

অশরূীয়া অকারেণ তােদর উপর অত াচার করল। ৫ সদা ভু বেলন,

এখন এখােন আমার িক আেছ? আমার লাকেদরেক িকছু ছাড়াই

নওয়া হেয়েছ। সদা ভু বেলন, তােদর শাসন কতারা উপহাস

করেছ এবং আমার নাম সারািদন সব িদন িনি ত হে । ৬ এই
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জ আমার লােকরা জানেত পারেব; সই িদন তারা জানেব য,

আিম কথা বেলিছ; াঁ, এটা আিমই।” ৭ পবতেদর ওপের তার পা

কমন র লাগেছ, য সংবাদ বেয় আেন, শাি ঘাষণা কের,

ম েলর সমাচার চার কের, পির ান ঘাষণা কের, িসেয়ানেক

বেল, “ তামার ঈ র রাজ কেরন!” ৮ শান, তামার পাহারাদারেদর

রব উঠাে , তারা আনে একসে চঁচাে , কারণ সদা ভু যখন

িসেয়ােন িফের আসেবন তখন তারা িনেজেদর চােখই তা দখেব। ৯

হ িয শােলেমর ংস ান েলা, তামরা একসে িচৎকার কের

আন ‐গান কর, কারণ সদা ভু তাঁর লাকেদর সা না িদেয়েছন আর

িয শােলমেক মু কেরেছন। ১০ সদা ভু সম জািতর দিৃ েত তাঁর

পিব হাত অনাবতৃ কেরেছন, সম পিৃথবী আমােদর ঈ েরর পির ান

দখেব। ১১ চল, চল, সই জায়গা থেক বর হেয় এস; কােনা অ িচ

িজিনস ছুঁেয়া না; অর মেধ থেক বর হও; তামরা যারা সদা ভুর

পা বেয় িনেয় যাও তামরা িব হও। ১২কারণ তামরা তাড়াতািড়

কের বাইের যােব না, পািলেয় যােব না, কারণ সদা ভু তামােদর

আেগ আেগ যােবন এবং ই ােয়েলর ঈ র তামােদর িপছন িদেকর

র ক হেবন। ১৩ দখ, আমার চাকর বিু মােনর কাজ করেব এবং

সফল হেব; স উ ও উ ত হেবন; স খবু মিহমাি ত হেবন। ১৪

মা েষর থেক তাঁর আকৃিত, মানবস ানেদর থেক তার চহারা

িবকৃত বেল যমন অেনেক তার িবষেয় ভীত হত। ১৫ তাই িতিন

অেনক জািতেক চমেক দেবন, তাঁর সামেন রাজারা মখু ব করেব,

কারণ যা তােদর বলা হয়িন তা তারা দখেত পােব এবং যা তারা

শােনিন তা বঝুেত পারেব।

৫৩আমরা যা েনিছ তা ক িব াস কেরেছ? এবং সদা ভুর হাত

কার কােছ কািশত হেয়েছ? ২ কারণ িতিন তাঁর সামেন চারার মত,

কেনা মািটেত উৎপ মেূলর মত উঠেলন; তাঁর এমন সৗ য বা

জাঁকজমক নই য, তাঁর িদেক আমরা িফের তাকাই; আমরা তােক

দেখিছ, আমােদর আকষণ করার জ কান সৗ য িছল না। ৩ িতিন

ঘিৃণত ও লাকেদর ারা ত াখ াত হেয়েছ; ব থার পা ও য ণায়
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পিরিচত হেয়েছন। লােক যােক দখেল মখু লকুায় িতিন তার মত

হেয়েছন; িতিন ঘিৃণত হেয়েছন এবং আমরা তােক তু বেল িবেবচনা

কির। ৪ িক ু সিত িতিনই আমােদর সব রাগ তুেল িনেয়েছন আর

আমােদর ঃখ বহন কেরেছন; তবু আমরা ভাবলাম ঈ েরর ারা

হািরত, আহত ও ঃিখত হেয়েছন। ৫ িক ু িতিন আমােদর অধে র

জ ই িব ; িতিন আমােদর পােপর জ চূণ হেলন। আমােদর

শাি জনক শাি তার ওপের আসল; তার েতর ারা আমােদর

আেরাগ হল। ৬আমরা সবাই মেষর মত িবপেথ িগেয়িছ; আমরা

েত েক িনেজেদর পেথর িদেক িফেরিছ এবং সদা ভু আমােদর

সবার অ ায় তাঁর ওপের িদেয়েছন। ৭ িতিন অত াচািরত হেলন; ক

ভাগ করেলন, তবু িতিন মখু খলুেলন না; যমন মষশাবক হত ার

জ নীত হয় এবং মষ যমন লাম ছাঁটাইকারীেদর সামেন চুপ কের

থােক। ৮ িতিন অত াচার ও িবচােরর ারা িনি ত হেলন। সই িদন

কার লাকেদর মেধ ক তার িবষেয় আেলাচনা করল, িক ু িতিন

জীিবতেদর দশ থেক উি হেলন। আমার লােকর অধে র জ

তার ওপের আঘাত পড়ল। ৯তারা েদর সে তার কবর িনধারণ

করল এবং মতুৃ েত িতিন ধনবােনর স ী হেলন, যিদও িতিন িহং তা

কেরনিন, আর তাঁর মেুখ ছলনা িছল না। ১০তবওু তােক চূণ করেত

সদা ভুরই ই া িছল; িতিন তােক য ণা করেলন, যখন তাঁর াণ

দাষাথক বিল উৎসগ করেবন, তখন িতিন তাঁর স ানেদর দখেত

পােবন, দীঘ আয়ু বাড়ােনা হেবন এবং তাঁর হােত সদা ভুর ই া পণূ

হেব। ১১ িতিন তাঁর ােণর ক েভােগর ফল দখেবন, তৃ হেবন;

আমার ধািমক দাসেক গভীরভােব জানবার মেধ িদেয় অেনকেক

িনেদাষ বেল হণ করা হেব, কারণ িতিন তােদর সব অ ায় বহন

করেবন। ১২এই জ মহান লাকেদর মেধ আিম তাঁেক একটা অংশ

দব এবং িতিন শি শালীেদর সে লটু ভাগ করেবন, কারণ িতিন

মতুৃ র জ িনেজর াণ িদেয়িছেলন। িতিন অধমীেদর সে গিণত

হেলন এবং িতিন অেনেকর পাপ বহন কেরিছেলন এবং অধমীেদর

জ অ েরাধ কেরিছেলন।
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৫৪ “ হ ব া ীেলাক, য স ােনর জ দয়িন, যার কখনও সব‐

বদনা হয়িন, তুিম িচৎকার কের আন গান কর ও জাের িচৎকার

কর; কারণ িববািহত ীর স ােনর থেক অনােথর স ান অেনক।”

এটা সদা ভু বেলন। ২ তামার তাঁবরু জায়গা আরও বাড়াও; তামার

িশিবেরর পদা আরও দূের যাক, ব য় শ া কর না; তামার দিড় েলা

ল া কর এবং তামার গাঁজ েলা শ কর। ৩কারণ তুিম ডােন ও

বাঁেয় ছিড়েয় পড়েব এবং তামার বংশধেররা অ া জািতেদর দশ

দখল করেব এবং লাকজনহীন শহর েলােত পনুবািসত করেব। ৪

তুিম ভয় কােরা না, কারণ তুিম লি ত হেব না। িন ৎসাহ হেয়া

না, কারণ তুিম অপদ হেব না। তামার যৗবেনর ল া তুিম ভুেল

যােব আর তামার িবধবার নাম মেন থাকেব না। ৫কারণ তামার

সিৃ কতাই তামার ামী, তাঁর নাম বািহনীেদর সদা ভু; ই ােয়েলর

সই পিব তমই তামার মিু দাতা। তাঁেকই সম পিৃথবীর ঈ র বলা

হয়। ৬কারণ সদা ভু তামােক পিরত া ও আ ায় ঃিখত ীর

মত, িকংবা যৗবনকােল দূর কের দওয়া ীর মত ডেকেছন, এটা

তামার ঈ র বেলন। ৭ “কারণ এক মহূুেতর জ আিম তামােক

ত াগ কেরিছ, িক ু মহা দয়ায় আিম তামােক জেড়া করব। ৮ ােধ

মহূুেতর জ তামার কাছ থেক আিম মখু লিুকেয়িছলাম, িক ু

িচরকাল ায়ী দয়ােত আিম তামার িত ক ণা করব,” এটা তামার

মিু দাতা সদা ভু বেলন। ৯ “কারণ আমার কােছ এটা নােহর

জলসমেূহর মত; আিম যমন শপথ কেরিছলাম য, নােহর িদন কার

জেলর মত জল আর কখনও পিৃথবীেক অিত ম করেব না, তমিন

এই শপথ করলাম য, তামার ওপর আর রাগ করব না, তামােক

আর ভৎসনা করব না। ১০ যিদও পবত সের যােব আর পাহাড় টলেব,

তবওু আমার িব তার চুি তামার থেক সের যােব না এবং আমার

শাি র িনয়ম টলেব না।” িযিন তামার দয়া কেরন সই সদা ভু এটা

বেলন। ১১ ওেহ ঃিখনী, ঝেড় তািড়ত হওয়া ও সা নািবহীেন দখ,

আিম নীলকা মিণ িদেয় তামার পাথর বসাব এবং নীলমিন িদেয়

তামার িভি মলূ াপন করব। ১২ প রাগমিণ িদেয় তামার চূড়া ও
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চকমিক মিন িদেয় তামার ফটক িল ও র পাথর িদেয় তামার

সম দয়াল তরী করব। ১৩ তামার সব ছেলরা সদা ভুর কােছ

িশ া পােব আর তামার স ানেদর অেনক শাি হেব। ১৪ তুিম

ধাি কতায় পনু ািপত হেব। তুিম অত াচােরর থেক দূের থাকেব;

তুিম ভীত হেব না এবং াস থেক দূের থাকেব এবং তা তামার

কােছ আসেব না। ১৫ দখ, লােক যিদ দল বাঁেধ, তা আমার থেক

হয় না; য কউ তামার িব ে দল বাঁেধ, স তামার জ পেড়

যােব। ১৬ “ দখ, য কামার ল কয়লায় বাতাস দয় এবং তার

কােজর জ অ তরী কের আিমই তার সিৃ কেরিছ, ংস করার

জ ংসকারীেক আিমই সিৃ কেরিছ। ১৭ য কােনা অ তামার

িব ে তরী হয় তা সফল হেব না; তুিম েত কেক দাষী করেব যারা

তামােক দাষােরাপ কের। এই হল সদা ভুর দাসেদর অিধকার এবং

আমার থেক তােদর এই ধাি কতা লাভ হয়,” এটা সদা ভু বেলন।

৫৫ “ওেহা িপপািসত লােকরা, তামরা সবাই জেলর কােছ এস;

যার পয়সা নই সও এেস িকেন খেয় যাক। এস, িবনা পয়সায়,

িবনামেূল আ ুর রস আর ধ কেনা। ২ যা কান খাবার নয় তার

জ কন পা তুলছ? এবং যা তিৃ দয় না তার জ কন পির ম

করছ? আমার কথা মেনােযাগ সহকাের শান এবং যা ভাল তাই খাও

এবং ভাল খাবার পেয় তামােদর াণ আনি ত হাক। ৩আমার

কথায় কান দাও, আমার কােছ এস; আমার কথা শান যন তামরা

জীিবত থাক। আরআিম তামােদর সে িচর ায়ী িনয়ম করব দায়েূদর

িত করা িব তার চুি িদেয় াপন করব। ৪ দখ, আিম তােক

জািতেদর সা ী িহসােব, একজন নতা ও তােদর সনাপিত িহসােব

িনযু কেরিছ। ৫ দখ, তুিম য জািতেক জােনা না তােক ডাকেব, য

জািত, যারা তামােদর চেন না তারা দৗেড় তামােদর কােছ আসেব।

কারণ তামােদর ঈ র সদা ভু, ই ােয়েলর সই পিব তেমর িত

তা ঘটেব, কারণ িতিন তামােক মিহমাি ত কেরেছন।” ৬ সদা ভুর

খাঁজ কর যখন তােক পাওয়া যায়, তােক ডাক যখন িতিন কােছ

থােকন। ৭ লাক তার পথ আর ম লাক তার সব িচ া ত াগ
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ক ক। স সদা ভুর িত িদের আ ক, তােত িতিন তার ওপর ক ণা

করেবন; আমােদর ঈ েরর িদেক িফ ক, কারণ িতিন চুরভােব মা

করেবন। ৮ সদা ভু বেলন, “কারণ আমার িচ া তামােদর িচ া

এক না, আমার পথও তামােদর পথ এক না। ৯ কারণ আকাশম ল

যমন পিৃথবীর চেয় অেনক উঁচু, তমিন আমার পথ তামােদর পেথর

চেয়, আমার িচ া তামােদর িচ ার চেয় অেনক উঁচু। ১০কারণ

যমন বিৃ ও তুষার আকাশ থেক নেম আেস এবং সখােন িফের

যায় না, ভূিমেক আ কের ফলবতী ও অ িরত কের এবং য বীজ

বােন তার জ বীজ আর য খায় তার জ খাবার দান কের। ১১

তাই আমার মখু থেক বর হওয়া বাক ; তা িন ল হেয় আমার

কােছ িফের আসেব না, িক ু তা আমার ই ামত কাজ করেব আর

য উে েশ আিম পািঠেয়িছ তা সফল করেব। ১২ কারণ তামরা

আনে র সে বািবেলর বাইের যােব আর শাি েত তামােদর িনেয়

যাওয়া হেব। পাহাড়‐পবত েলা তামার সামেন জাের জাের গান

গাইেব আর মােঠর সম গাছপালা হাততািল দেব। ১৩কাঁটােঝােপর

বদেল দবদা আর কাঁটাগােছর বদেল লেমঁিদ জ ােব এবং এটা

সদা ভুর নােমর জ একটা িচর ায়ী িচ িহসােব এই সব হেব যা

কখনও উি হেব না।”

৫৬সদা ভু এই কথা বেলন, “ তামরা ায়িবচার র া কর এবং

ধািমকতার কাজ কর, কারণ আমার পির ান কাছাকািছ এবং আমার

ধািমকতার কাশ কাছাকািছ। ২ ধ সই লাক, য এরকম কের

এবং ধ সই মা ষ, এটা দঢ়ৃ কের রােখ, য িব ামবার পালন কের

অপিব কের না এবং সম খারাপ কাজ থেক িনেজর হাত র া

কের।” ৩ সদা ভুর অ গামী িবেদশী স ান এ কথা না বলকু, “ য

সদা ভু আমােক তাঁর লাকেদর মেধ থেক িন য়ই বাদ দেবন।”

নপংুসক না বলকু, “ দখ, আিম একটা কেনা গাছ,” ৪কারণ সদা ভু

এই কথা বেলন, “ য য নপংুসক আমার িব ামবার পালন কের, আিম

যা পছ কির তাই বেছ নয় আর আমার িনয়ম শ কের বঁেধ

রােখ, ৫ তােদরেক আিম আমার ঘেরর মেধ ও আমার দয়ােলর
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িভতের ছেল মেয়েদর থেক ভােলা জায়গা ও নাম দব; আিম

উি হীন এক িচর ায়ী নাম দব। ৬ এছাড়া য িবেদশীরা সদা ভুর

সবার জ আর আমােক ভালবাসবার ও আমার দাস হবার জ

আমার কােছ িনেজেদরেক িদেয় দয় এবং যারা িব ামবার অপিব

না কের তা পালন কের এবং আমার িনয়ম শ কের ধের রােখ,

৭তােদরেক আিম আমার পিব পাহােড় িনেয় আসব এবং আমার

াথনার ঘের তােদরেক আনি ত করব। তােদর হামবিল ও তােদর

উৎসগ সব আমার য েবদীর ওপের হণ করা হেব। কারণ আমার

ঘরেক সম জািতর াথনার ঘর বেল ডাকা হেব।” ৮ ভু সদা ভু,

িযিন ই ােয়েলর পিরত লাকেক জেড়া কেরন, িতিন বেলন, “আিম

আেরা অেনক জেড়া কের তার সংগহৃীত লােক যাগ করব।” ৯

মােঠর ও বেনর সব প , াস করেত এস। ১০তার পাহারাদােররা

অ , তােদর কােনা ান নই। তারা সবাই যন বাবা র,

তারা ঘউ ঘউ করেত পাের না। তারা েয় দেখ ও ঘমুােত

ভালবােস। ১১ সই রেদর বড় িখেদ আেছ; তারা যেথ পায় না।

তারা িবেবচনািবহীন পালক; তারা সবাই িনেজর িনেজর পেথর িদেক

িফেরেছ আর িনেজর লােভর চ া করেছ। ১২ েত েক বেল, “চল,

আিম আ ুর রস আিন; চল, আমরা রাপােন ম হব। যমন আজেকর

িদন তমিন কাল হেব, তা অ ত অেনক বেল মহা িদন হেব।”

৫৭ ধািমক িবন হে , িক ু কউ স িবষেয় িবেবচনা কের না;

চুি র িব লাকেদর একি ত করা হয়, িক ু কউ বঝুেত পাের না

য, িবপেদর সামেন থেক ধািমকেলাকেদর একি ত করা হয়। ২ স

শাি েত েবশ কের; সরলপথগামীরা েত েক িনেজেদর িবছানার

ওপের িব াম কের। ৩ িক ু হ জা করীর ছেলরা, ব িভচারী ও

বশ ার স ােনরা, তামরা এখােন এস। ৪ তামরা কােক উপহাস

কর? কােক দেখ তামরা মখু খাল ও িজভ বর কর? তামরা িক

অধে র স ান ও িমথ াবাদীেদর বংশ নও? ৫ তামরা তা এেলান

গাছ েলার মেধ , ডালপালা ছড়ােনা েত কিট সবজু গােছর নীেচ

কামনায় েল থাক; তামরা নানা উপত কায় ও পাহােড়র ফাটেল
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তামােদর ছেল মেয়েদর হত া কের থাক। ৬ তুিম উপত কার

মসণৃ পাথর িলর মেধ তামার অংশ, সই িল তামার অিধকার;

তােদর উে েশ তুিম পানীয় ব ঢেলছ, নেবদ উৎসগ কেরছ। এই

সেবেত িকআিম চুপ কের থাকব? ৭ তুিম উঁচু পাহােড়র ওপের তামার

িবছানা পেতছ, সই জায়গােতও তুিম বিলদান করেত উেঠিছেল। ৮

দরজা ও দরজার চৗকােঠর িপছেন তুিম তামার িচ াপন কেরছ;

তুিম আমােক ছেড় চেল িগেয়ছ, িনেজেক উল কেরছ এবং উেঠ

িগেয়ছ; তুিম তামার িবছানা শ কেরছ; তুিম তােদর সে এক

চুি কেরছ; তুিম তােদর িবছানা ভােলােবেসছ; তুিম তােদর গাপন

অংশ দেখছ। ৯ তুিম তল মেলখ দবতার কােছ িগেয়ছ আর চুর

পিরমােণ গি ব বহার কেরছ। তামার দূতেদর তুিম দূের পািঠেয়ছ,

তুিম মতৃ ােন িগেয়িছেল। (Sheol h7585) ১০ তামার যাতায়ােতর ফেল

া হেয় পেড়ছ, তবওু “আশা নই।” এই কথা বলিন; তামার হােতর

নািড় খুঁেজ পেয়ছ; এই জ তুিম বল হওিন। ১১ বল দিখ কার

থেক এমন াসযু ও ভীত হেয়ছ য, িমথ া কথা বেলছ? তুিম

আমােক ভুেল িগেয়ছ, মেন জায়গা দওিন। আিম িক িচরকাল ধের

নীরব থািক িন? িক ু তুিম আমােক সহকাের হণ করিন। ১২

আিম তামার ধাি কতা ঘাষণা করব, িক ু তামার কােজর জ ,

তারা তামােক সাহায করেব না। ১৩ যখন তুিম িচৎকার কর, তখন

তামার জেড়া করা মিূত েলাই তামােক উ ার ক ক। পিরবেত

বাতাস তােদর সবাইেক বেয় িনেয় যােব; একটা িনঃ াস স সবেক

িনেয় যােব। তবু য লাক আমার আ য় নয় স দেশর এবং আমার

পিব পাহােড়র অিধকার পােব। ১৪ সদা ভু বলেবন, “ তরী কর,

তরী কর, আমার লাকেদর সামেন থেক সম বাধা সিরেয় ফল।”

১৫ কারণ িযিন উ ও উ ত, িযিন অন কালিনবাসী, যাঁর নাম পিব ,

িতিন বলেছন, “আিম উ ত ও পিব জায়গায় বাস কির, চূণ ন তা

মা েষর সে বাস কির যন ন েদর আ ােক স ীিবত কির ও চূণ

লাকেদর দয়েক স ীিবত কির। ১৬কারণ আিম িচরকাল অিভেযাগ

করব না, সবসমসয় াধ করব না; করেল আ া এবং আমার তরী
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করা াণীরা আমার সামেন বল হেব। ১৭কারণ তােদর লাভ প

অপরােধ আিম ু হলাম ও তােক শাি িদলাম, িনেজর মখু লিুকেয়

াধ করলাম, তবু স িফের িগেয় দেয়র পেথ চলল। ১৮আিম

তার পথ িল দেখিছ, িক ু আিম তােক করব। আিম তােদর

পথ দশক হব এবং তােক ও তার শাকা লেদরেক সা না দান

করব। ১৯আিম ঠাঁেটর ফল সিৃ কির; শাি র কাছাকািছ ও দূরবতী

উভেয়রই শাি ,” এটা সদা ভু বেলন। “আিম তােদরেক করব।”

২০ িক ু ে রা আে ািলত সমু এবং এর জল পাঁক ও কাদা ওপের

ওঠায়। ২১ ঈ র বলেছন, “ েদর কােনা শাি নই।”

৫৮ জাের িচৎকার কর, আওয়াজ সংযত কর না, তূরীর মত জাের

আওয়াজ কর; আমার লাকেদর কােছ তােদর অ ােয়র কথা আর

যােকােবর বংেশর কােছ তােদর পােপর কথা জানাও। ২তারা তা

িদন িতিদন আমার খাঁজ কের, আমার পথ জানেত ভালবােস; য

জািত ধািমকতার অ ান কের ও িনেজর ঈ েরর আেদশ ত াগ কের

না; এমন জািতর মত আমােক ধমশাসন সেবর িবষেয় িজ াসা কের,

ঈ েরর কােছ আসেত ভালবােস। ৩ “আমরা উপবাস কন কেরিছ,”

তারা বলল, “আমরা িনেজেদর াণেক ঃখ িদেয়িছ িক ু তুিম তা

ল করেল না কন?” দখ, তামােদর উপবােসর িদেনর তামরা

তা িনেজেদর স ু কের থাক, আর তামােদর সব কমচারীেদর

উপর অত াচার কের থাক। ৪ দখ, উপবাস করার ফেল তামরা

ঝগড়া আর মারামাির কের থাক এবং তার ঘিুষ িদেয় আঘাত

করার জ উপবাস কের থাক; আজেকর মত উপবাস করেল তামরা

ওপের িনেজেদর রব নেত পারেব না। ৫আমার মেনানীত উপবাস

িক এই রকম? মা েষর িনেজর াণেক ঃখ দবার িদন িক এই

রকম? কারণ নল‐খাগড়ার মত মাথা নত কের ও চট ও ছাইেয়র ওপর

বসা। এটােকই িক তুিম উপবাস আর সদা ভুর দয়া দখাবার িদন

বল? ৬ তার গাঁট সব খেুল দওয়া, যাঁয়ািলর দিড় খেুল দাও,

অত াচািরতেদর মিু দাও আর েত কিট যাঁয়ালী ভেঙ ফল, ৭

ু িধত লাকেক তামার খাবার ভাগ কের দওয়া, ঘেুর বড়ােনা
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গিরব লাকেক িনেজর ঘের আ য় দাও, যখন উল েক দখেল তােক

কাপড় পরাও, আর িনেজেদর আ ীয়‐ জেনর িদক থেক মখু লিুকয়

না। ৮ তাহেল তামােদর আেলা ভােরর মত কাশ পােব আর

শী ই তামরা তা লাভ করেব; তামােদর ধাি কতা তামােদর

আেগ আেগ যােব আর আমার গৗরব তামােদর িপছন িদেকর র ক

হেব। ৯ তখন তামরা ডাকেব সদা ভু উ র দেবন; তুিম আতনাদ

করেব ও িতিন বলেবন, “এই য আিম।” যিদ িনেজর মেধ থেক

যাঁয়ালী, অিভেযােগর আ ুল এবং তার কথা ত াগ কর, ১০ যিদ

ু িধত লাকেক তামার খাবার দাও, ঃিখতেক স ু কর, তাহেল

অ কােরও তামােদর আেলা েল উঠেব আর তামােদর অ কার

হেব পরুেবলার মত। ১১ তখন সদা ভুই তামােদর সব িদন

পিরচালনা করেবন এবং িকেয় যাওয়া দেশ তামােদর েয়াজন

িমটােবন এবং তামােদর হাড়েক শি শালী করেবন। তােত তুিম

জলিস বাগােনর মত হেব এবং এমন জেলর ঝরনার মত হেব,

যার জল কায় না। ১২ তামােদর বংেশর লােকরা আেগকার ংস

হওয়া জায়গা েলা আবার তরী করেব আর অেনক কাল আেগকার

িভি েলার উপের আবার গাঁথেব; তামােদর বলা হেব “ দয়ােলর

মরামতকারী এবং বসিত ােনর রা া েলার উ ারক।” ১৩ যিদ তুিম

িব ামবার ল ন থেক িনেজর পা ফরাও, যিদ আমার পিব িদেনর

িনজ অিভলােষর চ া না কর, যিদ িব ামবারেক আন দায়ক আর

সদা ভুর িদন ক মিহমাি ত বল এবং তামার িনেজর কাজ স না

কের, িনেজ কথা না বেল, যিদ তা গৗরবাি ত কর। ১৪তেব তুিম

সদা ভুেত আনি ত হেব এবং আিম পিৃথবীর সব উঁচু জায়গার ওপর

িদেয় আেরাহণ করাব এবং তামার বাবা যােকােবর অিধকার ভাগ

করাব। কারণ সদা ভুর মখু এটা বেলেছ।

৫৯ দখ, সদা ভুর হাত এত ছাট নয় য, িতিন উ ার করেত

পােরন না; তাঁর কানও এত ভারী নয় য, িতিন নেত পান না। ২

যিদও, তামােদরই পাপ সদা ভুর কাছ থেক তামােদর আলাদা

কের িদেয়েছ এবং তামােদর পােপর জ ই িতিন তাঁর মখু তামােদর
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কাছ থেক লিুকেয়েছন; সইজ িতিন শােনন না। ৩ তামােদর

হাত রে র দােগ ও আ ুল পােপ অ িচ হেয়েছ। তামােদর মখু

িমথ া কথা বেল এবং তামােদর িজভ তার কথা বেল। ৪ কউ

ধাি কতায় অিভেযাগ কের না, কউ সততার সে আ প সমথন

কের না। তারা অসার কথার উপর িনভর কের এবং িমথ া বেল; তারা

তা গেভ ধের আর পােপর জ দয়। ৫ তারা িবষা সােপর িডেম

তা দয় এবং মাকড়সার জাল বােন। য কউ সই িডম খায় স মের;

স েলা ফুেট িবষা সাপ বর হয়। ৬ তােদর জাল পাশােকর জ

ব বহার করা যােব না; তারা তােদর কাজ িদেয় িনেজেদর ঢাকেত পাের

না। তােদর কাজ িল হল পােপর কাজ এবং অপরাধ তােদর হােত

থােক। ৭ তােদর পা পােপর িদেক দৗেড় যায় এবং তারা িনেদাষীেদর

র পাত করবার জ দৗেড় যায়। তােদর সম িচ াই পােপর িচ া;

অপরাধ ও ংস তােদর পথ। ৮ শাি র পথ তারা জােন না; তােদর

পেথ কান ায়িবচার নই। তারা িনেজেদর পথ আঁকাবাঁকা কেরেছ;

যারা সই পেথ চেল তারা শাি িক তা জােন না। ৯ তাই ায়িবচার

আমােদর থেক দূের থােক আর ধাি কতা আমােদর কােছ পৗঁছােত

পাের না। আমরা আেলার জ অেপ া কের থািক, িক ু অ কার

দখেত পাই; আমরা আেলার খাঁজ কির, িক ু অ কাের চিল। ১০

আমরা অে র মত দয়াল হাতেড় বড়াই, তােদর মত যােদর চাখ

নই। যমন স ায় হয় তমনআমরা পেুরই হাঁচট খাই; বলবানেদর

মেধ আমরা মরার মত। ১১আমরা সবাই ভা েুকর মত গজন কির,

পায়রার মত কাতর ের ডািক; আমরা ায়িবচােরর অেপ া কির,

িক ু পাই না; আমরা উ ার পেত চাই, িক ু তা আমােদর থেক

অেনক দূের থােক। ১২কারণ আমােদর অেনক অ ায় তামার সামেন

আেছ এবং আমােদর পাপ আমােদর িব ে সা দয়। কারণ

আমােদর পাপ আমােদর সে সে ই রেয়েছ এবং আমরা আমােদর

পাপ জািন। ১৩আমরা িবে াহ কেরিছ, সদা ভুেক অ ীকার কেরিছ

এবং আমােদর ঈ রেক অ সরণ করার থেক দূের সের িগেয়িছ৷

আমরা অত াচার ও িবপেথ যাওয়ার কথা বেলিছ, অিভেযাগ এবং
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িমথ া কথা দেয় ধারণ কেরিছ। ১৪ সইজ ায়িবচারেক দূের

সিরেয় দওয়া হেয়েছ এবং ধাি কতা দূের দাঁিড়েয় আেছ; কারণ

সত রা ায় রা ায় হাঁচট খায় এবং সততা েবশ করেত পাের না।

১৫ সততা দূের চেল িগেয়েছ এবং য কউ ম েক ত াগ কের স

অত াচােরর িশকার হয়। সদা ভু এই সব দখেলন অস ু হেলন

কারণ সখােন কান ায়িবচার নই। ১৬ িতিন দখেলন সখােন

কােনা লাক নই এবং অবাক হেলন য, অ েরাধ করার জ কউ

নই। তাই তাঁর িনেজর হাত িদেয়ই উ ােরর কাজ করেলন এবং তাঁর

ধাি কতা তাঁেক সাহায করল। ১৭ িতিন বকু র ার জ ধাি কতা

বম পরেলন এবং তাঁর মাথার ওপের উ ােরর িশর াণ িদেলন। িতিন

িতেশােধর পাশাক পরেলন ও আ হেক পাশােকর মত কের গােয়

জড়ােলন। ১৮ তারা যা কেরেছ িতিন তাই তােদর িফিরেয় দেবন;

তাঁর িবপ েদর উপর ােধর িবচার ঢেল দেবন, শ েদর শাি

দেবন। দূর দেশর লাকেদর শাি উপহার িহসােব িতিন তােদর

দেবন। ১৯ পি ম িদেকর লােকরা সদা ভুর নামেক এবং তাঁর

তাপ থেক সূয উদেয়র িদেকর লােকরা ভয় পােব, কারণ িতিন

বল ব ার মত আসেবন, যা সদা ভুর িনঃ াস আমার িব ে

পতাকা তুলেবন। ২০ এই কথা সদা ভু বেলন, “যােকােব যারা পাপ

থেক মন ফরােব তােদর জ মিু দাতা িসেয়ােন আসেবন।” ২১

সদা ভু বেলন, “তােদর জ তােদর সে আমার এই ব ব া, আমার

আ া িযিন তামােদর উপের আেছন এবং আমার য কথা আিম

তামােদর মেুখ িদেয়িছ তা তামােদর মখু থেক চেল যােব না,

তামােদর ছেল মেয়েদর ও তােদর বংশধরেদর মখু থেক চেল

যােব না, সদা ভু বেলন, তা এখন থেক িচরকাল থাকেব।”

৬০ওেঠা, আেলািকত হও, কারণ তামার আেলা এেস গেছ এবং

সদা ভুর মিহমা তামার উপের উিদত হেয়েছ। ২ যিদও অ কার

পিৃথবীেক এবং ঘন অ কার জািতেদর ঢেক ফলেব, তবওু সদা ভু

তামার উপের উিদত হেবন ও তাঁর মিহমা তামার উপের কািশত

হেব। ৩জািতরা তামার আেলার কােছ আসেব এবং রাজারা তামার
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উ ল আেলা যা উিদত হে তার কােছ আসেব। ৪ চারপােশ তাকাও

এবং দখ, তারা সবাই িনেজেদর এক কেরেছ এবং তামার কােছ

আসেছ৷ তামার ছেলরা দূর থেক আসেব এবং তামার মেয়েদর

কােল কের আনা হেব। ৫ তখন তুিম দখেব ও আনে উ ল

হেব এবং তামােদর দয় আন করেব এবং আনে পণূ হেব;

কারণ সমেু র ধনস দ তামার কােছ ঢেল দওয়া হেব, জািতেদর

ধনস দ তামার কােছ আসেব। ৬ ম যা ীেদর উট তামােক

আবতৃ করেব, িমিদয়ন ও ঐফার তগামী উেটরা। তারা সানা ও

গি ধপূ িনেয় িশবা দশ থেক আসেব এবং সদা ভুর শংসা গান

গাইেব। ৭ কদেরর সম ভড়ার পাল েলা তামার কােছ জেড়া

হেব, নবােয়ােতর ভড়া তামােদর েয়াজন মটােব; তারা আমার

বিদর উপের হণেযাগ উৎসগ হেব এবং আিম আমার গৗরবময়

গহৃেক মিহমাি ত করব। ৮ এরা কারা মেঘর মত উেড় আসেছ এবং

পায়রার মত িনেজর িনেজর বাসার িদেক যাে ? ৯ সম উপ ল

আমার জ তািকেয় থােক ও দূর থেক তামার ছেলেদর িফিরেয়

আনার জ তশীেশর জাহাজ েলা পাঠােনা হেয়েছ এবং তােদর

সানা ও পা তােদর সে আেছ; তামার ঈ র সদা ভুর নােম এবং

ই ােয়েলর সই পিব ঈ েরর জ ই, কারণ িতিন তামােক স ািনত

কেরেছন। ১০ িবেদশীরা পনুরায় তামার দয়াল গাঁথেব এবং তােদর

রাজারা তামার সবা করেব। যিদও আমার ােধ আিম তামােক

শাি িদেয়িছ, তবওু আমার দয়ায় আিম তামােক ক ণা করব। ১১

তামার ফটক েলাও সব িদন খালা থাকেব, িদেনর ও রােত কখনও

স েলা ব থাকেব না, যােত জািতেদর ধনস দ তামার কােছ

আনা হয়; তােদর রাজােদরও িনেয় আসা হেব। ১২ কৃত পে ,

য সম জািত বা রাজ তামার সবা করেব না তারা ংস হেব,

সই সম জািত েলা স ণূভােব ংস হেয় যােব। ১৩ িলবােনােনর

গৗরব তামার কােছ আসেব; আমার পিব জায়গা সাজােনার জ

একসে , বরস, ঝাউ ও তাশরূ গাছ আসেব; আমার পা রাখবার

জায়গােক আিম গৗরব দান করব। ১৪ তামােক যারা অত াচার করত
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তােদর ছেলরা মাথা নীচু কের তামার সামেন আসেব; যারা তামােক

তু করত তারা তামার পােয়র কােছ নত হেয় ণাম করেব আর

তারা তামােক সদা ভুর শহর, ই ােয়েলর সই পিব জেনর িসেয়ান

বেল ডাকেব। ১৫ যিদও তামােক ত াগ ও ঘণৃা করা হেয়িছল, কউ

তামার মেধ িদেয় যত না, তবওু আিম তামােক িচরিদেনর র

জ গেবর পা করব এবং এক বংশ থেক আর এক বংেশর কােছ

আনে র িবষয় করব। ১৬ তামরা জািতেদর ধ পান করেব এবং

রাজােদরও ধ পান করেব; তখন তুিম জানেব য, আিম সদা ভুই

তামার উ ারকতা, তামার মিু দাতা, যােকােবর সই শি শালী

জন। ১৭ আিম াে র বদেল সানা আনব এবং লাহার বদেল

পা আনব; কােঠর বদেল া আর পাথেরর বদেল লাহা। আিম

শাি েক তামার শাসনক া করব আর সততােক তামার নতা

করব। ১৮ কান অিনে র কথা আর তামার দেশ শানা যােব না,

তামার সীমানার মেধ শানা যােব না কান ংস বা িবনােশর কথা;

িক ু তুিম তামার দয়াল েলােক উ ার আর তামার ফটক েলােক

শংসা বেল ডাকেব। ১৯ িদেনর র বলা সূেয র আেলা তামােদর

আর দরকার হেব না, চাঁেদর উ লতাও আর তামােদর েয়াজেন

হেব না, কারণ সদা ভুই হেবন তামার িচর ায়ী আেলা এবং তামার

ঈ রই হেবন তামার মিহমা। ২০ তামার সূয আর কখনও অ

যােব না, তামার চাঁদও আর ডুেব যােব না বা অদশৃ ও হেব না।

সদা ভুই তামার িচর ায়ী আেলা হেবন; তামার শােকর িদন শষ

হেব। ২১ তামার সম লােকরা ধািমক হেব; তারা িচরিদেনর র

জ দশ অিধকার দখল করেব। তারা আমার লাগােনা চারা, আমার

হােতর কাজ; যন আিম তােদর মেধ মিহমাি ত হই। ২২ তামােদর

মধ য সব থেক ছাট স হাজার জন হেব এবং য সবেচেয় ছাট

স একটা শি শালী জািত হেব। আিম সদা ভু; যখন িদন আসেব

তখন আিম তা তাড়াতািড়ই স করব।

৬১ ভু সদা ভুর আ া আমার উপর আেছন, কারণ সদা ভু

আমােক ন েদর কােছ ভ সংবাদ চার করার জ অিভেষক
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কেরেছন। িতিন আমােক ভ দেয়র লাকেদর করেত

পািঠেয়েছন, ব ীেদর কােছ াধীনতা ঘাষণা করেত এবং যারা

জলখানায় ব ী হেয় আেছ তােদর কােছ মিু ঘাষণা করেত

পািঠেয়েছন; ২ িতিন আমােক সদা ভুর দয়ার িদেনর িবষেয় চার

করেত পািঠেয়েছন, আমােদর ঈ েরর িতেশােধর িদন এবং যারা

শাক কের তােদর কােছ সা না ঘাষণা করেত পািঠেয়েছন; ৩

িসেয়ােন যারা শাক করেছ তােদর মাথার উপর ছাইেয়র বদেল মু ট

িদেত; যন শােকর তেলর বদেল আনে র তল আর হতাশার

আ ার পিরবেত শংসার পাশাক িদেত পাির। তােদর ধািমকতার

এেলান গাছ বলা হেব; যা সদা ভু লািগেয়েছন, যন িতিন মিহমাি ত

হন। ৪ তারা াচীনকােলর ংস হওয়া ান েলা আবার গাঁথেব

ও তারা আেগর জনশূ জায়গা েলা মরামত করেব। তারা সই

শহর েলােক আবার মরামত করেব য েলা অেনক বংশপর রায়

ংস হেয়িছল। ৫ িবেদশীরা দাঁড়ােব এবং তামােদর ভড়ার পাল

চরােব এবং িবেদশীেদর স ােনরা তামােদর শস েত ও আ ুর

েত কাজ করেব। ৬ তামােদর সদা ভুর যাজক বেল ডাকা

হেব; তারা তামােদর আমােদর ঈ েরর দাস বেল ডাকেব। তামরা

জািতেদর ধন স দ ভাগ করেব এবং তুিম তােদর ধন স েদ

গব করেব। ৭ তামােদর ল ার পিরবেত ই ণ ভাগ পােব এবং

অস ােনর পিরবেত তারা তােদর ভােগ আন করেব। তরাং তােদর

দেশর মেধ ই ণ ভাগ পােব; িচর ায়ী আন তােদর হেব। ৮

কারণ আিম, সদা ভু ায়িবচার ভালবািস এবং ডাকািত ও অ ায়

ঘণৃা কির। আিম িব তায় তােদর িতফল দব এবং তােদর সে

একটা িচর ায়ী ব ব া াপন করব। ৯ তােদর বংশধেররা জািতেদর

মেধ পিরিচত হেব এবং তােদর স ােনরা লাকেদর মেধ পিরিচত

হেব। যারা তােদর দখেব তারা সবাই বঝুেত পারেব য, তারা সই

লাক যােদর সদা ভু আশীবাদ কেরেছন। ১০আিম সদা ভুেত

খবুই আন করব; আমার াণ আমার ঈ ের আন করেব৷ কারণ

বর যমন িনেজর মাথায় পাগড়ী পের আর কেন িনেজেক অলংকার
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িদেয় সাজায় তমিন, িতিন আমােক উ ােরর কাপড় পিরেয়েছন

এবং ধািমকতার পাশাক পিরেয়েছন। ১১ কারণ মািটেত যমন চারা

গাছ জ ায় এবং বাগান যমন তার গাছেক বড় কের তােল তমিন

ভু সদা ভু সম জািতর সামেন ধাি কতা ও শংসােক অ িরত

করেবন।

৬২ িসেয়ােনর জ আিম চুপ কের থাকব না এবং িয শােলেমর

পে আিম া থাকব না, য পয না তার ধাি কতা আেলার মত

আর তার উ ার ল মশােলর মত হেয় দখা দয়। ২ সম জািতরা

তামার ধাি কতা দখেব এবং সম রাজারা তামার মিহমা দখেব।

তামােক একটা নতুন নােম ডাকা হেব; যা সদা ভুই বেছ নেবন।

৩ তুিমও সদা ভুর হােত একটা রতার মু ট হেব এবং তামার

ঈ েরর হােত একটা রাজমু েটর মত হেব। ৪ “পিরত ,” তামার

িবষেয় আর এই কথা বলা হেব না অথবা তামার দেশেক আর

“জনশূ ” বলা না, বরং তামােক “আমার ীিতর পা ী” বলা হেব,

আর তামার দশেক “িববািহতা” বলা হেব, কারণ সদা ভু তামার

উপর খশুী হেবন এবং তামার দশ িববািহত হেব। ৫ যমন একজন

যবুক একজন মারী মেয়েক িবেয় কের, তমিন তামার ছেলরা

তামােক িবেয় করেব; যমন বর বউেক িনেয় আন কের তমিন

তামার ঈ রও তামােক িনেয় আন করেবন। ৬ হ িয শােলম,

আিম তামার দয়ােলর উপর পাহারাদার িনযু কেরিছ; তারা িদেনর

বা রােত কখনও চুপ কের থাকেব না। তামরা যারা সদা ভুেক

অিবরত মেন কিরেয় থাক, তামরা চুপ কের থেকা না। ৭ তাঁেক

িব াম িনেত িদেয়া না যত ণ না িতিন িয শােলমেক পিৃথবীর মেধ

শংসার পা কের াপন কেরন। ৮ সদা ভু তাঁর ডান হাত, তাঁর

শি শালী হাত িদেয় শপথ কের বেলেছন, “আিম আর কখনও তামার

শস খাবার িহসােব শ েদর দব না। য নতুন আ ুর রেসর জ

তামরা পির ম কেরছ তা আর িবেদশীরা খােব না। ৯কারণ যারা

ফসল কাটেব তারাই সই ফসল খােব আর সদা ভুর শংসা করেব

এবং যারা আ ুর জেড়া করেব তারা আমার পিব উঠােন তার রস
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খােব।” ১০ তামরা এিগেয় যাও, ফটেকর মধ িদেয় এিগেয় যাও!

লাকেদর জ পথ ত কর! তামরা রাজপথ তরী কর, তরী

কর! সব পাথর সং হ কর; জািতেদর জ একটা সংেকেতর পতাকা

তাল। ১১ দখ, সদা ভু পিৃথবীর শষ সীমা পয ঘাষণা করেছন,

“িসেয়ান ক ােক বল, ‘ দখ, তামার উ ারকতা আসেছন! দখ, তাঁর

পরু ার তার কােছই রেয়েছ; তাঁর বতন তাঁর কােছই আেছ’।” ১২

তারা তামােদর, “পিব লাক,” “সদা ভুর মু করা লাক।” এবং

তামােক বলা হেব, “খুঁেজ পাওয়া শহর, অপিরত শহর।”

৬৩উিন ক িযিন ইেদাম থেক আসেছন, ব া থেক লাল রেঙর

পাশাক পেরআসেছন? উিন ক িযিন রাজকীয় পাশােক মহাশি েত,

দঢ়ৃতার সে এিগেয় আসেছন? এ আিম, ায়ভােব কথা বিল এবং

আিম মহাশি েত উ ার কির। ২আপনার পাশাক লাল কন এবং

কন তােদর দখেত আ ুর মাড়াই করার পাশােকর মত? ৩আিম

একাই আ ুর মাড়াই কেরিছ এবং জািতেদর মেধ কউ আমার সে

যাগ দয় িন। আিম রােগ তােদর পশাই কেরিছ ও ভীষণ ােধ

তােদর পােয় মািড়েয়িছ৷ তােদর রে র িছটা আমার পাশােক লেগেছ

এবং আমার সম কাপেড় দাগ লেগেছ। ৪ কারণ আিম এখন

িতেশােধর িদেনর র িদেক তািকেয় আিছ এবং আমার মু করার

িদন এেস গেছ। ৫আিম চেয় দখলাম এবং সাহায কারী কাউেক

পলাম না৷ আিম আ য হলাম য সখােন সাহায করার কউ

িছলনা, িক ু আমার িনেজর বা ই আমার জ িবজয় এেন িদেয়েছ

এবং আমার াধই আমােক উৎসাহ িদেয়েছ। ৬আিম লাকেদর

রােগ পােয় মাড়ালাম এবং আমার ােধ তােদর মাতােলর মত কের

িদলাম এবং মািটেত তােদর র ঢেল িদলাম। ৭আিম সদা ভুর

িনয়েমর িব তার িবিভ কােজর কথা ও সদা ভুর সম শংসার

যাগ কােজর কথা বলব। সদা ভু আমােদর জ যা কেরেছন আিম

সই সম িবষেয় এবং ই ােয়ল েলর িত তাঁর য মহান ভালবাসা

তার কথা বলব। িতিন এই সহা ভূিত তাঁর দয়ার এবং িনয়েমর

িব তার িবিভ কােজর জ আমােদর দিখেয়েছন। ৮ কারণ
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িতিন বেলেছন, “অবশ ই তারা আমার লাক, তারা এমন স ান যারা

অিব নয়।” িতিন তােদর উ ারকতা হেলন। ৯ তােদর সব ঃেখ,

িতিনও ঃিখত হেলন এবং তাঁর উপি িতেত য গদূতরা থােক তারা

তােদর উ ার করেলন। তাঁর ভালবাসা ও দয়ায় িতিন তােদর র া

করেলন; াচীনকাল থেকই িতিন তােদর তুেল ধেরিছেলন ও তােদর

বহন কেরিছেলন। ১০ িক ু তারা িবে াহ করল এবং তাঁর পিব

আ ােক ঃখ িদল। সইজ িতিন তােদর শ হেলন এবং তােদর

িব ে যু করেলন। ১১ তাঁর লােকরা পরুােনা িদেনর র মািশ

কথা িচ া করল। তারা বলল, “ঈ র, িযিন তাঁর লাকেদর ভড়ার

র কেদর সে কের সমেু র মধ িদেয় বর কের িনেয় এেসিছেলন,

িতিন কাথায়? িযিন তােদর মেধ পিব আ া িদেয়িছেলন িতিন

কাথায়? ১২ িযিন মািশর ডান হােতর সে তাঁর মিহমাি ত শি েক

যেত িদেয়েছন এবং তাঁর নামেক িচর ায়ী করার জ তােদর সামেন

জলেক ই ভােগ ভাগ কেরেছন, সই ঈ র কাথায়? ১৩ িযিন

তােদরেক গভীর জেলর মধ িদেয় িনেয় িগেয়িছেলন, সই ঈ র

কাথায়? যমনভােব সমান জায়গায় ঘাড়া দৗড়ায় তমন তারাও

হাঁচট খায় িন। ১৪ যমনভােব প পাল উপত কায় নেম যায়, তমন

ভােব সদা ভুর আ া তােদর িব াম িদেয়িছেলন। তামার নামেক

শংসনীয় করার জ তামার লাকেদর পিরচালনা কেরিছেলন।” ১৫

গ থেক, তামার পিব ও গৗরবময় বাস ান থেক তুিম িনেচ

তািকেয় দখ। তামার আ হ ও তামার শি পণূ কাজ কাথায়?

তামার দয়া ও মমতার কাজ আমােদর থেক দূের রাখা হেয়েছ। ১৬

কারণ তুিম আমােদর িপতা। যিদও অ াহাম আমােদর জােনন না এবং

ই ােয়ল আমােদর ীকার কেরন না, তবওু সদা ভু, তুিমই আমােদর

িপতা; “আমােদর মিু দাতা,” াচীনকাল থেকই এই তামার নাম।

১৭ হ সদা ভু, তামার পথ ছেড় কন আমােদর া হেত িদ

এবং যন আমরা তামার বাধ না হই তাই আমােদর দয়েক কন

কিঠন করছ? তামার দাসেদর জ এবং য গা ী েলা তামার

অিধকার তােদর জ িফের এস। ১৮ তামার লােকরা পিব জায়গা
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অ িদেনর জ ভাগ কেরিছল, িক ু আমােদর শ রা সটা পােয়

মািড়েয়েছ। ১৯ তুিম যােদর উপর কখনও কতৃ কর িন, আমরা তারা

যােদর কখনও তামার নােম ডাকা হয়িন, আমরা তােদর মত হেয়িছ।

৬৪আহা, তুিম যিদ আকাশ িচের িনেচ নেম আসেত! তেব পাহাড়

পবত তামার উপি িতেত কঁেপ উঠত, ২আ ন যমন ঝােপর

ডালপালা ালায়, অথবা আ ন জলেক ফাঁটায়৷ তামার শ েদর

কােছ তামার নাম কাশ হাক, যন জািত েলা তামার উপি িতেত

ভেয় কাঁেপ! ৩আেগ, আমরা যা আশা কিরিন তুিম সই সম আ য

কাজ কেরিছেল, তুিম নেম এেসিছেল আর পাহাড় পবত তামার

উপি িতেত কঁেপ উেঠিছল। ৪ সই াচীনকাল থেক তামােক ছাড়া

আর কান ঈ েরর কথা কউ শােন িন, চােখও দেখ িন, িযিন তাঁর

জ কাজ কের থােকন য তাঁর অেপ া কের। ৫ যারা ভােলা কাজ

করেত আন পায়, যারা তামার পেথ রণ কের এবং স েলা

পালন কের, তুিম তােদর সাহায কর৷ যখন আমরা পাপ কেরিছলাম

তখন তুিম রেগ িগেয়িছেল। তামার পেথ আমরা সব িদন উ ার পাব৷

৬আমরা েত েক অ িচ ব ি র মত হেয়িছ আর আমােদর সম

ভােলা কাজ নাংরা কাপেড়র মত। আমরা সবাই পাতার মত িকেয়

িগেয়িছ; আমােদর পাপ বাতােসর মত কের আমােদর উিড়েয় িনেয়

গেছ। ৭ কউ আর তামার নােম ডােক না, তামােক ধরেত কউ

চ া কের না; কারণ তুিম আমােদর থেক তামার মখু লিুকেয় রেখছ

এবং আমােদর পােপর কােছ সমপণ কেরছ। ৮ তবওু, হ সদা ভু,

তুিমই আমােদর িপতা; আমরা মািট। তুিম মার এবং আমরা সবাই

তামার হােতর কাজ। ৯ হ সদা ভু, তুিম এত রাগ কােরা না;

আমােদর িব ে আমােদর পাপ সব িদন রণ কর না। অ হ

কের, তুিম আমােদর সবার িদেক, তামার লাকেদর িদেক তাকাও।

১০ তামার পিব শহর েলা ম াে পিরণত হেয়েছ; িসেয়ানও

ম াে পিরণত হেয়েছ, িয শােলম জনশূ হেয়েছ। ১১আমােদর

সই পিব ও র মি র, যখােন আমােদর পবূপু েষরা তামার

শংসা করেতন, আ েন ংস হেয়েছ এবং যা িকছু খবুই র িছল
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স েলাও ংস হেয়েছ। ১২ হ সদা ভু, তুিম িক কের এখনও া

হেয় আছ? তুিম িক চুপ কের থাকেব ও অিবরত আমােদর লি ত

করেব?

৬৫ যারা িজ াসা কের িন, আিম তােদরেক খাঁজার েযাগ িদেয়িছ,

যারা খাঁজ কের িন আিম তােদর আমােক পাওয়ার েযাগ িদেয়িছ।

আিম বললাম, এই য আিম, এই য আিম! িক ু তারা আমার

কােছ াথনা কের িন। ২এক ঁেয় লাকেদর িদেক আিম সারা িদন

আমার হাত বািড়েয় আিছ। তারা য পেথ চেল তা ম , তারা তােদর

পিরক না ও িচ া অ যায়ী চেল! ৩ তারা সই লাক যারা অিবরত

আমােক অস ু কের; তারা বাগান েলােত বিলদান উৎসগ কের ও

ইেটর উপের ধপূ ালায়। ৪তারা কবর ােন বেস এবং সারা রাত

ধের জেগ থােক আর গাপন জায়গায় রাত কাটায়; তারা তােদর

পাে শকূেরর মাংস অ িচ মাংেসর ঝােলর সে খায়। ৫ তারা বেল,

দূের থাক; আমার কােছ এেসা না, কারণ আিম তামার থেক বিশ

পিব । এই িবষয় েলা আমার নােকর ধাঁয়ার মত, সও আ েনর

মত যা সারা িদন লেত থােক। ৬ “ দখ, আমার সামেন এটা লখা

আেছ। আিম চুপ কের থাকব না, কারণ আিম তােদর িতফল দব।

৭ তােদর পােপর জ ও তার সে তােদর পবূপু ষেদর পােপর

জ ও দব, এই কথা সদা ভু বেলন। পাহাড় পবেত তারা ধপূ

ািলেয়েছ এবং আমােক পাহােড়র ওপের ঠা া কেরেছ বেল আিম

তােদর িতফল দব; সইজ আিম তােদর আেগর কােজর পাওনা

শাি তােদর মেপ দব।” ৮এই কথা সদা ভু বলেছন, আ ুেরর

থাকায় রস আেছ দেখ লােক যমন বেল, ন কােরা না, এখনও

ওর মেধ ভাল িকছু আেছ, তমিন আিম আমার দাসেদর িত করব।

৯আিম যােকাব থেক এবং িযহূদা থেক বংশধরেদর তুলব তারা

আমার পাহাড় পবেতর অিধকারী হেব। আমার মেনানীত লােকরা

স েলা অিধকার করেব এবং আমার দােসরা সখােন বাস করেব।

১০আমার য লােকরা আমার খাঁজ কের তােদর জ শােরাণ হেব

ভড়ার পাল চরাবার জায়গা আর আেখার উপত কা হেব প পােলর
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িব ােমর জায়গা। ১১ িক ু তামরা যারা সদা ভুেক ত াগ কেরছ,

যারা আমার পিব পাহাড়েক ভুেল গছ, যারা ভাগ েদেবর উে েশ

টিবল সািজেয়ছ আর ভাগ েদবীর উে েশ মশােনা মেদ পা

ভেরছ, ১২আিম তামােদর জ তেরায়াল িদেয় িনিদ করব এবং

তামরা সবাই বধ হবার জ নীচু হেব, কারণ আিম যখন তামােদর

ডেকিছলাম তামরা উ র দাও িন, যখন আিম কথা বেলিছলাম

িক ু তামরা শান িন; তার পিরবেত আমার চােখ যা ম তামরা

তাই কেরছ এবং য িবষেয় আিম অস ু হই তামরা তাই বেছ

িনেয়ছ। ১৩ ভু সদা ভু এই কথা বলেছন, দখ, আমার দােসরা

খােব, িক ু তামরা িখেদয় থাকেব; দখ, আমার দােসরা পান করেব,

িক ু তামরা িপপািসত থাকেব; আমার দােসরা আন করেব, িক ু

তামােদর ল ায় ফলা হেব। ১৪ দখ, আমার দােসরা উ াস করেব

কারণ তােদর দেয় আন আেছ, িক ু তামরা মেনর কে কাঁদেব

এবং আ ার অিভশােপর জ হাহাকার করেব। ১৫ তামরা আমার

মেনানীত লাকেদর কােছ তামােদর নাম অিভশাপ িহসােব রেখ

যােব এবং আিম, ভু সদা ভু, তামােদর মের ফলব, আিম আমার

দাসেদর অ আর একটা নােম ডাকব। ১৬ য কউ পিৃথবীেত কান

আশীবােদর কথা বলেব স আমার, সত ময় ঈ েরর ারা আশীবাদ

পােব; পিৃথবীেত য কউ কােনা শপথ করেব তা আমার, সত ময়

ঈ েরর ারাই করা হেব; কারণ আেগকার ক ভালা হেব এবং

স েলা আমার চােখর সামেন থেক লকুােনা হেব। ১৭কারণ দখ,

আিম নতুন আকাশ ও একটা নতুন পিৃথবী সিৃ করেত চেলিছ এবং

আেগর িবষয় েলা আর মেন করা হেব না, স েলা মেনও পড়েব

না। ১৮ িক ু আিম যা সিৃ করেত যাি তােত তামরা িচরকাল খশুী

থাকেব ও আন করেব। দখ, আিম িয শােলমেক আনে র িবষয়

কের এবং তার লাকেদর একটা খশুীর িবষয় িহসােব সিৃ করব।

১৯আিম িয শােলেমর ওপর আন করব এবং আমার লাকেদর

ওপের খশুী হব; তার মেধ আর কান কা ার শ ও ঃেখর হাহাকার

শানা যােব না। ২০ সখােন আর কখনই কান িশ ই অ িদেনর র
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জ বঁেচ থাকেব না, িক া কান বেুড়া লাক তার িদেনর র আেগ

মারা যােব না। য কউ একেশা বছর বয়েস মারা যােব তােক যবুক

বলা হেব; য একেশা বছর বাঁচেব না তােক অিভশ বলা হেব। ২১

তারা বািড় তরী কের সখােন বাস করেব আর আ ুর ত বানােব

এবং তার ফল খােব। ২২ তারা ঘর তরী করেল আর কখনই সখােন

অে রা বাস করেব না, অথবা গাছ লাগােল অে রা তার ফল খােব

না। আমার লাকেদর আয়ু একটা গােছর আয়রু সমান হেব; আমার

মেনানীত লােকরা অেনক িদন ধের তােদর হােতর কােজর ফল ভাগ

করেব। ২৩ তারা বথৃাই পির ম করেব না, আতে তােদর স ানেদর

জ দেব না, কারণ তারা সই স ান যারা সদা ভুর আশীবােদর

লাক। ২৪ তােদর ডাকার আেগই আিম উ র দব এবং তারা কথা

বলেত না বলেতই আিম নব। ২৫ নকেড় বাঘ ও ভড়া এক সে

বাস করেব এবং িসংহ গ র মত খড় খােব িক ু ধেূলা হেব সােপর

খাবার। স েলা আমার পিব পাহােড়র কান জায়গায় কান িত

অথবা ংস করেব না, এই কথা সদা ভু বেলন।

৬৬সদা ভু এই কথা বেলন, “ গ আমার িসংহাসন এবং পিৃথবী

আমার পা রাখার জায়গা। তাহেল তামরা কাথায় আমার জ ঘর

তরী করেব? সই জায়গাই বা কাথায় যখােন আিম িব াম িনেত

পাির? ২আমার হাত এই সম িজিনস তরী কেরেছ; আর এইভােবই

এই িবষয় িল হেয়েছ, এই কথা সদা ভু বেলন। এই সই ব ি

অথাৎ য ঃখী ও যার আ া চূণিবচূণ হেয়েছ এবং আমার কথায়

ভয় পায়, আিম তােক সমথন করব। ৩ য একটা ষাঁড় বিলদান কের

স সই ব ি র মত য মা ষ হত া কের, য একটা ভড়ার বা া

বিলদান কের, স সই ব ি র মত য েরর ঘাড় ভেঙ ফেল; য

ব ি শস উৎসগ কের, স যন শকূেরর র উৎসগ কের; য ব ি

ধপূ উৎসগ কের স অধািমকতােক আশীবাদ কের। তারা তােদর পথ

বেছ িনেয়েছ এবং তারা তােদর ঘণৃার িজিনস েলােত আন পায়।

৪একইভােব আিমও তােদর জ শাি বেছ নব; তারা যা ভয় কের

আিম তােদর উপের স িলই ঘটাব, কারণ যখন আিম ডাকলাম,
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তখন কউ উ র দয় িন; আর যখন আিম কথা বললাম তখন কউ

শােন িন। আমার চােখ যা ম তারা তাই কেরেছ, আর য িবষেয়

আিম খিুশ হইনা তারা স েলা করার জ বেছ নয়।” ৫ তামরা

যারা সদা ভুর কথায় কাঁপ, তামরা তাঁর কথা শান। “ তামােদর য

ভাইেয়রা তামােদর ঘণৃা কের এবং আমার নােমর জ তামােদর

বর কের দয়, তারা বেল, ‘সদা ভু মিহমাি ত হাক, যন আমরা

তামােদর আন দখেত পাই।’ িক ু তারা ল ায় পড়েব। ৬ শহর

থেক যেু র আওয়াজ আসেছ, মি র থেক শ শানা যাে ; এ

সদা ভুরই আওয়াজ যা িতিন তাঁর শ েদর িতফল িহসােব িফিরেয়

িদে ন। ৭ সব বদনা হওয়ার আেগই স [িসেয়ান], স ােনর জ

দয়; তার ব থা ওঠার আেগই স একটা ছেলর জ িদেয়েছ। ৮

এমন িবষেয়র কথা ক েনেছ? এমন িবষয় ক দেখেছ? একটা দশ

িক এক িদেনর র মেধ জ িনেত পাের? একটা জািত িক এক মহূুেত

জ িনেত পাের? িক ু িসেয়ােনর ব থা উঠেত না উঠেতই স তার

স ানেদর জ িদেয়েছ। ৯আিম একজন মােক তার সেবর িদন

উপি ত কের তার স ানেক জ হেত দব না?” এই কথা সদা ভু

বেলন৷ “জ িদি য আিম তখন আিম িক আটেক রাখব” তামার

ঈ রেক িজ াসা কর৷ ১০ তামরা যারা িয শােলমেক ভালবাস,

তামরা তার সে আন কর, তার জ খশুী হও; তামরা যারা তার

জ ঃখ কেরছ, তামরা তার সে আন কর। ১১ তামরা ন পান

করেব ও তৃ হেব; তার েন তামরা সা না পােব; কারণ তামরা

তা পযা পিরমােণ পান করেব এবং তার মিহমার াচুেয আনি ত

হেব। ১২ সদা ভু এই কথা বেলন, “আিম তার উপের নদীর মত

কের ম ল বইেয় দব, আর জািতেদর ধন‐স দ তার কােছ ব ার

মত আসেব। তামরা ধ পান করেব, তামােদর তার কােল কের

বহন করা হেব এবং হাঁটুর উপের নাচােনা হেব। ১৩ যমন মা তার

স ানেক সা না দয়, তমিন আিমও তামােদর সা না দব এবং

তামরা িয শােলেম সা না পােব।” ১৪ এই সব তামরা দখেব

এবং তামােদর দয় আনি ত হেব এবং তামােদর হাড় েলা কিচ
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ঘােসর মতই সেতজ হেয় উঠেব। সদা ভুর হাত তাঁর দাসেদর কােছ

কাশ পােব, িক ু িতিন তাঁর শ েদর িত াধ কাশ করেবন।

১৫কারণ দখ, সদা ভু আ েনর সে আসেবন আর তাঁর রথ েলা

ঘিূণঝেড়র মত আসেব। তাঁর াধ ভয় রভােব কাশ করেত এবং

তাঁর িতর ার আ েনর িশখায় কাশ করেত আসেবন। ১৬কারণ

সদা ভু তাঁর িবচার আ ন ও তেরায়াল িদেয় মানবজািতর উপের

কাশ করেবন৷ সদা ভুর ারা যারা মারা যােব তারা সংখ ায় অেনক

হেব। ১৭এই কথা সদা ভু বেলন, “তারা িনেজেদরেক সূিচ কের এবং

িনেজেদরেক পিব কের, যন তারা বাগােন েবশ করেত পাের এবং

তােদর মেধ যারা শকূর ও ইঁ েরর মত অ িচ াণীর মাংস খায়, তারা

ংস হেব।” ১৮কারণ আিম তােদর সব কাজ ও তােদর সম িচ াও

জািন। সই িদন আসেছ যখন আিম সম জািত এবং সম ভাষার

লাকেদর জেড়া করব। তারা আসেব এবং আমার মিহমা দখেব। ১৯

আিম তােদর মেধ একটা িচ াপন করব৷ তখন তােদর মধ থেক

যারা বঁেচ থাকেব তােদর আিম জািতেদর কােছ পাঠাব, তশীশ, পলূ

ও নাম‐করা ধ কধারী লদূ, তূবল ও যবেনর ( ীেসর) কােছ এবং

সই সম দূেরর দশ েলা যারা আমার িবষেয় শােন িন ও আমার

মিহমাও দেখ িন তােদর কােছ পাঠাব। তারা আমার মিহমা জািতেদর

মেধ ঘাষণা করেব। ২০ সদা ভুর উে েশ উৎসগ িহসােব তারা

সম জািতর মধ থেক তামােদর ভাইেদর িফিরেয় িনেয় আসেব৷

তারা ঘাড়ায় কের, রথ ও গািড়েত কের, গাধা ও উেট কের আমার

পিব পাহাড় িয শােলেম আসেব, এই কথা সদা ভু বেলন। যমন

ই ােয়লীেয়রা িচ পাে র মেধ শস উৎসেগর িজিনস সদা ভুর

গেৃহ িনেয় আেস। ২১আিম তােদর মধ থেক কেয়কজন লবীয় ও

যাজক হওয়ার জ বেছ নব, এই কথা সদা ভু বেলন। ২২ “ য

নতুন মহাকাশ ও নতুন পিৃথবী আিম তরী করব তা যমন আমার

সামেন থাকেব তমিন তামােদর নাম ও তামােদর বংশধেররাও

িটেক থাকেব, এই কথা সদা ভু বেলন।” ২৩এক মাস থেক আর

এক মাস ও এক িব ামবার থেক পেরর িব ামবার পয , সম
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লাক আমার সামেন নত হেত আসেব, এই কথা সদা ভু বেলন। ২৪

“তারা বাইের যােব এবং সই সম লাকেদর মতৃেদহ দখেত পােব

যারা আমার িব ে িবে াহ কেরিছল। য সব পাকা তােদর মতৃেদহ

খায় স েলা মরেব না ও য আ ন তােদর পাড়ায় তা িনভেব না

এবং তারা সম মা েষর কােছ ঘণৃার িবষয় হেব।”
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িযরিমেয়র বই
১ িযরিমেয়র বাক , িহি েয়র ছেল, িব ামীেনর অনােথােত

বসবাসকারী যাজকেদর মেধ একজন, ২ িযহূদার রাজা আেমােনর

ছেল যািশেয়র রাজে র তেরা বছেরর িদন সদা ভুর বাক যার কােছ

উপি ত হেয়িছল। ৩ যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর

রাজে র িদেন, যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র এগােরা

বছেরর রাজে র প ম মােস িয শােলেমর লাকেদর ব ী কের

িনেয় যাওয়ার িদেনর ও সদা ভুর বাক আবার উপি ত হেয়িছল। ৪

সদা ভুর বাক আমার কােছ এল: ৫ “ তামােক গেভ গঠন করার

আেগই আিম তামােক মেনানীত কেরিছ এবং তুিম গভ থেক

বেরােনার আেগই আিম তামােক পিব কেরিছ। আিম জািতেদর

কােছ তামােক ভাববাদী িহসােব িনযু কেরিছ।” ৬ তখন আিম

বললাম, “ হ ভু সদা ভু, িকভােব কথা বলেত হয় আিম জািন না;

আিম খবু ছাট।” ৭ িক ু সদা ভু আমােক বলেলন, “তুিম বােলা

না, ‘আিম খবু ছাট’। তুিম অবশ ই যােব যখােন আিম তামােক

পাঠাব এবং আিম যা আেদশ করব তুিম তাই বলেব। ৮ তুিম তােদর

ভয় কােরা না, কারণ আিম তামােক র া করবার জ তামার

সে আিছ, এিট সদা ভুর ঘাষণা।” ৯তারপর সদা ভু তাঁর হাত

বািড়েয় আমার মখু শ করেলন এবং আমােক বলেলন, “এখন,

আিম আমার বাক তামার মেুখ িদলাম। ১০আজআিম তামােক

জািত ও রাজ িলর উপের, উপিড়েয় ফলেত, ভেঙ ফলেত, ংস

এবং সবনাশ করেত, িনমাণ ও রাপণ করেত িনযু করলাম।”

১১ সদা ভুর বাক আমার কােছ উপি ত হল: “তুিম িক দখছ,

িযরিময়?” আিম বললাম, “আিম বাদাম গােছর একটা ডাল দখিছ।”

১২ সদা ভু আমােক বলেলন, “তুিম িঠকই দেখছ, কারণ আমার

বাক সফল করার জ আিম খয়াল রাখিছ।” ১৩ সদা ভুর বাক

আমার কােছ ি তীয় বার উপি ত হল এবং িতিন বলেলন, “তুিম িক

দখছ?” আিম বললাম, “আিম একিট ফুট পা দখেত পাি ,

যিট উ র িদক থেক হেল আেছ।” ১৪ সদা ভু আমােক বলেলন,
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“উ র িদক থেক এই দেশ বসবাসকারী সবার উপের েযাগ ঢেল

দওয়া হেব। ১৫কারণ আিম উ র িদেকর রাজ িলর সম গা ীেক

ডাকিছ,” সদা ভু ঘাষণা কেরন। “তারা আসেব এবং িয শােলেমর

েবশপেথর ফটক িলেত, তার চারপােশর সম দয়ােলর সামেন

এবং িযহূদার সম শহর িলর সামেন েত েক িনেজর িসংহাসন

াপন করেব। ১৬আিম তােদর সম ম তার জ তােদর িব ে

আমার িবচার ঘাষণা করব, তারা আমােক ত াগ কেরেছ, তারা অ

দবতােদর উে েশ ধপূ ািলেয়েছ এবং িনেজেদর হােতর তরী

ব র আরাধনা কেরেছ। ১৭ িনেজেক ত কােরা! উেঠ দাঁড়াও এবং

আিম তামােক যা আেদশ কির তা তুিম তােদর বল। তােদর সামেন

ভেঙ পােড়া না, নাহেল আিম তােদর সামেন তামােক ংস করব!

১৮আর দখ! আজ আিম তামােক সম দেশর িব ে , িযহূদার

রাজােদর, তার শাসনক ােদর, তার যাজকেদর ও দেশর লাকেদর

িব ে একিট রি ত শহর, একিট লাহার থাম ও একিট াে র

দয়ােলর মত বানালাম। ১৯তারা তামার িব ে যু করেব, িক ু

তারা তামােক হারােত পারেব না, কারণ তামােক উ ার করার জ

আিম তামার সে থাকব,” সদা ভু এই কথা বেলন।

২ সদা ভুর বাক আমার কােছ উপি ত হল এবং িতিন বলেলন, ২

“যাও এবং িয শােলেমর কােন চার কর। বল, ‘সদা ভু এই কথা

বেলন: আিম রণ কির তামার সই যৗবেনর িব তার চুি র কথা,

আমােদর িবেয়র িদন তামার েমর কথা, যখন তুিম আমার িপছেন

িপছেন ম াে , য দেশ চাষ করা হয়িন সখােন িগেয়িছেল। ৩

ই ােয়ল সদা ভুর উে েশ পিব , ফসেলর থম অংশ! যারা সই

থম অংশেক াস কেরেছ তারা পাপ কেরেছ! তােদর উপর অম ল

ঘটেব, এিট সদা ভুর ঘাষণা’।” ৪ হ যােকােবর বংশ, ই ােয়েলর

সম গা ী, সদা ভুর বাক শান: ৫ সদা ভু এই কথা বেলন:

তামােদর পবূপু েষরা আমার িক দাষ খুঁেজ পেয়েছ য, তারা

আমােক অ সরণ করা থেক দূের সের গেছ? তারা অপদাথ িতমার

িপছেন গেছ এবং িনেজেদর অপদাথ কেরেছ? ৬তারা িক বেল িন য,
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সদা ভু কাথায়, িযিন িমশর থেক আমােদর বর কের এেনিছেলন?

সদা ভু কাথায়, িযিন আমােদর ম াে , আরব দেশর মেধ ,

কেনা েয়া ও ঘন অ কারময়, য ভূিম িদেয় কউ যাতায়াত ও বাস

কের না, সখােন পিরচালনা কেরিছেলন? ৭ িক ু আিম তামােদর

এই ফলবান দেশ এেনিছলাম, যন তামরা এখানকার ফল ও ভাল

ভাল িজিনস খেত পার! অথচ তামরা এেস আমার দশেক অ িচ

কেরছ; তামরা আমার অিধকারেক জঘ কের তুেলছ! ৮ যাজেকরা

বেল িন, সদা ভু কাথায়? এবং ব ব া িবেশষ রা আমােক জােন না!

পালেকরা আমার িব ে অপরাধ কেরেছ; ভাববাদীরা বাল দবতার

নােম ভাববাণী বেলেছ এবং অনথক িজিনেসর িপছেন িগেয়েছ। ৯

সইজ আিম তামােদর দাষী করব, এিট সদা ভুর ঘাষণা এবং

আিম তামােদর ছেলর ছেলেদর দাষী করব। ১০ কারণ পার

হেয় িক ীয়েদর উপ েল িগেয় দখ, কদের দূত পাঠাও এবং খবু

ভাল কের ল কর এবং দখ যিদ সখােন এই রকম কান িকছু

কখনও হয়। ১১ একিট জািত িক দবতােদর পিরবতন কেরেছ,

যিদও তারা ঈ র নয়? িক ু আমার জারা যা তােদর কান সাহায

করেত পাের না তার সে তােদর গৗরেবর পিরবতন কেরেছ। ১২ হ

আকাশম ল, এর জ হতভ হও এবং ভেয় কাঁপ, এিট সদা ভুর

ঘাষণা। ১৩কারণ আমার জারা আমার িব ে িট পাপ কেরেছ:

জীব জেলর উ ই য আিম, সই আমােকই তারা ত াগ কেরেছ,

আর িনেজেদর জ েয়া খুঁেড়েছ, ভা া েয়া, যা জল ধের রাখেত

পাের না। ১৪ ই ােয়ল িক ীতদাস? স িক বািড়েত জ ায় িন?

তাহেল কন স লেুটর ব হেয়েছ? ১৫ যবুিসংেহরা তার িব ে

গজন কেরেছ। তারা চুর আওয়াজ কেরেছ এবং তার দশেক ভয়াবহ

কের তুেলেছ! তার শহর িল ংস করা হেয়েছ, তােত লাকজন

কউ নই। ১৬আবার নাফ ও তফনেহেষর লােকরা তামার মাথা

াড়া কের িদেয়েছ। ১৭ তুিম িক িনেজই এই সব ঘটাও িন যখন

তামার ঈ র সদা ভু তামােক পথ িদেয় িনেয় যাি েলন, তুিম

তাঁেক ত াগ কেরছ? ১৮এখন নীলনদীর জল পান করার জ কন
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িমশেরর পেথ যা ? ইউে িটস নদীর জল পান করার জ কন

অশেূরর পেথ যা ? ১৯ তামার তাই তামােক িতর ার কের

এবং তামার অিব তাই তামােক শাি দয়। তাই এটা িনেয়

িচ া কর; বেুঝ দখ, এটা ম এবং িত িবষয় য, তুিম আমােক,

তামার ঈ র সদা ভুেক ত াগ কেরছ এবং তাঁেক একটুও ভয় কর

না, এিট ভু, বািহনীগেনর সদা ভুর ঘাষণা। ২০অেনক িদন আেগই

আিম তামার জায়াল ভেঙ ফেলিছ; আিম তামার ব ন িছঁেড়

ফেলিছ। তবওু তুিম বেলছ, “আিম তামার সবা করব না!” তুিম

েত কিট উঁচু পাহােড় ও েত কিট সবজু গােছর নীেচ নত হেয়ছ,

তুিম ব িভচারী। ২১ িক ু আিম তা তামােক স ণূ ভােলা বীজ থেক

জ ােনা আ ুরলতা িহসােব রাপণ কেরিছলাম। অথচ কমন কের

তুিম আমার থেক আলাদা হেয় একিট অ জািতর ম আ ুরগাছ

হেয় গেল? ২২ যিদও তুিম িনেজেক নদীেত পির ার কর অথবা চুর

সাবান িদেয় ধাও, তামার অপরােধর দাগ আমার সামেন আেছ, এিট

ভু, সদা ভুর ঘাষণা। ২৩ তুিম িকভােব বলেত পার, আিম অ িচ

নই! আিম বাল দবতােদর িপছেন যাই িন? উপত কােত তামার

আচরেণর িদেক দখ! তুিম যা কেরছ তা বােঝা, তুিম িনেজর পেথ

এিদক ওিদক ঘেুর বড়ােনা উট! ২৪ তুিম ম াে অভ , একিট

বেুনা গাধা, য জীবেনর আকা া কের এবং অ পেযাগী বাতােসর

আ লভােব কামনা কের! ক তােক ফরােত পাের যখন স কামনার

উ ীপনায় থােক? য তার খাঁজ কের স িনেজেকই া কের। তার

উ ীপনার মােস তারা তার কােছ যায়। ২৫ তুিম তামার পা খািল ও

তামার গলা িপপািসত হওয়া থেক র া কর। িক ু তুিম বেলছ,

এটা আশাহীন! না, আিম িবেদশীেদর ভালবািস এবং তােদর িপছেনই

যাব! ২৬ “ চার ধরা পড়েল যমন লি ত হয়, তমিন ই ােয়েলর

বংশ লি ত হেয়েছ, তারা, তােদর রাজারা, তােদর কমকতারা,

তােদর যাজেকরা ও ভাববাদীরা! ২৭এরাই তারা যারা কাঠেক বেল,

‘তুিম আমার বাবা’ এবং পাথরেক বেল, ‘তুিম আমার জ িদেয়ছ।’

তারা আমার িদেক িপছন িফিরেয়েছ, তােদর মখু ফরায় িন। তবওু,



িযরিমেয়র বই 1417

িবপেদর িদন তারা বেল, ‘ওঠ এবং আমােদর উ ার কর!’ ২৮ িক ু

তুিম িনেজর জ য দবতা বািনেয়ছ তারা কাথায়? তােদর উঠেত

দাও যিদ তামােদর িবপেদর িদন তারা তামােক উ ার করেত পাের,

কারণ তামােদর মিূত িল তামােদর িযহূদার শহর িলর সংখ ার

সমান।” ২৯ “ কন তামরা আমােক ম কােজর অিভেযাগ করছ?

তামরা সবাই আমার িব ে পাপ কেরছ, এিট সদা ভুর ঘাষণা।

৩০আিম তামােদর লােকেদর বথৃাই শাি িদেয়িছ; তারা শাসন

া কের িন। তামােদর তেরায়াল সবনাশক িসংেহর মত তামােদর

ভাববাদীেদর িগেল ফেলেছ! ৩১ তামরা যারা এই যেুগর, আিম

সদা ভুর বােক মেনােযাগ দাও! ই ােয়েলর কােছ িক আিম ম ভূিম

হেয়িছ? অথবা ঘন অ কােরর দশ হেয়িছ? আমার জারা কন

বেল, ‘আমরা াধীনভােব ঘিুর। আমরা তামার কােছ আর আসব

না?’ ৩২ কান মারী িক তার গয়না, কান কেন িক তার ঘামটা

ভুেল যেত পাের? অথচ আমার লােকরা অেনক িদন ধের আমােক

ভুেল িগেয়েছ! ৩৩ তুিম তামার ম খাঁজার পথ কত র তরী

কেরছ! এমনিক খারাপ ীেলাকেদরও তামার পথ িশিখেয়ছ। ৩৪

তামার পাশােক িনেদাষ এবং গিরব লােকেদর র পাওয়া গেছ।

সই লােকরা িসঁধ কাটার মত কাজ কের িন। ৩৫ এইসব িকছু হেলও

তুিম বেলছ, ‘আিম িনেদাষ। আমার উপর থেক সদা ভুর রাগ চেল

গেছ।’ িক ু দখ! আিম তামার িবচার করব কারণ তুিম বল, ‘আিম

পাপ কির িন।’ ৩৬ তুিম িনেজর পথ পিরবতন করেত কন এত ঘেুর

বড়াও? তুিম িমশেরর কােছও হতাশ হেব যমন তুিম অশেূরর কােছ

হেয়িছেল। ৩৭ সখান থেক মন মরা হেয় তুিম তামার মাথায় হাত

িদেয় চেল যােব, কারণ যােদর উপর তুিম িনভর কেরিছেল সদা ভু

তােদর অ া কেরেছন, তাই তুিম তােদর সাহায পােব না।”

৩তারা বেল, “একজন ব ি তার ীেক ত াগ করেল সই ী তার

কাছ থেক িগেয় অ লােকর ী হয়, তাহেল সই পু ষ িক আবার

সই ীর কােছ িফের যােব? স িক স ণূভােব অ িচ না?” সই

ীেলাকটী হল এই দশ! িক ু তুিম অেনেকর সে ব িভচার কেরছ
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এবং এখন তুিম আমার কােছ িফরেত চাও? এিট সদা ভুর ঘাষণা।

২ “ তামার চাখ তুেল গাছপালাহীন উঁচু জায়গার িদেক তািকেয় দখ!

তুিম িক ধিষত হও িন? ম াে একজন যাযাবেরর মত, পেথর

পােশ তুিম তামার িমকােদর জ অেপ া কের বেস থাকেত।

তুিম তামার ব িভচার ও ম তা িদেয় দশেক অ িচ কেরছ। ৩এই

জ বসে র বিৃ ব হেয় গেছ এবং শেষর বষাও আেসিন। িক ু

তামার মখু অহ ারী, ব িভচারী মিহলার মেুখর মত। তুিম লি ত

হেত অ ীকার কেরছ। ৪ তুিম িক এখন থেক আমােক ডেক বলেব

না, ‘ হ আমার িপতা! তুিম ছেলেবলা থেক আমার কােছর ব ু ।

৫ তুিম িক িচরকাল রাগ কের থাকেব? তামার রাগ িক সবদা ধের

রাখেব?’ দখ! তুিম ঘাষণা কেরছ য, তুিম ম কাজ কেরছ এবং

তুিম তাই কেরছ। তাই সই কাজ চািলেয় যাও!” ৬তখন সদা ভু

রাজা যািশেয়র িদেনর আমােক বলেলন, “ই ােয়ল িকভােব আমার

সােথ অিব তা কেরেছ তা িক তুিম দেখছ? স সম উঁচু পবেতর

উপের ও সবজু গােছর নীেচ িগেয় ব িভচারী মিহলার মত কাজ

কেরেছ। ৭আিম বললাম, ‘সম িকছু করার পর স আমার কােছ

িফের আসেব,’ িক ু স আেসিন। তার অিব বান িযহূদা দেখিছল

স িক কেরিছল। ৮ তরাং আিম দখলাম য এই সব কারেণর

জ স ব িভচার কেরিছল। িবপথগামী ই ােয়ল! আিম তােক দূর

কের িদেয়িছলাম এবং ত াগপ িদেয়িছলাম। িক ু িব াসঘাতক

বান িযহূদা ভয় করেলা না এবং বাইের িগেয় ব িভচারী মিহলার মত

কাজ করল। ৯ এটা তার কােছ িকছুই মেন হয়িন য স দশেক

অ িচ করেছ, তাই তারা পাথর ও কাঠ িদেয় মিূ তরী করেলা।

১০এই সম িকছুর পেরও, তার অিব বান আমার কােছ সম

দয় িদেয় আমার কােছ িফের আেসিন, িক ু িমথ ার সে িফের

এেসেছ! এিট সদা ভুর ঘাষণা।” ১১তখন সদা ভু আমােক বলেলন,

“অিব িযহূদার থেক অিব ই ােয়ল বিশ সৎ!” ১২ যাও ও

এই কথা উ র িদেক ঘাষণা কর, বল, “অিব ই ােয়ল, িফের

এস!” এিট সদা ভুর ঘাষণা, আিম তামার উপর সবদা রাগ দখােবা
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না, যেহতু আিম িব , এিট সদা ভুর ঘাষণা। আিম িচরকাল রাগ

কের থাকব না। ১৩ তামার অপরাধ ীকার কর, কারণ তুিম তামার

ঈ র সদা ভুর িব ে তুিম অপরাধ কেরছ এবং েত ক সবজু

গােছর নীেচ িব াতীয় দবতােদর সে তামার পথেক ভাগাভািগ

কেরছ! তামরা আমার কথা শােনািন! এিট সদা ভুর ঘাষণা। ১৪

অিব লােকরা, িফের এস! কারণ আিম তামােদর িবেয় কেরিছ।

আিম তামােদর েত ক শহর থেক একজন ও েত ক বংশ থেক

ই জনেক িসেয়ােন আনব! ১৫আিম তামােদর আমার মেনর মত

পালকেদর দব; তারা ান ও িবচারবিু র সে তামােদর পালন

করেব। ১৬ তখন এটা ঘটেব, তামরা বিৃ পােব এবং সই িদন

দেশ তামরা ব বংশ হেব, এিট সদা ভুর ঘাষণা। লােক এই কথা

বলেব না, সদা ভুর িনয়ম িস ক! এই কথা কখনও তােদর মেন

পড়েব না, কারণ তারা এই িনেয় িচ া করেব না বা এটােত মেনােযাগ

দেব না। এরকম আর কখনও তরী করা হেব না। ১৭ সই িদন

লােক িয শােলমেক িনেয় চার করেব, এটা সদা ভুর িসংহাসন

এবং সদা ভুর নােম সম জািত িয শােলেম জেড়া হেব। তারা

আর িনেজেদর ম অ েরর জেদ চলেব না। ১৮ সই িদন, িযহূদার

লােকরা ই ােয়েলর লাকেদর সে চলােফরা করেব। তারা একসে

উ র িদক থেক, য দশ অিধকার িহসােব তামােদর পবূপু ষেদর

িদেয়িছ, সই দেশ আসেব। ১৯আর আিম িনেজই বেলিছলাম,

কমনভােব আিম তামােদর আমার ছেল িহসােব স ান িদেত চাই

এবং তামােদর একিট মেনারম দশ দব, অ জািতেদর মেধ িক

এর চেয় র অিধবাসী আেছ! আিম বেলিছলাম, তামরা আমােক

বাবা বেল ডাকেব এবং আমার অ সরণ করা থেক িপছু িফরেব

না। ২০ িক ু হ ই ােয়েলর লােকরা, ামীর অিব ীর মত

তামরা আমার িত িব াসঘাতকতা কেরছ, এিট সদা ভুর ঘাষণা।

২১ গাছপালাহীন উঁচু জায়গা িলর উপের ই ােয়লীয়েদর কা া ও

কা িতর শ শানা যাে ! কারণ তােদর পথ তারা পিরবতন কেরেছ;

তারা তােদর ঈ র সদা ভু, আমােক ভুেল িগেয়েছ। ২২ সদা ভু
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বলেছন, হ অিব লােকরা, িফের এস! তামােদর তারণার রাগ

আিম ভাল কের দব। দখ! আমরা তামার কােছ আসব, কারণ তুিমই

আমােদর ঈ র সদা ভু! ২৩ পাহােড়র উপর থেক, অসংখ পবত

থেক ধইু িমথ া নেম আেস। সিত ই আমােদর ঈ র সদা ভুই

একমা ই ােয়েলর পির ান। ২৪ িক ু আমােদর পবূপু ষেদর

পির েমর ফল, তাঁেদর গ র পাল, ভড়ার পাল ও তাঁেদর ছেল এবং

মেয়েদর এই ল াজনক দবতারা াস কেরেছ। ২৫এস, আমরা

িনেজেদর ল ার মেধ েয় থািক। আমােদর ল া আমােদর ঢেক

ফলকু, কারণ আমােদর ঈ র সদা ভুর িব ে আমরা পাপ কেরিছ!

আমরা িনেজরা এবং আমােদর পবূপু েষরা ছেলেবলা থেক আজ

পয আমােদর ঈ র সদা ভুর কথা শােনিন।

৪এিট সদা ভুর ঘাষণা, “ হ ই ােয়ল, তুিম যিদ িফের আসেত

চাও তেব আমার কােছ িফের এস। আমার সামেন থেক তামার

জঘ িজিনস িল সিরেয় দাও এবং আমার কাছ থেক আর া

হেয়া না। ২ তখন তুিম সেত , ােয় ও ধাি কতায় ‘জীব সদা ভুর

িদব ’ বেল শপথ করেব, জািতরা তােদর আশীবােদর কথা িজ াসা

করেব আর তারা তাঁর শংসা করেব।” ৩ কারণ সদা ভু িযহূদা ও

িয শােলেমর েত ক ব ি েক বেলন, তামরা িনেজেদর জিম চাষ

কর এবং কাঁটাবেনর মেধ বীজ বেুনা না। ৪ িযহূদার ও িয শােলেমর

লােকরা, সদা ভুর জ িনেজেদর িছ ক কর এবং তামােদর

অ েরর ক দূর কর; না হেল তামােদর ম কােজর জ আমার

রাগ আ েনর মত েল উঠেব, কউ নভােত পারেব না। ৫ তামরা

িযহূদা দেশ চার কর ও িয শােলেম ঘাষণা কর; বল, দেশ তূরী

বাজাও। িচৎকার কের বল, তামরা একসে জেড়া হও। চল আমরা

রি ত শহর িলেত যাই। ৬ িসেয়ােনর িদেক িচ পতাকা তােলা

এবং িনরাপেদ পািলেয় যাও। এখােন থেকা না, কারণ আিম উ র

িদক থেক িবপদ এবং ংস আনেত যাি । ৭ একিট িসংহ তার

ঝাপ ছেড় উেঠ আসেছ, জািতেদর ংসকারী রওনা হেয়েছ। স

িনেজর জায়গা থেক বর হেয়েছ, তামার দশ ংস করবার জ
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আসেছ। তামার শহর িল উে দ ও জনশূ হেব। ৮ তাই তামরা

চট পের িবলাপ ও হাহাকার কর, কারণ সদা ভুর েল ওঠা রাগ

আমােদর থেক ফের িন। ৯ সদা ভু বেলন, “ সই িদন রাজা ও

উঁচু পেদর কমচারীেদর দয় মারা যােব, যাজেকরা চমেক উঠেব ও

ভাববাদীরা হতভ হেব।” ১০ তখন আিম বললাম, “হায়, হায়! হ ভু

সদা ভু, ‘ তামােদর শাি হেব,’ এই কথা বলার মাধ েম তুিম িন য়

এই লাকেদর ও িয শােলেমর সে স ণূভােব ছলনা কেরছ। তবওু

তেরায়াল তােদর ােণর িব ে আঘাত করেছ।” ১১ সই িদন এই

লাকেদর ও িয শােলমেক বলা হেব, “ম াে র গাছপালাহীন উঁচু

জায়গা থেক গরম বাতাস আমার জার মেয়েদর িদেক আসেছ, তা

শস ঝাড়বার িক পির ার করার জ নয়। ১২তার থেক অেনক

বিশ বাতাস আমার আেদেশ আসেছ এবং আিম তােদর িব ে

আিম িবচােরর রায় দব।” ১৩ দখ, িতিন মেঘর মত কের আ মণ

করেছন এবং তাঁর রথ িল ঘিূণবাতােসর মত। তাঁর ঘাড়া িল ঈগল

পাখীর থেকও জাের দৗড়ায়। হায়, হায়, আমরা ন হেয় গলাম!

১৪ হ িয শােলম, তামার অ র থেক ম তা পির ার কর, যােত

তুিম উ ার পাও। আর কত িদন তামার অ ের ম িচ া পেুষ

রাখেব? ১৫কারণ একিট শ দান শহর থেক খবর িনেয় আসেছ ও

ই িয়েমর পবত থেক সই আসা খবর শানা যাে । ১৬জািতেদর

এই িবষেয় িচ া করেত বাধ কর। দখ, িয শােলেমর িব ে

ঘাষণা কর, দূর দশ থেক হরীরা আসেছ; তারা িযহূদার শহর িলর

িব ে আওয়াজ তুলেছ। ১৭ তারা েতর পাহারাদারেদর মত তারা

িয শােলেমর চািরিদেক থাকেব, কারণ স আমার িব ে িবে াহ

কেরেছ! এটা সদা ভুর ঘাষণা। ১৮ তামার পথ ও তামার সম

কােজর জ এই সব তামার িত ঘেটেছ। এ তামার তার ফল

এবং এ ভীষণ তেতা; কারণ এ তামার অ রেক আঘাত কেরেছ। ১৯

হায়, আমার অ র, আমার অ র! আিম অ ের ক পাি । আমার

মেধ আমার অ র ব া ল হে । আিম চুপ কের থাকেত পারিছ না,

কারণ আিম তূরীর শ েনিছ, যেু র সংেকত শানা যাে । ২০
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ংেসর উপর ংস চার হে , কারণ সম দশ হঠাৎ উে দ

হল। তারা আমার সমাগম তাঁবু ও তাঁবু উে দ কের। ২১ আিম

কতিদন যেু র পতাকা দখব? তূরীর শ নব? ২২আমার জারা

বাকা, তারা আমােক জােন না। তারা বিু হীন লাক এবং তােদর

ানবিু নই। ম কােজ তারা দ , িক ু ভাল িকছু করেত তারা

জােন না। ২৩আিম পিৃথবীর িদেক তাকালাম; দখ! সটা িনরাকার ও

খািল। আকাশম েল কান আেলা নই। ২৪আিম পবেতর িদেক

তাকালাম। দখ, স িল কাঁপেছ এবং সম পাহাড় িল লেছ। ২৫

আিম তাকালাম। দখ, সখােন কউ নই এবং আকাশম েলর সব

পাখী উেড় গেছ। ২৬আিম তাকালাম। ফেলর বাগান িল ম ভূিম

হেয় গেছ এবং সদা ভুর সামেন, তাঁর চ রােগর সামেন তার

সম শহর িল ংস হেয় গেছ। ২৭ সদা ভু এই বেলন, “পেুরা

দশিট ংস হেয় যােব, িক ু আিম তােদর স ণূভােব ংস করব

না। ২৮এই কারেণর জ , পিৃথবী শাক করেব এবং আকাশম ল

অ কার হেয় যােব। কারণ আিম আমার উে শ জািনেয়িছ; আিম

িফরব না, তােদর সােথ এটা না কের িফরব না।” ২৯ ঘাড়াচালক আর

ধ কধারীেদর আওয়ােজই সম শহেরর লােকরা পািলেয় যােব।

তারা জ েলর মেধ দৗেড় যােব। েত ক শহর িশলার উপর উঠেব।

শহর িল পিরত হেয় যােব, কারণ সখােন বসবাস করার কউ

থাকেব না। ৩০ এখন, ংস হওয়া সই শহর, তুিম িক করেব?

যিদও লাল রেঙর কাপড় পর, সানার গয়নায় িনেজেক সাজাও এবং

তামার চাখেক রঙ িদেয় বড় কের তাল, সই ব ি রা যারা তামার

জ ু িধত িছল এখন তামােক অ া কের, তারা তামার াণ

নবার চ া করেছ। ৩১ তাই আিম য ণার শ , থম স ান সেবর

বদনার মত, িসেয়ােনর মেয়েদর কা া আিম েনিছ। স িনঃ াস

নবার জ ক পাে । স তার হাত বািড়েয় িদেয় বলেছ, “হায়!

কারণ যারা আমােক হত া করেছ তােদর জ আমার দয় া ।”

৫ “ তামরা িয শােলেমর রা া িলেত দৗড়ােদৗিড় কর, দখ ও

তােদর স ে জােনা। সখানকার শহেরর চক িলেত িগেয় খাঁজ
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নাও। যিদ এমন কাউেক পাও য ায় আচরণ কের এবং সৎভােব

চেল তাহেল আিম এই শহরেক মা করব। ২এমনিক যিদও তারা

বলেছ, ‘জীব সদা ভুর িদিব ,’ তবওু তারা িমথ া শপথ কের।” ৩

হ সদা ভু, তামার চাখ িক ায় দখেত পায় না? তুিম তােদর

আঘাত কর, িক ু তারা ব থা অ ভব কের না। তুিম তােদর স ণূ

পরািজত কেরছ, িক ু তারা বাধ তা অ ীকার কেরেছ। তােদর মখু

তারা পাথেরর থেকও শ কেরেছ, কারণ তারা অ তাপ করেত

অ ীকার কেরেছ। ৪তাই আিম বেলিছলাম, “তারাই একমা গিরব

লাক। তারা বাকা, কারণ তারা সদা ভুর পথ জােন না, তােদর

ঈ েরর িনয়মও জােন না। ৫আিম মহান লাকেদর কােছ যাব এবং

তােদর কােছ ঈ েরর বাতা ঘাষণা করব, তারা অ ত সদা ভুর

পথ ও তােদর ঈ েরর িনয়ম জােন।” িক ু তারা সবাই একসে

তােদর জায়াল ভেঙ ফেলেছ এবং তােদর সােথ ঈ েরর বাঁধন িছঁেড়

ফেলেছ। ৬ তাই ঝাপ থেক একিট িসংহ এেস তােদর আ মণ

করেব। আরব থেক একিট নকেড় বাঘ তােদর ংস করেব। একিট

লকুােনা িচতাবাঘ তােদর শহর িলর িব ে আসেব। যিদ কউ

সই শহর থেক বর হয় স িছ িভ হেব যােব। কারণ তােদর

অপরাধ বিৃ পাে । তােদর অিব তার ঘটনা অেনক। ৭ কন

আিম এই লাকেদর মা করব? তামার ছেলরা আমােক ত াগ

কেরেছ এবং যারা ঈ র নয় তােদর কােছ শপথ কেরেছ। আিম তােদর

স ণূভােব িতপালন কেরিছ, িক ু তারা ব িভচার কেরেছ এবং

একিট বশ াবিৃ র বািড়র িচ ধারণ কেরেছ। ৮ তারা উ ঘাড়া।

তারা কামকু ঘাড়ার মত এেক অে র ীর সে িমিলত হবার জ

ঘেুর বড়ায়। ৯ এর জ িক আিম তােদর শাি দব না? এিট

সদা ভুর ঘাষণা। আমার অ র িক এই রকম একিট জািতর উপর

িতেশাধ নেব না? ১০ তামরা িয শােলেমর আ ুর েতর কােছ

যাও এবং ংস কর। িক ু তােদর স ণূভােব ন কােরা না। তােদর

আ ুর িল ছঁেট ফল, কারণ এইআ ুর সদা ভুর থেক আেসিন। ১১

ই ােয়ল ও িযহূদার লােকরা আমার সােথ িব াসঘাতকতা কেরেছ,
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এিট সদা ভুর ঘাষণা। ১২ তারা আমােক অ ীকার কেরেছ। তারা

বেলেছ, “িতিন সত নন। ম আমােদর উপর আসেব না, আমরা

কখনও যু বা দূিভ দখব না। ১৩ ভাববাদীরা অপদাথ বাতােসর

মত হেব এবং তােদর মেধ আমােদর জ ঘাষণা করা সদা ভুর

বাক নই। তােদর মিক তােদর উপর আসেব।” ১৪ তাই সদা ভু,

বািহনীগেনর ঈ র এই কথা বেলন, “কারণ তামরা এই কথা বেলছ,

দখ, আিম তামার মেুখ আমার বাক িল আ েনর মত এবং এই

লােকেদর কােঠর মত করব! তারা এেদর িগেল ফলেব।” ১৫

সদা ভু বেলন, “ হ ই ােয়ল ল, দখ! আিম তামােদর িব ে

অেনক দূর থেক একিট জািতেক আনব। এিট একিট মজবতু জািত,

একিট পরুােনা জািত! তুিম সই জািতর ভাষা জান না, তারা িক বেল

তা তামরা বঝুেব না। ১৬ তােদর িতর রাখার জায়গা খালা কবেরর

মত। তারা সবাই যা া। ১৭ তারা তামােদর ফসল, তামােদর ছেল

মেয়েদর ও খাবার িগেল ফলেব। তারা তামােদর গ ও ভড়ার

পাল খেয় ফলেব; তারা তামােদর সব আ ুর ফল ও ডুমরু গাছ

খেয় ফলেব। তুিম য সব রি ত শহের িব াস কেরছ, স েলা

তারা তেরায়াল িদেয় ংস করেব।” ১৮ িক ু সদা ভু বলেছন, “ সই

িদন িলেতও আিম স ণূভােব তামােদরেক ংস করব না। ১৯

এটা ঘটেব যখন তামােদর লােকরা, ই ােয়ল ও িযহূদা, বলেব,

‘আমােদর ঈ র সদা ভু আমােদর িত এই সব কন করেলন?’

তখন তুিম, িযরিময়, তােদর বলেব, ‘ যমন তামরা আমােক ত াগ

কেরছ এবং তামােদর দেশ িবেদশী দবতার সবা কেরছ, তমিন

য দশ তামােদর িনেজেদর নয় সই দেশ তামরা িবেদশীেদর

সবা করেব’।” ২০ যােকােবর বংশেক এই কথা জানাও এবং িযহূদার

কােছ এই কথা ঘাষণা কর। বল, ২১ “ বাকা লােকরা! এটা শােনা।

মিূতেদর কান ই াশি নই; তােদর চাখ আেছ, িক ু দখেত

পায় না। তােদর কান আেছ, িক ু তারা নেত পায় না। ২২ সদা ভু

বেলন, তামরা িক আমােক ভয় করেব না? আমার সামেন িক তামরা

কাঁপেব না? আিম সমেু র িব ে বািল িদেয় একিট সীমানা িঠক
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কেরিছ, একিট িচর ায়ী আেদশ যা সমু কখেনা অমা কের না,

এমনিক সমেু র ঢউ িল ওঠা নামা কের, তবওু তারা তা অমা কের

না। যিদও তার ঢউ িল গজন কের, তবু তারা তা অিত ম কের না।

২৩ িক ু এই লাকেদর অবাধ দয় আেছ। তারা িবে াহ কের িবপেথ

চেল গেছ। ২৪ তারা মেন মেনও বেল না, ‘এস, আমােদর ঈ র

সদা ভুেক আমরা ভয় কির, িযিন িনিদ িদেনর থম ও শষ বিৃ

দন, আমােদর জ ফসল কাটবার িনিদ স াহ র া কেরন।’ ২৫

তামােদর অ ায় এই সব দূের রেখেছ। তামােদর পাপ তামােদর

ম ল হেত বাধা দয়। ২৬কারণ আমার লােকেদর মেধ ম লাক

খুঁেজ পাওয়া যায়। তারা পাখী িশকারীেদর মত দেখ; তারা ফাঁদ

পােত এবং মা ষ ধের। ২৭ পাখীেত ভরা খাঁচার মত, তােদর বাড়ীও

ছলনায় ভরা। তারা উ ত ও ধনী হেয়েছ। ২৮তারা মাটা হেয়েছ;

তারা চকচেক হেয়েছ। তারা ম কােজর সীমানা পিরেয় গেছ।

অনােথরা যােত ায়িবচার পায় সইজ তারা তােদর পে দাঁড়ায়

না এবং তারা গিরবেদর ায়িবচার কের না। ২৯ সদা ভু বেলন,

‘আিম িক এর জ তােদর শাি দব না? আিম িক এই রকম জািতর

উপর িতেশাধ নব না?’ ৩০ দেশর মেধ ভয় র ও িন ু র ঘটনা

ঘেটেছ। ৩১ ভাববাদীরা িমথ া ভাববাণী কের এবং যাজেকরা িনেজর

মতায় শাসন কের। আমার জারা এই পথই ভালবােস, িক ু শেষ

িক ঘটেব?”

৬ “ হ িব ামীেনর লােকরা, র া পাবার জ িয শােলম থেক

পালাও। তেকায় শহের তূরী বাজাও। বৎ‐হে রেম সংেকত তােলা,

কারণ উ র িদক থেক অম ল ও ভয় র ংস উঁিক মারেছ। ২

রী ও খেভাগকারী িসেয়ােনর মেয়েক আিম হত া করব। ৩

মষপালক এবং তােদর ভড়ার পাল তােদর কােছ যােব; তারা তার

িব ে চািরিদেক তাঁবু খাটােব; েত েক িনেজর হােত পাল চরােব।

৪ সদা ভুর নােম তােক আ মণ কর। ওঠ, আমরা পরু বলায়

আ মণ কির। এিট খবুই খারাপ িবষয় য িদেনর আেলা কেম যাে ,

স ার ছায়া পড়েছ। ৫ তাই ওঠ, আমরা রােতই আ মণ কির এবং
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তার গ িল ংস কির।” ৬ বািহনীগেনর সদা ভু এই কথা বেলন,

“তার গাছপালা কেট দাও এবং তা িদেয় িয শােলেমর িব ে িঢিব

তরী কর। এটাই আ মণ করার সিঠক শহর, কারণ এিট অত াচাের

ভের গেছ। ৭ েয়ার ঠা ডা জল যমন এেত ধরা থােক, তমন

এই শহর তার তা ধের রােখ। তার মেধ িহং তা ও গ েগােলর

শ শানা যায়। তার অ তা ও আঘাত সব িদন আমার সামেন

রেয়েছ। ৮ হ িয শােলম, শাসন হণ কর, না হেল আিম তামার

কাছ থেক িফের যাব এবং তামার দশ ংস ও জনশূ করব।” ৯

বািহনীগেনর সদা ভু বেলন, “আ ুেরর মত যারা ই ােয়েল ছিড়েয়

আেছ তােদর তারা জেড়া করেব। আ ুর গাছ থেক আ ুর তালার

জ তামার হাত বাড়াও। ১০আিম কােক বলেল ও কােক সাবধান

করেল তারা আমার কথা নেব? দখ! তােদর কান ব হে ,

তাই তারা মেনােযাগ দয় না। দখ! সদা ভুর বাক তােদর কােছ

শাধরােনার জ এেসেছ, িক ু তারা তা চায় না। ১১ তাই আিম

সদা ভুর ােধ পণূ হেয়িছ। আিম তা িভতের ধের রাখেত রাখেত

া হেয় পেড়িছ। রা ার লােকেদর উপের ও যবুকেদর সভার উপের

একসে তা ঢেল দাও। েত ক ামীেক তার ীর সে িনেয় যাওয়া

হেব, েত ক াচীনেদরও খবু বয় েদর সে িনেয় যাওয়া হেব। ১২

আর ভূিম ও ী সেমত তােদর বািড় পেরর অিধকাের চেল যােব।

কারণ আিম এই দেশর অিধবাসীেদর িব ে শাি র হাত বাড়াব।

এিট সদা ভুর ঘাষণা। ১৩কারণ তারা ছাট ও বড় সবাই লােভর

জ লাভ কের; এমন িক, ভাববাদী ও যাজেকরাও ছলনা কের। ১৪

িক ু তারা অবেহলার সে আমার লাকেদর ভ তা কের, যখন

তারা বেল, ‘শাি ! শাি !’ িক ু সখােন শাি নই। ১৫ তারা িক

তােদর সই জঘ কােজর জ লি ত? তােদর কান ল া নই;

তারা ন তা জােন না। তাই তারা তােদর সােথ পড়েব, যােদর আিম

শাি দব। তােদর নত করা হেব।” সদা ভু বেলন। ১৬ সদা ভু

এই কথা বেলন: রা ার চৗমাথায় দাঁড়াও ও দখ; পরুােনা পেথর

কথা িজ াসা কর। ভাল পথ কাথায়? তখন সই পেথ চল এবং
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তামরা িনেজর অ ের িব াম পােব। িক ু লােকরা বেল, আমরা যাব

না। ১৭আিম তামােদর উপের তূরীর িন শানার জ পাহারাদার

িনযু কেরিছ। িক ু তারা বেলেছ, আমরা নব না। ১৮অতএব,

হ জািতরা, শান! দখ, তামরা সা ী, তােদর িত িক হেব। ১৯

শান, হ পিৃথবী! দখ, আিম এই লােকেদর উপর িবপদ ডেক

আনব, যা তােদর পিরক নার ফল। তারা আমার বাক বা ব ব ায়

মেনােযাগ দয়িন, িক ু তার পিরবেত তারা অ া কেরেছ। ২০

িশবা থেক আমার কােছ কন ধপূ আেস? িকংবা দূর দশ থেক

য িমি গি আেস? তামােদর হামবিল আমার হণেযাগ নয়,

তামােদর বিলদানও আমােক স ু কের না। ২১ তাই সদা ভু

বেলন, “ দখ, আিম এই লােকেদর িব ে নানা বাধা াপন করব।

বাবারা ও ছেলরা একসে তােত হাঁচট খােব। িতেবশীরা ও

ব ু রা িবন হেয় যােব।” ২২ সদা ভু এই কথা বেলন, “ দখ, উ র

দশ থেক একদল লাক আসেছ। কারণ দূর দশ থেক একিট বড়

জািত উে িজত হেয় আসেছ। ২৩ তারা ধ ক ও বশা নেব। তারা

িন ু র এবং কান দয়া নই। সমেু র গজেনর মত তােদর শ এবং

তারা ঘাড়ায় চেড় যা ার মত ত হেয় আসেছ, হ িসেয়ােনর

মেয়।” ২৪আমরা তােদর স ে খবর পেয়িছ। আমােদর হাত

অবশ হেয় গল। সবকািরণী ীেলাকেদর মত য ণা আমােদর

ধেরেছ। ২৫ তামরা মােঠ যেয়া না ও রা ায় হঁেটা না, কারণ শ র

তেরায়াল এবং চািরিদেক ভীষণ ভয় রেয়েছ। ২৬ হ আমার জােদর

মেয়রা, একমা ছেলর মতুৃ েশােক চট পর এবং ছাইেয়র মেধ

গড়াগিড় দাও। িনেজেদর জ চ শাক কর। কারণ আমােদর

উপের হঠাৎ ংসকারী এেস পড়েব। ২৭ িযরিময়, আিম তামােক

আমার লােকেদর যাচাইকারী কেরিছ, তাই তুিম তােদর পথ িবচার

করেব এবং পরী া করেব। ২৮ তারা সবাই খবু এক ঁেয় লাক, যারা

অ লােকর িন া কের চেল। তারা সবাই া আর লাহার মত;

খবু খারাপ আচরণ কের। ২৯জাঁতা তােদর আ েন পেুড়েছ, সীসা

আ েনর িশখায় িবন হেয়েছ। অনথক তারা করার চ া করেছ,
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কারণ েদরেক বর করা যাে না। ৩০তােদর বািতল পা বলা

হেব, কারণ সদা ভু তােদর অ া কেরেছন।

৭সদা ভুর এই বাক িযরিমেয়র কােছ উপি ত হল, ২ “সদা ভুর

গেৃহর ফটেক দাঁিড়েয় এই বাক ঘাষণা কর! বল, ‘িযহূদার সম

লােকরা, যারা সদা ভুর উপাসনা করবার জ এই ফটক িল

িদেয় ঢােক, তারা সদা ভুর বাক শােনা’।” ৩ ই ােয়েলর ঈ র,

বািহনীগেনর সদা ভু এই কথা বেলন, তামােদর আচার আচরণ ও

কাজকম সিঠক কর তাহেল আিম তামােদর এই জায়গায় বাস করেত

দব। ৪ তামরা এই িমথ া কথায় িব াস কােরা না, যা বেল, এিট

সদা ভুর মি র! সদা ভুর মি র! সদা ভুর মি র! ৫ যিদ তামরা

স ণূভােব তামােদর আচার আচরণ ও কাজকম সিঠক কর; যিদ

তামরা একজন ব ি র সে তার িতেবশীর ায়ভােব িবচার কর,

৬ যিদ তুিম কােনা িবেদশী, অনাথ িকংবা িবধবােদর অত াচার না

কর, এই জায়গায় িনেদােষর র পাত না কর এবং অ দবতােদর

িপছেন িগেয় িনেজেদর িত না কর, ৭ তেব আিম এই জায়গায়, এই

দেশ তামােদর থাকেত দব যখােন আিম তামােদর পবূপু ষেদর

যগু যগু ধের এবং িচরকাল বাস করবার জ িদেয়িছ। ৮ দখ! তামরা

িমথ া কথায় িব াস করছ, যা তামােদর কােনা সাহায কের না।

৯ তামরা িক চুির, খনু ও ব িভচার কর? তামার িক িমথ া শপথ

কর, বাল দবতােদর উে েশ ধপূ দান কর এবং অ দবতােদর

িপছেন যাও যােদর তামরা জােনা না? ১০ তারপর তামরা আমার

গেৃহ এেস আমার সামেন দাঁিড়েয় বল য, আমরা িনরাপদ। যােত

তামরা ঐ সব জঘ কাজ করেত পােরা? ১১ এটা িক সই গহৃ

নয়, যা আমার নাম বহন কের, যা তামােদর চােখ ডাকাতেদর

আ াখানা হেয়েছ? দখ, আিম এই সব দখিছ, সদা ভু বেলন। ১২

তাই শীেলােত আমার য জায়গা িছল, যখােন আিম থেম আমার

নাম রেখিছলাম, তামরা সখােন যাও এবং আমার জা ই ােয়েলর

তার জ আিম তার অব া িক কেরিছ, তা দখ। ১৩ এখন,

তামরা এই সব কাজ কেরছ, এটা সদা ভু বেলন, আিম তামােদর
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বার বার বেলিছ, িক ু তামরা শানিন। আিম তামােদর ডেকিছ,

িক ু তামরা উ র দাওিন। ১৪ সই জ , এই য গহৃেক আমার নােম

ডাকা হেয়েছ, য গহৃেক তামরা িব াস কেরছ, এই য জায়গা আিম

তামােদর ও তামােদর পবূপু ষেদর িদেয়িছ, এর উপরও আিম সই

রকম করব, যা শীেলার িত কেরিছলাম। ১৫ কারণ আিম তামােদর

আমার সামেন থেক দূর করব, যমন আিম তামােদর ভাইেদর

িত, ই িয়েমর সম বংেশর িত কেরিছলাম। ১৬ আর তুিম,

িযরিময়, এই লাকেদর জ াথনা কােরা না এবং তােদর জ

িবলাপ কােরা না বা তােদর জ াথনা কােরা না এবং আমােক

অ েরাধ কােরা না, কারণ আিম তামার কথা নব না। ১৭ তুিম িক

দখেত পা না তারা িযহূদার শহর িলেত ও িয শােলেমর রা ায়

রা ায় িক করেছ? ১৮ ছেলেমেয়রা কাঠ ড়ায় এবং বাবারা আ ন

ালায়! ীেলােকরা আকাশম েলর রাণীর উে েশ কক তরীর

জ ময়দা মােখ এবং আমােক ঃখ দবার জ তারা দবতােদর

উে েশ পয় নেবদ ঢােল। ১৯ তারা িক আমােক সিত ঃখ দয়?

এিট সদা ভু ঘাষণা কেরন, তারা িক িনেজেদর ঃখ িদে না?

তাই তােদর উপর ল া ডেক আনেছ। ২০ সইজ ভু সদা ভু

বেলন, দখ, আমার রাগ ও রাষ এই জায়গার উপের, মা ষ ও প র

উপের, মােঠর গাছপালা ও ভূিমর ফেলর উপের ঢালা হেব। তা লেব

আর িনভেব না। ২১ ই ােয়েলর ঈ র বািহনীগেনর সদা ভু বেলন,

তামরা িনেজেদর অ া বিলর সে হামবিল ও তােদর মাংস যাগ

কর। ২২কারণ যখন আিম তামােদর পবূপু ষেদর িমশর থেক বর

কের এেনিছলাম, আিম তােদর থেক িকছু চাইিন; আিম হামবিল ও

বিলদােনর স ে কান আেদশ িদইিন। ২৩আিম ধমুা তােদর

এই আেদশ িদেয়িছলাম, তামরা আমার কথা শােনা এবং আিম

তামােদর ঈ র হেবা আর তামরা আমার জা হেব। তাই আিম য

সব পেথ চলবার আেদশ িদি , তামােদর ম েলর জ সই সব পেথ

চল। ২৪ িক ু তারা শােনিন বা কান দয়িন। তারা তােদর িনেজেদর

ম অ েরর এক ঁেয়িম পিরক নায় চেলেছ। তারা এিগেয় না িগেয়
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িপছেন িফের িগেয়েছ। ২৫ তামােদর পবূপু েষরা যখন িমশর দশ

থেক বর হেয় এেসিছল, সই িদন থেক আজ পয , আিম িতিদন

তামােদর কােছ আমার সম দাসেদর, ভাববাদীেদর পািঠেয় আসিছ।

২৬ িক ু তারা আমার কথা শােনিন, তারা মেনােযাগও দয়িন, তার

পিরবেত তারা িনেজেদর ঘাড় শ করত। তারা তােদর পবূপু ষেদর

থেকও বশী পােপপণূ হেয়েছ। ২৭ তাই তুিম যখন এই সব কথা

তােদরেক বলেব, িক ু তারা তামার কথা নেব না। তােদর কােছ

এইসব িজিনস চার করেব, িক ু তারা উ র দেব না। ২৮ তােদর

বল, এটাই সই জািত, য তার ঈ র সদা ভুর কথা শােন না এবং

শাসন মােন না। সত ংস হেয়েছ এবং তােদর মখু থেক উে দ

হেয়েছ। ২৯ তামার চুল কােটা, িনেজেক কামাও এবং তামার চুল

ফেল দাও। খালা জায়গায় িবলাপ গান কর। কারণ সদা ভু তাঁর

রােগ এই জ েক িতিন অ া ও ত াগ কেরেছন। ৩০ কারণ এই

কথা সদা ভু ঘাষণা কেরন, আমার চােখ িযহূদার লােকরা ম

কাজ কেরেছ। যখােন আমার নাম উ ারণ করা হয় সই গেৃহ তারা

তােদর জঘ িবষয় িল াপন কের অ িচ কেরেছ। ৩১ তারপের

তারা িবন‐িহে াম উপত কায় তাফৎ নামক উঁচু জায়গা তরী কেরেছ।

তারা তােদর ছেল মেয়েদর আ েন পাড়াবার জ এটা কেরিছল।

যার আেদশ আিম িদইিন। আমার মেন যা কখনও উদয় হয়িন। ৩২

তরাং দখ, এমন িদন আসেছ, সদা ভু বেলন, যখন ঐ জায়গােক

আর তাফৎ িকংবা িবন‐িহে ােমর উপত কা নােম ডাকা হেব না।

এটা হত ার উপত কা বেল পিরিচত হেব, কারণ তারা সখােন জায়গা

নই বেল তাফেত কবর দেব। ৩৩আর ওই লােকেদর মতৃেদহ

আকােশর পাখী ও পিৃথবীর প েদর খাবার হেব এবং স িলেক

তািড়েয় দবার জ কউ থাকেব না। ৩৪আিম িযহূদার শহর িলেত

ও িয শােলেমর পেথ উ াস ও জয় িনর শ , বর ও কেনর শ

শষ কের দব, কারণ দশিট ংস ান হেয় যােব।

৮সদা ভু বেলন, সই িদেনর তারা িযহূদার রাজার হাড়, উঁচু

পেদর কমচারীেদর হাড়, যাজেকর হাড় ও ভাববাদীেদর হাড় এবং
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িয শােলেমর লাকেদর হাড় তােদর কবর থেক তুেল ফলেব। ২

তখন তারা স িলেক সূয , চাঁদ ও আকােশর সম তারার আেলায়

ছিড়েয় দেব, কারণ এই সম িবষয় িল, যা তারা অ সরণ ও সবা

করত, তারা তােদর িপছেন যত, তােদর কােছ চাইেতা এবং তারা

ভজনা করত। তােদর জেড়া করা হেব না বা কবরও দওয়া হেব

না। স িল গাবেরর মত পিৃথবীর উপর পেড় থাকেব। ৩ েত ক

অবিশ জায়গায় যখােন আিম তােদর তািড়েয় দব, সখােন এই

জািতর জীিবত লােকরা জীবেনর থেক মরণেকই পছ করেব। এিট

বািহনীগেনর সদা ভুর ঘাষণা। ৪তাই তােদর বল, সদা ভু এই

কথা বেলন, কউ পেড় গেল িক আর ওেঠ না? কউ িবপেথ গেল িক

িফের আেস না? ৫ তেব কন িয শােলেমর এই লােকরা িচরকালীন

অিব তায় িবপেথ গেছ? তারা িব াসঘাতকতা ধের রােখ এবং

তারা অ তাপ করেত অ ীকার কের। ৬আিম মন িদেয় েনিছ, িক ু

তারা সিঠক কথা বেল িন, কউ তার তার জ ঃিখত হয়িন, কউ

বেল িন, আিম িক করলাম! তারা সবাই তােদর ই ামত চেল, যমন

ঘাড়া দৗেড় যেু যায়। ৭এমনিক আকােশর সারস পাখীও সিঠক

িদন জােন, আর ঘঘু,ু চাতক ও শািলক পাখীও তােদর চেল যাবার

সিঠক িদন জােন, িক ু আমার জারা আমার িনয়ম জােন না। ৮

তামরা কন বল, আমরা ানী এবং সদা ভুর ব ব া আমােদর সে

আেছ? বা েব দখ, ব ব ার িশ কেদর ছলনার কলম ছলনা সিৃ

কেরেছ। ৯ ানী লােকরা লি ত হেব। তারা আতি ত হল ও ফাঁেদ

ধরা পড়ল। দখ! তারা সদা ভুর বাক অ া কের, তাহেল তােদর

ান িক কােজ লাগেব? ১০ সইজ তােদর ীেদর আিম অ

লাকেদর দব এবং তােদর ত অ লােকেদর দব, যারা তােদর

শাসন কের। কারণ ছাট থেক বড় সবাই খবু লাভী! ভাববাদী থেক

যাজক সবাই ছলনা কের। ১১আর তারা আমার জার মেয়র ত

এমনভােব িচিকৎসা কেরেছ যন সটা একিট সামা িবষয় িছল।

তারা বেল শাি , শাি , িক ু সখােন শাি নই। ১২ তারা যখন

জঘ কাজ করত তারা িক তার জ লি ত? তারা লি ত হয়িন;
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তােদর কােনা ন তা নই। সইজ তারা তােদর শাি িদেনর

পিতত হেব, সই সম লাকেদর সে যারা আেগই পিতত হেয়েছ।

তােদর িবপযয় ঘটেব, সদা ভু বেলন। ১৩আিম তােদর স ণূভােব

মেুছ ফলব, সদা ভু বেলন যখন আিম স েলােক সং হ করব।

আ ুর লতায় আ ুর থাকেব না, িকংবা ডুমরু গােছ ডুমরু থাকেব না।

পাতা িকেয় যােব এবং আিম তােদর যা িদেয়িছ তাও চেল যােব। ১৪

আমরা কন এখােন বেস আিছ? চল, আমরা রি ত শহের যাই এবং

সখােন মতুৃ েত নীরব হই, কারণ আমােদর ঈ র সদা ভু আমােদর

নীরব করেবন। িতিন আমােদর জ িবষা পানীয় দেবন, কারণ

আমরা তাঁর িব ে পাপ কেরিছ। ১৫আমরা শাি র আশা করিছ,

িক ু সখােন কান ম ল হেব না। আমরা হবার আশা করিছ,

িক ু দখ, সখােন ভয় র িকছু হেব। ১৬ দান শহর থেক শ েদর

ঘাড়ার ডােকর শ শানা যাে ; তােদর ঘাড়া িলর ডােক সম

পিৃথবী কাঁপেছ। কারণ তারা আসেব এবং সই দশ, তার মেধ

থাকা সব িকছু, শহর ও সখােন বসবাসকারীেদর সবাইেক তারা

িগেল ফলেব। ১৭ কারণ দখ, আিম তামােদর মেধ সাপ পাঠাি ,

সই সােপরা কান ম মানেব না। তারা তামােদর কামড়ােব, এিট

সদা ভুর ঘাষণা। ১৮আমার ঃেখর শষ নই এবং আমার দয়

অ । ১৯ দখ! দূর দশ থেক আমার জার মেয়েদর আতনাদ

শানা যাে , সদা ভু িক িসেয়ােন নই? তার রাজা িক তার সে

নই? কন তারা তােদর ািদত মিূ ও পরজাতীয় অপদাথ মিূত িল

িদেয় কন আমােক িবর কের তুেলেছ? ২০ফসল কাটবার িদন

চেল গল, গরম কালও শষ হেয় গল, িক ু আমরা উ ার পাই িন।

২১আিম আমার জার মেয়েদর আঘােত আঘাত পেয়িছ। আিম

ভয় র িজিনেস শাক করিছ যা তার িত হেয়েছ; আিম আতি ত।

২২ িগিলয়েদ িক কান ওষধু নই? সখােন িক কান ডা ার নই?

আমার জার মেয় কন হয়িন?

৯আমার মাথািট যিদ জল সিৃ করেত পারত আর আমার চাখ

যিদ হত জেলর ফায়ারা! কারণ সম িদন ও রাত আমার জার
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মেয়েদর জ আমার কাঁদেত ই া হয়, যােদর হত া করা হেয়েছ। ২

ম াে পিথকেদর বসবাসকারী জায়গার মত যিদ আমােক কউ

একিট জায়গা িদত, যখােন আিম আমার লাকেদর ছেড় থাকতাম।

কারণ আিম তােদর পিরত াগ করতাম, কারণ তারা সবাই ব িভচারী

এবং িব াসঘাতকেদর দল। ৩ তারা তােদর িজভ িদেয় িমথ া কথা

বেল, যা হল তােদর তারণায় পণূ ধ েকর মত, িক ু তারা পিৃথবীেত

িব নয়। দেশ সেত র উপের িমথ া জয়লাভ কের। তারা পােপর

উপের পাপ কের যায়। তারা আমােক জােন না। সদা ভু এই কথা

বেলন। ৪ তামরা েত েক িতেবশীেদর থেক সাবধান থাক এবং

িনেজর ভাইেদর িব াস কােরা না। কারণ েত ক ভাই তারক

আর েত ক িতেবশী িন া কের বড়ায়। ৫ েত ক ব ি তার

িতেবশীেক উপহাস কের এবং কউ সিত কথা বেল না। তােদর

িজভ িমথ া কথা বলেত শখায়। অপরাধ কের কের তামরা িনেজেদর

া কেরছ। ৬ তামরা তারণার মােঝ বাস কর; তােদর তারণায়

তারা আমােক মেন চলেত অ ীকার কের। এটা সদা ভু বেলন। ৭

তাই বািহনীগেনর সদা ভু বেলন, দখ, আিম তােদর যাচাই করব,

আিম তােদর পরী া করব। কারণ আমার জার মেয়েদর িনেয় আিম

আর িক করেত পাির? ৮ তােদর িজভ হল একিট ধারােলা তীর; তা

অিব তার কথা বেল। তারা মেুখ িতেবশীর সে শাি র কথা

বেল, িক ু তােদর অ ের িমথ ার অেপ া কের। ৯আিম িক এইসব

িকছুর জ তােদর শাি দব না? সদা ভু এই কথা ঘাষণা কেরন।

এই রকম একিট জািতর উপর আিম িক িনেজ িতেশাধ নব না?

১০আিম িবলােপর গান গাইব এবং পবত িলর জ হাহাকার করব

এবং তণৃভূিমর জ শােকর গান গাইব। স িল পেুড় গেছ, তাই

সখােন তােদর থেক কউ আেস না। তারা প পােলর ডাক নেত

পায় না। আকােশর পাখীরা আর জীবজ ুরা দূের পািলেয় গেছ।

১১তাই আিম িয শােলমেক একিট ংেসর িঢিবেত পিরণত করব

ও িশয়ালেদর লকুােনার জায়গা করব। আিম িযহূদার শহর িলেক

জনমানবহীন ংস ান কের তুলব। ১২ কা ানী লাক এই কথা
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বঝুেত পাের? সদা ভুর মেুখর ঘাষণায় স িক বণনা কের? কন

দশিট ংস হল? এটা ম াে র মত এমন ংস হেয়েছ য, কউ

সখান িদেয় যায় না। ১৩ সদা ভু বেলন, তার কারণ হল, আিম

য ব ব া তােদর িদেয়িছলাম তা তারা ত াগ কেরেছ, কারণ তারা

আমার কথা শােনিন বা সটা েন চেলিন। ১৪ তার কারণ তারা

তােদর অ েরর এক ঁেয়িম অ সাের চেলেছ এবং তােদর পবূপু েষরা

যমন করেত িশ া িদেয়েছ তমন তারা বাল দবতার অ সরণ

কেরেছ। ১৫ সইজ বািহনীগেনর সদা ভু ই ােয়েলর ঈ র এই

কথা বেলন, দখ, আিম এই লাকেদর তেতা খাবার ও িবষা জল

খেত দব। ১৬ যখন আিম তােদর সই জািতর মেধ ছিড়েয় দব

যােদর তারা জােন না, তারা নয় তােদর পবূপু েষরাও নয়। আিম

তােদর পেুরাপিুর ংস না করা পয আিম তােদর িপছেন তেরায়াল

পাঠাব। ১৭ বািহনীগেনর সদা ভু বেলন, তামরা এই িবষেয় ভেব

দখ; িবলাপকারীেদর ডাক; তােদর আসেত দাও। িবলাপ গােন

দ ীেলাকেদর কােছ লাক পাঠাও; তােদর আসেত দাও। ১৮

তারা তাড়াতািড় আ ক এবং আমােদর জ িবলাপ ক ক, তাই

আমােদর চাখ জেল ভেস যায় এবং চােখর পাতা জেলর ধারায়

বেয় যায়। ১৯ কারণ িসেয়ান থেক িবলােপর কথা শানা যাে ,

“আমরা িকভােব ংস হেয় গলাম! আমরা এত লি ত হলাম! কারণ

আমােদর দশ পিরত হেয় গেছ, যেহতু তারা আমােদর বািড় িল

িছ িভ কেরেছ।” ২০ হ ীেলােকরা, সদা ভুর কথা শান; তাঁর

মেুখর কথায় মেনােযাগ দাও। িনেজর মেয়েদর িবলাপ গান করেত

এবং েত ক িতেবশী ীেলাকেক শােকর গান করেত িশ া দাও।

২১কারণ মতুৃ আমােদর জানালা িদেয় উঠল; তা আমােদর াসােদর

মেধ ঢুেক পেড়েছ। তা বাইের থেক ছেল মেয়েদর এবং শহেরর

চেকর যবুকেদর ংস কের। ২২এিট ঘাষণা কেরা, সদা ভু এই

কথা ঘাষণা কেরন, লােকেদর মতৃেদহ গাবেরর মত এবং যারা

ফসল কােট তােদর িপছেন কেট ফেল রাখা শেস র মত মােঠ পেড়

থাকেব; সখােন তােদর জেড়া করার কউ থাকেব না। ২৩ সদা ভু
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এই কথা বেলন, ানী লাক তার ােনর গব না ক ক, বা যা া

তার শি র গব না ক ক। ধনী লাক তার ধনস ি েত গব না

ক ক। ২৪ কারণ যিদ কউ কানিকছু িনেয় গব করেত চায়, স এই

িনেয় গব ক ক য, তার সূ দিৃ আেছ ও জােন। আিম সদা ভু,

িযিন পিৃথবীেত িব চুি , ােয় ও সততায় কাজ কেরন। কারণ এই

সম িবষেয়ই আিম আনি ত, সদা ভু এই কথা ঘাষণা কেরন। ২৫

সদা ভু এই কথা ঘাষণা কেরন, দখ, সই িদন আসেছ, যখন আিম

তােদর শাি দব যারা কবল তােদর শরীেরই কেছদ কেরেছ। ২৬

আিম িমশর, িযহূদা, ইেদাম, অে ােনর লােকেদর, মায়াব এবং

ম াে বাসকারী যারা মাথার চুল কােট তােদর শাি দব। কারণ

সম জািত আমার িনয়মেক মােনিন এবং ই ােয়েলর বািড়র সবাই

অ েরর অি ক।

১০ হ ই ােয়ল জািত, সদা ভু তামােদর কােছ য ঘাষণা করেছন

তা শান। ২ সদা ভু এই কথা বেলন, তামরা অ জািতেদর আচার

আচরণ িশেখা না এবং আকাশম েলর নানা িচ দেখ আতি ত

হােয়া না, কারণ অ জািতরাই স িল দেখ আতি ত হয়। ৩

এই লােকেদর রীিতনীিত অসার। লােকরা বেন কাঠ কােট এবং

কািরগেরর হাত বাটািল িদেয় এই সব আকার দয়। ৪তখন তারা

সানা ও পা িদেয় সটা সাজায়। তারা সটা হাতুিড় ও পেরক িদেয়

শ কের যােত সটা পেড় না যায়। ৫এই িতমা িল শশার েতর

কাকতাড়ুয়ার মত, কারণ তারা কথা বলেত পাের না। তােদর বেয়

িনেয় যেত হয়, কারণ তারা হাঁটেত পাের না। তােদর ভয় কােরা না,

কারণ তারা িতও করেত পাের না, তারা িকছু ভােলাও করেত পাের

না। ৬ তামার মত আর কউ নই, হ সদা ভু। তুিম মহান এবং

তামার নাম মতায় মহান। ৭ হ জািতেদর রাজা, তামােক ক না

ভয় কের? এ তা তামার পাওনা। জািতেদর সব ানী লাকেদর

মেধ , তােদর সব রােজ র মেধ , তামার মত কউ নই। ৮তারা

সবাই সমান; তারা িন ু র ও বাকা, িতমা িলর িশষ রা, স িল

িকছুই না, িক ু কােঠর তরী। ৯তারা তশীশ থেক িপটােনা পা
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এবং ঊফস থেক সানা আেন। কািরগর ও ণকােরর হােত তরী।

তােদর নীল ও ব েন কাপড় পরােনা হয়। তােদর দ কািরগেররা

সই সব িজিনস তরী কেরেছ। ১০ িক ু সদা ভুই সিত ঈ র।

িতিন জীব ঈ র ও অন কালীন রাজা। তাঁর রােগ পিৃথবী কাঁেপ

এবং জািতরা তাঁর রাগ স করেত পাের না। ১১ তামরা তােদর এই

রকম বল য, এই দবতারা আকাশম ল ও পিৃথবী তরী কের িন;

তারা আকাশম ল ও পিৃথবী থেক ংস হেয় যােব। ১২ পিৃথবীর

সিৃ ক া িনেজর শি েত তাঁর ােনর মাধ েমই জগৎ তরী কেরেছন

ও আকাশম ল িব ার কেরেছন। ১৩ তাঁর আেদেশ আকাশম েলর

জল গজন কের এবং িতিন পিৃথবীর শষ সীমা থেক য়াশা িনেয়

আেসন। িতিন বিৃ র জ িব ৎ তরী কেরন এবং তাঁর ভা ডার থেক

বাতাস পাঠান। ১৪ েত ক মা ষই মখূ, ানহীন। েত ক কমকার

তার িতমা িলর জ ল া পায়। তার ছাঁেচ ঢালা মিূত িল তারক,

তােদর মেধ কান জীবন নই। ১৫ তারা অপদাথ, উপহােসর পা ;

তারা িবচােরর িদন ংস হেব। ১৬ িক ু ঈ র, যােকােবর অংশ,

এেদর মত নন, কারণ িতিনই সম িজিনেসর সিৃ ক া। ই ােয়ল

জািত তাঁর অিধকার; তাঁর নাম বািহনীগেনর সদা ভু। ১৭ তামােদর

িনেজর িজিনসপ িছেয় নাও এবং এই দশ ত াগ কর, তামরা যারা

ব ীদশায় আছ। ১৮কারণ সদা ভু এই কথা বেলন, “ দখ, আিম

এই িদন দশীয় লাকেদরেক ছুঁেড় ফেল দব; আিম তােদর উপর

অেনক ক আনব এবং তারা তা বঝুেব।” ১৯ িধক আমােক! কারণ

আমার হাড় িল ভেঙ গেছ, আমার ত ভাল হবার নয়! তাই আিম

বললাম, “সিত ই এটা আমার অ খ, িক ু আিম অবশ ই তা বহন

করব।” ২০আমার তাঁবু ংস হল এবং আমার তাঁবরু সম দিড় িছঁেড়

ই টুকেরা হেয় গল। তারা আমার স ানেদর আমার কাছ থেক

িনেয় গেছ, তাই তারা আর নই। আমার তাঁবু খাটাবার জ বা তাঁবরু

পদা টা াবার জ এখন আর কউ নই। ২১ পালেকরা ানহীন হেয়

গেছ। তারা সদা ভুর খাঁজ কের না। তাই তােদর সাফল নই;

তােদর সম প পাল ছিড়েয় পেড়েছ। ২২ খবর এেসেছ, শান! তা
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আসেছ! িযহূদার শহর িল জনশূ ও িশয়ালেদর বাস ান করার জ

উ েরর দশ থেক ভীষণ কালাহেলর আওয়াজ আসেছ। ২৩ হ

সদা ভু, আিম জািন, মা েষর পথ তার িনেজর থেক আেস না।

কউ িনেজর িনেদেশ হাঁটেত পাের না। ২৪ হ সদা ভু, তামার

ায়িবচার িদেয় আমােক শাসন কর, িক ু তামার রােগ নয়, নাহেল

তুিম আমােক ংস করেব। ২৫ সই জািতর উপর তামার রাগ ঢেল

দাও, যারা তামােক জােন না এবং সই সব লােকেদর যারা তামার

নােম ডােক না। কারণ তারা যােকাবেক িগেল ফেলেছ, স ণূভােব

িবন কেরেছ এবং তার বাস ানেক ংস কের িদেয়েছ।

১১সদা ভুর বাক িযরিমেয়র কােছ উপি ত হল। তা এই বেল,

২ “এই চুি র কথা িল শােনা এবং তা িযহূদার ও িয শােলেমর

লােকেদর কােছ ঘাষণা কর। ৩ তােদর বল, ই ােয়েলর ঈ র

সদা ভু এই কথা বেলন, য কউ এই চুি র কথা িল না মােন

স অিভশ । ৪এটা সই চুি যা আিম তামােদর পবূপু ষেদর

িমশর থেক, লাহা গলােনা চু ী থেক বর কের এেনিছলাম তখন

আিম তােদর আেদশ কেরিছলাম, আিম বেলিছলাম, ‘ তামরা আমার

কথা শান এবং আিম যা করেত আেদশ কেরিছ সই সম িকছু

কর, তাহেল তামরা আমার জা হেব ও আিম তামােদর ঈ র

হব।’ ৫আমােক মেন চল, যােত আিম সই শপথ পরূণ কির যা

আিম তামােদর পবূপু ষেদর কােছ কেরিছলাম, আিম সই দশ

দবার শপথ কেরিছলাম যখােন ধ ও মধু বািহত হয়, সখােনই

আজ তামরা বাস কর।” তখন আিম উ র িদেয় বললাম, “আেমন,

সদা ভু!” ৬ সদা ভু আমােক বলেলন, িযহূদার শহর িলেত ও

িয শােলেমর রা ায় এই কথা ঘাষণা কর। বল, “এই চুি র কথা

িল শােনা এবং তা পালন কর।” ৭ তামােদর পবূপু ষেদর যখন

আিম িমশর দশ থেক বর কের এেনিছলাম তখন থেক আজ

পয বার বার তােদর সাবধান কের ভােলাভােব আেদশ কেরিছলাম,

আমার কথা শােনা। ৮ িক ু তারা তা শােনিন বা মেনােযাগ দয়িন।

েত েক তােদর এক ঁেয় ম অ েরর ই ামত চেলেছ। তাই আিম
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এই চুি অ সাের সম শাি তােদর িদেয়িছ যা আিম তােদর

িব ে আসেত আেদশ কেরিছলাম। িক ু তবওু সই লােকরা পালন

কের িন। ৯ তারপর সদা ভু আমােক বলেলন, িযহূদার লােকেদর ও

িয শােলেমর বসবাসকারীেদর মেধ একিট ষড়য চেলেছ। ১০ তারা

তােদর সই পবূপু ষেদর পােপর িদেক িফের গেছ, যারা আমার কথা

নেত অ ীকার কেরিছল, যারা দবতােদর ভজনা করার জ তােদর

িপছেন গেছ। ই ােয়ল ও িযহূদার লােকরা আমার চুি ভে েছ

যা আিম তােদর পবূপু ষেদর সে াপন কেরিছলাম। ১১ তাই

সদা ভু এই কথা বেলন, “ দখ, আিম তােদর উপর িবপদ আনব, যা

থেক তারা রহাই পােব না। তখন তারা আমার কােছ কাঁদেব, িক ু

আিম তােদর কথা নব না। ১২ িযহূদার শহর িলর ও িয শােলেমর

লােকরা যােব এবং সই দবতার কােছ কাঁদেব যার কােছ তারা

উপহার িদেয়িছল, িক ু িবপেদর িদন তারা তােদর মাধ েম র া

পােব না। ১৩ হ িযহূদা, তামার শহর িলর সংখ া অ সাের তামার

দবতার সংখ াও বিৃ পেয়েছ, তামরা িয শােলেম ল াজনক

বাল দবতার উে েশ তামােদর রা ার সংখ া অ সাের বদী তরী

কেরছ। ১৪ তাই তুিম িনেজ, িযরিময়, এই লাকেদর জ াথনা

কােরা না। তােদর হেয় কান শাক বা অ েরাধ কােরা না। কারণ

তােদর িবপেদর িদন তােদর কা া আিম নব না। ১৫আমার গেৃহ

আমার ি য় লােকরা িক কের, তারা তা অেনক খারাপ কাজ কেরেছ?

কারণ তামার উৎসগ করা মাংস সিরেয় রেখ তামােদর কােনা

সাহায হেব না। কারণ তামরা ম কাজ কেরছ এবং তখন আন

কেরছ?” ১৬অতীেত, সদা ভু তামােক র ফেল ভরা িজতব ৃ

বেল ডেকিছেলন। িক ু িতিন তােত একটু আ ন লািগেয়েছন যার

আওয়াজ ভীষণ ঝেড়র গজেনর মত; তার ডাল িল ভেঙ পড়েব।

১৭ কারণ বািহনীগেনর সদা ভু, িযিন তামােক রাপণ কেরিছেলন,

িতিনই তামার িব ে িবপেদর কথা বেলেছন, কারণ িযহূদা ও

ই ােয়েলর লােকরা ম কাজ কেরেছ, তারা বাল দবতার উে েশ

উপহার িদেয় আমােক রািগেয় িদেয়েছ। ১৮ সদা ভু আমার কােছ
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কাশ করেল আিম তা জানলাম। তুিম, সদা ভু, আমােক তােদর

কাজকম দখােল। ১৯আিম িছলাম শা ভড়ার বা ার মত যােক

বিল দওয়ার জ কসাইেয়র কােছ িনেয় যাওয়া হে । আিম জানতাম

না য, তারা আমার িব ে ষড়য কেরেছ, “এস, আমরা ফেলর সে

গাছ ন কির! এস, আমরা তােক জীিবতেদর দশ থেক কেট ফিল,

যােত তার নাম আর রেণ না থােক।” ২০ বািহনীগেনর সদা ভু

ধািমক িবচারক, িযিন অ র ও মেনর পরী া কেরন। তােদর িব ে

তামার িতেশাধ নওয়ার আিম সা ী হেবা, কারণ আিম আমার

নািলশ তামােক জািনেয়িছ। ২১ সইজ অনােথােতর লাকেদর

িবষেয় সদা ভু বেলন, যারা তামার ােণর খাঁজ করেছ। তারা বেল,

তুিম সদা ভুর নােম ভাববাণী বােলা না, নাহেল তুিম আমােদর

হােত মারা পড়েব। ২২ বািহনীগেনর সদা ভু বেলন, দখ, আিম

তােদর শাি দব। তােদর সবল যবুেকরা তেরায়ােলর আঘােত মারা

যােব। তােদর ছেলেমেয়রা দূিভে মারা যােব। ২৩তােদর কউ

বািক থাকেব না, কারণ অনােথােতর লাকেদর িব ে শাি র জ

িবপেদর একিট বছর আনিছ।

১২ তুিম ধািমক, হ সদা ভু, আিম যখনই তামার কােছ িববাদ

িনেয় যাই। আিম অবশ ই আমার অিভেযােগর কারণ তামােক বলব,

“ েদর পথ কন সফল হয়? সম অিব লােকরাই সফল হয়।

২ তুিমই তােদর রাপণ কেরছ এবং তারা িশকড় বিসেয়েছ। তারা

বেড় উেঠ ফল দয়। তুিম ধু তােদর মেুখর কােছই থাক, িক ু

তােদর দয় থেক অেনক দূের।” ৩ হ সদা ভু, তুিম িনেজ আমােক

জান। তুিম আমােক দেখছ এবং আমার অ র পরী া কেরছ। ভড়ার

মত হত া করার জ তােদর টেন িনেয় যাও। হত ার িদেনর জ

তােদর আলাদা কের রাখ। ৪আর কত িদন দশ শাক করেব এবং

দশবাসীর তার জ মােঠর ঘাস কেনা হেয় থাকেব? প ও

পাখীরা সব ংস হেয় গেছ। সই লােকরা বেল, “আমােদর সােথ

িক হেব ঈ র তা জােনন না।” ৫ িযরিময়, যিদ তুিম, পদািতক

স েদর সে দৗড়াও এবং তারা তামােক া কের ফেল, তেব
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তুিম ঘাড়ােদর সে দৗেড় িক কের শষ করেব? যিদ তুিম উ ু ও

রি ত দেশ পিতত হও, তাহেল য েনর ঘন ঝাপঝােড় তুিম িক

করেব? ৬কারণ তামার ভাইেয়রা ও তামার বাবার বংশ তামার

সােথ িব াসঘাতকতা কেরেছ এবং িচৎকার কের তামার িন া

কের। এমনিক যিদ তারা তামার িবষয় ভাল কথা বেল, তােদর উপর

িব াস কেরা না। ৭ “আিম আমার বািড় ত াগ কেরিছ; আমার স ি

ত াগ কেরিছ। আিম আমার ি য় লােকেদর তার শ েদর হােত

তুেল িদেয়িছ। ৮আমার স ি আমার কােছ জ েলর িসংেহর মত

হেয়েছ। স আমার িব ে গজন কের, তাই আিম তােক ঘণৃা কির।

৯আমার স ি হায়নার মত, যােক অ া িশকারী পাখীরা িঘের

ধের। যাও, সম বেুনা প েদর জেড়া কর এবং তােদর খাওয়ার

জ িনেয় এস। ১০অেনক পালক আমার আ ুর ত ন কেরেছ।

আমার ভূিমর অংশ তারা পােয়র িনেচ মািড়েয়েছ; আমার র

ভূিমেক তারা জনশূ ম ভূিম কের ফেলেছ। ১১ তারা তােক িনজন

কেরেছ। আিম তার জ শাক কির; স জনশূ । স ণূ দশটা

িনজন হেয় গেছ, কারণ কউ তার িদেক মেনােযাগ দয় না। ১২

ম াে সম ফাঁকা জায়গার িব ে ংসকারীরা এেসেছ, কারণ

সদা ভুর তেরায়াল দেশর এক সীমানা থেক অ সীমানা পয

াস করেছ; সখােন কান াণী িনরাপেদ নই। ১৩তারা গম বেুনেছ,

িক ু কাঁটােঝাপ কেটেছ। তারা কাজ কের া , িক ু িকছুই লাভ

হয়িন। সদা ভুর রােগর জ তামরা তােদর লােভ লি ত হও।” ১৪

সদা ভু আমার িতেবশীেদর িব ে এই কথা বেলন, “আিম

আমার জা ই ােয়লেক যার উ রািধকারী কেরিছ; সই অিধকাের

তারা আঘাত কের, দখ, আিম তােদর দশ থেক তােদর উে দ

করব এবং তােদর মেধ থেক িযহূদার লাকেদর শাি দব। ১৫

আর সই জািতেদর উপেড় ফলবার পর, এটা ঘটেব য আিম তােদর

উপর ক ণা করব এবং তােদর েত কেক তার িনেজর অিধকাের ও

িনেজর দেশ িফিরেয় আনব। ১৬আর যিদ সই সম জািতর য

কের আমার জােদর পেথ চলেত শেখ এবং যমনভােব আমার
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জােদর বাল দবতার নােম শপথ করেত িশিখেয়িছল, তমিন যিদ

‘জীব সদা ভুর িদিব ’ বেল আমার নােম শপথ কের, তেব তারা

আমার জােদর মেধ একি ত হেব। ১৭ িক ু যিদ কউ কথা না

শােন, তেব তােক আিম স ণূভােব উপেড় ফলব। উপেড় ফেল

ংস করব। এিট সদা ভুর ঘাষণা।”

১৩ সদা ভু আমােক এই কথা বলেলন, “যাও এবং মসীনা েতার

একিট অ বাস কেনা এবং তামার কামের বাঁধ, িক ু সটা থেম

জেল ডুবােব না।” ২ তােত আিম সদা ভুর আেদশ মত আিম একিট

অ বাস িকনলাম এবং আমার কামের বাঁধলাম। ৩ তখন সদা ভুর

বাক ি তীয়বার আমার কােছ এল এবং বলল, ৪ “ য অ বাস

তুিম িকেন কামের বঁেধ রেখছ, সিট িনেয় তুিম ইউে িটস নদীর

কােছ িগেয় সখানকার িশলার ফাটেল লিুকেয় রাখ।” ৫ সইজ

সদা ভুর আেদশ মত আিম িগেয় ইউে িটস নদীর কােছ সটা

লিুকেয় রাখলাম। ৬ অেনক িদন পের সদা ভু আমােক বলেলন, “ওঠ

এবং ইউে িটেস িফের যাও। সখান থেক অ বাসিট নাও যা আিম

তামােক লিুকেয় রাখেত বেলিছলাম।” ৭ সইজ আিম ইউে িটস

নদীর কােছ গলাম এবং যখােন অ বাসিট লিুকেয় রেখিছলাম,

সখান থেক সিট খুঁেড় বর করলাম। িক ু দখ! সই অ বাসিট ন

হেয় গেছ; সটা আর ভােলা নই। ৮ তখন সদা ভুর বাক আবার

আমার কােছ এল ও বলল, ৯ সদা ভু এই কথা বেলন, এই রকম

কের আিম িযহূদা এবং িয শােলেমর এেতা অহ ার ংস করব। ১০

এই জািতর লােকরা, যারা আমার কথা নেত অ ীকার কের,

যারা তােদর অ েরর কিঠনতা অ সাের চেল, যারা উপাসনা করার

জ দবতােদর িপছেন যায় এবং তােদর কােছ মাথা নত কের,

তারা এই অ বাসিটর মত যার ভােলা িকছু নই। ১১কারণ লােকর

কামের যমন কের অ বাস রােখ, তমিন আিম স ণূ ই ােয়ল

ও িযহূদার সম লােকেদর আমার সে আটেক রেখিছলাম, এিট

সদা ভুর ঘাষণা, আমার জা হও, আমার নাম, শংসা ও স ান

কর। িক ু তারা আমার কথা শােনিন। ১২ তাই তুিম তােদর এই
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কথা বল, ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু এটা বেলন, েত কিট পা

আ ুর রেস পণূ হেব। তারা তামােক বলেব, আমরা িক জািন না য,

েত কিট পা আ ুর রেস পণূ হেব? ১৩তাহেল তােদর বল, সদা ভু

বেলন, দখ, আিম এই দেশ বসবাসকারী েত কেক মাদকতায়

পণূ করব, দায়েূদর িসংহাসেন বসা সম রাজােদর, যাজকেদর,

ভাববাদীেদর এবং িয শােলেম বাসকারী সবাইেক। ১৪ তখন আিম

এক জনেক অ জেনর িব ে , বাবা ও ছেল সবাইেক চুরমার

করব, এিট সদা ভুর ঘাষণা। আিম কান ক ণা বা দয়া করব না;

আিম তােদর ংস থেক রহাই দব না। ১৫ শান, মেনােযাগ

দাও। অহ ার কােরা না, কারণ সদা ভু বেলেছন। ১৬ তামােদর

ঈ র সদা ভুর গৗরব কর, তা না হেল িতিন অ কার িনেয় আসেবন

এবং অ কাের আ পবেত তামােদর পা হাঁচট খােব। কারণ

তামরা আেলার আশা করছ, িক ু িতিন সই জায়গা ঘন অ কাের

ভের দেবন, গভীর মেঘ ভের দেবন। ১৭ তামরা যিদ কথা না

শান, তেব তামােদর অহ ােরর জ আিম গাপেন কাঁদব। আমার

চাখ িন ই কাঁদেব ও জেল ভেস যােব, কারণ সদা ভুর পাল ব ী

হেয়েছ। ১৮ “রাজা ও রাজমাতােক বল, ‘িনেজেদর নত কর এবং বস,

কারণ তামােদর মাথার মু ট, যা তামােদর গব ও গৗরব, তা পেড়

গেছ। ১৯ দি ণ েদেশর শহর িল ব করা হেব, কউ তােদর

খলুেত পারেব না। িযহূদার সম লাক ব ী হেয়েছ, তার সম লাক

ব ীদশায় আেছ’।” ২০ তুিম চাখ তাল, দখ, উ র িদক থেক

তারা আসেছ। কাথায় সই পাল যা িতিন তামােক িদেয়িছেলন, সই

পাল যা তামার কােছ খবু র িছল? ২১ তুিম িক বলেব যখন ঈ র

তামার উপের তােদর বসােবন যােদরেক তুিম তামার ব ু হেত

িশ া িদেয়িছেল? স ান জ দবার িদেনর একজন ীেলাক যমন

য ণা পায় তুিম িক তমিন য ণা পােব না? ২২ যিদ তুিম িনেজর

অ ের বল, আমার সােথ এটা কন ঘটল? এটা ঘটার কারণ তামার

অসংখ অপরাধ, যা তামার পাশাক উ ু কেরেছ এবং তুিম ধিষতা

হেয়ছ। ২৩ শ দেশর লাক িক তার দেহর রং পিরবতন করেত
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পাের, অথবা িচতাবাঘ িক তার দাগ পিরবতন করেত পাের? যিদ

তাই হয়, তুিম িনেজও ম কােজ অভ , ভাল কাজ করেত পার।

২৪ “আিম তুেষর মত তােদর ছিড়েয় দব যা ম াে র বাতােস

ন হয়। ২৫এটাই সটা যা আিম তামােক িদেয়িছ, তামার জ

আমার িন িপত অংশ, সদা ভু এই কথা বেলন। কারণ তুিম আমােক

ভুেল গছ এবং িমথ ার উপর িব াস কেরছ। ২৬তাই আিম িনেজও

তামার থেক তামার কাপড় খেুল নব এবং তামার ল া দখা

যােব। ২৭ পাহাড় ও মােঠর মেধ তামার ব িভচার ও ষা িন,

ল াহীন বশ ার কাজ দেখিছ। িয শােলম, িধক তামােক! তুিম

িচ নও। আর কত িদন এই সব করেব?”

১৪ খরা স ে সদা ভুর এই বাক যা িযরিমেয়র কােছ এেসিছল,

২ “িযহূদা শাক করেছ, তার ফটক িল বল হেয় পেড়েছ। তারা

দেশর জ শাক করেছ, িয শােলেমর জ তােদর কা া আসেছ।

৩ তােদর ধােনরা জেলর জ তােদর চাকরেদর পাঠায়। যখন তারা

েয়ার কােছ যায়, তারা জল পল না। তারা সবাই ব থ হেয় িফের

আেস; তারা লি ত ও হতাশ হেয় মাথা ঢােক। ৪ তার জ মািট

ফেট গেছ, কারণ দেশ কান বিৃ হয়িন। চাষীরা লি ত হেয় মাথা

ঢাকা দয়। ৫ এমন িক, হিরণী তার বা ােক মােঠ ছেড় িদেয়েছ

এবং তােদর ত াগ কেরেছ, কারণ সখােন ঘাস নই। ৬ বেুনা গাধারা

ফাঁকা সমভূিমেত দাঁিড়েয় থােক এবং তারা িশয়ােলর মত বাতােসর

জ হাঁপায়। তােদর চাখ িল কাজ করেত ব থ, কারণ সখােন

ঘাস নই।” ৭ যিদও আমােদর পাপ আমােদর িব ে সা দয়,

হ সদা ভু, তবওু তামার নােমর জ িকছু কর। কারণ আমােদর

অিব কাজকম বেড় চলেছ; আমরা তামার িব ে পাপ কেরিছ।

৮ হ ই ােয়েলর আশা, কান একজন য িবপেদর িদন তােক র া

কের, কন তুিম এই দেশ পরজাতীেয়র মত, একিট িবেদশী পিথেকর

মত য ধমুা রাত কাটায়? ৯ কন তুিম আলাদা হওয়া লােকর মত

হেব, একিট যা ার মত য কাউেক র া করেত স ম না? কারণ

হ সদা ভু, তুিম আমােদর মেধ ই আছ! তামার নাম আমােদর
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উপের ঘািষত আেছ। আমােদর ত াগ কােরা না। ১০ এই লাকেদর

িবষেয় সদা ভু এই কথা বেলন, “এই ভােব তারা ঘেুর বড়ােত

ভালবােস; তারা তােদর পােক সই রকম করার থেক থামায়িন।”

সদা ভু তােদর িবষেয় স ু না। এখন িতিন তােদর অপরাধ মেন

করেবন এবং তােদর পােপর জ শাি দেবন। ১১ সদা ভু আমােক

বলেলন, “এই লাকেদর ম েলর জ াথনা কােরা না। ১২কারণ

যিদও তারা উপবাস কের, আিম তােদর কা া নব না এবং যিদ তারা

হামবিল ভ নেবদ উৎসগ কের, আিম তার আন হণ করব

না। কারণ আিম তেরায়াল, দূিভ ও মহামারী িদেয় তােদর হত া

করব।” ১৩তখন আিম বললাম, “হায়, ভু সদা ভু! দখ! ভাববাদীরা

তােদর বলেছ, ‘ তামরা যু দখেব না; তামােদর জ দূিভ হেব

না, কারণ আিম এই জায়গায় তামােদর সিঠক িনরাপ া দব’।” ১৪

সদা ভু আমােক বলেলন, ভাববাদীরা আমার নােম িমথ া ভিবষ াণী

বলেছ। আিম তােদর পাঠাই িন, তােদর আেদশও িদইিন িকংবা

তােদর িকছু বিল িন। িক ু িমথ া দশন, অনথক ও িমথ া অ মান

তােদর িনেজেদর অ র থেক আসেছ, স িলই তারা তামােদর

কােছ ভিবষ াণী করেছ। ১৫ তাই সদা ভু এই কথা বেলন, “ য

সব ভাববাদীরা আমার নােম ভিবষ াণী করেছ, িক ু যােদর আিম

পাঠাই িন, তারা যারা বেল, ‘এই দেশ যু বা দূিভ হেব না।’ ঐ

সব ভাববাদীরা যু বা দূিভে ংস হেয় যােব। ১৬ সই লােকরা,

যােদর কােছ তারা ভিবষৎবাণী কেরেছ, দূিভ ও যেু র ফেল তােদর

িয শােলেমর রা ায় ছুঁেড় ফেল দওয়া হেব, কারণ কবর দবার

জ কউ থাকেব না; তারা, তােদর ীরা, তােদর ছেলরা, তােদর

মেয়রা; কারণ আিম তােদর তা তােদর উপেরই ঢেল দব। ১৭

তােদর কােছ এই কথা বল, আমার চােখ িদন রাত জল বেয় যাক।

তােদর বাধা িদেয়া না, কারণ আমার জার মারী মেয় আেরা

ভয় র ও রােরাগ েতর মাধ েম িবন হেব। ১৮ যিদ আিম বর

হেয় েত যাই, তেব দিখ! তেরায়াল িদেয় িনহত হওয়া লােকরা;

আর যিদ আিম শহের আিস, তেব দিখ! দূিভে র জ পীিড়ত।
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এমনিক কােনা ান ছাড়াই ভাববাদী ও যাজেকরা সই দেশ ঘেুর

বড়ায়। ১৯ তুিম িক িযহূদােক স ণূভােব অ া কেরছ? তুিম িক

িসেয়ানেক ঘণৃা কর? কন তুিম আমােদর এমন ক দেব যখন

আমােদর জ তা নই? আমরা শাি র আশা কেরিছলাম, িক ু

িকছুই ভােলা হল না এবং হবার আশা কেরিছলাম, িক ু সখােন

ধইু আত । ২০ হ সদা ভু, আমরা আমােদর অপরাধ, আমােদর

পবূপু ষেদর পাপ কাজ ীকার করিছ; কারণ আমরা সিত ই তামার

িব ে পাপ কেরিছ। ২১আমােদর অ া কােরা না! তামার নােমর

জ , তামার গৗরবময় িসংহাসনেক অপমািনত হেত িদেয়া না।

আমােদর জ াপন করা চুি র কথা রণ কর এবং তা ভেঙ ফল

না। ২২জািতেদর মেধ কােনা মিূ িক আকাশম ল থেক বসে র

বিৃ আনেত পাের? তুিমই িক সই জন না, আমােদর ঈ র সদা ভু,

িযিন তা পােরন। আমরা তামােতই আশা রািখ, কারণ তুিমই এই

সম িকছু কের থাক।”

১৫তখন সদা ভু আমােক বলেলন, “এমনিক মািশ ও শমেূয়লও

যিদ আমার সামেন এেস দাঁড়াত, তবওু আিম এই লাকেদর িত

দয়া দখাতাম না। আমার সামেন থেক তােদর িবদায় কর; তারা

চেল যাক। ২ এটা ঘটেব য, তারা তামােক বলেব, ‘আমরা কাথায়

যাব?’ তখন তুিম তােদর অবশ ই বলেব, ‘সদা ভু এই কথা বেলন,

মতুৃ র জ যারা িনিদ হেয় আেছ, মতুৃ র ােন যাক; তেরায়ােলর

জ যারা িনিদ হেয় আেছ, তেরায়ােলর কােছ যাক; দূিভে র জ

যারা িনিদ হেয় আেছ, দূিভে র ােন যাক এবং ব ীদশার জ

যারা িনিদ হেয় আেছ, ব ীদশায় যাক।’ ৩ এিট সদা ভুর ঘাষণা,

‘কারণ আিম তােদর উপের চারিট দল িনযু করব; হত া করার জ

তেরায়াল, টেন িনেয় যাবার জ রেদর, িগেল ফলার জ

ও ংস করার জ আকােশর পাখী ও ভূিমর প েদর। ৪আিম

পিৃথবীর সব রােজ র কােছ তােদর আতি ত কের তুলব, িযহূদার

রাজা িহি েয়র ছেল মনঃিশ, িয শােলেম যা কেরেছ তার জ ।’ ৫

িয শােলম! ক তামার উপর দয়া করেব? ক তামার জ শাক
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করেব? ক তামার খবর িজ াসা করেত আসেব? ৬ সদা ভু এই

কথা বেলন, ‘তুিম আমােক ত াগ কেরছ, তুিম আমার কাছ থেক

িফের গছ। সইজ আিম তামােক িনেজর হােত আঘাত করব

এবং তামােক ংস করব। আিম তামার উপের দয়া করেত করেত

া হেয় পেরিছ। ৭তাই দেশর ফটেকর কােছ আিম েলায় কের

তােদর ঝেড় ফলব। আিম তােদর িছ িভ করব। আিম আমার

জােদর ংস করব যিদ তারা তােদর পথ থেক না ফের। ৮আিম

তােদর িবধবােদর সংখ া সমেু র তীেরর বািলর থেক বশী করব।

যবুেকর মােয়েদর িব ে আিম পরুেবলা ংসকারীেক পাঠাব।

আিম তােদর উপর হঠাৎ আঘাত ও ভয় িনেয় আসব। ৯ সই মা

য সাত স ােনর জ িদেয়েছ, বল হেব। স হাঁপােব। িদেনর র

বলােতই তার সূয ডুেব যােব। স লি ত ও িব া হেব, কারণ

আিম তােদর যারা অবিশ আেছ, তােদর শ েদর তেরায়ােলর সামেন

দব,’ সদা ভু এই কথা বেলন।” ১০ মা আমার, িধক আমােক! তুিম

আমােক জ িদেয়ছ; আিম, যার সে সম দশ িববাদ ও িবতক

কের। আিম ধার নয়িন, আর নই য কউ আমােক ধার িদেয়েছ,

িক ু তারা সবাই আমােক অিভশাপ দয়। ১১ সদা ভু বলেলন, “আিম

িক ম েলর জ তামােক উ ার করব না? আিম অবশ ই িবপদ ও

দশার িদেনর তামার শ েদরেক সাহােয র জ িমনিত করব। ১২

লাহােক িক কউ স ণূ ংস করেত পাের? িবেশষ কের উ েরর

া মশােনা লাহা? ১৩আিম লেুটর মাল িহসােব তামার স ি

ও ধনেদৗলত তামার শ েদর িদেয় দব। এটা হেব তামার সম

সীমানার সােথ করা তামার সম পােপর মলূ । ১৪ তখন আিম

তামার শ েদর িদেয় তামায় এমন দেশ িনেয় যাব, যা তামার

অজানা, কারণ আমার রােষর আ ন তামার উপর লেত থাকেব।”

১৫ তুিম িনেজই জােনা, সদা ভু! আমােক রণ কর ও আমােক

সাহায কর। আমার জ আমার অ ায়কারীেদর িব ে িতেশাধ

নাও। তামার সহনশীলতায় আমােক দূের সিরেয় রখ না। আিম

তামার জ ভৎসনা ীকার কির। ১৬ তামার বাক খুঁেজ পলাম
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এবং আিম তােদর ভাজন করলাম। তামার বাক িছল আমার আন ,

আমার অ েরর আন , কারণ বািহনীগেনর ঈ র সদা ভু, কারণ

আমার উপর তামার নাম ঘািষত হয়। ১৭আিম তােদর সভােত

বসতাম না, যারা উ াস ও ফুিত কের। তামার শি শালী হােতর

জ আিম একা বেস থাকতাম, কারণ তুিম আমােক িধ াের পিরপণূ

কেরছ। ১৮ কন আমার ব থার ায়ী এবং আমার ত রােরাগ ,

হেত অ ীকার কের? তুিম িক আমার কােছ িমথ া জেলর মত, জল যা

িকেয় যায়? ১৯অতএব সদা ভু এই কথা বেলন, “িযরিময়, যিদ

তুিম অ তাপ কর, তাহেল আিম তামােক পনু ার করব এবং তুিম

আমার সামেন দাঁিড়েয় আমার সবা করেব। কারণ যিদ তুিম বােজ

িজিনসেক দামী িজিনস থেক আলাদা কর, তুিম আমার মেুখর মত

হেব। এই লােকরা তামার িদেক িফের আসেব, িক ু তুিম িনেজ

তােদর কােছ িফের যােব না। ২০আিম তামােক এই লােকেদর

কােছ িপতেলর শি শালী একিট দয়ােলর মত করব এবং তারা

তামার িব ে যু করেব। িক ু তামােক হারােত পারেব না, কারণ

আিম তামােক র া করব ও উ ার করব, সদা ভু বেলন। ২১আিম

তামােক েদর হাত থেক উ ার করব এবং অত াচারীেদর হাত

থেক মু করব।”

১৬সদা ভুর এই বাক আমার কােছ উপি ত হল এবং বলল, ২

“এই জায়গা থেক িনেজর জ কােনা ী হণ কােরা না এবং

ছেলেমেয়র জ িদেয়া না।” ৩ কারণ সই ছেলেমেয়রা, যারা এই

জায়গায় জ ায়; মােয়রা, যারা তােদর সব কের এবং বাবারা, যারা

এই জায়গায় তােদর জ দয়; তােদর িবষেয় সদা ভু এই কথা

বেলন, ৪ “তারা মরণ রােগ মারা যােব। তারা িবলাপ করেব না বা

কবরও দেব না। তারা ভূিমর উপেরর গাবেরর মত হেব। কারণ

তারা তেরায়াল ও দূিভ িদেয় ংস হেব এবং তােদর মতৃেদহ

আকােশর পাখীেদর ও ভূিমর প েদর খাবার হেব।” ৫ সদা ভু এই

কথা বেলন, “এমন বািড়েত েবশ কােরা না, যখােন শাক আেছ।

এই লােকেদর িবলাপ করেত এবং তােদর সহা ভূিত দখােত যেয়া
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না। কারণ আিম এই লাকেদর থেক আমার শাি , িব চুি ও

হপণূ ক ণা জেড়া কেরিছ।” এিট সদা ভুর ঘাষণা। ৬ “এই

দেশর ছাট বড় সবাই মারা যােব। তারা কবের যােব না, কউ তােদর

জ িবলাপও করেব না। কউ িনেজেক কাটাকািটও করেব না বা

তােদর মাথা িল কামােব না। ৭ মতৃেদর জ কউ তােদর িবলােপর

িদন সা না িদেত কােনা খাবােরর ভাগ দেব না এবং কউ তার

বাবা বা তার মােয়র আেদেশ তােদর সা না দবার জ সা নাকারী

পা দেব না। ৮ তুিম তােদর সে ভাজন ও পান করার জ

ভােজর ঘের বসেব না।” ৯ কারণ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর

ঈ র এই কথা বেলন, “ দখ, আিম এই জায়গায় তামার চােখর

সামেন, তামােদর বতমান িদেনর আন ও উ ােসর শ এবং বর ও

কেনর আওয়াজ সমা কের দব। ১০ তখন এটা ঘটেব য, তুিম এই

লােকেদর কােছ এই সব কথা বলেব এবং তারা তামােক বলেব,

‘ কন সদা ভু আমােদর িব ে এই সম িবপেদর কথা আেদশ

কেরেছন? আমােদর অপরাধ ও পাপ িক যা আমরা আমােদর ঈ র

সদা ভুর িব ে কেরিছ?’ ১১ তাই তােদর বল, সদা ভু বেলন, এর

কারণ হল তামােদর পবূপু েষরা আমােক ত াগ কেরেছ এবং তারা

অ দবতােদর িপছেন িগেয় তােদর ভজনা কেরেছ ও তােদরেক

ণাম কেরেছ। তারা আমােক ত াগ কেরেছ এবং আমার ব ব া

র া কের িন। ১২ িক ু তামরা িনেজরা তামােদর পবূপু ষেদর

থেকও ম আচরণ কর। কারণ দখ! েত েক তার ম অ েরর

এক ঁেয়িমেত চলেছ; কউ নই য আমার কথা শােন। ১৩ তাই

আিম এই দশ থেক তামােদর এমন একিট দেশ ছুঁেড় ফলব

যার কথা তামরা জান না, তামরাও না তামােদর পবূপু েষরাও

না এবং সখােন তামরা িদন রাত অ দবতার ভজনা করেব,

কারণ আিম তামােদর দয়া করব না।” ১৪এই জ দখ! সই িদন

আসেছ এিট সদা ভুর ঘাষণা, যখন এটা আর বলা হেব না, জীব

সদা ভুর িদিব , িতিনই িযিন ই ােয়লীয়েদর িমশর দশ থেক বর

কের এেনিছেলন। ১৫কারণ জীব সদা ভুর িদিব , িযিন উ র দেশ
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ও সই দেশ যখােন ই ােয়লীয়েদর ছিড়েয় িদেয়িছেলন, সখান

থেক বর কের এেনেছন, আিম তােদর সই দেশ িফিরেয় আনব

যা আিম তােদর পবূপু ষেদর িদেয়িছলাম। ১৬ দখ! আিম অেনক

জেলেক পাঠাব, এিট সদা ভুর ঘাষণা, তাই তারা লােকেদর মােছর

মত ধরেব। তারপর আিম অেনক িশকারীেক পাঠাব, তারা সম পবত

ও পাহাড় এবং পাথেরর ফাটল থেক তােদর িশকার করেব। ১৭কারণ

আমার চাখ তােদর সম পেথর উপর রেয়েছ; তারা আমার সামেন

থেক লকুােত পাের না। তােদর অপরাধ আমার কাছ থেক গাপেন

থােক না। ১৮তােদর জঘ মিূত িল িদেয় আমার দশেক অ িচ

কেরেছ এবং তােদর জঘ মিূত িল িদেয় অিধকারেক পণূ কেরেছ;

তার অপরাধ ও পােপর জ আিম ই ণ ফল দব। ১৯ সদা ভু,

তুিম আমার গ এবং আমার আ য়, িবপেদর িদেনর আমার িনরাপদ

আ য়। পিৃথবীর শষ সীমানা থেক অ জািতরা তামার কােছ এেস

বলেব, “আমােদর পবূপু েষরা সিত ই তারণার দবতার উপাসক

িছল। তারা িমথ া; তােদর িনেয় কান লাভ নই। ২০ লােকরা িক

িনেজেদর জ দবতা তরী করেত পাের? িক ু স িল দবতা নয়।

২১ তরাং দখ! এই িদন তােদর জানােবা, আিম তােদর আমার

হাত ও আমার মতা জানােবা, তাই তারা জানেব য, আমার নাম

সদা ভু।”

১৭ “িযহূদার পাপ লাহার লখনী ও হীেরর িব িদেয় লখা হেয়েছ।

এটা তােদর অ েরর ফলেক ও তামার বিদর িশংেয়র উপের খাদাই

করা হেয়েছ। ২ পাতা ভিত গােছর পােশ উঁচু পাহােড়র উপের তােদর

লােকরা তােদর বদী িলেক এবং তােদর আেশরা খুঁিট িলেক রণ

কের। ৩তারা ামা েলর পবেতর উপেরর বদী িল রণ কের।

আিম তামার স দ এবং তামার সম ধনেদৗলত লেুটর িজিনেসর

মত িদেয় দব। কারণ তামার পাপ তামার সম সীমানার েত ক

জায়গায় আেছ। ৪ আিম তামােক য অিধকার িদেয়িছলাম, তা

তুিম হারােব। য দেশর কথা তুিম জান না, সখােন আিম তামােক

তামার শ েদর দাস বানােবা, কারণ তুিম আমার রােষর আ ন
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ািলেয়ছ, যা িচরকাল লেব।” ৫ সদা ভু এই কথা বেলন, “ য

ব ি মা েষর উপর ভরসা কের স অিভশ ; স মাংসেক তার শি

বানায়, িক ু তার অ র সদা ভুর কাছ থেক সের গেছ। ৬কারণ

স আরেবর ঝােপর মত হেব এবং ভাল িকছু আসেল তা দখেত

পােব না। ম াে র পাথেুর এলাকায় স বাস করেব, জনবসিতহীন

অ বর জিম। ৭ িক ু সই লাক ধ , য সদা ভুর উপর িনভর কের,

কারণ সদা ভু তার িব ােসর িভি । ৮ কারণ স জেলর ােতর

ধাের লাগােনা গােছর মত; তার িশকড় ছিড়েয় দেব। গরম আসেল

স ভয় পােব না; কারণ তার পাতা সব িদন সবজু থাকেব। খরার

বছের স িচি ত হেব না, তার ফল উৎপাদন কখনও ব হয় না। ৯

সম িকছুর থেক দয় আেরা বিশ তারক। এটা পীিড়ত, ক এটা

বঝুেত পাের? ১০আিম সদা ভু, সই একজন য মন খুঁেজ দেখ,

য অ েরর পরী া কের। আিম েত েকর াপ তােক িদই, তার

কােজর ফল অ সাের শাি িদই। ১১একিট িতিতর পাখী একিট িডেম

তা িদেয় বা া ফাঁটায়, য িডমিট তার িনেজর নয়। কান একজন

অসৎ উপােয় ধনী হয়; িক ু তার জীবেনর মাঝামািঝ িদেনর, সই

ধনস দ তােক ছেড় চেল যােব; আর শেষ স বাকা হেয় যােব।”

১২আমােদর মি েরর জায়গা একিট মিহমাি ত িসংহাসন, যা আিদ

থেকই উ ত। ১৩ সদা ভু ই ােয়েলর আশা। যারা তামােক ত াগ

কেরেছ তারা লি ত হেব; এই দেশ তামার কাছ থেক যারা িফের

গেছ, তােদর নাম ধেূলায় লখা হেব। কারণ তারা জীব জেলর উ ই

সদা ভুেক ত াগ কেরেছ। ১৪ হ সদা ভু, আমােক কর এবং

তােত আিম হব! আমােক উ ার কর এবং আিম উ ার পাব। কারণ

তুিমই আমার শংসার গান। ১৫ দখ, তারা আমােক বেল, “সদা ভুর

বাক কাথায়? তা এবার উপি ত হাক।” ১৬আিম তা তামার

অ গামী পালক হওয়া থেক পািলেয় যাই িন। আিম িবপেদর িদন

চাইিন। আমার মখু থেক য ঘাষণা বরত তা তুিম জােনা। স িল

তামার উপি িতেতই করা হেয়িছল। ১৭আমার কােছ আত হােয়া

না। িবপেদর িদেনর তুিমই আমার আ য়। ১৮আমার তাড়নাকারীরা
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লি ত হাক, িক ু তুিম আমােক লি ত কােরা না। তারা আতি ত

হাক, িক ু আমােক আতি ত কােরা না। তােদর িব ে েযােগর

িদন পাঠাও এবং ই ণ ংস িদেয় তােদর িবন কর। ১৯ সদা ভু

আমােক এই কথা বলেলন, “যাও এবং িযহূদার রাজারা য ফটক

িদেয় যাওয়া আসা কের, জনসাধারেণর সই ফটেক, িয শােলেমর

অ া সব ফটেকও িগেয় দাঁড়াও। ২০ তােদর বল, ‘িযহূদার রাজারা

এবং িযহূদার সম লােকরা এবং িয শােলেম বাসকারী সবাই, যারা

এই সব ফটক িদেয় িভতের আস, তামরা সদা ভুর বাক শােনা।

২১ সদা ভু এই কথা বেলন, তামােদর, সাবধান হও; িব ামবাের

কান বাঝা বইেব না, অথবা িয শােলেমর ফটক িদেয় তা িভতের

আনেব না। ২২ িব ামবাের তামােদর বািড় থেক কান বাঝা বর

কের আনেব না। তাই কান কাজ কােরা না, িক ু িব ামবার আমার

উে েশ পিব কেরা, যমন আিম তামােদর পবূপু ষেদর আেদশ

কেরিছলাম। ২৩ তারা শােনিন, মেনােযাগও দয়িন। িক ু তােদর

ঘাড় শ কেরিছল; তাই তারা আমার কথা শােনিন ও আমার শাসন

হণ কের িন।’ ২৪ এটা সদা ভুর ঘাষণা, ‘এটা ঘটেব, যিদ তামরা

সিত ই আমার কথা শােনা এবং িব ামবাের শহেরর ফটক িদেয় কান

বাঝা না আন, িক ু পিরবেত িব ামবারেক পিব কেরা এবং কান

কাজ না কেরা, ২৫তাহেল রাজারা, রাজকমচারীরা এবং তারা যারা

দায়েূদর িসংহাসেন বেস, তারা, তােদর নতারা, িযহূদার লােকরা ও

িয শােলেমর বািস ারা রেথ ও ঘাড়ায় চেড় শহেরর ফটক িদেয়

আসেব। এই শহর িচরকাল থাকেব। ২৬ িযহূদার শহর েলা ও

িয শােলেমর চািরিদক থেক িব ামীন এলাকা, নীচু এলাকা, পাবত

এলাকা, দি েণ দশ থেক থেক লােকরা আমার গেৃহ উপহার,

বিলদান, ভ নেবদ , ধপূ িনেয় আসেব। তারা ধ বােদর উপহার

উৎসগ করেব। ২৭ িক ু যিদ তামরা িব ামবার আমার উে েশ

পিব করেত আমার কথা না শান, যিদ তামরা িব ামবাের বাঝা

িনেয় িয শােলেমর ফটেকর মেধ িদেয় িনেয় আেসা, তেব আিম
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সম ফটেক আ ন ালাব, য আ ন িয শােলেমর গ িল পিুড়েয়

ফলেব এবং যটা িনভেব না’।”

১৮সদা ভুর এই বাক িযরিমেয়র কােছ এল এবং বলল, ২ “ওঠ

এবং েমােরর বািড়েত যাও, কারণ সখােন আমার কথা তুিম নেত

পােব।” ৩ সইজ আিম েমােরর বািড়েত গলাম এবং দখ! স

তার চাকােত কাজ করেছ। ৪ িক ু মািট িদেয় য পা িট স তরী

করিছল তা তার হােত ন হেয় গল, তাই স তার মন পিরবতন

করেলা এবং তার চােখ যা ভােলা লাগেলা, সই রকম অ একিট

পা তরী করল। ৫ তখন সদা ভুর বাক আমার কােছ উপি ত

হল এবং বলল, ৬ “ হ ই ােয়ল, আিম িক তামােদর সে এই

েমােরর মত ব বহার করেত পাির না?” এিট সদা ভুর ঘাষণা।

“ দখ! হ ই ােয়েলর লােকরা, েমােরর হােতর কাদার মতই, যমন

তামরা আমার হােত আছ। ৭ কান এক িদন, আিম একিট জািত বা

একিট রােজ র িবষেয় ঘাষণা করব, য আিম তােক তািড়েয় দব,

িছ িভ করব বা ংস করব। ৮ িক ু যিদ সই জািত যার স ে

আিম ঘাষণা কেরিছ স তার ম তা থেক ফের, তেব আিম সই

িবপযয় মা করব যা আিম তার উপর আনবার জ পিরক না

কেরিছলাম। ৯অ কান িদন, আিম একিট জািত বা রােজ র িবষেয়

ঘাষণা করব, য আিম তােক গেড় তুলব বা তােক াপন করব।

১০ িক ু যিদ স আমার কথা না শােন আমার চােখ ম কাজ

কের, তেব তােদর জ য ম ল করার কথা আিম বেলিছলাম তা

করব না। ১১ সইজ এখন, িযহূদার লাকেদর ও িয শােলেমর

বািস ােদর বল য, সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ দখ, আিম তামােদর

িব ে িবপেদর ব ব া করিছ। তামােদর িব ে একটা পিরক না

করিছ। অ তাপ কর, েত ক ব ি ম পথ থেক ফেরা, তাহেল

তামােদর পথ ও তামােদর কাজকম ভাল কর।’ ১২ িক ু তারা

বেল, ‘আমরা হতাশ। তাই আমােদর পিরক না মতই আমরা চলব।

আমরা েত েক িনেজর ম অ েরর ই া অ সােরই চলব’।” ১৩

সইজ সদা ভু এই কথা বেলন, “জািতেদর িজ াসা কর, ক এই
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রকম কথা েনেছ? মারী ই ােয়ল একিট জঘ কাজ কেরেছ।

১৪ িলবােনােনর তুষার িক কখনও েতর িশলােক ত াগ কের? দূর

থেক আসা তার পবেতর জল বেয় যাওয়া িক কখনও হািরেয় যায়?

১৫ িক ু আমার লােকরা আমােক ভুেল গেছ। তারা অপদাথ িতমার

কােছ ধপূ ািলেয়েছ এবং তারা তােদর পেথ হাঁচট খেয়েছ; তারা

সই পরুােনা পথ ছেড় িবপেথ চলােফরা কেরেছ। ১৬ তােদর দশ

ভয় র হেয় যােব, একিট ায়ী িশশ শ হেব। যারা তার পাশ িদেয়

যােব তারা কঁেপ উঠেব এবং তার মাথা নাড়েব। ১৭আিম পেূবর

বাতােসর মত তােদর শ েদর সামেন তােদর ছুঁেড় ফলেবা। তােদর

িবপেদর িদেনর আিম তােদরেক আমার িপছন দখাব, মখু নয়।”

১৮তাই লােকরা বলল, “এেসা, আমরা িযরিমেয়র িব ে চ া

কির, কারণ যাজেকর কাছ থেক ব ব া, অথবা ানীেদর কাছ থেক

পরামশ ও ভাববাণীেদর কাছ থেক ঈ েরর বাক কখেনা িবন

হেব না। এেসা, আমরা আমােদর কথায় তােক আ মণ কির এবং

তার ঘাষণার কােনা িকছুেত মেনােযাগ না িদই।” ১৯আমার িদেক

মেনােযাগ দাও, সদা ভু! আমার শ েদর কালাহল শােনা। ২০

তােদর িত ভােলা থাকার জ তােদর করা য় িত িক আমার

পরু ার? কারণ তারা আমার জীবেনর জ গত খুঁেড়েছ। রণ

কর, তােদর থেক তামার রাগ থামােনার চ ায় তামার সামেন

দাঁিড়েয় তােদর পে ম ল জনক কথা বেলিছ। ২১ তাই তুিম তােদর

স ানেদর দূিভে র হােত ছেড় দাও এবং তােদর উপের তেরায়ালেক

মতা দাও। তােদর ীরা স ানহীনা ও িবধবা হাক, তােদর পু ষরা

িনহত হাক এবং তােদর যবুেকরা যেু তেরায়ােলর আঘােত িনহত

হাক। ২২ তােদর বািড় থেক মমাি ক কা া শানা যাক, যমন

তুিম তােদর িব ে হঠাৎ আ মণকারী িনেয় এেসা। কারণ আমােক

ধরবার জ তারা একিট গত খুঁেড়েছ এবং আমার পােয়র জ ফাঁদ

লিুকেয় রেখেছ। ২৩ িক ু সদা ভু, তুিম িনেজই আমােক হত া

করার জ তােদর সব ষড়যে র কথা জান। তােদর অপরাধ ও পাপ

মা কােরা না। তামার সামেন থেক তােদর পাপ মেুছ ফেলা না।
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তার পিরবেত, তামার সামেন থেক তােদর দূর কের দাও। তামার

ােধর িদন তােদর িব ে কাজ কেরা।

১৯ সদা ভু এই বলেলন, “যাও এবং যখন তামার সে লােকেদর

াচীেনরা ও যাজেকরা থােক, েমােরর কাছ থেক একিট মািটর

পা িকেন আন। ২ তারপের খপর ফটেক ঢুকবার পেথর কােছ িব ‐

িহে াম উপত কায় যাও এবং আিম তামােক যা বলব তা সখােন

ঘাষণা কর। ৩ বল, ‘সদা ভুর কথা শােনা, িযহূদার রাজারা ও

িয শােলেমর লােকরা! ই ােয়েলর ঈ র, বািহনীগেণর সদা ভু

এই কথা বেলন, দখ, আিম এই জায়গার উপের িবপদ আনব এবং

যারা তা নেব তােদর েত েকর কান িশউের উঠেব। ৪আিম এটা

করব, কারণ তারা আমােক ত াগ কেরেছ এবং এই জায়গােক অপিব

কেরেছ। এটােক দবতােদর জায়গা বািনেয়েছ; যােদর তারা জােন

না। তারা, তােদর পবূপু েষরা এবং িযহূদার রাজারা এই জায়গা

িনেদাষীেদর র িদেয় পণূ কেরেছ। ৫তারা বাল দবতার উে েশ

হামবিল িহসােব িনেজর ছেলেদরেক আ েন পাড়াবার জ বাল

দবতার উঁচু ান তরী কেরেছ, আিম তা করেত আেদশ িদইিন।

আিম তােদর এটা করেত বিল িন, তা আমার মেনও আেসিন।’ ৬

এই কারেণ দখ, সই িদন আসেছ,” এিট সদা ভুর ঘাষণা, “তখন

এই জায়গােক আর তাফৎ, িব ‐িহে াম উপত কা নােম ডাকা হেব

না; কারণ এটা হত ার উপত কা হেব। ৭এই জায়গায় আিম িযহূদা

ও িয শােলেমর পিরক না ন করব। আিম তােদরেক তােদর

শ েদর সামেন তেরায়াল িদেয় এবং যারা তােদর ােণর খাঁজ

কের তােদর হােত পিতত করব। তখন তােদর মতৃেদহ আকােশর

পাখী ও ভূিমর প েদর খাবার িহসােব দব। ৮ তারপর আিম এই

শহরিটেক ংস করব এবং ঠা ার পা কের তুলব; যারা তার পাশ

িদেয় যােব তারা সবাই তার আঘাত দেখ িবি ত হেব ও িশশ দেব।

৯আিম তােদর িনেজেদর ছেল মেয়েদর মাংস খেত তােদর বাধ

করব; অবেরােধর িদন েত েক তােদর িতেবশীর মাংস খােব,

তােদর শ েদর ও যারা তােদর হত া করেত চায় তােদর দওয়া
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য ণার জ ই তারা এমন করেব। ১০ তারপর যারা তামার সে

যােব তােদর সামেন তুিম সই মািটর পা িট ভা েব ১১ এবং তােদর

বলেব, বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, আিম এই লাক এবং

এই শহেরর সােথ একই িজিনস করব, এিট সদা ভুর ঘাষণা, যমন

েমার তার কান পা ভেঙ ফলেল সটা পনুরায় জাড়া দওয়া

যায় না; িঠক তমিন তারা তাফেত তােদর মতৃ লাকেদর কবর

দেব, যত ণ না কবর দওয়ার জ কােনা জায়গা থােক। ১২আিম

এই জায়গা ও এখানকার বািস ােদর সে যা করব তা এই; এিট

সদা ভুর ঘাষণা, ‘আিম এই শহরেক তাফেতর মত করব। ১৩

তাই িয শােলেমর সম বািড় ও িযহূদার রাজারা তাফেতর মত

হেব, যারা তােদর সম বািড়র ছােদর উপের আকাশম েলর সম

ন েদর উে েশ অ িচ লােকরা আরাধনা কের এবং দবতার

কােছ পয় নেবদ ঢােল’।” ১৪ তখন িযরিময় তাফৎ থেক চেল

গেলন, যখােন সদা ভু তাঁেক ভাববাণী বলেত পািঠেয়িছেলন। িতিন

সদা ভুর গেৃহর উঠােন দাঁড়ােলন এবং সম লাকেদর বলেলন, ১৫

“ই ােয়েলর ঈ র, বািহনীগেণর সদা ভু বেলন, ‘ শান, আিম এই

শহর ও তার আেশপােশর শহর িলর উপর িবপদ আনব, যা আিম এর

িব ে ঘাষণা কেরিছ, কারণ তারা ঘাড় শ কেরেছ এবং আমার

কথা নেত অ ীকার কেরেছ’।”

২০ িযরিময় যখন সদা ভুর গেৃহর সামেন ভাববাণী করিছেলন তখন

ইে েরর ছেল পশহূর যাজক, িযিন একজন ধান কমচারী িছেলন,

িতিন তা নেলন। ২ িতিন িযরিময় ভাববাদীেক মারধর করেলন এবং

সদা ভুর গেৃহর িব ামীন ফটেকর কােছ উঁচু জায়গায় ভাঁড়ার ঘের

আটেক রাখেলন। ৩তার পেরর িদন পশহূর সই ভাঁড়ার ঘর থেক

িযরিময়েক িনেয় এেলন। তখন িযরিময় তাঁেক বলেলন, “সদা ভু

তামার নাম পশহূর রােখন িন, িক ু তুিম মােগার িমষাবীব। ৪ কারণ

সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ দখ, আিম তামােক একিট ভীষণ ভেয়র

পা করব, তামার ও তামার সম ি য়জনেদর কােছ; কারণ তারা

সবাই তােদর শ েদর তেরায়ােলর আঘােত মারা যােব এবং তুিম
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িনেজর চােখ তা দখেব। সম িযহূদােক আিম বািবেলর রাজার

হােত তুেল দব। স তােদর বািবেল ব ী করেব বা তােদর তেরায়াল

িনেয় আ মণ করেব। ৫আিম এই শহেরর সম ধনেদৗলত, তার

সম দামী িজিনস এবং িযহূদার রাজােদর সম স দ তােক দব।

আিম সই সম িজিনস তামার শ েদর হােত তুেল দব এবং

তারা স েলা দখল করেব। তারা স েলা বািবেল িনেয় যােব। ৬

িক ু তুিম, পশহূর এবং তামার বািড়র সবাই বি ে যােব। তামরা

বািবেল যােব ও সখােন মারা যােব। তুিম এবং তামার ি য়জেনরা

যারা িমথ া ভাববাণী কেরছ, তারাই সখােন কবের যােব’।” ৭ হ

সদা ভু! তুিম আমােক েরাচনা কেরছ। আিম েরািচত হলাম।

তুিম আমােক ব ী কেরছ এবং পরািজত কেরছ। আিম ঠা ার পা

হেয়িছ; আমার িতিট িদন ঠা ায় পিরপণূ। ৮ যতবার আিম কথা

বিল, আিম িচৎকার কির ও অত াচার ও ংস চার কির। সদা ভুর

বাক িতিদন আমার জ ভৎসনা ও উপহাস িনেয় আেস। ৯ যিদ

আিম বিল, আিম সদা ভুর কথা আর িচ া করব না; আিম তাঁর

নাম ঘাষণা করব না, তেব এটা আমার অ ের ল আ েনর মত

আমার হােড়র মেধ ব হেয় থােক। তাই আিম তা ধের রাখেত

া হেয় পিড়; িক ু আিম স ম হই না। ১০আমার চারিদেকর

লােকেদর থেক আতে র জব েনিছ; অিভেযাগ কর, আমরা

অবশ ই অিভেযাগ করব। আমার কােছর লােকরা আমার পিতত

হওয়া অেপ ায় থােক, হয়েতা তােক ঠকােনা হেব, যিদ তাই হয়,

আমরা তােক পরািজত করব এবং তার উপর িতেশাধ নব। ১১ িক ু

সদা ভু আমার সে শি শালী যা ার মত আেছন, তাই আমার

অত াচারীরা হাঁচট খােব এবং জয়ী হেব না। তারা আমােক হারােত

পারেব না। তারা খবু লি ত হেব; কারণ তারা সফল হেব না। তােদর

ল া শষ হেব, কখেনা ভুলেব না। ১২ িক ু তুিম, বািহনীগেণর

সদা ভু; তুিম, িযিন ধািমক লাকেদর পরী া কেরন এবং িযিন মন ও

অ র দেখন, তােদর উপর তামার িতেশাধ আমােক দখেত দাও,

কারণ আিম আমার অিভেযাগ তামােক জািনেয়িছ। ১৩ সদা ভুর
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উে েশ গান কর! সদা ভুর শংসা কর! কারণ িতিন েদর হাত

থেক িনপীিড়ত ব ি র াণেক উ ার কেরন। ১৪ আিম যিদন

জে িছলাম সই িদন িট অিভশ হাক। যিদন আমার মা আমােক

সব কেরিছেলন সই িদন িট আশীবাদ িবহীন হাক। ১৫ সই লাক

অিভশ হাক য আমার বাবােক খবর িদেয় আনি ত কেরিছল য,

তামার একিট ছেল হেয়েছ। ১৬এই লাক সই শহেরর মত হাক,

যােক সদা ভু ক ণা না কের ছুঁেড় ফেলিছেলন। স ভাের সাহােয র

জ কা াকািট ক এবং পেুর যেু র জ িচৎকার ক। ১৭ যিদ

এমন হেতা, কারণ সদা ভু, িতিন আমার মােয়র গেভ কন আমােক

হত া কেরনিন? আমার মােয়র গভ আমার কবর হত, তাহেল িচরকাল

িতিন গভবতী থাকেতন। ১৮ ক আর য ণা দখেত কন আিম গভ

থেক বর হলাম, তাই আমার জীবন ল ায় পিরপণূ?

২১ সদা ভুর এই বাক িযরিমেয়র কােছ এল, যখন রাজা িসিদিকয়

মি েয়র ছেল পশহূরেক ও মােসেয়র ছেল সফিনয় যাজকেক

িযরিমেয়র কােছ পাঠােলন। তারা তাঁেক বলল, ২ “আমােদর পে

সদা ভুর থেক উপেদশ চাও, কারণ বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর

আমােদর সে যু করেছন। অতীেতর মত হয়েতা সদা ভু আমােদর

জ অেলৗিকক িকছু করেবন।” ৩ তাই িযরিময় তােদর বলেলন,

তামরা িসিদিকয়েক এই কথা অবশ ই বেলা, ৪ সদা ভু, ই ােয়েলর

ঈ র এই কথা বেলন, দখ, তামরা তামােদর হােতর য সম অ

িদেয় বািবেলর রাজার িব ে ও তামােদর অবেরাধকারী কলদীয়েদর

াচীেরর বাইেরর যু করছ, আিম সই সব থেক মখু ঘিুরেয় নব।

কারণ আিম স িল শহেরর মেধ জেড়া করব। ৫ তখন আিম িনেজ

আমার শি শালী হাত বািড়েয় চ রাষ এবং অেনক রাগ িদেয়

তামােদর িব ে যু করব। ৬ কারণ আিম এই শহের বসবাসকারী

মা ষ এবং প উভয়েকই আ মণ করব, তারা কিঠন মহামারীেত

মারা যােব। ৭ তারপর, এই কথা সদা ভু ঘাষণা কেরন, িযহূদার

রাজা িসিদিকয়েক, তার দাসেদর, লােকেদর এবং এই শহেরর

মহামারী, তেরায়াল ও দূিভে র পর যারা অবিশ থাকেব, তােদরেক
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বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসেরর হােত ও তােদর শ েদর হােত এবং

যারা তােদর জীবেনর খাঁজ কের তােদর হােত তুেল দব। তখন

িতিন তেরায়াল িদেয় তােদর হত া করেবন; স তােদর িত কান

ক ণা করেব না, তােদর ছেড় দেব না বা সহা ভূিত দখােব না।

৮ তখন তুিম এই লােকেদর িত অবশ ই বলেব, “সদা ভু এই

কথা বেলন, ‘ দখ, আিম তামােদর সামেন জীবেনর পথ ও মতুৃ র

পথ রাখিছ। ৯ য কউ এই শহের থাকেব স তেরায়ােলর আঘােত,

দূিভে এবং মহামারীেত মারা যােব; িক ু য কউ বাইের িগেয়

তামােদর িব ে অবেরাধকারী কলদীয়েদর কােছ তার হাঁটু পাতেব,

স বঁেচ থাকেব। তার জীবন রহাই পােব। ১০ কারণ আিম এই

শহেরর িব ে ম ল নয়, িক ু য় িতর জ আমার মখু তুেলিছ।’

এিট সদা ভুর ঘাষণা। ‘বািবেলর রাজার হােত আিম এটা দব এবং

আর স আ ন িদেয় এটা পিুড়েয় দেব’।” ১১ িযহূদার রাজবংেশর

িবষেয় তামরা সদা ভুর বাক শান। ১২ হ দায়েূদর বংশ, সদা ভু

এই কথা বেলন, তামরা সকালেবলা ায়িবচার আন। যােক অপহরণ

করা হেয়েছ তােক তার অত াচারীর হাত থেক উ ার কেরা; না হেল

আমার াধ বর হেয় আ েনর মত লেব। কারণ তামােদর ম

কােজর জ এটা নভােনার মত সখােন কউ থাকেব না। ১৩ দখ,

উপত কার অিধবাসীরা! সমভূিমর িশলা, আিম তামার িব ে । এিট

সদা ভুর ঘাষণা। আিম তার িব ে য বেল, ক আমােদর আ মণ

করেত আসেব? বা ক আমােদর বািড়েত ঢুকেব? ১৪আিম তামােদর

ম কােজর ফল তামােদর দব। এিট সদা ভুর ঘাষণা, “আিম

তামার বনজ েল আ ন ালাব এবং সই আ ন তার চারপােশর

সব িকছু াস করেব।”

২২সদা ভু এই কথা বেলন, িযহূদার রাজবাড়ীেত যাও এবং

সখােন এই কথা ঘাষণা কর। ২ বল, হ িযহূদার রাজা, য দায়েূদর

িসংহাসেন বেস, সদা ভুর বাক শান। তামরা, যারা তার দাস এবং

তামরা তার লােকরা, যারা এই ফটেকর মধ িদেয় আেসা, সবাই

শােনা। ৩ সদা ভু এই কথা বেলন, তামরা িবচার ও ায়পরায়ণ
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কর এবং যােক অপহরণ করা হেয়েছ, তােক তার অত াচারীর হাত

থেক উ ার কর। তামােদর দেশ কান অনাথ ও িবধবােদর সােথ

ম ব বহার কর না। অত াচার কর না বা এই জায়গায় িনেদােষর

র পাত কােরা না। ৪ কারণ তামরা যিদ এই পালন কর, তেব

দায়েূদর িসংহাসেন বসা রাজারা রেথ ও ঘাড়ায় চেড় এই রাজবাড়ীর

ফটক িদেয় িভতের আসেব। স, তােদর দােসরা ও তার লাকজন!

৫ িক ু যিদ তামরা আমার এই সব কথা না শােনা, যা আিম

চার কেরিছ, এিট সদা ভুর ঘাষণা, তেব এই রাজবািড় ংস

হেয় যােব। ৬কারণ িযহূদার রাজবািড়র স ে সদা ভু এই কথা

বেলন, “তুিম আমার কােছ িগিলয়দ এবং িলবােনােনর চূড়ার মত।

তবওু আিম তামােক ম ভূিম, লাকশূ শহর িলর মত করেবা।

৭ কারণ আিম তামার িব ে ংসকারীেদর মেনানীত কেরিছ!

তারা তােদর অ িদেয় তামার দামী এরস গাছ িল কেট আ েন

ফলেব। ৮ তখন িবিভ জািতর লােকরা এই শহেরর পাশ িদেয়

যােব। েত েক পােশর জনেক বলেব, ‘এই মহান শহেরর িত কন

সদা ভু এমন করেলন?’ ৯ অপর লােকরা উ র দেব, ‘কারণ তারা

তােদর ঈ র সদা ভুর চুি ত াগ কের অ দবতার কােছ নত

হত এবং তােদর উপাসনা করত।’ ১০ তামরা মতৃেদর জ কঁেদা

না। তার জ িবলাপ কােরা না। িক ু তুিম অবশ ই তােদর জ

কাঁদ, য ব ীদশায় িগেয়েছ, কারণ স আর কখনও িফের আসেব

না এবং তার জ েদশ আর দখেত পােব না।” ১১কারণ সদা ভু

িযহূদার রাজা যািশেয়র ছেল শ মু স ে এই কথা বেলন, িযিন

তাঁর বাবার পের রাজা হেয়িছেলন; “িতিন এই জায়গা ছেড় চেল

িগেয়েছন এবং িতিন আর িফের আসেবন না। ১২ যখােন স ব ী

হেয় আেছ সখােনই স মারা যােব এবং স এই দশ আর কখেনা

দখেত পােব না।” ১৩ “িধক স! য অধািমকতা িদেয় তার বািড়

বানায় এবং অ ায় িদেয় বড় বড় ঘর িল তরী কের। যার জ

অ রা কাজ কের, িক ু য তােদর মজরুী দয় না। ১৪ িধক তােক! য

লাক বেল, ‘আিম িনেজর জ একিট উঁচু বািড় তরী করব এবং
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চওড়া উঁচু ঘর বানােবা,’ স িনেজর জ বড় বড় জানলা বানায় এবং

এরস কাঠ িদেয় ঘর বানায় এবং তার সম িকছুেত লাল রং কের।

১৫এটাই িক তামােক একজন ভােলা রাজা বানায়, য তুিম এরস

গােছর ত া চেয়ছ? তামার বাবাও িক ভাজন পান করত না, তবওু

িবচার করত ও ায়পরায়ন িক িছলনা? তাই তার ম ল হল। ১৬ স

গিরব ও অভাব লােকেদর পে িবচার করত। সবিকছু ভােলা

চলিছল। এটাই িক আমােক জানা নয়?” এিট সদা ভুর ঘাষণা। ১৭

িক ু তামার চােখ ও অ ের অ লাকেক িনযাতন ও চূণিবচূণ

করার জ অ ায় লাভ, িনেদােষর র পাত ছাড়া আর িকছু নই। ১৮

তাই িযহূদার রাজা যািশেয়র ছেল িযেহায়াকীেমর িবষেয় সদা ভু

এই কথা বেলন, “তারা তার জ ‘ হ, আমার ভাই!’ বা ‘ হ, আমার

বান’ বেল িবলাপ করেব না। তারা তার জ ‘ হ, ভু!’ ‘হায়, তাঁর

মিহমা!’ বেলও িবলাপ করেব না। ১৯ গাধার কবেরর মত তােক কবর

দওয়া হেব, তােক টেন তালা হেব এবং িয শােলেমর ফটেকর

বাইের ছুঁেড় ফেল দওয়া হেব। ২০ তুিম িলবােনােনর পবেত ওেঠা

এবং িচৎকার কর। তামার গলার র বাশেন শানা যাক। অবারীম

পবত থেক িচৎকার কর, কারণ তামার সব ব ু রা ংস হেয় গেছ।

২১ তুিম যখন িনরাপেদ িছেল, তখন আিম তামােক বেলিছলাম, িক ু

তুিম বেলিছেল, ‘আিম নব না।’ যবুক বয়স থেকই তামার এই

রকম ব বহার, কারণ তুিম আমার কথা শােনা িন। ২২ বাতাস তামার

সব পালকেদর তািড়েয় দেব এবং তামার ব ু রা বি ে যােব।

তখন তুিম তামার হঠাত লি ত হেব ও তামার ম কােজর জ

অপমািনত হেব। ২৩ রাজা, তুিম য িলবােনােনর অরে বসবাস

কেরা, তুিম য এরস বেন বাস কেরা, যখন তুিম সব বদনার মত

য ণা তামার উপের আসেব তখন িকভােব তামােক দয়া করা হেব!”

২৪ “ যমন আিম জীিবত,” এিট সদা ভুর ঘাষণা, এমনিক যিদ তুিম,

িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর ছেল িযেহায়াখীন, আমার ডান হােতর

সীলেমাহর থেক, আিম তামােক খেুল ফেল িদতাম। ২৫ কারণ

আিম তামােক তােদর হােত তুেল দব, যারা তামার জীবেনর খাঁজ
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কের এবং বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর ও কলদীয়েদর হােত দব,

যােদর তুিম ভয় পাও। ২৬আিম তামােক ও তামার মা, য তামােক

জ িদেয়েছ, সই মােক অ দেশ ছুঁেড় ফেল দব, যখােন তুিম

জ াও িন। সখােন তামরা মারা যােব। ২৭এই দেশ তারা িফের

আসেত চাইেব, তারা এখােন িফের আসেত পারেব না। ২৮এটা িক

একিট তু এবং ভা া পা ? এই িযেহায়াখীন িক এমন একজন

য কাউেক স ু কের না? কন তােক ও তার স ানেদর একিট

দেশ ছুঁেড় ফলা হেয়েছ, যা তােদর জােন না? ২৯ দশ, দশ, দশ!

সদা ভুর বাক শান। সদা ভু এই কথা বেলন, “িযেহায়াখীন এর

স ে এই কথা লখ, স স ানহীন িছল। ৩০ স তার জীবনকােল

উ িত করেত পারেব না এবং তার কান স ানও সফল হেব না,

তােদর কউ দায়েূদর িসংহাসেন বসেব না বা িযহূদার উপর রাজ

করেব না।”

২৩সদা ভু বেলন, “িধক সই পালকেদর! যারা আমার প

চড়ােনার মােঠর ভড়া িলেক ংস কের ও ছিড়েয় দয়।” ২

সইজ সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র, য পালেকরা তাঁর লাকেদর

চরায় সই পালকেদর উে েশ এই কথা বেলন, “ তামরা আমার

পােলর ভড়া িলেক িছ িভ কেরছ এবং তােদর তািড়েয় িদেয়ছ,

তােদর কান য কর িন। জােনা! তামােদর ম কােজর জ আিম

তার মলূ িফিরেয় দব,” এিট সদা ভুর ঘাষণা। ৩ “আিম য সব

দেশ আমার পাল িলেক তািড়েয় িদেয়িছলাম, সখান থেক আিম

িনেজই তােদর জেড়া করব এবং আিম তােদর প চরাবার মােঠ

িফিরেয় আনব, সখােন তারা ফলবান হেব ও বেড় উঠেব। ৪ তখন

আিম তােদর উপর এমন পালকেদর িনযু করব, যারা তােদর পালন

করেব; তারা কউ ভয় পােব না বা আতি ত হেব না। তােদর মেধ

কউ হািরেয় যােব না,” এিট সদা ভু ঘাষণা কেরন। ৫ “ দখ! সই

িদন আসেছ,” এিট সদা ভুর ঘাষণা, “যখন আিম দায়েূদর জ

একিট ায়বান শাখােক তুলব। িতিন রাজা হেয় রাজ করেবন; িতিন

সাফেল র সে এই দেশ ায়িবচার ও ধাি কতা করেবন। ৬ তাঁর
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িদেনর িযহূদা উ ার পােব এবং ই ােয়ল িনরাপেদ বাস করেব। তাঁেক

এই নাম ডাকা হেব ‘সদা ভু আমােদর ধাি কতা।’ ৭অতএব দখ,

সই িদন আসেছ,” এিট সদা ভুর ঘাষণা, “যখন তারা আর বলেব

না, ‘জীব সদা ভুর িদিব , িযিন ই ােয়লেক িমশর দশ থেক বর

কের এেনিছেলন।’ ৮ পিরবেত তারা বলেব, ‘জীব সদা ভুর িদিব ,

িযিন ই ােয়েলর বংশেক উ র দেশ ও সই সব দশ, যখােন তারা

ছিড়েয় পেড়িছল, সখান থেক িনেয় এেসেছন। তাই তারা িনেজেদর

দেশ বাস করেব’।” ৯ ভাববাদীেদর জ আমার মেধ আমার অ র

ভেঙ িগেয়েছ এবং আমার সম হাড় কাঁপেছ। আিম মাতােলর মত

হেয়িছ, তার মত যার আ ুর রস বিশ খাওয়া হেয় িগেয়েছ, এর

কারণ হল সদা ভু ও তাঁর পিব বাক । ১০এই দশ ব িভচারীেত

ভের গেছ। তার জ এই দশ িবলাপ কের। ম াে র তণৃে ত

িকেয় গেছ। এই ভাববাদীরা ম পেথ চলেছ; তােদর মতা সিঠক

ভােব ব বহার করেছ না। ১১ “ভাববাদী ও যাজেকরা উভেয়ই অ িচ

হেয়েছ; আমার গেৃহ আিম তােদর তা দেখিছ।” এিট সদা ভুর

ঘাষণা। ১২ সইজ তােদর পথ অ কােরর মেধ িপি ল হেব।

তােদর তািড়েয় দওয়া হেব; সখােন তারা পিতত হেব। কারণ আিম

তােদর িব ে শাি র বছের িবপদ পাঠােবা। এিট সদা ভুর ঘাষণা।

১৩ “শমিরয়ার ভাববাদীেদর মেধ আিম জঘ ব াপার দেখিছ, তারা

বাল দবতার ভাববাণী কের এবং আমার জা ই ােয়লীয়েদর সিঠক

পথ থেক দূের সরায়। ১৪ িয শােলেমর ভাববাদীেদর মেধ ভয় র

িজিনস দেখিছ, তারা ব িভচার কের এবং িমথ ার পেথ হাঁেট। তারা

অ ায়কারীেদর হাত শ কের! কউ তার তা থেক ফের না।

তারা সবাই আমার কােছ সেদােমর মত, িয শােলেমর অিধবাসীরা

ঘেমারার মত।” ১৫ সইজ বািহনীগেণর সদা ভু ভাববাদীেদর

স ে এই কথা বেলন, “ দখ, আিম তােদর তেতা খাবার খাওয়াব

ও িবষা জল পান করাব, কারণ িয শােলেমর ভাববাদীেদর কাছ

থেক অ িচতা সম দেশ ছিড়েয় গেছ।” ১৬ বািহনীগেণর সদা ভু

এই কথা বেলন, “ য ভাববাদীরা তামােদর কােছ ভাববাণী কের
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তামরা তােদর কথা শান না। তারা তামােদর তািরত কের! তারা

সদা ভুর মখু থেক না, িনেজেদর মন থেক দশেনর কথা বেল।

১৭ তারা সবদা তােদর কােছ এই কথা বেল, যারা আমােক অস ান

কের, ‘সদা ভু ঘাষণা কেরন, তামােদর শাি হেব।’ যারা িনেজেদর

দেয়র এক ঁেয়িমেত চেল, তারা বেল, ‘ তামােদর উপর িবপদ

আসেব না।’ ১৮ তােদর মেধ ক সদা ভুর সভায় দাঁিড়েয়েছ?

ক দেখ ও তাঁর বাক শােন? ক তাঁর বােক মেনােযাগ দয় ও

শােন? ১৯ দখ, সদা ভুর থেক ঝড় আসেছ! তাঁর াধ ছুেট

যাে এবং চ ঘিূণ ঝড় বার হে । েদর মাথার উপের এটা

ঘরুেছ। ২০ যত ণ না এটা স ণূ হয় এবং তাঁর অ েরর উে শ

সফল না হয় সদা ভুর রাষ িফের যােব না। শষ িদেনর, তামরা

তা বঝুেত পারেব। ২১ এই ভাববাদীেদর আিম পাঠাই িন। তারা

িনেজরাই কািশত হেয়েছ। আিম তােদর কান কথা ঘাষণা কিরিন,

িক ু তবওু তারা ভাববাণী কেরেছ। ২২ কারণ যিদ তারা আমার

সভায় দাঁড়াত, তাহেল আমার জােদর কােছ তারা আমার বাক ই

শানাত; তারা তােদর ম পথ ও ম কাজ থেক ফরাত। ২৩

আিম িক ধু কােছর ঈ র, দূেরর ঈ র িক নই? এিট সদা ভুর

ঘাষণা। ২৪ কউ িক এমন গাপন জায়গায় লকুােত পাের যখােন

আিম তােক দখেত পাব না?” এিট সদা ভুর ঘাষণা। “আিম িক গ

ও পিৃথবীর সব জায়গায় থািক না?” এিট সদা ভুর ঘাষণা। ২৫ “ য

ভাববাদীরা আমার নাম িনেয় িমথ া ভাববাণী করেছ আিম তা েনিছ।

তারা বেলেছ, ‘আিম একিট দেখিছ! আিম একিট দেখিছ’।

২৬ এটা আর কত িদন চলেব, ভাববাদীরা িনেজর অ েরর িমথ া

িদেয় ভাববাণী বলেব? ২৭তারা পিরক না করেছ, যমন তােদর

পবূপু েষরা বাল দবতার জ আমার নাম ভুেল িগেয়িছল, তমন

তারা তােদর িতেবশীেদর কােছ ে র কথা বেল আমার জােদর

আমার নাম ভুিলেয় দেব। ২৮ য ভাববাদী দেখেছ, স তার

ে র িববরণ িদক। িক ু যােক আিম িকছু বেলিছ, স িব ভােব

আমার বাক বলকু। দানাশেস র কােছ খড় িক?” এিট সদা ভুর
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ঘাষণা। ২৯ “আমার বাক িক আ েনর মত নয়? এবং হাতুড়ী িদেয়

িশলা টুকেরা করার মত িক নয়?” এিট সদা ভুর ঘাষণা। ৩০তাই

দখ, আিম সই ভাববাদীেদর িব ে , য কউ অ েদর কাছ থেক

বাক চুির কের এবং বেল সটা আমার কাছ থেক এেসেছ, এিট

সদা ভুর ঘাষণা। ৩১ দখ, আিম সই ভাববাদীেদর িব ে , যারা

ভাববাণী ঘাষণা করেত িনেজেদর িজভ ব বহার কের, এিট সদা ভুর

ঘাষণা। ৩২ দখ, আিম সই ভাববাদীেদর িব ে যারা িমথ া

দেখ “এবং তারপের তােদর চার কের ও আমার জােদর তােদর

িমথ া ও অহ ার িদেয় িবপেথ চালায়, এিট সদা ভুর ঘাষণা। আিম

তােদর িব ে , কারণ আিম তােদর পাঠাই িন, বা আেদশও িদইিন।

িনি ত য, তারা এই লাকেদর কােনা সাহায করেত পারেব না।”

এিট সদা ভুর ঘাষণা। ৩৩ “যখন এই লােকরা বা একজন ভাববাদী

বা একজন যাজক তামােক িজ াসা করেব, ‘সদা ভুর ঘাষণা

িক?’ তখন তুিম অবশ ই তােদর বলেব, ‘িক ঘাষণা? কারণ আিম

তামােদর ত াগ কেরিছ।’ এিট সদা ভুর ঘাষণা। ৩৪আর কান

ভাববাদী, যাজক এবং লােকরা বেল, ‘এটাই সদা ভুর ঘাষণা,’

তেব আিম সই লাক ও তার পিরবারেক শাি দব। ৩৫ তামরা,

েত েক তার িতেবশীেক এবং েত েক তার ভাইেক অবশ ই এই

কথা বল, ‘সদা ভু িক উ র িদেয়েছন?’ এবং ‘সদা ভু িক বেলেছন?’

৩৬ িক ু তামরা সদা ভুর ঘাষণা স ে আর কথা বােলা না, কারণ

েত ক লােকর ঘাষণা তােদর িনেজেদর বােক পিরণত হেয়েছ এবং

তামরা জীব ঈ র, বািহনীগেণর সদা ভুর বাক িবকৃত কেরছ,

বািহনীগেণর সদা ভু, আমােদর ঈ র। ৩৭ তামরা ভাববাদীেদর এই

কথা অবশ ই বল, ‘সদা ভু তামােক িক উ র িদেয়েছন? সদা ভু

িক বেলেছন?’ ৩৮ যিদ তুিম সদা ভুর কাছ থেক ঘাষণা কাশ

করেত চাও, সদা ভু এই কথা বেলন, ‘সদা ভুর ঘাষণা, তামার এই

কথা বলার কারেণ, যখন আিম তামােক একিট আেদশ পাঠাই এবং

বিল, এিট বাল না য, এিট সদা ভুর কাছ থেক একিট ঘাষণা,’ ৩৯

তাহেল দখ, আিম তামােক তুলব এবং সই শহেরর সে , যিট
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আিম তামােদর ও তামােদর পবূপু ষেদর িদেয়িছলাম, আমার কাছ

থেক দূর কের দব। ৪০ তখন আিম তামােদর উপের িচর ায়ী ল া

ও অপমান দব, যা কখনও কউ ভুলেব না।”

২৪সদা ভু আমােক িকছু দখােলন। দখ, সদা ভুর মি েরর

সামেন ই ঝুিড় ডুমরু ফল রাখা। বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর

িযেহায়াকীেমর ছেল িযহূদার রাজা িযকিনয়েক, িযহূদার

রাজকমচারীেদর, কািরগর ও কমকারেদর িয শােলম থেক বািবেল

ব ী কের িনেয় যাবার পের এই দশন ঘেটিছল। ২একটা ঝুিড়র ডুমরু

িছল খবু ভােলা থম পাকা ডুমেুরর মত, িক ু অ ঝুিড়িট খবু খারাপ

িছল, যা খাওয়া যায় না। ৩ সদা ভু আমােক বলেলন, “িযরিময়, তুিম

িক দখছ?” আিম বললাম, “ডুমরু; খবু ভাল ডুমরু এবং খবু খারাপ

য িল খাওয়া যায় না।” ৪ তখন সদা ভুর বাক আমার কােছ এল

এবং বলল, ৫ “সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন, আিম

িযহূদার ব ীেদর ম েলর জ তােদর িদেক ল রাখেবা, সই ভাল

ডুমেুরর মত, যােদর আিম এখান থেক কলদীয়েদর দেশ পািঠেয়িছ।

৬আিম তােদর ম েলর জ তােদর উপর নজর রাখব এবং এই দেশ

তােদর িফিরেয় আনব। আিম তােদর গেড় তুলব, তােদর িবি করব

না। আিম তােদর রাপণ করব, তােদর উপেড় ফলব না। ৭ তখন

আিম তােদর আমােক জানবার জ অ র দব য, আিমই সদা ভু।

তারা আমার জা হেব এবং আিম তােদর ঈ র হব, তাই তারা

তােদর সম অ র িদেয় আমার কােছ িফের আসেব। ৮ িক ু খারাপ

ডুমরু িলর মত কের, যা খেত খবু খারাপ” সদা ভু এই কথা বেলন,

“আিম িযহূদার রাজা িসিদিকয়, তার রাজকমচারী ও িয শােলেমর

অবিশ লােকরা যারা ওই দেশ রেয় গেছ বা িমশর দেশ বাস

করেছ তােদর সে এই রকম খারাপ ব বহার করব। ৯আিম তােদর

যখােনই তািড়েয় িদই, েত ক জায়গায় তােদর ভয় র, পিৃথবীর

সম জািতর েযাগ, অস ািনত এবং বাদ, উপহােসর পা ও

অিভশ কের তুলব। ১০আিম তােদর ও তােদর পবূপু ষেদর য
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দশ িদেয়িছ সখােন যত ণ না তারা এেকবাের ংস হয়, আিম

তােদর িব ে তেরায়াল, দূিভ ও মহামারী পাঠাব।”

২৫ িযহূদার সম লাকেদর স ে এই বাক িযরিমেয়র কােছ

এল। যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর রাজে র চতুথ

বছের এিট এেসিছল। সিট বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসেরর থম বছর

িছল। ২ িযরিময় ভাববাদী সম িযহূদার লাক ও িয শােলেমর সম

বািস ােদর কােছ ঘাষণা করেলন, ৩ িতিন বলেলন, “আেমােনর

ছেল িযহূদার রাজা যািশেয়র রাজে র তেরা বছর থেক এই িদন

পয , তইশ বছর ধের সদা ভুর বাক আমার কােছ এেসেছ। আিম

তামােদর তা ঘাষণা কেরিছ। আিম স িল চার করেত আ হী

িছলাম, িক ু তামরা শােনা িন। ৪ সদা ভু তাঁর সম ভাববাদী

দাসেদর তামােদর কােছ পািঠেয়েছন। তাঁরাও আ হী িছেলন, িক ু

তামরা শােনা িন বা মেনােযাগ দাওিন। ৫ সই ভাববাদীরা বেলেছন,

‘ েত েক িনেজেদর ম পথ ও নীিত থেক ফর এবং য দশ

সদা ভু তামােদর ও তামােদর পবূপু ষেদর াচীনকােল িচর ায়ী

উপহার িহসােব িদেয়িছেলন সই দেশ িফের এেসা। ৬ তাই অ

দবতােদর ভজনা করেত তােদর কােছ যও না বা তােদর কােছ

মাথা িনচু কােরা না এবং তামােদর হােতর তরী িজিনস িদেয়

তাঁেক অস ু কের তুেলা না, না হেল আিম তামােদর িত করেবা

না’। ৭ িক ু তামরা আমার কথা শানিন।” এিট সদা ভুর ঘাষণা,

“ তামােদর হােতর তরী িজিনস িদেয় তামরা আমােক অস ু

কের িনেজেদর িত কেরছ।” ৮ সইজ বািহনীগেণর সদা ভু

এই কথা বেলন, “ তামরা আমার কথা শােনা িন, ৯ দখ, আিম

উ েরর সম লাকেক জেড়া করেত আেদশ পাঠােবা” এিট সদা ভুর

ঘাষণা “আমার দাস বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসরেক এই দশ ও

তার বািস ােদর িব ে এবং তামার চারপােশর সম জািতেদর

িব ে িনেয় আসেবা। কারণ আিম তােদর ংস করার জ আলাদা

করব। আিম তােদর ভয় র কের তুলব ও িশশ দওয়ার পা করব;

িচর ায়ী জনশূ করব। ১০আন এবং উ ােসর শ ‐বর ও কেনর
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র, জাঁতার শ ও বািতর আেলা আিম এই সম জািত িল থেক

এই সম িজিনস অদশৃ কের দব। ১১তখন এই সম দশ জনশূ

ও ভয় র হেয় যােব এবং এই জািত িল স র বছর ধের বািবেলর

রাজার সবা করেব। ১২ যখন স র বছর পণূ হেয় যােব তখন এটা

ঘটেব, আিম বািবেলর রাজা ও কলদীয় জািতেক শাি দব” এিট

সদা ভুর ঘাষণা, “তােদর অ ােয়র জ দশিটেক িচরিদেনর র

জ জনশূ কের তুলব। ১৩ তখন আিম সই সম দেশর িব ে

যা বেলিছ এবং এই সম জািতর িব ে িযরিময় য ভাববাণী এ

সব বইেয় লখা আেছ, তা আিম স করব। ১৪ কারণ এই সব

জািতেক অ অেনক জািত মহান রাজারা দাস বানােব। তােদর সম

কাজকম এবং হােতর কাজ অ সাের আিম তােদর ফল দব।” ১৫

সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র আমােক এই কথা বলেলন, “আমার হাত

থেক রােগ পণূ আ ুর রেসর এই পয়ালাটা নাও এবং য সব জািতর

কােছ আিম তামােক পাঠাি তােদর তা পান করাও। ১৬ কারণ

তারা পান করেব, তারপর টলেব এবং য তেরায়াল আিম তােদর

মেধ পাঠােবা, তার জ পাগল হেব।” ১৭ তাই আিম সদা ভুর হাত

থেক পয়ালাটা িনলাম এবং সদা ভু য সব জািতর কােছ আমােক

পাঠােলন, আিম তােদর পান করালাম। ১৮ তারা এই এই িয শােলম,

িযহূদার শহর িল এবং তার রাজা ও রাজকমচারী যন তারা ংস ও

আত জনক হয়, িশশ দওয়ার পা ও অিভশ হেব, যমন তােদর

আজেকর িদেনর র মত। ১৯অ া জািতরাও এটা পান কেরেছ;

িমশেরর রাজা ফেরৗণ, তার দােসরা, তার রাজকমচারীরা, তার সম

লােকরা, ২০ সম লােকেদর িমি ত ঐিত এবং ঊষ দেশর

সম রাজা; পেল ীয়েদর সম রাজা অি েলান, ঘসা, ইে াণ ও

অসেদােদর অবিশ অংশ; ২১ ইেদাম, মায়াব ও অে ােনর লােকরা;

২২ সার ও সীেদােনর রাজারা; সমেু র অ পােরর রাজারা; ২৩

দদান, টমা, বষূ ও মাথার পােশর চুল কাটা লােকরা। ২৪ এই

লােকরাও এটা পান কেরেছ; আরেবর সম রাজারা এবং িমি ত

ঐিতে র রাজারা, যারা ম াে বসবাস কের; ২৫ িস ীর রাজারা,



িযরিমেয়র বই 1468

এলেমর রাজারা ও মাদীেয়র রাজারা; ২৬ উ র িদেকর কােছর

ও অেনক দূেরর সম রাজারা েত েক, তােদর ভাই ও পিৃথবীর

উপিরতেলর সম রাজ িল। িনিবেশেষ বািবেলর রাজাও তােদর

পের তা পান করেব। ২৭ সদা ভু আমােক বলেলন, “এখন তুিম

তােদর অবশ ই বল, বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই

কথা বেলন, ‘পান কর এবং মাতাল হও, তারপর বিম কর, পিতত হও

এবং তেরায়ােলর সামেন উেঠ দাড়ােব না, যা আিম তামােদর মেধ

পাঠাি ’। ২৮ তখন এটা ঘটেব য, যিদ তারা তামার হাত থেক

পয়ালা িনেয় পান করেত অ ীকার কের, তেব তুিম তােদর বলেব য,

বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ তামরা অবশ ই এটা খােব।

২৯ কারণ দখ, য শহরেক আমার নাম ডাকা হয়, সখােন আিম

য় িত আিন, আর তামরা িক শাি মু থাকেব? তামরা মু

থাকেব না, কারণ পিৃথবীর সম বািস ােদর িব ে আিম তেরায়াল

ডেক আনিছ!’ এটা বািহনীগেণর সদা ভু বেলন। ৩০ তাই তুিম

িনেজ, িযরিময়, তােদর কােছ এই সব কথা ভাববাণী কর, ‘সদা ভু

উপর থেক গজন কেরন এবং তাঁর লকুােনা পিব ান থেক িতিন

তাঁর গলার র শানান। িতিন তাঁর পিব ান থেক গজন করেবন;

িতিন পিৃথবীেত সম বািস ােদর িব ে িচৎকার কেরন, যমন

লােকরা গান কের যখন তারা আ ুর মাড়াই কের। ৩১ পিৃথবীর শষ

সীমানা পয একিট শ আেস, কারণ সদা ভু জািতেদর িব ে

একিট নািলশ আনেত চেলেছন। িতিন সম মা েষর িবচার করেবন।

িতিন তেরায়ােলর হােত েদর তুেল দেবন’।” ৩২ বািহনীগেণর

সদা ভু এই কথা বেলন, “ দখ, এক জািত থেক আর এক জািতেত

িবপদ ছিড়েয় পড়েছ এবং পিৃথবীর শষ সীমানা থেক ভীষণ ঝড়

হে ।” ৩৩ তখন যারা সদা ভুর মাধ েম িনহত হেয়িছল, তারা

পিৃথবীর এক সীমানা থেক অ সীমানা পয দখা যােব। কউ

িবলাপ করেব না, একি ত হেব না বা কবের যােব না। তারা মািটেত

পেড় থাকা গাবেরর মত হেব। ৩৪ মষপালেকরা, কাঁদ, সাহােয র

জ িচৎকার কর! মািটেত গড়াগিড় দাও, হ পােলর নতারা। কারণ
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তামােদর হত ার ও িছ িভ হবার িদন এেসেছ। তামরা বাছাই

করা ভড়ার মত পিতত হেব। ৩৫ মষপালকেদর আ য় থাকেব না;

পােলর নতারা রহাই পােব না। ৩৬ মষপালকেদর িচৎকােরর শ

আর পােলর নতােদর হাহাকার শান, কারণ সদা ভু তােদর চারণ

ভূিম ন কেরেছন। ৩৭ সদা ভুর ল রােগর জ শাি পণূ মাঠ িল

িব হেয় যাে । ৩৮ যবুক িসংেহর মত, িতিন িনেজর হা ছেড়

এেসেছন; কারণ তার অত াচারীেদর রােগর জ , তাঁর ল রােষর

জ তােদর দশ ভয় র হেয় যােব।

২৬ যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর রাজে র থম

িদেক সদা ভুর কাছ থেক এই বাক এল এবং বলল, ২ “সদা ভু এই

কথা বেলন, আমার গেৃহর উঠােন িগেয় দাঁড়াও এবং িযহূদার শহর িল

স ে বল যারা আমার গেৃহ ভজনা করেত আেস। তােদরেক য

কথা বলেত আিম তামােক আেদশ িদেয়িছ, স িল তােদর কােছ

চার কর। একিট কথাও বাদ িদেয়া না। ৩ হয়েতা তারা নেব

এবং েত েক তার ম পথ থেক িফের আসেব। তাহেল তােদর

অ ায় কােজর জ আিম তােদর উপর য িবপদ আনবার পিরক না

করিছ, আিম তা মা করব। ৪ তাই তুিম অবশ ই তােদর এই কথা

বল, ‘সদা ভু বেলন, যিদ তামরা আমার কথা না শান, তামােদর

সামেন আিম য ব ব া িদেয়িছ তা পালন না কর; ৫ যিদ তুিম আমার

ভাববাদী দােসেদর কথা না শােনা, যােদর আিম ায়ীভােব তামােদর

কােছ পািঠেয়িছ, তবওু তােদর কথা শানিন; ৬ তখন আিম এই

ঘরিটেক শীেলার মত করব, আিম পিৃথবীর সম জািতর কােছ এই

শহর অিভশ করেবা’।” ৭ সদা ভুর গেৃহ িযরিমেয়র চাের িবেশষ

কের যাজকরা, ভাববাদীরা এবং সম লাক নেলন। ৮ তাই এটা

ঘটল, যখন িযরিময় সদা ভুর আেদশ মত সম কথা সব লােকেদর,

যাজকেদর, ভাববাদীেদর বলা শষ করেলন, তখন সব লাক তাঁেক

আটেক ধের বলল, “ তামােক অবশ ই মরেত হেব! ৯ কন তুিম

সদা ভুর নােম ভাববাণী কেরছ য, এই ঘর শীেলার মত হেব এবং

এই শহরিট ংস ও জনশূ হেব?” এই জ সব লাক সদা ভুর
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গেৃহ িযরিমেয়র িব ে জেড়া হল। ১০ তখন িযহূদার রাজকমচারীরা

এই সব কথা নল এবং রাজবাড়ী থেক সদা ভুর গেৃহ আসেলন

এবং সদা ভুর গেৃহর নতুন ফটেক েবশ পেথ বসেলন। ১১ যাজেকরা

এবং ভাববাদীরা সই রাজকমচারীেদর ও সম লােকরা বলেলন,

“এই লাকিট মতুৃ দ ড পাওয়ার যাগ , কারণ স এই শহেরর িব ে

ভাববাণী কেরেছ; যমন তামরা িনেজর কােন তা েনছ।” ১২তাই

িযরিময় সব রাজকমচারী ও সব লাকেদর বলেলন, “ তামরা যা

নেল স িল সদা ভু আমােক এই গহৃ ও শহেরর িব ে ভাববাণী

করেত পািঠেয়েছন। ১৩ তাই এখন, তামােদর পথ ও তামােদর

কাজ উ ত কর এবং তামােদর ঈ র সদা ভুর কথা শােনা; তাহেল

সদা ভু তামােদর িব ে য িবপেদর কথা ঘাষণা কেরিছেলন, তা

িতিন মা করেবন। ১৪আিম িনেজ‐আমার িদেক দখ! তামােদর

হােতই আিছ; তামরা যা ভাল ও ায মেন কর তাই আমার িত

কর। ১৫ িক ু তামরা এটা িন য়ই জােনা য, তামরা যিদ আমােক

হত া কর, তেব তামরা তামােদর িনেজেদর উপের, এই শহর ও

এখানকার অিধবাসীেদর উপের িনেদােষর র আনেছা; কারণ এই

সব কথা তামােদর কােনর কােছ চার করার জ সিত ই সদা ভু

আমােক পািঠেয়েছন।” ১৬তখন রাজকমচারীরা ও সম লােকরা

যাজক ও ভাববাদীেদর বলল, “এই লাকিট মতুৃ দে ডর উপযু নয়,

কারণ িতিন আমােদর ঈ র সদা ভুর নােম আমােদর কােছ চার

কেরেছন।” ১৭ তখন সই দেশর াচীেনরা উেঠ এেলন এবং স ণূ

ম লীর লােকেদর সােথ কথা বলেলন। ১৮তাঁরা বলেলন, “িযহূদার

রাজা িহি েয়র িদেনর মাের ীয় মীখা ভাববাণী করেতন। িতিন

িযহূদার লাকেদর বেলিছেলন, ‘বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন,

িসেয়ানেক েতর মত লা ল দওয়া হেব এবং িয শােলম ংেসর

ূপ হেব আর মি েরর পবতিট উঁচু ঝােপ পিরণত হেব’। ১৯ িযহূদার

রাজা িহি য় ও িযহূদার সবাই িক তাঁেক হত া কেরিছল? িতিন িক

সদা ভুেক ভয় কেরনিন এবং সদা ভুেক স ু কেরনিন? তার জ

সদা ভু তােদরেক য অম েলর কথা বেলিছেলন, তার থেক মা
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কেরেছন। তাহেল আমরা িক আমােদর িনেজেদর জীবেনর িব ে

ভীষণ অম ল করিছ?” ২০ এিদেক একজন ব ি িছেলন, িযিন

সদা ভুর নােম ভাববাণী করেতন িতিন িছেলন িকিরয়ৎ‐িযয়ারীেমর

শমিয়েয়র ছেল ঊিরয় িতিন িযরিমেয়র সােথ একমত হেয় এই শহর

ও এই দেশর িব ে ভাববাণী করেতন। ২১ িক ু যখন রাজা

িযেহায়াকীম, তাঁর সম স ও রাজকমচারীরা তাঁর কথা নেলন,

তখন রাজা তাঁেক হত া করার চ া করেলন, িক ু ঊিরয় নেলন এবং

ভয় পেলন, তাই িতিন িমশর দেশ পািলেয় গেলন। ২২ তখন রাজা

িযেহায়াকীম ইলনাথন, অকেবােরর ছেলেক এবং তার সে আরও

কেয়কজনেক িমশের পাঠােলন। ২৩ তারা িমশর থেক ঊিরয়েক বর

কের রাজা িযেহায়াকীেমর কােছ িনেয় গল। তখন িযেহায়াকীম তাঁেক

তেরায়াল িদেয় হত া করেলন এবং তাঁর মতৃেদহ সাধারণ লােকেদর

কবের পািঠেয় িদেলন। ২৪ িক ু শাফেনর ছেল অহীকােমর হাত

িযরিমেয়র পে িছল, তাই তাঁেক হত া করার জ লােকেদর হােত

সমপণ করা হয়িন।

২৭ যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র রাজে র থম

িদেক সদা ভুর বাক িযরিমেয়র কােছ এল। সিট হল, ২ সদা ভু

আমােক এই কথা বলেলন, িনেজর জ শকল ও একিট জায়াল

তরী কর, তােদরেক তামার ঘােড়র উপর রাখ। ৩ তারপর য

সব দূেতরা ইেদােমর রাজা, মায়ােবর রাজা, অে ােনর লােকেদর

রাজা, সােরর রাজা ও সীেদােনর রাজােদর কােছ পাঠাও। যারা

িয শােলেম িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র কােছ এেসেছ তােদর িদেয়

ঐ সব রাজােদর কােছ খবর পাঠােব। ৪ তােদর মিনবেদর বলার

জ এই আেদশ দাও, বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই

কথা বেলন, তামার তামােদর মিনবেদর এই কথা অবশ ই বল, ৫

আিম িনেজই আমার মহাশি েত এবং আমার হােত এই পিৃথবী তরী

কেরিছ। আিম ভূিম এবং তার প বািনেয়িছ এবং আিম যােক উপযু

মেন কির তােক িদেয় থািক। ৬ তাই এখন, আিম িনেজ এই সব

িকছু আমার দাস বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসেরর হােত িদি । এমন
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িক, ভূিমর জীব সব িকছু আিম তার সবার জ িদি । ৭কারণ

সম জািত তার, তার ছেলর ও তার নািতর সবা করেব; যতিদন না

তার দেশর শষ িদন আেস। তখন অেনক জািত ও মহান রাজারা

তােক তােদর অধীেন আনেব। ৮ কান জািত এবং রাজ বািবেলর

রাজা নবখূদিনৎসেরর সবা না কের এবং বািবেলর রাজার জায়ােল

কাঁধ না দয়, তেব আিম সই জািতেক তেরায়াল, দূিভ ও মহামারী

িদেয় শাি দব এিট সদা ভুর ঘাষণা, যত ণ না পয আিম তার

হাত িদেয় তােদর ংস কির। ৯ তামরা! তামােদর ভাববাদী,

গণক, দশনকারী, ভিবষ তব া এবং মায়াবী, যারা তামােদর এই

কথা বলত, তামরা বািবেলর রাজার সবা কােরা না তােদর কথায়

কান দেবনা। ১০ কারণ তারা তামােদর দশ থেক দূের িনেয়

যাবার জ তামােদর িমথ া ভাববাণী করেছ; আর আিম তামােদর

তািড়েয় দব এবং তামরা মারা যােব। ১১ িক ু যিদ কান জািত

বািবেলর রাজার জায়ােল তার ঘাড় রােখ এবং তার সবা কের, আিম

তােক িনেজর দেশ িব ােম থাকেত দব এিট সদা ভুর ঘাষণা,

“তারা সখােন চাষ করেব এবং তােদর বািড় বানােব।” ১২ তাই

আিম িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক বললাম এবং এই সংবাদ িদলাম,

“আপনারা আপনােদর ঘাড় বািবেলর রাজার জায়ােলর নীেচ রাখনু

এবং তাঁর ও তাঁর লাকেদর সবা ক ন, তােত আপনারা বাঁচেবন।

১৩ য জািত বািবেলর রাজার সবা করেত অ ীকার কের, তার িব ে

আমার ঘাষণা অ যায়ী কন আপিন ও আপনার লােকরা তেরায়াল,

দূিভ ও মহামারীেত মারা যােবন? ১৪ সই ভাববাদীেদর কথা

নেবন না, যারা আপনােদর বেল, ‘আপনারা বািবেলর রাজার সবা

করেবন না’, কারণ তারা আপনােদর কােছ িমথ া ভাববাণী করেছ।

১৫ কারণ আিম তােদর পাঠাই িন” এিট সদা ভুর ঘাষণা, “কারণ

তারা আমার নােম িমথ া ভাববাণী বলেছ, সইজ আিম তামােদর

ও ভাববাদীেদর, যারা তামােদর কােছ ভাববাণী করেছ, উভয়েকই

আিম দূর করব এবং তামরা ংস হেব।” ১৬আিম যাজকেদর ও

সম লােকেদর বললাম, “সদা ভু এই কথা বেলন, য ভাববাদীরা
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তামােদর কােছ ভাববাণী কের এবং বেল, ‘ দখ! এখন সদা ভুর

গেৃহর পা িল বািবল থেক িফিরেয় আনা হেব!’ তারা তামােদর

কােছ িমথ া ভাববাণী বলেছ। ১৭ তােদর কথা ন না। তামরা

বািবেলর রাজার সবা কর, তােত বাঁচেব। এই শহরিট কন ংস

হেব? ১৮ যিদ তারা ভাববাদী হয় এবং সদা ভুর বাক তােদর কােছ

সিত ই কািশত হেয় থােক, তেব সদা ভুর গেৃহ, িযহূদার রাজার

বািড়েত ও িয শােলেমর য সব িজিনসপ বািক আেছ তা যােত

বািবেল না যায়, সইজ বািহনীগেণর সদা ভুর কােছ িমনিত ক ক।

১৯কারণ বািহনীগেণর সদা ভু সম থাম, সমু পা , অ হায়ী পা

ও সই শহেরর অবিশ িজিনসপ স ে একিট ঘাষণা করেছন,

২০ য পা িল বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর িযেহায়াকীেমর ছেল

িযহূদার রাজা িযকিনয়েক এবং িযহূদা ও িয শােলেমর সম ধান

লাকেদর িয শােলম থেক বািবেল ব ী কের িনেয় যাবার িদন নন

িন। ২১ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র পা িল স ে

িযহূদা ও িয শােলেমর লােকেদর এই কথা বেলন, য িল সদা ভুর

গেৃহর অবিশ পা : ২২ ‘তােদর বািবেল আনা হেব এবং তারা সখােন

ততিদনই থাকেব, য পয না আিম তােদর কােছ আিস সব িজিনস

আমার ঘের এবং িযহূদার রাজার বািড়েত ও িয শােলেম রেয়েছ

স েলা বািবেল িনেয় যাওয়া হেব এবং য পয না আিম স েলার

িদেক মেনােযাগ দব’ এিট সদা ভুর ঘাষণা। ‘তারপের আিম স িল

এই জায়গায় িফিরেয় আনব এবং পনু ার করব’।”

২৮ সই বছের, িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র রাজে র থম িদেক,

চতুথ বছেরর প ম মােস িগিবেয়ােন বসবাসকারী অসূেরর ছেল

ভাববাদী হনািনয় সদা ভুর গেৃহ যাজকেদর ও সম লােকেদর

সামেন আমােক এই কথা বলল, ২ “বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর

ঈ র এই কথা বেলন, ‘আিম বািবেলর রাজার ওপর চাপােনা জায়াল

ভেঙ ফেলিছ। ৩ বছেরর মেধ আিম সম িজিনস এই জায়গায়

িফিরেয় আনব, য িল বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর সদা ভুর গহৃ

থেক িনেয় বািবেল িনেয় গেছ। ৪ তখন আিম িযেহায়াকীেমর ছেল
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িযহূদার রাজা িযকিনয়েক এবং িযহূদার সম ব ী, যােদর বািবেল

পাঠােনা হেয়েছ তােদর এই জায়গায় িফিরেয় আনব’ এিট সদা ভুর

ঘাষণা, ‘কারণ আিম বািবেলর রাজার জায়াল ভা েবা’।” ৫তাই

িযরিময় ভাববাদী যাজক ও য সম লাক সদা ভুর গেৃহ দাঁিড়েয়

িছল তােদর সামেন হনািনয় ভাববাদীর সােথ কথা বলেলন। ৬

িযরিময় ভাববাদী বলেলন, “সদা ভু তাই ক ন! সদা ভুর গেৃহর

সম পা এবং বািবল থেক সম ব ীেদর এখােন িফিরেয় আনার

কথা তুিম যা ভাববাদী কেরছ, সদা ভু তা পরূণ ক ন। ৭ িক ু

আিম তামােদর কােছ এবং সম লােকেদর কােছ য কথা ঘাষণা

করিছ তা ন। ৮আমার ও তামার আেগ আেগকার িদেনর র

য ভাববাদীরা িছেলন তাঁরা অেনক জািত এবং মহান রাজ িলর

িব ে তেরায়াল, দূিভ ও মহামারীর িবষেয় ভাববাণী কেরিছল।

৯ তাই য ভাববাদী শাি র ভাববাণী বেল, যিদ তার কথা িল

সিত হয়, তাহেল এটা জানেব য, স সিত ই সদা ভুর পাঠােনা

একজন ভাববাদী।” ১০ িক ু হনািনয় ভাববাদী িযরিময় ভাববাদীর

ঘাড় থেক জায়ালিট িনল এবং ভেঙ ফলল। ১১তারপর হনািনয়

সম লাকেদর সামেন বলল, “সদা ভু এই কথা বেলন, ‘এই ভােব,

ই বছেরর মেধ আিম সম জািতর ঘাড় থেক বািবেলর রাজা

নবখূদিনৎসেরর চাপােনা জায়াল ভেঙ ফলব’।” তখন িযরিময়

ভাববাদী িনেজর পেথ চেল গেলন। ১২ হনািনয় ভাববাদী জায়ালিট

ভেঙ ফলার পের সদা ভুর এই বাক িযরিমেয়র কােছ এল এবং

বলল, ১৩ “যাও ও হনািনয়েক বল, সদা ভু এই কথা বেলন, ‘তুিম

কােঠর জায়াল ভে ছ, িক ু আিম তার পিরবেত লাহার জায়াল

তরী করব’। ১৪কারণ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই

কথা বেলন, ‘আিম এই সম জািতর ঘােড় লাহার জায়াল চািপেয়িছ,

যােত তারা বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসেরর সবা কের। এমন িক,

আিম তােক বেুনা প েদর উপেরও কতৃ িদলাম’।” ১৫ তারপের

িযরিময় ভাববাদী হনািনয় ভাববাদীেক বলেলন, “হনািনয়, শান!

সদা ভু তামােক পাঠান িন, িক ু তুিম িনেজই এই লােকেদর িমথ া
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কথায় িব াস কিরেয়ছ। ১৬ তাই সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ দখ!

আিম তামােক এই পিৃথবীর বাইের দূর কের দব। তুিম এই বছেরই

মারা যােব, কারণ তুিম সদা ভুর িব ে অিব তার কথা চার

কেরছ’।” ১৭ পের হনািনয় ভাববাদী সই বছেরর স ম মােস মারা

গল।

২৯এিটই হল টােনা িচিঠ, যা িযরিময় ভাববাদী ব ীেদর মেধ

অবিশ থাকা াচীনেদর, যাজকেদর, ভাববাদীেদর এবং অ য

সম লােকেদর নবখূদিনৎসর িয শােলম থেক বািবেল িনবািসত

কেরিছেলন তােদর কােছ পািঠেয়িছেলন। ২ রাজা িযকিনয়, রাজমাতা,

রাজকমচারীরা, িযহূদা ও িয শােলেমর নতারা এবং কািরগেররা

িয শােলম থেক যাবার পের এই িচিঠ লখা হেয়িছল। ৩ িতিন এই

গাটােনা িচিঠ শাফেনর ছেল ইলীয়াসা ও িহি েয়র ছেল গমিরেয়র

হােত পািঠেয়িছেলন, যােক িযহূদার রাজা িসিদিকয় বািবেলর রাজা

নবখূদিনৎসেরর কােছ পািঠেয়িছেলন। ৪এই গাটােনা িচিঠেত এই

কথা িছল, বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র সম ব ীেদর

এই কথা বেলন, যারা আমার কারেণ িয শােলম থেক বািবেল

িনবািসত হেয়িছল, তােদর িত ৫ বািড় তরী কর ও তােত বাস কর।

বাগান চাষ কর ও তার ফল খাও। ৬ ী হণ কর ও ছেলেমেয়র জ

দাও। তামােদর ছেলেদর জ ী ও মেয়েদর জ ামী িনেয়

এেসা। তারাও ছেলেমেয় জ িদক এবং সখােন বেড় উঠুক, যােত

তামােদর সংখ া না কেম। ৭ সই শহের শাি র খাঁজ কর যখােন

আমার কারেণ তামরা িনবািসত হেয়ছ এবং আমার পে মধ তা

কর, কারণ যিদ সই শহর শাি েত থােক তেব তামরাও শাি েত

থাকেব। ৮ কারণ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা

বেলন, তামােদর মেধ থাকা ভাববাদীরা এবং তামােদর গণেকরা

তামােদর তািরত না ক ক এবং তামরা িনেজরা য দখ,

তােত কান িদও না। ৯কারণ তারা আমার নােম িমথ া ভাববাণী কের।

আিম তােদর পাঠাই িন। এিট সদা ভুর ঘাষণা। ১০ কারণ সদা ভু

এই কথা বেলন, যখন বািবল তামােদর উপর স র বছর শাসন
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কেরেছ, আিম তামােদর সাহায করব এবং তামােদর এই জায়গায়

িফিরেয় এেন আমার ম ল জনক বাক পণূ করব। ১১ তামােদর জ

আমার পিরক নার কথা আিম িনেজই জািন এিট সদা ভুর ঘাষণা

তামােদর শাি র জ পিরক না, িতর জ নয়; যা তামােদর

একিট ভিবষ ত ও আশা দেব। ১২তখন তামরা আমােক ডাকেব,

আসেব ও আমার কােছ াথনা করেব এবং আিম তামােদর কথা

নব। ১৩ কারণ তামরা আমার খাঁজ করেব ও আমােক খুঁেজ পােব,

যেহতু তামরা আমােক তামােদর দয় িদেয় খাঁজ করেব। ১৪

তখন তামােদর মাধ েম আমার খাঁজ পাওয়া যােব এিট সদা ভুর

ঘাষণা, আিম তামােদর ব ীদশা থেক িফিরেয় আনব এবং সম

জািতর কাছ থেক একি ত করব ও যখােন আিম তামােদর ছিড়েয়

িদেয়িছলাম সখান াপন করব এিট সদা ভুর ঘাষণা, আমার কারেণ

যখান থেক তামরা িনবািসত হেয়িছেল, সখােন তামােদর ক

িফিরেয় আনব। ১৫ যেহতু তামরা বেলছ য, সদা ভু বািবেল

আমােদর জ ভাববাদীেদর তুেলেছন, ১৬ সদা ভু সই রাজােক, য

দায়েূদর িসংহাসেন বেসন এবং এই শহের বসবাসকারী লােকরা,

তামার ভাইেয়রা যারা তামােদর সােথ ব ী হয়িন তােদর এই কথা

বেলন ১৭ বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, দখ, আিম তােদর

উপর তেরায়াল, দূিভ ও অ খ পাঠাব। কারণ আিম তােদর এমন

পচা ডুমেুরর মত করব যিট খেতও খবু খারাপ। ১৮আিম তেরায়াল,

দূিভ ও মহামারী িনেয় তােদর খাঁজ করব এবং পিৃথবীর সম

রােজ র কােছ তােদর ভেয়র পা কের তুলব সম জািতর কােছ

একিট ভীিত, একিট অিভশ , িশশ শে র এবং একিট ল ার পা ,

যখােন আিম তােক ছিড়েয় িদেয়িছলাম। ১৯এর কারণ হল, তারা

আমার কথা শােন না, এিট সদা ভুর ঘাষণা, আিম তােদর আমার

দাস ভাববাদীেদর মােঝ পািঠেয়িছ। আিম বার বার তােদর পািঠেয়িছ,

িক ু তামরা শােনা িন এিট সদা ভুর ঘাষণা। ২০ সইজ তামরা

িনেজরা সদা ভুর বাক শান, তামরা সম িনবািসতরা, যােদর

িতিন িয শােলম থেক বািবেল পািঠেয়েছন: ২১আিম, বািহনীগেণর
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সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র কালােয়র ছেল আহাব ও মােসেয়র

ছেল িসিদিকয়, যারা আমার নােম তামােদর কােছ িমথ া ভাববাণী

কের, তােদর স ে এই কথা বিল: দখ, আিম বািবেলর রাজা

নবখূদিনৎসেরর হােত তােদর সমপণ করব। স তামােদর চােখর

সামেনই তােদর হত া করেব। ২২ তখন বািবেল িযহূদার য সম

ব ী লাক আেছ, তােদর মাধ েম সই লােকেদর একিট অিভশােপর

কথা বলা হেব। অিভশাপিট হেব, সদা ভু তামােক িসিদিকয় ও

আহােবর মত ক ন, যােদর বািবেলর রাজা আ েন পিুড়েয়িছেলন।

২৩ তারা ই ােয়লীয়েদর মেধ য ল াজনক কাজ কেরেছ; তারা

িতেবশীর ীেদর সে ব িভচার কেরেছ এবং তারা আমার নােম সই

সব িমথ া কথা বেলেছ, আিম তােদর যা বলেত বিল িন; এর কারেণই

এই সব ঘটেব। কারণ একমা আিমই জািন; আিম তার সা ী। এিট

সদা ভুর ঘাষণা। ২৪ িনিহলামীয় শমিয়য়র িবষেয় এই কথা বেলন,

২৫ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র বেলন, তুিম িনেজর নােম

িয শােলেমর সব লাকেদর কােছ, মােসেয়র ছেল যাজক সফিনেয়র

কােছ এবং অ সম যাজকেদর কােছ িচিঠ পািঠেয়ছ এবং বেলছ,

২৬ সদা ভু তামােক িযেহায়াদায় যাজক বািনেয়েছন, যােত সদা ভুর

গেৃহর অধ হেত পােরা। যিদ সম লােকেদর মেধ কান ব ি

পাগল হেয় িনেজেক ভাববাদী বেল, তেব স তামার িনয় েণ থাকেব।

তুিম তােক কারাগাের শকল িদেয় আটেক রাখেব। ২৭ তাই এখন,

অনােথাতীর িযরিময় য তামার িব ে িনেজেক ভাববাদী বেল,

তােক তুিম িতর ার কেরা িন কন? ২৮ কারণ স বািবেল আমােদর

কােছ এটা বেল পািঠেয়েছ য, অেনক িদন লাগেব। তাই বািড় তরী

কর ও সখােন বাস কর, বাগান চাষ কর এবং তার ফল খাও। ২৯

যাজক সফিনয় সই িচিঠিট ভাববাদী িযরিমেয়র কােছ পড়েলন।

৩০ তখন সদা ভুর বাক িযরিমেয়র কােছ এল ও বলল, ৩১ “তুিম

সম িনবািসতেদর কােছ এই খবর পাঠাও, িনিহলামীয় শমিয়েয়র

িবষেয় সদা ভু এই কথা বেলন, ‘আিম শমিয়য়েক তামােদর কােছ না

পাঠােলও, স তামােদর কােছ ভাববাণী কেরেছ; স িমথ া কথায়
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তামােদর িব াস কিরেয়েছ’। ৩২ সইজ সদা ভু এই কথা বেলন,

‘ দখ, আিম িনিহলামীয় শমিয়য় ও তার বংশধরেদর শাি দব। এই

জািতর মেধ তার কউ থাকেব না। আিম আমার জােদর য ম ল

করব, তা স দখেত পােব না’ এিট সদা ভুর ঘাষণা, ‘কারণ স

আিম, সদা ভুর িব ে অিব তার কথা চার কেরেছ’।”

৩০ সদা ভুর কাছ থেক এই বাক িযরিমেয়র কােছ এল ও বলল,

২ “সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলেছন, ‘আিম তামােক য

সম কথা বেলিছ, তা তুিম িনেজর জ একিট গাটােনা বইেয় লখ।

৩ কারণ দখ, সই িদন আসেছ’ এিট সদা ভুর ঘাষণা, ‘যখন আিম

আমার জা, ই ােয়ল ও িযহূদােক পনু ার করব। আিম, সদা ভু,

এই কথা বেলিছ। কারণ আিম সই দেশ তােদর িফিরেয় আনব,

যিট আিম তােদর পবূপু ষেদর িদেয়িছলাম এবং যা তােদর দখেল

থাকেব’। ৪ ই ােয়ল ও িযহূদা স ে সদা ভু এই কথা বেলেছন, ৫

‘কারণ সদা ভু এই কথা বেলন, আমরা ভীষণ ভেয়র কাঁপা আওয়াজ

েনিছ, শাি র আওয়াজ নয়। ৬ িজ াসা কের দখ, যিদ কােনা

পু ষ স ান সব করেত পাের। কন আিম েত কিট যবুকেক তার

কামের হাত রাখেত দিখ? যমন একজন ীেলাক স ান সব

কের, কন তােদর মখু ফ াকােস হেয় গেছ? ৭ হায়! সই িদন িট কত

মহৎ হেব, সই রকম আর কান িদন নই। তখন যােকােবর ি ার

িদন হেব, িক ু তা থেক স উ ার পােব’। ৮ বািহনীগেণর সদা ভু

এই কথা বেলন, ‘ সিদন আিম তামার ঘাড় থেক জায়াল ভেঙ

ফলব এবং তামার শকল িছঁেড় ফলব; তাই িবেদশীরা আর তামায়

দাস কের রাখেব না। ৯ িক ু তারা তােদর ঈ র সদা ভুর আরাধনা

করেব ও তােদর রাজা দায়েূদর সবা করেব, যােক আিম তােদর

রাজা করব। ১০ তাই তুিম, আমার দাস যােকাব, ভয় কােরা না’ এিট

সদা ভুর ঘাষণা, ‘ই ােয়ল, আতি ত হােয়া না। কারণ দখ, আিম

অেনক দূর থেক তামােক ও ব ীদশায় থাকা দশ থেক তামার

বংশধরেদর িফিরেয় আনেবা। যােকাব িফের আসেব ও শাি েত

থাকেব; স িনরাপেদ থাকেব এবং সখােন কােনা ভয় থাকেব না।



িযরিমেয়র বই 1479

১১ কারণ আিম তামার সে আিছ’ এিট সদা ভুর ঘাষণা, ‘ তামায়

উ ার করার জ । তখন যখােন আিম তামােক ছিড়েয় িদেয়িছলাম,

সই সম জািতেক আিম স ণূভােব ংস করব। িক ু তামােক

আিম স ণূভােব ংস করব না, যিদও আিম যথাযথ ভােব তামােক

িশ া দব, শাি না িদেয় তামােক ছাড়ব না’। ১২ কারণ সদা ভু

বেলন, ‘ তামার ত রােরাগ , তামার আঘাত িষত। ১৩ তামার

পে সমথন করার কউ নই; তামার আঘাত করার কােনা

ওষধু নই। ১৪ তামার সব িমেকরা তামােক ভুেল গেছ। তারা

তামার খাঁজ কের না। কারণ তামার চুর অপরাধ ও অসংখ

পােপর জ আিম তামােক শ র আঘােতর মত আঘাত কেরিছ এবং

িন ু েরর মত শাি িদেয়িছ। ১৫ কন তামার েতর সাহােয র জ

ডাক? তামার য ণা রােরাগ । তামার অপরাধ ও অসংখ পােপর

জ ই আিম তামার িত এই সব কেরিছ। ১৬তাই যারা তামােক

িগেল ফেল, তােদরও িগেল ফলা হেব এবং তামার সম িবপে র

লােকরা ব ীদশায় যােব। কারণ যারা তামােক লটু কেরেছ তারাও

লিুটত হেব এবং যারা তামার িজিনস হরণ কের, আিম তােদর িজিনস

হরণ করব। ১৭কারণ আিম তামার তা িফিরেয় আনেবা; আিম

তামার ত করব’। এিট সদা ভুর ঘাষণা, ‘আিম এটা করব

কারণ তারা তামায় বেলেছ, সমাজচু ত, িসেয়ােনর খাঁজ কউ কের

না’। ১৮ সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ দখ, আিম যােকােবর তাঁবরু ভাগ

িফিরেয় আনব এবং তােদর বািড়েক দয়া করব। তখন ংস ূেপর

উপের একিট শহর গেড় তালা হেব এবং একিট গ আবার তার

আেগর জায়গায় দাঁিড়েয় থাকেব। ১৯তখন সখান থেক শংসা গান

ও উ ােসর শ বর হেব, কারণ আিম তােদর বিৃ করব ও াস

পােব না। আিম তােদর স ািনত করব, তাই তারা নত হেব না। ২০

তােদর ছেলেমেয়রা আেগর মতই হেব এবং আমার সামেনই তােদর

ম লী ািপত হেব যখন আিম তােদর সবাইেক শাি দব, এখন যারা

তােদর য ণা দয়। ২১ তােদর নতা তােদরই মেধ থেকই একজন

হেব; স তােদর মধ থেকই উঠেব। যখন আিম তােদর কােছ ডাকব
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এবং যখন তারা আমার কােছ আসেব। যিদ আিম তা না কির, ক

সাহস কের আমার কােছ আসেত পাের?’ এিট সদা ভুর ঘাষণা। ২২

‘তখন তামরা আমার জা হেব এবং আিম তামােদর ঈ র হব’। ২৩

দখ, সদা ভুর ঝড়, াধ বর হেব। এটা একিট অিবরত ঝড়। এটা

েদর মাথার উপের ঘরুেব। ২৪ সদা ভু য পয না তাঁর অ েরর

উে শ পরূণ না হয়, তত ণ তাঁর রাষ িফরেব না। শষ িদেনর,

তামরা এটা বঝুেত পারেব।”

৩১ “ সই িদন” এিট সদা ভুর ঘাষণা “আিম ই ােয়েলর সব

গা ীরই ঈ র হব এবং তারা আমার জা হেব।” ২ সদা ভু এই কথা

বেলন, “ লােকরা, যারা তেরায়ােলর থেক বঁেচ গেছ, তারা ম াে

অ হ পল, ই ােয়লেক িব াম িদেত গলাম।” ৩ সদা ভু অতীেত

আমার কােছ আিবভূত হেয় বলেলন, “ই ােয়ল, আিম তামােক

অন কালীন ভােলাবাসায় ভােলােবেসিছ। তাই আিম তামােক িব

চুি িদেয় আমার কােছ টেনিছ। ৪ মারী ই ােয়ল, আিম তামােক

আবার গেড় তুলব, তােত তুিম গেড় উঠেব। তুিম আবার তামার

খ িন নেব এবং আনে র সে নাচেত যােব। ৫ শমিরয়ার পবেতর

উপের তুিম আবার আ ুর ত রাপণ করেব; চাষীরা চাষ করেব এবং

তার ফল ভােলা কােজ লাগেব। ৬ কারণ একিট িদন আসেব, যখন

ই িয়েমর পবেতর উপের পাহারাদােররা ঘাষণা করেব, ‘ওঠ, আমরা

িসেয়ােন সদা ভু, আমােদর ঈ েরর কােছ যাই’।” ৭কারণ সদা ভু

এই কথা বেলন, “ তামরা যােকােবর আনে র জ িচৎকার কর!

জািতর ধান লােকেদর জ উ াস িন কর! শংসা শানা যাক,

বল, ‘সদা ভু ই ােয়েলর অবিশ থাকা লােকেদর, তাঁর জােদর

উ ার কেরেছন’। ৮ দখ, আিম উ েরর দশ থেক তােদর িনেয়

আসব। পিৃথবীর শষ সীমানা থেক তােদর জেড়া করব। তােদর

মেধ থাকেব অ , খাঁড়া, গভবতী এবং সূিত মিহলা এখােন অেনক

অেনক মা ষ িফের আসেব। ৯ তারা কাঁদেত কাঁদেত আসেব; তােদর

আেবদন মত আিম তােদর পিরচালনা করব। আিম তােদর জেলর

ােতর কােছর সরল পথ িদেয় চালােবা। সখােন তারা হাঁচট খােব
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না, কারণ আিম ই ােয়েলর িপতা হেবা এবং ই িয়ম আমার থম

স ান।” ১০জািতসমহূ, সদা ভুর বাক শান। দূেরর উপ েল তা

বণনা কর। জািত, তামরা বল, “িযিন ই ােয়লেক ছিড়েয়েছন, িতিনই

তােদর জেড়া করেবন এবং মষপালেকর মত কের তাঁর মষ র া

করেবন।” ১১ কারণ সদা ভু যােকাবেক মু কেরেছন এবং তার

থেক শি শালীেদর হাত থেক তােদর ছািড়েয় এেনেছন। ১২তখন

তারা আসেব এবং িসেয়ােনর উঁচু জায়গায় আন করেব। তারা

সদা ভুর ম লদােন, দানাশেষ , নতুন আ ুর রস, তল, ভড়া ও

গ র পােলর বা া পেয় আন করেব। কারণ তােদর াণ হেব

জলপণূ বাগােনর মত এবং তারা আর কখনও ঃখ অ ভব করেব

না। ১৩ তখন মারীরা নাচেব এবং যবুক ও বয় লােকরাও সােথ

থাকেব। “আিম তােদর িবলাপ উ ােস বদেল দব; আিম তােদর

দয়া করব এবং তােদর ঃেখর পিরবেত আনি ত করব। ১৪ তখন

আিম যাজকেদর াচুয িদেয় পিরপণূ করব। আমার জারা আমার

ম ল িদেয় পণূ হেব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ১৫ সদা ভু এই

কথা বেলন, “রামায় একিট আওয়াজ শানা যাে , হাহাকার ও িত

কা া। রােহল তার স ানেদর জ কাঁদেছ। স তােদর ছেড় আরাম

করেত অ ীকার কের, কারণ তারা আর বঁেচ নই।” ১৬ সদা ভু

এই কথা বেলন, “ তামার কা াকািট থামাও ও চােখর জল ধের

রােখা; কারণ তামার কে র পরু ার পােব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা।

“ তামার স ােনরা শ েদর দশ থেক িফের আসেব। ১৭ তামার

ভিবষ েতর জ আশা আেছ।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। “ তামার

বংশধেররা তােদর দেশ িফের আসেব। ১৮আিম অবশ ই ই িয়েমর

ঃেখর কথা েনিছ, ‘তুিম আমােক শাি িদেয়ছ এবং আিম শাি

পেয়িছ। অবাধ বাছুেরর মত আমােক িফিরেয় আেনা এবং আিম

িফের আসব, কারণ তুিম সদা ভু, আমার ঈ র। ১৯ কারণ আিম

তামার কােছ িফরলাম, আিম ঃিখত হলাম, আিম বাধ হবার পর

ঃেখ আমার বেুক চাপড় মারলাম। আিম লি ত ও অপমািনত হলাম,

কারণ আমার যবুক বয়েসর অপরাধ বহন কেরিছ’। ২০ ই িয়ম িক
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আমার মলূ বান স ান নয়? স িক আমার ি য়, আ ােদর স ান

নয়? কারণ যখনই আিম তার িব ে কথা বিল, আিম অবশ ই তােক

ভালেবেস মেন কির। এই ভােব আমার অ র ব া ল হয়। আিম

অবশ ই তার উপর দয়া করব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ২১জায়গায়

জায়গায় তামার জ পেথর িচ রােখা। তামার জ পথিনেদেশর

াপন কর। তামার মনেক সিঠক পেথ ধের রােখা, য পেথ

তুিম িগেয়িছেল। মারী ই ােয়ল, িফের এস! তামার এইসব শহের

িফের এস। ২২ িবপথগামী মেয়, আর কতকাল তুিম ঘেুর বড়ােব?

কারণ সদা ভু পিৃথবীেত একিট নতুন িকছু সিৃ কেরেছন: ীেলােকরা

শি শালী পু ষেদর র া করার জ তােদর চারপােশ ঘরুেব। ২৩

বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন, “আিম যখন

লােকেদর িনেজেদর দেশ িফিরেয় আনব, তারা িযহূদা দশ ও তার

শহর িলেত এই কথা বলেব, ‘ তামার ায়পরায়ন ান, যখােন

িতিন বাস কেরন; পিব পাহাড় তামােক সদা ভু তামােক আশীবাদ

ক ন’। ২৪কারণ িযহূদা ও তার সম শহর একসে বাস করেব।

চাষীরা ও মষপালেকরা তােদর প পােলর সে সখােন থাকেব।

২৫কারণ আিম া েদর পান করার জল দেবা এবং আিম েত ক

তৃ াত লাকেক তার ক থেক তৃ করব।” ২৬ তারপর আিম জেগ

উঠলাম এবং আিম বঝুলাম আমার ঘমু খদায়ক িছল। ২৭ সদা ভু

বেলন, “ দখ, িদন আসেছ, যখন আিম ই ােয়ল ও িযহূদা দেশ

লােকেদর ও প েদর বীেজর মত বপন করব। ২৮ তখন এটা ঘটেব,

আিম যমন তােদর উপেড়, ভেঙ ও ছুঁেড় ফলা, ংস ও িবপদ

আনার িদেক খয়াল রেখিছলাম; তমিন কের তােদর গেড় তালার ও

রাপণ করার িদেকও খয়াল রাখব।” এটা সদা ভু বেলন। ২৯ “ সই

িদেনর লােকরা আর কউ বলেব না, ‘বাবারা টক আ ুর খেয়েছন,

িক ু স ানেদর দাঁত টেক গেছ’। ৩০ কারণ েত েক িনেজর পােপর

জ ই মরেব; য টক আ ুর খােব তারই দাঁত টেক যােব। ৩১ দখ,

সই িদন আসেছ” সদা ভু এই কথা বেলন, “যখন আিম ই ােয়ল

ও িযহূদার লােকেদর সে একিট নতুন চুি াপন করব। ৩২
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িমশর দশ থেক তােদর পবূপু ষেদর হাত ধের বর কের আনবার

িদন তােদর জ য চুি াপন কেরিছলাম, এিট সই চুি র মত

হেব না। সই িদেনর আিম যিদও তােদর ামীর মত িছলাম, তবওু

তারা আমার চুি অ া কেরিছল” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৩৩

“িক ু সই িদেনর র পর এই চুি আিম ই ােয়লীয়েদর জ াপন

করব তা হল” এটা সদা ভুর ঘাষণা: “আিম তােদর মেধ আমার

ব ব া রাখব এবং এ িল তােদর অ ের িলেখ রাখব, কারণ আিম

তােদর ঈ র হেবা এবং তারা আমার জা হেব। ৩৪তখন কােনা

ব ি তার িতেবশীেক এবং তার ভাইেক িশ া িদেয় বলেব না,

‘সদা ভুেক জােনা!’ কারণ তারা েত েক, একদম ছাট থেক মহান

সবাই আমােক জানেব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। “কারণ আিম তােদর

অ ায় মা করব, তােদর পাপ আর কখনও মেন রাখব না।” ৩৫

সদা ভু এই কথা বেলন সদা ভু, িযিন িদেনর র জ সূযেক তরী

কেরন আর রােতর জ চাঁদ ও তারােক আেলা দবার জ ম

দন। িতিনই একমা , িযিন সমু েক তালপাড় কেরন যােত তার

ঢউ িল গজন কের। বািহনীগেণর সদা ভু তাঁর নাম। িতিন এই

কথা বেলন, ৩৬ “যিদ এই ায়ী িজিনস িল আমার সামেন থেক

অদশৃ হয়” সদা ভু এই কথা বেলন “তেব ই ােয়লীয়রাও জািত

িহসােব আমার সামেন থেক শষ হেয় যােব।” ৩৭ সদা ভু এই কথা

বেলন, “যিদ উপেরর মহাকাশেক মাপা যায় এবং যিদ নীেচ পিৃথবীর

উৎস খুঁেজ পাওয়া যায়, তবওু ই ােয়েলর বংশধরেদর তােদর সম

কােজর জ আিম অ া করব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৩৮ “ দখ,

সই িদন আসেছ” এটা সদা ভুর ঘাষণা, “যখন আমার জ হনেনল

গ থেক কাণার ফটক পয এই শহরিট আবার গেড় তালা হেব।

৩৯ তখন মাপার দিড় সখান থেক সাজা গােরব পাহাড় পয টানা

হেব এবং তারপর ঘেুর গায়ােত যােব। ৪০ মতৃেদহ ও ছাই ফলার

উপত কা এবং িকে াণ উপত কার সম মাঠ এবং পবূ িদেক ঘাড়া

ফটেকর কাণা পয , সদা ভুর উে েশ আলাদা করা হেব। এিটেক

আর কখনও উপেড় ফলা বা ছুঁেড় ফলা হেব না।”
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৩২ িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র দশম বছের, নবখূদিনৎসেরর

রাজে র আঠােরা বছের সদা ভুর এই বাক িযরিমেয়র কােছ এল।

২ সই িদেনর বািবেলর রাজার স দল িয শােলম অবেরাধ করিছল

এবং িযরিময় ভাববাদী িযহূদার রাজবাড়ীর পাহারাদারেদর উঠােন

ব ী িছেলন। ৩ িযহূদার রাজা িসিদিকয় তাঁেক ব ী কেরেছন এবং

বেলেছন, “ কন তুিম ভাববাণী কের বল, সদা ভু বেলন, ‘আিম এই

শহরেক বািবেলর রাজার হােত সমপণ করব এবং স এটা দখল

করেব। ৪ িযহূদার রাজা িসিদিকয় কলদীয় রাজার হাত থেক রহাই

পােব না, কারণ স বািবল রাজার হােত সমিপত হেব। বািবেলর

রাজার মেুখামিুখ হেয় স কথা বলেব এবং িনেজর চােখ তােক

দখেব। ৫কারণ িসিদিকয় বািবেল যােব এবং যত ণ না আিম তার

সােথ িকছু কির, তত ণ পয স সখােনই থাকেব।’ ত এটা

সদা ভুর ঘাষণা। কারণ তামরা কলদীয়েদর সে যু করেলও

সফল হেব না।” ৬ িযরিময় বলেলন, “সদা ভু এই বাক আমার কােছ

এেসিছল এবং বলল, ৭ ‘ দখ, আমার কাকা শ েুমর ছেল হনেমল

তামার কােছ আসেব এবং বলেব অনােথােত আমার য জিমিট আেছ,

তা তুিম িনেজর জ কেনা, কারণ সিট িকেন মু করা অিধকার

তামার আেছ’। ৮তখন সদা ভুর কথামতই আমার কাকার ছেল

হনেমল পাহারাদারেদর উঠােন আমার কােছ এেস বলল, ‘িব ামীন

েদেশ অনােথােত আমার য জিম আেছ সটা তুিম কেনা। কারণ

সখােন বাস করার অিধকার ও সিট মু করার অিধকার তামার

আেছ। তাই তুিমই সিট িনেজর জ কেনা’। তখন আিম জানলাম

এিট সদা ভুরই বাক । ৯ তাই আমার কাকার ছেল হনেমেলর

কাছ থেক আিম অনােথােতর সই জিমিট িকনলাম এবং সেতেরা

শকল পা তােক ওজন কের িদলাম। ১০আিম টােনা কাগেজ

িলখলাম, সীলেমাহর করলাম ও সা ী রাখলাম। তখন দাঁিড়পা ায়

ওজন কের পা িদলাম। ১১আিম িট টােনা কাগজ িনলাম িনয়ম

ও শত লখা সীলেমাহর করা একিট ও সীলেমাহর না করা আর

একিট। ১২আিম আমার কাকার ছেল হনেমেলর সামেন, য সা ীরা
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সীলেমাহর করা কাগেজ িলেখিছল, তােদর ও পাহারাদারেদর উঠােন

বসা সম ই দীেদর সামেন সই টােনা কাগজিট মহেসেয়র নািত,

নিরেয়র ছেল বা কেক িদলাম। ১৩তােদর সামেনই আিম বা কেক

আেদশ িদলাম। আিম বললাম, ১৪ ‘বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর

ঈ র এই কথা বেলন তুিম সীলেমাহর করা ও সীলেমাহর না করা

জিম কনার টােনা কাগজ িট একিট মািটর পাে রাখ, যােত তা

অেনক িদন িঠক থােক’। ১৫ কারণ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর

ঈ র এই কথা বেলন, ‘এই দেশ বািড়, জিম ও আ ুর ত আবার

কনােবচা চলেব’। ১৬জিম কনার টােনা কাগজিট নিরেয়র ছেল

বা কেক দবার পর আিম সদা ভুর কােছ এই াথনা করলাম, ১৭

িধক, ভু সদা ভু! তুিম একাই তামার মহাশি ও মতাপণূ হাত

িদেয় আকাশম ল ও পিৃথবী তরী কেরছ। তামার পে িকছু করাই

অস ব না। ১৮ তুিম হাজার পু ষ পয তামার চুি েত িব থাক

এবং বাবার পােপর শাি তুিম তােদর পেরর স ানেদর কােল িদেয়

থাক। তুিম মহান ও শি শালী ঈ র; বািহনীগেণর সদা ভু তামার

নাম। ১৯ তামার ান মহান ও তামার কাজ িল শি পণূ। কারণ

মা েষর সম পেথ তামার চাখ খালা থােক; তুিম েত কজনেক

তার আচরণ ও কােজর িতফল িদেয় থাক। ২০ তুিম িমশর দেশ

অেনক িচ ও আ য কাজ কেরিছেল। আজও পয ই ােয়ল ও

সম মানবজািতর মেধ সই সব কের চেলছ, তােত তামার নাম

িবখ াত হেয়েছ এখনও হে । ২১ কারণ তুিম িচ ও আ য কাজ

িদেয় এবং শি শালী ও মতাপণূ হাত বািড়েয়, আতে র সে

তামার জা ই ােয়লেক িমশর থেক বর কের এেনিছেল। ২২ তুিম

তােদর সই দশ িদেয়িছেল, যা তুিম তােদর পবূপু ষেদর কােছ

শপথ কেরিছেল ধ ও মধু বািহত একিট দশ। ২৩ এবং তারা

েবশ কেরিছল ও তা অিধকার কেরিছল, িক ু তারা তামার কথা

মা কের িন বা তামার ব ব ার বাধ হয়িন। তুিম যা করেত তােদর

আেদশ িদেয়িছেল তার িকছুই তারা কের িন। তাই এই সম িবপদ

তুিম তােদর উপর এেনছ। ২৪ দখ, শহরিট দখল করার জ ূপ
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তরী করা হেয়েছ। তেরায়াল, দূিভ এবং মহামারীর মেধ িদেয়

শহরিট কলদীয়েদর হােত সমিপত হেব, যারা এর িব ে যু করেছ।

তুিম যা বেলছ, তা ঘেটেছ, দখ, তুিম তা সবই দখছ। ২৫ তখন তুিম

িনেজআমােক বলেল, ‘তুিম পা িদেয় জিম কেনা ও সা ী রাখ, িক ু

এই শহরিট কলদীয়েদর হােত সমিপত হল’।” ২৬ সদা ভুর এই বাক

িযরিমেয়র কােছ এল এবং বলল, ২৭ “ দখ! আিম সদা ভু, সম

মানবজািতর ঈ র। কান িকছু করা িক আমার পে খবু কিঠন?” ২৮

তাই সদা ভু এই কথা বেলন, “ দখ, আিম এই শহরিট কলদীয় ও

বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসেরর হােত সমপণ করব। স এিট দখল

করেব। ২৯ য কলদীেয়রা এই শহেরর িব ে যু করেছ তারা

শহের আসেব ও আ ন লাগােব; য সব বািড় ছােদ লােকরা বাল

দবতার উে েশ ধপূ ািলেয় এবং অ া দবতার উে েশ পয়

নেবদ ঢেল আমােক অস ু কের, সই সব িকছুর সে শহরিট

পিুড়েয় দেব। ৩০কারণ ই ােয়ল ও িযহূদার লােকরা ছাটেবলা

থেক আমার চােখ সামেন ম কাজ কেরেছ; বা িবক ই ােয়েলর

লােকরা তােদর হােতর কােজর মাধ েম আমােক অস ু ই কেরেছ।”

এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৩১ “কারণ যখন থেক এই শহরিট গেড়

উেঠেছ, এিট আমার রাষ ও ােধর কারণ হেয় উেঠেছ। এটা তখন

থেক আজ পয রেয়েছ। এটা আিম আমার চােখর সামেন থেক

সিরেয় ফলার যাগ হেয় উেঠেছ। ৩২কারণ ই ােয়ল ও িযহূদার

লােকরা তােদর ম কাজ িদেয় আমােক অস ু কেরেছ, তারা,

তােদর রাজারা, নতারা, যাজকরা, ভাববাদীরা এবং িযহূদার েত েক

ও িয শােলেমর বািস ারা। ৩৩তারা আমার িদেক িপছন িফিরেয়েছ,

মখু নয়; যিদও আিম তােদর িশ া িদেত আ হী হেয়িছ। আিম তােদর

িশ া িদেত চ া কেরিছ, িক ু তারা কউ আেদশ হণ করার জ

শােনিন। ৩৪ য গহৃ আমার নাম পিরিচত, সিট তারা তােদর জঘ

িজিনস িল াপন কের অ িচ কেরেছ। ৩৫ তারা মালক দবতার

উে েশ তােদর ছেল মেয়েদর উৎসগ করবার জ িব ‐িহে াম

উপত কায় বাল দবতার উে েশ উঁচু ান তরী কেরেছ, যা আিম
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কখনও তােদর আেদশ িদইিন; তা আমার অ ের আেসিন য তারা

এই রকম জঘ কাজ কের িযহূদােক পাপ করােব। ৩৬ তাই এখন,

তামরা য শহেরর িবষেয় বল, ‘এিট তেরায়াল, দূিভ ও মহামারীর

মেধ িদেয় বািবেলর রাজােক সমিপত হল’ সই শহেরর িবষেয় আিম,

সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র বিল, ৩৭ দখ, আিম িন য়ই তােদর জেড়া

করব, য সব দেশ আিম িনেজর াধ, অসে াষ এবং চ রােষ

তােদর িছ িভ কেরিছ। আিম এই জায়গায় তােদর িফিরেয় আনব

এবং তােদর িনরাপেদ বাস করেত দব। ৩৮ তখন তারা আমার

জা হেব ও আিম তােদর ঈ র হব। ৩৯আিম তােদর একিট অ র

ও একিট পথ দব, যা িদেয় তারা িতিদন আমার স ান করেব;

এিট তােদর ও তােদর পেরর স ানেদর জ ম ল জনক হেব।

৪০আিম তােদর জ এই িচর ায়ী ব ব া াপন করব য, আিম

তােদর িদক থেক কখনও মখু ফরাব না। আিম তােদর ম ল করব

এবং তারা যন আমােক ত াগ না কের, তাই তােদর অ ের স ান

াপন করব। ৪১আিম আনে র সে তােদর ম ল করব। আিম

স ণূ অ র ও ই া িদেয় িব তার সে তােদর এই দেশ রাপণ

করব।” ৪২কারণ সদা ভু এই কথা বেলন, “আিম এই লাকেদর

উপর যমন এই সম মহা িবপদ এেনিছ, তমিন তােদর কােছ য

সম ম ল করার িত া কেরিছ, তােদর জ স সম করব।

৪৩ তার এই য দেশর িবষেয় তামরা বলছ, ‘এিট একিট পিতত

জিম, যখােন মা ষ বা প িকছুই নই; কারণ এিট কলদীয়েদর

হােত সমিপত হেয়েছ’। ৪৪ সই দেশ আবার জিম কনােবচা হেব।

িব ামীন েদেশ, িয শােলেমর চারপােশর এলাকায়, িযহূদার ও

পাবত অ েলর সম শহের, নেগেভর সম শহের লােকরা পা

িদেয় জিম িকনেব, সীলেমাহর টােনা কাগেজ িলখেব এবং সা ী

রাখেব; কারণ আিম তােদর অব া ফরাব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা।

৩৩সদা ভুর বাক ি তীয়বার িযরিমেয়র কােছ এল, যখন িতিন

পাহারাদারেদর উঠােন ব ী িছেলন। এিট হল, ২ “সিৃ ক া সদা ভু,

িযিন এিটেক আকার দন ও িতি ত কেরন তাঁর নাম সদা ভু,
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িতিন এই কথা বেলন, ৩ ‘আমােক ডাক, আিম তামােক উ র দব।

এমন মহৎ ও এমন গাপন িজিনস দখাব, যা তুিম জান না’।” ৪

কারণ সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই শহেরর বািড় িল ও িযহূদার

রাজবাড়ী িল স ে এই কথা বেলন, য িল ূপ ও তেরায়ােলর

কারেণ িবি হেয়েছ; ৫ কলদীয়রা যু করেত এবং বািড় িল

মতৃেদেহ ভিত করেত আসেছ; যােদর আিম আমার রাষ ও ােধ

হত া করব, যখন এই শহেরর লােকর সম ম তার জ তােদর

থেক আিম মখু লকুাই। ৬ িক ু দখ, আিম তা ও িতকার আনব;

কারণ আিম তােদর করব এবং তােদর কােছ াচুয , শাি ও

িব তা আনব। ৭কারণ আিম িযহূদা ও ই ােয়েলর অব া িফিরেয়

আনব; র মত কের আিম তােদর গেড় তুলব। ৮ তারা আমার

িব ে য সম পাপ কেরেছ, তা থেক আিম তােদর িচ করব।

আমার িব ে করা তােদর সম পাপ ও আমার িব ে করার

সম কােজর পাপ আিম মা করব। ৯ কারণ এই শহর পিৃথবীর

সম জািতর সামেন আমার পে আনে র পা , শংসার গান

ও স ানজনক হেব; আিম তার য সব ম ল করব, সই জািতরা

তা নেব, আর আিম এই শহের য সম ম ল ও শাি দব, তা

দেখ তারা ভেয় কাঁপেত থাকেব। ১০ সদা ভু এই কথা বেলন,

“এখন তামরা এই জায়গা স ে বলছ, ‘এটা একিট পিতত জিম;

িযহূদার শহর িলেত মা ষ বা প িকছুই নই এবং িয শােলেমর

রা া িল খািল পেড় আেছ’। ১১এখােন পনুরায় আেমাদ ও আনে র

শ , বর ও কেনর গলার র শানা যােব এবং তােদর শ ও শানা

যােব, যারা বেল, ‘বািহনীগেণর সদা ভুেক ধ বাদ দাও, কারণ

িতিন ম লময় এবং তাঁর িব তার চুি িচরকাল ায়ী’। আমার

গেৃহ ম লাথক বিল উৎসগ কর, কারণ র মতই আিম এই দেশর

অব া ফরাব।” সদা ভু বেলন। ১২ বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা

বেলন, “এই পিতত জিমেত, যখােন মা ষ ও প িকছুই নই;

পনুরায় সখােন এবং সখানকার সম শহর িল মষপালকেদর জ

প র চারণ ভূিম হেব, যারা তােদর প পালেক শয়ন করােব। ১৩
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পাবত অ ল, িন ভূিম, নেগেভর সম শহের; িব ামীন দেশ,

িয শােলেমর চারপােশর এলাকায় এবং িযহূদার সম শহের, যারা

প গণনাকারী লােকর হােতর নীেচ প র পাল যাওয়া‐আসা করেব।”

সদা ভু বেলন। ১৪ “ দখ! সই িদন আসেছ” এটা সদা ভুর ঘাষণা,

“যখন আিম আমার িত া পরূণ করব, যা আিম ই ােয়ল ও িযহূদার

লাকেদর কােছ কেরিছলাম। ১৫ সই িদন িলেত ও সই িদেনর

আিম দায়েূদর বংশ থেক ধািমকতার একিট শাখােক উৎপ করব;

িতিন দেশ ায়িবচার ও ধাি কতা িতি ত করেবন। ১৬ সই

িদেনর িযহূদা র া পােব এবং িয শােলম িনরাপেদ বাস করেব।

কারণ তাঁেক এই নােম ডাকা হেব ‘সদা ভু আমােদর ধাি কতা’। ১৭

কারণ সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ই ােয়ল বংেশর িসংহাসেন বসার

জ দায়েূদর স কীয় পু েষর অভাব হেব না, ১৮আমার সামেন

দাঁিড়েয় সবদা হাম উৎসগ, ভ নেবদ উৎসেগর ও বিলদান করেত

লবীয় যাজকেদর মেধ ও লােকর অভাব হেব না’।” ১৯ সদা ভুর

এই বাক িযরিমেয়র কােছ এল এবং বলল, ২০ “সদা ভু এই কথা

বেলন, ‘িদন ও রাত স ে আমার য িনয়ম তা যিদ ভা , যােত

সিঠক িদেনর রাত বা িদন না হয়, ২১তাহেল আমার দাস দায়েূদর

সে আমার য চুি আেছ, সিট তুিম ভেঙ ফলেত স ম হেব,

তার িসংহাসেন বসেত লােকর অভাব হেব এবং আমার দাস লবীয়

যাজকেদর সে আমার চুি ও ভেঙ ফলেব। ২২আকাশম েলর

বািহনী যমন গানা যায় না ও সমেু র বািল যমন পিরমাপ করা

যায় না; তমিন আমার দাস দায়েূদর বংশধরেদর এবং আমার দাস

লবীয়েদরেক বিৃ করব’।” ২৩ সদা ভুর বাক িযরিমেয়র কােছ এল

এবং বলল, ২৪ “এই লােকরা যা বেলেছ তুিম িক তা বঝুেত পারিন?

তারা বেলেছ, ‘সদা ভু য ই গা ীেক মেনানীত কেরিছেলন, এখন

িতিন তােদরেক অ া করেছন; এই ভােব তারা আমার জােদরেক

তু কের, তােদর কােছ তারা একিট জািত িহসােব পিরিচত হয়

না’। ২৫আিম, সদা ভু এই কথা বিল, ‘িদন ও রাত স ে আমার

িনয়ম যিদ না থােক, যিদ আকাশম ল ও পিৃথবীর স ে আমার
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িনয়ম িনধারণ না কির, ২৬তাহেল যােকাব ও আমার দাস দায়েূদর

বংশধরেদর অ া কের অ াহাম, ইসহাক ও যােকােবর বংশধরেদর

শাসনক া করার জ তার বংশ থেক লাক হণ করব না। কারণ

আিম তােদর অব া ফরাব ও তােদর উপর ক ণা করব’।”

৩৪ সদা ভুর এই বাক িযরিমেয়র কােছ এল। এই বাক এেসিছল

যখন বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর, তাঁর সব স দল এবং তাঁর

অধীন সম রাজ ও জািতর লােকরা যখন িয শােলম ও তার সম

শহেরর িব ে যু করিছল। এই বাক হল, ২ “সদা ভু, ই ােয়েলর

ঈ র এই কথা বেলন, ‘িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র কােছ িগেয় বল,

সদা ভু এই কথা বেলন, আিম এই শহর বািবেলর রাজার হােত

তুেল দব, স এিট পিুড়েয় দেব। ৩ তুিমও তার হাত থেক রহাই

পােব না; তুিম িন য়ই ধরা পড়েব ও তামার চাখ বািবল রাজার

চাখেক দখেত পােব; স তামার মেুখামিুখ হেয় তামার সে কথা

বলেব, আর তুিম বািবেল যােব’। ৪ সদা ভুর বাক শােনা, হ

িযহূদার রাজা িসিদিকয়! সদা ভু তামার িবষেয় এই কথা বেলন,

তুিম তেরায়ােলর আঘােত মারা যােব না। ৫ তুিম শাি েত মারা যােব।

তামার পবূপু েষর জ , তামার আেগকার রাজােদর জ যমন

দাহ করা হেয়িছল, তমিন লােক তামার দহ আ েন পাড়ােব।

তারা বলেব ‘হায় মিনব!’ তারা তামার জ িবলাপ করেব। এখন

আিমই বেলিছ।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৬ পের িযরিময় ভাববাদী

িয শােলেম িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক সই সব কথা বলেলন।

৭ বািবেলর রাজার সে রা িয শােলম, িযহূদােত অবিশ সম

শহর, লাখীশ ও অেসকার িব ে যু করিছল, কারণ িযহূদা দেশর

শহেরর মেধ দয়ােল ঘরা িট শহর অবিশ িছল। ৮ রাজা িসিদিকয়

িয শােলেমর সম লাকেদর সে তােদর মিু ঘাষণার জ িনয়ম

ি র করার পর সদা ভুর বাক িযরিমেয়র কােছ এল। ৯ সিট হল,

েত েক তার িনেজর ই ীয় দাস ও দাসীেক মু কের িবদায় দেব;

কউ কান িযহূদী ভাইেক দাস করেব না। ১০আর, সম নতা ও

সম লােকরা রািজ হেয়িছল; েত েক তােদর দাস ও দাসীেদর মু
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কের িবদায় দেব এবং তােদর আর দাস করােব না। তারা রািজ

হেয় তােদরেক মু কের িবদায় িদল। ১১ িক ু পের তারা তােদর মন

পিরবতন করল। যােদর তারা মু কেরিছল, সই দাস ও দাসীেদর

আবার িফিরেয় এেন িনেজেদর দাস বানাল। তারা পনুরায় তােদর

দাস করােলা। ১২এই জ সদা ভুর বাক িযরিমেয়র কােছ এল

এবং বলল, ১৩ “সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন, ‘আিম

িনেজ তামােদর পবূপু ষেদর সে সই িদন িনয়ম ি র কেরিছলাম,

যিদন আিম তােদর িমশর দশ থেক, দাসে র ঘর থেক বর কের

এেনিছলাম। সটা িছল যখনআিম বেলিছলাম, ১৪ তামার কান ই ীয়

ভাই যিদ িনেজেক তামার কােছ িবি হয়, তেব স ম বছের তামরা

তােক মু কের দেব। ছয় বছর স তামােদর দাস করার পর

তামার কাছ থেক তােক যেত দেব। িক ু তামােদর পবূপু েষরা

আমার কথা নল না, মেনােযাগও িদল না। ১৫এখন তামরা িনেজরা

অ তাপ কেরিছেল এবং আমার চােখ যা সিঠক তাই কেরিছেল।

তামরা েত েক িনেজর িতেবশীর মিু ঘাষণা কেরিছেল। য

গহৃ আমার নােম পিরিচত, সখােন আমার সামেন তামরা একিট

চুি িত া কেরিছেল। ১৬ িক ু তামরা আবার িপছু িফেরছ এবং

আমার নামেক অ িচ কেরছ; তােদর মু কের তােদর ই ামত

িবদায় িদেয়িছেল, তােদর েত কেক আবার িফিরেয় এেন দাস দাসী

কেরছ, তামরা পনুরায় জার িদেয় তােদর দাস বািনেয়ছ’।” ১৭ তাই

সদা ভু এই কথা বেলন, “ তামরা েত েক, তামােদর ভাই ও সহ

ই ােয়লীয়েদর জ মিু ঘাষণা করেত আমার কথা শােনা িন।”

এটা সদা ভুর ঘাষণা। “আিম তামােদর িব ে তেরায়াল, মহামারী

ও দূিভে র জ মিু ঘাষণা করিছ। আিম তামােদর পিৃথবীর সম

রােজ র কােছ ভয় র কের তুলব। ১৮তখন য লােকরা আমার িনয়ম

অ া কেরেছ, যারা আমার সামেন িনয়ম কের তা পালন কের িন,

ই টুকেরা করা বাছুেরর মেধ িদেয় হঁেটেছ, আিম তােদরেক সমপণ

করব; ১৯ িযহূদা ও িয শােলেমর নতারা, নপংুসকরা, যাজেকরা ও

দেশর সব লােকরা, যারা ই টুকেরা করা বাছুেরর মাঝখান িদেয়
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হঁেটেছ। ২০ তােদরেক আিম তােদর শ েদর হােত ও যারা তােদর

ােণর খাঁজ কের তােদর কােছ সমপণ করব। তােত তােদর মতৃেদহ

আকােশর পাখী ও ভূিমর প েদর খাবার হেব। ২১ িযহূদার রাজা

িসিদিকয়েক ও তার নতােদরেক আিম তােদর শ েদর হােত ও যারা

তােদর ােণর খাঁজ কের ও বািবল রাজার য স দল তামােদর

কাছ থেক চেল িগেয়িছল তােদর হােত তামােদর সমপণ করব। ২২

দখ, আিম তােদর একিট আেদশ দব,” এটা সদা ভুর ঘাষণা।

“এবং তােদর এই শহের িফিরেয় আনব। তারা এই শহেরর িব ে

যু কের তা দখল করেব এবং পিুড়েয় দেব। কারণ আিম িযহূদার

সম শহর িলেক ংস করব, যখােন কােনা বািস া থাকেব না।”

৩৫ যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর িদেনর সদা ভুর

বাক িযরিমেয়র কােছ এল। এটা হল, ২ “ রখবীয় বংেশর লােকেদর

কােছ যাও এবং তােদর বল। তােদর আমার গেৃহর ঠরীেত িনেয়

এস ও তােদর আ ুর রস খেত দাও।” ৩তখন আিম হবৎিসিনেয়র

নািত, িযরিমেয়র ছেল যািসিনয়েক, তার ভাইেদরেক ও সম

ছেলেদর এবং রখবীয়েদর সম বংশেক িনেয় এলাম। ৪আিম

তােদরেক সদা ভুর গেৃহ ঈ েরর লাক িয দিলেয়র ছেল হানেনর

ছেলেদর ঠরীেত িনেয় গলাম। শ েুমর ছেল দােরায়ান মােসেয়র

ঠরীর উপের নতােদর ঠরীর পােশ। ৫ পের আিম তারপর সই

রখবীয়েদর সামেন আ ুর রেস পণূ কতক িল বািট আর কত িল

পয়ালা রাখলাম ও তােদর বললাম, “ তামরা আ ুর রস পান কর।”

৬ িক ু তারা বলল, “আমরা আ ুর রস খাব না, কারণ আমােদর

পবূপু ষ রখেবর ছেল িযেহানাদব আমােদর এই আেদশ িদেয়েছন,

‘ তামরা ও তামােদর বংশধেররা কখনও আ ুর রস পান করেব

না। ৭এছাড়াও তামরা বািড় তরী, বীজ বপন ও আ ুর ত চাষ

করেব না; এ িল তামার জ নয়। কারণ তুিম সব িদন তাঁবেুত বাস

করেব। যন তামরা য দেশ িবেদশীর মত থাকেব, সখােন অেনক

িদন থাকেত পারেব’। ৮ তাই আমােদর পবূপু ষ রখেবর ছেল

িযেহানাদব আমােদর যা আেদশ কেরিছেলন, আমরা তার সম বাক
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পালন কের আসিছ। আমরা, আমােদর ী, ছেলেমেয়রা কউ কখনও

আ ুর রস খাই িন। ৯আমরা বাস করার জ কখনও ঘর তরী কির

িন, আ ুর ত, শস ত বা বীজ বপন কির িন। ১০আমরা তাঁবেুত

বাস কেরিছ এবং আমােদর পবূপু ষ িযেহানাদব আমােদর যা আেদশ

কেরেছন, তা সম ই আমরা পালন কের আসিছ। ১১ িক ু যখন

বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর এই দশ আ মণ করেলন, আমরা

বললাম, ‘এস, কলদীয় ও অরামীয় স েদর কাছ থেক রহাই

পাবার জ িয শােলেম পািলেয় যাই’। তাই আমরা িয শােলেম বাস

করিছ।” ১২ তখন সদা ভুর বাক িযরিমেয়র কােছ এল এবং বলল,

১৩ “বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন, যাও,

িযহূদা ও িয শােলেমর লাকেদর কােছ িগেয় বল, সদা ভু বেলন,

‘ তামরা িক আমার িশ া হণ করেব না ও আমার বাক নেব না?’

১৪ রখেবর ছেল িযেহানাদব তার ছেলেদর আ ুর রস পান করেত

বারণ কেরিছল, এখনও পয সই আেদশ তারা পালন করেছ।

তারা তােদর পবূপু েষর আেদশ মেন চেলেছ। িক ু আিম িনেজ

তামােদর কােছ বার বার ঘাষণা কেরিছ, তবওু তামরা আমার কথা

শানিন। ১৫আিম আমার সম দাসেদর, ভাববাদীেদর তামােদর

কােছ পািঠেয়িছ। আিম বার বার তােদর পািঠেয় বেলিছ, ‘ তামরা

েত েক ম পথ থেক ফেরা এবং ভাল কাজ কর; অ দবতােদর

সবা করার জ তােদর িপছেন যেয়া না। তােত য দশ আিম

তামােদর ও তামােদর পবূপু ষেদর িদেয়িছ, সখােন তামরা বাস

করেত পারেব’। িক ু তামরা আমার কথা শানিন ও মেনােযাগও

দাওিন। ১৬ রখেবর ছেল িযেহানাদব যা আেদশ কেরিছল, তার

বংশধেররা সটাই পালন কের আসেছ, িক ু এই লােকরা আমার

কথা নেত অ ীকার কের।” ১৭ সইজ সদা ভু, বািহনীগেণর

ঈ র, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন, “ দখ, আিম িযহূদা ও

িয শােলেম বাসকারী েত েকর িব ে য সব অম েলর কথা

বেলিছ, সই সম ই আিম তােদর উপর আনব। কারণ আিম তােদর

কােছ ঘাষণা কেরিছলাম, িক ু তারা নেত অ ীকার কেরিছল।
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আিম তােদর ডেকিছলাম, িক ু তারা উ র দয়িন।” ১৮ িযরিময়

রখবীয়েদর পিরবারেক বলেলন, “বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর

ঈ র এই কথা বেলন, ‘ তামরা তামােদর পবূপু ষ িযেহানাদেবর

আেদশ েনছ, তার সম িকছু পালন কেরছ এবং তার আেদশ মত

সম কাজ কেরছ’। ১৯ সইজ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর

ঈ র এই কথা বেলন, ‘আমার সবা করবার জ রখেবর ছেল

িযেহানাদেবর বংেশর কােনা একজন সবদা থাকেব’।”

৩৬ যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর রাজে র চতুথ

বছের সদা ভুর এই বাক িযরিমেয়র কােছ এল। সিট হল, ২

“িনেজর জ টােনা একিট কাগজ নাও এবং তােত সম িকছু লখ,

যা িকছু ই ােয়ল, িযহূদা ও অ া জািতর িবষয় আিম তামােক

বেলিছ। যািশেয়র িদন থেক আজ পয যা বেলিছ সই সম

িকছু। ৩ হয়েতা, িযহূদার লােকেদর সম অম েলর কথা নেব, যা

আিম ঘটাবার পিরক না কেরিছ। হয়েতা, েত েক তােদর ম পথ

থেক িফরেব; তাহেল আিম তােদর অ ায় ও পাপ মা করব।” ৪

তখন িযরিময় নিরেয়র ছেল বা কেক ডাকেলন এবং বা ক একিট

টােনা কাগেজ িযরিমেয়র িনেদেশ সদা ভুর তাঁেক বলা সম িকছু

িলখেলন। ৫ পের িযরিময় বা কেক আেদশ িদেলন। িতিন বলেলন,

“আিম কারাগাের আিছ ও সদা ভুর গেৃহ যেত পারব না। ৬তাই তুিম

অবশ ই যাও ও আমার িনেদেশ লখা সই টােনা কাগজিট পড়।

সদা ভুর সই বাক একিট উপবােসর িদেনর সদা ভুর গেৃহ িগেয়

লাকেদর কােছ পেড় শানাও। আর তুিম িনেজর শহর থেক আসা

সম িযহূদার সামেনও তা পড়েব। তােদর িব ে এই বাক ঘাষণা

কর। ৭ হয়েতা, তারা ক ণার জ সদা ভুর কােছ াথনা করেব।

হয়েতা, েত েক তােদর ম পথ থেক িফরেব; কারণ এই লাকেদর

িব ে সদা ভু রাষ ও ােধর কথা ঘাষণা কেরেছন।” ৮তাই

নিরেয়র ছেল বা ক সম িকছুই করেলন, যা ভাববাদী িযরিময়

তাঁেক করেত আেদশ কেরেছন। িতিন সদা ভুর গেৃহ সদা ভুর বাক

পড়েলন। ৯ পের যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর
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রাজে র প ম বছেরর নবম মােস িয শােলেমর সম লাক ও

িযহূদার শহর িল থেক িয শােলেম আসা লাকেদর জ সদা ভুর

সামেন উপবাস করবার কথা ঘাষণা করা হল। ১০ বা ক সদা ভুর

গেৃহ, উপেরর উঠােন, নতুন ফটেকর েবশপেথ, শাফেনর ছেল

গমিরয় লখেকর ঠরীেত দাঁিড়েয় িযরিমেয়র বাক িল পড়েলন।

িতিন সম লাকেদর কােছ পড়েলন। ১১ এখন শাফেনর নািত,

গমিরেয়র ছেল মীখায় সই টােনা কাগেজর সদা ভুর সম কথা

নেলন। ১২তখন িতিন রাজবাড়ীর করানীর ঠরীেত গেলন। দখ,

সখােন সম শাসনকতারা: লখক ইলীশামা, শমিয়েয়র ছেল দলায়,

অকেবােরর ছেল ইলনাথন, শাফেনর ছেল গমিরয়, হনািনেয়র ছেল

িসিদিকয় এবং অ া সব শাসনকতারা বেস িছেলন। ১৩ বা ক

যখন সই টােনা কাগজ লাকেদর কােছ পেড়িছেলন; তখন মীখায়

য সব কথা েনিছেলন, তা সই নতােদর জানােলন। ১৪ তােত

শাসনকতারা সবাই নথিনেয়র ছেল িযহূদীেক িদেয় বা কেক বেল

পাঠােলন, “তুিম য টােনা কাগজ থেক লাকেদর পেড় িনেয়িছেল,

তা িনেয় এস।” নথিনয় িছল শিলিমেয়র ছেল, শিলিময় িছল িশর

ছেল। তখন নিরেয়র ছেল বা ক সিট হােত কের তাঁেদর কােছ

গেলন। ১৫ তাঁরা তাঁেক বলেলন, “বস ও আমােদর কােছ ওিট পেড়

শানাও।” তােত বা ক সই টােনা কাগজ পড়েলন। ১৬ তখন ওই

সম কথা েন তাঁরা সবাই ভেয় পেয় পর েরর িদেক তাকােলন

এবং বা কেক বলেলন, “আমরা এই সব কথা রাজােক িগেয় অবশ ই

জানাব।” ১৭তারপর তাঁরা বা কেক িজ াসা করেলন, “আমােদর

বল, িযরিমেয়র িনেদেশ তুিম কমন কের এই সব কথা িলখেল?” ১৮

বা ক তাঁেদর বলেলন, “িতিন আমােক এই সব কথা িনেদশ িদেয়েছন

এবং আিম তা এই টােনা কাগেজ কািল িদেয় তা িলখলাম।” ১৯

তখন শাসনকতারা বা কেক বলেলন, “তুিম ও িযরিময় িগেয় লিুকেয়

থাক। তামরা কাথায় আছ তা যন কউ জানেত না পাের।” ২০

পের তাঁরা সই টােনা কাগজিট লখক ইলীশামার ঠরীেত রেখ

রাজার উঠােন গেলন এবং তাঁেক সব কথা জানােলন। ২১ তখন
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রাজা সই টােনা কাগজিট আনার জ িযহূদীেক পাঠােলন। লখক

ইলীশামার ঠরী থেক িযহূদী সিট আনেলন। তারপর িতিন রাজা

ও তাঁর পােশ দাঁড়ােনা সব শাসনক ােদর সামেন পড়েলন। ২২

তখন বছেরর নবম মােস রাজা তাঁর শীতকাল কাটাবার ঘের বেস

িছেলন এবং তাঁর সামেন আ েনর পা িছল। ২৩ িযহূদী িতন চার

প ৃ া পড়ার পর রাজা লখেকর ছুির িদেয় তা কেট িনেয় আ েনর

পাে ছুঁেড় ফলেলন, যত ণ না স ণূ টােনা কাগজিট ংস হল।

২৪ িক ু রাজা ও তাঁর সম দােসরা ওই সব কথা েন ভয় পেলন না

বা তাঁেদর কাপড়ও িছঁড়েলন না। ২৫ ইলনাথন, দলায় ও গমিরয়

রাজােক সই টােনা কাজিট না পাড়ােত অ েরাধ কেরিছেলন,

িক ু রাজা তাঁেদর কথা নেলন না। ২৬ রাজা রাজপু িযরহেমল,

অ ীেয়েলর ছেল সরায় ও অি েয়েলর ছেল শিলিময়েক লখক

বা ক ও ভাববাদী িযরিময়েক ধের আনবার জ ম িদেলন, িক ু

সদা ভু তাঁেদর লিুকেয় রাখেলন। ২৭ িযরিমেয়র িনেদেশ বা ক

য সব বাক িলেখেছন, সই টােনা কাগজিট রাজা পিুড়েয় িদেল

সদা ভুর এই বাক িযরিমেয়র কােছ এল। সিট হল, ২৮ “িফের

যাও, িনেজর জ অ একিট টােনা কাগজ নাও, আসল টােনা

কাগেজ য সম বাক িছল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীম যিট পিুড়েয়

িদেয়েছ, তা এেত লখ। ২৯ আর িযহূদার রাজা িযেহায়াকীমেক

বল য, ‘তুিম সই টােনা কাগজিট পিুড়েয়ছ! তুিম বলেল, কন

তুিম এর ওপর িলেখছ, বািবেলর রাজা িন য় এেস এই দশ ংস

করেবন, কারণ িতিন মা ষ ও প উভয়েকই শষ কের দেবন?’

৩০ সইজ তামার িবষেয় সদা ভু এই কথা বেলন, ‘দায়েূদর

িসংহাসেন বসার জ তামার কউ থাকেব না; তামার মতৃেদহ

বাইের িদেনর গরেম ও রােতর িহেম ফেল দওয়া হেব। ৩১কারণ

আিম তামার সম পােপর জ তামােক, তামার বংশধরেদর এবং

তামার দােসেদর শাি দব। আিম তামােদর উপর, িয শােলেমর

সম বািস ােদর উপর, িযহূদার েত েকর উপর সম িবপদ আনব;

যা আিম তামােদর মিক িদেয়িছ, িক ু তামরা তােত মেনােযাগ
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দাওিন’।” ৩২ তাই িযরিময় অ একিট টােনা কাগজ িনেলন এবং

সিট নিরেয়র ছেল লখক বা কেক িদেলন। বা ক তার ওপর

িযরিমেয়র িনেদশ মত সম কথা, যা িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর

পিুড়েয় দওয়া টােনা কাগেজ লখা িছল, তা িলখেলন। তাছাড়া, ঐ

রকম আরও অেনক কথা এই টােনা কাগেজ যাগ করা হল।

৩৭এখন িযেহায়াকীেমর ছেল কিনেয়র জায়গায় যািশেয়র ছেল

িসিদিকয় রাজ করেত লাগেলন, বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর

যািশেয়র ছেল িসিদিকয়েক িযহূদার রাজা করেলন। ২ িক ু

িসিদিকয়, তাঁর দােসরা, দেশর লােকরা ভাববাদী িযরিমেয়র মেধ

িদেয় বলা সদা ভু বাক নত না। ৩তাই রাজা িসিদিকয় শিলিমেয়র

ছেল িযহূখল ও মােসেয়র ছেল যাজক সফিনয়েক এই বাতা িদেয়

িযরিমেয়র কােছ পাঠােলন। তারা বলেলন, “আমােদর জ আমােদর

ঈ র সদা ভুর কােছ াথনা ক ন।” ৪এখন িযরিময় আসিছেলন ও

লাকেদর মেধ যাি েলন, কারণ িতিন তখন কারাগাের িছেলন না।

৫ফেরৗেণর স দল িমশর থেক বর হেয়িছল এবং কলদীেয়রা,

যারা িয শােলম ঘরাও কেরিছল, তারা তােদর িয শােলম ছেড়

যাবার খবর নল। ৬ তখন সদা ভুর বাক িযরিময় ভাববাদীর কােছ

এল এবং বলল, ৭ সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন,

িযহূদার রাজা, য তামােক আমার কােছ িজ াসা করেত পািঠেয়েছ,

তােক বল, দখ, ফেরৗেণর য স দল তামােদর সাহােয র জ

বর হেয় এেসেছ, তারা িমশের িনেজেদর দেশ িফের যােব। ৮

কলদীেয়রা িফের আসেব। তারা এই শহেরর িব ে যু করেব, দখল

করেব ও পিুড়েয় দেব। ৯ সদা ভু এই কথা বেলন, তামরা এই

কথা ভেব িনেজেদর ঠিকেয়া না য, কলদীেয়রা অবশ ই তামােদর

ছেড় চেল যােব। কারণ তারা যােব না। ১০এমনিক যিদ তামরা

কলদীয় স েদর আ মণ কর, যারা তামােদর সে যু করেছ,

যােত কবলমা আহত লােকরা তােদর তাঁবেুত পেড় থােক; তারা

উঠেব ও এই শহর পিুড়েয় দেব। ১১ কলদীয়েদর স দল যখন

ফেরৗেণর স দেলর ভেয় িয শােলম ছেড় চেল িগেয়িছল, ১২
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তখন িযরিময় িব ামীন েদেশ যাবার ও সখােন লােকেদর মেধ

তাঁর স ি র ভাগ নবার জ িয শােলম থেক চেল গেলন। ১৩

িক ু যখন িতিন িব ামীন ফটেক পৗঁছােলন, তখন িযিরয় নােম

পাহারাদারেদর সনাপিত িযরিময়েক ধের বলল, “তুিম কলদীয়েদর

পে যা ।” এই িযিরয় িছল শিলিমেয়র ছেল, শিলিময় হনািনেয়র

ছেল। ১৪ িযরিময় বলেলন, “এ িমথ া কথা, আিম কলদীয়েদর পে

যাি না।” তবওু িযিরয় তাঁর কথা না েন তাঁেক ধের শাসনক ােদর

কােছ িনেয় গল। ১৫ সই শাসনকতারা িযরিমেয়র উপর রেগ িগেয়

তাঁেক মারধর করল এবং লখক যানাথেনর বািড়েত তাঁেক রাখল;

কারণ তাঁরা সটােক কারাগার বািনেয়িছল। ১৬ সই কারাগাের মািটর

নীেচর একিট ঠরীেত িযরিময়েক রাখা হল, যখােন িতিন অেনক

িদন িছেলন। ১৭ তারপর রাজা িসিদিকয় লাক পাঠােলন, য তাঁেক

রাজবাড়ীেত িনেয় এল। এই বািড়েত, রাজা গাপেন তাঁেক িজ াসা

করেলন, “সদা ভুর কান বাক আেছ িক?” উ ের িযরিময় বলেলন,

“আেছ,” এবং আরও বলেলন, “আপিন বািবেলর রাজার হােত সমিপত

হেবন।” ১৮ তারপর িযরিময় রাজা িসিদিকয়েক বলেলন, “আিম

আপনার িব ে , আপনার দােসেদর িব ে , িকংবা আপনার এই

লাকেদর িব ে িক দাষ কেরিছ য, আপনারা আমােক কারাগাের

রেখেছন? ১৯ যারা আপনােদর কােছ এই ভাববাণী বলত য,

‘বািবেলর রাজা আপনােদর বা এই দেশর িব ে আসেব না’,

আপনােদর সই ভাববাদীরা কাথায়? ২০ িক ু এখন, হ আমার

ভু মহারাজ! দয়া কের ন। আপনার কােছ আমার এই অ েরাধ,

আপিন আমােক লখক যানাথেনর বািড়েত ফরত পাঠােবন না,

নাহেল আিম সখােন মের যাব।” ২১ তখন রাজা িসিদিকয় একিট

আেদশ িদেলন। তাঁর দােসরা িযরিময়েক পাহারাদারেদর উঠােন

রাখেলা। য পয না শহেরর সম িট শষ হল, ততিদন পয

িতিদন িটওয়ালােদর রা া থেক তাঁেক একিট কের িট িদত।

তাই িযরিময় পাহারাদারেদর উঠােন থাকেলন।
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৩৮ ম েনর ছেল শফিটয়, পশহূেরর ছেল গদিলয়, শিলিমেয়র

ছেল িযহূখল ও মি েয়র ছেল পশহূর নল য, সম লাকেদর

কােছ িযরিময় ঘাষণা করিছেলন। িতিন বলিছেলন, ২ “সদা ভু এই

কথা বেলন, ‘ য কউ এই শহের থাকেব, স তেরায়ােল, দূিভে

ও মহামারীেত মারা যােব; িক ু য কউ কলদীয়েদর কােছ যােব,

স বাঁচেব। স লিুটত ব র মত তার াণ বাঁচােব’। ৩ সদা ভু

এই কথা বেলন, ‘এই শহর িন য়ই বািবেলর রাজার স দেলর

হােত সমিপত হেব; তারা এিট দখল করেব’।” ৪ তখন শাসনকতারা

রাজােক বলেলন, “এই লাকিটেক মের ফলা হাক। কারণ এই

ভােব কথা বেল এই শহের অবিশ স েদর ও লােকরা হাত বল

করেছ। স এই লাকেদর িনরাপ ার কথা চার না কের, অম েলর

কথা চার কের।” ৫তাই রাজা িসিদিকয় বলেলন, “ স তা তামােদর

হােতই রেয়েছ; কারণ রাজা তামােদর বাধা দেবন না।” ৬তখন

তারা িযরিময়েক ধের রাজার ছেল মি েয়র েয়ােত ফেল িদল।

এই েয়ািট িছল পাহারাদারেদর উঠােনর মেধ । তারা িযরিময়েক

দিড় িদেয় সই েয়ােত নািমেয় িদল। সখােন জল িছল না, ধু

কাদা িছল; আর িযরিময় সই কাদার মেধ ডুেব যেত লাগেলন।

৭ এখন রাজবাড়ীর একজন শীয় নপংুসক এবদ‐ মলক নেত

পল য, িযরিময়েক েয়ােত ফেল দওয়া হেয়েছ। তখন রাজা

িব ামীন ফটেক বেস িছেলন। ৮এবদ‐ মলক রাজবাড়ী থেক বর

হেয় রাজােক িগেয় বলল, ৯ “ হ আমার ভু মহারাজ, এই লােকরা

ভাববাদী িযরিমেয়র িত যা কেরেছ, তা সম ই অ ায়। তারা তাঁেক

েয়ােত ফেল িদেয়েছ; িতিন েয়ায় ি েদেত মারা যােবন, কারণ

শহের আর খাবার নই।” ১০ তখন রাজা শীয় এবদ‐ মলকেক

আেদশ িদেলন, “এখান থেক ি শজন লাক সে নাও এবং ভাববাদী

িযরিময়েক, তাঁর মতুৃ র আেগ তুেল আন।” ১১তখন এবদ‐ মলক

সই লাকেদর সে িনেয় রাজবাড়ীর ভাঁড়ার ঘেরর নীেচর গল। স

সখান থেক কত িল পরুােনা ও ছঁড়া কাপড় িনেয় দিড় িদেয় সই

েয়ার মেধ িযরিমেয়র কােছ নািমেয় িদল। ১২ শীয় এবদ‐ মলক
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িযরিময়েক বলল, “এই পরুােনা ও ছঁড়া কাপড় িল আপিন আপনার

বগেলর িনেচ িদন।” িযরিময় তাই করেলন। ১৩ তখন তারা দিড় ধের

টেন তাঁেক সই েয়া থেক তুেল আনল। িযরিময় পাহারাদারেদর

উঠােন থাকেলন। ১৪ তারপর রাজা িসিদিকয় লাক পািঠেয় ভাববাদী

িযরিময়েক সদা ভুর গেৃহর ততৃীয় েবশপেথ ডেক আনেলন।

রাজা িযরিময়েক বলেলন, “আিম আপনােক িকছু িজ াসা করেত

চাই। আমার কাছ থেক িকছুই লকুােবন না।” ১৫ তখন িযরিময়

িসিদিকয়েক বলেলন, “আিম যিদ আপনােক উ র িদই, আপিন িক

আমােক হত া করেবন না? আর আিম যিদ আপনােক পরামশ িদই,

তেব আপিন আমার কথা নেবন না।” ১৬ এেত রাজা িসিদিকয়

গাপেন িযরিমেয়র কােছ শপথ কের বলেলন, “জীব সদা ভুর

িদিব , িযিন আমােদর সিৃ কেরেছন, আিম আপনােক হত া করব না

বা আপনােক তােদর হােত সমপণ করব না, যারা আপনার ােণর

খাঁজ করেছ।” ১৭তখন িযরিময় িসিদিকয়েক বলেলন, “সদা ভু,

বািহনীগেণর ঈ র, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন, ‘তুিম যিদ

বািবেলর রাজার ধানেদর কােছ যাও, তেব তুিম বাঁচেব এবং এই

শহরও পিুড়েয় দওয়া হেব না। তুিম ও তামার পিরবার বাঁচেব।

১৮ িক ু যিদ বািবেলর রাজার সনা ধানেদর কােছ না যাও, তেব

এই শহর কলদীয়েদর হােত সমিপত হেব। তারা এিট পিুড়েয় দেব

এবং আর তুিম িনেজও তােদর হাত থেক রহাই পােব না’।” ১৯

রাজা িসিদিকয় তখন িযরিময়েক বলেলন, “ য সব িযহূদী কলদীয়েদর

পে গেছ, আিম তােদর ভয় কির, কারণ হয়েতা আিম তােদর হােত

সমিপত হেবা, আর তারা আমার সে খারাপ ব বহার করেব।” ২০

িযরিময় বলেলন, “তারা আপনােক সমপণ করেব না। আিম আপনােক

যা বলিছ, সদা ভুর সই বাতার বাধ হন। তাহেল আপনার ভাল হেব

এবং আপিন বাঁচেব। ২১ িক ু যিদ আপিন যেত অ ীকার কেরন,

তেব সদা ভু আমার কােছ যা কাশ কেরেছন, তা এই: ২২ ‘িযহূদার

রাজবাড়ীেত অবিশ ীেলাকেদর বািবেলর রাজার সনা ধানেদর

সমপণ করা হেব। দখ! সই ীেলােকরা আপনােক বলেব, তামার
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ব ু রা তামােক িবপেথ িনেয় গেছ, তামােক হািরেয় িদেয়েছ।

তামার পা কাদায় ডুেব গেছ; তামার ব ু রা পািলেয় গেছ’। ২৩

আপনার সব ী ও ছেল মেয়েদর কলদীয়েদর কােছ িনেয় যাওয়া

হেব। আপিন িনেজও তােদর হাত থেক রহাই পােবন না। আপিন

বািবেলর রাজার হােত ধরা পড়েবন, আর এই শহর পিুড়েয় দওয়া

হেব।” ২৪ তখন িসিদিকয় িযরিময়েক বলেলন, “এই সব কথা কউ

যন না জােন, তাহেল আপিন মারা যােবন না। ২৫ যিদ শাসনকতারা

শােন য, আিম আপনার সে কথা বেলিছ যিদ তারা এেস আপনােক

বেল, ‘তুিম রাজােক যা বেলছ, তা আমােদর বল। আমােদর কাছ

থেক লকুােব না, নাহেল আমরা তামােক হত া করব। রাজা তামােক

যা বেলেছন তাও আমােদর বল’ ২৬তেব আপিন তােদর বলেবন,

‘আিম রাজােক িমনিত করিছলাম, আিম মারার জ যন যানাথেনর

বািড়েত ফরত না পাঠান’।” ২৭ পের শাসনকতারা সবাই িযরিমেয়র

কােছ িগেয় িজ াসা করল, তােত রাজা তাঁেক য কথা বলেত আেদশ

কেরিছেলন িযরিময় তােদর সই সব উ রই িদেলন। তখন তারা

তাঁর সােথ কথা বলা ব করল, কারণ রাজার সে তাঁর কথাবাতা

তারা শােনিন। ২৮ িয শােলেমর দখল হবার িদন পয িযরিময়

পাহারাদারেদর সই উঠােন থাকেলন।

৩৯ িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র নবম বছেরর দশম মােস বািবেলর

রাজা নবখূদিনৎসর তাঁর সম স দল িনেয় িয শােলেমর িব ে

আেসন এবং সিট দখল কেরন। ২ িসিদিকেয়র এগােরা বছেরর চতুথ

মােসর নবম িদেনর শহরিট ভেঙ গল। ৩তখন বািবেলর রাজার

সব রাজকমচারীরা এেলন এবং মােঝর ফটেক বসেলন: নগল‐

শেরৎসর, সমগরনেবা, শসখীম নােম একজন নপংুসক, নগল‐

শেরৎসর নােম ধান রাজকমচারী এবং বািবেলর রাজার অবিশ

সম কমচারী। ৪ এিট ঘটল, যখন িযহূদার রাজা িসিদিকয় ও

তাঁর সম স তাঁেদর দখেলন এবং তারা পািলেয় গেলন।

তাঁরা রােতর বলা রাজার বাগােনর পথ ধের ই দয়ােলর মােঝর

ফটক িদেয় শহেরর বাইের গেলন। রাজা অরাবার পথ ধের চেল
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গেলন। ৫ িক ু কলদীয়েদর সে রা তাঁেদর িপছেন তাড়া কের

িযরীেহার সমভূিমেত িসিদিকয়েক ধের ফলল। তারা তাঁেক ধের হমাৎ

দেশর ির ােত বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসেরর কােছ িনেয় গল,

যখােন নবখূদিনৎসর তাঁর িবধান িদেলন। ৬ বািবেলর রাজা ির ােত

িসিদিকেয়র চােখর সামেনই তাঁর ছেলেদর হত া করেলন; িতিন

িযহূদার সম মহান ব ি েদরও হত া করেলন। ৭ তারপর িতিন

িসিদিকেয়র চাখ তুেল িনেলন এবং তাঁেক বািবেল িনেয় যাবার জ

াে র শকল িদেয় বাঁধেলন। ৮ তখন কলদীেয়রা রাজবাড়ী ও

লােকেদর বািড় পিুড়েয় িদল। তারা িয শােলেমর দয়াল িলও ভেঙ

ফলল। ৯ নবষূরদন, রাজার দহর ীদেলর সনাপিত, সই শহের

যারা অবিশ িছল, তােদর ও যারা বািবেলর পে িগেয়িছল, তােদরেক

এবং অ অবিশ লােকেদরেক ব ী কের বািবেল িনেয় গেলন।

১০ িক ু দহর ীদেলর সনাপিত নবষূরদন িনঃ িকছু গিরব লাকেক

িযহূদা দেশ অবিশ রাখেলন। সই একই িদেনর িতিন তােদর

আ ুর ত ও ভূিম দান করেলন। ১১ বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর

িযরিমেয়র িবষেয় রাজার দহর ীদেলর সনাপিত নবষূরদনেক

আেদশ িদেয়িছেলন। িতিন বলেলন, ১২ “তাঁেক হণ কর এবং তাঁর

য কর। তাঁর কান িত করেব না। িতিন তামােক যা বেলন, তাঁর

জ সব িকছু করেব।” ১৩ তাই দহর ীদেলর সনাপিত নবষূরদন,

নবশূ ন নােম একজন নপংুসক, নগল‐শেরৎসর নােম একজন

ধান কমচারী ও বািবেলর রাজার অ সম ধান কমচারীরা লাক

পাঠােলন। ১৪ সই লােকরা পাহারাদারেদর উঠান থেক িযরিময়েক

বর কের আনেলন এবং তাঁেক বািড়েত িনেয় যাবার জ শাফেনর

নািত অহীকােমর ছেল গদিলেয়র কােছ সমপণ করেলন। তােত

িযরিময় তাঁর িনেজর লাকেদর মেধ ই থাকেলন। ১৫এখন সদা ভুর

এই বাক তাঁর কােছ এল যখন িযরিময় পাহারাদারেদর উঠােন ব ী

িছেলন। এিট হল, ১৬ “ শীয় এবদ‐ মলেকর কােছ িগেয় বল,

বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন, ম েলর

জ নয়, বরং অম েলর জ ই আিম এই শহেরর িব ে আমার
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বাক সফল করব। কারণ সই িদেনর তামার সামেন তা সফল হেব।

১৭ িক ু আিম সই িদেনর তামােক উ ার করব।” এটা সদা ভুর

ঘাষণা। “যােদর তুিম ভয় পাও, তােদর হােত তুিম সমিপত হেব না।

১৮আিম তামােক অবশ ই র া করব; তুিম তেরায়ােলর মাধ েম

পিতত হেব না, বরং তুিম কানমেত তামার াণ র া করেব। লটু

করা েব র মত তামার াণর া হেব; কারণ তুিম আমােক িব াস

কেরছ” এটাই িছল সদা ভুর ঘাষণা।

৪০ রাজার দহর ীদেলর সনাপিত নবষূরদন িযরিময়েক রামা

থেক িবদায় দবার পর িযরিমেয়র কােছ সদা ভুর এই বাক

এেসিছল। এটা ঘেটিছল যখােন িযরিময়েক রাখা হেয়িছল এবং

যখােন িযরিময়েক শকেল বাঁধা হেয়িছল। িতিন িয শােলম ও

িযহূদার সম ব ীেদর সে িছেলন, যারা বািবেল িনবািসত হেয়িছল।

২ ধান সনাপিত িযরিময়েক ধরেলন ও তাঁেক বলেলন, “সদা ভু,

তামার ঈ র এই জায়গার িব ে এই অম েলর কথা বেলেছন। ৩

তাই সদা ভু এটা কেরেছন, িতিন যমন চুি কেরিছেলন, তমন

কেরেছন। কারণ তামরা সদা ভুর িব ে পাপ কেরছ এবং তাঁর

কথার অবাধ হেয়ছ। ৪ িক ু এখন দখ! আজ আিম তামােদর

শকল থেক মু কেরিছ, যা তামােদর হােত িছল। যিদ এিট

তামােদর চােখ ভােলা হয়, তেব আমার সে বািবেল যেত পার;

এস, আিম তামার য নব; িক ু যিদ আমার সােথ বািবেল যেত

না চাও, তেব যও না। তামােদর সামেন থাকা সম দশ িল

দখ। তামােদর চােখ যখােন যাওয়া ভােলা ও সিঠক, সখােন

যাও।” ৫ যখন িযরিময় কান উ র িদেলন না, নবষূরদন বলেলন,

“শাফেনর নািত, অহীকােমর ছেল গদিলয়, যােক বািবেলর রাজা

িযহূদার সব শহেরর উপের িনযু কেরেছন, তাঁর কােছ যাও। তাঁর

লােকেদর সে থাকেত পার অথবা তামার চােখ য জায়গা ভােলা

লােগ সখােন যেত পার।” রাজার দহর ীদেলর সনাপিত তাঁেক

খাবার ও উপহার িদেলন ও তারপর তাঁেক িবদায় িদেলন। ৬তােত

িযরিময় িম ােত অহীকােমর ছেল গদিলেয়র কােছ িগেয় তাঁর দেশ
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অবিশ লােকেদর সে থাকেলন। ৭ এখন িযহূদার স দেলর

িকছু সনাপিত, যারা তখনও ামা েল িছল, তারা এবং তােদর

লােকরা নল য, অহীকােমর ছেল গদিলয়েক বািবেলর রাজা

দেশর শাসনক া িহসােব িনযু কেরেছন। তারা আরও নল য,

যােদর বািবেল িনবািসত করা হয়িন দেশর সই সব গিরব পু ষ,

ীেলাক ও ছেল মেয়েদর দািয় িতিন তাঁেক িদেয়েছন। ৮তাই

তারা িম ােত গদিলেয়র কােছ এল। এই লােকরা িছল নথিনেয়র

ছেল ই ােয়ল, কােরেহর ছেল যাহানন ও যানাথন, তনহূমেতর

ছেল সরায়, নেটাফাতীয় এফেয়র ছেলরা এবং মাখাথীেয়র ছেল

যাসিনয় তারা ও তােদর লােকরা। ৯ শাফেনর নািত অহীকােমর

ছেল গদিলয় তােদর ও তােদর লাকেদর কােছ শপথ কের বলেলন,

“কলদীয় কমচারীেদর সবা করেত ভয় কােরা না। এই দেশ বাস কর

ও বািবেলর রাজার সবা কর, এেতই তামােদর ভাল হেব। ১০ দখ,

আিম কলদীয়েদর সােথ সা াৎ করার জ িম ােত বাস করিছ, যারা

আমােদর কােছ আসেব। তাই আ ুর রস, গরম কােলর ফল ও তল

চাষ কর এবং তামােদর পাে জমা কর। তামরা য সব শহেরর

দখল কেরছ সখােন বাস কর।” ১১ তখন মায়াব, অে ান, ইেদাম ও

অ া দেশ থাকা ই দীরা নল য, বািবেলর রাজা িযহূদার িকছু

অংশ অবিশ রেখেছন শাফেনর নািত অহীকােমর ছেল গদিলয়েক

তােদর উপর িনযু কেরেছন। ১২ তখন সই সম ই দীরা য সব

জায়গায় ছিড়েয় পেড়িছল সখান থেক িফের এল। তারা িযহূদা

দেশর িমসপােত গদিলেয়র কােছ িফের এল। তারা চুর পিরমােণ

আ ুর রস ও গরম কােলর ফল চাষ করল। ১৩ পের কােরেহর ছেল

যাহানন ও ামা েল থাকা স েদর সম সনাপিত িম ােত

গদিলেয়র কােছ এল। ১৪ তারা তাঁেক বলল, “আপিন িক জােনন,

অে ানীয়েদর রাজা বালীস আপনােক খনু করার জ নথিনেয়র ছেল

ই ােয়লেক পািঠেয়েছন?” িক ু অহীকােমর ছেল গদিলয় তােদর

কথা িব াস করেলন না। ১৫ তাই কােরেহর ছেল যাহানন িম ােত

গদিলয়েক গাপেন বলল, “আমােক নথিনেয়র ছেল ই ােয়লেক
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হত া করার অ মিত িদন। কউ আমােক সে হ করেব না। স কন

আপনােক হত া করেব? য সম ই দীরা আপনার চারপােশ জেড়া

হেয়েছ তােদর ছিড়েয় পড়েত এবং িযহূদার অবিশ লােকেদর ংস

হেত কন অ মিত িদে ন?” ১৬ িক ু অহীকােমর ছেল গদিলয়

কােরেহর ছেল যাহাননেক বলেলন, “এটা কাজ কােরা না। কারণ

তুিম ই ােয়েলর িবষেয় িমথ া বলছ।”

৪১ িক ু এটা ঘটল, ইলীশামার নািত, নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল

রাজবংশ থেক স ম মােস দশ জন লাক সে িনেয় িম ােত

অহীকােমর ছেল গদিলেয়র কােছ আসল; তারা একসে খাবার

খল। ২ িক ু নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল ও তার সে আসা দশ জন

লাক উেঠ শাফেনর নািত, অহীকােমর ছেল গদিলয়েক তেরায়াল

িদেয় আঘাত করল। ই ােয়ল গদিলয়েক হত া করল, যােক বািবেলর

রাজার সই দেশর শাসনক া িনযু কেরিছেলন। ৩ তখন ই ােয়ল

িম ােত গদিলেয়র সে য সব ই দীরা িছল এবং য সব কলদীয়

স েক সখােন খুঁেজ পাওয়া গল, তােদর সবাইেক হত া করল।

৪ তারপর সটা িছল গদিলয় হত ার ি তীয় িদন, িক ু কউ তা

জানত না। ৫ িশিখম, শীেলা ও শমিরয়া থেক আিশজন লাক এল,

যারা তােদর দািড় কািমেয়, কাপড়‐ চাপড় িছঁেড় ও িনেজেদর দহ

কাটা িট কের সদা ভুর গেৃহ ভ ‐ নেবদ ও গি হােত কের

িনেয় যাি ল। ৬ নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল তােদর সে দখা করার

জ কাঁদেত কাঁদেত িম া থেক বর হল। তখন এটা ঘটল, স

সই লাকেদর সে দখা করল, স তােদর বলল, “অহীকােমর

ছেল গদিলেয়র কােছ এস।” ৭ তারা শহেরর মাঝখােন আসেল

নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল ও তার স ী লােকরা তােদর হত া কের

একিট েয়ার মেধ ফেল িদল। ৮ িক ু তােদর মেধ দশ জন

িছল, যারা ই ােয়লেক বলল, “আমােদর হত া করেবন না, কারণ

মােঠর মেধ আমােদর গম, যব, তল ও মধু লকুােনা রেয়েছ।”

তাই স তােদর অ স ীেদর হত া করল না। ৯ ঐ লােকেদর

হত া কের ই ােয়ল য েয়ােত তােদর মতৃেদহ গদিলেয়র পােশ
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ফেল িদেয়িছল, তা রাজা আসা ই ােয়েলর রাজা বাশার ভেয় তরী

কিরেয়িছেলন। নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল সটা মতৃেদহ িদেয় পিরপণূ

করল। ১০ পের ই ােয়ল িম ােত অবিশ লােকেদর ব ী কের

িনেয় গল। রাজ মারীরা ও যারা িম ােত অবিশ িছল, যােদর

উপর রাজার দহর ীদেলর সনাপিত নবষূরদন অহীকােমর ছেল

গদিলয়েক িনযু কেরিছেলন। নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল তােদর

ব ী কের িনেয় অে ান স ানেদর কােছ যাওয়ার জ চেল গল।

১১ িক ু কােরেহর ছেল যাহানন ও তার স ী সনাপিতরা নল

য, নথিনেয়র ছেল ই ােয়েলর এইসব অ ায় কাজ কেরেছ। ১২

তখন তারা তােদর সব লাকেদর িনেয় নথিনেয়র ছেল ই ােয়েলর

সে যু করেত গল। িগিবেয়ােনর বড় পু েরর কােছ তারা তােক

খুঁেজ পল। ১৩ তখন এটা ঘটল, ই ােয়েলর সে য সব লাক

িছল, তারা কােরেহর ছেল যাহানন ও তার স ী সনাপিতেদর দেখ

খশুী হল। ১৪আর ই ােয়ল সই য সব লাকেদর ব ী কের িম া

থেক িনেয় যাি ল, তারা কােরেহর ছেল যাহানেনর কােছ িফের

গল। ১৫ িক ু নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল আটজন লােকর সে

যাহানেনর কাছ থেক পািলেয় অে ান স ানেদর কােছ গল। ১৬

নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল য অহীকােমর ছেল গদিলয়েক হত া

কেরিছল, তার কাছ থেক কােরেহর ছেল যাহানন ও তার স ী

সনাপিতরা য সব অবিশ লাকেক িম া থেক িফিরেয় এেনিছল,

তােদরেক সে িনল, যেু দ পু ষেদর এবং িগিবেয়ান থেক আনা

ীেলাক, ছেলেমেয় ও নপংুসকেদর সে িনল। ১৭ তখন তারা চেল

গল এবং গ ৎ িকমহেম িকছু িদন থাকেলা, যটা বৎেলহেমর

কােছ। কলদীয়েদর ভেয় তারা িমশের যাি ল। ১৮ তারা তােদর

ভয় পেয়িছল, কারণ নথিনেয়র ছেল ই ােয়ল অহীকােমর ছেল

গদিলয়েক হত া কেরিছল, যােক বািবেলর রাজা শাসনক া িহসােব

িনযু কেরিছেলন।

৪২তারপর স দেলর সনাপিতরা, কােরেহর ছেল যাহানন,

হাশিয়েয়র ছেল যাসিনয় এবং মহান সম লােকরা িযরিময়
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ভাববাদীর কােছ জেড়া হল। ২ তারা তাঁেক বলল, “আপনার কােছ

আমােদর িবনিত ন। আমােদর মেধ যারা অবিশ আেছ, তােদর

জ আপনার ঈ র সদা ভুর কােছ াথনা ক ন, কারণআপিন যমন

দখেছন, আমরা মা কেয়কজন রেয়িছ। ৩আপনার ঈ র সদা ভু

িজ াসা ক ন কান পেথ আমরা যাব, িক করা আমােদর উিচত।”

৪ তাই িযরিময় ভাববাদী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর কথা

েনিছ। দখ, তামরা যমন অ েরাধ কেরছ, তমন আিম তামােদর

জ সদা ভু তামােদর ঈ েরর কােছ াথনা করব। সদা ভু যা

উ র দেবন, আিম তামােদর বলব, তামােদর থেক িকছুই গাপন

করব না।” ৫ তারা িযরিময়েক বলল, “সদা ভু আমােদর মেধ সত

ও িব সা ী হন, আমরা সই সম িকছু করব, যা সদা ভু তামার

ঈ র আমােদর করেত বেলন। ৬ যিদ এিট ভােলা হয় িকংবা যিদ এিট

খারাপ হয়, আমরা আমােদর ঈ র সদা ভু কথার বাধ হব, যাঁর কােছ

আমরা আপনােক পাঠাি , তাই যখন আমরা আমােদর ঈ র সদা ভু

কথার বাধ হব এটাই আমােদর জ ভাল হেব।” ৭ তখন এিট

ঘটল, দশ িদন পের সদা ভুর বাক িযরিমেয়র কােছ এল। ৮ তােত

িযরিময় কােরেহর ছেল যাহাননেক ও তার স ী সনাপিতেদর এবং

ছাট ও মহান সম লাকেদর ডাকেলন। ৯ িতিন তােদর বলেলন,

“ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু, যাঁর কােছ তামরা িনেজেদর িবনিত

জানাবার জ আমােক পািঠেয়িছেল সই সদা ভু এই কথা বেলন,

১০ ‘যিদ তামরা িফের আেসা এবং এই দেশ বাস কর, তাহেল

আিম তামােদর গেড় তুলব, তামােদর ভা েবা না, আিম তামােদর

রাপণ করব, তামােদর উপেড় ফলব না; কারণ আিম তামােদর

উপের য িবপদ এেনিছ, সখান থেক িফের আসেবা। ১১ বািবেলর

রাজােক ভয় কােরা না, যােক তামরা ভয় কেরছ। তােক ভয় কােরা

না’ এটা সদা ভুর ঘাষণা কারণ আিম তার হাত থেক তামােদর

র া করার জ ও উ ার করার জ তামােদর সােথ আিছ। ১২

কারণ আিম তামােদর িত ক ণা করব, তােত সও তামােদর িত

দয়া করেব এবং আিম তামােদর িনেজেদর দেশ আবার িফিরেয়



িযরিমেয়র বই 1508

আনব। ১৩ িক ু যিদ তামরা বল, ‘আমরা এই দেশ থাকব না’ যিদ

তামরা আিম, তামােদর ঈ র সদা ভুর কথা না শােনা; ১৪ যিদ

তামরা বল, ‘না! আমরা িমশর দেশ যাব, যখােন আমরা কােনা যু

দখব না, তূরী িন নব না, খাবােরর জ ু ধাত হব না। আমরা

সখােন বাস করব’। ১৫ তাহেল িযহূদার অবিশ লােকরা এখন

সদা ভুর বাক শােনা। বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই

কথা বেলন, ‘ তামরা যিদ িমশের যাওয়াই িঠক কের থাক, তাহেল

যাও আর সখােন বাস কর, ১৬তেব য তেরায়ালেক তামরা ভয়

পাও, তা িমশর দেশই তামােদর ধের ফলেব। য দূিভে র জ

িচ া করছ, তা িমশের তামােদর িপছেন ছুটেব। তামরা সখােনই

মারা যােব। ১৭ তাই এটা ঘটেব, যারা িমশের িগেয় বাস করেব বেল

িঠক কেরেছ, তারা সবাই সখােন তেরায়াল, দূিভ ও মহামারীেত

মারা পড়েব। সখােন তােদর কউ জীিবত থাকেব না; য িবপদ

আিম তােদর উপর আনব, তা থেক একজনও রহাই পােব না’।

১৮কারণ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন,

‘িয শােলেম বসবাসকারীেদর উপের যমন কের আমার রাষ ও

াধ ঢালা হেয়েছ, তামরা িমশের গেল তমন ভােব আমার াধ

তামােদর উপেরও ঢালা হেব। তামরা হেব অিভশােপর, ভয় র,

শােপর, অস ােনর পা । তামরা পনুরায় এই দশ দখেত পােব না’।

১৯ িযহূদার অবিশ লােকরা, সদা ভু তামােদর িবষেয় বেলেছন,

তামরা িমশের যেয়া না! তামরা অবশ ই জােনা য, আজ তামােদর

িব ে একিট সা ী হেয়িছ। ২০ তামরা িনেজেদর ােণর িব ে

তারণা কেরছ, কারণ তামরা আিম‐িযরিময়েক তামােদর ঈ র

সদা ভুর কােছ পািঠেয়িছেলন, বেলিছেল, ‘আপিন আমােদর জ

আমােদর ঈ র সদা ভুর কােছ াথনা ক ন; তােত আমােদর ঈ র

সদা ভুর যা বলেবন, সই সবই আপিন আমােদর জানােবন, আমরা

তাই করব’। ২১ কারণ আিম আজ তামােদরেক তা জানালাম; িক ু

তামােদর ঈ র সদা ভু আমােক য সব িবষেয়র জ আমােক

তামােদর কােছ পািঠেয়েছন, তাঁর কােনা কথাই তামরা এখনও
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শােনা িন। ২২ তাই এখন, তামরা িন য়ই জেন রাখ য, তামরা

যখােন বসবাস করেত চাও, সখােন তামরা তেরায়াল, দূিভ ও

মহামারীেত মারা পড়েব।”

৪৩এিট ঘেটিছল, িযরিময় সম লােকেদর কােছ সদা ভু, তােদর

ঈ েরর বাক ঘাষণা করা শষ করেলন, যা সদা ভু, তােদর ঈ র

িযরিময়েক বলেত বেলিছেলন। ২ তখন হাশিয়েয়র ছেল অসিরয়,

কােরেহর ছেল যাহানন ও সম অহ ারী লােকরা িযরিময়েক

বলল, “তুিম িমথ া কথা বলছ। সদা ভু, আমােদর ঈ র তামােক

বলেত পাঠান িন, ‘ তামরা িমশের বসবাস করেত যও না’। ৩কারণ

নিরেয়র ছেল বা ক আমােদর িব ে তামােক উে িজত কের

তুলেছ, যােত কলদীয়েদর হােত আমােদর তুেল িদেত পােরা। কারণ

যােত তারা আমােদর মের ফেল এবং আমােদর ব ী কের বািবেল

িনেয় যায়।” ৪ এই ভােব কােরেহর ছেল যাহানন, সম সনাপিতরা

ও সম লােকরা িযহূদা দেশ থাকার িবষেয় সদা ভুর কথা নেত

অ ীকার করল। ৫ কােরেহর ছেল যাহানন ও স েদর সম

সনাপিত িযহূদার অবিশ সবাই যারা িবিভ দেশ ছিড়েয় পেড়িছল

তারা সখান থেক িযহূদা দেশ বসবাস করবার জ িফের এেসিছল।

৬ তারা সই সকল পু ষ, ীেলাক, ছেলেমেয়, রাজ মারীেদর

এবং েত ক ব ি েক সে িনল, যােদর রাজার দহর ীদেলর

সনাপিত নবষূরদন শাফেনর নািত অহীকােমর ছেল গদিলেয়র

কােছ রেখ িগেয়িছেলন। তারা ভাববাদী িযরিময় ও নিরেয়র ছেল

বা কেকও িনেয় গল। ৭তারা িমশর দেশ তফনেহষ পয গল,

কারণ তারা সদা ভুর কথা শােন িন। ৮ পের তফনেহেষ সদা ভুর

বাক িযরিমেয়র কােছ এল এবং বলল, ৯ “ তামার হােত কতক িল

বড় বড় পাথর নাও এবং তফনেহেষ ফেরৗেণর বািড়র েবশপেথ

ইেটর গাঁথিন আেছ, তার মেধ ই দীেদর চােখর সামেন স িল

লিুকেয় রাখ। ১০ তারপর তােদর বল য, বািহনীগেণর সদা ভু,

ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন, ‘ দখ, আিম দূতেক পািঠেয় আমার

দাস বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসরেক িনেয় আসব। এই য পাথর িল
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িযরিময়, তুিম পুঁেত রেখছ তার উপের আিম তার িসংহাসন াপন

করব; নবখূদিনৎসর তার উপের তার রাজকীয় চাঁেদায়া খাটােব। ১১

স আসেব এবং িমশর দশ আ মণ করেব। য মতুৃ র জ িঠক

হেয়েছ, তার মতুৃ হেব; য ব ী হবার জ িঠক হেয়েছ, তােক ব ী

করা হেব; য তেরায়ােলর জ িঠক হেয়েছ, স তেরায়ােল পিতত

হেব। ১২তখন আিম িমশেরর দবতার মি র িলেত আ ন ধিরেয়

দব। নবখূদিনৎসর তােদর পিুড়েয় দেব বা ব ী করেব। স িমশর

দশেক পিরধান করেব, যমন মষপালক তার পাশােকর উ ন

পির ার কের। স িবজয়ী হেয় সখান থেক চেল যােব। ১৩ স িমশর

দেশর সূযপরুীর িল ভেঙ ফলেব। স িমশেরর দবতােদর

মি র িল পিুড়েয় ফলেব’।”

৪৪ িমশর দেশ বসবাসকারী, িমগেদাল, তফনেহষ, নােফ ও

পে ােষ বসবাসকারী ই দীেদর িবষেয় িযরিমেয়র কােছ সদা ভুর

এই বাক এল, ২ “বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা

বেলন, ‘তুিম িনেজ সম য় িত দেখছ, যা আিম িয শােলম ও

িযহূদার সম শহেরর উপর এেনিছ। দখ, তারা আজ ংস ান হেয়

আেছ; সখােন কউ বাস কের না’। ৩ এর কারণ হল তােদর তা,

তারা দবতােদর সামেন ধপূ ািলেয় ও তােদর ভজনা কের আমােক

অস ু কেরেছ। সই সম দবতা, যােদর কথা তারা িনেজরাও

জানত না, তুিম না বা তামােদর পবূপু েষরাও জানত না। ৪তাই

আিম বাের বাের আমার সম দাস ভাববাদীেদর পািঠেয়িছ। আিম

তােদর এই বলেত পািঠেয়িছ, ‘এইসব জঘ কাজ করা ব কর, আিম

ঘণৃা কির’। ৫ িক ু তারা শােন িন, তারা মেনােযাগ িদেত অ ীকার

কেরেছ এবং অ দবতার কােছ ধপূ ালােনা থেকও ফেরিন। ৬

তাই আমার ল াধ ও আমার রাষ ঢালা হল; তা িযহূদার শহের

শহের ও িয শােলেমর রা ায় রা ায় েল উঠল, তােত আজেক

স িল যমন রেয়েছ, তমিন জনশূ ও ংস হেয়েছ।” ৭ তাই

এখন সদা ভু, বািহনীগেণর ঈ র, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন,

কন তামরা িনেজেদর িব ে এত ম কাজ করছ? কন তামরা
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পু ষ, ীেলাক, ছেলেমেয় ও িশ রা িযহূদা থেক বর কের এেন

িনেজেদর ও তােদর সবাইেক ংস কের িদ ? তামােদর কউ

অবিশ থাকেব না। ৮ তামরা এই য িমশর দেশ বসবাস করেত

এেসছ, এখােন অ দবতােদর উে েশ ধপূ ািলেয় িনেজেদর

হােতর ম কােজর মাধ েম কন তামরা আমােক অস ু কের

তুলছ? তামরা ংস হেব, অিভশ হেব এবং পিৃথবীর সম জািতর

লােকেদর মেধ িন ার পা হেব। ৯ তামােদর পবূপু ষেদর

পাপ কাজ, িযহূদার রাজােদর পাপ কাজ, তােদর ীেদর পাপ কাজ,

তামােদর িনেজেদর পাপ কাজ ও তামােদর ীেদর পাপ কাজ;

যা িযহূদা দেশ ও িয শােলেমর রা ায় রা ায় করা হত, স িল

িক তামরা ভুেল গছ? ১০ এখনও পয , তারা ন হয়িন। তারা

আমার ব ব া বা চুি েক স ান কের না, য িল আিম তােদর ও

তােদর পবূপু ষেদর সামেন াপন কেরিছ। তারা সই মত চেল

না। ১১ সইজ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা

বেলন, “ দখ, আিম তামােদর অম ল করেত ও সম িযহূদােক

উে দ করেত আমার মখু তুললাম। ১২ কারণ আিম িযহূদার অবিশ

লাকেক, যারা িমশের দেশ বসবাস করেত যােব বেল িঠক কেরেছ,

আিম তােদর ধরব। তারা সবাই িবন হেব। িমশর দেশই পিতত

হেব। তারা তেরায়াল ও দূিভে ংস হেব। ছাট িকংবা মহান সবাই

তেরায়াল ও দূিভে ংস হেব। তারা মারা যােব এবং ম কথার,

অিভশােপর, িন ার ও িব েয়র পা হেব। ১৩কারণ আিম িমশের

বসবাসকারীেদর শাি দব, যমন িয শােলমেক তেরায়াল, দূিভ

ও মহামারী িদেয় শাি িদেয়িছলাম। ১৪ তােত িযহূদার অবিশ য

সব লােকরা িমশের বাস করেত এেসেছ, তােদর মেধ কউ সফল

হেব না বা র া পােব না; সই িযহূদা দেশও িফের যেত পারেব

না, সখােন বাস করার জ িফের যেত ই া করেব, িকছু লাক

ছাড়া অ কউই িফের যেত পারেব না।” ১৫ তখন য সব লােকরা

জানত য, তােদর ীরা অ দবতােদর উে েশ ধপূ ালায়, তারা

এবং সখােন উপি ত সম ীেলােকরা, মহান ম লী, িমশেরর
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পে াষ এলাকায় বাসকারী সব লাক িযরিময়েক বলল, ১৬ “তুিম

সদা ভুর নাম কের য সব কথা আমােদর বেলছ, তামার সই

কথা আমরা নব না। ১৭ কারণ আমরা যা বেলিছ, সই সম িকছু

আমরা িন য় করব। আকােশর রাণীর উে েশ ধপূ ালাব এবং পয়

নেবদ ঢালেবা; আমরা, আমােদর পবূপু েষরা, আমােদর রাজারা ও

আমােদর নতারা যভােব িযহূদার শহের শহের ও িয শােলেমর

রা ায় রা ায় তা করেতন। তখন আমােদর চুর খাবার থাকেব

ও আমরা তৃ হব, কােনা য় িতর অিভ তা ছাড়াই। ১৮ িক ু

যখন থেক আমরা আকাশরাণীর উে েশ ধপূ ালােনা ও পয়

নেবদ ঢালা ব করলাম, তখন থেক আমােদর অভাব হে এবং

আমরা তেরায়াল ও দূিভে ংস হি ।” ১৯ ীেলােকরা বলল,

“আমরা যখন আকাশরাণীর উে েশ ধপূ ালাতাম ও পয় নেবদ

ঢালতাম, তখন িক আমােদর ামীরা সই কথা জানেতন না?” ২০

তখন িযরিময় সম লাকেক পু ষ ও ীেলােকরা, যারা তাঁেক উ র

িদেয়িছল তােদর কােছ ঘাষণা করেলন ও বলেলন, ২১ “িযহূদার

শহর িলেত ও িয শােলেমর রা ায় রা ায় তামরা, তামােদর

পবূপু েষরা, তামােদর রাজারা ও তামােদর নতারা এবং দেশর

অ া লােকরা য ধপূ ালােত তা িক সদা ভুর রেণ নই, তা

িক তাঁর মেন পের িন? ২২ তামােদর ম ও জঘ কাজ সদা ভু

যখন আর স করেত পারেলন না, তখন তামােদর দশ আজ যমন

রেয়েছ, তমন জনশূ , ভয় র ও অিভশ হেয়েছ, যখােন কান

বািস া নই। ২৩ কারণ তামরা ধপূ ািলেয়ছ এবং সদা ভুর

িব ে পাপ কেরছ; তামরা তাঁর কথা, তাঁর ব ব া, িনয়ম, তাঁর চুি

শােনা িন; সইজ তামােদর িব ে এই িবপদ ঘেটেছ, যমন

আজও রেয়েছ।” ২৪ তারপর িযরিময় সম পু ষ ও ীেলাকেদর

বলেলন, “িমশর দেশ বাসকারী সম িযহূদা, তামরা সদা ভুর বাক

শােনা। ২৫ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন,

তামরা এবং তামােদর ীরা উভেয় মেুখ যা বেলছ, হাত িদেয় তা

কেরছ, তামরা বেলছ, ‘আমরা আকাশরাণীর উে েশ ধপূ ালাবার
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ও পয় নেবদ ঢালার য শপথ কেরিছ, আমরা তা িন য়ই পালন

করব’। এখন তামােদর িত া পরূণ কর, স িল স ণূ কর। ২৬

তাই এখন, িমশর দেশ বাসকারী সম ই দীরা, তামরা সদা ভুর

বাক শােনা। সদা ভু বেলন, ‘ দখ, আিম আমার মহান নােম শপথ

কের বলিছ, জীব সদা ভুর িদিব এই কথািট বেল িমশর দেশ

বাসকারী িযহূদার কান লাক আমার নাম মেুখ আনেব না। ২৭ দখ,

আিম অম েলর জ তােদর িদেক চেয় আিছ, ম েলর জ নয়।

িমশর দেশ বাসকারী েত ক িযহূদী তেরায়াল ও দূিভে স ণূভােব

িবন হেব। ২৮ তেরায়াল থেক রহাই পাওয়া খবুই কম সংখ ক

লাক িমশর থেক িযহূদা দেশ িফের যােব। তারপর িযহূদার অবিশ

লােকরা, যারা িমশর দেশ বসবাস করেত এেসেছ তারা জানেত

পারেব কার কথা সিত হেব আমার না তােদর। ২৯এিট তামােদর

জ একিট িচ হেব’ এটা সদা ভুর ঘাষণা ‘আিম এই জায়গায়

তামােদর িব ে িতফল দব, যােত তামরা জানেত পার য,

আমার বাক য় িত িদেয় তামােদর আ মণ করেব’। ৩০ সদা ভু

এই কথা বেলন, ‘ দখ, আিম যমন িযহূদার রাজা িসিদিকয়েক তার

ােণর খাঁজ কের য শ , সই বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসেরর

হােত সমপণ কেরিছ, তমিন িমশেরর রাজা ফেরৗণ‐হ ােকও তার

শ েদর হােত তুেল দব, যারা তার ােণর খাঁজ কের’।”

৪৫ যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর রাজে র চতুথ

বছের নিরেয়র ছেল বা ক িযরিমেয়র কােছ নেলন। তা িতিন

টােনা বইেয় িলখেলন। সটা হল, ২ “সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র

এই কথা বা ক, তামােক বেলেছন ৩ তুিম বেলছ, ‘িধক আমােক!

কারণ সদা ভু আমার ব থার উপের ঃখ যাগ কেরেছন; আমার

আতনাদ আমােক া কেরেছ, আিম িব াম খুঁেজ পাি না’। ৪

তুিম তােক এই কথা অবশ ই বল: ‘সদা ভু এই কথা বেলন: দখ,

আিম যা গেড় তুেলিছ, আিম এখন তা ভেঙ ফলব। আিম যা রাপণ

কেরিছ, আিম তা উপেড় ফলব। ৫ িক ু তুিম িক িনেজর জ মহৎ

িজিনস আশা করছ? সই রকম আশা কােরা না। কারণ দখ, সম
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লােকর উপের য় িত আসেছ’ এটা সদা ভুর ঘাষণা, ‘িক ু তুিম

যখােনই যােব, আিম লেুটর িজিনেসর মত তামার াণ তামােক

দব’।”

৪৬জািতেদর িবষেয় ভাববাদী িযরিমেয়র কােছ সদা ভুর এই বাক

এল। ২ িমশেরর িবষেয়: যািশেয়র ছেল িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর

চতুথ বছের বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর িমশেরর রাজা ফেরৗণ‐

নেখার য স দলেক পরািজত করেলন, ইউে িটস নদীর তীেরর

কােছ ককমীেশ উপি ত সই স দেলর কথা: ৩ “ তামােদর ছাট ও

বড় ঢাল ত কর এবং যু করবার জ যাও। ৪ ঘাড়া িলেক

সাজাও, ঘাড়াচালকরা তার উপর চড়। মাথা র ার বম পের তামার

জায়গায় িগেয় দাঁড়াও। বশা িল মসণৃ কর এবং যু স া পর। ৫

আিম এখােন িক দখাি ? তারা আতে পণূ হেয়েছ এবং পািলেয়

যাে , কারণ তােদর স রা পরািজত হেয়েছ। তারা িনরাপ ার জ

দৗড়াে , িপছেন িফের তাকাে না। চারিদেক আত িঘের আেছ”

এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৬ তগামী লােকরা পালােত পারেছ না;

স রাও রহাই পাে না। উ র িদেক ইউে িটস নদীর কােছ তারা

হাঁচট খেয় পেড়েছ। ৭ ও ক য, নীল নদীর মত উেঠ আসেছ,

নদীর মত জল তালপাড় করেছ? ৮ িমশর নীল নদীর মত হেয় উেঠ

আসেছ, নদীর মত জল তালপাড় করেছ। স বেল, আিম উপের উঠব;

আিম পিৃথবী ঢেক ফলব; আিম শহর িল ও তােদর বািস ােদর

ংস করব। ৯ হ সম ঘাড়া, উেঠ যাও; তামরা আ মণ কর।

হ রেথরা, পাগেলর মত হও। হ বীেররা, ঢাল বহনকারী শ ও

পেূটর দ লােকরা, ধ কধারী লদূীেয়রা, তামরা এিগেয় যাও। ১০

সই িদন িট বািহনীগেণর ভু সদা ভুর িতেশােধর িদন। িতিন

তাঁর শ েদর উপর িতেশাধ নেবন। তেরায়াল াস করেব এবং

তৃ হেব। তােদর র পান কের পিরতৃ হেব, কারণ উ র িদেকর

দেশ, ইউে িটস নদীর কােছ বািহনীগেণর ভু সদা ভুর উে েশ

বিলদান হেব। ১১ “ হ িমশেরর মারী ক া, তুিম িগিলয়েদ উেঠ

যাও, ওষধু সং হ কর। বথৃাই তুিম বিশ ওষধু িন ; তুিম হেব
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না। ১২জািতরা তামার অপমােনর কথা েনেছ; তামার িবলােপ

পিৃথবী পণূ হেব। এক স আর এক সে র উপর হাঁচট খেয়েছ,

জেনই একসে পিতত হল।” ১৩ বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর

কখন িমশর দেশ এেস আ মণ করেবন সই কথা সদা ভু ভাববাদী

িযরিময়েক বলেলন। ১৪ তামরা িমশের চার কর, িমে দাল ও

নােফ এিট শানা যাক। তফনেহেষ ঘাষণা কের বল, তামরা জায়গা

িনেয় দাঁড়াও ও ত হও, কারণ তেরায়াল তামােদর চারপােশ

াস করেছ। ১৫ তামােদর দবতা আপিন কন পািলেয় গল? কন

তামােদর দবতা দাঁড়ােত পারেছ না? সদা ভু তােদর নীেচ ছুঁেড়

ফেলেছন। ১৬ িতিন হাঁচট খাওয়া লােকর সংখ া বিৃ কেরন,

েত ক স এেক অে র িব ে পিতত হয়। তারা বলেছ, ওেঠা,

চল আমরা বািড় যাই। চল আমরা িনেজেদর লাকেদর কােছ ও

িনেজেদর দেশ িফের যাই। চল আমরা সই তেরায়ালেক ত াগ কির

যা আমােদর আঘাত কের। ১৭ তারা সখােন ঘাষণা করল, িমশেরর

রাজা ফেরৗণ ধমুা একিট শ ; য তার েযাগ হািরেয়েছ। ১৮ সই

রাজা, যাঁর নাম বািহনীগেণর সদা ভু, তাঁর ঘাষণা “আমার জীবেনর

িদিব , পবেতর মেধ তােবােরর মত এবং সমেু র কােছর কিমেলর

মত একজন আসেবন। ১৯ হ িমশেরর মেয়রা, িনবাসেনর জ

তামােদর িজিনসপ িছেয় নাও। কারণ নাফ ভয় র, ংস ান

হেয় যােব; সখােন কউ বাস করেব না। ২০ িমশর খবু র একিট

যবুতী গ , িক ু উ র িদক থেক তার িব ে একিট দংশক পাকা

আসেছ। সটা আসেছ। ২১ িমশেরর মধ বতী তার সে রা পু

বাছুেরর মত। িক ু তারা িফের যােব ও পািলেয় যােব। তারা একসে

দাঁড়ােব না, কারণ তােদর িবপেদর িদন, তােদর শাি পাবার িদন

আসেছ। ২২ িমশর সােপর মত িশশ িন করেব ও বেুক হাঁটেব, কারণ

তার শ রা তার িব ে এিগেয় আসেছ। তারা কাঠুিরয়ােদর মত

ড়ুল িনেয় তার িব ে আসেব। ২৩তারা অরণ কেট ফলেব” এটা

সদা ভুর ঘাষণা, “যিদও তা অেনক গভীর। কারণ প পােলর থেক

শ েদর সংখ া বিশ হেব। ২৪ িমশেরর মেয় লি ত হেব। স উ র
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িদেকর লােকেদর হােত সমিপত হেব।” ২৫ বািহনীগেণর সদা ভু,

ই ােয়েলর ঈ র বেলন, “ দখ, আিম না শহেরর দবতা আেমানেক,

ফেরৗণ ও িমশরেক, তার দবতােদর ও রাজােদর, ফেরৗেণর উপর

িনভরশীল সবাইেক শাি দব। ২৬ যারা তােদর হত া করার চ া

কের, তােদর হােত বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর ও তার দােসেদর

হােত আিম তােদর সমপণ করব। িক ু পের িমশের আেগর িদেনর

র মত লাকজন বাস করেব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ২৭ “িক ু

তুিম, আমার দাস যােকাব, ভয় কােরা না; আতি ত হােয়া না,

ই ােয়ল, কারণ আিম তামােক দূর দশ থেক ও ব ী থাকা দশ

থেক িফিরেয় আনব। তখন যােকাব িফের আসেব, শাি েত খুঁেজ

পােব ও িনরাপেদ থাকেব এবং কউ তােক ভয় দখােব না। ২৮ তুিম,

আমার দাস যােকাব, ভয় কােরা না” এটা সদা ভুর ঘাষণা। “কারণ

আিম তামার সে আিছ। তাই য সব জািতর মেধ আিম তামােক

ছিড়েয় িদেয়িছলাম, আিম তােদর স ণূভােব ংস করব। িক ু

আিম তামােক স ণূভােব ংস করব না। যিদও আিম তামােক

যথাযথভােব শাসন করব, এেকবাের শাি না িদেয়ও ছাড়ব না।”

৪৭পেল ীয়েদর িবষেয় সদা ভুর এই বাক ভাববাদী িযরিমেয়র

কােছ এল। ফেরৗণ ঘসা আ মণ করবার আেগ এই বাক এল।

২ “সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ দখ, উ র িদক থেক ব ার জল

উথেল উঠেছ। তারা াবনকারী নদীর মত হেব! তখন তা দশ এবং

তার সব িকছু, সম শহর ও তার বািস া সম িকছুেক ছািপেয়

যােব! তােত সবাই সাহােয র জ িচৎকার করেব এবং দেশর সম

বািস া িবলাপ করেব। ৩ শ র শি শালী ঘাড়ার খেুরর খটাখট

শ , রেথর গজন এবং তােদর চাকার শে বাবারা তােদর বলতার

জ ছেল মেয়েদর সাহায করেব না। ৪ কারণ সই িদন আসেছ,

যিদন সম পেল ীয় ংস হেব, সার ও সীেদান যারা তােদর

সাহায কের, তােদর উে দ করেব। কারণ সদা ভু পেল ীয়েদর

ংস করেছন, যারা কে ােরর অবিশ লাক। ৫ ঘসার উপর টাক

পড়ল। অি েলান, তােদর উপত কার অবিশ লােকরা িন ু প হেয়
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যােব। কতিদন তামরা িবলাপ কের িনেজেদর কাটা িট করেব? ৬

সদা ভুর তেরায়াল িধক তামােক! আর কত িদন পের তুিম শা

হেব? তামার খােপ তুিম িফের যাও; থাম এবং শা হও’। ৭ তুিম

িকভােব শা হেত পােরা, কারণ সদা ভু তামায় আেদশ িদেয়েছন।

িতিন তামােক অি েলান ও সমেু র বলাভূিমর িব ে আ মণ

করেত আেদশ িদেয়িছ।”

৪৮ মায়াব স ে বািহনীগেণর সদা ভু ই ােয়েলর ঈ র এই কথা

বেলন: “িধক নেবা! কারণ ওটা তা ংস হেয়েছ। িকিরয়াথিয়ম ধরা

পড়ল ও অস ািনত হল। তার গ অিভশ ও অপমািনত হল। ২

মায়ােবর স ান আর নই। তার শ রা িহশেবােন তার িব ে

ষড়য করল। তারা বলল, ‘এস, আমরা ঐ জািতেক শষ কের িদই।

মদেমনা িবন হেব একিট তেরায়াল তামার িপছেন তাড়া করেব’। ৩

শােনা! হােরাণিয়ম থেক কা ার শ আসেছ, যখােন ংস ও

িবনাশ রেয়েছ। ৪ মায়াব ংস হেয়েছ। তার িশ রা কঁেদ উেঠেছ।

৫ লহূীেতর পেথ ওঠার িদন লােক কঁেদেছ; কারণ হােরাণিয়েমর

ওঠার পেথ ংেসর জ িচৎকার শানা গেছ। ৬ পালাও! িনেজর

িনেজর াণ র া কর ও ম াে র ঝােপর মত হও। ৭ কারণ

তামার কাজ ও স ি র উপর তামার িব ােসর জ তুিম ব ী

হেব। তখন কেমাশ তার যাজকেদর ও নতােদর সে ব ী হেয়

দূের চেল যােব। ৮ েত কিট শহের ংসকারী আসেব; কান শহর

রহাই। উপত কা িবন হেব এবং সমভূিমর িবনাশ হেব, যমন

সদা ভু বেলেছন। ৯ মায়াবেক ডানা দাও, কারণ স উেড় যেত

পাের। তার শহর িল জনশূ হেব, যখােন কউ বাস কের না। ১০

সদা ভুর কােজ য লাক অলস, স অিভশ ! র পাত থেক য তার

তেরায়ালেক িফিরেয় নয়, স অিভশ । ১১ মায়াব িনরাপ া অ ভব

কেরেছ কারণ স িছল যবুক। স তার আ ুর রেসর মত, যিট কখনও

এক পা থেক অ পাে ঢালা হয়িন। স কখনও ব ীদশায় যায়

িন। তাই তার াদ িচরকাল র; তার গে র অপিরবতনশীল

আেছ। ১২ তাই দখ, সই িদন আসেছ” এটা সদা ভুর ঘাষণা
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যখন আিম তার কােছ তােদর পাঠাব, যারা তার সম পা উে

ঢেল দেব ও পা িল ছিড়েয় দেব। ১৩তখন মায়াব কেমােশর

িবষেয় লি ত হেব, যমন ই ােয়েলর লােকরা যমন বেথেলর

উপর িব াস কের লি ত হেয়িছল। ১৪ তামরা িকভােব বল, আমরা

সিনক, শি শালী যা া? ১৫ মায়াব ংস হেব এবং তার শহর িল

আ া হেব; কারণ তার মেনানীত যবুেকরা হত ার জায়গায় নেম

গেছ। এটা রাজার ঘাষণা, যাঁর নাম বািহনীগেণর সদা ভুর। ১৬

“ মায়ােবর তাড়াতািড় পতন ঘটেব; তার ঃখ তাড়াতািড় আসেছ। ১৭

তামরা যারা তার চারপােশ থােকা, তার জ িবলাপ কর, আর তামরা

যত লাক তার নাম জান, িচৎকার কর, ‘িধক! শি শালী রাজদ ,

গৗরবময় লািঠ ভেঙ গেছ’! ১৮ হ দীেবােন বসবাসকারী মেয়, তুিম

িনেজর গৗরেবর জায়গা থেক নেম এস, কেনা মািটেত বস, কারণ

মায়ােবর ংসকারী তামার িব ে উেঠ এেসেছ, তামার গ িল

ংস কেরেছ। ১৯ হ অেরােয়ের বসবাসকারী মেয়, তুিম পেথর

পােশ দাঁিড়েয় দখ। য পািলেয় গেছ, তােক িজ াসা, বল, ‘িক

হেয়েছ?’ ২০ মায়াব লি ত হেয়েছ, কারণ স ছিড়েয় পেড়েছ।

আতনাদ কর ও িবলাপ কর; সাহােয র জ কাঁদ। অেণান নদীর

ধাের এই কথা চার কর, ‘ মায়াব ংস হেয়েছ’। ২১ শাি উপি ত

হেয়েছ সমভূিম, হালন, যহস, মফাৎ, ২২ দীেবান, নেবা, বৎ‐

িদ াথিয়ম, ২৩ িকিরয়াথিয়ম, বৎ‐গামলূ, বৎ‐িমেয়ান, ২৪ কিরেয়াৎ

ও ব া এবং মায়াব দেশর দূেরর ও কােছর সম শহর িলেত। ২৫

মায়ােবর িশং কেট ফলা হেয়েছ; তার হাত ভেঙ গেছ।” এটা

সদা ভুর ঘাষণা। ২৬ “তােক মাতাল কর, কারণ স আমার িব ে

গব কেরেছ। এখন মায়াব িবর হেয় িনেজর বিমর মেধ হাততািল

দেব; তাই স হািস পা হেব। ২৭ ই ােয়ল িক তামার হািস পা

িছল না? স িক চারেদর মেধ ধরা পেড়েছ য, তুিম যতবার তার

কথা বল, তত বার মাথা নাড়? ২৮ হ মায়ােবর বািস ারা, শহর

ছেড় যাও ও পাহােড়র ওপের িশিবর কর। একিট ঘঘুরু মত হও,

য িশলার গেত মেুখ বাসা বাঁেধ। ২৯আমরা মায়ােবর অহ ােরর
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কথা, তার বড়াই, তার ঔ ত , তার গব, তার আ েগৗরভ এবং তার

অ েরর দে র কথা েনিছ।” ৩০ এটা সদা ভুর ঘাষণা: “আিম

িনেজ তার বপেরায়া কথাবাতা জািন, যা িকছুই কােজর নয়। ৩১

তাই আিম মায়ােবর জ িবলাপ করব, সম মায়ােবর জ ঃেখ

িচৎকার করব, কীর‐ হেরেসর লাকেদর জ িবলাপ করব।” ৩২ হ

িসবমার আ ুর লতা, আিম যােসেরর থেক তামার জ বশী কাঁদব।

তামার ডালপালা িল নসমু পয ছিড়েয় গেছ; স িল যােসেরর

সমু পয পৗঁেছেছ। ংসকারীরা তামার গরম কােলর ফল ও

আ ুর রেস আ মণ কেরেছ। ৩৩তাই মায়ােবর ফেলর বাগান ও

মায়াব দশ থেক উ াস ও আন দূের চেল গেছ। আিম আ ুর

েক থেক আ ুর রস িবহীন করলাম; তারা আনে র িচৎকােরর

সে মাড়াই করেব না। সই িচৎকার আনে র িচৎকার নয়। ৩৪

“তােদর কা ার শ িহশেবান থেক ইিলয়ালী পয িচৎকার হে ,

তার আওয়াজ যহস পয শানা যাে ; সায়র থেক হােরাণিয়ম

পয , ই ৎ‐শিলশীয়া পয শ হে , কারণ িন ীেমর জলও িকেয়

যাে । ৩৫ কারণ আিম তােদর িনঃেশষ কের দব, যারা মায়ােব

উঁচু ােন বিলদান কের” এটা সদা ভুর ঘাষণা, “এবং তােদর

দবতােদর কােছ ধপূ ালায়।” ৩৬ তাই মায়ােবর জ আমার

অ র বাঁশীর েরর মত কের িবলাপ করেছ। কীর‐ হেরেসর লাকেদর

জ আমার অ র বাঁশীর েরর মত কের িবলাপ করেছ। তােদর

স য় করা স দ শষ হেয় গেছ। ৩৭ েত ক মাথা কশিবহীন ও

েত ক দািড় কমােনা হল; েত েকর হােত কাটা িট ও কামের চট

জড়ােনা হল। ৩৮ মায়ােবর সম ছােদর উপের ও শহেরর চেক

িবলাপ শানা যাে , “কারণ য পা কউ চায় না, সই রকম কের

আিম মায়াবেক ভেঙ ফেলিছ।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৩৯ “ স

কমন চিড়েয় পেরেছ! তারা কমন কের তােদর জ িবলাপ করেছ!

মায়াব ল ায় কমন কের তার িপঠ িফিরেয়েছ! এই ভােব মায়াব

তার চারপােশর সম লাকেদর কােছ উপহাস ও আতে র পা

হেয়েছ।” ৪০ কারণ সদা ভু এই কথা বেলন, “ দখ, ঐ শ ঈগেলর
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মত উেড় আসেব এবং মায়ােবর উপর তার ডানা ছিড়েয় দেব।

৪১ কিরেয়াত ব ী হেয়েছ এবং তার গ িল দখল হেয়েছ। সই

িদন মায়ােবর স েদর অ র সব য ণা ভাগকািরণী ীেলােকর

অ েরর মত হেব। ৪২ মায়াব একজন লােকর মত ংস করা

হেব, কারণ স আিম, সদা ভুর িব ে অহ ারী হেয়েছ। ৪৩ হ

মায়ােবর বািস া, তামােদর উপর আত , খাদ ও ফাঁদ আসেছ।”

এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৪৪ “ য কউ আতি ত হেয় পালােব স

খােদ পড়েব, য কউ খাদ থেক উেঠ আসেব স ফাঁেদ ধরা পড়েব;

কারণ আিম তার িব ে তার উপর িতেশাধ নবার িদন আনব।”

এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৪৫ “িহশেবােনর ছায়ােত পািলেয় যাওয়া

লােকরা শি হীন হেয় দাঁিড়েয় থাকেব, কারণ িহশেবান থেক আ ন

ও সীেহােনর মেধ থেক আ েনর িশখা বর হেব। তা মায়ােবর

কপাল ও গালমাল করা লােকেদর মাথার খিুল াস করেব। ৪৬

হ মায়াব, িধক তামােক! লােকরা ংস হেয়েছ; কারণ তামার

ছেলেদর দূর দেশ ব ী কের িনেয় গেছ এবং তামার মেয়রাও

ব ীদশায় আেছ। ৪৭ িক ু পরবতী িদেনর আিম মায়ােবর অব ার

পনু ার করব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। মায়ােবর িবচার এখােনই

শষ।

৪৯অে ানীয়েদর িবষেয় সদা ভু এই কথা বেলন, “ই ােয়েলর িক

কান ছেল নই? ই ােয়েলর উ রািধকারী িক কউ নই? তাহেল

িমলকম মিূতর উপাসকরা কন গােদর জায়গা অিধকার কের এবং

িমলকেমর লােকরা সখানকার শহর িলেত বাস কের? ২ তাই দখ,

সই িদন আসেছ” এটা সদা ভুর ঘাষণা, “যখন আিম অে ানীয়েদর

র া শহেরর িব ে যেু র হাঁক দব; তখন তা ংস ূপ হেব, আর

তার মেয়রা আ েন পেুড় যােব। কারণ ই ােয়ল তােদর দখল করেব,

যারা তােক দখল কের িছল।” সদা ভু বেলন। ৩ “ হ িহশেবান, িবলাপ

কর, কারণ অয় শহর ংস হেব! হ র া শহেরর মেয়রা, িচৎকার

কর! চট পর। িবলাপ কর এবং দয়াল িলর মেধ দৗড়ােদৗিড় কর,

কারণ িমলকম ও তার সে তার যাজকরা ও নতারা ব ীদশায়
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যােব। ৪ কন তুিম তামার শি িনেয় গব করছ? তামার শি

িবলীন হেয় যােব, অিব মেয়; তুিম তামার স ি র উপর িনভর

কর। তুিম বল, ‘ ক আমার িব ে আসেব?’ ৫ দখ, আিম তামার

উপের িবপদ আনব” এটা ভু, বািহনীগেণর সদা ভুর ঘাষণা।

“ তামার চারিদেকর সবার কাছ থেক িবপদ আসেব। তামােদর

েত কেক তার সামেন ছিড়েয় পড়েব, পািলেয় যাওয়া লাকেদর

কউ তামােদর জেড়া করার জ থাকেব না। ৬ িক ু পের আিম

অে ানীয়েদর অব া ফরাব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৭ ইেদােমর

িবষেয় বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, “ তমেন িক ান নই?

বিু মানেদর কােছ িক উপেদশ শষ হেয় গেছ? তােদর ান িক চেল

গেছ? ৮ পালাও! িফের যাও! হ দদােনর বািস ারা, ভূিমর গভীের

িগেয় বাস কর। কারণ আিম এেষৗর উপর তার িবপদ, তােক শাি

দবার িদন উপি ত করব। ৯ যিদ যারা আ ুর তােল, তারা তামার

কােছ আেস, তারা িক িকছু ফল অবিশ রাখেব না? চােররা যিদ

রােত আেস, তেব তারা িক তােদর দরকার মত চুির করেব না? ১০

িক ু আিম এেষৗেক জনশূ কেরিছ। আিম তার গাপন জায়গা িল

কাশ কেরিছ, যােত স লকুােত না পাের। তার বংেশর লােকরা, তার

ভাইেয়রা ও তার িতেবশীরা ংস হল, সও চেল গেছ। ১১ তুিম

তামার অনাথ ছেল মেয়েদর ত াগ কর; আিম তােদর জীবন র া

করব। তামার িবধবারাও আমার উপর িব াস ক ক।” ১২ কারণ

সদা ভু বেলন, “ দখ, সই পাে পান করার যােদর িনয়ম িছল না,

তােদর সই পাে পান করেত হেব, তােদর তুিম িক শাি না পেয়ই

চেল যােব? তুিম শাি েভাগ না কের যােব না, অবশ ই পান করেব।”

১৩কারণ সদা ভু বেলন, “আিম িনেজর নােম এই শপথ করিছ য,

ব া আত , মযাদাহীন, ংস ও অিভশােপর পা হেব। তার সম

শহর িচরকােলর জ ংস হেয় থাকেব।” ১৪আিম সদা ভুর কাছ

থেক এই খবর েনিছ এবং একজন দূতেক জািতেদর কােছ পাঠােনা

হেয়েছ, “জেড়া হও ও তােক আ মণ কর। যু করার জ তরী হও।

১৫ কারণ দখ, আিম জািতেদর মেধ তামােক সবেচেয় ছাট করব
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এবং লাকেদর মেধ ঘণৃার পা করব। ১৬ তামার আতে র জ ,

তামার অ েরর গব তামােক ছলনা কেরেছ; হ িশলার বািস া,

যিদও তুিম ঈগেলর মত উঁচু জায়গায় বাস কর, তবওু সখান থেক

আিম তামােক নীেচ নািমেয় আনব।” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ১৭

“ইেদােমর েত েকর কােছ িব েয়র পা হেব, যারা তার পাশ িদেয়

যােব তারা সবাই ভীষণ কাঁপেব এবং তার সব আঘােতর জ তােক

িশশ িন দেব। ১৮ তােদর িতেবশীর সে যমন সেদাম ও

ঘেমারােক ংস করা হেয়িছল” এটা সদা ভুর ঘাষণা, “ তমিন

ইেদােম কউ বাস করেব না; তার মেধ কান মা ষ থাকেব না। ১৯

দখ, িসংেহর মত য েনর জ ল থেক উেঠ এেস ভাল চারণ ভূিমেত

িশকার করেব। তমিন কের আিম মহূুেতর মেধ ইেদামেক তার দশ

থেক তাড়া করব। আিম তার উপর আমার মেনানীত লাকেক িনযু

করব। ক আমার মত ও কআমােক ডাকেত পাের? কান পালক

আমার িব ে িটেক থাকেত পাের?” ২০ তাই ইেদােমর িব ে

সদা ভু িক িস া িনেয়েছন, তমেনর বািস ােদর িব ে িতিন িক

পিরক না কেরেছন তা শােনা। লােকরা অবশ ই তােদর টেন

িনেয়, এমনিক পােলর বা ােদরও। তােদর কােজর জ তােদর চারণ

ভূিম িতিন এেকবাের ংস কের দেবন। ২১তােদর পতেনর শে

পিৃথবী কাঁেপ; তােদর কা া লািহত সাগর পয শানা যায়। ২২

দখ, কােনা একজন ঈগেলর মত আ মণ করেব, ছাঁ মারেব এবং

ব ার উপের তার ডানা মেল দেব। সই িদন ইেদােমর সিনকেদর

অ র সবয ণা ভাগকািরণী ীেলােকর অ েরর মত হেব। ২৩

দে শেকর িবষয়: “হমাৎ ও অপদ লি ত হেব, কারণ তারা িবপেদর

খবর েনেছ। তারা নরম হল! তারা অি র সাগেরর মত, যা শা

হেত পাের না। ২৪ দে শক বল হেয়েছ, স পালাবার জ িফেরেছ

এবং ভয় তােক আঁকেড় ধেরেছ। সব য ণা ভাগকািরণী ীেলােকর

মত য ণা ও ব থা তােক াস কেরেছ। ২৫ যার লােকরা বেল,

‘ কমন সই িবখ াত শহর! যােক িনেয় আিম আন কেরিছ, কন

পিরত হয়িন’?” ২৬ বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, “এই
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জ তার যবুেকরা তার চেক পিতত হেব এবং সই িদন সম স রা

িবন হেব। ২৭ দে শেকর দয়াল িলেত আিম আ ন লািগেয় দব;

তা িবনহদেদর গ িল পিুড়েয় ফলেব।” ২৮ কদর ও হাৎেসার

স ে বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসরেক সদা ভু এই কথা বেলন

(এখন বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর সই ানেক আ মণ কের

যাি েলন): “ওেঠা, কদর আ মণ কর এবং পবূেদেশর লাকেদর

ংস কর। ২৯ লােক তােদর তাঁবু িল ও প পাল, তাঁবরু পদা ও

তােদর সম িজিনস িনেয় যােব। তারা কদেরর লােকেদর থেক উট

িনেয় যােব এবং িচৎকার কের তােদর বলেব, ‘চারিদেক আত !’ ৩০

পালাও! দূের চেল যাও! হ হাৎেসােরর বািস ারা, ভূিমর গেত বাস

কর” এটা সদা ভুর ঘাষণা। “কারণ বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর

তামােদর িব ে ষড়য কেরেছ। পালাও! িফের যাও! ৩১ জেগ

ওেঠা! সই িনরাপেদ থাকা জািতেক আ মণ কর” সদা ভু ঘাষণা

কেরন। “তােদর কােনা ফটকও নই, িখলও নই; তারা একা বাস

কের। ৩২ কারণ তােদর উট িল লিুটত মাল হেব এবং তােদর অেনক

প পাল লটু হেব। যারা চুেলর কান কােট, তােদর আিম সম বায়রু

িদেক ছিড়েয় দব এবং সব িদক থেকই তােদর উপর িবপদ আনব”

সদা ভু ঘাষণা কেরন। ৩৩ “হাৎেসার হেব িশয়ালেদর বাস ান

ও িচর ায়ী জনশূ জায়গা। কউ সখােন বাস করেব না, তার

মেধ কান মা ষ থাকেব না।” ৩৪এলম স ে সদা ভুর এই বাক

ভাববাদী িযরিমেয়র কােছ এল। এটা ঘেটেছ, যখন িযহূদার রাজা

িসিদিকয় রাজ কেরন। এটা হল, ৩৫ “বািহনীগেণর সদা ভু

এই কথা বেলন, ‘ দখ, আিম এলেমর ধ ক, তােদর শি র ধান খুঁিট

ভেঙ ফলব। ৩৬কারণ আিম আকােশর চার কান থেক এলেমর

িব ে বাতাস আনব এবং সই বাতােস আিম এলেমর লােকেদর

ছিড়েয় দব; এমন কান জািত নই, যখান এলেমর দূর কের দওয়া

লােকরা যােব। ৩৭ তাই আিম এলমেক তােদর শ েদর সামেন ও

যারা তােদর ােণর খাঁজ কের তােদর সামেন ছিড়েয় দব। কারণ

আিম তােদর িব ে িবপদ, আমার ল রাষ িনেয় আসব’ এটা
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সদা ভুর ঘাষণা। ‘আিম তােদর িব ে তেরায়াল পাঠাব, যত ণ না

আিম তােদর িবলু কির। ৩৮তখন আিম এলেম আমার িসংহাসন

াপন করব এবং তার রাজা ও নতােদর ংস করব’ এটা সদা ভুর

ঘাষণা। ৩৯ ‘এটা আগামীিদেনর ঘটেব, আিম এলেমর অব া িফিরেয়

আনব’ এটা সদা ভুর ঘাষণা।”

৫০ সদা ভু িযরিময় ভাববাদীর মাধ েম বািবেলর িবষেয়, কলদীয়

লােকেদর দেশর িবষেয়, য কথা ঘাষণা কেরিছেলন, তা এই।

২ “ তামরা জািতেদর মেধ চার ও ঘাষণা কর, সংেকত তুেল

ধর এবং ঘাষণা কর। এটা গাপন রেখা না। বল, ‘বািবল ব ী

হেব; বল লি ত হেব, মেরাদক আতি ত হেব। এর মিু েলােক

ল া দওয়া হেব; এর িতমা েলােক আতি ত করা হেব’। ৩

উ র থেক একটা জািত তার িব ে উঠেব, তার দশেক ংস

করার জ । কউ না, কােনা মা ষ ও প বাস করেব না। তারা

পািলেয় যােব। ৪ সই িদেনর এবং সই িদেনর” এটাই সদা ভুর

ঘাষণা, “ই ােয়ল ও িযহূদার লােকরা একসে েনর সে এবং

তােদর ঈ র সদা ভুেক অ স ান করেব। ৫ তারা িসেয়ােনর পেথর

িবষেয় িজ াসা করেব এবং সই িদেক রওনা হেব। তারা যােব এবং

সদা ভুর িচর ায়ী ব ব ার সে িনেজেদরেক যু করেব যা ভা েব

না। ৬ আমার লােকরা হািরেয় যাওয়া প পাল হেয়েছ; তােদর

পালেকরা পবেত তােদরেক িবপেথ িনেয় গেছ। তারা পাহাড় থেক

পাহােড়র চািরিদেক তােদরেক ঘিুরেয়েছ। তারা ঘেুর বিড়েয়েছ,

তারা যখােন বাস করত তারা সই জায়গা ভুেল িগেয়েছ। ৭ যারা

তােদর পেয়েছ তারা তােদর াস কেরেছ; তােদর শ রা বেলেছ,

‘আমরা দাষী নই, কারণ তারা তােদর সদা ভুর সিত কােরর ঘর,

তােদর পবূপু ষেদর আশা সদা ভুর িব ে পাপ কেরেছ’। ৮ বািবল

থেক পািলেয় যাও এবং কলদীেয়র দশ থেক বিরেয় যাও; পােলর

অ গামী পু ষ ছাগেলর মেতা হও। ৯ কারণ দেখা, আিম উ রেদশ

থেক মহাজািতর দল িলেক উে িজত করব এবং বািবেলর িব ে

তুলব। তারা িনেজেদরেক তােদর িব ে সাজােব। সখান থেক
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বািবল ব ী হেব। তােদর তীর দ সিনেকর মেতা; তারা ব থ হেয়

িফের আসেব না। ১০ কলদীয় লিু ঠত হেব। য সব লাক সই দশ

লটু করেব, তারা স ু হেব,” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ১১ “ওেহ

তামরা, যারা আমার লােকেদর লটু করছ, তামরা তা আন ও

উ াস করছ, শস মদনকািরণী বাছুেরর মেতা লাফালািফ করছ;

শি শালী ঘাড়ার মেতা ষা িন করছ; ১২ এই জ তামােদর মা

খবু লি ত হেব, তামােদর জ দা ী হতাশা হেব; দেখা, জািতেদর

মেধ স সামা তম হেব, া র, কেনা জায়গা ও ম ভূিম হেব। ১৩

সদা ভুর ােধর জ বািবল আর বসবােসর জায়গা হেব না, স ণূ

ংস হেব; য কউ বািবেলর কাছ িদেয় যােব, স িশহিরত হেব ও

তার সম আঘাত দেখ উপহাস করেব। ১৪ তামরা িনেজেদরেক

বািবেলর িব ে তার চািরিদেক াপন কর। েত েক তার িত

িতর ছাঁড়, তামার কােনা িতর রেখ িদেয়া না কারণ স সদা ভুর

িব ে পাপ ১৫তার িব ে চারিদক থেক জেয়র িচৎকার কর।

স তার শি সমপণ কেরেছ। তার গ িল পেড় িগেয়েছ। তার

াচীর িল িবি হেয়েছ, কারণ এ সদা ভুর িতেশাধ; তামরা অর

িতেশাধ নাও যমন স অ জািতেদর িত কেরেছ তমন কর!

১৬ বািবল থেক বীজবপনকারীেক ও ফসল কাটবার িদন য কাে

ব বহার কের উভয়েকই ংস কর, উৎপীড়ক তেলায়ােরর ভেয় তারা

েত েক িনেজেদর জািতেদর কােছ িফের যােব, েত েক তােদর

িনেজেদর জায়গায় পািলেয় যােব। ১৭ ই ােয়ল িছ িভ মেষর মেতা

এবং িসংহেদর ারা তািড়ত হওয়া। থমত: অশেূরর রাজা তােক াস

করল; এখন শেষ এই বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসর তার হাড় সব

ভে েছ।” ১৮এই জ বািহনীগেণর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র, এই

কথা বেলন, “ দেখা, আিম অশেূরর রাজােক শাি িদেয়িছ, বািবেলর

রাজা ও তার দশেক তমিন শাি দব। ১৯আর ই ােয়লেক তার

েদেশ িফিরেয় আনব, স কিমেলর ও বাশেনর ওপের চড়েব।

তারপর ই িয়ম ও িগিলয়েদর পবতমালায় স স ু হেব।” ২০

সদা ভু বেলন, “ সই িদেনর ও সই িদেনর ই ােয়েলর অ ােয়র
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খাঁজ নওয়া হেব িক ু পাওয়া যােব না। িযহূদার পােপর খাঁজ করা

হেব িক ু একটাও পাওয়া যােব না, কারণ আিম যােদরেক অবিশ

রািখ, তােদরেক মা করব।” ২১ সদা ভু বেলন, “তুিম মরাথিয়ম

দেশর িব ে ও পেকাদ িনবাসীেদর িব ে উেঠ যাও। তােদর

িপছেন িপছেন িগেয় তােদরেক মের ফল ও তােদর িবন কর;” এটা

সদা ভুর ঘাষণা। “আিম তামােক যা যা করেত আেদশ কেরিছ,

সই অ সাের কর। ২২ দেশ যেু র ও মহা ংেসর শ । ২৩ সম

পিৃথবীর হাতুড়ী কমন িবি ও ভেঙ গল। জািতেদর মেধ বািবল

কমন ভয় ২৪ হ বািবল, আিম তামার জ একটা ফাঁদ পেতিছ।

আর তুিম ধরা পেড়ছ এবং তুিম জােনা না! তামােক পাওয়া গেছ এবং

ধরাও পেড়ছ। কারণ তুিম আমার িব ে দাঁিড়েয়িছেল।” ২৫ সদা ভু

িনেজর অ াগার খলুেলন এবং িনেজর রােগর অ সব বর কের

আনেলন। কারণ কলদীয়েদর দেশ ভুর, বািহনীগেণর সদা ভুর,

কাজ ২৬ দূর থেক তােক আঘাত কর। তার শস ভা ডার সব খেুল

দাও এবং শেস র েপর মেতা তােক িঢিব কর। স ণূ ংস কর তার

িকছু বািক রেখা না। ২৭ তার সব ষাঁড় েলা মের ফল; তােদরেক

বেধর জায়গায় নািমেয় দাও। িধক তােদর, কারণ তােদর শাি র িদন

এেস গল। ২৮ ওই তােদর রব যারা পািলেয় যাে ও বািবল দশ

থেক র া পাে । যন িসেয়ােন আমােদর ঈ র সদা ভুর িতেশাধ,

তােদর মি েরর জ িতেশাধ জানায়। ২৯ “ তামরা বািবেলর

িব ে তীর াজেদরেক যারা ধ ক নত করেছ তােদরেক আ ান

কর। তার িব ে িশিবর াপন কর এবং কউ যন র া না পায়। তার

কাজ অ যায়ী পিরেশাধ তােক দাও; স যা যা কেরেছ তার িত সই

অ যায়ী কর, কারণ স সদা ভুর িব ে , ই ােয়েলর পিব তেমর

িব ে অহ ার কেরেছ। ৩০এই জ সই িদন তার যবুকরা তার

শহেরর চারেকােণ পেড় যােব এবং তার সম যা া িবন হেব,”

এটা সদা ভু বেলন। ৩১ ভু, বািহনীগেণর সদা ভু বেলন, “ হ

গব, দেখা, আিম তামার িব ে ,” “কারণ তামার সই িদন এেস

গেছ, য িদন আিম তামােক শাি দব। ৩২ তরাং ওই গব
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হাঁচট খেয় পড়েব। কউ তােক উঠােব না; আিম তার শহর িলেত

আ ন লািগেয় দব, তা তার চািরিদেকর সব াস করেব।” ৩৩

বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, “ই ােয়েলর লােকরা ও

িযহূদার লােকরা অত াচািরত হে । যারা তােদরেক ব ীদশায়

রেখেছ, তারা তােদরেক শ ভােব ধের রেখেছ, তােদরেক যেত

িদেত অস ত রেয়েছ। ৩৪তােদর মিু দাতা শি শালী; বািহনীগেনর

সদা ভু তাঁর নাম; িতিন স ণূভােব তােদর িববাদ িন করেবন,

যন িতিন পিৃথবীেক ি র কেরন ও বািবল িনবাসীেদর মেধ শ তা

আেনন।” ৩৫সদা ভু বেলন, “কলদীয়েদর ওপের, বািবল িনবাসীেদর

ওপের, তার নতােদর ও ানী লাকেদর ওপের তেলায়ার রেয়েছ।

৩৬বাচালেদর ওপের তেলায়ার রেয়েছ তারা বাকা হেব; তার স েদর

ওপের তেলায়ার রেয়েছ, তারা ভয় পােব। ৩৭ তার ঘাড়ােদর ওপের,

তার রথ িলর ওপের সব লাকেদর ওপের যারা বািবেলর মেধ আেছ

তারা ীেলাকেদর মত হেব। তার সব ধনেকােষর ওপের তেলায়ার

রেয়েছ, স সব লটু হেব। ৩৮তার জেলর ওপের তেলায়ার আসেব,

তােত তারা িকেয় যােব। কারণ স অেযাগ মিূতেদর দশ এবং

সখানকার লােকরা তােদর ভয় র মিূতেদর িবষেয় উ রেয়েছ।

৩৯ এই জ ম াে র াণী ও িশয়ােলরা সখােন বাস করেব,

আর সখােন উটপাখী থাকেব। তা আর কখনও লাক থাকেব না,

পু ষা েম স সখােন থাকেব না।” ৪০ সদা ভু এই কথা বেলন,

ঈ র যখন সেদাম, ঘেমারার ও তার কাছাকািছর শহর সব িনপািতত

কেরিছেলন। তখন যমন হেয়িছল সরকম হেব, কউ সখােন বাস

করেব না, কােনা লাক তার মেধ থাকেব না। ৪১ দখ, একদল

লাক উ র থেক আসেছ; পিৃথবীর শষ সীমা থেক একটা বড় জািত

ও অেনক রাজারা উে িজত হেয় আসেছ। ৪২ তারা ধ ক ও বশাধারী;

তারা িন ু র ও দয়াহীন। তােদর রব সমেু র গজেনর মেতা এবং

তারা ঘাড়ায় কের আসেছ; ওেহ বািবেলর মেয় তামার িব ে

যু করার জ তারা যা ার মেতা সি ত হেয়েছ। ৪৩ বািবেলর

রাজা তােদর খবর েনেছ আর তার হাত য ণার মেধ অবশ হেয়
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পেড়েছ। সবকািরণীর মেতা বদনা তােক ধরল। ৪৪ দখ, িসংেহর

মেতা য েনর মিহমার ান থেক উেঠ সই িচর ায়ী চারণ ভূিমর

িব ে আসেব। কারণ আিম তাড়াতািড় তােক সখান থেক তািড়েয়

দব এবং তার ওপের মেনানীত লাকেক িনযু করব। কারণ আমার

মেতা ক এবং ক আমােক ডেক পাঠােব? আমার িব ে দাঁড়ােব

এমন পালক কাথায়? ৪৫ অতএব সদা ভুর পরামশ শান, যা িতিন

বািবেলর িব ে কেরেছন; যা িতিন কলদীয়েদর দেশর িব ে

কেরেছন। িন য় তােদরেক টেন িনেয় যােব, পােলর শাবকেদরেকও

িনেয় যােব; তােদর চারণ ভূিম তােদর সে ংস ৪৬ “বািবল বশীভূত

হেয়েছ,” এই শে পিৃথবী কাঁপেছ; জািতেদর মেধ কা ার শ শানা

যাে ।

৫১সদা ভু এই কথা বেলন, “ দখ, আিম বািবল ও ল ‐কামাই

বসবাসকারীেদর িব ে ংসকারী বাতাসেক জািগেয় তুলব। ২

আিম বািবেলর কােছ িবেদশীেদর পাঠাব। তারা তােক ছিড়েয় দেব

এবং তার দশেক ংস করেব। কারণ তারা তার িবপেদর িদেনর

চািরিদক থেক তার িব ে দাঁড়ােব। ৩ ধ কধারী তার ধ েক টান

না িদক, স তার বম না প ক। তার যবুকেদর ছেড় িদেয়া না; তার

স দলেক স ণূভােব ংস কের দাও। ৪কলদীয়েদর দেশ আহত

লােকরা পিতত হেব এবং তার রা ায় িনহত হেয় পিতত হেব।” ৫

কারণ ই ােয়ল ও িযহূদােক তােদর ঈ র, বািহনীগেণর সদা ভু ত াগ

কেরন িন, যিদও তােদর দশ ই ােয়েলর পিব জেনর িব ে দােষ

পণূ হেয়েছ। ৬ তামরা বািবেলর মেধ থেক পালাও। েত েক

িনেজেক র া কর। তার পােপর জ ংস হেয় যেয়া না। কারণ এটা

সদা ভুর িতেশােধর িদন। তার সম পাওনা তােক িতিন দেবন। ৭

বািবল সদা ভুর হােত একটা সানার পয়ালার মত িছল, যটা সম

পিৃথবীেক মাতাল কেরিছল। জািতরা তার আ ুর রস খেয়িছল এবং

উ হেয়েছ। ৮ বািবল হঠাৎ পিতত হেব ও ংস হেয় যােব। তার

জ িবলাপ কর! তার ব থার জ ওষধু দাও; হয়েতা স হেব।

৯আমরা বািবলেক করেত চ া কেরিছ, িক ু স হয়িন।
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আমরা তােক ছেড় আমােদর িনেজেদর দেশ চেল যাই। কারণ তার

শাি আকাশ পয পৗঁেছেছ, তা মঘ পয জেমেছ। ১০ সদা ভু

িনেদািষতা ঘাষণা কেরেছন। এস, আমােদর ঈ র, সদা ভু যা

কেরেছন, তা আমরা িসেয়ােন বিল। ১১ তামরা তীর িল ধারােলা কর,

ঢাল ত কর। সদা ভু বািবলেক ংস করার পিরক নায় মাদীয়

রাজােদর উে িজত কেরেছন। এিট সদা ভুর িতেশাধ, তাঁর মি র

ংস করার িতেশাধ। ১২ বািবেলর দওয়ােলর িব ে একিট

পতাকা তাল। র ীেদরেক আরও সাহস দাও, পাহারাদার িনযু

কর, গাপন ােন স েদর ত রাখ। কারণ সদা ভু বািবেলর

লাকেদর িবষেয় পিরক না কেরেছন। িতিন বািবেলর লােকেদর

িব ে যা ঘাষণা কেরেছন, তাই করেবন। ১৩ তামরা, যারা অেনক

জলে ােতর ধাের বাস কর, তামরা যারা অেনক স েদর অিধকারী;

তামার িনঃেশষ হেয় এেসেছ। এখন তামার জীবেনর েতা কেট

ফলবার িদন। ১৪ বািহনীগেণর সদা ভু তাঁর িনেজর নােম শপথ কের

বেলেছন, “আিম এক ঝাঁক প পােলর মত শ িদেয় তামােক পণূ

করব, তারা তামার িব ে জেয়র হাঁক দেব।” ১৫ সিৃ ক া তাঁর

িনেজর শি েত পিৃথবী তরী কেরেছন, তাঁর ান িদেয় জগৎ াপন

কেরেছন ও বিু ারা আকাশম ডল ছিড়েয় িদেয়েছন। ১৬ িতিন

রব ছাড়েল আকােশর জল গজন কের; িতিন পিৃথবীর শষ সীমানা

থেক বা উিঠেয় আেনন। িতিন বিৃ র জ িব ৎ তরী কেরন

এবং তাঁর ভা ডার থেক বাতাস বর কের আেনন। ১৭ সব মা ষই

ানহীন প র মত হেয়েছ; েত ক ণকার তার মিূত িলর জ

ল া পায়। কারণ তার ছাঁেচ ঢালা মিূত িল িমথ া, স িলর মেধ

িনঃ াস নই। ১৮ স িল অপদাথ, িব েপর িজিনস; িবচােরর িদন

স িল ংস হেয় যােব। ১৯ িক ু ঈ র, িযিন যােকােবর অিধকার,

িতিন এ িলর মত নন; কারণ িতিন সম িজিনেসর সিৃ ক া, ই ােয়ল

তাঁর উ রািধকােরর বংশ। তাঁর নাম বািহনীগেণর সদা ভু। ২০

“তুিম আমার যেু র গদা, আমার যেু র অ ; তামােক িদেয় আিম

জািতেদর চুরমার করব এবং রাজ িলেক ংস করব। ২১ তামােক
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িদেয় আিম ঘাড়া ও ঘাড়াচালকেক চুরমার করব, তামােক িদেয় রথ

ও রথচালকেদর চুরমার করব। ২২ তামােক িদেয় আিম পু ষ ও

ীেলাকেক চুরমার করব, তামােক িদেয় বেুড়া ও িশ েক চুরমার

করব, তামােক িদেয় যবুক ও মারীেক চুরমার করব। ২৩ তামােক

িদেয় আিম মষপালক ও তােদর প পালেক চুরমার করব, তামােক

িদেয় চাষী ও বলদেদর চুরমার করব, তামােক িদেয় শাসকেদর ও

রাজকমচারীেদর চুরমার করব। ২৪ কারণ তামােদর চােখর সামেন

বািবল ও বািবেল বাসকারী কলদীয়েদর, তােদর িসেয়ান করা সম

ম কােজর জ আিম িতফল দব” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ২৫

“ দখ, ংসকারী পাহাড়, য অ েদর ংস কের; আিম তামার

িব ে ” এটা সদা ভুর ঘাষণা। “সম পিৃথবীর ংসকারী, আিম

তামার িব ে আমার হাত বাড়াব এবং পাহাড় থেক তামােক

গিড়েয় ফেল দব। তখন তামােক একিট জল পাহাড় করব। ২৬

লােক কােণর জ তামার মেধ থেক কান পাথর বা িভেতর জ

নেব না; তুিম িচরকাল জনশূ হেয় থাকেব” এটা সদা ভুর ঘাষণা।

২৭ “ তামরা দেশর মেধ িনশান তাল। জািতেদর মেধ তূরী বাজাও।

তার িব ে যেু র জ জািতেদর ত কর; তার িব ে অরারট,

িমি ও অি নস রাজ েক ডােকা। তার িব ে একজন সনাপিতেক

িনযু কর; প পােলর মত ঘাড়ােদর পাঠাও। ২৮ তার িব ে যু

করার জ জািতেদর, মাদীয় রাজােদর, তােদর শাসনক ােদর, তার

সব রাজকমচারীেদর এবং তার শাসেনর অধীন সম দশেক ত

কর। ২৯ দশ কাঁপেছ ও য ণা পাে , কারণ বািবল দশেক ংস ও

জনশূ করার জ বািবেলর িব ে সদা ভুর পিরক না সফল

হেয়েছ। ৩০ বািবেলর যা ারা যু করা থািমেয়েছ; তারা তােদর

েগর মেধ রেয়েছ। তােদর শি ব থ হেয়েছ; তারা ীেলাকেদর

মত বল হেয় গেছ তােদর বাস ান িলেত আ ন লেগেছ; তার

ফটেকর িখল িল ভেঙ গেছ। ৩১ সংবাদদাতার চার করার জ

অ সংবাদদাতার কােছ এবং দূেতর অ দূত কােছ চেলেছ, যন

বািবেলর রাজার কােছ খবর দওয়া যায় য, তার শহরটাই অিধকার
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করা হেয়েছ। ৩২তার নদীর পার িল দখল করা হেয়েছ, ক া িলেত

আ ন লাগােনা হেয়েছ ও বািবেলর সে রা িবি ত হেয়েছ।” ৩৩

কারণ বািহনীগেনর সদা ভু, ই ােয়েলর ঈ র এই কথা বেলন,

“বািবেলর মেয় শস মাড়াই করা খামােরর মত; িকছুিদেনর র মেধ ই

তার ফসল কাটার িদন চেল আসেব। ৩৪ িয শােলম বেল, ‘বািবেলর

রাজা নবখূদিনৎসরআমােক াস কেরেছন, আমােক চুরমার কেরেছন,

আমােক খািল পাে র মত কেরেছন। দানেবর মত িতিন আমােক

িগেল ফেলেছন। আমার ভাল খাবার িদেয় তাঁর পট ভিত কেরেছন,

তারপর আমােক দূর কের িদেয়েছন’। ৩৫ িসেয়ােনর বািস ারা

বলেব, ‘আমার িত ও আমার মাংেসর িত য অত াচার করা হেয়েছ,

তা বািবেলর উপর করা হাক’। িয শােলম বলেব, ‘আমােদর রে র

অপরাধ কলদীয় বািস ােদর িব ে থা ক’।” ৩৬ সইজ সদা ভু

এই কথা বেলন, “ দখ, আিম তামার প সমথন করব এবং তামার

জ িতেশাধ নব। কারণ আিম বািবেলর জল িকেয় ফলব এবং

সব উ ইেক কেনা করব। ৩৭ বািবল হেব একটা ংেসর িঢিব,

িশয়ালেদর বাস ান, একিট আত িশশ দওয়ার একিট পা ; যখােন

কউ বাস কের না। ৩৮ বািবেলর লােকরা একসােথ িসংেহর মত

গজন করেব, িসংেহর বা ােদর মত গাঁ গাঁ করেব। ৩৯ যখন তারা

লােভ উ হয়, আিম তােদর জ একটা ভাজ ত করব। আিম

তােদর মাতাল করব যন তারা খী হয় এবং তারপর িচরকােলর জ

ঘিুমেয় পের আর কখনও না জেগ ওেঠ। ৪০আিম তােদর বা া

ভড়ােদর মত কের, ভড়া ও ছাগেলর মত কের হত ার ােন িনেয়

যাব। ৪১ বািবলেক কমন দখল করা হেয়েছ! তাই সম পিৃথবীর

শংসার পা েক অিধকার করা হেয়েছ। বািবল সম জািতর মেধ

কমন ংস ােন পিরণত হেয়েছ। ৪২ বািবেলর উপের সমু উেঠ

পেড়েছ, স তার গজন করা ঢউ ঢেক গেছ। ৪৩ তার শহর িল

ংস ান, কেনা ভূিম ও ম াে র দশ হেয় গেছ; য দেশ কউ

বাস কের না, তার মেধ িদেয় কােনা মা ষ যাতায়াত কের না। ৪৪

তাই আিম বািবেলর বল দবতােক শাি দব; স যা িগেল ফেলেছ,
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আিম তার মখু িদেয় তা বর করব এবং জািতরা তার কােছ ােতর

মত বািহত হেব না। বািবেলর দয়াল পেড় যােব। ৪৫ হ আমার

জারা, তার মেধ থেক দূর হও। সদা ভুর ল াধ থেক

তামরা েত েক িনেজর িনেজর জীবন র া কর। ৪৬ তামােদর

অ রেক ভীতু হেত ও সই খবরেক ভয় পেত িদও না, যা সই দেশ

শানা যায়; কারণ এক বছের সই খবর আসেব। তার পের অ

বছেরও একিট খবর আসেব এবং সই দেশ অিন হেব। শাসক

অ শাসেকর িব ে আসেব। ৪৭অতএব, দখ, সই িদন আসেছ

যখন আিম বািবেলর ািদত িতমা িলেক শাি দব। তার সম

দশ লি ত হেব এবং তার সম িনহত লােকরা তার মেধ পেড়

থাকেব। ৪৮তখন আকাশম ডল, পিৃথবী ও স িলর মেধ কার সব

িকছু বািবেলর িবষেয় আন করেব, কারণ তার জ উ র িদক

থেক ংসকারীরা আসেব” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৪৯ “বািবল

যমন সম ই ােয়েলর পিততেদর হত া কেরেছ, তমিন সম

দেশর িনহতরা বািবেল পিতত হেব। ৫০তেরায়ােলর হাত থেক র া

পেয়ছ, চেল যাও! এখেনা পয থেকা না। দূর থেক সদা ভুেক

ডাক; িয শােলমেক রণ কর। ৫১আমরা লি ত, কারণ অপমািনত

হেয়িছ। কল আমােদর মখু ঢেক ফেলেছ, কারণ সদা ভুর গেৃহর

পিব ােন িবেদশীরা ঢুেকেছ। ৫২ অতএব, দখ, সই িদন আসেছ”

এটা সদা ভুর ঘাষণা, “যখন আিম তার ািদত িতমা িলেক

শাি দব এবং তার দেশর সব জায়গায় আহত লােকরা আতনাদ

করেব। ৫৩কারণ যিদ বািবল আকাশ পয ও পৗঁছায় আর সখােন

শ গ রি ত কের, তবওু ংসকারীরা আমার কাছ থেক তার

কােছ যােব” এটা সদা ভুর ঘাষণা। ৫৪ বািবল থেক মমাি ক কা ার

শ আসেছ, কলদীয়েদর দশ থেক মহা ংেসর শ আসেছ। ৫৫

কারণ সদা ভু বািবলেক ংস করেছন। িতিন তার িবনে র শ েক

থািমেয় িদে ন। তােদর শ রা অেনক জেলর ঢউেয়র মত গজন

কের; তােদর গজেনর শ খবু জারােলা। ৫৬ কারণ ংসকারীরা

তার িব ে আসেব বািবেলর িব ে ! এবং তার যা ারা আ া
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হেয়েছ। তােদর ধ ক িল ভেঙ গল; কারণ সদা ভু িতেশাধ দাতা

ঈ র; িতিন পেুরাপিুরই িতফল দেবন। ৫৭ কারণ আিম তােক

রাজকমচারী, ানী, শাসনক া এবং তার যা ােদর মাতাল করব;

তারা িচরকােলর জ ঘমুােব ও কখনও জাগেব না এটা সই রাজার

ঘাষণা, যাঁর নাম বািহনীগেণর সদা ভু। ৫৮ বািহনীগেণর সদা ভু

এই কথা বেলন, “বািবেলর মাটা দয়াল িল স ণূভােব ংস হেব

এবং তার উঁচু ফটক িল পেুড় যােব। তখন লােকরা ধমুা অনথক

পির ম করেব; জািতরা তােদর জ যা িকছু করেত চায়, সবই পেুড়

যােব।” ৫৯ িযহূদার রাজা িসিদিকেয়র চতুথ বছের মহেসেয়র নািত,

নিরেয়র ছেল সরায় যখন রাজার সে বািবেল যান, তখন িযরিময়

তাঁেক এই সব আেদশ িদেয়িছেলন। কারণ সরায় একজন ধান

কমচারী িছেলন। ৬০ কারণ একিট টােনা কাগেজ বািবেলর উপর য

সব িবপদ আসেব তা িযরিময় িলেখিছেলন। ৬১ িযরিময় সরায়েক

বলেলন, “যখন তুিম বািবেল পৗঁছােব, তখন তুিম অবশ ই সম কথা

পড়েব। ৬২ তারপর বােলা, ‘সদা ভু, তুিম এই জায়গা ংস করার

কথা বেলছ। তােত কান বািস া থাকেব না, স িচরিদেনর র জ

জনশূ হেয় থাকেব’। ৬৩ তখন যখন তুিম এই টােনা কাগজিট

পড়া শষ কেরছ, তােত একিট পাথর বঁেধ ইউে িটেসর মােঝ ফেল

দেব। ৬৪ বােলা, ‘এই ভােব বািবল ডুেব যােব, স আর উঠেব না;

কারণ আিম তার উপর িবপদ আনব। তারা পিতত হেব’।” িযরিমেয়র

কথা এখােনই শষ।

৫২ িসিদিকয় এ শ বছর বয়েস রাজ করেত কেরন, িতিন

এগােরা বছর িয শােলেম রাজ কেরন; তার মােয়র নাম হমটুল;

িতিন িলবনা িনবাসী িযরিমেয়র মেয়। ২ িযেহায়াকীেমর সব কাজ

অ সাের িসিদিকয় সদা ভুর চােখ যা খারাপ তাই করেতন। ৩

িয শােলম ও িযহূদায় সদা ভু াধজিনত ঘটনা হল য পয

না িতিন িনেজর সামেন থেক তােদরেক দূের ফেল িদেলন, আর

িসিদিকয় বািবেলর রাজার িব ে িবে াহ করেলন। ৪ পের তাঁর

রাজে র নবম বছেরর দশম মােসর দশ িদেনর িদন বািবেলর রাজা
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নবখূদিনৎসর ও তাঁর সম স িয শােলেমর িব ে আসেলন।

তারা িবপরীত িদেক িশিবর াপন করল এবং তারা এর চািরিদেক

িঢিব তরী করল। ৫ িসিদিকেয়র রাজে র এগােরা বছর পয শহরটা

ঘরাও কের রাখা হল। ৬ চতুথ মােসর নয় িদেনর র িদন শহের

মহাদূিভ হেয়িছল, দেশ লাকেদর খাদ ব িকছুই থাকেলা না। ৭

পের শহেরর একটা জায়গা ভেঙ গল এবং সম যা া শহর থেক

বাইের িগেয় রাজার বাগােনর কাছাকািছ ই াচীেরর দরজার পথ

িদেয় পািলেয় গল তখন কলদীেয়রা শহেরর িব ে চািরিদেক িছল

আর ওরা অরাবার িদেক গল। ৮কলদীয়েদর স রাজার িপছেন

দৗেড় িগেয় িযরীেহার সমভূিমেত িসিদিকয়েক ধরল, তােত তার সব

স তার কাছ থেক িছ িভ হল। ৯ তখন তারা রাজােক ধের হমাৎ

দেশর ির ােত বািবেলর রাজার কােছ িনেয় গল, পের িতিন তার

শাি িদেলন। ১০ বািবেলর রাজা িসিদিকেয়র চােখর সামেনই তাঁর

ছেলেদর মের ফলেলন এবং িযহূদার সম নতােদরও ির ােত

মের ফলেলন; আর িসিদিকেয়র চাখ তুেল ফলেলন; ১১ পের

বািবেলর রাজা তার িশকেল বঁেধ িনেয় গেলন এবং তার মতুৃ পয

িসিদিকয়েক কারাগাের রেখ িদেলন। ১২ পের প ম মােসর দশম

িদেনর বািবেলর রাজা নবখূদিনৎসেরর ঊিনশ বছেরর র ক সনাপিত

নবষূরদন িযিন বািবেলর রাজার সামেন দাঁড়ােতন সই িয শােলেম

আসেলন। ১৩ িতিন সদা ভুর ঘর ও রাজবাড়ী পিুড়েয় িদেলন এবং

িয শােলেমর সম বািড় ও বড় বড় বািড় িতিন পিুড়েয় ফলেলন।

১৪আর রাজার র ীদেলর সনাপিতর অধীেন সম কলদীয় স

িয শােলেমর সব দয়াল ভেঙ ফলল। ১৫আর র ীদেলর সনাপিত

নবষূরদন িকছু গিরব লাকেক, শহের পিরত বািক লাকেদরেক ও

বাদবাকী কািরগরেদর এবং যারা বািবেলর রাজার পে িগেয়িছল

তােদর ব ী কের িনেয় গেলন। ১৬ িক ু আ ুর ত দখােশানা ও

জিম চাষ করবার জ র ী সনাপিত নবষূরদন িকছু গিরব লাকেক

িতিন দেশ রাখেলন। ১৭আর সদা ভুর ঘেরর াে র িট থাম,

সদা ভুর গেৃহর পীঠ সব এবং াে র সমু পা িট ভেঙ টুকেরা
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টুকেরা কের বািবেল িনেয় গল। ১৮ আর পা , বলচা, শলেত

পির ার করবার িচমিট এবং মি েরর সবার জ অ া সম

াে র িজিনস িনেয় গল। ১৯ গামলা, ধপূ দাহনকারী, বািট, পা ,

বািতদান, চাটু এবং জলেসক ভৃিত সানার পাে র সানা, পার

পাে র পা র সনাপিত িনেয় গেলন। ২০ য ই থাম এক

সমু পা ও পীঠ সেবর নীেচ বােরািট িপতেলর ষাঁড় রাজা শেলামন

সদা ভুর গেৃহর জ তরী কেরিছেলন, সই সব পাে র িপতল

অপিরিমত িছল। ২১ফেল ওই ই থােমর েত েকর উ তা আঠােরা

হাত ও বােরা হাত চওড়া িছল এবং তার চার আ ুল মাটা িছল; তা

ফাঁপা িছল। ২২আর তার ওপের পাঁচ হাত উঁচু িপতেলর এক মাথা িছল

এবং সই মাথার চারপােশ জােলর কাজ িছল ও দািড়ে র মেতা িছল।

স সব িপতেলর এবং ি তীয় থােমও ঐ আকােরর দািড় িছল। ২৩

পােশ িছয়ান ইটা দািড় িছল চািরিদেক জািলকােজর ওপের একেশা

দািড় িছল। ২৪ পের র সনাপিত মহাযাজক সরায়েক, ি তীয়

যাজক সফিনয় ও িতনজন দােরায়ানেক ধরেলন। ২৫আর িতিন শহর

থেক যা ােদর ওপের িনযু একজন কমচারীেক এবং যারা রাজােক

দখেতন, তােদর মেধ শহের পাওয়া সাত জন লাকেক, দেশর

লাক সং হকারী সনাপিতর লখকেকও শহেরর মেধ পাওয়া দেশর

লখকেদর মেধ ষাটজনেক ধরেলন। ২৬ র সনাপিত নবষূরদন

তােদরেক ধের ির ােত বািবেলর রাজার কােছ িনেয় গেলন। ২৭আর

বািবেলর রাজা হমাৎ দেশর ির ােত তােদরেক আঘাত কের হত া

করেলন। এই ভােব িযহূদা িনেজেদর দশ থেক ব ী হেয় গল। ২৮

নবখূদিনৎসর যােদরেক ব ী কেরিছেলন তােদর সংখ া হল এই:

স ম বছের িতন হাজার তইশজন িযহূদী, ২৯ নবখূদিনৎসেরর

রাজে র আঠােরা বছেরর িদন িতিন িয শােলম থেক আটেশা

বি শজন িযহূদী ব ী কের িনেয় যান; ৩০ নবখূদিনৎসেরর তইশ

বছেরর িদন র ীদেলর সনাপিত নবষূরদন সাতেশা পঁয়তাি শজন

িযহূদীেক ব ী কের িনেয় িগেয়িছেলন। মাট ব ী লাক চার হাজার

ছেশা। ৩১ িযহূদার রাজা িযেহায়াখীেনর ব ীে র সাঁইি শ বছেরর



িযরিমেয়র বই 1536

িদন ইিবল‐মেরাদক বািবেলর রাজা হেলন। িতিন সই বছেরর বােরা

মােসর পঁিচশ িদেনর র িদন িযেহায়াখীনেক কারাগার থেক ছেড়

িদেলন। ৩২ িতিন িযেহায়াখীেনর সে ভালভােব কথা বলেলন এবং

বািবেল তাঁর সে আর য সব রাজারা িছেলন তাঁেদর চেয়ও তাঁেক

আরও স ােনর আসন িদেলন। ৩৩ ইিবল‐মেরাদক িযেহায়াখীেনর

কারাগােরর পাশাক খেুল ফলেলন এবং জীবেনর বািক িদন েলা

িনয়িমতভােব রাজার টিবেল খেতন। ৩৪আর তার মতুৃ িদন পয

তােক িতিদন খাবার ভাতা দওয়া হত।
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িযরিমেয়র িবলাপ
১ হায়! সই শহর কমন একাকী বেস আেছ, য একিদন লােক

পিরপণূ িছল। স িবধবার মেতা হেয়েছ, য জািতেদর মেধ মখু

িছল। েদশ িলর মেধ স রাণী িছল, স এখন ীতদাসী হেয়েছ।

২ স রােত খবু কাঁেদ; তার গােল চােখর জল পড়েছ; তার সম

িমেকর মেধ এমন একজনও নই য, তােক সা না দেব; তার

সব ব ু রা তােক ঠিকেয়েছ, তারা তার শ হেয় উেঠেছ। ৩ পের

ঃেখ ও মহাদাসে িযহূদা ব ীদশায় গেছ; স জািতেদর মেধ বাস

করেছ এবং িব াম পায় না; তার তাড়নাকারীরা সবাই ঃেখর মেধ

তােক ধেরিছল। ৪ িসেয়ােনর রা া েলা শাক করেছ, কারণ কউ

িনিদ পেব আেস না; তার সব ফটক ফাঁকা; তার যাজকরা গভীর

আতনাদ কের; তার মারীরা ঃিখত, স িনেজর মেন ক পাে ।

৫ তার িবপে রা তার মিনব হেয়েছ; তার শ েদর উ িত হেয়েছ;

কারণ তার অেনক পােপর জ সদা ভু তােক ঃখ িদেয়েছন; তার

ছােটা ছেলরা তার িবপে র আেগ আেগ ব ী হেয় িগেয়েছ ৬এবং

িসেয়ােনর মেয়র সব সৗ য তােক ছেড় িগেয়েছ। তার নতারা

এমন হিরেণর মত হেয়েছ, যারা চরবার জায়গা পায় না; তারা শি হীন

হেয় তাড়নাকারীেদর আেগ িগেয়েছ। ৭ িয শােলম তার ঃেখর ও

দশার িদেনর, িনেজর অতীেতর সব মলূ বান িজিনসপে র কথা মেন

করেছ; যখন তার লােকরা শ েদর হােত পেড়িছল, কউ তােক

সাহায কের িন, তার শ রা তােক দখল, তার ংস দেখ তার

শ রা উপহাস করল। ৮ িয শােলম অেনক পাপ কেরেছ, তাই স

অ িচ হেয়েছ। যারা তােক স ান করত, তারা তােক তু করেছ,

কারণ তারা তার উল তা দখেত পেয়েছ; স গভীর আতনাদ করেছ

এবং িপছেন িফেরেছ। ৯ তার অপিব তা তার পাশােক িছল; স তার

ভিবষ েতর শাি র কথা ভােবিন। তার আ য ভােব অধঃপতন হল;

তােক সা না দবার কউ িছল না; আমার ঃখ দখ, হ সদা ভু

কারণ আমার শ অহ ার কেরেছ। ১০ িবপ রা তার সব মলূ বান

িজিনেস হাত িদেয়েছ; স দেখেছ জািতরা তার পিব জায়গায়
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েবশ কেরেছ, যােদরেক তুিম আেদশ কেরিছেল য তারা তামার

সমােজ েবশ করেব না। ১১ তার সব লােকরা আতনাদ করেছ,

তারা খােদ র খাঁজ করেছ, তারা াণ িফিরেয় আনার জ খাবােরর

পিরবেত তােদর মলূ বান িজিনস িদেয়েছ। দখ, হ সদা ভু, আমােক

িবেবচনা কর, কারণ আিম অেযাগ হেয়িছ। ১২ তামরা যারা পাশ

িদেয় যাও, এেত িক তামােদর িকছু যায় আেস না? তািকেয় দখ,

আমায় য ব থা দওয়া হেয়েছ তার মেতা ব থা আর কাথাও আেছ?

তাই সদা ভু তার চ ােধর িদেনর আমােক ঃখ িদেয়েছন। ১৩

িতিন উপর থেক আমার হােড়র মেধ আ ন পািঠেয়েছন এবং তােদর

ওপের স জয়লাভ কেরেছ। িতিন আমার পােয়র জ জাল পেতেছন

এবং আমােক িপছেন িফিরেয়েছন, আমােক সবদা িনঃস ও বল

কেরেছ। ১৪ আমার পােপর যাঁয়ালী তাঁর হােতর ারা একসে

বাঁধা হেয়েছ; তা জড়ােনা হল, আমার ঘােড় উঠল; িতিন আমােক

শি হীন কেরেছন; যােদর িব ে আিম উঠেত পাির না, তােদরই

হােত ভু আমােক সমপণ কেরেছন। ১৫ ভু আমার মােঝ থাকা

আমার সব বীরেক পরািজত কেরেছন যারা আমােক র া কেরেছন,

িতিন আমার শি শালী যবুকেদরেক ংস করার জ আমার িব ে

সভা ডেকেছন, ভু িযহূদার মারীেক আ ুর পষণ যে পােয়

দিলত কেরেছন। ১৬এই জে আিম কাঁদিছ; আমার চাখ িদেয়,

আমার চাখ িদেয় জল ঝের পেড়েছ; কারণ সা নাকারী, িযিন আমার

াণ িফিরেয় আনেবন, িতিন আমার জীবন থেক দূের সের িগেয়েছন,

আমার ছেলরা অনাথ, কারণ শ রা জয়লাভ কেরেছ। ১৭ িসেয়ান

সাহােয র জ তার হাত বািড়েয় িদেয়েছ; তার সা নাকারী কউ

নই; সদা ভু যােকােবর িবষেয় আেদশ কেরেছন য, তার চািরিদেকর

লাক তার িবপ হাক; িয শােলম তােদর মেধ অ িচ হেয়েছ। ১৮

সদা ভু ায়পরায়ণ, তবওু আিম তাঁর আেদেশর িব ে িবে াহ

কেরিছ; সম লােকরা, অ েরাধ কির, শান, আমার ক দখ; আমার

মারীরা ও যবুেকরা ব ী হেয় গেছ। ১৯আিম আমার িমকেদর

ডাকলাম, িক ু তারা আমােক ঠকােলা; আমার যাজকরা এবং আমার
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াচীনরা শহেরর মেধ মারা গল, তারা িনেজেদর াণ িফের পাওয়ার

জ খাবােরর খাঁজ করিছল। ২০ দখ, হ সদা ভু, কারণ আিম খবু

িবপেদ পেড়িছ; আমার অে য ণা হে ; আমার য ণা হে ,

কারণ আিম ভীষণ িবেরািধতা কেরিছ; বাইের তেরায়াল আমােদর

স ানহীন করেছ, িভতের যন মতুৃ আেছ। ২১ লােকআমার আতনাদ

নেত পায়; আমার সা নাকারী কউ নই; আমার শ রা সবাই

আমার দশার কথা েনেছ; তারা আন করেছ, কারণ তুিমই এটা

কেরছ; তুিম তামার চােরর িদন উপি ত করেব এবং তারা আমার

সমান হেব। ২২ তােদর সব তা তামার চােখ পড়ুক; তুিম আমার

সব পােপর জ আমার সােথ যমন কেরছ, তােদর সােথও সরকম

কর, কারণ আমার অেনক আতনাদ অেনক বিশ এবং আমার দয়

বল।

২ ভু তাঁর ােধ িসেয়ােনর মেয়েক কমন মেঘ ঢেকেছন!

িতিন ই ােয়েলর সৗ য গ থেক পিৃথবীেত ফেলেছন; িতিন তাঁর

ােধর িদেনর িনেজর পা রাখার জায়গােক মেন কেরনিন। ২ ভু

যােকােবর সম বাস ান াস কেরেছন এবং কােনা দয়া কেরনিন;

িতিন ােধ িযহূদার মেয়র দঢ়ৃ গ িল সব উপেড় ফেল িদেয়েছন,

িতিন স সব জায়গা থেক তােদর তািড়েয় িদেয়েছন; রাজ ও তার

নতােদরেক অ িচ কেরেছন। ৩ িতিন চ রােগ ই ােয়েলর সব

শি উে দ কেরেছন, িতিন শ র সামেন থেক িনেজর ডান হাত

টেন িনেয়েছন, চারিদেক আ েনর িশখার মেতা িতিন যােকাবেক

ািলেয়েছন। ৪ িতিন শ র মেতা িনেজর ধ েক টান িদেয়েছন।

িবপে র মেতা ডান হাত তুেল দাঁিড়েয়েছন, আর যারা চােখ মলূ বান

তােদর সবাইেক হত া কেরেছন; িতিন িসেয়ােনর মেয়র তাঁবরু মেধ

আ েনর মেতা রাগ ঢেল িদেয়েছন। ৫ ভু শ র মত হেয়েছন,

িতিন ই ােয়লেক াস কেরেছন, িতিন তার সম াসাদ িল াস

কেরেছন, তার সম গ িল ংস কেরেছন, িতিন িযহূদার মেয়র

শাক ও িবলাপ বািড়েয় িদেয়েছন। ৬ িতিন বাগানবািড়র মত িনেজর

সমাগম তাঁবেুত আঘাত কেরেছন। িতিন িমলন ানেক ংস কেরেছন;
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সদা ভু িসেয়ােন পব ও িব ামবারেক ভুিলেয় িদেয়েছন, চ রােগ

রাজােক ও যাজকেক অ া কেরেছন। ৭ ভু তাঁর য েবিদ দূর

কেরেছন; িনেজর পিব জায়গা ত াগ কেরেছন; িতিন তার াসােদর

িভত শ েদর হােত িদেয়েছন; তারা সদা ভুর গেৃহর মেধ িনিদ

পেবর িদেনর উ াস কেরেছ। ৮ সদা ভু িসেয়ােনর মেয়র শহেরর

দওয়াল ংস করার জ সংক কেরেছন; িতিন পিরমােপর

রখােক সািরত কেরেছন এবং ংস করার থেক িনেজর হাতেক

সিরেয় ননিন; িতিন পিরখা ও দওয়ালেক িবলাপ কিরেয়েছন এবং

স িল একসে বল কেরেছন। ৯ তার সব শহেরর ফটক েলা

মািটেত ঢুেক িগেয়েছ, িতিন তার িখল ন কেরেছন এবং ভেঙ

িদেয়েছন; তার রাজা ও নতারা জািতেদর মেধ থােক, যখােন

মািশর কােনা ব ব া নই; এমনিক তার ভাববাদীরা সদা ভুর থেক

কােনা দশন পায় না। ১০ িসেয়ােনর মেয়র াচীেনরা মািটেত বেস

আেছ, নীরেব ঃিখত হেয় আেছ; তারা িনেজর িনেজর মাথায় ধেূলা

ছিড়েয়েছ, তারা কামের চট পেরেছ, িয শােলেমর মারীরা মািটেত

তােদর মাথা নীচু করেছ। ১১আমার চাখ িটর জল শষ হেয় বল

হেয় পেড়েছ, আমার অে য ণা হে ; আমার দয় মািটেত ঢেল

দওয়া হে , কারণ আমার লােকর মেয় ংস হে , কারণ শহেরর

রা ায় রা ায় ছেলেমেয়রা ও পায়ী িশ রা বল হে । ১২ তারা

তােদর মােয়েদর বেল, “গম আর আ ুর রস কাথায়?” কারণ শহেরর

রা ায় রা ায় আহত লাকেদর মেতা বল হেয় যায়, তােদর মােয়র

বেুক তােদর িনেজেদর জীবন ত াগ কের। ১৩ হ িয শােলেমর

মেয়রা, তামার িবষেয় িক বেল সা দব? িকেসর সে তামার

উপমা দব? িসেয়ান মারী, সা নার জ িকেসর সে তামার

তুলনা করব? কারণ তামার ংস সমেু র মেতা িবশাল, তামায় ক

করেব? ১৪ তামার ভাববাদীরা তামার জ িমথ া ও বাকািমর

দশন পেয়েছ, তারা তামার ব ীদশা ফরাবার জ তামার অপরাধ

কাশ কের িন, িক ু তামার জ িমথ া ভাববাণী সব এবং িনবাসেনর

িবষয় িল দেখেছ। ১৫ যারাই রা া িদেয় যায়, তারা তামার উে েশ
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হাততািল দয়; তারা িশস িদেয় িয শােলেমর মেয়র িদেক মাথা

নেড় বেল, “এ িক সই শহর যা ‘িনখুঁত সৗ েয র জায়গা’, ‘সম

পিৃথবীর আনে র জায়গা’ নাম পিরিচত িছল?” ১৬ তামার সব শ রা

তামার িব ে মখু বড় কের খেুলেছ। তারা িশস দয় এবং দাঁেত

দাঁত ঘেষ, তারা বেল, “আমরা তাঁেক াস করলাম, এটা সই িদন যার

জ আমরা অেপ া করিছলাম; আমরা খুঁেজ পলাম, দখলাম।” ১৭

সদা ভু যা িঠক কেরেছন সটাই কেরেছন; অতীেত িতিন যা আেদশ

কেরিছেলন সই কথা পণূ কেরেছন, িতিন িছঁেড় ফেল িদেয়েছন এবং

দয়া কেরনিন; িতিন শ েক তামার ওপের আন করেত িদেয়েছন,

তামার িবপ েদর িশং উঁচু কেরেছন। ১৮ তােদর দয় ভুর কােছ

কঁেদেছ; “িসেয়ােনর মেয়র দওয়াল! িদন রাত চােখর জল নদীর

ােতর মেতা বেয় যাক, িনেজেক কােনা িব াম িদও না, তামার

চাখেক থামেত িদও না। ১৯ দাঁড়াও এবং রােতর েত ক হেরর

েত কাঁদ, ভুর সামেন তামার দয় জেলর মেতা ঢেল দাও,

তার িদেক হাত তামার হাত তােলা, তামার ছেল মেয়েদর ােণর

জ , যারা সব রা ার মাথায় িখেদেত বল আেছ।” ২০ দখ, হ

সদা ভু, িবেবচনা কর তুিম কার িত এমন ব বহার করেছ? নারীরা

িক তার ছেলেমেয়েদরেক খােব, যােদরেক তারা য কেরেছ? ভুর

পিব জায়গায় িক যাজক ও ভাববাদী মারা যােব? ২১অ বয়সী

যবুকরা ও বেুড়ারা রা ায় রা ায় মািটেত পেড় আেছ, আমার মারীরা

ও যবুেকরা তেরায়ােলর আঘােত পেড় গেছ; তুিম িনেজর রােগর

িদেনর তােদরেক হত া কেরছ; তুিম িনমমভােব হত া কেরছ এবং

দয়া দখাও িন। ২২ তুিম চািরিদক থেক আমার শ পেবর িদেনর

মেতা িনম ণ কেরছ; সদা ভুর রােগর িদেনর ছাড়া পাওয়া এবং র া

পাওয়া কউই থাকল না; যােদর আিম দখােশানা ও লালন পালন

করতাম, আমার শ রা তােদরেক ংস কেরেছ।

৩আিম সই লাক, য সদা ভুর ােধর দে র মাধ েম ঃখ

দেখেছ। ২ িতিন আমােক চািলেয়েছন এবং আমােক আেলার বদেল

অ কাের হাঁিটেয়েছন। ৩অবশ ই িতিন আমার িব ে িফের গেছন;
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িতিন তাঁর হাত আমার িব ে সারা িদন ধের িফিরেয় নন। ৪

িতিন আমার মাংস ও আমার চামড়া য় া কেরেছন; িতিন আমার

হাড় িল ভেঙ িদেয়েছন। ৫ িতিন আমােক অবেরাধ কেরেছন এবং

আমােক িত তা ও কিঠন পির েমর মাধ েম িঘের রেখেছন; ৬

িতিন আমােক অ কার জায়গায় বাস কিরেয়েছন, দীঘ িদেনর র

মতৃেদর মেতা কেরেছন। ৭ িতিন আমার চািরিদেক দওয়াল তুেল

িদেয়েছন, যােত আিম পালােত না পাির; িতিন আমার িশকল ভারী

কের িদেয়েছন। ৮ যখন আিম কাঁিদ এবং সাহােয র জে িচৎকার

কির, িতিন আমার াথনা শােনন না। ৯ িতিন ািদত পাথেরর

দওয়াল তুেল আমার রা া আঁটেক িদেয়েছন, িতিন সব পথ বাঁকা

কেরেছন। ১০ িতিন আমার কােছ ওৎ পেত থাকা ভা েুকর মেতা,

একটা লিুকেয় থাকা িসংেহর মেতা। ১১ িতিন আমার পথেক অ িদেক

ঘিুরেয়েছন, িতিন আমােক টুকেরা টুকেরা কেরেছন এবং আমােক

িনঃস কেরেছন। ১২ িতিন তাঁর ধ েক টান িদেয়েছন এবং আমােক

তীেরর ল িহসােব িচি ত কেরেছন। ১৩ িতিন তাঁর তূেণর তীর

আমার দেয় িব কিরেয়েছন। ১৪আিম আমার সব লাকেদর কােছ

হাস কর ও িদেনর পর িদন তােদর উপহােসর গােনর িবষয় হেয়িছ।

১৫ িতিন িত তায় আমােক ভের িদেয়েছন এবং তেতা রস পান

করেত বাধ কেরেছন। ১৬ িতিন কাঁকর িদেয় আমার দাঁত ভেঙ

িদেয়েছন, িতিন আমােক ছাইেয়র মেধ ঠেল িদেয়েছন। ১৭ তুিম

আমার জীবন থেক শাি সিরেয় িনেয়ছ; আন আিম ভুেল িগেয়িছ।

১৮ তাই আিম বললাম, “আমার শি ও সদা ভুেত আমার আশা

ন হেয়েছ।” ১৯ মেন কর আমার ঃখ ও আমার িবপেথ যাওয়া,

তেতা রস এবং িবষ। ২০আিম অবশ ই তা মেন রাখিছ এবং আিম

িনেজর কােছ নত হি । ২১ িক ু আিম আবার মেন কির; তাই আমার

আশা আেছ। ২২ সদা ভুর দয়ার জ আমরা ন হয়িন; কারণ তাঁর

দয়া শষ হয়িন। ২৩ িত সকােল স িল নতুন! তামার িব তা

মহান। ২৪আমার াণ বেল, “সদা ভুই আমার অিধকার,” তাই

আিম তাঁর উপর আশা করব। ২৫ সদা ভু তার জ ই ভােলা য তার
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অেপ া কের, সই জীবেনর পে যা তােক খাঁেজ। ২৬ সদা ভুর

পির ােনর জ নীরেব অেপ া করাই ভােলা। ২৭ একজন মা েষর

পে যৗবনকােল যাঁয়ালী বহন করা ভােলা। ২৮ তােক একা ও

নীরেব বসেত দাও, কারণ সদা ভু তার ওপের যাঁয়ালী চািপেয়েছন।

২৯ স ধেূলােত মখু িদক, তেব হয়েতা আশা হেলও হেত পাের।

৩০ য তােক মারেছ তার কােছ গাল পেত িদক। তােক অপমােন

পিরপণূ হেত দাও। ৩১ কারণ ভু িচরকােলর জ তােক ত াগ

করেবন না! ৩২ যিদও ঃখ দন, তবওু িনেজর মহান দয়া অ সাের

ক ণা করেবন। ৩৩ কারণ িতিন দেয়র সে ঃখ দন না, মা েষর

স ানেদর শাকাত কেরন না। ৩৪ লােক য পিৃথবীর ব ীেদর

সবাইেক পােয়র তলায় িপেষ দয়, ৩৫সবশি মােনর সামেন মা েষর

িত অ ায় কের, ৩৬একজন লাক তার অ ায় চেপ রােখ, তা

সদা ভু িক দখেত পান না? ৩৭ ভু আেদশ না করেল কার কথা

সফল হেত পাের? ৩৮ সবশি মান ঈ েরর মখু থেক িক িবপদ ও

ভােলা িবষয় ইই বর হয় না? ৩৯ য কােনা জীিবত লাক তার

পােপর শাি র জ কমন কের অিভেযাগ করেত পাের? ৪০এস,

আমরা িনেজর িনেজর রা া িবচার কির ও পরী া কির এবং সদা ভুর

কােছ িফের যাই। ৪১এস, হােতর সে দয়েক ও েগর িনবাসী

ঈ েরর িদেক হাত উঠাই এবং াথনা কির: ৪২ “আমরা তামার

িব ে পাপ ও িবে াহ কেরিছ; তাই তুিম মা করিন। ৪৩ তুিম

িনেজেক রােগ ঢেক আমােদরেক তাড়না কেরছ, হত া কেরছ, দয়া

করিন। ৪৪ তুিম িনেজেক মেঘ ঢেক রেখছ, তাই কােনা াথনা তা

ভদ করেত পােরনা। ৪৫ তুিম জািতেদর মেধ আমােদরেক জ াল ও

আবজনা কেরছ। ৪৬আমােদর সব শ আমােদর িব ে উপহােসর

সে মখু খেুলেছ। ৪৭ ভয় ও ফাঁদ, িনজনতা ও ংস আমােদর ওপের

এেসেছ।” ৪৮আমার লােকর মেয়র ংেসর জ আমার চােখ

জেলর ধারা বেয় যাে । ৪৯আমার চােখ সবিদন জেল বেয় যাে ,

থােম না, ৫০ য পয সদা ভু গ থেক নীচু হেয় না তাকান। ৫১

আমার শহেরর সম মেয়র জ আমার চাখ আমার জীবেন কিঠন
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ব থা আেন। ৫২ িবনা কারেণ যারা আমার শ , তারা আমােক পািখর

মেতা িশকার কেরেছ। ৫৩ তারা আমার জীবন েয়ােত ংস কেরেছ

এবং আমার ওপের পাথর ছুঁেড়েছ। ৫৪আমার মাথার ওপর িদেয় জল

বেয় গল; আিম বললাম, “আিম ংস হেয়িছ।” ৫৫ হ সদা ভু,

আিম নীেচর গেতর িভতর থেক তামার নাম ডেকিছ। ৫৬ তুিম

আমার ক ঠ র েনছ; যখন আিম বললাম, “আমার সাহােয র জ

তামার কান লিুকেয় রেখা না।” ৫৭ য িদন আিম তামােক ডেকিছ,

সই িদন তুিম আমার কােছ এেসছ এবং আমােক বেলছ, “ভয় কােরা

না।” ৫৮ হ ভু, তুিম আমার জীবেনর সম িববাদ িল সমাধান

কেরছ; আমার জীবন মু কেরছ। ৫৯ হ সদা ভু, তুিম আমার িত

করা অত াচার দেখছ, আমার িবচার ায ভােব কর। ৬০ ওেদর সব

িতেশাধ ও আমার িব ে করা সম পিরক না তুিম দেখছ।

৬১ হ সদা ভু, তুিম ওেদর অব া ও আমার িব ে করা ওেদর

সকল পিরক না েনছ; ৬২ যারা আমার িব ে দাঁিড়েয় বেল এবং

তারা আমার িব ে তােদর কথাবাতা েনছ। ৬৩তােদর বসা ও

ওঠা দখ, হ সদা ভু! আিম তােদর িব েপর গােনর িবষয়। ৬৪

হ সদা ভু, তুিম তােদর হােতর কাজ অ সাের িতদান তােদরেক

দেব। ৬৫ তুিম তােদর দেয় ভয় দেব, তামার অিভশাপ তােদর

ওপর পড়েব। ৬৬ তুিম তােদরেক রােগ তাড়া করেব এবং সদা ভু

েগর নীেচ থেক তােদরেক ংস করেব।

৪ হায়! সানা কমনভােব উ লতা হািরেয়েছ, খাঁিট সানা পিরবিতত

হেয়েছ। পিব পাথর িল িতিট রা ার মাথায় ছিড়েয় আেছ। ২

িসেয়ােনর মলূ বান ছেল েলা, যারা খাঁিট সানার থেক দামী, িক ু

এখন তারা েমােরর হােত তরী মািটর পাে র মেতা গণ হেয়েছ, তা

ছাড়া আর িকছুই নয়। ৩এমন িক িশয়ােলরাও তােদর বা ােদরেক

ধ পান করায়; আমার লােকর মেয়রা ম াে র উটপািখর মত

িন ু র হেয়েছ। ৪ পায়ী িশ র িজভ িপপাসায় মেুখর তালেুত লেগ

আেছ; ছেলেমেয়রা িট চাইেছ, িক ু তােদর জ িকছুই নই।

৫ যারা া খাবার খত, তারা পিরত অ হীন অব ায় রা ায়



িযরিমেয়র িবলাপ 1545

রেয়েছ; যােদরেক টকটেক লাল রেঙর পাশাক পিরেয় িতপািলত

করা যত, তারা আবজনার ূপ আিল ন করেছ। ৬ কৃত পে

আমার লােকর মেয়র অপরাধ সই সেদােমর পােপর থেকও বিশ,

যা এক মহূুেত উপেড় ফেলিছল, অথচ তার ওপের মা েষর হাত

পেড়িন। ৭ তােদর িয শােলেমর নতারা তুষােরর থেকও উ ল,

েধর থেকও সাদা িছেলন; বােলর থেকও লালবণ অ তাঁেদর

িছল; নীলকা মিণর মেতা তাঁেদর চহারা িছল। ৮ এখন তাঁেদর

মখু কািলর থেকও কােলা হেয়েছ; রা ায় তাঁেদরেক চনা যায় না;

তাঁেদর চামড়া হােড় লেগ িগেয়েছ; তা কােঠর মেতা কেনা হেয়েছ।

৯ ি েদেত মের যাওয়া লােকর থেক তেরায়ােলর মাধ েম মের

যাওয়া লাক ভােলা, কারণ এরা মােঠর শেস র অভােব যন আহত

হেয় য় পাে । ১০ দয়াবতী ীেদর হাত িনেজর িনেজর িশ রা া

কেরেছ; আমার লােকর মেয়েদর ংেসর জ এরা তােদর খাবার

হেয়েছ। ১১ সদা ভু িনেজর রাগ স ণূ কেরেছন, িনেজর চ রাগ

ঢেল িদেয়েছন; িতিন িসেয়ােন আ ন ািলেয়েছন, তা তার িভি মলূ

াস কেরেছ। ১২ পিৃথবীর রাজারা, িবে র সব লাক, িব াস করত

না য, িয শােলেমর দরজায় কােনা িবপ ও শ েবশ করেত

পারেব। ১৩এর কারণ তার ভাববাদীেদর পাপ ও যাজকেদর অপরাধ;

যারা তার মেধ ধাি কেদর র পাত করত। ১৪ তারা অ েদর মেতা

রা ায় রা ায় ঘেুর বিড়েয়েছ, তােদর র দূিষত হেয়েছ, লােকরা

তােদর কাপড় শ করেত পাের না। ১৫ লােক তােদরেক চঁিচেয়

বেলেছ, “চেল যাও; অ িচ, চেল যাও, চেল যাও, আমােক শ

কর না,” তারা পািলেয় িগেয়েছ, ঘেুর বিড়েয়েছ; জািতেদর মেধ

লােক বেলেছ, “ওরা এই জায়গায় আর কখেনা িবেদশী িহেসেব

বাস করেত পারেব না।” ১৬ সদা ভুর মখু তােদরেক তার সামেন

থেক ছিড়েয় িদেয়েছন, িতিন তােদরেক আর দেখন না; লােক

যাজকেদর স ান কের না, াচীনেদর িত দয়া দখান না। ১৭

এখনও আমােদর চাখ সবদা ব থ হেয় যাে , মলূ হীন সাহােয র

আশায়; যিদও আমরা অধীর আ েহ এমন এক জািতর অেপ ায়
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আিছ, য র া করেত পাের না। ১৮ শ রা আমােদর পদে প

অ সরণ কের, আমরা আমােদর িনেজর রা ায় হাঁটেত পাির না;

আমােদর শষকাল কাছাকািছ, আমােদর িদন শষ কারণ আমােদর

শষকাল উপি ত। ১৯আমােদর তাড়নাকারীরা আকােশর ঈগল

পািখর চেয় তগামী িছল; তারা পবেতর ওপের আমােদর িপছেন

িপছেন দৗড়াত, ম াে আমােদর জ ঘাঁিট বসাত। ২০ িযিন

আমােদর নােকর িনঃ াস‐ াস, সদা ভুর অিভিষ , িতিন তােদর

ফাঁেদ ধরা পড়েলন, যাঁর িবষেয় বেলিছলাম, আমরা তাঁর র ায়

জািতেদর মেধ বাস করব। ২১ হ ঊষেদশ িনবািসনী ইেদােমর মেয়,

তুিম আন কর ও খিুশ হও! তামার কােছও সই পানপা আসেব,

তুিম মাতাল হেব এবং উলি নী হেব। ২২ িসেয়ােনর মেয়, তামার

অপরাধ শষ হল; িতিন তামােক আর কখেনা িনবািসত করেবন না;

হ ইেদােমর মেয়, িতিন তামার অপরােধর শাি দেবন, তামার

পাপ কাশ করেব।

৫ হ সদা ভু, আমােদর িত যা ঘেটেছ, তা মেন কর, তাকাও,

আমােদর অপমান দখ। ২আমােদর স ি অপিরিচত লাকেদর

হােত, আমােদর সব বািড় িল িবেদশীেদর হােত িগেয়েছ। ৩আমরা

অনাথ কারণ আমােদর কােনা বাবা নই এবং আমােদর মােয়রা

িবধবােদর মেতা হেয়েছন। ৪ আমােদর জল আমরা পা খরচ

কের পান কেরিছ, িনেজেদর কাঠ দাম িদেয় িকনেত হয়। ৫ লােক

আমােদরেক তাড়না কের, আমরা া এবং আমােদর জ িব াম

নই। ৬আমরা িমশরীয়েদর ও অশরূীয়েদর কােছ হাতেজাড় কেরিছ,

খাবাের স ু হবার জ । ৭আমােদর পবূপু েষরা পাপ কেরেছন,

এখন তারা নই এবং আমরাই তাঁেদর পাপ বহন কেরিছ। ৮আমােদর

ওপের দােসরা শাসন কের এবং তােদর হাত থেক আমােদরেক

উ ার কের, এমন কউ নই। ৯ জীবেনর ঝুঁিকেত আমরা খাবার

সং হ কির, ম াে অবি ত তেরায়াল থাকা সে ও। ১০আমােদর

চামড়া উ েনর মেতা গরম, দূিভে র ের লেছ। ১১ িসেয়ােন

ীেলােকরা ধিষত হল, িযহূদার শহর িলেত মারীরা ধিষত হল।
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১২ তারা নতােদরেক িনেজেদর হােতর মাধ েম ফাঁিস িদেয়েছ এবং

তারা াচীনেদর স ান কের িন। ১৩ যবুকেদরেক যাঁতায় পির ম

করেত হল, িশ রা কােঠর িড়র ভাের টলমল করেছ। ১৪ াচীেনরা

শহেরর দরজা থেক সের িগেয়েছন এবং যবুেকরা তােদর বাজনােক

থািমেয়েছ। ১৫আমােদর দেয়র আন চেল িগেয়েছ, আমােদর

নাচ শােক পিরবিতত হেয়েছ। ১৬আমােদর মাথা থেক মু ট পেড়

গেছ, িধক আমােদরেক! কারণ আমরা পাপ কেরিছ। ১৭এই জ

আমােদর দয় বল হেয়েছ এবং আমােদর চাখ অ হেয়েছ। ১৮

কারণ িসেয়ান পবত মানবহীন জায়গা হেয়েছ, িশয়ােলরা তার ওপর

ঘেুর বড়ায়। ১৯ িক ু হ সদা ভু, তুিম িচরকাল রাজ কর এবং

তামার িসংহাসন বংেশর পর বংশ ায়ী। ২০ কন তুিম িচরকাল

আমােদরেক ভুেল যােব? কন এত িদন আমােদরেক ত াগ কের

থাকেব? ২১ হ সদা ভু, তামার িত আমােদরেক ফরাও এবং

আমরা অ তাপ করব; পরুােনা িদেনর মেতা নতুন িদন আমােদরেক

দাও। ২২ তুিম আমােদরেক এেকবাের ত াগ কেরেছ এবং আমােদর

িত চ রেগ িগেয়িছেল।
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িযিহে ল ভাববাদীর বই
১আিম ি শ বছেরর িছলাম তখন চতুথ মােসর প ম িদেন, যখন

আিম কবার নদীর ধাের বি েদর মেধ বাস করিছলাম, তখন গ খেুল

গল, আর আিম ঈ েরর দশন পলাম। ২ঐ মােসর প ম িদেনর

এটা িছল রাজা িযেহায়াখীেনর বি ে র প ম বছর, ৩ সদা ভুর

বাক শি েত কলদীয়েদর দেশ কবার নদীর ধাের বিুষর ছেল

িযিহে ল যাজেকর কােছ এল এবং সখােন সদা ভু তাঁর উপের হাত

রাখেলন। ৪তারপর আিম দখলাম, সখােন উ রিদক থেক ঘিূণ

বায়ু এল, একটা বড় মঘ তার সে আ েনর ঝলকািন িছল এবং

তার চারিদেক ও ভতের উ লতা িছল মেঘর মেধ হলেদেট আ ন

িছল। ৫আর তার মধ থেক চারেট জীব াণীর মিূ দখা গল।

তােদর চহারা মা েষর মত দখেত িছল, ৬ িক ু তােদর েত েকর

চারেট কের মখু ও েত েকর চারেট কের ডানা িছল। ৭ তােদর পা

িছল সাজা, পােয়র পাতা বাছুেরর খেুরর মত িছল, িপতেলর মত

চকচক করিছল। ৮ তবওু তােদর ডানার িনেচ চার পােশ মা েষর

হাত িছল, তােদর চারজেনর েত েকরই, একই রকম মখু ও ডানা

িছল ৯ তােদর ডানা অ াণীর সে শ িছল, তােদর যাওয়ার

িদন তারা িফের তাকােতা না; তারা সামেন সাজা চেল যেতা। ১০

তােদর মেুখর আকার মা েষর মেুখর মত িছল; আর ডান িদেক চারেট

িসংেহর মখু িছল, আর বািদেক চারেট গ র মখু িছল, অবেশেষ ঈগল

পািখর মখু িছল। ১১ তােদর মখু েলা যমন িছল ও ডানা েলা ওপর

িদেক ছড়ােনা, যােত েত েকর এক জাড়া ডানা অ াণীর ডানােক

শ কের এবং ডানা েলা তােদর শরীর ঢেক রেখিছল। ১২ তারা

েত েক সামেনর িদেক সাজা যত; য িদেক যেত আ া তােদর

িনেদশ িদেতন সই িদেক িপছেন না িফের তারা যত। ১৩জীব

াণী েলা দখেত আ েনর জল কয়লার মত বা মশােলর মত;

সই আ ন ঐ াণীেদর মেধ চলােফরা করত ও সই আ ন থেক

িব ৎ চমকাত। ১৪জীব াণীরা খবু তাড়াতািড় যাওয়া আসা করত,

তােদর দখেত িব েতর মত। ১৫ তারপর আিম জীব াণীেদরেক
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দখলাম; জীব াণীেদর পােশ মািটর ওপর একটা চাকা িছল। ১৬

চাকা েলার প এবং গঠন ণালী িছল এইরকম: েত ক চাকা পা ার

মত, চারেট একই রকম িছল এবং তােদর দখেত একটা চাকার

সে িবভ অ চাকার মেতা। ১৭ যখন চাকা ঘরুত, তখন চার

িদেকর য কােনা এক িদেক তারা যত, গমনকােল িফরত না। ১৮

চাকার বিড় অ যায়ী স েলা উঁচু এবং ভয় র িছল, কারণ স েলার

চািরিদেক চােখ ভিত িছল। ১৯ যখনই জীব াণী েলা যেতা

তােদর পােশ ঐ চাকা েলাও যেতা; যখন জীব াণী েলা ভূিম

থেক উঠত, চাকা েলা ও উঠত। ২০ য কান জায়গায় আ া যত,

তারাও সখােন যত, যখােন আ া যেতা, চাকা েলাও তােদর

পােশ উঠত, কারণ সই জীব াণীেদর আ া ঐ চাকা েলার মেধ

থাকেতা। ২১ যখন াণীরা চলত, তখন চাকা েলাও চলত এবং যখন

সই াণীরা দাঁিড়েয় পড়ত, চাকা েলাও দাঁিড়েয় পড়ত; যখন াণীরা

ভূিম থেক উঠত, চাকা েলাও তােদর পােশ উঠত, কারণ সই জীব

াণীেদর আ া ঐ চাকার মেধ িছল। ২২আর সই াণীর ম েকর

উপের এক িব ািরত গ ুজ িছল, এটা ভয় র ফিটেকর আভার মত

তােদর মাথার ওপের ছিড়েয় িছল। ২৩ সই গ ুেজর িনেচ, েত ক

াণীর ডানা সাজা ছিড়েয় িছল এবং অ াণীর ডানার সে লেগ

িছল। েত ক জীব াণীর এক জাড়া ডানা তােদর ঢেক রাখত,

েত েকর এক জাড়া ডানা তােদর শরীর ঢেক রাখত। ২৪তারপর

আিম তােদর ডানার শ নলাম, যন খবু জাের বেয় যাওয়া জেলর

শে র মত, সবশি মান ঈ েরর আওয়ােজর মত। যখনই তারা যত

ঝড়বিৃ র মত শ হত। এটা িছল স েদর আওয়ােজর মত। যখনই

তারা দাঁিড়েয় থাকত তারা তােদর ডানা নীচু কের রাখত। ২৫ তােদর

মাথার ওপেরর গ ুজ থেক একটা আওয়াজ আসত যখনই তারা ি র

হেয় দাঁড়াত এবং তােদর ডানা নীচু করত। ২৬ তােদর মাথার ওপের

গ ুেজ একটা িসংহাসন িছল যটা দখেত নীলকা মিনর মত এবং

িসংহাসেনর ওপের এক জনেক দখা যত যােক একটা মা েষর মত

দখেত িছল। ২৭আিম একটা আকার দখলাম তাঁর কামেরর উপর
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থেক চকচেক ধাতুর মত আ েনর আভা দখলাম; তার কামর থেক

িনেচর িদেক এটা আ েনর মত এবং উ লতা তার চারিদেক িছল ২৮

এটা দখেত ধ েকর মত যা বিৃ র িদেনর মেঘর মেধ দখা যায়

যন চারিদেক উ ল আেলা সদা ভুর মিহমার মত সামেন এল।

যখনই আিম তা দখলাম আিম আমার মেুখ অ ভব করলাম এবং এক

জেনর কথা বলার আওয়াজ নেত পলাম।

২ িতিন আমােক বলেলন, মা েষর স ান, তামার পােয়র ওপর

দাড়াও; তেব আিম তামার সে কথা বলেবা। ২তারপর ঈ েরর

আ া আমােক হণ করেলন আমার সে কথা বলার জ , তখন

আ া আমার িভতের ঢুেক আমােক পােয় ভর িদেয় দাঁড় করােলন

এবং িতিন আমার সে কথা বলেলন আিম নলাম। ৩ িতিন আমােক

বলেলন, “মা েষর স ান, আিম তামােক ই ােয়েলর লােকেদর

কােছ পাঠাি , িবে াহী জািতেদর কােছ পাঠাি ; তারা আমার

িবে াহী হেয়েছ, আজ পয তারা ও তােদর পবূপু েষরা আমার

িব ে পাপ কেরেছ। ৪ তােদর বংশধরেদর এক ঁেয় মখু এবং

কিঠন দয় আেছ। আিম তােদর কােছ তামােক পাঠাি । এবং তুিম

তােদরেক বলেব, ‘এই কথা সদা ভু বেলন। ৫ তারা ক বা না

ক, তারা তা িবে াহী গহৃ, িক ু তারা কমপে জানেত পারেব,

য তােদর মেধ এক জন ভাববাদী আেছ। ৬এবং তুিম, মা েষর

স ান, তােদর কথায় ভয় পেয়া না। ভয় পেয়া না, যিদও তুিম কাঁটা

গােছর ঝাপ ও কাঁটার সে আেছা এবং তুিম কাঁকড়ািবেছর মেধ

বাস করেছা। তােদর কথায় ভয় পেয়া না অথবা তােদর মখু দেখ

আতি ত হেয়া না, তারা িবে াহী গহৃ। ৭ িক ু তুিম তােদর কােছ

আমার কথা বলেব, তারা ক বা না ক; কারণ তারা তা অত

িবে াহী। ৮ িক ু তুিম, মা েষর স ান, শান আিম তামােক যা

বিল, তুিম সই িবে াহী গেৃহর মত িবে াহী হেয়া না। আিম তামােক

যা িদই তামার মখু খাল এবং খাও’।” ৯তারপর আিম তাকালাম,

একটা হাত আমার িদেক বাড়ােনা িছল; তার ভতর একটা গাটােনা

বই িছল। ১০ িতিন আমার সামেন তা মেল ধরেলন; তার সামেন ও
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পছেন িদেকই লখা িছল, বইিটর ভতের বাইের এবং িবলাপ,

শাক ও ঃেখর কথা তােত লখা িছল।

৩ িতিন আমােক বলেলন, মা েষর স ান, তুিম যা পেয়েছা খাও,

এই গাটােনা বইিট খাও, তারপর যাও ই ােয়ল েলর সে কথা

বল, ২ তাই আিম আমার মখু খলুলাম এবং িতিন আমােক গাটােনা

বইিট খাইেয় িদেলন। ৩ িতিন আমােক বলেলন, “মা েষর স ান,

আিম তামােক য গাটােনা বইিট িদেয়িছ, তা খেয় পট ভিত কর।”

তাই আিম তা খলাম, এটা িছল আমার মেুখ মধরু মত িমি । ৪

তখন িতিন আমােক বলেলন, মা েষর স ান, তুিম ই ােয়ল েলর

কােছ যাও এবং তােদরেক আমার কথা বল। ৫ কারণ তামােক

অজানা বা কিঠন ভাষা জানা কান লােকেদর কােছ পাঠােনা হয়িন,

িক ু ই ােয়ল েলর কােছ পাঠােনা হেয়েছ। ৬ অজানা বা কিঠন

ভাষা জানা মতাশালী কান জািতর কােছ পাঠােনা হয়িন যােদর

বাক তুিম বঝুেত পারেব না, যিদ আিম তােদর কােছ তামােক

পাঠাতাম, তারা তামার কথা নত। ৭ িক ু ই ােয়ল ল তামার

কথা নেত ই া করেব না, কারণ তারা আমার কথা নেত চায়না;

কারণ সম ই ােয়ল ল কথাবাতায় জদী ও কিঠন দয়। ৮ দখ,

আিম তামার মখুেক তােদর মেুখর মত জদী বািনেয়িছ এবং তামার

কপাল তােদর কপােলর মত শ বািনেয়িছ। ৯আিম হীেরর মত

তামার কপাল বািনেয়িছ যা চকমিক পাথেরর থেকও শ ! ভয়

পেয়া না বা তােদর মখু দেখ িন ৎসাহ হেয়া না, তারা িবে াহী ল।

১০ তারপর িতিন আমােক বলেলন, “মা েষর স ান, য সম কথা যা

আিম তামার কােছ ঘাষণা করিছ, স সব কথা তুিম দেয় হণ

কর এবং কান িদেয় শান। ১১ তারপর ব ী লােকেদর কােছ যাও,

তামার লােকেদর কােছ যাও এবং তােদরেক বল; তারা ক বা না

ক, তােদরেক বল য, ‘সদা ভু এ কথা বেলন’।” ১২ তারপর

ঈ েরর আ া আমােক তুেল িনেলন এবং আিম আমার পছন িদেক

একটা চ ভূিমকে র মত শ নলাম, বলেছ, “সদা ভুর মিহমা

তাঁর জায়গা থেক ধ হাক!” ১৩আর আিম জীব াণীেদর ডানার
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শ নলাম যন তারা অ েক শ কের আেছ তােদর সে চাকার

শ িছল এবং মহা ভূিমকে র শ িছল। ১৪ ঈ েরর আ া আমােক

তুলল এবং িনেয় গল এবং আিম িত তায় আ ার ােধ গলাম

কারণ সদা ভুর হাত আমার উপের জাের পষণ করিছল। ১৫তাই

আিম তল আবীেব বি েদর কােছ গলাম যারা কবার নদীর ধের বাস

করিছল এবং আিম সখােন সাত িদন ম হেয় আ য ভােব তােদর

মেধ থাকলাম। ১৬ তারপর সাত িদন পর এটা ঘটল, সদা ভুর বাক

আমার কােছ এল এবং বলেলন, ১৭ মা েষর স ান, আিম তামােক

ই ােয়ল েলর জ হরী তরী কেরিছ, তাই তুিম আমার মেুখর

কথা শােনা এবং তােদরেক আমার চতনা দাও। ১৮ যখন আিম

লাকেক বিল, তুিম অবশ ই মরেব এবং তুিম তােক সাবধান কেরা না

বা লাকেক সাবধান কের বেলানা তার ম কাজ েলার কথা যিদ

স বঁেচ যায় একজন লাক মরেব তার পােপর জ , িক ু আিম

তামার হাত থেক তার র চাইব। ১৯ িক ু যিদ তুিম েক চতনা

দাও এবং স তার তা থেক না ফের বা তার কাজ থেক না

ফের, তেব স তার িনেজর পােপর জ মরেব, িক ু তামােক উ ার

করা হেব তামার িনেজর জ ২০ এবং যিদ কান ধািমক লাক

তার ধাি কতা থেক ফের এবং অ ায় কাজ কের, তেব আিম তার

সামেন বাধা রাখব এবং স মরেব, কারণ তুিম তােক চতনা দাওিন।

স তার পােপ মরেব এবং তার ধািমকতার কথা যা স কেরেছ আিম

মেন করব না, িক ু আিম তামার হাত থেক তার র দাবী করব।

২১ িক ু যিদ তুিম ধািমক লাকেক চতনা দাও পাপ না করেত যন

স আর পাপ কের না, স সেচতন হওয়ার জ অবশ ই বাঁচেব; আর

তুিম িনেজেক উ ার করেব। ২২ তাই সখােন সদা ভুর হাত আমার

ওপের িছল এবং িতিন বলেলন, “ওঠ, বাইের সমভূিমেত যাও এবং

আিম সখােন তামার সে কথা বলব।” ২৩আিম উঠলাম এবং

সমভূিমেত গলাম এবং সখােন সদা ভুর মিহমা িছল, যমন মিহমা

কবারনদীর ধাের দেখিছলাম; তাই আিম উপড়ু হলাম। ২৪ ঈ েরর

আ া আমার মেধ এল এবং আমােক পােয়র ওপর দাঁড় করাল;
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িতিন আমার সে কথা বলেলন এবং আমােক বলেলন “যাও এবং

িনেজেক ঘেরর মেধ ব কের রােখা, ২৫এখনকার জ , মা েষর

স ান, তারা দিড় িদেয় তামােক বাঁধেব, যােত তুিম বাইের তােদর

মেধ যেত না পােরা। ২৬আিম তামার িজভ মেুখর তালেুত আটেক

দব, তােত তুিম বাবা হেব, তুিম তােদরেক িতর ার করেত পারেব

না, কারণ তারা িবে াহী ল। ২৭ িক ু যখন আিম তামার সে

কথা বলব, তখন তামার মখু খেুল দব, তুিম তােদরেক বলেব, ভু

সদা ভু এই কথা বেলন; য নেব স নেব, য নেব না স নেব

না; কারণ তারা িবে াহী ল।”

৪ িক ু তুিম, মা েষর স ান, তামার জ একটা ইট নাও এবং

তামার সামেন রাখ, তারপর তার ওপের িয শােলম শহেরর ছিব

আঁক। ২তারপর তার িব ে অবেরাধ রাখ, এর িব ে গ তরী

কর, এর িব ে গজন কের হামলা সিৃ কর এবং এর চারপােশ

িশিবর াপন কর, চারিদেক ফুেটা করা য রাখ। ৩ এবং তুিম একটা

লাহার পা নাও এবং এটা ব বহার কর তামার ও শহেরর মাঝখােন

লাহার াচীেরর মত, তামার মখু তার এবং শহেরর িদেক রাখ,

তােত তা অবেরাধ হেব। তাই অবেরাধ কর, এটা ই ােয়ল েলর জ

িচ প হেব। ৪ তারপর তুিম বাঁিদেক শােব এবং ই ােয়ল েলর

পাপ তামার িনেজর ওপের রাখ; তুিম তােদর পাপ িকছু িদেনর র জ

বহন করেব এবং তুিম ই ােয়ল েলর িবরে থাকেব। ৫আিম িনেজ

তামােক আেরাপক করিছ একিদন তুিম তােদর িত বছেরর শাি

উপ াপন করেব: িতনেশা ন ই িদন এভােব তুিম ই ােয়ল েলর

পাপ বহন করেব। ৬ যখন তুিম এই সব িদন েলা শষ করেব,

তখন ি তীয়বার তামার ডানিদেক শােব, কারণ তুিম িযহূদা‐ েলর

পাপ বহন করেব চি শ িদেনর র জ ; এক এক বৎসেরর জ এক

এক িদন তামার জ রাখলাম। ৭ তুিম তামার মখু িয শােলেমর

অবেরােধর িদেক রাখেব, িনেজর হাত খালা রাখেব ও তার িব ে

ভাববাণী করেব। ৮আর দখ, আিম দিড় িদেয় তামােক বাঁধেবা,

যােত তুিম এক িদক থেক অ িদেক ঘরুেত না পােরা যতিদন না
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তামার অবেরােধর িদন শষ না হয়। ৯ তুিম িনেজর কােছ গম, যব,

মটর িট, ম ির, ক ু ও জনার িনেয় একটা পাে রাখ এবং তা িদেয়

িট তরী কর তামার জ ; যত িদন পােশ শােব। কারণ িতনেশা

ন ই িদন তুিম তা খােব! ১০এ েলা হেব তামার খাবার যা তুিম

খােব: িতিদন িড় তালা ওজন। তুিম িবেশষ িবেশষ িদেনর তা

খােব। ১১এবং তুিম জল পান করেব, পিরমাণমত, িহেনর ষ াংস

মত। িদেনর িদেনর এটা পান করেব। ১২ তুিম এটা খােব যেবর

িপেঠর মত তােদর সামেন এটা সঁকেব মা েষর মেলর মত। ১৩

কারণ সদা ভু বেলন, “এটার মােন য িট ই ােয়েলর লােকরা

খােব তা অ িচ, যখােন আিম জািতেদর মেধ থেক তােদর তািড়েয়

দব।” ১৪ িক ু আিম বললাম, “হায়, ভু সদা ভু, আমার আ া

কখেনা অ িচ হয়িন; আিম ছােটা বলা থেক এখেনা পয মরা

িকংবা প েদর ারা মতৃ কােনা িকছু খায়িন, নাংরা মাংস কখনও

আমার মেুখ ঢােকিন।” ১৫ তাই িতিন আমােক বলেলন, “ দখ, আিম

মা েষর মেলর বদেল তামােক গ র গাবর িদলাম, যােত গ র

গাবর িদেয় িনেজর িট তরী করেত পােরা।” ১৬ িতিন আমােক

আেরা বলেলন, “মা েষর স ান দখ, আিম িয শােলেম িটর

লািঠ ভাঙিছ এবং তারা িট খােব পিরমাণমত ভাবনা সহকাের এবং

পিরমাণমত ও কি ত হেয় জল পান করেব। ১৭কারণ তােদর িট

ও জেলর অভাব হেব, েত ক মা ষ ভীষণ ভয় পােব তার ভাইেয়র

থেক এবং তােদর অপরােধর জ ীণ হেয় যােব।”

৫তারপর তামার, মা েষর স ান, তামার িনেজর জ একটা

ধারােলা তেরায়াল নাও, নািপেতর ু েরর মত, তামার মাথা ও দািড়

ু র িদেয় কািমেয় নাও, পের দাঁিড়পা া নাও ওজন করেত এবং

তামার চুল ভাগ কর। ২এর ততৃীয়াংশ শহেরর মাঝখােন আ েন

পাড়াও যখন অবেরােধর িদন পণূ হেব এবং চুেলর ততৃীয়াংশ নাও

এবং এটােত তেরায়াল িদেয় আঘাত কর শহেরর চারপােশ। তারপর

এক তিৃতয়াংশ বায়েুত উিড়েয় দাও, পের আিম স সি ত কের

লােকেদর পছেন যাব। ৩ িক ু তুিম তােদর থেক অ সংখ ক চুল
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নাও এবং স েলা জামার হাতায় বঁেধ রােখা। ৪ তারপর আেরা চুল

নাও এবং আ েনর মেধ ফেল দাও এবং এটা আ েন পিুড়েয় ফল;

সখান থেক আ ন বিরেয় সব ই ােয়ল‐ েল যােব। ৫ ভু সদা ভু

এ কথা বেলন, এই িয শােলম, যখােন আিম জািতেদর মেধ াপন

কেরিছ এবং এর চার পােশ অ দশ আেছ। ৬ িক ু স তার

সে জািতেদর অেপ া আমার আেদশ ত াখান কেরেছ ও তার

চািরিদেকর দেশর লাক অেপ া আমার িবিধর িবেরাধী হেয়েছ এবং

তারা আমার িবচার অ া কেরেছ এবং আমার িবিধমেত চেলিন।

৭ তাই ভু সদা ভু এই কথা বেলন, কারণ তামার চািরিদেকর

জািতেদর থেক বশী গ েগাল কেরেছা, আমার িবিধমেত চলিন

অথবা আমার শাসন ব ব া অ যায়ী চলিন এবং তামার চািরিদেকর

জািতেদর শাসন অ সাের চলিন। ৮ তাই ভু সদা ভু এ কথা বেলন,

“ দখ, আিম িনেজ তামার িব ে কাজ করব; আিম জািতেদর

মাঝখােন তামার িবচার স াদন করব। ৯আিম তামার িত তাই

করব যা কখনও কিরিন এবং যার মত আর কখনও করব না, তামার

সব ঘণৃার কােজর কারেণ। ১০ তরাং বাবারা ছেলেদর ক তামার

সামেন খােব ও ছেলরা তােদর বাবােক খােব, আিম তামার মেধ

িবচার স াদন করব ও তামােদর সকলেক িবিভ িদেক ছিড়েয়

দব যারা বািক থাকেব। ১১অতএব, যমন আিম জীব ” এটা ভু

সদা ভু বেলন এটা অবশ ই হেব কারণ তুিম আমার পিব ানেক

তামার িবরি কর ও ঘণৃার কাজ কের আমার পিব জায়গােক অ িচ

কেরেছা, তখন আিম িনেজ তামােদর সংখ া কিমেয় দেবা; আমার

চােখ তামার ওপর কান দয়া থাকেব না এবং আিম তামােক বাদ

দেবা না। ১২ তামার ততৃীয়াংশ লাক মহামারীেত মরেব এবং

তামার মেধ দূিভে য় হেব; অপর ততৃীয়াংশ তামার চািরিদেক

তেরায়ােলর আঘােত পিতত হেব; তারপর শষ ততৃীয়াংশেক আিম

চািরিদেক উিড়েয় দেবা, তেরায়াল খেুল তােদর পছেন তাড়া করব।

১৩ তারপর আমার রাগ স ণূ হেব এবং আিম তােদর ওপের রাগ

িমিটেয় শা হব; আিম তিৃ পােবা, তারা জানেব য আিম, সদা ভু,
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আিম রােগ এই কথা বেলিছ যখন আমার রাগ তােদর িব ে স

হেব। ১৪ আিম তামােক জনশূ করব এবং জািতেক কলি ত

করব তামার চারপােশর লােকর দিৃ েত িটটকারীর পা করব। ১৫

িয শােলম অে র কােছ িধ ার জনক এবং উপহােসর পা হেব,

তামার চারপােশর জাতীর কােছ। আিম াধ, কাপ ও কাপযু

ভৎসনা িদেয় তামার মেধ িবচার করব, আিম সদা ভুই এই কথা

বললাম। ১৬আিম সখানকার লাকেদর ওপর দূিভ মত িহং বান

ছুড়েবা; এর মােন আিম তামােদরেক ংস করব; আিম তামােদর

ওপর দূিভ বাড়ােবা এবং তামােদর িটর লািঠ ভেঙ দেবা। ১৭

আিম তামােদর িব ে দূিভ ও িহং জ ু েদরেক পাঠাব; যােত

তামার িনঃস ান হেব; আর মহামারী ও র তামার ভতর িদেয়

যাওয়া আসা করেব, আর আিম তামার িব ে তেরায়াল আনব;

আিম সদা ভুই এই কথা বললাম।

৬সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২ মা েষর

স ান, তুিম ই ােয়েলর পবতেদর িদেক মখু রােখা এবং তােদর

কােছ ভাববাণী বল। ৩ বল, ই ােয়েলর পবতরা, ভু সদা ভুর বাক

শােনা। ভু সদা ভু পবতেদরেক, পাহাড়েদরেক, জল বাহ ও

উপত কােদরেক এই কথা বেলন, দখ, আিম তামােদর িব ে এক

তেরায়াল আনব এবং আিম তামােদর উঁচু জায়গা ংস করব। ৪

তখন তামােদর য েবিদ ংস হেব এবং তামােদর িল ংস

হেব এবং আিম তামােদর মতৃেদরেক তােদর মিূতেদর সামেন ফেল

দব ৫আিম ই ােয়েলর লাকেদর মতৃেদহ তােদর মিূতেদর সামেন

রাখব এবং তামােদর হাড় তামােদর য েবিদর চািরিদেক ছড়াব। ৬

তামােদর বসবােসর সব জায়গায়, শহর িল িব হেব এবং উঁচু

জায়গা িল ংস হেব, যন তামােদর য েবিদ িল িব ও ংস

হেব। তখন তারা ভেঙ যােব ও অদশৃ হেব, তামােদর িল

ভেঙ পড়েব এবং তামােদর কাজ িল মেুছ যােব। ৭ তামােদর

মেধ মেৃতরা পেড় যােব এবং তামার জানেব য আিমই সদা ভু। ৮

িক ু আিম তামােক অবিশে র মেধ সংরি ত রাখব এবং িকছু লাক
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থাকেব যারা জািতর মেধ থেক তেরায়ােলর থেক সের আসেত

পারেব, তখন তামার দেশর মেধ ছিড়েয় পড়েব ৯তারপর যারা

পািলেয় িগেয় জািতেদর মেধ আমােক মেন করেব যখােন তারা

বি হেব, যা আিম তােদর ব িভচারী দেয়র ারা ক পেয়িছলাম

যা আমার থেক সের গেছ এবং তােদর চােখর ারা যা তােদর

মিূতেদর অ সরেণ ব িভচার কেরেছ। তারপর তারা তােদর তার

জ তােদর মেুখ ঘণৃার কাজ দখােব যা তারা তােদর জঘ িবষেয়র

সে িত াব আেছ। ১০তােত তারা জানেব য আিম সদা ভু।

এটা একটা কারণ িছল যা আিম বেলিছ আিম তােদর কােছ এই ম

িবষয় আনব। ১১ ভু সদা ভু এই বেলন: তামার হােত তািল দাও

এবং তুিম পােয় পদদিলত কর! বল “আহা!” কারণ ই ােয়ল েলর

সব ম জঘ িবষয়! কারণ তারা তেরায়াল, দূিভ এবং সং ামক

মহামারীর ারা পতন হেব। ১২ য কউ ব দূের স মহামারীেত মারা

যােব এবং য কউ কােছ স তেরায়ােলর ারা পেড় যােব। যারা

অবিশ এবং বঁেচ আেছ তারা দূিভে ারা মারা যােব; এই ভােব

আিম আমার াধ তােদর িব ে সাধন করব। ১৩তখন তামার

জানেত পারেব য আিম সদা ভু, যখন তােদর মতৃেদহ তামােদর

মেধ , তােদর মিূত িল তােদর য েবিদর চািরিদেক েত ক উঁচু

পবেতর ওপের, সব পবেতর িশখেরর ওপের এবং সব সম ৃ গাছ

এবং মাটা ওক গােছর তলায় সই জায়গায় যখােন তারা তােদর

সব মিূতেদর কােছ গি উৎসগ করত! ১৪আিম আমার মতা

দশন করব এবং দশেক িনজন ও ন করব ম ভূিম থেক িদবলা

পয যখােন তারা বাস কের। তারপর তারা জানেত পারেব য আিম

সদা ভু!

৭সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২ “তুিম, মা েষর

স ান, ভু সদা ভু ই ােয়ল দেশর িবষেয় এই কথা বেলন, শষ!

ই ােয়ল দেশর চার সীমায় শষ আসেছ। ৩ এখন শষ তামার

ওপের, কারণ আিম আমার াধ তামার ওপের পাঠাি এবং আিম

তামার আচার‐আচরণ অ সাের তামােক িবচার করব; তারপর আিম
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তামার সব জঘ িবষয় তামার ওপের আনব। ৪ কারণ আমার চাখ

সমেবদনার সে তামার িদেক তাকােব না এবং আিম তামােক

ছাড়ব না; িক ু আিম তামার আচার‐আচরণ তামার ওপের আনব

এবং তামার জঘ িবষয় তামার মেধ থাকেব, যােত তুিম জানেত

পার য আিম সদা ভু! ৫ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, িবপযয়! এক

িবপযয়! দখ, তা আসেছ! ৬ শষ অবশ ই আসেছ; সই শষ তামার

িব ে জেগ উঠেছ! দেখা, তা আসেছ! ৭ তামার সবনাশ তামার

কােছ আসেছ যারা এই দেশ বসবাস কের। িদন চেল এেসেছ;

ংেসর িদন কাছাকািছ এবং পবতরা আর আনি ত হেব না। ৮

এখন আিম আমার রাগ তামার িব ে ঢেল দব এবং আমার

াধ তামার ওপের পণূ করব। যখন আিম তামার আচার‐আচরণ

অ সাের তামার িবচার কির এবং তামার সব জঘ িবষয় তামার

ওপের আিন। ৯ কারণ আমার চাখ সমেবদনার সে তাকােব না

এবং আিম তামােক ছাড়ব না। যমন তুিম কেরছ, আিম তামার

িত করব এবং তামার জঘ িবষয় িল তামার মেধ হেব তােত

তুিম জানেত পার য আিম সদা ভু, য তামােক শাি দয়। ১০

দেখা! সই িদন আসেছ। ংস এেস পেড়েছ। লািঠ অহ ােরর ফুেল

মু িলত হেয়েছ। ১১ িহং তা তার দে ডর মেধ বেড় উেঠেছ;

তােদর কউ না এবং তােদর জনসাধারণ কউ না, তােদর স ি র

কউ না এবং তােদর শষ হেব! ১২ িদন আসেছ; িদন কােছ

চেল এেসেছ। তা আন না ক ক, িবে তা ঃিখত না হাক,

কারণ আমার রাগ সম জনতার ওপের। ১৩ কারণ িবে তা কখেনা

তােক ফরত দেব যা স িবি কেরেছ যতিদন তারা থাকেব, কারণ

এই দশন সম জনতার জ ; তারা িফের যােব না; কারণ কােনা

মা ষ তার পােপ িনেজেক শি শালী করেত পারেব না। ১৪ তারা

তূরী বািজেয় সব িকছুেক ত কেরেছ, িক ু কউ যেু যায় না,

কারণ আমার রাগ সম জনতার ওপের! ১৫ বাইের তেরায়াল ও

িভতের মহামারী ও দূিভ । য লাক েত থাকেব, স তেরায়ােলর

ারা মারা যােব এবং য শহের থাকেব, দূিভ ও মহামারী তােক
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াস করেব। ১৬ িক ু তােদর মেধ যারা বঁেচ থােক, তারা র া

পােব এবং তারা পবেত যােব, উপত কার ঘঘুরু মেতা, েত ক লাক

তার অপরােধর কারেণ তারা সবাই িবলাপ করেব। ১৭ েত ক হাত

িনে জ হেব এবং েত ক হাঁটু জেলর মেতা বল হেব ১৮ এবং তারা

চট পরেব এবং আত তােদর ঢেক ফলেব এবং েত েকর মখু

লি ত হেব এবং তােদর সবার মাথায় টাক পড়েব। ১৯ তারা তােদর

পা রা ায় ফেল দেব এবং তােদর সানা নাংরা িজিনেসর মেতা

হেব। সদা ভুর ােধর িদেনর তােদর সানা িক পা তােদরেক

র া করেত স ম হেব না এবং তােদর পট পণূ হেব না, কারণ

তােদর অপরােধ অব হেয়েছ। ২০তারা তােদর অল ােরর গব

করত এবং তারা তা িদেয় তােদর জঘ িজিনেসর মিূ তরী করত,

অতএব, আিম তােদর অ িচ িজিনস করলাম। ২১ এবং আিম তা

লেুটর িজিনস িহসােব িবেদশীেদর হােত ও লেুটর িজিনস িহসােব

পিৃথবীর লাকেদরেক দব এবং তারা তা অপিব করেব। ২২

তারপর আিম তােদর থেক আমার মখু ফরাব, যখন তারা আমার

গাপন জায়গা অপিব ীকৃত করেব, ডাকােতরা এর মেধ েবশ

করেব এবং এটা অপিব করেব। ২৩ তুিম িশকল তরী কর, কারণ

দশ রে র দ ডা ায় পিরপণূ এবং শহর িহং তায় পিরপণূ। ২৪

তরাং আিম জািতেদর মেধ েদরেক আনব, তারা ওেদর বািড় সব

অিধকার করেব এবং আিম শি শালীেদর গব শষ করব; তােদর

পিব জায়গা সব অপিব হেব। ২৫ ভয় আসেছ, তারা শাি র খাঁজ

করেব, িক ু সখােন িকছুই পােব না। ২৬ িবপেদর ওপের িবপদ

আসেব, জনরেবর পের জনরব হেব! তারপর তারা ভাববাদীর কাছ

থেক দশন খুঁজেব, িক ু যাজেকর ব ব া ও াচীনেদর উপেদশ

ন হেব। ২৭ রাজা শাকাত হেব এবং নতা আন হীন হেব, যখন

দেশর লাকেদর হাত কাঁপেব; তােদর প িত অ যায়ী আিম তােদর

কােছ এিট করব ও আিম তােদর িনেজেদর মান িদেয় িবচার করেবা

যত ণ না তারা জানেব য আিমই সদা ভু।”



িযিহে ল ভাববাদীর বই 1560

৮ বািবেল আমােদর বি ে র সমেয় ষ বছেরর ষ মােস, মােসর

প ম িদেনর আিম িনেজর ঘের বেসিছলাম এবং িযহূদার াচীনরা

আমার সামেন বেসিছল, সইিদেনর ভু সদা ভু সখােন আমার

ওপের আবার হাত রাখেলন। ২ তােত আিম দখলাম এবং দখ,

সখােন একজন মা েষর মেতা িছল, তাঁর কামর থেক নীেচ পয

আ েনর মেতা এবং তাঁর কামেরর ওপর থেক আেলািকত ধাতুর

মেতা উ ল চহারার িছল। ৩ এবং িতিন এক বািড়েয় আমার মাথার

চুল ধরেলন, তােত ঈ েরর আ া আমােক তুেল পিৃথবী ও আকােশর

মেধ এবং ঈ েরর দশেনর মেধ , িতিন আমােক িয শােলেমর

উ েরর দরজার িদেক িনেয় আনেলন, যখােন িবশাল ঈষার েলািভত

মিু িট দাঁিড়েয় িছল। ৪ সমভূিমেত যা আিম দেখিছলাম সখােন

ই ােয়েলর ঈ েরর মিহমা আেছ। ৫ তারপর িতিন আমােক বলেলন,

“ হ মা েষর স ান, তুিম চাখ তুেল উ রিদেক দেখা;” তােত আিম

উ রিদেক চাখ তুললাম, আর দখ, য েবিদর দরজার উ ের,

েবেশর জায়গায় ঐ ঈষার মিূ রেয়েছ। ৬ আর িতিন আমােক

বলেলন, “ হ মা েষর স ান, এরা িক কের, তুিম িক দখছ? ই ােয়ল‐

ল আমার পিব জায়গা থেক আমােক দূর করার জে এখােন

অেনক জঘ কাজ করেছ। িক ু তুিম দখেব এবং আেরা অেনক

জঘ কাজ দখেব।” ৭ তখন িতিন আমােক উঠােনর দরজায়

আনেলন এবং আিম দখলাম, আর দখ, দয়ােলর মেধ এক িছ ।

৮ তখন িতিন আমােক বলেলন, “ হ মা েষর স ান, এই দয়াল

খাঁড়,” যখন আিম সই দয়াল খুঁড়লাম, দখ, একটা দরজা। ৯

িতিন আমােক বলেলন, “যাও এবং দেখা ে র জঘ কাজ যা

তারা এখােন কেরেছ।” ১০তােত আিম গলাম এবং দখলাম এবং

দখ! সব ধরেনর সরীসেৃপর ও ঘণৃ প র আকার! ই ােয়ল েলর

সম মিূ চািরিদেক দয়ােলর গােয় আঁকা আেছ; ১১ তােদর সামেন

ই ােয়ল েলর াচীনেদর স র জন পু ষ এবং তােদর মাঝখােন

শাফেনর ছেল যাসিনয় দাঁিড়েয় আেছ, আর েত েকর হােত এক

এক ধু িচ; আর ধপূ মেঘর গ ওপের উঠেছ। ১২ তখন িতিন
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আমােক বলেলন, “ হ মা েষর স ান, ই ােয়ল েলর াচীনরা

অ কাের, েত েক িনেজেদর গাপন ঘের মিূতর সে , িক িক কাজ

কের, তা িক তুিম দখেল? কারণ তারা বেল, ‘সদা ভু আমােদরেক

দখেত পান না, সদা ভু দশ ত াগ কেরেছন’।” ১৩ িতিন আমােক

আরও বলেলন, “আবার ফর এবং দেখা অ অেনক জঘ কাজ যা

তারা কেরেছ।” ১৪ পের িতিন সদা ভুর গেৃহর উ রিদেকর দরজার

েবেশর জায়গায় আমােক আনেলন; আর দখ, সখােন ীেলােকরা

বেস ত ুষ দেবর জ কাঁদেছ। ১৫ তখন িতিন আমােক বলেলন, “ হ

মা েষর স ান, তুিম িক এটা দখেল? আবার ফর এবং দেখা এর

থেক আেরা অেনক জঘ কাজ।” ১৬ পের িতিন আমােক সদা ভুর

গেৃহর িভতেরর উঠােন আনেলন, আর দখ, সদা ভুর মি েরর

েবেশর জায়গায়, বারা ার ও য েবিদর মাঝখােন, অ মান পঁিচশ

জন লাক, তারা সদা ভুর মি েরর িদেক িপঠ ও পবূিদেক মখু

িফিরেয় সূেয র কােছ নত হে । ১৭ িতিন আমােক বলেলন, “ হ

মা েষর স ান, তুিম িক এটা দখেল? এখােন িযহূদা‐ ল য সব

জঘ কাজ করেছ, তােদর পে িক তা করা ছাট িবষয়? কারণ তারা

দশেক িহং তায় পিরপণূ কেরেছ এবং আবার িফের আমােক রােগর

জ েরািচত কেরেছ; আর দখ, তারা িনেজেদর নােক গােছর ডাল

িদে । ১৮ অতএব আিম তােদর মেধ কাজ করব; আমার চাখ দয়া

করেব না এবং আিম তােদর পিরত াগ করব না। তারা আমার কােন

উ ‐ ের কাঁেদ, আিম তােদর কথা নব না!”

৯ িতমা পজূারী তখন সদা ভু আমার কােনর কােছ উ ‐ ের চার

কের বলেলন, “র ীরা শহর থেক উেঠ এস, েত েক িনেজেদর

ংেসর অ হােত িনেয় এস।” ২আর দখ, উ রিদেক অবি ত

উ তর দরজা থেক ছয়জন পু ষ আসল, তােদর েত ক জেনর

হােত বেধর অ িছল এবং তােদর মাঝখােন মসীনা‐ পাশাক পরা

এক পু ষ িছল; এর কামর িলিপকােরর সর াম িছল; তারা িভতের

এেস িপতেলর য েবিদর পােশ দাঁড়াল। ৩ তখন ই ােয়েলর ঈ েরর

মিহমা য ক েবর ওপের িছল, তা থেক উেঠ গেৃহর দারেগাড়ার
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কােছ গল এবং িতিন ঐ মসীনা ব পরা লাকেক ডাকেলন, যার

কামের িলিপকােরর সর াম িছল। ৪আর সদা ভু তােক বলেলন,

“তুিম শহেরর মেধ িদেয়, িয শােলেমর মেধ িদেয় যাও এবং তার

মেধ করা সম জঘ কােজর িবষেয় য সব লাক দীঘিনঃ াস

ত াগ কের ও কাঁকায়, তােদর েত েকর কপােল িচ দাও।” ৫

পের আিম নলাম, িতিন অ েদরেক এই আেদশ িদেলন, “শহেরর

মেধ িদেয় তার পের যাও এবং মের ফল! তামার চাখ দয়া না

ক ক এবং পিরত াগ কর না; ৬ বয় মা ষ, যবুক, মারী, িশ ও

ীেলাকেদরেক সবাইেক মের ফল, িক ু যােদর কপােল িচ িট

দখা যায়, তােদর কােরা কােছ যও না; আর আমার পিব জায়গা

থেক কর।” তােত তারা গেৃহর সামেন অবি ত াচীনেদর

থেক করল। ৭ িতিন তােদরেক বলেলন, “গহৃ অ িচ কর,

উঠান সব মতৃেত পিরপণূ কর; বর হও।” তােত তারা বাইের িগেয়

িয শােলমেমর শহেরর মেধ আঘাত করেত লাগল। ৮ তারা যখন

আঘাত করিছল, আিম িনেজেক একাকী পলাম এবং উপড়ু হেয়

কাঁদলাম, আর বললাম, “আহা, ভু সদা ভু! তুিম িয শােলেমর

ওপের িনেজর াধ ঢেল দবার িদেনর িক ই ােয়েলর সম বািক

অংশেক ংস করেব?” ৯ তখন িতিন আমােক বলেলন, “ই ােয়ল

ও িযহূদা েলর অপরাধ অত ািধক বিশ এবং দশ রে পিরপণূ

ও শহর অত াচাের পিরপণূ; কারণ তারা বেল, ‘সদা ভু দশ ত াগ

কেরেছন এবং সদা ভু দখেত পান না!’ ১০আমার চাখ দয়ার সে

দখেব না এবং আিম তােদর পিরত াগ করব না। আিম এসব তােদর

মাথার ওপের আনব।” ১১আর দখ, মসীনা‐ব পরা পু ষ, যার

কামের িলিপকােরর সর াম িছল, স সংবাদ িদল, “আপিন যমন

আমােক আেদশ িদেয়িছেলন আিম তমন কেরিছ।”

১০পের আিম দখলাম, আর দখ, ক বেদর মাথার ওপের অবি ত

যন নীলকা মিণ িবরাজমান, িসংহাসেনর মিূতিবিশ এক আকার

তােদর ওপের কাশ পল। ২ িতিন ঐ মসীনা‐ পাশাক পরা লাকেক

বলেলন, “ঐ চাকা েলার মাঝখােন ক েবর নীেচ েবশ কর এবং
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ক বেদর মাঝখান থেক ই হােত ল কয়লা িনেয় শহেরর ওপের

ছিড়েয় দাও।” তােত সই লাক আমার সামেন সখােন গল। ৩

যখন সই লাক গল, তখন ক বরা গেৃহর দি ণ পােশ দাঁিড়েয়

িছেলন এবং িভতেরর উঠান মেঘ পিরপণূ িছল। ৪আর সদা ভুর

মিহমা ক েবর ওপর থেক উেঠ গেৃহর দারেগাড়ার ওপের দাঁড়াল

এবং গহৃ মেঘ পিরপণূ ও উঠান সদা ভুর মিহমার উ লতায় পিরপণূ

হল। ৫আর ক বেদর ডানার শ বাইেরর উঠান পয শানা যাি ল

ওটা সবশি মান ঈ েরর কথার রেবর মেতা। ৬আর িতিন যখন

ঐ মসীনা‐ পাশাক পরা লাকেক এই আেদশ িদেলন, “তুিম এই

চাকা েলার মেধ থেক, ক বেদর মেধ থেক, আ ন নাও;” তখন

সই লাক চাকার পােশ গল এবং দাঁড়াল। ৭ তখন এক ক ব

ক বেদর মেধ থেক ক বেদর মেধ অবি ত আ ন পয হাত

বািড়েয় তার িকছুটা িনেয় ঐ মসীনা‐ পাশাক পরা পু েষর হােতর

মেধ িদল, আর স তা িনেয় বাইের গল। ৮আরআিম ক বেদর

ডানা িলর নীেচ মা েষর হােতর মেতা দখলাম। ৯ তরাং আিম

দখলাম এবং দখ! চারিট চাকা ক বেদর পােশ েত ক ক েবর

পােশ একিট চাকা, ঐ চাকা েলার প দখেত পা া পাথেরর মেতা।

১০তােদর আকার এই, চারটীর প একই িছল; যন চাকার মেধ

চাকা রেয়েছ। ১১ যাওয়ার িদেনর তারা য কােনা িদেক যত; তারা

িফরত না যখন তারা যত; কারণ স জায়গায় তারা যত যিদেক

মাথা থাকত, সই জায়গা থেক তারা িফরত না যখন তারা যত। ১২

তােদর স ণূ দহ, তােদর িপঠ, হাত ও ডানা এবং চাকা সব চােখ

ঢাকা িছল, চারটী চাকায় চাখ িছল। ১৩ যমন আিম নলাম, সই

চাকা েলােক বলল, “ঘনূায়মান।” ১৪ েত েক াণীর চারেট মখু;

থম মখু ক েবর মখু, ি তীয় মখু মা েষর মখু, ততৃীয় িসংেহর মখু ও

চতুথ ঈগেলর মখু। ১৫তখন ক েবর পের আিম কবার নদীর তীের

সই াণীেক দেখিছলাম। ১৬ যখন ক েবরা যত চাকা েলা তােদর

পােশ যত এবং যখন ক েবরা মািট থেক ওপের ওঠার জ তােদর

ডানা তুলত, চাকা েলাও তােদর পাশ ছাড়ত না। ১৭ক বরা দাঁড়ােল
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চাকারাও দাঁড়াত এবং তারা উঠেল এরাও একসে উঠত, কারণ

ওই চাকা েলােত সই াণীর আ া িছল। ১৮ সদা ভুর মিহমা

গেৃহর দারেগাড়ার ওপর থেক চেল িগেয় ক বেদর ওপের দাঁড়াল।

১৯ তখন ক েবরা আমার দিৃ থেক চেল যাবার িদেনর ডানা তুেল

মািট থেক ওপের চেল গল এবং তােদর পােশ চাকা েলাও গল;

তারা সদা ভুর গেৃহর েবেশর জায়গায় দাঁড়াল; তখন ই ােয়েলর

ঈ েরর মিহমা ওপের তােদর ওপের িছল। ২০আিম কবার নদীর

কােছ ই ােয়েলর ঈ েরর সই াণীেক দেখিছলাম; আর এরা য

ক ব, তা জানলাম। ২১ েত ক াণীর চারেট মখু ও চারেট ডানা

এবং তােদর ডানার নীেচ মা েষর হােতর িতমিূ িছল। ২২আিম

কবার নদীর কােছ য য মখু দেখিছলাম, স সব এেদর মেুখর

িতমিূ ; েত ক াণী সামেনর িদক িদেয়ই যত।

১১তারপর ঈ েররআ াআমােক ওঠােলন এবং আমােক সদা ভুর

পবূ দরজার ঘেরর কােছ আনেলন, যা পবূ িদেক মখু করা িছল এবং

দখ, সই দরজার ঢাকার জায়গায় পঁিচশ জন পু ষ িছল এবং আিম

দখলাম অ েরর ছেল যাসিনয়েক এবং বনােয়র ছেল িটয়েক

তােদর মেধ লােকেদর অধ এই জনেক দখলাম। ২ ঈ র

আমােক বলেলন, মা েষর স ান, এই সই লােকরা যারা এই

শহেরর মেধ অধে র পিরক না কের এবং যারা খারাপ পিরক না

কের। ৩ তারা বলেছ, এখােন গহৃ তরী করার িদন হয়িন; এই

শহর একটা পা এবং আমরা মাংস। ৪ অতএব তােদর িব ে

ভাববাণী বল; ভাববাণী বল মা েষর স ান। ৫ তারপর সদা ভুর

আ া আমার ওপের নেম এেলন এবং িতিন আমােক বলেলন, “বল,

সদা ভু এই কথা বেলন যমন তুিম বলেছা, ই ােয়ল‐ ল, কারণ

আিম িজিনস েলা জািন যা তামার মেনর মেধ আেস। ৬ তামার

এই শহের িনহতেদর সংখ া বিৃ কেরছ এবং তােদর িদেয় রা া ভিত

কেরেছা। ৭তাই, ভু সদা ভু এ কথা বেলন, য লাক েলােক তুিম

হত া কেরেছা তােদর মতৃেদহ িয শােলেমর মেধ ফেল রেখছ,

তােদর মাংস এবং এই শহর পা ; িক ু তামােদরেক শহেরর মধ
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থেক আনা হে । ৮ তামার তেরায়ালেক ভয় কেরেছা, তাই আিম

তামােদর ওপর তেরায়াল আনেবা” একথা সদা ভু বেলন। ৯আর

আিম তামােদরেক এর ভতর থেক বর কের িবেদশীেদর হােত তুেল

দব এবং তামােদর িব ে িবচার করব। ১০ তামার তেরায়ােলর

ারা পিতত হেব; আিম ই ােয়ল সীমাে তামােদর িবচার করব;

যােত তামার জানেব য, আিমই সদা ভু। ১১ এই শহর তামােদর

জ রা ার পা হেব না, তামার এর মেধ অবি ত মাংস হেব না;

আিম ই ােয়ল সীমাে তামােদর িবচার করব। ১২ তখন তামার

জানেব য, আিমই সদা ভু; যার িবিধমেত চলিন এবং ব ব া মােন

িন তার পিরবেত জাতীর িবিধ মেনছ যা তার চারপােশ রেয়েছ। ১৩

এটা এভােব এেসিছল য আিম ভাববাণী বলিছলাম, এমন িদেনর

বনােয়র ছেল িটয় মরল। তখন আিম উপড়ু হেয় খবু জাের িচৎকার

করলাম এবং বললাম, হায়, ভু সদা ভু। তুিম িক ই ােয়েলর বািক

অংশেক ংস করেব? ১৪ সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং

বলল, ১৫ মা েষর স ান, তামার ভাইেয়রা, তামার ভাইেয়রা

তামার বংেশর লােকরা এবং ই ােয়েলর সম ল, তােদর সকলেক

িয শােলেম যারা বাস কের তারা বেল, সদা ভু থেক দূের যাক! এই

দশ আমােদর অিধকােরর জ দওয়া হেয়েছ! ১৬ অতএব বল,

ভু সদা ভু এ কথা বেলন, যিদও আিম তােদরেক জািতেদর কাছ

থেক দূর কেরিছ এবং যিদও আিম তােদরেক দেশর মেধ িছ িভ

কেরিছ, তবওু আিম তােদর জ দেশর মেধ িকছুিদেনর জ পিব

জায়গা কের িদেয়িছ তারা যখােন গেছ। ১৭ অতএব তুিম বল, ভু

সদা ভু এ কথা বেলন, আিম জািতেদর ভতর থেক তামািদগেক

জেড়া করব এবং তামার য সব দেশ িছ িভ হােয়েছা, স সব

দশ থেক এক করব এবং আিম তামােদর ই ােয়ল‐ দশ দব।

১৮ তারপর তারা সখােন যােব এবং সই যায়গা থেক সব ঘণৃ

ও সব জঘ িজিনস দূর কের দেব। ১৯আিম তােদরেক একই

দয় দব এবং তােদর ভতর এক নতূন আ া াপন করব; যখন

তারা আমার কােছ আসেব; আিম তােদর দহ থেক পাথর দয়
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সিরেয় দব এবং তােদরেক মানব দয় দব, ২০ যন তারা আমার

িবিধমেত চেল এবং আমার শাসন সব মােন ও পালন কের; তখন

তারা আমার জা হেব এবং আিম তােদর ঈ র হব। ২১ িক ু যােদর

দয় ভালবাসার সে তােদর ঘণৃাঘ ও জঘ িজিনস িনেয় চেল,

তােদর আচরণ তােদর মাথায় আনব, এটা ভু সদা ভু বেলন। ২২

তারপর ক বগণ িনেজেদর ডানা উঠাল, তখন চাকা েলা তােদর

পােশ িছল এবং ই ােয়েলর ঈ েরর মিহমা তােদর ওপের িছল। ২৩

এবং সদা ভুর মিহমা শহেরর মধ থেক ওপের উেঠ গল এবং

শহেরর পবূিদেক পাহােড়র ওপের থামল। ২৪এবং আ া আমােক

ওপের তুলল এবং দশনেযােগ ঈ েরর আ ার ভােব কলদীয়েদর

দেশ িনবািসত লাকেদর কােছ আনেলন এবং আিম যা দেখিছলাম,

তা আমার কাছ থেক ওপের উেঠ গল। ২৫ তারপর আিম সদা ভুর

িনবািসত লােকেদর কােছ আিম যা দেখিছলাম তা বললাম।

১২সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২ “মা েষর

স ান, তুিম িবে াহী েলর মেধ বাস করছ; যখােন তােদর চাখ

আেছ দখার জ িক ু তারা দখেত পায় না, যখােন তােদর কান

আেছ শানার জ িক ু তারা নেত পায়না, কারণ তারা িবে াহী

ল। ৩অতএব, মা েষর স ান, বি ে র জ িজিনসপ ত

কর, িদেনর র বলা তােদর সামেন িনবাসেনর জ যেত কর,

কারণ আিম তামােক িনবািসত করব তােদর চােখর সামেন তামােক

এক জায়গা থেক অ জায়গায়। হয়েতা তারা দখেত করেব

যিদও তারা িবে াহী ল। ৪ তুিম িদেনর র বলা তােদর সামেন

তামার িনবাসেনর জ িজিনসপ বর করেব; স ােবলায় তােদর

চােখর সামেন িদেয় যােব যমন অ কউ িনবাসেন যায়। ৫ একটা

গত খাঁড় দওয়ােলর মধ িদেয় তােদর সামেন এবং তার মধ িদেয়

বিরেয় যাও। ৬ তােদর সামেন, তামার কাঁেধ তুেল নাও এবং

অ কােরর মেধ তােদর বর কের আন। তামার মখু ঢেক দাও

যন ভূিম দখেত না পাও; কারণ আিম তামােক ই ােয়ল েলর

িচ প কেরিছ।” ৭আমােক যমন আেদশ করা হেয়িছল আিম তাই
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কেরিছলাম। আিম িদেনর রেবলায় িনবাসেনর িজিনসপ এেনিছলাম

এবং স ােবলায় িনেজর হােত গত খুঁেড়িছলাম, আিম অ কাের

আমার িজিনসপ এেনিছলাম এবং তােদর সামেন আমার কাঁেধ তুেল

িনলাম। ৮ তারপর ভারেবলায় সদা ভুর এই বাক আমার কােছ

এল এবং বলল ৯ “মা েষর স ান, ই ােয়েলর ল সই িবে াহী

ল, িজ াসা কের িন, ‘তুিম িক করছ?’ ১০ তােদরেক বল, ভু

সদা ভু এই কথা বেলন, এই ভাববাণী ারা ই ােয়েলর অিধপিতেদর

বাঝায় এবং ই ােয়েলর লেক বঝুায় যারা মাঝখােন আেছ। ১১

বল, আিম তামােদর কােছ িচ ; আিম যমন কেরিছ, সরকম তােদর

িত করা হেব; তারা িনবাসেন যােব বি দশার মেধ যােব। ১২

য তােদর মেধ অিধপিত অ কাের তার িজিনস তার িনেজর কাঁেধ

তুেল নেব এবং দওয়ােলর মধ িদেয় চেল যােব। তারা দওয়ােলর

মেধ গত খুঁড়েব িজিনসপ বর করেব, স তার মখু ঢেক রাখেব

কারণ স িনেজর চােখ ভূিম দখেব না। ১৩আিম তার ওপের আমার

জাল িবিছেয় দব, তােত স আমার ফাঁেদ ধরা পড়েব; তারপর আিম

তােক কলদীয়েদর দশ বািবেল িনেয় যাব; িক ু স তা দখেত

পােব না, স সখােন মারা যােব। ১৪আিম তার চািরিদেক তার

সহকারী সব লাকজনেক ছিড়েয় দেবা ও তার সব স েদরেক

এবং তােদর পছেন তেরায়াল পাঠাব। ১৫ তারপর তারা জানেব য,

আিমই সদা ভু, যখন আিম তােদরেক জািতেদর মেধ ছিড়েয় দেবা

এবং দেশর িবিভ জায়গায় পািঠেয় দব। ১৬ িক ু আিম তােদর

কতক িল লাকেক তেরায়াল, দূিভ ও মহামারী থেক বািক রাখব;

তােদর মেধ তােদর সব ঘণৃার কােজর িবষয় লখা থাকেব য দেশ

আিম তােদর িনেয় যােবা, তােত তারা জানেব য, আিমই সদা ভু।”

১৭ সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ১৮ “মা েষর স ান,

তুিম কাঁপেত কাঁপেত তামার িট খাও এবং অি র ও উে েগর সে

তামার জল পান কর। ১৯ তারপর দেশর লাকেদরেক বল, ই ােয়ল

দেশর িয শােলম িনবাসীেদর স ে ভু সদা ভু এ কথা বেলন,

তারা কাপঁেত কাঁপেত তােদর িট খােব এবং অি রতার সে জল



িযিহে ল ভাববাদীর বই 1568

পান করেব; দশ লটুপােট ভের যােব কারণ সব অপরাধীরা সখােন

থাকেব। দেশর ও তার মেধ কার সবিকছু ংস হেব। ২০আর বসিত

িবিশ শহর সকল জনশূ ও দশ ংস ান হেব; তােত তামার

জানেব য, আিমই সদা ভু।” ২১ পের সদা ভুর এই বাক আমার

কােছ এল, ২২ “ হ মা েষর‐স ান, এ কমন বাদ, যা ই ােয়ল

দেশ তামােদর মেধ চিলত, যথা, ‘িদন বেড়েছ, েত ক দশন

িবফল হল?’ ২৩ অতএব, তুিম তােদরেক বল, ভু সদা ভু এই কথা

বেলন, ‘আিম এই বাদ িনেয় নব; এটা বাদ বেল ই ােয়েলর মেধ

আর থাকেব না’।” িক ু তােদরেক বল, “কাল এবং সম দশেনর

বাক কাছাকািছ!” ২৪কারণ িমথ া দশন িকংবা চাটুবােদর ম ত

ই ােয়ল েলর মেধ আর থাকেব না। ২৫ কারণ আিম সদা ভু,

আিম কথা বলব; আর আিম য বাক বলব, তা অবশ সফল হেব,

দরী আর হেব না; কারণ, হ িবে াহী ল, তামােদর বতমান িদেনর

ই আিম কথা বলব এবং আিম তা সফল করব! এটা ভু সদা ভু

বেলন। ২৬আবার সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল, ২৭ হ

মা েষর স ান, দখ, ই ােয়ল‐ ল বেল, ঐ ব ি য দশন পায়, স

অেনক িবলে র কথা; স দূরবতী কােলর িবষেয় ভাববাণী বলেছ। ২৮

এই জ তুিম তােদরেক বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন, আমার

সম বাক সফল হেত আর দরী হেব না; আিম য বাক বলব, তা

সফল হেব; এটা ভু সদা ভু বেলন।

১৩আবার সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২

“মা েষর স ান, ই ােয়েল যারা ভাববাদীেদর িব ে ভাববাণী বেল

এবং তােদর বল যারা িনেজর মন থেক ভাববাণী বেল, তামার

সদা ভুর বাক শান। ৩ ভু সদা ভু এ কথা বেলন, ভাগ সই

িনেবাধ ভাববাদীেদর, যারা িনেজর আ ােক অ সরণ কের িক ু

িকছুই দেখ িন। ৪ ই ােয়ল, তামার ভাববাদীরা পিতত জিমর

িশয়ােলর মত। ৫ তামার ই ােয়ল েলর চারিদেকর দওয়ােলর

কান ফাটেলর কােছ যাওিন স েলা মরামত করার জ এবং

সদা ভুর িদেনর যেু িতেরাধ করার জ । ৬ লােকরা িমথ া দশন
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পেয়েছ, িমথ া ভিবষ ৎবাণী কেরেছা, তারা বেল, ‘এমনই সদা ভু

বেলন’,” সদা ভু তােদরেক পাঠানিন; িক ু তারা তবওু আশা কেরেছ

তােদর বাক সিত হেব। ৭ তামােদর িক িমথ া দশন নয় এবং িমথ া

ভিবষ াণী করিন, তামার যারা বল, এমনই সদা ভু বেলন যখন

আিম িনেজ একথা বিলিন? ৮ তাই ভু সদা ভু এই কথা বেলেছন

কারণ তামােদর িমথ া দশন িছল এবং তামার িমথ া বেলেছা তাই

ভু সদা ভু তামােদর িব ে এ কথা বেলন। ৯ আমার হাত

ভাববাদীেদর িব ে হেব, যারা িমথ া দশন পায় এবং িমথ া ভাববাণী

বেল তারা আমার জােদর সভায় থাকেব না এবং ই ােয়ল েলর

বংশাবিলপে উে খ করা হেব না, তারা অবশ ই ই ােয়ল‐ দেশ

যােব না; তােত তামার জানেব য, আিমই ভু সদা ভু। ১০এর

কারণ তারা আমার লােকেদর িবপেথ িনেয় গল এবং বলল শাি

যখন সখােন শাি নই, তারা দওয়াল তরী কেরেছ যােত তারা

সাদা রং িদেয় কিল করেব। ১১ তােদরেক বল যারা দওয়ােল রং

করেব, তা পেড় যােব, াবনকারী বিৃ আসেব; আিম িশল পাঠােবা

যােত দওয়াল পেড় যায়, তামার পেড় যােব এবং ভেঙ পেড় যাবার

জ ঝড় বাতাস দব। ১২ দখ, দওয়াল ভেঙ পেড় যােব। তখন

এ কথা অে রা তামােদরেক িজ াসা করেব না, তামার যা িদেয়

রং কেরছ, সটা কাথায়? ১৩অতএব ভু সদা ভু এ কথা বেলন,

আিম রােগ ঝড় আনেবা, আমার রােগ াবনকারী বিৃ আসেব এবং

আমার রােগ ঝড় আসেব আর স ণূ ংস কের দেব। ১৪আিম

দয়াল ভেঙ দব যা তামার রেঙ ঢেক িদেয়িছেল এবং আিম ংস

কের মািটেত িমিশেয় দেবা এবং িভি খািল কের রাখেবা। তাই এটা

পেড় যােব। এর মাঝখােন তামােদরেক িবলু কের দেবা। তারপর

তামার জানেব য আিম সদা ভু। ১৫এই ভােব আিম সই িভি েত

এবং যারা তা লপন কেরেছ তােদর ওপর রাগ স করব; আিম

তামােদরেক বলব, সই িভি আর নই এবং তার লপনকািররাও

নই; ১৬ ই ােয়েলর ভাববাদীরা যারা িয শােলেমর িবষেয় ভাববাণী

কেরিছল এবং তার জ শাি র দশন িছল। িক ু সখােন শাি
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িছল না স ভাববাদীগন নাই; এটা ভু সদা ভু বেলন। ১৭ তাই

তুিম, মা েষর স ান, তামার জািতর য মেয়রা িনেজর মন থেক

ভাববাণী বেল, তুিম তােদর িব ে তামার মখু রাখ এবং তােদর

িব ে ভাববাণী বল। ১৮ বল, ভু সদা ভু এ কথা বেলন, ভাগ

সই ীেলাকেদর, যারা হােতর েত ক অংেশ জা আকষেণর জ

সলাই কের ও তােদর মাথার জ েত ক মােপর ঘামটা তরী কের

লােকেদর ফাঁেদ ফলার জ । তামার িক আমার লােকেদর ফাঁেদ

ফলেত পারেব িক ু তামার িক তামােদর জীবন বাঁচােত পারেব?

১৯ তামার ই এক মেুঠা যব বা ‐এক টুকেরা িটর জ আমার

জােদর মেধ আমােক অপিব কেরেছা, লােকেদর হত া করেত

চাও যােদর মরা উিচত নয় এবং স সব জীবন র া করেছা যােদর

বাঁচা উিচত নয়, কারণ তুিম আমার লােকেদর কােছ িমথ া কথা যারা

েনেছ। ২০অতএব ভু সদা ভু এ কথা বেলন, দখ, আিম জা

আকষেণর িব ে যা তুিম ব বহার কেরেছা মা েষর জীবনেক ফাঁেদ

ফলার জ যন তারা পাখী, অবশ ই আিম তামােদর বা থেক

তােদর িবি করেবা এবং তামার যােদরেক পািখর মত ফাঁেদ

ফল, আিম তােদরেক মু করেবা। ২১আিম তামােদর ঘামটা

িছঁেড় ফলব এবং তামােদর হাত থেক উ ার করব; যােত তারা

ভিবষ েত আর তামােদর ফাঁেদ পড়ার জ তামােদর হােত থাকেব

না এবং তুিম জানেব য আিম সদা ভু। ২২কারণ তুিম ধাি েকর

দয়েক শি হীন কর িমথ াকথা িদেয়, এমনিক যিদও আিম মেন

কির না তার মন ভেঙ গেছ এবং তার বদেল লােকর কাজেক

উৎসািহত কেরেছা, যন স জীবন বাঁচাবার জ তার পথ থেক

না ফের ২৩এই জ তামার িমথ া দশন আর দিখেব না অথবা

তামার ভিবষ ৎবাণী করেব না; কারণ আিম তামােদর হাত থেক

আমার লােকেদর উ ার করেবা এবং তুিম জানেব য আিম সদা ভু।

১৪পের ই ােয়েলর কেয়কজন াচীনেলাক আমার কােছ এল এবং

আমার সামেন বসল। ২ তখন সদা ভুর বাক আমার কােছ এল

এবং আমােক বলল ৩ মা েষর স ান, এই লােকরা তােদর মিু েক
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তােদর মেন জায়গা িদেয়েছ এবং অপরােধর বাধা হাঁচট খাওয়ার

জ তােদর চােখর সামেন রেখেছ। তােদর িদেয় আমার িক খাঁজ

করা উিচত? ৪তেব তােদরেক জািনও এবং বােলা, ভু সদা ভু এই

কথা বেলন; ই ােয়ল েলর েত ক মা ষ য তার মিূ দেয় হণ

কেরেছ এবং অপরােধর বাধা হাঁচট খাওয়ার জ তােদর চােখর

সামেন রেখেছ এবং য ভাববাদীর কােছ এেসেছ আিম, সদা ভু

তােক উ র দব মিূতর সংখ া অ যায়ী। ৫আিম এটা করেবা যােত

ই ােয়ল লেক তােদর দেয় িফিরেয় আনেত পাির যােদরেক আমার

কাছ থেক মিূতর মাধ েম দূের িনেয় িগেয় িছল। ৬ অতএব ই ােয়ল‐

লেক বল, ভু সদা ভু এ কথা বেলন, অ তাপ কর এবং মিূতর

কাছ থেক িফের এস, তামােদর মখু িফিরেয় নাও সব ঘণৃার কাজ

থেক। ৭কারণ ই ােয়ল েলর েত েক এবং ই ােয়েলর বাসকারী

িবেদশীেদর মেধ য কউ আমার থেক দূের, য কউ তার দেয়

মিু েক হণ কের এবং অপরােধর বাধা হাঁচট খাওয়ার জ তােদর

চােখর সামেন রেখেছ, স যিদ আমার কােছ খাঁজ করবার জ

ভাববাদীর কােছ আেস, তেব আিম সদা ভু িনেজ তােক উ র দব।

৮ তাই আিম সই মা েষর িব ে মখু রাখব এবং তােক িচ ও

বােদর জ তরী করব এবং আমােদর জােদর মধ থেক তােক

িবি করব এবং তামার জানেব য, আিমই সদা ভু। ৯ যিদ কান

ভাববাদী তািরত হয় এবং বাণীর কথা বেল, তেব আিম, সদা ভু,

সই ভাববাদীেক তািরত করেব; আিম তার িব ে হাত তুলেবা

এবং তােক ংস করব ই ােয়েলর লােকর মাঝখান থেক। ১০এবং

তারা তােদর িনেজর অপরাধ বহন করেব; ঐ অ স ানকারী ব ি ও

ভাববাদী জেনর সমান অপরাধ হেব। ১১ কারণ এই, ই ােয়ল‐ ল

আর আমার থেক িবপথগামী না হয় এবং িনেজেদর সব অধ ারা

আর িনেজেদরেক অপিব না কের; িক ু তারা যন আমার লাক হয়

এবং আিম তােদর ঈ র হই; এটা ভু সদা ভু বেলন। ১২ তারপর

সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ১৩ মা েষর স ান,

যখন কান দশ আমার িব ে পাপ করার অ ীকার কের যােত আিম
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তার িব ে আমার হাত িব ার কির এবং িটর লািঠ ভেঙ িদই এবং

তার মেধ দূিভ পাঠাই এবং দশ থেক মা ষ ও প েক িবি

কির; ১৪ তখন তার মেধ যিদ নাহ, দািনেয়ল ও ইেয়াব, এই িতন

জন থােক, তেব তারা িনেজেদর ধাি কতায় িনেজেদর াণ র া

করেব, এটা ভু সদা ভু বেলন। ১৫ যিদ আিম দেশর মেধ িহং

প েদরেক পাঠাই এবং িন লা কির যােত এটা পিতত জিম হয়

যখােন কােনা মা ষ প র কারেণ তার মেধ িদেয় যায় না। ১৬

তারপর এমনিক যিদ তার মেধ একই িতন ব ি থােক– যমন আিম

থািক, ভু সদা ভু বেলন, তারা ছেলেদর িকংবা মেয়েদরেক উ ার

করেত পারেব না, কবল িনেজেদর জীবন উ ার করেত পারেব, িক ু

দশ পিতত হেয় যােব। ১৭অথবা যিদ আিম দেশর িব ে তেরায়াল

আিন এবং বিল, তেরায়াল, দেশর মেধ যাও এটা িদেয় মা ষ এবং

প েক িবি কর ১৮ তারপর এমনিক যিদ তার মেধ একই িতন

ব ি থােক– যমন আিম থািক, ভু সদা ভু বেলন, তারা ছেলেদর

িকংবা মেয়েদরেক উ ার করেত পারেব না, কবল িনেজেদর জীবন

উ ার করেত পারেব। ১৯অথবা যিদ আিম স দেশ মহামারী পাঠাই

এবং তােদর িব ে রাগ ঢেল িদই র বইেয় মা ষ ও প েক

িবি কির, ২০ তারপর এমনিক যিদ দেশর মেধ নাহ, দািনেয়ল

ও ইেয়াব থােক, ভু সদা ভু এ কথা বেলন, তারাও ছেলেদর িকংবা

মেয়েদরেক উ ার করেত পারেব না; কবল িনেজেদর ধাি কতায়

িনেজেদর াণ উ ার করেব। ২১কারণ ভু সদা ভু এ কথা বেলন,

আিম অবশ ই আেরা খারাপ করেবা িয শােলেমর িব ে চারিট

দ ড পািঠেয় দূিভ , তেরায়াল, ব প , মহামারী, মা ষ ও প েদর

উভয়েক তার থেক িবি কের দেবা। ২২ তবওু দখ, তার মেধ

অবিশ থাকেব র া া লাক, যারা ছেলেদর ও মেয়েদর িনেয়

বাইের যােব। দখ, তারা তামােদর কােছ যােব এবং তামার তােদর

আচার ব বহার ও ি য়াকা দখেব এবং শাি স ে সা না পােব

য আিম িয শােলেম সবিকছু পািঠেয়িছ যা পািঠেয়িছ তা দেশর

িব ে । ২৩ বঁেচ যাওয়া লাক েলা তামােদরেক সা না দেব;
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যখন তুিম দখেব তােদর আচার ব বহার ও ি য়াকা ; তামার

জানেব, আিম তােদর িব ে যা কেরিছ, আিম িকছুই অকারেণ কির

িন; এটা ভু সদা ভু বেলন।

১৫তারপর সদা ভুর বাক আমার কােছ এল, ২ মা েষর স ান,

অ সব গােছর থেক আ ুেরর গাছ, বেনর সব গােছর মেধ আ ুেরর

শাখা, িকজ ভােলা? ৩ মা ষ িক িকছু তরী করার জ া ালতা

গােছর কাঠ নয়? অথবা কান িজিনস ঝুলাবার জ িক তা িদেয়

ডা া তরী কের? ৪ দখ, যিদ ালানীর জ এটা ফেল দওয়া হয়

এবং যিদ আ ন তার িদেকর থম ভােগ লােগ এবং মাঝখােনও

পােড়; তা িক কােনা কােজ লাগেব? ৫ দখ, যখন এটা স ণূ

হল, এটা িদেয় কােনা িকছু তরী করা যােব না; তেব যখন আ েন

পেুড় গল, তখন তা িক কােনা কােজ লাগেত পারেব? ৬অতএব

ভু সদা ভু এ কথা বেলন, অপছে র গাছ বেনর মেধ িদেয়িছ,

আিম আ েন ালাবার মত া ালতাও িদেয়িছ; আিম একই প িত

িয শােলেমর অিধবাসীেদর সে ব বহার করব। ৭আিম তােদর

িব ে মখু রাখব; যিদও তারা আ েনর ভতর থেক বিরেয় এেসেছ,

তবওু আ ন তােদর াস করেব, তখন তামার জানেব য, আিমই

সদা ভু, যখন আিম আমার মখু তােদর িব ে রেখিছলাম। ৮ তখন

আিম তা পিরত পিতত দশ করব, কারণ তারা িত া ব হেয়

পাপ কেরেছ। এটা ভু সদা ভু বেলন।

১৬পের সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২ হ

মা েষর স ান, িয শােলমেক তার জঘ কাজ সব জানাও, ৩এবং

ঘাষণা কর, ভু সদা ভু িয শােলমেক এই কথা বেলন, “ তামার

উৎপি ও জ ান কনানীয়েদর দশ, তামার বাবা ইেমারীয় ও মা

িহ ীয়া। ৪ তামার জে র িদেনর, তামার মা নািভ কােটিন, তামােক

জেল তামােক পির ার অথবা তামােক লবণ মাখান বা তামােক

কাপেড় জড়ায়িন। ৫ তামার িত কােনা চাখ দয়া সহকাের এর

কােনা কাজ কের িন, য িদন তুিম জ হণ কেরিছেল, তুিম িনেজর

জ ঘণৃার সে খালা মােঠ িনি া হেয়িছেল। ৬ িক ু আিম তামার
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কাছ িদেয় গলাম, আিম দখলাম তুিম তামার রে র মেধ মাচড়

খা ; তাই আিম তামার রে বললাম, ‘জীিবত!’ ৭আিম তামােক

েতর উি েদর মেতা, অেনক বাড়ালাম, তােত তুিম বিৃ পেয়

বড় হেয় উঠেল, অলংকার হেল, তামার নযগুল মজবতু ও চুল ঘন

হল; িক ু তুিম িবব া ও উলি নী িছেল। ৮ পের আিম তামার পাশ

িদেয় িগেয় তামার িদেক তাকালাম, দখ, েমর িদন তামার জে

এেসেছ, এই জ আিম তামার উপের িনেজর পাশাক িব ার কের

তামার উল তা ঢেক িদলাম এবং আিম শপথ কের তামার সে

িনয়ম ি র করলাম” এটা ভু সদা ভু বেলন, “তােত তুিম আমার

হেল। ৯ তােত আিম তামােক জেল ান করালাম, তামার গা থেক

সম র ধেূলাম, আর তল মাখালাম। আর ১০আিম তামােক

অলংকরা করা কাপড় পড়ালাম, চামড়ার চিট পরালাম এবং তামােক

মসীনা পাশােকর জড়ালাম ও রশেমর পাশােক ঢেক িদলাম। ১১

পের তামােক মিণরে েশািভত করলাম, তামার হােত বালা ও

গলায় হার িদলাম। ১২আিম তামার নােক নথ, কােন ল ও মাথায়

র মু ট িদলাম। ১৩এই ভােব তুিম সানায় ও পায় েশািভত

হেল; তামার পাশাক মসীনা েতা ও রশম ারা বানােনা এবং

অলংকরা হল, তুিম ভােলা সূজী, মধু ও তল খেত এবং খবু রী

হেয় অবেশেষ রাণীর পদ পেল। ১৪আর তামার সৗ েযর জ

জািতেদর মেধ তামার কীিত ছিড়েয় পড়ল, কারণ আিম তামােক

য শাভা িদেয়িছলাম, তা ারা তামার সৗ য স ণূ হেয়িছল,”

এটা ভু সদা ভু বেলন। ১৫ পের তুিম িনেজর সৗ েয িনভর কের

িনজ কীিতর অিভমােন ব িভচািরণী হেল; য কউ কাছ িদেয় যত,

তার উপের তামার ব িভচার ঢেল িদেত; তুিম তার স ি হেত!

১৬তারপর তুিম িনেজর কােনা কােনা পাশাক িনেয় িনেজর জ

িবিভ রেঙর ঘর তরী করেত এবং তার ওপের বশ াি য়া করেত;

এরকম হেবও না, হবারও নয়। ১৭আর আমার সানা ও আমার পা

ারা বানােনা য সব র অলংকার আিম তামােক িদেয়িছলাম,

তুিম তা িনেয় পু ষাকৃিত িতমা তরী কের তােদর সে ব িভচার
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করেত। ১৮ তুিম িনেজর অলংকরা পাশাক সকল িনেয় তােদরেক

পরােত এবং আমার তল ও আমার ধপূ তােদর সামেন রাখেত।

১৯আর আিম তামােক আমার য খাবার িদেয়িছলাম, য ভােলা

সূজী, তল ও মধু তামােক খেত িদেয়িছলাম, তা তুিম গে র জ

তােদর সামেন রাখেত; এটাই করা হত, এটা ভু সদা ভু বেলন।

২০ “আর তুিম, আমার জ জ দওয়া তামার য ছেল মেয়রা,

তােদরেক িনেয় খাবার িহসােব ওেদর কােছ উৎসগ কেরছ। ২১

তামার ব িভচার িক ছাট িবষয় য, তুিম আমার স ানেদরেকও

হত া কের উৎসগ কেরছ এবং বিলদান কেরছ িতমার কােছ ২২

িনেজর সম জঘ কােজ ও ব িভচাের ম হওয়ােত তুিম িনেজর

যৗবনাব ার সই িদন মেন করিন, যখন তুিম িবব া ও উলি নী

িছেল, িনজ রে আছাড় খাি েল। ২৩আর তামার এই সকল খারাপ

কােজর পের িধক, িধক তামােক।” এটা ভু সদা ভু বেলন। ২৪

তুিম িনেজর জ ধমীয় ান তরী কেরছ এবং েত ক সাবজনীন

ােন উ ান তরী কেরছ। ২৫ েত ক রা ার মাথায় তুিম িনেজর

উ ান তরী কেরছ, িনেজর সৗ য েক ঘণৃার িজিনস কেরছ,

েত ক পিথেকর জ িনেজর পা খেুল িদেয়ছ এবং িনেজর বশ া‐

ি য়া বািড়েয়ছ। ২৬ তুিম িমশরীয়েদর সে বশ ােদর মেতা কাজ

কেরছ, তামার িতেবশী যযােদর লালসাপণূ ই া এবং তুিম আেরা

অেনক বশ াবিৃ র কােজর িত া কেরছ সইজ তুিম আমােক

রািগেয় িদেয়ছ। ২৭ তরাং দখ! আিম আমার হােতর ারা তামােক

আঘাত করব এবং তামার খাবার উি করব। য পেল ীয়েদর

মেয়রা তামার লালসাপণূ আচরেণ লি তা হেয়েছ, তােদর ই ায়

তামােক সমপণ করলাম। ২৮ তুিম স ু না হওয়ােত অশরূীয়েদর

সে বশ াি য়া কেরছ; তুিম তােদর সে ব ািভচার করেলও স ু

হওিন। ২৯এবং তুিম কলদীয়েদর বািণেজ র দেশ আেরা অেনক

ব ািভচার কেরছ এবং এেতও স ু হেল না। ৩০ তামার দয়

কন বল? ভু সদা ভু বেলন, য তুিম তা এই সব কেরছ, এটা

িবশ ৃ ল এবং ল াহীন মিহলার কাজ? ৩১ তুিম েত ক রা ার
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মাথায় তামার ধমীয় ান তরী কেরছ, েত ক সাবজনীন জায়গায়

তামার উ ান তরী কেরছ; এেত তুিম বশ ার মেতা হওিন; তুিম

তা পণ অব া কেরছ। ৩২ ব িভচারী নারী। তুিম িনেজর ামীর

পিরবেত অপিরিচত লাকেদরেক হণ কের থাক! ৩৩ লােক েত ক

বশ ােকই পাির িমক দয়, িক ু তুিম তামার সব িমকেকই

উপহার িদেয়ছ এবং তামার বশ াবিৃ েম তারা যন সব িদক

থেক তামার কােছ আেস, এই জ তােদরেক ঘষু িদেয়ছ। ৩৪এেত

অ া ী থেক তামার িবপরীত; কারণ কােনা লাক তামার সে

শায়ার জ িজ াসা কের না। পিরবেত, তুিম তােদর বতন দাও!

কউ তামােক বতন দাও। ৩৫অতএব, হ বশ া, সদা ভুর বাক

শােনা! ৩৬ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, “ তামার লালসা ঢেল

দওয়া হেয়েছ এবং তামার িমকেদর সে তামার ব ািভচােরর

জ তামার উল তা কািশত হেয়েছ এবং তামার সব ঘণৃ মিূতর

জ , কারণ তামার স ানেদর র যা তুিম তামার মিূতেদরেক

িদেয়ছ; ৩৭ অতএব দখ! আিম তামার সই সব িমকেদরেক

জেড়া করব, যােদর সে তুিম িমিলত হেয়ছ এবং যােদরেক তুিম

ভােলােবেসেছা ও যােদরেক ঘণৃা কেরছ; তামার িব ে িবিভ িদক

থেক তােদরেক জেড়া করব, পের তােদর সামেন তামার উল তা

কাশ করব, তােত তারা তামার সম উল তা দখেব। ৩৮ কারণ

আিম তামার ব ািভচােরর ও র পােতর জ িবচার করব এবং

আিম তামার ওপের আমার রােগর র পাত এবং াধ আনব। ৩৯

আিম তােদর হােত তামােক দব, তােত তারা তামার মি র ভেঙ

ফলেব, তামার উ ান সব ংস করেব, তামােক ন করেব

এবং তামার সব ধরেনর অলংকার িনেয় নেব; তারা তামােক ন

ও উলি নী কের রাখেব। ৪০তারা তামার িব ে জনসাধারণেক

আনেব, তামােক পাথর মারেব ও তারা তােদর তেরায়ােলর ারা

তামােক িবি করেব। ৪১এবং তামার বািড় সব আ েন পিুড়েয়

দেব ও অেনক ীেলােকর সামেন তামার ওপের শাি র অেনক

আইন স ািলত হেব; কারণ আিম তামার ব ািভচার থামাব, তুিম
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আর তােদরেক পণ দেব না! ৪২ তারপর আিম আপনার িব ে

আমার রাগ শা করব, তােত তামার ওপর থেক আমার রাগ যােব,

কারণ আিম স ু হব এবং রাগ করব না। ৪৩ তুিম িনেজর যৗবনাব া

মেন করিন, যখন তুিম আমােক এই সব িবষেয় আমােক রািগেয়ছ;

দখ, আিমও তামার ব বহােরর জ তামােক মাথায় শাি দব,”

এটা ভু সদা ভু বেলন; “ঐ সব অ ায় আচরেণর পের তুিম আর

ঘণৃ প িতেত চলেব না! ৪৪ দখ, য কউ বাদ বেল, স তামার

িব ে এই বাদ বলেব, ‘ যমন মা তমিন মেয়’। ৪৫ তুিম তামার

মােয়র মেয়, য িনেজর ামীেক ও স ানেদর ঘণৃা করত এবং তুিম

তামার বানেদর বান, যারা িনেজেদর ামী ও স ানেদর ঘণৃা করত;

তামােদর মা িহ ীয়া ও তামােদর বাবা ইেমারীয় িছল। ৪৬ তামার

বড় বান শমিরয়া, স িনেজর মেয়েদর সে তামার উ র িদেক

বাস কের এবং তামার ছাট বান সেদাম, স িনেজর মেয়েদর সে

তামার দি ণ িদেক বাস কের। ৪৭এখন তুিম য তােদর পেথ িগেয়ছ

ও তােদর ঘণৃার কাজ অ সাের কাজ কেরছ, তা নয়, বরং ওটা ছাট

িবষয় বেল িনেজর সব ব বহাের তােদর থেকও খারাপ হেয়ছ। ৪৮

যমন আিম জীব ” এটা ভু সদা ভু বেলন “ তামার বান সেদাম ও

তার মেয়রা তামার মত ও তামার মেয়েদর মত খারাপ কাজ কের

িন! ৪৯ দখ! তামার বান সেদােমর এই অপরাধ িছল; তার ও তার

মেয়েদর অহ ার, য কােনা িবষেয় অমেনােযাগী ও উদাসীন িছল;

গিরব ও অভাব েদর হাত তার এবং তার মেয়েদর কােছ যত, িক ু

স তােদর সাহায করত না। ৫০ স অহ ািরনী িছল ও আমার সামেন

ঘণৃার কাজ করত, অতএব আিম তা দেখ তােদরেক দূর করলাম।

৫১ শমিরয়া তামার পােপর অেধক পাপও কের িন, পিরবেত, তুিম

ঘণৃার কাজ তােদর থেকও বিশ কেরছ এবং িনেজর করা সব ঘণৃার

কােজর ারা িনেজর বানেদরেক ধািমক দিখেয়ছ। ৫২ িবেশষভােব

তুিম, তুিমও িনেজর ল া দখাও, এই ভােব তুিম দখাও য তামার

বােনরা তামার থেক ভােলা, কারণ সই সব ম অভ ােসর মেধ

তুিম পাপ কেরিছেল। তামার বােনরা এখন তামার চেয় ভাল বেল
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মেন হয়। িবেশষভােব তুিম, িনেজর ল া দখাও, কারণ এই ভােব

তুিম দেখা য তামার বােনরা তামার থেক ভােলা। ৫৩ কারণ

আিম তােদর বি , সেদাম ও তার মেয়েদর বি এবং শমিরয়া

ও তার মেয়েদর বি ফরাব এবং তােদর মেধ তামার বি েদর

ফরাব; ৫৪এই িলর জ তুিম লি তেবাধ করেব; তুিম অপদ

হেব কারণ যা িকছু কেরছ তার জ এবং এই ভােব তুিম তােদরেক

সা না দেব। ৫৫আর তামার বান সেদাম ও তার মেয়রা, আেগর

অব া পােব এবং শমিরয়া ও তার মেয়রা আেগর অব া পােব এবং

তুিম ও তামার মেয়রা আেগর অব া পােব। ৫৬ তামার অহ ােরর

িদেনর তুিম িনেজর বান সেদােমর নাম মেুখ আনেত না; ৫৭তখন

তামার তা কাশ পায়িন; যমন এই িদেনর অরােমর মেয়রা ও

তার চািরিদেকর িনবািসনী সবাই, পেল ীয়েদর মেয়রা, তামােক

অব া করেছ এরা চািরিদেক তামােক তু কের। ৫৮ তুিম িনেজর

ল া এবং িনেজর ঘণৃ কাজ দখােব!” এটা সদা ভু বেলন! ৫৯ ভু

সদা ভু এই কথা বেলন, “তুিম যমন কাজ কেরছ, আিম তামার

িত সরকম কাজ করব; তুিম তা শপথ অব া কের িনয়ম ভে ছ।

৬০ িক ু তামার যৗবনকােল তামার সে আমার য িনয়ম িছল,

তা আিম মেন করব এবং তামার পে িচর ায়ী এক িনয়ম ািপত

করব। ৬১ তখন তুিম িনেজর আচার ব বহার মেন কের লি তা হেব,

যখন িনেজর বানেদরেক, িনেজর বড় ও ছাট বানেদরেক হণ

করেব; আর আিম তােদরেক মেয়েদর মেতা তামােক দব, িক ু

তামার িনয়েমর কারেণ নয়। ৬২আিম িনেজই তামার সে িনেজর

িনয়ম ি র করব; তােত তুিম জানেব য, আিমই সদা ভু; ৬৩কারণ

এই িবষয়, আিম যখন তামার কাজ সব মা করব, তখন তুিম যন

তা মেন কের লি তা হও ও িনেজর অপমােনর জ আর কখনও মখু

না খােলা।” এটা ভু সদা ভু বেলন।

১৭পের সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল; ২ হ মা েষর

স ান, তুিম ই ােয়ল েলর কােছ িনগঢ়ূ কথা ও উপমা উপি ত

কর। ৩ তুিম বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন, এক িবশাল ঈগল
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পািখ িছল; তার ডানা বড় ও পালক সব দীঘ ও িবিভ রেঙর লােম

পিরপণূ; ঐ পািখ িলবােনােন এেস এরস গােছর উঁচু ডােল িনেয় গল;

৪ স তার ডােলর ডগা কাটল এবং কনান দেশ িনেয় গল; স

বিণকেদর শহের রাপণ করল। ৫আর স ঐ জিমর একিট বীজ িনেয়

উবর জিমেত লািগেয় িদল; স জলরািশর সামেন তা রাখল, বাইশী

গােছর মেতা তা রাপণ করল। ৬ পের তা বিৃ পেয় ছাট িব ািরত

আ ুরে ত হল; তার ডাল ঐ ঈগেলর িদেক িফরল ও সই পািখর

নীেচ তার মলূ থাকল; এই ভােব তা আ ুরলতা হেয় ডালিবিশ ও

গিজেয় উঠল। ৭ িক ু বড় ডানা ও অেনক লামিবিশ আর এক

িবশাল ঈগল িছল, আর দখ, ঐ আ ুরলতা জেল সিচত হবার জ

িনেজর রাপেণর জায়গা কয়ারী থেক তার িদেক মলূ বঁিকেয় িনেজর

ডাল িব ার করল। ৮ স জলরািশর কােছ উবরা জিমেত রািপত

হেয়িছল, তরাং চুর ডােল উৎপ হেয় ও ফলবতী হেয় উৎকৃ

আ ুরলতা হেত পারত। ৯ তুিম বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন,

স িক উ িতলাভ করেব? তার মলূ িক উৎপািটত হেব না? তার ফল

িক কাটা যােব না? স কেনা হেব ও তার ডােলর নতুন ডগা সব

ান হেব। তার মলূ থেক তােক তুেল নবার জ শি শালী হাত ও

অেনক স লাগেব না। ১০আর দখ, স রািপত হেয়েছ বেল িক

বাড়েব? পবূীয় বায়রু ছাঁয়ায় স িক এেকবাের কেনা হেব না? এিট

স ণূভােব তার ু জিমর মেধ িকেয় যােব। ১১আর সদা ভুর

এই বাক আমার কােছ উপি ত এল, ১২ “তুিম সই িবে াহী লেক

এই কথা বল, তামার িক এর অথ জান না? তােদরেক বল, দখ,

বািবল‐রাজ িয শােলেম এেস তার রাজােক ও তার নতােদরেক

িনেজর কােছ বািবেল িনেয় গল। ১৩আর স একিট রাজবংশেক

িনেয় তার সে িনয়ম করল, শপেথর ারা তােক ব করল এবং

দেশর শি শালী লাকেদরেক িনেয় গল; ১৪ যন রাজ িট ছাট হয়,

িনেজেক উ করেত না পাের, িক ু তার িনয়ম পালন কের যন ি র

থােক। ১৫ িক ু স তার িবে াহী হেয় ঘাড়া ও অেনক স পাবার

জ িমশের দূত পািঠেয় িদল। স িক সফল হেব? এমন কাজ য
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কের, স িক র া পােব? স তা িনয়ম ভে েছ, তবু িক মিু পােব?

১৬ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, যমন আিম জীব , য রাজা তােক

রাজা করল, যার শপথ স তু করল ও যার িনয়ম স ভা ল, সই

রাজার বাস ােন ও তারই কােছ বািবেলর মেধ স মরেব। ১৭আর

ফেরৗণ শি শালী বািহনী ও মহাসমাজ ারা যেু তার সাহায করেব

না, যিদও অেনক লােকর াণ ংেসর জ অবেরােধর িঢিব ও

অবেরােধর দয়াল তরী করা হয়। ১৮ স তা শপথ অব া কের

িনয়ম ভে েছ; াঁ, দখ, স তার হােতর িত ার সে পৗেছেছ,

িক ু স এই সব স ণূ কেরেছ। স র া পােব না। ১৯ অতএব ভু

সদা ভু এই কথা বেলন, যমন আিম জীিবত, স আমার শপথ অব া

কেরেছ, আমার িনয়ম ভে েছ, অতএব আিম এর ফল তার মাথায়

দব। ২০আরআিম িনেজর জাল তার উপের পাতব, স আমার ফাঁেদ

ধরা পড়েব; আিম তােক বািবেল িনেয় যাব এবং স আমার িব ে য

সত ল ন কেরেছ, তার জ সখােন আিম তার িবচার করব। ২১

তার সব সে র মেধ যত লাক পালােব, সবাই তেরায়ােল মারা

যােব এবং বািক লােকরা সব িদেক িছ িভ হেব; তােত তামার

জানেব য, আিম সদা ভু এই কথা বেলিছ।” ২২ ভু সদা ভু এই

কথা বেলন, আিমই এরস গােছর উ তম শাখার একিট কলম িনেয়

রাপণ করব, তার ডাল সকেলর আগা থেক খবু নরম একিট ডাল

ভেঙ িনেয় উ ও উ ত পবেত রাপণ করব; ২৩আিম ই ােয়েলর

উ তার পবেত তা রাপণ করব; তােত তা ব ডাল ও ফলবান হেয়

িবশাল এরস গাছ হেয় উঠেব; তার তলায় সবজাতীয় সব পািখ বাসা

করেব, তার শাখার ছায়ােতই বাসা করেব। ২৪ তােত েতর সম

গাছ জানেব য, আিম সদা ভু উঁচু গাছেক ছাট কেরিছ, ছাট গাছেক

উঁচু কেরিছ, সেতজ গাছেক কেনা কেরিছ ও কেনা গাছেক সেতজ

কেরিছ; আিম সদা ভু এটা বললাম, আর এটা করলাম।

১৮সদা ভুর এই বাক আবার আমার কােছ এল এবং বলল ২

“পবূপু েষরা টক আ ুরফল খায়, তাই স ানেদর দাঁত টেক যায়, এই

য বাদ তামার ই ােয়ল‐ দেশর িবষেয় বল, তামার িক বলেত
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চাইছ? ৩ যমন আিম জীব ” ভু সদা ভু বেলন “ই ােয়েলর মেধ

তামােদর এই বােদর ব বহার আর করেত হেব না। ৪ দখ, সম

াণ আমার; যমন বাবার াণ, সরকম স ােনর াণও আমার; য

াণী পাপ কের, সই মরেব। ৫ কারণ একজন মা ষ যিদ স ধািমক

হয় এবং ায় ও ধাি কতা বহন কের, ৬ পবেতর ওপের খায়িন,

ই ােয়ল েলর মিূতেদর িদেক তার চাখ তুেল িন, িনেজর িতেবশীর

ীেক ন কের িন, একজন মিহলার মািসক িদেনর ও যায়িন ৭ কারও

িত অত াচার কের িন, ঋণীেক ব ক িফিরেয় িদেয়েছ, কােরা িজিনস

জার কের অপহরণ কের িন, িক ু পিরবেত তার খাবার ু ধাতেক

িদেয়েছ ও উল েক কাপড় িদেয় ঢেক িদেয়েছ; ৮ঋেণর জ কােনা

দ ধায কের িন, অিতির লাভ নয়িন, িতিন ায়িবচার বহন কেরন

এবং মা েষর মেধ িব তা াপন কেরন ৯আমার িনয়েম চেলেছ

এবং সত আচরেণর উে েশ আমার শাসনকলাপ পালন কেরেছ,

তেব সই ব ি ধািমক; স বাঁচেব!” এটা ভু সদা ভু বেলন। ১০

িক ু সই ব ি র ছেল যিদ িহংসা ক ও র পাতকারী হয় এবং সই

ধরেনর কােনা একটা কাজ কের; ১১ সই সব কতেব র কােনা কাজ

না কের; িক ু যিদ পবেতর ওপের খেয় থােক ও িনেজর িতেবশীর

ীেক ন কের থােক, ১২ গিরব ও অভাব েদর িত অত াচার কের

থােক, পেরর িজিনস জার কের অপহরণ কের থােক, ব ক িজিনস

িফিরেয় না িদেয় থােক এবং মিূতেদর িত দেখ থােক, ঘণৃ কাজ

কের থােক; ১৩ যিদ ঋেণর ওপের দ ধায কের ও অ ায লাভ

পেয় থােক, তেব স িক বাঁচেব? স বাঁচেব না; স এই সব ঘণৃ

কাজ কেরেছ; স মরেবই মরেব; তার র তারই ওপের পড়েব।

১৪ িক ু দখ, এর ছেল যিদ িনেজর বাবার করা সম পাপ দেখ

িবেবচনা কের ও সই অ যায়ী কাজ না কের, ১৫ পবেতর ওপের

খায়িন, ই ােয়ল েলর মিূতেদর িদেক তাকায়িন, িনেজর িতেবশীর

ীেক ন কের নাই, ১৬ কােরা িত অত াচার কের িন, ব ক িজিনস

রােখিন, কােরা িজিনস জার কের অপহরণ কের িন, িক ু পিরবেত

ু ধাতেক খাবার িদেয়েছ ও উল েক কাপড় িদেয় ঢেক িদেয়েছ ১৭
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ঃখী লােকর িত অত াচার থেক িনেজর হাত িনবারন কেরেছ, দ

বা অ ায লাভ নয়িন, আমার শাসন সব পালন কেরেছ ও আমার

িনয়ম অ সাের চেলেছ, তেব স িনেজর বাবার পােপ মরেব না, স

অবশ বাঁচেব। ১৮ তার বাবা, কারণ স ভারী উপ ব করত, ভাইেয়র

িজিনস জার কের অপহরণ করত, জাতীয় লাকেদর মেধ খারাপ

কাজ করত; দখ, স তার অপরােধ মরল। ১৯ িক ু তামার বলছ,

“ সই ছেল কন বাবার অপরাধ বহন কের না?” সই ছেল তা ায়

ও ধািমকতার আচরণ কেরেছ এবং আমার িবিধ সব র া কেরেছ,

স সব পালন কেরেছ; স অবশ বাঁচেব। ২০ য কউ পাপ কের,

স মরেব; বাবার অপরাধ ছেল বহন করেব না ও ছেলর অপরাধ

বাবা বহন করেব না; ধাি েকর ধাি কতা তার ওপের আসেব ও

ে র তা তার ওপের আসেব। ২১ িক ু লাক যিদ িনেজর

করা সম পাপ থেক ফের ও আমার িনয়ম সব পালন কের এবং

ায় ও ধািমকতার আচরণ কের, তেব স অবশ বাঁচেব; স মরেব

না। ২২ তার আেগ করা সব অধ তার বেল মেন করেব না; স য

ধািমকতার আচরণ কেরেছ, তােত বাঁচেব। ২৩ “ েদর মতুৃ েত িক

আিম খবু আনি ত হই?” এটা ভু সদা ভু বেলন; “বরং স িনেজর

পথ থেক িফের বাঁেচ, ২৪ িক ু ধািমক লাক যিদ িনেজর ধাি কতা

থেক িফের অ ায় কের ও ে র করা সম ঘণৃ কােজর মেতা

আচরণ কের, তেব স িক বাঁচেব? তার করা কােনা ধাি কতা মেন

করা যােব না; স য সত ল ন কেরেছ ও য পাপ কেরেছ, তােতই

মরেব। ২৫ িক ু তামার বলছ, ‘ ভুর পথ অ ল নয়।’ হ ই ােয়ল‐

ল, এক বার শােনা; আমার পথ িক অসম না? তামােদর পথ িক

অসম না? ২৬ ধািমক লাক যখন িনেজর ধাি কতা থেক িফের

অ ায় কের তােত মের, তখন িনেজর করা অ ােয়ই মের। ২৭আর

লাক যখন িনেজর করা তা থেক িফের ায় ও ধািমকতার

আচরণ কের, তখন িনেজর াণ বাঁচায়। ২৮ স িবেবচনা কের িনেজর

করা সম অধ থেক িফরল, এই জ স অবশ বাঁচেব; স মরেব

না। ২৯ িক ু ই ােয়ল‐ ল, বলেছ, ‘ ভুর পথ অ ল নয়।’ হ
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ই ােয়ল‐ ল, আমার পথ িক অ ল নয়? তামােদর পথ িক অসম

নয়? ৩০ অতএব হ ই ােয়ল‐ ল, আিম তামােদর েত েকর

ব বহার অ সাের তামােদর িবচার করব,” এটা ভু সদা ভু বেলন।

“ তামার ফর, িনেজেদর করা সম অধ থেক মন ফরাও, তােত

তা তামােদর অপরাধজনক িব হেব না। ৩১ তামার িনেজেদর

করা সম অধ িনেজেদর থেক দূের ফেল দাও এবং িনেজেদর

জ নতুন দয় ও নতুন আ া তরী কর; কারণ, হ ই ােয়ল ল,

তামার কন মরেব? ৩২কারণ আিম আন করব না য মারা যায়”

এটা ভু সদা ভু বেলন; “অতএব তামার মন ফরাও ও বাঁচ!”

১৯ “আর তুিম ই ােয়েলর নতােদর িবষেয় িবলাপ কর। ২ বল,

তামার মা িক িছল? স তা িসংহী িছল; িসংহেদর মেধ ত,

যবুিসংহেদর মেধ িনেজর বা ােদরেক িতপালন করত। ৩তার

িতপািলত এক বা া যবুিসংহ হেয় উঠল, স িশকার িবি করেত

িশখল, মা ষেদরেক াস করেত লাগল। ৪ জািতরাও তার িবষয়

নেত পল; স তােদর গেত ধরা পড়ল; তারা তােক েক ঝুিলেয়

িমশর দেশ িনেয় গল। ৫ সই িসংহী যখন দখল, স তী া

কেরিছল, িক ু তার ত াশা িবন হল, তখন িনেজর আর একটা

শাবকেক িনেয় যবুিসংহ কের তুলল। ৬ পের স িসংহেদর সে

ঘারাঘিুর যবুিসংহ হেয় উঠল; স িশকার িবি করেত িশখল,

মা ষেদরেক াস করেত লাগল। ৭ তারপর স তােদর িবধবােদরেক

ধষণ এবং তােদর শহর িল ংস কেরেছ। তার গজেনর শে দশ

ও তার সম ই পিরত হল। ৮ িক ু সম িদেকর জািতরা নানা

েদশ থেক তার িবপে দাঁড়াল, তারা তােদর জাল তার ওপের

িব ার করল। স তােদর ফাঁেদ ধরা পড়ল। ৯ তারা তােক েক

ঝুিলেয় খাঁচায় রাখল এবং তােক বািবেলর রাজার কােছ িনেয় গল।

তারা ই ােয়েলর পবেত যন তার ার আর নেত পাওয়া না যায়,

তাই তােক পাবত েগর মেধ রাখল। ১০ তামার রে তামার মা

জেলর পােশ রািপত আ ুরলতার মেতা িছল। স চুর জেলর কারেণ

ফলবান ও ডােল পণূ হল। ১১ স শাসকেদর রাজদে ডর জ শ
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ডাল হেয়িছল এবং তার উ তা ঘন ঝাপঝােড়র মেধ উ হেয়িছল।

১২ িক ু স কােপ িনমলূ এবং ভূিমেত িনি হেয়িছল এবং পেূবর

বায়েুত তার ফল কেনা হেয় িগেয়িছল। তার শ ডাল সব ভেঙ

গল ও কেনা হল এবং আ ন তােদর াস করল। ১৩অতএব এখন

স ম াে র মেধ তৃ াত ও কেনা জিমেত রািপত হেয়েছ। ১৪

কারণ তার বড় ডাল থেক আ ন বিরেয়েছ এবং তার ফল াস

কেরেছ। শাসেনর রাজদে র জ একিট শ ডালও তােত নই।

এই হল িবলাপ এবং িবলাপ িহসােব গান গাওয়া হেব।”

২০ বািবেল আমােদর বি ে র সমেয় এটা এেসিছল স ম বছেরর

প ম মােস, মােসর দশম িদেনর ই ােয়েলর াচীনেদর মেধ

কেয়কজন পু ষ সদা ভুর কােছ খাঁজ করার জ এেস আমার

সামেন বসল। ২তখন সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং

বলল, ৩ “ হ মা েষর স ান, তুিম ই ােয়েলর াচীনেদর সে ঘাষণা

কের তােদরেক বল, ‘ ভু সদা ভু এই কথা বেলন: তামার িক আমার

কােছ খাঁজ করেত এেসছ? যমন আিম জীব , আিম তামােদর ারা

অে িষত হব না’!” এটা ভু সদা ভু বেলন। ৪ হ মা েষর স ান,

তুিম িক তােদর িবচার করেব? তুিম িক িবচার করেব? তেব তােদর

পবূপু ষেদর জঘ কাজ সব তােদরেক জানাও; ৫তােদরেক বল,

ভু সদা ভু এই কথা বেলন, “আিম য িদন ই ােয়লেক মেনানীত

কেরিছলাম, যােকােবর লজাত বংেশর জ হাত তুেলিছলাম, িমশর

দেশ তােদর কােছ িনেজর পিরচয় িদেয়িছলাম, যখন তােদর জ

আমার হাত তুেলিছলাম। আিম বললাম, ‘আিমই তামােদর ঈ র

সদা ভু’ ৬ সই িদন তােদর জে হাত তুেল বেলিছলাম য, আিম

তােদরেক িমশর দশ থেক বর করব এবং তােদর জ য দশ

আিম য সহকাের বেছ রেখিছ, এটা িছল ধ ও মধু বাহী; এটা

িছল সব দেশর মেধ খবু র অলংকার! ৭আর আিম তােদরেক

বেলিছলাম, ‘ তামার েত ক জন তার চােখর সামেন থেক ঘণৃ

ব ত াখ ান কর এবং ই ােয়েলর মিূত িলর ারা িনেজেদরেক

অ িচ কর না; আিম তামােদর ঈ র সদা ভু’।” ৮ িক ু তারা আমার
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িব াচারী হল, আমার কথা নেত নারাজ হল, েত ক মা ষ

তার চােখর সামেন থেক ঘণৃ িবষয় িল দূর কের িন ই ােয়েলর

মিূত িল পিরত াগ কের িন, তােত আিম তােদর ওপের আমার কাপ

ঢালব, িমশর দেশর মেধ তােদরেক আমার াধ স করব। ৯

আিম িনেজর নােমর অ েরােধ কাজ করলাম; যন আমার নাম সই

জািতেদর সামেন অপিব ীকৃত না হয়, যােদর মেধ তারা বাস করিছল

ও যােদর সামেন আিম তােদরেক িমশর দশ থেক বর কের আনেত

িনেজর পিরচয় িদেয়িছলাম। ১০ তাই আিম তােদরেক িমশর দশ

থেক বর কের ম াে আনলাম। ১১ তারপর আিম তােদরেক

আমার িবিধকলাপ িদলাম ও আমার শাসনকলাপ জানালাম, যা পালন

করেল তার ারা মা ষ বাঁেচ। ১২আর আিমই য তােদর পিব কারী

সদা ভু, এটা জানাবার জ আমার ও তােদর মেধ িচে র মেতা

আমার িব ামিদন সবও তােদরেক িদলাম। ১৩ িক ু ই ােয়ল‐ ল

সই ম াে আমার িব চারী হল; আমার িবিধপেথ চলল না

পিরবেত, তারা আমার শাসনকলাপ অ া করল, যা পালন করেল

তার ারা মা ষ বাঁেচ; আর আমার িব ামিদন সব খবু অপিব করল;

তােত আিম বললাম, আিম তােদরেক ংস করার জ ম াে

তােদর ওপের আমার কাপ ঢালব। ১৪ িক ু িনেজর নােমর অ েরােধ

কাজ করলাম, যন সই জািতেদর সামেন আমার নাম অপিব ীকৃত

না হয়, যােদর সামেন তােদরেক বর কের এেনিছলাম। ১৫তাই আিম

ম াে তােদর িবপে হাত তুললাম, বললাম, আিম সব দেশর

র অলংকার য ধ মধু বাহী দশ তােদরেক িদেয়িছ, সই দেশ

তােদরেক িনেয় যাব না; ১৬ কারণ তারা আমার শাসনকলাপ অ া

করত, আমার িবিধপেথ চলত না ও আমার িব ামিদন অপিব করত,

কারণ তােদর দয় তােদর মিূতেদর অ গামী িছল। ১৭ িক ু তােদর

ংেসর জ আমার সমেবদনা হল, এই জ আিম সই ম াে

তােদরেক ংস করলাম না। ১৮আর সই ম াে আিম তােদর

স ানেদর বললাম, তামােদর পবূপু েষর িবিধপেথ চল না, তােদর

শাসনকলাপ মেনা না ও তােদর মিূত িল ারা িনেজেদরেক অ িচ
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কর না; ১৯আিমই তামােদর ঈ র সদা ভু; আমারই িবিধপেথ চল

ও আমারই শাসনকলাপ র া কর, পালন কর; ২০আমার িব ামিদন

পিব কর, সটাই আমার ও তামােদর মেধ িচে র মেতা হেব,

যন তামার জানেত পার য, আিমই তামােদর ঈ র সদা ভু। ২১

িক ু সই স ানরা আমার িব াচারী হল; তারা আমার িবিধপেথ

চলল না এবং আমার শাসনকলাপ পালেনর জ র া করল না, যা

পালন করেল তার ারা মা ষ বাঁেচ; তারা আমার িব াম িদন ও

অপিব করল; আিম তােদর ওপের িনেজর কাপ ঢালব, ম াে

তােত িনেজর াধ স করব। ২২ িক ু আিম হাত িতসংহত

করলাম, িনেজর নােমর অ েরােধ কাজ করলাম, যন সই জািতেদর

সামেন আমার নাম অপিব ীকৃত না হয়, যােদর সামেন তােদরেক বর

কের এেনিছলাম। ২৩আিম ম াে তােদর িবপে হাত তুললাম,

বললাম, তােদরেক জািতেদর মেধ িছ িভ করব, নানা দেশ ছিড়েয়

িছিটেয় দব; ২৪কারণ তারা আমার শাসনকলাপ পালন করল না,

আমার িবিধকলাপ অ া করল, আমার িব ামিদন অপিব করল ও

তােদর বাবােদর মিূতেত তােদর চাখ আস থাকল। ২৫ তারপর

যা ভােলা নয়, এমন িবিধকলাপ এবং যার ারা কউ বাঁচেত পাের

না, এমন শাসনকলাপ তােদরেক িদলাম। ২৬তারা গভ উে াচক

সম স ানেক আ েনর মেধ িদেয় িনেয় যত, তাই আিম তােদরেক

িনেজেদর উপহাের অ িচ হেত িদলাম, যন আিম তােদরেক ংস

কির, যন তারা জানেত পাের য, আিমই সদা ভু। ২৭অতএব, হ

মা েষর‐স ান, তুিম ই ােয়ল েলর সে আলাপ কের তােদরেক

বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন, তামােদর পবূপু েষরা আমার

িব ে সত ল ন কেরেছ, এেতই আমার িন া কেরেছ। কারণ

আিম তােদরেক য দশ দব বেল তুেলিছলাম, ২৮ যখন সই দেশ

আনলাম, তখন তারা য কােনা জায়গায় কােনা উঁচু পবত িকংবা

কােনা পাতাযু গাছ দখেত পত, সই জায়গায় বিলদান করত,

সই জায়গায় আমার অসে াষজনক নেবদ উৎসগ করত, সই

জায়গায় িনেজেদর গে র িজিনসও রাখত এবং সই জায়গায়
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িনেজেদর পানীয় নেবদ ঢালত। ২৯ তােত আিম তােদরেক বললাম,

তামার য উ লীেত উেঠ যাও ওটা িক? এই ভােব আজ পয

তার নাম বামা উ লী হেয় রেয়েছ। ৩০ অতএব তুিম ই ােয়ল‐

লেক বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন, তামার কন িনেজেদর

পবূপু ষেদর রীিতেত িনেজেদরেক অ িচ করছ? তােদর ঘণৃ িজিনস

সেবর অ গমেন ব িভচার করছ? ৩১ তামার যখন িনেজেদর উপহার

দাও, যখন িনেজেদর স ানেদর আ েনর মেধ িদেয় িনেয় যাও,

তখন আজ পয িনেজেদর সব মিূতর ারা িক িনেজেদরেক অ িচ

করছ? তেব, হ ই ােয়ল‐ ল, আিম িক তামােদরেক আমার কােছ

খাঁজ করেত দব? ভু সদা ভু বেলন, যমন আিম জীব , আিম

তামােদর ারা অে িষত হব না। ৩২আর তামার যা মেন কের থাক,

তা কান ভােব হেব না; তামার তা বলছ, আমরা জািতেদর মেতা হব,

িভ িভ দেশর গা ীেদর মেতা হব, কাঠ ও পাথেরর পিরচয া করব!

৩৩ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, যমন আিম জীব , আিম বলবান

হাত, িব ািরত বা ও কােপর ারা তামােদর উপের রাজ করব।

৩৪আিম বলবান হাত, িব ািরত বা ও কােপর ারা জািতেদর মেধ

থেক তামােদরেক বর করব এবং য সব দেশ তামার িছ িভ

হেয় রেয়ছ, সই সব দশ থেক তামােদরেক জেড়া করব। ৩৫

আিম জািতসমেূহর ম াে এেন সামনাসামিন হেয় সই জায়গায়

তামােদর সে িবচার করব। ৩৬আিম িমশর দেশর ম াে

যমন তামােদর পবূপু ষেদর সে িবচার কেরিছলাম, তামােদর

সে তমিন িবচার করব, এটা ভু সদা ভু বেলন। ৩৭আরআিম

তামােদরেক লািঠর িনেচ িদেয় িনেয় যাব ও িনয়ম প ব েন আব

করব। ৩৮ পের িবে াহী ও আমার িব ে অধমাচারী সবাইেক ঝেড়

তামােদর মেধ থেক দূর করব; তারা য দেশ বাস কের, সখান

থেক তােদরেক বর কের আনব বেট, িক ু তারা ই ােয়ল‐ দেশ

েবশ করেব না; তােত তামার জানেব য, আিমই সদা ভু। ৩৯

তাই তামার জ , হ ই ােয়ল‐ ল, ভু সদা ভু তামােদর িবষেয়

এই কথা বেলন, তামার যাও, েত েক িনেজেদর মিুতেদর সবা
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কর; িক ু উ রকােল তামার আমার কথায় অবধান করেবই করেব;

তখন িনেজেদর উপহার ও মিূতেদর ারা আমার পিব নাম আর

অপিব করেব না। ৪০ কারণ, ভু সদা ভু এই কথা বেলন, আমার

পিব পবেত, ই ােয়েলর উ তার পবেত, ই ােয়েলর সম ল,

তারা সবাই, দেশর মেধ আমার সবা করেব; সই জায়গায় আিম

তােদরেক া করব, সই জায়গায় তামােদর সম পিব ব সহ

তামােদর উপহার ও তামােদর নেবেদ র থম অংশ চাইব। ৪১

যখন জািতেদর মেধ থেক তামােদরেক আনব এবং য সব দেশ

তামার িছ িভ হেয় রেয়ছ, সই সব দশ থেক তামােদরেক জেড়া

করব, তখন আিম গে র িজিনেসর মেতা তামােদরেক া করব;

আর তামােদর ারা জািতেদর সামেন পিব বেল মা হব। ৪২

তারপর আিম তামােদর পবূপু ষেদরেক য দশ দব বেল হাত

তুেলিছলাম, সই ই ােয়ল‐ দেশ যখন তামােদরেক আনব, তখন

তামার জানেব য, আিমই সদা ভু। ৪৩আর সখােন তামার সই

আচার ব বহার ও সম ি য়াকা মেন করেব, যার ারা িনেজেদরেক

অ িচ কেরছ; আর তামােদর করা সম খারাপ কােজর জ তামার

িনেজেদর দিৃ েত িনেজেদরেক ঘণৃা করেব। ৪৪ হ ই ােয়ল‐ ল, ভু

সদা ভু বেলন, আিম যখন তামােদর খারাপ ব বহার অ সাের নয় ও

তামােদর কাজ অ সাের নয়, িক ু িনেজর নােমর অ েরােধ

তামােদর সে ব বহার করব, তখন তামার জানেব য, আিমই

সদা ভু। ৪৫আর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল, ৪৬ হ

মা েষর‐স ান, তুিম দি ণিদেক িনেজর মখু রাখ, দি ণ দেশর

িদেক বাক বষণ কর ও দি ণ ম াে র বেনর িবপরীেত ভাববাণী

বল। ৪৭আর দি েণর অর েক বল, তুিম সদা ভুর বাক ন; ভু

সদা ভু এই কথা বেলন, দখ, আিম তামার মেধ আ ন ালাব, তা

তামার মেধ সম সেতজ গাছ ও সব কেনা গাছ াস করেব; সই

ল আ ন িনভেব না; দি েণ থেক উ র পয সমদুয় মখু তার

ারা দ হেব। ৪৮ তারপর সম লাক দখেব য, আিম সদা ভু তা
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িলত কেরিছ; তা িনভেব না। ৪৯ তখন আিম বললাম, “আহা! ভু

সদা ভু, তারা আমার িবষেয় বেল, ‘ঐ ব ি িক দ ৃ া বাদী নয়’?”

২১তারপর সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং ২ মা েষর

স ান, তুিম িয শােলেমর িদেক মখু রাখ, পিব জায়গার িব ে

কথা বল ও ই ােয়ল দেশর িব ে ভাববাণী বল। ৩ ই ােয়ল

দশেক বল, সদা ভু এই কথা বেলন, দখ, আিম তামার িবপ ;

আিম কাষ থেক আমার তেরায়াল বর কের তামােদর মধ থেক

ধািমক ও েক িবি করব। ৪ তামােদর মধ থেক ধািমক

ও েক িবি করব, আমার তেরায়াল কাষ থেক বর হেয়

দি ণ থেক উ র পয সব াণীর িব ে যােব; ৫ তারপর সব

াণী জানেব য আিম, সদা ভু কাষ থেক আিম তেরায়াল বর

কেরিছ, তা আর িফিরেয় আনা যােবনা। ৬ এবং তুিম মা েষর স ান,

আতনাদ কর যন তামার কামর ভেঙ গেছ, তােদর চােখর সামেন

গভীর মনেবদনার সে আতনাদ কর। ৭ তারপর এটা হেব য তারা

তামােক িজ াসা করেব, িক কারেণ আতনাদ করেছা? তখন বলেব,

কারণ য খবরটা আসেছ; তখন েত ক দয় গেল যােব, েত ক

হাত বল হেব, েত ক আ া িনে জ হেব ও েত ক হাঁটু জেলর

মত হেয় পড়েব; দখ, যটা আসেছ, সটা সফলও হেব! এটা ভু

সদা ভু বেলন। ৮তারপর সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং

বলল, ৯ মা েষর স ান, ভাববাণী বল, সদা ভু এ কথা বেলন; তুিম

বল, তেরায়াল, তেরায়াল ওটা ধারােলা ও পািলশ করা হেয়েছ। ১০

ওটা ধারােলা করা হেয়েছ, যন হত া করা যায়, পািলশ করা হেয়েছ,

যন িব েতর মত হয়; তেব আমরা িক আন করব আমার ছেলর

রাজদে ডর জ ? আ য়ান তেরায়াল ঘণৃা কের েত ক দ ড। ১১

তাই তেরায়াল পািলশ করার জ দওয়া হেয়েছ, যন হাত িদেয়

ধরা যায়; তেরায়াল ধারােলা ও পািলশ করা হেয়েছ, যন হত াকারীর

হােত দওয়া যায়। ১২ সাহােয র জ ডােকা এবং িবলাপ কেরা,

মা েষর স ান, কারণ আমার লােকেদর িব ে খ আসেছ, এটা

ই ােয়েলর সব অধ ে র িব ে উপি ত হেয়েছ; যােদর ওপর
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তেরায়াল আেরািপত করা হেয়েছ তারা আমার লাক অতএব ঃেখ

তুিম তামার উ েত আঘাত কর। ১৩কারণ পরী া করা হেয়েছ, সই

রাজদ যিদ আর না থােক, তােত িক? এ কথা ভু সদা ভু বেলন।

১৪এখন তুিম মা েষর স ান, ভাববাণী বল এবং একসে হােত

আঘাত কর; কারণ তেরায়াল আ মণ করেব এমনিক িতনবার, একটা

তেরায়াল এক জনেক হত া করেব, এই তেরায়াল অেনক লাকেক

হত া করেব, তা সব জায়গায় তােদর হত াকারী হেব। ১৫ তােদর

দয় গলােনার জ এবং অেনক বাধা পাওয়ার জ আিম তােদর সব

শহর‐ াের তেরায়ােলর াস রাখলাম, আঃ। তা িব েতর মত তরী,

হত াকারীর জ মু । ১৬ তেরায়াল, ডানিদেক আঘাত কর, বাঁিদেক

আঘাত কর; য িদেক তামার েডর তী ধার ই া কের স িদেক

যাও। ১৭আিমও হােত একসে আঘাত করব এবং তারপর রাগ

দখাব বাকীেদর ওপের আিম সদা ভু এটা বললাম। ১৮ সদা ভুর এ

বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ১৯ এখন তুিম, মা েষর স ান,

েটা রা া ভাগ কের দাও বািবল‐রােজর তেরায়াল আসবার জ ।

েটা রা া করেব একই দেশর মেধ এবং একটা িচ

তােদর জে থাকেব শহের আসার জ ২০ একটা রা া িচি ত

কর বািবলেনর স েদর র ােত আসার জ , অে ানীয়েদর শহর।

আর একিট িচি ত কর িযহূদার স েদর িনেয় যাবার জ এবং

িয শােলম যা দওয়াল িদেয় ঘরা। ২১কারণ বািবল‐রাজ রা ার

সংেযাগ েল থামেব ভিবষ ানী অ মান করার জ , স িকছু তীর

স ালন করেব, ঠা রেদর কােছ িনেদশ চাইেব। স যকৃৎ পরী া

করেব। ২২ তার ডানিদেক িনেদশ আসেব িয শােলেমর িবষেয়, তার

জ িঠক জায়গায় থেক মষেদর আঘাত করার িব ে তার জ তার

মখু খােল হত ার আেদশ করার জ । তার জ তার যেু র

িচৎকার, তার জ দরজার িবপে থেক মষেদর আঘাত করা।

তার জ মািটর িঢিব করা এবং অবেরাধ করার জ উঁচু দওয়াল

দওয়া। ২৩ িয শােলেম এটা মেন হেব তােদর দিৃ েত বকার; যারা

ব ািবলনীয়েদর কােছ শপথ কেরিছল; িক ু রাজা তােদর দাষােরাপ
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করল চুি ভ করার জ তােদর অবেরাধ করল। ২৪এজ ভু

সদা ভু এ কথা বেলন, কারণ তামার িনেজেদর অপরাধ রণ

কেরছ, কারণ তামােদর অধ সব কািশত হল, তাই তামােদর

সব কােজ তামােদর পাপ কািশত হয়, তামার রণীয় হওয়ােত

শ েদর হােত ধরা পড়েব। ২৫ এবং তুিম অপিব ও ই ােয়ল‐

শাসক তামার শাি র িদন এেসেছ, তামার অপরােধর িদন শষ।

২৬ ভু সদা ভু এ কথা বেলন, পাগড়ী সরাও ও রাজমু ট খাল, যা

আেছ, তা আর থাকেব না; যা সহজ সরল তা উ হাক ও যা উ তা

সহজ সরল হাক। ২৭আিম সব িকছু ংস, ংস, ংস করব;

মু ট আর থাকেব না, যতিদন িতিন না আেসন, এটায় যাঁর অিধকার;

আিম তাঁেক দব। ২৮ মা েষর স ান, ভাববাণী কর এবং বল, ভু

সদা ভু অে ান স ানেদর িবষেয় ও তােদর িটটকািরর িবষেয় এই

কথা বেলন; একটা তেরায়াল, একটা তেরায়াল িন িসত হেয়েছ, এটা

শািণত হত া কের াস করার জ , তাই এটা িব েতর মত হেব। ২৯

ভাববাদীরা তামার জ িমথ া দশন পায় ও তামার জ িমথ া ধম

অ ান কের, এই তেরায়াল েদর ঘােড়র ওপের পড়েব তােদর

হত া করা হেব যােদর শাি র িদন এেস গেছ এবং যােদর অপরােধর

িদন শষ হেত চেলেছ ৩০ তেরায়াল তার কােষ িফিরেয় রাখ; তামার

সিৃ র জায়গায় ও য দেশ উৎপ হেয়িছেল, সখােন আিম তামার

িবচার করব। ৩১আিম তামার উপের আমার রাগ ঢেল দব আিম

তামার িব ে আমার চ ড রােগ ফুঁ দব এবং তামােক িন ু র,

ংেসর কািরগেরর হােত সমপণ করব। ৩২ তুিম ালানীর কােঠর

মত হেব; তামার র দেশর মেধ পিতত হেব; লােক তামােক

রণ করেব না, কারণ আিম সদা ভু এটা বললাম।

২২তারপর সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং বলল ২এখন

তুিম মা েষর স ান, তুিম িক িবচার করেব? তুিম িক শহেরর রে র

িবচার করেব? তার সম ঘণৃার কাজ তােক জানাও। ৩ তুিম অবশ ই

বলেব, ভু সদা ভু এ কথা বেলন, এটা সই শহরী, য তার মেধ

র পাত কের থােক, যন তার িদন উপি ত হয় এবং মিূ িদেয় অ িচ
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কেরেছা যা তুিম তরী কেরেছা। ৪ তুিম য র পাত কেরছ, তার

জ তুিম দাষী হেয়ছ ও তুিম য মিূ তরী কেরছ, তার জ অ িচ

হেয়েছ; কারণ তুিম তামার িদন কাছাকািছ কেরছ এবং তামার আয়রু

শষ বছর উপি ত কেরেছা; এজ আিম তামােক জািতেদর কােছ

িটটকািরর পা ও েত ক দেশর কােছ িব েপর পা করলাম। ৫

উভয়ই যারা তামার কােছ ও দূের সকেল তামােক িব প করেব,

তুিম অ িচ শহর হেব, তামার পিরচয় সব জায়গায় িবশ ৃ লা পণূ

হেব। ৬ দখ, ই ােয়েলর অধ গণ, েত েক তার িনেজর মতা

অ সাের, তামার র পাত করার জ এেসেছ। ৭ তারা তামােদর

মেধ বাবা‐মােক তু কেরেছ, তামার মেধ িবেদশীেদর ওপর

উপ প করা হেয়েছ; তামার মেধ অনাথেদর ও িবধবার ওপর

খারাপ ব বহার করা হেয়েছ। ৮ তুিম আমার পিব ব সব অব া

কেরেছা এবং িব ামিদন সব অপিব কেরছ। ৯ ৎসাজনক লাক

এেসেছ তামার মেধ র পাত করার জ এবং তারা পবেতর উপের

ভাজন কেরেছ; তামার মেধ লােক খারাপ কাজ কেরেছ ১০ তামার

মেধ লােক বাবার উল তা অনাবতৃ কেরেছ। তামার মেধ লােক

ঋতুমিত অ িচ ীেক বলাৎকার কেরেছ ১১ তামার মেধ কও

িনেজর িতেবশীর ীর সে ল াজনক কাজ কেরেছ; কও বা

িনেজর ছেলর বউেক ল াজনকভােব অ িচ কেরেছ; আর কউ বা

তামার মেধ িনেজর বানেক, িনেজর বাবার মেয়েক, খারাপ ব বহার

কেরেছ। ১২ তামার মেধ এইেলাক েলা ঘষু িনেয়েছ র পাত করার

জ ।; তুিম দ ও চুর লাভ িনেয়েছা, তুিম তামার িতেবশীেক

িত কেরেছা িনযাতন কের এবং আমােক ভুেল গছ, এটা ভু

সদা ভু বেলন। ১৩ তাই দখ, তুিম য অসতভােব লাভ কের যা

তরী কেরেছা তামার মেধ য র পাত হেয়েছ, তার মেধ আিম

আমার হাত িদেয় আঘাত কেরিছ। ১৪ তামার দয় িক ি র থাকেব,

তামার হাত িক শি শালী থাকেব আিম য িদন তামার সে আচরণ

করেবা? আিম সদা ভু এটা বললাম এবং এটা করব। ১৫ তাই

আিম তামােক জািতেদর মেধ থেক িছ িভ করেবা এবং নানা
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দেশ পািঠেয় দেবা। এই ভােব তামার মধ থেক অ িচতা দূর

করব। ১৬ তুিম জািতেদর সামেন অ িচ হেব। তােত তুিম জানেব য,

আিমই সদা ভু। ১৭ তারপর সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং

বলল ১৮ মা েষর স ান, ই ােয়ল‐ ল আমার কােছ আবজনার মত

হেয়েছ; তারা সকেল হাফেরর মেধ পতল, দ া, লাহা ও সীসার;

তারা পার আবজনা তামার অি ে ড। ১৯ তাই ভু সদা ভু

একথা বেলন, কারণ তামার সকেল আবজনার মত হেয়ছ, এই জ

দখ, আিম তামােদরেক িয শােলেমর মেধ এক করেবা। ২০

যমন লােক আ েন ফু িদেয় গলাবার জ পা, পতল, লাহা,

সীসা ও দ া হাফেরর মেধ এক কের, সরকম আিম রােগ ও

চ কােপ তামােদরেক এক করব এবং সখােন রেখ গলাব।

২১ তাই আিম তামােদরেক জেড়া কের আমার রােগর আ েন ফু

দেবা, তােত তামার তার মেধ গেল যােব। ২২ যমন হাফেরর

মেধ পা গােল যায়, তমিন তার মেধ তামােদরেক গলান হেব;

তােত তামার জানেব য, আিম সদা ভু তামােদর িব ে আমার

রাগ ঢেল িদলাম। ২৩ সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এেলা এবং

বলল ২৪ মা েষর স ান, তুিম দশেক বল, তুিম এমন এক দশ যা

পির ার নয় রােগর িদেনর বিৃ হয়িন। ২৫ সখােন ভাববাদীেদর

চ া যমন গ নকারী িসংহ িশকােরর িদন গজন কের; তারা

াণীেদরেক াস কের এবং মলূ বান স দ িনেয় যায়; তারা তােদর

মেধ অেনক ীেক িবধবা কের। ২৬তার যাজকরা আমার ব ব ার

অমা কের এবং ও আমার পিব ব েক অপিব কের, তারা পিব

ও অপিব িজিনেসর মেধ তফাৎ করা শখায়িন এবং তারা আমার

িব াম বার থেক তােদর চাখ ব কের রেখেছ তােত আিম তােদর

মেধ অপিব ীকৃত হি । ২৭ তার অধ রা সখােন নকেড়র মত

িশকারেক িবদীণ কের র পাত কের, অ ায়ভােব লাভ পাওয়ার জ

তােদর আ ােক ংস করেছ। ২৮এবং তার ভাববাদীরা তােদর জ

কিল িদেয় িভি লপন কেরেছ, তারা িমথ া দশন পায়, তােদর জ

িমথ া ভিবষ ত বাণী করেছ। তারা বেল “ ভু সদা ভু এ কথা বেলন”
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যখন ভু সদা ভু এ কথা বেলন না। ২৯ দেশর জারা অৈবধ জলুমু

কেরেছ, পেরর ব জার কের লটু কেরেছ এবং ঃখী দিরে র ওপর

অত াচার কেরেছ এবং িবেদশীর ওপর অ ায়ভােব জলুমু কেরেছ।

৩০ তাই আিম তােদর মেধ থেক এমন এক জনেক খুঁজেছ য

দওয়াল তরী করেব ও দেশর জ আমার সামেন ফাটােল দাঁড়ােব

যােত আিম ংস না কির িক ু আিম কাউেক পাইিন। ৩১এই জ

আিম তােদর ওপর আমার রাগ ঢাললাম; আিম আমার ঘণৃা িমি ত

রাগ িদেয় তােদরেক শষ করব এবং তােদর কােজর ফল তােদর

মাথায় িদলাম, এটা ভু সদা ভু বেলন।

২৩আর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২ “ হ

মা েষর‐স ান, েটা ীেলাক িছল, তারা এক মােয়র মেয়। ৩

তারা িমশের ব িভচার করল, যৗবনকােলই ব িভচার করল; সখােন

তারা বশ াবিৃ করল। তােদর ন মিদত হত, সখােন লােকরা

তােদর কৗমায কালীন চুচুক িটপত। ৪ তােদর মেধ বড় বােনর

নাম অহলা ও তার বােনর নাম অহলীবা। তারপর তারা আমার হল

এবং ছেল ও মেয়র জ িদল। তােদর নােমর অথ এই অহলা মােন

শমিরয়া ও অহলীবা মােন িয শােলম। ৫ িক ু অহলা বশ ার মেতা

আচরণ করত এমনিক যখন স আমার িছল; আপনার িমকেদর

কােছ অশরূীয়েদর কােছ কামাস া হল; যারা ভাবশালী, ৬এরা

নীলব পরা, দশাধ ও শাসনক া, যারা শি শালী ও দশন,

তারা সবাই অ ােরাহী যা া। ৭ স তােদর অথাৎ সম উৎকৃ

অশরূ‐স ােনর সে ব িভচার করত এবং যােদর সে কামাস া

হত, তােদর সবার সম মিূ ারা হত। ৮আবার স িমশেরর

িদন থেক িনেজর ব িভচারণ ত াগ কের িন; কারণ তার যৗবনকােল

লােক তার সে শয়ন করত, তারাই তার কৗমায কালীন চুচুক

িটপত ও তার সে িবশ ৃ ল আচরণ করত। ৯ এই জ আিম

তার িমকেদর হােত স যােদর সে কামাস া িছল, সই অশরূ‐

স ানেদর হােত তােক সমপণ করলাম। ১০ তারা তার উল তা

অনাবতৃ করল, তার ছেলেমেয়েদরেক হরণ কের তােক তেরায়াল
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িদেয় হত া করল; এই ভােব ীেলাকেদর মেধ তার অখ ািত হল, তাই

লােকরা তােক িবচারিস শাি িদল। ১১এই সব দেখও তার বান

অহলীবা িনেজর কামাসি েত তার থেক, াঁ, বশ াি য়ায় সই

বােনর থেকও বিশ হল। ১২ স কাছাকািছ অশরূ স ানেদর

কােছ দশাধ েদর কােছ ও শাসনক ােদর কােছ কামাস া হল;

তারা আকষণীয় পাশাক পরা অ ােরাহী যা া, সবাই শি শালী

ও দশন। ১৩আরআিম দখলাম, স অ িচ, উভেয় একই পেথ

চলেছ। ১৪আর স িনেজর বশ াি য়া বাড়াল, কারণ স দয়ােল

আঁকা পু ষেদর কােছ অথাৎ কলদীয়েদর লাল রেঙর আঁকা িত প

দখল; ১৫তারা কামেরর চািরিদেক ব পেরেছ, তােদর মাথার

পাগিড়টা উড়িছল, তােদর সবার চহারা রেথর কমকতােদর মেতা,

লােকরা যােদর জ ান ব ািবলন িছল। ১৬ তােদরেক দখামা স

কামাস া হেয় ক দীয় দেশ তােদর কােছ দূত পাঠাল। ১৭ তােত

ব ািবলনীয়রা তার কােছ এেস লালসা িবছানায় শয়ন করল ও ব িভচার

কের তােক অ িচ করল; স তােদর ারা অ িচ হল, পের তােদর

ারা িত তার ােণ ঘণৃা হল। ১৮ স িনেজর বশ াি য়া কাশ

করল, তার গাপন অংশ অনাবতৃ করল; তােত আমার ােণ যমন

তার বােনর িত ঘণৃা হেয়িছল তমিন তার িত ঘণৃা হল ১৯ তারপর

স আেরা অেনক বশ াি য়া করার জ িত াব হল, য িদেনর

স িমশর দেশ বশ াি য়া করত, িনেজর সই যৗবনকাল মেন

করল। ২০তাই স তার িমকেদর জ কামাস া হল, যার বংশ

স ীয় গাধা মেতার িছল এবং যার িল ঘাড়ার িলে র মেতা আচরণ

করত। ২১এবং এই ভােব, িমশরীেয়রা য িদেনর কৗমায কালীন ন

বেল তামার চুচুক িটপত, তুিম আবার সই যৗবনকালীয় খারাপ

কােজর চ া কেরছ। ২২অতএব, অহলীবা, ভু সদা ভু এই কথা

বেলন, ‘ দখ, তামার ােণ যােদর িত ঘণৃা হেয়েছ, তামার সই

িমকেদরেকআিম তামার িব ে ওঠাব, চািরিদক থেক তােদরেক

তামার িব ে আনব। ২৩ বািবল‐স ােনরা এবং কলদীেয়রা সবাই,

পেকাদ, শায়া ও কায়া এবং তােদর সে সম অশরূ‐স ান আনা
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হেব; তারা সবাই শি শালী, দশন লাক! দশাধ ও শাসনক া,

খ ািতস লাক তারা সবাই অ ােরাহী। ২৪তারা অ শ , রথ, চ

ও জািতসমাজ সে িনেয় তামার িব ে আসেব, বড় ঢাল, ছাট

ঢাল ও িশর াণ াপন কের তামার িব ে চািরিদেক উপি ত হেব!

আিম তােদর হােত িবচার‐ভার দব, তারা িনেজেদর কাজ অ সাের

তামার িবচার করেব। ২৫আরআিম আমার রাগ তামার িব ে

াপন করব; তারা তামার িত ােধ ব বহার করেব; তারা তামার

নাক ও কান কেট ফলেব ও তামার অবিশে রা তেরায়ােলর ারা

পেড় যােব; তারা তামার ছেলেমেয়েদরেক হরণ করেব যােত তামার

বংশধেররা অি ভি ত হয়। ২৬ তারা তামার কাপড় খেুল ফলেব

এবং তামার সব অলংকার িনেয় নেব। ২৭ তাই আিম তামার থেক

ল াজনক আচরণ এবং িমশর দশ থেক তামার বশ াি য়া দূর

করব। তুিম তােদর তামার চাখ আর তুলেব না এবং তুিম আর

িমশরেক মেন করেব না।’ ২৮কারণ ভু সদা ভু এই কথা বেলন,

‘ দখ, তুিম যােদরেক ঘণৃা করছ, যােদর িত তামার ােণ ঘণৃা

হেয়েছ, তােদর হােত আিম তামােক দব। ২৯তারা তামার িত

ঘণৃাপণূভােব ব বহার করেব ও তামার সম স ি িনেয় নেব

এবং তামােক িবব া কের পিরত াগ করেব, তােত তামার ব িভচার‐

ঘিটত উল তা, তামার ল াজনক আচরণ ও তামার বশ াি য়া

কাশ হেব। ৩০ তুিম জািতেদর অ গমেন ব িভচার কেরছ, তােদর

মিূতেদর ারা অ িচ হেয়ছ, এই জ এ সব তামার িত করা যােব।

৩১ তুিম িনেজর বােনর পেথ িগেয়ছ, এই জ আিম তার শাি র

পানপা তামার হােত দব।’ ৩২ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, ‘তুিম

িনেজর বােনর পাে পান করেব, সই পা গভীর ও বহৃৎ; তুিম

পিরহােসর ও িব েপর িবষয় হেব; সই পাে অেনকটা ধের। ৩৩

তুিম পিরপণূা হেব ম তায় ও ঃেখ ভেয়র ও ংেসর পাে ! তামার

বান শমিরয়ার পাে । ৩৪ তুিম তােত পান করেব, নদমা খািল হেব

তারপর তুিম ংস হেব এবং টুকেরার সে তামার ন িবি

করেব; কারণ আিম এটা ঘাষণা করলাম!’ এটা ভু সদা ভু বেলন।
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৩৫অতএব ভু সদা ভু এই কথা বেলন, ‘কারণ তুিম আমােক ভুেল

িগেয়ছ, আমােক িপছেন ফেলছ, তার জ তুিম আবার িনেজর খারাপ

কােজর ও বশ াি য়া ওপের তুলেব ও কাশ করেব’!” ৩৬ সদা ভু

আমােক আরও বলেলন, হ মা েষর‐স ান, তুিম িক অহলার ও

অহলীবার িবচার করেব? তেব তােদর ঘণৃ কাজ সকল তােদরেক

জানাও। ৩৭ কারণ তারা ব ািভচার কেরেছ ও তােদর হােত র

আেছ; তারা িনেজেদর মিূতেদর সােথ ব িভচার কেরেছ এবং আমার

জ জ দওয়া িনেজর স ানেদর ওেদর াস করার জ আ েনর

মেধ িদেয় িনেয় িগেয়েছ ৩৮ এবং তারা আমার িত আরও এই

কেরেছ, তারা আমার পিব ান অ িচ কেরেছ এবং সই িদেনর তারা

আমার িব ামিদন অপিব কেরেছ। ৩৯কারণ যখন তারা িনেজেদর

মিূতেদর উে েশ িনেজর স ানেদর বধ করত, তখন সই িদন আমার

পিব ােন এেস তা অপিব করত; আর দখ, আমার বািড়র মেধ

তারা এই ধরেনর কেরেছ। ৪০ তামার দূেরর লাকেদরেক আনবার

জ দূত পািঠেয়ছ; দূত পাঠােনা হেল, দখ, তারা আসল; তুিম

তােদর জে ান করেল, চাখ অ ন করেল ও অল াের িনেজেক

িবভূিষত করেল; ৪১এবং পের র িবছানায় বেস তার সামেন মজ

সািজেয় তার ওপের আমার ধপূ ও আমার তল রাখেল। ৪২আর

তার সে িনি জনতার কলরব হল এবং সাধারন লােকেদর সে

ম ভূিম থেক মদ পায়ীেদরেক আনা হল, তারা তামােদর হােত

বালা ও মাথায় সি ত মু ট িদল। ৪৩ তখন ব িভচার‐ি য়ােত য

জীনা, সই ীর িবষেয় আিম বললাম, এখন তারা এর সে এবং

এ তােদর সে , ব িভচার করেব। ৪৪আর পু েষরা যমন বশ ার

কােছ যায়, তমিন তারা অর কােছ যত; এই ভােব তারা অহলার ও

অহলীবার, সই ই খারাপ কাজ করা নারীর কােছ যত। ৪৫আর

ধািমক লাকরাই ব ািভচািরণী ও র পাতকািরনীেদর িবচার অ সাের

তােদর িবচার করেব; কারণ তারা ব ািভচািরণী ও তােদর হােত র

আেছ। ৪৬ ব তঃ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, “আিম তােদর

িব ে জনসমাজ আনব এবং তােদরেক ভেস বড়ােত ও লেুটর
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িজিনস থেক দব। ৪৭ সই সমাজ তােদরেক পাথেরর আঘাত করেব

ও িনেজেদর তেরায়ােল কেট ফলেব এবং তােদর বািড় আ েন

পিুড়েয় দেব। ৪৮ এই ভােব আিম দশ থেক খারাপ কাজ দূর করব,

তােত সম ীেলাক িশ া পােব, তাই তারা আর খারাপ কােজর

মেতা আচরণ করেব না। ৪৯আর লােকরা তামােদর খারাপ কােজর

বাঝা তামােদর ওপের রাখেব এবং তামার িনেজেদর মিূত িলর‐

সম ীয় পাপ সব বহন করেব; তােত তামার জানেব য, আিমই ভু

সদা ভু।”

২৪ বািবেল আমােদর বি ে র সমেয় আবার নবম বৎসেরর দশম

মােস, মােসর দশম িদেনর সদা ভুর এ বাক আমার কােছ এল

এবং বলল, ২ “মা েষর স ান তুিম িনেজ এই িদেনর র নাম এই

সিঠক িদেনর র নাম িলেখ রাখ, আজেকর এইিদেনর বািবল‐রাজ

িয শােলেমর ঘরাও হল ৩ তুিম এই িবে াহী েলর উে েশ এক

বাদ বাক বল, তােদরেক নীিতগ বল এবং তােদরেক বল, ভু

সদা ভু এ কথা বেলন, চড়াও হাঁড়ী চড়াও, তার মেধ জল দাও। ৪

তার ভতর খাবােরর টুকেরা রাখ, েত ক ভােলা টুকেরা, উ ও

কাঁধ রাখ, ভিত কর সবেচেয় ভােলা হাড় িদেয়। ৫ পােলর মেধ

থেক সবেচেয় ভােলা মষ নাও এবং তার িনেচ হাড় িদেয় গাদা

কর, স ণূভােব স কর। ৬অতএব ভু সদা ভু এ কথা বেলন,

িধ সই রে পণূ শহরেক, সই হাঁড়ীেক, যার মেধ কল আেছ

ও যার কল তার ভতর থেক বর হেব না। এটা থেক টুকেরা

টুকেরা কের নাও িক ু গণনা করা হয়িন। ৭ কারণ তার র তার

মেধ আেছ; স মসণৃ পাথেরর ওপের তা রেখেছ, ধেূলা িদেয় ঢেক

রাখবার জ মািটেত রােখিন। ৮ রাগ কের িতেশাধ নবার জ ,

আিম তার র মসণৃ পাথেরর ওপের রেখিছ, যােত ঢাকা না পেড়।

৯ তাই ভু সদা ভু এ কথা বেলন, িধ সই রে পণূ শহরেক।

আিম কােঠর পেক বাড়ােবা। ১০আেরা কাঠ নাও, আ ন ালাও,

মাংস স ণূভােব রা া কর ঝাল কর, হাড় ভােলা কের পাড়াও। ১১

তারপর হাঁড়ী ফাঁকা হেল তা কয়লার ওপের তা রাখ, যন তা গরম
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হেল তার িপতল দ হয় এবং তার মেধ তার অ িচ গেল যায় ও তার

কল শষ হেয় যায়। ১২ স পির েম া হেয়েছ, কারণ তার কল

তার ভতর থেক আ েনর ারা বর হয়িন। ১৩ তামার ল াজনক

ব বহার তামার অ িচ কােজআেছ; আিম তামােক িচ করেলও তুিম

িচ হেল না, এই জ তুিম অ িচ থেক িচ করা হেব না, যত ণ না

আিম আমার রাগ থেক মু করেবা। ১৪আিম সদা ভু, এটা বললাম

হেব, আিম এটা করব, আিম া হব না, এর থেক িবরত হেবা না,

তামার যমন আচরণ এবং তামার যমন কাজ, তারা তামার িবচার

করেব।” একথা ভু সদা ভু বেলন। ১৫ তারপর সদা ভুর বাক

আমার কােছ এল এবং বলল, ১৬ মা েষর স ান, দখ, আিম তামার

চােখর ই া তামার থেক িনেয় নব মহামারীর সে িক ু তুিম

শাক করেবনা িক কাঁদেব না এবং তামার চােখর জল পড়েব না।

১৭ তুিম িনরেব দীঘ িনঃ াস ছাড়, মেৃতর জ অে ি কাজ কােরা

না; তুিম মাথায় পাগিড় বাঁধ এবং পােয় জেুতা পেরা, মাথায় ঘামটা

িদও না অথবা ীর মতুৃেত ঃখ পাওয়া লােকেদর পাঠােনা িট

খওনা। ১৮ তাই আিম সকােল লােকেদর সে কথা বললাম এবং

স ােবলায় আমার ী মারা গল এবং সকােল আিম পাওয়া আেদশ

অ যায়ী কাজ করলাম। ১৯ লােকরা আমােক িজ াসা করল, তুিম

িক আমােদর বলেব না এ েলার মােন িক য েলা তুিম করেছা? ২০

তাই আিম তােদরেক বললাম, সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং

বলল, ২১ তুিম ই ােয়ল‐ লেক বল, ভু সদা ভু এ কথা বেলন,

দখ, তামার শি র গব, তামার চােখর ই া এবং তামার আ ার

বিৃত আমার পিব ানেক কলিুষত করেছ, তাই তামার ছেলরা

এবং মেয়রা যােদর তুিম রেখ যা তারা তেরায়ােলর কােপ পড়েব।

২২তখন তামার সরকমই কাজ করেব যমন আিম কেরিছ; মাথায়

ঘামটা দেবনা, অথবা ঃখী লােকেদর পাঠােনা িট খােবনা। ২৩

তার পিরবেত তামার মাথায় পাগিড় বাঁধ এবং পােয় জেুতা পেরা,

শাক করেব না িক কাঁদেব না, কারণ তামার অপরাধ কেম যােব

এবং েত েক তার ভাইেয়র জ আতনাদ করেব। ২৪তাই িযিহে ল
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তামােদর জ িচ প হেব; যমন সব িকছু স যা কেরেছ তুিম

তাই করেব যখন এটা আসেব, তখন তামার জানেব য, আিমই ভু

সদা ভু। ২৫ িক ু তুিম, মা েষর স ান, য িদন আিম তােদর মি র

দখল কির যা তােদর আন , তােদর গব এবং যা তারা দেখ এবং

আশা কের এবং যখন তােদর ছেলেদর এবং মেয়েদর িনেয় নেবা

২৬ সই িদন একজন শরণাথী তামার কােছ আসেব তামােক খবর

দওয়ার জ ২৭ সিদন তামার মখু খলুেব শরণাথীর জ এবং

তুিম কথা বলেব তুিম চুপ কের থাকেত পারেব না। তুিম তােদর জ

িচ প হেব যােত তারা জানেব য আিম সদা ভু।

২৫তারপর সদা ভুর বাক আমার কােছ এল এবং বলল ২

“মা েষর স ান, তুিম অে ান‐স ানেদর িদেক মখু রাখ ও তােদর

িব ে ভাববাণী বল। ৩ তুিম অে ান‐স ানেদরেক বল, ‘ ভু

সদা ভুর বাক শান। এই বাক যা সদা ভু বেলন, তুিম বেলেছা

“আহা” আমার পিব ান যখন অপিব হেয়িছল, ই ােয়ল‐ভূিম যখন

জনশূ িছল এবং িযহূদা‐ ল যখন তােদর িনবািসত হেয়িছল। ৪

তাই দখ, আিম তামােক অিধকার িহসােব পবূেদেশর লােকেদর

হােত সমপণ করব, তারা তামার মেধ িশিবর াপন করেব এবং

তামার মেধ তােদর তাঁবু তরী করেব; তারা তামার ফল খােব এবং

তামার ধ পান করেব। ৫আর আিম র ােক উেটর চারনভূিম তরী

করেবা এবং ও অে ান স ানেদর দশেক মষ পােলর জায়গা করব;

তােত তামার জানেব য, আিম সদা ভু। ৬ কারণ ভু সদা ভু এ

কথা বেলন, তুিম ই ােয়ল‐ দেশর িব ে হাততািল িদেয়ছ, পা িদেয়

আঘাত কেরছ ও আ ার সে স নূ অব াভােব আন কেরছ।

৭এই জ দখ, আিম তামােক আমার হাত িদেয় আঘত করেবা,

জািতেদর লটুপাট করার জ তামােক পাঠােবা, অ লােকেদর

মধ থেক তামােক কেট ফলব এবং ংস করেবা। আিম তামােক

দেশর মধ থেক তামােক ংস করব; তােত তুিম জানেব য,

আিম সদা ভু’।” ৮ ভু সদা ভু এ কথা বেলন, মায়াব ও সয়ীর

বেল, দখ, িযহূদা‐ ল অ সব জািতর মত। ৯ তাই দখ, আিম
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মায়ােবর ঢাল শহেরর সীমানার িদেক খেুল দেবা, জাকজমকপণূ

বৎ‐িযশীেমােত বালিময়েন ও িকিরয়াথিয়েম ১০অে ান‐স ানেদর

িব ে পবূেদেশর লােকেদর জ পথ তরী কের দেশ অিধকােরর

জ দব, এভােব অে ান‐স ােনরা আর জািতেদর মেধ িৃতপেথ

আসেবনা। ১১ তাই আিম মায়ােবর িব ে িবচার করব তােত তারা

জানেব য, আিম সদা ভু। ১২ ভু সদা ভু এ কথা বেলন, “ইেদাম

এভােব িযহূদা‐ েলর ওপর িতেশাধ িনেয়েছ এবং িত াব হেয়

অ ায় কেরেছ।” ১৩ তাই ভু সদা ভু এ কথা বেলন, “আিম আমার

হাত িদেয় ইেদােমর উপের আঘাত করেবা এবং মা ষ ও প েক ংস

করব। আিম তােদরেক তমন থেক দদান পয পিরত জায়গা

করব, তারা তেরায়ােল পিতত হেব। ১৪এই ভােব আিম ইেদােমর

ওপের আমার িতেশাধ নওয়ার ভার ই ােয়েলর হােত সমপণ

করব, তােত আমার যরকম রাগ ও যরকম কাপ, তারা ইেদােমর

ওপর সরকম ব বহার করেব, তখন তারা আমার িতেশােধর কথা

জানেব;” এটা সদা ভু বেলন। ১৫ ভু সদা ভু এ কথা বেলন,

পেল ীেয়রা িযহূদােদর ওপর িতেশাধ িনেয়েছ এবং তােদর ংস

কেরেছ কারণ, িচরশ তা এবং ঘণৃা তােদর দেয় িছল। ১৬তাই ভু

সদা ভু একথা বেলন, দখ, আিম পেল ীয়েদর িব ে আমার হাত

তুলেবা এবং আিম কেট ফলেবা কেরথীয়েদরেক এবং বািকেদর

ংস করেবা যারা সমেু র উপ েল থােক। ১৭কারণ আিম তােদর

িব ে িতেশাধ নব শাি িদেয়, তাহেল তারা জানেব য আিম

সদা ভু যখন আিম তােদর ওপের িতেশাধ নব।

২৬ বািবেল আমােদর বি ে র সমেয় সই একাদশ বছের, মােসর

থম িদেনর, সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২

“মা েষর স ান, িয শােলেমর িবষেয় সার বেলেছ, ‘হায়! লাকেদর

দরজা ভেঙ গল! স আমার িদেক িফেরেছ; আিম পণূা হব, যমন স

উি হেয়েছ!’ ৩এই জ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ হ সার,

দখ, আিম তামার িব ে এবং সমু যমন তর ওঠায়, তমিন

তামার িব ে আিম অেনক জািতেক ওঠাব। ৪ তারা সােরর পাঁিচল
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ংস করেব, তার উ গ সব ভেঙ ফলেব। আিম তার ধেূলা তা

থেক দূর কের ফলব ও তােক উ ু পাথর করব। ৫ স সমেু র

মেধ জাল পাতার জায়গা হেব, কারণ আিমই এটা বললাম!’ এটা ভু

সদা ভু বেলন এবং স জািতেদর লেুটর িজিনস হেব। ৬এলাকায়

তার য মেয়রা আেছ, তারা তেরায়ােল বধ হেব এবং তারা জানেব

য, আিমই সদা ভু! ৭কারণ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, দখ,

আিম উ রিদক থেক ঘাড়া, রথ ও অ ােরাহীেদর এবং জনসমােজর

ও অেনক সে র সে রাজািধরাজ বািবল‐রাজ নবখূদিনৎসরেক

এেন সাের উপি ত করেব। ৮ স দেশর ধান অংেশ তামার

মেয়েদরেক তেরায়ােলর আঘােত হত া করেব, তামার িব ে

অবেরােধর দয়াল তুলেব। স অবেরােধর দয়াল তামার িব ে

তরী করেব এবং তামার িব ে ঢাল তুলেব। ৯আর স তামার

দয়ােল সংঘাত করেব ও িনেজর তী অ ারা তামার উ গহৃ সব

ভেঙ ফলব। ১০ স তার ঘাড়ােদর বা েল র জ তােদর ধেূলা

তামােক ঢেক ফলেব; স যখন শহের েবেশর মেতা তামার

দরজা সেবর িভতর যােব, তখন ঘাড়ােদর, চাকার ও রেথর শে

তামার দয়াল কাঁপেব। ১১ স িনেজর ঘাড়ােদর খেুর তামার সম

পথ দিলত করেব, তেরায়ােলর ারা তামার লাকেদরেক হত া করেব

ও তামার শি শালী পাথেরর সব পেড় যােব। ১২ ওরা তামার

স ি লটু করেব, তামার বািণেজ র িজিনস লটু করেব, তামার

দয়াল ভেঙ ফলেব ও তামার ঐ য শালী বািড় সব ংস করেব

এবং তারা তামার পাথর, কাঠ ও ধেূলা জেলর মেধ িনে প করেব।

১৩আর আিম তামার গােনর শ থামাব এবং তামার বীণা িন

আর শানা যােব না। ১৪আরআিম তামােক কেনা পাথর করব;

তুিম জাল িব ার করার জায়গা হেব; তুিম আর তরী হেব না; কারণ

আিম সদা ভু এটা বললাম,” এটা ভু সদা ভু বেলন। ১৫ “ ভু

সদা ভু সারেক এই কথা বেলন, তামার পতেনর শে , তামার

মেধ আহতেদর কাঁকা িনেত ও ভয়ানক নরহত ায় উপ ল সব িক

কাঁপেব না? ১৬তখন সমেু র অধ রা সবাই িনেজেদর িসংহাসন
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থেক না মের, িনেজেদর পাশাক ত াগ করেব, রিঙন পাশাক

সব খেুল ফলেব; তারা ভয় পিরধান করেব; তারা মািটেত বসেব,

সবিদন ভীত থাকেব ও তামার িবষেয় আতি ত হেব। ১৭ আর

তারা তামার িবষেয় িবলাপ কের তামােক বলেব, হ সমেু উৎপ

ানিনবািসনী তুিম িকভােব িবন হেল। সই িবখ াতা পরুী যা অেনক

শি শালী িছল তা এখন সমেু ! এবং তুিম, তার সম অিধবাসীর

উপর তােদর ভয়াহতা অপণ করত। ১৮এখন তামার পতেনর িদেনর

উপ ল সব কাঁপেছ, তামার চেল যাওয়ােত সমেু অবি ত ীপ সব

আত হেয়েছ। ১৯কারণ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, যখন

আিম িনবািসহীন শহেরর মেতা তামােক উি শহর করব, যখন

আিম তামার উপের সমু ওঠাব ও িবশাল জলরািশ তামােক ঢেক

ফলেব, ২০ তখন আিম তামােক গতগামীেদর সে াচীন িদেনর র

লােকেদর কােছ নামাব এবং িনেচ পিৃথবীেত, িচেরাৎস জায়গায়,

গতগামী সবার সে বাস করাব, তােত তুিম আর বসিত ান হেব না;

িক ু জীিবতেদর দেশ আিম শাভা াপন করব। ২১আিম তামােক

িবপযেয়র জায়গা করব, তুিম আর থাকেব না; লােকরা তামার খাঁজ

করেলও আর কখনও তামােক পােব না,” এটা সদা ভু বেলন।

২৭আবার সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২

এখন তুিম, হ মা েষর‐স ান, তুিম সােরর িবষেয় িবলাপ কর। ৩

সারেক বল, হ সমেু র েবেশর জায়গার িনবািসিন অেনক উপ েল

জািতেদর বিনক ভু সদা ভু এই কথা বেলন, হ সার, তুিম বলছ,

আিম পরম রী। ৪ সমু েদর মাঝখােন তামার জায়গা আেছ;

তামার িনমাণকারীরা তামার সৗ য িস কেরেছ। ৫তারা সনীরীয়

দবদা কােঠ তামার সম ত া তরী কেরেছ, তামার জ মা ল

তরী করার জে িলবােনান থেক এরস গাছ হণ কেরেছ। ৬ তারা

বাশন দশীয় অেলান গাছ থেক তামার দাঁড় তরী কেরেছ; িক ীয়

উপ লসমহূ থেক আনা তাশরূ কােঠ খাদাই করা হািতর দাঁত িদেয়

তামার ত া তরী কেরেছ। ৭ তামার পতাকার মত িমশর থেক

আনা রিঙন মসীনা‐ব তামার পাল িছল; ইলীশার উপ ল‐সমহূ
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থেক আনা নীল ও ব তামার আ াদন িছল। ৮ সীেদান অবদ‐

িনবািসরা তামার দাঁড়ী িছল; হ সার, তামার ানবােনরা তামার

মেধ তামার পথ দশক িছল। ৯ গবােলর াচীনরা ও ানবােনরা

তামার মেধ তামার ই াে র জাড় িছল। সমু গামী সম

জাহাজ ও তােদর নািবকরা তামার বািণজ েব র িবিনময় করার জ

তামার মেধ িছল। ১০ পারস , লদু ও িলিবয়া দশীেয়রা তামার

স সামে র মেধ তামার যা া িছল; তারা তামার মেধ ঢাল ও

িশর টািনেয় রাখত; তারাই তামার শাভা স াদন কেরেছ। ১১

অবেদর লাক তামার স েদর চািরিদেক তামার দয়ােলর ওপের

িছল, যু বীেররা তামার সব উঁচু গেৃহ িছল; তারা চািরিদেক তামার

দয়ােল িনেজেদর ঢাল ঝালাত; তারাই তামার সৗ য স ণূ

কেরেছ। ১২ সব ধরেনর ধেনর াচুেয র জ তশীশ তামার বিনক

িছল; তারা পা, লাহা, দ া ও সীসা িদেয় তামার পণ পিরেশাধ

করত। ১৩ যবন, তুবল ও মশক তামার ব বসায়ী িছল; তারা মা েষর

াণ ও াে র পা িদেয় তামার বািণজ েব র িবিনময় করত। ১৪

তাগম‐ েলর লােকরা ঘাটক, যেু র ঘাড়া ও অ তর এেন তামার

পণ পিরেশাধ করত। ১৫ দদান‐স ােনরা তামার ব বসায়ী িছল,

পণ ব তামার হােত িছল; তারা হািতর দাঁেতর িশং ও আবলসু কাঠ

তামার মলূ িহসােব আনত। ১৬ তামার তরী িজিনেসর বা েল র

জ অরাম বিনক িছল; সখানকার লােকরা পা া, ব েন রেঙর

কাপড় ও ভােলা ব , মেু া এবং অমলূ িজিনস তামার পণ ব

িহসােব পিরেশাধ করত। ১৭ িযহূদা এবং ই ােয়ল‐ দশ তামার

ব বসায়ী িছল; সখানকার লােকরা িম ীেতর গম, বাজরা, মধ,ু তল

ও ত সার িদেয় তামার বািণজ েব র িবিনময় করত। ১৮ সব কার

ধন‐বা েল র জ তামার তরী িজিনেসর াচুেয র জ দে শক

তামার বিনক িছল, সখানকার লােকরা িহ বােনর আ ুর রস ও

মষেলাম আনত। ১৯ বদান ও যবন উষল থেক এেস তামার

পণ পিরেশাধ করত; তামার িবিনমেয় িজিনেসর মেধ পটােনা

লাহা, দা িচিন ও কলম থাকত। ২০ দদান তামার সে ঘাড়ার
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িপেঠর ভােলা গিদর কাপেড়র ব বসা করত। ২১আরব এবং কদেরর

অধ ে রা সবাই তামার করায় বিনক িছল, মষশাবক, মষ ও

ছাগল এই সব িবষেয় তারা তামার বিনক িছল। ২২ িশবার ও রয়মার

ব বসায়ীরাও তামার ব বসায়ী িছল; তারা সব ধরেনর গ ব ও

সব ধরেনর ব ‐মলূ পাথর এবং সানা িদেয় তামার প পিরেশাধ

করত। ২৩ হারন, ক ী, এদন, িশবার এই ব বসায়ীরা এবং অশরূ ও

িক মদ তামার ব বসায়ী িছল। ২৪এরা তামার ব বসায়ী িছল, এরা

অপবূ ব এবং নীলবন ও িবিভ ক ল ও িশি ত ব , ভােলা বানা

কাপড় তামার িব য় ােন আনত। ২৫ তশীেশর জাহাজ সব িজিনস‐

িবিনমেয় তামার পিরবহনকারী িছল; এই ভােব তুিম পিরপণূা িছেল,

সমু েদর মাঝখােন খবু তাপাি তা িছেল। ২৬ তামার দাঁড়বাহেকরা

তামােক শ জেল িনেয় িগেয়েছ; পেূবর বায়ু সমু েদর মাঝখােন

তামােক ভেঙ ফেলেছ। ২৭ তামার ধন, তামার পণ ব সমহূ,

তামার িবিনময় িজিনস সব, তামার নািবকরা, তামার কনধােররা,

তামার জাহাজ তকারীরা ও ব িবিনময়কারীরা এবং তামার

মধ বতী সম যা া তামার মেধ অবি ত জনসমােজর সে

তামার পতেনর িদেনর সমু েদর মাঝখােন পিতত হেব। ২৮ তামার

কনধারেদর কা ার শে সমু তীরবতী শহর িল সব কঁেপ উঠেব।

২৯আর সম দাঁিড়, নািবকরা, সমু গামী সম কণধার িনেজেদর

জাহাজ থেক নেম ডাঙায় দাঁড়ােব, ৩০ তামার জ িচৎকার করেব,

তী কাঁদেব, িনেজেদর মাথায় ধেূলা দেব ও ছাইেয় গড়াগিড় দেব।

৩১আর তারা তামার জ মাথা াড়া করেব ও কামের চট বাঁধেব

এবং তামার জ ােণর ঃেখ কা া সহকাের খবু িবলাপ করেব। ৩২

আর তারা শাক কের তামার জ িবলাপ করেব, তামার িবষেয় এই

বেল িবলাপ করেব, ক সােরর মেতা, সমেু র মাঝখােন নীরবতার

মেতা? ৩৩ যখন সমু সব থেক তামার পণ ব নানা জায়গায়

যত, তখন তুিম ব সংখ ক জািতেক স ু করেত; তামার ধেনর ও

িবিনমেয় িজিনেসর বা েল তুিম পিৃথবীর রাজােদর ধনী করেত। ৩৪

এখন তুিম সমু ারা গভীর জেল ভেঙ গেল, তামার িবিনমেয়র
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িজিনস ও তামার সম সমাজ তামার মেধ পিতত হল। ৩৫উপ ল‐

িনবািসরা সবাই তামার অব ায় িব য়াপ হেয়েছ ও তােদর রাজারা

িনতা উি হেয়েছ, তােদর মখু কি ত হেয়েছ। ৩৬ জািতেদর

মধ বতী বিনকরা তামার িবষেয় িশস দয়; তুিম ভীত হেল এবং তুিম

আর থাকেব না।

২৮আর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২

“ হ মা েষর‐স ান, তুিম সােরর অধ েক বল, ভু সদা ভু এই

কথা বেলন, তামার দয় গিবত হেয়েছ, তুিম বেলছ, আিম দবতা,

আিম সমু েদর মাঝখােন ঈ েরর আসেন বেস আিছ; িক ু তুিম তা

মা ষমা , দবতা নও, তা সে ও িনেজর দয়েক ঈ েরর দেয়র

মেতা বেল মেনছ। ৩ দখ, তুিম দািনেয়েলর থেকও ানী, কােনা

িনগড়ূ কথা তামার কােছ আ য নয়; ৪ তামার ােন ও তামার

বিু েত তুিম িনেজর জ ঐ য উপাজন কেরছ, িনেজর কােষ সানা

ও পা স য় কেরছ; ৫ তামার ােনর মহে বািণজ ারা িনেজর

ঐ য বিৃ কেরছ, তাই তামার ঐ েয তামার দয় গিবত হেয়েছ;

৬ এই জ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, তুিম িনেজর দয়েক

ঈ েরর দেয়র মেতা বেল মেনছ; ৭এই জ দখ, আিম তামার

িব ে িবেদশীেদরেক আনব, জািতেদর মেধ তারা আত জনক

মা ষ, তারা তামার ােনর সৗ েয র িব ে িনেজেদর তেরায়াল

আনেব ও তামার দীি অপিব করেব। ৮ তারা তামােক গেত

নামােব; তুিম সমু েদর মাঝখােন িনহত লােকেদর মেতা মরেব।

৯ তামার বধকারীর সামেন তুিম িক বলেব, আিম ঈ র? িক ু য

তামােক িব করেব, তার হােত তা তুিম মা ষমা দবতা নও। ১০

তুিম িবেদশীেদর হাত ারা অি ক লােকেদর মেতা মরেব, কারণ

আিম এটা বললাম, এটা ভু সদা ভু বেলন। ১১ পের সদা ভুর

এই বাক আমার কােছ এল, ১২ হ মা েষর‐স ান, তুিম সােরর

রাজার জ িবলাপ কর ও তােক বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন,

‘তুিম পিরপণূতার আদশ, স ণূ ান এবং িনখুঁত সৗ য ! ১৩

তুিম ঈ েরর উদ ান এদেন িছল; সব ধরেনর ব মলূ পাথর, চূিন,
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পীতমিণ, হীরক, ব য মিণ, গােমদ, সূয কা , নীলকা , হিরণমিণ

ও মরকত এবং সানা তামার আ াদন িছল, তামার ঢােকর ও

বাঁশীর কা কাজ তামার মেধ িছল; তামার সিৃ িদেন এ সব তরী

হেয়িছল। ১৪ তুিম অিভিষ আ াদক ক ব িছেল, আিম তামােক

াপন কেরিছলাম, তুিম ঈ েরর পিব পবেত িছেল; তুিম আ েনর

পাথর িলর মেধ িদেয় যেত। ১৫ তামার সিৃ িদন থেক তুিম

িনেজর ব বহাের িস িছেল; শেষ তামার মেধ অ ায় পাওয়া

গল। ১৬ তামার বািনেজ র বা েল র তামার িভতর িহং তা পিরপনূ

হল, তুিম পাপ করেল, তাই আিম তামােক ঈ েরর পবত থেক

করলাম, হ র ক ক ব, তামােক অি ময় পাথর িলর মেধ

থেক ংস করলাম। ১৭ তামার দয় তামার সৗ েয গিবত

হেয়িছল; তুিম িনজ জাঁকজমেকর জ িনেজর ান ন কেরছ; আিম

তামােক ভূিমেত িনে প করলাম, রাজােদর সামেন রাখলাম, যন

তারা তামােক দখেত পায়। ১৮ তামার অপরােধর কারেণ তুিম িনজ

বািনজ িবষয়ক অ ায় ারা িনেজর পিব জায়গা সব অপিব কেরছ;

তাই আিম তামার কাছ থেক আ ন বর কের িনলাম, স তামােক

াস করল এবং আিম তামােক দশনকারী সবার সামেন ছাই কের

ভূিমেত ফেল িদলাম। ১৯জািতেদর মেধ যত লাক তামােক জােন,

তারা সবাই তামার িবষেয় িশহিরত হল; তুিম স ািসত হেল এবং

তুিম আবার কখেনা থাকেব না’!” ২০আর সদা ভুর এই বাক আমার

কােছ এল, ২১ “ হ মা েষর‐স ান, তুিম সীেদােনর িদেক মখু রাখ ও

তার িব ে ভাববাণী বল! ২২ বল, ‘ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, হ

সীেদান, দখ, আিম তামার িব ে ; আিম তামার মেধ গৗরবাি ত

হব; তােত লােকরা জানেব য, আিমই সদা ভু, যখন আিম তামার

মেধ িবচার িন করব। আিম আমার পিব তা তামােক দখাব!

২৩আিম তার মেধ মহামারী ও তার রা া েলােত র পাঠাব এবং

আহত লােকরা তার মেধ পিতত হেব, কারণ তেরায়াল চািরিদেক

তার িব ে হেব, তােত তারা জানেব য আিমই সদা ভু। ২৪ তখন

ই ােয়ল েলর ালাজনক কান ল িকংবা ব থাজনক কাঁটা তােদর



িযিহে ল ভাববাদীর বই 1608

অব াকারী চািরিদেকর কােনা লােকর মেধ আর উৎপ হেব না;

তােত তারা জানেব য, আিমই ভু সদা ভু। ২৫ ভু সদা ভু এই

কথা বেলন, য জািতেদর মেধ ই ােয়ল‐ ল িছ িভ হেয়েছ, তােদর

মেধ থেক যখন আিম তােদরেক সং হ করব এবং জািতেদর সামেন

তােদরেক পিব বেল মা হব, তখন আিম আমার দাস যােকাবেক

য ভূিম িদেয়িছ, তারা িনেজেদর সই ভূিমেত বাস করেব। ২৬ তারা

িনভেয় সখােন বাস করেব; াঁ তারা বািড় তরী করেব এবং িনভেয়

বাস করেব; কারণ তখন আিম তােদর অব াকারী চািরিদেকর সব

লাকেক িবচার িন করব; তােত তারা জানেব য আিমই তােদর

ঈ র সদা ভু’।”

২৯ বািবেল আমােদর বি ে র সমেয় দশম বছেরর দশম মােস,

মােসর াদশ িদেনর, সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল, ২ হ

মা েষর‐স ান, তুিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িব ে মখু রাখ এবং

তার িব ে ও সম িমশেরর িব ে ভাববাণী বল। ৩ ঘাষণা কর

এবং বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন, হ িমশেরর রাজা ফেরৗণ,

দখ, আিম তামার িব ে ; তুিম সই িবশাল সমেু র জীব, য নদীর

মেধ শায়, বেল আমার নদী আমারই, আিমই িনেজর জ এটা তরী

কেরিছ। ৪ িক ু আিম তামার চায়াল ফুঁড়ব, তামার জল বােহর

মাছ সব তামার আঁেশ আটেক দব এবং তামার জল বােহর মাছ

সব তখনও তামার আঁেশ লেগ থাকেব। ৫ আর আিম তামার

জল বােহর সব মাছ তামােক ম াে ফেল দব; তুিম মােঠর

ওপের পেড় থাকেব, সংগহৃীত িক সি ত হেব না; আিম তামােক

ভূিমর প েদর ও আকােশর পািখেদর খাবার িহসােব িদলাম। ৬

তাত িমশর িনবাসী সবাই জানেব য, আিমই সদা ভু কারণ তারা

ই ােয়ল েলর পে নেলর লািঠ হেয়িছল। ৭ যখন তারা তামােক

হােত ধরত, তখন তুিম ভেঙ তােদর সম কাঁধ িবদীণ করেত এবং

যখন তারা তামার ওপের িনভর করত, তােদর সম কামর অসাড়

করেত। ৮ সই জ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, দখ, আিম

তামার িব ে তেরায়াল আনব ও তামার মেধ থেক মা ষ ও
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প উি করব। ৯ িমশর দশ ংিসত ও উৎস জায়গা হেব;

তােত তারা জানেব য, আিমই সদা ভু; কারণ তুিম বলেত, নদী

আমার, আিমই তা উৎপ কেরিছ। ১০ এই জ দখ, আিম তামার

ও তামার জল বােহর িব ে ; আিম িমগেদাল থেক িসেবনী পয

ও শ দেশর সীমা পয , িমশর দশ উৎস ও ংস ান করব। ১১

কােনা মা েষর পা তা িদেয় যােব না ও প র পা তা িদেয় যােব

না এবং এটা চি শ বছেরর জ দখল হেব না। ১২ আর আিম

িমশর দশেক ংিসত দশ িলর মেধ ংস ান করব এবং উি

শহর িলর মেধ তার শহর সব চি শ বছর পয ংস ান থাকেব;

আর আিম িমশরীয়েদরেক জািতেদর মেধ িছ িভ ও দশ‐িবেদশ

িবকীন করব। ১৩ কারণ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, য সব জািতর

মেধ িমশরীেয়রা িছ িভ হেব, তােদর মেধ থেক আিম চি শ

বছেরর শেষ তােদরেক সং হ করব। ১৪আর িমশেরর বি ফরাব

ও তােদর উৎপি ান পেথাষ দেশ তােদরেক ফরাব, সখােন তারা

িন পদ এক রাজ হেব। ১৫অ া রােজ র থেক তা সবেচেয়

নীচু অব ােন হেব এবং িনেজেক আর জািতেদর ওপের বড় কের

তুলেব না; আিম তােদরেক খব করব, তারা আর জািতেদর ওপের

কতৃ করেব না। ১৬ িমশর আর ই ােয়ল েলর িব াসভূিম হেব না;

যখন তারা িমশেরর িদেক িফের িগেয়েছ বেল য অপরাধ কেরেছ

তা মেন করেব; তােত তারা জানেব য, আিমই ভু সদা ভু। ১৭

আর বািবেল আমােদর বি ে র সমেয় সাতাশ বছেরর থম মােস

মােসর থম িদেনর, ভু সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং

বলল, ১৮ “ হ মা েষর স ান, বািবেলর রাজা নবখূ িনৎসর িনেজর

স সাম েক সােরর িব ে ভারী পির ম কিরেয়েছ; সবার মাথা

টাকপড়া ও সবার কাঁধ অনাবতৃ হেয়েছ; িক ু সােরর িব ে স য

পির ম কেরেছ, তার বতন স িকংবা তার সনা সার থেক পায়িন।

১৯ এই জ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, দখ, আিম বািবেলর রাজা

নবখূ িনৎসরেক িমশর দশ দব; স তার স ি িনেয় যােব, তার

িজিনস লটু করেব ও তার স ি অপহরণ করেব; তাই তার সনার
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বতন হেব। ২০ স য পির ম কেরেছ, তার বতন বেল আিম িমশর

দশ তােক িদলাম, কারণ তারা আমারই জ কাজ কেরেছ, এটা ভু

সদা ভু বেলন। ২১ সই িদেনর আিম ই ােয়ল েলর জে এক িশং

িনগত করাব এবং তােদর মেধ তামার মখু খেুল দব; তােত তারা

জানেব য, আিমই সদা ভু।”

৩০আবার সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২

“ হ মা েষর স ান, ভাববাণী বল, তুিম বল, ভু সদা ভু এই কথা

বেলন, ‘হায়! স কমন িদন!’ ৩ কারণ সই িদন কাছাকািছ, াঁ,

সদা ভুর িদন সই মঘাড় েরর িদন কাছাকািছ; তা জািতেদর কাল

হেব। ৪ িমশের তেরায়াল েবশ করেব ও েশ শ হেব; কারণ

তখন িমশের িনহত লােকরা পেড় যােব, তারা তার লােকেদর িনেয়

নেব ও তার িভি মলূ সব ংস হেব। ৫ শ, পটূ ও লদূ এবং

সম িমি ত লাক আর ব ও িম েদশীয় লােকরা তােদর সে

তেরায়ােল পিতত হেব।” ৬ সদা ভু এই কথা বেলন, যারা িমশেরর

‐ প, তারাও পিতত হেব এবং তার পরা েমর গব নীচু হেব;

সখােন িম েদাল থেক িসেবনী পয লােকরা তেরায়ােল পিতত

হেব, এটা ভু সদা ভু বেলন। ৭তারা ংিসত দশসমেূহর মেধ

ংিসত হেব এবং দেশর শহর সব উি শহর িলর মেধ থাকেব।

৮তখন তারা জানেব য, আিম সদা ভু, যখন আিম িমশের আ ন

লাগাই এবং তার সহকারীরা সবাই ংস হয়। ৯ সই িদেনর িনি

শেক উি করার জে দূেতরা নৗকায় কের আমার কাছ থেক

বর হেব, তােত িমশেরর িদেনর যমন হেয়িছল, তমিন তােদর

মেধ শ হেব; কারণ দখ, তা আসেছ। ১০ ভু সদা ভু এই কথা

বেলন, আিম বািবেলর রাজা নবখূ িনৎসেরর হােতর ারা িমশেরর

জনজািতেক শষ করব। ১১ স এবং তার লােকরা, জািতেদর মেধ

সই সনারা দেশর ংেসর জে আনা হেব এবং িমশেরর িব ে

িনেজেদর তেরায়াল বর করেব ও মতৃ লােক দশ পিরপণূ করেব।

১২আরআিম জল বাহ িলেক কেনা জায়গা করব, দশেক

লােকেদর হােত িবি করব ও িবেদশীেদর হাত িদেয় দশ ও
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সখানকার সবই ংস করব; আিম সদা ভু এটা বললাম। ১৩ ভু

সদা ভু এই কথা বেলন, আিম মিূত িলও িবন করব, নাফ থেক

অেযাগ িতমা সব শষ করব, িমশর দশ থেক কােনা অধ

আর উৎপ হেব না এবং আিম িমশর দেশ ভয় দব। ১৪আরআিম

পেথাষেক ংস করব, সায়েন আ ন লাগাব ও না‐শহের িবচারিস

শাি দব। ১৫আর িমশেরর বল প সীেনর ওপের আমার রাগ

ঢালব ও না‐শহের জনসমাজ উি করব। ১৬আিম িমশের আ ন

লাগাব; েশ সীন ছটফ করেব, না‐শহর ভ হেব এবং নােফ

িবপে রা েত কিদন আসেব। ১৭আেবন ও পী বশেতর যবুকরা

তেরায়ােলর ারা পিতত হেব এবং সই সব পরুী বি দশার জায়গায়

যােব। ১৮আর তফনেহেষ িদন অ কার হেয় যােব, কারণ তখন

সই জায়গায় আিম িমশেরর যাঁয়ালী সব ভেঙ ফলব; তােত তার

মেধ তার পরা েমর শি শষ হেব; স িনেজ মঘা হেব ও

তার মেয়রা বি ে র জায়গায় যােব। ১৯এই ভােব আিম িমশরেক

িবচারিস শাি দব, তােত তারা জানেব য, আিমই সদা ভু। ২০

একাদশ বছেরর থম মােস, মােসর স ম িদেনর, সদা ভুর এই

বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২১ “ হ মা েষর‐স ান, আিম

িমশেরর রাজা ফেরৗেণর হাত ভে িছ, আর দখ, িতকােরর জ ,

পি িদেয় তা বাঁধবার জ তেরায়াল ধারেনর উপযু শি দবার

জ , তা বাঁধা হয়িন।” ২২এই জ ভু সদা ভু এই কথা বেলন,

“ দখ, আিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর িব ে , আিম তার বলবান ও

ভা া উভয় হাত ভেঙ ফলব এবং তেরায়ালেক তার হাত থেক

ফেল দব। ২৩আর আিম িমশরীয়েদরেক জািতেদর মেধ িছ িভ

ও নানােদেশ িবকীন করব। ২৪আর আিম বািবেলর রাজার হাত

বলবান করব ও তারই হােত আমার তেরায়াল দব; িক ু ফেরৗেণর

হাত ভেঙ ফলব, তােত স ওর সামেন আহত লােকর কাতেরাি র

মত কাতেরাি করেব। ২৫আর আিম বািবেলর রাজার হাত বলবান

করব, িক ু ফেরৗেণর হাত ঝুেল পড়েব; তােত লােকরা জানেব য,

আিমই সদা ভু, যখন আিম বািবেলর রাজার হােত আমার তেরায়াল
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দব এবং স িমশর দেশর িব ে তা িব ার করেব। ২৬আর আিম

িমশরীয়েদরেক জািতেদর মেধ িছ িভ ও নানােদেশ িবকীন করব;

তােত তারা জানেব য আিমই সদা ভু।”

৩১তারপর, বািবেল আমােদর বি ে র সমেয় একাদশ বছেরর

ততৃীয় মােস, মােসর থম িদেনর, সদা ভুর এই বাক আমার কােছ

এল এবং বলল, ২ মা েষর স ান, িমশর‐রাজ ফেরৗণেক ও তার

চািরিদেকর লােকেদরেক বল, তুিম তামার মিহমায় কার মত? ৩

দখ, অশরূ িলবােনােনর এরস করব র শাখা শাখা, িবরাট

উ তায় বেন সািময়ানা করব এবং গােছর চূড়া শাখার ওপের থাকেব।

৪ স জেল বড় হেয়িছল ও জেল উঁচু হেয়িছল; তার চারপােশ নদী বেয়

যত কারণ স মােঠর সব গােছর কােছ খাল কাটা িছল। ৫ মােঠর

সব গােছর থেক তার দঘ সব চেয় উঁচু িছল এবং তার ডালপালা

অেনক িছল; তার ডালপালা অেনক ল া িছল কারণ চুর জেলর জ

স েলা বেড়িছল। ৬তার ডােল আকােশর সব পািখ বাসা বাঁধত

এবং তার শাখার নীেচ মােঠর সব প সব করত এবং তার ছায়ােত

সব মহাজািত বাস করত। ৭ কারণ স মহে র িছল, ডােলর

ল ায়, র িছল, কারণ তার শকড় চুর জেলর মেধ িছল। ৮

ঈ েরর বাগােন এরস গােছর সে কান গাছ সমান করা যত না,

দবদা গােছর ডালপালায় তার সমান িছল না এবং অ ন গাছ

সব তার মত শাখািবিশ িছল না; ঈ েরর বাগােনর কান গােছর

সৗ েযর সে অ গােছর তুলনা িছল না। ৯আিম অেনক শাখা

িদেয় তােক র কেরিছলাম, এদেন ঈ েরর বাগােনর সবগাছ তার

ওপের ঈষা করত। ১০ তাই ভু সদা ভু একথা বেলন, কারণ এটা

ল ায় খবুই উঁচু এবং কারণ স তার গাছেক সব শাখার ওপের তুলল

এবং তার দয় সই উ তায় তুলল ১১তাই আিম তােক জািতেদর

মেধ সব চেয় শি শালী শাসেকর হােত সমপণ করলাম, এই শাসক

তার িব ে কাজ করেব এবং তার তার কারেণ তােক তাড়ােব।

১২ িবেদশীরা যারা জািতেদর মেধ আত িছল তােক কেট ফলল

এবং তারপর তােক ছেড় িদল। তার শাখা পবেতর ওপের এবং
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উপত কায় পেড় থাকল এবং তার শাখা পিৃথবীর জল বােহ ভেঙ

পড়ল। তারপর পিৃথবীর সব জািত তার ছায়া থেক চেল গল এবং

তােক ছেড় গল। ১৩আকােশর সব পািখরা তার ঁিড়র ওপের

িব াম নেব এবং তার শাখার ওপের মােঠর সব প বেস থাকেব।

১৪ অ কান জেলর কােছর গাছ এত বড় আর ল া হয়িন যােত

তােদর গাছ অ গােছর থেক উঁচুঁ, কারণ অ গাছ জল পান কের বড়

ও ল া হেয়েছ। কারণ তােদরেক মতুৃ েত সমপণ করা হেব, পিৃথবীর

িনেচর অংেশ মা েষর স ানেদর মেধ যারা গেতর সমিপত হেয়েছ।

১৫ ভু সদা ভু এ কথা বেলন, যিদন স পাতােল নেম গল আিম

পিৃথবীেত শাক িনেয় এলাম। আিম তােক গভীর জেল ঢেক িদলাম

এবং সমু জলেক ধের রাখলাম। আিম িবশাল জলরািশেক ধের

রাখলাম এবং আিম তার জ িলবােনানেক শাকাত করলাম, তাই

মােঠর গাছ সব তার জ জীন হল। (Sheol h7585) ১৬ যখন আিম

তােক পাতােলর গেত যাওয়া লােকেদর কােছ ফেল িদলাম তখন

তার পতেনর শে জািতেদরেক কি ত করলাম এবং আিম সা না

িদলাম পিৃথবীর িনেচর অংেশর এদেনর সব গাছেক, িলবােনােনর

উৎকৃ এবং জলপায়ী গাছেক। (Sheol h7585) ১৭ কারণ তারাও

তার সে পাতােল গল যােক তেরায়াল ারা মারা হেয়িছল, এ েলা

তার শি শালী লাকিছল সই জািত েলা যারা তার ছায়ায় বাস

করত। (Sheol h7585) ১৮এদেনর কান গাছ েলা তামার তােপ ও

মহে সমান? কারণ এদেনর গাছ েলার সে তামােকও পিৃথবীর

িনেচর অংেশ আনা হেব অি কেদর মধ থেক, তুিম তােদর সে

বাস করেব যারা তেরায়াল ারা িনহত হেয়িছল। এ সই ফেরৗণ এবং

সব তার লাক; এটা ভু সদা ভু বেলন।

৩২ বািবেল আমােদর বি ে র সমেয় াদশ বৎসেরর াদশ মােস,

মােসর থম িদেনর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং

বলল, ২ “মা েষর স ান, তুিম িমশেরর রাজা ফেরৗেণর জ িবলাপ

কর, তােক বল, ‘জািতেদর মেধ তুিম যবুিসংেহর মত, সমেু র মেধ

তুিম দেত র মত; তুিম জেলর মেধ ম থন করেত, পা িদেয় জল
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নাড়াচাড়া করেত এবং সখানকার জল কাদা করেত’।” ৩ ভু সদা ভু

একথা বেলন: “তাই আিম আমার জাল ব জািতর সমােজ তামার

উপের িব ার করব এবং তারা আমার টানা জােল তামােক তুলব।

৪আিম তামােক ভূিমেত পিরত াগ করব, তামােক মােঠর মেধ

ফেল দব; আকােশর পাখীেদর তামার উপের বসাব, ভূিমর সব

ু ধাত প েদরেক তামােক িদেয় তৃ করব। ৫আিম পবেতর ওপের

তামার মাংস ফলব এবং আিম উপ তকা সকল পনূ করব তামার

পাকা ভিত মতৃেদহ িদেয়। ৬ তারপর আিম তামার র ঢালেবা

পবেতর ওপের এবং জল বাহ র ভিত করেবা তামার র িদেয়।

৭ তারপর যখন তামার বািত াপন করেবা, আিম আকাশেক ঢেক

দেবা এবং তারােক অ কার করেবা; আিম সূযেক মঘ িদেয় ঢেক

দেবা এবং চাঁদ চকমক করেবনা।; ৮আকােশ যত উ ল জ ািতঃ

আেছ, স সবেক আিম তামার উপের অ কার করব, তামার দেশর

ওপের অ কার ঢেক দেবা,” এটা ভু সদা ভু বেলন। ৯ “তাই

আিম দেশর অেনক লােকর মন আতি ত করেবা যা তুিম জানেব না

যখন জািতেদর মেধ তামার পতন আনেবা। ১০আিম আঘাত দেবা

অেনক লাকেক তামার িবষেয়; তােদর রাজারা তামার জ িশহিরত

হেব, যখন আিম তােদর সামেন আিম আমার তেরায়াল চালাব। তারা

মাগত কাঁপেব, েত ক লাক তামার পতেনর িদেনর।” ১১কারণ

ভু সদা ভু এ কথা বেলন, বািবল‐রােজর তেরায়াল তামার ওপের

আসেব। ১২আিম যা ােদর তেরায়াল িদেয় তামার লােকেদরেক

ংস করব; েত ক যা া জািতেদর মেধ আত ; এই যা ারা

িমশেরর গব চূন করেব এবং সব লােকেদর ংস করেব। ১৩

কারণ আিম চুর জেলর ভতর থেক সব প ংস করব; তােত

মা েষর পা িদেয় জল নাড়াচাড়া করেব না, প েদর খরুও নাড়াচাড়া

করেব না। ১৪ তারপর আিম তােদর জল শা করব এবং তােদর

নদনদী তেলর মত বািহত করব, এটা ভু সদা ভু বেলন। ১৫

“যখন আিম িমশর দশ পেুরা ংস ােন পিরণত কের পিরত

করেবা যখন আিম সব তার অিধবাসীেদর আ মণ করব, তখন তা
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জানেত পারেব য আিম সদা ভু। ১৬ সখােন কা াকািট হেব

জািতেদর মেধ মেয়রা কা াকািট করেব; তারা িমশেরর উে েশ

কা াকািট করেব। তারা সব লােকেদর উে েশ কা াকািট করেব;”

এটা ভু সদা ভু বেলন। ১৭ আর াদশ বৎসের, সই মােসর

প দশ িদেনর সদা ভুর এ বাক আমার কােছ এল এবং বলল ১৮

মা েষর স ান, তুিম িমশেরর লােকেদর জ কাঁদ এবং তােদরেক

তার মহত জািতেদর মেয়েদরেক অেধাভুবেন তােদর কােছ নািমেয়

দাও যারা গেতর মেধ গেছ। ১৯ তােদরেক িজ াসা কর তুিম

িক অে র থেক বিশ রী? নেম যাও, অি কেদর সে

শাও। ২০তারা তেরায়াল িদেয় িনহত লাকেদর মেধ পড়েব, িমশের

তেরায়াল সমপণ করা হেয়েছ; তার শ েদর এবং তার লােকেদর

টেন িনেয় যাও। ২১ সবেচেয় শি শালী যা ারা পাতােলর মেধ

থােক তার ও তার সহকারীেদর সে িমশর স ে কথা বলেব; তারা

নেম এেসেছ এখােন, তারা শােব অি ক লােকেদর সে যারা

তেরায়াল ারা িনহত হেয়িছল। (Sheol h7585) ২২ সখােন অশরূ ও

তার সব জনসমাজ আেছ; তার কবর সব তার চারিদেক আেছ; তারা

সবাই তেরায়াল ারা িনহত হেয়িছল। ২৩ গেতর গভীর জায়গায়

যােদর কবর দওয়া হেয়েছ, তার সে জনসমাজ িছল। তার কবেরর

চারপােশ যারা তেরায়াল ারা িনহত হেয়িছল তারাও িছল, তারা যারা

দেশর জীিবত লােকেদর মেধ স াস এেনিছল। ২৪এলম ও তার

লাকজনেদর িনেয় সখােন িছল, তার কবেরর চারিদেক তার সব

লাক িছল; তারা সকেল িনহত, তেরায়ােল পিতত হেয়েছ, তারা

অি ক অব ায় অেধাভুবেন নেম গেছ; তারা জীিবতেদর দেশ

স াস এেনিছল এবং এখন তারা িনেজেদর ল া বেয় বড়াি ল,

তারা গেতর মেধ নেম যাি ল। ২৫ তারা িবছানা পেতিছল এলেমর

জ এবং তার লাকজনেদর মারা হেয়িছল তার কবর চারিদেক

রেয়েছ; তারা সব অি ক অব ায় তেরায়ােল িনহত হেয়েছ; তারা

জীিবতেদর দেশ স াস এেনিছল, তাই তারা গতগামীেদর সে ল া

বেয় এেনিছল গেত যাওয়া িনহত লাকেদর মেধ ই তারা িছল। এলম
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তােদর মেধ িছল যারা মারা িগেয়েছ। ২৬ সখােন মশক, তুবল ও

তার সব লাকজন আেছ; তার চারিদেক তার কবর আেছ, তারা সকেল

অি ক অব ায় তেরায়ােল িনহত হেয়েছ; কারণ তারা জীিবতেদর

দেশ স াস এেনিছল ২৭ তারা অি ক লাকেদর সে পিতত

সই যা ােদর সে শােব না, তােদর সে যেু র সব অ িনেয়

এবং তেরায়াল তােদর মাথার িনেচ িছল এবং তােদর ঢাল তােদর

হােড়র ওপের িছল? কারণ তারা জীিবতেদর দেশ তারা যা ােদর

কােছ স াস িছল। (Sheol h7585) ২৮ তাই তুিম অি ক লাকেদর

মেধ ংস হেব ও তেরায়ােল িনহতেদর সে শােব। ২৯ সখােন

ইেদাম, তার রাজারা ও তার সব অধ আেছ। তারা শি শালী,

িক ু এখন তারা তেরায়ালিনহত লাকেদর সে েয় আেছ তারা

অি ক লাকেদর সে ও গতগামীেদর সে েয় আেছ। ৩০

সখােন উ র দশীয় অধ ে রা সব ও সীদনীয় সব লাক আেছ;

যারা িনহত লাকেদর সে নেম গেছ, তারা শি শালী ভয়ানক

হেলও তারা ল া পেয়েছ; তারা তেরায়াল িনহত লাকেদর কােছ

অি ক অব ায় েয় আেছ এবং গতগামীেদর সে িনেজেদর

ল া ভাগ করেছ। ৩১ ফেরৗণ দখেব এবং তার সব দাসেদর িবষেয়

সা না পােব যারা তেরায়ােল িনহত হেয়েছ, এটা ভু সদা ভু বেলন।

৩২ “আিম জীিবতেদর দেশ তা থেক স াস তরী কেরিছ, িক ু

অি ক লাকেদর মেধ , তেরায়ােল িনহতেদর সে েয় থাকেব”

এটা ভু সদা ভু বেলন।

৩৩তারপর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২

মা েষর স ান, এই কথা তােদরেক বল, যখন আিম কান দেশর

িব ে তেরায়াল আিন, তারপর ঐ দেশর লােকরা যিদ তােদর

মধ থেক কান এক জনেক নয় এবং তােক হরী িনযু কের। ৩

স তেরায়ালেক দেশর িব ে আসেত দেখ এবং তুরী বািজেয়

লাকেদরেক সেচতন কের, ৪ যিদ লােকরা সই তূরীর শ নেত

পায় এবং েনও সেচতন না হয় এবং যিদ তেরায়াল এেস তােদরেক

হত া কের, তেব তার র তারই মাথায় পড়েব। ৫ যিদ কউ তুরীর
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শ শােন এবং মেনােযাগ না দয়, তার র তার উপের বি েব ।

িক ু যিদ সেচতন হত তেব তার াণ বাঁচােত পারত। ৬ যাই হাক

হরী তেরায়াল আসেত দেখ িক ু যিদ তূরী না বাজায়, তার ফেল

লাকিদগেক সেচতন করা না হয়, আর যিদ তেরায়াল আেস এবং এক

জেনর াণ যায় তেব য মের স তার পাপ িক ু আিম সই হরীর

হাত থেক তার রে র শাধ নব। ৭ এখন তুিম িনেজ, মা েষর

স ান, আিম তামােকই ই ােয়েলর হরী কেরিছলাম; তুিম আমার

মেুখর বাক শান এবং আমার নােম তােদরেক সেচতনকর। ৮ যিদ

আিম কান লাকেক বিল, লাক তুিম িন য় মরেব, িক ু যিদ

তুিম তার পােপর িবষেয় সই লাকেক সেচতন না কর, তেব সই

েলাক স তার পােপর জ মরেব; িক ু আিম তামার হাত থেক

তার রে র শাধ নব। ৯ িক ু তুিম যিদ সই েক তার পথ স ে

বল, যােত স তার পথ থেক িফের আেস এবং যিদ স িফের না

আেস তেব স তার পােপ মরেব, িক ু তুিম তামার াণ র া করেল।

১০ তাই তুিম, মা েষর স ান, তুিম ই ােয়ল‐ লেক বল, তামার

এরকম বেল থাক, আমােদর অধ এবং পাপ আমােদর ওপর আেছ

এবং তােতই আমরা য় হি , কমন কের বাঁচব? ১১ তােদরেক

বল, ভু সদা ভু বেলন, আমার জীবেনর িদব , একথা ভু সদা ভু

বেলন লােকর মরেণ আমার আন নই; কারণ যিদ লাক

অ ত হয় তেব স বাঁচেব, এটােতই আমার সে াষ। তামার ফর,

িনেজেদর পথ থেক ফর; কারণ হ ই ােয়ল‐ ল, তামার কন

মরেব? ১২এবং তুিম মা েষর স ান, তুিম তামার লােকেদরেক

বল, ধািমক লােকর ধাি কতা তােক বাঁচােব না যিদ পাপ কের এবং

েলােকর তা, তার ংেসর কারণ হেব না যিদ স তার পােপর

জ অ তাপ কের। কারণ ধািমক লাকও বাঁচেত পারেবন না যিদ স

পাপ কের। ১৩ যিদ আিম ধাি কেদর বিল, স অবশ বাঁচেব, তখন

যিদ স িনেজর ধাি কতায় িনভর কের অ ায় কের, তার সব ধ ক

আর মেন করা হেব না; স তার তার জ মরেব স যা কেরেছ।

১৪এবং যিদ আিম েক বিল, তুিম অবশ ই মরেব, িক ু যিদ স
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তারপর অ তাপ কের পাপ থেক িফের আেস এবং ায় ধ াচরণ

কের ১৫ যিদ সই যিদ ব ক িফিরেয় দয়, অ ায় দািব না কের

বা িতপরূন কের যা স চুির কেরেছ এবং অ ায় না কের িবিধমেত

চেল‐তেব অবশ বাঁচেব, স মরেব না। ১৬ তার করা সম পাপ আর

তার বেল মেন করা হেব না; স ায় ও ধ াচরন কেরেছ, স অবশ

বাঁচেব। ১৭ িক ু তামার লােকরা বেল, ভুর পথ সরল নয়। িক ু

তামােদর পথ সরল নয়। ১৮ যখন ধািমক লাক ধাি কতা থেক

ফের এবং অ ায় কের, তখন তারা তােতই মরেব। ১৯এবং যখন

লাক তা থেক িফের ায় ও ধ াচরন কের, তখন স ঐ কােজর

জ বাঁচেব। ২০ িক ু তামার বলেছা, ভুর পথ সরল নয়। ই ােয়ল‐

ল, তামােদর েতেকর পথ অ সাের আিম তামােদর িবচার করব।

২১আমােদর িনবাসেনর বােরা বছেরর দশম মােস, মােসর প ম

িদেনর িয শােলম থেক এক জন পলাতক আমার কােছ এল এবং

বলল শহরেক দখল কেরেছ। ২২ সই পলাতেকর আসবার আেগ

স ােবলায় সদা ভু আমার ওপের হ াপন কেরিছেলন এবং পলাতক

আসার আেগ ভারেবলায় িতিন আমার মখু খেুল িদেলন; তাই আমার

মখু খেুল গল, আিম আর বাবা থাকলাম না। ২৩তারপর সদা ভুর

এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল ২৪ মা েষর স ান, ই ােয়ল‐

দেশ যারা সই সব ংেসর জায়গায় বাস কের তারা বলেছ, অ াহাম

একমা িছেলন এবং িতিন দেশর অিধকারী হেয়িছেলন, িক ু আমরা

অেনক লাক, আমােদরেক এই দশ অিধকােরর জ দওয়া হেয়েছ।

২৫ তাই তুিম তােদরেক বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন, তামার

র মাংস খাও এবং তামােদর মিূতর িদেক চাখ তােলা তারপর

লােকেদর র পাত কর; তামার িক দেশর অিধকারী হেব? ২৬

তামার িনেজর তেরায়াল ওপর িনভর কর এবং ঘণৃার কাজ কর এবং

েত েক িনেজর িতেবশীর ীেক অ িচ কর। তামােদর িক এই

দেশর অিধকারী হওয়া উিচত? ২৭ তুিম তােদরেক এই কথা বলেব,

“ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, আমার জীবেনর িদব , যারা স সব

ংেসর জায়গায় আেছ, তারা তেরায়ােল পিতত হেব এবং যারা মােঠ
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আেছ, তােদরেক আিম খাদ িহসােব জীব প েদর দব এবং যারা

েগ িক হােত থােক, তারা মহামারীেত মরেব। ২৮ তারপর আিম

দশেক জনশূ ও ভয় র করব এবং তার পরা েমর গব শষ হেব

এবং ই ােয়েলর পবত সব ংস হেব, কও সখান িদেয় যােব না।”

২৯ তাই তারা জানেব য, আিম সদা ভু, তখন আিম দশেক জনশূ

ও ভয় র করেবা কারণ তারা সব ঘণৃার কাজ কেরেছ। ৩০ এবং

তুিম, মা েষর স ান, তামার জািতর লােকরা দয়াল এবং ঘেরর

দরজা িবষেয় কথাবা া বেল ও েত েক িতেবশীেক ও ভাইেক

বেল, চল, আমরা িগেয় ভাববাদীর বাক িন, যা সদা ভুর থেক

আেস। ৩১ তাই আমার লােকরা তামার কােছ আসেব, তমিন তারা

তামার কােছ আসেব এবং তামার সামেন বসেব ও তামার বাক

নেব, িক ু তা পালন করেব না সিঠক বাক তােদর মেুখ থােক িক ু

তােদর দয় অ ায় লােভর িদেক থােক। ৩২কারণ তােদর কােছ

তুিম মধরু র িবিশ িনপনু বাদ কেরর র স ীেতর মত, তাই

তারা তামার বাক নেব, িক ু পালন করেব না। ৩৩ যখন এটা

হেব দেখা, এটা ঘটেব, তারপর তারা জানেব য এক জন ভাববাদী

তােদর মেধ আেছন।

৩৪তারপর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল ২

মা েষর স ান, তুিম ই ােয়েলর পালকেদর িব ে ভাববাণী বল,

তােদরেক ভাববাণী বল, সই পালকেদরেক বল, ভু সদা ভু এই

কথা বেলন, ই ােয়েলর সই পালকেদরেক িধক, পালকেদর িক উিচত

নয় মষেদরেক পালন করা?। ৩ তামার মদ খাও এবং মষেলােমর

পাশাক পর, পু মষ বিলদান কেরা িক ু মষেদরেক পালন কর না।

৪ তামার বলেদর সবল কর না, পীিড়েতর িচিকৎসা কর িন, ভাঙা

ত বাঁধিন, দূেরর মা ষেক িফিরেয় আন িন, হারােনর খাঁজ কর িন,

িক ু শি ও উপ ব কের তােদর শাসন কেরছ। ৫ তারপর পালেকর

অভােব মষরা িছ িভ হেয়েছ; তারা ব প সকেলর খাদ হেয়েছ,

তারপর িছ িভ হেয়ছ। ৬আমার মেষরা সব পবেত ও সব উ

িগিরর ওপের ঘেুর বড়াে ; সব ভূতেল আমার মেষরা িছ িভ
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হেয়েছ; তােদর খাঁজার কউ নই। ৭ তাই, পালেকরা, সদা ভুর

বাক শান। ৮ “ ভু সদা ভু বেলন, আমার জীবেনর িদব ”, “কারণ

আমার পাল লটু ব হেয়েছ এবং আমার মেষর মােঠর সব প েদর

খাদ হেব; (কারণ সখােন কােনা মষ পালক িছল না এবং কােনা

পালক আমার পালেক চাইতনা িক ু পালেকরা িনেজেদর পাহারা

িদত এবং আমার পালেক পালন করত না)” ৯ তাই, পালকরা শান,

তামার সদা ভুর বাক শান। ১০ ভু সদা ভু এই কথা বেলন,

দখ, আিম সই পালকেদর িব ে ; আিম তােদর হাত থেক আমার

মষেদরেক আদায় করব। তারপর তােদরেক মষপালেকর কাজ

থেক বরখা করব, সই পালেকরা আর িনেজেদরেক পালন করেব

না; আর আিম আপন মষেদরেক তােদর মখু থেক উ ার করব,

যােত আমার পাল আর তােদর খাদ হেব না ১১কারণ ভু সদা ভু

এই কথা বেলন, দখ, আিম, িনেজ মষেদর খাঁজ করব, তােদরেক

দখােশানা করব। ১২ পালক িছ িভ মষেদর মেধ থাকবার িদেনর

িনেজর পাল খুঁেজ বর কের এবং য সব জায়গায় তারা মঘাছ

অ কার িদেনর িছ িভ হেয়েছ, স সব জায়গা থেক তােদরেক

উ ার করব। ১৩ তারপর আিম জািতেদর মধ থেক বর কের

আনব, দশ থেক জেড়া করব এবং তােদর তামার ভূিমেত আনব।

ই ােয়েলর পবতসমেূহর ওপের, জল বাহ লর কােছ এবং দেশর

সব জায়গায় তােদরেক চরাব। ১৪আিম উ ম চরািনেত তােদরেক

চরাব এবং ই ােয়েলর উঁচুঁ পবেত একমা চরােনার জায়গা করব,

তারা র চরােনার চুর জায়গায় েয় থাকেব, তারা ই ােয়েলর

পবেত চরেব। ১৫আিম িনেজ মষেদরেক চরাব এবং আিম তােদরেক

শায়াব এটা ভু সদা ভু বেলন। ১৬আিম হারােনােদর খাঁজ করব,

দূের চেল যাওয়ােদর িফিরেয় আনব ভাঙা মষেদর ত বাঁধব ও

পীিড়তেক আেরাগ দেবা এবং পু ও শি শালী সংহার করব;

আিম িবচারমেত তােদরেক পালন করব। ১৭ এবং তুিম, আমার

মষপাল, ( ভু সদা ভু এই কথা বেলন) দখ, আিম মষ, আবার

মষেদর ও ছাগলেদর মেধ িবচার করব। ১৮ এটা িক তামােদর
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কােছ তু িবষয় মেন হয় য ভােলা চরািনেত চরা , যােত িনেজেদর

পদতেল দিলত করছ বািক ঘাস? অথবা পির ার জল পান করছ,

তুিম পা িদেয় নদীর জল কাদা করেছা ১৯ িক ু আমার মষগেনর

অব া এই, যখােন তুিম পা িদেয় দলন কেরছ; তামার পা িদেয় যা

কাদা কেরছ, তারা তাই পান কের। ২০ তাই ভু সদা ভু তােদরেক

এ কথা বেলন, দখ, আিম, িনেজ মাটা মেষর ও রাগা মেষর মেধ

িবচার করব। ২১ তামার পাশ ও কাঁধ িদেয় বল ক ঠলছ, িশং

িদেয় গাঁতা যত ণ না দশ থেক িছ িভ হয়। ২২ তাই আিম

আমার মষপালেক র া করব, তারা আর লটু ব হেব না এবং আিম

মষ ও মেষর মেধ িবচার করব। ২৩আিম তােদর ওপের একমা

পালকেক ওঠােবা িতিন তােদর পালক হেবন। ২৪আিম সদা ভু

তােদর ঈ র হব এবং আমার দাস দায়দূ তােদর অধ হেবন; আিম

সদা ভু এটা বললাম। ২৫ তারপর আিম তােদর পে শাি র িনয়ম

ি র করব ও িহং প েদরেক দশ থেক তাড়ােবা তােত তারা িনভেয়

া ের বাস করেব ও বেন ঘমুােব। ২৬আিম তােদরেক ও িগিরর

চারিদেকর পিরসীমােক আশীবাদ করব, িঠকিদেনর জলধারা বইেয়

দেবা, ২৭ তারপর েতর গাছ ফল উৎপ করেব ও ভূিম শস দেব

এবং আমার মষ িনভেয় েদেশ থাকেব, তােত তারা জানেব য,

আিম সদা ভু, যখন আিম তােদর দাস ভেঙ ফলব এবং যারা

তােদরেক দাস কিরেয়েছ, তােদর হাত থেক উ ার করেবা। ২৮

তারা আর জািতেদরর লটু ব হেব না এবং ব প রা তােদরেক আর

াস করেব না; িক ু তারা িনভেয় বাস করেব, কউ তােদরেক ভয়

দখােব না। ২৯ কারণ আিম তােদর জ শাি র বাগান তরী করব;

যােত তারা দেশর মেধ ু ধায় তােদর সংহার আর হেব না এবং

তারা জািতেদর করা অপমান আর ভাগ করেব না। ৩০ তারপর তারা

জানেব য, আিম সদা ভু, তােদর ঈ র, তােদর সে ও তারা আমার

জা ই ােয়ল‐ ল, এটা ভু সদা ভু বেলন। ৩১ তামার আমার

মষ, আমার চরািনর মষ; আমার লাক, আিম তামােদর ঈ র হব;

এটা ভু সদা ভু বেলন।
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৩৫তারপর সদা ভুর এ বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২ হ

মা েষর স ান, তুিম সয়ীর পবেতর িব ে মখু রাখ এবং ভাববাণী

বল। ৩এটা বল, ভু সদা ভু এ কথা বেলন; দখ, আিম তামার

িব ে সয়ীর পবত এবং আিম হাত িদেয় তামােক আঘাত করেবা

এবং তামােক জনশূ এবং ভয় করব। ৪আিম তামার শহর

ংস করব এবং তুিম জনশূ হেব, তারপর তুিম জানেব য, আিম

সদা ভু। ৫কারণ তামার ই ােয়েলর লােকেদর শ তা আেছ এবং

কারণ তুিম ই ােয়ল স ানেদর তােদর িবপেদর িদন, সবািধক শাি র

িদন তেরায়ােলর হােত সমপণ কেরেছা, ৬ এই জ , আিম যমন

বঁেচ আিছ‐এটা ভু সদা ভু বেলন, আিম তামােক র ময় করব

এবং র তামার পছেন দৗড়েব; তখন থেক তুিম র ঘণৃা কর িন,

তাই র তামার পছেন দৗড়েব। ৭আিম সয়ীর পবতেক জনশূ

করেবা জনশূ করেবা যখন আিম িবি করেবা যারা সখােন

যােব এবং িফের আসেব। ৮এবং আিম মতৃেদর িদেয় পবত ভিত

করেবা। তামার উঁচু পবত এবং তামার উপত কা সব ও তামার সব

জল বােহ যারা তেরায়াল ারা িনহত তােদর মেধ তারাও পড়েব। ৯

আিম তামােক িচর ায়ী জনশূ করেবা। তামার শহর সব িনবাসহীন

হেব, িক ু তুিম জানেব য আিম সদা ভু। ১০ তুিম বেলছ, “ ই জািত

এবং এই ই দশ আমােদর হেব এবং আমরা তােদর অিধকারী হব,”

যখন তােদর সে উপি ত িছেলন ১১ তাই, আিম যমন জীব ভু

সদা ভু বেলন, তাই তামার রাগ অ যায়ী আিম করেবা তমিন আিম

তামার সই রাগ ও ঈষা অ যায়ী কাজ করব এবং যখন তামার

িবচার করব, তখন তােদর মেধ িনেজর পিরচয় দব। ১২ তাই তুিম

জানেব য, আিম সদা ভু তামার সই সব অব ার িবষয় েনিছ,

যখন তুিম ই ােয়েলর পবেতর িবপে বলেল; তুিম বলেল; তারা

জনশূ তারা আমােদরেক ােসর জ িদেয়েছন। ১৩ তামরা আমার

িবপরীেত িনেজর মেুখ অহ ার কেরছ; আমার িব ে অেনক কথা

বেলছ; আিম তা েনিছ। ১৪ ভু সদা ভু এ কথা বেলন, আিম

তামােক জনশূ করব যখােন সারা পিৃথবীর আনে র িদন আিম
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তামােক ংস করব। ১৫ তুিম ই ােয়ল েলর অিধকার ংস দেখ

যমন আন কেরছ, আিম তামার সে সরকম ব বহার করব; তুিম

জনশূ হেব সয়ীরপবত এবং ইেদােমর সকেল‐তার সব, তারপর

তারা জানেব য আিম সদা ভু।

৩৬এখন হ মা েষর স ান, তুিম ই ােয়েলর পবতেদর কােছ

ভাববাণী বল, হ ই ােয়েলর পবতরা, সদা ভুর বাক শােনা!

২ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, শ তামােদর িবষেয় বেলেছ,

বাহবা! সই াচীন উ ান সব আমােদর অিধকার হল। ৩ তাই

ভাববাণী বল, ভু সদা ভু এই কথা বেল: লােকরা তামােদরেক

জািতেদর বািক অংেশর অিধকার করার জে ও চািরিদেক আঘাত

কেরেছ এবং তামার ৎসাজনক ঠাঁেটর ও িজেভর িবষয় হেয়ছ এবং

িন ার আ দ হেয়ছ; ৪এই জ , হ ই ােয়েলর পবতরা, তামার

ভু সদা ভুর বাক শান; ভু সদা ভু সই পবত, উপপবত,

জল বাহ ও উপত কা সবাইেক এবং সই ংিসত িঢিব ও পিরত

শহর িলেক এই কথা বেলন, তামার চািরিদেকর জািতেদর বািক

অংেশর লেুটর িজিনস ও হােস র পা হেয়ছ; ৫এই জ ভু সদা ভু

এই কথা বেলন, িন য়ই আিম সই জািতেদর বািক অংেশর িব ে

িবেশষত সম ইেদােমর িব ে আমার ােধর আ েনই কথা

বেলিছ, কারণ তারা তােদর সম িচে র হেষ ও ােণর অব ায়

লেুটর আশায় শূ করার জে আমার দশ িনেজেদর অিধকার বেল

িনধারণ কেরেছ। ৬ অতএব তুিম ই ােয়ল ভূিমর িবষেয় ভাববাণী বল

এবং সই পবত, উপপবত, জল বাহ ও উপত কা সবাইেক বল,

ভু সদা ভু এই কথা বেলন, দখ, আিম আমার ােধর ও আমার

রােগ বেলিছ, তামার জািতেদর কােছ অপমান বহন কেরছ; ৭এই

জ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, আিম িনেজর হাত তুেল শপথ

কেরিছ, তামােদর চািরিদেক য জািতরা আেছ, তারাই িন য় অপমান

বহন করেব। ৮ িক ু , হ ই ােয়ল পবতরা, তামার িনেজেদর ডাল

বািড়েয় আমার জা ই ােয়লেক িনেজেদর ফল দেব, কারণ তােদর

আগমন কাছাকািছ। ৯কারণ দখ, আিম তামােদর সে এবং আিম
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তামােদর িত িফরব, তােত তামােদর মেধ চাষ ও বীজবপন হেব।

১০আর আিম তামােদর উপের মা ষেদরেক, সম ই ােয়ল‐ লেক,

তার সবাইেক ব সংখ ক করব; আর শহর সব বসবােসর জায়গা

হেব এবং ংিসত জায়গা সব তরী হেব। ১১আরআিম তামােদর

ওপের মা ষ ও প েক ব ণ করব, তােত তারা ব ণ ও ফলবান

হেব এবং আিম তামােদরেক আেগর মেতা বসবােসর জায়গা করব

এবং তামােদর আিদম অব া থেক বিশ ভােলা তামােদরেক দব;

তােত তামার জানেব য, আিমই সদা ভু। ১২আিম তামােদর ওপর

িদেয় মা ষেদরেক, আমার জা ই ােয়লেক যাতায়াত করাব; তারা

তামােক ভাগ করেব ও তুিম তােদর অিধকার‐ভূিম হেব, এখন থেক

তােদরেক আর স ান‐িবহীন করেব না। ১৩ ভু সদা ভু এই কথা

বেলন, “তারা তামােক মা ষ াসক ও িনজ জািতর স ান‐নাশক

বেল;” ১৪ এই জ তুিম আর মা ষেদরেক াস করেব না এবং

তামার জািতেক আর স ান‐িবহীন করেব না, এটা ভু সদা ভু

বেলন। ১৫আিম তামােক আর জািতেদর অপমান বাক শানাব না,

তুিম আর লাকেদর িটটকািরর ভার বহন করেব না এবং তামার

জািতর পেড় যাওয়ার কারণ হেব না, এটা ভু সদা ভু বেলন। ১৬

আর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল, ১৭ হ মা েষর স ান,

ই ােয়ল‐ ল যখন িনেজেদর ভূিমেত বাস করত, তখন িনেজেদর

আচরণ ও কাজ ারা তা অ িচ করত; তােদর আচরণ আমার দিৃ েত

ীেলােকর পথৃ ি িতকালীন অেশৗেচর মেতা মেন হল। ১৮অতএব

সই দেশ তােদর সিচত রে র জ এবং তােদর মিূতেদর ারা

দশ অ িচকরেণর জ , আিম তােদর ওপের িনেজর াধ ঢেল

িদলাম। ১৯আরআিম তােদরেক জািতেদর মেধ িছ িভ করলাম

এবং তারা নানা দেশ িবকীণ হল; তােদর আচরণ ও কাজ অ সাের

আিম তােদর িবচার করলাম। ২০আর তারা সখােন গল, সখােন

জািতেদর কােছ িগেয় আমার পিব নাম অপিব করল; কারণ লােক

তােদর িবষেয় বলত ওরা সদা ভুর জা এবং তারই দশ থেক

বর হেয়েছ। ২১ িক ু আিম আমার সই পিব নােমর অ েরােধ
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দয়াবান হলাম, যা ই ােয়ল‐ ল, জািতেদর মেধ যখােন িগেয়ছ,

সখােন অপিব কেরছ। ২২ অতএব তুিম ই ােয়ল‐ লেক বল,

ভু সদা ভু এই কথা বেলন, হ ই ােয়ল‐ ল, আিম তামােদর

জে কাজ করিছ, তা নয়, িক ু আমার সই পিব নােমর অ েরােধ

কাজ করিছ, যা তামার যখােন িগেয়ছ, সখােন জািতেদর মেধ

অপিব কেরছ। ২৩আিম আমার সই মহৎ নাম জািতেদর মেধ

জািতগেনর মেধ অপিব ীকৃত হেয়েছ, যা তামরা তােদর মেধ

অপিব কেরছ; আর জািতরা জানেব য, আিমই সদা ভু, যখন আিম

তােদর সামেন তামােদরেক পিব বেল মা হব, এটা ভু সদা ভু

বেলন। ২৪কারণ আিম জািতেদর মেধ থেক তামােদরেক হণ

করব, দশসমহূ থেক তামােদরেক সং হ করব ও তামােদরই

দেশ তামােদরেক আনব। ২৫আর আিম তামােদর উপের জল

ছঁটাব, তােত তামার িচ হেব; আিম তামােদর সব অেশৗচ থেক

ও তামােদর সব মিূ থেক তামােদর করব। ২৬আর আিম

তামােদরেক নতুন দয় দব এবং তামােদর দেয় নতুন আ া

াপন করব; আিম তামােদর মাংস থেক পাথেরর দয় দূর করব ও

তামােদরেক মাংেসর দয় দব। ২৭আরআমার আ ােক তামােদর

দেয় াপন করব এবং তামােদরেক আমার িবিধপেথ চালাব,

তামার আমার শাসন সব র া করেব ও পালন করেব। ২৮আরআিম

তামােদর পবূপু ষেদরেক য দশ িদেয়িছ, সই দেশ তামার বাস

করেব; আর তামার আমার জা হেব এবং আিমই তামােদর ঈ র

হব। ২৯আিম তামােদর সম অ িচতা থেক তামােদরেক পির ান

করব এবং শস েক ডেক চুর কের দব, তামােদর ওপের দূিভ

ভার অপণ করব না। ৩০আিম গােছর ফল ও েত উৎপ িজিনস

চুর কের দব, যন জািতেদর মেধ তামার আর দূিভে র জ

িটটকারী ভাগ না কর। ৩১ তখন তামার িনেজেদর খারাপ আচরণ

ও অসৎ কাজ সব মেন করেব এবং িনেজেদর অপরাধ ও জঘ

কােজর জ িনেজেদর দিৃ েত িনেজেদরেক খবু ঘণৃা করেব। ৩২

ভু সদা ভু বেলন, তামার জেনা, আিম তামােদর জ এ কাজ
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করিছ, তা নয়; হ ই ােয়ল ল, তামার িনেজেদর আচরেণর জ

লি ত ও িবষ ণ হও। ৩৩ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, য িদন

আিম তামােদর সব অপরাধ থেক তামােদরেক িচ করব, সই

িদন শহর সকলেক বসবােসর জায়গা করব এবং ংেসর জায়গা

সব তরী হেব। ৩৪আর সই ধবংিসত দেশ কৃিষকাজ চলেব, য

দশ পিথক সেবর সামেন ধবং ান িছল। আর লােক বলেব, এই

ংিসত দশ এেদান উদ ােনর মেতা হল এবং উি ংিসত ও

উৎপািটত শহর সব াচীের ঘরা ও বসবােসর জায়গা হল। ৩৫ তখন

তারা বলেব, “এই দশ ংিসত, িক ু এেদান বাগােনর মত হল;

উি , ংিসত ও উৎপািটত শহর সব পাঁিচেল ও বসবােসর জায়গা

হল।” ৩৬ তখন তামােদর চািরিদেক বািক জািতরা জানেত পােব য,

আিম সদা ভু ংেসর জায়গা সব তরী কেরিছ ও ংিসত জায়গা

উদ ান কেরিছ; আিম সদা ভু এটা বেলিছ এবং এটা স করব।

৩৭ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, তােদর পে এটা করার জ আিম

ই ােয়ল‐ লেক আমার কােছ খাঁজ করেত দব; আিম তােদরেক

মষপােলর মেতা মা ষেদর বিৃ করব। ৩৮ যমন পিব মষপােল,

যমন িয শােলেমর পবিদেনর র মষপােল, তমিন মা েষর পােল

এই উি শহর সব পিরপণূ হেব; তােত তারা জানেব য, আিমই

সদা ভু।

৩৭সদা ভুর হাত আমার ওপের এেসিছল এবং িতিন সদা ভুর

আ ায় আমােক বাইের িনেয় িগেয় উপত কার মেধ রাখেলন; তা

হােড় পিরপণূ িছল। ২পের িতিন চািরিদেক তােদর কাছ িদেয় আমােক

িনেয় গেলন; আর দখ, সই উপত কার ওপের চুর হাড় িছল এবং

দখ, স সব খবু কেনা। ৩ িতিন আমােক বলেলন, “ হ মা েষর‐

স ান, এই সব হাড় িক জীিবত হেব?” তাই আিম বললাম, “ হ ভু

সদা ভু আপিন জােনন।” ৪ তখন িতিন আমােক বলেলন, “তুিম

এই সব হােড়র উে েশ ভাববাণী বল, তােদরেক বল, ‘ হ কেনা

হাড় সব সদা ভুর বাক শােনা। ৫ ভু সদা ভু এই সব হাড়েক

এই কথা বেলন, “ দখ, আিম তামােদর মেধ আ া আনব, তােত
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৬ তামার জীিবত হেব। আর আিম তামােদর ওপের িশরা দব,

তামােদর উপের মাংস উৎপ করব, চামড়া িদেয় তামােদরেক

ঢেক দব ও তামােদর মেধ িন াস দব, তােত তামার জীিবত

হেব, আর তামার জানেব য, আিমই সদা ভু।” ৭ তখন আিম যমন

আ া পলাম, সই অ সাের ভাববাণী বললাম; আর আমার ভাববাণী

বলবার িদেনর শ হল, আর দখ, ক েনর শ হল এবং সই সব

হােড়র মেধ েত ক হাড় িনেজেদর হােড়র সে সংযু হল। ৮

আিম দখলাম, আর দখ, তােদর ওপের িশরা হল ও মাংস বিৃ পল

এবং চামড়া তােদরেক ঢেক িদল, িক ু তােদর মেধ জীবন িছল

না। ৯ পের িতিন আমােক বলেলন, িন ােসর উে েশ ভাববাণী বল,

হ মা েষর‐স ান ভাববাণী বল এবং িন াস ক বল, ভু সদা ভু

এই কথা বেলন, হ িন াস; চাির বায়ু থেক এস এবং এই মতৃ

লােকেদর ওপের বেয় যাও, যন তারা জীিবত হয়। ১০তখন িতিন

আমােক য আ া িদেলন, সই অ সাের আিম ভাববাণী বললাম;

তােত আ া তােদর মেধ েবশ করল এবং তারা জীিবত হল ও

িনেজেদর পােয় ভর িদেয় দাঁড়াল; স খবু িবরাট বািহনী। ১১ পের

িতিন আমােক বলেলন, হ মা েষর‐স ান, এই সব হাড় সব ই ােয়ল

েলর; দখ, তারা বলেছ, আমােদর হাড় সব কেনা হেয় িগেয়েছ

এবং আমােদর আ াস ন হেয়েছ; আমরা এেকবাের উি হলাম।

১২এই জ তুিম ভাববাণী বল, তােদরেক বল, ভু সদা ভু এই কথা

বেলন, দখ, আিম তামােদর কবর সব খেুল দব, হ আমার জা

সব, তামােদর কবর থেক তামােদরেক ওঠাব এবং তামােদরেক

ই ােয়ল‐ দেশ িনেয় যাব। ১৩ তখন তামার জানেব য, আিমই

সদা ভু, কারণ আিম তামােদর কবর সব খেুল দব এবং হ আমার

জা সব, তামােদর কবর থেক তামােদরেক ওঠাব। ১৪আর আিম

তামােদর মেধ িনেজর িন াস দব, তােত তামার জীিবত হেব এবং

আিম তামােদরেক িনেজর দেশ বাস করাব যখন তামার জানেব

য, আিম সদা ভু এটা বেলিছ এবং এটা কেরিছ’;” সদা ভু এই কথা

বেলন। ১৫ পের সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল,
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১৬ “ হ মা েষর‐স ান তুিম িনেজর জ একটা কাঠ িনেয় তার ওপের

এই কথা লেখা, িযহূদার জ এবং তার স ী ই ােয়ল‐স ানেদর

জ । পের একখািন কাঠ িনেয় তার ওপের লেখা, যােষেফর জ ,

এটা ই িয়েমর ও তার স ী সব ই ােয়ল েলর কাঠ। ১৭ পের

সই িট কাঠ পর র জাড়া িদেয় একিট কাঠ কর, যােত তামার

হােত এক হয়। ১৮আর যখন তামার জািতর স ােনরা তামােক

বলেব, এেত আপনার উে শ িক, তা িক আমােদরেক জানােবন না?

১৯তখন তুিম তােদরেক বল, ‘ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, দখ,

ই িয়েমর হােত যােষেফর য কাঠ আেছ, আিম তা হণ করব,

তােদরেক ওর অথাৎ িযহূদার কােঠর সে জাড়া দব এবং তােদরেক

একিট কাঠ করব, তােত স সব আমার হােত এক হেব। ২০আর তুিম

সই য ই কােঠ িলখেব, তা তােদর সামেন তামার হােত থাকেব।

২১আর তুিম তােদরেক বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন, দখ!

ই ােয়ল‐স ােনরা যখােন িগেয়েছ, আিম সখানকার জািতেদর

মেধ থেক তােদরেক হণ করব এবং চািরিদক থেক তােদরেক

জেড়া কের তােদর দেশ িনেয় যাব। ২২আর আিম সই দেশ,

ই ােয়েলর পবত িলেত, তােদরেক একই জািত করব ও একই রাজা

তােদর সবার রাজা হেবন; তারা আর ই জািত হেব না, আর কখনও

ই রােজ িবভ হেব না। ২৩আর তারা িনেজেদর মিূ ও জঘ

িজিনস িদেয় এবং িনেজেদর কােনা অধ ারা িনেজেদরেক আর

অ িচ করেব না; াঁ, য সব জায়গায় তারা পাপ কেরেছ, তােদর

সই বাস ান থেক আিম তােদরেক িন ার করব এবং তােদরেক িচ

করব; তােত তারা আমার জা হেব এবং আিম তােদর উপের ঈ র

হব। ২৪আরআমার দাস দায়দূ তােদর ওপের রাজা হেবন; তােদর

সবার এক পালক হেব এবং তারা আমার শাসন‐পেথ চলেব, আর

আমার িবিধকলাপ র া কের সই অ যায়ী আচরণ করেব। ২৫আর

আিম িনেজর দাস যােকাবেক য দশ িদেয়িছ, যার মেধ তামােদর

পবূপু েষরা বাস করত, সই দেশ তারা বাস করেব, তারা ও তােদর

ছেলেমেয়রা এবং তােদর নািত নাতিনরা িচরকাল বাস করেব এবং
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আমার দাস দায়দূ িচরকােলর জ তােদর অধ হেবন। ২৬আর

আিম তােদর জ শাি র এক িনয়ম ি র করব; তােদর সে তা

িচরকালীন িনয়ম হেব; আিম তােদরেক বসাব ও বাড়াব এবং িনেজর

ধমধাম িচরকােলর জ তােদর মেধ াপন করব। ২৭আরআমার

আবাস তােদর ওপের অবি িত করেব এবং আিম তােদর ঈ র হব ও

তারা আমার জা হেব। ২৮ তখন আিম য ই ােয়েলর পিব কারী

সদা ভু, তা জািতরা জানেব, কারণ আমার ধমধাম তােদর মেধ

িচরকাল থাকেব’।”

৩৮আর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ এল এবং বলল, ২ “ হ

মা ষ‐স ান, তুিম রােশর, মশেকর ও তুবেলর অধ মােগাগ

দশীয় গােগর িদেক মখু রাখ ও তার িব ে ভাববাণী বল, ৩ তুিম

বল, ‘ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, হ গাগ, মশেকর ও তুবেলর

অধ , দখ, তামার িব ে ৪ তাই তামােক এিদ ওিদ ফরাব

ও তামার চায়াল ফুঁড়ব, আর তামােক ও তামার সম স েক,

ঘাড়ােদরেক ও পনূ স াপিরিহত সম অ ােরাহীেক, বড় ঢাল ও

ছাট ঢালধারী মহাসমাজেক, তেরায়াল ধের সব লাকেক বাইের

আনব। ৫ পারস , শ ও পটু তােদর স ী হেব; এরা সবাই ঢাল ও

িশর াণধারী; ৬ গামর ও তার সব স দল উ রিদেকর া বাসী

তাগেমর ল ও তার সব স দল, এই নানা মহাজািত তামার

স ী হেব। ৭ ত হও, িনেজেক ত কর তুিম ও তামার সনা

তামার সে এক হেয়েছ এবং তােদর র ক হও। ৮অেনক িদন

পের তামােক ডাকা হেব এবং িকছু বছর পের তুিম দেশ যােব যা

তেরায়াল থেক পনুঃ া হেয়েছ এবং অেনক জািত থেক সংগহৃীত

লাকেদর কােছ, ই ােয়েলর পবেত আনেব যা মাগত ংস হেয়েছ

সখােন জেড়া করেব। তারা সবাই িনরাপেদ বাস করেব!। ৯ তাই

তুিম উঠেব যমন ঝড় যায়; তুিম মেঘর মেতা তুিম এবং তামার সব

সনাদল, তামার সে সব স দল দশেক আ াদন করেব। ১০

ভু সদা ভু এই কথা বেলন, এটা ঘটেব সই িদেনর যা তামার মেন

পড়েব এবং সই িদন নানা িবষেয় তামার মেন পিড়েব এবং তুিম
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পিরক না করেব।’ ১১তারপর তুিম বলেব, ‘আিম সই খালা দেশর

িব ে যাব, আিম সই শাি যু লােকেদর কােছ যাব, তারা িনভেয়

বাস করেছ; তারা সবাই দয়ালহীন জায়গায় বাস করেছ এবং তােদর

কবাট নই। ১২আিম লেুটর িজিনস ধরব এবং লটু করব সই ংস

ােনর িত যা নতুন বসিত ান হেয়েছ এবং জািতেদর থেক একি ত

লাকেদর িব ে , লােকরা যারা প পাল ও স ি লাভ কেরেছ

এবং যারা পিৃথবীর মধ ােন বাস কের তােদর িত আমার হাত

বাড়াব।’ ১৩ িশবা, দদান ও তশীেশর বিনকরা এবং সখানকার সব

ত ণ সিনকরা তামােক বলেব, তুিম িক লটু করার জ আসেল?

লটু করার জ , সানা ও পা িনেয় যাওয়ার জ , প ও স ি

িনেয় যাওয়ার জ , চুর লটু করার জ িক তামার সনােদরেক

এক করেল? ১৪অতএব, হ মা েষর স ান, তুিম ভাববাণী বল,

গাগেক বল, ভু সদা ভু এই কথা বেলন, সই িদন যখন আমার

জা ই ােয়ল িনভেয় বাস করেব, তখন তুিম িক তােদর শখােব না?

১৫ তুিম তামার জায়গা থেক, উ রিদেকর া থেক চুর সনােদর

সে আসেব; তারা সবাই ঘাড়ায় চেড় আসেব, মহাসমাজ ও িবশাল

স সাম হেব। ১৬আর তুিম মেঘর মেতা দশ আ াদন করার

জ আমার জা ই ােয়েলর জ আ মণ করেব; এটা ঘটেব সই

আগত িদেনর; আিম তামােক আমার দেশর িব ে আনব, যন

জািতরা আমােক জানেত পাের, যখন গাগ, আমার িব তা দখেব।

১৭ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, তুিম িক সই ব ি , যার িবষেয়

আিম িবগত িদেনর আমার দাসেদর ারা, অথাৎ যারা সই িদেনর

অেনক বছর ধের ভাববাণী বলত, সই ই ােয়লীয় ভাববাদীেদর ারা

এই কথা বলতাম য, আিম তােদর িব ে তামােক আনব? ১৮ সই

িদন যখন গাগ ই ােয়ল‐ দেশর িব ে আসেব, ‘তখন আমার াধ

আমার নােক উঠেব, এটা ভু সদা ভু বেলন। ১৯কারণ আিম িনজ

রােগর ও ােধ বেলিছ, অবশ সই িদন ই ােয়ল‐ দেশ মহাক

হেব। ২০ তােত সমেু র মােছরা, আকােশর পািখরা, বেনর প রা,

বেুক হঁেট চলা াণী সব এবং ভূতেলর মা ষ সব আমার সামেন
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ক মান হেব, পবত সব উৎপািটত হেব, পবেতর খাড়া অংশ সব

পিতত হেব, সম দয়াল মািটেত পেড় যােব। ২১আর আিম িনেজর

সব পবেত তার িব ে তেরায়ালেক ডাকব’ এটা ভু সদা ভু বেলন;

‘ েত ক মা েষর তেরায়াল তার ভাইেয়র িব ে হেব। ২২আর

আিম মহামারী, র , বিৃ র ব া এবং আ েনর িশলাবিৃ িদেয় তার

িবচার করব। আিম তার ওপের গ েকর বিৃ দব এবং তার সনাদল

এবং তার স ী অেনক লােকর ওপের দব। ২৩ কারণ আিম আমার

মহ ও পিব তা কাশ করব, অেনক জািতর সামেন িনেজর পিরচয়

দব; তােত তারা জানেব য, আিমই সদা ভু’।”

৩৯ “এখন তুিম, মা েষর‐স ান, তুিম গােগর িব ে ভাববাণী

কর এবং বল, ‘ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, হ গাগ! মশেকর ও

তুবেলর অিধপিত, দখ, আিম তামার িব ে । ২আিম তামােক

ফরাব এবং তামােক চালাব, উ রিদেকর শষ থেক তামােক

আনব এবং ই ােয়েলর পবত িলেত তামােক িনেয় আসব। ৩আর

আিম আঘাত কের তামার ধ ক তামার বাম হাত থেক বর কের

দব ও তামার দান হাত থেক তামার তীর সব ফেল দব। ৪

ই ােয়েলর পবত িলেত তুিম, তামার সব স দল ও তামার স ী

জািতরা পেড় মারা যােব; আিম তামােক খাবােরর জ ে র

িশকারী পািখ ও ব প েদর কােছ দব। ৫ তুিম মােঠ মতৃ অব ায়

পেড় থাকেব, কারণ আিম িনেজ এটা বললাম; এটা ভু সদা ভু

বেলন। ৬আর আিম মােগােগর মেধ ও রি ত উপ ল‐িনবাসীেদর

মেধ আ ন পাঠাব এবং তারা জানেব য, আিম সদা ভু। ৭ কারণ

আিম আমার লাক ই ােয়েলর মেধ আমার পিব নাম জানাব,

আমার পিব নাম আর অপিব ীকৃত হেত দব না; তােত জািতরা

জানেব য, আিম সদা ভু, ই ােয়ল মেধ পিব তম। ৮ দখ! সই

িদন যা আিম ঘাষণা কেরিছ এটা আসেছ এবং এটা ঘটেব।’ এটা

ভু সদা ভু বেলন। ৯ তখন ই ােয়েলর সব শহরিনবাসী লােকরা

বাইের যােব এবং অ , ছাট ঢাল, বড় ঢাল, ধ ক িল ও িতর িল,

লািঠ ও বশা পাড়ােব; তারা তােদরেক সাত বছেরর জ আ ন
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িদেয় পাড়ােব। ১০ তারা মাঠ থেক কাঠ জেড়া করেব না অথবা

বেনর গাছ কাটেব না; কারণ তারা সই অ শ পাড়ােব; তারা

তােদর থেক নেব যারা তােদর থেক িনেয়েছ; তারা তােদর িজিনস

লটু করেব যারা তােদর িজিনস লটু কেরিছল। এটা ভু সদা ভু

বেলন। ১১ তখন এটা সই িদেনর ঘটেব যা আিম সখােন গােগর

জ তরী কেরিছ ই ােয়েল এক কবর ান, এক উপত কা তােদর

জ যারা পবূিদেকর সমেু র িদেক যা া কের। এটা িতেরাধ করা

হেব যারা উল ন করেত চায়। সখােন তারা গাগেক ও তার সব

জনতােক কবর দেব। তারা এিটেক কবর সই িদন আিম ই ােয়েলর

মেধ হােমান‐ গােগর উপত কা বেল ডাকেব। ১২কারণ সাত মাস

ই ােয়ল‐ ল দশেক িচ করার জ তােদরেক কবর দেব। ১৩

কারণ দেশর সব লাক তােদরেক কবর দেব; এটা তােদর জ এক

রণীয় িদন হেব যখন আিম গৗরবাি ত হব। এটা ভু সদা ভু

বেলন। ১৪ ‘তখন তারা িকছু লাকেক মেনানীত করেব ওরা কবর

দওয়ার জ দেশর মেধ িদেয় পযটন করেব, পযটনকারীর সে

ভূিমর পেৃ বািক সবাইেক দশ িচ করার জে কবর দেব; সাত

মাস শেষ তারা করেব। ১৫আর সই দশ‐পযটনকারীরা পযটন

করেব এবং যখন তারা মা েষর হাড় দেখ, তখন তার পােশ এক

িচ দেব; পের কবর খননকারীরা আসেব এবং হামন গােগ তার

কবর দেব। ১৬ সখােন এক শহেরর নাম হােমানা হেব; এই ভােব

তারা দশ িচ করেব। ১৭এখন তুিম, মা েষর‐স ান, ভু সদা ভু

এই কথা বেলন, তুিম ে র সব ধরেনর পািখেদরেক এবং সম

ব প েক বল, একি ত হও এবং এস! সব িদক থেক বিলদােন

জেড়া হও যা আিম িনেজ তামার জ তরী কেরিছ, ই ােয়েলর

পবতেদর ওপের এক মহায ; তােত তামার মাংস খােব ও র পান

করেব। ১৮ তামার পিৃথবীর বীরেদর মাংস খােব ও নতােদর র

পান করেব, তারা সবাই বাশন দশীয় মাটােসাটা মষ, মষশাবক,

ছাগল ও ষাঁড়। ১৯ তখন তামার তামােদর পিরতিৃ পয মদ

খােব; তামার ম তা পয র পান করেব; তামােদর জ য য
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ত কেরিছ। ২০ তুিম আমার মেজ ঘাড়া, রথ, বীর ও যেু র

েত ক লােকর সে স ু হেব’।” এটা সদা ভু বেলন। ২১তখন

আিম জািতেদর মেধ আমার গৗরব াপন করব এবং সব জািত

আমার িবচার দখেব যা আিম স াদন করব এবং আমার হাত যা

তােদর িব ে রেখিছ। ২২ অ গামী সই িদন থেক ই ােয়ল ল

জানেত পারেব য আিম সদা ভু। ২৩ এবং জািতরা জানেত পারেব

য ই ােয়ল ল তােদর অপরােধর কারেণ বি ে র মেধ িগেয়িছল

যা তারা আমােক িব াসঘাতকতা কেরিছল, তাই আিম তােদর থেক

আমার মখু লিুকেয়িছলাম এবং তােদরেক তােদর িবপ েদর হােত

িদেয় িদেয়িছলাম আর তােদর সবাই তেরায়ােলর ারা পেড় িগেয়িছল।

২৪ তােদর অ িচতা ও তােদর পাপ অ সাের আিম তােদর িত

সরকম ব বহার কেরিছলাম; যখন আিম তােদর থেক আমার মখু

লিুকেয়িছলাম। ২৫এই জ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, এখন

আিম যােকােবর ভাগ ফরাব এবং আিম সম ই ােয়ল েলর

িত ক ণা করব যখন আিম আমার পিব নােমর জ আ হী হব।

২৬ তখন তারা তােদর অপমান ও সব তারণা যা আমার িব ে

িব াসঘাতকতা কেরেছ তা ভুেল যােব। তারা এইসব ভুেল যােব যখন

তারা িনভেয় তােদর দেশ বাস করেব, কউ তােদরেক আতি ত

করেব না। ২৭ যখন আিম জািতেদর মেধ থেক তােদরেক উ ার

করব এবং তােদর শ েদর দশ থেক তােদরেক জেড়া করব, আিম

অেনক জািতর দিৃ েত িনেজেক পিব বেল দখাব। ২৮ তখন তারা

জানেব য, আিমই তােদর ঈ র সদা ভু, কারণ আিম জািতেদর

কােছ তােক বি ে র মেধ পািঠেয়িছলাম, িক ু তখন আিম তােদরই

দেশ তােদরেক এক কেরিছ। আিম জািতেদর মেধ কাউেকও

অবিশ রাখব না। ২৯আিম তােদর থেক িনেজর মখু আর লকুাব না,

যখন আিম ই ােয়ল েলর ওপের আমার আ ােক ঢেল দব। এটা

সদা ভু বেলন।

৪০আমােদর বািবলেনর বি ে র পঁিচশ বছের, বছেরর েত,

মােসর দশম িদেনর, অথাৎ শহর ব ী হবার পের চতুদশ বছেরর
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সই িদেনর, সদা ভু আমার ওপের হাত িছল ও আমােক সখােন

উপি ত করেলন। ২ ঈ র দশেন আমােক ই ােয়ল‐ দেশ আনেলন।

িতিন আমােক এেন খবু উঁচু পবেত বসােলন; তার ওপের দি ণিদেক

যন এক গড়ন িছল। ৩ তখন িতিন আমােক সখােন িনেয় আনেলন।

দখ, এক পু ষ; তাঁর চহারা াে র মেতা। তাঁর হােত কাপােসর

এক দিড় ও মাপার লািঠ িছল এবং িতিন শহেরর দরজায় দাঁিড়েয়

িছেলন। ৪ সই পু ষ আমােক বলেলন, “ হ মা েষর‐স ান, আিম

তামােক কাশ কির, সই সব তুিম তামার চােখ দেখা এবং

তামার কােন শােনা এবং তােত তামার মন ি র কর, কারণ আিম

যন তামার কােছ স সব কাশ কির। তুিম যা দখেব, তা সবই

ই ােয়ল‐ লেক জািনও।” ৫ সখােন মি েরর চািরিদেক এক দয়াল

িছল এবং সখােন সই লােকর হােত এক মাপার লািঠ িছল, তা

ছয় হাত ল া, েত ক হাত এক হাত এবং একহাত চওড়ার সমান।

লাকিট দয়ােলর মাপেলন এক লািঠ এবং উ তা এক লািঠ। ৬

তখন িতিন পবূ িদেকর দরজায় গেলন, তার িসঁিড় িদেয় উঠেলন।

দরজার গাবরাট মাপেলন; তা এক লািঠ গভীর। ৭আর েত ক

যথাথ ান ল ায় এক লািঠ ও চওড়ায় এক লািঠ; য কােনা েটা

যথাথ ােনর মেধ পাঁচ হাত ব বধান িছল এবং দরজার বারা ার

পােশ মি েরর িদেক দরজার গাবরাট এক লািঠ গভীর িছল। ৮ িতিন

দরজার বারা া মাপেলন; এটা িছল এক লািঠ ল া। ৯ িতিন দরজার

বারা া মাপেলন; এটা িছল আট এক লািঠ গভীর এবং দরজার

চৗকাঠ িল ই হাত চওড়া িছল; এটা িছল মি েরর সামেনর দরজার

বারা া। ১০ পবূা িদেকর দরজার যথাথ ান এক পােশ িতনিট, অ

পােশও িতনিট িছল এবং তােদর সবার পিরমাণ একই িছল এবং এেক

অপেরর থেক িবি সব দয়ােলর পিরমাণও িছল। ১১তারপর িতিন

েবশ ােরর দশ হাত মাপেলন; আর েবশ ােরর উ তা তেরা

হাত মাপেলন। ১২ িতিন দয়াল মাপেলন যা বাসা িলর সামেনর

সীমানা িছল তার উ তা এক হাত উঁচু এবং বাসা িলর েত ক

পােশ ছয় হাত কের িছল। ১৩ তারপর িতিন এক বাসার ছাদ থেক
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অপর বাসার ছাদ পয ােরর পঁিচশ হাত মাপেলন, থম বাসার

েবশ ার থেক ি তীয়িট পয িছল। ১৪ তারপর িতিন দওয়ালিট যা

র ীেদর অিলে র মেধ িগেয়িছল — ষাট হাত কের মাপ করেলন;

িতিন েবশ ােরর বারা া পয মাপ করেলন ১৫আর েবশ ােন

দরজার সামেনর িদক থেক অ শষ দরজার বারা া পয িছল

প াশ হাত। ১৬ সখােন বাসা িলর মেধ ও দয়ােল যা চািরিদক

থেক িবি তার মেধ ছাট জানালা িছল; এটা বারা ার জ একই

িছল এবং সব জানালা িভতের িছল। সখােন দয়াল িলর ওপের

খাদাই করা খজরু গাছ িছল। ১৭ পের লাকিট আমােক মি েরর

বাইেরর উঠােন আনেলন; দখ, সই জায়গায় অেনক ঘর ও সখােন

উঠােন ফুটপাথ িছল, ি শিট ঘেরর সে পরবতী ফুটপাথ পয । ১৮

সই ফুটপাথ দরজা িলর পােশ দরজার তা অ যায়ী িছল, এটা

িছল িন তর ফুটপাথ। ১৯ পের লাকিট দরজার িন তর সামেন থেক

িভতেরর দরজার সামেন পয মাপেলন, পবূিদেক ও উ রিদেক

তা একেশা হাত। ২০পের িতিন বাইেরর উঠােনর উ রিদেকর দরজার

উ তা ও মাপেলন। ২১ বাসা িল এক পােশ িতনিট ও অ

পােশ িতনিট এবং তার দরজা ও বারা া সবার পিরমাণ থম দরজার

পিরমােণর মেতা; স ণূ দীেঘ প াশ হাত ও ে পঁিচশ হাত। ২২

এর জানালা, বারা া ও খজরু গাছ িল পবূ িদেকর দরজার অ প

িছল। লােকরা সাতিট ধাপ িদেয় তােত আেরাহন করত এবং এর

বারা ােতও। ২৩ উ র িদেকর দরজার ও পবূ িদেকর দরজার সামেন

িভতেরর উঠােন দরজা িছল; লাকিট এক দরজা থেক অ দরজা

পয একেশা হাত মাপেলন। ২৪ পের িতিন আমােক দি ণিদেক

িনেয় গেলন, দি ণিদেক এক দরজা; আর িতিন তার দয়াল িল ও

বারা া িল মাপেলন, তার পিরমাণ অ বাইেরর দরজার মেতা। ২৫

আর ওই দরজার মেতা তার ও তার বারা া িলরও জানালা িছল;

দি ণ দরজা এবং এর বারা া দীেঘ প াশ হাত ও ে পঁিচশ হাত।

২৬আর তােত আেরাহন করার সাতিট ধাপ িছল ও স িলর সামেন

তার বারা া িছল এবং সখােন দয়ােলর ওপের উভয় িদেক খাদাই
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করা খজরু গাছ িছল। ২৭আর দি ণিদেক িভতেরর উঠােনর এক

দরজা িছল; পের িতিন দি ণ িদেকর এক দরজা থেক অ দরজা

পয একেশা হাত মাপেলন। ২৮ পের িতিন আমােক দি ণ দরজা

িদেয় িভতেরর উঠােনর মেধ আনেলন; এক অ দরজার পিরমাণ

অ সাের দি ণ দরজা মাপেলন। ২৯এর বাসা, দয়াল ও বারা া

সব ঐ পিরমােণর মেতা িছল এবং চািরিদেক তার ও তার বারা ার

জানালা িছল; দরজা দীেঘ প াশ হাত ও ে পঁিচশ হাত। ৩০আর

িভতেরর দরজার চািরিদেক বারা া িছল, তা পঁিচশ হাত দীঘ ও পাঁচ

হাত । ৩১আর তার বারা া িল বাইেরর উঠােনর পােশ এবং

তার দয়াল িলেত খাদাই করা খজরু গাছ িছল এবং তার ওপের

যাওয়ার জ আটটী ধাপ। ৩২ পের িতিন আমােক পবূিদেক িভতেরর

উঠােনর মেধ আনেলন এবং ঐ পিরমাণ অ সাের দরজা মাপেলন।

৩৩ তার বাসা, দয়াল ও বারা া িল ঐ পিরমােণর অ প িছল এবং

চািরিদেক তার ও তার বারা ার জানালা িছল; দীেঘ প াশ হাত

ও ে পঁিচশ হাত। ৩৪আর তার বারা া িল বাইেরর উঠােনর

পােশ িছল এবং এর উভয় িদেক খজরু গাছ িছল এবং আেরাহণ

করার আটিট ধাপ িছল। ৩৫ পের িতিন আমােক উ েরর দরজায়

আনেলন এবং ঐ একই পিরমাণ অ সাের তা মাপেলন। ৩৬ এর

বাসা, দয়াল ও বারা া িলর পিরমাপ অ দরজার মেতা একই িছল

এবং চািরিদেক জানালা িছল; ার এবং এর বারা া দীেঘ প াশ হাত

ও ে পঁিচশ হাত। ৩৭এর বারা া বাইেরর উঠােনর মেুখামিুখ;

এর উভয় িদেক খজরু গাছ এবং ওপের ওঠার আটিট ধাপ িছল।

৩৮ েত ক িভতেরর ার িলর সে দরজা যু এক এক ঘর িছল।

যখােন তারা হামবিল ধতু। ৩৯আর েত ক বারা ার উভয় িদেক

িট কের মজ িছল, যখােন হামবিল, পােপর বিল, অপরােধর বিল

হত া করা হত। ৪০আর দরজার পােশ বাইের উ র ােরর ওঠার

জায়গায় ই মজ িছল, আবার দরজার বারা ার অ িদেক িট মজ

িছল। ৪১ দরজার উভয় পােশ চারিট কের মজ িছল; তারা আটিট

মেজ প হত া করত। ৪২আর হামবিলর জ কাটা পাথেরর চারেট
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মজ িছল; অেধক হাত দীঘ, অেধক হাত ও এক হাত ল া িছল;

হামবিলর ও অ বিলর প যার ারা হত া করা হত, সই সব

অ সখােন রাখা যত। ৪৩ িট কাঁটাওয়ালা দীঘ ক বারা ার

সবিদেক বাঁধা িছল এবং মজ িলর ওপের উপহােরর মাংস রাখা

যত। ৪৪আর িভতেরর উঠােন িভতেরর দরজার কােছ গায়কেদর ঘর

িছল। এর মেধ একিট ঘর িছল উ র িদেক এবং একিট িছল দি ণ

িদেক। ৪৫ পের িতিন আমােক বলেলন, “ য যাজেকরা মি েরর

দািয় পালন কের, এই দি ণিদেকর ঘর তােদর হেব। ৪৬ এবং য

যাজেকরা য েবিদর দািয় পালন কের, এই উ র িদেকর ঘর তার

হেব। এরা সােদােকর স ান, লিবর স ানেদর মেধ এই সদা ভুর

পিরচয ার জে তাঁর কাছকািছ।” ৪৭ পের িতিন সই উঠান মাপেলন,

তা একেশা হাত ল া ও একেশা হাত , চািরিদেক সমান িছল;

য েবিদ গেৃহর সামেন িছল। ৪৮ পের িতিন আমােক গেৃহর বারা ায়

আনেলন সই বারা ার চৗকাঠ িল মাপেলন; তারা পাঁচ হাত মাটা।

ােরর চৗ হাত চওড়া এবং দয়াল িল উভয় িদেক িতন হাত

চওড়া। ৪৯ পিব ােনর বারা ার দীঘতা িড় হাত ও এগােরা

হাত িছল এবং দশ ধাপ িদেয় লােক তােত উঠত; এর উভয়

িছল।

৪১তারপর লাকিট আমােক মি েরর পিব জায়গায় আনেলন

এবং দরজার মাপেলন স িল চওড়ায় এিদেক ছয় হাত ওিদেক

ছয় হাত িছল। ২ ঢাকার জায়গার চওড়া দশ হাত িদেকর দওয়াল

পাঁচ হাত কের ল া। তারপর লাকিট পিব ােনর আয়তন মাপেলন

চি শ হাত ল া এবং িড় হাত চওড়া ৩ তারপর লাকিট খবু পিব

জায়গায় গেলন এবং দরজার মাপেলন হাত এবং দরজার

সামেনটা ছয় হাত চওড়া। িদেকর দওয়াল সাত হাত কের চওড়া।

৪ তারপর স ঘেরর ল াটা মাপেলন িড় হাত এবং এর চওড়া‐ িড়

হাত মি েরর সামেন হল। তারপর স আমােক বলল, এটাই পিব ম

জায়গা। ৫ তার পর লাকিট বাড়ীর দওয়াল মাপেলন‐এটা িছল ছ

হাত মাটা। বাড়ীর চার পােশর ঘেরর চওড়া চারহাত। ৬ িতন েরর
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পােশর ঘর িছল, কারণ সখােন ঘেরর ওপের ঘর িছল, েত ক ের

ি শটা ঘর িছল এবং র ঘেরর সে িছল বাড়ীর চািরিদেকর পােশর

ঘর েলার জ ওপেরর ঘর েলােক সহায়তা করার জ কারণ

বাড়ীর দওয়ােল কান সহায়তা িছল না; ৭ তাই পােশর ঘর েলা

চওড়া িছল এবং ওপেরর িদেক উেঠ িগেয়িছল, ঘর েলা চার পােশ

আরও উঁচু হেয়িছল, চওড়া হেয় ঘরিঘেরিছল কারণ তা চারিদেক

মশঃ উঁচু ঘর িঘের িছল, এই জ উ তা অ যায়ী ঘেরর গােয়

ধীের ধীের চওড়া হল এবং সবেচেয় িনেচর ধাপ থেক মাঝখান িদেয়

সবেচেয় উঁচু ধােপ যাবারপথ িছল। ৮ তারপর দখলাম, ঘেরর মেঝ

চারিদেক উঁচু, পােশর ঘর েলা ছয় হাত মােপর একটা পেুরা লািঠপথ

িছল। ৯ বাইের পােশর ঘেরর দওয়াল পাঁচ হাত চওড়া িছল, ঘেরর

বাইেরর িদেক পিব জায়গা িছল। ১০ ফাঁকা জায়গার অ িদেক

যাজকেদর ঘেরর বাইেরটা িছল; এই ফাঁকা িড় হাত চওড়া জায়গার

চারিদক পিব িছল। ১১ পােশর ঘেরর দরজা সই ফাঁকা জায়গার

িদেক িছল, তার একটা দরজা উ রিদেক, অ দরজা দি ণিদেক

িছল এবং চারিদেক সই ফাঁকা জায়গা পাঁচ হাত চওড়া িছল। ১২

বািড়টার উেঠােনর সামেনটা পি মিদেক স র হাত চওড়া িছল, তার

চািরিদেকর দওয়াল পাঁচ হাত চওড়া িছল এবং ন ই হাত ল া

িছল। ১৩ লাকটা তারপর পিব ানটা মাপেলা একেশা হাত ল া

এবং িবি বাড়ীটার দওয়াল এবং উেঠানও মাপা হেলা একশ

হাত ল া। ১৪ পবূিদেক উঠেনর সামেনটা চওড়া পিব জায়গাটা

একেশা হাত চওড়া িছল। ১৫ তারপর লাকটা বাড়ীর িপছেনর ল াটা

মাপেলা, পি ম িদক এবং িদেকর দালান একেশা হাত। পিব

জায়গা এবং বারা া, ১৬ ভতেরর দওয়াল এবং জানালা স

জানালা সেমত এবং বারা া চারিদেকর িতনেট র, কােঠর সব

প ােনল িছল। ১৭ পিব জায়গায় েবশ পেথর ওপের এবং ব বধান

যু সব দওয়ােলর চারিদক িছল খাদাই করা গীয় দূত এবং খজরু

গাছ, একটা আর একটার সে বদলা বদিল কের। ১৮ এবং এটা

সাজােনা িছল গীয় দূত এবং খজরু গাছ িদেয়; খজরু গােছর সে
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গীয় দূেতর মাঝখােন এবং েত েকর েটা মখু িছল; ১৯একটা

মা েষর মখু সামেন খজরু গােছর িদেক এবং অ পােশ খজরু

গােছর িদেক িসংেহর মখু চারিদেক সব ঘের সাজােনা িছল। ২০ ভূিম

থেক দরজার উপেরর ভাগ পয সই গীয় দূত ও খজরু গাছ িদেয়

সাজােনা িছল মি েরর দওয়ােলর ওপের। ২১ পিব দরজার কাঠ

সব চতুে াণ এবং তারা দখেত একটা অ টার মত। ২২ পিব

জায়গার সামেন কােঠর বদী িছল িতন হাত উঁচুঁ এবং পােশ হাত

ল া। কােনর থাম িভত এবং কাঠােমা িছল কােঠর তরী। তারপর

মা ষটা আমােক বলল, এটা সদা ভুর সামেন মজ। ২৩ মি েরর ও

ধ ধােমর েটা দরজা িছল, ২৪ এক একটা দরজার েটা কের কবাট

িছল; েটা যরূনীয় কবাট িছল, অথাৎ একটা দরজার েটা কবাট এবং

অ দরজার েটা কবাট িছল। ২৫ স সব মি েরর সব কবােট,

দওয়ােল িশ কে র মত গীয় দূত ও খজরু গাছ িদেয় সাজােনা

িছল। বাইেরর বারা ার সামেন কােঠর িঝিলিমিল িছল। ২৬ বারা ার

িদেক স জানালা িছল এবং, তার একিদেক খজরু গাছ িছল।

বািড়র পােশ ঘর েলা িছল। এবং ওপের ঝুল ছাদ িছল।

৪২পের লাকিট আমােক উ রিদেকর বাইেরর উঠােন িনেয় গেলন

এবং স ঘেরর সামেন বাইেরর উঠােন এবং উ ের বাইেরর দওয়ােলর

িদেক। ২ ওই ঘর েলার সামেনটা িছল একশ হাত ল া এবং প াশ

হাত চওড়া। ৩কেয়কটা ঘেরর সামেন ভতেরর উঠান এবং মি র

িড় হাত দূের। ঘর েলা িতনতলা পয িছল এবং ওপেরর ঘর থেক

িনেচর িদকেখালা িছল, হাঁটার পথ িছল। িকছু ঘর থেক বাইেরর

উেঠানটা দখা যত। ৪একটা রা া দশ হাত চওড়া িছল এবং একেশা

হাত ল া ঘেরর সামেন পয চেল গেছ। এই ঘেরর দরজা উ র

িদেক িগেয়িছল। ৫ িক ু ওপেরর িদেক ঘর েলা ছাট িছল, কারণ

সখান থেক চলার পথ নওয়া হেয়িছল িনেচর অংেশর মধ অংেশর

থেক বশী। ৬কারণ তােদর িতন তলা িছল এবং কান িছলনা।

তাই ওপেরর অংশ কেম িগেয়িছল িনেচর এবং মােঝর অংেশর থেক।

৭ বািহের দওয়াল ঘেরর িদক থেক গেছ বাইেরর উেঠােনর িদেক,
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উেঠান িছল ঘেরর সামেন দওয়ালটা িছল প াশ হাত ল া। ৮

বাইেরর উেঠােন া েণ পাে ঘর েলা ল ায় প াশ হাত িছল,

মি েরর সামেন তা একশ হাত ল া িছল। ৯ বাইেরর উেঠান থেক

গেল ঢাকার জায়গা এই ঘেরর নীেচ পবূ িদেক িছল। ১০ বাইেরর

উেঠােনর দওয়াল পবূিদেক উেঠােনর সে িছল মি েরর সামেন

ভতেরর উেঠান িছল সখােন ঘরও িছল। ১১ তােদর সামেন য

হাঁটার পথ িছল, তার আকার উ রিদেকর সব ঘেরর মেতা িছল;

ল া ও চওড়া একই িছল; একই সংখ া ঢাকার দরজা িছল। ১২

দি ণ িদেকর ঘর েলার দরজা উ রিদেকর দরজার মত একই িছল।

ভতেরর রা ার মাথায় একটা দরজা িছল এবং িবিভ ঘের যাওয়ার

রা া খালা িছল। পবূিদেক শষ পয দরজার রা া িছল। ১৩তারপর

স আমােক বলল, উ র ও দি ণিদেকর য সব ঘর আেছ, স েলা

পিব ঘর। য যাজেকরা সদা ভুর কােছ উপি ত হয়, তারা স

জায়গায় অিত পিব খাদ সকল ভাজন করেব; সই ােন তারা

অিত পিব ব সব এবং খাওয়ার নেবদ , পাপাথক বিল এবং

দাষাথক বিল রাখেব, কারণ জায়গািট পিব । ১৪ যখন যাজেকরা

সখােন ঢােক, স িদেনর তারা পিব জায়গা থেক বাইেরর উঠােন

বর হেব না; তারা য য কাপড় পের পিরচয া কের, স সব কাপড়

সখােন রাখেব, কারণ স সব পিব ; তারা আলাদা কাপড় পরেব,

লােকেদর কােছ যাওয়ার আেগ। ১৫ লাকিট ঘেরর িভতেরর মাপা

শষ করল এবং তারপর স আমােক পবূিদেকর দরজার িদেক বাইের

িনেয় গল এবং সখােন তার চারিদক মাপল। ১৬ স পবূ িদক মাপল

মাপবার লািঠ িদেয় এবং মাপবার লািঠটা পাঁচশ হাত ল া িছল। ১৭

স উ র িদক মাপেলা, মাপবার লািঠটা পাঁচেশা হাত ল া িছল। ১৮

স দি ণ িদকও মাপেলা, মাপবার লািঠটা পাঁচেশা হাত ল া িছল।

১৯ স পি ম িদেক িফরল এবং পি ম িদকটা মাপল মাপবার লািঠটা

পাঁচেশা হাত ল া িছল। ২০এভােব স তার চার পাশ মাপেলা; যা

পিব ও যা অপিব তার মেধ তফাৎ করবার জ তার চারিদেক

দওয়াল িছল; তা পাঁচেশা হাত ল া ও পাঁচেশা হাত চওড়া িছল।
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৪৩ লাকিট আমােক পবূ িদেকর খালা দরজার কােছ িনেয় গল।

২ দখ, পবূ িদক থেক ই ােয়েলর ঈ েরর মিহমা এল; তাঁর শ

জলরািশর শে র মত এবং পিৃথবী তাঁর মিহমায় দীি ময় হল। ৩এবং

এটা একটা দশৃ যা আিম দেখিছলাম, যখন িতিন শহর ংস করেত

এেসিছেলন এবং য দশৃ আিম কবার নদীর তীের দেখিছলাম এ

সরকম দশৃ এবং আিম উপড়ু হেয় পড়লাম। ৪তাই সদা ভুর মিহমা

পবূ িদেকর খালা দরজার পথ িদেয় ঘের ঢুকেলা। ৫ তারপর আ া

আমােক উিঠেয় িনেয় এেলা ভতেরর উেঠােন। দখ, ঘর সদা ভুর

মিহমায় পিরপণূ হল। ৬ লাকিট আমার পােশ দাঁিড়েয় িছল এবং

আিম নলাম, ঘেরর ভতর থেক এক জন আমার সে কথা বলেছ।

৭ স আমােক বলল, মা েষর স ান, এটা আমার িসংহাসেনর জায়গা,

এ জায়গা আমার পদতল, যখােন আিম ই ােয়েলর লােকেদর মেধ

আিম িচরকাল বাস করব; ই ােয়ল‐ ল আমার পিব নাম অপিব

করেত পারেব না তারা বা তােদর রাজারা তােদর অিব তা িদেয়

অথবা তােদর রাজােদর মতৃেদহ িদেয় তােদর মি ের। ৮তারা আমার

পিব নাম অপিব করেত পারেব না দারেগাড়ার কােছ তােদর

দারেগাড়া এবং আমার চৗকােঠর পােশ তােদর চৗকাঠ িদেয় এবং

আমার ও তােদর মেধ কবল এক িভি িছল; তারা িনেজেদর করা

জঘ কাজ িদেয় আমার পিব নাম অ িচ করত, এ জ আিমআমার

রাগ িদেয় তােদর াস কেরিছ। ৯এখন তারা তােদর অিব তা এবং

রাজােদর মতৃেদহ আমার থেক দূের রাখকু তােত আিম িচরকাল

তােদর মেধ বাস করব। ১০ মা েষর স ান, তুিম ই ােয়ল‐ লেক

এই ঘেরর কথা বল, যােত তারা তােদর অপরােধর জ লি ত হয়।

এই রকেমর জ তােদর িচ া করা উিচত। ১১ যিদ তারা তােদর সব

কােজর জ লি ত হয়, তেব তােদর কােছ ঘেরর ন া কাশ কর,

বণনা কর তার ঢাকার, বেরানার জায়গা, সব তার নকশা ও সব

িবিধ, তারপর তােদর চােখর সামেন লখ; যােত তারা তার সব নকশা

এবং িবিধ যােত তারা মেন চেল। ১২ ঘেরর জ এই ব ব া; পবত

িশখর থেক চািরিদেকর সব পিরসীমা পয , এটা হেব অিত পিব ।
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দখ, এটাই স ঘেরর জ ব ব া। ১৩ এ েলা হেব য েবিদর

পিরমাপ হােতর মাপ অ যায়ী। েত ক ল া হাত এক াভািবক হাত

এক িবেঘ ল া। বিদর চারিদক গত হেব একহাত গভীরএবং এটার

চওড়াও হেব একহাত। এবং সীমানার চারিদেকর ধার এক িবঘা হেব।

এটা হেব বিদর িভত। ১৪ গত থেক ভূিমর র বিদর িনেচর র

পয হাত এবং ঐ র একহাত চওড়া। তারপর বিদর ছােটা র

বড় সীমানা পয চারহাত এবং বড় সীমানা এক হাত চওড়া। ১৫

বিদর ওপের উনান থােক উপহার পাড়ােনার জ সটা চারহাত উঁচু

এবং চারেট িশং উ েনর ওপরেক িনেদশ কের। ১৬ উনানিট বার হাত

ল া ও বার হাত চওড়া, একটা চতুভুজ। ১৭এর সীমা চাে া হাত

ল া এবং চাে া হাত চওড়া চারপােশর েত র িদেকর বড় আধহাত

চওড়া। গত একহাত চওড়া চারিদক তার ধাপ িল পবূ িদেক মখু

হেব। ১৮ পের িতিন আমােক বলেলন, মা েষর স ান, ভু সদা ভু

এ কথা বেলন, সই য েবিদেত হামবিলদান ও র িছিটেয় দওয়ার

জ য িদন তা তরী করা হেব, সই িদেনর র জ সই িবষেয়

িবিধ। ১৯ তুিম প পাল থেক একটা যবু ষাঁড় দেব পােপর উপহার

িহসােব সােদাক বংেশর য লবীয় যাজকরা আমার সবা করেত

আসেব তােদর জ । এই কথা ভু সদা ভু বেলন। ২০ তারপর তার

থেক িকছুটা র নেব এবং বিদর চারেট িশেঙর ওপের রাখেব

চারিদেকর চার াে পাপ মু করেব এবং ায়ি করেব। ২১

তারপর তুিম ঐ পােপর উপহার িহসােব ষাঁড় িনেয় যােব এবং মি েরর

বাইের ঘেরর সটা পিুড়েয় দেব। ২২ তারপর ি তীয় িদেনর তুিম

পােপর জ বিল েপ একটা িনেদাষ ছাগল উৎসগ করেব; যাজেকরা

য েবিদ পাপমু করেব যমন তারা ষাঁড় িদেয় কেরিছল। ২৩ যখন

তুিম তা পাপমু করা শষ করেব তখন পাল থেক িনেদাষ এক

যবুষাঁড় এবং পােলর িনেদাষ এক ভড়া উৎসগ করেব। ২৪ তােদরেক

সদা ভুর সামেন উপি ত করেব এবং যাজকরা তােদর ওপের ন

িছিটেয় িদেয় সদা ভুর উে েশ হােমর জ তােদরেক বিলদান

করেব। ২৫ তুিম অবশ ই পােপর জ বিল েপ এক স াহ ধের
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িতিদন এক একটা ছাগল উৎসগ করেব এবং যাজেকরা িনেদাষ এক

যবুষাঁড় ও পােলর এক ভড়া উৎসগ করেব। ২৬ তারা য েবিদর

জ ায়ি করেব এক স াহ ধের এবং িচ করেব এবং এই ভােব

তারা অবশ ই পিব করেব। ২৭ তারা অবশ ই এই িদন েলা শষ

করেব এবং অ ম িদন থেক যাজেকরা সই য েবিদেত তামােদর

হােমর জ বিল দেব এবং শাি র জ বিল উৎসগ করেব এবং

আিম তামােদরেক হণ করেবা; এটা ভু সদা ভু বেলন।

৪৪তারপর লাকিট মি েরর পবূিদেক বাইেরর দরজারিদেক

আমােক িফিরেয় আনেলন; এ দরজাটা ব িছল। ২ সদা ভু আমােক

বলেলন, এদরজা ব থাকেব, খালা যােব না; কউ এর ভতর ঢুকেত

পারেব না; কারণ ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু এর মধ িদেয় ঢুেকেছন,

তাই এর দরজা ব থাকেব। ৩ ই ােয়েলর অধ সদা ভুর সামেন

বেস খাওয়ার জ ঢুকেব; স এই দরজার বারা ার পথ িদেয় ভতের

আসেবন এবং সই পথ িদেয় বাইের যােবন। ৪ পের স উ র িদেক

দরজার পেথ আমােক ঘেরর সামেন আনেলন। তাই আিম দখলাম

এবং দখ, সদা ভুর গহৃ সদা ভুর মিহমায় পিরপণূ হল এবং আিম

উপড়ু হেয় পড়লাম। ৫ তারপর সদা ভু আমােক বলেলন, মা েষর

স ান তামার দয় ি র কর এবং চাখ িদেয় দখ সবিকছু তামার

কান িদেয় শান, যা আিম তামােক বলিছ সব সদা ভুর িবিধ ও

সম ব ব ার িবষেয়। এই ঘের ঢাকবার এবং বাইের যাবার িবষেয়

িচ াকর কর। ৬ তারপর সই িবে াহী ই ােয়ল‐ লেক বল, ভু

সদা ভু এ কথা বেলন, ই ােয়ল‐ ল, তামােদর সব জঘ কাজ

যেথ হেয়েছ। ৭ তামার অি ক দয় ও অি ক মাংসিবিশ

িবজাতীয় লাকেদরেক আমার মি ের থাকেত ও আমার সই ঘর

অপিব করেত ভতের এেনেছা, তামার আমার উে েশ ভ মদ

ও র উৎসগ কেরছ, আর তামরা তামােদর সব জঘ কােজর ারা

আমার িনয়ম ভে েছা। ৮আমার িত দািয় ও কতব অ যায়ী

কাজ কেরা িন তার পিরবেত তামােদর ই ামত আমার মি ের র ক

িনযু কেরছ। ৯ ভু সদা ভু এ কথা বেলন, ই ােয়ল‐স ানেদর
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মেধ অমা কারী দয় ও অি ক মাংসিবিশ কান িবজাতীয়

লাক আমার মি ের েবশ করেব না। ১০ য লবীয়রা আমার কাছ

থেক দূের িগেয়িছল, ই ােয়ল তখন িবপেথ িগেয়িছল, তােদর মিূতর

কােছ যাওয়ার জ আমােক ছেড়, তারা এখন তােদর পাপ বহন

করেব। ১১ তারা আমার মি ের সবা করেব, ঘেরর সব দরজায়

পাহারাদার এবং ঘেরর সবক হেব। তারা জােদর জ হামবিল

এবং অ বিল হত া করেব এবং তােদর সবা করেত তােদর সামেন

দাঁড়ােব। ১২ িক ু কারণ তােদর মিুতেদর সামেন তারা জােদর

সবা করত, তারা ই ােয়ল েলর অপরাধজনক বাধা হত; তাই

আিম আমার হাত তােদর শপথ, িত ার িব ে তুললাম, এটা ভু

সদা ভু বেলন; য তারা তােদর পাপ বহন করেব। ১৩ তারা আমার

কােছ আসেব না যাজকীয় কাজ করেত এবং আমার পিব , অিত

পিব িজিনস সকেলর কােছ আনেব না, িক ু তােদর দাষ ও তােদর

করা জঘ কােজর ভার বহন করেব। ১৪ িক ু আিম তােদরেক ঘেরর

সব সবা কােজর জ রাখেবা, কারণ তার মেধ কতব এবং সব

কােজ ঘেরর র ণীেয়র র ক করব। ১৫ এবং লবীয় যাজেকরা,

সােদােকর স ােনরা যারা আমার মি েরর সব কতব পণূ করত তখন

ই ােয়ল‐স ানরা আমােক ছেড় িবপেথ িগেয়িছল, তারাও আমার

সবা করার জ আমার কােছ আসেব এবং আমার উে েশ মদ ও

র উৎসগ করার জ আমার সামেন দাঁড়ােব। এটা ভু সদা ভু

বেলন। ১৬ তারা আমার মি ের ঢুকেব এবং তারাই আমার আরাধনা

করার জ আমার মেজর কােছ আসেব, আমার িত তােদর কতব

পণূ করেব। ১৭ তাই এটা হেব যখন তারা ভতেরর উঠােনর দরজা

িদেয় ঢুকেব, তারা মসীনার কাপড় পরেব; ভতেরর উঠােনর সব

দরজা ও ঘেরর মেধ পিরচয া করবার িদন তােদর গােয় মষেলােমর

কাপড় পরেব না। ১৮ তােদর মাথায় মসীনার পাগড়ী ও কামের

মসীনার জাি য়া থাকেব, তারা ঘাম দয় এমন পাশাক পরেব না।

১৯ যখন তারা বাইেরর উঠােনর িদেক যােব, লােকেদর কােছ বাইেরর

উঠােন বার হেব, তারা তােদর পিরচয ার পাশাক খেুল পিব ঘের
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রেখ দেব এবং অ পাশাক পরেব; তাই তারা ঐ পাশাক িদেয়

লাকেদরেক পিব করেব না। ২০ তারা মাথা াড়া করেব না, বা

চুল ল া কের ঝুিলেয় রাখেব না, িক ু মাথার চুল কাটেব। ২১ কান

যাজক া ারস পান কের ভতেরর সভা ঘের ঢুকেত পারেব না।

২২ তারা িবধবােক বা িবেয় পিরত া ীেক িববাহ করেত পারেব

না, িক ু ধমুা ই ােয়ল েলর মারী মেয় বা িবধবােক িবেয়

করেব য আেগ যাজকেক িবেয় কেরিছল। ২৩কারণ তারা আমার

লাকেদরেক পিব ও অপিবে র মেধ তফােতর িবষয় িশ া দেব,

তারা তােদরেক জানােব িচ এবং অ িচ িক। ২৪আমার আইন মেন

িবচার করেব এবং আমার সব পেব আমার ব ব া ও আমার িবিধ সব

পালন করেব এবং আমার িব ামবার পিব েপ পালন করেব। ২৫

তারা কান মরা লােকর কােছ িগেয় অ িচ হেব না, কবল বাবা িক

মা, ছেল িক মেয়, ভাই িক অিববািহতা বােনর জ তারা অ িচ

হেত পাের। ২৬ যাজক অ িচ হেল তার জ সাত িদন গণনা করা

হেব। ২৭ঐ িদন আসার আেগ স মি ের আসেব ভতেরর উঠােন

েবশ করেব মি ের সবা করার জ , স িদন স তার পােপর জ

বিল উৎসগ করেব, এটা ভুসদা ভু বেলন। ২৮এবং এই তােদর

অিধকার হেব, আিম তােদর অিধকার হব; তাই তামার ই ােয়েলর

মেধ তােদরেক কান স ি দেব না, আিম তােদর স ি । ২৯

তারা নেবদ খােব, পােপর জ বিল, দােষর জ বিল তােদর খাদ

হেব এবং ই ােয়েলর মেধ সব মজতু ব তােদর হেব। ৩০ সব

আগামী িদেনর র পাকা শেষ র মেধ েত েকর অি মাংশ এবং

তামােদর সব উপহােরর মেধ েত ক উপহােরর সবই যাজকেদর

হেব এবং তামার িনেজেদর খাবােরর অি মাংশ যাজকেক দেব,

সটা করেল তামােদর ঘর আশীবাদ যু হেব। ৩১ যাজক পাখী

হাক িকংবা প হাক, িনেজ থেক মরা হাক িকংবা ছঁড়া হাক

িকছুই খােব না।

৪৫ য িদেনর তামার অিধকার জ িলবাঁট কের দশ িবভাগ

করেব, সই িদেনর সদা ভুর উে েশ এক পিব ভূিমখ উপহার
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বেল িনেবদন করেব; তার দীঘতা পঁিচশ হাজার হাত ও িড়

হাজার হাত হেব; এটা চািরিদেক এর সম পিরসীমার মেধ পিব

হেব। ২ তার মেধ পাঁচেশা হাত দীঘ ও পাঁচেশা হাত , চারিদেক

চতুে াণ ভূিম পিব জায়গার জ থাকেব; আবার তার সীমানার

চািরিদেক প াশ হাত চওড়া। ৩ ঐ পিরিমত অংেশর মেধ তুিম

পঁিচশ হাজার হাত দীঘ ও দশ হাজার হাত ভূিম মাপেব; তারই

মেধ ধম ান অিত পিব জায়গা হেব। ৪এটা দেশর যাজকেদর

জ ধম ান হেব যারা সদা ভুর সবা কের, যারা সদা ভুর সবা

করার জ আেস। এটা তােদর গেৃহর জ জায়গা এবং ধম ােনর

জ পিব হেব। ৫ তাই এটা পঁিচশ হাজার হাত দীঘ ও দশ হাজার

হাত এবং এটা লবীয়েদর শহেরর জ হেব যারা গেৃহ সবা

কের। ৬ শহেরর অিধকােরর জ তামার পিব উপহােরর পােশ

পাঁচ হাজার হাত ও পঁিচশ হাজার হাত দীঘ ভূিম দেব, এটা

সম ই ােয়ল েলর জ হেব। ৭ পিব উপহােরর এবং শহেরর

অিধকােরর উভয় পােশ সই পিব উপহােরর আেগ ও শহেরর

অিধকােরর আেগ এবং দীঘতায় পি ম সীমানা থেক পবূ সীমানা

পয িব তৃ অংশ সেবর মেধ কােনা অংেশর সমান ভূিম নতােক

দেব। ৮ দেশ এটা ই ােয়েলর মেধ তাঁর স ি হেব এবং আমার

নতারা আর আমার লাকেদর ওপের অত াচার করেব না, িক ু তারা

ই ােয়ল‐ লেক তােদর বংশা সাের দশ দেব; ৯ ভু সদা ভু এই

কথা বেলন, হ ই ােয়েলর নতারা, এটাই তামােদর যেথ হাক;

তামার অত াচার ও শ তা দূর কর, ায় ও ধাি কতা কর, আমার

লাকেদরেক উে দ করা পিরত াগ কর! এটা ভু সদা ভু বেলন।

১০ সিঠক পা া, সিঠক ঐফা ও সিঠক বাৎ তামােদর অবশ ই হাক।

১১ঐফার ও বােতর একই পিরমাণ হেব; বাৎ হামেরর দশমাংশ,

ঐফাও হামেরর দশমাংশ, তােদর পিরমাণ হামেরর অ প হেব।

১২ শকল িড় গরা হেব; ষাট শকেল তামােদর জ একিট মািন

হেব। ১৩ তামার এই অবদান অবশ ই দেব; তামার েত ক

গেমর হােমর থেক ঐফার ষ াংশ ও েত ক যেবর হামর থেক



িযিহে ল ভাববাদীর বই 1647

ঐফার ষ াংশ দেব। ১৪আর তেলর, বাৎ পিরিমত তেলর িনিদ

অংশ এক কার থেক বােতর দশমাংশ; (যা দশ বাত) অথবা কারণ

েত ক হামর, কারণ দশ বােত এক হামর হয়। ১৫আর ই ােয়েলর

জলপণূ ভূিমেত চের, এমন মষ পাল থেক েশা াণীর মেধ এক

মষ অথবা ছাগল; লাকেদর জ ায়ি করার জে সটাই য

কােনা হামবিল অথবা ম লাথক বিলর জ ব ব ত হেব, এটা

ভু সদা ভু বেলন। ১৬ দেশর সম লাক ই ােয়েলর নতােক

এই উপহার িদেত হেব। ১৭আর পেব, অমাবস ায় ও িব ামবাের,

ই ােয়ল েলর সম উৎসেব, হামবিল এবং শস ও পানীয় নেবদ

সরবরাহ করা নতার কতব হেব; িতিন ই ােয়ল েলর জ ায়ি

করার জে পােপর বিল ও শস নেবদ এবং হাম ও ম লাথক বিল

দান করেবন। ১৮ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, থম মােস থম

িদেনর তুিম প পাল থেক িনেদাষ এক ষাঁড় িনেয় পিব ােনর জ

পােপর বিল িন করেব। আর ১৯ যাজক সই পােপর বিলর রে র

িকছুটা িনেয় গেৃহর চৗকােঠ, য েবিদর সীমানার চাির কানায় এবং

িভতেরর উঠােনর দরজার চৗকােঠ দেব। ২০ তুিম মােসর স ম

িদেনর ও এটা করেব কারণ েত ক লাক পােপর ারা মাদী অথবা

অেবাধ, এই ভােব তামার মি েরর জ ায়ি করেব। ২১ থম

মােসর চতুথ িদেনর তামােদর জ এক পব হেব, তা সাত িদেনর

উৎসব; তামােদর তাড়ীশূ িট খেত হেব। ২২ সই িদেনর নতা

িনেজর জ ও দেশর সব লােকর জ পােপর বিল িহসােব এক

ষাঁড় উৎসগ করেবন। ২৩ কারণ সই সাত িদেনর উৎসেব, নতা

সদা ভুর জ হামবিল ত করেবন। পােপর বিল িহসােব িতিদন

িনেদাষ সাতিট বষৃ ও সাতিট মষ। ২৪আর খাবােরর নেবেদ র

জ ষাঁেড়র িত এক ঐফা ও মেষর িত এক ঐফা ও ঐফার িত

এক িহন তল স ািদত করেবন। ২৫ স ম মােস, মােসর পেনেরা

িদেনর, পেবর িদেনর িতিন সাত িদন পয সরকম করেবন; পােপর

বিল ও হামবিল এবং খাবােরর নেবদ ও তেলর নেবদ স াদন

করেবন।
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৪৬ ভু সদা ভু এই কথা বেলন, িভতেরর উঠােনর পবূ িদেকর

দরজা কােজর জ ছয় িদন ব থাকেব, িক ু িব ামিদেনর খালা

হেব এবং অমাবস ার িদেনর ও খালা হেব। ২ নতা বাইের থেক

দরজার বারা ার পথ িদেয় েবশ কের দরজার চৗকােঠর কােছ

দাঁড়ােবন এবং যাজকরা তাঁর হামবিল ও ম লাথক বিল সব উৎসগ

করেব এবং িতিন িভতেরর দরজার গাবরােট নত হেবন, পের বিরেয়

আসেবন, িক ু স া না হেল দরজা ব করা যােব না। ৩ আর

দেশর লাক সব িব ামবাের ও অমাবস ায় সই দরজার েবশ

ােন সদা ভুর কােছ নত হেব। ৪ সদা ভুর উে েশ নতােক এই

হামবিল উৎসগ করেত হেব, িব ামবাের িনেদাষ ছয়টী মষশাবক ও

িনেদাষ একিট মষ। ৫আর শস নেবদ েপ মেষর সে এক ঐফা

এবং মষশাবকেদর সে তাঁর হােত যতটা উঠেব এবং ঐফার িত

এক িহন তল। ৬আর অমাবস ার িদেনর একিট িনেদাষ গাবৎস

এবং ছয়িট মষশাবক ও একিট মষ, এরাও িনেদাষ হেব। ৭আর

শস নেবদ েপ িতিন ষাঁেড়র জ এক ঐফা, মেষর জ এক

ঐফা ও মষশাবকেদর জ তাঁর হােত যতটা উঠেব এবং েত ক

শস ঐফার িত এক িহন তল দেবন। ৮ শাসক যখন আসেবন,

তখন দরজার বারা ার পথ িদেয় েবশ করেবন এবং সই পথ িদেয়

বর হেয় আসেবন। ৯আর দেশর লাক সব পেবর িদেনর যখন

সদা ভুর সামেন আসেব, তখন নত হওয়ার জে য ব ি উ র

দরজার পথ িদেয় েবশ করেব, স দি ণ দরজার পথ িদেয় বর

হেয় আসেব এবং য ব ি য দরজার পথ িদেয় েবশ করেব, স

সখােন িফের যােব না, িক ু িনেজর সামেনর পথ িদেয় বর হেয়

আসেব। ১০ এবং নতা তােদর মেধ থেক তােদর েবেশর িদেনর

েবশ করেবন ও তােদর বর হেয় আসার িদন বর হেবন। ১১আর

পেব শস নেবদ ষাঁেড়র িত এক ঐফা, মেষর িত এক ঐফা

ও মষশাবকেদর জ তাঁর হােত যতটা উঠেব এবং ঐফার জ

এক িহন তল লাগেব। ১২ শাসক যখন িনেজর ই ায় দওয়া দান,

সদা ভুর উে েশ হামবিল বা ম লাথক বিল প িনেজর ই ায়
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দওয়া দান উৎসগ করেবন, তখন তাঁর জ পবূ িদেকর দরজা খেুল

িদেত হেব। আর িতিন িব ামবাের যমন কেরন, তমিন িনেজর

হামবিল ও ম লাথক বিল উৎসগ করেবন, পের বর হেয় আসেবন

এবং তাঁর বর হবার পর সই দরজা ব করা যােব। ১৩এছাড়া, তুিম

িনয়িমত সদা ভুর উে েশ হামবিলর জ এক বছেরর িনেদাষ

একিট মষশাবক উৎসগ করেব; িত সকােল তা উৎসগ করেব। ১৪

এবং তুিম িত সকােল তার সে শস নেবদ েপ ঐফার ষ াংশ ও

সই সূ সূজী আ করার জে িহেনর ততৃীয়াংশ তল, এই শস

নেবদ সদা ভুর উে েশ উৎসগ করেব, এই িনয়ম িচরকাল ায়ী।

১৫ এই ভােব িত সকােল সই মষশাবক, নেবদ ও তল উৎসগ

করা যােব। এটা িচর ায়ী হামবিল। ১৬ ভু সদা ভু এই কথা বেলন,

শাসনক া যিদ িনেজর ছেলেদর মেধ কােনা এক জনেক িকছু দান

কেরন, তেব তা তার অিধকার হেব, তা তাঁর ছেলেদর হেব; এটা

একটা অিধকার। ১৭ িক ু িতিন যিদ িনেজর কােনা দাসেক িনেজর

অিধকােরর িকছু দান কেরন, তেব তা াধীনতার বছর পয তার

থাকেব, পের আবার নতার হেব; ধু তাঁর ছেলরা তাঁর অিধকার

পােব। ১৮ নতা লাকেদরেক অিধকারচু ত করার জে তােদর

স ি থেক িকছু নেবন না; িতিন িনেজরই অিধকােরর মেধ থেক

িনেজর ছেলেদরেক অিধকার দেবন; যন আমার লােকরা িনেজেদর

অিধকার থেক িছ িভ হেয় না যায়। ১৯ পের শাসক দরজার পােশর

েবেশর পথ িদেয় আমােক যাজকেদর উ র িদেকর পিব ঘর িলেত

আনেলন এবং দখ! পি মিদেক এক জায়গা িছল। ২০ িতিন আমােক

বলেলন, “এই জায়গায় যাজেকরা দাষাথক বিল ও পােপর বিল িস

করেব ও যখােন তারা অবশ ই শস নেবদ সঁকেব; যন তারা

লাকেদরেক পিব করার জ তা বাইেরর উঠােন িনেয় না যায়।” ২১

পের িতিন আমােক বাইেরর উঠােন এেন সই উঠােনর চার কাণ

িদেয় অিত ম করােলন; আর দখ, সখােন এক উঠান িছল এর

েত ক কানায় উঠান িছল। ২২ উঠােনর চার কােণ চি শ হাত দীঘ

ও ি শ হাত িছল। সই চার কােণর উঠান িলর একই পিরমাণ
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িছল; ২৩ চারটীর মেধ েত েকর চািরিদেক পাথেরর ণী িছল এবং

পাথেরর‐ ণীর তলায় রা ার উ ন িছল। ২৪ িতিন আমােক বলেলন,

“এই জায়গায় গেৃহর পিরচারেকরা লাকেদর বিল িস করেব।”

৪৭পের িতিন আমােক ঘিুরেয় মি েরর েবশ ােন আনেলন, আর

দখ! মি েরর গাবরােটর নীেচ থেক জল বর হেয় পবূিদেক বেয়

যাে , কারণ গেৃহর সামেনর অংশ পবূিদেক িছল; আর সই জল নীচ

থেক গেৃহর দি ণ িদক িদেয় য েবিদর দি েণ নেম যাি ল।

২ পের িতিন আমােক উ র দরজার পথ িদেয় বর করেলন এবং

ঘিুরেয় বাইেরর পথ িদেয়, পবূ িদেকর পথ িদেয়, বাইেরর দরজা পয

িনেয় গেলন; আর দখ, দি ণ িদক িদেয় জল বেয় যাি ল। ৩ স

ব ি যমন পবূিদেক িগেয়িছেলন, তখন তাঁর হােত এক মাপবার

েতা িছল; ৪আবার িতিন এক হাজার হাত মেপ আমােক হাঁটু

জেলর মধ িদেয় আনেলন এবং িতিন অ এক হাজার হাত মেপ

আমােক কামর পয জেলর মধ িদেয় আনেলন। ৫ পের িতিন এক

হাজার হাত মাপেলন; এখােন এটা একিট নদী িছল যা আিম পার হেত

পািরিন, এটা খবু গভীর িছল। সাঁতার কেট পার হওয়া যায় না। ৬

িতিন আমােক বলেলন, “মা েষর‐স ান, তুিম দখেল?” এবং িতিন

আমােক ঐ নদীর তীের িনেয় গেলন। ৭ যমন আিম িফের গলাম,

দখ, সই নদীর তীের এপাের ওপাের অেনক গাছ িছল। ৮ িতিন

আমােক বলেলন, এই জল পবূিদেকর অ েল বেয় যাে এবং অরাবা

তলভূিমেত নেম যােব এবং সমেু র িদেক যােব; এর জল উ ম করা

হেব। ৯এই ােতর জল য কােনা জায়গায় বইেব, স জায়গার সব

ধরেনর জীবজ ু বাঁচেব; সখােন ব ণ মাছ হেব; কারণ এই জল

সখােন িগেয়েছ বেল সখানকার জল উ ম হেব এবং এই াত

য কােনা জায়গা িদেয় বইেব, সই জায়গার সবই জীিবত হেব।

১০তখন তাঁর তীের জেলরা দাঁড়ােব, ঐন‐গদী থেক ঐন‐ই িয়ম

পয জাল িব ার করার জায়গা হেব; মহাসমেু র চুর মােছর মেতা

সখােন নানা ধরেনর মাছ হেব। ১১ িক ু লবনা সমেু র জলা ও

জলাভূিম িল উ ম হেব না; তারা লবণ সরবরােহর জ হেব। ১২
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নদীর ধাের এপাের ওপাের সব ধরেনর খাবােরর গাছ হেব, তার পাতা

ান হেব না ও কখেনা ফল তরী হওয়া থামেব না; গাছ িল িতমােস

তার ফল ধারণ করেব, কারণ তােদর জল আেস পিব জায়গা থেক;

আর তার ফল খাবােরর জ ও পাতা ঔষধ হেব। ১৩ ভু সদা ভু এই

কথা বেলন, তামার ই ােয়েলর বােরা বংশেক য দশ অিধকােরর

জ দেব, তার সীমা এই; যােষেফর ই অংশ হেব। ১৪ এবং তুিম,

তামার েত ক লাক এবং ভাই, এর উ রািধকারী হেব। যমন আিম

তামােদর পবূপু ষেদরেক এই দশ দব বেল হাত তুেলিছলাম; এই

দশ অিধকার বেল তামােদর হেব। ১৫ দেশর সীমা এই; উ রিদেক

মহাসমু থেক সদােদর েবশ‐ ান পয িহৎেলােনর পথ; ১৬ হমাৎ,

বেরাথা, িস িয়ম, যা দে শেকর সীমার ও হমােতর সীমার মেধ

অবি ত; হৗরেণর সীমার পােশ হৎসর‐হে ৗেকান। ১৭তাই সমু

থেক সীমা দে শেকর সীমায় অবি ত হৎেসার‐ঐনন পয যােব,

আর উ রিদেক হমােতর সীমা; এই উ র িদক হেব। ১৮ পবূ িদক

হৗরণ, দে শক ও িগিলয়েদর এবং ই ােয়ল‐ দেশর মধ ব ী য ন;

এই সীমানা তামর পয যােব। ১৯ দি ণিদক দি েণ তামর থেক

কােদেশ অবি ত মরীবৎ জলাশয় িমশেরর ছাট নদী থেক মহাসমু

পয ; দি ণিদেকর এই দি ণ া । ২০ পি ম া মহাসমু হেব;

যখােন এিট িগেয়েছ হমােতর িবপরীেত। এিট পি ম া হেব। ২১

এই ভােব তামার ই ােয়েলর বংেশর জ িনেজেদর জ এই দশ

িবভাগ করেব। ২২এবং তামার িনেজেদর জে এবং য িবেদশী

লােকরা তামােদর মেধ বাস কের তামােদর মেধ স ােনর জ

দয়, তােদরও জে তা অিধকােরর জে িলবাঁট ারা িবভাগ

করেব এবং এরা ই ােয়ল‐স ানেদর মেধ িনেজর জািতর মেতা

হেব, তামােদর সে ই ােয়ল‐বংশ সেবর মেধ অিধকার পােব। ২৩

তামােদর য বংেশর মেধ য িবেদশী লাক বাস করেব, তার মেধ

তামার তােক অিধকার দেব, এটা ভু সদা ভু বেলন।

৪৮ সই বংশ িলর নাম হল এই। উ র া থেক িহৎেলােনর

পেথর পাশ ও হমােতর েবশ ােনর কাছ িদেয় হৎসর‐ঐনন পয
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দে শেকর সীমােত, উ রিদেক হমােতর পােশ পবূ া থেক

মহাসমু পয দােনর এক অংশ হেব। ২আর দােনর সীমার কােছ

পবূ া হইেত পি ম া পয আেশেরর এক অংশ হেব। ৩ দি ণ

সীমার কােছ আেশর ন ািলর এক অংশ হেব, যা পবূ া থেক

পি ম া পয ব া । ৪ দি ণ সীমার কােছ ন ািল মনঃিশর এক

অংশ হেব, যা পবূ া থেক পি ম া পয ব া । ৫ মনঃিশর

দি ণ সীমা পবূ া থেক পি ম া পয ই িয়েমর এক অংশ

হেব। ৬ ই িয়েমর দি ণ সীমা পবূ া থেক পি ম া পয

েবেণর এক অংশ হেব। ৭ েবেণর সীমার কােছ পবূ া থেক

পি ম া পয িযহূদার এক অংশ হেব। ৮ িযহূদার সীমার কােছ

পবূ া থেক পি ম া পয উপহার‐ভূিম থাকেব; তামার ে

পঁিচশ হাজার হাত ও পবূ া থেক পি ম া পয দীঘতায় অ া

অংেশর মেতা এক অংশ উপহােরর জ দেব ও তার মাঝখােন

মি র থাকেব। ৯ সদা ভুর উে েশ তামার য ভূিম িনেবদন

করেব, তা পঁিচশ হাজার হাত দীঘ ও দশ হাজার হাত হেব। ১০

সই পিব উপহার‐ভূিমর অংশ যাজকেদর জ হেব; তা উ রিদেক

পঁিচশ হাজার হাত দীঘ, পি মিদেক দশ হাজার হাত , পবূিদেক

দশ হাজার হাত ও দি ণিদেক পঁিচশ হাজার হাত দীঘ; তার

মাঝখােন সদা ভুর পিব ােন থাকেব। ১১ তা সােদাক‐স ানেদর

মেধ পিব ীকৃত যাজকেদর জ হেব, তারা আমার সবা িব ভােব

কেরেছ; ই ােয়ল‐স ানেদর াি র িদেনর লবীেয়রা যমন া

হেয়িছল ওরা তমন া হয়িন। ১২ লবীয়েদর সীমার কােছ দেশর

উপহার‐ভূিম তােদর হেব, তা খবু পিব । ১৩আর যাজকেদর সীমার

পােশ লবীেয়রা পঁিচশ হাজার হাত দীঘ ও দশ হাজার হাত

ভূিম পােব; সমে র দীঘতা পঁিচশ হাজার ও দশ হাজার হাত

হেব। ১৪ তারা তার িকছু িবি করেব না বা পিরবতন করেব না এবং

দেশর সই থম ফল িবভ হেব না, কারণ এটা স ণূ সদা ভুর

উে েশ পিব । ১৫আর পঁিচশ হাজার হাত দীঘ সই ভূিমর সামেন

পিরমােণ য পাঁচ হাজার হাত বািক থােক, তা সাধারণ ান
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বেল শহেরর, বসবােসর ও প চরাবার জ হেব; শহরিট তার

মাঝখােন থাকেব। ১৬ তার পিরমাণ এইরকম হেব; উ রিদেকর

চার হাজার পাঁচেশা হাত, দি ণিদেকর চার হাজার পাঁচেশা হাত ও

পি মিদেকর চার হাজার পাঁচেশা হাত। ১৭আর শহেরর তণৃে

থাকেব; উ রিদেক েশা প াশ হাত, দি ণিদেক েশা প াশ

হাত, পবূিদেক েশা প াশ হাত ও পি মিদেক েশা প াশ হাত।

১৮আর পিব উপহার‐ভূিমর সামেন বািক জায়গা দীঘ পিরমােণ

পবূিদেক দশ হাজার হাত ও পি েম দশ হাজার হাত হেব, আর তা

পিব উপহার‐ভূিমর সামেন থাকেব, এর উৎপ িজিনসস শহেরর

কমচারী লাকেদর খাবােরর জ হেব। ১৯আর ই ােয়েলর সম

বংেশর মেধ থেক শহেরর মজীবীরা তা চাষ করেব। ২০ সই

উপহার‐ভূিম সব পঁিচশ হাজার হাত দীঘ ও পঁিচশ হাজার হাত

হেব; তামার শহেরর অিধকার পিব উপহার ভূিম িনেবদন

করেব। ২১ পিব উপহার‐ভূিমর ও শহেরর অিধকােরর ই পােশ য

সব অবিশ ভূিম, তা নতার হেব; অথাৎ পঁিচশ হাজার হাত িব তৃ

উপহার‐ভূিম থেক পবূসীমা পয ও পি মিদেক পঁিচশ হাজার হাত

িব তৃ সই উপহার‐ভূিম থেক পি মসীমা পয অ সব অংেশর

সামেন নতার অংশ হেব এবং পিব উপহার‐ভূিম ও গেৃহর পিব

ান তার মেধ অবি ত হেব। ২২আর নতার পাওয়া অংেশর মেধ

অবি ত লবীয়েদর অিধকার ও শহেরর অিধকার ছাড়া যা িযহূদার

সীমার ও িব ামীেনর সীমার মেধ আেছ, তা নতার হেব। ২৩আর

বািক বংশ িলর এই সব অংশ হেব; পবূ া থেক পি ম া পয

িব ামীেনর এক অংশ। ২৪ িব ামীেনর সীমার কােছ পবূ া থেক

পি ম া পয িশিমেয়ােনর এক অংশ হেব। ২৫ িশিমেয়ােনর

সীমার কােছ পবূ া থেক পি ম া পয ইষাখেরর এক অংশ

হেব। ২৬ ইষাখেরর সীমার কােছ পবূ া থেক পি ম া পয

সবলূেূনর এক অংশ হেব। ২৭ সবলূেূনর সীমার কােছ পবূ া থেক

পি ম া পয গােদর এক অংশ হেব। ২৮আর গােদর সীমার

কােছ দি ণ াে র িদেক তামর থেক কােদেশ অবি ত মরীবৎ
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জলাশয় িমশেরর ছাট নদী ও মহাসমু পয দি ণ সীমা হেব। ২৯

তামার ই ােয়ল‐বংশ িলর অিধকােরর জ য দশ িলবাঁেটর

মাধ েম িবভাগ করেব, তা এই এবং তােদর ঐ সব অংশ, এটা ভু

সদা ভু বেলন। ৩০আর শহেরর এই সব বাইের যাওয়ার রা া হেব;

উ র পােশ পিরমােপ চার হাজার পাঁচেশা হাত হেব। ৩১আর শহেরর

িতনেট দরজা ই ােয়ল‐বংশ িলর নাম অ সাের হেব; েবেণর জ

এক দরজা, িযহূদার জ এক দরজা ও লিবর জ এক দরজা।

৩২ পবূ পােশ চার হাজার পাঁচেশা হাত, আর িতনেট দরজা হেব;

যােষেফর জ এক দরজা, িব ামীেনর জ এক দরজা, দােনর

জ এক দরজা। ৩৩ পবূ িদেক পিরমােণ চার হাজার পাঁচেশা হাত,

আর িতনেট দরজা হেব; িশিমেয়ােনর জ এক দরজা, ইষাখেরর

জ এক দরজা ও সবলূেূনর জ এক দরজা। ৩৪আর পি ম িদেক

চার হাজার পাঁচেশা হাত ও তার িতনেট দরজা হেব; গােদর জ

এক দরজা, আেশেরর জ এক দরজা ও ন ািলর জ এক দরজা।

৩৫ শহেরর সবিদেকর আঠার হাজার হাত দূর হেব; আর সই িদন

থেক শহরিটর এই নাম হেব, “সদা ভু সমা।”
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দািনেয়ল
১ িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর রাজে র ততৃীয় বছের, ব ািবলেনর

রাজা নবখূদিনৎসর িয শােলেম এেলন এবং সম িকছুর সরবরাহ

ব করার জ শহরটা ঘরাও করেলন। ২ ভু নবখূদিনৎসরেক

িযহূদার রাজা িযেহায়াকীেমর উপর জয়লাভ করেত িদেলন এবং

ঈ েরর গেৃহর কত েলা পিব পা ও তাঁেক িতিন িদেলন। িতিন

সই িল ব ািবলেন, তাঁর দবতার মি ের িনেয় গেলন এবং িতিন

সই পিব পা িল তাঁর দবতার ধনভা ডাের রেখ িদেলন। ৩ পের

রাজা তাঁর ধান রাজকমচারী অ নসেক রাজপিরবার ও স ািনত

পিরবার েলার মধ থেক ই ােয়েলর িকছু লাকেক, িনেয় আসেত

বলেলন। ৪ যবুেকরা িনখুঁত, আকষণীয় চহারা, সম ােন পারদশী,

ােন ও বিু েত পণূ এবং রাজ াসােদ সবা করার যাগ । আর িতিন

তােদরেক ব ািবলনীয়েদর ভাষা ও সািহত স ে িশ া দওয়ার

জ িছেলন। ৫ রাজা তাঁর া খাবার ও আ ুর রস যা িতিন পান

করেতন তার থেক তােদর িতিদেনর র অংশ দওয়ার জ িনিদ

কের দন। এই যবুকেদর িতন বছর ধের িশ া দওয়া হেব এবং তার

পের, তারা রাজার সবা করেব। ৬তােদর মেধ িছেলন দািনেয়ল,

হনািনয়, মীশােয়ল, অসিরয় ও িযহূদার িকছু লাক। ৭ সই ধান

রাজকমচারী তাঁেদর নাম িদেলন; িতিন দািনেয়লেক ব শৎসর,

হনািনয়েক শ ক, মীশােয়লেক মশক ও অসিরয়েক অেবদনেগা

নাম িদেলন। ৮ িক ু দািনেয়ল মেন মেন িঠক করেলন য, িতিন

রাজার খাবার ও আ ুর রস যা রাজা পান করত তা িদেয় িনেজেক

অ িচ করেবন না। যােত িতিন িনেজেক অ িচ না কেরন তাই িতিন

ধান রাজকমচারীর কােছ অ মিত চাইেলন। ৯ তখন ঈ র সই

রাজকমচারীর দিৃ েত দািনেয়লেক দয়ার ও ক ণার পা করেলন। ১০

সই রাজকমচারী দািনেয়লেক বলেলন, “আিম আমার ভু মহারােজর

ভয় পাি , তামরা িক খাবার ও পানীয় পান করেব তা িতিনই আেদশ

িদেয়েছন। িতিন কন তামােদর বয়সী অ া যবুকেদর থেক

তামােদর আরও খারাপ অব ায় দখেবন? তামােদর জ হয়ত
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রাজা আমার মাথা কেট ফলেবন।” ১১তখন দািনেয়ল দখােশানা

করার লাকটী সে কথা বলেলন যােক সই রাজকমচারী দািনেয়ল,

হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরেয়র য নবার জ িনযু কেরিছেলন,

১২ িতিন বলেলন “দয়া কের আমােদর, আপনার এই দাসেদর দশ িদন

পরী া কের দখনু; আমােদর ধু খাওয়ার জ িকছু শাক সি ও

জল পান করেত িদন। ১৩তখন আমােদর চহারার সে রাজার া

খাবার খাওয়া সই সম যবুকেদর চহারার তুলনা কের দখেবন

এবং আপিন যমন দখেবন সই অ সােরই আমােদর, আপনার এই

দাসেদর সে ব বহার করেবন।” ১৪অতএব সই দখােশানা করার

লাকিট সই কথায় রািজ হেলন এবং িতিন তাঁেদর দশ িদন পরী া

করেলন। ১৫ দশ িদেনর র শেষ তােদর চহারা রাজার া খাবার

খাওয়া যবুকেদর থেকও আরও বিশ া বান ও পিরপু দখেত

পাওয়া গল। ১৬ তাই সই দখােশানা করার লাকিট রাজার খাবার

ও আ ুর রস সিরেয় িনেলন এবং তাঁেদর ধু শাক সি িদেলন। ১৭

এই চারজন যবুকেক, ঈ র তাঁেদর সব রকম সািহেত ও িবদ ার

উপের ান ও সূ দিৃ িদেলন এবং দািনেয়ল সম রকেমর দশন

ও ে র িবষয় বঝুেত পারেতন। ১৮ তােদর রাজার সামেন িনেয়

যাওয়ার জ য িদন রাজা িঠক কের িদেয়িছেলন তা শষ হেল, সই

ধান রাজকমচারী তাঁেদর নবখূদিনৎসেরর সামেন িনেয় গেলন। ১৯

রাজা তাঁেদর সে কথা বলেলন এবং সই যবুকেদর দেলর মধ আর

কউ দািনেয়ল, হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরেয়র সে তুলনা করার

মত িছল না; তাঁরা রাজার সামেন দাঁড়ােলন এবং সবা করার জ

ত হেলন। ২০ ান ও বিু র িবষেয় রাজা য সম তাঁেদর

িজ াসা কেরিছেলন এবং িতিন বঝুেত পেরিছেলন য, তাঁর সম

রােজ র মেধ যত যা কর, যারা িনেজেদরেক মতৃেদর সে কথা

বলত বেল দািব করত তােদর থেক তাঁরা দশ ণ ভাল। ২১ রাজা

কারেসর থম বছর পয দািনেয়ল সখােন থাকেলন।

২ নবখূদিনৎসেরর রাজে র ি তীয় বছের, িতিন দখেলন। তাঁর

মন অি র হল এবং িতিন িকছুেতই ঘমুােত পারেলন না। ২ তখন
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রাজা যা কর এবং যারা মতৃেদর সে কথা বলত বেল দািব করত

তােদর ডাকেলন। একই সে িতিন মায়াবী ও ানী লাকেদরও

ডাকেলন। িতিন চাইেলন যন তারা এেস তাঁেক তার ে র িবষেয়

জানায়। তাই তারা এেস রাজার সামেন দাঁড়াল। ৩ রাজা তােদর

বলেলন, “আিম একটা দেখিছ এবং সই ে র অথ িক তা

বাঝার জ আমার মন অি র হেয় উেঠেছ।” ৪ তখন সই ানী

লােকরা অরামীয় ভাষায় রাজােক বলল, “মহারাজ, আপিন িচরকাল

বঁেচ থা ন। টা আপনার দাসেদর কােছ বলনু এবং আমরা তার

অথ কাশ করব।” ৫ রাজা সই সম ানী লাকেদর উ র িদেয়

বলেলন, “এই িবষয়িট ি র করা হেয়েছ। যিদ তামরা সই িট

আমার কােছ কাশ না কর এবং এর অথ না বেলা, তেব তামােদর

দহেক খ িবখ করা হেব এবং তামােদর বািড় িলেক আবজনার

ূ েপ পিরণত করা হেব। ৬ িক ু যিদ তামরা আমার ও তার অথ

বলেত পার তেব তামরা আমার কাছ থেক উপহার, পরু ার ও মহা

স ান লাভ করেব। তাই তামরা সই ও তার অথ আমােক বল।”

৭ তারা আবার তার উ র িদেয় বলল, “মহারাজ যন তাঁর দাসেদর

কােছ টা বেলন এবং আমরা আপনােক তার অথ বলব।” ৮ তখন

রাজা উ র িদেয় বলেলন, “আিম িন য়ই জািন য, এই িবষেয় আমার

আেদশ কিঠন বেল তামরা দির করবার চ া করছ। ৯ িক ু যিদ

তামরা টা আমােক না বল তেব, তামােদর জ একিট কথা

থাকল। তামরা আশা করছ অব ার বদল হেব, তামরা একসে

হেয় িমথ া ও তারণায় পণূ কথা আমােক বলার জ িঠক কেরছ

যন আিম আমার মন পিরবতন কির। তাই, আমােক টা বল,

তাহেল আিম বঝুেত পারব য, তামরা আমােক এর অথও বলেত

পারেব।” ১০ ানীেলােকরা রাজােক উ র িদেয় বলল, “পিৃথবীেত

এমন কান লাক নই য মহারােজর দািবেক পণূ করেত পাের।

কান মহান ও শি শালী রাজা কখনও এমন িবষয় কান যা কর বা

যারা ভূেতেদর সে কথা বেল, বা কান ানী ব ি র কােছ এমন

দািব কেরন িন। ১১ মহারাজ যা দািব করেছন তা খবুই কিঠন এবং
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ধু দবতারা ছাড়া আর কউই নই য মহারােজর সই িবষেয় বলেত

পাের আর তাঁরা মা েষর মেধ বসবাস কেরন না।” ১২এই িবষয়িট

রাজােক খবুই রািগেয় এবং ু কের তুলেলা এবং িতিন ব ািবলেনর

সম লাকেদর যারা তাঁেদর ােনর জ পিরিচত িছল তােদর মের

ফলার জ আেদশ িদেলন। ১৩ তাই সই আেদশ বর হল। তাঁেদর

মের ফলার জ যারা তাঁেদর ােনর জ পিরিচত িছল। তারা

দািনেয়ল ও তাঁর ব ু েদরও খাঁজ করল যন তােদরও হত া করা হয়।

১৪ তখন দািনেয়ল বিু ও িবচ ণতার সে রাজার দহর ীেদর

সনাপিত অিরেয়ােকর সে কথা বলেলন, িযিন ব ািবলেনর সই

সম লাকেদর যারা তােদর ােনর জ পিরিচত িছল তাঁেদর হত া

করেত এেসিছেলন। ১৫ দািনেয়ল রাজার সই সনাপিতেক িজ াসা

করেলন, “মহারাজ এই ভীষণ আেদশ কন?” তখন অিরেয়াক যা

ঘেটিছল তা দািনেয়লেক জানােলন। ১৬ তখন দািনেয়ল রাজার কােছ

িগেয় তাঁর সে সা াৎ করার জ িদন চাইেলন যন িতিন রাজার

কােছ টার অথ কাশ করেত পােরন। ১৭ তারপর দািনেয়ল ঘের

িফের িগেয় তাঁর ব ু হনািনয়, মীশােয়ল ও অসিরয়েক যা িকছু হেয়িছল

তা িব ািরতভােব বলেলন। ১৮ িতিন তাঁেদর অ েরাধ করেলন যন

তাঁরা সই িবষয় জানার জ েগর ঈ েরর কােছ দয়া চান,

যন িতিন ও তাঁর ব ু রা সই সম লাক যারা তাঁেদর ােনর জ

পিরিচত িছল তােদর সে মারা না যান। ১৯ সই রােত একটা দশেনর

মাধ েম সই িবষয়িট দািনেয়েলর কােছ কািশত হল। তখন

দািনেয়ল েগর ঈ রেক ধ বাদ িদেলন। ২০এবং বলেলন, “ঈ েরর

নােমর শংসা িচরকাল হাক; কারণ ান ও শি তাঁরই। ২১ িতিন

িদন ও ঋতুর পিরবতন কেরন; িতিন রাজােদর সিরেয় দন এবং

রাজােদর তাঁেদর িসংহাসেনর উপের বসান। িতিন ানীেদর ান

ও বিু মানেদর বিু দান কেরন। ২২ িতিন গভীর ও িবষয় িল

কাশ কেরন; কারণ অ কােরর মেধ িক আেছ তা িতিন জােনন

এবং আেলা তাঁর সে বাস কের। ২৩আমার পবূপু ষেদর ঈ র,

আিম তামােক ধ বাদ িদই ও তামার শংসা কির, কারণ তুিম
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আমােক ান ও মতা িদেয়ছ। আিম তামার কােছ য িবষেয়র

জ াথনা কেরিছলাম তা আমােক তুিম আমােক জািনেয়ছ; তুিম

আমােদরেক সই িবষেয় জািনেয়ছ যা রাজােক িচি ত কেরিছল।”

২৪ এই সম িবষয় িনেয় দািনেয়ল অিরেয়ােকর কােছ গেলন,

যােক রাজা ব ািবলেনর সম ানী লাকেদর হত া করেত িনযু

কেরিছেলন। িতিন িগেয় তাঁেক বলেলন, “ব ািবলেনর সম ানী

লাকেদর হত া করেবন না। আমােক রাজার কােছ িনেয় চলনু এবং

আিম রাজােক তাঁর ে র অথ বলব।” ২৫ তখন অিরেয়াক তাড়াতািড়

কের দািনেয়লেক রাজার কােছ িনেয় িগেয় বলেলন, “আিম িযহূদার

ব ীেদর মেধ এমন একজন লাকেক খুঁেজ পেয়িছ য মহারােজর

ে র অথ কাশ করেব।” ২৬ রাজা দািনেয়লেক (যাঁেক ব শৎসর

নােম ডাকা হত) িজ াসা করেলন, “তুিম িক আমােক আমার

ও তার অথ বেল িদেত পারেব?” ২৭ দািনেয়ল রাজােক উ র িদেয়

বলেলন, য িবষেয় মহারাজ দািব কেরেছন তা কান ানী ব ি ,

বা যারা মতৃেদর সে কথা বেল, বা যা কর িক া জ ািতষীও বলেত

পারেব না। ২৮ িক ু একমা , একজন ঈ র আেছন িযিন েগ

থােকন, িতিনই িবষয় কাশ কেরন এবং ভিবষ েত যা ঘটেব তা

িতিন আপনােক, রাজা নবখূদিনৎসরেক জািনেয়েছন। যখন আপিন

িবছানায় েয়িছেলন তখন আপিন য ও আপনার মেনর য দশন

দেখেছন তা হল এই, ২৯ মহারাজ, আপিন যখন িবছানায় েয়

িছেলন তখন ভিবষ েত িক হেব সই িবষেয় িচ া করিছেলন এবং

িযিন িবষয় কাশ কেরন িতিন আপনােক িক ঘটেত চেলেছ সই

িবষেয় জািনেয়েছন। ৩০অ া লাকেদর চেয় আমার বশী ান

আেছ বেলই য আমার কােছ এই িবষয় কািশত হেয়েছ তা নয়।

এই িবষয় আমার কােছ কাশ করা হেয়েছ যন মহারাজ, আপিন

সই অথ বঝুেত পােরন এবং যন আপিন আপনার মেনর গভীেরর

সম িচ া জানেত পােরন। ৩১ মহারাজ, আপিন উপেরর িদেক

তািকেয় িছেলন এবং আপিন একটা িবরাট মিূ দখেত পেয়িছেলন;

এই মিূতটা িবরাট ও খবু উ ল, আপনার সামেন দাঁিড়েয় িছল। তার
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উ লতা খবুই ভয় র িছল। ৩২ সই মিূতর মাথাটা খাঁিট সানার,

বকু ও হাত পার। পট ও ঊ াে র তরী ৩৩এবং তার পা িল

লাহার িছল। পােয়র পাতা অেধক লাহা ও অেধক মািট িদেয় তরী।

৩৪আপিন উপেরর িদেক তািকেয় িছেলন এবং একটা পাথর কেট

নওয়া হল, িক ু সটা মা েষর হােত কাটা নয় এবং সই পাথরটা

লাহা ও মািট মশােনা পােয় আঘাত করল এবং সিট তােদর চূণিবচূণ

কের ফলল। ৩৫ তখন লাহা, মািট, া , পা ও সানা একই

সে ভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় গল এবং গরমকােলর খামােরর

তূেষ পিরণত হল। বাতাস তােদর উিড়েয় িনেয় গল এবং তােদর

আর কান িচ ই থাকল না। িক ু য পাথরটা মিূতটােক আঘাত

কেরিছল সটা একটা িবরাট পাহােড় পিরণত হল এবং সম পিৃথবী

দখল করল। ৩৬এিটই আপনার িছল। এখন আমরা তার অথ

মহারােজর কােছ বলব। ৩৭ মহারাজ, আপিন রাজােদর রাজা যাঁেক

েগর ঈ র রাজ , মতা, শি এবং স ান দান কেরেছন। ৩৮

িতিনই আপনার হােত সম লাকেদর বাস ান িদেয়েছন। িতিনই

মােঠর প েদর আর পাখীেদর উপের আপনােক কতৃ িদেয়েছন এবং

িতিন তােদর সবার উপের আপনােক কতৃ করার জ িদেয়েছন।

আপিনই সই মিূতিটর সানার মাথা। ৩৯ “আপনার পের, আর

একিট রাজ উঠেব তা আপনার মত মহান হেব না এবং তার পের

ততৃীয় াে র য রাজ তা গাটা পিৃথবীর উপের রাজ করেব। ৪০

চতুথ একটা রাজ , যা লাহার মত শ হেব, কারণ যমন লাহা

সম িকছু ভেঙ চূণিবচূণ এবং ংস কের, তমিন এিটও সম

িকছুেক ংস করেব এবং তােদর চূণিবচূণ করেব। ৪১ যমন আপিন

দেখিছেলন য পােয়র পাতা ও পােয়র আ ুল িল অেধক মািট ও

অেধক লাহা িদেয় তরী, তমনই এিটও একটা ভাগ করা রাজ

হেব; যমন আপিন নরম মািটর সে লাহা মশােনা দেখিছেলন,

তমিন সই রােজ লাহার মত িকছু শি সখােন থাকেব। ৪২

পােয়র পাতা ও আ ুল িল যমনভােব অেধক মািট ও অেধক লাহা

িমিশেয় তরী হেয়িছল, তাই সই রােজ র অেধক শি শালী হেব ও
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অেধক বল হেব। ৪৩ যমন আপিন দেখেছন লাহা নরম মািটর

সে মশােনা, তমিনই সই সম লােকরাও একজন অ জেনর

সে িমেশ যােব এবং লাহা যমন মািটর সে মেশ না তমিন

তারাও এক সে থাকেব না। ৪৪ সই সম রাজােদর িদেনর, েগর

ঈ র এমন একটা রাজ াপন করেবন যা কখনও ংস হেব না

বা, অ লােকরাও এিটেক অিধকার করেব না। এিট সই সম

রাজ িলেক চূণিবচূণ করেব এবং তােদরেক িনি কের দেব এবং

এিট িচরকাল থাকেব। ৪৫ যমন আপিন দেখিছেলন একিট পাথর

পাহাড় থেক কেট নওয়া হেয়িছল, িক ু যা মা েষর হােত কাটা

হয়িন। তা লাহা, া , মািট, পা ও সানােক চূণিবচূণ কেরিছল।

ভিবষ েত িক হেব তা মহান ঈ র আপনােক জািনেয়েছন। টা

সিত এবং তার ব াখ াও িব াসেযাগ ।” ৪৬ রাজা নবখূদিনৎসর

দািনেয়েলর সামেন উপড়ু হেয় পড়েলন এবং তাঁেক স ান িদেলন

এবং িতিন আেদশ িদেলন যন তাঁর উে েশ উপহার ও ধপূ উৎসগ

করা হয়। ৪৭ রাজা দািনেয়লেক বলেলন, “সিত ই তামার ঈ র

দবতােদর ঈ র এবং রাজােদর ভু এবং িতিন সই িযিন

িবষয় িল কাশ কেরন, কারণ তুিমই এই িবষয়টা কাশ করেত

পেরছ।” ৪৮ তারপর রাজা দািনেয়লেক এক উ স ান িদেলন

এবং তাঁেক অেনক র র উপহার িদেলন। িতিন তাঁেক সম

ব ািবলন রাজ র উপের শাসনক া িহসােব িনযু করেলন। দািনেয়ল

সম ানী লাকেদর উপের ধান রাজ পাল িহসােব িনযু হেলন।

৪৯ দািনেয়ল রাজার কােছ অ েরাধ করেলন এবং রাজা শ ক, মশক

ও অেবদনেগােক ব ািবলন রাজ র উপের পিরচালক িহসােব িনযু

করেলন। িক ু দািনেয়ল রাজবািড়েত থাকেলন।

৩ রাজা নবখূদিনৎসর ষাট হাত উঁচু ও ছয় হাত চওড়া একটা সানার

মিূ তরী করেলন। িতিন সিটেক ব ািবলন দেশর দূরা সমভূিমেত

রাখেলন। ২ তারপর িতিন য মিূতটা াপন কেরিছেলন তার িত া

করেত আসার জ রাজ িলর শাসনক ােদর ও েদশ িলর

শাসনক ােদর এবং আ িলক শাসনক ােদর সে পরামশদাতারা,
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কাষাধ রা, িবচারকতােদর সে আিধকািরকেদর এবং সম উঁচু

পেদর শাসনক ােদর আসেত ও এক হেত আেদশ িদেলন। ৩তখন

রাজ িলর শাসনকতারা ও েদশ িলর শাসনকতারা এবং আ িলক

শাসনকতারা পরামশদাতােদর, কাষাধ েদর, িবচারকতােদর,

আিধকািরকেদর এবং সম উঁচু পেদর শাসনক ােদর সে মিূ

াপন করার অ ােন উপি ত হেলন, য মিূ রাজা নবখূদিনৎসর

াপন কেরিছেলন। তাঁরা সই মিূতর সামেন দাঁড়ােলন। ৪ তখন

একজন ঘাষণাকারী জাের িচৎকার কের এই কথা বলেলন, “সম

লােকরা, সম জািত এবং সম ভাষার লােকরা, তামােদর এই

আেদশ দওয়া হে , ৫ য, যখন তামরা িস া, বাঁশী, তােরর

বাদ য , বীণা এবং বড় বাঁশী ও অ া সম রকেমর বাজনার শ

নেব, তখন তামরা অবশ ই মািটেত উপড়ু হেয় পেড় নবখূদিনৎসর

য মিু িট াপন কেরেছন, সই সানার মিু েক ণাম করেব। ৬ য

কউ উপড়ু হেয় ণাম এবং উপাসনা করেব না তােক সই মহূুেতই

ল চু ীেত ফেল দওয়া হেব।” ৭ তাই যখন সম লাক িস া,

বাঁশী, তােরর বাদ য , বীণা এবং বড় বাঁশী ও অ া সম রকেমর

বাজনার শ নল তখনই সম লাক, সম জািত এবং সম

ভাষার লােকরা মািটেত উপড়ু হেয় পেড় নবখূদিনৎসর য মিু িট

াপন কেরিছেলন, সই সানার মিূতটােক ণাম করল। ৮ সই িদন

কেয়কজন কলদীয় ই দীেদর িব ে অিভেযাগ িনেয় উপি ত হল।

৯ তারা রাজা নবখূদিনৎসরেক বলল, “মহারাজ, আপিন িচরকাল বঁেচ

থা ন! ১০ মহারাজ, আপিন একটা আেদশ িদেয়েছন য, েত ক

লাক যখন িস া, বাঁশী, তােরর বাদ য , বীণা এবং বড় বাঁশী ও

অ া সম রকেমর বাজনার শ নেব তখন অবশ ই উপড়ু হেয়

পেড় সানার মিু েক ণাম করেব; ১১ য কউ উপড়ু হেয় পেড়

ণাম এবং উপাসনা না করেব তােক ল চু ীেত ফেল দওয়া

হেব। ১২এখন হ মহারাজ, কেয়কজন এমন িযহূদী আেছ যােদর

আপিন ব ািবলন রােজ র উপের কােজ িনযু কেরেছন; তারা হল

শ ক, মশক ও অেবদনেগা। মহারাজ, এই লােকরা আপনার কথায়
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মেনােযাগ দয় িন। তারা আপনার দবতােদর উপাসনা ও সবা

করেব না বা আপিন য সানার মিূ াপন কেরেছন তাঁেকও উপড়ু

হেয় ণাম কের না।” ১৩ তখন নবখূদিনৎসর রােগ পণূ হেলন ও

চ ি হেয়, শ ক, মশক ও অেবদনেগােক ডেক িনেয় আসেত

আেদশ িদেলন। তাই তারা রাজার সামেন সই লাকেদর উপি ত

করল। ১৪ নবখূদিনৎসর তাঁেদর বলেলন, “ হ শ ক, মশক ও

অেবদনেগা, তামরা িক মেন মেন িঠক কেরছ য আমার দবতােদর

উপাসনা করেব না বা আিম য সানার মিূ াপন কেরিছ তাঁর

সামেনও উপড়ু হেয় ণাম করেব না? ১৫ এখন তামরা যিদ িস া,

বাঁশী, তােরর বাদ য , বীণা এবং বড় বাঁশী ও অ া সম রকেমর

বাজনার শ েন উপড়ু হেয় পেড় আমার তরী মিু েক ণাম করেত

ত থাক তাহেল ভাল। িক ু যিদ উপাসনা না কর তেব, সে সে ই

ল চু ীেত তামােদর ফেল দওয়া হেব। এমন কান দবতা

আেছ য আমার হাত থেক তামােদর উ ার করেত পাের?” ১৬

তখন শ ক, মশক ও অেবদনেগা নবখূদিনৎসর রাজােক উ র িদেয়

বলেলন, “এই ব াপাের আপনােক উ র দওয়ার কান েয়াজন

নই। ১৭আর যিদ কান উ র থােক তা হল এই, আমরা য ঈ েরর

সবা কির িতিন সই ল চু ী থেক র া করেত পােরন এবং

িতিন, মহারাজ আপনার হাত থেকও আমােদর উ ার করেবন।

১৮ িক ু যিদ তা না হয়, তেব মহারাজ আপিন এটা জেন রাখনু,

তবওু আমরা আপনার দবতােদর উপাসনা করব না এবং আপনার

াপন করা সানার মিূতর সামেন উপড়ু হেয় ণাম করব না।” ১৯

তখন নবখূদিনৎসর ভীষণ রােগ পণূ হেলন, শ ক, মশক এবং

অেবদনেগার িত তাঁর মেুখর ভাব পিরবতন হেয় গল। িতিন আেদশ

িদেলন য চু ীটা সাধারণত যমন গরম থােক তার থেকও যন

সাত ণ বিশ গরম করা হয়। ২০ তখন িতিন তাঁর স দেলর মেধ

থেক িকছু চ শি শালী স েদর আেদশ িদেলন যন তারা

শ ক, মশক ও অেবদনেগােক বঁেধ ল চু ীেত ফেল দয়। ২১

তােদরেক জামা, অ বাস, পাগড়ী ও অ া কাপড় চাপড় পরা
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অব ায় বঁেধ ল চু ীেত ফেল দওয়া হল। ২২ রাজার আেদশ

কেঠারভােব পালন করেত হেব এবং চু ীটাও চ গরম িছল এবং য

লােকরা শ ক, মশক ও অেবদনেগােক চু ীেত ফেল দওয়ার জ

িনেয় িগেয়িছল তােদরই আ েনর িশখা পিুড়েয় মারল। ২৩আর সই

িতনজন, শ ক, মশক ও অেবদনেগা বাঁধা অব ায় ল চু ীেত

পড়েলন। ২৪ তখন রাজা নবখূদিনৎসর আ য হেলন এবং উেঠ

দাঁড়ােলন। িতিন তাঁর পরামশদাতােদর িজ াসা করেলন, “আমরা

িক িতনজন লাকেক বঁেধ আ েনর মেধ ফেল িদই িন?” তারা

রাজােক উ র িদল, “ াঁ, মহারাজ।” ২৫ িতিন বলেলন, “িক ু আিম

চারজন লাকেক মু অব ায় আ েনর মেধ ঘেুর বড়ােত দখিছ

এবং তােদর কান িত হয়িন। আর চতুথ জেনর তাপ দখেত

দবতােদর পেু র মত।” ২৬ তখন নবখূদিনৎসর ল চু ীর দরজার

কােছ গেলন এবং িচৎকার কের বলেলন, “ হ সবশি মান মহান

ঈ েরর দাস শ ক, মশক ও অেবদনেগা, তামরা বর হেয় এখােন

এস!” তখন শ ক, মশক ও অেবদনেগা আ ন থেক বর হেয়

এেলন। ২৭ রাজ িলর শাসনকতারা ও েদশ িলর শাসনকতারা

এবং আ িলক শাসনকতারা, অ া শাসনকতারা এবং রাজার

পরামশদাতারা যারা সখােন জেড়া হেয়িছেলন তারা সই যবুকেদর

দখেলন য, আ ন তাঁেদর দেহর কান িত কের িন, তাঁেদর মাথার

একটা চুলও পেুড় যায় িন; তাঁেদর পাশােকরও কান িত হয়িন এবং

তাঁেদর গােয় আ েনর কান গ ও নই। ২৮ নবখূদিনৎসর বলেলন,

“এস আমরা শ ক, মশক ও অেবদনেগার ঈ েরর শংসা কির,

িযিন তাঁর গদূতেক পািঠেয় তাঁর দাসেদর উ ার করেলন। তাঁরা তাঁর

উপেরই িব াস কের আমার আেদশ অ া কেরেছ এবং তােদর

ঈ র ছাড়া অ কান দবতার উপাসনা ও তােদর সামেন উপড়ু হেয়

ণাম করার পিরবেত তাঁেদর দহ িদেয় িদেয়েছ। ২৯ তাই আিম এই

আেদশ িদি য, কান লাক, জািত, বা কান ভাষা যা শ ক, মশক

ও অেবদনেগার ঈ েরর িব ে িকছু বেল তেব উি হেব এবং

তােদর বািড় িল আবজনার ূেপ পিরণত হেব, কারণ আর কান
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দবতা নই য এই ভােব উ ার করেত পাের।” ৩০তখন রাজা শ ক,

মশক ও অেবদনেগােক ব ািবলন েদেশ আরও উঁচু পদ িদেলন।

৪ রাজা নবখূদিনৎসর তাঁর এই সংবাদ সম লােকর কােছ, সম

জািতর এবং পিৃথবীর িবিভ ভাষার লাকেদর কােছ পাঠােলন,

“ তামােদর শাি র বিৃ হাক। ২ মহান সবশি মান ঈ র আমার

জ য সব িচ ও আ য কাজ কেরেছন তা তামােদর জানােনা

আিম ভােলা বেল মেন করলাম। ৩ তাঁর িচ েলা কত মহান, তাঁর

আ য কাজ েলা কত শি শালী! তাঁর রাজ অন কােলর রাজ

এবং তাঁর রাজ বংশপর রায় ায়ী।” ৪আিম, নবখূদিনৎসর,

আিম আমার রাজবািড়েত আনে র সে বসবাস করিছলাম এবং

রাজ াসােদ আিম আমার সমিৃ উপেভাগ করিছলাম। ৫ িক ু আিম

একটা দখলাম যা আমােক ভীত করল। যখন আিম িবছানায়

েয় িছলাম, তখন আিম মিু েলা দখলাম এবং আমার মেনর

মধ িবিভ দশন েলা আমােক অি র কের তুলল। ৬ তাই আিম

একিট আেদশ িদলাম যন আমার সামেন ব ািবলেনর সম ানী

লাকেদর আনা হয় যােত তারা সই টােক আমার জ ব াখ া

করেত পাের। ৭ তখন যা কর, যারা মতৃেদর সে কথা বলত, ানী

লােকরা এবং জ ািতষীরা আমার কােছ উপি ত হল। আিম তােদর

কােছ টা বললাম, িক ু তারা তা ব াখ া করেত পারল না। ৮

িক ু অবেশেষ দািনেয়ল আমার সামেন উপি ত হল, যােক আমার

দবতার নাম অ সাের ব শৎসর নাম দওয়া হেয়িছল এবং যার

মেধ পিব দবতােদর আ া আেছ। আিম তােক টা বললাম।

৯ “ হ যা করেদর ধান ব শৎসর, আিম জািন তামার মেধ

পিব দবতােদর আ া আেছ এবং কান িবষয়ই তামার কােছ

খবু কিঠন নয়। আিম ে র মেধ িক দেখিছ এবং এর অথ িক

তা আমােক বল। ১০ িবছানায় েয় আিম আমার মেন এই দশন

দেখিছলাম। আিম তািকেয় দখলাম পিৃথবীর মাঝখােন একটা গাছ

দাঁিড়েয় আেছ; তা খবুই উঁচু। ১১ গাছটা বেড় উঠল এবং শি শালী

হেয় উঠল। তার মাথাটা িগেয় আকাশম ল শ করল এবং এিটেক
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পিৃথবীর শষ সীমা থেকও দখা যাি ল। ১২ তার পাতা েলা িছল

খবুই র ও সটার চুর ফল িছল এবং তার মেধ সবার জ

খাবার িছল। ব প রা তার নীেচ ছায়া খুঁেজ পত এবং আকােশর

পািখরা তার ডােল বাস করত; সম াণীই তা থেক খাবার পত।

১৩আিম িবছানায় েয়ই আিম আমার মেনর মধ সই দশেন দখলাম

য, একজন পিব বাতাবাহক গ থেক নেম আসেলন। ১৪ িতিন

উঁচু ের এই কথা বলেলন, ‘গাছটা কেট ফল এবং তার ডাল েলা

কেট দাও; তার পাতা েলা ছঁেট ফল এবং তার ফল েলা ছিড়েয়

দাও। তার তলা থেক প রা পািলেয় যাক ও ডালপালা থেক পািখরা

উেড় যাক, ১৫তার িশকড় েলার গাড়া লাহা ও া িদেয় বাঁধা

অব ায় মািটেত মােঠর ঘােসর মেধ রেখ দাও। সটােক আকােশর

িশিশের িভজেত দাও এবং সটােক গাছপালার প েদর মেধ মািটেত

বাস করেত দাও। ১৬ তার মনেক মা েষর মন থেক পিরবতন করা

হাক এবং সাত বছর পয তােক প র মন দওয়া হাক। ১৭এই

বাতা সই বাতাবাহেকর মাধ েমই দওয়া হেয়েছ, এই িবষয়িট সই

পিব জনই ঘাষণা করেছন, যন জীিবত লােকরা জানেত পাের

য, লােকেদর রাজ েলার উপের মহান সবশি মান ঈ রই রাজ

কেরন এবং সই রাজ িলর উপের িতিন যােক ই া তােক বসান,

এমনিক মা েষর মেধ সবেচেয় ু ব ি েক তার উপের বসান।’

১৮আিম, রাজা নবখূদিনৎসর, য এই দেখিছ। এখন তুিম, হ

ব শৎসর, তুিম আমােক এর অথ বল, কারণ আমার রােজ র এমন

কান ানী লাক নই য আমার জ এর অথ বলেত পাের। িক ু

তুিম পারেব, কারণ তামার মেধ পিব দবতােদর আ া আেছ।” ১৯

তখন দািনেয়ল, যার নাম ব শৎসর িছল, িকছু েণর জ হতভ

হেয় গেলন এবং তাঁর িচ া তাঁেক চ ভােব িচি ত কের তুলল।

রাজা বলেলন, “ হ ব শৎসর, অথবা তার অথ তামােক িচি ত

না ক ক।” ব শৎসর উ র িদেয় বলেলন, “আমার ভু, এই

তােদর জ হাক যারা আপনােক ঘণৃা কের এবং এর অথ আপনার

শ েদর িত ঘটুক। ২০আপিন য গাছটা দেখিছেলন, যটা িবরাট
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ও শি শালী হেয় উেঠিছল এবং যার মাথা আকাশ ছুঁেয়িছল এবং

যটা পিৃথবীর শষ া থেকও দখেত পাওয়া যত, ২১ যার পাতা

খবু র িছল ও যার চুর ফল িছল, যন সকলেক খাবার তার

মেধ থােক এবং যার তলায় মােঠর প রা ছাওয়া খুঁেজ পেয়িছল

এবং যার ডােল আকােশর পািখরা থাকত, ২২ সই গাছ আপিনই,

মহারাজ, আপিনই সই িযিন চ শি শালী হেয়েছন। আপনার

মিহমা বিৃ পেয়েছ এবং আকাশ পয পৗঁেছেছ এবং আপনার

কতৃ পিৃথবীর শষ সীমা পয পৗঁেছেছ। ২৩আপিন, হ মহারাজ,

একজন পিব বাতাবাহকেক গ থেক নেম আসেত দেখিছেলন

এবং িতিন বলিছেলন, ‘গাছটা কেট ফল এবং এিটেক ংস কর,

িক ু তার িশকড় েলার গাড়া লাহা ও া িদেয় বঁেধ সটােক

আকােশর িশিশের িভজেত দাও; সাত বছর পয স মােঠর প েদর

সে বাস ক ক।’ ২৪ মহারাজ, এিটই হল ে র ব াখ া। আমার ভু

মহারাজ, এিট মহান সবশি মান ঈ েরর একিট আেদশ যা আপনার

কােছ এেসেছ। ২৫আপনােক লাকেদর কাছ থেক তািড়েয় দওয়া

হেব এবং আপিন মােঠর প েদর সে বাস করেবন৷ আপিন ষাঁেড়র

মত ঘাস খােবন এবং আপিন আকােশর িশিশের িভজেবন। এই ভােব

সাত বছর চেল যােব, যত ণ না আপিন ীকার করেবন য, মা েষর

রাজ েলার উপের মহান সবশি মান ঈ রই রাজ কেরন এবং

িতিন সই সব রাজ িল যােক ই া তােক দন। ২৬ যমন িশকড়

গাছটার গাড়া রেখ দওয়ার আেদশ দওয়া হেয়িছল, সই

ভােবই আপনার রাজ আপনােক িফিরেয় দওয়া হেব যখন আপিন

মেন নেবন য, েগর ঈ রই কতৃ কেরন। ২৭ তাই হ মহারাজ,

আমার পরামশ আপনার কােছ হণেযাগ হাক। আপিন পাপ করা

ব ক ন এবং যা ভােলা তাই ক ন। িনযািততেদর িত দয়া দশন

কের আপনার অপরাধ থেক িফের আ ন। তাহেল হয়েতা আপনার

সমিৃ আেরা বিৃ পােব।” ২৮ সই সম ই রাজা নবখূদিনৎসেরর িত

ঘটল। ২৯ বােরা মােসর শেষ িতিন যখন ব ািবলেনর রাজ াসােদর

ছােদ ঘেুর বড়াি েলন, ৩০ তখন রাজা বলেলন, “এটা িক সই
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মহান ব ািবলন নয়, যা আমার রাজধানী িহসােব ও আমার মিহমার

জ আিম আমার শি িদেয় তরী কেরিছ?” ৩১ যখন রাজা সই

কথা েলা বলিছেলন, গ থেক একিট ক ঠ র শানা গল, “রাজা

নবখূদিনৎসর, তামার িব ে এই আেদশ দওয়া হেয়েছ য, এই

রাজ আর তামার অিধকাের থাকেব না। ৩২ তামােক লাকেদর কাছ

থেক তািড়েয় দওয়া হেব এবং তুিম মােঠর ব প েদর সে বাস

করেব। ষাঁেড়র মত তামােক ঘাস খাওয়ােনা হেব। সাত বছর শষ

হেব, যত ণ না তুিম ীকার করেব য মহান সবশি মান ঈ রই

মা েষর রাজ েলার উপের রাজ কেরন এবং স েলা িতিন যােক

ই া তােক দান কেরন।” ৩৩ সই বাক যা নবখূদিনৎসেরর স ে

বলা হেয়িছল তখনই তা পণূ হল। তাঁেক সে সে মা েষর কাছ

থেক তািড়েয় দওয়া হল। িতিন ষাঁেড়র মত ঘাস খেত লাগেলন

এবং তাঁর দহ আকােশর িশিশের িভজেত লাগল; তাঁর চুল েলা ঈগল

পািখর পালেখর মত বড় হেয় উঠল আর তাঁর নখ েলা পািখর পােয়র

নেখর মত হেয় উঠল। ৩৪ এবং সই িদন শষ হেয় গেল আিম,

নবখূদিনৎসর েগর িদেক আমার চাখ তুললাম এবং আমােক আবার

আমার বিু িফিরেয় দওয়া হল। আিম মহান সবশি মান ঈ েরর

শংসা করলাম; িযিন অন কাল ায়ী আিম তাঁেক স ান িদলাম

এবং তাঁেক গৗরব িদলাম। কারণ তাঁর রাজ অন কাল ায়ী এবং

তাঁর রাজ বংশপর রায় ায়ী। ৩৫ পিৃথবীর সম লাক তাঁর কােছ

যন িকছুই নয়; িতিন গদূতেদর ও পিৃথবীর লাকেদর মধ তাঁর

ই া অ যায়ী কাজ কেরন। এমন কউ নই য তাঁেক থামােত পাের

অথবা এমন কউ নই য তাঁেক বলেত পাের য, তুিম কন এটা

করছ? ৩৬ যখন আমার বিু িফের এল তখন আমার রােজ র মিহমার

জ আমার গৗরব ও তাপ আমার কােছ িফের এল। আমার ম ীরা

ও আমার ধান লােকরা আমােক খুঁেজ বর করল এবং আমােক

আবার আমার িসংহাসেন িফিরেয় আনা হল এবং আরও বিশ স ান

আমােক দওয়া হল। ৩৭ এখন আিম, নবখূদিনৎসর সই েগর

রাজার শংসা, নগান ও স ান কির, কারণ তাঁর সম কাজ সিঠক



দািনেয়ল 1669

এবং তাঁর সম পথ েলা ায । িতিন তােদর নত করেত পােরন

যারা তােদর অহ াের চেল।

৫অেনক বছর পের একিদন রাজা বলশৎসর তাঁর এক হাজার মহান

লাকেদর জ একটা বড় ভােজর আেয়াজন করেলন এবং িতিন সই

হাজার জেনর সামেন আ ুর রস পান করিছেলন। ২ বলশৎসর যখন

আ ুর রস পান করিছেলন, তখন িতিন আেদশ িদেলন তাঁর সামেন

িয শােলেমর মি র থেক য সম সানা ও পার পা তাঁর বাবা

নবখূদিনৎসর এেনিছেলন স েলা যন আনা হয় এবং যােত রাজা,

তাঁর মহান লােকরা, তাঁর ীরা ও তাঁর উপপ ীরা সই সব পাে কের

পান করেত পােরন। ৩ তখন দােসরা সই সম সানার পা িল

িনেয় এল যা িয শােলেমর ঈ েরর গহৃ থেক আনা হেয়িছল। রাজা,

তাঁর মহান লােকরা এবং তাঁর ীরা ও তাঁর উপপ ীরা স িলেত পান

করেলন। ৪তাঁরা আ ুর রস পান করেলন এবং সানা, পা, া ,

লাহা, কাঠ ও পাথর িদেয় তরী মিূত িলর তাঁরা শংসা করেলন। ৫

সই মহূুেত হঠাৎ বািতদােনর কােছ মা েষর একটা হােতর আ ুল

রাজ াসােদর মেধ দয়ােলর উপর িলখেত দখা গল। রচনার সময়

রাজা সই হাতিটর অংশ দখেত পেলন। ৬তখন রাজার মখু িববণ

হেয় গল এবং তাঁর িচ া তাঁেক অি র কের তুলল; িতিন এত ভয়

পেলন য, তাঁর শরীেরর অ িল বল হেয় গল এবং তাঁর হাঁটু িল

একসে কাঁপেত লাগল। ৭ তখন রাজা জাের িচৎকার কের আেদশ

িদেয়, যারা িনেজেদরেক মতৃেদর সে কথা বলত বেল দািব করত

তােদর এবং জ ািতষীেদর িনেয় আসেত বলেলন। রাজা সই সম

লাকেদরেক যারা ব ািবলেন ােনর জ পিরিচত িছেলন তাঁেদর

বলেলন, “ য কউ এই লখা ও তার মােন ব াখ া করেত পারেব

তােক ব নী কাপড় পরােনা হেব এবং তার গলায় সানার হার

পরােনা হেব। রােজ মতার িদক থেক স ততৃীয় হেব।” ৮ তখন

রাজার সম লােকরা যারা তাঁেদর ােনর জ পিরিচত িছেলন

তাঁরা িভতের এেলন, িক ু তাঁরা কউই সই লখা পড়েত পারল না

বা তার অথও রাজােক বলেত পারল না। ৯ তখন রাজা বলশৎসর
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খবুই িচি ত হেয় পড়েলন এবং তাঁর মেুখর চহারা িববণ হেয় গল।

তাঁর মহান লােকরা হতভ হেয় গেলন। ১০ রাজা ও তাঁর মহান

লাকেদর কথা েন রাজমাতা সই ভােজর ঘের উপি ত হেলন।

রাজমাতা বলেলন, “মহারাজ, িচরকাল বঁেচ থা ন! আপনার মেুখর

দশৃ পিরবতন না হাক। ১১আপনার রােজ একজন ব ি আেছন

যাঁর িভতের পিব দবতােদর আ া আেছন। আপনার বাবার িদেনর

সই ব ি র মেধ দীি বাঝার মতা এবং দবতােদর ােনর

মত ান দখা িগেয়িছল। আপনার বাবা রাজা নবখূদিনৎসর তাঁেক

যা করেদর ধান ও যারা মতৃেদর সে কথা বলত তােদর এবং

জ ািতষীেদর ধান িহসােব িনযু কেরিছেলন। ১২ তাঁর মেধ

অসাধারণ এক আ া, ান, বাঝার মতা, ে র ব াখা, ধাঁধার অথ

বলার মতা এবং সমস ার সমাধান করার ন দািনেয়েলর মেধ

পাওয়া িগেয়িছল, যােক রাজা ব শৎসর নাম িদেয়িছেলন। তাই

এখন দািনেয়লেক ডা ন এবং িতিন আপনােক যা দওয়ােলর উপের

লখা হেয়িছল তার অথ বলেবন।” ১৩ তখন দািনেয়লেক রাজার

সামেন আনা হল। রাজা তাঁেক বলেলন, “তুিম িক সই দািনেয়ল, য

িযহূদার ব ী লাকেদর একজন, যােক আমার বাবা িযহূদা থেক

এেনিছেলন? ১৪আিম তামার িবষেয় েনিছ য, দবতােদর আ া

তামার মধ আেছ এবং তামার মেধ দীি , বাঝার মতা এবং

অসাধারণ ান তামার মেধ আেছ। ১৫ এবং এখন সই সম

লাক যারা ােনর জ পিরিচত ও যারা মতৃেদর সে কথা বেল,

তােদর আমার সামেন আনা হেয়িছল, িক ু তারা এর ব াখ া আমােক

জানােত পাের িন। ১৬আিম েনিছ য, তুিম অথ বেল িদেত পার

এবং সমস ার সমাধান করেত পার। এখন তুিম যিদ এই লখা পেড়

আমােক এর অথ বেল িদেত পার, তেব তামােক ব নী কাপড়

পরােনা হেব ও গলায় সানার হার দওয়া হেব এবং তুিম এই রােজ

মতার িদক থেক ততৃীয় হেব।” ১৭ তখন দািনেয়ল রাজােক উ র

িদেলন, “আপনার পরু ার আপনারই থা ক এবং আপনার পরু ার

আপিন অ কাউেক িদন। তবওু, আিম আপনার কােছ লখাটা পড়ব
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ও তার অথ আপনােক বলব। ১৮ হ মহারাজ, মহান সবশি মান

ঈ র আপনার মত আপনার বাবা নবখূদিনৎসরেক রাজ , মিহমা,

স ান ও তাপ িদেয়িছেলন। ১৯ কারণ ঈ র তাঁেক মিহমা িদেয়েছন

বেলই, সম লােকরা, সম জািত এবং সম ভাষার লােকরা তাঁর

সামেন কাঁপত ও ভয় পত। িতিন যােক ই া করেতন তােক মের

ফলেতন এবং যােক ই া করেতন তােক জীিবত রাখেতন। িতিন

যােক ই া তােক উঁচু করেতন এবং যােক ই া তােক নত করেতন।

২০ িক ু যখন তাঁর দয় অবাধ হল এবং তাঁর আ া কেঠার হওয়ােত

িতিন অহ ারী হেয় উঠেলন তার ফেল, তাঁেক তাঁর রাজিসংহাসন

থেক নািমেয় দওয়া হল এবং তারা তাঁর তাপ িনেয় িনল। ২১

তাঁেক মা েষর সমাজ থেক তািড়েয় দওয়া হল, তাঁেক একটা প র

মন দওয়া হল এবং িতিন বেুনা গাধােদর সে বাস করেতন। িতিন

ষাঁেড়র মত ঘাস খেতন। তাঁর শরীর আকােশর িশিশের িভজত,

যতিদন না িতিন বঝুেত পারেলন য, মহান সবশি মান ঈ রই

মা েষর রাজ েলার উপের কতৃ কেরন এবং স েলার উপের িতিন

যােক ই া তােক বসান। ২২আপিন তাঁর ছেল বলশৎসর, এমনিক

আপিন এই সম জানার পেরও, আপিন আপনার দয়েক ন কেরন

িন। ২৩ িক ু আপিন িনেজেক েগর ভুর িব ে উঁচু কেরেছন। তাঁর

গহৃ থেক তারা সই পা েলা আপনার কােছ িনেয় এেসিছল এবং

আপিন, আপনার মহান লােকরা, আপনার ীরা ও উপপ ীরা তােত

কের আ ুর রস পান কেরিছেলন এবং আপিন পা, সানা, া ,

লাহা, কাঠ ও পাথেরর তরী য দবতারা দখেত, নেত ও বঝুেত

পাের না তােদর শংসা কেরেছন। িক ু আপিন সই ঈ েরর স ান

কেরন িন, িযিন তাঁর হােতর মেধ আপনার াসবায়ু ধের রেখেছন

এবং িযিন আপনার সম পথ জােনন। ২৪ তাই ঈ র তাঁর উপি িত

থেক একিট হাত পািঠেয়েছন এবং এই কথা লখা হল। ২৫এটা

সই লখাটা যটা লখা হেয়িছল, ‘িমেন িমেন তেকল উপারসীন।’

২৬এটার অথ হল এই: িমেন, ঈ র আপনার রাজ র গণনা কেরেছন

এবং তা শষ কেরেছন। ২৭ তেকল, আপনােক দাঁিড়পা ায় ওজন
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করা হেয়েছ এবং পিরমােণ কম পাওয়া িগেয়েছ। ২৮ উপারসীন,

আপনার রাজ িবভ হেয়েছ এবং তা মাদীয় ও পারসীকেদর দওয়া

হেয়েছ।” ২৯তখন বলশৎসর আেদশ িদেলন এবং তারা দািনেয়লেক

ব নী কাপড় পরােনা হল এবং তাঁর গলায় সানার হার দওয়া হল

এবং তাঁর িবষেয় রাজা এই কথা ঘাষণা করেলন য িতিন রােজ

ধান শাসকেদর মধ ততৃীয়। ৩০ সই রােতই ব ািবলেনর রাজা

বলশৎসরেক মের ফলা হল, ৩১আর মাদীয় দািরয়াবস বাষি বছর

বয়েস রােজ হণ করেলন।

৬ দািরয়াবস তাঁর রােজ র সম েদশ েলার উপের একেশা িড়

জন শাসনক া িনযু করা ভােলা মেন করেলন। ২তাঁেদর উপের

িতনজন ধান পিরচালক িছল এবং দািনেয়ল সই িতন জেনর

মেধ একজন িছেলন। এই িতন জেনর কােছ সই সম েদেশর

শাসনকতারা িহসাব দেবন যােত মহারােজর কান িত না হয়। ৩

দািনেয়ল সই সম পিরচালক ও েদেশর শাসনক ােদর চেয়

স ণূ আলাদা িছেলন কারণ তাঁর মেধ এক অসাধারণ আ া িছল৷

তাই রাজা তাঁেক সম রােজ র উপের িনযু করেবন বেল পিরক না

করেলন। ৪ তখন সই সম অ পিরচালেকরা ও শাসনকতারা,

রাজ র জ য কাজ দািনেয়ল কেরিছেলন তার ভুল বর করেত তাঁরা

চ া করেলন, িক ু তাঁরা তাঁর কােজর মেধ কান তা বা ব থতা

খুঁেজ পেলন না, কারণ িতিন িব িছেলন। কান ভুল বা অবেহলা

তাঁর মেধ পাওয়া যায় িন। ৫ তখন সই লােকরা বলেলন, “আমরা

এই দািনেয়েলর িব ে অিভেযাগ করার কান দাষ খুঁেজ পাব না,

যিদ না আমরা তাঁর ঈ েরর ব ব ার িব ে িকছু দাষ বার করেত

পাির।” ৬তখন রাজার পিরচালেকরা ও েদেশর শাসনকতারা রাজার

কােছ তাঁেদর একটা পিরক না িনেয় উপি ত হেলন। তাঁরা তাঁেক

বলেলন, “মহারাজ দািরয়াবস, আপিন িচরকাল বঁেচ থা ন! ৭ সম

ধান পিরচালেকরা, সম রাজ েলার শাসনক া ও েদশ েলার

শাসনক া, পরামশদাতারা ও রাজ পােলরা সবাই একসে আেলাচনা

কের এই িস া িনেয়েছন য, মহারাজ, আপিন যন একটা আেদশ
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জাির কেরন এবং তা পালন করেত বাধ কেরন য, যিদ কউ ি শ

িদন আপিন ছাড়া আর অ কান দবতা বা মা েষর কােছ াথনা

কের তেব তােক িসংেহর হায় ফেল দওয়া হেব। ৮ এখন হ

মহারাজ, আপিন সই আেদশ জাির ক ন ও তা সা র ক ন যন

সটা পিরবতন না হয়, মাদীয় ও পারসীকেদর আইেনর মতই যন

হয়, যােত তা বদলােনা না যায়।” ৯ তাই রাজা দািরয়াবস সই

িলিখত আেদেশ া র করেলন। ১০ যখন দািনেয়ল জানেত পারেলন

য আেদশ পে া র কের আইেন পিরণত করা হেয়েছ, তখন

িতিন তাঁর ঘেরর িভতের গেলন, তাঁর উপর তলার ঘেরর জানলা

িয শােলেমর িদেক খালা িছল এবং যমন িতিন িদেনর িতনবার

াথনা করেতন, সই রকম িতিন হাঁটু পেত বসেলন এবং াথনা

ও তাঁর ঈ রেক ধ বাদ িদেলন। ১১ তখন সই লােকরা যারা

একসে ষড়য কেরিছল, তারা দখেত পল য দািনেয়ল ঈ েরর

কােছ অ েরাধ ও সাহায চাইেছন। ১২ তখন তাঁরা রাজার কােছ

উপি ত হল এবং তাঁর দওয়া আেদেশর িবষেয় তাঁর সে কথা বলল,

“মহারাজ, আপিন িক এমন আেদশ দন িন য, ি শ িদেনর মেধ যিদ

কউ মহারাজ, আপনােক ছাড়া আর অ কান দবতা বা মা েষর

কােছ াথনা কের তেব তােক িসংেহর হায় ফেল দওয়া হেব?”

রাজা উ র িদেলন, “মাদীয় ও পারসীকেদর আইেনর মতই, এই

আেদশও ি র করা হেয়েছ এবং তা আর পিরবতন করা যােব না।”

১৩তখন তাঁরা রাজােক উ র িদেয় বলেলন, “ সই ব ি দািনেয়ল

য িযহূদা দেশর ব ীেদর মধ একজন, স আপনার কথায় অথবা

য আেদেশ আপিন া র কেরেছন তােত কােনা মেনােযাগ দয়

না। স িদেনর িতনবার তাঁর ঈ েরর কােছ াথনা কের।” ১৪ যখন

রাজা এই কথা নেলন িতিন খবুই ঃিখত হেলন এবং দািনেয়লেক

িতিন র া করেবন বেল মেনর মেধ ি র করেলন এবং তাঁেক উ ার

করার জ সূয অ না যাওয়া পয সব রকম চ া করেলন। ১৫

তখন সই লােকরা যারা একসে িমেল ষড়য কেরিছল তাঁরা রাজার

কােছ িগেয় বলেলন, “মহারাজ, আপিন জােনন য, এটা মাদীয় ও
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পারসীকেদর আইেন আেছ য, রাজা য আেদশ জাির কেরন তা

কানভােবই পিরবতন করা যায় না।” ১৬ শেষ রাজা আেদশ িদেলন

এবং তাঁরা দািনেয়লেক িনেয় এেলন এবং িসংেহর হার মধ ফেল

িদল। রাজা দািনেয়লেক বলেলন, “ তামার ঈ র, যাঁর সবা তুিম সব

িদন কর, িতিন তামােক র া ক ন।” ১৭ হার মেুখ একটা পাথর

এেন চাপা দওয়া হল এবং রাজা ও তাঁর মহান লােকরা সীলেমাহেরর

আংিট িদেয় সটা মু াি ত কের িদেলন যােত দািনেয়েলর িবষেয়

কােনা িকছুই পিরবতন করা না হয়। ১৮ পের রাজা তাঁর রাজ াসােদ

িফের গেলন এবং সম রাত ধের িতিন উেপাশ থাকেলন ও তাঁর

সামেন িবেনাদেনর কান িবষয় উপি ত করা হল না এবং ঘমু তাঁর

চাখ থেক চেল গল। ১৯ ভার হওয়ার সে সে রাজা উেঠই

তাড়াতািড় সই িসংেহর হার িদেক গেলন। ২০ যখন িতিন হার

কােছ উপি ত হেলন তখন িতিন ক ণ ের দািনেয়লেক ডাকেলন।

িতিন দািনেয়লেক বলেলন “দািনেয়ল, জীব ঈ েরর দাস, সই ঈ র

িক তামােক িসংেহর মখু থেক র া করেত পেরেছন যাঁর সবা তুিম

সব িদন কর?” ২১ তখন দািনেয়ল উ র িদেয় বলেলন, “ হ মহারাজ,

আপিন িচরকাল বঁেচ থা ন! ২২আমার ঈ র তাঁর দূত পািঠেয়িছেলন

এবং িসংহেদর মখু ব কের িদেয়েছন। তারা আমােক আঘাত কের

িন। কারণ ঈ েরর চােখ আিম িনেদাষ বেল গণ হেয়িছ এবং হ

মহারাজ, আপনার কােছও তাই, আর আিম আপনার কান িত কির

িন।” ২৩ তখন রাজা খবু খশুী হেলন। িতিন আেদশ িদেলন যন

সই হা থেক দািনেয়লেক তুেল আনা হয়। তরাং দািনেয়লেক

হা থেক তালা হল। তাঁর গােয় কান আঘােতর িচ দখা গল

না, কারণ িতিন তাঁর ঈ েরর উপের িনভর কেরিছেলন। ২৪ রাজা

আেদশ িদেলন এবং তারা সই সম লাকেদর ধের িনেয় এল যারা

দািনেয়লেক দাষী কেরিছল এবং তাঁেদরেক, তাঁেদর স ানেদর ও

ীেদর সই িসংেহর হায় ফেল দওয়া হল। তারা মেঝেত পড়ার

আেগই িসংেহরা তােদর আ মণ কের তােদর হাড় খ খ কের

িদল। ২৫ তখন রাজা দািরয়াবস সম লাকেক, সম জািতেক
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এবং পিৃথবীর সম ভাষাভাষীর মা েষর কােছ এই কথা িলখেলন,

“ তামােদর শাি হাক৷ ২৬আিম এই আেদশ িদি য, আমার

অধীেন সম রােজ র লােকরা যন দািনেয়েলর ঈ েরর সামেন

কাঁেপ ও ভয় কের, কারণ িতিনই জীব ঈ র ও িচরকাল ায়ী এবং

তাঁর রাজ ংস হেব না, তাঁর কতৃ শষ পয থাকেব। ২৭ িতিন

আমােদর র া দন ও উ ার কেরন এবং িতিন েগ ও পিৃথবীেত

আ য িচ ও কাজ কেরন। িতিন িসংহেদর শি থেক দািনেয়লেক

র ায় রেখেছন।” ২৮আর এই দািনেয়ল দািরয়াবস ও পারসীক

রাজা কারেসর রাজে র িদেনর আেরা বিৃ পেলন।

৭ ব ািবলেনর রাজা বলশৎসেরর থম বছের, যখন দািনেয়ল

িবছানায় েয় িছেলন তখন িতিন দখেলন এবং তাঁর মেনর মেধ

অেনক দশন দখেলন। তখন িতিন যা ে র মেধ দেখিছেলন তা

িলখেলন। িতিন সই সম পণূ ঘটনা েলা িলেখ রাখেলন। ২

দািনেয়ল বলেলন, রােতর বলায় আমার দশেনর মেধ আিম দখলাম

য, আকােশর চারিট বায়ু মহাসমু েক তালপাড় করেছ। ৩ সই

সমু থেক চারেট িবশাল আকােরর জ ু উেঠ এল; তারা একজন

অ জেনর থেক স ণূ আলাদা িছল। ৪ থমটা িছল িসংেহর মত

িক ু তার ঈগল পাখীর মত ডানা িছল। যখন আিম দখিছলাম তখন

তার ডানা ইিট িছঁেড় ফলা হল এবং তােক মািট থেক উপের তালা

হল ও সটােক মা েষর মত ই পােয় দাঁড় করােনা হল। তােক

একিট মা েষর মন দওয়া হল। ৫ সখােন ি তীয় আর একটা জ ু

িছল এবং সটা ভা েুকর মত দখেত িছল এবং সটা একিদেক উঁচু

হেয়িছল, তার মেুখর মেধ পাঁজেরর িতনেট হাড় িছল। সটােক বলা

হল, ওঠ এবং অেনক লাকেক াস কেরা। ৬তারপর আিম আবার

তাকালাম। সখােন আর একটা জ ু িছল, যােক দখেত িচতাবােঘর

মত। তার িপেঠ পাখীর ডানার মত চারেট ডানা িছল এবং এর চারেট

মাথা িছল। কতৃ করার জ সটােক মতা দওয়া হল। ৭ তারপের

রােতর বলা আমার সই ে র মেধ আিম চতুথ জ ুটা দখেত

পলাম, স িছল আত জনক, চ ভয় র এবং খবু শি শালী।
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সটার বড় বড় লাহার দাঁত িছল, সটা যা িকছু অবিশ িছল তা

াস করল, খ িবখ করল এবং পা িদেয় মাড়ােলা। এটা অ া

জ ু েদর থেক আলাদা িছল এবং তার দশটা িশং িছল। ৮আিম যখন

সই িশং েলােক ল করিছলাম, তখন আিম দখেত পলাম য,

আর একটা ছাট িশং স েলার মেধ িদেয় বেড় উঠেত লাগল।

িশং েলার মধ থেক থম িতনেট িশংেক গাড়া থেক উপিড়েয়

ফলা হল। আিম এই িশংটার মেধ মা েষর চােখর মত অেনক েলা

চাখ দখেত পলাম এবং একটা মখু যা মহান িবষেয় গব কাশ

করিছল। ৯ পের আিম দখলাম কেয়কটা িসংহাসন রাখা হল এবং

াচীনকাল তাঁর িসংহাসেন বসেলন। তাঁর পাশাক তুষােরর মত সাদা

এবং তাঁর মাথার চুল সাদা পশেমর মত। তাঁর িসংহাসন আ েনর

িশখার মত ও তাঁর িসংহাসেনর চাকা েলা ল আ েনর মত।

১০ তাঁর সামেন থেক একটা আ েনর নদী বর হেয় বেয় যাি ল।

হাজার হাজার লাক তাঁর সবা করিছল; ল ল লাক তাঁর সামেন

দাঁিড়েয় িছল। িবচার হল এবং বই েলা খালা হল। ১১কারণ

সই িশংটা য অহ ােরর কথা বলিছল তাই আিম তখনও তা দখেত

থাকলাম। আিম তত ণ দখলাম যত ণ না সই জ ুটােক হত া

করা হল, তার দহটা ংস করা হল এবং সটােক আ েন পিুড়েয়

দওয়ার জ সমপণ করা হল। ১২ অ জ ু েদর কাছ থেকও

মতা িনেয় নওয়া হল, িক ু িনিদ িদেনর র জ তােদর আয়ু

বিৃ করা হল। ১৩ সই রােত আমার দশেনর মেধ , আিম দখলাম

ম ষ পেু র মত একজন িযিন আকােশর মেঘর সে আসেছন। িতিন

সই াচীনকােলর কােছ এেলন এবং তাঁেক তাঁর সামেন উপি ত করা

হল। ১৪কতৃ করার মতা, স ান এবং রাজকীয় মতা তাঁেক

দওয়া হল, যন সম লাক, সম জািত এবং িবিভ ভাষাবাদীর

লােকরা তাঁর সবা কের। তাঁর রাজ করার মতা িচর ায়ী যা

কখেনা শষ হেব না এবং তাঁর রাজ কখনও ংস হেব না। ১৫

আিম, দািনেয়ল, আমার ভতের আমার আ া ক পেত লাগল এবং

য আিম দখিছলাম তা আমােক অি র কের তুলল। ১৬ যাঁরা
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িসংহাসেনর কােছ দাঁিড়েয় িছেলন আিম তাঁেদর এক জেনর কােছ

গলাম এবং তাঁেক বললাম এই সম িবষেয়র অথ আমােক বিুঝেয়

িদেত। তখন িতিন আমােক সই সম িবষয় বলেলন এবং তার অথ

বিুঝেয় িদেলন, ১৭ সই বড় প েলা, যারা সংখ ায় চারেট িছল,

তারা হল এই পিৃথবীর চারেট রাজ । ১৮ িক ু মহান সবশি মান

ঈ েরর পিব লােকরা রাজ পােব এবং িচরকাল তাঁরা তা ভাগ

করেব। ১৯তখন আিম সই চতুথ জ ুটার অথ জানেত চাইলাম, যটা

সই সম প েলার থেক আলাদা িছল এবং চ ভয় র িছল,

যার লাহার দাঁত ও াে র নখ িছল এবং যা িকছু অবিশ িছল,

সটা তা াস কেরিছল, খ িবখ কেরিছল এবং পােয় মািড়েয়িছল।

২০আিম তার মাথার দশটা িশং এবং অ য িশংটা উেঠিছল, যার

সামেন িতনটা িশং পেড় িগেয়িছল সই িবষেয় জানেত চাইলাম। আিম

সই িশংটার, যার চাখ এবং অহ াের পণূ একিট মখু িছল যা বড়

িবষেয় গব কাশ করত এবং যটা তার স ীেদর থেকও বড় হেয়

উেঠিছল, তার িবষেয় জানেত চাইলাম। ২১আিম দখলাম, সই

িশংটা ঈ েরর পিব লাকেদর িব ে যু কের তাঁেদর হািরেয়

িদি ল, ২২ যত ণ না সই াচীনকােলর ঈ র এেলন এবং মহান

সবশি মান ঈ েরর পিব লাকেদর পে ায িবচার দওয়া।

এর পর যখন িদন উপি ত হল তখন পিব লােকরা রাজ হণ

করেলন। ২৩ সই ব ি আমােক এই রকম বলেলন, চতুথ জ ুটা,

পিৃথবীর চতুথ রাজ হেব, যটা অ রাজ েলার থেক স ণূ আলাদা

হেব। যটা সম পিৃথবীটােক াস করেব ও সটােক পােয় মাড়ােব

এবং সটােক চুরমার করেব। ২৪ সই দশটা িশং হল, সই দশিট

রাজ থেক দশ জন রাজা উঠেব এবং তােদর পের আর একজন

রাজা উঠেব। স আেগর থেক অ রকম হেব এবং স িতনজন

রাজােক জয় করেব। ২৫ মহান সবশি মান ঈ েরর িব ে স

কথা বলেব এবং মহান সবশি মান ঈ েরর পিব লাকেদর উপর

অত াচার করেব। স পেবর িদন িল ও ব ব া পিরবতন করার চ া

করেব। এই সম িবষয় েলা তার হােত এক বছর, ই বছর ও
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ছয় মােসর জ তার হােত তুেল দওয়া হেব। ২৬ িক ু তার পের

িবচার হেব এবং তাঁরা তার রাজকীয় মতা িনেয় নেব এবং

শেষ স য় পােব ও ংস হেব। ২৭আর রাজ , কতৃ ও সম

আকাশম েলর িনেচ রাজ েলার মিহমা যারা মহান সবশি মান

ঈ েরর পিব লাক তাঁেদর হােত তুেল দওয়া হেব। তাঁর রাজ

অন কাল ায়ী এবং সম রাজ িল তাঁর সবা করেব ও তাঁর বাধ

হেব। ২৮ এখােনই সই িবষেয়র শষ। আিম দািনেয়ল, আমার এই

িচ া েলা আমােক অি র কের তুলল এবং আমার মখু িববণ হেয়

গল। িক ু সই িবষয় েলা আিম আমার মেনর মেধ ই রেখ িদলাম।

৮ রাজা বলশৎসেরর রাজে র ততৃীয় বছের, আিম, দািনেয়ল, থম

দশেনর পের আর একটা দশন আমার কােছ উপি ত হল। ২ যখন

আিম তািকেয় দখিছলাম, তখন আিম সই দশেন দখলাম য, আিম

এলম েদেশর শশূেনর েগ িনেজেক দখেত পলাম। আিম সই

দশেনর মেধ দখলাম য আিম ঊলয় নদীর তীের আিছ। ৩আিম

উপেরর িদেক তািকেয় আমার সামেন একটা ভড়া দখলাম যার

ইিট িশং আেছ এবং সই ভড়াটােক ঊলয় নদীর তীের দাঁিড়েয়

িছল। তার একটা িশং অ টার চেয় ল া এবং সটা পের বেড়

উেঠিছল। ৪আিম দখলাম ভড়াটা পি ম, উ র ও পের দি ণ িদেক

ঁতা মারল এবং তার সামেন কান প ই দাঁড়ােত পারল না৷ তার

হাত থেক কাউেক উ ার করার মত কউ িছল না। স যা ই া তাই

করত এবং স মহান হেয় উঠল। ৫আিম যখন এই িবষয় ভাবিছলাম,

তখন আিম পি ম িদক থেক একটা পু ষ ছাগলেক, মািট না ছুঁেয়

সখােন আসেত দখলাম; সই ছাগলিটর ই চােখর মাঝখােন

একটা বড় িশং িছল। ৬ স সই ই িশংেয়র ভড়াটার কােছ উপি ত

হল, যই ভড়াটােক আিম নদীর তীের দাঁিড়েয় থাকেত দেখিছলাম

এবং সই ছাগলটা চ বেগ তার িদেক দৗেড় গল। ৭আিম

দখলাম ছাগলটা সই ভড়াটার কােছ গল। স ভড়াটার িত চ

রেগ িছল এবং স ভড়াটােক আঘাত করল ও তার িশং ইিট ভেঙ

ফলল। তার সামেন দাঁড়াবার ভড়াটার আর কান মতা রইল না;
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ছাগলটা তােক মািটেত ফেল পােয় মাড়ােত লাগল। তার হাত থেক

ভড়াটােক উ ার করার জ সখােন কউ িছল না। ৮ পের ছাগলটা

খবুই মহান হেয় উঠল। িক ু স যখন শি শালী হেয় উঠল তখন তার

বড় িশংটা ভেঙ গল এবং তার জায়গায় চার িদেক চারেট িশং উঠল

যা আকােশর চারেট বায়রু িদেক মখু কেরিছল। ৯ সই িশং েলার

একটা থেক আর একটা িশং উঠল; সটা থেম ছাট িছল িক ু পের

দি ণ, পবূ ও ই ােয়েলর র দেশর িদেক বড় হেত লাগল। ১০

সটা এত বড় হল য, আকাশম েলর বািহনীেদর সে যু করল।

তােদর মধ কত েলা স এবং কত েলা তারা পিৃথবীেত ফেল

দওয়া হল এবং স তােদর মািটেত ফেল পােয় মাড়াল। ১১ স

মহান হেয় উঠল, এমনিক স সই বািহনীেদর কতার সমান বেল দািব

করল। তাঁর উে েশ উৎসগ করা িতিদেনর নেবদ ব কের িদল

এবং তাঁর পিব ানেক অপিব করল। ১২ তার িবে ােহর জ ই,

সই ছাগেলর িশংেক একটা বািহনী দওয়া হেব এবং িতিদেনর

নেবদ উৎসগ করা ব হেব। সই িশং সত েক মািটেত ছুঁেড় ফলেব

এবং স যা িকছু করেব তােতই সফল হেব। ১৩ তারপর আিম নেত

পলাম একজন পিব ব ি কথা বলেছন এবং আর একজন পিব

ব ি তাঁেক িজ াসা করেছন, “এই িতিদেনর নেবদ উৎসগ ব ,

সই পাপ যা ংস িনেয় আসেব, পিব ান দখল ও বািহনীেদর

পরাজেয়র িবষেয় দশন, কত িদন ধের থাকেব?” ১৪ িতিন আমােক

বলেলন, “ ই হাজার িতনেশা স া ও সকাল ধের এই সব চলেব।

তারপর পিব ানেক আবার পিব করা হেব।” ১৫আিম, দািনেয়ল,

যখন দশনটা দখলাম, আিম তা বাঝার চ া করলাম। তখন সখােন

মা েষর মত দখেত একজন ব ি আমার সামেন এেস দাঁড়ােলন।

১৬আিম একজন মা েষর র নেত পলাম য ঊলয় নদীর তীেরর

মধ থেক ডাকিছল, “গাি েয়ল, এই লাকিটেক দশেনর অথ বঝুেত

সাহায কেরা।” ১৭ তাই আিম যখােন দাঁিড়েয় িছলাম িতিন সই

জায়গার কােছ এেলন। যখন িতিন উপি ত হেলন আিম ভয় পলাম ও

মািটেত উপড়ু হেয় পড়লাম। িতিন আমােক বলেলন, “ হ মা েষর
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স ান, বেুঝ নাও, কারণ এই দশনটা শষকােলর িবষেয়।” ১৮ িতিন

যখন আমার সে কথা বলিছেলন, তখন আিম গভীর ঘেুম মািটেত

উপড়ু হেয় পরলাম। তখন িতিন আমােক ছুঁেয় পােয় ভর িদেয় দাঁড়

করােলন। ১৯ িতিন বলেলন, “ দখ ােধর িদেনর র শেষর িদেক িক

ঘটেব তা আিম তামােক দখােবা, কারণ সই দশনটা হল শষকােলর

িনিদ করা িদেনর র িবষেয়। ২০ তুিম ই িশংেয়র য ভড়া দেখছ,

তা হল মাদীয় ও পারসীক রাজারা। ২১ সই পু ষ ছাগলিট হল

ীেসর রাজা। এবং তার ই চােখর মাঝখােন বড় িশংটা হল থম

রাজা। ২২ সই িশংেয়র িবষেয় যটা ভেঙ ফলা হেয়িছল এবং যার

জায়গায় অ আেরা চারটা িশং উেঠিছল, তা হল চারিট রাজ যা সই

জািতর মধ থেক উঠেব িক ু তাঁর মত শি শালী হেব না। ২৩ সই

রাজ েলার শষ িদেনর, যখন অধািমকেদর পােপর মা া পণূ হেব

তখন একজন ভয় র মখু িবিশ ও চ বিু মান একজন রাজা

উঠেব। ২৪ স চুর শি শালী হেব, িক ু তার িনেজর মতায় নয়।

স ভীষণভােব ংস করেব এবং স যা িকছু করেব তােতই সফল

হেব। স শি শালী লাকেদর ও পিব লাকেদরও ংস করেব।

২৫ তার চালািকর জ স তার হােতর মাধ েম ছলনা কের সফলতা

লাভ করেব এবং িনেজেক সবেচেয় বড় মেন করেব। লােক যখন

িনেজেদর িনরাপদ মেন করেব তখন স অেনকেক ংস করেব এবং

রাজােদর রাজার িব ে দাঁড়ােব এবং স ংস হেব, িক ু মা েষর

শি েত নয়। ২৬ তামােক স া ও সকােলর উৎসেগর িবষেয় য

দশন দখােনা হেয়েছ তা সিত । িক ু এই দশনটা মু াি ত কেরা,

কারণ সটা ভিবষ েত অেনক পের হেব।” ২৭ তখন আিম, দািনেয়ল

া হেয় পড়লাম এবং িকছুিদন অ হেয় েয় রইলাম। তারপর

আিম উঠলাম এবং রাজার কাজ করেত গলাম। িক ু আিম সই

দশেনর জ খবুই হতভ হেয়িছলাম, িক ু কউ বঝুেত পারল না।

৯ দািরয়াবস অহে রেশর ছেল িছেলন, িযিন মাদীয়েদর একজন

বংশধর িছেলন। দািরয়াবসেক ব ািবলন রােজ র রাজা করা হেয়িছল।

২ দািরয়াবেসর রাজে র থম বছের আিম, দািনেয়ল, আিম িকছু
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বই পাঠ করিছলাম যার মধ সদা ভুর বাক িছল, য বাক

িযরিময় ভাববাদীর কােছ উপি ত হেয়িছল। আিম ল করলাম য,

িয শােলেমর পিরত অব া দূর হেত স র বছর লাগেব। ৩ পের

আিম উপবাস কের, চট পের এবং ছাইেয় বেস অ েরাধ ও াথনা

করার জ , আিম ভু ঈ েরর িদেক দিৃ পাত করলাম। ৪আিম

আমার ঈ র সদা ভুর কােছ াথনা করলাম এবং আমােদর পাপ

ীকার করলাম। আিম বললাম, “ ভু, আিম তামােক অ েরাধ কির,

তুিম মহান ও িব য়কর ঈ র, যারা তামােক ভালবােস ও তামার

আেদশ পালন কের তােদর জ তুিম তামার িনয়ম ও িব তা

র া কের থাক। ৫আমরা পাপ কেরিছ এবং যা ম তাই কেরিছ।

আমরা ম ভােব কাজ কেরিছ, িবে াহ কেরিছ, তামার আেদশ ও

বাব া থেক সের িগেয়িছ। ৬ যারা আমােদর রাজােদর, নতােদর,

পবূপু ষেদর ও দেশর সব লাকেদর কােছ তামার নােম য কথা

বেলেছন, তামার সই দাস ভাববাদীেদর কথা আমরা িন িন। ৭ হ

ভু, ধাি কতা তামারই। যিদও, আজ আমােদর মখু অপমােন ঢেক

িগেয়েছ, িযহূদার লােকরাও, ও যারা িয শােলেমর বাস কেরন এবং

সম ই ােয়লীয়েদর িতও একই ঘেটেছ। যােদরেক তুিম কােছর

িক দূেরর দেশ ছিড়েয় িদেয়ছ তােদর িতও তাই হেয়েছ। এই

সম ঘেটেছ কারণ তামার িত আমরা মহা িব াসঘাতকতার কাজ

কেরিছ। ৮ হ সদা ভু, আমােদর রাজােদর, নতােদর, পবূপু ষেদর

ও আমােদর মখু অপমােন ঢেক িগেয়েছ, কারণ আমরা তামার

িব ে পাপ কেরিছ। ৯ দয়া ও মা আমােদর ভু ঈ েররই, কারণ

আমরা তাঁর িব ে িবে াহ কেরিছ। ১০আমরা ব ব ার পেথ না

চলার মাধ েম আমরা আমােদর ঈ র সদা ভুর কথার বাধ হই

িন যা িতিন তাঁর দাস ভাববাদীেদর মধ িদেয় িদেয়িছেলন। ১১

সম ই ােয়লীেয়রা তামার ব ব া অমা কেরেছ এবং িবপেথ

চেল িগেয়েছ, তামার বাক নেত অ ীকার কেরেছ। তামার দাস

মািশর ব ব ায় য অিভশাপ ও শপথ লখা আেছ তা আমােদর উপের

ঢেল দওয়া হেয়েছ, কারণ আমরা তামার িব ে পাপ কেরিছ।
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১২আমােদর ও আমােদর শাসনক ােদর িব ে সদা ভু য কথা

বেলেছন তা পণূ করবার জ িতিন আমােদর উপের মহা েযাগ

এেনেছন। িয শােলেমর িত যা করা হেয়েছ তা আকােশর িনেচ আর

কাথাও তমন করা হয়িন যা তার সে তুলনা করা যেত পাের। ১৩

মািশর ব ব ায় যমন লখা আেছ, সই সম েযাগ আমােদর

উপের এেসেছ, তবওু আমরা আমােদর পাপ থেক িফিরিন এবং ঈ র

সদা ভুর কােছ দয়া পাওয়ার জ অ েরাধ জানাইিন ও তামার

সেত র িত আমরা মেনােযাগ িদইিন। ১৪তাই সদা ভু, অম ল

আমােদর জ তরী কের রেখিছেলন এবং তা আমােদর উপর

পািঠেয়েছন, কারণ আমােদর ঈ র সদা ভু যা িকছু কেরন িতিন সই

সম কােজ ধািমক; তবওু আমরা তাঁর কথার বাধ হই িন। ১৫এখন,

ভু আমােদর ঈ র, তুিম শি শালী হাত িদেয় তামার লাকেদর

িমশর থেক বর কের িনেয় এেসিছেল এবং তামার জ নাম লাভ

কেরিছেল, যা আজও রেয়েছ। িক ু এখেনা আমরা পাপ করিছ, আমরা

ম কাজ করিছ। ১৬ ভু, তামার সম ধািমক কাজ অ যায়ী,

তামার শহর িয শােলম, তামার পিব পাহাড় থেক তামার

অসে াষ ও ভীষণ াধ দূর যাক। আমােদর পােপর জ ওআমােদর

পবূপু ষেদর অপরােধর জ আমােদর চারপােশর লাকেদর কােছ

িয শােলম ও তামার লােকরা তু হেয়েছ। ১৭ এখন, হ আমােদর

ঈ র, তামার দােসর াথনা ও অ েরাধ শান। হ ভু, তামার

জ , তামার মখু উ ল কর সই পিব ােনর জ যা পিরত

হেয় পেড় আেছ। ১৮আমার ঈ র, তুিম মেনােযাগ দাও এবং শান;

তামার চাখ খাল এবং দখ। আমরা ংস হলাম; সই শহেরর

িদেক দখ যা তামার নােম পিরিচত। আমােদর িনেজেদর ধাি কতা

অ যায়ী নয় বরং তামার মহা দয়ার জ ই আমরা তামার কােছ

অ েরাধ জানাি । ১৯ ভু, শান! ভু, মা কর! ভু, মেনােযাগ

দাও এবং িকছু কর! আমার ঈ র, তামার জ আর দির কােরা

না, কারণ তামার শহর ও তামার লােকেদর তামার নােমই ডাকা

হয়।” ২০ যখন আিম াথনা করিছলাম, আমার ও আমার ই ােয়েলর
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লাকেদর পাপ ীকার করিছলাম এবং আমার ঈ র সদা ভুর কােছ

তাঁর পিব পাহােড়র জ অ েরাধ করিছলাম। ২১ যখন আিম

াথনা করিছলাম, সই ব ি গাি েয়ল যােক আিম আেগর দশেন

দেখিছলাম, স ার নেবদ র িদেনর উেড় আমার কােছ এেলন।

২২ িতিন আমােক বিু িদেলন এবং আমােক বলেলন, “দািনেয়ল,

আিম এখন তামােক বাঝার মতা ও বিু িদেত এেসিছ। ২৩ যখন

তুিম দয়ার জ াথনা করেত কেরিছেল, তখন আেদশ দওয়া

হেয়িছল আর তাই আিম তামােক সই উ র জানােত এেসিছ, কারণ

তামােক অেনক ভালবাসা হেয়েছ। তাই এই বাক র িবষেয় তুিম িচ া

কেরা ও এই দশনটা বেুঝ নাও। ২৪ তামার লাকেদর ও তামার

পিব শহেরর জ স র স াহ, অপরাধ শষ করার জ , পাপ

শষ করেত, অপরােধর ায়ি করেত, অন কালীন ধাি কতা

াপন করেত, দশন ও ভিবষ াণী মু াি ত করেত এবং মহাপিব

ানেক অিভেষক করেত িনিদ করা হেয়েছ। ২৫ তুিম জেন নাও ও

বােঝা য, িয শােলমেক আবার াপন ও তরী করার আেদশ বর

হওয়া থেক কের সই অিভিষ নতা (িযিন একজন শাসনক া

হেবন) আসা পয সাত স াহ আর বাষি স াহ হেব। িয শােলমেক

আবার রা া ও পিরখার সে আবার নতুন কের তরী করা হেব এবং

তা স টকােলই হেব। ২৬ বাষি স াহ পের সই অিভিষ ব ি েক

মের ফলা হেব এবং তাঁর িকছুই থাকেব না। অ আর একজন

শাসনক ার স রা আসেব এবং শহর ও পিব ান ংস করেব।

এর শষ িদন ব ার মত আসেব এবং শষ পয যু হেব। ংস

িনিদ কের রাখা আেছ। ২৭এক স ােহর জ িতিন অেনেকর সে

িনয়ম াপন করেবন। িক ু সাত স ােহর মাঝখােনই স বিলদান ও

নেবদ ব কের দেবন। অ িচ ব র পাখায় কের এমন একজন

আসেব য ংস কের। স ণূ েপ সমা ও ংস সই ংসকারীর

উপের ঢেল দওয়া হেয়েছ।”

১০পারেস র রাজা কারেসর ততৃীয় বছের, দািনেয়েলর (যাঁেক

ব শৎসর বলা হত) কােছ একটা বাতা কািশত হল এবং সই
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বাতািট সিত । এটা িছল ভীষণ যেু র স েক। দািনেয়ল সই বাতািট

বঝুেত পারেলন যখন িতিন একটা দশেনর মধ িদেয় অ দিৃ লাভ

কেরিছেলন। ২ সই িদন আিম, দািনেয়ল, িতন স া ধের শাক

করিছলাম। ৩ সই িতন স াহ শষ না হওয়া পয কান া

খাবার আিম খাই িন, কান মাংসও খাই িন, আ ুর রসও পান কির িন

এবং তলও মািখ িন। ৪ থম মােসর চি শ িদেনর িদন, আিম যখন

মহানদীর টাই ীেসর তীের দাঁিড়েয় িছলাম। ৫আিম তাকালাম এবং

দখেত পলাম মসীনার কাপড় পরা ও কামের ঊফেসর খাঁিট সানার

কামর বাঁধিন দওয়া একজন লাক। ৬ তাঁর দহ বদূযমিণর মত,

তাঁর মখু িব েতর মত, তাঁর চাখ ল মশােলর মত, তাঁর হাত এবং

পা পািলশ করা াে র মত এবং তাঁর বাক র র জেড়া হওয়া অেনক

লােকর শে র মত। ৭আিম, দািনেয়ল একাই সই দশন দখলাম,

কারণ সই সম লােকরা যারা আমার সে িছল দখেত পল না,

যিদও তােদর উপর মহা ভয় নেম এেসিছল এবং লকুােনার জ

তারা পািলেয় গল। ৮ তাই আিম একাই িছলাম এবং সই মহৎ দশন

দখলাম। আমার মেধ কান শি থাকল না, আমার দীি পণূ চহারা

ভেয়র সে পিরবতন হেয় গল এবং আমার মেধ কান শি অবিশ

থাকল না। ৯ তারপর আিম তাঁর কথা নেত পলাম এবং যখন আিম

সই কথা েলা নিছলাম তখন আিম গভীর ঘেুম মািটেত উপড়ু হেয়

পড়লাম। ১০ একটা হাত আমােক শ করল এবং যা আমার হাঁটুেক

ও ই হাতেক কি ত করল। ১১ সই গদূত আমােক বলেলন,

“দািনেয়ল, সই মা ষ যােক খবুই ভালবাসা হেয়েছ, আিম তামােক

য কথা বলিছ তা বােঝা। তুিম উেঠ দাঁড়াও, কারণ আমােক তামার

কােছ পাঠােনা হেয়েছ।” যখন িতিন আমােক এই কথা বলেলন,

তখন আিম কাঁপেত কাঁপেত উেঠ দাঁড়ালাম। ১২ তখন িতিন আমােক

বলেলন, “দািনেয়ল, ভয় পেয়া না। সই থম যই িদন থেক যখন

তুিম বাঝার জ তামার মনেক ি র কেরিছেল এবং ঈ েরর সামেন

িনেজেক ন কেরিছেল, তামার কথা শানা হেয়িছল এবং তামার

বাক র জ ই আিম এেসিছ। ১৩ িক ু পারস রােজ র শাসনক া
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আমােক বাধা িদেয়িছল এবং আিম সখােন পারেস র রাজােদর সে

এ শ িদন রাখা হেয়িছল৷ িক ু মীখােয়ল ধান অিধপিত আমােক

সাহায করেত এেলন। ১৪ এখন আিম তামােক সাহায করেত

এেসিছ যন তুিম বঝুেত পােরা য শষ িদেনর তামার লাকেদর

িত িক ঘটেব। কারণ এই দশন হল সই সম িদেনর র িবষয় যা

এখনও আেস িন।” ১৫ িতিন যখন আমােক এই কথা বলিছেলন,

তখন আিম মািটর িদেক মাথা নীচু কের িছলাম এবং আমার মেুখ

কান কথা িছল না। ১৬ তখন মা েষর মত দখেত একজন আমার

ঠাঁট শ করেলন এবং আিম মখু খেুল তাঁেক বললাম িযিন আমার

সামেন দাঁিড়েয় িছেলন, “আমার মিনব, এই দশেনর জ আিম মেন

খবু ক পাি এবং আমার মেধ কান শি অবিশ নই। ১৭আিম

আপনার দাস, আিম িক কের আমার মিনেবর সে কথা বলেত পাির?

কারণ এখন আমার কান শি নই এবং আমার মেধ কান াসও

অবিশ নই।” ১৮তখন মা েষর মত দখেত সই ব ি আমােক

শ করেলন এবং আমােক শি িদেলন। ১৯ িতিন বলেলন, “ হ

মা ষ য খবুই ি য়, তুিম ভয় পেয়া না। তামার শাি হাক। এখন

শি শালী হও, শি শালী হও!” যখন িতিন আমার সে কথা বলেলন

তখন আিম শি পলাম এবং বললাম, “আমার ভু, বলনু, কারণ

আপিন আমােক শি শালী কেরেছন।” ২০ িতিন বলেলন, “তুিম িক

জান কন আিম তামার কােছ এেসিছ? আিম এখন পারেস র রাজার

িব ে যু করবার জ িফের যাি । যখন আিম যাব তখন ীেসর

শাসনকতাও আসেবন। ২১ িক ু আিম তামােক বলিছ সেত র বইেত

যা লখা আেছ, সই ধান মীখােয়ল ছাড়া তােদর িব ে দাঁড়ােনার

মত আমার সে আর কউ নই।”

১১ মাদীয় দািরয়াবেসর থম বছের, আিম িনেজও মীখােয়লেক

সাহায করার এবং র া দওয়ার জ এেস িছলাম। ২ এখন আিম

তামার কােছ একটা সিত কথা কাশ করব। পারেস আেরা িতনজন

রাজা উঠেব এবং চতুথ রাজা তােদর সবার থেক অেনক বশী ধনী

হেব। যখন স তার স দ িদেয় শি অজন করেব তখন স ীস
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রােজ র িব ে সকলেক উে িজত করেব। ৩একজন শি শালী

রাজা উঠেব এবং স একটা বড় রােজ রাজ করেব এবং স যা

ই া তাই করেব। ৪ যখন স উঠেব, তার রাজ ভেঙ যােব ও

আকােশর চার বায়রু িদেক (চার ভােগ) িবভ হেব, িক ু তা তার

বংশধরেদর দওয়া হেব না এবং স যখন রাজ করত তার আর সই

আেগর মত শি থাকেব না কারণ তার রাজ েক উপিড়েয় ফলা হেব

এবং যারা তার বংশধর নয় সই অ া লাকেদর দওয়া হেব। ৫

দি েণর রাজা শি শালী হেয় উঠেব, িক ু তার একজন সনাপিত

তার থেকও বিশ শি শালী হেয় উঠেব এবং আরও বড় একটা

রাজ শাসন করেব। ৬কেয়ক বছর পের, যখন সিঠক িদন উপি ত

হেব, তারা ব ু করেব। চুি িনি ত করার জ দি ণ িদেকর

রাজার মেয় উ েরর রাজার কােছ যােব, িক ু সই মেয় তার মতা

হারােব এবং স পিরত হেব, তােক যারা িনেয় এেসিছল তারা ও

তার বাবা এবং সই সম লােকরাও হেব যারা তােক সই িদন

সাহায কেরিছল। ৭ িক ু সই মেয়র মলূ থেক একটা শাখা তার

পিরবেত উঠেব। স উ েরর রাজার স দলেক আ মণ করেব এবং

তার েগ ঢুকেব। স তােদর সে যু করেব এবং স তােদর জয়

করেব। ৮আর স তােদর িতমা েলা, ছাঁেচ ঢালা ধাতুর মিূত েলার

সে তােদর মলূ বান পা ও সানার বাসনপ দখল কের িমশের

িনেয় যােব এবং কেয়ক বছর পয স উ েরর রাজােক আ মণ

করার থেক দূের থাকেব। ৯ তারপর উ েরর রাজা দি েণর রাজার

রাজ আ মণ করেব, িক ু স িনেজর দেশ িফের যােব। ১০ তার

ছেলরা যেু র জ ত হেয় এক িবরাট স দল জেড়া করেব, যা

আসেতই থাকেব এবং ব ার মত উথিলেয় উেঠ বাড়েত থাকেব এবং

তারা িফের আসেব ও তার দূগ পয যু করেব। ১১ তখন দি েণর

রাজা ভীষণ রােগর সে এিগেয় যােব এবং উ েরর রাজার িব ে

যু করেব। উ েরর রাজা একটা বড় স দল তরী করেব িক ু

তা দি েণর রাজার হােত সমপণ করা হেব। ১২ যখন সই স

দলেক ব ী কের িনেয় যাওয়া হেব, তখন দি েণর রাজা অহ াের
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পণূ হেব এবং তার হাজার হাজার শ েদর মের ফলেব। িক ু স

সফল হেব না। ১৩ পের উ েরর রাজা আর একটা স দল বানােব

যা থম স দেলর থেক অেনক বড়৷ কেয়ক বছর পের, স এক

িবরাট স দেলর সে চুর উপকরণ িনেয় উপি ত হেব। ১৪ সই

িদেনর অেনেক দি েণর রাজার িব ে উঠেব। এই দশন যােত পণূ

হয় সইজ তামার িনেজর জািতর মধ থেক চ িহং লােকরা

িনেজেদর উ করেব, িক ু তারা বাধা পােব। ১৫তারপর উ েরর

রাজা আসেব এবং দূেগর উপের একটা ঢালু পথ তরী করেব ও

দয়ােল ঘরা নগর অিধকার করেব। দি েণর স দল তার সামেন

আর কােনা মেতই দাঁড়ােত পারেব না; এমন িক তােদর সবেচেয়

ভাল স েদরও দাঁড়ােনার মতা থাকেব না। ১৬ িক ু উ েরর রাজা

দি েণর রাজার িব ে যা ই া তাই করেব এবং কউই তােক বাধা

দেব না; স িনেজেক র দেশর মেধ াপন করেব এবং তার

হােত স ণূ ংস করার মতা থাকেব। ১৭ উ েরর রাজা তার সম

রােজ র শি র সে আসার জ িস া নেব এবং স দি েণর

রাজার সে সি াপন করেব। স দি েণর রাজ ংস করার জ

দি েণর রাজােক িবেয় করার জ তার একটা মেয় দেব, িক ু তার

পিরক না সফল হেব না অথবা এেত তার কান লাভও হেব না। ১৮

তারপর উ েরর রাজা সমেু র উপ ল েলার িদেক মেনােযাগ দেব

এবং তােদর অেনক েলাই দখল কের নেব, িক ু একজন সনাপিত

তার সই অহ ারেক শষ কের দেব এবং তার িটটকাির তার উপেরই

িফিরেয় দেব। ১৯ তারপের স তার িনেজর দেশর গ েলার িত

মেনােযাগ দেব, িক ু স বাধা পােব ও তার পতন হেব; তােক আর

পাওয়া যােব না। ২০ তারপের তার জায়গায় আর একজন উঠেব য

তার রােজ র তাপ িফিরেয় আনার জ কর দওয়ার জ বাধ

করেব। িক ু িকছু িদেনর র মেধ ই স ংস হেয় যােব; িক ু কান

রােগ বা যেু র মাধ েম হেব না। ২১ তার জায়গায় একজন তু ব ি

উঠেব যােক লােকরা রাজা হওয়ার স ান দেব না; স িনরেব আসেব

এবং ছলনা কের রাজ দখল করেব। ২২ তার সামেন একটা বড়
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স দল ব ার মত বেয় চেল যােব এবং সই স দল ও দলপিত যা

িনয়েমর মাধ েম ািপত হেয়িছল তা ংস হেব। ২৩ সই িদেনর তার

সে এক সি াপন করা হেব; স ছলনার সে কাজ করেব; আর

অ কেয়কজন লােকর সাহােয ই স শি শালী হেয় উঠেব। ২৪ স

শাি পণূ িদেনর রাজ র মেধ ধনী েদেশ উপি ত হেব এবং তার

পবূপু েষরা ও সই পবূপু ষেদর পবূপু েষরা যা কের িন স তাই

করেব, স তার অ সরণকারীেদর মেধ কেড় নওয়া ও লটু করা

িজিনসপ এবং স ি ভাগ কের দেব। স দূগ েলার সবনাশ

করার জ ষড়য করেব, িক ু তা িকছু িদেনর র জ । ২৫ স একটা

বড় স দল িনেয় দি েণর রাজার িব ে তার িনেজর শি ও

সাহসেক উে িজত কের তুলেব। দি েণর রাজা একটা শি শালী

স দল িনেয় যু করেব, িক ু তার িব ে সম ষড়যে র জ স

দাঁড়ােত পারেব না। ২৬ এমনিক যারা রাজার টিবল থেক খাবােরর

ভাগ পায় তারাও তােক ংস করার চ া করেব। তার স দল

ব ার মত বেয় যােব এবং তােদর মেধ অেনেক মারা যােব। ২৭এই

ই রাজা, যােদর অ র ম তায় এেক অে র িব ে থাকেব, তারা

একই টিবেল বেস এেক অে র কােছ িমথ া কথা বলেব, িক ু তা

সফল হেব না। কারণ য িদন িনিদ করা হেয়েছ সই িদেনর সব

িকছুর শষ উপি ত হেব। ২৮ তারপের উ েরর রাজা অেনক স দ

িনেয় তার িনেজর দেশ িফের যােব, িক ু তার অ র পিব িনয়েমর

িব ে থাকেব। স যা ই া তাই করেব এবং তার িনেজর দেশ

িফের যােব। ২৯ িনিদ িদেনর স আবার িফের যােব এবং দি ণ

দশ আ মণ করেব, িক ু যমন আেগ িছল এই িদন এটা আর

আেগর মত হেব না। ৩০ কারণ িক ীেমর জাহাজ েলা তার িব ে

আসেব এবং স িন ৎসাহ হেব ও িফের যােব। স পিব িনয়েমর

িব ে রেগ যােব এবং যারা সই পিব িনয়ম ত াগ কের তােদর

িত অ হ করেব। ৩১ তার সনাবািহনীরা উঠেব এবং পিব ানেক

ও গ েলােক অ িচ করেব; তারা িতিদেনর র নেবদ ব কের

দেব এবং তারা ংসকারী ঘণৃার ব াপন করেব। ৩২ স তােদর
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তাষােমাদ করেব যারা সই িনয়ম অমা কেরেছ এবং তােদর িবপেথ

িনেয় যােব, িক ু য লােকরা তােদর ঈ রেক জােন তারা শি শালী

হেব ও এর িব ে ব ব া হণ করেব। ৩৩ সই লাকেদর মেধ

যারা ানী তারা অেনকেক িশ া দেব। িক ু িকছু িদন ধের তারা

তেরায়াল ও আ েনর িশখায় মারা যােব, তােদর ব ীেদর মত িনেয়

যাওয়া হেব এবং তােদর স ি লটু হেব। ৩৪ যখন তারা বাধা পােব,

তখন তারা অ ই সাহায পােব এবং অেনেক কপটতায় তােদর সে

যাগ দেব। ৩৫আর ানীেদর মেধ কারও কারও পতন হেব যন

তারা শষ িদন না আসা পয খাঁিট, ও িনখুঁত হয়; কারণ সই

িনিদ িদন আসেত চেলেছ। ৩৬ সই রাজা তার যা ই া তাই করেব।

সম দবতােদর উপের স িনেজেক উঁচু করেব ও বড় কের দখােব

এবং িযিন সম দবতােদর ঈ র তাঁর িব ে ও আ য কথা বলেব।

াধ স না হওয়া পয স সফল হেব৷ কারণ যা ি র করা হেয়েছ

তা করা হেব। ৩৭ স তার পবূপু ষেদর দবতােদর িক া য দবতার

জ ীেলােকরা বাসনা কের বা য কান দবতােকই মানেব না।

স অহ ােরর সে কাজ করেব এবং িনেজেক তােদর সবার থেক

বড় কের দখােব। ৩৮ তােদর পিরবেত স দূেগর দবতােক স ান

করেব। য দবতােক তার পবূপু েষরা জােন না তােক স সানা,

পা, মলূ বান পাথর ও দামী উপহার িদেয় স ান করেব। ৩৯ স

িবজাতীয় দবতার সাহােয স সবেচেয় শি শালী দূগ েলা আ মণ

করেব৷ স তােদরেক স ান দেব যারা তােক ীকার করেব। স

তােদর অেনক লােকর উপের শাসনক া করেব এবং স পরু ার

িহসােব জিম ভাগ কের দেব। ৪০ শষ িদন দি েণর রাজা তােক

আ মণ করেব৷ উ েরর রাজা রথ, ঘাড়সওয়ার এবং অেনক জাহাজ

িনেয় তার িদেক ঝেড়র মত যােব। স অেনক দশ আ মণ করেব

এবং তােদর মধ িদেয় ব ার মত বািহত হেয় তােদর িনি

করেব। ৪১ স সই র দেশ উপি ত হেব এবং অেনেক বাধা

পােব, িক ু তােদর মধ ইেদাম ও মায়াব এবং অে ােনর সবেচেয়

ভাল লােকরা তার হাত থেক র া পােব। ৪২অেনক দেশর উপর
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স তার মতােক বাড়ােব; িমশর দশও রহাই পােব না। ৪৩ সম

সানা ও পা ও িমশেরর সম স ি র উপের তার অিধকার থাকেব

এবং লবুীেয়রা ও শীেয়রা তার সবা করেব। ৪৪ িক ু পবূ ও উ র

িদক থেক য সংবাদ আসেব তােত স ভয় পােব এবং স ভীষণ

রােগ ংস করার ও অেনকেক মের ফলার জ স যােব। ৪৫ স

সমু ও র পিব পাহােড়র মাঝখােন তার রাজকীয় তাঁবু াপন

করেব। স তার শষ িদেনর উপি ত হেব এবং তােক সাহায করার

জ সখােন কউ থাকেব না।

১২ “ সই িদন মহান গদূত মীখােয়ল, িযিন তামার লাকেদর র া

কেরন, িতিন উেঠ দাঁড়ােবন। সই িদন এক মহাস েটর িদন উপি ত

হেব যা জািতর আর থেক সই িদন পয কখনও হয়িন। সই িদন

তামার লােকরা উ ার পােব, েত েক যােদর নাম বইেয়র মেধ

লখা থাকেব। ২ মািটেত যারা ঘিুমেয় আেছ তােদর মধ অেনেক

জেগ উঠেব, অেনেক উঠেব অন জীবেনর জ এবং অেনেক উঠেব

ল ার ও অন কালীন দে র জ । ৩ যারা ানী তারা আকােশর

আেলার মত এবং যারা অেনকেক ধািমকতার িদেক িনেয় যায় তারা

উ ল তারার মত অন কাল ল ল করেব। ৪ িক ু তুিম, দািনেয়ল,

শষ িদন না আসা পয এই বাক েলা গাপন কের রােখা এবং

বইটা মু াি ত কের রােখা। সই িদেনর অেনেক এখােন ওখােন

যােব এবং ােনর বিৃ হেব।” ৫তখন আিম, দািনেয়ল, তাকালাম

এবং সখােন অ ই জন ব ি দাঁিড়েয় িছেলন। তাঁেদর একজন

নদীর এপাের এবং অ জন নদীর ওপাের দাঁিড়েয় িছেলন। ৬ তাঁেদর

একজন মসীনার কাপড় পরা য ব ি নদীর জেলর উপের িছেলন

তাঁেক বলেলন, “এই সব আ য িবষয় শষ হেত আর কত িদন

লাগেব?” ৭ তখন আিম নলাম, মসীনার কাপড় পরা সই ব ি য

নদীর জেলর উপের দাঁিড়েয় িছল আিম তাঁেক তাঁর ডান হাত ও বাঁ

হাত েগর িদেক তুেল িযিন অন কাল ায়ী তাঁর নােম শপথ কের

বলেত নলাম, “এক কাল, ই কাল ও অেধক কাল, অথাৎ সােড়

িতন বছর িদন লাগেব। যখন পিব লাকেদর শি এেকবাের ংস
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হেব, তখন এই সম িবষয় পণূ হেব।” ৮আিম নলাম, িক ু আিম

বঝুেত পারলাম না। তাই আিম িজ াসা করলাম, “আমার ভু, এই

সেবর শষ ফল িক হেব?” ৯ িতিন বলেলন, “দািনেয়ল, তুিম চেল

যাও, কারণ শষ িদন না আসা পয এই সব কথা ব কের মু াি ত

কের রাখা হেয়েছ। ১০অেনেক পিব , পির ার ও িব হেব, িক ু

অধািমেকরা তােদর অধািমকতা অ যায়ী কাজ করেব। অধািমকেদর

কউই বঝুেব না, িক ু যারা ানী তাঁরা বঝুেব। ১১ য িদন থেক

িনয়িমত নেবদ ব কের দওয়া হেব এবং ংসকারী ঘণৃার িজিনস

াপন করা হেব সই িদন থেক এক হাজার ইেশা ন ই িদন হেব।

১২ ধ সই ব ি য এক হাজার িতনেশা পঁয়ি শ িদেনর র শষ

পয অেপ া কের থােক। ১৩ িক ু তুিম শেষর অেপ ােত এখন

চেল যাও, তুিম িব াম পােব। যেুগর শেষ, য জায়গা তামার জ

মেনানীত করা হেয়েছ সখােন তুিম আবার মতুৃ থেক জীিবত হেব।”
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হােশয় ভাববাদীর বই
১ িযহূদা রাজ উিষয়, যাথম, আহস ও িহি েয়র িদেনর এবং

যায়ােশর ছেল ই ােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর িদেনর সদা ভুর

বাক যা বিরর ছেল হােশেয়র কােছ আেস। ২ যখন সদা ভু থম

হােশেয়র মাধ েম কথা বলেলন, িতিন তােক বলেলন, “যাও, তামার

জ একিট ী নাও য একজন বশ া। তার স ান থাকেব যা হল তার

ব িভচােরর ফল। কারণ এই দশ আমােক ত াগ করার মাধ েম এক

ভয়ানক ব িভচােরর কাজ কেরেছ।” ৩ তােত হােশয় গেলন এবং

িদবলািয়েমর মেয় গামরেক িবেয় করেলন এবং িতিন গভবতী হেলন

আর তাঁর জ একিট ছেলর জ িদেলন। ৪ সদা ভু হােশয়েক

বলেলন, “তােক িযিষেয়ল বেল ডাক। কারণ িকছু িদন পর, আিম

যহূর লেক িযিষেয়েলর র পােতর জ শাি দব এবং আিম

ই ােয়ল েলর রাজ শষ করব। ৫ এটা ঘটেব সই িদেনর য িদন

আিম িযিষেয়েলর উপত কায় ই ােয়েলর ধ ক ভা েবা।” ৬ গামর

আবার গভবতী হেলন এবং একিট মেয়র জ িদেলন। তখন সদা ভু

হাশয়েক বলেলন, “তােক লা‐ হামা বেল ডাক, কারণ আিম আর

ই ােয়ল েলর ওপর ক ণা করব না, আিম কান ভােবই তােদর পাপ

মা করব না। ৭ তবওু িযহূদা েলর ওপর আমার ক ণা থাকেব

এবং আিম িনেজই তােদর র া করব, সদা ভু তােদর ঈ র। আিম

তােদর ধ ক, তেলায়ার, যু , ঘাড়া বা অ ােরাহী িদেয় র া করব

না।” ৮ ইিতমেধ গামর লা‐ হামােক ধ খাওয়া ছাড়ােনার পর, স

আবার গভবতী হেলন এবং আেরকিট ছেলর জ িদেলন। ৯তখন

সদা ভু বলেলন, “তােক লা‐অি বেল ডাক, কারণ তামরা আমার

জা নও এবং আিম তামােদর ঈ র নই।” ১০ তবওু ই ােয়েলর

লােকর সংখ া সমু তীের বািলর মতন হেব, যা পিরমাপ বা গানা

যায় না। যখােন এই কথা তােদর বলা হেয়িছল, “ তামরা আমার জা

নও,” সখােন এই তােদর বলা হেব, “ তামরা জীব ঈ েরর জা।”

১১ িযহূদার লােকেদর এবং ই ােয়েলর লােকেদর এক জায়গায়
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জেড়া করা হেব। তারা তােদর জ একজন নতা িনযু করেব এবং

তারা সই দশ থেক যােব, কারণ িযিষেয়ল িদন মহান হেব।

২ তামার ভাইেদর বল, “আমার জা!” এবং তামার বানেদরেক,

“ তামােদর দয়া দখােনা হেয়েছ।” ২ তামার মােয়র িব ে

অিভেযাগ িনেয় এস, অিভেযাগ িনেয় এস, কারণ স আমার ী নয়

এবং না আিম তার ামী। স তার িনেজর সামেন থেক বশ ার কাজ

দূর ক ক এবং তার েনর মেধ থেক ব িভচার দূর ক ক। ৩ যিদ

না কের, আিম তােক উল করব এবং তার উল তা দখােবা যমন

সই িদেনর জে র িদন স যরকম িছল। আিম তােক ম াে র

মত করব, জিমর মত করব এবং আিম তােক জেলর িপপাসায় বা

তৃ ায় মারব। ৪আিম তার স ানেদর িত কান দয়া করব না, কারণ

তারা ব িভচােরর স ান। ৫কারণ তােদর মা একজন বশ া িছল এবং

স য তােদর গেভ ধারণ কেরিছল, ল াজনক কাজ কেরিছল। স

বলল, “আিম আমার িমকেদর িপছেন যাব, কারণ তারা আমায় িট

ও জল দেব, আমােক পশম এবং মিসনা দেব, আমােক তল এবং

পানীয় দেব।” ৬এই জ আিম কাঁটা িদেয় একটা ঘরা তরী কের

তার পথ অবেরাধ করব। আিম তার িব ে একটা দওয়াল তরী

করব, তােত স তার রা া খুঁেজ পােব না। ৭ স তার িমকেদর

িপছেন ছুটেব, িক ু স তােদর ধরেত পারেব না। স তােদর খুঁজেব,

িক ু স তােদর পােব না। তখন স বলেব, “আিম আমার থম ামীর

কােছ িফের যােবা, কারণ এখেনর থেক আিম তখনই অেনক ভােলা

িছল৷” ৮ কারণ স জােন না য আিম সই য তােক শস , আ ুর রস

ও তল িদেয়িছলাম এবং য তার জ চুর পিরমােণ সানা এবং

পা ব য় কেরিছলাম, যা তারা পের বালেদেবর জ ব বহার কেরেছ।

৯তাই আিম তার শস ফিরেয় নব শস কাটাবার িদন এবং আিম

নতুন আ ুর রেসর মর েম তা িফিরেয় নব। আিম আমার পশম এবং

মিসনা ফরত নব যা তার উল তা ঢাকার জ ব বহার হেয়িছল।

১০ তারপর আিম তােক উল করব তার িমকেদর চােখর সামেন

আর কউ তােক আমার হাত থেক উ ার করেত পারেব না। ১১আিম
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তার সম অ ানও ব করব, তার উৎসব, অমাবস ার অ ান,

িব ামবার এবং তার সম উৎসব ব করব। ১২আিম তার আ ুর

গাছ এবং ডুমরু গাছ ন করব, যার িবষেয় স বেলিছল, “এই িল

আমার বতন যা আমার িমেকরা আমায় িদেয়েছ।” আিম তােদর

জ েল পিরণত করব এবং মােঠর প রা তােদর খেয় নেব। ১৩

আিম তােক বাল দেবর উৎসেবর িদন েলার জ শাি দব, যখন

স তােদর জ ধপু ালাত, যখন স আংিট এবং গয়নায় িনেজেক

অল ৃত করত এবং স তার িমকেদর িপছেন যত এবং আমােক

ভুেল যত। এিট সদা ভুর ঘাষণা। ১৪ তাই আিম ভুিলেয় ভািলেয়

তার মন জয় করব। আিম তােক ম াে িনেয় আসব এবং তার

সে িমি কথা বলব। ১৫আিম তােক তার আ ুর খত ফরত দব

এবং আশার দরজা িহসােব আেখার উপত কা দব। স সখােন

আমায় গান শানােব যমন স তার যৗবনকােল কেরিছল, যমন

িমশর থেক বিরেয় আসার িদেনর স কেরিছল। ১৬এটা হেব সই

িদেনর, এই হল সদা ভুর ঘাষণা য, “তুিম আমায় ডাকেব, ‘আমার

ামী,’ বেল এবং তুিম আমােক আর ‘আমার নাথ’ বেল ডাকেব না।

১৭কারণ আিম তার মখু থেক বাল‐ দেবর নাম মেুছ দব; তােদর

নাম আর রণ করা হেব না।” ১৮ “ সই িদেনর আিম মােঠর প েদর

সে , আকােশর পািখেদর সে এবং মািঠেত বেুক হাঁটা সরীসেৃপর

সে চুি করব। আিম দশ থেক ধ ক, তেলায়ার এবং যু দূর

কের দব আর আিম তামােদর িনরাপেদ শয়ন করাব। ১৯আিম

িচরকাল তামার ামী হেয় থাকার িত া করব। আিম ধাি কতায়,

ায়িবচাের, িনয়েমর িব তায় এবং দয়ায় তামার ামী হেয় থাকার

িত া করব। ২০আিম িব তায় তামার ামী হেয় থাকার িত া

করব এবং তুিম সদা ভুেক িচনেত পারেব।” ২১এবং সই িদেনর,

আিম উ র দব, এই হল সদা ভুর ঘাষণা। আিম গেক উ র দব

এবং তারা পিৃথবীেক উ র দেব। ২২ পিৃথবী শস েক, নতুন আ ুেরর

রসেক এবং তলেক উ র দেব আর তারা িযিষেয়লেক উ র দেব।

২৩আিম আমার জ তােক দেশ রাপণ করব এবং আিম লা‐
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হামােক দয়া করব। আিম তােদর বলব যারা আমার জা নয়,

তামরা আমার জা। এবং তারা আমায় বলেব, তুিম আমার ঈ র।

৩ সদা ভুআমায় বলেলন, “আবার যাও, একজন ব িভচারী মিহলােক

ভালবােসা, তার ামীর মত কের তােক ভালবােসা। ভালবােসা তােক

যমন আিম, সদা ভু, ই ােয়েলর লাকেদর ভালবািস, যিদও তারা

অ দবতােদর কােছ গেছ এবং িকশিমেশর িপেঠ ভালবােস।” ২

তাই আিম তােক পেনেরা সেকল পার পয়সা এবং দড় হামর

যেব আমার জ িকেনিছ। ৩আিম তােক বললাম, “তুিম অবশ ই

অেনক িদন আমার সে থাকেব। তুিম বশ া হেয় থাকেব না বা

কান পু েষর হেব না। সই একই ভােব, আিমও তামার সে

থাকব।” ৪ কারণ ই ােয়েলর লােকরা অেনক িদন রাজা, রাজ মার,

বিল, পাথেরর , এেফাদ বা দবতাহীন অব ায় বাস করেব। ৫

পরবতীকােল ই ারােয়েলর লােকরা িফের আসেব এবং তােদর ঈ র

সদা ভুেক খুঁজেব এবং তােদর রাজা দায়দূেক খুঁজেব। এবং শষ িদন

েলােত, তারা কাঁপেত কাঁপেত সদা ভুর সামেন ও তাঁর আশীবােদর

সামেন আসেব।

৪ তামরা ই ােয়েলর লােকরা, সদা ভুর বাক শান। দেশর

বািস ােদর সে সদা ভুর অিভেযাগ আেছ, কারণ সখােন কান

সত তা বা িনয়েমর িব তা, ঈ েরর ান সই দেশ নই। ২

সখােন অিভশাপ, িমথ া, হত া, চুির এবং ব িভচার আেছ। লােকরা

সম বাধা ভেঙ ফেলেছ এবং র পােতর ওপর র পাত হেয়েছ।

৩তাই সই দশ িকেয় যােব এবং েত েক যারা এই দেশ বাস

কের ংস হেয় যােব, মােঠর প রা এবং আকােশর পািখরা; এমনিক

সমেু র মােছেদরও িনেয় নওয়া হেব। ৪ িক ু কউ যন অিভেযাগ

না আেন, কউ যন কাউেক দাষী না কের। কারণ এটা তামরা,

যাজেকরা, যােদর আিম দাষী কির। (কারণ তামােদর লােকরা সই

রকম যারা যাজকেদর দাষী কের) ৫ তামরা যাজেকরা ( সইজ

তামরাও) িদেনর রেবলায় হাঁচট খােব; ভাববাদীরাও তামােদর সে

রােত হাঁচট খােব এবং আিম তামােদর মােক ংস করব। ৬ ােনর
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অভােব আমার জারা ংস হে । কারণ তামরা ানেক ত াখান

কেরছ। আিমও তামােদর ত াখান করব আমার যাজক িহসােব।

কারণ তামরা আমার িনয়ম ভুেল গছ, তামােদর ঈ র, আিমও

তামােদর স ানেদর ভুেল যাব। ৭ যাজকরা যত বিশ বিৃ পত, তত

বিশ তারা আমার িব ে পাপ করত। আিম তােদর স ান অপমােন

পিরণত করব। ৮ তারা আমার জার পােপর ারা পট ভরােতা; তারা

তােদর বিশ পাপ করেত উৎসাহ দয়। ৯এটা িঠক তমন, যমন

লাক তমন তােদর যাজকও। আিম তােদর সবাইেক শাি দব

তােদর ম পেথর জ এবং তােদর কােজর জ তােদর িতফল

দব। ১০ তারা খােব িক ু তৃ হেব না; তারা ব িভচার করেব িক ু

বিৃ পােব না, কারণ তারা আমার কাছ থেক, সদা ভুর থেক অেনক

দূের সের গেছ এবং আমায় ত াগ কেরেছ। ১১ ব িভচার, মদ এবং

নতুন আ ুর রস তােদর বাধশি বা িবচারবিু িনেয় িনেয়েছ। ১২

আমার জারা তােদর কােঠর িতমার সে পরামশ কের এবং তােদর

লািঠ তােদর ভাববাণী দয়। কারণ ব িভচােরর আ া তােদর ভুল

পেথ চালনা কের এবং তারা আমােক, তােদর ঈ রেক ত াগ কেরেছ।

১৩তারা পাহােড়র চূড়ায় বিল উৎসগ কের এবং উপপবেত, অেলান,

িলবনী ও এলা গােছর তলায় ধপু ালায়, কারণ তার ছায়া ভাল। তাই

তামােদর মেয়রা বশ া বিৃ কের এবং তামােদর ছেলর বৗেয়রা

ব িভচার কের। ১৪আিম তামােদর মেয়েদর শাি দব না যখন

তারা বশ া বিৃ করেত চায়, না তামােদর ছেলর বৗেয়েদর যখন

তারা ব িভচার করেত চায়। কারণ পু েষরাও িনেজেদরেক বশ ােদর

হােত দয় এবং তারা বিলদান উৎসগ যােত তারা মি েরর বশ ােদর

সে ম কাজ করেত পাের। তাই এই লােকরা যারা বােঝ না তারা

ংস হেব। ১৫ যিদও তামরা, ই ােয়ল, ব িভচার কেরছ, িযহূদা

যন দাষী না হয়। তামরা িগলগেল যও না; বৎ‐আবেন যও না।

এবং িদিব কর না, “জীব সদা ভুর িদিব ” এই কথা বেল কখেনা

িদিব কেরা না। ১৬ কারণ ই ােয়লীয়রা জদী, একিট বাছুেরর মত

জদী। সদা ভু িকভােব তােদর চারণভূিমেত িনেয় আসেবন যমন
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ভড়ারা ঘাস ভরা মােঠ থােক? ১৭ ই িয়ম িনেজেক িতমার সে

সংঘব হেয়েছ; তােক একা থাকেত দাও। ১৮ এমনিক যখন তােদর

পানীয় শষ হেয় গেলও, তারা তােদর ব িভচার ব করেব না; তার

শাসেকরা তােদর ল ােক খবু ভালবােস। ১৯ বাতাস তােদর উিড়েয়

িনেয় যােব এবং তারা তােদর বিলদােনর জ লি ত হেব।

৫ যাজেকরা, এটা শান! ই ােয়ল ল, মেনােযাগ দাও! হ রাজ

ল শান! কারণ িবচার তামােদর সবার জ আসেছ। িম ােত

তামরা ফাঁেদর মত িছেল এবং তােবাের জেলর মত ছিড়েয় িছেল। ২

িবে াহীরা হত ায় গভীের নেমেছ, িক ু আিম তােদর েত েক শাি

দব। ৩আিম ই িয়মেক জািন এবং ই ােয়ল আমার থেক লকুােনা

নয়। ই িয়ম, এখন তুিম একজন বশ ার মত হেয়ছ; ই ােয়ল

অপিব হেয়েছ। ৪তােদর কাজ তােদর অ মিত দেবনা আমার কােছ

িফের আসেত, তােদর ঈ েরর কােছ, কারণ ব িভচােরর আ া তােদর

মেধ আেছ এবং তারা জােন না, সদা ভুেক। ৫ ই ােয়েলর গব তার

িব ে সা ী িদে ; তাই ই ােয়ল এবং ই িয়ম তােদর দােষ বাধা

পােব এবং িযহূদাও তােদর সে বাধা পােব। ৬ সদা ভুেক খুঁজেত

তারা তােদর ভড়ারপাল এবং গ রপাল িনেয় যােব, িক ু তারা তাঁেক

পােব না, কারণ িতিন তােদর থেক িনেজেক সিরেয় িনেয়েছন। ৭

তারা সদা ভুর কােছ অিব িছল, কারণ তারা অৈবধ স ান জ

দয়। এখন অমাবস ার উৎসব তােদর জিম িলর সে তােদরও াস

করেব। ৮ িগিবয়ােত িশ া বাজাও এবং রামায় যেু র বাজনা বাজাও।

বৎ‐আবেন যেু র রব উঠেছ, িব ামীন, আমরা তামার িপছেন যাব!

৯ শাি র িদেনর ই িয়ম জনশূ হেয় যােব। ই ােয়ল জািতর মেধ

িক ঘটেব আিম তা িনি ত ভােব ঘাষণা কেরিছ। ১০ িযহূদার নতারা

িঠক তােদর মত যারা সীমানার পাথর সরায়। আিম তােদর ওপর

আমার চ াধ জেলর মত ঢেল দব। ১১ ই িয়ম অিভশ , স

িবচাের অিভশ , কারণ স দঢ়ৃ িত িছল িতমার পেথ চলেত এবং

ণাম করেত, ১২ তাই আিম ই িয়েমর কােছ পাকার মত হব এবং

িযহূদার েলর কােছ পচেনর মত হব। ১৩ যখন ই িয়ম দখল তার
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অ তা এবং িযহূদা যখন দখল তার ত, তখন ই িয়ম অশেূর গল

এবং মহান রাজার কােছ দূত পাঠাল। িক ু স তামােদর করেত

বা তামােদর ত সরােত পারেব না। ১৪ কারণ আিম ই িয়েমর

কােছ িসংেহর মত হব এবং িযহূদার েলর কােছ যবুিসংেহর মত হব।

আিম, এমনিক আিম িছ িভ করব এবং চেল যাব; আিম তােদর বেয়

িনেয় যাব এবং তােদর উ ােরর জ সখােন কউ থাকেব না। ১৫

আিম যাব এবং আমার িনেজর জায়গায় িফের আসব, যত ণ না তারা

তােদর দাষ ীকার কের এবং আমার মেুখর খাঁজ কের; যত ণ না

তারা তােদর কে আমায় আ িরকভােব খুঁজেব।

৬ “চল, আমরা সদা ভুর কােছ িফের যাই। কারণ িতিন আমােদর

খ ড খ ড কেরেছন, িক ু িতিন আমােদর করেবন; িতিন আমােদর

আহত কেরেছন, িক ু িতিন আমােদর ত বঁেধ দেবন। ২ ই িদন

পর িতিন আমােদর আবার বাঁিচেয় তুলেবন; িতিন আমােদর ততৃীয়

িদেনর তুলেবন এবং আমরা তাঁর সামেন বঁেচ থাকব। ৩ এস আমরা

সদা ভুেক জািন; এস আমরা সদা ভুেক জানার জ অ সরণ কির।

যমন িনি ত ভােব সূয উিদত হয় িঠক তমিন িতিনও কািশত

হেবন; িতিন আমােদর কােছ ঝরনার মত আসেবন, বষার বিৃ র

মত যা দশেক জল দেব।” ৪ ই িয়ম, আিম তামার সে িক

করব? িযহূদা, আিম তামার সে িক করব? তামােদর িব তা

িঠক সকােলর মেঘর মত, িঠক িশিশেরর মত যা তাড়াতািড় চেল

যায়। ৫ তাই আিম ভাববাদীেদর িদেয় তােদর খ খ কেরিছ, আিম

তােদর আমার মেুখর কথা িদেয় মের ফেলিছ। তামার আেদশ িল

যা িব েতর মত বার হয়। ৬ কারণ আিম িব তা চাই, বিলদান

নয় এবং আমার ান, ঈ েরর ান, হামবিলর থেকও বিশ। ৭

আদেমর মত তারাও িনয়ম ভে েছ; তারা আমার কােছ অিব

িছল। ৮ িগিলয়দ হল অ ায়কারীেদর শহর, রে র পদিচে ভরা। ৯

যমন ডাকােতর দল কােরার জ অেপ া কের, তমন যাজেকরা

এক হয় িশিখেমর রা ায় খনু করার জ ; তারা ল াজনক কাজ

কেরেছ। ১০ ই ােয়ল েল আিম ভয় র িজিনস দেখিছ; সখােন
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ই িয়েমর বশ াবিৃ আেছ আর ই ােয়ল অ িচ হেয়েছ। ১১ তামার

জ ও, িযহূদা, একজন ফসল সং হকারী রাখা হেব, যখন আিম

আমার জােদর ভাগ িফিরেয় িনেয় আসব।

৭ যখনই আিম ই ােয়লেক করেত চাই, ই িয়েমর পাপ কাশ

পায়, পাশাপািশ শমিরয়ার ম কাজও কাশ পায়, কারণ তারা

তারণাও কের; একিট চার িভতের আেস এবং একিট ডাকাত

দল রা া আ মণ কের লটু কের। ২ তারা তােদর দেয় অ ভব

কের না য আিম তােদর সম ম কাজ মেন রেখিছ। এখন

তােদর কাজ তােদর চািরিদক িদেয় িঘেরেছ; তারা আমার সামেন

রেয়েছ। ৩তােদর ম তা িদেয় তারা রাজােক এবং তােদর িমথ া

িদেয় আিধকািরকেদরেক খিুশ কেরেছ। ৪তারা সকেল ব িভচারী,

িটওয়ালার উ েনর সমান, য আ ন নাড়া ব রােখ যত ণ না

ময়দার তােল খািম িমশেছ। ৫আমােদর রাজার িদেনর আিধকািরকরা

িনেজেদরেক অ কের তুলল মেদর উ ােপ। স তােদর সে হাত

বাড়ায় যারা উপহাস কের। ৬ কারণ দয় ত েরর মত, তারা রচনা

কের তােদর ঠকােনার পিরক না। তােদর রাগ সারা রাত িধিকিধিক

কের েল; সকাল এটা খবু জাের লেত থােক যমন চ আ ন।

৭ তারা সবাই উ েনর মত গরম এবং তারা তােদর াস করল যারা

তােদর ওপর শাসন করত। তােদর সম রাজা ংস হেয়েছ; তােদর

কউ আমায় ডােক না। ৮ ই িয়ম িনেজই লােকেদর সে িমেশ

গেছ, ই িয়ম হল এক িপঠ সঁকা িপেঠ যা উ ােনা হয়িন। ৯

িবেদশীরা তার শি াস কেরেছ, িক ু স তা জােন না। পাকা চুল

তার মাথায় ছিড়েয় পেড়েছ, িক ু স তা জােন না। ১০ ই ােয়েলর

গব তার িব ে সা িদেয়েছ; তবওু, এই সব হওয়া সে ও তারা

তােদর ঈ র সদা ভুর কােছ িফের আেসিন, না তারা তাঁেক খুঁেজেছ।

১১ ই িয়ম পায়রার মত, অিত সরল এবং বিু হীন, িমশরেক ডােক,

তারপর অশেূর পালায়। ১২ যখন তারা যায়, আিম তােদর ওপর

আমার জাল িব ার করব, আিম তােদর আকােশর পািখর মত নািমেয়

আনব। আিম তােদর সম গাি েক শাি দব। ১৩ িধক তােদর!
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কারণ তারা আমার থেক দূের সের গেছ। তােদর উপের ংস নেম

আসেছ! তারা আমার িব ে িবে াহ কেরেছ! আিম তােদর র া

করতাম, িক ু তারা আমার িব ে িমেথ কথা বেলেছ। ১৪ তারা

আমার কােছ তােদর স ণূ দয় িদেয় কাঁেদিন, িক ু তারা তােদর

িবছানায় িবলাপ কেরেছ। তারা জেড়া হেয়িছল শস এবং নতুন আ ুর

রস পাওয়ার জ এবং তারা আমােক ছেড় চেল িগেয়িছল। ১৫ যিদও

আিম তােদর িশ া িদেয়িছ এবং তােদর হাত শি শালী কেরিছ, তারা

এখন আমার িব ে ম চ া করেছ। ১৬তারা িফের আসেব, িক ু

তারা আমার কােছ িফের আসেব না, িযিন অিত মহান সবশি মান

ঈ র। তারা িটপণূ ধ েকর মত। তােদর আিধকািরকরা তেলায়ােরর

আঘােত মারা যােব, তার কারণ তােদর িজেভর দাি কতা। িমশর

দেশ এটা তােদর জ উপহােসর িবষয় হেব।

৮ “ তামার মেুখ িশ া দাও। সদা ভুর গেৃহর উপের এক ঈগল

পািখ আসেছ, সদা ভু। এটা ঘটেছ কারণ লােকরা আমার িনয়ম

ভে েছ এবং আমার িনয়েমর িব ে িবে াহ কেরেছ। ২ তারা

আমার কােছ কাঁদেব, ‘আমােদর ঈ র, আমরা যারা ই ােয়েল থািক

তামােক জািন।’ ৩ িক ু ই ােয়ল যা ভােলা তা ত াখান করল এবং

শ রা তােক তাড়া করেব। ৪ তারা রাজা িনযু কেরেছ, িক ু আমার

মাধ েম নয়। তারা রাজপু িনযু কেরেছ, িক ু আমােক না জািনেয়।

তােদর সানা ও পা িদেয় তােদর জ িতমা বািনেয়েছ, িক ু এই

কারেণই তােদরেক ংস করা হেব।” ৫ভাববাদী বেল, “শমিরয়া,

িতিন তামার বাছুর ফেল িদেয়েছন।” সদা ভু বলেলন, আমার

রােগর আ েন এই লােকেদর িব ে লেব। কতকাল এই লােকরা

অপিব থাকেব? ৬ কারণ এই িতমা ই ােয়ল থেক এেসেছ;

একজন িশ কার তরী কেরেছ; এিট ঈ র নয়! শমিরয়ার বাছুর খ

খ কের ভা া হেব। ৭কারণ লােকরা বাতাস রাপণ কেরেছ এবং

ঘিূণঝড় কাটেব। দাঁিড়েয় থাকা শস েলার িশস নই; এিট কান

আটা উৎপাদন কের না। যিদ এিট পিরপ তা পায় িবেদশীরা তা

াস করেব। ৮ ই ােয়লেক িগেল ফলা হল; তারা এখন জািতেদর
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মেধ বকােরর মত রেয়েছ। ৯কারণ তারা অশেূর ব গাধার মত

একা গেছ। ই িয়ম তার জ িমকা ভাড়া িনেয়েছ। ১০ এমনিক

যিদও তারা জািতেদর মেধ থেক িমক ভাড়া কেরেছ, আিম এখন

তােদর জেড়া করব। তারা শাসনক ােদর রাজার িনযাতেন ন হেত

কেরেছ। ১১ ই িয়ম অেনক য েবদী বিৃ কেরেছ পােপর

নেবেদ র জ , িক ু তার পিরবেত তারা পােপর য েবদীেত পিরণত

হেয়েছ। ১২আিম তােদর জ আমার িনয়ম দশ হাজার বার িলখেত

পাির, িক ু তারা এটা একটা অ ুত িবষয় িহসােব দখেব। ১৩ যমন

আমার বিল উপহােরর জ , তারা মাংস বিল দয় এবং তা খায়, িক ু

আিম, সদা ভু, তােদর া করব না। এখন আিম তােদর পাপ মেন

করব এবং তােদর পােপর শাি দব। তারা িমশের িফের যােব। ১৪

ই ােয়ল আমায় ভুেল গেছ, তার সিৃ ক ােক এবং াসাদ িনমাণ

কেরেছ। িযহূদা অেনক শহরেক রি ত কেরেছ, িক ু আিম তার

শহের আ ন পাঠাব; যা তার গ িলেক ংস করেব।

৯ হ ই ােয়ল, আন কােরা না, অ লাকেদর মত আন কােরা

না। কারণ তামরা অিব হেয়আসেছা, তামােদর ঈ রেক পিরত াগ

কেরছ। তুিম বশ ােদর সব খামােরর বতন িনেত ভালবােসা। ২

িক ু সই খামার এবং আ ুর পষণ ান তােদর খাওয়ােব না; নতুন

আ ুর রস তােক ব থ করেব। ৩ তারা সদা ভুর দেশ আর বাস

করেব না; বরং, ই িয়ম িমশর দেশ িফের যােব এবং একিদন তারা

অশেূর অ িচ খাবার খােব। ৪ তারা সদা ভুর উে েশ আ ুর রেসর

নেবদ উৎসগ করেব না, তারা তাঁর খিুশ কারণ হেব না। তােদর

বিলদান তােদর কােছ শােকর খাবােরর মত হেব, যারা এিট খােব

তারা অপিব হেব। কারণ তােদর খাবার ধু তােদর জ ই হেব; তা

সদা ভুর গেৃহ আসেত পারেব না। ৫ তামরা িনধািরত উৎসেবর

িদেনর িক করেব, সদা ভুর উৎসেবর িদেনর? ৬কারণ, দখ, যিদ

তারা ংস থােক পালায়, িমশর তােদর এক করেব এবং মাফ

তােদর কবর দেব। তােদর পার স িত, ধারােলা কাঁটােঝাপ তােদর

ধরেব এবং তােদর তাঁবু কাঁটায় ভিত হেব। ৭শাি র জ িদন আসেছ;
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িতফেলর জ িদন আসেছ। কারণ তামােদর ভীষণ অপরাধ এবং

ভীষণ িবেরািধতার জ , ই ােয়ল জানেব য, “ভাববাদী হল বাকা

এবং আ ায় পণূ মা ষ পাগল।” ৮ সই ভাববাদী য আমার ঈ েরর

সে আেছন, িতিন হেলন ই িয়েমর হরী, িক ু একিট পািখর ফাঁদ

তার সম পেথ আেছ এবং তার ঈ েরর গেৃহ আেছ শ তা। ৯

িগিবয়ার িদেনর র মত তারা িনেজেদর অত নীিত কেরেছ।

ঈ র তােদর অপরাধ রণ করেবন এবং িতিন তােদর পােপর শাি

দেবন। ১০ সদা ভু বেলন, “যখন আিম ই ােয়লেক পলাম, এিট

িছল ম াে আ ুর পাওয়ার মত। িঠক ডুমরু গােছর মর েমর

থম ফেলর মতন, আিম তামােদর পবূপু ষেদর পেয়িছলাম। িক ু

তারা বালিপেয়ােরর কােছ গল এবং তারা িনেজেদর ঐ ল াজনক

িতমার কােছ িদল। তারা অিতশয় জঘ হেয় পড়ল যমন সই

িতমা যােক তারা ভালবাসত। ১১ যমন ই িয়ম, তােদর গৗরব

পািখর মত উেড় যােব। সখােন জ হেব না, গভ হেব না এবং

গভধারণও হেব না। ১২ যিদও তারা স ানেদর িতপালন কের, আিম

তােদর িনেয় নব তােত কউ থাকেব না। িধক তােদর যখন আিম

তােদর থেক িফরলাম! ১৩আিম ই িয়মেক দেখিছ, িঠক যমন

সারেক, ঘািদন জায়গায় রািপত, িক ু ই িয়ম তার স ানেদর

বাইের এক জেনর কােছ িনেয় আসেব য তােদর মের ফলেব।” ১৪

তােদর দাও, সদা ভু তুিম তােদর িক দেব? তােদর স ান ন হেয়

যাওয়ার গভ দাও এবং ন যা ধ দয় না। ১৫ িগলগেল তােদর

সম পােপর জ , সখান থেক আিম তােদর ঘণৃা করেত কির।

তােদর পাপ কােজর জ , আিম তােদর আমার গহৃ থেক বার কের

দব। আিম আর তােদর ভালবাসব না; তােদর সম আিধকািরক হল

িবে াহী। ১৬ ই িয়ম হল অ এবং তােদর মলূ িকেয় গেছ;

তারা আর ফল উৎপ করেব না। এমনিক যিদ তােদর স ান থােক,

আিম তােদর ি য় স ানেদর মের ফলব। ১৭আমার ঈ র তােদর

ত াখান করেব কারণ তারা তাঁর বাধ হয়িন। তারা জািতেদর মেধ

ঘেুর বড়ােব।
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১০ ই ােয়ল হল উবর আ ুর গাছ যা তার ফল উৎপাদন কের। যত

তার ফল বিৃ পায়, তেতা বিশ স য েবদী বানায়। যভােব তার

দশ বিশ উৎপাদন কের, স তার পিব উ ত কের। ২ তােদর

দয় হল তারণায় পণূ; এখন অবশ ই তারা তােদর দাষ ীকার

করেব৷ সদা ভু তােদর য েবদী ভেঙ ফলেবন; িতিন তােদর পিব

ংস করেবন। ৩ এখন তারা বলেব, “আমােদর কান রাজা

নই, আমরা সদা ভুেক ভয় পাই না। এবং একজন রাজা, িতিন

আমােদর জ িক করেত পােরন?” ৪ তারা বিু হীন কথা বেল এবং

িমেথ শপথ িনেয় িনয়ম তরী কের। তাই িবচার িবষা আগাছার মত

মােঠর হােলর দােগ জ নয়। ৫ শমিরয়া বসবাসকারী লােকরা বৎ‐

আবন বাছুেরর িতমার জ ভয় পােব। এর লােকরা তােদর জ

শাক করেব, এছাড়াও য সম িতমা পজূারী যাজকরা যারা তােদর

জ আন এবং তােদর গৗরব করত, িক ু তারা আর সখােন

নই। ৬তােদর অশেূর িনেয় যাওয়া হেব উপহােরর িহসােব মহান

রাজার জ । ই িয়ম ল া পােব এবং ই ােয়ল লি ত হেব কা

িতমার জ । ৭ শমিরয়ার রাজা ংস হেব, কােঠর টুকেরার মত

জেলর ওপের ভেস থাকেব। ৮ মি র িলর পাপাচার, ই ােয়েলর

পাপ, ংস হেব। তােদর য েবদীর ওপর কাঁটা এবং কাঁটাগাছ বিৃ

পােব। লােকরা পাহাড়েক বলেব, “আমােদর ঢেক রােখা!” এবং

উপপবতেক বলেব, “আমােদর উপর পড়!” ৯ ই ােয়ল, িগিবয়ার

িদন থেক তুিম পাপ কের আসছ; সখােন তুিম অবিশ িছেল। যু

ম তােক িক ধরেব না িগিবয়ােত? ১০ যখন আিম এিটর বাসনা কির,

আিম তােদর শাি দব। জািতরা তােদর িব ে একসে জেড়া হেব

এবং তােদর একসে ব ী করেব তােদর ইিট পােপর জ । ১১

ই িয়ম হল িশ া া গাভী য শস মদন করেত ভালবােস, তাই

আিম তার র কাঁেধ যাঁয়াল রাখব। আিম ই িয়েমর ওপের যাঁয়াল

রাখব; িযহূদা হাল দেব; যােকাব িনেজই জিমেত মই টানেব। ১২

তামােদর জ ধাি কতা রাপণ কর এবং িনয়েমর িব তার ফসল

কাট। তামােদর পিতত জিম িল চাষ যাগ কর, কারণ এখন িদন
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হেয়েছ সদা ভুেক খাঁজার, যত ণ না িতিন আেসন এবং ধািমকতার

বিৃ তামােদর ওপর বষাণ। ১৩ তামরা অধািমকতা চাষ কেরছ;

তামরা অিবচার কেটছ। তামরা তারণার ফল খেয়ছ কারণ

তামরা তামােদর পিরক নায় িনভর কেরছ এবং তামােদর অেনক

সে র ওপের িনভর কেরছ। ১৪ তাই তামার লােকেদর মেধ এক

গালমােলর যু উঠেব এবং তামার সম রি ত শহর ংস হেব।

এটা হেব যমন যেু র িদেনর শলমন বৎ‐অেবলেক ংস কেরিছল,

যখন মােয়েদর তােদর স ানেদর সে আছাড় মের খ খ কের

কেট ফলা হেয়িছল। ১৫ বেথল, তামােদর সে ও এরকম হেব,

তামােদর মহা পােপর জ । সূয উদেয়র িদেনর ই ােয়েলর রাজােক

স ণূ কেট ফলা হেব।

১১ যখন ই ােয়ল যবুক িছল আিম তােক ভােলাবাসতাম এবং আিম

আমার ছেলেক িমশর থেক ডেক আনলাম। ২তােদর যত আিম

ডাকিছলাম, ততই তারা দূের যাি ল। তারা বাল দেবর কােছ বিল

উৎসগ করিছল এবং িতমার কােছ ধপূ ালাি ল। ৩তবওু এটা

আিম য ই িয়মেক হাঁটেত িশিখেয়িছলাম। এটা আিম য তােদর হাত

ধের তুেলিছলাম, িক ু তারা জােন না য আিম তােদর জ িচ া

কির। ৪আিম তােদর ম ষে র দিড় ও ভালবাসার ব ন িদেয়ই

পিরচালনা করতাম। আিম িছলাম তােদর জ সইজন য তােদর

কাঁেধর যাঁয়াল হালকা করতাম এবং আিম িনেজেক তােদর কােছ নত

করলাম এবং তােদর খাওয়াতাম। ৫ তারা িক িমশর দেশ িফের যােব

না? অশরূ িক তােদর ওপর রাজ করেব না কারণ তারা আমার কােছ

িফের আসেত অ ীকার করেছ? ৬তােদর শহর িলর ওপের তেরায়াল

পড়েব এবং তােদর দরজার িখল ংস কের দেব; এটা তােদর ংস

করেব তােদর িনেজেদর পিরক নার জ । ৭আমার জারা দঢ়ৃ

িত আমার থেক দূের যাওয়ার জ । যিদও তারা তােদরেক

ডােক আমার কােছ, আিম, িযিন উপের আিছ, িক ু কউ তােক উপের

তুলেব না। ৮ ই িয়ম, আিম কীভােব তামােক ছেড় দব? ই ােয়ল,

আিম কীভােব তামােক অ েদর কােছ সমপণ করব? আিম কীভােব
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তামায় অদমার মত করব? কীভােব আিম তামায় সেবািয়েমর মত

করব? আমার দয় আমার মেধ পিরবতন হেয়েছ; আমার সম

ক ণা আে ািলত হে । ৯আিম আমার চ রাগ কাশ করব না;

আিম আর ােধ আসব না তামার কােছ। কারণ আিম ঈ র মা ষ

নই; আিম সই পিব ঈ র তামােদর মেধ এবং আিম ভীষণ াধ

িনেয় আসব না। ১০ তারা আমার িপছেন হাঁটেব, সদা ভু। আিম

িসংেহর মত গ ন করব। আিম কৃতই গ ন করব এবং লােকরা

পি ম িদক থেক কাঁপেত কাঁপেত আসেব। ১১ তারা কাঁপেত কাঁপেত

পািখর মত িমশর দশ থেক আসেব, ঘঘুু পািখর মত অশরূ দশ

থেক আসেব। আিম তােদর ঘের তােদর থাকেত দব। এিট সদা ভুর

ঘাষণা। ১২ ই িয়ম িমথ ায় এবং ই ােয়েলর ল তারণায় আমায়

িঘেরেছ। িক ু িযহূদা এখনও আমার সে চলল, ঈ েরর সে এবং

স আমার কােছ িব , সই পিব ঈ েরর কােছ।

১২ ই িয়ম বাতাস খায় এবং পবূীয় বাতােসর িপছেন যায়। স

মাগত িমথ ার এবং িহংসার বিৃ কের। তারা অশেূরর সে িনয়ম

কের এবং িজতবেৃ র তল িমশের িনেয় যায়। ২ সদা ভুর িযহূদার

িব ে ও কথা আেছ এবং যােকাবেক শাি দেবন স যা করেছ তার

জ ; িতিন তার কােজর িতফল দেবন। ৩ মােয়র পেট যােকাব

তার ভােয়র গাড়ািল ধেরিছল এবং তার বয়সকােল ঈ েরর সােথ

লড়াই কেরিছল। ৪ স দূেতর সােথ লড়াই কেরিছল এবং িজেত িছল।

স কঁেদিছল এবং অ েরাধ কেরিছল তার দয়া পাওয়ার জ । স

বেথেল ঈ রেক পেয়িছল; তােদর ঈ র তার সে কথা বেলিছল। ৫

সদা ভু, বািহনীগেনর ঈ র, “সদা ভু” নােম তাঁেক ডাকা হয়৷ ৬

তাই তামার ঈ েরর িদেক িফের এেসা। িনয়েমর িব তা এবং

ায়িবচার বজায় রােখা এবং তামােদর ঈ েরর অেপ ায় থাক। ৭

সই ব বসায়ীর হােত নকল দাঁিড়পা া আেছ; তারা ঠকােত ভালবােস।

৮ ই িয়ম বলল, “আিম অবশ ই খবু ধনী হলাম; আিম আমার জ

ধনস দ খুঁেজ পলাম। আমার সম কােজ তারা আমার কান

দাষ খুঁেজ পায়িন, কান িকছু যা পাপ।” ৯আিম সদা ভু তামােদর
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ঈ র, য তামােদর সে িমশর দশ থেক আেছ। আিম আবার

তামােদর তাঁবেুত বাস করাব, যমন িনধািরত পেবর িদন কােল

িছল। ১০আিম ভাববাদীেদর সে ও কথা বেলিছ এবং আিম তােদর

অেনক দশন দিখেয়িছ। আিম ভাববাদীেদর হাত িদেয় তােদর দ ৃ া

িদেয়িছ। ১১ যিদ িগিলয়েদ পাপ থােক, অবশ ই সই লােকরা

অপদাথ। িগলগেল তারা ষাঁড় বিলদান কের; তােদর বদী সকল

মােঠর লা ল রখার ধাের পাথেরর িঢিবর মত হেব। ১২ যােকাব

অরাম দেশ পািলেয় িগেয়িছল; ই ােয়ল কাজ করেছ যােত একটা বৗ

পায়; এবং মষপালেকর কাজ করেছ যােত একটা বৗ পায়। ১৩

সদা ভু ই ােয়লেক িমশর দশ থেক একজন ভাববাদীর সাহােয

িনেয় এেসেছেলন এবং একজন ভাববাদীর মাধ েম তােদর দখা না

কেরিছেলন। ১৪ ই িয়ম সদা ভুেক চ রেগ যেত বাধ কেরেছ।

তাই তার ভু তার রে র দাষ তার উপেরই ছেড় দেবন এবং

তােক িতফল দেবন তার ল াজনক কােজর জ ।

১৩ যখন ই িয়ম কথা বলল, সখােন কঁেপ উেঠিছল। স িনেজেক

উ ত কেরিছল ই ােয়েলর মেধ , িক ু স দাষী হল বালেদেবর

উপাসনা কের এবং মারা গল। ২এখন তারা অেনক অেনক পাপ

করেছ। তারা তােদর পা িদেয় ছাঁেচ ঢালা িতমা কেরেছ, যতটা

স ব দ তার সে িতমা তরী কেরেছ, সব িকছুই িশ কারেদর

কাজ িছল। লােকরা তােদর বলত, “এই সকল লােকরা যারা বিলদান

কের তারা এই বাছুরেক চুমু খাক।” ৩ তােত তারা হেব সকােলর

মেঘর মত, সই িশিশেরর মত যা তাড়াতািড় িমিলেয় যায়, সই

তুেষর মত যা বাতাস িদেয় দূর করা হয় খামার থেক এবং সই

ধাঁয়ার মত যা উনান থেক বর হয়। ৪ িক ু আিম সদা ভু তামােদর

ঈ র, য তামােদর িমশর দশ থেক বার কের িনেয় এেসিছ। তুিম

অ কান দবতােক মানেব না িক ু আমােক মানেব; তুিম অবশ ই

ীকার করেব য আিম ছাড়া সখােন আর কান র াকতা নই।

৫আিম ম াে তামােক জানতাম, সই ভীষণ কেনার দেশ

জানতাম। ৬ যখন তুিম ঘােস ভরা জিম পেল, তখন তুিম পিরতৃ
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হেল এবং যখন তুিম পিরতৃ হেল, তামার দয় গেব ফুেল উঠল;

সই কারেণ তুিম আমায় ভুেল গছ। ৭আিম িসংেহর মত তামােদর

সে আচরণ করব; িচতাবােঘর মত করব, আিম তামােদর জ

রা ার ধাের অেপ া করব। ৮আিম সই ভালেুকর মত তামােদর

আ মণ করব যার বা া চুির গেছ; আিম তামােদর বকু িচের ফলব

এবং সখােন আিম তামােদর িসংহীর মত াস করব; ব প র

মত তামােদর িছ িভ করব। ৯ ই ােয়ল, এটা তামার িবনাশ, যা

আসেছ, কারণ তুিম আমার িবেরাধী, ক তামােদর সাহায করেব।

১০এখন তামার রাজা কাথায়, যােত স তামার সম শহের তামায়

র া করেত পাের? কাথায় তামার শাসেকরা, যার িবষেয় তুিম

আমায় বেলিছেল, “আমায় একটা রাজা দাও ও অিধকারী দাও?” ১১

আিম তামােদর রাজা িদেয়িছ আমার রােগ এবং আিম আমার চ

ােধ তােক সিরেয় িদেয়িছ। ১২ ই িয়েমর অ ায় জমা হেয়েছ;

তার অপরাধ জমা হেয়েছ। ১৩ বা া জ দওয়ার য ণা তার ওপর

আসেব, িক ু স একিট বিু হীন ছেল, কারণ যখন জ নওয়ার িদন

হল, স গভ থেক বেরায় না। ১৪আিম িক সিত তােদর উ ার করব

পাতােলর শি থেক? আিম িক সিত তােদর মতুৃ থেক উ ার

করব? মতুৃ , তামার মহামারী কাথায়? এখােন আেনা তােদর।

পাতাল, কাথায় তামার িবনাশ? তা এখােন আেনা। ক ণা আমার

চাখ থেক লকুােনা। (Sheol h7585) ১৫ যিদও ই িয়ম তার ভােয়েদর

মেধ সম ৃ , তবওু পবূীয় বাতাস আসেব, সদা ভুর বাতাস উঠেব

ম ভূিম থেক। ই িয়েমর জল ধারা িকেয় যােব এবং তার েয়ায়

জল থাকেব না। তার শ তার দাম ঘেরর সম মলূ বান িজিনস

লটু কের িনেয় যােব। ১৬ শমিরয়া দাষী হেব, কারণ স তার ঈ েরর

িব ে িবে াহ কেরেছ। তারা তেলায়াের মারা যােব; তােদর িশ েদর

ছুঁেড় ফেল খ খ করা হেব এবং তােদর গভবতী মিহলােদর চরা

হেব।

১৪ ই ােয়ল, তামার ঈ র সদা ভুর কােছ িফের এস, তামার

অপরােধর জ তুিম পেড়ছ। ২ তামার সে অ তােপর বাক
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িনেয় যাও এবং সদা ভুর কােছ িফের এস। তাঁেক বল, “আমােদর

সম অপরাধ দূর কর এবং আমােদর দয়ায় হণ কর, যােত আমরা

তামার কােছ আমােদর শংসা উৎসগ করেত পাির, িতিন আমােদর

ও াধেরর ফল দেবন। ৩অশরূ আমােদর র া করেব না, আমরা

ঘারায় চড়েবা না যেু র জ । না আর কান িদন বলব আমােদর

হােতর তরী কান ব ূেক, ‘তুিম আমােদর ঈ র,’ কারণ তামােতই

িপতহৃীন লাক ক ণা পায়।” ৪আমােক ছেড় যাওয়ার পর যখন তারা

আমার কােছ িফের আসেব, আিম তােদর করব; আিম তােদর

ায় ভালবাসব, কারণ আমার রাগ তার থেক িফের িগেয়েছ। ৫

আিম ই ােয়েলর কােছ িশিশেরর মত হব; স প ফুেলর মত ফুটেব

এবং িলবােনােনর মত মলূ বাঁধ। ৬ তার শাখা‐ শাখা ছিড়েয় পরেব;

তার সৗ য িজতব ৃ মত হেব এবং তার গ িলবােনােনর মত

হেব। ৭ লােকরা আবার তার ছায়ােত বাস করেব; তারা শেস র

মত পনু ীিবত হেব এবং আ ুর গােছর মত ফুটেব। তার নাম

িলবােনােনর আ ুর রেসর মত হেব। ৮ ই িয়ম বলেব, আিম আর িক

করব িতমােদর সে ? আিম তােক উ র দব এবং তার য নব।

আিম হলাম িচর সজীব দবদা র মত; আমার থেকই তামার ফল

আেস। ৯ ানী ক যন স এই সব বঝুেত পাের? বিু মান ক য

এইসব িবষয় বঝুেত পারেব? কারণ সদা ভুর পথ যথাথ এবং ধািমক

সই পেথ চলেব, িক ু িবে াহীরা এেত বাধা পােব।
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যােয়ল ভাববাদীর বই
১পথেূয়েলর ছেল, যােয়েলর কােছ সদা ভুর এই বাক উপি ত

হেলা৷ ২ হ াচীেনরা, এই কথা শান; আর হ সম দশিনবাসী,

শান৷ তামােদর িক া তামােদর পবূপু ষেদর িদন এমন কােনা

ঘটনা িকআেগ কখনও ঘেটেছ? ৩এই ঘটনার কথা তামরা তামােদর

স ানেদর কােছ বল আর তারা তােদর স ানেদর বলকু এবং আবার

সই স ােনরা তােদর বংশধরেদর বলকু৷ ৪ প পােলর শকূকীট যা

রেখ িগেয়েছ তা বড় প পােলর দল খেয়েছ; বড় প পােলর দল যা

রেখ িগেয়েছ তা ফিড়ং খেয়েছ এবং ফিড়ং যা রেখ িগেয়েছ তা

ঁেয়ােপাকােত খেয় ফেলেছ৷ ৫ হ মাতােলরা, জেগ ওঠ ও কাঁেদা৷

তামরা যারা আ ুর রস পান কর, িবলাপ কর, কারণ িমি আ ুর রস

তামােদর মখু থেক কেড় নওয়া হেয়েছ৷ ৬ এক সনার জািত

আমার দেশর িব ে উেঠ আসেছ; স বলবান ও অসংখ ; তার দাঁত

িসংেহর দাঁেতর মত এবং তার িসংহীর মত দাঁত আেছ৷ ৭ স আমার

আ ুর তেক আত জনক জায়গায় পিরণত কেরেছ ডুমরু গাছ েলা

ভেঙ ফেলেছ৷ সই েলার ছাল খেুল িদেয়েছ এবং তা ফেল িদেয়েছ

তােত শাখা েলা সব সাদা হেয় গেছ৷ ৮ তুিম একজন মারীর মত

িবলাপ কর য যৗবনকােল তার ামীর মতুৃ জ চট পের শাক কের৷

৯ শস নেবদ এবং পানীয় নেবদ সদা ভুর গহৃ থেক তুেল নওয়া

হেয়েছ, যাজেকরা, সদা ভুর দােসরা শাক করেছ৷ ১০ েলা

ংস হেয়েছ এবং ভূিম শাক করেছ, এই জ শস ন হেয়েছ,

নতুন আ ুর রস িকেয় িগেয়েছ এবং তল ন হেয়েছ৷ ১১ তামরা

কৃষকরা, লি ত হও এবং িবলাপ কর; আ ুর ে র কৃষক, গম ও

যেবর জ িবলাপ কর, কারণ ে র ফসল ন হেয়েছ৷ ১২আ ুর

লতা িকেয় িগেয়েছ ও ডুমরু গাছ মের িগেয়েছ; ডািলম, খজরু,

আেপল গাছ ও মােঠর সব গাছ িকেয় গেছ৷ কারণ মানবজািতর কাছ

থেক আন িকেয় িগেয়েছ৷ ১৩ যাজেকরা তামরা চেটর পাশাক

পের শাক কেরা৷ য েবিদর দােসরা, িবলাপ কর, হ আমার ঈ েরর

দােসরা, এেসা, চট পের সারা রাত যাপন কর, কারণ তামােদর
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ঈ েরর গহৃ থেক শস নেবদ এবং পানীয় নেবদ ব করা হেয়েছ৷

১৪ পিব উপবােসর আেয়াজন কর এবং একিট পিব সমােবশ ডাক৷

তামােদর ঈ র সদা ভুর গেৃহ াচীনেদর ও দেশর সম লাকেদর

এক কেরা এবং সদা ভুর কােছ কাঁদ৷ ১৫ ভয় র িদেনর জ

িবলাপ কেরা, সদা ভুর িদন ায় কােছ চেল এেসেছ, সদা ভুর কােছ

থেক এর সে ংসও আসেব৷ ১৬আমােদর সামেন থেক খাদ ও

আমােদর ঈ েরর গহৃ থেক আন ও উ াস িক িনেয় নওয়া হয়িন?

১৭ বীজ িল মািটর িনেচ পেচ িগেয়েছ৷ সম শস াগার িল পিরত ,

শস াগার িল সব ংস হেয়েছ কারণ শস িকেয় িগেয়েছ৷ ১৮

িকভােব প রা আতনাদ করেছ৷ গবািদ প রাও ক স করেছ,

কারণ তােদর ঘাস নই৷ একইভােব ভড়ার পালও ক স করেছ

১৯ হ সদা ভু, আিম তামার কােছ কাঁদিছ কারণ ম াে র চরািন

আ েন াস কেরেছ এবং তার িশখা ে র সম গাছ িল পিুড়েয়

িদেয়েছ৷ ২০এমনিক মােঠর প রাও তামার আকা া কের, কারণ

জেলর াত িকেয় িগেয়েছ এবং আ ন ম াে র চারণভূিম াস

কেরেছ৷

২ তামরা িসেয়ােন তূরী বাজাও এবং আমার পিব পবেত িবপেদর

সংেকত দাও৷ সম দশিনবাসী ভেয় কাঁপকু কারণ সদা ভুর িদন

আসেছ; সিত ই, সই িদন কাছাকািছ৷ ২এিট অ কার এবং িবষ তার

একিট িদন ৷ মঘ ও ঘার অ কােরর িদন, পবেতর উপের ছিড়েয় পড়া

ভােরর মত৷ একিট বড় ও শি শালী সনাবািহনী এিগেয় আসেছ,

এর মত বড় সনাবািহনী না এর আেগ িছল না এর পের হেব এমনিক

অেনক জ ধেরও এমন হেব না৷ ৩তােদর সামেন আ ন সম

িকছু াস করেছ এবং তােদর িপছেন লেছ ল আ েনর িশখা৷ এর

সামেন সই দশটা এদন বাগােনর মত, আর তােদর িপছেন ংস

হেয় যাওয়া ম ভূিম, বা েবই কােনা িকছুই তা থেক র া পােব না৷

৪ সনাবািহনীর চহারা ঘাড়ার মত এবং তারা ঘাড়াচালেকর মত

ছুেট চেল৷ ৫ তােদর লাফােনার শ পবেতর উপের রেথর শে র মত,

ল অি িশখার শে র মত যা খড় েটা াস কের৷ যেু র জ
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ত একিট শি শি শালী সনাবািহনীর মত৷ ৬তােদর সামেন

জািতরা য ণা পাে ; সকেলর মখু িববণ হেয় গেছ৷ ৭তারা শি শালী

যা ােদর মত দৗড়ায়, স েদর মত দয়ােল ওেঠ৷ তারা সািরব

হেয়, একসে যা া কের এবং তােদর সাির ভাে না৷ ৮ তারা এেক

অে র উপর চাপাচািপ কের না; েত েক িনেজর সািরেত সািরব

হেয় এিগেয় যায়৷ তারা িতেরাধ করেত ঝাঁিপেয় পড়েলও তারা

সািরব থােক৷ ৯ তারা শহেরর উপের ঝাঁিপেয় পেড়, দয়ােলর উপের

দৗড়ায়; তারা ঘর িলেত বেয় ওেঠ যায় এবং চােরর মত জানলা

িদেয় েবশ কের৷ ১০ তােদর সামেন পিৃথবী কাঁেপ, আকাশ ভেয়

কাঁপেত থােক, চাঁদ ও সূয অ কার হেয় যায় এবং তারা েলা আেলা

দওয়া ব কের দয়৷ ১১ সদা ভু তাঁর সনাবািহনীর সামেন তাঁর

কে ঠর র শানােলন; তাঁর যা ারা অসংখ , কারণ তারা শি শালী,

যারা তাঁর আেদশ পালন কের৷ সদা ভুর িদন মহান এবং খবুই

ভয় র; ক তা স করেত পাের? ১২ সদা ভু বলেলন, “এমনিক

এখন,” তামােদর সম দেয়র সে িফের এস, উপবাস কর, কাঁেদা

ও িবলাপ কেরা৷ ১৩ ধু তামােদর পাশাক নয় িক ু তামােদর

দয়ও িছঁেড় ফল এবং তামােদর ঈ র সদা ভুর কােছ িফের এস,

কারণ িতিন অ েহ পণূ ও দয়াল;ু িতিন ােধ ধীর এবং েম পণূ৷

এবং িতিন অম েলর িবষয় অ েশাচনা কেরন না৷ ১৪ ক জােন?

হয়েতা িতিন আবার িফরেবন এবং দয়া করেবন, িনেজর িপছেন

আশীবাদ রেখ যােবন, যােত তামরা তামােদর ঈ র সদা ভুর

উে েশ শস নেবদ ও পানীয় নেবদ উৎসগ কর৷ ১৫ তামরা

িসেয়ােন িস া বাজাও, পিব উপবােসর ব ব া কর, একটা িবেশষ

সভা ডাক৷ ১৬ লােকেদর এক কর, পিব সভা কর, াচীনেদর

ডাক, িশ েদর এক কর এবং ধ পান করা িশ েদর এক কর,

বর িনেজর বািড় থেক এবং ক া িনেজর ঘর থেক বিরেয় আ ক৷

১৭ যাজেকরা, সদা ভুর দােসরা, বারা া ও বিদর মােঝ কাঁ ক,

তারা বলকু, সদা ভু, িনেজর লােকেদর উপর মমতা কর, আর

তামার উ রািধকারেক ল ায় ফল না, যােত তারা তােদর উপের
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শাসন কের৷ জািত েলার মেধ তারা কন বলেব, “তােদর ঈ র

কাথায়?” ঈ েরর দয়া, তাঁর সবকেদর ম ল এবং শ েদর ংস৷

১৮তখন সদা ভু তাঁর িয শােলম দেশর জ আ হী হেবন এবং

তাঁর লােকেদর িত মমতা করেবন৷ ১৯ সদা ভু তাঁর লােকেদর

উ র িদেলন, “ দখ, আিম তামােদর কােছ শস , নতুন আ ুর রস

এবং তল পাঠাি , তােত তামরা স ণূভােব তৃ হেব; আিম অ া

জািতেদর কােছ আর তামােদর অপমােনর পা করব না৷ ২০আিম

উ র িদক থেক আ মণকারীেদর তামােদর কাছ থেক দূর কের

দব; কেনা ও ংস হেয় যাওয়া দেশ তােদর তািড়েয় দব৷ তােদর

স বািহনীর সামেনর অংশ পবূ সমেু আর িপছেনর অংশেক পি ম

সমেু ফেল দব৷ তার গ উঠেব এবং তা থেক পচা গ উঠেব,

কারণ আিম মহান কাজ করব৷” ২১ হ দশ, ভয় কেরা না; খিুশ হও

এবং আন কর, কারণ সদা ভু মহান কাজ কেরেছন৷ ২২ ে

প রা, ভয় কেরা না, কারণ চারণভূিম ঘােস ভের উেঠেব৷ গাছ তােদর

ফল বহন করেব, ডুমরু গাছ ও আ ুরলতা চুর ফল দেব৷ ২৩

িসেয়ােনর লােকরা, আনি ত হও, তামােদর ঈ র সদা ভুেত

আন কর, কারণ িতিন তামােদর ধািমকতার িনধািরত পিরমােণ

শরৎকােল বিৃ দেবন এবং তামােদর জ পযা বিৃ বষণ করেবন,

আেগর মত শরৎকােল ও বস কােল বিৃ দেবন৷ ২৪ খামার েলার

মেঝ গেম ভের যােব; পা থেক আ ুর রস আর তল উপেচ পড়েব৷

২৫আিম তামােক ফসেলর বছর েলা িফিরেয় দব, যা প পােলর

শকূকীট, বড় প পােলর দল, ফিড়ং, ঁেয়ােপাকােত যত বছর ধের

তামােদর ফসল খেয়েছ তা আিম পিরেশাধ করব৷ ২৬ তামরা পট

ভের খেয় তৃ হেব এবং তামােদর ঈ র সদা ভুর শংসা করেব,

িযিন তামােদর জ আ য কাজ কেরেছন; আমার লােকরা কখনও

লি ত হেব না৷ ২৭ তুিম জানেত পারেব য, আিম ই ােয়লীয়েদর

মেধ আিছ এবং আিমই তামােদর ঈ র সদা ভু এবং অ কউ নয়

এবং আমার লােকরা কখনও লি ত হেব না৷ ২৮ তারপের আিম

এইরকম ঘটাব, আমার আ া সম াণীেদর উপের ঢেল দব৷



যােয়ল ভাববাদীর বই 1713

এবং তামােদর ছেল ও মেয়রা ভাববাণী বলেব, তামােদর বয়

লােকরা দখেব ও তামােদর যবুেকরা দশন পােব৷ ২৯এমনিক,

ঐ িদেনর, দাস ও দাসীেদর উপের আিম আমার আ া ঢেল দব৷

৩০আিম আকােশ ও পিৃথবীেত অ ুত ল ণ দখােবা, র , আ ন

এবং ধাঁয়ার দখাব৷ ৩১ সদা ভুর সই মহান ও ভয় র িদন

আসবার আেগ সূয অ কার হেয় যােব ও চাঁদ রে র মত হেব৷ ৩২

য কউ সদা ভুর নােম ডাকেব সই র া পােব, সদা ভুর কথা মত

িসেয়ান পবত ও িয শােলেম দল মিু পােব৷ এবং পািলেয় যাওয়া

লােকেদর মেধ এমন লাক থাকেব যােদর সদা ভু ডাকেবন৷

৩ দখ, সই িদন ও সইিদেনর যখনআিম িযহূদা এবং িয শােলেমর

ব ীেদর িফিরেয় আনব, ২আিম সম জািতেকও একি ত করব এবং

িযেহাশাফেটর উপত কায় নািমেয় আনব৷ আিম তােদর িবচার করব,

কারণ আমার লাক এবং উ রািধকার ই ােয়েলর জ করব, যােদর

তারা অ া জািতেদর মেধ ছিড়েয় িছিটেয় িদেয়েছ, কারণ তারা

আমার দশ িবভ কেরেছ৷ ৩ তারা আমার লােকেদর জ িলবাঁট

কেরিছল, বশ ার জ একিট ছেলর িবিনময় কেরেছ এবং আ ুর

রেসর জ একিট মেয়েক িবিনময় কেরেছ, যন তারা পান করেত

পাের৷ ৪এখন, হ সার, িসেদান ও পেল ীেয়র সম এলাকা তামরা

কন আমার উপের রাগ করছ, আমার সে তামােদর স িক?

তামরা িক আমার উপর িতেশাধ িন ? যিদ তামরা আমার উপর

িতেশাধ নাও তেব তামরা যা করেব তাই আিম তামােদর িনেজেদর

মাথার উপর িফিরেয় দব৷ ৫কারণ তামরা আমার সানা ও পা

িনেয় িনেয়ছ এবং আমার মলূ বান স দ তামােদর মি র েলােত

িনেয় গছ৷ ৬ তামরা িযহূদা ও িয শােলেমর লােকেদর তােদর সীমা

থেক দূের সরােনার জ ীকেদর কােছ িবি কেরেছ৷ ৭ দখ, য

সব জায়গায় তামরা তােদর িবি কেরছ, সই সম জায়গা থেক

আিম তােদর ডেকআনব এবং তামােদর উপের তামােদর িনেজেদর

পরু ার িফিরেয় দব৷ ৮আিম তামােদর ছেল মেয়েদর িযহূদার

লােকেদর হাত িদেয় িবি করব এবং তারা দূেরর িশবায়ীয় জািতর



যােয়ল ভাববাদীর বই 1714

কােছ তােদর িবি করেব৷ কারণ সদা ভু এই কথা বেলন৷ ৯ তামরা

জািতেদর মেধ এই কথা ঘাষণা কর, তামরা যেু র জ তরী হও,

বলবান লাকেদর জািগেয় তােলা, তােদর কাছাকািছ আসেত দাও,

যেু র সম স বািহনী এিগেয় আ ক৷ ১০ তামােদর িনেজেদর

লা েলর ফলা িপিটেয় তেলায়ার তরী কর এবং িনেজেদর কাে

ভেঙ বশা তরী কর৷ বল বলকু, “আিম বলবান৷” ১১ তামােদর

কাছাকািছ সম জািত, তাড়াতািড়, তামােদর িনেজেদর একসে

জেড়া কর৷ হ সদা ভু, তুিম তামার যা ােদর সখােন নািমেয়

দাও৷ ১২জািতরা জেগ উঠুক, তারা িযেহাশাফট উপত কায় আ ক,

কারণ সইখােন আিম চারিদেকর সব জািতেদর িবচার করব৷ ১৩

কাে লাগাও ফসল পেকেছ৷ এস, আ ুর পষ, মাড়াইেয়র গত পণূ

হেয়েছ৷ পা থেক রস উপেচ পড়েছ৷ কারণ তােদর তা অেনক৷

১৪ সখােন অেনক লােকর িভড়, শাি র উপত কায় অেনক লােকর

িভড়, কারণ শাি র উপত কায় সদা ভুর িদন কােছ এেস গেছ৷

১৫ সূয ও চাঁদ অ কার হেব, তারা েলা আেলা দওয়া ব কের

দেব৷ ১৬ সদা ভু িসেয়ান থেক গজন করেবন, িয শােলম থেক

িনেজর র শানােবন, পিৃথবী ও আকাশ কঁেপ উঠেব৷ িক ু সদা ভু

তাঁর লােকেদর আ য় ান এবং ই ােয়েলর লােকেদর জ একিট

গ৷ ১৭ “তােত তামরা জানেব, আিমই তামােদর ঈ র সদা ভু;

আিম আমার পিব পবত িসেয়ােন বাস কির৷ তখন িয শােলম পিব

হেব, িবেদশীরা আর কখন তার মেধ িদেয় যােব না৷ ১৮ সই িদন

পবত েলা থেক িমি আ ুেরর রস িরত হেব, ছাট পবত েলা

থেক ধ বািহত হেব৷ িযহূদার সম ঝণা িদেয় জল বািহত হেব৷

সদা ভুর গহৃ থেক একটা ফায়ারা উেঠ, িশটীেমর উপত কােক জল

দান করেব৷ ১৯ িমশর ংস হেব এবং ইেদাম ংস হেয় যাওয়া

ম ভূিম হেব, কারণ িযহূদার লাকেদর উপর অত াচার করা হেয়েছ

এবং তােদর দেশ িনেদােষর র পাত করা হেয়েছ৷ ২০ িক ু িযহূদা

িচরকাল বঁেচ থাকেব এবং িয শােলেমর বংশ পর রায় বাস করেব৷
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২১আিম তােদর র পােতর িতেশাধ নব যা আিম এখনও িনইিন,”

কারণ সদা ভু িসেয়ােন বাস কেরন৷
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আেমাষ ভাববাদীর বই
১আেমােষর বাক ৷ এই িবষয় েলা যা ই ােয়েলর ব াপাের আেমাষ,

তেকােয়র একজন মষপালক, দশন পান। িতিন এই িবষয় িল

িযহূদার রাজা উিষেয়র িদন এবং ই ােয়েলর রাজা যায়ােশর পু

যারিবয়ােমর িদন, ভূিমকে র ই বছর আেগ পান। ২ িতিন বেলন,

“সদা ভু িসেয়ান থেক গজন করেবন; িতিন িয শােলম থেক তাঁর

র উ করেবন। মষপালকেদর চরানভূিম শাকাত হেব, কিমেলর

চূড়া িকেয় যােব।” ৩ সদা ভু এই কথা বেলন, “দে শেকর িতনিট

পােপর জ , এমনিক চারেট পােপর জ , আিম তার শাি িফিরেয়

নব না, কারণ তারা লাহার ফসলমাড়াই যে িগিলয়দেক মাড়াই

কেরেছ। ৪আিম হাসােয়েলর েল আ ন িনে প করব এবং তা

িবনহদেদর সম গ িল াস করেব। ৫আিম দে শেকর দরজার

সম খুঁিট ভেঙ ফলব এবং আবেন বসবাসকারী লােকেদর ও বৎ‐

এদেন রাজদ ধরা লােকেদর উি করব, অরােমর লােকরা কীের

ব ী হেয় যােব,” এই কথা সদা ভু বেলন। ৬ সদা ভু এই কথা

বেলন, “ঘসার িতনিট পােপর জ , এমনিক চারেট পােপর জ ,

আিম তার শাি িফিরেয় নব না, কারণ তারা সম লােকেদর ব ী

কের িনেয় িগেয়েছ ইেদােমর হােত সমপণ করার জ । ৭আিম ঘসার

াচীের আ ন িনে প করব এবং তা তার সম গ িল াস করেব।

৮আিম অসেদােদ বসবাসকারী লােকেদর ও অি েলােন রাজদ

ধরা লােকেদর উি করব, আিম ইে ােনর িবপে আমার হাত

িব ার করব এবং অবিশ পেল ীয়েদর িবন করব,” ভু সদা ভু

এই কথা বেলন। ৯ সদা ভু এই কথা বেলন, “ সােরর িতনিট পােপর

জ , এমনিক চারেট পােপর জ , আিম তার শাি িফিরেয় নব না,

কারণ তারা সম লােকেদর ইেদােমর হােত সমপণ কেরিছল এবং

তারা তােদর ভাতেৃ র িনয়ম ভে েছ। ১০আিম সােরর দওয়ােলর

উপর আ ন িনে প করব এবং তা তার সম গ িল াস করেব।”

১১ সদা ভু এই কথা বেলন, “ইেদােমর িতনিট পােপর জ , এমনিক

চারেট পােপর জ , আিম তার শাি িফিরেয় নব না, কারণ স
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তার ভাইেয়র িপছেন তেলায়ার িনেয় ছুেটিছল আর ক ণা ত াগ

কেরিছল। তার রাগ সবিদন থাকেব এবং তার কাপ িচরকাল ায়ী

হেয়িছল। ১২আিম তমেনর উপের আ ন িনে প করব এবং তা

ব ার রাজ াসাদ িল াস করেব।” ১৩ সদা ভু এই কথা বেলন,

“অে ােনর লােকেদর িতনিট পােপর জ , এমনিক চারেট পােপর

জ , আিম তার শাি িফিরেয় নব না, কারণ তারা িগিলয়দীয় গভবতী

ীেদর দহ িচের িছল, যন তারা তােদর সীমা বাড়ােত পাের। ১৪

আিম র ার দওয়ােল আ ন ালাব এবং তা তার রাজ াসাদ িল

াস করেব, যেু র িদেনর িচৎকার হেব, ঘিূণবায়রু িদেনর চ ঝড়

হেব। ১৫তােদর রাজা এবং রাজপু রা একসে িনবাসেন যােব,” এই

সদা ভু বেলন।

২ সদা ভু এই কথা বেলন, “ মায়ােবর িতনিট পােপর জ , এমনিক

চারেট পােপর জ , আিম তার শাি িফিরেয় নব না, কারণ স

ইেদােমর রাজার হাড় পিুড়েয় চূণ কেরেছ। ২আিম মায়ােবর উপের

আ ন িনে প করব এবং তা কিরেয়ােতর গ িল াস করেব।

মায়াব কালাহেল, িচৎকাের এবং তুরীর আওয়ােজ মারা যােব।

৩আিম তার মেধ কার িবচার কতােক ংস করব এবং আিম সব

রাজপু েদর তার সে মের ফলেবা,” সদা ভু বেলন। ৪ সদা ভু

এই কথা বেলন, িযহূদার িতনিট পােপর জ , এমনিক চারেট পােপর

জ , আিম তার শাি িফিরেয় নব না, কারণ তারা সদা ভুর িনয়ম

অ া কেরেছ এবং তাঁর িবিধ পালন কের িন। তােদর িমথ া তােদর

া পেথ িনেয় যােব যমন তােদর িপতপৃু েষরা িগেয়িছেলন। ৫

আিম িযহূদার উপর আ ন িনে প করব এবং তা িয শােলেমর

গ িল াস করেব। ৬ সদা ভু এই কথা বেলন, “ই ােয়েলর িতনিট

পােপর জ , এমনিক চারেট পােপর জ , আিম তার শাি িফিরেয়

নব না, কারণ তারা িনরাপরাধেদর িবি কেরেছ পার জ এবং

দির েক িবি কেরেছ একেজাড়া চিটর জ । ৭তারা দির েদর মাথা

মািড়েয়েছ যমন লােকরা মােঠর ধেূলা মাড়ায়; তারা িনযািততেদর

ঠেল দূর কেরেছ। বাবা ও ছেল একই মেয়র সে সহবাস কেরেছ
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আর তাই আমার পিব নাম অপিব কেরেছ। ৮ তারা সম বিদর

পােশ মানত করা কাপেড়র উপের শয়ন কের এবং যােদর জিরমানা

হেয়েছ এমন লােকেদর মদ তারা তােদর ঈ রেদর গেৃহ পান কের।

৯তবওু আিম ইেমারীয়েদর ংস কেরিছলাম তােদর সামেন, যার

উ তা িছল এরস গােছর মত; স িছল অেলান গােছর মত শি শালী।

তবওু আিম উপের তার ফল এবং িনেচ তার মলূ ংস কেরিছলাম।

১০আর, আিম তামােদর িমশরেদশ থেক বর কের িনেয় এেসিছলাম

এবং চি শ বছর ম াে পিরচািলত কের িছলাম যােত ইেমারীয়েদর

দশ অিধকার করেত পােরা। ১১আিম তামােদর স ানেদর মেধ

থেক ভাববাদীেদর উিঠেয়িছ এবং তামার িকছু যবুকেদর নাসরীয়

কের, এটা িক সিত নয়, ই ােয়েলর লােকরা?” এিট সদা ভু ঘাষণা

কেরন। ১২ “িক ু তামরা নাসরীয়েদর েরািচত কেরিছেল মদ পান

করেত এবং ভাববাদীেদর আেদশ িদেয়িছেল ভাববাণী না করেত। ১৩

দখ, আিম তামােদর িপষেবা যমন একটা শেস পণূ গাড়ী এক

জনেক পেষ। ১৪ তগামী লাক পালােনার পথ পােব না; বলবান

তার শি দঢ়ৃ করেব না; না বীর িনেজেক র া করেব। ১৫ ধ র

দাঁড়ােব না; তগামী পালােত পাের না; অ ােরাহী িনেজেক র া

করেব না। ১৬এমনিক খবু সাহসী যা াও উল অব ায় ওই িদেনর

পালােব,” এই হল সদা ভুর ঘাষণা।

৩ হ ই ােয়লীয়রা, শান এই বাক যা সদা ভু তামােদর িব ে

বেলেছন, সম পিরবােরর িব ে যােদর আিম িমশর দশ থেক

বার কের এেনিছলাম, ২আিম সম পিৃথবীর পিরবার েলার মেধ

ধু তামােদরই বেছিছলাম। সইজ আিম তামােদর সম পােপর

জ তামােদর শাি দেবা। ৩ ই জন িক একসে চেল যত ণ না

তারা একমত হয়? ৪ িশকার না পেল বেনর মেধ িসংহ িক গজন

কের? একিট যবুিসংহ িক তার হা থেক গজন কের যিদ না স

িকছু ধের? ৫ পািখ িক জিমেত পাতা ফাঁেদ পের, যিদ না তার জ

কােনা টাপ থােক? ফাঁদ িক এমিনই মািট থেক লািফেয় উপের

ওেঠ যিদ না এটা িকছু ধের? ৬ যিদ কােনা শহের িশ ার আওয়াজ
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হয় তেব িক লােকরা ভয় পােব না? ৭ তত ণ ভু সদা ভু িকছুই

করেবন না যত ণ না িতিন তাঁর পিরক না তাঁর দাস ভাববাদীেদর

কােছ কাশ করেছন। ৮ িসংহ গজন করেল, ক না ভয় পায়? ভু

সদা ভু কথা বলেল; ক না ভাববাণী বলেব? ৯অসেদােদর েগ

এবং িমশর দেশর েগ এটা ঘাষণা কর; বল, “ তামরা শমিরয়ার

পাহােড় জেড়া হও আর দখ, তার মেধ িক ভীষণ গালমাল এবং

তার মেধ িক উপ ব। ১০ তারা জােন না িকভােব ভােলা করেত হয়,”

এই হল সদা ভুর ঘাষণা, “তারা তােদর েগ িহংসা এবং ংস

জমা কের রেখেছ।” ১১এই জ , ভু সদা ভু এই বেলন, “শ

দশ িঘের ধরেব। স তামার গ ংস করেব এবং তামার গ লটু

করেব।” ১২ সদা ভু এই বেলন, “ যমনভােব মষপালক িসংেহর মখু

থেক ধু েটা পা উ ার কের বা একটা কান উ ার কের, সরকম

ই ায়ােলর লাকেদরও র া করা হেব যারা শমিরয়ায় বাস কের, ধু

খােটর পায়া এবং চাদেরর টুকরা িনেয় উ ার পােব।” ১৩ েনা এবং

সা দাও যােকাব েলর িব ে , এই হল ভু সদা ভুর ঘাষণা,

বািহনীগেণর ঈ র। ১৪ “ যিদন আিম ই ােয়েলর পােপর শাি দব,

আিম বেথেলর য েবদী েলােকও শাি দেবা। য েবদীর শ ৃ িল

কাটা হেব এবং মািটেত পড়েব। ১৫আিম শীতকােলর বািড়েক ংস

করব ী কােলর বািড় িলর সে , হািতর দাঁেতর বািড় িলও ংস

হেব এবং বড় বািড় িল অদশৃ হেয় যােব।” এই হল সদা ভুর

ঘাষণা।

৪এই বাক শান, বাসেনর সম গাভীরা, তামরা যারা শমিরয়ার

পাহািড় অ েল থাক, তামরা যারা দির েদর ওপর উপ ব করেছা,

তামরা যারা দীনহীন লােকেদর চূণ করেছা, তামরা যারা তামােদর

ামীেদর বল, “আমােদর জ পানীয় িনেয় এেসা।” ২ ভু সদা ভু

আপন পিব তায় শপথ কের বলেলন: “ দখ, তামােদর উপের িদন

আসেছ যখন তারা তামােদর িনেয় যােব আঁকড়া িদেয় এবং তামােদর

বািকেদর বঁড়িশ িদেয় টেন িনেয় যােব। ৩ তামরা শহেরর ভা া

দওয়ােলর মেধ িদেয় বিরেয় যােব, তামরা ত ক মিহলা এেক
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অপেরর সামেন থাকেব এবং তামােদর বর কের দওয়া হেব হে ান

পাহােড়র িদেক,” এই হল সদা ভুর ঘাষণা। ৪ “ তামরা বেথেল

যাও এবং পাপ কর, িগলগেল যাও আর পাপ বাড়াও। তামােদর

বিল েত ক সকােল আেনা, তামােদর দশমাংশ েত ক িতনিদন

বােদ আেনা। ৫ খািমরযু িট িদেয় ধ বােদর নেবদ উৎসগ কর,

াদান উপহােরর ঘাষণা কর; চার কর, কারণ এিট তামায়

খিুশ কের, তামরা ই ােয়েলর লােকরা,” এই হল ভু সদা ভুর

ঘাষণা। ৬ “আিমও তামােদর সম শহের দাঁেতর মত পির তা

িদলাম আর তামােদর সম জায়গায় িটর অভাব িদলাম। তবওু

তামরা আমার কােছ িফের এেল না,” এই হল সদা ভুর ঘাষণা। ৭

“যখন শস কাটবার িতনমাস বািক িছল তখন আিমও তামােদর

থেক বিৃ িনেয় িনলাম। আিম এক শহের বিৃ আর অ শহের

অনাবিৃ করলাম। একিট জিমেত বিৃ হল িক ু অ আেরকিট জিমেত

সখােন বিৃ না হওয়ায় িকেয় গল। ৮ েটা বা িতনেট শহর টলেত

টলেত অ শহের যায় জল পান করার জ , িক ু তৃ হয় না। তবওু

তামরা আমার কােছ িফের এেল না।” এই হল সদা ভুর ঘাষণা।

৯ “আিম শেস িবনাশক ও ছ াক জাতীয় রাগ িদেয় তামােদর

আঘাত কেরিছ। তামােদর অেনক বাগান, তামােদর আ ুেরর বাগান,

তামােদর ডুমরু গাছ এবং তামােদর িজতব ৃ , প পাল সব খেয়

িনল। তবওু তামরা আমার কােছ িফের এেল না।” এই হল সদা ভুর

ঘাষণা। ১০ “আিম তামােদর মেধ মহামারী পাঠালাম যমন িমশর

দেশ পািঠেয়িছলাম। আিম তামােদর যবুকেদর তেলায়ার িদেয়

মেরিছ, তামােদর ঘাড়ােদর িনেয় িগেয়িছ এবং তামােদর তাঁবু

গে পণূ কের তামােদর নােক েবশ কিরেয়িছ। তবওু তামরা

আমার কােছ িফের এেল না,” এই হল সদা ভুর ঘাষণা। ১১ “আিম

তামােদর শহর উৎখাত কেরিছ, যমন ঈ র সেদাম ও ঘেমারা

উৎখাত কেরিছেলন। তামরা িছেল িঠক একটা ল কািঠর মত যা

আ ন থেক বার করা হেয়েছ। তবওু তামরা আমার কােছ িফের

এেল না,” এই হল সদা ভুর ঘাষণা। ১২ “ হ ই ােয়ল, সইজ
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আিম ভয় র িকছু করব তামার িত এবং যেহতু আিম ভয় র িকছু

করব তামার িত, ত হও তামার ঈ েরর সে দখা করার জন,

হ ই ােয়ল! ১৩ কারণ দখ, িতিন সই িযিন পাহাড় বািনেয়েছন

আবার হাওয়াও তরী কেরেছন, তাঁর িচ া মা েষর কােছ কাশ

কেরেছন, সকালেক অ কার বািনেয়েছন এবং পিৃথবীর সম উঁচু

জায়গায় হঁেটেছন।” সদা ভু, বািহনীেদর ঈ র, এই তাঁর নাম।

৫ হ ই ােয়েলর ল, এই কথা শান যা আিম তামােদর উপের

িবলাপ করার জ িনেয়িছ। ২ মারী ই ােয়ল পের গেছ; স আর

উঠেব না; স তার িনেজর জিমেত পিরত ; সখােন কউ নই তােক

ওঠােনার। ৩এই কারেণর জ ভু সদা ভু বেলন, “ সই শহেরর

লােকরা যারা হাজার হাজার হেয় বিরেয় যায় সখােন একেশাজন

বািক থাকেব এবং যারা একেশাজন কের বেরােব সখােন দশ

জন থাকেব ই ােয়ল েলর হেয়।” ৪এই জ সদা ভু ই ােয়ল

লেক বলেলন, “আমায় খাঁজ এবং তােত বাঁচেব। ৫ বেথেল

খুঁেজা না; িগলগেল েবশ কেরা না; বর‐ শবােত যও না। িগলগল

অবশ ই ব ী হেয় অ দেশ যােব এবং বেথেলর শাক হেব। ৬

সদা ভুেক খাঁজ এবং বাঁেচা, না হেল িতিন যােষেফর েল আ ন

হেয় আসেবন। তা াস করেবন আর বেথেল আ ন নভােনার

কউ থাকেব না। ৭ যসব লােকরা ায়িবচারেক িত তায় পিরণত

কেরছ এবং ধািমকতােক মািটেত ছুঁেড় ফেলছ!” ৮ ঈ র কালপু ষ

এবং স িষম ল বািনেয়েছন; িতিন অ কারেক সকােল পিরণত

কেরেছন; িতিন িদন ক গভীর রােত পিরণত কেরেছেন এবং সমেু র

জলরািশেক ডােকন; িতিন তােদর লভােগ ঢেল িদেয়েছন। সদা ভু

তাঁর নাম। ৯ িতিন শি শালীর উপর হঠাৎ সবনাশ িনেয় আসেবন,

তােত ঐ সবনাশ েগর উপের আসেব। ১০ যারা শহেরর দরজায়

তােদর সংেশাধন কের তােদর েত কেক তারা ঘণৃা কের এবং যারা

সত কথা বেল তােদর েত কেক তারা গভীর ঘণৃার চােখ দেখ।

১১ কারণ তামরা দির েক পােয়র তলায় মাড়া এবং তার কাছ

থেক গেমর ভাগ নাও, যিদও তামরা পাথেরর বািড় বািনেয়েছা,
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তামরা তােত বাস করেত পারেব না। তামােদর র আ ুর খত

আেছ িক ু তামরা তােদর রস খেত পারেব না। ১২আিম জািন

তামার কত অ ায় আেছ এবং তামােদর পাপ কত ভীষণ, তামরা

যারা ধাি কেদর অত াচার কর ও ঘষু নাও এবং গিরবেদর শহেরর

দরজায় অবেহলা কেরেছা। ১৩ এই জ য কান িবচ ণ লাক এই

িদন চুপ কের থােক, কারণ এটা ম িদন। ১৪ ভােলা চ া কর, ম

নয়, তাহেল তামরা বাঁচেব। তােত সদা ভু, বািহনীগেণর ঈ র সিত

তামােদর সে থাকেবন, যমন তামরা বেল থাক িতিন তমিনই। ১৫

ম ঘণৃা কর, উ ম ভালবাস, শহেরর দরজায় ধাি কতা িত া কর।

হয়ত সদা ভু, বািহনীগেণর ঈ র যােষেফর েলর বািকেদর িত

অ হ করেবন। ১৬এই জ , সদা ভু এই কথা বেলন, বািহনীগেণর

ঈ র, ভু বেলন, “সম রা ার মােড় কা াকািট হেব এবং তারা

সম রা ায় বলেব, ‘হায়’ ‘হায়!’ তারা চাষীেদর ডাকেব ঃখ করার

জ এবং ঃখীেক ডাকেব কাঁদার জ । ১৭ সম আ ুর েত

কা াকািট হেব, কারণ আিম তামােদর মেধ িদেয় যােবা,” সদা ভু

বেলন। ১৮ িধক তামােদর যারা সদা ভুর িদেনর আশা কর! কন

তামরা সদা ভুর িবচােরর িদেনর জ চ া কর? এিট অ কার হেব,

আেলা নয়। ১৯ যমন একজন মা ষ যখন িসংেহর থেক পািলেয় যায়

আর ভা েুকর সামেন পেড় বা স একটা ঘেরর িভতের যায় এবং তার

হাত দওয়ােল রােখ আর তােক একটা সাপ কামড়ায়। ২০ সদা ভুর

িদন িক অ কার এবং আেলাহীন হেব না? ঘার অ কার এবং দীি

হীন িক হেব না? ২১ “আিম ঘণৃা কির, আিম তামােদর উৎসব অব া

কির, আিম খিুশ হই না তামােদর জাঁকজমকপণূ সমােবেশ। ২২

যিদও তামরা আমায় তামােদর হামবিল এবং শস উৎসগ কর,

আিম তা হণ করব না, না আিম তামােদর া বান প বিলদােনর

িদেক দখেবা। ২৩আমার কাছ থেক তামােদর গােনর শ দূর কর;

আিম তামােদর বীণার আওয়াজ নেবা না। ২৪তার পিরবেত, িবচার

জেলর মত বেয় যাক এবং ধাি কতা িচরকাল বেয় যাওয়া ােতর

মত বেয় যাক। ২৫ তামরা িক ম াে চি শ বছর পয আমার
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জ বিলদান ও উপহার িনেয় এেসিছেল? ২৬ তামরা িস ূ ৎেক

তামােদর রাজা িহসােব তুেল ধেরিছেল এবং কীয়নু, তামােদর

দবতার তারা িতমার মিূ যা তামরা তামােদর জ বািনেয়িছেল।

২৭এই জ আিম তামােদর দে শক থেকও দূের ব ী িহসােব

পাঠােবা,” সদা ভু বেলন, যাঁর নাম হল বািহনীগেণর সদা ভু।

৬ িধক তােদর যারা িসেয়ােন শাি েত রেয়েছ এবং তােদর যারা

শমিরয়ার পাহাড়ী অ েল িনরাপেদ রেয়েছ, দেশর সরা িবিশ

লােকরা, যােদর কােছ ই ােয়ল ল সাহােয র জ এেসেছ! ২

তামােদর নতারা বেল, “কলনীেত যাও এবং দখ; সখান থেক

হমােত বড় শহের যাও; তারপর পেল ীয়েদর গােত নেম যাও। তারা

িক তামােদর েটা রােজ র থেক ? তােদর সীমা িক তামােদর

সীমা থেক বড়?” ৩ িধক তােদর যারা িবপযয়েক দূের রােখ এবং

িহং তার িসংহাসন কােছ িনেয় আেস। ৪তারা হািতর দাঁেতর িবছানায়

শায় এবং অলসভােব তােদর খােট েয় থােক। তারা পাল থেক

ভড়ার বা া এবং গ র পাল থেক বাছুর এেন খায়। ৫ তারা বীণায়

মখূতার গান কের, দায়েূদর মত তারা বাদ য তরী কের। ৬তারা

বড় বড় পাে মদ খায় এবং উ ম তেল িনেজেদর অিভিষ কের,

িক ু তারা যােষেফর ংেস ঃখ কের না। ৭ তাই তারা এখন থম

ব ী িহসােব যােব এবং যারা অলসভােব েয় থােক তােদর উৎসব

দূর হেব। ৮আিম, ভু সদা ভু, আিম িনেজই শপথ িনেয়িছ, এই হল

ভু সদা ভুর ঘাষণা, বািহনীগেণর সদা ভু, “আিম যােকােবর গব

ঘণৃা কির; আিম তার দূগ ঘণৃা কির। এই জ আিম সই শহরেক ও

তার মেধ যা আেছ সব অ েদর হােত িদেয় দব।” ৯ এটা ায়

আসেত চেলেছ য, যিদ কােনা ঘের দশ জন লাক বািক থােক, তারা

ত েক মারা যােব। ১০ যখন লােকর আ ীয় তােদর দহ িনেত

আসেব, সই ব ি য তােদর পাড়ােব তােদর বািড় থেক শস বার

কের আনার পর, যিদ স সই বািড়র লাকেক বেল, “আপনার সে

আর কউ আেছ?” এবং যিদ ঐ লাক বেল, “না,” তাহেল স বলেব,

“চুপ কের থােকা, কারণ আমােদর সদা ভুর নাম নওয়া উিচত নয়।”
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১১ কারণ দখ, সদা ভু একিট আেদশ দেবন এবং সই বড় ঘর

িছ িভ হেয় যােব এবং ছাট ঘরটা টুকেরা টুকেরা হেয় যােব। ১২

ঘাড়ারা িক খাড়া পাহােড়র গােয় দৗড়ােব? কউ িক বলদ িনেয়

সখােন হাল দেব বা ভূিম কষণ করেব তবওু তামরা ায়িবচারেক

িবেষ পিরণত কেরেছা এবং ধািমকতার ফলেক িত তায় পিরণত

কেরেছা। ১৩ তামরা যারা লা‐দবার জয় কের আন করছ, যারা

বলেছা, “আমরা িক আমােদর িনেজেদর শি েত কারনাইন জয় কির

িন?” ১৪ “িক ু দখ, হ ই ােয়ল, আিম তামােদর িব ে একিট

জািত ওঠােবা,” এই হল ভু সদা ভুর ঘাষণা, বািহনীগেণর ঈ র।

“তারা তামােদর লব হমাত থেক অরাবার ছাট নদী পয ক

দেব।”

৭ ভু সদা ভু এই আমােক দখােলন। দখ, িতিন প পােলর ঝাঁক

তরী করেলন যখন বসে র ফসল বেড় উঠেত কেরেছ এবং

দখ, এিট িছল রাজার ফসল কাটার পেরর ফসল। ২ যখন তারা জিমর

উি দ খাওয়া শষ করল, তখন আিম বললাম, “ ভু সদা ভু, দয়া

কের মা ক ন; যােকাব িকভােব বাঁচেব? কারণ স খবুই ছাট।” ৩

সদা ভু এই িবষেয় নরম হেলন। িতিন বলেলন, “এটা ঘটেব না।”

৪ ভু সদা ভু এই আমােক দখােলন, দখ, ভু সদা ভু আ ন

ডাকেলন িবচােরর জ । এটা িবশাল গভীর জলরািশেক কেনা

করেত পাের এবং ভূিমেকও াস করেত পাের। ৫ িক ু আিম বললাম,

“ ভু সদা ভু, দয়া কের া হান; যােকাব িকভােব র া পােব?

কারণ স খবুই ছাট।” ৬ সদা ভু এই িবষেয় নরম হেলন। ভু

সদা ভু এই বলেলন, “এটাও ঘটেব না।” ৭ িতিন আমােক এই

দখােলন, দখ, ভু একিট দয়ােলর পােশ দাঁিড়েয় আেছন, তাঁর

হােত ওলনদিড় িনেয়। ৮ সদা ভু আমায় বলেলন, “আেমাষ, তুিম িক

দখেছা?” আিম বললাম, “একিট ওলনদিড়।” তখন ভু বলেলন,

“ দখ, আিম একিট ওলনদিড় আমার লােকেদর মেধ রাখেবা।

আিম আর তােদর ছাড়েবা না। ৯ ইসহােকর উঁচু জায়গা ংস হেব,

ই ােয়েলর পিব ান ংস হেব এবং আিম যারিবয়াম েলর িব ে
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তেলায়ার িনেয় উঠেবা।” ১০ তখন অমৎিসয়, বেথেলর যাজক

ই ােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর কােছ একিট খবর পাঠােলন, “আেমাষ

ই ােয়ল েলর মেধ আপনার িব ে চ া করেছ। দশ তার

এত কথা স করেত পারেছ না।” ১১এই কারেণ আেমাষ এই কথা

বলেলন, “যারিবয়াম তেলায়াের মারা যােব এবং ই ােয়ল অবশ ই

িনবাসেন যােব তার িনেজর দশ থেক দূের।” ১২অমৎিসয় আেমাষ

বলেলন, “দশনকারী, যাও, িযহূদা দেশ পািলেয় যাও এবং সখােন

িট খাও এবং ভাববাণী কর। ১৩ িক ু বেথেল আর ভাববাণী কর না,

কারণ এটা রাজার পিব জায়গা এবং একিট রাজ বািড়।” ১৪ তখন

আেমাষ অমৎিসয়েক বলেলন, আিম কােনা ভাববাদী নই না কােনা

ভাববাদীর ছেল। আিম একজন প পালক এবং ডুমরু তুিল। ১৫

িক ু সদা ভু আমােক প পােলর দখা শানার থেক িনেয় গেলন

এবং আমায় বলেলন, যাও, আমার জা ই ােয়েলর কােছ ভাববাণী

বল। ১৬ এখন সদা ভুর বাক েনা। তুিম বলছ, ই ােয়েলর িব ে

ভাববাণী কর না আর ইসহােকর েলর িব ে িকছু বল না। ১৭ এই

জ সদা ভু এই কথা বলেলন, তামার ী শহেরর মেধ একজন

বশ া হেব; তামার ছেল এবং মেয় তেলায়াের মারা পরেব; তামার

জিম মাপা হেব আর ভাগ হেব; তুিম একিট িবজাতীয় দেশ মারা যােব

এবং ই ােয়ল অবশ ই িনবাসেন যােব তার িনেজর দশ থেক।

৮ ভু সদা ভু আমােক এই দখােলন। দখ, এক ঝুিড় গরেমর

ফল! ২ িতিন বলেলন, “তুিম িক দখছ, আেমাষ?” আিম বললাম,

“এক ঝুিড় গরেমর ফল।” তখন সদা ভু আমায় বলেলন, “আমার

জা ই ােয়েলর শষ িদন এেসেছ; আিম আর তােদর ছাড়েবা না।

৩ মি েরর গান কা ায় পিরণত হেব সই িদেনর।” এই হল ভু

সদা ভুর ঘাষণা, “মতৃেদহ অেনক হেব, তারা সব জায়গায় তােদর

ছুঁেড় ফেল দেব িনঃশে !” ৪এিট েনা, তামরা যারা দির েদর

পােয়র তলায় মাড়াও এবং গিরবেদর দশ থেক তািড়েয় দাও। ৫

তারা বেল, “কেব অমাবস া কাটেব, তাহেল আমরা আবার শস িবি

করেত পারব? এবং কেব িব ামবার শষ হেব, তাহেল আমরা গম
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িবি করেত পারব? আমরা ওজেন কম দব এবং দাম বািড়েয় দব,

যভােব আমরা নকল দাঁিড়পা া িদেয় ঠকাই। ৬ তাহেল আমরা

খারাপ গম িবি করেত পারব আর পা িদেয় গিরবেক িকনেবা,

দির েক একেজাড়া চিট িদেয় িকনেবা।” ৭ সদা ভু যােকােবর গবেক

িনেয় শপথ করেলন, “িন য়ই তােদর কান কাজ আিম কখেনা ভুলেবা

না।” ৮ এই জ িক দশ কাঁপেব না এবং যারা এেত বাস কের তারা

শাক করেব না? এর মেধ যা িকছু আেছ নীল নদীর মত ফুেল উঠেব

আর এটা উপের লািফেয় উঠেব আবার ডুেব যােব, িমশেরর নদীর

মত। ৯ “এটা আসেব ঐ িদেনর,” এই হল ভু সদা ভুর ঘাষণা,

“আিম পেুর সূযেক অ যেত বাধ করব এবং আিম পিৃথবীেক

অ কার করব িদেনর রেবলায়। ১০আিম তামােদর উৎসব শােক

পিরণত করব এবং তামােদর সম গান ঃেখ পিরণত করব। আিম

তামােদর সবাইেক চট পরাব এবং েত ক মাথায় টাক পড়াব। আিম

এটা িঠক একমা ছেলর জ ঃেখর মত কের তুলেবা এবং এটার

শষ িদন হেব খবুই িত । ১১ দখ, িদন আসেছ,” এই হল ভু

সদা ভুর ঘাষণা, “যখন আিম এই দেশ দূিভ পাঠােবা, খােদ র

জ দূিভ নয়, জেলর জ দূিভ নয় িক ু সদা ভুর বাক শানার

জ দূিভ । ১২ তারা এক সমু থেক অ সমু টলেত টলেত

যােব, উ র থেক পেূব িদেক সদা ভুর বােক র খাঁেজ তারা দৗড়ােব

িক ু তারা তা পােব না। ১৩ ওই িদেনর রী মেয়রা এবং যবুেকরা

িপপাসায় অ ান হেয় যােব। ১৪ যারা শমিরয়ার পাপ িনেয় শপথ কের

এবং বেল, ‘দান, তামার জীব ঈ েরর িদিব এবং বর‐ শবার

জীব পেথর িদিব , তারা পড়েব আর কখেনা উঠেব না’।”

৯আিম দখলাম ভু বিদর পােশ দাঁিড়েয় িছেলন এবং িতিন

বলেলন, “ ে র মাথায় আঘাত কর তােত িভত কাঁপেব। তােদর

মাথার উপর স েলা টুকেরা টুকেরা কের ভাঙ এবং আিম তােদর

শষজন পয তেলায়ার িদেয় মারব। তােদর একজনও বাদ যােব না,

একজনও তােদর পালােত পারেব না। ২ যিদও তারা পাতাল পয

খুঁেড় যায়, সখান থেক আমার হাত তােদর িনেয় আসেব। তারা েগ
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উঠেলও, সখান থেক আিম তােদর িনেচ নািমেয় আনব। (Sheol

h7585) ৩ যিদও তারা কিমেলর মাথায় লকুােব, আিম খুঁজেবা এবং

িনেয় আসেবা। যিদও তারা আমার থেক সমেু র তলায় িগেয় লকুােব,

সখােন আিম সাপেদর আেদশ দব এবং তা তােদর কামড়ােব।

৪ যিদও তারা ব ীদশায় যােব, তােদর শ েদর ারা পিরচািলত

হেব, সখােন আিম তেলায়ারেক আেদশ দব এবং তা তােদর মের

ফলেব। তােদর িতর জ আিম তােদর ওপর আমার নজর রাখেবা,

ভােলার জ নয়।” ৫ ভু, বািহনীগেণর সদা ভু দশেক শ

করেলন এবং তা গেল গেলা; যারা সবাই বাস কের শাক করল; এর

মেধ কার সব িকছু নদীর মত ফুেল ওেঠ আবার ডুেব যায় িমশেরর

নদীর মত। ৬এটা িতিন, িযিন েগ তাঁর ক তরী কেরেছন এবং

িতিন পিৃথবীেত তাঁর ধ ক আকৃিতর ছাদ তরী কেরেছন। িতিন

সমেু র জলেক ডাকেলন এবং পিৃথবীর ওপর তােদর ঢেল িদেলন,

সদা ভু তাঁর নাম। ৭ “ হ ই ােয়ল, তামরা িক আমার কােছ শীয়

লাকেদর মত নও?” এিট সদা ভুর ঘাষণা। “আিম িক ই ােয়লেক

িমশর দশ থেক বার কের িনেয় আিসিন, কে ার থেক পেল ীয়েদর

এবং কীর থেক অরামীয়েদর িক আিন িন? ৮ দখ, ভু সদা ভুর

চাখ পাপময় রােজ র ওপর আেছ এবং আিম পিৃথবী থেক এটা

িনি কের দব, তথািপ যােকাব লেক স ণূ ংস করব না,”

এিট সদা ভুর ঘাষণা। ৯ “ দখ, আিম এক আেদশ দেবা এবং

আিম সম জািতর মেধ ই ােয়ল লেক নাড়ােবা, যমন একজন

শস চালিুনেত নােড়, যােত একটা ছা কণাও যন মািটেত না

পেড়। ১০আমার সই পাপী জারা সকেল তেলায়ােরর আঘােত মারা

পরেব, যারা বেল, ‘িবপযয় আমােদর ধরেত পারেব না বা আমােদর

সামেন আসেব না’।” ১১ সই িদেনর আিম দায়েূদর তাঁবু ওঠােবা

যা পের গিছল এবং তার ফাটল েলা বজুােবা। আিম এর ংস

ান িল ওঠােবা এবং আেগ যমন িছল তমন আবার তরী করব,

১২ যােত তারা শষ পয ইেদাম অিধকার করেত পাের এবং সম

জািত যােদর আমার নােম ডাকা হয় তােদর অিধকার করেত পাের।



আেমাষ ভাববাদীর বই 1728

১৩ দখ, এমন িদন আসেব, এই হেলা সদা ভুর ঘাষণা, “যখন

হালবাহক শস েছদেক অিত ম করেব এবং আ ুর ব বসায়ী অিত ম

করেব তােক য বীজ বপন কেরেছ। পাহােড়রা িমি আ ুর রস ঝরােব

এবং সম উপপবত তােত ভেস যােব। ১৪আিম আমার জােদর

ব ীদশা থেক িফিরেয় িনেয় আসেবা। তারা ংস া শহর েলা

িনমাণ করেব, তারা আ ুর খত ত করেব এবং তােদর রস পান

করেব এবং তারা বাগান তরী করেব আর তার ফল খােব। ১৫আিম

তােদর জিমেত তােদর রাপণ করব এবং তােদর সই জিম থেক

কখনও উপিড়েয় ফলা হেব না, যা আিম তােদর িদেয়িছ,” সদা ভু

তামােদর ঈ র বলেছন।
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১ওবিদেয়র দশন। ভু সদা ভু ইেদাম দেশর িবষেয় এই সব

কথা বেলেছন। আমরা সদা ভুর কাছ থেক একটা সংবাদ েনিছ

এবং িতিন জািতেদর কােছ একজন দূতেক পািঠেয় এই কথা বলেত

বেলন, “ওেঠা, চল আমরা ইেদােমর িব ে যু করেত যাই।” ২

দখ, জািতেদর মেধ আিম তামােক ছাট করব; তামােক এেকবাের

ঘণৃা করা হেব। ৩ তামােদর আ অহ ারই তামােদরেক ঠিকেয়েছ,

তামরা, যারা, পাথেরর ফাটেল বাস কর এবং উঁচু উঁচু জায়গায় থাক

আর মেন মেন বল, “ ক আমােক মািটেত নামােত পারেব?” ৪ যিদও

তুিম ঈগল পাখীর মত উঁচুেত বাসা বাঁধ এবং তারা েলার মেধ ঘর

বানাও তবওু আিম সখান থেক তামােক নািমেয় আনব। আিম

সদা ভু এই কথা বলিছ। ৫ যিদ চােররা তামার কােছ আেস, যিদ

ডাকােতরা রােতর বলায় আেস (িকভােব তুিম িবন হেব!), তেব

িক তারা, তােদর যতটা ই া ততটাই চুির করেব না? যিদ আ ুর

সং হকারীরা তামার কােছ আেস, তেব তারা িক িকছু ফল অবিশ

রােখ না? ৬এেষৗেক কমন তছনছ কের তার ধনভা ডার লটু

করা হেয়িছল। ৭ য সব লােকরা তামার সে চুি ব হেয়েছ

তারাই তামােক সীমা পয িবদায় িদেয়েছ। তামার ব ু রাই

তামায় ঠিকেয় পরািজত কিরেয়েছ; তারা, যারা তামার িট খেয়েছ,

তারা তামার জ তলায় ফাঁদ পেতেছ। ইেদাম িকছুই িবেবচনা

কের িন। ৮ সদা ভু বেলন, “ স িদন আিম িক ইেদােমর ানীেদর

ংস করব না এবং এেষৗর পবত থেক িক বিু দূর করব না?” ৯ হ

তমন, তামার বীেররা ভয় পােব, যন এেষৗর পবত থেক েত কিট

মা ষেক হত া কের ংস করা হেব। ১০ তামার ভাই যােকােবর িত

করা অ ােয়র জ তুিম ল ায় অবনত হেব এবং তামায় িচরকােলর

জ ংস করা হেব। ১১ য িদন তুিম দূের দাঁিড়েয় িছেল, সই িদন

িবেদশীরা তামার স ি লটু কের িনেয় িগেয়িছল ও িবজািতয়রা

তার ার িদেয় েবশ কেরিছল এবং িয শােলেমর উপর িলবাঁট

কেরিছল, সই িদন তুিমও তােদর মতই একজন িছেল। ১২ িক ু
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তামার ভাইেয়র িদেনর আন কর না, তার চরম দশার িদেনর তার

িত দিৃ কর না। িযহূদার স ানেদর ংেসর িদেনর তােদর িবষেয়

আন করনা এবং তােদর িবপেদর িদেনর অহ ার কর না। ১৩আমার

জােদর িবপেদর িদেনর তােদর ফটেক েবশ করনা, তুিম তােদর

িবপেদর িদেনর তােদর অম েলর িত নজর িদও না এবং তােদর

িবপেদর িদেনর তােদর স ি লটু কর না। ১৪আর তােদর মেধ

যারা পািলেয়িছল তােদরেক হত া করার জ রা ার মােড় দাঁিড়ও

না; আর সংকেটর িদেনর তােদর র া পাওয়া লাকেদরেক আবার

শ েদর হােত তুেল িদও না। ১৫ কারণ সব জািতর উপর সদা ভুর

িদন উপি ত; তুিম যরকম করেব, তামার িতও সরকমই করা

হেব, তামার অপকেমর ফল তামার মাথােতই বতােব। ১৬ কারণ

আমার পিব পবেত তুিম যমন পান কেরছ তমিন সব জািত সবিদন

পান করেব। তারা পান করেব এবং াস করেব ও তা এমন হেব

যন তােদর কােনা অি ই িছলনা। ১৭ িক ু িসেয়ান পবেত সই

পািলেয় যাওয়া লােকরা থাকেব আর তা পিব হেব এবং যােকােবর

ল িনেজেদর অিধকােরর অিধকারী হেব। ১৮আর যােকােবর ল

আ েনর মত যােষেফর ল িশখা আর এেষৗর ল খেড়র মতন হেব,

আর তারা তােক পিুড়েয় িনঃেশষ করেব। এেষৗর েল কউ বাঁচেব

না, কারণ সদা ভু তাই বেলন। ১৯আর দি েণর লােকরা এেষৗর

পবেতর অিধকারী হেব আর িন ভূিমর লােকরা পেল ীয়েদর দশ

অিধকার করেব; আর লােকরা ই িয়েমর জিম আর শমরীয়েদর জিম

দখল করেব এবং িব ামীন িগিলয়দেক অিধকার করেব। ২০আর

ই ােয়ল স ানেদর িনবািসত স সািরফত পয কনান দশ দখল

করেব আর িয শােলেমর য িনবািসত লােকরা সফারেদ আেছ তারা

দি েণর নগর িল দখল করেব। ২১আর যারা বঁেচ রেয়েছ তারা

এেষৗর পবেতর িবচার করবার জ িসেয়ান পবেত উঠেব এবং রাজ

সদা ভুর হেব।
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১সদা ভুর এই বাক অিম েয়র ছেল যানার কােছ উপি ত হল,

২ “তুিম ওঠ, নীনবীেত, সই মহানগের যাও, আর নগেরর িব ে

ঘাষণা কর, কারণ তােদর তা আমার সামেন কািশত হেয়েছ।”

৩ িক ু যানা সদা ভুর সামেন থেক তশীেশ পালাবার জ উঠেলন;

িতিন যােফােত নেম িগেয়, তশীেশ যােব এমন এক জাহাজ পেলন;

তখন জাহােজর ভাড়া িদেয় সদা ভুর সামেন থেক নািবকেদর সে

তশীেশ যাবার জ সই জাহােজ েবশ করেলন। ৪ িক ু সদা ভু

সমেু চ ড ঝেড়া বায়ু পািঠেয় িদেলন, সমেু ভীষণ ঝড় উঠল,

এমন িক, জাহাজ ভেঙ যাবার মত হল। ৫ তখন নািবেকরা ভয়

পল, েত েক িনেজর িনেজর দবতার কােছ কাঁদেত লাগল, আর

ওজন কমােনার জ জাহােজর মাল সমেু ফেল িদল। িক ু যানা

জাহােজর তলায় নেমিছেলন এবং এমন ঘিুমেয় িছেলন য গভীর

ঘেুম ম িছেলন। ৬ তখন জাহােজর মািলক তাঁর কােছ এেস বলেলন,

“ওেহ, তুিম য ঘমুা তামার িক হল? ওঠ, তামার দবতােক ডাক;

হয় তা দবতা আমােদর িবষেয় িচ া করেবন ও আমরা িবন হব

না।” ৭ পের নািবেকরা এেক অপরেক বলল, “এস, আমরা িলবাঁট

কির, তাহেল জানেত পারেব কার দােষ আমােদর িত এই অম ল

ঘটেছ? পের তারা িলবাঁট করল, আর যানার নােম িল উঠল।”

৮ তখন তারা তােক বলল, “বল দিখ, কার দােষ আমােদর িত

এই অম ল ঘটেছ? তামার পশা িক? কান জায়গা থেক এেসছ?

তুিম কান দেশর লাক? কান জািত?” ৯ িতিন তােদরেক বলেলন,

“আিম ই ীয়; আিম সদা ভুেক ভয় কির, িতিন েগর ঈ র, িতিন

সমু ও কেনা ভূিম সিৃ কেরেছন।” ১০তখন সই লােকরা খবু

ভয় পেয় তাঁেক বলল, “তুিম এ িক কাজ কেরছ?” কারণ িতিন য

সদা ভুর সামেন থেক পািলেয় যাে ন, এটা তারা জানত, কারণ

িতিন তােদরেক বেলিছেলন। ১১ পের তারা তাঁেক বলল, “আমরা

তামােক িক করেল সমু আমােদর িত শা হেত পাের?” কারণ

সমু তখন আেরা ভয়াবহ হেয় উঠিছল। ১২ িতিন তােদরেক বলেলন,
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“আমােক ধের সমেু ফেল দাও, তােত সমু তামােদর জ শা

হেব; কারণ আিম জািন, আমারই দােষ তামােদর উপের এই ভীষণ

ঝড় এেসেছ।” ১৩ তবওু সই লােকরা জাহাজ িফিরেয় ডাঙায় িনেয়

যাবার জ ঢউ কাটেত চ া করল; িক ু পারল না, কারণ সমু

তােদর িবপরীেত আেরা ভয়াবহ হেয় উঠিছল। ১৪ এই জ তারা

সদা ভুেক ডাকেত লাগল আর বলল, “অ েরাধ কির, হ সদা ভু,

অ েরাধ কির, এই ব ি র ােণর জ আমােদর িবনাশ না হাক

এবং আমােদর উপের িনেদােষর রে র ভাগীদার কর না; কারণ,

হ সদা ভু, তুিম িনেজর ই ামেতা কাজ কেরছ।” ১৫ পের তারা

যানােক ধের সমেু ফেল িদল, তােত সমু থামল, আর ভয়াবহ হল

না। ১৬ তখন সই লােকরা সদা ভুর থেক খবু ভয় পল; আর

তারা সদা ভুর উে েশ বিলদান করল এবং নানা মানত করল।

১৭আর সদা ভু যানােক িগেল ফলার জ একটা বড় মাছ িঠক

কের রেখিছেলন; সই মােছর পেট যানা িতন িদন ও িতন রাত

কাটােলন।

২তখন যানা ঐ মােছর পট থেক িনেজর ঈ র সদা ভুর কােছ

াথনা করেলন। ২ িতিন বলেলন, “আিম িবপেদর জ সদা ভুেক

ডাকলাম, আর িতিন আমােক উ র িদেলন; আিম পাতােলর পট

থেক িচৎকার করলাম, তুিম আমার রব নেল। (Sheol h7585) ৩ তুিম

আমােক গভীর জেল, সমেু িনে প করেল, আর াত আমােক

ব ন করল, তামার সব ঢউ, তামার সব তর , আমার ওপর িদেয়

গল।” ৪আিম বললাম, “আিম তামার দিৃ থেক দূের চেল গিছ,

তবওু আবার তামার পিব মি েরর িদেক দখব। ৫ জলরািশ

আমােক িঘের ফলল, াণ পয উঠল, জলরািশ আমােক িঘের

ফলল, সমেু র উি দ আমার মাথায় জড়াল। ৬ আিম পবেতর

গাড়া পয নেম গলাম; আমার িপছেন পিৃথবীর সম দরজা

এেকবাের ব হল; তবওু, হ আমার ঈ র সদা ভু তুিম আমার

াণেক গভীর গত থেক উঠােল। ৭আমার মেধ াণ অেচতন হেল

আিম সদা ভুেক রণ করলাম, আর আমার াথনা তামার কােছ,
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তামার পিব মি ের, উপি ত হল। ৮ যারা িমথ া মিূ দবতা

মােন, তারা িনেজর অ হেক পিরত াগ কের; ৯ িক ু আিম তামার

উে েশ ধ বাদ সহ বিলদান করব; আিম য মানত কেরিছ, তা পণূ

করব; পির ান সদা ভুরই কােছ।” ১০ পের সদা ভু সই মাছেক

বলেলন, আর স যানােক কেনা ভূিমর ওপের উগের িদল।

৩পের ি তীয়বার সদা ভুর বাক যানার কােছ এল; ২ িতিন

বলেলন, “তুিম ওঠ, নীনবীেত, সই মহানগের যাও, আর আিম

তামােক যা ঘাষণা করেত বিল, তা সই নগেরর উে েশ ঘাষণা

কর।” ৩তখন যানা উেঠ সদা ভুর বাক অ সাের নীনবীেত গেলন।

নীনবী ঈ েরর দিৃ েত মহানগর, সখােন পােয় হঁেট যেত িতন

িদন লাগত। ৪ পের যানা নগের েবশ করেত আর কের এক

িদেনর র পথ গেলন এবং ঘাষণা করেলন, বলেলন, “আর চি শ িদন

পের নীনবী ংস হেব।” ৫তখন নীনবীর লােকরা ঈ ের িব াস

করেলা; তারা উপবাস ঘাষণা করল এবং মহান থেক ু পয

সবাই চট পরল। ৬আর সই খবর নীনবী রােজর কােছ পৗঁছােল

িতিন িনেজর িসংহাসন থেক উঠেলন, গােয়র শাল রেখ িদেলন এবং

চট পের ছাইেয়র মেধ বসেলন। ৭আর িতিন নীনবীেত রাজার ও

তার অধ েদর উে েশ এই কথা উঁচু ের চার করেলন, “মা ষ ও

গােমষািদ প কউ িকছু চেখ না দখকু, খাওয়া দাওয়া ও জল

পান না ক ক; ৮ িক ু মা ষ ও প চট পের িচৎকার কের ঈ রেক

ডা ক, আর েত েক িনেজর িনেজর পথ ও িনেজর িনেজর হােতর

ম কাজকম থেক িফ ক। ৯ হয় তা, ঈ র শা হেবন, অ েশাচনা

করেবন ও িনেজর ভীষণ রাগ থেক শা হেবন, তােত আমরা িবন

হব না।” ১০ তখন ঈ র তােদর কাজ, তারা য িনেজর িনেজর

পথ থেক িফরল, তা দখেলন, আর তােদর য অম ল করেবন

বেলিছেলন, সই িবষেয় অ েশাচনা করেলন; তা করেলন না।

৪ িক ু এেত যানা খবু িবর ও রেগ গেলন। ২ িতিন সদা ভুর

কােছ াথনা কের বলেলন, “ হ সদা ভু, অ েরাধ কির, আিম িনেজর

দেশ যখন িছলাম এই কথা িক বিলিন? সই জ তাড়াতািড়
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কের তশীেশ পালােত িগেয়িছলাম; কারণ আিম জানতাম, তুিম

কৃপাময় ও হশীল ঈ র, রােগ ধীর ও দয়ােত মহান এবং অম েলর

িবষেয় অ েশাচনকারী। ৩ অতএব এখন, হ সদা ভু, অ েরাধ

কির, আমার থেক আমার াণ িনেয় যাও, কারণ আমার জীবেনর

থেক মতুৃ ভােলা।” ৪ সদা ভু বলেলন, “তুিম রাগ কের িক ভােলা

করছ?” ৫ তখন যানা নগেরর বাইের িগেয় নগেরর পবূ িদেক বেস

থাকেলন; সখােন িতিন িনেজর জ একিট ঘর তরী কের তার নীেচ

ছায়ােত বসেলন, নগেরর িক অব া হয় দখবার জ অেপ া করেত

লাগেলন। ৬ তখন সদা ভু ঈ র এক এর গাছ তরী করেলন;

আর সই গাছিট বিৃ কের যানার উপের আনেলন, যন তার মাথার

ওপের ছায়া হয়, যন তার ম িচ া থেক তােক উ ার করা হয়।

আর যানা সই এর গাছিটর জ বড় আনি ত হেলন। ৭ িক ু

পরিদন সূয ওঠার িদেনর ঈ র এক পাকা তরী করেলন, স ঐ

এর গাছিটেক দংশন করেল তা হেয় পড়ল। ৮ পের যখন সূয

উঠল, ঈ র পবূ িদক থেক গরম হাওয়া পাঠােলন, তােত যানার

মাথায় এমন রাদ লাগল য, িতিন া হেয় িনেজর মতুৃ র াথনা

কের বলেলন, “আমার জীবন অেপ া মতুৃ ভােলা।” ৯ তখন ঈ র

যানােক বলেলন, “তুিম এর গাছিটর জ রাগ কের িক ভােলা

করছ?” িতিন বলেলন, “মতুৃ পয আমার রাগ করাই ভােলা।” ১০

সদা ভু বলেলন, “তুিম এর গােছর জ কােনা পির ম করিন এবং

এটা বড়ও করিন; এটা এক রােত সিৃ ও এক রােত িবন হল, তবওু

তুিম এর িত দয়াশীল হেয়ছ। ১১তেব আিম িক নীনবীর িত, ঐ

মহানগেরর িত, দয়াশীল হব না? সখােন এমন এক ল িড়

হাজােরর বিশ মা ষ আেছ, যারা ডান হাত থেক বাম হােতর েভদ

জােন না; আর অেনক প ও আেছ।”
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মীখা ভাববাদীর পু ক
১ িযহূদা‐রাজ যাথাম, আহস ও িহি েয়র িদেনর সদা ভুর এই বাক

মােরি য় মীখার কােছ উপি ত হল, সই বাক যা িতিন শমিরয়া ও

িয শােলেমর িবষয় দশন পেয়িছেলন। ২ সম লােকরা শান।

পিৃথবী এবং তার মেধ যা িকছু আেছ সকেল শান। ভু সদা ভু

তামােদর িব ে সা ী হন, ভু তাঁর পিব মি র থেক সা ী হন।

৩ দখ, সদা ভু তাঁর িনেজর জায়গা থেক বিরেয় আসেছন; িতিন

নেম আসেবন এবং পিৃথবীেত পরজাতীেদর উঁচু ান েলার উপর

িদেয় হঁেট যােবন। ৪ তাঁর িনেচ পাহাড় গেল যােব; উপত কা ভেঙ

যােব িঠক যমন আ েনর সামেন মাম গেল যায়, িঠক যমন উঁচু

জায়গা থেক জল যা ঝের পেড়। ৫এই সম র কারণ যােকােবর

িবে াহ এবং ই ােয়ল েলর পাপ। যােকােবর িবে ােহর কারণ িক

িছল? এটা িক শমিরয়া িছল না? িযহূদার উঁচু ান েলার কারণ িক

িছল? এটা িক িয শােলম িছল না? ৬ “আিম শমিরয়ােক মােঠর ংস

ােনর মত িঢিব করব, আ ুর খেতর বাগােনর মত করব। আিম তার

িভি র পাথর উপত াকায় ফেল দব; আিম তার িভি উ ু করব।

৭ তার সম খািদত িতমা িল ভেঙ টুকেরা টুকেরা করা হেব

এবং তার সম উপহার পাড়ােনা হেব। আিম তার সম মিূ ংস

করব। কারণ তার বশ াবিৃ ারা স তার বতন স য় কেরিছল এবং

বশ াবিৃ র বতন িহসােবই সই িল আবার ব ব ত হেব।” ৮এই

কারেণ আিম শাক করব এবং কাঁদেবা; আিম খািল পােয় এবং উল

অব ায় যােবা; আিম িশয়ােলর মত কাঁদেবা এবং আিম পঁচার মত

ঃখ করব। ৯কারণ তার ত েলা রােরাগ , কারণ তারা িযহূদায়

এেসেছ। তারা িয শােলেম আমার জােদর দরজা পয পৗঁেছেছ।

১০ গােত এিবষেয় বল না; একদম কঁেদা না। আিম বৎ‐িল‐অ ায়

িনেজ গড়াগিড় িদেয়িছ। ১১ শাফীর বাসীরা উল এবং লি ত

অব ায় চেল যাও। সানন বাসীরা বিরেয় এেসা না। বৎ‐এৎসেলর

িবলাপ, কারণ তােদর র া িনেয় নওয়া হেয়েছ। ১২কারণ মােরাৎ

বাসীরা ভাল খবেরর জ আ েহর সে অেপ া করিছল। কারণ
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সদা ভুর কাছ থেক িয শােলেমর গেট েযাগ নেম এেসিছল।

১৩ হ লাখীশ বাসীরা, ঘাড়ার পাল িদেয় রথেক সাজাও। তামরা,

লাখীশ বাসীরা, িসেয়ান ক ার জ পােপর িছেল। কারণ তামার

মেধ ই ােয়েলর পাপ পাওয়া গেছ। ১৪এই জ তুিম মােরষৎ‐

গাৎেক িবদায় উপহার দেব; অকষীব শহর ই ােয়েলর রাজােক

িনরাশ করেব। ১৫ হ মােরশা বাসীরা, আিম তামােদর কােছ িনেয়

আসেবা, য তামােদর অিধকার নেব। ই ােয়েলর নতারা অ েমর

হায় যােব। ১৬ তামরা নড়া হও এবং তামােদর িশ েদর জ চুল

কাট যােদর ওপর তামরা আনি ত। তামার িনেজেক শ েনর মত

নড়া কর, কারণ তামােদর স ানরা তামােদর থেক ব ী হেয়

যােব।

২ িধক তােদর যারা অপরােধর পিরক না কের, যারা িনেজেদর

িবছানায় ম কাজ করার ষড়য কের। আর সকােলর আেলায় তা

স কের কারণ তােদর কােছ শি আেছ। ২ তারা েতর বাসনা

কের এবং তােদর অিধকার কের; তারা ঘেরর বাসনা কের এবং

তােদর িনেয় নয়। তারা লােকেদর ও তােদর বািড়র ওপর জলুমু

কের, লােকেদর ও তার পি ক স ি র ওপর দখল কের। ৩

এই জ সদা ভু এই বলেলন, “ দখ, আিম এই জািতর িব ে

েযাগ আনেত চেলিছ, যার থেক তুিম তামার ঘাড় সরােত পারেব

না। তুিম অহ ােরর সােথ হাঁটেত পারেব না, কারণ সই িদন ম

হেব। ৪ সই িদেনর তামার শ রা তামার িবষেয় গান করেব

এবং হাহাকােরর সে িবলাপ করেব। তারা গান করেব, ‘আমরা

ই ােয়লীয়রা স ণূ েপ ংস হলাম; সদা ভু আমার জােদর রাজ

পিরবতন কেরেছন। কীভােব িতিন তা আমার থেক দূর করেবন?

িতিন আমােদর খত ভাগ কের িব াসঘাতকেদর িদেয়েছন’!” ৫ এই

জ , তামরা ধনী লােকরা সদা ভুর সভায় িলবাঁট ারা রাজ ভাগ

করার মত কােনা বংশধর তামােদর থাকেব না। ৬ “ভিবষ ৎবাণী কর

না,” তারা বেল। “তারা অবশ ই এই িবষেয় ভিবষ ৎবাণী করেব না;

িন া আসেব না।” ৭ যােকাব ল, এটা সিত বলা উিচত, “সদা ভুর
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আ া িক রেগ গেছন? এ িল সিত িক তাঁর কাজ?” যারা সরল পেথ

চেল আমার বাক িক তােদর জ ভােলা কের না? ৮ স িত আমার

জারা শ র মত হেয় উেঠেছ। তামরা পাশাক খেুল িন , কাপড়

খেুল িন , তােদর কাছ থেক যারা সখান থেক িনরাপেদ যাি ল,

যমন সিনকরা যেু থেক ফের য তারা ভােব তারা রি ত। ৯

তামরা আমার জােদর মিহলােদর তাড়ােছা তােদর ি য় ঘর থেক;

তামরা আমার আশীবাদ তােদর িশ েদর থেক িচরকােলর মত িনেয়

িন । ১০ওঠ এবং চেল যাও, কারণ এটা সই জায়গা নয় যখােন

তামরা থাকেত পার, এটার অ িচতার জ ; এটা স ণূ ংস ারা

ংস হেয়েছ। ১১ যিদ কােনা িমথ াবাদী আ া তামার কােছ আেস

এবং িমথ া বেল এবং বেল “আিম তামােদর কােছ আ ুর রস এবং

মেদর িবষেয় ভিবষ ৎবাণী করব,” স এই লােকেদর কােছ ভাববাদী

বেল িবেবিচত হেব। ১২ হ যােকাব, আিম অবশ তামােদর সবাইেক

এক করব। আিম অবশ ই ই ােয়েলর অবিশ াংশেক এক করব।

আিম তােদর একে িনেয় আসব যমন মেষেদর মষেখাঁয়ােড় আনা

হয়, ঘােস ভরা মাঠ থেক তােদর মষপােলর মত িনেয় আসব। ব

লাকজেনর জ সখােন খবু কালাহল হেব। ১৩ কউ একজন

চূণকারী তােদর জ রা া খেুল দেব এবং তােদর আেগ যােব; তারা

দরজা ভাঙেব এবং বিরেয় যােব; তােদর রাজা তােদর আেগ আেগ

যােব। সদা ভু তােদর ম ক হেবন।

৩আিম বললাম, “এখন শান, তামরা যােকােবর নতারা এবং

ই ােয়ল েলর শাসেকরা, ায়িবচার বাঝা িক তামােদর জ

িঠক নয়? ২ তামরা যারা ভােলােক ঘণৃা কর এবং ম েক ভালবাস,

তামরা যারা লােকেদর চামড়া িছঁেড় নাও এবং তােদর হাড় থেক

তােদর মাংস িছঁেড় নাও, ৩ তামরা যারা আমার জােদর মাংস

খা এবং তােদর চামড়া িছঁেড় িন , তােদর হাড় ভেঙ িদ এবং

তােদর টুকেরা টুকেরা করছ, িঠক যমন মাংেসর জ পা , িঠক

যমন মাংেসর জ কড়া। ৪ তখন তামরা শাসেকরা সদা ভুর

কােছ কাঁদেব, িক ু িতিন তামােদর উ র দেবন না। সই িদেনর
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িতিন তার মখু তামােদর থেক লিুকেয় রাখেবন, কারণ তামরা ম

কাজ কেরছ।” ৫ সদা ভু এই কথা ভাববাদীেদর িবষেয় বেলন, যারা

আমার জােদর া কেরেছ, “কারণ যারা তােদর খাওয়ায় তারা

ঘাষণা কের, ‘উ িত।’ িক ু যারা তােদর মেুখর সামেন িকছু না

রােখ, তারা তােদর িব ে যু ঘাষণা কের। ৬ সইজে ই, এটা

তামােদর কােছ রােতর মত হেব, কান দশন তামার জ থাকেব

না; এটা অ কার হেব যােত তামরা সিঠক অ মান করেত না পার।

এই ভাববাদীেদর ওপের সূয অ হেব এবং তােদর ওপের িদন

অ কােরর মত হেব। ৭ দশনকারীরা ল া পােব এবং গণেকরা বা

ম পাঠেকরা িদশাহারা হেব। তারা সকেল তােদর ঠাঁট ঢাকেব, কারণ

সখােন আমার থেক কান উ র থাকেব না।” ৮ িক ু আমার জ ,

আিম সদা ভুর আ ার শি েত পিরপণূ এবং ায়িবচার ও মতায়

পিরপণূ, যােকাবেক তার অপরাধ এবং ই ােয়লেক তার পােপর

িবষেয় ঘাষণা করার জ । ৯ তামরা যােকাব েলর নতারা এবং

ই ােয়ল েলর শাসেকরা, এখন এটা শান, তামরা যারা ায়িবচার

ঘণৃা কর এবং সবিকছু যা িঠক তা বাঁকা বা িবকৃত কর। ১০ তামরা

র িদেয় িসেয়ান গঁেথছ এবং পাপ িদেয় িয শােলম। ১১ তামােদর

নতারা ঘষু িনেয় িবচার কের, তামােদর যাজকরা টাকার জ িশ া

দয় এবং তামােদর ভাববাদীরা টাকার জ ভাববাণী কের। তবওু

তামরা সদা ভুর ওপর িনভর কর এবং বল, “সদা ভু িক আমােদর

সে নই? কান ম আমােদর ওপের আসেব না।” ১২ সইজ ,

তামােদর জ , িসেয়ান েতর মত চষা হেব, িয শােলম ংেসর

িঢিব হেব এবং মি েরর চূড়া েলা জ েলর চূড়ার মত হেয় যােব।

৪ িক ু পরবতী িদন েলােত এরকম হেব য সদা ভুর ঘেরর পাহাড়

অ পাহাড় িলর ওপের ািপত হেব। এিট উপপবেতর ওপের

গৗরবাি ত হেব এবং লােকরা তার িদেক ভেস যােব। ২অেনক

জািত যােব এবং বলেব, “এস, চল সদা ভুর পাহােড় যাই, যােকােবর

ঈ েরর ঘের যাই। িতিন আমােদর তাঁর পথ িশ া দেবন এবং আমরা

তাঁর পেথ চলেবা।” কারণ িসেয়ান থেক ব ব া বিরেয় আসেব
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এবং িয শােলম থেক সদা ভুর বাক আসেব। ৩ িতিন অেনক

লােকর মেধ িবচার করেবন এবং িতিন দূর দেশর জািতর িবষেয়

িস া নেবন। তারা তােদর তেলায়ার িদেয় লা েলর ফলা তরী

করেব এবং তােদর বষা িদেয় কাঁটা পির ার করা ছুির তরী করেব।

একজািত অ জািতর িব ে তেলায়ার তুলেব না, না তারা আর

যু িশখেব। ৪ বরং, তারা েত েক িনেজর িনেজর আ ুর গােছর

এবং ডুমরু গােছর তলায় বসেব। কউ তােদর ভয় দখােব না, কারণ

বািহনীগেনর সদা ভুর মখু এমনটাই বেলেছন। ৫কারণ সব লােকরা

চেল, েত েক, তােদর িনেজেদর দবতার নােম চেল। িক ু আমরা

আমােদর ঈ র সদা ভুর নােম যেুগ যেুগ িচরকাল চলব। ৬ সদা ভু

বেলন, “ সই িদেনর,” “আিম প ুেক এবং সই তািড়ত যােদর আিম

ঃখ িদেয়িছ তােদর জেড়া করব। ৭আিম সই প ুেদর অবিশ

রাখব এবং সই লােকেদর যােদর তািড়েয় দওয়া হেয়িছল, তােদর

শি শালী জািতেত পিরণত করব এবং আিম, সদা ভু, তােদর ওপর

িসেয়ান পাহাড় থেক রাজ করব, এখন ও িচরকাল। ৮আর তামরা,

যারা মষপােলর দূগ, যারা িসেয়ােনর ক ার উপিগির, তামার কােছ

এটা আসেব, সই পরুােনা শাসনআসেব, িয শােলেমর ক ার রাজ

আসেব। ৯এখন, কন তুিম িচৎকার কের কাঁদেছা? তামার মেধ

িক রাজা নই, তামার ম ীরা িক ন হেয়েছ, যমন এক সবকারী

মিহলার য ণা তমিন িক সই আকি ক তী য ণা তামায় ধেরেছ?

১০ হ িসেয়ান ক া, কে থাক এবং জ দওয়ার জ পির ম কর,

সবকারী মিহলার মত। কারণ এখন তুিম শহেরর বাইের যােব, মােঠ

বাস করেব এবং বািবেল যােব। সখােন তুিম উ ার পােব। সখােন

সদা ভু তামায় উ ার করেব তামার শ েদর হাত থেক। ১১

এখন ব জািত তামার িব ে জেড়া হেব; তারা বলেব, ‘তােক

অ িচ কর; আমােদর চাখ আ হসহকাের িসেয়ানেক দখকু’।” ১২

ভাববাদী বেলন, “তারা জােন না সদা ভুর ম ণা, না তারা বােঝ তাঁর

পিরক না,” িতিন তােদর আঁিটর মত খামাের জ জেড়া কেরেছন।

১৩ সদা ভু বেলন, “ হ িসেয়ান ক া, ওেঠা এবং মাড়াই কর, কারণ
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আিম তামার িশং লাহার মত এবং তামার ু র িপতেলর মত করব।

তুিম অেনক জািতেক চূণ করেব। আিম সদা ভু, তােদর অ ায ধন

আমার জ উৎসগ করব, তােদর স ি আমার জ , সম পিৃথবীর

ভুর জ উৎসগ করব।”

৫ িয শােলেমর লােকরা, এখন সামিরকপদ অ যায়ী একি ত

হও। একিট দওয়াল তামােদর শহেরর চািরিদেক আেছ, িক ু তারা

ই ােয়েলর নতােদর গােল লািঠ িদেয় আঘাত করেব। ২ িক ু তুিম,

বৎেলহম ই াথা, যিদও িযহূদা েলর মেধ তুিম ছাট, তামার

মেধ থেক একজন আমার কােছ আসেব ই ােয়েল শাসন করেত,

যার উৎপি াচীনকাল থেক, অন কাল থেক। ৩এই জ ঈ র

তােদর ছেড় দেবন, সই িদন পয যখন স গভবতী স ান সব

করেব এবং তার বািক ভাইেয়রা ই ােয়েলর লােকেদর কােছ িফের

আসেব। ৪ স দাঁড়ােব এবং সদা ভুর শি েত তাঁর মষপাল চরােব,

তাঁর ঈ র সদা ভুর নােমর মিহমায় চরােব। তারা সখােন থাকেব,

কারণ তারপর িতিন পিৃথবীর শষ সীমা পয মহান হেবন। ৫ িতিন

আমােদর শাি হেবন। যখন অশরূীয়রা আমােদর দেশ আসেব,

যখন তারা আমােদর দূগ েলার িব ে আসেব, তখন আমরা তােদর

িব ে সাতজন মষপালক এবং আটজন নতা ওঠােবা। ৬ এই

লােকরা অশরূ দেশ তেলায়ার িদেয় শাসন করেব এবং তেলায়ার

হােত িনেয় িনে াদ দশ শাসন করেব। িতিন আমােদর অশরূেদর

হাত থেক উ ার করেবন, যখন তারা আমােদর দেশ আসেব, যখন

তারা আমােদর দেশর সীমানার িভতের আসেব। ৭ ব জািতর

মেধ যােকাব েলর বািক লােকরা থাকেব, সদা ভুর কাছ থেক

িশিশেরর মত, ঘােসর ওপের বিৃ র মত, যা লােকেদর জ অেপ া

কের না, মা েষর জ অেপ া কের না। ৮ যােকাব েলর বািক

লােকরা জািতর মেধ থাকেব, অেনক লােকর মেধ , জ েল অেনক

প েদর মেধ যমন িসংহ, যমন ভড়ারপােলর মেধ যবুিসংহ।

যখন স তােদর মেধ িদেয় যায়, স তােদর ওপের মাড়ােব এবং

তােদর িছঁেড় টুকেরা টুকেরা করেব এবং তােদর র া করার কউ
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থাকেব না। ৯ তামার হাত তামার শ েদর িব ে উঠেব এবং এটা

তােদর ংস করেব। ১০ সদা ভু বেলন, “ সই িদেনর এটা ঘটেব,”

“আিম তামােদর মেধ থেক তামােদর ঘাড়ােদর ংস করব এবং

তামােদর রথ েলা ভেঙ ঁিড়েয় দব। ১১আিম তামার দেশর

শহর েলােক ংস কের দব এবং তামার সব দূগ েলােক ফেল

দব। ১২আিম তামার হােতর সম জা িবদ া ংস কের দব

এবং তামােদর আর কান জা কর থাকেব না৷ ১৩আিম তামােদর

খািদত মিূ েলােক এবং তামােদর পাথেরর েলােক ংস

করব। তামরা আর তামােদর হােতর তরী িজিনেসর পজূা করেব

না। ১৪আিম আেশরার খুঁিট েলােক তামােদর মেধ থেক উপেড়

ফলব এবং আিম তামােদর শহর েলা ংস করব। ১৫আিম রােগ

িতেশাধ কাযকর করব এবং চ রােগ সই দশ েলার ওপর

িতেশাধ নব যারা কথা শােন িন।”

৬এখন শান সদা ভু িক বলেবন। মীখা তােক বলেলন, “ওেঠা

এবং তামার িবষয় পাহােড়র সামেন রােখা; উপপবত তামার গলার

আওয়াজ ক। ২ তামরা পাহাড়রা এবং তামরা পিৃথবীর ায়ী

িভি সব, সদা ভুর অিভেযাগ শান। কারণ সদা ভুর তাঁর িনেজর

লােকেদর িব ে অিভেযাগ আেছ এবং িতিন ই ােয়েলর িব ে

িবচার সভায় যু করেবন।” ৩ “আমার জারা, আিম তামােদর িক

কেরিছ? কীভােব তামায় া বা অবস করলাম? আমার িব ে

সা দাও! ৪আিম িমশর দশ থেক তামােদর বার কের িনেয়

এেসিছলাম এবং ব ী ঘর থেক উ ার কেরিছলাম। আিম মািশ,

হােরাণ ও মিরয়মেক তামােদর কােছ পািঠেয়িছলাম। ৫ আমার

জারা, মেন কর মায়াব রাজা বালাক িক পিরক না কেরিছল এবং

িবেয়ােরর ছেল িবিলয়ম তােক িক উ র িদেয়িছল, যত তুিম িশটীম

থেক িগলগল যােব, তত তুিম জানেব সদা ভুর ধািমকতার কাজ।” ৬

আিম সদা ভুর কােছ িক িনেয় আসব, যখন আিম সই মহান ঈ েরর

সামেন নত হই? আিম িক তাঁর সামেন হামবিল িনেয়, এক বছেরর

বাছুর সে িনেয় আসব? ৭ সদা ভু িক একহাজার ভড়ায় বা দশ
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হাজার তেলর নদী পেয় খিুশ হেবন? আিম িক আমার থম স ান

দব আমার অপরােধর জ , আমার শরীেরর ফল আমার িনেজর

পােপর জ দব? ৮ হ মা ষ, িতিন তামায় বেলেছন, যা ভােলা

এবং যা সদা ভু তামার কাছ থেক চান, ায আচরণ কর, দয়া বা

অ হেক ভালবােসা এবং ন ভােব তামার ঈ েরর সে চল। ৯

সদা ভুর র শহেরর িত ঘাষণা করেছ, এমনিক এখন াও

তামার নাম ীকার করেব, “লািঠর িদেক মেনােযাগ দাও এবং তার

িদেক য সটা রাখেছ তার জায়গায়। ১০ েদর ঘের স ি আেছ

যা অসাধতুার এবং িমথ ার দাঁিড়পা া যা জঘ । ১১আিম িক কান

ব ি েক িনরীহ বেল মেন নব যিদ স তারণার দাঁিড়পা া ব বহার

কের, ছলনায় ভরা বাটখারা ব বহার কের? ১২ ধনী লােকরা িহংসায়

পণূ, সখানকার লােকরা িমথ াকথা বেলেছ এবং তােদর মেুখর

মেধ র িজভ িব াসঘাতক। ১৩এই জ আিমও তামােক ভয় র

আঘােত আঘাত কেরিছ, তামার পােপর জ তামায় ংস কেরিছ।

১৪ তামরা খােব িক ু তৃ হেব না; তামার মেধ খািলভাবটা থেকই

যােব। তুিম মালপ অ জায়গায় রাখেব িক ু র া করেত পারেব না

এবং যা িকছু তুিম র া করেব আিম তেলায়ারেক দব। ১৫ তুিম

বীজ রাপণ করেব িক ু শস কাটেব না; তুিম িজতফল িপষেব িক ু

িনেজেক তল িদেয় অিভিষ করেত পারেব না; তুিম আ ুর দলােব

িক ু কান রস পান করেত পারেব না। ১৬অি র িবিধ মানা হে এবং

আহােবর পিরবােরর সব কাজ করা হে । তামরা তােদর পরামশ

অ যায়ী চলছ। তাই আিম তামােদর ংেসর শহর বানােবা, তামার

লােকরা িব পকারী এবং তুিম আমার জােদর ঘণৃা বেয় বড়ােব।”

৭ িধক আমােক! কারণ এটা আমার জ এমন যখন গরমকােলর ফল

সং হ হেয় যাওয়া যমন, তমন এবং এমনিক আ ুর বাগােন পেড়

থাকা আ ুর ড়ােনার মত: সখােন আর কান ফেলর থাকা পাওয়া

যায় না, িক ু আিম এখনও থম পাকা ডুমেুরর জ আশা কির।

২ ধািমক লাক পিৃথবী থেক ংস হেয়েছ; লােকেদর মেধ আর

কউ নই য ায়পরায়ণ। তারা েত েক র ঝরােনার জ ঘাঁিট
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বঁেধ অেপ া করেছ; েত েক তার িনেজর ভাইেক জােল ধরার চ া

করেছ। ৩ তােদর ই হাত িত করার জ খবু ভােলা, শাসকরা

টাকা চায়, িবচারক ঘষু নওয়ার জ তরী এবং শি শালী মা ষ

বলেছ অ েক স িক পেত চায়। এই ভােব তারা একসে চ া

কের। ৪ তােদর মেধ সব থেক ভাল য স কাঁটা ঝােপর মত, সব

থেক ায়পরায়ণ লাকও কাঁটার বড়ার মতন। তামােদর হরীেদর

মাধ েম এই িদেনর কথা আেগই বলা হেয়িছল, তামােদর শাি র

িদন। এখন তােদর িব াি এেস উপি ত। ৫ কান িতেবশীেক

িব াস কর না; কান ব ু র উপর ভরসা কর না। তুিম িক বলছ স

িবষেয় সাবধান হও, এমনিক সই ী য তামার হােতর ওপর েয়

থােক। ৬কারণ ছেল তার বাবােক অস ান কের, মেয় তার মােয়র

িব ে ওেঠ এবং বৗমা শা িড়র িব ে ওেঠ। একজন মা েষর

শ তার িনেজর বািড়র লাক। ৭ িক ু আমার জ , আিম সদা ভুর

িদেক তাকােবা। আিম আমার পির াণকারী ঈ েরর অেপ া করব;

আমার ঈ র আমার কথা নেবন। ৮আমার শ রা, আমার িনেয়

আন কর না। আিম পেড় যাওয়ার পের, আিম আবার উঠব। যখন

আিম অ কাের বিস, সদা ভু আমার জ আেলার মত হেবন। ৯

কারণ আিম সদা ভুর িব ে পাপ কেরিছ, আিম তাঁর রাগ বেয়

বড়াব যত ণ না িতিন আমার িবষয় নজরেদন এবং আমার পে

িবচার কাযকারী কেরন। িতিন আমায় আেলায় িনেয় আসেবন এবং

আিম তাঁেক দখব িতিন আমায় উ ার করেছন তাঁর ধাি কতায়। ১০

তখন আমার শ রা তা দখেব এবং ল া তােক ঢেক দেব য

আমায় বেলিছল “ কাথায় সদা ভু তামার ঈ র?” আমার চাখ তােক

দখেব; তােক রা ায় পেড় থাকা কাদার মত মাড়ােনা হেব। ১১ িদন

আসেব যখন তামার দয়াল আবার গাঁথা হেব; সই িদেনর দেশর

সীমানা ব দূর বাড়ােনা হেব। ১২ সই িদেনর তামার লােকরা

আমার কােছ আসেব, তারা অশরূ থেক এবং িমশেরর শহর থেক

আসেব, িমশর থেক ফরাৎ নদী পয , সমু থেক সমেু এবং

পাহাড় থেক পাহােড়। ১৩ এবং সই জায়গা িল জনশূ হেব, সই
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লােকেদর জ যারা সখােন এখন বাস করেছ, তােদর কােজর

ফেলর জ । ১৪ তামার লােকেদর তামার লািঠ িদেয় পালন কর,

তামার অিধকােরর পালেক চরাও। যিদও তারা কিমেলর পাহােড়

একা বাস করেছ, তােদর বাশেন ও িগিলয়েদ চরেত দাও যমন তারা

াচীনকােল চরেতা। ১৫ যমন সই িদেনর যখন তামরা িমশর দশ

থেক বিরেয় এেসিছেল, আিম তােদর আ য কাজ দখাব। ১৬

সই দশ দখেব এবং তােদর সম শি র জ লি ত হেব। তারা

তােদর হাত তােদর মেুখ রাখেব; তােদর কান কলা হেয় যােব। ১৭

তারা সােপর মত ধেূলা চাটেব, সই াণীেদর মত যারা মািটেত বেুক

হঁেট চেল। তারা তােদর হা থােক বিরেয় আসেব ভেয়র সে ; তারা

তামার কােছ ভেয়র সে আসেব, সদা ভু আমােদর ঈ র এবং

তামার জ তারা ভয় পােব। ১৮ তামার মত ঈ র ক, তুিম িযিন

পাপ দূর কের থাক, তুিম িযিন তামার অবিশ লােকেদর অপরাধ

এিড়েয় যাও? তুিম িচরকাল রাগ রােখা না, কারণ তুিম আমােদর

তামার চুি র িব তা দখােত ভালবাস। ১৯ তুিম আবার আমােদর

উপর অ হশীল হেব; তুিম আমােদর অপরাধ তামার পােয়র িনেচ

চূণ করেব। তুিম আমােদর সব পাপ সমেু র গভীের ফেল দব। ২০

তুিম যােকাবেক সত এবং চুি র িব তা আ াহামেক দেব, যমন

তুিম াচীনকােল আমােদর পবূপু ষেদর কােছ িত া কেরিছেল।
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নহূম ভাববাদীর বই
১ নীনবী শহর স ে ঘাষণা। ইলেকাশীয় নহূেমর দশেনর বই।

২ সদা ভু েগৗরব র েণ উেদ াগী ঈ র; সদা ভু িতফলদাতা

ও িতিন ােধ পণূ। সদা ভু তাঁর িবপ েদর উপের িতফল দন

এবং তাঁর শ েদর উপর াধ বজায় রােখন। ৩ সদা ভু ােধ

ধীর এবং শি েত মহান এবং িতিন শ েদর দাষী সাব কেরন।

সদা ভু িনেজর পথ তরী কেরন ঘিূণবাতাস ও ঝেড়র মেধ এবং

মঘ তাঁর পােয়র ধেূলা। ৪ িতিন সমু েক ধমক দন এবং তােক

কেনা কেরন, সম নদী েলােক িতিন কেনা কেরন। বাশন আর

কিমলেক িনে জ কেরন আর িলবােনােনর সব ফুল িকেয় যায়।

৫ পবত েলা তাঁর উপি িতেত কাঁেপ এবং পাহাড় িল গেল যায়।

পিৃথবী তাঁর সামেন ভেঙ পেড়, কৃতভােবই, সম পিৃথবী ও তার

মেধ বসবাসকারী সবাই। ৬তাঁর ােধর সামেন ক দাঁড়ােত পাের?

ক স করেত পাের তাঁর ভীষণ াধ? তাঁর াধ আ েনর মত

এবং তােত বড় পাথর ফেট যায়। ৭ সদা ভু ম লময়, িবপেদর

িদেনর িতিন রি ত আ য়। যারা তাঁেক ত াগ কের িতিন তােদর

জােনন। ৮ িক ু বল ব ার ারা িতিন তাঁর শ েদর এেকবাের শষ

কের দেবন, িতিন তােদর অ কাের তািড়েয় দেবন। ৯ সদা ভুর

িব ে তামরা িক ভাবছ? িতিন এর স ণূ শষ করেবন, ি তীয়বার

আর স ট আসেবনা। ১০কারণ তারা কাঁটােঝােপর মেধ জিড়েয়

যােব এবং মদ পােন মাতাল হেব; তারা কেনা খেড়র মত আ েন

পেুড় যােব। ১১ হ নীনবী তামােদর মেধ থেক এমন একজন বর

হেয় এেসেছ য সদা ভুর িব ে ম িচ া করেছ ও ম পরামশ

িদে । ১২ সদা ভু এই কথা বেলন, “যিদও তারা শি েত পিরপণূ

এবং অসংখ তবওু তােদর িছ করা হেব। তােদর লােকরা আর

থাকেব না। িক ু তুিম, িযহূদা, যিদও আিম তামােক নত কেরিছ

িক ু আর নত করব না। ১৩ এখন আিম তামার কাঁধ থেক সই

লােকেদর যাঁয়াল ভেঙ দব, আিম তামার িশকল ভেঙ ফলব।”

১৪ হ নীনবী, সদা ভু তামার িবষেয় একিট আেদশ িদেয়েছন,
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তামার নাম র া করবার জ তামার কান বংশধর থাকেব না।

তামার দবালেয় য সব খািদত িতমা ও ছাঁেচ ঢালা মিূ রেয়েছ

স েলা আিম ংস কের ফলব। আিম তামার কবর খড়ুব, কারণ

তুিম অধাি ক। ১৫ য লাক সমাচার িনেয় আেস ও শাি ঘাষণা

কের, ঐ দখ, পবেতর উপের তার পা। হ িযহূদা, তামার পব েলা

পালন কর এবং মানত সব পণূ কর। অধাি ক আর তামােক আ মণ

করেব না; স এেকবাের ংস হেব।

২ য তামােদর টুকেরা টুকেরা করেব স তামার িব ে এিগেয়

আসেছ। শহেরর দওয়ােল উপর তামার স সাজাও, রা ায়

পাহারা দাও, িনেজেদরেক শি শালী কর, তামার স দল জেড়া

কর। ২ যিদও ংসকারীরা ই ােয়লেক জনশূ কেরেছ এবং তার

আ ুর শাখা েলা ংস কের িদেয়েছ তবওু সদা ভু ই ােয়েলর

মত যােকােবর মিহমােক িফরেয় আনেবন। ৩ স েদর ঢাল রে

লাল, আর যা ারা টকটেক লাল রেঙর পাশাক পের আেছ। তারা

যেু র জ তরী হে , তােদর রথ েলার ধাতু ঝকমক করেছ;

তারা বশা ঘারাে । ৪তােদর সব রথ রা ায় ঝেড়র মত চেল আর

শহেরর চওড়া জায়গা েলার মধ িদেয় বপেরায়াভােব এিদক ওিদক

যাে । তারা দখেত মশােলর মত এবং িব েতর মত ছুেট যাে । ৫

রাজা তাঁর আিধকািরকেদর ডাকেছন; তারা হাঁচট খেয়ও এিগেয়

যাে । তারা শহেরর দয়ােলর িদেক ছুেট যাে ; আ মণকারীেদর

িতেরাধ করার জ ঢাল তরী করা হেয়েছ। ৬ নদীর দরজা েলা

খালা হেয়েছ, আর াসাদ ভেঙ পড়ল। ৭ তার রানীেক িবব কের

তােক িনেয় যাওয়া জ আেদশ করা হল। তাঁর দাসীরা পায়রার মত

শাক করেছ এবং বকু চাপড়াে । ৮ নীনবী জেল পণূ পু েরর মত,

সকেল জেলর ােতর মত পািলেয় যাে , অ রা িচৎকার করেছ,

থােমা, থােমা বলেলও কউ িফের তাকাে না। ৯ তার পা লটু

কর, সানা লটু কর। কারণ ধনস েদর কােনা শষ নই; এ েলা

সব র িজিনেসর গৗরব। ১০ নীনবীেক শূ ও ংস করা হে ।

তার লাকেদর দয় গেল গেছ, হাঁটুেত হাঁটুেত ঠাকাঠুিক লাগেছ,
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তােদর েত েকর য ণা, তােদর সকেলর মখু ফ াকােশ হেয় িগেয়েছ।

১১ িসংহেদর গত এখন কাথায়, যখােন তারা তােদর বা ােদর

খাওয়াত, যখােন িসংহ, িসংহী ও তােদর বা ারা ঘেুর বড়াত। ১২

িসংহ তার বা ােদর জ যেথ প মারত আর তার িসংহীেদর জ

গলা িটেপ মারত অেনক প ; স তার মের ফলা প িদেয় তার

বাস ান এবং িছঁেড় ফলা প িদেয় তার হা করত। ১৩ বািহনীেদর

সদা ভু বলেছন, “ দখ, আিম তামার িব ে ; আিম তামার রথ েলা

পিুড়েয় ফলব, আর তেলায়ার তামার যবুিসংহেদর াস করেব।

আিম তামার িশকােরর জ কান িকছুই এই পিৃথবীেত ফেল রাখব

না। তামার দূতেদর গলার র আর শানা যােব না।”

৩ িধক, সই র পােতর শহরেক, স ণূ িমথ া ও চুির করা স ি ,

লটু করা ছােড় না। ২ শান, চাবেুকর শ , চাকার ঘড়ঘড় শ ; সখােন

ততম ঘাড়া চলার শ , লািফেয় চলা ঘাড়া। ৩ ঘাড়াচালক

যা া, তেলায়ার চকচক করেছ, বশা চমকােছ। দখ, অেনক আহত

লাক আর মতৃেদেহর িঢিব, মতৃেদেহর শষ নই, লােক মতৃেদেহর

উপের হাঁচট খাে । ৪এই সবই হে সই রী বশ ার অেনক

বশ াবিৃ র জ ; আকষণীয়া এবং তার নানারকম যা কির কাজ।

তার বশ ার কাজ িদেয় স জািতেদর এবং যা িবদ া িদেয় লাকেদর

ব ী কের। ৫ বািহনীেদর সদা ভু বলেছন, হ নীনবী, আিম তামার

িব ে , আিম মখু পয তামার কাপড় ওঠাব। জািতগণেক তামার

উল তা ও নানা রােজ র লােকেদর তামার ল া দখােবা। ৬আিম

তামার উপর আবজনা ছুঁেড় ফলব, তামােক ঘণৃার চােখ দখব

এবং তামােক ঠা ার পা করব। ৭ তাই য কউ তামােক দখেব,

স তামার কাছ থেক পালােব, আর বলেব, “নীনবী ংস হেয়

গেছ, ক তার জ কাঁদেব? আিম তামার জ কাথায় সা নাকারী

খুঁেজ পাব?” ৮ হ নীনবী, তুিম িক না‐আেমােনর চেয় ভাল? স

তা নীল নদীর ধাের িছল আর তার চারপাশ িঘের িছল জল। সাগর

িছল তার র ার দয়াল। ৯ শ আর িমশর তােক সীমাহীন শি

যাগাত, তার ব ু েদর মেধ িছল পটূ ও িলিবয়া। ১০ তবওু তার
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লাকেদর ব ী কের অ দেশ িনেয় যাওয়া হেয়িছল। েত কিট

রা ার মােড় তার িশ েদর আছাড় মারা হেয়িছল। তার গণ মা

লাকেদর জ িলবাঁট কের তােদর িশকল িদেয় বঁেধ িনেয় যাওয়া

হেয়িছল। ১১ তুিম মাতাল হেয় পড়েব, তুিম শ েদর কাছ থেক

লকুাবার চ া করেব। ১২ তামার সম গ েলা পাকা ফেল ভরা

ডুমরু গােছর মত, যিদ স েলা নাড়ােনা হয় ডুমরু েলা তারই মেুখ

পড়েব। ১৩ দখ, তামার লােকরা সবাই ীেলােকর মত। তামার

দেশর দরজা তামার শ েদর সামেন এেকবাের খালা রেয়েছ,

আ ন দরজা পিুড়েয় িদেয়েছ। ১৪ ঘরাওেয়র জ তুিম জল তুেল

রাখ, তামার গ েলা শি শালী কর। কাদা, চুন ও বািল মশাও

ইেটর দওয়াল সারাও। ১৫ সখােন আ ন তামােক াস করেব,

তেলায়ার তামােক কেট ফলেব এবং এটা তামােক াস করেব

প পােলর মত। তামরা সংখ ায় বেড় ওেঠা প পােলর ও ফিড়ংেয়র

মত। ১৬ তামার ব বসায়ীেদর সংখ া তুিম আকােশর তারার চেয়ও

বশী বািড়েয়ছ, িক ু তারা প পােলর মত, দশেক লটু কের আর

উেড় যায়। ১৭ তামার রাজ মারীরা প পােলর ঝাঁেকর মত এবং

তামার সনাপিতরা ফিড়ংেয়র ঝাঁেকর মত, যারা শীেতর িদেনর

দয়ােলর উপের বেস থােক িক ু সূয উঠেল পর উেড় যায়, কাথায়

যায় কউ জােন না। ১৮ হ অশেূরর রাজা, তামার মষপালেকরা

ঘমুাে , তামার নতারা িব াম করেছ। তামার লােকরা পাহােড়

পাহােড় ছিড়েয় পেড়েছ, তােদর এক করবার কউ নই। ১৯ কান

িকছুই তামার ত ভাল করেত পারেব না, তামার ত সাংঘািতক।

যারা তামার খবর নেব তারা তামার উপের আনে হাততািল

দেব, কারণ তামার অেশষ িন ু রতা থেক ক র া পেয়েছ?
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হবক ক ভাববাদীর বই
১ হবক ক ভাববাদীর ভাববাণী, িতিন এই দশন পেয় িছেলন।

২ “ হ সদা ভু, সাহােয র জ আর কতিদন আিম সাহােয র জ

কাঁদব? এবং তুিম নেব না?আিম ভয় র অত াচােরর িবষেয় কাঁদিছ,

িক ু তুিম আমােক র া করছ না! ৩ তুিম কন আমায় অ ায় দখা

ও অপরােধর উপর দিৃ রেখছ? ংস ও অত াচার আমার সামেন,

বচসা ও িববাদ জেগ উঠেছ। ৪ তরাং ব ব া বল হেয় পড়েছ এবং

ায়িবচার কান িদন হয় না; অধািমেকরা ধাি কেদর িঘের থােক,

তাই িমথ া িবচার বর হয়।” ৫ “জািতেদর িদেক তাকাও এবং পরী া

কর, িবি ত ও অবাক হও, কারণ আিম তামােদর িদন িন য়ই এমন

িকছু করব যা তামােদর জানােনা হেলও তামরা িব াস করেব না। ৬

দখ, আিম কলদীয়েদর ওঠাব, স জািত িহং এবং তগামী, য সব

বসবােসর জায়গা তােদর িনেজর নয় সই েলা অিধকার করার জ

তারা পিৃথবীর সব জায়গায় ঘেুর বড়ায়। ৭ তারা আত জনক ও

ভয় র, তারা তােদর িনেজেদর জ িবচার ও উ িত উৎপ কের। ৮

তােদর ঘাড়া েলা িচতাবােঘর চেয় ও বেগ দৗড়ায়, স ােবলায়

নকেড়র চেয়ও ত, তাই তােদর ঘাড়া চালেকরা তগামী,

তােদর ঘাড়াচালেকরা অেনক দূর থেক আেস, একিট ঈগল যমন

খাওয়ার জ ত উেড় বড়ায় তারাও তমিন উেড় বড়ায়। ৯ তারা

আ মেণর জ আেস, তােদর লােকরা ম াে র বাতােসর মত

যায় এবং তারা বািলর মত ব ীেদর জেড়া কের। ১০ তাই তারা

রাজােদর উপহাস কের এবং শাসেকরা ধমুা উপহােসর পা ; তারা

িতিট েগর িত উপহাস কের এবং তারা ধেূলারািশ জেড়া কের

এবং তােদর নয়। ১১তারপর বাতাস তেবেগ যােব, এটা আেগ

সরােনা হেব, দাষী ব ি , যােদর শি হল তােদর দবতা।” ১২

“তুিম িক াচীনকাল থেক নও, হ সদা ভু, আমার ঈ র, আমার

পিব তম ঈ র? আমরা মারা যাব না, সদা ভু তােদর িবচােরর জ

িনযু কেরছ এবং তুিম, িশলা, সংেশাধেনর জ তােদর িতি ত

কেরছ। ১৩ তামার চাখ ম তার উপের খবু পিব এবং তুিম ম
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কাজ স করেত পােরা না, কন তুিম িব াসঘাতকেদর িত দয়া

কেরছ? আর রা ধািমক লাকেক যখন াস কের তখন কন

তুিম চুপ কের থােকা? ১৪ তুিম মা ষেক সমেু র মােছর মত কের,

সামিু ক াণীর মত কের বানাও, যােদর উপর কান শাসক নই।

১৫ তােদর সবাইেক বঁড়িশ কের উপের তালা হয়, তােদর মাছ ধরা

জােল তােদর ধের, িনেজরেদর জােলর মেধ তােদর জেড়া কের,

এই কারেণ তারা আনি ত ও উ ািসত হয়। ১৬ এই জ তারা মাছ

ধরা জােলর উে েশ বিলদান কের ও িনেজেদর জােলর উে েশ

ধপূ ালায়, কারণ চিবযু প রা তােদর অংশ এবং মদযু মাংস

তােদর খাদ হয়। ১৭ এই জ তারা িক তােদর জাল খািল কের এবং

ক ণা না কের জািতেদর িতিনয়ত হত া কের?”

২আিম আমার পাহারার জায়গায় দাঁড়াব এবং িনেজেক হরী েগর

উপর হাপন করব, িতিন আমােক িক বলেবন আিম তা সাবধােন

দখব এবং আিম িকভােব আমার অিভেযাগ থেক পালাব। ২তখন

সদা ভু আমােক উ ের িদেলন এবং বলেলন, “এই দশন িলিপব

কর, ফলেকর উপর কের লখ, যােত স েলা কউ পেড়

দৗড়ােত পাের।” ৩ কারণ এই দশন এখেনা পয ভিবষ েতর জ

এবং অবেশেষ বলা হেব ও ব থ হেব না। যিদও এটা দির হয়, এর

অেপ া কর! কারণ এটা অবশ ই আসেব এবং িবল করেব না! ৪

দখ, মা েষর াণ গেব ফুেল উেঠ এবং িনেজর মেধ ায়পরায়ণতা

নই, িক ু ধািমক ব ি িনেজর িব ােস বাঁচেব। ৫ গিবত যবুক ধেনর

ারা পাপ কের, তাই স ঘের থােক না, িক ু তার ই া কবেরর মত

এবং মতুৃ র মত বিৃ পায়, কখনই স ু হয় না। স েত ক জািতেত

িনেজর কােছ জেড়া কের এবং স সম লােকেদর িনেজর জ

জেড়া কের। (Sheol h7585) ৬এই সব লােকরা িক তার িব ে দ ৃ া

ও তার িবষেয় িব েপর বাদ তুলেব না এবং বলেব, ‘িধক তােক য

অে র ধেন বিৃ পায়, কারণ তুিম কতকাল ধের ব েকর ভার বিৃ

করেব যা তুিম িনেয়ছ?’ ৭ যারা তামােদর িত দাঁেত দাঁত ঘেষ তারা

িক হঠাৎ জেগ উঠেব না এবং তামােক বিশ আতি ত কের জািগেয়
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তুলেব না? তখন তামরা তােদর িশকার হেয় উঠেব! ৮ কারণ তুিম

অেনক জািতেক লটু কেরছ, অবিশ লােকরা তামােদর লটু করেব,

কারণ তামরা মা েষর র পাত কেরছ এবং েদশ, নগর ও তার

মেধ কার সম লােকেদর হত া কেরছ। ৯ িধক! য অ ায় লােভর

জ তার বাস ান গেড় তােল, যন স ম তার হাত থেক র া

পাওয়ার জ উঁচুেত বাসা তরী করেত পাের। ১০অেনক লাকেক

হত া কের তুিম িনেজর বািড় উপর ল া িনেয় এেসছ এবং তামরা

িনেজেদর ােণর িব ে পাপ কেরছ। ১১কারণ দওয়ােলর মেধ

িদেয় পাথর েলা কাঁদেব ও কিড়কােঠর কাঠ েলা সই কথায় উ র

দেব। ১২ িধক তােক! য র পাত কের নগর গেড়, য অ ায় িদেয়

শহর াপন কের। ১৩এটা িক বািহনীেদর সদা ভুর থেক হয়িন,

লােকরা আ েনর জ পির ম কের এবং জািতরা িমথ াই িনেজেদর

া কের। ১৪ পিৃথবী সদা ভুর মিহমার ােন পিরপণূ হেব, যমন

সমু জেল ভরা থােক। ১৫ ‘িধক তােক য তার িতেবশীেক পান

করায়, তুিম তােদর মাতাল করা পয তামার িবষ মশাও যােত

তুিম তােদর উল তা দখেত পাও!’ ১৬ তুিম স ােনর বদেল ল ায়

পিরপণূ হেব, এটা পান কর এবং তামরা িনেজর উল তােক কাশ

কর, সদা ভুর ডান হােতর পানপা তামার িদেক িফের যােব ও

তামার স ােনর উপের ল া উপি ত হেব। ১৭ িলবােনােনর িত

করা অত াচার তামার ঢেক দেব এবং প েদর হত া তামােক

আতি ত করেব, মা েষর র পাত; পিৃথবীেত, শহর েলােত এবং

তােদর সম লােকেদর উপর করা অত াচার এর কারণ। ১৮ খািদত

িতমা িক তামার কান লাভ কের? য সটা খাদাই কেরেছ বা য

গলা ধাতু থেক মিূতর ছাঁচ গেড়েছ, স একজন িমথ া িশ ক; কারণ

স িনেজর হােতর কাজেক িব াস কের এবং স সব বাবা দবতা

তরী কের। ১৯ িধক তােক! য কােঠর মিূ ক বেল জেগ ওঠ, আর

াণহীন পাথেরর মিূ বেল ওঠ, এই সব িক িশ া দেব? দখ, স

তা সানা ও পা িদেয় মাড়ােনা, িক ু তার মেধ াসবায়ু নই।
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২০ িক ু সদা ভু িনেজর পিব মি ের আেছন; সম পিৃথবী তার

সামেন নীরব থা ক।

৩ হব ‐ ক ভাববাদীর াথনা। র, িশিগেয়ােনাৎ। ২ হ সদা ভু,

আিম তামার িববরণ েন ভয় পলাম; হ সদা ভু, আমােদর িদেনর

সই েলা তুিম আবার কর, আমােদর িদন তুিম সই িল দখাও;

ােধর িদন তুিম মমতা করবার কথা ভুেল যও না। ৩ ঈ র তমন

থেক আসেছন, পারণ পবত থেক পিব তম আসেছন। আকাশম ল

তাঁর মিহমায় ছেয় যায়, পিৃথবী তাঁর শংসায় পিরপণূ। শলা। ৪

তার উ লতা সূেয র মেতাই, তাঁর হাত থেক আেলা বার হয়;

ঐ ােন তাঁর শি লকুােনা আেছ। ৫ তাঁর আেগ আেগ মহামারী

চেল, তাঁর িপছেন িপছেন চলেছ গ রাগ। ৬ িতিন দাঁড়ােলন

এবং পিৃথবীেক পিরমাণ করেলন, িতিন তাকােলন এবং জািতেদরেক

ভেয় চমিকেয় িদেলন! এছাড়া অন কাল ায়ী পবতমালা চূণিবচূণ

করল এবং িচর ায়ী পাহাড় সব নত হল! তার পথ িচর ায়ী ৭

আিম দখলাম, শেনর লাক েলা শােকর মেধ , আর দখলাম

িমিদয়েনর বািস ারা কাঁপেছ। ৮ সদা ভু িক নদ নদী েলার িত

রাগ কেরেছন? তামার াধ িক নদ নদী িলর উপের পেরেছ?

সমেু র িত িক তুিম ভীষণভােব িবর হেয়ছ? সইজ ই িক, তুিম

তামার ঘাড়া েলােত চের বড়া , আর পির ােনর রথ েলােত চের

বড়া ? ৯ তামার ধ ক তুিম তুেল িনেল, তামার বাক অ সাের

শাি দবার জ লািঠ েলা শপথ কেরেছ। তুিম পিৃথবীেক ভাগ

কের িদেল নদী িদেয়। ১০ পাহাড় পবত তামােক দেখ কঁেপ উঠল,

চ জলরািশ বেয় গল, গভীর জল গজন কের উঠল, আর তার

ঢউ েলা উপের তুলল। ১১আকােশ সূয ও চাঁদ ি র হেয় দাঁিড়েয়

থাকল, যখন তামার তগামী তীেরর ঝলকািন এবং িব েতর মত

তামার বশার চমক দখল। ১২ তুিম ােধ পিৃথবীর মধ িদেয়

এিগেয় গেল, আর অসে ােষ জািতেদর পােয় মাড়ােল। ১৩ তুিম

যা া করেল, তামার অিভিষ লাকেক র া করেত, উ ােরর জ

তুিম ু েদর নতােক আঘাত করেল, তার দশেক স ণূভােব ংস
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কের িদেল। ১৪ যখন তার যা ারা আমােদর ছিড়েয় দবার জ

ভীষণভােব আ মণ করল, তখন তারা তােদর মতই আন করিছল

যারা গাপেন তার ঃখীেদর াস কের আন পায়। তুিম তােদর

নতােক তারই বশা িদেয় িবঁধেল। ১৫ তুিম িনেজর ঘাড়া িনেয় সমু

িদেয় গেল। সই মহাজলরািশ তালপাড় করেল। ১৬আিম নলাম

ও আমার অ র কঁেপ উঠল, সই শে আমার ঠাঁটও কঁেপ উঠল,

আমার হাের পচন েবশ করল, আমার িনেজর ােন কঁেপ উঠলাম,

কারণ আমােক স েটর িদেনর ধয ধের অেপ া করব, যখন সই

সম লাকেদর উপের ক নেম আসেব যারা আমােদর অত াচার

কেরেছ। ১৭ যিদও ডুমরুগােছ ফুল হেব না, আ ুরগােছ ফল ধরেব

না, যিদও িজতবেৃ ফল ধরেব না ও ে খাদ র জ কান শস

হেব না, খাঁয়ােড় মষপাল থাকেব না, গায়ােল গ থাকেব না;

১৮ তবওু আিম সদা ভুেক িনেয় আন করব, আমার উ ারকতা

সদা ভুেত উ ািসত হব। ১৯ ভু সদা ভুই আমার শি , িতিন

আমার পা হিরেণর পােয়র মত কেরন, িতিন আমােক উঁচুঁ উঁচু জায়গায়

যাবার মতা দন। ধান বাদ কেরর জ ; আমার তারযু যে ।
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সফিনয় ভাববাদীর বই
১সদা ভুর এই বাক আেমােনর ছেল িযহূদার রাজা যািশেয়র

িদেনর িশর ছেল সফিনেয়র কােছ এল, িশ গদিলেয়র ছেল,

গদিলয় অমিরেয়র ছেল, অমিরয় িহি েয়র ছেল৷ ২ “আিম পিৃথবীর

বকু থেক সব িকছুই ংস কের দব! সদা ভু এই ঘাষণা কেরন৷ ৩

আিম মা ষ ও প ংস করব, আিম আকােশর পাখী ও সমেু র মাছ

ংস করব, তার সে পাপীেদরও ংস করব৷ কারণ আিম পিৃথবীর

বকু থেক মা ষেক উি করব!” এটা সদা ভুর ঘাষণা৷ ৪ “িযহূদার

িব ে এবং িয শােলমবাসীেদর িব ে আিম আমার হাত তুলেবা,

আিম এই জায়গা থেক বােলর বািক লাকেদর উি করব এবং

যাজকেদর মধ থেক িতমা পজূাকারীেদরেকও উি করব৷ ৫

যারা ছােদ আকােশর বািহনীেদর আরাধনা কের এবং যারা সদা ভুর

উে েশ আরাধনা ও শপথ কের িক ু আবার মালকাম দবতার

নােমও শপথ কের ৬এবং যারা সদা ভুেক অ সরণ না কের িবপেথ

িগেয়েছ এবং না তারা সদা ভুর খাঁজ কের না তাঁর অ স ান কের,

৭ তামরা ভু সদা ভুর সামেন নীরব হও, কারণ সদা ভুর িবচােরর

িদন এিগেয় আসেছ৷ সদা ভু একটা বিলদােনর আেয়াজন কেরেছন

এবং িতিন তাঁর অিতিথেদর িচ কেরেছন৷ ৮ সদা ভুর বিলদােনর

িদেনর এমন হেব য, আিম শাসনক ােদর ও রাজার ছেলেদর এবং

েত কেক যারা িবেদশী কাপড় পের আেছ তােদরেক শাি দব৷ ৯

সই িদন আিম তােদর শাি দব যারা লাফ িদেয় দরজার চৗকাট

পার হয় এবং তােদর যারা িহং তা ও ছলনা িদেয় ভুর ঘর পণূ কের৷”

১০ তরাং সিদন এমন হেব, এিট সদা ভু ঘাষণা কেরেছন, য

িদন মৎস‐ ােরর কাছ থেক কা ার শ , শহেরর ি তীয় অংশ থেক

হাহাকােরর শ এবং পাহাড় েলার িদক থেক ভেঙ পড়ার চ

শ শানা যােব৷ ১১ হ মে েশর (বাজােরর রাজ ) লােকরা, তামরা

হাহাকার কর, কারণ সব ব বসায়ীেদর ংস করা হেব; যারা পা

িদেয় পিরমাপ কের তােদর উি করা হেব৷ ১২এটা সই িদেনর

ঘটেব যখন আিম দীপ িনেয় িয শােলেমর সব জায়গায় খাঁজ করব
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এবং তােদর শাি দব যারা িনেজেক িনেয় স ু থােক আর বেল,

সদা ভু ভাল ম িকছুই করেবন না৷ ১৩ তােদর স ি লটু করা হেব

এবং তােদর বািড় ংস হেব৷ তারা বািড় তরী করেব িক ু তােত বাস

করেব না; তারা আং র ত করেব িক ু আং েরর রস খেত পােব

না৷ ১৪ সদা ভুর সই মহান িদন কােছ আসেছ, কােছ আসেছ এবং

খবু তাড়াতািড়ই আসেছ৷ একজন যা া যমন য ণায় িচৎকার কের,

সদা ভুর সই িদেনর শ ও িঠক সই রকম৷ ১৫ সই িদন টা হেব

ােধর িদন, দা ণ দশা ও হতাশার িদন, িবপযেয়র ও ংেসর

িদন, গাঢ় অ কােরর িদন, মঘ ও ঘন কােলা িদন ৷ ১৬ সই িদন টা

হেব, সম দয়াল ঘরা শহেরর ও উঁচু েগর িব ে িস া বাজােনার

ও সতক করার িদন ৷ ১৭ কারণ আিম লাকেদর উপর দা ণ ক

আনেবা যার জ তারা অ লাকেদর মত হাঁটেব, কারণ সদা ভুর

িব ে তারা পাপ কেরেছ৷ তােদর র ধেূলার মত ঢেল দওয়া হেব

ও তােদর দহ গাবেরর মত হেব৷ ১৮ সদা ভুর ােধর িদেনর

তােদর পা িকংবা সানা তােদর র া করেত পারেব না! সদা ভুর

ােধর আ ন সম দশেক াস করেব, কারণ য ংস িতিন

পিৃথবীেত বাসকারী সম লােকর উপের আনেবন তা ভয় র হেব৷

২ হ ল াহীন জািত, তামরা তামােদরেক সমেবত কেরা এবং

জেড়া হও৷ ২ শাি র আেদশ সফল হওয়ার আেগ িনিদ িদন আসবার

আেগ, তুঁেষর মত িদন চেল যাবার আেগ, সদা ভুর ল াধ

তামােদর উপের আসবার আেগ৷ ৩ তামরা সদা ভুর খাঁজ কর,

দেশর সব ন লােকরা, তামরা যারা সদা ভুর আেদশ মেন চেলা,

ধািমকতার খাঁজ কর, তামরা সদা ভুর ােধর িদেনর হয়েতা র া

পােব৷ ৪ ঘসা (গাজা) জনশূ হেব আর অি েলান ংস ান হেয়

পেড় থাকেব৷ িদেনর র বলােতই অসেদােদর লাকেদর তািড়েয়

দওয়া হেব আর ইে াণেক উপেড় ফলা হেব৷ ৫ হ কেরথীয়

লােকরা, তামরা যারা সমেু র ধাের বাস কর, িধক তামােদর!

হ পেল ীয়েদর দশ কনান, সদা ভু তামার িব ে বেলেছন,

“যত ণ না সম মা ষ শষ হেয় যায়, আিম তামােক ংস করব৷”
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৬ কারণ মষপালক ও ভড়ার খাঁয়ােড়র জ সমেু র তীর হেব চারণ

ভূিম৷ ৭ সমেু র সই এলাকা িযহূদা েলর অবিশ লােকেদর হেব;

যারা সখােন তােদর প পাল চরােব৷ স ােবলায় তারা অি েলােনর

বািড় েলােত েয় থাকেব৷ কারণ সদা ভু তােদর ঈ র তােদর

দখােশানা করেবন এবং তােদর অব া িতিন আবার িফিরেয় দেবন৷

৮ “আিম মায়ােবর অপমান করার কথা েনিছ ও অে ানীয়েদর

িটটকাির করার কথা েনিছ; তখন তারা আমার লােকেদর উপহাস

করত তােদর সীমানা পার হত৷ ৯এই ঘাষণা বািহনীেদর সদা ভুর,

ই ােয়েলর ঈ েরর, মায়াব সেদােমর মত হেব আর অে ানীয়েদর

দশ ঘেমারার মত হেব; তা আগাছার জায়গা, লবেণর ত ও

িচরকােলর জ পিতত জিম হেব৷ িক ু আমার জাতীর বঁেচ থাকা

বািক লােকরা তােদর লটু করেব ও তােদর দেশর অিধকারী হেব৷”

১০ মায়াব ও আমনেদর ওপের এটা তােদর অহ ােরর জ হেব,

কারণ তারা বািহনীেদর সদা ভুর লাকেদর উপহাস ও অপমান

কেরেছ৷ ১১ তখন তারা সদা ভুেক ভয় করেব; কারণ িতিন পিৃথবীর

সব দবতােদর পিরহাস করেবন৷ েত েক িনেজর দেশ থেক,

সমু উপ ল থেক তাঁর আরাধনা করেব৷ ১২ “ তামরা শীেয়রা

ও আমার তেলায়ােরর আঘােত মারা যােব৷” ১৩ ঈ েরর হাত উ র

িদেক আ মণ করেবন অশরূেক ংস ই দীেদর পাপ ও ভাবী শল

করেবন, যােত নীনবীেক এেকবাের জনশূ ও ম াে র মত কেনা

কের দেবন৷ ১৪ তখন গ ও ভড়ার পাল, সব ধরেনর প অশেূরর

মাঝখােন েয় থাকেব৷ পািখ ও পঁচারা তার থাম েলার উপের বাসা

বাঁধেব, আর জানলার ভতর িদেয় তােদর ডাক শানা যােব এবং

দরজার সামেন কােকর আওয়াজ শানা যােব৷ কারণ িতিন তার এরস

গােছর ত া কাশ কেরেছন৷ ১৫এটাই সই উ ািসত শহর যখােন

থাকার ভয় নই৷ য তার দেয় বেল, “আিমই আিছ এবং কােনা

িকছুই আমার সমান না৷” স কমন আতি ত হল, বেুনা প েদর েয়

থাকার জায়গা হল! যারা তার পাশ িদেয় যােব তােদরেক িহসিহস শ

করেব এবং তােদর হাত নাড়ােব৷
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৩ িধক সই িবে াহী িয শােলম শহরেক! সই িহং শহর কলিুষত

হেয়েছ! ২ স ঈ েরর কথা শােনিন, সদা ভুর শাসনও হণ কের

িন৷ স সদা ভুর উপর আ া রােখিন, তারা ঈ েরর কােছ যায়িন৷ ৩

তার রাজপু রা যন গজনকারী িসংহ আর শাসনকতারা স ােবলার

নকেড় বাঘ; যারা সকােলর জ িকছুই ফেল রােখ না৷ ৪ তার

ভাববাদীরা উ ত ও রা ে াহী৷ তার যাজেকরা পিব েক অপিব কের

এবং ব ব ার িব ে কাজ কের৷ ৫ তার মেধ সদা ভু ধািমক; িতিন

কান অ ায় কেরন না৷ রেত ক সকােল িতিন ায়িবচার কেরন;

যা আেলােত গাপন থাকেব না৷ তবওু অ ায়কারীেদর ল া নই৷

৬ “আিম জািতেদর শষ কের িদেয়িছ; তােদর গ েলা ংস হেয়

গেছ৷ আিম তােদর রা া েলা ংস কেরিছ; কােনা মা ষ সখান

িদেয় আর যায় না৷ তােদর সব শহর ংস হেয় গেছ; সখােন কউ

নই, কউ থােক না৷ ৭আিম বললাম, ‘তুিম িন য়ই আমােক ভয়

করেব এবং আমার সংেশাধন মানেব৷’ তাহেল তার থাকবার জায়গায়

ন করা হেব না, যা আিম তামােদর জ পিরক না কেরিছ িক ু

তারা আ েহর সে েত ক সকােল খারাপ কাজ করেত করল৷

৮ তাই তুিম আমার জ অেপ া কর৷” এটা সদা ভু বেলন, “যতিদন

না ংেসর জ উেঠ দাঁড়াই৷ আিম িঠক কেরিছ য, জািতেদর আিম

জেড়া করব, রাজ েলা এক করব এবং তােদর উপর আমার রাগ

ঢেল দব, আমার সব ল রাগ ঢেল দব৷ আমার অ েরর ালার

আ েন সম দশ পেুড় যােব৷ ৯ িক ু তারপর আিম লােকেদর ঠাঁট

িচ করব, সদা ভুর নােম তােদর ডাকেবা যােত কাঁেধ কাঁধ িমিলেয়

আমার সবা করেত পাের৷ ১০ শ দেশর নদী েলার ওপার থেক

আমার আরাধনাকারীরা, আমার ছিড়েয় পড়া লােকরা আমার জ

উপহােরর িনেয় আসেব৷ ১১ সই িদন তামার কােজর জ আমায়

ল ায় ফেলা না আমার িত য সব অ ায় কেরছ তার জ তুিম

সই িদন লি ত হেব না, কারণ এই শহর থেক আিম সব অহ ারী

ও গিবত তােদর লাকেদর বর কের দব৷ আমার পিব পাহােড়র

উপের তুিম আর কখনও গব করেব না৷ ১২ িক ু আিম তামােদর
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মেধ যারা ন ও দির তােদর বািক রাখেবা এবং তারা সদা ভুর

নােম আ য় নেব৷ ১৩ ই ােয়েলর সই বািক লােকরা অ ায় করেব

না; তারা িমথ া কথা বলেব না এবং তােদর মেুখ ছলনার িজভ খুঁেজ

পাওয়া যােব না৷ তারা খােব এবং শােব, কউ তােদর ভয় দখােব

না৷” ১৪ গান গাও, িসেয়ান ক া, আন উ াস কর, ই ােয়ল,

িয শােলেমর লােকরা, খশুী হও ও তামার সম অ র িদেয় আন

কর৷ ১৫ সদা ভু তামার শাি দূর কেরেছন, িতিন তামার শ েক

তািড়েয় িদেয়েছন৷ তামার মেধ ই ােয়েলর রাজা সদা ভু আেছন;

আর কখনও অম েলর ভয় করেব না৷ ১৬ঐ িদন তারা িয শােলমেক

বলেব, “তুিম ভয় কােরা না, িসেয়ান, তামার হাত ভেয় িপিছেয়

না আ ক৷ ১৭ সদা ভু তামার ঈ র তামার মেধ আেছন, িযিন

শি শালী িতিন তামােক উ ার করেবন৷ িতিন তামার িবষয় িনেয়

আনে র অ ান করেবন, আর তাঁর ভালবাসার মাধ েম তামায়

নতুন কের গেড় তুলেবন৷ িতিন তামার িবষয় িনেয় আনে গান

করেবন৷ ১৮ লাকজন যমন উৎসেব কের৷ আিম তামােদর ল া ও

ংেসর ভয় দূের সিরেয় দব৷ ৷ ১৯ দখ, তামার অত াচারীেদর

সে ঐ িদেনর আিম সরকম ব বহার করেবা আিম খাঁড়ােদর উ ার

করব, আিম তােদরেক জেড়া করব যােদর তািড়েয় দওয়া হেয়েছ৷

আিম ল ার বদেল তােদর মিহমা দান করব৷ ২০ সই িদেনর আিম

তামােদর িনেয় এেস জেড়া করব, সই িদেনর যখন আিম তামােদর

একসে সমেবত করেবা পিৃথবীর সম জািতর মেধ আিম তামােদর

একিট নাম ও গৗরব দব তখন তামরা তা িনেজর চােখ দখেত

পােব,” সদা ভু এই কথা বেলন!



হগয় ভাববাদীর বই 1759

হগয় ভাববাদীর বই
১ দািরয়াবস রাজার রাকে র ি তীয় বছেরর, ষ মােস, মােসর থম

িদেনর সদা ভুর বাক হগয় ভাববাদীর মাধ েম শ ীেয়েলর ছেল

স ািবল নােম িযহূদার শাসনক ার কােছ এবং িযেহাষাদেকর

পু িযেহাশয়ূ মহাযাজেকর কােছ উপি ত হল িতিন বলেলন, ২

বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, এই লােকরা বলেছ, আমােদর

িদন বা সদা ভুর গহৃ িনমােণর িদন, এখেনা আেসিন৷ ৩ তখন

হগয় ভাববাদীর মাধ েম সদা ভুর এই বাক উপি ত হেলা এবং

বলেলন, ৪ “এটা িক তামােদর িনেজর িনেজর স ণূ ছাদ দওয়া

বািড়েত বাস করবার িদন? যখন এই গহৃ ংস েপর মতন পেড়

রেয়েছ?” ৫এই জ বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, “ তামরা

িনেজেদর িবষেয় ল কর৷ ৬ তামরা অেনক বীজ রাপণ কেরও

অ শস স য় করছ, তামরা খা িক ু পযা পিরমােণ নয়,

পান করছ িক ু তৃ হ না, জামাকাপড় পেরও উ তা পা না

এবং বতনজীবী লাকরা কবল ছঁড়া থিলেত টাকা রাখার জ ই

রাজগার করেছ৷” ৭ বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, “ তামরা

িনেজেদর িবষেয় ল কর৷ ৮ পবেত উেঠ কাঠ িনেয় এেস, আমার

এই গহৃ িনমাণ কর, তােত আিম এই গেৃহর িত খিুশ হব এবং

গৗরবাি ত হব,” সদা ভু এই কথা বেলন৷ ৯ তামরা অেনক আশা

কেরিছেল িক ু দখ, অ পেল এবং অ ঘের এেনিছেল কারণ

আিম তা ফুঁ িদেয় সিরেয় িদেয়িছলাম৷ কন বািহনীগেণর সদা ভু

এই কথা বেলন? কারণ, এই য আমার গহৃ ংস প হেয় রেয়েছ,

আর তামরা তখন িনেজর িনেজর বািড়েত আন করছ৷ ১০ এই

জ আকাশ িশিশর দওয়া ব কেরেছ ও জিম ফসল উৎপ ব

কেরেছ৷ ১১আর আিম দেশর ও পবেতর উপের, শস , া ারস

ও তল ভৃিত জিমেত উৎপ ব র উপের এবং মা ষ, প ও

তামােদর হােতর সম েমর উপের অনাবিৃ েক আ ান করলাম৷

১২ তখন শ ীেয়েলর পু স ািবল, িযেহাষাদেকর পু িযেহাশয়ূ

মহাযাজক এবং লাকেদর সম ইসরােয়লী লােকরা তােদর ঈ র
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সদা ভুর রেব এবং হগয় ভাববাদীর সম কথায় মেনােযাগ িদল,

কারণ তােদর ঈ র সদা ভু তাঁেক পািঠেয়িছেলন এবং লােকরাও

সদা ভুর স েুখ ভীত হল৷ ১৩ তখন সদা ভুর দূত হগয়, সদা ভুর

এই সংবাদ লাকেদর বলেলন, “সদা ভু বেলন, আিম তামােদর

সে সে আিছ৷” ১৪ পের সদা ভু শ ীেয়েলর পু স ািবল

নােম িযহূদার শাসনক ার আ ােক ও িযেহাষাদেকর পু িযেহাশয়ূ

মহাযাজেকর আ ােক এবং লাকেদর সম অবিশ াংেশর আ ােক

উে িজত করেলন; তাঁরা এেস িনেজেদর ঈ র বািহনীগেনর সদা ভুর

গেৃহ কাজ করেত লাগেলন; ১৫এই রকম দািরয়াবস রাজার রাজে র

ি তীয় বছেরর ষ মােসর চি শতম িদেনর ঘটল৷

২ দািরয়াবেসর রাজে র স ম মােসর এ শতম িদেনর সদা ভুর

বাক হগয় ভাববাদীর মাধ েম উপি ত হেলা, িতিন বলেলন,

২ “শ ীেয়েলর পু স ািবল নােম িযহূদার শাসনকতােক,

িযেহাষাদেকর পু িযেহাশয়ূ মহাযাজকেক ও অবিশ লাকেদর এই

কথা বল, ৩ ‘ তামােদর মেধ অবিশ এমন ক আেছ য, পেূবর

মিহমায় এই গহৃ দেখিছল? আর এখন তামরা এেক িক অব ায়

দখছ? এর অব া িক তামােদর চােখ অি হীন নয়?’ ৪ িক ু

এখন, হ স ািবল, তুিম সবল হও, সদা ভু এই কথা বেলন, ‘আর

হ িযেহাষাদেকর পু িযেহাশয়ূ মহাযাজক, তুিম সবল হও; এবং

দেশর সম লাক, তামরাও সবল হও, সদা ভু এই কথা বেলন,

আর কাজ কর; কারণ আিম তামােদর সে সে আিছ, বািহনীগেণর

সদা ভু এই কথা বেলন৷’ ৫ তামরা যখন িমশর থেক বিরেয়

এেসিছেল, তখন আিম তামােদর সে বােক র মাধ েম িনয়ম ি র

কেরিছলাম এবং আমার আ া তামােদর মেধ অিধ ান কের; তামরা

ভয় কেরা না৷” ৬কারণ বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, “আর

একবার, অ িদেনর র মেধ ই, আিম আকাশম ল ও পিৃথবীেক এবং

সমু ও ভূিমেক কাঁপাব৷ ৭আর আিম সবজািতেক কাঁপাব; এবং

সম জািত তােদর মলূ বান িজিনসপ আমার কােছ আনেব আর

আিম এই গহৃ মিহমায় পিরপণূ করব, বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা
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বেলন৷” ৮ পা ও সানা আমারই, বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা

বেলন৷ ৯এই গহৃ আেগর চেয় ভিবষ েত আেরা বিশ মিহমাি ত

হেব, বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন; আর এই জায়গায়

আিম শাি দান করব, বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন৷

১০ দািরয়াবেসর রাজে র ি তীয় বছেরর নবম মােসর চি শতম

িদেনর সদা ভুর এই বাক হগয় ভাববাদীর মাধ ম উপি ত হল; ১১

বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন, “তুিম একবার যাজকেদর

ব ব ার িবষেয় িজ াসা কর, বল, ১২ কউ যিদ িনেজর কাপেড়র

আঁচেল কের পিব মাংস িনেয় যায়, আর সই আঁচেলই িট, িক িস

সবিজ, িক া ারস, িক তল, িক অ কান খাদ ব শ করা হয়,

তেব িক সই ব পিব হেব?” যাজেকরা উ ের বলেলন, “না৷” ১৩

তখন হগয় বলেলন, “মতৃেদহ েশ অ িচ কান লাক যিদ এর

মেধ কান ব শ কের, তেব িক তা অ িচ হেব?” যাজেকরা

উ ের বলেলন, “তা অ িচ হেব৷” ১৪ তখন হগয় উ ের বলেলন,

“সদা ভু বেলন, আমার কােছ এই বংশ সই রকম ও এই জািত

সই রকম; তােদর হােতর সম কাজও সই রকম এবং তারা যা

িকছু উৎসগ কের, তা অ িচ৷” ১৫ তাই এখন, আজেকর িদন ক

ধের এর আেগ যত িদন সদা ভুর মি ের পাথেরর উপের পাথর

ািপত িছল না, সই সব িদন আেলাচনা কর৷ ১৬ সই সব িদেনর

তামােদর মেধ কউ িড় পিরমাণ শস রািশর কােছ এেল কবল

দশ পিরমাণ হত এবং া া ড থেক প াশ পিরমাণ া ারস

িনেত এেল কবল িড় পিরমাণ হত৷ ১৭আিম শস য় রাগ, ছ াক

রাগ ও িশলাবিৃ িদেয় তামােদর হােতর সম কােজ তামােদরেক

আঘাত করতাম, তবওু তামরা আমার িত িফরেত না, সদা ভু

এই কথা বেলন৷ ১৮আেলাচনা কর, আজেকর িদন ক ধের এর

আেগ যত িদন এবং এর পর থেক, নবম মােসর চি শতম িদন

পয , সদা ভুর মি েরর ভীত গাঁথার িদন পয , আেলাচনা কর৷ ১৯

গালায় িক িকছু বীজ পেড় আেছ? আর া ালতা, ডুমরু, ডািলম এবং

িজতব ৃ ও ফল উৎপ কের িন৷ িক ু আজ থেক আিম আশীবাদ
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করব৷ ২০ সই একই িদেন অথাৎ পের মােসর চি শতম িদেনর

সদা ভুর এই বাক ি তীয় বার হগেয়র কােছ উপি ত হল; ২১ “তুিম

িযহূদার শাসনক া স ািবলেক এই কথা বল, ‘আিম আকাশম ল

ও পিৃথবীেক কাঁপাব; ২২কারণ আিম রাজােদর িসংহাসন উলিটেয়

ফলব, জািতেদর সব রােজ র পরা ম ন করব, রথ ও রেথর

আেরাহীেদরেক উলিটেয় ফলব এবং অ ও অ ােরাহীরা িনেজর

িনেজর ভাইেয়র তেরায়ােল মারা পরেব৷ ২৩ বািহনীগেণর সদা ভু

বেলন, সই িদন,’ হ শ ীেয়েলর পু , আমার দাস, স ািবল,

আিম তামােক হণ করব, সদা ভু এই কথা বেলন; ‘আিম তামােক

সীলেমাহরযু আংিটর মত রাখব; কারণ আিম তামােক মেনানীত

কেরিছ,’ বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন৷”
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সখিরয় ভাববাদীর বই
১ দািরয়াবেসর ি তীয় বছেরর অ ম মােস সদা ভুর এই বাক

ইে ােরর নািত, বিরিখেয়র ছেল সখিরয় ভাববাদীর কােছ উপি ত

হল। ২ সদা ভু তামােদর পবূপু ষেদর উপর খবুই রেগ িছেলন।

৩ সইজ তুিম এই লাকেদর বল, বািহনীেদর সদা ভু এই কথা

বেলন, “ তামরা আমার িদেক ফেরা!” বািহনীেদর সদা ভু এই কথা

বেলন, তােত আিমও তামােদর িদেক িফরব। ৪ তামরা তামােদর

পবূপু ষেদর মত হােয়া না, তােদর কােছ পেূবর ভাববাদীরা ঘাষণা

কের বলত, “বািহনীেদর সদা ভু এই কথা বেলন, তামরা তামােদর

ম পথ ও ম কাজ থেক ফেরা।” িক ু তারা তা নত না, আমার

কথায় কান িদত না, এ সদা ভু বেলন। ৫ “ তামােদর পবূপু েষরা

কাথায়? এবং ভাববাদীরা িক িচরকাল বঁেচ থােক? ৬ িক ু আিম

আমার দাস ভাববাদীেদর যা িকছু আেদশ িদেয়িছলাম, আমার সই

সম কথা ও িনয়ম িক তামােদর পবূপু ষেদর নাগাল পায় িন?

তখন তারা িফের এেস বলল, ‘বািহনীেদর সদা ভু আমােদর আচার‐

ব বহার অ সাের আমােদর িত যমন ব বহার করেবন বেল িঠক

কেরিছেলন, আমােদর িত িঠক তমিন ব বহার কেরেছন’।” ৭

দািরয়াবেসর ি তীয় বছেরর এগােরা মাস অথাৎ শবাট মােসর, চি শ

িদেনর র িদন সদা ভুর বাক ইে ােরর নািত, বিরিখেয়র ছেল

সখিরয় ভাববাদীর কােছ কািশত হল। ৮ রােতর বলায় আিম

একটা দশন পলাম, আর দখ, লাল ঘাড়ায় আেরাহী একজন ব ি ,

িতিন উপত কায় লেমঁিদ গাছ েলার মাঝখােন দাঁিড়েয় আেছন

এবং তাঁর িপছেন িছল লাল, বাদামী ও সাদা রেঙর ঘাড়া। ৯তখন

আিম বললাম, “ হ আমার ভু, এরা কারা?” তােত একজন গদূত

িযিন আমার সে কথা বলিছেলন উ ের িতিন বলেলন, “এরা ক

তা আিম তামােক দখাব।” ১০ আর িযিন লেমঁিদ গাছ েলার

মাঝখােন দাঁিড়েয় িছেলন িতিন আমােক বলেলন, “সারা পিৃথবীেত

ঘেুর দখার জ সদা ভু এেদরেক পািঠেয়েছন।” ১১ তখন তাঁরা

লেমঁিদ গাছ েলার মাঝখােন সদা ভুর য দূত দাঁিড়েয় িছেলন
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তাঁেক বলেলন, “আমরা সারা পিৃথবীেত ঘেুর দখলাম য, সম

পিৃথবী িব ােম ও শাি েত রেয়েছ।” ১২ তখন সদা ভুর দূত বলেলন,

“ হ বািহনীেদর সদা ভু, তুিম এই য স র বছর রেগ আছ, সই

িয শােলম ও িযহূদার অ া শহর েলার উপর দয়া দখােত আর

কত িদন তুিম দির করেব?” ১৩ তখন য গদূত আমার সে

কথা বলিছেলন সদা ভু তাঁেক অেনক ম েলর ও সা নার কথা

বলেলন। ১৪আর য গদূত আমার সে কথা বলিছেলন, িতিন

আমােক বলেলন, “এই কথা ঘাষণা কর য, বািহনীেদর সদা ভু

এই কথা বেলন, িয শােলেমর জ ও িসেয়ােনর জ আিম অ ের

খবু ালা বাধ করিছ।” ১৫ িনি ে থাকা সই সব জািতর উপের

আিম ভীষণ রেগ িগেয়িছ, কারণ আিম যখন অ রেগ িগেয়িছলাম

তখন তারা আেরা বিশ ক িদেয়িছল। ১৬এই জ সদা ভু এই

কথা বেলন, “আিম িয শােলমেক দয়া করার জ িফের আসব।

সখােন আমার গহৃ আবার তরী হেব,” এই কথা বািহনীেদর সদা ভু

বেলন এবং িয শােলম শহরেক মাপা হেব। ১৭আবার, ঘাষণা

কের, বল, বািহনীেদর সদা ভু এই কথা বেলন, আমার শহর েলােত

আবার ম ল উপিচেয় পড়েব এবং সদা ভু আবার িসেয়ানেক সা না

করেবন ও িয শােলমেক আবার বেছ নেবন। ১৮তারপর আিম

চাখ তুেল তাকালাম আর চারিট িশং দখেত পলাম। ১৯তখন য

গদূত আমার সে কথা বলিছেলন আিম তাঁেক িজ াসা করলাম,

“এ েলা িক?” িতিন আমােক বলেলন, “এ েলা সই িশং যা িযহূদা,

ই ােয়ল ও িয শােলমেক িছ িভ কেরেছ।” ২০তারপের সদা ভু

আমােক চারজন িম ীেক দখােলন। ২১আিম িজ াসা করলাম,

“এরা িক করেত এেসেছ?” িতিন বলেলন, “এই িশং েলা িযহূদােক

এমনভােব িছ িভ কেরেছ য, কউই মাথা তুলেত পাের িন, িক ু

য সব জািতরা িযহূদা দশেক িছ িভ করার জ িশং উিঠেয়েছ,

তােদরেক ভয় দখােনার জ ও তােদর িশং িল িনেচ ফেল দওয়ার

জ এই িম ীরা এেসেছ।”
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২পের আিম উপেরর িদেক তাকালাম এবং একজন লাকেক মােপর

দিড় হােত দখেত পলাম। ২আিম িজ াসা করলাম, “আপিন কাথায়

যাে ন?” িতিন আমােক বলেলন, “িয শােলম মাপেত, কতটা চওড়া

ও কতটা ল া তা দখেত যাি ।” ৩তখন য গদূত আমার সে

কথা বেলিছেলন িতিন চেল যাি েলন, এমন িদন আর একজন গদূত

তাঁর সে দখা করেতআসেলন। ৪ িতিন তাঁেক বলেলন, “তুিম দৗেড়

িগেয় ঐ যবুকেক বল, ‘িয শােলেমর মেধ মা ষ ও প র সংখ া

বশী হওয়ার জ তােত কান দয়াল থাকেব না। ৫ কারণ, সদা ভু

বেলন য, আিমই তার চারপােশ আ েনর দয়াল হব এবং আিমই

তার মধ মিহমার মত হব’।” ৬ সদা ভু বেলন, এস! এস! উ র দশ

থেক পািলেয় এস, কারণ সদা ভু বেলন, আিম তামােদর আকােশর

চারিদেকর হাওয়ার মেতা ছিড়েয় িদেয়িছলাম। ৭ হ িসেয়ান, তামরা

যারা বািবেলর ক ার সে বাস করছ, পালাও। ৮ কারণ বািহনীেদর

সদা ভু এই কথা বেলন, তােপর পের িযিন আমােক সই সম

জািতেদর িব ে পািঠেয়েছন, যারা তামােদর লটু কেরেছ। কারণ য

কউ তামােদর শ কের স আমারেচােখর মিণ শ কের। ৯

আিম তােদর িব ে িন য়ই আমার হাত ওঠাব, যন তােদর দােসরা

তােদর লটু কের। তখন তামরা জানেত পারেব য, বািহনীেদর

সদা ভুই আমােক পািঠেয়েছন। ১০ সদা ভু বেলন, “িসেয়ান‐ক া,

আনে গান কর এবং খশুী হও, কারণ আিম আসিছ এবং আিম

তামােদর মেধ বাস করব। ১১ সই িদন অেনক জািত সদা ভুর

সে যু হেব এবং তারা আমার লাক হেব, আিম তামােদর মেধ

বাস করব।” তখন তামরা জানেব য, বািহনীেদর সদা ভু আমােক

তামােদর কােছ পািঠেয়েছন। ১২ সদা ভু পিব দেশ তাঁর স ি

িহসােব িযহূদােক অিধকার করেবন এবং িয শােলমেক আবার বেছ

নেবন। ১৩ সম লােকরা, তামরা সদা ভুর সামেন নীরব হও,

কারণ িতিন তাঁর পিব বাস ান থেক জেগ উেঠেছন।

৩পের িতিনআমােক দখােলন িযেহাশয়ূ মহাযাজক সদা ভুর দূেতর

সামেন দাঁিড়েয় আেছন এবং তাঁেক দাষ দবার জ শয়তান তাঁর
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ডানিদেক দাঁিড়েয় আেছ। ২ সদা ভুশয়তানেক বলেলন, “শয়তান,

সদা ভু তামােক িতর ার ক ন! সদা ভু িযিন িয শােলমেক বেছ

িনেয়েছন িতিন তামােক িতর ার ক ন! এই ব ি িক আ ন থেক

বর কের নওয়া কােঠর মত নয়?” ৩তখন িযেহাশয়ূ নাংরা কাপড়

পরা অব ায় গদূেতর সামেন দাঁিড়েয় িছেলন। ৪ তখন সই গদূত

তাঁর সামেন যারা দাঁিড়েয় িছল তাঁেদর বলেলন, “তার ময়লা পাশাক

খেুল নাও।” তারপর িতিন িযেহাশয়ূেক বলেলন, “ দখ, আিম তামার

পাপ দূর কের িদেয়িছ এবং আিম তামােক র পাশাক পরাব।” ৫

তখন আিম বললাম, “তাঁর মাথায় একটা পির ার পাগড়ী দওয়া

হাক।” তাই তাঁরা তাঁর মাথায় একটা পির ার পাগড়ী িদেলন এবং

তাঁেক পাশাক পরােলন। তখনও সদা ভুর দূত সখােন দাঁিড়েয়

িছেলন। ৬ তারপর সদা ভুর দূত িযেহাশয়ূেক এই আেদশ িদেয়

বলেলন, ৭ বািহনীেদর সদা ভু এই কথা বেলন, তুিম যিদ আমার

পেথ চল ও আমার আেদশ পালন কর তাহেল তুিম আমার গেৃহর

িবচার করেব এবং আমার উঠােনর দখােশানার ভার পােব, আর যারা

এখােন দাঁিড়েয় আেছ আিম তােদর মধ তামােক যাতায়াত করার

অিধকার দব। ৮ হ মহাযাজক, িযেহাশয়ূ এবং তামার সামেন বেস

থাকা তামার স ী মহাযাজেকরা শান। কারণ এই লােকরা হল

িচে র মত, কারণ আিম আমার দাস সই শাখােক িনেয় আসব। ৯

দখ হ িযেহাশয়ূ, আিম তামার সামেন একটা পাথর রেখিছ। সই

পাথেরর উপের সাতটা চাখ রেয়েছ এবং তার উপের আিম একটা

কথা খাদাই করব এই কথা বািহনীেদর সদা ভু বেলন এবং আিম

এক িদেনর ই এই দেশর পাপ দূর করব। ১০ বািহনীেদর সদা ভু

এই কথা বেলন, সই িদন তামরা েত েক তামােদর িতেবশীেক

তামােদর আ ুর লতা ও ডুমরু গােছর তলায় বসবার জ িনম ণ

করেব।

৪পের য গদূত আমার সে কথা বলিছেলন িতিন িফের এেলন

এবং কাউেক ঘমু থেক জাগােনার মত কের, আমােক জাগােলন।

২ িতিন আমােক বলেলন, “তুিম িক দখেত পা ?” আিম বললাম,
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“আিম একটা সানার বািতদান দখেত পাি যার মাথায় রেয়েছ

একটা পা , সই বািতদােনর উপের সাতিট দীপ ও েত কিট

দীেপ সাতিট সলেত রাখবার জায়গা। ৩ তার কােছ আেছ ইিট

িজতব ৃ , ডানিদেক একটা ও বাঁিদেক আর একটা।” ৪আিম তাঁেক

িজ াসা করলাম, “ হ আমার ভু, এ েলা িক?” ৫ তােত য গদূত

আমার সে কথা বলিছেলন িতিন আমােক বলেলন, “এ েলা িক

তা িক তুিম জান না?” আিম বললাম, “ হ আমার ভু, আিম জািন

না।” ৬ তখন িতিন আমােক বলেলন, স ািবেলর িত সদা ভুর

এই বাক , শি িদেয় নয় মতা িদেয়ও নয়, িক ু আমার আ া

িদেয়ই, বািহনীেদর সদা ভু এই কথা বেলন। ৭ হ িবরাট পাহাড়,

তুিম ক? স ািবেলর সামেন তুিম সমভূিম হেব এবং স িচৎকার

কের অ হ, এর িত অ হ বলেত বলেত সই ধান পাথরিট

বার কের িনেয় আসেব। ৮ তারপর সদা ভুর এই বাক আমার

কােছ উপি ত হল, ৯ স ািবেলর হাত এই মি েরর িভি াপন

কেরেছ; তার হাতই সটা শষ করেব। তােত তুিম জানেত পারেব য,

বািহনীেদর সদা ভুই তামােদর কােছ আমােক পািঠেয়েছন। ১০

ক ু িবষেয়র িদন ক তু কেরেছ? িক ু স ািবেলর হােত

ওলনদিড়টা দেখ সই সাতিট দীপ আন করেব, এ িল সদা ভুর

চাখ যা সারা পিৃথবী দি েণ কের। ১১ তখন আিম তাঁেক িজ াসা

করলাম, “ঐ বািতদােনর ডানিদেক ও বাঁিদেক য ইিট িজতব ৃ

আেছ স েলা িক?” ১২ ি তীয়বার তাঁেক িজ াসা করলাম, “ঐ ইিট

িজতবেৃ র ডাল যা ইিট সানালী নেলর পােশ আেছ এবং যার মেধ

িদেয় সানালী তল বার হেয় আসেছ, ঐ ডাল েলার অথ িক?” ১৩

তখন িতিন উ র িদেয় বলেলন, “তুিম িক জান না ঐ ইিটর অথ িক?”

আিম বললাম, “ হ আমার ভু, জািন না।” ১৪ তখন িতিন আমােক

বলেলন, “এরা হল সই অিভিষ ই জন, যারা সম পিৃথবীর ভুর

সামেন দাঁিড়েয় থােক।”

৫তখন আিম িপছেন িফরলাম এবং চাখ তুেল, দখেত পলাম,

দখ, একটা টােনা বই উড়েছ! ২ সই গদূত আমােক বলেলন,
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“তুিম িক দখেত পা ?” আিম উ র িদলাম, “আিম একটা উড়

বই দখেত পাি যা িড় হাত ল া ও দশ হাত চওড়া।” ৩তখন

িতিন আমােক বলেলন, “এটা সই অিভশাপ যা সম দেশর উপের

কািশত হেব। তার একিদেকর লখা কথা অ যায়ী এখন থেক সব

চারেদর উি করা হেব এবং অ িদেকর কথা অ যায়ী িমথ া

শপথকারীেদরও উি করা হেব। ৪ বািহনীেদর সদা ভু ঘাষণা

কেরন, আিম সই অিভশাপ পাঠাব আর তা চােরর ঘের ও য আমার

নােম িমথ া শপথ কেরেছ তার ঘের িগেয় ঢুকেব ও এিট তার ঘেরই

থাকেব এবং সই ঘেরর কাঠ ও পাথর ংস করেব।” ৫ তখন য

গদূত আমার সে কথা বলিছেলন, বাইের গেলন এবং আমােক

বলেলন, “তুিম উপের তািকেয় দখ িক আসেছ!” ৬আিম বললাম,

“ওটা িক?” িতিন বলেলন, “ওটা একটা ঐফাপা । সম দেশ এিট

তােদর পাপ কােজর িচ ।” ৭ পের সই ঝুিড়র সীসার ঢাকনা তালা

হল এবং তার মেধ একজন ীেলাক বেস আেছ। ৮ সই গদূত

বলেলন, “এ হল ম তা।” এবং িতিন তােক আবার সই ঝুিড়র

মেধ ঠেল িদেলন এবং িতিন ঝুিড়র মেুখ সীসার ঢাকিনটা ছুঁেড়

ফেল িদেলন। ৯আিম চাখ তুেল ই জন ীেলাকেক আমার িদেক

বাতােসর সে উেড় আসেত দখলাম, কারণ তােদর ডানা িছল সারস

পাখীর ডানার মত। আর তারা সই ঝুিড়টােক আকাশ ও পিৃথবীর

মােঝ তুেল িনল। ১০ তাই আিম সই গদূত িযিন আমার সে কথা

বলিছেলন তাঁেক িজ াসা করলাম, “ওরা ঝুিড়টােক কাথায় িনেয়

যাে ?” ১১ িতিন আমােক বলেলন, “তারা এটার জ িশিনয়র দেশ

মি র তরী করেত িনেয় যাে , যন সই মি র যখন তরী হেয়

যােব, তখন সই ঝুিড়টােক সই িভি র উপের াপন করা যায়।”

৬তখন আিম িপছেন িফরলাম এবং চাখ তুেল তাকালাম এবং আিম

দখেত পলাম চারিট রথ ইিট পাহােড়র মাঝখান থেক বর হেয়

আসিছল এবং সই পাহাড় ইিট াে র তরী। ২ থম রথিটেত

সব লাল রেঙর ঘাড়া িছল, ি তীয় রথিটেত সব কােলা রেঙর ঘাড়া

িছল, ৩ ততৃীয় রথিটেত সব সাদা রেঙর ঘাড়া িছল এবং চতুথ



সখিরয় ভাববাদীর বই 1769

রথিটেত সব িব িব ধসূর রেঙর ঘাড়া িছল; সব ঘাড়াই িছল

শি শালী। ৪ তাই আিম উ র িদেয় সই গদূত িযিন আমার সে

কথা বলিছেলন তাঁেক িজ াসা করলাম, “ হ আমার ভু, এ েলা

িক?” ৫ সই গদূত উ র িদেয় আমােক বলেলন, “এ েলা েগর

চারিট বায়;ু সম পিৃথবীর ভুর সামেন দাঁিড়েয় থাকবার পের এ েলা

বর হেয় আসেছ। ৬ কােলা ঘাড়ার রথটা উ র দেশর িদেক যাে ,

সাদা ঘাড়ার রথটা যাে পি ম িদেক এবং িব িব ধসূর রেঙর

ঘাড়ার রথটা যাে দি ণ িদেক।” ৭এই শি শালী ঘাড়া েলা বর

হেয় সারা পিৃথবী ঘেুর দখেত চাইেছ। তাই সই গদূত বলেলন,

“যাও এবং পিৃথবী ঘেুর দখ।” এবং তারা সম পিৃথবী ঘেুর দখেত

গল। ৮ তারপর িতিন আমােক ডাকেলন এবং আমার সে কথা

বলেলন, “ দখ, এই মহূেত যারা উ র দেশর িদেক যাে তারা

উ র দেশর িত আমার আ ােক শাি িদেয়েছ।” ৯ পের সদা ভু

বাক আমার কােছ উপি ত হল এবং বলেলন, ১০ “ব ীেদর কাছ

থেক অথাৎ িহলদয়, টািবয় ও িযদােয়র কাছ থেক উপহার সং হ

কেরা, একই িদেন তুিম এিট িনেয় সফিনেয়র ছেল যািশেয়র বািড়েত

যাও, য ব ািবলন থেক এেসেছ। ১১ পের সানা ও পা িনেয়,

একটা মু ট তরী কর এবং সটা িযেহাষাদেকর ছেল িযেহাশয়ূ

মহাযাজেকর মাথায় উপের রােখা। ১২ তার সে কথা বল এবং

বলেব, এটা বািহনীেদর সদা ভু বেলন, ‘এই ব ি , যার নাম শাখা!

এবং সখােন িতিন বেড় উঠেবন যখােন িতিন সদা ভুর মি র

তরী করেবন! ১৩ িযিন সদা ভুর মি র তরী করেবন এবং এর

মিহমা বিৃ করেবন; তখন িতিন িসংহাসেন বসেবন এবং শাসন

করেবন। তাঁর িসংহাসেন যাজক িহসােব বসেবন এবং ই পেদর

মেধ শাি র ান থাকেব।’ ১৪ িহলদয়, টািবয়, িযদায় ও সফিনেয়র

ছেলর যািশয়া িৃতর উে েশ একিট মু ট সদা ভুর গেৃহর মেধ

রাখা হেব। ১৫তখন যারা দূের আেছ তারা আসেব এবং সদা ভুর

মি র াপন করেব, তখন তামরা জানেত পারেব য, বািহনীেদর
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সদা ভুই আমােক তামােদর কােছ পািঠেয়েছন; কারণ এইসব ঘটেব

যিদ তামরা সিত ই তামােদর ঈ র সদা ভুর কথা শান!”

৭পের রাজা দািরয়াবেসর রাজে র চতুথ বছেরর িকষেলব নােম

নবম মােসর চার িদেনর িদন, এিট ঘটল য, সদা ভুর বাক সখিরেয়র

কােছ উপি ত হল। ২ বেথেলর লােকরা শেরৎসরেক রগে লকেক

ও তােদর লাকেদর সদা ভুর দয়া িভ ার জ , পািঠেয় িদল। ৩

তারা বািহনীেদর সদা ভুর গেৃহর যাজকেদর সে এবং ভাববাদীেদর

সে কথা বলেলন; তারা বলেলন, “ যমনভােব আিম এত বছর কের

এেসিছ, সইভােব িক আিম এই প ম মােস শাক কাশ ও উপবাস

করব?” ৪তখন বািহনীেদর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ উপি ত

হল এবং িতিন বলেলন, ৫ “তুিম দেশর সব লাক ও যাজকেদর বল,

‘ তামরা গত স র বছর ধের প ম ও স ম মােস য শাক কাশ

ও উপবাস কেরছ তা িক সিত ই আমার উে েশ উপবাস িছল? ৬

কারণ যখন তামরা খেয়ছ ও পান কেরছ তখন িক তা তামােদর

িনেজেদর জ ই কর িন? ৭ যখন িয শােলম ও তার আেশপােশর

শহর েলােত লাকজন বাস করিছল ও স েলার অব ার উ িত

হেয়িছল আর দি েণ ও পি েমর নীচু পাহাড়ী এলাকায় লাকেদর

বসিত িছল তখনও িক সদা ভু এই সব কথা আেগর ভাববাদীেদর

মাধ েম বেলন িন’?” ৮ সদা ভুর বাক সখিরেয়র কােছ উপি ত

হল এবং তাঁেক বলেলন, ৯ বািহনীেদর সদা ভু এই কথা বেলন,

তামরা ােয়র সে , িব তার িনয়েম ও দয়ার সে িবচার কর;

েত ক ব ি তার ভাইেয়র জ এিট ক ক; ১০এবং িবধবা, অনাথ,

িবেদশী ও গিরবেদর উপর অত াচার কােরা না এবং কােনা ব ি

মেন মেন এেক অে র িব ে ম িচ া কােরা না। ১১ “িক ু

তারা মেনােযাগ িদেত চায় িন; তারা জদ কের তােদর কান ব কের

রেখেছ যন তারা না নেত পায়। ১২ তারা তােদর দয় হীেরর মত

শ কেরেছ ও ব ব া এবং বাক যা বািহনীেদর সদা ভু পেূব তাঁর

ভাববাদীেদর মধ িদেয় বেলিছেলন তা যন না নেত হয়। তাই

বািহনীেদর সদা ভু খবুই রেগ িগেয়িছেলন। ১৩এিট ঘেটিছল য,
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যখন িতিন ডেকিছেলন তারা শােন িন। একইভােব, বািহনীেদর

সদা ভু বেলন, ‘তারাও ডাকেব িক ু আিম নব না। ১৪কারণ আিম

তােদরেক ঘিূণঝড় িদেয় যােদর তারা চেন না সই অেচনা জািতেদর

মেধ তােদর ছিড়েয় দব। এবং তােদর পের সই দশেক িনজন

ােন পিরণত করব, কারণ তার পাশ িদেয় কউ যােব না বা সই

দেশ কউ িফের যােব না, কারণ তারা সই র দশটােক িনজন

ােন পিরণত কেরেছ’।”

৮ বািহনীেদর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ উপি ত হল এবং

িতিন বলেলন, ২ “বািহনীেদর সদা ভু এই কথা বেলন, ‘িসেয়ােনর

জ আিম বল আ েহ আ হী এবং তার িত আিম চ ােধ

ভীষণভােব লিছ!’ ৩ বািহনীেদর সদা ভুর এই কথা বেলন, ‘আিম

িসেয়ােন িফের িগেয়িছ এবং আিম িয শােলেমর মধ বাস করব,

কারণ িয শােলমেক সেত র শহর এবং বািহনীেদর সদা ভুর পবত

বেল ডাকা হেব, পিব পবত বলা হেব’!” ৪ “বািহনীেদর সদা ভুর

এই কথা বেলন, ‘িয শােলেমর রা ায় আবার ব ৃ পু ষেদর ও ব ৃ

মিহলােদর দখা যােব এবং েত ক পু ষেদর হােত লািঠর েয়াজন

হেব কারণ তােদর বয়স অেনক হেয়েছ। ৫ এবং অেনক ছেল ও

মেয় শহেরর রা া িল পিরপণূ করেব ও তারা সই রা া িলেত

খলা করেব’!” ৬ “বািহনীেদর সদা ভুর এই কথা বেলন, ‘ সই িদেনর

যিদ সই সম অবিশ লাকেদর চােখ কােনা িকছু অস ব বেল

মেন হয়, তেব িক তা আমার চােখও অস ব বেল মেন হেব’?”

এিট সদা ভুর ঘাষণা। ৭ বািহনীেদর সদা ভুর এই কথা বেলন য,

দখ িযিন সূয উদেয়র ান থেক ও সূয অ যাওয়ার ান থেক

আমার লাকেদর উ ার কেরন! ৮ কারণ আিম তােদর িফিরেয় আনব

এবং তারা িয শােলেম বাস করেব, তারা আবার আমার লাক হেব

এবং সত ও ধাি কতায় আিম তােদর ঈ র হব! ৯ “বািহনীেদর

সদা ভুর এই কথা বেলন য, ‘ তামােদর হাতেক শি শালী কেরা,

তামরা যারা এখন নেত পা সই একই কথা যা ভাববাদীেদর

মখু থেকও বর হেয় এেসিছল যখন বািহনীেদর সদা ভুর গেৃহর



সখিরয় ভাববাদীর বই 1772

িভি গাঁথা হি ল, যন তারা সই মি রেক গাঁথেত পাের। ১০ কারণ

সই িদেনর র আেগ কােনা মা েষর বতন িক া প র পাির িমেকর

জ ভাড়া িদত না। িভতের েবশ করেত িক া বাইের যাওয়ার

জ সখােন শ েদর থেক কােনা শাি িছল না। আিম েত ক

ব ি েক তার িতেবশীেদর িব ে রেখিছলাম। ১১ িক ু এখন এিট

আর আেগকার িদেনর র মত হেব না; আিম অবিশ এই লাকেদর

সে থাকব’!” এিট বািহনীেদর সদা ভুর ঘাষণা। ১২ “‘ সখােন

শাি র বীজ বপন করা হেব। বেয় ওঠা আ ুেরর লতা তার ফল দেব

এবং মািটও তার ফল দেব। আকাশ িশিশর দেব। কারণ আিম এই

অবিশ লাকেদর অিধকার িহসােব এই সম িকছু দব। ১৩এিট

সই রকম হেব য, যমন সম জািতেদর কােছ তুিম অিভশােপর

উদাহরণ প িছেল, হ িযহূদার ল ও ই ােয়েলর ল, এখন আিম

তামােদর উ ার করব এবং তামরা আিশবাদ পােব। ভয় পেয়া

না, িক ু তামােদর হাত শি শালী হাক’!” ১৪ “কারণ বািহনীেদর

সদা ভু এই কথা বেলন, ‘ যমনভােব আিম তামােদর অম ল করার

পিরক না কেরিছলাম যখন তামােদর পবূপু েষরা আমার াধেক

বািড়েয় িদেয়িছল, মান ফরায় িন, বািহনীেদর সদা ভু এই কথা

বেলন। ১৫ তাই আিমও এখন িফের যাব এবং আবার িয শােলম ও

িযহূদার েলর িত মংগল করার পিরক না করব! ভয় পেয়া না!

১৬ এই সম িবষয় যা তামরা অবশ ই করেব, েত ক ব ি , তার

িতেবশীর কােছ সিত বলেব। নগেরর দরজায় সততা, ােয় ও

শাি েত িবচার করেব। ১৭এবং কউ যন তার দেয় িতেবশীর

িব ে ম িচ া না কের, এমনিক িমথ া শপথ যন না ভালবােস;

কারণ আিম এই সম িবষয় ঘণৃা কির’।” এিট সদা ভুর ঘাষণা। ১৮

তখন বািহনীেদর সদা ভুর এই বাক আমার কােছ উপি ত হল এবং

িতিন বলেলন, ১৯ “বািহনীেদর সদা ভু এই কথা বেলন, চতুথ মােসর

উপবাস, প ম মােসর উপবাস, স ম মােসর উপবাস ও দশম মােসর

উপবাস িযহূদা েলর জ আন ও খশুীর এবং ম েলর হেব। তাই

সত ও শাি েক ভালবােসা।” ২০ বািহনীেদর সদা ভু এই কথা
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বেলন, লােকরা আবার িফের আসেব, এমনিক যারা অ া শহের

বাস কের তারাও আসেব। ২১এক শহেরর বািস ারা অ শহের

িগেয় বলেব, সদা ভুর দয়া িভ া করেত এবং বািহনীেদর সদা ভুেক

খুঁজেত চল আমরা তাড়াতািড় যাই! আিম িনেজও যাব! ২২অেনক

লােকরা ও িবিভ শি শালী জািত িয শােলেম আসেব বািহনীেদর

সদা ভুেক খুঁজেত এবং সদা ভুর দয়া িভ া করেত আসেব। ২৩

বািহনীেদর সদা ভু এই কথা বেলন, সই িদেনর সম জািত থেক

নানা ভাষার মধ থেক দশ জন লাক তামােদর পাশােকর অংশ

ধের বলেব, “চল, আমরা তামােদর সে যাই, কারণ আমরা েনিছ

য, ঈ র তামােদর সে আেছন।”

৯ হ ক দেশর িব ে সদা ভুর বাক ও দে শক তার িব াম ান

ই ােয়েলর গা ী িলর মেতা সম মা েষর উপের সদা ভুর চাখ

রেয়েছ। ২ হমাৎ এর সমে ও, যা দে শেকর সীমানা এবং সার ও

সীেদােনর লােকরাও হেব যিদও তারা ানী। ৩ সার িনেজর জ

একটা গ তরী কেরেছ এবং ধেূলার মত পা ও রা ার কাদার মত

সানা জেড়া কেরেছ। ৪ দখ! ভু তােক অিধকারচু ত করেবন এবং

সমেু র উপের তার শি েক ংস করেবন তার সব িকছু দূর কের

দেবন; তার ধন‐স দ িতিন সমেু ফেল দেবন আর আ ন তােক

পিুড়েয় ফলেব। ৫অি েলান দখেব ও ভয় পােব, ঘসাও (গাজা) খবু

ভয় পােব! ইে ােণর আশাও ন হেব! ঘসার রাজা ংস হেব এবং

অি েলােন কউ আর কখেনা বাস করেব না। ৬ িবেদশীরা অসেদােদ

তােদর ঘর বানােব এবং আিম পেল ীয়েদর অহ ার ংস করব। ৭

কারণ আিম তার মখু থেক র এবং দাঁেতর মধ িদেয় তার পাপ

বর করব। অবিশ লােকরা িযহূদার একিট বংেশর মত আমােদর

ঈ েরর জ তাঁর লাক হেব এবং ইে াণ িযবষূীয়েদর মত হেব। ৮

স দেলর িব ে আিম আমার দেশর চারপােশ িশিবর াপন করব

যন কউ তার মধ িদেয় না যাওয়া আসা করেত না পাের, কারণ

আর কখনই কােনা আ মণকারী তােদর মধ িদেয় যােব না। কারণ

এখন আিম আমার িনেজর চাখ িদেয় তােদর পাহারা িদি । ৯ হ
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িসেয়ান ক া, উঁচু ের আন কর! হ িয শােলম ক া, উ াস কেরা!

দখ! তামার রাজা তামার কােছ ধাি কতায় আসেছন এবং িতিন

উ ার িনেয় আসেছন; িতিন ন , িতিন গাধীর উপের বেস আেছন,

গাধীর একিট বা ার উপের আেছন। ১০ তখন আিম ই িয়েমর রথ

ও িয শােলেমর সম ঘাড়া ংস করব এবং যু থেক ধ ক

ংস করা হেব; কারণ িতিন জািতেদর কােছ শাি ঘাষণা করেবন

এবং তাঁর রাজ সমু থেক সমু পয হেব, নদী থেক পিৃথবীর

শষ সীমা পয হেব। ১১আর তামরা, তামােদর সে আমার

রে র িনয়েমর জ , আিম তামার ব ীেদর সই গত থেক মু

কেরিছ যখােন কােনা জল নই। ১২ হ আশার ব ীরা, েগ িফের

যাও! আর আজ আিম ঘাষণা করিছ য আিম তামােদর ই ণ

িফিরেয় দব, ১৩আিম িযহূদােক আমার ধ েকর মত বাঁিকেয়িছ।

আর তীর রাখার জায়গােক ই িয়মেক িদেয় পণূ কেরিছ। িসেয়ান,

আিম তামার ছেলেদর ীস দেশর ছেলেদর িব ে উে িজত

করব এবং তামােক যা ার তেলায়ােরর মত বািনেয়িছ! ১৪ সদা ভু

তাঁেদর কােছ কািশত হেবন এবং তাঁর তীর িব েতর মত বার হেব!

আমার ভু সদা ভু িশ া বাজােবন আর দি েণর ঘিুনঝেড়র সে

এিগেয় যােবন! ১৫ বািহনীেদর সদা ভু তােদর র া করেবন এবং

তারা শ েদর ংস করেব ও িফংগার পাথরেক পরািজত করেব।

তখন তারা পান করেব এবং আ ুর রস পান করার িদেনর িচৎকার

করেব এবং তারা বড় পান পাে র মত ও বিদর কাণ িলর মত

পণূ হেব। ১৬ সই িদন সদা ভু তােদর ঈ র ভড়ার পােলর মত

তাঁর লাকেদর র া করেবন। কারণ তারা মু েটর র হেব, যা তাঁর

দেশ ঝলমল করেছ। ১৭এটা কত ভাল ও কত র হেব! বলবান

পু েষরা এবং যবুতীরা িমি আ ুর রেস সেতজ হেব।

১০ বস কােলর বিৃ র জ সদা ভুর কােছ আেবদন কেরা,

সদা ভু িযিন িব ৎ ও ঝড় সিৃ কেরন! এবং িতিন তােদর বিৃ

দান করেবন, মা ষ ও েতর গাছপালার জ ও দেবন। ২কারণ

পিরবােরর িতমা িল িমথ া কথা বেল, গণেকরা িমথ া দশন দেখ;
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তারা ছলনাপণূ ে র িবষেয় বেল এবং িমথ া সা না দয়। সইজ

তারা ভড়ার মত ঘেুর বড়ায় এবং িত হয় কারণ কােনা পালক

নই। ৩ সদা ভু বলেছন, পালকেদর িব ে আমার াধ েল

উেঠেছ, এটা পু ষ নতা এবং যােক আিম শাি দব; সইজ আিম

নতােদর শাি দব। আিম বািহনীেদর সদা ভুও িনেজর পােলর,

িযহূদা েলর দখােশানা করব এবং তােদরেক তাঁর যেু র ঘাড়ার

মত কের তুলেবন। ৪ তােদর মেধ থেকই কােণর ধান পাথর

আসেব; তােদর মেধ থেকই তাঁবরু গাঁজ আসেব; তােদর মেধ

থেকই যেু র ধ ক আসেব; তােদর মেধ থেকই েত ক শাসনক া

আসেব। ৫ তারা সই সম যা ােদর মত হেব যারা যেু কাদা

ভরা রা ায় শ েদর পােয় মাড়ায়; তারা যু করেব, কারণ সদা ভু

তােদর সে আেছন এবং তারা তােদর ল ায় ফলেব যারা যেু র

ঘাড়া চের। ৬ “আিম িযহূদা লেক শি শালী করব এবং যােষেফর

লেক উ ার করব; কারণ আিম তােদর িফিরেয় আনব এবং আমার

দয়া তােদর উপর আেছ। তারা এমন হেব যন আিম তােদর অ া

কির িন, কারণ আিম সদা ভু তােদর ঈ র এবং আিম তােদর সাড়া

দব। ৭তখন ই িয়মীেয়রা যা ার মত হেব এবং তােদর দেয়

আন থাকেব যমন আ ুর রেস হয়; তােদর লােক দখেব ও আন

করেব। তােদর দয় সদা ভুেত আন করেব। ৮আিম তােদর

জ িশ দব এবং জেড়া করব, কারণ আিম তােদর উ ার করব

এবং তারা আেগর মতই আবার মহান হেয় উঠেব! ৯আিম তােদরেক

লােকেদর মধ বপণ কেরিছ, িক ু তারা দূর দশ থেকও আমােক

রণ করেব, তারা ও তােদর ছেলেমেয়রা বঁেচ থাকেব এবং তারা

িফের আসেব। ১০ িমশর দশ থেক আিম তােদর িফিরেয় আনব,

অশরূ থেক তােদর সং হ করব। আিম তােদর িগিলয়দ ও িলবােনােন

িনেয় যাব যত ণ না সখােন আর তােদর জ জায়গা অবিশ

থােক। ১১ তারা কে র সমেু র মধ িদেয় যােব; তারা উ াল সমু েক

আঘাত করেব এবং নীল নদীর সব গভীর জায়গা েলা তারা

করেব। অশেূরর মিহমােক িনেচ নািমেয় দওয়া হেব এবং িমশেরর
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রাজদ তােদর থেক দূর হেয় যােব। ১২আমার শি িদেয় আিম

তােদর শি শালী করব এবং তারা তাঁর নােম চলােফরা করেব!” এিট

সদা ভুর ঘাষণা!

১১ হ িলবােনান, তামার দরজা েলা খেুল দাও, যােত আ ন

তামার এরস গাছ িলেক াস করেত পাের। ২ হ দবদা গাছ,

িবলাপ কর, কারণ এরস গাছ পেড় গেছ! সম মহান গাছ িল ংস

হেয় গেছ। বাশেনর এেলান গােছরা, তামরা িবলাপ কর, কারণ

গভীর বন ংস হেয়েছ। ৩ মষপালকেদর আতনােদর শ ; কারণ

তােদর মিহমা ন হেয় িগেয়েছ। যবুিসংহেদর গজেনর আওয়াজ;

কারণ য ন নদীর গব ংস হেয় িগেয়েছ! ৪ সদা ভু আমার ঈ র

বলেছন, “হত া করবার জ য ভড়ার পাল িঠক হেয়েছ সই পাল

চরাও। ৫ যারা তােদর িকেন নয়, হত া কের তারা কােনা শাি পায়

না এবং যারা তােদর িবি কের তারা বেল, ‘সদা ভু ধ , আিম ধনী

হেয়িছ!’ কারণ তােদর িনজেদর পালেকরা তােদর উপর দয়া কের না।

৬ কারণ, সদা ভু বেলন আিম সই দেশর লাকেদর উপর আর

দয়া করব না!” “আিম িনেজ তােদরেক লােকেদর স খুীন করব,

যন েত েক তার ভড়ার পালকেদর হােত ও তার রাজার হােত

পেড়। এবং তারা দশটােক চূণিবচূণ করেব, িক ু তােদর হাত থেক

আিম িযহূদােক উ ার করব না।” ৭ তাই আিম সই হত া করবার

জ য ভড়ার পাল িঠক হেয়িছল তােদর পালক হলাম, িবেশষ

কের সই পােলর ঃখীেদর। তারপর আিম ইিট লািঠ িনলাম এবং

তার একিটর নাম িদলাম “দয়া” ও অ িটর নাম িদলাম “একতা।”

এবং আিম সই ভড়ার পাল চরালাম। ৮এক মােসর মেধ আিম

িতনজন ভড়ার পালকেক ংস করলাম। আিম সই সম ভড়ার

ব বসায়ীেদর, যারা আমােক ভাড়া কেরিছল তােদর িনেয় া হেয়

পড়লাম, কারণ তােদর াণও আমােক ঘণৃা কেরিছল। ৯ তখন আিম

বললাম, “আিমও আর তামােদর সে ভড়া চরাব না। য িল মারা

যাে স িল মারা যাক; য িল ংস হেয় যাে স েলা ংস

হাক। যারা বািক আেছ তারা েত েক তার িতেবিশর মাংস খাক।”
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১০ তাই আিম “দয়া” নােম সই লািঠটা িনেয় ভেঙ ফেল সম

জািতর সে আমার য চুি িছল তা ভ করলাম। ১১ সই িদেনর

ই সই িনয়ম ভ হেয়িছল এবং পােলর ঃখী ভড়া যারা আমােক

ল করিছল তারা জানত য, সদা ভু কথা বেলেছন! ১২আিম

তােদর বললাম, “যিদ এটা তামােদর ভাল মেন হয় তেব আমার

বতন দাও; িক ু যিদ ভাল মেন না হয় তেব তা কেরা না।” তাই তারা

আমার বতন ি শিট পার টুকেরা পিরমাপ কের িদল। ১৩ তখন

সদা ভু আমােক বলেলন, “ সই পা মােরর কােছ ফেল দাও,

যা িদেয় তারা তামার মলূ িঠক কেরেছ!” তাই আিম সই ি শিট

সেকল পার টুকেরা িনেয় সদা ভুর ঘের মােরর কােছ ফেল

িদলাম। ১৪ পের আিম “একতা” নােম সই ি তীয় লািঠটা ভেঙ

িযহূদা ও ই ােয়েলর মেধ ভাইেয়র য স িছল তা ভ করলাম।

১৫ সদা ভু আমােক বলেলন, “এবার, তুিম একজন মখূ পালেকর

বাদ য তামার জ নাও, ১৬ কারণ দখ! সই দেশ আিম একজন

পালকেক তুলব! স ংস া ভড়ােদর দখােশানা করেব না! য

সম ভড়া িবপেথ চেল িগেয়েছ স তােদর খাঁজ করেব না, না

প ু ভড়ােদর করেব। স সই সম ভড়ােদর খাওয়ােব না

যারা শ ভােব দাঁিড়েয় থােক; িক ু স া বান ভড়া েলার মাংস

খােব এবং তােদর খরু িছ িভ করেব। ১৭ “িধক, সই অপদাথ

পালকেক, য ভড়ার পালেক ত াগ কের! তেলায়ার যন তার হাত ও

ডান চােখর িব ে উপি ত হয়! যন তার ডান হাত িকেয় যায়

এবং তার ডান চাখ অ হেয় যায়!”

১২এই হল ই ােয়ল স ে সদা ভুর ভাববাণী, সদা ভু এই কথা

ঘাষণা কেরন, িযিন আকাশ ম লেক িব ার কেরেছন, িযিন পিৃথবীর

িভি াপন কেরেছন, িযিন মা েষর িভতের তার আ ােক সিৃ

কেরেছন, ২ “ দখ! আিম িয শােলমেক আেশপােশর সম লাকেদর

কােছ ঘণূায়মান পান পা বানাব এবং এিট িযহূদার িব ে ও হেব

যখন িয শােলেমর িব ে ঘরাও করা হেব। ৩ সই িদন এমন

ঘটেব যখন আিম সম লাকেদর িব ে িয শােলমেক একটা ভারী
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পাথেরর মত করব। যারা সই পাথরেক উঠােত চ া করেব তারা

িনেজরাই ভীষণভােব আঘাত পােব। ৪ সই িদন,” সদা ভু এই কথা

ঘাষণা কেরন, “আিম েত কিট ঘাড়ােক ভয় িদেয় আঘাত করব

এবং েত ক ঘাড়া চালকেক পাগল কের দব। িযহূদা েলর উপর

আিম দয়ায় আমার চাখেক খলুেবা এবং স েদর সম ঘাড়া িলেক

আঘাত কের অ কের দব। ৫ তখন িযহূদার নতারা তােদর দেয়

বলেব, ‘িয শােলেমর লােকরা আমােদর শি , কারণ তােদর ঈ র,

বািহনীেদর সদা ভুর জ ।’ ৬ সই িদন িযহূদার নতােদর আিম

কােঠর মেধ আ েনর পা ও দাঁিড়েয় থাকা শেস র মেধ ল

মশােলর মত করব। কারণ তারা ডানিদেক ও বাঁিদেক িঘের থাকা

সম স েদর াস করেব! িয শােলম আবার তার িনেজর জায়গায়

বাস করেব। ৭ সদা ভু থেম িযহূদার তাঁবু িল উ ার করেবন, যন

দায়দূ েলর এবং যারা িয শােলেম বসবাস কের তােদর স ান

অবিশ িযহূদার থেক বশী না হয়। ৮ সই িদন িয শােলেমর

লাকেদর সদা ভু র া করেবন এবং সই িদন তােদর মেধ যারা

হাঁচট খায় তারা দায়েূদর মত হেব এবং সই িদেনর দায়দূ ল

ঈ েরর মত হেব, তােদর কােছ সদা ভুর গদূতেদর মত হেব। ৯

সই িদেনর এমন ঘটেব য, আিম সই সম জািতেক ংস করার

সংক করব যারা িয শােলমেক আ মণ করেত এেসেছ।” ১০

“িক ু আিম দায়েূদর বংশ ও িয শােলেমর লাকেদর উপের দয়ার

এবং াথনার আ া ঢেল দব; তখন তারা আমার িদেক দখেব,

যাঁেক তারা িব কেরেছ! যমন একজন তার একমা স ােনর জ

িবলাপ কের, তারাও িঠক সই রকম তাঁর জ িবলাপ করেব এবং যারা

তােদর থম স ােনর জ যমন শাক কের তারাও তমন শাক

করেব। ১১ সই িদন িয শােলেমর জ িবলাপ, মিগে া সমভূিমর

হদ ‐িরে ােণর মত হেব। ১২ সই দশ শাক করেব, েত ক

পিরবার অ া পিরবার থেক পথৃক হেব। দায়েূদর বংেশর লােকরা

পথৃক হেব এবং তােদর ীরা পু ষেদর কাছ থেক পথৃক হেব।

নাথেনর বংেশর লােকরা পথৃক হেব এবং তােদর ীরা পু ষেদর
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কাছ থেক পথৃক হেব। ১৩ লিবর বংেশর লােকরা পথৃক হেব এবং

তােদর ীরা পু ষেদর কাছ থেক পথৃক হেব। িশিমিয়র বংেশর

লােকরা পথৃক হেব এবং তােদর ীরা পু ষেদর কাছ থেক পথৃক

হেব। ১৪অবিশ পিরবার িল েত ক পিরবার িল পথৃক হেব এবং

তােদর ীরা পু ষেদর কাছ থেক পথৃক হেব।”

১৩ সই িদন দায়েূদর বংেশর ও িয শােলেমর লাকেদর পাপ ও

অ িচতার জ , একটা উ ই খালা হেব। ২ সই িদন এমন হেব,

বািহনীেদর সদা ভু ঘাষণা কেরন য, আিম দশ থেক িতমা েলার

নাম দূর কের দব যন তােদর নামআর কখেনা রণ করা না হয় এবং

একই সে আিম ভ ভাববাদীেদর এবং তােদর ম আ ােদরও

দশ থেক চেল যেত বাধ করব। ৩ যিদ কান ব ি অিবরত

ভাববাণী করেত থােক, তার মা ও বাবা যারা তােক জ িদেয়েছ

তােক বলেব, তুিম আর জীিবত থাকেব না, কারণ তুিম সদা ভুর নােম

িমথ া কথা বেলছ! তখন য ভাববাণী বেলেছ তােক তার বাবা ও তার

মা যারা তােক জ িদেয়েছ তারা অ িদেয় তােক তিব ত করেব।

৪ সই িদন এমন হেব য, যখন েত ক ভাববাদী তার দশেনর িবষেয়

ভাববাণী বেল তখন তারা লি ত হেব। ছলনা করার জ স আর

ভাববাদীেদর মত লােমর পাশাক পরেব না। ৫কারণ স বলেব,

আিম ভাববাদী নই! আিম একজন চাষী; আমার ছাটেবলা থেকই

আিম এই জিমেত কাজ করিছ এবং এটা আমার জীিবকায় পিরণত

হেয়েছ! ৬ যিদ কউ তােক িজ াসা কের, তামার দেহ ও েলা

িকেসর দাগ? এবং স উ র দেব, আমার ব ু েদর বািড়েত য সব

আঘাত পেয়িছ এ তারই দাগ। ৭ এই কথা বািহনীেদর সদা ভু

বেলন, “ হ তেলায়ার, তুিম আমার পালক ও য ব ি আমার ঘিন

তার িব ে জেগ ওেঠা।” পালকেক হত া কর, তােত ভড়ার পাল

ছিড়েয় পড়েব! কারণ আিম ু িলর িব ে ও আমার হাত ওঠাব।

৮ সদা ভু এই কথা ঘাষণা কেরন য, “ সই িদন সম দেশর

ইভাগ লাকেক মের ফলা হব! তারা ংস হেব; ধমুা ততৃীয়

অংশ বঁেচ থাকেব। ৯আিম সই ততৃীয় ভাগেক আ েনর মেধ িনেয়
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যাব; তােদরেক পির ার করব যমনভােব পােক পির ার করা হয়

এবং আিম তােদরেক পরী া করব িঠক যমনভােব সানােক পরী া

করা হয়। তারা আমার নাম ডাকেব আর আিম তােদর উ র দব এবং

বলব, ‘এরা আমার লাক!’ আর তারা বলেব, ‘সদা ভু আমার ঈ র’!”

১৪ দখ! সদা ভুর িবচােরর িদন আসেছ, যখন তামােদর লটু

হওয়া িজিনস তামােদর মেধ ই ভাগ কের নওয়া হেব! ২ কারণ

আিম িয শােলেমর িব ে যু করবার জ সম জািতেক জেড়া

করব এবং সই শহর দখল করা হেব! সম বািড় লটুপাট করা হেব

এবং ীেলাকেদর ধষণ করা হেব! শহেরর অেধক লাক ব ী হেয়

বাইের যােব িক ু বািক লাকেদর শহর থেক উি করা হেব না। ৩

িক ু সদা ভু বর হেবন এবং যেু র িদেনর যমন কেরন সইভােব

িতিন সম জািতেদর িব ে যু করেবন! ৪ সই িদন িতিন এেস

জতুন পাহােড়র উপের দাঁড়ােবন, যিট িয শােলেমর পবূ িদেক

অবি ত; এবং জতুন পাহাড় পবূ থেক পি েম িচের যােব এবং

অেধক উ ের ও অেধক দি েণ সের িগেয় একটা বড় উপত কার সিৃ

করেব। ৫ তামরা সদা ভুর পাহােড়র সই উপত কা িদেয় পািলেয়

যােব, কারণ সই উপত কা আৎসল পয চেল যােব। িযহূদার রাজা

উিষেয়র িদেনর ভূিমকে র জ তামরা যভােব পািলেয় িগেয়িছেল

সই ভােবই তামরা তােদর কাছ থেক পািলেয় যােব। তখন আমার

ঈ র সদা ভু আসেবন এবং সম পিব জন তামার সে থাকেবন!

৬ সই িদন এমন হেব য, সখােন কান আেলা থাকেব না, না

ঠা ডা না তুষারপাত হেব। ৭ সই িদন িট ধমুা সদা ভুই জােনন,

সখােন আর কখেনা িদন ও রাত হেব না, কারণ স ােবলা আেলার

মত হেব। ৮ সই িদন এমন হেব য, গরমকাল হাক িক শীতকাল

িয শােলম থেক জেলর ধারা বর হেয় অেধকটা পবূ সাগেরর িদেক

আর অেধকটা পি ম সাগেরর িদেক বেয় যােব। ৯ সম পিৃথবীর

উপের সদা ভু রাজা হেবন! সই িদন সদা ভুই অি তীয় হেবন

এবং তাঁর নামও অি তীয় হেব! ১০ িয শােলেমর দি েণ গবা

থেক িরে াণ পয সম দশ অরাবা সমভূিমর মত হেব, িক ু
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িয শােলমেক উ করা হেব এবং তার জায়গায় বসবাস করেব,

িব ামীেনর ফটক থেক থম ফটক ও কাণার ফটক পয এবং

হনেনেলর গ থেক রাজার আ ুর পষেণর ান পয । ১১ লােকরা

িয শােলম বাস করেব এবং তােদর স ণূ ংস আর কখনও হেব

না; িয শােলম িনরাপেদ থাকেব! ১২ য সম জািত িয শােলেমর

িব ে যু করেব সদা ভু মহামারী িদেয় তােদর আঘাত করেবন।

তারা দাঁিড়েয় থাকেত থাকেতই তােদর গােয়র মাংস পেচ যােব! এবং

তােদর চাখ চােখর গেতর মেধ ই পেচ যােব ও মেুখর মেধ িজভ

পেচ যােব! ১৩ সই িদন এমন হেব, সদা ভুর কাছ থেক তােদর মধ

গালমাল উপি ত হেব এবং েত েক তার িতেবশীর হাত ধরেব

ও েত ক হাত তার িতেবশীর িব ে উঠেব! ১৪আর িযহূদাও

িয শােলেম যু করেব! তারা আেশপােশর সম জািতেদর ধন

স দ, সানা, পা ও র পাশাক চুর পিরমােণ জেড়া করেব।

১৫একই রকম মহামারী ঘাড়া, খ র, উট, গাধা এবং অ া সব

প যা সই সম িশিবের থাকেব তােদর উপেরও থাকেব এবং

তারাও সই মহামারীর আঘাত পােব। ১৬ পের সই সম জািত যারা

িয শােলেমর িব ে এেসিছল, তােদর মধ যারা বঁেচ থাকেব তারা

িত বছর সই রাজা, বািহনীেদর সদা ভুর উপাসনা করবার জ

এবং িটর উৎসব পালন করবার জ িয শােলেম আসেব। ১৭আর

যিদ পিৃথবীর কান জািত বািহনীেদর সদা ভুর আরাধনা করবার জ

িয শােলেম না যায় তেব সদা ভু তােদর দেশ বিৃ দেবন না! ১৮

এবং যিদ িমশরীেয়রা না যায় এবং উপি ত না হয়, তেব তারাও বিৃ

পােব না। য সম জািত উপি ত হেব না ও িটর উৎসব পালন

করেব না তােদর সদা ভু মহামারী িদেয় আঘাত করেবন। ১৯ িমশর

এবং অ া য সম জািত যারা িটর উৎসব পালন না করেব

তােদর এই শাি ই দওয়া হেব। ২০ িক ু সই িদেনর “সদা ভুর

উে েশ পিব ” এই কথা ঘাড়ার গলার ঘ ায় খাদাই করা থাকেব

এবং সদা ভুর গেৃহর রা ার পা েলা বিদর সামেনর বািট েলার

মত হেব। ২১ িয শােলম ও িযহূদার েত কিট রা ার পা বািহনীেদর
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সদা ভুর উে শ পিব হেব এবং য কউ বিলদান িনেয় আেস তারা

সই সম পা িল থেক খােব এবং স েলােত রা া করেব। সই

িদন বািহনীেদর সদা ভুর গেৃহ আর কােনা কনানীয় থাকেব না!
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মালািখ ভাববাদীর বই
১ মালািখর মাধ েম ই ােয়েলর কােছ সদা ভুর বােক র ঘাষণা।

২ “আিম তামােদরেক ভােলােবেসিছ,” এটা সদা ভু বেলন। িক ু

তামরা বলছ, “ কমন কের তুিম আমােদরেক ভােলােবেসেছা?”

সদা ভু বেলন, “এেষৗ িক যােকােবর ভাই নয়?” “তা সে ও

আিম যােকাবেক ভালেবেসিছ; ৩ িক ু এেষৗেক আিম ঘণৃা কেরিছ,

তার পাহাড় েলােক শূ ংস ােন পিরণত কেরিছ ও আিম তার

বাস ানেক ম াে র িশয়ালেদর জ রেখিছ।” ৪ যিদ ইেদাম

বেল, “আমরা চূণিবচূণ, িক ু আমরা িফের যাব এবং ংস ান েলা

আবার গেড় তুলব,” িক ু বািহনীগেণর সদা ভু বেলন, “তারা গড়েব

িক ু আিম ভেঙ ফলব। তােদরেক বলা হেব, ‘ তার দশ’ এবং

‘ স জািত যােদর ওপর সদা ভু সব িদন রেগ থােকন৷’” ৫ তামােদর

চাখ তা দখেব ও তামরা বলেব, “ই ােয়েলর সীমানার বাইেরও

সদা ভু মহান।” ৬ ছেল বাবােক ও চাকর তার মিনবেক স ান

কের; যিদ আিম বাবা হই, তেব আমার স ান কাথায়? আর আিম

যিদ ভু হই, তেব আমার িত ভয় কাথায়? হ যাজেকরা, তামরা

য আমার নাম অব া করছ, তামােদরেক বািহনীগেণর সদা ভু

এই কথা বেলন। িক ু তামরা বলেছা, “ কমন কের তামার নাম

অব া কেরিছ” ৭ তামরা আমার য েবদীর উপের অ িচ খাবার

িনেবদন করেছা এবং তামরা বলছ, আমরা িকভােব তামােক অ িচ

কেরিছ? এই কথা বলার মাধ েমই সদা ভুর মজ তু হে । ৮

যখন তামরা যে র জ অ প উৎসগ কর, সটা িক খারাপ

নয়? এবং যখন তামরা খাঁড়া ও অ প উৎসগ কর সটা

িক খারাপ নয়? তামােদর শাসনক ার কােছ স েলা উৎসগ কর

দিখ; স িক তামােদর হণ করেব অথবা অ হ দখােব? এটা

বািহনীগেণর সদা ভু বেলন। ৯ এখন ঈ েরর কােছ দয়া চাও,

যন িতিন আমােদর িত অ হ কেরন; “ তামােদর হাত িদেয় ওই

কাজ হেয়েছ, তামােদর মেধ িক কােকও হণ করেবন?” এই কথা

বািহনীগেণর সদা ভু বেলন। ১০ “হায়! যিদ তামােদর মেধ একজন
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মি র দরজা েলা ব করত তাহেল তামরা আমার বিদর উপের

অনথক আ ন ালােত না! তামােদর ওপের আিম খশুী নই,” এ

কথা বািহনীগেণর সদা ভু বেলন, “আিম তামােদর হাত থেক আর

কােনা উপহার হণ করব না। ১১ সূেয র উদেয়র ান থেক অ

যাওয়ার ান পয জািতেদর মেধ আমার নাম মহান হেব, সব

জায়গােতই আমার নােমর উে েশ ধপূ ালােনা হেব এবং িচ

উপহার আনা হেব, কারণ জািতেদর মেধ আমার নাম মহান হেব”

এটা সদা ভু বেলন। ১২ িক ু তামরা তা অপিব করেছা, যখন

তামরা বলেছা, সদা ভুর মজ অ িচ, সই মেজর ফল, তার খাবার

খারাপ। ১৩আেরা বলেছা, “কত ভারী বাঝা, আর তামরা তার ওপের

ঘণৃাপণূভােব গ ঁেকেছা,” এটা বািহনীগেণর সদা ভু বেলন। “আর

তামরা যখন লটু করা, খাঁড়া ও অ প িনেয় আেসা এবং বিল

িহসােব উৎসগ কেরা, তেব আিম িক সটা তামােদর হাত থেক হণ

করব?” সদা ভু বেলন। ১৪ “প পােলর মেধ পু ষ প থাকেলও য

তারক সটা দবার জ মানত কেরও ভুর উে েশ িটযু প

উৎসগ কের, স শাপ ; কারণ আিম মহান রাজা,” এটা বািহনীগেণর

সদা ভু বেলন; “সম জািতর মেধ আমার নাম ভয়াবহ।”

২ যাজেকরা, তামােদর জ আমার এই আেদশ। ২ “যিদ আমার

নােমর মিহমা মেন নবার জ তামরা কথা না শান ও মেনােযাগ

না দাও,” বািহনীগেণর সদা ভু বেলন, “তেব তামােদর ওপের

অিভশাপ দব, তামােদর আশীবাদেক অিভশােপ পিরণত করব;

কৃত পে , ইিতমেধ ই আিম তােদরেক অিভশাপ িদেয়িছ, কারণ

তামরা আমার আেদশ দেয় হণ করনা। ৩ দখ, আিম তামােদর

বংশধরেক িতর ার করব, তামােদর মেুখ িব া মাখােবা, তামােদর

উপহােরর িব া এবং লােকরা তার সে তামােদরেক দূের িনেয়

যােব। ৪এবং তামরা জানেত পারেব য আিমই তামােদর কােছ

এই িনয়ম পািঠেয়িছ, যন লিবর সে আমার এই িনয়ম থােক,”

বািহনীগেণর সদা ভু এই কথা বেলন। ৫ তার সে আমার য িনয়ম

িছল, তা জীবন ও শাি র এবং আিম তােক এই েলা িদেয়িছলাম
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যন আমােক স ান কের। স আমােক স ান িদেয়েছ এবং আমার

নােম ার সে ভেয় দাঁিড়েয়েছ। ৬ তােদর মেুখ সেত র িশ া িছল

ও তার ঠাঁেট অধািমকতা পাওয়া যায় িন। স শাি েত ও সততায়

আমার সে চলােফরা করত এবং অেনকেক পাপ থেক ফরাত।

৭কারণ যাজেকর ঠাঁট অবশ ই ান র া করেব, তার মখু থেক

লােকরা অবশ ই িশ ার খাঁজ করেব, কারণ সআমার, বািহনীগেণর

সদা ভুর দূত। ৮ িক ু তামরা সিঠক পথ থেক সের গছ, িনয়েমর

িবষেয় তামরা অেনকেক হাঁচট খাওয়া । তামরা লিবর ব ব া ন

কেরেছা, বািহনীগেণর সদা ভু এ কথা বেলন। ৯আিম সব জােদর

সামেন তামােদরেক তু ও লি ত করব, কারণ তামরা আমার

পথ র া কর িন, িক ু তার পিরবেত তামােদর িশ ার প পািত

কেরছ। ১০আমােদর সবার িপতা িক একজন নন? এক ঈ র িক

আমােদর সিৃ কেরন িন? তাহেল আমরা কন েত েক িনেজর

িনেজর ভাইেয়র সে িব াসঘাতকতা কির, আমােদর পবূপু ষেদর

িনয়ম অপিব কির? ১১ িযহূদা িব াসঘাতকতা কেরেছ। ই ােয়েল

ও িয শােলেম জঘ কাজ করা হেয়েছ। কারণ িযহূদা সদা ভুর

পিব ান অপিব কেরেছ যা িতিন ভালবােসন এবং অ দবতার

মেয়েক িবেয় কেরেছ। ১২ য ব ি এই রকম কাজ কের, তার সে

সদা ভু এই রকম করেবন, যােকােবর সম তাঁবু থেক বািহনীগেণর

সদা ভুর উে েশ যােকােবর বংেশর য কউ উৎসেগর িজিনস িনেয়

আেস, তােক ংস করেবন। ১৩আর তামরা এিটও কেরছ, তামরা

চােখর জেল, কঁেদ ও দীঘ ােস সদা ভুর বদী ঢেক রেখছ, কারণ

িতিন নেবেদ র িদেক আর তাকান না িকংবা খশুী মেন তামােদর

হাত থেক তা হণও কেরন না। ১৪ িক ু তামরা বলছ, “এর কারণ

িক?” এর কারণ, সদা ভু তামার যৗবনকােলর ীর ও তামার মেধ

সা ী হেয়িছেলন; ফেল তুিম তার সে িব াসঘাতকতা কেরেছা;

িক ু স তামার সি নী ও তামার িনয়েমর ী। ১৫ িতিন িক তােক,

একই আ ার অংেশর মাধ েম বানান িন? কন িতিন তামােদর এক

বািনেয়েছন? কারণ িতিন ঈ র ভ বংশ পাওয়ার আশা করিছেলন।
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তাই তামরা িনেজর িনেজর আ ার িবষেয় সাবধান হও; কউ িনেজর

যৗবনকােলর ীর সে িব াসঘাতকতা কােরা না। ১৬ কারণ আিম

িববাহ‐িবে দ ঘণৃা কির, ই ােয়েলর ঈ র সদা ভু বেলন, িনেজর

পাশােক িহং তা ঢােক, এটা বািহনীগেণর সদা ভু বেলন, “তাই

তামার িনেজর আ ায় িনেজেক র া কেরা এবং তাই কউ যন

তােদর যৗবনকােলর ীেদর সে িব াসঘাতকতা না কের।” ১৭

তামরা তামােদর কথা িদেয় সদা ভুেক অি র কের তুেলেছা। িক ু

তুিম বল, “িকভােব তাঁেক অি র কেরিছ?” এই কথা বলার মাধ েম

কেরেছা, যখন তামরা বল, “ য কউ খারাপ কাজ কের, স সদা ভুর

চােখ ভাল এবং িতিন তােদর উপর স ু ,” িকংবা, “িবচারক া ঈ র

কাথায়?”

৩ “ দখ, আিম িনেজর দূতেক পাঠাব, স আমার আেগ পথ তরী

করেব। তামরা য ভুর খাঁজ করেছা িতিন হঠাৎ িনেজর মি ের

আসেবন; িনয়েমর সই দূত, যােত তামােদরআন , িতিনআসেছন।”

এটা বািহনীগেণর সদা ভু বেলেছন ২ িক ু তাঁর আসবার িদন ক

স করেত পাের? ক দাঁড়ােত পাের যখন িতিন কািশত হেবন?

কারণ িতিন পিরেশাধেনর আ েনর মত অথবা ধাপার সাবােনর মত।

৩ িতিন পিরেশাধক ও পােক খাঁিট করার জ িবচারক িহসােব

আসেন বসেবন। িতিন লবীর ছেলেদর িচ করেবন এবং সানা

ও পার মত কের খাঁিট করেবন, তােত তারা সদা ভুর উে েশ

ধািমকতার মেধ উৎসগ করেব। ৪ তখন িযহূদার ও িয শােলেমর

নেবদ সদা ভুেক স ু করেব। যমন আেগ করা হত ও আিদকােল

করা হেয়িছল। ৫ বািহনীগেণর সদা ভু বেলন, তখন আিম িবচার

করবার জ তামােদর কােছ আসব; সই িদন যা কর, ব িভচারী,

িমথ া সা ীেদর িব ে এবং যারা মজরুেদর মজিুরেত ঠকায়, যারা

িবধবা ও িপতহৃীনেদর অত াচার কের আর িবেদশীেদর ওপর অ ায়

কের, আমােক যারা ভয় কের না, তােদর িব ে আিম খবু শী ই

সা দব। ৬ “কারণ আিম সদা ভু, আমার কােনা পিরবতন নই।

সজ যােকােবর বংশধেররা, তামরা ংস হও িন।” ৭ তামােদর
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পবূপু ষেদর িদন থেকই তামরা আমার িনয়ম কা ন থেক সের

গছ স েলা পালন কর িন। আমার কােছ িফের এস, আর আিমও

তামােদর কােছ িফের আসব, বািহনীগেণর সদা ভু বেলন। “িক ু

তামরা বলছ, ‘আমরা কমন কের িফের আসব?’ ৮ মা ষ িক ঈ রেক

লটু করেব? িক ু তামরা তা আমােক লটু কের থাক। িক ু তামরা

বল, ‘িকভােব আমরা তামােক লটু কেরিছ?’ দশমাংশ ও উপহােরর

িবষেয় লটু কেরছ। ৯ তামরা অিভশােপ শাপ , তামােদর সব

জািত আমােক ঠকাে । ১০ তামরা তামােদর সব দশমাংশ ভা ডাের

আন, যােত আমার ঘের খাবার থােক। এই িবষেয় তামরা আমােক

পরী া কের দখ,” বািহনীগেণর সদা ভু বেলন, “আিম আকােশর

সব জানালা খেুল তামােদর েয়াজেনর অিতির আশীবাদ ঢেল

িদই িক না। ১১আিম াসকারীেক িতর ার করব, যােত স েলা

তামােদর ফসল ংস করেত না পাের; তামােদর েত আ ুর

লতার ফল িদেনর র আেগ ঝের পড়েব না,” বািহনীগেণর সদা ভু

বেলন। ১২ “সব জািত তামােদরেক ধ বলেব, কারণ তামােদর

দশ আন দায়ক হেব,” বািহনীগেণর সদা ভু বেলন। ১৩ “ তামরা

আমার িব ে কিঠন কথা বেলছ,” সদা ভু বেলন “িক ু তামরা

বলেছা, ‘আমরা তামার িব ে িক বেলিছ?’ ১৪ তামরা বেলছ,

‘ঈ েরর সবা করা বথৃা। তাঁর আইন‐কা ন অ সাের কাজ করােত

এবং শাক কাশ কের বািহনীগেণর সদা ভুর সামেন চলােফরা

করােত আমােদর িক লাভ হল? ১৫এখন আমরা অহ ারী লাকেদর

ধ বলিছ; াঁ, েলােকরা ধু উ িতই করেছ না, তারা ঈ েরর

পরী া কেরও র া পাে ’।” ১৬তখন যারা সদা ভুেক ভয় করত,

তারা এেক অে র সে আলাপ করল এবং সদা ভু মেনােযাগ িদেলন

ও তা নেলন। যারা সদা ভুেক ভয় করত ও স ান করত, তােদর

মেন করবার জ একটা বই লখা হল। ১৭ বািহনীগেণর সদা ভু

বেলন, “আমার অিধকােরর স দ,” আমার কাজ করার িদেনর তারা

আমার িনেজর হেব; কােনা মা ষ যমন িনেজর সবাকারী ছেলেক

মমতা কের, আিম তােদর তমিন মমতা করেবা। ১৮এবং আবার
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তামরা, ধািমক ও অধািমকেদর মেধ এবং য ঈ েরর সবা কের ও

য তাঁর সবা কের না তােদর মেধ পাথক দখেত পােব।

৪ “ দখ, স িদন আসেছ, তা চু ীর আ েনর মত লেব, অহ ারীরা

ও অ ায়কারীরা সব খেড়র মত হেব; আর সিদন আসেছ, তা

তােদরেক পিুড়েয় দেব,” বািহনীগেণর সদা ভু বেলন, “ সিদন

তােদর িশকড় বা একটা শাখাও বািক রাখেব না। ২ িক ু তামরা যারা

আমার নাম ভয় কের থাক, তামােদর উপের ধািমকতার সূয উঠেব,

যার ডানায় থাকেব তা। তামরা বর হওয়া গাশালার বাছুেরর মত

লাফােব। ৩ তামরা লাকেদর পােয় মাড়ােব, কারণ আমার কাজ

করবার িদেনর তারা তামােদর পােয়র তলায় পড়া ছাইেয়র মত হেব,”

বািহনীগেণর সদা ভু বেলন। ৪ তামরা আমার দাস মািশর িনয়ম

মেন কর, আিম তােক হােরেব সম ই ােয়েলর জ সই িনয়ম

ও শাসেনর আেদশ িদেয়িছলাম। ৫ দখ, সদা ভুর সই মহান ও

ভয় র িদন আসার আেগ আিম তামােদর কােছ এিলয় ভাববাদীেক

পািঠেয় দব। ৬ িতিন স ানেদর িদেক বাবােদর দয় ও বাবােদর

িদেক স ানেদর দয় ফরােব, যন আিম এেস পিৃথবীেক অিভশােপ

আঘাত না কির।



নতূন িনয়ম



তখন যী বলেলন, িপতা, এেদর মা কর, কারণ এরা িক করেছ, তা জােন না।

পের তারা তাঁর জামা‐কাপড় িল িনেজেদর মেধ ভাগ করল।

লকু ২৩:৩৪
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মিথ
১ যী ীে র বংশ তািলকা, িতিন দায়েূদর স ান, অ াহােমর স ান।

২অ াহােমর ছেল ইসহাক; ইসহােকর ছেল যােকাব; যােকােবর

ছেল িযহূদা ও তাঁর ভাইেয়রা; ৩ িযহূদার ছেল পরস ও সরহ,

তামেরর গেভর স ান; পরেসর ছেল িহ ণ; িহে ােনর ছেল রাম; ৪

রােমর ছেল অ ীনাদব; অ ীনাদেবর ছেল, নহেশান, নহেশােনর

ছেল সলেমান; ৫ সলেমােনর ছেল বায়স; রাহেবর গেভর স ান;

বায়েসর ছেল ওেবদ, েতর গেভর ছেল; ওেবেদর ছেল িযশয়; ৬

িযশেয়র ছেল দায়দূ রাজা। দায়েূদর ছেল শেলামন; ঊিরেয়র িবধবার

গেভর স ান; ৭শেলামেনর ছেল রহিবয়াম; রহিবয়ােমর ছেল অিবয়;

অিবেয়র ছেল আসা; ৮আসার ছেল িযেহাশাফট; িযেহাশাফেটর

ছেল যারাম; যারােমর ছেল উিষয়; ৯ উিষেয়র ছেল যাথাম;

যাথােমর ছেল আহস; আহেসর ছেল িহি য়; ১০ িহি েয়র ছেল

মনংিশ; মনংিশ ছেলআেমান; আেমােনর ছেল যািশয়; ১১ যািশেয়র

স ান িযকিনয় ও তাঁর ভাইেয়রা, ব ািবলেন িন াসেনর িদেনর এেদর

জ হয়। ১২ িযকিনেয়র ছেল শলটীেয়ল, ব ািবলেন িন াসেনর

পের জাত; শলটীেয়েলর ছেল স ািবল; ১৩ স ািবেলর ছেল

অবীহূদ; অবীহূেদর ছেল ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীেমর ছেল আেসার;

১৪আেসােরর ছেল সােদাক; সােদােকর ছেল আখীম; আখীেমর

ছেল ইলীহূদ; ১৫ ইলীহূেদর ছেল ইলীয়াসর; ইলীয়াসেরর ছেল

ম ন; ম েনর ছেল যােকাব; ১৬ যােকােবর ছেল যােষফ; ইিন

মিরয়েমর ামী; এই মিরয়েমর গেভ যী র জ হয়, যােক ী

[অিভিষ ] বেল। ১৭এই ভােব অ াহাম থেক দায়দূ পয সবিমিলেয়

চা পু ষ; এবং দাউদ থেক বািবেল িন াসন থেক ী পয

চা পু ষ। ১৮ যী ীে র জ এই ভােব হেয়িছল। যখন তাঁর

মা মিরয়ম যােষেফর িত বাগদ া হেল, তাঁেদর সহবােসর আেগ

জানা গল, িতিন গভবতী হেয়েছন পিব আ ার মাধ েম। ১৯আর

তাঁর ামী যােষফ ধািমক হওয়ােত িতিন চানিন য জনসাধারেণর

কােছ তাঁর ীর িন া হয়, তাই তাঁেক গাপেন ছেড় দেবন বেল
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িঠক করেলন। ২০ িতিন এই সব ভাবেছন, এমন িদন দখ, ভুর

এক দূত ে তাঁেক দশন িদেয় বলেলন, যােষফ, দায়দূ‐স ান

তামার ী মিরয়মেক হণ করেত ভয় কেরা না, কারণ তাঁর গেভ

যা জে েছ, তা পিব আ া থেক হেয়েছ; আর িতিন ছেলর জ

দেবন। ২১ এবং তুিম তাঁর নাম যী [উ ারকতা] রাখেব; কারণ

িতিনই িনেজর জােদর তােদর পাপ থেক উ ার করেবন। ২২এই

সব ঘটল, যন ভাববাদীর মাধ েম বলা ভুর এই কথা পণূ হয়, ২৩

“ দখ, সই মারী গভবতী হেব এবং একিট ছেলর জ দেব, আর

তাঁর নাম রাখা যােব ই া েয়ল অ বাদ করেল এর অথ, আমােদর

সােথ ঈ র।” ২৪ পের যােষফ ঘমু থেক উেঠ ভুর দূত তাঁেক

যরকম আেদশ কেরিছেলন, সরকম করেলন, ২৫ িনেজর ীেক হণ

করেলন; আর য পয ইিন ছেল জ না িদেলন, সই পয যােষফ

তাঁর পিরচয় িনেলন না, আর িতিন ছেলর নাম যী রাখেলন।

২ হেরাদ রাজার িদেনর িযহূিদয়ার বৎেলহেম যী র জ হেল

পর, দখ, পূ েদশ থেক কেয়ক জন পি ত, ২ িয শােলেম এেস

বলেলন, “ইহূিদেদর য রাজা জে েছন, িতিন কাথায়?” কারণ আমরা

পূ েদেশ তাঁর তারা দেখিছ ও তাঁেক ণাম করেত এেসিছ। ৩এই

কথা েন হেরাদ রাজা অি র হেলন ও তাঁর সােথ সম িয শােলমও

অি র হল। ৪আর িতিন সম ধান যাজক ও লাক সাধারেণর িশ া

েদরেক একসােথ কের তােদর িজ াসা করেলন, “ ী কাথায়

জ ােবন?” ৫ তারা তাঁেক বলেলন, “িযহূিদয়ার বৎেলহেম,” কারণ

ভাববাদীর মাধ েম এই ভােব লখা হেয়েছ, ৬ “আর তুিম, হ িযহূদা

দেশর বৎেলহম, তুিম িযহূদার শাসনক ােদর মেধ কান মেত

এেকবাের ছাট নও, কারণ তামার থেক সই অধ উৎপ হেবন,

িযিন আমার জা ই ােয়লেক পালন করেবন।” ৭ তখন হেরাদ সই

পি তেদর গাপেন ডেক, ঐ তারা কান িদেনর দখা িগেয়িছল,

তা তাঁেদর কােছ িবেশষভােব জেন িনেলন। ৮ পের িতিন তােদর

বৎেলহেম পািঠেয় িদেয় বলেলন, “ তামরা িগেয় িবেশষভােব সই

িশ র খাঁজ কর; দখা পেল আমােক খবর িদও, যন আিমও িগেয়
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তাঁেক ণাম করেত পাির।” ৯ রাজার কথা েন তাঁরা চেল গেলন,

আর দখ, পূ েদেশ তাঁরা য তারা দেখিছেলন, তা তােদর আেগ

আেগ চলল, শেষ যখােন িশ িট িছেলন, তাঁর উপের এেস থেম

গল। ১০ তারািট দখেত পেয় তারা মহানে খবু উ ািসত হেলন।

১১ পের তাঁরা ঘেরর মেধ িগেয় িশ িটেক তাঁর মা মিরয়েমর সােথ

দখেত পেলন ও উপড়ু হেয় তাঁেক ণাম করেলন এবং িনেজেদর

বা খেুল তাঁেক সানা, ধেুনা ও গ রস উপহার িদেলন। ১২ পের

তাঁরা যন হেরােদর কােছ িফের না যান, ে এই আেদশ পেয়,

অ পথ িদেয় িনেজেদর দেশ চেল গেলন। ১৩ তাঁরা চেল গেল

পর, দখ, ভুর এক দূত ে যােষফেক দশন িদেয় বলেলন,

ওঠ, িশ িটেক ও তাঁর মােক িনেয় িমশের পািলেয় যাও; আর আিম

যত িদন তামােক না বিল, ততিদন সখােন থাক; কারণ হেরাদ

িশ িটেক হত া করার জ তাঁর খাঁজ করেব। ১৪ তখন যােষফ

উেঠ রাি েবলায় িশ িটেক ও তাঁর মােক িনেয় িমশের চেল গেলন,

১৫ এবং হেরােদর মতুৃ পয সখােন থাকেলন, যন ভাববাদীর

মাধ েম বলা ভুর এই কথা পণূ হয়, “আিম িমশর থেক িনেজর

ছেলেক ডেক আনলাম।” ১৬ পের হেরাদ যখন দখেলন য, িতিন

পি তেদর মাধ েম তািরত হেয়েছন, তখন খবু রেগ গেলন এবং

সই পি তেদর কােছ িবেশষভােব য িদন জেন িনেয়িছেলন, সই

অ সাের বছর ও তার অ বয়েসর যত বালক বৎেলহম ও তার

সম পিরসীমার মেধ িছল, লাক পািঠেয় িতিন সবাইেক হত া

করােলন। ১৭ তখন িযরিময় ভাববাদী মাধ েম বলা এই কথা পণূ

হল, ১৮ “রামায় শ শানা যাে , হাহাকার ও খবু কা াকািট; রােহল

িনেজর স ানেদর জ কা াকািট করেছন, সা না পেত চান না,

কারণ তারা নই।” ১৯ হেরােদর মতুৃ হেল পর, দখ, ভুর এক দূত

িমশের যােষফেক ে দশন িদেয় বলেলন, ২০ওঠ, িশ িটেক ও

তাঁর মােক িনেয় ই ােয়ল দেশ যাও; কারণ যারা িশ িটেক ােণ

মের ফলার চ া কেরিছল, তারা মারা িগেয়েছ। ২১ তােত িতিন উেঠ

িশ িটেক ও তাঁর মােক িনেয় ই ােয়ল দেশ এেলন। ২২ িক ু যখন
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িতিন নেত পেলন য, আিখলােয়র বাবা হেরােদর পেদ িযহূিদয়ােত

রাজ করেছন, তখন সখান যেত ভয় পেলন; পের ে আেদশ

পেয় গালীল েদেশ চেল গেলন, ২৩ এবং নাসরৎ নােম শহের

িগেয় বসবাস করেলন; যন ভাববাদীর মাধ েম বলা এই কথা পণূ হয়

য, িতিন নাসরতীয় বেল পিরিচত হেবন।

৩ সই িদেনর যাহন বাি দাতা উপি ত হেয় িযহূিদয়ার া ের

চার করেত লাগেলন; ২ িতিন বলেলন, মন ফরাও, কারণ গরাজ

িনকেট। ৩ ইিনই সই ব ি , যাঁর িবষেয় িযশাইয় ভাববাদীর মাধ েম

এই কথা বলা হেয়িছল, “ম া ের এক জেনর ক ঠ র; স ঘাষণা

করেছ, তামরা ভুর পথ তরী কর, তাঁর রাজপথ সাজা কর।” ৪

যাহন উেটর লােমর কাপড় পরেতন, তাঁর কামের চামড়ার ব

ও তাঁর খাবার প পাল ও বনমধু িছল। ৫ তখন িয শােলম, সম

িযহূিদয়া এবং য েনর কাছাকািছ সম অ েলর লাক বর হেয় তাঁর

কােছ যেত লাগল; ৬আর িনেজর িনেজর পাপ ীকার কের য ন

নদীেত তাঁর মাধ েম বা াইিজত হেত লাগল। ৭ িক ু অেনক ফরীশী

ও স ূকী বাি ে র জ আসেছ দেখ িতিন তােদর বলেলন, হ

িবষা সােপেদর বংেশরা, আগামী কাপ থেক পালােত তামােদর

ক চতনা িদল? ৮অতএব মন পিরবতেনর যাগ ফেল ফলবান

হও। ৯আর ভেবা না য, তামরা মেন মেন বলেত পার, অ াহাম

আমােদর িপতা; কারণ আিম তামােদর বলিছ, ঈ র এই সব পাথর

থেক অ াহােমর জ স ান তরী করেত পােরন। ১০আর এখনই

গাছ িলর িশকেড় ড়াল লাগান আেছ; অতএব য কান গােছ

ভােলা ফল ধের না, তা কেট আ েন ফেল দওয়া যায়। ১১আিম

তামােদর মন পিরবতেনর জ জেল বাি িদি িঠকই, িক ু

আমার পের িযিন আসেছন, িতিন আমার থেক শি মান; আিম তাঁর

জেুতা বহন করারও যাগ নই; িতিন তামােদর পিব আ া ও

আ েন বাি দেবন। ১২তাঁর লা তাঁর হােত আেছ, আর িতিন

িনেজর খামার পির ার করেবন এবং িনেজর গম গালায় সং হ

করেবন, িক ু য আ ন কখন নেভনা সই আ েন তুষ পিুড়েয়
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দেবন। ১৩ সই িদেনর যী যাহেনর মাধ েম বাি নবার জ

গালীল থেক যদেন তাঁর কােছ এেলন। ১৪ িক ু যাহন তাঁেক বারণ

করেত লাগেলন, বলেলন, আপনার মাধ েম আমারই বাি নওয়া

দরকার, আরআপিন আমার কােছ আসেছন? ১৫ িক ু যী উ র কের

তাঁেক বলেলন, “এখন রািজ হও, কারণ এই ভােব সম ধাি কতা

পিরপণূ করা আমােদর উিচত।” তখন িতিন তাঁর কথায় রািজ হেলন।

১৬ পের যী বাি িনেয় অমিন জল থেক উঠেলন; আর দখ, তাঁর

জ গ খেুল গল এবং িতিন ঈ েরর আ ােক পায়রার মত নেম

িনেজর উপের আসেত দখেলন। ১৭আর দখ, গ থেক এই বাণী

হল, “ইিনই আমার ি য় পু , এেতই আিম স ু ।”

৪তখন যী শয়তােনর মাধ েম পরীি ত হবার জ , পিব আ ার

মাধ েম ম াে এেলন। ২আর িতিন চি শ িদন রাত উপবাস থেক

শেষ ু িধত হেলন। ৩তখন পরী ক কােছ এেস তাঁেক বলেলন,

“তুিম যিদ ঈ েরর পু হও, তেব বল, যন এই পাথর েলা িট হেয়

যায়।” ৪ িক ু িতিন উ র কের বলেলন, “ লখা আেছ, মা ষ ধমুা

িটেত বাঁচেব না, িক ু ঈ েরর মখু থেক য েত ক কথা বর হয়,

তােতই বাঁচেব।” ৫ তখন শয়তান তাঁেক পিব শহের িনেয় গল

এবং ঈ েরর মি েরর চূড়ার উপের দাঁড় করাল, ৬আর তােক বলল

“তুিম যিদ ঈ েরর পু হও, তেব নীেচ ঝাঁপ িদেয় পড়, কারণ লখা

আেছ, িতিন িনেজর দূতেদর তামার িবষেয় আেদশ দেবন, আর

তাঁরা তামােক হােত কের তুেল নেবন, যিদ তামার পােয় পাথেরর

আঘাত লােগ।” ৭ যী তােক বলেলন, “আবার এও লখা আেছ, তুিম

িনেজর ঈ র ভুর পরী া কেরা না।” ৮আবার শয়তান তাঁেক অেনক

উঁচু এক পবেত িনেয় গল এবং পিৃথবীর সব রাজ ও সই সেবর

ঐ য দখাল, ৯আর তাঁেক বলল, “তুিম যিদ উপড়ু হেয় আমােক

ণাম কর, এই সবই আিম তামােক দব।” ১০ তখন যী তােক

বলেলন, “দূর হও, শয়তান কারণ লখা আেছ, তামার ঈ র ভুেকই

ণাম করেব, কবল তাঁরই আরাধনা করেব।” ১১ তখন শয়তান

তাঁেক ছেড় চেল গল, আর দখ, দূেতরা কােছ এেস তাঁর সবা
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করেত লাগেলন। ১২ পের যাহন ার হেয় কারাগাের আেছন েন,

িতিন গালীেল চেল গেলন; ১৩আর নাসরৎ ছেড় সমু তীের, সবলূনূ

ও ন ািলর অ েল অবি ত কফরনাহূেম িগেয় বাস করেলন; ১৪

যন িযশাইয় ভাববাদীর মাধ েম বলা এই কথা পণূ হয়, ১৫ “সবলূনূ

দশ ও ন ািল দশ, সমেু র পেথ, য েনর অ পাের অিয িদেদর

গালীল, ১৬ য জািত অ কাের বেসিছল, তারা মহা আেলা দখেত

পল, যারা মতুৃ র দেশ ও ছায়ােত বেসিছল, তােদর উপের আেলার

উদয় হল।” ১৭ সই থেক যী চার করেত করেলন; বলেত

লাগেলন, মন পিরবতন কর, কারণ গরাজ কাছাকািছ হল। ১৮

একিদন যী গালীল সমেু র তীর িদেয় বড়ােত বড়ােত দখেলন,

ই ভাই, িশেমান, যােক িপতর বেল ও তার ভাই আি য় সমেু

জাল ফলেছন; কারণ তাঁরা জেল িছেলন। ১৯ িতিন তাঁেদর বলেলন,

“আমার সে এস। আিম তামােদর মা ষ ধরা শখাব।” ২০আর

সে সে ই তাঁরা জাল ফেল িদেয় তাঁর সে গেলন। ২১ পের

িতিন সখান থেক আেগ িগেয় দখেলন, আর ই ভাই িসবিদেয়র

পু যােকাব ও তাঁর ভাই যাহন িনেজেদর বাবা িসবিদেয়র সােথ

নৗকায় বেস জাল িঠক করিছেলন; িতিন তাঁেদর ডাকেলন। ২২আর

তখনই তাঁরা নৗকা ও িনেজেদর বাবােক পিরত াগ কের তাঁর অ সরণ

করেলন। ২৩ পের যী সম গালীেল ঘেুর বড়ােত লাগেলন; িতিন

লাকেদর সমাজঘের, সমাজঘের িশ া িদেলন ও রােজ র সমাচার

চার করেলন এবং লাকেদর সব রকম রাগ ও সব রকম অ খ

ভােলা করেলন। ২৪আর তাঁর কথা সম িরয়া অ েল ছিড়েয় পড়ল

এবং নানা কার রাগ ও ব ািধেত হেয়েছ এমন সম অ লাক,

ভূত , মগৃীেরাগী ও প াঘাতী লাক সবাই, তাঁর কােছ এেলা,

আর িতিন তােদর করেলন। ২৫আর গালীল থেক, িদকাপিল,

িয শােলম, িযহূিদয়া ও য েনর অ পাড় থেক চুর লাক তাঁেক

অ সরণ করল।

৫ িতিন চুর লাক দেখ পাহােড় উঠেলন; আর িতিন বসার পর

তাঁর িশেষ রা তাঁর কােছ এেলন। ২ তখন িতিন মখু খেুল তােদর
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এই িশ া িদেত লাগেলন ৩ ধ যারা আ ােত গিরব, কারণ গ

রাজ তােদরই। ৪ ধ যারা ঃখ কের, কারণ তারা সা না পােব। ৫

ধ যারা িবনয়ী, কারণ তারা ভূিমর অিধকারী হেব। ৬ ধ যারা

ধািমকতার জ ু ধাত ও তৃ াত, কারণ তারা পিরতৃ হেব। ৭ ধ

যারা দয়াশীল, কারণ তারা দয়া পােব। ৮ ধ তারা যােদর মন ,

কারণ তারা ঈ েরর দশন পােব। ৯ ধ যারা িমলন কের দয়, কারণ

তারা ঈ েরর স ান বেল পিরিচত হেব। ১০ ধ যারা ধািমকতার জ

িনযািতত হেয়েছ, কারণ গরাজ তােদরই। ১১ ধ তামরা, যখন

লােক আমার জ তামােদর িন া ও িনযাতন কের এবং িমথ া কের

তামােদর িব ে সবরকম খারাপ কথা বেল। ১২আন কেরা, খিুশ

হও, কারণ েগ তামােদর পরু ার চুর; কারণ তামােদর আেগ

য ভাববাদীরা িছেলন, তােদর তারা সইভােব িনযাতন করত। ১৩

তামরা পিৃথবীর লবণ, িক ু লবেণর াদ যিদ যায়, তেব তা িকভােব

লবেণর নিবিশ করা যােব? তা আর কােনা কােজ লােগ না, কবল

বাইের ফেল দবার ও লােকর পােয়র তলায় দিলত হবার যাগ হয়।

১৪ তামরা জগেতর আেলা; পবেতর উপের অবি ত শহর গাপন

থাকেত পাের না। ১৫আর লােক দীপ ািলেয় ঝুিড়র নীেচ রােখ না,

িক ু দীপাধােরর উপেরই রােখ, তােত তা ঘেরর সব লাকেক আেলা

দয়। ১৬ সইভােব তামােদর আেলা মা ষেদর সামেন উ ল হাক,

যন তারা তামােদর ভাল কাজ দেখ তামােদর গ িপতার গৗরব

কের। ১৭ মেন কর না য, আিম আইন িক ভাববাদী থ ংস করেত

এেসিছ; আিম ংস করেত আিসিন, িক ু স ণূ করেত এেসিছ।

১৮কারণ আিম তামােদর সত বলিছ, য পয আকাশ ও পিৃথবী

লু না হেব, স পয আইেনর এক মা া িক এক িব ও লু হেব

না, সবই সফল হেব। ১৯অতএব য কউ এই সব ছাট আেদেশর

মেধ কান একিট আেদশ অমা কের ও লাকেদরেক সইভােব

িশ া দয়, তােক গরােজ অিত ছাট বলা যােব; িক ু য কউ স

সব পালন কের ও িশ া দয়, তােক গরােজ মহান বলা যােব।

২০ কারণ আিম তামােদর বলিছ, ব ব ার িশ ক ও ফরীশীেদর
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থেক তামােদর ধাি কতা যিদ বিশ না হয়, তেব তামরা কােনা

মেত গরােজ েবশ করেত পারেব না। ২১ তামরা েনছ, আেগর

কােলর লাকেদর কােছ বলা হেয়িছল, “তুিম নরহত া কর না,” আর য

নরহত া কের, স িবচােরর দােয় পড়েব। ২২ িক ু আিম তামােদর

বলিছ, য কউ িনেজর ভাইেয়র িত রাগ কের, স িবচােরর দােয়

পড়েব; আর য কউ িনেজর ভাইেক বেল, র বাকা, স মহাসভার

দােয় পড়েব। আর য কউ বেল র মখূ স নরেকর আ েনর দােয়

পড়েব। (Geenna g1067) ২৩ অতএব তুিম যখন য েবিদর কােছ

িনেজর নেবদ উৎসগ করছ, তখন সই জায়গায় যিদ মেন পেড় য,

তামার িব ে তামার ভাইেয়র কান কথা আেছ, ২৪তেব সই

জায়গায় বিদর সামেন তামার নেবদ রাখ, আর চেল যাও, থেম

তামার ভাইেয়র সােথ আবার িমলন হও, পের এেস তামার নেবদ

উৎসগ কর। ২৫ তুিম যখন িবপে র সে পেথ থাক, তখন তার

সােথ তাড়াতািড় িমল কর, যিদ িবপ তামােক িবচারেকর হােত

তুেল দয় ও িবচারক তামােক র ীর হােত তুেল দয়, আর তুিম

কারাগাের ব ী হও। ২৬আিম তামােক সত বলিছ, যত ণ না

পয শষ পয়সাটা শাধ করেব, তত ণ তুিম কান মেত সখান

থেক বাইের আসেত পারেব না। ২৭ তামরা েনছ য এটা বলা

হেয়িছল, “তুিম ব িভচার করও না।” ২৮ িক ু আিম তামােদর বলিছ,

য কউ কােনা ীেলােকর িদেক লালসাপণূ ভােব দেখ, তখনই

স দেয় তার সােথ ব িভচার করল। ২৯আর তামার ডান চাখ

যিদ তামায় পাপ করায়, তেব তা উপেড় দূের ফেল দাও; কারণ

তামার সম শরীর নরেক যাওয়া চেয় বরং এক অ ন হওয়া

তামার পে ভাল। (Geenna g1067) ৩০আর তামার ডান হাত যিদ

তামােক পাপ করায়, তেব তা কেট দূের ফেল দাও; কারণ তামার

সম শরীর নরেক যাওয়ার চেয় বরং এক অ ন হওয়া তামার

পে ভাল। (Geenna g1067) ৩১আর বলা হেয়িছল, “ য কউ িনেজর

ীেক পিরত াগ কের, স তােক ত াগপ িদক।” ৩২ িক ু আিম

তামােদর বলিছ, য কউ ব িভচার ছাড়া অ কারেণ িনেজর ীেক



মিথ 1799

পিরত াগ কের, স তােক ব ািভচািরনী কের; এবং য ব ি সই

পিরত া ীেক িববাহ কের, স ব িভচার কের। ৩৩আবার তামরা

েনছ, আেগর কােলর লাকেদর কােছ বলা হেয়িছল, তুিম িমথ া

িদিব কর না, িক ু ভুর উে েশ তামার সম িত া পালন কর।

৩৪ িক ু আিম তামােদর বলিছ, কান িদিব কেরা না; েগর িদিব

কর না, কারণ তা ঈ েরর িসংহাসন এবং পিৃথবীর িদিব কর না,

কারণ তা তাঁর পা রাখার জায়গা; ৩৫আর িয শােলেমর িদিব কর

না, কারণ তা মহান রাজার শহর। ৩৬আর তামার মাথার িদিব কর

না, কারণ একগাছা চুল সাদা িক কােলা করবার সাধ তামার নই।

৩৭ িক ু তামােদর কথা াঁ, াঁ, না, না, হাক; এর বিশ যা, তা

শয়তান থেক জ ায়। ৩৮ তামরা েনছ বলা হেয়িছল, “ চােখর

বদেল চাখ ও দাঁেতর বদেল দাঁত।” ৩৯ িক ু আিম তামােদর বলিছ,

তামরা ম লাকেক বাধা িদেয়া না; বরং য কউ তামার ডান

গােল চড় মাের, অ গাল তার িদেক িফিরেয় দাও। ৪০আর য

তামার সােথ িবচােরর জায়গায় ঝগড়া কের তামার পাষাক িনেত

চায়, তােক তামার চাদরও িদেয় দাও। ৪১আর য কউ এক মাইল

যেত তামােক জার কের, তার সে ই মাইল যাও। ৪২ য তামার

কােছ িকছু চায়, তােক সটা দাও এবং য তামার কােছ ধার চায়, তা

থেক িবমখু হেয়া না। ৪৩ তামরা েনছ, বলা হেয়িছল, “ তামার

িতেবশীেক ম করেব এবং তামার শ েক ঘণৃা করেব।” ৪৪

িক ু আিম তামােদর বলিছ, তামরা িনেজর িনেজর শ েদরেক

ভালেবস এবং যারা তামােদর ঘণৃা কের, তােদর জ াথনা কর;

৪৫ যন তামরা তামােদর গ িপতার স ান হও, কারণ িতিন

ভাল ম লাকেদর উপের িনেজর সূয উদয় কেরন এবং ধািমক

অধািমকেদর উপের বিৃ দন। ৪৬কারণ যারা তামােদর ভালবােস,

যিদ ধু তােদরই ভালবােসা তেব তামােদর িক পরু ার হেব? কর

আদায়কারীরাও িক সই মত কের না? ৪৭আর তামরা যিদ কবল

িনেজর িনেজর ভাইেদরেক েভ া জানাও, তেব বিশ িক কাজ
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কর? অইহূিদরাও িক সইভােব কের না? ৪৮অতএব তামােদর

গীয় িপতা যমন িস , তামরাও তমিন িস হও।

৬ সাবধান, লাকেক দখাবার জ তােদর সামেন তামােদর ধ কম

কর না, করেল তামােদর গ িপতার কােছ তামােদর পরু ার নই

২অতএব তুিম যখন দান কর, তখন তামার সামেন তুরী বািজও না,

যমন ভ রা লােকর কােছ শংসা পাবার জ সমাজঘের ও পেথ

কের থােক; আিম তামােদর সত বলিছ, তারা িনেজেদর পরু ার

পেয়েছ। ৩ িক ু তুিম যখন দান কর, তখন তামরা ডান হাত িক

করেছ, তা তামার বাঁ হাতেক জানেত িদও না। ৪এই ভােব তামার

দান যন গাপন হয়; তােত তামার গীয় িপতা, িযিন গাপেন

দেখন, িতিন তামােক ফল দেবন। ৫আর তামরা যখন াথনা কর,

তখন ভ েদর মত হেয়া না; কারণ তারা সমাজঘের ও পেথর কােণ

দাঁিড়েয় লাক দখােনা াথনা করেত ভালবােস; আিম তামােদর

সত বলিছ, তারা িনেজেদর পরু ার পেয়েছ। ৬ িক ু তুিম যখন

াথনা কর, তখন তামার ঘেরর ভতের েবশ কেরা, আর দরজা

ব কের তামার িপতা, িযিন গাপেন বতমান, তাঁর কােছ াথনা

কেরা; তােত তামার িপতা, িযিন গাপেন দেখন, িতিন তামােক ফল

দেবন। ৭আর াথনার িদন তামরা অথহীন কথা বার বার বেলা

না, যমন অইহূিদগণ কের থােক; কারণ তারা মেন কের, বিশ কথা

বলেলই তােদর াথনার উ র পােব। ৮ অতএব তামরা তােদর

মত হেয়া না, কারণ তামােদর িক িক েয়াজন, তা চাওয়ার আেগ

তামােদর গীয় িপতা জােনন। ৯অতএব তামরা এই ভােব াথনা

কেরা; হ আমােদর গ িপতঃ, তামার নাম পিব বেল মা হাক,

১০ তামার রাজ আ ক, তামার ই া িস হাক যমন েগ তমিন

পিৃথবীেতও হাক; ১১আমােদর েয়াজনীয় খাদ আজ আমােদরেক

দাও; ১২আরআমােদর অপরাধ সব মা কর, যমন আমরাও িনেজর

িনেজর অপরাধীেদরেক মা কেরিছ; ১৩আরআমােদরেক পরী ােত

এেনা না, িক ু ম থেক র া কর। ১৪কারণ তামরা যিদ লােকর

অপরাধ মা কর, তেব তামােদর গীয় িপতা তামােদরও মা
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করেবন। ১৫ িক ু তামরা যিদ লাকেদরেক মা না কর, তেব

তামােদর িপতা তামােদরও অপরাধ মা করেবন না। ১৬আর

তামরা যখন উপবাস কর, তখন ভ েদর মত িবষ মখু কের থেকা

না; কারণ তারা লাকেক উপবাস দখাবার জ িনেজেদর মখু কেনা

কের; আিম তামােদর সত বলিছ, তারা িনেজেদর পরু ার পেয়েছ।

১৭ িক ু তুিম যখন উপবাস কর, তখন মাথায় তল মখ এবং মখু

ধইুেয়া; ১৮ যন লােক তামার উপবাস দখেত না পায়, িক ু তামার

িপতা, িযিন গাপেন বতমান, িতিনই দখেত পান; তােত তামার

িপতা, িযিন গাপেন দেখন, িতিন তামােক ফল দেবন। ১৯ তামরা

পিৃথবীেত িনেজেদর জ অথ স য় কর না; এখােন তা পাকায়

ও ম ায় য় কের এবং এখােন চাের িসঁধ কেট চুির কের। ২০

িক ু েগ িনেজেদর জ অথ স য় কর; সখােন পাকায় ও ম ায়

য় কের না, সখােন চােরও িসঁধ কেট চুির কের না। ২১কারণ

যখােন তামার অথ, সখােন তামার মনও থাকেব। ২২ চাখই

শরীেরর দীপ; অতএব তামার চাখ যিদ িনমল হয়, তেব তামার

সম শরীর আেলাময় হেব। ২৩ িক ু তামার চাখ যিদ অ িচ হয়,

তেব তামার সম শরীর অ কারময় হেব। অতএব তামার দেয়র

আেলা যিদ অ কার হয়, সই অ কার কত বড়। ২৪ কউই ই

কতার দাস করেত পাের না; কারণ স হয়েতা এক জনেক ঘণৃা

করেব, আর এক জনেক ভালবাসেব, নয় তা এক জেনর িত অ গত

হেব, আর এক জনেক তু করেব; তামরা ঈ র এবং ধন ইেয়রই

দাস করেত পার না। ২৫এই জ আিম তামােদর বলিছ, িক খাবার

খাব, িক পান করব বেল ােণর িবষেয়, িক া িক পরব বেল শরীেরর

িবষেয় ভেবা না; খাদ থেক াণ ও পাশােকর থেক শরীর িক বড়

িবষয় নয়? ২৬আকােশর পািখেদর িদেক তাকাও, তারা বােনও না,

কােটও না, গালাঘের জমাও কের না, তা সে ও তামােদর গীয়

িপতা তােদর খাবার িদেয় থােকন; তামরা িক তােদর থেক অেনক

বিশ নও? ২৭আর তামােদর মেধ ক ভেব িনেজর বয়স

এক হাতমা বাড়ােত পাের? ২৮আর পাশােকর িবষেয় কন িচ া
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কর? মােঠর িলিল ফুেলর িবষেয় িচ া কর, স িল কমন বােড়;

স সকল পির ম কের না, েতাও কােট না; ২৯ তা সে ও আিম

তামােদর বলিছ, শেলামনও িনেজর সম ঐ য এর একিটর মত

সি ত িছেলন না। ৩০ ভাল, মােঠর য ঘাস আজআেছ তা কাল

আ েন ফেল দওয়া হেব, তা যিদ ঈ র এ প সাজান, তেব হ অ

িব াসীরা, তামােদর িক আরও বিশ র কের সাজােবন না? ৩১

অতএব এই বেল ভেবা না য, “িক খাবার খাব? বা িক পান করব?”

৩২অইহূিদরা এসব িজিনস পাওয়ার জ ব হয়; তামােদর গীয়

িপতা তা জােনন য, এই সম িজিনস তামােদর েয়াজন আেছ।

৩৩ িক ু তামরা থেম তাঁর রাজ ও তাঁর ধািমকতার িবষেয় চ া

কর, তাহেল এইসব িজিনসও তামােদর দওয়া হেব। ৩৪অতএব

কালেকর জ ভেবা না, কারণ কাল িনেজর িবষয় িনেজই ভাবেব;

িদেনর ক িদেনর জ ই যেথ ।

৭ তামরা িবচার কেরা না, যন িবচািরত না হও। ২কারণ যরকম

িবচাের তামরা িবচার কর, সই রকম িবচাের তামরাও িবচািরত হেব;

এবং তামরা য পিরমােণ পিরমাপ কর, সই পিরমােণ তামােদর

জ পিরমাপ করা যােব। ৩আর তামার ভাইেয়র চােখ য েটা

আেছ, তাই কন দখছ, িক ু তামার িনেজর চােখ য কিড়কাঠ

আেছ, তা কন ভেব দখছ না? ৪অথবা তুিম কমন কের িনেজর

ভাইেক বলেব, এস, আিম তামার চাখ থেক েটাটা বর কের

িদই? আর দখ, তামার িনেজর চােখ কিড়কাঠ রেয়েছ। ৫ হ ভ ,

আেগ িনেজর চাখ থেক কিড়কাঠ বর কের ফল, আর তখন তামার

ভাইেয়র চাখ থেক েটাটা বর করবার জ দখেত পােব। ৬

পিব িজিনস রেদরেক িদও না এবং তামােদর মু া শকূরেদর

সামেন ফেলা না; যিদ তারা পা িদেয় তা দলায় এবং িফের তামােদর

টুকেরা টুকেরা কের িছঁেড় ফেল। ৭ চাও, তামােদর দওয়া হেব,

খাঁজ কর, তামরা পােব; দরজায় আঘাত কর, তামােদর জ খেুল

দওয়া হেব। ৮কারণ য কউ চায়, স হণ কের এবং য খাঁজ

কের, স পায়; আর য আঘাত কের, তার জ খেুল দওয়া হেব। ৯
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তামােদর মেধ এমন লাক ক য, যার ছেল িট চাইেল তােক

পাথর দেব, ১০ িকংবা মাছ চাইেল তােক সাপ দেব? ১১অতএব

তামরা ম হেয়ও যিদ তামােদর স ানেদর ভােলা ভােলা িজিনস

িদেত জান, তেব কত না বিশ তামােদর েগর িপতা দেবন, যারা

তাঁর কােছ চায়, তােদর ভােলা ভােলা িজিনস দেবন। ১২অতএব সব

িবষেয় তামরা যা যা ই া কর য, লােক তামােদর িত কের,

তামরাও তােদর িত সই রকম কর; কারণ এটাই আইেনর ও

ভাববাদী ে থর মলূ িবষয়। ১৩ স দরজা িদেয় েবশ কর; কারণ

িবনােশ যাবার দরজা চওড়া ও পথ চওড়া এবং অেনেকই তা িদেয়

েবশ কের; ১৪কারণ জীবেন যাবার দরজা স ও পথ কিঠন এবং

অ লােকই তা পায়। ১৫ নকল ভাববাদীেদর থেক সাবধান;

তারা মেষর বেশ তামােদর কােছ আেস, িক ু িভতের াসকারী

নকেড় বাঘ। ১৬ তামরা তােদর ফেলর মাধ েম তােদর িচনেত

পারেব। লােক িক কাঁটাগাছ থেক া াফল, িকংবা িশয়ালকাঁটা

থেক ডুমরুফল জাগাড় কের? ১৭ সই কাের েত ক ভাল গােছ

ভাল ফল ধের, খারাপ গােছ খারাপ ফল ধের। ১৮ ভাল গােছ খারাপ

ফল ধরেত পাের না এবং খারাপ গােছ ভাল ফল ধরেত পাের না। ১৯

য কান গােছ ভাল ফল ধের না, তা কেট আ েন ফেল দওয়া

যায়। ২০অতএব তামরা ওেদর ফেলর মাধ েম ওেদরেক িচনেত

পারেব। ২১ যারা আমােক হ ভু, হ ভু বেল, তারা সবাই য

গরােজ েবশ করেত পারেব, এমন নয়, িক ু য ব ি আমার

গ িপতার ই া পালন কের, সই পারেব। ২২ সই িদন অেনেক

আমােক বলেব, হ ভু, হ ভু, আপনার নােমই আমরা িক ভাববাণী

বিলিন? আপনার নােমই িক ভূত ছাড়াই িন? আপনার নােমই িক

অেনক আ য কাজ কিরিন? ২৩ তখন আিম তােদর ই বলব,

আিম কখনও তামােদর জািন না; হ অধমাচারীরা, আমার কাছ থেক

দূর হও। ২৪অতএব য কউ আমার এই সব কথা েন পালন কের,

তােক এমন একজন বিু মান লাক বলা যােব, য পাথেরর উপের

িনেজর ঘর তরী করল। ২৫ পের বিৃ নামল, ব া এেলা, বাতাস বেয়
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গল এবং সই ঘের লাগল, তা সে ও তা পড়ল না, কারণ পাথেরর

উপের তার িভি মলূ ািপত হেয়িছল। ২৬আর য কউ আমার

এই সব কথা েন পালন না কের, স এমন একজন বাকা লােকর

মত, য বািলর উপের িনেজর ঘর তরী করল। ২৭ পের বিৃ নামল,

ব া এেলা, বাতাস বেয় গল এবং সই ঘের আঘাত করল, তােত

তা পেড় গল ও তার পতন ঘারতর হল। ২৮ যী যখন এই সব

কথা শষ করেলন, লাকরা তাঁর িশ ায় চমৎকৃত হল; ২৯ কারণ

িতিন মতাপ ব ি র মত তােদর িশ া িদেতন, তােদর ব ব ার

িশ কেদর মত নয়।

৮ িতিন পাহাড় থেক নামেল চুর লাক তাঁেক অ সরণ করল। ২

আর দেখা, একজন েরাগী কােছ এেস তাঁেক ণাম কের বলল,

হ ভু, যিদ আপনার ই া হয়, আমােক করেত পােরন। ৩ তখন

িতিন হাত বািড়েয় তােক শ করেলন, িতিন বলেলন, “আমার ই া,

তুিম হেয় যাও,” আর তখনই স েরাগ থেক ভােলা হেয়

গল। ৪ পের যী তােক বলেলন, “ দখ, এই কথা কাউেকও িকছু

বেলা না; িক ু যাজেকর কােছ িগেয় িনেজেক দখাও এবং লাকেদর

কােছ তামার িব হওয়ার জ মািশর দওয়া আেদশ অ যায়ী

নেবদ উৎসগ কর, তােদর কােছ সা হওয়ার জ য তুিম

হেয়ছ।” ৫আর িতিন কফরনাহূেম েবশ করেল একজন শতপিত

তাঁর কােছ এেস িবনিত কের বলেলন, ৬ হ ভু, আমার দাস ঘের

প াঘােত পেড় আেছ, ভীষণ য ণা পাে । ৭ যী তােক বলেলন,

আিম িগেয় তােক করব। ৮ শতপিত উ র করেলন, হ ভু, আিম

এমন যাগ নই য, আপিন আমার ছােদর নীেচ আেসন; কবল কথায়

বলনু, তােতই আমার দাস হেব। ৯কারণ আিম একজন মা ষ

িযিন মতা স , আবার সনারা আমার আেদশমত চেল; আিম

তােদর এক জনেক যাও বলেল স যায় এবং অ েক এস বলেল স

আেস, আর আমার দাসেক এই কাজ কর বলেল স তা কের। ১০এই

কথা েন যী অবাক হেলন এবং যারা িপছন িপছন আসিছল, তােদর

বলেলন, আিম তামােদর সিত ই বলিছ, ই ােয়েলর মেধ এত বড়
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িব াস কখেনা দখেত পাইিন। ১১আর আিম তামােদর বলিছ,

অেনেক পবূ ও পি ম িদক থেক আসেব এবং অ াহাম, ইসহাক,

যােকােবর সােথ গরােজ একসে মজ এর সামেন আরাম করেব;

১২ িক ু রােজ র স ানেদর বাইেরর অ কাের ফেল দওয়া যােব;

সই জায়গায় কা াকািট করেব ও দাঁেত দাঁেত ঘষেব। ১৩ পের যী

সই শতপিতেক বলেলন, চেল যাও, যমন িব াস করেল, তমিন

তামার িত হাক। আর সই িদেনই তার দাস হল। ১৪আর

যী িপতেরর ঘের এেস দখেলন, তাঁর শা ড়ী িবছানায় েয় আেছ

কারণ তাঁর র হেয়েছ। ১৫ পের িতিন তাঁর হাত শ করেলন, আর

র ছেড় গল; তখন িতিন উেঠ যী র সবা করেত লাগেলন। ১৬

স া হেল লােকরা অেনক ভূত েক তাঁর কােছ আনল, তােত িতিন

বােক র মাধ েম সই আ ােদরেক ছাড়ােলন এবং সব অ লাকেক

করেলন; ১৭ যন িযশাইয় ভাববাদীর ারা বলা কথা পণূ হয়,

“িতিন িনেজ আমােদর বলতা সব হণ করেলন ও রাগ সব বহন

করেলন।” ১৮আর যী িনেজর চারিদেক চুর লাক দেখ েদর

অ পাের যেত আেদশ িদেলন। ১৯ তখন একজন ধমিশ ক এেস

তাঁেক বলেলন, হ , আপিন য কােনা জায়গায় যােবন, আিম

আপনার িপছন িপছন যাব। ২০ যী তাঁেক বলেলন, িশয়ালেদর গত

আেছ এবং আকােশর পািখেদর বাসা আেছ; িক ু ম ষ পেু র মাথা

রাখার কান জায়গা নই। ২১ িশষ েদর মেধ আর একজন তাঁেক

বলেলন, হ ভু, আেগ আমার িপতােক কবর িদেয় আসেত অ মিত

িদন। ২২ িক ু যী তাঁেক বলেলন, আমার িপছেন এস; মতৃরাই

িনেজর িনেজর মতৃেদর কবর িদক। ২৩আর যী নৗকায় উঠেল তাঁর

িশষ রা তাঁর িপছেন গেলন। ২৪আর দখ, সমেু ভীষণ ঝড় উঠল,

এমনিক, নৗকার উপর ঢউ; িক ু যী তখন ঘেুমািছেলন। ২৫ তখন

িশষ রা তাঁর কােছ িগেয় তাঁেক জািগেয় বলেলন, হ ভু, আমােদর

উ ার ক ন, আমরা মারা গলাম। ২৬ িতিন তােদর বলেলন, হ

অ িব াসীরা, কন তামরা এত ভয় পা ? তখন িতিন উেঠ বাতাস

ও সমু েক ধমক িদেলন; তােত থেম গল। ২৭আর সই লােকরা
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অবাক হেয় বলেলন, আঃ! ইিন কমন লাক, বাতাস ও সমু ও য এর

আেদশ মােন! ২৮ পের িতিন অ পাের গাদারীয়েদর দেশ গেল ই

জন ভূত লাক কবর ান থেক বর হেয় তাঁর সামেন উপি ত হল;

তারা এত ভয় র িছল য, ঐ পথ িদেয় কউই যেত পারত না। ২৯

আর দখ, তারা চঁিচেয় উঠল, বলল, হ ঈ েরর পু , আপনার সােথ

আমােদর স ক িক? আপিন িক িনিদ িদেনর র আেগ আমােদর

য ণা িদেত এখােন এেলন? ৩০তখন তােদর থেক িকছু দূের বড়

এক শকূর পাল চরিছল। ৩১ তােত ভূেতরা িবনিত কের তাঁেক বলল,

যিদ আমােদরেক ছাড়ান, তেব ঐ শকূর পােল পািঠেয় িদন। ৩২ িতিন

তােদর বলেলন, চেল যাও। তখন তারা বর হেয় সই শকূর পােলর

মেধ েবশ করল; আর দখ, সম শকূর খবু জাের ঢালু পাড় িদেয়

দৗিড়েয় িগেয় সমেু পড়ল, ও জেল ডুেব মারা গল। ৩৩ তখন

পালেকরা পািলেয় গল এবং শহের িগেয় সব িবষয়, িবেশষভােব সই

ভূত ে র িবষয় বণনা করল। ৩৪আর দেখা, শহেরর সব লাক

যী র সােথ দখা করবার জ বর হেয় এেলা এবং তাঁেক দেখ

িনেজেদর জায়গা থেক চেল যেত িবনিত করল।

৯পের িতিন নৗকায় উেঠ পার হেলন এবং িনেজর শহের এেলন।

আর দখ, কেয়কিট লাক তাঁর কােছ একজন প াঘাতীেক আনল,

স খােটর উপের শায়ােনা িছল। ২ তােদর িব াস দেখ যী সই

প াঘাতী রাগীেক বলেলন, পু , সাহস কর, তামার পাপ িল মা

করা হল। ৩আর দখ, কেয়ক জন ধমিশ করা মেন মেন বলল, “এ

ব ি ঈ রিন া করেছ।” ৪ তখন যী তােদর িচ া বঝুেত পের

বলেলন, “ তামরা দেয় কন িচ া করছ? ৫ কারণ কানটা সহজ,

‘ তামার পাপ মা হল’ বলা, না ‘তুিম উেঠ বড়াও’ বলা? ৬ িক ু

পিৃথবীেত পাপ মা করেত ম ষ পেু র অিধকার আেছ, এটা যন

তামরা জানেত পার,” এই জ িতিন সই প াঘাতীেক বলেলন

“ওঠ, তামার িবছানা তুেল নাও এবং তামার ঘের চেল যাও।” ৭

তখন স উেঠ িনেজর ঘের চেল গল। ৮তা দেখ সব লাক ভয় পেয়

গল, আর ঈ র মা ষেক এমন মতা িদেয়েছন বেল তার গৗরব
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করল। ৯ সই জায়গা থেক যেত যেত যী দখেলন, মিথ নােম

এক ব ি কর আদােয়র জায়গায় বেস আেছ; িতিন তাঁেক বলেলন,

“আমার সে এস।” তােত িতিন উেঠ তাঁর সে চেল গেলন। ১০

পের িতিন যখন মিথর ঘেরর মেধ খাবার খেত বসেলন, আর অেনক

কর আদায়কারী ও পাপী মা ষ এেস যী র এবং তাঁর িশষ েদর

খাবার খেত বসল। ১১ তা দেখ ফরীশীরা তাঁর িশষ েদর বলল,

তামােদর কন কর আদায়কারী ও পাপীেদর সােথ খাবার খান?

১২ যী তা েন তােদরেক বলেলন, লাকেদর ডা ার দখাবার

দরকার নই, িক ু অ েদর েয়াজন আেছ। ১৩ িক ু তামরা

িগেয় শেখা, এই কথার মােন িক, “আিম দয়াই চাই, বিলদান নয়”;

কারণ আিম ধাি কেদর নয়, িক ু পাপীেদরেক ডাকেত এেসিছ। ১৪

তখন যাহেনর িশষ রা তাঁর কােছ এেস বলল, “ফরীশীরা ও আমরা

অেনকবার উপবাস কির, িক ু আপনার িশষ রা উপবাস কের না, এর

কারণ িক?” ১৫ যী তােদর বলেলন, “বর সে থাকেত িক লােক

ঃখ করেত পাের?” িক ু এমন িদন আসেব, যখন তােদর কাছ থেক

বর চেল যােবন; তখন তারা উপবাস করেব। ১৬ পরুাতন কাপেড়

কউ নতুন কাপেড়র তালী দয় না, কারণ তার তালীেত কাপড় িছঁেড়

যায় এবং ছঁড়াটা আরও বড় হয়। ১৭আর লােক পরুাতন চামড়ার

থিলেত নতুন আঙুেরর রস রােখ না; রাখেল চামড়ার থিল িল ফেট

যায়, তােত া ারস পেড় যায়, চামড়ার থিল িলও ন হয়; না,

িক ু লােক নতূন চামড়ার থিলেত টাটকা া ারস রােখ, তােত

উভেয়রই র া হয়। ১৮ যী তােদর এই সব কথা বলেছন, আর

দখ, একজন ত াবধায়ক এেস তাঁেক ণাম কের বলেলন, আমার

মেয়িট এত েন মারা িগেয়েছ; িক ু আপিন এেস তার উপের হাত

রাখনু, তােত স জীিবত হেব। ১৯ তখন যী উেঠ তাঁর সে গেলন,

তাঁর িশষ রাও চলেলন। ২০আর দখ, বােরা বছর ধের র াব

রাগ একিট ীেলাক তাঁর িপছন িদক থােক এেস তাঁর পাশােকর

ঝালর শ করল; ২১ কারণ স মেন মেন বলিছল, আিম যিদ কবল

ওনার কাপড় ছুঁেত পাির, তেবই আিম হব। ২২তখন যী মখু
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িফিরেয় তােক দেখ বলেলন, বৎেস, সাহস কর, তামার িব াস

তামােক করল। সই িদেন ীেলাকটী হল। ২৩ পের যী

সই ত াবধায়ক এর বািড়েত এেস যখন দখেলন, বংশীবাদকরা

রেয়েছ, ও লােকরা হ চ করেছ, ২৪ তখন যী বলেলন, সের যাও,

মেয়িট তা মের যায় িন, ঘিুমেয় রেয়েছ। তখন তারা তাঁেক ঠা া

করল। ২৫ িক ু লাকেদরেক বর কের দওয়া হেল িতিন িভতের

িগেয় মেয়িটর হাত ধরেলন, তােত স উেঠ বসল। ২৬আর এই

কথা সই দেশ ছিড়েয় পড়ল। ২৭ পের যী সখান থেক ান

করিছেলন, ই জন অ তাঁেক অ সরণ করিছল; তারা চঁিচেয় বলেত

লাগল, “ হ দায়দূ‐স ান, আমােদর িত দয়া ক ন।” ২৮ িতিন

ঘেরর মেধ েবশ করেল পর সই অে রা তাঁর কােছ এেলা; তখন

যী তােদর বলেলন, “ তামরা িক িব াস কর য, আিম এটা করেত

পাির?” তারা তাঁেক বলল, “ াঁ ভু।” ২৯তখন িতিন তােদর চাখ

শ করেলন, আর বলেলন, “ তামােদর িব াস অ সাের তামােদর

িত হাক।” ৩০তখন তােদর চাখ খেুল গল। আর যী তােদর

দঢ়ৃভােব িনেষধ কের িদেলন, বলেলন, “ দখ, যন কউ এটা জানেত

না পায়।” ৩১ িক ু তারা বাইের িগেয় সই দেশর সম জায়গায় তাঁর

িবষেয় বলেত লাগল। ৩২তারা বাইের যাে , আর দখ, লােকরা

এক ভূত বাবােক তাঁর কােছ আনল। ৩৩ ভূত ছাড়ােনা হেল

সই বাবা কথা বলেত লাগল; তখন সব লাক অবাক হেয় বলল,

“ই ােয়েলর মেধ এমন কখনও দখা যায়িন।” ৩৪ িক ু ফরীশীরা

বলেত লাগল, “ভূতেদর শাসনক ার মাধ েম স ভূত ছাড়ায়।” ৩৫

আর যী সব নগর ও ােম ঘেুর বড়ােত লাগেলন; িতিন লাকেদর

সমাজঘের উপেদশ িদেলন ও রােজ র সমাচার চার করেলন এবং

সব রকম রাগ ও সব রকম অ খ থেক করেলন। ৩৬ িক ু চুর

লাক দেখ তােদর িত যী র ক ণা হল, কারণ তারা ব া ল হেয়

ছিড়েয় িছিটেয় িছল, যন পালকহীন মষপাল। ৩৭ তখন িতিন িনেজর

িশষ েদর বলেলন, ফসল চুর বেট, িক ু কাটার লাক অ ; ৩৮এই
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জ ফসেলর মািলেকর কােছ াথনা কর, যন িতিন িনেজর ফসল

কাটার জ লাক পািঠেয় দন।

১০পের িতিন িনেজর বােরা জন িশষ েক কােছ ডেক তাঁেদর অ িচ

আ ােদর উপের িশ া িদেলন, যন তাঁরা তােদর ছাড়ােত এবং

সব রকম রাগ‐ব ািধ থেক করেত পােরন। ২ সই বােরা জন

িরেতর নাম এই থম, িশেমান, যােক িপতর বেল এবং তাঁর ভাই

আি য়, িসবিদেয়র পু যােকাব এবং তাঁর ভাই যাহন, ৩ িফিলপ ও

বথলময়, মিথ, থামা ও কর আদায়কারী, আলেফেয়র ছেল যােকাব

ও থে য়, ৪ উেদ াগী িশেমান ও ঈ িরেয়াতীয় িযহূদা, য তাঁেক

শ েদর হােত তুেল িদল। ৫এই বােরা জনেক যী পািঠেয় িদেলন,

আর তাঁেদর এই িনেদশ িদেলন, তামরা অিযহূদীরা যখােন বাস

কের সখােন যও না এবং শমরীয়েদর কান শহের েবশ কর না; ৬

বরং ই ােয়ল েলর হারান মষেদর কােছ যাও। ৭আর তামরা

যেত যেত এই কথা চার কর, গরাজ কাছাকািছ এেস পেড়েছ।

৮অ েদরেক কর, মতৃেদরেক বাঁিচেয় তাল, রাগীেদরেক

কর, ভূতেদরেক বর কের দাও; কারণ তামরা িবনামেূল পেয়ছ,

িবনামেূল দান কর। ৯ তামােদর কামেরর কাপড়, সানা িক পা

িক িপতল এবং ১০ যাওয়ার জ থিল িক িট জামাকাপড় িক জেুতা

িক লািঠ, এ সব িনও না; কারণ য কাজ কের স তার বতেনর

যাগ । ১১আর তামরা য শহের িক ােম েবশ করেব, সখানকার

কান ব ি যাগ , তা খাঁজ কেরা, আর য পয অ জায়গায় না

যাও, সখােন থেকা। ১২আর তার ঘের েবশ করবার িদেনর সই

ঘেরর লাকেদরেক েভ া জানাও। ১৩ তােত সই ঘেরর লাক

যিদ যাগ হয়, তেব তামােদর শাি তােদর িত আ ক; িক ু যিদ

যাগ না হয়, তেব তামােদর শাি তামােদর কােছ িফের আ ক।

১৪আর য কউ তামােদর হণ না কের এবং তামােদর কথা না

শােন, সই ঘর িকংবা সই শহর থেক বর হবার িদেনর িনেজর

িনেজর পােয়র ধেূলা ঝেড় ফেলা। ১৫আিম তামােদর সত কথা

বলিছ, িবচার িদেনর সই শহেরর দশা থেক বরং সেদাম ও ঘেমারা
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দেশর দশা সহনীয় হেব। ১৬ দখ, নকেড়েদর মেধ যমন মষ,

তমিন আিম তামােদর পাঠাি ; অতএব তামরা সােপর মেতা সতক

ও পায়রার মেতা অমািয়ক হও। ১৭ িক ু লাকেদর থেক সাবধান

থেকা; কারণ তারা তামােদর িবচার সভায় সমপণ করেব এবং

িনেজেদর সমাজঘের িনেয় বত মারেব। ১৮এমনিক, আমার জ

তামরা রাজ পাল ও রাজােদর সামেন, তােদর ও অইহূিদেদর কােছ

সা দবার জ হািজর হেব। ১৯ িক ু লােক যখন তামােদর

সমপণ করেব, তখন তামরা িকভােব িক বলেব, স িবষেয় ভেবা না;

কারণ তামােদর যা বলবার তা সই িদেনই তামােদর দান করা

যােব। ২০ কারণ তামরা কথা বলেব না, িক ু তামােদর িপতার

আ া তামােদর মাধ েম কথা বলেবন। ২১আর ভাই ভাইেক ও

বাবা স ানেক মতুৃ েত সমপণ করেব; এবং স ােনরা মা বাবার

িবপে উেঠ তােদর হত া করােব। ২২আর আমার নােমর জ

তামােদর সবাই ঘণৃা করেব; িক ু য কউ শষ পয ি র থাকেব,

সই পির ান পােব। ২৩আর তারা যখন তামােদর এক শহর থেক

তাড়না করেব, তখন অ শহের পািলেয় যও; কারণ আিম তামােদর

সত বলিছ, ই ােয়েলর সব শহের তামােদর কাজ শষ হেব না, য

পয ম ষ পু না আেসন। ২৪ িশষ র থেক বড় নয় এবং দাস

মিনেবর থেক বড় নয়। ২৫ িশষ িনেজর র তুল ও দাস িনেজর

কতার সমান হেলই তার পে যেথ । তারা যখন ঘেরর মািলকেক

ভূেতেদর অিধপিত বেলেছ, তখন তাঁর আ ীয়েদরেক আরও িক না

বলেব? ২৬অতএব তামরা তােদর ভয় কর না, কারণ এমন ঢাকা

িকছুই নই, যা কাশ পােব না এবং এমন গাপন িকছুই নই, যা

জানা যােব না। ২৭আিম যা তামােদর অ কাের বিল, তা তামরা

আেলােত বল এবং যা কােন কােন শান, তা ছােদর উপের চার

কর। ২৮আর যারা দহ হত া কের, িক ু আ া বধ করেত পাের না,

তােদর ভয় কর না; িক ু িযিন আ াও দহ িট কই নরেক িবন

করেত পােরন, বরং তাঁেকই ভয় কর। (Geenna g1067) ২৯ িট চড়াই

পাখী িক এক পয়সায় িবি হয় না? আর তামােদর িপতার অ মিত
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ছাড়া তােদর একিটও মািটেত পেড় না। ৩০ িক ু তামােদর মাথার

চুল িলও সব গানা আেছ। ৩১অতএব ভয় কর না, তামরা অেনক

চড়াই পাখীর থেক । ৩২অতএব য কউ লাকেদর সামেন

আমােক ীকার কের, আিমও িনেজর গ িপতার সামেন তােক

ীকার করব। ৩৩ িক ু য মা ষেদর সামেন আমােক অ ীকার কের,

আিমও িনেজর গ িপতার সামেন তােক অ ীকার করব। ৩৪ মেন

কর না য, আিম পিৃথবীেত শাি িদেত এেসিছ; শাি িদেত আিসিন,

িক ু খড়গ িদেত এেসিছ। ৩৫ কারণ আিম বাবার সােথ ছেলর,

মােয়র সােথ মেয়র এবং শা ড়ীর সােথ বৗমার িবে দ সিৃ করেত

এেসিছ; ৩৬আর িনেজর িনেজর পিরবােরর লােকরা মা েষর শ

হেব। ৩৭ য কউ বাবা িক মােক আমার থেক বিশ ভালবােস, স

আমার যাগ নয় এবং য কউ ছেল িক মেয়েক আমার থেক বিশ

ভালবােস, স আমার যাগ নয়। ৩৮আর য কউ িনেজর ু শ তুেল

িনেয় আমার িপছেন না আেস, স আমার যাগ নয়। ৩৯ য কউ

িনেজর াণ র া কের, স তা হারােব; এবং য কউ আমার জ

াণ হারায়, স তা র া করেব। ৪০ য তামােদর হণ কের, স

আমােকই হণ কের; আর য আমােক হণ কের, স তা আমােক

িযিন পািঠেয়েছন সই ঈ রেকই হণ কের। ৪১ য ভাববাদীেক

ভাববাদী বেল হণ কের, স ভাববাদীর পরু ার পােব; এবং য

ধাি কেক ধািমক বেল হণ কের, স ধাি েকর পরু ার পােব।

৪২আর য কউ এই সামা লাকেদর মেধ কান এক জনেক

আমার িশষ বেল কবল এক বািট ঠা ডা জল পান করেত দয়, আিম

তামােদর সত বলিছ, স কােনা মেত আপন রাজ থেক বি ত

হেব না।

১১এই ভােব যী িনেজর বােরা জন িশেষ র িত আেদশ দবার

পর লাকেদর শহের শহের উপেদশ দবার ও চার করবার জ স

জায়গা থেক চেল গেলন। ২ পের যাহন বা াইজ কারাগার থেক

ীে র কােজর িবষয় েন িনেজর িশষ েদর ারা তাঁেক িজ াসা

করেত পাঠােলন, ৩এবং তাঁেক বলেলন, যাঁর আগমন হেব, সই
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ব ি িক আপিন? না আমরা অে র অেপ ায় থাকব? ৪ যী উ র

কের তােদর বলেলন, “ তামরা যাও এবং যা েনছ ও দেখছ, সই

খবর যাহনেক দাও; অ রা দখেত পাে , খাঁড়ারা হাঁটেছ,

গীরা হে ও বিধেররা নেত পাে , মেৃতরা জীিবত হে ,

গিরবেদর কােছ সমাচার চার করা হে । ৫অ রা দখেত পাে ,

খাঁড়ারা হাঁটেছ, গীরা হে ও বিধেররা নেত পাে ,

মেৃতরা জীিবত হে , গরীবেদর কােছ সমাচার চার করা হে । ৬

আর ধ সই ব ি য আমােক হণ করেত বাধা পায় না।” ৭ তারা

চেল যাে , এমন িদেনর যী সবেলাকেক যাহেনর িবষেয় বলেত

লাগেলন, তামরা ম াে িক দখেত িগেয়িছেল? িক বাতােস

লেছ এমন একিট নল (ঘাস জাতীয় উি দ)? ৮তেব িক দখেত

িগেয়িছেল? িক র পাষাক পরা কান লাকেক? দখ, যারা র

পাষাক পের, তারা রাজবািড়েত থােক। ৯ তেব িক জ িগেয়িছেল?

িক একজন ভাববাদীেক দখবার জ ? াঁ, আিম তামােদর বলিছ,

ভাববাদী থেকও ব ি েক। ১০ ইিন সই ব ি , যাঁর িবষেয়

লখা আেছ, “ দখ, আিম িনেজর দূতেক তামার আেগ পাঠাব; স

তামার আেগ তামার রা া তরী করেব।” ১১আিম তামােদর সত

বলিছ, ীেলােকর গেভ যারা জ হণ কেরেছ তােদর মেধ যাহন

বাি দাতা থেক মহান কউই সিৃ হয়িন, তা সে ও গরােজ অিত

সামা য ব ি , স তাঁর থেক মহান। ১২আর যাহন বাি দাতার

িদন থেক এখন পয গরাজ আ া হে এবং আ মণকারীরা

সবেল তা অিধকার করেছ। ১৩ কারণ সম ভাববাদী ও িনয়ম যাহন

পয ভাববাণী বেলেছ। ১৪আর তামরা যিদ হণ করেত স ত

হও, তেব জানেব, য এিলেয়র আগমন হেব, িতিন এই ব ি । ১৫

যার শানার মত কান আেছ স ক। ১৬ িক ু আিম কার সে

এই যেুগর লাকেদর তুলনা করব? তারা এমন বালকেদর সমান,

যারা বাজাের বেস িনেজেদর স ীেদরেক ডেক বেল, ১৭আমরা

তামােদর জ বাঁশী বাজালাম, তামরা নাচেল না; আমরা ঃখ

কাশ করলাম এবং তামরা ক পেল না। ১৮কারণ যাহন এেস
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ভাজন পান কেরনিন; তােত লােক বেল, স ভূত । ১৯ ম ষ পু

এেস ভাজন পান কেরন; তােত লােক বেল, ঐ দখ, একজন পটুক

ও মাতাল, কর আদায়কারীেদর ও পাপীেদর ব ু । িক ু া িনেজর

কােজর ারা িনেদাষ বেল মািণত হেব। ২০ তখন য য শহের যী

সবেচেয় বিশ অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, িতিন সই সব শহরেক

ভৎসনা করেত লাগেলন, কারণ তারা মন ফরায় িন ২১ কারাসীন,

িধক তামােক! বৎসদা, িধক তামােক! কারণ তামােদর মেধ য

সব অেলৗিকক কাজ করা হেয়েছ, স সব যিদ সার ও সীেদােন

করা যত, তেব অেনকিদন আেগ তারা চট পের ছাইেয় বেস মন

ফরাত। ২২ িক ু আিম তামােদর বলিছ, তামােদর দশা থেক বরং

সার ও সীেদােনর দশা িবচার িদেনর স নীয় হেব। ২৩আর হ

কফরনাহূম, তুিম নািক গ পয উঁচু হেব? তুিম নরক পয নেম

যােব; কারণ য সব অেলৗিকক কাজ তামার মেধ করা হেয়েছ, স

সব যিদ সেদােম করা যত, তেব তা আজ পয থাকত। (Hadēs g86)

২৪ িক ু আিম তামােদর বলিছ, তামােদর দশা থেক বরং সেদাম

দেশর দশা িবচার িদেনর সহনীয় হেব। ২৫ সই িদেন যী এই

কথা বলেলন, “ হ িপতঃ, হ েগর ও পিৃথবীর ভু, আিম তামার

শংসা করিছ, কারণ তুিম ানবান ও বিু মানেদর থেক এইসব

িবষয় গাপন রেখ িশ েদর কােছ কাশ কেরছ; ২৬ াঁ, িপতঃ,

কারণ এটা তামার দিৃ েত ীিতজনক হেয়েছ।” ২৭ সবই আমার

িপতার মাধ েম আমােক সমপণ করা হেয়েছ; আর পু েক কউ জােন

না, একমা িপতা জােনন; এবং িপতােক কউ জােন না, ধমুা পু

জােনন আর পু যার কােছ তাঁেক কাশ করেত ই া কেরন, স

জােন। ২৮ হ পির া ও ভারা া লাক সব, আমার কােছ এস,

আিম তামােদর িব াম দব। ২৯আমার যাঁয়ালী িনেজেদর উপের

তুেল নাও এবং আমার কােছ শেখা, কারণ আিম দেয় িবনয়ী ও

ন ; তােত তামরা িনেজর িনেজর ােণর জ িব াম পােব। ৩০

কারণ আমার যাঁয়ালী সহজ ও আমার ভার হা া।
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১২ সই িদেনর যী িব ামবাের শস েতর মেধ িদেয় যাি েলন;

আর তাঁর িশেষ রা ু িধত হওয়ােত শেস র শীষ িছঁেড় িছঁেড় খেত

লাগেলন। ২ িক ু ফরীশীরা তা দেখ তাঁেক বলল, “ দখ, িব ামবাের

যা করা উিচত নয়, তাই তামার িশষ রা করেছ।” ৩ িতিন তােদর

বলেলন, “দায়দূ ও তাঁর স ীেদর িখেদ পেল িতিন িক কেরিছেলন,

সটা িক তামরা পড়িন?” ৪ িতিন তা ঈ েরর ঘের েবশ করেলন

এবং িতিন ও তাঁর স ীরা দশন‐ িট খেয়িছেলন, যা তাঁেদর খাওয়া

উিচত িছল না, যা ধমুা যাজকেদরই উিচত িছল। ৫আর তামরা

িক িনয়েম পড়িন য, “িব ামবাের যাজেকরা ঈ েরর গেৃহ কাজ কের

িব ামবার ল ন করেলও িনেদাষ থােক?” ৬ িক ু আিম তামােদর

বলিছ, “এই জায়গা ঈ েরর গেৃহর থেকও মহান এক ব ি আেছন।”

৭ িক ু “আিম দয়াই চাই, বিলদান নয়,” এই কথার মােন িক, তা

যিদ তামরা জানেত, তেব িনেদাষেদর দাষী করেত না। ৮কারণ

ম ষ পু িব ামবােরর কতা। ৯ পের িতিন সখান থেক চেল িগেয়

তােদর সমাজঘের েবশ করেলন। ১০আর দখ, একিট লাক, তার

একখািন হাত িকেয় িগেয়িছল। তখন তারা তাঁেক িজ াসা করল,

িব ামবাের করা িক উিচত? যী র উপের দাষ দওয়ার জ

তারা এই কথা বলল। ১১ িতিন তােদর বলেলন, তামােদর মেধ

এমন ব ি ক, যার একিট মষ আেছ, আর সিট যিদ িব ামবাের

গেত পেড় যায়, স িক তা তুলেব না? ১২ তেব মষ থেক মা ষ

আরও কত ! অতএব িব ামবাের ভাল কাজ করা উিচত। ১৩

তখন িতিন সই লাকিটেক বলেলন, তামার হাত বািড়েয় দাও; তােত

স বািড়েয় িদল, আর তা অ টীর মেতা আবার হল। ১৪ পের

ফরীশীরা বাইের িগেয় তাঁর িব ে ষড়য করেত লাগল, িকভােব

তাঁেক মের ফলা যায়। ১৫ যী তা জানেত পের সখান থেক চেল

গেলন; অেনক লাক তাঁেক অ সরণ করল, আর িতিন সবাইেক

করেলন, ১৬এবং এই দঢ়ৃভােব বারণ করেলন, যন তারা তাঁর পিরচয়

না দয়। ১৭ যন িযশাইয় ভাববাদীর মাধ েম বলা এই কথা পণূ হয়,

১৮ “ দখ, আমার দাস, িতিন আমার মেনানীত, আমার ি য়, আমার
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াণ তাঁেত স ু , আিম তাঁর উপের িনেজর আ ােক রাখব, আর িতিন

অইহূিদেদর কােছ ায়িবচার চার করেবন। ১৯ িতিন ঝগড়া করেবন

না, িচৎকার ও আওয়াজ করেবন না, পেথ কউ তাঁর র নেত পােব

না। ২০ িতিন থঁতলা নল ভাঙেবন না, লেত থাকা পলেতেক িনিভেয়

দেবন না, য পয না ায়িবচার জয়ী েপ চিলত কেরন। ২১আর

তাঁর নােম অইহূিদরা আশা রাখেব।” ২২ তখন িকছু লাক একজন

ভূত েক তাঁর কােছ িনেয় এেলা, স অ ও বাবা; আর িতিন তােক

করেলন, তােত সই বাবা কথা বলেত ও দখেত লাগল। ২৩

এেত সব লাক চমৎকৃত হল ও বলেত লাগল, ইিনই িক সই দায়দূ

স ান? ২৪ িক ু ফরীশীরা তা েন বলল, এ ব ি আর িকছুেত নয়,

কবল বলসবলু ভূতেদর রাজার মাধেমই ভূত ছাড়ায়। ২৫ তােদর

িচ া বঝুেত পের যী তােদর বলেলন, য কােনা রাজ যিদ িনেজর

িব ে ভাগ হয়, তেব তা ংস হয় এবং য কােনা শহর িকংবা

পিরবার আপনার িবপে িভ হয়, তা ি র থাকেব না। ২৬আর

শয়তান যিদ শয়তানেক ছাড়ায়, স তা িনেজরই িবপে িভ হল;

তেব তার রাজ িকভােব ি র থাকেব? ২৭আরআিম যিদ বলসবেূলর

মাধ েম ভূত ছাড়াই, তেব তামােদর স ােনরা কার মাধ েম ছাড়ায়?

এই জ তারাই তামােদর িবচারক া হেব। ২৮ িক ু আিম যিদ

ঈ েরর আ ার মাধ েম ভূত ছাড়াই, তেব ঈ েরর রাজ তামােদর

কােছ এেস পেড়েছ। ২৯আর দেখা, আেগ শি শালী মা ষেক না

বাঁধেল কউ তার ঘের ঢুেক তার িজিনসপ চুির করেত পাের না; িক ু

বাঁধেল পর স তার ঘেরর িজিনসপ চুির করেত পারেব। ৩০ য

আমার পে নয়, স আমার িবপে এবং য আমার সে ড়ায় না,

স ছিড়েয় ফেল। ৩১এই কারেণ আিম তামােদর বলিছ, মা ষেদর

সব পাপ ও িন ার মা হেব, িক ু ঈ রিন ার মা হেব না। ৩২

আর য কউ ম ষ পেু র িব ে কান কথা বেল, স মা পােব;

িক ু য কউ পিব আ ার িব ে কথা বেল, স মা পােব না,

এইকােলও নয়, পরকােলও নয়। (aiōn g165) ৩৩ হয় গাছেক ভাল

বল এবং তার ফলেকও ভাল বল; নয় গাছেক খারাপ বল এবং তার
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ফলেকও খারাপ বল; কারণ ফেলর মাধ েমই গাছেক চনা যায়। ৩৪

হ িবষধর সােপর বংেশরা, তামরা খারাপ হেয় কমন কের ভাল

কথা বলেত পার? কারণ দেয় যা আেছ, মখু তাই বেল। ৩৫ ভাল

মা ষ ভাল ভা ডার থেক ভাল িজিনস বর কের এবং ম লাক

ম ভা ডার থেক ম িজিনস বর কের। ৩৬আর আিম তামােদর

বলিছ, মা েষরা যত বােজ কথা বেল, িবচার িদেনর সই সেবর িহসাব

িদেত হেব। ৩৭ কারণ তামার কথার মাধ েম তুিম িনেদাষ বেল গণ

হেব, আর তামার কথার মাধেমই তুিম দাষী বেল গণ হেব। ৩৮

তখন কেয়ক জন ধমিশ ক ও ফরীশী তাঁেক বলল, “ হ , আমরা

আপনার কােছ একিট িচ দখেত ই া কির।” ৩৯ িতিন উ র কের

তােদর বলেলন, “এই িদেনর ম ও অিব লােকরা িচে র খাঁজ

কের, িক ু যানা ভাববাদীর িচ ছাড়া আর কােনা িচ এেদরেক

দওয়া যােব না। ৪০কারণ যানা যমন িতনিদন িতন রাত বড় মােছর

পেট িছেলন, সই রকম ম ষ পু ও িতনিদন িতন রাত পিৃথবীর

অ ের থাকেবন। ৪১ নীনবী শহেরর লােকরা িবচাের এই িদেনর র

লাকেদর সে দাঁিড়েয় এেদর দাষী করেব, কারণ তারা যানার

চাের মন পিরবতন কেরিছল, আর দখ, যানা থেকও মহান এক

ব ি এখােন আেছন। ৪২ দি ণ দেশর রানীর িবচাের এই যেুগর

লাকেদর সে দাঁিড়েয় এেদরেক দাষী করেবন; কারণ শেলামেনর

ােনর কথা শানার জ িতিন পিৃথবীর শষ থেক এেসিছেলন, আর

দখ, শেলামেনর থেকও মহান এক ব ি এখােন আেছন।” ৪৩

আর যখন অ িচ আ া মা েষর মেধ থেক বর হেয় যায়, তখন

জলিবহীন নানা জায়গা িদেয় ঘরুেত ঘরুেত িব ােমর খাঁজ কের, িক ু

তা পায় না। ৪৪ তখন স বেল, আিম যখান থেক বর হেয় এেসিছ,

আমার সই বািড়েত িফের যাই; পের স এেস তা খািল, পির ার

ও সাজােনা দেখ। ৪৫ তখন স িগেয় িনেজর থেকও খারাপ অ

সাত অ িচ আ ােক সে িনেয় আেস, আর তারা সই জায়গায়

েবশ কের বাস কের; তােত সই মা েষর থম দশা থেক শষ

দশা আরও খারাপ হয়। এই িদেনর লাকেদর িত তাই ঘটেব। ৪৬
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িতিন সবেলাকেক এই সব কথা বলেছন, এমন িদেনর দখ, তাঁর মা

ও ভাইেয়রা তাঁর সােথ কথা বলবার চ ায় বাইের দাঁিড়েয় িছেলন।

৪৭ তখন এক ব ি তাঁেক বলল, দখনু, আপনার মা ও ভাইেয়রা

আপনার সােথ কথা বলবার জ বাইের দাঁিড়েয় আেছন। ৪৮ িক ু

এই য কথা বলল, তােক িতিন উ র করেলন, আমার মা ক? আমার

ভাইেয়রাই বা কারা? ৪৯ পের িতিন িনেজর িশষ েদর িদেক হাত

বািড়েয় বলেলন, এই দখ, আমার মা ও আমার ভাইরা; ৫০ কারণ য

কউ আমার গ িপতার ই া পালন কের, সই আমার ভাই ও বান

ও মা।

১৩ সই িদন যী ঘর থেক বর হেয় িগেয় সমেু র পােড় বসেলন।

২আর চুর লাক তাঁর কােছ এেলা, তােত িতিন সমেু র মেধ একিট

নৗকায় উেঠ বসেলন এবং সব লাক তীের দাঁিড়েয় রইল। ৩ তখন

িতিন গে র মাধ েম তােদর অেনক কথা বলেত লাগেলন। ৪ িতিন

বলেলন, দখ, একজন চাষী বীজ বনুেত গল। বানার িদন িকছু

বীজ পেথর ধের পড়ল, তােত পািখরা এেস স িল খেয় ফলল। ৫

আর িকছু বীজ পাথেুর মািটেত পড়ল, যখােন িঠকমত মািট পল না,

স িল িঠকমত মািট না পেয় তাড়াতািড় অ র বর হেলা, িক ু

সূয উঠেল স িল পেুড় গল, ৬ এবং তার িশকড় না থাকােত

তারা িকেয় গল। ৭আর িকছু বীজ কাঁটাবেনর মেধ পড়ল, তােত

কাঁটাবন বেড় িগেয় স িল চেপ রাখেলা। ৮আর িকছু বীজ ভােলা

জিমেত পড়ল ও ফল িদেত লাগল; িকছু একেশা ন, িকছু ষাট ন,

িকছু ি শ ন। ৯ যার কান আেছ স ক। ১০ পের িশেষ রা কােছ

এেস তাঁেক িজ াসা করেলন, আপিন িক জ গে র মাধ েম ওেদর

কােছ কথা বলেছন? ১১ িতিন উ র কের বলেলন, গরােজ র িনগঢ়ূ

ত সব তামােদর জানেত দওয়া হেয়েছ, িক ু তােদর দওয়া

হয়িন। ১২ কারণ যার আেছ, তােক দওয়া যােব, ও তার বিশ হেব;

িক ু যার নই, তার যা আেছ, সটাও তার কাছ থেক িনেয় নওয়া

হেব। ১৩ এই জ আিম তামােদর গে র মাধ েম কথা বলিছ,

কারণ তারা দেখও না দেখ এবং েনও শােন না এবং বেুঝও না।
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১৪আর তােদর িবষেয় িযশাইেয়র এই ভাববাণী পণূ হে , “ তামরা

কােন নেব, িক ু কােনা মেত বঝুেব না; এবং চােখ দখেব, িক ু

কােনা মেত জানেব না, ১৫ কারণ এই লাকেদর দয় শ হেয়েছ,

তারা কােনও শােন না ও তারা চাখ ব কেরেছ, পােছ তারা চােখ

দেখ এবং কােন েন, দেয় বেুঝ এবং িফের আেস, আর আিম

তােদর কির।” ১৬ িক ু ধ তামােদর চাখ, কারণ তা দেখ

এবং তামােদর কান, কারণ তা শােন; ১৭কারণ আিম তামােদর

সত বলিছ, তামরা যা যা দখছ, তা অেনক ভাববাদী ও ধািমক

লাক দখেত ই া করেলও দখেত পায়িন এবং তামরা যা যা নছ,

তা তাঁরা নেত ই া করেলও নেত পায়িন। ১৮অতএব তামরা

বীজ বানার গ শান। ১৯ যখন কউ সই রােজ র বাক েন না

বােঝ, তখন সই শয়তান এেস তার দেয় যা বানা হেয়িছল তা

িনেয় চেল যায়; এ সই, য পেথর পােশ পেড় থাকা বীেজর কথা। ২০

আর য পাথেুর জিমর বীজ, এ সই, য সই বাক েন অমিন আন

সহকাের হণ কের, িক ু তােদর িভতের িশকড় নই বেল, তারা কম

িদন ি র থােক; ২১ পের সই বােক র জ ক িকংবা তাড়না আসেল

তখনই তারা িপিছেয় যায়। ২২আর য কাঁটাবেনর মেধ বীজ, এ

সই, য সই বাক শােন, িক ু সংসােরর িচ া ভাবনা, স িতর

মায়া ও অ া িজিনেসর লাভ সই বাক েক চেপ রােখ, তােত স

ফলহীন হয়। (aiōn g165) ২৩আর য ভােলা জিমর বীজ, এ সই,

য সই বাক শােন তা বােঝ, স বা িবক ফলবান হয় এবং িকছু

একশ ন, িকছু ষাট ন, ও িকছু ি শ ন ফল দয়। ২৪ পের িতিন

তােদর কােছ আর এক গ উপি ত কের বলেলন, গরাজ েক এমন

এক ব ি র সােথ তুলনা করা যায়, িযিন িনেজর েত ভাল বীজ

বপন করেলন। ২৫ িক ু লােক ঘিুমেয় পড়েল পর তাঁর শ রা এেস

ঐ গেমর মেধ শ ামাঘােসর বীজ বপন কের চেল গল। ২৬ পের বীজ

অ িরত হেয় ফল িদল, তখন শ ামাঘাসও বেড় উঠল। ২৭তােত

সই মািলেকর দােসরা এেস তাঁেক বলল, মহাশয়, আপিন িক িনেজর

েত ভাল বীজ বপন কেরনিন? তেব শ ামাঘাস কাথা থেক হল?
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২৮ িতিন তােদর বলেলন, কান শ এটা কেরেছ। দােসরা তাঁেক

বলল, তেব আপিন িক এমন ই া কেরন য, আমরা িগেয় তা সং হ

কির? ২৯ িতিন বলেলন, না, িক জািন, শ ামাঘাস সং হ করবার

িদেনর তামরা তার সােথ গমও উপিড়েয় ফলেব। ৩০ফসল কাটার

িদন পয িটেকই একসে বাড়েত দাও। পের কাটার িদেনর আিম

মজরুেদর বলব, তামরা থেম শ ামাঘাস সং হ কের পাড়াবার জ

বাঝা বঁেধ রাখ, িক ু গম আমার গালায় সং হ কর। ৩১ িতিন আর

এক গ তােদর কােছ উপি ত কের বলেলন, গরাজ এমন একিট

সিরষা দানার সমান, যা কান ব ি িনেয় িনেজর েত বপন করল।

৩২ সব বীেজর মেধ ঐ বীজ অিত ু ; িক ু বেড় উঠেল, পর তা

শাক সবিজর থেক বড় হেয় ওেঠ এবং বড় বড় ডাল বর হয়, তােত

আকােশর পািখরা এেস তার ডােল বাস কের। ৩৩ িতিন তােদর আর

এক গ বলেলন, গরাজ এমন খািমর সমান, যা কান ীেলাক

িনেয় অেনক ময়দার মেধ ঢেক রাখল, শেষ পেুরাটাই খািমেত পণূ

হেয় উঠল। ৩৪ এই সব কথা যী গে র মাধ েম লাকেদরেক

বলেলন, গ ছাড়া তােদরেক িকছুই বলেতন না; ৩৫ যন ভাববাদীর

মাধ েম বলা এই কথা পণূ হয়, “আিম গ কথায় িনেজর মখু খলুব,

জগেতর থেক যা যা গাপন আেছ, স সব কাশ করব।” ৩৬

তখন িতিন সবাইেক িবদায় কের বািড় এেলন। আর তাঁর িশষ রা

কােছ এেস তাঁেক বলেলন, েতর শ ামাঘােসর গ িট আমােদরেক

কের বলনু। ৩৭ িতিন উ র কের বলেলন, িযিন ভাল বীজ বপন

কেরন, িতিন ম ষ পু । ৩৮ ত হল জগত; ভাল বীজ হল ঈ েরর

রােজ র স ানরা; শ ামাঘাস হল সই শয়তােনর স ানরা; ৩৯ য শ

তা বেুনিছল, স িদয়াবল; কাটার িদন যেুগর শষ; এবং মজেুররা হল

গদূত। (aiōn g165) ৪০অতএব যমন শ ামাঘাস সং হ কের আ েন

পিুড়য়া দওয়া হয়, তমিন যেুগর শেষ হেব। (aiōn g165) ৪১ ম ষ পু

িনেজর দূতেদর পাঠােবন; তাঁরা তাঁর রাজ থেক সব বাঁধাজনক িবষয়

ও অধমীেদরেক সং হ করেবন, ৪২ এবং তােদর আ েন ফেল

দেবন; সই জায়গায় কা াকািট ও দাঁেত দাঁত ঘষণ হেব। ৪৩ তখন
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ধাি েকরা িনেজেদর িপতার রােজ েয র মত উ ল হেব। যার কান

আেছ স ক। ৪৪ গরাজ েতর মেধ গাপন এমন ভা ডার এর

সমান, যা দখেত পেয় এক ব ি লিুকেয় রাখল, পের আনে র

আেবেগ িগেয় সব িবি কের সই জিম িকনল। ৪৫আবার গরাজ

এমন এক বিণেকর সমান, য ভােলা ভােলা মু ার খাঁজ করিছল,

৪৬ স একিট মহামলূ মু া দখেত পেয় সব িবি কের তা িকনল।

৪৭আবার গরাজ এমন এক টানা জােলর সমান, যা সমেু ফেল

দওয়া হেল সব রকম মাছ সং হ করল। ৪৮জালটা পিরপণূ হেল

লােক পােড় টেন তুলল, আর বেস বেস ভাল েলা সং হ কের পাে

রাখল এবং খারাপ েলা ফেল িদল। ৪৯ এই ভােব যেুগর শেষ হেব;

দূেতরা এেস ধাি কেদর মধ থেক খারাপেদর আলাদা করেবন,

(aiōn g165) ৫০এবং তােদর আ েন ফেল দেবন; সই জায়গায়

কা াকািট ও দাঁেত দাঁত ঘষণ হেব। ৫১ তামরা িক এই সব বঝুেত

পেরছ? তাঁরা বলেলন াঁ। ৫২ তখন িতিন তাঁেদর বলেলন, এই

জ গরােজ র িবষেয় িশি ত েত ক ধমিশ ক িশষ হেয়েছ যারা

এমন মা ষ য তারা ঘেরর মািলেকর সমান, য িনেজর ভা ডার থেক

নতুন ও পরুােনা িজিনস বর কের। ৫৩এই সকল গ শষ করবার

পর যী সখান থেক চেল গেলন। ৫৪আর িতিন িনেজর দেশ

এেস লাকেদর সমাজঘের তােদর উপেদশ িদেত লাগেলন, তােত

তারা চমৎকৃত হেয় বলল, এর এমন ান ও এমন অেলৗিকক কাজ

সব কাথা থেক হল? ৫৫ এিক ছুেতােরর ছেল না? এর মােয়র নাম

িক মিরয়ম না? এবং যােকাব, যােষফ, িশেমান ও িযহূদা িক এর ভাই

না? ৫৬আর তার বােনরা িক সবাই আমােদর এখােন নই? তেব

এ কাথা থেক এই সব পল? এই ভােব তারা যী েক িনেয় বাধা

পেত লাগল। ৫৭ িক ু যী তােদর বলেলন, িনেজর দশ ও জািত

ছাড়া আর কাথাও ভাববাদী অস ািনত হন না। ৫৮আর তােদর

অিব ােসর জ িতিন সখােন চুর অেলৗিকক কাজ করেলন না।

১৪ সই িদন হেরাদ রাজা যী র বাতা নেত পেলন, ২আর

িনেজর দাসেদরেক বলেলন, ইিন সই বাি দাতা যাহন; িতিন



মিথ 1821

মতৃেদর মেধ থেক উেঠেছন, আর সইজ এইসব অেলৗিকক কাজ

সব করেত পারেছন। ৩ কারণ হেরাদ িনেজর ভাই িফিলেপর ী

হেরািদয়ােক িবেয় কেরিছেলন এবং তার জ যাহনেক ধের বঁেধ

কারাগাের রেখিছেলন; ৪ কারণ যাহন তাঁেক বেলিছেলন, ওেক রাখা

আপনার উিচত নয়। ৫ফেল িতিন তাঁেক হত া করেত ই া করেলও

লাকেদরেক ভয় করেতন, কারণ লােক তাঁেক ভাববাদী বেল মানত।

৬ িক ু হেরােদর জ িদন এেলা, হেরািদয়ার মেয় সভার মেধ নেচ

হেরাদেক স ু করল। ৭ এই জ িতিন শপথ কের বলেলন, “তুিম

যা চাইেব, তাই তামােক দব।” ৮ তখন স িনেজর মােয়র পরামশ

অ সাের বলল, “ যাহন বাি দাতার মাথা থালায় কের আমােক

িদন।” ৯ এেত রাজা ঃিখত হেলন, িক ু িনেজর শপেথর কারেণ

এবং যারা তাঁর সে ভােজ বেসিছল, তােদর কারেণ, তা িদেত আ া

করেলন, ১০ িতিন লাক পািঠেয় কারাগাের যাহেনর মাথা কাটােলন।

১১আর তাঁর মাথািট একখানা থালায় কের এেন সই মেয়েক দওয়া

হল; আর স তা মােয়র কােছ িনেয় গল। ১২ পের তাঁর িশষ রা এেস

মতৃেদহ িনেয় িগেয় তাঁর কবর িদল এবং যী র কােছ এেস তাঁেক খবর

িদল। ১৩ যী তা েন সখান থেক নৗকায় কের একা এক িনজন

জায়গায় চেল গেলন; আর লাক সবাই তা েন নানা শহর থেক

এেস হাঁটা পেথ তাঁর অ সরণ করল। ১৪ তখন যী নৗকা থেক

বর হেয় অেনক লাক দেখ তােদর জ ক ণািব হেলন এবং

তােদর অ লাকেদরেক করেলন। ১৫ পের স া হেল িশষ রা

কােছ এেস তাঁেক বলেলন, এ জায়গা িনজন, বলাও হেয় িগেয়েছ;

লাকেদরেক িবদায় ক ন, যন ওরা ােম ােম িগেয় িনেজেদর

িনেজেদর জ খাবার িকেন নয়। ১৬ যী তাঁেদর বলেলন, ওেদর

যাবার েয়াজন নই, তামরাই ওেদরেক িকছু খাবার দাও। ১৭ তাঁরা

তাঁেক বলেলন, আমােদর এখােন ধমুা পাঁচিট িট ও টী মাছ

আেছ। ১৮ িতিন বলেলন, স িল এখােন আমার কােছ আন। ১৯ পের

িতিন লাক সবাইেক ঘােসর উপের বসেত আেদশ করেলন; আর সই

পাঁচিট িট ও িট মাছ িনেয় েগর িদেক তািকেয় ঈ রেক ধ বাদ
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িদেলন এবং িট ভেঙ িশষ েদর িদেলন, িশেষ রা লাকেদরেক

িদেলন। ২০ তােত সবাই খল এবং স ু হল এবং িশষ রা অবিশ

ঁড়াগাঁড়া জেড়া কের পণূ বােরা ঝুিড় তুেল িনেলন। ২১ যারা খাবার

খেয়িছল, তারা ী ও িশ ছাড়া অ মান পাঁচ হাজার পু ষ িছল। ২২

আর যী তখনই িশষ েদর বেল িদেলন, যন তাঁরা নৗকায় উেঠ তাঁর

আেগ অ পাের যান, আর সই িদন িতিন লাকেদরেক িবদায় কের

দন। ২৩ পের িতিন লাকেদরেক িবদায় কের িনজেন াথনা করবার

জ পাহােড় চেল গেলন। যখন স া হল, িতিন সই জায়গায়

একা থাকেলন। ২৪ তখন নৗকািট ডাঙা থেক অেনকটা দূের িগেয়

পেড়িছল, ঢউেয় টলমল করিছল, কারণ হাওয়া তােদর িবপরীত িদক

থেক বইিছল। ২৫ পের ায় শষ রাি েত যী সমেু র উপর িদেয়

হঁেট তাঁেদর কােছ আসেলন। ২৬ তখন িশেষ রা তাঁেক সমেু র উপর

িদেয় হাঁটেত দেখ ভয় পেয় বলেলন, “এ য ভূত!” আর তাঁরা ভেয়

চঁিচেয় উঠেলন। ২৭ িক ু যী সে সে তাঁেদর সে কথা বলেলন,

তাঁেদরেক বলেলন, সাহস কর, এখােন আিম, ভয় কেরা না। ২৮

তখন িপতর উ র কের তাঁেক বলেলন, হ ভু, যিদ আপিন হন, তেব

আমােক জেলর উপর িদেয় আপনার কােছ যেত আ া ক ন। ২৯

িতিন বলেলন, এস; তােত িপতর নৗকা থেক নেম জেলর উপর

িদেয় হঁেট যী র কােছ চলেলন। ৩০ িক ু বাতাস দেখ িতিন ভয়

পেলন এবং ডুেব যেত যেত িচৎকার কের ডেক বলেলন, হ ভু,

আমায় উ ার ক ন। ৩১তখনই যী হাত বািড়েয় তাঁেক ধরেলন,

আর তাঁেক বলেলন, হ অ িব াসী, কন সে হ করেল? ৩২ পের

তাঁরা নৗকায় উঠেলন, আর বাতাস থেম গল। ৩৩আর যাঁরা নৗকায়

িছেলন, তাঁরা এেস তাঁেক ণাম কের বলেলন, সত ই আপিন ঈ েরর

পু । ৩৪ পের তাঁরা পার হেয় িগেনষরৎ েদেশর এেস নৗকা ভূিমেত

লাগােলন। ৩৫ সখানকার লােকরা যী েক িচনেত পেরিছেলন,

তখন তারা চারিদেক সই দেশর সব জায়গায় খবর পাঠাল এবং যত

অ লাক িছল, সবাইেক তাঁর কােছ আনল; ৩৬আর তাঁেক িমনিত
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করল, যন ওরা তাঁর পাশােকর ঝালর একটু ছুঁেত পাের; আর যত

লাক তাঁেক ছুঁেলা, সবাই হল।

১৫তখন িয শােলম থেক কেয়কজন ফরীশীরা ও ব ব ার

িশ করা যী র কােছ এেস বলেলন, ২আপনার িশষ রা িক জ

াচীন পবূপু ষেদর িনয়ম কা ন পালন কের না? কারণ খাওয়ার

িদেনর তারা হাত ধায় না। ৩ িতিন এর উ ের তােদর বলেলন,

“ তামরাও তামােদর পর রাগত িনয়ম কা েনর জ ঈ েরর

আেদশ অব া কর কন?” ৪কারণ ঈ র আেদশ করেলন, “তুিম

তামার বাবােক ও মােক স ান করেব, আর য কউ বাবার িক

মােয়র িন া কের, তার মতুৃ দ অবশ ই হেব।” ৫ িক ু তামরা বেল

থাক, য ব ি বাবােক িক মােক বেল, “আিম যা িকছু িদেয় তামার

উপকার করেত পারতাম, তা ঈ রেক উৎসগ করা হেয়েছ,” ৬ সই

ব ি র বাবােক বা তার মােক আর স ান করার দরকার নই, এই

ভােব তামরা িনেজেদর পর রাগত িনয়ম কা েনর জ ঈ েরর

বাক েক অ া করছ। ৭ ভ রা, িযশাইয় ভাববাদী তামােদর িবষেয়

একদম িঠক কথা বেলেছন, ৮ “এই লােকরা ধইু মেুখ আমার স ান

কের, িক ু এেদর দয় আমার থেক দূের থােক ৯আর এরা বথৃাই

আমার আরাধনা কের এবং মা েষর বানােনা িনয়মেক কৃত িনয়ম

বেল িশ া দয়।” ১০ পের িতিন লাকেদরেক কােছ ডেক বলেলন,

“ তামরা শােনা ও বাঝ। ১১ মেুখর ভতের যা িকছু যায়, তা য

মা ষেক অপিব কের, এমন নয়, িক ু মখু থেক যা বর হয়, স সব

মা ষেক অপিব কের।” ১২তখন িশষ রা কােছ এেস তাঁেক বলেলন,

“আপিন িক জােনন, এই কথা েন ফরীশীরা আঘাত পেয়েছ?” ১৩

িতিন এর উ ের বলেলন, “আমার গীয় িপতা য সম চারা রাপণ

কেরনিন, স সম ই উপিড়েয় ফলা হেব।” ১৪ ওেদর কথা বাদ দাও,

ওরা িনেজরা অ হেয় অ অ েদর পথ দখায়, অ যিদ অ েক

পথ দখায় তেব জেনই গেত পড়েব। ১৫ িপতর তাঁেক বলেলন,

“এই গে র অথ আমােদরেক বিুঝেয় িদন।” ১৬ িতিন বলেলন,

“ তামরাও িক এখনও বঝুেত পার না? ১৭এটা িক বাঝ না য, যা
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িকছু মেুখর িভতের যায়, তা পেটর মেধ যায়, পের শরীর থেক

বিরেয় যায়? ১৮ িক ু যা যা মখু থেক বর হয়, তা দয় থেক

আেস, আর স েলাই মা ষেক অপিব কের।” ১৯কারণ দয় থেক

িচ া, নরহত া, ব িভচার, বশ াগমন, চুির, িমথ াসা , ঈ রিন া

বর হেয় আেস। ২০এই সম ই মা ষেক অপিব কের, িক ু হাত

না ধেুয় খাবার খেল মা ষ তােত অপিব হয় না। ২১ পের যী সই

জায়গা ছেড় সার ও সীেদান অ েল গেলন। ২২আর দখ, ঐ

অ েলর একিট কনানীয় মিহলা এেস িচৎকার কের বলেত লাগল, হ

ভু, দায়দূ‐স ান, আমােক দয়া ক ন, আমার মেয়িট ভূত হেয়

অত ক পাে । ২৩ িক ু িতিন তােক িকছুই উ র িদেলন না।

তখন তাঁর িশেষ রা কােছ এেস তাঁেক অ েরাধ করেলন, এেক িবদায়

ক ন, কারণ এ আমােদর িপছন িপছন িচৎকার করেছ। ২৪ িতিন

এর উ ের বলেলন, “ই ােয়েলর হারান মষ ছাড়া আর কারও কােছ

আমােক পাঠােনা হয়িন।” ২৫ িক ু মিহলািট এেস তাঁেক ণাম কের

বলল, “ ভু, আমার উপকার ক ন।” ২৬ িতিন বলেলন, “স ানেদর

খাবার িনেয় রেদর কােছ ফেল দওয়া উিচত নয়।” ২৭ তােত স

বলল, “ াঁ, ভু, কারণ েররাও তােদর মািলেকর টিবেলর িনেচ

পেড় থাকা স ানেদর সই সব খাবােরর ঁড়াগাঁড়া তারা খায়।” ২৮

তখন যী এর উ ের তােক বলেলন, “ হ নারী, তামার বড়ই িব াস,

তামার যমন ই া, তমিন তামার িত হাক।” আর সই মহূুেতই

তার মেয় হল। ২৯ পের যী সখান থেক গালীল সমেু র ধাের

উপি ত হেলন এবং পাহােড় উেঠ সই জায়গায় বসেলন। ৩০আর

অেনক লাক তাঁর কােছ আসেত লাগল, তারা তােদর সে খাঁড়া,

অ , বাবা, লা এবং আরও অেনক লাকেক িনেয় তাঁর পােয়র কােছ

ফেল রাখল, আর িতিন তােদর করেলন। ৩১আর এই ভােব

বাবারা কথা বলিছল, লারা হি ল, খাঁড়ারা হাঁটেত পারিছল

এবং অে রা দখেত পাি ল, তখন তারা এই সব দেখ খবুই আ য

হল এবং ই ােয়েলর ঈ েরর গৗরব করল। ৩২ তখন যী তাঁর

িশষ েদর কােছ ডেক বলেলন, “এই লাকেদর জ আমার ক ণা
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হে , কারণ এরা আজ িতন িদন আমার সে আেছ এবং এেদর

কােছ খাবার িকছুই নই, আর আিম এেদরেক না খাইেয় বািড়েত

পািঠেয় িদেত চাই না, কারণ এরা রা ায় বল হেয় পড়েব।” ৩৩ তাঁর

িশেষ রা উ র িদেয় বলেলন, “এই িনজন জায়গায় আমরা কাথা

থেক এত িট পােবা এবং এত লাকেক িকভােব তৃ করব?” ৩৪

যী তাঁেদর বলেলন, “ তামােদর কােছ কত িল িট আেছ?” তাঁরা

বলেলন, “সাতখানা, আর কেয়কিট ছাট মাছ আেছ।” ৩৫ তখন িতিন

লাকেদরেক জিমেত বসেত িনেদশ িদেলন। ৩৬ পের িতিন সই

সাতখানা িট ও সই কেয়কিট মাছ িনেলন, ধ বাদ িদেয় ভাঙেলন

এবং িশষ েদর িদেলন, িশেষ রা লাকেদরেক িদেলন। ৩৭ তখন

লােকরা পট ভের খল এবং স ু হেলা; পের িশষ রা পেড় থাকা

অবিশ ঁড়াগাঁড়া জেড়া কের পেুরাপিুর সাত ঝুিড় ভিত কের তুেল

িনেলন। ৩৮ যারা খাবার খেয়িছল, তােদর মেধ মিহলা ও িশ বােদ,

ধু পু েষর সংখ াই িছল চার হাজার। ৩৯ পের যী লাকেদরেক

িবদায় কের, িতিন নৗকা উেঠ মগদেনর সীমােত উপি ত হেলন।

১৬পের ফরীশীরা ও স ূকীরা তাঁর কােছ এেস পরী া করার জ ,

যী েক অ েরাধ করল, যন িতিন তােদর আকাশ থেক কান িচ

দখান। ২ িক ু িতিন এর উ ের তােদর বলেলন, “স া হেল তামরা

বেল থাক, আজ আবহাওয়া ভাল থাকেব, কারণ আকাশ লাল হেয়েছ।

৩আর সকােল বেল থাক, আজ ঝড় হেব, কারণ আকাশ লাল ও

মঘা হেয় আেছ। তামরা আকােশর ভাব বঝুেত পার, িক ু

কােলর িচে র িবষেয় বঝুেত পার না। ৪এই কােলর ও অিব

লােকরা িচে র খাঁজ কের, িক ু যানার িচ ছাড়া আর কান িচ

তােদর দওয়া যােব না।” তখন িতিন তােদর ছেড় চেল গেলন। ৫

িশেষ রা অ পােড় যাবার িদন িট িনেত ভুেল িগেয়িছেলন। ৬

যী তাঁেদর বলেলন, তামরা সতক হও, ফরীশী ও স ূকীেদর তাড়ী

(খািমর) থেক সাবধান থাক। ৭ তখন তাঁরা িনেজেদর মধ তক কের

বলেত লাগেলন, আমরা িট আিনিন বেল িতিন এমন বলেছন। ৮

তা বঝুেত পের যী বলেলন, “ হ অ িব াসীরা, তামােদর িট
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নই বেল কন িনেজেদর মধ তক করছ? ৯ তামরা িক এখনও

িকছু জানেত বা বঝুেত পারছ না, মেনও িক পেড় না, সই পাঁচ

হাজার লােকর খাবার পাঁচিট িট িদেয়, আর তামরা কত ঝুিড়

তুেল িনেয়িছেল? ১০এবং সই চার হাজার লােকর খাবার সাতিট

িট, আর কত ঝুিড় তুেল িনেয়িছেল? ১১ তামরা কন বাঝ না

য, আিম তামােদর িটর িবষেয় বিলিন? িক ু তামরা ফরীশী ও

স ূকীেদর খািমর থেক সাবধান থাক।” ১২ তখন তাঁরা বঝুেলন,

িতিন িটর খািমর থেক নয়, িক ু ফরীশী ও স ূকীেদর িশ া থেক

সাবধান থাকার কথা বলেলন। ১৩ পের যী কসিরয়ার িফিলপীর

অ েল িগেয় তাঁর িশষ েদর িজ াসা করেলন, “ম ষ পু ক, এ

িবষেয় লােক িক বেল?” ১৪ তাঁরা বলেলন, “ কউ কউ বেল, আপিন

বাি দাতা যাহন, কউ কউ বেল, আপিন এিলয়, আর কউ কউ

বেল, আপিন িযরিময় িকংবা ভাববাদীেদর কান একজন।” ১৫ িতিন

তাঁেদর বলেলন, “িক ু তামরা িক বল, আিম ক?” ১৬ িশেমান

িপতর এর উ র িদেয় তাঁেক বলেলন, “আপিন সই ী , জীব

ঈ েরর পু ।” ১৭ তখন যী উ ের তাঁেক বলেলন, “ যানার পু

িশেমান, ধ তুিম! কারণ র ও মাংস তামার কােছ এ িবষয় কাশ

কের িন, িক ু আমার গ িপতা কাশ কেরেছন।” ১৮আর আিমও

তামােক বলিছ, তুিম িপতর, আর এই পাথেরর উপের আিম আমার

ম লী গাঁথব, আর নরেকর (মতুৃ র) কান শি ই ম লীর িব ে

জয়লাভ করেত পারেব না। (Hadēs g86) ১৯আিম তামােক গরােজ র

চািব িল দব, আর তুিম পিৃথবীেত যা িকছু বাঁধেব, তা েগ বাঁধা

হেব এবং পিৃথবীেত যা িকছু খলুেব, তা েগ খালা হেব। ২০ তখন

িতিন িশষ েদর এই আ া িদেলন, আিম য সই ী , একথা কাউেক

বল না। ২১ সই িদন থেক যী তাঁর িশষ েদর ই বলেলন য,

“তাঁেক িয শােলেম যেত হেব এবং াচীনেদর, ধান যাজকেদর

ও ব ব ার িশ কেদর কাছ থেক অেনক ঃখ স করেত হেব ও

মতুৃ বরণ করেত হেব, আর ততৃীয় িদেনর মতুৃ থেক জীিবত হেয়

উঠেত হেব।” ২২ তখন িপতর তাঁেক এক পােশ িনেয় িগেয় ধমক
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িদেত লাগেলন, বলেলন, “ ভু, এই সব আপনার থেক দূের থা ক,

এই সব আপনার িত কখনও ঘটেব না।” ২৩ িক ু িতিন মখু িফিরেয়

িপতরেক বলেলন, “আমার সামেন থেক দূর হও, শয়তান, তুিম

আমার বাধা প, কারণ তুিম ঈ েরর কথা নয়, িক ু যা মা েষর

কথা তাই তুিম ভাবছ।” ২৪ তখন যী তাঁর িশষ েদর বলেলন, “ কউ

যিদ আমােক অ সরণ করেত চায়, তেব স িনেজেক অ ীকার ক ক,

িনেজর ু শ তুেল িনক এবং আমােক অ সরণ ক ক। ২৫ য কউ

তার াণ র া করেত ই া কের, স তা হারােব, আর য কউ আমার

জ াণ হারায়, স তা পােব। ২৬ মা ষ যিদ সম জগত লাভ কের

িনেজর াণ হারায়, তেব তার িক লাভ হেব? িক া মা ষ তার ােণর

পিরবেত িক িদেত পাের?” ২৭কারণ ম ষ পু তাঁর দূতেদর সে ,

তাঁর িপতার তােপ আসেবন, আর তখন েত ক ব ি েক তার কাজ

অ যায়ী ফল দেবন। ২৮আিম তামােদর সিত বলিছ, যারা এখােন

দাঁিড়েয় আেছ, তােদর মেধ এমন কেয়ক জন আেছ, যারা কান মেত

মতুৃ দখেব না, য পয ম ষ পু েক তাঁর রােজ আসেত না দেখ।

১৭ ছয় িদন পের যী কবল িপতর, যােকাব ও তাঁর ভাই যাহনেক

সে কের এক উঁচু পাহােড়র িনজন জায়গায় িনেয় গেলন। ২ পের

িতিন তাঁেদর সামেনই চহার পা ােলন, তাঁর মখু সূেয র মেতা উ ল

এবং তাঁর পাশাক আেলার মেতা সাদা হল। ৩আর দখ, মািশ ও

এিলয় তাঁেদর দখা িদেলন, তাঁরা যী র সে কথা বলেত লাগেলন। ৪

তখন িপতর যী েক বলেলন, “ ভু, এখােন আমােদর থাকা ভাল, যিদ

আপনার ই া হয়, তেব আিম এখােন িতনিট িটর তরী কির, একিট

আপনার জ , একিট মািশর জ এবং একিট এিলেয়র জ ।”

৫ িতিন কথা বলিছেলন, এমন িদন দখা গল, একিট উ ল মঘ

তাঁেদর ছায়া করল, আর, সই মঘ থেক এই বাণী হল, ইিনই আমার

ি য় পু , এঁর ওপর আিম স ু , এঁর কথা শান। ৬এই কথা েন

িশেষ রা উপড়ু হেয় পড়েলন এবং অত ভয় পেলন। ৭ পের যী

কােছ এেস তাঁেদর শ কের বলেলন, ওেঠা, ভয় কর না। ৮ তখন

তাঁরা চাখ তুেল আর কাউেক দখেত পেলন না, সখােন ধু যী
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একা িছেলন। ৯ পাহাড় থেক নেম আসার িদেনর যী তাঁেদর এই

আেদশ িদেলন, য পয ম ষ পু মতৃেদর মধ থেক জীিবত হেয়

না ওেঠন, স পয তামরা এই দশেনর কথা কাউেক বােলা না।

১০ তখন িশেষ রা তাঁেক িজ াসা করেলন, তেব ব ব ার িশ েকরা

কন বেলন য, থেম এিলয়েক আসেত হেব? ১১ যী এর উ ের

বলেলন, “ াঁ সিত , এিলয় আসেবন এবং সব িকছু পনুরায় াপন

করেবন।” ১২ িক ু আিম তামােদর বলিছ, এিলয় এেসিছেলন এবং

লােকরা তাঁেক িচনেত পােরিন, বরং তাঁর িত যা ই া, তাই কেরেছ,

একইভােব মানবপু েকও তােদর থেক ঃখ স করেত হেব। ১৩

তখন িশেষ রা বঝুেলন য, িতিন তাঁেদর বাি দাতা যাহেনর িবষয়

বলেছন। ১৪ পের, তাঁরা লাকেদর কােছ এেল এক ব ি তাঁর কােছ

এেস হাঁটু গঁেড় বলল, ১৫ “ ভু, আমার ছেলেক দয়া ক ন, কারণ

স মগৃী রােগ আ া এবং খবুই ক পাে , আর স বার বার জেল

ও আ েন পেড় যায়। ১৬আর আিম আপনার িশষ েদর কােছ তােক

এেনিছলাম, িক ু তাঁরা তােক করেত পারেলন না।” ১৭ যী

বলেলন, “ হ অিব াসী ও িবপথগামী বংশ, আিম কত িদন তামােদর

সে থাকব? কত িদন তামােদর ভার বহন করব?” তামরা ওেক

এখােন আমার কােছ আন। ১৮ পের যী ভুতেক ধমক িদেলন, তােত

সই ভূত তােক ছেড় িদল, আর সই ছেলিট সই মহূুেতই

হল। ১৯ তখন িশেষ রা গাপেন যী র কােছ এেস বলেলন, “িক জ

আমরা ওর মেধ থেক ভূত ছাড়ােত পারলাম না?” ২০ িতিন তাঁেদর

বলেলন, “কারণ তামােদর িব াস অ বেল। কারণ আিম তামােদর

সিত বলিছ, যিদ তামােদর একিট সরেষ দানার মেতা িব াস থােক,

তেব তামরা এই পাহাড়েক বলেব, ২১এখান থেক ঐখােন যাও,

আর সটা সের যােব এবং তামােদর অসাধ িকছুই থাকেব না।”

২২ যখন তাঁরা গালীেল একসে িছেলন তখন যী তাঁেদর বলেলন,

ম ষ পু লােকেদর হােত সমিপত হেবন ২৩ এবং তারা তাঁেক মের

ফলেব, আর ততৃীয় িদেনর িতিন পনুরায় জীিবত হেয় উঠেবন। এই

কথা েন তাঁরা খবুই ঃিখত হেলন। ২৪ পের তাঁরা কফরনাহূেম
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এেল, যারা আধেূলা, অথাৎ ঈ েরর মি েরর কর আদায় করত, তারা

িপতেরর কােছ এেস বলল, “ তামােদর িক আধেূলা (মি েরর

কর) দন না?” িতিন বলেলন, “ াঁ দন।” ২৫ পের িতিন বািড়েত

এেল যী ই আেগ তাঁেক বলেলন, “িশেমান, তামার িক মেন হয়?

পিৃথবীর রাজারা কােদর থেক কর বা রাজ আদায় কের থােকন?

িক িনেজর স ানেদর কাছ থেক, না অ লােকেদর কাছ থেক?”

২৬ িপতর বলেলন, “অ লাকেদর কাছ থেক।” তখন যী তাঁেক

বলেলন, “তেব স ােনরা াধীন।” ২৭ তবওু আমরা যন ঐ কর

আদায়কারীেদর অপমান বােধর কারণ না হই, এই জ তুিম সমেু

িগেয় বঁড়িশ ফল, তােত থেম য মাছিট উঠেব, সটা ধের তার

মখু খলুেল একিট মু া পােব, সটা িনেয় আমার এবং তামার জ

ওেদরেক কর দাও।

১৮ সই িদন িশেষ রা যী র কােছ এেস বলেলন, “তেব গরােজ র

মেধ ক?” ২ িতিন একিট িশ েক তাঁর কােছ ডাকেলন ও

তােদর মধ দাঁড় কিরেয় িদেলন, ৩এবং বলেলন, “আিম তামােদর

সিত বলিছ, তামরা যিদ মন না ফরাও ও িশ েদর মেতা না হেয়

ওঠ, তেব কান ভােবই গরােজ েবশ করেত পারেব না।” ৪

অতএব য কউ িনেজেক এই িশ র মেতা নত কের, স গরােজ

। ৫আর য কউ এই রকম কান িশ েক আমার নােম হণ

কের, স আমােকই হণ কের, ৬ িক ু যসব িশ রা আমােক িব াস

কের এবং যিদ কউ তােদর িব ােস বাধা দয়, তার গলায় ভারী

ভাির পাথর বঁেধ তােক সমেু র গভীর জেল ডুিবেয় দওয়া বরং

তার পে ভাল। ৭ লাকেক বাধার কারণ এবং মা েষর পােপর

কারণ হওয়ার জ জগতেক িধক! কারণ বাধার িদন অবশ ই আসেব,

িক ু িধক সই ব ি েক, যার মাধ েম তা আেস। ৮আর তামার

হাত িক পা যিদ তামায় পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তা কেট

ফেল দাও, ই হাত িক া ই পা িনেয় নরেকর অন আ েন েবশ

করার থেক বরং খাঁড়া িক া প ু হেয় ভােলাভােব জীবেন েবশ

করা তামার ভাল। (aiōnios g166) ৯আর তামার চাখ যিদ তামায়
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পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তা উপিড়েয় ফেল দাও, ই চাখ িনেয়

অি ময় নরেক যাওয়ার থেক বরং একেচাখ িনেয় জীবেন েবশ করা

তামার ভাল। (Geenna g1067) ১০এই ছাট িশ েদর একজনেকও

তু কার না, কারণ আিম তামােদর বলিছ, তােদর দূতগণ েগ

সবিদন আমার গ িপতার মখু দশন কেরন। ১২ তামােদর িক

মেন হয়? কান ব ি র যিদ একশিট ভড়া থােক, আর তােদর মেধ

একিট হািরেয় যায়, তেব স িক অ িনরান ইটােক ছেড়, পাহােড়

িগেয় ঐ হারােনা ভড়ািটর খাঁজ কের না? ১৩আর যিদ স কান

ভােব সিট পায়, তেব আিম তামােদর সিত বলিছ, য িনরান ইটা

হািরেয় যায় িন, তােদর থেক স বিশ আন কের যটা স হািরেয়

ফেলিছল সিটেক খুঁেজ পেয়। ১৪ তমিন এই ছাট িশ েদর মধ

একজনও য ংস হয়, তা তামােদর গ িপতার ই া নয়। ১৫

আর যিদ তামার ভাই তামার িব ে কান অপরাধ কের, তেব তাঁর

কােছ যাও এবং গাপেন তাঁর সই দাষ তাঁেক বিুঝেয় দাও। স যিদ

তামার কথা শােন, তেব তুিম আবার তামার ভাইেক িফের পেল।

১৬ িক ু যিদ স না শােন, তেব আরও ই একজন ব ি েক সে

িনেয় যাও, যন “ ই িক া িতনজন সা ীর মেুখ সম কথা সিঠক

মািণত করা হয়।” ১৭আর যিদ স তােদর কথা অমা কের, তখন

ম লীেক বল, আর যিদ ম লীর কথাও অমা কের তেব স তামার

কােছ অিয দী লােকর ও কর আদায়কারীেদর মেতা হাক। ১৮আিম

তামােদরেক সত বলিছ, তামরা পিৃথবীেত যা িকছু বাঁধেব, তা েগ

বাঁধা হেব এবং পিৃথবীেত যা িকছু খলুেব তা েগ খালা হেব। ১৯

আিম তামােদর ক সত বলিছ, পিৃথবীেত তামােদর মেধ ই জন

যিদ একমত হেয় কান িবষয় িনেয় াথনা কর, তেব আমার েগর

িপতা তামােদর জ তা পরূণ করেবন। ২০কারণ যখােন ই িক

িতনজন আমার নােম এক হয়, সইখােন আিম তােদর মেধ আিছ।

২১ তখন িপতর তাঁর কােছ এেস বলেলন, “ ভু, আমার ভাই আমার

কােছ কত বার অপরাধ করেল আিম তােক মা করব? সাতবার পয

িক?” ২২ যী তাঁেক বলেলন, “ তামােক বলিছ, সাতবার পয না,
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িক ু স র ণ সাতবার পয ।” ২৩এজ গরাজ এমন একজন

রাজার সমান, িযিন তাঁর দাসেদর কােছ িহসাব িনেত চাইেলন। ২৪

িতিন িহসাব আর করেল তখন এক জনেক তাঁর কােছ িনেয় আসা

হল, য তাঁর কােছ দশ হাজার তাল (এক তাল সমান পেনেরা

বৎসেরর পাির িমেকর সমােনর থেকও বশী টাকা) ঋণ িনেয়িছল।

২৫ িক ু তার শাধ করার সামথ না থাকায় তার ভু তােক ও তার ী,

স ানেদর এবং সব িকছু িবি কের আদায় করেত আেদশ িদেলন।

২৬ তােত সই দাস তাঁর পােয় পেড় ণাম কের বলল, হ ভু, আমার

িত ধয ধ ন, আিম আপনার সব িকছু শাধ করব। ২৭ তখন সই

দাসেক দেখ তার রাজার ক ণা হল ও তােক মু করেলন এবং তার

ঋণ মা করেলন। ২৮ িক ু সই দাস বাইের িগেয় তার সহদাসেদর

মধ এক জনেক দখেত পল, য তার একশ িসিক ধার িনেয়িছল, স

তার গলািটেপ ধের বলল, “তুই যা ধার িনেয়িছস, তা শাধ কর।”

২৯তখন তার দাস তার পােয় পেড় অ েরােধর সে বলল, আমার

িত ধয ধর, আিম তামার ঋণ শাধ করব। ৩০ তবওু স রািজ

হল না, িক ু িগেয় তােক জলখানায় ব ী কের রাখল, যত ণ না

স ঋণ শাধ কের। ৩১এই ব াপার দেখ তার অ দােসরা খবুই

ঃিখত হল, আর তােদর রাজার কােছ িগেয় সম িবষেয় জািনেয়

িদল। ৩২তখন তার রাজা তােক কােছ ডেক বলেলন, “ দাস!

তুিম আমার কােছ অ েরাধ কেরিছেল বেল আিম তামার ঐ সম ঋণ

মা কেরিছলাম, ৩৩আিম যমন তামার িত দয়া কেরিছলাম,

তমিন তামার দাসেদর িত দয়া করা িক তামারও উিচত িছল না?”

৩৪আর তার রাজা রেগ িগেয় তােক শাি দওয়ার জ জলখানার

র ীেদর কােছ তােক সমপণ করেলন, যত ণ না স সম ঋণ শাধ

কের। ৩৫আমার গীয় িপতাও তামােদর িত এমন করেবন, যিদ

তামরা সবাই দয় থেক িনেজর িনেজর ভাইেক মা না কর।

১৯এই সব কথা সমা করার পর যী গালীল থেক চেল গেলন,

পের য ন নদীর অ পাের িযহূিদয়ার অ েল উপি ত হেলন, ২

আর অেনক লাক তাঁেক অ সরণ করেত লাগেলা এবং িতিন সখােন
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লাকেদরেক করেলন। ৩আর ফরীশীরা তাঁর কােছ এেস পরী া

করার জ তাঁেক িজ াসা করল য, “ কােনা কারেণ িনেজর ীেক

ছেড় দওয়া িক উিচত?” ৪ িতিন বলেলন, “ তামরা িক পড়িন য,

সিৃ ক া থেম পু ষ ও ী কের তােদর সিৃ কেরিছেলন,” ৫আর

বেলিছেলন, “এই জ মা ষ তার বাবা ও মােক ত াগ কের িনেজর

ীেত আস হেব এবং তারা ই জন এক দহ হেব?” ৬ তরাং

তারা আর ই নয়, িক ু এক দহ। অতএব ঈ র যােদরেক এক

কেরেছন, মা ষ যন তােদর আলাদা না কের। ৭ তারা তাঁেক বলল,

“তেব মািশ কন ত াগপ িদেয় ত াগ করার আেদশ িদেয়েছন?” ৮

িতিন তােদর বলেলন, “ তামােদর দয় কিঠন বেল মািশ তামােদর

িনেজর িনেজর ীেক ত াগ করার অ মিত িদেয়িছেলন, িক ু একদম

থম থেক এমন িছল না।” ৯আর আিম তামােদর বলিছ, য কউ

ব িভচার ছাড়া অ কারেণ িনেজর ীেক পিরত াগ কের এবং অ

কাউেক িবেয় কের, স ব িভচার কের এবং য ব ি সই পিরত া

ীেক িবেয় কের, সও ব িভচার কের। ১০ িশেষ রা তাঁেক বলেলন,

ামী ীর স যিদ এই রকম হয়, তেব তা িবেয় না করাই ভাল।

১১ িতিন তাঁেদর বলেলন, সবাই এই কথা মানেত পাের না, িক ু

যােদরেক এই মতা দওয়া হেয়েছ, তারাই এমন পাের। ১২আর

এমন নপংুসক আেছ, যারা মােয়র গেভই তমন হেয়ই জ িনেয়েছ,

আর এমন নপংুসক আেছ, যােদরেক মা েষ নপংুসক কেরেছ, আর

এমন নপংুসক আেছ, যারা গরােজ র জ িনেজেদরেক নপংুসক

কেরেছ। য এই িশ া হণ করেত পাের, স হণ ক ক। ১৩ তখন

কত িল িশ েক তাঁর কােছ আনা হল, যন িতিন তােদর উপের তাঁর

হাত রােখন ও াথনা কেরন, তােত িশেষ রা তােদর ধমক িদেত

লাগেলন। ১৪ িক ু যী বলেলন, “িশ েদর আমার কােছ আসেত

দাও, বারণ কেরা না, কারণ গরাজ এই রকম লােকেদরই।” ১৫

পের িতিন তােদর উপের হাত রাখেলন এবং সখান থেক চেল

গেলন। ১৬ দেখা, এক ব ি এেস তাঁেক বলল, “ হ , অন

জীবন পাওয়ার জ আিম িক ধরেনর ভাল কাজ করব?” (aiōnios
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g166) ১৭ িতিন তােক বলেলন, “আমােক িক ভােলা তার িবষেয় কন

িজ াসা করছ? সৎ মা একজনই আেছন।” িক ু তুিম যিদ জীবেন

েবশ করেত চাও, তেব সম আেদশ পালন কর। ১৮ স বলল,

“ কান কান আ া?” যী বলেলন, “এ িল, মা ষ হত া কেরা না,

ব িভচার কেরা না, চুির কেরা না, িমথ া সা িদও না, ১৯ বাবা ও

মােক স ান কর এবং তামার িতেবশীেক িনেজর মত ভালবােসা।”

২০ সই যবুক তাঁেক বলল, “আিম এই সব পালন কেরিছ, এখন

আমার আর িক িট আেছ?” ২১ যী তােক বলেলন, “যিদ তুিম

িস হেত চাও, তেব চেল যাও, আর তামার যা আেছ, িবি কর

এবং গিরবেদর দান কর, তােত েগ ধন পােব, আর এস, আমােক

অ সরণ কর।” ২২ িক ু এই কথা েন সই যবুক ঃিখত হেয় চেল

গল, কারণ তার অেনক স ি িছল। ২৩ তখন যী তাঁর িশষ েদর

বলেলন, “আিম তামােদর সিত বলিছ, ধনীেদর পে গরােজ

েবশ করা খবুই কিঠন।” ২৪আবার তামােদর বলিছ, ঈ েরর রােজ

একজন ধনীর েবশ করার থেক বরং ছুঁেচর িছ িদেয় উেটর যাওয়া

সহজ। ২৫এই কথা েন িশেষ রা খবুই আ য হেলন, বলেলন,

“তেব ক পােপর পির ান পেত পাের?” ২৬ যী তাঁেদর িদেক

তািকেয় বলেলন, “যা মা েষর কােছ অস ব, িক ু ঈ েরর কােছ

সবই স ব।” ২৭তখন িপতর এর উ ের তাঁেক বলেলন, “ দখনু,

আমরা সব িকছুই ত াগ কের আপনার অ সরণকারী হেয়িছ, আমরা

তেব িক পাব?” ২৮ যী তােদর বলেলন, “আিম তামােদর সিত

বলিছ, তামরা যতজন আমার অ সরণকারী হেয়ছ, আবার যখন সব

িকছু নতুন কের সিৃ হেব, যখন ম ষ পু তাঁর মিহমার িসংহাসেন

বসেবন, তখন তামরাও বােরাটা িসংহাসেন বেস ই ােয়েলর বােরা

বংেশর িবচার করেব।” ২৯আর য কান ব ি আমার নােমর জ

বািড়, িক ভাই, িক বান, িক বাবা, িক মা, িক স ান, িক জিম ত াগ

কেরেছ, স তার একেশা ন পােব এবং অন জীবেনর অিধকারী

হেব। (aiōnios g166) ৩০ িক ু অেনেক এমন লাক যারা থম, তারা

শেষ পড়েব এবং যারা শেষর, এমন অেনক লাক তারা থম হেব।
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২০কারণ গরাজ এমন একজন জিমর মািলেকর মেতা, িযিন

সকােল তাঁর আঙুেরর েত মজরু িনযু করার জ বাইের গেলন।

২ িতিন মজরুেদর িদেনর এক িদেনর মজিুরর সমান বতন দেবন বেল

ি র কের তােদর তাঁর আ ুর েত কাজ করার জ পাঠােলন। ৩

পের িতিন সকাল নটায় িদেনর বাইের িগেয় দখেলন, অ কেয়ক জন

বাজাের চুপচাপ দাঁিড়েয় আেছ, ৪ িতিন তােদর বলেলন, “ তামরাও

আ ুর েত কাজ করেত যাও, যা ায মজরুী, তা তামােদর

দব,” তােত তারা গল। ৫আবার িতিন বােরাটা ও িবকাল িতনেটর

িদেনর ও বাইের িগেয় তমন করেলন। ৬ পের িবেকল পাঁচিট র

িদেনর বাইের িগেয় আর কেয়কজনেক দাঁিড়েয় থাকেত দখেলন,

আর তােদর বলেলন, “িকজ সম িদন এখােন কান জায়গায়

কাজ না কের এখােন দাঁিড়েয় আছ?” ৭ তারা তাঁেক বলল, “ কউই

আমােদরেক কােজ লাগায় িন।” িতিন তােদর বলেলন, “ তামরাও

আ ুর েত যাও।” ৮ পের স া হেল সই আ ুর েতর মািলক

তাঁর কমচারীেক বলেলন, “মজরুেদর ডেক মজরুী দাও, শষজন

থেক আর কের থমজন পয দাও।” ৯ তােত যারা িবেকল

পাঁচিটর িদেনর কােজ লেগিছল, তারা এেস এক একজন এক িদেনর

র কের মজরুী পল। ১০ যারা থেম কােজ লেগিছল, তারা এেস মেন

করল, আমরা বিশ পাব, িক ু তারাও একিদেনর র মজরুী পল। ১১

এবং তারা সই জিমর মািলেকর িব ে বচসা কের বলেত লাগল, ১২

“ শেষর এরা তা এক ঘ টা মা খেটেছ, আমরা সম িদন খেটিছ

ও রােদ পেুড়িছ, আপিন এেদরেক আমােদর সমান মজরুী িদেলন।”

১৩ িতিন এর উ ের তােদর এক জনেক বলেলন, “ব ু ! আিম তামার

িত িকছু অ ায় কিরিন, তুিম িক আমার কােছ এক িদেনর মজরুীেত

কাজ করেত রািজ হওিন?” ১৪ তামার যা পাওনা, তা িনেয় চেল

যাও, আমার ই া, তামােক যা, ঐ শেষর জনেকও তাই দব। ১৫

আমার িনেজর যা, তা িনেজর ই ামত ব বহার করার িক আমার

উিচত নয়? না আিম দয়ালু বেল তামার িহংসা হে ? ১৬এইভােবই

যারা শেষর, তারা থম হেব এবং যারা থম, তারা শেষ পড়েব।
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১৭ পের যখন যী িয শােলম যাওয়ার জ তরী হেলন, তখন িতিন

সই বােরা জন িশষ েক এক পােশ ডেক িনেয় গেলন এবং রা ায়

তাঁেদর বলেলন, ১৮ “ দখ, আমরা িয শােলেম যাি , আর ম ষ পু

ধান যাজকেদর ও ব ব ার িশ কেদর হােত সমিপত হেবন, তারা

তাঁেক মতুৃ দে ডর জ দাষী করেব, ১৯এবং ঠা া করার জ , চাবকু

মারার ও ু েশ দওয়ার জ অইহূিদেদর হােত তাঁেক তুেল দেব,

পের িতিন ততৃীয় িদেনর মতুৃ থেক জীিবত হেয় উঠেবন।” ২০ তখন

িসবিদেয়র ী, তাঁর ই ছেলেক সে িনেয় তাঁর কােছ এেস নম ার

কের তাঁর কােছ িকছু চাইেলন। ২১ িতিন তাঁেক বলেলন, “তুিম িক

চাও?” িতিন বলেলন, “আেদশ ক ন, যন আপনার রােজ আমার

এই ই ছেলর একজন আপনার ডান িদেক, আর একজন বাম িদেক

বসেত পাের।” ২২ িক ু যী এর উ ের বলেলন, “ তামরা িক চাইছ,

তা বাঝ না, আিম য পাে পান করেত যাি , তােত িক তামরা পান

করেত পার?” তাঁরা বলেলন, “পাির।” ২৩ িতিন তাঁেদর বলেলন,

“যিদও তামরা আমার পাে পান করেব, িক ু যােদর জ আমার

িপতা ান ত কের রেখেছন, তারা ছাড়া আর কাউেকই আমার

ডান পােশ ও বাঁ পােশ বসােনার অিধকার আমার নই।” ২৪ এই

কথা েন অ দশ জন িশষ ঐ ই ভাইেয়র িত অস ু হেলন।

২৫ িক ু যী তাঁেদর কােছ ডেক বলেলন, “ তামরা জান, অইহূিদ

জািতর ত াবধায়ক তােদর উপের রাজ কের এবং যারা মহান, তারা

তােদর উপের কতৃ কের।” ২৬ তামােদর মেধ তমন হেব না,

িক ু তামােদর মেধ য কউ মহান হেত চায়, স তামােদর মধ

সবক হেব, ২৭এবং তামােদর মেধ য কউ ধান হেত চায়, স

তামােদর দাস হেব, ২৮ যমন ম ষ পু সবা পেত আেসনিন,

িক ু সবা করেত এেসেছ এবং মা েষর জ িনেজর জীবন মিু র

মলূ িহসােব িদেত এেসেছন। ২৯ পের িযরীেহা থেক যী এবং তাঁর

িশষ েদর বর হওয়ার িদেনর অেনক লাক তাঁেক অ সরণ করল।

৩০আর দখ, ই জন অ পেথর পােশ বেসিছল, সই পথ িদেয় যী

যাে ন েন তারা িচৎকার কের বলল, “ ভু, দায়দূ‐স ান, আমােদর
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িত দয়া ক ন।” ৩১ তােত লােকরা চুপ চুপ বেল তােদর ধমক

িদল, িক ু তারা আরও জাের িচৎকার কের বলল, “ ভু, দায়দূ‐

স ান, আমােদর িত দয়া ক ন।” ৩২ তখন যী থেম, তােদর

ডাকেলন, “আর বলেলন, তামরা িক চাও? আিম তামােদর জ

িক করব?” ৩৩ তারা তাঁেক বলল, “ ভু, আমােদর চাখ যন িঠক

হেয় যায়।” ৩৪ তখন যী র ক ণা হল এবং িতিন তােদর চাখ শ

করেলন, আর তখনই তারা দখেত পল ও তাঁর পছন পছন চলল।

২১পের যখন তাঁরা িয শােলেমর কােছ জতুন পাহােড়, বৎফগী

ােম এেলন, তখন যী ই জন িশষ েক পািঠেয় িদেলন, ২ তাঁেদর

বলেলন, “ তামরা সামেনর ঐ ােম যাও, আর সখােন িগেয় দখেত

পােব, একিট গ ভী বাঁধা আেছ, আর তার সে একিট বা া তােদর

খেুল আমার কােছ আন। ৩আর যিদ কউ, তামােদর িকছু বেল,

তেব বলেব, এেদরেক ভুর েয়াজন আেছ, তােত স তখনই তােদর

পািঠেয় দেব।” ৪ এমনিট হল যন এর ারা ভাববাদীর ভাববাণী পণূ

হয়, ৫ “ তামরা িসেয়ান‐ক ােক বল, দখ, তামার রাজা তামার

কােছ আসেছন, িতিন ন , ও গ ভ‐শাবেকর উপের বেস আসেছন।”

৬ পের ঐ িশেষ রা িগেয় যী র আেদশ অ যায়ী কাজ করেলন, ৭

গ ভীেক ও শাবকিটেক আনেলন এবং তােদর উপের িনেজেদর ব

পেত িদেলন, আর িতিন তােদর উপের বসেলন। ৮আর িভেড়র

মধ অিধকাংশ লাক িনেজর িনেজর কাপড় রা ায় পেত িদল এবং

অ অ লােকরা গােছর ডাল কেট রা ায় ছিড়েয় িদল। ৯আর

য সম লাক তাঁর আেগ ও িপছেন যাি ল, তারা িচৎকার কের

বলেত লাগল, হাশা া দায়দূ‐স ান, ধ , িযিন ভুর নােম আসেছন,

েগও হাশা া। ১০আর িতিন িয শােলেম েবশ করেল সারা

শহের কালাহল সিৃ হেয় গল সবাই বলল, “উিন ক?” ১১তােত

লােকরা বলল, “উিন সই ভাববাদী, গালীেলর নাসরতীয় যী ।”

১২ পের যী ঈ েরর উপাসনা গেৃহ েবশ করেলন এবং যত লাক

মি ের কনা বচা করিছল, সই সবাইেক বর কের িদেলন এবং

যারা টাকা বদল করার জ টিবল সািজেয় বেসিছল ও যারা পায়রা
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িবি করিছল, তােদর সব িকছু উি েয় ফলেলন, ১৩আর তােদর

বলেলন, “ লখা আেছ, আমার ঘরেক াথনার ঘর বলা হেব,” িক ু

তামরা এটােক “ডাকাতেদর হায় পিরণত কেরেছা।” ১৪ পের

অে রা ও খাঁড়ারা মি ের তাঁর কােছ এেলা, আর িতিন তােদর

করেলন। ১৫ িক ু ধান যাজকগণ ও ব ব ার িশ েকরা তাঁর সম

আ য কাজ দেখ এবং য ছেলেমেয়রা হাশা া দায়দূ‐স ান, বেল

মি ের িচৎকার করিছল তােদর দেখ রেগ গল, ১৬এবং তাঁেক

বলল, “ নছ, এরা িক বলেছ?” যী তােদর বলেলন, “ াঁ, তামরা

িক কখনও পড়িন য, তুিম ছাট িশ ও ধ খাওয়া বা ার মখু থেক

শংসার ব ব া কেরছ?” ১৭ পের িতিন তােদর ছেড় শহেরর বাইের

বথিনয়ায় গেলন, আর সই জায়গায় রােত থাকেলন। ১৮ সকােল

শহের িফের আসার িদন তাঁর িখেদ পল। ১৯ রা ার পােশ একিট

ডুমরুগাছ দেখ িতিন তার কােছ গেলন এবং পাতা ছাড়া আর িকছুই

দখেত পেলন না। তখন িতিন গাছিটেক বলেলন, “আর কখনও

তামােত ফল না ধ ক,” আর হঠাৎ সই ডুমরুগাছটা িকেয় গল।

(aiōn g165) ২০ তা দেখ িশেষ রা আ য হেয় বলেলন, “ডুমরুগাছটা

হঠাৎ িকেয় গল িকভােব?” ২১ যী এর উ ের তাঁেদর বলেলন,

“আিম তামােদর সিত বলিছ, যিদ তামােদর িব াস থােক, আর

সে হ না কর, তেব তামরা খািল ডুমরুগােছর িত এমন করেত

পারেব, তা নয়, িক ু এই পাহাড়েকও যিদ বল, উপিড়েয় যাও, আর

সমেু িগেয় পড়, তাই হেব।” ২২আর তামরা াথনায় িব ােসর

সে যা িকছু চাইেব, স সব িকছু পােব। ২৩ পের যী মি ের এেলন

এবং যখন িতিন উপেদশ িদি েলন, স িদেনর ধান যাজেকরা ও

লাকেদর াচীেনরা তাঁর কােছ এেস বলল, “তুিম কান মতায়

এই সব করছ? আর কই বা তামােক এই মতা িদেয়েছ?” ২৪

যী উ ের তােদর বলেলন, “আিমও তামােদর একিট কথা িজ াসা

করব, যিদ তামরা আমােক উ র দাও, তা হেল আিম তামােদর

বলেবা, কান মতায় এসব করিছ।” ২৫ যাহেনর বাি কাথা

থেক হেয়িছল? গরাজ থেক না মা েষর থেক? তখন তারা
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িনেজেদর মেধ আেলাচনা কের বলল, “যিদ বিল গ থেক, তাহেল

এ আমােদরেক বলেব, তেব তামরা তাঁেক িব াস কর িন কন?”

২৬আর যিদ বিল, “মা েষর মাধ েম,” লাকেদর থেক আমার ভয়

আেছ কারণ সবাই যাহনেক ভাববাদী বেল মােন। ২৭ তখন তারা

যী েক বলল, “আমরা জািন না।” িতিনও তােদর বলেলন, “তেব

আিমও িক মতায় এসব করিছ, তা তামােদর বলব না।” ২৮ িক ু

তামরা িক মেন কর? এক ব ি র িট ছেল িছল, িতিন থম জেনর

কােছ িগেয় বলেলন, “পু , যাও, আজ আ ুর েত কাজ কর।” ২৯

স বলল, “আিম যাব না,” িক ু পের মন পিরবতন কের গল। ৩০

পের িতিন ি তীয় জেনর কােছ িগেয় তমিন বলেলন। স বলল,

“বাবা আিম যাি ,” িক ু গল না। ৩১ সই ইজেনর মেধ ক

বাবার ই া পালন করল? তারা বলল, “ থম জন।” যী তােদর

বলেলন, “আিম তামােদর সিত বলিছ, কর আদায়কারীরা ও বশ ারা

তামােদর আেগ ঈ েরর রােজ েবশ করেছ।” ৩২কারণ যাহন

ধািমকতার পথ িদেয় তামােদর কােছ এেলন, আর তামরা তাঁেক

িব াস করেল না, িক ু কর আদায়কারীরাও বশ ারা তাঁেক িব াস

করল, আর তামরা তা দেখও এই রকম মন পিরবতন করেল না

য, তাঁেক িব াস করেব। ৩৩অ আর একিট গ শান, একজন

আঙুর েতর মািলক িছেলন, িতিন আঙুর ত কের তার চািরিদেক

বড়া িদেলন, ও তার মেধ আঙুর রস বার করার জ একটা আঙুর

মাড়াবার জ গত খুঁড়েলন এবং দখােশানা করার জ উঁচু ঘর

তরী করেলন, পের কৃষকেদর হােত তা জমা িদেয় অ দেশ চেল

গেলন। ৩৪আর ফল পাবার িদন কােছ এেল িতিন তাঁর ফল সং হ

করার জ কৃষকেদর কােছ তাঁর দাসেদরেক পাঠােলন। ৩৫তখন

কৃষেকরা তাঁর দাসেদরেক ধের কাউেক মারেলা, কাউেক হত া করল,

কাউেক পাথর মারল। ৩৬আবার িতিন আেগর থেক আরও অেনক

দাসেক পাঠােলন, তােদর সে ও তারা সই রকম ব বহার করল।

৩৭অবেশেষ িতিন তাঁর ছেলেক তােদর কােছ পাঠােলন, বলেলন,

“তারা আমার ছেলেক স ান করেব।” ৩৮ িক ু কৃষেকরা মািলেকর
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ছেলেক দেখ বলল, “এই ব ি ই উ রািধকারী, এেসা, আমরা এেক

মের ফেল এর উ রািধকার কেড় িনই।” ৩৯ পের তারা তাঁেক ধের

আ ুর েতর বাইের ফেল বধ করল। ৪০অতএব আঙুর েতর

মািলক যখন আসেবন, তখন সই চাষীেদর ক িক করেবন? ৪১

তারা তাঁেক বলল, “মািলক সই ম লােকেদরও এেকবাের ংস

করেবন এবং সই ত এমন অ কৃষকেদরেক জমা দেবন, যারা

ফেলর িদেনর তাঁেক ফল দেব।” ৪২ যী তােদর বলেলন, “ তামরা

িক কখনও শাে পড়িন, য পাথরটােক িম ীরা অ া কেরিছল,

সই পাথরটাই কােণর ধান পাথর হেয় উঠল, ভু ঈ র এই কাজ

কেরেছন, আর এটা আমােদর চােখ সিত ই খবু আ য কাজ?” ৪৩

এই জ আিম তামােদর বলিছ, “ তামােদর কাছ থেক ঈ েরর

রাজ কেড় নাওয়া যােব এবং এমন এক জািতেক দওয়া হেব, য

জািত তার ফল দেব।” ৪৪আর এই পাথেরর উপের য পড়েব, স

ভ হেব, িক ু এই পাথর যার উপের পড়েব, তােক চূরমার কের

ফলেব। ৪৫তাঁর এই সব গ েন ধান যাজেকরা ও ফরীশীরা

বঝুল য, িতিন তােদরই িবষয় বলেছন। ৪৬আর তারা যী েক ধরেত

চেয়িছল, িক ু তারা জনগণেক ভয় পেলা, কারণ লােক তাঁেক

ভাববাদী বেল মানত।

২২ যী আবার গে র মাধ েম কথা বলেলন, িতিন তােদর বলেলন,

২ গরাজ এমন একজন রাজার মেতা, িযিন তাঁর ছেলর িবেয়র

ভাজ আেয়াজন করেলন। ৩ সই ভােজ িনমি ত লাকেদর ডাকার

জ িতিন তাঁর দাসেদর পাঠােলন, িক ু লােকরা আসেত চাইল না।

৪ তােত িতিন আবার অ দাসেদর পাঠােলন, বলেলন, “িনমি ত

লাকেদরেক বল, দখ, আমার ভাজ ত কেরিছ, আমার অেনক

বলদ ও পু প সব মারা হেয়েছ, সব িকছুই ত, তামরা

িবেয়র ভােজ এেসা।” ৫ িক ু তারা অবেহলা কের কউ তার েত,

কউ বা তার িনেজর কােজ চেল গল। ৬অবিশ সবাই তাঁর দাসেদর

ধের অপমান করল ও বধ করল। ৭ তােত রাজা চ ড রেগ গেলন

এবং স সাম পািঠেয় সই হত াকারীেদর ংস করেলন ও তােদর
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শহর পিুড়েয় িদেলন। ৮ পের িতিন তাঁর দাসেদর বলেলন, “িবেয়র

ভাজ তা ত, িক ু ঐ িনমি ত লােকরা এর যাগ িছল না, ৯

অতএব তামরা রাজপেথর মাথায় মাথায় িগেয় যত লােকর দখা

পাও, সবাইেক িবেয়র ভােজ ডেক আন।” ১০ তােত ঐ দােসরা

রাজপেথ িগেয় ভাল ম যত লােকর দখা পল, সবাইেকই সং হ

কের আনল, তােত িবেয় বািড় অিতিথেত পিরপণূ হল। ১১ পের

রাজা অিতিথেদর দখার জে িভতের এেস এমন এক ব ি েক

দখেত পেলন, যার গােয় িবেয় বািড়র পাশাক িছল না, ১২ িতিন

তােক বলেলন, “ হ ব ু , তুিম কমন কের িবেয় বািড়র পাশাক ছাড়া

এখােন েবশ করেল?” স উ র িদেত পারল না। ১৩তখন রাজা

তাঁর চাকরেদর বলেলন, “ওর হাত পা বঁেধ ওেক বাইের অ কাের

ফেল দাও, সখােন লােকরা কাঁদেব ও দাঁেত দাঁত ঘষেব। ১৪

যিদও অেনকেকই ডাকা হেয়েছ, িক ু অ ই মেনানীত।” ১৫ তখন

ফরীশীরা িগেয় পিরক না করল, িকভােব তাঁেক কথার ফাঁেদ ফলা

যায়। ১৬আর তারা হেরাদীয়েদর সে তােদর িশষ েদর িদেয় তাঁেক

বেল পাঠাল, “ , আমরা জািন, আপিন সত বাদী এবং সিঠক ভােব

ঈ েরর পেথর িবষয় িশ া িদে ন এবং আপিন কাউেক ভয় পাননা,

কারণ আপিন লােকরা ক িক বলল স কথায় িবচার করেবন না। ১৭

ভাল, আমােদর বলনু, আপনার মত িক? কসরেক কর দওয়া উিচত

িক না?” ১৮ িক ু যী তােদর ফাঁদ বঝুেত পের বলেলন, “ভ রা,

আমার পরী া কন করছ? ১৯ সই কেরর পয়সা আমােক দখাও।”

তখন তারা তাঁর কােছ একিট িদন িদনার আনল। ২০ িতিন তােদর

বলেলন, “এই মিূ ও এই নাম কার?” তারা বলল, “ কসেরর।” ২১

তখন িতিন তােদর বলেলন, “তেব কসেরর যা িকছু, তা কসরেক

দাও, আর ঈ েরর যা িকছু, তা ঈ রেক দাও।” ২২এই কথা েন

তারা আ য হল এবং তাঁর কাছ থেক চেল গল। ২৩ সই িদন

স ূকীরা, যারা বেল মতুৃ থেক জীিবত হয় না, তারা তাঁর কােছ

এেলা। ২৪এবং তাঁেক িজ াসা করল, “ , মািশ বলেলন, কউ

যিদ স ান ছাড়া মারা যায়, তেব তার ভাই তার ীেক িবেয় কের তার
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ভাইেয়র জ বংশ র া করেব। ২৫ ভাল, আমােদর মেধ কােনা

একিট পিরবাের সাতিট ভাই িছল, থম জন িবেয়র পর মারা গল

এবং স ান না হওয়ায় তার ভাইেয়র জ িনেজর ীেক রেখ গল।

২৬এইভােবই ি তীয় জন ততৃীয় জন কের সাত জনই তােক িবেয়

করল। ২৭ সবার শেষ সই ীও মের গল। ২৮অতএব মতুৃ থেক

জীিবত হওয়ার িদন ঐ সাত জেনর মেধ স কার ী হেব? সবাই

তা তােক িবেয় কেরিছল।” ২৯ যী এর উ ের তােদর বলেলন,

“ তামরা ভুল বঝুছ, কারণ তামরা না জান শা , না জান ঈ েরর

মতা, ৩০ কারণ মতুৃ থেক জীিবত হেয় লােক িবেয় কের না

এবং তােদর িবেয়র দওয়াও হয় না, বরং েগ ঈ েরর দূতেদর

মেতা থােক। ৩১ িক ু মতৃেদর মতুৃ থেক জীিবত হওয়ার িবষেয়

ঈ র তামােদর যা বেলেছন, তা িক তামরা শাে পড়িন?” ৩২

িতিন বেলন, “আিম অ াহােমর ঈ র, ইসহােকর ঈ র, ও যােকােবর

ঈ র,” (এই লাক িল মতুৃ র অেনক পের ঈ র এই কথা িল

বেলেছন) ঈ র মতৃেদর নন, িক ু জীিবতেদর। ৩৩এই কথা েন

লােকরা তাঁর িশ ােত অবাক হেয় গল। ৩৪ফরীশীরা যখন নেত

পল, িতিন স ূকীেদর িন র কেরেছন, তখন তারা একসে এেস

জটুল। ৩৫আর তােদর মেধ এক ব ি , একজন ব ব ার ,

পরী া করার জ তাঁেক িজ াসা করল, ৩৬ “ , ব ব ার মেধ

কান আেদশিট মহান?” ৩৭ িতিন তােক বলেলন, “ তামার সম

দয়, তামার সম াণ ও তামার সম মন িদেয় তামার ঈ র

ভুেক ভালবাসেব,” ৩৮এটা মহান ও থম আেদশ। ৩৯আর ি তীয়

আেদশিট হেলা, “ তামার িতেবশীেক িনেজর মত ভালবাসেব।”

৪০এই িট আেদেশই সম ব ব া এবং ভাববাদীেদর বই িনভর

কের। ৪১আর ফরীশীরা এক হেল যী তােদর িজ াসা করেলন,

৪২ “ ীে র িবষেয় তামােদর িক মেন হয়, িতিন কার স ান?” তারা

বলল, “দায়েূদর।” ৪৩ িতিন তােদর বলেলন, “তেব দায়দূ িকভােব

আ ার আেবেশ তাঁেক ভু বেলন?” িতিন বেলন, ৪৪ “ ভু আমার

ভুেক বলেলন, তুিম আমার ডান পােশ বস, যত ণ না আিম তামার
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শ েদরেক তামার পা রাখার জায়গায় পিরণত কির।” ৪৫অতএব

দায়দূ যখন তাঁেক ভু বেলন, তখন িতিন িকভােব তাঁর স ান? ৪৬

তখন কউ তাঁেক কান উ র িদেত পারল না, আর সই িদন থেক

তাঁেক কান কথা িজ াসা করেত কারও সাহস হল না।

২৩তখন যী লাকেদর ও তাঁর িশষ েদর বলেলন, ২ “ব ব ার

িশ েকরা ও ফরীশীরা মািশর আসেন বেসন। ৩ অতএব তাঁরা

তামােদর যা িকছু করেত বলেলন, তা পালন করেব এবং তা মেন

চলেব, িক ু তােদর কােজর মেতা কাজ করেব না, কারণ তারা যা

বেল, তারা িনেজরা স েলা কের না। ৪ তারা ভারী ও কিঠন বাঝা

বঁেধ লাকেদর কাঁেধ চািপেয় দয়, িক ু িনেজরা আ ুল িদেয়ও তা

সরােত চায় না। ৫তারা লাকেক দখােনার জ ই তােদর সম কাজ

কের, তারা িনেজেদর জ শাে র বাক লখা বড় কবচ তরী কের

এবং বে র ঝালর বড় কের, ৬আর ভােজ ধান ান, সমাজঘের

ধান ধান আসন তারা ভালবােস, ৭ হােট বাজাের েভ া জানায়

এবং লােকর কােছ রি ( ) বেল স ান সূচক অিভবাদন পেত

খবু ভালবােস।” ৮ িক ু তামরা িশ ক বেল স ািষত হেয়া না,

কারণ তামােদর একজন এবং তামরা সবাই তার ভাই। ৯আর

পিৃথবীেত কাউেকও িপতা বেল ডেকা না, কারণ তামােদর িপতা

একজন, িযিন েগ থােকন। ১০ তামরা িশ ক বেল স ািষত হেয়া

না, কারণ তামােদর একজন, িতিন ী । ১১ িক ু তামােদর

মেধ য ব ি , স তামােদর সবক হেব। ১২আর য কউ,

িনেজেক উঁচু কের, তােক নীচু করা হেব, আর য কউ িনেজেক

নীচু কের, তােক উঁচু করা হেব। ১৩ িক ু ব ব ার িশ েকরা ও

ফরীশীরা, হ ভ রা, িধক তামােদর! কারণ তামরা লােকেদর জ

গরােজ র দরজা ব কের থাক, ১৪ িনেজরাও তােত েবশ কর না

এবং যারা েবশ করেত আেস, তােদর ও েবশ করেত দাও না। ১৫

ধমিশ েকরা ও ফরীশীরা, হ ভ রা, িধক তামােদর! কারণ এক

জনেক ইহূিদ ধেম ধমা িরত করার জ তামরা সমেু ও িবিভ

জায়গায় িগেয় থাক, আর যখন কউ হয়, তখন তােক তামােদর



মিথ 1843

থেকও ি ন নরেকর যাগ কের তােলা। (Geenna g1067) ১৬অ

পথ পিরচালনাকারীরা, িধক তামােদর! তামরা বেল থাক, কউ

মি েরর িদিব কের তা পালন না করেল তা িকছুই নয়, িক ু কউ

মি েরর সানার িদিব করেল তােত স আব হল। ১৭ তামরা

মেূখরা ও অে রা, বল দিখ, কানিট ? সানা, না সই মি র, যা

সই সানােক পিব কেরেছ? ১৮আরও বেল থাক, কউ য েবিদর

িদিব করেল তা িকছুই নয়, িক ু কউ যিদ তার উপেরর উপহােরর

িদিব কের, তেব স তার িদিব েত আব হল। ১৯ তামরা অে রা,

বল দিখ, কানিট ? উপহার না সই য েবিদ, যা উপহারেক

পিব কের? ২০ য ব ি য েবিদর িদিব কের, স তা বিদর ও

তার উপেরর সবিকছুরই িদিব কের। ২১আর য মি েরর িদিব

কের, স মি েরর, িযিন সখােন বাস কেরন, তাঁরও িদিব কের। ২২

আর য েগর িদিব কের, স ঈ েরর িসংহাসেনর এবং িযিন তােত

বেস আেছন, তাঁরও িদিব কের। ২৩ ধমিশ েকরা ও ফরীশীরা, হ

ভ রা, িধক তামােদর! কারণ তামরা পিুদন না, মৗির ও িজরার

দশমাংশ িদেয় থাক, আর ব ব ার মেধ ধান িবষয়, ায়িবচার,

দয়া ও িব াস ত াগ কেরছ, িক ু এ সব পালন করা এবং ঐ িলও

ত াগ না করা, তামােদর উিচত িছল। ২৪অ পথ পিরচালনাকারীরা,

তামরা মশা ছঁেক ফল, িক ু উট িগেল খাও। ২৫ ধমিশ েকরা ও

ফরীশীরা, হ ভ রা, িধক তামােদর! কারণ তামরা পান করার পা

ও খাওয়ার পাে র বাইের পির ার কের থাক, িক ু স িলর ভতের

দৗরা ও অ ােয় ভরা। ২৬অ ফরীশী, আেগ পান পাে র ও

খাওয়ার পাে র ভতেরও পির ার কর, যন তা বাইেরও পির ার

হয়। ২৭ ব ব ার িশ েকরা ও ফরীশীরা, হ ভ রা, িধক তামােদর!

কারণ তামরা চুনকাম করা কবেরর মেতা, যা বাইের দখেত খবুই

র, িক ু ভতের মরা মা েষর হাড় ও সব রকেমর অ িচতায়

ভরা। ২৮একইভােব তামরাও বাইের লাকেদর কােছ িনেজেদর

ধািমক বেল দিখেয় থাক, িক ু িভতের তামরা ভ ও পােপ পিরপণূ।

২৯ ব ব ার িশ েকরা ও ফরীশীরা, হ ভ রা, িধক তামােদর! কারণ
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তামরা ভাববাদীেদর কবর গঁেথ থাক এবং ধাি কেদর সমািধ

সািজেয় থাক, আর তামরা বল, ৩০ আমরা যিদ আমােদর

পবূপু ষেদর িদেনর থাকতাম, তেব আমরা ভাববাদীেদর র পােত

তাঁেদর সহভাগী হতাম না। ৩১অতএব, তামরা িনেজেদর িবষেয় এই

সা িদ য, যারা ভাববাদীেদর বধ কেরিছল, তামরা তােদরই

স ান। ৩২ তামরাও তামােদর পবূপু ষেদর পােপর পিরমাণ পণূ

করছ। ৩৩ হ সােপর দল, কালসােপর বংেশরা, তামরা কমন

কের িবচাের নরকদ ড এড়ােব? (Geenna g1067) ৩৪অতএব, দখ,

আিম তামােদর কােছ ভাববাদী, ানবান ও ব ব ার িশ কেদর

পাঠাব, তাঁেদর মেধ কেয়কজনেক তামরা বধ করেব ও ু েশ দেব,

কেয়কজনেক তামােদর সমাজঘের চাবকু মারেব এবং এক শহর

থেক আর এক শহের তাড়া করেব, ৩৫ যন পিৃথবীেত যত ধািমক

লােকর র পাত হেয় আসেছ, স সম র দ ড তামােদর উপের

আেস, সই ধািমক হবেলর র পাত থেক, বরিখেয়র ছেল য

সখিরয়েক তামরা ঈ েরর মি েরর ও য েবিদর মাঝখােন বধ

কেরিছেল, তাঁর র পাত পয । ৩৬আিম তামােদর সিত বলিছ,

এই যেুগর লাকেদর উপের এসম দ ড আসেব। ৩৭ িয শােলম,

িয শােলম, তুিম ভাববাদীেদরেক বধ কেরছ ও তামার কােছ যােদর

পাঠােনা হয়, তােদর তামরা পাথর মের থাক! মরুিগ যমন তার

বা ােদর ডানার নীেচ এক কের, তমন আিমও কত বার তামার

স ানেদর এক করেত ই া কেরিছ, িক ু তামরা রািজ হেল না।

৩৮ দখ, তামােদর বািড়, তামােদর জ খািল হেয় পেড় থাকেব।

৩৯কারণ আিম তামােদর বলিছ, তামরা এখন থেক আমােক আর

দখেত পােব না, যত িদন পয তামরা না বলেব, “ধ িতিন, িযিন

ভুর নােম আসেছন।”

২৪পের যী ঈ েরর গহৃ থেক বর হেয় িনেজর রা ায় চেলেছন,

এমন িদেনর তাঁর িশেষ রা তাঁেক মি েরর গাঁথিন িল দখােনার জ

কােছ গেলন। ২ িক ু িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামরা িক এই সব

দখছ না? আিম তামােদর সিত বলিছ, এই মি েরর একটা পাথর
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অ পাথেরর উপের থাকেব না, সব িকছুই ংস হেব।” ৩ পের

িতিন জতুন পবেতর উপের বসেল িশেষ রা গাপেন তাঁর কােছ এেস

বলেলন, “আমােদরেক বলনু দিখ, এই সব ঘটনা কখন ঘটেব? আর

আপনার আবার িফের আসার এবং যগু শষ হওয়ার িচ িক?” (aiōn

g165) ৪ যী এর উ ের তাঁেদর বলেলন, “সাবধান হও, কউ যন

তামােদর না ঠকায়।” ৫কারণ অেনেকই আমার নাম ধের আসেব,

বলেব, আিমই সই ী , আর অেনক লাকেক ঠকােব। ৬আর

তামরা যেু র কথাও যেু র জব নেব, দেখা, অি র হেয়া না,

কারণ এসব অবশ ই ঘটেব, িক ু তখনও এর শষ নয়। ৭ কারণ এক

জািত অ জািতর িব ে ও এক রােজ অ রােজ র িব ে উঠেব।

জায়গায় জায়গায় ভূিমক ও দূিভ হেব। ৮ িক ু এই সবই য ণা

আর মা । ৯ সই িদেনর লােকরা ক দবার জ তামােদর

সমপণ করেব, ও তামােদর বধ করেব, আর আমার নােমর জ

সম জািত তামােদর ঘণৃা করেব। ১০আর সই িদন অেনেক িব াস

ছেড় চেল যােব, একজন অ জনেক শ র হােত সমপণ করেব,

এেক অ েক ঘণৃা করেব। ১১আর অেনক ভ ভাববাদী আসেব এবং

অেনকেক ভালােব। ১২আর অধ বিৃ হওয়ােত অিধকাংশ লােকর

ম শীতল হেয় যােব। ১৩ িক ু য কউ শষ পয ি র থাকেব,

স উ ার পােব। ১৪আবার সব জািতর কােছ সা দাওয়ার জ

রােজ র এই সমাচার সম জগেত চার করা হেব, আর তখন শষ

িদন উপি ত হেব। ১৫অতএব যখন তামরা দখেব, ংেসর য

ঘণৃার িজিনেসর িবষেয় দািনেয়ল ভাববাদী বেলেছন, যা পিব ােন

দাঁিড়েয় আেছ, য ব ি এই িবষেয় পেড় স বঝুুক, ১৬ তখন যারা

িযহূিদয়ােত থােক, তারা পাহািড় অ েল পািলেয় যাক, ১৭ য কউ

ছােদর উপের থােক, স ঘর থেক িজিনসপ নাওয়ার জ নীেচ না

নামকু, ১৮আর য কউ েত থােক, স তার পাশাক নাওয়ার জ

পছেন িফের না যাক। ১৯ হায়, সই িদেনর গভবতী এবং যােদর

কােল েধর বা া তােদর খবুই ক হেব! ২০আর াথনা কর, যন

তামােদর শীতকােল িক া িব ামবাের পালােত না হয়। ২১কারণ
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সিদন এমন মহাসংকট উপি ত হেব, যা জগেতর আর থেক এ

পয কখনও হয়িন, আর কখনও হেবও না। ২২আর সই িদেনর

সংখ া যিদ কিমেয় দওয়া না হত, তেব কান মা ষই উ ার পত

না, িক ু যারা মেনানীত তােদর জ সই িদেনর সংখ া কিমেয়

দওয়া হেব। ২৩ তখন যিদ কউ তামােদর বেল, দখ, সই ী

এখােন, িক া ওখােন, তামরা িব াস কর না। ২৪ কারণ ভ ীে রা

ও ভ ভাববাদীরা উঠেব এবং এমন মহান মহান িচ ও আ য

আ য কাজ দখােব য, যিদ হেত পাের, তেব মেনানীতেদরও

ভালােব। ২৫ দখ, আিম আেগই তামােদর বললাম। ২৬অতএব

লােক যিদ তামােদর বেল, দখ, িতিন ম াে , তামরা বাইের

যও না, দখ, িতিন গাপন ঘের, তামরা িব াস কেরা না। ২৭ কারণ

িব ৎ যমন পবূ িদক থেক বর হেয় পি ম িদক পয কাশ পায়,

তমন ভােবই ম ষ পেু র আগমনও হেব। ২৮ যখান মতৃেদহ থােক

সইখােন শ ন জেড়া হেব। ২৯আর সই িদেনর সংকেটর পেরই

সূয অ কার হেব, চাঁদও জ াৎ া দেব না, আকাশ থেক তারা খেস

পড়েব ও আকাশম ডেলর সম মতা। ৩০আর তখন ম ষ পেু র

িচ আকােশ দখা যােব, আর তখন পিৃথবীর সম জািত িবলাপ

করেব এবং ম ষ পু েক আকােশ মঘরেথ পরা ম ও মহা তােপ

আসেত দখেব। ৩১আর িতিন মহা তূরী িনর সে তাঁর দূতেদর

পাঠােবন, তাঁরা আকােশর এক সীমা থেক আর এক সীমা পয ,

চারিদক থেক তাঁর মেনানীতেদর একি ত করেবন। ৩২ ডুমরুগােছর

গ থেক িশ া নাও, যখন তার ডােল কিচ পাতা বর হয়, তখন

তামরা জানেত পার, ী কাল এেস গেছ, ৩৩ তমিন তামরা ঐ

সব ঘটনা দখেলই জানেব, িতিনও আসেছন, এমনিক, দরজার কােছ

উপি ত। ৩৪আিম তামােদর সিত বলিছ, এই যেুগর লাকেদর

লাপ হেব না, য পয না এ সম িকছু পণূ হয়। ৩৫আকােশর ও

পিৃথবীর লাপ হেব িক ু আমার বােক র লাপ কখনও হেব না। ৩৬

িক ু সই িদেনর ও সই মহূুেতর িবষয় কউই জােন না, এমনিক গ

দূেতরাও জােন না, পু ও জােন না, ধু িপতা জােনন। ৩৭ যমন
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নােহর িদেনর হেয়িছল, ম ষ পেু র আগমনও তমন হেব। ৩৮

কারণ ব া আসার আেগ থেক, জাহােজ নােহর েবেশর িদন পয ,

লােক যমন খাওয়া দাওয়া করত, িবেয় করত, ও িবেয় িদেয়েছ।

৩৯এবং তত ণ বঝুেত পারল না, যত ণ না ব া এেস সবাইেক

ভািসেয় িনেয় গল, তমন ম ষ পেু র আগমেনর িদেনর ও হেব। ৪০

তখন ই জন েত থাকেব, এক জনেক িনেয় নাওয়া হেব এবং

অ জনেক ছেড় দওয়া হেব। ৪১ িট মিহলা যাঁতা িপষেব, এক

জনেক িনেয় যাওয়া হেব এবং অ জনেক ছেড় দওয়া হেব। ৪২

অতএব জেগ থাক, কারণ তামােদর ভু কা িদন আসেবন, তা

তামরা জান না। ৪৩ িক ু এটা জেন রােখা, চার কান মহূুেত

আসেব, তা যিদ বািড়র মািলক জানত, তেব জেগ থাকত, িনেজর

বািড়েত িসঁধ কাটেত িদত না। ৪৪এই জ তামরাও ত থাক,

কারণ য িদন তামরা মেন করেব িতিন আসেবন না, সই িদনই

ম ষ পু আসেবন। ৪৫ এখন, সই িব ও বিু মান দাসেক, যােক

তার মািলক তাঁর পিরজেনর উপের িনযু কেরেছন, যন স তােদর

উপযু িদেনর খাবার দয়? ৪৬ ধ সই দাস, যােক তার মািলক

এেস তমন করেত দখেবন। ৪৭আিম তামােদর সিত বলিছ, িতিন

তােক তাঁর সব িকছুর উপের িনযু করেবন। ৪৮ িক ু সই ু দাস

যিদ তার দেয় বেল, আমার মািলেকর আসবার দির আেছ, ৪৯আর

যিদ তার দাসেদর মারেত এবং মাতাল লাকেদর সে খাওয়া দাওয়া

করেত, আর কের, ৫০ তেব য িদন স অেপ া করেব না এবং য

মহূুেতর আশা স করেব না, সই িদন ও সই মহূুেত সই দােসর

মািলক আসেবন, ৫১আর তােক ই খ ড কের ভ েদর মেধ তার

ান িঠক করেবন, স সই জায়গায় কাঁদেব ও দাঁেত দাঁত ঘষেব।

২৫তখন গরাজ এমন দশিট মারীর মেতা হেব, যারা িনেজর

িনেজর দীপ িনেয় বেরর সে সা াৎ করেত বর হল। ২ তােদর

মেধ পাঁচ জন বাকা, আর পাঁচ জন বিু মতী িছল। ৩কারণ যারা

বাকা িছল, তারা িনেজর িনেজর দীপ িনল, িক ু সে তল িনল

না, ৪ িক ু যারা বিু মতী তারা তােদর দীেপর সে পাে তলও



মিথ 1848

িনল। ৫আর বড় আসেত দির হওয়ায় সবাই ঢুলেত ঢুলেত ঘিুমেয়

পড়ল। ৬ পের মাঝ রােত এই আওয়াজ হল, দখ, বর! তাঁর সে

সা াৎ করেত বর হও। ৭তােত সই মারীরা সবাই উঠল এবং

িনেজর িনেজর দীপ সাজােলা। ৮আর বাকা মারীরা বিু মিতেদর

বলল, তামােদর তল থেক আমােদরেক িকছু দাও, কারণ আমােদর

দীপ িনেভ যাে । ৯ িক ু বিু মতীরা বলল, হয়েতা তামােদর

ও আমােদর জ এই তেল লােব না, তামরা বরং িবে তােদর

কােছ িগেয় তামােদর জ তল িকেন নাও। ১০ তারা তল িকনেত

যাে , সই িদন বর এেলা এবং যারা তরী িছল, তারা তাঁর সে িবেয়

বািড়েত েবশ করল, ১১ শেষ অ সম মারীরাও এেলা এবং

বলেত লাগল, ভু, ভু, আমােদরেক দরজা খেুল িদন। ১২ িক ু

িতিন বলেলন, তামােদর সিত বলিছ, আিম তামােদর িচিন না। ১৩

অতএব জেগ থাক, কারণ তামরা সই িদন বা সই মহূুত জান না।

১৪ এটা সই রকম, মেন কর, য কান ব ি িবেদেশ যাে ন, িতিন

তাঁর দাসেদরেক ডেক তাঁর স ি তােদর হােত সমপণ করেলন।

১৫ িতিন এক জনেক পাঁচ তাল , অ জনেক ই তাল এবং আর

এক জনেক এক তাল , যার যমন যাগ তা তােক সইভােব িদেলন,

পের িবেদেশ চেল গেলন। ১৬ য পাঁচ তাল পেয়িছল, স তখনই

গল, তা িদেয় ব বসা করল এবং আরও পাঁচ তাল লাভ করল। ১৭

য ই তাল পেয়িছল, সও তমন কের আরও ই তাল লাভ

করল। ১৮ িক ু য এক তাল পেয়িছল, স িগেয় মািটেত গত খুঁেড়

তার মািলেকর টাকা লিুকেয় রাখল। ১৯অেনকিদন পের সই দাসেদর

মািলক এেলা এবং তােদর কােছ িহেসব িনেলন। ২০ তখন য পাঁচ

তাল পেয়িছল, স এেস আরও পাঁচ তাল এেন বলল, “মািলক,

আপিন আমার কােছ পাঁচ তাল িদেয়িছেলন, দখনু, তা িদেয় আিম

আরও পাঁচ তাল লাভ কেরিছ।” ২১ তার মািলক তােক বলেলন,

“ বশ, উ ম ও িব দাস, তুিম অ িবষেয় িব হেয়ছ, আিম

তামােক অেনক িবষেয়র উপের িনযু করব, তুিম তামার মািলেকর

আনে র সহভাগী হও।” ২২পের য ই তাল পেয়িছল, সও এেস
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বলল, “মািলক, আপিন আমার কােছ ই তাল িদেয়িছেলন, দখনু,

তা িদেয় আিম আরও ই তাল লাভ কেরিছ।” ২৩তার মািলক তােক

বলেলন, “ বশ! উ ম ও িব দাস, তুিম অ িবষেয় িব হেয়ছ,

আিম তামােক অেনক িবষেয়র উপের িনযু করব, তুিম তামার

মািলেকর আনে র সহভাগী হও।” ২৪ পের য এক তাল পেয়িছল,

সও এেস বলল, “মািলক, আিম জানতাম, আপিন খবুই কিঠন লাক,

যখােন বীজ রাপণ কেরনিন, সখােন ফসল কেট থােকন ও যখােন

বীজ ছড়ান িন, সখােন ফসল িড়েয় থােকন।” ২৫ তাই আিম ভেয়

আপনার তাল মািটর িনেচ লিুকেয় রেখিছলাম, দখনু, আপনার যা

িছল তাই আপিন পেলন। ২৬ িক ু তার মািলক উ র কের তােক

বলেলন, “ ু অলস দাস, তুিম নািক জানেত, আিম যখােন বিুননা,

সখােন কািট এবং যখােন ছড়াই না, সখােন ড়াই? ২৭ তেব

মহাজনেদর হােত আমার টাকা রেখ দাওয়া তামার উিচত িছল, তা

করেল আিম এেস আমার যা তা েদর সে পতাম। ২৮অতএব

তামরা এর কাছ থেক ঐ তাল িনেয় নাও এবং যার দশ তাল

আেছ, তােক দাও, ২৯কারণ য ব ি র কােছ আেছ, তােক দাওয়া

হেব, তােত তার আেরা বিশ হেব, িক ু যার নই, তার যা আেছ, তাও

তার কাছ থেক িনেয় নাওয়া হেব। ৩০আর তামরা ঐ অ পেযাগী

দাসেক বাইেরর অ কাের ফেল দাও, সই জায়গায় স কাঁদেব ও

দাঁেত দাঁত ঘষেব।” ৩১আর যখন ম ষ পু সম দূতেদর সে

িনেয় িনেজর মিহমায় আসেবন, তখন িতিন তাঁর তােপর িসংহাসেন

বসেবন। ৩২আর সম জািত তাঁর সামেন জমােয়ত হেব, পের

িতিন তােদর একজন থেক অ জনেক আলাদা করেবন, যমন

পালর ক ছাগেলর পাল থেক ভড়া আলাদা কের, ৩৩আর িতিন

ভড়ােদর তাঁর ডানিদেক ও ছাগলেদরেক বাঁিদেক রাখেবন। ৩৪

তখন রাজা তাঁর ডানিদেকর লাকেদরেক বলেবন, “এস, আমার

িপতার আশীবাদ ধ পাে রা, জগত সিৃ র থম থেক য রাজ

তামােদর জ তরী করা হেয়েছ, তার অিধকারী হও। ৩৫কারণ

যখন আিম ু ধাত িছলাম, তখন তামরা আমােক খাবার িদেয়িছেল,
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আর যখন আিম িপপািসত িছলাম, তখন আমােক পান কিরেয়িছেল,

অিতিথ হেয়িছলাম, আর আমােক থাকার আ য় িদেয়িছেল, ৩৬

ব হীন হেয়িছলাম, আর আমােক ব পিরেয়িছেল, অ হেয়িছলাম,

আর আমার য িনেয়িছেল, জলখানায় ব ী িছলাম, আর আমার

কােছ এেসিছেল,” ৩৭ তখন ধাি েকরা তাঁেক বলেব, “ ভু, কেব

আপনােক ু ধাত দেখ খেত িদেয়িছলাম, িক া িপপািসত দেখ

পান কিরেয়িছলাম? ৩৮ কেবই বা আপনােক অিতিথ েপ আ য়

িদেয়িছলাম, িক া ব হীন দেখ ব পিরেয়িছলাম? ৩৯ কেবই

বা আপনােক অ , িক া জলখানায় আপনােক দেখ আপনার

কােছ িগেয়িছলাম?” ৪০ তখন রাজা এর উ ের তােদর বলেবন,

“আিম তামােদর সিত বলিছ, আমার এই ভাইেদর, এই ু তমেদর

মেধ এক জেনর িত যখন এই সব কেরিছেল, তখন আমারই

িত কেরিছেল।” ৪১পের িতিন বাঁিদেকর লাকেদরেকও বলেবন,

তামরা শাপ সবাই, আমার কাছ থেক দূর হও, িদয়াবেলর ও

তার দূতেদর জ য অন আ ন ত করা হেয়েছ, তার মেধ

যাও। (aiōnios g166) ৪২কারণ আিম ু ধাত হেয়িছলাম, আর তামরা

আমােক খাবার দাও িন, িপপািসত হেয়িছলাম, আর আমােক পান

করাও িন, ৪৩ অিতিথ হেয়িছলাম, আর আমােক আ য় দাও িন,

ব হীন িছলাম, আর আমােক ব পরাও িন, অ ও জলখানায়

িছলাম, আর আমার য কর িন। ৪৪ তখন তারাও এর উ ের বলেব,

“ ভু, কেব আপনােক ু ধাত, িক িপপািসত, িক অিতিথ, িক ব হীন,

িক অ , িক জলখানায় দেখ আপনার সবা কিরিন?” ৪৫তখন

িতিন তােদর বলেবন, “আিম তামােদর সিত বলিছ, তামরা এই

ু তমেদর কান এক জেনর িত যখন এই সব কর িন, তখন

আমারই িত কর িন।” ৪৬ পের তারা অন কােলর জ শাি পেত,

িক ু ধাি েকরা অন জীবেন েবশ করেব। (aiōnios g166)

২৬তখন যী এই সম কথা শষ করেলন এবং িতিন তাঁর

িশষ েদর বলেলন, ২ “ তামরা জান, ই িদন পের িন ারপ আসেছ,

আর ম ষ পু ু েশ িব হবার জ সমিপত হেবন।” ৩ তখন ধান
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যাজেকরা ও লাকেদর াচীেনরা কায়াফা মহাযাজেকর বািড়র া েণ

এক হল, ৪আর এই ষড়য করল, যন ছেল যী েক ধের বধ করেত

পাের। ৫ িক ু তারা বলল, “পেবর িদন নয়, যিদ লাকেদর মেধ

গ ডেগাল বােধ।” ৬ যী তখন বথিনয়ায় িশেমােনর বািড়েত িছেলন,

য একজন েরাগী িছল, ৭ তখন একিট মিহলা ত পাথেরর পাে

খবু মলূ বান গি তল িনেয় তাঁর কােছ এেলা এবং িতিন খেত

বসেল তাঁর মাথায় সই তল ঢেল িদল। ৮ িক ু এই সব দেখ

িশেষ রা িবর হেয় বলেলন, “এ অপচেয়র কারণ িক? ৯এই তল

অেনক টাকায় িবি কের তা দির েদরেক দওয়া যত।” ১০ িক ু

যী , এই সব বঝুেত পের তাঁেদর বলেলন, “এই মিহলািটেক কন

ঃখ িদ ? এ তা আমার জ ভােলা কাজ করল। ১১ কারণ দির রা

তামােদর কােছ সব িদন ইআেছ, িক ু তামরা আমােক সবিদন পােব

না। ১২ তাই আমার দেহর উপের এই গি তল ঢেল দওয়ােত

এ আমার সমািধর উপেযাগী কাজ করল। ১৩আিম তামােদর সিত

বলিছ, সম জগেত য কান জায়গায় এই সমাচার চািরত হেব,

সই জায়গায় এর এই কােজর কথাও এেক মেন রাখার জ বলা

হেব।” ১৪তখন বােরা জেনর মেধ একজন, যােক ঈ িরেয়াতীয়

িযহূদা বলা হয়, স ধান যাজকেদর কােছ িগেয় বলল, ১৫ “আমােক

িক িদেত চান, বলনু, আিম তাঁেক আপনােদর হােত সমপণ করব।”

তারা তােক ি শটা পার মু া েন িদল। ১৬আর সই িদন থেক স

তাঁেক ধিরেয় দাওয়ার জ েযাগ খুঁজেত লাগল। ১৭ পের তাড়ীশূ

(খািমর িবহীন) িট র পেবর থম িদন িশেষ রা যী র কােছ এেস

িজ াসা করেলন, “আপনার জ আমরা কাথায় িন ারপে র ভাজ

ত করব? আপনার ই া িক?” ১৮ িতিন বলেলন, “ তামরা শহেরর

অমকু ব ি র কােছ যাও, আর তােক বল, বলেছন, আমার িদন

সি কট, আিম তামারই বািড়েত আমার িশষ েদর সে িন ারপ

পালন করব।” ১৯ তােত িশেষ রা যী র আেদশ মেতা কাজ করেলন,

ও িন ারপে র ভাজ ত করেলন। ২০ পের স া হেল িতিন সই

বােরা জন িশেষ র সে খেত বসেলন। ২১আর তাঁেদর খাওয়ার
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িদেনর বলেলন, “আিম তামােদর সিত বলিছ, তামােদর মেধ

একজন আমার সে িব াসঘাতকতা করেব।” ২২ তখন তাঁরা অত

ঃিখত হেলা এবং েত ক জন তাঁেক বলেত লাগেলন, “ ভু, স িক

আিম?” ২৩ িতিন বলেলন, “ য আমার সে খাবারপাে হাত ডুবাল,

সই আমার সে িব াসঘাতকতা করেব।” ২৪ ম ষ পেু র িবষেয়

যমন লখা আেছ, তমিন িতিন যােবন, িক ু িধক সই ব ি েক,

যার মাধ েম ম ষ পু েক ধিরেয় দওয়া হেব, সই মা েষর জ না

হেলই তার পে ভাল িছল। ২৫ তখন য তাঁেক ধিরেয় দেব, সই

িযহূদা বলল, “ , স িক আিম?” িতিন বলেলন, “তুিমই বলেল।”

২৬ পের তাঁরা খাবার খাে ন, এমন িদেনর যী িট িনেয় ধ বাদ

িদেয় ভাঙেলন এবং িশষ েদর িদেলন, আর বলেলন, “নাও, খাও,

এটা আমার শরীর।” ২৭ পের িতিন পানপা িনেয় ধ বাদ িদেয়

তাঁেদর িদেয় বলেলন, “ তামরা সবাই এর থেক পান কর, ২৮ কারণ

এটা আমার র , নতুন িনয়েমর র , যা অেনেকর জ , পাপ মার

জ ঝরেব।” ২৯আর আিম তামােদর বলিছ, “এখন থেক সই

িদন পয আিম এই আঙুেরর রস পান করব না, যত িদন না আিম

আমার িপতার রােজ েবশ কির ও তামােদর সােথ নতুন আঙুেরর

রস পান কির।” ৩০ পের তাঁরা শংসা গান করেত করেত, জতুন

পবেত গেলন। ৩১ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “এই রােত তামরা

সবাই আমােত বাধা পােব (অথাৎ তামরা আমােক ত াগ করেব),”

কারণ লখা আেছ, “আিম মষ পালকেক আঘাত করব, তােত মেষরা

চািরিদেক ছিড়েয় পড়েব।” ৩২ িক ু আিম মতুৃ থেক জীিবত হবার

পের আিম তামােদর আেগ গালীেল যাব। ৩৩ িপতর তাঁেক বলেলন,

“যিদ সবাই আপনােক ছেড়ও চেল যায়, আিম কখনও ছাড়বনা।” ৩৪

যী তাঁেক বলেলন, “আিম তামােক সিত বলিছ, এই রােত মারগ

ডাকার আেগ তুিম িতনবার আমােক অ ীকার করেব।” ৩৫ িপতর

তাঁেক বলেলন, “যিদ আপনার সে মরেতও হয়, তবু কান মেতই

আপনােক অ ীকার করব না।” সই রকম সব িশষ ই বলেলন। ৩৬

তখন যী তাঁেদর সে গৎিশমানী নােম এক জায়গায় গেলন, আর
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তাঁর িশষ েদর বলেলন, “আিম যত ণ ওখােন িগেয় াথনা কির,

তত ণ তামরা এখােন বেস থাক।” ৩৭ পের িতিন িপতরেক ও

িসবিদেয়র ই ছেলেক সে িনেয় গেলন, আর ঃখা ও ব া ল

হেত লাগেলন। ৩৮তখন িতিন তাঁেদর বলেলন, “আমার াণ মরণ

পয ঃখা হেয়েছ, তামরা এখােন থাক, আমার সে জেগ থাক।”

৩৯ পের িতিন একটু আেগ িগেয় উপড়ু হেয় পেড় াথনা কের বলেলন,

“ হ আমার িপতা, যিদ এটা স ব হয়, তেব এই ঃেখর পানপা

আমার কােছ থেক দূের যাক, আমার ই ামত না হাক, িক ু তামার

ই ামত হাক।” ৪০ পের িতিন সই িশষ েদর কােছ িগেয় দখেলন,

তাঁরা ঘিুমেয় পেড়েছন, আর িতিন িপতরেক বলেলন, “এিক? এক

ঘ টাও িক আমার সে জেগ থাকেত তামােদর শি হল না?” ৪১

জেগ থাক ও াথনা কর, যন পরী ায় না পড়, আ া ই ুক, িক ু

শরীর বল। ৪২আবার িতিন ি তীয়বার িগেয় এই াথনা করেলন,

“ হ আমার িপতা, আিম পান না করেল যিদ এই ঃখকা পানপা দূের

যেত না পাের, তেব তামার ই া পণূ হাক।” ৪৩ পের িতিন আবার

এেস দখেলন, তাঁরা ঘিুমেয় পেড়েছন, কারণ তাঁেদর চাখ ঘেুম ভারী

হেয় পেড়িছল। ৪৪আর িতিন আবার তাঁেদর ছেড় ততৃীয় বার আেগর

মেতা কথা বেল াথনা করেলন। ৪৫ তখন িতিন িশষ েদর কােছ

এেস বলেলন, “এখনও িক তামরা ঘমুা এবং িব াম করছ?, দখ,

িদন উপি ত, ম ষ পু েক পাপীেদর হােত ধিরেয় দওয়া হে ।” ৪৬

উঠ, আমরা যাই, এই দখ, য ব ি আমােক সমপণ করেব, স

কােছ এেসেছ। ৪৭ িতিন যখন কথা বলিছেলন, দখ, িযহূদা, সই

বােরা জেনর একজন, এল এবং তার সে অেনক লাক, তেরায়াল ও

লািঠ িনেয় ধান যাজকেদর ও াচীনেদর কাছ থেক এেলা। ৪৮ য

তাঁেক সমপণ করিছল, স তােদর এই সংেকত বেলিছল, “আিম যােক

চুমু দব, িতিনই সই ব ি , তামরা তােক ধরেব।” ৪৯ স তখনই

যী র কােছ িগেয় বলল, “ , নম ার, আর স তাঁেক চুমু িদল।” ৫০

যী তােক বলেলন, “ব ু , যা করেত এেসছ, তা কর।” তখন তারা

কােছ এেস যী র উপের হ ে প করল ও তাঁেক ধরল। ৫১আর
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দখ, যী র স ীেদর মেধ এক ব ি হাত বািড়েয় তেরায়াল বার

করেলন এবং মহাযাজেকর দাসেক আঘাত কের তার একটা কান

কেট ফলেলন। ৫২তখন যী তাঁেক বলেলন, “ তামার তেরায়াল

যখােন িছল সখােন রাখ, কারণ যারা তেরায়াল ব বহার কের, তারা

তেরায়াল িদেয়ই ংস হেব।” ৫৩আর তুিম িক মেন কর য, যিদ

আিম আমার িপতার কােছ অ েরাধ কির তেব িতিন িক এখনই আমার

জ বােরাটা বািহনীর থেকও বিশ দূত পািঠেয় দেবন না? ৫৪

িক ু তা করেল কমন কের শাে র এই বাণী িল পণূ হেব য,

এমন অবশ ই হেব? ৫৫ সই িদেন যী লাকেদরেক বলেলন,

“ লােক যমন দ ধরেত যায়, তমিন িক তামরা তেরায়াল ও লািঠ

িনেয় আমােক ধরেত এেসেছা? আিম িতিদন ঈ েরর মি ের বেস

উপেদশ িদেয়িছ, তখন তা আমােক ধরেল না।” ৫৬ িক ু এ সম

ঘটল, যন ভাববাদীেদর লখা ভাববাণী িল পণূ হয়। তখন িশেষ রা

সবাই তাঁেক ছেড় পািলেয় গেলন। ৫৭আর যারা যী েক ধেরিছল,

তারা তাঁেক মহাযাজক কায়াফার কােছ িনেয় গল, সই জায়গায়

ব ব ার িশ েকরা ও াচীেনরা সমেবত হেয়িছল। ৫৮আর িপতর

দূের থেক তাঁর িপছেন িপছেন মহাযাজেকর া ণ পয গেলন

এবং শেষ িক হয়, তা দখার জ িভতের িগেয় পাহারাদারেদর সে

বসেলন। ৫৯ তখন ধান যাজকরা এবং সম মহাসভা যী েক বধ

করার জ তাঁর িব ে িমথ া মাণ খুঁজেত লাগল, ৬০ িক ু অেনক

িমথ াসা ী এেস জটুেলও, তারা িকছুই পল না। ৬১অবেশেষ ই

জন এেস বলল, “এই ব ি বেলিছল, আিম ঈ েরর মি র ভেঙ, তা

আবার িতন িদেনর র মেধ গঁেথ তুলেত পাির।” ৬২ তখন মহাযাজক

উেঠ দাঁিড়েয় তাঁেক বলেলন, “তুিম িক িকছুই উ র দেব না? তামার

িব ে এরা িকসব বলেছ?” ৬৩ িক ু যী চুপ কের থাকেলন।

মহাযাজক তাঁেক বলেলন, “আিম তামােক জীব ঈ েরর নােম িদিব

করিছ, আমােদরেক বল দিখ, তুিম িক সই ী , ঈ েরর পু ?” ৬৪

যী এর উ ের বলেলন, “তুিম িনেজই বলেল, আর আিম তামােদর

বলিছ, এখন থেক তামরা ম ষ পু েক পরা েমর (সবশি মান
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ঈ েরর) ডান পােশ বেস থাকেত এবং আকােশর মঘরেথ আসেত

দখেব।” ৬৫ তখন মহাযাজক তাঁর ব িছঁেড় বলেলন, “এ ঈ রিন া

করল, আর মােণ আমােদর িক েয়াজন? দখ, এখন তামরা

ঈ রিন া নেল, ৬৬ তামরা িক মেন কর?” তারা বলল, “এ মতুৃ র

যাগ ।” ৬৭ তখন তারা তাঁর মেুখ থথুু িদল ও তাঁেক ঘিুষ মারল,

৬৮আর কউ কউ তাঁেক আঘাত কের বলল, “ র ী , আমােদর

কােছ ভাববাণী বল, ক তােক মারল?” ৬৯ এিদেক িপতর যখন

বাইের উেঠােন বেসিছেলন, তখন আর একজন দাসী তাঁর কােছ

এেস বলল, “তুিমও সই গালীলীয় যী র সে িছেল।” ৭০ িক ু

িতিন সবার সামেন অ ীকার কের বলেলন, “তুিম িক বলছ আিম

বঝুেত পারিছ না।” ৭১ িতিন দরজার কােছ গেল আর এক দাসী

তাঁেক দখেত পেয় লাকেদরেক বলল, “এ ব ি সই নাসরতীয়

যী র সে িছল।” ৭২ িতিন আবার অ ীকার করেলন, িদিব কের

বলেলন, “আিম স ব ি েক িচিন না।” ৭৩আরও িকছু ণ পের,

যারা কােছ দাঁিড়েয়িছল, তারা এেস িপতরেক বলল, “সিত ই তুিমও

তােদর একজন, কারণ তামার ভাষাই তামার পিরচয় িদে ।” ৭৪

তখন িতিন অিভশােপর সে শপথ কের বলেত লাগেলন, “আিম সই

ব ি েক িচিন না।” তখনই মারগ ডেক উঠল। ৭৫ তােত যী এই

য কথা বেলিছেলন, মারগ ডাকার আেগ তুিম িতনবার আমােক

অ ীকার করেব, তা িপতেরর মেন পড়ল এবং িতিন বাইের িগেয়

অত ক ন ভােব কাঁদেলন।

২৭সকাল হেল ধান যাজেকরা ও াচীেনরা সবাই যী েক বধ

করার জ তাঁর িব ে ষড়য করল, ২আর তাঁেক বঁেধ িনেয়

িগেয় দশাধ পীলােতর কােছ সমপণ করল। ৩তখন িযহূদা, য

তাঁেক সমপণ কেরিছল, স যখন বঝুেত পারল য, যী েক শাি

দওয়া হেয়েছ, তখন অ েশাচনা কের সই ি শটা পার মু া ধান

যাজক ও াচীনেদর কােছ িফিরেয় িদল। ৪আর বলল, “আিম িনেদাষ

ব ি র র মাংেসর িব ে পাপ কেরিছ।” তারা বলল, “আমােদর

িক? তা তুিম বঝুেব।” ৫ তখন স ঐ সম মু া মি েরর মেধ ফেল
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িদেয় চেল গল এবং গলায় দিড় িদেয় আ হত া করল। ৬ পের

ধান যাজেকরা সই টাকা েলা িনেয় বলল, “এই টাকা ভা ডাের

রাখা উিচত না, কারণ এটা রে র মলূ ।” ৭ পের তারা পরামশ কের

িবেদশীেদর কবর দাও য়ার জ ঐ টাকায় মেরর জিম িকনল।

৮ এই জ আজও সই জিমেক “রে র জিম” বলা হয়। ৯ তখন

িযরিময় ভাববাদী য ভাববাণী বেলিছেলন তা পণূ হল, “আর তারা

সই ি শটা পার টাকা িনল, এটা তাঁর (যী র) মলূ , যাঁর মলূ িঠক

করা হেয়িছল এবং ই ােয়ল‐স ানেদর মধ িকছু লাক যাঁর মলূ িঠক

কেরিছল, ১০ তারা স িল িনেয় মেরর জিমর জ িদল, যমন ভু

আমার িত আেদশ কেরিছেলন।” ১১ ইিতমেধ যী েক শাসনক ার

কােছ দাঁড় কারণ হল। শাসনক া তাঁেক িজ াসা করেলন, “তুিম িক

ইহূিদেদর রাজা?” যী তাঁেক বলেলন, “তুিমই বলেল।” ১২ িক ু

ধান যাজেকরা ও াচীেনরা তাঁর উপের িমথ া দাষ িদেত লাগল,

িতিন স িবষেয় কােনা িতবাদ করেলন না। ১৩ তখন পীলাত তাঁেক

বলেলন, “তুিম িক নছ না, ওরা তামার িব ে কত িবষেয় সা

িদে ?” ১৪ িতিন তাঁেক একিট কথারও উ র িদেলন না, তাই দেখ

শাসনক া খবুই আ য হেলন। ১৫আর শাসনক ার এই রীিত

িছল, পেবর িদেনর িতিন লাকেদর জ এমন একজন বি েক মু

করেতন, যােক লােকরা িনবাচন করত। ১৬ সই িদেনর তােদর

একজন খ াত ব ী িছল, তার নাম বারা া। ১৭ তাই তারা এক

হেল পীলাত তােদর বলেলন, “ তামােদর ই া িক, আিম তামােদর

জ কােক মু করব? বারা ােক, না যী েক, যােক ী বেল?” ১৮

কারণ িতিন জানেতন, তারা িহংসার জ ই তাঁেক সমপণ কেরিছল।

১৯ িতিন িবচারাসেন বেস আেছন, এমন িদেনর তাঁর ী তাঁেক বেল

পাঠােলন, “ সই ধাি েকর িত তুিম িকছুই কার না, কারণ আিম

আজ ে তাঁর জ অেনক ঃখ পেয়িছ।” ২০আর ধান যাজেকরা

ও াচীেনরা লাকেদরেক বাঝােত লাগল, যন তারা বারা ােক

িনবাচন কের ও যী েক মতুৃ দ ড দওয়া হয়। ২১ তখন শাসনক া

তােদর বলেলন, “ তামােদর ই া িক? সই ইজেনর মেধ কােক
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মু করব?” তারা বলল, “বারা ােক।” ২২ পীলাত তােদর বলেলন,

“তেব যী , যােক ী বেল, তােক িক করব?” তারা সবাই বলল,

“ওেক ু েশ দাও” ২৩ িতিন বলেলন, “ কন? স িক অপরাধ কেরেছ?”

িক ু তারা আরও চঁিচেয় বলল, “ওেক ু েশ দাও।” ২৪ পীলাত যখন

দখেলন য, তাঁর চ া িবফল, বরং আরও গ ডেগাল বাড়েছ, তখন

জল িনেয় লাকেদর সামেন হাত ধেুয় বলেলন, “এই ধািমক ব ি র

র পােতর স ে আিম িনেদাষ, তামরাই তা বঝুেব।” ২৫ তােত

সম লাক এর উ ের বলল, “ওর রে র জ আমারা ও আমােদর

স ােনরা দায়ী থাকব।” ২৬ তখন িতিন তােদর জ বারা ােক

ছেড় িদেলন এবং যী েক কাড়া (চাবকু) মের ু েশ দবার জ

জনসাধারেণর হােত সমপণ করেলন। ২৭ তখন শাসনক ার সনারা

যী েক রাজবািড়েত িনেয় িগেয় তাঁর কােছ সম সনােদর এক

করল। ২৮আর তারা তাঁর ব খেুল িনেয় তাঁেক একিট লাল পাশাক

পিরেয় িদল। ২৯আর কাঁটার মু ট গঁেথ তাঁর মাথায় সটা পিরেয়

িদল ও তাঁর হােত একিট লািঠ িদল, পের তাঁর সামেন হাঁটু পেত

বেস, তাঁেক ঠা া কের বলল, “ইহূিদ রাজ, নম ার!” ৩০আর তারা

তাঁর গােয় থথুু িদল ও সই লািঠ িনেয়, তাঁর মাথায় আঘাত করেত

থাকেলা। ৩১আর তাঁেক ঠা া করার পর পাশাকিট খেুল িনল ও

তারা আবার তাঁেক তাঁর িনেজর পাশাক পিরেয় িদল এবং তাঁেক

ু েশ দবার জ তাঁেক বাইের িনেয় গল। ৩২আর যখন তারা

বাইের এেলা, তারা িশেমান নােম একজন রীনীয় লােকর দখা

পল, তারা তােকই, তাঁর ু শ বহন করার জ বাধ করল। ৩৩ পের

গলগথা নােম এক জায়গায়, অথাৎ যােক “মাথার খিুল” বলা হয়,

৩৪ সখােন উপি ত হেয় তারা তাঁেক িপ িমি ত তেতা আ ুেরর

রস পান করেত িদল, িতিন তা একটু পান কেরই আর পান করেত

চাইেলন না। ৩৫ পের তারা তাঁেক ু েশ িদেয় তাঁর পাশাক িনেয়,

িট চেল ভাগ কের িনল, ৩৬আর সখােন বেস তাঁেক পাহারা িদেত

লাগল। ৩৭আর তারা তাঁর মাথার উপের তাঁর িব ে এই দােষর

কথা িলেখ লািগেয় িদল, এ ব ি যী , ইহূিদেদর রাজা। ৩৮ তখন
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ই জন দ েকও তাঁর সে ু েশ িব করা হল, একজন ডান পােশ

আর একজন বাঁপােশ। ৩৯ তখন যারা সই রা া িদেয় যাতায়াত

করিছল, তারা মাথা নেড় নেড় ী েক িন া কের বলল, ৪০ “এই

য, তুিম না মি র ভেঙ ফল, আর িতন িদেনর র মেধ তা গাঁথেব!

িনেজেক র া কর, যিদ ঈ েরর পু হও, ু শ থেক নেম এস।” ৪১

আর একইভােব ধান যাজেকরা, ব ব ার িশ েকরা ও াচীেনরা

একসে ঠা া কের বলল, ৪২ “ঐ ব ি অ অ লাকেক র া

করত, আর িনেজেক র া করেত পাের না ও তা ই ােয়েলর রাজা!

এখন ু শ থেক নেম আ ক, তাহেল আমরা ওর উপের িব াস

করব, ৪৩ ও ঈ ের িব াস রােখ, এখন িতিন ওেক বাঁচান, যিদ ওেক

র া করেত চান, কারণ ও তা বেলেছ, আিম ঈ েরর পু ।” ৪৪আর

য ই জন দ তাঁর সে ু েশ িব হেয়িছল, তারাও তমন ভােব

তাঁেক ঠা া করল। ৪৫ পের বলা বােরাটা থেক িবকাল িতনেট পয

সম দশ অ কার হেয় থাকল। ৪৬আর িবকাল িতনেটর িদন যী

উঁচু ের চীৎকার কের বলেলন, “এলী এলী লামা শব ানী, অথাৎ

ঈ র আমার, ঈ র আমার, তুিম কন আমায় পিরত াগ কেরছ?” ৪৭

তােত যারা সখােন দাঁিড়েয়িছল, তােদর মেধ কউ কউ সই কথা

েন বলল, “এ ব ি এিলয়েক ডাকেছ।” ৪৮আর তােদর একজন

অমিন দৗেড় গল, একিট িনেয় িসরকায় ডুিবেয় িনেয় এেলা

এবং একটা লািঠেত লািগেয় তাঁেক পান করেত িদল। ৪৯ িক ু অ

সবাই বলল, “থাক, দিখ এিলয় ওেক র া করেত আেসন িক না।”

৫০ পের যী আবার উঁচু ের চীৎকার কের িনেজর আ ােক সমপণ

করেলন। ৫১আর তখিন, মি েরর িতর িরনী (পদা) উপর থেক নীচ

পয িচের ভাগ হল, ভূিমক হল ও পাথেরর চাঁই ফেট গল, ৫২

আর অেনক কবর খেুল গল ও অেনক পিব লােকর মতৃেদহ জীিবত

হল, ৫৩আর তাঁর পনু ােনর পর তাঁরা কবর থেক বর হেয় পিব

শহের েবশ করেলন, আর অেনক লাকেক তাঁরা দখা িদেলন। ৫৪

শতপিত এবং যারা তাঁর সে যী েক পাহারা িদি ল, তারা ভূিমক

ও আর যা যা ঘটিছল, তা দেখ খবুই ভয় পেয় বলল, “সত ই, ইিন
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ঈ েরর পু িছেলন।” ৫৫আর সখােন অেনক মিহলারা িছেলন, তাঁরা

দূর থেক দখিছেলন, তাঁরা যী র সবা করেত করেত গালীল থেক

তাঁেক অ সরণ কের এখােন এেসিছেলন। ৫৬ তাঁেদর মেধ ম দলীনী

মিরয়ম, যােকােবর ও যােষফ মা মিরয়ম এবং িসবিদেয়র ছেল

যাহন ও যােকােবর মা িছেলন। ৫৭ পের স া হেল অিরমািথয়ার

একজন ধনী ব ি এেলা, তাঁর নাম যােষফ, িতিন িনেজও যী র

িশষ হেয়িছেলন। ৫৮ িতিন পীলােতর কােছ িগেয় যী র মতৃেদহ

চাইেলন। তখন পীলাত তাঁেক তা িনেয় যেত আেদশ িদেলন। ৫৯

তােত যােষফ মতৃেদহিট িনেয় পির ার কমল কাপেড় জড়ােলন, ৬০

এবং তাঁর নতুন কবের রাখেলন, যই কবর িতিন পাহাড় কেট বািনেয়

িছেলন, আর সই কবেরর মেুখ একিট বড় পাথর গিড়েয় িদেয় চেল

গেলন। ৬১ ম দলীনী মিরয়ম ও অ মিরয়ম সখােন িছেলন, তাঁরা

কবেরর সামেন বেস থাকেলন। ৬২ পেরর িদন, অথাৎ আেয়াজন‐

িদেনর র পেরর িদন, ধান যাজেকরা ও ফরীশীরা পীলােতর কােছ

এক হেয় বলল, ৬৩ “আমােদর মেন আেছ, সই তারক জীিবত

থাকেত বেলিছল, িতন িদেনর পের আিম জীিবত হেয় উঠব। ৬৪

অতএব িতনিদন পয তার কবর পাহারা িদেত আেদশ ক ন, না

হেল তার িশেষ রা এেস তােক চুির কের িনেয় যােব, আর লাকেদরেক

বলেব, িতিন মতৃেদর মধ থেক জীিবত হেয়েছন, তাহেল থম

ছলনার থেক শষ ছলনায় আরও িত হেব।” ৬৫ পীলাত তােদর

বলেলন, “আমার পাহারাদারেদর িনেয় যাও এবং তামরা িগেয় তা

তামােদর সাধ মত র া কর।” ৬৬ তােত তারা িগেয় পাহারাদারেদর

সে সই পাথের মু া িদেয় কবর র া করেত লাগল।

২৮ িব ামবার শষ হেয় এেলা, স ােহর থম িদেনর সূয উদেয়র

িদন, ম দলীনী মিরয়ম ও অ মিরয়ম কবর দখেত এেলা। ২আর

দখ, সখােন মহা ভূিমক হল, কারণ ভুর এক দূত গ থেক

নেম এেস সই পাথরটা সিরেয় িদেলন এবং তার উপের বসেলন। ৩

তাঁেক দখেত িব েতর মেতা এবং তাঁর পাশাক তুষােরর মেতা

সাদা। ৪ তাঁর ভেয় পাহারাদাররা কাঁপেত লাগল ও আধমরা হেয়
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পড়ল। ৫ সই দূত সই মিহলােদর বলেলন, “ তামরা ভয় পেয়া

না, কারণ আিম জািন য, তামরা ু েশ হত যী র খাঁজ করছ।

৬ িতিন এখােন নই, কারণ িতিন মতুৃ থেক জীিবত হেয়েছন,

যমন িতিন বেলিছেলন, এস, ভু যখােন েয়িছেলন, সই জায়গা

দখ। ৭আর তাড়াতািড় িগেয় তাঁর িশষ েদর বল য, িতিন মতৃেদর

মধ থেক জীিবত হেয় উেঠেছন আর বলেলন, তামােদর আেগ

গালীেল যাে ন, সখােন তাঁেক দখেত পােব, দখ, আিম তামােদর

বললাম।” ৮ তখন তাঁরা সভেয় ও মহা আনে কবর থেক িফের

িগেয় তাঁর িশষ েদর তাড়াতািড় সংবাদ দাও য়ার জ দৗেড় গেলন।

৯আর দখ, যী তাঁেদর সামেন এেলা, বলেলন, “ তামােদর ম ল

হাক,” তখন তাঁরা কােছ এেস তাঁর পা ধরেলন ও তাঁেক ণাম

করেলন। ১০ তখন যী তাঁেদর বলেলন, “ভয় কার না, তামরা

যাও, আমার ভাইেদর সংবাদ দাও, যন তারা গালীেল যায়, সখােন

তারা আমােক দখেত পােব।” ১১ সই মিহলারা যখন যাি েলন,

সিদন পাহারাদারেদর কউ কউ শহের িগেয় যা যা ঘেটিছল, স

সম ঘটনা ধান যাজকেদর জানাল। ১২ তখন তারা াচীনেদর

সে একেজাট হেয় পরামশ করল এবং ঐ সনােদরেক অেনক টাকা

িদল, ১৩আর বলল, “ তামরা বলেব য, তাঁর িশষ রা রােত এেস,

যখন আমরা ঘিুমেয়িছলাম, তখন তাঁেক চুির কের িনেয় গেছ।” ১৪

আর যিদ এই কথা শাসনক ার কােন যায়, তখন আমরাই তাঁেক

বিুঝেয় তামােদর ভাবনা দূর করব। ১৫ তখন তারা সই টাকা িনল

এবং তােদর যমন িনেদশ দওয়া হেয়িছল, তারা সই রকম কাজ

করল। আর ই দীেদর মেধ সই খবর ছিড়েয় পড়ল, যা আজও

তােদর মেধ চিলত আেছ। ১৬ পের এগােরা জন িশষ গালীেল

যী র আেদশ অ যায়ী সই পবেত গেলন, ১৭আর তাঁরা তাঁেক

দখেত পেয় ণাম করেলন, িক ু কউ কউ সে হ করেলন। ১৮

তখন যী কােছ এেস তাঁেদর সে কথা বলেলন, “ েগ ও পিৃথবীেত

সম মতা আমােক দওয়া হেয়েছ। ১৯ অতএব তামরা িগেয়

সম জািতেক িশষ কর, িপতার ও পেু র ও পিব আ ার নােম
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তােদর বাি দাও, ২০আিম তামােদর যা যা আেদশ িদেয়িছ, স

সম পালন করেত তােদর িশ া দাও। আর দখ, আিমই যেুগর শষ

পয িতিদন তামােদর সে সে আিছ।” (aiōn g165)
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মাক
১ যী ীে র সমাচােরর ; িতিন ঈ েরর পু । ২ িযশাইয়

ভাববাদীর বইেত যমন লখা আেছ, দখ, আিম িনেজর দূতেক

তামার আেগ পাঠাি ; স তামার পথ তরী করেব। ৩ ম াে

এক জেনর ক ঠ র, স ঘাষণা করেছ, তামরা ভুর পথ তরী

কর, তাঁর রাজপথ সাজা কর, ৪ সইভােব যাহন হািজর হেলন ও

া ের বাি িদেত লাগেলন এবং পােপর মা, মন পিরবতন এবং

বাি ে র িবষয় চার করেত লাগেলন। ৫ তােত সব িযহূিদয়া দশ ও

িয শােলেম বসবাসকারী সবাই বর হেয় তাঁর কােছ যেত লাগল;

আর িনজ িনজ পাপ ীকার কের য ন নদীেত তাঁর মাধ েম বাি

িনেত লাগেলা। ৬ সই যাহন উেটর লােমর কাপড় পরেতন, তাঁর

কামের চামড়ার কামরব ন িছল এবং িতিন প পাল ও বনমধু

খেতন। ৭ িতিন চার কের বলেতন, িযিন আমার থেক শি মান,

িতিন আমার পের আসেছন; আিম িনচু হেয় তাঁর জেুতার বাঁধন

খালার যাগ ও না। ৮আিম তামােদর জেল বাি িদি , িক ু

িতিন তামােদর পিব আ ায় বাি দেবন। ৯ সিদেনর যী

গালীেলর নাসরৎ শহর থেক এেস যাহেনর কােছ য ন নদীেত

বাি িনেলন। ১০আর সে সে ই জেলর মধ থেক উঠবার িদন

দখেলন, আকাশ ইভাগ হল এবং পিব আ া পায়রার মত তাঁর

ওপের নেম আসেছন। ১১আর গ থেক এই বাণী হল, তুিমই

আমার ি য় পু , তামােতই আিম স ু । ১২আর সই মহূুেত আ া

তাঁেক া ের পািঠেয় িদেলন, ১৩ সই া ের িতিন চি শ িদন

থেক শয়তােনর মাধ েম পরীি ত হেলন; আর িতিন ব প েদর

সে থাকেলন এবং গীয় দূতগণ তাঁর সবায করেতন। ১৪আর

যাহনেক ধের জলখানায় ঢাকােনার পর যী গালীেল এেস ঈ েরর

সমাচার চার কের বলেত লাগেলন, ১৫ “িদন স ণূ হেয়েছ,

ঈ েরর রাজ কােছ এেস গেছ; তামরা পাপ থেক মন ফরাও

ও সমাচাের িব াস কর।” ১৬ পের গালীল সমেু র পার িদেয়

যেত যেত যী দখেলন, িশেমান ও তাঁর ভাই আি য় সমেু জাল
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ফলেছন, কারণ তাঁরা পশায় জেল িছেলন। ১৭ যী তাঁেদরেক

বলেলন, “আমার সে এেসা,” আিম তামােদর মা ষ ধরা শখাব।

১৮আর সে সে ই তাঁরা জাল ফেল িদেয় তাঁর সে গেলন। ১৯

পের িতিন িকছু আেগ িগেয় িসবিদেয়র ছেল যােকাব ও তাঁর ভাই

যাহনেক দখেত পেলন; তাঁরাও নৗকােত িছেলন, জাল সরাই

করিছেলন। ২০ িতিন তখনই তাঁেদরেক ডাকেলন, তােত তাঁরা তােদর

বাবা িসবিদয়েক বতনজীিব কমচারীেদর সে নৗকা ছেড় যী র

সে চেল গেলন। ২১ পের তাঁরা কফরনাহূেম গেলন আর তখনই

িতিন িব ামবাের সমাজঘের িগেয় িশ া িদেত লাগেলন। ২২ লাকরা

তাঁর িশ ায় আ য হল; কারণ িতিন মতাপ ব ি র মত তােদর

িশ া িদেতন, ধমিশ েকর মেতা নয়। ২৩ তখন তােদর সমাজঘের

একজন লাক িছল, তােক ম আ ায় পেয়িছল; স চঁিচেয় বলল,

২৪ “ হ নাসরতীয় যী , আপনার সে আমােদর স ক িক? আপিন

িক আমােদরেক ংস করেত আসেলন? আিম জািন আপিন ক;

আপিন ঈ েরর সই পিব ব ি ।” ২৫তখন যী সই ম আ ােক

ধমক িদেয় বলেলন, “চুপ কর, ওর মধ থেক বর হও।” ২৬ তােত

সই ম আ া তােক মচুেড় ধরল এবং খবু জাের িচৎকার কের তার

মধ থেক বর হেয় গল। ২৭এেত সবাই আ য হেলা, এমনিক,

তারা এেক অপরেক বলেত লাগেলা, “এটা িক? এ কমন নতুন

উপেদশ! উিন মতার সে ম আ ােদরেকও আেদশ দন, আর

তারা ওনার আেদশ মােন।” ২৮ তাঁর কথা খবু তাড়াতািড় গালীল

েদেশর সবিদেক ছিড়েয় পড়ল। ২৯ পের সমাজঘর থেক বর হেয়

তখনই তাঁরা যােকাব ও যাহেনর সে িশেমান ও আি েয়র বািড়েত

গেলন। ৩০ তখন িশেমােনর া ড়ীর র হেয়েছ বেল েয় িছেলন;

আর তাঁরা দরী না কের তার কথা যী েক বলেলন; ৩১ তখন িতিন

কােছ িগেয় তার হাত ধের তােক ওঠােলন। তখন তার র ছেড় গল,

আর যী তাঁেদর সবায করেত লাগেলন। ৩২ পের স ার িদন,

সূয ডুেব যাওয়ার পর মা েষরা সব অ লাকেক এবং ভূত েদর

তাঁর কােছ আনল। ৩৩আর শহেরর সম লাক দরজার কােছ জেড়া
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হল। ৩৪তােত িতিন নানা কার রােগ অ অেনক লাকেক

করেলন এবং অেনক ভূত ছাড়ােলন আর িতিন ভূতেদর কথা বলেত

িদেলন না, কারণ তারা তাঁেক িচনত য, িতিন ক। ৩৫ খবু সকােল

যখন অ কার িছল, িতিন উেঠ বাইের গেলন এবং িনজন জায়গায়

িগেয় সখােন াথনা করেলন। ৩৬ িশেমান ও তাঁর স ীরা যারা যী র

সে িছল তাঁেক খুঁজেত গেলন। ৩৭ তাঁেক পেয় তারা বলেলন,

“সবাই আপনার খাঁজ করেছ।” ৩৮ িতিন তাঁেদরেক বলেলন, “চল,

আমরা অ জায়গায় যাই, কাছাকািছ কােনা ােম যাই, আিম সই

সব জায়গায় চার করব, কারণ সইজ ই আিম এেসিছ।” ৩৯ পের

িতিন গালীল দেশর সব জায়গায় লাকেদর সমাজঘের িগেয় চার

করেলন ও ভূত ছাড়ােত লাগেলন। ৪০একজন গী এেস তাঁর

কােছ অ েরাধ কের ও হাঁটু গেড় বলল, যিদ আপনার ই া হয়,

আমােক করেত পােরন। ৪১ িতিন ক ণার সােথ হাত বািড়েয়

তােক শ করেলন, িতিন বলেলন, “আমার ই া, তুিম হেয়

যাও।” ৪২ “ সই মহূুেত েরাগ তােক ছেড় গল, স হল।” ৪৩

িতিন তােক কেঠার আেদশ িদেয় তাড়াতািড় পািঠেয় িদেলন, ৪৪

যী তােক বলেলন, “ দখ, এই কথা কাউেকও িকছু বেলা না; িক ু

যাজেকর কােছ িগেয় িনেজেক দখাও এবং লাকেদর কােছ তামার

িব হওয়ার জ মািশর দওয়া আেদশ অ যায়ী নেবদ উৎসগ

কর, তােদর কােছ সা হওয়ার জ য তুিম হেয়ছ।” ৪৫ িক ু

স বাইের িগেয় স কথা এমন অিধক ভােব চার করেত ও চারিদেক

বলেত লাগল য, যী আর াধীন ভােব কান শহের ঢুকেত পারেলন

না, িক ু তাঁেক বাইের িনজন জায়গায় থাকেত হেলা; আর লােকরা

সব িদক থেক তাঁর কােছ আসেত লাগল।

২কেয়ক িদন পের যী আবার কফরনাহূেম চেল আসেল, সখানকার

মা েষরা নেত পল য, িতিন ঘের আেছন। ২আর এত লাক

তাঁর কােছ জেড়া হেলা য, দরজার কােছও আর জায়গা িছল না।

আর িতিন তােদর কােছ ঈ েরর বাক িশ া িদেত লাগেলন। ৩

তখন চারজন লাক একজন প াঘাতী রাগীেক বেয় তাঁর কােছ
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িনেয় যাি ল। ৪ িক ু সখােন িভড় থাকায় তাঁর কােছ আসেত

না পের, িতিন যখােন দাঁিড়েয় িছেলন, সই জায়গায় ছাদ খেুল

ফেল এবং িছ কের য খােট প াঘাতী গী েয়িছল স খাটটােক

নািমেয় িদল। ৫তােদর িব াস দেখ যী সই প াঘাতী রাগীেক

বলেলন, পু , তামার পাপ মা করা হল। ৬ িক ু সখােন কেয়কজন

ধমিশ করা বেসিছেলন; তারা দেয় এই রকম তক করেত লাগেলন,

৭এ মা ষিট এই রকম কথা কন বলেছ? এ য ঈ রিন া করেছ;

সই একজন, অথাৎ ঈ র ছাড়া আর ক পাপ মা করেত পাের?

৮ তারা মেন মেন এই রকম িচ া করেছ, এটা যী তখনই িনজ

আ ােত বঝুেত পের তােদর বলেলন, “ তামরা দেয় এমন িচ া

কন করছ?” ৯ প াঘাতী রাগীক কানটা বলা সহজ, তামার পাপ

মা করা হল বলা, না ওঠ তামার িবছানা তুেল হঁেট বড়াও বলা?

১০ িক ু পিৃথবীেত পাপ মা করেত ম ষ পেু র মতা আেছ, এটা

যন তামরা জানেত পার, এই জ িতিন সই প াঘাতী রাগীেক

বলেলন। ১১ তামােক বলিছ, ওঠ, তামার মা র তুেল িনেয় তামার

ঘের যাও। ১২তােত স উেঠ দাঁড়াল ও সই মহূুেত খাট তুেল িনেয়

সবার সামেন িদেয় বাইের চেল গল; এেত সবাই খবু অবাক হল,

আর এই বেল ঈ েরর গৗরব করেত লাগল য, এরকম কখনও

দেখিন। ১৩ পের িতিন আবার বর হেয় সমু তীের চেল গেলন এবং

সব লাক তাঁর কােছ উপি ত হেলা, আর িতিন তােদর িশ া িদেত

লাগেলন। ১৪ পের িতিন যেত যেত দখেলন, আলেফেয়র ছেল

লবী কর আদায় করবার জায়গায় বেস আেছন; িতিন তাঁেক বলেলন,

“আমার সে এস,” তােত িতিন উেঠ তাঁর সে চেল গেলন। ১৫ পের

িতিন যখন তাঁর ঘেরর মেধ খাবার খেত বসেলন, আর অেনক কর

আদায়কারী ও পাপী মা ষ যী র ও তাঁর িশষ েদর সে খাবার খেত

বসল; কারণ অেনক লাক যী র সে সে যাি ল। ১৬ িক ু িতিন

পাপী ও কর আদায়কারীেদর সে খাবার খাে ন দেখ ফরীশীেদর

ধমিশ েকরা তাঁর িশষ েদর বলেলন উিন কন কর আদায়কারী ও

পাপীেদর সে খাওয়া দাওয়া কেরন? ১৭ যী তা েন তােদরেক
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বলেলন, লাকেদর ডা ােরর েয়াজন নই, িক ু অ েদর

েয়াজন আেছ; আিম ধাি কেদর নয়, িক ু পাপীেদরই ডাকেত

এেসিছ। ১৮আর যাহেনর িশেষ রা ও ফরীশীরা উপবাস করিছল।

তারা যী র কােছ এেস তাঁেক বলল, যাহেনর িশেষ রা ও ফরীশীেদর

িশষ রা উপবাস কের, িক ু আপনার িশেষ রা উপবাস কের না, এর

কারণ িক? ১৯ যী তােদর বলেলন, বর সে থাকেত িক বেরর সে

থাকা লােকরা িক উপবাস করেত পাের? যতিদন তােদর সে বর

থােক, ততিদন তারা উপবাস করেত পাের না। ২০ িক ু এমন িদন

আসেব, যখন তােদর কাছ থেক বরেক িনেয় যাওয়া হেব; সিদন

তারা উপবাস করেব। ২১ পরুেনা কাপেড় কউ নতুন কাপেড়র তালী

দয় না, কারণ তার তালীেত কাপড় িছঁেড় যায় এবং ছঁড়াটা আরও

বড় হয়। ২২আর লােক পরুাতন চামড়ার থিলেত নতুন আঙুেরর রস

রােখ না; রাখেল চামড়ার থিল িল ফেট যায়, তােত া ারস পেড়

যায়, চামড়ার থিল িলও ন হয়; িক ু লােক নতূন চামড়ার থিলেত

টাটকা া ারস রােখ। ২৩আর যী িব ামবাের শস েতর মধ

িদেয় যাি েলন এবং তাঁর িশেষ রা চলেত চলেত শীষ িছঁেড় খেত

লাগেলন। ২৪এেত ফরীশীরা তাঁেক বলল, দখ, িব ামবাের যা করা

উিচত না তা ওরা কন করেছ? ২৫ িতিন তােদর বলেলন, দায়দূ ও

তাঁর স ীেদর িখেদ পেল িতিন িক কেরিছেলন, সটা িক তামরা

পড়িন? ২৬ দায়দূ অিবয়াথর মহাযাজেকর িদন ঈ েরর ঘেরর িভতর

ঢুেক য, দশন িট যাজকরা ছাড়া আর অ কারও খাওয়া উিচত িছল

না, তাই িতিন খেয়িছেলন এবং স ীেদরেকও িদেয়িছেলন। ২৭ িতিন

তােদর আরও বলেলন, “িব ামবার মা েষর জ ই সিৃ হেয়েছ, মা ষ

িব ামবােরর জ না,” ২৮ তরাং ম ষ পু িব ামবােরর কতা।

৩ িতিন আবার সমাজঘের গেলন; সখােন একজন লাক িছল,

তার একিট হাত িকেয় িগেয়িছল। ২ িতিন িব ামবাের তােক

কেরন িক না তা দখবার জ লােকরা তাঁর িত নজর রাখল; যন

তারা তাঁেক দাষ দওয়ার কারণ খুঁেজ পায়। ৩ তখন িতিন সই হাত

িকেয় যাওয়া লাকিটেক বলেলন, “ওঠ এবং সবার মাঝখােন এেস
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দাঁড়াও।” ৪ পের তােদর বলেলন, “িব ামবাের িক করা উিচত? ভাল

করা না ম করা? াণ র া করা উিচত না হত া করা উিচত?” ৫

িক ু তারা চুপ কের থাকেলা। তখন িতিন তােদর দেয়র কিঠনতার

জ খবু ঃখ পেয় চারিদেক সবার িদেক তািকেয় রােগর সে

তােদর িদেক তািকেয় সই লাকিটেক বলেলন, “ তামার হাত বািড়েয়

দাও,” স তার হাত বািড়েয় িদল এবং যী তার হাত আেগর মতন

ভােলা কের িদল। ৬ পের ফরীশীরা বাইের িগেয় হেরাদ রাজার

লাকেদর সে তাঁর িব ে ষড়য করেত লাগল, িকভােব তাঁেক

মের ফলা যায়। ৭ তখন যী তার িনেজর িশষ েদর সে সমেু র

ধাের চেল গেলন; তােত গালীল থেক একদল মা ষ তার পছন

পছন গল। ৮আর িযহূদীয়া, িয শােলম, ইেদাম, য ন নদীর অপর

পােরর দশ থেক এবং সার ও সীেদান শহেরর চারিদক থেক

অেনক লাক, িতিন য সব মহৎ কাজ করিছেলন, তা েন তাঁর কােছ

আসল। ৯ িতিন িনজ িশষ েদর বলেলন, “ যন একিট নৗকা তাঁর

জ তরী থােক,” কারণ সখােন খবু িভড় িছল এবং যন লােকরা

তাঁর ওপের চাপাচািপ কের না পেড়। ১০ িতিন অেনক লাকেক

কেরিছেলন, সইজ রাগ সব মা ষ তাঁেক ছাঁয়ার আশায় তাঁর

গােয়র ওপের পড়িছল। ১১ যখন অ িচ আ ারা তাঁেক দখত তাঁর

সামেন পেড় চঁিচেয় বলত, আপিন ঈ েরর পু ; ১২ িতিন তােদরেক

কিঠন ভােব বারণ কের িদেতন, যন তারা তাঁর পিরচয় না দয়। ১৩

পের িতিন পবেতর উপর উেঠ, িনেজ যােদরেক চাইেলন তােদর কােছ

ডাকেলন; তােত তাঁরা তাঁর কােছ আসেলন। ১৪ িতিন বােরা জনেক

িনযু করেলন যােদর িতিন িরত নাম িদেলন, যন তাঁরা তাঁর সােথ

থােকন ও যন িতিন তাঁেদরেক চার করবার জ পাঠােত পােরন।

১৫এবং যন তাঁরা ভূত ছাড়াবার মতা পায়। ১৬ য বােরা জনেক

িতিন িনযু কেরেছন তােদর নাম হেলা িশেমান যার নাম যী িপতর

িদেলন, ১৭ িসবিদেয়র ছেল যােকাব ও সই যােকােবর ভাই যাহন,

এই ই জনেক বােনরগশ, মােন মঘ িনর ছেল, এই নাম িদেলন।

১৮এবং আি য়, িফিলপ, বথলময়, মিথ, থামা, আলেফেয়র ছেল
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যােকাব, থে য় ও কনানী িশেমান, ১৯ এবং য তাঁেক শ েদর হােত

ধিরেয় িদেয়িছল, সই ঈ িরেয়াতীয় িযহূদা। ২০ িতিন ঘের আসেলন

এবং আবার এত লাক জেড়া হল য, তাঁরা খেত পারেলন না।

২১এই কথা েন তাঁর পিরবােরর লােকরা তাঁেক ধের িনেয় যেত

এেলন, কারণ তারা বলেলন, স হত ান হেয় পেড়েছ। ২২আর য

ধমিশ েকরা িয শােলম থেক এেসিছেলন, তারা বলেলন “এেক

বলসবেূলর আ া ভর কেরেছ এবং ভূতেদর রাজার মাধ েম স ভূত

ছাড়ায়।” ২৩ তখন িতিন তােদরেক ডেক উপমা িদেয় বলেলন,

“শয়তান িকভােব শয়তানেক ছাড়ােত পাের?” ২৪ কান রাজ যিদ

িনেজর মেধ ভাগ হয়, তেব সই রাজ িঠক থাকেত পাের না। ২৫

আর কান পিরবার যিদ িনেজর মেধ ভাগ হেয় যায়, তেব সই

পিরবার িটেক থাকেত পাের না। ২৬আর শয়তান যিদ িনেজর িব ে

ওেঠ ও িভ হয়, তেব সও িটেক থাকেত পাের না, িক ু সটা শষ

হেয় যায়। ২৭ িক ু আেগ শি শালী মা ষেক না বাঁধেল কউ তার

ঘের ঢুেক তার িজিনসপ চুির করেত পাের না; িক ু বাঁধেল পর স

তার ঘেরর িজিনসপ চুির করেত পারেব। ২৮আিম তামােদর সত

বলিছ, মা েষরা য সম পাপ কাজ ও ঈ রিন া কের, সই সেবর

মা হেব। ২৯ িক ু য মা ষ পিব আ ার িব ে ঈ রিন া কের,

কখনও স মা পােব না, স বরং িচরকাল পােপর দায়ী থাকেব।

(aiōn g165, aiōnios g166) ৩০ ওেক ম আ ায় পেয়েছ, তােদর এই

কথার জ ই িতিন এই রকম কথা বলেলন। ৩১আর তাঁর মা ও তাঁর

ভাইেয়রা আসেলন এবং বাইের দাঁিড়েয় কা র মাধ েম তাঁেক ডেক

পাঠােলন। ৩২ তখন তাঁর চারপােশ অেনক লাক বেসিছল; তারা

তাঁেক বলল, দখনু, আপনার মা ও আপনার ভাইরা বাইের আপনার

খাঁজ করেছন। ৩৩ িতিন উ ের তােদর বলেলন, আমার মা ক?

আমার ভাইেয়রাই বা কারা? ৩৪ পের যারা তাঁর চারপােশ বেসিছল,

িতিন তােদর িদেক তািকেয় বলেলন, এই দখ, আমার মা ও আমার

ভাইরা; ৩৫কারণ য কউ ঈ েরর ই া মেন চেল, সই আমার ভাই

ও বান ও মা।
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৪পের িতিন আবার সমেু র তীের িশ া িদেত লাগেলন; তােত তাঁর

কােছ এত লাক জেড়া হল য, িতিন সমেু র মেধ একিট নৗকায়

উেঠ বসেলন এবং সব লাক তীের দাঁিড়েয় রইেলা। ২ তখন িতিন

গে র মাধ েম তােদরেক অেনক িশ া িদেত লাগেলন। িশ ার

মেধ িতিন তােদরেক বলেলন, ৩ “ দখ, একজন চাষী বীজ বনুেত

গল; ৪ বানার িদন িকছু বীজ পেথর ধাের পড়ল, তােত পািখরা এেস

স িল খেয় ফলল। ৫আর িকছু বীজ পাথেুর মািটেত পড়ল, যখােন

িঠকমত মািট পল না; স িল িঠকমত মািট না পেয় তাড়াতািড়

অ র বর হেলা, ৬ িক ু সূয উঠেল স িল পেুড় গল এবং তার

িশকড় না থাকােত িকেয় গল। ৭আর িকছু বীজ কাঁটাবেনর মেধ

পড়ল, তােত কাঁটাবন বেড় িগেয় স িল চেপ রাখেলা, স িলেত

ফল ধরল না। ৮আর িকছু বীজ ভােলা জিমেত পড়ল, তা অ িরত

হেয় বেড় উেঠ ফল িদল; িকছু ি শ ন, িকছু ষাট ন ও িকছু শত

ন ফল িদল।” ৯ পের িতিন বলেলন, “যার নবার কান আেছ স

ক।” ১০ যখন িতিন একা িছেলন, তাঁর স ীরা সই বােরা জেনর

সে তাঁেক গে র িবষেয় িজ াসা করেলন। ১১ িতিন তাঁেদরেক

বলেলন, “ঈ েরর রােজ র সত তামােদরেক দওয়া হেয়েছ;

িক ু ঐ বাইেরর লাকেদর কােছ সবই গে র মাধ েম বলা হেয়

থােক,” ১২ তরাং তারা যখন দেখ, তারা দখকু িক ু যন বঝুেত

না পাের এবং যখন েন, ক িক ু যন না বােঝ, পােছ তারা

িফের আেস ও ঈ র তােদরেক মা কেরন। ১৩ পের িতিন তােদরেক

বলেলন, “এই গ যখন তামরা বঝুেত পার না? তেব কমন কের

বািক সব গ বঝুেত পারেব?” ১৪ সই বীজবপক ঈ েরর বাক

বেুনিছল। ১৫ পেথর ধাের পড়া বীজ িদেয় বাঝােনা হেয়েছ, তারা

এমন লাক যােদর মেধ বাক বীজ বানা যায়; আর যখন তারা শােন

তখিুন শয়তান এেস, তােদর মেধ যা বানা হেয়িছল, সই বাক

িছিনেয় িনেয় যায়। ১৬আর পাথেুর জিমেত পড়া বীেজর মধ িদেয়

তােদর কথা বলা হেয়েছ যারা এই বাক শােন ও তখিুন আনে র

সে হণ কের; ১৭আর তােদর িভতের িশকড় নই বেল, তারা কম
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িদন ি র থােক, পের সই বােক র জ ক এবং তাড়না আসেল

তখনই তারা িপিছেয় যায়। ১৮আর কাঁটাবেনর মেধ য বীজ বানা

হেয়িছল, তারা এমন লাক, যারা বাক েনেছ, ১৯ িক ু সংসােরর

িচ া‐ভাবনা, স ি র মায়া ও অ া িজিনেসর লাভ এেস ঐ

বাক েক চেপ রােখ, তােত তা ফলহীন হয়। (aiōn g165) ২০আর

ভােলা জিমেত য বীজ বানা হেয়িছল, তারা এই মত যারা সই বাক

শােন ও া কের, কউ ি শ ন, কউ ষাট ন ও কউ একশ ন

ফল দয়। ২১ িতিন তােদর আরও বলেলন, “ কউ িক দীপ এেন

ঝুিড়র নীেচ বা খােটর নীেচ রােখ? না তামরা সটা বািতদােনর ওপর

রাখ।” ২২কারণ কােনা িকছুই লকুােনা নই, যটা কািশত হেব

না; আবার এমন িকছু গাপন নই, যা কাশ পােব না। ২৩ যার

শানবার কান আেছ, স ক। ২৪আর িতিন তােদরেক বলেলন,

তামরা যা নছ তার িদেক মেনােযাগ দাও; তামরা য পিরমােণ

পিরমাপ কর, সই পিরমােণ তামােদর জ পিরমাপ করা যােব এবং

তামােদরেক আরও দওয়া যােব। ২৫ কারণ যার আেছ তােক আরও

দওয়া হেব; আর যার নই, তার যা আেছ, সটাও তার কাছ থেক

িনেয় নওয়া হেব। ২৬ িতিন আরও বলেলন, ঈ েরর রাজ এই রকম,

একজন লাক য মািটেত বীজ বনুল; ২৭ পের স রাত ও িদন ঘিুমেয়

পেড় ও আবার জেগ ওেঠ এবং ঐ বীজও অ িরত হেয় বেড় ওেঠ,

যিদও স তা জােন না িকভােব হয়। ২৮জিম িনেজ িনেজই ফল দয়;

থেম অ র, তারপর শীষ ও শীেষর মেধ পিরপণূ শস দানা। ২৯

িক ু ফল পাকেল স তখনই কাে লাগায়, কারণ শস কাটবার

িদন এেসেছ। ৩০আর িতিন বলেলন, “আমরা িকেসর সে ঈ েরর

রােজ র তুলনা করেত পাির? বা কান দ ৃ াে র সাহােয ই বা আমরা

বাঝােত পারেবা?” ৩১ এটা একটা সেষর দানার মত, এই বীজ

মািটেত বানবার িদন জিমর সব বীেজর মেধ খবুই ছাট, ৩২ িক ু

বানা হেল তা অ িরত হেয় সব শাক সবিজর থেক বড় হেয় উেঠ

এবং বড় বড় ডাল বর হয়; তােত আকােশর পািখরা তার ছায়ার নীেচ

বাসা করেত পাের। ৩৩এই রকম আেরা অেনক দ ৃ া িদেয় িতিন
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তােদর শানবার মতা অ যায়ী তােদর কােছ বাক চার করেতন;

৩৪আর দ ৃ া ছাড়া তােদরেক িকছুই বলেতন না; পের ব ি গত

ভােব িশষ েদর সব িকছু বিুঝেয় িদেতন। ৩৫ সই িদন স া হেল

িতিন তাঁেদরেক বলেলন, চল, আমরা েদর অ পাের যাই। ৩৬

তখন তাঁরা লাকেদরেক িবদায় িদেয়, যী য নৗকায় িছেলন সই

নৗকায় কের তাঁেক সে িনেয় চলেলন; এবং সখােন আরও নৗকা

তাঁর সে িছল। ৩৭ পের ভীষণ ঝড় উঠল এবং সমেু র ঢউ েলা

নৗকার ওপর পড়েত লাগেলা এবং নৗকা জেল ভিত হেত লাগল। ৩৮

তখন িতিন নৗকার িপছন িদেক বািলেশ মাথা িদেয় ঘমুাি েলন; আর

তাঁরা তাঁেক জািগেয় বলেলন, “ হ , আপনার িক মেন হে না য,

আমরা মরেত চেলিছ?” ৩৯তখন িতিন জেগ উেঠ বাতাসেক ধমক

িদেলন ও সমু েক বলেলন, “শাি , শা হও; তােত বাতাস থেম

গল এবং শা হল।” ৪০ পের িতিন তাঁেদরেক ক বলেলন, “ তামরা

এরকম ভয় পা কন? এখেনা িক তামােদর িব াস হয়িন?” ৪১

তােত তাঁরা ভীষণ ভয় পেলন এবং এেক অপরেক বলেত লাগেলন,

“ইিন ক য, বাতাস এবং সমু ও ওনার আেদশ মােন?”

৫পের তাঁরা সমেু র ওপাের গরােসনীেদর দেশ পৗঁছােলন। ২

িতিন নৗকা থেক বর হেলন তখিন একজন লাক কবর ান থেক

তাঁর সামেন আসেলা, তােক ম আ ায় পেয়িছল। ৩ স কবর ােন

বাস করত এবং কউ তােক িশকল িদেয়ও আর বঁেধ রাখেত পারত

না। ৪ লােক বার বার তােক বিড় ও িশকল িদেয় বাঁধত, িক ু স

িশকল িছঁেড় ফলত এবং বিড় ভেঙ টুকেরা টুকেরা করত; কউ

তােক সামলােত পারত না। ৫আর স রাত িদন সবিদন কবের কবের

ও পবেত পবেত িচৎকার কের বড়াত এবং ধারােলা পাথর িদেয়

িনেজই িনেজর শরীরেক তিব ত করত। ৬ স দূর হেত যী েক

দেখ দৗেড় আসল এবং তাঁেক ণাম করল, ৭ খবু জাের চঁিচেয় স

বলল, হ যী , মহান সবশি মান ঈ েরর পু , আপনার সে আমার

দরকার িক? আিম আপনােক ঈ েরর িদিব িদেয় বলিছ, আমােক

য ণা দেবন না। ৮কারণ যী তােক বেলিছেলন, হ ম আ া,
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এই মা ষিটর থেক বর হেয় যাও। ৯ িতিন তােক িজ াসা করেলন,

তামার নাম িক? স উ র িদল, আমার নাম বািহনী, কারণ আমরা

অেনেক আিছ। ১০ পের স অেনক কা িত িমনিত করল, যন িতিন

তােদর সই এলাকা থেক বর না কের দন। ১১ সই জায়গায়

পাহােড়র পােশ এক শকূেরর পাল চরিছল। ১২আর ভূেতরা িমনিত

কের বলল, ঐ শকূর পােলর মেধ ঢুকেত িদন এবং আমােদরেক

পািঠেয় িদন। ১৩ িতিন তােদরেক অ মিত িদেলন। তখন সই ম

আ ারা বর হেয় শকূেরর পােলর মেধ ঢুকেলা; তােত সই শকূরপাল

খবু জাের দৗিড়েয় ঢালু পাড় িদেয় সমেু িগেয় পেড় ডুেব মরল।

সই পােল কমেবিশ ই হাজার শকূর িছল। ১৪ যারা সই শকূর

িলেক চরাি ল, তারা পািলেয় িগেয় শহের ও ােম ােম িগেয়

সংবাদ িদল। তখন িক ঘেটেছ, দখবার জ লােকরা আসেলা; ১৫

তারা যী র কােছ আসেলা এবং যখন দখল য লাকটা ভূত

সই লাকটা কাপড় চাপড় পের মেন বেস আেছ; তােত তারা

ভয় পল। ১৬আর ঐ ভূত লাকটীর ও শকূর পােলর ঘটনা যারা

দেখিছল, তারা লাকেদরেক সব িবষয় বলল। ১৭ যারা সখােন

এেসিছল তারা িনেজেদর এলাকা থেক চেল যেত তাঁেক অ েরাধ

করেত লাগল। ১৮ পের িতিন যখন নৗকায় উেঠেছন, এমন িদন

সই ভূত লাকিট এেস তাঁেক অ েরাধ করল, যন তাঁর সে

যেত পাের। ১৯ িক ু িতিন তােক অ মিত িদেলন না, বরং বলেলন,

তুিম বািড়েত তামার আ ীয়েদর কােছ যাও এবং ঈ র তামার জ

য য মহৎ কাজ কেরেছন ও তামার জ য দয়া কেরেছন, তা

তােদরেক িগেয় বল। ২০ তখন স চেল গল, যী তার জ য কত

বড় কাজ কেরিছেলন, তা িদকাপিলেত চার করেত লাগল; তােত

সবাই আ য হেয় গল। ২১ পের যী নৗকায় আবার পার হেয়

ওপর পাের আসেল তাঁর কােছ ব মা েষর িভড় হল; তখন িতিন

সমু তীের িছেলন। ২২আর সমােজর মধ থেক যায়ীর নােম একজন

নতা এেস তাঁেক দেখ তাঁর পােয় পড়েলন। ২৩ এবং অেনক িমনিত

কের বলেলন, আমার মেয়টী মের যাওয়ার মত হেয়েছ, আপিন এেস
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তার ওপের আপনার হাত রাখনু, যন স হেয় বঁেচ উেঠ। ২৪

তখন িতিন তাঁর সে গেলন; তখন অেনক লাক তাঁর সে সে

যাি ল ও তাঁর চারপােশ ঠলােঠিল করিছল। ২৫আর একিট ীেলাক

বােরা বছর ধের র াব রােগ ভুগিছল, ২৬অেনক িচিকৎসেকর

মাধ েম ব ক েভাগ কেরিছল এবং তার যা টাকা িছল সব ব য় কেরও

তা পায়িন, বরং আরও অ হেয়িছল। ২৭ স যী র সমে

েনিছল িভেড়র মেধ যখন িতিন হাঁটিছেলন তখন তাঁর িপছন িদক

থেক এেস তাঁর কাপড় শ করেলা। ২৮ কারণ স বলল, আিম

যিদ কবল ওনার কাপড় ছুঁেত পাির, তেবই হব। ২৯ যখন স

ছুঁেলা, তখনই তার র াব ব হেয় গল এবং িনেজর শরীর বঝুেত

পারল য ঐ য ণাদায়ক রাগ হেত স হেয়েছ। ৩০ সে সে

যী িনেজ মেন জানেত পারেলন য, তাঁর থেক শি বর হেয়

গেছ, তাই িভেড়র মেধ মখু িফিরেয় বলেলন, ক আমার কাপড়

ছুঁেয়েছ? ৩১ তাঁর িশেষ রা বলেলন, আপিন দেখেছন, মা েষরা

ঠলােঠিল কের আপনার গােয়র ওপের পড়েছ, আর আপিন বলেছন,

ক আমােক ছুঁেলা? ৩২ িক ু ক এটা কেরিছল, তােক দখবার

জ িতিন চারিদেক দখেলন। ৩৩ সই ীেলাকটী জানত তার

জ িক ঘেটেছ, স কারেণ স ভেয় কাঁপেত কাঁপেত তাঁর সামেন

এেস েয় পড়ল এবং সব সিত ঘটনা তাঁেক বলল। ৩৪ তখন িতিন

তােক বলেলন, মেয়, তামার িব াস তামােক করল। শাি েত

চেল যাও এবং া বান হও ও তামার রাগ হেত উ ার কর। ৩৫

িতিন যখন এই কথা তােক বলেছন, এমন িদন সমাজঘেরর নতা

যায়ীেরর বািড় থেক লাক এেস তাঁেক বলল, আপনার মেয় মারা

গেছ। েক আর কন ালাতন করছ? ৩৬ িক ু যী তােদর কথা

নেত পেয় সমাজঘেরর নতােক বলেলন, ভয় কেরা না, ধমুা

িব াস কর। ৩৭আর িতিন িপতর, যােকাব এবং যােকােবর ভাই

যাহন, এই িতনজন ছাড়া আর কাউেক িনেজর সে যেত িদেলন

না। ৩৮ পের তাঁরা সমােজর নতার বািড়েত আসেলন, আর িতিন

দখেলন, সখােন অেনেক মন খারাপ কের বেস আেছ এবং লােকরা
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খবু িচৎকার কের কাঁদেছ ও িবলাপ করেছ। ৩৯ িতিন িভতের িগেয়

তােদরেক বলেলন, তামরা িচৎকার কের কাঁদছ কন? মেয়িট তা

মের যায় িন, ঘিুমেয় রেয়েছ। ৪০ তখন তারা তাঁেক ঠা া করল; িক ু

িতিন সবাইেক বর কের িদেয়, মেয়িটর বাবা ও মােক এবং িনেজর

িশষ েদর িনেয়, যখােন মেয়িট িছল সই ঘেরর িভতের গেলন। ৪১

পের িতিন মেয়িটর হাত ধের তােক বলেলন, টািলথা মী; অ বাদ

করেল এর মােন হয়, খু মিন, তামােক বলিছ, ওঠ। ৪২ সে সে

মেয়িট তখিন উেঠ বড়ােত লাগল, কারণ তার বয়স বােরা বছর িছল।

এেত তারা খবু অবাক ও িবি ত হল। ৪৩ পের িতিন তােদরেক কড়া

আ া িদেলন, যন কউ এটা জানেত না পাের, আর িতিন মেয়িটেক

িকছু খাবার দবার জ বলেলন।

৬পের যী সখান থেক চেল গেলন এবং িনেজর দেশ আসেলন,

আর তাঁর িশষ রা তাঁর পছন পছন গল। ২ িব ামবার এেল িতিন

সমাজঘের িশ া িদেত লাগেলন; তােত অেনক লাক তার কথা েন

অবাক হেয় বলল, এই লাক এ সব িশ া কাথা থেক পেয়েছ?

এিক ান তােক ঈ র িদেয়েছ? এই লাকটী হাত িদেয় য সব

অেলৗিকক কাজ হে , এটাই বা িক? ৩ এিক সই ছুতার িমি ,

মিরয়েমর সই পু এবং যােকাব, যািষ, িযহূদা ও িশেমােনর ভাই

নয়? এবং তার বােনরা িক আমােদর এখােন নই? এই ভােব তারা

যী েক িনেয় বাধা পেত লাগল। ৪তখন যী তােদর বলেলন, িনেজর

শহর ও িনেজর লাক এবং িনেজর বািড় ছাড়া আর কাথাও ভাববাদী

অস ািনত হন না। ৫তখন িতিন স জায়গায় আর কান আ য কাজ

করেত পারেলন না, ধমুা কেয়ক জন রাগ মা েষর ওপের হাত

রেখ তােদরেক করেলন। ৬আর িতিন তােদর অিব াস দেখ

অবাক হেলন। পের িতিন চারিদেক ােম ােম ঘেুর িশ া িদেত

লাগেলন। ৭আর িতিন সই বােরা জনেক কােছ ডেক জন জন

কের তাঁেদরেক চার করবার জ পািঠেয় িদেলন; এবং তাঁেদরেক

ম আ ার ওপের মতা দান করেলন; ৮আর িনেদশ করেলন,

তারা যন চলার জ এক এক লািঠ ছাড়া আর িকছু না নয়, িট ও
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না, থিল িক িট জামাকাপড় িনও না, কামর ব নীেত পয়সাও না;

৯ িক ু পােয় জেুতা পেরা, আর ইিট জামাও পিরও না। ১০ িতিন

তাঁেদরেক আরও বলেলন, তামরা যখন কান বািড়েত ঢুকেব, সখান

থেক অ কাথাও যাওয়া পয সই বািড়েত থেকা। ১১আর যিদ

কান জায়গার লাক তামােদরেক হণ না কের এবং তামােদর কথা

না শােন, সখান থেক যাওয়ার িদন তােদর উে েশ সাে র জ

িনজ িনজ পােয়র থেক ধেূলা ঝেড় ফেলা। ১২পের তাঁরা িগেয় চার

করেলন, যন মা েষরা পাপ থেক মন ফরায়। ১৩আর তাঁরা অেনক

ভূত ছাড়ােলন এবং অেনক অ লাকেক তল মািখেয় তােদরেক

করেলন। ১৪আর হেরাদ রাজা তাঁর কথা নেত পেলন, কারণ

যী র নাম খবু নাম িছল। তখন িতিন বলেলন, বাি দাতা যাহন

মতৃেদর মধ থেক উেঠেছন, আর সই জ এইসব অেলৗিকক কাজ

করেত পারেছন। ১৫ িক ু কউ কউ বলল, উিন এিলয় এবং কউ

কউ বলল, উিন একজন ভিবষ ত ব া, ভিবষ ৎ ব ােদর মেধ

কান এক জেনর মত। ১৬ িক ু হেরাদ তাঁর কথা েন বলেলন,

আিম য যাহেনর মাথা িশরে দ কেরিছ, িতিন উেঠেছন। ১৭ হেরাদ

িনেজর ভাই িফিলেপর ী হেরািদয়ােক িবেয় কেরিছেলন এবং তার

জ যাহনেক ধের বঁেধ কারাগাের রেখিছেলন ১৮কারণ যাহন

হেরাদেক বেলিছেলন, ভাইেয়র ীেক িবেয় করা আপনার উিচত

হয়িন। ১৯আর হেরািদয়া তাঁর ওপর রেগ িগেয় তাঁেক মের ফলেত

চেয়িছল, িক ু পের ওেঠিন। ২০ কারণ হেরাদ যাহনেক ধািমক ও

পিব লাক বেল ভয় করেতন ও তাঁেক র া করেতন। আর তাঁর

কথা েন িতিন খবু অ ি বাধ করেতন এবং তাঁর কথা নেত

ভালবাসেতন। ২১ পের হেরািদয়ার কােছ এক েযাগ এল, যখন

হেরাদ িনেজর জ িদেনর বড় বড় লাকেদর, সনাপিতেদর এবং

গালীেলর ধান লাকেদর জ এক রাি েভাজ আেয়াজন করেলন;

২২আর হেরািদয়ার মেয় সই ভাজ সভায় নেচ হেরাদ এবং যাঁরা

তাঁর সে ভােজ বেসিছেলন, তাঁেদর স ু করল। তােত রাজা সই

মেয়েক বলেলন, তামার যা ই া হয়, আমার কােছ চাও, আিম
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তামােক দব। ২৩আর িতিন শপথ কের তােক বলেলন, অেধক

রাজ পয হাক, আমার কােছ যা চাইেব, তাই তামােক দব। ২৪

স তখন বাইের িগেয় িনেজর মােক িজ াসা করল, আিম িক চাইব?

স বলল, যাহন বাি দাতার মাথা। ২৫ স তখনই তাড়াতািড় কের

হেলর মেধ িগেয় রাজার কােছ তা চাইল, বলল, আমার ই া এই য,

আপিন এখনই যাহন বাি দাতার মাথা থালায় কের আমােক িদন।

২৬ তখন রাজা খবু ঃিখত হেলন, িক ু িনেজর শপেথর কারেণ এবং

যারা তাঁর সে ভােজ বেসিছল, তােদর জে , তােক িফিরেয় িদেলন

না। ২৭আর রাজা তখনই একজন সনােক পািঠেয় যাহেনর মাথা

আনেত আেদশ িদেলন; সই সনািট কারাগােরর মেধ িগেয় তাঁর

মাথা কাটল, ২৮ পের তাঁর মাথা থালায় কের িনেয় এেস সই মেয়েক

িদল এবং মেয়িট িনেজর মােক িদল। ২৯এই খবর পেয় তাঁর িশষ রা

এেস তাঁর মতৃেদহ িনেয় িগেয় কবর িদল। ৩০ পের িরতরা যী র

কােছ এেস জেড়া হেলন; আর তাঁরা যা িকছু কেরিছেলন, ও যা িকছু

িশ া িদেয়িছেলন, সই সব তাঁেক বলেলন। ৩১ িতিন তাঁেদরেক

বলেলন, তামরা দূের এক িনজন জায়গায় এেস িকছুিদন িব াম

কর। কারণ অেনক লাক আসা যাওয়া করিছল, তাই তাঁেদর খাবারও

িদন িছল না। ৩২ পের তাঁরা িনেজরা নৗকা কের দূের এক িনজন

জায়গায় চেল গেলন। ৩৩ িক ু লােক তাঁেদরেক যেত দখল এবং

অেনেক তাঁেদরেক িচনেত পারল, তাই সব শহর থেক মা েষরা

দৗেড় িগেয় তাঁেদর আেগ সখােন গল। ৩৪ তখন যী নৗকা থেক

বর হেয় ব েলাক দেখ তােদর জ ক ণািব হেলন, কারণ তারা

পালকহীন মষপােলর মত িছল; আর িতিন তােদরেক অেনক িবষয়

িশ া িদেত লাগেলন। ৩৫ পের িদন ায় শষ হেল তাঁর িশষ রা

কােছ এেস তাঁেক বলেলন, এ জায়গা িনজন এবং িদন ও ায় শষ;

৩৬তাই এেদরেক যেত িদন, যন ওরা চারিদেক শহের এবং ােম

ােম িগেয় িনেজেদর জ খাবার িজিনস িকনেত পাের। ৩৭ িক ু

িতিন উ র কের তাঁেদরেক বলেলন, তামরাই ওেদরেক িকছু খেত

দাও। তাঁরা বলেলন, আমরা িগেয় িক েশা িসিকর িট িকেন িনেয়
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ওেদরেক খেত দব? ৩৮ িতিন তাঁেদরেক বলেলন, তামােদর কােছ

কয়িট িট আেছ? িগেয় দখ। তাঁরা দেখ বলেলন, পাঁচিট িট এবং

টী মাছ আেছ। ৩৯তখন িতিন সবাইেক সবজু ঘােসর ওপের দেল

দেল বিসেয় িদেত আেদশ িদেলন। ৪০ তারা কােনা সািরেত একেশা

জন ও কােনা সািরেত প াশ জন কের বেস গল। ৪১ পের িতিন

সই পাঁচিট িট ও টী মাছ িনেয় েগর িদেক তািকেয় ধ বাদ

িদেলন এবং সই িট কয়িট ভেঙ লাকেদর দবার জ িশষ েদর

হােত িদেলন; আর সই টী মাছও সবাইেক ভাগ কের িদেলন। ৪২

তােত সবাই খল এবং স ু হল, ৪৩ এবং িশষ রা অবিশ ঁড়াগাঁড়া

জেড়া কের পণূ বােরা ঝুিড় িট এবং মাছ তুেল িনেলন। ৪৪ যারা

সই িট খেয়িছল সখােন পাঁচ হাজার পু ষ িছল। ৪৫ পের যী

তখনই িশষ েদর শ ভােব বেল িদেলন, যন তাঁরা নৗকায় উেঠ

তাঁর আেগ অপর পােড় বৎৈসদার িদেক যান, আর সই িদন িতিন

লাকেদরেক িবদায় কের দন। ৪৬ যখন সবাই চেল গল তখন িতিন

াথনা করবার জ পাহােড় চেল গেলন। ৪৭ যখন স া হল, তখন

নৗকািট সমেু র মাঝখােন িছল এবং িতিন একা ডাঙায় িছেলন।

৪৮ পের যী দখেত পেলন িশষ রা নৗকায় কের যেত খবু ক

করিছল কারণ হাওয়া তােদর িবপরীত িদক থেক বইিছল। আর ায়

শষ রাি েত যী সমেু র উপর িদেয় হঁেট তাঁেদর কােছ আসেলন

এবং তাঁেদরেক ফেল এিগেয় যাি েলন। ৪৯ িক ু সমেু র উপর

িদেয় তাঁেক হাঁটেত দেখ তাঁরা ভূত মেন কের চঁিচেয় উঠেলন, ৫০

কারণ সবাই তাঁেক দেখিছেলন ও ভয় পেয়িছেলন। িক ু িতিন সে

সে তাঁেদর সে কথা বলেলন, তাঁেদরেক বলেলন, সাহস কর,

এখােন আিম, ভয় কেরা না। ৫১ পের িতিন তাঁেদর সে নৗকায়

উঠেলন, আর বাতাস থেম গল; তােত তাঁরা মেন মেন এই সব দেখ

অবাক হেয় গল। ৫২ কারণ তাঁরা িট র িবষয় বঝুেত পােরনিন,

িক ু তাঁেদর মন খবুই কিঠন িছল এই সব বাঝার জ । ৫৩ পের

তাঁরা পার হেয় িগেনষরৎ েদেশ এেস ভূিমেত নৗকা লাগােলন এবং

সখােন না র ফলেলন। ৫৪ যখন সবাই নৗকা থেক বর হেলা
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লােকরা তখিন যী েক িচনেত পেরিছল। ৫৫ তাঁেক চনার পর সম

অ েলর চারিদক থেক দৗেড় আসেত লাগল এবং অ লাকেদর

খােট কের িতিন য জায়গায় আেছন নেত পেয় মা েষরা সই

জায়গায় আনেত লাগল। ৫৬আর ােম, িক শহের, িক দেশ, য

কােনা জায়গায় িতিন গেলন, সই জায়গায় তারা অ েদরেক

বাজাের বসাল; এবং তাঁেক িমনিত করল, যন ওরা তাঁর পাশােকর

ঝালর একটু ছুঁেত পাের, আর যত লাক তাঁেক ছুঁেলা, সবাই হল।

৭আর িয শােলম থেক কেয়কজন ফরীশীরা ও ব ব ার িশ েকরা

এেস তাঁর কােছ জেড়া হল। ২ তারা দখল য, তাঁর কেয়ক জন িশষ

অ িচ হাত িদেয় খাে । ৩ ফরীশীরা ও ইহূিদরা সবাই পবূপু ষেদর

দওয়া য িনয়ম মেন চেল আসেছ সই িনয়ম মেন হাত না ধেুয়

খায় না। ৪আর বাজার থেক আসেল তারা ান না কের খাবার খায়

না; এবং তারা আরও অেনক িবষয় মানবার আেদশ পেয়েছ, যথা,

ঘটী, ঘড়া ও িপতেলর নানা পা ধায়া। ৫ পের ফরীশীরা ও ব ব ার

িশ েকরা তাঁেক িজ াসা করল, তামার িশেষ রা পবূপু ষেদর

দওয়া য িনয়ম চেল আসেছ স িনয়ম মেন চেল না কন তারা তা

অ িচ হাত িদেয়ই খায়? ৬ িতিন তােদরেক বলেলন, আপনারা ভ ,

িযশাইয় ভাববাদী তামােদর িবষেয় একদম িঠক কথা বেলেছন, িতিন

িলেখেছন, এই লােকরা ধইু মেুখ আমার স ান কের, িক ু এেদর

দয় আমার থেক অেনক দূের থােক। ৭ এরা বথৃাই আমার আরাধনা

কের এবং মা েষর বানােনা িনয়মেক কৃত িনয়ম বেল িশ া দয়। ৮

তামরা ঈ েরর আেদশ বাদ িদেয় মা েষর দওয়া কত িল িনয়ম

পালন কেরা। ৯ িতিন তােদরেক আরও বলেলন, ঈ েরর আেদশ

বাদ িদেয় িনেজেদর িনয়ম পালন করবার জ বশ ভােলা উপায়

আপনােদর জানা আেছ। ১০ কারণ মািশ বলেলন, “তুিম িনেজর

বাবােক ও িনজ মােক স ান করেব,” আর “ য কউ বাবার িক মােয়র

িন া কের, তার মতুৃ দ অবশ ই হেব।” ১১ িক ু তামরা বেল থাক,

মা ষ যিদ বাবােক িক মােক বেল, আিম যা িদেয় তামার উপকার

করেত পারতাম, তা ঈ রেক উৎসগ করা হেয়েছ, ১২তেব বাবা ও
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মার জ তােক আর িকছুই করেত হয় না। ১৩এই ভােব তামরা

িনেজেদর পর রাগত িনয়ম কা েনর জ ঈ েরর আেদশেক অ া

করছ। আর এই রকম আরও অেনক কাজ কের থাক। ১৪ পের িতিন

লাকেদরেক আবার কােছ ডেক বলেলন, তামরা সকেল আমার কথা

শান ও বাঝ। ১৫ বাইের থেক যা মা েষর িভতের যায় তা মা ষেক

অপিব করেত পাের না; ১৬ িক ু যা মা েষর িভতর থেক বর

হয়, সই সব মা ষেক অ িচ কের। ১৭ পের িতিন যখন লাকেদর

কাছ থেক ঘেরর মেধ গেলন তাঁর িশেষ রা তাঁেক গ িটর মােন

িজ াসা করেলন। ১৮ িতিন তাঁেদরেক বলেলন, তামরাও িক এত

অবঝু? তামরা িক বাঝ না য, যা িকছু বাইেরর থেক মা েষর

িভতের যায়, তা তােক অ িচ করেত পাের না? ১৯কারণ এটা তার

দেয়র মেধ যায় না, িক ু পেটর মেধ যায় এবং যটা বাইের িগেয়

পেড়। একথা িদেয় িতিন বাঝােলন সম খাদ ব ই িচ। ২০

িতিন আরও বলেলন, মা ষ থেক যা বর হয়, স েলাই মা ষেক

অপিব কের। ২১কারণ অ র থেক, মােন মা েষর দয় থেক,

িচ া বর হয়, ব িভচার, চুির, নরহত া, ২২ ব িভচার, লাভ, তা,

ছল, লা ট , দিৃ , ঈ রিন া, অিভমান ও মখূতা; ২৩এই সব

ম িবষয় মা েষর ভতর থেক বর হয় এবং মা ষেক অপিব

কের। ২৪ পের িতিন উেঠ স জায়গা থেক সার ও িসেদান অ েল

চেল গেলন। আর িতিন এক বািড়েত ঢুকেলন িতিন চাইেলন যন

কউ জানেত না পাের; িক ু িতিন লিুকেয় থাকেত পারেলন না। ২৫

কারণ তখন একিট মিহলা, যার একিট মেয় িছল, আর তােক ম

আ ায় পেয়িছল, যী র কথা নেত পেয় মিহলািট এেস তাঁর পােয়র

ওপর পড়ল। ২৬ মিহলািট ীক, জািতেত র ফনীকী। স তাঁেক

কা িত িমনিত করেত লাগল, যন িতিন তার মেয়র িভতর থেক ভূত

তািড়েয় দন। ২৭ িতিন তােক বলেলন, থেম স ােনরা পট ভের

খাক, কারণ স ানেদর খাবার িনেয় রেদর কােছ ফেল দওয়া

উিচত নয়। ২৮ িক ু মিহলািট উ র কের তাঁেক বলল, াঁ ভু, আর

েররাও টিবেলর নীেচ পেড় থাকা স ানেদর খাবােরর ঁড়াগাঁড়া
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খায়। ২৯তখন িতিন তােক বলেলন, তুিম িঠক কথাই বেলছ, তুিম

এখন চেল যাও, তামার মেয়র মধ থেক ভূত বর হেয় গেছ। ৩০

পের স ঘের িগেয় দখেত পল, মেয়িট িবছানায় েয় আেছ এবং

ভূত বর হেয় গেছ। ৩১ পের িতিন সার শহর থেক বর হেলন এবং

িসেদান হেয় িদকাপিল অ েলর িভতর িদেয় গালীল সাগেরর কােছ

আসেলন। ৩২তখন মা েষরা একজন বিধর ও তাতলা লাকেক তাঁর

কােছ এেন তার ওপের হাত রাখেত কা িত িমনিত করল। ৩৩ িতিন

তােক িভেড়র মধ থেক এক িনজন জায়গায় িনেয় িগেয় তার ই

কােন িনেজর আ ুল িদেলন, থথুু িদেলন ও তার িজভ ছুঁেলন। ৩৪আর

িতিন আকােশর িদেক তািকেয় দীঘ িনঃ াস ছেড় তােক বলেলন,

ইপফৃাথা, অথাৎ খেুল যাক। ৩৫তােত তার কণ খেুল গল, িজেভর

বাধন খেুল গল, আর স ভােলাভােব কথা বলেত লাগল। ৩৬ পের

িতিন তােদরেক আ া িদেলন, তামরা এই কথা কাউেক বােলা না;

িক ু িতিন যত বারণ করেলন, তত তারা আরও বিশ চার করল।

৩৭আর তারা সবাই খবু অবাক হল, বলল, ইিন সব কাজ িনখুঁত ভােব

কেরেছন, ইিন কালােক নবার শি এবং বাবােদর কথা বলবার

শি দান কেরেছন।

৮ সই িদন এক িদন যখন আবার অেনক লােকর িভড় হল এবং

তােদর কােছ কােনা খাবার িছল না, তখন িতিন িনেজর িশষ েদর

কােছ ডেক বলেলন, ২এই লাকেদর জ আমার ক ণা হে ;

কারণ এরা আজ িতন িদন আমার সে সে আেছ এবং এেদর কােছ

খাবার িকছুই নই। ৩আরআিম যিদ এেদরেক না খাইেয় বািড়েত

পািঠেয় িদই, তেব এরা পেথ হয়েতা অ ান হেয় পড়েব; আবার

এেদর মেধ কউ কউ ব দূর থেক এেসেছ। ৪ তাঁর িশেষ রা

উ র িদেয় বলেলন, এই িনজন জায়গায় এই সব লাকেদর খাবােরর

জ কাথা থেক এত িট পােবা? ৫ িতিন তাঁেদরেক িজ াসা

করেলন, তামােদর কােছ কয়িট িট আেছ? তারা বলেলন সাতিট।

৬ পের িতিন লাকেদর জিমেত বসেত িনেদশ িদেলন এবং সই

সাতখানা িট িনেয় ধ বাদ িদেয় ভাঙেলন এবং লাকেদর দবার
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জ িশষ েদর িদেত লাগেলন; আর িশষ রা লাকেদর িদেলন। ৭

তাঁেদর কােছ কেয়কিট ছাট ছাট মাছও িছল, িতিন ধ বাদ িদেয়

স িলও লাকেদর দবার জ িশষ েদর বলেলন। ৮তােত লােকরা

পট ভের খল এবং স ু হেলা; পের িশষ রা পেড় থাকা অবিশ

ঁড়াগাঁড়া জেড়া কের পেুরাপিুর সাত ঝুিড় ভিত কের তুেল িনেলন। ৯

লাক িছল কমেবশ চার হাজার; পের িতিন তােদর পািঠেয় িদেলন।

১০আর তখনই িতিন িশষ েদর সে নৗকায় উেঠ দলম থা অ েল

গেলন। ১১ তারপের ফরীশীরা বাইের এেস তাঁর সে তকাতিক

করেত লাগল, পরী া করার জ তাঁর কােছ আকাশ থেক এক িচ

দখেত চাইল। ১২ তখন িতিন আ ায় গভীর িনঃ াস ছেড় বলেলন,

এই িদেনর লােকরা কন িচে র খাঁজ কের? আিম তামােদর সিত

বলিছ, এই লাকেদর কান িচ দখান হেব না। ১৩ পের িতিন

তােদরেক ছেড় আবার নৗকায় উেঠ অ পাের চেল গেলন। ১৪

আর িশষ রা িট িনেত ভুেল িগেয়িছেলন, নৗকায় তাঁেদর কােছ

কবল একিট ছাড়া আর িট িছল না। ১৫ পের িতিন তােদরেক

আ া িদেয় বলেলন, তামরা ফরীশীেদর তাড়ীর িবষেয় ও হেরােদর

খািমেরর িবষেয় সতক থেকা। ১৬তােত তাঁরা এেক অপেরর সে

তক কের বলেত লাগেলন, আমােদর কােছ িট নই বেল উিন এই

কথা বলেছন। ১৭তা বঝুেত পের যী তাঁেদরেক বলেলন, তামােদর

িট নই বেল কন তক করছ? তামরা িক এখনও িকছু জানেত

পারছ না? তামােদর মন িক কিঠন হেয় গেছ? ১৮ তামােদর চাখ

থাকেতও িক দখেত পাও না? কান থাকেতও িক নেত পাও না?

আর মেনও িক পেড় না? ১৯আিম যখন পাঁচ হাজার লােকর মেধ

পাঁচিট িট ভেঙ িদেয়িছলাম, তখন তামরা কত ঝুিড় ঁড়াগাঁড়া

ভের তুেল িনেয়িছেল? তারা বলেলন, বােরা ঝুিড়। ২০আর যখন চার

হাজার লােকর মেধ সাত খানা িট ভেঙ িদেয়িছলাম, তখন কত

ঝুিড় ঁড়াগাঁড়ায় ভের তুেল িনেয়িছেল? ২১ িতিন তাঁেদর বলেলন,

তামরা িক এখনও বঝুেত পারছ না? ২২তাঁরা বৎৈসদােত আসেলন;

আর লােকরা একজন অ েক তাঁর কােছ এেন তাঁেক কা িত িমনিত
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করল, যন িতিন তাঁেক ছুেলন। ২৩ িতিন সই অ মা ষিটর হাত

ধের তােক ােমর বাইের িনেয় গেলন; পের তার চােখ থথুু িদেয় ও

তার উপের হাত রেখ তােক িজ াসা করেলন, িকছু দখেত পা ?

২৪ স চাখ তুেল চাইল ও বলল, মা ষ দখিছ, গােছর মতন হঁেট

বড়াে । ২৫ তখন িতিন তার চােখর উপর আবার হাত িদেলন,

তােত স দখবার শি িফের পল ও হল, পির ার ভােব সব

দখেত লাগেলা। ২৬ পের িতিন তােক তার বািড়েত পািঠেয় িদেলন

এবং বলেলন, এই ােম আর ঢুকেব না। ২৭ পের যী ও তাঁর

িশষ রা সখােন িগেয় কসিরয়ার িফিলপী শহের আেস পােশর ােম

গেলন। আর পেথ িতিন িনেজর িশষ েদর িজ াসা করেলন, “আিম

ক, এ িবষেয় লােক িক বেল?” ২৮তাঁরা তাঁেক বলেলন, অেনেক

বেল, আপিন বাি দাতা যাহন; আবার কউ কউ বেল, আপিন

এিলয়; আবার কউ কউ বেল, আপিন ভাববাদীেদর মেধ একজন।

২৯ িতিন তােদরেক িজ াসা করেলন, িক ু তামরা িক বল? আিম

ক? িপতর উ র িদেয় তাঁেক বলেলন, আপিন সই ী । ৩০ তখন

িতিন তাঁর কথা কাউেক বলেত তাঁেদরেক কিঠনভােব বারণ কের

িদেলন। ৩১ পের িতিন িশষ েদর এই বেল িশ া িদেত করেলন

য, ম ষ পু েক অেনক ঃখ স করেত হেব। াচীনরা, ধান

যাজেকরা ও ব ব ার িশ েকরা আমােক অ া করেব, তােক মের

ফলা হেব, আর ততৃীয় িদেনর মতুৃ থেক জীিবত হেয় উঠব। ৩২এই

কথা িতিন পির ার ভােব বলেলন। তােত িপতর তাঁেক এক পােশ

িনেয় িগেয় ধমক িদেয় বলেত লাগেলন। ৩৩ িক ু িতিন মখু িফিরেয়

িনেজর িশষ েদর িদেক তািকেয় িপতরেক ধমক িদেলন এবং বলেলন,

আমার সামেন থেক দূর হও শয়তান; কারণ যা ঈ েরর, তা নয়

িক ু যা মা েষর তাই তুিম তামার মেন ভাবছ। ৩৪ পের িতিন িনজ

িশষ েদর সে লাকেদরেকও ডেক বলেলন, “ কউ যিদ আমােক

অ সরণ করেত চায়, তেব স িনেজেক অ ীকার ক ক, িনেজর ু শ

তুেল িনক এবং আমােক অ সরণ ক ক। ৩৫ কারণ য কউ িনেজর

াণ র া করেত চায়, স তা হারােব; িক ু য কউ আমার এবং
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সমাচােরর জ িনেজ াণ হারায়, স তা র া করেব।” ৩৬ মা ষ

যিদ সম জগত লাভ কের িনজ াণ হারায়, তেব তার িক লাভ হেব?

৩৭ িকংবা মা ষ িনেজর ােণর বদেল িক িদেত পাের? ৩৮কারণ

য কউ এই কােলর ব িভচারী ও পাপী লাকেদর মেধ আমােকও

আমার বাক েক ল ার িবষয় ান কের, ম ষ পু তােক ল ার

িবষয় ান করেবন, যখন িতিন পিব দূতেদর সে িনেজর তােপ

মিহমায় আসেবন।

৯আর িতিন তােদর বলেলন, আিম তামােদর সিত বলিছ, যারা

এখােন দাঁিড়েয় আেছ, তােদর মেধ এমন কেয়ক জন আেছ, যারা

কান মেত মতুৃ দখেব না, য পয ঈ েরর রাজ পরা েমর সে

আসেত না দেখ। ২ ছয় িদন পের যী কবল িপতর, যােকাব

ও যাহনেক সে কের চােখর আড়ােল এক উঁচু পাহােড়র িনজন

জায়গায় িনেয় গেলন, পের িতিন তাঁেদর সামেন চহারা পা ােলন।

৩আর তাঁর জামাকাপড় চকচেক এবং অেনক বিশ সাদা হেলা,

পিৃথবীর কান ধাপা সই রকম সাদা করেত পাের না। ৪আর এিলয়

ও মািশ তােদরেক দখা িদেলন; তাঁরা যী র সে কথা বলেত

লাগেলন। ৫তখন িপতর যী েক বলেলন, , এখােন আমােদর

থাকা ভাল; আমরা িতনিট িটর তরী কির, একটা আপনার জ ,

একটা মািশর জ এবং একটা এিলেয়র জ । ৬কারণ িক বলেত

হেব, তা িতিন বঝুেলন না, কারণ তারা খবু ভয় পেয়িছল। ৭ পের

একটা মঘ হািজর হেয় তােদরেক ছায়া করেলা; আর সই মঘ থেক

এই বাণী হল, ইিন আমার ি য় স ান, এনার কথা শান। ৮ পের

হঠাৎ তাঁরা চািরিদক দখেলন িক ু আর কাউেক দখেত পেলন না,

কবল একা যী তাঁেদর সে রেয়েছন। ৯ পাহাড় থেক নেম আসার

িদন িতিন তােদর কিঠন আেদশ িদেয় বলেলন, তামরা যা যা দখেল,

তা কাউেক বেলা না, য পয ম ষ পু মতৃেদর মধ থেক জীিবত

না হন। ১০ মতৃেদর মধ থেক জীিবত হওয়ার মােনটা িক এই িবষয়

মতৃেদর মেধ আেলাচনা করেত লাগেলা। ১১ পের িশষ রা তাঁেক

িজ াসা করেলন, তেব ব ব ার িশ েকরা কন বেলন য, থেম
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এিলয়েক আসেত হেব? ১২ যী এর উ ের বলেলন, “ াঁ সিত ,

এিলয় আসেবন এবং সব িকছু আেগর অব ায় িফিরেয় আনেবন

আর ম ষ পেু র িবষেয় িকভােব লখা আেছ য, তাঁেক অেনক ক

পেত হেব ও লােক তাঁেক ঘণৃা করেব।” ১৩ িক ু আিম তামােদর

বলিছ, “এিলেয়র িবষেয় যরকম লখা আেছ, সইভােব িতিন এেস

গেছন এবং লােকরা তাঁর উপর যা ই া, তাই কেরেছ। যী র

নানারকম কাজ ও িশ া অ সাের।” ১৪ পের তাঁরা িশষ েদর কােছ

এেস দখেলন, তাঁেদর চািরিদেক অেনক লাক, আর ধমিশ েকরা

তাঁেদর সে তক করেছ। ১৫ তাঁেক দেখ সব লাক অেনক চমৎকৃত

হেলা ও তাঁর কােছ দৗেড় িগেয় তাঁেক েভ া জানােলা। ১৬ িতিন

তােদরেক িজ াসা করেলন িক িবষেয় তামরা তােদর সে তক

িবতক করেছা। ১৭ তােদর লাকেদর মেধ একজন উ র করেলা,

হ েদব, আমার ছেলিটেক আপনার কােছ এেনিছলাম তােক

বাবা আ ায় ধেরেছ স কথা বলেত পারেছ না; ১৮ সই অপেদবতা

যখােন তােক ধের, সখােন আছাড় মাের, আর তার মেুখ ফনা

ওেঠ এবং স দাঁত িকড়িমড় কের, আর শ কাঠ হেয় যায়; আিম

আপনার িশষ েদর তা ছাড়ােত বেলিছলাম, িক ু তারা পারল না। ১৯

যী তাঁর িশষ েদর বলেলন, হ অিব াসীর বংশ, আিম কত িদন

তামােদর সে থাকেবা? কত িদন তামােদর ভার বহন করব?

ছেলিটেক আমার কােছ আন। ২০ িশষ রা ছেলিটেক যী র কােছ

আনেলা তাঁেক দেখ সই ভূত ছেলিটেক জাের মচুিড়েয় ধরল, আর

স মািটেত পেড় গেলা এবং মখু িদেয় ফনা বেরােত লাগেলা। ২১

তখন যী তার বাবােক িজ াসা করেলন, ছেলিট কত িদন ধের এই

অ েখ ভুগেছ? ২২ ছেলিটর বাবা বলেলন, ছােটােবলা থেক; এই

আ া তােক মের ফলার জ অেনকবার আ েন ও অেনকবার

জেল ফেল িদেয়েছ; ক ণা কের আপিন যিদ ছেলিটেক করেত

পােরন, তেব আমােদর উপকার হয়। ২৩ যী তােক বলেলন, তামার

যিদ িব াস থােক তেব সবই হেত পাের। ২৪তখনই সই ছেলিটর

বাবা িচৎকার কের কঁেদ বেল উঠেলন, আিম িব াস কির, আমােক
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অিব াস করেবন না। ২৫ পের লােকরা একসে দৗেড় আসেছ

দেখ যী সই অ িচ আ ােক ধমক িদেয় বলেলন, হ বাবা আ া,

আিম তামােক আেদশ করিছ, এই ছেলর শরীর থেক বিরেয় যাও,

আর কখনও এর শরীেরর মেধ আসেব না। ২৬ তখন স চঁিচেয়

তােক খবু জাের মচুিড়েয় িদেয় তার শরীর থেক বিরেয় গল;

তােত ছেলিট মরার মেতা হেয় পড়ল, এমনিক বিশরভাগ লাক

বলল, স মের গেছ। ২৭ িক ু যী তার হাত ধের তােক তুলেলা ও

স উেঠ দাঁড়ােলা। ২৮ পের যী ঘের এেল তাঁর িশেষ রা গাপেন

তাঁেক িজ াসা করেলন, আমরা কন সই বাবা আ ােক ছাড়ােত

পারলাম না? ২৯ িতিন বলেলন াথনা ছাড়া আর কােনা িকছুেত এটা

হওয়া অস ব। ৩০ সই জায়গা থেক যী গালীেলর মধ িদেয় চেল

গেলন, আর তাঁর ই া িছল না য, কউ তা জানেত পাের। ৩১কারণ

িতিন িনেজর িশষ েদর উপেদশ িদি েলন, িতিন তাঁেদর বলেলন,

ম ষ পু লাকেদর হােত সমিপত হেবন এবং তারা তাঁেক মের

ফলেব। আর িতিন মারা যাবার িতনিদন পর আবার বঁেচ উঠেবন।

৩২ িক ু তারা স কথা বঝুেত পারল না এবং যী েক িকছু িজ াসা

করেত িশষ রা ভয় পল। ৩৩পের যী এবং তাঁর িশষ রা কফরনাহূেম

এেলন; আর ঘেরর িভতের এেস িতিন তােদরেক িজ াসা করেলন,

পেথ তামরা কান িবষেয় তক িবতক কেরিছেল? ৩৪ িশষ রা চুপ

কের থাকেলা কারণ ক মহান? পেথ িনেজেদর িভতের এই িবষেয়

তক করিছল। ৩৫ তখন যী বেস সই বােরা জনেক ডেক বলেলন,

কউ যিদ থম হেত ই া কেরা, তেব স সকেলর শেষ থাকেব

ও সকেলর সবক হেত হেব। ৩৬ পের িতিন একিট িশ েক িনেয়

তােদর মেধ দাঁড় কিরেয় িদেলন এবং তােক কােল কের তােদরেক

বলেলন, ৩৭ য আমার নােম এই রকম কান িশ েক হণ কের,

স আমােকই হণ কের; আর য আমােক হণ কের, স আমােক

না, িক ু িযিন আমােক পািঠেয়েছন, তাঁেকই হণ কের। ৩৮ যাহন

তাঁেক বলেলন, হ েদব, আমরা একজন লাকেক আপনার নােম

ভূত ছাড়ােত দেখিছলাম, আর তােক বারণ কেরিছলাম, কারণ স
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আমােদর অ সরণ কের না। ৩৯ িক ু যী বলেলন, তােক বারণ

কেরা না, কারণ এমন কউ নই য, আমার নােম আ য কাজ কের

আমার বদনাম করেত পাের। ৪০কারণ য আমােদর িব ে নয়,

স আমােদরই পে । ৪১ য কউ তামােদরেক ীে র লাক মেন

কের এক কাপ জল পান করেত দয়, আিম তামােদরেক সিত

বলিছ, স কােনা ভােব িনেজর পরু ার হারােব না। ৪২আর যসব

িশ রা আমােক িব াস কের, যিদ কউ তােদর িব ােস বাধা দয়,

তার গলায় বড় যাঁতা বঁেধ তােক সমেু ফেল দওয়া তার পে

ভাল। ৪৩ তামার হাত যিদ তামায় পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তা

কেট ফল; ই হাত িনেয় নরেকর আ েন পাড়ার থেক, প ু হেয়

ভােলাভােব জীবন কাটােনা অেনক ভােলা। (Geenna g1067) ৪৫আর

তামার পা যিদ তামায় পােপর পেথ িনেয় যায়, তেব তা কেট ফল;

ই পা িনেয় নরেক যাওয়ার থেক খাঁড়া হেয় ভােলাভােব জীবন

কাটােনা অেনক ভােলা। (Geenna g1067) ৪৭আর তামার চাখ যিদ

তামায় পােপর পেথ িনেয় যায় তেব তা উপিড়েয় ফল; ই চাখ

িনেয় অি ময় নরেকর যাওয়ার থেক একেচাখ িনেয় ঈ েরর রােজ

েবশ করা অেনক ভােলা; (Geenna g1067) ৪৮ নরেকর পাকা যমন

মের না, তমন আ নও কখেনা নেভ না। ৪৯ েত ক ব ি েক

লবণযু নরেকর আ ন পাড়ােনা যােব। ৫০ লবণ সব িজিনসেক

াদযু কের িক ু , লবণ যিদ তার নানতা াদ হারায়, তেব সই

লবণেক িকভােব াদযু করা যােব? তামরা লবেণর মেতা হও

িনেজেদর মেন ভালবাসা রােখা এবং িনেজরা শাি েত থাক।

১০ যী সই জায়গা ছেড় িযহূিদয়ােত ও য ন নদীর অ পাের

এেলন; এবং তাঁর কােছ আবার লাক আসেত লাগেলা এবং িতিন

িনেজর িনয়ম অ সাের আবার তােদরেক িশ া িদেত লাগেলন। ২

তখন ফরীশীরা পরী া করার জ তাঁর কােছ এেস যী েক িজ াসা

করেলা একজন ামীর তার ীেক ছেড় দওয়া িক উিচত? ৩ িতিন

তােদর উ র িদেলন, মািশ তামােদরেক িক আেদশ িদেয়েছন? ৪

তারা বলল, ত াগপ িলেখ িনেজর ীেক ছেড় দবার অ মিত মািশ
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িদেয়েছন। ৫ যী তােদরেক বলেলন, তামােদর মন কিঠন বেলই

মািশ এই আেদশ িলেখেছন; ৬ িক ু সিৃ র থম থেক ঈ র পু ষ

ও ী কের তােদর বািনেয়েছন; ৭এই জ মা ষ তার বাবা ও মােক

ত াগ কের িনেজর ীেত আস হেব। ৮ “আর তারা ইজন এক দহ

হেব, তরাং তারা আর ই নয়, িক ু এক দহ।” ৯অতএব ঈ র

যােদরেক এক কেরেছন মা ষ যন তােদর আলাদা না কের। ১০

িশেষ রা ঘের এেস আবার সই িবষেয় যী েক িজ াসা করেলন। ১১

িতিন তােদরেক বলেলন, য কউ িনেজর ীেক ছেড় িদেয় অ

ীেক িবেয় কের, স তার সে ব িভচার কের; ১২আর ী যিদ

িনেজর ামীেক ছেড় অ আর একজন পু ষেক িবেয় কের, তেব

সও ব িভচার কের। ১৩ পের লােকরা কত েলা িশ েক যী র

কােছ আনেলা, যন িতিন তােদরেক ছুেত পােরন িক ু িশষ রা তােদর

ধমক িদেলন। ১৪ যখন যী তা দেখ রেগ গেলন, আর িশষ েদর

ক বলেলন, িশ েদর আমার কােছ আসেত দাও, বারণ কেরা না;

কারণ ঈ েরর রাজ এই রকম লাকেদরই। ১৫আিম তামােদর

সত বলিছ, য কউ িশ র মেতা হেয় ঈ েরর রাজ হণ না কের,

তেব স কখনই ঈ েরর রােজ েবশ করেত পারেব না। ১৬ পের

যী িশ েদর কােল তুেল িনেলন ও তােদর মাথার উপের হাত রেখ

আশীবাদ করেলন। ১৭ পের যখন িতিন আবার বর হেয় পথ িদেয়

যাি েলন, একজন লাক দৗেড় এেস তাঁর সামেন হাঁটু গেড় িবনীত

ভােব িজ াসা করেলন হ সৎ , অন জীবন পেত হােল আমােক

িক িক করেত হেব? (aiōnios g166) ১৮ যী তােক বলেলন, আমােক

সৎ কন বলেছা? ঈ র ছাড়া আর কউ সৎ নয়। ১৯ তুিম আেদশ িল

জান, “মা ষ খনু কেরা না, ব িভচার কেরা না, চুির কেরা না, িমথ া

সা িদও না, ঠিকও না, তামার বাবা মােক স ান কেরা”। ২০

সই লাকিট তাঁেক বলল, হ , ছা বয়স থেক এই সব িনয়ম

আিম মেন আসিছ। ২১ যী তার িদেক ভালেবেস তাকােলন এবং

বলেলন, একিট িবষেয় তামার অভাব আেছ, যাও, তামার যা িকছু

আেছ, িবি কের গিরবেদর দান কর, তােত েগ তুিম ধন পােব;
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আর এস, আমােক অ সরণ কর। ২২ এই কথায় সই লাকিট হতাশ

হেয় চেল গল, কারণ তার অেনক স ি িছল। ২৩ তারপর যী

চািরিদেক তািকেয় িনেজর িশষ েদর বলেলন, যারা ধনী তােদর পে

ঈ েরর রােজ ঢাকা অেনক কিঠন! ২৪তাঁর কথা েন িশষ রা অবাক

হেয় গেলা; িক ু যী আবার তােদর বলেলন, স ােনরা যারা ধন

স ি েত িনভর কের, তােদর পে ঈ েরর রােজ ঢাকা অেনক

কিঠন! ২৫ ঈ েরর রােজ ধনী মা েষর ঢাকার থেক েচর িছ

িদেয় উেটর যাওয়া সাজা। ২৬ তখন তারা খবু অবাক হেয় বলেলন,

“তেব ক র া পেত পাের?” ২৭ যী তােদর িদেক তািকেয় বলেলন

এটা মা েষর কােছ অস ব, িক ু ঈ েরর কােছ অস ব নয়, কারণ

ঈ েরর কােছ সবই স ব। ২৮ তখন িপতর তাঁেক বলেলন, দখনু,

আমরা সব িকছু ছেড় আপনার অ সরণকারী হেয়িছ। ২৯ যী

বলেলন, আিম তামােদর সিত বলিছ, এমন কউ নই, য আমার

জ ও আমার সমাচার চােরর জ তার ঘরবািড়, ভাই বানেদর,

মা বাবােক, ছেল‐ মেয়েক, জিমজায়গা ছেড়েছ িক ু এই পিৃথবীেত

থাকাকালীন স তার শত ণ িক িফের পােব না; ৩০ স তার ঘরবািড়,

ভাই, বান, মা, ছেলেমেয় ও জিমজমা, সবই িফের পােব এবং

আগামী িদেনর অন জীবন পােব। (aiōn g165, aiōnios g166) ৩১ িক ু

অেনেক এমন লাক যারা থম, তারা শেষ পড়েব এবং যারা শেষর,

তারা থম হেব। যী ততৃীয় বার িনেজর মতুৃ র িবষেয় বলেলন। ৩২

একিদেনর তারা, িয শােলেমর পেথ যাি েলন এবং যী তােদর

আেগ আেগ যাি েলন, তখন িশষ রা অবাক হেয় গল; আর যারা

িপছেন আসিছল, তারা ভয় পেলা। পের িতিন আবার সই বােরা

জনেক িনেয় িনেজর ওপর যা যা ঘটনা ঘটেব, তা তােদর বালেত

লাগেলন। ৩৩ িতিন বলেলন, দখ, আমরা িয শােলেম যাি , আর

ম ষ পু ধান যাজকেদর ও ব ব ার িশ কেদর হােত সমিপত

হেবন, তারা তাঁেক মতুৃ দে ডর জ দাষী করেব এবং অইহূিদর

হােত তাঁেক তুেল দেব। ৩৪আর তারা তাঁেক ঠা া করেব, তাঁর মেুখ

থথুু দেব, তাঁেক চাবকু মারেব ও মের ফলেব; আর িতনিদন পের
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িতিন আবার বঁেচ উঠেবন। ৩৫ পের িসবিদেয়র ই ছেল যােকাব ও

যাহন, তাঁর কােছ এেস বলেলন, হ আমােদর ই া এই, আমরা

আপনার কােছ যা চাইেবা, আপিন তা আমােদর জ করেবন। ৩৬

িতিন বলেলন, তামােদর ই া িক? তামােদর জ আিম িক করব?

৩৭ তারা উ ের বলল, আমােদরেক এই আশীবাদ ক ন, আপিন

যখন রাজা ও মিহমাি ত হেবন তখন আমেদর একজন আপনার

ডান িদেক, আর একজন আপনার বাম িদেক বসেত পাির। ৩৮ যী

তােদর বলেলন, তামরা িক চাইছ তামরা তা জােনা না। আিম য

পয়ালায় পান কির, তােত িক তামরা পান করেত পার এবং আিম য

বাি ে র বাি নই, তােত িক তামরা বাি িনেত পার? ৩৯

তারা বলল পাির। যী তােদরেক বলেলন, আিম য পয়ালায় পান

কির, তােত তামরা পান করেব এবং আিম য বাি ে র বাি নই,

তােত তামরাও বাি নেব; ৪০ িক ু যােদর জ জায়গা তরী করা

হেয়েছ, তােদর ছাড়া আর কাউেকও আমার ডান পােশ িক বাম পােশ

বসেত দওয়ার আমার অিধকার নই। ৪১এই কথা েন অ দশ

জন যােকাব ও যাহেনর উপর রেগ যেত লাগেলা। ৪২ িক ু যী

তােদরেক কােছ ডেক বলেলন, তামরা জান, অইহূিদেদর িভতের

যারা শাসনক া বেল পিরিচত, তারা তােদর মিনব হয় এবং তােদর

ভতের যারা মহান, তারা তােদর উপের কতৃ কের। ৪৩ তামােদর

মেধ সরকম নয়; িক ু তামােদর মধ য কউ মহান হেত চায়, স

তামােদর সবক হেব। ৪৪ এবং তামােদর মধ য কউ ধান

হেত চায়, স সকেলর দাস হেব। ৪৫কারণ ম ষ পু জগেত সবা

পেত আেসিন, িক ু অপেরর সবা করেত এেসেছ এবং মা েষর

জ িনেজর জীবন মিু র মলূ িহসােব িদেত এেসেছন। ৪৬ পের

তাঁরা িযরীেহােত এেলন। আর যী যখন িনেজর িশষ েদর ও অেনক

লােকর সে িযরীেহা থেক বর হেয় যাি েলন, তখন তীমেয়র

ছেল বরতীময় নােম একজন অ িভখারী পেথর পােশ বেসিছল। ৪৭

স যখন নাসরতীয় যী র কথা নেত পেলা, তখন চঁিচেয় বলেত

লাগেলা হ যী , দায়দূ‐স ান, আমােদর িত দয়া ক ন। ৪৮ তখন
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অেনক লাক চুপ কেরা চুপ কেরা বেল তােক ধমক িদল; িক ু স

আরও জাের চঁচােত লাগেলা, হ দায়দূ‐স ান, আমার ওপর দয়া

ক ন। ৪৯তখন যী থেম বলেলন, ওেক ডাক; তােত লােকরা সই

অ েক ডেক বলল, সাহস কর, ওঠ, যী তামােক ডাকেছন। ৫০

তখন স িনেজর কাপড় ফেল লাফ িদেয় উেঠ যী র কােছ গল। ৫১

যী তােক বলেলন, তুিম িক চাও? আিম তামার জ িক করব? অ

তাঁেক বলল, হ েদব, আিম দখেত চাই। ৫২ যী তােক বলেলন,

চেল যাও, তামার িব াস তামােক করল। তােত স ত ু িন

দখেত পল এবং পথ িদেয় তাঁর পছেন পছেন চলেত লাগেলা।

১১পের যখন তাঁরা িয শােলেমর কােছ জতুন পাহােড় বৎফগী

ােম ও বথিনয়া ােম এেলন, তখন িতিন িনেজর িশষ েদর মধ

ই জনেক পািঠেয় িদেলন, ২ তােদর বলেলন, “ তামরা সামেনর ঐ

ােম যাও; ােম ঢাকা মা ই মেুখ দখেব একিট গাধার বা া বাঁধা

আেছ, যার ওপের কান মা ষ কখনও বেসিন; সটােক খেুল আন।”

৩আর যিদ কউ তামােদরেক বেল, এ কাজ কন করছ? তেব বল,

এটােক আমােদর ভুর দরকার আেছ; স তখনই গাধাটােক এখােন

পািঠেয় দেব। ৪ তখন তারা িগেয় দখেত পেলা, একিট গাধার

বা া দরজার কাছাকািছ বাইের বাঁধা রেয়েছ, আর তারা তােক খলুেত

লাগেলা। ৫এবং সখােন যারা দাঁিড়েয়িছল তােদর িভতের কউ কউ

বলল, গাধার বা াটােক খেুল িক করছ? ৬ যী িশষ েদর যমন

আেদশ িদেয়িছেলন, তারা লাকেদরেক সই রকম বলল, আর তারা

তােদরেক সটা িনেয় যেত িদল। ৭তারপর িশষ রা গাধার বা ািটেক

যী র কােছ এেন তার ওপের িনেজেদর কাপড় পেত িদেলন; আর

যী তার ওপের বসেলন। ৮ তারপর লােকরা িনেজর িনেজর কাপড়

রা ায় পেত িদল ও অ লােকরা বাগান থেক ডালপালা কেট

এেন পেথ ছিড়েয় িদল। ৯আর য সম লাক তাঁর আেগ ও পছেন

যাি ল, তারা খবু জাের চঁিচেয় বালেত লাগেলা, হাশা া! ধ ,

িযিন ভুর নােম আসেছন! ১০ ধ য গরাজ আসেছ আমােদর

িপতা দায়েূদর রাজ উ ােন হাশা া। ১১ পের িতিন িয শােলেম
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এেস মি ের গেলন, চারপােশর সব িকছু দখেত দখেত বলা শষ

হেয় এেল সই বােরা জেনর সে বর হেয় বথিনয়ােত চেল গেলন।

১২ পেরর িদন তাঁরা বথিনয়া থেক বিরেয় আসার পর যী র িখেদ

পেলা; ১৩ িকছু দূর থেক পাতায় ভরা একটা ডুমরুগাছ িতিন দখেত

পেলন, যখন িতিন গাছটা দখেত এিগেয় গেলন তখন দখেলন

ধু পাতা ছাড়া আর কােনা ফল নই; কারণ তখন ডুমরু ফেলর

িদন িছল না। ১৪ িতিন গাছিটর িদেক তািকেয় বলেলন, এখন থেক

আর কউ কখনও তামার ফল খােব না। একথা তাঁর িশষ রা নেত

পেলা। (aiōn g165) ১৫ পের তাঁরা িয শােলেম এেলন, পের যী

ঈ েরর উপাসনা গেৃহ েবশ করেলন এবং যত লাক মি ের কনা

বচা করিছল, সই সবাইেক বর কের িদেত লাগেলন এবং যারা

টাকা বদল করার জ টিবল সািজেয় বেসিছল ও যারা পায়রা িবি

করিছল, তােদর সব িকছু উি েয় ফলেলন, ১৬আর মি েরর ভতর

িদেয় কাউেক কান িজিনস িনেয় যেত িদেলন না। ১৭আর িতিন

িশষ েদর িশ া িদেলন এবং বলেলন, এটা িক লখা নই, “আমার

ঘরেক সব জািতর াথনার ঘর বলা যােব”? িক ু তামরা এটােক

“ডাকাতেদর হায় পিরণত কেরেছা।” ১৮ একথা েন ধান যাজক

ও ব ব ার িশ করা তাঁেক িকভােব মের ফলেব, তারই চ া করেত

লাগেলা; কারণ তারা তাঁেক ভয় করত, কারণ তাঁর িশ ায় সব লাক

অবাক হেয়িছল। ১৯ সে েবলায় তাঁরা শহেরর বাইের যেতন। ২০

সকালেবলায় তাঁরা যেত যেত দখেলন, সই ডুমরুগাছটী শকড় সহ

িকেয় গেছ। ২১ তখন িপতর আেগর কথা মেন কের তাঁেক বলেলন,

েদব, দখনু, আপিন য ডুমরুগাছিটেক অিভশাপ িদেয়িছেলন,

সিট িকেয় গেছ। ২২ যী তােদরেক বলেলন, ঈ ের িব াস রাখ।

২৩আিম তামােদর সিত কথা বলিছ য কউ এই পবতেক বেল সের

সমেু িগেয় পড়, এবং মেন মেন সে হ না কের, িক ু িব াস কের

য, যা িতিন বলেলন তা ঘটেব, তেব তার জ তাই হেব। ২৪এই

জ আিম তামােদর বিল, যা িকছু তামরা াথনা কেরা ও চাও,

িব াস কর য, তা পেয়ছ, তােত তামােদর জ তাই হেব। ২৫
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আর তামরা যখনই াথনা করেত দাঁড়াও, যিদ কােরার িব ে

তামােদর কান কথা থােক, তােক মা কার; যন তামােদর গ

িপতাও তামােদর সব পাপ মা কেরন। ২৭ পের তাঁরা আবার

িয শােলেম এেলন; আর যী মি েরর ভতের বড়াে ন স িদেনর

ধান যাজেকরা, ব ব ার িশ েকরা ও লাকেদর াচীেনরা তাঁর

কােছ এেস বলল, ২৮ “তুিম কান মতায় এই সব করছ? আর কই

বা তামােক এই সব করার মতা িদেয়েছ?” ২৯ যী উ ের তােদর

বলেলন, আিমও তামােদর একিট কথা িজ াসা করব, যিদ তামরা

আমােক উ র দাও তাহেল আিম তামােদর বলেবা, কান মতায়

আিম এসব করিছ। ৩০ যাহেনর বাি িক গরাজ থেক হেয়িছল,

না মা েষর থেক? আমােক স কথার উ র দাও। ৩১তখন তারা

িনেজেদর মেধ আেলাচনা কের বলল, যিদ বিল গ থেক, তাহেল এ

আমােদরেক বলেব, তেব তামরা তাঁেক িব াস কর িন কন? ৩২

আবার যিদ বিল, মা েষর কাছ থেক তেব? তাঁরা লাকেদর ভয়

করেতন, কারণ সবাই যাহনেক সিত একজন ভাববাদী বােল মেন

করত। ৩৩ তখন তারা যী েক বলেলন, আমরা জািন না। তখন যী

তােদর বলেলন, তেব আিমও িক মতায় এসব করিছ, তামােদর

বলব না।

১২পের িতিন নীিত গ িদেয় তােদর কােছ কথা বলেত লাগেলন।

একজন লাক আঙুর খত কের তার চারিদেক বড়া িদেলন, আঙুর

রস বার করার জ গত খুঁড়েলন এবং দখােশানা করার জ একিট

উঁচু ঘর তরী করেলন; পের কৃষকেদর হােত তা জমা িদেয় অ দেশ

চেল গেলন। ২ পের চািষেদর কােছ আঙুর খেতর ফেলর ভাগ নবার

জ , ফল পাকার সিঠক িদেনর এক চাকরেক তােদর কােছ পািঠেয়

িদেলন; ৩ চািষরা তার সবকেক মারধর কের খািল হােত পািঠেয়

িদল। ৪আবার মািলক তােদর কােছ আর এক দাসেক পাঠােলন;

তারা তার মাথা ফািটেয় িদল ও অপমান করেলা। ৫ পের িতিন ততৃীয়

জনেক পাঠােলন; তারা সই সবকেক ও মের ফলল; এই ভােব

মািলক অেনকেক পাঠােলন, চািষরা কাউেক মারধর করল, কাউেক বা
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মের ফলল। ৬ মািলেকর কােছ তাঁর একমা ি য় ছেল ছাড়া এরপর

পাঠােনার মেতা আর কউ িছল না শেষ িতিন তাঁর আদেরর ছেলেক

চািষেদর কােছ পাঠােলন, আর তারা ভাবেলন আমার ছেলেক অ ত

স ান করেব। ৭ িক ু চািষরা িনেজেদর ভতের আেলাচনা কের বলল,

বাবার পের এই ব ি ই উ রািধকারী, এস আমরা এেক মের ফিল,

যন উ রািধকার আমােদরই হয়। ৮ পের তারা ছেলিটেক ধের মের

ফলল এবং আ ুর খেতর বাইের ফেল িদেলা। ৯এরপর সই আঙুর

খেতর মািলক িক করেবন? িতিন এেস সই চািষেদর মের ফলেবন

এবং খত অ চািষেদর কােছ দেবন। ১০ তামরা িক পিব শাে

এই কথাও পড়িন, য পাথরটােক িম ীরা অ া কেরিছল, সই

পাথরটাই কােণর ধান পাথর হেয় উঠল; ১১ ভু ঈ রই এই কাজ

কেরেছন, আর এটা আমােদর চােখ সিত ই খবু আ য কাজ? ১২

এই উপমািট বলার জ তারা যী েক ধরেত চেয়িছল, িক ু তারা

জনগণেক ভয় পেলা, কারণ তারা বেুঝিছল য, যী তােদরই িবষেয়

এই নীিত গ টা বেলেছন; পের তারা তাঁেক ছেড় চেল গেলা। ১৩

তারপর তারা কেয়ক জন ফরীশী ও হেরাদীয়েক যী র কােছ পািঠেয়

িদল, যন তারা তাঁর কথার ফাঁেদ ফেল তাঁেক ধরেত পাের। ১৪ তারা

এেস তাঁেক বলল, , আমরা জািন, আপিন সত বাদী এবং সিঠক

ভােব ঈ েরর পেথর িবষয় িশ া িদে ন এবং আপিন কাউেক ভয়

পাননা, কারণ আপিন লাকরা ক িক বলল স কথায় িবচার করেবন

না। িক ু লােকেদর আপিন ঈ েরর সত পেথর িবষয় িশ া দন;

আ া বলনু তা কসরেক কর দওয়া উিচত িক না? ১৫আমরা কর

দেবা না িক দব না? যী তােদর ভ ািম বঝুেত পের বলেলন,

আমার পরী া করছ কন? আমােক একটা টাকা এেন দাও আিম

টাকাটা দিখ। ১৬ তারা টাকাটা আনল; যী তােদরেক বলেলন, এই

মিূ ও এই নাম কার? তারা বলল, “ কসেরর।” ১৭ তখন যী তােদর

বলেলন, “তেব কসেরর যা িকছু, তা কসরেক দাও, আর ঈ েরর যা

িকছু, তা ঈ রেক দাও।” তখন এই কথা েন তারা আ য হল।

১৮তারপর স ূকীরা যী র কােছ এল এবং তাঁেক িজ াসা করেলা
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যারা বলত মা ষ কখেনা মতুৃ থেক জীিবত হয় না। ১৯ তারা যী র

কােছ এেস বলল “ মািশ আমােদর জ িলেখেছন, কােরার ভাই

যিদ ীেক রেখ মারা যায়, আর তার যিদ স ান না থােক, তেব তার

ভাই সই ীেক িবেয় কের িনেজর ভাইেয়র বংশ র া করেব।” ২০

ভাল, কােনা একিট পিরবাের সাতিট ভাই িছল; থম জন িবেয়

কের, ছেলেমেয় না রেখ মারা গল। ২১ পের ি তীয় ভাই সই

ীিটেক িবেয় করল, িক ু সও ছেলেমেয় না রেখ মের গল; ততৃীয়

ভাইও সই রকম অব ায় মের গেলা। ২২এই ভােব সাত ভাই িবেয়

কের কান ছেলেমেয় না রেখ মের যায়; সবার শেষ সই বউিট

ও মের গেলা। ২৩ শষ িদেনর মতুৃ থেক জীিবত হওয়ার িদন ঐ

সাত জেনর মেধ স কার ী হেব? তারা সাতজনই তা তােক িবেয়

কেরিছল। ২৪ যী এর উ ের তােদর বলেলন, তামরা িক ভুল বঝুছ

না, কারণ তামরা না জান শা , না জান ঈ েরর মতা? ২৫ যখন

সই মতৃ িল জীিবত হেয় উঠেব, না তারা িবেয় করেব না তােদর

িবেয় দওয়া হেব, তারা েগ দূতেদর মেতা থাকেব। ২৬ মতুৃ থেক

জীিবত হবার িবষেয় বলব, এই িবষেয় মািশর বইেত ঝােপর িববরণ

পড়িন? ঈ র তাঁেক িকভােব বেলিছেলন, “আিম অ াহােমর ঈ র,

ইসহােকর ঈ রও যােকােবর ঈ র।” ২৭ যী মতৃেদর ঈ র নন,

িক ু জীিবতেদর। তামরা ভীষণ ভুল করছ। ২৮আর তােদর একজন

ব ব ার িশ ক কােছ এেস তােদর তক িবতক করেত নেলন এবং

যী তােদর িঠকিঠক উ র িদে ন েন তােক িজ াসা করেলন, সব

আেদেশর ভতের কানটী থম? ২৯ যী উ র করেলন, থমিট

এই, “ হ ই ােয়ল, শান; আমােদর ঈ র ভু একমা ভু;” ৩০

“আর তুিম সই ঈ রেক তামার সম দয়, তামার সম াণ

ও তামার সম মন িদেয় তামার ঈ র ভুেক ভালবাসেব।” ৩১

ি তীয়িট এই, “ তামার িতেবশীেক িনেজর মত ভালবাসেব” এই

ইিট আেদেশর থেক বড় আর কান আেদশ নই। ৩২ ব ব ার

িশ ক তাঁেক বলেলন, ভােলা , আপিন সিত বলেছন য, িতিন

এক এবং িতিন ছাড়া অপর কউ নই; ৩৩আর সম দয়, সম
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বিু , তামার সম শি ও ভালবাসা িদেয় ঈ রেক ভালবাসা এবং

িতেবশীেক িনেজর মত ভালবাসা সব হাম ও বিলদান থেক ভােলা।

৩৪ তখন স বিু মােনর মেতা উ র িদেয়েছ েন যী তােক বলেলন,

তুিম ঈ েরর রােজ র খবু কাছাকািছ আছ। এর পের তাঁেক কান কথা

িজ াসা করেতআর কােরার কােনা সাহস হেলা না। ৩৫আর ঈ েরর

গেৃহ িশ া দবার িদেন যী উ র কের বলেলন, ব ব ার িশ করা

িকভােব বেল য, ী দায়েূদর স ান? ৩৬কারণ দায়দূ িনেজ পিব

আ ার রণােতই িতিন এই কথা বলেলন, “ ভু আমার ভুেক

বেলিছেলন যত ণ না তামার শ েদরেক তামার পােয়র নীেচ িনেয়

আিস, তত ণ তুিম আমার ডান পােশ বেস থাকেব।” ৩৭ যখন দায়দূ

িনেজই তাঁেক ভু বেলন, তেব িতিন িকভােব তাঁর ছেল হেলন?

আর সাধারণ লােক আনে র সােথ তাঁর কথা নত। ৩৮আর যী

িনেজর িশ ার ভতর িদেয় তােদরেক বলেলন, ব ব ার িশ কেদর

থেক সাবধােন থেকা, তারা ল া ল া কাপড় পের বড়ােত চায়,

৩৯এবং হােট বাজাের লাকেদর েভ া জানায়, সমাজঘের ধান

ধান আসন এবং ভােজ ধান ধান জায়গা ভালবােস। ৪০এই

সব লােকরা িবধবােদর সব বািড় দখল কের, আর ছলনা কের বড়

বড় াথনা কের, এই সব লােকরা িবচাের অেনক বিশ শাি পােব।

৪১আর িতিন দােনর বাে র সামেন বসেলন, লােকরা দােনর বাে র

ভতের িকভােব টাকা রাখেছ তা দখিছেলন। তখন অেনক ধনী

লাক তার ভতের অেনক কাঁচা টাকা রাখেলা। ৪২এর পের একজন

গিরব িবধবা এেস মা ইিট পয়সা তােত রাখেলা, যার মলূ িসিক

পয়সা। ৪৩ তখন িতিন িনেজর িশষ েদর কােছ ডেক বলেলন, আিম

তামােদর সিত বলিছ দােনর বাে যারা পয়সা রাখেছ, তােদর সবার

থেক এই গিরব িবধবা বিশ রাখল; ৪৪কারণ অ সবাই িনেজর

িনেজর বাড়িত টাকা পয়সা থেক িকছু িকছু রেখেছ, িক ু এই িবধবা

গিরব মিহলা বঁেচ থাকার জ যা িছল সব িকছু িদেয় িদেলা।

১৩ যী উপাসনা ঘর থেক যখন বর হেয় যাি েলন তখন তাঁর

হেয় একজন িশষ তাঁেক বলল, হ , দখনু িক র র পাথর
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ও িক র বািড়! ২ যী তােক বলেলন, তুিম িক এই সব বড় বড়

বািড় দখছ? এর একটা পাথর ও আর একটা পাথেরর ওপের থাকেব

না, সবই ংস হেব। ৩ পের যী যখন উপাসনা ঘেরর সামেন

জতুন পবেত বেসিছেলন তখন িপতর, যােকাব, যাহন ও আি য়

তাঁেক গাপেন িজ াসা করল, ৪ আপিন আমােদর বলনু, কখন

এই সব ঘটনা ঘটেব? আর কান িচ দেখ আমরা বঝুেত পারেবা

য এই সব ঘটার িদন হেয় এেসেছ? ৫ যী এর উ ের তােদর

বলেলন, “সাবধান হও, কউ যন তামােদর না ঠকায়।” ৬অেনেক

আমার নাম ধের আসেব, বলেব, আিমই সই ী , আর অেনক

লাকেক ঠকােব। ৭ িক ু তামরা যখন যেু র কথাও যেু র জব

নেব, তখন ভয় পেয়া না; এ সব অবশ ই ঘটেব, িক ু তখনও শষ

নয়। ৮এক জািত অ জািতর িব ে , ও এক রাজ অ রােজ র

িব ে উঠেব। জায়গায় জায়গায় ভূিমক ও দূিভ হেব; এই সবই

য ণা আর মা । ৯ তামরা লাকেদর থেক সাবধান থােকা।

লােক তামােদর িবচার সভার লােকেদর হােত ধিরেয় দেব এবং

সমাজঘের তামােদর মারা হেব; আর আমার জ তামােদর দেশর

রাজ পাল ও রাজােদর সামেন সা ী দবার জ দাঁড়ােত হেব। ১০

িক ু তার আেগ সব জািতর কােছ সমাচার চার করেত হেব। ১১

িক ু লােক যখন তামােদর ধের িবচােরর জ িনেয় যােব, তখন িক

বলেত হেব তা িনেয় ভেবা না; সই িদন য কথা তামােদর বেল

দওয়া হেব, তামরা তাই বলেব; কারণ তামরাই য কথা বলেব তা

নয়, িক ু পিব আ াই কথা বলেবন। ১২ তখন ভাই ভাইেক ও বাবা

স ানেক মতুৃ েত সমপণ করেব; এবং স ােনরা মা বাবার িবপে

উেঠ তােদর হত া করােব। ১৩আরআমার নােমর জ তামােদর

সবাই ঘণৃা করেব; িক ু য কউ শষ পয ি র থাকেব, সই পির ান

পােব। ১৪ যখন তামরা দখেব, সব শষ করার সই ঘণৃার িজিনস

যখােন থাকবার নয়, সখােন রেয়েছ য পেড়, স বঝুুক, তখন যারা

িযহূিদয়ােত থােক তারা পাহািড় জায়গায় পািলেয় যাক; ১৫ য কউ

ছােদর উপের থােক, স ঘর থেক িজিনসপ নবার জ নীেচ না
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নামকু; ১৬এবং য জিমেত থােক, স িনেজর পাশাক নবার জ

িপছেন িফের যন না যায়। ১৭ সই িদেনর যারা গভবতী এবং যারা

স ানেক বেুকর ধ পান করায় সই মিহলােদর অব া িক খারাপই

না হেব! ১৮ াথনা কর, যন এসব শীতকােল না ঘেট। ১৯কারণ

সই িদন এমন ক হেব যা ঈ েরর জগত সিৃ র থেক এই

পয হয়িন, আর কখন হেব না। ২০আর ভু যিদ সই িদন িলর

সংখ া কিমেয় না িদেতন, তেব কান মাংসই র া পত না; িক ু

ঈ র যােদরেক মেনানীত কের িনেয়েছন তােদর জ ঈ র িদন িল

কিমেয় িদেয়েছন। ২১আর সই িদন যিদ কউ তামােদরেক বেল,

দখ, সই ী এখােন, িক া দখ, ওখােন, তামরা িব াস কার

না। ২২ কারণ ভ ীে রা ও নকল ভাববাদীরা আসেব এবং অেনক

আ য কাজ করেব, যন তারা ঈ েরর মেনানীত করা লাকেদরেকও

ঠকােত পাের। ২৩ তামরা িক ু সাবধান থেকা। আিম তামােদরেক

আেগ থেকই সব িকছু বেল রাখলাম। ২৪ সই িদেনর কে র িঠক

পেরই, সূয অ কার হেয় যােব, চাঁদ আেলা দেব না, ২৫ তারা েলা

আকাশ থেক খেশ পেড় যােব এবং চাঁদ, সূয , তারা আর আকােশর

সব শি নেড় যােব। ২৬ সই িদন লােকরা ম ষ পু েক মহা শি

ও মহা তােপ সে মেঘর ভতর িদেয় আসেত দখেব। ২৭আর

িতিন তাঁর দূতেদর পািঠেয় পিৃথবীর এবং আকােশর এক সীমা থেক

অ সীমা পয চািরিদক থেক ঈ েরর সব মেনানীত করা লাকেদর

জেড়া করেবন। ২৮ ডুমরুগােছর গ থেক িশ া নাও; যখন তার

ডালপালা নরম হেয় তােত পাতা বর হয়, তখন তামরা জানেত

পার য গরমকাল এেসেছ; ২৯ সইভােব যখন তামরা দখেব এই

সব ঘটেছ তখন বঝুেত হেব য, তাঁর আসার িদন এিগেয় এেসেছ,

এমনিক, দরজায় হািজর। ৩০আিম তামােদর সিত ই বলিছ, যত ণ

না এই সব িকছু ঘটেব তত ণ পয িকছু লাক বঁেচ থাকেব। ৩১

আকাশ ও পিৃথবী শষ হেয় যােব িক ু আমার বাক িচরকাল থাকেব।

৩২ িক ু সই িদন বা সই িদেনর কথা কউ জােন না; েগর দূেতরাও

না, ছেল ও না, ধু বাবাই জােনন। ৩৩ সাবধান হও, জেগ থাক ও
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াথনা কেরা; কারণ সই িদন কখন আসেব তা তামরা জান না। ৩৪

এটা িঠক যন, একজন লাক িনেজর বািড় ছেড় কাথাও মেণ

িগেয়েছন; আর িতিন িনেজর চাকরেদর মতা বিুঝেয় িদেলন এবং

দােরায়ানেক জেগ থাকেত আেদশ িদেলন, এই ভােব সই িদন

আসেব। ৩৫অতএব তামরাও এই ভােব জেগ থােকা, কারণ বািড়র

কতা স ায়, িক পরুরােত, িক মারগ ডাকার িদন, িক সকালেবলায়

আসেবন তামরা তা জান না; ৩৬ িতিন হঠাৎ এেস যন না দেখন

তামরা ঘিুমেয় আছ। ৩৭আর আিম তামােদর যা বিল, সবাইেকই

তা বিল, জেগ থােকা।

১৪উ ারপব ও তাড়ীশূ িট র পেবর মা ই িদন বািক; তখন

ধান যাজেকরা ও ব ব ার িশ েকরা গাপেন যী েক মের ফলার

চ া করিছেলন। ২ কারণ তারা বলল, পেবর িদেনর নয়, কারণ

লাকেদর ভতের গালমাল হেত পাের। ৩ যী তখন বথিনয়ায়

িশেমােনর বািড়েত িছেলন, তখন একিট মিহলা ত পাথেরর পাে

খবু মলূ বান এবং খাঁিট গি তল িনেয় তাঁর কােছ এেলা এবং িতিন

খেত বসেল পা িট ভেঙ স তাঁর মাথায় সই তল ঢেল িদল। ৪

সখােন যারা হািজর িছল তােদর ভতের কেয়ক জন িবর হেয়

এেক অপরেক বলেত লাগেলা এই ভােব আতরটা ন করা হল কন?

৫ এই আতরটা িবি করেল িতনেশা িদন িদনািরও বিশ পাওয়া

যত এবং তা গিরবেদর দওয়া যত। আর এই বেল তারা সই

মিহলািটেক বকাবিক করেত লাগেলা। ৬ তখন যী বলেলন “থাম,

এই মিহলািটেক কন ঃখ িদ ? এ তা আমার জ ভােলা কাজ

করল।” ৭কারণ দির রা তামােদর কােছ সব িদনইআেছ; যখন ই া

তখনই তােদর উপকার করেত পার; িক ু আমােক তামরা সবিদন

পােব না। ৮ এ যা পেরেছ তাই কেরেছ, আমােক কবেরর জ

ত করেত আেগই আমার দেহর উপর আতর মািখেয় িদেয়েছ। ৯

আিম তামােদর সিত বলিছ, “সম জগেত য কান জায়গায় এই

সমাচার চািরত হেব, সই জায়গায় এর এই কােজর কথাও এেক

মেন রাখার জ বলা হেব।” ১০এর পের ই েরাতীয় িযহূদা নােম,
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সই বােরা জন িশেষ র ভতের একজন যী েক ধিরেয় দবার জ ,

ধান যাজকেদর কােছ গল। ১১ তাঁরা িযহূদার কথা েন খশুী হেলন

এবং তােক টাকা দেবন বেল িত া করেলন; তখন স যী েক

ধিরেয় দবার জ েযােগ খুঁজেত লাগেলা। ১২ তাড়ীশূ িট র

পেবর থম িদেনর, িন ারপে র ভড়ার বা া বিল দওয়া হেতা,

সই িদন তাঁর িশষ রা তাঁেক বলেলন, “আপনার জ আমরা কাথায়

িন ারপে র ভাজ ত করব? আপনার ই া িক?” ১৩ তখন যী

তাঁর ই জন িশষ েক এই বেল পািঠেয় িদেলন, তামরা নগের যাও,

সখােন এমন একজন লােকর দখা পােব, য একটা কলিসেত কের

জল িনেয় যাে ; তামরা তার পছেন পছেন যও; ১৪ স য বািড়েত

ঢুকেব, সই বািড়র মািলকেক বােলা, বেলেছন, যখােন আিম

আমার িশষ েদর সে িন ারপে র ভাজ খেত পাির, আমার সই

অিতিথশালা কাথায়? ১৫তােত স লাকিট তামােদরেক ওপেরর

একিট সাজােনা বড় ঘর দিখেয় দেব, সই জায়গায় আমােদর জ

তরী কেরা। ১৬ পের িশষ রা শহের িফের গেলন, আর িতিন যরকম

বেলিছেলন, সরকম দখেত পেলন; পের তাঁরা িন ারপে র ভাজ

তরী করেলন। ১৭ পের স া হেল যী সই বােরা জন িশষ েক িনেয়

সখােন এেলন। ১৮ তাঁরা বেস ভাজন করেছন, সই িদেন যী

বলেলন, “আিম তামােদর সিত বলিছ, তামােদর মেধ এক জন

আমার সে িব াসঘাতকতা করেব। স আমার সে ভাজন করেছ।”

১৯তখন িশষ রা ঃখ পেলা এবং এেক এেক যী েক িজ াসা করেত

লাগেলা, আিম িক সই লাক? ২০ যী তােদরেক বলেলন, এই

বােরা জেনর ভতের একজন, য আমার সে এখন ভাজন করেছ।

২১ কারণ ম ষ পেু র িবষেয় যমন লখা আেছ, তমিন িতিন যােবন,

িক ু িধক সই ব ি েক, যার মাধ েম ম ষ পু েক ধিরেয় দাও য়া

হেব, সই মা েষর জ না হেলই তার পে ভাল িছল। ২২ যখন

তাঁরা খাবার খাে ন, এমন িদেনর যী টী িনেয় ধ বাদ িদেয়

ভাঙেলন এবং িশষ েদর িদেলন, আর বলেলন, “এটা নাও, এটা

আমার শরীর।” ২৩ খাওয়ার পের যী পানপা িনেয় ধ বাদ িদেয়
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তাঁেদর িদেলন এবং তারা সকেলই তা থেক পান করেলা। ২৪ যী

তাঁর িশষ েদর বলেলন, এটা আমার র , নতুন িনয়েমর র , যা

অেনেকর জ ঢেল দওয়া হেলা, এই িদেয় মা েষর সে ঈ েরর

নতুন িনয়ম িতি ত হল। ২৫আিম তামােদর সত বলিছ, “যত িদন

না আিম আমার িপতার রােজ েবশ কির ও তামােদর সােথ নতুন

আঙুেরর রস পান না কির। সই িদন পয আিম আঙুর ফেলর রস

আর কখনও পান করব না।” ২৬এর পের তাঁরা একটা গান কের,

তাঁরা জতুন পবেত চেল গেলন। ২৭ যী তােদরেক বলেলন, তামরা

সকেল আমােক ছেড় পালােব; শাে এরকম লখা আেছ, “আিম মষ

পালকেক আঘাত করব, তােত মেষরা চািরিদেক ছিড়েয় পড়েব।”

২৮ িক ু আিম মতুৃ থেক জীিবত হবার পের আিম তামােদর আেগ

গালীেল যাব। ২৯ িপতর তাঁেক বলল, যিদ সবাই আপনােক ছেড়ও

চেল যায়, আিম কখনও ফেল যাব না। ৩০ যী তােক বলেলন,

আিম তামােক সত কথা বলিছ, আজ রােত ই বার মারগ ডাকার

আেগ, তুিম আমােক িতনবার িচনেত পারেব না। ৩১ িপতর খবু বিশ

উৎসােহর সে বলেত লাগেলন, যিদ আপনার সে মরেতও হয়,

কান ভােব আপনােক আিম িচিন না বলেবা না। অপর িশষ রাও সই

রকম বলল। ৩২ পের তাঁরা গৎিশমানী নােম এক জায়গায় এেলন;

আর যী িনেজর িশষ েদর বলেলন, আিম যত ণ না াথনা কের

আিস, তামরা এখােন বেস থাক। ৩৩ পের িতিন িপতর, যােকাব

ও যাহনেক সে িনেয় গেলন এবং খবু ঃখী হেলন ও ভয় পেত

লাগেলন। ৩৪ িতিন তােদরেক বলেলন, “আমার াণ মরণ পয

ঃখা হেয়েছ, তামরা এখােন থাক, আমার সে জেগ থাক।” ৩৫

িতিন একটু আেগ িগেয় মািটেত উপড়ু হেয় এই াথনা করেলন, যিদ

স ব হয় তেব যন সই িদন তাঁর কাছ থেক চেল যায়। ৩৬ যী

বলেলন, আ া, িপতা তামার কােছ তা সবই স ব; এই ঃেখর

পয়ালা তুিম আমার কাছ থেক সিরেয় নাও; তবওু আমার ই ামত

না হয়, িক ু তামার ই ামত হয়। ৩৭ যী িফের এেস দখেলন,

িশষ রা ঘিুমেয় পেড়েছন, আর িতিন িপতরেক বলেলন, িশেমান তুিম
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িক ঘিুমেয় পেড়ছ? এক ঘ টাও িক তুিম জেগ থাকেত পারেল না? ৩৮

তামরা জেগ থাক ও াথনা কর, যন পরী ায় না পড়; আ া ই ুক,

িক ু শরীর বল। ৩৯আর িতিন আবার িগেয় সই কথা বেল াথনা

করেলন। ৪০ পের িতিন আবার এেস দখেলন, তাঁরা ঘিুমেয় পেড়েছন

কারণ তাঁেদর চাখ ঘেুম ভারী হেয় পেড়িছল, তারা যী েক িক উ র

দেব, তা তারা বঝুেত পারল না। ৪১ পের িতিন ততৃীয় বার এেস

তােদরেক বলেলন, এখনও িক তামরা ঘমুা এবং িব াম করছ?

যেথ হেয়েছ; িদন এেসছ, দখ, ম ষ পু েক পাপীেদর হােত ধিরেয়

দওয়া হে । ৪২ উঠ, আমরা যাই; এই দখ, য লাক আমােক

ধিরেয় দেব, স কােছ এেসেছ। যী েক শ েদর হােত ধিরেয় দয়।

৪৩আর িতিন যখন কথা বলিছেলন, সই িদন িযহূদা, সই বােরা

জেনর একজন এল এবং তার সে অেনক লাক তেরায়াল ও লািঠ

িনেয় ধান যাজকেদর, ব ব ার িশ কেদর ও াচীনেদর কাছ থেক

এল। ৪৪ য যী েক ধিরেয় িদি ল, স আেগ থেক তােদর এই িচ

এর কথা বেলিছল, আিম যােক চু ন করব, সই ঐ লাক, তামরা

তােক ধের সাবধােন িনেয় যােব। ৪৫ স তখিন তাঁর কােছ িগেয়

বলল, ; এই বেল তাঁেক উৎসােহর সে চু ন করেলা। ৪৬ তখন

তারা যী েক বঁেধ ধের ফলল। ৪৭ িক ু যারা পােশ দাঁিড়েয়িছল,

তােদর ভতের এক ব ি হাত বািড়েয় তেরায়াল বার করেলন এবং

মহাযাজেকর দাসেক আঘাত কের তার একটা কান কেট ফলেলন।

৪৮ তখন যী তােদরেক বলেলন, “ যমন ডাকাতেক ধরা হয়, তমিন

িক তামরা তেরায়াল ও লািঠ িনেয় আমােক ধরেত এেসেছা? ৪৯

আিম িতিদন ঈ েরর মি ের বেস উপেদশ িদেয়িছ, তখন তা

আমােক ধরেল না। িক ু শাে র কথা িল সফল হওয়ার জ এরকম

ঘটােল।” ৫০ তখন িশষ রা তাঁেক ছেড় পািলেয় গল। ৫১আর,

একজন যবুক উল চহারায় কবল একখািন চাদর পের যী র পছন

পছন যেত লাগেলা; ৫২তারা যবুকিটেক ধরেল, স সই চাদরিট

ফেল উল হেয় পালাল। ৫৩ পের তারা যী েক মহাযাজেকর কােছ

িনেয় গল; তাঁর সে ধান যাজকরা, াচীনরা ও ব ব ার িশ েকরা
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জেড়া হল। ৫৪আর িপতর দূের দূের থেক তাঁর পছন পছন িভতের,

মহাযাজেকর উেঠান পয গেলন এবং পাহারাদারেদর সে বেস

আ ন পাহােত লাগেলা। ৫৫ তখন ধান যাজকরা এবং সম

মহাসভা যী েক বধ করার জ তাঁর িব ে িমথ া মাণ খুঁজেত

লাগল, ৫৬ িক ু অেনেক তাঁর িব ে িমথ াসা ী এেস জটুেলও

তােদর সা িমলেলা না। ৫৭ পের একজন দাঁিড়েয় তাঁর িব ে

িমথ াসা িদেয় বলল, ৫৮আমরা ওনােক এই কথা বলেত েনিছ,

আিম এই হােত তরী উপাসনার ঘর ভেঙ ফলেবা, আর িতন িদেনর

ভতের হােত তরী নয় আর এক উপাসনার ঘর তরী করব। ৫৯এেত

ও তােদর সা িমলেলা না। ৬০ তখন মহাযাজক মাঝখােন দাঁিড়েয়

যী েক িজ াসা করেলন, তুিম িক িকছুই উ র দেব না? তামার

িব ে এরা িকসব বলেছ? ৬১ িক ু িতিন চুপচাপ থাকেলন, কান

উ র িদেলন না। আবার মহাযাজক তাঁেক িজ াসা করেলন, তুিম িক

সই ী , সই মিহমার পু ? ৬২ যী বলেলন, “আিম সই; আর

এখন থেক তামরা ম ষ পু েক পরা েমর (সবশি মান ঈ েরর)

ডান পােশ বেস থাকেত এবং আকােশর মঘরেথ আসেত দখেব।”

৬৩ তখন মহাযাজক িনেজর কাপড় িছঁেড় বলেলন, আর সা ীেত

আমােদর িক দরকার? ৬৪ তামরা ত ঈ রিন া নেল তামােদর

মতামত িক? তারা সবাই তাঁেক দাষী কের বলল, এেক মের ফলা

উিচত। ৬৫ তখন কউ কউ তাঁর গােয় থথুু িদেত লাগেলা এবং তাঁর

মখু ঢেক তাঁেক ঘিুষ মারেত লাগেলা, আর বলেত লাগেলা, ঈ েরর

বাক বল না? পের পাহারাদাররা মারেত মারেত তাঁেক িনেয় গেলা।

৬৬ িপতর যখন নীেচ উেঠােন িছেলন, তখন মহাযাজেকর এক দাসী

এল; ৬৭ স িপতরেক আ ন পাহােত দেখ তাঁর িদেক তািকেয়

বলল, তুিমও ত সই নাসরতীেয়র, সই যী র, সে িছেল। ৬৮ িক ু

িপতর ীকার না কের বলল, তুিম যা বলছ, আিম তা জািনও না,

বিুঝও না। পের িতিন বিরেয় দরজার কােছ গেলন, আর মারগ

ডেক উঠল। ৬৯ িক ু দাসী তাঁেক দেখ, যারা কােছ দাঁিড়েয়িছল,

তােদরেক বলেত লাগেলা এই লাক তােদরই একজন। ৭০ িতিন
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আবার অ ীকার করেলন। িকছু ণ পের যারা কােছ দাঁিড়েয়িছল,

আবার তারা িপতরেক বলল, িঠকই বলিছ তুিম তােদর একজন, কারণ

তুিম গালীিলয় লাক। ৭১ িপতর িনেজেক অিভশােপর সে এই শপথ

িনেয় বলেত লাগেলন, তামরা য লােকর কথা বলেছা, তােক আিম

িচিন না। ৭২ তখিন ি তীয়বার মারগ ডেক উঠল; তােত যী এই

য কথা বেলিছেলন, মারগ ই বার ডাকবার আেগ তুিম িতনবার

আমােক অ ীকার করেব, সই কথা িপতেরর মেন পড়ল এবং িতিন

সই িবষেয় মেন কাের কাঁদেত লাগেলন।

১৫আর সকাল হেল ধান যাজেকরা ও াচীনরা, ব ব ার িশ করা

এবং সব মহাসভা পরামশ কের যী েক বঁেধ িনেয় পীলােতর কােছ

ধিরেয় িদেলা। ২ তখন পীলাত যী েক িজ াসা করেলন, তুিম িক

ইহূিদেদর রাজা? যী তাঁেক বলেলন, “তুিমই বলেল।” ৩ পের ধান

যাজেকরা তাঁর উপের নানারকম অিভেযাগ করেত লাগেলা। ৪ পীলাত

তাঁেক আবার িজ াসা করেলন, তুিম িক িকছুই উ র দেব না?

দখ, এরা তামার িব ে কত অিভেযাগ িনেয় আসেছ। ৫ যী

আর কােনা উ র িদেলন না; তােত িপলাত অবাক হেয় গেলন; ৬

িন ার পেবর িদেনর িতিন লাকেদর জ এমন এক জন বি েক

মু করেতন, যােক লােকরা চাইত। ৭ িবে াহ, খনু, জখম করার

অপরােধ য সব ব ী জেল িছল তােদর মধ বারা া নােম একজন

খারাপ লাক িছল। ৮ তখন লাকরা ওপের িগেয়, িপলাত তােদর

জ আেগ যা করেতন, তারা তা চাইেত লাগেলা। ৯ পীলাত তােদর

বলেলন, আিম তামােদর জ ইহূিদেদর রাজােক ছেড় দব, এই িক

তামােদর ই া? ১০কারণ ধান যাজেকরা য িহংসা কের যী েক

ধিরেয় িদেয়িছলন সই কথা িপলাত জানেত পারেলন। ১১ ধান

যাজেকরা জনসাধারনেক খিপেয়, কাঁিদেয় িনেজেদর জ বারা ােক

ছেড় িদেত বলল। ১২ িপলাত উ র কের আবার তােদরেক বলেলন,

তেব তামরা যােক ইহূিদেদর রাজা বল, তােক আিম িক করব? ১৩

তারা আবার িচৎকার কাের বলল, ওেক ু েশ দাও। ১৪ িপলাত

তােদরেক বলেলন, কন? এিক অপরাধ কেরেছ? িক ু তারা খবু
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জাের চঁিচেয় বলল, ওেক ু েশ দাও। ১৫তখন িপলাত লাকেদরেক

খিুশ করবার জ বারা ােক ছেড় িদেলন এবং যী েক চাবকু মের

ু েশ দবার জ জনসাধারেণর হােত তুেল িদেলন। ১৬ পের সনারা

উেঠােনর মাঝখােন, অথাৎ রাজবািড়র ভতের, তাঁেক িনেয় িগেয়

সব সনাদলেক ডেক একসে করেলা। ১৭ পের তাঁেক ব নী

রেঙর পাশাক পরাল এবং কাঁটার মু ট গঁেথ তাঁর মাথায় পিরেয়

িদল, ১৮ তারা যী েক তাি ল কের বলেত লাগল, ইহূিদ রাজ,

নম ার! ১৯একটা বেতর লািঠ িদেয় তার মাথায় মারেত লাগল,

তাঁর গােয় থথুু িদল, ও হাঁটু গেড় তাঁেক ণাম করল। ২০ তাঁেক

তাি ল করবার পর তারা ঐ ব নী পাশাকিট খেুল িনল এবং তাঁর

িনেজর পাশাক পিরেয় িদল। পের তারা ু েশ দবার জ তাঁেক

বাইের িনেয় গল। ২১আর িশেমান নােম একজন রীনীয় লাক াম

থেক সই পথ িদেয় আসিছল, স িসক েরর ও েফর বাবা তােকই

তারা যী র ু শ বহন করার জ বাধ করল। ২২ পের তারা তাঁেক

গলগথা নােম এক জায়গায় িনেয় গল; এই নােমর মােন “মাথার

খিুলর বলা হয়।” ২৩ তারা তাঁেক গ রস মশােনা আঙুেরর রস িদেত

চাইল; িক ু িতিন তা পান করেলন না। ২৪ পের তারা তাঁেক ু েশ

িদল এবং তাঁর জামাকাপড় সব ভাগ কের িনল; ক িক নেব, এটা

িঠক করবার জ লটারী করেলা। ২৫ সকাল নয়টার িদন তারা তাঁেক

ু েশ িদল। ২৬ শ এর ওপর তাঁর দােষর কথা লখা একটা ফলক

ঝুিলেয় িদেলা আর তােত িলেখ িদেলা, যী ইহূিদেদর রাজা। ২৭আর

তারা তাঁর সে ইজন দ েকও তাঁর সে ু েশ িব করা হল,

এক জন ডান পােশ আর একজন বাঁপােশ। ২৮আর য সব লাক

সই পথ িদেয় যাতায়াত করিছল, তারা মাথা নাড়েত নাড়েত তাঁর

িন া কের বলল, ২৯ যারা ী েক সই রা া িদেয় যাতায়াত করিছল,

তারা মাথা নেড় নেড় ী েক িন া কের বলল, “এই য, তুিম না

মি র ভেঙ ফল, আর িতন িদেনর মেধ তা গাঁথেব!” ৩০ “তেব

িনেজেক বাঁচাও, যিদ ঈ েরর পু হও, ু শ থেক নেম এস।” ৩১

আর একইভােব ধান যাজেকরা, ব ব ার িশ েকরা ও াচীেনরা
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একসে ঠা া কের বলল, ঐ ব ি অ অ লাকেক র া করত,

আর িনেজেক র া করেত পাের না; ৩২ ী , ই ােয়েলর রাজা, এখন

তুিম শ থেক নেম এস, এই দেখ আমরা তামায় িব াস করব।

আর যারা তাঁর সে ু েশ ঝুেলেছ, তারাও তাঁেক অিভশাপ িদেলা।

৩৩ পের পরু বােরাটা থেক বলা িতনেট পয সারা দশ অ কার

হেয় রইল। ৩৪আর িবকাল িতনেটর িদন যী উঁচু ের চীৎকার কের

বলেলন, “এলী এলী লামা শব ানী, অথাৎঈ র আমার, ঈ র আমার,

তুিম কন আমায় পিরত াগ কেরছ?” ৩৫ যারা কােছ দাঁিড়েয়িছল,

তােদর ভতের কউ কউ সই কথা েন বলল, দখ, ও এিলয়েক

ডাকেছ। ৩৬তখন একজন দৗেড় একখািন িসরকায় ডুিবেয়

িনেয় এেলা এবং একটা লািঠেত লািগেয় তাঁেক পান করেত িদল,

দিখ, এিলয় ওেক র া করেত আেসন িক না। ৩৭ এর পের যী খবু

জাের িচৎকার কের শষ িনঃ াস ছাড়েলন। ৩৮ সই িদন ঈ েরর

উপাসনা ঘেরর পদা উপর থেক নীেচ পয িছঁেড় ইভাগ হল। ৩৯

আর শতপিত তাঁর সামেন দাঁিড়েয় িছেলন, িতিন এই ভােব যী েক

শষ িনঃ াস ফলেত দেখ বলেলন য, সত ই ইিন ঈ েরর পু

িছেলন। ৪০ কেয়ক জন মিহলাও দূর থেক দখিছেলন; তাঁেদর মেধ

ম দলীনী মিরয়ম, যােকােবর মা ও যািষর মা মিরয়ম এবং শােলামী

িছেলন; ৪১ যী যখন গালীেল িছেলন, তখন এঁরা তাঁর পছন পছন

িগেয় তাঁর সবা করেতন। আরও অেনক মিহলা সখােন িছেলন, যাঁরা

তাঁর সে িয শােলেম এেসিছেলন। ৪২ সই িদন আেয়াজেনর িদন

অথাৎ িব ামবােরর আেগর িদন স ােবলা, ৪৩অিরমািথয়ার যােষফ

নােম একজন নামী স ানীয় লাক এেলন, িতিন িনেজও ঈ েরর

রােজ র অেপ া করেতন; িতিন সাহস কাের পীলােতর কােছ িগেয়

যী র মতৃেদহ চাইেলন। ৪৪ যী য এত তাড়াতািড় মারা গেছন,

এেত পীলাত অবাক হেয় গেলন এবং সই শতপিতেক ডেক, িতিন

এর ভতেরই মেরেছন িক না, িজ াসা করেলন; ৪৫ পের শতপিতর

কাছ থেক জেন যােষফেক মতৃেদহ দওয়া হেলা। ৪৬ যােষফ

একখািন চাদর িকেন তাঁেক নািমেয় ঐ চাদের জড়ােলন এবং পাথর
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িদেয় তরী এক কবের রাখেলন; পের কবেরর দরজায় একখানা পাথর

িদেয় আটেক িদেলন। ৪৭ যী েক য জায়গায় রাখা হল, তা ম দলীনী

মিরয়ম ও যািশর মা মিরয়ম দখেত পেলন।

১৬ িব ামবার শষ হওয়ার পর ম দলীনী মিরয়ম, যােকােবর মা

মিরয়ম ও শােলামী ভােলা গ যু িজিনস িকনেলন, যন িগেয় তাঁেক

মািখেয় িদেত পােরন। ২ স ােহর থম িদন তাঁরা খবু ভাের, সূয

ওঠার পর, কবেরর কােছ এেলন। ৩ তাঁরা িনেজেদর মধ বলাবিল

করিছেলন, কবেরর দরজা থেক ক আমােদর পাথরখান। সিরেয়

দেব? ৪ এমন িদন তাঁরা কবেরর কােছ এেস দখেলন অত বড়

পাথরখানা ক সিরেয় িদেয়েছ। ৫ তারপের তাঁরা কবেরর ভতের

িগেয় দখেলন, ডান পােশ সাদা কাপড় পের একজন যবুক বেস

আেছন; তােত তাঁরা খবু অবাক হেলন। ৬ িতিন তােদরেক বলেলন,

অবাক হওয়ার িকছু নই, তামরা য ু েশ হত নাসরতীয় যী র খাঁজ

করছ। িতিন এখােন নই, এখােন নই; দখ এই জায়গায় তাঁেক

রেখিছল; ৭ িক ু তামরা যাও তাঁর িশষ েদর আর িপতরেক বল,

িতিন তামােদর আেগ গালীেল যাে ন; য রকম িতিন তামােদরেক

বেলিছেলন, সই জায়গায় সখােন তামরা তাঁেক দখেত পােব।

৮ তারপর তাঁরা কবর থেক বিরেয় পািলেয় গেলন কারণ তাঁরা

অবাক হেয়িছেলন ও কাঁপিছেলন তাঁরা আর কাউেক িকছু বলেলন না

কারণ তাঁরা ভয় পেয়িছেলন। ৯ (note: The most reliable and earliest

manuscripts do not include Mark 16:9-20.) স ােহর থম িদেনর যী

সকােল উেঠ থেম সই ম দলীনী মিরয়মেক দখা িদেলন, যাঁর কাছ

থেক িতিন সাত ভূত ছািড়েয় িছেলন। ১০ িতিনই িগেয় যাঁরা যী র

সে থাকেতন, তােদরেক খবর িদেলন, তখন তাঁরা শাক করিছেলন

ও কাঁদিছেলন। ১১ যখন তাঁরা নেলন য, যী জীিবত আেছন, ও

তাঁেক দখা িদেয়েছন, তখন তাঁরা সই কথা িব াস করেলন না। ১২

তারপের তাঁেদর ই জন যমন প ী ােম যাি েলন, তখন িতিন আর

এক চহারায় তাঁেদর দখা িদেলন। ১৩ তাঁরা িগেয় অপর সবাইেক

এই কথা জানােলন, িক ু তাঁেদর কথােতও তাঁরা িব াস করেলন না।
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১৪ তারপের সই এগােরা জন িশষ খেত বসেল িতিন তাঁেদর আবার

দখা িদেলন এবং তাঁেদর িব ােসর অভাব ও মেনর কিঠনতার জ

িতিন তােদর বকেলন; কারণ িতিন মতুৃ থেক জীিবত হওয়ার পর

যাঁরা তাঁেক দেখিছেলন তাঁেদর কথায় তাঁরা অিব াস করল। ১৫

যী সই িশষ েদর বলেলন, তামরা পিৃথবীর সব জায়গায় যাও,

সব লােকেদর কােছ িগেয় ঈ েরর সমাচার চার কর। ১৬ য

িব াস কের ও বাি হণ কের, স পাপ থেক উ ার পােব; িক ু

যারা িব াস করেব না, তারা শাি পােব। ১৭আর যারা িব াস কের,

তােদর ভতের এই িচ েলা দখা যােব; তারা আমার নােম ভূত

ছাড়ােব, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলেব। ১৮তারা হােত কের

সাপ তুলেব এবং তারা যিদ িবষা িকছু পান কের তােতও তারা

মারা যােব না; তারা অ েদর মাথার ওপের হাত রাখেল তারা

হেব। ১৯ যী িশষ েদর সে কথা বলার পর িতিন েগ চেল গেলন

এবং িতিন ঈ েরর ডান পােশ বসেলন। ২০আর তাঁরা চেল িগেয় সব

জায়গায় চার করেত লাগেলন এবং ভু তােদর সে থেক আ য

িচ ারা সই বাক মাণ করেলন। আেমন।
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লকু
১ থম থেক যাঁরা িনেজর চােখ দেখেছন এবং বােক র (ঈ েরর

সমাচােরর) সবা কের আসেছন, তাঁরা আমােদর যমন সমপণ

কেরেছন, ২ সইঅ সাের অেনেকইআমােদর মেধ স ণূ হণেযাগ

িবষয় েলার িববরণ রচনার পিরক না িনেয়েছন। ৩ সজ আিম

িনেজও থম থেক সম িবষেয় ভােলাভােব অ স ান কেরিছ

বেল, মাননীয় িথয়িফল, আপনােকও সই ঘটনা েলার িব ািরত

িববরণ লখা ভােলা মেন করলাম। ৪ যন, আপিন যসব সত িবষেয়

িশ া পেয়েছন, স সকল িবষেয় িনি ত হেত পােরন। ৫ িযহূিদয়ার

রাজা হেরােদর িদেনর অিবেয়র দেলর মেধ সখিরয় নােম একজন

যাজক িছেলন; তাঁর ী হােরাণ বংেশর, তাঁর নাম ইলীশােবৎ। ৬

তাঁরা ই জেনই ঈ েরর সামেন ধািমক িছেলন, ভুর সম আেদশ

ও চািহদা মেন িনখুঁত ভােব চলেতন। ৭ তাঁেদর স ান িছল না,

কারণ ইলীশােবৎ ব া িছেলন এবং জেনরই অেনক বয়স হেয়িছল।

৮ এক িদন যখন সখিরেয়র িনেজর দেলর পালা অ সাের ঈ েরর

সামেন যাজকীয় কাজ করিছেলন, ৯তখন যাজকীয় কােজর িনয়ম

অ সাের িলবাঁেটর মাধ েম তাঁেক ভুর স েুখ ধপূ ালােনার জ

মেনানীত করা হল। ১০ঐ ধপূ ালােনার িদেনর সম লাক বাইের

াথনা করিছল। ১১তখন ভুর এক দূত তাঁেক দখা িদেলন িযিন

ধপূেবিদর ডানিদেক দাঁিড়েয় িছেলন। ১২ তাঁেক দেখ সখিরয় চ

অি র হেয় উঠেলন এবং চ ভয় পেলন। ১৩ িক ু দূত তাঁেক

বলেলন, “সখিরয়, ভয় পও না, কারণ তামার াথনা হণ করা

হেয়েছ, তামার ী ইলীশােবৎ তামার জ পু স ােনর জ দেবন

ও তুিম তার নাম যাহন রাখেব। ১৪আর তুিম আনি ত ও খিুশ হেব

এবং তার জে অেনেক আনি ত হেব। ১৫কারণ িতিন ভুর দিৃ েত

মহান হেবন এবং মদ বা মদ জাতীয় কানও িকছুই পান করেবন

না; আর িতিন মােয়র গভ থেকই পিব আ ায় পিরপণূ হেবন; ১৬

এবং ই ােয়ল স ানেদর অেনকেক তােদর ঈ র ভুর কােছ িফিরেয়

আনেবন। ১৭ িতিন ভুর আেগ এিলেয়র আ ায় ও শি েত চলেবন,
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যন িপতােদর দয় স ানেদর িদেক িফিরেয় আনেব ও আ াবহ

নয় এমন লাকেদর ধাি কেদর িব তায় িফিরেয় আনেব। িতিন

এসব ভুর জ লাকেক ত করেবন।” ১৮ তখন সখিরয় দূতেক

বলেলন, “কীভােব তা জানব? কারণ আিম ব ৃ হেয়িছ এবং আমার

ীরও অেনক বয়স হেয়েছ।” ১৯ এর উ ের দূত তাঁেক বলেলন,

“আিম গাি েয়ল, ঈ েরর সামেন দাঁিড়েয় থািক, তামার সে কথা

বলেত ও তামােক এসম িবষেয়র সমাচার দওয়ার জ আমােক

পাঠােনা হেয়েছ। ২০আর দখ, এসব যিদন ঘটেব, সিদন পয

তুিম নীরব থাকেব, কথা বলেত পারেব না। কারণ তুিম আমার কথায়

িব াস করেল না িক ু আমার সম কথাই িঠক িদেনর স ণূ হেব।”

২১এিদেক লােকরা সখিরেয়র জ অেপ া করিছল এবং ঈ েরর

গেৃহর মেধ তাঁর দির হে দেখ তারা অবাক হেত লাগেলন। ২২

পের িতিন বাইের এেস তােদর কােছ কথা বলেত পারেলন না, তখন

তারা বঝুল য, মি েরর মেধ িতিন িন য় কানও দশন পেয়েছন,

আর িতিন তােদর কােছ িবিভ ইশারা করেত থাকেলন এবং বাবা

হেয় রইেলন। ২৩ তাঁর সবা কােজর িদন শষ হওয়ার পের িতিন

িনেজর বািড়েত চেল গেলন। ২৪ এর পের তাঁর ী ইলীশােবৎ

গভবতী হেলন এবং িতিন পাঁচ মাস পয িনেজেক গাপেন রাখেলন,

বলেলন, ২৫ “ লাকেদর মেধ থেক আমার ল া মেুছ দওয়ার

জ ভু এ িদেনর আমােক দয়া কের এমন ব বহার কেরেছন।” ২৬

ইলীশােবৎ যখন ছয় মােসর গভবতী তখন ঈ র গাি েয়ল দূতেক

গালীল দেশর নাসরৎ নােম শহের একিট মারীর কােছ পাঠােলন,

২৭ িতিন দায়দূ বংেশর যােষফ নােম এক ব ি র বাগদ া িছেলন,

সই মারীর নাম মিরয়ম। ২৮ দূত তাঁর কােছ িগেয় তাঁেক বলেলন

হ অ েহর পা ী, “ তামার ম ল হাক; ভু তামার সে আেছন।”

২৯ িক ু িতিন এই কথােত খবুই ি া হেলন এবং এই কথায়

তাঁর মন তালপাড় হেত লাগল, এ কমন েভ া? ৩০ দূত তাঁেক

বলেলন, “মিরয়ম, ভয় পয় না, কারণ তুিম ঈ েরর কােছ অ হ

পেয়ছ। ৩১আর দখ, তুিম গভবতী হেয় একিট পু স ােনর জ
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দেব ও তাঁর নাম যী রাখেব। ৩২ িতিন মহান হেবন ও তাঁেক মহান

সবশি মান ঈ েরর পু বলা হেব এবং ভু ঈ র তাঁর িপতা দায়েূদর

িসংহাসন তাঁেক দেবন; ৩৩ িতিন যােকােবর বংেশর উপের িচরকাল

রাজ করেবন ও তাঁর রােজ র কখেনা শষ হেব না।” (aiōn g165)

৩৪তখন মিরয়ম দূতেক বলেলন, “এ িক কের স ব? কারণ আিম

তা মারী।” ৩৫ উ ের দূত তাঁেক বলেলন, “পিব আ া তামার

উপের আসেবন এবং মহান সবশি মান ঈ েরর শি তামার উপের

ছায়া করেব; এ কারেণ য পিব স ান জ ােবন, তাঁেক ঈ েরর পু

বলা হেব।” ৩৬আর শান, “ তামার আ ীয়া য ইলীশােবৎ, িতিনও

ব ৃ া বয়েস পু স ান গেভ ধারণ কেরেছন; এখন িতিন ছয় মােসর

গভবতী। ৩৭কারণ ঈ েরর জ কানও িকছুই অস ব নয়।” ৩৮

তখন মিরয়ম বলেলন, “ দখনু, আিম অবশ ই ভুর দাসী; আপনার

কথা মেতা সম ই আমার িত ঘটুক।” পের দূত তাঁর কাছ থেক চেল

গেলন। ৩৯ তারপর মিরয়ম ত হেয় পাহাড়ী অ েল অবি ত

িযহূদার একটা শহের গেলন, ৪০ এবং সখিরেয়র বািড়েত িগেয়

ইলীশােবৎেক েভ া জানােলন। ৪১ যখন ইলীশােবৎ মিরয়েমর

েভ া নেলন, তখনই তাঁর গেভর িশ িট নেচ উঠল ও ইলীশােবৎ

পিব আ ায় পণূ হেলন, ৪২এবং িতিন চঁিচেয় বলেত লাগেলন,

“নারীেদর মেধ তুিম ধ া এবং ধ তামার গেভর ফল। ৪৩আর

আমার ভুর মা আমার কােছ আসেবন, এমন সৗভাগ আমার িক

কের হল? ৪৪ কারণ দখ, তামার কাছ থেক েভ া শানার

সে সে আমার গেভর িশ িট আনে নেচ উঠল। ৪৫আর ধ া

িযিন িব াস করেলন, কারণ ভুর কাছ থেক যা িকছু তাঁর সমে

বলা হেয়েছ, স সম ই সফল হেব।” ৪৬ তখন মিরয়ম বলেলন,

“আমার াণ ভুর মিহমা কীতন করেছ, ৪৭আমার আ া আমার

াণক া ঈ ের আনি ত হেয়েছ। ৪৮কারণ িতিন আমার মেতা তু

দাসীেক মেন কেরেছন; আর এখন থেক পু ষ পর রায় সবাই

আমােক ধ া বলেব। ৪৯ কারণ িযিন সবশি মান, িতিন আমার জ

মহান মহান কাজ কেরেছন এবং তাঁর নাম পিব । ৫০আর যারা
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তাঁেক ভয় কের, তাঁর দয়া তােদর উপের বংশপর রায় থাকেব।

৫১ িতিন তাঁর বা িদেয় শি শালী কাজ কেরেছন, যারা িনেজেদর

দেয় অহ ারী, তােদর িছ িভ কেরেছন। ৫২ িতিন শাসনক ােদর

িসংহাসন থেক নািমেয় িদেয়েছন ও ন লাকেদর উ ত কেরেছন,

৫৩ িতিন ু ধাতেদর উ ম উ ম িজিনস িদেয় পিরপণূ কেরেছন এবং

ধনীেদর খািল হােত িবদায় কেরেছন। ৫৪ িতিন তাঁর দাস ই ােয়েলর

সাহায কেরেছন, যন আমােদর পবূপু ষেদর কােছ করা িত া

ও িনেজর করা িত া অ যায়ী, ৫৫অ াহাম ও তাঁর বংেশর জ

তাঁর ক ণা িচরকাল মেন রােখন।” (aiōn g165) ৫৬আর মিরয়ম ায়

িতনমাস ইলীশােবেতর কােছ থাকেলন, পের িনেজর বািড়েত িফের

গেলন। ৫৭এরপর ইলীশােবেতর সেবর িদন স ণূ হেল িতিন

একিট পু স ােনর জ িদেলন। ৫৮ তখন, তাঁর িতেবশী ও

আ ীয় জেনরা নেত পল য, ভু তাঁর িত মহা দয়া কেরেছন,

আর তারাও তাঁর সে আন করল। ৫৯ এর পের তারা আট িদেনর

র িদন িশ িটর কেছদ করেত এেলা, আর তার িপতার নাম অ সাের

তার নাম সখিরয় রাখেত চাইল। ৬০ িক ু তাঁর মা উ ের বলেলন, “না,

এর নাম হেব যাহন।” ৬১ তারা তাঁেক বলল, “আপনার বংেশর মেধ

এ নােম তা কাউেকই ডাকা হয়িন।” ৬২ পের তারা তাঁর িপতােক

ইশারােত িজ াসা করল, “আপনার ই া িক? এর িক নাম রাখা

হেব?” ৬৩ িতিন একিট রচনার িজিনস চেয় িনেয় তােত িলখেলন,

ওঁর নাম যাহন। তােত সবাই খবুই আ য হল। ৬৪আর তখনই

তাঁর মখু ও তাঁর িজভ খেুল গল, আর িতিন কথা বলেলন ও ঈ েরর

ধ বাদ করেত লাগেলন। ৬৫এর ফেল আেশপােশর িতেবশীরা

সবাই খবু ভয় পল ও িযহূিদয়ার পাহাড়ী অ েলর সম জায়গায়

লােকরা এই সব কথা বলাবিল করেত লাগল। ৬৬আর যত লাক

নল, তারা িনেজেদর মেন মেন িচ া করেত লাগল, আর বলল

“এই িশ িট বড় হেয় তেব িক হেব?” কারণ ভুর হাত তাঁর উপের

িছল। ৬৭ তখন তাঁর বাবা সখিরয় পিব আ ায় পণূ হেলন এবং

ভাববাণী বলেলন, িতিন বলেলন, ৬৮ “ধ ভু, ই ােয়েলর ঈ র
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কারণ িতিন আমােদর য িনেয়েছন ও িনেজর জােদর জ মিু

সাধন কেরেছন, ৬৯আর আমােদর জ িনেজর দাস দায়েূদর বংেশ

এক শি শালী উ ারকতা িদেয়েছন, ৭০ যমন িতিন পবূকাল থেকই

তাঁর সই পিব ভাববাদীেদর মাধ েম বেল আসেছন, (aiōn g165) ৭১

আমােদর শ েদর হাত থেক ও যারা আমােদর ঘণৃা কের, তােদর

সকেলর হাত থেক উ ার কেরেছন। ৭২আমােদর পবূপু ষেদর

উপের দয়া করার জ , িতিন িনেজর পিব িনয়ম রণ করার জ ।

৭৩এ সই িত া, যা িতিন আমােদর পবূপু ষ অ াহােমর কােছ

শপথ কেরিছেলন, ৭৪ য, আমরা শ েদর হাত থেক উ ার পেয়

িনভেয় তাঁেক সবা করেত পাির, ৭৫ পিব তায় ও ধাি কতায় তাঁর

সবা করেত পারব, তাঁর উপি িতেত সারা জীবন করেত পারব। ৭৬

আর, হ আমার স ান, তুিম মহান সবশি মান ঈ েরর ভাববাদী

বেল পিরিচত হেব, কারণ তাঁর পথ ত করার জ , তুিম ভুর

আেগ আেগ চলেব, ৭৭ তাঁর লােকেদর পাপ মার জ তােদর পাপ

থেক মিু র ান দওয়ার জ , ৭৮ এ সবই আমােদর ঈ েরর সই

দয়া জ ই হেব এবং এই দয়া অ যায়ী, মিু দাতা িযিন ভােতর

সূেয র মত গ থেক এেস আমােদর পিরচয া করেবন, ৭৯ যারা

অ কােরও মতুৃ র ছায়ায় বেস আেছ, তােদর উপের আেলা দওয়ার

জ ও আমােদর শাি র পেথ চালােনার জ ।” ৮০ পের িশ িট

বড় হেয় উঠেত লাগল এবং আ ায় শি শালী হেত লাগল আর স

ই ােয়েলর জািতর কােছ কািশত হওয়ার আেগ পয ম াে

জীবন যাপন করিছল।

২ সই িদেনর আগ কসর এই িনেদশ িদেলন যন, সম রাম

সা ােজ লাক গণনা করা হয়। ২ িসিরয়ার শাসনক া রীিনেয়র

িদেনর এই থম নাম লখােনা হয়। ৩ এজ সবাই নাম রচনার

জ িনেজর িনেজর শহের চেল গেলন। ৪আর যােষফও গালীেলর

নাসরৎ শহর থেক িয িদয়ায় বৎেলহম নােম দায়েূদর শহের গেলন,

কারণ িতিন দায়দূ বংেশর লাক িছেলন, ৫ স িনেজর বাগদ া ী

মিরয়মেকও সে িনেয় নাম লখােনার জ গেলন, স িদন িতিন
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গভবতী িছেলন। ৬তাঁরা যখন সই জায়গােতআেছন, তখন মিরয়েমর

সব ব থা উঠল। ৭ ও স িনেজর থম স ান জ িদেলন এবং

তাঁেক কাপেড় জিড়েয় যাবপাে ইেয় রাখেলন, কারণ অিতিথশালায়

তাঁেদর জ কানও জায়গা িছল না। ৮ঐ অ েল মষপালেকরা মােঠ

িছল এবং রােত িনেজেদর মষপাল পাহারা িদি ল। ৯আর হঠাত

ভুর এক দূত এেস তােদর সামেন দাঁড়ােলন এবং ভুর তাপ

তােদর চািরিদেক উ ল আেলার মত ছিড়েয় পড়ল; আর তারা খবুই

ভয় পল। ১০ তখন দূত তােদর বলেলন, “ভয় পয়ও না, কারণ

দখ, আিম তামােদর এক মহা আনে র সমাচার জানােত এেসিছ,

সই সংবাদ সম মা েষর জ আনে র কারণ হেব, ১১ কারণ

আজ দায়েূদর শহের তামােদর জ মিু দাতা জ হণ কেরেছন,

িতিন ী ভু। ১২আর তামােদর জ এটাই িচ , তামরা দখেত

পােব, একিট িশ কাপেড় জড়ােনা ও যাবপাে শায়ােনা আেছ।” ১৩

পের হঠাৎ গীয় বািহনীর একিট বড় দল সই দূেতর স ী হেয় এবং

ঈ েরর বগান করেত করেত বলেলন, ১৪ “উেধ ঈ েরর মিহমা,

পিৃথবীেত তাঁর ি য়জনেদর মেধ শাি হাক।” ১৫ দূেতরা তােদর

কাছ থেক েগ চেল যাওয়ার পর মষপালেকরা িনেজেদর মেধ

আেলাচনা কের বলল, “চেলা, আমরা একবার বৎেলহেম যাই এবং

এই য ঘটনা ভু আমােদর িনকট চার করেলন, তা িগেয় দিখ।”

১৬ পের তারা তাড়াতািড় সই জায়গায় পৗঁছােলা এবং মিরয়ম,

যােষফ ও সই যাবপাে শায়ােনা িশ িটেক দখেত পল। ১৭আর

িশ িটর িবষেয় য সব কথা তােদর বলা হেয়িছল, তারা স েলা

লােকেদর জানাল। ১৮এবং যত লাক মষপালকেদর মেুখ ঐ সব

কথা নল, সবাই খবুই আ য বাধ করেলা। ১৯ িক ু মিরয়ম এসব

কথা মেন মেন িচ া করেত লাগেলন এবং িনেজর দেয় স েলা

স য় কের রাখেলন। ২০আর মষপালকেদর যমন যমন বলা

হেয়িছল, তারা তমনই সম িকছু দখেত পেয় ঈ েরর গৗরব ও

বগান করেত করেত িফের গল। ২১ এবং আট িদন পের যখন

িশ িটর কেছেদর করা হল, তখন তাঁর নাম যী রাখা হল; এই নাম
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তাঁর গভ হবার আেগই দূেতর ারা এই নাম রাখা হেয়িছল। ২২ পের

যখন মািশর ব ব া অ যায়ী যােষফ এবং মিরয়েমর িব হবার

িদন পণূ হেলা, তখন তাঁরা যী েক িয শােলেম িনেয় এেলন, যন

তাঁেক ভুর কােছ উপি ত করেত পােরন, ২৩ যমন ভুর ব ব ায়

লখা আেছ, গেভর থম পু ষ স ান ভুর উে েশ পিব হেব, ২৪

আর যন বিল উৎসগ কেরন, যমন ভুর ব ব ায় লখা আেছ, এক

জাড়া ঘঘুু িকংবা িট পায়রা শাবক। ২৫আর দখ, িশিমেয়ান নােম

এক ব ি িয শােলেম িছেলন, িতিন ধািমক ও ঈ রভ , ই ােয়েলর

সা নাদাতার অেপ ােত িছেলন এবং পিব আ া তাঁর সে িছেলন।

২৬আর পিব আ ার মাধ েম তাঁর কােছ কাশ করা হেয়িছল য,

িতিন ভুর ী েক দখেত না পেল তাঁর মতুৃ হেব না। ২৭ িশিমেয়ান

একিদন পিব আ ার পিরচালনায় ঈ েরর মি ের এেলন এবং িশ

যী র মা বাবা যখন তাঁর জ ব ব ার রীিত অ যায়ী কাজ করবার

জ তাঁেক িভতের আনেলন, ২৮তখন িতিন তাঁেক কােল িনেলন,

আর ঈ েরর ধ বাদ করেলন ও বলেলন, ২৯ “ হ ভু, এখন তামার

িত া অ যায়ী তুিম তামার দাসেক শাি েত িবদায় কর, ৩০ কারণ

আিম িনেজর চােখ তামার পির ান দখেত পলাম, ৩১ যা তুিম

সম জািতর চােখর সামেন ত কেরছ, ৩২অিযহূদীর লােকেদর

কােছ সত কাশ করবার জ আেলা ও তামার জা ই ােয়েলর

গৗরব হেব।” ৩৩ তাঁর িবষেয় যা বলা হেলা, স সব েন তাঁর মা

বাবা আ য হেত লাগেলন। ৩৪আর িশিমেয়ান তাঁেদর আশীবাদ

করেলন এবং তাঁর মা মিরয়মেক বলেলন, “ দখ, ইিন ই ােয়েলর

মেধ অেনেকর পতন ও উ ােনর জ এবং যার িব ে কথা বলা

হেব, এমন িচ হবার জ ািপত, ৩৫ যন অেনেকর দেয়র িচ া

কাশ হয়। আর তামার িনেজর াণও তেলায়াের িব হেব,” ৩৬

আর হা া নােম একজন ভাববাদীনী িছেলন, িতিন প েয়েলর মেয়,

আেশর বংেশ তার জ , তাঁর অেনক বয়স হেয়িছল, িতিন িবেয়র পর

সাত বছর ামীর সে বসবাস কেরন, ৩৭আর চুরাশী বছর পয

িবধবা হেয় িছেলন, িতিন ঈ েরর মি ের সবিদন থাকেতন এবং
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উপবাস ও াথনার মাধ েম রাত িদন উপাসনা করেতন। ৩৮ িতিনও

সই মহূুেত উপি ত হেয় ঈ েরর ধ বাদ করেলন এবং যত লাক

িয শােলেমর মিু র অেপ া করিছল, তােদর যী র কথা বলেত

লাগেলন। ৩৯আর ভুর ব ব া অ যায়ী সব কাজ শষ করার পর

তাঁরা গালীেল তাঁেদর শহর নাসরেত, িফের গেলন। ৪০ পের িশ িট

বড় হেয় উঠেত ও শি শালী হেত লাগেলন, ােন পণূ হেত থাকেলন,

আর ঈ েরর অ হ তাঁর উপের িছল। ৪১ তাঁর মা ও বাবা িত বছর

িন ারপে র িদেনর িয শােলেম যেতন। ৪২ তাঁর বােরা বছর বয়স

হেল, তাঁরা রীিত অ সাের পেবর জ িয শােলেম গেলন; ৪৩

এবং পব শষ কের যখন তাঁরা িফের আসিছেলন, তখন বালক যী

িয শােলেম থেক গেলন, আর তার মা বাবা সটা জানেত পারেলন

না, ৪৪ িক ু িতিন সহযা ীেদর সে আেছন, মেন কের তাঁরা এক

িদেনর র পথ গেলন, পের তাঁরা আ ীয় জন ও পিরিচত লাকেদর

মেধ তাঁর খাঁজ করেত লাগেলন, ৪৫আর তাঁেক না পেয় তাঁর খাঁজ

করেত করেত িয শােলেম িফের গেলন। ৪৬ িতন িদন পের তাঁরা

তাঁেক ঈ েরর মি ের পেলন; িতিন ধম েদর মেধ বেস তাঁেদর

কথা নিছেলন ও তাঁেদর িজ াসা করিছেলন; ৪৭আর যারা তাঁর

কথা নিছল, তাঁরা সবাই তাঁর বিু ও উ ের খবুই আ য বাধ

করেলা। ৪৮তাঁেক দেখ তাঁরা খবুই অবাক হেলন এবং তাঁর মা তাঁেক

বলেলন, “পু , আমােদর সে এমন ব বহার কন করেল? দখ,

তামার বাবা এবং আিম খবুই িচি ত হেয় তামার খাঁজ করিছলাম।”

৪৯ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ কন আমার খাঁজ করেল? আমার িপতার

বািড়েতই আমােক থাকেত হেব, এটা িক জানেত না?” ৫০ িক ু িতিন

তাঁেদর য কথা বলেলন, তা তাঁরা বঝুেত পারেলন না। ৫১ পের িতিন

তাঁেদর সে নাসরেত চেল গেলন ও তাঁেদর বাধ হেয় থাকেলন।

আর তাঁর মা এ সম কথা িনেজর দেয় স য় কের রাখেলন। ৫২

পের যী ােন ও বয়েস এবং ঈ েরর ও মা েষর কােছ অ েহ

বিৃ পেত থাকেলন।
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৩ িতিবিরয় কসেরর রাজে র পেনেরা বছের যখন প ীয় পীলাত

িয িদয়ার শাসনক া, হেরাদ গালীেলর রাজা, তাঁর ভাই িফিলপ

িযতূিরয়া ও ােখানীিতয়া অ েলর রাজা এবং লষূািনয় অিবলীিনর

রাজা, ২তখন হানন ও কায়াফার মহাযাজকেদর িদন ঈ েরর এই

বাণী ম াে সখিরেয়র পু যাহেনর কােছ উপি ত হল। ৩

তােত িতিন য েনর কাছাকািছ সম অ েল িগেয় পােপর মা, মন

পিরবতন এবং বাি ে র িবষয় চার করেত লাগেলন। ৪ যমন

িযশাইয় ভাববাদীর পু েক লখা আেছ, “ম া ের এক জেনর

ক ঠ র, স ঘাষণা করেছ, তামরা ভুর পথ তরী কর, তাঁর রাজপথ

সাজা কর। ৫ েত ক উপত কা পিরপণূ হেব, েত ক পবত ও

উপপবত সমান করা হেব, এবেড়া খবেড়া পথেক মসণৃ পথ করা

হেব, যা িকছু আঁকা বাঁকা পথ, স সম ই সাজা করা হেব, ৬এবং

সম মা ষ ঈ েরর পির ান দখেব।” ৭অতএব, য সকল লাক

তাঁর কােছ বাি িনেত বর হেয় আসল, িতিন তােদর বলেলন,

“ হ িবষধর সােপর বংশরা, আগামী শাি র হাত থেক পালােত

তামােদরেক ক সতক করল? ৮অতএব মন পিরবতেনর উপযু

ফেল ফলবান হও এবং িনেজেদর মেধ বলেত আর কেরা না য,

অ াহাম আমােদর িপতা; কারণ আিম তামােদর বলিছ, ঈ র এসব

পাথর থেকও অ াহােমর জ স ান উৎপ করেত পােরন। ৯

আর এখন সম গােছর মেূল ড়াল লাগান আেছ; অতএব য গােছ

ভাল ফল ধরেব না, তা কেট আ েন ফেল দওয়া হেব।” ১০ তখন

লােকরা বাি দাতা যাহনেক িজ াসা করল, “তেব আমােদর িক

করেত হেব?” ১১ িতিন এর উ ের তােদরেক বলেলন, “যার িট

জামা আেছ, স, যার নই, তােক একিট িদক; আর যার কােছ খাবার

আেছ, সও তমন ক ক।” ১২আর কর আদায়কারীরাও বাি

িনেত আসল এবং তাঁেক বলল, “ আমােদর িক করেত হেব?” ১৩

িতিন তােদর বলেলন, “ তামােদর যতটা কর আদায় করেত আেদশ

করা হেয়েছ, তার বিশ কর আদায় করও না।” ১৪আর সিনেকরাও

তাঁেক িজ াসা করল, “আমােদরই বা িক করেত হেব?” িতিন তােদর
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বলেলন, “কাউেক িমথ া দাষােরাপ কেরা না, জার কের কােরার

থেক টাকা িনওনা এবং তামােদর বতেন স ু থােকা।” ১৫আর

যমন লােকরা ীে র আসার জ অধীর আ েহ অেপ ায় িছল

এবং তাই যাহেনর িবষেয় সকেল িনেজেদর মেন এই ভেব আ য

হি ল, িক জািন, হয়ত ইিনই সই ী , ১৬ তখন যাহন তােদর

বলেলন, “আিম তামােদরেক জেল বাি িদি , িক ু এমন একজন

আসেছন, িযিন আমার থেকও শি মান, যাঁর পােয়র জেুতার িফেত

খালার যাগ তাও আমার নই; িতিন তামােদর পিব আ া ও

আ েন বাি দেবন। ১৭ শস মাড়াইেয়র উেঠান পির ােরর জ ,

তাঁর েলা তাঁর হােত আেছ; িতিন য সহকাের বাছেবন ও গম

িনেজর গালায় সং হ করেবন, িক ু তুষ য আ ন কখেনা নেভ না

তােত পিুড়েয় ফলেবন।” ১৮আরও অেনক উপেদশ িদেয় যাহন

লােকেদর কােছ সমাচার চার করেতন। ১৯ িক ু হেরাদ রাজা

িনেজর ভাইেয়র ী হেরািদয়ােক িবেয় করার ও অ া ম করার

জ বাি দাতা যাহন তাঁর িন া করেলন, ২০ তাই িতিন যাহনেক

জেল বি করেলন। ২১আর যখন সম লাক যাহেনর কােছ

বাি িনি ল, তখন যী ও বাি হণ কের াথনা করিছেলন,

এমন িদেনর গ খেুল গল ২২এবং পিব আ া পায়রার আকাের,

তাঁর উপের নেম এেলন, আর গ থেক এই বাণী হেলা, “তুিম

আমার ি য় পু , তামােতই আিম ীত।” ২৩আর যী িনেজ, যখন

কাজ করেত আর কেরন, তখন তাঁর বয়স ায় ি শ বছর িছল,

িতিন ( যমন মেন করা হত) যােষেফর পু , ইিন এিলর পু , ২৪

ইিন ম েতর পু , ইিন লিবর পু , ইিন মি র পু , ইিন যা ােয়র

পু , ইিন যােষেফর পু , ২৫ ইিন ম িথেয়র পু , ইিন আেমােসর

পু , ইিন ন েমর পু , ইিন ইষিলর পু , ২৬ ইিন নিগর পু , ইিন

মােটর পু , ইিন ম িথেয়র পু , ইিন িশিমিয়র পু , ইিন যােষেখর

পু , ২৭ ইিন যদূার পু , ইিন যাহানার পু , ইিন রীষার পু , ইিন

স ািবেলর পু , ইিন শ ীেয়েলর পু , ২৮ ইিন নিরর পু , ইিন

মি র পু , ইিন অ ীর পু , ইিন কাষেমর পু , ইিন ইলমাদেমর
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পু , ২৯ ইিন এেরর পু , ইিন িযেহাশেূয়র পু , ইিন ইলীেয়ষেরর

পু , ইিন যারীেমর পু , ইিন ম েতর পু , ৩০ ইিন লিবর পু ,

ইিন িশিমেয়ােনর পু , ইিন িযহূদার পু , ইিন যােষেফর পু , ইিন

যানেমর পু , ৩১ ইিন ইলীয়াকীেমর পু , ইিন িমেলয়ার পু , ইিন

িম ার পু , ইিন ম েথর পু , ইিন নাথেনর পু , ৩২ ইিন দায়েূদর

পু , ইিন িযশেয়র পু , ইিন ওেবেদর পু , ইিন বায়েসর পু , ইিন

সলেমােনর পু , ৩৩ ইিন নহেশােনর পু , ইিন অ ীনাদেবর পু , ইিন

অদমােনর পু , ইিন অিণর পু , ইিন িহে ােনর পু , ইিন পরেসর

পু , ইিন িযহূদার পু , ৩৪ ইিন যােকােবর পু , ইিন ইসহােকর পু ,

ইিন অ াহােমর পু , ইিন তরেহর পু , ৩৫ ইিন নােহােরর পু ,

ইিন স েগর পু , ইিন িরয়রু পু , ইিন পলেগর পু , ইিন এবােরর

পু , ইিন শলেহর পু , ৩৬ ইিন কনেনর পু , ইিন অফকষেদর

পু , ইিন শেমর পু , ইিন নােহর পু , ইিন লমেকর পু , ৩৭

ইিন মথেূশলেহর পু , ইিন হেনােকর পু , ইিন যরেদর পু , ইিন

মহলেলেলর পু , ইিন কনেনর পু , ৩৮ ইিন ইেনােশর পু , ইিন

শেথর পু , ইিন আদেমর পু , ইিন ঈ েরর পু ।

৪ যী পিব আ ায় পণূ হেয়, য ন নদী থেক িফের এেলন এবং

চি শ িদন পয সই আ ার আেবেশ ম াে পিরচািলত হেলন,

২আর সিদন িদয়াবল ারা পরীি ত হেলন, সই চি শ িদন িতিন

িকছুই আহার কেরনিন; পের সই চি শ িদন শষ হেল তাঁর িখেদ

পল। ৩ তখন িদয়াবল তাঁেক বলল, “তুিম যিদ ঈ েরর পু হও,

তেব এই পাথরিটেক বল, যন এটা িট হেয় যায়।” ৪ যী তােক

বলেলন, “ লখা আেছ, মা ষ কবল িট ত বাঁচেব না।” ৫ পের

িদয়াবল তাঁেক উপের িনেয় গেলন এবং এক মহূুেতর মেধ তাঁেক

জগেতর সম রাজ দখাল। ৬আর িদয়াবল তাঁেক বলল, “ তামােক

আিম এই সম রাজ র উপর কতৃ ও এই সম ঐ য দব; কারণ

এ েলার উপর কতৃ করার মতা আমােক দওয়া হেয়েছ, আর

আমার যােক ই া তােক দান করেত পাির; ৭অতএব এখন তুিম

যিদ আমার সামেন হাঁটু পেত ণাম কর, তেব এ সম ই তামার
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হেব।” ৮ যী এর উ ের তােক বলেলন, “ লখা আেছ, তামার

ঈ র ভুেকই ণাম করেব, কবল তাঁরই আরাধনা করেব।” ৯আর

স তাঁেক িয শােলেম িনেয় গল ও ঈ েরর গেৃহর চূড়ার উপের

দাঁড় করাল এবং তাঁেক বলল, “তুিম যিদ ঈ েরর পু হও, তেব

এখান থেক নীেচ লািফেয় পড়; ১০কারণ লখা আেছ, িতিন িনেজর

দূতেদর তামার জ আেদশ দেবন, যন তাঁরা তামােক র া

কেরন; ১১আর, তামােক হােত কের তুেল নেবন, পােছ তামার

চরেণ পাথেরর আঘাত লােগ।” ১২ যী এর উ ের বলেলন, এটাও

লখা আেছ, “তুিম তামার ঈ র ভুর পরী া করনা।” ১৩আর সম

পরী ার পর শয়তান িবধাজনক িদেনর অেপ ার জ িকছুিদেনর র

জ তাঁর কাছ থেক চেল গল। ১৪ তখন যী আ ার পরা েম

গালীেল িফের গেলন এবং তাঁর কীিত সম অ েলর চািরিদেক

ছিড়েয় পড়ল। ১৫আর িতিন তােদর সমাজঘের উপেদশ িদেলন এবং

সবাই তাঁর খবুই মিহমা করেত লাগল। ১৬আর িতিন যখােন বড়

হেয়িছেলন, সই নাসরেত উপি ত হেলন এবং িতিন িনেজর রীিত

অ সাের িব ামবাের সমাজঘের েবশ করেলন ও শা পাঠ করেত

দাঁড়ােলন। ১৭তখন িযশাইয় ভাববাদীর পু ক তাঁর হােত দওয়া হল,

আর পু কিট খেুল িতিন সই অংশিট পেলন, যখােন লখা আেছ,

১৮ “ ভুর আ া আমার উপর আেছন, কারণ িতিন আমােক অিভিষ

কেরেছন, দিরে র কােছ সমাচার চার করার জ ; িতিন আমােক

পািঠেয়েছন, বি েদর কােছ মিু চার করার জ , অ েদর কােছ

দিৃ দােনর চার করার জ , িনযািততেদর উ ার করার জ , ১৯

ভুর অ েহর বছর ঘাষণা করার জ ।” ২০ পের িতিন পু কিটেক

ব কের পিরচারেকর হােত িদেলন এবং বসেলন। তােত সমাজঘেরর

সবাই একভােব তাঁর িদেক তািকেয় থাকল। ২১আর িতিন তােদর

বলেলন, “আজই শাে র এই বাণী তামােদর শানার মাধ েম পণূ

হল।” ২২ তােত সবাই তাঁর িবষেয় সা িদল ও তাঁর মেুখর র

ক ণািব কথায় তারা আ য হল, আর বলল, “এ তা যােষেফর

ছেল, তাই না িক?” ২৩ যী তােদর বলেলন, “ তামরা আমােক
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অবশ ই এই বাদবাক বলেব, ডা ার আেগ িনেজেক কর;

কফরনাহূেম তুিম যা যা কেরছ আমরা েনিছ, স সব এখােন িনেজর

দেশও কর।” ২৪ িতিন আরও বলেলন, “আিম তামােদর সিত

বলিছ, কানও ভাববাদী তাঁর িনেজর দেশ হণেযাগ হয় না।” ২৫

আর আিম তামােদর সিত বলিছ, এিলেয়র িদন যখন িতন বছর ছয়

মাস পয বিৃ হয়িন ও সারা দেশ কিঠন দূিভ হেয়িছল, তখন

ই ােয়েলর মেধ অেনক িবধবা িছল; ২৬ িক ু এিলয়েক তােদর

কারও কােছ পাঠােনা হয়িন, কবল সীেদান দেশর সািরফেত এক

িবধবা মিহলার কােছ পাঠােনা হেয়িছল। ২৭আর ইলীশায় ভাববাদীর

িদেনর ই ােয়েলর মেধ অেনেক েরাগী িছল, িক ু তােদর কউই

িচ হয়িন, কবল রীয় দেশর নামান হেয়িছল। ২৮ এই কথা েন

সমাজঘেরর লােকরা সবাই রােগ পণূ হল; ২৯আর তারা উেঠ তাঁেক

শহেরর বাইের ঠলেত ঠলেত িনেয় চলল এবং য পবেত তােদর

শহর তির হেয়িছল, তার শষ াে িনেয় গল, যন তাঁেক নীেচ

ফেল িদেত পাের। ৩০ িক ু িতিন তােদর মধ িদেয় হঁেট চেল

গেলন। ৩১ পের িতিন গালীেলর কফরনাহূম শহের নেম গেলন।

আর িতিন িব ামবাের লাকেদর উপেদশ িদেত লাগেলন; ৩২এবং

লাকরা তাঁর িশ ায় চমৎকৃত হল; কারণ িতিন মতার সে কথা

বলেতন। ৩৩ তখন ঐ সমাজঘের এক ব ি িছল, তােক ভূত ও ম

আ ায় ধেরিছল; ৩৪ স িচৎকার কের চঁিচেয় বলল, “ হ নাসরতীয়

যী , আপনার সে আমােদর স ক িক? আপিন িক আমােদরেক

িবনাশ করেত এেসেছন? আিম জািন, আপিন ক, ঈ েরর সই

পিব ব ি ।” ৩৫ তখন যী তােক ধমিকেয় বলেলন, “চুপ কর

এবং এর মেধ থেক বিরেয় যাও,” তখন সই ভূত তােক সবার

মাঝখােন ফেল িদেয় তার মেধ িদেয় বর হেয় গল, তার কানও

িত করল না। ৩৬তখন সবাই খবুই আ য হল এবং িনেজেদর

মেধ আেলাচনা করেত লাগল, এ কমন কথা? ইিন মতায় ও

পরা েম ম আ ােদর আেদশ কেরন, আর তারা বর হেয় যায়।

৩৭আর আেশপােশর অ েলর সব জায়গায় তাঁর কীিত ছিড়েয় পড়ল।
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৩৮পের িতিন সমাজঘর থেক বর হেয় িশেমােনর বািড়েত েবশ

করেলন; তখন িশেমােনর শা ড়ীর ভীষণ ের ক পাি েলন, তাই

তাঁরা তাঁর তার জ যী েক অ েরাধ করেলন। ৩৯তখন িতিন

তাঁর কােছ দাঁিড়েয় রেক ধমক িদেলন, তােত তাঁর র ছেড় গল;

আর িতিন সে সে উেঠ তােদর সবায করেত লাগেলন। ৪০ পের

সূয অ যাবার িদেনর, িবিভ রােগ অ গীেদর লােকরা, তাঁর

কােছ আনল; আর িতিন েত ক জেনর উপের হাত রেখ তােদর

করেলন। ৪১আর অেনক লােকর মেধ থেক ভূত বর হল, ভূেতরা

চীৎকার কের বলল, “আপিন ঈ েরর পু ,” িক ু িতিন তােদর ধমক

িদেয় কথা বলেত িদেলন না, কারণ ভূেতরা জানত য িতিনই সই

ী । ৪২ পের সকাল হেল িতিন সই জায়গা থেক একিট িনজন

জায়গায় চেল গেলন; আর লােকরা তাঁর খাঁজ করল এবং তাঁর

কােছ এেস তাঁেক বারণ করল, যন িতিন তােদর কাছ থেক চেল না

যান। ৪৩ িক ু িতিন তােদর বলেলন, “আরও অেনক শহের আমােক

ঈ েরর রােজ র সমাচার চার করেত হেব; কারণ সইজ আমােক

পাঠােনা হেয়েছ।” ৪৪ পের িতিন িয িদয়ার িবিভ সমাজঘের চার

করেত লাগেলন।

৫এক িদন যখন লােকরা তাঁর চািরিদেক চ িভড় কের ঈ েরর

বাক নিছল, তখন িতিন িগেনষরৎ েদর েল দাঁিড়েয় িছেলন,

২আর িতিন দখেত পেলন, েদর কােছ িট নৗকা আেছ, িক ু

জেলরা নৗকা থেক নেম জাল ধিু ল। ৩ তােত িতিন ঐ িট

নৗকার মেধ একিটেত, িশেমােনর নৗকােত, উেঠ ডাঙা থেক একটু

দূের যেত তাঁেক অ েরাধ করেলন; আর িতিন নৗকায় বেস লাকেদর

উপেদশ িদেত লাগেলন। ৪ পের কথা শষ কের িতিন িশেমানেক

বলেলন, “তুিম গভীর জেল নৗকা িনেয় চল, আর মাছ ধরবার জ

তামােদর জাল ফল।” ৫ িশেমান এর উ ের বলেলন, “ হ মহাশয়,

আমরা সারা রাত পির ম কেরও িকছু পাইিন, িক ু আপনার কথায়

আিম জাল ফলব।” ৬ তাঁরা সমত করায়, তখন মােছর বড় ঝাঁক ধরা

পড়ল ও তাঁেদর জাল িছঁড়েত লাগল; ৭ তােত তাঁেদর য অংশীদােররা
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অ নৗকায় িছেলন, তাঁেদর তাঁরা সংেকত িদেলন, যন তাঁরা এেস

তাঁেদর সে সাহায কেরন। কারণ তাঁরা িট নৗকা মােছ এমন পণূ

করেলন য নৗকা িট ডুেব যাি ল। ৮এসব দেখ িশেমান িপতর

যী র হাঁটুর উপের পেড় বলেলন, “আমার কাছ থেক চেল যান,

কারণ, হ ভু, আিম পাপী।” ৯ কারণ জােল এত মাছ ধরা পেড়িছল

বেল িতিন ও যাঁরা তাঁর সে িছেলন, সবাই চ আ য হেয়িছেলন;

১০আর িসবিদেয়র পু যােকাব ও যাহন, যাঁরা িশেমােনর অংশীদার

িছেলন, তাঁরাও তমনই আ য হেয়িছেলন। তখন যী িশেমানেক

বলেলন, “ভয় কর না, এখন থেক তুিম মা ষ ধরেব।” ১১ পের তাঁরা

নৗকা ডাঙায় এেন সম ত াগ কের তাঁর অ গামী হেলন। ১২একবার

িতিন কানও এক শহের িছেলন এবং সখােন এক জেনর সম শরীের

রাগ িছল; স যী েক দেখ উপড়ু হেয় পেড় অ েরাধ কের বলল,

“ ভু, যিদ আপনার ই া হয়, আমােক করেত পােরন।” ১৩ তখন

িতিন হাত বািড়েয় তােক শ করেলন, িতিন বলেলন, আমার ই া,

তুিম হেয় যাও; আর তখনই তার ভােলা হেয় গল। ১৪ পের

িতিন তােক িনেদশ িদেয় বলেলন, “এই কথা কাউেকও িকছু বেলা না;

িক ু যাজেকর কােছ িগেয় িনেজেক দখাও এবং লাকেদর কােছ

তামার িব হওয়ার জ মািশর দওয়া আেদশ অ যায়ী নেবদ

উৎসগ কর, তােদর কােছ সা হওয়ার জ য তুিম হেয়ছ।”

১৫ িক ু তাঁর িবষেয় নানা খবর আরও বিশ কের ছড়ােত লাগল; আর

কথা নবার জ এবং িনেজেদর রাগ থেক হবার জ অেনক

লাক তাঁর কােছ আসেত লাগল। ১৬ িক ু িতিন ায়ই কান না কান

িনজন ােন িনেজেক সিরেয় িনেয় যেতন ও াথনা করেতন। ১৭

আর এক িদন িতিন উপেদশ িদি েলন এবং ফরীশীরা ও ব ব া

রা কােছই বেসিছল; তারা গালীল ও িয িদয়ার সম াম এবং

িয শােলম থেক এেসিছল; আর তাঁর সে ভুর শি উপি ত িছল,

যন িতিন কেরন। ১৮আর দখ, িকছু লাক মা ের কের একজন

প াঘাত গীেক আনল, তারা তােক িভতের তাঁর কােছ িনেয় যেত

চ া করল। ১৯ িক ু িভেড়র জ িভতের যাবার রা া না পাওয়ােত
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তারা ঘেরর ছােদ উঠল এবং টািল সিরেয় তার মধ িদেয় মা র

তােক মাঝখােন যী র কােছ নািমেয় িদল। ২০ তােদর িব াস দেখ

িতিন বলেলন, “ হ ব ু , তামার সম পাপ মা হল।” ২১ তখন

ধমিশ করা ও ফরীশীরা এই তক করেত লাগল, এ ক য ঈ রিন া

করেছ? কবল ঈ র ছাড়া আর ক পাপ মা করেত পাের? ২২ যী

তােদর িচ া বঝুেত পের তােদর বলেলন, “ তামরা মেন মেন কন

তক করছ?” ২৩ কানটা বলা সহজ, তামার পাপ মা হল বলা, না

তুিম উেঠ হঁেট বড়াও বলা? ২৪ িক ু পিৃথবীেত পাপ মা করার

মতা ম ষ পেু র আেছ, এটা যন তামরা জানেত পার, এই জ

িতিন সই প ঘাতী গীেক বলেলন, তামােক বলিছ, ওঠ, তামার

িবছানা তুেল িনেয় তামার ঘের যাও। ২৫তােত স তখনই তােদর

সামেন উেঠ দাঁড়াল এবং িনেজর িবছানা তুেল িনেয় ঈ েরর গৗরব

করেত করেত িনেজর বািড় চেল গল। ২৬ তখন সবাই খবুই আ য

হল, আর তারা ঈ েরর গৗরব করেত লাগল এবং ভেয় পিরপণূ

হেয় বলেত লাগল, আজ আমরা অিতআ য ব াপার দখলাম। ২৭

এই ঘটনার পের সখান থেক িতিন চেল গেলন এবং দখেলন,

লিব নােম একজন কর আদায়কারী কর জমা নওয়ার জায়গায় বেস

আেছন; িতিন তাঁেক বলেলন, “আমার সে এস।” ২৮তােত িতিন

সম িকছু ত াগ কের উেঠ তাঁর সে চেল গেলন। ২৯ পের লিব

িনেজর বািড়েত তাঁর জ র এক ভােজর আেয়াজন করেলন

এবং অেনক কর আদায়কারীরাও আেরা অ লােকরাও তাঁেদর সে

ভাজেন বেসিছল। ৩০ তখন ফরীশীরা ও ব ব ার িশ েকরা তাঁর

িশষ েদর কােছ অিভেযাগ কের বলেত লাগল, “ তামরা কন কর

আদায়কারী ও অ া পাপী লােকেদর সে ভাজন পান করছ?”

৩১ যী এর উ ের তােদর বলেলন, “ লাকেদর ডা ার দখাবার

দরকার নই, িক ু অ েদর েয়াজন আেছ। ৩২আিম ধাি কেদর

নয়, িক ু পাপীেদরেকই ডাকেত এেসিছ, যন তারা মন ফরায়।” ৩৩

পের তারা তাঁেক বলল, “ যাহেনর িশষ রা ায়ই উপবাস কের ও

াথনা কের, ফরীশীরাও সরকম কের; িক ু তামার িশেষ রা ভাজন
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পান কের থােক।” ৩৪ যী তােদর বলেলন, “বর সে থাকেত তামরা

িক বাসর ঘেরর লােকরা উপবাস করেত পার? ৩৫ িক ু িদন আসেব;

আর যখন তােদর কাছ থেক বরেক িনেয় নওয়া হেব, তখন তারা

উপবাস করেব।” ৩৬আরও িতিন তােদর একিট উপমা িদেলন, তা

এমন, কউ নতুন কাপড় থেক টুকেরা িছঁেড় পরুেনা কাপেড় লাগায়

না; সটা করেল নতুনটাও িছঁড়েত হয় এবং পরুােনা কাপেড়ও সই

নতুন কাপেড়র তাি িমলেব না। ৩৭আর লােক পরুাতন চামড়ার

থিলেত নতুন আঙুেরর রস রােখ না; রাখেল চামড়ার থিল িল ফেট

যায়, তােত া ারস পেড় যায়, চামড়ার থিল িলও ন হয়। ৩৮ িক ু

লােক নতূন চামড়ার থিলেত টাটকা া ারস রােখ। ৩৯আর পরুেনা

আ ুেরর রস পান করার পর কউ টাটকা চায় না, কারণ স বেল,

পরুেনাই ভাল।

৬একিদন যী িব ামবাের শস েতর মধ িদেয় যাি েলন,

আর তাঁর িশেষ রা শীষ িছঁেড় িছঁেড় হােত ডেল খেত লাগেলন। ২

তােত কেয়ক জন ফরীশী বলল, “িব ামবাের যা করা উিচত নয়,

তামরা কন িব ামবাের তাই করছ?” ৩ যী উ ের তােদর বলেলন,

“দায়দূ ও তাঁর স ীেদর িখেদ পেল িতিন িক কেরিছেলন, সটা িক

তামরা পড়িন? ৪ িতিন ঈ েরর ঘেরর িভতর ঢুেক য, দশন িট

যাজকরা ছাড়া আর অ কারও খাওয়া উিচত িছল না, তাই িতিন

খেয়িছেলন এবং স ীেদরেকও িদেয়িছেলন।।” ৫ পের িতিন তােদর

বলেলন, “ম ষ পু িব ামবােরর কতা।” ৬আর এক িব ামবাের

িতিন সমাজঘের েবশ কের উপেদশ িদেলন; সখােন একিট লাক

িছল, তার ডান হাত িকেয় িগেয়িছল। ৭আর ব ব ার িশ েকরা ও

ফরীশীরা, িতিন িব ামবাের তােক কেরন িক না তা দখবার জ

লােকরা তাঁর িত নজর রাখল; যন তারা তাঁেক দাষ দওয়ার কারণ

খুঁেজ পায়। ৮ িক ু িতিন তােদর িচ া জানেতন, আর সই ব ি যার

হাত িকেয় িগেয়িছল তােক বলেলন, “ওঠ, সবার মাঝখােন দাঁড়াও।

তােত স উেঠ দাঁড়াল।” ৯ পের যী তােদর বলেলন, “ তামােদর

িজ াসা কির, িব ামবাের িক করা উিচত? ভাল করা না ম করা?
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াণ র া করা না হত া করা?” ১০ পের িতিন চািরিদেক তােদর সবার

িদেক তািকেয় সই লাকিটেক বলেলন, “ তামার হাত বািড়েয় দাও।”

স তাই করল, আর তার হাত হল। ১১ িক ু তারা চ রেগ

গল, আর যী র িত িক করেব, তাই তােদর মেধ বলাবিল করেত

লাগল। ১২ সই িদেনর িতিন এক িদন াথনা করার জ পবেত

গেলন, আর ঈ েরর কােছ সম রাত ধের াথনায় িদন কাটােলন।

১৩ পের যখন সকাল হল, িতিন তাঁর িশষ েদর ডাকেলন এবং তাঁেদর

মধ থেক বােরা জনেক মেনানীত করেলন, আর তাঁেদর িরত

নাম িদেলন; ১৪ িশেমান যার নাম যী “িপতর” িদেলন, তাঁর ভাই

আি য়, যােকাব, যাহন, িফিলপ, বথলময়, ১৫এবং মিথ, থামা এবং

আলেফেয়র [পু ] যােকাব ও িশেমান যােক জীলট উদেযাগী অথাৎ

আ েহ পণূ বলা হত, যােকােবর [পু ] িযহূদা। ১৬এবং ঈ িরেয়াতীয়

িযহূদা, য যােকােবর স ান তাঁেক শ র হােত সমপণ কেরিছল।

১৭ পের িতিন তাঁেদর সে পাহাড় থেক নেম এক সমান ভূিমর

উপের িগেয় দাঁড়ােলন; আর তাঁর অেনক িশষ এবং সম িযহূদীয়া ও

িয শােলম এবং সার ও সীেদােনর সমু উপ ল থেক অেনক লাক

এেস উপি ত হল। ১৮তারা তাঁর কথা নবার ও িনেজেদর অ িচ

আ ার অত াচার ও রাগ থেক হবার জ তাঁর কােছ এেসিছল।

১৯আর, সম লাক তাঁেক শ করেত চ া করল, কারণ তাঁর মেধ

িদেয় শি বর হেয় সবাইেক করিছল। ২০ পের িতিন তাঁর

িশষ েদর িদেক তািকেয় তাঁেদর বলেলন, “ধ যারা দির , কারণ

ঈ েরর রাজ তােদরই।” ২১ ধ তামরা, যারা এখন ু ধাত, কারণ

তামরা পিরতৃ হেব। ধ তামরা, যারা এখন কাঁদেছ কারণ তামরা

হাসেব। ২২ ধ তামরা, যখন লােক ম ষ পেু র জ তামােদর

ঘণৃা কের, আর যখন তামােদর তােদর সমাজ থেক আলাদা কের

দয় ও িন া কের এবং তামােদর নােম ম কথা বেল দূর কের

দয়। ২৩ সিদন আন করও নাচ, কারণ দখ, েগ তামােদর

অেনক পরু ার আেছ; কারণ তােদর বংশধেররাও ভাববাদীেদর িত

তাই করত। ২৪ িক ু ধনবােনরা িধক তামােদর, কারণ তামরা
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তামােদর সা না পেয়ছ। ২৫ িধক তামােদর, যারা এখন পিরতৃ ,

কারণ তামরা ু িধত হেব; িধক তামােদর, যারা হােস, কারণ তামরা

ঃখ করেব ও কাঁদেব। ২৬ িধক তামােদর, যখন সবাই তামােদর

িবষেয় ভােলা বেল, কারণ তামােদর বংশধেররা ভা ভাববাদীেদর

িত তাই করত। ২৭ িক ু তামরা যারা নছ, আিম তামােদর

বিল, তামরা িনেজর িনেজর শ েদর ভালবােসা, যারা তামােদর

ঘণৃা কের, তােদর ভােলা কর; ২৮ যারা তামােদর অিভশাপ দয়,

তােদর আশীবাদ কর; যারা তামােদর িন া কের, তােদর জ

াথনা কর। ২৯ য তামার এক গােল চড় মাের, তার িদেক অ

এক গালও পেত দাও এবং য তামার পাশাক জার কের খেুল

িনেত চায়, তােক তামার অ বাসও িদেয় দাও, বারণ করও না। ৩০

য কউ তামার কােছ িকছু চায়, তােক সটা িদও এবং য তামার

িজিনস জার কের িনেয় নয়, তার কােছ সটা আর চও না। ৩১আর

তামরা যমন ই া কর য, লােক তামােদর জ ক ক তামরাও

তােদর িত তমনই কর। ৩২আর যারা তামােদর ভালবােস, যিদ

ধু তােদরই ভালবােসা তেব তােত ধ বােদর িক আেছ? কারণ

পাপীরাও, যারা তােদর ভালবােস, তারাও তােদরই ভালবােস। ৩৩

আর যারা তামােদর উপকার কের, তামরা যিদ তােদর উপকার কর,

তেব তামরা িক কের ধ বাদ পেত পার? পাপীরাও তাই কের। ৩৪

আর যােদর কােছ পাবার আশা আেছ, যিদ তােদরই ধার দাও, তেব

তামরা কমন কের ধ বাদ পেত পার? পাপীরাও পাপীেদরই ধার

দয়, যন সই পিরমােণ পনুরায় পায়। ৩৫ িক ু তামরা িনেজর

িনেজর শ েদরও ভালবােসা, তােদর ভােলা কর এবং কখনও িনরাশ

না হেয় ধার িদও, যিদ তামরা এমন কর তামরা অেনক পরু ার

পােব এবং তামরা মহান সবশি মান ঈ েরর স ান হেব, কারণ

িতিন অকৃত ও ম লােকেদরও দয়া কেরন। ৩৬ তামার গীয়

িপতা যমন দয়াল,ু তামরাও তমন দয়ালু হও। ৩৭আর তামরা

িবচার করও না, তােত িবচািরত হেব না। আর কাউেক দাষ িদও

না, তােত তামােদরও দাষ ধরা হেব না। তামরা মা কর, তােত
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তামােদরও মা করা হেব। ৩৮ দাও, তােত তামােদরও দওয়া

যােব; লােক আেরা বিশ পিরমােণ চেপ চেপ ঝাঁিকেয় উপিচেয়

তামােদর কােল দেব; কারণ তামরা য পিরমােণ পিরমাপ কর,

সই পিরমােণ তামােদর জ পিরমাপ করা যােব। ৩৯আর িতিন

তােদর একিট উপমা িদেলন, অ িক অ েক পথ দখােত পাের?

জেনই িক গেত পড়েব না? ৪০ িশষ র থেক বড় নয়, িক ু

য কউ পিরপ হয়, স তার র তুল হেব। ৪১আর তামার

ভাইেয়র চােখ য ছাট খেড়র টুকেরা আেছ, সটা কন দখছ, অথচ

তামার িনেজর চােখ য কিড়কাঠ আেছ, তা কন ভেব দখছ না?

৪২ তামার চােখ য কিড়কাঠ আেছ, সটা যখন দখেত পা না,

তখন তুিম কমন কের িনেজর ভাইেক বলেত পার, ভাই, এেসা, আিম

তামার চাখ থেক েটাটা বর কের িদই? তামার িনেজর চােখ য

কিড়কাঠ আেছ, সটা তা তুিম দখছ ন! হ ভ , আেগ িনেজর চাখ

থেক কিড়কাঠ বর কর, তারপর তামার ভাইেয়র চােখ য েটাটা

আেছ, তা বর করার জ দখেত পােব। ৪৩কারণ এমন ভােলা

গাছ নই, যােত পচা ফল ধের এবং এমন পচা গাছও নই, যােত

ভােলা ফল ধের। ৪৪ িনেজর িনেজর ফেলর মাধেমই গাছেক চনা

যায়; লােক িশয়ালকাঁটা থেক ডুমরু সং হ কের না এবং কাঁটাগাছ

থেক আ ুর সং হ কের না। ৪৫ ভােলা মা ষ িনেজর দেয়র ভােলা

ভা ডার থেক ভােলা িজিনসই বর কের এবং ম লাক ম ভা ডার

থেক ম িজিনসই বর কের; কারণ তার দেয় যা থােক স মেুখও

তাই বেল। ৪৬আর তামরা কন আমােক হ ভু, হ ভু বেল ডাক,

অথচ আিম যা যা বিল, তা করও না? ৪৭ য কউ আমার কােছ এেস

আমার কথা েন পালন কের, স কার মেতা তা আিম তামােদর

জানাি । ৪৮ স এমন এক ব ি র মেতা, য বািড় তিরর িদন খুঁড়ল,

খুঁেড় গভীর করল ও পাথেরর উপের বািড়র িভত গাঁথল; পের ব া

হেল সই বািড় জেলর বল ােতর মেধ পড়ল, িক ু বািড়িটেক

হলােত পারল না, কারণ বািড়িটেক ভােলাভােব তির করা হেয়িছল।

৪৯ িক ু য েন পালন না কের, স এমন একজন বাকা লােকর



লকু 1928

মত, য মািটর উপের, িবনা িভেত, ঘর তির করল; পের চ জেলর

াত এেস সই ঘের লাগল, আর অমিন তা পেড় গল এবং সই

বািড় স ণূভােব ংস হল।

৭ লাকেদর কােছ িনেজর সম কথা শষ কের িতিন কফরনাহূেম

েবশ করেলন। ২ সখােন একজন শতপিতর একিট দাস িছল

য অ হেয় মরবার মত হেয়িছল, স তাঁর খবুই ি য় িছল। ৩

িতিন যী র সংবাদ েন ইহূিদেদর কেয়ক জন াচীনেক তাঁর কােছ

অ েরাধ করার জ পাঠােলন, যন িতিন এেস তাঁর দাসেক মরার

থেক র া ক ন। ৪ তাঁরা যী র কােছ িগেয় িবেশষভােব অ েরাধ

কের বলেত লাগেলন, “আপিন যন তাঁর জ এই কাজ কেরন, িতিন

এর যাগ ,” ৫ কারণ িতিন আমােদর জািতেক ভালবােসন, আর

আমােদর সমাজঘর িতিন তির কের িদেয়েছন। ৬ যী তাঁেদর সে

গেলন, আর িতিন বািড়র কাছাকািছ আসেতই শতপিত কেয়ক জন

ব ু েদর িদেয় তাঁেক বেল পাঠােলন, ভু, িনেজেক ক দেবন না;

কারণ আিম এমন যাগ নই য, আপিন আমার ছােদর নীেচ আেসন;

৭ সজ আমােকও আপনার কােছ আসার যাগ বেল মেন হেলা

না; আপিন ধু মেুখ বলনু, তােতই আমার দাস হেব। ৮কারণ

আিমও অে র মতার অধীেন িনযু লাক, আবার সনাগণ আমার

অধীেন; আর আিম তােদর এক জনেক, যাও বলেল স যায় এবং

অ েক এস বলেল স আেস, আর আমার দাসেক এই কাজ কর

বলেল স তা কের। ৯ এই কথা েন যী তাঁর িবষেয় আ য হেলন

এবং য লােকরা তাঁর িপছেন আসিছল, িতিন তােদর িদেক িফের

বলেলন, “আিম তামােদর বলিছ, ই ােয়েলর মেধ এত বড় িব াস

কখেনা দখেত পাইিন।” ১০ পের যাঁেদর পাঠান হেয়িছল, তাঁরা বািড়

িফের িগেয় সই দাসেক দখেত পেলন। ১১ িকছু িদন পের িতিন

নািয়ন নােম এক শহের গেলন এবং তাঁর িশেষ রা ও অেনক লাক

তাঁর সে যাি ল। ১২ যখন িতিন সই শহেরর ফটেকর কােছ এেলন,

তখন দখেত পেলন, লােকরা একিট মতৃ মা ষেক বেয় বাইের িনেয়

যাি ল; স তার মােয়র একমা ছেল এবং সই মা িবধবা িছেলন;
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আর শহেরর অেনক লাক তার সে িছল। ১৩তােক দেখ ভুর খবুই

ক ণা হল এবং তােক বলেলন, “ কঁেদা না।” ১৪ পের িতিন কােছ

িগেয় খাট শ করেলন; আর যারা বেয় িনেয় যাি ল তারা দাঁড়াল।

িতিন বলেলন, “ হ যবুক, তামােক বলিছ ওেঠা।” ১৫ তােত সই মরা

মা ষিট উেঠ বসল এবং কথা বলেত লাগেলা; পের িতিন তােক তার

মােয়র কােছ িফিরেয় িদেলন। ১৬ তখন সবাই ভয় পল এবং ঈ েরর

গৗরব কের বলেত লাগল, আমােদর মেধ একজন মহান ভাববাদী

এেসেছন, আর ঈ র িনেজর জােদর সাহায কেরেছন। ১৭ পের

সম িযহূদীয়ােত এবং আেশপােশর সম অ েল যী র িবষেয় এই

খবর ছিড়েয় পড়ল। ১৮আর যাহেনর িশষ রা তাঁেক এই সম িবষেয়

সংবাদ িদল। ১৯ তােত যাহন িনেজর জন িশষ েক ডাকেলন ও

তােদর ভুর কােছ িজ াসা করেত পাঠােলন, যাঁর আগমন হেব,

সই ব ি িক আপিন? না, আমরা অ কারও অেপ ায় থাকব?

২০ পের সই ই ব ি তাঁর কােছ এেস বলল, “বাি দাতা যাহন

আমােদর আপনার কােছ এই কথা বেল পািঠেয়েছন, যাঁর আগমন

হেব, সই ব ি িক আপিন? না, আমরা অ কারও অেপ ায়

থাকব?” ২১ স িদন িতিন অেনক লাকেক রাগ, ব ািধ ও ম আ া

থেক করেলন এবং অেনক অে র চাখ ভাল কের িদেলন। ২২

পের িতিন সই ই জন দূতেক এই উ র িদেলন, “ তামরা যাও

এবং যা েনছ ও দেখছ, সই খবর যাহনেক দাও; অ রা দখেত

পাে , খাঁড়ারা হাঁটেছ, গীরা হে ও বিধেররা নেত

পাে , মেৃতরা জীিবত হে , গিরবেদর কােছ সমাচার চার করা

হে । ২৩আর ধ সই ব ি , য আমােক হণ করেত বাধা পায়

না।” ২৪ যাহেনর দূেতরা চেল যাওয়ার পর যী জনতােক যাহেনর

িবষেয় বলেত লাগেলন, “ তামরা ম াে িক দখেত িগেয়িছেল?

িক বাতােস লেছ এমন একিট নল? ২৫তেব িক দখেত িগেয়িছেল?

িক র পাষাক পরা কানও লাকেক? দখ, যারা দামী পাষাক

পের এবং ভাগিবলােস এবং স ােনর সিহত জীবন যাপন কের, তারা

রাজবািড়েত থােক। ২৬ তেব িক দখেত িগেয়িছেল? িক একজন
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ভাববাদীেক দখবার জ ? াঁ, আিম তামােদর বলিছ ভাববাদী

থেকও ব ি েক। ২৭ ইিন সই ব ি ,” যাঁর িবষেয় লখা আেছ,

“ দখ আিম আমার দূতেক তামার আেগ পাঠাব, স তামার আেগ

তামার রা া তরী করেব। ২৮আিম তামােদর বলিছ, ীেলােকর

গেভ যারা জ হণ কেরেছ তােদর মেধ যাহন থেক মহান কউই

নই; তবওু ঈ েরর রােজ সবেথেক ছাট য ব ি , স তাঁর থেক

মহান।” ২৯আর সম লাক ও কর আদায়কারীরা যারা যাহেনর

বাি ে র বা াইিজত হেয়েছ এই কথা েন তারা ঈ রেক ধািমক

বেল ীকার করল; ৩০ িক ু ফরীশী ও ব ব ার রা যারা যাহেনর

কােছ বাি নয়িন তারা িনেজেদর িবষেয় ঈ েরর পিরক নােক

ব থ করল। ৩১অতএব আিম কার সে এই যেুগর লাকেদর তুলনা

করব? তারা িক রকম? ৩২তারা এমন ছাট বালেকর মেতা, যারা

বাজাের বেস একজন অ এক জনেক ডেক বলল, আমরা তামােদর

কােছ বাঁশী বাজালাম, তামরা নাচেল না; এবং আমরা ঃখ কাশ

করলাম, তামরা কাঁদেল না; ৩৩ কারণ বাি দাতা যাহন এেস

িট খান না, আ ুর রসও পান কেরন না, আর তামরা বল, স

ভূত । ৩৪ ম ষ পু এেস ভাজন পান কেরন, আর তামরা বল,

ঐ দখ, একজন পটুক ও মাতাল, কর আদায়কারীেদর ও পাপীেদর

ব ু । ৩৫ িক ু া তার সম স ােনর মাধ েমই িনেদাষ বেল

মািণত হেলন। ৩৬আর ফরীশীেদর মেধ একজন যী েক তার সে

ভাজন করেত িনম ণ করল। তােত িতিন সই ফরীশীর বািড়েত িগেয়

ভাজেন বসেলন। ৩৭আর দখ, সই শহের এক পাপী ীেলাক িছল;

স যখন জানেত পারল, িতিন সই ফরীশীর বািড়েত খেত বেসেছন,

তখন একিট ত পাথেরর পাে গি তল িনেয় আসল ৩৮এবং

িপছন িদেক তাঁর পােয়র কােছ দাঁিড়েয় কঁেদ কঁেদ স চােখর জেল

তাঁর পা ভজােত লাগল এবং তার মাথার চুল িদেয় পা মিুছেয় িদল,

আর তাঁর পােয় চুমু িদেয় সই গি তেল অিভেষক করেত লাগল।

৩৯এই দেখ, য ফরীশী তাঁেক িনম ণ কেরিছল, স মেন মেন বলল,

এ যিদ ভাববাদী হত, তেব িন য় জানেত পারত, এেক য শ
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করেছ, স ক এবং িক ধরেনর ীেলাক, কারণ স পাপী। ৪০ তখন

যী উ ের তােক বলেলন, “িশেমান, তামােক আমার িকছু বলার

আেছ।” স বলল, “ বলনু।” ৪১এক মহাজেনর কােছ জন ঋণী

িছল; এক জেনর পাঁচেশা িদনারী ঋণ িছল, আর একজন প াশ।

৪২ তােদর শাধ করার মতা না থাকার জ িতিন জনেকই মা

করেলন। তােদর মেধ ক তাঁেক বিশ ভালবাসেব? ৪৩ িশেমান

বলল, “আমার মেন হয়, যার বিশ ঋণ মা করা হেয়িছল, সই।”

িতিন বলেলন, “িঠক িবচার কেরছ।” ৪৪আর িতিন সই ীেলাকটীর

িদেক িফের িশেমানেক বলেলন, “এই ীেলাকটীেক দখছ? আিম

তামার বািড়েত েবশ করলাম, তুিম আমার পা ধায়ার জল িদেল

না, িক ু এই ীেলাকটী চােখর জেল আমার পা িভিজেয়েছ ও িনেজর

চুল িদেয় পা মিুছেয় িদেয়েছ। ৪৫ তুিম আমােক চুমু িদেল না, িক ু

আিম িভতের আসার পর থেক, এ আমার পােয় চুমু িদেয়ই চেলেছ,

থােমিন। ৪৬ তুিম তল িদেয় আমার মাথা অিভেষক করেল না, িক ু এ

গি িজিনস আমার পােয় মািখেয়েছ। ৪৭তাই, তামােক বলিছ, এর

বিশ পাপ থাকেলও, তার মা হেয়েছ; কারণ স বিশ ভালেবেসেছ;

িক ু যােক অ মা করা হয়, স অ ভালবােস। ৪৮ পের িতিন

সই ীেলাকেক বলেলন, তামার সম পাপ মা হেয়েছ।” ৪৯তখন

যারা তাঁর সে খেত বেসিছল, তারা মেন মেন বলেত লাগল, “এ ক

য পাপও মা কের?” ৫০ িক ু িতিন সই মিহলািটেক বলেলন,

“ তামার িব াস তামােক উ ার কেরেছ শাি েত চেল যাও।”

৮এর পেরই িতিন ঘাষণা করেত করেত এবং ঈ েরর রােজ র

সমাচার চার করার জ শহের শহের ও ােম ােম মণ করেলন,

আর তাঁর সে সই বােরা জন, ২এবং যাঁরা ম আ া ও রাগ থেক

মু হেয়িছেলন, এমন কেয়ক জন ীেলাক িছেলন, ম দলীিন যােক

মিরয়ম বলা হেতা, যাঁর মেধ থেক সাতটা ভূত বর করা হেয়িছল, ৩

যাহানা, িযিন হেরােদর পিরচালক েষর ী এবং শাশ া ও অ

অেনক ীেলাক িছেলন, তাঁরা িনেজেদর স ি িদেয় তাঁেদর সবা

করেতন। ৪আর যখন, অেনক লাক সমেবত হি ল এবং অ অ
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শহর থেক লােকরা তাঁর কােছ এেলা, তখন িতিন একটা গে র

মাধ েম তােদর সে কথা বলেলন, ৫ “একজন চাষী বীজ বপন

করেত গল। বপেনর িদেনর িকছু বীজ রা ার পােশ পড়ল, তােত

সই বীজ েলা লােকরা পােয় মািড়েয় গল ও আকােশর পািখরা

স েলা খেয় ফলল। ৬আর িকছু বীজ পাথেরর ওপের পড়ল, তােত

স েলার অ র বর হল িক ু রস না পাওয়ােত িকেয় গল। ৭

আর িকছু বীজ কাঁটাবেনর মেধ পড়ল, তােত কাঁটাও বীেজর সে

বিৃ হেত থাকেলা এবং স েলােক চেপ ধরল। ৮আর িকছু বীজ

ভাল জিমেত পড়ল, তােত স েলা অ িরত হেয় একেশা ন বিশ

ফল উৎপ করল।” এই কথা বেল িতিন িচৎকার কের বলেলন, “যার

শানার কান আেছ স ক।” ৯ পের তাঁর িশষ রা তাঁেক িজ াসা

করেলন, এই গ টার মােন িক? ১০ িতিন বলেলন, “ঈ েরর রােজ র

সম িবষয় জানার অিধকার তামােদর দওয়া হেয়েছ; িক ু অ

সবার কােছ গে র মাধ েম বলা হেয়েছ; যন তারা দেখও না দেখ

এবং েনও না বােঝ।” ১১ গে র মােন এই; সই বীজ ঈ েরর

বাক । ১২ য বীজ েলা রা ার পােশ পেড়িছল তা এমন লােকেদর

বাঝায়, যারা েনিছল, পের িদয়াবল এেস তােদর দয় থেক সই

বাক চুির কের িনেয় যায়, যন তারা িব াস কের পির ান না পায়।

১৩আর য বীজ িল পাথেরর ওপের পেড়িছল তা এমন লাকেদর

বাঝায়, যারা েন আনে র সে সই বাক হণ কেরিছল, িক ু

তােদর মলূ িছল না, তারা অ িদেনর জ িব াস কের, আর পরী ার

িদন তারা িব াস থেক দূের চেল যায়। ১৪আর য েলা কাঁটাবেনর

মেধ পড়ল, তারা এমন লাক, যারা েনিছল, িক ু চলেত চলেত

জীবেনর িচ া ও ধন ও খেভােগ চাপা পেড় যায় এবং ভাল ফল

উৎপ কের না। ১৫আর য েলা ভাল জিমেত পড়ল, তারা এমন

লাক, যারা সৎ ও ভােলা দেয় বাক েন ধের রােখ এবং ধয

সহকাের ফল উৎপ কের। ১৬আর দীপ জািলেয় কউ বািট িদেয়

ঢােক না, িকংবা খােটর নীেচ রােখ না, িক ু বািতদােনর উপেরই

রােখ, যন যারা িভতের যায়, তারা আেলা দখেত পায়। ১৭কারণ
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এমন ঢাকা িকছুই নই, যা কাশ পােব না এবং এমন গাপন িকছুই

নই, যা জানা যােব না। ১৮অতএব তামরা কীভােব শান স িবষেয়

সাবধান হও; কারণ যার আেছ, তােক দওয়া হেব, আর যার নই,

তার যা িকছু আেছ স েলাও তার কাছ থেক িনেয় নওয়া হেব।

১৯আর তাঁর মা ও ভাইেয়রা তাঁর কােছ আসেলন, িক ু লােকেদর

িভেড়র জ তাঁর কােছ যেত পারেলন না। ২০ পের এক ব ি তাঁেক

বলল, দখনু আপনার মা ও ভাইেয়রা আপনার সােথ দখা করার জ

বাইের দাঁিড়েয় আেছন। ২১ িতিন এর উ ের তােদর বলেলন, “এই য

ব ি রা ঈ েরর বাক শােন ও পালন কের, এরাই আমার মা ও

ভাই।” ২২এক িদন িতিন ও তাঁর িশষ রা একিট নৗকায় উঠেলন;

আর িতিন তাঁেদর বলেলন, “চল আমরা েদর অ পাের যাই” তােত

তাঁরা নৗকার পাল তুেল িদেলন। ২৩ িক ু তাঁরা যখন নৗকা কের

যাি েলন, িতিন ঘিুমেয় পড়েলন, তখন েদর ওপর ঝড় এেস পড়ল,

তােত নৗকা জেল পণূ হেত লাগল ও তাঁরা িবপেদ পড়েলন। ২৪ পের

তাঁরা কােছ িগেয় তাঁেক জািগেয় বলেলন, “ ভু, ভু, আমরা মারা

পড়লাম।” তখন িতিন ঘমু থেক উেঠ বাতাস ও ঢউেক ধমক িদেলন,

তােত সব িকছু থেম গল, ও সবার শাি হল। ২৫ পের িতিন তাঁেদর

বলেলন, “ তামােদর িব াস কাথায়?” তখন তাঁরা ভয় পেলন ও

খবুই আ য হেলন, একজন অ জনেক বলেলন, “ইিন তেব ক

য, বায়েুক ও জলেক আ া দন, আর তারা তাঁর আেদশ মােন?”

২৬ পের তাঁরা গালীেলর ওপাের গরােসনীেদর অ েল পৗঁছােলন।

২৭আর িতিন ডাঙায় নামেল ঐ শহেরর একটা ভূত লাক তাঁর

সামেন উপি ত হল; স অেনকিদন ধের কাপড় পড়ত না ও বািড়েত

বসবাস করত না, িক ু কবের থাকত। ২৮ যী েক দখার সে সে

স িচৎকার কের উঠল এবং তাঁর সামেন পেড় িচৎকার কের বলল,

“ হ যী , মহান সবশি মান ঈ েরর পু , আপনার সে আমার

স ক িক? আিম আপনােক ঈ েরর িদিব িদেয় বলিছ, আমােক

য ণা দেবন না।” ২৯ কারণ িতিন সই ভূতেক লাকটীর মেধ থেক

বর হেয় যেত িনেদশ করেলন; ঐ ম আ া অেনকিদন তােক ধের
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রেখিছল, আর িশকল ও বিড় িদেয় তােক বাঁধেলও স সব িকছু

িছঁেড় ভূেতর বেশ ফাঁকা জায়গায় চেল যত। ৩০ যী তােক িজ াসা

করেলনেতামার নাম িক? স বলল, “বািহনী,” কারণ অেনক ভূত তার

মেধ েবশ কেরিছল। ৩১ পের তারা তাঁেক অ েরাধ করেত লাগল,

যন িতিন তােদর অতল গেত চেল যেত আেদশ না দন। (Abyssos

g12) ৩২ সই জায়গায় পাহােড়র উপের এক শকূেরর পাল চরিছল;

তােত ভূেতরা তাঁেক অ েরাধ করল, যন িতিন তােদর শকূরেদর

মেধ েবশ করেত অ মিত দন, িতিন তােদর অ মিত িদেলন। ৩৩

তখন ভূেতরা সই লাকটার মেধ িদেয় বর হেয় শকূরেদর মেধ

েবশ করল, তােত সই পাল ঢালু পাহাড় িদেয় জাের দৗেড় িগেয়

েদ পেড় ডুেব মরল। ৩৪এই ঘটনা দেখ, যারা শকূর চরাি ল,

তারা পািলেয় গল এবং শহের ও তার আেশপােশর অ েল খবর

িদল। ৩৫ তখন িক ঘেটেছ, দখার জ লােকরা বর হল এবং যী র

কােছ এেস দখল, য লাকটী মেধ থেক ভূেতরা বর হেয়েছ, স

কাপড় পের ও ভ হেয় যী র পােয়র কােছ বেস আেছ; তােত তারা

ভয় পল। ৩৬আর যারা দেখিছল, সই ভূত লাকটা কীভােব

হেয়িছল, তা তােদর বলল। ৩৭ তােত গরােসনীেদর েদেশর

সম লােকরা তাঁেক অ েরাধ করল, যন িতিন তােদর কাছ থেক

চেল যান; কারণ তারা খবুই ভয় পেয়িছল, তখন িফের যাওয়ার

জ িতিন নৗকায় উঠেলন। ৩৮আর যার মেধ থেক ভূেতরা বর

হেয়িছল, সই লাকিট অ েরাধ করল, যন তাঁর সে থাকেত পাের;

৩৯ িক ু িতিন তােক পািঠেয় িদেলন এবং বলেলন, “তুিম তামার

বািড় িফের যাও এবং তামার জ ঈ র যা যা মহৎ কাজ কেরেছন,

তার ব ৃ া বল।” তােত স চেল গল এবং যী তার জ য সম

মহৎ কাজ কেরেছন, তা শহেরর সব জায়গায় চার করেত লাগল।

৪০ যী িফের আসার পর লােকরা তাঁেক সাদের হণ করল; কারণ

সবাই তাঁর অেপ া করিছল। ৪১আর দখ, যায়ীর নােম এক ব ি

আসেলন; িতিন সমাজঘেরর একজন ত াবধায়ক। িতিন যী র পােয়

পেড় তার বািড় যেত তাঁেক অ েরাধ করেত লাগেলন; ৪২ কারণ
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তার একমা মেয় িছল, বয়স ায় বােরা বছর, আর স য কানও

মূ েত মারা যেত পাের। যী যখন যাি েলন, তখন লােকরা তাঁর

উপের চাপাচািপ কের পড়েত লাগল। ৪৩আর, একিট মিহলা, য

বােরা বছর ধের র াব রােগ ভুগিছেলন, িতিন ডা ারেদর িপছেন

সব টাকা ব য় কেরও কারও কােছই হেত পােরনিন, ৪৪ স তাঁর

িপছন িদেক এেস তাঁর পাশােকর ঝালর শ করল; আর সে সে

তার র াব ব হেয় গল। ৪৫ তখন যী বলেলন, “ ক আমােক

শ করল?” সবাই অ ীকার করেল িপতর ও তাঁর স ীরা বলেলন,

“ ভু, লােকরা চাপাচািপ কের আপনার উপের পড়েছ।” ৪৬ িক ু

যী বলেলন, “আমােক কউ শ কেরেছ, কারণ আিম টর পেয়িছ

য, আমার মেধ থেক শি বর হেয়েছ।” ৪৭ মিহলািট যখন দখল,

স যা কেরেছ তা লকুােনা যােব না, তখন কাঁপেত কাঁপেত এেস তাঁর

সামেন উপড়ু হেয় ণাম করল আর িকেসর জ তাঁেক শ কেরিছল

এবং কীভােব সে সে হেয়িছল, তা সব লােকর সামেন বণনা

করেলন। ৪৮ িতিন তােক বলেলন, “মা! তামার িব াস তামােক

করল; শাি েত চেল যাও।” ৪৯ িতিন কথা বলেছন, এমন িদেনর

সমাজঘেরর এক অধ ে র বািড় থেক একজন এেস বলল, “আপনার

মেয়র মতুৃ হেয়েছ, েক আর ক দেবন না।” ৫০একথা েন

যী তাঁেক বলেলন, ভয় করও না, িক ু িব াস কর, তােত স বাঁচেব।

৫১ পের িতিন সই বািড়েত উপি ত হেল, িপতর, যােকাব ও যাহন

এবং মেয়িটর বাবা ও মা ছাড়া আর কাউেকই েবশ করেত িদেলন

না। ৫২ তখন সবাই তার জ কাঁদিছল, ও ঃখ করিছল। িতিন

বলেলন, “ কঁদ না; স মারা যায়িন, ঘিুমেয় আেছ।” ৫৩ তখন তারা

তাঁেক ঠা া কের হাঁসেলা, কারণ তারা জানত, স মারা গেছ। ৫৪

িক ু িতিন তার হাত ধের ডেক বলেলন, “ মেয় ওঠ।” ৫৫ তােত তার

আ া িফের আসল ও স সই মহূুেত উঠল, আর িতিন তােক িকছু

খাবার িদেত আেদশ িদেলন। ৫৬ এসব দেখ তার মা বাবা খবুই

আ য হল, িক ু িতিন তােদর িনেদশ িদেয় বলেলন, “এ ঘটনার কথা

কাউেক বেলা না।”
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৯পের িতিন সই বােরা জনেক একসে ডাকেলন ও তাঁেদর সম

ভূেতর উপের এবং রাগ ভােলা করবার জ , শি ও মতা িদেলন;

২ ঈ েরর রাজ চার করেত এবং করেত তাঁেদর পািঠেয় িদেলন।

৩আর িতিন তাঁেদর বলেলন, “রা ায় যাওয়ার িদন িকছুই সে িনও

না, লািঠ, থেল, খাবার, টাকা এমনিক িট জামাও িনও না। ৪আর

তামরা য কানও বািড়েত েবশ কর, সখােনই থেকা এবং সখান

থেক চেল যও না। ৫আর য লােকরা তামােদর হণ না কের,

সই শহর থেক চেল যাওয়ার িদেনর তােদর িব ে সাে র জ

তামােদর পােয়র ধেূলা ঝেড় ফেলা।” ৬ পের তাঁরা চেল গেলন

এবং চািরিদেক ােম ােম যেত লাগেলন, সব জায়গায় সমাচার

চার এবং রাগ থেক করেত লাগেলন। ৭আর, যা িকছু হি ল,

হেরাদ রাজা সব িকছুই নেত পেলন এবং িতিন বড় অি র হেয়

পড়েলন, কারণ কউ কউ বলত, যাহন মতৃেদর মধ থেক উেঠেছন;

৮আবার অেনেক বলত, এিলয় দখা িদেয়েছন এবং আেরাও অ রা

বলত, াচীনকােলর ভাববাদীেদর মধ একজন বঁেচ উেঠেছন। ৯

আর হেরাদ বলেলন, “ যাহেনর মাথা তা আিম কেটিছ িক ু ইিন

ক, যাঁর িবষেয় এমন কথা নেত পাি ?” আর িতিন তাঁেক দখবার

চ া করেত লাগেলন। ১০ পের িরতরা যা যা কেরিছেলন, িফের

এেস তার ব ৃ া যী েক বলেলন। আর িতিন তােদর সে িনেয়

বৎৈসদা শহেরর গেলন। ১১ িক ু লােকরা তা জানেত পের তাঁর

সে সে যেত লাগল, আর িতিন তােদর াগত জািনেয় তােদর হণ

করেলন এবং তােদর কােছ ঈ েরর রােজ র িবষয় কথা বলেলন এবং

যােদর হবার েয়াজন িছল, তােদর করেলন। ১২ পের বলা

শষ হেত লাগল, আর সই বােরা জন কােছ এেস তাঁেক বলেলন,

“আপিন এই লাকেদর িবদায় ক ন, যন তারা আেশপােশর ােম

িগেয় রােত থাকার জায়গা ও খাবার সং হ কের, কারণ আমরা এখােন

িনজন জায়গায় আিছ।” ১৩ িক ু িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামরাই

এেদর খাবার দাও।” তাঁরা তাঁেক বলেলন, “আমােদর এখােন ধমুা

পাঁচিট িট ও েটা মাছ আেছ। তেব িক আমরা িগেয় এই সম
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লােকর জ খাবার িকেন আনেত পারব?” ১৪ কারণ সখােন ায়

পাঁচ হাজার পু ষ িছল। তখন িতিন িনেজর িশষ েদর বলেলন, “প াশ

প াশ জন কের সািরব ভােব সবাইেক বিসেয় দাও।” ১৫ তাঁরা

তমনই করেলন, সবাইেক বিসেয় িদেলন। ১৬ পের িতিন সই পাঁচিট

িট ও িট মাছ িনেয় েগর িদেক তািকেয় ঈ রেক ধ বাদ িদেলন

এবং িট ভেঙ িশষ েদর িদেলন লাকেদর দওয়ার জ । ১৭ তােত

সবাই খল এবং স ু হল এবং িশষ রা অবিশ ঁড়াগাঁড়া জেড়া

কের পণূ বােরা ঝুিড় তুেল িনেলন। ১৮ একবার িতিন এক িনজন

জায়গায় াথনা করিছেলন, িশষ রাও তাঁর সে িছেলন; আর িতিন

তাঁেদর িজ াসা করেলন, “আিম ক, এ িবষেয় লােকরা িক বেল?”

১৯ তাঁরা এর উ ের বলেলন, “বাি দাতা যাহন; িক ু কউ কউ

বেল, আপিন এিলয়, আবার কউ কউ বেল, াচীন ভাববাদীেদর

মেধ একজন বঁেচ উেঠেছ।” ২০ তখন িতিন তাঁেদর বলেলন, িক ু

তামরা িক বল, আিম ক? িপতর বলেলন, “ঈ েরর সই ী ।” ২১

তখন িতিন তাঁেদর কেঠারভােব বারণ করেলন ও িনেদশ িদেলন, “এই

কথা কাউেক বল না,” ২২ িতিন বলেলন, “ম ষ পু েক অেনক ঃখ

স করেত হেব, াচীেনরা, ধান যাজেকরা ও ব ব ার িশ েকরা

আমােক অ া করেব এবং আমার মতুৃ হেব আর ততৃীয় িদেনর মতুৃ

থেক জীিবত হেয় উঠব।” ২৩আর িতিন সবাইেক বলেলন, “ কউ

যিদ আমােক অ সরণ করেত চায়, তেব স িনেজেক অ ীকার ক ক,

িতিদন িনেজর ু শ তুেল িনক এবং আমােক অ সরণ ক ক। ২৪

কারণ য কউ িনেজর াণ র া করেত ই া কের, স তা হারােব,

িক ু য কউ আমার জ িনেজর াণ হারায়, সই তা র া করেব।

২৫ কারণ মা ষ যিদ সম জগত লাভ কের িনেজেক ন কের িকংবা

হারায়, তেব তার লাভ িক হল? ২৬ কারণ য কউ আমােকও আমার

বাক েক ল ার িবষয় বেল মেন কের, ম ষ পু যখন িনেজর তােপ

এবং িপতার ও পিব দূতেদর তােপ আসেবন, তখন িতিন তােকও

ল ার িবষয় বেল মেন করেবন। ২৭ িক ু আিম তামােদর সিত

বলিছ, যারা এখােন দাঁিড়েয় আেছ, তােদর মেধ এমন কেয়কজন
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আেছ, যারা, য পয না ঈ েরর রাজ দখেব, সই পয তােদর

কানও মেত মতুৃ হেব না।” ২৮ এসব কথা বলার পের, অ মান

আট িদন গত হেল পর, িতিন িপতর, যাহন ও যােকাবেক সে িনেয়

াথনা করার জ পবেত উঠেলন। ২৯আর িতিন াথনা করিছেলন,

এমন িদেনর তাঁর মেুখর দশৃ অ রকম হল এবং তাঁর পাশাক

সাদা ও উ ল হেয় উঠল। ৩০আর দখ, ই জন পু ষ মািশ

ও এিলয় তাঁর সে কথা বলেছন, ৩১ তাঁরা তােপ দখা িদেলন,

তাঁর মতুৃ র িবষয় কথা বলেত লাগেলন, যা িতিন িয শােলেম পণূ

করেত যাে ন। ৩২তখন িপতর ও তাঁর স ীরা ঘিুমেয় পেড়িছেলন,

িক ু জেগ উেঠ তাঁর তাপ এবং ঐ ই ব ি েক দখেলন, যাঁরা

তাঁর সে দাঁিড়েয় িছেলন। ৩৩ পের তাঁরা যী র কাছ থেক চেল

যাে ন, এমন িদেনর িপতর যী েক বলেলন, “ ভু, এখােন আমােদর

থাকা ভােলা, আমরা িতনিট িটর বানাই, একিট আপনার জ ,

একিট মািশর জ , আর একিট এিলেয়র জ ,” িক ু িতিন িক

বলেলন, তা বঝুেলন না। ৩৪ িতিন এই কথা বলিছেলন, এমন িদেনর

একটা মঘ এেস তাঁেদর ছায়া করল, তােত তাঁরা সই মেঘ েবশ

করেলও, তাঁরা ভয় পেলন। ৩৫আর সই মঘ থেক এই বাণী হল,

“ইিনই আমার ি য় পু , আমার মেনানীত, তাঁর কথা শান।” ৩৬

এই বাণী হওয়ার সে সে একা যী েক দখা গল। আর তাঁরা চুপ

কের থাকেলন, যা যা দেখিছেলন তার িকছুই সই িদেনর কাউেকই

জানােলন না। ৩৭ পেরর িদন তাঁরা সই পাহাড় থেক নেম আসেল

অেনক লাক তাঁর সে সা াৎ করল। ৩৮আর দখ, িভেড়র মধ

থেক এক ব ি িচৎকার কের বলেলন, “ হ , অ েরাধ কির,

আমার ছেলেক দখনু, কারণ এ আমার একমা স ান। ৩৯আর

দখনু, একটা ভূত এেক আ মণ কের, আর এ হঠাৎ চঁিচেয় উেঠ

এবং স এেক মচুিড়েয় ধের, তােত এর মখু িদেয় ফনা বর হয়, আর

স এেক তিব ত কের ক দয়। ৪০আর আিম আপনার িশষ েদর

অ েরাধ কেরিছলাম, যন তাঁরা এটােক ছাড়ান িক ু তাঁরা পারেলন

না।” ৪১ তখন যী এর উ ের বলেলন, হ অিব াসী ও িবপথগামী
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বংশ, কত কাল আিম তামােদর কােছ থাকব ও তামােদর ওপর

ধয রাখব? ৪২ তামার ছেলেক এখােন আন। স আসেছ, এমন

িদেনর ঐ ভূত তােক ফেল িদল ও ভয়ানক মচুিড়েয় ধরল। িক ু

যী সই ম আ ােক ধমক িদেলন, ছেলটােক করেলন ও

তার বাবার কােছ তােক িফিরেয় িদেলন। ৪৩তখন সবাই ঈ েরর

মিহমায় খবুই আ য হল। আর িতিন য সম কাজ করিছেলন,

তােত সম লাক আ য হল এবং িতিন তাঁর িশষ েদর বলেলন, ৪৪

“ তামরা এই কথা ভাল কের শান, কারণ খবু তাড়াতািড় ম ষ পু

লাকেদর হােত সমিপত হেবন।” ৪৫ িক ু তাঁরা এই কথা বঝুেলন

না এবং এটা তাঁেদর থেক গাপন থাকল, যােত তাঁরা বঝুেত না

পােরন এবং তাঁর কােছ এই কথার িবষয় িজ াসা করেত তাঁেদর ভয়

হল। ৪৬আর তাঁেদর মেধ ক , এই তক তাঁেদর মেধ

হল। ৪৭ তখন যী তাঁেদর দেয়র তক জানেত পের একিট িশ েক

িনেয় তাঁর পােশ দাঁড় করােলন, ৪৮এবং তাঁেদর বলেলন, “ য কউ

আমার নােম এই িশ িটেক হণ কের, স আমােকই হণ কের এবং

য কউ আমােক হণ কের স তাঁেকই হণ কের, িযিন আমােক

পািঠেয়েছন, কারণ তামােদর মেধ য ব ি সবেথেক ছাট সবার

থেক সই মহান।” ৪৯ পের যাহন বলেলন, “নাথ, আমরা এক

ব ি েক আপনার নােম ভূত ছাড়ােত দেখিছলাম, আর তােক বারণ

করিছলাম, কারণ স আমােদর অ সরণ কের না।” ৫০ িক ু যী

তাঁেক বলেলন, “বারণ কেরা না, কারণ য তামােদর িব ে নয়,

স তামােদরই পে ।” ৫১আর যখন তাঁর েগ যাওয়ার িদন ায়

কােছ এল, তখন িতিন িনেজর ই ায় িয শােলেম যাওয়ার জ তির

হেলন। ৫২ িতিন তাঁর দূতেদর তাঁর আেগ পাঠােলন আর তাঁরা িগেয়

শমরীয়েদর কান ােম েবশ করেলন, যােত তাঁর জ আেয়াজন

করেত পােরন। ৫৩ িক ু লােকরা তাঁেক হণ করল না, কারণ িতিন

িয শােলম যাওয়ার িস া িনেয়িছেলন। ৫৪তা দেখ তাঁর িশষ

যােকাব ও যাহন বলেলন, “ ভু, আপিন িক চান য, এিলয় যমন

কেরিছেলন, তমিন আমরা বিল, গ থেক আ ন নেম এেস এেদর
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ভ কের ফলকু?” ৫৫ িক ু িতিন মখু িফিরেয় তাঁেদর ধমক িদেলন,

আর বলেলন, “ তামরা কমন আ ার লাক, তা জান না।” ৫৬ কারণ

ম ষ পু লােকেদর াণনাশ করেত আেসনিন, িক ু র া করেত

এেসেছন। পের তাঁরা অ ােম চেল গেলন। ৫৭ তাঁরা যখন রা া

িদেয় যাি েলন, এমন িদেনর এক ব ি তাঁেক বলল, আপিন য

কান জায়গায় যােবন, আিম আপনার সে যাব। ৫৮ যী তােক

বলেলন, “িশয়ালেদর গত আেছ এবং আকােশর পািখেদর বাসা আেছ,

িক ু ম ষ পেু র মাথা রাখার কান জায়গা নই।” ৫৯আর এক

জনেক িতিন বলেলন, “আমােক অ সরণ কর।” িক ু স বলল, “ ভু,

আেগ আমার বাবােক কবর িদেয় আসেত অ মিত িদন।” ৬০ িতিন

তােক বলেলন, “মতৃরাই িনেজর িনেজর মতৃেদর কবর িদক, িক ু তুিম

িগেয় ঈ েরর রাজ সব জায়গায় চার কর।” ৬১আর একজন বলল,

“ ভু, আিম আপনােক অ সরণ করব, িক ু আেগ িনেজর বািড়র

লাকেদর কােছ িবদায় িনেয় আসেত অ মিত িদন।” ৬২ িক ু যী

তােক বলেলন, “ য ব ি লা েল হাত িদেয় িপছেন িফের চায়, স

ঈ েরর রােজ র উপেযাগী নয়।”

১০এর পের ভু আরও স র জনেক িনযু করেলন, আর িতিন

যখােন যখােন যােবন বেল িঠক করেতন, সই সম শহের ও

জায়গায় তাঁর যাওয়ার আেগ ই জন ই জন কের তােদর পাঠােলন।

২ িতিন তােদর বলেলন, “ফসল চুর বেট, িক ু কাটার লাক অ ,

এই জ ফসেলর মািলেকর কােছ াথনা কর, যন িতিন িনেজর

শস ে লাক পািঠেয় দন।” ৩ তামরা যাও। দখ, নকেড়েদর

মেধ যমন মষ শাবক, তমিন আিমও তামােদর পাঠাি । ৪

তামরা টাকার থিল িক ঝুিল িক জেুতা সে িনেয় যও না এবং

রা ায় কাউেকই েভ া জািনও না। ৫আর য কান বািড়েত েবশ

করেব, থেম বেলা, এই বািড়র শাি হাক। ৬আর সখােন যিদ

শাি র স ান থােক, তেব তামােদর শাি তার সে থাকেব, না

হেল তামােদর কােছ িফের আসেব। ৭আর সই বািড়েতই থেকা

এবং তারা যা দয়, তাই খও ও পান কার, কারণ কমচারী তার
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বতেনর যাগ ! এক বািড় থেক অ বািড়েত যও না। ৮আর

তামরা য কান শহের েবশ কর, লােকরা যিদ তামােদর হণ

কের, তেব যা তামােদর সামেন খাওয়ার জ রাখা হেব, তাই খও।

৯আর সখানকার অ েদর কেরা এবং তােদরেক বেলা, ঈ েরর

রাজ তামােদর কােছ এেস পেড়েছ। ১০ িক ু তামরা য কান

শহের েবশ কর, লােক যিদ তামােদরেক হণ না কের, তেব বর

হেয় সই শহেরর রা ায় রা ায় িগেয় এই কথা বেলা, ১১ তামােদর

শহেরর য ধেূলা আমােদর পােয় লেগেছ, তাও তামােদর িব ে

ঝেড় িদই, িক ু এটা জেন রােখা য, ঈ েরর রাজ খবু কােছ

এেস পেড়েছ। ১২আিম তামােদর বলিছ, সই িদন সই শহেরর

দশা থেক বরং সেদােমর দশা সহনীয় হেব। ১৩ কারাসীন, িধক

তামােক! বৎসদা, িধক তামােক! কারণ তামােদর মেধ য সব

অেলৗিকক কাজ করা হেয়েছ, স সব যিদ সার ও সীেদােন করা যত,

তেব অেনকিদন আেগ তারা চট পের ছাইেয় বেস মন ফরাত। ১৪

িক ু িবচাের তামােদর দশা হেত বরং সার ও সীেদােনর দশা সহনীয়

হেব। ১৫আর হ কফরনাহূম, তুিম নািক গ পয উ ত হেব?

তুিম নরক পয নেম যােব। (Hadēs g86) ১৬ য তামােদর মােন,

স আমােকই মােন এবং য তামােদর অ া কের, স আমােকই

অ া কের আর য আমােক অ া কের, স তাঁেকই অ া কের,

িযিন আমােক পািঠেয়েছন। ১৭ পের সই স র জন আনে র সে

িফের এেস বলল, “ ভু, আপনার নােম ভূেতরাও আমােদর বশীভূত

হয়।” ১৮ িতিন তােদর বলেলন, “আিম শয়তানেক িব েতর মেতা

গ থেক পড়েত দখিছলাম। ১৯ দখ, আিম তামােদর সাপ ও

িবছােক পােয় মাড়ােব এবং শ র সম শি র উপের কতৃ করার

মতা িদেয়িছ। িকছুই কান মেত তামােদর িত করেব না, ২০

িক ু ভূেতরা য তামােদর বশীভূত হয় এেত আন কর না, িক ু

তামােদর নাম য েগ লখা আেছ, তােত আন কর।” ২১ সই

িদন িতিন পিব আ ায় আনি ত হেলন ও বলেলন, “ হ িপতা, হ

েগর ও পিৃথবীর ভু, আিম তামার শংসা করিছ, কারণ তুিম
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ানবান ও বিু মানেদর থেক এইসব িবষয় গাপন রেখ িশ েদর

কােছ কাশ কেরছ। ২২ সব িকছুই আমার িপতার মাধ েম আমােক

সমপণ করা হেয়েছ এবং পু ক, তা কউ জােন না, একমা িপতা

জােনন, আর িপতা ক, তা কউ জােনন না, ধমুা পু জােনন,

আর পু যার কােছ তাঁেক কাশ করেত ই া কের, স জােন।” ২৩

পের িতিন িশষ েদর িদেক িফের তােদর গাপেন বলেলন, “ধ সই

সম চাখ, তামরা যা যা দখছ, যারা তা দেখ।” ২৪ কারণ আিম

তামােদর বলিছ, “ তামরা যা যা দখছ, স সব অেনক ভাববাদী

ও রাজা দখেত ই া করেলও দখেত পায়িন এবং তামরা যা যা

নছ, তা তাঁরা নেত ই া করেলও নেত পায়িন।” ২৫আর দখ,

একজন ব ব ার এেস তাঁর পরী া করার জ বলল, হ

অন জীবন পেত হােল আমােক িক িক করেত হেব? (aiōnios g166)

২৬ িতিন তােক বলেলন, আইন ব ব ায় িক লখা আেছ? সখােন

তুিম িক পাঠ কর? ২৭ স উ ের বলল, “তুিম তামার সম দয়,

তামার সম াণ, তামার সম শি ও তামার সম মন িদেয়

তামার ঈ র ভুেক ভালবাসেব এবং তামার িতেবশীেক িনেজর

মত ভালবাসেব।” ২৮ িতিন তােক বলেলন, “িঠক উ র িদেয়ছ, তাই

কর, তােত জীবন পােব।” ২৯ িক ু স িনেজেক িনেদাষ দখােনার

জ যী েক বলল, “ভােলা, আমার িতেবশী ক?” ৩০এই কথায়

যী বলেলন, “এক ব ি িয শােলম থেক িযরীেহার িদেক নেম

যাি েলন, এমন িদেনর স ডাকাতেদর হােত পড়ল, তারা তার

পাশাক খেুল িনল এবং তােক মের আধমরা কের ফেল চেল গল।”

৩১ ঘটনা েম একজন যাজক সই পথ িদেয়ই নেম আসিছেলন,

স তােক দেখ এক পাশ িদেয় চেল গল। ৩২ পের একই ভােবই

একজন লবীয় ও সই ােন এেস দখল এবং এক পাশ িদেয় চেল

গল। ৩৩ িক ু একজন শমরীয় সই পথ িদেয় যাি ল এবং তার

কােছ গল, আর তােক দেখ তার খবু ক ণা হল, ৩৪এবং কােছ

িগেয় তল ও আ ুেরর রস ঢেল িদেয় তার ত জায়গা েলা বঁেধ

িদল, পের তার প র উপের তােক বিসেয় এক সরাইখানায় িনেয় গল
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ও তার য করল। ৩৫ পেরর িদন িট িদনারী বর কের সরাইখানার

মািলকেক িদেয় বলল, “এই ব ি র য কেরা, যিদ বিশ িকছু ব য়

হয়, আিম যখন িফের আসব, তখন শাধ করব।” ৩৬ তামার িক

মেন হয়, এই িতন জেনর মেধ ক ঐ ডাকাতেদর হােত পড়া ব ি র

িতেবশী হেয় উঠল? ৩৭ স বলল, “ য ব ি তার িত দয়া করল,

সই।” তখন যী তােক বলেলন, যাও, “তুিমও তমন কর।” ৩৮

আর যখন তাঁরা যাি েলন, িতিন কান একটা ােম েবশ করেলন,

আর মাথা নােম এক মিহলার বািড়েত িতিন আিতথ হণ করেলন।

৩৯ মাথার, মিরয়ম নােম তাঁর এক বান িছেলন, িতিন ভুর পােয়র

কােছ বেস তাঁর কথা নেত লাগেলন। ৪০ িক ু মাথা খাবার তিরর

কােজ বিশ ব িতব িছেলন, আর িতিন কােছ এেস বলেলন, “ ভু,

আপিন িক িকছু মেন করেছন না য, আমার বান সম কােজর ভার

একা আমার উপের ফেল রেখেছ? অতএব ওেক বলনু, যন আমার

সাহায কের।” ৪১ িক ু ভু উ ের তাঁেক বলেলন, “মাথা, মাথা,

তুিম অেনক িবষেয় িচি ত আছ, ৪২ িক ু অ কেয়কিট িবষয়,

বরং একিট মা িবষয় েয়াজন, কােজই মিরয়ম সই উ ম িবষয়িট

মেনানীত কেরেছ, যা তার কাছ থেক নওয়া যােব না।”

১১একিদেনর িতিন কান ােন াথনা করিছেলন, যখন াথনা শষ

করেলন, তাঁর িশষ েদর মেধ একজন তাঁেক বলেলন, “ ভু, আমােদর

াথনা করার িশ া িদন, যমন যাহনও িনেজর িশষ েদর িশ া

িদেয়িছেলন।” ২ িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামরা যখন াথনা কর,

তখন এমন বােলা, িপতা তামার নাম পিব বেল মা হাক। তামার

রাজ আ ক। ৩আমােদর েয়াজনীয় খাদ িতিদন আমােদর দাও।

৪আর আমােদর সম পাপ মা কর, কারণ আমরাও আমােদর

েত ক অপরাধীেক মা কির। আর আমােদর েলাভন থেক দূের

রাখ।” ৫আর িতিন তাঁেদর বলেলন, “ তামােদর মেধ কারও যিদ ব ু

থােক, আর স যিদ মাঝ রােত তার কােছ িগেয় বেল, ব ু , আমােক

িতনেট িট ধার দাও, ৬কারণ আমার এক ব ু রা া িদেয় যেত

যেত আমার কােছ এেসেছন, তাঁর সামেন দওয়ার মেতা আমার



লকু 1944

িকছুই নই ৭ তাহেল সই ব ি িভতের থেক িক এমন উ র দেব,

আমােক ক িদও না, এখন দরজা ব এবং আমার স ােনরা আমার

কােছ েয় আেছ, আিম উেঠ তামােক িদেত পারব না?” ৮আিম

তামােদর বলিছ, “ স যিদও ব ু ভেব উেঠ তােক িকছু নাও দয়,

িক ু তাঁর কােছ বারবার চাওয়ার জ তাঁর যত েয়াজন, তার বিশ

দেব।” ৯আর আিম তামােদর বলিছ, “চাও, তামােদর দওয়া

হেব, খাঁজ কর, তামরা পােব; দরজায় আঘাত কর, তামােদর জ

খেুল দওয়া হেব। ১০কারণ য কউ চায়, স হণ কের এবং য

খাঁজ কের, স পায় আর য দরজায় আঘাত কের, তার জ খেুল

দওয়া হেব। ১১ তামােদর মেধ এমন বাবা ক আেছ, যার ছেল

িট চাইেল তােক পাথর দেব। িকংবা মােছর পিরবেত সাপ দেব?

১২ িকংবা িডম চাইেল তােক িবছা দেব? ১৩অতএব তামরা ম

হেয়ও যিদ তামােদর স ানেদর ভােলা ভােলা িজিনস িদেত জান,

তেব কত বিশ তামােদর েগর িপতা দেবন, যারা তাঁর কােছ চায়,

তােদর পিব আ া দান করেবন।” ১৪আর িতিন এক ভূত ছািড়েয়

িছেলন, স বাবা। ভূত বর হেল সই বাবা কথা বলেত লাগল,

তােত লােকরা আ য হল। ১৫ িক ু তােদর মেধ কউ কউ বলল,

“এ ব ি বলসবলূ নােম ভূতেদর রাজার মাধ েম ভূত ছাড়ায়।”

১৬আর কউ কউ পরী া করার জ তাঁর কােছ আকাশ থেক

কান িচ দখেত চাইল। ১৭ িক ু িতিন তােদর মেনর ভাব জানেত

পের তােদর বলেলন, “ য কান রাজ যিদ িনেজর িব ে ভাগ হয়,

তেব তা ংস হয় এবং বািড় যিদ বািড়র িবপে যায় তা ংস হয়।

১৮আর শয়তানও যিদ িনেজর িবপে ভাগ হয়, তেব তার রাজ

কীভােব ি র থাকেব? কারণ তামরা বলছ, আিম বলসবেূলর মাধ েম

ভূত ছাড়াই। ১৯আরআিম যিদ বলসবেূলর মাধ েম ভূত ছাড়াই,

তেব তামােদর স ােনরা কার মাধ েম ছাড়ায়? এই জ তারাই

তামােদর িবচারক া হেব। ২০ িক ু আিম যিদ ঈ েরর শি িদেয়

ভূত ছাড়াই, তেব, ঈ েরর রাজ তামােদর কােছ এেস পেড়েছ।

২১ সই বলবান ব ি যখন অ শে তির থেক িনেজর বািড় র া
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কের, তখন তার স ি িনরাপেদ থােক। ২২ িক ু িযিন তার থেকও

বিশ শি শালী, িতিন এেস যখন তােক পরািজত কেরন, তখন তার

য অে িব াসী িছল, তা কেড় নেবন, ও তার সম িজিনস লটু

করেবন। ২৩ য আমার পে নয়, স আমার িবপে এবং য

আমার সে ড়ায় না, স ছিড়েয় ফেল। ২৪ যখন অ িচ আ া

মা েষর মেধ থেক বর হেয় যায়, তখন জলিবহীন নানা ান িদেয়

ঘরুেত ঘরুেত িব ােমর খাঁজ কের, িক ু তখন তা পায় না, তখন স

বেল, আিম যখান থেক বর হেয় এেসিছ, আমার সই বািড়েত

িফের যাই। ২৫ পের স এেস তা পির ার ও ভাল দেখ। ২৬ তখন

স িগেয় িনেজর থেকও খারাপ অ সাত ম ভূতেক সে িনেয়

আেস, আর তারা সই জায়গায় েবশ কের বাস কের, তােত সই

মা েষর থম দশা থেক শষ দশা আরও খারাপ হয়।” ২৭ িতিন এই

সম কথা বলেছন, এমন িদেনর িভেড়র মধ থেক কান একজন

মিহলা িচৎকার কের তাঁেক বলল, “ধ সই গভ, যা আপনােক ধারণ

কেরিছল, আর সই ন, যার ধ আপিন পান কেরিছেলন।” ২৮

িতিন বলেলন, “সিত , িক ু বরং ধ তারাই, যারা ঈ েরর বাক

েন পালন কের।” ২৯ পের তাঁর কােছ অেনক লােকর িভড় বাড়েত

লাগল, তখন িতিন বলেত লাগেলন, “এই যেুগর লােকরা , এরা

িচে র খাঁজ কের, িক ু যানার িচ ছাড়া আর কান িচ তােদর

দওয়া হেব না।” ৩০ কারণ যানা যমন নীনবীয়েদর কােছ িচে র

মেতা হেয়িছেলন, তমিন ম ষ পু ও এই যেুগর লাকেদর কােছ

িচ হেবন। ৩১ দি ণ দেশর রানী িবচাের এই যেুগর লাকেদর

সে দাঁিড়েয় এেদরেক দাষী করেবন। কারণ শেলামেনর ােনর

কথা শানার জ িতিন পিৃথবীর া থেক এেসিছেলন, আর দখ,

শেলামেনর থেকও মহান এক ব ি এখােন আেছন। ৩২ নীনবীয়

লােকরা িবচাের এই যেুগর লাকেদর সে দাঁিড়েয় এেদর দাষী

করেব, কারণ তারা যানার চাের মন পিরবতন কেরিছল, আর দখ,

যানার থেকও মহান এক ব ি এখােন আেছন। ৩৩ দীপ জেল

কউ গাপন জায়গায় িকংবা ঝুিড়র নীেচ রােখ না, িক ু বািতদােনর
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উপেরই রােখ, যন, যারা িভতের যায়, তারা আেলা দখেত পায়। ৩৪

তামার চাখই হল শরীেরর দীপ, তামার চাখ যিদ সরল হয়,

তখন তামার সম শরীরও আেলািকত হয়, িক ু চাখ ম হেল

তামার শরীরও অ কাের পণূ হয়। ৩৫ অতএব সাবধান হও য,

তামার অ ের য আেলা আেছ, তা অ কার িকনা। ৩৬ সিত ই যিদ

তামার সম শরীর আেলািকত হয় এবং কানও অংশ অ কাের পণূ

না থােক, তেব দীপ যমন িনেজর তেজ তামােক আেলা দান

কের, তমিন তামার শরীর স ণূভােব আেলািকত হেব। ৩৭ িতিন

কথা বলেছন, এমন িদেনর একজন ফরীশী তাঁেক খাওয়ার িনম ণ

করল, আর িতিন িভতের িগেয় খেত বসেলন। ৩৮ ফরীশী দেখ

আ য হেলা, কারণ খাবার আেগ িতিন ান কেরনিন। ৩৯ িক ু ভু

তােক বলেলন, “ তামরা ফরীশীরা তা পান করার পা ও খাওয়ার

পাে র বাইের পির ার কর, িক ু তামােদর িভতের লাভ ও তায়

পিরপণূ। ৪০ িনেবােধরা, িযিন বাইেরর অংশ তির কেরেছন, িতিন িক

ভতেরর অংশও তির কেরনিন? ৪১ বরং িভতের যা যা আেছ, তা

দান কর, তাহেল দখেব, তামােদর পে সব িকছুই । ৪২ িক ু

ফরীশীরা, িধক তামােদর, কারণ তামরা পিুদনা, ধেন ও সম কার

শােকর দশমাংশ দান কের থাক, আর ায়িবচার ও ঈ েরর ম

উেপ া কের থাক, িক ু এসব পালন করা এবং ঐ সম পিরত াগ

না করা, তামােদর উিচত িছল। ৪৩ ফরীশীরা, িধক তামােদর,

কারণ তামরা সমাজঘের ধান আসন, ও হােট বাজাের লাকেদর

েভ া পেত ভালবােসা। ৪৪ িধক তামােদর, কারণ তামরা এমন

গাপন কবেরর মেতা, যার উপর িদেয় লােক না জেন যাতায়াত

কের।” ৪৫ তখন ব ব ার েদর মধ একজন উ ের তাঁেক বলল,

“ হ , একথা বেল আপিন আমােদরও অপমান করেছন।” ৪৬

িতিন বলেলন, “ব ব ার রা, িধক তামােদরও, কারণ তামরা

লাকেদর ওপের ভারী বাঝা চািপেয় িদেয় থাক, িক ু িনেজরা একিট

আ ুল িদেয় সই সম বাঝা শও কর না। ৪৭ িধক তামােদর,

কারণ তামরা ভাববাদীেদর কবর গঁেথ িৃতেসৗধ তরী থাক, আর
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তামােদর পবূপু েষরা তাঁেদর বধ কেরিছল। ৪৮ তরাং তামরাই

এর সা ী এবং তামােদর পবূপু ষেদর কােজর সমথন করছ, কারণ

তারা তাঁেদর বধ কেরিছল, আর তামরা তাঁেদর কবর গাঁথ। ৪৯

এই জ ঈ েরর া একথা বেল, আিম তােদর কােছ ভাববাদী

ও িরতেদর পাঠাব, আর তাঁেদর মেধ তারা কাউেক কাউেক বধ

করেব, ও অত াচার করেব, ৫০ যন পিৃথবী সিৃ র থেক যত

ভাববাদীর র পাত হেয়েছ, তার িতেশাধ এই যেুগর লাকেদর

কােছ যন নওয়া যায় ৫১ হবেলর র পাত থেক সখিরেয়র র পাত

পয , যােক য েবিদ ও মি েরর মাঝখােন হত া করা হেয়িছল, াঁ,

আিম তামােদর বলিছ, এই যেুগর লাকেদর কােছ তার িতেশাধ

নওয়া হেব। ৫২ ব ব ার রা, িধক তামােদর, কারণ তামরা

ােনর চািব িনেজেদর কােছ রেখ িদেয়ছ, আর িনেজরাও েবশ

করেল না এবং যারা েবশ করিছল, তােদরও বাধা িদেল।” ৫৩

িতিন সখান থেক বর হেয় এেল ব ব ার িশ করা ও ফরীশীরা

তাঁেক ভীষণভােব িবর করেত, ও নানা িবষেয় কথা বলবার জ

করেত লাগল, ৫৪ তাঁর মেুখর কথার ভুল ধরার জ ফাঁদ পেত

রাখল।

১২এর মেধ হাজার হাজার লাক সমেবত হেয় একজন অে র

উপর পড়েত লাগল, তখন িতিন তাঁর িশষ েদর বলেত লাগেলন,

“ তামরা ফরীশীেদর খািমর থেক সাবধান থাক, তা ভ ািম। ২ িক ু

কারণ এমন ঢাকা িকছুই নই, যা কাশ পােব না এবং এমন গাপন

িকছুই নই, যা জানা যােব না। ৩অতএব তামরা অ কাের যা িকছু

বেলছ, তা আেলােত শানা যােব এবং কােনা গাপন জায়গায় কােন

কােন যা বেলছ, তা ছােদর উপের চািরত হেব। ৪আর, হ আমার

ব ু রা, আিম তামােদর বলিছ, যারা শরীর বধ করা ছাড়া আর িকছুই

করেত পাের না, তােদর ভয় কর না। ৫ তেব কােক ভয় করেব, তা

বেল িদই, বধ কের নরেক ফলার যাঁর মতা আেছ, তােকই ভয়

কর। (Geenna g1067) ৬ পাঁচিট চড়াই পাখী িক ই পয়সায় িবি হয়

না? আর তােদর মেধ একিটও ঈ েরর দিৃ র আড়ােল থােক না। ৭
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এমনিক, তামােদর মাথার চুল িলও সব গানা আেছ। ভয় কর না,

তামরা অেনক চড়াই পাখীর থেকও ।” ৮আর আিম তামােদর

বলিছ, “ য কউ লাকেদর সামেন আমােক ীকার কের, ম ষ পু ও

ঈ েরর দূতেদর সামেন তােক ীকার করেবন; ৯ িক ু য কউ

মা ষেদর সামেন আমােক অ ীকার কের, ঈ েরর দূতেদর সামেন

তােক অ ীকার করা হেব। ১০আর য কউ ম ষ পেু র িব ে

কান কথা বেল, স মা পােব, িক ু য কউ ঈ রিন া কের, স

মা পােব না। ১১আর লােক যখন তামােদর সমাজঘের এবং

কতপৃ ও ত াবধায়েকর কােছ িনেয় যােব, তখন কীভােব িক উ র

দেব, অথবা িক বলেব, স িবষেয় িচ া কেরা না, ১২ কারণ িক বলা

উিচত, তা পিব আ া সই িদেনর তামােদর িশ া দেবন।” ১৩

পের লােকেদর মধ থেক এক ব ি তাঁেক বলল, “ হ , আমার

ভাইেক বলনু, যন আমার সে পতকৃ স ি ভাগ কের।” ১৪ িক ু

িতিন তােক বলেলন, “ তামােদর উপের িবচারক া বা িবভাগ কতা

কের আমােক ক িনযু কেরেছ?” ১৫ পের িতিন তােদর বলেলন,

“সাবধান, সম লাভ থেক িনেজেদর র া কর, কারণ মা েষর

ধন স ি অিধক হেলও তা তার জীবন হয় না।” ১৬আর িতিন

তােদর এই গ বলেলন, “একজন ধনীর জিমেত অেনক শস উৎপ

হেয়িছল। ১৭ তােত স, মেন মেন িচ া করেত লাগল, িক কির?

আমার তা শস রাখার জায়গা নই।” ১৮ পের বলল, “আিম এমন

করব, আমার গালাঘর েলা ভেঙ বড় বড় গালাঘর তির করব এবং

তার মেধ আমার সম শস ও আমার অ িজিনস রাখব। ১৯আর

িনেজর াণেক বলব, াণ, অেনক বছেরর জ , তামার জ অেনক

িজিনস সি ত আেছ, িব াম কর, খাও, পান কর ও আনে মেত

থাক।” ২০ িক ু ঈ র তােক বলেলন, “ হ িনেবাধ, আজ রােতই

তামার াণ তামার কাছ থেক িনেয় নওয়া হেব, তেব তুিম এই য

আেয়াজন করেল, এসব কার হেব? ২১ য কউ িনেজর জ ধন স য়

কের স ঈ েরর কােছ ধনবান নয়, তার অব া এমনই হয়।” ২২ পের

িতিন তাঁর িশষ েদর বলেলন, “এই জ আিম তামােদর বলিছ, িক
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খাবার খাব বেল ােণর িবষেয়, িকংবা িক পরব বেল শরীেরর িবষেয়

ভেবা না।” ২৩কারণ খাদ থেক াণ ও পাশােকর থেক শরীর

বড় িবষয়। ২৪কাকেদর িবষয় িচ া কর, তারা বােনও না, কােটও

না, তােদর ভা ডারও নই, গালাঘরও নই, িক ু ঈ র তােদরও

খাবার িদেয় থােকন। আর পািখেদর থেকও তামরা কত বিশ !

২৫আর তামােদর মেধ ক িচ া কের িনেজর বয়স এক হাত বড়

করেত পাের? ২৬ অতএব তামরা এত ছাট কাজও যিদ করেত

না পার, তেব অ অ িবষেয় কন িচি ত হও? ২৭ িলিল ফুেলর

িবষেয় িচ া কর, স িল কমন বােড়, স িল কান পির ম কের না,

েতাও কােট না, িক ু আিম তামােদরেক বলিছ, শেলামনও তাঁর

সম ঐ য ও এেদর একিটর মেতাও িনেজেক সাজােত পােরনিন।

২৮ ভাল, মােঠর য ঘাস আজআেছ তা কাল আ েন ফেল দওয়া

হেব, তা যিদ ঈ র এমন র কের সািজেয়েছন, তেব হ অ

িব াসীরা, তামােদর কত বিশ কের িন য় সাজােবন! ২৯আর, িক

খােব, িক পান করেব, এ িবষেয় তামরা ভেবা না এবং িচ া কর না,

৩০কারণ জগেতর অইহূিদরা এসব িজিনস পাওয়ার জ ব হয়,

িক ু তামােদর িপতা ঈ র জােনন য, এই সম িজিনস তামােদর

েয়াজন আেছ। ৩১ তামরা বরং তার রাজ র িবষেয় িচি ত হও,

তাহেল এই সব তামােদর দওয়া হেব। ৩২ হ ছা মষপাল, ভয়

কেরা না, কারণ তামােদর সই রাজ িদেত তামােদর িপতা ঈ র

পিরক না কেরেছন। ৩৩ তামােদর যা আেছ, িবি কের দান কর।

িনেজেদর জ এমন থিল তির কর, যা কখেনা পরুেনা হেব না, েগ

এমন ধন স য় কর যা কখেনা শষ হেব না, যখােন চার আেস না,

৩৪ এবং পাকা ন কের না, কারণ যখােন তামার ধন, সখােন

তামার মনও থাকেব। ৩৫ তামােদর কামর বঁেধ রাখ ও দীপ

েল রাখ। ৩৬ তামরা এমন লােকর মেতা হও, যারা তােদর ভুর

অেপ ায় থােক য, িতিন িবেয়র ভাজ থেক কখন িফের আসেবন,

যন িতিন এেস দরজায় আঘাত করেল তারা তখনই তাঁর জ দরজা

খেুল িদেত পাের। ৩৭ যােদরেক ভু এেস জেগ থাকেত দখেবন,
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সই দােসরা ধ । আিম তামােদরেক সত বলিছ, িতিন কামর বঁেধ

তােদরেক খেত বসােবন এবং কােছ এেস তােদর সবা করেবন।

৩৮ যিদ মাঝ রােত িকংবা যিদ শষ রােত এেস ভু তমনই দেখন,

তেব দােসরা ধ ! ৩৯ িক ু এটা জেন রােখা চার কান মহূুেত

আসেব, তা যিদ বািড়র মািলক জানত, তেব স জেগ থাকত, িনেজর

বািড়েত িসঁধ কাটেত িদত না। ৪০ তামরাও ত থাক, কারণ য

িদন তামরা মেন করেব িতিন আসেবন না, সই িদনই ম ষ পু

আসেবন। ৪১ তখন িপতর বলেলন, “ ভু, আপিন িক আমােদর,

না সবাইেক এই গ বলেছন?” ৪২ ভু বলেলন, “ সই িব

ও বিু মান গহৃকতা ক, যােক তার ভু তাঁর অ দাসেদর উপের

িনযু করেবন, যন স তােদর উপযু িদেনর খাবােরর িন িপত

অংশ দয়?” ৪৩ ধ সই দাস, যােক তার ভু এেস তমন করেত

দখেবন। ৪৪আিম তামােদর সিত বলিছ, িতিন তােক তাঁর সব

িকছুর উপের িনযু করেবন। ৪৫ িক ু সই দাস যিদ মেন মেন বেল,

আমার ভুর আসেত দির হেব এবং স দাস দাসীেদরেক মারধর

কের, ভাজন ও পান করেত এবং মাতাল হেত আর কের, ৪৬ তেব

য িদন স অেপ া করেব না এবং য মহূুেতর আশা স করেব না,

সই িদন ও সই মহূুেত সই দােসর ভু আসেবন, আর তােক ই

খ ড কের ভ েদর মেধ তার ান িঠক করেবন। ৪৭আর সই দাস,

য তার ভুর ই া জেনও তির হয়িন, ও তাঁর ই া মেতা কাজ

কের িন, স অেনক শাি পােব। ৪৮ িক ু য না জেন শাি র কাজ

কেরেছ, স অ শাি পােব। আর য কান ব ি েক বিশ দওয়া

হেয়েছ, তার কােছ বিশ দাবী করা হেব এবং লােক যার কােছ বিশ

রেখেছ, তার কােছ বিশ চাইেব। ৪৯আিম পিৃথবীেত আ ন িনে প

করেত এেসিছ, আর এখন যিদ তা িলত হেয় থােক, তেব আর িক

চাই? ৫০ িক ু আমােক এক বাি ে র বাি িনেত হেব, আর তা

যত ণ িস না হয়, তত ণ আিম কতই না হয়রান হি । ৫১ তামরা

িক মেন করছ, আিম পিৃথবীেত শাি িদেত এেসিছ? তামােদরেক

বলিছ, তা নয়, বরং িবেভদ। ৫২ কারণ এখন থেক এক বািড়েত
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পাঁচ জন আলাদা হেব, িতনজন ইজেনর িব ে ও ই জন িতন

জেনর িব ে , ৫৩ বাবা ছেলর িব ে এবং ছেল বাবার িব ে ,

মােয়র সােথ মেয়র এবং মেয়র সােথ মােয়র, শা ড়ীর সােথ বৗমার

এবং বৗেয়র সােথ শা িড়র িবে দ সিৃ করেত এেসিছ। ৫৪আর

িতিন লাকেদর বলেলন, তামরা যখন পি মিদেক মঘ উঠেত দখ,

তখন বল য বিৃ আসেছ, আর তমনই ঘেট। ৫৫আর যখন দি ণ

বাতাস বইেত দখ, তখন বল আজ খবু গরম পড়েব এবং তাই ঘেট।

৫৬ ভ রা, তামরা পিৃথবীর ও আকােশর ভাব দেখ িবচার করেত

পার, িক ু এই বতমান িদেনর অব া বঝুেত পার না, এ কমন? ৫৭

আর সত িক, তা িনেজরাই কন িবচার কর না? ৫৮ যখন িবপে র

সে িবচারেকর কােছ যাও, রা ায় তার সে িমটমাট কের নাও,

না হেল যিদ স তামােক িবচারেকর কােছ টেন িনেয় যায়, আর

িবচারক তামােক স েদর হােত সমপণ করেব এবং স তামােক

জলখানায় িনেয় যােব। ৫৯আিম তামােক বলিছ, “ য পয না তুিম

শষ পয়সাটা শাধ করেব, সই পয তুিম কান মেতই সখান থেক

বর হেয় আসেত পারেব না।”

১৩ সই িদেনর কেয়ক জন লাক যী েক সই গালীলীয়েদর িবষেয়

বলল, যােদর র পীলাত তােদর বিলর সে িমিশেয় িদেয়িছেলন। ২

িতিন তােদর বলেলন, “ তামরা িক মেন কর, সই গালীলীয়েদর এই

শাি হেয়েছ বেল তারা অ সব গালীলীয়েদর থেক িক বিশ পাপী

িছল?” ৩আিম তামােদর বলিছ, তা নয়; আর যিদ মন না ফরাও,

তেব তামরাও তােদর মত িবন হেব। ৪ সই আঠােরা জন, যােদর

উপের শীেলােহর উঁচু দূেগর চূড়া চাপা পেড় িগেয় মারা িগেয়িছল,

তামরা িক তােদর িবষেয় মেন করছ য, তারা িক িয শােলেমর অ

সব লাকেদর থেক বিশ পাপী িছল? ৫আিম তামােদর বলিছ,

“তা নয়; আর যিদ মন না ফরাও, তেব তামরাও সভােব ংস

হেব।” ৬এরপর যী তােদর িশ া দবার জ এই দ ৃ া িট বলেলন;

“ কােনা একজন লােকর আ ুর েত একটা ডুমরুগাছ লাগােনা

িছল; আর িতিন এেস সই গােছ ফেলর খাঁজ করেলন, িক ু পেলন
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না। ৭তােত িতিন মালীেক বলেলন, দখ, আজ িতন বছর ধের এই

ডুমরুগােছ ফেলর খাঁজ করিছ, িক ু িকছুই পাি না; এটােক কেট

ফল; এটা কন জিম ন করেব। ৮ স তাঁেক বলল, ভু, এ বছর

ওটা রেখ িদন, আিম ওর চারপাশ খুঁেড় সার দব, ৯তারপর যিদ ওই

গােছ ফল হয়েতা ভালই, না হেল ওটা কেট ফলেবন।” ১০ কােনা

এক িব ামবাের যী কানও একটা সমাজঘের িশ া িদি েলন।

১১ সখােন একজন ীেলাক িছল, যােক আঠােরা বছর ধের একটা

বল করার ম আ া ধেরিছল, স ঁেজা িছল, কােনা মেত সাজা

হেত পারত না। ১২ তােক দেখ যী কােছ ডাকেলন, “আর বলেলন,

হ নারী, তুিম তামার বলতা থেক মু হেল।” ১৩ পের িতিন

তার উপের হাত রাখেলন; তােত স তখনই সাজা হেয় দাঁড়াল,

আর ঈ েরর গৗরব করেত লাগল। ১৪ িক ু িব ামবাের যী

কেরিছেলন বেল, সমাজঘেরর নতা রেগ গেলন এবং স উ র

কের লাকেদর বলল, ছয় িদন আেছ, সই সব িদেনর কাজ করা

উিচত; অতএব ঐ সব িদেনর এেস হও, িব ামবাের নয়। ১৫

িক ু যী তােক উ র কের বলেলন, “ভ রা, তামােদর েত ক জন

িক িব ামবাের িনেজর িনেজর বলদ িকংবা গাধােক গায়াল থেক

খেুল িনেয় জল খাওয়ােত িনেয় যাও না? ১৬ তেব এই ীেলাক,

অ াহােমর ক া, দখ যােক শয়তান আজ আঠােরা বছর ধের বঁেধ

রেখিছল, এর এই ব ন থেক িব ামবাের মিু পাওয়া িক উিচত

নয়?” ১৭ িতিন এই কথা বলেল, তাঁর িবেরাধীরা সবাই লি ত হল;

িক ু তাঁর মাধ েম য সম গৗরবময় কাজ হি ল, তােত সম

সাধারণ লাক আনি ত হল। ১৮ তখন িতিন বলেলন, “ঈ েরর রাজ

িকেসর মত? আিম িকেসর সে তার তুলনা করব?” ১৯ তা সরেষ

দানার মত, যা কােনা লাক িনেয় িনেজর বাগােন ছড়ােলা; পের

তা বেড় গাছ হেয় উঠল এবং পািখরা গ থেক এেস তার ডােল

বাসা বাঁধেলা। ২০আবার িতিন বলেলন, “আিম িকেসর সােথ ঈ েরর

রােজ র তুলনা করব? ২১ তা এমন খািমর মত, যা কােনা ীেলাক

িনেয় ময়দার মেধ ঢেক রাখল, শেষ পেুরাটাই খািমের পণূ হেয়
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উঠল।” ২২আর িতিন শহের শহের ও ােম ােম ঘেুর িশ া িদেত

িদেত িয শােলেমর িদেক যাি েলন। ২৩ তখন একজন লাক তাঁেক

বলল, ভু, যারা উ ার পাে , তােদর সংখ া িক অ ? ২৪ িতিন

তােদরেক বলেলন, “স দরজা িদেয় েবশ করেত াণপেণ চ া

কর; কারণ আিম তামােদর বলিছ, অেনেক ঢুকেত চ া করেব, িক ু

পারেব না। ২৫ ঘেরর মািলক উেঠ দরজা ব করেল পর তামরা

বাইের দাঁিড়েয় দরজায় কড়া নাড়ােত নাড়ােত বলেব, ভু, আমােদর

জ দরজা খেুল িদন; আর িতিন উ র কের তামােদর বলেবন, আিম

জািন না, তামরা কাথা থেক এেসছ; ২৬ তখন তামরা বলেব,

আমরা আপনার সে খাওয়া দাওয়া কেরিছ এবং আমােদর রা ায়

রা ায় আপিন উপেদশ িদেয়েছন। ২৭ িক ু িতিন বলেবন, তামােদর

বলিছ, আিম জািন না, তামরা কাথা থেক এেসছ; হ অধমচারীরা,

আমার কাছ থেক দূর হও। ২৮ সই জায়গায় কা াকািট ও দাঁেত

দাঁত ঘষণ হেব; তখন তামরা দখেব, অ াহাম, ইসহাক ও যােকাব

এবং ভাববাদী সবাই ঈ েরর রােজ আেছন, আর তামােদর বাইের

ফেল দওয়া হে । ২৯আর লােকরা পবূ ও পি ম থেক এবং

উ র ও দি ণ িদক থেক আসেব এবং ঈ েরর রােজ একসে

বসেব। ৩০আর দখ, এই ভােব যারা শেষর, তারা থম হেব এবং

যারা থম, তারা এমন কােনা কােনা লাক শেষ পড়েব।” ৩১ সই

িদেনর কেয়ক জন ফরীশী কােছ এেস তাঁেক বলল, “চেল যাও, এখান

থেক চেল যাও; কারণ হেরাদ তামােক হত া করেত চাইেছন।”

৩২ িতিন তােদর বলেলন, তামরা িগেয় সই িশয়ালেক বল, দখ,

আজ ও কাল আিম ভূত ছাড়াি , ও রাগীেদর করিছ এবং ততৃীয়

িদেনর আিম আমার কাজ শষ করব। ৩৩ যাই হাক, আজ, কাল ও

পর িদেনর পর আমােক চলেত হেব; কারণ এমন হেত পাের না

য, িয শােলেমর বাইের আর কাথাও কােনা ভাববাদী িবন হয়।

৩৪ িয শােলম, িয শােলম, তুিম ভাববাদীেদরেক হত া কেরছ, ও

তামার কােছ যােদর পাঠােনা হয়, তােদর পাথর মের থাক! মরুিগ

যমন তার বা ােদর ডানার নীেচ এক কের, তমিন আিমও কত
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বার তামার স ানেদর এক করেত ই া কেরিছ, িক ু তামরা রািজ

হেল না। ৩৫ দখ, তামােদর বািড় তামােদর জ খািল হেয় পেড়

থাকেব। আর আিম তামােদর বলিছ, তামরা এখন থেক আমােক

আর দখেত পােব না, যত িদন পয তামরা না বলেব, “ধ িতিন,

িযিন ভুর নােম আসেছন।”

১৪ িতিন এক িব ামবাের ধান ফরীশীেদর একজন নতার বািড়েত

ভাজেন গেলন, আর তারা তাঁর ওপের নজর রাখল। ২আর দখ,

তাঁর সামেন িছল একজন লাক িছল, য শরীের জল জেম যাওয়া

রােগ ভুগিছল। ৩ যী ব ব ার ও ফরীশীেদর িজ াসা করেলন,

িব ামবাের করা উিচত িক না? িক ু তারা চুপ কের থাকল।

৪ তখন িতিন তােক ধের কের িবদায় িদেলন। ৫ আর িতিন

তােদর বলেলন, “ তামােদর মেধ ক আেছ, যার স ান িকংবা বলদ

িব ামবাের েয়ােত পেড় গেল স তখনই তােক তুলেব না?” ৬

তারা এই সব কথার উ র িদেত পারল না। ৭আর মেনানীত লােকরা

কীভােব ধাণ ধাণ আসন বেছ িনে , তা দেখ যী গে র

মাধ েম তােদর একিট িশ া িদেলন; ৮ িতিন তােদর বলেলন, “যখন

কউ তামােদর িবেয়র ভােজ িনম ণ কের, তখন স ািনত জায়গায়

বস না; কারণ, তামােদর থেক হয়েতা অেনক স ািনত অ কােনা

লাকেক িনম ণ করা হেয়েছ, ৯আর য ব ি তামােক ও তােক

িনম ণ কেরেছ, স এেস তামােক বলেব, এনােক জায়গা দাও; আর

তখন তুিম লি ত হেয় নীচু জায়গায় বসেত যােব। ১০ িক ু তুিম যখন

িনমি ত হও তখন নীচু জায়গায় িগেয় বস; তােত য ব ি তামােক

িনম ণ কেরেছ, স যখন আসেব আর তামােক বলেব, ব ু , স ািনত

জায়গায় িগেয় বস; তখন যারা তামার সােথ বেস আেছ, তােদর

সামেন তুিম স ািনত হেব। ১১কারণ য কউ িনেজেক উঁচু কের,

তােক নীচু করা হেব, আর য কউ িনেজেক নীচু কের, তােক উঁচু করা

হেব।” ১২আবার য ব ি তােক িনম ণ কেরিছল, তােকও িতিন

বলেলন, “তুিম যখন পেুরর খাবার িকংবা রােতর খাবার তরী কর,

তখন তামার ব ু েদর, বা তামার ভাইেদর, বা তামার আ ীয়েদর
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িকংবা ধনী িতেবশীেক ডেকা না; কারণ তারাও এর বদেল তামােক

িনম ণ করেব, আর তুিম িতদান পােব। ১৩ িক ু যখন ভাজ ত

কর, তখন গিরব, খাঁড়া, িবকলা ও অ েদর িনম ণ কেরা; ১৪

তােত ধ হেব, কারণ তারা তামার সই িনম েণর িতদান িদেত

পারেব না, তাই ধাি কেদর পনু ােনর িদেন তুিম এর িতদান

পােব।” ১৫ এই সব কথা েন, যারা বেসিছল, তােদর মেধ এক

ব ি তােক বলল, “ য ঈ েরর রােজ ভােজ বসেব, সই ধ ।” ১৬

িতিন তােক বলেলন, “ কােনা এক ব ি বড় ভােজর আেয়াজন কের

অেনকেক িনম ণ করেলন। ১৭ পের ভােজর িদেনর িনেজর দাসেদর

িদেয় িনমি ত লাকেদর ডাকার জ বলেলন, আ ন, এখন সবই

ত হেয়েছ। ১৮ িক ু তারা সবাই একমত হেয় মা চাইেত লাগল।

থম জন তােক বলল, আিম একটা জিম িকেনিছ, তা দখেত যেত

হেব; দয়া কের আমােক মা কর। ১৯আর একজন বলল, আিম

পাঁচ জাড়া বলদ িকেনিছ, তােদর পরী া করেত যাি ; দয়া কের,

আমােক মা কর। ২০আর একজন বলল, আিম িবেয় কেরিছ, এই

জ যেত পারিছ না। ২১ পের সই দাস এেস তার ভুেক এই সব

কথা জানাল। তখন সই বািড়র মািলক রেগ িগেয় িনেজর দাসেক

বলেলন, এখনই বাইের িগেয় শহেরর রা ায় রা ায় ও গিলেত গিলেত

যাও, গিরব, খাঁড়া ও অ েদর এখােন আন। ২২ পের সই দাস

বলল, ভু, আপনার আেদশ মেতা তা করা হেয়েছ, আর এখনও

জায়গা আেছ। ২৩ তখন ভু দাসেক বলেলন, বাইের িগেয় বড়

রা ায় রা ায় ও পেথ পেথ যাও এবং আসবার জ লাকেদরেক

িমনিত কর, যন আমার বািড় ভের যায়। ২৪ কারণ আিম তামােদর

বলিছ, ঐ িনমি ত ব ি েদর মেধ একজনও আমার এই ভােজর

াদ পােব না।” ২৫একবার চুর লাক যী র সে যাি ল; তখন

িতিন মখু িফিরেয় তােদর বলেলন, ২৬ “যিদ কউ আমার কােছ আেস,

আর িনেজর বাবা, মা, ী, স ান, ভাই ও বানেদর এমনিক, িনজ

াণেকও ি য় বেল মেন কের, তেব স আমার িশষ হেত পাের না।

২৭ য কউ িনেজর ু শ বেয় িনেয় আমার িপছেন না আেস, স আমার
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িশষ হেত পাের না। ২৮ তামােদর মেধ যিদ কােরার উঁচু ঘর তির

করেত ই া হয়, স আেগ বেস খরেচর িহসাব িক কের দখেব না,

শষ করবার টাকা তার আেছ িক না? ২৯কারণ িভত গাঁথবার পর

যিদ স শষ করেত না পাের, তেব যত লাক তা দখেব, সবাই

তােক ঠা া করেত করেব, বলেব, ৩০এ ব ি তির করেত

কেরিছল, িক ু শষ করেত পারল না। ৩১অথবা কােনা রাজা অ

রাজার িব ে যেু করেত যাবার আেগ বেস িক িবেবচনা করেবন

না, য িড় হাজার সনা িনেয় যু করেত আসেছ তার িব ে িক

দশ হাজার সনা িনেয় তার সামেন যেত পাির? ৩২ যিদ না পােরন,

তেব শ দূের থাকেতই িতিন বাতাবাহক পািঠেয় িতিন তার সােথ

শাি র িবষেয় িজ াসা করেবন। ৩৩ ভােলা, সইভােব তামােদর

মেধ য কউ িনেজর সব িকছু ত াগ না কের, স আমার িশষ হেত

পাের না। ৩৪ লবণ তা ভােলা; িক ু সই লবেণর যিদ াদ ন হেয়

যায়, তেব তা আবার িক কের নানতা করা যােব? ৩৫ তা না মািটর,

না সােরর িঢিবর উপযু ; লােক তা বাইের ফেল দয়। যার নবার

কান আেছ স ক।”

১৫আর কর আদায়কারী ও পাপী লােকরা সবাই যী র কথা

শানার জ তাঁর কােছ আসিছল। ২তােত ফরীশী ও ধমিশ েকরা

অিভেযাগ কের বলেত লাগল, “এ ব ি পাপীেদর হণ কের, ও

তােদর সােথ খাওয়া দাওয়া ও মলােমশা কের।” ৩ তখন িতিন

তােদর এই উপমা বলেলন। ৪ “ তামােদর মেধ কােনা এক ব ি

যার একেশা মষ আেছ, ও তার মেধ থেক একিট হািরেয় যায়,

তেব স িক অ িনরান ইটােক ছেড় িদেয় সই একটােক খুঁেজ

না পাওয়া পয তার খাঁজ করেত যায় না? ৫আর সিটেক খুঁেজ

পেল স খশুী হেয় তােক কাঁেধ তুেল নয়। ৬ পের ঘের এেস ব ু

বা ব ও িতেবশীেদর ডেক বেল, আমার সে আন কর, কারণ

আমার য মষিট হািরেয় িগেয়িছল, তা আিম খুঁেজ পেয়িছ।” ৭আিম

তামােদর বলিছ, “িঠক সইভােব একজন পাপী মন ফরােল েগ

আন হেব; যারা পাপ থেক মন ফরান দরকার বেল মেন কের না,
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এমন িনরান ই জন ধাি েকর জ তত আন হেব না।” ৮ অথবা

কােনা এক ীেলাক, যার দশিট িসিক আেছ, স যিদ একিট হািরেয়

ফেল, তেব দীপ ািলেয় ঘর ঝাঁট িদেয় য পয তা না পায়, ভােলা

কের খুঁেজ দেখ না? ৯আর সিট খুঁেজ পেল পর স ব ু বা ব ও

িতেবশীেদর ডেক বেল, আমার সে আন কর, কারণ আিম য

িসিকিট হািরেয় ফেলিছলাম, তা খুঁেজ পেয়িছ। ১০ িঠক সইভােব,

আিম তামােদর বলিছ, “একজন পাপী মন ফরােল ঈ েরর দূতেদর

উপি িতেত আন হয়।” ১১আর িতিন বলেলন, “এক ব ি র িট

ছেল িছল;” ১২ ছােটা ছেলিট তার বাবােক বলল, বাবা, টাকা ও

স ি র য অংশ আমার ভােগ পেড়, তা আমােক িদেয় দাও। তােত

িতিন তােদর মেধ স ি ও টাকা ভাগ কের িদেলন। ১৩ িকছুিদন

পের ছােটা ছেলিট সব িকছু িনেয় দূর দেশ চেল গল, আর সখােন

স বিনয়েম জীবন কািটেয় িনেজর সব টাকা পয়সা উিড়েয় িদল। ১৪

স সব িকছু খরচ কের ফলেল পর সই দেশ ভীষণ দূিভ হল,

তােত স কে পড়েত লাগল। ১৫ তখন স সই দেশর একজন

লােকর কাজ িনল; আর স তােক শকূর চরােনার জ িনেজর জিমেত

পািঠেয় িদল; ১৬তখন, শকূের য ঁিট খত, সই ঁিট স খেত ই া

করেলা, কারণ কউই তােক খাবার খেত দওয়ার মত িছল না। ১৭

িক ু স িনেজর ভুল বঝুেত পের বলল, আমার বাবার কত চাকেররা

অেনক অেনক খাবার পাে , িক ু আিম এখােন িখেদেত মের যাি ।

১৮আিম উেঠ আমার বাবার কােছ িগেয় বলব, বাবা, আিম তামার ও

েগর িব ে পাপ কেরিছ; ১৯আিম আর তামার ছেল নােমর যাগ

নই; তামার একজন চাকেরর মত আমােক রাখ। ২০ পের স উেঠ

তার বাবার কােছ আসল। স দূের থাকেতই তােক দেখই তার বাবার

খবু ক ণা হল, আর দৗিড়েয় িগেয় তােক জিড়েয় ধের চুমু িদেত

থাকেলন। ২১ তখন ছেলিট বলল, বাবা, আিম তামার ও গরােজ র

িব ে পাপ কেরিছ, আিম আর তামার ছেল নােমর যাগ নই।

২২ িক ু তার বাবা িনেজর চাকরেদরেক বলেলন, তাড়াতািড় কের

সবেচেয় ভাল জামািট িনেয় এস, আর এেক পিরেয় দাও এবং এর
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হােত আংিট ও পােয় জেুতা দাও; ২৩আর মাটােসাটা বাছুরিট এেন

মার; আমরা খাওয়া দাওয়া কের আন কির; ২৪ কারণ আমার এই

ছেলিট মারা িগেয়িছল, িক ু এখন বাঁচেলা; স হািরেয় িগেয়িছল,

িক ু এখন পাওয়া গল। তােত তারা আেমাদ েমাদ করেত লাগল।

২৫ তখন তাঁর বড় ছেলিট মােঠ িছল; পের স আসেত আসেত যখন

বািড়র কােছ পৗঁছােলা, তখন বাজনা ও নােচর শ নেত পল। ২৬

আর স একজন চাকরেক কােছ ডেক িজ াসা করল, এ সব িক? ২৭

স তােক বলল, তামার ভাই এেসেছ এবং তামার বাবা মাটােসাটা

বাছুরিট মেরেছন, কারণ িতিন তােক অব ায় িফের পেয়েছন।

২৮ তােত স রেগ গল, িভতের যেত চাইল না; তখন তার বাবা

বাইের এেস সাধাসািধ করেত লাগেলন। ২৯ িক ু স তার বাবােক

বলল, দখ, এত বছর ধের আিম তামার সবায কের আসিছ,

কখনও তামার আেদশ অমা কিরিন, তবওু আমার ব ু েদর সােথ

আেমাদ েমাদ করবার জ তুিম কখনও একিট ছাগেলর বা াও

দাওিন; ৩০ িক ু তামার এই ছেল য, বশ ােদর সে তামার টাকা

পয়সা ন কেরেছ, স যখন আসল, তারই জ মাটােসাটা বাছুরিট

মারেল। ৩১ িতিন তােক বলেলন, “বাবা, তুিম সবিদন আমার সে

আছ, আর যা িকছু আমার, সবই তামার। ৩২ িক ু আমােদর আেমাদ

েমাদ ও আন করা উিচত, কারণ তামার এই ভাই মারা িগেয়িছল

এবং এখন বাঁচেলা; হািরেয় িগেয়িছল, এখন পাওয়া গল।”

১৬আর যী িশষ েদরও বলেলন, “একজন ধনী লাক িছল, তার

এক ধান কমচারী িছল; স মিনেবর টাকা পয়সা ন করত বেল তার

কােছ অপমািনত হল।” ২পের স তােক ডেক বলল, তামার স েক

এিক কথা নিছ? তামার কােজর িহসাব দাও, কারণ তুিম আর ধান

কমচারী থাকেত পারেব না। ৩ তখন সই ধান কমচারী মেন মেন

বলল, িক করব? আমার মিনব তা আমােক ধান কমচারী পদ থেক

ছািড়েয় িদে ন; মািট কাটবার শি আমার নই, িভ া করেত আমার

ল া কের। ৪আমার ধান কমচারী পদ গেল লােক যন আমােক

তােদর বািড়েত থাকেত দয়, এজ আিম িক করব, তা জািন। ৫
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পের স িনেজর মিনেবর েত ক ঋণীেক ডেক থম জনেক বলল,

আমার মিনেবর কােছ তামার ধার কত? ৬ স বলল, একেশা িলটার

অিলভ তল। তখন স তােক বলল, তামার িহসােবর কাগজিট নাও

এবং তাড়াতািড় তােত প াশ লখ। ৭ পের স আর এক জনেক

বলল, তামার ধার কত? স বলল, একেশা মণ গম। তখন স বলল,

তামার কাগজ িনেয় আিশ লখ। ৮ তােত সই মিনব সই অসৎ

ধান কমচারীর শংসা করল, কারণ স বিু মােনর কাজ কেরিছল।

এই জগেতর লােকরা িনেজর জািতর স ে আেলার লাকেদর

থেক বিশ বিু মান। (aiōn g165) ৯আরআিমই তামােদর বলিছ,

িনেজেদর জে জগেতর টাকা পয়সা িদেয় লােকর সে ব ু কর,

যন ওটা শষ হেল তারা তামােদর সই িচরকােলর থাকবার জায়গায়

হণ কের। (aiōnios g166) ১০ য অ িবষেয় িব , স অেনক

িবষেয়ও িব ; আর য অ িবষেয়ও অধাি ক, স অেনক িবষেয়

অধাি ক। ১১অতএব তামরা যিদ জগেতর ধেন িব না হেয় থাক,

তেব ক িব াস কের তামােদর কােছ সত ধন রাখেব? ১২আর

যিদ পেরর িবষেয় িব না হেয় থাক, তেব ক তামােদর িনেজর

িবষয় তামােদর দেব? ১৩ কান চাকর ই মিনেবর দাস করেত

পাের না, কারণ স হয় এক জনেক ঘণৃা করেব, আর অ জনেক

ভালবাসেব, নয় তা এক জেনর িত মেনােযাগ দেব, অ জনেক

তু করেব। তামরা ঈ র এবং ধন ইেয়র দাস করেত পার না।

১৪তখন ফরীশীরা, যারা টাকা ভালবাসেতন, এ সব কথা নিছল,

আর তারা তাঁেক ঠা া করেত লাগল। ১৫ িতিন তােদর বলেলন,

“ তামরাই তা মা েষর সামেন িনেজেদর ধািমক দিখেয় থাক, িক ু

ঈ র তামােদর দেয়র অব া জােনন; কারণ মা েষর কােছ যা

স ািনত, তা ঈ েরর দিৃ েত ঘণৃার যাগ ।” ১৬ বাি দাতা যাহেনর

িদন পয মািশর আইন কা ন ও ভাববাদীেদর লখা চলত; সই

িদন থেক ঈ েরর রােজ র সমাচার চার হে এবং েত ক জন

আ হী হেয় জােরর সে সই রােজ েবশ করেছ। ১৭ িক ু আইন

কা েনর এক িব বাদ পড়ার চেয় বরং আকাশ ও পিৃথবী লু হেয়
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যাওয়া সহজ। ১৮ য কউ িনেজর ীেক ছেড় িদেয় অ ীেক িবেয়

কের, স ব িভচার কের; এবং য কউ, যােক ামী ছেড় িদেয়েছ

সই ীেক িববাহ কের, স ব ািভচার কের। ১৯ একজন ধনবান

লাক িছল, স ব নী রেঙর কাপড় ও দামী দামী কাপড় পরেতা

এবং িতিদন জাঁকজমেকর সােথ আেমাদ েমাদ করত। ২০তার

দরজার সামেন লাসার নােম একজন িভখারীেক রাখা হেয়িছল, তার

সারা শরীর ঘােয় ভরা িছল, ২১ এবং সই ধনবােনর টিবল থেক য

ঁড়াগাঁড়া পড়ত তাই খেয় স পট ভরােত চাইত; আবার েররাও

এেস তার ঘা চেট িদত। ২২ এক িদন ঐ কাঙাল মারা গল, আর গ

দূেতরা এেস তােক িনেয় িগেয় অ াহােমর কােল বসােলন, । পের

সই ধনবানও মারা গল এবং তােক কবর দওয়া হল। ২৩আর

নরেক, য ণার মেধ , স চাখ তুেল দূর থেক অ াহামেক ও তার

কােল লাসারেক দখেত পল। (Hadēs g86) ২৪তােত স িচৎকার

কের বলল, িপতা অ াহাম, আমােক দয়া ক ন, লাসারেক পািঠেয়

িদন, যন স আঙুেলর মাথা জেল ডুিবেয় আমার িজভ ঠা ডা কের,

কারণ এই আ েন আিম ক পাি । ২৫ িক ু অ াহাম বলেলন, মেন

কর; তুিম যখন জীিবত িছেল তখন কত খেভাগ কেরছ, আর লাসার

কত ঃখ ভাগ কেরেছ; এখন স এখােন সা না পাে , আর তুিম

ক পা । ২৬আর এছাড়া আমােদরও তামােদর মেধ এক িবরাট

ফাঁক রেয়েছ, তরাং ই া থাকা সে ও যন এখান থেক তামােদর

কােছ কউ যেত না পাের, আবার ওখান থেক আমােদর কােছ কউ

পার হেয় আসেত না পাের। ২৭তখন স বলল, “তেব আিম আপনােক

অ েরাধ কির, িপতা আমার বাবার বািড়েত ওেক পািঠেয় িদন; ২৮

কারণ আমার পাঁচ ভাই আেছ; স িগেয় তােদর কােছ সা িদক, যন

তারাও এই য ণার জায়গায় না আেস।” ২৯ িক ু অ াহাম বলেলন,

“তােদর কােছ মািশ ও ভাববাদীরা আেছন; তােদরই কথা তারা

ক।” ৩০ তখন স বলল, “তা নয়, িপতা অ াহাম, বরং মতৃেদর

মেধ থেক যিদ কউ তােদর কােছ যায়, তাহেল তারা মন ফরােব।”
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৩১ িক ু িতিন বলেলন, “তারা যিদ মািশর ও ভাববাদীেদর ব ব া না

শােন, তেব মতৃেদর মেধ থেক কউ উঠেলও তারা মানেব না।”

১৭ যী তার িশষ েদর আরও বলেলন, “পােপর েলাভন আসেব

না, এমন হেত পাের না; িক ু িধক তােক, যার মাধ েম তা আেস! ২

এই ছাটেদর মেধ এক জনেক যিদ কউ পােপর পেথ িনেয় যায়,

তেব তার গলায় ভারী পাথর বঁেধ তােক সমেু ফেল দওয়া বরং

তার পে ভােলা। ৩ তামরা িনেজেদর িবষেয় সাবধান থাক। তামার

ভাই যিদ পাপ কের, তােক ধমক দাও; আর স যিদ সই অ ায়

থেক মন ফরায় তেব তােক মা কর। ৪আর যিদ স এক িদেনর র

মেধ সাতবার তামার িব ে পাপ কের, আর সাতবার তামার কােছ

িফের এেস বেল, আিম এই অ ায় থেক মন ফরালাম, তেব তােক

মা কর।” ৫আর িরতরা ভুেক বলেলন, “আমােদর িব াস

বািড়েয় িদন।” ৬ ভু বলেলন, “একিট সরেষ দানার মত িব াস

যিদ তামােদর থােক, তেব, তুিম িশকড় উেঠ িগেয় িনেজ সমেু

পুঁেত যাও একথা তুঁত গাছিটেক বলেল ও তামােদর কথা মানেব।”

৭আর তামােদর মেধ এমন ক আেছ, যার দাস হাল বেয় িকংবা

ভড়া চিরেয় মাঠ থেক এেল স তােক বলেব, “তুিম এখনই এেস

খেত বস? ৮ বরং তােক িক বলেব না, আিম িক খাব, তার আেয়াজন

কর এবং আিম যত ণ খাওয়া দাওয়া কির, তত ণ কামর বঁেধ

আমার সবায কর, তারপর তুিম খাওয়া দাওয়া করেব? ৯ সই দাস

আেদশ পালন করল বেল স িক তার ধ বাদ কের? ১০ সইভােব

সব আেদশ পালন করেল পর তামারও বােলা আমার অেযাগ দাস,

যা করেত বাধ িছলাম, তাই করলাম।” ১১ িয শােলেম যাবার িদেনর

িতিন শমিরয়া ও গালীল দেশর মেধ িদেয় গেলন। ১২ িতিন কােনা

এক ােম ঢুকেছন, এমন িদেনর দশ জন েরাগী তাঁর সামেন

পড়ল, তারা দূের দাঁিড়েয় িচৎকার কের বলেত লাগল, ১৩ “যী ,

নাথ, আমােদর দয়া ক ন!” ১৪ তাহােদর দেখ িতিন বলেলন, “যাও,

যাজকেদর কােছ িগেয় িনেজেদর দখাও। যেত যেত তারা

হল।” ১৫ তখন তােদর একজন িনেজেক দেখ িচৎকার কের
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ঈ েরর গৗরব করেত করেত িফের এেলা, ১৬এবং যী র পােয়র

উপর উপড়ু হেয় তাঁর ধ বাদ করেত লাগল; সই ব ি শমরীয়। ১৭

যী উ র কের বলেলন, “দশ জন িক হয়িন? তেব সই নয়

জন কাথায়? ১৮ ঈ েরর গৗরব করবার জ িফের এেসেছ, এই

অ জািতর লাকিট ছাড়া এমন কাউেকও িক পাওয়া গল না?” ১৯

পের িতিন তােক বলেলন, “উঠ এবং যাও, তামার িব াস তামােক

কেরেছ।” ২০ফরীশীরা তাঁেক িজ াসা করল, “ঈ েরর রাজ

কখন আসেব?” িতিন উ র কের তােদর বলেলন, “ঈ েরর রাজ

িচে র সােথ আেস না; ২১আর লােক বলেব না, দখ, এই জায়গায়!

ঐ জায়গায়! কারণ দখ, ঈ েরর রাজ তামােদর মেধ ই আেছ।”

২২আর িতিন িশষ েদর বলেলন, “এমন িদন আসেব, যখন তামরা

ম ষ পেু র রাজে র িদেনর র এক িদন দখেত ই া করেব, িক ু

দখেত পােব না। ২৩ তখন লােকরা তামােদর বলেব, দখ, ঐ

জায়গায়! দখ, এই জায়গায়! যও না, তােদর িপছেন িপছেন যও

না। ২৪কারণ িব ৎ যমন আকােশর নীেচ এক িদক থেক চমকােল,

আকােশর নীেচ অ িদক পয আেলািকত হয়, ম ষ পু িনেজর

িদেনর স প হেবন। ২৫ িক ু থেম তাঁেক অেনক ঃখেভাগ করেত

এবং এই িদেনর র লাকরা তাঁেক অ া করেব। ২৬আর নােহর

িদেনর যমন হেয়িছল, ম ষ পেু র িদেনর ও তমিন হেব। ২৭

লােক খাওয়া দাওয়া করত, িববাহ করত, িববািহতা হত, য পয

না নাহ জাহােজ েবশ করেলন, আর জল াবন এেস সবাইেক

ংস করল। ২৮ সইভােব লােটর িদেনর যমন হেয়িছল লােক

খাওয়া দাওয়া, কনােবচা, গাছ লাগােনা ও বািড় তরী করত; ২৯

িক ু যিদন লাট সেদাম থেক বাইের গেলন, সই িদন আকাশ

থেক আ নও গ েকর বিৃ পেড় সবাইেক ংস করল ৩০ ম ষ পু

যিদন কািশত হেবন, স িদেনর ও এই রকমই হেব। ৩১ সই িদন

য কউ ছােদর উপের থাকেব, আর তার িজিনসপ ঘের থাকেব, স

তা নবার জ নীেচ না নামকু; আর তমিন য কউ মােঠ থাকেব,

সও িফের না আ ক। ৩২ লােটর ীর কথা মেন কর। ৩৩ য কউ



লকু 1963

িনেজর াণ লাভ করেত চ া কের, স তা হারােব; আর য কউ াণ

হারায়, স তা বাঁচােব। ৩৪আিম তামােদর বলিছ, সই রাি েত

জন এক িবছানায় থাকেব, তােদর মেধ থেক এক জনেক নওয়া

হেব এবং অ জনেক ফেল যাওয়া হেব। ৩৫ িট ীেলাক একসােথ

যাঁতা িপষেব; তােদর মেধ থেক এক জনেক নওয়া হেব এবং অ

জনেক ফেল যাওয়া হেব।” ৩৬তখন তারা উ র কের তাঁেক বলেলন,

৩৭ “ হ ভু, কাথায়?” িতিন তােদর বলেলন, “ যখােন মতৃেদহ,

সখােনই শ ন জেড়া হয়।”

১৮আর িতিন তােদর এই রকম এক গ বলেলন য, তােদর

সবিদন াথনা করা উিচত, িন ৎসাহ হওয়া উিচত নয়। ২ িতিন

বলেলন, কােনা শহের এক িবচারক িছল, স ঈ রেক ভয় করত

না, মা ষেকও মানত না। ৩আর সই শহের এক িবধবা িছল, স

তার কােছ এেস বলত, অ ােয়র িতকার কের আমার িবপ থেক

আমােক উ ার ক ন! ৪ িবচারক িকছুিদন পয িকছুই করেলন

না; িক ু পের মেন মেন বলল, যিদও আিম ঈ রেক ভয় কির না,

মা ষেকও মািন না, ৫তবওু এই িবধবা আমােক ক িদে , সইজ

িবচার থেক এেক উ ার করব, না হেল সবদা আমােক ালাতন

করেব। ৬ পের ভু বলেলন, শান, ঐ অধাি ক িবচারক িক বেল।

৭তেব ঈ র িক তাঁর সই মেনানীতেদর পে অ ােয়র িতকার

করেবন না, যারা িদন রাত তাঁর কােছ ন কের, যিদও িতিন তােদর

িবষেয় দীঘসিহ ু ? ৮আিম তামােদর বলিছ, িতিন শী ই তােদর

পে অ ােয়র িতকার করেবন। িক ু ম ষ পু যখন আসেবন,

তখন িক পিৃথবীেত িব াস দখেত পােবন? ৯ যারা িনেজেদর মেন

করত য তারাই ধািমক এবং অ সবাইেক তু করত, এমন

কেয়কজনেক িতিন এই গ বলেলন। ১০ ই ব ি াথনা করার

জ মি র গল; একজন ফরীশী, আর একজন কর আদায়কারী। ১১

ফরীশী দাঁিড়েয় িনেজর িবষেয় এই াথনা করল, হ ঈ র, আিম

তামার ধ বাদ কির য, আিম অ সব লােকর মেতা ঠগ, অসৎ

ও ব িভচারীেদর মেতা িকংবা ঐ কর আদায়কারীর মেতা নই; ১২
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আিম স ােহর মেধ বার উপবাস কির, সম আেয়র দশমাংশ

দান কির। ১৩ িক ু কর আদায়কারী দূের দাঁিড়েয় েগর িদেক চাখ

তুলেতও সাহস পল না, বরং স বকু চাপড়ােত চাপড়ােত বলল, হ

ঈ র, আমার িত, এই পাপীর িত দয়া কর। ১৪আিম তামােদর

বলিছ, এই ব ি ধািমক বেল গণ হেয় িনজ বািড়েত চেল গল, ঐ

ব ি ধািমক নয়; কারণ য কউ িনেজেক উঁচু কের, তােক নীচু করা

যােব; িক ু য িনেজেক নীচু কের, তােক উঁচু করা যােব। ১৫আর

লােকরা িনেজেদর ছাট িশ েদরও তাঁর কােছ আনল, যন িতিন

তােদর শ কেরন। িশেষ রা তা দেখ তােদর ধমক িদেত লাগেলন।

১৬ িক ু যী তােদর কােছ ডাকেলন, বলেলন, “িশ েদর আমার কােছ

আসেত দাও, ওেদর বারণ কর না, কারণ ঈ েরর রাজ এেদর মত

লাকেদরই। ১৭আিম তামােদর সত বলিছ, য কউ িশ র মেতা

হেয় ঈ েরর রাজ হণ না কের, তেব স কখনই ঈ েরর রােজ

েবশ করেত পারেব না।” ১৮একজন ত াবধায়ক তাঁেক িজ াসা

করল, “ হ সৎ , অন জীবন পেত হােল আমােক িক িক করেত

হেব?” (aiōnios g166) ১৯ যী তােক বলেলন, “আমােক সৎ কন

বলেছা? ঈ র ছাড়া আর কউ সৎ নয়।” ২০ তুিম শাে র আেদশ

সকল জান, “ব িভচার কর না, মা ষ খনু কর না, চুির কর না, িমথ া

সা িদও না, তামার বাবা মােক স ান কেরা।” ২১ স বলল, “ ছাট

থেক এই সব পালন কের আসিছ।” ২২ একথা েন যী তােক

বলেলন, “এখনও একিট িবষেয় তামার ভুল আেছ; তামার যা িকছু

আেছ, সব িবি কের গিরবেদর দান কর, তােত েগ ধন পােব; আর

এস, আমােক অ সরণ কর।” ২৩ িক ু একথা েন স খবু ঃিখত

হল, কারণ স অেনক স ি র লাক িছল। ২৪ তখন তার িদেক

তািকেয় যী বলেলন, “যারা ধনী তােদর পে ঈ েরর রােজ েবশ

করা অেনক কিঠন!” ২৫ “ঈ েরর রােজ ধনবােনর েবশ করার

থেক বরং েচর িছ িদেয় উেটর েবশ করা সহজ।” ২৬ যারা

নল, তারা বলল, “তেব ক র া পেত পাের?” ২৭ িতিন বলেলন,

“যা মা েষর কােছ অসাধ তা ঈ েরর পে সবই স ব।” ২৮ তখন
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িপতর তাঁেক বলেলন, “ দখনু, আমারা যা আমােদর িনেজর িছল,

স সবিকছু ছেড় আপনার অ সরণকারী হেয়িছ।” ২৯ িতিন তােদর

বলেলন, “আিম তামােদর সত বলিছ, এমন কউ নই, য ঈ েরর

রােজ র জ বািড় িক ী িক ভাইেদর িক বাবা মা িক ছেল মেয়েদর

ত াগ করেল, ৩০ এইকােল তার ব ণ এবং আগামী যেুগ অন

জীবন পােব না।” (aiōn g165, aiōnios g166) ৩১ পের িতিন সই বােরা

জনেক কােছ িনেয় তােদর বলেলন, দখ, আমরা িয শােলেম যাি ;

আর ভাববাদীেদর মাধ েম যা যা লখা হেয়েছ, স সব মানবপেু

পণূ হেব। ৩২কারণ িতিন অইহূিদর লাকেদর হােত সমিপত হেবন

এবং লােকরা তাঁেক ঠা া করেব, তাঁেক অপমান করেব, তাঁর গােয়

থথুু দেব; ৩৩ এবং চাবকু িদেয় মের তাঁেক মের ফলেব; পের

িতন িদেনর র িদন িতিন পনুরায় উঠেবন। ৩৪এসেবর িকছুই তাঁরা

বঝুেলন না, এই কথা তােদর থেক গাপন থাকল এবং িক িক বলা

হে , তা তারা বেুঝ উঠেত পারল না। ৩৫আর যখন যী এবং তাঁর

িশষ রা িযরীেহার কােছ আসেলন, একজন অ পেথর পােশ বেস

িভ া করিছল; ৩৬ স লাকেদর যাওয়ার শ েন িজ াসা করল,

এর কারণ িক? ৩৭ লােক তােক বলল, নাসরতীয় যী সখান িদেয়

যাে ন। ৩৮তখন স িচৎকার কের বলল, হ যী , দায়দূ‐স ান,

আমােদর িত দয়া ক ন। ৩৯ যারা আেগ আেগ যাি ল, তারা চুপ

কেরা বেল তােক ধমক িদল, িক ু স আরও জাের চঁচােত লাগল,

হ দায়দূ‐স ান, আমার িত দয়া ক ন। ৪০ তখন যী থেম িগেয়

তােক তাঁর কােছ আনেত আেদশ করেলন; পের স কােছ আসেল

যী তােক বলেলন, তুিম িক চাও? ৪১আিম তামার জ িক করব?

স বলল, ভু, আিম দখেত চাই। ৪২ যী তােক বলেলন, দখ;

তামার িব াস তামােক করল। ৪৩তােত স ত ু িন দখেত

পল এবং ঈ েরর গৗরব করেত করেত তাঁর িপছন িপছন চলল। তা

দেখ সব লাক ঈ েরর ব করল।

১৯পের যী িযরীেহােত েবশ কের শহেরর মেধ িদেয় যাি েলন।

২ আর দখ, সে য় নােম এক ব ি ; স একজন ধান কর
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আদায়কারী এবং স ধনবান িছল। ৩আর ক যী , স দখেত চ া

করিছল, িক ু িভড় থাকােত দখেত পারল না, কারণ স বঁেট িছল।

৪ তাই স আেগ দৗিড়েয় িগেয় তাঁেক দখবার জ একিট ডুমরু

গােছ উঠল, কারণ িতিন সই পেথ যাি েলন। ৫ পের যী যখন সই

জায়গায় আসেলন, তখন উপেরর িদেক চেয় তােক বলেলন, সে য়,

শী নেম এেসা, কারণ আজ তামার ঘের আমােক থাকেত হেব। ৬

তােত স শী নেম আসল এবং আনে র সােথ তাঁর আিতথ করল।

৭ তা দেখ সবাই বচসা কের বলেত লাগল, ইিন একজন পাপীর

ঘের রা যাপন করেত গেলন। ৮ তখন সে য় দাঁিড়েয় ভুেক

বলল, ভু, দখনু, আমার স ি র অেধক আিম গিরবেদর দান কির;

আর যিদ অ ায় কের কােরার িকছু িজিনস িনেয় থািক, তার চার ণ

িফিরেয় দব। ৯ তখন যী তােক বলেলন, আজ এই ঘের পির ান

এেলা; যেহতু এ ব ি ও অ াহােমর স ান। ১০কারণ যা হািরেয়

িগেয়িছল, তােক খাঁজ ও উ ার করেত ম ষ পু এেসেছন। ১১

যখন তারা এই সব কথা নিছল, তখন িতিন একিট গ ও বলেলন,

কারণ িতিন িয শােলেমর কােছ এেসিছেলন; আর তারা অ মান

করিছল য, ঈ েরর রােজ র কাশ তখনই হেব। ১২অতএব িতিন

বলেলন, ভ বংশীয় এক ব ি রাজ িফিরেয় িনেয় আসেবন বেল

রেদেশ গেলন। ১৩আর িতিন িনেজর দশ জন চাকরেক ডেক

দশিট সানার মু া িদেয় বলেলন, আিম য পয না আিস, এ িদেয়

ব বসা কর। ১৪ িক ু তাঁর জারা তােক ঘণৃা করত, তারা তাঁর

িপছেন লাক পািঠেয় িদল, বলল, আমােদর ই া নয় য, এ ব ি

আমােদর উপের রাজ কের। ১৫ পের িতিন রাজপদ া হেয় যখন

িফের আসেলন, তখন, যােদরেক টাকা িদেয়িছেলন, সই দাসেদরেক

তাঁর কােছ ডেক আনেত বলেলন, যন িতিন জানেত পােরন, তারা

ব বসােয় ক কত লাভ কেরেছ। ১৬ তখন থম ব ি তাঁর সামেন

এেস বলল, ভু, আপনার মু া থেক আর দশ মু া হেয়েছ। ১৭ িতিন

তােক বলেলন, ধ ! উ ম দাস, তুিম অিত অ িবষেয় িব হেল;

এজ দশটা শহেরর উপের কতৃ কর। ১৮ ি তীয় ব ি এেস বলল,
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ভু, আপনার মু া থেক আর পাঁচ মু া হেয়েছ। ১৯ িতিন তােকও

বলেলন, তুিমও পাঁচিট শহেরর কতা হও। ২০ পের আর একজন

এেস বলল, ভু, দখনু, এই আপনার মু া; আিম এটা মােল বঁেধ

রেখিছলাম; ২১ কারণ আিম আপনার স ে ভীত িছলাম, কারণ

আপিন কিঠন লাক, যা রােখনিন, তা তুেল নন এবং যা বােননিন,

তা কােটন। ২২ িতিন তােক বলেলন, দাস, আিম তামার মেুখর

মােণ তামার িবচার করব। তুিম না জানেত, আিম কিঠন লাক, যা

রািখনা তাই তুেল িনই এবং যা বিুননা তাই কািট? ২৩তেব আমার

টাকা পা ারেদর কােছ কন রাখিন? তা করেল আিম এেস েদর

সােথ তা আদায় করতাম। ২৪আর যারা কােছ দাঁিড়েয়িছল, িতিন

তােদর বলেলন, এর কাছ থেক ঐ মু া নাও এবং যার দশ মু া

আেছ, তােক দাও। ২৫তারা তাঁেক বলল, ভু, ওর য দশিট মু া

আেছ। ২৬আিম তামােদর বলিছ, যার আেছ, তােক দওয়া যােব;

িক ু যার নই, তার যা আেছ, তাও তার কাছ থেক নওয়া যােব।

২৭ িক ু আমার এই য শ রা যারা চাইিন য, আিম তােদর উপের

রাজ কির, তােদর এখােন আন, আর আমার সামেন হত া কর। ২৮

এই সব কথা বেল িতিন তােদর আেগ আেগ চলেলন, িয শােলেমর

িদেক উঠেত লাগেলন। ২৯ পের যখন জতুন নামক পবেতর পােশ

বৎফগী ও বথিনয়া ােমর কােছ আসেলন, তখন িতিন ই জন

িশষ েক পািঠেয় িদেলন, বলেলন, ৩০ বলেলন, “ তামরা সামেনর

ঐ ােম যাও; ােম ঢাকা মা ই মেুখ দখেব একিট গাধার বা া

বাঁধা আেছ, যার ওপের কান মা ষ কখনও বেসিন; সটােক খেুল

আন। ৩১আর যিদ কউ তামােদরেক বেল, এিট কন খলুেছা?

তেব এই ভােব বলেব, এেত ভুর েয়াজন আেছ।” ৩২ তখন

যােদর পাঠােনা হল, তারা িগেয় িতিন যমন বেলিছেলন সই রকমই

দখেত পেলন। ৩৩ যখন তারা গাধার বা ািটেক খলুিছেলন, তখন

মািলেকরা তােদরেক বলল, গাধার বা ািটেক খলুেছা কন? ৩৪ তারা

বলেলন, “এেত ভুর েয়াজন আেছ।” ৩৫ পের তারা সিটেক যী র

কােছ এেন তার িপেঠর ওপের িনেজেদর কাপড় পেত তার উপের
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যী েক বসােলন। ৩৬ পের যখন িতিন যেত লাগেলন, লােকরা

িনেজর িনেজর কাপড় রা ায় পেত িদল। ৩৭আর িতিন জতুন পবত

থেক নামবার কাছাকািছ জায়গায় এেসেছন, এমন িদেনর, সই

িশেষ রা য সব অেলৗিকক কাজ দেখিছল, সই সেবর জ আনে র

সােথ িচৎকার কের ঈ েরর শংসা কের বলেত লাগল, ৩৮ “ধ সই

রাজা, িযিন ভুর নােম আসেছন; েগ শাি এবং উধেলােক মিহমা।”

৩৯ তখন লাকেদর মেধ থেক কেয়ক জন ফরীশী তাঁেক বলল,

, আপনার িশষ েদর ধমক িদন। ৪০ িতিন উ র করেলন, আিম

তামােদর বলিছ, এরা যিদ চুপ কের থােক, পাথর সব চঁিচেয় উঠেব।

৪১ পের যখন িতিন কােছ আসেলন, তখন িয শােলম শহরিট দেখ

তার জ ঃিখত হেয় ন করেলন, ৪২ বলেলন, তুিম, তুিমই

যিদ আজেকর িদেনর যা যা শাি জনক তা বঝুেত! িক ু এখন স

সব তামার দিৃ থেক গাপন থাকল। ৪৩ কারণ তামার উপের

এমন িদন আসেব, যিদেনর তামার শ রা তামার চারিদেক দয়াল

গাঁথেব, তামােক িঘের রাখেব, তামােক সবিদেক অবেরাধ করেব,

৪৪এবং তামােক ও তামার মধ বতী তামার স ানেদর ভূিমসাৎ

করেব, তামার মেধ পাথেরর উপের পাথর থাকেত দেব না; কারণ

তামার ঈ েরর ত াবধােনর িদন তুিম বােঝািন। ৪৫ পের িতিন

উপাসনা ঘের েবশ করেলন এবং যত লাক কনা বচা করিছল

তােদর সবাইেক বাইের বর কের িদেত করেলন, ৪৬ তাহােদর

বলেলন, লখা আেছ, “আমার ঘরেক াথনার ঘর বলা হেব,” িক ু

তামরা এটােক “ডাকাতেদর হায় পিরণত কেরেছা”। ৪৭আর িতিন

িতিদন ধমগেৃহ উপেদশ িদেতন। আর ধান যাজেকরা ও ব ব ার

িশ করা এবং লাকেদর ধােনরাও তাঁেক মের ফলার চ া করেত

লাগল; ৪৮ িক ু কীভােব তা করেব তার কােনা উপায় তারা খুঁেজ

পল না, কারণ লােকরা সবাই একমেন তাঁর কথা নত।

২০এক িদন যী মি ের লাকেদর উপেদশ িদে ন ও সমাচার

চার করেছন, এর মেধ ধান যাজেকরা ও ব ব ার িশ করা

াচীনেদর সে এেস উপি ত হেলা এবং তােক বলল, আমােদর
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বেলা তুিম কান মতায় এই সব করছ? ২ কই বা তামােক এই

মতা িদেয়েছ? ৩ িতিন উ ের তােদর বলেলন, আিমও তামােদর

একিট কথা িজ াসা কির, আমােক বল; ৪ যাহেনর বাি গরাজ

থেক হেয়িছল, না মা েষর থেক? ৫ তখন তারা িনেজেদর মেধ

আেলাচনা কের বলল, “যিদ বিল গ থেক, তাহেল এ আমােদরেক

বলেব, তেব তামরা তাঁেক িব াস কর িন কন?” ৬আর যিদ বিল,

“মা েষর থেক, তেব লােকরা সবাই আমােদর পাথর মারেব; কারণ

তােদর ধারণা হেয়েছ য, যাহন ভাববাদী িছেলন।” ৭তারা উ র

করল, “আমরা জািন না, কাথা থেক।” ৮ যী তােদর বলেলন,

“তেব আিমও িক মতায় এসব করিছ, তামােদর বলব না।” ৯ পের

িতিন লাকেদর এই গ কথা বলেত লাগেলন; কােনা ব ি আ ুেরর

বাগান কেরিছেলন, পের তা কৃষকেদর কােছ জমা িদেয় অেনক িদেনর

র জ অ দেশ চেল গেলন। ১০ পের চািষেদর কােছ আঙুর

খেতর ফেলর ভাগ নবার জ , ফল পাকার সিঠক িদেনর এক

চাকরেক তােদর কােছ পািঠেয় িদেলন; িক ু কৃষেকরা তার চাকরেক

মারধর কের খািল হােত পািঠেয় িদল। ১১ পের িতিন আর এক দাসেক

পাঠােলন, তারা তােকও মারধর ও অপমান কের খািল হােত িবদায়

করল। ১২ পের িতিন ততৃীয় দাসেক পাঠােলন, তারা তােকও আহত

কের বাইের ফেল িদল। ১৩ তখন আ ুর েতর কতা বলেলন,

আিম িক করব? আমার ি য় ছেলেক পাঠাব; হয়েতা তারা তােক

স ান করেব; ১৪ িক ু কৃষেকরা তাঁেক দেখ িনেজেদর মেধ বলাবিল

করেত লাগল, এই ব ি ই উ রািধকারী; এস, আমরা এেক মের

ফিল, যন উ রািধকার আমােদরই হয়। ১৫ পের তারা ছেলিটেক

ধের মের ফলল এবং আ ুর খেতর বাইের ফেল িদেলা। ১৬

এরপর সই আঙুর খেতর মািলক তােদর িক করেবন? িতিন এেস

সই চািষেদর মের ফলেবন এবং খত অ চািষেদর কােছ দেবন।

এই কথা েন তারা বলল, ঈ র এমন না ক ক। ১৭ িক ু িতিন

তােদর িদেক তািকেয় বলেলন, তেব যা লখা আেছ তার অথ িক,

“ য পাথরিটেক গাঁথেকরা অ া কেরেছ, তােকই ঘেরর কােনর
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ধান পাথর করা হেয়েছ?” ১৮ সই পাথেরর উপের যারা পড়েব,

স ভেঙ যােব; িক ু সই পাথর যার উপের পড়েব, তােক চুরমার

কের ফলেব। ১৯ সই িদেন ব ব ার িশ করা ও ধান যাজেকরা

তার উপের হ ে প করেত চ া করল; আর তারা লাকেদর ভয়

করল; কারণ তারা বেুঝিছল য, িতিন তােদরই িবষেয় সই গ

বেলিছেলন। ২০তখন তারা তার উপের নজর রেখ, এমন কেয়ক

জন চর পািঠেয় িদল, যারা ছ েবশী ধািমক সাজেব, যন তার

কথা ধের তােক রাজ পােলর কতৃ ও কতপৃে র কােছ সমপণ করেত

পাের। ২১ তারা তাঁেক িজ াসা করল, হ , আমরা জািন, আপিন

সিঠক কথা বেলন ও সিঠক িশ া দন, কােরার প পািত কের কথা

বেলন না, িক ু সত ভােব ঈ েরর পেথর িবষেয় িশ া িদে ন। ২২

কসরেক কর দওয়া আমােদর উিচত িক না? ২৩ িক ু িতিন তােদর

চালািক বঝুেত পের বলেলন, ২৪আমােক একিট িদন িদনার দখাও;

এেত কার মিূ ও নাম লখা আেছ? ২৫ তারা বলল, কসেরর, তখন

িতিন তােদর বলেলন, তেব যা যা কসেরর, কসরেক দাও, আর যা

ঈ েরর, ঈ রেক দাও। ২৬ এেত তারা লাকেদর সামেন তাঁর কথার

কােনা িট ধরেত পারল না, বরং তাঁর উ ের আ য বাধ করেত

লাগল। ২৭আর স ূকীেদর যারা িতবাদ কের বেল, পনু ান

নই, তােদর কেয়ক জন কােছ এেস তােক িজ াসা করল, ২৮ “ হ

, মািশ আমােদর জ িলেখেছন, কােরার ভাই যিদ ীেক রেখ

মারা যায়, আর তার স ান না থােক, তেব তার ভাই সই ীেক

িবেয় কের িনেজর ভাইেয়র বংশ র া করেব।” ২৯ ভােলা, কােনা

একিট পিরবাের সাতিট ভাই িছল; থম জন একিট ীেক িবেয় করল,

আর স স ান না রেখ মারা গল। ৩০ পের ি তীয় ও ততৃীয় ভাই

সই ীেক িবেয় করল; ৩১ এই ভােব সাতজনই স ান না রেখ

মারা গল। ৩২ শেষ সই ীও মারা গল। ৩৩অতএব মতুৃ থেক

জীিবত হওয়ার িদন ঐ সাত জেনর মেধ স কার ী হেব? তারা

সাতজনই তা তােক িবেয় কেরিছল। ৩৪ যী তােদর বলেলন, এই

জগেতর স ােনরা িবেয় কের এবং িববািহতা হয়। (aiōn g165) ৩৫ িক ু
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যারা সই জগেতর এবং মতৃেদর মেধ থেক পনু ােনর অিধকারী

হবার যাগ বেল গণ হেয়েছ, তারা না িবেয় করেব, না তােদর িবেয়

দওয়া হেব। (aiōn g165) ৩৬ তারা আর মরেতও পাের না, কারণ

তারা দূতেদর সমান এবং পনু ােনর স ান হওয়ায় ঈ েরর স ান।

৩৭আবার মেৃতরা য উ ািপত হয়, এটা মািশও ঝােপর ব ৃ াে

দিখেয়েছন; কারণ িতিন ভুেক অ াহােমর ঈ র, ইসহােকর ঈ রও

যােকােবর ঈ র বেলন। ৩৮ ঈ র তা মতৃেদর ঈ র নন, িক ু

জীিবতেদর; কারণ তাঁর সামেন সবাই জীিবত। ৩৯ তখন কেয়ক জন

ব ব ার িশ ক বলল, “ হ , আপিন ভােলা বেলেছন!” ৪০ বা েব

সই থেক তােক আর কােনা কথা িজ াসা করেত তােদর সাহস

হেলা না। ৪১আর িতিন তােদর বলেলন, লােক কমন কের ী েক

দায়েূদর স ান বেল? ৪২ দায়দূ তা আপিন গীতপু েক বেলন, “ ভু

আমার ভুেক বলেলন, তুিম আমার ডানিদেক বস, ৪৩ যত ণ না

আিম তামার শ েদর তামার পােয়র তলায় না রািখ।” ৪৪অতএব

দায়দূ তাঁেক ভু বেলন; তেব িতিন কীভােব তাঁর স ান? ৪৫ যখন

সবই নিছল তখন িতিন িনেজর িশষ েদর বলেলন, ৪৬ “ব ব ার

িশ কেদর থেক সাবধান, তারা ল া ল া কাপড় পের বড়ােত চায়

এবং হােট বাজাের লাকেদর েভ া জানায়, সমাজঘের ধান

ধান আসন এবং ভােজ ধান ধান জায়গা ভালবােস; ৪৭এই সব

লােকরা িবধবােদর সব বািড় দখল কের, আর ছলনা কের বড় বড়

াথনা কের, এই সব লােকরা িবচাের অেনক বিশ শাি পােব।”

২১পের িতিন চাখ তুেল দখেলন, ধনবােনরা ভা ডাের িনেজর

িনেজর দান রাখেছ। ২আর িতিন দখেলন এক গিরব িবধবা সখােন

িট পয়সা রাখেছ; ৩ তখন িতিন বলেলন, আিম তামােদর সত

বলিছ, এই গিরব িবধবা সবার থেক বিশ দান রেখেছ। ৪কারণ

এরা সবাই িনেজর িনেজর বাড়িত টাকা থেক িকছু িকছু দােনর

মেধ রাখল, িক ু এ িনেজর অনাটন সে ও এর যা িকছু িছল, সবই

রাখল। ৫আর যখন কউ কউ ঈ েরর গেৃহর িবষেয় বলিছেলন,

ওটা কমন র র পাথের ও উৎসগীকৃত িজিনেস েশািভত,
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িতিন বলেলন, ৬ “ তামরা এই য সব দখছ, এমন িদন আসেছ,

যখন এর একখািন পাথর অ পাথেরর উপের থাকেব না, সম ই

ংস হেব।” ৭ তারা তাঁেক িজ াসা করেলন, “ হ , তেব এসব

ঘটনা কখন হেব? আর যখন এসব ঘটনা ঘটেব তখন তার িচ ই বা

িক?” ৮ িতিন বলেলন, দখ, া হেয়া না; কারণ অেনেক আমার

নাম ধের আসেব, বলেব, আিমই িতিন ও িদন িনকটবতী; তামরা

তােদর িপছেন যও না। ৯আর যখন তামরা যেু র ও গ েগােলর

কথা নেব, ভয় পােব না, কারণ থেম এই সব ঘটেবই ঘটেব িক ু

তখনই শষ না। ১০ পের তােদর বলেলন, জািতর িব ে জািত

ও রােজ র িব ে রাজ উঠেব। ১১ িবশাল িবশাল ভূিমক এবং

জায়গায় জায়গায় দূিভ ও মহামারী হেব, আর আকােশ ভয় র

ল ণ এবং মহৎ িচ হেব। ১২ িক ু এই সব ঘটনার আেগ লােকরা

তামােদর বি করেব, তামােদর িনযাতন করেব, সমাজঘের ও

কারাগাের সমপণ করেব; আমার নােমর জ তামােদর রাজােদর

ও শাসনক ােদর সামেন আনা হেব। ১৩ সাে র জ এই সব

তামােদর িত ঘটেব। ১৪অতএব মেন মেন তির থেকা য, িক

উ র িদেত হেব, তার জ আেগ িচ া করেব না। ১৫কারণ আিম

তামােদর এমন কথা ও বিু দব য, তামােদর িবপে রা কউ

িতেরাধ করেত িক উ র িদেত পারেব না। ১৬আর তামরা বাবা মা,

ভাই, আ ীয় ও ব ু েদর ারা সমিপত হেব এবং তামােদর কাউেক

কাউেকও তারা মের ফলেব। ১৭আর আমার নােমর জ তামরা

সবার ঘণৃার পা হেব। ১৮ িক ু তামােদর মাথার একটা চুল ন হেব

না। ১৯ তামরা িনেজেদর ধেয িনেজেদর াণর া করেব। ২০আর

যখন তামরা িয শােলমেক স সাম িদেয় ঘরা দখেব, তখন

জানেব য, তার ংস িনকটবতী। ২১ তখন যারা িযহূিদয়ায় থােক,

তারা পাহািড় অ েল পািলেয় যাক এবং যারা শহেরর মেধ থােক,

তারা বাইের যাক; আর যারা ামা েল থােক, তারা শহের না আ ক।

২২কারণ তখন িতেশােধর িদন, য সব কথা লখা আেছ স সব পণূ

হবার িদন। ২৩ হায়!, সই িদেনর গভবতী ও দা ী ীেলাকেদর
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ভয় র দশা! কারণ ভূিমেত মহাসংকট এবং এই জািতর ওপর াধ

নেম আসেব। ২৪ লােকরা তরবািরর আঘােত মারা পড়েব; এবং

বি হেয় সকল অইহূিদর মেধ সমিপত হেব; আর অইহূিদেদর িদন

স ণূ না হওয়া পয িয শােলম সব জািতর কােছ পদদিলত হেব।

২৫আর সূেয , চাঁেদ ও তারকাম ডেল নানা িচ দখা যােব এবং

পিৃথবীেত সম জািত কে ভুগেব, তারা সমেু র ও ঢউেয়র গজেন

উি হেব। ২৬ ভেয় এবং পিৃথবীেত যা যা ঘটেব তার আশ ায়,

মা েষরা অ ান হেয় যােব; কারণ আকােশর সব শি িবচিলত হেব।

২৭আর সই িদেনর তারা ম ষ পু েক পরা ম ও মহা তােপর সে

মঘেযােগ কের আসেত দখেব। ২৮ িক ু এসব ঘটনা হেল

তামরা উপেরর িদেক তািকও। মাথা তাল, কারণ তামােদর মিু

আস । ২৯আর িতিন তােদরেক একিট গ বলেলন, ডুমরুগাছ ও

আর সব গাছ দখ; ৩০ যখন স িলর নতুন পাতা গজায়, তখন তা

দেখ তামরাই িনেজরাই বঝুেত পার য, এখন গরমকাল িনকটবতী।

৩১ সইভােব তামরাও যখন এই সব ঘটেছ দখেব, তখন জানেব,

ঈ েরর রাজ িনকটবতী। ৩২আিম তামােদর সত বলিছ, য পয

এসব পণূ না হয়, সই পয এই কােলর লাকেদর মতুৃ হেব না।

৩৩আকােশর ও পিৃথবীর িবনাশ হেব, িক ু আমার বােক র িবনাশ

কখনও হেব না। ৩৪ িক ু িনেজেদর িবষেয় সাবধান থেকা, রােগ ও

ভাগিবলােস এবং কােজর িচ ায় তামােদর দয় যন ভারা া না

হয় এবং জীবেন যন ভয় না আেস, আর সই িদন হঠাৎ ফাঁেদর মেতা

তামােদর ওপের এেস পড়েব; ৩৫কারণ সই িদন সম পিৃথবীর

লােকর উপের আসেব। ৩৬ িক ু তামরা সব িদেনর জেগ থেকা

এবং াথনা কেরা, যন এই যসব ঘটনা ঘটেব, তা এড়ােত এবং

ম ষ পেু র সামেন দাঁড়ােত, শি মান হও। ৩৭আর িতিন িতিদন

মি ের উপেদশ িদেতন এবং িতরােত বাইের িগেয় জতুন নােম

পবেত িগেয় থাকেতন। ৩৮আর সব লাক তাঁর কথা নবার জ খবু

ভাের মি ের তাঁর কােছ আসত।
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২২তখন খািমরহীন িটর পব, যােক িন ারপ বেল, কাছাকািছ

িছল; ২আর ধান যাজেকরা ও ব ব ার িশ েকরা কীভােব তাঁেক

হত া করেত পাের, তারই চ া করিছল, কারণ তারা লাকেদর

ভয় করত। ৩আর শয়তান ঈ িরেয়াতীয় নােম িযহূদার িভতের

েবশ করল, এ সই বােরা জেনর একজন। ৪ তখন স িগেয় ধান

যাজকেদর ও সনাপিতেদর সােথ কথাবাতা বলল, কীভােব তাঁেক

তােদর হােত সমপণ করেত পারেব। ৫ তখন তারা আনি ত হল

ও তােক টাকা িদেত িত া করল। তােত স রািজ হল এবং ৬

জনতার নজেরর বাইের তাঁেক ধিরেয় দবার েযাগ খুঁজেত লাগল। ৭

পের খািমরহীন িটর িদন, অথাৎ য িদন িন ারপে র মষশাবক

বিল িদেত হত, সই িদন আসল। ৮ তখন িতিন িপতর ও যাহনেক

পািঠেয় িদেয় বলেলন, তামরা িগেয় িন ারপে র ভাজ ত কর,

আমরা ভাজন করব। ৯তারা বলেলন, কাথায় ত করব? ১০

আপনার ই া িক? িতিন তােদরেক বলেলন, দখ, তামরা সবাই

শহের ঢুকেল এমন একজন লােকর দখা পােব, য একটা কলিসেত

কের জল িনেয় যাে ; তামরা তার পছেন পছেন যও; স য

বািড়েত ঢুকেব। ১১আর সই বািড়র মািলকেক বােলা, বেলেছন,

যখােন আিম আমার িশষ েদর সে িন ারপে র ভাজ খেত পাির,

আমার সই অিতিথশালা কাথায়? ১২ তােত স তামােদর সাজােনা

একিট ওপেরর বড় ঘর দিখেয় দেব; ১৩ সই জায়গায় ত কর।

তারা িগেয়, িতিন যরকম বেলিছেলন, সরকম দখেত পেলন; পের

তাঁরা িন ারপে র ভাজ তরী করেলন। ১৪ পের িদন হেল িতিন

ও িরতরা একসে ভােজ অংশ হণ করেলন। ১৫ তখন িতিন

তােদর বলেলন, আমার ঃখেভােগর আেগ তামােদর সােথ আিম এই

িন ারপে র ভাজ ভাজন করেত আিম খবু ই া করিছ; ১৬কারণ

আিম তামােদর বলিছ, য পয ঈ েরর রােজ এ পণূ না হয়, সই

পয আিম এ আর ভাজন করব না। ১৭ পের িতিন পানপা িনেয়

ধ বাদ িদেয় বলেলন, এটা নাও এবং িনেজেদর মেধ ভাগ কর; ১৮

কারণ আিম তামােদর বলিছ, য পয ঈ েরর রােজ র আগমন
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না হয়, এখন থেক সই পয আিম আ ুর ফেলর রস পান করব

না। ১৯ পের িতিন টী িনেয় ধ বাদ িদেয় ভাঙেলন এবং তােদরেক

িদেলন, আর বলেলন, “এটা আমার শরীর যটা তামােদর দওয়া

হেয়েছ। এিট আমার রেণ কর। ২০আর সইভােব িতিন খাওয়ার

পর পানপা ও িনেয় বলেলন, এই পানপা আমার রে র নতুন িনয়ম,

য র তামােদর জ বািহত হয়। ২১ িক ু দখ, য ব ি আমােক

সমপণ করেছ, তার হাত আমার সে টিবেলর উপের রেয়েছ। ২২

কারণ যমন িনধািরত হেয়েছ সই অ সােরই ম ষ পু যাে ন, িক ু

িধক সই ব ি েক, যার মাধ েম িতিন সমিপত হন।” ২৩ তখ তারা

এেক অপরেক িজ াসা করেত লাগেলন, “তেব আমােদর মেধ এ

কাজ ক করেব?” ২৪আর তােদর মেধ এই িনেয় তক হল য,

তােদর মেধ ক বেল গণ । ২৫ িক ু িতিন তােদর বলেলন,

অইহূিদেদর রাজারাই তােদর উপের ভু কের এবং তােদর উপর

যার কতৃ থােক তােক স ানীয় শাসক বেল। ২৬ িক ু তামরা

সই রকম হেয়া না; বরং তামােদর মেধ য , স ছােটার মত

হাক; এবং য ধান, স দােসর মত হাক। ২৭কারণ, ক ?

য ভাজেন বেস, না পিরেবশন কের? য ভাজেন বেস সই িক

না? িক ু আিম তামােদর মেধ দােসর মত আিছ। ২৮ তামরাই

আমার সব পরী ায় তা আমার সে রেয়ছ; ২৯আরআমার িপতা

যমন আমার জ িনধারণ কেরেছন, আিমও তমিন তামােদর জ

এক রাজ িনধারণ করিছ, ৩০ যন তামরা আমার রােজ আমার

সে ভাজন পান কর; আর তামরা িসংহাসেন বেস ই ােয়েলর

বােরা বংেশর িবচার করেব। ৩১ িশেমান, িশেমান, দখ, গেমর মত

চেল বর করার জ শয়তান তামােদর িনেজর বেল চেয়েছ; ৩২

িক ু আিম তামার জ াথনা কেরিছ, যন তামােদর িব ােস

ভা ন না ধের; আর তুিমও একবার িফরেল পর তামার ভাইেদর

ি র করও। ৩৩ িতিন তােক বলেলন, ভু, আপনার সে আিম

কারাগাের যেত এবং মরেতও রািজ আিছ। ৩৪ িতিন বলেলন, িপতর

আিম তামােক বলিছ, য পয তুিম আমােক চন না বেল িতনবার
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অ ীকার করেব, সই পয আজ মারগ ডাকেব না। ৩৫আর িতিন

তােদর বলেলন, আিম যখন থিল, ঝুিল ও জেুতা ছাড়া তামােদর

পািঠেয়িছলাম, তখন িক িকছুরই অভাব হেয়িছল? তারা বলেলন

িকছুই না। ৩৬ তখন িতিন তােদর বলেলন, এখন যার থিল আেছ, স

তা িনেয় যাক, সইভােব ঝুিলও িনেয় িনক; এবং যার নই, স িনেজর

পাষাক িবি কের তেলায়ার িক ক। ৩৭ কারণ আিম তামােদর

বলিছ, এই য কথা শাে লখা আেছ, “আর িতিন অধািমকেদর সে

গণ হেলন” তা আমােত পণূ হেত হেব; কারণ আমার িবষেয় যা,

তা পণূ হে । ৩৮ তখন তারা বলেলন, ভু, দখনু, িট তেলায়ার

আেছ। িতিন তােদর বলেলন, এই যেথ । ৩৯ পের িতিন বাইের এেস

িনেজর িনয়ম অ সাের জতুন পবেত গেলন এবং িশষ রাও তার

িপছন িপছন গেলন। ৪০ সই জায়গায় আসেল পর িতিন তােদর

বলেলন, তামরা াথনা কর, যন েলাভেন না পড়। ৪১ পের িতিন

তােদর থেক িকছু দূের িগেয় হাঁটু গেড় বেস াথনা করেত লাগেলন,

বলেলন, ৪২ িপতা যিদ তামার ই া হয়, আমার থেক এই ঃেখর

পানপা দূর কর; তবওু আমার ই া নয়, তামারই ই া পণূ হাক

৪৩ তখন গ থেক এক দূত দখা িদেয় তাঁেক সবল করেলন। ৪৪

পের িতিন ক ন ঃেখ ম হেয় আেরা একমেন াথনা করেলন; আর

তার ঘাম যন রে র আকাের বড় বড় ফাঁটা হেয় জিমেত পড়েত

লাগল। ৪৫ পের িতিন াথনা কের উঠেল পর িশষ েদর কােছ এেস

দখেলন, তারা ঃেখর জ ঘিুমেয় পেড়েছ, ৪৬আর তােদর বলেলন,

কন ঘমুা ? ওঠ, াথনা কর, যন েলাভেন না পড়। ৪৭ িতিন

কথা বলেছন, এমন িদন দখ, অেনক লাক এবং যার নাম িযহূদা

সই বােরা জেনর মেধ একজন স তােদর আেগ আেগ আসেছ; স

যী েক চু ন করবার জ তাঁর কােছ আসল। ৪৮ িক ু যী তােক

বলেলন, িযহূদা, চু েনর মাধ েম িক ম ষ পু েক সমপণ করছ? ৪৯

তখন িক িক ঘটেব, তা দেখ যারা তাঁর কােছ িছেলন, তারা বলেলন,

ভু আমরা িক তেলায়ােরর আঘাত করব? ৫০আর তােদর মেধ

এক ব ি মহাযাজেকর দাসেক আঘাত কের তার ডান কান কেট
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ফলেলন। ৫১ িক ু যী উ ের বলেলন, এই পয শা হও। পের

িতিন তার কান শ কের তােক করেলন। ৫২আর তার িব ে

য ধান যাজেকরা, ধমগেৃহর সনাপিত ও াচীেনরা এেসিছল, যী

তােদর বলেলন, লােক “ যমন দ র িব ে যায়, তমিন খড়গ ও

লািঠ িনেয় িক তামরা আসেল? ৫৩আিম যখন িতিদন ধমগেৃহ

তামােদর সে িছলাম, তখন আমায় উপের হাত রােখিন; িক ু এই

তামােদর িদন এবং অ কােরর কতৃ ।” ৫৪ পের তারা তাঁেক ধের

িনেয় গল এবং মহাযাজেকর বািড়েত আনেলা; আর িপতর দূের

থেক িপছন িপছন চলেলন। ৫৫ পের লােকরা উেঠােনর মেধ আ ন

ািলেয় একসে বসেল িপতর তােদর মেধ বসেলন। ৫৬ িতিন সই

আেলার কােছ বসেল এক দাসী তােক দেখ তার িদেক এক নজের

চেয় বলল, এ ব ি ওর সে িছল। ৫৭ িক ু িতিন অ ীকার কের

বলেলন, না, নারী! আিম ওেক িচিন না। ৫৮ একটু পের আর একজন

তােক দেখ বলল, তুিমও তােদর একজন। িপতর বলেলন, না, আিম

নই। ৫৯ ঘ টাখােনক পের আর একজন জার িদেয় বলল, সিত , এ

ব ি ও তাঁর সে িছল, কারণ এ গালীলীয় লাক। ৬০তখন িপতর

বলেলন, দখ, তুিম িক বলছ, আিম বঝুেত পারিছ না। িতিন কথা

বলিছেলন, আর অমিন মারগ ডেক উঠল। ৬১আর ভু মখু িফিরেয়

িপতেরর িদেক নজর িদেলন; তােত ভু এই য কথা বেলিছেলন,

“আজ মারগ ডাকবার আেগ তুিম িতনবার আমােক অ ীকার করেব।”

তা িপতেরর মেন পড়ল। ৬২আর িতিন বাইের িগেয় কা ায় ভেঙ

পড়েলন। ৬৩আর য লােকরা যী েক ধেরিছল, তারা তাঁেক ঠা া

ও মারধর করেত করল। ৬৪আর তাঁর চাখ ঢেক িজ াসা

করল, ভাববাণী বল দিখ, “ ক তােক মারেলা?” ৬৫আর তারা

ঈ রিন া কের তাঁর িব ে আেরা অেনক কথা বলেত লাগল। ৬৬

যখন িদন হল, তখন লাকেদর াচীন নতারা, ধান যাজেকরা ও

ব ব ার িশ ক একসে িমিলত হল এবং িনেজেদর সভার মেধ

তাঁেক িনেয় এেস বলল। ৬৭ তুিম যিদ সই ী হও, তেব আমােদর

বল, িতিন তােদর বলেলন, “যিদ তামােদর বিল, তামরা িব াস
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করেব না; ৬৮আর যিদ তামােদর িজ াসা কির, কােনা উ র দেব

না;” ৬৯ িক ু এখন থেক ম ষ পু ঈ েরর শি র ডান পােশ বেস

থাকেবন। ৭০তখন সবাই বলল, তেব তুিম িক ঈ েরর পু ? িতিন

তােদর বলেলন, তামরাই তা বলছ য, “আিমই সই।” ৭১ তখন

তারা বলল, “আর সাে আমােদর িক েয়াজন? আমরা িনেজরাই

তা তাঁর মেুখ নলাম।”

২৩পের তারা সবাই উেঠ যী েক পীলােতর কােছ িনেয় গল। ২

আর তারা তাঁর উপের দাষ িদেয় বলেত লাগল, আমরা দখেত পলাম

য, এই ব ি আমােদর জািতেক িবপেথ িনেয় যাে , কসরেক কর

িদেত বারণ কের, আর বেল য, আিম সই ী রাজা। ৩ তখন

পীলাত তাঁেক িজ াসা করেলন, তুিমই িক ইহূিদেদর রাজা? যী

তাঁেক বলেলন, তুিমই বলেল। ৪ তখন পীলাত ধান যাজকেদর ও

লাকেদর উে েশ বলেলন, আিম এই ব ি র কােনা দাষ পাি

না। ৫ িক ু তারা আরও জার কের বলেত লাগল, এ ব ি সম

িযহূিদয়ায় এবং গালীল থেক এই জায়গা পয িশ া িদেয় লাকেদর

িপেয় তুলেছ। ৬ এই েন পীলাত িজ াসা করেলন, এ ব ি

িক গালীলীয়? ৭ পের যখন িতিন জানেত পারেলন, ইিন হেরােদর

রােজ র লাক, তখন তাঁেক হেরােদর কােছ পািঠেয় িদেলন, কারণ

সই িদন িতিন িয শােলেম িছেলন। ৮ যী েক দেখ হেরাদ খবু

আনি ত হেলন, কারণ িতিন তাঁর িবষেয় েনিছেলন, এই অেনকিদন

থেক তাঁেক দখেত ই া কেরিছেলন এবং তাঁর অেলৗিকক কােনা

িচ দখবার আশা করেত লাগেলন। ৯ িতিন তাঁেক অেনক কথা

িজ াসা করেলন, িক ু যী তােক কােনা উ র িদেলন না। ১০

আর ধান যাজকরা ও ধমিশ েকরা দাঁিড়েয় বলভােব তাঁর উপের

দাষােরাপ করিছল। ১১আর হেরাদ ও তাঁর সনারা তাঁেক তু

করেলন ও ঠা া করেলন এবং দামী পাষাক পিরেয় তাঁেক পীলােতর

কােছ পািঠেয় িদেলন। ১২ সই িদন থেক হেরাদ ও পীলাত জেন

ব ু হেয় উঠেলন, কারণ আেগ তােদর মেধ শ তা িছল। ১৩ পের

পীলাত ধান যাজকরা, ত াবধায়ক ও লাকেদর একসে ডেক
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তােদর বলেলন, ১৪ তামরা এ ব ি েক আমার কােছ এই বেল

এেনছ য, এ লাকেক িবপেথ িনেয় যায়; আর দখ, আিম তামােদর

সামেন িবচার করেলও, তামরা এর উপের যসব দাষ িদ , তার

মেধ এই ব ি র কােনা দাষ দখেত পলাম না। ১৫আর হেরাদও

পানিন, কারণ িতিন এেক আমােদর কােছ পািঠেয় িদেয়েছন; আর

দখ, এ ব ি াণদে র যাগ িকছুই কের িন। ১৬অতএব আিম

এেক শাি িদেয় ছেড় দব। ১৭ (ঐ পেবর িদন তােদর জ এক

জনেক ছেড় িদেতই হত।) ১৮ িক ু তারা দলব হেয় সবাই িচৎকার

কের বলল, এেক দূর কর, আমােদর জ বারা ােক ছেড় দাও।

১৯ শহেরর মেধ দা া ও মা ষ হত ার দােয় সই ব ি কারাব

হেয়িছল। ২০ পের পীলাত যী েক মু করবার ই ায় আবার তােদর

কােছ কথা বলেলন। ২১ িক ু তারা চঁিচেয় বলেত লাগল, ু েশ দাও,

ওেক ু েশ দাও। ২২ পের িতিন ততৃীয় বার তােদর বলেলন, কন? এ

িক অপরাধ কেরেছ? আিম মতুৃ দে র যাগ কােনা দাষই পাইিন।

অতএব এেক শাি িদেয় ছেড় দব। ২৩ িক ু তারা খবু জাের

বলেত লাগল, যন তােক ু েশ দওয়া হয়; আর তারা আেরা জাের

িচৎকার করল। ২৪ তখন পীলাত তােদর িবচার অ সাের করেত

আেদশ িদেলন; ২৫ দা া ও মা ষ হত ার দােয় কারাব য ব ি েক

তারা চাইল, িতিন তােক ছেড় িদেলন, িক ু যী েক তােদর ই ায়

সমপন করেলন। ২৬ পের তারা তাঁেক িনেয় যাে , এর মেধ িশেমান

নােম একজন রীনীয় লাক াম থেক আসিছল, তারা তােক ধের

তার কাঁেধ ু শ রাখল, যন স যী র িপছন িপছন তা িনেয় যায়। ২৭

আর অেনক লাক তাঁর িপছন িপছন চলল; এবং অেনক িল ীেলাক

িছল, তারা তাঁর জ হাহাকার ও কা াকািট করিছেলন। ২৮ িক ু যী

তােদর িদেক িফের বলেলন, “ওেগা িয শােলেমর মেয়রা, আমার

জ কঁেদা না, বরং িনেজেদর এবং িনেজর িনেজর স ানেদর জ

কাঁদ।” ২৯ কারণ দখ, এমন িদন আসেছ যিদন লােক বলেব,

ধ সই ীেলােকরা, যারা ব া, যােদর গভ কখেনা স ান সব

কের িন, যােদর ন কখেনা িশ েদর পান করায়িন। ৩০ সই িদন
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লােকরা পবতগণেক বলেত করেব, আমােদর উপের পড়; এবং

পাহাড় েলােক বলেব, আমােদর ঢেক রােখা। ৩১কারণ লােকরা

সরস গােছর িত যিদ এমন কের, তেব কেনা গােছ িক না ঘটেব?

৩২আরও জন অপরাধীেক মতুৃ দ দবার জ তাঁর সে িনেয়

যাওয়া হি ল। ৩৩ পের মাথার খিুল নােম জায়গায় িনেয় িগেয় তারা

সখােন তাঁেক এবং সই জন অপরাধীেক ু েশ িদল, এক জনেক

তার ডান পােশ ও অপর জনেক বাম পােশ রাখল। ৩৪ তখন যী

বলেলন, িপতা, এেদর মা কর, কারণ এরা িক করেছ, তা জােন

না। পের তারা তাঁর জামা‐কাপড় িল িনেজেদর মেধ ভাগ করল।

৩৫ লােকরা দাঁিড়েয় দখিছল। ইহূিদ শাসেকরা তাঁেক ব কের

বলেত লাগল, ওই ব ি অ লাকেক র া করত, যিদ িতিন ঈ েরর

সই মেনানীত ী , তেব িনেজেক র া ক ক, ৩৬আর সনারাও

তাঁেক ঠা া করল, তাঁর কােছ অ রশ িনেয় বলেত লাগল, ৩৭ তুিম

যিদ ইহূিদেদর রাজা হও, তেব িনেজেক র া কর, ৩৮আর তাঁর

উপের ফলেক এই লখা িছল, “এ ইহূিদেদর রাজা।” ৩৯আর য

জন অপরাধীেক ু েশ ঝালােনা হেয়িছল, তােদর মেধ একজন

ী েক িন া কের বলেত লাগল, তুিম নািক সই ী ? িনেজেক

ও আমােদর র া কর। ৪০ িক ু অ জন উ র িদেয় তােক ধমক

িদেয় বলল, তুিম িক ঈ রেক ভয় কর না? তুিমও তা একই শাি

পা । ৪১আর আমরা য শাি পাি তা ায ; কারণ যা যা কেরিছ,

তারই যাগ শাি পাি ; িক ু ইিন অ ায় কাজ িকছুই কেরনিন। ৪২

পের স বলল, যী , আপিন যখন িনেজর রােজ আসেবন, তখন

আমােক মেন করেবন। ৪৩ িতিন তােক বলেলন, আিম তামােক সিত

বলিছ, আজই তুিম আমার সে গরােজ যােব। ৪৪ তখন বলা

ায় বােরাটা আর িতনটা পয সারা দশ অ কারময় হেয় থাকল।

৪৫ সূেয র আেলা থাকেলা না, আর মি েরর পদাটা মাঝামািঝ িচের

ভাগ হেয় গল। ৪৬আর যী খবু জাের িচৎকার কের বলেলন,

িপতা, তামার হােত আমার আ া সমপণ করলাম; আর এই বেল

িতিন াণ ত াগ করেলন। ৪৭ যা ঘটল, তা দেখ শতপিত ঈ েরর
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গৗরব কের বলেলন, সিত ই, এই ব ি ধািমক িছেলন। ৪৮আর

যসব লাক এই দশৃ দখার জ এেসিছল, তারা এই সব দেখ বকু

চাপড়ােত চাপড়ােত িফের গল। ৪৯আর তাঁর পিরিচত সবাই এবং

য ীেলােকরা তাঁর সে গালীল থেক এেসিছেলন তারা দূের এই সব

দখিছেলন। ৫০আর দখ, যােষফ নােম এক ব ি িছেলন, িতিন

ম ী, এক সৎ ধািমক লাক, ৫১এই ব ি ওেদর পিরক নােত ও

কােজ স ত িছেলন না; িতিন অিরমািথয়া ইহূিদ শহেরর লাক; িতিন

ঈ েরর রােজ র জ অেপ া করিছেলন। ৫২এ ব ি পীলােতর

কােছ িগেয় যী র মতৃেদহ চাইেলন; ৫৩ পের তা নািমেয় ঐ চাদের

জড়ােলন এবং পাথর িদেয় তরী এক কবেরর মেধ তােক রাখেলন,

যােত কখেনা কাউেক রাখা হয়িন। ৫৪ সই িদন আেয়াজেনর িদন

এবং িব ামবার ায় হেয় িগেয়িছল। ৫৫আর য ীেলােকরা

তাঁর সােথ গালীল থেক এেসিছেলন, তারা িপছন িপছন িগেয় সই

কবর এবং কীভােব তাঁর মতৃেদহ রাখা যায়, তা দখেলন; ৫৬ পের

িফের িগেয় গি ব ও তল ত করেলন। তখন তাঁরা ঈ েরর

আেদশ অ যায়ী িব ামবাের িব াম িনেলন।

২৪স ােহর থম িদন তারা খবু ভাের উেঠ ঐ কবেরর কােছ

এেলন, য গি ব ত কেরিছেলন তা িনেয় আসেলন; ২আর

দখেলন, কবর থেক পাথরটা সরােনা রেয়েছ, ৩ িক ু িভতের িগেয়

ভু যী র মতৃেদহ দখেত পেলন না। ৪ তারা এই িবষেয় ভাবেছন,

এমন িদেনর, দখ, উ ল পাষাক পরা জন পু ষ তােদর কােছ

দাঁড়ােলন। ৫ তখন তারা ভয় পেয় মািটর িদেক মখু নীচু করেল সই

ই ব ি তােদর বলেলন, মতৃেদর মেধ জীিবেতর খাঁজ করছ কন?

৬ িতিন এখােন নই, িক ু উেঠেছন। গালীেল থাকেত িতিন তামােদর

যা বেলিছেলন, তা মেন কর; ৭ িতিন তা বেলিছেলন, ম ষ পু েক

পাপী মা ষেদর হােত সমিপত হেত হেব, ু শােরািপত হেত এবং

ততৃীয় িদেনর উঠেত হেব। ৮ তখন তাঁর সই কথা িল তােদর মেন

পড়ল; ৯আর তারা কবর থেক িফের িগেয় সই এগােরা জন িশষ েক

ও অ সবাইেক এই সব খবর িদেলন। ১০এরা ম দলীনী মিরয়ম,
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যাহানা ও যােকােবর মা মিরয়ম; আর এেদর সে অ ীেলাকরাও

িরতেদর এই সব কথা বলেলন। ১১ িক ু এই সব কথা তােদর

দিৃ েত গে র মত মেন হল; তারা তােদর কথায় িব াস করেলন

না। ১২ তা সে ও িপতর উেঠ িগেয় কবেরর কােছ দৗেড় গেলন

এবং নীচু হেয় ভােলা কের দখেলন, ধু কাপড় পের রেয়েছ; আর যা

ঘেটেছ, তােত অবাক হেয় িনেজর জায়গায় িফের গেলন। ১৩আর

দখ, সই িদন তােদর জন িয শােলম থেক সাত মাইল দূের

ই ায়ূ নােম ােম যাি েলন, ১৪এবং তারা ঐ সব ঘটনার িবষেয়

এেক অপের কথাবাতা বলিছেলন। ১৫ তারা কথাবাতা ও এেক অপের

িজ াসাবাদ করেছন, এমন িদেনর যী িনেজ এেস তােদর সে

সে যেত লাগেলন; ১৬ িক ু তােদর চাখ ব হেয়িছল, তাই তাঁেক

িচনেত পারেলন না। ১৭ িতিন তােদর বলেলন, তামরা চলেত চলেত

এেক অপের য সব কথা বলাবিল করছ, স সব িক? তারা িবষ

ভােব দাঁিড়েয় থাকেলন। ১৮ পের ি য়পা নােম তােদর একজন উ র

কের তাঁেক বলেলন, আপিন িক একা িয শােলেম বাস করেছন, আর

এই কেয়ক িদেনর মেধ সখােন যসব ঘটনা ঘেটেছ, তা জােনন না?

১৯ িতিন তােদরেক বলেলন, িক িক ঘটনা? তারা তাঁেক বলেলন,

নাসরতীয় যী র িবষেয় ঘটনা, িযিন ঈ েরর ও সব লােকর সামেন

ও কােজ ও কথায় মহান ভাববাদী িছেলন; ২০আর কীভােব ধান

যাজেকরা ও আমােদর শাসেকরা াণদে র জ দাষী কের তােক

সমপণ করেলন, ও ু েশ িদেলন। ২১ িক ু আমরা আশা করিছলাম

য, িতিন সই ব ি , িযিন ই ােয়লেক মু করেবন। আর এসব ছাড়া

আজ িতনিদন হে , এসব ঘেটেছ। ২২আবার আমােদর কেয়ক জন

ীেলাক আমােদর অবাক করেলন; তারা ভাের তাঁর কবেরর কােছ

িগেয়িছেলন, ২৩আর তাঁর মতৃেদহ দখেত না পেয় এেস বলেলন,

গ দূতেদর ও দখা পেয়িছ এবং তাঁরা বেলন, িতিন জীিবত আেছন।

২৪আরআমােদর স ীেদর যারা কবেরর কােছ িগেয়িছল, তারাও সই

ীেলােকরা যমন বেলিছেলন, তমিন দখেত পেয়িছেলন, িক ু

তাঁেক দখেত পানিন। ২৫তখন িতিন তােদর বলেলন, হ অবঝুরা



লকু 1983

এবং ধীর দেয়র লােকরা, ভাববাদীরা য সব কথা বেলেছন, সই

সেব িব াস করেত পার না ২৬ ীে র িক েয়াজন িছল না য, এই

সব ঃখেভাগ কেরন ও িনেজর মিহমায় েবশ কেরন? ২৭ পের

িতিন মািশ থেক ও সম ভাববাদী থেক কের সব শাে তাঁর

িনেজর িবষেয় য সব কথা আেছ, তা তােদর বিুঝেয় িদেলন। ২৮

পের তারা যখােন যাি েলন, সখােন সই ােমর কােছ আসেলন;

আর িতিন দূের যাবার ভাব দখােলন। ২৯ িক ু তারা অ েরাধ কের

বলেলন, আমােদর সে থা ন, কারণ স া হেয় আসল, বলা ায়

চেল গেছ। তােত িতিন তােদর সে থাকার জ গেৃহ ঢুকেলন।

৩০ পের যখন িতিন তােদর সে খাবার খেত বসেলন, তখন িট

িনেয় ধ বাদ করেলন এবং ভেঙ তােদর িদেত লাগেলন। ৩১অমিন

তােদর চাখ খেুল গল, তারা তাঁেক িচনেত পারেলন, আর িতিন

তােদর থেক অদশৃ হেলন। ৩২ তখন তারা পর রেক বলেলন,

পেথর মেধ যখন িতিন আমােদর সে কথা বলিছেলন, আমােদর

কােছ শাে র অথ বিুঝেয় িদি েলন, তখন আমােদর িভতের আমােদর

দয় িক উ ী হেয় উঠিছল না? ৩৩আর তারা সই িদেনর ই উেঠ

িয শােলেম িফের গেলন; এবং সই এগােরা জনেক ও তােদর

স ীেদর একসে দখেত পেলন; ৩৪ তারা বলেলন, ভু িন য়

উেঠেছন এবং িশেমানেক দখা িদেয়েছন। ৩৫ পের সই জন পেথর

ঘটনার িবষেয় এবং িট ভাঙার িদন তারা কীভােব তাঁেক িচনেত

পেরিছেলন, এই সব িবষেয়ও বলেলন। ৩৬তারা এেক অপর এই

কথাবাতা বলেছন, ইিতমেধ িতিন িনেজ তােদর মােঝ দাঁড়ােলন,

ও তােদর বলেলন, তামােদর শাি হাক। ৩৭এেত তারা খবু ভয়

পেয় মেন করেলন, ভূত দখিছ। ৩৮ িতিন তােদর বলেলন, কন

উি হ ? তামােদর মেন সে হ জাগেছ কন? ৩৯আমার হাত

ও আমার পা দখ, এ আিম িনেজ; আমােক শ কর, আর দখ;

কারণ আমায় যমন দখছ, ভূেতর এই রকম হাড় মাংস নই। ৪০

এই বেল িতিন তােদর হাত ও পা দখােলন। ৪১তখনও তারা এত

আনি ত হেয়িছল য িব াস করেত পারিছেলন না ও অবাক হি ল,
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তাই িতিন তােদর বলেলন, তামােদর কােছ এখােন িক িকছু খাবার

আেছ? ৪২তখন তারা তাঁেক একিট ভাজা মাছ িদেলন। ৪৩ িতিন

তা িনেয় তােদর সামেন খেলন। ৪৪ পের িতিন তােদর বলেলন,

তামােদর সে থাকেত থাকেত আিম তামােদর যা বেলিছলাম,

আমার সই কথা এই, মািশর ব ব ায় এবং ভাববাদীেদর পু েক

এবং গীতসংিহতায় আমার িবষেয় যা যা লখা আেছ, স সব অবশ

পণূ হেব। ৪৫ তখন িতিন তােদর মন খেুল িদেলন, যন তারা শা

বঝুেত পাের, ৪৬আর িতিন তােদর বলেলন, এই কথা লখা আেছ

য, ী ঃখেভাগ করেবন এবং ততৃীয় িদেনর মতৃেদর মেধ থেক

উঠেবন; ৪৭আর তাঁর নােম পাপ মার জ মন ফরােনার কথা সব

জািতর কােছ চািরত হেব িয শােলম থেক করা হেব। ৪৮

তামরাই এসেবর সা ী। ৪৯আর দখ আমার িপতা যা িত া

কেরেছন, তা আিম তামােদর কােছ পাঠাি ; িক ু য পয গ

থেক আসা শি না পাও, সই পয তামরা ঐ শহের থাক। ৫০

পের িতিন তােদর বথিনয়া পয িনেয় গেলন; এবং হাত তুেল

তােদর আশীবাদ করেলন। ৫১ পের এই রকম হল, িতিন আশীবাদ

করেত করেত তােদর থেক আলাদা হেলন এবং েগ যেত লাগেলন।

৫২আর তারা তাঁেক ণাম কের মহানে িয শােলেম িফের গেলন;

৫৩এবং সব ণ ধমগেৃহ থেক ঈ েরর ধ বাদ করেত লাগেলন।
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যাহন
১ েত বাক িছেলন এবং বাক ঈ েরর সে িছেলন এবং বাক ই

ঈ র িছেলন। ২এই এক বাক েত ঈ েরর সােথ িছেলন। ৩

সব িকছুই তাঁর মাধ েম সিৃ হেয়েছ, যা হেয়েছ, তার কােনা িকছুই

তাঁেক ছাড়া সিৃ হয়িন। ৪তাঁর মেধ জীবন িছল এবং সই জীবন

মানবজািতর আেলা িছল। ৫ সই আেলা অ কােরর মেধ দীি

িদে , আর অ কার আেলােক জয় করেত পারল না। ৬ ঈ র একজন

মা ষেক পাঠােলন তাঁর নাম িছল যাহন। ৭ িতিন া ী িহসােব

এেসিছেলন সই আেলার জ সা িদেত, যন সবাই তাঁর সা

েন িব াস কের। ৮ যাহন সই আেলা িছেলন না, িক ু িতিন

এেসিছেলন যন সই আেলার িবষেয় িতিন সা িদেত পােরন।

৯ িতিনই কৃত আেলা িযিন পিৃথবীেত আসিছেলন এবং িযিন সব

মা ষেক আেলািকত করেবন। ১০ িতিন পিৃথবীর মেধ িছেলন এবং

পিৃথবী তাঁর ারা সিৃ হেয়িছল আর পিৃথবী তাঁেক িচনত না। ১১ িতিন

তাঁর িনেজর জায়গায় এেসিছেলন আর তাঁর িনেজর লােকরাই তাঁেক

হণ করল না। ১২ িক ু যতজন মা ষ তাঁেক হণ করল, যারা তাঁর

নােম িব াস করল, সই সব মা ষেক িতিন ঈ েরর স ান হওয়ার

অিধকার িদেলন, ১৩ যােদর জ র থেক নয়, মাংিসক অিভলাস

থেকও নয়, মা েষর ই া থেকও নয়, িক ু ঈ েরর ই া থেকই

হেয়েছ। ১৪এখন সই বাক দেহ পিরণত হেলন এবং আমােদর

সােথ বসবাস করেলন। আমরা তাঁর মিহমা দেখিছ, যা িপতার কাছ

থেক আসা একমা পেু র য মিহমা, সই অ েহ ও সেত পণূ

মিহমা আমরা দেখিছ। ১৫ যাহন তাঁর িবষেয় সা িদেয় িচৎকার

কের বলেলন, “ইিন স জন যাঁর স ে আিম আেগ বেলিছলাম, িযিন

আমার পের আসেছন, িতিন আমার থেক অেনক মহান, কারণ িতিন

আমার আেগ িছেলন।” ১৬ কারণ তাঁর পণূতা থেক আমরা সবাই

অ েহর উপর অ হ পেয়িছ। ১৭কারণ ব ব া মািশর মাধ েম

দওয়া হেয়িছল আর অ হ ও সত যী ী র মাধ েম এেসেছ। ১৮

ঈ রেক কউ কখনও দেখিন। সই এক ও একমা ব ি , িযিন
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িনেজ ঈ র, িযিন িপতার সে আেছন, িতিনই তাঁেক কাশ কেরেছন।

১৯এখন যাহেনর সা হল, যখন ইহূিদ নতারা কেয়ক জন যাজক

ও লবীয়েক িয শােলম থেক যাহেনর কােছ এই কথা িজ াসা

করেত পাঠাল, আপিন ক? ২০ িতিন অ ীকার না কের কথায়

উ র িদেলন, “আিম সই ী নই।” ২১আর তারা তাঁেক িজ াসা

করল, “তেব আপিন ক? আপিন িক এিলয়?” িতিন বলেলন, “আিম

না।” তারা বলল, “আপিন িক ভাববাদী?” িতিন উ ের বলেলন, “না”

২২ তখন তারা তাঁেক বলল, “আপিন ক বলনু, যােত, যাঁরা আমােদর

পািঠেয়েছন, তাঁেদরেক আমরা উ র িদেত পাির। আপিন আপনার

িনেজর িবষেয় িক বেলন?” ২৩ িতিন বলেলন, “ম াে একজন

িচৎকার কের ঘাষণা করেছ, আিম হলাম তাঁর রব; যমন িযশাইয়

ভাববাদীর বইেত যমন লখা আেছ, তামরা ভুর রাজপথ সাজা

কর,”। ২৪আর যােদরেক যাহেনর কােছ পাঠােনা হেয়িছল তারা িছল

ফরীশী। তারা তাঁেক িজ াসা করেলা এবং বলল ২৫আপিন যিদ

সই ী না হন, এিলয় না হন, সই ভাববাদীও না হন, তেব বাি

িদে ন কন? ২৬ যাহন উ র িদেয় তােদর বলেলন, আিম জেল

বাি িদি । িক ু তামােদর মেধ এমন একজন আেছন, যােক

তামরা চেনা না। ২৭ ইিন হেলন সই িযিন আমার পের আসেছন;

আিম তাঁর জেুতার দিড়র বাঁধন খালবার যাগ ও নই। ২৮ য ন

নদীর অপর পাের বথিনয়া ােম যখােন যাহন বাি িদি েলন

সই জায়গায় এই সব ঘটনা ঘেটিছল। ২৯ পেরর িদন যাহন যী েক

িনেজর কােছ আসেছ দেখ বলেলন, ঐ দখ ঈ েরর মষশাবক, িযিন

পিৃথবীর সব পাপ িনেয় যান। ৩০ ইিনই সই মা ষ, যাঁর স ে য

আিম আেগ বেলিছলাম, আমার পের এমন একজন মা ষ আসেছন,

িযিন আমার থেক মহান কারণ িতিন আমার আেগ থেকই িছেলন।

৩১আরআিম তাঁেক িচনতাম না, িক ু িতিন যােত ই ােয়লীয়েদর

কােছ কািশত হন, সইজ আিম এেস জেল বাি িদি । ৩২

আর যাহন সা িদেয় বলেলন, আিম পিব আ ােক পায়রার মেতা

গ থেক নেম আসেত দেখিছ এবং তাঁর উপের থাকেত দেখিছ।
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৩৩আিম তাঁেক িচনতাম না, িক ু িযিন আমােক জেল বাি িদেত

পািঠেয়েছন িতিনই আমােক বলেলন, তুিম যাঁর উপের পিব আ ােক

নেম এেস থাকেত দখেব, িতিনই সই মা ষ িযিন পিব আ ায়

বাি দন। ৩৪আর আিম দেখিছ ও সা িদেয়িছ য, ইিনই

হেলন ঈ েরর পু । ৩৫ পেরর িদন আবার যমন যাহন তাঁর ই জন

িশেষ র সে দাঁিড়েয় িছেলন; ৩৬ তখন যী হঁেট যাে ন এমন িদন

দখেত পেয় যাহন বলেলন ঐ দেখা ঈ েরর মষশাবক। ৩৭ সই

ই িশষ যাহেনর কােছ এই কথা েন যী র িপছন িপছন চলেত

লাগেলন। ৩৮ তখন যী িপছেনর িদেক তািকেয় তােদরেক তাঁর

িপছন িপছন আসেত দেখ বলেলন, তামরা িক চাও? তাঁরা উ র

িদেয় বলেলন, “রি (অ বাদ করেল এর মােন হল ) আপিন

কাথায় থােকন?” ৩৯ যী তাঁেদরেক বলেলন, “এেসা এবং দেখা।”

িতিন য জায়গায় থাকেতন তখন তারা সই জায়গায় িগেয় দখেলন

এবং সই িদন তাঁর সে থাকেলন; তখন বলা অ মােন িবকাল

চারটা। ৪০ যাহেনর কথা েন য ই জন যী র সে চেল িগেয়িছল

তাঁেদর মেধ একজন িছল িশেমান িপতেরর ভাই আি য়। ৪১ িতিন

থেম িনেজর ভাই িশেমানেক খুঁেজ পান এবং তাঁেক বেলন, “আমরা

মশীেহর দখা পেয়িছ” (অ বাদ করেল যার মােন হয় ী ) ৪২

িতিন তাঁেক যী র কােছ আনেলন। যী তাঁর িদেক দখেলন এবং

বলেলন, “তুিম যাহেনর ছেল িশেমান। তামােক কফা নােম ডাকা

হেব” (অ বাদ করেল যার মােন হয় িপতর) ৪৩ পেরর িদন যখন

যী গালীেল যাওয়ার জ িঠক করেলন, িতিন িফিলেপর খাঁজ

পেলন এবং তাঁেক বলেলন, আমার সে এেসা। ৪৪ িফিলপ িছেলন

বৎৈসদার লাক; আি য় ও িপতরও সই একই শহেরর লাক। ৪৫

িফিলপ নথেনলেক খুঁেজ পেলন এবং তাঁেক বলেলন, মািশর ব ব া

ও ভিবষ ৎ ব ারা যাঁর কথা িলেখিছেলন, আমরা তাঁেক পেয়িছ; িতিন

যােষেফর ছেল নাসরতীয় যী । ৪৬ নথেনল তাঁেক বলেলন, নাসরৎ

থেক িক ভােলা িকছু আসেত পাের? িফিলপ তাঁেক বলেলন, এেসা

এবং দখ। ৪৭ যী নথেনলেক িনেজর কােছ আসেত দেখ তাঁর
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সমে বলেলন, ঐ দখ একজন কৃত ই ােয়লীয়, যার মেন কােনা

ছলনা নই। ৪৮ নথেনল তাঁেক বলেলন, কমন কের আপিন আমােক

িচনেলন? যী উ র িদেয় তাঁেক বলেলন, িফিলপ তামােক ডাকবার

আেগ যখন তুিম সই ডুমরুগােছর িনেচ িছেল তখন তামােক আিম

দেখিছলাম। ৪৯ নথেনল তাঁেক উ র কের বলেলন, রি , আপিনই

হেলন ঈ েরর পু , আপিনই হেলন ই ােয়েলর রাজা। ৫০ যী উ র

িদেয় তাঁেক বলেলন, কারণ আিম তামােক বললাম, সই ডুমরুগােছর

িনেচ আিম তামােক দেখিছলাম এই কথা বলার জ ই তুিম িক

িব াস করেল? এর সব িকছুর থেকও মহৎ িকছু দখেত পােব। ৫১

যী বলেলন, সত সত আিম তামােদরেক বলিছ, তামরা দখেব

গ খেুল গেছ এবং ঈ েরর দূেতরা ম ষ পেু র উপর িদেয় উঠেছন

এবং নামেছন।

২ততৃীয় িদেনর গালীেলর কা া শহের এক িবেয় িছল এবং যী র

মা সখােন িছেলন; ২আর সই িবেয়েত যী র ও তাঁর িশষ েদরও

িনম ণ হেয়িছল। ৩ যখন আ ুর রস শষ হেয় গল যী র মা তাঁেক

বলেলন, ওেদর আ ুর রস নই। ৪ যী তাঁেক বলেলন, হ নারী এই

িবষেয় তামার সে আমার িক কাজ আেছ? আমার িদন এখনও

আেসিন। ৫ তাঁর মা চাকরেদর বলেলন, ইিন তামােদর যা িকছু

করেত বেলন তাই কর। ৬ সখােন ইহূিদ ধেমর িনয়ম অ যায়ী িব

করার জ পাথেরর ছয়িট জালা বসান িছল, তার এক একিটেত ায়

িতন মণ কের জল ধরত। ৭ যী তােদরেক বলেলন “ঐ সব জালা িল

জল িদেয় ভিত কর।” তরাং তারা সই পা িল কাণায় কাণায় জেল

ভিত করল। ৮ পের িতিন সই চাকরেদর বলেলন, এখন িকছুটা

এখান থেক তুেল িনেয় ভাজন কতার কােছ িনেয় যাও। তখন তারা

তাই করেলা। ৯ সই আ ুর রস যা জল থেক করা হেয়েছ, ভাজন

কতা পান কের দখেলন এবং তা কাথা থেক িনেয় আসা হেয়েছ তা

জানেতন না িক ু য চাকেররা জল তুেলিছল তারা জানেতা তখন

ভাজন কতা বরেক ডাকেলন ১০এবং তােক বলেলন, সবাই থেম

ভােলা আ ুর রস পান করেত দয় এবং পের যখন সবার পান করা
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হেয় যায় তখন থেমর থেক একটু িন মােনর আ ুর রস পান করেত

দয়; িক ু তুিম ভােলা আ ুর রস এখন পয রেখছ। ১১ এই ভােব

যী গালীল দেশর কা ােত এই থম িচ িহসােব আ য কাজ

কের িনেজর মিহমা কাশ করেলন; তখন তাঁর িশেষ রা তাঁেক িব াস

করেলন। ১২এই সব িকছুর পের িতিন, তাঁর মা ও ভাইেয়রা এবং তাঁর

িশষ রা কফরনাহূেম নেম গেলন এবং সখােন িকছুিদন থাকেলন।

১৩ ইহূিদেদর িন ারপ খবু কােছ তখন যী িয শােলেম গেলন।

১৪ পের িতিন মি েরর মেধ দখেলন য লােক গ , মষ ও পায়রা

িবি করেছ এবং টাকা বদল করার লাকও বেস আেছ; ১৫তখন

িতিন ঘাস িদেয় একটা চাবকু তরী করেলন এবং সইিট িদেয় সব

গ , মষ ও মা ষেদরেক উপাসনা ঘর থেক বর কের িদেলন এবং

টাকা বদল করার লাকেদর টাকা িতিন ছিড়েয় িদেয় টিবল িলও

উে িদেলন; ১৬ িতিন পায়রা িবে তােদর উে েশ বলেলন, “এই

জায়গা থেক এই সব িনেয় যাও; আমার িপতার গহৃেক ব বসার

জায়গা বানােনা ব কেরা।” ১৭ তাঁর িশষ েদর মেন পড়ল য, পিব

শাে লখা আেছ, “ তামার গেৃহর উেদ াগ আমােক াস করেব।” ১৮

তখন ইহূিদরা উ র িদেয় যী েক বলেলন, তুিম আমােদরেক িক িচ

দখােব য িক মতায় এই সব কাজ তুিম করছ? ১৯ যী উ র িদেয়

তােদরেক বলেলন, তামরা এই মি র ভেঙ ফল, আিম িতন িদেনর

মেধ আবার সটা ওঠাব। ২০ তখন ইহূিদরা বলল, এই মি র তরী

করেত ছচি শ বছর লেগেছ আর তুিম িক িতন িদেনর মেধ সটা

ওঠােব? ২১ যিদও ঈ েরর মি র বলেত িতিন িনেজর শরীেরর কথা

বলিছেলন। ২২ তরাং যখন িতিন মতৃেদর মধ থেক উঠেলন তখন

তাঁর িশষ েদর মেন পড়ল য, িতিন এই কথা আেগ বেলিছেলন এবং

তাঁরা শাে র কথায় এবং যী র বলা কথার উপর িব াস করেলন।

২৩ িতিন যখন উ ার পেবর িদন িয শােলেম িছেলন, তখন য সব

অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন, তা দেখ অেনেক তাঁর নােম িব াস

করল। ২৪ িক ু যী িনেজ তােদর ওপের িনেজর স ে িব াস

করেলন না, কারণ িতিন সবাইেক জানেতন, ২৫ এবং কউ য মা ষ
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জািতর সমে সা দয়, এেত তার েয়াজন িছল না; কারণ মা ষ

জািতর অ ের িক আেছ তা িতিন িনেজ জানেতন।

৩ফরীশীেদর মেধ নীকদীম নােম একজন মা ষ িছেলন; িতিন

একজন ইহূিদ সভার নতা। ২ এই মা ষিট রাি েত যী র কােছ

এেস তাঁেক বলেলন, রি , আমরা জািন য আপিন একজন এবং

ঈ েরর কাছ থেক এেসেছন; কারণ আপিন এই য সব আ য কাজ

করেছন তা ঈ র সে না থাকেল কউ করেত পাের না। ৩ যী উ র

িদেয় তােক বলেলন, আিম তামােদর সিত সিত বলিছ, কা র নতুন

জ না হওয়া পয স ঈ েরর রাজ দখেত পাের না। ৪ নীকদীম

তাঁেক বলেলন, মা ষ যখন বেুড়া হয় তখন কমন কের তার আবার

জ হেত পাের? স তা আবার মােয়র গেভ িফের িগেয় ি তীয়বার

জ িনেত পাের না, স িক তা পাের? ৫ যী উ র িদেলন, আিম

তামােদর সিত সিত বলিছ, যিদ কউ জল এবং আ া থেক না

জ নয় তেব স ঈ েরর রােজ েবশ করেত পাের না। ৬ যা

মা ষ থেক জ নয় তা মাংিসক এবং যা আ া থেক জ নয় তা

আ াই। ৭ তামােদর অবশ ই নতুন জ হেত হেব এই কথা আিম

বললাম বেল তামরা িবি ত হেয়া না। ৮ বাতাস য িদেক ই া কের

সই িদেক বেয় চেল। তুিম ধু তার শ নেত পাও িক ু কান িদক

থেক আেস অথবা কান িদেক চেল যায় তা জান না; আ া থেক

যারা জ নয় েত ক জন সই রকম। ৯ নীকদীম উ র কের তাঁেক

বলেলন, এ সব কমন ভােব হেত পাের? ১০ যী তাঁেক উ র িদেয়

বলেলন, তুিম একজন ই ােয়েলর , আর তুিম এখেনা এ সব

বঝুেত পারছ না? ১১ সত , সত ই, আমরা যা জািন তাই বলিছ এবং

যা দেখিছ তারই সা িদই। আর তামরা আমােদর সা া কর

না। ১২আিম যিদ জাগিতক িবষেয় তামােদর বিল এবং তামরা

িব াস না কর, তেব যিদ েগর িবষেয় বিল তামরা কমন কের

িব াস করেব? ১৩আর েগ কউ ওেঠিন ধমুা িযিন গ থেক

নেম এেসিছেলন িতিন ছাড়া, আর িতিন হেলন ম ষ পু । ১৪আর

মািশ যমন ম াে সই সাপেক উঁচুেত তুেলিছেলন, িঠক তমিন
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মানবপু েকও উঁচুেত অবশ ই তুলেত হেব, ১৫ তরাং যারা সবাই

তাঁেত িব াস করেব তারা অন জীবন পােব। (aiōnios g166) ১৬কারণ

ঈ র জগতেক এত ভালবাসেলন য, িনেজর একমা পু েক দান

করেলন, যন য কউ তাঁেত িব াস কের স িবন না হয় িক ু অন

জীবন পায়। (aiōnios g166) ১৭ কারণ ঈ র জগতেক দাষী মাণ

করেত পু েক জগেত পাঠানিন িক ু জগত যন তাঁর মাধ েম পির ান

পায়। ১৮ য তাঁেত িব াস কের তােক দাষী করা হয় না। য িব াস

না কের তােক দাষী বেল আেগই িঠক করা হেয়েছ কারণ স অি তীয়

ঈ েরর পেু র নােম িব াস কের িন। ১৯ িবচােরর কারণ হেলা এই

য, পিৃথবীেত আেলা এেসেছ এবং মা েষরা আেলা থেক অ কার

বিশ ভালেবেসেছ, কারণ তােদর কম িল িছল ম । ২০ কারণ

েত েক যারা ম কাজ কের তারা আেলােক ঘণৃা কের এবং তােদর

সব কে র দাষ যােত কাশ না হয় তার জ তারা আেলার কােছ

আেস না। ২১ যিদও, য সত কাজ কের স আেলার কােছ আেস,

যন তার সব কাজ ঈ েরর ই ামত করা হেয়েছ বেল কাশ পায়।

২২ তারপের যী এবং তাঁর িশষ রা িযহূিদয়া দেশ গেলন, আর িতিন

সখােন তাঁেদর সে থাকেলন এবং বাি িদেত লাগেলন। ২৩আর

যাহনও শালীম দেশর কােছ ঐেনান নােম একিট জায়গায় বাি

িদি েলন, কারণ সই জায়গায় অেনক জল িছল। আর মা েষরা

তাঁর কােছ আসেতা এবং বাি িনত। ২৪কারণ তখনও যাহনেক

জলখানায় পাঠােনা হয়িন। ২৫ তখন একজন ইহূিদর সে িব

হওয়ার িবষয় িনেয় যাহেনর িশষ েদর তক িবতক হল। ২৬ তারা

যাহেনর কােছ িগেয় তাঁেক বলল রি , িযিন য েনর অপর পাের

আপনার সে িছেলন এবং যাঁর সমে আপিন সা িদেয়িছেলন,

দখনু িতিন বাি িদে ন এবং সবাই তাঁর কােছ যাে । ২৭ যাহন

উ র িদেয় বলেলন, গ থেক যত ণ না মা ষেক িকছু দওয়া

হেয়েছ তত ণ তা ছাড়া স আর িকছুই পেত পাের না। ২৮ তামরা

িনেজরাই আমার সা ী য, আিম বেলিছ আিম সই ী নই, িক ু

আিম বেলিছ তাঁর আেগ আমােক পাঠােনা হেয়েছ। ২৯ যার কােছ
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কেন আেছ সই বর; িক ু বেরর ব ু য দাঁিড়েয় বেরর কথা েন, স

তাঁর গলার আওয়াজ েন খবু আনি ত হয়; িঠক সইভােব আমার

এই আন পণূ হল। ৩০ িতিন অবশ ই বড় হেবন, আিম অবশ ই

ছাট হব। ৩১ িযিন উপর থেক আেসন, িতিন সব িকছুর ধান; য

পিৃথবী থেক আেসন স পিৃথবীর এবং স পিৃথবীর িজিনেষরই কথাই

বেল; িযিন গ থেক আেসন, িতিন সব িকছুর ধান। ৩২ িতিন যা

িকছু দেখেছন ও েনেছন, তারই সা িদে ন, আর তাঁর সা

কউ হণ কের না। ৩৩ য তাঁর সা হণ কেরেছ, স িনি ত

কেরেছ য ঈ র সত । ৩৪ কারণ ঈ র যােক পািঠেয়েছন িতিন

ঈ েরর বাক বেলন; কারণ ঈ র আ া মেপ দন না। ৩৫ িপতা

পু েক ভালবােসন এবং সব িকছুই তাঁর হােত িদেয়েছন। ৩৬ য কউ

পেু র ওপর িব াস কেরেছ, স অন জীবন পেয়েছ; িক ু য কউ

পু েক না মেন চেল স জীবন দখেত পােব না িক ু ঈ েরর াধ

তার উপের থাকেব। (aiōnios g166)

৪ ভু যখন জানেত পারেলন য, ফরীশীরা েনেছ, যী যাহেনর

চেয় অেনক বিশ িশষ কেরন এবং বাি দন ২ যিদও যী িনেজ

বাি িদেতন না িক ু তাঁর িশষ রাই িদেতন, ৩ তখন িতিন িযহূিদয়া

ছাড়েলন এবং আবার গালীেল চেল গেলন। ৪আর গালীেল যাবার

িদন শমিরয়ার মধ িদেয় তাঁেক যেত হল। ৫ তখন িতিন খর নামক

শমিরয়ার এক শহেরর কােছ আসেলন; যােকাব তাঁর পু যােষফেক

য জিম দান কেরিছেলন এই শহর তার কােছ। ৬আর সই জায়গায়

যােকােবর প িছল। তখন যী হাঁটেত হাঁটেত া হেয় পড়েল সই

েপর পােশ বসেলন। তখন অ মােন পরু বলা িছল। ৭ শমিরয়ার

একজন ীেলাক জল তুলেত এেসিছেলন এবং যী তােক বলেলন,

“আমােক পান করবার জ একটু জল দাও।” ৮কারণ তাঁর িশেষ রা

খাবার কনার জ শহের িগেয়িছেলন। ৯তখন শমরীয় ীেলাকটী

তাঁেক বলেলন, আপিন ইহূিদ হেয় কমন কের আমার কােছ পান

করবার জ জল চাইেছন? আিম ত একজন শমরীয় ীেলাক। কারণ

শমরীয়েদর সে ইহূিদেদর কােনা আদান দান নই। ১০ যী
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উ ের তােক বলেলন, তুিম যিদ জানেত, ঈ েরর দান িক, আর ক

তামােক বলেছন, আমােক পান করবার জল দাও, তেব তাঁরই কােছ

তুিম চাইেত এবং িতিন হয়েতা তামােক জীবনদায়ী জল িদেতন। ১১

ীেলাকটী তাঁেক বলল, মহাশয়, জল তালার জ আপনার কােছ

বালিত নই এবং পটীও গভীর; তেব সই জীবন জল আপিন কাথা

থেক পেলন? ১২আমােদর িপতপৃু ষ যােকাব থেক িক আপিন

মহান? িযিন আমােদরেক এই প িদেয়েছন, আর এই েপর জল

িতিন িনেজ ও তাঁর পেু রা পান করেতন ও তার প র পালও পান

করত। ১৩ যী উ র িদেয় তােক বলেলন, য কউ এই জল পান

কের, তার আবার িপপাসা পােব; ১৪ িক ু আিম য জল দব তা য

কউ পান করেব তার আর কখনও িপপাসা পােব না; বরং আিম তােক

য জল দব তা তার অ ের এমন জেলর ফায়ারার মত হেব যা অন

জীবন পয উথিলেয় উঠেব। (aiōn g165, aiōnios g166) ১৫ ীেলাকটী

তাঁেক বলল, মহাশয়, সই জল আমােক িদন যন আমার িপপাসা না

পায় এবং জল তালার জ এখােন না আসেত হয়। ১৬ যী তােক

বলেলন, যাও আর তামার ামীেক এখােন ডেক িনেয় এেসা। ১৭

ীেলাকটী উ ের তাঁেক বলেলন, আমার ামী নই। যী তােক উ ের

বলেলন, তুিম ভালই বেলছ য, আমার ামী নই; ১৮ কারণ তামার

পাঁচিট ামী িছল এবং এখন তামার সে য আেছ স তামার

ামী নয়; এটা তুিম সত কথা বেলছ। ১৯ ীেলাকটী তাঁেক বলল,

মহাশয়, আিম দখিছ য আপিন একজন ভিবষ ৎ ব া। ২০আমােদর

পবূপু েষরা এই পবেতর উপর উপাসনা করেতন িক ু আপনারা বেল

থােকন য, িয শােলমই হেলা সই জায়গা য জায়গায় মা েষর

উপাসনা করা উিচত। ২১ যী তােক উ র িদেয় বলেলন, হ নারী,

আমােক িব াস কর; একটা িদন আসেছ যখন তামরা না এই পবেত

না িয শােলেম িপতার উপাসনা করেব। ২২ তামরা যােক জান

না তােক উপাসনা করছ; আমরা যােক জািন তারই উপাসনা কির,

কারণ ইহূিদেদর মধ থেকই পির ান আসেব। ২৩ যিদও এমন িদন

আসেছ বরং এখনই সই িদন, যখন কৃত উপাসনাকারীরা আ ায়
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ও সেত িপতার উপাসনা করেব; কারণ বা িবক িপতা এই রকম

উপাসনাকারী ক খাঁজ কেরন। ২৪ ঈ র আ া; এবং যারা তাঁেক

উপাসনা কের, তােদরেক আ ায় ও সেত উপাসনা করেত হেব। ২৫

ীেলাকটী তাঁেক বলল, আিম জািন য মশীহ আসেছন, যােক ী

বেল, িতিন যখন আসেবন তখন আমােদরেক সব িকছু জানােবন।

২৬ যী তােক বলেলন, আিম, য তামার সে কথা বলিছ, আিমই

সই। ২৭ িঠক সই িদেনর তাঁর িশষ রা িফের আসেলন। আর তারা

আ য হেলন য িতিন কন একিট ীেলােকর সে কথা বলেছন,

যিদও কউ বেলনিন, আপিন িক চান? অথবা িক জ তার সে কথা

বলেছন? ২৮ তখন সই ীেলাকটী িনেজর কলসী ফেল রেখ শহের

িফের গল এবং লাকেদর বলল, ২৯এস, দেখা একজন মা ষ আিম

যা িকছু আজ পয কেরিছ িতিন সব িকছুই আমােক বেল িদেলন;

িতিন িক সই ী নন? ৩০তারা শহর থেক বর হেয় তাঁর কােছ

আসেলন। ৩১ এর মেধ িশষ রা তাঁেক আেবদন কের বলেলন, রি ,

িকছু খেয় িনন। ৩২ িক ু িতিন তাঁেদর বলেলন, আমার কােছ খাবার

জ খাদ আেছ যার স েক তামরা জান না। ৩৩ সইজ িশেষ রা

এেক অপরেক বলেত লাগেলন, কউ তা ওনার খাবার জ িকছু

আেনিন, এেনেছ িক? ৩৪ যী তাঁেদর বলেলন, আমার খাদ এই

য িযিন আমােক পািঠেয়েছন যন তাঁর ই া পালন কির এবং তাঁর

কাজ স ণূ কির। ৩৫ তামরা িক বল না, “এখেনা চার মাস বািক

তারপের শস কাটবার িদন আসেব? আিম তামােদরেক বলিছ, চাখ

তুেল শস েতর িদেক তাকাও, শস পেক গেছ, কাটার িদন

হেয়েছ।” ৩৬ য ফসল কােট স বতন পায় এবং অন জীবেনর

জ ফল জেড়া কের রােখ; তরাং য বীজ বােন ও য ফসল কােট

সবাই একসে আন কের। (aiōnios g166) ৩৭ কারণ এই কথা সত

য, একজন বােন অ একজন কােট। ৩৮আিম তামােদর ফসল

কাটেত পাঠালাম, যার জ তামরা কােনা কাজ করিন; অ লাক

পির ম কেরেছ এবং তামরা তােদর পির ম করা েত ঢুেকছ।

৩৯ সই শহেরর শমরীেয়রা অেনেক তাঁেত িব াস করল কারণ সই
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ীেলাকটী সা িদেয়িছল য, আিম যা িকছু আজ পয কেরিছ িতিন

আমােক সব িকছুই বেল িদেয়েছন। ৪০ তরাং সই শমরীেয়রা

যখন তাঁর কােছ আসল, তারা তখন তাঁেক অ েরাধ করল যন িতিন

তােদর সে থােকন এবং তােত িতিন ই িদন সখােন িছেলন। ৪১

এবং আরও অেনক লাক তাঁর কথা েন িব াস করল; ৪২ তারা

সই ীেলাকেক বলেত লাগল, আমরা য িব াস করিছ স ধমুা

তামার কথা েন নয়, কারণ আমরা িনেজরা েনিছ ও এখন জানেত

পেরিছ য, ইিন হেলন কৃত জগেতর াণক া। ৪৩ সই ই িদেনর

র পর িতিন সখান থেক বিরেয় গালীেল যাবার জ রওনা িদেলন।

৪৪ কারণ যী িনেজ সা িদেয়িছেলন য, ভিবষ ৎ ব া তাঁর

িনেজর দেশ স ান পান না। ৪৫ যখন িতিন গালীেল আসেলন তখন

গালীলীেয়রা তাঁেক সাদের হণ কেরিছল, িয শােলেম পেবর িদেনর

িতিন যা িকছু কেরিছেলন, স সব তারা দেখিছল; কারণ তারাও সই

পে িগেয়িছল। ৪৬ পের িতিন আবার গালীেলর সই কা া শহের

আসেলন, যখােন িতিন জলেক আ ুর রস বািনেয়িছেলন। সখােন

একজন রাজকমী িছেলন যাঁর ছেল কফরনাহূেম অ িছল। ৪৭ যখন

িতিন নেলন যী িযহূিদয়া থেক গালীেল এেসেছন িতিন তাঁর কােছ

গেলন এবং অ েরাধ করেলন যন িতিন আেসন এবং তাঁর ছেলেক

কেরন য ায় মের যাবার মত হেয়িছল। ৪৮তখন যী তাঁেক

বলেলন, িচ এবং িব য়জনক কাজ যত ণ না দখ, তামরা িব াস

করেব না। ৪৯ সই রাজকমী তাঁেক বলেলন, হ ভু আমার ছেলটা

মরার আেগ আ ন। ৫০ যী তাঁেক বলেলন যাও, তামার ছেল বঁেচ

গেছ। সই লাকিটেক যী য কথা বলেলন িতিন তা িব াস করেলন

এবং তাঁর িনেজর রা ায় চেল গেলন। ৫১ যখন িতিন যাি েলন, সই

িদেন তাঁর চাকেররা তাঁর কােছ এেস বলল আপনার ছেলিট বঁেচ

গেছ। ৫২ তখন িতিন তােদর কােছ িজ াসা করেলন কান িদন তার

হওয়া হেয়িছল? তারা তাঁেক বলল, কাল ায় পরু একটার

িদেনর তার র ছেড় িগেয়েছ। ৫৩ তখন িপতা বঝুেত পারেলন, যী

সই ঘ টােতই তাঁেক বেলিছেলন, তামার ছেল বঁেচ গেছ; তরাং
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িতিন িনেজ ও তাঁর পিরবােরর সবাই িব াস করেলন। ৫৪ িযহূিদয়া

থেক গালীেল আসবার পর যী আবার এই ি তীয়বার আ য কাজ

করেলন।

৫এর পের ইহূিদেদর একিট উৎসব িছল এবং যী িয শােলেম

িগেয়িছেলন। ২ িয শােলেম মষ ফটেকর কােছ একিট পু র আেছ,

ই ীয় ভাষায় সই পু েরর নাম বেথসদা, তার পাঁচিট ছাদ দওয়া

ঘাট আেছ। ৩ সই সব ঘােট অেনেক যারা অ মা ষ, অ , খ ও

যােদর শরীর িকেয় গেছ তারা পেড় থাকত। ৪ [তারা জলক েনর

অেপ ায় থাকত। কারণ িবেশষ িবেশষ িদেনর ঐ পু ের ভুর এক

দূত নেম আসেতন ও জল ক ন করেতন; সই জলকে র পের য

কউ থেম জেল নামত তার য কান রাগ হাক স ভােলা হেয়

যেতা।] ৫ সখােন একজন অ মা ষ িছল, স আটি শ বছর

ধের অচল অব ায় আেছ। ৬ যখন যী তােক পেড় থাকেত দখেলন

এবং অেনকিদন ধের সই অব ায় আেছ জানেত পের িতিন তােক

বলেলন, “তুিম িক হেত চাও?” ৭অ মা ষিট উ র িদেলন,

মহাশয়, আমার কউ নই য, যখন জল কি ত হয় তখন আমােক

পু ের নািমেয় দয়; আিম যখন চ া কির, অ একজন আমার আেগ

নেম পেড়। ৮ যী তােক বলেলন, “উঠ, তামার িবছানা তুেল নাও

এবং হঁেট বড়াও।” ৯ সই মহূুেতই ওই মা ষিট হেয় গল

এবং িনেজর িবছানা তুেল িনেয় হঁেট বড়ােত লাগল। সই িদন িছল

িব ামবার। ১০ তরাং যােক করা হেয়িছল তােক ইহূিদ নতারা

বলেল, আজ িব ামবার, ব ব া অ সাের িবছানা বেয় িনেয় যাওয়ার

জ তামার উিচত নয়। ১১ িক ু স তােদরেক উ র িদল, িযিন

আমােক কেরেছন িতিন আমােক বলেলন, “ তামার িবছানা তুেল

িনেয় হঁেট চেল যাও।” ১২ তারা তােক িজ াসা করল, সই মা ষিট

ক য তামােক বেলেছ, “িবছানা তুেল িনেয় হঁেট বড়াও।” ১৩

যিদও য মা ষিট হেয়িছল স জানত না িতিন ক িছেলন, কারণ

সই জায়গায় অেনক লাক থাকার জ যী সখান থেক িনেজেক

সিরেয় িনেলন (চেল িগেয়িছেলন)। ১৪ পের যী উপাসনা ঘের তােক
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দখেত পেলন এবং তােক বলেলন, দখ, তুিম হেয়ছ; আর

কখেনা পাপ কেরা না, পােছ তামার িত আর খারাপ িকছু ঘেট। ১৫

সই মা ষিট চেল গল এবং ইহূিদ নতােদর বলল য, উিন যী ই

িছেলন িযিন তােক কেরেছন। ১৬আর এই সব কারেণ ইহূিদ

নতারা যী েক তাড়না করেত লাগল, কারণ িতিন িব ামবাের এই

সব কাজ করিছেলন। ১৭ যী তােদরেক উ র িদেলন, আমার িপতা

এখনও পয কাজ কেরন এবং আিমও কির। ১৮এই কারেণ ইহূিদরা

তাঁেক মের ফলার খবু চ া করিছল কারণ িতিন ধু িব ামবােরর

িনয়ম ভাঙিছেলন তা নয় িক ু িতিন ঈ রেকও িনেজর িপতা বেল

িনেজেক ঈ েরর সমান করেতন। ১৯ যী তােদরেক উ র িদেয়

বলেলন, সত , সত , পু িনেজ থেক িকছুই করেত পােরন না, কবল

িপতােক যা িকছু করেত দেখন, তাই কেরন; কারণ িতিন যা িকছু

কেরন পু ও সই সব একইভােব কেরন। ২০কারণ িপতা পু েক

ভালবােসন এবং িতিন িনেজ যা িকছু কেরন সবই তাঁেক দখান এবং

এর থেকও মহৎ কাজ তাঁেক দখােবন যন তামরা সবাই আ য

হও। ২১কারণ িপতা যমন মতৃেদর ওঠান এবং জীবন দান কেরন,

সই রকম পু ও যােদরেক ই া কেরন তােক জীবন দন। ২২ কারণ

িপতা কারও িবচার কেরন না িক ু সব িবচােরর ভার পু েক িদেয়েছন,

২৩ তরাং সবাই যমন িপতােক স ান কের, তমিন পু েক সবাই

স ান কের। য পু েক স ান কের না, স িপতােক স ান কের না

িযিন তাঁেক পািঠেয়েছন। ২৪ সত , সত ই বলিছ য কউ আমার

বাক েন এবং িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁেক িব াস কের স

অন জীবন পেয়েছ এবং তােক দাষী করা হেব না িক ু স মতুৃ

থেক জীবেন পার হেয় গেছ। (aiōnios g166) ২৫ সত , সত ই বলিছ

এমন িদন আসেছ, বরং এখন সই িদন, যখন মেৃতরা ঈ েরর পেু র

গলার শ নেব এবং যারা নেব তারা জীিবত হেব। ২৬ কারণ

িপতার যমন িনেজেত জীবন আেছ, তমিন িতিন পু েকও িনেজেত

জীবন রাখেত িদেয়েছন। ২৭ এবং িতিন তাঁেক িবচার করার অিধকার

িদেয়েছন কারণ িতিন ম ষ পু । ২৮ এই জ িবি ত হেয়া না,
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কারণ এমন িদন আসেছ, যখন কবেরর মেধ যারা আেছ তারা সবাই

তাঁর গলার শ নেত পােব, ২৯এবং যারা জীবেনর পনু ােনর

জ ভােলা কাজ কেরেছ ও যারা খারাপ কাজ কেরেছ তারা িবচােরর

পনু ােনর জ বর হেয় আসেব। ৩০আিম িনেজর থেক িকছুই

করেত পাির না। আিম যমন িন তমন িবচার কির এবং আমার

িবচার ায়পরায়ন কারণ আিম িনেজর ই া পণূ করেত চ া কির

না িক ু আমােক িযিন পিঠেয়েছন তাঁর ই া পণূ করেত চ া কির।

৩১আিম যিদ িনেজর সমে িনেজ সা িদই, তেব আমার সা

সত হেব না। ৩২আমার সমে অ আর একজন সা িদে ন

এবং আিম জািন য আমার সমে িতিন য সা িদে ন সই সা

সত । ৩৩ তামরা যাহেনর কােছ লাক পািঠেয়ছ এবং িতিন সেত র

হেয় সা িদেয়েছন। ৩৪আিম য সা হণ কির তা মা ষ থেক

নয় তবওু আিম এই সব বলিছ যন তামরা পির ান পাও। ৩৫

যাহন একজন জল ও আেলাময় দীপ িছেলন এবং তামরা তাঁর

আেলােত িকছু িদন আন করেত রািজ হেয়িছেল। ৩৬ িক ু যাহেনর

দওয়া সা থেক আমার আরও বড় সা আেছ; কারণ িপতা

আমােক য সব কাজ স করেত িদেয়েছন, য সব কাজ আিম

করিছ, সই সব আমার উে েশ এই সা দয় য িপতা আমােক

পািঠেয়েছন। ৩৭আর িপতা িযিন আমােক পািঠেয়েছন, িতিনই আমার

স েক সা িদেয়েছন। তাঁর গলার শ তামরা কখনও শানিন,

তাঁর আকারও কখেনা দখিন। ৩৮ তাঁর বাক তামােদর অ ের থােক

না; কারণ িতিন যােক পািঠেয়েছন তামরা তাঁেক িব াস কর না। ৩৯

তামরা পিব শা খাঁজ কেরা কারণ তামরা মেন কেরা য তােতই

তামােদর অন জীবন আেছ এবং এই একই বাক আমার স েক

সা দয়; (aiōnios g166) ৪০ এবং তামরা জীবন পাবার জ আমার

কােছ আসেত রািজ হও না। ৪১আিম মা ষেদর থেক গৗরব িনই না!

৪২ িক ু আিম জািন য তামােদর দেয় ঈ েরর ভালবাসা নই। ৪৩

আিম আমার িপতার নােম এেসিছ এবং তামরা আমােক হণ কর না।

যিদ অ কউ তার িনেজর নােম আেস, তােক তামরা হণ করেব।
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৪৪ তামরা িকভােব িব াস করেব? তামরা তা এেক অপেরর কাছ

থেক শংসা হণ করছ িক ু ধমুা ঈ েরর কাছ থেক য গৗরব

আেস তার চ া কর না। ৪৫ মেন কেরা না য আিম িপতার কােছ

তামােদর দাষী করব। সখােন আর একজন আেছন িযিন তামােদর

দাষী কেরন িতিন হেলন মািশ যাঁর উপের তামরা আশা রেখছ। ৪৬

যিদ তামরা মািশেক িব াস করেত তেব আমােকও িব াস করেত,

কারণ আমার স েকই িতিন িলেখেছন। ৪৭ যেহতু তাঁর লখায়

িব াস কর না, তেব আমার বােক িকভােব িব াস করেব?

৬এই সব িকছুর পের যী গালীল সাগেরর যােক িতিবিরয়া সাগরও

বেল, তার অপর পাের চেল গেলন। ২আর ব মা ষ তাঁর িপছেন

িপছেন যেত লাগল, কারণ িতিন অ েদর উপের য সব িচ ‐

কাজ করেতন স সব তারা দখত। ৩ যী পবেতর উপর উঠেলন

এবং সখােন িনেজর িশষ েদর সে বসেলন। ৪তখন িন ারপ ,

ইহূিদেদর এই প খবু কােছই এেসিছল। ৫ যখন যী তাকােলন

এবং দখেলন য ব মা ষ তাঁর কােছ আসেছ তখন িতিন িফিলপেক

বলেলন, এেদর খাবােরর জ আমরা কাথায় িট িকনেত যাব? ৬

আর এই সব িতিন িফিলপেক পরী া করার জ বলেলন, কারণ তা

িতিন িনেজ জানেতন িক করেবন। ৭ িফিলপ তাঁেক উ র িদেলন,

ওেদর জ েশা িদন িদেনর িট ও যেথ নয় য, েত েক এমনিক

অ কের পােব। ৮ তাঁর িশষ েদর মেধ একজন িশেমান িপতেরর

ভাই আি য় যী েক বলেলন, ৯ এখােন একিট বালক আেছ যার

কােছ যেবর পাঁচিট িট এবং টী মাছ আেছ িক ু এত মা েষর

মেধ এই িল িদেয় িক হেব? ১০ যী বলেলন, “ লাকেদর বিসেয়

দাও।” সই জায়গায় অেনক ঘাস িছল। তরাং পু েষরা বেস গল,

সংখ ায় ায় পাঁচ হাজার লাক হেব। ১১ তখন যী সই িট কয়িট

িনেলন এবং ধ বাদ িদেয় যারা বেসিছল তােদরেক ভাগ কের িদেলন;

সইভােব মাছ কয়িটও তারা যতটা চেয়িছল ততটা িদেলন। ১২আর

তারা তৃ কের খাবার পর িতিন িনেজর িশষ েদর বলেলন, অবিশ

ঁড়াগাঁড়া সব জেড়া কর, যন িকছুই ন না হয়। ১৩ তরাং তাঁরা
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জেড়া করেলন এবং ঐ পাঁচিট যেবর িট ঁড়াগাঁড়ায় সই মা ষেদর

খাবার পর যা বঁেচিছল তােত বােরা ঝুিড় ভরেলন। ১৪ তখন সই

মা েষরা তাঁর আ য কাজ দেখ বলেত লাগল, ইিন সত ই সই

ভাববাদী যাঁর পিৃথবীেত আসার কথা আেছ। ১৫ যখন যী বঝুেত

পারেলন য, তারা এেস রাজা করবার জ জার কের তাঁেক ধরেত

আসেছ, তাই িতিন আবার িনেজ একাই পবেত চেল গেলন। ১৬

যখন স া হেলা তাঁর িশেষ রা সমু তীের চেল গেলন। ১৭ তারা

একিট নৗকায় উঠেলন এবং সমেু র অপর পাের কফরনাহূেমর িদেক

চলেত লাগেলন। স িদন অ কার হেয় এেসিছল এবং যী তখনও

তাঁেদর কােছ আেসনিন। ১৮ সই িদন ঝড় হি ল এবং সাগের বড়

বড় ঢউ উঠিছল। ১৯এই ভােব যখন িশেষ রা দড় বা ই াশ

বেয় গেলন তাঁরা যী েক দখেত পেলন য িতিন সমেু র উপর

িদেয় হঁেট নৗকার কােছ আসেছন এেত তাঁরা ভয় পেলন। ২০ তখন

িতিন তাঁেদরেক বলেলন, “এ আিম, ভয় কর না।” ২১ তখন তাঁরা

তাঁেক নৗকায় িনেত রািজ হেলন এবং তাঁরা যখােন যাি েলন নৗকা

ত িন সই ডাঙা জায়গায় পৗঁেছ গল। ২২ পেরর িদন, সাগেরর

অপর পাের যখােন মা েষর দল দাঁিড়েয়িছল তারা দেখিছল য

সখােন একিট ছাড়া আর কােনা নৗকা নই এবং যী িশষ েদর

সে সই নৗকায় ওেঠন িন কবল তাঁর িশেষ রা চেল িগেয়িছেলন।

২৩ যিদও সখােন িকছু নৗকা িছল যা িতিবিরয়া থেক এেসিছল

যখােন ভু ধ বাদ দবার পর মা েষরা িট খেয়িছল। ২৪ যখন

মা েষর দল দখল য, না যী না িশেষ রা কউই সখােন নই,

তখন তারা সই সব নৗকায় চেড় যী র খাঁজ করেত কফরনাহূেম

গল। ২৫ সাগেরর অপর পাের তাঁেক পাওয়ার পর তারা বলল, রি ,

আপিন এখােন কখন এেসেছন? ২৬ যী তােদরেক উ র িদেলন,

বলেলন, সত সত ই, আিম তামােদর বলিছ, তামরা আ য কাজ

দেখছ বেল আমার খাঁজ করছ তা নয় িক ু সই িট খেয়িছেল

ও তৃ হেয়িছেল বেল। ২৭ য খাবার ন হেয় যায় তার জ কাজ

কেরা না, িক ু সই খাবােরর জ কাজ কর যটা অন জীবন পয
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থােক যা ম ষ পু তামােদর দেবন, কারণ িপতা ঈ র কবল

তাঁেকই মু াি ত কেরেছন। (aiōnios g166) ২৮ তখন তারা তাঁেক

বলল, আমরা যন ঈ েরর কাজ করেত পাির, এ জ আমােদর

িক করেত হেব? ২৯ যী উ র িদেয় বলেলন, ঈ েরর কাজ এই

য, যন তাঁেত তামরা িব াস কর যােক িতিন পািঠেয়েছন। ৩০

তরাং তারা তাঁেক বলল, আপিন এমনিক আ য কাজ করেবন

যা দেখ আমরা আপনােক িব াস করব? আপিন িক করেবন? ৩১

আমােদর পবূপু েষরা ম াে িগেয় মা া খেয়িছেলন, যমন লখা

আেছ, “িতিন খাবার জ তােদরেক গ থেক িট িদেলন।” ৩২ যী

তােদরেক বলেলন, সত , সত ই আিম তামােদরেক বলিছ, মািশ

তামােদরেক গ থেক তা সই িট দনিন, িক ু আমার িপতাই

তামােদর ক গ থেক কৃত িট িদে ন। ৩৩ কারণ ঈ রীয়

িট হেলা যা গ থেক নেম আেস এবং পিৃথবীর মা ষেক জীবন

দন। ৩৪ তরাং তারা তাঁেক বলল, ভু, সই িট সবিদন আমােদর

িদন। ৩৫ যী তােদর বলেলন, আিমই হলাম সই জীবেনর িট। য

আমার কােছ আেস তার আর িখেদ হেব না এবং য আমার উপর

িব াস কের তার আর কখেনা িপপাসা পােব না। ৩৬ যিদও আিম

তামােদর বেলিছ য, তামরা আমােক দেখছ এবং এখেনা িব াস

কর না। ৩৭ িপতা য সব আমােক দন স সব আমার কােছই আসেব

এবং য আমার কােছ আসেব তােক আিম কান ভােবই বাইের ফেল

দেবা না। ৩৮কারণ আিম গ থেক নেম এেসিছ আমার ই া পরূণ

করার জ নয় িক ু তাঁরই ই া পরূণ করার জ , িযিন আমােক

পািঠেয়েছন। ৩৯এবং িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁর ই া হেলা

য িতিন আমােক য যােদর িদেয়েছন, তার িকছুই যন না হারাই,

িক ু শষ িদেনর যন তােদর জীিবত কের তুিল। ৪০কারণ আমার

িপতার ই া হেলা, য কউ পু েক দেখ এবং তাঁেত িব াস কের স

যন অন জীবন পায় এবং আিমই তােক শষ িদেনর জীিবত করব।

(aiōnios g166) ৪১তখন ইহূিদ নতারা তাঁর স েক বকবক করেত

লাগল, কারণ িতিন বেলিছেলন, “আিমই সই িট যা গ থেক নেম
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এেসেছ।” ৪২ তারা বলল, এ যােষেফর পু সই যী নয় িক, যার

িপতা মাতােক আমরা জািন? এখন স কমন কের বেল, আিম গ

থেক নেম এেসিছ? ৪৩ যী উ র িদেয় তােদরেক বলেলন, তামরা

িনেজেদর মেধ বকবক করা ব কর। ৪৪ কউ আমার কােছ আসেত

পারেব না যত ণ না িপতা িযিন আমােক পািঠেয়েছন ও িতিন আকষণ

করেছন, আর আিম তােক শষ িদেনর জীিবত কের তুলেবা। ৪৫

ভাববাদীেদর বইেত লখা আেছ, “তারা সবাই ঈ েরর কােছ িশ া

পােব।” য কউ িপতার কােছ েন িশ া পেয়েছ, সই আমার

কােছ আেস। ৪৬ কউ য িপতােক দেখেছ তা নয়, ধমুা িযিন

ঈ র থেক এেসেছন কবল িতিনই িপতােক দেখেছন। ৪৭ সত ,

সত ই বলিছ য িব াস কের স অন জীবন পায়। (aiōnios g166) ৪৮

আিমই জীবেনর িট। ৪৯ তামােদর পবূপু েষরা ম াে মা া

খেয়িছল এবং তারা মের িগেয়েছ। ৫০এই হেলা সই িট যা গ

থেক নেম এেসেছ যন মা েষরা এর িকছুটা খায় এবং না মের। ৫১

আিমই সই জীব িট যা গ থেক নেম এেসেছ। কউ যিদ এই

িট র িকছুটা খায় তেব স িচরকাল জীিবত থাকেব। আিম য িট

দব সটা আমার মাংস, পিৃথবীর মা েষর জীবেনর জ । (aiōn g165)

৫২ ইহূিদরা খবু রেগ গল ও এেক অপেরর সে তক কের বলেত

লাগেলা, কমন কের ইিন আমােদরেক খাবার জ িনেজর মাংস

দেব? ৫৩ যী তােদরেক বলেলন, সত , সত ই আিম তামােদর

বলিছ, যত ণ না তামরা ম ষ পেু র মাংস খােব ও তাঁর র পান

করেব তামােদর িনেজেদর জীবন পােব না। ৫৪ য আমার মাংস খায়

ও আমার র পান কের স অন জীবন পেয়েছ এবং আিম তােক

শষ িদেনর জীিবত করব। (aiōnios g166) ৫৫কারণ আমার মাংস সত

খাবার এবং আমার র ই কৃত পানীয়। ৫৬ য কউ আমার মাংস

খায় ও আমার র পান কের স আমার মেধ থােক এবং আিম তার

মেধ থািক। ৫৭ যমন জীব িপতা আমােক পািঠেয়েছন এবং িপতার

জ ই আিম বঁেচ আিছ, িঠক সইভােব য কউ আমােক খায়, সও

আমার মাধ েম জীিবত থাকেব। ৫৮ এই হেলা সই িট যা গ
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থেক নেম এেসেছ, পবূপু েষরা যমন খেয়িছল এবং মেরিছল

সই রকম নয়। এই িট য খােব স িচরকাল বঁেচ থাকেব। (aiōn

g165) ৫৯ যী এই সব কথা কফরনাহূেম সমাজঘের উপেদশ দবার

িদন বলেলন। ৬০ তাঁর িশষ েদর মেধ অেনেক এই কথা েন বলল,

এই িল কিঠন উপেদশ, ক এই িল হণ করেব? ৬১ তাঁর িশেষ রা

এই িনেয় তক করেছ যী তা িনেজ অ ের জানেত পের তােদর

বলেলন, “এই কথায় িক তামরা িবর হ ?” ৬২ তখন িক ভাবেব?

যখন ম ষ পু আেগ যখােন িছেলন সখােন তামরা তাঁেক উেঠ

যেত দখেব? ৬৩ পিব আ া জীবন দন, মাংস িকছু উপকার দয়

না। আিম তামােদর য সব কথা বেলিছ তা হেলা আ া এবং জীবন।

৬৪ এখনও তামােদর মেধ অেনেক আেছ যারা িব াস কের না।

কারণ যী থম থেক জানেতন কারা িব াস কের না এবং কই

বা তাঁেক শ র হােত ধিরেয় দেব। ৬৫ িতিন বলেলন, এই জ

আিম তামােদরেক বেলিছ, যত ণ না িপতার কাছ থেক মতা

দওয়া হয়, কউ আমার কােছ আসেত পাের না। ৬৬ এই সেবর পের

তাঁর অেনক িশষ িফের গল এবং তাঁর সে আর তারা চলােফরা

করল না। ৬৭ তখন যী সই বােরা জনেক বলেলন, তামরাও

িক দূের চেল যেত চাও? ৬৮ িশেমান িপতর তাঁেক উ র িদেলন,

ভু, কার কােছ আমরা যাব? আপনার কােছ অন জীবেনর বাক

আেছ; (aiōnios g166) ৬৯ এবং আমরা িব াস কেরিছ ও জেনিছ

য আপিন হেলন ঈ েরর সই পিব ব ি । ৭০ যী তাঁেদরেক

বলেলন, তামােদর এই য বােরা জনেক িক আিম মেনানীত কের

িনই িন? এবং তামােদর মেধ একজন শয়তান আেছ। ৭১এই কথা

িতিন ঈ িরেয়াতীয় িশেমােনর পু িযহূদার সমে বলেলন, কারণ স

সই বােরা জেনর মেধ একজন িছল য তাঁেক বইমািন কের ধিরেয়

দেব।

৭এই সেবর পের যী গালীেলর মেধ ঘারােফরা করেত লাগেলন,

কারণ ইহূিদরা তাঁেক মের ফলবার চ া কেরিছল বেল িতিন

িযহূিদয়ােত যেত চাইেলন না। ২তখন ইহূিদেদর িটরবাস পেবর
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িদন ায় এেস িগেয়িছল। ৩অতএব তাঁর ভাইেয়রা তাঁেক বলল, এই

জায়গা ছেড় িযহূিদয়ােত চেল যাও; যন তুিম য সব কাজ করছ

তা তামার িশেষ রাও দখেত পায়। ৪ কউ গাপেন কাজ কের না

যিদ স িনেজেক অপেরর কােছ খালাখিুল জানােত চায়। যিদ তুিম

এই সব কাজ কর তেব িনেজেক জগেতর মা েষর কােছ দখাও। ৫

কারণ এমনিক তাঁর ভাইেয়রাও তাঁেক িব াস করত না। ৬ তখন যী

তােদর বলেলন, আমার িদন এখনও আেসিন, িক ু তামােদর িদন

সবিদন ত। ৭ পিৃথবীর মা ষ তামােদরেক ঘণৃা করেত পাের না

িক ু আমােক ঘণৃা কের কারণ আিম তার স ে এই সা িদই য

তার সব কাজ অসৎ। ৮ তামরাই তা উৎসেব যাও; আিম এখন

এই উৎসেব যাব না, কারণ আমার িদন এখনও স ণূ হয়িন। ৯

তােদরেক এই কথা বলার পর িতিন গালীেল থাকেলন। ১০ যিদও তাঁর

ভাইেয়রা উৎসেব যাবার পর িতিনও গেলন, খালাখিুল ভােব নয়

িক ু গাপেন গেলন। ১১ ইহূিদরা উৎসেবর মেধ তাঁর খাঁজ করল

এবং বলল, িতিন কাথায়? ১২ িভেড়র মেধ মা েষরা তাঁর স েক

অেনক আেলাচনা করেত লাগেলা। অেনেক বলল, িতিন একজন ভাল

লাক; আবার কউ বলল, না, িতিন মা ষেদরেক িবপেথ িনেয় যাে ।

১৩ িক ু ইহূিদেদর ভেয় কউ তাঁর স েক খালাখিুল িকছু বলল না।

১৪ যখন উৎসেবর অেধক িদন পার হেয় গল তখন যী উপাসনা

ঘের িগেয় িশ া িদেত লাগেলন। ১৫ ইহূিদরা আ য হেয় গল এবং

বলেত লাগেলা, এই মা ষিট িশ া না িনেয় িকভােব এই রকম শা

ানী হেয় উঠল? ১৬ যী তােদরেক উ র িদেয় বলেলন, আমার

িশ া আমার নয় িক ু তাঁর িযিন আমােক পািঠেয়েছন। ১৭ যিদ কউ

তাঁর ই া পালন করেব মেন কের, স এই িশ ার িবষয় জানেত

পারেব, এই সকল ঈ র থেক এেসেছ িকনা, না আিম িনেজর থেক

বিল। ১৮ যারা িনেজর থেক বেল তারা িনেজেদরই গৗরব খাঁজ কের

িক ু যারা তাঁর স ান খাঁজ কের িযিন তােদর পািঠেয়েছন িতিনই

সত এবং তাঁেত কান অধ নই। ১৯ মািশ িক তামােদরেক

কােনা িনয়ম কা ন দনিন? যিদও তামােদর মেধ কউই এখেনা
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সই িনয়ম পালন কের না। কন তামরা আমােক মের ফলার চ া

করছ? ২০ সই মা েষর দল উ র িদল, তামােক ভূেত ধেরেছ, ক

তামােক মের ফলার চ া করেছ? ২১ যী উ র িদেয় তােদরেক

বলেলন, আিম একটা কাজ কেরিছ, আর সজ তামরা সকেল

আ য হ । ২২ মািশ তামােদরেক কেছদ করার িনয়ম িদেয়েছন,

তা য মািশ থেক নয় িক ু পবূপু ষেদর থেক হেয়েছ এবং তামরা

িব ামবাের িশ েদর কেছদ কের থাক। ২৩ মািশর িনয়ম যন না

ভােঙ সইজ যিদ িব ামবাের মা েষর কেছদ করা হয়, তেব আিম

িব ামবাের একজন মা ষেক স ণূভােব কেরিছ বেল আমার

উপের কন রাগ করছ? ২৪ বাইেরর চহারা দেখ িবচার কেরা না

িক ু ায়ভােব িবচার কর। ২৫ িয শােলম বসবাসকারীেদর মেধ

থেক কেয়ক জন বলল, এই িক স নয় যােক তারা মের ফলার

চ া করিছল? ২৬আর দখ, স তা খালাখিুল ভােব কথা বলেছ

আর তারা ওনােক িকছুই বলেছ না। কারণ এটা হেত পাের না য

শাসেকরা জানত য ইিনই সই ী , তাই নয় িক? ২৭ িক ু আমরা

জািন এই মা ষিট কাথা থেক এেলা; িক ু ী যখন আেসন তখন

িতিন কাথা থেক আেসন তা কউ জােন না। ২৮ যী মি ের খবু

িচৎকার কের উপেদশ িদেলন এবং বলেলন, তামরা আমােক চন

এবং আিম কাথা থেক এেসিছ তাও জান। আিম িনেজ থেক আিসিন

িক ু আমােক পািঠেয়েছন িতিন সত যােক তামরা চন না। ২৯আিম

তাঁেক জািন কারণ আিম তাঁর কাছ থেক এেসিছ এবং িতিনই আমােক

পািঠেয়েছন। ৩০ তারা তাঁেক ধরার জ চ া করিছল িক ু কউ তাঁর

গােয় হাত িদল না কারণ তখনও তাঁর সই িদন আেসিন। ৩১ যিদও

মা েষর দেলর মেধ থেক অেনেক তাঁেত িব াস করল এবং বলল,

ী যখন আসেবন তখন এই মা ষিটর করা কাজ থেক িক িতিন

বিশ আ য কাজ করেবন? ৩২ফরীশীরা তাঁর স েক জনগেনর

মেধ এই সব কথা িফসিফস কের বলেত নল এবং ধান যাজেকরা

ও ফরীশীরা তাঁেক ধের আনবার জ কেয়ক জন আিধকািরকেক

পািঠেয় িদল। ৩৩তখন যী বলেলন, আিম এখন অ িদেনর জ
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তামােদর সে আিছ এবং তারপর িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁর

কােছ চেল যাব। ৩৪ তামরা আমােক খাঁজ করেব িক ু আমােক

পােব না; আিম যখােন যাব সখােন তামরা আসেত পারেব না। ৩৫

তখন ইহূিদরা এেক অপরেক বলেত লাগল, এই মা ষিট কাথায় যােব

য আমরা তােক খুঁেজ পাব না? িতিন িক ীকেদর মেধ িছ িভ

ইহূিদ মা েষর কােছ যােব এবং সই সকল মা ষেদর িশ া দেবন?

৩৬ িতিন য কথা বলেলন, “আমার খাঁজ করেব িক ু আমােক পােব

না এবং আিম যখােন যাই সখােন তামরা আসেত পারেব না” এটা

িক কথা? ৩৭এখন শষ িদন, উৎসেবর মহান িদন, যী দাঁিড়েয়

িচৎকার কের বলেলন, কা র যিদ িপপাসা পায় তেব আমার কােছ

এেস পান ক ক। ৩৮ য কউ আমােত িব াস কের, যমন শাে

বলা আেছ, তার দেয়র মধ থেক জীবন জেলর নদী বইেব। ৩৯

িক ু িতিন পিব আ ার সমে এই কথা বলেলন, যারা তাঁেত িব াস

করত তারা সই আ ােক পােব, তখনও সই আ া দওয়া হয়িন

কারণ সই িদন পয যী েক মিহমাি ত করা হয়িন। ৪০ যখন

জনগেনর মধ থেক অেনেক এই কথা নল তখন তারা বলল ইিন

সিত ই সই ভাববাদী। ৪১ অেনেক বলল, ইিন হেলন সই ী ।

িক ু কউ কউ বলল, কন? ী িক গালীল থেক আসেবন? ৪২

শাে র বােক িক বেল িন, ী দায়েূদর বংশ থেক এবং দায়দূ

যখােন িছেলন সই বৎেলহম াম থেক আসেবন? ৪৩এই ভােব

জনগেনর মেধ যী র িবষয় িনেয় মতেভদ হেলা। ৪৪ তােদর মেধ

িকছু লাক তাঁেক ধরেব বেল িঠক করেলা িক ু তার গােয় কউই হাত

িদল না। ৪৫ তখন আিধকািরকরা ধান যাজকেদর ও ফরীশীেদর

কােছ িফের আসেল তাঁরা তােদর বলেলন তােক িনেয় আসিন কন?

৪৬আিধকািরকরা উ র িদেয় বলল, এই মা ষিট যভােব কথা বেলন

অ কান মা ষ কখনও এই রকম কথা বেলনিন। ৪৭ ফরীশীরা

তােদরেক উ র িদল, তামরাও িক িবপেথ চািলত হেল? ৪৮ কােনা

শাসেকরা অথবা কােনা ফরীশী িক তাঁেত িব াস কেরেছন? ৪৯

িক ু এই য মা েষর দল কােনা িনয়ম জােন না এরা অিভশাপ
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। ৫০ নীকদীম ফরীশীেদর মেধ একজন, িযিন আেগ যী র কােছ

এেসিছেলন, িতিন তােদরেক বলেলন, ৫১আেগ কােনা মা েষর তার

িনেজর কথা না েন এবং স িক কের তা না জেন, আমােদর আইন

কা ন িক কাহারও িবচার কের? ৫২ তারা উ র িদেয় তাঁেক বলল,

তুিমও িক গালীল থেক এেসছ? খাঁজ িনেয় দখ গালীল থেক কান

ভাববাদী আেস না। ৫৩ তখন েত েক তােদর িনেজর বািড়েত চেল

গেলন।

৮ যী জতুন পবেত চেল গেলন। ২ খবু সকােল িতিন আবার

মি ের আসেলন এবং সব মা েষরা তাঁর কােছ আসল, তখন িতিন

বেস তােদরেক িশ া িদেলন। ৩ িশ া রা এবং ফরীশীরা ব িভচার

কেরেছ এমন একজন ীেলাকেক ধের তাঁর কােছ আনেলা ও তােদর

মাঝখােন দাঁড় করােলা। ৪তখন তারা যী েক বলল, হ , এই

ীেলাকটী ব িভচার কেরেছ ও সই কােজ ধরা পেড়েছ। ৫আইন

কা েন মািশ এই রকম লাকেক পাথর মারবার আেদশ আমােদর

িদেয়েছন; আপিন তার স েক িক বেলন? ৬তারা তাঁর পরী া নবার

জ ও জােল ফলার জ এই কথা বলল যন তাঁর নােম দাষ দবার

সূ খুঁেজ পায়। িক ু যী মাথা িনচু কের আ ুল িদেয় মািটেত িলখেত

লাগেলন। ৭ যখন তারা বারবার তাঁেক িজ াসা করেত লাগল, িতিন

মাথা তুেল দাঁিড়েয় তােদরেক বলেলন “ তামােদর মেধ যার কােনা

পাপ নই তােকই থেম তার উপের পাথর মারেত দাও।” ৮ িতিন

আবার মাথা িনচু কের তাঁর আ ুল িদেয় মািটেত িলখেত লাগেলন। ৯

যখন তারা এই কথা নল, তারা এক এক কের সবাই বাইের চেল

গল, বড়রাই থেম চেল িগেয়িছল, শষ পয যী একাই অবিশ

িছেলন এবং সই ীেলাকটী য মাঝখােন দাঁিড়েয়িছল। ১০ তখন

যী মাথা তুেল দাঁড়ােলন এবং তােক বলেলন, হ নারী, তামার

উপর অিভেযাগকারীরা কাথায়? কউ তামােক দাষী কের িন?

১১ স বলল, না ভু, কউ কের িন। তখন যী বলেলন, আিমও

তামােক দাষী করিছ না। যাও, এখন থেক আর পাপ কেরা না।

১২ যী আবার মা েষর কােছ কথা বলেলন, িতিন বলেলন, “আিম
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পিৃথবীর মা েষর আেলা; য কউ আমার িপছন িপছন আেস স

কান ভােব অ কাের চলেব না” িক ু জীবেনর আেলা পােব। ১৩

তােত ফরীশীরা তাঁেক বলল, তুিম িনেজর স েক িনেজ সা িদ ;

তামার সা সত নয়। ১৪ যী উ র িদেয় তােদর বলেলন, “যিদও

আিম িনেজর স েক িনেজ সা িদই, তবওু আমার সা সত ।

কারণ আিম কাথা থেক এেসিছ, কাথায় বা যাি তা জািন; িক ু

তামরা জােনা না আিম কাথা থেক আিস বা কাথায় যাই।” ১৫

তামরা মা েষর িচ াধারায় িবচার করছ; আিম কারও িবচার কির না।

১৬অবশ আিম যিদ িবচার কির, আমার িবচার সত কারণ আিম একা

নয় িক ু আিম িপতার সে আিছ িযিন আমােক পািঠেয়েছন। ১৭

এবং তামােদর আইেনও লখা আেছ য, ই জন মা েষর সা

সত । ১৮আিম িনেজ আমার স ে সা দই এবং িপতা িযিন

আমােক পািঠেয়েছন িতিনও আমার সমে সা দন। ১৯ তারা

তাঁেক বলল, তামার িপতা কাথায়? যী উ র িদেলন, “ তামরা না

আমােক জান না আমার িপতােক জান; যিদ তামরা আমােক জানেত

তেব আমার িপতােকও জানেত।” ২০ এই সব কথা িতিন মি ের

িশ া দবার িদন ণামী ভা ডার ঘের বলেলন এবং কউ তাঁেক ধরল

না, কারণ তখনও তাঁর িদন আেসিন। ২১ িতিন আবার তােদরেক

বলেলন, “আিম দূের যাি , তামরা আমােক খাঁজ করেব এবং

তামােদর পােপ মরেব। আিম যখােন যাি তামরা সখােন আসেত

পারেব না।” ২২ ইহূিদরা বলল, স িক আ হত া করেব তাই িতিন

বলেছন, আিম যখােন যাি সখােন তামরা আসেত পারেব না?

২৩ যী তােদরেক বলেলন, তামরা িনচ থেক এেসছ আর আিম গ

থেক এেসিছ; তামরা এই জগেতর িক ু আিম এই জগেতর থেক

নয়। ২৪অতএব আিম তামােদর বেলিছলাম য তামরা তামােদর

পােপ মরেব। কারণ যত ণ না িব াস কর য, আিমই য সই, তেব

তামরা তামােদর পােপই মরেব। ২৫ তখন তারা তাঁেক বলল, তুিম

ক? যী তােদরেক বলেলন, “ সটাই তা থেক তামােদর

বেল আসিছ। ২৬ তামােদর স েক বলবার ও িবচার করবার জ
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আমার কােছ অেনক কথা আেছ। যােহাক, িযিন আমােক পািঠেয়েছন

িতিন সত এবং আিম তাঁর কাছ থেক য সব েনিছ সই সব আিম

পিৃথবীর মা ষেক বলিছ।” ২৭ িতিন য তােদরেক িপতার সমে

বলিছেলন তা তারা বঝুেত পাের িন। ২৮ যী বলেলন, যখন তামরা

ম ষ পু েক উঁচুেত তুলেব তখন তামরা জানেত পারেব য আিমই

িতিন এবং আিম িনেজর থেক িকছুই কির না, িক ু িপতা আমােক

যমন শখায় তমন সব কথা বিল। ২৯ িযিন আমােক পািঠেয়েছন

িতিন আমার সে আেছন এবং িতিন আমােক একা ছেড় দনিন,

কারণ আিম সবিদন িতিন য কােজ স ু হন সই কাজ কির। ৩০

যী যখন এই সব কথা বলিছেলন অেনেক তাঁেত িব াস করল। ৩১

য ইহূিদরা তাঁেক িব াস করল তােদরেক যী বলেলন, “যিদ তামরা

আমার িশ া মেন চল, তাহেল তামরা সত ই আমার িশষ ; ৩২এবং

তামরা সই সত জানেব ও সই সত তামােদর মু করেব।” ৩৩

তারা তাঁেক উ র িদল, আমরা অ াহােমর বংশ এবং কখনও কারও

দাস হইিন; আপিন কমন কের বলেছন তামােদর মু করা হেব?

৩৪ যী তােদরেক উ র িদেলন, সত , সত ই আিম তামােদরেক

বলিছ, য কউ পাপ কাজ কের স হেলা পােপর দাস। ৩৫ দাস

িচরকাল বািড়েত থােক না িক ু স ান িচরকাল থােকন। (aiōn g165)

৩৬ অতএব ঈ র পু যিদ তামােদর মু কেরন তেব তামরা সত ই

মু হেব। ৩৭আিম জািন য তামরা অ াহােমর বংশধর; তামরা

আমােক মের ফলার জ চ া করছ, কারণ আমার বাক তামােদর

অ ের জায়গা পায়িন। ৩৮আিম আমার িপতার কােছ যা িকছু দেখিছ

তাই বলিছ; আর তামােদর িপতার কােছ তামরা যা িকছু েনছ, সই

সব করছ। ৩৯তারা উ র িদেয় তাঁেক বলল, আমােদর িপতা হেলা

অ াহাম। যী তােদরেক বলেলন, “ তামরা যিদ অ াহােমর স ান

হেত, তেব তামরা অ াহােমর কাজ িল করেত। ৪০আিম ঈ েরর

কােছ য সত েনিছ তাই তামােদরেক বেলিছ তবওু, তামরা

আমােক মের ফলার জ চ া করছ।” অ াহাম এই িল কেরনিন।

৪১ তামােদর িপতা য কাজ কের, তামরাও সই কাজ করছ। তারা
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তাঁেক বলল, আমােদর জ অৈবধ ভােব হয়িন; আমােদর একমা

িপতা আেছন, িতিন ঈ র। ৪২ যী তােদরেক বলেলন, ঈ র যিদ

তামােদর িপতা হেতন, তেব তামরা আমােক ভালবাসেত, কারণ

আিম ঈ েরর কাছ থেক এেসিছ; আিম ত িনেজর থেক আিসিন িক ু

িতিনই আমােক পািঠেয়েছন। ৪৩ তামরা কন আমার কথা বঝুেত

পারছ না? তার কারণ হেলা, আমার কথা তামরা েন স করেত

পার না। ৪৪ শয়তান হেলা তামােদর িপতা আর তামরা তার স ান

এবং তামােদর িপতার ই া তামরা পালন করেত চাও। স

থেকই খিুন িছল এবং স সত েত থােক না কারণ তার মেধ কােনা

সত নই। স যখন িমথ া কথা বেল, তখন স িনেজর ভাব থেকই

বেল কারণ স িমথ াবাদী এবং স সব িমথ ার বাপ। ৪৫ িক ু আিম

সত বিল বেল তামরা আমােক িব াস কর না। ৪৬ তামােদর মেধ

ক আমােক পাপী বেল দাষী করেত পাের? যিদ আিম সত বিল,

তেব কন তামরা আমােক িব াস কর না? ৪৭ “ য কউ ঈ েরর

স ঈ েরর সব কথা শােন; তামরা ঈ েরর কথা শান না কারণ

তামরা ঈ েরর নও।” ৪৮ ইহূিদরা উ র িদেয় তাঁেক বলল, আমরা

িক সত বিলিন য তুিম একজন শমরীয় এবং তামােক ভূেত ধেরেছ?

৪৯ যী উ র িদেলন, “আমােক ভূেত ধেরিন িক ু আিম িনেজর

িপতােক স ান কির আর তামরা আমােক অস ান কর।” ৫০আিম

িনেজর গৗরব খাঁজ কির না; একজন আেছন িযিন খাঁজ কেরন এবং

িতিন িবচারক। ৫১ সত , সত ই আিম তামােদর বলিছ, কউ যিদ

আমার বাক মেন চেল স কখনও মতুৃ দখেব না। (aiōn g165) ৫২

ইহূিদরা তাঁেক বলল, এখন আমরা জানেত পারলাম য তামােক ভূেত

ধেরেছ। অ াহাম ও ভিবষ ৎ ব ারা মের িগেয়েছন িক ু তুিম বলছ

কউ যিদ আমার বাক মেন চেল স কখনও মতুৃ র াদ পােব না।

(aiōn g165) ৫৩ তুিম িক আমােদর পবূপু ষ অ াহাম থেকও মহান

িযিন মের গেছন? ভিবষ ৎ ব াও মের গেছন। তুিম িনেজর স েক

িক মেন কর? ৫৪ যী উ র িদেলন, আিম যিদ িনেজেক গৗরব

কির, তেব আমার গৗরব িকছুই নয়; আমার িপতাই আমােক শংসা
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করেছন, যাঁর স েক তামরা বেল থাক য, িতিন তামােদর ঈ র।

৫৫ তামরা তাঁেক জান না; িক ু আিম তাঁেক জািন; আিম যিদ বিল য

তাঁেক জািন না তেব তামােদর মত আিমও একজন িমথ াবাদী হব।

যিদও আিম তাঁেক জািন এবং তাঁর বাক মেন চিল। ৫৬ তামােদর

িপতা অ াহাম আমার িদন দখবার আশায় আন কেরিছেলন এবং

িতিন তা দেখিছেলন ও খশুী হেয়িছেলন। ৫৭ তখন ইহূিদরা যী েক

বলল, তামার বয়স এখনও প াশ বছর হয়িন, তুিম অ াহামেক িক

দেখছ? ৫৮ যী তােদর বলেলন, সত , সত ই আিম তামােদরেক

বলিছ অ াহােমর জে র আেগ থেকই আিম আিছ। ৫৯ তখন তারা

তাঁর উপর ছুঁেড় মারবার জ পাথর তুেল িনল িক ু যী িনেজেক

গাপন করেলন এবং উপাসনা ঘর থেক বাইের চেল গেলন।

৯এখন যী যেত যেত একজন লাকেক দখেত পেলন স জ

থেক অ । ২ তাঁর িশেষ রা তাঁেক িজ াসা করেলন, রি , ক পাপ

কেরিছল এই লাকিট না এই লাকটী বাবা মা, যােত এ অ হেয়

জে েছ? ৩ যী উ র িদেলন, না এই লাকিট পাপ কেরেছ, না

এই লাকটী বাবা মা পাপ কেরেছ, িক ু এই লাকটী জীবেন যন

ঈ েরর কাজ কািশত হয় তাই এমন হেয়েছ। ৪ যত ণ িদন আেছ

তত ণ িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁর কাজ আমােদর করেত হেব।

রাি আসেছ যখন কউ কাজ করেত পারেব না। ৫আিম যখন এই

পিৃথবীেত আিছ, তখন আিমই হলাম পিৃথবীর আেলা। ৬এই কথা

বলার পর িতিন মািটেত থথুু ফেল সই থথুু িদেয় কাদা করেলন; পের

ঐ অ লাকটী চােখেত সই কাদা মািখেয় িদেলন। ৭ িতিন তাঁেক

বলেলন, যাও শীেলাহ সেরাবের িগেয় ধেুয় ফল; অ বাদ করেল এই

নােমর মােন হয় িরত। তরাং স িগেয় ধেুয় ফলল এবং দখেত

দখেত িফের আসল। ৮ তখন লাকটী িতেবশীরা এবং যারা আেগ

তােক দেখিছল য, স িভ া করত, তারা বলেত লাগল এিক সই

লাকিট নয় য বেস িভ া করত? ৯ কউ কউ বলল, এ সই লাক;

অ রা বলল না িক ু তারই মত; স িক ু বলিছল “আিম সই লাক।”

১০ তারা তখন তােক বলল, তেব িক কের তামার চ ু খেুল গল? ১১
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স উ র িদল, একজন মা ষ যােক যী নােম ডােক িতিন কাদা কের

আমার চ ু েত মািখেয় িদেলন এবং আমােক বলেলন, শীেলােহ যাও

এবং ধেুয় ফল; তরাং আিম িগেয় ধেুয় ফললাম এবং দিৃ িফের

পলাম। ১২ তারা তােক বলল, স কাথায়? স বলল আিম জািন না।

১৩আেগ য অ িছল তােক তারা ফরীশীেদর কােছ িনেয় গল। ১৪

য িদন যী কাদা কের তার চ ু খেুল দন সই িদন িব ামবার িছল।

১৫ তখন আবার ফরীশীরাও তােক িজ াসা করেত লাগল, িকভােব

স দিৃ পল? স তােদরেক বলল, িতিন আমার চােখর উপের

কাদা লািগেয় িদেলন, পের আিম ধইুেয় ফললাম এবং আিম এখন

দখেত পাি । ১৬ তখন কেয়ক জন ফরীশী বলল, এই মা ষিট ঈ র

থেক আেসিন, কারণ স িব ামবার মেন চেল না। অে রা বলল,

কমন কের একজন পাপী মা ষ এই সব আ য কাজ করেত পাের?

তরাং তােদর মেধ িবেভদ তরী হল। ১৭ তরাং তারা আবার

সই অ েক িজ াসা করেলা, তুিম তার স েক িক বল? কারণ স

তামার চ ু খেুল িদেয়েছ। সই অ মা ষিট বলল িতিন একজন

ভিবষ ৎ ব া। ১৮ ইহূিদরা তখনও তার স েক িব াস করল না য,

স অ িছল আর দিৃ পেয়েছ যত ণ না তারা ঐ দিৃ া মা ষিটর

বাবা মােক ডেক তােদর কােছ িজ াসা করল। ১৯ তারা তার বাবা

মােক িজ াসা করেলা, এিক তামােদর পু যার স েক তামরা বেল

থাক এ অ ই জে িছল? তেব এখন িকভােব স দখেত পাে ?

২০ তার বাবা মা উ র িদেয় তােদর বলল, আমরা জািন এই হেলা

আমােদর ছেল এবং স অ ই জে িছল, ২১এখন িকভােব দখেত

পাে তা আমরা জািন না এবং ক বা এর চ ু খেুল িদেয়েছ তাও

আমরা জািন না; তােকই িজ াসা ক ন, এখন তা ওর বয়স হেয়েছ।

িনেজর কথা িনেজ বলেত পাের। ২২ তার বাবা মা ইহূিদেদর এই কথা

বলল কারণ তারা তােদর ভয় করত। কারণ ইহূিদরা আেগই িঠক

কেরিছল কউ যিদ যী েক ী বেল ীকার কের তেব তােদরেক

সমাজ থেক বর কের দওয়া হেব। ২৩এই সব কারেণ তার বাবা

মা বলল, স পণূ বয় তাঁেকই িজ াসা ক ন। ২৪ তরাং তারা
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ি তীয়বার সই অ মা ষেক ডেক তােক বলল ঈ রেক গৗরব কর।

আমরা জািন য স একজন পাপী। ২৫তখন সই মা ষিট উ র িদল,

িতিন পাপী িক না আিম তা জািন না। একটা িজিনস জািন য আিম

অ িছলাম এবং এখন আিম দখেত পাি । ২৬তারা তােক বলল,

স তামার সে িক কেরিছল? িকভােব স তামার চ ু খেুল িদল?

২৭ স উ র িদল, আিম একবার আপনােদরেক বেলিছ এবং আপনারা

শােনন িন; তেব কন আবার সই কথা নেত চাইেছন? আপনারা

তা তাঁর িশষ হেত চান না, আপনারা িক হেত চাইেছন? ২৮তখন

তারা তােক গািলগালাজ কের বলল, তুই হিল তার িশষ িক ু আমরা

হলাম মািশর িশষ । ২৯আমরা জািন য ঈ র মািশর সে কথা

বেলিছেলন িক ু এ কাথা থেক এেসেছ তা আমরা জািন না। ৩০

সই মা ষিট উ র িদল এবং তােদরেক বলল, এটাই হেলা একটা

আ য িজিনস য, িতিন কাথা থেক আসেলন আপনারা তা জােনন

না তবওু িতিন আমার চ ু খেুল িদেয়েছন। ৩১আমরা জািন য ঈ র

পাপীেদর কথা শােনন না, িক ু যিদ কান মা ষ ঈ েরর ভ হয়

এবং তাঁর ই া মেন চেল, ঈ র তার কথা শােনন। ৩২ পিৃথবীর

পবূকাল থেক কখনও শানা যায় িন য, কােনা মা ষ জ থেক

অ তােক চ ু খেুল িদেয়েছ। (aiōn g165) ৩৩ যিদ এই মা ষিট ঈ র

থেক না আসেতন, তেব িতিন িকছুই করেত পারেতন না। ৩৪ তারা

উ র িদেয় তােক বলল, তুই এেকবাের পােপই জ িনেয়িছস, আর

তুই আমােদর িশ া িদি স? তখন তারা তােক সমাজ থেক বর

কের িদল। ৩৫ যী নেলন য, তারা তােক সমাজ থেক বর কের

িদেয়েছ। আর িতিন তার দখা পেয় বলেলন, তুিম িক ম ষ পু েক

িব াস কর? ৩৬ স উ র িদেয় বলল, িতিন ক ভু? আিম যন

তাঁেত িব াস কির? ৩৭ যী তােক বলেলন, “তুিম তাঁেক দেখছ

এবং িতিন হেলন িযিন তামার সে কথা বলেছন।” ৩৮ সই মা ষিট

বলল, আিম িব াস কির ভু; তখন স তাঁেক ণাম করল। ৩৯

তখন যী বলেলন, িবচােরর জ আিম এই পিৃথবীেত এেসিছ, যন

যারা দখেত পায় না তারা দখেত পায় এবং যারা দেখ তারা যন
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অ হয়। ৪০ফরীশীেদর মেধ থেক যারা তাঁর সে িছল তারা এই

সব কথা েন তাঁেক িজ াসা করেলা, আমরাও িক অ ? ৪১ যী

তােদরেক বলেলন, যিদ তামরা অ হেত তেব তামােদর হয়ত পাপ

থাকত না। যিদও এখন তামরা বলছ য, আমরা দখেত পাই তরাং

তামােদর পাপ আেছ।

১০ সত , সত , আিম তামােদর বলিছ, য কউ দরজা িদেয় মেষর

খাঁয়ােড় না ঢুেক আর কান রা া িদেয় ঢােক, স হেলা চার এবং

ডাকাত। ২ িক ু য দরজা িদেয় ঢােক স হেলা মষেদর পালক। ৩

তােকই পাহারাদার দরজা খেুল দয় এবং মেষরা তার আওয়াজ

শােন এবং স নাম ধের তার িনেজর মষেদরেক ডােক ও স বাইের

িনেয় যায়। ৪ যখন স িনেজর সব মষ িলেক বর কের, তখন

স তােদর আেগ আেগ চেল এবং মেষরা তার িপছন িপছন চেল

কারণ তারা তার গলার আওয়াজ চেন। ৫ তারা কান মেত অেচনা

লােকর িপছেন যােব না, বরং তার কাছ থেক পািলেয় আসেব কারণ

অেচনা লােকর গলার আওয়াজ তারা চেন না। ৬এই গ িট যী

তােদরেক বলেলন, িক ু িতিন তােদরেক য িক বলেলন তা তারা

বঝুেত পারল না। ৭ তখন যী আবার তােদরেক বলেলন, সত ,

সত ই আিম তামােদরেক বলিছ, আিমই সই মষ খাঁয়ােড়র দরজা।

৮ যারা সবাই আমার আেগ এেসিছল তারা সবাই চার ও ডাকাত িক ু

মেষরা তােদর আওয়াজ শােন িন। ৯আিমই সই দরজা। যিদ

কউ আমার মধ িদেয় ঢােক স পির ান পােব এবং স িভতের

আসেব ও বাইের যােব এবং চের খাবার জায়গা পােব। ১০ চার আেস

চুির, বধ, ও ংস করবার জ । আিম এেসিছ যন তারা জীবন

পায় এবং সই জীবন অিধক পিরমােণ পায়। ১১আিমই হলাম উ ম

মষপালক; উ ম মষপালক মষেদর জ িনেজর জীবন দয়। ১২

য ভাড়া করা চাকর এবং মষপালক নয়, মষ িল যার িনেজর নয়,

স নকেড় আসেত দখেল মষ িল ফেল পালায়। এবং নকেড়

তােদরেক ধের িনেয় যায় ও তােদর িছ িভ কের দয়। ১৩ স পালায়

কারণ স একজন কমচারী এবং স মষেদর জ িচ া কের না। ১৪
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আিমই হলাম উ ম মষপালক এবং আমার িনেজর সবাইেক আিম

িচিন আর আমার িনেজর সবাই আমােক চেন, ১৫ িপতা আমােক

জােনন এবং আিম িপতােক জািন; এবং মষেদর জ আিম িনেজর

জীবন উৎসগ কির। ১৬আমার আরও অ মষ আেছ স সব এই

খাঁয়ােড়র নয়। তােদরেকও আিম অবশ ই িনেয় আসব এবং তারা

আমার গলার আওয়াজ নেব তােত একটা মেষর পাল হেব এবং

একজন মষপালক হেব। ১৭ িপতা আমােক এই জ ভালবােসন,

কারণ আিম িনেজর জীবন উৎসগ কির আবার তা হণ কির। ১৮ কউ

আমার থেক তা িনেয় যায় না িক ু আিম িনেজর থেকই তা উৎসগ

কির। আমার অিধকার আেছ তা উৎসগ করার এবং আবার তা হণ

করবার মতা আমার আেছ। এই আেদশ আিম িনেজর িপতা থেক

পেয়িছ। ১৯এই সব কথার জ ই দীেদর মেধ আবার মতপাথক

হল। ২০তােদর মেধ অেনেক বলল, এেক ভূেত ধেরেছ এবং স

পাগল, কন তামরা তার কথা নছ? ২১অ লােকরা বলল, এই

সব ত ভূত লােকর মত কথা নয়। ভূত িক একজন অে র চ ু

খেুল িদেত পাের? ২২তখন িয শােলেম মি র িত াতার উৎসব

এেলা। তখন িছল শীতকাল; ২৩আর যী মি েরর শেলামেনর

বারা ায় হঁেট বড়াি েলন। ২৪ তখন ই দীরা তাঁেক িঘের ধরল

এবং তাঁেক বলল, আর কত কাল আমােদর াণ অিনি য়তায় রাখেব।

আপিন যিদ ী হন তেব কের আমােদরেক বলনু। ২৫ যী

তােদরেক উ র িদেলন, আিম তামােদরেক বেলিছ িক ু তামরা

িব াস কর না। আিম য সব কাজ আমার িপতার নােম করিছ, সই

সব আমার স েক সা িদে । ২৬ িক ু তামরা িব াস কর

না কারণ তামরা আমার মষেদর মেধ নও। ২৭আমার মেষরা

আমার আওয়াজ শােন, আিম তােদর জািন এবং তারা আমার িপছন

িপছন চেল। ২৮আিম তােদরেক অন জীবন িদই, তারা কখনও

িবন হেব না এবং কউ আমার হাত থেক তােদরেক কেড় িনেত

পারেব না। (aiōn g165, aiōnios g166) ২৯আমার িপতা িযিন তােদরেক

আমােক িদেয়েছন িতিন সবার থেক মহান এবং কউ িপতার হাত
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থেক িকছুই কেড় িনেত পাের না। ৩০আিম ও িপতা এক। ৩১

তখন ই দীরা আবার পাথর তুলল তাঁেক মারবার জ । ৩২ যী

তােদর উ র িদেলন, “আিম িপতার থেক তামােদরেক অেনক ভােলা

কাজ দিখেয়িছ, তার কান কাজ িলর জ আমােক পাথর মারােত

চাইছ?” ৩৩ ই দীরা তাঁেক উ র িদল, কােনা আ য কােজর জ

তামােক পাথর মারিছ না, িক ু ঈ রিন ার জ , কারণ তুিম একজন

মা ষ হেয় িনেজেক ঈ র কের তুলছ। ৩৪ যী তােদরেক উ র িদেয়

বলেলন, তামােদর িনয়ম কা েন িক লখা নই, “আিম বললাম,

তামরা দবতা”। ৩৫ যােদর কােছ ঈ েরর বাক এেসিছল, িতিন

তােদর তা দবতার মত বেলিছেলন আর পিব শাে র কথা বাদ

দওয়া যেত পাের না ৩৬ যােক িপতা পিব করেলন ও পিৃথবীেত

পাঠােলন, তামরা কন তাঁেক বলেল য, তুিম ঈ েরর িন া করছ,

কারণ আিম বললাম য, আিম ঈ েরর পু ? ৩৭ যিদ আিম আমার

িপতার কাজ না কির তেব আমােক িব াস কর না। ৩৮ যিদও আিম

এই িল করিছ, তবু যিদ তামরা আমােক িব াস না কর তেব সই

কােজর উপর িব াস কর; যন তামরা জানেত পার ও বঝুেত পার

য িপতা আমার মেধ আেছন এবং আিম িপতার মেধ আিছ। ৩৯

তারা আবার তাঁেক ধরেত চ া করল, িক ু িতিন তােদর এিড়েয়

হােতর বাইের দূের চেল গেলন। ৪০ যী আবার য েনর অপর পাের

যখােন যাহন থেম বাি িদেতন সই জায়গায় চেল গেলন এবং

সখােন থাকেলন। ৪১অেনক মা ষ যী র কােছ এেসিছল। তারা

বলেত লাগেলা, যাহন হয়ত কান আ য কাজ কেরনিন িক ু এই

মা ষিটর স েক যাহন য সব কথা বেলিছেলন স সবই সত । ৪২

সখােন অেনক মা ষ যী েত িব াস করল।

১১একজন যাঁর নাম লাসার িতিন অ িছেলন, িতিন মিরয়ম ও

তাঁর বান মাথা বথিনয়া ােমর লাক িছেলন। ২ ইিন হেলন সই

লাসােরর বান মিরয়ম, িযিন ভুেক গি তল মািখেয় দন এবং

িনেজর মাথার চুল িদেয় তাঁর পা মেুছ দন; তাঁরই ভাই লাসার অ

িছেলন। ৩ বােনরা তাঁেক বেল পাঠােলন, ভু, দখনু আপিন যােক
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ভালবােসন স অ হেয় পেড়েছ। ৪ যখন যী এই কথা নেলন,

িতিন বলেলন, এই অ তা মতুৃ র জ হয়িন িক ু ঈ েরর মিহমার

জ হেয়েছ, তরাং যন ঈ েরর পু এর ারা মিহমাি ত হন। ৫

যী মাথােক ও তাঁর বানেক এবং লাসারেক ভালবাসেতন। ৬ যখন

িতিন নেলন য লাসার অ হেয়েছ, তখন য জায়গায় িছেলন যী

সই জায়গায় আরও ই িদন থাকেলন। ৭ এই সেবর পের িতিন

িশষ েদর বলেলন, “চল আমরা আবার িযহূিদয়ােত যাই।” ৮ িশেষ রা

তাঁেক বলেলন, রি , এই এ েণ ইহূিদরা আপনােক পাথর মারবার

চ া করিছল, আর আপিন আবার সখােন িফের যাে ন? ৯ যী

উ র িদেলন, এক িদেনর িক বােরা ঘ টা আেলা নই? যিদ কউ

িদেনর র আেলােত চেল স হাঁচট খােব না কারণ স এই পিৃথবীর

আেলা দেখ। ১০ িক ু যিদ স রােত চেল, স হাঁচট খায় কারণ

আেলা তার মেধ নই। ১১ যী এই সব কথা বলেলন এবং এই সব

িকছুর পের িতিন তাঁেদরেক বলেলন, আমােদর ব ু লাসার ঘিুমেয়

পেড়েছ, িক ু আিম যাি যন তােক ঘমু থেক জাগােত পাির। ১২

তখন িশেষ রা তাঁেক বলেলন, ভু, স যিদ ঘিুমেয় থােক তেব স

হেব। ১৩ যী তাঁর মতুৃ র স ে বেলিছেলন িক ু তাঁরা মেন

করেলন য, িতিন ঘিুমেয় িব াম িনে ন সই কথা বলেছন। ১৪

তখন যী ভােব তাঁেদরেক বলেলন লাসার মের গেছ। ১৫আর

আিম তামােদর জ আন করিছ য, আিম সখােন িছলাম না যন

তামরা িব াস কর। এখন চল আমরা তার কােছ যাই। ১৬ থামা,

যােক িদ মঃ [যমজ] বেল, িতিন সহ িশষ েদর বলেলন চল, আমরাও

যাই যন যী র সে মরেত পাির। ১৭ যী যখন আসেলন িতিন

নেত পেলন য, লাসার তখন চার িদন হেয় গেছ কবের আেছন।

১৮ বথিনয়া িয শােলেমর কােছ ায় িতন িকেলািমটার দূর; ১৯

ইহূিদেদর মধ থেক অেনেক মাথা ও মিরয়েমর কােছ এেসিছল

তাঁেদর ভাইেয়র জ সা না িদেত। ২০ যখন মাথা নল য, যী

এেসেছন িতিন িগেয় তাঁর সে দখা করেলন, িক ু মিরয়ম তখনও

ঘের বেস িছেলন। ২১ মাথা তখন যী েক বলেলন, ভু, আপিন যিদ
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এখােন থাকেতন আমার ভাই হয়ত মরত না। ২২ তেব এখনও আিম

জািন য, যা িকছু আপিন ঈ েরর কােছ চাইেবন, ঈ র তা আপনােক

দেবন। ২৩ যী তাঁেক বলেলন, তামার ভাই আবার উঠেব। ২৪

মাথা তাঁেক বলেলন, আিম জািন য শেষর িদেন পনু ােন স

আবার উঠেব। ২৫ যী তাঁেক বলেলন, আিমই পনু ান ও জীবন;

য কউ আমােক িব াস কের, স মরেলও জীিবত থাকেব। ২৬ এবং

য কউ বঁেচ আেছ এবং আমােত িব াস কের স কখনও মরেব

না। এটা িক িব াস কর? (aiōn g165) ২৭ িতিন তাঁেক বলেলন, াঁ

ভু, আিম িব াস কির য আপিনই সই ী , ঈ েরর পু িযিন এই

পিৃথবীেত আসেছন। ২৮এই সব কথা বেল িতিন চেল গেলন এবং

তার িনেজর বান মিরয়মেক গাপেন ডাকেলন। িতিন বলেলন

এখােন আেছন এবং তামােক ডাকেছন। ২৯ যখন মির এই কথা

নেলন িতিন শী উেঠ যী র কােছ গেলন। ৩০ যী তখনও ােমর

মেধ আেসনিন িক ু যখােন মাথা তার সে দখা কেরিছেলন সই

জায়গােতই িছেলন। ৩১ তখন য ইহূিদরা মিরয়েমর সে ঘেরর মেধ

িছল ও তাঁেক সা না িদি ল, তারা যখন তাঁেক তাড়াতািড় উেঠ

বাইের যেত দখল তখন তারাও তাঁর িপছন িপছন গল এবং মেন

করল, িতিন কবেরর কােছ কাঁদেত যাে ন। ৩২তখন মিরয়ম যখােন

যী িছেলন সখােন যখন আসেলন, তখন তাঁেক দেখ তাঁর পােয়

পেড় বলেলন, ভু, আপিন যিদ এখােন থাকেতন, আমার ভাই মরত

না। ৩৩ যী যখন দখেলন িতিন কাঁদেছন, ও তাঁর সে য ইহূিদরা

এেসিছল তারাও কাঁদেছ তখন আ ায় খবু অি র হেয় উঠেলন ও

উি হেলন, ৩৪ িতিন বলেলন “ তামরা তােক কাথায় রেখছ?”

তাঁরা তাঁেক বলেলন, ভু এেস দখনু। ৩৫ যী কাঁদেলন। ৩৬

তখন ইহূিদরা বলল, দখ, িতিন লাসারেক কতটা ভালবাসেতন।

৩৭ িক ু তােদর মেধ থেক কউ বলল, এই মা ষিট অে র চ ু

খেুল িদেয়েছন, ইিন িক লাসােরর মতুৃ ও র া করেত পারেতন না?

৩৮তােত যী আবার মেন মেন অি র হেয় কবেরর কােছ গেলন।

সই কবর একটা হা িছল এবং তার উপের একটা পাথর দওয়া
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িছল। ৩৯ যী বলেলন, “ তামরা পাথরটা সিরেয় ফল।” য মারা

গেছ লাসার তার বান মাথা যী েক বলেলন, ভু, এত ণ ওই দহ

পেচ গ হেয় গেছ কারণ স মারা গেছ আজ চার িদন। ৪০ যী

তাঁেক বলেলন, “আিম িক তামােক বিলিন য, যিদ তুিম িব াস কর

তেব ঈ েরর মিহমা দখেত পােব?” তরাং তারা পাথরটা সিরেয়

ফলল। ৪১ পের যী আকােশর িদেক তািকেয় বলেলন, িপতঃ,

তামার ধ বাদ িদই য, তুিম আমার কথা েনছ। ৪২আিম জানতাম

তুিম সবিদন আমার কথা শান িক ু এই য সব মা েষর দল আমার

চারপােশ িঘের দাঁিড়েয় আেছ এেদর জ এই কথা বললাম, যন তারা

িব াস কের য তুিমই আমােক পািঠেয়ছ। ৪৩এই সব বলার পের

িতিন িচৎকার কের ডেক বলেলন লাসার, বাইের এস। ৪৪তােত সই

মতৃ মা ষিট বিরেয় আসেলন; তাঁর পা ও হাত কবর কাপেড় জড়ােনা

িছল এবং মখু গামছা িদেয় বাঁধা িছল। যী তােদরেক বলেলন,

“তােক খেুল দাও এবং যেত দাও।” ৪৫ তখন ইহূিদেদর অেনেক

যারা মিরয়েমর কােছ এেসিছল এবং দেখিছল যী যা কেরিছেলন,

তারা তাঁেত িব াস করল। ৪৬ িক ু তােদর কেয়ক জন ফরীশীেদর

কােছ গল এবং যী যা িকছু কেরিছেলন তােদরেক বলল। ৪৭ তখন

ধান যাজকগণ ও ফরীশীরা মহাসভা কের বলেত লাগল আমরা এখন

িক করব? এ মা ষিট ত অেনক আ য কাজ করেছ। ৪৮আমরা

যিদ তাঁেক এই ভােব চলেত িদই, তেব সবাই তাঁেকই িব াস করেব;

আর রামীেয়রা এেস আমােদর দশ এবং আমােদর জািত উভয়ই

কেড় নেব। ৪৯ িক ু তােদর মেধ একজন যার নাম কায়াফা,

সই বছেরর মহাযাজক িছেলন তােদরেক বলেলন, তামরা িকছুই

জােনা না। ৫০আর ভেবও দখ না য, তামােদর জ এিট ভাল,

আমােদর সব জািত ন হওয়ার থেক বরং সব মা েষর জ একজন

মরা ভােলা। ৫১এই সব কথা য িতিন িনেজর থেক বলেলন, তা

নয়, িক ু সই বৎসেরর মহাযাজক হওয়ােত িতিন এই ভিবষ ৎ বাণী

বলেলন য, আমােদর জািতর জ যী মরেবন। ৫২আর ধমুা

সই জািতর জ নয় িক ু ঈ েরর য সব স ানরা ছিড়েয় িছিটেয়
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িছল, সই সবাইেক যন জেড়া কের এক কেরন। ৫৩ তরাং সই

িদন থেক তারা তাঁেক মের ফলার জ ষড়য করেত লাগেলা। ৫৪

তখন যী আর খালাখিুল ভােব ইহূিদেদর মেধ চলােফরা করেলন

না, িক ু সখান থেক দূের ম াে র কােছ এক িনরাপদ জায়গা

ই িয়ম নামক শহের গেলন, আর সখােন িশষ েদর সে থাকেলন।

৫৫ তখন ইহূিদেদর িন ারপ কােছ এেসিছল এবং অেনক মা ষ

িনেজেদরেক িচ করবার জ উ ারপে র আেগ দশ ও াম থেক

িয শােলেম গল। ৫৬ তারা যী র খাঁজ করেত লাগল এবং মি ের

দাঁিড়েয় এেক অপরেক বলেত লাগেলা, তামরা িক মেন কর? িতিন

িক এই পে আসেবন না? ৫৭আর ধান যাজেকরা ও ফরীশীরা

আেদশ িদেয়িছল য, যিদ কউ জােন যী কাথায় আেছন, স যন

খবর দয় যন তারা তাঁেক ধরেত পাের।

১২ িন ারপ র ছয় িদন আেগ যী বথিনয়ােত এেলন।

যখােন লাসার িছেলন, যােক যী মতৃেদর মধ থেক উিঠেয়িছেলন।

২ তরাং তারা তাঁর জ সখােন একটা ভােজর ব ব া কেরিছল

এবং মাথা পিরেবশন করিছেলন, তােদর মেধ লাসার িছল একজন য

টিবেল যী র সে বেসিছল। ৩ তারপর মিরয়ম এক িলটার খবু

দামী, গি লতা িদেয় তরী খাঁিট আতর এেন যী র পােয় মািখেয়

িদেলন এবং িনেজর চুল িদেয় তাঁর পা মিুছেয় পির ার কের িদেলন;

বািড়িট আতেরর গে ভের গল। ৪ তাঁর িশষ েদর মেধ একজন

ঈ িরেয়াতীয় িযহূদা, য যী র সে িব াসঘাতকতা করেব, স

বলল, ৫ “ কন এই আতর িতনেশা িদনাের িবি কের গিরবেদর

িদেল না?” ৬ স য গিরব লাকেদর জ িচ া কের একথা বেলিছল

তা নয়, িক ু কারণ স িছল একজন চার: সই টাকার থিল তার কােছ

থাকত এবং িকছু স িনেজর জ িনেয় িনত। ৭ যী বলেলন, “আমার

সমািধ িদেনর জ তার কােছ যা আেছ সটা তার কােছই রাখেত বল।

৮ গিরবেদর তামরা সবিদন তামােদর কােছ পােব িক ু তামরা

আমােক সবিদন পােব না।” ৯ ইহূিদেদর একদল লােক জানেত

পারল য, যী এখােন িছেলন, তারা কবল যী র জ আেসিন,
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িক ু তারা অবশ ই লাসারেক দখেত এেসিছল, যােক যী মতৃেদর

মধ থেক উিঠেয়িছেলন। ১০ ধান যাজকরা একসে ষড়য করল

য লাসারেক ও মের ফলেত হেব; ১১তার এই সব কারেণর জ

ইহূিদেদর মেধ অেনেক চেল িগেয় যী েক িব াস কেরিছল। ১২

পেরর িদন অেনক লাক উৎসেব এেসিছল। তখন তারা নেত পল

যী িয শােলেম আসেছন, ১৩তারা খঁজরু পাতা িনেয়িছল এবং তাঁর

সে দখা করেত গল এবং িচৎকার করেত লাগল, “ হাশা া! িতিন

ধ িতিন, িযিন ভুর নােম আসেছন, িযিন ই ােয়েলর রাজা।” ১৪

যী একটা গাধাশাবক দখেত পেলন এবং তার ওপর বসেলন;

যরকম লখা িছল, ১৫ “ভয় কােরা না, িসেয়ান ক া; দখ, তামার

রাজা আসেছন, একটা গাধাশাবেকর উপের বেস আসেছন।” ১৬

তাঁর িশষ রা থেম এই সব িবষয় বঝুেত পােরিন; িক ু যী যখন

মিহমাি ত হেলন, তখন তাঁেদর মেন পড়ল য, তাঁর িবষেয় এই সব

লখা িছল এবং তারা তাঁর িত এই সব কেরেছ। ১৭ যী যখন

লাসারেক কবর থেক বিরেয় আসেত বেলিছেলন তখন য সব লাক

তাঁর সে িছল এবং িতিন লাসারেক মতৃেদর মধ থেক উিঠেয়েছন,

সই িবষেয় তারা সা িদি ল। ১৮ এটার আরও কারণ িছল য

লােকরা তাঁর সে দখা করেত িগেয়িছল কারণ তারা এই সব িচ

কােজর কথা েনিছল। ১৯ফরীশীরা ঐ কারেণ তােদর মেধ বলেত

লাগেলা, “ দখ, তামরা িকছু করেত পারেব না; দখ, সারা জগত

তাঁেক অ সরণ করেছ।” ২০ঐ উৎসেব যারা উপাসনা করবার জ

এেসিছল তােদর মেধ কেয়ক জন ীক িছল। ২১ তারা গালীেলর

বৎৈসদার িফিলেপর কােছ িগেয়িছল এবং তােক িজ াসা কেরিছল,

বেলিছল, “মহাশয়, আমরা যী েক দখেত চাই।” ২২ িফিলপ িগেয়

আি য়েক বলেলন; আি য় িফিলেপর সে িগেয় যী েক বলেলন।

২৩ যী উ র কের তােদর বলেলন, “ম ষ পু েক মিহমাি ত করার

িদন এেসেছ। ২৪ সত , সত , আিম তামােদর বলিছ, গেমর বীজ

মািটেত পেড় যিদ না মের, তেব এটা একটা মা থােক, িক ু যিদ

এটা মের তেব এটা অেনক ফল দেব। ২৫ য কউ তার িনেজর
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জীবনেক ভালবােস, স তা হারােব; িক ু য কউ এই জগেত তার

জীবনেক ঘণৃা কের স অন কােলর জ াণ র া পােব। (aiōnios

g166) ২৬ কউ যিদ আমার সবা কের, তেব স আমােক অ সরণ

ক ক; এবং আিম যখােন থাকব আমার সবকও সখােন থাকেব।

কউ যিদ আমার সবা কের, তেব িপতা তােক স ান করেবন।” ২৭

আমার আ া এখন অি র হেয়েছ: আিম িক বলব? “িপতা, এই িদেনর

থেক আমােক র া কর? িক ু এর জ ই, আিম এই িদেনর এেসিছ।

২৮ িপতা, তামার নাম মিহমাি ত হাক।” তখন গ হইেত এই কথা

শানা গল, আিম তা মিহমাি ত কেরিছ এবং আবার মিহমাি ত

করব। ২৯ য লােকরা সখােন দাঁিড়েয় েনিছল তারা বলল য

এটা মেঘর গজন। অ রা বেলিছল, “ কান গদূত তাঁর সে কথা

বলেলন।” ৩০ যী উ ের বলেলন, “এই কথা আমার জ বলা হয়িন

িক ু তামােদর জ ই বলা হেয়েছ। ৩১এখন এই জগেতর িবচার

হেব: এখন এই জগেতর শাসনক া িবতািড়ত হেব। ৩২আর যিদ

আমােক পিৃথবীর িভতর থেক উপের তালা হয়, আিম সব লাকেক

আমার কােছ টেন আনব।” ৩৩ এই কথার মাধ েম িতিন বাঝােলন,

“িকভােব তাঁর মতুৃ হেব।” ৩৪ লােকরা তাঁেক উ র িদল, “আমরা

িনয়ম থেক েনিছ য ী িচরকাল থাকেবন। আপিন িকভােব

বলেছন য, ম ষ পু েক অবশ ই উঁচুেত তালা হেব? তাহেল এই

ম ষ পু ক?” (aiōn g165) ৩৫ যী তখন তােদর বলেলন, “আর

অ িদেনর জ আেলা তামােদর সােথ আেছ। যত ণ তামােদর

কােছ আেলা আেছ তামরা চলেত থাক, যােত অ কার তামােদরেক

াস না কের। য কউ অ কাের চেল, স জােন না স কাথায়

যাে । ৩৬ যত ণ তামােদর কােছ আেলা আেছা, সই আেলােত

িব াস কর যন তামরা আেলার স ান হেত পার।” যী এই সব

কথা বলেলন এবং তারপর চেল গেলন এবং তােদর কাছ থেক

িনেজেক গাপন রাখেলন। ৩৭ যিদও যী তােদর সামেন অেনক

িচ ‐কায কেরিছেলন, তা সে ও তারা তাঁেত িব াস কের িন ৩৮

যােত িযশাইয় ভাববাদীর বাক সমপণূ হয়, যা িতিন বেলিছেলন: “ হ
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ভু, ক আমােদর চার িব াস কেরেছ? আর কার কােছ ভুর বা

কািশত হেয়েছ?” ৩৯এই জ তারা িব াস কের িন, কারণ িযশাইয়

আবার বেলেছন, ৪০ “িতিন তােদর চাখ অ কেরেছন এবং িতিন

তােদর দয় কিঠন কেরেছন; না হেল তারা চাখ িদেয় দখত, দেয়

উপলি করত ও আমার কােছ িফের আসেতা এবং আিম তােদর

করতাম।” ৪১ িযশাইয় এই সব িবষয় বেলিছেলন কারণ িতিন

যী র মিহমা দেখিছেলন এবং তাঁরই িবষয় বেলিছেলন। ৪২তবওু

অেনক শাসেকরা যী েক িব াস কেরিছল; তারা ফরীশীেদর ভেয়

ীকার করল না কারণ যিদ তােদর সমাজ থেক বর কের দয়।

৪৩ তারা ঈ েরর কাছ থেক শংসা পাওয়ার চেয় মা েষর কাছ

থেক গৗরব পেত বিশ ভালবাসত। ৪৪ যী জাের িচৎকার কের

বলেলন, “ য আমার উপের িব াস কের স য কবল আমার উপের

িব াস কের তা নয় িক ু িযিন আমােক পািঠেয়েছন তাঁেকও, ৪৫আর

য আমােক দেখ স তাঁেকও দেখ িযিন আমােক পািঠেয়েছন। ৪৬

আিম এই জগেত আেলা িহসােব এেসিছ তরাং য আমার উপের

িব াস কের স অ কাের থােক না। ৪৭ যিদ কউ আমার কথা

শােন িক ু মােন না, আিম তার িবচার কির না; কারণ আিম জগেতর

িবচার করেত আিসিন, িক ু জগতেক উ ার করেত এেসিছ।” ৪৮ য

কউ আমােক ত াগ কের এবং আমার কথা অ া কের, একজন

আেছন িযিন তােদর িবচার করেবন এটা হেলা সই বাক যা আিম

বেলিছ য শষ িদেনর তার িবচার করা হেব। ৪৯কারণ আিম আমার

িনেজর থেক িকছু বিলিন। িক ু , এটা িপতা বেলেছন িযিন আমােক

পািঠেয়েছন, িতিন আমােক আেদশ কেরেছন আিম িক বলেবা এবং

িক কের বলেবা। ৫০আিম জািন য তাঁর আেদেশই অন জীবন;

তরাং য িবষয় আিম বিল িঠক িপতা আমােক যমন বেলেছন, আিম

তমনই তােদরেক বিল। (aiōnios g166)

১৩ িন ারপে র আেগ, কারণ যী জানেতন য এই পিৃথবী থেক

িপতার কােছ যাবার িদন তাঁর হেয়েছ, তাই এই জগেত যারা তাঁর

িনেজর ীিতপা িছল, িতিন তােদরেক শষ পয ই ম করেলন। ২
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আর রােতর খাবােরর িদন, শয়তান আেগ থেকই িশেমােনর ছেল

ঈ িরেয়াতীয় িযহূদার মেন যী র সে িব াসঘাতকতা করার ই া

জািগেয় িদেয়িছল। ৩ যী জানেতন য িপতা সব িকছুই তাঁর হােত

িদেয়িছেলন এবং িতিন ঈ েরর কাছ থেক এেসিছেলন এবং ঈ েরর

কােছই িফের যাে ন। ৪ িতিন ভাজ থেক উঠেলন এবং উপেরর

কাপড়িট খেুল রাখেলন। তারপর একিট তায়ােল িনেলন এবং িনেজর

কামের জড়ােলন। ৫তারপের িতিন একিট গামলায় জল ঢালেলন

এবং িশষ েদর পা ধায়ােত করেলন এবং তায়ােল িদেয় পা

মিুছেয় িদেলন। ৬ িতিন িশেমান িপতেরর কােছ এেলন এবং িপতর

তাঁেক বলেলন, “ ভু, আপিন িক আমার পা ধইুেয় দেবন?” ৭ যী

উ ের বলেলন, “আিম িক করিছ তা তুিম এখন বঝুেত পারছ না িক ু

পের এটা বঝুেত পারেব।” ৮ িপতর তাঁেক বলেলন, “আপিন কখনও

আমার পা ধইুেয় দেবন না।” যী উ ের তাঁেক বলেলন, যিদ আিম

তামার পা ধেুয় না িদই, তেব আমার সে তামার কান স ক

নই। (aiōn g165) ৯ িশেমান িপতর তাঁেক বলেলন, “ ভু, কবল

আমার পা ধােবন না, িক ু আমার হাত ও মাথাও ধইুেয় িদন।”

১০ যী তাঁেক বলেলন, “ য কউ ান কেরেছ, তার পা ছাড়া আর

িকছু ধায়ার দরকার নই এবং স সবাে পির ার; তামরা ,

িক ু তামরা সকেল নও।” ১১কারণ যী জানেতন ক তাঁর সে

িব াসঘাতকতা করেব; এই জ িতিন বলেলন, “ তামরা সবাই

নও।” ১২ যখন যী তােদর পা ধইুেয় িদেলন এবং তাঁর পাষাক পের

আবার বেস তােদর বলেলন, “ তামরা িক জােনা আিম তামােদর

জ িক কেরিছ?” ১৩ তামরা আমােক এবং ভু বেল ডাক

এবং তামরা িঠকই বল, কারণ আিমই সই। ১৪ “তারপর যিদ আিম

ভু এবং হেয় তামােদর পা ধইুেয় িদই, তেব তামরাও এেক

অে র পা ধইুেয় িদেত বাধ । ১৫ সইজ আিম তামােদর একটা

উপমা িদেয়িছ তরাং তামােদরও এই রকম করা উিচত যা আিম

তামােদর জ কেরিছ।” ১৬ সত , সত , আিম তামােদর যা বলিছ,

একজন দাস তার িনজর ভুর থেক মহৎ নয়; িযিন পািঠেয়েছন
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তাঁর থেক যােক পাঠােনা হেয়েছ িতিন মহৎ নয়। ১৭ যিদ তামরা

এই িবষয় েলা জান, তামরা যিদ তােদর জ এ েলা কর তামরা

ধ হেব। ১৮আিম তামােদর সকেলর কথা বলিছ না, আিম যােদর

মেনানীত কেরিছ আিম তােদর জািন িক ু আিম এই কথা বলিছ য

শা বাক পণূ হেবই: য আমার িট খেয়েছ, স আমার িব াচরণ

কেরেছ। ১৯ এটা ঘটবার আেগ আিম তামােদর বলিছ য যখন

এটা ঘটেব, তামরা অবশ ই িব াস করেব য, আিমই সই। ২০

সত , সত , আিম তামােদর বলিছ, “ য আমােক হণ কের, িযিন

আমােক পািঠেয়েছন, স তাঁেকই হণ কের।” ২১ যখন যী এই কথা

বলেলন, তখন িতিন আ ােত ক পেলন, িতিন সা িদেলন এবং

বলেলন, “সত , সত , আিম তামােদর বলিছ য তামােদর মেধ

একজন আমার সে িব াসঘাতকতা করেব।” ২২ িশষ রা একজন

অে র িদেক তাকােলা, তারা অবাক হল িতিন কার িবষয় বলেছন।

২৩ যী র িশষ েদর মেধ একজন ঘিন িশষ িছল, যােক যী ম

করেতন, ভােজর টিবেল য যী র কােল হলান িদেয় বেসিছল। ২৪

তারপর িশেমান িপতর সই িশষ েক ইশারা কের বলেলন, “আমােদর

বলনু স ক, িতিন কার কথা বলেছন।” ২৫ঐ িশষ যী র পছন

িদেক হেল বলেলন, “ ভু, স ক?” ২৬ যী তার উ ের বলেলন,

“ সই, যার জ আিম এই িটর টুকেরাটা ডাবাব এবং তােক দব।”

তরাং তখন িতিন িট ডুিবেয়, ঈ িরেয়াতীয় িশেমােনর ছেল

িযহূদােক িদেলন। ২৭এবং িট িট দবার পেরই, শয়তান তার মেধ

েবশ করল। তারপর যী তােক বলেলন, “তুিম যটা করছ সটা

তাড়াতািড় কর।” ২৮ ভােজর টিবেলর কউ কারণিট জানেত পােরিন

য যী তােকই বেলিছল ২৯ িকছু লাক িচ া কেরিছল য, িযহূদার

কােছ টাকার থিল িছল বেল যী তােক বলেলন, “উৎসেবর জ য

িজিনস েলা দরকার িকেন আন,” অথবা স যন অবশ ই গিরবেদর

িকছু িজিনস দয়। ৩০ িযহূদা িট হণ করার পর তাড়াতািড় বিরেয়

গল; এবং তখন রাত িছল। ৩১ যখন িযহূদা চেল গল, যী বলেলন,

“এখন ম ষ পু মিহমাি ত হেলন এবং ঈ রও তাঁেত মিহমাি ত
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হেলন। ৩২ ঈ র পু েক তাঁর মাধ েম মিহমাি ত করেবন এবং িতিন

খবু তাড়াতািড় তাঁেক মিহমাি ত হেবন। ৩৩আমার ি য় িশ রা, আিম

অ কােলর জ তামােদর সে আিছ। তামরা আমােক খুঁজেব

এবং আিম ইহূিদেদর যমন বেলিছলাম, আিম যখােন যাি , সখােন

তামরা আসেত পার না। এখন আিম তামােদরও তাই বলিছ।” ৩৪

এক নতুন আেদশ আিম তামােদর িদি , য তামরা এেক অ েক

ম করেব; আিম যমন তামােদর ম কেরিছ, তরাং তামরাও

এেক অ েক ম করেব। ৩৫ তামরা যিদ এেক অ েক ম কর,

তেব তার মাধ েম সব লােকরা জানেব য তামরা আমার িশষ ।

৩৬ িশেমান িপতর তাঁেক বলেলন, “ ভু, আপিন কাথায় যাে ন?”

যী উ র িদেলন, “আিম যখােন যাি , সখােন তামরা আমােক

অ সরণ কার না, িক ু পের তামরা আসেত পারেব।” ৩৭ িপতর

তাঁেক বলেলন, “ ভু, কন এখন আপনােক অ সরণ করেত পাির না?

আপনার জ আিম আমার জীবন দব।” ৩৮ যী উ ের বলেলন,

“আমার জ তামরা িক তামােদর জীবন দেব? সত , সত আিম

তামােক বলিছ, মারগ ডাকার আেগ তুিম িতনবার আমােক অ ীকার

করেব।”

১৪ “ তামােদর মন যন অি র না হয়। তামরা ঈ ের িব াস কর;

আমােকও িব াস কর। ২আমার িপতার বািড়েত থাকার অেনক

জায়গা আেছ; যিদ এরকম না হত, আিম তামােদর বলতাম, সইজ

আিম তামােদর জ থাকার জায়গা তরী করেত যাি । ৩ যিদ

আিম যাই এবং তামােদর জ থাকার জায়গা তরী কির, আিম

আবার আসব এবং আমার কােছ তামােদর িনেয় যাব যন আিম

যখােন থািক তামরাও সখােন থাকেত পার, ৪আিম কাথায় যাি

স পথ তামরা জান।” ৫ থামা যী েক বলেলন, “ ভু, আমরা

জািন না আপিন কাথায় যাে ন; আমরা িকভােব পথটা জানব?” ৬

যী তাঁেক বলেলন, “আিমই পথ, আিমই সত এবং আিমই জীবন;

আমােক ছাড়া কউ িপতার কােছ যেত পাের না। ৭ যিদ তামরা

আমােক জানেত, তেব তামরা আমার িপতা কও জানেত; এখন
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থেক তামরা তাঁেক জেনছ এবং তাঁেক দেখছ।” ৮ িফিলপ যী েক

বলেলন, “ ভু, আমােদর িপতােক দখান এবং এটাই আমােদর জ

যেথ হেব।” ৯ যী তাঁেক বলেলন, “িফিলপ, আিম এত িদন ধের

তামােদর সে আিছ তবওু তুিম িক এখেনা আমােক িচনেত পারিন?”

য আমােক দেখেছ স িপতােকও দেখেছ; তামরা িকভােব বলেত

পােরা, “িপতােক আমােদর দখান?” ১০ তামরা িক িব াস কর না

য আিম িপতােত আিছ এবং িপতা আমার মেধ আেছন? য সব

িশ ার কথা আিম তামােদর বলিছ স সব আমার িনেজর কথা নয়;

িক ু িপতা আমার মেধ থেক িনেজর কাজ করেছন। ১১আমােক

িব াস কর য, আিম িপতােত আিছ এবং িপতা আমার মেধ আেছন;

নতুবা আমার কােজর জ ই আমােক িব াস কর। ১২ সত , সত ,

আিম তামােদর বলিছ, য কউ আমােত িব াস কের, আিম য সব

কাজ কির, সও এই সব কাজ করেব; এবং স এর থেকও মহান

মহান কাজ করেব কারণ আিম িপতার কােছ যাি । ১৩ তামরা

আমার নােম যা িকছু চাইেব, আিম তা করব, যন িপতা তাঁর পেু র

মাধ েম মিহমাি ত হন। ১৪ যিদ তামরা আমার নােম িকছু চাও,

তা আিম করব। ১৫ যিদ তামরা আমােক ভালবােসা, তেব তামরা

আমার সব আেদশ পালন করেব। ১৬ এবং আিম িপতার কােছ াথনা

করব এবং িতিন তামােদর অ একজন সহায়ক দেবন তরাং

িতিন িচরকাল তামােদর সে থাকেবন, (aiōn g165) ১৭ িতিন সেত র

আ া। জগত তাঁেক হণ কের না কারণ স তাঁেক দেখিন অথবা

তাঁেক জােন না। তামরা তাঁেক জান, িতিন তামােদর সে থােকন

এবং তামােদর মেধ থাকেবন। ১৮আিম তামােদর একা রেখ যাব

না; আিম তামােদর কােছ িফের আসব। ১৯ িকছুিদন পের জগত আর

আমােক দখেত পােব না, িক ু তামরা আমােক দখেত পােব। কারণ

আিম জীিবত আিছ, তামরাও জীিবত থাকেব। ২০ য িদন তামরা

জানেব য আিম আমার িপতার মেধ আিছ এবং তামরা আমার মেধ

আছ এবং আিম তামােদর মেধ আিছ। ২১ য আমার সব আেদশ

জােন এবং পালন কের, সই একজন য আমােক ভালবােস; এবং য
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আমােক ভালবােস আমার িপতাও তােক ভালবাসেব এবং আিম তােক

ভালবাসব এবং আিম িনেজেক তার কােছ কাশ করব। ২২ িযহূদা

(ঈ িরেয়াতীয় নয়) যী েক বলেলন, “ ভু, িক ঘেটেছ, য আপিন

আমােদর কােছই িনেজেক দখােবন জগেতর কােছ নয়?” ২৩ যী

উ র করেলন এবং তাঁেক বলেলন, “ কউ যিদ আমােক ভালবােস, স

আমার কথা পালন করেব। আমার িপতা তােক ভালবাসেবন এবং

আমরা তাঁর কােছ আসব এবং তাঁর সে আমােদর বাস করার জায়গা

তরী করেবন। ২৪ য কউ আমােক ভালবােস না আমার কথা পালন

কের না। য কথা তামরা নছ সটা আমার নয় িক ু িপতার িযিন

আমােক পািঠেয়েছন।” ২৫আিম তামােদর এই সব িবষয় বেলিছ,

যখন আিম তামােদর মেধ িছলাম। ২৬ যখন সহায়ক, পিব আ া,

যাঁেদর িপতা আমার নােম পাঠােবন, তাঁরা তামােদর সব িবষেয় িশ া

দেবন এবং আিম তামােদর যা বেলিছ স সব মেন কিরেয় দেবন।

২৭আিম তামােদর জ শাি রেখ যাি ; আমার শাি তামােদর

দান করিছ। জগত যভােব দয় আিম সভােব িদই না। তামােদর

মন যন অি র না হয় এবং মেন ভয় না থােক। ২৮ তামরা েনছ য,

আিম তামােদর বেলিছ, আিম চেল যাি এবং আবার তামােদর

কােছ িফের আসব। যিদ তামরা আমােক ভালবাসেত, তেব তামরা

আন করেত কারণ আিম বাবার কােছ যাি , কারণ বাবা আমার

চেয় মহান। ২৯ এখন ঐ সব ঘটবার আেগ আিম তামােদর বলিছ,

যখন এটা ঘটেব তামরা িব াস করেব। ৩০আিম তামােদর সে

আর বিশ কথা বলব না, কারণ জগেতর শাসনক া আিসেতেছ।

আমার উপের তাঁর কােনা মতা নই, ৩১ িক ু জগত যন জােন

য, আিম িপতােক ভালবািস, িপতা আমােক যা আেদশ কেরন আিম

সই রকম কির। ওঠ, আমরা এ জায়গা ছেড় চেল যাই।

১৫আিমই সত আঙুরলতা এবং আমার িপতা একজন আঙুর

উৎপাদক। ২ িতিন আমার থেক সই সব ডাল কেট ফেলন য

ডােল ফল ধের না এবং য ডােল ফল ধের সই ডাল িল িতিন

পির ার কেরন যন তারা আেরা অেনক বিশ ফল দয়। ৩আিম য
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বাতার কথা তামােদর আেগ বেলিছ তার জ তামরা আেগ থেকই

িচ হেয়ছ। ৪আমােত থাক এবং আিম তামােদর মেধ । যমন

আঙুর গােছর থেক িবি হেয় কােনা ডাল িনেজর থেক ফল িদেত

পাের না, তমনই তামরা যিদ আমার মেধ না থাক তেব তামরাও

িদেত পার না। ৫আিম আঙুরগাছ; তামরা শাখা শাখা। য কউ

আমার মেধ থােক এবং আিম তার মেধ , সই লাক অেনক ফেল

ফলবান হেব, য আমার থেক দূের থােক স িকছুই করেত পাের না।

৬ যিদ কউ আমােত না থােক, তােক ডােলর মত ছুঁেড় ফেল দওয়া

হয় এবং স িকেয় যায়; লােকরা ডাল েলা জেড়া কের স েলােক

আ েনর মেধ ফেল দয় ও স েলা পেুড় যায়। ৭ যিদ তামরা

আমার মেধ থাক এবং আমার কথা েলা যিদ তামােদর মেধ থােক,

তেব তামােদর যা ই া চাও এবং আিম তামােদর জ তাই করব।

৮ এেত আমার িপতা মিহমাি ত হন, যিদ তামরা অেনক ফেল

ফলবান হও তেব তামরা আমার িশষ হেব। ৯ িপতা যমন আমােক

ভালেবেসেছন, আিমও তমন তামােদর ভােলা বেসিছ; আমার

ভালবাসার মেধ থাক। ১০ তামরা যিদ আমার আেদশ িল পালন

কর, তামরাও আমার ভালবাসার মেধ থাকেব যমন আিম আমার

িপতার আেদশ িল পালন কেরিছ এবং তাঁর ভালবাসায় থািক। ১১

আিম তামােদর এই সব িবষয় বেলিছ, যন আমার আন তামােদর

মেধ থােক এবং তামােদর আন পণূ হয়। ১২আমার আেদশ

এই, যন তামরা এেক অ েক ভালবাসেব, যমন আিম তামােদর

ভালেবেসিছ। ১৩কােরার এর চেয় বিশ ভালবাসা নই, য িনেজর

ব ু েদর জ িনেজর জীবন দেব। ১৪ তামরা আমার ব ু যিদ তামরা

এই সব িজিনস কর যা আিম তামােদর আেদশ কির। ১৫ বিশিদন

আর আিম তামােদর দাস বলব না, কারণ, দােসরা জােন না তােদর

ভু িক করেছ। আিম তামােদর ব ু বেলিছ, কারণ আমার িপতার

কােছ যা েনিছ, সবই তামােদর চার করিছ। ১৬ তামরা আমােক

মেনানীত কর িন, িক ু আিমই তামােদর মেনানীত কেরিছ এবং

তামােদর যাওয়ার জ তামােদর িনেয়াগ কেরিছ এবং ফল বহন
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কর এবং তামােদর ফল যন থােক। তামরা আমার নােম িপতার

কােছ যা িকছু চাইেব, িতিন তামােদর তাই দেবন। ১৭এই আেদশ

আিম তামােদর িদি , য তামরা এেক অ েক ভালবােসা। ১৮

জগত যিদ তামােদর ঘণৃা কের, জন য এটা তামােদর ঘণৃা করার

আেগ আমােক ঘণৃা কেরেছ। ১৯ তামরা যিদ এই জগেতর হেত, তেব

জগত তামােদর িনেজর মত ভালবাসত; িক ু কারণ তামরা জগেতর

নও এবং কারণ আিম তামােদর জগেতর বাইের থেক মেনানীত

কেরিছ, এই জ জগত তামােদর ঘণৃা কের। ২০ মেন রেখা আিম

তামােদর যা বেলিছ, একজন দাস তার িনেজর ভুর থেক মহৎ

নয়। যিদও তারা আমােক ক িদেয়েছ, তারা তামােদরও ক দেব;

তারা যিদ আমার কথা রাখত, তারা তামােদর কথাও রাখত। ২১

তারা আমার নােমর জ তামােদর উপর এই সব করেব, কারণ তারা

জােন না ক আমােক পািঠেয়েছন। ২২আিম যিদ না আসতাম এবং

তােদর কােছ কথা না বলতাম, তেব তােদর পাপ হত না; িক ু এখন

তােদর পাপ ঢাকবার কােনা উপায় নই। ২৩ য আমােক ঘণৃা কের,

স আমার িপতােকও ঘণৃা কের। ২৪ যিদ আিম তােদর মেধ কাজ

না করতাম যা অ কউ কের িন, তেব তারা পাপ করত না। িক ু

এখন তারা আমােক এবং আমার িপতা উভেয়র আচায কাজ দেখেছ

এবং ঘণৃা কেরেছ। ২৫ এটা ঘেটেছ য তােদর িনয়েম লখা এই কথা

পণূ হেয়েছ: “তারা কােনা কারণ ছাড়া আমােক ঘণৃা কেরেছ।” ২৬

যখন সহায়ক এেসেছ, যােক আিম িপতার কাছ থেক তামােদর

কােছ পািঠেয়িছ, িতিন হেলন সেত র আ া, িযিন িপতার কাছ থেক

এেসেছন, িতিন আমার িবষেয় সা দেবন। ২৭ তামরাও সা

বহন করেব কারণ তামরা থম থেক আমার সে আছ।

১৬আিম তামােদর এই সব কথা বেলিছ যন তামরা বাধা না

পাও। ২তারা তামােদর সমাজঘর থেক বর কের দেব; স বত,

িদন আসেছ, যখন য কউ তামােদর হত া কের তামরা মেন করেব

য স ঈ েরর জ সবা কাজ কেরেছ। ৩ তারা এই সব করেব

কারণ তারা িপতােক অথবা আমােক জােন না। ৪ িক ু যখন িদন
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আসেব, যন তােদর তামরা মেন করেত পার য, আিম তামােদর

এই সেবর িবষয় বেলিছ, সই জ আিম তামােদর এই সব কথা

বেলিছ। আিম থম থেক তামােদর এই সব িবষয় বিলিন, কারণ

আিম তামােদর সে িছলাম। ৫ তাসে ও, িযিন আমােক পািঠেয়েছন

এখন আিম তাঁর কােছ যাি ; যিদও তামােদর মেধ কউ আমােক

িজ াসা কর িন, “আপিন কাথায় যাে ন?” ৬কারণ আিম তামােদর

এই সব কথা বেলিছ বেল তামােদর দয় ঃেখ পণূ হেয়েছ। ৭

তথািপ, আিম তামােদর সিত বলিছ: আমার চেল যাওয়া তামােদর

জ ভাল; যিদ আিম না যাই, সহায়ক তামােদর কােছ আসেবন না;

িক ু আিম যিদ যাই, তেব তামােদর কােছ তাঁেক পািঠেয় দব। ৮

যখন িতিন আসেবন, সাহায কারী জগতেক অপরাধী করেব পােপর

িবষেয়, ায়পরায়নতা িবষেয় এবং িবচােরর িবষেয়, ৯পােপর িবষেয়,

কারণ তারা আমােক িব াস কের না; ১০ ায়পরায়নতা িবষেয়,

কারণ আিম িপতার কােছ যাি এবং তামরা আমােক আর দখেত

পােব না; ১১ এবং িবচােরর িবষেয়, কারণ এ জগেতর শাসনক া

িবচািরত হেয়েছন। ১২ তামােদর বলবার আমার অেনক িকছু আেছ,

িক ু তামরা এখন তােদর বঝুেত পারেব না। ১৩ তথািপ, িতিন

সেত র আ া, যখন আসেবন িতিন তামােদর সব সেত র উপেদশ

দেবন; িতিন িনেজর থেক কথা বলেবন না, িক ু িতিন যা িকছু

শােনন স েলাই বলেবন; এবং য সব ঘটনা আসেছ িতিন স

সব িবষেয় তামােদর কােছ ঘাষণা করেবন। ১৪ িতিন আমােক

মিহমাি ত করেবন, কারণ আমার যা িকছু আেছ, স সব িতিন িনেয়

তামােদর কােছ ঘাষণা করেবন। ১৫ িপতার যা িকছু আেছ স

সবই আমার; তা সে ও আিম বলিছ য, আ া আমার কােছ যা

িকছু আেছ, স সব িনেয় তামােদর কােছ ঘাষণা করেবন। ১৬

িকছু িদন পের তামরা আমােক আর দখেত পােব না; আবার িকছু

িদন পের, তামরা আমােক দখেত পােব। ১৭ তারপর তাঁর িকছু

িশষ িনেজেদর মেধ বলাবিল করেত লাগেলন, িতিন আমােদর এিক

বলেছন, িকছু কাল পের তামরা আমােক আর দখেত পােব না, এবং
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আবার, “িকছু কাল পের আবার, তামরা আমােক দখেত পােব,”

এবং, “কারণ আিম িপতার কােছ যাি ?” ১৮অতএব তারা বলল,

“এটা িক যা িতিন বলেছন, িকছু কাল?, আমরা িকছু বঝুেত পারিছ

না িতিন িক বলেছন।” ১৯ যী দখেলন য তাঁরা তাঁেক আ েহর

সে িজ াসা করেত চাইেছন এবং িতিন তাঁেদর বলেলন, আিম যা

বেলিছ, তামরা িক এটা িনেজেদর মেধ আেলাচনা কেরছ, য আিম

িক বেলিছ, “িকছু কােলর মেধ , তামরা আমােক আর দখেত পােব

না; আবার িকছু কাল পের, আমােক দখেত পােব?” ২০ সিত , সিত ,

আিম তামােদর বলিছ, তামরা কাঁদেব এবং িবলাপ করেব, িক ু

জগত আন করেব; তামরা ঃখাত হেব, িক ু তামােদর ঃখ

আনে পিরণত হেব। ২১ একজন ীেলাক ঃখ পায় যখন তার

সব বদনা হয় কারণ তার সব কাল এেস গেছ; িক ু যখন স

স ান সব কের, স আর তার ব াথার কথা কখেনা মেন কের না

কারণ জগেত একিট িশ জ ােলা এটাই তার আন । ২২ তামরাও,

তামরা এখনও ঃখ পা , িক ু আিম তামােদর আবার দখব; এবং

তামােদর দয় আনি ত হেব এবং কউ তামােদর কাছ থেক সই

আন িনেত পারেব না। ২৩ ওই িদেনর তামরা আমােক কান

িজ াসা করেব না। সিত , সিত , আিম তামােদর বলিছ, যিদ তামরা

িপতার কােছ িকছু চাও, িতিন আমার নােম তামােদর তা দেবন। ২৪

এখন পয তামরা আমার নােম িকছু চাওিন; চাও এবং তামরা হণ

করেব তরাং তামরা আনে পণূ হেব। ২৫আিম অ ভাষায়

এই সব িবষয় তামােদর বললাম, িক ু িদন আসেছ, যখন আিম

তামােদর আর অ ভাষায় কথা বলব না, িক ু পিরবেত িপতার

িবষয় তামােদর সাজা ভােব বলব। ২৬ ওই িদন তামরা আমার

নােমই চাইেব এবং আিম তামােদর বলব না য, আিম িপতার কােছ

তামােদর জ াথনা করব; ২৭ কারণ িপতা িনেজই তামােদর

ভালবােসন, কারণ তামরা আমােক ভালেবেসছ এবং কারণ তামরা

িব াস কেরছ য আিম িপতার কাছ থেক এেসিছ। ২৮আিম িপতার

কাছ থেক এেসিছ এবং জগেত এেসিছ; আবার একবার, আিম জগত
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ত াগ করিছ এবং িপতার কােছ যাি । ২৯ তাঁর িশষ রা বলেলন,

দখনু, এখন আপিন সাজা ভােব কথা বলেছন, আপিন অ ভাষায়

কথা বলেছন না। ৩০এখন আমরা জািন য আপিন সব িকছুই জােনন

এবং আপিন দরকার মেন কেরন না য কউ আপনােক কােনা

িজ াসা কের। কারণ এই, আমরা িব াস কির য, আপিন ঈ েরর

কাছ থেক এেসেছন। ৩১ যী তাঁেদর উ র িদেলন, “ তামরা এখন

িব াস করছ?” ৩২ দখ, িদন এেসেছ, াঁ, স বত এেসেছ, যখন

তামরা ছিড়েয় পড়েব, েত েক িনেজর জায়গায় যােব এবং আমােক

একা রেখ যােব। তথািপ আিম একা নই, কারণ িপতা আমার সে

আেছন। ৩৩ তামােদর এই সব বললাম, “ যন তামরা আমােত

শাি েত থাক। জগেত তামরা ক পােব, িক ু সাহস কর, আিম

জগতেক জয় কেরিছ।”

১৭ যী এই সব কথা বলেলন; তারপর িতিন তাঁর চাখ েগর

িদেক তুলেলন এবং বলেলন, “িপতা, িদন এেসেছ; তামার পু েক

মিহমাি ত কর, যন তামার পু তামােক মিহমাি ত কের ২ যমন

তুিম তাঁেক সব মা েষর উপের কতৃ িদেয়ছ, যােদরেক তুিম তাঁেক

িদেয়ছ িতিন যন তােদর অন জীবন দন। (aiōnios g166) ৩আর

এটাই অন জীবন: যন তারা তামােক জানেত পাের, একমা সত

ঈ রেক এবং তুিম যােক পািঠেয়ছ, যী ী েক। (aiōnios g166) ৪

তুিম আমােক য কাজ করেত িদেয়ছ, তা শষ কের আিম পিৃথবীেত

তামােক মিহমাি ত কেরিছ। ৫ এখন িপতা, তামার উপি েত

আমােক মিহমাি ত কর, জগত সিৃ হবার আেগ তামার কােছ আমার

য মিহমা িছল, তুিম সই মিহমায় এখন আমােক মিহমাি ত কর।” ৬

জগেতর মধ থেক তুিম য লাকেদর আমােক িদেয়ছ আিম তােদর

কােছ তামার নাম কাশ কেরিছ। তারা তামারই িছল এবং তােদর

তুিম আমােক িদেয়ছ এবং তারা তামার কথা রেখেছ। ৭এখন তারা

জােন য, তুিম আমােক যা িকছু িদেয়ছ স সবই তামার কাছ থেক

এেসেছ, ৮ তুিম আমােক য সব বাক িদেয়ছ আিম এই বাক িল

তােদর িদেয়িছ। তারা তােদর হণ কেরেছ এবং সিত জেনেছ
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য আিম তামার কাছ থেক এেসিছ এবং তারা িব াস কেরেছ য

তুিম আমােক পািঠেয়েছা। ৯আিম তােদর জ াথনা কির। আিম

জগেতর জ াথনা কির না িক ু যােদর তুিম আমােক িদেয়ছ, কারণ

তারা তামারই। ১০ সব িজিনস যা আমার সবই তামার এবং তামার

িজিনসই আমার; আিম তােদর মেধ মিহমাি ত হেয়িছ। ১১আিম আর

বিশ ণ জগেত নই, িক ু এই লােকরা জগেত আেছ এবং আিম

তামােদর কােছ আসিছ। পিব িপতা, তামার নােম তােদর র া

কর যা তুিম আমােক িদেয়ছ যন তারা এক হয়, যমন আমরা এক।

১২ যখন আিম তােদর সে িছলাম আিম তামার নােম তােদর র া

কেরিছ যা তুিম আমােক িদেয়ছ; আিম তােদর পাহারা িদেয়িছ এবং

যার িবন হওয়ার কথা িছল স িবনাশ হেয়েছ, যন শাে র কথা

পণূ হয়। ১৩এখন আিম তামার কােছ আসিছ; িক ু আিম জগেত

থাকেতই এই সব কথা বেলিছ যন তারা আমার আনে িনেজেদর

পণূ কের। ১৪আিম তােদর তামার বাক িদেযিছ; জগত তােদর ঘণৃা

কেরেছ, কারণ তারা জগেতর নয়, যমন আিম জগেতর নই। ১৫

আিম াথনা করিছ না য তুিম তােদর জগত থেক িনেয় নাও, িক ু

তােদর শয়তােনর কাছ থেক র া কর। ১৬ তারা জগেতর নয়, যমন

আিমও জগেতর নই। ১৭ তােদর সেত পিব কর; তামার বাক

সত । ১৮ তুিম আমােক জগেত পািঠেয়েছা এবং আিম তােদর জগেত

পািঠেয়িছ। ১৯ তােদর জ আিম িনেজেক পিব কেরিছ যন তারা

তােদরেকও সিত ই পিব কের। ২০আিম কবলমা এেদর জ

াথনা কির না, িক ু আরও তােদর জ যারা তােদর বােক র মধ

িদেয় আমােক িব াস করেব ২১ তরাং তারা সবাই এক হেব, যমন

তুিম, িপতা, আমার মেধ এবং আিম তামার মেধ । আিম াথনা কির

য তারাও যন আমােদর মেধ থােক তরাং জগত িব াস করেব য

তুিম আমােক পািঠেয়েছা। ২২ য মিহমা তুিম আমােক িদেয়ছ তা

আিম তােদর িদেয়িছ, তরাং তারা এক হেব, যমন আমরা এক। ২৩

আিম তােদর মেধ এবং তুিম আমার মেধ , যন তারা স ণূভােব

এক হয়; যন জগত জানেত পাের য তুিম আমােক পািঠেয়েছা এবং
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তােদর ভালেবেসছ, যমন তুিম আমােক ম কেরছ। ২৪ িপতা,

যােদর তুিম আমায় িদেয়ছ আিম আশাকির য তারাও আমার সে

থােক যখােন আিম থািক, তুিম আমায় যােদর িদেয়েছা, তাহারাও যন

সখােন আমার সে থােক তরাং তারা যন আমার মিহমা দেখ, যা

তুিম আমােক িদেয়ছ: কারণ জগত সিৃ র আেগ তুিম আমােক ম

কেরিছেলন। ২৫ ধািমক িপতা, জগত তামােক জােন িন, িক ু আিম

তামােক জািন; এবং এরা জােন য তুিম আমােক পািঠেয়েছা। ২৬

আিম তােদর কােছ তামার নাম চার কেরিছ এবং আিম এটা জানাব

য তুিম য েম আমােক ম কেরছ, তা তােদর মেধ থােক এবং

আিম তােদর মেধ থািক।

১৮পের যী এই সব কথা বেলিছেলন, িতিন তাঁর িশষ েদর সে

বিরেয় িকে াণ উপত কা পার হেয়িছেলন, সখােন একিট বাগান

িছল তার মেধ িতিন ঢুেকিছেলন, িতিন এবং তাঁর িশষ রা। ২এখন

িযহূদা, য তাঁর সে িব াসঘাতকতা কেরিছল, সও জায়গাটা িচনত,

কারণ যী ায়ই তাঁর িশষ েদর িনেয় সখােন যেতন। ৩ তারপর

িযহূদা একদল স এবং ধান যাজকেদর কাছ থেক আিধকািরক

হণ কেরিছল এবং ফরীশীরা ল ঠন, মশাল এবং তেরায়াল িনেয়

সখােন এেসিছল। ৪ তারপর যী , িযিন সব িকছু জানেতন য

তাঁর উপর িক ঘটেব, সামেনর িদেক গেলন এবং তােদর িজ াসা

কেরিছেলন, তামরা কােক খুঁজেছা? ৫ তারা তাঁেক উ র িদল,

“নাসরেতর যী র।” যী তােদর উ র িদল, “আিম স।” িযহূদা, য

তাঁর সে িব াসঘাতকতা কেরিছল, সও স েদর সে দাঁিড়েয়িছল।

৬ তরাং যখন িতিন তােদর বলেলন, “আিম হই,” তারা িপিছেয় গল

এবং মািটেত পেড় গল। ৭ তারপের িতিন তােদর আবার িজ াসা

করেলন, “ তামরা কার খাঁজ করছ?” তারা আবার বলল, “নাসরেতর

যী র।” ৮ যী উ র করেলন, “আিম তামােদর বললাম য, আিমই

িতিন; তরাং তামরা যিদ আমােক খাঁজ, তেব অ েদর যেত

দাও।” ৯ এই ঘটনা ঘটল যন িতিন য কথা বেলিছেলন স কথা

পণূ হয়। িতিন বেলিছেলন, “তুিম যােদর আমােক িদেয়িছেল, আিম
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তােদর একজনেকও হারাই িন।” ১০ তখন িশেমান িপতর, যার একটা

তেরায়াল িছল, সটা টানেলন এবং মহাযাজকেদর দাসেক আঘাত

কেরিছেলন এবং তার ডান কান কেট ফলেলন। সই দােসর নাম

িছল ম । ১১ যী িপতরেক বলেলন, “তেরায়ালটা খােপর মেধ

রাখ। আমার িপতা আমােক য ঃেখর পানপা িদেয়েছন, আিম

িক এটােত পান করব না?” ১২ তরাং একদল স এবং দলপিত

ও ইহূিদেদর আিধকািরকরা যী েক ধরল এবং তাঁেক বাঁধেলা। ১৩

তারা থেম তাঁেক হানেনর কােছ িনেয় গল, কারণ িতিন কায়াফার

র িছেলন, িযিন ওই বছের মহাযাজক িছেলন। ১৪ এখন কায়াফাই

একজন িছেলন িযিন ইহূিদেদর উপেদশ িদেয়িছেলন য এটা িছল

িবধাজনক উপায় য লাকেদর জ একজন মা ষ মরেব। ১৫

িশেমান িপতর যী েক অ সরণ কেরিছেলন এবং অ একজন িশষ ও

কেরিছেলন। ওই িশষ মহাযাজকেক িচনেতন এবং িতিন যী র

সে মহাযাজেকর উেঠােন ঢুকেলন। ১৬ িক ু িপতর দরজার বাইের

দাঁিড়েয় িছেলন। তরাং অ িশষ , যােক মহাযাজক িচনেতন, বাইের

গেলন এবং মিহলা দাসীর সে কথা বলেলন িযিন দরজা পাহারা

িদি েলন এবং িপতরেক ভতের িনেয় গেলন। ১৭ তারপর মিহলা

দাসী িযিন দরজা পাহারা িদি েলন িপতরেক বলল, “তুিমও িক

এই মা ষিটর িশষ েদর মেধ একজন নও?” িতিন বলেলন, “আিম

নই।” ১৮এখন দােসরা এবং আিধকািরকরা সখােন দাঁিড়েয় িছেলন;

তারা কয়লার আ ন তরী কেরিছল, কারণ এটা িছল শীতকাল এবং

তারা তােদর গরম করিছল। িপতরও তােদর সে দাঁিড়েয়িছল এবং

িনেজেক গরম করিছল। ১৯ তারপর মহাযাজক যী েক তাঁর িশষ েদর

এবং তাঁর িশ ার িবষেয় িজ াসা করেলন। ২০ যী তাঁেক উ র

িদেলন, “আিম জগেতর কােছ খালাখিুল ভােব কথা বেলিছ; আিম

সবিদন সমাজঘেরর মেধ এবং মি েরর মেধ িশ া িদেয়িছ যখােন

সব ইহূিদরা একসে আসত। আিম গাপেন িকছু বিলিন। ২১ কন

আপিন আমােক িজ াসা করেছন? আিম িক বেলিছ স িবষেয় যারা

েনেছ তােদর িজ াসা ক ন। আিম িক বেলিছ স িবষেয় এই
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লােকরা জােন।” ২২ যখন যী এই কথা বলেলন, তখন পােশ

দাঁিড়েয় থাকা একজন আিধকািরক যী েক হাত িদেয় আঘাত কের

বলেলন, “মহাযাজকেদর সােথ িক এই ভােব কথা বলা উিচত?” ২৩

যী তাহােক উ র িদেলন, “আিম যিদ কােনা িকছু খারাপ বেল

থািক, সই খারােপর সা দাও। যিদ আিম িঠক উ র িদেয় থািক,

কন তামরা আমােক মারছ?” ২৪ তারপের বাঁধা অব ায় আ া তাঁেক

কায়াফা মহাযাজকেদর কােছ পািঠেয় িদেলন। ২৫ এখন িশেমান

িপতর দাঁিড়েয় িছেলন এবং িনেজেক গরম করিছেলন। তখন লােকরা

তাঁেক বলল, “তুিমও িক তাঁর িশষ েদর মেধ একজন নও?” িতিন এটা

অ ীকার করেলন এবং বলেলন, “আিম হই না।” ২৬ মহাযাজেকর

একজন দাস িপতর য মা ষিটর কান কেট ফেলিছেলন তার একজন

আ ীয়, বলল, “আিম িক বাগােন তাঁর সে তামােক দিখিন?” ২৭

তারপের িপতর আবার অ ীকার করেলন এবং ত ু িন মারগ ডেক

উঠল। ২৮ পর িদন ভারেবলা তারা যী েক িনেয় কায়াফার কাছ

থেক রাজবািড়েত গল িক ু তারা িনেজরাই রাজবািড়েত ঢুকেলা

না যােত তারা অ িচ না হয় এবং িন ারপে র ভােজ অংশ হণ

করেত পের। ২৯ তরাং পীলাত বাইের তােদর কােছ গেলন ও

বলেলন, “ তামরা এই মা ষিটর িব ে িক অিভেযাগ করছ?” ৩০

তারা উ র কেরিছল এবং তাঁেক বলল, “যিদ এই লাকিট একজন

অপরাধী না হত, আমরা আপনার কােছ তােক সমপণ করতাম না।”

৩১ তরাং পীলাত তােদর বলেলন, “ তামারই তােক িনেয় যাও এবং

তামােদর আইনমেত তার িবচার কর।” ইহূিদরা তাঁেক বলল, “ কান

মা ষেক মের ফলার অিধকার আমােদর আইেন িবেধয় নয়।” ৩২

তারা এই কথা বলেলন যন যী র সই বাক পণূ হয়, য বাক িতিন

বেলিছেলন য, িতিন িকভােব মারা যােবন তা ইশারায় বেলিছেলন।

৩৩ তারপর পীলাত আবার রাজবািড়েত ঢুেকিছেলন এবং যী েক

ডেকিছেলন; িতিন তাঁেক বলেলন, “তুিম িক ইহূিদেদর রাজা?” ৩৪

যী উ র কেরিছেলন, “আপিন িক িনেজর থেক এই কথা িজ াসা

করেছন অথবা অ রা আপনােক আমার িবষেয় িজ াসা করেত
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বেলেছ?” ৩৫ পীলাত উ র কেরিছেলন, “আিম ইহূিদ নই, আিম িক?

তামার জািতর লােকরা এবং ধান যাজেকরা আমার কােছ তামােক

সমপণ কেরেছ; তুিম িক কেরছ?” ৩৬ যী উ র কেরিছেলন, “আমার

রাজ এই জগেতর অংশ নয়। যিদ আমার রাজ এই জগেতর অংশ

হত, তেব আমার র ীরা যু করত, যন আিম ইহূিদেদর হােত

সমিপত না হই; ব ত আমার রাজ এখান থেক আেসিন।” ৩৭

তারপর পীলাত তাঁেক বলেলন, “তুিম িক একজন রাজা?” যী উ র

কেরিছেলন, “আপিন বলেছন য আিম একজন রাজা। আিম এই

উে েশ ই জ হণ কেরিছ এবং এই উে েশ ই জগেত এেসিছ য

আিম সেত র সা বহন করব। েত েক যারা সেত বাস করেত

চায় তারা আমার কথা শােন।” ৩৮ পীলাত তাঁেক বলেলন, “সত

িক?” যখন িতিন এই কথা বেলিছেলন, িতিন আবার বাইের ইহূিদেদর

কােছ গেলন এবং তােদর বলেলন, “আিম এই মা ষটার কান দাষ

দখেত পাি না।” ৩৯ তামােদর একটা িনয়ম আেছ য, আিম

িন ারপে র িদেনর তামােদর জ একজন মা ষেক ছেড় িদই।

তরাং তামরা িক চাও আিম তামােদর জ ইহূিদেদর রাজােক

ছেড় িদই? ৪০ তারপর তারা আবার চঁিচেয় উঠল এবং বলল, “এই

মা ষিটেক নয়, িক ু বারা ােক।” বারা া ডাকাত িছল।

১৯তারপর পীলাত যী েক িনেয় তাঁেক চাবকু মারেলন। ২ স রা

কাঁটা বাঁিকেয় একসে কের মু ট তরী করেলা। তারা এটা যী র

মাথায় পরাল এবং তাঁেক ব নী কাপড় পরাল। ৩তারা তাঁর কােছ

এল এবং বলল, “ওেহ ই দীেদর রাজা!” এবং তারা তাঁেক তােদর

হাত িদেয় আঘাত করেত লাগল। ৪ তারপর পীলাত আবার বাইের

বিরেয় গেলন এবং লাকেদর বলেলন, “ দখ, আিম য মা ষিটেক

তামােদর কােছ বাইের এেনিছ তামরা জান য আিম তাঁর কান

দাষ দখেত পাইিন।” ৫ তরাং যী বাইের এেলন; িতিন কাঁটার

মু ট এবং ব নী কাপড় পের িছেলন। তারপর পীলাত তােদর

বলেলন, “ দখ, এখােন মা ষিটেক!” ৬ যখন ধান যাজেকরা এবং

আিধকািরকরা যী েক দখল, তারা িচৎকার কের উেঠ বলল, “তােক
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ু েশ দাও, তােক ু েশ দাও!” পীলাত তােদর বলেলন, “ তামরা

িনেজরাই তাঁেক িনেয় যাও এবং তাঁেক ু েশ দাও, কারণ আিম তাঁর

কান দাষ দখেত পাি না।” ৭ ই দীরা পীলাতেক উ র িদেলন,

“আমােদর একটা আইন আেছ এবং সই আইন অ সাের তাঁর মরা

উিচত কারণ িতিন িনেজেক ঈ েরর পু মেন কেরন।” ৮ পীলাত

যখন এই কথা নেলন, িতিন তখন আরও ভয় পেলন, ৯এবং িতিন

আবার রাজবািড়েত ঢুকেলন এবং যী েক বলেলন, “তুিম কাথা থেক

এেসছ?” তা সে ও, যী তাঁেক কান উ র িদেলন না। ১০ তারপের

পীলাত তাঁেক বলেলন, “তুিম আমার সে কথা বলছ না কন? তুিম

িক জান না য তামােক ছেড় দবার মতাও আমার আেছ এবং

তামােক ু েশ দবারও মতাও আমার আেছ?” ১১ যী তাঁেক উ র

িদেলন, “যিদ গরাজ থেক তামােক দওয়া না হত, তেব আমার

িব ে তামার কান মতা থাকত না। তরাং য লাক তামার

হােত আমােক সমপণ কেরেছ তারই পাপ হত বিশ।” ১২এই উ ের,

পীলাত তাঁেক ছেড় িদেত চ া করেলন, িক ু ই দীরা িচৎকার কের

বলল, “আপিন যিদ এই মা ষিটেক ছেড় দন, তেব আপিন কসেরর

ব ু নন: েত েক যারা িনেজেক রাজা মেন কের, স কসেরর

িবপে কথা বেল।” ১৩ যখন পীলাত এই কথা েলা েনিছেলন,

িতিন যী েক বাইের এেনিছেলন এবং পাথর িদেয় বাঁধােনা একটা

জায়গায় িবচােরর আসেন বেসিছেলন, ই ীয়েত, গ থা। ১৪ এই

িদন িট িছল িন ারপে র আেয়াজেনর িদন, বলা ায় বােরাটা।

পীলাত ই দীেদর বলেলন, “ দখ, এখােন তামােদর রাজা!” ১৫ তারা

িচৎকার কের উঠল, “তােক দূর কর, তােক দূর কর; তােক ু েশ

দাও!” পীলাত তােদর বলেলন, “ তামােদর রাজােক িক ু েশ দব?”

ধান যাজক উ র িদেলন, “ কসর ছাড়া আমােদর অ কােনা রাজা

নই।” ১৬ তারপর পীলাত যী েক তােদর হােত সমপণ করেলন যন

তাঁেক ু েশ দওয়া হয়। ১৭ তারপর তারা যী েক িনল এবং িতিন

িনেজর ু শ িনেজ বহন কের বিরেয় গেলন, জায়গাটােক বলত

মাথার খিুলর জায়গা, ই ীয় ভাষায় সই জায়গােক গলগথা বেল।
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১৮ তারা সখােন যী েক ু েশ িদল এবং তাঁর সে আর ই জন

মা ষেক িদল, ই িদেক ই জনেক, মাঝখােন যী েক। ১৯ পীলাত

আরও একখানা দাষপ িলেখ ু েশর উপর িদেক লািগেয় িদেলন।

সখােন লখা িছল: নাসরেতর যী , ই দীেদর রাজা। ২০ ই দীরা

অেনেক সই দাষপ পড়েলন, কারণ যখােন যী েক ু েশ দওয়া

হেয়িছল সই জায়গাটা নগেরর কােছ। দাষপ িট ই ীয়, রামীয়

ও ীক ভাষায় লখা িছল। ২১ তারপর ই দীেদর ধান যাজকরা

পীলাতেক বলেলন, িলখেবন না, ই দীেদর রাজা িক ু িলখনু য, বরং

িতিন বলেলন, “আিম ই দীেদর রাজা।” ২২ পীলাত উ র িদেলন,

“আিম যা িলেখিছ, তা িলেখিছ।” ২৩ পের স রা যী েক ু েশ িদল,

তারা তাঁর কাপড় িনল এবং স েলােক চার টুকেরা করেলা, েত ক

স এক একটা অংশ িনল এবং জামািটও িনল। ঐ জামাটায় সলাই

িছল না, উপর থেক সবটাই বানা। ২৪ তারপর তারা এেক অ েক

বলল, “এটা আমরা পথৃকভােব িছঁড়ব না, পিরবেত এস আমরা ভাগ

পরী া কের দিখ, এটা কার হেব।” এই ঘেটিছল যন শাে র বাক

পণূ হয় বেল, “তারা িনেজেদর মেধ আমার কাপড় ভাগ কেরিছল

এবং আমার কাপেড়র জ তারা ভাগ পরী া কেরিছল।” ২৫ স রা

এই সব কেরিছল। যী র মা, তার মােয়র বান, াপার ী মিরয়ম

এবং ম দলীনী মিরয়ম এই ীেলােকরা যী র ু েশর পােশ দাঁিড়েয়

িছেলন। ২৬ যখন যী তাঁর মােক দেখিছেলন এবং যােক িতিন ম

করেতন সই িশষ কােছ দাঁিড়েয় আেছন দেখ, িতিন তাঁর মােক

বলেলন, “নারী, দখ, এখােন তামার ছেল!” ২৭ তারপর িতিন সই

িশষ েক বলেলন, “ দখ, এখােন তামার মা!” সই িদন থেক ঐ িশষ

তাঁেক িনেজর বািড়েত িনেয় গেলন। ২৮ এর পের যী জানেতন য

সব িকছু এখন শষ হেয়েছ, শাে র বাক যন পণূ হয়, এই জ

বলেলন, “আমার িপপাসা পেয়েছ।” ২৯ সই জায়গায় িসরকায় ভিত

একটা পা িছল, তরাং তারা িসরকায় ভিত একটা এেসাব

নেল লাগাল এবং এটা উঁচুেত তুেল তাঁর মেুখ ধরল। ৩০ যখন যী

িসরকা হণ করেলন, িতিন বলেলন, “ শষ হল।” িতিন তাঁর মাথা নীচু
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করেলন এবং আ া সমপণ করেলন। ৩১এটাই িছল আেয়াজেনর

িদন এবং আেদশ িছল য িব ামবাের সই মতৃেদহ েলা ু েশর

ওপের থাকেব না (কারণ িব ামবার িছল একটা িবেশষ িদন), ই দীরা

পীলাতেক িজ াসা করেলন য লাকেদর পা িল ভেঙ ফেল এবং

তােদর দহ েলা িনেচ নামােনা হেব। ৩২ তারপর স রা এেসিছল

এবং থম লাকটী পা িল ভাঙেলা এবং ি তীয় লাকিটরও যােদর

যী র সে ু েশ িব করা হেয়িছল। ৩৩ তখন যারা যী র কােছ

এেসিছল, তারা দখল য িতিন মারা গেছন, তরাং তারা তাঁর

পা িল ভাঙেলা না। ৩৪ তা সে ও স েদর মেধ একজন ব ম

িদেয় তাঁর পাঁজের খাঁচা িদল এবং তখনই র এবং জল বিরেয়

এল। ৩৫একজন য দেখিছল স ত সা িদেয়েছ এবং তার

সা সত ; িতিন জানেতন য িতিন যা বলেছন সত যন তামরাও

িব াস করেত পার। ৩৬এই সব আসল যন এই শা ীয় বাক পণূ

হয়, “তাঁর একখানা হাড়ও ভাঙা হেব না।” ৩৭আবার, অ শা ীয়

বাক বেল, “তারা যােক িব কেরেছ তারা তাঁেক দখেব।” ৩৮এর

পের অিরমািথয়ার যােষফ, িযিন যী র একজন িশষ িছেলন, িক ু

ই দীেদর ভেয় লিুকেয় িছেলন, িতিন পীলাতেক িজ াসা করেলন য

িতিন যী র দহ িনেয় যেত পােরন। পীলাত তাঁেক অ মিত িদেলন।

তরাং যােষফ এেলন এবং তাঁর মতৃেদহ িনেয় গেলন। ৩৯ িযিন

থেম রােতরেবলা যী র কােছ এেসিছেলন, সই নীকদীমও এেলন।

িতিন মশােনা গ রস এবং অ ায় চৗি শ িকেলা াম িনেয়

এেলন। ৪০ তরাং তাঁরা যী র মতৃেদহ িনেলন এবং ই দীেদর কবর

দবার িনয়ম মত গ িজিনস িদেয় িলেনন কাপড় িদেয় জড়ােলন।

৪১ যখােন তাঁেক ু েশ দওয়া হেয়িছল সখােন একটা বাগান িছল;

এবং সই বাগােনর মেধ একটা নতুন কবর িছল, যার মেধ কান

লাকেক কখন কবর দওয়া হয়িন। ৪২কারণ এটা িছল ই দীেদর

আেয়াজেনর িদন কারণ কবরটা খবু কােছ িছল, তাঁরা এটার মেধ

যী েক রাখেলন।
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২০স ােহর থম িদন সকােল, তখনও পয অ কার িছল,

ম দলীনী মিরয়ম কবেরর কােছ এেসিছেলন; িতিন দেখিছেলন

কবর থেক পাথর খানা গিড়েয় সরােনা হেয়েছ। ২ তরাং িতিন

দৗড়ােলন এবং িশেমান িপতেরর কােছ গেলন এবং অ িশষ যী

যােক ভালবাসেতন এবং তাঁেদর বলেলন, “তারা ভুেক কবর থেক

বর কের িনেয় গেছ এবং আমরা জািন না তারা ভুেক কাথায়

রেখেছ।” ৩ তারপর িপতর এবং অ িশষ বিরেয় গেলন এবং

তারা কবেরর িদেক গেলন। ৪তাঁরা উভেয় একসে দৗড়ােলন; অ

িশষ িপতরেক পছেন ফলেলন এবং থেম কবের পৗঁেছিছেলন। ৫

িতিন হঁট হেয়িছেলন এবং িভতের তািকেয় িছেলন; িতিন সখােন

িলেনন কাপড় িল পেড় থাকেত দেখিছেলন, িক ু িতিন ভতের

গেলন না। ৬ তারপর িশেমান িপতর তাঁর পের পৗঁছেলন এবং

কবেরর ভতের ঢুকেলন। িতিন দেখিছেলন িলেনন কাপড় িল

সখােন পেড় রেয়েছ, ৭এবং য কাপড়িট তাঁর মাথার ওপের িছল।

এটা সই িলেনন কাপেড়র সে িছল না িক ু এক জায়গায় িটেয়

রাখা িছল। ৮ তারপের অ িশষ ও ভতের িগেয়িছল, একজন িযিন

কবেরর কােছ থেম পৗঁেছিছেলন; িতিন দেখিছেলন এবং িব াস

কেরিছেলন। ৯ ওই িদন পয তাঁরা শাে র কথা বঝুেত পােরনিন য

মতৃেদর মধ থেক যী েক আবার উঠেত হেব। ১০ তরাং িশষ রা

আবার িনেজর বািড়েত চেল গেলন। ১১ যিদও, মিরয়ম কবেরর

বাইের দাঁিড়েয় কাঁদেত কাঁদেত হঁট হেয়িছেলন এবং কবেরর ভতের

তািকেয় িছেলন। ১২ িতিন দেখিছেলন সাদা কাপড় পের ই জন

গদূত বেস আেছন, যখােন যী র মতৃেদহ রাখা হেয়িছল, একজন

তার মাথার িদেক এবং অ জন পােয়র িদেক। ১৩ তাঁরা তাঁেক

বলেলন, “নারী, তুিম কাঁদছ কন?” িতিন তাঁেদর বলেলন, “কারণ

তারা আমার ভুেক িনেয় গেছ এবং আিম জািন না তারা তােক

কাথায় রেখেছ।” ১৪ যখন িতিন এটা বলেলন, িতিন চািরিদেক

ঘরুেলন এবং দখেলন যী সখােন দাঁিড়েয় আেছন, িক ু িতিন

িচনেত পােরনিন য িতিনই যী । ১৫ যী তাঁেক বলেলন, “নারী,



যাহন 2043

কাঁদছ কন? তুিম কার খাঁজ করছ?” িতিন ভেবিছেলন য িতিন

িছেলন বাগােনর মািল, তরাং িতিন তােক বলেলন, “মহাশয়, যিদ

আপিন তাঁেক িনেয় িগেয় থােকন, আমােক বলনু আপিন কাথায় তাঁেক

রেখেছন এবং আিম তাঁেক িনেয় আসব।” ১৬ যী তাঁেক বলেলন,

“মিরয়ম।” িতিন িনেজ ঘরুেলন এবং ই ীয় ভাষায় তাঁেক বলেলন,

“র িূণ,” যােক বেল “ ।” ১৭ যী তাঁেক বলেলন, “আমােক ছুঁয়না,

কারণ এখনও আিম উেধ িপতার কােছ যাই িন; িক ু আমার ভাইেদর

কােছ যাও এবং তােদর বল য আিম উেধ আমার িপতার কােছ

যাব এবং তামােদর িপতা এবং আমার ঈ রও তামােদর ঈ র।”

১৮ ম দলীনী মিরয়ম এেলন এবং িশষ েদর বলেলন, “আিম ভুেক

দেখিছ,” এবং িতিন আমােক এইসব কথা বেলেছন। ১৯এটা সই

একই িদেনর সে েবলা িছল, ওই িদন স ােহর থম িদন এবং

যখন দরজা েলা ব িছল যখােন িশষ রা ই দীেদর ভেয় একে

িছল, যী এেলন এবং তােদর মাঝখােন দাঁড়ােলন এবং তাঁেদর

বলেলন, “ তামােদর শাি হাক।” ২০ যখন িতিন এই বেলিছেলন,

িতিন তাঁেদর তাঁর ই হাত এবং তাঁর পাঁজর দখােলন। তারপর যখন

িশষ রা ভুেক দখেত পেয়িছল, তারা আনি ত হেয়িছল। ২১

তারপর যী তােদর আবার বলেলন, “ তামােদর শাি হাক। িপতা

যমন আমােক পািঠেয়েছন, সই রকম আিমও তামােদর পাঠাই।”

২২ যখন যী এই বেলিছেলন, িতিন তাঁেদর উপের ফুঁ িদেলন এবং

তাঁেদর বলেলন, “পিব আ া হণ কর। ২৩ তামরা যােদর পাপ

মা করেব, তােদর মা করা হেব; তুিম যােদর পাপ মা করেব না,

তােদর পাপ মা করা হেব না।” ২৪ যী যখন এেসিছেলন, তখন

থামা, সই বােরা জেনর একজন, যােক িদ মঃ বেল, িতিন তাঁেদর

সে িছেলন না। ২৫ পের অ িশষ রা তাঁেক বলেলন, “আমরা ভুেক

দেখিছ।” িতিন তাঁেদর বলেলন, “আিম যিদ তাঁর ই হােত পেরেকর

িচ না দিখ এবং সই পেরেকর জায়গায় আমার আঙুল না িদই

এবং তাঁর পাঁজেরর মেধ আমার হাত না িদই, তেব আিম িব াস করব

না।” ২৬আট িদন পের তাঁর িশষ রা আবার ভতের িছেলন এবং
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থামা তাঁেদর সে িছেলন। যখন দরজা েলা ব িছল তখন যী

এেসিছেলন, তােদর মাঝখােন দাঁড়ােলন এবং বলেলন, “ তামােদর

শাি হাক।” ২৭তারপের িতিন থামােক বলেলন, তামার আঙুল

বািড়েয় দাও এবং আমার হাত খানা দখ; আর তামার হাত বািড়েয়

দাও আমার পাঁজেরর মেধ দাও; অিব াসী হও না, িব াসী হও। ২৮

থামা উ র কের তাঁেক বলেলন, “আমার ভু এবং আমার ঈ র।”

২৯ যী তাঁেক বলেলন, “কারণ তুিম আমােক দেখছ, তুিম িব াস

কেরছ। ধ তারা যারা না দেখ িব াস কেরেছ এবং তবওু িব াস

কেরেছ।” ৩০ যী িশষ েদর সামেন অেনক িচ ‐কাজ কেরিছেলন,

িচ যা এই বইেত লখা হয়িন। ৩১ িক ু এই সব লখা হেয়েছ যন

তামরা িব াস কর য যী ই ী , ঈ েরর পু , আর িব াস কর যন

তাঁর নােম জীবন পাও।

২১এর পের যী িতিবিরয়া সমেু র তীের িশষ েদর কােছ আবার

িনেজেক দখােলন; িতিন এই ভােব িনেজেক দখােলন। ২ িশেমান

িপতর থামার সে িছেলন যােক িদ মঃ বেল, গালীেলর কা াবাসী

নথেনল, িসবিদেয়র ছেলরা এবং যী র ই জন অ িশষ ও িছেলন।

৩ িশেমান িপতর তােদর বলল, “আিম মাছ ধরেত যাি ।” তারা তাঁেক

বলল, “আমরাও তামার সে আসিছ।” তারা চেল গল এবং একটা

নৗকায় উঠল, িক ু সারা রােত তারা িকছু ধরেত পারল না। ৪ সকাল

হেয় আসার িদন, যী তীের দাঁিড়েয় িছেলন, িক ু িশষ রা তাঁেক

িচনেত পারল না য িতিনই যী । ৫ তারপর যী তােদর বলেলন,

“যবুকরা, তামােদর কােছ িকছু খাবার আেছ?” তারা তাঁেক উ র

করল, না। ৬ িতিন তােদর বলেলন, “ নৗকার ডান পােশ তামােদর

জাল ফল এবং তামরা িকছু দখেত পােব।” তরাং তারা তােদর

জাল ফলল, এত মাছ পড়ল য তারা আর তা টেন তুলেত পারল

না। ৭ তারপর, যী যােক ম করেতন সই িশষ িপতরেক বলল,

“ইিনই ভু।” যখন িশেমান িপতর েনিছল য ইিনই ভু, তখন

িতিন তার কাপড় পরেলন, (কারণ তাঁর গােয় খবু সামা কাপড়

িছল) এবং সমেু ঝাঁপ িদেয় পড়েলন। ৮ অ িশষ রা নৗকােত
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আসল, তারা ডাঙা থেক বিশ দূের িছল না, মা েশা িকউিবট

এবং তারা মাছ ভিত জাল টেন এেনিছল। ৯ যখন তারা ডাঙায়

উেঠিছল তারা কাঠ কয়লার আ ন দেখিছল যার ওপের মাছ আর

িট িছল। ১০ যী তাঁেদর বলেলন, “ য মাছ এখন ধরেল, তার

থেক িকছু মাছ আন।” ১১ িশেমান িপতর তারপর উঠল এবং জাল

টেন ডাঙায় তুলল, বড় মােছ ভিত, 153; সখােন অেনক মাছ

িছল, জাল ছঁেড় িন। ১২ যী তাঁেদর বলেলন, “এস এবং সকােলর

খাবার খাও।” িশষ েদর কােরারও সাহস হল না য, তাঁেক িজ াসা

কেরন, “আপিন ক?” তাঁরা জানেতন য িতিন ভু। ১৩ যী এেস ঐ

িট িনেলন এবং তাঁেদর িদেলন এবং মাছও িদেলন। ১৪ মতৃেদর

মধ থেক ওঠার পর যী এখন এই ততৃীয় বার িনেজর িশষ েদর

দখা িদেলন। ১৫ তাঁরা সকােলর খাবার খাওয়ার পর, যী িশেমান

িপতরেক বলেলন, যাহেনর ছেল িশেমান, তুিম িক আমােক এ িল

থেক বিশ ভালবােসা? িপতর তাঁেক বলেলন, াঁ, ভু; আপিন

জােনন য আিম আপনােক ভালবািস। যী তাঁেক বলেলন, আমার

মষশাবকেক খাওয়াও। ১৬আবার িতিন ি তীয়বার তাঁেক বলেলন,

যাহেনর ছেল িশেমান, তুিম িক আমােক ভালবােসা? িপতর তাঁেক

বলেলন, “ াঁ, ভু; আপিন জােনন য আিম আপনােক ভালবািস।”

যী তাঁেক বলেলন, আমার মষেদর পালন কর। ১৭ িতিন ততৃীয় বার

তাঁেক বলেলন, “ যাহেনর ছেল িশেমান, তুিম িক আমােক ভালবাস?”

িপতর ঃিখত হেলন কারণ, যী তাঁেক বেলিছেলন ততৃীয় বার, “তুিম

িক আমােক ভালবাস?” িতিন তাঁেক বলেলন, “ ভু, আপিন সব িকছু

জােনন; আপিন জােনন য, আিম আপনােক ভালবািস।” যী তাঁেক

বলেলন, “আমার মষেদর খাওয়াও। ১৮ সত , সত , আিম তামােক

বলিছ, যখন তুিম যবুক িছেল, তখন িনেজর জ িনেজই কামর

বাঁধেত এবং যখােন ই া বড়ােত; িক ু যখন বেুড়া হেব, তখন

তামার হাত বাড়ােব এবং অ জন তামায় কামর বঁেধ দেব এবং

যখােন যেত তামার ই া নই সখােন তামােক িনেয় যােব।” ১৯

এই কথা বেল যী িনেদশ করেলন য, িপতর িকভােব মতুৃ িদেয়
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ঈ েরর মিহমা করেবন। এই কথা বলবার পর িতিন িপতরেক বলেলন,

“আমােক অ সরণ কর।” ২০ িপতর মখু ফরােলন এবং দখেলন,

য িশষ েক যী ভালবাসেতন িতিন তােদর অ সরণ করেছন িযিন

রােতর খাবােরর িদন তাঁর পাঁজেরর িদেক হেল বেসিছেলন এবং

বলেলন “ ভু, ক আপনার সে িব াসঘাতকতা করেব?” ২১ িপতর

তাঁেক দেখ তারপর যী েক বলেলন, “ ভু, এর িক হেব?” ২২

যী তাঁেক বলেলন, “আিম যিদ ই া কির স আমার আসা পয

জীিবত থােক, তােত তামার িক? তুিম আমােক অ সরণ কর।” ২৩

তরাং ভাইেদর মেধ এই কথা রেট গল, সই িশষ মরেব না।

যী িপতরেক বেলন িন য, অ িশষ মরেব না, িক ু , “আিম যিদ

ই া কির য স আমার আসা পয জীিবত থােক, তােত তামার

িক?” ২৪ সই িশষ ই এই সব িবষেয় সা িদে ন এবং এই সব

িলখেছন; এবং আমরা জািন য তাঁর সা সত । ২৫ সখােন যী

আরও অেনক কাজ কেরিছেলন। যিদ েত কিট এক এক কের লখা

যায়, তেব আমার মেন হয়, িলখেত িলখেত এত বই হেয় উঠেব য

জগেতও তা ধরেব না।



িরত 2047

িরত
১ ি য় িথয়িফল, থম বইটা আিম সই সম িবষয় িনেয় িলেখিছ, যা

যী করেত এবং িশ া িদেত কেরিছেলন, সিদন পয , ২ যিদন

িতিন িনেজর মেনানীত িরতেদর পিব আ ার মাধ েম আেদশ

িদেয় েগ গেলন। ৩ িনেজর ঃখ স করার পর িতিন অেনক

মাণ িদেয় তাঁেদর কােছ িনেজেক জীিবত দখােলন, চি শ িদন ধের

তাঁেদর কােছ দখা িদেলন এবং ঈ েরর রােজ র ব াপাের িবিভ

কথা বলেলন। ৪আর িতিন তাঁেদর সে িমেল এই িনেদশ িদেলন,

তামরা িয শােলম থেক বাইের যও না, িক ু িপতার িত া করা

য দােনর কথা আমার কােছ েনছ, তাঁর অেপ া কর। ৫ কারণ

যাহন জেল বাি িদেতন, িক ু তামরা িকছুিদন পর পিব আ ায়

বা াইিজত হেব। ৬ তরাং তাঁরা সকেল একসে তাঁেক িজ াসা

করেলন, ভু, এই িক সই িদন, যখন আপিন ই ােয়েলর হােত রাজ

িত াপন করেবন? ৭ িতিন তােদরেক বলেলন, “ যসব িদন বা কাল

িপতা িনেজর অিধকাের রেখেছন তা তামােদর জানার িবষয় নয়। ৮

িক ু পিব আ া তামােদর উপের এেল তামরা শি পােব; এবং

তামরা িয শােলম, সম িযহূদীয়া, শমিরয়া দেশ এবং পিৃথবীর

শষ পয আমার সা ী হেব।” ৯ যখন ভু যী এসব কথা বলেছন,

িতিন তাঁেদর চােখর সামেন েগ উেঠ যেত লাগেলন, একিট মঘ

তাঁেদর দিৃ পথ থেক তাঁেক ঢেক িদল। ১০ িতিন যাে ন আর তাঁরা

আকােশর িদেক এক নজের চেয় আেছন, এমন িদন, সাদা পাশাক

পরা জন মা ষ তােদর কােছ দাঁড়ােলন; ১১আর তাঁরা বলেলন, “ি য়

গািলেলর লােকরা, তামরা আকােশর িদেক তািকেয় দাঁিড়েয় আছ

কন? এই য যী তামােদর কাছ থেক েগ গেলন, তাঁেক যমন

েগ যেত দখেল, িঠক তমিন তাঁেক িফের আসেত দখেব।” ১২

তখন তাঁরা জতুন পবত থেক িয শােলেম িফের গেলন। সই পবত

িয শােলেমর কােছ, এক িব ামবােরর পথ। ১৩ শহের িগেয় যখােন

তাঁরা িছেলন, সই উপেরর ঘের গেলন িপতর, যাহন, যােকাব ও

আি য়, িফিলপ ও থামা, বথলময় ও মিথ, আলেফেয়র ছেল যােকাব
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ও ঈ রভ িশেমান, জীলট এবং যােকােবর (ভাই) িযহূদা, ১৪ তাঁরা

সকেলই মিহলােদর এবং যী র মা মিরয়ম ও যী র ভাইেদর সে

এক দেয় াথনা করেত থাকেলন। ১৫ সিদন এক িদন ায় একেশা

িড় জন এক জায়গায় একে িছেলন, সখােন িপতর ভাইেদর মেধ

দাঁিড়েয় বলেলন ১৬ ি য় ভাইেয়রা, যারা যী েক ধেরিছল, তােদর

পথ দিখেয়িছেলন য িযহূদা, তার ব াপাের পিব আ া দায়েূদর মখু

থেক আেগই যা বেলিছেলন, সই শা ীয় বাক সফল হওয়া দরকার

িছল। ১৭কারণ সই ব ি আমােদর সে িছল এবং এই পিরচয া

কােজর লােভর ভািগদার হেয়িছল। ১৮ স ম কােজর রাজগার

িদেয় একিট জিম িকেনিছল। তারপর স মাথা িনচু অব ায় মািটেত

পড়ল, তার পট ফেট যাওয়ােত নািড় ভুঁড়ী সব বর হেয় পড়ল; ১৯

আর িয শােলেমর সকল লােক সটা জানেত পেরিছল, এজ

তােদর ভাষায় ঐ জিম হকলদামা অথাৎ “র া ভূিম” নােম পিরিচত।

২০কারণ গীতসংিহতায় লখা আেছ, “তার ভূিম খািল হাক, তােত

বাস কের এমন কউ না থাক এবং তার পালেকর পদ অ কাউেক

দওয়া হাক।” ২১ তরাং, সিদন পয , যতিদন যী আমােদর

মেধ চলােফরা করেতন, ততিদন সবিদন যাঁরা আমােদর স িদেয়েছ,

২২ যাহেনর বাি থেক কের যিদন ভু যী েক আমােদর

কাছ থেক েগ উিঠেয় নওয়া হয়, এঁেদর একজন আমােদর সে

তাঁর পনু ােনর সা ী হন, এটা অবশ ই দরকার। ২৩ তখন তাঁরা

এই জনেক দাঁড় করােলন, যােষফ যাঁেক বাশবা বেল, যাঁর উপািধ

যু , ২৪ এবং ম িথয়; আর তাঁরা াথনা করেলন, হ ভু, তুিম সবার

দয় জান, তরাং এই জেনর মেধ যােক মেনানীত কেরছ তােক

দিখেয় দাও। ২৫ িযহূদা িনেজর জায়গােত যাওয়ার জ এই য

সবার ও িরেতর পদ ছেড় িগেয়েছ, তার পিরবেত পদ হেণর

জ দিখেয় দাও। ২৬ পের তারা জেনর জ িলবাঁট করেলন,

আর ম িথেয়র নােম িল পড়ল, তােত িতিন এগােরা জন িরেতর

সে যাগ িদেলন।
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২এর পের যখন প শ মীর ই দীেদর িন ারপ ভােজর পের

প াশতম িদন ক প শ মীর িদন বেল৷ িদন এেলা, তাঁরা সবাই

একমেন, এক জায়গায় িমিলত হেয় াথনায় িছেলন। ২ তখন হঠাৎ

গ থেক চ গিতর বায়রু শে র মত শ এেলা, য ঘের তাঁরা

বেস িছেলন, সই ঘেরর সব জায়গায় তা ছিড়েয় পড়ল। ৩ এবং

িজেভর মত দখেত এমন অেনক আ েনর িশখা তাঁরা দখেত পেলন

এবং স েলা তাঁেদর েত েকর উপর অবি িত করল। ৪ তারফেল

তাঁরা সবাই পিব আ ায় পিরপণূ হেলন, আ া যােক যমন যমন

ভাষা বলার শি িদেলন, সভােব তাঁরা অ অ ভাষায় কথা বলেত

আর করেলন। ৫ সিদন িয শােলেম বসবাসকারী ই দীরা এবং

আকােশর িনেচ েত ক জািত থেক আসা ঈ েরর লােকরা, সখােন

িছেলন। ৬ সই শ েন সখােন অেনেক জেড়া হল এবং তারা

সবাই খবুই অবাক হেয় গল, কারণ সবাই তােদর িনেজর িনেজর

ভাষায় তাঁেদর কথা বলেত নেলন। ৭ তখন সবাই খবুই আ য ও

অবাক হেয় বলেত লাগেলা, এই য লােকরা কথা বলেছন এরা সবাই

িক গালীলীয় না? ৮ তেব আমরা কমন কের আমােদর িনেজেদর

ভাষায় ওেদর কথা বলেত নিছ? ৯ পাথীয়, মাদীয় ও এলমীয়

এবং মেসাপেটিময়া িযহূিদয়া ও কা াদিকয়া, প ও এিশয়া, ১০

ফু িগয়া ও পা ু িলয়া, িমশর এবং লিুবয়া দেশর িরনীেয়র কােছ

বসবাসকারী এবং রাম দেশর বািস ারা। ১১ িযহূদী ও িযহূদী ধেম

ধমা িরত অেনেক এবং ীতীয় ও আরেবর বািস া য আমরা, সবাই

িনেজর িনেজর ভাষায় ঈ েরর আ য ও উ ম কােজর কথা ওেদর

মখু থেক নিছ। ১২ এসব দেখ তারা সবাই আ য ও িনবাক

হেয় একজন অ জনেক বলেত লাগেলা, এসেবর মােন িক? ১৩

আবার অেনেক ব কের বলেত লাগেলা এরা আ ুেরর রস পান কের

মাতাল হেয়েছ। ১৪ তখন িপতর এগােরা জন িরেতর সে দাঁিড়েয়

জার গলায় তাঁেদর উে েশ বলেলন, হ িযহূদী ও িয শােলেমর

বািস ারা, আপনােদর এর অথ জানা দরকার, তাই আপনারা আমার

কথা মন িদেয় ন। ১৫কারণ আপনারা যা ভাবেছন তা নয়, এই
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লােকরা কউই মাতাল নয়, কারণ এখন মা সকাল নয়টা। ১৬ িক ু

এটা সই ঘটনা, যার িবষেয় যােয়ল ভাববাদী বেলেছন, ১৭ “ শেষর

িদেনর এমন হেব, ঈ র বেলন, আিম সম মাংেসর উপের আমার

আ া ঢেল দব, তারফেল তামােদর ছেল ও মেয়রা ভাববাণী

বলেব, তামােদর যবুেকরা দশন পােব ও তামােদর ব ৃ রাও

দখেব। ১৮আবার সই িদন েলায় আিম আমার দাস ও দাসীেদর

উপের আমার আ া ঢেল দব, আর তারা ভাববাণী বলেব। ১৯আিম

আকােশ িবিভ অ ুত ল ণ এবং নীেচ পিৃথবীেত নানারকম িচ ,

র , আ নও ধাঁয়ার বা লী দখাব। ২০ ভুর সই মহান

ও িবেশষ িদেনর র আগমেনর আেগ সূয অ কারা হেয় যােব

এবং চাঁদ রে র মত লাল হেয় যােব, ২১আর এমন হেব, েত েক

যারা ভুর নােম ডাকেব, তারা পির ান পােব।” ২২ হ ই ােয়েলর

লােকরা এই কথা ন। নাসরেতর যী অেলৗিকক, পরা ম ও

িচ কােজর মাধ েম আপনােদর কােছ ঈ র থেক মািণত মা ষ,

তাঁর মাধ েম ঈ র আপনােদর মধ এই সম কাজ কেরেছন, যমন

আপনারা সবাই জােনন; ২৩তাঁেক ঈ েরর পবূ পিরক না ও ান

অ সাের সমপণ করা হেয়িছল আর আপনারা তাঁেক অধািমকেদর

িদেয় ু েশ হত া কেরিছেল। ২৪ ঈ র মতুৃ য ণা িশিথল কের তাঁেক

মতুৃ থেক তুেলেছন; কারণ তাঁেক ধের রাখা মতুৃ র সাধ িছল না।

২৫কারণ দায়দূ তাঁর িবষয় বেলেছন, “আিম ভুেক সবিদন আমার

সামেন দখতাম; কারণ িতিন আমার ডানিদেক আেছন, যন আিম

অি র না হই। ২৬ এই জ আমার মন আনি ত ও আমার িজভ

উ াস কের; আর আমার শরীরও আশায় (িনভেয়) বসবাস করেব; ২৭

কারণ তুিম আমার াণ মতুৃ েলােক ত াগ করেব না, আর িনেজর

পিব জনেক য় দখেত দেব না। (Hadēs g86) ২৮ তুিম আমােক

জীবেনর পথ দিখেয়ছ, তামার ীমখু িদেয় আমােক আনে পণূ

করেব।” ২৯ ভাইেয়রা সই পবূপু ষ দায়েূদর িবষয় আিম জার িদেয়

বলেত পাির য, িতিন মারা গেছন এবং তাঁেক কবর দওয়া হেয়েছ,

আর তাঁর কবর আজ পয আমােদর মেধ আেছ। ৩০ তরাং, িতিন
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ভাববাদী িছেলন এবং জানেতন, ঈ র শপথ কের এই িত িত

কেরিছেলন য, তাঁর বংেশর এক জনেক তাঁর িসংহাসেন বসােবন; ৩১

এবং িতিন ীে র মতুৃ থেক জীিবত হবার িবষয় এই কথা বেলিছেলন

য, তাঁেক মতুৃ েলােক ত াগ করা হয়িন, তাঁর মাংস য় হেব না।

(Hadēs g86) ৩২ এই যী েকই ঈ র মতুৃ থেক তুেলেছন, আমরা

সবাই যার সা ী। ৩৩ তরাং, তামরা যা দখছ ও নছ তা এই,

য, ঈ েরর ডান পােশ উ ােনর পর এবং িত ামত িপতার থেক

পিব আ া হণ করার পর, িতিন তা ঢেল িদেয়েছন। ৩৪কারণ

রাজা দায়দূ েগ ওেঠনিন, িক ু িনেজ এই কথা বেলেছন, “ ভু

আমার ভুেক বলেলন, তুিম আমার ডানিদেক বস, ৩৫ যত ণ না

আিম তামার শ েদর তামার পা রাখার জায়গায় পিরণত কির।”

৩৬ “ তরাং ই ােয়েলর সম বংশ িনি ত ভােব জা ন য, যােক

আপনারা ু েশ িদেয়িছেলন, সই যী েকই ঈ র ভু ও ী উভয়ই

কেরেছন।” ৩৭এই কথা েন তােদর দেয় খবু আঘাত লাগল এবং

তারা িপতর ও অ িরতেদর বলেলন, “ভাইেয়রা আমরা িক করব?”

৩৮তখন িপতর তােদর বলেলন, “আপনারা েত েক আপনােদর পাপ

মার জ মন ফরান এবং যী ীে র নােম বাি িনন, তাহেল

পিব আ ার দান পােবন। ৩৯কারণ এই িত া আপনােদর ও

আপনােদর স ানেদর জ এবং যারা দূের ও যত লাকেক ভু

আমােদর ঈ র ডেক আনেবন।” ৪০আেরাও অেনক কথা বেল িতিন

সা িদেয়িছেলন ও তােদর অ েরাধ কের বেলিছেলন, “এই কােলর

ম লােকেদর হাত থেক তামরা িনেজেদর র া কর।” ৪১ তখন

যারা িপতেরর কথা নল, তারা বাি িনল, তারফেল সই িদন ায়

িতন হাজার আ া তাঁেদর সে যু হেলা। ৪২আর তারা িরতেদর

িশ ায় ও সহভাগীতায় (িনেজেদর মেধ সব িকছু ভাগ কের িনেতন),

িট ভাঙায় ও াথনায় িদন কাটােতন। ৪৩ তখন সবার মেধ ভয়

উপি ত হেলা এবং িরতরা অেনক আ য কাজ ও িচ ‐কায

সাধন করেতন। ৪৪আর যারা িব াস করেলা, তারা সব িকছু একসে

রাখেতন; ৪৫আর তারা তােদর সম স ি ও জায়গা জিম িবি
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কের, যার যমন েয়াজন হত তােক তমন অথ দওয়া হত। ৪৬

আর তারা িতিদন একমেন মি ের যেতন এবং বািড়েত আনে

ভাঙা িট খেতন ও আনে র সে এবং সরল মেন খাবার খেতন,

৪৭ তারা ঈ েরর শংসা করেতন এবং এেত সকল মা েষর কােছ

তাঁরা ভালবাসার পা পিরিচত হেলন। আর যারা পির ান পাি ল,

ভু তােদর িতিদন ম লীেত যু করেতন।

৩এক িদন িবকাল িতনেটয় াথনার িদন িপতর ও যাহন উপাসনা

ঘের যাি েলন। ২ সিদন মা েষরা এক ব ি েক বহন কের িনেয়

আসিছল। সই ব ি মােয়র গভ হেত খাঁড়া। তােক িতিদন

মি েরর র নােম এক দরজার কােছ রেখ িদত, যােত, মি ের

যারা েবশ কের, তােদর কােছ িভ া চাইেত পাের। ৩ স যখন

িপতর ও যাহনেক মি ের েবশ করেত দখেলা, তখন তােদর

কােছ িভ া চাইল। ৪ তােত যাহেনর সােথ িপতরও তার িদেক

একদিৃ েত চেয় বলেলন, আমােদর িদেক তাকাও। ৫ তােত স

তােদর িদেক তািকেয় রইল এবং তােদর কাছ থেক িকছু পাবার

জ অেপ া করিছল। ৬ তখন িপতর উ র কের বলেলন, “ পা

িকংবা সানা আমার কােছ নই িক ু যা আেছ তা তামােক দেবা,

নাসরতীয় যী ীে র নােম হঁেট বড়াও।” ৭ পের িপতর তার ডান

হাত ধের তুলেলন, তােত তখনই তার পা এবং পােয়র গাড়ালী

সবল হেলা। ৮আর স লাফ িদেয় উেঠ দাঁড়ােলা এবং স হাঁটেত

হাঁটেত, কখনও লাফােত লাফােত এবং ঈ েরর শংসা করেত করেত

তােদর সােথ উপাসনা া েণ েবশ করেলা। ৯ সম লাক যখন

তােক হাঁটেত ও ঈ েরর শংসা করেত দখেলা, ১০ তখন তারা

তােক দেখ িচনেত পারেলা য এ সই ব ি য মি েরর র

নামক দরজায় বেস িভ া করত, আর তার িত এই ঘটনা ঘটায়

তারা খবুই চমৎকৃত এবং অবাক হেলা। ১১ আর যখন লােকরা

িভখারীেক িপতর ও যাহেনর সে দখল তখন সকেল চমৎকৃত

হেলা এবং শেলামেনর নােম িচি ত বারা ায় তােদর কােছ দৗেড়

আসেলা। ১২ এই সকল দেখ িপতর সকলেক বলেলন হ ই ােয়লীয়
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লােকরা এই মা ষিটর িবষেয় কন অবাক হে । আর আমরাই

আমােদর শি বা ভি েন এেক চলবার মতা িদেয়িছ, এসব

মেন কের কনই বা আমােদর িত এক নজের তািকেয় আছ? ১৩

অ াহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর ঈ র, আমােদর িপতপৃু ষেদর

ঈ র, আপনার দাস সই যী েক মিহমাি ত কেরেছন, যােক তামরা

শ র হােত িবচােরর জ সমপণ কেরিছেল এবং পীলাত যখন তাঁেক

ছেড় িদেত িস া িনেয়িছেলন, তখন তাঁর সামেন তামরা অ ীকার

কেরিছেল। ১৪ তামরা সই পিব ও ধািমক ব ি েক অ ীকার

কেরিছেল এবং িপলােতর কােছ তামরা চেয়িছেল তাঁর পিরবেত

যন তামােদর জ একজন খিুনেক সমপণ করা হয়, ১৫ িক ু

তামরা জীবেনর সিৃ ক ােক বধ কেরিছেল; ঈ র তাঁেক মতৃেদর মধ

হেত উিঠেয়েছন, আমরা তার সা ী। ১৬আর ভুর নােম িব ােস

এই ব ি সবল হেয়েছ, যােক তামরা দখছ ও চন, যী েত তাঁর

িব াসই তামােদর সকেলর সামেন তাঁেক এই স ণূ তা িদেয়েছ।

১৭ এখন, ভাইেয়রা, আিম জািন য তামরা অ ানতার সে এই

কাজ কেরছ, যমন তামােদর শাসেকরা কেরিছেলন। ১৮ িক ু ঈ র

তাঁর ীে র ঃখেভােগর স ে যসকল ভাববাণী সম ভাববাদীর

মখু িদেয় আেগ জািনেয়িছেলন, স সব এখন পণূ কেরেছন। ১৯

অতএব, তামরা মন ফরাও, ও ফর, যন তামােদর পাপ সব মেুছ

ফলা হয়, যন এ েপ ঈ েরর কাছ থেক আি ক িব াম আেস, ২০

আর তামােদর জ পবূিন ািরত ী যী েক িন পণ কেরেছন। ২১

আর িতিন সই, যােক গ িন য়ই হণ কের রাখেব, যপয না

সকল িবষেয়র পনুরায় াপেনর িদন উপি ত হয়, য িদেনর স ে

ঈ র তাঁর পিব ভাববাদীেদর মখু িদেয় বেলেছন, যাঁরা পবূকাল

হেত হেয় আসেছন। (aiōn g165) ২২ মািশ তা বেলিছেলন, “ঈ র

তামােদর জ তামােদর ভাইেদর মধ থেক আমার মেতা এক

ভাববাদীেক উৎপ করেবন, িতিন তামােদর যা যা বলেবন, স

সব িবষেয় তামরা সবই নেব; ২৩আর এখন হেব য, যাঁরা এই

ভাববাদীর কথা না নেব, স মা ষেদর মধ থেক ংস হেব।” ২৪
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আর শমেূয়ল ও তাঁর পের যতজন ভাববাদী কথা বেলেছন, তাঁরাও

সবাই এই িদেনর কথা বেলেছন। ২৫ তামরা সই ভাববাদীগণ এবং

সই িনয়েমরও স ান, যা ঈ র তামােদর িপতপৃু ষেদর সিহত

িত া াপন কেরিছেলন, িতিন যমন অ াহামেক বেলিছেলন,

“ তামার বংেশ পিৃথবীর সকল পিরবার আশীবাদ পােব।” ২৬ ঈ র

িনেজর দাসেক উৎপ করেলন এবং থেমই তাঁেক তামােদর কােছ

পাঠােলন, যন িতিন তামােদর েত কেক সব অধ হেত িফিরেয়

তার ারা তামােদর আশীবাদ কেরন।

৪ যখন িপতর এবং যাহন লােকেদর কােছ কথা বলিছেলন িঠক

সিদেনর যাজেকরা ও ধমধােমর মি র র কেদর সদার এবং

স ূকীরা তাড়াতািড় তােদর কােছ এেস হািজর হেলন। ২ তারা গভীর

সমস ায় পেড়িছল কারণ তারা লােকেদর উপেদশ িদেতন এবং যী

য মতৃেদর মধ থেক পনু ান হেয়েছন তা চার করেতন। ৩আর

তারা তােদরেক ধের পেরর িদন পয আটেক রেখিছেলন, ৪ কারণ

তখন স া হেয় িগেয়িছল, তবওু যারা কথা নিছল তােদর মেধ

অেনেক িব াস কেরিছল, তােদর মেধ পু েষর সংখ া কমেবিশ পাঁচ

হাজার মেতা িছল। ৫পেরর িদন লােকেদর শাসেকরা, াচীেনরা

ও িশ া রা িয শােলেম সেমেবত হেয়িছেলন, ৬ এবং হানন

মহাযাজক, কায়াফা, যাহন, আেলকসা র, আর মহাযাজেকর িনেজর

লােকরা উপি ত িছেলন। ৭ তারা তােদরেক মিধ খােন দাঁড় কিরেয়

িজ াসা করেলন িক মতায় বা কার নােম তামরা এই কাজ কেরছ?

৮ তখন িপতর পিব আ ায় পিরপণূ হেয় তােদরেক বেলিছেলন হ

লােকেদর শাসেকরা ও াচীনবগ, ৯একিট বল মা েষর উপকার

করার জ যিদ আজআমােদরেক িজ াসা করা হয় িকভােব এই

লাকিট হেয়েছ, ১০ তেব আপনারা সকেল ও সম ই ােয়লবাসী

এই জা ক য, নাসরতীয় যী ীে র নােম যােক আপনারা ু েশ

িদেয়িছেলন, যােক ঈ র মতৃেদর মধ থেক উিঠেয়িছেলন, তাঁরই

েন এই ব ি আপনােদর কােছ শরীের দাঁিড়েয় আেছ। ১১

িতিন সই পাথর যিট গাঁথেকরা য আপনারা আপনােদর ারাই
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অবেহিলত হেয়িছল, যা কান ধান র হেয় উেঠেছ। ১২আর অ

কােরাও কােছ পির ান নই, কারণ আকােশর নীেচ ও মা ষেদর

মেধ দ এমন আর কােনাও নাম নই য নােম আমরা পির ান

পেত পাির। ১৩ সিদন িপতর ও যাহেনর সাহস দেখ এবং এরা য

অিশি ত সাধারণ লাক এটা দেখ তারা অবাক হেয়িছেলন এবং

িচনেত পারেলন য এঁরা যী র সে িছেলন। ১৪আর ঐ ব ি িট

তাঁেদর সে দাঁিড়েয় আেছ দেখ তারা তাঁেদর িব ে িকছু বলেত

পারেলা না। ১৫ িক ু তারা িরতেদর সভা ক থেক বাইের যেত

আ া িদেলন এবং িনেজেদর মেধ আেলাচনা করেত থাকেলা ১৬

য এই লােকেদর িনেয় িক করা যায়? কারণ তারা য অেলৗিকক

কাজ কেরিছল তা িয শােলেমর লােকরা জেন িগেয়িছল; আমরা তা

অ ীকার করেত পাির না। ১৭ িক ু এই কথা যন লােকেদর মেধ

না ছড়ায়, তাই তারা এেদর ভয় দিখেয় বলল তারা যন এই নােম

কাউেক িকছু না বেল। ১৮তাই তারা িপতর এবং যাহনেক িভতের

ডাকেলা এবং তাঁেদর িনেদশ করেলা কাউেক যন িকছু না বেল এবং

যী র নােম িশ া না দয়। ১৯ িপতর ও যাহন উ র িদেয় তােদর

বলেলন, “ঈ েরর কথা ছেড় আপনােদর কথা না ঈ েরর দিৃ েত

উিচত িকনা আপনারা িবচার ক ন। ২০ িক ু আমরা যা দেখিছ ও

েনিছ তা না বেল থাকেত পািরনা” ২১ পের তারা িপতর ও যাহনেক

আেরাও ভয় দিখেয় ছেড় িদেলন। কারণ লােকর ভেয় তাঁেদর

শাি দবার পল না কারণ যা করা হেয়িছল তার জ সম লাক

ঈ েরর গৗরব করিছল ২২ য ব ি এই অেলৗিকক কােজর ারা

হেয়িছল িতিন কমেবশ চি শ বছেরর উপের িছেলন। ২৩ তােদর

ছেড় দওয়ার পর তারা িনেজেদর স ীেদর কােছ গেলন এবং ধান

যাজক ও াচীনরা তােদর য কথা বেলিছল তা তােদর জানােলন।

২৪ যখন তারা একথা েনিছল তারা একসে উ ের ঈ েরর জ

বেলিছল, ভু তুিম িযিন আকাশম ল, পিৃথবী, সমু এবং তার মেধ

যা িকছু আেছ সব িকছুর সিৃ কতা। ২৫ তুিম তামার দাস আমােদর

িপতা দাউেদর মখু থেক পিব আ ার ারা কথা বেলছ যমন
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অিযহূদীরা কন কলহ করল? লােকরা কন অনথক িবষেয় ধ ান

করল? ২৬ পিৃথবীর রাজারা একসে দাঁড়ােলা, শাসেকরা একসে

জমােয়ত হেলা ভুর িব ে এবং তাঁর অিভিষ ীে র িব ে ;

২৭কারণ সিত যী িযিন তামার পিব দাস যােক তুিম অিভিষ

কেরছ, তাঁর িব ে হেরাদ ও প ীয় পীলাত অিযহূদীেদরও এবং

ই ােয়েলর লাকেদর সে িমিলত হেয়িছল, ২৮ যন তামার হােতর

ও তামার ােনর ারা আেগ য সম িবষয় িঠক করা হেয়িছল

তা স কের। ২৯আর এখন হ ভু তােদর ভয় দশেনর িত

দেখা; এবং তামার এই দােসেদর দঢ়ৃ সাহেসর সে তামার কথা

বলার শি দাও, রাগ ভােলা হয় তাই আশীবাদ কেরা; ৩০আর

তামার পিব দাস যী র নােম যন িচ ও আ য কাজ স ণূ

হয়। ৩১তারা য ােন এক হেয় াথনা কেরিছেলন সই মহূুেত

সই জায়গায় কঁেপ উেঠিছল এবং তাঁরা সকেল পিব আ ায় পণূ

হেলন ও সাহেসর সে ঈ েরর বাক চার করেত থাকেলন। ৩২

আর য ব েলাক যারা িব াস কেরিছল, তারা এক দয় ও এক

ােণর িব াসী িছল; তােদর একজনও িনেজর স ি র মেধ িকছুই

িনেজর বলত না, িক ু তােদর সব িকছু সব সাধারেণর থাকত। ৩৩

আর িরতরা খবু মতার সে ভু যী র পনু ান িবষেয় সা

িদেতন এবং তােদর সকেলর ওপের মহা অ হ িছল। ৩৪এমনিক

তােদর মেধ কউই গিরব িছল না; কারণ যারা জিমর অথবা ঘর

বািড়র অিধকারী িছল, তারা তা িবি কের স ি র টাকা আনেতা ৩৫

এবং তারা িরতেদর পােয়র কােছ রাখেতা, পের যার যমন দরকার

তােক তমন দওয়া হত। ৩৬আর যােষফ যােক িরতরা বাণবা

নাম িদেয়িছেলন অ বাদ করেল এই নােমর মােন উৎসাহদাতা, িযিন

লবীয় ও সই ব ি িযিন ীেপ থােকন, ৩৭তার এক টুকেরা

জিম িছল, িতিন তা িবি কের তার টাকা এেন িরতেদর চরেণ

রাখেলন।

৫এখন অনিনয় নােম একজন লাক িছল এবং তার ী সােফরা

একিট জিম িবি করল, ২আর স সই িব েয়র টাকার িকছু অংশ
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িনেজর কােছ রাখল আর বািক অংশ িরতেদর কােছ িদেয় িদল,

এই িবষেয় তার ীও জানেতা। ৩ তখন িপতর তােক বলল, অনিনয়

তামার মেন কন শয়তানেক কাজ করেত িদেল য পিব আ ার

কােছ িমেথ বলেল আর জিমর টাকা থেক িকছুটা িনেজর কােছ

রেখ িদেল? ৪ জিমটা িবি র আেগ এটা িক তামার িছল না?

এবং িবি র পরও িক তামার অিধকাের িছল না? তেব তুিম কমন

কের এই িজিনস িল তামার দেয় ভাবেল? তুিম মা েষর কােছ

িমেথ বলেল তা নয়, িক ু ঈ রেকই বলেল। ৫ অনিনয় এই সব

েন পেড় িগেয় মারা গল। এবং যারা নল তারা খবু ভয় পেয়

গল। ৬ িকছু যবুেকরা এিগেয় এেলা এবং তােক কাপেড় জড়ােলা

এবং বাইের িনেয় িগেয় কবর িদল ৭ ায় িতন ঘ টা পের, তার ী

এেসিছল িক ু স জানেতা না িক হেয়েছ ৮ িপতর তােক বলল,

“আমােক বলত, তামরা সই জিম িক এত টাকােত িবি কেরিছেল?”

স বলল, “ াঁ, এত টাকােতই।” ৯ তারপর িপতর তােক বলেলন,

“ তামরা ভুর আ ােক পরী া করার জ কমন কের এক িচ

হেল? দখ, যারা তামার ামীর কবর িদেয়েছ, তারা দরজায় এেসেছ

এবং তামােক িনেয় যােব।” ১০ তখনই সােফরা তার পােয় পেড়

মারা যায়। এবং যবুেকরা িভতের এেস দখল, স মতৃ; তারা তােক

বাইের িনেয় গল এবং তার ামীর পােশ কবর িদল। ১১ সম ম লী

এবং যারা একথা নল সবাই খবু ভয় পেয় গল ১২ িরতেদর

মাধ েম অেনক িচ ‐কায ও অেলৗিকক কাজ স হেত লাগল।

তারা সকেল একমেন শেলামেনর বারা ােত একি ত হত। ১৩ যারা

তাঁেদর িব াস করত না সই সব লােকরা তাঁেদর সে যাগ িদেত

সাহসও করত না, িক ু তা সে ও লােকরা তাঁেদর উ মলূ িদল।

১৪আর দেল দেল অেনক পু ষ ও ীেলাক ভু যী েত িব াসী

হেয় তাঁেদর সােথ সংযু হেত লাগল। ১৫এমনিক লােকরা অ

রাগীেদর িনেয় রা ার মােঝ িবছানায় এবং খােট ইেয় রাখেতা,

যােত িপতর যখন আসেব তখন তাঁর ছায়া তােদর ওপর পেড়। ১৬

িয শােলেমর চারপােশর িবিভ নগর থেক অেনক লাক অ
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রাগী ও অ িচ আ ায় পাওয়া ব ি েদর িনেয় একি ত হত এবং

তারা হেয় যত। ১৭ পের মহাযাজক ও তার স ীরা অথাৎ স ূকী

স দােয়র লােকরা িরতেদর িত ঈষায় পিরপণূ হেলন। ১৮

এবং িরতেদর ার কের সাধারণ কারাগাের ব কের িদেলন।

১৯ িক ু রাি েবলায় ভুর এক দূত এেস জলখানার দরজা খেুল

িদেলন এবং িরতেদর বাইের িনেয় আসেলন এবং বলেলন, ২০

“যাও, উপাসনা ঘেরর মেধ দাঁিড়েয় এই নতুন জীবেনর সম কথা

লাকেদর বল।” ২১ এই সব শানার পর িরেতরা ভারেবলায়

উপাসনা ঘের িগেয় উপেদশ িদেত লাগেলন। ইিতমেধ , মহাযাজক

ও তার স ীরা, ই ােয়েলর লােকেদর গ মা ব ি েদর িনেয়

এক মহাসভা ডাকল এবং িরতেদর আনার জ কারাগাের লাক

পাঠােলা। ২২ িক ু যখন সই আিধকািরকরা কারাগাের পৗঁছেলা,

তারা দখল িরেতরা সখােন নই, তরাং তারা িফের গল এবং

এই সংবাদ িদল, ২৩ “আমরা দখলাম জলখানার দরজা দঢ়ৃভােব

ব আেছ এবং দরজায় দরজায় পাহারাদাররা দাঁিড়েয় আেছ, িক ু

যখন আমরা দরজা খেুল িভতের গলাম কাউেক দখেত পলাম না।”

২৪তখন উপাসনা ঘেরর র ী বািহনীর ধান এবং ধান যাজেকরা

এই কথা েন আ য হেয় ভাবেত লাগল, এর পিরণিত িক হেব। ২৫

তারপর কানও একজন লাক এেলা এবং তােদর বলল, “ ন, য

লােকেদর আপনারা কারাগাের রেখিছেলন তারা মি ের দাঁিড়েয়

লাকেদর উপেদশ িদে ন” ২৬ তখন উপাসনা ঘেরর র ী বািহনীর

ধান সনাপিত তার সনােদর িনেয় সখােন গল ও িরতেদর িনেয়

এল িক ু তারা কােনারকম জার করল না, কারণ তারা লাকেদর

ভয় করত য লােকরা হয়ত তােদর পাথর ছুঁেড় মের ফলেব। ২৭

পের তারা িরতেদর মহাসভায় এেন দাঁড় করােলন, মহাযাজক

িরতেদর িজ াসাবাদ করেলন, ২৮ বলেলন, “আমরা যী র নােম

িশ া িদেত দঢ়ৃভােব আেদশ িদেয়িছলাম, তা সে ও দখ, তামরা

তামােদর িশ ায় িয শােলম পণূ কেরছ এবং সই ব ি র রে র

দােয় আমােদর দাষী করেত চাইছ।” ২৯ িক ু িপতর এবং অ
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িরতরা বলল, “আমােদর মা েষর থেক বরং ঈ েরর আ ােক

মেন চলেত হেব! ৩০আমােদর িপতপৃু ষেদর ঈ র সই যী েক

উ ািপত কেরেছন, যােক আপনারা ু েশ টািঙেয় হত া কেরেছন। ৩১

ঈ র যী েকই রাজপু ও াণক া েপ উ ত কের তাঁর ডান হাত

িদেয় াপন কেরেছন, যন ই ােয়লেক মন পিরবতন ও পােপর মা

দান কেরন। ৩২এসব িবষেয়র আমরাও সা ী এবং পিব আ াও

সা ী, য আ া ঈ র আপন আ াবাহকেদর িদেয়েছন” ৩৩এই কথা

েন তারা ােধ উ হেলন ও িরতেদর মের ফলার জ মন

করেলন। ৩৪ িক ু মহাসভায় গমলীেয়ল নােম এক ফরীশী িছেলন,

ইিন ব ব া , যােক লােকরা মা করত, িতিন উঠেলন এবং

িরতেদর িকছু েণর জ বাইের িনেয় যাওয়ার আ া িদেলন। ৩৫

পের হরীরা িরতেদর বাইের িনেয় যাওয়ার পর, িতিন বলেলন,

“ হ, ই ােয়েলর লােকরা, তামরা সই লােকেদর িনেয় িক করেত

উদ ত হেয়ছ, স িবষেয় মেনােযাগী হও।” ৩৬ ইিতপেূব থদুা নােম

একজন িনেজেক মহান বেল দাবী কেরিছল এবং কমেবিশ চারেশা

জন লাক তার সে যু হেয়িছল; স িনহত হেল পর তার অ গামীরা

সব ছিড়েয় পড়ল, কউই থাকেলা না। ৩৭ সই ব ি র পর লাক

গণনা করার িদন গালীলীয় িযহূদা উদয় হয় ও কতক িল লাকেক

িনেজর দেল টােন, পের সও িনহত হয়, আর তার অ গামীরাও

ছিড়েয় পেড় ৩৮ এখন আিম তামােদর বলিছ, তামরা ওই লাকেদর

থেক দূের থাক এবং তােদর ছেড় দাও, যিদ এই ম ণা বা কাজ

মা েষর থেক হেয় থােক, তেব তা ব থ হেব। ৩৯ িক ু যিদ ঈ র

থেক হেয় থােক, তেব তােদর ব করা তামােদর পে স ব নয়,

হয়েতা দখা যােব য, তামরা ঈ েরর িব ে যু করছ। ৪০ তখন

তারা গমলীেয়েলর কথায় একমত হেলন, আর িরতেদর ডেক এেন

হার করেলন এবং যী র নােম কােনাও কথা না বলেত িনেদশ

িদেলন এবং তােদরেক ছেড় িদেলন। ৪১ তখন িরেতরা মহাসভা

থেক আন করেত করেত চেল গেলন, কারণ তারা যী র নােমর

জ অপমািনত হওয়ার যাগ বেল িবেবিচত হেয়িছল। ৪২তারপর
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েত ক িদন, িরেতরা উপাসনা ঘের ও বািড়েত বািড়েত অনবরত

যী ীে র সমাচার চার করেত লাগেলন।

৬আর এ িদেনর, যখন িশষ েদর সংখ া বেড় যাি ল, তখন ীক

ভাষাভাষী িব াসীরা ই ীয় ভাষাভাষী িব াসীেদর িব ে ঝগড়া

করেত লাগল, কারণ িতিদেনর র খাবােরর পিরেষবা থেক তােদর

িবধবা মিহলারা বাদ যাি ল। ২ তখন সই বােরা জন ( িরত)

িশষ েদর কােছ ডেক বলল, আমরা য ঈ েরর বাক ছেড় খাবার

পিরেবশন কির, তা িঠক নয়। ৩ িক ু ি য় ভাইেয়রা, তামরা িনেজেদর

মেধ থেক নামধ এবং আ ায় ও ােন পিরপণূ সাত জনেক

বেছ নাও; তাঁেদর আমরা এই কােজর দািয় দব। ৪ িক ু আমরা

াথনায় ও তাঁর বােক র সবায় যু থাকব। ৫ এই কথায় সম

লাক খিুশ হল, আর তারা এই কজনেক মেনানীত করেলা, ি ফান

এ ব ি িব ােস ও পিব আ ায় পিরপণূ িছেলন এবং িফিলপ,

খর, নীকানর, তীেমান, পািমনা, ও িনকালয়, ইিন আি য়িখয়া

ধমা িরত িব াসী; ৬তাঁরা এেদরেক িরতেদর সামেন উপি ত

করল এবং তাঁরা তােদর মাথায় হাত রেখ াথনা করেলন। ৭আর

ঈ েরর বাক ছিড়েয় গল এবং িয শােলেম িশষ েদর সংখ া বাড়েত

লাগল; আর যাজকেদর মেধ অেনক লাক িব াস করল। ৮আর

ি ফান অ েহ ও শি েত পণূ হেয় লাকেদর মেধ অেনক আ য

ল ণ ও িচ ‐কাজ করেত লাগেলন। ৯ িক ু যােক িলব ীনয়েদর

সমাজঘর বেল, তার কেয়ক জন এবং িরনীয় ও আেলকসাি য়

শহেরর লাক এবং িকিলিকয়া ও এিশয়ার অ েলর কত েলা লাক

উেঠ ি ফােনর সােথ তক িবতক করেত লাগল। ১০ িক ু িতিন য

ান ও য আ ার শি েত কথা বলিছেলন, তার িবেরাধ করার

মতা তােদর িছল না।। ১১ তখন তারা কেয়ক জন লাকেক গাপেন

েরাচনা িদল, আর তারা বলল, আমরা ি ফানেক মািশর ও ঈ েরর

িন া ও অপমানজনক কথা বলেত েনিছ। ১২ তারা জনগণেক এবং

াচীনেদর ও ব ব ার িশ কেদর রািগেয় তুলেলা এবং ি ফানেক

মারার জ ধরল ও মহাসভায় িনেয় গল; ১৩ এবং িমথ াসা ী
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দাঁড় করাল যারা বলল, এ ব ি পিব ােনর ও ব ব ার িব ে

ঈ রিন ার কথা বলা ব কের িন; ১৪কারণ আমরা এেক বলেত

েনিছ য, সই নাসরতীয় যী এই ান ভেঙ ফলেব এবং মািশ

আমােদর কােছ য সম িনয়ম কা ন িদেয়েছন, স েলা পাে

দেব। ১৫ তখন যারা সভােত বেসিছল, তারা সকেল তাঁর িত এক

নজের দখল, তাঁর মখু গদূেতর মেতা দখাি ল।

৭পের মহাযাজক বলেলন, এসব কথা িক সত ? িতিন বলেলন,

২ ি য় ভাইেয়রা ও িপতারা, ন। আমােদর িপতা অ াহাম হারণ

নগের বাস করার আেগ যিদেনর িমসপেটিময়া দেশ িছেলন, সিদন

মিহমার ঈ র তাঁেক দশন িদেয়িছেলন, ৩ িতিন বলেলন, “তুিম

িনেজর দশ থেক ও সম আ ীয় জনেদর কাছ থেক বাইের

বর হও এবং আিম যেদশ তামােক দখাই, সেদেশ চল।” ৪

তখন িতিন কলদীয়েদর দশ থেক বর হেয় এেস হারেণ বসবাস

করেলন; আর তাঁর িপতার মতুৃ র পর (ঈ র) তাঁেক সখান থেক

এেদেশ আনেলন, যেদেশ আপনারা এখন বাস করেছন। ৫ িক ু

এেদেশ তাঁেক অিধকার িদেলন না, এক টুকেরা জিমও না; আ াহাম

িত া করেলন য, িতিন তাঁেক ও তাঁর পের তাঁর বংশেক অিধকার

দেবন, যিদও তখন তাঁর কানও স ান হয়িন। ৬আর ঈ র এমন

বলেলন য, “তাঁর বংশ িবেদেশ বাস করেব এবং লােক তােদর দাস

বানােব ও তােদর িত চারেশা বছর পয অত াচার করেব;” ৭আর

তারা য জািতর দাস হেব, আিমই তােদর িবচার করব, এটা ঈ র

আরও বলেলন, “তারপের তারা বাইের বিরেয় আসেব এবং এই

ােন আমার আরাধনা করেব।” ৮আর িতিন অ াহামেক কেছেদর

িত া িদেলন, আর এভােব অ াহাম ইসাহাক ক জ িদেলন

এবং আটিদেনর িদন তাঁর কেছদ করল: পের ইসাহাক যােকােবর

এবং যােকাব সই বােরা জন িপতৃ লপিতর জ িদেলন। ৯আর

িপতৃ লপিতরা যােষেফর উপর িহংসা কের তাঁেক িবি করেল িতিন

িমশের যান এবং ঈ র তাঁেদর সে িছেলন। ১০ িক ু ঈ র তাঁর

সােথ সােথ িছেলন এবং তাঁর সম : খক থেক তাঁেক উ ার
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করেলন, আর িমশেরর রাজা ফেরৗেনর কােছ অ হ ও ানীর পিরচয়

িদেলন; এজ ফেরৗণ তাঁেক িমশেরর ও িনেজর সম ঘেরর অধ

পেদ িনযু করেলন। ১১ পের সম িমশের ও কনােন দূিভ হল,

লােকরা খবু ক পেত থাকল, আর আমােদর পবূপু ষেদর খাবােরর

অভাব হল। ১২ িক ু িমশের খাবার আেছ েন যােকাব আমােদর

পবূপু ষেদর থমবার পাঠােলন। ১৩ পের ি তীয়বাের যােষফ

িনেজর ভাইেদর সােথ পিরিচত হেলন এবং যােষেফর বংশ স েক

ফেরৗণ জানেত পারেলন। ১৪ পের যােষফ িনেজর িপতা যােকাবেক

এবং িনেজর সম বংশেক, পঁচা র জন লাকেক িনেজর কােছ ডেক

পাঠােলন। ১৫ তােত যােকাব িমশের গেলন, পের তাঁর ও আমােদর

পবূপু ষেদর মতুৃ হল। ১৬আর তাঁেদর িশিখেম এেন কবর দওয়া

হেয়েছ এবং য কবর অ াহাম েপা িদেয় িশিখেম হােমার স ানেদর

কাছ থেক িকেনিছেলন, সখােন কবর া হেয়েছ। ১৭ পের, ঈ র

অ াহােমর কােছ য িত া কেরিছেলন, সই িত া পণূ হওয়ার

িদন এিগেয় আসেল, লােকরা িমশের বেড় সংখ ায় অেনক হেয়

উঠল, ১৮ শেষ িমশেরর উপের এমন আর একজন রাজা হেলন, য

যােষফেক জানেতন না। ১৯ িতিন আমােদর জািতর সােথ চালািক

করেলন, আমােদর পবূপু ষেদর সােথ খারাপ ব বহার করেলন,

উে েশ এই য, তাঁেদর িশ েদর যন বাইের ফেল দওয়া হয়, যন

তারা বাঁচেত না পাের। ২০ সই িদন মািশর জ হয়। িতিন ঈ েরর

চােখ র িছেলন এবং িতনমাস পয িপতার বািড়েত পািলত

হন। ২১ পের তাঁেক বাইের ফেল িদেল ফেরৗেণর মেয় তুেল নয়,

ও িনেজর ছেল করার জ লালন পালন করেলন। ২২আর মািশ

িম ীয়েদর সম িশ ায় িশি ত হেলন এবং িতিন বােক ও কােজ

বলবান িছেলন। ২৩ পের তাঁর ায় স ণূ চি শ বছর বয়স হওয়ার

পর িনেজর ভাইেদর, ই ােয়ল স ানেদর, পিরচয় করার ই া তার

দেয় জাগেলা। ২৪ তখন এক জেনর উপর অ ায় করা হে দেখ,

িতিন তার প িনেলন, ঐ িম ীয় লাকেক মের অত াচার স করা

লাকিটেক িবচার িদেলন। ২৫ িতিন মেন করেলন তার ভাইেয়রা
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বেুঝেছ য, তাঁর হােতর ারা ঈ র তােদর মিু িদে ন; িক ু তারা

বঝুল না। ২৬আর পেরর িদন তারা যখন মারামাির করিছল, তখন

িতিন তােদর কােছ িগেয় িমটমাট কের শাি দওয়ার চ া করেলন,

বলেলন, হ ি য়, তামরা তা ভাই, একজন অ জেনর সােথ অ ায়

করছ কন? ২৭ িক ু িতেবশীর িত অ ায় কেরিছল য ব ি , স

তােক ঠেল ফেল িদেয় বলল, তামােক শাসনক া ও িবচারক া

কের আমােদর উপের ক িনযু কেরেছ? ২৮কালেক যমন সই

িম ীয়েক মের ফেলিছেল, তমিন িক আমােকও মের ফলেত

চাও? ২৯এই কথায় মািশ পািলেয় গল, আর িমিদয়ণ দেশ িবেদশী

হেয় বসবাস করেত লাগল; সখােন তার ই ছেলর জ হয়। ৩০

পের চি শ বছর পণূ হেল সীনয় পবেতর ম াে এক দূত একটা

ঝােপ অি িশখায় তােক দখা িদল। ৩১ মািশ স দশৃ দেখ আ য

হেয় উঠল, আরও ভােলা কের দখার জ কােছ যাি ল, এমন

িদেনর ভুর এক আওয়াজ শানা গল, বলেলন, ৩২ “আিম তামার

পবূপু ষেদর ঈ র, অ াহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর ঈ র।”

তখন মািশ ভয় পেয় ভাল কের আর দখার সাহস করেলন না। ৩৩

পের ভু তাঁেক বলেলন, “ তামার পা থেক জেুতা খেুল ফল; কারণ

য জায়গােত তুিম দাঁিড়েয় আছ, ওটা পিব ান। ৩৪আিম িমশেরর

মেধ আমার জােদর ঃখ ভাল কের দেখিছ, তােদর কা া েনিছ,

আর তােদর উ ার করেত নেম এেসিছ, এখন এেসা, আিম তামােক

িমশের পাঠাই।” ৩৫ এই য মািশেক তারা অ ীকার কেরিছল,

বেলিছল, তামােক শাসনক া ও িবচারক া কের ক িনযু কেরেছ?

তাঁেকই ঈ র, য দূত ঝােপ তাঁেক দখা িদেয়িছল, সই দূেতর

হােতর ারা অধ ও মিু দাতা কের পাঠােলন। ৩৬ িতিন িমশের,

লািহত সমেু ও ম াে চি শ বছর পয নানারকম অ ুত ল ণ

ও িচ ‐কাজ কের তােদর বর কের আনেলন। ৩৭ ইিন সই মািশ,

য ই ােয়ল স ানেদর একথা বেলিছেলন, “ঈ র তামােদর জ

তামােদর ভাইেদর মেধ থেক আমার মেতা একজন ভাববাদীেক

উৎপ করেব।” ৩৮ িতিনই ম াে ইহূিদেদর সােথ সভােত িছেলন;
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য দূত সীনয় পবেত তাঁর সােথ কথা বেলিছেলন, । িতিনই তাঁর এবং

আমােদর পবূপু ষেদর সােথ িছেলন। িতিন আমােদর দওয়ার জ

জীবনদায়ী বাক সকল পেয়িছেলন। ৩৯আমােদর পবূপু েষরা তাঁর

কথা মানেত চাইল না, বরং তাঁেক ঠেল ফেল িদেলন, আর মেন মেন

আবার িমশেরর িদেক িফরেলন, ৪০ হােরাণেক বলেলন, “আমােদর

জ দবতা তির কর, তাঁরাই আমােদর আেগ আেগ যােবন, কারণ

এই য মািশ িমশর দশ থেক আমােদর বর কের আনেলন, তাঁর

িক হল, আমরা জািন না।” ৪১আর সই িদন তারা একটা বাছুর

তির করেলন এবং সই মিূতর উে েশ বিল উৎসগ করেলন, ও

িনেজেদর হােতর তির িজিনেস আন করেত লাগেলন। ৪২ িক ু

ঈ র খিুশ হেলন না, তাঁেদর আকােশর বািহনী পেূজা করার জ

সমপণ করেলন; যমন ভাববাদী ে থ লখা আেছ, ি য় ই ােয়ল

লােকরা, ম াে চি শ বছর পয তামরা িক আমার উে েশ

প বিল ও বিলদান উপহার উৎসগ কেরিছেল? ৪৩ তামরা বরং

মালেকর তাঁবু ও িরফন দবতার তারা তুেল িনেয় বহন কেরছ,

সই মিু েলা, যা তামরা পেূজা করার জ গেড়িছেল; আর আিম

তামােদর বািবেলর ওিদেক িনবািসত করব। ৪৪ যমন িতিন আেদশ

কেরিছেলন, সা তাঁবু ম াে আমােদর পবূপু ষেদর কােছ িছল,

িযিন মািশেক বেলিছেলন, তুিম যমন নমনুা দখেল, সরকম ওটা

তির কর। ৪৫আর আমােদর পবূপু েষরা তােদর িদেনর ওটা পেয়

িযেহাশেূয়র কােছ আনেলন, যখন সই জািতগেনর অিধকাের েবশ

করল, যােদর ঈ র আমােদর পবূপু েষর সামেন থেক তািড়েয়

িদেলন। সই তাঁবু দায়েূদর িদন পয িছল। ৪৬ ইিন ঈ েরর দিৃ েত

অ হ পেলন এবং যােকােবর ঈ েরর জ একিট ঘর িন াণ

করার জ অ মিত চাইেলন; ৪৭ িক ু শেলামন তাঁর জ একিট গহৃ

িনমাণ করেলন। ৪৮ অথচ মহান সবশি মান ঈ র হােতর তির গেৃহ

বাস কেরন না; যমন ভাববাদী বেলন। ৪৯ “ গ আমার িসংহাসন,

পিৃথবী আমার পা রাখার ান; ভু বেলন, তামরা আমার জ কমন

বাস ান বানােব?” ৫০ “অথবা আমার িব ােমর ান কাথায়? আমার
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হাতই িক এ সম তরী কের িন?” ৫১ হ জদী লােকরা এবং দেয়

ও কােন অি েকরা (অবাধ ), তামরা সবিদন পিব আ ার

িতেরাধ কের থাক; তামােদর পবূপু েষরা যমন, তামরাও িঠক

তমন। ৫২ তামােদর পবূপু েষরা কান ভাববাদীেক তাড়না না

কেরেছ? তারা তাঁেদর মের ফেলিছল, যাঁরা আেগই সই ধাি েকর

আসার কথা জানত, যােক িকছুিদন আেগ তামরা শ র হােত তুেল

িদেল ও মের ফেলিছেল; ৫৩ তামরা সকেল দূতেদর ারা মািশর

আেদশ পেয়িছেল, িক ু পালন করিন। ৫৪এই কথা েন মহাসভার

সদস রা আঘাত হেলা, ি ফােনর িদেক চেয় দাঁেত দাঁত ঘষেত

লাগল। ৫৫ িক ু িতিন পিব আ ায় পণূ হেয় েগর িদেক এক

নজের চেয় ঈ েরর মিহমা দখেলন এবং যী ঈ েরর ডানিদেক

দাঁিড়েয় আেছন, ৫৬আর িতিন বলেলন, দখ, আিম দখিছ, গ

খালা রেয়েছ, ম ষ পু ঈ েরর ডানিদেক দাঁিড়েয় আেছন। ৫৭ িক ু

তারা খবু জাের িচৎকার কের উঠল, িনেজ িনেজর কান চেপ ধরল

এবং একসােথ তাঁর উপের িগেয় পড়ল; ৫৮আর তাঁেক শহর থেক

বর কের পাথর মারেত লাগল; এবং সা ীরা িনেজ িনেজর কাপড়

খেুল শৗল নােমর একজন যবুেকর পােয়র কােছ রাখল। ৫৯এিদেক

তারা ি ফানেক পাথর মারিছল, আর িতিন তাঁর নাম ডেক াথনা

করেলন, হ ভু যী আমার আ ােক হণ কেরা। ৬০ পের িতিন

হাঁটু পেত জাের জাের বলেলন, ভু, এেদর িব ে এই পাপ ধর

না। এই বেল িতিন মারা গেলন। আর শৗল তার হত ার আেদশ

িদি েলন।

৮ শৗল সখােন তাঁর হত ার পে অ েমাদন করিছেলন। সই

িদন িয শােলম ম লীর উপর ভীষণ অত াচার হল, তারফেল

িরতরা ছাড়া অ সবাই িযহূিদয়া ও শমিরয়ায় ছিড়েয় পড়ল। ২

কেয়ক জন ভ লাক ি ফানেক কবর িদেলন ও তাঁর জ গভীর

শাক কাশ করেলন। ৩ িক ু শৗল ম লীেক ংস করার জ ,

ঘের ঘের ঢুেক িব াসীেদর ধের টানেত টানেত এেন জেল বি

করেত লাগেলন। ৪ তখন যারা চািরিদেক ছিড়েয় িছিটেয় পেড়িছল,
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তারা স সব জায়গায় সমাচার চার করেত লাগেলা। ৫ আর

িফিলপ শমিরয়ার অ েল িগেয় লােকেদর কােছ ী েক চার করেত

লাগেলন। ৬ লােকরা িফিলেপর কথা নল ও তাঁর সম আ য

কাজ দেখ একমেন তাঁর কথা নেত লাগেলা ৭কারণ ম আ ায়

পাওয়া অেনক লােকেদর মেধ থেক সই আ ারা িচৎকার কের

বর হেয় এেলা এবং অেনক প াঘাতী (অসাড়) ও খাঁড়া লােকরা

হাল; ৮ ফেল সই শহের মহাআন হল। ৯ িক ু িশেমান নােম

এক ব ি িছেলন, িযিন আেগ থেকই সই নগের যা দখােতন

ও শমরীয় জািতর লােকেদর অবাক কের িদেতন, আর িনেজেক

একজন মহান ব ি িহসােব কাশ করেতন; ১০ তার কথা ছাট

বড় সবাই নত, আর বলত, এই ব ি ঈ েরর সই শি , যা

মহান নােম পিরিচত। ১১ লােকরা তার কথা নত, কারণ িতিন ব

িদন ধের তােদর যা দিখেয় অবাক কের রেখিছেলন। ১২ িক ু

িফিলপ ঈ েরর রাজ ও যী ীে র নাম সমাচার চার করেল

তারা তাঁর কথায় িব াস করল, আর পু ষ ও মিহলারা বাি িনল।

১৩আর িশমন িনেজও িব াস করেলন, ও বাি িনেয় িফিলেপর

সে সে থাকেলন; এবং আ য ও শি শালী কাজ দেখ অবাক

হেয় গেলন। ১৪ িয শােলেমর িরতরা যখন নেত পেলন য

শমরীয়রা ঈ েরর বাক হণ কেরেছ, তখন তাঁরা িপতর ও যাহন

ক তােদর কােছ পাঠােলন। ১৫ যখন তাঁরা আসেলন, তাঁরা তােদর

জ াথনা করেলন, যন তারা পিব আ া পায়; ১৬কারণ তখন

পয তারা পিব আ া পায়িন; তারা ধু ভু যী র নােম বাি

িনেয়িছেলন। ১৭ তখন তাঁরা তােদর মাথায় হাত রাখেলন (হ াপণ),

আর তারা পিব আ া পল। ১৮এবং িশমন যখন দখল, িরতেদর

হাত রাখার (হ াপণ) মাধ েম পিব আ া পাওয়া যাে , তখন

স তাঁেদর কােছ টাকা এেন বলেলন, ১৯আমােকও এই মতা

িদন, যন আিম যার উপের হাত রাখব (হ াপণ) সও পিব আ া

পায়। ২০ িক ু িপতর তােক বলেলন, তামার পা তামার সে ন

হাক, কারণ ঈ েরর দান তুিম টাকা িদেয় িকনেত চাইছ। ২১এই



িরত 2067

িবষেয় তামার কােনাও অংশ বা কােনাও অিধকার নই; কারণ

তামার দয় ঈ েরর দিৃ েত িঠক নয়। ২২ তরাং তামার এই ম

িচ া থেক মন ফরাও; এবং ভুর কােছ াথনা কর, তাহেল হয়ত,

তামার দেয়র পাপ মা হেলও হেত পাের; ২৩কারণ আমরা দখিছ

তামার মেধ িহংসা আেছ আর তুিম পােপর কােছ বি । ২৪ তখন

িশমন বলেলন, আপনারাই আমার জ ভুর কােছ াথনা ক ন,

যন আপনারা যা িকছু বলেলন তা যন আমার সে না ঘেট। ২৫ পের

তাঁরা সা িদেলন ও ভুর স ে আেরাও অেনক কথা বলেলন

এবং িয শােলেম যাবার িদন তাঁরা শমরীয়েদর ােম ােম সমাচার

চার করেলন। ২৬ পের ভুর একজন দূত িফিলপেক বলেলন,

দি েণ িদেক, য রা াটা িয শােলম থেক ঘসা শহেরর িদেক নেম

গেছ, সই িদেক যাও; সই জায়গাটা ম াে অবি ত। ২৭ তাই

িতিন যা া করেলন আর, ইিথয়পীয় দেশর এক ব ি র সে

তাঁর দখা হেলা, িযিন ইিথয়পীেয়র কা ািক রানীর রাজে র অধীেন

িনযু উঁচু পেদর একজন নপংুসক, িযিন রানীর ধান কাষাধ

িছেলন, িতিন আরাধনা করার জ িয শােলেম এেসিছেলন; ২৮ িফের

যাবার িদন, রেথ বেস িযশাইয় ভাববাদীর বই পড়িছেলন। ২৯তখন

পিব আ া িফিলপেক বলেলন তুিম সই ব ি র রেথর সে সে

যাও। ৩০ তখন িফিলপ রেথর স িনেলন এবং নেত পেলন, সই

ব ি িযশাইয় ভাববাদীর বই পড়িছেলন; িফিলপ বলেলন, আপিন যা

পড়েছন, স িবষয় েলা িক বঝুেত পারেছন? ৩১ ইিথয়পীয় বলেলন,

কউ সাহায না করেল, আিম িকভােব বঝুব? তখন িতিন িফিলপেক

তাঁর রেথ আসেত এবং তার সােথ বসেত অ েরাধ করেলন। ৩২

িতিন শাে র য অংশটা পড়িছেলন, তা হেলা, যমন মষ বিলদান

করার জ িনেয় যাওয়া হয়, তমন িতিনও বিল হেলন এবং লাম

ছাঁটাইকারীেদর কােছ মষ যমন চুপ থােক, তমন িতিনও চুপ কের

থাকেলন। ৩৩ তাঁর হীনাব ায় (অসহায়) তাঁেক িবচার করা হল,

তাঁর সমকালীন লােকেদর বণনা ক করেত পাের? কারণ তাঁর াণ

পিৃথবী থেক িনেয় নওয়া হেলা। ৩৪ নপংুসক িফিলপেক িজ াসা
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করেলন এবং াথনার সে জানেত চাইেলন, ভাববাদী কার িবষেয়

এই কথা বলেছন? িনেজর িবষেয় না অ কােরা িবষয়। ৩৫তখন

িফিলপ শাে র অংশ থেক কের, ভু যী র সমাচার তােক

জানােলন। ৩৬ তাঁরা রা া িদেয় যেত যেত একিট জলাশেয়র কােছ

উপি ত হেলন; তখন নপংুসক বলেলন, এই দখনু, জল আেছ,

বাি িনেত আমার বাধা কাথায়? ৩৮ পের িতিন রথ থামােনার

আেদশ িদেলন, িফিলপ ও নপংুসক জেনই জেল নামেলন এবং

িফিলপ তাঁেক বাি িদেলন। ৩৯তাঁরা যখন জল থেক উঠেলন,

ভুর আ া িফিলপেক িনেয় চেল গেলন এবং নপংুসক তাঁেক আর

কখেনা দখেত পেলন না, িক ু আন করেত করেত তাঁর বািড় চেল

গেলন। ৪০ এিদেক িফিলপ ক অসেদাদ নগের দখেত পাওয়া

গল; আর িতিন শহের শহের সমাচার চার করেত করেত কসিরয়া

শহের উপি ত হেলন।

৯ শৗল তখনও ভুর িশষ েদর ভয় দখােতন ও হত া করিছেলন,

িতিন ধান মহাযাজকেদর কােছ িগেয়িছেলন এবং, ২ দে শক

সমাজ সকেলর জ িচিঠ চাইেলন, যন িতিন সই পেথ যাওয়া

পু ষ ও ী যসব লাকেক পােবন, তােদর বঁেধ িয শােলেম িনেয়

আসেত পােরন। ৩ যখন যাি েলন, আর দে শেকর িনকেট যখন

পৗঁছেলন, হঠাৎ আকাশ হেত আেলা তার চািরিদেক চমিকেয় উঠল।

৪এবং িতিন মািটেত পেড় গেলন আর এমন বাণী নেলন শৗল,

শৗল, কন আমােক ক িদ ? ৫ িতিন বলেলন, “ ভু, তুিম ক?”

ভু বলেলন, আিম যী , যােক তুিম ক িদ ; ৬ িক ু ওঠ, শহের

েবশ কর, তামােক িক করেত হেব, তা বলা হেব। ৭আর তাঁর

সাথীরা অবাক হেয় দাঁিড়েয় রইল এবং ঐ বাণী তারা নল িক ু

তারা কােনাও িকছুই দখেত পল না। ৮ শৗল পের মািট হইেত

উঠেলন, িক ু যখন চাখ খলুেল িতিন িকছুই দখেত পেলন না;

আর তার স ীরা তাঁর হাত ধের তাঁেক দে শক শহের িনেয় গল।

৯ আর িতিন িতনিদন অবিধ কােনাও িকছুই দখেত পেলন না

এবং িকছুই খেলন না বা পান করেলন না। ১০ দে শেক অনিনয়
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নােম একজন িশষ িছেলন। ভু তাঁেক দশেনর মাধ েম বলেলন,

“অনণীয়।” িতিন বলেলন, ভু, “ দখ আিম এখােন,” ১১ ভু তখন

তাঁেক বলেলন “উঠ এবং সরল নামক রা ায় িগেয় িযহূদার বািড়েত

তাস শহের শৗল নামক এক ব ি র খাঁজ কর; কারণ িতিন াথনা

করেছন;” ১২ শৗল দশন দখেলন য, “অনিনয় নােম এক ব ি

এেস তাঁর উপর হাত রাখেলন যন স পনুরায় দখেত পায়।” ১৩

অনিনয় উ ের বলেলন, ভু, আিম অেনেকর কাছ থেক এই ব ি র

িবষয় েনিছ, স িয শােলেম তামার মেনানীত পিব লাকেদর

িত কত িনযাতন কেরেছ; ১৪এই জায়গােতও যত লাক তামার

নােম ডােক, সই সব লাকেক বঁেধ িনেয় যাওয়ার মতা স ধান

যাজকেদর কাছ থেক পেয়েছ। ১৫ িক ু ভু তােক বলেলন, তুিম

যাও, কারণ অিয িদেদর ও রাজােদর এবং ই ােয়ল স ানেদর মেধ

আমার নাম বহন করার জ স আমার মেনানীত ব ি ; ১৬কারণ

আিম তাঁেক দখােবা, আমার নােমর জ তাঁেক কত ক েভাগ করেত

হেব। ১৭ তরাং অনিনয় চেল গেলন এবং সই বািড়েত িগেয় তাঁর

উপর হাত রেখ বলেলন, ভাই শৗল, ভু যী , িযিন তামার আসবার

পেথ তামােক দখা িদেয়িছেলন, িতিন আমােক পািঠেয়েছন, যন

তুিম আবার দিৃ িফের পাও এবং পিব আ ায় পণূ হও। ১৮আর

সই মূ েত তাঁর চ ু থেক যন একটা মােছর আঁশ পেড় গল এবং

িতিন দিৃ িফের পেলন এবং উেঠ বাি িনেলন; ১৯ পের িতিন

খেলন এবং শি পেলন। আর িতিন দে শেকর িশষ েদর সােথ

িকছুিদন থাকেলন; ২০ সে সে ই িতিন সমাজঘের িগেয় যী র

বাণী চার করেত লাগেলন, য িতিনই ঈ েরর পু । ২১আর যারা

তাঁর কথা নল, তারা সবাই আ য হেলা, বলেত লাগল, এিক সই

লাকিট নয়, য, যারা িয শােলেম যী র নােম ডাকত তােদর উে দ

কের িদেতা? এবং স এখােন এেসেছন যন তােদর বঁেধ ধান

যাজকেদর কােছ িনেয় যায়। ২২ িক ু শৗল িদন িদন শি পেলন

এবং দে শেক বসবাসকারী ই দীেদর উ র দবার পথ িদেলন না

এবং মাণ িদেত লাগেলন য ইিনই সই ী । ২৩আর অেনকিদন
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পার হেয় গেল, ই দীরা তাঁেক মের ফলার পিরক না করেলা; ২৪

িক ু শৗল তােদর চালািক পিরক না জানেত পারেলন। আর তারা

যন তাঁেক মের ফলেত পাের সজ িদন রাত নগেরর দরজায়

পাহারা িদেত লাগল। ২৫ িক ু তাঁর িশষ রা রােত তাঁেক িনেয় একিট

ঝুিড়েত কের পাঁিচেলর উপর িদেয় বাইের নািমেয় িদল। ২৬ পের িতিন

যখন িয শােলেম পৗঁেছ িশষ েদর সে যাগ িদেত চ া করেলন,

সকেল তাঁেক ভয় করেলা, িতিন য িশষ তা িব াস করল না। ২৭

তখন বাণবা তার হাত ধের িরতেদর কােছ িনেয় গেলন এবং পেথর

মেধ কীভােব ভুেক দখেত পেয়িছেলন, ও ভু য তাঁর সে

কথা বেলিছেলন এবং িকভােব িতিন দে শেক যী র নােম সাহেসর

সে চার কেরিছেলন, এসব তাঁেদর কােছ বলেলন। ২৮আর শৗল

িয শােলেম তাঁেদর সে থাকেতন এবং িভতের ও বাইের যাওয়া

আসা করেতন, ভুর নােম সাহেসর এর সে চার করেলন, ২৯

আর িতিন ীক ভাষাবাদী ই দীেদর সে কথাবাতা ও তক করেতন;

িক ু তারা তাঁেক মের ফলার জ চ া করেত লাগল। ৩০ যখন

ভাইেয়রা এটা জানেত পারল, তাঁেক কসিরয়ােত িনেয় গেলন এবং

সখান থেক তাস নগের পািঠেয় িদেলন। ৩১ তরাং তখন িযহূদীয়া,

গালীল ও শমিরয়ার সব জায়গায় ম লী শাি ভাগ ও বিৃ পেত

লাগল এবং ভুর ভেয় ও পিব আ ার সা নায় চলেত চলেত ম লী

সংখ ায় অেনক হেয় উঠল। ৩২আর িপতর সব ােন ঘরুেত ঘরুেত

লু া শহের বসবাসকারী পিব লাকেদর কােছ গেলন। ৩৩ সখােন

িতিন ঐিনয় নােম এক ব ি র দখা পান, স আট বছর িবছানায়

িছল, কারণ তার প াঘাত (অবসা তা) হেয়িছল। ৩৪ িপতর তােক

বলেলন, ঐিনয়, যী ী তামােক করেলন, ওঠ এবং তামার

িবছানা পাত। তােত স তখনই উঠল। ৩৫ তখন লু া ও শারেণ

বসবাসকারী সব লাক তােক দখেত পল এবং তারা ভুর িত

িফরল। ৩৬আর যাফা শহের এক িশষ া িছল তার নাম টািবথা,

অ বাদ করেল এই নােমর অথ দকা (হিরণী); িতিন গিরবেদর জ

নানান সৎ কাজ ও দান করেতন। ৩৭ সই িদন িতিন অ হেয়
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পেড়ন এবং মারা যান; সখানকার লােকরা তাঁেক ান করােলন

এবং ওপেরর ঘের ইেয় রাখেলন। ৩৮আর লু া যােফার কাছাকািছ

হওয়ােত এবং িপতর লু ায় আেছন েন, িশষ রা তাঁর কােছ ই

জন লাক পািঠেয় এই বেল অ েরাধ করেলন, “ কােনাও দির না

কের আমােদর এখােন আ ন।” ৩৯আর িপতর উেঠ তােদর সে

চলেলন। যখন িতিন পৗঁছেলন, তারা তাঁেক উপেরর ঘের িনেয় গল।

আর সব িবধবারা তাঁর চািরিদেক দাঁিড়েয় কাঁদেত থাকেলা এবং দকা

তােদর সে থাকার িদন য সম আঙরাখা ও ব তির কেরিছেলন,

সই সম দখােত লাগেলা। ৪০ তখন িপতর সবাইেক ঘেরর বাইের

বর কের িদেলন, হাঁটু পাতেলন এবং াথনা করেলন, তারপর সই

মতৃেদেহর িদেক িফের িতিন বলেলন, “টািবথা ওঠ।” তােত িতিন চাখ

খলুেলন এবং িপতরেক দেখ উেঠ বসেলন। ৪১তখন িপতর হাত

িদেয় তােক ওঠােলন এবং িব াসীেদর ও িবধবােদর ডেক তােক

জীিবত দখােলন। ৪২এই ঘটনা যােফার সব জায়গায় ছিড়েয় পড়ল

এবং অেনক লাক ভুেক িব াস করেলা। ৪৩আর িপতর অেনকিদন

যাবৎ যােফােত িশমন নােম একজন চম িশ ীর বািড়েত িছেলন।

১০ কসিরয়া নগের কনীিলয় নােম একজন লাক িছেলন, িতিন

ইতািলর স দেলর শতপিত িছেলন। ২ িতিন ঈ রভ এবং

পিরবােরর সকেলর সে ঈ রেক ভয় করেতন, অেনক লাকেক

চুর পিরমােণ দান করেতন এবং সব িদন ই ঈ েরর কােছ াথনা

করেতন। ৩এক িদন ায় পরু িতনেটর িদন কনীিলয় একিট দশন

দখেত পেয়িছেলন য ঈ েরর এক দূত তার কােছ িভতের এেস

বলেলন কনীিলয়, ৪ তখন কনীিলয় তাঁর িত একভােব তািকেয়

ভেয়র সে বলেলন ভু িক চান? দূত তাঁেক বলেলন তামার াথনা

ও তামার দান সকল ারক নেবদ িহসােব েগ ঈ েরর সামেন

উপি ত হেয়েছ, ৫এখন তুিম যােফােত লাক পাঠাও এবং িশেমান

যােক িপতর বেল, তােক ডেক আন। ৬ িতিন িশেমান নােম একজন

মিুচর বািড়েত আেছন, তাঁর বািড়িট সমেু র ধাের, ৭ কনীিলয়র

সে য দূত কথা বেলিছেলন িতিন চেল যাবার পর কনীিলয় বািড়র
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চাকরেদর মেধ জনেক এবং যারা সব িদন ই তাঁর সবা করত,

তােদর একজন ভ সনােক ডাকেলন, ৮আর তােদর সব কথা বেল

যােফােত পাঠােলন। ৯ পেরর িদন তারা পথ ধের যেত যেত যখন

নগেরর কােছ হািজর হেলন, তখন িপতর ছােদর উপের াথনা করার

জ উঠেলন অ মান পরু বােরাটার িদন। ১০ িতিন ু ধাত হেলন

এবং িকছু খেত চাইেলন। িক ু যখন লােকরা খাবার তির করিছল,

এমন িদেনর িতিন অিভভূত হেয় পড়েলন, ১১আর দখেলন, আকাশ

খেুল গেছ এবং একিট বড় চাদর নেম আসেছ তার চারিট কান

ধের পিৃথবীেত নািমেয় দওয়া হে ; ১২আর তার মেধ পিৃথবীর সব

রকেমর প , সরীসপৃ এবং আকােশর পাখীরা আেছ। ১৩ পের তাঁর

িত আকাশ থেক এই বাণী হেলা ওঠ িপতর, “মার এবং খাও।” ১৪

িক ু িপতর বলেলন, ভু এমন না হাক; আিম কানওিদন কােনাও

অপিব ও অ িচ ব খাইিন। ১৫ তখন ি তীয়বার আবার এই বাণী

হল, ঈ র যা িচ কেরেছন, তুিম তা অপিব বলও না, ১৬ এই

ভােব িতনবার হেলা, পের আবার ঐ চাদরিট আকােশ উেঠ গল। ১৭

িপতর য দশন পেয়িছেলন, তার অথ িক হেত পাের, এই িবষেয়

মেন মেন ভাবিছেলন িঠক সই িদেনর দেখা, কনীিলেয়র িরত

লােকরা িশেমােনর বািড়র খাঁজ কের দরজার কােছ এেস দাঁড়ােলা,

১৮আর ডেক িজ াসা করেলা, িশেমান যােক িপতর বেল, িতিন িক

এখােন থােকন? ১৯ িপতর সই দশেনর িবষেয় ভাবিছেলন, এমন

িদেনর আ া বলল, দেখা িতনজন লাক তামার খাঁজ করেছ।

২০ িক ু তুিম উেঠ নীেচ যাও, তােদর সে যাও, কানও সে হ

কেরা না কারণ আিমই তােদর পািঠেয়িছ। ২১ তখন িপতর সই

লােকেদর কােছ নেম িগেয় বলেলন, দেখা তামরা যার খাঁজ

করেছা, আিম সই ব ি , তামরা িক জ এেসছ? ২২ তারা বলল,

একজন শতপিত কনীিলয় নােম পিরিচত, একজন ধািমক লাক,

িযিন ঈ রেক ভয় কেরন এবং সম িযহূদী জািতর মেধ িবখ াত,

িতিন পিব দূেতর ারা এমন আেদশ পেয়েছন, যন আপনােক

ডেক িনজ বািড়েত এেন আপনার মেুখর কথা শােনন। ২৩ তখন
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িপতর তােদর িভতের ডেক এেন তােদর সবা করেলন। পরিদন উেঠ

িতিন তােদর সে গেলন, আর যােফাত িনবাসী ভাইেদর মেধ িকছু

জন তােদর সে গল। ২৪ পেরর িদন তারা কসিরয়ােত েবশ

করেলন; তখন কনীিলয় িনেজর লাকেদর ও ব ু েদর এক জায়গায়

ডেক তােদর অেপ া করিছেলন। ২৫ পের িপতর যখন েবশ

করেলন, সই িদন কনীিলয় তার সে দখা কের তাঁর পােয় পেড়

ণাম করেলন। ২৬ িক ু িপতর তাঁেক তুলেলন, বলেলন উঠুন; আিম

িনেজও একজন মা ষ। ২৭ তারপর িপতর কনীিলেয়র সে আলাপ

করেত করেত েবশ কের দখেলন, অেনক লাক জমা হেয়েছ। ২৮

তখন িতিন তােদর বলেলন, আপনারা জােনন, অ জািতর সে যাগ

দওয়া অথবা তার কােছ আসা িযহূদী লােকর পে িনয়েমর বাইের;

িক ু আমােক ঈ র দিখেয়েছন য, কােনাও মা ষেক অধাি ক

অথবা অ িচ বলা উিচত নয়। ২৯ এই জ আমােক ডেক পাঠােনা

হেল আিম কােনাও আপি না কেরই এেসিছ; এখন িজ াসা কির,

আপনারা িক কারেণ আমােক ডেক পািঠেয়েছন? ৩০ তখন কনীিলয়

বলেলন, আজ চার িদন হেলা, আিম এই িদন পয িনেজর ঘেরর

মেধ বলা অ মান িতনেটর িদন াথনা করিছলাম, সই িদন একজন

পু ষ তেজাময় পাশাক পের আমার সামেন দাঁড়ােলন; ৩১ িতিন

বলেলন, কনীিলয়, তামার াথনা হণ করা হেয়েছ এবং তামার

দান সকল ঈ েরর সামেন রণ করা হেয়েছ। ৩২অতএব যােফােত

লাক পািঠেয় িশেমান যােক িপতর বেল, তাঁেক ডেক আেনা; স

সমেু র ধাের িশেমান মিুচর বািড়েত আেছন। ৩৩এই জে আিম

সে সে আপনার কােছ লাক পািঠেয় িদলাম; আপিন এেসেছন

ভােলাই কেরেছন, অতএব এখন আমরা সকেল ঈ েরর সা ােৎ

উপি ত আিছ; ভু আপনােক যসকল আেদশ কেরেছন, তা নেবা।

৩৪ তাঁর পর িপতর তার মখু খেুল তােদর বলেত লাগেলন সিত আিম

বঝুেত পারলাম য ঈ র কােরাও মখুেচেয় িবচার কেরন না। ৩৫ িক ু

সব জািতর মেধ য কউ তাঁেক ভয় কের ও ধমাচরণ কের, ঈ র

তােক হণ কেরন। ৩৬ তামরা জন য িতিন ই ােয়েলর লােকেদর
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কােছ একিট বাক ঘাষণা কেরেছন; যখন িতিন যী ীে র মাধ েম

শাি র সমাচার চার কেরেছন; িযিন সকেলর ভু। ৩৭আপনারা

সকেল এই ঘটনা জােনন, যা যাহেনর ারা চািরত বাি ে র পর

গালীল থেক হেয় সম িযহূদীয়া েদেশ ছিড়েয় পড়ল; ৩৮

ফলতঃ নাসরতীয় যী র কথা, কীভােব ঈ র তাঁেক পিব আ ােত ও

শি েত অিভিষ কেরিছেলন; ভােলা কাজ কের বড়ােতন এবং

শয়তান ারা পীিড়ত সম লাকেক করেতন; কারণ ঈ র তাঁর

সে িছেলন। ৩৯আর িতিন ই দীেদর জনপেদ ও িয শােলেম যা যা

কেরেছন, সই সকেলর সা ী; আবার লােক তাঁেক ু েশ টািঙেয়

হত া করল। ৪০ তাঁেক ঈ র ততৃীয় িদেনর ওঠােলন, মাণ কের

দখােলন সম লােকর কােছ এমন নয়, ৪১ িক ু পেূব ঈ েরর ারা

মেনানীত সা ীেদর, অথাৎ আমােদর দখা িদেলন, আর মতৃেদর

মধ থেক তাঁর পনু ান হেল পর তাঁর সে আমরা ভাজন ও

পান করলাম। ৪২আর িতিন িনেদশ করেলন, যন আমরা লাকেদর

কােছ চার কির ও সা িদই য, ইিনই সই ব ি যােক ঈ র

জীিবত ও মতৃেদর িবচারক া িনযু কেরেছন। ৪৩ তাঁর পে সকল

ভিবষ ৎ ব ারা এই সা দন, য কউ তাঁেক িব াস কের, স তাঁর

নােমর েণ পােপর মা পােব। ৪৪ িপতর এই কথা বলেছন িঠক

সই িদেনর যত লাক বাক নিছল, েত েকর উপের পিব আ া

নেম এেলন। ৪৫ তখন িপতেরর সে আসা িব াসী িছ ক লাক

সব আ য হেলন, কারণ অিয িদেদর উপেরও পিব আ া প

দান দওয়া হেলা; ৪৬কারণ তারা তােদর নানা ভাষায় কথা বলেত

ও ঈ েরর মিহমা কীতন করেত নেলন। তখন িপতর উ র কের

বলেলন, ৪৭ “এই য লােকরা আমােদর মতই পিব আ া পেয়ছ,

কউ িক এেদর জেল বাি িদেত বাধা িদেত পাের?” ৪৮ পের িতিন

তােদর যী ীে র নােম বাি দবার আেদশ িদেলন। তখন তারা

িকছুিদন তােক থাকেত অ েরাধ করেলন।

১১এখন িরতরা এবং িয িদয়ার ভাইেয়রা নেত পেলন য,

অিয িদ লােকরাও ঈ েরর বাক হণ কেরেছ। ২আর যখন িপতর
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িয শােলেম আসেলন, তখন িছ ক (িযহূদী) িব াসীরা তাঁেক দাষী

কের বলেলন, ৩ তুিম অি ক (অিয িদ) িব াসীেদর ঘের িগেয়ছ,

ও তােদর সে খাবার খেয়ছ। ৪ িক ু িপতর তখন তাঁেদর আেগর

ঘটনা ভালভােব বিুঝেয় িদেলন, ৫ বলেলন, “আিম যােফা নগের

াথনা করিছলাম, এমন িদন অিভভূত অব ায় এক দশন পলাম,

দখলাম, একিট বড় চাদেরর মত কানও পা নেম আসেছ, যার

চারেকাণ ধের আকাশ থেক নািমেয় দওয়া হে এবং সটা আমার

কােছ এেলা।” ৬আিম সটার িদেক এক নজের চেয় িচ া করেত

লাগলাম, আর দখলাম, তার মেধ পিৃথবীর চার পা িবিশ প ও

ব প , সরীসপৃ ও আকােশর পাখীরা আেছ; ৭আরআিম একিট

আওয়াজও নলাম, যা আমােক বলল, ওঠ, িপতর, মােরা, আর খাও।

৮ িক ু আিম বললাম, ভু, এমন না হাক; কারণ অপিব িকংবা

অ িচ কানও িজিনসই আিম খাইিন। ৯ িক ু ি তীয়বার আকাশ

থেক এই বাণী হেলা, ঈ র যা িচ কেরেছন, তুিম তােদর অ িচ

বলও না। ১০এমন িতনবার হেল; পের স সম আবার আকােশ

টেন িনেয় গল। ১১আর দখলাম, খবু তাড়াতািড় িতনজন পু ষ,

য বািড়েত আমরা িছলাম, সখােন এেস দাঁড়ােলা; কসিরয়া থেক

আমার কােছ পাঠােনা হেয়িছল। ১২আরআ া আমােক সে হ না

কের তােদর সে যেত বলেলন। আর এই ছয়জন ভাইও আমার

সে গেলন। পের আমরা সই লাকটী বািড়েত গলাম। ১৩ িতিন

আমােদর বলেলন য, িতিন এক দূেতর দশন পেয়িছেলন সই দূত

তাঁর বািড়র মেধ দাঁিড়েয় বলেলন, যােফােত লাক পািঠেয় িশেমানেক

ডেক আেনা, যার অ নাম িপতর; ১৪ স তামােক এমন কথা

বলেব, যার ারা তুিম ও তামার সম পিরবার মিু পােব। ১৫

পের আিম কথা বলেত করেল, তােদর উপেরও পিব আ া

এেসিছেলন, যমন আমােদর উপের েত হেয়িছল। ১৬ তােত

ভুর কথা আমােদর মেন পড়ল, যমন িতিন বেলিছেলন, যাহন

জেল বাি িদত, িক ু তামরা পিব আ ার বাি পােব। ১৭

তরাং, তারা ভু যী ীে িব াসী হওয়ার পর, যমন আমােদর
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তমন তাঁেদরও ঈ র সমান আশীবাদ িদেলন, তখন আিম ক য

ঈ রেক বাধা িদেত পাির? ১৮ এই সব কথা েন তাঁরা চুপ কের

থাকেলন এবং ঈ েরর গৗরব করেলন, বলেলন, তাহেল তা ঈ র

অিযহূদীর লাকেদরও জীবেনর জ মন পিরবতেনর েযাগ কের

িদেয়েছন। ১৯ ইিতমেধ ি ফােনর মতৃ র পের িব াসীেদর িত

য তাড়না হেয়িছল, তার জ সকেল িয শােলম থেক চািরিদেক

ছিড়েয় গল, তারা ফনীিকয়া অ ল, ীপ, ও আি য়িখয়া শহর

পয চািরিদেক ঘেুর কবল ই দীেদর কােছ বাক [ সমাচার] চার

করেত লাগল অ কাউেক নয়। ২০ িক ু তােদর মেধ কেয়ক জন

ীয় ও িরিনয় লাক িছল; তারা আি য়িখয়ােত এেস ীকেদর

কােছ বলল ও ভু যী র িবষেয় সমাচার চার করল। ২১আর

ভুর হাত তােদর ওপের িছল এবং অেনক লাক িব াস কের ভুর

কােছ িফরল। ২২ পের তােদর িবষেয় িয শােলেমর ম লীর লােকরা

জানেত পারল; এজ এরা আি য়িখয়া পয বাণবােক পাঠােলন।

২৩ যখন িতিন িনেজ এেস ঈ েরর অ হ দখেলন, িতিন আন

করেলন; এবং িতিন তােদরেক উৎসাহ িদেত লাগেলন যন তারা

সম স ণূ দয় িদেয় ভুেত যু থােক; ২৪ কারণ িতিন সৎেলাক

এবং পিব আ ায় ও িব ােস পণূ িছেলন। আর অেনক লাক ভুেত

যু হল। ২৫পের িতিন শৗেলর খাঁেজ তােষ গেলন। ২৬ িতিন যখন

তাঁেক পেলন, িতিন তাঁেক আি য়িখয়ােত আনেলন। আর তারা স ণূ

এক বছর পয ম লীেত িমিলত হেতন এবং অেনক লাকেক িশ া

িদেতন; আর থেম আি য়িখয়ােতই িশেষ রা ি ান নােম পিরিচত

হল। ২৭ এখন এই িদন কেয়ক জন ভাববাদী িয শােলম থেক

আি য়িখয়ােত আসেলন। ২৮তােদর মেধ আগাব নােম একজন উেঠ

আ ার ারা জানােলন য, সম পিৃথবীেত এক মহাদূিভ হেব;

সটা ৗিদেয়র শাসনকােল ঘটল। ২৯ তােত িশেষ রা, েত েক

িনজ িনজ সামথ অ সাের, িয িদয়ার ভাইেদর সবার জ সাহায

পাঠােত ি র করেলন; ৩০ এবং সই মত কাজও করেলন, বাণবা ও

শৗেলর হাত িদেয় াচীনেদর কােছ টাকা পািঠেয় িদেলন।
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১২এখন, সই িদেনর হেরাদ রাজা ম লীর কেয়কজেনর ওপের

অত াচার করার জ হাত ওঠােলন। ২ িতিন যাহেনর ভাই যােকাবেক

তেলায়ার িদেয় হত া করেলন। ৩তােত িযহূদী নতারা খিুশ হেলা

দেখ স আবার িপতরেকও ধরেলন। তখন তাড়ীশূ (িন ারপ )

পেবর িদন িছল। স তাঁেক ধরার পর জেলর মেধ রাখেলন, ৪

এবং তাঁেক পাহারা দওয়ার জ চারিট ু সিনক দল, এমন

চারিট সনা দেলর কােছ ছেড় িদেলন; মেন করেলন, িন ারপে র

পের তাঁেক লাকেদর কােছ হািজর করেবন। ৫ তরাং িপতরেক

জেলর মেধ বি রাখা হেয়িছল, িক ু ম লী তাঁর জ ঈ েরর

কােছ আ িরকভােব াথনা করিছল। ৬ পের হেরাদ যিদন তাঁেক

বাইের আনেবন, তার আেগর রােত িপতর ই জন সনার মেধ িট

শকেলর ারা বাঁধা অব ায় ঘিুমেয় িছেলন এবং দরজার সামেন

র ীরা জলখানািট পাহারা িদি ল। ৭ দেখা, সই িদন ভুর এক

দূত তাঁর কােছ এেস দাঁড়ােলন এবং জেলর ঘর আেলাময় হেয় গল।

িতিন িপতরেক ি েদেশ আঘাত কের জািগেয় বলেলন, তাড়াতািড়

ওেঠা। তখন তাঁর হাত থেক শকল খেুল গল। ৮ পের তাঁেক দূত

বলেলন, কামর বাঁধ ও তামার জেুতা পর, স তখন তাই করেলা।

পের দূত তাঁেক বলেলন, গােয় কাপড় িদেয় আমার িপছন িপছন

এেসা। ৯তােত িতিন বর হেয় তার িপছন িপছন যেত লাগেলন; িক ু

দূেতর ারা যা করা হল, তা য সিত ই, তা িতিন জানেত পারেলন না,

বরং মেন করেলন, িতিন দখেছন। ১০ পের তাঁরা থম ও ি তীয়

পাহারাদারেদর দল িপছেন ফেল, লাহার দরজার কােছ আসেলন,

যখান িদেয় শহের যাওয়া যায়; সই দরজার িখল খেুল গল; তােত

তাঁরা বর হেয় একটা রা ার শষ পয গেলন, আর তখন দূত তাঁর

কাছ থেক চেল গেলন। ১১ তখন িপতর বঝুেত পের বলেলন,

এখন আিম বঝুলাম, ভু িনেজ দূতেক পাঠােলন, ও হেরােদর হাত

থেক এবং িযহূদী লাকেদর সম মেনর আশা থেক আমােক উ ার

করেলন। ১২এই ব াপাের আেলাচনা কের িতিন মিরয়েমর বািড়র

িদেক চেল গেলন, ইিন সই যাহেনর মা, যার নাম মাক; সখােন
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অেনেক জেড়া হেয়িছল ও াথনা করিছল। ১৩ পের িতিন বাইেরর

দরজায় ধা া মারেল রাদা নােমর একজন দাসী নেত পেলা; ১৪

এবং িপতেরর গলার আওয়াজ নেত পেয় আনে দরজা খলুেলা

না, িক ু ভতের িগেয় সংবাদ িদল, িপতর দরজার সামেন দাঁিড়েয়

আেছন। ১৫আর তারা তােক বলল, তুিম উ াদ হেয়ছ, িক ু স

মেনর জাের বলেত লাগেলা, না, এটাই িঠক। তখন তারা বলল, উিন

তাঁর দূত। ১৬ িক ু িপতর আঘাত করেত থাকেলন; তখন তারা দরজা

খেুল তােক দখেত পল ও আ য হেলা। ১৭ তােত িতিন হাত িদেয়

সবাইেক চুপ থাকার ইশারা করেলন এবং ভু কীভােব তাঁেক জল

থেক মু কের এেনেছন, তা তােদর কােছ খেুল বলেলন, আর এও

বলেলন, তামরা যােকাবেক ও ভাইেদর এই সংবাদ দাও; পের িতিন

বর হেয় অ জায়গায় চেল গেলন। ১৮এখন, যখন িদন হেলা,

সখােন সিনেদর মেধ কােনা ু উে জনা িছল না, িপতেরর

িবষেয় যা িকছু ঘেটিছল ১৯ পের হেরাদ তাঁর খাঁজ কেরিছেলন এবং

িক ু তাঁেক পাওয়া যায়িন, না পাওয়ােত র ীেদর িজ াসা কের

তােদর মতুৃ দ ড দওয়ার আেদশ িদেলন এবং িযহূদীয়া েদশ থেক

চেল িগেয় কসিরয়া শহের বসবাস করেলন। ২০আর িতিন সারীয় ও

সীেদানীয়েদর উপের খবুই রেগ িছেলন, িক ু তারা একমত হেয় তার

কােছ আসল এবং রাজার ঘমুােনার ঘেরর ধান ভার া া েক

বিুঝেয় িনেজর পে টেন িমলন করার অ েরাধ করেলন। তখন

তারা শাি চাইল, কারণ রাজার দশ থেক তােদর দেশ খাবার

সাম ী আসত। ২১ তখন এক িনিদ িদেনর হেরাদ রাজার পাশাক

পের িবচারাসেন বেস তােদর কােছ ভাষণ দন। ২২তখন জনগণ

জাের িচৎকার কের বলল, এটা দবতার আওয়াজ, মা েষর না।

২৩আর ভুর এক দূত সই মহূুেত তােক আঘাত করেলন, কারণ

িতিন ঈ রেক গৗরব িদেলন না; আর তার দহ পাকা‐মাকড় খেয়

ফলােত মতুৃ হল। ২৪ িক ু ঈ েরর বাক বিৃ পল এবং চািরিদেক

ছিড়েয় পড়ল। ২৫আর বাণবা ও শৗল আপনােদর সবার কাজ শষ
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করার পের িয শােলম থেক চেল গেলন; যাহন, যার নাম মাক,

তাঁেক সে িনেলন।

১৩এখন আি য়িখয়ার ম লীেত বাণবা, িশেমান, যােক নীেগর বলা

হত রীনীয় লিুকয়, মনেহম (িযিন হেরাদ রাজার পািলত ভাই) এবং

শৗল, নােম কেয়ক জন ভাববাদী ও িশ ক িছেলন। ২ তাঁরা ভুর

আরাধনা ও উপবাস করিছেলন, এমন িদন পিব আ া বলেলন,

আিম বাণবা ও শৗলেক য কােজর জ ডেকিছ, সই কাজ ও

আমার জ এেদর পথৃক কের রােখা। ৩ তখন তাঁরা সভার পর

উপবাস ও াথনা করেলন এবং এই মা ষ িলর উপের তাঁেদর হাত

রাখেলন (হ াপণ) ও তাঁেদর িবদায় জানােলন। ৪এই ভােব পিব

আ া তাঁেদর িসলিূকয়ােত পাঠােলন এবং সখান থেক জাহােজ

কের ে গেলন। ৫ তাঁরা সােলামী শহের উপি ত হেলন এবং

সখােন ই দীেদর সমাজঘের ঈ েরর বাক চার করেত লাগেলন;

এবং যাহন (মাক) তাঁেদর সহকারী েপ যাগ দন। ৬তাঁরা সম

ীপ ঘেুর পাফঃ শহের উপি ত হেলন। সখােন তাঁরা একজন িযহূদী

যা কর ও ভ ভাববাদীেক দখেত পেলন, তাঁর নাম বর‐যী ; ৭ স

রাজ পাল সিগয় পৗেলর সে থাকত; িতিন একজন বিু মান লাক।

িতিন বাণবা ও শৗলেক কােছ ডাকেলন ও ঈ েরর বাক নেত

চাইেলন। ৮ িক ু ইলমুা, সই যা কর (মায়াবী) (এই ভােব নােমর

অ বাদ করা হেয়েছ) তােদর িবেরািধতা করিছল; স চ া করিছল

যন রাজ পাল িব াস থেক মখু িফিরেয় নয়। ৯ িক ু শৗল, যােক

পৗল বলা হয়, িতিন পিব আ ায় পিরপণূ হেয় তাঁর িদেক একভােব

তািকেয় বলেলন, ১০ তুিম সম ছলচাতুিরেত ও ম অভ ােস পণূ,

িদয়াবেলর (শয়তান) স ান, তুিম সব রকম ধািমকতার শ , তুিম

ভুর সাজা পথেক বাঁকা করেত িক থামেব না? ১১এখন দখ, ভুর

হাত তামার উপের আেছ, তুিম অ হেয় যােব, িকছুিদন সূয দখেত

পােব না। আর সে সে তাঁর উপর এক গভীর অ কার নেম এেলা,

তারফেল স হাত ধের চালােনার লােকর খাঁজ করেত এিদক ওিদক

চলেত লাগল। ১২ তখন াচীন রােমর শাসক সই ঘটনা ও ভুর
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উপেদশ েন আ য হেলন এবং িব াস করেলন। ১৩ পৗল ও

তাঁর স ীরা পাফঃ শহর থেক জাহােজ কের পা ু িলয়া দেশর পগা

শহের উপি ত হেলন। তখন যাহন (মাক) তােদর ছেড় চেল গেলন

ও িয শােলেম িফের গেলন। ১৪ িক ু তাঁরা পগা থেক এিগেয়

িপিষিদয়া দেশর আি য়িখয়া শহের উপি ত হেলন; এবং িব ামবাের

(স ােহর শষ িদন) তাঁরা সমাজঘের িগেয় বসেলন। ১৫ ব ব া ও

ভাববাদীেদর বই পাঠ সমা হেল পর সমাজঘেরর নতারা তাঁেদর

কােছ একটা বাতা পাঠােলন এবং বলেলন ভাইেয়রা, লােকেদর

কােছ িশ া দওয়ার যিদ িকছু থােক আপনারা বলনু। ১৬ তখন পৗল

দাঁিড়েয় হাত নেড় বলেত লাগেলন, হ ই ােয়েলর লােকরা, হ

ঈ েরর ভয়কারীরা, ন। ১৭এই ই ােয়ল জািতর ঈ র আমােদর

পবূপু ষেদর মেনানীত কেরেছন এবং এই জািত যখন িমশর দেশ

বাস করিছল, তখন তােদরেক উ ত (বংশ বিৃ ) করেলন এবং তাঁর

শি িদেয় তােদরেক বার কের আনেলন। ১৮আর িতিন ম াে

ায় চি শ বছর তাঁেদর ব বহার স করেলন। ১৯ পের িতিন কনান

দেশর সাত জািতেক উে দ করেলন ও ই ােয়ল জািতেক সই সম

জািতর দশ িদেলন। এই ভােব চারেশা প াশ বছর কেট যায়। ২০

এর পের শমেুয়ল ভাববাদীর িদন পয তােদর কেয়ক জন িবচারক

িদেলন। ২১ তারপের তারা একজন রাজা চাইল, তারফেল ঈ র

তােদর চি শ বছেরর জ িব ামীন বংেশর িকেসর ছেল শৗলেক

িদেলন। ২২পের িতিন তাঁেক সিরেয় তােদর রাজা হবার জ দায়দূেক

উ ািপত করেলন, যাঁর িবষেয় ঈ র বলেলন িতিন িছেলন দাউদ,

আিম িযশেয়র পু দায়দূেক পেয়িছ, স আমার মেনর মত লাক, স

আমার সম ই া পালন করেব। ২৩ এই মা ষিটর বংশ থেকই

ঈ েরর শপথ অ যায়ী ই ােয়েলর জ এক উ ারকতােক, যী েক

উপি ত করেলন; ২৪তাঁর আসার আেগ যাহন সম ই ােয়ল জািতর

কােছ মন পিরবতেনর বাি ে র কথা চার কেরিছেলন। ২৫এবং

যাহেনর কাজ যখন শষ হেয় এেসিছল, িতিন বলেতন, আিম ক,

তামরা িক মেন কর? আিম সই ী নই। িক ু দখ, আমার পের
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এমন এক ব ি আসেছন, তাঁর জেুতার িফেত খালার যাগ তাও

আমার নই। ২৬ হ ভাইেয়রা, অ াহােমর বংেশর স ানরা, ও তামরা

যত লাক ঈ রেক ভয় কর, আমােদর কােছই এই পির ােনর বাক

পাঠােনা হেয়েছ। ২৭কারণ িয শােলেমর অিধবাসীরা এবং তােদর

শাসেকরা তাঁেক িচনেত পােরিন এবং ভাববাদীেদর য সম বাক

িব ামবাের পড়া হয়, সই কথা তাঁরা বঝুেত পােরিন, িক ু তাঁেক শাি

িদেয় সই সব বাক সফল কেরেছ। ২৮ যিদও তারা াণদে ডর জ

কান দাষ তাঁর মেধ পায়িন, তারা িপলােতর কােছ দাবী জানােলা,

যন তাঁেক মতুৃ দ ড দওয়া হয়। ২৯ তাঁর িবষেয় যা িকছু লখা

হেয়িছল, স েলা িস হেল তাঁেক ু শ থেক নািমেয় কবর দওয়া

হয়। ৩০ িক ু ঈ র তাঁেক মতৃেদর মধ থেক জীিবত করেলন। ৩১

আর যারা তাঁর সে গালীল থেক িয শােলেম এেসিছেলন, তাঁেদর

িতিন অেনকিদন পয দখা িদেলন; তাঁরাই এখন সম মা েষর

কােছ তাঁর সা ী। ৩২ তাই আমরা আপনােদর কােছ এই সমাচার

জানাি যা, ঈ র আমােদর পবূপু ষেদর কােছ িত া কেরিছেলন

য, ৩৩ ঈ র যী েক জীিবত কের আমােদর স ানেদর পে তাঁর

িত া স ণূ কেরেছন, যমন ি তীয় গীেতও লখা আেছ, “তুিম

আমার পু , আজআিম তামােক জ িদেয়িছ।” ৩৪আর িতিন য

তাঁেক মতৃেদর মধ থেক জীিবত কেরেছন এবং তাঁর দহ য আর

কখেনাও য় হেব না, এই িবষেয় ঈ র বেলেছন, “আিম তামােদর

িব েদর দায়েূদর পিব িনয়ম ও িনি ত আশীবাদ েলা দব।”

৩৫এই জ িতিন অ গীেতও বেলেছন, “তুিম তামার সাধু ক য়

দখেত দেব না।” ৩৬ দায়দূ, তাঁর লােকেদর মেধ ঈ েরর ই া

পালন করেলন ও মারা গেলন এবং তাঁেক িপতপৃু ষেদর কােছ কবর

দওয়া হেলা ও তাঁর দহ য় পল। ৩৭ িক ু ঈ র যােক জীিবত

কেরেছন, িতিন য় দেখনিন। ৩৮ তরাং হ আমার ভাইেয়রা,

আপনােদর জানা দরকার য, এই ব ি র মাধ েমই পাপ মার

িবষেয় চার করা হে ; ৩৯আর মািশর ব ব া িদেয় আপনারা

পােপর মা পানিন, িক ু য কউ সই ব ি েক িব াস করেব স
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পােপর মা লাভ করেব। ৪০ তাই সাবধান হান, ভাববাদীরা যা

বেল গেছন তা যন আপনােদর জীবেন না ঘেট, ৪১ “ হ অবাধ রা,

দখ আর অবাক হও এবং ংস হও; কারণ তামােদর িদেনর আিম

এমন কাজ করব য, সই সব কােজর কথা যিদ কউ তামােদর

বেল, তবওু তামরা িব াস করেব না।” ৪২ পৗল ও বাণবা সমাজঘর

ছেড় যাওয়ার িদন, লােকরা তাঁেদর অ েরাধ করেলন, যন তাঁরা

পেরর িব ামবাের এই িবষেয় আেরাও িকছু বেলন। ৪৩ সমাজঘেরর

সভা শষ হবার পর অেনক িযহূদী ও িযহূদী ধমা িরত ভ লােকরা

পৗল ও বাণবার সে সে গল; তাঁরা তােদর সে কথা বলেলন, ও

ঈ েরর অ েহ ি র থাকেত বলেলন। ৪৪ পেরর িব ামবাের শহেরর

ায় সম লাক ঈ েরর বাক নেত সমেবত হেলা। ৪৫ যখন

ই দীরা লােকর সমােবশ দখেলা, তারা িহংসায় পিরপণূ হল এবং

তাঁেক িন া করেত করেত পৗেলর কথায় িতবাদ করেত লাগল। ৪৬

িক ু পৗল ও বাণবা সাহেসর সে উ র িদেলন ও বলেলন, থেম

তামােদর কােছ ঈ েরর বাক চার করা উিচত; দখলাম তামরা

এই িবষয়িটেক অ া কের ের সিরেয় িদেয়ছ, আর িনেজেদর অন

জীবেনর অেযাগ কের তুেলছ, তাই আমরা অিয িদেদর কােছ যাব।

(aiōnios g166) ৪৭ কারণ ভু আমােদর এমনই আেদশ িদেয়েছন,

“আিম তামােক সম জািতর কােছ আেলার মত কেরিছ, যন তুিম

পিৃথবীর সম মা েষর কােছ পির ান প হও।” ৪৮ এই কথা েন

অিযহূদীর লােকরা খিুশ হল এবং ঈ েরর বােক র গৗরব করেত

লাগেলা; ও যারা অন জীবেনর জ মেনানীত হেয়িছল, তারা িব াস

করল। (aiōnios g166) ৪৯ এবং ভুর সই বাক ঐ অ েলর সব

জায়গায় ছিড়েয় পড়ল। ৫০ িক ু ই দীরা ভ ভ মিহলা ও শহেরর

ধান নতােদর উে িজত কের, পৗল ও বাণবার উপর অত াচার

করল এবং তাঁেদর শহেরর সীমানার বাইের তাঁেদর তািড়েয় িদল।

৫১ তখন তাঁরা সই লােকেদর িব ে পােয়র ধেূলা ঝেড় ফেল

ইকিনয় শহের গেলন। ৫২এবং িশষ রা আনে ও পিব আ ায়

পিরপণূ হেত থাকেলন।
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১৪এর পের পৗল ও বাণবা ইকিনেয় ই দীেদর সমাজঘের েবশ

করেলন এবং এমন ভােব কথা বলেলন য, িযহূদী ও ীকেদর

মেধ অেনেক িব াস করল। ২ িক ু য ই দীরা অবাধ হেলা, তারা

ভাইেদর িব ে অিযহূদীর লােকেদর াণ উে িজত ও িপেয়

তুলল। ৩ তরাং তাঁরা আেরাও অেনকিদন সখােন থাকেলন, সাহেসর

সে এবং ভুর শি র সে কথা বলেতন; আর িতিন ভুর অ েহর

কথা বলেতন এবং ভুও পৗল এবং বাণবার হাত িদেয় িবিভ িচ

এবং আ য কাজ করেতন। ৪এর ফেল শহেরর লােকরা ভােগ

ভাগ হেলা, একদল ই দীেদর আর একদল িরতেদর প িনল।

৫ তখন অিযহূদীর ও ই দীেদর িকছু লােকরা তােদর নতােদর

সে যিু পরামশ কের, তাঁেদর অপমান ও পাথর মারার পিরক না

করল। ৬ তাঁরা তােদর পিরক না বঝুেত পের লকুায়িনয়া দেশর,

লু া ও দবী শহের এবং তার চারপােশর অ েল পািলেয় গেলন;

৭আর সখােন তাঁরা সমাচার চার করেত লাগেলন। ৮ লু ায়

একজন ব ি বেস থাকেতন, তার দাঁড়ােনার কােনাও শি িছল না,

স জ থেকই খাঁড়া, কখেনাও হাঁটা চলা কের িন। ৯ সই ব ি

পৗেলর কথা নিছেলন; পৗল তার িদেক একভােব তাকােলন, ও

দখেত পেলন হবার জ তার িব াস আেছ, ১০ িতিন উঁচু ের

তােক বলেলন, তামার পােয় ভর িদেয় সাজা হেয় দাঁড়াও; তেব স

লাফ িদেয় দাঁড়াল ও হাঁটেত লাগেলা। ১১ পৗল যা করেলন, তা দেখ

লােকরা লকুানীয় ভাষায় উঁচু ের বলেত লাগল, দবতারা মা ষ প

িনেয় আমােদর মেধ এেসেছ। ১২ তারা বাণবােক িপতর (িজউস)

এবং পৗলেক ম িরয় (হারেমশ) বলল, কারণ পৗল ধান ব া

িছেলন। ১৩এবং শহেরর সামেন িপতেরর য মি র িছল, তার

যাজক (পেুরািহত) কেয়কটা ষাঁড় ও মালা িনেয় শহেরর মলূ দরজার

সামেন লােকেদর সে বিলদান করেত চাইল। ১৪ িক ু িরতরা,

বাণবা ও পৗল, একথা েন তাঁরা িনেজর ব িছঁড়েলন এবং দৗেড়

বাইের িগেয় লােকেদর উে েশ বলেলন, ১৫ মহাশেয়রা, আপনারা

এমন কন করেছন? আমরাও আপনােদর মত সম খ ঃখেভাগী
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মা ষ; আমরা আপনােদর এই সমাচার জানােত এেসিছ য, এই সব

অসার ব থেক জীব ঈ েরর কােছ আ ন, িযিন আকাশ, পিৃথবী,

সমু , ও সমেু র মেধ যা িকছু আেছ স সম ই সিৃ কেরেছন।

১৬ িতিন অতীেত পু ষ পর রা অ যায়ী সম জািতেক তােদর

ই ামত চলেত িদেয়েছন; ১৭ িক ু তবওু িতিন িনেজেক কািশত

রাখেলন, িতিন ম ল কেরেছন, আকাশ থেক আপনােদর বিৃ এবং

ফল উৎপ কারী ঋতু িদেয় ফসল িদেয়েছন ও আনে আপনােদর

দয় পিরপণূ কেরেছন। ১৮এই সব কথা বেল পৗল এবং বাণবা

অেনক কে তাঁেদর উে েশ বিল উৎসগ করা থেক লােকেদর

থামােলন। ১৯ িক ু আি য়িখয়া ও ইকিনয় থেক কেয়ক জন িযহূদী

এেলা; তারা লােকেদর ই ন িদল এবং লােকরা পৗলেক পাথর

মারেলা এবং তাঁেক শহেরর বাইের টেন িনেয় গল, কারণ তারা

মেন করল, িতিন মারা গেছন। ২০ িক ু িশষ রা তাঁর চািরিদেক

িঘের দাঁড়ােত িতিন উেঠ শহেরর মেধ েবশ করেলন। পের িতিন

বাণবার সে দবী শহের চেল গেলন। ২১ তাঁরা সই শহের সমাচার

চার করেলন এবং অেনক লাক ভুর িশষ হেলা। তাঁরা লু া থেক

ইকিনেয়, ও আি য়িখয়ায় িফের গেলন; ২২ তাঁরা সই অ েলর

িশষ েদর ােণ শি যাগােলন এবং তােদর ভরসা িদেলন, যন

তারা িব ােস ি র থােক। এবং তাঁরা তােদর বলেলন আমােদর অেনক

কে র মধ িদেয় ঈ েরর রােজ েবশ করেত হেব। ২৩ যখন তাঁরা

তােদর জ েত ক ম লীেত াচীনেদর িনেয়াগ করেলন এবং

উপবাস ও াথনা করেলন এবং যারা ভুেক িব াস কেরিছেলন

তােদর ভুর হােত সমপণ করেলন। ২৪পের তাঁরা িপিষিদয়ার দেশর

মেধ িদেয় িগেয় পা ু িলয়া দেশ পৗঁছােলন। ২৫এর পের তাঁরা

পগােত ঈ েরর বাক চার কের অ ািলয়ােত চেল গেলন; ২৬ এবং

সখান থেক জাহােজ কের আি য়িখয়ায় চেল গেলন, য কাজ তাঁরা

শষ করেলন, সই কােজর জ িব াসীরা তাঁেদর এই ােনই ঈ েরর

অ েহর কােছ িনেজেদর সমপণ কেরিছেলন। ২৭ তাঁরা যখন িফের

আসেলন, ও ম লীেক এক করেলন এবং ঈ র তাঁেদর িদেয় য সম



িরত 2085

কাজ কেরিছেলন ও িকভােব অিযহূদীর লােকেদর জ িব ােসর

দরজা খেুল িদেয়েছন, স সব কথা তােদর িব ািরত জানােলন। ২৮

পের তাঁরা িব াসীেদর সে অেনকিদন সখােন থাকেলন।

১৫পের িযহূদীয়া থেক কেয়ক জন লাক এল এবং ভাইেদর িশ া

িদেত লাগল য, তামরা যিদ মািশর িনয়ম অ যায়ী কেছদ না হও

তেব মিু (পির ান) পােব না। ২আরতােদর সে পৗেলর ও বাণবার

এর অেনক তকাতিক ও বাদা বাদ হেল ভাইেয়রা ি র করেলন, সই

তেকর মীমাংসার জ পৗল ও বাণবা এবং তােদর আেরাও কেয়ক

জন িয শােলেম িরতেদর ও াচীনেদর কােছ যােবন। ৩ অতএব

ম লী তােদর পািঠেয় িদেলন এবং তারা ফিনিকয়া ও শমিরয়া েদশ

িদেয় যেত যেত অিয িদেদর পিরবতেনর িবষয় বলেলন এবং

সব ভাইেয়রা পরম আনি ত হেলা। ৪ যখন তারা িয শােলেম

পৗঁছেলন, ম লী এবং িরতরা ও াচীনরা তােদর আ ান করেলন

এবং ঈ র তাঁেদর সে থেক য কাজ কেরেছন সসকলই বলেলন।

৫ িক ু ফরীশী দল হইেত কেয়ক জন িব াসী দাঁিড়েয় বলেত লাগল,

তােদর কেছদ করা খবুই েয়াজন এবং মািশর িনয়ম সকল

পালেনর িনেদশ দওয়া হাক। ৬ তরাং িরতরা ও াচীনরা

এই সকল িবষয় আেলাচনা করার জ একি ত হেলা। ৭ অেনক

তকযু হওয়ার পর িপতর উেঠ দাঁিড়েয় তােদর বলেলন হ ভাইগণ,

তামরা জােনা য, অেনকিদন আেগ ঈ র তামােদর মেধ আমােক

মেনানীত কেরেছন, যন আমার মখু থেক অিযহূদীরা সমাচােরর

বাক অবশ ই েন এবং িব াস কের। ৮ ঈ র, িযিন দেয়র

অ ঃকরণ জােনন, িতিন তােদর পে সা িদেয়েছন, আমােদর

যমন, তােদরেকও তমিন পিব আ া দান কেরেছন; ৯ এবং

আমােদরও তােদর মেধ কােনাও িবেশষ প পািত রােখনিন,

িব াস ারা তােদর দয় পিব কেরেছন। ১০অতএব এখন কন

তামরা ঈ েরর পরী া করেছা, িশষ েদর ঘােড় সই যাঁয়ালী কন

িদ , যার ভার না আমােদর পবূপু েষরা না আমরা বইেত পাির। ১১

িক ু আমরা িব াস কির তারা যমন, আমরাও তমিন ভু যী র
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অ হ ারা পির ান পােবা। ১২ তখন সকেল চুপ কের থাকেলা,

আর বাণবার ও পৗেলর মাধ েম অিয িদেদর মেধ ঈ র িক িক

িচ ‐কায ও অ ুত ল ণ সাধন কেরেছন, তাঁর িববরণ তােদর কাছ

থেক নিছল। ১৩ তােদর কথা শষ হওয়ার পর, যােকাব উ র

িদেয় বলেলন, হ ভাইেয়রা আমার কথা শােনা। ১৪ ঈ র িনেজর

নােমর জ অিযহূদীর মধ হইেত একদল মা ষেক হেণর উে েশ

িকভােব থেম তােদর আশীবাদ কেরিছেলন, তা িশেমান ব াখ া

করেলন। ১৫আর ভিবষ ৎ ব ােদরর বাক তাঁর সে মেল, যমন

লখা আেছ, ১৬এই সেবর পের আিম িফের আসব, দাউেদর পেড়

থাকা ঘর আবার গাঁথব, সব ংস ান আবার গাঁথব এবং পনুরায়

াপন করব, ১৭ তরাং, অবিশ সব লাক যন ভুেক খাঁজ কের

এবং য জািতেদর উপর আমার নাম িকি ত হেয়েছ, তারা যন সবাই

খাঁজ কের। ১৮ ভু এই কথা বেলন, িযিন পবূকাল থেক এই সকল

িবষয় জানান। (aiōn g165) ১৯অতএব আমার িবচার এই য, যারা

িভ ্ জািতেদর মধ থেক ঈ ের ফের তােদর আমরা ক দব না,

২০ িক ু তােদরেক িলেখ পাঠাব, যন তারা িতমা সং া অ িচতা,

ব িভচার, গলািটেপ মারা াণীর মাংস ও র থেক দূের থােক। ২১

কারণ েত ক শহের বংশপর রায় মািশর জ এমন লাক আেছ,

যারা তাঁেক চার কের এবং েত ক িব ামবাের সমাজ গহৃ িলেত

তাঁর বই পড়া হে । ২২ তখন িরতরা এবং াচীনরা আেগর সম

ম লীর সাহােয , িনেজেদর মধ হইেত মেনানীত কােনা কােনা

লাকেক, অথাৎ বাশবা নােম পিরিচত িযহূদা এবং সীল, ভাইেদর

মেধ পিরিচত এই ই জনেক পৗল ও বাণবার সে আি য়িখয়ায়

পাঠােত উপযু বঝুেলন; ২৩এবং তাঁেদর হােত এই রকম িলেখ

পাঠােলন আি য়িখয়া, িরয়া ও িকিলিকয়াবাসী অিযহূদীয় ভাই

সকেলর কােছ িরতেদর ও াচীনেদর, ভাইেদর ম লবাদ। ২৪

আমরা নেত পেয়িছ য, আমরা যােদর কােনাও কেছদ আ া

দইিন, সই কেয়ক জন লাক আমােদর ভতর থেক িগেয় কথার

মাধ েম তামােদর াণ চ ল কের তামােদর িচি ত কের তুেলেছ।
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২৫এই জ আমরা একমত হেয় িকছু লাকেক মেনানীত কেরিছ এবং

আমােদর ি য় য বাণবা ও পৗল, ২৬আমােদর ভু যী ীে র

নােমর জ মেন ােণ চ া কেরেছন, তােদর সে ওেদর তামােদর

কােছ পাঠােত উপযু মেন করলাম। ২৭অতএব িযহূদা ও সীলেকও

পািঠেয় িদলাম এরাও তামােদর সই সকল িবষয় বলেবন। ২৮

কারণ পিব আ ার এবং আমােদর এটাই ভােলা বেল মেন হেলা,

যন এই কেয়কটা েয়াজনীয় িবষয় ছাড়া তামােদর ওপর কােনা

ভার না িদই, ২৯ফেল িতমার সাদ এবং র ও গলািটেপ মারা

াণীর মাংস ও ব িভচার হেত দূের থাকা তামােদর উিচত; এই সব

থেক িনেজেদরেক দূের রাখেল তামােদর ম ল হেব। তামােদর

ম ল হাক। ৩০ তরাং তারা, িবদায় িনেয় আি য়িখয়ায় এেলন

এবং লাক েলােক এক কের প খািন িদেলন। ৩১ পড়ার পর

তারা সই আ ােসর কথায় আনি ত হেলা। ৩২আর িযহূদা এবং

সীল িনেজরাও ভাববাদী িছেলন বেল, অেনক কথা িদেয় ভাইেদর

আ াস িদেলন ও শা করেলন। ৩৩ িকছুিদন সখােন থাকার পর,

যাঁরা তাঁেদরেক পািঠেয়িছেলন, তাঁেদর কােছ িফের যাবার জ তাঁরা

ভাইেদর কাছ থেক শাি েত িবদায় িনেলন। ৩৫ িক ু পৗল ও

বাণবা আি য়িখয়ােত অ া অেনক লােকর সে থাকেলন, যখােন

তাঁরা ভুর বাক িশ া িদেতন এবং সমাচার চার করেতন। ৩৬

িকছুিদন পর পৗল বাণবােক বলেলন, চল আমরা য সব শহের ভুর

বাক চার কেরিছলাম, সই সব শহের িফের িগেয় ভাইেদরেক

পিরচয া কির এবং দিখ তারা কমন আেছ। ৩৭আর বাণবা চাইেলন,

যাহন, যাহােক মাক বেল তাঁেকও সে িনেয় যােবন। ৩৮ িক ু পৗল

ভাবেলন য ব ি পা ু িলয়ােত তােদর ছেড় চেল িগেয়িছল এবং

তােদর সে পনুরায় কােজ যায়িন সই মাকেক সে নওয়া িঠক হেব

না। ৩৯ তখন তােদর মেধ মেনর অিমল হেলা, তরাং তারা পর র

ভাগ হেয় গল; এবং বাণবাস মাকেক সে িনেয় জাহােজ কের ে

গেলন; ৪০ িক ু পৗল সীলেক মেনানীত কের এবং ভাইেদর ারা
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ভুর অ েহ সমিপত হেয় িবদায় িনেলন। ৪১এবং িতিন িরয়া ও

িকিলিকয়া িদেয় যেত যেত ম লীেক ি র ও শি শালী করেলন।

১৬পের িতিন দবীতও লু ায় পৗঁছেলন এবং দখ সখােন তীমিথয়

নামক এক িশষ িছেলন; িতিন এক িব াসীনী িযহূদী মিহলার ছেল

িক ু তাঁর বাবা িছেলন ীক। ২ লু া ও ইকিনয় বসবাসকারী ভাইেবান

তাঁর স েক ভােলা সা িদত। ৩ পৗল চাইল যন এই ব ি

তাঁর সে যান; তরাং িতিন তাঁেক িনেয় ই দীেদর মতই কেছদ

করেলন, কারণ সবাই জানত য তার িপতা ীক। ৪আর তারা যমন

শহর ঘরুেত ঘরুেত যাি ল, তারা ম লী েলােক িনেদশ িদেলন যন

িয শােলেমর িরতরা ও াচীনেদর িলিখত আেদশ িল পালন

কের। ৫এই ভােব ম লীগণ িব ােস দঢ়ৃ হেলা এবং িদেনর র পর

িদন সংখ ায় বাড়েত লাগল। ৬ পৗল এবং তাঁর াথীরা ফ িগয়া

ও গালািতয়া েদশ িদেয় গেলন কারণ এিশয়া দেশ বাক চার

করেত পিব আ া হেত বারণ িছল; ৭ তারা মিুশয়া দেশর িনকেট

পৗঁেছ বথিুনয়া েদেশ যেত চ া করেলন, িক ু যী র আ া

তােদরেক যেত বাধা িদেলন। ৮ তরাং তারা মিুশয়া দশ ছেড়

ায়া শহের চেল গেলন। ৯ রাি েত পৗল এক দশন পেলন; এক

মািকদনীয় পু ষ অ েরােধর সে তাঁেক ডাকেলন এবং বলেলন,

মািকদিনয়ােত এেস আমােদর সাহায ক ন। ১০ িতিন সই দশন

পাওয়ার সােথ সােথ আমরা মািকদিনয়া দেশ যেত ত হলাম,

কারণ আমরা বঝুলাম তােদর মেধ সমাচার চােরর জ ঈ র

আমােদর ডেকেছন। ১১আমরা ায়া থেক জলপথ ধের সাজা পেথ

সাম ািক ীপ এবং পেরর িদন িনয়াপিল শহের পৗঁছলাম। ১২ সখান

থেক িফিলপী শহের গলাম; এিট মািকদিনয়া েদেশরঐ ভােগর

ধান শহর এবং রামীয়েদর উপিনেবশ। আমরা এই শহের িকছুিদন

িছলাম। ১৩আর িব ামবাের শহেরর ধান দরজার বাইের নদীতীের

গলাম, মেন করলাম সখােন াথনার জায়গা আেছ; আমরা সখােন

বেস একদল ীেলাক যারা এেসিছল তােদর সে কথা বললাম। ১৪

আর থয়ুািতরা শহের লিুদয়া নােম এক ঈ রভ ীেলাক, িযিন ব েন
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কাপড় িবি করেতন িতিন আমােদর কথা নিছেলন। ভু তাঁর

দয় খেুল িদেলন যন িতিন পৗেলর কথা মেনােযাগ িদেয় শােনন।

১৫ িতিন ও তাঁর পিরবার বাি নওয়ার পর িতিন অ েরাধ কের

বলেলন, আপনারা যিদ আমােক ভুেত িব াসীনী বেল িবচার কেরন

তেব আমার বািড়েত এেস থা ন এবং িতিন আমােদর যে র সিহত

িনেয় গেলন। ১৬ এক িদন আমরা সই াথনার জায়গায় যাি লাম,

সই িদন অ দবতার আ ায় পণূ এক দাসী (যবুতী নারী) আমােদর

সামেন পড়ল, স ভিবষ ৎ বােক র মাধ েম তার কতােদর অেনক লাভ

কিরেয় িদত। ১৭ স পৗেলর এবং আমােদর িপছন চলেত চলেত

চঁচাইয়া বলেলন এই ব ি রা হেলা সবশি মান ঈ েরর দাস, এরা

তামােদর পির ােনর পথ বলেছন। ১৮ স অেনকিদন পয এই

রকম করেত থাকেলা। িক ু পৗল িবর হেয় মখু িফিরেয় সই ম

আ ােক বলেলন, আিম যী ীে র নােম তামােক িনেদশ িদি ,

এর মধ থেক বর হও। তােত সই িদন ই স বর হেয় গল। ১৯

িক ু তার কতারা দখল য, লােভর আশা বর হেয় গেছ দেখ পৗল

ও সীলেক ধের বাজাের ত াবধায়েকর সামেন টেন িনেয় গল; ২০

এবং শাসনক ােদর কােছ তােদর এেন বলল, এই ব ি রা হেলা

ইহূিদ, এরা আমােদর শহের অেনক সমস া সিৃ করেছ। ২১আমরা

রামীয়, আমােদর য সব িনয়ম কা ন হণ ও পালন করেত িবেধয়

নয় সই সব এরা চার করেছ। ২২ তােত লাকরা তাঁেদর িব ে

গেলা এবং শাসনক া তােদর পাষাক (ব ) খেুল ফেল িদেলন ও

লািঠ িদেয় মারার জ আেদশ িদেলন। ২৩ তােদর অেনক মারার পর

তারা জেলর মেধ িদেলন এবং সাবধােন পাহারা িদেত জল র কেক

িনেদশ িদেলন। ২৪এই রকম আেদশ পেয় জল র ী তােদর পােয়

হাঁিড় কাঠ লািগেয় জেলর িভতেরর ঘের ব কের রাখেলন। ২৫

িক ু মাঝরােত পৗল ও সীল াথনা করেত করেত ঈ েরর উে েশ

আরাধনা ও গান করিছেলন, অ ব ীরা তােদর গান কান পেত

নিছল। ২৬তখন হঠাৎ মহা ভূিমক হেলা, এমনিক জলখানার

িভত পয কঁেপ উঠল; এবং তখিুন সম দরজা খেুল গল এবং
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সকেলর িশকল ব ন মু হেলা। ২৭ তােত জল র েকর ঘমু ভেঙ

গল এবং জেলর দরজা িল খেুল গেছ দেখ িনেজর খ বর

কের িনেজেকই মারার জ ত হেলা, স ভেবিছল বি রা সকেল

পািলেয়েছ। ২৮ িক ু পৗল িচৎকার কের ডেক বলেলন, িনেজর

াণ ন কেরা না, কারণ আমরা সকেলই এখােন আিছ। ২৯ তখন

িতিন আেলা আনেত বেল িভতের দৗেড় গেলন এবং ভেয় কাঁপেত

কাঁপেত পৗল ও সীেলর সামেন পড়েলন; ৩০এবং তাঁেদর বাইের

এেন বলেলন, মহাশেয়রা পির ান পাওয়ার জ আমার িক করেত

হেব? ৩১ তাঁরা বলেলন, তুিম ও তামার পিরবার ভু যী েত িব াস

কেরা, তােত তুিম ও তামার পিরবার পির ান পােব। ৩২ পের তাঁরা

তােক এবং তার বািড়র সকল লাকেক ঈ েরর বাক বলেলন। ৩৩

তখন জল কতা রােতর সই িদেনর তাঁেদর মােরর ত ান সকল

ধেুয় পির ার করেলা এবং তার পিরবােরর সকল সদস ও িনেজ

বাি িনল। ৩৪ পের স তাঁেদর উপেরর গহৃমেধ িনেয় িগেয় তােদর

সামেন খাবার িজিনস রাখল। এবং সম পিরবােরর সে ঈ ের

িব াস করােত স খবুই আনি ত হেলা। ৩৫ পের যখন িদন হেলা,

িবচার করা র ীেদর বেল পাঠােলন য সই লাক েলােক যেত

দওয়া হাক। ৩৬ জল র ক পৗলেক এই সংবাদ িদল য, িবচার

করা আপনােদর ছেড় িদেত বেল পািঠেয়েছন। তরাং আপনারা

এখন বাইের আ ন এবং শাি েত যান। ৩৭ িক ু পৗল তােদরেক

বলেলন, তারা আমােদর িবচাের দাষী না কের সবার সামেন মের

জেলর িভতর জলখানায় ঢুিকেয় িদেয়িছল, আমরা তা রামীয়

লাক, এখন িক গাপেন আমােদরেক বর কের িদে ন? তা হেব না;

তারা িনেজরাই এেস আমােদরেক বাইের িনেয় যাক। ৩৮ যখন র ীরা

িবচারকেক এই সংবাদ িদল। তােত তারা য রামীয়, একথা েন

িবচার করা িভতু হেলন। ৩৯ িবচার করা তােদরেক িবনীত করেলন

এবং বাইের িনেয় িগেয় শহর থেক চেল যেত অ েরাধ করেলন। ৪০

তখন পৗল ও সীল জল থেক বর হেয় লিুদয়ার বািড়েত গেলন।
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এবং যখন ভাইেদর সে পৗল ও িসলাস এর দখা হেলা, তােদর

অশা করেলন এবং চেল গেলন।

১৭পের তারা আি পিল ও আপে ািনয়া শহর িদেয় িগেয়

িথষলনীকী শহের আসেলন। সই জায়গায় ই দীেদর এক সমাজ

গহৃ িছল; ২আর পৗল তাঁর িনয়ম অ সাের তােদর কােছ গেলন

এবং িতনিট িব ামবাের তােদর সে শাে র কথা িনেয় আেলাচনা

করেলন, দখােলন য, ৩ িতিন শাে র বাক খেুল দখােলন য

ীে র মতুৃ েভাগ ও মতৃেদর মেধ থেক পনু ান হওয়া জ ির িছল

এবং এই য যী র িবষেয় আিম তামােদর কােছ চার করিছ, িতিনই

সই ী । ৪ তােত ই দীেদর মেধ কেয়ক জন স িত জানােলা

এবং পৗেলর ও সীেলর সােথ যাগ িদল; আর ভ ীকেদর মেধ

অেনক লাক ও অেনক ধান মিহলারা তােদর সে যাগ িদেলন। ৫

িক ু ই দীরা িহংসা কের বাজােরর কেয়ক জন লাকেদর িনেয়

একিট দল তরী কের শহের গালমাল বাঁিধেয় িদল এবং যােসােনর

বািড়েত হানা িদেয় লাকেদর সামেন আনার জ িরতেদর খুঁজেত

লাগল। ৬ িক ু তােদর না পাওয়ায় তারা যােসান এবং কেয়ক জন

ভাইেক ধের শহেরর কমকতারা এর সামেন টেন িনেয় গল, িচৎকার

কের বলেত লাগল, এই য লােকরা সারা জগেত গালমাল কের

বড়াে , এরা এখােনও উপি ত হেলা; ৭ যােসান এেদর আিতথ

কেরেছ; আর এরা সকেল কসেরর িনেদেশর িব াচরণ কের বেল

যী নােম আরও একজন রাজা আেছন। ৮ যখন এই কথা নল

তখন সাধারণ মা েষরা এবং শাসনকতারা উে িজত হেয় উঠল। ৯

তখন তারা যােসােনর ও আর সবার জািমন িনেয় তােদরেক ছেড়

িদেলন। ১০ পের ভাইেয়রা পৗল ও সীলেক ওই রাি েতই িবরয়া

নগের পািঠেয় িদেলন। সখােন উপি ত হেয় তাড়াতািড় ই দীেদর

সমাজ গেৃহ গেলন। ১১ িথষলনীকীর ই দীেদর থেক এরা ভ িছল;

কারণ এরা স ণূ ই ার সে বাক নিছল এবং সত িকনা তা

জানার জ িতিদন শা িবচার করেত লাগল। ১২এর ফেল তােদর

মেধ অেনক ভ এবং ীকেদর মেধ ও অেনেক স া মিহলা ও
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পু ষ িব াস করেলন ১৩ িক ু িথষীলনীর ই দীরা যখন জানেত

পারল য, িবরয়ােতও পৗেলর মাধ েম ঈ েরর বাক চার হেয়েছ,

তখন তারা সখােনও এেস লােকেদর অি র ও উে িজত কের

তুলেত লাগল। ১৪তখন ভাইেয়রা তাড়াতািড় পৗলেক সমু পয

যাওয়ার জ পাঠােলন; আর সীল ও তীমিথয় সখােন থাকেলন। ১৫

আর যারা পৗলেক সে কের িনেয় িগেয়িছল, তারা আথীনী পয

িনেয় গল; আর তাঁরা যমন পৗলেক ছেড় চেল গল, তারা তাঁর

কাছ থেক সীল এবং তীমিথর অিত শী তাঁর কােছ যােত আসেত

পাের তার জ আেদশ পল। ১৬ পৗল যখন তাঁেদর অেপ ায়

আথানীেত িছেলন, তখন শহেরর নানা জায়গায় িতমা মিূ দেখ

তাঁর আ া উত হেয় উঠল। ১৭এর ফেল িতিন সমাজঘের িযহূদী ও

ভ লাকেদর কােছ এবং বাজাের িতিদন যােদর সে দখা হত,

তােদর কােছ যী র িবষেয় কথা বলেতন ১৮আবার ইিপ েরর ও

ািয়কীেরর কেয়ক জন দাশিনক পৗেলর সােথ তক িবতক করেত

লাগল। আবার কউ কউ বলল, “এ বাচালটা িক বলেত চায়?” আবার

কউ কউ বলল, ওেক অ দবতােদর চারক বেল মেন হয়; কারণ

িতিন যী ও পনু ান িবষেয় সমাচার চার করেতন। ১৯ পের

তারা পৗেলর হাত ধের আেরয়পােগ িনেয় িগেয় বলল, আমরা িক

জানেত পাির, এই য নতুন িশ া আপিন চার করেছন, এটা িক

ধরেনর? ২০ কারণ আপিন িকছু অ ুত কথা আমােদর বেলেছন;

এর ফেল আমরা জানেত চাই, এ সব কথার মােন িক। ২১ কারণ

আথীনী শহেরর সকল লাক ও সখানকার বসবাসকারী িবেদশীরা

ধু নতুন কােনা কথা বলা বা শানা ছাড়া অ িকছুেত িদন ন করত

না। ২২তখন পৗল আেরয়পােগর মাঝখােন দাঁিড়েয় বলেলন, “ হ

আথানীয় লােকরা দখিছ, তামরা সব িবষেয় বড়ই দবতাভ ।”

২৩কারণ বড়ােনার িদন তামােদর উপাসনার িজিনস দখেত দখেত

একিট বিদ দখলাম, যার উপর লখা আেছ, “অজানা দবতার

উে েশ ” অতএব তামরা য অজানা দবতার আরাধনা করছ, তাঁেক

আিম তামােদর কােছ চার করিছ। ২৪ ঈ র িযিন জগত ও তাঁর
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মেধ কার সব ব তরী কেরেছন। িতিনই েগর ও পিৃথবীর ভু,

তরাং মা েষর হাত িদেয় তরী মি ের বাস কেরন না; ২৫ কােনা

িকছু অভােবর কারেণ মা েষর সাহায ও নন না, িতিনই সবাইেক

জীবন ও াস সব িকছুই িদেয়েছন। ২৬আর িতিন একজন মা ষ

থেক মা েষর সকল জািত উৎপ , িতিন বসবােসর জ এই পিৃথবী

িদেয়েছন; িতিন বসবােসর জ িদন সীমা িনধারণ কেরেছন; ২৭

যন তারা ঈ েরর খাঁজ কের, যিদ কােনাও খুঁেজ খুঁেজ তাঁর দখা

পায়; অথচ িতিন আমােদর কারও কাছ থেক দূের নয়। ২৮কারণ

ঈ েরেতই আমারা জীিবত, আমােদর গিত ও স া; যমন তামােদর

কেয়ক জন কিবও বেলেছন, “কারণ আমরাও তাঁর বংশধর।” ২৯ এর

ফেল আমরা যখন ঈ র স ান, তখন ঈ রীয় ভাবেক মা েষর িশ

ও ক না অ সাের তরী সানার িক পার িক পাথেরর সে তুলনা

করা আমােদর উিচত নয়। ৩০ ঈ র সই অ ানতার িদন ক উেপ া

কেরেছন, িক ু এখন সব জায়গার সব মা ষেক মন পিরবতন করেত

িনেদশ িদেলন। ৩১কারণ িতিন একিট িদন িঠক কেরেছন, য িদেনর

িনেজর মেনানীত ব ি র ারা পিৃথবীর লাকেক িবচার করেবন; আর

এই সেবর িব াসেযাগ মাণ িদেয়েছন; ফেল মতৃেদর মেধ থেক

তাঁেক উিঠেয়েছন। ৩২তখন মতৃেদর পনু ােনর কথা েন কউ

কউ উপহাস করেত লাগল; িক ু কউ কউ বলল, আপনার কােছ

এই িবষেয় আরও একবার নব। ৩৩এই ভােব পৗল তােদর কাছ

থেক চেল গেলন। ৩৪ িক ু িকছু ব ি তাঁর স িনেয় যী েক

িব াস করল; তােদর মেধ আেরয়পাগীর িদয় িষয় এবং দামাির নােম

একজন মিহলা ও আেরাও কেয়ক জন িছেলন।

১৮তারপর পৗল আথীনী শহর থেক চেল িগেয় কির থ শহের

আিসেলন। ২আর িতিন আি লা নােম একজন ই দীর দখা পেলন;

িতিন জািতেত প ীয়, িকছুিদন আেগ িনেজর ী ি ি ার সােথ

ইতালীয়া থেক আসেলন, কারণ ৗিদয় সম ই দীেদর রাম থেক

চেল যাওয়ার আেদশ কেরিছেলন। পৗল তাঁেদর কােছ গেলন। ৩

আর িতিন সম ব বসায়ী হওয়ােত তাঁেদর সােথ বসবাস করেলন,
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ও তাঁরা কাজ করেত লাগেলন, কারণ তাঁরা তাঁবু তরীর ব বসায়ী

িছেলন। ৪ েত ক িব ামবাের িতিন সমাজঘের [ধমগেৃহ] বাক

বলেতন এবং িযহূদী ও ীকেদর িব াস করেত উৎসাহ িদেতন। ৫

যখন সীল ও তীমিথয় মািকদিনয়া থেক আসেলন, তখন পৗল বাক

চার করিছেলন, যী ই য ী , তার মাণ ই দীেদর িদি েলন। ৬

িক ু ই দীরা িবেরাধ ও িন া করােত পৗল কাপড় ঝেড় তােদর

বলেলন, তামােদর র তামােদর মাথায় পড়ুক, আিম িচ; এখন

থেক অিয িদেদর কােছ চললাম। ৭ পের িতিন সখান থেক

চেল িগেয় িতিতয় যু নােম একজন ঈ র ভে র বািড়েত গেলন,

যার বািড় সমাজঘেরর [ধমগেৃহর] পােশই িছল। ৮আর সমােজর

ধমাধ ি সম পিরবােরর সােথ ভুেক িব াস করেলন; এবং

কির থীয়েদর মেধ অেনক লাক েন িব াস করল, ও বাি িনল।

৯আর ভু রােত ে র ারা পৗলেক বলেলন, ভয় কর না, বরং

কথা বল, চুপ থেকা না; ১০কারণ আিম তামার সােথ সােথ আিছ,

তামােক িহংসা কের কউই তামােক আ মণ করেব না; কারণ

এই শহের আমার অেনক িব াসী আেছ। ১১ তােত িতিন দড় বছর

বসবাস কের তােদর মেধ ঈ েরর বাক িশ া িদেলন। ১২ িক ু

গা ীেয়া যখন আখায়া েদেশর ধান হেলা, তখন ই দীরা একসােথ

পৗেলর িব ে উঠল, ও তাঁেক িবচারাসেন িনেয় িগেয় বলল, ১৩

এই ব ি ব ব ার িবপরীেত ঈ েরর আরাধনা করেত লাকেদর

খারাপ বিু দয়। ১৪ িক ু যখন পৗল মখু খলুেত যাি েলন, তখন

গাি েয়া ই দীেদর বলেলন, কােনা ব াপাের দাষ বা অপরাধ যিদ

হত, তেব, হ ই দীরা, তামােদর জ ায়িবচার করা আমার কােছ

যিু স ত হত; ১৫ িক ু বাক বা নাম বা তামােদর ব ব া স েক

যিদ হয়; তাহেল তামরা িনেজরাই বেুঝ নাও, আিম ওসেবর জ

িবচারক হেত চাই না। ১৬ পের িতিন তােদর িবচারাসন থেক তািড়েয়

িদেলন। ১৭এর ফেল সকেল ধম ধান সাি িনেক ধের সমােজর

িবচারাসেনর সামেন মারেত লাগল; আর গা ীয় স সকল িবষেয় িকছু

মেনােযাগ করেলন না। ১৮ পৗল আেরা অেনকিদন বসবাস করার পর
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ভাইেদর কাছ থেক িবদায় িনেয় সমু পেথ িরয়া েদেশ গেলন

এবং তাঁর সােথ ি ি া ও আিকলাও গেলন; িতিন কংি য়া শহের

মাথা াড়া কেরিছেলন, কারণ তাঁর এক শপথ িছল। ১৯ পের তাঁরা

ইিফেষ পৗছােলন, আর িতিন ঐ জনেক সই জায়গােত রাখেলন;

িক ু িনেজ সমাজ গেৃহ [ধমগেৃহ] িগেয় ই দীেদর কােছ বাক চার

করেলন। ২০আর তাঁরা িনেজেদর কােছ আর িকছুিদন থাকেত তাঁেক

অ েরাধ করেলও িতিন রািজ হেলন না; ২১ িক ু তােদর কােছ িবদায়

িনেলন, বলেলন, ঈ েরর ই া হেল আিম আবার তামােদর কােছ

িফের আসব। পের িতিন জলপেথ ইিফষ থেক চেল গেলন। ২২

আর কসিরয়ায় এেস (িয শােলম) গেলন এবং ম লীেক েভ া

জািনেয় আেদশ িদেয় সখান থেক আি য়িখয়ায় চেল গেলন। ২৩

সখােন িকছুিদন কাটােনার পর িতিন আবার চেল গেলন এবং পরপর

গালািতয়া ও ফ িগয়া েদশ ঘেুর ঘেুর িশষ েদর আ করেলন।

২৪ আপে া নােম একজন িযহূদী, জািতেত, জ থেক একজন

আেলকসাি য়, একজন ভাল ব া, ইিফেষ আসেলন; িতিন শাে

ানী িছেলন। ২৫ িতিন ভুর পেথর িবষেয় িশ া পেয়িছেলন এবং

আ ার শি েত যী র িবষেয় সূ েপ কথা বলেতন ও িশ া িদেতন,

িক ু িতিন ধু যাহেনর বাি জানেতন। ২৬ িতিন সমাজঘের

[ধমগেৃহ] সাহেসর সােথ কথা বলেত করেলন। আর ি ি া

ও আি লা তার উপেদশ েন তাঁেক িনেজেদর কােছ আনেলন

এবং ঈ েরর পথ আেরা ভােলাভােব বিুঝেয় িদেলন। ২৭ পের িতিন

আখায়ােত যেত চাইেল ভাইেয়রা উৎসাহ িদেলন, আর তাঁেক সােথ

িনেত িশষ েদর িচিঠ িলখেলন; তােত িতিন সখােন পৗঁেছ, যারা

অ হ ারা িব াস কেরিছল, তােদর অেনক উপকার করেলন। ২৮

কারণ যী ই য ী , এটা শা ীয় বাক ারা মাণ কের আপে া

মতার সে জনগেনর মেধ ই দীেদর একদম চুপ করােলন।

১৯আপে া য িদেনর কিরে থ িছেলন, সই িদন পৗল পাব ত

অ ল িদেয় িগেয় ইিফেষ আসেলন। সখােন কেয়ক জন িশেষ র দখা

পেলন; ২আর পৗল তােদর বলেলন, যখন তামরা িব াসী হেয়িছেল
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তখন তামরা িক পিব আ া পেয়িছেল? তারা তাঁেক বলল, পিব

আ া য আেছন, সই কথা আমরা িনিন। ৩ িতিন বলেলন, তেব

িকেস বা াইিজত হেয়িছেল? তারা বলল, যাহেনর বাি ে র। ৪

পৗল বেললন, যাহন মন পিরবতেনর বাি ে র বা াইিজত করেতন,

লাকেদর বলেতন, িযিন তাঁর পের আসেবন, তােক অথাৎ যী েক

তােদর িব াস করেত হেব। ৫এই কথা েন তারা ভু যী র নােম

বাি িনল। ৬আর পৗল তােদর উপের হাত রেখ াথনা করেল

পিব আ া তােদর উপের আসেলন, তােত তারা িবিভ ভাষায় কথা

বলেত ও ভিবষ াণী করেত লাগল। ৭তারা সকেল মাট বােরা জন

পু ষ িছল। ৮ পের িতিন সমাজঘের [ধমগেৃহ] িগেয় িতনমাস সাহেসর

সােথ কথা বলেলন, ঈ েরর রােজ র িবষয় যিু সহ বিুঝেয় িদেলন।

৯ িক ু কেয়ক জন দয়াহীন ও অবাধ হেয় জনগেনর সামেনই সই

পেথর িন া করেত লাগল, আর িতিন তােদর কাছ থেক চেল িগেয়

িশষ েদর আলাদা করেলন, িতিদন ই তূরাে র িবদ ালেয় বাক

আেলাচনা করেত লাগেলন। ১০এভােব বছর চলল; তােত এিশয়ােত

বসবাসকারী িযহূদী ও ীক সকেলই ভুর বাক নেত পল। ১১আর

ঈ র পৗেলর হােতর মাধ েম অেনক আ য কাজ করেত লাগেলন;

১২ এমনিক পৗেলর শরীর থেক তাঁর মাল িকংবা গামছা অ

লাকেদর কােছ আনেল তােদর অ খ সের যত এবং ম আ া

বর হেয় যত। ১৩আর কেয়ক জন মণকারী িযহূদী ওঝারাও ভু

যী র নাম ব বহার কের ম আ ায় পাওয়া লাকেদর করার

চ া করল, আর বলল, পৗল যােক চার কেরন, সই যী র নােম

আিম তামােদর বর হেয় যাওয়ার আেদশ িদি । ১৪আর ি বা নােম

একজন িযহূদী ধান যাজকেদর সাতিট ছেল িছল, তারা এরকম

করত। ১৫ তােত ম আ া উ র িদেয় তােদর বলল, যী েক আিম

জািন, পৗলেকও িচিন, িক ু তামরা ক? ১৬ তখন য লাকিটেক

ম আ ায় ধেরিছল, স তােদর উপের লাফ িদেয় পেড়, জনেক

এমন শি িদেয় চেপ ধরল য, তারা িবব ও তিব ত হেয়

ঘর থেক পািলেয় গল। ১৭আর তা ইিফেষর সম িযহূদী ও ীক
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লােকরা জানেত পারল, তােত সকেল ভয় পেয় গল এবং ভু যী র

নােমর গৗরব করেত লাগল। ১৮আর অেনক িব াসীরা এেসিছল

এবং অ ত হেয় তােদর িনেজর িনেজর খারাপ কাজ ীকার ও

দখােত লাগল। ১৯আর যারা জা কাজ করত, তােদর মেধ অেনেক

িনেজর িনেজর বই এেন এক কের সকেলর সামেন পিুড়েয় ফলল;

স সব িকছুর দাম েন দখা গল, প াশ হাজার েপার মু া।

২০আর এভােব ভুর বাক তােপর সে বিৃ পেত ও ছড়ােত

লাগল। ২১এই সব কাজ শষ করার পর পৗল পিব আ ার ারা

অ ািণত হেয় ি র করেলন য, িতিন মািকদিনয়া ও আখায়া যাবার

পর িয শােলম যােবন, িতিন বলেলন, সখােন যাওয়ার পের আমােক

রাম শহরও দখেত হেব। ২২আর যাঁরা তাঁর পিরেষবা করেতন,

তাঁেদর জনেক, তীমিথয় ও ইরা েক, মািকদিনয়ােত পািঠেয় িতিন

িনেজ িকছুিদন এিশয়ায় থাকেলন। ২৩আর সিদেনর এই পেথর

িবষেয় িনেয় খবু হ েগাল হেয় গল। ২৪ কারণ িদমীি য়

নােম একজন রৗপ িশ ী দীয়ানার পার মি র িনমাণ করত এবং

িশ ীেদর যেথ কাজ জিুগেয় িদত। ২৫ সই লাকিট তােদর এবং

সই ব বসার িশ ীেদর ডেক বলল, মহাশেয়রা, আপনারা জােনন,

এই কােজর ারা আমরা উপাজন কির। ২৬আরআপনারা দখেছন

ও নেছন, কবল এই ইিফেষ নয়, ায় সম এিশয়ায় এই পৗল

অেনক লাকেক ভািবত কেরেছ, এই বেলেছ য, য দবতা হােতর

তরী, তারা ঈ র না। ২৭ এেত এই ভয় হে , কবল আমােদর

ব বসার নাম হেব, তা নয়; িক ু মহােদবী িদয়ানার মি র নগণ

হেয় পড়েব, আবার স তু ও হেব, যােক সম এিশয়া, এমনিক,

সম পিৃথবী পেূজা কের। ২৮ এই কথা েন তারা খবু রেগ িচৎকার

কের বলেত লাগল, ইিফষীয়েদর িদয়ানাই মহােদবী। ২৯ তােত শহের

গ ডেগাল বেধ গল; পের লােকরা একসােথ র ভূিমর িদেক ছুটল,

মািকদনীয়ার গায় ও আির াখ, পৗেলর এই জন সহযা ীেক ধের

িনেয় গল। ৩০ তখন পৗল লাকেদর কােছ যাবার জ মন করেল

িশেষ রা তাঁেক যেত িদল না। ৩১আর এিশয়ার ধানেদর মেধ
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কেয়ক জন তাঁর ব ু িছল বেল তাঁর কােছ লাক পািঠেয় এই অ েরাধ

করেলন, যন িতিন র ভূিমেত িনেজর িবপদ ঘটােত না যান। ৩২

তখন নানা লােক নানা কথা বেল িচৎকার করিছল, কারণ সভােত

গ ডেগাল বেধিছল এবং িক জ এক হেয়িছল, তা বিশরভাগই

লাক জানত না। ৩৩ তখন ই দীরা আেলকসা রেক সামেন উপি ত

করােত লােকরা জনগেনর মেধ থেক তােক বর করল; তােত

আেলকসা র হােতর ারা ইশারা কের লােকেদর কােছ প সমথন

করেত চ া করেলন। ৩৪ িক ু যখন তারা জানেত পারল য, স,

িযহূদী, তখন সকেল এক ের অ মান ঘ টা এই বেল িচৎকার

করেত থাকল, ইিফষীয়েদর দীয়ানাই মহােদবী। ৩৫ শেষ শহেরর

স াদক জনগনেক শা কের বলেলন, ি য় ইিফষীয় লােকরা, বল

দিখ, ইিফষীয়েদর শহের য মহােদবী দীয়ানার এবং আকাশ থেক

পিততা িতমার গহৃমাি কা, মা েষর মেধ ক না জােন? ৩৬

তরাং এই কথা অ ীকার করার কােনা উপায় নই জেন তামােদর

শা থাকা এবং অিবেবচনার কানও কাজ না করা উিচত। ৩৭

কারণ এই য লাকেদর এখােন এেনছ, তারা মি র লেুটরাও নয়,

আমােদর মহােদবীর িব ে ধ িন াও কের িন। ৩৮অতএব যিদ

কারও িব ে দীমীি েয়র ও তার সহ িশ ীেদর কােনা অিভেযাগ

থােক, তেব আদালত খালা আেছ, দেশর ধােনরাও আেছন, তারা

পর েরর িব ে অিভেযাগ ক ক। ৩৯ িক ু তামােদর অ কােনা

দাবী দাওয়া যিদ থােক, তেব িতিদেনর সভায় তার সমাধান করা

হয়। ৪০ সাধারনত: আজেকর ঘটনার জ আমােক অত াচারী বেল

আমােদর নােম অিভেযাগ হওয়ার ভয় আেছ, যেহতু এর কান কারণ

নই, এই জনসমাগেমর িবষেয় উ র দওয়ার রা া আমােদর নই।

৪১এই বেল িতিন সভার লাকেদর িফিরেয় িদেলন।

২০ সইগ ডেগাল শষ হওয়ার পের পৗল িশষ েদর ডেকপাঠােলন

এবং উৎসাহ িদেলন ও েভ া সহ িবদায় িনেয় মািকদিনয়ােত যাবার

জ বিরেয় পড়েলন। ২ পের যখন সই অ ল িদেয় যাি েলন তখন

যেত যেত নানা কথার মেধ িদেয় িশষ েদর উৎসাহ িদেত িদেত ীস
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দেশ এেস পৗঁছেলন। ৩ সই জায়গায় িতনমাস কাটােনার পর যখন

িতিন জলপেথ িরয়া দেশ যাবার জ ত হেলন তখন ই দীরা

তােদর িব ে ষড়য করােত িতিন িঠক করেলন য িতিন মািকদিনয়া

িদেয় িফের যােবন। ৪ িবরয়া শহেরর পেুহর পু সাপা , িথেষালনীয়

আির াখ ও িস , দা ী শহেরর গায় তীমিথয় এবং এিশয়ার তুিখক

ও িফম এঁরা সকেল তাঁর সে গেলন। ৫ িক ু এঁরা এিগেয় িগেয়ও

আমােদর জ এায়া শহের অেপ া করিছেলন। ৬ পের তাড়ীশূ

িট র অ ান শষ হেল আমরা িফিলপী থেক জলপেথ িগেয় পাঁচ

িদেনর এায়ােত তাঁেদর কােছ উপি ত হলাম সখােন সাত িদন

িছলাম। ৭ স ােহর থম িদেনর আমরা িট ভাঙার জ একি ত

হেল পৗল পরিদন সখান থেক চেল যাবার জ পিরক না করায়

িতিন িশষ েদর কােছ মধ রািএ পয ব ৃ তা িদেয়িছেলন। ৮আমরা

য ওপেরর ঘেরেত সবাই একি ত হেয়িছলাম সখােন অেনক দীপ

িছল। ৯আর উতুখ নােম একজন যবুক জানালার ধাের বেসিছল, স

গভীর ঘেুম ম হেয় পেড়িছল; এবং পৗল আরও অেনক ণ ধের

ব ৃ তা িদেল স গভীর ভােব ঘিুমেয় পড়ায় িতনতলা থেক নীেচ

পেড় গেল, তােত লােকরা তােক মতৃ অব ায় তুেল িনেয় গল।

১০ তখন পৗল নেম িগেয় তার গােয়র ওপের পড়েলন, ও তােক

জিড়েয় ধরেলন এবং বলেলন তামরা িচৎকার কেরা না; কারণ এর

মেধ এখনও াণ আেছ। ১১ পের িতিন ওপের িগেয় িট ভেঙ

ভাজন কের অেনক ণ, এমনিক, রাি থেক সকাল পয কথাবাতা

করেলন, তারপর িতিন সখান থেক চেল গেলন। ১২আর তারা

সই বালকিটেক জীিবত অব ায় িফের পেয় অসাধারণ িব াস অজন

করেলা। ১৩আরআমরা আেগ িগেয় জাহােজ উেঠ, আসস শহেরর

উে েশ যা া করলাম এবং সখান থেক পৗলেক তুেল নওয়ার

জ মন ি র করলাম; এটা িতিন িনেজই ই া কেরিছেলন, কারণ

িতিন লপেথ যােবন বেল পিরক না কেরিছেলন। ১৪ পের িতিন

আেস আমােদর সে এেল আমরা তাঁেক তুেল িনেয় িমতুলীনী শহের

এলাম। ১৫ সখান থেক জাহাজ খেুল পরিদন খীয়র ীেপর সামেন
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উপি ত হলাম; ি তীয় িদেনর সামস ীেপ গলাম, পরিদন িমিলত

শহের এলাম। ১৬ কারণ পৗল ইিফষ ফেল যেত ি র কেরিছেলন,

যােত এিশয়ােত তাঁর বিশ িদন কাটােত না হয়; িতিন তাড়াতািড়

করিছেলন যন সাধ হেল প স মীর িদন িয শােলেম উপি ত

থাকেত পােরন। ১৭ িমিলত থেক িতিন ইিফেষ লাক পািঠেয় ম লীর

াচীনবগেক ডেক আনেলন। ১৮ তাঁরা সবাই তাঁর কােছ উপি ত

হেল িতিন তাঁেদরেক বলেলন, তামরা জান, এিশয়া দেশ এেস,

আিম থম িদন পয তামােদর সে কীভােব িদন কািটেয়িছ, ১৯

পেুরাপিুর ন মেন ও অ পােতর সােথ এবং ই দীেদর ষড়য থেক

উৎপ নানা পরী ার মেধ থেক ভুর সবাকায কেরিছ; ২০ ম ল

জনক কানও কথা গাপন না কের তামােদর সকলেক জানােত এবং

সাধারেনর মেধ ও ঘের ঘের িশ া িদেত, ি ধােবাধ কিরিন; ২১

ঈ েরর িত মন ফরােনা এবং আমােদর ভু যী ীে র উপর

িব াস িবষেয় িযহূদী ও ীকেদর কােছ সা িদেয় আসিছ। ২২আর

এখন দখ, আিম আ ােত ব হেয় িয শােলেম যাি ; সখােন

আমার িত িক িক ঘটেব, তা জািন না। ২৩এইটু জািন, পিব

আ া েত ক শহের আমার কােছ এই বেল সা িদে ন য, ব ন

ও শ আমার অেপ া করেছ। ২৪ িক ু আিম িনজ াণেকও িকছুর

মেধ গণ কির না, আমার িনেজর াণেক মলূ বান বেল মেন কির না,

যন আিম ঈ েরর দওয়া পেথ শষ পয দৗেড়ােত পাির এবং

ঈ েরর অ েহর সমাচােরর জ সা দওয়ার য সবা কােজর

দািয় ভু যী র থেক পেয়িছ, তা শষ করেত পাির। ২৫এবং

দেখা, আিম জািন য, যােদর মেধ আিম সই রােজ র চার কের

বিড়েয়িছ, সই তামরা সবাই আমার মখু আর দখেত পােব না; ২৬

এই জে আজ তামােদর কােছ এই সা িদি য, সবার রে র

দায় থেক আিম িচ; ২৭ কারণ আিম তামােদর ঈ েরর সকল

পিরক না জানােত ি ধােবাধ কিরিন। ২৮ তামরা িনেজেদর িবষেয়

সাবধান এবং পিব আ া তামােদর পিরচয় করার জ যােদর মেধ

পালক কেরেছন, সই সম পােলর িবষেয় সাবধান হও, ঈ েরর সই
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ম লীেক পিরচয া কর, যােক িতিন িনেজর র িদেয় িকেনেছন। ২৯

আিম জািন আিম চেল যাওয়ার পর র নকেড় তামােদর মেধ

আসেব এবং পােলর িত মমতা করেব না, ৩০ এবং তামােদর

মেধ থেক কােনা কােনা লাক উেঠ িশষ েদর িনেজেদর কােছ

টেন নওয়ার জ িবপরীত কথা বলেব। ৩১ তরাং জেগ থােকা,

মেন রাখেব আিম িতন বৎসর ধের রাত িদন চােখর জেলর সােথ

েত কেক চতনা িদেত ব কের িন। ৩২এবং এখন ঈ েরর কােছ

ও তাঁর অ েহর বােক র কােছ তামােদর সমপণ করলাম, িতিন

তামােদর গঁেথ তুলেত ও পিব ীকৃত সকেলর মেধ দায়ািধকার

িদেত স ম। ৩৩আিম কারও পা বা সানা বা কাপেড়র উপের

লাভ কিরিন। ৩৪ তামরা িনেজরাও জােনা, আমার িনেজর এবং

আমার সাথীেদর অভাব দূর করার জ এই ই হাত িদেয় পিরেষবা

কেরিছ। ৩৫ সম িবষেয় আিম তামােদরেক দ ৃ া দিখেয়িছ য,

এই ভােব পির ম কের বলেদর সাহায করেত হেব এবং ভু যী র

বাক রণ করা উিচত এবং িতিন িনেজ বেলেছন, হণ করা অেপ া

বরং দান করা ধ হওয়ার িবষয়। ৩৬ এই কথা বেল িতিন হাঁটু পেত

সকেলর সে াথনা করেলন। ৩৭ তােত সকেল খবুই কাঁদেলন এবং

পৗেলর গলা ধের তাঁেক চু ন করেত লাগেলন; ৩৮ সবােপ া তাঁর

উ এই কথার জ অিধক ঃখ করেলন য, তারা তাঁর মখু আর

দখেত পােব না। পের জাহাজ পয তাঁেক ছেড় আসেত গেলন।

২১তােদর কাছ থেক কে িবদায় িনলাম এবং জাহাজ কের সাজা

পেথ কা ীেপ আসলাম, পেরর িদন রাদঃ ীেপ এবং সখান থেক

পাতারা শহের পৗেছালাম। ২ এবং সখােন এমন একিট জাহাজ

পলাম যটা ফনীিকয়ায় যােব, আমরা সই জাহােজ কের রওনা

হলাম। ৩ পের ীপ দখেত পলাম ও সই ীপেক আমােদর

বাঁিদেক ফেল, িরয়া দেশ িগেয়, সার শহের নামলাম; কারণ

সখােন জাহােজর মালপ নামােনার কথা িছল। ৪এবং সখােনর

িশষ েদর খাঁজ কের আমরা সখােন সাত িদন থাকলাম; তারা আ ার

ারা পৗলেক িয শােলেম যেত বারণ করেলন। ৫ সই সাত িদন
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থাকার পর আমরা রওনা িদলাম, তখন তারা সবাই ী ও ছেল

মেয়েদর সে িনেয় আমােদর শহেরর বাইের ছাড়েত এেলা, সখােন

আমরা হাঁটু গেড় াথনা কের এেক অপরেক িবদায় জানালাম। ৬

আমরা জাহােজ উঠলাম, তাঁরা িনেজেদর বািড় িফের গেলন। ৭

পের সাের জলপেথর যা া শষ কের তিলমািয় েদেশ পৗেছালাম;

ও িব াসী ভাইেদর েভ া জানালাম এবং তােদর সে এক িদন

থাকলাম। ৮ পেরর িদন আমরা সখান থেক রওনা হেয় কসিরয়ায়

পৗছালাম এবং সমাচার চারক িফিলপ, িযিন সই সাত জেনর

একজন, তাঁর বািড়েত আমরা থাকলাম। ৯ তাঁর চার অিববািহতা

মেয় িছল, তাঁরা ভাববাণী বলত। ১০ সখােন আমরা অেনকিদন

িছলাম এবং িযহূিদয়া থেক আগাব নাম একজন ভাববাদী উপি ত

হেলন। ১১এবং িতিন আমােদর কােছ এেস পৗেলর কামরব ন

( ব ) টা িনেয়, িনেজর হাত পা বঁেধ বলেলন, পিব আ া এই

কথা বলেছন, এই কামরব নীিট যাঁর, তাঁেক ই দীরা িয শােলেম

এই ভােব বাঁধেব এবং অিয িদ লােকেদর হােত সমপণ করেব।

১২এই কথা েন আমরাও সখানকার ভাইেয়রা পৗলেক অ েরাধ

করলাম, িতিন যন িয শােলেম না যান। ১৩ তখন পৗল বলেলন,

তামরা এিক করছ? কঁেদ আমার দয়েক কন চুরমার করছ? কারণ

আিম ভু যী র নােমর জ িয শােলেম কবল ব ী হেতই নয়,

মরেতও ত আিছ। ১৪ এই ভােব িতিন আমােদর কথা নেত

অস ত হেলন, তখন আমরা চুপ করলাম এবং বললাম ভুরই ই া

পণূ হাক। ১৫ এর পের আমরা িজিনসপ িছেয় িয শােলেম রওনা

িদলাম। ১৬এবং কসিরয়া থেক কেয়ক জন িশষ আমােদর সে

এেলন; তাঁরা ীেপর ােসান নাম এক জনেক সে আনেলন;

ইিন থম িশষ েদর একজন, তাঁর বািড়েতই আমােদর অিতিথ হওয়ার

কথা। ১৭ িয শােলেম উপি ত হেল ভাইেয়রা আমােদর আনে র

সে হণ করেলন, ১৮ পেরর িদন পৗল আমােদর সে যােকােবর

বািড় গেলন; সখােন াচীেনরা সবাই উপি ত হেলন। ১৯ পের

িতিন তােদর েভ া জানােলন এবং ঈ র তাঁর পিরচয ার মেধ
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িদেয় অিয িদেদর মধ য সব কাজ কেরেছন, তার িব ািরত িববরণ

িদেলন। ২০ এই কথা েন তাঁরা ঈ েরর গৗরব করেলন, তাঁেক

বলেলন, ভাই, তুিম জান, ই দীেদর মধ হাজার হাজার লাক িব াসী

হেয়েছ, িক ু তারা সবাই ব ব া পালন করেত বড়ই উেদ াগী। ২১

তারা তামার িবষেয় এই কথা েনেছ য, তুিম অিয িদেদর মধ

বাসী ই দীেদর মািশর িবিধ ব ব া ত াগ করেত িশ া িদ , যন

তারা িশ েদর কেছদ না কের ও সই মত না চেল। ২২অতএব

এখন িক করা যায়? তারা নেত পােবই য, তুিম এেসছ। ২৩তাই

আমরা তামায় যা বিল, তাই কর। আমােদর এমন চারজন পু ষ

আেছ, যারা শপথ কেরেছ; ২৪ তুিম তােদর সে িগেয় িনেজেক িচ

কর এবং তােদর মাথা াড়া করার জ খরচ কর। তাহেল সবাই

জানেব, তামার িবষেয় য সম কথা তারা েনেছ, স েলা সিত

নয়, বরং তুিম িনেজও ব ব া মেন সিঠক িনয়েম চলছ। ২৫ িক ু য

অিযহূদীরা িব াসী হেয়েছ, তােদর িবষয় আমরা িবচার কের িলেখিছ

য, িতমার সাদ, র , গলািটেপ মারা াণীর মাংস এবং ব িভচার,

এই সম িবষয় থেক যন িনেজেদরেক র া কের। ২৬ পেরর িদন

পৗল সই কেয়কজেনর সে , িব হেয় মি ের েবশ করেলন

এবং তােদর বিল উৎসগ করা থেক িব হেত কত িদন িদন লাগেব,

তা চার করেলন। ২৭আর সই সাত িদন শষ হেল এিশয়া দেশর

ই দীরা মি ের তাঁর দখা পেয় সম জনতােক উে িজত কের

তুলল এবং তাঁেক ধের িচৎকার কের বলেত লাগেলা, ২৮ ই ােয়েলর

লােকরা সাহায কর; এই সই ব ি , য সব জায়গায় সবাইেক

আমােদর জািতর ও ব ব ার এই জায়গার িব ে িশ া দয়; আবার

এই ীকেদরও মি েরর মেধ এেনেছ, ও এই পিব ান অপিব

কেরেছ। ২৯কারণ তারা আেগই শহেরর মেধ ইিফষীয় এিফমেক

পৗেলর সে দেখিছল, মেন করল, পৗল তােক মি েরর মেধ িনেয়

এেসেছন। ৩০ তখন শহেরর লােকরা উে িজত হেয় উঠল, লােকরা

দৗেড় এেলা এবং পৗলেক ধের উপাসনা ঘেরর বাইের টেন িনেয়

গল, আর সে সে উপাসনা ঘেরর ার েলা ব কের িদল। ৩১
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এই ভােব তারা তাঁেক হত া করার চ া করল, তখন স দেলর

সহ পিতর কােছ এই খবর এেলা য, সম িয শােলেম গ ডেগাল

আর হেয়েছ। ৩২ অমিন িতিন সনােদর ও শতপিতেদর সে িনেয়

তােদর কােছ দৗেড় গেলন; তারফেল লােকরা সহ পিতেক ও

সনােদরেক দখেত পেয় পৗলেক মারা ব করল। ৩৩ তখন ধান

সনাপিত এেস তাঁেক ধরল, ও িট িশকল িদেয় তাঁেক বাধার আেদশ

িদেলন এবং িজ াসা করেলন, এ ক, আর এিক কেরেছ? ৩৪ফেল

জনতার মধ থেক িবিভ লাক িচৎকার কের িবিভ কার কথা

বলেত লাগল; আর িতিন িকছুই বঝুেত পারেলন না, তাই িতিন তাঁেক

েগ িনেয় যেত আেদশ িদেলন। ৩৫তখন িসঁিড়েত ওপের উপি ত

হেল জনতার ি তার জ সনারা পৗলেক বেয় িনেয় যেত লাগল;

৩৬ কারণ লােকর িভড় পছন পছন যাি ল, আর িচৎকার কের

বলেত লাগল ওেক দূর কর। ৩৭ তারা পৗলেক িনেয় েগর িভতের

ঢুকেত যােব, পৗল ধান সনাপিতেক বলেলন, আপনার কােছ িক

িকছু বলেত পাির? িতিন বলেলন তুিম িক ীক ভাষায় কথা বল? ৩৮

তেব তুিম িক সই িমশরীয় নও, য এর আেগ িবে াহ কেরিছল, ও

হত াকারীেদর চার হাজার জনেক সে কের ম াে িগেয়িছল?

৩৯তখন পৗল বলেলন, আিম িযহূদী তাষ শহেরর িকিলিকয়া েদেশর

লাক, আিম একজন িস শহেরর নাগিরক; আপনােক অ েরাধ

করিছ, লােকেদর সে কথা বলার অ মিত আমােক িদন। ৪০আর

িতিন অ মিত িদেল পৗল িসঁিড়র ওপর দাঁিড়েয় সবাইেক হাত িদেয়

ইশারা করেলন; তখন সবাই শা হল, িতিন তােদর ই ীয় ভাষায়

বলেলন।

২২ভাইেয়রা ও িপতারা, আিম এখন আপনােদর কােছ আ প

সমথন করিছ, ন। ২ তখন িতিন ই ীয় ভাষায় তােদর কােছ কথা

বলেছন েন তারা সবাই শা হেলা। ৩আিম িযহূদী, িকিলিকয়ার

তাষ শহের আমার জ ; িক ু এই শহের গমলীেয়েলর কােছ মা ষ

হেয়িছ, পবূপু ষেদর আইন কা েন িনপণুভােব িশি ত হেয়িছ; আর

আজ আপনারা সবাই যমন আেছন, তমিন আিমও ঈ েরর জ
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উেদ াগী িছলাম। ৪আিম এমনিক মতুৃ পয এই পেথর লােকেদর

অত াচার করতাম, পু ষ ও মিহলােদর বঁেধ জেল িদতাম। ৫এই

িবষেয় মহাযাজক ও সম াচীেনরা আমার সা ী; তাঁেদর কাছ

থেক আিম ভাইেয়েদর জ িচিঠ িনেয়, দে শেক িগেয়িছলাম; ও

যারা সখােন িছল, তােদরেকও বঁেধ িয শােলেম িনেয় আসার জ

িগেয়িছলাম, যন তারা শাি পায়। ৬আর যেত যেত দে শক

শহেরর কাছাকািছ এেল, পরু বলায় হঠাৎ আকাশ থেক তী

আেলা আমার চািরিদেক চমিকেয় উঠল। ৭ তােত আিম মািটেত পেড়

গলাম, ও নেত পলাম, কউ যন আমােক বলেছ, শৗল, শৗল,

কন আমােক অত াচার করছ? ৮ আিম িজ াসা করলাম, ভু,

আপিন ক? িতিন আমােক বলেলন, আিম নাসরেতর যী , যােক

তুিম অত াচার করছ। ৯আর যারা আমার সে িছল, তারাও সই

আেলা দখেত পল, িক ু িযিন আমার সে কথা বলিছেলন, তাঁর

কথা নেত পল না। ১০ পের আিম বললাম, ভু, আিম িক করব?

ভু আমােক বলেলন, উেঠ দে শেক যাও, তামােক যা যা করেত

হেব বেল িঠক করা আেছ, তা সখােনই তামােক বলা হেব। ১১আর

আিম সই আেলার তেজ অ হেয় িগেয় িকছু দখেত পলাম না

এবং আমার স ীরা আমার হাত ধের দে শেক িনেয় গল। ১২ পের

অনিনয় নােম এক ব ি , িযিন ব ব া অ যায়ী ধািমক িছেলন এবং

সখানকার সম ই দীেদর মেধ তাঁর নাম িছল, ১৩ িতিন আমার

কােছ এেস পােশ দাঁিড়েয় বলেলন, ভাই শৗল, তুিম দিৃ শি লাভ

কর; আর তখিন আিম তাঁেক দখেত পলাম। ১৪এবং িতিন আমােক

বলেলন, আমােদর পবূপু ষেদর ঈ র তামােক বেছ িনেয়েছন, যন

তুিম তাঁর ই া জানেত পার এবং সই ধাি কেক দখেত ও তাঁর

মেুখর কথা নেত পাও; ১৫কারণ তুিম যা িকছু দেখছ ও েনছ,

সই িবষেয় সম মা েষর কােছ তাঁর সা ী হেব। ১৬তাই এখন কন

দরী করছ? উেঠ, তাঁর নােম িব াস কের বাি নাও, ও তামার

পাপ ধেুয় ফল। ১৭ তারপের আিম িয শােলেম িফের এেস এক

িদন মি ের াথনা করিছলাম, এমন িদন অিভভূত (অবেচতন মন)
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হেয় তাঁেক দখলাম, ১৮ িতিন আমােক বলেলন, তাড়াতািড় কর,

এখিুন িয শােলম থেক বর হও, কারণ এই লােকরা আমার িবষেয়

তামার সা হণ করেব না। ১৯আিম বললাম, ভু, তারা জােন

য, যারা তামােক িব াস কের, আিম েত ক সমাজঘের তােদর

ব ী করতাম ও মারতাম; ২০আর যখন তামার সা ী ি ফানেক

র পাত হি ল, তখন আিম িনেজ সামেন দাঁিড়েয় সায় িদি লাম, ও

যারা তাঁেক মারিছল তােদর পাশাক পাহারা িদি লাম। ২১ িতিন

আমােক বলেলন, তুিম যাও, আিম তামােক দূের অিয িদেদর কােছ

পাঠাব। ২২ লােকরা এই পয তাঁর কথা নল, পের িচৎকার কের

বলল, এেক পিৃথবী থেক দূর কের দাও, ওেক বাঁিচেয় রাখা উিচত

হয়িন। ২৩ তখন তারা িচৎকার কের তােদর পাশাক খেুল, ধেূলা

ওড়ােত লাগল; ২৪ তখন সনা ধান পৗলেক েগর িভতের িনেয়

যেত আেদশ িদেলন এবং বলেলন চাবকু মের এর পরী া করেত

হেব, যন িতিন জানেত পােরন য, কন লােকরা তাঁেক দাষ িদেয়

িচৎকার করেছ। ২৫ পের যখন তারা দিড় িদেয় তাঁেক বাঁধেলা, তখন

য শতপিত কােছ দাঁিড়েয় িছেলন, পৗল তাঁেক বলেলন, য ব ি

রামীয় এবং িবচাের কােনা দাষ পাওয়া যায়িন, তােক চাবকু মারা

িক আপনােদর উিচত? ২৬এই কথা েন শতপিত সনা ধােনর

কােছ িগেয় তাঁেক বলেলন, আপিন িক করেত যাে ন? এই লাকিট

তা রামীয়। ২৭তখন সনা ধান কােছ িগেয় তাঁেক বলেলন, বল

দিখ, তুিম িক রামীেয়র নাগিরক? িতিন বলেলন, াঁ। ২৮ ধান

সনাপিত বলেলন, এই নাগিরক আিম অেনক টাকা িদেয় িকেনিছ।

পৗল বলেলন, িক ু আিম জ থেকই রামীয়। ২৯ তখন যারা

তাঁেক করার জ তরী হি েলন, তারা তখিন তাঁর কাছ থেক

চেল গল; আর িতিন য রামীয় এই কথা জানেত পের, ও তাঁেক

বঁেধ িছল বেল, ধান সনাপিতও ভয় পেলন। ৩০ িক ু পেরর

িদন, ই দীরা তাঁর উপর কন দাষ িদে , সত জানার জ ধান

সনাপিত তাঁেক ছেড় িদেলন, ও ধান যাজকেদর ও মহাসভার
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লােকেদর একসে আসেত আেদশ িদেলন এবং পৗলেক নািমেয়

তাঁেদর কােছ উপি ত করেলন।

২৩আর পৗল মহাসভার িদেক এক নজের তািকেয় বলেলন,

হ ভাইেয়রা, আজ পয আিম সব িবষেয় িবেবেকর সে ঈ েরর

জার মেতা আচরণ কের আসিছ। ২ তখন মহাযাজক অনিনয়, যারা

কােছ দাঁিড়েয়িছল, তােদরেক আেদশ িদেলন, যন তাঁর মেুখ আঘাত

কের। ৩ তখন পৗল তাঁেক বলেলন, “ হ চুনকাম করা দওয়াল,

ঈ র তামােক আঘাত করেবন; তুিম ব ব া িদেয় আমার িবচার

করেত বেসছ, আর ব ব ায় িবপরীেত আমােক আঘাত করেত আেদশ

িদ ?” ৪তােত যারা কােছ দাঁিড়েয়িছল তারা বলল, “তুিম িক ঈ েরর

মহাযাজকেক এমিনভােব অপমান করছ?” ৫ পৗল বলেলন, “ হ

ভাইেয়রা, আিম জানতাম না য, উিন মহাযাজক;” কারণ লখা আেছ,

“তুিম িনজ জািতর লাকেদর ত াবধায়কেক খারাপ কথা বল না।”

৬ িক ু পৗল যখন বঝুেত পারেলন য, তােদর একভাগ স ূকী ও

একভাগ ফরীশী, তখন মহাসভার মেধ খবু জাের িচৎকার কের

বলেলন, “ হ ভাইেয়রা, আিম ফরীশী এবং ফরীশীেদর স ান; মতৃেদর

আশাও পনু ান স ে আমার িবচার হে ।” ৭ িতিন এই কথা

বলেত না বলেত ফরীশী ও স ূকীেদর মেধ িবেরাধ সিৃ হেলা; সভার

মেধ িট দল হেয় গল। ৮কারণ স ূকীরা বেল, পনু ান নই,

গদূত বা ম আ া নই; িক ু ফরীশীরা উভয়ই ীকার কের।

৯তখন খবু চঁচােমিচ হেলা এবং ফরীশী পে র মেধ কেয়ক জন

ব ব ার িশ ক উেঠ দাঁিড়েয় ঝগড়া কের বলেত লাগল, আমরা এই

লাকটী মেধ কােনা ভুল দখেত পাি না; কােনা ম আ া িকংবা

কােনা দূত যিদ এনার সােথ কথা বেল থােকন, তােত িক? ১০এই

ভােব খবু গ ডেগাল হেল, যিদ তারা পৗলেক মের ফেল, এই ভেয়

সনাপিত আেদশ িদেলন, স দল িগেয় তােদর মেধ থেক পৗলেক

েগ িনেয় যাক। ১১পের রাি েত ভু পৗেলর কােছ দাঁিড়েয় বলেলন,

সাহস কর, কারণ আমার িবষেয় যমন িয শােলেম সা িদেয়ছ,

তমিন রােমও িদেত হেব। ১২ িদন হেল পর ই দীরা ষড়য করেলা



িরত 2108

এবং িনেজেদরেক অিভশ করেলা, তারা বলল আমরা য পয

পৗলেক হত া না কির, স পয খাবার ও জল পান করব না। ১৩

চি শ জেনর বিশ লাক একসে শপথ কের এই পিরক না করল।

১৪তারা ধান যাজকেদর ও াচীনবেগর কােছ িগেয় বলল, আমরা

এক কিঠন শপথ কেরিছ, য পয পৗলেক হত া না করব, স পয

িকছুই হণ করব না। ১৫অতএব আপনারা এখন মহাসভার সােথ

সহ পিতর কােছ আেবদন ক ন, যন িতিন আপনােদর কােছ তােক

নািমেয় আেনন, বলনু য, আপনারা আরও সূ েপ তার িবষেয়

িবচার করেত ত হেয়েছন; আর স কােছ আসার আেগই আমরা

তােক হত া করেত ত থাকলাম। ১৬ িক ু পৗেলর বােনর ছেল

তােদর এই ঘাঁিট বসােনার কথা নেত পেয় েগর মেধ চেল িগেয়

পৗলেক জানােলা। ১৭ তােত পৗল একজন শতপিতেক কােছ ডেক

বলেলন, সহ পিতর কােছ এই যবুকেক িনেয় যান; কারণ তাঁর কােছ

এর িকছু বলার আেছ। ১৮ তােত িতিন সে িনেয় সহ পিতর কােছ

িগেয় বলেলন, বি পৗল আমােক কােছ ডেক আপনার কােছ এই

যবুকেক আনেত বলল, কারণ আপনার কােছ এর িকছু বলার আেছ।

১৯ তখন সহ পিত তার হাত ধের এক পােশ িনেয় িগেয় গাপেন

িজ াসা করেলন, আমার কােছ তামার িক বলার আেছ? ২০ স

বলল, ই দীরা আপনার কােছ এই অ েরাধ করার পরামশ কেরেছ,

যন আপিন কাল আরও সূ েপ পৗেলর িবষেয় জানার জ তাঁেক

মহাসভায় িনেয় যান। ২১অতএব আপিন তােদর কথা া করেবন

না, কারণ তােদর মেধ চি শ জেনর বিশ লাক তাঁর জ ঘাঁিট

বিসেয়েছ; তারা এক কিঠন িত া কেরেছ; য পয তাঁেক হত া না

করেব, স পয ভাজন িক পান করেব না, আর এখনই ত আেছ,

আপনার অ মিতর অেপ া করেছ। ২২ তখন সহ পিত ঐ যবুকেক

িনেদশ িদেয় িবদায় করেলন, তুিম য এই সব আমােক বেলছ তা

কাউেকও বল না। ২৩ পের িতিন ই জন শতপিতেক কােছ ডেক

বলেলন, কসিরয়া পয যাবার জ রাি ন‐টার িদেনর েশা সনা

ও স র জন অ ােরাহী এবং েশা বশাধারী লাক ত রােখা। ২৪
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িতিন ঘাড়া ত রাখেত আেদশ িদেলন, যন তারা পৗলেক তার

উপের বিসেয় িনরাপেদ রাজ পাল ফিলে র কােছ পৗিছেয় দয়।

২৫ পের িতিন এ প একিট িচিঠ িলখেলন, ২৬ মহামিহম রাজ পাল

ফীিল সমীেপষ,ু ািদয় লিুষেয়র অিভবাদন। ২৭ ই দীরা এই

লাকিটেক ধের হত া করেত উদ ত হেল আিম স সহ উপি ত হেয়

তাঁেক উ ার করলাম, কারণ জানেত পলাম য, এই লাকিট রামীয়।

২৮ পের তারা িক কারেণ এই লাকটী ওপের দাষ িদে তা জানবার

জে তােদর মহাসভায় এই লাকিটেক িনেয় গলাম। ২৯তােত আিম

বঝুলাম, তােদর ব ব া স ে এর উপের দাষ দওয়া হেয়েছ, িক ু

মতুৃ দ ড বা জলখানায় দওয়ার মত অিভেযাগ এর নােম হয়িন।

৩০আর এই লাকটী িব ে চ া হেব, এই সংবাদ পেয় আিম

তাড়াতািড়ই আপনার কােছ পািঠেয় িদলাম। এর উপর যারা দাষ

িদেয়েছ, তােদরও িনেদশ িদলাম, তারা আপনার কােছ এর িব ে যা

বলবার থােক, বলকু। ৩১ পের সনারা আেদশ অ সাের পৗলেক

িনেয় রাি েবলায় আি পাি েত গল। ৩২ পরিদন অ ােরাহীেদর

তাঁেদর সে যাবার জ রেখ তারা েগ িফের আসেলা। ৩৩ওরা

কসিরয়ােত পৗঁিছেয় রাজ পােলর হােত িচিঠিট িদেয় পৗলেকও তাঁর

কােছ উপি ত করল। ৩৪ িতিন িচিঠিট পেড় িজ াসা করেলন, এ

কান েদেশর লাক? তখন িতিন জানেত পারেলন স িকিলিকয়া

েদেশর লাক। ৩৫ এই জানেত পেয় রাজ পাল বলেলন, যারা

তামার উপের দাষ িদেয়েছ, তারা যখন আসেব তখন তামার কথা

নব। পের িতিন হেরােদর রাজবািটেত তাঁেক রাখেত আ া িদেলন।

২৪পাঁচিদন পের অনিনয় মহাযাজক, কেয়ক জন াচীন এবং

ততু নােম একজন উিকলেক সে কের সখােন গেলন এবং তারা

পৗেলর িব ে রাজ পােলর কােছ আেবদন করেলন; ২ পৗলেক

ডাকার পর ততু তাঁর নােম এই বেল দাষােরাপ করেত লাগল,

হ মাননীয় ফীিল , আপনার ারা আমরা মহা শাি অ ভব করিছ

এবং আপনার ােনর ারা এই জািতর জ অেনক উ িত এেনেছ।

৩ এ আমরা সবাই সব জায়গায় সব িকছু কৃত তার সে ীকার
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করিছ। ৪ িক ু বিশ কথা বেল যন আপনােক ক না িদই, এই

জ অ েরাধ কির, আপিন দয়া কের আমােদর কথা ন। ৫কারণ

আমরা দখেত পলাম, এই লাকিট িবে াহী প, জগেতর সকল

ই দীর মেধ ঝগড়াকারী এবং নাসরতীয় দেলর নতা, ৬আর এ

ধমধােমও অ িচ করবার চ া কেরিছল, আমরা এেক ধেরিছ। ৭

িক ু যখন িলিসয়াস সই সনা আিধকািরক পৗঁছােলা, স জারপবূক

পৗলেক আমােদর হাত থেক িনেয় গল। ৮ যখন আপিন এই সব

িবষেয় পৗলেক িজ াসা করেবন তখন আপিনও স সম জানেত

পারেবন কন তােক দাষা প করা হেয়েছ। ৯অ া ই দীরাও

সায় িদেয় বলল, এই সব কথা িঠক। ১০ পের রাজ পাল পৗলেক

কথা বলবার জ ইশারা করেল িতিন এই উ র করেলন, আপিন

অেনক বছর ধের এই জািতর িবচার কের আসেছন, জানেত পের

আিম ে আ প সমথন করিছ। ১১আপিন যাচাই করেত

পারেবন, আজ বােরা িদেনর র বিশ হয়িন, আিম উপাসনার জ

িয শােলেম িগেয়িছলাম। ১২আর এরা ধমধােম আমােক কােরার

সােথ ঝগড়া করেত, িকংবা জনতােক উে িজত করেত দেখিন,

সমাজ ঘেরও না, শহেরও না। ১৩আর এখন এরা আমােক য সব

দাষ িদে , আপনার কােছ স সম মাণ করেত পাের না। ১৪

িক ু আপনার কােছ আিম এই ীকার কির, এরা যােক দল বেল, সই

পথ অ সাের আিম িপতপৃু ষেদর ঈ েরর আরাধনা কের থািক; যা যা

মািশর িবিধ ব ব া এবং ভাববাদী ে থ লখা আেছ, স সব িব াস

কির। ১৫আর এরাও যমন অেপ া কের থােক, সই প আিমও

ঈ ের এই আশা করিছ য, ধািমক ও অধাি ক ‐ধরেনর লােকর

পনু ান হেব। ১৬আর এ িবষেয় আিমও ঈ েরর ও মা ষেদর িত

িবেবক সবিদন পির ার রাখেত চ া করিছ। ১৭অেনক বছর পের

আিম িনেজর জািতর কােছ দান দওয়ার এবং বিল উৎসগ করবার

জ এেসিছলাম; ১৮এই িদেনর লােকরা আমােক ধমধােম িচ

অব ায় দেখিছল, িভড়ও হয়িন, গ ডেগালও হয়িন; িক ু এিশয়া

দেশর কেয়ক জন িযহূদী উপি ত িছল, তােদরই উিচত িছল ১৯ যন
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আপনার কােছ আমার িব ে যিদ তােদর কােনা কথা থােক, তেব

এখােন আেস এবং আমােক দাষােরাপ কের। ২০ অথবা এখােন

উপি ত লােকরাই বলকু, আিম মহাসভার সামেন দাঁড়ােল এরা

আমার িক অপরাধ পেয়েছ? ২১ না, ধু এই এক কথা, যা তােদর

মেধ দাঁিড়েয় জাের বেলিছলাম, “মতৃেদর পনু ান িবষেয় আজ

আপনােদর সামেন আমার িবচার হে ।” ২২ তখন ফীিল , সই

পেথর িবষেয় ভােলাভােবই জানেতন বেল, িবচার অসমা রাখেলন,

বলেলন, লিুসয় সহ পিত যখন আসেবন, তখন আিম তামােদর

িবচার সমা করব। ২৩ পের িতিন শতপিতেক এই আেদশ িদেলন,

তুিম এেক ব ী রাখ, িক ু ে রেখা, এর কােনা আ ীয়েক এর

সবার জ আসেত বারণ কর না। ২৪ কেয়ক িদন পের ফীিল

িষ া নােম িনেজর িয দী ীর সােথ এেস পৗলেক ডেক পাঠােলন

ও তার মেুখ ী যী র িত িব ােসর িবষেয় নেলন। ২৫ পৗল

ায়পরায়নতার, আ সংযেমর এবং আগামী িদেনর র িবচােরর

িবষেয় বণনা করেল ফীিল ভয় পেয় উ র করেলন, এখন যাও,

িঠক িদন পেল আিম তামােক ডাকব। ২৬ িতিনও আশা কেরিছেলন

য, পৗল তােক টাকা দেবন, এই জ বার বার তাঁেক ডেক তাঁর

সে কথা বলেতন। ২৭ িক ু ই বছর পের পকীয় ফী ফীিলে র

পেদ িনযু হেলন, আর ফীিল ই দীেদর খিুশ কের অ হ পাবার

জ পৗলেক বি রেখ গেলন।

২৫ফী সই েদেশ আসার িতনিদন পের কসিরয়া হেত

িয শােলেম গেলন। ২ তােত ধান যাজকরা এবং ই দীেদর

ধান ধান লাক তাঁর কােছ পৗেলর িব ে আেবদন করেলন ৩

আর অ েরাধ কের তাঁর িব ে এই অ হ পাওয়ার আশা করেত

লাগেলন, যন পৗলেক িয শােলেম ডেক পাঠান। তাঁরা পেথর মেধ

পৗলেক হত া করবার জ ফাঁদ বসােত চাইিছেলন। ৪ িক ু ফী

উ ের কের বলেলন, পৗল কসিরয়ােত ব ী আেছ; আিমও সখােন

অবশ ই যাব ৫অতএব স বলল, তামােদর মেধ যারা কতপৃ ,

তারা আমার সে সখােন যাক, সই ব ি র যিদ কােনা দাষ থােক
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তেব তাঁর উপের দাষােরাপ ক ক। ৬আর তােদর কােছ আটদশ

িদেনর র বিশ থাকার পের িতিন কসিরয়ােত চেল গেলন; এবং

পেরর িদন িবচারাসেন বেস পৗলেক আনেত আেদশ িদেলন। ৭ িতিন

হািজর হেল িয শােলম থেক আসা ই দীরা তাঁর চািরিদেক দাঁিড়েয়

তাঁর স েক অেনক বড় বড় দােষর কথা বলেত লাগেলা, িক ু

তাঁর মাণ দখােত পারল না। ৮এিদেক পৗল িনেজর আ প

সমথন কের বলেলন, ই দীেদর ব ব ার িব ে , ধমধােমর িব ে ,

িকংবা কসেরর িব ে আিম কােনা অপরাধ কিরিন। ৯ িক ু ফী

ই দীেদর অ েহর পা হবার ই া করােত পৗল ক উ র কের

বলেলন, তুিম িক িয শােলেম িগেয় সখােন আমার নজের এই সকল

িবষেয় িবচািরত হেত স ত? ১০ পৗল বলেলন, কসেরর িবচার

আসেন সামেন দাঁিড়েয় আিছ, এখােন আমার িবচার হওয়া উিচত।

আিম ই দীেদর িত কােনা অ ায় কিরিন, এিট আপনারা ভােলা

কের জােনন। ১১ তেব যিদ আিম অপরাধী হই এবং মতুৃ র যাগ িকছু

কের থািক, তেব আিম মরেত অ ীকার কির না; িক ু এরা আমার

ওপর য য দাষ লািগেয়েছ এই সকল যিদ িকছুই না হয় এেদর হােত

আমােক সমপণ করার কােরা অিধকার নই; আিম কসেরর কােছ

আপীল কির। ১২ তখন ফী ম ী সভার সে পরামশ কের উ র

িদেলন, তুিম কসেরর কােছ আপীল কেরেছা; কসেরর কােছই যােব।

১৩ পের কেয়ক িদন গত হেল আি রাজা এবং বিনকী কসিরয়ায়

হািজর হেলন এবং ফী েক েভ া জানােলন। ১৪ তারা দীঘ িদন

সইখােন বসবাস করেলন ও ফী রাজার কােছ পৗেলর কথা উপি ত

কের বলেলন, ফীিল একিট লাকেক ব ী কের রেখ গেছন; ১৫

যখন আিম িয শােলেম িছলাম, তখন ই দীেদর ধান যাজকগণ ও

াচীনবগ সই ব ি র িবষেয় আেবদন কের তাঁর িব ে শাি র

অ েরাধ কেরিছেলন। ১৬আিম তােদরেক এই উ র িদেয়িছলাম,

যাঁর নােম দাষ দওয়া হয়, যাবৎ দাষােরাপ কারীেদর সে সামনা

সামিন না হয় এবং আেরািপত দাষ স ে আ প সমথেনর অবসর

না পায়, তাবৎ কােনা ব ি েক সমপণ করা রামীয়েদর থা নয়।
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১৭ পের তারা একসে এ ােন এেল আিম দরী না কের পরিদন

িবচারাসেন বেস সই ব ি েক আনেত আেদশ করলাম। ১৮ পের

দাষােরাপকারীরা দাঁিড়েয়, আিম য কার দাষ অ মান কেরিছলাম,

সই কার কােনা দাষ তাঁর িবষেয় উঠল না; ১৯ িক ু তাঁর িব ে

আপনােদর িনেজর ধম িবষেয় এবং যী নােম কােনা মতৃ ব ি ,

যােক পৗল জীিবত বিলত, তাঁর িবষেয় কেয়কিট তক উপি ত করল।

২০ তখন এই সব িবষয় িকভােব খাঁজ করেত হেব, আিম ি র করেত

পারলাম না বেল বললাম, তুিম িক িয শােলেম িগেয় এই িবষেয়

িবচািরত হেত স ত? ২১ তখন পৗল আপীল কের স ােটর িবচােরর

জ রি ত থাকেত াথনা করায়, আিম য পয তাঁেক কসেরর

কােছ পািঠেয় িদেত না পাির, সই পয ব ী কের রাখার আ া

িদলাম। ২২ তখন আি ফী েক বলেলন আিমও সই ব ি র কােছ

কথা নেত চেয়িছলাম। ফী বলেলন, কালেক নেত পােবন: ২৩

অতএব পেরর িদন আি ও বণীকী মহা জাঁকজমেকর সে আসেলন

এবং সহ পিতেদর ও নগেরর ধান লাকেদর সে সভা ােন হািজর

হেলন, আর ফীে র এর আ ায় পৗল ক আনা হেলা। ২৪ তখন

ফী বলেলন, হ রাজা আি এবং আমােদর সে সভায় উপি ত

মহাশেয়রা, আপনারা সকেল এেক দখেছন, এর িবষেয় ই দীেদর

দল সেমত সম লাক িয শােলেম এবং এই ােন আমার কােছ

আেবদন কের উ ের বেলিছল, ওঁর আর বঁেচ থাকা উিচত নয়। ২৫

িক ু আিম দখেত পলাম য ঐ ব ি াণ দে ডর মেতা কােনাও

কম কের িন। তেব স িনেজই যখন স ােটর কােছ আপীল কেরেছ

তখন আিম তাঁেক স ােটর কােছ পাঠােনাই িঠক করলাম। ২৬ িক ু

মহান স ােটর কােছ িলখবার মত এমন সিঠক িকছুই পলাম না।

সইজ ই আিম আপনােদর সকেলর সামেন, িবেশষ কের রাজা

আি আপনার সামেন তাঁেক এেনিছ যােত তাঁেক িজ াসা কের

অ তআিম িলখেত পাির; ২৭কারণ আমার মেত, কােনা ব ীেক

চালান দবার িদন তার দাষ েলাও জানােনা উিচত।
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২৬তখন আি পৗল ক বলেলন, “ তামার িনেজর পে কথা

বলবার জ তামােক অ মিত দওয়া হেলা।” তখন পৗল হাত

বািড়েয় িনেজর পে এই কথা বলেলন, ২ হ রাজা আি , ই দীরা

আমােক য সব দাষ িদেয়েছ তার িব ে আপনার সামেন আজ

আমার িনেজর পে কথা বলবার েযাগ পেয়িছ বেল আিম িনেজেক

ধ মেন করিছ, ৩ িবেশষ কের ই দীেদর রীিতনীিত এবং তেকর

িবষয় েলা স ে আপনার ভাল কেরই জানা আেছ। এই জ ধয

ধের আমার কথা নেত আিম আপনােক িবেশষভােব অ েরাধ করিছ।

৪ ছেলেবলা থেক, অথাৎ আমার জীবেনর আর থেক আমার

িনেজর জািতর এবং পের িয শােলেমর লাকেদর মেধ আিম িকভােব

জীবন কািটেয়িছ ই দীরা সবাই তা জােন। ৫ তারা অেনকিদন ধেরই

আমােক চেন এবং ই া করেল এই সা িদেত পাের য, আমােদর

ধেমর ফরীশী নােম য গাঁড়া দল আেছ আিম সই ফরীশীর জীবনই

কািটেয়িছ। ৬ঈ রআমার পবূপু ষেদর কােছ য িত া কেরিছেলন

তােত আিম আশা রািখ বেল এখন আমার িবচার করা হে । ৭

আমােদর বােরা গাি র লােকরা িদন রাত মন াণ িদেয় ঈ েরর

উপাসনা কের সই িত ার পণূতা দখবার আশায় আেছ। মহারাজা,

সই আশার জ ই ই দীরা আমােক দাষ িদে । ৮ ঈ র যিদ

মতৃেদর জীিবত কেরন এই কথা অিব াস বেল আপনারা কন মেন

করেছন? ৯আিম িনেজই িব াস করতাম, নাসরেতর যী র নােমর

িব ে যা করা যায় তার সবই আমার করা উিচত, ১০আর িঠক তাই

আিম িয শােলেম করিছলাম। ধান যাজকেদর কােছ থেক কতৃ

পেয় আিম পিব গনেদর মেধ অেনকেক জেল িদতাম এবং তােদর

মের ফলবার িদন তােদর িব ে সা িদতাম। ১১ তােদর শাি

দবার জ আিম ায়ই এক সমাজঘর থেক অ সমাজঘের যতাম

এবং ধ িন া করার জ আিম তােদর উপর জার খাটাতামও।

তােদর উপর আমার এত রাগ িছল য, তােদর উপর অত াচার করবার

জ আিম িবেদেশর শহর েলােত পয যতাম। ১২ এই ভােব

একবার ধান যাজকেদর কােছ থেক কতৃ ও আেদশ িনেয় আিম



িরত 2115

দে শেক যাি লাম। ১৩ মহারাজ, তখন বলা ায় পরু। পেথর

মেধ সূেয র থেকও উ ল এক আেলা গ থেক আমারও আমার

স ীেদর চারিদেক লেত লাগেলা। ১৪আমরা সবাই মািটেত পেড়

গলাম এবং আিম নলাম ই ীয় ভাষায় ক যন আমােক বলেছন,

শৗল, শৗল, কন তুিম আমার উপর অত াচার করছ? কাঁটায় বসােনা

লািঠর মেুখ লািথ মের িক তুিম িনেজর িত করছ না? ১৫ তখন

আিম বললাম, “ ভু, আপিন ক?” ১৬ ভু বলেলন, “আিম যী , যাঁর

উপর তুিম অত াচার করছ। এখন ওেঠা, তামার পােয় ভর িদেয়

দাঁড়াও। ঈ েরর দাস ও সা ী িহসােব তামােক িনযু করবার জ

আিম তামােক দখা িদলাম। তুিম আমােক যভােব দখেল এবং

আিম তামােক যা দখাব তা তুিম অ েদর কােছ বলেব। ১৭ তামার

িনেজর লােকেদর ও অিয িদেদর হাত থেক আিম তামােক উ ার

করব। ১৮তােদর চাখ খেুল দখবার জ ও অ কার থেকআেলােত

এবং শয়তােনর কতৃ থেক ঈ েরর কােছ িফিরেয় আনবার জ

আিম তামােক তােদর কােছ পাঠাি , যন আমার উপর িব ােসর

ফেল তারা পােপর মা পায় এবং ঈ েরর উে েশ যােদর আলাদা

কের রাখা হেয়েছ সই পিব লাকেদর মেধ তারা মতা পায়।” ১৯

“রাজা আি , এই জ গ থেক এই দশেনর মধ িদেয় আমােক

যা বলা হেয়েছ তার অবাধ আিম হইিন। ২০ যারা দে শেক আেছ

থেম তােদর কােছ, পের যারা িয শােলেম এবং সম িযহূদী যার

েদেশ আেছ তােদর কােছ এবং অিয িদেদর কােছ ও আিম চার

কেরিছ য, পাপ থেক মন পিরবতন কের ঈ েরর িদেক তােদর

ফরা উিচত, আর এমন কাজ করা উিচত যার ারা মাণ পাওয়া

যায় য, তারা মন িফিরেয়েছ। ২১এই জ ই িকছু ই দীরা আমােক

উপাসনা ঘের ধের মের ফলবার চ া কেরিছল ২২ িক ু ঈ র আজ

পয আমােক সাহায কের আসেছন এবং সইজ আিম এখােন

দাঁিড়েয় ছাট বড় সবার কােছ সা িদি । ভাববাদীগণ এবং মািশ

যা ঘটবার কথা বেল গেছন তার বাইের আিম িকছুই বলিছ না। ২৩

সই কথা হেলা এই য, ী েক ঃখ ভাগ করেত হেব এবং িতিনই



িরত 2116

থম উি ত হেবন ও তাঁর িনেজর জািতর লাকেদর ও অিয িদেদর

কােছ আেলার রােজ র িবষেয় ঘাষণা করেত হেব।” ২৪ পৗল এই

ভােব যখন আ প সমথন করিছেলন তখন ফী তাঁেক বাধা িদেয়

িচৎকার কের বলেলন, “ পৗল, তুিম পাগল হেয় গছ। তুিম অেনক

পড়া না কেরছ আর সই পড়া নাই তামােক পাগল কের তুলেছ।”

২৫তখন পৗল বলেলন, মাননীয় ফী , আিম পাগল নই। আিম যা

বলিছ তা সিত এবং যিু পণূ, ২৬ রাজা তা এই সব িবষয় জােনন

এবং আিম তাঁর সে সাহস পবূক কথা বলিছ আর এই কথা আিম

িন য় জািন য, এর িকছুই তাঁর চাখ এড়ায়িন, কারণ এই সব ঘটনা

তা এক কােন ঘেটিন। ২৭ হ রাজা আি , আপিন িক ভাববাদীেদর

কথা িব াস কেরন? আিম জািন আপিন কেরন। ২৮তখন আি

পৗলেক বলেলন, “তুিম িক এত অ িদেনর মেধ ই আমােক ী ান

করবার চ া করছ?” ২৯ পৗল বলেলন, “িদন অ হাক বা বিশ

হাক, আিম ঈ েরর কােছ এই াথনা কির য, কবল আপিন নন,

িক ু যাঁরা আজ আমার কথা নেছন তাঁরা সবাই যন এই িশকল

ছাড়া আমার মত হন।” ৩০ তখন ধান শাসনক া িফ ও বিনকী

এবং যাঁরা তাঁেদর সে বেসিছল সবাই উেঠ দাঁড়ােলন। ৩১তারপর

তাঁরা সই ঘর ছেড় চেল গেলন এবং এেক অ েক বলেত লাগেলন,

“এই লাকিট মতুৃ র শাি পাবার বা জল খাটবার মত িকছুই কের

িন।” ৩২আি ফী েক বলেলন, “এই লাকিট যিদ কসেরর কােছ

আপীল না করত তেব তােক ছেড় দওয়া যত।”

২৭ যখন িস া নওয়া হেলা আমরা জাহােজ কের ইতািলয়ােত

যা া করব, তখন পৗল ও অ কেয়ক জন ব ী আগ ীয় স দেলর

যিুলয় নােম একজন শতপিতর হােত সমিপত হেলন। ২ পের আমরা

আ ামু ীয় থেক জাহােজ উেঠ যা া করলাম, য জাহাজিট এিশয়ার

উপ েলর সম জায়গায় যােব। মািকদিনয়ার িথষলনীকীর অিধবাসী

আির াখআমােদর সে িছেলন। ৩পরিদনআমরা সীেদােন পৗঁছলাম;

যখােন যিুলয় পৗেলর িত স ােনর সােথ তাহােক ব ু বা েবর

কােছ িনেয় িগেয় য নওয়ার অ মিত িদেলন। ৪ পের সখান
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হেত জাহাজ খেুল সামেনর িদেক বাতাস হওয়ায় আমরা ীেপর

আড়ােল আড়ােল চললাম। ৫ পের িকিলিকয়ার ও পা ু িলয়া শহেরর

সামেনর সমু পার হেয় লিুকয়া েদেশর মরুা শহের উপি ত হলাম।

৬ সখােন শতপিত ইতািলয়ােত যাি ল একখানা আেলকজা ীয়

জাহাজ দখেত পেয় আমােদর সই জাহােজ তুেল িদেলন। ৭

পের অেনকিদন ধীের ধীের জাহাজিট চেল অিতকে ীদ শহেরর

িনকেট পৗঁছেলা, বাতােসর সহেযািগতায় না এেগােত পের আমরা

সলেমািনর স খু িদেয় ীতী ীেপর আড়াল িদেয় চললাম। ৮আমরা

খবুই কে র মেধ উপ েলর ধার ধের যেত যেত র পাতা য়

নােম এক জায়গায় পৗঁছালাম যটা লােসয়া শহেরর খবুই িনকটবতী

জায়গা। ৯এই ভােব অেনকিদন চেল যাওয়ায় ই দীেদর উপবাসপ

পার হেয় িগেয়িছল এবং জলযা া খবুই স টজনক হেয় পড়ায় পৗল

তােদর পরামশ িদেলন। ১০ এবং বলেলন, মহাশেয়রা, আিম দখেত

পাি য, এই জলযা ায় অেনক অিন ও িত হেব, তা ধমুা

িজিনসপ ও জাহােজর নয়, আমােদরও াণহািন হেব। ১১ িক ু

শতপিত পৗেলর কথা অেপ া ক াে ন ও জাহােজর মািলেকর

কথায় বিশ মেনােযাগ িদেলন। ১২আর ঐ পাতা েয় শীতকাল

কাটাবার জ িবধা না হওয়ায় অিধকাংশ লাক সখান থেক

অ যাওয়ার জ পরামশ িদল যন কােনাও কাের ফনীকা

শহের পৗঁেছ সখােন শীতকাল অিতবািহত করেত পাের। এই জায়গা

ীতীর এক পাতা য়, এটা উ রপবূ ও দি ণপবূ অিভমখুী। ১৩

পের যখন দি ণ বায়ু হালকা ভােব বইেত লাগল তখন তারা ভাবেলা

য, তারা যা চায় তা পেয়েছ তরাং তারা ীতীর েলর িনকট

িদেয় না র নািমেয় জাহাজ চলেত লাগল। ১৪ িক ু অ িদন পর

দীেপর উপ ল হেত উরা েলা (আইলা) নােম এক শি শালী ঝড়

আঘাত করেত লাগল। ১৫ তখন জাহাজ ঝেড়র মেধ পেড় বায়রু

িতেরাধ করেত না পারায় আমরা জাহাজিট িত েল ভেস যেত

িদলাম। ১৬ পের কৗদা নােম একিট ছাট ীেপর আড়ােল আড়ােল

চেল অেনক কে নৗকািট িনেজেদর বেশ আনেত পারলাম। ১৭ তখন



িরত 2118

নািবকরা সটা তুেল িনেয় নানা উপােয় জাহােজর পােশ দিড় িদেয়

বঁেধ রাখেলা; আর িত নামক চড়ােত িগেয় যন না পেড় তার ভেয়

না র নািমেয় চলল। ১৮আমরা অিতশয় ঝেড়র মেধ পড়ায় পরিদন

তারা মালপ জেল ফেল িদেত লাগল। ১৯ততৃীয় িদেনর নািবকরা

তােদর িনেজেদর িজিনসপ ফেল িদল। ২০ যখন অেনকিদন যাবৎ

সূয এবং তারা না দখেত পাওয়ায় এবং ভারী ঝড় ও বিৃ পাত

হওয়ায় আমােদর র া পাওয়ার সম আশা ধীের ধীের চেল গল।

২১ যখন সকেল অেনকিদন অনাহাের থাকেলা, পৗল তােদর মেধ

উেঠ দাঁিড়েয় বলেলন, মহাশেয়রা, আমার কথা মেন যিদ ীতী হেত

জাহাজ না ছেড় আসেতন তেব এই িত এবং অিন হেতা না। ২২

এখন আপনােদর উৎসািহত কির য আপনারা সাহস ক ন, কারণ

আপনােদর কারও াণহািন হেব না িক ু ধমুা জাহােজর িত

হেব। ২৩ কারণ আিম য ঈ েরর লাক এবং যাঁর আরাধনা কির,

তাঁর এক দূত গত রাি েত আমার কােছ দাঁিড়েয় বলেলন, ২৪ পৗল,

ভয় কেরা না, কসেরর সামেন তামােক দাঁড়ােত হেব। এবং দেখা,

যারা তামার সে যাে ঈ র তােদর সবাইেকই তামায় অ হ

কেরেছন। ২৫অতএব মহাশেয়রা সাহস ক ন, কারণ ঈ ের আমার

এমন িব াস আেছ য, আমার িনকেট যমন বলা হেয়েছ তমন হেব।

২৬ িক ু কানও ীেপ িগেয় আমােদর পড়েত হেব। ২৭এই ভােব

আমরা আি য়া সমেু ধীের ধীের চলেত চলেত যখন চতু শ রাি

উপি ত হেলা, তখন নািবকরা অ মান করেত লাগেলা য এখন ায়

মধ রাি এবং কানও দেশর িনকট পৗঁেছেছ। ২৮আর তারা জল

মেপ িবশ বাঁউ জল পেলা; একটু পের পনুরায় জল মেপ পেনর

বাঁউ পেলা। ২৯ তখন আমরা যন কান পাথরময় ােন িগেয় না

পিড় সই ভেয় তারা জাহােজর িপছন িদেক চারিট না র ফেল

াথনা কের িদেনর র অেপ ায় থাকেলা। ৩০ নািবকরা জাহাজ থেক

পালাবার চ া করিছল এবং গলহীর িকছু আেগ নাঙর ফলবার ছল

কের নৗকািট সমেু নািমেয় িদেয়িছল, ৩১ িক ু পৗল শতপিতেক ও

সনােদর বলেলন ওরা জাহােজ না থাকেল আপনারা র া পােবন



িরত 2119

না। ৩২তখন সনারা নৗকার দিড় কেট সিট জেল পড়েত িদল।

৩৩ পের িদন হেয় আসেছ এমন িদন পৗল সকল লাকেক িকছু

খাবার জ অ েরাধ কের বলেলন, আজ চৗ িদন হেলা, আপনারা

অেপ া কের আেছন এবং না খেয় আেছন, িকছুই না খেয় িদন

কাটাে ন। ৩৪অতএব অ েরাধ কির, বঁেচ থাকার জ িকছু খান,

আর আপনােদর কারও মাথার একিটও কশ ন হেব না। ৩৫এই

বেল পৗল িট িনেয় সকেলর সামেন ঈ েরর ধ বাদ িদেলন, পের

সিট ভেঙ ভাজন করেত করেলন। ৩৬ তখন সকেল সাহস

পেলন এবং িনেজরাও গেলন। ৩৭ সই জাহােজ আমরা সব

েশা িছয়া র লাক িছলাম। ৩৮ সকেল খেয় তৃ হেল, পের তারা

সম গম সমেু ফেল িদেয় জাহােজর ভার হালকা করেলা। ৩৯ িদন

হেল তারা সই ডাঙা জায়গা িচনেত পারল না। িক ু এমন এক খািড়

দখেত পল, যার বািলময় চর িছল; তারা তখন আেলাচনা করেলা

যিদ পাের, তেব সই চেরর উপের যন জাহাজ তুেল দয়। ৪০ তারা

না র সকল কেট সমেু ত াগ করেলা এবং সে সে হােলর বাঁধন

খেুল িদল; পের বাতােসর সামেন সামেনর িদেকর পাল তুেল সই

বািলময় তীেরর িদেক চলেত লাগেলা। ৪১ িক ু ই িদেক উ াল জল

আেছ এমন জায়গায় িগেয় পড়ােত চড়ার উপর জাহাজ আটেক গল,

তােত জাহােজর সামেনর িদকটা বঁেধ িগেয় অচল হেয় গল, িক ু

িপছন িদকটা বল ঢউেয়র আঘােত ভেঙ যেত লাগেলা। ৪২ তখন

সনারা বি েদর মের ফলার পিরক না করেলা, যােত কউ সাঁতার

িদেয় পািলেয় না যায়। ৪৩ িক ু শতপিত পৗলেক র া করবার জ

তােদর সই পিরক না ব করেলন এবং আেদশ িদেলন, যারা

সাঁতার জােন, তারা আেগ লাফ িদেয় ডাঙায় উঠুক; ৪৪আর বািক

সকেল ত া বা জাহােজর যা পায়, তা ধের ডাঙায় উঠুক। এই ভােব

সবাই ডাঙায় উেঠ র া পেলা।

২৮আমরা র া পাওয়ার পর জানেত পারলাম য, সই ীেপর নাম

িমিলতা। ২আর সখানকার ব র লােকরা আমােদর িত খবু ভােলা

অিতিথেসবা করল, িবেশষ কের বিৃ র মেধ ও শীেতর জ আ ন
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ািলেয় সকলেক াগত জানােলা। ৩ িক ু পৗল এক বাঝা কাঠ

িড়েয় ঐ আ েন ফেল িদেল আ েনর তােপ একটা িবষধর সাপ

বর হেয় তাঁর হােত লেগ থাকল। ৪ তখন ব র লােকরা তাঁর হােত

সই সাপিট ঝুলেছ দেখ পর র বলাবিল করেত লাগল, এ লাকিট

িন য় খিুন, সমু থেক র া পেলও ধম এেক বাঁচেত িদেলন না। ৫

িক ু িতিন হাত ঝেড় সাপিটেক আ েনর মেধ ফেল িদেলন, ও

তাঁর িকছুই িত হল না। ৬ তখন তারা অেপ া করেত লাগল য,

িতিন ফুেল উঠেবন, িকংবা হঠাৎ কের মের মািটেত পেড় যােবন;

িক ু অেনক ণ পয অেপ া করার পর, তাঁর কােনা রকম খারাপ

িকছু হে না দেখ, তারা অ ভােব বঝুেত পের বলেত লাগল, উিন

দবতা। ৭ঐ ােনর কােছ সই ীেপর পু ীয় নােম ধােনর জিমজমা

িছল; িতিন আমােদর খিুশর সােথ হণ কের অিতিথ প িতনিদন

পয আমােদর সবায করেলন। ৮ সই িদন পিু েয়র বাবা র ও

আমাশা রােগর জ িবছানােত েয় থাকেতন, আর পৗল িভতের

তার কােছ িগেয় াথনার সােথ তার উপের হাত রেখ তােক

করেলন। ৯ এই ঘটনার পর অ যত রাগী ঐ ীেপ িছল, তারা

এেস হল। ১০আর তারা আমােদর অেনক স ান ও আদর য

করল এবং আমােদর িফের আসার িদেনর িবিভ ধরেনর েয়াজনীয়

িজিনসপ জাহােজ এেন িদল। ১১ িতনমাস চেল যাওয়ার পর আমরা

আেলকসাি য় এক জাহােজ উেঠ যা া করলাম; সই জাহাজ ঐ

ীেপ শীতকাল কাটাি ল, তার মাথায় জমজ ভাইেয়র িচ িছল।

১২ পের রা েষ লািগেয় আমরা সখােন িতনিদন থাকলাম। ১৩

আর সখান থেক ঘেুর ঘেুর রাগী ব ের চেল এলাম; এক িদন পর

দি ণ বাতাস উঠল, আর ি তীয় িদন পিুতয়লী শহের উপি ত হলাম।

১৪ সই জায়গােত কেয়ক জন ভাইেয়র দখা পলাম, আর তাঁরা

অ েরাধ করেল সাত িদন তাঁেদর সে থাকলাম; এই ভােব আমরা

রােম পৗঁছাই। ১৫আর সখান থেক ভাইেয়রা আমােদর খবর

পেয় অি েয়র হাট ও িতন সরাই পয আমােদর সােথ দখা করেত

এেসিছেলন; তােদর দেখ পৗল ঈ েরর ধ বাদ কের সাহস পেলন।
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১৬ রােম আমােদর পৗছােনার পর পৗল িনেজর পাহারাদার সনােদর

সােথ াধীন ভােব বাস করার অ মিত পেলন। ১৭আর িতন িদেনর র

পর িতিন ই দীেদর ধান ধান লাকেক ডেক এক করেলন; এবং

তাঁরা একসােথ হেল পর িতিন তাঁেদর বলেলন, ি য় ভাইেয়রা, আিম

যিদও িনেজর জািতেদর িকংবা িপতার রীিতনীিতর িবপে িকছুই

কিরিন, তবওু িয শােলম থেক পািঠেয় ব ী েপ রামীয়েদর হােত

সমিপত হেয়িছলাম; ১৮আর তারা, আমার িবচার কের াণদে ডর

মত কােনা দাষ না পাওয়ােত, আমােক মিু িদেত চেয়িছল; ১৯

িক ু ই দীরা িবেরাধ করায় আিম কসেরর কােছ আপীল করেত বাধ

হলাম; িনেজর জািতর উপের দাষােরাপ করার কােনাও কথা য

আমার িছল, তা নয়। ২০ সই কারেণ আিম আপনােদর সােথ দখা

ও কথা বলার জ আপনােদর আম ণ করলাম; কারণ ই ােয়েলর

সই ত াশার জ ই, আিম শকেল বি । ২১ তারা তাঁেক বলল,

আমরা আপনার িবষেয় িযহূদীয়া থেক কােনা িচিঠ পাইিন; অথবা

ভাইেদর মেধ ও কউ এখােন এেস আপনার িবষেয় খারাপ সংবাদ

দনিন, বা খারাপ কথাও বেলিন। ২২ িক ু আপনার মত িক, সটা

আমরা আপনার মখু থেক নেত চাই; কারণ এই দেলর িবষেয়

আমরা জািন য, সব জায়গােত লােক এর িব ে কথা বেল থােক।

২৩ পের তাঁরা একিট িদন িঠক কের সই িদন অেনেক তাঁর বািড়েত

তাঁর কােছ আসেলন; তাঁেদর কােছ িতিন সকাল থেক স া পয

ব াখ া কের ঈ েরর রােজ র িবষেয় সা িদেলন এবং মািশর

ব ব া ও ভাববাদীেদর বই িনেয় যী র িবষেয় তাঁেদর বাঝােত চ া

করেলন। ২৪ তােত কউ কউ তাঁর কথায় িব াস করেলন, আর

কউ কউ অিব াস করেলন। ২৫ এভােব তাঁেদর মেধ একমত না

হওয়ায় তাঁরা চেল যেত লাগেলন; যাওয়ার আেগ পৗল এই একিট

কথা বেল িদেলন, পিব আ া িযশাইয় ভাববাদীর ারা আপনােদর

পবূপু ষেদর এই কথা ভােলাই বেলিছেলন, ২৬ যমন “এই লাকেদর

কােছ িগেয় বল, তামরা কােন নেব, িক ু কােনা মেত বঝুেব না;

এবং চােখ দখেব, িক ু কােনা মেত জানেব না, ২৭ কারণ এই
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লাকেদর দয় শ হেয়েছ, নেত তােদর কান ভারী হেয়েছ, ও

তারা চাখ ব কেরেছ, যন তারা চােখ দেখ এবং কােন েন,

দেয় বেুঝ এবং িফের আেস, আর আিম তােদর কির।” ২৮

অতএবআপনারা জা ন, অিয িদেদর কােছ ঈ েরর এই পির ান

পাঠােনা হল; আর তারা নেব। ৩০আর পৗল স ণূ বছর পয

িনেজর ভাড়া করা ঘের থাকেলন এবং যত লাক তাঁর কােছ আসত,

সকলেকই হণ করেতন। ৩১ িতিন স ণূ সাহেসর সােথ ঈ েরর

রােজ র কথা চার করেতন এবং ভু যী ীে র িবষেয় িশ া

িদেতন, কউ তাঁেক বাঁধা িদত না।
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রামীয়
১ পৗল, একজন যী ীে র দাস, িরত হবার জ ডাকা হেয়েছ

এবং ঈ েরর সমাচার চােরর জ আলাদা ভােব মেনানীত

কেরেছন, ২ য সমাচার ঈ র পিব শাে িনেজর ভিবষ ৎ ব ােদর

মাধ েম আেগ িত া কেরিছেলন; ৩ এই সমাচার িল তার

পেু র স েক িছল, দেহর িদক থেক িযিন দায়েূদর বংেশ জ

িনেয়েছন। ৪ পিব আ ার শি েত এবং পনু ােনর মাধ েম

তাঁেক ঈ েরর পু বেল ঘাষণা করা হেয়েছ। িতিন হেলন যী ী

আমােদর ভু। ৫ তাঁর মাধ েমই যাঁর নােমর জ ও সব জািতর

মেধ িব ােসর ঈ েরর আ া মেন চলার জ আমরা অ হ এবং

িরত পেয়িছ। ৬ সই মা েষর মেধ তামরাও আছ এবং যী

ীে র লাক হবার জ তামােদর ডেকেছন। ৭ রােম ঈ েরর ি য়

মেনানীত পিব যত লাক আেছন সই সব পিব মা েষর কােছ এই

িচিঠ িলখিছ। আমােদর িপতা ঈ রও ভু যী ী থেক অ হ ও

শাি তামােদর উপর আ ক। ৮ থমতঃ আিম তামােদর সবার

জ যী ী র মাধ েম আমার ঈ েরর কােছ ধ বাদ করিছ য,

তামােদর িব াস সম পিৃথবীেত চািরত হেয়েছ। ৯কারণ আিম

যাঁর আরাধনা িনেজর আ ায় তাঁর পেু র সমাচার কের থািক সই

ঈ র আমার সা ী য, আিম সবিদন তামােদর নাম উে খ কের

থািক, ১০আমার াথনার িদন আিম সবিদন অ েরাধ কির যন, য

কােনা ভােব ঈ েরর ই ায় তামােদর কােছ যাবার জ সফল হেত

পাির। ১১ কারণ আিম তামােদর দখার জ ই া করিছ, যন আিম

তামােদর এমন কান আি ক অ হ িদেত পাির যােত তামরা

মজবতু হেত পার; ১২ সটা হেলা আমরা যন এেক অে র অথাৎ

তামােদর ও আমার উভয় পে র আ িরক িব ােসর মাধ েম সবাই

যন িনেজ িনেজই উৎসাহ পাই। ১৩এখন হ ভাইেয়রা, আিম চাইনা

য তামরা যন এিবষেয় অজানা থাক, আিম বারবার তামােদর কােছ

আসবার জ ই া কেরিছ এবং আজ পয বাধা পেয় এেসিছ যন

আিম তামােদর মধ থেক কােনা ফল পাই তমন ভােব অিয িদ
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অ সব মা েষর মধ থেকও ফল পাই। ১৪আিম ীক ও ব র,

উভয় ানী ও বাকা সবার কােছ ঋণী। ১৫ তরাং আমার যতটা

মতা আেছ তামরা যারা রােম বাস কেরা সবার কােছ সমাচার

চার করেত তরী আিছ। ১৬ কারণ আিম সমাচােরর জ কােনা

ল া পাই না; কারণ এটা হেলা েত ক িব াসীর পির ােনর জ

ঈ েরর শি ; থেম ইহূিদর জ এবং পের ীকেদর জ । ১৭কারণ

এর মেধ ঈ েরর এক ধাি কতা িব ােসর মধ িদেয়ই সমাচাের

কািশত হেয়েছ, যমন শাে লখা আেছ, “ধািমক ব ি িব াস

ারাই বঁেচ থাকেব”। ১৮ কারণ ঈ েরর াধ য সব মা েষর ভি

নই তােদর উপর এবং অধািমকেদর উপের গ থেক কাশ পায়

এবং তােদর উপর যারা অধািমকতায় ঈ েরর সত েক চেপ রােখ।

১৯ কারণ ঈ েরর স েক যা জানার তা তােদর কােছ কাশ হেয়েছ,

কারণ ঈ র িনেজই তা তােদর কােছ কাশ কেরেছন। ২০ সাধারণত

তাঁর অদশৃ ন অথাৎ তাঁর িচরকােলর শি ও ঈ রীয় ভাব পিৃথবীর

সিৃ র িদন থেক তাঁর নানা কায তাঁর সিৃ থেকই মা ষ বঝুেত

পেরেছ। সইজ তােদর কােছ উ র দবার জ কােনা অজহুাত

নই। (aïdios g126) ২১কারণ ঈ রেক জেনও তারা তাঁেক ঈ র বেল

তাঁর গৗরব কের িন, ধ বাদও দয় িন; িক ু িনেজেদর িচ াধারায়

তারা িনেবাধ হেয় পেড়েছ এবং তােদর বিু হীন দয় অ কার হেয়

গেছ। ২২ িনেজেদরেক ানী বেল দাবী কের তারা মখূই হেয়েছ। ২৩

তারা অ য় ও িচর ায়ী ঈ েরর মিহমা পিরবতন কের ায়ী নয় এমন

মা েষর, পাখীর, চার পা িবিশ প র ও সরীসেৃপর মিূতর উপাসনা

করেছ। ২৪ সই কারেণ ঈ র তােদরেক িনেজর িনেজর দেয়র নানা

কামনা বাসনায় তােদর দয় অ িচেত স ণূ করেত ছেড় িদেলন, স

কারেণ তােদর দহ িনেজরাই অস ান কেরেছ; ২৫ তারা িমথ ার জ

ঈ েরর সত পিরবতন কেরেছ এবং সিৃ ক ার উপাসনার পিরবেত

সিৃ করা ব র পজূা ও আরাধনা করেছ, সই ঈ েরর নয় িযিন যেুগ

যেুগ ধ । আেমন। (aiōn g165) ২৬এই কারেণ ঈ র তােদরেক জঘ

ও অস ান কােজর জ ছেড় িদেয়েছ; আর তােদর ীেলােকরা
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াভািবক কােজর পিরবে অ াভািবক কাজ কের চেলেছ। ২৭আর

পু েষরাও সই রকম াভািবক ীস ছেড় পর র কামনায় েল

উেঠেছ, পু ষ পু েষ খারাপ কাজ স করেছ যটা একদম িঠক

নয় এবং িনেজেদর মেধ ই িনেজ িনেজর খারাপ কােজর জ শাি

পাে । ২৮আর যমন তারা ঈ রেক িনেজেদর সতকতা বেল মানেত

চাই িন বেল, ঈ র তােদরেক অ িচত কাজ করেত িষত মেন ছেড়

িদেলন। ২৯ তারা সব রকম অধািমকতা, িনচুতা, িবে ষ, তায়

পিরপণূ। তারা লাভ ও িহংসােত, মাৎস , বধ, িববাদ, ছল ও খারাপ

উে েশ পণূ; ৩০ তারা সমােলাচনায়, িমথ াবাদী ও ঈ রেক ঘণৃা

কের, রাগী, উ ত, আ াঘী, ম িবষেয়র উৎপাদক, িপতামাতার

অবাধ , িনেবাধ, ৩১তােদর কােনা িবচার বিু নই, তারা িব াস

যাগ নয়, াভািবক ভালবাসা তােদর নই এবং দয়াহীন। ৩২তােদর

ঈ েরর এই িবচােরর কথা জানা িছল য, যারা এই িল করেব তারা

মতুৃ র যাগ , িক ু তারা য ধু কের তা নয় িক ু সই প যারা কের

তােদরেকও সায় দয়।

২অতএব, মা েষরা তামােদর উ র দবার কােনা অজহুাত নই,

তামরা য িবচার কেরছ, কারণ য িবষেয় তামরা পেরর িবচার কের

থাক, সই িবষেয় িনেজেকই দাষী কের থাক; কারণ তামরা য

িবচার করছ, তামরা সই মত আচরণ কের থাক। ২আর আমরা

জািন য, যারা এই সব কাজ কের, সত অ সাের ঈ র তােদর িবচার

কেরন। ৩ হ ভাইগণ, যারা এই সব কাজ কের তুিম তােদর িবচার

কর আবার তুিমও সই একই কাজ কর। তেব তুিম িক ঈ েরর িবচার

থেক রহাই পােব? ৪ অথবা তুিম িক জােনা তাঁর মধরু ভাব ও ধয

ও িচরসিহ ু তা অবেহলা করছ? তুিম িক জােনা না ঈ েরর মধরু ভাব

তামােক মন পিরবতেনর িদেক িনেয় যায়? ৫ িক ু তামার এই

শ মেনাভােবর জ তুিম পাপ থেক মন পিরবতন করেত চাও না,

সজ তুিম িনেজ িনেজর জ এমন ঈ েরর াধ স য় করছ, যা

ােধর ও ঈ েরর ধািমকতার কাশ হেব। ৬ িতিন েত ক মা ষেক

তার কাজ অ যায়ী ফল দেবন, ৭ যারা ধেয র সে ভােলা কাজ কের
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গৗরব, স ান এবং সততায় অটল তারা অন জীবন পােব। (aiōnios

g166) ৮ িক ু যারা িনেজেদর ই ায় চেল, যারা সত েক অবাধ কের

এবং অধািমকতার বাধ হয়, তােদর উপর াধ ও রাষ, শ ও

স ট আসেব; ৯এবং ঃখ ক ও দশা িতিট মা ষ যারা ম কাজ

কেরেছ থেম ইহূিদ এবং পের ীেকর লােকর উপের আসেব। ১০

িক ু যারা ভােলা কাজ কেরেছ িতিট মা েষর উপর থেম ইহূিদর

উপর পের ীেকরও উপর গৗরব, স ান ও শাি আসেব। ১১ কারণ

ঈ র প পািত কেরন না। ১২ কারণ যত লাক আইন কা ন ছাড়া

পাপ কেরেছ, আইন কা ন ছাড়াই তারা ংস হেব; এবং যারা আইন

কা েনর িভতের থেক পাপ কেরেছ তােদর আইন কা েনর মাধ েমই

িবচার করা হেব। ১৩ কারণ যারা িনয়ম কা ন শােন তারা য ঈ েরর

কােছ ধাি কতা নয়, িক ু যারা িনয়ম কা ন মেন চেল তারাই ধািমক

বেল ধরা হেব। ১৪ কারণ যখন অিযহূদীর কােনা িনয়ম কা ন থােক

না, আবার তারা যখন সাধারণত িনয়ম কা ন অ যায়ী আচার ব বহার

কের, তখন কান িনয়ম কা ন না থাকেলও িনেজরাই িনেজেদর

িনয়ম কা ন হয়; ১৫এই সেবর মাধ েম তারা দখায় িনয়ম কা ন

মেত যা করা উিচত তা তােদর দেয় লখা আেছ, তােদর িবেবকও

তােদর সে সে সা দয় এবং তােদর নানা িচ াধারা পর র

হয় তােদরেক দাষী কের, নয়ত তােদর পে সমথন কের ১৬ য

িদন ঈ র আমার চািরত সমাচার অ যায়ী ী যী র মাধ েম

মা ষেদর গাপন িবষয় িল িবচার করেবন। ১৭ যিদ তুিম িনেজেক

ইহূিদ নােম পিরিচত থাক তেব আইন কা েনর উপর িনভর কর এবং

ঈ েরেত গিবত হও। ১৮ তাঁর ই া জােনা এবং য িল িভ এবং যা

আইন কা েন িনেদশ দওয়া আেছ সই সব পরী া কের দেখা।

১৯ যিদ তুিম িনি ত মেন কর য তুিমই অ েদর পথ‐দশক এবং

আেলা যারা অ কাের বাস করেছ, ২০ বাকােদর সংেশাধক, িশ েদর

িশ ক এবং তামার আইন কা েনর ও সেত র ান আেছ। ২১ যিদ

তুিম অ েক িশ া দাও, তুিম িক িনেজেক িশ া দাও না? তুিম যখন

চুির করেত নই বেল চার কর, তুিম িক চুির কেরা? ২২ তুিম য
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ব িভচার করেত নাই বলছ, তুিম িক ব িভচার করছ? তুিম য মিু পজূা

ঘণৃা করছ, তখন িক তুিম মি র থেক ডাকািত করছ? ২৩ তুিম য

িনয়ম কা েন আন ও গব করছ, তুিম িক িনয়ম কা ন অমা কের

ঈ েরর অস ান করছ? ২৪কারণ িঠক যমন শাে লখা আেছ, সই

রকম তামােদর মাধ েম অিয িদেদর মেধ ঈ েরর নােমর িন া

হে । ২৫ যিদ তুিম আইন কা ন মেন চল তেব কেছদ কের লাভ

আেছ; িক ু যিদ তুিম িনয়ম কা ন অমা কর তেব তামার কেছদ

অ কেছদ হেয় পড়ল। ২৬অতএব যিদ অ কেছদ লাক ব ব ার

িনয়ম কা ন সব পালন কের, তেব তার অ কেছদ িক কেছদ বেল

ধরা হেব না? ২৭ যার কেছদ করা হয়িন এমন লাক যিদ িনয়ম

কা ন মেন চেল, তেব তামার কােছ িলিখত আইন কা ন থাকা ও

কে দ সে ও যিদ তুিম িনয়ম কা ন অমা কর, স লাকিট িক

তামার িবচার করেব না? ২৮কারণ বাইের থেক য ইহূিদ স ইহূিদ

নয় এবং দেহর বাইের য কেছদ তাহা কৃত কেছদ নয়। ২৯

িক ু অ ের য ইহূিদ সই কৃত ইহূিদ এবং দেয়র য কেছদ যা

অ ের নয় িক ু আ ায় সটাই হেলা কেছদ। সই মা েষর শংসা

মা ষ থেক হয় না িক ু ঈ র থেকই হয়।

৩তেব ইহূিদেদর িবেশষ িবধা িক আেছ? এবং কেছদ কেরই বা

লাভ িক? ২এটা সব িদক থেক মহান। থমত, ঈ েরর কািশত

বােক তােদর িব াস িছল। ৩কারণ কােনা ইহূিদ যিদ অিব াসী

হেয় থােক তােতই বা িক? তােদর অিব াস িক ঈ েরর িব তােক

ফলহীন করেব? ৪ তার কােনা মােন নই। বরং, এমনিক িতিট

মা ষ িমথ াবাদী হেলও ঈ রেক সত বেল ীকার করা হাক। যমন

শাে লখা আেছ, “তুিম হয়ত তামার বােক ধািমক বেল গণ হও

এবং তুিম িবচােরর িদন জয়ী হেব।” ৫ িক ু আমােদর অধািমকতা

ঈ েরর ধাি কতা বঝুেত সাহায কের, আমরা তখন িক বলব?

ঈ র অধাি ক নয় িযিন ােধ িতফল দন, িতিন িক অ ায়

কেরন? আিম মা েষর িবচার অ যায়ী বলিছ। ৬ ঈ র কখেনা অ ায়

কেরন না। কারণ তাহেল ঈ র কমন কের পিৃথবীর মা ষেক িবচার
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করেবন? ৭ িক ু আমার িমথ ার মাধ েম যিদ ঈ েরর সত কাশ

পায় এবং তাঁর গৗরব উপিচয়া পেড়, তেব আিম এখনও পাপী বেল

িবচািরত হি কন? ৮আর কনই বা বলব না যমন আমােদর

অেনক ম আেছ এবং যমন তারা িন া কের বেল য আমরা বেল

থািক চল আমরা খারাপ কাজ কির, তেব যন ভােলা ফল পাওয়া যায়?

তােদর জ িবচার অবশ ই আেছ। ৯তারপর িক হেলা? আমােদর

অব া িক অ েদর থেক ভােলা? তা মােটই নয়। কারণ আমরা

এর আেগ ইহূিদ ও ীক উভয়েক দাষ িদেয়িছ য, তারা সবাই

পােপর মেধ আেছ। ১০ যমন শাে লখা আেছ, “ধািমক কউ নই,

একজনও নই, ১১এমন কউই নই য স বােঝ। কউই এমন

নই য স ঈ েরর স ান কের। ১২তারা সবাই িবপেথ িগেয়েছ,

তারা একসে অেকেজা হেয়েছ; এমন কউ নই য ভােলা কাজ

কের, না, এতজেনর মেধ একজনও নই। ১৩ তােদর গলা যন

খালা কবেরর মত। তােদর িজভ ছলনা কেরেছ। তােদর ঠাঁেটর িনেচ

সােপর িবষ থােক। ১৪ তােদর মখু অিভশাপ ও খারাপ কথায় পিরপণূ;

১৫ তােদর পা র পােতর জ জাের চেল। ১৬ তােদর রা ায় ংস

ও য ণা থােক। ১৭ তােদর কােনা শাি র পথ জানা নই। ১৮ তােদর

চােখ কােনা ঈ র ভয় নই।” ১৯এখন আমরা জািন য, আইেন যা

িকছু বেলেছ, তা আইেনর মেধ আেছ এমন লাকেক বেলেছ; যন

েত ক মা েষর মখু ব এবং সব পিৃথবীর মা ষ ঈ েরর িবচােরর

মেুখামিুখ হয়। ২০এর কারণ হেলা আইেনর কাজ িদেয় কান মাংসই

তাঁর সামেন ধািমক বেল হণ করা হেব না। কারণ আইন িদেয়

পােপর ান আেস। ২১ িক ু এখন আইন কা ন ছাড়াই ঈ েরর

ধাি কতা কাশ হেয়েছ, আর ব ব া ও ভাববাদীর মাধ েম তার জ

সা দওয়া হে । ২২ ঈ েরর সই ধাি কতা যী ীে িব ােসর

মাধ েম যারা সবাই িব াস কের তােদর জ । কারণ সখােন কােনা

িবেভদ নই। ২৩কারণ সবাই পাপ কেরেছ এবং ঈ েরর গৗরব‐

িবহীন হেয়েছ, ২৪ সবাই িবনামেূল তাঁরই অ েহ, ী যী েত

াপ মিু র মাধ েম ধািমক বেল গণ হয়। ২৫তাঁেকই ঈ র তাঁর
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রে র িব ােসর মাধ েম ায়ি কেরেছন অথাৎ তাঁর জীবন উৎসগ

কেরেছন; যন িতিন িনেজর ধাি কতা দখান কারণ ঈ েরর সে র

েন মা েষর আেগর পাপ িল মা কের কােনা শাি দয় িন।

২৬আর এই িল হেয়েছ যন িনেজর ধাি কতা দখান, কারণ যন

িতিন িনেজ ধািমক থােকন এবং য কউ যী েত িব াস কের তােকও

ধািমক বেল গণ কেরন। ২৭ তেব গব কাথায় থাকেলা? তা দূর

হেয়েছ। িক ু িকেসর জ নই? কােজর জ িক? না; িক ু িব ােসর

আইেনর জ ই। ২৮ কারণ আমােদর িমমাংসা হেলা আইন কা েনর

কাজ ছাড়াই িব ােসর মাধ েমই মা ষ ধািমক বেল িবেবিচত হয়। ২৯

ঈ র িক কবল ইহূিদেদর ঈ র? িতিন িক অিযহূদীয়েদরও ঈ র

নন? াঁ, িতিন অিযহূদীেদরও ঈ র। ৩০কারণ ঈ র এক, িতিন

িছ ক লাকেদরেক িব ােসর জ এবং অি ক লাকেদরেক

িব ােসর মাধ েম ধািমক বেল গণনা করেবন। ৩১তেব আমরা িক

িব াস িদেয় আইন কা ন ব করিছ? তা কখনই না; বরং আমরা

আইন কা ন মাণ করিছ।

৪তেব আমােদর আিদিপতা অ াহাম এর স েক আমরা িক বলব?

দহ অ সাের িতিন িক পেয়িছেলন? ২ কারণ অ াহাম যিদ কােজর

জ ধািমক বেল হণ হেয় থােকন, তেব তার গব করার িবষয়

আেছ; িক ু ঈ েরর সামেন নয়। ৩ কারণ পিব শাে িক বেল?

“অ াহাম ঈ রেক িব াস করেলন এবং সইজ ই তাঁেক ধািমক

বেল হণ করা হেলা।” ৪আর য কাজ কের তার বতন অ হ

কের দওয়া হয় না, এটা তার পাওনা বেলই দওয়া হয়। ৫আর

য কাজ কের না িক ু তাঁরই উপের িব াস কের, িযিন ভি হীনেক

ধািমক বেল হণ কেরন, তার িব াসই ধাি কতা বেল ধরা হয়। ৬

দায়দূও সই মা ষেক ধ বেলেছন, যার জ ঈ র কাজ ছাড়াই

ধািমক বেল গণনা কেরন, ৭ বেলেছন, “ধ তারা, যােদর অধ

িল মা করা হেয়েছ যােদর পাপ ঢাকা দওয়া হেয়েছ; ৮ ধ সই

মা ষিট যার পাপ ভু মা কের িদেয়েছন।” ৯ এই ধ শ িক

িছ ক লােকর জ ই বলা হেয়েছ, না অি ক লােকর জ ও
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বলা হেয়েছ? কারণ আমরা বিল, “অ াহােমর জ তাঁর িব াসেক

ধাি কতা বেল ধরা হেয়িছল।” ১০ তরাং কমন কের তা গণ করা

হেয়িছল? কেছদ অব ায়, না অ কেছদ অব ায়? কেছদ অব ায়

নয়, িক ু অ কেছদ অব ায়। ১১ িতিন কেছদ িচ পেয়িছেলন;

এিট িছল সই িব ােসর ধািমকতার মু া , যখন অি ক অব ায়

িছল তখনও তাঁর এই িব াস িছল; কারণটা িছল য, যন অি ক

অব ায় যারা িব াস কের, িতিন তােদর সবার িপতা হন, যন তােদর

জ সই ধাি কতা গণ হয়; ১২আর যন িতিন কেছদ মা ষেদরও

িপতা হন; অথাৎ যারা কেছদ কবল তােদর নয়, িক ু িছ ক

অব ায় িপতা অ াহােমর উপর িব াস রেখ য িনজ পােয় চেল, িতিন

তাহােদরও িপতা। ১৩কারণ আইন কা েনর জ য এই িত া

অ াহাম এবং তাঁর বংশধরেক কেরিছল তা নয়, িক ু িব ােসর

ধািমকতার মাধ েম তারা এই পিৃথবীর অিধকারী হবার িত া করা

হেয়িছল। ১৪ কারণ যারা আইন কা ন মেন চেল এবং তারা যিদ

উ রািধকারী হয় তেব িব াসেক অেকেজা করা হেলা এবং সই

িত ােক ব করা হেলা। ১৫কারণ আইন কা ন াধ িনেয় আেস

িক ু যখােন আইন কা ন নই সখােন অবাধ তাও নই। ১৬এই

জ এটা িব ােসর মাধ েম হয়, তরাং যন অ হ অ সাের হয়;

এর উে েশ হেলা, যন সই িত া সম বংেশর জ হয়। ধমুা

যারা আইন কা ন মেন চেল তারা নয়, িক ু যারা অ াহােমর িব াসী

বংেশর জ অটল থােক; (িযিন আমােদর সবার িপতা, ১৭ যমন

িলিখত আেছ, “আিম তামােক ব জািতর িপতা করলাম,”) সই

ঈ েরর সা ােৎই অ াহাম িছেলন যােক িতিন িব াস করেলন, উিন

হেলন ঈ র িযিন মতৃেদর জীবন দন এবং যা নই তাহা আেছন

বেলন; ১৮অ াহােমর আশা না থাকা সে ও িতিন িব াস করেলন,

যন ঈ েরর বাক অ সাের িতিন ব জািতর িপতা হন। আর সই

বাক অ যায়ী অ াহাম অেনক জািতর িপতা হেয়িছেলন। ১৯আর

িব ােস বল হেলন না যিদও তাঁর বয়স ায় একেশা বছর ও তার

িনেজর শরীর মতৃ ায় এবং সারার গভ ধারন মতা শষ হেয়
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িগেয়িছল। ২০ িক ু ঈ েরর িত ার কারেণ অ াহাম অিব াস

বশতঃ সে হ করেলন না; িক ু িব ােস শি া হেয় ঈ েরর

গৗরব করেলন, ২১এবং িতিন িনি ত িছেলন য, ঈ র যা িত া

কেরেছন তা সফল করেত সমথও আেছন। ২২অতএব এই কারেণ

ওটা তাঁর িব ােসর ধাি কতা বেল গণ হেলা। ২৩এখন তাঁর জ

গণ হেলা বেল এটা য কবল তাঁর জ লখা হেয়েছ তা নয় িক ু

আমােদরও জ ; ২৪আমােদর জ ও তা গণ হেব, কারণ িযিন

আমােদর ভু যী েক মতৃেদর মধ থেক উিঠেয়েছন আমরা তাঁর

উপের িব াস করিছ। ২৫ সই যী আমােদর পােপর জ সমিপত

হেলন এবং আমােদর িনেদাষ করার জ পনুরায় জীিবত হেলন।

৫অতএব িব ােসর জ আমরা ধািমক বেল গণ হওয়ােত আমােদর

ভু যী ীে র মাধ েম আমরা ঈ েরর সে শাি লাভ কেরিছ; ২

তাঁরই মাধ েম আমরা িব ােস এই অ েহর মেধ দাঁিড়েয় আিছ এবং

আমরা ঈ েরর মিহমা পাবার আশায় আন করিছ। ৩ ধু এইটু

নয়, িক ু আমরা িবিভ ঃখ কে ও আন করিছ, আমরা জািন

য ঃখ ক ধয েক উৎপ কের। ৪ ধয পরী ায় সফল হেত

এবং পরী ার সফলতা আশােক উৎপ কের; ৫আর ত াশা িনরাশ

কের না, কারণ আমােদর দওয়া তাঁর পিব আ ার মাধ েম ঈ েরর

ভালবাসা আমােদর দেয় পণূ কেরেছন। ৬ কারণ যখন আমরা

বল িছলাম, িঠক সই িদেনর ী ভি হীনেদর জ মরেলন। ৭

সাধারণত ধাি েকর জ কউ াণ দয় না। সটা হেলা, ভােলা

মা েষর জ হয়ত কউ সাহস কের াণ িদেলও িদেত পাের। ৮

িক ু ঈ র আমােদর জ তাঁর িনেজর ভালবাসা মাণ কেরেছন;

কারণ আমরা যখন পাপী িছলাম, তখন ী আমােদর জ মরেলন।

৯ তরাং এখন তাঁর রে যখন ধািমক বেল গণ হেয়িছ, তখন আমরা

িন য় তাঁর মাধ েম ঈ েরর াধ থেক মিু পাব। ১০ কারণ যখন

আমরা শ িছলাম, তখন ঈ েরর সে তাঁর পেু র মতুৃ িদেয় আমরা

িমিলত হলাম, তেব িমিলত হেয় কত অিধক িনি ত য তাঁর জীবেন

পির ান পাব। ১১ ধু তাই নয়, িক ু আমরাও ভু যী ীে র
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মাধ েম ঈ ের আন কের থািক, যাঁর মাধ েম এখন আমরা পনুরায়

িমলন লাভ কেরিছ। ১২অতএব, যমন এক মা েষর মধ িদেয় পাপ,

ও পােপর মাধ েম মতুৃ পিৃথবীেত েবশ কেরেছ; আর এই ভােব মতুৃ

সব মা েষর কােছ পােপর মাধ েম উপি ত হেয়েছ, কারণ সবাই পাপ

কেরেছ। ১৩কারণ িনয়েমর আেগ পিৃথবীেত পাপ িছল; িক ু যখন

আইন িছল না তখন পােপর িহসাব লখা হয়িন। ১৪ তা সে ও, যারা

আদেমর মত আ া অমা কের পাপ কের িন, আদম থেক মািশ

পয তােদর উপেরও মতুৃ রাজ কেরিছল। আর যার আসার কথা

িছল আদম তাঁরই িত প। ১৫ িক ু তবওু পাপ য রকম ঈ েরর

অ হ দান সরকম নয়। কারণ সই এক জেনর পােপর জ যখন

অেনেক মরল, তখন ঈ েরর অ হ এবং আর একজন যী ীে র

মধ িদেয় অ েহর দওয়া দান অেনক মা েষর জ আরও বিশ

পিরমােণ উপেচ পড়ল। ১৬ কারণ এক জেনর পাপ করার জ যমন

ফল হল এই দান তমন নয়; কারণ িবচাের এক জেনর পােপর জ

অেনক মা েষর শাি র যাগ বেল ধরা হেয়েছ, িক ু অ হ দান

অেনক মা েষর পাপ থেক ধািমক গণনা অবিধ। ১৭ কারণ সই

এক জেনর পােপর জ যখন সই এক জেনর মাধ েম মতুৃ রাজ

করল, তখন সই আর একজন যী ীে র মাধ েম, যারা অ েহর

ও ধাি কতা দােনর উপচয় পায়, তারা কত না বিশ িনি ত জীবেন

রাজ করেব। ১৮ অতএব যমন এক জেনর অপরাধ িদেয় সব

মা ষেক শাি র যাগ বেল ধরা হেয়েছ, িঠক তমিন ধািমকতার

একিট কােজর মধ িদেয় অথাৎ যী ীে র মাধ েম সব মা ষেক

ধািমক বেল ধের নওয়া হেয়েছ এবং অন জীবন পেয়েছ। ১৯

কারণ যমন সই একজন মা েষর অবাধ তার জ অেনক মা ষেক

পাপী বেল ধরা হেয়েছ, িঠক তমিন সই আর এক জেনর বাধ তার

মধ িদেয় অেনক মা ষেক ধািমক বেল ধরা হেব। ২০ িক ু আইন

সােথ সােথ আসেলা যােত অপরাধ আেরা বেড় যায়, িক ু যখােন

পাপ বেড় গল সখােন অ হ আরও বিশ পিরমােণ উপেচ পড়ল;

২১ এটা হেলা যন, পাপ যমন মতুৃ েত রাজ কেরিছল, তমিন
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আবার অ হ যন ধািমকতার মাধ েম অন জীবেনর জ আমােদর

ভু যী ীে র মাধ েম রাজ কের। (aiōnios g166)

৬তেব আমরা িক বলব? অ হ যন বিশ পিরমােণ পাই সইজ

িক আমরা পাপ করেত থাকব? ২এমনটা কখেনা না হাক। আমরা

তা পােপই মেরিছ, কমন কের আমরা আবার পােপর জীবেন বাস

করব? ৩ তামরা িক জান না য, আমরা যতজন ী যী েত বাি

িনেয়িছ, সবাই তাঁর মতুৃ র জ ই বা াইিজত হেয়িছ? ৪ অতএব

আমরা তাঁর মতুৃ র উে েশ বাি ে র মাধ েম তাঁর সে কবর া

হেয়িছ; যন, ী যমন িপতার মিহমার মাধ েম মতৃেদর মধ থেক

উেঠেছন, তমিন আমরাও যন জীবেনর নতুনতায় চিল। ৫কারণ

যখনআমরা তাঁর মতুৃ র িত প তাঁর সে যু হেয়িছ, তখন অবশ ই

তাঁর সে পনু ােনর িত প হব। ৬আমরা তা এটা জািন য,

আমােদর পরুােনা মা ষ তাঁর সে ু েশ দওয়া হেয়েছ, যন পােপর

দহ ন হয় তরাং আমরা যন আর পােপর দাস হেয় না থািক। ৭

কারণ য মেরেছ স পাপ থেক ধািমক বেল গণ হেয়েছ। ৮ িক ু

আমরা যিদ ীে র সে মের থািক, তেব আমরা িব াস কির য, তাঁর

সে আমরা জীবনও পােবা। ৯আমরা জািন য, মতৃেদর মধ থেক

ী উেঠেছন এবং িতিন আর কখেনা মরেবন না, মতুৃ র আর তাঁর

উপের কােনা কতৃ নই। ১০কারণ তাঁর য মতুৃ হেয়েছ তা িতিন

পােপর জ একবারই সবার জ মরেলন; িক ু িতিন য জীবেন

এখন জীিবত আেছন তা িতিন ঈ েরর জ জীিবত আেছন। ১১

িঠক তমিন তামরাও িনেজেদর পােপর জ মতৃ বেল গণ কর,

িক ু অ িদেক ী যী েত ঈ েরর জ জীিবত আছ। ১২অতএব

পাপ যন তামােদর মরণশীল দেহ রাজ না কের যােত তামরা

তার অিভলাষ‐ িলেত বাধ হেয় পড়; ১৩আর িনেজেদর শরীেরর

অ অধািমকতার অ িহসােব পােপর কােছ সমপণ কর না, িক ু

িনেজেদর মতৃেদর মধ থেক জীিবত হেয়ছ জেন ঈ েরর কােছ িনজ

াণ সমপণ কর এবং িনেজেদর অ িল ধািমকতার অ িহসােব

ঈ েরর কােছ সমপণ কর। ১৪ পাপেক তামােদর উপের কতৃ
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করেত অ মিত িদও না; কারণ তামরা আইন কা েনর অধীেন নয়

িক ু অ েহর অধীেন আছ। ১৫তেব িক? আমরা আইন কা েনর

অধীেন নই, অ েহর অধীেন আিছ বেল িক পাপ করব? তা যন

কখেনা না হয়। ১৬ তামরা িক জান না য, আ া মেন চলার জ

যার কােছ দাস েপ িনেজেদরেক সমপণ কর, যার আেদশ মেন

চল তামরা তারই দাস; হয়ত মতুৃ র জ পােপর দাস, নয় তা

ধািমকতার জ আেদশ মেন চলার দাস? ১৭ িক ু ঈ েরর ধ বাদ

হাক য, কারণ তামরা পােপর দাস িছেল, িক ু তবওু তামরা সম

দেয়র সিহত য িশ া তামােদর দওয়া হেয়িছল তা তামরা মেন

িনেয়ছ; ১৮ তামরা পাপ থেক াধীন হেয়ছ এবং তামরা ধািমকতার

দাস হেয়ছ। ১৯ তামােদর মাংিসক বলতার জ আিম মা েষর মত

বলিছ। কারণ, তামরা যমন আেগ অধে র জ িনেজেদর শরীেরর

অ অ িচতার ও অধে র কােছ দাস স প সমপণ কেরিছেল, তমিন

এখন পিব তায় বেড় ওঠার জ িনেজেদর দেহর অ ধািমকতার

কােছ দাস প সমপণ কর। ২০ কারণ যখন তামরা পােপর দাস

িছেল, তখন তামরা ধািমকতার স েক াধীন িছেল। ২১এখন য

সব িবষেয় তামােদর ল া মেন হে , তৎকােল সই সেব তামােদর

িক ফল হত? বা িবক স সকেলর পিরণাম মতুৃ । ২২ িক ু এখন পাপ

থেক াধীন হেয় এবং ঈ েরর দাস েপ সমিপত তামরা পিব তার

জ ফল পাইেতছ এবং তার পিরণাম অন জীবন। (aiōnios g166) ২৩

কারণ পােপর বতন মতুৃ ; িক ু ঈ েরর অ হ দান হেলা আমােদর

ভু ী যী েত অন জীবন। (aiōnios g166)

৭ হ ভাইেয়রা, তামরা িক জান না কারণ যারা আইন কা ন জােন

আিম তােদরেকই বলিছ, য মা ষ যত িদন জীিবত থােক, ততিদন

পয আইন কা ন তার উপের কতৃ কের? ২কারণ যত িদন ামী

জীিবত থােক ততিদন ীেলােকরা আইেনর মাধ েম তার কােছ বাঁধা

থােক; িক ু ামী মরেল স ামীর িবেয়র আইন থেক মু হয়। ৩

তরাং যিদ স ামী জীিবত থাকা সে ও অ পু েষর সে বাস

কের, তেব তােক ব িভচারী বলা হেব; িক ু যিদ ামী মের যায় স ঐ
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আইন থেক মু হয়, তরাং স যিদ অ পু েষর সে বাস কের

তেবও স ব িভচািরণী হেব না। ৪ অতএব, হ আমার ভাইেয়রা,

ীে র দেহর মাধ েম আইন অ সাের তামােদরও মতুৃ হেয়েছ, যন

তামরা অে র অথাৎ িযিন মতৃেদর মধ থেক উেঠেছন তাঁরই হও;

যােত আমরা ঈ েরর জ ফল উৎপ করেত পাির। ৫ কারণ যখন

আমরা মাংেসর অধীেন িছলাম, তখন আইন কা ন আমােদর িভতর

পােপর কামনা বাসনা িল জািগেয় তুলত এবং মতুৃ র জ ফল

উৎপ করবার জ আমােদর শরীেরর মেধ কাজ করত। ৬ িক ু

এখন আমরা িনয়ম কা ন থেক মু হেয়িছ; আমরা যােত আব

িছলাম, তার জ ই আমরা মেরিছ, যন আমরা পরুােনা লখা আইেনর

দাস নয় িক ু আ ায় নতুনতায় দােসর কাজ কির। ৭আমরা তেব িক

বলব? আইন িক িনেজই পাপ? তা কানিদন ই না; বরং পাপেক

আিম জানতাম না যিদ িক না আইন না থাকত; কারণ “ লাভ কর না,”

এই কথা যিদ আইেন না বলত, তেব লাভ িক তা জানেত পারতাম

না; ৮ িক ু পাপ েযাগ িনেয় সই আেদেশর মাধ েম আমার মেধ

সব রকেমর কামনা বাসনা স কেরেছ; কারণ আইন ছাড়া পাপ

মতৃ। ৯আিম একিদন আইন ছাড়াই বঁেচ িছলাম, িক ু যখন আেদশ

আসেলা পাপ আবার জীিবত হেয় উঠল এবং আিম মরলাম। ১০ য

আেদশ জীবন আেন তােত আিম মতুৃ পলাম। ১১ কারণ পাপ েযাগ

িনেয় আেদেশর মাধ েম আমােক তারণা করল এবং সই আেদশ

িদেয়ই আমােক হত া করল। ১২অতএব আইন হেলা পিব এবং

আেদশ হেলা পিব , ায এবং চমৎকার। ১৩ তেব যা উ ম তা

িক আমার মতুৃ হেয় আসেলা? তা যন কখেনা না হয়। িক ু পাপ

হেলা যন ী ব িদেয় আমার মতুৃ র জ তা পাপ বেল কাশ

পায়, যন আেদেশর মাধ েম পাপ পিরমাণ ছাড়া পাপী হেয় ওেঠ।

১৪ কারণ আমরা জািন আইন হেলা আি ক, িক ু আিম মাংিসক,

আিম পােপর কােছ িবি হেয়িছ। ১৫কারণ আিম যা কৃত বিুঝ না

তাই আিম কির। কারণ আিম যা করেত চাই তাই আিম কির না, বরং

আিম যা ঘণৃা কির, সটাই কের থািক। ১৬ িক ু আিম যটা করেত
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চাই না সটা যিদ কির, তখন আইন য িঠক তা আিম ীকার কের

নই। ১৭ িক ু এখন আিম কােনা মেতই সই কাজ আর কির না

িক ু আমােত য পাপ বাস কের সই তা কের। ১৮ কারণ আিম জািন

য আমার িভতের, অথাৎ আমার দেহ ভােলা িকছু বাস কের না।

কারণ ভােলা কােনা িকছুর ই া আমার মেধ আেছ বেট িক ু আিম

তা কির না। ১৯কারণ আিম য ভােলা কাজ করেত চাই সই কাজ

আিম কির না; িক ু যা আিম চাই না সই ম কাজ আিম কির। ২০

এখন যা আিম করেত চাই না তাই যিদ কির, তেব তা আর আিম

কােনা মেতই কির না, িক ু আমার মেধ য পাপ বাস কের সই

কের। ২১অতএব আিম একটা মলূ তথ দখেত পাি য, আিম িঠক

কাজ করেত চাই িক ু কৃত পে ম আমার মেধ উপি ত থােক।

২২ সাধারণত অভ রীণ মা েষর ভাব অ যায়ী আিম ঈ েরর আইন

কা েন আন কির। ২৩ িক ু আমার শরীেরর অে অ কার এক

মলূ তথ দখেত পাি ; তা আমার মেনর মলূ তে র িব ে যু কের

এবং পােপর য িনয়ম আমার শরীেরর অ ত ে আেছ আমােক তার

বি দাস কের। ২৪আিম একজন ঃখদায়ক মা ষ! ক আমােক এই

মতুৃ র দহ থেক উ ার করেব? ২৫ িক ু আমােদর ভু যী ীে র

মাধ েম আিম ঈ রেক ধ বাদ দই। অতএব একিদেক আিম িনেজ

মন িদেয় ঈ েরর আইেনর সবা কির, িক ু অ িদেক দহ িদেয়

পােপর মলূ তে র সবা কির।

৮অতএব যারা এখন ী যী েত আেছ তােদর আর কােনা শাি র

যাগ অপরাধ নই। ২কারণ ী যী েত জীবেনর আ ার য মলূ

ত , তা আমােক পােপর ও মতুৃ র মলূ তথ থেক মু কেরেছ। ৩

কারণ আইন কা ন দেহর মাধ েম বল হেয় পড়ার জ যা করেত

পাের িন তা ঈ র কেরেছন, িতিন িনেজর পু েক আমােদর মত

পাপময় দেহ এবং পােপর জ বিল েপ পািঠেয় িদেয়েছন এবং

িতিন পেু র দেহর মাধ েম পােপর িবচার কের দাষী করেলন। ৪

িতিন এটা কেরেছন যােত আইেনর িবিধ িল আমােদর মেধ পণূ

হয়, আমরা যারা দেহর বেশ নয় িক ু আ ার বেশ চিল। ৫কারণ
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যারা দেহর বেশ আেছ, তারা দেহর িবষেয়র িদেকই মেনােযাগ

দয়; িক ু যারা আ ার অধীেন আেছ, তারা আি ক িবষয় এর

িদেক মেনােযাগ দয়। ৬কারণ দেহর মেনাবিৃ হেলা মতুৃ িক ু

আ ার মেনাবিৃ জীবন ও শাি । ৭কারণ দেহর মেনাবিৃ হেলা

ঈ েরর িব তা, আর তা ঈ েরর আইন মেন চলেত পাের না,

বা েব হেত পােরও না। ৮ যারা দেহর অধীেন থােক তারা ঈ রেক

স ু করেত স ম নয়। ৯ যিদও, তামরা দেহর অধীেন নও িক ু

আ ার অধীেন আছ যিদ বা েব ঈ েরর আ া তামােদর মেধ বাস

কেরন। িক ু যিদ কেরা ীে র আ া নই, তেব স ীে র থেক

নয়। ১০ যিদ ী তামােদর অ ের থােকন, তেব একিদেক দহ

পােপর জ মতৃ বেট, িক ু অ িদেক ধািমকতার িদক থেক আ া

জীিবত। ১১আর িযিন মতৃেদর মধ থেক যী েক উিঠেয়েছন, তাঁর

আ া যিদ তামােদর মেধ বাস কেরন, তেব িযিন মতৃেদর মধ

থেক ী যী েক পনু ি ত কেরেছন িতিন তামােদর অ ের বাস

করেছন এবং িনেজর আ ার মাধ েম তামােদর মরণশীল দহেকও

জীিবত করেবন। ১২ তরাং, হ ভাইেয়রা, আমরা ঋণী িক ু দেহর

কােছ নয় য, দেহর ই া অ যায়ী জীবন যাপন করব। ১৩কারণ

যিদ দেহর ই ায় জীবন যাপন কর, তেব তামরা িনি ত ভােব

মরেব, িক ু যিদ পিব আ ােত দেহর সব খারাপ কাজ িল মের

ফল তেব জীিবত থাকেব। ১৪ কারণ যত লাক ঈ েরর আ ায়

পিরচািলত হয় তারা সবাই ঈ েরর পু । ১৫আর তামরা দাস

করবার জ আ া পাও িন য, আবার ভয় করেব; িক ু দ ক পেু র

জ আ া পেয়ছ, য ম আ ার মাধ েম আমরা আ া, িপতা,

বেল ডেক উিঠ। ১৬ পিব আ া িনেজই আমােদর আ ার সে

সা িদে য, আমরা ঈ েররই স ান। ১৭ যখন আমরা স ান,

তখন আমরা উ রািধকারী, একিদেক ঈ েরর উ রািধকারী এবং

অ িদেক ীে র সহউ রািধকারী, যিদ বা েব আমরা তাঁর সে

ঃখেভাগ কির, তেব যন তাঁর সে আমরা মিহমাি ত হই। ১৮

কারণ আমার িস া এই য, আমােদর জ য মিহমা কািশত
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হেব, তার সে এই ব মান িদেনর র ক ও ঃখেভাগ তুলনার যাগ

নয়। ১৯ কারণ সিৃ র একা আশা ঈ েরর পু েদর কােশর জ

অেপ া করেছ। ২০কারণ সিৃ র উে শ টাই অসার হেয় গেছ, এটা

িনেজর আশায় হেলা তা নয়, িক ু তাঁর ই ােতই হেয়েছ এবং তার

সে দঢ়ৃ আ াও িদেয়েছন। ২১ এই আশা হেলা য, সিৃ িনেজও

িবনােশর দাস থেক মু হেয় ঈ েরর স ানেদর মিহমায় াধীনতা

পােব। ২২কারণ আমরা জািন য, সব সিৃ এখনও পয একসে

য ণায় িচৎকার করেছ এবং একসে ব থা পাে । ২৩ িক ু ধু তাই

নয়; এমনিক আমরাও যােদর আ ার থম ফল আেছ, সই আমরা

িনেজরাও দ ক পেু র জ িনেজেদর শরীেরর মিু র অেপ া করেত

করেত িনেজেদর মেধ য ণায় িচৎকার করিছ। ২৪কারণ আমােদর

দঢ়ৃ আ া আেছ য পির ান পেয়িছ। িক ু য দঢ়ৃ আ া দখেত পাি

তা আসেল আ া নয়। কারণ য যা দেখ স তার উপর কন দঢ়ৃ

আশা করেব? ২৫ িক ু আমরা যা এখেনা দখেত পায়িন তার উপর

যিদ দঢ়ৃ আ া কির, তেব ধেয র সে তার আশায় থািক। ২৬ িঠক

সইভােব আ াও আমােদর বলতায় সাহায কেরন; কারণ আমরা

জািন না কমন কের াথনা করেত হয়, িক ু আ া িনেজ মধ তা

কের য ণার মাধ েম আমােদর জ অ েরাধ কেরন। ২৭আর িযিন

দেয়র স ান কেরন িতিন জােনন আ ার মেনাভাব িক, কারণ িতিন

পিব েদর জ ঈ েরর ই া অ যায়ী মধ তা কের অ েরাধ কেরন।

২৮ এবং আমরা জািন যারা ঈ রেক ভালবােস, যারা তাঁর স

অ যায়ী মেনানীত, সবিকছু একসে তােদর ম েলর জ কাজ

করেছ। ২৯ কারণ িতিন যােদর আেগ থেক জানেতন, তােদরেক

িনেজর পেু র িতমিূ র মত হবার জ আেগ থেক িঠক কের

রেখিছেলন; যন িতিন অেনক ভাইেয়র মেধ থমজাত ভাই হন।

৩০আর িতিন যােদরেক আেগ থেক িঠক করেলন, তােদরেক িতিন

আ ানও করেলন। আর যােদরেক আ ান করেলন, তােদরেক িতিন

ধািমক বেল গ ও করেলন; আর যােদরেক ধািমক বেল গণ করেলন

তােদরেক মিহমাি তও করেলন। ৩১ এখন আমরা এই সব িবষেয় িক
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বলব? যখন ঈ র আমােদর পে , তখন ক আমােদর িব ে হেত

পাের? ৩২ িযিন িনেজর পেু র উপর মায়া করেলন না, িক ু আমােদর

সবার জ তাঁেক দান করেলন, িতিন িক তাঁর সে সবই আমােদরেক

অ েহর সে দান করেবন না? ৩৩ ঈ র যােদর মেনানীত কেরেছন

তােদর িবপে ক অিভেযাগ করেব? ঈ র ত তােদরেক ধািমক

কেরন। ৩৪ তেব ক তােদর দাষী করেব? িতিন িক ী যী িযিন

মরেলন এবং িতিন পণূ ভােব মতৃেদর মধ থেক উঠেলন; আর

িতিনই ঈ েরর দি েণ বেস আেছন এবং আমােদর জ অ েরাধ

করেছন। ৩৫ ক আমােদর ীে র ভালবাসা থেক পথৃক করেব? িক

দা ন য ণা? িক ক ? িক তাড়না? িক দূিভ ? িক উল তা? িক

াণ‐সংশয়? িক খ ? ৩৬ যমন শাে লখা আেছ, “ তামার জ

আমরা সারাটা িদন ধের িনহত হি । আমরা প বেধর জ মেষর

মত িবেবিচত হলাম।” ৩৭ িযিন আমােদরেক ভালেবেসেছন, তাঁরই

মাধ েম আমরা এই সব িবষেয় িবজয়ী অেপ াও অেনক বিশ জয়ী

হেয়িছ। ৩৮ কারণ আিম িন য় জািন য, িক মতুৃ , িক জীবন, িক

দূতগণ, িক আিধপত সকল, িক বতমান িবষয় িল, িক ভিবষ েতর

িবষয়, িক পরা ম, ৩৯ িক উ জায়গা, িক গভীরতা, এমনিক অ

কান সিৃ র িজিনস, কােনা িকছুই আমােদর ভু ী যী েত ঈ েরর

ভালবাসা থেক আমােদর আলাদা করেত পারেব না।

৯আিম ীে সিত কথা বলিছ, আিম িমথ া কথা বলিছ না, পিব

আ ােত আমার িবেবক এই সা িদে য, ২আমার দেয় আিম

গভীর ঃখ এবং অেশষ ক পাি । ৩আমার ভাইেদর জ , যারা

আমার জাতীর লাক তােদর জ , যিদ স ব হত আিম িনেজই দহ

অ যায়ী ীে র কাছ থেক দূর হেয় যাবার অিভশাপ হণ করতাম।

৪ কারণ যারা ই ােয়লীয়। তাঁরই স ান হওয়ার অিধকার, মিহমা,

নানারকম িনয়ম, আইেনর উপহার, ঈ েরর আরাধনা এবং অেনক

িত া কেরেছন, ৫ পবূপু ষরা যাঁেদর কাছ থেক ী এেসেছন

দেহর স ােন িযিন সব িকছুর উপের, ঈ র, যেুগ যেুগ ধ , আেমন।

(aiōn g165) ৬ িক ু এটা এমন নয় য ঈ েরর বাক িবফল হেয়
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পেড়েছ। কারণ যারা ই ােয়েলর বংশধর তারা সকেল য ই ােয়ল

থেক তা নয়। ৭এটা িঠক নয় সবাই অ াহােমর বংশধর সিত তাঁর

স ান িক ু , “ইসহােকর বংশেকই তামার বংশ বলা হেব।” ৮এর

অথ এই শারীিরকভােব জ ান স ান হেলই য তারা ঈ েরর স ান,

এমন নয়। িক ু িত ার স ানেদর বংশধর বেল গানা হেব। ৯

কারণ এটা িত ার কথা “এই িদন ই আিম আসব এবং সারার

একিট ছেল হেব,”। ১০ িক ু কবল এই নয়, িক ু পের িরিবকাও

একজন লাক আমােদর িপতা ইসহাক ারা গভবতী হেয়িছেলন

১১ যখন স ােনরা জ ায়িন, ভাল এবং খারাপ কান িকছুই কের

িন, তখন তরাং ঈ েরর পিরক না সাের কােজর জ তােদর

মেনানীত করেলন এবং কােজর জ নয়, িযিন ডেকেছন তাঁর ই ার

জ ই ১২ এটা তােক বলা হেয়িছল, “বড়জন ছাট জেনর দাস হেব।”

১৩ িঠক যমন লখা আেছ: “আিম যােকাবেক ভালেবেসিছ, িক ু

এেষৗেক ঘণৃা কেরিছ।” ১৪ তেব আমরা িক বলব? সখােন ঈ র

অধািমকতা কেরেছন? এটা কখন না। ১৫ কারণ িতিন মািশেক

বলেলন, “আিম যােক দয়া কির, তােক দয়া করব এবং যার উপর

ক ণা কির, তার উপর ক ণা করব।” ১৬ তরাং য ই া কের

তার কারেণ নয়, য দৗড়ায় তার জ নয়, িক ু ঈ র িযিন দয়া

কেরন। ১৭ কারণ ঈ র শাে র মাধ েম ফেরৗণেক বেলন, “আিম

এই জ ই তামােক উিঠেয়িছ, যন তামার উপর আমার মতা

দখােত পাির এবং যন সারা পিৃথবীেত আমার নাম চার হয়।” ১৮

তরাং িতিন যােক ই া, তােক দয়া কেরন এবং যােক ই া, তােক

কিঠন কেরন। ১৯ তারপর তুিম আমােক বলেব, “িতিন আবার দাষ

ধেরন কন? কারণ তাঁর ই ার িতেরাধ ক করেব?” ২০ হ মা ষ,

বরং, তুিম ক য ঈ েরর িব ে উ র িদ ? তরী করা িজিনস

িক িযিন তরী করেছন তােক িক বলেত পাের, “আমােক কন তুিম

এই রকম করেল?” ২১কাদার ওপের কােরর িক এমন অিধকার

নই য, একই মািটর তাল থেক একটা পা িবেশষভােব ব বহােরর

জ এবং অ পা টা রাজ ব বহােরর জ বানােত পাের? ২২
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যিদ ঈ র, িনেজর রাগ দখাবার এবং িনেজর মতা জানাবার ই া

কেরন, িবনােশর জ পিরপ রােগর পা িলর ওপর ধয ধের

থােকন, ২৩এই জ িতিন কের থােকন, যন সই দয়ার পা েদর

ওপের িনেজর তাপ‐ধন জানােত পােরন, যা িতিন মিহমার জ

আেগ থেক তরী কেরিছেলন ২৪ যােদর িতিন ডেকিছেলন, কবল

ইহূিদেদর মধ থেক নয়, িক ু আরও অিয িদেদর মধ থেকও

আমােদরেকও। ২৫ যমন িতিন হােশয় ে থ বেলন: “যারা আমার

লাক নয়, তােদরেকও আিম িনেজর লাক বলব এবং য ি য়তমা

িছল না, তােক ি য়তমা বলব। ২৬ এবং য জায়গায় তােদর বলা

হেয়িছল, ‘ তামরা আমার লাক নও,’ সই জায়গায় তােদর বলা হেব

‘জীব ঈ েরর পু ’।” ২৭ িযশাইয় ই ােয়েলর িবষেয় খবু জাের

িচৎকার কের বেলন, “ই ােয়ল স ানেদর সংখ া যিদ সমেু র বািলর

মতও হয়, এটার বািক অংশই র া পােব। ২৮ ভু এই ভূিমেত িনজ

বাক পালন করেবন, খবু তাড়াতািড় এবং স ণূভােব।” ২৯এবং

িযশাইয় এটা আেগই বেলিছেলন, বািহনীগেণর ভু যিদ আমােদর

জ একিটও বংশধর না রাখেতন, তেব আমরা সেদােমর মত হতাম

এবং ঘেমারার মত হতাম। ই ােয়েলর পতেনর ফল িক? ৩০ তারপর

আমরা িক বলব? অিযহূদীয়রা, যারা ধািমকতার অ শীলন করত না,

তারা ধাি কতা পেয়েছ, িব াস সম ধাি কতা পেয়েছ; ৩১ িক ু

ই ােয়ল, ধািমকতার আইেনর অ শীলন কেরও, সই ব ব া পয

পৗঁছেত পাের িন। ৩২ কারণ িক? কারণ িব াস িদেয় নয়, িক ু কাজ

িদেয়। ৩৩ তারা সই পাথের বাধা পেয়িছল য পাথের হাঁচট পায়,

যমন লখা আেছ, “ দখ, আিম িসেয়ােন একটা বাধার পাথর রাখিছ

এবং একিট বাধার পাথর াপন কেরিছ; য তাঁর উপের িব াস কের

স লি ত হেব না।”

১০ভাইেয়রা, আমার মেনর ই া এবং তােদর জ ঈ েরর কােছ

আমার াথনা এই য, তারা যন মিু পায়। ২কারণ আিম তােদর

হেয় এই সা িদি য ঈ েরর িবষেয় তােদর গভীর আ হ আেছ,

িক ু তা ান অ সাের নয়। ৩ কারণ তারা ঈ েরর ধাি কতা
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িবষেয় িকছু জােন না এবং িনেজেদর ধাি কতা বাঝােনার চ া

কের, তারা ঈ েরর ধািমকতার দাস হয়িন। ৪ কারণ ধািমকতার

জ েত ক িব াসীর পে ী ই আইেনর পণূতা। ৫ কারণ মািশ

ধািমকতার িবষেয় িলেখেছন যা আইন থেক এেসেছ য লাক

আইেনর ধািমকতার অ শীলন কের, স ধাি কতায় জীিবত থাকেব।

৬ িক ু িব ােসর ধাি কতা থেক যা আসেছ তা এই রকম বেল,

“ তামার মেন মেন বােলা না, ক েগ আেরাহণ করেব? অথাৎ

ী েক নািমেয় আনবার জ , ৭অথবা ক নরেক নামেব? অথাৎ

মতৃেদর মধ থেক ী েক উেধ আনবার জ ।” (Abyssos g12) ৮

িক ু এিট িক বেল? “ সই কথা তামার কােছ, তামার মেুখ এবং

তামার দেয় রেয়েছ।” িব ােসর য কথা, যা আমরা চার কির।

৯ কারণ তুিম যিদ মেুখ যী েক ভু বেল মেন নাও এবং তামার

দেয় িব াস কর য, ঈ র তাঁেক মতৃেদর মধ থেক উিঠেয়েছন,

তুিম র া পােব। ১০ কারণ লােক মন িদেয় িব াস কের ধািমকতার

জ এবং স মেুখ ীকার কের পির ােনর জ । ১১ কারণ শা

বেল, “ য কউ তাঁর উপের িব াস কের স লি ত হেব না।” ১২

কারণ ইহূিদ ও ীেকর মেধ কােনা পাথক নই। কারণ সই একই

ভু হে ন সকেলর ভু এবং যারা তাঁেক ডােক িতিন সবাইেক

ধনবান (আশীবাদ) কেরন। ১৩ কারণ য কউ ভুর নােম ডােক স

মিু পােব। ১৪ যারা তাঁেক িব াস কের িন তারা কমন কের তাঁেক

ডাকেব? এবং যাঁর কথা শােন িন কমন কের তাঁেক িব াস করেব?

এবং চারক না থাকেল কমন কের তারা নেব? ১৫এবং তােদর

না পাঠােনা হেল, কমন কের তারা চার করেব? যমন লখা আেছ,

“যাঁরা আনে র সমাচার চার কেরন তাঁেদর পা িল কমন র!”

১৬ িক ু তারা সবাই সমাচার শােন িন। কারণ িযশাইয় বেলন,

“ ভু, আমােদর বাতা ক িব াস কেরেছ?” ১৭ তরাং িব াস আেস

শানার মাধ েম এবং শানা ীে র বাক র মাধ েম হয়। ১৮ িক ু

আিম বিল, “তারা িক নেত পায়িন?” াঁ িন ই পেয়েছ। “তােদর

আওয়াজ সারা জগেত ছিড়েয় পেড়েছ এবং তােদর কথা জগেতর
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সীমা পয ।” ১৯আবার, আিম বিল, ই ােয়ল িক জানেতা না? থেম

মািশ বেলন, “যারা জািত নয় তােদর িদেয় আিম তামােদর িহংসা

জািগেয় তুলব। বাঝাপড়া ছাড়া একটা জািতর মােন, আিম তামােদর

রািগেয় তুলব।” ২০ এবং িযশাইয় খবু সাহসী এবং বেলন, “যারা

আমার খাঁজ কের িন তারা আমােক পেয়েছ। যারা আমার কথা

িজ াসা কের িন আিম তােদর দখা িদেয়িছ।” ২১ িক ু ই ােয়লেক

িতিন বেলন, “আিম সারা িদন ধের অবাধ এবং িবেরািধতা কের এমন

লােকেদর িদেক আমার হাত বািড়েয় িদেয়িছলাম।”

১১তেব আিম বিল, ঈ র িক তার িনেজর লাকেদর বাদ িদেয়েছন?

এটা কখনও না। আিমও ত একজন ই ােয়লীয়, অ াহােমর একজন

বংশধর, িব ামীেনর গাি র লাক। ২ ঈ র তাঁর লাকেদর বাদ

দনিন যােদর িতিন আেগ থেক িচনেতন। তামরা িক জান না,

এিলেয়র িবষেয় শা িক বেল, িকভােব িতিন ই ােয়েলর িব ে

ঈ েরর কােছ এই ভােব অ েরাধ কেরন? ৩ “ ভু, তারা তামার

ভাববাদীেদর বধ কেরেছ, তারা তামার সব য েবিদ ভেঙ িদেয়েছ

এবং আিম একাই অবিশ আিছ এবং আিমই একা বঁেচ আিছ এবং

তারা আমার াণ িনেত চ া করেছ।” ৪ িক ু ঈ র তাঁেক িক উ র

িদেয়িছেলন? িতিন বেলিছেলন “বাল দবতার সামেন যারা হাঁটু পােত

িন, এমন সাত হাজার লাকেক আিম িনেজর জ অবিশ রেখিছ।”

৫ তরাং তারপের, এই বতমান কােলও অ েহর মেনানীত অ সাের

অবিশ এক অংশ রেয়েছ। ৬ িক ু এটা যিদ অ হ ারা হয়, তেব

এটা কখনই কােজর ারা নয়। তা নাহেল অ হ আর অ হই থাকত

না। ৭ তেব িক? ই ােয়ল যা খাঁজ কের, তা পায়িন, িক ু মেনানীতরা

তা পেয়েছ এবং বািকরা কিঠন হেয়েছ। ৮এটা িঠক যমন লখা

আেছ, আজ অবিধ “ঈ র তােদর জড়তার আ া িদেয়েছন, এমন

চাখ যা িদেয় তারা দখেত পােব না এবং এমন কান যা িদেয় তারা

নেত পােব না, ।” ৯এবং দায়দূ বেলন, “তােদর টিবল একটা জাল,

একটা ফাঁদ হাক, বাধা প এবং তােদর িতফল প হাক। ১০

তােদর চাখ অ কারময় হাক যন তারা দখেত না পায়; তােদর িপঠ



রামীয় 2144

সবিদন বাঁিকেয় রাখ।” ১১ তারপের আিম িজ াসা করলাম, ইহূিদরা

িক িবনােশর জ হাঁচট পেয়েছ? এটা কখনও নয়। বরং তােদর

পতেন অইহূিদেদর কােছ মিু উপি ত, যন তােদর ভতের িহংসা

জে । ১২এখন তােদর পতেন যিদ জগেতর ধনাগম হয় এবং তােদর

িতেত যখন অিযহূদীয়েদর ধনাগম হয়, তােদর পণূতায় আর কত

বিশ না হেব? ১৩ এবং এখন অিযহূদীয়রা, আিম তামােদর বলিছ।

যত ণ আিম অিযহূদীয়েদর জ িরত আিছ, আিম আমার সবা

কােজর জ গৗরব বাধ করিছ: ১৪ স বত যারা আমার িনেজর

দেহর তােদর আিম িহংসায় উে িজত করব এবং তােদর মেধ িকছু

লাকেক র া করব। ১৫কারণ তােদর বাদ দওয়ায় যখন জগেতর

িমলন হল, তখন তােদর হণ কের মতৃেদর মধ থেক জীবনলাভ

ছাড়া আর িক হেব? ১৬ থম উৎসগীকৃত ফলটা যিদ পিব হয়,

তেব ময়দার িপ ডও পিব । িশকড় যিদ পিব হয়, তেব শাখা িলও

পিব । ১৭ িক ু যিদ িকছু শাখা ভেঙ ফলা হয় এবং তুিম, ব িজত

গােছর শাখা হেলও যিদ তােদর মেধ তামােক কলম েপ লাগান

গল, আর তুিম িজত গােছর ধান িশকেড়র সহভাগী হেল, ১৮ তেব

সই শাখা িলর জ তুিম গব কর না। িক ু যিদ তুিম গব কর, তুিম

িশকড়েক সাহায করছ না, িক ু িশকড়ই তামােক সাহায করেছ।

১৯ তারপর তুিম বলেব, “আমােক কলম েপ লাগাবার জ ই কত িল

শাখা ভেঙ ফলা হেয়েছ।” ২০ সত কথা! কারণ অিব াস করার

জ ই উহােদর ভেঙ ফলা হেয়েছ, িক ু তুিম তামার িব ােসর

জ ই দাঁিড়েয় আছ। িনেজেক খবু বড় ভেবা না, িক ু ভয় কর।

২১কারণ ঈ র যখন সই আসল ডাল িলেক রহাই দনিন, তখন

তামারও রহাই দেবন না। ২২ তারপর, দখ, ঈ েরর দয়াভাব

এবং কেঠার ভাব। একিদেক যারা পেড় গল সই ইহূিদেদর উপর

কেঠার ভাব আসল, িক ু অ িদেক তামার উপর ঈ েরর দয়াভাব

আসল, যিদ তামরা সই দয়াভােবর মেধ থাক। নতুবা তুিমও িবি

হেব। ২৩ এবং আরও, যিদ তারা িনেজেদর অিব ােস না থােক,

তেব তােদর িফিরেয় গােছর সে লাগান যােব। কারণ ঈ র আবার
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তােদরেক আবার লাগােত রািজ আেছন। ২৪কারণ য িজত গাছিট

াভািবক ভােব ব তা থেক িবি হেয় এবং যিদ তুিম কেট

িনেয় যখন ভােবর িবপরীেত ভােলা িজত গােছ লাগান গেছ, এই

ইহূিদরা কত বিশ, আসল ডাল িল কারা, যারা িনেজেদর িনেজর

িজত গােছ কলম কের িফের লাগান যােব। ২৫ কারণ ভাইেয়রা,

আিম চাই না তামরা যন এমন না হও, এই লকুােনা মতবাদ, যন

িনেজেদর িচ ায় বিু মান না হও: িকছু পিরমােণ ই ােয়েলর কিঠনতা

ঘেটেছ, য পয অিযহূদীয়েদর পণূ সংখ া না আেস। ২৬ এই ভােব

সম ই ােয়ল র া পােব, যমন এটা লখা আেছ: “িসেয়ান থেক

উ ারকতা আসেবন; িতিন যােকাব থেক ভি নই এমন ভাব দূর

করেবন। ২৭ এবং এটাই তােদর জ আমার নতুন িনয়ম, যখন আিম

তােদর সব পাপ দূর করব।” ২৮এক িদক িদেয় ওরা সমাচােরর

স ে তামােদর জ শ , িক ু অ িদক িদেয় ঈ েরর মেনানীত

িবষেয় িপতপৃু ষেদর জ ি য়পা । ২৯ কারণ ঈ েরর অ হ

দান ও ঈ েরর ডাক অপিরবতনীয়। ৩০ কারণ তামরা যমন আেগ

ঈ েরর অবাধ িছেল, িক ু এখন দয়া পেয়ছ ইহূিদেদর অবাধ তার

জ , ৩১ তমিন এখন ইহূিদরা অবাধ হেয়েছ, যন তামােদর দয়া

হেণ তারাও এখন দয়া পায়। ৩২কারণ ঈ র সবাইেকই অবাধ তার

কােছ বঁেধ রেখেছন, যন িতিন সবাইেক দয়া করেত পােরন। ৩৩

আহা! ঈ েরর ধন ও ান এবং বিু কমন গভীর! তাঁর িবচার সকল

বাঝা যায় না! তাঁর পথ সকল কমন আিব ারক! ৩৪ “কারণ ক

ভুর মনেক জেনেছ? অথবা তাঁর ম ীই বা ক হেয়েছ? ৩৫অথবা

ক থেম ঈ রেক িকছু দান কেরেছ, এজ তার পাওনা িদেত

হেব?” ৩৬ কারণ সব িকছুই তাঁর কাছ থেক ও তাঁর ারা ও তাঁর

িনিম । যেুগ যেুগ তাঁরই গৗরব হাক। আেমন। (aiōn g165)

১২ তরাং, হ ভাইেয়রা, আিম অ েরাধ করিছ ঈ েরর দয়ার

মাধ েমই তামরা তামােদর শরীরেক জীব বিল েপ, পিব ও

ঈ েরর হণেযাগ যটা তামােদর আি ক ভােব আরাধনা। ২

এই জগেতর মত হেয়া না, িক ু মনেক নতুন কের গেড় তুেল নতুন
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হেয় ওঠ, যন তামরা পরী া কের জানেত পার, ঈ েরর ই া িক,

যা ভাল মেনর সে াষজনক ও িনখুঁত। (aiōn g165) ৩ কারণ আিম

বিল, আমােক য অ হ দওয়া হেয়েছ তার েণ আিম তামােদর

েত কেক বলিছ, িনেজেক যতটা বড় মেন করা উিচত তার চেয়

বিশ বড় মেন কর না; িক ু ঈ র যােক যতটা িব াস িদেয়েছন, সই

অ সাের স ভােলা হবার চ া ক ক। ৪ কারণ িঠক যমন আমােদর

এক দেহ অেনক অ , িক ু সব অ েলা একরকম কাজ কের না,

৫ িঠক সভােব আমরা সংখ ায় অেনক হেলও, আমরা ীে র এক

দহ এবং েত ক সদস এেক অে র। ৬ ঈ েরর দয়া অ সাের

আমােদরেক আলাদা আলাদা দান দওয়া হেয়েছ। তদ সাের যখন

আমরা িবেশষ িবেশষ বরদান া হইয়ািছ, যিদ কােরার বরদান

হয় ভাববাণী; তেব এস, িব ােসর পিরমাণ অ সাের ভাববাণী বিল;

৭ কােরার দান যিদ পিরেষবা করা হয়, তেব স পিরেষবা ক ক।

যিদ কােরার দান হয় িশ া দওয়া, স িশ া িদক। ৮ য উপেদশ

দওয়ার দান পেয়েছ, স উপেদশ িদক; য দান করার দান পেয়েছ,

স সরল ভােব দান ক ক, য শাসন করার দান পেয়েছ, স য

সহকাের ক ক, য দয়া করার দান পেয়েছ, স আনি ত মেন দয়া

ক ক। ৯ ভালবাসার মেধ যন কােনা ছলনা না থােক। যা খারাপ

তােক ঘণৃা কর; যা ভাল তােক ধর। ১০এেক অ েক ভাইেয়র মত

ভালবােসা; একজন অ েক হ কর; এেক অ েক স ান কর।

১১ যে িশিথল হও না, আ ায় উ হও, ভুর সবা কর, য আশা

রেয়েছ তােত আন কর, ১২আশায় আন কর, কে ধয ধর,

অনবরত াথনা কর, ১৩ ঈ েরর পিব লাকেদর অভােবর িদন

সহভাগী হও, অিতিথেদর সবা কর। ১৪ যারা তামােক অত াচার

কের, তােদর আশীবাদ কর; আশীবাদ কর অিভশাপ িদও না। ১৫

যারা আন কের, তােদর সে আন কর; যারা কাঁেদ, তােদর সে

কাঁদ। ১৬ তামােদর এেক অে র মেনাভাব যন একরকম হয়। গব

ভােব কােনা িবষয় িচ া কর না, িক ু িনচু নীর লাকেদর হণ

কর। িনেজর িচ ায় িনেজেক বিু মান ভেবা না। ১৭ কউ খারাপ
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করেল তার খারাপ কর না। সব লােকর দিৃ েত যা ভােলা, যা ভােলা

তাই িচ া কর। ১৮ যিদ স ব হয়, তামরা যতটা পার, লােকর সে

শাি েত থাক। ১৯ হ ি য়রা, তামরা িনেজরা িতেশাধ িনও না,

িক ু ঈ রেক শাি িদেত দাও। কারণ লখা আেছ, “ িতেশাধ নওয়া

আমার কাজ; আিমই উ র দব, এটা ভু বেলন।” ২০ “িক ু তামার

শ র যিদ িখেদ পায়, তােক খাওয়াও। যিদ স িপপািসত হয়, তােক

পান করাও। কারণ তুিম যিদ এটা কর তাহেল তুিম তার মাথায় ল

কয়লা জেড়া কের রাখেব।” ২১ খারােপর কােছ পরািজত হও না, িক ু

ভােলার ারা খারাপেক পরাজয় কর।

১৩ েত ক আ া উ পদ কতপৃ েদর মেন চলকু, কারণ

ঈ েরর সই সম কতপৃে র িঠক কের রেখেছন। এবং য সকল

ক পৃ আেছন তােদর ঈ র‐িনযু কেরন। ২ অতএব য কউ

কতপৃে র িবেরািধতা কের স ঈ েরর আেদেশর িবেরািধতা কের;

আর যারা িবেরািধতা কের, তারা িনেজেদর উপের িবচার ডেক

আনেব। ৩কারণ কতপৃ রা ভােলা কােজর জ নয়, িক ু খারাপ

কােজর জ ভয়াবহ। তুিম িক ত াবধায়েকর কােছ িনভেয় থাকেত

চাও? ভােলা কাজ কর তেব তাঁর কাছ থেক শংসা পােব। ৪কারণ

তামার ভােলা কােজর জ িতিন তামার পে ঈ েররই দাস। িক ু

তুিম যিদ খারাপ কাজ কর, তেব ভীত হও, কােনা কারণ ছাড়া িতিন

তেরায়াল ধেরন না। কারণ িতিন ঈ েরর দাস, যারা খারাপ কাজ

কের, তােদর িতিন ঈ েরর হেয় শাি দন। ৫অতএব তুিম মা

কর রােগর ভেয় নয়, িক ু িবেবেকর জ ঈ েরর বশীভূত হওয়া

দরকার। ৬কারণ এই জ তামরা কর িদেয় থাক। কারণ কতপৃ

হেলা ঈ েরর দাস, তারা সই কােজ রত রেয়েছন। ৭ যার যা াপ ,

তােক তা দাও। যােক কর িদেত হয়, কর দাও; যােক িদেত হয়,

দাও; যােক ভয় করেত হয়, ভয় কর; যােক স ান করেত হয়,

স ান কর। ৮ তামরা কােরার িকছু িনও না, কবল এেক অ েক

ভালবােসা। কারণ য তার িতেবশীেক ভালবােস, স স ণূ েপ

মিশর িনয়ম পালন কেরেছ। ৯ কারণ, “ব িভচার কর না। নরহত া কর
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না। চুির কর না। লাভ কর না” এবং যিদ আর কান আেদশ থােক,

স সব এই বােক এক কথায় বলা হেয়েছ, “ তামার িতেবশীেক

িনেজর মত ভালবাসেব।” ১০ ভালবাসা িতেবশীর খারাপ কের না।

অতএব ভালবাসাই আইেনর পণূতা সাধন কের। ১১ এই কারেণ,

তামরা বতমান িদন জােনা, তামােদর এখন ঘমু থেক জেগ ওঠার

িদন হেয়েছ। কারণ যখন আমরা িব াস কেরিছলাম, তখন অেপ া

এখন মিু আমােদর আরও কােছ। ১২ রাত ায় শষ এবং িদন

হেয় আসেছ ায়। অতএব এস আমরা অ কােরর সব কাজ ছেড়

িদই এবং আেলার অ শ পিরধান কির। ১৩ এস আমরা িদেনর

উপযু কাজ কির, হ‐ ে াড় কের মদ খাওয়া অথবা মাতলািমেত

নয়, ব িভচার অথবা ভাগিবলাস নয়, ঝগড়া‐ঝাঁিট অথবা িহংসােত

নয়। ১৪ িক ু তামরা ভু যী ী েক পিরধান কর এবং দেহর

ই া পণূ করবার িদেক মন িদও না।

১৪ িব ােস য বল তােক হণ কর, আর সই েলা স ে

িবচার কর না। ২ একিদেক একজন লােকর িব াস আেছ য স সব

িকছু খেত পাের, িক ু অ িদেক য বল স কবল সি খায়। ৩

একজন লাকেক দখ স সব িকছু খায় স যন এমন লাকেক তু

না কের, য সব িকছু খায় না এবং দেখা য সব িকছু খায় না, স যন

অে র িবচার না কের, য সব িকছু খায়। কারণ ঈ র তােক হণ

কেরেছন। ৪ তুিম ক, য অপেরর চাকেরর িবচার কর? হয়ত িনজ

ভুরই কােছ স দাঁিড়েয় থােক, নয়ত পেড় যায়। িক ু তােক দাঁড়

কিরেয় রাখেত হেব; কারণ ভু তােক দাঁড় কিরেয় রাখেত পােরন।

৫ এক িদক িদেয় একজন এক িদেনর র চেয় অ িদন ক বিশ

মলূ বান মেন কের, আর এক িদক িদেয় একজন সব িদন কই সমান

মলূ বান মেন কের। েত ক লাক িনজ িনজ মেন ি র থা ক। ৬

য িদন ক মন থেক মােন, স ভুর জ ই মেন চেল; এবং য

খায়, স ভুর জ ই খায়, কারণ স ঈ েরর ধ বাদ কের। এবং

য খায় না, সও ভুর জ ই খায় না, িক ু সও ঈ েরর ধ বাদ

কের। ৭কারণ আমােদর মেধ কউ িনেজর জ জীিবত থােক না
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এবং কউ িনেজর জ মের না। ৮কারণ যিদ আমরা বঁেচ থািক,

আমরা ভুরই জ বঁেচ থািক; এবং যিদ আমরা মির, তেব ভুরই

জ মির। অতএব আমরা জীিবত থািক বা মির, আমরা ভুরই।

৯ কারণ এই জ ী মরেলন এবং আবার বঁেচ উঠেলন, যন

িতিন মতৃ ও জীিবত উভেয়রই ভু হন। ১০ িক ু কন তুিম তামার

ভাইেয়র িবচার কর? এবং কন তুিম তামার ভাইেক ঘণৃা কর? কারণ

আমরা সবাইত ঈ েরর িবচােরর আসেনর সামেন দাঁড়াব। ১১ কারণ

লখা আেছ, ভু বলেছন, “ যমন আিম জীিবত আিছ, আমার কােছ

েত েকই হাঁটু পাতেব এবং েত কিট িজভ ঈ েরর শংসা করেব।”

১২ তরাং আমােদর েত ক জনেক ঈ েরর কােছ িনেজেদর িহসাব

িদেত হেব। ১৩ তরাং, এস, আমরা যন আর এেক অে র িবচার না

কির, িক ু পিরবেত এই িঠক কির, যন যা দেখ তার ভাই মেন বাধা

পেত পাের অথবা ফাঁেদ না পড়েত হয়। ১৪আিম জািন এবং ভু

যী েত ভােলাভােব বেুঝিছ য কােনা িজিনসই অপিব নয়, িক ু য

অপিব মেন কের তার কােছ সটা অপিব । ১৫ কান খাবােরর

জ যিদ তামার ভাই ঃখ পায়, তেব তুিম আর ভালবাসার িনয়েম

চলছ না। যার জ ী মরেলন, তামার খাবার ারা তােক ন কেরা

না। ১৬ তরাং তামােদর যা ভাল কাজ তা এমন ভােব কেরা না

যা দেখ লাক িন া কের। ১৭কারণ ঈ েরর রােজ খাওয়া এবং

পান করাই সব িকছু নয়, িক ু ধাি কতা, শাি এবং পিব আ ােত

আন ই সব। ১৮কারণ য এই ভােব ীে র সবা কের, স ঈ েরর

হণেযাগ এবং লােকেদর কােছও ভােলা। ১৯ তরাং যা করেল

শাি হয় এবং যার ারা এেক অ েক গেড় তুলেত পাির, এস আমরা

সই সব করার চ া কির। ২০ খাবােরর জ ঈ েরর কাজেক ন

হেত িদও না। সব িজিনসই , িক ু কউ যিদ িকছু খায় এবং অ

লােকর বাধা সিৃ হয়, তার জ তা খারাপ। ২১ মাংস খাওয়া, মদ

পান করা, অ কােনা িকছু খাওয়া িঠক নয় যােত তামার ভাই

অস ু হয়। ২২ তামার য িব াস আেছ তা তামার এবং ঈ েরর

সামেনই রাখ। ধ সই লাক য যা হণ কের তােত স িনেজর
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িবচার কেরন। ২৩ যিদ স খেয় সে হ কাশ কের তেব স দাষী,

কারণ এটা িব ােস কের িন; এবং যা িকছু িব ােস না করা তাহাই

পাপ।

১৫এখন আমরা যারা বলবান আমােদর উিচত বলেদর বলতা

বহন করা আর িনেজেদরেক স ু না করা। ২আমােদর েত েকর

উিচত িতেবশীর ভােলার জ তােদর গেড় তালার জ স ু করার

জ ভােলা িকছু কাজ করা। ৩ কারণ ী ও িনেজেক স ু করেলন

না; িক ু এটা িঠক যমন লখা আেছ, “যারা তামােক িতর ার

কের, তােদর িতর ার আমার উপের পড়ল।” ৪কারণ পিব শাে

আেগ যা লখা হেয়িছল, তা আমােদর িশ া দবার জ ই, যােত

সই শা থেক আমরা ধয এবং উৎসাহ পেয় আমরা আশা পাই।

৫ এখন ধেয র ও সা নার ঈ র তামােদর এমন মন িদন যােত

তামরা ী যী র মত এেক অে র সে তামরা একমন হও,

৬ যন তামরা মেন ও মেুখ এক হেয় আমােদর ভু যী ীে র

ঈ েরর ও িপতার গৗরব কর। ৭ তরাং তামরা এেক অ েক

হণ কর, যমন ী তামােদরেকও হণ কেরিছেলন, ঈ েরর

গৗরেবর জ । ৮কারণ আিম বিল য, ঈ েরর কথা য সিত তা

মাণ করার জ ই ী িছ ককারীেদর দাস হেয়িছেলন, যন িতিন

িপতপৃু ষেদর দওয়া িত া িল িঠক কেরন, ৯এবং অিযহূদীয়রা

যন ঈ েরর দয়ার জ ই তাঁর গৗরব কের। এটা যমন লখা আেছ,

“এই জ আিম জািত সকেলর মেধ তামার গৗরব করব এবং

তামার নােম শংসা গান করব।” ১০আবার িতিন বেলন, “আন

কর অিযহূদীগণ, তাঁর লাকেদর সে ।” ১১আবার, “ তামরা সব

অিযহূদীরা ভুর শংসা কর, সব লােকরা তাঁর শংসা ক ক।” ১২

আবার িযশাইয় বেলন, “িযশেয়র িশকড় থাকেব এবং অিয িদেদর

উপর রাজ করেত একজন উঠেবন, তাঁরই উপের অিযহূদীগণ আশা

রাখেব।” ১৩আশা দান কারী ঈ র তামােদর িব ােসর মধ িদেয়

আনে এবং শাি েত তামােদর পিরপণূ ক ন, যন পিব আ ার

শি েত তামােদর মেনর আশা উপেচ পেড়। ১৪আমার ভাইেয়রা,
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আিম তামােদর িবষেয় একথা িব াস কির য, তামােদর মন ম ল

ই ায় পণূ, সব রকম ােন পণূ, এেক অ েক চতনা িদেতও

সমথ। ১৫ িক ু কেয়কটা িবষয় তামােদর মেন কিরেয় দবার জ

আিম সাহস কের িলখলাম, কারণ ঈ েরর ারা আমােক এই দান

দওয়া হেয়েছ: ১৬আমােক যন অিযহূদীয়েদর কােছ ী যী র দাস

কের পািঠেয়েছ, ঈ েরর সমাচােরর যাজকেদর কাজ কির, যন

অিযহূদীয়রা পিব আ ােত পিব হেয় উপহার িহসােব হণেযাগ

হয়। ১৭ঈ র স ীয় িবষেয় ী যী েত আমার গব করবার অিধকার

আেছ। ১৮আিম কান িবষেয় কথা বলেত সাহস করব না যা ী

আমার মধ িদেয় কেরনিন যন অিযহূদীয়রা সই সকল পালন কের।

১৯ িতিন বােক ও কােজ নানা িচে র শি েত ও অ ূত ল েণ,

পিব আ ার শি েত; এই ভােব কাজ কেরেছন য, িয শােলম

থেক ই িুরকা দশ পয চািরিদেক আিম ীে র সমাচার চার

কেরিছ। ২০এবং আমার ল হে সমাচার চার করা, ীে র

নাম য জায়গায় কখনও বলা হয়িন সখােন, অ লােকর গাঁথা

িভেতর উপের আমােক যন গেড় তুলেত না হয়। ২১এটা যমন লখা

আেছ: “যােদর কােছ তাঁর িবষয় বলা হয়িন, তারা দখেত পােব এবং

যারা শােন িন, তারা বঝুেত পারেব।” ২২এই কারেণর জ আিম

তামােদর কােছ অেনকবার আসেত চেয়ও বাধা পেয়িছ। ২৩ িক ু

এখন এই সব এলাকায় আমার আর কােনা জায়গা নই এবং অেনক

বছর ধের তামােদর কােছ আসার জ আশা করিছ। ২৪ যখন আিম

েন যাব, আিম আশাকির য যাবার িদেনর তামােদর দখব এবং

তামরা আমােক এিগেয় দেব, পের আিম তামােদর সে িকছুটা

িদন কািটেয় আন করব। ২৫ িক ু এখন আিম পিব জেনর সবা

করেত িয শােলেম যাি । ২৬ কারণ িয শােলেমর পিব েদর মেধ

যারা গিরব, তােদর জ মািকদিনয়া ও আখায়া দশীয়রা আনি ত

হেয় িকছু সহভাগীতা মলূক দান সং হ কেরেছ। ২৭ াঁ, আন

সহকাের তারা এই কাজ কেরিছল স বত, তারা ওেদর কােছ ঋণী

আেছ। কারণ যখন অিযহূদীয়রা আি ক িবষেয় তােদর সহভাগী
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হেয়েছ, তখন ওরাও সাংসািরক িদক থেক িজিনস িদেয় সবা করবার

জ ঋণী িছল। ২৮ তরাং, যখন সই কাজ স কেরিছ এবং

ছাপ িদেয় সই ফল তােদর দবার পর, আিম তামােদর কাছ থেক

ন দেশ যাব। ২৯আিম জািন য, যখন তামােদর কােছ আসব,

তখন ীে র স ণূ আশীবাদ িনেয় আসব। ৩০ ভাইেয়রা, এখন

আিম তামােদর কােছ অ েরাধ কির আমােদর ভু যী ীে র

এবং আ ার ভালবাসায় তামরা একসে আমার জ াথনা কর

ঈ েরর কােছ। ৩১আিম যন িযহূদীয়ার অবাধ লাকেদর থেক র া

পাই এবং িয শােলেমর কােছ আমার য সবা তা যন পিব েদর

কােছ হণেযাগ হয়, ৩২ ঈ েরর ই ায় আিম যন তামােদর কােছ

িগেয় আনে তামােদর সে াণ জড়ুােত পাির। ৩৩ শাি র ঈ র

তামােদর সকেলর সে থা ন। আেমন।

১৬আমােদর বান, িকংি য়া শহেরর ম লীর পিরচািরকা, ফবীর

জ আিম তামােদর কােছ আেদশ করিছ, ২ যন তামরা তাঁেক

ভুেত হণ কর, পিব গেণর যথােযাগ ভােব, হণ কর এবং য

কান িবষেয় তামােদর হেত উপকােরর তাঁর েয়াজন হেত পাের,

তা কর; কারণ িতিনও অেনেকর এবং আমার িনেজরও উপকািরণী

হেয়েছন। ৩ ী যী েত আমার সহকারী ি া এবং আি লােক

েভ া জানাও; ৪ তাঁরা আমার াণর ার জ িনেজেদর াণ

িদেয়িছেলন। আিম তাঁেদর ধ বাদ িদই এবং কবল আিম নই, িক ু

অিযহূদীয়েদর সব ম লীও। ৫ তাঁেদর বািড়র ম লীেকও েভ া

জানাও। আমার ি য় ইেপিনত, িযিন ীে র জ এিশয়া দেশর

থম ফল প তাঁেক েভ া জানাও। ৬ েভ া মিরয়মেক, িযিন

তামােদর জ কেঠার পির ম কেরেছন। ৭আমার জাতীয় ওআমার

সহবি আ নীক ও যিুনয়েক েভ া জানাও, তাঁরা িরতেদর মেধ

পিরিচত ও আমার আেগ ীে র আি ত হন। ৮ ভুেত আমার ি য়

য আমি য়াত, তাঁেক েভ া জানাও। ৯ ীে আমােদর সহকারী

উ াণেক এবং আমার ি য় াখেুক েভ া জানাও। ১০ ীে

পরী ািস আিপি েক েভ া জানাও। আির াবেুলর পিরজনেদর
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েভ া জানাও। ১১আমােদর িনেজর জােতর লাক হেরািদেয়ানেক

েভ া জানাও। নািকেসর পিরজনবেগর মেধ যাঁরা ভুেত আেছন,

তাঁেদর েভ া জানাও। ১২ েফণা ও েফষা, যাঁরা ভুেত পির ম

কেরন, তাঁেদর েভ া জানাও। ি য় পষী, িযিন ভুেত অত

পির ম কেরেছন, তােক েভ া জানাও। ১৩ ভুেত মেনানীত

ফেক, আর তাঁর মােক িযিন আমারও মা তােদরেকও েভ া

জানাও। ১৪ হি পাে াবা, হ া িফ গ এবং ভাইেদরেক েভ া

জানাও। ১৫ িফললগ ও যিুলয়া, নীিরয় ও তাঁর বান এবং ওলু এবং

তাঁেদর সে সব পিব লাকেক েভ া জানাও। ১৬ তামরা পিব

চু েন এেক অ েক েভ া জানাও। ীে র সব ম লী তামােদর

েভ া জানাে । ১৭ ভাইেয়রা, এখন আিম তামােদর কােছ চালনা

করিছ, তামরা য িশ া পেয়ছ, তার িবপরীেত যারা দলাদিল ও

বাধা দয়, তােদর িচেন রাখ ও তােদর থেক দূের থাক। ১৮কারণ

এই রকম লােকরা আমােদর ভু ীে র ধ বােদর দাস হয় না,

িক ু তার িনেজর পেটর সবা কের। মধরু কথা এবং আ তিৃ

কর কথা িদেয় সরল লাকেদর মন ভালায়। ১৯কারণ তামােদর

বাধ তার উদাহরেণর কথা সব লােকর কােছ পৗঁেছেছ। তরাং

তামােদর জ আিম আন করিছ, িক ু আমার ই া এই য,

তামরা ভােলা িবষেয় িব ও খারাপ িবষেয় অমািয়ক হও। ২০

আর শাি র ঈ র তাড়াতািড় শয়তানেক তামােদর পােয়র তলায়

দিলত করেবন। আমােদর ভু যী ীে র অ হ তামােদর সে

থা ক। ২১ আমার সে কাজ কের তীমিথয় তামােক েভ া

জানাে এবং আমারা এ জাতীয় লিুকয়, যােসান ও সািষপা

তামােদরেক েভ া জানাে ন। ২২আিম তি য় এই িচিঠ খানা

িলখিছ ভুেত তামােদরেক েভ া জানাি । ২৩আমার এবং সব

ম লীর অিতিথ সবাকারী গায় তামােদরেক েভ া জানাে ন।

এই নগেরর িহসাব র ক ইরা এবং ভাই কা তামােদরেক

েভ া জানাে ন। ২৫ িযিন তামােদরেক ি র রাখার মতা আমার

সমাচার অ সােরও যী ী ‐িবষয়ক চার অ সাের, সই গাপন
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তে র কাশ অ সাের, যা পবূকাল পয না বলা িছল, (aiōnios g166)

২৬ িক ু যা এখন কািশত হেয়েছ এবং ভাববাদীেদর লখা ঈ েরর

বাক িদেয়, অন ঈ েরর আেদশমত, সবাইেক িব ােস অ গত

করার জ , সব জািতর লাকেদর কােছ চার করা হেয়েছ, (aiōnios

g166) ২৭ যী ী একমা িতিনই ঈ র িতিনই ানী তাঁর মধ িদেয়

িচরকাল তাঁরই গৗরব হাক। আেমন। (aiōn g165)
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১ম কির থীয়
১ পৗল, ঈ েরর ই ায় ী যী র িরত হওয়ার জ যােক

ডাকা হেয়েছ এবং ভাই সাি িন ২কির থ শহের অবি ত ঈ েরর

ম লীেক, ী যী যােদর পিব কেরেছন ও যােদর পিব হওয়ার

জ ডেকেছন তাঁেদর এবং যারা সম জায়গায় আমােদর ভু

যী ীে র নােম ডােক, তাঁেদর সবাইেক এই িচিঠ িলখিছ; িতিন

তাঁেদর এবং আমােদর ভু। ৩ আমােদর িপতা ঈ র এবং ভু

যী ী তামােদর অ হ ও শাি দান ক ন। ৪ ঈ েরর য

অ হ ী যী েত তামােদরেক দওয়া হেয়েছ, তার জ আিম

তামােদর িবষেয় সবিদন ঈ েরর ধ বাদ করিছ; ৫ কারণ তাঁর

ারা তামরা সব িবষেয়, সম কথাবাতায় ও সম ােন ধনবান

(সম ৃ ) হেয়ছ। ৬ িতিন তামােদর সম ােন ধনবান কেরেছ, এই

ভােব ীে র সা তামােদর মেধ িনি ত (দঢ়ৃ) করা হেয়েছ।

৭এই জ তামরা কান আি ক দােন িপিছেয় পড়িন; আমােদর

ভু যী ীে র কােশর অেপ া করছ; ৮আর িতিন তামােদরেক

শষ পয ি র রাখেবন এবং আমােদর ভু যী ীে র িদেনর

যন িনেদাষ থাক। ৯ ঈ র িব , যাঁর মাধ েম তামরা তাঁর পু ,

আমােদর ভু যী ীে র সহভাগীতার জ ডাকা হেয়েছ। ১০

িক ু হ ভাই এবং বােনরা, আমােদর ভু যী ীে র নােম আিম

তামােদরেক অ েরাধ কের বিল, তামরা সবাই একই কথা বল,

তামােদর মেধ দলাদিল না হাক, িক ু যন তামােদর এক মন

হয় ও িবচাের একমত হও। ১১কারণ, হ আমার ভাইেয়রা, আিম

ায়ীর পিরবােরর লােকেদর কাছ থেক তামােদর িবষেয় খবর

পেয়িছ য, তামােদর মেধ িববাদ (দলাদিল) আেছ। ১২আিম এই

কথা বলিছ য, তামরা সবাই বেল থাক, “আিম পৗেলর,” আর আিম

“আপে ার,” আর আিম “ কফার,” আর আিম “ ীে র।” ১৩ ী িক

ভাগ হেয়েছন? পৗল িক তামােদর জ ু েশ মতুৃ বরণ কেরেছ?

অথবা তামরা িক পৗেলর নােম বাি িনেয়ছ? ১৪ ঈ েরর ধ বাদ

কির য, আিম তামােদর মেধ ী ও গায়েক (গায়শু) ছাড়া আর
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কাউেকই বাি িদই িন, ১৫ যন কউ না বেল য, তামরা আমার

নােম বাি িনেয়ছ। ১৬আর ি ফােনর পিরবােরর লাকেদর বাি

িদেয়িছ, আর কাউেক য বাি িদেয়িছ, তা জািন না। ১৭ কারণ ী

আমােক বাি দওয়ার জ পাঠান িন, িক ু সমাচার চার করার

জ ; তা ােনর বাক নয়, যন ীে র ু শীয় মতুৃ িবফেল না যায়।

১৮কারণ সই ীে র ু েশর কথা, যারা ংস হে , তােদর কােছ

মখূতা, িক ু পির ান পাি য আমরা আমােদর কােছ তা ঈ েরর

মহা শি । ১৯কারণ লখা আেছ, “আিম ানীেদর ান ন করব,

বিু মানেদর বিু ব থ করব।” ২০ ানীেলাক কাথায়? ব ব ার

িশ করা কাথায়? এই যেুগর যিু বাদীরা (যারা তক কের) কাথায়?

ঈ র িক জগেতর ানেক মখূতায় পিরণত কেরনিন? (aiōn g165) ২১

কারণ, ঈ েরর ােন যখন জগত তার িনেজর ান িদেয় ঈ রেক

জানেত পাের িন, তখন চােরর মখূতার মাধ েম িব াসকারীেদর

পাপ থেক উ ার করেত ঈ েরর বাসনা হল। ২২কারণ ইহূিদরা

আ য িচ চায় এবং ীেকরা ােনর খাঁজ কের; ২৩ িক ু আমারা

ু েশ হত ী েক চার কির; িতিন ইহূিদেদর কােছ বাধার মেতা ও

অইহূিদেদর ( ীকেদর) কােছ মখূতার মেতা, ২৪ িক ু িযহূদী ও ীক,

যােদর ডাকা হেয়েছ তােদর সবার কােছ ী ঈ েররই মহাশি ও

ঈ েররই ান। ২৫কারণ ঈ েরর য মখূতা, তা মা েষর ােনর

থেক বিশ ানী এবং ঈ েরর য বলতা, তা মা েষর শি র থেক

বিশ শি শালী। ২৬কারণ, হ ভাই এবং বােনরা, তামােদর আ ান

দখ, যেহতু মাংেসর অ সাের ানী অেনক নই, মতাশালী অেনক

নই, উ পদ ও অেনক নই; ২৭ িক ু ঈ র জগেতর সম মখূ

িবষয়েক বেছ িনেলন, যন ানীেদর ল া দন এবং ঈ র জগেতর

সম বল িবষয় মেনানীত করেলন, যন শি শালী িবষয় িলেক

ল া দন। ২৮ এবং জগেতর যা যা নীচ ও যা যা তু , যা যা িকছুই

নয়, সই সম ঈ র মেনানীত করেলন, যন, যা যা আেছ, স সম

িকছুেক মলূ হীন কেরন; ২৯ িতিন এই জ ই কেরেছন যন কউ

ঈ েরর সামেন অহ ার কাশ করেত না পাের। ৩০কারণ ঈ েরর
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জ ই তামরা সই ী যী েত আছ, িযিন ঈ েরর থেক আমােদর

জ ান, ধাি কতা ও পিব তা এবং ােণর মিু দাতা হেয়েছন,

৩১ যমন লখা আেছ, “ য ব ি গব কের, স ভুেতই গব ক ক।”

২আর হ ভাইেয়রা, আিম যখন তামােদর কােছ িগেয়িছলাম, তখন

র র কথার মাধ েম িক া ােনর অ যায়ী তামােদরেক

য ঈ েরর িন ড় ত চার করেত উপি ত হেয়িছলাম, তা নয়। ২

কারণ আিম মেন িঠক কেরিছলাম, তামােদর মেধ থেক আর িকছুই

জানব না, একমা যী ী েক এবং তাঁেক ু েশ হত বেলই, জানব।

৩আর আিম তামােদর কােছ বলতা, ভয় ও ভেয় াসযু িছলাম,

৪আর আমার বাক ও আমার চার তামােদর েলািভত করার জ

তা ােনর বাক িছল না, বরং তাঁরা পিব আ ার মহাশি র মাণ

িছল, ৫ যন তামােদর িব াস মা েষর ােন না হয়, িক ু যন

ঈ েরর মহাশি েত হয়। ৬ তবওু আমরা আি ক পিরপ েদর মেধ

ােনর কথা বলিছ, িক ু সই ান এই যেুগর নয় বা এই যেুগর

শাসনক ােদর নয়, তারা তা মলূ হীন হেয় পড়েছন। (aiōn g165)

৭ িক ু আমরা গাপন উে েশ েপ অথাৎ ঈ েরর সই ােনর

কথা বলিছ, সই ান, যা ঈ র আমােদর গৗরেবর জ জগত

পবূকাল থেকই িঠক কের রেখিছেলন। (aiōn g165) ৮এই যেুগর

ত াবধায়কেদর মেধ কউ তা জােনন িন; কারণ যিদ জানেতন, তেব

গৗরেবর ভুেক ু েশ িদেতন না। (aiōn g165) ৯ িক ু যমন লখা

আেছ, “ চাখ যা দেখিন, কান যা শােন িন এবং যা মা ষ কখেনা

দেয় িচ াও কের িন, যা ঈ র, যারা তাঁেক ম কের, তােদর

জ তরী কেরেছন।” ১০কারণ আমােদর কােছ ঈ র তাঁর আ ার

মাধ েম তা কাশ কেরেছন, কারণ আ া সম িকছুই খাঁজ কেরন,

এমনিক ঈ েরর গভীর িবষয় িলও খাঁজ কেরন। ১১কারণ মা েষর

িবষয় িল মা ষেদর মেধ ক জােন? একমা মা েষর অ েরর

আ া জােন; তমিন ঈ েরর িবষয় িল কউ জােন না, একমা

ঈ েরর আ া জােনন। ১২ িক ু আমরা জগেতর ম আ ােক

পাইিন, িক ু সই আ ােক পেয়িছ যা ঈ েরর, যন ঈ র অ েহর



১ম কির থীয় 2158

সে আমােদরেক যা যা দান কেরেছন, তা জানেত পাির। ১৩আমরা

সই সম িবষেয়রই কথা, যা মা েষর িশ া অ যায়ী ােনর কথা

িদেয় নয়, িক ু আ ার িশ া অ যায়ী কথা বলিছ; আি ক িবষয়

আি ক িবষেয়র সে যাগ করিছ। ১৪ িক ু জাগিতক ব ি ঈ েরর

আ ার িবষয় িল হণ কেরন না, কারণ তার কােছ স সব মখূতা;

আর স সব স জানেত পাের না, কারণ তা আি ক ভােব িবচািরত

হয়। ১৫ িক ু য আি ক, স সম িবষেয়র িবচার কের; িক ু অ

কা র ারা স িবচািরত হয় না। ১৬কারণ “ ক ভুর মন জেনেছ

য, তাঁেক উপেদশ িদেত পাের?” িক ু ীে র মন আমােদর আেছ।

৩আর, হ ভাইেয়রা, আিম তামােদরেক আি ক লাকেদর মেতা

কথা বলেত পাির িন, িক ু মাংিসক লাকেদর মেতা, ীে র িবষয়

িশ েদর মেতা কথা বেলিছ। ২আিম তামােদর ধ পান কিরেয়িছলাম,

শ খাবার খেত িদই িন, এমনিক এখনও তামােদর শ খাবার

খাওয়ার শি নই; ৩ কারণ এখনও তামরা মাংিসক ই আছ;

বা িবক যখন তামােদর মেধ িহংসা এবং ঝগড়া আেছ, তখন

তামরা িক মাংিসক না এবং মা েষর রীিত মেন িক চলছ না? ৪

কারণ যখন তামােদর একজন বেল, “আিম পৗেলর,” আর একজন,

“আিম আপে ার,” তখন তামরা িক সাধারণ (জাগিতক) মা েষর

মেতা বল না? ৫ ভাল, ক আপে া? আর ক পৗল? তারা তা

দাস মা , যােদর মাধ েম তামরা িব াসী হেয়ছ; আর এক এক

জনেক ভু যমন িদেয়েছন। ৬আিম রাপণ করলাম, আপে া জল

িদেলন, িক ু ঈ র বিৃ িদেত থাকেলন। ৭অতএব য রাপণ কের

স িকছুই নয়, য জল দয় সও িকছু নয়, বিৃ দাতা ঈ রই সব

িকছু। ৮আর য রাপণ কের ও য জল দয় জেনই এক এবং

য যমন পির ম কের, স তমন িনেজর বতন পােব। ৯ কারণ

আমরা ঈ েররই সহকমী; তামরা ঈ েররই ত, ঈ েররই গাঁথিন।

১০ ঈ েরর য অ হ দান আমােক দওয়া হেয়েছ, সই অ যায়ী

আিম ানী গাঁথেকর মেতা িভি মলূ াপন কেরিছ; আর তার উপের

অ জনও গাঁথেছ; িক ু েত কজন দখকু, কমন ভােব স তার
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উপের গাঁেথ। ১১ কারণ কবল যা ািপত হেয়েছ, তা ছাড়া অ

িভি মলূ কউ াপন করেত পাের না, িতিন যী ী । ১২ িক ু এই

িভি মেূলর উপের সানা, পা, মলূ বান পাথর, কাঠ, খড়, ঘাস িদেয়

যিদ কউ গাঁেথ, তেব েত ক ব ি র কাজ কািশত হেব। ১৩কারণ

সই িদন ই তা কাশ করেব, কারণ সই িদেনর র কাশ আ েনই

হেব; আর েত েকর কাজ য িক রকম, সই আ নই তার পরী া

করেব; ১৪ য যা গঁেথেছ, তার সই কাজ যিদ থােক, তেব স বতন

পােব। ১৫ যার কাজ পেুড় যায়, স িত হেব, িক ু স িনেজ

উ ার পােব। এমন ভােব পােব, যন স আ েনর মেধ িদেয় পার

হেয় এেসেছ। ১৬ তামরা িক জান না য, তামরা ঈ েরর মি র

এবং ঈ েরর আ া তামােদর অ ের বাস কেরন? ১৭ যিদ কউ

ঈ েরর মি র ন কের, তেব ঈ র তােক ংস করেবন, কারণ

ঈ েরর মি র পিব , আর সই পিব মি র তামরাই। ১৮ কউ

িনেজেক না ঠকাক। তামােদর মেধ কান ব ি যিদ িনেজেক এই

যেুগ ানী বেল মেন কের, তেব স ানী হবার জ মখূ হাক। (aiōn

g165) ১৯ যেহতু এই জগেতর য ান, তা ঈ েরর কােছ মখূতা।

কারণ লখা আেছ, “িতিন ানীেদরেক তােদর ছলচাতুিরেত (বিু েত)

ধেরন।” ২০আবার, “ ভু ানীেদর তক িবতক জােনন য, স সব

িকছুই তু ।” ২১ তাই কউ যন মা ষেক িনেয় গব কাশ না কের।

কারণ সব িকছুই তামােদর; ২২ পৗল, িক আপে া, িক কফা, িক

জগত, িক জীবন, িক মরণ, িক বতমােনর িবষয়, িক ভিবষ ৎ িবষয়,

সবই তামােদর; ২৩আর তামরা ীে র ও ী ঈ েরর।

৪ তামরা লােকরা আমােদরেক এমন মেন কর য, আমরা ীে র

কমচারী ও ঈ েরর িবষেয়র ত াবধায়ক যার উপর দখােশানার

ভার দওয়া হেয়েছ। ২আর এই জায়গায় কমচারীেদর এমন ণ চাই,

যন তােদরেক িব দখেত পাওয়া যায়। ৩ িক ু তামােদর মাধ েম

অথবা কােনা মা েষর িবচার সভায় য আমার িবচার হয়, তা আমার

কােছ খবুই সাধারণ িবষয়; এমনিক, আিম আমার িনেজরও িবচার কির

না। ৪ কারণ আিম আমার িনেজর িব ে িকছু জািন না, তবওু আিম
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িনেদাষ বেল মািণত হই না; িক ু িযিন আমার িবচার কেরন, িতিন

ভু। ৫অতএব তামরা িদেনর র আেগ, য পয ভু না আেসন,

সই পয কান িবচার কেরা না; িতিনই অ কােরর সম গাপন

িবষয় আেলােত কাশ করেবন এবং দেয়র সম গাপন িবষয়ও

কাশ করেবন এবং সই িদন েত েক ঈ েরর কােছ িনেজর িনেজর

শংসা পােব। ৬ হ ভাইেয়রা ও বােনরা, আিম আমার িনেজর ও

আপে ার উদাহরণ িদেয় তামােদর জ এই সব কথা বললাম; যন

আমােদর কাছ থেক তামরা এই িশ া পাও য, যা লখা আেছ, তা

অিত ম করেত নই, তামরা কউ যন একজন অ জেনর িবপে

মেন অহ ার না কর। ৭কারণ ক তামােদর মধ প পািত সিৃ

কেরেছ? আর এমনিক আেছ যা তামরা িবনামেূল পাও িন, এমনই

বা তামার িক আেছ? আর যখন পেয়ছ; আর যা পাও িন, এমন মেন

কের কন অহ ার করছ? ৮ তামরা এখন পণূ হেয়ছ! এখন ধনী

হেয়ছ! আমােদর ছাড়া রাজ পেয়ছ! আর রাজ পেল ভালই হত,

তামােদর সে আমরাও রাজ পতাম। ৯কারণ আমার মেন হয়,

িরতরা য আমরা, ঈ র আমােদরেক মতুৃ দ ড া লােকেদর

মেতা িমিছেলর শেষর সািরেত দশনীর জ রেখেছন; কারণ

আমরা জগেতরও দূতেদর ও মা েষর কৗতুহেলর িবষয় হেয়িছ। ১০

আমরা ীে র জ মখূ, িক ু তামরা ীে বিু মান; আমরা বল,

িক ু তামরা শি শালী; তামরা স ািনত, িক ু আমরা অস ািনত।

১১এখনকার এই িদন পয আমরা ু ধাত, তৃ াত ও ব হীন অব ায়

জীবন যাপন করিছ, আর খবুই খারাপভােব আমােদরেক অত াচার

করা হেয়েছ এবং আমরা আ য় িবহীন; ১২আরআমরা িনেজেদর

হােত খবুই কিঠন পির ম করিছ, অপমািনত হেয়ও আশীবাদ করিছ

এবং অত াচার স করিছ, ১৩ িন ার প হেলও অ েরাধ করিছ;

আজ পয আমরা ই দীরা যন জগেতর আবজনা, যন সকল ব র

জ াল হেয় আিছ। ১৪আিম তামােদরেক ল া দওয়ার জ নয়,

িক ু আমার ি য় স ান মেন কের তামােদরেক চতনা দওয়ার

জ এই সব িলখিছ। ১৫ কারণ যিদও ীে তামােদর দশ হাজার
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িশ ক থােক তবওু তামােদর বাবা অেনক নয়; কারণ ী যী েত

সমাচােরর মাধ েম আিমই তামােদরেক জ িদেয়িছ। ১৬অতএব

তামােদরেক অ েরাধ কির, তামরা আমার মেতা হও। ১৭ এই জ

আিম তীমিথয়েক তামােদর কােছ পািঠেয়িছ; িতিন ভুেত আমার

ি য় ও িব স ান; িতিন তামােদরেক ী যী র িবষেয় আমার

সম িশ া মেন করােবন, যা আিম সব জায়গায় সব ম লীেত িশ া

িদেয় থািক। ১৮আিম তামােদর কােছ আসব না জেন কউ কউ

গিবত হেয় উেঠেছ। ১৯ িক ু ভু যিদ ই া কেরন, তেব আিম খবু

তাড়াতািড়ই তামােদর কােছ যাব এবং যারা গিবত হেয় উেঠেছ,

তােদর কথা নয়, িক ু তােদর মতা জানব। ২০কারণ ঈ েরর রাজ

কথায় নয়, িক ু শি েত। ২১ তামােদর ই া িক? আিম িক বত

িনেয় তামােদর কােছ যাব? না ভালবাসা ও ন তার আ ায় যাব?

৫ বা িবক শানা যাে য তামােদর মেধ ব িভচার আেছ, আর

এমন ব িভচার, যা অিয িদেদর মেধ নই, এমনিক, তামােদর

মেধ একজন তার বাবার ীর সে অৈবধ স ক রেখেছ। ২

আর তামরা গব করছ! বরং ঃখ কর িন কন, যন এমন কাজ য

ব ি কেরেছ, তােক তামােদর মধ থেক বর কের দওয়া হয়?

৩আিম, দেহ অ পি ত হেলও আ ােত উপি ত হেয়, য ব ি

এই কাজ কেরেছ, তা উপি ত ব ি র মেতা তার িবচার কেরিছ; ৪

আমােদর ভু যী র নােম শি েত তামরা এবং আমার আ া এক

জায়গায় সমেবত হেল, ৫আমােদর ভু যী র শি েত সই ব ি র

দেহর ংেসর জ শয়তােনর হােত সমপণ করেত হেব, যন ভু

যী র িদেনর আ া উ ার পায়। ৬ তামােদর অহ ার করা ভাল

নয়। তামরা িক জান না য, অ খািমর ময়দার সম তালেক

খািমের পণূ কের ফেল। ৭ পরুেনা খািম বর কের িনেজেদর িচ

কর; যন তামরা নতুন তাল হেত পার তামরা তা খািম িবহীন।

কারণ আমােদর িন ারপে র মষশাবক বিল হেয়েছন, িতিন ী ।

৮অতএব এেসা, আমরা পরুেনা খািমর িদেয় নয়, িহংসা ও ম তার

খািমর িদেয় নয়, িক ু সরলতার ও সত খািমর িবহীন িট িদেয়
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পবিট পালন কির। ৯আিম আমার িচিঠেত তামােদরেক িলেখিছলাম

য, ব িভচারীেদর সে স ক না রাখেত; ১০এই জগেতর ব িভচারী,

িক লাভী, িক (পরধন াহী) য জার কের পেরর স ি হণ কের,

িক িতমা পজূারীেদর সে এেকবাের স ক রাখেবনা, তা নয়,

কারণ তা করেত হেল তামােদরেক পিৃথবীর বাইের যেত হেব।

১১ িক ু এখন তামােদরেক িলখিছ য, কান ব ি িব াসী ভাই

হেয় যিদ, ব িভচারী, িক লাভী, িক িতমা পজূারী, িক কটুভাষী, িক

মাতাল, িক িক (অত াচারী) য জার কের পেরর স ি হণ কের,

তেব তার সে স ক রাখেত নই, এমন ব ি র সে খাবারও খেত

নই। ১২ কারণ বাইেরর লাকেদর িবচাের আমার িক লাভ? ম লীর

িভতেরর লাকেদর িবচার িক তামরা কর না? ১৩ িক ু বাইেরর

লাকেদর িবচার ঈ র করেবন। তামরা িনেজেদর মেধ থেক সই

ম ব ি েক বর কের দাও।

৬ তামােদর মধ িক কারও সাহস আেছ য, আর এক জেনর িব ে

কান কথা থাকেল তার িবচার পিব ভাইেদর কােছ িনেয় না িগেয়

অধাি ক নতােদর কােছ িনেয় যায়? ২অথবা তামরা িক জান না

য, ঈ েরর পিব লােকরা জগেতর িবচার করেবন? আর জগেতর

িবচার যিদ তামরা কর, তেব তামরা িক সামা িবষেয়র িবচার

করেত যাগ নও? ৩ তামরা িক জান না য, আমরা গ দূতেদর

িবচার করব? তাহেল এই জীবেনর িবষয় েলা তা সামা িবষয়। ৪

অতএব তামরা যিদ দনি ন জীবন সং া িবষেয়র িবচার কর,

তেব ম লীেত যারা িকছুরই মেধ গণ নয়, তােদরেকই কন িবচাের

বসাও? ৫আিম তামােদর ল ার জ এই কথা বলিছ। এটা কমন?

তামােদর মেধ িক এমন ানী একজনও নই য, ভাইেয়েদর

মধ ঝগড়া হেল তার িবচার করেত পাের? ৬ িক ু ভাইেয়র সে

ভাই িবচার ােন ঝগড়া কের, তা আবার অিব াসীেদর (জগেতর

লাকেদর) কােছ। ৭ তামরা য পর েরর িব ে িবচার চাও, এেত

বরং তামােদরই িবেশষ িত হে । বরং অ ায় স কর না কন?

বরং বি ত হও না কন? ৮ িক ু তামরাই অ ায় করছ, ঠকা ,
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আর তা ভাইেয়েদর সে ই করছ। ৯অথবা তামরা িক জান না য,

অধািমেকরা ঈ েরর রােজ অিধকার পােব না? িনেজেদর ঠিকও না;

যারা ব িভচারী, যারা িতমা পজূারী, িক পু ষ বশ া, িক সমকামী,

১০ িক চার, িক লাভী, িক মাতাল, িক কটুভাষী, িক ঠক, তারা

ঈ েরর রােজ অিধকার পােব না। ১১আর তামরা কউ কউ সই

কােরর লাক িছেল; িক ু তামরা ভু যী ীে র নােম ও আমােদর

ঈ েরর আ ায় িনেজেদরেক পির ার কেরছ, পিব হেয়ছ, িনেদাষ

বেল গণ হেয়ছ। ১২ সব িকছু করা আমার কােছ আইন স ত, িক ু

সব িকছুই য ভােলার জ তা নয়; সব িকছুই আমার জ আইন

িবেধয়, িক ু আিম তােদর কােনা মতার অধীন হব না। ১৩ খাবার

পেটর জ এবং পট খাবােরর জ , িক ু ঈ র এই সবিকছুরই শষ

করেবন। দহ ব ািভচােরর জ নয়, িক ু ভুর জ এবং ভু দেহর

জ । ১৪আর ঈ র িনেজর শি েত ভুেক মতুৃ থেক জীিবত

কেরেছন, আমােদরেকও জীিবত করেবন। ১৫ তামরা িক জান না

য, তামােদর শরীর ীে র অ ? তেব িক আিম ীে র অ িনেয়

িগেয় বশ ার অ করব? তা দূের থা ক। ১৬ অথবা তামরা িক

জান না, য ব ি বশ ােত সংযু হয়, স তার সে এক দহ হয়?

কারণ িতিন বেলন, “ স ই জন এক দহ হেব।” ১৭ িক ু য ব ি

ভুেত যু হয়, স তাঁর সে এক আ া হয়। ১৮ তামরা ব িভচার

থেক দূের থাক। মা ষ অ য কান পাপ কের, তা তার দেহর

বাইের; িক ু য ব িভচার কের, স তার দেহর িব ে পাপ কের।

১৯অথবা তামরা িক জান য, তামােদর দহ পিব আ ার মি র,

িযিন তামােদর অ ের থােকন, যােক তামরা ঈ েরর কাছ থেক

পেয়ছ? ২০আর তামরা িনেজর না, কারণ মলূ িদেয় তামােদর

কনা হেয়েছ। অতএব তামােদর দেহ ঈ েরর মিহমা কর।

৭আবার তামরা য সব িবষেয়র কথা আমােক িলেখছ, তার িবষয়;

কান মিহলােক শ না করা পু েষর ভাল; ২ িক ু ব িভচার

িনবারেণর জ েত ক পু েষর িনেজর িনেজর ী থা ক এবং

েত ক ীর িনেজর িনেজর ামী থা ক। ৩ ামী ীেক তার াপ
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িদক; আর তমিন ীও ামীেক িদক। ৪ িনেজর দেহর উপের ীর

অিধকার নই, িক ু ামীর আেছ; আর তমিন িনেজর দেহর উপের

ামীরও অিধকার নই, িক ু ীর আেছ। ৫ তামরা একজন অ েক

বি ত কেরা না; ধু াথনার জ জেন একপরামশ হেয় িকছুিদেনর

র জ আলাদা থাকেত পার; পের আবার তামরা িমিলত হেব,

যন শয়তান তামােদর অসংযমতার জ তামােদরেক পরী ায় না

ফেল। ৬আিম আেদেশর মত নয়, িক ু অ মিতর সে এই কথা

বলিছ। ৭আরআমার ই া এই য, সবাই যন আমার মেতা হয়; িক ু

েত ক জন ঈ র থেক িনেজর িনেজর অ হ দান পেয়েছ একজন

একরকম, অ জন অ আর এক রকেমর। ৮ িক ু অিববািহত

লাকেদর ও িবধবােদর কােছ আমার এই কথা, তারা যিদ আমার

মত থাকেত পাের, তেব তােদর পে তা ভাল; ৯ িক ু তারা যিদ

ইি য় দমন করেত না পাের, তেব িবেয় ক ক; কারণ আ েন লা

অেপ া বরং িবেয় করা ভাল। ১০ আর িববািহত লাকেদর এই

িনেদশ িদি , আিম িদি তা নয়, িক ু ভুই িদে ন, ী ামীর

কাছ থেক চেল না যাক, ১১ যিদ চেল যায়, তেব স অিববািহত

থা ক, িকংবা ামীর সে আবার িমিলত হাক, আর ামীও ীেক

ত াগ না ক ক। ১২ িক ু আর সবাইেক আিম বিল, ভু নয়; যিদ

কান ভাইেয়র অিব াসীনী ী থােক, আর সই ী তার সে বাস

করেত রািজ হয়, তেব স তােক ত াগ না ক ক; ১৩আবার য ীর

অিব াসী ামী আেছ, আর সই ব ি যিদ তার সে বাস করেত

রািজ হয়, তেব স ামীেক ত াগ না ক ক। ১৪ কারণ অিব াসী

ামী সই ীেত পিব হেয়েছ এবং অিব ািসনী ী সই ামীেত

পিব হেয়েছ; তা না হেল তামােদর স ােনরা অপিব হত, িক ু

আসেল তারা পিব । ১৫তবওু অিব াসী যিদ চেল যায়, তেব স চেল

যাক; এমন পিরি িতেত সই ভাই িক সই বান তােদর িত াব

নয়, িক ু ঈ র আমােদরেক শাি েতই ডেকেছন। ১৬কারণ, হ

নারী, তুিম িক কের জান য, তুিম তামার ামীেক পাপ থেক উ ার

করেব িক না? অথবা হ ামী, তুিম িক কের জান য, তুিম তামার
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ীেক পাপ থেক উ ার করেব িক না? ১৭ ধু ভু যােক যমন অংশ

িদেয়েছন, ঈ র যােক যমন ভােব ডেকেছন, স তমন ভােবই

জীবন চালাক। আর এই রকমআেদশআিম সব ম লীেত িদেয় থািক।

১৮ কউ িক িছ হেয়ই ডাক পেয়েছ? তেব স কেছেদর িচ

লাপ না ক ক। কউ িক অি ক অব ায় ডাক পেয়েছ? স

কেছদ না ক ক। ১৯ কেছদ িকছুই নয়, অ কেছদও িকছু নয়,

িক ু ঈ েরর আেদশ পালনই সবেথেক বড় িবষয়। ২০ য ব ি েক

য আ ােন তােক ডাকা হেয়েছ, স তােতই থা ক। ২১ তুিম িক

দাস হেয়ই ডাক পেয়ছ? িচ া কেরা না; িক ু যিদ াধীন হেত পার,

বরং তাই কর। ২২কারণ ভুেত য দাসেক ডাকা হেয়েছ, স ভুর

াধীন লাক; তবওু য াধীন লাকেক ডাকা হেয়েছ, স ীে র

দাস। ২৩ ঈ র, ী যী র ারা তামােদরেক িবেশষ মলূ িদেয়

িকেনেছন, মা েষর দাস হেয়া না। ২৪ হ ভাইেয়রা, েত কজনেক

য অব ায় ডাকা হেয়েছ, স সই অব ায় ঈ েরর কােছ থা ক। ২৫

আর মারীেদর িবষেয় আিম ভুর কান আেদশ পাইিন, িক ু িব

হওয়ার জ ভুর দয়া া লােকর মেতা আমার মত কাশ করিছ।

২৬ তাই আমার মেন হয়, উপি ত স েটর জ এটা ভাল, অথাৎ

অমিন থাকা মা েষর পে ভাল। ২৭ তুিম িক ীর সে িববাহ ব েন

যু ? তেব মু হেত চ া কেরা না। তুিম িক ীর থেক মু বা

অিববািহত? তেব ী পাওয়ার আশা কেরা না। ২৮ িক ু িবেয় করেল

তামার পাপ হয় না; আর মারী যিদ িবেয় কের, তেব তারও পাপ হয়

না। তবওু এমন লাকেদর শরীের অেনক ক আসেব; আর তামােদর

জ আমার মমতা হে । ২৯ িক ু আিম এই কথা বলিছ, ভাইেয়রা,

িদন খবুই কম, এখন থেক যােদর ী আেছ, তারা এমন চলকু, যন

তােদর ী নই, ৩০আর যারা কাঁদেছ, তারা যন কাঁদেছ না; যারা

আন করেছ, তারা যন আন করেছ না; যারা কনাকাটা করেছ,

তারা যন মেন কের িকছুই না রােখ; ৩১আর যারা সংসােরর িবষেয়র

সে জিড়ত, যন স পেুরাপিুর ভােব সংসােরর িবষেয়র সে জিড়ত

না এমন মেন ক ক, কারণ এই সংসােরর অিভনয় শষ হেত চেলেছ।



১ম কির থীয় 2166

৩২ িক ু আমার ই া এই য, তামরা িচ া মু হও। য অিববািহত,

স ভুর িবষয় িচ া কের, িকভােব ভুেক স ু করেব। ৩৩ িক ু য

িববািহত, স সংসােরর িবষয় িচ া কের, িকভােব তার ীেক স ু

করেব; স ঈ রও ীেক স ু করার চ া কের। ৩৪আর অিববািহত

ী ও মারী ভুর িবষয় িচ া কের, যন দেহ ও আ ােত পিব হয়;

িক ু িববািহত ী সংসােরর িবষয় িচ া কের, িকভােব তার ামীেক

স ু করেব। ৩৫এই কথা আিম তামােদর িনেজর ভােলার জ

বলিছ, তামােদর ফাঁেদ ফলার জ নয়, িক ু তামরা যন যা সিঠক

তাই কর এবং একমেন ভুেত আস থাক। ৩৬ িক ু যিদ কারও

মেন হয় য, স তার বাগদ ার িত সিঠক ব বহার করেছ না, যিদ

িবেয়র বয়স পার হেয় থােক, আর তােক িবেয় দওয়া সিঠক বেল

মেন হয়, তেব স যা ই া কের, তাই ক ক; এেত তার কান পাপ

হয় না, স িবেয় ক ক। ৩৭ িক ু য ব ি দেয় িঠক, যার কান

েয়াজন নই এবং য িনেজর অিধকার স েক িনেজই মািলক, স

যিদ িনেজর মেয়েক দেয় বাগদ া েপ ি র কের থােক তেব ভাল

কের। ৩৮অতএব য তার বাগদ ার িবেয় দয়, স ভাল কের এবং

য না দয়, স আরও ভাল কের। ৩৯ যত িদন ামী জীিবত থােক,

ততিদন ী আব থােক, িক ু ামীর মতুৃ র পর স াধীন হয়, যােক

ই া কের, তার সে িবেয় করেত পাের, িক ু ধু ভুেতই। ৪০ িক ু

আমার মেত স িবেয় না করেল আরও ধ । আর আমার মেন হয়,

আিমও ঈ েরর আ ােক পেয়িছ।

৮আর িতমার কােছ উৎসগ করা বিলর িবষয়; আমরা জািন য,

আমােদর সকেলর ান আেছ। ান গিবত কের, িক ু ভালবাসাই

গঁেথ তােল। ২ যিদ কউ মেন কের, স িকছু জােন, তেব য রকম

জানা উিচত, তমন এখনও জােন না; ৩ িক ু যিদ কউ ঈ রেক

ভালবােস, সই তাঁর জানা লাক। ৪ ভাল, িতমার কােছ উৎসগ বিল

খাওয়ার িবষেয় আমরা জািন, িতমা জগেত িকছুই নয় এবং ঈ র

এক ছাড়া ি তীয় আর কউ নই। ৫কারণ িক েগ িক পিৃথবীেত

যােদরেক দবতা বলা হয়, এমন অেনক যিদও আেছ, বা েব অ
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দবতা ও অেনক ভু আেছ ৬ তবওু আমােদর ােন একমা ঈ র

সই িপতা, যাঁর থেক সবই হেয়েছ ও আমরা যাঁর জ এবং একমা

ভু সই যী ী , যাঁর মাধ েম সব িকছুই হেয়েছ এবং আমরা যাঁর

জ আিছ। ৭ তেব সবার মেধ এ ান নই; িক ু িকছু লাক আজও

িতমার সে স ক থাকায় িতমার কােছ উৎসগ করা বিল মেন

কের সই বিল ভাজন কের এবং তােদর িবেবক বল বেল তা দূিষত

হয়। ৮ িক ু খাদ ব আমােদরেক ঈ েরর কােছ হণেযাগ করায়

না; তা না ভাজন করেল আমােদর িত হয় না, আর ভাজন করেলও

আমােদর িবেশষ িকছু লাভ হয় না। ৯ িক ু সাবধান, তামােদর

এই অিধকার যন কান ভােবই বলেদর জ বাধা না হয়। ১০

কারণ, তামার তা ান আেছ, তামােক যিদ কউ দবতার মি ের

ভাজেন বসেত দেখ, তেব স বল লাক বেল তার িবেবক িক

িতমার কােছ উৎসগ করা বিল ভাজন করেত সাহস পােব না? ১১

তাই তামার ান িদেয় সই ভাই যার জ ী মারা গেছন, সই

বল ব ি ন হেব। ১২এই ভােব ভাইেয়েদর িব ে পাপ করেলও

তােদর বল িবেবেক আঘাত করেল, তামরা ীে র িব ে পাপ

কর। ১৩অতএব খাদ ব যিদ আমার ভাইেয়র জ বাধার সিৃ

কের, তেব আিম কখনও মাংস খাব না, যিদ এর জ আমার ভাইেয়র

বাধার কারণ হই। (aiōn g165)

৯আিম িক াধীন না? আিম িক িরত না? আমােদর ভু যী েক

আিম িক দিখিন? তামরাই িক ভুেত আমার কােজর ফল না? ২

আিম যিদও অেনক লােকর কােছ িরত না হই, তবওু তামােদর

জ িরত বেট, কারণ ভুেত তামরাই আমার িরত পেদর

মাণ। ৩ যারা আমার পরী া কের, তােদর কােছ আমার উ র এই।

৪ খাওয়া‐দাওয়ার অিধকার িক আমােদর নই? ৫ অ সব িরত ও

ভুর ভাই ও বােনরা ও কফা, এেদর মত িনেজর িব াসী ীেক

সে িনেয়ই নানা জায়গায় যাবার অিধকার িক আমােদর নই? ৬

িকংবা পির ম ত াগ করবার অিধকার িক কবল আমারও বাণবার

নই? ৭ কােনা সিনক কখন িনেজর স ি ব য় কের িক যেু
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যায়? ক া াে তরী কের তার ফল খায় না? অথবা য মষ

চরায় স িক মষেদর ধ খায় না? ৮আিম িক মা েষর মতার

মেতা এ সব কথা বলিছ? অথবা ব ব ায় িক এই কথা বেল না?

৯ কারণ মািশর ব ব ায় লখা আেছ, “ য বলদ শস মােড় তার

মেুখ জালিত বঁধ না।” ঈ র িক বলেদরই িবষেয় িচ া কেরন? ১০

িকংবা সবিদন আমােদর জ এটা বেলন? িক ু আমােদরই জ এটা

লখা হেয়েছ, কারণ য চাষ কের, তার আশােতই চাষ করা উিচত;

এবং য শস মােড়, তার ভাগ পাবার আশােতই শস মাড়া উিচত।

১১আমরা যখন তামােদর কােছ আি ক বীজ বেুনিছ, তখন যিদ

তামােদর কাছ থেক িকছু িজিনস পাই, তেব তা িক ভােলা িবষয়?

১২ যিদ তামােদর উপের কতৃ করবার অ লাকেদর অিধকার

থােক, তেব আমােদর িক আরও বিশ অিধকার নই? তা সে ও

আমরা এই কতৃ ব বহার কিরিন, িক ু সবই স করিছ, যন ীে র

সমাচােরর কান বাধার সহভাগী হয়িন। ১৩ তামরা িক জান না য,

পিব িবষেয়র কাজ যারা কের, তারা পিব জায়গার খাবার খায় এবং

যারা য েবিদর সবা কের তারা য েবিদর অংশ পায়। ১৪ সইভােব

ভু সমাচার চারকেদর জ এই আেদশ িদেয়েছন য, তােদর

জীিবকা সমাচার থেকই হেব। ১৫ িক ু আিম এর িকছুই ব বহার

কিরিন, আর আমার স ে য এভােব করা হেব, সজ আিম এ সব

িলখিছ না; কারণ য কউ আমার গব িন ল করেব, তা অেপ া

আমার মরণ ভাল। ১৬কারণ আিম যিদও সমাচার চার কির, তবু

আমার গব করবার িকছুই নই; সমাচার চার করা আমার কতব ,

কারণ এিট আমার অবশ করণীয়; িধক আমােক, যিদ আিম সমাচার

চার না কির। ১৭আিম যিদ িনেজর ই ায় এটা কির, তেব আমার

পরু ার আেছ; িক ু যিদ িনেজর ই ায় না কির, তবওু ধান কমচারী

িহসােব িব াস কের কােজর দািয় আমার হােত দওয়া রেয়েছ।

১৮ তেব আমার পরু ার িক? তা এই য, সমাচার চার করেত

করেত আিম সই সমাচারেক িবনামেূল চার কির, যন সমাচার

স ে য অিধকার আমার আেছ, তার পণূ ব বহার না কির। ১৯
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কারণ সবার অধীেন না হেলও আিম সকেলর দাস ীকার করলাম,

যন অেনক লাকেক লাভ করেত পাির। ২০আিম ইহূিদেদরেক

লাভ করবার জ ইহূিদেদর কােছ ইহূিদর মত হলাম; িনেজ িনয়েমর

অধীন না হেলও আিম ব ব ার অধীন লাকেদরেক লাভ করবার

জ িনয়েমর অধীনেদর কােছ তােদর মত হলাম। ২১আিম ঈ েরর

িনয়ম িবহীন নই, িক ু ীে র ব ব ার অ গত রেয়িছ, তা সে ও

িনয়ম িবহীন লাকেদরেক লাভ করবার জ িনয়ম িবহীনেদর কােছ

িনয়ম িবহীনেদর মত হলাম। ২২ বলেদর লাভ করবার জ আিম

বলেদর কােছ বল হলাম; স াব সব উপােয় িকছু লাকেক র া

করবার জ আিম সকেলর কােছ তােদর মত হলাম। ২৩আিম সবই

সমাচােরর জ কির, যন তার সহভাগী হই। ২৪ তামরা িক জান

না য, দৗড় িতেযািগতায় যারা দৗড়ায়, তারা সবাই দৗড়ায়, িক ু

এক জনমা পরু ার পায়? তামরা এই ভােব দৗড়াও, যন পরু ার

পাও। ২৫আর য কউ ম যু কের, স সব িবষেয় ইি য় দমন

কের। তারা অ ায়ী িবজয় মু ট পাবার জ তা কের, িক ু আমরা

অ য় মু ট পাবার জ কির। ২৬অতএব আিম এই ভােব দৗড়াি

য িবনালে নয়; এভােব মিু যু করিছ য শেূ আঘাত করিছ না।

২৭ বরং আমার িনেজর শরীরেক হার কের দাসে রাখিছ, যিদ অ

লাকেদর কােছ চার করবার পর আিম িনেজ কান ভােব অেযাগ

হেয় না পিড়।

১০কারণ, হ ভাইেয়রা, আমার চাই য, তামরা একথা জােনা

য, আমােদর িপতপৃু েষরা সকেল সই মেঘর িনেচ িছেলন, ও

সকেল লাল সমেু র মেধ িদেয় িগেয়িছেলন; ২এবং সবাই মািশর

অ গামী হেয় মেঘ ও সমেু বাি িনেয়িছেলন, ৩এবং সকেল

একই আি ক খাবার খেয়িছেলন; ৪আর, সকেল একই আি ক

জল পান কেরিছেলন; কারণ, তাঁরা এমন একআি ক শল থেক

জল পান করেতন; যা তােদর সে সে যাি ল; আর সই শল

ী । ৫ িক ু তাঁেদর মেধ অিধকাংশ লােকর িত ঈ র স ু

হনিন, ফেল, তাঁরা া েরর মেধ মারা গেলন। ৬এই সব িবষয়
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আমােদর দ ৃ া েপ ঘেটিছল, যন তাঁরা যমন ম অিভলাষ

কেরিছেলন, আমরা তমিন ম িবষেয়র অিভলাষ না কির। ৭আবার

যমন তাঁেদর মেধ িকছু পজূারী িতমা পেূজা কেরিছল, তামরা

তমিন িতমা পেূজা কর না; যমন লখা আেছ, “ লােকরা ভাজন

পান করেত বসল, পের উেঠ দাঁিড়েয় নাচেত করল।” ৮আবার

যমন তাঁেদর মেধ িকছু লাক ব িভচার কেরিছল এবং এক িদেনর

তইশ হাজার লাক মারা গল, আমরা যন তমিন ব িভচার না কির।

৯আর যমন তাঁেদর মেধ িকছু লাক ভুর পরী া কেরিছল এবং

সােপর কামেড় মারা িগেয়িছল, আমরা যন তমিন ভুর পরী া না

কির। ১০আর যমন তাঁেদর মেধ িকছু লাক ঝগড়া কেরিছল এবং

ংসকারী গদূেতর মাধ েম ংস হেয় িগেয়িছল, তামরা তমিন

ঝগড়া কর না। ১১ এই সকল তােদর িত দ ৃ া প ঘেটিছল এবং

আমােদরই চতনার জ লখা হল; কারণ, আমরা শষ যেুগ এেস

পৗেছিছ। (aiōn g165) ১২অতএব য মেন কের, আিম দাঁিড়েয় আিছ,

স সাবধান হাক, যিদ পেড় যায়। ১৩ মা ষ যা স করেত পাের, তা

ছাড়া অ পরী া তামােদর িত হয়িন; আর ঈ ের িব থাক;

িতিন তামােদর িত তামােদর শি র অিতির পরী া হেত দেবন

না, িক ু পরী ার সে সে র ার পথও কের দেবন, যা তামরা

স করেত পার। ১৪অতএব, হ আমার ি য়তেমরা, মিু পজূা থেক

পািলেয় যাও। ১৫আিম তামােদরেক বিু মান জেন বলিছ; আিম যা

বিল, তামরাই িবচার কর। ১৬আমরা ধ বােদর য পানপা িনেয়

ধ বাদ কির, তা িক ীে র রে র সহভাগীতা নয়? আমরা য িট

ভা ী, তা িক ীে র শরীেরর সহভাগীতা নয়? ১৭ কারণ অেনেক

য আমরা, আমরা এক িট, এক দহ; কারণ আমরা সবাই সই

এক িট র অংশীদার। ১৮ ই ােয়ল জািতর কথা মেন কের দহেক

দখ; যারা বিল ভাজন কের, তারা িক য েবিদর সহভাগী নয়? ১৯

তেব আিম িক বলিছ? মিূতর কােছ উৎসগ বিল িক িকছুরই মেধ

গণ ? অথবা মিূ িক িকছুরই মেধ গণ ? ২০ বরং অইহূিদরা যা যা

বিল দান কের, তা ভূতেদর উে েশ বিলদান কের, ঈ েরর উে েশ
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নয়; আর আমার এমন ই া না য, তামরা ভূতেদর সহভাগী হও।

২১ ভুর পানপা ও ভূতেদর পানপা , তামরা এই উভয় পাে

পান করেত পার না; ভুর টিবল ও ভূতেদর টিবল, তামরা এই

উভয় টিবেলর অংশীদার হেত পার না। ২২অথবা আমরা িক ভুেক

ঈষাি ত করিছ? তাঁর থেক িক আমরা বলবান? ২৩ “সব িকছুই

আইন স ত,” িক ু সবই য আমােদর জ িবেধয় অথবা অ েদর

জ িবেধয়, তা নয়; াঁ, “সবই আইন স ত,” িক ু সবই য তােদর

আি ক জীবেন দঢ়ৃভােব গেড় তােল, তা না। ২৪ কউই াথ চ া

না ক ক, িক ু েত ক জন অপেরর জ ভােলা করার চ া ক ক।

২৫ য কােনা িজিনস বাজাের িবি হয়, িবেবেকর জ িকছু িজ াসা

না কের তা খাও; ২৬ যেহতু, “পিৃথবী ও তার সব িজিনস ভুরই।”

২৭অিব াসীেদর মেধ কউ যিদ তামােদরেক িনম ণ কের, আর

তামরা যেত ই া কর, তেব িবেবেকর জ িকছুই িজ াসা না কের,

য কােনা সাম ী তামােদর সামেন রাখা হয়, তাই খেয়া। ২৮ িক ু

যিদ কউ তামােদরেক বেল, এ মিূতর কােছ উৎসগ বিল, তেব য

জানাল, তার জ এবং িবেবেকর জ তা খেয়া না। ২৯ য িবেবেকর

কথা আিম বললাম, তা তামার নয়, িক ু সই অ ব ি র। কারণ

আমার াধীনতা কন পেরর িবেবেকর ারা িবচািরত হেব? ৩০ যিদ

আিম ধ বাদ িদেয় খাই, তেব যার কারেণ আিম ধ বাদ কির, তার

জ আিম কন িন ার সহভাগী হই? ৩১অতএব তামরা খাবার

খাও, িক পান কর, িক যা িকছু কর, সবই ঈ েরর গৗরবােথ কর। ৩২

িক ইহূিদ, িক ীক, িক ঈ েরর ম লী, কােরা বাঁধা সিৃ কর না; ৩৩

যমন আিমও সব িবষেয় সবার ীিতকর হই, িনেজর ভােলা চাই না,

িক ু অেনেকর ভােলা চাই, যন তারা পির ান পায়। যমন আিমও

ীে র অ করণকারী, তামরা তমিন আমার অ করণকারী হও।

১১আমার অ কারী হও, যমন আিম ীে র অ কারী। ২আিম

তামােদরেক শংসা করিছ য, তামরা সব িবষেয় আমােক রণ

কের থাক এবং তামােদর কােছ িশ ামালা য রকেমর িদেয়িছ, সই

ভােবই তা ধের আছ। ৩ িক ু আমার ই া এই য, যন তামরা জান
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য, েত ক পু েষর মাথা ী এবং ীর মাথা পু ষ, আর ীে র

মাথা ঈ র। ৪ য কােনা পু ষ মাথা ঢেক াথনা কের, িকংবা

ভাববাণী বেল, স িনেজর মাথার অপমান কের। ৫ িক ু য কােনা ী

মাথা না ঢেক াথনা কের, িকংবা ভাববাণী বেল, স িনেজর মাথার

অপমান কের; কারণ স াড়া মাথা মিহলার সমান হেয় পেড়। ৬

ভাল, ী যিদ মাথা ঢেক না রােখ, স চুলও কেট ফলকু; িক ু চুল

কেট ফলা িক মাথা াড়া করা যিদ ীর ল ার িবষয় হয়, তেব

স মাথা ঢেক রাখকু। ৭ বা িবক মাথা ঢেক রাখা পু েষর উিচত

না, কারণ, স ঈ েরর িতমিূ ও তজ; িক ু ী পু েষর গৗরব।

৮ কারণ পু ষ ীেলাক থেক না, িক ু ীেলাক পু ষ থেক। ৯

আর ীর জ পু েষর সিৃ হয়িন, িক ু পু েষর জ ীর। ১০

এই কারেণ ীর মাথায় কতেৃ র িচ রাখা কতব দূতেদর জ ।

১১ তা সে ও ভুেত ীও পু ষ ছাড়া না, আবার পু ষও ী ছাড়া

না। ১২কারণ যমন পু ষ থেক ী, তমিন আবার ী িদেয় পু ষ

হেয়েছ, িক ু সবই ঈ র থেক। ১৩ তামরা িনেজেদর মেধ িবচার

কর, মাথা না ঢেক ঈ েরর কােছ াথনা করা িক ীর উপযু ? ১৪

কৃিত িনেজও িক তামােদরেক িশ া দয় না য, পু ষ যিদ ল া

চুল রােখ, তেব তা তার অপমােনর িবষয়; ১৫ িক ু ীেলাক যিদ ল া

চুল রােখ, তেব তা তার গৗরেবর িবষয়; কারণ সই চুল আবরেণর

জ তােক দওয়া হয়েছ। ১৬ কউ যিদ এই িবষেয় তক করেত চায়,

তেব এই ধরেনর ব বহার আমােদর নই এবং ঈ েরর ম লীেদর

মেধ ও নই। ১৭এই িনেদশ দবার জ আিম তামােদর শংসা

কির না, কারণ তামরা য সমেবত হেয় থাক, তােত ভাল না হেয় বরং

খারাপই হয়। ১৮ কারণ থেম, নেত পাি , যখন তামরা ম লীেত

এক হও, তখন তামােদর মেধ হেয় থােক এবং এটা িকছুটা

িব াস কেরিছ। ১৯আর বা িবক তামােদর মেধ দল িবভাগ হওয়া

আবশ ক, যন তামােদর সামেন যারা কৃত তােদর চনা যায়। ২০

যাইেহাক, তামরা যখন এক জায়গায় এক হও, তখন ভুর ভাজ

খাওয়া হয় না, কারণ খাওয়ার িদন ২১ েত ক জন অে র আেগ তার
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িনেজর খাবার খায়, তােত কউ বা ু িধত থােক, আবার কউ বা

বিশ খায় হয়। এ কমন? ২২ খাওয়া‐দাওয়ার জ িক তামােদর

বািড় নই? অথবা তামরা িক ঈ েরর ম লীেক অমা করছ এবং

যােদর িকছুই নই, তােদরেক ল া িদ ? আিম তামােদরেক িক

বলব? িক তামােদর শংসা করব? এ িবষেয় শংসা কির না। ২৩

কারণ আিম ভুর থেক এই িশ া পেয়িছ এবং তামােদরেকও

িদেয়িছ য, ভু যী য রাি েত সমিপত হন, সই রাি েত িতিন িট

িনেলন এবং ধ বাদ িদেয় ভাঙেলন, ২৪ ও বলেলন, “এটা আমার

শরীর, এটা তামােদর জ ; আমােক রণ কের এটা কর।” ২৫

সইভােব িতিন খাওয়ার পর পানপা ও িনেয় বলেলন, “এই পানপা

আমার রে র নতুন িনয়ম; তামরা যত বার পান করেব, আমােক

রণ কের এটা কর।” ২৬ কারণ যত বার তামরা এই িট খাও এবং

পানপাে পান কর, তত বার ভুর মতুৃ চার কর, য পয িতিন না

আেসন। ২৭ অতএব য কউ অেযাগ ভােব ভুর িট ভাজন িকংবা

পানপাে পান করেব, স ভুর শরীেরর ও রে র দায়ী হেব। ২৮

িক ু মা ষ িনেজর পরী া ক ক এবং এই ভােব সই িট খাওয়া ও

সই পানপাে পান ক ক। ২৯কারণ য ব ি খায় ও পান কের,

স যিদ তার দহ না চেন, তেব স িনেজর িবচার আ ায় ভাজন

ও পান কের। ৩০এই কারণ তামােদর মেধ চুর লাক বল ও

অ আেছ এবং অেনেক মারা গেছ। ৩১আমরা যিদ িনেজেদরেক

িনেজরা িচনতাম, তেব আমরা িবচািরত হতাম না; ৩২ িক ু আমরা

যখন ভুর মাধ েম িবচািরত হই, তখন শািসত হই, যন জগেতর

সােথ িবচািরত না হই। ৩৩ অতএব, হ আমার ভাইেয়রা তামরা

যখন খাওয়া‐দাওয়ার জ এক হও, তখন একজন অে র জ

অেপ া কর। ৩৪ যিদ কারও িখেদ লােগ, তেব স বািড়েত খাওয়া

দাওয়া ক ক; তামােদর এক হওয়া যন িবচােরর জ না হয়।

আর সব িবষয়, যখন আিম আসব, তখন আেদশ করব।

১২আর হ ভাইেয়রা, পিব আ ার দােনর িবষেয় তামরা য

অজানা থােকা, আিম এ চাইনা। ২ যখন তামরা অিয দীয় িছেল,
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তখন যমন চলেত, তমিন িনবাক িতমােদর িদেকই চলেত। ৩এই

জ আিম তামােদরেক জানাি য, ঈ েরর আ ায় কথা বলেল,

কউ বেল না, যী শাপ এবং পিব আ ার আেবশ ছাড়া কউ

বলেত পাের না, যী ভু। ৪অ হ দান নানা ধরেনর, িক ু পিব

আ া এক; ৫ এবং সবা কাজ নানা ধরেনর, িক ু ভু এক; ৬ এবং

কােজর ণ নানা ধরেনর, িক ু ঈ র এক; িতিন সব িকছুেত সব

কােজর সমাধানক া। ৭ িক ু েত ক জনেক ম েলর জ পিব

আ ার দান দওয়া। ৮ কারণ এক জনেক সই আ ার মাধ েম

ার বাক দওয়া হয়, আর এক জনেক সই আ া সাের ােনর

বাক , ৯ আবার এক জনেক সই আ ােত িব াস, আবার এক

জনেক সই একই আ ােত আেরােগ র নানা অ হ দান, ১০আবার

এক জনেক অেলৗিকক কাজ করার ণ, আবার এক জনেক ভাববাণী

বলার, আবার এক জনেক আ ােদরেক িচেন নবার শি , আবার

এক জনেক নানা ধরেনর ভাষায় কথা বলবার শি এবং আবার এক

জনেক িবেশষ িবেশষ ভাষার অথ করবার শি দওয়া হয়; ১১ িক ু

এই সব কাজ একমা সই আ া কেরন; িতিন িবেশষভােব ভাগ

কের যােক যা িদেত ই া কেরন, তােক তা দন। ১২কারণ যমন

দহ এক, আর তার অ ত অেনক এবং দেহর সম অ , অেনক

হেলও, এক দহ হয়, ী ও সই রকম। ১৩ ফেল, আমরা িক িয দী

িক ীক, িক দাস িক াধীন, সবাই এক দহ হবার জ একই পিব

আ ােত বাি িনেয়িছ এবং সবাই এক আ া থেক পান কেরিছ।

১৪আর বা িবক দহ একিট অ না, অেনক। ১৫ পা যিদ বেল, আিম

তা হাত না, তার জ দেহর অংশ নই, তেব তা য দেহর অংশ না,

এমন নয়। ১৬আর কান যিদ বেল, আিম তা চাখ না, তার জ

দেহর অংশ নই, তেব তা য দেহর অংশ না, এমন নয়। ১৭ পেুরা

দহ যিদ চাখ হত, তেব কান কাথায় থাকত? এবং পেুরা দহ যিদ

কান হত, তেব নাক কাথায় থাকত? ১৮ িক ু ঈ র অ সব এক

কের দেহর মেধ যমন ই া কেরেছন, সইভােব বিসেয়েছন। ১৯

এবং পেুরাটাই যিদ একিট অ হত, তেব দহ কাথায় থাকত? ২০
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তরাং এখন অ অেনক বেট, িক ু দহ এক। ২১আর চাখ হাতেক

বলেত পাের না, তামােক আমার েয়াজন নই; আবার মাথাও পা

িট ক বলেত পাের না, তামােদরেক আমার েয়াজন নই; ২২ বরং

দেহর য সব অ েক অেপ াকৃত বল বেল মেন হয়, স িল বিশ

েয়াজনীয়। ২৩আর আমারা দেহর য সকল অ েক অেপ াকৃত

অনাদরণীয় বেল মেন কির, স িলেক বিশ আদের ভূিষত কির

এবং আমােদর য অ িল ীহীন, সই িল আেরা বিশ ী হয়;

২৪আমােদর য সকল অ র আেছ, স িলর বিশ আদেরর

েয়াজন নই। বা িবক, ঈ র দহ সংগিঠত কেরেছন, অস ণূেক

বিশ আদর কেরেছন, ২৫ যন দেহর মেধ িবে দ না হয়, িক ু সব

অ যন পর েরর জ সমানভােব িচ া কের। ২৬আর এক অ

ঃখ পেল তার সােথ সব অ ই ঃখ পায় এবং এক অ মিহমাি ত

হেল তার সােথ সব অ ই আন কের। ২৭ তামরা ীে র দহ

এবং এক একজন এক একিট অ । ২৮আর ঈ র ম লীেত থেম

িরতেদর, ি তীয়েত ভাববাদীেদরেক, ততৃীয়েত িশ কেদরেক

াপন কেরেছন; তারপের নানা ধরেনর অেলৗিকক কাজ, তারপের

করার অ হ দান, উপকার, শাসনপদ, নানা ধরেনর ভাষা িদেয়েছন।

২৯ সবাই িক িরত? সবাই িক ভাববাদী? সবাই িক িশ ক? সবাই

িক আ য কাজ করেত পাের? ৩০ সবাই িক করার অ হ দান

পেয়েছ? সবাই িক িবেশষ িবেশষ ভাষা বেল? সবাই িক ব াখ া কের

বিুঝেয় দয়? ৩১ তামরা দান পেত বল উৎসাহী হও। এবং

আিম তামােদরেক আরও স ণূ ভােলা এক রা া দখাি ।

১৩ যিদ আিম মা ষেদর এবং দূতেদর ভাষাও বিল, িক ু আমার

ম না থােক, তেব আিম শ সিৃ কারী িপতল ও ঝমঝমকারী

করতাল হেয় পেড়িছ। ২আর যিদ ভাববাণী পাই, ও সব সেত

ও ােন পারদশী হই এবং যিদ আমার স ণূ িব াস থােক যােত

আিম পবতেক ানা র করেত পাির, িক ু আমার মেধ ম না

থােক, তেব আিম িকছুই না। ৩এবং যিদ আমার সব িকছু দির েদর

ভাজন করাই এবং যিদ আিম সমাচার চােরর জ িনেজেক
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উৎসগ কির, িক ু যিদ আমার ভালবাসা না থােক, তেব আমার িকছুই

লাভ নই। ৪ভালবাসা িচরসিহ ু , ভালবাসা দয়াল,ু ঈষা কের না,

ভালবাসা আ াঘা কের না, ৫ গব কের না, খারাপ ব বহার কের না,

াথপরতা কের না, রেগ যায় না, কােরার ভুল ধের না, ৬ ভালবাসা

অধািমকতায় আন কের না, িক ু সেত আন কের; ৭ সবই বহন

কের, সবই িব াস কের, সবই আশা কের, সবই ধয ধের স কের।

৮ ভালবাসা কখনও শষ হয় না। িক ু যিদ ভাববাণী থােক, তার

লাপ হেব; যিদ িবেশষ িবেশষ ভাষা থােক, স সব শষ হেব; যিদ

ান থােক, তার লাপ হেব। ৯ কারণ আমরা িকছু অংেশ জািন এবং

িকছু অংেশ ভাববাণী বিল; ১০ িক ু যা পণূ তা আসেল, যা আংিশক

তার লাপ হেব। ১১আিম যখন িশ িছলাম, তখন িশ র মত কথা

বলতাম, িশ র মত িচ া করতাম, িশ র মত িবচার করতাম; এখন

মা ষ হেয়িছ বেল িশ মনভাব িল ত াগ কেরিছ। ১২কারণ এখন

আমরা আয়নায় অ দখিছ, িক ু সই িদেনর িয জীয়খন আবার

আসেবন, তখন সামনা সামিন দখব; এখন আিম িকছু অংেশ জািন,

িক ু সই িদেনর আিম িনেজ যমন পিরিচত হেয়িছ, তমিন পিরচয়

পাব। ১৩আর এখন িব াস, ত াশা এবং ভালবাসা; এই িতনিট

আেছ, িক ু এেদর মেধ ভালবাসাই ।

১৪ তামরা ভালবাসার অে ষণ কর এবং আি ক উপহােরর জ

বল উৎসাহী হও, িবেশষভােব যন ভাববাণী বলেত পার। ২ কারণ

য ব ি িবেশষ ভাষায় কথা বেল, স মা েষর কােছ না, িক ু ঈ েরর

কােছ বেল; কারণ কউ তা বােঝ না, কারণ স পিব আ ায়

সত কথা বেল। ৩ িক ু য ব ি ভাববাণী বেল, স মা েষর কােছ

গঁেথ তুলবার এবং উৎসাহ ও সা নার কথা বেল। ৪ য ব ি

িবেশষ ভাষায় কথা বেল, স িনেজেক গঁেথ তােল, িক ু য ব ি

ভাববাণী বেল, স ম লীেক গঁেথ তােল। ৫আিম চাই, যন তামরা

সবাই িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বলেত পার, িক ু আেরা চাই, যন

ভাববাণী বলেত পার; কারণ য িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা বেল,

ম লীেক গঁেথ তুলবার জ স যিদ অথ বিুঝেয় না দয়, তেব
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ভাববাণী চারক তার থেক মহান। ৬ এখন, হ ভাইেয়রা এবং

বােনরা, আিম তামােদর কােছ এেস যিদ িবেশষ িবেশষ ভাষায় কথা

বিল, িক ু তামােদর কােছ সত কাশ িকংবা ান িকংবা ভাববাণী

িকংবা িশ ার িবষেয় কথা না বিল, তেব আমার থেক তামােদর িক

উপকার হেব? ৭ বাঁশী হাক, িক বীণা হাক, রযু িন াণ ব ও

যিদ না বােজ, তেব বাঁশীেত বা বীণােত িক বাজেছ, তা িকভােব

জানা যােব? ৮আর তুরীর িন যিদ অ হয়, তেব িকভােব ক

জানেত পারেব য, কখন যেু র জ সনাবািহনী তরী হেব? ৯

তমিন তামরা যিদ ভাষার মাধ েম, যা সহেজ বাঝা যায়, এমন কথা

না বল, তেব িক বলেছ, তেব তা িকভােব জানা যােব? তুিম কথা

বলেল এবং কউই বঝুেত পারেলা না। ১০ হয়েতা জগেত এত কার

ভাষা আেছ, আর অথিবহীন িকছুই নই। ১১ িক ু আিম যিদ ভাষার

অথ না জািন, তেব আিম তার কােছ একজন ব েরর মত হব এবং

সও আমার কােছ একজন ব েরর মত হেব। ১২অতএব তামরা

যখন আি ক বরদান পাওয়ার জ স ণূভােব উেদ াগী, তখন বল

উৎসােহর সােথ যন ম লীেক গঁেথ তুলেত পােরা। ১৩এই জ য

ব ি িবেশষ ভাষায় কথা বেল, স াথনা ক ক, যন স অ বাদ

কের িদেত পাের। ১৪কারণ যিদ আিম িবেশষ ভাষায় াথনা কির,

তেব আমার আ া াথনা কের, িক ু আমার মন ফলহীন থােক।

১৫তেব আিম িক করব? আিম আ ােত াথনা কিরব, িক ু আিম

সই সােথ মন িদেয় াথনা করব; আিম আ ােত গান করব এবং

আিম সই সােথ বিু েতও গান করব। ১৬ তাছাড়া যিদ তুিম আ ােত

ঈ েরর শংসা কর, তেব িকভােব বাইেরর লাক “আেমন” বলেব

যখন তুিম ধ বাদ দাও, যিদও স জােন না তুিম িক বলছ? ১৭

কারণ তুিম রভােব ধ বাদ িদ িঠকই, িক ু সই ব ি েক গঁেথ

তালা হয় না। ১৮আিম ঈ েরর ধ বাদ করিছ, তামােদর সকেলর

থেক আিম বিশ ভাষায় কথা বিল; ১৯ িক ু ম লীর মেধ , িবেশষ

ভাষায় দশ সহ কথার থেক, বরং বিু র মাধ েম পাঁচিট কথা বলেত

চাই, যন অ লাকেদরেকও িশ া িদেত পাির। ২০ ভাইেয়রা এবং
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বােনরা, তামরা িচ া‐ভাবনায় িশ র মত হেয়া না, বর িহংসােত

িশ েদর মত হও, িক ু বিু েত পিরপ হও। ২১ পিব শাে লখা

আেছ, “আিম পরভাষীেদর মাধ েম এবং পরেদশীেদর ঠাঁেটর মাধ েম

এই লাকেদর কােছ কথা বলব এবং তারা তখন আমার কথা নেব

না, একথা ভু বেলন।” ২২ অতএব সই িবেশষ িবেশষ ভাষা

িব াসীেদর জ নয়, িক ু অিব াসীেদরই জ িচ প; িক ু

ভাববাণী অিব াসীেদর জ নয়, িক ু িব াসীেদরই জ । ২৩ যিদ,

সব ম লী এক জায়গায় এক হেল এবং সবাই িবেশষ িবেশষ ভাষায়

কথা বেল এবং সাধারণ লাক এবং অিব াসী লাক েবশ কের,

তেব তারা িক বলেব না য, তামরা পাগল? ২৪ িক ু সবাই যিদ

ভাববাণী বেল এবং কান অিব াসী অথবা সাধারণ লাক েবশ

কের, তেব স সবার মাধ েম দাষী হয়, স সবার মাধ েম িবচািরত

হয়, ২৫ তার দেয় গাপনভাব সব কাশ পায়; এবং এই ভােব স

অেধামেুখ পেড় ঈ েরর উপাসনা করেব, বলেব, বা িবকই ঈ র

তামােদর মেধ আেছন। ২৬ ভাইেয়রা এবং বােনরা, তারপর িক?

তামরা যখন এক হও, তখন কােরা গীত থােক, কােরা িশ ার

িবষেয় থােক, কােরা সত কােশর িবষেয় থােক, কােরা িবেশষ ভাষা

থােক, কােরা অথ িবে ষণ থােক, সবই গঁেথ তালবার জ হাক।

২৭ যিদ কউ িবেশষ ভাষায় কথা বেল, তেব ই জন, িকংবা বিশ

হেল িতনজন বলকু, এক এক কের বলকু এবং কউ একজন অথ

বিুঝেয় িদক। ২৮ িক ু যিদ সখােন কােনা অ বাদক না থােক, তেব

সই ব ি ম লীেত নীরব হেয় থা ক, কবল িনেজর ও ঈ েরর

উে েশ কথা বলকু। ২৯আর ভাববাদীরা ই িকংবা িতনজন কথা

বলকু, অ সবাই স িক বলল তা উপলি ক ক। ৩০ িক ু এমন

আর কারও কােছ যিদ িকছু কািশত হয়, য বেস রেয়েছ, তেব

সই ব ি নীরব থা ক। ৩১কারণ তামরা সবাই এক এক কের

ভাববাণী বলেত পার, যন সবাই িশ া পায়, ও সবাই উৎসািহত

হয়। ৩২আর ভাববাদীেদর আ া ভাববাদীেদর িনয় েণ থােক; ৩৩

কারণ ঈ র িবশ ৃ লার ঈ র না, িক ু শাি র, যমন পিব লাকেদর
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সকল ম লীেত হেয় থােক। ৩৪ ীেলােকরা ম লীেত নীরব থা ক,

কারণ কথা বলবার অ মিত তােদরেক দওয়া যায় না, বরং যমন

িনয়মও বেল, তারা বশীভূতা হেয় থা ক। ৩৫আর যিদ তারা িকছু

িশখেত চায়, তেব িনেজর িনেজর ামীেক ঘের িজ াসা ক ক, কারণ

ম লীেত ীেলােকর কথা বলা অপমােনর িবষয়। ৩৬ বল দিখ,

ঈ েরর বাক িক তামােদর থেক বর হেয়িছল? িকংবা কবল

তামােদরই কােছ এেসিছল? ৩৭ কউ যিদ িনেজেক ভাববাদী িকংবা

আি ক বেল মেন কের, তেব স বঝুুক, আিম তামােদর কােছ যা যা

িলখলাম, স সব ভুর আ া। ৩৮ িক ু যিদ না জােন, স না জা ক।

৩৯অতএব, হ আমার ভাইেয়রা এবং বােনরা, তামরা ভাববাণী

বলবার জ আ হী হও; এবং িবেশষ িবেশষ ভাষা বলেত বারণ

কােরা না। ৪০ িক ু সবই র ও িনয়িমতভােব করা হাক।

১৫ হ ভাইেয়রা এবং বােনরা, তামােদরেক সই সমাচার

জানাি , য সমাচার তামােদর কােছ চার কেরিছ, যা তামরা

হণও কেরছ, যােত তামরা দাঁিড়েয় আছ; ২আর তারই মাধ েম,

আিম তামােদর কােছ য কথােত সমাচার চার কেরিছ, তা যিদ

ধের রাখ, তেব পির ান পা ; না হেল তামরা বথৃা িব াসী হেয়ছ। ৩

ফেল থম পণূ িবষয় আিম তামােদর কােছ এই িশ া িদেয়িছ

এবং এটা িনেজও পেয়িছ য, শা া সাের ী আমােদর পােপর

জ মারা গেলন। ৪ ও কবর া হেলন, আর শা া সাের িতিন

ততৃীয় িদেনর উ ািপত হেয়েছন; ৫আর িতিন কফােক, পের সই

বােরা জনেক দখা িদেলন; ৬ তারপের একবাের পাঁচেশার বিশ ভাই

এবং বানেক দখা িদেলন, তােদর অিধকাংশ লাক বঁেচ আেছ, িক ু

কউ কউ িন াগত হেয়েছ। ৭ তারপের িতিন যােকাবেক, পের সকল

িরতেদর দখা িদেলন। ৮ সবার শেষ অিদেনর িশ র মত জে িছ

য আিম, িতিন আমােকও দখা িদেলন। ৯কারণ িরতেদর মেধ

আিম সবেচেয় ছােটা, বরং িরত নােম আখ াত হবার অেযাগ ,

কারণ আিম ঈ েরর ম লী তাড়না করতাম। ১০ িক ু আিম যা আিছ,

ঈ েরর অ েহই আিছ; এবং আমার িত দ তাঁর অ হ িনরথক
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হয়িন, বরং তাঁেদর সবার থেক আিম বিশ পির ম কেরিছ, তা না,

িক ু আমার সহব ী ঈ েরর অ হই কেরেছ; ১১ অতএব আিম হই,

আর তাঁরাই হান, আমরা এই ভােব চার কির এবং তামরা এই

ভােব িব াস কেরছ। ১২ ভাল, ী যখন এই বেল চািরত হে ন

য, িতিন মতৃেদর মধ থেক উ ািপত হেয়েছন, তখন তামােদর

কউ কউ কমন কের বলেছ য, মতৃেদর পনু ান নই? ১৩

মতৃেদর পনু ান যিদ না হয়, তেব ী ও তা উ ািপত হয়িন। ১৪

আর ী যিদ উ ািপত না হেয় থােকন, তাহেল তা আমােদর চারও

বথৃা, তামােদর িব াসও বথৃা। ১৫আবার আমরা য ঈ েরর স ে

িমথ া সা ী, এটাই কাশ পাে ; কারণ আমরা ঈ েরর িবষেয় এই

সা িদেয়িছ য, িতিন ী েক উ াপন কেরেছন; িক ু যিদ মতৃেদর

উ াপন না হয়, তাহেল িতিন তাঁেক উ াপন কেরনিন। ১৬ কারণ

মতৃেদর উ াপন যিদ না হয়, তেব ী ও উ ািপত হনিন। ১৭আর

ী যিদ উ ািপত হেয় না থােকন, তাহেল তামােদর িব াস িমথ া,

এখন তামরা িনেজর িনেজর পােপ রেয়ছ। ১৮ তরাং যারা ীে মারা

িগেয়েছ, তারাও িবন হেয়েছ। ১৯ ধু এই জীবেন যিদ ীে দয়ার

ত াশা কের থািক, তেব আমরা সব মা েষর মেধ বিশ ভাগা।

২০ িক ু বা িবক ী মতৃেদর মধ থেক উ ািপত হেয়েছন, িতিন

মতৃেদর অি মাংশ। ২১ কারণ মা েষর মাধ েম যমন মতুৃ এেসেছ,

তমন আবার মা েষর মাধ েম মতৃেদর পনু ান এেসেছ। ২২ কারণ

আদেম যমন সবাই মের, তমিন আবার ীে ই সবাই জীবন া

হেব। ২৩ িক ু েত ক জন িনেজর িনেজর ণীেত; ী অি মাংশ,

পের ীে র লাক সব তাঁর আগমন কােল। ২৪ তারপের পিরণাম

হেব; তখন িতিন সব আিধপত , সব কতৃ এবং পরা ম ক পরা

করেল পর িপতা ঈ েরর হােত রাজ সমপণ করেবন। ২৫কারণ

যত িদন না িতিন “সব শ েক তাঁর পদতেল না রাখেবন,” তাঁেক

রাজ করেতই হেব। ২৬ শষ শ য মতুৃ , সও িবলু হেব। ২৭

কারণ “ঈ র সবই বশীভূত কের তাঁর পদতেল রাখেলন।” িক ু যখন

িতিন বেলন য, সবই বশীভূত করা হেয়েছ, তখন দখা যায়,
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িযিন সবই তাঁর বশীভূত করেলন, তাঁেক বাদ দওয়া হল। ২৮আর

সবই তাঁর বশীভূত করা হেল পর পু িনেজও তাঁর বশীভূত হেবন,

িযিন সবই তাঁর িনয় েণ রেখিছেলন; যন ঈ রই সেবসবা হন। ২৯

অথবা, মতৃেদর জ যারা বাি নয়, তারা িক করেব? মেৃতরা

যিদ এেকবােরই উ ািপত না হয়, তাহেল ওেদর জ তারা আবার

কন বাি নেব? ৩০আরআমরাই কন ঘ টায় ঘ টায় িবপেদর

মেধ পিড়? ৩১ ভাইেয়রা এবং বােনরা, আমােদর ভু ী যী েত

তামােদর িবষেয় আমার য গব, তার দাহাই িদেয় বলিছ, আিম

িতিদন মারা যাি । ৩২ ইিফেষ প েদর মত লােকেদর সােথ য

যু কেরিছ, তা যিদ মা েষর মত কের থািক, তেব তােত আমার িক

লাভ হেব? মেৃতরা যিদ উ ািপত না হয়, যমন পিব শাে লখা

আেছ, তেব “এস, আমরা খাওয়া দাওয়া কির, কারণ কাল মারা যাব।”

৩৩ া হেয়া না, সং ার িশ াচার ন কের। ৩৪ ধািমক হবার

জ চতনায় িফের এস, পাপ কর না, কারণ কার কার ঈ র‐ ান

নই; আিম তামােদর ল ার জ এই কথা বলিছ। ৩৫ িক ু কউ

বলেব, মতৃরা িকভােব উ ািপত হয়? িকভােব বা দেহ আেস? ৩৬ হ

িনেবাধ, তুিম িনেজ যা বােনা, তা না মরেল জীিবত করা যায় না।

৩৭আর যা বােনা, য মতৃেদহ উৎপ হেব, তুিম তাহা বােনা না;

বরং গেমরই হাক, িক অ কান িকছুরই হাক, বীজমা বনুছ;

৩৮আর ঈ র তােক য দহ িদেত ই া করেলন, তাই দন; আর

িতিন েত ক বীজেক তার িনেজর মতৃ দহ দন। ৩৯ সকল মাংস

এক ধরেনর মাংস না; িক ু মা েষর এক ধরেনর, প র মাংস অ

ধরেনর, পািখর মাংস অ ধরেনর, ও মােছর অ ধরেনর। ৪০আর

গীয় দহ আেছ, ও পািথব মতৃেদহ আেছ; িক ু গীয় দহ িলর এক

কার তজ, ও পািথব দহ িলর অ ধরেনর। ৪১ সূেয র এক কার

তজ, চে র আর এক ধরেনর তজ, ও ন েদর আর এক কার

তজ; কারণ তজ স ে একিট ন থেক অ ন িভ । ৪২

মতৃেদর পনু ানও সই রকম। েয় বানা যায়, অ য়তায় উ াপন

করা হয়; ৪৩অনাদের বানা যায়, গৗরেব উ াপন করা হয়; বলতায়
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বানা যায়, শি েত উ াপন করা হয়; ৪৪ ািণক দহ বানা যায়,

আি ক দহ উ াপন করা হয়। যখন মতৃেদহ আেছ, তখন আি ক

দহও আেছ। ৪৫ এই ভােব পিব শাে লখাও আেছ, থম “মা ষ”

আদম “সজীব াণী হল,” শষ আদম জীবনদায়ক আ া হেলন। ৪৬

িক ু যা আি ক, তা থম না, বরং যা ািণক, তাই থম; যা আি ক

তা পের। ৪৭ থম মা ষ পিৃথবীর ধেূলা থেক, ি তীয় মা ষ গ

থেক। ৪৮ মািটর ব ি রা য মািটর মত এবং গীয় ব ি রা সই

গীেয়র মত। ৪৯আর আমরা যমন সই মািটর িতমিূ ধারণ

কেরিছ, তমিন সই গীয় ব ি র িতমিূ ও ধারণ করব। ৫০আিম

এই বিল, ভাইেয়রা এবং বােনরা, র মাংস ও মাংস ঈ েরর রােজ র

অিধকারী হেত পাের না; এবং য় অ য়তার অিধকারী হয় না। ৫১

দখ, আিম তামােদরেক এক সত বিল; আমরা সবাই মারা যাব

না, িক ু সবাই পা রীকৃত হব; ৫২এক মহূুেতর মেধ , চােখর

পলেক, শষ তুরী িন হেব; কারণ তুরী বাজেব, তােত মেৃতর অ য়

হেয় উ ািপত হেব এবং আমরা পা রীকৃত হব। ৫৩ কারণ এই

য়ণীয়েক অ য়তা পিরধান করেত হেব এবং এই ম েক অমরতা

পিরধান করেত হেব। ৫৪আর এই য়ণীয় যখন অ য়তা পিরিহত

হেব এবং এই ম যখন অমরতা পিরিহত হেব, তখন এই য কথা

পিব শাে লখা আেছ, তা সফল হেব, ৫৫ “মতুৃ জেয় কবিলত

হল।” “মতুৃ , তামার জয় কাথায়? মতুৃ , তামার ল কাথায়?”

(Hadēs g86) ৫৬ মতুৃ র ল হল পাপ, ও পােপর শি হেলা িনয়ম। ৫৭

িক ু ঈ েরর ধ বাদ হাক, িতিন আমােদর ভু যী ীে র মাধ েম

আমােদরেক জয় দান কেরন। ৫৮অতএব, হ আমার ি য় ভাইেয়রা

এবং বােনরা, ি র হও, িন ল হও, ভুর কােজ সবিদন উপিচেয়

পড়, কারণ তামরা জান য, ভুেত তামােদর পির ম িন ল না।

১৬আর পিব েদর জ চাঁদার িবষেয়, আিম গালািতয়া দশ সব

ম লীেক য আেদশ িদেয়িছ, সইভােব তামরাও কর। ২ স ােহর

থম িদেনর তামরা েত েক িনেজেদর কােছ িকছু িকছু রেখ

িনেজর িনেজর স িত অ সাের অথ স য় কর; যন আিম যখন
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আসব, তখনই চাঁদা না হয়। ৩ পের আিম উপি ত হেল, তামরা

যােদরেক যাগ মেন করেব, আিম তােদরেক িচিঠ িদেয় তােদর

মাধ েম তামােদর সই অ হ িয শােলেম পািঠেয় দব। ৪আর

আমারও যিদ যাওয়া উপযু হয়, তেব তারা আমার সে যােব। ৫

মািকদিনয়া েদশ িদেয় যা া সমা হেলই আিম তামােদর ওখােন

যাব, কারণ আিম মািকদিনয়া েদশ িদেয় যেত ত আিছ। ৬আর

হয়েতা তামােদর কােছ িকছুিদন থাকব, িক জািন, শীতকালও কাটাব;

তাহেল আিম যখােনই যাই, তামরা আমােক এিগেয় িদেয় আসেত

পারেব। ৭ কারণ তামােদর সােথ এবার অ িদেনর র সা াৎ

করেত চাই না; কারণ আমার ত াশা এই য, যিদ ভুর অ মিত

হয়, আিম তামােদর কােছ িকছু িদন থাকব। ৮ িক ু প াশ মী

পয আিম ইিফেষ আিছ; ৯কারণ আমার জ এক চওড়া দরজা

খালা রেয়েছ এবং কায সাধক অেনক। ১০তীমথীয় যিদ আেসন,

তেব দেখা, যন িতিন তামােদর কােছ িনভেয় থােকন, কারণ যমন

আিম কির, তমিন িতিন ভুর কাজ করেছন; অতএব কউ তাঁেক

হয় ান না ক ক। ১১ িক ু তাঁেক শাি েত এিগেয় দেব, যন

িতিন আমার কােছ আসেত পােরন, কারণ আিম অেপ া করিছ য,

িতিন ভাইেদর সােথ আসেবন। ১২আর ভাই আপে ার িবষেয় বলিছ;

আিম তাঁেক অেনক িবনিত কেরিছলাম, যন িতিন ভাইেদর সােথ

তামােদর কােছ যান; িক ু এখন যেত কােনাভােব তাঁর ই া

হল না; েযাগ পেলই যােবন। ১৩ তামরা জেগ থাক, িব ােস

দাঁিড়েয় থাক, বীর দখাও, বলবান হও। ১৪ তামােদর সব কাজ

েম হাক। ১৫আর হ ভাইেয়রা এবং বােনরা, তামােদরেক

িনেবদন করিছ; তামরা ি ফােনর আ ীয়েক জান, তাঁরা আখায়া

েদেশর অি মাংশ এবং পিব েদর সবায় িনেজেদরেক িনযু

কেরেছন; ১৬ তামরাও এই ধরেনর লাকেদর এবং যতজন কােজ

সাহায কেরন, ও পির ম কেরন, সই সকেল বশব ী হন। ১৭

ি ফােনর, ফতুনােতর ও আখািয়েকর আসার কারেণ আিম আন

করিছ, কারণ তামােদর ভুল তাঁরা পণূ কেরেছন; ১৮ কারণ তাঁরা
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আমার এবং তামােদরও আ ােক আপ ািয়ত কেরেছন। অতএব

তামরা এই ধরেনর লাকেদরেক িচেন মা কর। ১৯ এিশয়ার ম লী

সব তামােদরেক অিভবাদন জানাে । আি লা ও ি া এবং তাঁেদর

গহৃি ত ম লী তামােদরেক ভুেত অেনক অিভবাদন জানাে ন।

২০ ভাই এবং বােনরা সবাই তামােদরেক অিভবাদন জানাে ন।

তামরা পিব চু েন এেক অপরেক অিভবাদন কর। ২১আিম পৗল

িনেজর হােত িলখলাম। ২২ কােনা ব ি যিদ ভুেক না ভালবােস,

তেব স শাপ হাক; মারাণ আথা [ ভু আসেছন] ২৩ ভু যী

ীে র অ হ তামােদর সােথ থা ক। ২৪ ী যী েত আমার

ভালবাসা তামােদর সবার সােথ থা ক। আেমন।
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২য় কির থীয়
১আিম পৗল, ঈ েরর ই ায় ী যী র িরত হেয়িছ এবং ভাই

তীমিথয় ও কির থ শহের ঈ েরর য আেছ ম লী এবং সম আখায়া

েদেশ য সম পিব লাক আেছন, তাঁেদর সবার কােছ এই িচিঠ

িলখলাম। ২আমােদর িপতা ঈ র এবং ভু যী ীে র অ হ ও

শাি তামােদর সহব ী হাক। ৩ ধ আমােদর ভু যী ীে র

ঈ রও িপতা, িতিনই দয়ার িপতা এবং সব সা নার ঈ র; ৪ িতিন

সব ঃখ কে র িদন আমােদর সা না দন, যন আমরা িনেজরাও

ঈ র থেক য সা না পাই সই সা না িদেয় অ েদরেকও সা না

িদেত পাির। ৫ কারণ ীে র ঃখেভােগর মত যমন আমােদর

চুর পিরমােণ ঃখ ক পেত হয়, তমিন ীে র মাধ েম আমরাও

চুর পিরমােণ সা না পাই। ৬ িক ু যিদ আমরা ঃখ ক পাই

তেব সটা তামােদর সা না ও পির ােনর জ ; অথবা যিদ আমরা

সা না পাই, তেব সটা তামােদর সা নার জ ; যখন তামরা সই

ঃখ ক আমােদর মত ভাগ করেব তখন এই সা না ধেয র সে

স করেত সাহায করেব। ৭এবং তামােদর ওপর আমােদর দঢ়ৃ

আশা আেছ; কারণ আমরা জািন তামরা যমন ঃখ কে র ভাগী,

তমিন সা নারও সহভাগী। ৮ কারণ, হ ভাইেয়রা, আমােদর ই া

িছল না য তামােদর এই িবষয় িল অজানা থা ক য, এিশয়ায়

আমরা কত কে পেড়িছলাম, সখােন আমরা অত ঃখ কে

এবং সে র অিতির চােপ পেড়, এমনিক আমরা জীবেনর আশাও

ছেড় িদেয়িছলাম; ৯ সিত ই, আমরা ভেবিছলাম য আমরা এবার

মারা যােবা। িক ু এই অব া আমােদর জ ই হেয়িছল যন আমরা

িনেজেদর ওপর িনভর না কের ঈ েরর উপের িনভর কির িযিন মতৃেদর

জীিবত কেরন। ১০ িতিনই এত বড় মতুৃ থেক আমােদর উ ার

কেরেছন এবং িতিন আবার আমােদর উ ার করেবন। আমরা তাঁরই

উপর দঢ়ৃ ত াশা কেরিছ য, আর তাই িতিন আমােদর ভিবষ েতও

উ ার করেবন; ১১আর তামরাও আমােদর জ াথনা কের সাহায

করছ, যন অেনেকর াথনার ফেল আমরা অ েহ পণূ য দয়া (বা
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দান) পেয়িছ তার জ ঈ রেক অেনেকই ধ বাদ দেব। ১২এখন

আমােদর গেবর িবষয় হেলা এই য, মা েষর িবেবক সা িদে ,

ঈ েরর দওয়া পিব তায় ও সরলতায় এবং ঈ েরর অ েহ আমরা

পিৃথবীেত এবং তামােদর মেধ জীবন কািটেয়িছ িক ু জাগিতক

ােনর পিরচালনায় নয়। ১৩আর আমরা এমন কান িকছুর িবষেয়

িলখিছ না, একমা তাই িলখিছ যা তামরা পাঠ করও সই িবষেয়

ীকার কর, আর আশাকির, তামরা শষ পয তা ীকার করেব।

১৪ সিত ই তামরা যমন িকছুটা আমােদর মেন কর য আমরাই

তামােদর গেভর কারণ, ভু যী র আসার িদেনর তামরাও িঠক সই

একইভােব আমােদর গেবর কারণ হেব। ১৫আরআমার এই িলর

ওপর দঢ়ৃ িব াস িছল বেলই, আিম আেগই তামােদর কােছ যাব

বেল িঠক কেরিছলাম, যন তামরা ি তীয়বার আশীবাদ া হও;

১৬ আর আমার পিরক না িছল য মািকদিনয়ায় যাওয়ার পেথ

আিম তামােদর শহর হেয় যাব এবং পের মািকদিনয়া থেক পনুরায়

তামােদর শহর হেয় যাব, আর পের তামরা িযহূিদয়ায় যাওয়ার

পেথ আমােক এিগেয় িদেয় আসেব। ১৭ আিম যখন পিরক না

করিছলাম তখন িক আিম অি র হেয়িছলাম? অথবা আিম িক সাধারণ

মা েষর মত পিরক না কেরিছলাম য আিম একই িদেনর াঁ াঁ

আবার না না বেল থািক? ১৮ িক ু ঈ র িব তমিন তামােদর

জ আমােদর কথা াঁ আবার না হয় না। ১৯ কারণ ঈ েরর পু

যী ী যােক িসলবান, তীমিথ এবং আিম তামােদর কােছ চার

কেরিছ, িতিন াঁ বা না হনিন, িক ু সবিদন াঁ হেয়েছন। ২০কারণ

ঈ েরর সব িত া তাঁর মেধ ই াঁ হয়, সইজ তাঁর মাধ েম

আমরা আেমন বিল, যন আমােদর মাধ েম ঈ েরর গৗরব হয়।

২১আর িযিন তামােদর সে আমােদর ীে যু কেরেছন এবং

আমােদর অিভিষ কেরেছন, িতিন হেলন ঈ র; ২২ আর িতিন

আমােদর শীলেমাহর িদেয়েছন এবং পের িক দেবন তার বায়না

িহসােব আমােদর দেয় পিব আ া িদেয়েছন। ২৩ িক ু আিম

িনেজর ােণর ওপের িদিব রেখ এবং ঈ রেক সা ী কের বলিছ,
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তামােদর মমতা িদেত আিম কিরে থ আেসিন। ২৪কারণ এটা নয়

য আমরা তামােদর িব ােসর ওপের িনয় ণ করিছ বরং আমরা

তামােদর সে কাজ করিছ যােত তামরা আন পাও, কারণ তামরা

িব ােসর ওপর দাঁিড়েয় আছ।

২ সইজ আিম িনেজ িস া িনেয়িছলাম য, আবার মেন ক জনক

পিরি িতেত তামােদর কােছ আসব না। ২আিম যিদ তামােদর

ঃখ িদই, তেব ক আমােক আন দেব? ধমুা তামােদর কাছ

থেক আিম আন পাই, যারা আমার মাধ েম ঃখ পেয়েছ। ৩

আরআিম এই কথা িলেখিছলাম, যন আিম আসেল যােদর থেক

আমার আন পাওয়া উিচত তােদর থেক যন মেনা ঃখ না পাই;

কারণ তামােদর সবার িবষেয় আমার দঢ়ৃ িব াস এই য, আমার

আনে ই তামােদর সবার আন । ৪কারণ অেনক ঃখ ও মেনর

ক িনেয় এবং অেনক চােখর জল ফলেত ফলেত তামােদর কােছ

িলেখিছলাম; তামােদর ঃখ দবার জ নয় বরং তামােদর জ

আমার য গভীর ভালবাসা আেছ তা তামােদর জানােনার জ ।

৫ যিদ কউ ঃখ িদেয় থােক তেব স ধু আমােক ঃখ দয় িন

িক ু িকছু পিরমােণ তামােদরও সবাইেক িদেয়েছ। ৬ তামােদর

অিধকাংশ লােকরা তােক য শাি িদেয়েছ সটা তার জ যেথ ।

৭ তরাং তামরা বরং তােক শাি র বদেল মা কর এবং সা না

দাও, যন অিতির মেনা ঃেখ সই ব ি হতাশ হেয় না পেড়। ৮

সই কারেণ িবেশষ কের আিম অ েরাধ কির তার জ তামােদর য

ভালবাসা আেছ তা মাণ কর। ৯ তামরা সব িবষেয় বাধ আছ িকনা

সটা যাচাই করার জ আিম তামােদর কােছ িলেখিছলাম। ১০ যিদ

তামরা কাউেক মা কর তেব আিমও সইভােব তােক মা কির;

কারণ আিম যিদ কান িকছু মা কের থািক, তেব তামােদর জ

ীে র উপি িতেত তা কেরিছ। ১১ যন শয়তান আমােদর মেনর

ওপের কান চালািক না করেত পাের কারণ তার পিরক না িল

আমােদর অজানা নই। ১২আিম যখন ীে র সমাচার চার করেত

ায়া শহের িগেয়িছলাম, তখন ভু আমার সামেন একটা দরজা খেুল
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িদেয়িছেলন, ১৩আমার িব াসী ভাই তীতেক না পেয় আমার মেন

কােনা শাি িছল না। তরাং তােদর কাছ থেক িবদায় িনেয় আিম

মািকদিনয়ায় চেল গলাম। ১৪ ঈ রেক ধ বাদ য িতিন সবিদন

আমােদর িনেয় ীে িবজয় যা া কেরন এবং তাঁর িবষয় জানা হেলা

গে র মত আর এই গ আমােদর মাধ েম সব জায়গায় চািরত

হে । ১৫কারণ যারা উ ার পাে ও যারা ংস হে এেদর সকেলর

কােছ আমরা ঈ েরর কাছ থেক ীে র গে র মত। ১৬ যােদর

মতুৃ হে তােদর কােছ আমরা মতুৃ র গ প এবং যারা উ ার

পাে তােদর কােছ জীবেনর গ , যার ফল হেলা অন জীবন। এই

কােজর জ যাগ কআেছ? ১৭কারণ আমরা অ েদর মত নয়, য,

ঈ েরর বাক িনেজর লােভর জ িবকৃত করিছ। বরং তার সে

ঈ েরর লাক িহসােব আমরা ঈ েরর দিৃ েত ীে র কথা বলিছ।

৩আমরা িক আবার িনেজেদর শংসা করেত কেরিছ? আমােদর

থেক তামােদর এবং তামােদর কাছ থেক আমােদর কােনা

খ ািত পে র দরকার নই, িক া অ কারও মত িক পািরেশর

দরকার আেছ? ২ তামরা িনেজরাই আমােদর দেয় লখা পািরেশর

িচিঠ, যা সবাই জােন এবং পেড়। ৩ যেহতু তামরা ীে র িচিঠ যা

আমােদর পিরচয ার ফল বেল কাশ পা ; তা কািল িদেয় লখা

নয়, িক ু জীব ঈ েরর আ া িদেয় লখা, পাথেরর ফলেক নয়,

িক ু মাংেসর দয় ফলেক লখা হেয়েছ। ৪এবং ীে র মাধ েম

ঈ েরর ওপর আমােদর এই রকম দঢ়ৃ িব াস আেছ। ৫এটা নয় য

আমরা িনেজরাই িনেজেদর েণ িকছু করেত পাির, বরং আমােদর

সই যাগ তা ঈ র থেকই পাই; ৬ িতিনই আমােদর নতুন িনয়ম

জানাবার জ যাগ কেরেছন এবং তা অ েরর নয় িক ু পিব

আ ায় পিরচালনা হবার যাগ কেরেছন; কারণ অ র মতুৃ আেন

িক ু পিব আ া জীবন দয়। ৭ পাথের লখা আেছ য পরুােনা

িনয়ম যার ফল মতুৃ , সই ব ব া আসার িদন এমন ঈ েরর মিহমা

কািশত হেলা য, মািশর মখুও ঈ েরর আেলায় উ ল হেয় উঠল

এবং যিদও সই উ লতা কেম যাি ল তবওু ই ােয়লীেয়রা মািশর



২য় কির থীয় 2189

মেুখর িদেক একদেৃ তাকােত পাের িন, ৮ ব ব ার ফল যিদ এত

মিহমাময় হয় তেব পিব আ ার কােজর ফল িক আরও বিশ

পিরমােণ মিহমাময় হেব না? ৯কারণ দাষীেদর ব ব া যিদ মিহমাপণু

হয় তেব ধািমকতার ব ব া কত না বিশ মিহমাময় হেব। ১০আেগ

য সব গৗরবপণূ িছল এখন তার আর গৗরব নই। কারণ তার থেক

এখনকার ব ব া অেনক বিশ গৗরবময়, ১১ কারণ যা শষ হেয়

যাি ল তা যখন এত মিহমাময় তেব যা িচরকাল থােক তা আরও

কত না বিশ মিহমাময়। ১২অতএব, আমােদর এই রকম দঢ়ৃ আশা

আেছ বেলই আমরা সাহেসর সে কথা বিল; ১৩আর আমরা মািশর

মত নই কারণ মািশ তাঁর মখু ঢেক রেখিছেলন যন ই ােয়েলর

স ানগণ তাঁর উ লতা দখেত না পায়। ১৪ িক ু তােদর মন খবু

শ হেয়িছল। কারণ পরুাতন িনয়েমর বইেত সই পরুােনা ব ব া

যখন পড়া হয় তখন তােদর অ ের সই একই পদা দখা যায় যা

খালা যায় না কারণ তা ীে াস পায়; ১৫ িক ু আজও য কান

িদেনর মািশর িনয়ম পড়ার িদন ই ােয়িলেদর দয় ঢাকা থােক। ১৬

িক ু দয় যখন ভুর িত িফের, তখন পদা উিঠেয় ফলা হয়।

১৭ ভুই সই আ া, যখােন ভুর আ া সখােন াধীনতা। ১৮

আমােদর মেুখ কান আবরণ নই, এই মেুখ আয়নার মত ভু যী র

মিহমা আরও উ ল ভােব িতফিলত কির, এই কাজ পিব আ ার

মাধ েম হয় ও ধীের ধীের ভুর সাদেৃশ পা িরত হই।

৪ যেহতু আমরা সবা কােজর দািয় পেয়িছ সইজ আমরা

ঈ েরর দয়া পেয়িছ এবং আমরা িনরাশ হই না; ২ বরং অে রা

য সব ল ার ও কাজ কের তা আমরা কির না। আমরা ছলনা

কির না এবং ঈ েরর বাক েক ভুল ব াখ া কির না, িক ু ঈ েরর

সামেন সত কাশ কের মা েষর িবেবক িনেজেদরেক যাগ কের

তােল। ৩ িক ু আমােদর সমাচার যিদ ঢাকা থােক, তেব যারা ংস

হেয় যাে তােদর কােছই ঢাকা থােক। ৪এই যেুগর দবতা অথাৎ

জগেতর শাসনকতারা অিব াসী লাকেদর মনেক অ কের রেখেছ

যন ঈ েরর িতমিূ য ী , তাঁর গৗরেবর সমাচােরর আেলা
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তারা দখেত না পায়। (aiōn g165) ৫ কারণ আমরা িনেজেদরেক চার

করিছ না িক ু যী ী েক ভু বেল চার করিছ এবং িনেজেদরেক

যী ীে র জ তামােদর দাস বেল চার করিছ। ৬কারণ সই

ঈ র িযিন বলেলন, অ কার থেক আেলা কাশ হেব এবং িতিন

আমােদর দেয় আেলা েলিছেলন যন তাঁর মিহমা বাঝার জ

আেলা কাশ পায় আর এই মিহমা যী ীে র মখুম ডেল আেছ। ৭

িক ু এই স দ আমরা মািটর পাে (আমােদর পািথব দহ) রেখিছ,

যন লােক বঝুেত পাের য এই মহাশি আমােদর থেক নয় িক ু

ঈ েরর কাছ থেকই এেসেছ। ৮আমরা সব িদক িদেয় কে আিছ

িক ু আমরা ভেঙ পিড় িন; িদেশহারা হেলও আমরা হতাশ হেয় পড়িছ

না, ৯অত াচািরত হেলও ঈ র আমােদর ত াগ কেরনিন, মািটেত

ছুঁেড় ফলেলও আমরা ন হেয় যাইিন। ১০আমরা সবিদন আমােদর

দেহ যী র মতুৃ বেয় িনেয় চেলিছ, যন যী র জীবনও আমােদর

শরীের কািশত হয়। ১১আমরা জীিবত হেলও যী র জ সবিদন

মতুৃ মেুখ তুেল দওয়া হে যন আমােদর মা ষ শরীের যী র জীবন

কািশত হয়। ১২এই কারেণ আমােদর মেধ মতুৃ কাজ করেছ এবং

জীবন তামােদর মেধ কাজ হে । ১৩আরআমােদর কােছ িব ােসর

সই আ া আেছ, য প পিব শাে লখা আেছ, “আিম িব াস

করলাম, তাই কথা বললাম;” িঠক সই রকম আমরাও িব াস করিছ

তাই কথাও বলিছ; ১৪ কারণ আমরা জািন িযিন ভু যী েক জীিবত

কের তুেলেছন, িতিন যী র সে আমােদর জীিবত কের তুলেবন এবং

তামােদর সামেন হািজর করেবন। ১৫ কারণ সব িকছুই তামােদর

জ হেয়েছ, যন ঈ েরর য অ হ অেনক লাকেক দওয়া হেয়েছ

সই অ হ পাওয়ার জ এবং ঈ েরর চুর গৗরবােথ আরও বিশ

কের ধ বাদ দওয়া হয়। ১৬ তরাং আমরা কখেনা হতাশ হেয়

পিড় না, যিদও আমােদর বাি ক দহিট ন হে িক ু আমােদর

অভ রীক মা ষিট িদেনর িদেনর নতুন হে । ১৭ফেল আমরা এই

অ িদেনর র জ য সামা ক েভাগ করিছ তার জ আমরা

িচরকাল ধের ঈ েরর মিহমা পাব যটা কখেনা মাপা যায় না। (aiōnios
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g166) ১৮কারণ আমরা যা দখা যায় তা দখিছ না বরং তার িদেকই

দখিছ যা দখা যায় না। কারণ যা যা দখা যায় তা অ িদেনর র

জ , িক ু যা দখা যায় না তা িচরকােলর জ ায়ী। (aiōnios g166)

৫আমরা জািন য, এই পিৃথবীেত য তাঁবেুত বাস কির অথাৎ য

দেহ থািক সিট যিদ ন হেয় যায় তেব ঈ েরর তরী আমােদর জ

একটা ঘর আেছ সিট মা েষর হােত তরী নয় িক ু অন কাল ায়ী

যা েগ আেছ। (aiōnios g166) ২এই দিহক শরীের আমরা য ণায়

চীৎকার করিছ এবং সম অ করণ িদেয় ই া করিছ য েগর সই

দহ িদেয় আমােদর ঢেক িদক; ৩কারণ আমরা যখন সটা পরব

তখন আর উল থাকব না। ৪আর এটা সিত য আমরা এই জীবেন

ক পাি ও য ণায় চীৎকার করিছ; কারণ আমরা ব িবহীন হেত

চাই না, িক ু সই নতুন ব পরেত চাই, যােত মতুৃ র অধীেন থাকা

দহ যন জীিবত থাকা দেহ বদেল যায়। ৫ িযিন আমােদর এই জ

সিৃ কেরেছন িতিন হেলন ঈ র, আর িতিন বায়না িহসােব আমােদর

পিব আ া িদেয়েছন। ৬ সইজ আমরা সবিদন সাহস করিছ, আর

আমরা জািন য, যত িদন এই দেহ বাস করিছ ততিদন ভুর থেক

দূের আিছ; ৭কারণ আমরা িব ােসর মাধ েম চলােফরা কির, যা দখা

যায় তার মাধ েম নয়। ৮ তরাং আমােদর সাহস আেছ এবং দেহর

ঘর থেক দূর হেয় আমরা ভুর সে বাস করা ভােলা মেন করিছ। ৯

সইজ আমােদর ল হেলা, আমরা ঘের বাস কির িকংবা বাসী

হই যন, তাঁেকই খশুী কির। ১০কারণ অবশ ই আমােদর সবাইেক

ীে র িবচার আসেনর সামেন হািজর হেত হেব, যন এই দেহ

থাকেত যা িকছু কেরিছ তা ভােলা কাজ হাক বা খারাপ কাজ হাক

সই িহসােব আমরা সবাই সই মত ফল পাই। ১১অতএব ভুর ভয়

য িক সটা জানাবার জ আমরা মা ষেক বাঝাবার চ া করিছ।

আমরা য িক তা ঈ র জােনন এবং আমার আশা তামােদর

িবেবেকর কােছও সটা হেয় আেছ। ১২আমরা আবার তামােদর

কােছ িনেজেদরেক শংসা করিছ না িক ু তামরা যন আমােদর

িনেয় গব করেত পােরা তার জ কারণ িদি , তরাং যারা দয়
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দেখ নয় িক ু বািহর দেখ গব কের, তামরা যন তােদরেক উ র

িদেত পােরা। ১৩কারণ যিদ আমরা হতবিু হেয় থািক, তেব সটা

ঈ েরর জ ; এবং যিদ মেন থািক তেব সটা তামােদর জ ই।

১৪ কারণ ীে র ম আমােদর বেশ রেখ চালাে ; কারণ আমরা

ভাল কের বেুঝিছ য, একজন সবার জ মতুৃ বরণ করেলন তাই

সবাই মতুৃ বরণ করল। ১৫আর ী সবার জ মতুৃ বরণ করেলন,

যন, যারা বঁেচ আেছ তারা আর িনেজেদর জ নয় িক ু িযিন তােদর

জ মতুৃ বরণ করেলন ও উ ািপত হেলন তাঁরই জ বঁেচ থােক।

১৬আর এই কারেণ এখন থেক আমরা আর কাউেকও মা েষর

অ সাের িবচার কির না; যিদও ী েক একিদন মা েষর অ সাের

িবচার কেরিছলাম, িক ু এখন আর কাউেক এই ভােব িবচার কির না।

১৭ সাধারণত, যিদ কউ ীে েত থােক, তেব স নতুন ভােব সিৃ

হেয়েছ; তার পরুােনা িবষয় িল শষ হেয় গেছ, দখ, স িল নতুন

হেয় উেঠেছ। ১৮আর এই সব িল ঈ র থেকই হেয়েছ; িযিন ীে র

মাধ েম িনেজর সে আমােদর িমলন করেলন এবং অ েদর সে

িমলন করার জ পিরচয ার কাজ আমােদর িদেয়েছন; ১৯এর মােন

হেলা, ঈ র ীে র মাধ েম িনেজর সে পিৃথবীর িমলন করিছেলন,

তােদর পােপর ভুল িল আর তােদর বেল গণ করেলন না এবং সই

িমলেনর খবর চার করার দািয় আমােদর িদেলন। ২০ তরাং

ীে র রাজদূত িহসােব আমরা তাঁর কাজ করিছ; আর ঈ র যন

আমােদর মাধ েম িনেজই তাঁর অ েরাধ করেছন, আমরা ীে র হেয়

এই িবনিত করিছ য তামরাও ঈ েরর সে িমিলত হও। ২১ িযিন

পাপ জােনন না, সই ী যী েক িতিন আমােদর পােপর সহভাগী

হেলন, যন আমরা ীে েত ঈ েরর ধাি কতায় ধািমক হই।

৬ সইজ আমরা ঈ েরর সহকমী হেয় তামােদর কােছ অ েরাধ

করিছ য, তামরা ঈ েরর অ হ অকারেণ হণ কর না। ২কারণ

িতিন বেলন, “আিম উপযু িদেনর তামার াথনা েনিছ এবং

পির ান পাওয়ার িদেনর তামােক সাহায কেরিছ।” দখ, এখন

উপযু িদন; দখ, এখন উ ার পাওয়ার িদন। ৩আর আমরা এমন
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কান কাজ কির না যােত কউ কােনা ভােব ভুর পেথ চলেত বাধা

পায়, কারণ আমরা আশাকির না য, সই পিরচয ার কাজ কলি ত

হয়। ৪ বরং ঈ েরর দাস বেল সব িবষেয় আমরা িনেজেদর যাগ

মাণ কির, ধয , মাণিুষক অত াচার, ক , ঃখ ক ইত ািদর মেধ ও

আমরা তাঁর দাস বেল মাণ িদি , ৫অেনক ধেয , িবিভ কার

েশ, অভােবর মেধ , স েট, হাের, কারাবােস, কত দা ায়,

পির েম, কতিদন না ঘিুমেয় কািটেয়িছ, কতিদন না খেয় কািটেয়িছ;

৬ জীবেনর মাধ েম, ােন, স েন, মধরু ভােব, পিব আ ায়,

কৃত ভালবাসায়, ৭ সেত র বােক র চার িদেয়, ঈ েরর শি েত;

দি ণ ও বাম হােত ধািমকতার অ িদেয় আমরা মাণ িদি , ৮

আমােদর িবষেয় ভােলা বলকু আর ম বলকু এবং গৗরব িদক

বা অস ান ক ক আমরা আমােদর কাজ করিছ, লােক আমােদর

িমথ াবাদী বেল দাষী করেলও আমরা িনেজেদরেক সত বাদী বেল

জািন। ৯আমরা কাজ করিছ তবওু যন, কউ আমােদর িচনেত

চায় না িক ু সবাই আমােদর চেন; আমরা মতৃেদর মত িক ু দেখা

আমরা জীিবত আিছ, আমােদর শাসন করা হে িক ু আমােদর

মতুৃ হয়িন, ১০ ঃিখত, িক ু সবিদন আন করিছ; আমরা দীনহীন

দিরে র মত তবওু আমরা অেনকেক ধনী করিছ; আমােদর যন িকছুই

নই, অথচ আমরা সব িকছুর অিধকারী। ১১ হ কির থীয় িব াসীরা,

তামােদর কােছ আমরা সব সত কথাই বেলিছ এবং আমােদর দয়

খেুল সব বেলিছ। ১২ তামরা আমােদর কােছ পণূ াধীনতা পেয়ছ

িক ু তামরা িনেজেদর দেয় াধীন নও। ১৩আিম তামােদর

কােছ স ােনর মতই বেলিছ এখন তামরা সই প িতদােনর

জ তামােদর দয় বড় কেরা। ১৪ তামরা অিব াসীেদর সে

একই যায়ালীেত আব হেয়া না; কারণ ধে র সে অধে র যাগ

কাথায় আেছ? অ কােরর সে আেলারই বা িক সহভাগীতা আেছ?

১৫আর বলীয়ােলর [শয়তােনর] সে ীে রই বা িক িমল আেছ?

অথবা অিব াসীর সে িব াসীরই বা িক অিধকার আেছ? ১৬আর

িতমােদর সে ঈ েরর মি েররই বা িক স ক? কারণ আমরা
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জীব ঈ েরর মি র, ঈ র যমন পিব শাে বেলেছন, “আিম

তােদর মেধ বাস করব এবং চলােফরা করব এবং আিম তােদর ঈ র

হব, ও তারা আমার িনেজর লাক হেব।” ১৭অতএব ভু এই কথা

বলেছন, “ তামরা তােদর মধ থেক বর হেয় এেসা ও আলাদা হেয়

থাক এবং অ িচ িজিনস শ কর না; তাহেল আিম তামােদর হণ

করব। ১৮আিম তামােদর িপতা হব এবং তামরা আমার ছেল ও

মেয় হেব, এই কথা সবশি মান ভু বেলন।”

৭ ি য়তেমরা, যখন এই সব িত া আমােদর জ করা হেয়েছ

তখন এস, আমরা দেহর ও আ ার সব অ িচতা থেক িনেজেদরেক

িচ কির, যমন আমরা ঈ েরর ভেয় পিব তার পথ অ সরণ কির। ২

আমােদর জ তামােদর মেন জায়গা তরী কর; কারণ আমরা কারও

কােছ অ ায় কিরিন, কাউেকও তা িত কের িন অথবা কােরা কাছ

থেক েযাগও িনই িন। ৩আিম তামােদর দাষী করবার জ একথা

বলিছ না; কারণ আেগই বেলিছ য, তামরা আমােদর দেয় আছ

এবং মির ত একসে মরেবা ও বাঁিচ ত একসে বাঁচব। ৪ তামােদর

ওপর আমার অেনক িব াস আেছ এবং তামােদর জ আিম খবুই

গিবত; সব ঃখ কে র মেধ ও আিম সা নােত পিরপণূ এবং আিম

আনে উপেচ পড়িছ। ৫ যখন আমরা মািকদিনয়ােত এেসিছলাম

তখনও আমােদর শরীর একটুও িব াম পায়িন; বরং সব িদক থেক

আমরা ক পেয়িছ কারণ বাইের যু ও গ ডেগাল িছল আর অ ের

ভয় িছল। ৬ িক ু ঈ র, িযিন ভ দয়েক সা না দন, িতিন

তীেতর পৗঁছােনার মাধ েম আমােদর সা না িদেলন; ৭আর ধমুা

তীেতর পৗঁছােনার মাধ েম নয় িক ু তামােদর কাছ থেক িতিন য

সা না পেয়িছেলন তার জ আমরাও সা না পেয়িছ, যখন িতিন

তামােদর মহান হ, তামােদর ঃখ এবং আমার জ তামােদর

িবেশষ িচ া ভাবনার কথা বলেলন, তােত আিম আরও বিশ আন

পেয়িছ। ৮ যিদও আমার িচিঠ তামােদর ঃিখত কেরিছল, তবওু

আিম অ েশাচনা কির না যিদও আিম অ েশাচনা কেরিছলাম যখন

আিম দখেত পলাম য, সই প িকছু িদেনর র জ তামােদর
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মেন ঃখ িদেয়েছ; ৯ এখন আিম আন করিছ; তামােদর মেন ঃখ

হেয়েছ সজ নয়, িক ু তামােদর মেনর ঃখ য মন পিরবতন

কেরেছ তার জ ই। কারণ ঈ েরর ই া মতই তামরা এই মন ঃখ

পেয়ছ, তরাং তামােদর যন আমােদর মাধ েম কান িবষেয় িত

না হয়। ১০কারণ ঈ েরর ই া অ যায়ী য ঃখ যা উ ােরর জ

পাপ থেক মন পিরবতন করেত সাহায কের, যটা অ েশাচনীয়

নয়, িক ু জগত থেক য ঃখ আেস তা মতুৃ েক ডেক আেন। ১১

কারণ দখ, ঈ র থেক মেনর ঃখ তামােদর মেনর দঢ়ৃতা এেনেছ

তামােদর মেন কত ই া হেয়িছল য তামরা িনেজেদর িনেদাষ

বেল মাণ করেব, পােপর ওপর কত ঘণৃা হেয়িছল, কতটা ভয়

িছল, আর মেন কমন আ হ এেসিছল, কত িচ া ভাবনা হেয়িছল

এবং পােপর শাি র জ কত ই া হেয়িছল! সব ে তামরা

িনেজেদরেক ঐ ব াপাের দিখেয়ছ। ১২ যিদও আিম তামােদর

কােছ িলেখিছলাম, িক ু য অপরাধ কেরেছ অথবা যার ওপর অ ায়

করা হেয়েছ তােদর জ নয়, িক ু আমােদর জ তামােদর য

সিত ই ভালবাসা আেছ তা যন ঈ েরর সামেন তামােদর কােছ

কাশ পায় সইজ িলেখিছলাম। ১৩ সইজ ই আমরা উৎসাহ

পেয়িছ; আর আমােদর এই উৎসােহর সে তীেতর আন দেখ

আরও অেনক আনি ত হেয়িছ, কারণ তামােদর সকেলর মাধ েম

তাঁর আ া খিুশ হেয়েছ। ১৪ কারণ তাঁর কােছ যিদ তামার জ

কােনা িবষেয় গব কের থািক, তােত আিম লি ত নই। তার বদেল

আমারা যমন তামােদর কােছ সব সত ভােব বেলিছ, তমিন তীেতর

কােছ তামােদর জ আমােদর সই গব সত হল। ১৫আর তামরা

সবাই তােক ভয় ও স ােনর সে হণ কের বাধ তা দিখেয়িছেল,

তা রণ করেত করেত তামােদর ওপর তাঁর দেয় ভালবাসা অেনক

বেড় গেছ। ১৬আিম খবুই আন করিছ য, সব িকছুেত তামােদর

ওপর আমার দঢ়ৃ আ াস জি েয়েছ।

৮ মািকদিনয়া ম লীর ভাই এবং বানেদরেক ঈ েরর য অ হ দান

দওয়া হেয়েছ তা আমরা তামােদর জানােত চাই। ২ যিদও িব াসীরা
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খবু কে র মেধ িদন কাটািছল, তা সে ও তারা খবু আনে িছল

এবং তােদর দাির তা সে ও তারা িনেজেদর মতার থেক বিশ

দান িদেয়িছল। ৩আিম সা ী িদি তারা তােদর সামথ অ যায়ী

দান কেরিছল এবং তােদর সামেথ র থেকও বিশ দান িদেয়িছল

এবং তােদর িনেজর ই ায়। ৪তারা খবু আ েহর সে আমােদর

কােছ িমনিত কেরিছল িব াসীেদর পিরেষবায়, সহভাগীতায় এবং

অ েহ িবেশষভােব যন অংশ হণ করেত পাের। ৫আমােদর আশা

অ যায়ী এটা ঘেটিন, িক ু থেম তারা িনেজেদরেক ভুেক িদেয়িছল

এবং তারপর ঈ েরর ই া অ যায়ী আমােদর িদেলন। ৬ সইজ

আমরা তীতেক ডাকলাম, িতিন আেগ থেক যমন তামার সে

কেরিছেলন, তমন তামােদর মেধ অ েহর কাজ শষ কেরন। ৭

িক ু তামরা সব িবষেয় ভাল িব ােস, ব ৃ তায়, ােন, অধ াবসােয়

এবং আমােদর ওপর তামােদর ভালবাসা, তুিমও িনি ত ভােব এই

অ েহর কােজ উপেচ পড়। ৮আিম এই কথা আেদশ কের বলিছ না

িক ু তামােদর আ িরক ভালবাসার সে অ লাকেদর পির েমর

তুলনা নই ৯ তামরা আমােদর ভু যী ীে র অ েহর কথা

জােনা, যিদও িতিন ধনী িছেলন, তামােদর জ গিরব হেলন, তরাং

তামরা যন তাঁর দাির তাই ধনী হেত পার। ১০এই িবষেয় আিম

তামােদর উপেদশ িদি িকভােব তামরা সাহায পােব: এক বছর

আেগও তামরা িকছু করেত কেরা িন, িক ু তামরা এটা করার

ই া কেরিছেল। ১১এখন এই কাজ শষ কর। তরাং য আ হ এবং

ই া িনেয় এই কাজ কেরিছেল, তারপর তামরাও তামােদর মতা

অ যায়ী কাজ শষ করেত পারেব। ১২ যিদ আ েহর সে কাজ

কের এই কােজর অি রাখ, এিট একিট ভােলা এবং হণেযাগ

িবষয়, একজন লােকর িক আেছ, যার নই তার কােছ িতিন িকছু

চান না। ১৩এই কােজ অ েদর উপশম এবং তামরা বাঝা হেব।

িক ু সখােন িবচার হেব। ১৪ ব মান িদেনর তামােদর াচুয

তােদর যা েয়াজন তা যাগান দেব এবং ঐ ভােব সখােন িবচার

হেব, ১৫এই ভােব লখা আেছ, “ম াে য অেনক মা া সং হ
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কের িছল তার িকছুই অবিশ থাকেলা না; িক ু য কম মা া সং হ

কের িছল তার অভাব হল না।” ১৬ িক ু ঈ েরর ধ বাদ িদই, িতিন

তীেতর দেয় সই রকম আ িরক য িদেয়িছেলন য রকম আমার

তামােদর ওপর আেছ। ১৭ িতিন কবলমা আমােদর আেবদন হণ

কেরনিন, িক ু এটার বাপ াের িতিন বিশ আ হী, িতিন িনেজর ই ায়

তামােদর কােছ এেলন। ১৮এবং আমরা তাঁর সে সই ভাইেক

পাঠালাম, িযিন সব ম লীর শংসা সমাচার চােরর মাধ েম

কেরিছেলন। ১৯ কবল এই নয়, িক ু ম লীর ারা িতিনও িনেয়াগ

হেয়িছেলন তাঁর সে এই দান বেয় িনেয় যাবার ও এই অ হ কায

ভুর িনেজর গৗরেবর জ এবং আমােদর আ হ কাশ করার

জ ই পিরেষবা স ািদত হে । ২০আমরা এই স বনােক এিড়েয়

চলিছ এই মহৎ দান সং েহর জ কউ যন আমােদর দাষ না

দয়। ২১ আমরা য ধু ভুর দিৃ েত স ান িনেয় চিল তা নয়

আমরা লােকেদর সামেন ও সইভােব চিল। ২২এবং এই ভাইেদর

তামােদর সে পাঠাি , তােদর সে ওপর ভাইেক পাঠালাম যােক

আমরা সবিদন পরী া কের এবং দেখ অেনক কােজ উেদ াগী িক ু

বিশ পির মী সই ভাইেক পাঠালাম, কারণ তামােদর মেধ তাঁর

মহান আশা আেছ ২৩ তীেতর জ , িতিন আমােদর অংশীদার এবং

তামােদর সহ দাস। আমােদর ভাইেদর যাঁেদর ম লী িল পািঠেয়িছল

ীে র গৗরেবর জ । ২৪ তরাং তােদর তামার ভালবাসা দখাও,

তােদর দখাও কন আমারা তামােদর িনেয় অপর ম লী িলর মেধ

গব বাধ কির।

৯ঈ েরর পিব লােকেদর পিরেষবার িবষয়, তামােদর কােছ

রচনার আমার কান েয়াজন নই। ২আিম তামােদর ই া স ে

জািন, আিম মািকদনীয়ার লাকেদর জ গব বাধ কির। আিম তােদর

বেলিছলাম য গত বছর থেকইআখায়া তরী হেয় রেয়েছ। তামােদর

আ হ তােদর বিশরভাগ লাকেক উৎসািহত কের তুেলেছ। ৩ এখন

আিম ভাইেদর পাঠাি , তরাং তামােদর িনেয় আমােদর য অহ ার

তা যন ব থ না হয় এবং আিম তামােদর য ভােব বলেবা তামরা
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সইভােব তরী হেব। ৪ নয়ত, যিদ কােনা মািকদনীয় লাক আমার

সে আেস এবং তামােদর তরী না দেখ, আমরা ল ায় পড়ব

তামােদর িবষয় আমার িকছু বলার থাকেব না তামােদর িবষয় িনি ত

থাকেবা। ৫ তরাং আিম িচ া কেরিছলাম ভাইেদর তামার কােছ

আেগ আসার েয়াজন িছল এবং তামরা য আশীবােদর িত া

কেরিছেল স িবষেয় আেগ থেক ব ব া করা। এই ভােব তরী থােকা

যন াধীন ভােব দান িদেত পার এবং তামােদর দান িদেত জার

করা না হয়। ৬ িবষয়িট এই: য অ পিরমােণ বীজ বনুেব স অ

পিরমােণ শস কাটেব এবং য লাক আশীবােদর সে বীজ বােন স

আশীবােদর সে শস কাটেব। ৭ েত েক িনেজর মেন য রকম

পিরক না কেরেছ সইভােব দান ক ক মেনর ঃেখ অথবা িদেত

হেব বেল দান না িদক কারণ খশুী মেন য দান কের ঈ র তােক

ভালবােসন। ৮ এবং ঈ র তামােদর সব রকম আশীবাদ উপেচ

িদেত পােরন, তরাং, সবিদন, সব িবষেয়, তামােদর সব রকম

েয়াজেন, সব রকম ভােলা কােজ তামরা এিগেয় চল। ৯ পিব

শাে যমন লখা আেছ, “ স তার ধনস দ ভাগ কের িদেয়েছ এবং

গিরবেদর দান কেরেছ; তার ধাি কতা িচরকাল ায়ী।” (aiōn g165)

১০ িযিন চাষীর জ বীজ এবং খাবােরর জ িট যাগান দন,

িতিন আেরা যাগান দেবন এবং রাপেণর জ তামােদর বীজ

ব ণ করেবন এবং তামােদর ধািমকতার ফল বািড়েয় দেবন।

১১ তামরা সব িদক িদেয়ই ধনী হেব যােত দান করেত পার এবং

এই ভােব আমােদর িভতর িদেয় ঈ রেক ধ বাদ দওয়া হেব। ১২

তামােদর এই পিরেষবার মাধ েম কবলমা পিব লাকেদর অভাব

পরূণ করেব তা নয় িক ু ঈ েরর অেনক আরাধনার মাধ েম ঈ েরর

উে েশ ছিড়েয় পড়েছ। ১৩ তামরা য িব তামােদর এই সবা

কাজ তা মাণ করেব তামরা আেরা ঈ রেক মিহমাি ত করেব

ীে র সমাচাের পাপ ীকার কের ও বাধ হেয় এবং তামােদর ও

সকেলর দান। ১৪ এবং তারা অেনকিদন ধের তামােদর জ াথনা

করেছ কারণ ঈ েরর অিত মহান অ েহর আশা তামােদর ওপর



২য় কির থীয় 2199

পড়েব। ১৫ ব াখ া করা যায় না এমন দান, যা হেলা তাঁর একমা পু

যী ি , তার জ ঈ েরর ধ বাদ হাক।

১০আিম পৗল িনেজ ীে র ন তা ও ভ তার জ তামােদর

অ েরাধ করিছ আিম নািক তামােদর উপি িতেত ন ও ভ থািক,

িক ু তামােদর অ পি িতেত তামােদর িত কেঠার হই। ২আিম

তামােদর কােছ িবনিত কির য, যখন আিম তামােদর মেধ উপি ত

থািক, তখন আ িব ােসর সে কেঠার হওয়ার আমার েয়াজন নই,

যমন আিম মেন কেরিছলাম য আমােক কেঠার হেত হেব, তখন

আিম তােদর িতেরাধ কেরিছলাম যারা মেন কের য আমরা মাংেসর

বেশ চিল। ৩ যিদও আমরা মাংেস চিল, আমরা শরীর অ যায়ী যু

কির না। ৪আমরা য সব অ শ িদেয় যু কির সটা মাংিসক নয়।

তার পিরবেত তােদর য ঐ িরক মতা আেছ তার মাধ েম গসমহূ

ংস করার জ ঈ েরর কােছ পরা মী। আমরা সম িবতক এবং,

৫ ঈ র‐ ােনর িব ে য সব িজিনস মিহমাি ত হেয় মাথা তােল

তােদরও আমরা ংস কির এবং আমরা সব মেনর ভাবনােক ব ী

কের ীে র িত বাধ হেয়িছ। ৬আর তামােদর স ণূ বাধ হওয়ার

পর আমরা সম অবাধ তােক উিচত শাি িদেত ত আিছ। ৭

সামেন যা আেছ তামরা তাই দখছ। যিদ কউ যিদ িনেজর উপের

িব াস রেখ বেল য স ীে র লাক, তেব স আবার িনেজই িনেজর

িবচার কের বঝুুক, স যমন, আমরাও তমিন ীে র লাক, ৮ যিদ

আিম আমােদর মতার সামা একটু বিশ অহ ার দখােলও আিম

ল া পাব না, ভু তামােদর ংস করার জ নয় িক ু তামােদর

গঠন করার জ সই মতা িদেয়েছন। ৯আিম তামােদর এটা

বাঝােত চাইিছ না য আিম তামােদর আমার িচিঠর মাধ েম ভয়

দখাি । ১০ িকছু লাক বেল, “ পৗেলর িচিঠ েলা পণূ এবং

শি শালী, িক ু শরীেরর িদক থেক িতিন বল এবং তাঁর কথা

শানার উপযু নয়।” ১১এই রকম লােকরা বঝুুক য আমােদর

অ পি িতেত িচিঠ িদেয় যা বেলিছ, সখােন িগেয়ও একই কথা বলব।

১২ এই ধরেনর লাকেদর সে ণীভু বা তুলনা করার সাহস
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কির না, যারা তােদর শংসা তারা িনেজরাই কের, িক ু তারা যখন

িনেজেদর সে অ েদর পিরমাপ করেব এবং িনেজেদর েত েকর

সে তুলনা করেব। ১৩আমরা পিরমােণর অিতির গব করব না,

কবল ঈ র আমােদর য কাজ করেত িদেয়েছন এবং আমরা কবল

কাজ করব যরকম িতিন আমােদর কাজ করেত বেলেছন; আমােদর

কােজর পিরমােণর মেধ তামরাও আছ। ১৪তা তামােদর কােছ

পৗঁছায় না, আমরা য সীমা অিত ম করিছ, এমন নয়, আমরা

থেম ীে র সমাচার িনেয় তামােদর কােছ িগেয়িছলাম। ১৫

ঈ র অ েদর য কাজ িদেয়েছন তা িনেয় আমরা অহ ার কির না,

যিদ আমরা ঐ কাজ কির, তা সে ও, আমরা আশাকির য তামরা

ঈ রেক বিশ িব াস করেব এবং এই ভােব ঈ র আমােদর কাজ

করার জ আেরা বড় জায়গা ভাগ কের দেবন। ১৬আমরা এই

আশাকির, তামরা যখােন বাস কর তার থেক দূেরর লােকেদর

কােছ সমাচার পৗঁেছ িদেত পারব, আমরা আমােদর িনেজেদর

কােজর শংসা করব না যমন ঈ েরর অ দােসরা কের, তােদর

িনেজর জায়গার মেধ তারা তাঁর চার কের। ১৭ িক ু পিব শাে র

কথায়, “ য অহ ার কের, স ভুেক িনেয়ই অহ ার ক ক।” ১৮

যখন একজন িনেজর কােজর শংসা কের, ঈ র তার কােজর পরু ার

দন না, তার পিরবেত, স পরু ার পায় ঈ র যার শংসা কেরন।

১১আমার ই া, যন আমার একটু মখূািমর িত তামরা স

কর, িক ু বা েব তামরা আমার জ স করছ। ২ ঈ রীয় ঈষায়

তামােদর জ আমার ঈষা হে , আিম তামােদর এক বেরর সে

িবেয় িদেত িত া কেরিছ, যন বাগদ ার মত তামােদর

ীে র কােছ উপহার িদেত পাির। ৩ িক ু আিম তামােদর িবষেয়

িচ া করিছ, আিম ভয় পাি য কউ তামােদর ফাঁেদ ফেলেছ,

শয়তান যমন হবােক ফাঁেদ ফেলিছল। আিম ভয় পেয়িছলাম কউ

তামােদর েরািচত কের মেন ী েক ভালবাসেত বাধা িদে ।

৪ যিদ অ কউ তামােদর কােছ আেস এবং আমরা য যী েক

চার কেরিছ তার থেক অ কান সমাচার চার কের, অথবা যিদ
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তারা চায় ঈ েরর আ া থেক অ কােনা ম আ ােক তামােদর

হণ করােত, অথবা অ রকম খবর পাও, তেব তামরা তা ভাল

ভােবই স কেরছ। ৫কারণ আিম মেন কির না য ঐ সব “িবেশষ

িরতরা,” আমার থেক মহান। ৬ িক ু যিদও আিম ব ৃ তায় নগণ ,

তবওু ােন নগণ নই, এই সম িবষেয় আমরা সম লােকর মেধ

তামােদর কােছ কাশ কেরিছ। ৭ তামােদর সবা করেত িগেয়

িনেজেক িনচু কেরিছ এই ভােব আমার পিরবেত তামােদর শংসা

কেরিছ আিম িক ভুল কেরিছ? িবনামেূল তামােদর কােছ ঈ েরর

সমাচার চার কের আিম িক পাপ কেরিছ? ৮ তামােদর সবা

করার জ আিম অ ম লীেক লটু কের টাকা হণ কেরিছ। ৯

একটা িদন িছল যখন আিম তামােদর কােছ িছলাম তখন আমার

অেনক িজিনেসর েয়াজন িছল, িক ু আিম তামােদর কােনা টাকার

কথা বিলিন, কারণ মািকদিনয়া থেক য ভাইরা এেসিছল তারাই

আমার সব েয়াজন িমিটেয়িছল, আিম যােত কান িবষেয় তামােদর

ভার প না হই, এই ভােব িনেজেক র া কেরিছ। ১০ ীে র স ণূ

সেত আিম বলিছ এবং তাঁর জ আিম িকভােব কাজ কেরিছ। তরাং

আখায়ার সব জায়গার েত েকর জ কাজ চািলেয় যাব এই িবষেয়

সবাই জা ক। ১১ কন? আিম িক তামােদর ভালবািস না? ঈ র

জােনন আিম তামােদর ভালবািস। ১২আিম এইভােবই সবা কাজ

চািলেয় যাব, তরাং যারা বেল আমােদর সমান তােদর থািমেয় দব,

তােদর অহ ােরর দােনর জ তােদর মা করব না। ১৩এই রকম

লােকরা ভ িরত, িনেজেদর ঈ েরর পাঠােনা বেল দাবী কের।

এই কমচারীরা সবিদন িমথ া কথা বেল এবং তারা িনেজেদর ী এর

িরত বেল চার কের। ১৪ এেত আ েয র িকছুই নই, কারণ

শয়তানও ীি ময় দূেতর প ধারণ কের। ১৫ স আেরা চার কের

তার দােসরা ঈ েরর সবা কের; তারা ভােলা চার কের, তােদর

যাগ তা অ সাের ঈ র তােদর শাি দেবন। ১৬ কউ যন আমােক

বাকা মেন না কের, িক ু যিদ তুিম আমােক সিত ই বাকা মেন কর,

যন আিমও একটু গব বাধ কির। ১৭ এখন আিম যভােব কথা
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বলিছ, তা ভুর মতায় বলিছ না; িক ু আিম একজন বাকার মত

কথা বলিছ। ১৮অেনেকই যখন দিহক ভােব অহ ার করেছ, তখন,

আিমও গব করব। ১৯ তামরা িনি ত ভােব আনে র সে আমার

বাকািম স করছ, যিদও তামরা িনেজেদর বিু মান ভাব! ২০

কারণ কউ যিদ তামােদর দাস কের, তামােদর ংস কের, যিদ

তামােদর ব ী কের, যিদ অহ ার কের, চড় মাের; তখন তামরা তা

স কের থাক। ২১আিম ল া পেয়িছলাম, কারণ যখন আমরা

তামােদর সে িছলাম; তামােদর আেরা ভী র মত পিরচালনা

কেরিছলাম। ২২ ওরা িক ই ীয়? তরাং আিমও তাই। তারা িক

ই ােয়লীয়? তরাং আিমও তাই। তারা িক অ াহােমর বংশ? তরাং

আিমও তাই। ২৩ তারা িক ীে র দাস? আিম পাগেলর মত কথা

বলিছ; আিম তােদর থেক বিশ পির ম করিছ; আিম তােদর থেক

বিশ কারাবাস কেরিছ; আিম তােদর থেক বিশ িনদা ন আঘাত

পেয়িছ এবং আিম তােদর থেক অেনক বিশ বার মতুৃ মেুখ পেড়িছ।

২৪ ইহূিদরা আমােক পাঁচ বার চাবকু িদেয় ঊনচি শ বার মেরিছল।

২৫ িতনবার বত িদেয় মেরেছ, একবার তারা আমােক পাথর িদেয়

মেরেছ, িতনবার জাহাজ ডুিব হেয়িছল এবং আিম এক রাত ও এক

িদন জেলর মেধ কািটেয়িছ। ২৬ যা ায় অেনকবার, নদীর ভয়াবহতা,

ডাকাতেদর কাছ থেক িবপদ এেসেছ, আমার িনেজর লাকেদর কাছ

থেক িবপদ এেসেছ, ইহূিদেদর ও অইহূিদেদর কাছ থেক িবপদ

এেসেছ, নগেরর কাছ থেক িবপদ এেসেছ, ব জায়গা থেক িবপদ

এেসেছ, সাগর থেক িবপদ এেসেছ, ভ ভাইেদর কাছ থেক িবপদ

এেসেছ যারা আমােদর সে িব াসঘাতকতা কেরেছ। ২৭ আিম

কে র মেধ ও কিঠন পির ম কেরিছ, কখেনা না ঘিুমেয় কািটেয়িছ;

িকছু না খেয় থেকিছ িখেদয় এবং িপপাসায় ক পেয়িছ, শীেত ও

যেথ কাপেড়র অভােব ক পেয়িছ। ২৮ঐ সব িবষয় ছাড়াও আিম

িতিদন সব ম লী িলর জ ভয় পাি লাম তারা িক করেছ। ২৯

সখােন কউ বল হেলও আিম বল না হই, য অ কাউেক পােপ

ফলেত চায়, তখন আমার িক রাগ হয় না? ৩০ যিদ আিম অহ ার
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কির, এই রকম িজিনস িলর জ ই কবলমা অহ ার করব, য

িজিনস েলা কাশ কের য আিম কত বল। ৩১ ভু যী ীে র

িপতা ও ঈ র যেুগ যেুগ যাঁেক ধ কের িতিন জােনন আিম িমথ া

কথা বলিছ না। (aiōn g165) ৩২ দে শক শহের আিরতা রাজার িনযু

শাসনক া আমােক ধরবার জ সই নগেরর চািরিদেক পাহারাদার

রেখিছেলন। ৩৩ িক ু আমার ব ু আমােক একিট ঝুিড়েত কের

দওয়ােলর জানলা িদেয় আমােক নগেরর বাইের নািমেয় িদেয়িছল,

এই ভােব আিম তাঁর কাছ থেক পািলেয় িগেয়িছলাম।

১২আিম অবশ ই িনেজেক র া কের চলব, তরাং অহ ার করব

িকছু দশেনর িবষয় যা ভু আমােক িদেয়েছন। ২ চা বছর আেগ

একজন লাক ীে যাগদান কেরিছেলন যােক আিম িচিন গ পয

তােক তুেল নওয়া হেয়িছল কবলমা ঈ র জােনন যখন িতিন

আমােক উপের তুেলেছন কবলমা আমার আ া অথবা আমার

দহেক। ৩ এবং আিম আমার শরীের অথবা কবলমা আমার

আ ায়, ঈ র একাই জােনন ৪ েগ পরমেদশ নামক এক জায়গায়

আমােক িনেয় যাওয়া হেয়িছল। সখােন আিম িকছু েনিছলাম যা িছল

আমার কােছ আেরা পিব স ব হেল তামােদর বলেবা। ৫আিম ঐ

িবষেয় অহ ার করেত পাির িক ু যা সব ঘটেছ তা ঈ র কেরেছন,

আিম না। আমার জ আিম অহ ার করেত পাির কবলমা এই

িবষেয় ঈ র িকভােব আমার উপর কাজ করেছন, আিম একজন বল

মা ষ। ৬ যিদ আিম িনেজর িবষেয় অহ ার করেত চাই, তেব আিম

িনেবাধ হব না, কারণ আিম সিত ই বলেবা। য কােনা ভােবই,

আিম আর অহ ার করব না, তরাং কবলমা তুিম আমার িবচার

কেরা তুিম িক েনছ আমােক বল, অথবা আেগই তুিম আমার িবষেয়

িক জেনছ বল। ৭আর ঐ িনগরূতে র অসাধারণ থাকার

জ আিম যন খবু বিশ অহ ার না কির, এই জ আমার দেহ

একিট কাঁটা, শয়তােনর এক দূত, আমােক দওয়া হল, যন স

আমােক আঘাত কের, যন আিম খবু বিশ অহ ার না কির। ৮ এই

িবষয় িনেয় আিম ভুর কােছ িতনবার াথনা কেরিছলাম, যন এটা
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আমােক ছেড় চেল যায়। ৯ িক ু িতিন আমােক বেলিছেলন, আমার

অ হ তামার জ যেথ । কারণ যখন তুিম বল হেয় পড়েব তখন

আমার শি বলতায় কাজ কের, আমার বলতার জ আিম আেরা

তাড়াতািড় অহ ার বাধ করব, তরাং ীে র শি আমার উপর

অব ান কের। ১০আিম সব িকছুর সামনা সামিন হেত পাির কারণ

ী আমার সে আেছন। এটা হেত পাের আিম অবশ ই বল,

অথবা অ রা আমােক ঘণৃা করেব, আমােক ভীষণ ক করেত হেব,

অথবা অ রা আমােক মের ফলার চ া করেব। তাঁর নানারকম

দয়ার জ আমােক ক েভাগ করেত হেব। য কােনা ঘটনায়, যখন

আমার শি চেল যােব, তখেনা আিম শি শালী। ১১আিম যখন এই

ভােব িলখিছ, আিম আমার িনেজর শংসা করিছ। িক ু আিম এই

রকম কেরিছ কারণ তামার উপর আমার িব াস আেছ। আিম িঠক

এই রকমই ভােলা “িবেশষ িরতেদর” যিদও আিম সিত ই িকছুই

না। ১২ কৃত িরতেদর চনার সত সংেকত আিম তামােদর

িদেয়িছ খবু ধয সহকাের আিম তামােদর মেধ য অেলৗিকক কাজ

কেরিছ: িব য়কর অেলৗিকক কাজ যা মাণ কের আিম সিত ই যী

ীে র দাস। ১৩ িনি ত কের বলিছ তামরা অ সব ম লীর কােছ

পণূ! কবলমা একটা িবষেয় তামরা আলাদা িছেল য আিম

তামােদর কাছ থেক কােনা টাকা িনই িন যা তােদর কাছ থেক

িনেয়িছ। আমার অ ায় কােজর জ আমােক মা কর! ১৪ তরাং

এই শান! আিম এখন এই ততৃীয় বার তামােদর কােছ যাবার জ

তরী হেয় আিছ এবং এই যা ায়, অ সকেলর মত, আিম তামােদর

কােছ কােনা টাকা চাইব না। আিম িকছু চাই না কবল তামােদর

চাই। আিম তামােদর কােছ িক চাই! তামরা আমােদর মতামত

জােনা যা আমরা আমােদর পিরবাের অ সরণ কের চিল: ছেলেমেয়রা

তােদর বাবামােয়র খরচ চালােব না িক ু বাবামােয়রা ছেল মেয়েদর

খরচ জিমেয় রাখেবন। ১৫আিম খবু খিুশ হেয়ই তামােদর জ

সব িকছু করব, যিদও এর মােন আিম আমার জীবন দব। যিদ এই

মােন বাঝায় আিম তামােদর ভালবািস িচরকােলর থেক বিশ,
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িনি ত ভােব তামরাও আমােক আনে িচরকােলর চেয় বিশ

ভালবাসেব। ১৬ তরাং, কউ অবশ ই বলেব য আিম তামােদর

টাকার কথা বিলিন, আিম কৗশেল তামােদর বাধা িদেয় আমার

িনেজর েয়াজেনর সব খরচ আিম কেরিছ। ১৭ ভােলা, আিম কাউেক

তামােদর কােছ পািঠেয় কখন তামােদর ঠকাই িন তাছাড়া আিম

তামােদর কােছ পািঠেয়িছ, আিম িক কেরিছ? ১৮ উদাহরণ, আিম

তীতেক এবং অ ভাইেক তামার কােছ পািঠেয়িছলাম, িক ু তােদর

সাহায করার জ তারা তামােদর িকছু বেলিন, তারা িক কেরেছ?

তীত কখন তার খরচ তামােদর িদেত বেলিন, স িক কেরেছ? তীত

এবং অ ভাই তামার সে আমার মতই ব বহার কেরেছ, একই

রকম নয় িক? আমরা আমােদর জায়গায় একইভােব বাস কেরিছ;

তামরা কখন আমােদর জ কােনা খরচ করেব না। ১৯ তামরা িঠক

িচ া করিন য এই িচিঠেত আিম আমার দাষ কাটােনার চ া কেরিছ,

তুিম িক িঠক? ঈ র জােনন য আিম ীে র সে যু আিছ এবং

যা আিম িলেখিছ সব িকছু তাঁর আেদেশ বলবান হেয় তামরা তাঁেক

িব াস কর। কথা কিহেতিছ; আর, ি য়তেমরা, সবই তামােদরেক

গঁেথ তুলবার জ বলিছ। ২০ িক ু যখন আিম তামােদর কােছ

আসব, আিম যরকম ই া কেরিছলাম আিম তামােদর সরকম

দখেত পাবনা। আিম যখন তামােদর কােছ আসব আমােক িকছু

শানােত চাইেব না। আিম ভয় পাি য তামরা তামােদর মেধ

ঝগড়া করেব, এেক অপরেক িহংসা করেব, তামােদর মেধ কউ রাগ

করেব। আিম ভয় পাি তামােদর মেধ কউ িনেজেক ধান করেব,

যা িনেয় তামরা এেক অপেরর সে কথা বলেব এবং তামােদর

মেধ কউ খবু াথপর হেব। ২১ যখন আিম তামােদর কােছ আসব,

আিম তামােদর দেখ ভয় পাব, ঈ র আমােক নত করেবন, অেনেক

ঈ েরর িদেক পাপ থেক, অপিব তা থেক ও ব িভচার থেক মন

ফরােব না সইজ আিম ঃিখত ও শাকাত হব।

১৩এই ততৃীয় বার আিম তামােদর কােছ যাি এই িবষয় েলা

আেলাচনার জ । এই িবষেয় আেলাচনার িনয়ম পািঠেয় অপেরর
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িব ে েত কিট দাষােরাপ িনভর কের ই অথবা িতনজন সা ীর

কথায়, িঠক এক জেনর কথায় নয়। ২আিম যখন ি তীয়বার সখােন

িছলাম আিম তােদর বেলিছলাম যারা আেগ পাপ কেরেছ, তােদর

ও অ সবাইেক আিম আেগই বেলিছ ও বলিছ, যিদ আবার আিস,

আিম মমতা করব না। ৩আিম তামােদর বলিছ কারণ তামরা মাণ

চাইছ য ী আমার িভতর িদেয় কথা বলেছন, িতিন তামােদর

িবষেয় বল নন; তবওু িতিন তাঁর মহান শি িদেয় তামােদর সে

কাজ করেছন। ৪আমরা ীে র উদাহরণ থেক িশ া পাই, কারণ

িতিন যখন বল িছেলন তখন তারা তাঁেক ু েশ িদেয়িছল, তবওু

ঈ র তাঁেক আবার জীিবত কেরেছন। আমরাও তাঁর সে বাস কের

বল হেয়িছ এবং তাঁর উদাহরণ অ সরণ করিছ, িক ু তাঁর সে , এই

পাপ স েক তামােদর সে যখন কথা বলেবা তখন ঈ র আমােদর

মতাবান করেবন যা তামােদর কউ কথা িদেয়েছন। ৫ তামরা

েত েক অবশ ই পরী া কের দখ িতিন িকভােব জীিবত; তামরা

মাণ কর য ঈ র তামােদর ভালবােসন এবং ক ণা কেরন তা

তামরা িব াস কর। তামরা অবশ ই তামােদর িনেজেদর পরী া

কর: তামরা িক দেখছ য যী ী তামােদর িভতের বাস করেছন?

িতিন তামােদর েত েকর মেধ বাস কেরন, অবশ যিদ তামরা এই

পরী ায় ব থ হও। ৬এবং আিম আশাকির য তামরা দখেব য

ী ও আমােদর মেধ বাস কেরন। ৭এখন আমরা ঈ েরর কােছ

াথনা কির য তামরা কানিকছু ভুল করেব না। আমরা এই জ

াথনা কির কারণ আমরা চাই তামােদর থেক আেরা ভােলা দখােত

ঐ পরী ায় পাস কের। তাসে ও, আমরা তামােদর জানােত চাই

এবং িঠক িজিনস কর। যিদ আমরা অ ম হই, আমরা চাই তামরা

সফল হও। ৮আমরা যা কির সত তা দমন কের; সেত র িব ে

আমরা িকছু করেত পািরনা। ৯ যখন আমরা বল হই এবং তামরা

বলবান হও তখন আমরা আন কির। আমরা াথনা কির য তামরা

সবিদন অবশ ই স ণূ েপ ঈ রেক িব াস করও মা কর। ১০

আিম এখন তামােদর কাছ থেক চেল যাব সইজ আিম এই
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সব িলখিছ। যখন আিম তামােদর কােছ আসব, আিম তামােদর

সে কেঠার আচরণ করব না। কারণ ঈ র আমােক একজন িরত

কেরেছন, আিম তাঁর মতা ব বহার কের তামােদর উৎসাহ িদেত

পছ কির িক ু তামােদর বল করেত চাই না। ১১ সবেশেষ এই

বিল, ভাইেয়রা আন কর! আেগর আচরেণর থেক এখনকার আচার

এবং আচরণ ভােলা কর এবং ঈ র তামােদর সাহস দেবন। এেক

অপেরর সে একমত হও এবং শাি েত একসে বাস কর। যিদ

তামরা এই সব কাজ কর, ঈ র, তামােদর ভালবাসেবন এবং শাি

দেবন, তামােদর সে থাকেবন। ১২এেক অপরেক েভ া জানাও

ও পিব চু ন দাও। ১৩ সব পিব লােকরা তামােদর েভ া

জানাে । ১৪ ভু যী ীে র অ হ, ঈ েরর ভালবাসা এবং পিব

আ ার সহভাগীতা তামােদর সকেলর সে সে থা ক।
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গালাতীয়
১ পৗল, ীে র একজন িরত, এই িরত পদ কান মা েষর

কাছ থেক বা কান মা েষর মাধ েমও নয়, িক ু যী ী এবং

িপতা ঈ র িযিন মতৃেদর মেধ থেক তাঁেক উিঠেয়েছন তাঁেদর

মাধ েমই পেয়িছ, ২ এবং আমার সে সব ভাইেয়রা, গালািতয়া

েদেশর ম লীেদর িত। ৩আমােদর িপতা ঈ র এবং ভু যী

ী তামােদর িত অ হ ও শাি দান ক ন। ৪ িতিন আমােদর

পােপর জ িনেজেক দান করেলন, যন আমােদর ঈ রও িপতার

ই া অ সাের আমােদরেক এই উপি ত ম যগু থেক উ ার

কেরন। (aiōn g165) ৫ যগুপয ােয়র যেুগ যেুগ ঈ েরর মিহমা হাক।

আেমন। (aiōn g165) ৬আিম অবাক হি য, ীে র অ েহ িযিন

তামােদরেক আ ান কেরেছন, তামরা এত তাড়াতািড় তা থেক

অ সমাচােরর িদেক িফের যা । ৭তা অ কােনা সমাচার

না; কবল এমন িকছু লাক আেছ, যারা তামােদরেক অি র কের

এবং ীে র সমাচার িবকৃত করেত চায়। ৮ িক ু আমরা তামােদর

কােছ য সমাচার চার কেরিছ, তা ছাড়া অ সমাচার যিদ কউ

চার কের আমরাই কির, িকংবা গ থেক আসা কােনা দূত ক ক

তেব স শাপ হাক। ৯আমরা আেগ যমন বেলিছ এবং এখন

আিম আবার বলিছ, তামরা যা হণ কেরছ, তা ছাড়া অ কােনা

সমাচার যিদ কউ তামােদর কােছ চার কের, তেব স শাপ

হাক। ১০আিম এেত কার অ েমাদন চাইিছ মা েষর না ঈ েরর?

অথবা আিম িক মা ষেক স ু করেত চ া করিছ? যিদ এখনও

মা ষেক স ু করতাম, তেব ীে র দাস হতাম না। ১১ কারণ,

হ ভাইেয়রা, আমার মাধ েম য সমাচার চািরত হেয়েছ, তার

িবষেয় তামােদরেক জানাি য, তা মা েষর মতা যায়ী না। ১২

আিম মা েষর কােছ তা হণও কিরিন এবং িশ াও পাইিন; িক ু

যী ীে র কােশর মাধ েমই পেয়িছ। ১৩ তামরা তা িয দী

ধেম আমার আেগর আচার ব বহােরর কথা েনছ; আিম ঈ েরর

ম লীেক অিত তাড়না ও িব করতাম; ১৪আিম পর রাগত
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পতকৃ রীিতনীিত পালেন খবু উেদ াগী হওয়ােত আমার জাতীয়

সমবয় অেনক লাক অেপ া িয দী ধেম আেগ আেগ এিগেয়

যাি লাম। ১৫ িক ু ঈ র, িযিন আমােক আমার মােয়র গভ থেক

পথৃ কেরেছন এবং িনেজর অ েহর মাধ েম আ ান কেরেছন, ১৬

িতিন িনেজর পু েক আমােত কাশ করবার ই া করেলন, যন আিম

অিয িদেদর মেধ তাঁর িবষেয় সমাচার চার কির, তখন আিম

একটুর জ র ও মাংেসর সােথ পরামশ করলাম না। ১৭ এবং

িয শােলেম আমার আেগর িরতেদর কােছ গলাম না, িক ু আরব

দেশ চেল গলাম, পের দে শক শহের িফের আসলাম। ১৮ তারপর

িতন বছর পের আিম কফার সােথ পিরিচত হবার জে িয শােলেম

গলাম এবং পেনেরা িদন তাঁর কােছ থাকলাম। ১৯ িক ু িরতেদর

মেধ অ কাউেকও দখলাম না, কবল ভুর ভাই যােকাবেক

দখলাম। ২০ এই য সব কথা তামােদর িলখিছ, দখ, ঈ েরর

সামেন বলিছ, আিম িমথ া বলিছ না। ২১ তারপর আিম িরয়ার ও

িকিলিকয়ার অ েল গলাম। ২২আর তখনও আিম িযহূদীয়া েদেশর

ীি য় ম লী িলর সে চা ু ষ পিরিচত িছলাম না। ২৩ তারা ধু

নেত পেয়িছল, য ব ি আেগ আমােদরেক তাড়না করত, স

এখন সই িব াস িবষয়ক সমাচার চার করেছ, য আেগ িবনাশ

করত; ২৪এবং আমার কারেণ তারা ঈ েরর গৗরব করেত লাগল।

২তারপের চা বছর পের আিম বাণবার সােথ আবার িয শােলেম

গলাম, তীতেকও সে িনলাম। ২আিম সখােন িগেয়িছলাম কারণ

এিট ঈ েরর িনেদশ িছল। এবং য সমাচার অইহূিদেদর

মেধ চার করিছ, লাকেদর কােছ তার বণনা করলাম, িক ু যারা

গ মা , তাঁেদর কােছ গাপেন করলাম, দখা যায় য আিম বথৃা

দৗড়াি , বা দৗিড়েয়িছ। ৩এমনিক, তীত, িযিন আমার সে িছেলন,

িতিন ীক হেলও তাঁেক কে দ ীকার করেত বাধ করা গল

না। ৪ গাপনভােব আসা কেয়ক জন ভ ভাইেয়র জ এই রকম

হল; ী যী েত আমােদর য াধীনতা আেছ, তার দাষ ধরবার

জ তারা গাপেন েবশ কেরিছল, যন আমােদরেক দাস বািনেয়
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রাখেত পাের। ৫আমরা এক মহূুতও তােদর বশব ী হলাম না, যন

সমাচােরর সত তামােদর কােছ অপিরবতনীয় থােক। ৬আর যাঁরা

গ মা বেল খ াত তােদর কােনা অবদান নই আমার কােছ। তাঁরা

যাই হান না কন, এেত আমার িকছু এেস যায় না। মা েষর িবচারেক

ঈ র হণ কেরন না। ৭ বরং, তারা যখন দখেলন অি ক

ই িদেদর মেধ আমােক যমন িব াস কের সমাচার চােরর

দািয় দওয়া হেয়েছ তমিন িছ ক ই িদেদর মেধ িপতরেক

দওয়া হেয়েছ। ৮কারণ িছ কেদর কােছ িরতে র জ ঈ র

িপতেরর কাজ স করেলন, তমিন িতিন অইহূিদেদর জ আমার

মাধ েম কাজ স করেলন। ৯ যখন তাঁরা বঝুেত পারল য সই

অ হ আমােক দওয়া হেয়েছ, তখন যােকাব, কফা এবং যাহন

যাঁরা নতা েপ িচি ত, আমােকও বাণবােক সহভাগীতার ডান হাত

িদেলন, যন আমরা অইহূিদেদর কােছ যাই, আর তাঁরা িছ কেদর

কােছ যান; ১০ তারা কবল চাইেলন যন আমরা দির েদর রণ

কির; আর সটাই করেত আিমও আ হী িছলাম; ১১এবং কফা যখন

আি য়িখয়ায় আসেলন, তখন আিম মেুখর উপেরই তাঁর িতেরাধ

করলাম, কারণ িতিন দাষী হেয়িছেলন। ১২ যােকােবর কাছ থেক

কেয়কজেনর আসবার আেগ কফা অইহূিদেদর সােথ খাওয়া দাওয়া

করেতন, িক ু যখন তারা আসেলা, িতিন িছ কেদর ভেয় িপিছেয়

পড়েত ও িনেজেক অইহূিদেদর থেক পথৃ রাখেত লাগেলন। ১৩

আর কফার ভ ািমর সােথ অ সব ইহূিদ িব ািসরাও যু হল,

এমনিক, বাণাবাও তাঁেদর ভ ািমেত আকিষত হেলন। ১৪ িক ু ,

আিম যখন দখলাম, তারা সমাচােরর সত অ সাের চেল না, তখন

আিম সবার সামেন কফােক বললাম, তুিম িনেজ ইহূিদ হেয় যিদ

ইহূিদেদর মত না, িক ু অইহূিদেদর মত জীবনযাপন কর, তেব কন

অইহূিদেদরেক ইহূিদেদর মত আচরণ করেত বাধ করছ? ১৫আমরা

জ সূে ইহূিদ, আমরা অইহূিদয় পাপী নই; ১৬ বেুঝিছ য কউই

ব ব ার কােজর মাধ েম নয়, িক ু যী ীে িব ােসর মাধ েম মা ষ

ধািমক বেল িচি ত হয়। সইজ আমরাও ী যী েত িব াসী
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হেয়িছ, যন ব ব ার কােজর জ নয়, িক ু ীে িব ােসর জ

ধািমক বেল িচি ত হই; কারণ ব ব ার কােজর জ কান শরীর

ধািমক বেল িচি ত হেব না। ১৭ িক ু আমরা ীে ধািমক বেল গণ

হবার চ া করেত িগেয় আমরাও যিদ পাপী বেল মাণ হেয় থািক,

তেব তার জ ী িক পােপর দাস? এেকবােরই না! ১৮ কারণ

আিম য িনয়ম ভেঙ ফেলিছ, তাই যিদ আবার পনুরায় গঁেথ তুিল,

তেব িনেজেকই অপরাধী বেল দাঁড় করাই। ১৯আিম তা িনয়েমর

মাধ েম িনয়েমর উে েশ মেরিছ, যন ঈ েরর উে েশ জীিবত হই।

২০ ীে র সােথ আিম ু শােরািপত হেয়িছ, আিম আর জীিবত না,

িক ু ী ই আমার মেধ জীিবত আেছন; এবং এখন আমার শরীের

য জীবন আেছ, তা আিম িব ােস, ঈ েরর পেু িব ােসই যাপন

করিছ; িতিনই আমােক ভালবাসেলন এবং আমার জ িনেজেক দান

করেলন। ২১আিম ঈ েরর অ হ অ ীকার কির না; কারণ িনয়েমর

মাধ েম যিদ ধাি কতা হয়, তাহেল ী অকারেণ মারা গেলন।

৩ হ িনেবাধ গালাতীেয়রা, ক তামােদরেক মু করল? তামােদরই

চােখর সামেন যী ী ু শােরািপত বেল বিণত হয়িন? ২আিম ধু

এই কথা তামােদর কােছ জানেত চাই, তামরা িক ব ব ার কােজর

জ পিব আ ােক পেয়ছ? না িব ােসর সমাচার বেণর জ ?

৩ তামরা িক এতই িনেবাধ? পিব আ ােত কের এখন িক

মাংেস শষ করেব? ৪ তামরা এত ঃখ িক বথৃাই ভাগ কেরছ,

যিদ কৃত পে বথৃা হেয় থােক? ৫অতএব, িযিন তামােক পিব

আ া জিুগেয় দন ও তামােদর মেধ আ য কাজ স কেরন,

িতিন িক ব ব ার কােজর জ তা কেরন? না িব ােসর সমাচার

বেণর জ ? ৬ যমন অ াহাম, “ঈ ের িব াস করেলন, আর

সটাই তাঁর পে ধাি কতা বেল গণ হল।” ৭অতএব জেনা, যারা

িব াস কের, তারাই অ াহােমর স ান। ৮আর িব ােসর জ ঈ র

অইহূিদেদরেক ধািমক বেল িচি ত কেরন, শা এটা আেগ দেখ

অ াহােমর কােছ আেগই সমাচার চার কেরিছল, যথা, “ তামার

থেক সম জািত আশীবাদ পােব।” ৯অতএব যারা িব াস কের,
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তারা িব াসী অ াহােমর সােথ আশীবাদ পায়। ১০ বা িবক যারা

িনয়েমর ি য়া অ যায়ী চেল, তারা সবাই অিভশােপর অধীন, কারণ

লখা আেছ, “ য কউ িনয়ম ে থ লখা সব কথা পালন করবার জ

তােত ি র না থােক, স শাপ ।” ১১ িক ু মিশর িনয়ম পালেনর

মাধ েম কউই ঈ েরর সামেন ধািমক বেল িচি ত হয় না, এটা

, পিব শাে লখা আেছ “কারণ ধািমক ব ি িব ােসর জ

বঁেচ থাকেব।” ১২ িক ু িনয়ম িব াসমলূক না, বরং “ য কউ এই

সকল পালন কের, স তােত বঁেচ থাকেব।” ১৩ ী ই মলূ িদেয়

আমােদরেক িনয়েমর অিভশাপ থেক মু কেরেছন, কারণ িতিন

আমােদর জে শাপ প হেলন; যমন পিব শাে লখা আেছ,

“যােক ু েশ টা ান যায়, স শাপ ।” ১৪ যন অ াহােমর পাওয়া

আশীবাদ ী যী েত অইহূিদেদর িত আেস, আমরা যন িব ােসর

মাধ েম িত ার আ ােক পাই। ১৫ হ ভাইেয়রা, আিম মা েষর মত

বলিছ। মা েষর িনয়মপ হেলও তা যখন িতি ত হয়, তখন কউ

তা িবফল কের না, িকংবা তােত নতুন কথা যাগ কের না। ১৬ ভাল,

অ াহােমর িত ও তাঁর বংেশর িত িত া সকল বলা হেয়িছল।

িতিন ব বচেন আর বংশ সেবর িত না বেল, একবচেন বেলন, “আর

তামার বংেশর িত,” সই বংশ ী । ১৭এখন আিম এই বিল, য

চুি ঈ েরর থেক আেগই িতি ত হেয়িছল, চারেশা ি শ বছর পের

আসা িনয়ম সই িত ােক উিঠেয় িদেত পাের না, যা িত ােক

িবফল করেব। ১৮ কারণ উ রািধকার যিদ িনয়মমলূক হয়, তেব

আর িত ামলূক হেত পাের না; িক ু অ াহামেক ঈ র িত ার

মাধ েমই অ হ কেরেছন। ১৯ তেব িনয়ম িক? অপরােধর কারণ তা

যাগ করা হেয়িছল, য পয না সই বংশ আেস, যাঁর কােছ িত া

করা হেয়িছল এবং সই আেদশ দূতেদর মাধ েম একজন মধ ে র

হােত িবিধব হল। ২০ এখন এক মধ কারী ধু এক জেনর মধ

হয় না, িক ু ঈ র এক। ২১ তেব িনয়ম িক ঈ েরর িত া কলােপর

িব ে ? এেকবােরই না! ফেল যিদ এমন িনয়ম দওয়া হত, যা জীবন

দান করেত পাের, তেব ধাি কতা অবশ িনয়মমলূক হত। ২২ িক ু
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পিরবেত, শাে সবই পােপর অধীেন আটক কেরেছ, যন নতুন িনয়ম

ফল, যী ীে িব ােসর জ , িব াসীেদরেক র া করা যায়। ২৩

িক ু ীে িব াস আসবার আেগ আমরা িনয়েমর অধীেন ব ী িছলাম,

যত ণ না পয িব াস কািশত হয়। ২৪ তরাং তখন িনয়ম ীে র

কােছ আনবার জ আমােদর পিরচালক হেয় উঠল, যন আমরা

িব ােসর জ ধািমক বেল িচি ত হই। ২৫ িক ু য অবিধ িব াস

আসল, সই অবিধ আমরা আর পিরচালেকর অধীন নই। ২৬কারণ

তামরা সবাই ী যী েত িব ােসর মাধ েম ঈ েরর পু হেয়ছ;

২৭কারণ তামরা যত লাক ীে র উে েশ বাি িনেয়ছ, সবাই

ী েক পিরধান কেরছ। ২৮ ইহূিদ িক ীক আর হেত পাের না, দাস

িক াধীন আর হেত পাের না, পু ষ িক মিহলা আর হেত পাের না,

কারণ ী যী েত তামরা সবাই এক। ২৯আর তামরা যিদ ীে র

হও, তেব তরাং অ াহােমর বংশ, িত া সাের উ রািধকারী।

৪ িক ু আিম বিল, উ রািধকারী যত িদন িশ থােক, ততিদন সব

িকছুর অিধকারী হেলও দাস ও তার মধ কােনা পাথক নই, ২

িক ু িপতার িনিদ িদন পয স তার দখােশানা কের য তাঁর

ও স ি র ভার া কমচারীর অধীেন থােক। ৩ তমিন আমরাও

যখন িশ িছলাম, তখন জগেতর াথিমক িশ ার অধীেন ব ী

িছলাম। ৪ িক ু িদন স ণূ হেল ঈ র তাঁর িনেজর পু েক পাঠােলন,

িতিন মারীর মাধ েম জ িনেলন, ব ব ার অধীেন জ িনেলন, ৫

যন িতিন মলূ িদেয় ব ব ার অধীেন লাকেদরেক মু কেরন, যন

আমরা দ ক পেু র অিধকার া হই। ৬আর তামরা পু , এই

জ ঈ র তাঁর পেু র আ ােক আমােদর দেয় পাঠােলন, িযিন

“আ া, িপতা” বেল ডােকন। ৭তাই তুিম আর দাস না, িক ু পু ,

আর যখন পু , তখন ঈ েরর মাধ েম উ রািধকারীও হেয়ছ। ৮

যিদও আেগ, যখন তামরা ঈ রেক জানেত না তখন যারা কৃত

দবতা তামরা তােদর দাস িছেল, ৯ িক ু এখন ঈ েরর পিরচয়

পেয়ছ, বরং ঈ রও তামােদর জােনন, তেব কমন কের আবার

ঐ বল ও মলূ হীন জগেতর াথিমক িশ ার িদেক িফরছ এবং
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আবার িফের িগেয় স িলর দাস হেত চাইছ? ১০ তামরা িবেশষ

িবেশষ িদন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ। ১১ তামােদর িবষেয়

আমার ভয় হয়, িক জািন, তামােদর মধ বথৃাই পির ম কেরিছ। ১২

ভাইেয়রা, তামােদরেক এই অ েরাধ করিছ, তামরা আমার মত হও,

কারণ আিমও তামােদর মত। তামরা আমার িব ে কােনা অ ায়

কর িন, ১৩আর তামরা জান, আিম দেহর অ তায় থমবার

তামােদর কােছ সমাচার চােরর েযাগ পেয়িছলাম, ১৪আর

আমার দেহর বলতায় তামােদর য পরী া হেয়িছল, তা তামরা

তু কর িন, ঘণৃাও কর িন, বরং ঈ েরর এক দূেতর মেতা, ী

যী র মেতা, আমােক হণ কেরিছেল। ১৫ তেব তামােদর সই

ধ জীবন কাথায়? কারণ আিম তামােদর পে সা িদি য,

সাধ থাকেল তামরা তামােদর চাখ উপেড় আমােক িদেত। ১৬

তেব তামােদর কােছ সত বলােত িক তামােদর শ হেয়িছ? ১৭

তারা য সযে তামােদর খাঁজ করেছ, তা ভালভােব কের না, বরং

তারা তামােদরেক বাইের রাখেত চায়, যন তামরা সযে তােদরই

খাঁজ কর। ১৮ ধু তামােদর কােছ আমার উপি িতর িদন নয়, িক ু

সবিদন ভােলা িবষেয় সযে খাঁজ নওয়া ভাল, ১৯ তামরা ত আমার

স ান, আিম আবার তামােদরেক িনেয় সব‐য ণা স করিছ,

যত ণ না তামােদর মেধ ী গিঠত হয়, ২০ িক ু আমার ই া এই

য, এখন তামােদর কােছ উপি ত হেয় অ ের কথা বিল, কারণ

তামােদর িবষেয় আিম খবুই িচি ত। ২১ বল দিখ, তামরা তা

ব ব ার অধীেন থাকার ই া কর, তামরা িক ব ব ার কথা শান না?

২২কারণ পিব শাে লখা আেছ য, অ াহােমর িট ছেল িছল,

একিট দাসীর ছেল, একিট াধীনার ছেল। ২৩আর ঐ দাসীর ছেল

দহ অ সাের, িক ু াধীনার ছেল িত ার েণ জ িনেয়িছল।

২৪ এই সব কথার পক অথ আেছ, কারণ ঐ ই ী ই িনয়ম,

একিট িসনয় পবত থেক উৎপ ও দাসে র জ সব কেরিছেলন

িযিন, স হাগার। ২৫আর এই হাগার আরব দেশর সীনয় পবত

এবং স এখনকার িয শােলেমর অ প, কারণ স তাঁর স ানেদর
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সে দাসে আেছ। ২৬ িক ু িয শােলম যটা েগ সটা াধীনা,

আর স আমােদর জননী। ২৭কারণ লখা আেছ, “তুিম ব া ী, য

সব করেত অ ম, আন কর, যার সব‐য ণার অিভ তা নই,

স আন িন করও উ ােস পিরপণূ হাক, কারণ সধবার স ান

অেপ া বরং অনাথার স ান বিশ।” ২৮ এখন, ভাইেয়রা, ইসহােকর

মেতা তামরা িত ার স ান। ২৯ িক ু দহ অ সাের জ ােনা

ব ি যমন সই িদন আি ক ভােব িযিন আ ায় জ িনেয়িছেলন

তাঁেক অত াচার করত, তমিন এখনও হে । ৩০ তবওু শা িক

বেল? “ঐ দাসীেক ও তার ছেলেক বর কের দাও, কারণ ঐ দাসীর

ছেল কান ভােবই াধীনার ছেলর সে উ রািধকারী হেব না।” ৩১

তাই, ভাইেয়রা, আমরা দাসীর স ান নই, আমরা াধীনার স ান।

৫ াধীনতার জ ই ী আমােদরেক াধীন কেরেছন, তাই তামরা

ি র থাক এবং দাস যাঁয়ালীেত আর ব ী হেয়া না। ২ শান, আিম

পৗল তামােদরেক বলিছ, যিদ তামরা কে দ কের থাক, তেব

ী র কাছ থেক তামােদর িকছুই লাভ হেব না। ৩ য কান ব ি

কে দ কের থােক, তােক আিম আবার এই সা িদি য, স

ঋণেশােধর মেতা সম ব ব া পালন করেত বাধ । ৪ তামরা যারা

ব ব ার মাধ েম ধািমক হওয়ার জ চ া করছ, তামরা ী থেক

িবি হেয়ছ, তামরা অ হ থেক দূের চেলেগছ। ৫ কারণ আমরা

পিব আ ার মাধ েম িব াস িদেয় ধািমকতার আশা পণূ হওয়ার

অেপ া করিছ। ৬ কারণ ী যী েত কেছেদর কান শি নই,

অ কেছেদরও নই, িক ু িব াস যা েমর মাধ েম কাজ করেত

স ম। ৭ তামরা তা রভােব দৗড়াি েল, ক তামােদরেক

বাধা িদল য, তামরা সেত র বাধ হও না? ৮ ঈ র তামােদরেক

ডেকেছন, এই েরাচনা তাঁর মাধ েম হয়িন। ৯অ খািমর জীর

সম তাল খািমের পিরপণূ কের। ১০ তামােদর িবষেয় ভুেত

আমার এমন দঢ়ৃ আশা আেছ য, তামরা আর অ কান িবষেয় মেন

িচ া কেরা না, িক ু য তামােদরেক িব া কের, স ব ি যই

হাক, স তার িবচার দ ড ভাগ করেব। ১১ ভাইেয়রা, আিম যিদ
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এখনও কেছদ চার কির, তেব আর ক স কির কন? তাহেল

তরাং ীে র ু েশর বাধা লু হেয়েছ। ১২ যারা তামােদরেক া

করেছ, তারা িনেজেদরেকও িছ া (নপংুসক) ক ক। ১৩কারণ,

ভাইেয়রা, তামােদর াধীনতার জ ডাকা হেয়েছ, িক ু দেখা,

সই াধীনতােক দেহর জ েযাগ কেরা না, বরং েমর মাধ েম

একজন অে র দাস হও। ১৪কারণ সম ব ব া এই একিট বাণীেত

পণূ হেয়েছ, তা, “ তামার িতেবশীেক িনেজর মত ভালবাসেব।”

১৫ িক ু তামরা যিদ একজন অ জেনর সে কামড়া‐কামিড় ও

াস কর, তেব দেখা, যন একজন অ জেনর মাধ েম ংস না

হও। ১৬ িক ু আিম বিল, তামরা আ ার বেশ চল, তাহেল মাংিসক

অিভলাষ পণূ করেব না। ১৭কারণ দহ আ ার িব ে এবং আ া

দেহর িব ে অিভলাষ কের, কারণ এই ইিট িবষয় একিট অ িটর

িবপরীত, তাই তামরা যা ই া কর, তা করেত পার না। ১৮ িক ু যিদ

পিব আ ার মাধ েম পিরচািলত হও, তেব তামরা ব ব ার অধীন

নও। ১৯আবার দেহর য সম কাজ তা কািশত, স িল এই

বশ াগমন, অপিব তা, লালসা, ২০ যা িবদ া, মিু পজূা, নানা কার

শ তা, িববাদ, শ তা, রাগ, িতেযািগতা, িবি তা, দলাদিল,

২১ িহংসা, মাতলািম, ফুিত ও এই ধরেনর অ অ দাষ। এই সব

িবষেয় আিম তামােদরেক সাবধান করিছ, যমন আেগও কেরিছলাম,

যারা এই রকম আচরণ কের, তারা ঈ েরর রােজ অিধকার পােব

না। ২২ িক ু পিব আ ার ফল ম, আন , শাি , ধয , দয়া,

পেরাপকািরতা, িব তা, ২৩ ন , ইি য় দমন (আ সংযম), এই

সব েনর িব ে িনয়ম নই। ২৪আর যারা ী যী র, তারা দহেক

তার কামনা ও ম অিভলােষর সে ু েশ িদেয়েছ। ২৫আমরা যিদ

পিব আ ার বেশ জীবন ধারণ কির, তেব এস, আমরা আ ার বেশ

চিল, ২৬আমরা যন বথৃা অহ ার না কির, পর রেক ালাতন না

কির ও একজন অ জনেক িহংসা না কির।

৬ভাইেয়রা, যিদ কউ কান অপরােধ ধরাও পেড়, তেব আি ক

য তামরা, তামরা সই রকম ব ি েক ন তার আ ায় কর,
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িনেজেক দখ, পােছ তুিমও পরী ােত না পড়। ২ তামরা একজন

অে র ভার বহন কর, এই ভােব ীে র ব ব া স ণূভােব পালন

কর। ৩ কারণ যিদ কউ মেন কের, আিম িকছু, িক ু বা েব স

িকছুই নয়, তেব স িনেজেক িনেজই ঠকায়। ৪ িক ু সবাই িনেজর

িনেজর কােজর পরী া ক ক, তাহেল স ধু িনেজর কােছ গব করার

কারণ পােব, অপেরর কােছ নয়, ৫কারণ েত েক িনেজর িনেজর

ভার বহন করেব। ৬ িক ু য ব ি ঈ েরর বাক িবষেয় িশ া পায়,

স িশ কেক সম ভােলা িবষেয় সহভাগী হাক। ৭ তামরা া

হেয়া না, ঈ রেক ঠা া করা যায় না, কারণ মা ষ যা িকছু বােন তাই

কাটেব। ৮ তাই িনেজর দেহর উে েশ য বােন, স দহ থেক

য়শীল শস পােব, িক ু পিব আ ার উে েশ য বােন, স

আ া থেক অন জীবন প শস পােব। (aiōnios g166) ৯আর

এস, আমরা সৎ কাজ করেত করেত িন ৎসাহ না হই, কারণ া

না হেল সিঠক িদেনর শস পাব। ১০এই জ এস, আমরা যমন

েযাগ পাই, তমিন সবার িত, িবেশষ কের যারা িব াসী বািড়র

পিরজন, তােদর িত ভাল কাজ কির। ১১ দখ, আিম কত বড় অ ের

িনেজর হােত তামােদরেক িলখলাম। ১২ য সকল লাক দেহ র

দখােত ই া কের, তারাই তামােদরেক কেছদ হেত বাধ করেছ,

এর উে শ এই যন ীে র ু েশর ারা িনযাতেনর হাত থেক র া

পায়। ১৩কারণ যারা কেছদ কের থােক, তারা িনেজরাও ব ব া

পালন কের না, বরং তােদর ই া এই য, তামরা কেছদ কর,

যন তারা তামােদর দেহ অহ ার করেত পাের। ১৪ িক ু আমােদর

ভু যী ীে র ু শ ছাড়া আিম য আর কান িবষেয় গব কির, তা

দূের থা ক, তাঁর মাধ েমই আমার জ জগত এবং জগেতর জ

আিম ু েশ িব । ১৫ কারণ কেছদ িকছুই না, অ কেছদও না,

িক ু নতুন সিৃ ই ধান িবষয়। ১৬আর য সম লাক এই সূ

অ যায়ী চলেব, তােদর উপের শাি ও দয়া অব ান ক ক, ঈ েরর

ই ােয়েলর উপেরও অব ান ক ক। ১৭এখন থেক কউ আমােক

ক না িদক, কারণ আিম ভু যী র সম িচ আমার দেহ বহন
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করিছ। ১৮ ভাইেয়রা, আমােদর ভু যী ীে র অ হ তামােদর

সে থা ক। আেমন।
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ইিফষীয়
১ পৗল, ঈ েরর ই ায় ী যী র িরত, ইিফষ শহের বসবাসকারী

পিব ও ী যী েত িব জনগেনর িত প । ২আমােদর িপতা

ঈ র এবং ভু যী ী থেক অ হ ও শাি তামােদর উপর

আ ক। ৩ ধ আমােদর ভু যী ীে র ঈ রও িপতা, িযিন

আমােদরেক সম আি ক আশীবােদ গীয় ােন ীে আশীবাদ

কেরেছন; ৪ কারণ িতিন জগত সিৃ র আেগ ীে আমােদরেক

মেনানীত কেরিছেলন, যন আমরা তাঁর দিৃ েত পিব ও িনখুঁত হই;

৫ ঈ র আমােদরেক যী ীে র মাধ েম িনেজর জ দ কপু তার

জ আেগ থেক িঠক কেরিছেলন; এটা িতিন িনজ ই ার িহতস

অ সাের, িনজ অ েহর তােপর শংসার জ কেরিছেলন। ৬

এই সকল করা হেয়েছ যােত ঈ র মিহমার অ েহ শংিসত হন,

যটা িতিন মু ভােব তাঁর ি য় পেু র মাধ েম আমােদর িদেয়েছন।

৭ যােত আমরা ীে র র ারা মিু , অথাৎ পাপ সকেলর মা

পেয়িছ; এটা ঈ েরর সই অ হ‐ধন অ সাের হেয়েছ, ৮ যা িতিন

সম ােন ও বিু েত আমােদর িত উপিচেয় পড়েত িদেয়েছন। ৯

ফলতঃ িতিন আমােদরেক িনেজর ই ার গাপন সেত র পিরক না

জািনেয়েছন, তাঁর ই া অ সাের ীে র মাধ েম কাশ কেরেছন।

১০ িতিন ি র কের রেখিছেলন য িদন পণূ হেল পর সই উে শ

কাযকর করবার জ িতিন েগর ও পিৃথবীর সব িকছু িমিলত কের

ীে র শাসেনর অধীেন রাখেবনা। ১১ যী ীে র মাধ েমই করা

যােব, যােত আমরা ঈ েরর অিধকার পও হেয়িছ। সাধারণত িযিন

সব িকছুই িনেজর ই ার ম ণা অ সাের সাধন কেরন, তার উে েশ

অ সাের আমরা আেগই িনবািচত হেয়িছলাম; ১২ তরাং, আেগ

থেক ীে আশা কেরিছ য আমরা, আমােদর ারা যন ঈ েরর

তােপর মিহমা হয়। ১৩ ীে েত থেক তামরাও সেত র বাক ,

তামােদর মিু র সমাচার, েন এবং তােত িব াস কের সই

িত ার পিব আ া ারা মু াি ত হেয়ছ; ১৪ সই পিব আ াই

হেলা আমােদর পির ােনর জ , ঈ েরর তােপর মিহমার জ ও
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আমােদর উ রািধকােরর বায়না। ১৫ এই জ ভু যী েত য িব াস

এবং সব পিব লােকর ওপর য ভালবাসা তামােদর মেধ আেছ,

১৬ তার কথা েন আিমও তামােদর জ ধ বাদ িদেত থািমিন,

আমার াথনার িদন তামােদর নাম উে খ কের তা কির, ১৭ যন

আমােদর ভু যী ীে র ঈ র, মিহমার িপতা, িনেজর িব তায়

ােনর ও রণার আ া তামােদরেক দন; ১৮ যােত তামােদর

মেনর চাখ আেলািকত হয়, যন তামরা জানেত পােরা, তাঁর ডােকর

আশা িক, পিব েদর মেধ তাঁর উ রািধকােরর মিহমার ধন িক, ১৯

এবং িব াসকারী য আমরা, আমােদর িত তাঁর পরা েমর অতুলনীয়

মহ িক। এটা তাঁর শি র পরা েমর সই কায সাধেনর অ যায়ী,

২০ যা িতিন ীে স কেরেছন; বা িবক িতিন তাঁেক মতৃেদর

মধ থেক উিঠেয়েছন এবং েগ িনেজর ডান পােশ বিসেয়েছন, ২১

সব আিধপত , কতৃ , পরা ম, ও ভুে র উপের এবং যত নাম

ধু এখন নয়, িক ু ভিবষ েতও উে খ করা যায়, সই সব িকছুর

ওপের অিধকার িদেলন। (aiōn g165) ২২আর িতিন সব িকছু তাঁর

পােয়র নীেচ বশীভূত করেলন এবং তােক সবার উপের উ ম ক

কের ম লীেক দান করেলন; ২৩ সই ম লী ীে র দহ, তাঁরই

পণূতা প, িযিন সব িবষেয় সব িকছু পরূণ কেরন।

২ যখন তামরা িনজ িনজ অপরােধ ও পােপ মতৃ িছেল, তখন িতিন

তামােদরেকও জীিবত করেলন; ২ সই সম িকছুেত তামরা আেগ

চলেত এই জগেতর যগু অ সাের, আকােশর শাসনক ার অ সাের

কাজ করেত, য ম আ া এখন অবাধ তার স ানেদর মােঝ

কাজ করেছ সই আ ার কতেৃ র অ সাের চলেত। (aiōn g165) ৩

সই লাকেদর মােঝ আমরাও সবাই আেগ িনেজর িনেজর মাংিসক

অিভলাষ অ সাের ব বহার করতাম, মাংেসর ও মেনর নানা রকম

ই া পণূ করতাম এবং অ সকেলর মত ভাবতঃ ােধর স ান

িছলাম। ৪ িক ু ঈ র, দয়াধেন ধনবান বেল, িনেজর য মহাে েম

আমােদরেক ভালবাসেলন, সইজ আমােদরেক, এমনিক, ৫ পােপ

মতৃ আমােদরেক, ীে র সে জীিবত করেলন অ েহই তামরা
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মিু পেয়ছ, ৬ িতিন ী যী েত আমােদরেক তাঁর সে জীিবত

করেলন ও তাঁর সে গীয় ােন বসােলন; ৭ উে েশ এই, ী

যী েত আমােদর িত দখােনা তাঁর মধরু ভাব িদেয় যন িতিন যেুগ

যেুগ িনেজর অতুলনীয় অ হ‐ধন কাশ কেরন। (aiōn g165) ৮কারণ

অ েহই, তামরা ীে র উপর িব াস কের মিু পেয়ছ; এটা

তামােদর থেক হয়িন, ঈ েররই দান; ৯তা কােজর ফল নয়, যন

কউ অহ ার না কের। ১০কারণ আমরা তারই স ৃ , ী যী েত নানা

রকম ভােলা কােজর জ স ৃ ; স িল ঈ র আেগই তরী কেরিছেলন,

যন আমরা সই পেথ চিল। ১১ অতএব মেন কর, আেগ দেহর

স ে অইহূিদয় তামরা কে দ, মাংেস হ কৃত কে দ নােম

যারা পিরিচত তােদর কােছ িছ ক নােম পিরিচত তামরা ১২ সই

িদন তামরা ী থেক পথৃক িছেল, ই ােয়েলর জািধকােরর বাইের

এবং িত াযু িনয়ম িলর অস কীয় িছেল, তামােদর আশা িছল

না, আর তামরা জগেতর মােঝ ঈ র ছাড়া িছেল। ১৩ িক ু এখন

ী যী েত, আেগ তামরা অেনক দূের িছেল, য তামরা, ীে র

রে র মাধ েম কােছ এেসছ। ১৪ কারণ িতিনই আমােদর শাি সি ;

িতিন উভয়েক এক কেরেছন এবং মাঝখােন িবে েদর িভত ভেঙ

ফেলেছন, ১৫ শ তােক, িনয়েমর আেদশ প ব ব ােক, িনজ

দেহ লু কেরেছন; যন উভয়েক িনেজেত একই নতুন মা ষ েপ

সিৃ কেরন, এই ভােব শাি আেনন; ১৬এবং ু েশ শ তােক মের

ফেল সই ু শ িদেয় এক দেহ ঈ েরর সে ই পে র িমল কের

দন। ১৭আর িতিন এেস “দূের অবি ত” য তামরা, তামােদর

কােছ “িমলেনর, ও কােছর লাকেদর কােছও শাি র” সমাচার

জািনেয়েছন। ১৮কারণ তাঁর মাধ েম আমরা ই পে র লাক এক

আ ায় িপতার কােছ হািজর হবার শি পেয়িছ। ১৯অতএব তামরা

আর অপিরিচত ও িবেদশী নও, িক ু পিব েদর িনেজর লাক এবং

ঈ েরর বািড়র লাক। ২০ তামােদরেক িরত ও ভাববাদীেদর

িভেতর ওপর গঁেথ তালা হেয়েছ; তার ধান কােনর পাথর ী যী

িনেজ। ২১ তােতই েত ক গাঁথিন একসে যু হেয় ভুেত পিব
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মি র হবার জ বিৃ পাে ; ২২ তােত যী ীে েত তামােদর

মেধ ঈ েরর বাস ান হবার জ একসে গঁেথ তালা হে ।

৩এই জ আিম পৗল, তামােদর অথাৎ অইহূিদেদর জ ী

যী েত বি ২ ঈ েরর য অ হ িবধান তামােদর উে েশ

আমােক দওয়া হেয়েছ, তার কথা তা তামরা েনছ। ৩ ব ত

কাশেনর মাধ েম সই লকুােনা সত আমােক জানােনা হেয়েছ,

যমন আিম আেগ সংে েপ িলেখিছ; ৪ তামরা তা পড়েল ী

স েক লকুােনা সত েক বঝুেত পারেব। ৫ অতীেত এক পু ষ থেক

আর এক পু েষ সই লকুােনা সেত মা েষর স ানেদর এই ভােব

জানােনা যায় িন, যভােব এখন আ ােত তাঁর পিব িরত ও পিব

ভাববাদীেদর কােছ কািশত হেয়েছ। ৬ ব ত সমাচার এর মাধ েম

ী যী েত অইহূিদয়রা উ রািধকারী, একই দেহর অ ও িত ার

সহভাগী হয়; ৭ ঈ েরর অ েহর য দান তার আ য কায সাধন

অ সাের আমােক দওয়া হেয়েছ, সই অ সাের আিম সমাচােরর

দাস হেয়িছ। ৮আিম সব পিব েদর মােঝ সব থেক ছাট হেলও

আমােক এই অ হ দওয়া হেয়েছ, যােত অইহূিদেদর কােছ আিম

ীে র সই ধেনর িবষয় সমাচার চার কির, য ধেনর খাঁজ কের

ওঠা যায় না; ৯ যা পবূকাল থেক সব িকছুর সিৃ ক া ঈ েরর কােছ

গাপন থেকেছ, সই গাপন তে র িবধান িক, (aiōn g165) ১০ফেল

শাসকেদর এবং কতৃ েদর ম লীর মধ িদেয় গীয় ােনর পরা ম

ও মতা সকল ঈ েরর নানািবধ ান জানােনা হেব। ১১ িচরকােলর

সই উে েশ অ সাের য িত া িতিন আমােদর ভু ী যী েত

কেরিছেলন। (aiōn g165) ১২ তাঁেতই আমরা তাঁর উপের িব ােসর

মাধ েম সাহস এবং দঢ়ৃভােব হািজর হবার মতা, পেয়িছ। ১৩

অতএব আমার াথনা এই, তামােদর জ আমার য সব ক হে ,

তােত যন উৎসাহ হীন হেয়া না; স সব তামােদর গৗরব। ১৪এই

কারেণ, সই িপতার কােছ আিম হাঁটু পাতিছ, ১৫ েগর ও পিৃথবীর

সব িপতার বংশ যাঁর কাছ থেক নাম পেয়েছ, ১৬ যন িতিন িনেজর

মিহমার ধন অ সাের তামােদরেক এই আশীবাদ দন, যােত তামরা



ইিফষীয় 2223

পিব আ ার মাধ েম অভ রীণ মা েষর স েক শি শালী হও;

১৭ যন িব ােসর মাধ েম ী তামােদর দেয় বাস কেরন; যন

তামরা েম ব মলূ ও সং ািপত হেয় ১৮ সম পিব েদর সে

বঝুেত চ া কেরা য, সই শ তা, দীঘতা, উ তা, ও গভীরতা

িক, ১৯এবং ােনর বাইের য ীে র ভালবাসা, তা যন জানেত

চ া কেরা, এই ভােব যন ঈ েরর সব পণূতার উে েশ পণূ হও।

২০ উপর ু য শি আমােদর মেধ কাজ স কের, সই শি

অ সাের িযিন আমােদর সব াথনার িচ ার থেক অেনক বিশ কাজ

করেত পােরন, ২১ ম লীেত এবং ী যী েত যগুপয ােয়র যেুগ যেুগ

তারই মিহমা হাক। আেমন। (aiōn g165)

৪অতএব ভুেত বি আিম তামােদরেক আেবদন করিছ, তামরা

য ডােক আ ত হেয়ছ, তার উপযু হেয় চল। ২ স ণূ ভ ও

ধীরি র ভােব এবং ধেয র সােথ চল; েম এেক অে র িত

মাশীল হও, ৩ শাি র যাগব েন আ ার ঐক র া করেত য বান

হও। ৪ দহ এক এবং আ া এক; যমন তামােদর ডােকর একই

ত াশায় তামরা আ ত হেয়ছ। ৫ ভু এক, িব াস এক, বাি

এক, ৬ সবার ঈ রও িপতা এক, িতিন সবার উপের, সবার কােছ

ও সবার মেন আেছন। ৭ িক ু ীে র দােনর পিরমাণ অ সাের

আমােদর েত ক জনেক অ হ দওয়া হেয়েছ। ৮এই জ কথায়

আেছ, “িতিন েগ উেঠ ব ীেদরেক বি করেলন, মা ষেদরেক নানা

আশীবাদ দান করেলন।” ৯ “িতিন উঠেলন” এর তাৎপয িক? না

এই য, িতিন পিৃথবীর গভীের নেমিছেলন। ১০ িযিন নেমিছেলন

সই একই ব ি িযিন েগর উপর পয উেঠেছন, যােত সব িকছুই

তাঁর ারা পণূ করেত পােরন। ১১আর িতিনই কেয়কজনেক িরত,

ভাববাদী, সমাচার চারক এবং কেয়কজনেক পালক ও িশ া

কের দান কেরেছন, ১২ পিব েদর তরী করার জ কেরেছন, যন

সবাকায সাধন হয়, যন ীে র দহেক গঁেথ তালা হয়, ১৩ যত ণ

না আমরা সবাই ঈ েরর পেু র িবষয়ক িব ােসর ও ত ােনর ঐক

পয , িস পু েষর অব া পয , ীে র পণূতার আকােরর পিরমাণ
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পয , না পৗঁছাই; ১৪ যন আমরা আর বালক না থািক, মা ষেদর

ঠকািমেত, চালািকেত, ভুল পেথ চালনায়, ঢউেয়র আঘােত এবং স

িশ ার বাতােস ইত তঃ পিরচািলত না হই; ১৫ বরং আমরা েম

সত বিল এবং সব িদেনর তাঁর মেধ বেড় উিঠ িযিন ীে র ম ক,

১৬ িযিন ম ক, িতিন ী , তাঁর থেক সম দহ, েত ক সি য

উপকার যাগায়, তাঁর ারা যথাযথ সংল ও সংযু হেয় েত ক

ভােগর িনজ িনজ পিরমাণ অ যায়ী কাজ অ সাের দেহর বিৃ সাধন

করেছ, িনেজেকই েম গঁেথ তালার জ করেছ। ১৭ অতএব

আিম এই বলিছ, ও ভুেত দঢ়ৃ েপ আেদশ করিছ, তামরা আর

অিয িদেদর মত জীবন যাপন কেরা না; তারা িনজ িনজ মেনর অসার

ভােব চেল; ১৮তােদর মেন অ কার পেড় আেছ, ঈ েরর জীবেনর

থেক িবি হেয়েছ, আ িরক অ ানতার কারেণ, দেয়র কিঠনতা

যু হেয়েছ। ১৯ তারা অসাড় হেয় িনেজেদর লােভ সব রকম

অ িচ কাজ করার জ িনেজেদরেক ব ািভচাের সমপণ কেরেছ।

২০ িক ু তামরা ীে র স ে এই রকম িশ া পাও িন; ২১তাঁরই

বাক ত েনছ এবং যী েত য সত আেছ, সই অ সাের তাঁেতই

িশি ত হেয়ছ; ২২ যন তামরা পরুােনা আচরণ স ে সই পরুােনা

মা ষেক ত াগ কর, যা তারণার নানারকম অিভলাষ মেত হেয়

পড়েছ; ২৩ িনজ িনজ মেনর আ া যন মশঃ নতুন হেয় ওঠ, ২৪

সই নতুন মা ষেক িনধারণ কর, যা সেত র পিব তায় ও ধাি কতায়

ঈ েরর সাদেৃশ স ৃ হেয়েছ। ২৫ অতএব তামরা, যা িমেথ , তা

ছেড় েত েক িনজ িনজ িতেবশীর সে সিত কথা বেলা; কারণ

আমরা এেক অে র অ । ২৬ রেগ গেলও পাপ কেরা না; সূয অ

যাওয়ার আেগ তামােদর রাগ শা হাক; ২৭আর শয়তানেক জায়গা

িদও না। ২৮ চার আর চুির না ক ক, বরং িনজ হাত ব বহার কের

সৎ ভােব পির ম ক ক, যন গিরবেক দবার জ তার হােত িকছু

থােক। ২৯ তামােদর মখু থেক কান রকম বােজ কথা বর না হাক,

িক ু দরকাের গঁেথ তালার জ ভােলা কথা বর হাক, যন যারা

শােন, তােদরেক আশীবাদ দান করা হয়। ৩০আর ঈ েরর সই



ইিফষীয় 2225

পিব আ ােক ঃিখত কেরা না, যার ারা তামার মিু র িদেনর র

অেপ ায় মু াি ত হেয়ছ। ৩১ সব রকম বােজ কথা, রাষ, রাগ,

ঝগড়া, ঈ রিন া এবং সব রকম িহংসা তামােদর মেধ থেক র

হাক। ৩২ তামরা এেক অপের মধরু ভাব ও কমল মেনর হও, এেক

অপরেক মা কর, যমন ঈ রও ীে তামােদরেক মা কেরেছন।

৫অতএব ি য় িশ েদর মত তামরা ঈ েরর অ কারী হও। ২আর

েম চল, যমন ী ও তামােদরেক ম করেলন এবং আমােদর

জ ঈ েরর উে েশ , সৗরেভর জ , উপহার ও বিল েপ িনেজেক

বিলদান িদেলন। ৩ িক ু বশ াগমেনর ও সব কার অপিব তা

বা লােভর নামও যন তামােদর মেধ না হয়, যমন পিব েদর

উপযু । ৪আর খারাপ ব বহার এবং লাপ িক া ঠা া তামাশা, এই

সকল অ ীলতা ব বহার যন না হয়, বরং যন ধ বাদ দওয়া হয়।

৫ কারণ তামরা অবশ ই জােনা, বশ াগামী িক অ িচ িক লাভী স

তা িতমা পজূারী কউই ীে র ও ঈ েরর রােজ অিধকার পায়

না। ৬অযথা কথা িদেয় কউ যন তামােদরেক না ভুলায়; কারণ

এই সকল দােষর কারেণ অবাধ তার স ানেদর উপের ঈ েরর

াধ আেস। ৭অতএব তােদর সহভাগী হেয়া না; ৮কারণ তামরা

একিদেনর অ কার িছেল, িক ু এখন ভুেত আেলািকত হেয়ছ;

আেলার স ানেদর মত চল ৯কারণ সব রকম ম লভােব, ধাি কতায়

ও সেত আেলার ফল হয় ১০ ভুর সে াষজনক িক, তার পরী া

কর। ১১আর অ কােরর ফলহীন কােজর ভাগী হেয়া না, বরং স িলর

দাষ দিখেয় দাও। ১২কারণ ওরা গাপেন য সব কাজ কের, তা

উ ারণ করাও ল ার িবষয়। ১৩ িক ু দাষ দিখেয় দওয়া হেল

সকলই আেলার ারা কাশ হেয় পেড়; সাধারণত যা কাশ হেয়

পেড়, তা সবই আেলািকত। ১৪এই জ পিব শাে লখা আেছ,

“ হ ঘমু ব ি , জেগ ওঠ এবং মতৃেদর িভতর থেক উঠ, তােত

ী তামার উপের আেলাক উ ল করেবন।” ১৫অতএব তামরা

ভােলা কের দখ, িকভােব চলছ; অ ােনর মেতা না চেল ানীেদর

মেতা চল। ১৬ েযাগ িকেন নাও, কারণ এই িদন খারাপ। ১৭এই
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কারণ বাকা হেয়া না, িক ু ভুর ই া িক, তা বােঝা। ১৮আর

া ারেস মাতাল হেয়া না, তােত সবনাশ আেছ; িক ু পিব আ ােত

পিরপণূ হও; ১৯ গীত, া ও আি ক স ী েন এেক অপের কথা

বল; িনজ িনজ দেয় ভুর উে েশ গান ও বাজনা কর; ২০ সবিদন

সব িবষেয়র জ আমােদর ভু যী ীে র নােম িপতা ঈ েরর

ধ বাদ কর; ২১ ীে র ভেয় একজন অ জেনর বাধ হও। ২২

নারীরা, তামরা যমন ভুর, তমিন িনজ িনজ ামীর বাধ হও। ২৩

কারণ ামী ীর ম ক, যমন ী ও ম লীর ম ক; িতিন আবার

দেহর উ ারকতা; ২৪ িক ু ম লী যমন ীে র বাধ , তমিন নারীরা

সব িবষেয় িনেজর িনেজর ামীর বাধ হাক। ২৫ ামীরা, তামরা

িনেজর িনেজর ীেক সই মত ভালবােসা, যমন ী ও ম লীেক

ভালবাসেলন, আর তার জ িনেজেক দান করেলন; ২৬ যন িতিন

জল ান ারা বােক তােক িচ কের পিব কেরন, ২৭ যন িনেজ

িনেজর কােছ ম লীেক মিহমাময় অব ায় উপি ত কেরন, যন তার

কল বা সে াচ বা এই রকম আর কান িকছুই না থােক, বরং স

যন পিব ও িন া হীন হয়। ২৮ এই রকম ামীরাও িনজ িনজ

ীেক িনজ িনজ শরীেরর মত ভালবাসেত বাধ । িনেজর ীেক য

ভালবােস, স িনেজেকই ভালবােস। ২৯ কউ ত কখনও িনজ দেহর

িত ঘণৃা কের িন, বরং সবাই তার ভরণ পাষণ ও লালন পালন

কের; যমন ী ও ম লীেক করেছন; ৩০ কারণ আমরা তাঁর দেহর

অ । ৩১ “এই জ মা ষ িনজ িপতা মাতােক ত াগ কের িনজ ীেত

আস হেব এবং সই ই জন এক দহ হেব।” ৩২এই লকুােনা

সত মহৎ, িক ু আিম ীে র ও ম লীর উে েশ এটা বললাম। ৩৩

তবওু তামারও েত েক িনজ িনজ ীেক সই রকম িনেজর মত

ভালেবস; িক ু ীর উিচত যন স ামীেক ভয় কের।

৬ ছেলেমেয়রা, তামরা ভুেত িপতামাতােক মা কর, কারণ

এটাই িঠক। ২ “ তামার িপতােক ও তামার মাতােক স ান কর,”

এটা িত ার থম আেদশ, ৩ “ যন তামার ম ল হয় এবং

তুিম পিৃথবীেত দীঘজীবী হও।” ৪আর িপতারা, তামরা িনজ িনজ
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ছেলেমেয়েদরেক রািগও না, বরং ভুর শাসেন ও শ ৃ লার মাধ েম

তােদরেক মা ষ কের তােলা। ৫ চাকেররা, যমন তামরা ী েক

মেন চল তমিন ভয় ও স ােনর সে ও দেয়র সততা অ যায়ী

িনজ শরীেরর জাগিতক ভুেদর আেদশ মেন চল; ৬ মা েষর স ু

করার মত সবা না কের, বরং ীে র দােসর মত ােণর সােথ

ঈ েরর ই া পালন করছ বেল, মা েষর সবা নয়, ৭ বরং ভুরই

সবা করছ বেল আনে ই দােসর কাজ কর; ৮ জেন রেখা, কান

ভাল কাজ করেল িতিট মা ষ, স চাকর হাক বা াধীন মা ষ

হাক, ভুর থেক তার ফল পােব। ৯আর মিনেবর। তামরা তােদর

সে সই রকম ব বহার কর, তােদর মিক দওয়া ছাড়া, জেন

রেখা, তােদর এবং তামােদরও ভু েগ আেছন, আর িতিন কারও

প পািত কেরন না। ১০ শষ কথা এই, তামরা ভুেত ও তাঁর

শি র তােপ শি শালী হও। ১১ ঈ েরর সব যেু র সাজ পিরধান

কর, যন শয়তােনর নানারকম ম পিরক নার সামেন দাঁড়ােত

পার। ১২কারণ দহ এবং রে র সে নয়, িক ু পরা ম সকেলর

সে , কতৃ সকেলর সে , এই অ কােরর জগতপিতেদর সে ,

গীয় ােন আ ােদর সে আমােদর ম যু হে । (aiōn g165)

১৩এই জ তামরা ঈ েরর সব যেু র সাজ হণ কর, যন সই

িদেনর র িতেরাধ করেত এবং সব শষ কের দাঁিড়েয় থাকেত পার।

১৪অতএব সেত র কামর ব নীেত ব কিট হেয়, ১৫ ধািমকতার

বকুপাটা পের এবং শাি র সমাচােরর িতর জেুতা পােয় িদেয়

দাঁিড়েয় থাক; ১৬এই সব ছাড়া িব ােসর ঢালও হণ কর, যার িদেয়

তামরা সই ম আ ার সব আ েনর তীরেক নভােত পারেব; ১৭

এবং উ ােরর িশর াণ ও আ ার খড়গ, অথাৎ ঈ েরর বাক হণ

কর। ১৮ সব রকম াথনা ও অ েরােধর সােথ সব িদেনর পিব

আ ায় াথনা কর এবং এর জ স ণূ অিভিনেবশ ও অ েরাধসহ

জেগ থাক, ১৯ সব পিব লােকর জ এবং আমার জ ও াথনা

কর, যন মখু খলুবার উপযু ব ৃ তা আমােক দওয়া যায়, যােত

আিম সাহেসর সােথ সই সমাচােরর গাপণ ত জানােত পাির, ২০
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যার জ আিম িশকেল আটেক রাজদূেতর কাজ করিছ; যমন কথা

বলা আমার উিচত, তমন যন সই িবষেয় সাহস দখােত পাির।

২১আর আমার িবষয়, আমার িকরকম চলেছ, তা যন তামরাও

জানেত পার, তার জ ভুেত ি য় ভাই ও িব দাস য তুিখক,

িতিন তামােদরেক সবই জানােবন। ২২আিম তাঁেক তামােদর কােছ

সইজ ই পাঠালাম, যন তামরা আমােদর সব খবর জানেত পর

এবং িতিন যন তামােদর দেয় সা না দন। ২৩ িপতা ঈ র

এবং ভু যী ী থেক শাি এবং িব ােসর সে ভালবাসা,

ভাইেদর িতআ ক। ২৪আমােদর ভু যী ী েক যারা অ য়ভােব

ভালবােস, অ হ সই সকেলর সে সে থা ক।
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িফিলপীয়
১ পৗল ও তীমিথয়, ী যী র দাস, ী যী েত যত পিব লাক

িফিলপীেত আেছন, তাঁেদর এবং, পালকেদর পিরচারকেদর ও ীে

পিব জেনেদর কােছ। ২আমােদর িপতা ঈ রও ভু যী ী থেক

অ হ ও শাি তামােদর িত আ ক। ৩ তামােদর কথা মেন

কের আিম ঈ রেক ধ বাদ িদই, ৪ সবিদন আিম তামােদর জ

াথনা কির, এটাই হল সবিদন এক আনে র াথনা; ৫আিম থম

িদন থেক আজ পয সমাচােরর পে তামােদর সহভাগীতায়

আিছ। ৬ এেত আমার দঢ়ৃ িব াস এই য, তামােদর মেধ িযিন

ভােলা কাজ কেরেছন, িতিন যী ীে র আসবার িদন পয তা

স ণূ করেবন। ৭আর তামােদর সবার িবষেয় আমার এই িচ া

করাই উিচত; কারণ আিম তামােদরেক মেনর মেধ রািখ; কারণ

আমার কারাগাের থাকা এবং সমাচােরর পে ও সততা স ে

তামরা সবাই আমার সােথ অ েহর সহভাগী হেয়ছ। ৮ ঈ র

আমার সা ী য, ী যী র ভালবাসায় আমার দয় তামােদর

সবার জ কমন আকা ী। ৯আর আিম এই াথনা কির যন,

তামােদর ভালবাসা যন সব রকম ও স ণূ িবচার বিু েত আেরা

আেরা বিৃ পায়; ১০এই ভােব তামরা যন, যা যা িবিভ ধরেনর,

তা পরী া কের িচনেত পার, ীে র িদন পয যন তামরা ও

িনেদাষ থাক, ১১ যন সই ধািমকতার সই ফেল পণূ হও, যা যী

ীে র মাধ েম পাওয়া যায়, এই ভােব যন ঈ েরর গৗরব ও শংসা

হয়। ১২ এখন হ ভাইেয়রা, আমার ই া এই য, তামরা জান,

আমার স ে যা যা ঘেটেছ, তার মাধ েম সমাচােরর চােরর কাজ

এিগেয় গেছ; ১৩ িবেশষভােব সব াসাদ র ীবািহনী এবং অ

সবাই জােন য আিম ী িব াসী বেল কারাগাের রেয়িছ; ১৪এবং

ভুেত িব াসী অেনক ভাই আমার কারাবােসর কারেণ দঢ়ৃিব াসী

হেয় িনভেয় ঈ েরর বাক বলেত অিধক সাহসী হেয়েছ। ১৫ কউ

কউ ঈষা এবং িববােদর মেনাভােবর সে , আর কউ কউ ভােলা

ই ার সে ী েক চার করেছ। ১৬ এই লােকেদর মেন ভালবাসা
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আেছ বেলই তারা ীে র িবষেয় চার করেছ, কারণ জােন য,

আিম সমাচােরর পে সমথন করেত িনযু রেয়িছ। ১৭ িক ু ওরা

াথপরভােব এবং অপিব ভােব ী েক চার করেছ, তারা মেন

করেছ য আমার কারাবাস আেরা ক কর করেব। ১৮ তেব িক?

উভয় ে ই, িকনা ভ ািমেত অথবা সত ভােব, য কােনা ভােব

হাক, ী চািরত হে ন; আর এেতই আিম আন করিছ, াঁ,

আিম আন করব। ১৯কারণ আিম জািন, তামােদর াথনা এবং

যী ীে র আ ার যাগদােনর মাধ েম এটা আমার পির ােনর

পে হেব। ২০ এই ভােব আমার ঐকাি ক তী া ও ত াশা এই

য, আিম কােনাভােব লি ত হব না, িক ু স ণূ সাহেসর সে ,

যমন সবিদন তমিন এখনও, ী জীবেনর মাধ েম হাক, িক মতুৃ র

মাধ েম হাক, আমার মধ িদেয় ী শরীের মিহমাি ত হেবন। ২১

কারণ আমার পে জীবন হল ী এবং মরণ হল লাভ। ২২ িক ু

শরীের য জীবন, তাই যিদ আমার কােজর ফল হয়, তেব কানটা

আিম বেছ নব, তা জািন না। ২৩অথচ আিম দাটানায় পেড়িছ;

আমার ই া এই য, মারা িগেয় ীে র সে থািক, কারণ তা অেনক

ভােলা ২৪ িক ু শরীের বঁেচ থাকা তামােদর জ বিশ দরকার। ২৫

আর এই দঢ়ৃ িব াস আেছ বেল আিম জািন য থাকেবা, এমনিক,

িব ােস তামােদর উ িত ও আনে র জ তামােদর সবার কােছ

থাকব, ২৬ যন তামােদর কােছ আমার আবার আসার মাধ েম ী

যী েত তামােদর আমােক িনেয় আন উপেচ পেড়। ২৭ কবল,

ীে র সমাচােরর যাগ ভােব তাঁর জােদর মেতা আচরণ কর;

তাহেল আিম এেস তামােদর দিখ, িক অ পি ত থািক, আিম যন

তামােদর িবষেয় নেত পাই য, তামরা এক আ ােত দঢ়ৃ আছ,

এক ােণ সমাচােরর িব ােসর পে কেঠার সং াম করছ; ২৮এবং

কােনা িবষেয় িবপ েদর ারা ভীত হে না; এেতই মাণ হেব তা

ওেদর িবনােশর জ , িক ু তামােদর পির ােনর মাণ, আর এিট

ঈ র থেকইআেস। ২৯ যেহতু তামােদর ীে র জ এইআশীবাদ

দওয়া হেয়েছ, যন কবল তাঁেত িব াস কর, তা নয়, িক ু তাঁর জ
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ঃখেভাগও কর; ৩০কারণ আমার মেধ য প দেখছ এবং এখনও

সই স ে যা েনছ, সই প সং াম তামােদরও হে ।

২অতএব ীে যিদ কােনা উৎসাহ, যিদ কােনা ভালবাসার সা না,

যিদ কােনা পিব আ ার সহভাগীতা, যিদ কােনা দয়া ও ক ণা

দেয় থােক, ২ তেব তামরা আমার আন পণূ কর একমন, এক

ভালবাসা, এক াণ, এক ভাবিবিশ হও। ৩ িতেযািগতার িকংবা

াথপরতার বেশ িকছুই কর না, িক ু শা ভােব েত ক জন িনেজর

থেক অ েক বেল মেন কর; ৪এবং েত ক জন িনেজর িবষেয়

না, িক ু পেরর িবষেয়ও ল রাখ। ৫ ী যী েত য ভাব িছল, তা

তামােদর মেনর মেধ ও হাক। ৬ ঈ েরর পিবিশ থাকেতও

িতিন ঈ েরর সােথ সমান ই া মেন করেলন না, ৭ িক ু িনেজেক

শূ করেলন, িতিন দােসর মত হেলন, মা েষর মত হেয় জ িনেলন;

৮এবং িতিন মা েষর মত হেয় িনেজেক অবনত করেলন; মতুৃ পয ,

এমনিক, ু শীয় মতুৃ পয আ াবহ হেলন। ৯ এই কারণ ঈ র

তাঁেক অত উ মযাদা স করেলন এবং তাঁেক সই নাম দান

করেলন, যা েত ক নােমর থেক ; ১০ যন যী র নােম গ এবং

ম ও পাতালিনবাসীেদর “ েত ক হাঁটু নত হয়, ১১এবং েত ক

িজভ যন ীকার কের” য, যী ী ই ভু, এই ভােব িপতা ঈ র

যন মিহমাি ত হন। ১২অতএব, হ আমার ি য়তেমরা, তামরা

সবিদন যমন আ া পালন কের আসছ, তমিন আমার সামেন

যমন কবল সই রকম না, িক ু এখন আরও বিশভােব আমার

অ পি িতেত, সভেয় ও স ােনর সে িনেজর িনেজর পির ান স

কর। ১৩কারণ ঈ রই িনেজর স ু ি র জ তামােদর দেয় ই া ও

কাজ উভেয়র সাধনকারী। ১৪ তামরা অিভেযাগ ও তক ছাড়া সব

কাজ কর, ১৫ যন তামরা অিন নীয় ও এই িদেনর র সই অসরল

ও চির হীন জে র মেধ ঈ েরর িন ল স ান হও, যােদর মেধ

তামরা জগেত উ ল ন ে র কাশ পাে া, ১৬জীবেনর বাক

ধের রেয়েছা; এেত ীে র পনুরাগমেনর িদেনর আিম এই গব করার

কারণ পাব য, আিম বথৃা দৗড়াইিন, বথৃা পির মও কিরিন। ১৭ িক ু
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তামােদর িব ােসর আ া িতেত ও সবায় যিদ আিম উৎসেগর জ

সিচতও হই তেব আিম আরাধনা করিছ, আর তামােদর সবার সে

আন করিছ। ১৮ সইভােব তামরাও আন কর, আর আমার সে

আন কর। ১৯আিম ভু যী েত ত াশা করিছ য, তীমিথয়েক খবু

তাড়াতািড় তামােদর কােছ পাঠাব, যন তামােদর অব া জেন

আিমও উৎসািহত হই। ২০কারণ আমার কােছ তীমিথর মত কােনা

াণ নই য, সিত ই তামােদর িবষেয় িচ া করেব। ২১কারণ ওরা

সবাই যী ীে র িবষয় নয়, িক ু িনেজর িনেজর িবষেয় চ া কের।

২২ িক ু তামরা এঁর পে এই মাণ জােনা য, বাবার সােথ স ান

যমন, আমার সােথ ইিন তমিন সমাচার িব ােরর জ দািয়

পালন কেরেছন। ২৩অতএব আশাকির, আমার িক ঘেট, তা জানেত

পারেলই তাঁেক তামােদর কােছ পািঠেয় দব। ২৪ আর ভুেত

আমার দঢ়ৃ িব াস এই য, আিম িনেজও তাড়াতািড় আসব। ২৫ িক ু

আমার ভাই, সহকমী ও সহেসনা এবং তামােদর িরত ও আমার

েয়াজনীয় উপকারী সবক ইপা াদীত তামােদর কােছ পািঠেয়

দওয়া েয়াজন বেল আমার আবশ ক মেন হল। ২৬কারণ িতিন

তামােদর সবাইেক দখবার জ আকা ী িছেলন এবং তামরা

তাঁর অ তার সংবাদ েনছ বেল িতিন ব া ল হেয়িছেলন। ২৭আর

সিত ই িতিন অ তায় মারা যাওয়ার মত হেয়িছেলন; িক ু ঈ র তাঁর

ওপর দয়া কেরেছন, আর কবল তাঁর ওপর না, আমার ওপরও দয়া

কেরেছন, যন ঃেখর উপর ঃখ আমার না হয়। ২৮এই জ আিম

আ েহর সে তাঁেক পাঠালাম, যন তামরা তাঁেক দেখ পনুবার

আন কর, আমারও ঃেখর লাঘব হয়। ২৯অতএব তামরা তাঁেক

ভুেত স ণূ আনে র সে হণ কেরা এবং এই ধরেনর লাকেদর

স ান কেরা; ৩০কারণ ীে র কােজর জ িতিন মতুৃ মেুখ উপি ত

হেয়িছেলন, ফেল আমার সবায় তামােদর িট পরূেনর জ িতিন

জীবেনর ঝুঁিকও িনেয়িছেলন।

৩ শষ কথা এই, হ আমার ভাইেয়রা, ভুেত আন কর।

তামােদরেক একই কথা বারবার িলখেত আিম া হই না, আর তা
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তামােদর র ার জ । ২ সই রেদর থেক সাবধান, সই ম

কাজ কের যারা তােদর কাছ থেক সাবধান, যারা দেহর কােনা

অংশেক কাটা‐ ছঁড়া কের সই লাকেদর থেক সাবধান। ৩আমরাই

তা কৃত িছ ক লাক, আমরা যারা ঈ েরর আ ােত আরাধনা

কির এবং ী যী েত গব কির, দেহর উপর িনভর কির না। ৪ যিদ

তাই হেতা তেব আিম আমার দেহ দঢ়ৃভােব িনভর করেত পারতাম।

যিদ অ কউ মেন কের য, স তার দেহর উপর িনভর করেত

পাের, তেব আিম আেরা বিশ িনভর করেত পাির। ৫আিম আটিদেনর

র িদন কেছদ া হেয়িছ, ই ােয়ল‐জাতীয় িব ামীন বংেশর, খাঁিট

ই ীয়, ব ব ার স ে ফরীশী, ৬ উেদ াগ স ে ম লীর তাড়নাকারী

িছলাম, ব ব ার িনয়ম কা ন পালেন িনখুঁত িছলাম। ৭ িক ু যা আমার

লাভ িছল স সম ীে র জ িত বেল মেন কির। ৮আসেল,

আমার ভু ী যী র য ান তা সব থেক , তার জ আিম

সব িকছুই এখন িত বেল মেন করিছ; তাঁর জ সব িকছুর িত

স কেরিছ এবং তা আবজনা (মল) মেন কের ত াগ কেরিছ, ৯ যন

ী েক লাভ কির এবং তাঁেতই যন আমােক দখেত পাওয়া যায়;

আমার িনেজর ধাি কতা, যা ব ব া থেক পাওয়া, তা যন আমার না

হয়, িক ু য ধাি কতা ীে িব ােসর মাধ েম হয়, িব াসমলূক

য ধাি কতা ঈ র থেক পাওয়া যায়, তাই যন আমার হয়; ১০

যন আিম তাঁেক ও িতিন য জীিবত হেয়েছন বা পনু ি ত হেয়েছন,

সই শি েত এবং তাঁর ঃখেভােগর সহভাগীতা জানেত পাির, এই

ভােব যন তাঁর মতুৃ র মেতা আিমও মতুৃ বরণ করেত পাির; ১১আর

তারই মেধ থেক যন মতৃেদর মধ থেক জীিবত হওয়ার অিভ তা

লাভ করেত পাির। ১২আিম য এখনই এসব িজিনস পেয়িছ, িকংবা

পণূতা লাভ কেরিছ, তা নয়; িক ু যার জ ী যী আমােক উ ার

কেরেছন (বা তার িনেজর বেল দাবী কেরেছন) এবং তা ধরার জ

আিম দৗড়াি । ১৩ ভাইেয়রা, আিম য তা ধরেত পেরিছ, িনেজর

িবষেয় এমন িচ া কির না; িক ু একিট কাজ কির, িপছেনর সম

িবষয় িল ভুেল িগেয় সামেনর িবষয় িলর জ আ েহর সে ছুেট
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চেলিছ, ১৪ লে র িদেক দৗড়ােত দৗড়ােত আিম ী যী েত

ঈ েরর য ডাক যা িতিন পরু ার পাওয়ার জ েগ ডেকেছন তার

জ য করিছ। ১৫অতএব এস, আমরা যতজন পিরপ , সবাই

এই িবষেয় ভািব; আর যিদ কান িবষেয় তামােদর মেন অ ভােব

িচ া কের থাক, তেব ঈ র তামােদর কােছ তাও কাশ করেবন।

১৬ তাই যাইেহাক না কন, আমরা য পয পৗিছেয়িছ, যন সই

একই ধারায় চিল। ১৭ ভাইেয়রা, তামরা সবাই আমার মেতা হও

এবং আমরা যমন তামােদর আদশ, তমিন আমােদর আচরণ মেতা

যারা চেল, তােদর িদেক দিৃ রাখ। ১৮কারণ অেনেক এমন ভােব

চলেছ, যােদর িবষেয় তামােদরেক বার বার বেলিছ এবং এখনও

চােখর জেলর সে বলিছ, তারা ীে র ু েশর শ ; ১৯ তােদর

পিরণাম িবনাশ; পটই তােদর দবতা এবং ল ােতই তােদর গৗরব;

তারা জাগিতক িবষয় ভােব। ২০কারণ আমরা গপরুীর জা; আর

সখান থেক আমরা উ ারকতার, ভু যী ীে র, িফের আসার

তী া করিছ; ২১ িতিন আমােদর িয় ু দহেক পিরবতন কের তাঁর

মিহমার দেহর মেতা করেবন, য শি র মাধ েম িতিন সম িকছু

তাঁর বশীভূত করেত পােরন, তারই েণ করেবন।

৪অতএব, হ আমার ভাইেয়রা, ি য়তেমরা ও আকা ার পাে রা,

আমার আন ও মু ট, ি য়তেমরা, তামরা এই ভােব ভুর েম

ি র থাক। ২আিম ইবিদয়ােক অ েরাধ কের ও স ূখীেক অ েরাধ

কের বলিছ য, “ তামরা ভুর েম একই িবষয় ভাব।” ৩আবার,

আমার কৃত সত সহকমী য তুিম, তামােকও অ েরাধ করিছ, তুিম

এই মিহলােদর সাহায কর, কারণ তাঁরা সমাচাের আমার সে

পির ম কেরিছেলন, ীেম এবং আমার আেরা অ সহকমীেদর

সে ও তা কেরিছেলন, তাঁেদর নাম জীবন পু েক লখা আেছ। ৪

তামরা ভুেত সবদা আন কর; আিম আবার বলিছ, আন কর।

৫ তামােদর ন তা যন সবাই দখেত পায়। ভু শী ই আসেছন। ৬

কান িবষেয় িচ া কােরা না, িক ু সব িবষয় াথনা, িবনিত এবং

ধ বােদর সে তামােদর সম েয়াজন ঈ রেক জানাও। ৭
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তােত ঈ েরর য শাি যা সম িচ ার বাইের, তা তামােদর দয়

ও মন ী যী েত র া করেব। ৮ অবেশেষ, ভাইেয়রা, যা িকছু

সত , যা িকছু স ানীয়, যা িকছু ায , যা িকছু খাঁিট, যা িকছু র,

যা িকছু শংসার িবষয়, য কান ভালবাসা ও য কান িবষয়

হাক, সই সম আেলাচনা কর। ৯ তামরা আমার কােছ যা যা

িশেখছ, হণ কেরছ, েনছ ও দেখছ, সই সম কর; তােত শাি র

ঈ র তামােদর সে সে থাকেবন। ১০ িক ু আিম ভুেত বড়ই

আনি ত হলাম য, অবেশেষ তামরা আমার জ ভাবার নতুন

উ ীপনা পেয়ছ; এই িবষেয় তামরা িচ া করিছেল, িক ু েযাগ

পাও িন। ১১এই কথা আিম অভাব স ে বলিছ না, কারণ আিম য

অব ায় থািক, তােতই স ু থাকেত িশেখিছ। ১২আিম অবনত হেত

জািন, াচুয ভাগ করেতও জািন; সব জায়গায় ও সব িবষেয় আিম

স ু থাকেত এবং িখেদ স করেত, াচুয িক অভাব স করেত

আিম িশেখিছ। ১৩ িযিন আমােক শি দন, তাঁর মাধ েম আিম সবই

করেত পাির। ১৪ তবওু তামরা আমার কে র িদন দােন সহভাগী হেয়

ভালই কেরছ। ১৫আর, তামরা িফিলপীেয়রা, জান য, সমাচার

চােরর েত, যখন আিম মািকদিনয়া থেক চেল িগেয়িছলাম,

তখন কান ম লী দােনর িবষেয় আমার সহভাগী হয়িন, ধু তামরাই

হেয়িছেল। ১৬এমনিক িথষলনীকীেতও তামরা একবার, বরং ই বার

আমার েয়াজনীয় উপকার পািঠেয়িছেল। ১৭আিম উপহার পাওয়ার

জ চ া করিছ না, িক ু সই ফেলর চ া করিছ, যা তামােদর জ

খবুই লাভজনক হেব। ১৮আমার সব িকছুই আেছ, বরং উপিচেয়

পড়েছ; আিম তামােদর কাছ থেক ইপা দীেতর হােত যা িকছু

পেয়িছ তােত পিরপণূ হেয়িছ, যা গি যু এবং হণেযাগ বিল যা

ঈ রেক স কের। ১৯আরআমার ঈ র গৗরেব তাঁর ধনস দ

অ যায়ী ী যী েত তামােদর সম েয়াজন পরূণ করেবন। ২০

আমােদর ঈ রও িপতার মিহমা সব িদেনর র জ যেুগ যেুগ হাক।

আেমন। (aiōn g165) ২১ তামরা ী যী েত েত ক পিব লাকেক

আমার েভ া জািনও। আমার স ী ভাইেয়রা তামােদরেক েভ া
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জানাে ন। ২২ সম পিব লাক, িবেশষ কের যাঁরা কসেরর বািড়র

লাক, তাঁরাও তামােদরেক েভ া জানাে ন। ২৩ ভু যী ীে র

অ হ তামােদর আ ার সহব ী হাক।
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কলসীয়
১আিম পৗল, ঈ েরর ই া অ সাের ী যী র িরত এবং

আমােদর ভাই তীমথীয়, ২কলিসেত ঈ েরর পিব রা ও ীে িব

ভাইেয়রা। আমােদর িপতা ঈ েরর অ হ ও শাি তামােদর উপর

আ ক। ৩আমােদর ভু যী ীে র িপতা ঈ রেক ধ বাদ িদই

এবং আমরা সবিদন তামােদর জ াথনা কির। ৪ ী যী র

ওপর তামােদর িব াস এবং সব পিব লােকর উপর তামােদর

ভালবাসার কথা আমরা েনিছ, ৫ কারণ েগ তামােদর জ অেনক

আশার িবষয় রেয়েছ। এই আশার িবষেয় তামরা সমাচাের সেত র

কথা আেগ েনছ, ৬ য সমাচার তামােদর কােছ এেসেছ যা সারা

পিৃথবীেত ফল এবং চািরত হে , যিদন থেক তামরা ঈ েরর

অ েহর কথা েন তােক সত বেল জেনিছেল। ৭আমােদর ি য়

ঈ েরর দাস ইপা ার কাছ থেক তামরা এই িশ া পেয়িছেল,

তামােদর জ িতিন ীে র একজন িব পিরচারক হেয়িছেলন।

৮ পিব আ ার িত তামােদর ভালবাসার কথা তাঁর মেুখ আমরা

েনিছ। ৯ কারণ য িদন থেক এই েমর কথা আমরা েনিছ,

সই িদন থেক আমরা াথনা এবং িবনিত কের চেলিছ যন তামরা

আি ক ান ও বিু েত তাঁর ই া স ণূভােব বঝুেত পার। ১০

আমরা াথনা কির যন তামরা সব িকছুেত ভুর যাগ হেয় চলেত

পার, ভােলা আচরণ, ভােলা কাজ কের ফলবান হও এবং ঈ েরর

ােন বেড় ওঠ। ১১ আমরা াথনা কির তাঁর মিহমা ও শি র

অ েহ সব িবষেয় তামরা শি শালী হও যন তামরা ধয ও

সিহ ু তােক আনে র সে হণ করেত পার। ১২আমরা াথনা কির

িযিন আমােদর আেলােত পিব লাকেদর উ রািধকােরর অংশীদার

হবার যাগ কেরেছন, আনে র সে যন সই িপতােক ধ বাদ

িদেত পাির। ১৩ িতিন আমােদর অ কােরর আিধপত থেক উ ার

কেরেছন এবং িনেজর ি য় পেু র রােজ আমােদর এেনেছন। ১৪

তাঁর পেু র মাধ েম আমরা মিু , পােপর মা পেয়িছ। ১৫ তাঁর

পু ই অদশৃ ঈ েরর িতমিূ । িতিনই সম সিৃ র থমজাত। ১৬
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কারণ সব িকছুই িতিন সিৃ কেরিছেলন, েগ এবং পিৃথবীেত, দশৃ

এবং অদশৃ যা িকছু আেছ। িসংহাসন অথবা পরা ম অথবা রা

অথবা কতৃ সব িকছুই িতিন সিৃ কেরিছেলন এবং তাঁর জ । ১৭

িতিনই সব িকছুর আেগ আেছন এবং তাঁর মেধ সব িকছুেক একসে

ধের রেখেছন। ১৮ িতিনই তাঁর দেহর অথাৎ ম লীর মাথা। িতিনই

থম, িতিনই থম মতৃেদর মধ থেক জীিবত হেয়িছেলন, তরাং

িতিনই সব িকছুর মেধ থম। ১৯কারণ ঈ র িঠক কেরিছেলন য

তাঁর সব পণূতাই যন ীে র মেধ থােক; ২০ এবং িতিন িনেজ

তাঁর পেু র মাধ েম অেনক িকছুর িমলনসাধন কেরেছন। ঈ র তাঁর

পেু র ু েশর র িদেয় শাি এেনিছেলন, পিৃথবীর অথবা েগর সব

িকছুেক একসে কেরন। ২১এবং একিদেনর তামরাও ঈ েরর কাছ

থেক দূের িছেল এবং তামােদর বােজ কােজর মাধ েম তামােদর

মেন শ তা কাশ পেয়েছ। ২২ ীে র মতুৃ র মেধ িদেয় তাঁর

দেহর ারা ঈ র িনেজর সে তামােদর িমিলত কেরেছন যন

তামােদর পিব , িনখুঁত ও িনেদাষ কের িনেজর সামেন হািজর

কেরন। ২৩ ীে র িবষেয় খবর থেক য িনি ত আশা তামরা

পেয়ছ সখান থেক সের না িগেয় তামােদর িব ােস ি র থাকেত

হেব এবং সই সমাচার আকােশর িনেচ সম সিৃ র মেধ চার

করা হেয়েছ তামরা তা েনছ, আিম পৗল এই সমাচােরর চােরর

দাস হেয়িছ। ২৪ এখন তামােদর জ আমার য সব ক েভাগ

হে তার জ আন করিছ এবং ীে র সে ক েভাগ যা আমার

এখেনা বািক আেছ তা ীে র দেহর জ , সটা হে ম লী। ২৫

তামােদর জ ঈ েরর য কাজ আমােক দওয়া হেয়েছ, সইজ

আিম ম লীর দাস হেয়িছ, ঈ েরর বাক স ণূভােব চার কির।

২৬ সই গাপন সত যা পবূকাল হইেত ও পু েষ পু েষ লকুােনা

িছল, িক ু এখন তা তাঁর পিব লাকেদর কােছ কািশত হল; (aiōn

g165) ২৭অিয িদেদর মেধ সই গাপন তে র গৗরব‐ধন িক তা

পিব লাকেদর জানােত ঈ েরর ই া হল, তামােদর মেধ ীে র

মিহমার আ া তামরা পেয়ছ। ২৮ তাঁেকই আমরা চার করিছ।
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আমরা েত ক মা ষেক সতক করিছ এবং েত ক মা ষেক িশ া

িদি যন েত ক মা ষেক ীে র সব ােন ানবান করেত পাির।

২৯ য কােজর মতা িদেয় ঈ র আমােক উ ীিবত কেরেছন সই

ভূিমকা পালন করার জ আিম পির ম ও সং াম করব।

২আিম তামােদর জানােত চাই আিম তামােদর জ , লায়িদেকয়া

শহেরর লাকেদর জ এবং যারা আমার দেহ মখু দেখিন তােদর

জ আিম কেঠার পির ম করিছ, ২তারা যন মেন উৎসাহ পেয়

ভালবাসায় এক হয় এবং ােনর িন য়তায় সব িকছুেত ধনী হেয়

উেঠ ঈ েরর গাপন সত েক অথাৎ ী েক জানেত পাের। ৩ ান

এবং বিু সব িকছু তাঁর মেধ লকুােনা রেয়েছ। ৪আিম তামােদর

এই কথা বলিছ, কউ যন েরািচত বােক তামােদর ভুল পেথ

না চালায়। ৫ এবং যিদও আিম িনেজ দহ েপ তামােদর সে

নই, তবওু আমার আ ােত তামােদর সে আিছ এবং তামােদর

ভােলা আচরণ এবং ীে েত তামােদর দঢ়ৃ িব াস দেখ আিম আন

পাি । ৬ ী যী েক তামরা য ভােব ভু িহসােব হণ কেরছ

িঠক সইভােব তাঁর পেথ চল। ৭তাঁর মেধ দঢ়ৃভােব বেুনিছেলন ও

গেড় তুেলিছেলন, য িশ া পেয় িব ােস িতি ত হেয়িছেল এবং

ধ বাদ িদেয় াচুেয ভের ওঠ। ৮ দেখা কউ যন তামােদর

দশনিবদ া এবং কবল তারণা কের ব ী না কের যা মা েষর বংশ

পর রায় হেয় আসেছ জগেতর পাপপণূ িব াস ব ব ার উপর এবং

ীে র পের নয়, ৯কারণ ঈ েরর সব পণূতা ীে র দহ িহসােব

বাস করেছ। ১০ তামরা তাঁেত জীবেন পণূতা পেয়ছ, িযিন সব

পরা মশালীর ধান। ১১ তাঁরই মেধ তামার কেছদ হেয়িছল

মা েষর হােত নয়, কেছদ হেয়িছল, ীে র বিতত কেছদেন,

পাপপণূ দেহর ওপর থেক মাংস সিরেয় িদেয় তামােদর পাপমু

কেরেছন। ১২ বাি ে র তামরা তাঁর সে কবর হেয়িছেল, ঈ েরর

ওপর িব ােসর শি েত তামরাও তাঁর সে উি ত হেয়িছেল, িযিন

তাঁেক মতৃেদর মধ থেক উিঠেয়েছন। ১৩ যখন তামরা তামােদর

পােপ এবং তামােদর দেহর অ কেছেদ মতৃ িছেল, তখন িতিন তাঁর
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সে তামােদর জীিবত কেরিছেলন এবং আমােদর সব পাপ মা

কেরিছেলন। ১৪আমােদর িব ে য ঋেণর হােত লখা িনেদশ িছল

আইনত িতিন তা মেুছ ফেলিছেলন। পেরক িদেয় ু েশ ঝুিলেয়

িতিন এই সব সিরেয় ফেলিছেলন। ১৫ িতিন কতৃ এবং পরা ম

সব সিরেয় ফেল উ ু ভােব তােদর দিৃ েগাচর কেরিছেলন এবং

সকেলর আেগ িবজয় যা া কের তাঁর ু েশর মােন বিুঝেয়িছেলন। ১৬

তরাং তামরা িক খােব অথবা িক পান করেব অথবা উৎসেবর িদেনর

অথবা িতপেদ অথবা িব ামবাের িক করেব এই সব িবষেয় কউ

যন তামােদর িবচার না কের। ১৭এই িজিনস িল যা আসেছ তার

ছায়া, িক ু কৃত পে ীে র দহ। ১৮ ন তায় ও দূতেদর পজূায়

কান লাক যন তামােদর পরু ার লটু না কের। যন একজন লাক

যা দেখেছ সই রকম থােক এবং িনেজর মাংিসক মেন িচ া কের

গিবত না হয়। ১৯ তারা ী েক মাথা িহসােব ধের না, যাঁর কাছ থেক

সম দহ, ি থ ও ব ন একসে যু হেয় ঈ েরর শি েত বড়

হেয় উঠেছ। ২০ যিদ তামরা জগেতর পাপপণূ িব াস ব ব ায় ীে র

সে মেরছ, তেব কন জগেতর িব ােসর কােছ সমিপত হেয় জীবন

যাপন করছ: ২১ “ধেরা না, াদ হণ কেরা না, ছুঁয়না?” ২২ য সব

িজিনস ব বহার করেল েয় যায় লােকরা সই ব াপাের এই আেদশ

ও িশ া দয়। ২৩এই িনয়ম িল মা েষর তরী জািতর “ ান” ন তা

ও দেহর ওপর িনযাতন, িক ু মাংেসর েয়র িব ে কােনা মলূ

নই।

৩ঈ র তামােদর ীে র সে তুেলেছন, যখােন ী ঈ েরর

ডান পােশ বেস আেছন সই গীয় জায়গার িবষয় িচ া কর। ২

গীয় িবষয় ভাব, পিৃথবীর িবষয় ভেবা না। ৩ তামরা মারা গছ

এবং ঈ র তামােদর জীবন ীে র সে লিুকেয় রেখেছন। ৪

তামােদর জীবেন যখন ী কািশত হেবন, তখন তামরাও তাঁর

তােপ কািশত হেব। ৫ তামরা পিৃথবীর পাপপণূ ভাব ন কের

ফল যমন বশ াগমন, অ িচতা, মাহ, খারাপ ই া লাভ এবং

মিু পজূা। ৬এই সব কারেণ অবাধ স ানেদর ওপর ঈ েরর রাগ
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সিৃ হয়। ৭একিদন যখন তামরা এই ভােব জীবন যাপন করেত

তখন তামরাও এই ভােব চলেত। ৮ িক ু এখন তামরা অবশ ই এই

সব িজিনস ত াগ করেব াধ, রাগ, িহংসা, ঈ রিন া ও তামােদর

মখু থেক বরেনা বােজ কথা। ৯একজন অপরেক িমথ া কথা বল

না, কারণ আেগ যা অ শীলন করেত তা ছঁড়া কাপেড়র টুকেরার মত

ফেল দাও, ১০এবং তুিম সই নতূন মা ষেক পিরধান কেরছ, যা

তামােক ােনর িতমিূ েত নতুিনকৃত কেরেছ সই সিৃ কতার

িতমিূ েত। ১১ এখােন এই ােনর মেধ ীক এবং ইহূিদ, িছ ক

এবং অি ক, ব র, ুথীয়, দাস, াধীন বেল িকছু নই, িক ু

ী ই সব। ১২ ঈ র যােদর মেনানীত কেরেছন পিব এবং ি য়

লাকেদর ক ণার িচ , দয়া, ন তা, মদূৃতা, ধয এই ণ িল পালন

কর। ১৩এেক অপরেক স কর। এেক অপেরর ম লময় হও। যিদ

কােরার িব ে দাষ দবার থােক তেব উভয় উভয়েক মা কর, ভু

যভােব তামােদর মা কেরেছন, তামরাও সভােব কর। ১৪এই

সব িজিনস েলােক ভালবাসা িদেয় সাজাও, ভালবাসাই সব িকছুেক

একসে বাঁধেত পাের। ১৫ ীে র শাি তামােদর দয়েক শাসন

ক ক। এই িছল সই শাি যা তামােদর এক দেহ িছল। কৃত

হও। ১৬ ীে র বাক চুর পিরমােণ তামােদর দেয় বাস ক ক।

তামােদর সব ান িদেয় গীত এবং া এবং আি ক গান িদেয়

এেক অপরেক িশ া ও চতনা দাও, কৃত তা জািনেয় তামরা দয়

িদেয় ঈ েরর উে েশ ধ বােদর সে গান কর। ১৭এবং তামরা

কথায় অথবা কােজ যা িকছু কর সবই ভু যী র নােম কর এবং তাঁর

মাধ েম িপতা ঈ েরর ধ বাদ কর। ১৮ ীরা, তামােদর ামীর

বশীভূতা হও, যমন এটা ভুেত উপযু । ১৯ ামীরা, তামােদর

ীেক ভালবােসা এবং তােদর সে খারাপ ব বহার কর না। ২০

িশ রা, তামরা সব িবষেয় িপতামাতােক মা কর, এটা ভুেক বিশ

স ু কের। ২১ িপতারা, তামােদর িশ েদর রািগও না, তারা যন

হতাশ না হয়। ২২ দােসরা, যারা শরীেরর স েক তামােদর ভু

তামরা তােদর সব িবষেয় মা কেরা, লাকেক স ু করার মত
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চা ু ষ সবা কার না িক ু অকৃি ম দেয় ভুেক ভয় কের সবা

কর। ২৩ যা িকছু কর, াণ িদেয় কাজ কর, ভুর কাজ িহসােব কর,

লােকর িহসােব নয়। ২৪ তামরা জান তামরা উ রািধকার ে

ভুর কাছ থেক পরু ার পােব। তামরা ভু ীে র দােসর কাজ

কর। ২৫ য অ ায় কের, স অ ােয়র িতফল পােব এবং এখােন

কান প পািত নই।

৪ ভুরা, তামরা দাসেদর ওপর িঠক এবং ভােলা ব বহার কর

এবং যন তামােদরও একজন ভু েগ আেছন। ২ তামরা

অিবচিলতভােব সবিদন াথনা কর এবং ধ বাদ সহকাের াথনার

ারা সতক থাক। ৩আমােদর জ ও একসে াথনা কর, যন ঈ র

আমােদর জ কথা বলার দরজা খেুল দন, ীে র লকুােনা িবষয়

জানেত পাির। কারণ এই কথার জ আিম বাঁধা আিছ। ৪এবং াথনা

কর যােত আিম এটা পির ার ভােব করেত পাির এবং যা আমার বলা

উিচত তা বলেত পাির। ৫ বাইেরর লাকেদর সে বিু কের চল এবং

বিু কের তামার িদন ব বহার কর। ৬ তামরা সবিদন ক ণািব

হেয় কথা বল। লবেণর মত াদযু হও এবং েত ক জনেক িকভােব

উ র দেব তা জােনা। ৭আমার িবষেয় সব িকছু তুিখক তামােদর

জানােবন। িতিন হন একজন ি য় ভাই, একজন ঈ েরর িব দাস

এবং ভুর কােজর একজন সবাদাস। ৮আিম িবেশষভােব তাঁেক

তামােদর কােছ পাঠালাম, যন তামরা আমােদর জানেত পার এবং

িতিন তামােদর দেয় উৎসাহ দেবন। ৯ তামার িনেজর িব

ও ি য় ভাই ওনীিষমেকও সে পাঠালাম। এখােন যা হেয়েছ তাঁরা

তামােদর সব খবর জানােবন। ১০আমার সে ব ী ভাই আির াখ

এবং বাণবার আ ীয় মাক েভ া জানাে যাঁর িবষেয় তামরা

আেদশ পেয়ছ, “যিদ িতিন তামােদর কােছ আেসন, তাঁেক হণ

কর,” ১১এবং যী যােক যু নােম ডাকা হত। িছ কেদর মেধ

কবল তাঁরাই ঈ েরর রােজ র জ আমার সহকমী। তাঁরা আমােক

সা না িদেয়েছন। ১২ ইপা া তামােদর েভ া জানাে ন। িতিন

তামােদর মেধ একজন এবং একজন ী যী র দাস। িতিন সবিদন
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াথনায় তামােদর জ সং াম করেছন যােত তামরা ঈ েরর ই ায়

স ণূ িনি ত হেয় দাঁিড়েয় থাক। ১৩আিম তাঁর জ সা দব,

িতিন তামােদর জ , যাঁরা লায়িদেকয়ােত ও যাঁরা িহয়রাপিলেত

আেছন, তাঁেদর জ ও কেঠার পির ম কেরন। ১৪ ি য় িচিকৎসক লকু

এবং দীমা তামােদর েভ া জানাে ন। ১৫ লায়িদেকয়ার ভাইেদর

েভ া জানাও এবং ােক এবং তাঁর বািড়র ম লীেক েভ া

জানাও। ১৬ যখন এই িচিঠ তামােদর মেধ পড়া হেয়িছল, এটা

আেরা লায়িদেকয়া ম লীেতও পড়া হেয়িছল এবং দেখা লায়িদেকয়া

থেক য িচিঠ আসেব তা তামরাও পেড়া। ১৭আিখ েক বল, “ সবা

কাজ কর যা তুিম ভুেত হণ কেরছ, যন তুিম এটা স কর।” ১৮

আিম পৗল এই েভ া আিম িনেজ হােত িলখলাম। আমার ব ীদশা

মেন কেরা। ঐ িরক অ হ তামােদর সে থা ক।
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১ম িথষলনীকীয়
১ িপতা ঈ ের ও ভু যী ীে িব াসী িথষলনীকীয় শহেরর

ম লীর িনকেট পৗেলর প , সীল ও তীমিথয়র অিভবাদন। অ হ ও

শাি তামােদর িত আ ক। ২আমরা াথনার িদন তামােদর

নাম উে খ কের তামােদর সকেলর জ সবদা ঈ েরর ধ বাদ

কের থািক; ৩আমরা তামােদর িব ােসর কাজ, েমর পির ম

ও আমােদর ভু যী ীে র উপর আশার ধেয আমােদর িপতা

ঈ েরর সা ােৎ সবিদন মেন কের থািক; ৪ কারণ, হ ভাইেয়রা,

ঈ েরর ি য়তেমরা ( মপা গণ), আমরা জািন তামরা মেনানীত

লাক, ৫ কারণ আমােদর সমাচার তামােদর কােছ ধমুা কথায়

নয়, িক ু শি েত, পিব আ ায় ও বিশমা ায় িন য়তায় উপি ত

হেয়িছল; তামরা তা জান, আমরা তামােদর কােছ, তামােদর

জ িক রকম লাক হেয়িছলাম। ৬আর তামরা ব কে র মেধ

পিব আ ার আনে বাক িট হণ কের আমােদর এবং ভুর

অ কারী হেয়ছ; ৭এই ভােব মািকদিনয়া ও আখায়া সব িব াসী

লােকর কােছ উদাহরণ স প হেয়ছ; ৮ কারণ তামােদর হেত ভুর

বাক উ ািরত হেয়েছ, কবল মািকদিনয়ােত ও আখায়ােত নয়,

িক ু ঈ েরর উপর তামােদর য িব াস, সই িবষয় সব জায়গায়

ছিড়েয় পেড়েছ; এজ আমােদর িকছু বলবার দরকার নই। ৯

কারণ তারা িনেজরা আমােদর িবষেয় এই কথা চার কের থােক

য, তামােদর কােছ আমরা িকভােব গহৃীত হেয়িছলাম, আর তামরা

িকভােব িতমাগণ হেত ঈ েরর িদেক িফের এেসছ, যন জীব ও

সত ঈ েরর সবা করেত পার। ১০এবং যােক িতিন মতৃেদর মধ

থােক উিঠেয়েছন, িযিন আগামী াধ থেক আমােদর উ ারকতা,

যন গ হেত তাঁর সই পেু র অথাৎ যী র আসার অেপ া করেত

পার।

২ ভাবতঃ, ভাইেয়রা, তামরা িনেজরাই জান, তামােদর কােছ

আমােদর যাওয়াটা ব থ হয়িন। ২ সইজ িফিলপীেতআেগ ঃখেভাগ

ও অপমান স কেরিছ, তামরা জান, আমরা আমােদর ঈ ের সাহসী
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হেয় অত ািধক মা েষর িবেরাধ সে ও আমরা তামােদর কােছ

ঈ েরর সমাচােরর কথা চার কেরিছলাম। ৩ কারণ আমােদর

উপেদশ কান া িশ া, িক অ িচতা বা তারণা থেক নয়।

৪ িক ু ঈ র যমন আমােদর অ েমািদত কের আমােদর উপের

সমাচােরর ভার রেখেছন তমিন কথা বলিছ; মা ষেক স ু করব

বেল নয়, িক ু ঈ র, িযিন আমােদর দয় পরী া কেরন। ৫ কারণ

তামরা জান, আমরা কখনও চাটুবােদ িকংবা লাভজনক ছেল িল

হইিন, ঈ র এর সা ী; ৬আর মা েষর থেক গৗরব পেত চ া

কিরিন, তামােদর থেকও নয়, অ েদর থেকও নয়, যিদও ীে র

িরত বেল আমরা তামােদর থেক েযাগ িনেলও িনেত পারতাম;

৭ িক ু যমন মােয়রা িনেজর বা ােদর লালন পালন কের, তমিন

আমরা তামােদর মেধ েহর ভাব দিখেয়িছলাম; ৮ সইভােব

আমরা তামােদরেক ভালেবেস কবল ঈ েরর সমাচার নয়, আপন

আপন াণও তামােদরেক িদেত স ু িছলাম, যেহতু তামরা

আমােদর ি য়পা হেয়িছেল। ৯ হ ভাইেয়রা আমােদর পির ম

ও কেঠার চ া তামােদর মেন আেছ; তামােদর কারও বাঝা না

হই, সইজ আমরা িদন রাত কাজ করেত করেত তামােদর কােছ

ঈ েরর সমাচার চার কেরিছলাম। ১০আর িব াসী য তামরা,

তামােদর কােছ আমরা কমন পিব , ধািমক ও িনেদাষী িছলাম, তার

সা ী তামরা আছ, ঈ রও আেছন। ১১ তামরা তা জান, িপতা

যমন আপন স ানেদর তমিন আমরাও তামােদর েত ক জনেক

উৎসাহ, ও সা না িদতাম, ১২ ও শ ভােব পরামশ িদতাম যন

তামরা ঈ েরর আচরণ মেন চেলা, িযিন িনজ রােজ ও মিহমায়

তামােদর আ ান করেছন। ১৩ এই কারেণ আমরাও সবিদন ঈ েরর

ধ বাদ করিছ। আমােদর কােছ ঈ েরর পাঠােনা বাক পেয়, তামরা

মা ষেদর বাক নয়, িক ু ঈ েরর বাক বেল তা হণ কেরিছেল; তা

সত ই ঈ েরর বাক এবং তামরা িব াসী তামােদর মেধ িনজ

কায স করেছা। ১৪ কারণ, হ ভাইেয়রা, িয িদয়ায় ী যী েত

ঈ েরর য সকল ম লী আেছ, তামরা তােদর অ সরণকারী হেয়ছ;
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কারণ ওরা ইহূিদেদর থেক য কার ঃখ পেয়েছ, তামারও

তামােদর িনজ জািতর লাকেদর কাছ থেক সই কার ঃখ পেয়ছ;

১৫ ইহূিদরা ভু যী েক এবং ভাববাদীেদর বধ কেরিছল, আবার

আমােদরেক তাড়না কেরিছল; তারা ঈ েরর স ু কর নয়, সকল

মা েষর িবপরীত; ১৬তারা আমােদরেক অইহূিদর পির ােনর জ

তােদর কােছ কথা বলেত বারণ করেছ; এই েপ সবিদন িনেজেদর

পােপর পিরমাণ বািড়েয় ঈ েরর সীমানায় পৗিছেয়েছ; িক ু তােদর

িনকেট চূড়া াধ উপি ত হল। ১৭আর, হ ভাইেয়রা, আমরা অ

িদেনর র জ পথৃক হেয়িছলাম, দয় থেক নয় িক ু তামােদর

উপি িত থেক এবং তামােদর মখু দখার জ আমরা মহা আশা

কেরিছলাম এবং চ া কেরিছলাম। ১৮ কারণ আমরা, িবেশষত আিম

পৗল, ই একবার তামােদর কােছ যেত ই া কেরিছলাম, িক ু

শয়তান আমােদর বাধা িদল। ১৯কারণ আমােদর আশা, বা আন ,

বা গৗরেবর মু ট িক? আমােদর ভু যী র সা ােৎ তাঁর আগমন

কােল তামরাই িক নও? ২০ বা িবক তামরাই আমােদর গৗরব ও

আন ।

৩এজ আর ধয ধরেত না পের আমরা আথীনী শহর একা থাকাই

ভাল বঝুলাম, ২এবং আমােদর ভাই ও ীে র সমাচাের ঈ েরর

দাস য তীমিথয়, তাঁেক পািঠেয়িছলাম, যন িতিন তামােদরেক

ি র কেরন এবং তামােদর িব ােসর স ে আ াস দন, ৩ যন

এই সব কে কউ চ ল না হয়; কারণ তামরা িনেজরাই জান,

আমরা এরই জ িনযু । ৪ এটাই সত আমরা যখন তামােদর

কােছ িছলাম, আমরা তামােদর আেগই বেলিছলাম য, আমােদর ক

হেব, আর সটাই ঘেটেছ, তামরা সটা জান। ৫ এ জ আিমও

আর ধয ধরেত না পের তামােদর িব ােসর ত জানবার জ

ওেক পািঠেয়িছলাম, ভেবিছলাম, পােছ পরী ক কানও কাের

তামােদর পরী া কেরেছ বেল আমােদর পির ম বথৃা হয়। ৬ িক ু

এখন তীমিথয় তামােদর কাছ হেত আমােদর কােছ এেস তামােদর

িব াস ও ভালবাসা স েক সমাচার আমােদরেক িদেয়েছন এবং
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বেলেছন, তামরা সবদা হ ভােব আমােদরেক মেন করছ, যমন

আমরাও তামােদরেক দখেত চাই, তমিন তামরাও আমােদরেক

দখেত ই া করছ; ৭এজ , ভাইেয়রা, তামােদর জ আমরা সম

িবপেদর ও কে র মেধ তামােদর িব ােসর মাধ েম উৎসাহ পলাম;

৮ কারণ যিদ তামরা ভুেত ি র থাক, তেব এখন আমরা সিত বঁেচ

আিছ। ৯ বা িবক তামােদর কারণ আমরা িনেজর ঈ েরর সা ােৎ

য সব আনে আন কির, তার বদেল তামােদর জ ঈ রেক

কীভােব ধ বাদ িদেত পাির? ১০আমরা যন তামােদর মখু দখেত

পাই এবং তামােদর িব ােসর িট িল পণূ করেত পাির, এই জ

রাত িদন অিবরত াথনা করিছ। ১১আরআমােদর িপতা ঈ র ও

আমােদর ভু যী তামােদর কােছ আমােদর পথ গম ক ন।

১২আর যমন আমরাও তামােদর িত উপেচ পিড়, তমিন ভু

তামােদরেক পর েরর ও সবার িত েম বিৃ ক ন ও উপেচ

পড়েত িদন; ১৩ ঈ র তামােদর দয় শি শালী করেবন, যন

িনেজর সকল পিব গণ সহ আমােদর ভু যী র আগমন কােল িতিন

আমােদর িপতা ঈ েরর সা ােৎ তামােদর পিব তা ও অিন নীয়

কেরন।

৪অতএব, হ ভাইেয়রা, সবেশেষ আমরা ভু যী েত তামােদরেক

উৎসািহত করিছ, কীভােব চেল ঈ রেক স ু করেত হয়, এ িবষেয়

আমােদর কােছ য িশ া হণ কেরছ, আর যভােব চলছ, সইভােব

আমরা উৎসাহ কির তামরা অিধক পিরমােণ কর। ২কারণ ভু যী র

ারা আমরা তামােদরেক িক িক আেদশ িদেয়িছ, তা তামরা জান।

৩ িবেশষত, ঈ েরর ই া এই, তামােদর পিব তা; ৪ য তামরা

ব িভচার থেক দূের থাক, তামােদর েত ক জন শখ য পিব ও

স ািনত হেয় িনেজর ীর সে কমন কের বাস করেত হয়, ৫ যারা

ঈ রেক জােন না, সই অইহূিদর মত কামািভলােষ নয়, ৬ কউ যন

সীমা ল ন কের এই ব াপাের িনেজর ভাইেক না ঠকায়; কারণ আেগ

তামােদরেক যমন সাবধান কেরিছ ও বেলিছ, ভু এই সব পােপর

জ সবাইেক শাি দেবন। ৭কারণ ঈ র আমােদরেক অ িচতার
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জ নয়, িক ু পিব তার জ আ ান কেরেছন। ৮এই জ য ব ি

অমা কের, স মা ষেক অমা কের তাহা নয়, বরং ঈ রেকই

অমা কের, িযিন িনজ পিব আ া তামােদরেক দান কেরন। ৯

আর ভাইেয়র ম স েক তামােদরেক িকছু লখা েয়াজন নই,

কারণ তামরা িনেজরা পর র ম করার জ ঈ েরর কােছ িশ া

পেয়ছ; ১০আর বা িবক সম মািকদিনয়ায় বসবাসকারী সম

ভাইেদর িত ম করছ। ১১ িক ু তামােদরেক অ নয় কের বলিছ,

ভাইেয়রা, আরও বিশ কের ম কর, আর শা ভােব থাকেত ও

িনজ িনজ কায করেত এবং িনেজর হােত পির ম করেত য শীল

হও যমন আমরা তামােদরেক িনেদশ িদেয়িছ ১২ যন তামােদর

স ানপণূ ব বহােরর জ বাইেরর লাকেদর কােছ তামরা যন

গহৃীত হও, যন তামােদর িকছুরই অভাব না থােক। ১৩ িক ু , হ

ভাইগণ আমরা চাই না য, যারা মারা গেছ তােদর সমে তামরা

অ াত থাক; যন যােদর ত াশা নই, সই অ সকল লােকর

মত তামরা ঃিখত না হও। ১৪ কারণ আমরা যখন িব াস কির

য, যী মেরেছন এবং উেঠেছন, তখন জািন, ঈ র যী েত মের

যাওয়া লাকেদরেকও সইভােব তাঁর সে িনেয় আসেবন। ১৫ কারণ

আমরা ভুর বাক িদেয় তামােদরেক এও বেলিছ য, আমরা যারা

জীিবত আিছ, যারা ভুর আগমন পয অবিশ থাকেবা, আমরা

িন ই সই মের যাওয়া লাকেদর অ গামী হব না। ১৬কারণ ভু

িনেজ আন িন সহ, ধান দূেতর রব সহ এবং ঈ েরর তূরীবাদ

সহ গ থেক নেম আসেবন, আর যাঁরা ীে মেরেছন, তাঁরা থেম

উঠেব। ১৭ পের আমরা যারা জীিবত আিছ, যারা অবিশ থাকব,

আমরা আকােশ ভুর সে দখা করবার জ একসে তাঁেদর সে

মঘেযােগ নীত হইব; আর এভােব সবিদন ভুর সে থাকব। ১৮

অতএব তামরা এই সকল কথা বেল একজন অ জনেক সা না

দাও।

৫ িক ু ভাইেয়রা িবেশষ িবেশষ কােলর ও িদেনর র িবষেয়

তামােদরেক িকছু লখা অ েয়াজনীয়। ২কারণ তামরা িনেজরা
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িবল ণ জােনা, রােত যমন চার আেস তমিন ভুর িদন ও আসেছ।

৩ লােক যখন বেল, শাি ও অভয়, ত ু িন তােদর কােছ যমন

গভবতীর সব বদনা উপি ত হেয় থােক, তমনই আকি ক িবনাশ

উপি ত হয়; আর তারা কােনাও ভােব এড়ােত পারেব না। ৪ িক ু

ভাইেয়রা, তামরা অ কাের নও য, সই িদন চােরর মত তামােদর

উপের এেস পড়েব। ৫ তামরা তা সকেল দীি র স ান ও িদবেসর

স ান; আমরা রােতর নয়, অ কােররও নয়। ৬অতএব এস, আমরা

অ সবার মত ঘিুমেয় না পিড়, বরং জেগ থািক ও আ িনয়ি ত

হই। ৭কারণ যারা ঘিুমেয় পেড়, তারা রােতই ঘিুমেয় পেড় এবং যারা

মদ পায়ী, তারা রােতই ম হয়। ৮ িক ু আমরা িদবেসর বেল এস,

আ িনয়ি ত হই, িব াস ও ম প বকুপাটা পির এবং পির ােনর

আশা প িশর মাথায় িদই; ৯কারণ ঈ র আমােদরেক ােধর

জ িনযু কেরনিন, িক ু আমােদর ভু যী ী ারা পির ান

লােভর জ ; ১০ িতিন আমােদর জ মরেলন, যন আমরা জেগ

থািক বা ঘিুমেয় পিড়, তাঁর সােথই বঁেচ থািক। ১১অতএব যমন

তামরা কের থাক, তমন তামরা এেক অ েক ভরসা দাও এবং

একজন অ েক গঁেথ তােলা। ১২ িক ু , হ ভাইেয়রা, আমরা

তামােদরেক িনেবদন করিছ; যাঁরা তামােদর মেধ পির ম কেরন ও

ভুেত তামােদর উপের িনযু আেছন এবং তামােদরেক চতনা

দন, তাঁেদরেক স ান দাও, ১৩আর তাঁেদর কােজর জ তাঁেদরেক

েম অিতশয় সমাদর কর। িনেজেদর মেধ শাি রােখা। ১৪আর,

হ ভাইেয়রা, আমরা তামােদরেক িবনয় করিছ যারা অলস ব ি ,

তােদরেক চতনা দাও, িভ তােদর া না দাও, বলেদর সাহায

কর, সবার জ ধয শীল হও। ১৫ দখ, যন অপকােরর িতেশােধ

কউ কােরারও অপকার না কর, িক ু এেক অপেরর এবং সবার িত

সবিদন ভােলা ব বহার করার চ া কর। ১৬ সবিদন আন কর; ১৭

সবিদন াথনা কর; ১৮ সব িবষেয় ধ বাদ কর; কারণ ী যী েত

এটাই তামােদর িত ঈ েরর ই া। ১৯ পিব আ ােক িনিভেয়

িদও না। ২০ ভাববাণী তু কেরা না। ২১ সব িবষেয় পরী া কর; যা
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ভােলা, তা ধের রােখা। ২২ সব রকম ম িবষয় থেক দূের থােকা।

২৩ শাি র ঈ র িনেজই তামােদরেক সব রকম ভােব পিব ক ন;

এবং তামােদর সম আ া, াণ ও দহ আমােদর ভু যী ীে র

আসার িদন অিন নীয় েপ রি ত হাক। ২৪ িযিন তামােদরেক

ডােকন, িতিন িব , িতিনই তা করেবন। ২৫ ভাইেয়রা, আমােদর

জ াথনা কর। ২৬ সব ভাইেক পিব চু েন েভ া জানাও।

২৭আিম তামােদরেক ভুর নােম বলিছ, সব ভাইেয়র কােছ যন

এই িচিঠ পেড় শানােনা হয়। ২৮আমােদর ভু যী ীে র অ হ

তামােদর সে থা ক।
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২য় িথষলনীকীয়
১আমােদর িপতা ঈ র ও ভু যী ীে িব াসী থীষলনীকীয়

শহেরর ম লীর কােছ পৗেলর প , সীল ও তীমিথয়র অিভবাদন। ২

িপতা ঈ র ভু যী ী থেক অ হ ও শাি তামােদর উপের

বতুক। ৩ হ ভাইেয়রা, আমরা তামােদর জ সবিদন ঈ রেক

ধ বাদ িদেত বাধ ; আর তা করা উপযু ; কারণ তামােদর িব াস

ভীষণভােব বাড়েছ এবং এেক অে র িত তামােদর েত েকর ম

উপেচ পড়েছ। ৪ এজ , তামরা য সব অত াচার ও ক স করছ,

স সেবর মেধ তামােদর স ও িব াস থাকায় আমরা িনেজেদর

ঈ েরর ম লী িলর মেধ তামােদর িনেয় গব বাধ করিছ। ৫আর

এ সবই ঈ েরর ধািমক িবচােরর ল ণ, যােত তামরা ঈ েরর

সই রােজ র উপযু বেল গণ হেব, যার জ ঃখেভাগও করছ। ৬

বা িবক ঈ েরর কােছ এটা ায় িবচার য, যারা তামােদরেক ক

দয়, িতিন তােদরেক িতেশােধ ক দেবন, ৭এবং ক পা য

তামরা, তামােদরেক আমােদর সে িব াম দেবন, [এটা তখনই

হেব] যখন ভু যী গ থেক িনেজর পরা েমর দূতেদর সে

ল অি েব েন কািশত হেবন, ৮ এবং যারা ঈ রেক জােন

না ও যারা আমােদর ভু যী র সমাচােরর আেদশ মেন চেল

না, তােদরেক সমিুচত শাি দেবন। ৯ তারা ভুর উপি িত থেক

ও তাঁর শি র তাপ থেক দূর হেব এবং তারা অন কাল ায়ী

িবনাশ প শাি ভাগ করেব, (aiōnios g166) ১০ এটা সিদন ঘটেব,

যিদন িতিন িনেজর পিব গেনর ারা মিহমাি ত হেবন এবং তখন

িব াসীরা আ য হেব, এর সে তামরাও যু আছ কারণ আমােদর

সা তামরা িব ােস হণ কেরছ। ১১এই জ আমরা তামােদর

জ সবিদন এই াথনাও করিছ, যন আমােদর ঈ র তামােদর

সকলেকও আ ােনর উপযু বেল হণ কেরন, আর ম লভােবর সব

ই া ও িব ােসর কাজ িনেজর শি েত স ণূ কের দন; ১২ যন

আমােদর ঈ েরর ও ভু যী ীে র অ হণসুাের আমােদর ভু
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যী র নাম তামােদর মেধ গৗরবাি ত হয় এবং তাঁর মধ িদেয়

তামরাও গৗরবাি ত হও।

২আবার, হ ভাইেয়রা, আমােদর ভু যী ীে র আগমন ও তাঁর

কােছ আমােদর িনেয় যাবার িবষেয় তামােদরেক এই িবনিত করিছ;

২ তামরা কান আ ার মাধ েম, বা কানও বাক র মাধ েম, অথবা

আমরা িলেখিছ, মেন কের কান িচিঠর মাধ েম, মেনর ি রতা থেক

িবচিলত বা উি হেয়া না, ভব না য ভুর আগমেনর িদন এেস

গল; ৩ কউ কান কাের যন তামােদরেক না ভালায়; কারণ

সই িদন আসেব না যত ণ না থেম সই অধে র মা ষ য সই

িবনাশ স ান কাশ পায়। ৪ য িতেরাধী হেব স িনেজেক ঈ র

নােম পিরিচত বা পজূ সম িকছুর থেক িনেজেক বড় করেব,

এমনিক ঈ েরর মি ের বেস িনেজেক ঈ র বেল ঘাষণা করেব।

৫ তামােদর িক মেন পেড় না, আিম আেগ যখন তামােদর কােছ

িছলাম, তখন তামােদরেক এই কথা বেলিছলাম? ৬আর স যন

িনজ িদেনর কাশ পায়, এই জ িকেস তােক বাধা িদেয় রাখেছ, তা

তামরা জান। ৭কারণ অধমীর গাপন শি এখনও কাজ করেছ;

িক ু যত ণ পয তােক দূর না করা হয়, য বাধা িদেয় রােখেছ স

সই কাজ করেত থাকেব। ৮আর তখন সই অধাি ক কাশ পােব,

িক ু ভু যী তাঁর মেুখর িনঃ াস িদেয় সই ব ি েক ংস

করেবন, ও িনজ আগমেনর কাশ ারা তার শি াস করেবন।

৯ সই অধাি ক ব ি আসেব শয়তােনর শি সহকাের, যটা

িমথ ার সম নানা আ য কাজ ও সম িচ ও অ ুত ল েণর সে

হেব, ১০এবং যারা িবনাশ পাে তােদর তারণা করার জ সম

অধািমকতার িবষয় িল ব বহার করেব; কারণ তারা পির ান পাবার

জ সত য ম হণ কের িন। ১১আর সজ ঈ র তােদর কােছ

াি মলূক ( তারণার) কাজ পাঠান, যােত তারা সই িমথ ায় িব াস

কের, ১২ যন ঈ র সই সকলেক িবচাের দাষী করেত পােরন,

যারা সত েক িব াস কের িন, িক ু অধািমকতায় স ু হত। ১৩

িক ু হ ভাইেয়রা, ভুর ি য়তেমরা, আমরা তামােদর জ সবিদন
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ঈ রেক ধ বাদ িদেত বাধ ; কারণ ঈ র থম থেক তামােদরেক

আ ার পিব তা দােনর ারা ও সেত র িব ােস পির ােনর জ

মেনানীত কেরেছন; ১৪এবং সই অিভ ােয় আমােদর সমাচার ারা

তামােদরেক ডেকেছন, যন তামরা আমােদর ভু যী ীে র

মিহমার ভািগদার হেত পার। ১৫অতএব, হ ভাইেয়রা, ি র থাক

এবং আমােদর বাক অথবা িচিঠর মাধ েম য সকল িশ া পেয়ছ,

তা ধের রাখ। ১৬আর আমােদর ভু যী ী িনেজ, ও আমােদর

িপতা ঈ র, িযিন আমােদরেক ম কেরেছন এবং অ েহর সােথ

অন কাল ায়ী সা না ও উ ম আশা িদেয়েছন, (aiōnios g166) ১৭

িতিন তামােদর দয়েক সা না িদন এবং সব রকম ভােলা কােজ ও

কথায় শি শালী ক ন।

৩ শষ কথা এই, িব াসীরা, আমােদর জ াথনা কর; যন, যমন

তামােদর মেধ হে , তমিন ভুর বাক তগিতেত িব ার হয় ও

গৗরবাি ত হয়, ২আর আমরা যন ও ম লাকেদর থেক

উ ার পাই; কারণ সবার িব াস নই। ৩ িক ু ভু িব ; িতিনই

তামােদরেক শি শালী করেবন ও শয়তান থেক র া করেবন।

৪আর তামােদর স েক ভুেত আমােদর এই দঢ়ৃ িব াস আেছ

য, আমরা যা যা িনেদশ কির, সই সব তামরা পালন করছ ও

করেব। ৫আর ভু তামােদর দয়েক ঈ েরর েমর পেথ ও

ীে র সে র পেথ চালান। ৬আর, হ ভাইেয়রা, আমরা আমােদর

ভু যী ীে র নােম তামােদরেক এই িনেদশ িদি , য কান

ভাই অলস এবং তামরা আমােদর কাছ থেক য িশ া পেয়ছ,

সইভােব না চেল, তার স ত াগ কর; ৭ কারণ িক কাের আমােদর

অ কারী হেত হয়, তা তামরা িনেজরাই জান; কারণ তামােদর মেধ

আমরা থাকাকালীন অলস িছলাম না; ৮আর িবনামেূল কােরা কােছ

খাবার খতাম না, বরং তামােদর কােরার বাঝা যন না হই, সজ

পির ম ও মহনত সহকাের রাত িদন কাজ করতাম। ৯আমােদর য

অিধকার নই, তা নয়; িক ু তামােদর কােছ িনেজেদর উদাহরণ েপ

দখােত চেয়িছ, যন তামরা আমােদর অ কারী হও। ১০কারণ
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আমরা যখন তামােদর কােছ িছলাম, তখন তামােদরেক এই িনেদশ

িদতাম য, যিদ কউ কাজ করেত না চায়, তেব স আহারও না

ক ক। ১১ সাধারণত আমরা নেত পাি , তামােদর মেধ কউ

কউ অলসভােব চলেছ, কান কাজ না কের অনিধকার চ া কের

থােক। ১২ এই ভােব লাকেদর আমরা ভু যী ীে র নােম িনেদশ

ও উপেদশ িদি , তারা শা ভােব কাজ কের িনেজরাই খাবার ভাজন

ক ক। ১৩আর, হ ভাইেয়রা, তামরা সৎ কাজ করেত হতাশ হেয়া

না। ১৪আর যিদ কউ এই িচিঠর মাধ েম বলা আমােদর কথা না

মােন, তেব তােক িচি ত কের রাখ, তার সে িমেশা না, ১৫ যন স

লি ত হয়; অথচ তােক শ না ভেব ভাই বেল চতনা দাও। ১৬

আর শাি র ভু িনেজ সবিদন সব কাের তামােদরেক শাি দশন

ক ন। ভু তামােদর সবার সহব ী হান। ১৭এই ম লবাদ আিম

পৗল িনজ হােত িলখলাম। েত ক িচিঠেত এটাই িচ ; আিম এই

রকম িলেখ থািক। ১৮আমােদর ভু যী ীে র অ হ তামােদর

সবার সে থা ক।
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১ম তীমিথ
১ পৗল, আমােদর ঈ েরর আ া অ সাের এবং উ ারকতা ী

যী যাঁর উপের আমােদর আশা, তাঁর আেদেশ ী যী র িরত,

২ িব াস স ে আমার কৃত পু তীমিথয়র িত প । িপতা

ঈ রও আমােদর ভু ী যী , অ হ, দয়া ও শাি তামায় দান

ক ন। ৩ মািকদিনয়ােত যাবার িদেনর যমন আিম তামােক অ েরাধ

কেরিছলাম য, তুিম ইিফেষ থেক িকছু লাকেক এই িনেদশ দাও,

যন তারা ভুল িশ া না দয়, ৪ এবং গ ও বড় বংশ তািলকায়

মেনােযাগ না দয়, [ যমন এখন করিছ]; কারণ এই িবষয় েলা বরং

ঝগড়ার সিৃ কের, ঈ েরর য ধনাধ ে র কাজ িব াস স ীয়, যা

এই িবষয়েক উৎপ কের না। ৫ িক ু সই আেদেশর উে েশ হল

ভালবাসা, যা িচ দয়, সৎ িবেবক ও কৃত িব াস থেক উৎপ ; ৬

িকছু লাক এই আসল িবষয় থেক সের িগেয় িনেজেদর মনগড়া বােজ

কথাবাতায় া হেয় িবপেথ গেছ। ৭তারা ব ব া হেত চায়,

অথচ যা বেল ও যার িবষেয় আ িব ােসর সে জার িদেয় বেল, তা

বােঝ না। ৮ িক ু আমরা জািন, ব ব া ভাল, যিদ কউ ব ব া মেন

তার ব বহার কের, ৯আমরা এও জািন য, ধাি েকর জ নয়, িক ু

যারা অধাি ক ও অবাধ , ভি হীন ও পাপী, অসৎ ও অপিব , বাবা

ও মােয়র হত াকারী, খিুন, ১০ ব িভচারী, সমকামী, যারা দাস ব বসার

জ মা ষ চুির কের, িমথ াবাদী, যারা িমথ া শপথ কের, তােদর জ

এবং আর যা িকছু সত িশ ার িবপরীেত, তার জ ই ব ব ার াপন

করা হেয়েছ। ১১এই িশ া পরম ধ ঈ েরর সই মিহমার সমাচার

অ যায়ী, য সমাচােরর ভার আমােক দওয়া হেয়েছ। ১২ িযিন

আমােক শি িদেয়েছন, আমােদর সই ী যী র ধ বাদ করিছ,

কারণ িতিন আমােক িব মেন কের তাঁর সবায় িনযু কেরেছন,

১৩ যিদও আেগ আিম ঈ রিন া করতাম, অত াচার ও অপমান

করতাম; িক ু দয়া পেয়িছ, কারণ আিম না বেুঝই অিব ােসর বেশ

সই সম কাজ করতাম; ১৪ িক ু আমােদর ভুর অ হ, ী

যী েত িব াস ও েমর সে , অেনক বিশ উপিচেয় পেড়েছ। ১৫
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এই কথা িব ও স ণূভােব হেণর যাগ য, ী যী পাপীেদর

উ ার করার জ জগেত এেসেছন; তােদর মেধ আিম সবেথেক

বড় পাপী; ১৬ িক ু আিম এই জ দয়া পেয়িছ, যন যী ী

আমার মত জঘ পাপীর জীবেন তাঁর দয়ােক অসীম ধয েক কাশ

কেরন, যন আিম তােদর আদশ হেত পাির, যারা অন জীবেনর

জ তাঁেক িব াস করেব। (aiōnios g166) ১৭ িযিন যগুপয ােয়র রাজা,

অ য় অদশৃ একমা ঈ র, যগুপয ােয়র যেুগ যেুগ তাঁর সমাদর ও

মিহমা হাক। আেমন। (aiōn g165) ১৮আমার স ান তীমিথ, তামার

িবষেয় পেূবর সম ভাববাণী অ সাের, আিম তামােক এই আেদশ

িদি , যন তুিম তার েন উ ম যু করেত পার, ১৯ যন িব াস

ও িবেবক র া কর; িবেবক পিরত াগ করার জ কােরা

কােরা িব ােসর নৗকা ভেঙ গেছ। ২০ তােদর মেধ িমনায় ও

আেলকসা রও আেছ; আিম তােদরেক শয়তােনর হােত সমপণ

করলাম, যােত তারা উিচত িশ া পায় ও ঈ েরর িন া করার সাহস

আর না পায়।

২আমার থম অ েরাধ এই, যন সম মা েষর জ , িবনিত,

াথনা, অ েরাধ এবং ধ বাদ করা হয়; ২ [িবেশষ কের] রাজােদর

ও যারা উঁচুপেদ আেছন তােদর সকেলর জ ; যন আমরা স ণূ

ভি েত ও ি রভােব িনি ে ও শাি েত জীবন যাপন করেত পাির।

৩এটা আমােদর উ ারকতা ঈ েরর কােছ ভাল ও হণেযাগ িবষয়;

৪ তাঁর ই া এই, যন সম মা ষ পির ান পায়, ও সত েক জানেত

পাের। ৫ কারণ একমা ঈ র আেছন; ঈ েরর ও মা েষর মেধ

একমা মধ ও আেছন, িতিন ী যী , ৬ িতিন সবার মিু র মলূ

িহসােব িনেজেক উৎসগ করেলন; এই সা সিঠক িদেনর দওয়া

হেয়েছ; ৭আিম এই জ ই চারক ও িরত হেয় িনযু হেয়িছ;

সিত বলিছ, িমথ া বলিছ না; িব ে ও সেত আিম অিয িদেদর

িশ ক। ৮তাই আমার ই া এই, সম জায়গায় পু েষরা রাগ ও

তক িবতক বাদ িদেয় পিব হাত তুেল াথনা ক ক। ৯একইভােব

মিহলারাও িনেজেদর ভ ও শাভনীয় পাশােক িনেজেদর সািজেয়
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তুলকু; যন শৗিখন বণী কের চুল না বাঁেধ ও সানা, মু বা খবু দামী

পাশাক িদেয় িনেজেদর না সাজায়, ১০ িক ু ঈ র ভি ই মিহলােদর

কৃত অলংকার তাই তারা ভাল কােজ িনেজেদর কাশ ক ক। ১১

মিহলারা স ণূ সমিপত ভােব নীরেব িশ া হণ ক ক। ১২আিম

উপেদশ দওয়ার িক া পু েষর উপের অিধকার করার অ মিত ীেক

িদই না, িক ু নীরব থাকেত বিল। ১৩ কারণ থেম আদমেক এবং

পের হবােক সিৃ করা হেয়িছল। ১৪আরআদম তািরত হেলন না,

িক ু ী তািরতা হেয় পাপ কেরিছেলন। ১৫ তবু যিদ, আ সংযেমর

সে িব ােস, েম ও পিব তায় তারা ি র থােক, তেব ী স ােনর

জ িদেয় উ ার পােব।

৩এই কথা িব , যিদ কউ পালক হেত চান, তেব িতিন এক

ভাল কােজর আশা কেরন। ২ তাই এটা অিত অবশ ই য, পালকেক

কউ যন দাষ িদেত না পাের, িতিন এক ীর ামী হেবন, সেচতন,

আ সংযমী, সংযত, অিতিথেসবা করেত ভালবােসন এবং িশ াদােন

পারদশী হন; ৩ িতিন মাতাল, মার েট, ঝগড়ােট এবং টাকার মী

যন না হন, বরং শা , ভ , ন হন। ৪ িযিন িনেজর ঘেরর শাসন

ভােলাভােব কেরন এবং তাঁর স ানরা স ণূ েপ তাঁর বাধ হেব; ৫

িক ু যিদ কউ িনেজর ঘেরর শাসন করেত না জােন, তেব স কমন

কের ঈ েরর ম লী দখােশানা করেব? ৬ িতিন যন নতুন িশষ না

হন, কারণ িতিন হয়ত অহ ারী হেয় উঠেবন এবং িদয়াবেলর মত

তাঁর িবচার হেব। ৭আর বাইেরর লাকেদর কােছও তাঁর যন নাম

বজায় থােক, যন িতিন ল ার কারণ ও িদয়াবেলর জােল জিড়েয়

না যান। ৮ সই রকম পিরচারকেদরও এমন হওয়া দরকার, যন

তাঁরা স ান পাওয়ার যাগ হন, যন এক কথার মা ষ হন, মাতাল ও

লাভী না হন, ৯ িক ু িচ িবেবেকর সে িব ােসর িবষয় েলা

ধের রােখন। ১০আর থেম তাঁেদরও পরী া করা হাক, যিদ তাঁেদর

িব ে িন ার িকছু না থােক, তেব তাঁরা পিরচারেকর কাজ করেত

পারেবন। ১১ একইভােব মিহলারাও স ােনর যাগ হন, পরচচা

না কের, সংযত এবং সব িবষেয় িব হাক। ১২ পিরচারেকরাও
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একিট ীর ামী হাক এবং িনেজর ছেল মেয়েদর ও িনেজর ঘরেক

ভােলাভােব শাসন ক ক। ১৩ কারণ যাঁরা ভােলাভােব পিরচারেকর

কাজ কেরেছন, তাঁরা স ান পােবন এবং ী যী েত তাঁেদর িব ােস

আেরা সাহস লাভ কেরন। ১৪আিম খবু তাড়াতািড় তামার কােছ

যাব, এমন আশা কের তামােক এই সব িলখলাম; ১৫ িক ু যিদ

আমার দির হয়, তেব যন তুিম জানেত পার য, ঈ েরর ঘেরর মেধ

কমন আচার ব বহার করেত হয়; সই ঘর হল জীব ঈ েরর ম লী,

সেত র ও মজবতু িভি । ১৬আর ভি র গাপন কথা অিত

মহান, সই িবষেয় সবাই একমত, িযিন িনজই দেহ কািশত হেলন,

িতিন য ধাি কতা আ ার মাধ েম মািণত হেলন, দূতেদর িতিন

দখা িদেলন, িবিভ জািতর মেধ তাঁর চার করা হল, জগেতর

অেনেকই তাঁেক িব াস করল, মিহমার সে িতিন েগ গেলন।

৪ িক ু পিব আ া পির ার ভােব বেলেছন, পরবতীকােল িকছু

লাক ছলনাকারী আ ােত ও ভূতেদর িশ ায় মন িদেয় ঈ েরর িত

িব াস পিরত াগ করেব। ২ এটা এমন িমথ াবাদীেদর ভ ািমেত

ঘটেব, যােদর িনেজর িবেবক, গরম লাহার দােগর মত দাগযু

হেয়েছ। ৩ তারা িবেয় করেত মানা কের এবং কােনা কােনা খাবার

খেত মানা কের, যা যা ঈ র এই উে েশ তরী কেরেছন, িক ু যারা

িব াসী ও সত েক জােন, তারা যন তাঁেক ধ বাদ িদেয় খাবার খায়।

৪ বা েব ঈ েরর তরী সব িকছুই ভােলা; ধ বাদ িদেয় হণ করেল,

িকছুই অ া হয় না, ৫ কারণ ঈ েরর বাক এবং াথনার মাধ েম

তা পিব হয়। ৬এই সব কথা ভাইেদরেক মেন কিরেয় িদেল তুিম

ী যী র ভােলা দাস হেব; য িব ােসর ও ভােলা িশ ার অ সরণ

কের আসছ, তার বােক পিরপণূ থাকেব; ৭ িক ু ভি হীন গ হণ

কর না, তা বয় মিহলােদর বানােনা গে র মেতা। ৮আর ঈ েরর

ভি েত িনেজেক দ কর; কারণ দেহর ব ায়াম ধু অ িবষেয়

উপকারী হয়; িক ু ভি সব িবষেয় উপকারী, তা এখনও আগামী

জীবেনর িত াযু । ৯এই কথা িব এবং স ণূ হেণর যাগ ;

১০কারণ এরই জ আমরা কিঠন পির ম ও াণপন চ া করিছ;



১ম তীমিথ 2259

কারণ িযিন সব মা েষর, িবেশষভােব িব াসীেদর াণক া, আমরা

সই জীব ঈ েরর উপর আশা কের আসিছ। ১১ তুিম এই সব িবষয়

িনেদশ করও িশ া দাও। ১২ তামার যৗবন কাউেক তু করেত

িদও না; িক ু বােক আচরেণ, েম, িব ােস ও তায় িব াসীেদর

আদশ হও। ১৩আিম যতিদন না আিস, তুিম পিব শা পড়েত এবং

উপেদশ ও িশ া িদেত মেনােযাগী থাক। ১৪ তামার দেয় সই

অ হ দান অবেহলা কর না, যা ভাববাণীর মাধ েম াচীনেদর হাত

রেখ তামােক দওয়া হেয়েছ। ১৫এ সব িবষেয় িচ া কর, এসেবর

মেধ িনেজেক ি র রােখা, যন তামার উ িত সবাই দখেত পায়।

১৬ িনেজর িবষেয় ও তামার িশ ার িবষেয় সাবধান হও, এ সেব ি র

থাক; কারণ তা করেল তুিম িনেজেক ও যারা তামার কথা শােন,

তােদরেকও উ ার করেব।

৫ তুিম কােনা ব ৃ লাকেক িতর ার কেরা না, িক ু তােক বাবার

মেতা, যবুকেদর ভাইেয়র মেতা, ২ ব ৃ া ীেলাকেক মােয়র মেতা,

যবুতীেদর বােনর মত মেন কের ভাব বজায় রেখ উৎসািহত

কর। ৩ যারা সিত কােরর িবধবা, সই িবধবােদরেক স ান কর। ৪

িক ু যিদ কােনা িবধবার পু , ক া, নািত, নািতরা থােক, তেব তারা

থেম িনেজর বািড়র লাকেদর িত ভি দখােত ও বাবা মার সবা

করেত িশখকু; কারণ সটাই ঈ েরর সামেন হণেযাগ । ৫ য ী

সিত কােরর িবধবা ও অনাথা, স ঈ েরর উপের আশা রেখ রাত

িদন িবনিত ও াথনােত থােক। ৬ িক ু য িবলাস ি য়, স জীব

অব ায় মতৃা। ৭ এই সব িবষেয় িনেদশ কর, যন তারা িনি ত

না হয়। ৮ িক ু য কউ িনেজর স েকর লাকেদর িবেশষভােব

িনেজর পিরবােরর জ িচ া না কের, তাহেল স িব াস অ ীকার

কেরেছ এবং অিব াসীর থেকও খারাপ হেয়েছ। ৯ িবধবােদর নােমর

তািলকায় নিথভু করার আেগ যার বয়স ষাট বছেরর নীেচ নয় ও

যার একমা ামী িছল, ১০ এবং যার পে নানা ভােলা কােজর

মাণ পাওয়া যায়; অথাৎ যিদ স স ানেদর লালন পালন কের

থােক, যিদ অিতিথেসবা কের থােক, যিদ পিব েদর পা ধেুয় িদেয়
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থােক, যারা কে পেড়েছ এমন লাকেদর উপকার কের থােক, যিদ

সব ভােলা কােজর অ সরণ কের থােক। ১১ িক ু যবুতী িবধবােদর

নিথভু কর না, কারণ তারা কামনা বাসনায় চ ল হেয় ওেঠ ও

ীে র িত ভি কেম আেস তখন তারা িবেয় করেত চায়; ১২ তারা

থম িব াস অ া করােত িনেজরা দাষী হয়। ১৩এছাড়া তারা

বািড় বািড় ঘেুর বিড়েয় অলস হেত শেখ; কবল অলসও নয়, বরং

বাচাল ও অনিধকার হ ে প করেত ও অ িচত কথা বলেত শেখ।

১৪অতএব আমার ই া এই, যবুতী [িবধবারা] িববাহ ক ক, স ান

সব ক ক, শ েদর অিভেযাগ করবার কােনা েযাগ না দওয়া

হাক। ১৫কারণ ইিতমেধ কউ কউ শয়তােনর িপছেন িবপথগািমনী

হেয়েছ। ১৬ যিদ কােনা িব াসীনী মিহলার ঘের িবধবারা থােক, যন

িতিন তােদর উপকার কেরন; ম লী ভার না হাক, যন কৃত

িবধবােদর উপকার করেত পাের। ১৭ য াচীেনরা ভােলাভােব শাসন

কেরন, িবেশষভােব যারা বাক ও িশ াদােন পির ম কেরন, তারা

ি ন স ান ও পাির িমেকর যাগ বেল গণ হান। ১৮ কারণ শা

বেল, “শস দানা মাড়ােনার িদন বলেদর মেুখ জালিত বঁধ না;” এবং

“ য কাজ কের স তার বতন পাওয়ার যাগ ।” ১৯ ই িতনজন সা ী

ছাড়া কােনা াচীেনর িব ে অিভেযাগ হণ কর না। ২০ যারা পাপ

কের, তােদরেক সবার সামেন অ েযাগ কর; যন অ সকেলও ভয়

পায়। ২১আিম ঈ েরর, ী যী র ও মেনানীত দূতেদর সামেন

তামােক এই আেদশ িদি কােরার প পাত না িনেয় তুিম এই সব

িবিধ পালন কর। ২২ তাড়াতািড় কের কােরার উপের হাত রেখা না

এবং অে র পােপর ভাগী হেয়া না; িনেজেদরেক কের র া কর।

২৩এখন থেক ধু জল পান কেরা না, িক ু তামার হজেমর জ

ও তামার পেটর অ খ এবং বার বার অ খ হেল অ আ ুর রস

ব বহার কােরা। ২৪ কােনা কােনা লােকর পাপ জানা যায়,

তারা িবচােরর পেথ আেগ আেস; আবার কােনা কােনা লােকর পাপ

তােদর িপছেন। ২৫ ভােলা কাজও তমিন জানা যায়; আর যা

অ িবষয়, স িল গাপন রাখেত পারা যায় না।
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৬ য সব লাক যাঁয়ালীর অধীেন দাস তােদর কিঠন পির ম করেত

হয়, তারা িনেজর িনেজর মিনবেদর স ণূ স ান পাবার যাগ বেল

মেন ক ক, যন ঈ েরর নােমর িন া এবং িশ ার িন া না হয়। ২

আর যােদর িব াসী মিনব আেছ তােদরেক তু না ক ক, কারণ তারা

তােদর ভাই; বরং আরও যে দােসর কাজ ক ক, কারণ যারা সই

ভােলা ব বহাের উপকার পাে ন, তারা িব াসী ও ি য়পা । ৩ এই

সব িশ া দাও এবং উপেদশ দাও। যিদ কউ অ িবষেয় িশ া দয়

এবং সত উপেদশ, অথাৎ আমােদর ভু যী ীে র বাক ও ভি র

িশ া ীকার না কের, ৪তেব স অহ াের অ , িকছুই জােন না, িক ু

ঝগড়া ও তকাতিকর িবষেয় রাগা া হেয়েছ; এসেবর ফল িহংসা,

, ঈ রিন া, ৫ সে হ এবং ন িবেবক ও সত থেক সের

িগেয়েছ এ ধরেনর লােকরা ভি েক লােভর উপায় বেল মেন কের।

৬ িক ু আসেল, পিরতৃ মেন ভি িনেয় চলেল মহালাভ হয় ৭কারণ

আমরা জগেত িকছুই সে কের আিনিন, িকছুই সে কের িনেয় যেত

পারব না; ৮ বদেল আমরা খাবার ও জামা কাপেড়ই স ু থাকব।

৯ িক ু যারা ধনী হেত চায়, তারা পরী ােত ও ফাঁেদ এবং নানা

ধরেনর বাকািম ও অিন কর ই ায় পেড় যায়, স সব মা ষেদরেক

ংেস ও িবনােশ ম কের। ১০ কারণ টাকা পয়সায় মী হেলা সব

খারােপর একটা মলূ; তােত আসি হওয়ায় িকছু লাক িব াস থেক

সের িগেয়েছ এবং অেনক য ণার কাঁটায় িনেজরা িনেজেদরেক িব

কেরেছ। ১১ িক ু তুিম, হ ঈ েরর লাক, এই সব থেক পািলেয়

যাও এবং ধাি কতা, ভি , িব ােস, ম, ধয , নরম ভাব, এই

সেবর অ সরণ কর। ১২ িব ােসর জ যেু াণপন চ া কর; অন

জীবন ধের রাখ; তারই জ তামােক ডেকেছ এবং অেনক সা ীর

সামেন সই উ ম িত া ীকার কেরছ। (aiōnios g166) ১৩ সবার

াণর ার ঈ েরর সামেন এবং িযিন প ীয় পীলােতর কােছ সই

উ ম িত ার সা িদেয়িছেলন, সই ী যী র সামেন, আিম

তামােক এই িনেদশ িদি , ১৪ তুিম ভুর আেদশ পিব ও িূটহীন

রাখ; ভু যী ীে র ি তীয় আগমন না হওয়া পয , ১৫ যা পরমধ
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ও একমা পরা মশালী রাজা িযিন রাজ কেরন এবং ভু িযিন

শাসন কেরন, উপযু িদেনর কাশ করেবন; ১৬ িযিন অমরতার

একমা অিধকারী, এমন আেলার িনবাসী, যােক মা ষেদর মেধ

কউ, কখনও দখেত পায়িন, দখেত পােবওনা; তাঁরই স ান ও

অন কাল ায়ী পরা ম হাক। আেমন। (aiōnios g166) ১৭ যারা এই

যেুগ ধনবান তােদরেক এই িনেদশ দাও, যন তারা অহ ারী না হয়

এবং অ ায়ী ধেনর উপের িনভর কের নয়, িক ু িযিন ধনবােনর মত

সবই আমােদর েয়াজেনর জ জিুগেয় দন, সই ঈ েরর উপের

আশা কর; (aiōn g165) ১৮ যন পেরর উপকার কের, ভােলা কােজর

ধেন ধনবান হয়, দানশীল হয়, সমান ভাগ করেত ত হয়; ১৯

এই ভােব তারা িনেজেদর জ ভিবষ ৎ এর জ ভােলা িভি র মত

একটা িনয়মাবলী ত ক ক, যন, যা সিত কােরর জীবন, তাই

ধের রাখেত পাের। (aiōnios g166) ২০ হ তীমিথয়, যা র া করার জ

তামােক দওয়া হেয়েছ, তা সাবধােন রাখ; যা তথাকিথত িবদ া

নােম আখ াত, তার ভি হীন অসার কথাবাতার ও তক থেক দূের

থাক; ২১ সই িবদ া হণ কের কউ কউ িব াস থেক দূের সের

গেছ। অ হ তামােদর সে থা ক।
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২য তীমিথ
১ পৗল, ী যী েত জীবেনর িত া অ যায়ী ঈ েরর ই ায়

ী যী র িরত। ২আমার ি য় পু তীমিথয়েক, িপতা ঈ রও

আমােদর ভু ী যী তামায় অ হ, দয়া ও শাি দান ক ন। ৩

ঈ র, যাঁর আরাধনা আিম বংশ পর রায় িচ িবেবেক কের থািক,

তাঁর ধ বাদ কির য, আমার াথনায় সবিদন তামােক রণ কির,

৪ তামার চােখর জেলর কথা রণ কের রাত িদন তামােক দখার

আকা া করিছ, যন আনে পণূ হই, ৫ তামার দেয়র কৃত

িব ােসর কথা রণ করিছ, যা থেম তামার িদিদমা লায়ীর ও

তামার মা উনীকীর অ ের বাস করত এবং আমার দঢ়ৃ িব াস য, তা

তামার অ েরও বাস করেছ। ৬এই জ তামােক রণ কিরেয় িদই

য, তামার উপের আমার হাত রাখার জ ঈ েরর য অ হ দান

তামার মেধ আেছ, তা জািগেয় তােলা। ৭ কারণ ঈ র আমােদরেক

ভেয়র ম আ া দনিন, িক ু শি র, েমর ও বিু র আ া

িদেয়েছন। ৮অতএব আমােদর ভুর সাে র িবষেয় এবং তাঁর ব ী

য আিম, আমার িবষেয় তুিম লি ত হেয়া না, িক ু ঈ েরর শি

অ সাের সমাচােরর সে ক স কর, ৯ িতিনই আমােদরেক পাপ

থেক উ ার কেরেছন এবং পিব আ ােন আ ান কেরেছন, আমােদর

কাজ অ যায়ী নয়, িক ু িনেজর পিরক না ও অ হ অ যায়ী সব

িকছু পবূকােল ী যী েত আমােদর দওয়া হেয়িছল, (aiōnios g166)

১০ িক ু এখন আমােদর উ ারকতা ী যী র আগমেনর মাধ েম

কািশত হেয়েছন, িযিন মতুৃ েক শি হীন কেরেছন এবং সমাচােরর

মাধ েম অন জীবন, যা কখেনা শষ হেব না তা আেলােত িনেয়

এেসেছন। ১১ সই সমাচােরর জ আিম চারক, িরত ও িশ ক

িহসােব িনযু হেয়িছ। ১২ এই জ এত ঃখ স করিছ, তবওু

লি ত হই না, কারণ যােক িব াস কেরিছ, তাঁেক জািন এবং আিম

িনি ত য, আিম তাঁর কােছ যা িকছু জমা রেখিছ (বা িতিন য দািয়

িদেয়েছন), িতিন সই িদেনর র জ তা র া করেত সমথ। ১৩

তুিম আমার কােছ যা যা েনছ, সই সত িশ ার আদশ ী যী র
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স ে িব ােস ও েম ধের রাখ। ১৪ তামার কােছ য মলূ বান

িজিনস জমা আেছ, যা ঈ র তামায় সমপণ কেরেছন, িযিন আমােদর

অ ের বাস কেরন, সই পিব আ ার সাহােয তা র া কর। ১৫

তুিম জান, আিশয়া েদেশ যারা আেছ, তারা সবাই আমােক একা

ছেড় চেল গেছ, তােদর মেধ ফুিগ ও হ িগিনও আেছ। ১৬

ভু অনীিষফেরর পিরবারেক দয়া দান ক ন, কারণ িতিন আমােক

অেনকবার সাহায কেরেছন এবং আিম িশকেল ব ী আিছ বেল িতিন

কখেনা তার জ লি ত হনিন, ১৭ বরং িতিন রাম শহের আসার পর

ভাল কের অ স ান কের আমার সে দখা কেরিছেলন, ১৮ ভু

তাঁেক এই আশীবাদ ক ন, যন সই িদন িতিন ভুর কােছ দয়া পান,

আর ইিফেষ িতিন কত সবা কেরিছেলন, তা তুিম ভাল কেরই জােনা।

২অতএব, হ আমার পু , তুিম ী যী র অ েহ বলবান হও। ২

আর অেনক সা ীর মেুখ য সম বাক আমার কােছ েনছ, স সব

এমন িব লাকেদর কােছ সমপণ কর, যারা অ অ লাকেকও

িশ া িদেত স ম হেব। ৩ তুিম ী যী র উ ম যা ার মত আমার

সে ক স কর। ৪ কউ যু করার িদেনর িনেজেক সাংসািরক

জীবেন জড়ােত দয় না, যন তােক য ব ি যা া কের িনযু

কেরেছ, তাঁেক খিুশ করেত পাের। ৫আবার কান ব ি যিদ কান

িতেযািগতায় অংশ হণ কের এবং স যিদ ব ব া না মােন, তেব স

মু েট স ািনত হয় না। ৬ য চাষী পির ম কের, সই থেম ফেলর

ভাগ পায়, এটা তার অিধকার। ৭আিম যা বিল, সই িবষেয় িচ া কর,

কারণ ভু সব িবষেয় তামােক বিু দেবন। ৮ যী ী েক রণ

কর, আমার সমাচার অ যায়ী িতিন মতৃেদর মধ থেক জীিবত

হেয়েছন, দায়দূ বংেশ যার জ , ৯ সই সমাচােরর জ আিম

অপরাধীেদর মেতা িশকেল ব ী হেয় ক স করিছ, িক ু ঈ েরর

বাক িশকেল ব ী হয়িন। ১০ এই জ আিম মেনানীতেদর জ

সব িকছু স কির, যন তারাও ী যী েত য পােপর মা তা

িচরকােলর জ মিহমার সে লাভ কের। (aiōnios g166) ১১ এই কথা

িব , কারণ আমরা যিদ তাঁর সে মের থািক, তাঁর সে জীিবতও
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হব, ১২ যিদ স কির, তাঁর সে রাজ ও করব, যিদ তাঁেক অ ীকার

কির, িতিনও আমােদরেক অ ীকার করেবন, ১৩আমরা যিদ অিব

হই, িতিন িব থােকন, কারণ িতিন িনেজেক অ ীকার করেত

পােরন না। ১৪ এই সম কথা তােদর রণ কিরেয় দাও, ভুর

সামেন তােদর সাবধান কর, যন লােকরা তক িবতক না কের, কারণ

তােত কান লাভ নই, বরং যারা শােন তােদর িত হয়। ১৫ তুিম

িনেজেক ঈ েরর কােছ পরী ািস লাক িহসােব দখােত য কর,

এমন সবক হও, যার ল া পাওয়ার েয়াজন নই, য সেত র বাক

ভােলাভােব ব বহার করেত জােন। ১৬ িক ু ম ও মলূ হীন কথাবাতা

থেক িনেজেক দূের রােখা, কারণ এরকম লােকরা ঈ র িত অেনক

বশী ভি হীন হেয় পড়েব। ১৭ তােদর কথাবাতা পচা ঘােয়র মেতা,

যা আেরা িদেনর িদেনর য় করেব। িমনায় ও িফলীতও তােদর

মধ আেছ। ১৮ এরা সত থেক দূের সের গেছ, এরা বেল, মতৃেদর

পনু ান হেয়েছ এবং কারও কারও িব ােস িত করেছ। ১৯ তবওু

ঈ র য দঢ়ৃ িভি মলূ াপন কেরেছন তা ি র আেছ এবং তার উপের

এই কথা লখা আেছ, “ ভু জােনন, ক ক তাঁর” এবং “ য কউ ভুর

নাম কের, স অধািমকতা থেক দূের থা ক।” ২০ কােনা ধনীর

বািড়েত খািল সানা ও পার পা নয়, কােঠর ও মািটর পা ও থােক,

তার মধ িকছু মলূ বান, আর িকছু স া পা ও থােক। ২১অতএব

যিদ কউ িনেজেক এই সব থেক িচ কের, তেব স মলূ বান পা ,

পিব , মািলেকর কােজর উপেযাগী ও সম ভাল কােজর জ ত

হেব। ২২ িক ু তুিম যৗবনকােলর ম কামনা বাসনা থেক পালাও

এবং যারা দেয় ভুেক ডােক, তােদর সে ধাি কতা, িব াস,

ম ও শাি র অ সরণ কর। ২৩ িক ু যিু হীন ও বােজ তক িবতক

থেক দূের থাক, কারণ তুিম জান, এসব ঝগড়ার সিৃ কের। ২৪

আর ঝগড়া করা ভুর দােসর উপযু নয়, িক ু সবার িত কামল,

িশ াদােন িনপনু, সহনশীল হওয়া ২৫ এবং ন ভােব যারা তাঁর

িব ে যায় তােদর শাসন করা তার উিচত, হয়েতা ঈ র তােদর মন

পিরবতন করেবন, ২৬ যন তারা সেত র ান পায় এবং তাঁর ই া
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পালেনর জ ভুর দােসর মাধ েম শয়তােনর ফাঁদ থেক জীবেনর

জ পিব হয় এবং চতনা পেয় বাঁেচ।

৩এই কথা মেন রেখা য, শষকােল সংকটময় িদন আসেব। ২

মা েষরা কবল িনেজেকই ভালবাসেব, টাকার লাভী হেব, অহ ারী

হেব, আ গিবত হেব, ঈ রিন া, িপতামাতার অবাধ , ৩ অকৃত ,

অসাধ,ু হহীন, মাহীন, পরচচাকির, অিজেতি য়, ৪ চ ড

সদিবে ষী, িব াসঘাতক, ঃসাহসী, গ া , ঈ রেক ম না কের

বরং িবলাস ি য় হেব; ৫ লােক ভি র মেুখাশধারী, িক ু তার

শি অ ীকারকারী হেব; তুিম এই রকম লাকেদর কাছ থেক সের

যাও। ৬এেদর মেধ এমন লাক আেছ, যারা ঘের ঢুেক পাপী মেনর

ীেলাকেদর িবপেথ পিরচািলত কের তারা সবিদন নতুন িশ া হণ

করার চ া কের, ৭ সেত র ত ান পয পৗঁছােত পাের না। ৮

আর যাি ও যাি যমন মািশর িতেরাধ কেরিছল, সই রকম

ভা িশ েকরা সেত র িতেরাধ করেছ, এই লােকরা মেনর িদক

থেক নীিত এবং িব াস স ে অিব । ৯ িক ু এরা আর

আেগ যেত পারেব না; কারণ যমন ওেদরও হেয়িছল, তমিন এেদর

বাকািম সবার কােছ হেব। ১০ িক ু তুিম আমার িশ া, আচার

ব বহার, স , িব াস, দীঘসিহ ু তা, ম, ধয , ১১ নানা ধরেনর

তাড়না ও ঃখেভােগর অ সরণ কেরছ; আি য়িখয়া, ইকিনয় এবং

লু া শহের আমার সে িক িক ঘেটিছল; কত তাড়না স কেরিছ।

আর সই সব থেক ভু আমােক উ ার কেরেছন। ১২আর যত লাক

ভি ভােব ী যী েত জীবন যাপন করেত ই া কের, তােদর িত

তাড়না ঘটেব। ১৩ িক ু লােকরা ও ভ রা, পেরর াি তরী

কের ও িনেজরা া হেয়, িদন িদন খারাপ পেথ এিগেয় যােব। ১৪

িক ু তুিম যা যা িশেখছ এবং িনি ত ভােব িব াস কেরছ, তােতই

ি র থাক; তুিম তা জান য, কােদর কােছ িশেখছ। ১৫আরও জান,

তুিম ছেলেবলা থেক পিব বাক থেক িশ ালাভ কেরছ, স সব

পিব শাে ী যী স ে িব ােসর মাধ েম পির ােনর জ ান

িদেত পাের। ১৬ শাে র েত ক কথা ঈ েরর মাধ েম এেসেছ এবং
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স িল িশ ার, চতনার, সংেশাধেনর, ধািমকতার স ে শাসেনর

জ উপকারী, ১৭ যন ঈ েরর লাক স ণূভােব পিরপ হেয়, সব

ভাল কােজর জ ত হেত পাের।

৪আিম ঈ েরর সামেন এবং িযিন জীিবত ও মতৃেদর িবচার করেবন,

সই ী যী র সামেন, তাঁর কােশর ও তাঁর রােজ র দাহাই িদেয়,

তামােক এই দঢ়ৃ আেদশ িদি ; ২ তুিম বাক চার কর, িদেনর

অিদেনর চােরর জ ত হও, স ণূ ধয ও িশ াদান পূ ক

উৎসািহত কর, ধমক দাও, চতনা দাও। ৩ কারণ এমন িদন আসেব,

য িদন লােকরা সত িশ া স করেব না, িক ু িনেজেদর ই া

অ সাের িনেজেদর জ অেনক িশ ক জাগাড় করেব, ৪ এবং

সেত র িবষয় থেক কান িফিরেয় গ নেত চাইেব। ৫ িক ু তুিম

সবিবষেয় িচ াশীল হও, ঃখেভাগ ীকার কর, সমাচার চারেকর

কাজ কর, তামার সবা কাজ স ণূ কর। ৬ কারণ, এখন আমােক

উৎসেগর মত ঢেল দওয়া হে এবং আমার মতুৃ র িদন উপি ত

হেয়েছ। ৭আিম ীে র পে াণপেন যু কেরিছ, িঠক করা পেথর

শষ পয দৗেড়িছ, িব তা র া কেরিছ। ৮এখন থেক আমার

জ ধািমকতার মু ট তালা রেয়েছ; ভু সই ধমময় িবচারক া,

সই িদন আমােক তা দেবন; কবল আমােক নয়, বরং যত লাক

েমর সিহত তাঁর পনুরাগমেনর জ অেপ া করেছন, তােদরেকও

দেবন। ৯ তুিম শী আমার কােছ আসেত চ া কর; ১০ কারণ

দীমা এই বতমান যগু ভালবাসােত আমােক ছেড় িথষলনীকী শহের

িগেয়েছ; ীে গালািতয়া েদেশ, তীত দালমািতয়া েদেশ

িগেয়েছন; (aiōn g165) ১১ কবল লকূ আমার সে আেছন। তুিম

মাকেক সে কের িনেয় এস, কারণ িতিন সবা কােজর িবষেয় আমার

বড় উপকারী। ১২ আর তুিখকেক আিম ইিফেষ পািঠেয়িছ। ১৩

ায়ােত কােপর কােছ য শালখািন রেখ এেসিছ, তুিম আসবার

িদেনর সটা এবং বই িল, িবেশষ কের কতক িল চামড়ার বই, সে

কের এেনা। ১৪ য আেলকসা র তামার কাজ কের, স আমার

অেনক িত কেরেছ; ভু তার কােজর উিচত িতফল তােক দেবন।
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১৫ তুিমও সই ব ি থেক সাবধান থেকা, কারণ স আমােদর

বােক র খবু িতেরাধ কেরিছল। ১৬ আমার থমবার আ প

সমথেনর িদন কউ আমার পে উপি ত হল না; সবাই আমােক

ছেড় চেল িগেয়িছল; এটা তােদর িত গণ না হাক। ১৭ িক ু

ভু আমার কােছ দাঁড়ােলন এবং আমােক শি শালী করেলন, যন

আমার মাধ েম চার কাজ স ণূ হয় এবং অইহূিদয় সব লােক

তা নেত পায়; আর আিম িসংেহর ( রাম সরকার) মখু থেক র া

পলাম। ১৮ ভু আমােক সম খারাপ কাজ থেক র া করেবন এবং

িনেজর গীয় রােজ উ ীণ করেবন। যগুপয ােয়র যেুগ যেুগ তাঁর

মিহমা হাক। আেমন। (aiōn g165) ১৯ ি ি লােক ও আি লােক এবং

অনীিষফেরর পিরবারেক ম লবাদ কর। ২০ ইরা কির থ শহের

আেছন এবং িফম অ হওয়ােত আিম তাঁেক িমিলত শহের রেখ

এেসিছ। ২১ তুিম শীতকােলর আেগ আসেত চ া কর। উবলূ, পেুদ ,

লীন, ৗিদয়া এবং সকল ভাই তামােক অিভবাদন করেছন। ২২ ভু

তামার আ ার সহব ী হান। অ হ তামােদর সহব ী হাক।

আেমন।
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তীত
১ পৗল, ঈ েরর দাস ও যী ীে র িরত, ঈ েরর মেনানীত

করা লাকেদর িব াস অ সাের এবং ভি অ যায়ী, সেত র ান

অ সাের, ি য় পু তীতেক িলিখত প ; ২ য ান ও সত সই

অন জীবেনর আশাযু , জগত সিৃ হবার পবূকাল থেকই ঈ র,

িযিন িমথ া বেলন না, িতিন এই জীবন দওয়ার িত া কেরিছেলন,

(aiōnios g166) ৩ িঠক িদেনর ঈ র তাঁর িনেজর বাক কাশ কেরেছন;

আমােদর মিু দাতা ঈ েরর আেদশমত যা চােরর ভার আমােক

িদেয়েছ। ৪ ীে র উপর িব ােস য আমার সে এক হেয় গেছ,

আমার সই সিত কােরর স ান তীেতর িত। িপতা ঈ র এবং

আমােদর মিু দাতা ী যী থেক অ হ ও শাি আ ক। ৫

আিম তামােক এই জ ই ীতীেত রেখ এেসিছ, যন য য কাজ

অস ণূ অব ায় রেয় গেছ, তুিম সটা িঠক কের দাও এবং যমন

আিম তামােক আেদশ িদেয়িছলাম, েত ক নগের াচীনেদর কােজ

িনযু কর; ৬ একজন াচীনব ি েক এমন হেত হেব য মা ষ

িন নীয় নয় ও কবলমা একজন ী থাকেব, যার স ােনরা ীে

িব াসী, ন ািম দােষ দাষী বা অবাধ নয় (তােক িনযু কর)।

৭ ঈ েরর ত াবধায়ক লাক িহসােব, সই পালকেক এমন হেত

হেব, যােত কউ তাঁর িন া করেত না পাের; অসংযত, বদেমজাজী,

মাতাল, হারক বা ৎিসত অথ লাভী যন না হয়। ৮ িক ু অিতিথ

সবক, সৎে িমক, সংযত, ভােলা িবচার বিু স , ধািমক ও

িনেজেক দমন রােখ এমন হেত হেব। ৯ এবং িশ া প িব বাক

তাঁেক ধের রাখেত হেব, যন িতিন িনরাময় িশ ােত উপেদশ িদেত

এবং যারা িব ে দাঁড়ায় তােদর দাষ ধের িদেত পােরন। ১০কারণ

অেনক অবাধ লাক আেছ, যারা, মলূ হীন কথা বেল ও ছলনা কের

থােক, তারা িছ েকর ওপর বিশ জার দয়; ১১এই লাকেদর মখু

ব কের দওয়ার দরকার কারণ তারা অ ায় লােভর জ য িশ া

েয়াজন নই সই িশ া িদেয় কখন কখন এেকবাের পিরবার ংস

কের ফেল। ১২ তােদর একজন িনজ দশীয় ভাববাদী বেলেছন,
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ীতীেয়র লােকরা বরাবরই িমথ াবাদী, িহং জ ু , অলস পটুক।

১৩ এই কথাটা সিত ; সইজ তুিম তােদরেক কড়াভােব সংেশাধন

কর; যন তারা িব ােস িনরাময় হয়, ১৪ ইহূিদেদর গ কথায়, ও

সত থেক দূের এমন মা ষেদর আেদেশ মন না দয়। ১৫

মা েষর কােছ সবই ; িক ু িষত ও অিব াসীেদর পে িকছুই

নয়, বরং তােদর মন ও িবেবক সকলই দূিষত হেয় পেড়েছ। ১৬

তারা দািব কের য, তারা ঈ রেক জােন, িক ু কােজ তাঁেক ীকার

কের না; তারা ঘণৃার যাগ ও অবাধ এবং কােনা ভােলা কােজর

জ উপযু নয়।

২ িক ু তুিম িনরাময় িশ ার উপেযাগী কথা বল। ২ ব ৃ েদরেক বল,

যন তাঁরা আ সংযমী, ধীর, সংযত, [এবং] িব ােস, েম, ধেয

িনরাময় হন। ৩ সই কাের ব ৃ । মিহলােদর বল, যন তাঁরা আচার

ব বহাের ভয়শীলা হন, অপেরর িন া করা বা মাতাল না হন, তারা

যন ভােলা িশ াদািয়নী হন; ৪ তাঁরা যন যবুতী মেয়েদর সংযত

কের তােলন, যন এরা ামী ও ছেল মেয়েদর ভালবােসন, ৫

সংযত, , গহৃ কােজ মনেযাগী, দয়াল,ু ও িনজ িনজ ামীর অধীেন

থােক, যােত ঈ েরর িন া না হয়। ৬ সইভােব যবুকেদরেক সংযত

থাকেত উৎসািহত কর। ৭আর িনেজ সব িবষেয় ভােলা কােজর

আদশ হও, তামার িশ ায় অিন া, ধীরতা ও অ িষত িনরাময় বাক

থােক, ৮ যন িবপে র লােকরা ল া পায় কারণ ম বলবার তা

তােদর িকছুই থাকেব না। ৯ যারা দাস তােদরেক বল, যন তারা

িনজ িনজ ভুেদর বাধ থােক ও সব িবষেয় স ু কের এবং অযথা

তক না কের, ১০ িকছুই আ সাৎ বা চুির না কের, িক ু তারা ভােলা

িব তা মাণ কের, যন তারা আমােদর মিু দাতা ঈ েরর স ে

য িশ া আেছ তা সব িবষেয় র কের তােল। ১১ কারণ ঈ েরর

অ হ ারা পাপ থেক মিু পাওয়া যায় তা সব মা েষর কােছই

কািশত হেয়েছ। ১২ তা আমােদরেক িশ া িদে , যন আমরা

ভি হীনতা ও জগেতর কামনা বাসনােক অ ীকার কির, সংযত,

ধািমক ও ভি ভােব এই ব মান যেুগ জীবন কাটাই, (aiōn g165) ১৩
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এবং মহান ঈ র মিু দাতা যী ীে র তাপ কাশ পােব য িদন,

সই িদন আমােদর সই ধ আশা পণূ হবার জ আ েহর সে

অেপ া কির। ১৪ িযিন আমােদর জ িনেজেক দান করেলন, যন

মলূ িদেয অধমীেদর সম পাপ থেক মু কেরন এবং িনেজর জ

িনেজর লাকেদরেক, ভােলা কােজ উেদ াগী লাকেদর পিব কেরন।

১৫ তুিম এই সব কথা বল এবং পণূ আেদেশর সে িশ া দাও, ও

শাসন কর; কাউেকও তামােক তু করেত িদও না।

৩ তুিম তােদরেক মেন কিরেয় দাও যন তারা ত াবধায়কেদর ও

কমচারীেদর মা কের, বাধ হয়, সব রকম ভােলা কােজর জ

তরী হয়, ২কােরার িন া না কের ও িবেরাধ না কের ন হয়, সব

মা েষর সে ভ ব বহার কের, ৩ কারণ আেগ আমরাও বাকা,

অবাধ , বিু হীন, নানারকম নাঙরা আনে ও খেভােগর দাসে ,

িহংসােত ও তায় িদন কািটেয়িছ, ঘণৃার যাগ িছলাম ও একজন

অ েক িহংসা করতাম। ৪ িক ু যখন আমােদর মিু দাতা ঈ েরর

মধরু ভাব এবং মানবজাতীর উপর ম কািশত হেলা, ৫ তখন

িতিন আমােদর ধািমকতার জ নয়, িক ু িনেজর হ ও দয়ােত,

নতুন জে র ারা আমােদর অ র ধেুয় পির ার করেলন ও পিব

আ ায় নতুন কের আমােদরেক র া করেলন, ৬ সই আ ােক

িতিন আমােদর মিু দাতা যী ীে র মাধ েম আমােদর উপের

চুর েপ িদেলন; ৭ যন তাঁরই অ েহ ধািমক িহসােব আমরা

অন জীবেনর আশায় উ রািধকারী হই। (aiōnios g166) ৮এই কথা

িব ; আর আমার ই া এই য, এই সব িবষেয় তুিম িনি ত ভােব

কথা বল; যারা ঈ ের িব াসী হেয়েছ, তারা যন ভােলা কাজ করার

িচ া কের। এই সব িবষয় মা েষর জ ভােলা ও উপকারী। ৯

িক ু তুিম সকল বাকািম তক িবতক ও বংশ। বিল, ঝগড়া এবং

ব ব ার িবতক থেক দূের থাক; কারণ এেত লাভ ভ হেব না িক ু

িত হেব। ১০ য লাক দলভােঙ, তােক ই একবার সাবধান করার

পর বাদ দাও; ১১ জেন রেখা, এই রকম লােকর কা ড ান নই

এবং স পাপ কের, িনেজেকই দাষী কের। ১২আিম যখন তামার
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কােছ আি মােক িক া তুিখকেক পাঠাব, তখন তুিম নীকপিল শহের

আমার কােছ তাড়াতািড় এস; কারণ সই জায়গায় আিম শীতকাল

কাটাব িঠক কেরিছ। ১৩ ব ব ার সীনােক এবং আপে ােক

ভােলাভােব পািঠেয় দাও, তােদর যন কান িকছুর অভাব না হয়। ১৪

আর আমােদর লােকরাও দরকার মেতা উপকার কের ভােলা কাজ

করেত িশ ার জ স ণূ িনেজেক িনেয়ািযত ক ক, যােত ফলহীন

হােয় না পেড়। ১৫আমার সাথীরা সবাই তামােক েভ া জানাি ।

যারা িব াস সহকাের আমােদরেক ভালবােসন, তােদরেক েভ া

জািনও। অ হ তামােদর সবার সে থা ক। আেমন।
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িফলীমন
১আিম পৗল, ী যী র একজন ব ী, আমােদর ি য় ও সহকমী

ি য় ভাই িফলীমেনর কােছ, ২এবং আমােদর বান আি য়া এবং

আমােদর সনাপিত আিখ ও তামােদর বািড়র ম লীর কােছ িলিখত

প এবং আমােদর ভাই তীমিথয়র অিভবাদন: ৩আমােদর িপতা

ঈ রও ভু যী ী থেক অ হ ও শাি তামােদর ওপের আ ক।

৪আিম আমার াথনার িদন তামার নাম রণ কের সবিদন আমার

ঈ রেক ধ বাদ কের থািক, ৫ তামার য িব াস ভু যী র ওপর ও

সব পিব লােকর ওপের ভালবাসা আেছ, স কথা আিম নেত

পাি । ৬আিম এই াথনা কির য আমােদর ভতের যী ীে েত

য সব সহভাগীতার ান আেছ যন তামার িব ােসর অংশ হণ

ীে র উে েশ স িল কায কারী হয়। ৭ কারণ তামার েম

আিম অেনক আন ও সা না পেয়িছ এবং হ ি য় ভাই তামার

জ পিব লাকেদর দয় সেতজ হেয়েছ। ৮ এই জ তামার

যটা করা উিচত সই িবষেয় আেদশ িদেত ীে েত যিদও আমার

পেুরাপিুর সাহস আেছ, ৯ তবওু আিম েমর সে তামােক িজ াসা

করিছ পৗেলর মত সই ব ৃ লাক এখন আবার সই ী যী র

কারেণ ব ী। ১০আিম ব ী অব ায় যােক আি ক িপতা িহসােব

জ িদেয়িছ সই ওনীিষেমর িবষেয় তামার কােছ অ েরাধ করিছ।

১১ স আেগ তামার কােছ লাভজনক িছল না বেট িক ু এখন স

তামার ও আমার ইজেনর কােছই লাভজনক। ১২আমার িনেজর

মেনর মত ি য় লাকেক তামার কােছ িফিরেয় িদলাম। ১৩আিম

তােক আমার সে রাখেত চেয়িছলাম, যন স সমাচােরর ব ী

দশায় তামার হেয় আমার সবা কের। ১৪ িক ু তামার অ মিত

ছাড়া আিম িকছু করেত চাই িন, যন তামার অিন াকৃতভােব না হয়,

িক ু িনেজর ই ায় যন সব িকছু হয়। ১৫ িকছু কােলর জ স

তামার কাছ থেক আলাদা হেয়িছল, যন তুিম তােক িচরকােলর জ

পেত পার, (aiōnios g166) ১৬একজন দােসর মত নয়, িক ু দােসর

চেয়ও অিধক ভােলা এবং ি য় ভাইেয়র মত, িবেশষ কের স আমার
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দেহর এবং ঈ েরর উভেয়র িবষেয় তামার কােছ কত বিশ ি য়।

১৭ যিদ তুিম আমােক অংশীদার ভাব তেব আমার মত ভেব তােক

হণ কেরা। ১৮ যিদ স তামার কােছ কান অ ায় কের থােক িক া

তামার কাছ থেক িকছু ধার কের তেব তা আমার িহসােব িলেখ রাখ।

১৯আিম পৗল িনেজর হােত এই িল িলখলাম; আিম তামােক শাধ

কের দব আিম একথা বলেত চাই না য তুিম আমার কােছ অেনক

ঋণী। ২০ াঁ ভাই, ভুেত আমােক আন করেত দাও এবং তুিম

ীে েত আমার দয় সেতজ কেরা। ২১ তুিম আ া বহন করেত

স ম সটা আমার দঢ়ৃ িব াস আেছ বেল তামােক িলখলাম; যা

বললাম তুিম তার থেক বিশ করেব তা আিম জািন। ২২ িক ু আমার

জ থাকার জায়গাও িঠক কের রেখা কারণ আশা করিছ, তামােদর

াথনার জ আিম তামােদর কােছ আসার েযাগ পাব। ২৩ ইপা া,

ী যী েত আমার সহব ী তামােক েভ া জানাে , ২৪ মাক,

আির াখ দীমা ও লকূ, আমার এই সহকমীরাও েভ া জানাে ।

২৫ ভু যী ীে র অ হ তামােদর আ ার সে থা ক। আেমন।
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ই ীয়
১ সবশি মান ঈ র অতীেত নানাভােব ও অেনকবার ভাববাদীেদর

মাধ েম আমােদর িপতপৃু ষেদর সে কথা বেলিছেলন, ২আর এই

িদেনর ঈ র পেু র মাধ েম আমােদর সে কথা বেলেছন, িতিন তাঁর

পু েকই সব িকছুর উ রািধকারী কেরেছন এবং তাঁর মাধ েম পিৃথবী

সিৃ কেরেছন। (aiōn g165) ৩ তাঁর পু ই হল তাঁর মিহমার কাশ

ও সারমেমর চির এবং িনেজর মতার বােক র মাধ েম সব িকছু

বজায় রেখেছন। পের িতিন সব পাপ পির ার কেরেছন, িতিন েগ

ঈ েরর মিহমার ডানিদেক বসেলন। ৪ িতিন গ দূতেদর থেক ,

তমিন তাঁেদর নােমর থেক িতিন আেরা মহান। ৫কারণ ঈ র ঐ

দূতেদর মেধ কােক কা িদেনর বেলেছন, “তুিম আমার পু , আিম

আজ তামার িপতা হেয়িছ,” আবার, “আিম তাঁর িপতা হব এবং িতিন

আমার পু হেবন”? ৬ পনুরায়, যখন ঈ র থমজাতেক পিৃথবীেত

আেনন, তখন বেলন, “ঈ েরর সব গদূত তাঁর উপাসনা ক ক।” ৭

আর গীয় দূেতর িবষেয় ঈ র বেলন, “ঈ র িনেজর দূতেদর আ ার

তরী কের, িনেজর দাসেদর আ েনর িশখার মত কের।” ৮ িক ু

পেু র িবষেয় িতিন বেলন, “ হ ঈ র, তামার িসংহাসন িচরকাল

ায়ী; আর সেত র শাসনদ ডই তাঁর রােজ র শাসনদ ড। (aiōn g165)

৯ তুিম ায়েক ভালেবেসছ ও অধমেক ঘণৃা কেরছ; এই কারণ ঈ র,

তামার ঈ র, তামােক অিভিষ কেরেছন, তামার অংশীদারেদর

থেক বিশ পিরমােণ আনি ত কেরেছ।” ১০আর, “ হ ভু, তুিমই

আিদেত পিৃথবীর িভি মলূ াপন কেরছ, গও তামার হােতর সিৃ ।

১১ তারা িবন হেব, িক ু তুিমই িনত ায়ী; তারা সব পাশােকর

মত পরুােনা হেয় যােব, ১২ তুিম পাশােকর মত স সব জড়ােব,

পাশােকর মত জড়ােব, আর স সেবর পিরবতন হেব; িক ু তুিম

য, সই আছ এবং তামার বছর সব কখনও শষ হেব না।” ১৩

িক ু ঈ র দূতেদর মেধ কােক কা িদেনর বেলেছন, “তুিম আমার

ডানিদেক বস, যত ণ না আিম তামার শ েদরেক তামার পদানত

না কির”? ১৪ সব দূেতর আ ােক িক আমােক আরাধনা করেত
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পাঠােনা হয়িন? যারা পির ােনর অিধকারী হেব, ওরা িক তােদর

পিরচয ার জ িরত না?

২এই জ যা যা সত বাক আমরা েনিছ, তােত বিশ আ েহর

সােথ মেনােযাগ করা আমােদর উিচত, যন আমরা কােনাভােব

িবচু ত না হই। ২ কারণ দূতেদর মাধ েম য কথা বলা হেয়েছ তা

ায এবং লােক কােনাভােব তা ল ন করেল িকংবা তার অবাধ

হেল ধু শাি পােব। ৩ তেব এমন মহৎ এই পির ান অবেহলা

করেল আমরা িকভােব র া পাব? পির ান তা থেম ভুর মাধ েম

ঘািষত এবং যারা েনিছল, তােদর মাধ েম আমােদর কােছ মািণত

হল; ৪ ঈ র সা দান করেছন, নানা িচ , অ ূত ল ণ এবং

নানা ধরেনর শি শালী কাজ এবং পিব আ ার উপহার িবতরণ তা

িনেজর ই া সােরই করেছন। ৫ বা িবক য আগামী জগেতর কথা

আমরা বলিছ, তা ঈ র দূতেদর অধীেন রােখনিন। ৬ বরং কােনা

জায়গায় কউ সা িদেয় বেলেছন, “মা ষ িক য তুিম তােক রণ

কর? মানবপু ই বা িক য তার পিরচয া কর? ৭ তুিম দূতেদর থেক

তােক অ ই নীচু কেরছ, তুিম তােক গৗরব ও স ানমু েট ভূিষত

কেরেছা; ৮সব িকছুই তাঁর পােয়র তলায় রেখছ।” ফেল সব িকছু তার

অধীন করােত িতিন তার অনধীন িকছুই বািক রােখনিন; িক ু এখন এ

পয , আমরা সব িকছুই তাঁর অধীন দখিছ না। ৯ িক ু দূতেদর থেক

িযিন অ ই নীচু হেলন, সই ব ি েক অথাৎ যী েক দখেত পাি ,

িতিন মতুৃ েভােগর কারেণ মিহমা ও স ানমু েট ভূিষত হেয়েছ, যন

ঈ েরর অ েহ সবার জ মতুৃ র আ াদ হণ কেরন। ১০ ব ত

ঈ েরর কারেণ ও তাঁরই মাধ েম সবই হেয়েছ, এটা তাঁর উপযু

িছল য, ঈ র যী েক আমােদর জ ঃখেভাগ ও মরেণর মাধ েম

মিহমাি ত কেরন। ঈ র িযিন সব িকছু সিৃ কেরেছন এবং িতিন যােক

যােদর অি ে র জ এবং যী িযিন ঈ েরর লাকেদরেক উ ার

করেত স ম হন। ১১কারণ িযিন পিব কেরন ও যারা পিব ীকৃত হয়,

সবাই এক উৎস থেক; এই জ ঈ র তােদরেক ভাই বলেত লি ত

নন। ১২ াথনা স ীত রচিয়তা িলেখেছন য যী ঈ রেক বলেলন,
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“আিম আমার ভাইেদর কােছ তামার নাম চার করব, সভার মেধ

তামার শংসাগান করব।” ১৩এবং একজন ভাববাদী অ একিট

শাে র পেদ িলেখেছন যী ঈ েরর িবষেয় িক বেলন, “আিম তাঁর

ওপর িব াস করব।” আবার, “ দখ, আিমও সই স ানরা, যােদরেক

ঈ র আমায় িদেয়েছন।” ১৪ অতএব, সই ঈ েরর স ােনরা সকেল

যমন র মাংেসর সহভাগী হেলন, তমনই যী িনেজও র মাংেসর

মা ষ হেলন; যন মতুৃ র মাধ েম মতুৃ র মতা যার কােছ আেছ, সই

শয়তানেক শি হীন কেরন, ১৫এবং যারা মতুৃ র ভেয় সারা জীবন

দাসে র অধীন িছল, তােদরেক উ ার কেরন। ১৬ কারণ িতিন তা

দূতেদর সাহায কেরন না, িক ু অ াহােমর বংেশর সাহায করেছন।

১৭ সইজ সব িবষেয় িনেজর ভাইেদর মত হওয়া তাঁর উিচত িছল,

যন িতিন মা ষেদর পােপর ায়ি করবার জ ঈ েরর উে েশ

কােজ দয়ালু ও িব মহাযাজক হন। ১৮কারণ যী িনেজ পরীি ত

হেয় ঃখেভাগ কেরেছন বেল যারা পরী ার মেধ িদেয় যাে তােদর

সাহায করেত পােরন।

৩অতএব, হ পিব ভাইেয়রা, গীয় আ ােনর অংশীদার, যী

আমােদর ধ িব ােসর িরত ও মহাযাজক; ২ মািশ যমন ঈ েরর

কােছ িব িছেলন, তমিন িতিনও িনেজর িনেয়াগকতার কােছ িব

িছেলন। ৩ফেল গহৃ িনমাতা য পিরমােণ গেৃহর থেক বিশ স ান

পান, সই পিরমােণ ইিন মািশর থেক বিশ গৗরেবর যাগ বেল

িবেবিচত হেয়েছন। ৪ কারণ েত ক গহৃ কােরার মাধ েম িনিমত হয়,

িক ু িযিন সবই িনমাণ কেরেছন, িতিন ঈ র। ৫আর মািশ ঈ েরর

সম গেৃহর মেধ দােসর মত িব িছেলন; ভিবষ েত যা িকছু বলা

হেব, সই সেবর িবষয় সা দবার জ ই িছেলন; ৬ িক ু ী

ঈ েরর গেৃহর উপের পেু র মত [িব ]; আর যিদ আমরা আমােদর

সাহস ও আমােদর ত াশার গব শষ পয দঢ়ৃভােব রািখ, তেব তাঁর

গহৃ আমরাই। ৭ সইজ , পিব আ া যমন বেলন, “আজ যিদ

তামরা তাঁর রব শােনা, ৮ তেব িনেজর িনেজর দয় কিঠন কােরা

না, যমন সই ই ােয়লীয়েদর িবে ােহর জায়গায়, ম াে র মেধ
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সই পরী ার িদেনর ঘেটিছল; ৯ সখােন তামােদর িপতপৃু েষরা

িবে াহ কের আমার পরী া িনল এবং চি শ বছর ধের আমার কাজ

দখল; ১০ সইজ আিম এই জািতর িত অস ু হলাম, আর

বললাম, এরা সবিদন দেয় িবপথগামী হয়; আর তারা আমার রা া

জানল না; ১১ তখন আিম িনেজ রেগ িগেয় এই শপথ করলাম,

এরা আমার িব ােম েবশ করেব না।” ১২ ভাইেয়রা, সতক থেকা,

অিব ােসর এমন ম দয় তামােদর কােছ কােরার মেধ থােক য,

তামরা জীব ঈ র থেক সের যাও। ১৩ বরং তামরা িদন িদন

এেক অপরেক চতনা দাও, যত ণ আজ নােম আখ াত িদন থােক,

যন তামােদর মেধ কউ পােপর তারণায় কিঠন না হয়। ১৪ কারণ

আমরা ীে র সহভাগী হেয়িছ, যিদ আিদ থেক আমােদর িন য়

ান শষ পয দঢ়ৃভােব ধের রািখ। ১৫ যমন পিব শাে লখা

আেছ, “আজ যিদ তামরা তাঁর রব শােনা, তেব িনেজর িনেজর দয়

কিঠন কােরা না, যমন সই ই ােয়লীয়েদর িবে ােহর জায়গায়।”

১৬ বল দিখ, কারা ঈ েরর রব েনও তাঁর িব ে িবে াহ কেরিছল?

মািশর মাধ েম িমশর থেক আসা সম লাক িক নয়? ১৭কােদর

জ ই বা ঈ র চি শ বছর অস ু িছেলন? তােদর জ িক নয়, যারা

পাপ কেরিছল, যােদর মতৃেদহ ম াে পেড়িছল? ১৮ ঈ র কােদর

িব ে ই বা এই শপথ কেরিছেলন য, “এরা আমার িব ােম েবশ

করেব না,” অবাধ েদর িব ে িক না? ১৯ এেত আমরা দখেত

পাি য, অিব ােসর কারেণই তারা েবশ করেত পারল না।

৪ সইজ আমােদর খবু সতক থাকা উিচত, পােছ তাঁর িব ােম

েবশ করবার িত া থেক গেলও যন এমন মেন না হয়

য, তামােদর কউ তা থেক বি ত হেয়েছ। ২ কারণ যভােব

ই ােয়লীয়েদর কােছ সইভােব আমােদর কােছও সমাচার চািরত

হেয়িছল বেট, িক ু সই বাতা যারা েনিছল তােদর কােনা লাভ হল

না, কারণ তারা িব ােসর সে িছল না। ৩ বা িবক িব াস কেরিছ

য আমরা, আমরা সই িব ােম েবশ করেত পাি ; যমন িতিন

বেলেছন, “তখন আিম িনেজর ােধ এই শপথ করলাম, তারা আমার
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িব ােম েবশ করেব না,” যিদও তাঁর কাজ জগত সিৃ পয িছল। ৪

কারণ িতিন স ম িদেনর র িবষেয় পিব শাে এই কথা বেলিছেলন,

“এবং স ম িদেনর ঈ র িনেজর সব কাজ থেক িব াম করেলন।” ৫

আবার িতিন বলেলন, “তারা আমার িব ােম েবশ করেব না।” ৬

অতএব বািক থাকল এই য, িকছু লাক িব ােম েবশ করেব এবং

অেনক ই ােয়লীেয়রা যারা সমাচার পেয়িছল, তারা অবাধ তার

কারেণ েবশ করেত পােরিন; ৭আবার িতিন পনুরায় এক িদন ি র

কের দায়েূদর মাধ েম বেলন, “আজ,” যমন আেগ বলা হেয়েছ, “আজ

যিদ তামরা তাঁর রব শােনা, তেব িনেজর িনেজর দয় কিঠন কােরা

না।” ৮ফেল, িযেহাশয়ূ যিদ তােদরেক িব াম িদেতন, তেব ঈ র

অ িদেনর র কথা বলেতন না। ৯ তরাং ঈ েরর জােদর জ

িব ামকােলর ভাগ বািক রেয়েছ। ১০ফেল যভােব ঈ র িনেজর

কাজ থেক িব াম কেরিছেলন, তমিন য ব ি তাঁর িব ােম েবশ

কেরেছ, সও িনেজর কাজ থেক িব াম করেত পারল। ১১অতএব

এস, আমরা সই িব ােম েবশ করেত াণপণ চ া কির, যন কউ

অবাধ তার সই দ ৃ া অ সাের পেড় না যায়। ১২কারণ ঈ েরর

বাক জীব ও কায করী এবং ধার খড়গ থেক তী এবং াণ ও

আ া, ি থ ও ম া, এই সেবর িবেভদ কের এবং এটা মেনর িচ া

ও উে েশ উপলি করেত স ম; ১৩আর ঈ েরর দিৃ েত কােনা

িকছুই গাপন নয়; িক ু তাঁর সামেন সবই ন ও অনাবতৃ রেয়েছ,

যাঁর কােছ আমােদরেক িহসাব িদেত হেব। ১৪ ভাল, আমরা এক

মহান মহাযাজকেক পেয়িছ, িযিন েগর মেধ িদেয় িগেয়েছন, িতিন

যী , ঈ েরর পু ; অতএব এস, আমরা িব ােস দঢ়ৃভােব থািক। ১৫

আমরা এমন মহাযাজকেক পাইিন, িযিন আমােদর বলতার ঃেখ

ঃিখত হেত পােরন না, িক ু িতিন সব িবষেয় আমােদর মত পরীি ত

হেয়েছন িবনা পােপ। ১৬অতএব এস, আমরা সাহেসর সে অ হ‐

িসংহাসেনর কােছ আিস, যন আমরা দয়া লাভ কির এবং িদেনর র

উপেযাগী উপকােরর জ অ হ পাই।
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৫ েত ক মহাযাজক মা ষেদর মেধ থেক িনবািচত হেয় মা ষেদর

জ ঈ েরর উে েশ কােজ িনযু হন, যন িতিন পােপর ায়ি ে র

জ উপহার ও বিল উৎসগ কেরন। ২ িতিন অ ও া সবার

িত নরমভােব ব বহার করেত সমথ, কারণ িতিন িনেজও বলতায়

বি ত; ৩এই কারেণ, িতিন যমন জােদর জ , তমিন িনেজর

জ ও পােপর বিল উৎসগ করা তার অিনবায িছল। ৪আর, কউ

িনেজর জ সই স ান িনেত পােরনা, িক ু হােরাণেক যমন ঈ র

ডেকিছেলন, তমিন তােক ঈ র ডােকন। ৫ ী ও তমিন মহাযাজক

হওয়ার জ িনেজ িনেজেক মিহমাি ত করেলন না, িক ু ঈ রই

কেরিছেলন, ঈ র তাঁেক বলেলন, “তুিম আমার পু , আিম আজ

তামার িপতা হলাম।” ৬ সইভােব অ গীেতও িতিন বেলন, “তুিমই

ম ীেষদেকর মেতা িচরকােলর যাজক।” (aiōn g165) ৭ ী যখন এ

দহ েপ িছেলন, বল আতনাদ ও চােখর জেলর সে ঈ েরর

কােছ াথনা ও িবনিত উৎসগ কেরিছেলন, িযিন মতুৃ থেক তাঁেক

র া করেত পারেবন এবং িনেজর ভি র কারেণ ঈ র উ র পেলন;

৮ যিদও িতিন পু িছেলন, য সব ঃখেভাগ কেরিছেলন, তা থেক

িতিন বাধ তা িশেখিছেলন। ৯ িতিন সিঠক এবং যারা তার এই বাধ

তােদর সকেলর জ িতিন অন পির ােনর পথ হেলন; (aiōnios

g166) ১০ ঈ রক কৃ ম ীেষদেকর মেতা মহাযাজক বেল অিভিহত

হেলন। ১১ যী র িবষেয় আমােদর অেনক কথা আেছ, িক ু তাঁর

িবষেয় বণনা করা কিঠন, কারণ তামরা নেত চ া কেরা না। ১২

ফেল এত িদেনর র মেধ তামােদর িশ ক হওয়া উিচত িছল, িক ু

কউ যন তামােদরেক ঈ রীয় বােক র াথিমক িশ ার িবষয় িল

শখায়, এটাই তামােদর জ েয়াজন; এবং তামােদর েধর

েয়াজন, শ খাবাের নয়। ১৩কারণ য ধু ধ পান কের, তার তা

ধািমকতার সহভাগীতার িবষেয় অিভ তা নই; কারণ স এখনও

িশ । ১৪ িক ু শ খাবার সই স ণূ বিৃ া েদরই জ , যারা

িনেজেদর িশ া িদেয় ও তা অভ াস কের ভােলা মে র িবচার করেত

িশেখেছ।
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৬অতএব এস, আমরা ীে র িবষেয় থম িশ া ছেড় িদেয় িসি র

চ ায় অ সর হই; পনুরায় এই িভি মলূ াপন না কির, ম িবষয়

থেক মন ফরােনা, ও ঈ েরর উপের িব াস রাখা, ২ নানা বাি

ও হ াপেণর িশ া, মতৃেদর পনু ান ও অন কালীন িবচােরর

িশ া। (aiōnios g166) ৩ ঈ েরর অ মিত হেলই তা করব। ৪কারণ

এটা অস ব যারা একবার সেত র আেলা পেয়েছ, ও গীয় উপহার

আ াদন কেরেছ, ও পিব আ ার সহভাগী হেয়েছ, ৫এবং ঈ েরর

বােক র ও নতুন যেুগর নানা পরা ম আ াদন কেরেছ, (aiōn g165) ৬

পের ী থেক দূের সের িগেয়েছ, পনুরায় তােদরেক মন পিরবতন

করেত পারা অস ব; কারণ তারা িনেজেদর জ ঈ েরর পু েক

পনুরায় ু েশ দয় ও কােশ িন া কের। ৭ কারণ য ভূিম িনেজর

উপের বার বার পিতত বিৃ হণ কের, আর যারা সই জিম চাষ

কের, তােদর জ ভােলা ফসল উৎপ কের, সই জিম ঈ র থেক

আশীবাদ া হয়; ৮ িক ু যিদ এটা কাঁটাবন ও শ া ল উৎপ

কের, তেব তা অক ণ ও অিভশ হবার ভয় আেছ এবং তা আ েন

পেুড় শষ হেয় যােব। ৯ ি য় ব ু রা, যিদও আমরা এ প বলিছ,

তবওু তামােদর িবষেয় এমন দঢ়ৃ িব াস করিছ য, তামােদর অব া

এর থেক ভাল এবং পির ান সহযু । ১০কারণ ঈ র অ ায়কারী

নন; তামােদর কাজ এবং তামরা পিব েদর য পিরেষবা কেরছ ও

করছ, তাঁর মাধ েম তাঁর নােমর িত দিশত তামােদর ভালবাসা,

এই সব িতিন ভুেল যােবন না। ১১এবং আমােদর ই া এই, যন

তামােদর েত ক জন একই কার য দখায়, যােত শষ পয

ত াশার পণূতা থাকেব; ১২আমরা চাই না য তামরা অলস হও,

িক ু যারা িব াস ও দীঘসিহ ু তার কারেণ িনয়ম সমেূহর অিধকারী,

তােদর মেতা হও। ১৩কারণ ঈ র যখন অ াহােমর কােছ িত া

করেলন, তখন মহৎ কােনা ব ি র নােম শপথ করেত না পারােত

িনেজরই নােম শপথ করেলন, ১৪ িতিন বলেলন, “আিম অবশ ই

তামােক আশীবাদ করব এবং তামার বংশ অগিণত করব।” ১৫আর

এই ভােব, আ াহাম ধয ধের অেপ া করেলন, িতিন িত া া
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হেলন। ১৬ মা েষরা তা মহৎ ব ি র নাম িনেয় শপথ কের; এবং

এই শপেথর মাধ েম তােদর সম তকিবতেকর অবসান হয়। ১৭

এই ব াপাের ঈ র িত ার উ রািধকারীেদরেক িনেজর ম ণার

অপিরবতনীয়তা আরও ভােব দখাবার জ শপেথর মাধ েম

িন য়তা করেলন; ১৮এই ব াপাের িমথ াকথা বলা ঈ েরর অসাধ ,

এমন অপিরবতনীয় ই ব াপােরর মাধ েম আমরা যারা ত াশা

ধরবার জ তাঁর শরণােথ ছুেট িগেয়িছ যন দঢ়ৃ আ াস া হই। ১৯

আমােদর সই ত াশা আেছ, তা ােণর নাঙেরর মেতা, অটল ও

দঢ়ৃ। তা পদার আড়ােল গীয় মি েরর পিব ােন েবশ করায়।

২০আর সই জায়গায় আমােদর জ অ গামী হেয় যী েবশ

কেরেছন, িযিন ম ীেষদেকর রীিত অ যায়ী অন কালীন মহাযাজক

হেয়েছন। (aiōn g165)

৭ সই য ম ীেষদক, িযিন শােলেমর রাজা ও মহান ঈ েরর যাজক

িছেলন, অ াহাম যখন রাজােদর পরািজত কের িফের আেসন, িতিন

তখন তাঁর সােথ সা াৎ করেলন, ও তাঁেক আশীবাদ করেলন, ২এবং

অ াহাম তাঁেক সব িকছুর দশমাংশ িদেলন। তাঁর নাম “ম ীেষদক”

মােন ধািমক রাজা, এবং শােলেমর রাজা অথাৎ শাি র রাজা; ৩ তাঁর

বাবা নই, মা নই, পবূপু ষ নই, িদেনর িক জীবেনর শষ

নই; িতিন ঈ েরর পেু র মেতা; িতিন িচরকালই যাজক থােকন। ৪

িবেবচনা কের দখ, িতিন কমন মহান, আমােদর িপতপৃু ষ অ াহাম

যেু র ভােলা ভােলা লেুটর িজিনস িনেয় দশমাংশ দান কেরিছেলন। ৫

আর কৃত পে লিবর বংশধরেদর মেধ যারা যাজক হেলন, তারা

আইন অ সাের তােদর ভাই ই ােয়লীয়েদর কাছ থেক দশমাংশ

সং হ করার আেদশ পেয়েছ, যিদও তারা অ াহােমর বংশধর; ৬

িক ু ম ীেষদক, লবীয়েদর বংশধর নয়, িতিন অ াহােমর থেক

দশমাংশ িনেয়িছেলন এবং সই িত ার অিধকারীেক আশীবাদ

কেরিছেলন। ৭ কােনা আ ত াগী য ু তর ব ি বহৃ র ব ি র

মাধ েম আশীবািদত হয়। ৮আবার এখােন মা েষরা যারা দশমাংশ

পায় তারা এক িদন মারা যােব, িক ু ওখােন য অ াহােমর দশমাংশ
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হণ কেরিছল, তাঁর িবষেয় বলা হেয়েছ য, িতিন জীবনিবিশ । ৯

আবার এরকম বলা যেত পাের য, অ াহােমর মাধ েম দশমাংশ াহী

লিব দশমাংশ িদেয়েছন, ১০ কারণ লিব িছল তাঁর পবূপু ষ

অ াহােমর বংশ স ীয়, যখন ম ীেষদক অ াহােমর সােথ দখা

কেরন। ১১এখন যিদ লবীয় যাজকে র মাধ েম পিরপণূতা স ব

হেত পারত সই যাজকে র অধীেনই তা লােকরা িনয়ম পেয়িছল

তেব আেরা িক েয়াজন িছল য, ম ীেষদেকর রীিত অ সাের অ

যাজক উঠেবন এবং তাঁেক হােরােণর নাম অ সাের অিভিহত করা

হেব না? ১২ যাজক যখন পিরবতন হয়, তখন িনয়েমরও অবশ ই

পিরবতন হয়। ১৩ এ সব কথা যার উে েশ বলা যায়, িতিন তা

অ বংেশর, সই বংেশর মেধ কউ কখেনা য েবিদর পিরচয া

কের িন। ১৪এখন এটা য আমােদর ভু িযহূদা বংশ থেক

অবতীণ হেয়েছন, সই বংেশর িবষেয় মািশ যাজকেদর িবষেয় িকছুই

বেলনিন। ১৫এবং আমরা য কথা বেলিছলাম তা আরও পির ার

হয় যখন ম ীেষদেকর মেতা আর একজন যাজক ওেঠন। ১৬এই

নতুন যাজক িযিন দেহর িনয়ম অ যায়ী আেসনিন, িক ু পিরবেত

অিবন র জীবেনর শি অ যায়ী হেয়েছন। ১৭তাঁর িবষেয় শাে র

সা এই বেল: “তুিমই ম ীেষদেকর রীিত অ সাের অন কালীন

যাজক।” (aiōn g165) ১৮ পরুােনা আেদশ সরােনা হল কারণ এিট বল

ও অকাযকারী হেয় পেড়িছল। ১৯কারণ িনয়ম িকছুই স ণূ করেত

পােরনা। িক ু এখােন এমন এক ত াশা ভিবষ েতর জ আনা

হেয়েছ যার মাধ েম আমরা ঈ েরর কােছ উপি ত হেত পাির। ২০

এবং এই ত াশা িবনা শপেথ হয়িন, অ যাজেকরা তা কােনা

নতুন িনয়মই হণ কের িন। ২১ িক ু ঈ র শপথ হণ কেরিছেলন

যখন িতিন যী র িবষেয় বেলিছেলন, “ ভু এই নতুন িনয়ম করেলন

এবং িতিন মন পিরবতন করেবন না: ‘তুিমই অন কালীন যাজক।’”

(aiōn g165) ২২অতএব যী এই কারেণ নতুন িনয়েমর জািমনদার

হেয়েছন। ২৩ কৃত পে , মতুৃ যাজকেক িচরকাল পিরচয া করেত

িতেরাধ কের। এই কারেণ সখােন অেনক যাজক, এক জেনর পর
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অ জন। ২৪ িক ু িতিন যিদ অন কাল থােকন, তেব তাঁর যাজক

অপিরবতনীয়। (aiōn g165) ২৫এই জ িতিন স ণূভােব র া করেত

স ম যারা তাঁর মাধ ম িদেয় ঈ েরর কােছ উপি ত হয়, কারণ িতিন

তােদর জ তাঁর কােছ অ েরাধ করেত সবদা জীিবত আেছন। ২৬

আমােদর জ এমন এক মহাযাজক েয়াজন িছল, িযিন িন াপ,

অিন নীয়, পিব , পাপীেদর থেক পথৃক এবং গ থেক সেবা ।

২৭ঐ মহাযাজকেদর মত িতিদন বিলদান উৎসগ করা েয়াজন

নই, থেম িনেজর পােপর জ এবং পের লাকেদর জ । িতিন

এিট সবার জ এেকবাের স ণূ কেরেছন, যখন িতিন িনেজেক

উৎসগ কেরেছন। ২৮কারণ িনয়ম য মহাযাজকেদর িনযু কের

তারা বলতাযু মা ষ, িক ু বােক র শপথ, যা িনয়েমর পের আেস

এবং ঈ েরর পু েক িনযু কের, িযিন যেুগ যেুগ িনখুঁত। (aiōn g165)

৮আমােদর এই সব কথার ব ব এই, আমােদর এমন এক

মহাযাজক আেছন, িযিন েগ, মিহমা িসংহাসেনর ডানিদেক বেস

আেছন। ২ িতিন পিব ােনর এবং য িমলাপ তাঁবু মা েষর মাধ েম

না, িক ু ভুর মাধ েম ািপত হেয়েছ, সই কৃত তাঁবরু দাস।

৩ ফেল েত ক মহাযাজক উপহার ও বিল উৎসগ করেত িনযু

হন, অতএব এরও অবশ িকছু উৎসগ আেছ। ৪ এখন ী যিদ

পিৃথবীেত থাকেতন, তেব একবাের যাজকই হেতন না; কারণ যারা

আইন অ সাের উপহার উৎসগ কের, এমন লাক আেছ। ৫ তারা

গীয় িবষেয়র নকল ও ছায়া িনেয় আরাধনা কের, যমন মািশ যখন

তাঁবরু িনমাণ করেত সতক িছেলন, তখন এই আেদশ পেয়িছেলন,

[ঈ র] বেলন, “ দখ, পবেত তামােক য আদশ দখান গল,

সইভােব সবই কেরা।” ৬ িক ু এখন ী সই পিরমােণ উৎকৃ তর

সবক পেয়েছন, য পিরমােণ িতিন এমন এক নতুন িনয়েমর মধ

হেয়েছন, যা িত ার উপের ািপত হেয়েছ। ৭ কারণ ঐ থম

িনয়ম যিদ িনেদাষ হত, তেব ি তীয় এক িনয়েমর জ জায়গার চ া

করা যত না। ৮ যখন ঈ র দাষ খুঁেজ পেয় লাকেদরেক বেলন,

“ ভু বেলন, দখ, এমন িদন আসেছ, যখন আিম ই ােয়লীয়েদর
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সােথ ও িযহূদােদর সােথ এক নতুন িনয়ম তরী করব, ৯ সই

িনয়মা সাের না, যা আিম সই িদন তােদর িপতপৃু ষেদর সােথ

কেরিছলাম, য িদন িমশর দশ থেক তােদরেক হাত ধের বর কের

এেনিছলাম; কারণ তারা আমার িনয়েম ি র থাকল না, আর আিমও

তােদর িত অবেহলা করলাম, একথা ভু বেলন। ১০ িক ু সই

িদেনর র পর আিম ই ােয়লীয়েদর সােথ এই নতুন িনয়ম তরী করব,

একথা ভু বেলন; আিম তােদর মেন আমার িনয়ম দব, আর আিম

তােদর দেয় তা িলিখব এবং আিম তােদর ঈ র হব, ও তারা আমার

জা হেব। ১১আর তারা েত েক িনেজর িনেজর িতেবশীেক এবং

েত েক িনেজর িনেজর ভাইেক িশ া দেব না, বলেব না, ‘তুিম

ভুেক জােনা’; কারণ তারা ছােটা ও বড় সবাই আমােক জানেব। ১২

কারণ আিম তােদর সব অধািমকতার জ দয়া দখােবা এবং আিম

তােদর পাপ সব আর কখনও মেন করব না।” ১৩ নতুন িনয়ম বলােত

িতিন থম চুি েক পরুাতন কেরেছন; িক ু যা পরুাতন ও জীণ হে ,

তা িবলীন হেয় যােব।

৯ভাল, ঐ থম িনয়ম অ সােরও গীয় আরাধনার নানা ধ িবিধ

এবং পিৃথবীর একিট ঈ েরর ঘর িছল। ২কারণ একিট তাঁবু িনিমত

হেয়িছল, সিট থম, তার মেধ বািত , টিবল ও দশন িট র

িছল; এটার নাম পিব তাঁব।ু ৩আর ি তীয় পদার িপছেন অিত

পিব জায়গা নােম তাঁবু িছল; ৪ তা বণময় ধপূেবিদর ও সবিদেক

ণমি ডত িনয়ম িস ক িবিশ ; ঐ িস েক িছল মা াধারী সানার

ঘট, ও হােরােণর ম িরত ছিড়, ও িনয়েমর ই রফলক, ৫এবং

িস েকর উপের ঈ েরর মিহমার সই ই ক ব দূত িছল, যারা

পাপাবরণ ছায়া করত; এই সেবর বণনা কের বলা এখন িন েয়াজন।

৬ পের এই সব িজিনস এই ভােব তরী করা হেল যাজকরা আরাধনার

কাজ সব শষ করবার জ ঐ থম তাঁবেুত িনয়িমত েবশ কের; ৭

িক ু ি তীয় তাঁবেুত বছেরর মেধ একবার মহাযাজক একা েবশ

কেরন; িতিন আবার র িবনা েবশ কেরন না, সই র িতিন িনেজর

জ ও জােলাকেদর অিন াকৃত পােপর জ উৎসগ কেরন। ৮
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এেত পিব আ া যা জানান, তা এই, সই থম তাঁবু যতিদন ািপত

থােক, ততিদন পিব জায়গায় েবেশর পথ কািশত হয় না। ৯ সই

তাঁবু এই উপি ত িদেনর র জ দ ৃ া ; সই দ ৃ া অ সাের এমন

উপহার ও বিল উৎসগ করা হয়, যা উপাসনাকারীর িবেবক িসি িদেত

পাের না; ১০ সই সবই খাদ , পানীয় ও নানা ধরেনর িচ ােনর

মেধ বাঁধা, স সকল কবল দেহর ধািমক িবিধমা , সংেশাধেনর

িদন পয পালনীয়। ১১ িক ু ী , আগত ভােলা ভােলা িজিনেসর

মহাযাজক হেয় উপি ত হেয় এেসেছন, য মহ র ও িস তর তাঁবু

মা েষর বানােনা না, তা এই জগেতরও না, ১২ এটা ছাগেলর ও

বাছুেরর রে না, িক ু ী তাঁর িনেজর রে েণ একবাের পিব

জায়গায় েবশ কেরেছন, ও আমােদর জ অন কালীয় মিু

উপাজন কেরেছন। (aiōnios g166) ১৩ কারণ ছাগেলর ও বেৃষর র

এবং অ িচেদর উপের বাছুেরর ভ ছিড়েয় যিদ দহ িব তার

জ পিব কের, ১৪ তেব, ী অন জীবী আ ার মাধ েম িনেদাষ

বিল েপ িনেজেকই ঈ েরর উে েশ উৎসগ কেরেছন, সই ীে র

র আমােদর িবেবকেক মতৃ ি য়াকলাপ থেক কত বিশ পিব না

করেব, যন তামরা জীব ঈ েরর আরাধনা করেত পার। (aiōnios

g166) ১৫আর এই কারেণ ী এক নতুন িনয়েমর মধ ; যন, থম

িনয়ম স ীয় অপরাধ সকেলর মিু র জ মতুৃ ঘেটেছ বেল যারা

মেনানীত হেয়েছ, তারা অন কালীয় অিধকার িবষয়ক িত ার ফল

পায়। (aiōnios g166) ১৬ কারণ য জায়গায় িনয়মপ থােক, সই

জায়গায় িনয়মকারীর মতুৃ হওয়া আবশ ক। ১৭কারণ মতুৃ হেলই

িনয়মপ বলবৎ হয়, কারণ িনয়মকারী জীিবত থাকেত তা কখনও

বলবৎ হয় না। ১৮ সইজ ঐ থম িনয়েমর িত াও র ছাড়া

হয়িন। ১৯ কারণ জােদর কােছ মািশর মাধ েম িনয়ম অ সাের সব

আেদেশর াব িদেল পর, িতিন জল ও লাল মষেলাম ও েসােবর

সােথ বাছুেরর ও ছাগেলর র িনেয় বইেত ও সম জােদর গােয়

িছিটেয় িদেলন, ২০ বলেলন, “এ সই িনয়েমর র , য িনয়ম ঈ র

তামােদর উে েশ আেদশ করেলন।” ২১আর িতিন তাঁবেুত ও সবা
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কােজর সম িজিনেসও সইভােব র িছিটেয় িদেলন। ২২আর

িনয়ম অ সাের ায় সবই রে িচ হয় এবং র সচন ছাড়া পােপর

মা হয় না। ২৩ ভাল, যা যা গ িবষেয়র দ ৃ া , সই িলর ঐ

প র বিলদােনর মাধ েম িচ হওয়া আব শক িছল; িক ু যা যা য়ং

গীয়, স িলর এর থেক যে র মাধ েম িচ হওয়া আবশ ক।

২৪কারণ ী হােত বানােনা পিব জায়গায় েবশ কেরনিন এ তা

কৃত িবষয় িলর িত প মা িক ু িতিন েগই েবশ কেরেছন,

যন িতিন এখন আমােদর জ ঈ েরর সা ােৎ কাশমান হন। ২৫

আর মহাযাজক যমন বছর বছর অে র র িনেয় পিব জায়গায়

েবশ কেরন, তমিন ী য অেনকবার িনেজেক উৎসগ করেবন,

তাও না; ২৬ কারণ তাহেল জগেতর থেক অেনকবার তাঁেক

মতুৃ েভাগ করেত হত। িক ু বা িবক িতিন একবার, যগুপয ােয়র

শেষ, িনেজর বিলদান মাধ েম পাপ নাশ করবার জ কািশত

হেয়েছন। (aiōn g165) ২৭আর যমন মা েষর জ একবার মতুৃ ,

তারপের িবচার আেছ, ২৮ তমিন ী ও অেনেকর পাপাভার তুেল

নবার জ একবার উৎসগীত হেয়েছন; িতিন ি তীয়বার, িবনা পােপ,

তােদরেক দশন দেবন, যারা পির ােনর জ তাঁর অেপ া কের।

১০অতএব আইন আগাম ভােলা িবষেয়র ছায়ািবিশ , তা সই সব

িবষেয়র অিবকল মিূ না; তরাং এই ভােব য সব বছর বছর একই

বিলদান উৎসগ করা যায়, তার মাধ েম, যারা ঈ েরর কােছ উপি ত

হয়, তােদর িনয়ম কখনও সিঠক করেত পাের না। ২ যিদ পারত,

তেব ঐ বিলদান িক শষ হত না? কারণ উপাসনাকারীরা একবার

পিব হেল তােদর কান পােপর িবেবক আর থাকত না। ৩ িক ু ঐ

সকল যে বছর বছর পনুরায় পাপ মেন করা হয়। ৪কারণ বেৃষর

িক ছাগেলর র য পাপ হরণ করেব, এটা হেতই পাের না। ৫এই

কারণ ী জগেত েবশ করবার িদেন বেলন, “তুিম বিল ও নেবদ

চাওিন, িক ু আমার জ দহ তরী কেরছ; ৬ হােম ও পাপাথক

বিলদােন তুিম স ু হওিন।” ৭ তখন আিম কিহলাম, “ দখ, আিম

আিসয়ািছ, শাে আমার িবষেয় লখা আেছ, হ ঈ র, যন তামার
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ই া পালন কির।” ৮ উপের িতিন বেলন, “বিলদান, উপহার, হাম ও

পাপাথক বিল তুিম চাওিন এবং তােত স ু ও হওিন” এই সব িনয়ম

অ সাের উৎসগ হয় ৯ তারপের িতিন বলেলন, “ দখ, তামার ই া

পালন করবার জ এেসিছ।” িতিন থম িনয়ম লাপ করেছন, যন

ি তীয় িনয়ম ািপত কেরন। ১০ সই ই া অ সাের, যী ীে র

দহ একবার উৎসগ করেণর মাধ েম, আমরা পিব ীকৃত হেয় রেয়িছ।

১১আর েত ক যাজক িদন িদন সবা করবার এবং এক ধরেনর

বিলদান বার বার উৎসগ করবার জ দাঁড়ায়; সই সব বিলদান

কখনও পাপ হরণ করেত পাের না। ১২ িক ু ী পােপর একই

বিলদান িচরকােলর জ উৎসগ কের ঈ েরর ডানিদেক বসেলন, ১৩

এবং তত ণ অবিধ অেপ া করেছন, য পয তাঁর শ রা তাঁর

পােয়র িনেচ না হয়। ১৪ কারণ যারা পিব ীকৃত হয়, তােদরেক িতিন

একই উৎসেগর মাধ েম িচরকােলর জ সিঠক কেরেছন। ১৫আর

পিব আ াও আমােদর কােছ সা িদে ন, কারণ থেম িতিন

বেলন, ১৬ সই িদেনর পর, ভু বেলন, “আিম তােদর সােথ এই

নতুন িনয়ম তরী করব, আিম তােদর দেয় আমার নতুন িনয়ম

দব, আর তােদর মেন তা িলখব,” ১৭ তারপের িতিন বেলন, “এবং

তােদর পাপ ও অধ সব আর কখনও মেন করব না।” ১৮ ভাল, য

জায়গায় এই সেবর মা সই জায়গায়, পাপাথক বিল আর হয় না।

১৯অতএব, হ ভাইেয়রা, যী আমােদর জ র িদেয়, য পিব

পথ সং ার কেরেছন, অথাৎ তাঁর দহ িদেয় ২০আমরা সই নতূন ও

জীব পেথ, যী র দেহর েণ পদার মাধ েম পিব জায়গায় েবশ

করেত সাহস া হেয়িছ; ২১এবং ঈ েরর গেৃহর উপের িনযু এক

মহান যাজকও আমােদর আেছন; ২২ এই জ এস, আমরা সত

দয় সহকাের িব ােসর কৃতিন য়তায় [ঈ েরর] িনকেট উপি ত হই;

আমােদর তা দয় িচ করা হেয়েছ। দাষী িবেবেকর হাত থেক

মু করা হেয়েছ এবং জেল াত শরীর িবিশ হেয়িছ; ২৩ এস,

আমােদর ত াশার অ ীকার অটল কের ধির, কারণ িযিন িত া

কেরেছন, িতিন িব ; ২৪এবং এস, আমরা পর র মেনােযাগ কির,
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যন ভালবাসা ও ভােলা কােজর স ে পর রেক উ ীিপত কের

তুলেত পাির; ২৫এবং আমরা সমােজ এক হওয়া পিরত াগ না কির

যমন কােরা কােরা সই রকম অভ াস আেছ বরং পর রেক চতনা

িদই; আর আমরা তার আগমেনর িদন যত বিশ কাছাকািছ হেত

দখিছ, ততই যন বিশ এ িবষেয় আ হী হই। ২৬কারণ সেত র

ত ান পেল পর যিদ আমরা ায় পাপ কির, তেব পাপাথক

আর কােনা বিলদান অবিশ থােক না, ২৭ কবল থােক িবচােরর

ভয় র তী া এবং ঈ েরর শ েদরেক াস করেত উদ ত অন

আ েনর চ ডতা। ২৮ কউ মািশর িনয়ম অমা করেল সই ই

বা িতন সা ীর মােণ িবনা দয়ায় মারা যায়; ২৯ ভেব দখ, য

ব ি ঈ েরর পু েক ঘণৃা কেরেছ এবং নতুন িনয়েমর য রে র

মাধ েম যা অপিব তা পিব ীকৃত হেয়িছল, তা তু কেরেছ এবং

অ হ দােনর আ ার অপমান কেরেছ, স কত বিশ িন য় ঘারতর

শাি র যাগ না হেব! ৩০ কারণ এই কথা িযিন বেলেছন, তাঁেক

আমরা জািন, “ িতেশাধ নওয়া আমারই কাজ, আিমই িতফল

দব,” আবার, “ ভু িনেজর জােদর িবচার করেবন।” ৩১জীব

ঈ েরর হােত পড়া ভয়ানক িবষয়। ৩২ তামরা বরং আেগকার সই

িদন মেন কর, যখন তামরা সত হণ কের নানা ঃখেভাগ প ভারী

সং াম স কেরিছেল, ৩৩ এেক তা অপমােন ও তাড়নায় িনযািতত

হেয়িছেল, তােত আবার সই কার শাপ লাকেদর সহভাগী

হেয়িছেল। ৩৪ কারণ তামরা বি েদর িত ক ণা কাশ কেরিছেল

এবং আনে র সােথ িনেজর িনেজর স ি র লটু ীকার কেরিছেল,

কারণ তামরা জানেত, তামােদর আরও ভােলা আর িচর ায়ী স ি

আেছ। ৩৫ অতএব তামােদর সই সাহস ত াগ কােরা না, যা

মহাপরু ারযু । ৩৬কারণ ধয তামােদর েয়াজন আেছ, যন

ঈ েরর ই া পালন কের িত ার ফল পাও। ৩৭ কারণ পিব শাে

লখা আেছ “আর খবু কম িদন বািক আেছ, িযিন আসেছন, িতিন

আসেবন, দরী করেবন না। ৩৮ িক ু আমার ধািমক ব ি িব ােসই

বঁেচ থাকেব, আর যিদ সের যায়, তেব আমার াণ তােত স ু হেব
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না।” ৩৯ িক ু আমরা িবনােশর জ সের পড়বার লাক না, বরং

ােণর র ার জ িব ােসর লাক।

১১ যখন মা েষরা িকছু পাবার আশা কেরন, সই িন য়তাই হল

িব াস। এটা সই িবষেয় িন য়তা যা তখন দখা যায়িন ২কারণ

এই িব ােসর জ আমােদর পবূপু েষরা অ েমািদত হেয়িছল। ৩

িব ােস আমরা বিুঝেত পাির য, পিৃথবী ঈ েরর আেদেশ সিৃ হেয়েছ,

তরাং যা দশৃ মান তা ঐ সব দশৃ মান িজিনেসর সিৃ করেত পােরনা।

(aiōn g165) ৪ িব ােস হবল ঈ েরর উে েশ কিয়েনর থেক

বিলদান উৎসগ করেলন। এর কারণ এটাই য স ধাি কতায় শংসা

কেরিছল। ঈ র তােক শংিসত কেরিছল কারণ স য উপহার

এেনিছল। ঐ কারণ, হবল মতৃ হেলও এখনও কথা বলেছন। ৫

িব ােস হেনাক েগ গেলন, যন মতুৃ না দখেত পান। “তােক

খুঁেজ পাওয়া গল না, কারণ ঈ র তাঁেক তুেল িনেলন।” ফেল ঈ র

তােক িনেয় যাবার আেগ তার জ বলা হেয়িছল য িতিন ঈ রেক

স ু কেরিছেলন। ৬ িব াস ছাড়া ঈ রেক স ু করা অস ব,

কারণ য ব ি ঈ েরর কােছ আেস, তার এটা িব াস করা অবশ ই

েয়াজন য ঈ র আেছন এবং যারা তাঁর খাঁজ কের, িতিন তােদর

পরু ারদাতা। ৭ িব ােস নাহ যা তখেনা দখা যায়িন, এমন সব

িবষেয় সতক হেয় ঈ েরর আেদশ পেয়, ঐ িরক িন ার সে তাঁর

পিরবারেক উ ার করার জ এক জাহাজ তরী করেলন। এবং

তার মাধ েম জগতেক দাষী করেলন এবং িনেজ সত িব ােসর

মাধ েম ােয়র উ রািধকারী হেলন। ৮ িব ােস অ াহাম, যখন িতিন

মেনানীত হেলন, িতিন ঈ েরর বাধ হেলন এবং িতিন য জায়গা

পােবন তা অিধকার করেত চেল গেলন। িতিন কাথায় যাে ন, তা না

জেন রওনা িদেলন। ৯ িব ােস িতিন ঈ েরর িত ত সই দেশ

িবেদশীর মেতা বাস করেলন। িতিন সই িত ার সহউ রািধকারী

ইসহাক ও যােকােবর সােথ িটেরই বাস করেতন; ১০এই কারণ

িতিন িভি মলূিবিশ এক শহেরর অেপ া করিছেলন, যার াপনকতা

ও িনমাতা ঈ র। ১১ িব ােস অ াহাম এবং সারা িনেজও বংশ
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উৎপাদেনর শি পেলন, যিদও তােদর অেনক বয়স হেয়িছল, কারণ

তারা ঈ রেক িব বেল মেন কেরিছেলন য তােদরেক এক পু

দওয়ার িত া কেরিছল। ১২এই জ এই একজন মা ষ থেক য

মতৃক িছল তার থেক অগিণত বংশধর জ ােলা। তারা আকােশর

অেনক তারােদর মেতা এবং সমু তীেরর অগিণত বালকুনার মেতা

এেলা। ১৩এরা সবাই িব াস িনেয় মারা গেলন কােনা িত া হণ

না কেরই, পিরবেত, দূর থেক তা দেখিছেলন এবং তােক াগত

জািনেয়িছেলন, তারা য পিৃথবীেত অেচনা ও িবেদশী, এটা ীকার

কেরিছেলন। ১৪ এই জ যারা এরকম কথা বেলন তারা ই

বেলন, য তারা িনেজর দেশর খাঁজ করেছন। ১৫ পিরবেত যিদ

তারা য দশ থেক বর হেয়িছেলন, সই দশ যিদ মেন রাখেতন,

তেব িফের যাবার েযাগ পেতন। ১৬ িক ু এখন তারা আরও ভােলা

দেশর, অথাৎ এক গীয় দেশর, আকা া করেছন। এই জ

ঈ র, িনেজেক তাঁেদর ঈ র বলেত লি ত নন; কারণ িতিন তােদর

জ এক শহর তরী কেরেছন। ১৭ িব ােস অ াহাম পরীি ত হেয়

ইসহাকেক উৎসগ কেরিছেলন; াঁ, িতিন য িত া সব সানে

হণ কের তার একমা পু েক বিল েপ উৎসগ করিছেলন, ১৮

যাঁর নােম তাঁেক বলা হেয়িছল, “ইসহাক থেক তামার বংশ আখ াত

হেব।” ১৯ িতিন মেন িবেবচনা কেরিছেলন য, ঈ র ইসহাকেক মতুৃ

থেক উঠােত সমথ, আবার িতিন তােক দ ৃ া েপ িফের পেলন। ২০

িব ােস ইসহাক আগামী িবষেয়র উে েশ ও যােকাবেক ও এেষৗেক

আশীবাদ করেলন। ২১ িব ােস যােকাব, যখন িতিন মারা যাি েলন,

িতিন যােষেফর উভয় পু েক আশীবাদ করেলন। যােকাব িনেজর

লািঠর ওপের ভর কের উপাসনা করিছেলন। ২২ িব ােস যােষেফর

বয়েসর শষ িদেনর ই ােয়ল স ানেদর িমশর থেক চেল যাবার

িবষয় উে খ করেলন এবং িনেজর অি সমেূহর িবষেয় তােদর আেদশ

িদেলন। ২৩ িব ােস, মািশ জ ােল পর, িতনমাস পয িপতামাতা

তােক গাপেন রাখেলন, কারণ তারা দখেলন, য িশ টী র

িন াপ এবং তারা আর রাজার আেদেশ ভীত হেলন না। ২৪ িব ােস
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মািশ বড় হেয় উঠেল পর ফেরৗেণর মেয়র ছেল বেল আখ াত হেত

অ ীকার করেলন। ২৫ পিরবেত, িতিন পােপর িকছু ণ খেভাগ

থেক বরং ঈ েরর জােদর সে ঃখেভাগ বেছ িনেলন; ২৬

িতিন িমশেরর সব ধন অেপ া ীে র নাম মহাধন বেল িবেবিচত

করেলন, কারণ, িতিন ভিবষ েতর পরু ারদােনর িত দিৃ রাখেতন।

২৭ িব ােস মািশ িমশর ত াগ করেলন। িতিন রাজার রাগেক ভয়

পানিন, কারণ িযিন অদশৃ , তােক যন দেখই দঢ়ৃ থাকেলন। ২৮

িব ােস িতিন িন ারপ ও র ছটােনার অ ান াপন করেলন,

যন থম জ ােনােদর সংহারকতা ই ােয়লীয়েদর থম জ ােনা

ছেলেদরেক শ না কেরন। ২৯ িব ােস লােকরা ভূিমর

মেতা লািহত সমেু র মেধ িদেয় গমন করল, যখন িমশরীয়রা

সই চ া করল, আর তারা কবিলত হল। ৩০ িব ােস িযরীেহার

পাঁিচল, তারা সাত িদন দি ণ করেল পর, পেড় গল। ৩১ িব ােস

রাহব বশ া, শাি র সােথ চরেদর িনরাপ ায় হণ করােত, স

অবাধ েদর সােথ িবন হল না। ৩২এবং আর িক বলব? িগিদেয়ান,

বারক, িশমেশান, িয হ, দায়দূ, শমেূয়ল ও ভাববাদীরা এই সকেলর

িবষেয় বলেত গেল যেথ িদন হেব না। ৩৩ িব ােসর মাধ েম

এরা নানা রাজ পরাজয় করেলন, ােয় কাজ করেলন এবং নানা

িত া হণ করেলন। তারা িসংহেদর মখু থেক বাঁচেলন, ৩৪

অি র তজ নভােলন, খড়েগর থেক পালােলন, বলতা থেক

হেলন, যেু মতাশালী হেলন, িবেদশী স েদর তািড়েয় িদেলন।

৩৫ নারীরা িনেজর িনেজর মতৃ লাকেক পনু ােনর মাধ েম িফের

পেলন। অে রা িনযাতেনর মাধ েম িনহত হেলন, তারা তােদর মিু

হণ কেরনিন, যন পনু ােনর ভাগী হেত পােরন। ৩৬আর

অে রা িব েপর ও ব াঘােতর, াঁ, এছাড়া িশকেলর ও কারাগাের

পরী া ভাগ করেলন। ৩৭ তাঁরা পাথেরর আঘােত মরেলন, করােতর

মাধ েম খ ড হেলন, খড়েগর মাধ েম িনহত হেলন। তাঁরা িনঃ

অব ায় মেষর ও ছাগেলর চামড়া পের বড়ােতন, দীনহীন এবং

খারাপ ব বহার পেতন; ৩৮ (এই জগত যােদর যাগ িছল না) তাঁরা
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ম াে , পাহােড়, হায় ও পিৃথবীর গ ের মণ করেতন। ৩৯আর

িব ােসর জ এেদর সকেলর অ েমািদত করা হেয়িছল, ঈ েরর

িত া এরা হণ কের িন; ৪০কারণ ঈ র আমােদর জ িনিদ

িদেনর র আেগই কােনা িবষয় যাগান িদেয় রেখেছন, যন

তারা আমােদর ছাড়া পিরপণূতা না পান।

১২অতএব আমরা এমন বড় সা ীেমেঘ বি ত হওয়ােত এস,

আমরাও সব বাঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেল িদই। আমরা

ধয পূ ক আমােদর সামেনর ল ে ে দৗড়াই। ২আমােদর

িব ােসর রচিয়তা ও স ক া যী র িত দিৃ রািখ; য িনেজর

স খু আনে র জ ু শ স করেলন, অপমান তু করেলন এবং

ঈ েরর িসংহাসেনর ডানিদেক বেসেছন। ৩ তাঁেকই মেন কর। িযিন

িনেজর িব ে পাপীেদর এমন ঘণৃাপণূ িতবাদ স কেরিছেলন,

যন তুিম া অথবা িনে জ না হও। ৪ তামরা পােপর িব ে

লড়াই করেত করেত এখনও র ব য় পয িতেরাধ করিন; ৫

আর তামরা সই অ ে রণার কথা ভুেল িগেয়েছা, যা ছেল বেল

তামােদরেক িনেদশ িদে , “আমার ছেল, ভুর শাসন হা াভােব

মেনােযাগ কােরা না, তাঁর মাধ েম তুিম সংেশািধত হেল িন ৎসাহ

হেয়া না।” ৬ কারণ ভু যােক ভালবােসন, তােকই শাসন কেরন

এবং িতিন েত ক ছেলেক শাি দন িতিন যােক হণ কেরন। ৭

শাসেনর জ ই তামরা িবচার স করেছা। ঈ র পু েদর মেতা

তামােদর িত ব বহার করেছন, এমন পু কাথায় যােক তার বাবা

শাসন কের না? ৮ িক ু তামােদর শাসন যিদ না হয়, সবাই তা তার

সহভাগী, তেব তরাং তামরা অৈবধ স ান এবং তার স ান নও। ৯

আরও, আমােদর দেহর িপতার আমােদর শাসনকারী িছেলন এবং

আমরা তােদরেক স ান করতাম। তেব িযিন সকল আ ার িপতা,

আমরা িক অেনক ণ বিশ পিরমােণ তাঁর বাধ হেয় জীবন ধারণ

করব না? ১০আমােদর বাবা কৃত পে িকছু বছেরর জ , তােদর

যমন ভােলা মেন হত, তমিন শাসন করেতন, িক ু ঈ র আমােদর

ভােলার জ ই শাসন করেছন, যন আমরা তাঁর পিব তার ভাগী
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হই। ১১ কান শাসনই শাসেনর িদন আন দায়ক মেন হয় না িক ু

বদনাদায়ক মেন হয়। তা সে ও তার ারা যােদর অভ াস জে েছ

তা পের তােদরেক ধাি কতা ােয়র শাি যু ফল দান কের। ১২

অতএব তামরা িশিথল হাত ও বল হাঁটু পনুরায় সবল কর; ১৩

এবং তামার পােয়র জ সাজা রা া তরী কর, যন য কউ খাঁড়া

স িবপেথ পিরচািলত না হয়, বরং হয়। ১৪ সব লােকর সােথ

শাি র অ সরণ কর এবং পিব তা ছাড়া যা কউই ভুর দখা পােব

না। ১৫ সাবধান দখ, যন কউ ঈ েরর অ হ থেক বি ত না

হয়, যন িত তার কােনা িশকড় বেড় উেঠ তামােদর অ িবধার

কারণ এবং অেনেক কলি ত না হয়। ১৬ সাবধান যন কউ যৗন

পােপ ব িভচারী অথবা ঈ র িবেরাধী না হয়, যমন এেষৗ, স তা

এক বােরর খাবােরর জ আপন জ ািধকার িনেজর জ ািধকার

িবি কেরিছল। ১৭ তামরা তা জান, তারপের যখন স আশীবােদর

উ রািধকারী হেত ই া করল, তখন সজল চােখ আ িরকভােব তার

চ া করেলও অ া হল, কারণ স তার বাবার কােছ মন পিরবতন

করার েযাগ পল না। ১৮ কারণ তামরা সই পবত শ ও আ েন

িলত পবত, অ কার, িবষাদ এবং ঝড় এই সেবর কােছ আসিন।

১৯ িশ ার িবে ারণ অথবা একিট কথার শ , সই শ যারা েনিছল,

তারা এই াথনা কেরিছল, যন আেরকিট কথা তােদর কােছ বলা না

হয়। ২০এই জ আ া তারা স করেত পারল না, “যিদ কােনা

প পবত শ কের, তেব সও পাথেরর আঘােত মারা যােব।” ২১

এবং সই দশন এমন ভয় র িছল য, মািশ বলেলন, “আিম এতই

আত য আিম কাঁপিছ।” ২২ পিরবেত, তামরা িসেয়ান পবত

এবং জীব ঈ েরর শহর, গীয় িয শােলম এবং দশ হাজার দূেতর

অ ােন এেসেছা। ২৩ েগ িনবি ত সব থম জ ােনা ব ি েদর

ম লীেত এেসেছা, সবার িবচারক া ঈ র এবং ধাি েকর আ া

যারা িনখুঁত। ২৪ তুিম ছটােনা র , যা হবেলর রে র থেকও

ভােলা কথা বেল, সই নতুন িনয়ম মধ তাকারী যী র কােছ এেসেছা

২৫ দখ, িযিন কথা বেলন, তাঁর কথা ত াখান কােরা না। কারণ
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ই ােয়িলযরা র া পায়িন যখন পিৃথবীেত মিশর সতকবাতা তারা

ত াখান কেরিছল, আর এটা িনি ত য আমরাও র া পাব না, যিদ

আমরা মখু িফিরেয় িনই তার থেক, িযিন আমােদর সতক কেরন। ২৬

সই িদেনর ঈ েরর রব পিৃথবীেক ক াি ত কেরিছল; িক ু এখন

িতিন এই িত া কেরেছন এবং বলেলন, “আিম আর একবার ধু

পিৃথবীেক না, িক ু আকাশেকও ক াি ত করব।” ২৭ এখােন, “আর

একবার,” এই শ থেক বাঝা যাে য িজিনস েলা নাড়ােনা যায়,

এটাই, যা সিৃ করা হেয়েছ, তরাং য িজিনস েলা নাড়ােনা যায় না

স েলা ি র থােক। ২৮অতএব, এক অক নীয় রাজ হণ করার

িবষেয়, এস আমরা কৃত হই এবং এই ব াপাের হণেযাগ ভােব

া, ভয় ও ধ বাদ সহকাের ঈ েরর উপাসনা করেত পাির। ২৯

কারণ আমােদর ঈ র াসকারী আ েনর মেতা।

১৩ তামরা পর রেক ভাই িহসােব ভালেবেসা। ২ তামরা

অিতিথেসবা ভুেল যও না; কারণ তার মাধ েমও কউ কউ না

জেন দূতেদর ও আ ায়ন কেরেছন। ৩ িনেজেদরেক সহবি

ভেব বি েদরেক মেন কর, িনেজেদরেক দহবাসী ভেব শাপ

সবাইেক মেন কর। ৪ তামরা িববাহ ব নেক স ান করেব ও সই

িববােহর শয া পিব হাক; কারণ ব িভচারীেদর ও বশ াগামীেদর

িবচার ঈ র করেবন। ৫ তামােদর আচার ব বহার টাকা পয়সার

মিবহীন হাক; তামােদর যা আেছ, তােতই স ু থাক; কারণ িতিন

বেলেছন, “আিম কােনাভােব তামােক ছাড়বনা এবং কােনাভােব

তামােক ত াগ করব না।” ৬অতএব আমরা সাহস কের বলেত পাির,

“ ভু আমার সহায়, আিম ভয় করব না; মা ষ আমার িক করেব?” ৭

যাঁরা তামােদরেক ঈ েরর বাক বেল িগেয়েছন, তামােদর সই

নতােদরেক রণ কর এবং তাঁেদর জীবেনর শষগিত আেলাচনা

করেত করেত তাঁেদর িব ােসর অ কারী হও। ৮ যী ী কাল ও

আজ এবং অন কাল য, সই আেছন। (aiōn g165) ৯ তামরা নানা

ধরেনর এবং িবজাতীয় িশ ার মাধ েম িবপেথ পিরচািলত হেয়া না;

কারণ দয় য অ েহর মাধ েম ি রীকৃত হয়, তা ভাল; খাওয়ার
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িনয়ম কা ন পালন করা ভাল নয়, যারা খাদ াভ ােসর খুঁিটনািট মেন

চেলেছ তার কান ফলই তারা পাইিন। ১০আমােদর এক য েবিদ

আেছ, সখােন যারা পিরেবশন কের, তােদর খাওয়ার অিধকার

নই। ১১ কারণ য য াণীর র পােপর জ বিল হয় তার র

মহাযাজেকর মাধ েম পিব জায়গায় িনেয় যাওয়া হয়, সই সেবর

মতৃেদহ িশিবেরর বাইের পিুড়েয় দওয়া যায়। ১২এই কারণ যী ও,

িনেজর রে র মাধ েম জােদরেক পিব করবার জ , শহেরর বাইের

মতুৃ েভাগ করেলন। ১৩অতএব এস, আমরা তাঁর নাম বহন করেত

করেত িশিবেরর বাইের তাঁর কােছ যাই। ১৪কারণ এখােন আমােদর

িচর ায়ী শহর নই; িক ু আমরা সই আগামী শহেরর খাঁজ করিছ।

১৫ অতএব এস, আমরা যী রই মাধ েম ঈ েরর উে েশ িনয়ত

ববিল অথাৎ তাঁর নাম ীকারকারী ঠাঁেটর ফল, উৎসগ কির। ১৬

আর উপকার ও সহভাগীতার কাজ ভুেল যও না, কারণ সই ধরেনর

বিলদােন ঈ র স ু হন। ১৭ তামরা তামােদর নতােদর মা কারী

ও বশীভূত হও, কারণ িহসাব িদেত হেব বেল তাঁরা তামােদর াণেক

িনরাপেদ রাখার জ সতক দিৃ রাখেছন, যন তাঁরা আনে র সে

সই কাজ কেরন, আ র িনেয় নয়; কারণ এটা তামােদর পে

লাভজনক না। ১৮আমােদর জ াথনা কর, কারণ আমরা িন য়

জািন, আমােদর িবেবক আেছ, সবিবষেয় জীবেন যা িকছু কির

উে েশ িনেয় করেত ই া কির। ১৯ এবং আিম যন শী ই

তামােদর কােছ িফের যেত পাির, এটাই আিম অ সব িকছু থেক

বিশ কের চাইিছ। ২০এখন শাি র ঈ র, িযিন আমােদর ভু যী েক

িফিরেয় এেনেছন রে র মাধ েম অন কাল ায়ী নতুন িনয়ম অ যায়ী,

িযিন মহান মষপালক (aiōnios g166) ২১ িতিন িনেজর ই া সাধেনর

জ তামােদরেক সম ভােলা িবষেয় পিরপ ক ন, তাঁর দিৃ েত

যা ীিতজনক, তা আমােদর অ ের, যী ীে র মাধ েম, স

ক ন; যেুগ যেুগ তাঁর মিহমা হাক। আেমন। (aiōn g165) ২২ হ

ভাইেয়রা, তামােদরেক উৎসািহত করিছ, তামরা এই উপেদশ বাক

স কর; আিম তা সংে েপ তামােদরেক িলখলাম। ২৩আমােদর
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ভাই তীমিথয় মিু পেয়েছন, এটা জানেব; িতিন যিদ শী আেসন,

তেব আিম তাঁর সােথ তামােদরেক দখব। ২৪ তামরা িনেজেদর

সব নতােক ও সব পিব লাকেক ম লবাদ কর। ইতািল দেশর

লােকরা তামােদরেক ম লবাদ করেছ। ২৫অ হ তামােদর সবার

সহব ী হাক। আেমন।
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যােকাব
১ঈ রও ভু যী ীে র দাস যােকাব, নানা দেশ িছ িভ বােরা

বংশেক এই িচিঠ িলখিছ। ম ল হাক। ২ হ আমার ভাইেয়রা, তামরা

যখন নানা রকম পরী ায় পড়, তখন এই সব িকছুেক আনে র

িবষয় বেল মেন কেরা; ৩ কারণ জেন রােখা য, তামােদর িব ােসর

পরী ার সফলতা স উৎপ কের। ৪আর সই স যন িনেজর

কাজেক স ণূ কের, যন তামরা পিরপ ও স ণূ হও, কান

িবষেয় যন তামােদর অভাব না থােক। ৫ যিদ তামােদর কােরা

ােনর অভাব হয়, তেব স যন ঈ েরর কােছ চায়; িতিন সবাই

ক উদারতার সে িদেয় থােকন, িতর ার কেরন না; ঈ র তােক

দেবন। ৬ িক ু স যন সে হ না কের িক ু িব ােসর সে চায়;

কারণ য সে হ কের, স ঝেড়া হাওয়ায় বেয় আসা সমেু র ঢউেয়র

মেতা চ ল। ৭ সই ব ি য ভুর কােছ িকছু পােব এমন আশা না

ক ক; ৮ কারণ স মনা লাক, িনেজর সব কােজই চ ল। ৯ দির

ভাই তার উ পেদর জ গব বাধ ক ক। ১০আর য ধনী স তার

িদন তার জ গব বাধ ক ক, কারণ স বেুনা ফুেলর মেতাই ঝের

পেড় যােব। ১১ যমন, সূয যখন খর তােপর সে ওেঠ তখন,

গাছ িকেয় যায় ও তার ফুল ঝের পেড় এবং তার েপর লাবণ

ন হেয় যায়; তমিন ধনী ব ি ও তার সম কােজর মেধ িদেয়

ফুেলর মেতাই ঝের পড়েব। ১২ ধ সই ব ি , য পরী া স

কের; কারণ পরী ায় সফল হেল পর স জীবনমু ট পােব, তা ভু

তােদরেকই িদেত িত া কেরেছন, যারা তােক ম কেরন। ১৩

েলাভেনর িদেনর কউ না বলকু, ঈ র আমােক েলািভত করেছন;

কারণ ম িবষয় িদেয় ঈ রেক েলািভত করা যায় না, আর িতিন

কাউেকই েলািভত কেরন না; ১৪ িক ু েত ক ব ি িনেজর িনেজর

ম কামনার মাধ েম আকৃ ও েরািচত হেয় েলািভত হয়। ১৫

পের কামনা গভবতী হেয় পােপর জ দয় এবং পাপ পিরপ হেয়

মতুৃ েক জ দয়। ১৬ হ আমার ি য় ভাইেয়রা, া হেয়া না।

১৭ সম উ ম উপহার এবং সম িস উপহার গ থেক আেস,
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সই আেলার িপতার কাছ থেক নেম আেস। ছায়া যমন এক ান

থেক আর এক ােন পিরবতন হয় তমিন তাঁর পিরবতন হয় না। ১৮

ঈ র তাঁর িনেজর ই া অ যায়ী সেত র বাক িদেয় আমােদরেক

জীবন িদেয়েছন, যন আমরা তাঁর সম সিৃ র মেধ থম ফেলর

মেতা হই। ১৯ হ আমার ি য় ভাইেয়রা, তামরা এটা জােনা। িক ু

তামােদর েত েক অবশ ই কথা শানার জ ত থাক, কম

কথা বেলা, খবু তাড়াতািড় রেগ যও না, ২০কারণ যখন কােনা

ব ি রেগ যায় স ঈ েরর ই া অথাৎ ধাি কতা অ যায়ী কাজ

কের না। ২১ অতএব, তামরা সম অপিব তা ও ম তা ত াগ

কের, ন ভােব সই বাক যা তামােদর মেধ রাপণ করা হেয়েছ

তা হণ কর, যা তামােদর ােণর উ ার করেত স ম। ২২আর

বাক র কায কারী হও, িনেজেদর ঠিকেয় ধু বােক র াতা হেয়া

না। ২৩কারণ য ধু বাক শােন, িক ু সইমেতা কাজ না কের,

স এমন ব ি র তুল , য আয়নায় িনেজর াভািবক মখু দেখ;

২৪ কারণ স িনেজেক আয়নায় দেখ, চেল গল, আর স কমন

লাক, তা তখনই ভুেল গল। ২৫ িক ু য কউ মেনােযােগর সে

াধীনতার িনখুঁত ব ব ায় দিৃ পাত কের ও তােত মনেযাগ দয় এবং

ভুেল যাওয়ার জ াতা না হেয় সই বাক অ যায়ী কাজ কের, স

িনেজর কােজ ধ হেব। ২৬ য ব ি িনেজেক ধািমক বেল মেন

কের, আর িনেজর িজভেক ব া িদেয় বেশ না রােখ, িক ু িনেজর

দয়েক ঠকায়, তার ধািমকতার কােনা মলূ নই। ২৭ ঃেখর িদেনর

অনাথেদর ও িবধবােদর দখােশানা করা এবং জগত থেক িনেজেক

িূটহীন ভােব র া করাই িপতা ঈ েরর কােছ পিব ও ধম।

২ হ আমার ভাইেয়রা, তামরা আমােদর মিহমাি ত ভু যী

ীে েত িব াসী, তরাং তামরা প পািত কেরা না। ২ কারণ

যিদ তামােদর সভােত সানার আংিট ও র পাশাক পরা কান

ব ি আেস এবং ময়লা পাশাক পরা কান দির ব ি আেস, ৩

আর তামরা সই র পাশাক পরা ব ি র মেুখর িদেক তািকেয়

বল, আপিন এখােন ভােলা জায়গায় ব ন, িক ু সই দির েক
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যিদ বল, তুিম ওখােন দাঁড়াও, িক া আমার পােয়র কােছ বস, ৪

তাহেল তামরা িক িনেজেদর মেধ ভদােভদ সিৃ করছ না এবং

ম িচ াধারা িনেয় িবচার করছ না? ৫ হ আমার ি য় ভাইেয়রা,

শান, পিৃথবীেত যারা দির , ঈ র িক তােদরেক মেনানীত কেরনিন,

যন তারা িব ােস ধনবান হয় এবং যারা তাঁেক ভালবােস, তােদর

কােছ য রাজ িত া করা হেয়েছ তার অিধকারী হয়? ৬ িক ু

তামরা সই দির েক অস ান কেরছ। এই ধনীরাই িক তামােদর

িত অত াচার কের না? তারাই িক তামােদরেক টেন িবচার সভায়

িনেয় যায় না? ৭ য স ািনত নােম তামােদর ডাকা হয়, তারা িক

সই ী েক িন া কের না? ৮ যাই হাক, “ তামার িতেবশীেক

িনেজর মত ভালবাসেব।” এই শাে র আেদশ অ যায়ী যিদ তামরা

এই রাজকীয় ব ব া পালন কর, তেব তা ভাল করছ। ৯ িক ু যিদ

তামরা িকছু লােকর প পািত কর, তেব তামরা পাপ করছ

এবং ব ব াই তামােদর আেদশ অমা কারী বেল দাষী কের। ১০

কারণ য কউ সম ব ব া পালন কের এবং একিট িবষেয় না কের,

স সম আেদশ অমা কারী বেল দাষী হেয়েছ। ১১কারণ ঈ র

িযিন বলেলন, “ব িভচার কেরা না,” িতিনই আবার বেলেছন, “মা ষ

হত া কেরা না,” ভাল, তুিম যিদ ব িভচার না কের মা ষ হত া কর,

তাহেল, তুিম ঈ েরর সম আেদশেক অমা করছ। ১২ তামরা

াধীনতার ব ব া িদেয় িবচািরত হেব বেল সইভােব কথা বল ও

কাজ কর। ১৩ কারণ য ব ি দয়া কের িন, িবচােরও তার িত

দয়া দখােনা হেব না; দয়াই িবচােরর উপর জয়লাভ কের। ১৪ হ

আমার ভাইেয়রা, যিদ কউ বেল, আমার িব াস আেছ, আর তার

উপযু কাজ না কের, তেব তার িক ফলাফল হেব? সই িব াস িক

তােক পাপ থেক উ ার করেত পাের? ১৫ কান ভাই অথবা বােনর

পাশাক ও খাবােরর েয়াজন হয়, ১৬এবং তামােদর মেধ কান

ব ি তােদরেক বলল, “শাি েত যাও, উ হও ও খেয় তৃ হও,”

িক ু তামরা যিদ তােদরেক শরীেরর েয়াজনীয় ব না দাও, তেব

তােত িক লাভ? ১৭ একইভােব যিদ ধু িব াস থােক এবং তা কাজ
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িবহীন হয়, তেব তা মতৃ। ১৮ িক ু কউ যিদ বেল, “ তামার িব াস

আেছ, আর আমার কােছ সৎ কাজ আেছ,” তামার কাজ িবহীন িব াস

আমােক দখাও, আর আিম তামােক আমার কােজর মাধ েম িব াস

দখাব। ১৯ তুিম িব াস কর য, ঈ র এক, তুিম তা িঠকই িব াস

কর; ভূেতরাও তা িব াস কের এবং ভেয় কাঁেপ। ২০ িক ু , হ িনেবাধ

মা ষ, তুিম িক জানেত চাও য, কাজ িবহীন িব াস কান কােজর

নয়? ২১আমােদর িপতা অ াহাম কােজর মাধ েম, অথাৎ য েবিদর

উপের তাঁর পু ইসহাকেক উৎসগ করার মাধ েমই, িক ধািমক বেল

মািণত হেলন না? ২২ তুিম দখেত পা য, িব াস তাঁর কােজর

সে িছল এবং কােজর মাধ েম িব াস পণূ হল; ২৩ তােত এই শা

বাক িট পণূ হল, “অ াহাম ঈ ের িব াস করেলন এবং তা তাঁর পে

ধাি কতা বেল মািণত হল,” আর িতিন “ঈ েরর ব ু ” এই নাম

পেলন। ২৪ তামরা দখেত পা , কােজর মাধ েমই মা ষ ধািমক

বেল মািণত হয়, ধু িব াস িদেয় নয়। ২৫আবার রাহব বশ াও িক

সই একইভােব কােজর মাধ েম ধািমক বেল মািণত হেলন না?

িতিন তা দূতেদর সবা কেরিছেলন এবং অ রা া িদেয় তাঁেদর

বাইের পািঠেয় িদেয়িছেলন। ২৬তাই যমন আ া ছাড়া দহ মতৃ,

তমিন কাজ ছাড়া িব াসও মতৃ।

৩ হ আমার ভাইেয়রা, অেনেক িশ ক হেয়া না; কারণ, তামরা

জান য, অ েদর থেক আমরা যারা িশ ক ভারী িবচার হেব। ২

আমরা সকেল অেনকভােব হাঁচট খাই। যিদ কউ বােক হাঁচট না

খায়, তেব স খাঁিট মা ষ, পেুরা শরীরেকই সংযত রাখেত সমথ।

৩ ঘাড়ারা যন আমােদর বাধ হয়, সইজ আমরা যিদ তােদর

মেুখ ব া িদই, তেব তােদর পেুরা শরীরও চালনা করেত পাির।

৪আর দখ, জাহাজ িলও খবু বড় এবং চ ড বাতােস চেল, তা

সে ও স স িলেক খবু ছােটা হােলর মাধ েম নািবেকর মেনর

ই া য িদেক চায়, সই িদেক চালােত পাের। ৫ সইভােব িজভও

ছােটা অ বেট, িক ু বড় অহ ােরর কথা বেল। দখ, কমন ছাট

আ েনর ফুলিক কমন বহৃৎ বন ািলেয় দয়! ৬ িজভও আ েনর
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মত; আমােদর সব অে র মেধ িজভ হল অধে র জগত; এবং িনেজ

নরেকর আ েন েল উেঠ স গাটা দহেকই ন কের এবং জীবন

ন কের দয়। (Geenna g1067) ৭ প ও পািখ, সরীসেৃপর ও সমু চর

জ ুর সম ভাবেক মা েষর ভােবর মাধ েম দমন করেত পারা

যায় ও দমন করেত পাের এবং পেরেছ; ৮ িক ু িজভেক দমন করেত

কান মা েষর মতা নই; ওটা অশা খারাপ িবষয় এবং মতুৃ জনক

িবেষ ভরা। ৯ ওর মাধ েমই আমরা ভু িপতার শংসা কির, আবার

ওর মাধেমই ঈ েরর সাদেৃশ সিৃ মা ষেদরেক অিভশাপ িদই। ১০

একই মখু থেক শংসা ও অিভশাপ বর হয়। হ আমার ভাইেয়রা,

এ সব এমন হওয়া উিচত নয়। ১১ একই উৎস থেক িক িমি ও

তেতা ‐ধরেনর জল বর হয়? ১২ হ আমার ভাইেয়রা, ডুমরুগােছ

িক জলপাই, া ালতায় িক ডুমরুফল হেত পাের? তমিন নানা

জেলর উৎস িমি জল িদেত পাের না। ১৩ তামােদর মেধ ানবান

ও বিু মান ক? স ভােলা আচরেণর মাধ েম ােনর ন তায় িনেজর

কাজ দিখেয় িদক। ১৪ িক ু তামােদর দেয় যিদ িত ঈষা ও

াথপরতা রাখ, তেব সেত র িব ে গব কােরা না ও িমথ া বােলা

না। ১৫ সই ান এমন নয়, যা গ থেক নেম আেস, বরং তা

পািথব, আি ক নয় ও ভূত । ১৬ কারণ যখােন ঈষা ও াথপরতা,

সখােন অি রতা ও সম খারাপ কাজ থােক। ১৭ িক ু য ান গ

থেক আেস, তা থেম , পের শাি ি য়, ন , আ িরক, দয়া

ও ভােলা ভােলা ফেল ভরা, প পাতহীন ও কপটতাহীন। ১৮আর

যারা শাি াপন কের, তারা শাি র বীজ বােন ও ধািমকতার ফসল

কােট।

৪ তামােদর মেধ কাথা থেক যু ও কাথা থেক িববাদ উৎপ

হয়? তামােদর অ ত ে য সব ম ই া যু কের, স সব থেক

িক নয়? ২ তামরা ই া করছ, তবওু পা না; তামরা মা ষ খনু ও

ঈষা করছ, িক ু পেত পার না; তামরা িববাদ ও যু কের থাক,

িকছু পাও না, কারণ তামরা ঈ েরর কােছ চাও না। ৩ চাইছ, তা

সে ও ফল পা না; কারণ খারাপ উে েশ চাইছ, যােত িনেজর
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িনেজর ভাগিবলােস ব বহার করেত পার। ৪ হ অিব রা, তামরা

িক জান না য, জগেতর ব ু ঈ েরর সােথ শ তা? তরাং য

কউ জগেতর ব ু হেত ই া কের, স িনেজেক ঈ েরর শ কের

তােল। ৫অথবা তামরা িক মেন কর য, শাে র কথা ব বহােরর

অেযাগ হয়? য পিব আ া িতিন আমােদর দেয় িদেয়েছন, তা

চায় যন আমরা ধু তারই হই। ৬ বরং িতিন আরও অ হ দান

কেরন; কারণ শা বেল, “ঈ র অহ ারীেদর িতেরাধ কেরন, িক ু

ন েদরেক অ হ দান কেরন।” ৭অতএব তামরা িনেজেদরেক

ঈ েরর কােছ সঁেপ দাও; িক ু িদয়াবেলর িতেরাধ কর, তােত স

তামােদর কাছ থেক পািলেয় যােব। ৮ ঈ েরর কােছ এস, তােত

িতিনও তামােদর কােছ আসেবন। হ পাপীরা, হাত পির ার কর; হ

মনা লাক সবাই দয় পিব কর। ৯ তামরা ঃখ ও শাক কর

এবং কাঁেদা; তামােদর হািস, কা া এবং আন িবষােদ পিরণত

হাক। ১০ ভুর সামেন ন হও, তােত িতিন তামােদরেক উ ত

করেবন। ১১ হ ভাইেয়রা, এেক অপেরর িব ে িন া কর না; য

ব ি ভাইেয়র িন া কের, িকংবা ভাইেয়র িবচার কের, স আইেনর

িব ে কথা বেল ও আইেনর িবচার কের। িক ু তুিম যিদ আইেনর

িবচার কর, তেব আইেনর অমা কের িবচারক া হেয়ছ। ১২একমা

ঈ রই িনয়ম িবিধ িদেত পােরন ও িবচার করেত পােরন, িতিনই

র া করেত ও ংস করেত পােরন। িক ু তুিম ক য িতেবশীর

িবচার কর? ১৩এখন দখ, তামােদর মেধ কউ কউ বেল, আজ

িকংবা কাল আমরা ঐ শহের যাব এবং সখােন এক বছর থাকব,

বািণজ করব ও আয় করব। ১৪ তামরা তা কালেকর িবষেয় জান না;

তামােদর জীবন িক ধরেনর? তামরা তা, ধাঁয়ার মত যা খািনক ণ

দখা যায়, পের উেব যায়। ১৫ ওর পিরবে বরং এই বল, “যিদ

ভুর ই া হয় আমরা বঁেচ থাকব এবং আমরা এই কাজিট বা ওই

কাজটী করব।” ১৬ িক ু এখন তামরা িনেজর িনেজর পিরক নার

গব করছ; এই ধরেনর সব গব খারাপ। ১৭ ব ত য কউ িঠক কাজ

করেত জােন, িক ু কের না, তার পাপ হয়।
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৫এখন দখ, হ ধনীব ি রা, তামােদর উপের য সব দশা

আসেছ, স সেবর জ কা াকািট ও হাহাকার কর। ২ তামােদর

ধন পেচ িগেয়েছ, ও তামােদর জামাকাপড় সব পাকায় খেয়

ফেলেছ; ৩ তামােদর সানা ও পা য় হেয়েছ; আর তার য়

তামােদর িব ে সা দেব এবং আ েনর মত তামােদর শরীর

খােব। তামরা শষ িদেনর ধন স য় কেরছ। ৪ দখ, য মজেুররা

তামােদর েতর শস কেটেছ, তারা তামােদর মাধ েম য বতেন

বি ত হেয়েছ, তারা িচৎকার করেছ এবং সই শস েছদেকর আ নাদ

বািহনীগেণর ভুর কােন পৗঁেচেছ। ৫ তামরা পিৃথবীেত খেভাগ ও

আরাম কেরছ, তামরা হত ার িদেনর িনেজর িনেজর দয় তৃ কেরছ।

৬ তামরা ধাি কেক দাষী কেরছ, হত া কেরছ; িতিন তামােদর

িতেরাধ কেরন না। ৭অতএব, হ ভাইেয়রা, তামরা ভুর আগমন

পয ধয ধের থাক। দখ, কৃষক জিমর ব মলূ ফেলর অেপ া

কের এবং যত িদন তা থম ও শষ বিৃ না পায়, ততিদন তার িবষেয়

ধয ধের থােক। ৮ তামরাও ধয ধের থাক, িনেজর িনেজর দয়

ি র কর, কারণ ভুর আগমন কাছাকািছ। ৯ হ ভাইেয়রা, তামরা

একজন অ জেনর িব ে অিভেযাগ কর না, যন িবচািরত না হও;

দখ, িবচারক া দরজার সামেন দাঁিড়েয় আেছন। ১০ হ ভাইেয়রা,

য ভাববাদীরা ভুর নােম কথা বেলিছেলন, তাঁেদরেক ঃখেভােগর

ও ধেযর দ ৃ া বেল মােনা। ১১ দখ, যারা ি র রেয়েছ, তােদরেক

আমরা ধ বিল। তামরা ইেয়ােবর সে র কথা েনছ; এবং ভু

শষ পয িক কেরিছল তা দেখছ, ফলতঃ ভু ক ণাময় ও দয়ায়

পিরপণূ। ১২আবার, হ আমার ভাইেয়রা, আমার সেবাপির কথা এই,

তামরা িদিব কেরা না; েগর িক পিৃথবীর িক অ িকছুরই িদিব

কেরা না। বরং তামােদর াঁ াঁ এবং না না হাক, যিদ িবচাের পড়।

১৩ তামােদর মেধ কউ িক ঃখেভাগ করেছ? স াথনা ক ক।

কউ িক আনে আেছ? স শংসার গান ক ক। ১৪ তামােদর

মেধ কউ িক অ ? স ম লীর াচীনেদরেক ডেক আ ক; এবং

তাঁরা ভুর নােম তােক তেল অিভিষ কের তার উপের াথনা
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ক ক। ১৫তােত িব ােসর াথনা সই অ ব ি েক করেব

এবং ভু তােক ওঠােবন; আর স যিদ পাপ কের থােক, তেব তার

পাপ মা হেব। ১৬ অতএব তামরা একজন অ জেনর কােছ

িনেজর িনেজর পাপ ীকার কর, ও একজন অ জেনর জ াথনা

কর, যন হেত পার। ধাি েকর াথনা কায করী ও শি শালী।

১৭ এিলয় আমােদর মত খ ঃখেভাগী মা ষ িছেলন; আর িতিন

দঢ়ৃতার সােথ াথনা করেলন, যন বিৃ না হয় এবং িতন বছর ছয়

মাস জিমেত বিৃ হল না। ১৮ পের িতিন আবার াথনা করেলন; আর

আকাশ থেক বিৃ হেলা এবং মািট িনেজর ফল উৎপ করল। ১৯ হ

আমার ভাইেয়রা, তামােদর মেধ যিদ কউ সেত র থেক দূের সের

যায় এবং কউ তােক িফিরেয় আেন, ২০ তেব জেনা, য ব ি কান

পাপীেক তার পথ‐ াি থেক িফিরেয় আেন, স তার াণেক মতুৃ

থেক র া করেব এবং পাপরািশ ঢেক দেব।
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১ম িপতর
১ িপতর, যী ীে র িরত, মেনানীতরা, প , গালাতীয়া,

কা াদিকয়া, এিশয়া, িবথিুনয়া েদেশর য িছ িভ বাসীরা, ২

িপতা ঈ েরর পবূ ান অ যায়ী, পিব আ ার মাধ েম পিব এবং

যী ীে র বাধ হওয়ার জ ও র িছিটেয় যােদর মেনানীত

কেরেছন, তাঁেদরেক এই িচিঠ িলখিছ। অ হ তামােদর উপর বতুক

ও শাি বিৃ পাক। ৩ ধ আমােদর ভু যী ীে র ঈ রও িপতা,

িতিন তাঁর অসীম দয়া অ যায়ী মতৃেদর মধ থেক যী ী েক

পনু ােনর মাধ েম, জীব ত াশার জ আমােদরেক নতুন জ

িদেয়েছন, ৪অ য়, পিব ও যা কখেনা ংস হেব না, সই অিধকার

িদেয়েছন, যা তামােদর জ েগ সি ত আেছ, ৫এবং তামােদর

উ ােরর জ ঈ েরর শি েত িব াস িদেয় র া করা হে , এই

উ ার শষকােল কািশত হওয়ার জ ত আেছ। ৬ তামরা

এইসেব আন করছ, যিদও এিট খবুই েয়াজন যন তামরা

নানারকম পরী ায় ক স কর, যা খবুই অ িদেনর র জ ,

৭ যমন, সানা য়শীল হেলও তা আ ন িদেয় পরী া করা হয়,

তার থেকও বিশ মলূ বান তামােদর িব ােসর পরী ার সফলতা

যন, যী ীে র কাশকােল শংসা, স ান ও গৗরেবর সে

কািশত হয়। ৮ তামরা তাঁেক না দেখও ভালবাসছ, এখন দখেত

পা না, তবওু তাঁেক িব াস কের অবণনীয় ও মিহমায় পিরপণূ হেয়

আনে উ াস করছ, ৯এবং তামােদর িব ােসর পিরণাম অথাৎ

তামােদর আ ার উ ার পেয়ছ। ১০ সই উ ােরর িবষয় ভাববাদীরা

যে র সে আেলাচনা ও অ স ান কেরিছেলন, তাঁরা তামােদর জ

অ েহর িবষেয় ভাববাণী বলেতন। ১১ তাঁরা এই িবষয় অ স ান

করেতন, ীে র আ া, িযিন তাঁেদর অ ের িছেলন, িতিন যখন ীে র

জ য িনিদ ক স করেত হেব ও সই পনু ােনর গৗরেবর

িবষেয় সা িদি েলন, তখন িতিন কা ও িক রকম িদেনর র িত

ল কেরিছেলন। ১২ তাঁেদর কােছ এই িবষয় কািশত হেয়িছল য,

তাঁরা িনেজেদর জ নয়, িক ু তামােদরই জ ঐ সম িবষেয়র
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দাস িছেলন; সই সম িবষয় যাঁরা গ থেক পাঠােনা পিব আ ার

েন তামােদর কােছ সমাচার চার কেরেছন, তাঁেদর মাধ েম

এখন তামােদরেক জানােনা হেয়েছ, এমনিক গ দূেতরা হঁট হেয়

তা দখার ই া কেরন। ১৩ অতএব তামরা তামােদর মেনর কামর

বঁেধ সংযত হও এবং যী ীে র কাশকােল য অ হ তামােদর

কােছ িনেয় আসা হেব, তার অেপ ােত স ণূ আশা রাখ। ১৪

বাধ স ান বেল তামরা তামােদর আেগর অ ানতার িদেনর য

অিভলােষ চলেত সই সম র আর অ সরণ কেরা না, ১৫ িক ু

িযিন তামােদরেক ডেকেছন, সই পিব ব ি র মেতা িনেজেদর

সম আচার ব বহাের পিব হও, ১৬ কারণ পিব শাে লখা

আেছ, “ তামরা পিব হেব, কারণ আিম পিব ।” ১৭আর িযিন কান

প পািত ছাড়া েত ক ব ি র কাজ অ সাের িবচার কেরন, তাঁেক

যিদ িপতা বেল ডাক, তেব গভীর ার সে িনেজেদর বাসকাল

এখােন যাপন কর। ১৮ তামরা তা জান, তামােদর পবূপু ষেদর

কােছ শখা িমথ া বংশপর রা থেক তামরা য়মান ব িদেয়,

পা বা সানা িদেয়, মু হওিন, ১৯ িক ু িনেদাষ ও িূটহীন ভড়ার

মেতা ীে র ব মলূ র িদেয় মু হেয়ছ। ২০ িতিন জগত সিৃ র

আেগ থেকই িঠক কের রেখিছেলন, িক ু এই শষ িদেনর তামােদর

জ কািশত হেলন; ২১ তামরা তাঁরই মাধ েম সই ঈ ের িব াস

কেরছ, িযিন তাঁেক মতৃেদর মধ থেক জীিবত কেরেছন ও গৗরব

িদেয়েছন, এই ভােব তামরা িব াসীেদর িব াস ও আশা যন ঈ েরর

িত থােক। ২২ তামরা সেত র বাধ হেয় ভাইেয়েদর মেধ কৃত

ভালবাসার জ তামরা তামােদর াণেক পিব কেরছ, তাই দেয়

একজন অ জনেক আ িরকতার সে ভালবােসা, ২৩কারণ তামরা

য়মান বীজ থেক নয়, িক ু য বীজ কখেনা ন হেব না স বীজ

থেক জীব ও িচরকােলর ঈ েরর বাক র মাধ েম তামােদর জ

হেয়েছ। (aiōn g165) ২৪কারণ “মা েষরা ঘােসর সমান ও তার সম

তজ ঘাস ফুেলর মেতা, ঘাস িকেয় গল এবং ফুল ঝের পড়ল, ২৫
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িক ু ভুর বাক িচরকাল থােক।” আর এ সই সমাচােরর বাক , যা

তামােদর কােছ চার করা হেয়েছ। (aiōn g165)

২তাই তামরা সম ম িজিনস ও সম ছলনা এবং ভ ািম ও

িহংসা ও সম পরিন া ত াগ কের ২ নবজাত িশ েদর মত সই

আি ক পির ার খাঁিট েধর আকা া কর, যন তার েণ উ ােরর

জ বিৃ পাও, ৩ যিদ তামরা এমন াদ পেয় থাক য, ভু

ম লময়। ৪ তামরা তাঁরই কােছ, মা েষর কােছ অ া , িক ু

ঈ েরর দিৃ েত মেনানীত ও মহামলূ , জীব পাথেরর কােছ এেস, ৫

জীব পাথেরর মেতা আি ক বািড়র মেতা তামােদর গঁেথ তালা

হে , যন পিব যাজকবগ হেয় যী ীে র মাধ েম ঈ েরর কােছ

হণেযাগ আি ক বিল উৎসগ করেত পার। ৬কারণ শাে এই কথা

পাওয়া যায়, “ দখ, আিম িসেয়ােন কােণর এক মেনানীত মহামলূ

পাথর াপন কির; তাঁর উপর য িব াস কের, স লি ত হেব না।” ৭

তাই তামরা যারা িব াস করছ, ঐ মহামলূ তা তামােদরই জ ,

িক ু যারা িব াস কের না, তােদর জ “ য পাথর গাঁথেকরা অ া

কেরেছ, সটাই কােণর ধান পাথর হেয় উঠল,” ৮আবার তা হেয়

উঠল, “বাধাজনক পাথর ও বাধাজনক পাষাণ।” বােক র অবাধ

হওয়ােত তারা হাঁচট পায় এবং তার জ ই িনযু হেয়িছল। ৯ িক ু

তামরা “মেনানীত বংশ, রাজকীয় যাজকবগ, পিব জািত, ঈ েরর

িনজ জাব ৃ , যন তাঁরই ণকী ন কর,” িযিন তামােদরেক

অ কার থেক িনেজর আ য আেলার মেধ ডেকেছন। ১০ পেূব

তামরা “ জা িছেল না, িক ু এখন ঈ েরর জা হেয়ছ, দয়ার যাগ

িছেল না িক ু এখন দয়া পেয়ছ।” ১১ ি য়তেমরা, আিম অ েরাধ

কির, তামরা িবেদশী ও বাসী বেল সম মাংিসক অিভলাষ থেক

দূের থাক, স িল আ ার িব ে যু কের। ১২আর অিয িদেদর

মেধ তামােদর ভােলা ব বহার বজায় রাখ; কারণ একজন ম কাজ

করা ব ি েক যমন িন া করা হয়, তারা তমনই তামােদর িন া

কের, তারা িনেজর চােখ তামােদর ভােলা কাজ দখেল সই িবষেয়

তাঁর আগমেনর িদেনর ঈ েরর গৗরব করেব। ১৩ তামরা ভুর জ
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মা েষর সিৃ সম শাসেনর বশীভূত হও, রাজার বশীভূত হও, িতিন

ধান; ১৪অ শাসনক ােদর বশীভূত হও, তাঁরা ম লােকেদর

িবচার করার জ ও ভােলা কােজর শংসা করার জ তাঁেদর িতিন

পািঠেয়েছন। ১৫কারণ ঈ েরর ই া এই, যন এই ভােব তামরা

ভােলা কাজ করেত করেত িনেবাধ লাকেদর অ ানতােক চুপ করােত

পার। ১৬ াধীন লাক িহসােব, তামরা তামােদর াধীনতােক ম

কাজ ঢাকার ব কেরা না, িক ু িনেজেদরেক ঈ েরর দাস বেল মেন

কর। ১৭ সবাইেক স ান কর, সম ভাইেদর ভালবােসা, ঈ রেক

ভয় কর, রাজােক স ান কর। ১৮ দােসরা, তামরা স ণূ ভেয়র সে

তামােদর মিনেবর বশীভূত হও, ধমুা ভােলা ও শা মিনবেদর

নয়, িক ু িন ু র মিনবেদরও বশীভূত হও। ১৯ কারণ কউ যিদ

ঈ েরর কােছ তার িবেবক িঠক রাখার জ অ ায় স কের ঃখ

পায়, তেব সটাই শংসার িবষয়। ২০ িক ু যিদ পাপ করার জ

যিদ তামরা শাি স কর, তেব তােত শংসার িক আেছ? িক ু

ভােলা কাজ কের যিদ ঃখ স কর, তেব সটাই তা ঈ েরর কােছ

শংসার িবষয়। ২১ কারণ তামােদর এর জ ই ডাকা হেয়েছ, কারণ

ী ও তামােদর জ ঃখ স করেলন, এ িবষেয় তামােদর জ

এক আদশ রেখ গেছন, যন তামরা তাঁর রা ােক অ সরণ কর;

২২ “িতিন পাপ কেরনিন, তাঁর মেুখ কান ছলনা পাওয়া যায় িন।”

২৩ িতিন িনি ত হেল িতর ার করেতন না, যখন িতিন ঃখ স

কেরেছন তখন িতিন কাউেক কােনা উ র দনিন, িক ু , ঈ র িযিন

সিঠক িবচার কেরন, তাঁর উপর ভরসা রাখেতন। ২৪ িতিন আমােদর

“পােপর ভার িনেয়” তাঁর দেহ ু েশর উপের তা বহন করেলন, যন

আমরা পােপর পে মতুৃ বরণ কির ও ধািমকতার পে জীিবত হই,

“তাঁর ত িদেয়ই তামরা আেরাগ লাভ কেরছ।” ২৫ কারণ তামরা

“ ভড়ার মেতা া হেয়িছেল,” িক ু এখন তামােদর ােণর পালক

ও র েকর কােছ িফের এেসছ।

৩একইভােব, সম ীরাও, তামরা তামােদর ামীর বশীভূতা হও,

যন, অেনেক যিদও কথার অবাধ হয়, তবওু যখন তারা তামােদর
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সভয় আচার ব বহার িনেজেদর চােখ দখেত পােব, ২ তখন

কান কথা ছাড়াই তামােদর ভােলা আচার ব বহার িদেয়ই তােদরেক

জয় করেত পারেব। ৩আর র িব িন ও সানার গয়না িক া

বাি ক র পাশােক তা নয়, ৪ িক ু দেয়র য মা ষ সই

অ যায়ী, ভ ও শা আ ার য শাভা যা কখেনা শষ হেব না,

তা তােদর অল ার হাক, যা ঈ েরর দিৃ েত খবুই মলূ বান। ৫

কারণ আেগ য সম পিব মিহলারা ঈ ের আশা রাখেতন, তাঁরাও

সই ভােবই িনেজেদরেক সাজােতন, তাঁরা তাঁেদর ামীেদর বশীভূত

হেতন, ৬ যমন সারা অ াহােমর আেদশ মানেতন, ামী বেল তাঁেক

ডাকেতন, তামরা যিদ যা ভােলা কাজ তাই করও কান মহাভেয়

ভয় না পাও, তেব তাঁরই স ান হেয় উেঠছ। ৭একইভােব, ামীরা,

ীরা বল স ী বেল, তােদর সে ােনর সােথ বাস কর, তােদরেক

তামােদর জীবেনর অ েহর সমান অিধকােরর যাগ পা ী মেন

কের স ান কর, যন তামােদর াথনা বাধা না পায়। ৮অবেশেষ

বিল, তামােদর সবার মন যন এক হয়, পেরর ঃেখ ঃিখত, ক ণা,

ভাইেয়র মত ভালবাস, েহ পিরপণূ ও ন হও। ৯ মে র িতেশাধ

নওয়ার জ ম কেরা না এবং িন ার পিরবেত িন া কেরা না, বরং

আশীবাদ কর, কারণ আশীবােদর অিধকারী হবার জ ই তামােদর

ডাকা হেয়েছ। ১০ কারণ “ য ব ি জীবন ভালবাসেত চায় ও ম েলর

িদন দখেত চায়, স ম থেক িনেজর িজভেক, ছলনার কথা থেক

িনেজর মখুেক দূের রাখকু। ১১ স ম থেক িফ ক ও যা ভােলা

তাই ক ক, শাি র চ া ক ক ও তার খাঁজ ক ক। ১২ কারণ

ধাি কেদর িদেক ভুর দিৃ আেছ, তােদর াথনার িদেক তাঁর কান

আেছ, িক ু ভুর মখু ম লাকেদর অ া কের।” ১৩আর যিদ

তামরা যা ভােলা তার িত উেদ াগী হও, তেব ক তামােদর িহংসা

করেব? ১৪ িক ু যিদও ধািমকতার জ ঃখ স কর, তবু তামরা

ধ । আর যিদ তামােদর কউ ভয় দখায় তােদর ভেয় তামরা

ভয় পয় না এবং িচ া কেরা না, বরং দেয়র মেধ ী েক ভু ও

পিব বেল মান। ১৫ বরং তামােদর দেয় ভু ী েক মলূ বান
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প াপন কর, য কের তােক উ র িদেত সবিদন ত থাক

কন তামােদর ঈ েরর উপর আ া আেছ। িক ু এটা পিব তা এবং

স ােনর সে কর। ১৬ যন তামােদর িবেবক সৎ হয়, যন যারা

তামােদর ীি য় ভােলা জীবনযাপেনর নাম কের, তারা তামােদর

িন া করার িবষেয় ল া পায়। ১৭ কারণ ম কােজর জ ঃখ

স করার থেক বরং, ঈ েরর যিদ এমন ই া হয়, ভােলা কােজর

জ ঃখ স করা আরও ভাল। ১৮কারণ ী ও একবার পােপর

জ ঃখ স কেরিছেলন, সই ধািমক ব ি অধািমকেদর জ ,

যন আমােদরেক ঈ েরর কােছ িনেয় যান। িতিন দেহ মতুৃ বরণ

করেলন, িক ু আ ায় জীিবত হেলন। ১৯আবার আ ায়, িতিন িগেয়

কারাগাের ব ী সই আ ােদর কােছ ঘাষণা করেলন, ২০ যারা পেূব,

নােহর িদেনর, জাহাজ তরী হওয়ার িদেনর যখন ঈ র অসীম ধেযর

সে অেপ া করিছেলন, তখন তারা অবাধ হেয়িছল। সই জাহােজ

অ লাক, অথাৎ আটিট াণ, জল থেক র া পেয়িছল। ২১আর

এখন তার তীক বাি অথাৎ দেহর ময়লা ধায়ার মাধ েম নয়,

িক ু ঈ েরর কােছ সৎ িবেবেকর িনেবদন, যা যী ীে র মতুৃ থেক

জীিবত হওয়ার জ ই তামরা র া পেয়ছ। ২২ িতিন েগ গেছন ও

ঈ েরর ডানিদেক উপিব , গ দূেতরা, কতৃ ও সম পরা ম তাঁর

অধীন হেয়েছ।

৪অতএব ী দেহ ক স কেরেছন বেল তামরাও সই একই

মেনাভাব িনেয় িনেজেদরেক ত কর, কারণ দেহ য ক স

কেরেছ, স পাপ থেক দূের আেছ, ২এই মা ষিট মা েষর বাসনায়

কখেনা বঁেচ থাকেত পাের না, িক ু ঈ েরর ই ায় মা েষর শরীের

বািক িদন িল বসবাস কর। ৩ কারণ অইহূিদরা তােদর বাসনা পরূণ

কের, কাম লালসা, িবলািসতা, মদ পান করা, আনে পিরপণূ মদ

পােনর সভা ও মিূতপজূার পেথ চেল য িদন ন হেয়েছ, তা যেথ । ৪

এই িবষেয় তামরা তােদর সে একই ম কাজ কর না দেখ তারা

আ য হয় ও তামােদর িন া কের। ৫ িযিন জীিবত ও সম মতৃেদর

িবচার করার জ ত তাঁরই কােছ তােদরেক িহসাব িদেত হেব। ৬
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কারণ এই উে েশ র জ ই মতৃ শরীেরর কােছও সমাচার চার করা

হেয়িছল, যন তােদরও মা েষর মতই দেহ িবচার করা হয়, িক ু

ঈ েরর মেতা আ ায় জীিবত থােক। ৭ িক ু সম িবষেয়র শষ িদন

কােছ এেস গেছ, অতএব সংযত হও এবং াথনায় সবিদন সতক

থাক। ৮ থেম তামরা একজন অ জনেক মন িদেয় ভালবােসা,

কারণ “ভালবাসা পাপেক কাশ কের না।” ৯ কান অিভেযাগ ছাড়াই

একজন অ জনেক অিতিথর মেতা সবা কর। ১০ তামরা য যমন

অ হ দান পেয়ছ, সই অ যায়ী ঈ েরর আেরা অেনক অ হ

দােনর ভােলা ত াবধায়েকর মত একজন অ জেনর সবা কর।

১১ যিদ কউ কথা বেল, স এমন বলকু, যন ঈ েরর বাণী বলেছ,

যিদ কউ সবা কের, স ঈ েরর দওয়া শি অ যায়ী ক ক,

যন সম িবষেয় যী ীে র মাধ েম ঈ র গৗরব পান। মিহমা

ও পরা ম সম যগু ধের যেুগ যেুগ তাঁরই হাক। আেমন। (aiōn

g165) ১২ ি েয়রা, তামােদর পরী ার জ য আ ন তামােদর

মেধ লেছ, তা অ ূত ঘটনা বেল আ য হেয়া না, ১৩ বরং য

পিরমােণ তামরা ীে র ঃখ স র সহভাগী হে া, সই পিরমােণ

আন কর, যন তাঁর গৗরেবর কাশকােল উ ােসর সে আন

করেত পার। ১৪ তামরা যিদ ীে র নােমর জ অপমািনত হও,

তেব তামরা ধ , কারণ গৗরেবর আ া, এমনিক, ঈ েরর আ া

তামােদর উপের অবি ত করেছন। ১৫ তামােদর মেধ কউ যন

খনুী, িক চার, িক ম কােজ িল , িক অে র িবষেয় হ ে পকারী

বেল ঃখ স না কের। ১৬ িক ু যিদ কউ ী ান বেল ঃখ স

কের, তেব স তার জ লি ত না হাক, িক ু এই নােম ঈ েরর

মিহমা ক ক। ১৭ কারণ ঈ েরর ঘের িবচার আর হওয়ার িদন

হল, আর যিদ তা থেম আমােদর িদেয় হয়, তেব যারা ঈ েরর

সমাচােরর অবাধ , তােদর পিরণাম িক হেব? ১৮আর ধাি েকর

উ ার যিদ কে হয়, তেব ভি হীন ও পাপী কাথায় মখু দখােব?

১৯ তাই যারা ঈ েরর ই া অ যায়ী ঃখ স কের, তারা ভােলা কাজ

করেত করেত তােদর াণেক িব সিৃ ক ার হােত সমপণ ক ক।
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৫তাই তামােদর মেধ য াচীেনরাআেছন, তাঁেদরআিম সহ াচীন,

ীে র ক সে র সা ী এবং আগামী িদেনর য গৗরব কািশত

হেব তার সহভাগী য আিম, অ েরাধ করিছ, ২ তামােদর মেধ

ঈ েরর য পাল আেছ, তার পালন কর, তার দখােশানা কর, জার

কের নয়, িক ু ই ার সে , ঈ েরর ই া অ যায়ী, ম লােভর

আশায় নয়, িক ু ায় কর, ৩ য অিধকােরর দািয় দওয়া

হেয়েছ তার উপের ভুর মেতা নয়, িক ু পােলর আদশ হেয়ই কর।

৪তােত ধান পালক কািশত হেল তামরা গৗরেবর মু ট পােব

য মু ট কখেনা ন হেব না। ৫ একইভােব, যবুেকরা, তামরা

াচীনেদর বশীভূত হও, আর তামরা সবাই একজন অে র সবা

করার জ ন তার সে কামর বাঁধ, কারণ “ঈ র অহ ারীেদর

িতেরাধ কেরন, িক ু ন েদরেক অ হ দান কেরন।” ৬ তাই

তামরা ঈ েরর শি শালী হােতর নীেচ নত হও, যন িতিন উপযু

িদেনর তামােদরেক উ ত কেরন, ৭ তামােদর সম ভাবনার

ভার তাঁর উপের ফেল দাও, কারণ িতিন তামােদর জ িচ া

কেরন। ৮ তামরা সতক হও, জেগ থাক, তামােদর িবপ িদয়াবল,

গ নকারী িসংেহর মেতা, কােক াস করেব, তার খাঁজ করেছ। ৯

তামরা িব ােস শি শালী থেক ও তার িতেরাধ কর, তামরা জান,

জগেত অবি ত তামােদর অ ভাইেয়রাও সই একইভােব নানা ক

স করেছ। ১০আর সম অ েহর ঈ র, িযিন তামােদরেক ীে

তাঁর অন গৗরেব ডেকেছন, িতিন তামােদর অ ক স র পর

তামােদরেক পিরপ , ি র, সবল ও াপন করেবন। (aiōnios g166)

১১অন কাল ধের যেুগ যেুগ তাঁরই পরা ম হাক। আেমন। (aiōn

g165) ১২ িব ভাই সীল, তাঁেক আিম এমনই মেন কির, তাঁর কােছ

সংে েপ তামােদরেক উৎসাহ দওয়ার জ িলেখ পাঠালাম এবং

এটা য ঈ েরর সত অ হ, এমন সা ও িদলাম; তামরা তােত

ি র থাক। ১৩ তামােদর মেতা তাঁেকও মেনানীত করা হেয়েছ, য

বান ব ািবলন ম লীর এবং আমার পু মাকও তামােদর েভ া

জানাে ন। ১৪ তামরা মচু েন একজন অ জনেক েভ া
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জানাও। তামরা যতজন ীে আছ, শাি তামােদর সবার সহব ী

হাক।
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২য় িপতর
১ িশেমান িপতর, যী ীে র দাস ও িরত, যারা আমােদর ঈ েরর

ও উ ারকতা যী ীে র ধাি কতায় আমােদর সােথ সমানভােব

ব মলূ িব াস া হেয়েছন, তােদর িনকেট এই িচিঠ িলখিছ।

২ ঈ েরর এবং আমােদর ভু যী র ত ােন অ হ ও শাি

তামােদর িত বিৃ হাক। ৩ কারণ ঈ র িনেজর গৗরেব ও

ভােলা েন আমােদরেক আ ান কেরেছন, তাঁর ত ােনর মাধ েম

তাঁর ঈ রীয় শি আমােদরেক জীবন ও ভি স ীয় সব িবষয়

দান কেরেছ। ৪আর ঐ গৗরেব ও েন িতিন আমােদরেক মলূ বান

এবং মহান িত া দান কেরেছন, যন তার মাধ েম তামরা এই

পিৃথবীেত নীিত িবে ষপণূ ই া থেক পািলেয় িগেয়, ঈ রীয়

ভােবর সহভাগী হও। ৫আর এরই কারেণ, তামরা স ণূ আ হী

হেয় িনেজেদর িব ােসর মাধ েম সদ ন, ও সদ েনর মাধ েম ান,

৬ ও ােনর মাধ েম আ সংযম, ও আ সংযেমর মাধ েম ধয ,

ও ধেয র মাধ েম ধাি কতা, ৭ ও ধািমকতার ারা ভাইেয়র হ,

ও াতেৃ েহর মাধ েম ভালবাসা লাভ কর। ৮কারণ এই সব যিদ

তামােদর মেধ থােক ও িনেজ বেড় ওেঠ, তেব আমােদর ভু

যী ীে র ত ান স ে তামােদরেক অলস িক ফলহীন থাকেত

দেব না। ৯ কারণ এই সব যার নই, স অ , বিশ দূর দখেত

পায় না, িতিন িনেজর পেূবর পাপসমহূ মাজনা কের পির ার করেত

ভুেল িগেয়েছ। ১০অতএব, হ ভাইেয়রা, তামােদর য ডেকেছন

ও মেনানীত, তা িনি ত করেত আেরা ভােলা কর, কারণ এ সব

করেল তামরা কখনও হাঁচট খােব না; ১১ কারণ এই ভােব আমােদর

ভু ও মিু দাতা যী ীে র অন রােজ েবশ করবার অিধকার

চুরভােব তামােদরেক দওয়া যােব। (aiōnios g166) ১২এই কারণ

আিম তামােদরেক এই সব সবিদন মেন কের িদেত ত থাকব;

যিদও তামরা এ সব জান এবং এখন সেত দঢ়ৃ আছ। ১৩আর আিম

যত িদন এই তাঁবেুত থািক, ততিদন তামােদরেক রণ কিরেয় িদেয়

জািগেয় রাখা িঠক মেন কির। ১৪ কারণ আিম জািন, আমার এই
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তাঁবু তাড়াতািড় ছেড় দওয়া হেব, তা আমােদর ভু যী ী ই

আমােক জািনেয়েছন। ১৫আর তামরা যােত আমার যা ার পের

সবিদন এই সব মেন করেত পার, তার জ যথাসাধ চ া করব।

১৬ কারণ আমােদর ভু যী ীে র মতা ও আিবভােবর িবষয়

যখন তামােদরেক জািনেয়িছলাম, তখন আমরা চালািক কের গে র

অ গামী হয়িন, িক ু তাঁর মিহমার ত দশী হেয়িছলাম। ১৭ফেল

ভু িপতা ঈ র থেক স ান ও গৗরব পেয়িছেলন, সই মিহমাযু

গৗরব থেক তার কােছ এই বাণী এেসিছল, “ইিনই আমার ি য় পু ,

যােক আিম ভালবািস, এেতই আিম স ু ।” ১৮আর গ থেক আসা

সই বাণী আমরাই েনিছ, যখন তাঁর সে পিব পবেত িছলাম। ১৯

আর ভাববাদীর বাক দঢ়ৃতর হেয় আমােদর কােছ রেয়েছ; তামরা য

সই বাণীর িত মেনােযাগ করছ, তা ভালই করছ; তা এমন এক

দীেপর সমান, যা য পয িদেনর র না হয় এবং সকােলর তারা

তামােদর দেয় না ওেঠ, সই পয অ কারময় জায়গায় আেলা

দয়। ২০ থেম এটা জােনা য, শা ীয় কােনা ভাববাণী ব ার

িনেজর ব াখ ার িবষয় না; ২১ কারণ ভাববাণী কখনও মা েষর ই া

অ সাের আেসিন, িক ু মা েষরা পিব আ ার মাধ েম চািলত হেয়

ঈ র থেক যা পেয়েছন, তাই বেলেছন।

২ ই ােয়লীয়েদর মেধ ভ ভাববাদীরাও এেসিছল; সইভােব

তামােদর মেধ ও ভ িশ করা আসেব, তারা গাপেন ংসা ক

ধমে াহীতা িনেয় আসেব, িযিন তােদরেক িকেনেছন, সই ভুেকও

অ ীকার করেব, এই ভােব তাড়াতািড় িনেজেদর িবনাশ ঘটােব। ২

আর অেনেক তােদর ল টতার অ গামী হেব; তােদর কারেণ সেত র

পথ স ে ঈ রিন া করা হেব। ৩ লােভর বেশ তারা িমথ া কথার

মাধ েম তামােদর থেক অথলাভ করেব; তােদর িবচারা া দীঘিদন

অেপ া করেব না এবং তােদর িবনাশ অলস হেয় পেড়িন। ৪ কারণ

ঈ র পােপ পেড় যাওয়া দূতেদর মা কেরনিন, িক ু নরেক ফেল

দওয়ার জ িবচার না হওয়া পয অ কােরর মেধ বঁেধ রাখেলন।

(Tartaroō g5020) ৫আর িতিন পরুােনা জগতেক রহাই দনিন, িক ু
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যখন ভি হীন লাকেদর মেধ জল াবন আনেলন, তখন আর সাত

জেনর সােথ ধািমকতার চারক নাহেক র া করেলন। ৬ আর

সেদাম ও ঘেমারা শহর ভ ীভূত কের লাকেদরেক শাি িদেলন,

যারা অধাি ক আচরণ করেব, তােদর দ ৃ া প করেলন; ৭আর

সই ধািমক লাটেক উ ার করেলন, িযিন অধািমকেদর ল টতায়

ক পেতন। ৮কারণ সই ধািমক ব ি তােদর মেধ বাস করেত

করেত, দেখ েন তােদর অধ কােজর জ িদন িদন িনেজর

ধ শীল াণেক য ণা িদেতন। ৯এেত জািন, ভু ভ েদরেক পরী া

থেক উ ার করেত এবং অধািমকেদরেক দ ডাধীেন িবচার িদেনর র

জ রাখেত জােনন। ১০ িবেশষভােব যারা মাংিসক নীিত ই া

অ সাের চেল, ও কতৃ অমা কের, তােদরেক শাি দেবন। তারা

ঃসাহসী, াচারী, যারা গৗরেবর পা , সই গদূতেক িন া

করেত ভয় কের না। ১১ গ দূেতরা যিদও বেল ও মতায় বহৃ র

এবং সব পু ষেদর তুলনায় বিশ, িক ু ভুর কােছ তাঁরাও গদূতেক

িন াপণূ িবচার কেরন না। ১২ িক ু এরা, াভািবক ভােব ধতৃ হবার ও

িবনাশ হবার জ বিু হীন াণীমা প েদর মত, তারা জােন না য

গদূতেক িন া করেছ, তার জ তারা ংস হেয় যােব, ১৩ তােদর

ভুল কােজর জ তারা িত হেয় যােব। তারা িদেনর আনে বাস

কের, তারা দাগী ও কল প হয়, তারা তামােদর সােথ খাওয়া

দাওয়া কের িনেজর িনেজর মেভােজ আন কের। ১৪তােদর চাখ

ব িভচাের পিরপণূ এবং পাপ থেক িবরত থাকেত পাের না; তারা

চ লমনােদরেক েলািভত কের; তােদর দয় অথলালসায় অভ ;

তারা অিভশে র স ান। ১৫ তারা সাজা রা া ছেড় িদেয় িবপথগামী

হেয়েছ, িবেয়ােরর পু িবিলয়েমর অ গামী হেয়েছ; সই ব ি তা

অধািমকতার বতন ভালবাসত; ১৬ িক ু স িনেজর অপরােধর জ

িতর তৃ হল; এক বাকশি হীন গাধা মা েষর গলায় কথা বেল সই

ভাববাদীর ি তা িনবারণ করল। ১৭এই লােকরা জলছাড়া ঝরনার

মত, ঝেড় চািলত মেঘর মত, তােদর জ ঘারতর অ কার জমা

রেয়েছ। ১৮ কারণ তারা অসার গেবর কথা বেল মাংিসক ই ায়,
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ল টতায়, সই লাকেদরেক েলািভত কের, যারা অ ােয়র মেধ

বাসকারী লাকেদর মেধ িছল। ১৯ তারা তােদর কােছ াধীনতার

িত া কের, িক ু তারা েয়র দাস; কারণ য যার মাধ েম পরািজত,

স তার দাস হয়। ২০কারণ আমােদর ভু ও মিু দাতা যী ীে র

ত ােন জগেতর অ িচ িবষয় িল এড়াবার পর যিদ তারা আবার

তােত জিড়েয় িগেয় পরািজত হয়, তেব তােদর থম দশা থেক শষ

দশা আরও খারাপ হেয় পেড়। ২১কারণ ধািমকতার পথ জেন তােদর

কােছ সমিপত পিব িনয়ম থেক সের যাওয়া অেপ া বরং সই

রা া অজানা থাকা তােদর পে আরও ভাল িছল। ২২এই বাদ

তােদর জ সত , “ র ফের িনেজর বিমর িদেক,” আর “ ধৗত

শকূর ফের কাদায় গড়াগিড় িদেত।”

৩এখন ি য়তেমরা, আিম এই ি তীয় িচিঠ তামােদরেক িলখিছ।

িট িচিঠেত তামােদরেক মেন কিরেয় িদেয় তামােদর িচ মনেক

জা ত করিছ, ২ যমন পিব ভাববাদীরা আেগ যসব কথা বেল

গেছন ও তামরা িরতেদর কােছ য আেদশ উ ারকতা ভু

িদেয়েছন তা যন তামরা মেন কর। ৩ থেম এটা জেন রােখা য,

শষ িদেনর উপহােসর সে উপহাসেকরা হািজর হেব; তারা তােদর

অিভলাষ অ যায়ী চলেব, ৪এবং বলেব “তাঁর আগমেনর িত া

কাথায়?” কারণ য িদন থেক আমােদর পবূপু ষরা মারা গেছন,

সই িদন থেক সব িকছুই সিৃ র থেক যমন, তমিনই আেছ।

৫ সই লােকরা ই া কেরই এটা ভুেল যায় য, আকাশম ডল এবং

মািট থেক ও জল িদেয় সিৃ যা অেনক আেগ ঈ র তাঁর বাক িদেয়

সিৃ কেরিছেলন; ৬এবং সই বাক িদেয়ই তখনকার জগত জেল

ডুেব ংস হেয়িছল। ৭আবার সই বােক র েন এই ব মান কােলর

আকাশম ডল ও পিৃথবী আ েনর জ সি ত কের রাখা হেয়েছ,

ভি হীন লােকেদর িবচার ও ংেসর িদন পয স য় কের রাখা

হে । ৮ িক ু ি য়তেমরা, তামরা এই একিট কথা ভুেলা না য,

ভুর কােছ এক িদন হাজার বছেরর সমান এবং হাজার বছর এক

িদেনর র সমান। ৯ ভু তাঁর িত া পণূ করার িবষেয় খবু দির
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করেবন না, যমন কউ কউ এমন মেন কের, িক ু তামােদর জ

িতিন অেপ া করেছন; অেনক লাক য ংস হয়, এমন িতিন চান

না; বরং সবাই যন মন পিরবতন পয পৗঁছােত পাের, এই তাঁর

ই া। ১০ িক ু ভুর িদন চার যমন আেস তমন ভােবই িতিন

আসেবন; তখন আকাশম ডল চ শ কের ংস হেব। াথিমক

িশ া পেুড় ংস হেব এবং পিৃথবী ও তার মেধ সম কাজ আ েন

পেুড় শষ হেব। ১১এই ভােব যখন এই সব িকছু ংস হেব, তখন

পিব আচার ব বহার ও ভি েত কমন লাক হওয়া তামােদর

উিচত? ১২ ঈ েরর সই িবচােরর িদেনর র আগমেনর অেপ াও

আকা া করেত করেত সইমেতা হওয়া চাই, য িদন আকাশম ডল

পেুড় ংস হেব এবং াথিমক িশ া পেুড় গেল যােব। ১৩ িক ু তাঁর

িত া অ যায়ী আমরা এমন নতুন আকাশম ডেলর ও নতুন পিৃথবীর

অেপ ায় আিছ, যার মেধ ধাি কতা বসবাস কের। ১৪অতএব,

ি য়তেমরা, তামরা যখন এই সেবর অেপ া করছ, তখন য কর,

যন তাঁর কােছ তামােদরেক িূটহীন ও িনেদাষ অব ায় শাি েত

দখেত পাওয়া যায়। ১৫আরআমােদর ভু ধয ধের আেছন যন

সবাই পাপ থেক উ ার পায়; যমন আমােদর ি য় ভাই পৗলও

তাঁেক য ান দওয়া হেয়েছ ও সই অ যায়ী িতিন তামােদরেক

িলেখেছন, ১৬আর যমন তাঁর সব িচিঠেতও এই িবষেয়র স কের

িতিন এই িবষেয় কথা বেলেছন; তার মেধ কান কান কথা বাঝা

ক কর; যারা এই সম িবষয় জােন না ও চ ল লােকরা যমন অ

সম শাে র িত কের, তমিন সই কথা িলরও ভুল অথ বার কের,

তােদর ংেসর জ ই কের। ১৭অতএব, ি য়তেমরা, তামরা এসব

িবষয় আেগ থেক জেন সাবধান হও, নাহেল এই অধািমকেদর

াি েত আকিষত হেয় তুিম তামার িব াস থেক দূের সের যােব; ১৮

িক ু আমােদর ভু ও মিু দাতা যী ীে র অ হ ও ােন বিৃ

পাও। এখনও অন কাল পয তাঁর গৗরব হাক। আেমন। (aiōn

g165)
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১ম যাহন
১ থম থেক যা িছল আমরা যা েনিছ যা িনেজর চােখ দেখিছ যা

আমরা ভােলাভােব ল কেরিছ এবং আমােদর হােত ছুঁেয় দেখিছ,

জীবেনর সই বােক র িবষয় িলখিছ। ২ সই জীবন কািশত হেয়িছল

এবং আমরা দেখিছ ও সা িদি ; এবং িযিন িপতার কােছ িছেলন

ও আমােদর কােছ কািশত হেলন সই অন জীবেনর কথাই

তামােদর িদি , (aiōnios g166) ৩আমরা যােক দেখিছ ও েনিছ,

তার খবর তামােদরেকও িদি , যন আমােদর সে তামােদরও

সহভাগীতা হয়। আর আমােদর সহভাগীতা হল িপতার এবং তাঁর পু

যী ীে র সহভাগীতা। ৪এবং এই িল তামােদর কােছ িলখিছ

যন আমােদর আন স ণূ হয়। ৫ য কথা আমরা তাঁর কাছ থেক

েন তামােদর জানাি সটা হেলা, ঈ র হল আেলা এবং তাঁর মেধ

একটুও অ কার নই। ৬ যিদ আমরা বিল আমােদর সে যী ীে র

সহভাগীতা আেছ এবং যিদ অ কাের চিল, তেব সত পেথ চিল না

িক ু িমথ া কথা বিল। ৭ িক ু িতিন যমন আেলােত আেছন আমরাও

যিদ তমিন আেলােত চিল, তেব পর র আমােদর সহভাগীতা আেছ

এবং তাঁর পু যী র র আমােদর সব পাপ থেক িচ কেরন। ৮

যিদ আমরা বিল আমােদর পাপ নই তেব আমরা িনেজেদরেক ভুলাই

এবং সত আমােদর মেধ নই। ৯ িক ু যিদ আমরা িনেজর িনেজর

পাপ ীকার কির, িতিন িব ও ধািমক, িতিন আমােদর সব পাপ

মা কেরন এবং আমােদর সব অধািমকতা থেক িচ কেরন। ১০

যিদ আমরা বিল য, আমরা পাপ কিরিন, তেব তাঁেক িমথ াবাদী কির

এবং তাঁর বাক আমােদর মেধ নই।

২ হ আমার ি য় স ােনরা, এই িল তামােদর কােছ িলখিছ, যন

তামরা পাপ না কর। আর যিদ কউ পাপ কের তেব িপতার কােছ

আমােদর হেয় কথা বলার জ একজন সহায়ক আেছন, িতিন ধািমক

যী ী । ২আর িতিনই আমােদর পােপর জ ায়ি , ধমুা

আমােদর জ নয়, িক ু সম পিৃথবীর জ । ৩আরআমরা যিদ তাঁর

আেদশ িল মেন চিল তেব এটা জািন য তাঁেক আমরা জেনিছ। ৪
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য কউ বেল আিম ঈ রেক জািন িক ু তাঁর আেদশ িল মেন চেল

না, স িমথ াবাদী এবং তার মেধ সত নই। ৫ িক ু য তাঁর বাক

মেন চেল, সিত সিত ই তার মেধ ঈ েরর ভালবাসা িস হেয়েছ।

এর থেক জানেত পাির য তাঁর সে ই আমরা আিছ; ৬ য কউ বেল

আিম ঈ ের থািক তেব তার উিচত যী ী যমন ভােব চলেতন

সও িনেজ তমন ভােব চলকু। ৭ ি য় স ােনরা, আিম তামােদর

জ নতুন কােনা আেদশ িলখিছ না, িক ু এমন এক পরুােনা আেদশ

িলখিছ, যটা তামরা থম থেকই পেয়ছ। তামরা য কথা আেগ

েনছ সটাই এই পরুােনা আেদশ। ৮ যিদও আিম তামােদর জ

এক নতুন আেদশ িলখিছ যটা ীে েত ও তামােদর জীবেন সত ;

কারণ অ কার চেল যাে এবং কৃত আেলা এখন কাশ পাে । ৯

য কউ বেল স আেলােত আেছ এবং িনেজর ভাইেক ঘণৃা কের স

এখনও পয অ কাের আেছ। ১০ য িনেজর ভাইেক ভালবােস স

আেলােত থােক এবং তার পাপ করার কােনা কারণ নই। ১১ িক ু

য িনেজর ভাইেক ঘণৃা কের স অ কাের আেছ এবং অ কাের চেল,

আর স কাথায় যায় তা জােন না কারণ অ কার তার চাখেক অ

কেরেছ। ১২ ি য় স ােনরা, আিম তামােদর কােছ িলখিছ কারণ

ীে র নােমর েন তামােদর পােপর মা হেয়েছ। ১৩ িপতারা,

আিম তামােদর কােছ িলখিছ কারণ িযিন থেক আেছন তামরা

তাঁেক জান। যবুেকরা, আিম তামােদর কােছ িলখিছ কারণ তামরা

সই শয়তানেক জয়লাভ কেরছ। িশ রা, তামােদর কােছ িলখলাম

কারণ তামরা িপতা ঈ রেক জান। ১৪ িপতারা, আিম তামােদর

কােছ িলখিছ কারণ িযিন থম থেক আেছন তামরা তাঁেক জেনছ।

যবুেকরা, আিম তামােদর কােছ িলখিছ কারণ তামরা বলবান এবং

ঈ েরর বাক তামােদর মেধ আেছ আর তামরা সই শয়তানেক

জয়লাভ কেরছ। ১৫ তামরা জগত এবং জগেতর কােনা িজিনসেক

ভালেবেসা না। কউ যিদ জগতেক ভালবােস তেব িপতার ভালবাসা

তার মেধ নই। ১৬ কারণ জগেত যা িকছু আেছ তা হেলা মাংিসক

কামনা বাসনা, চ ু র কামনা বাসনা, ও ােণর অহ ার আর এ সব
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িপতার থেক নয় িক ু জগত থেক হেয়েছ। ১৭আর জগত ও তার

কামনা বাসনা সব শষ হেয় যাে ; িক ু যারা ঈ েরর ই া মেন

চেল স িচরকাল থাকেব। (aiōn g165) ১৮ িশ রা, শষ িদন এেস

গেছ। তামরা যমন েনছ য ীে র শ আসেছ তমিন এখনই

অেনক ীে র শ এেস গেছ যার ফেল আমরা জানেত পারিছ

এটাই শষ িদন। ১৯ ীে র এই শ রা আমােদর মধ থেক বর

হেয় গেছ, িক ু তারা আমােদর লাক িছল না। কারণ তারা যিদ

আমােদর হত তেব আমােদর সে ই থাকত; িক ু তারা বর হেয়

গেছ বেল বাঝা যাে তারা সবাই আমােদর লাক িছল না। ২০

িক ু তামরা সবাই পিব লাক ারা অিভিষ হেয়ছ এবং তামরা

সবাই সত েক জেনছ। ২১ তামরা সত েক জান না বেল য আিম

তামােদর িলখলাম তা নয়; িক ু তামরা সত েক জান এবং কান

িমথ া কথা সত থেক হয় না বেলই িলখলাম। ২২ যী ই য ী , য

এটা ীকার কের না স ছাড়া আর িমথ াবাদী ক? য মা ষিট ীে র

শ স িপতােক ও পু েক অ ীকার কের। ২৩ যারা পু েক ীকার

কের না, তারা িপতােকও পায় না; য ব ি পু েক ীকার কের, স

িপতােকও পেয়েছ। ২৪ তামরা যটা থম থেক েন আসছ সটা

তামােদর অ ের থা ক; যিদ থম থেক যা েনছ তা তামােদর

অ ের থােক তেব তামরাও পু েত ও িপতােত থাকেব। ২৫এবং

এটাই তাঁর সই িত া যটা িতিন িনেজ আমােদর কােছ িত া

কেরেছন, তা হেলা অন জীবন। (aiōnios g166) ২৬ যারা তামােদর

িবপেথ চালােত চায় তােদর স ে তামােদরেক এই সব িলখলাম।

২৭আর তামরা ীে র ারা য অিভিষ হেয়ছ তা তামােদর অ ের

আেছ এবং কউ য তামােদর িশ া দয় তা তামােদর দরকার নই;

িক ু তাঁর সই অিভেষক যমন সব িবষেয় তামােদর িশ া িদে ন

এবং সই অিভিষ যমন সত আর তা িমথ া নয় এবং এটা যমন

তামােদর িশ া িদেয়েছ তমিন তামরা তাঁেতই থাক। ২৮ এবং ি য়

স ােনরা, তামরা তাঁেতই থাক, যন িতিন যখন উপি ত হেবন তখন

আমরা সাহস পাই এবং তাঁর আসার িদন যন তাঁর সামেন ল া না
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পাই। ২৯ তুিম যিদ জান য িতিন ধািমক, তেব এটাও জান য, য

কউ ধ াচরণ কের, তার জ ঈ র থেকই হেয়েছ।

৩ ভেব দখ, িপতা আমােদরেক কমন ভালেবেসেছন য,

আমােদরেক ঈ েরর স ান বলা হয়, আর বা িবক আমরা তাই! আর

এই জ অ জগেতর মা েষরা আমােদরেক জােন না কারণ তারা

তা তাঁেক জােন না। ২ ি য় লােকরা, এখন আমরা ঈ েরর স ান;

এবং পের িক হব সটা এখেনা পয আমােদরেক জানােনা হয়িন।

আমরা জািন য ী যখন আসেবন, তখন আমরা তাঁর মতই হব;

কারণ িতিন যমন আেছন তাঁেক িঠক তমনই দখেত পাব। ৩আর

তাঁর ওপের যােদর এই আশা আেছ তারা িনেজেদরেক িচ কের রােখ

যমন িতিন িচ। ৪ য কউ অধমাচরণ কের স ঈ েরর কথা অমা

কের এবং ঈ েরর কথা অমা করাই হল পাপ। ৫আর তামরা তা

জান সব পােপর বাঝা িনেয় যাবার জ িতিন এেসিছেলন এবং তাঁর

মেধ কােনা পাপ নই। ৬ যারা ভু যী েত থােক তারা পাপ কের

না; যারা পাপ কের তারা তাঁেক দেখিন িকংবা জােনও না। ৭ ি য়

স ােনরা, যন কউ তামােদর িবপেথ না িনেয় যায়; য ধািমক কাজ

কের স ধািমক, যমন ী ধািমক। ৮ য পাপ আচরণ কের স

শয়তােনর লাক; কারণ শয়তান থম থেকই পাপ কের আসেছ,

ঈ েরর পু এই জ ই এেসিছেলন যন শয়তােনর কাজ িল ংস

করেত পােরন। ৯ যােদর জ ঈ র থেক তারা পাপ কাজ কের

না, কারণ তাঁর বীজ তার মেধ থােক এবং স পাপ করেত পাের না,

কারণ তার জ ঈ র থেক। ১০ এই ভােব ঈ েরর স ানেদর এবং

শয়তােনর স ানেদর বাঝা যায়; য কউ ধািমকতার কাজ কের

না এবং য িনেজর ভাইেক ভালবােস না স ঈ েরর স ান নয়।

১১কারণ তামরা থম থেক এই কথা েন আসছ, য আমােদর

এেক অপরেক অবশ ই ভালবাসা উিচত। ১২আমরা যন কিয়েনর

মত না হই য কিয়ন শয়তােনর লাক িছল এবং িনেজর ভাইেক খনু

কেরিছল। আর স কন তাঁেক খনু কেরিছল? কারণ তার িনেজর

কাজ ম িছল িক ু তার ভাইেয়র কাজ ধািমক িছল। ১৩আমার
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ভাইেয়রা জগেতর লাক যিদ তামােদর ঘণৃা কের তেব তামরা

আ য হেয়া না। ১৪আমরা জািন য, আমরা মতুৃ থেক জীবেন পার

হেয় এেসিছ কারণ আমরা ভাইেদর ভালবািস। আর য কউ ভালবােস

না স মতুৃ র মেধ আেছ। ১৫ য কউ িনেজর ভাইেক ঘণৃা কের স

একজন খনুী এবং তামরা জান য, অন জীবন কান খিুনর মেধ

থােক না। (aiōnios g166) ১৬ ভালবাসা য িক তা আমরা জািন কারণ

ী আমােদর জ িনেজর জীবন িদেলন সইভােব আমােদরেকও

ভাইেদর জ িনেজর িনেজর জীবন দওয়া উিচত। ১৭ িক ু যার

কােছ পিৃথবীেত বাঁচার জ েয়াজনীয় িজিনসপ আেছ িক ু স

িনেজর ভাইেয়র অভাব দেখও তার জ িনেজর ক ণার দয় ব

কের রােখ তেব ঈ েরর ভালবাসা িকভােব তার মেধ থাকেত পাের?

১৮আমার ি য় স ােনরা, আমরা যন ধু কথায় অথবা িজেভ নয়

িক ু কােজ এবং সিত কাের ভালবািস। ১৯ এর মাধ েম আমরা জানব

য, আমরা সেত র এবং তাঁর সামেন িনেজেদর দয়েক শাি িদেত

পারব। ২০ কারণ আমােদর দয় যিদ আমােদরেক দাষী কের, ঈ র

আমােদর দয় থেক মহান এবং িতিন সব িকছুই জােনন। ২১ ি য়

স ােনরা, আমােদর দয় যিদ আমােদরেক দাষী না কের, তেব

ঈ েরর উে েশ আমােদর সাহস লাভ হয়; ২২ এবং যা িকছু আমরা

চাই তা আমরা তাঁর কাছ থেক পাই; কারণ আমরা তাঁর সব আেদশ

মেন চিল এবং তাঁর চােখ য সব স ু জনক স িল কির। ২৩

আর তাঁর আেদশ হল আমরা যন তাঁর পু যী ীে র নােম িব াস

কির এবং এেক অপরেক ভালবািস, যমন িতিন আমােদরেক আেদশ

িদেয়েছন। ২৪আর যারা ঈ েরর আেদশ মেন চেল তারা তাঁেত

থােক এবং ঈ র তােদর মেধ থােকন। এবং িতিন আমােদরেক য

পিব আ া িদেয়েছন তাঁর মাধ েম আমরা বঝুেত পাির য, িতিন

আমােদর মেধ আেছন।

৪ ি য় স ােনরা, তামরা সব আ ােক িব াস কেরা না, িক ু সব

আ ােক পরী া কের দখ তারা ঈ র থেক িকনা, কারণ জগেত

অেনক ভ ভাববাদীরা বর হেয়েছ। ২ তামরা ঈ েরর আ ােক এই
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কাের িচনেত পার য, েত ক আ া ীকার কের য ঈ র থেকই

যী ী দহ েপ এেসিছেলন। ৩এবং য আ া যী েক ীকার

কের না স ঈ েরর থেক নয়। আর সটাই হেলা ীে র শ র আ া,

তামরা যার িবষেয় েনছ য আসেছ এবং এখন সই শ র আ া

জগেত আেছ। ৪ ি য় স ােনরা, তামরা ঈ েরর থেক এবং ওই

ভ ভাববাদীেক িলেক জয় কেরছ; কারণ িযিন তামােদর মেধ

আেছন িতিন জগেতর মেধ য আেছ তার থেক মহান। ৫ তারা

সকেল জগেতর থেকই আর সইজ তারা যা বেল তা জাগিতক

কথা এবং জগেতর মা ষই ওেদর কথা শােন। ৬আমরা ঈ েরর

থেকই; ঈ রেক য জােন স আমােদর কথা শােন। য ঈ র থেক

নয় স আমােদর কথা শােন না। এর মাধ েমই আমরা সেত র

আ ােক ও ভ আ ােক িচনেত পাির। ৭ ি য়তেমরা, এস আমরা

এেক অপরেক ভালবািস, কারণ ভালবাসা ঈ র থেকই এবং য

কউ ঈ রেক ভালবােস, তার জ ঈ র থেক এবং স ঈ রেক

জােন। ৮ য কউ ঈ রেক ভালবােস না, স ঈ রেক জােন না,

কারণ ঈ রই ভালবাসা। ৯আমােদর মেধ ঈ েরর ভালবাসা এই

ভােব কািশত হেয়েছ য, ঈ র িনেজর একমা পু েক জগেত

পাঠােলন, যন তাঁর মাধ েম আমরা জীবন পাই। ১০এই পু েতই

ভালবাসা আেছ; আমরা য ঈ রেক ভালেবেসিছলাম তা নয় িক ু

িতিনই আমােদরেক ভালেবেসিছেলন এবং িনেজর পু েক পাঠােলন

ও আমােদর পােপর জ ায়ি করেলন। ১১ ি য় স ােনরা,

ঈ র যখন আমােদরেক এমন ভালবাসেলন তখন আমােদরও উিচত

এেক অপরেক ভালবাসা। ১২ কউ ঈ রেক কখনও দেখিন। আমরা

যিদ এেক অপরেক ভালবািস তেব ঈ র আমােদর মেধ থােকন

এবং তাঁর ভালবাসা আমােদর মেধ পণূতা লাভ কের। ১৩ এর থেক

আমরা জানেত পাির য, আমরা তাঁেত থািক এবং িতিন আমােদর

মেধ থােকন, কারণ িতিন িনেজর আ া আমােদরেক দান কেরেছন।

১৪ এবং আমরা দেখিছ ও সা িদি য িপতা পু েক জগেতর

মা েষর উ ারকতা িহসােব পািঠেয়েছন। ১৫ যারা যী েক ঈ েরর
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পু বেল ীকার কের, ঈ র তােদর মেধ থােকন এবং তারা ঈ ের

থােক। ১৬আরআমরা জািন এবং িব াস কির য ঈ র আমােদর

ভালবােসন। ঈ রই ভালবাসা, আর ভালবাসার মেধ য থােক স

ঈ েরর মেধ থােক এবং ঈ র তার মেধ থােকন। ১৭ এই ভােব

ভালবাসা আমােদর মেধ পিরপণূ হয়, যন িবচােরর িদেনর আমারা

সাহস পাই, কারণ িতিন যমন আেছন আমরাও এই জগেত তমিন

আিছ। ১৮ ভালবাসায় ভয় নই, বরং পিরপণূ ভালবাসা ভয়েক বর

কের দয়, কারণ ভেয়র সে শাি র যাগ আেছ এবং য ভয় কের

স ভালবাসায় পিরপণূ হয়িন। ১৯আমরা তাঁেক ভালবািস, কারণ

ঈ র থেম আমােদর ভালেবেসেছন। ২০ যিদ কউ বেল আিম

ঈ রেক ভালবািস িক ু িনেজর ভাইেক ঘণৃা কের, তেব স িমথ া কথা

বেল; কারণ যােক দেখেছ, িনেজর সই ভাইেক য ভালবােস না, স

ঈ রেকও ভালবাসেত পাের না যােক স দেখিন। ২১আরআমরা

তাঁর কাছ থেক এই আেদশ পেয়িছ য, ঈ রেক য ভালবােস স

িনেজর ভাইেকও ভােলা বা ক।

৫ যারা িব াস কের য যী ই সই ী , তারা ঈ র থেকই জ ;

এবং যারা জ দাতা িপতােক ভালবােস, তারা তাঁর থেক জ

স ানেকও ভালবােস। ২ যখন ঈ রেক ভালবািস এবং তাঁর সব

আেদশ মেন চিল তখন জানেত পাির য আমরা ঈ েরর স ানেদর

ভালবািস। ৩কারণ ঈ েরর জ ভালবাসা হেলা যন আমরা তাঁর

সব আেদশ মেন চিল এবং তাঁর আেদশ িল মােটই কিঠন নয়।

৪ কারণ যারা ঈ র থেক জ তারা জগতেক জয় কের। এবং যা

জগতেক জয়লাভ কেরেছ তা হেলা আমােদর িব াস। ৫ ক জগতেক

জয় করেত পাের? ধমুা সই, য িব াস কের যী ঈ েরর পু ।

৬ ইিন সই যী ী িযিন জল ও রে র মধ িদেয় এেসিছেলন,

ধমুা জেল নয় িক ু জল ও রে র মাধ েম। এবং এটা হেলা পিব

আ া য সা দয়, কারণ পিব আ া হেলা সত । ৭আর িতনজন

এখােন সা িদে ন, ৮আ া, জল ও র এবং সই িতন জেনর

সা একই। ৯আমরা মা েষর সা িনেয় থািক, তেব ঈ েরর
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সা তার থেক মহান কারণ এিট ঈ েরর সা , যটা সা িতিন

িনজ পেু র সমে িদেয়েছন। ১০ য ঈ েরর পেু র িব াস কের ঐ

সা তার মেধ আেছ। যারা ঈ েরর ওপের িব াস কের না তারা

তাঁেক িমথ াবাদী কেরেছ; কারণ ঈ র তাঁর িনেজর পেু র িবষেয়

য সা িদেয়েছন তা তারা িব াস কের িন। ১১আর সই সা

হেলা, ঈ র আমােদরেক অন জীবন িদেয়েছন এবং সই জীবন তাঁর

পেু র মেধ আেছ। (aiōnios g166) ১২ ঈ েরর পু েক য পেয়েছ

স সই জীবন পেয়েছ; ঈ েরর পু েক য পায়িন স সই জীবন

পায়িন। ১৩এই সব কথা তামােদর কােছ িলখলাম যােত তামরা

জানেত পার য, তামরা যারা ঈ েরর পেু র নােম িব াস কেরছ

তারা অন জীবন পেয়ছ। (aiōnios g166) ১৪এবং তাঁর ওপর এই

িন য়তা আেছ য, যিদ তাঁর ই া অ যায়ী িকছু চাই, তেব িতিন

আমােদর াথনা শােনন। ১৫আর যিদ আমরা জািন য, যা চেয়িছ

িতিন তা েনেছন, তেব এটাও আমরা জািন য, তাঁর কােছ যা চেয়িছ

তা সব পেয়িছ। ১৬ যিদ কউ িনেজর ভাইেক এমন পাপ করেত

দেখ, যার পিরণিত মতুৃ নয়, তেব স অবশ ই াথনা করেব এবং

[ঈ র] তােক জীবন দেবন, যারা মতুৃ জনক পাপ কের না তােদরেকই

দেবন। আবার মতুৃ জনক পাপও আেছ, তার জ আিম বিল না য

তােক িবনিত াথনা করেত হেব। ১৭ সব অধািমকতাই পাপ িক ু

সব পাপই মতুৃ জনক নয়। ১৮আমরা জািন, যারা ঈ র থেক জ

িনেয়েছ তারা পাপ কের না, িক ু যারা ঈ র থেক জ িনেয়েছ, ঈ র

তােক শয়তান থেক র া কেরন এবং সই শয়তান তােক ছুঁেত পাের

না। ১৯আমরা জািন য, আমরা ঈ েরর স ান; এবং জগেতর সবাই

শয়তােনর মতার অধীেন েয় আেছ। ২০আরআমরা এটা জািন

য, ঈ েরর পু এেসেছন এবং আমােদরেক বাঝবার জ য মন

িদেয়েছন, যােত আমরা সই সত েক জািন এবং আমরা সই সেত

আিছ অথাৎ তাঁর পু যী ীে আিছ; িতিনই হেলন সত ঈ র এবং

অন জীবন। (aiōnios g166) ২১ ি য় স ােনরা, তামরা মিু েলা

থেক দূের থেকা।
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২য় যাহন
১এই াচীন মেনানীতা মিহলা ও তাঁর স ানেদর কােছ এই িচিঠ

িলখিছ; যােদরেক আিম সেত ভালবািস ( কবল আিম না, বরং

যত লাক সত জােন, সবাই ভালবােস), ২ সই সেত র কারেণ,

যা আমােদর মেধ বসবাস করেছ এবং অন কাল আমােদর সে

থাকেব। (aiōn g165) ৩অ হ, দয়া, শাি , িপতা ঈ র থেক এবং

সই িপতার পু যী ী থেক, সেত ও ভালবাসায় আমােদর

সে থাকেব। ৪আিম অেনক আনি ত, কারণ দখেত পাি , যমন

আমরা িপতার থেক আেদশ পেয়িছ, তামার স ানেদর মেধ কউ

কউ তমিন সেত চলেছ। ৫আর এখন, ওেহ ভ মিহলা, আিম

তামােক নতুন কােনা আ া রচনার মত নয়, িক ু থেক আমরা

য আেদশ পেয়িছ, সইভােব তামােক এই অ েরাধ করিছ, যন

আমরা পর রেক ভালবািস। ৬আর ভালবাসা এই, যন আমরা তাঁর

আ া সাের চিল; আেদশিট এই, যমন তামরা থেক েনছ,

যন তামরা ঐ েম চল। ৭ কারণ অেনক তারক জগেত বর

হেয়েছ; যারা যী ী য দহ েপ এেসেছন সটা ীকার কের

না; এরাই হেলা সই তারক ও ীে র শ । ৮ িনেজেদর িবষেয়

সাবধান হও; আমরা যা গঠন কেরিছ, তা যন তামরা না হারাও,

িক ু যন স ণূ পরু ার পাও। ৯ য কউ এিগেয় চেল এবং ীে র

িশ ােত না থােক, স ঈ রেক পায়িন; সই িশ ােত য থােক,

স িপতা ও পু উভয়েক পেয়েছ। ১০ যিদ কউ সই িশ া না

িনেয় তামােদর কােছ আেস, তেব তােক বািড়েত াগত জািনও না

এবং তােক অিভবাদন জািনও না। ১১কারণ য তােক অিভবাদন

জানায়, স তার সব ম কােজর ভাগী হয়। ১২ তামােদরেক রচনার

অেনক কথা িছল; কাগজ ও কািল ব বহার করেত আমার ই া হল

না। িক ু আশাকির য, আিম তামােদর কােছ িগেয় সামনা সামিন

হেয় কথাবা া বলব, যন আমােদর আন স ণূ হয়। ১৩ তামার

মেনানীত বােনর স ানরা তামােক অিভবাদন জানাে ।
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৩য় যাহন
১এই াচীন ি য়তম গােয়র কােছ এই িচিঠ িলখিছ, যােক আিম

সেত ভালবািস। ২ ি য়তম, াথনা কির, যমন তামার আ া

উ িতর িদেক এিগেয় যায়, সব িবষেয় তুিম তমিন উ িত লাভ করও

থাক। ৩ কারণ আিম খবু আনি ত হলাম য, ভাইেয়রা এেস

তামার সেত র সা িদেলন, য তুিম সেত চলছ। ৪আমার স ানরা

সেত চেল, এটা নেল য আন হয়, তার থেক বিশ আন আমার

নই। ৫ ি য়তম, সই ভাইেদর, এমনিক, সই িবেদশীেদর জ যা

যা কের থাক, তা একিট িব েদর উপযু কাজ। ৬ তাঁরা ম লীর

সামেন তামার ভালবাসার িবষেয় সা িদেয়েছন; তুিম যিদ ঈ েরর

উপেযাগীভােব তাঁেদরেক সযে পািঠেয় দাও, তেব ভালই করেব। ৭

কারণ সই নােমর অ েরােধ তাঁরা বর হেয়েছন, অিয িদেদর কােছ

িকছুই হণ কেরন না। ৮অতএব আমরা এই কার লাকেদরেক

সাদের হণ করেত বাধ , যন সেত র সহকারী হেত পাির। ৯

আিম ম লীেক িকছু িলেখিছলাম, িক ু তােদর াধা ি য় িদয়ি িফ

আমােদরেক মা কের না। ১০ এই জ , যিদ আিম আিস, তেব

স য সব কাজ কের আিম তা মেন রাখব, কারণ স ম কথার

মাধ েম আমােদর স ানহািন কের; এবং তােতও স স ু না, স

িনেজও ভাইেদরেক হণ কের না, আর যারা হণ করেত ই া কের,

তােদরেকও স বারণ কের এবং ম লী থেক বর কের দয়। ১১

ি য়তম, যা খারাপ তার অ কারী হেয়া না, িক ু যা ভােলা, তার

অ কারী হও। য ভােলা কাজ কের, স ঈ র থেক; য খারাপ কাজ

কের, স ঈ রেক দেখিন। ১২ দীমীি েয়র পে সবাই, এমনিক,

য়ং সত সা িদেয়েছ; এবং আমরাও সা িদি ; আর তুিম জান,

আমােদর সা সত । ১৩ তামােক রচনার অেনক কথা িছল, িক ু

কািল ও কলেমর মাধ েম িলখেত ই া হয় না। ১৪আশাকির, শী ই

তামােক দখব, তখন আমরা সামনা সামিন হেয় কথাবাতা বলব।

তামার িত শাি হাক। ব ু রা তামােক ম লবাদ করেছন। তুিম

েত েকর নাম কের ব ু েদরেক অিভবাদন কর।
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িযহূদা
১ িযহূদা, যী ীে র ি য় দাস এবং যােকােবর ভাই, যােদর িপতা

ঈ র ভালবােসন ও যী ীে র জ রেখেছন, তােদর জ এই

িচিঠ িলখিছ। ২ দয়া, শাি , ও ভালবাসা চুর েপ তামােদর

উপর আ ক। ৩ ি য়, ব ু রা, আমােদর সাধারণ পির ােনর িবষেয়

তামােদরেক িকছু িলখেত আিম আ হী িছলাম, পিব লাকেদর

কােছ একবাের দঢ়ৃভােব সমিপত িব ােসর জ াণপেণ চ া কর,

সই উৎসাহ তামােদরেক দবার জ আমার রচনার েয়াজন। ৪

যেহতু এমন কেয়ক জন চুিপ‐চুিপ েবশ কেরেছ, যারা এই শাি র

যাগ তােদর িবষেয় পিব শাে আেগই লখা হেয়িছল; তােদর

ঈ েরর িত ভি নই, আমােদর ঈ েরর অ হ তু কের এবং

আমােদর একমা অিধপিত ও ভু যী ী েক অ ীকার কের। ৫

িক ু যিদও তামরা সবই একবাের জেন িনেয়ছ, তা সে ও আমার

ই া এই, যন তামােদরেক রণ কিরেয় িদই য, ভু িমশর দশ

থেক জােদরেক উ ার কের যারা িব াস কের িন পের তােদর িবন

কেরিছেলন। ৬আর য গ দূেতরা িনেজেদর আিধপত র া না কের

িনজ বাস ান ত াগ কেরিছল, তােদরেক িতিন মহািদেনর িবচােরর

জ ঘার অ কােরর মেধ অন কােলর িশঁকেল বঁেধ রেখেছন।

(aïdios g126) ৭ সইভােব সেদাম ও ঘেমারা এবং তার আেশপােশর

শহর সব এেদর মেতা অত ব ািভচার এবং িবজাতীও মাংিসক

চ ায় িবপথগামী, তারা অন আ েন পড়ুবার শাি পােব, তােদর

নমনুা রেয়েছ। (aiōnios g166) ৮ তা সে ও এরাও সইভােব

দখেত দখেত িনেজর দহেক অপিব কের, কতৃ অমা কের,

যারা গৗরেবর পা সই গদূতেক িন া কের। ৯ িক ু ধান গদূত

মীখােয়ল যখন মািশর মতৃেদেহর িবষেয় িদয়াবেলর সােথ তক িবতক

করেলন, তখন গদূতেক িন া কের দাষী করেত সাহস করেলন না,

িক ু বলেলন, “ ভু তামােক ধমক িদন।” ১০ িক ু এরা না বেুঝ

গদূতেক িন া কের; এবং বিু িবহীন প েদর মত যা ভাবতঃ

জােন, তােতই ন হয়। ১১ িধক তােদরেক! কারণ তারা কিয়েনর পেথ
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চেল িগেয়েছ এবং টাকার লােভ িবিলয়েমর ভুল পেথ িগেয় পেড়েছ

এবং কারেহর িতবােদ িবন হেয়েছ। ১২তারা তামােদর সােথ

খাবার খাওয়ার িদেনর তামােদর ীিতেভােজ ব াঘাত সিৃ কারীর

মত, তারা এমন পালক য িনভেয় িনেজেদরেক চালায়; তারা বাতােস

ভাসমান িনজল মঘ; হম কােলর ফলহীন, ই বার মতৃ ও িনমলূ

গাছ; ১৩ তারা িনজ ল া প ফনা বর করার মত চ ড সামিু ক

তরে র মত; মণকারী তারা, যােদর জ অন কােলর ঘারতর

অ কার অেপ া করেছ। (aiōn g165) ১৪আর আদম পয সাত পু ষ

য হেনাক, িতিনও এই লাকেদর উে েশ এই ভাববাণী বেলিছেলন

“ দখ, ভু িনেজর দশ হাজার পিব দূতেদর সােথ আসেলন, যন

সবার িবচার কেরন; ১৫ আর ভি হীন সবাই িনেজেদর য সব

ভি িব কােজর মাধ েম ভি হীনতা দিখেয়েছ এবং ভি হীন

পাপীরা তাঁর িব ে য সব কেঠার কথা বেলেছ তার জ তােদরেক

যন ভৎসনা কেরন।” ১৬এরা বচসাকারী, িনেজর িনেজর ভাগ েক

দাষ দয় ও খারাপ কামনা‐বাসনার অ গামী; আর তােদর মখু

মহাগেবর কথা বেল এবং তারা লােভর জ মা ষেদর প পাত

কের। ১৭ িক ু , ি য় ব ু রা, এর আেগ আমােদর ভু যী ীে র

িরতরা য সব কথা বেলেছন, তামরা স সব মেন কর; ১৮ তাঁরা ত

তামােদরেক বলেতন, শষ িদেনর, উপহাসকারীরা উপি ত হেব,

তারা িনেজর িনেজর ভি িব অিভলাষ অ সাের চলেব। ১৯ ওরা

দলেভদকারী, ািণক, আ ািবহীন। ২০ িক ু , ি য় ব ু রা, তামরা

িনেজেদর পরম পিব শাে র উপের িনেজেদরেক গঁেথ তুলেত

তুলেত, পিব আ ােত াথনা করেত করেত, ২১ ঈ েরর ভালবাসায়

িনেজেদরেক র া কর এবং অন জীবেনর জ আমােদর ভু যী

ীে র দয়ার অেপ ায় থাক। (aiōnios g166) ২২আর িকছু লােকর

িত, যারা কান িশ ায় িব াস করা উিচত স িবষেয় সে হ কের

তােদর িত দয়া কর, ২৩আ ন থেক টেন িনেয় র া কর; আর

িকছু লােকর িত সভেয় দয়া কর; দেহর মাধ েম কলি ত জামা‐

কাপড়ও ঘণৃা কর। ২৪আর িযিন তামােদরেক হাঁচট খাওয়া থেক
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র া করেত এবং িনেজর মিহমার উপি িতর সামেন িনেদাষ অব ায়

আনে উপি ত থাকেত পােরন, ২৫ িযিন একমা ঈ র আমােদর

উ ারকতা, আমােদর ভু যী ীে র মাধ েম তাঁরই উপি িত,

মিহমা, পরা ম ও কতৃ হাক, আর এখন এবং িচরকাল হাক।

আেমন। (aiōn g165)
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কািশত বাক
১ যী ীে র কািশত বাক হল ঈ র তাঁেক দিখেয়িছেলন যা

িকছুিদেনর মেধ ঘটেব। যী ী িনেজর দূত পািঠেয় ঈ েরর দাস

যাহনেক এই সব িবষয় জািনেয়িছেলন। ২ ঈ েরর বাক ও যী

ীে র সা স ে যাহন যা দেখিছেলন, সই সব িবষেয়ই িতিন

এখােন সা িদেয়েছন। ৩ য এই ভাববাণীর বাক সব পেড় স

ধ এবং যারা তা শােন এবং পালন কের তারাও ধ ; কারণ িদন

কােছ এেস গেছ। ৪এিশয়া েদেশর সাতিট ম লীর কােছ যাহন

িলখেছন: িযিন আেছন, ও িযিন িছেলন, ও িযিন আসেছন, তাঁর কাছ

থেক এবং তাঁর িসংহাসেনর সামেন য সাতিট আ া আেছ, সই

যী ী থেক অ হ ও শাি বতুক, ৫ এবং যী ী , িযিন

িব সা ী, মতুৃ থেক িতিনই থেম জীিবত হেয় উেঠিছেলন এবং

িতিন পিৃথবীর রাজােদর ত াবধায়ক। িতিন আমােদর ভালবােসন

এবং িনেজর র িদেয় পাপ থেক আমােদর মু কেরেছন। ৬

িতিন আমােদর িনেয় একটা রাজ গেড় তুেলেছন এবং তাঁর িপতা ও

ঈ েরর সবার জ যাজক কেরেছন, িচরকাল ধের তাঁর মিহমা ও

আিধপত হাক। আেমন। (aiōn g165) ৭ দখ, িতিন মেঘর সে ;

িতিট চাখ তাঁেক দখেব, যারা তাঁেক িব কেরিছল তারাও দখেব।

এবং পিৃথবীর সম জািত তাঁর জ ঃখ করেব। াঁ, আেমন। ৮

ভু ঈ র বেলেছন, “আিম আিদ এবং অ ,” “িযিন আেছন ও িযিন

িছেলন, ও িযিন আসেছন, আিমই সবশি মান।” ৯আিম, তামােদর

ভাই যাহন এবং যী র সােথ যু হেয় আিম তামােদর সােথ একই

ক , একই রাজ এবং একই ধেয র সহভাগী হেয় ঈ েরর বাক ও

যী র সা চার কেরিছলাম বেল আমােক পাটম ীেপ িনেয় রাখা

হেয়িছল। ১০আিম ভুর িদেনর আ ার বেশ িছলাম। আমার িপছেন

তূরীর শে র মত এক উ র নলাম। ১১ কউ বলেলন, তুিম যা

দখেছা, তা একটা বইেত লখ এবং ইিফষীয়, ণুা, পগাম, থয়ুাতীরা,

সাি , িফলািদলিফয়া ও লায়িদেকয়া, এই সাতিট শহেরর সাতিট

ম লীর কােছ পািঠেয় দাও। ১২ িযিন কথা বলিছেলন তাঁেক দখবার
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জ আিম ঘেুর দাঁড়ালাম, মখু িফিরেয় দখলাম, ১৩ সাতিট সানার

বািত আেছ ও সই সব দীপাধােরর মাঝখােন ম ষ পেু র মেতা

একজন লাক দাঁিড়েয় আেছন, তাঁর পরেন পা পয ল া পাষাক

িছল, এবং তাঁর বেুক সানার ব বাঁধা িছল। ১৪তাঁর মাথার চুল

মেষর লােমর মত ও বরেফর মেতা সাদা িছল, ১৫এবং তাঁর চাখ

আ েনর িশখার মেতা িছল। তাঁর পা িছল আ েন পিুড়েয় পির ার

করা, পািলশ করা িপতেলর মেতা এবং তাঁর গলার র িছল জাের

বেয় যাওয়া ােতর আওয়ােজর মেতা। ১৬ িতিন তাঁর ডান হােত

সাতিট তারা ধের িছেলন এবং তাঁর মখু থেক ধারােলা ই িদেক

ধারওয়ালা তেরায়ােলর মত বিরেয় আসিছল। পণূ তেজ ল

সূেয র মতই তাঁর মেুখর চহারা িছল। ১৭ যখন আিম তাঁেক দখলাম,

তখন একজন মতৃ মা েষর মেতা তাঁর পােয় পেড় গলাম, তখন িতিন

তাঁর ডান হাত আমার উপের রেখ বলেলন, “ভয় পওনা, আিমই

থম ও শষ, আিমই িচর জীব ।” ১৮আিম মেরিছলাম, িক ু দখ,

আিম যেুগ যেুগ জীিবত আিছ; আর মতুৃ ও নরেকর চািব আমার হােত

আেছ। (aiōn g165, Hadēs g86) ১৯অতএব তুিম যা দখেল এবং যা

এখন ঘটেছ, ও এসেবর পের যা ঘটেব, সই সব িলেখ রাখ। ২০

আমার ডান হােত য সাতিট তারা এবং সাতিট সানার দীপাধার

দখেল, তার গাপন মােন এই সই সাতিট তারা সই সাতিট ম লীর

দূত এবং সই সাতিট দীপাধার হেলা সাতিট ম লী।

২ ইিফষীয় শহেরর ম লীর দূেতর কােছ লখ, িযিন তাঁর ডান হােত

সাতটা তারা ধের, সানার সাতিট দীপাধােরর মাঝখােন গমনাগমন

কেরন, িতিন এই কথা বলেছন, ২আিম তামার কাজ, কিঠন পির ম

ও ধেযর কথা জািন; আর আিম জািন য, তুিম ম লাকেদর স

করেত পার না এবং যারা িরত না হেয়ও িনেজেদর িরত বেল

দাবী কের, তুিম তার মাণও পেয়ছ য তারা িমথ াবাদী; ৩আিম

জািন তামার ধয আেছ এবং তুিম আমার নােমর জ অেনক ক

ীকার কেরছ, া ও ভীত হেয় পড়িন। ৪ তবওু তামার িব ে

আমার কথা আেছ, আমার িত থেম তামার য ম িছল তা
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তুিম পিরত াগ কেরছ। ৫অতএব ভেব দেখা, তুিম কাথা থেক

কাথায় নেম গছ, মন ফরাও এবং থেম য সব কাজ করেত

স সব কাজ কর; যিদ তুিম মন না ফরাও তাহেল আিম তামার

কােছ এেস তামার দীপাধারটা তার জায়গা থেক সিরেয় ফলেবা। ৬

িক ু তামার একটা ণ আেছ; আিম য নীকলায়তীয়রা যা কের তা

তুিম ঘণৃা কর, আর আিমও তা ঘণৃা কির। ৭ যার শানার কান আেছ,

স ক, পিব আ া ম লী েলােক িক বলেছন, য জয়ী হেব,

তােক আিম ঈ েরর “ গরােজ র জীবনবেৃ র” ফল খেত দব। ৮

ণুা শহেরর ম লীর দূেতর কােছ লখ; িযিন থম ও শষ, িযিন

মেরেছন এবং জীিবত হেয়েছন িতিন এই কথা বেলেছন। ৯ তামার

ক ও অভােবর কথা আিম জািন, (িক ু তুিম ধনী), িনেজেদর িয দী

বলেলও যারা িয দী নয়, বরং শয়তােনর সমাজ ও তােদর ধ িন াও

আিম জািন। ১০ তুিম য সব ঃখ ভাগ করেত যা , তােত ভয়

পয় না। শান, শয়তান তামােদর মেধ কেয়ক জন িব াসীেক

পরী া করার জ কারাগাের পেুর দেব, তােত দশ িদন ধের তামরা

ক েভাগ করেব। তুিম মতুৃ পয িব থাক, তােত আিম তামােক

জীবনমু ট দব। ১১ যার কান আেছ, স ক, পিব আ া ম লী

েলােক িক বলেছন। য জয়ী হেব, ি তীয় মতুৃ তােক িত করেব

না। ১২ পগাম শহেরর ম লীর দূেতর কােছ লখ িযিন ধারােলা ছারার

ইিদেকই ধার আেছ তার অিধকারী, িতিন একথা বলেছন; ১৩ তুিম

কাথায় বাস করছ তা আিম জািন, সখােন শয়তােনর িসংহাসন

আেছ। তবওু তুিম আমার নােম িব আছ এবং আমার ওপর তামার

িব াসেক অ ীকার কর িন; যখােন শয়তান বাস কের, সখােন যখন

আমার িব সা ী আি পা তামােদর সামেন খনু হেয়িছল। ১৪ িক ু

তামার িব ে আমার কেয়কটা কথা বলার আেছ, কারণ তামার

ওখােন িকছু লাক আেছ যারা িবিলয়েমর িশ া অ সাের চেল; সই

লাক বালক রাজােক িশ া িদেয়িছল, যন িতিন িতমার সামেন

উৎসগ করা সাদ খাওয়া ও ব িভচার করার মধ িদেয় ই ােয়ল

স ানেদর পােপর িদেক িনেয় যান। ১৫তাছাড়া নীকলায়তীয়েদর
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িশ া অ সাের যারা চেল, সই প কেয়ক জন ও তামার ওখােন

আেছ। ১৬ অতএব মন ফরাও, যিদ মন না ফরাও তেব আিম শী ই

তামার কােছ আসব এবং আমার মখু থেক বিরেয় আসা তেরায়াল

িদেয় তােদর সােথ যু করব। ১৭ যার কান আেছ, স ক, পিব

আ া ম লী েলােক িক বলেছন। য জয়ী হেব, তােক আিম লকুােনা

“ গীয় খাদ ” দব এবং একটা সাদা পাথর তােক দব, সই পাথেরর

ওপের “নতূন এক নাম” লখা আেছ; আর কউ সই নাম জােন না,

কবল য সটা পােব, সই তা জানেব। ১৮ থয়ুাতীরা শহেরর ম লীর

দূেতর কােছ লখ; িযিন ঈ েরর পু , যাঁর চাখ আ েনর িশখার মত

এবং যাঁর পা পািলশ করা িপতেলর মত, িতিন এই কথা বলেছন, ১৯

আিম তামার সব কাজ, তামার ভালবাসা ও িব াস এবং সবা ও

তামার ধেয র কথা জািন, আর তুিম থেম য সব কাজ কেরিছেল

তার চেয় এখন য আেরা বিশ কাজ করছ স কথাও আিম জািন।

২০ িক ু তামার িব ে আমার কথা আেছ; ঈেষবল নােম য মিহলার

অ ায় স করছ, য িনেজেক ভাববাদীনী বেল, তার িশ ার ারা

স আমার দাসেদর ভুলায়, যন তারা ব িভচার কের এবং িতমার

সামেন উৎসগ করা সাদ খায়। ২১আিম তােক মন পিরবতেনর জ

িদন িদেয়িছলাম, িক ু স িনেজর ব িভচার থেক মন ফরােত চায়

িন। ২২ দখ, আিম তােক অ কের িবছানায় ফেল রাখব এবং

যারা তার সােথ ব িভচার কের, সই সব নারীরা তােদর কােজর জ

যিদ মন না ফরাও, তেব িনেজেদর ভীষণ কে র মেধ ফলেব; ২৩

মহামারী িদেয় তার অ সরণকারীেদর ও আিম মের ফলব; তােত

সব ম লী েলা জানেত পারেব য, “আিমই মা েষর দয় ও মন

খুঁেজ দিখ, আিম কাজ অ সাের তামােদর েত কেক ফল দব।”

২৪ িক ু থয়ুাতীরােতর বািক লােকরা, তামরা যারা সই িশ া মত

চল না এবং যােক শয়তােনর সই গভীর িশ া বলা হয় তা জান না,

তামােদর আিম বলিছ তামােদর উপের শাসন ভার দব না; ২৫

কবল যা তামােদর আেছ, আিম না আসা পয তা শ কের ধের

রােখা। ২৬ িপতা যমন আমােক সব জািতর উপের ভু হবার মতা
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িদেয়েছন, তমিন য জয়ী হেব এবং আিম যা চাই তা শষ পয

করেত থাকেব, আিম তােকও সই কতৃ দব; ২৭ স লৗহদ ড িদেয়

তােদর শাসন করেব এবং মািটর পাে র মত তােদর চুরমার কের

ফলেব। ২৮ িঠক যমন আিম আমার িপতার কাছ থেক পেয়িছলাম

তমন তােক আিম ভােরর তারাও দব। ২৯ যার কান আেছ, স

ক, পিব আ া ম লী েলােক িক বলেছন।

৩সি স শহেরর ম লীর দূেতর কােছ লখ; ঈ েরর সাতিট আ া

এবং সাতিট তারা িযিন ধের আেছন, িতিন এই কথা বেলন আিম

তামার সব কােজর কথা জািন; জীিবত আছ বেল তামার নাম

আেছ; িক ু তুিম মতৃ। ২ তুিম জেগ ওঠ এবং বাদবাকী যারা মের

যাবার মত হেয়েছ তােদর শি শালী কের তােলা; কারণ আমার

ঈ েরর সামেন তামার কান কাজই আিম িস হেত দিখিন। ৩ এই

জ যা তুিম পেয়ছ এবং েনছ তা মেন করও পালন কর এবং মন

ফরাও। যিদ তুিম জেগ না ওঠ তেব আিম চােরর মত আসব; এবং

আিম কা িদন তামার কােছ আসব তা তুিম জানেত পারেব না। ৪

িক ু সাি েত তামার এমন কেয়ক জন লােকর নাম আেছ, যারা

িনেজর কাপড় চাপড় নাংরা কের িন; তারা যাগ লাক বেলই সাদা

পাষাক পের আমার সােথ চলাচল করেব। ৫ য জয়ী হেব, স এই

রকম সাদা পাষাক পরেব; এবং আিম কখেনা তার নাম জীবন পু ক

থেক মেুছ ফলব না, বরং আমার িপতা ও তাঁর দূতেদর সামেন আিম

তােক ীকার করব। ৬ যার কান আেছ, স ক, পিব আ া

ম লী িলেক িক বলেছন। ৭ িফলািদলিফয়া শহেরর ম লীর দূেতর

কােছ লখ; িযিন পিব ও সত যাঁর কােছ “দায়েূদর চািব আেছ, িযিন

খলুেল কউ ব করেত পাের না, ব করেল কউ খলুেত পাের না,”

িতিন এই কথা বলেছন, ৮আিম তামার সব কােজর কথা জািন; দখ,

আিম তামার সামেন একটা খালা দরজা রাখলাম, তা ব করবার

মতা কােরার নই; আিম জািন তামার শি খবুই কম, িক ু তবওু

তুিম আমার বাক পালন কেরছ, আমার নাম অ ীকার কর িন। ৯

দখ, য লােকরা িনেজেদর িয দী বেল অথচ িয দী নয়, িক ু িমথ া
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কথা বেল, শয়তােনর সমােজর সই লাকেদর আিম তামার কােছ

আনাব এবং তামার পােয় ণাম করাব; এবং তারা জানেত পারেব

য, আিম তামােক ভালবািস। ১০ ধয ধরবার য আেদশ আিম

তামােক িদেয়িছলাম তা তুিম পালন কেরছ, সইজ এই পিৃথবীর

লােকেদর ওপর য পরী া আসেছ সই পরী া থেক আিম তামায়

র া করব। ১১আিম শী ই আসিছ; তামার যা আেছ, তা শ কের

ধের রাখ, যন কউ তামার মু ট চুির না কের। ১২আমার ঈ েরর

গ থেক য জয়ী হেব, তােক আিম আমার ঈ েরর উপাসনালেয়র

একটা থাম করব এবং স আর কখনও এখান থেক বাইের যােব না;

এবং আিম তার উপের আমার ঈ েরর নতুন নামও িলখব এবং আমার

ঈ েরর শহেরর নাম িলখব। নতুন িয শােলমই সই শহর। েগর

ভতর থেক আমার কাছ থেক এই শহর নেম আসেব। ১৩ যার কান

আেছ, স ক, পিব আ া ম লী েলােক িক বলেছন। ১৪আর

লায়িদেকয়া শহেরর ম লীর দূেতর কােছ লখ; িযিন আেমন, িযিন

িব ও সত সা ী, িযিন ঈ েরর সিৃ র কাজ আর কেরিছেলন,

িতিন এই কথা বলেছন; ১৫আিম তামার সব কােজর কথা জািন, তুিম

ঠা ডাও না গরমও না, তুিম হয় ঠা ডা, না হয় গরম হেল ভাল হত। ১৬

সইজ তুিম ঈষৎ গরম, না গরম, না ঠা ডা, এই জ আিম িনেজর

মখু থেক তামােক বিম কের ফেল দব। ১৭ তুিম বলছ, “আিম ধনী,

আমার অেনক ধন স ি আেছ, আমার িকছুরই েয়াজন নই;” িক ু

তুিম তা জান না য, তুিমই ঃখী, দয়ার পা , গিরব, অ ও উল ।

১৮ তাই আিম তামােক এই উপেদশ িদি ; তুিম আমার কাছ থেক

আ েন পিুড়েয় খাঁিট সানা িকেন নাও, যন তুিম ধনী হও; আমার

কাছ থেক সাদা পাষাক িকেন পর, যন তামার উল তার ল া

দখা না যায়; আমার কাছ থেক চােখ লাগােনার মলম িকেন নাও,

যন দখেত পাও। ১৯আিম যােদর ভালবািস তােদরই দাষ দিখেয়

িদই ও শাসন কির; সইজ এই অব া থেক মন ফরােত উৎসাহী

হও। ২০ দখ, আিম দরজার কােছ দাঁিড়েয় দরজায় ধা া িদি ;

যিদ কউ আমার গলার আওয়াজ েন দরজা খেুল দয়, তেব আিম
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িভতের তার কােছ যাব এবং তার সােথ খাওয়া দাওয়া করব এবং

সও আমার সােথ খাওয়া দাওয়া করেব। ২১আিম জয়ী হেয় যমন

আমার িপতার সােথ তাঁর িসংহাসেন বেসিছ িঠক তমিন য জয়ী হেব

তােক আিম আমার সােথ আমার িসংহাসেন বসার অিধকার দব। ২২

যার কান আেছ, স ক, পিব আ া ম লী েলােক িক বলেছন।

৪এর পের আিম েগর একটা দরজা খালা দখেত পলাম। তুরীর

আওয়ােজর মত যাঁর গলার আওয়াজ আেগ আিম েনিছলাম, িতিন

আমােক বলেলন, “তুিম এখােন উেঠ এস, এই সেবর পের যা িকছু

অবশ ই ঘটেত যাে , তা আিম তামােক দখাব।” ২ তখনই আিম

পিব আ ায় পণূ হেয় েগ একটা িসংহাসন দখেত পলাম।

আিম দখলাম সই িসংহাসেন একজন বেস আেছন। ৩ িযিন বেস

আেছন, তাঁর চহারা িঠক সূয কা ও সাি য় মিণর মত; িসংহাসনটার

চািরিদেক একটা মঘধ ক িছল, সটা দখেত িঠক একটা পা া মিণর

মত। ৪ সই িসংহাসেনর চািরিদেক আরও চি শটা িসংহাসন িছল,

আর সই িসংহাসন েলােত চি শ জন নতা বেস িছেলন, তাঁেদর

পাষাক িছল সাদা এবং তাঁেদর মাথায় সানার মু ট িছল। ৫ সই

িসংহাসনটা থেক িব ৎ এর শ ও মঘ গজন হি ল। িসংহাসেনর

সামেন সাতিট বািত লিছল, সই বািত েলা ঈ েরর সাতিট আ া।

৬আর সই িসংহাসেনর সামেন যন িটেকর মত পির ার একটা

কাঁেচর সমু িছল। িসংহাসেনর চারপােশ চারিট জীব াণী িছল,

তােদর সামেনর ও িপছেনর িদক চােখ ভরা িছল। ৭ থম জীব

াণীিট িসংেহর মত, ি তীয় জীব াণীিট বাছুেরর মত, ততৃীয় জীব

াণীিটর মেুখর চহারা মা েষর মত এবং চতুথ জীব াণীিট উড়েছ

এমন ঈগল পাখীর মত। ৮এই চারিট জীব াণীর েত েকর ছয়িট

কের ডানা িছল এবং সব িদক চােখ ভরা িছল। সই াণীরা িদন রাত

এই কথাই বলিছল, “সবশি মান ভু ঈ র, িযিন িছেলন, ও িযিন

আেছন, ও িযিন আসেছন, িতিন পিব , পিব , পিব ।” ৯ িচরকাল

জীব ভু, ঈ র িযিন িসংহাসেন বেস আেছন, এই জীব াণীরা

যখনই তাঁেক গৗরব, স ান ও ধ বাদ জানান, (aiōn g165) ১০ তখন
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সই চি শ জন নতা িসংহাসেনর অিধকারী, িযিন িচরকাল ধের

জীিবত আেছন, তাঁেক উপড়ু হেয় ণাম কেরন। এই নতারা তখন

সই িসংহাসেনর সামেন তাঁেদর মু ট খেুল রেখ বেলন, (aiōn g165)

১১ “আমােদর ভু ও ঈ র, তুিম গৗরব, স ান ও মতা পাবার

যাগ , কারণ তুিমই সব িকছু সিৃ কেরছ, আর তামারই ই ােত স

সব সিৃ হেয়েছ এবং িটেক আেছ।”

৫তারপর িযিন সই িসংহাসেনর ওপের বেস িছেলন তাঁর ডান হােত

আিম একটা চামড়ার তরী একিট বই দখলাম, বইটার ভতের ও

বাইের লখা িছল এবং সাতটা মাহর িদেয় সীলেমাহর করা িছল। ২

আিম একজন শি শালী গদূতেক জার গলায় বলেত েনিছলাম,

“ ক এই সীলেমাহর েলা ভেঙ বইটা খালবার যাগ ?” ৩ েগ

বা পিৃথবীেত িকংবা পাতােলও কউই সই বইটা খলুেতও পারল

না অথবা এটা পড়েতও পারল না। ৪আিম খবু কাঁদেত লাগলাম,

কারণ এমন কাউেক পাওয়া গল না, য ঐ বইিট খালবার বা পড়বার

যাগ । ৫ পের নতােদর মেধ একজন আমােক বেলিছেলন, “ কঁদ

না। িযহূদা বংেশর িসংহ, অথাৎ দায়েূদর বংশধর জয়ী হেয়েছন।

িতিনই ঐ সাতটা সীলেমাহর ভেঙ বইটা খলুেত পােরন।” ৬ চারিট

জীব াণী এবং নতােদর মাঝখােন য িসংহাসনিট িছল, তার ওপর

আিম একিট মষিশ েক দাঁিড়েয় থাকেত দখলাম। দেখ আমার মেন

হি ল যন মষিশ েক মের ফলা হেয়িছল। ঐ মষিশ িটর সাতটা

িশং ও সাতটা চাখ িছল। এই েলা ঈ েরর সাতিট আ া যােদর

পিৃথবীর সব জায়গায় পাঠােনা হেয়িছল। ৭ সই মষ িশ এেস,

িযিন ঐ িসংহাসেন বেস িছেলন, তাঁর ডান হাত থেক সই বইটা

িনেলন। ৮ বইটা নবার পর, সই চারিট জীব াণী ও চি শ জন

নতা মষিশ র সামেন উপড়ু হেলন। তাঁেদর েত েকর হােত একটা

কের বীণা ও একটা কের ধেূপ পণূ সানার বািট িছল, সই ধেূপ পণূ

বািট েলা হল ঈ েরর পিব লােকেদর াথনা। ৯ তাঁরা একটা নতুন

গান গাইিছেলন, “তুিমই ঐ বইটা িনেয় তার সীলেমাহর েলা খালবার

যাগ । কারণ তামােক মের ফলা হেয়িছল। তুিমই তামার র
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িদেয় সম জািত, ভাষা, লাক ও জািতেক িকেন িনেয়ছ, ১০ ঈ েরর

জ লাকেদর িকেনেছ, তুিম তােদর িনেয় একটা রাজ গেড় তুেলেছ,

এবং আমােদর ঈ েরর সবা করবার জ যাজক কেরছ। এবং

পিৃথবীেত তারাই রাজ করেব।” ১১ তারপর আিম চেয় দেখিছলাম

ও সই িসংহাসেনর, জীব াণীেদর ও নতােদর চারিদেক অেনক

গদূেতর গলার আওয়াজ েনিছলাম; তাঁরা সংখ ায় িছেলন ল

ল কািট কািট। ১২তাঁরা জাের িচৎকার কের বেলিছেলন, “ য

মষিশ েক মের ফলা হেয়িছল, িতিনই মতা, ধন, ান, শি ,

স ান, গৗরব ও ধ বাদ পাবার যাগ ।” ১৩তারপর েগ, পিৃথবীেত

ও পাতােল ও সমেু র যত াণী আেছ এমনিক স েলার ভতের আর

যা িকছু আেছ, সকলেক আিম এই কথা বলেত নলাম, “িসংহাসেনর

ওপের তাঁর ও সই মষিশ র িযিন বেস আেছন িচরকাল ধ বাদ,

স ান, মতা এবং গৗরব হাক।” (aiōn g165) ১৪ সই চারিট

জীব াণী বলেলন, “আেমন।” এবং নতারা ভূিমর ওপর েয় পেড়

উপাসনা করিছেলন। একখািন পু েকর স মু া খালবার দশন।

৬ সই মষ িশ যখন ঐ সাতটা সীলেমাহেরর মধ থেক একটা

খলুেলন তখন আিম দখলাম এবং আিম সই চারজন জীব াণীর

মধ থেক এক জনেক মঘ গজেনর মত শ কের বলেত নলাম,

“এস।” ২আিম একটা সাদা ঘাড়া দখেত পলাম। িযিন তার ওপের

বেস িছেলন তাঁর হােত একটা ধ ক িছল। তাঁেক একটা মু ট দওয়া

হেয়িছল। িতিন জয়ীর মত বর হেয় জয় করেত করেত চলেলন। ৩

মষ িশ যখন ি তীয় সীলেমাহর খলুেলন তখন আিম ি তীয় জীব

াণীেক বলেত নলাম “এস।” ৪ তারপর আ েনর মত লাল অপর

একটা ঘাড়া বর হেয় এল। িযিন তার ওপের বেস িছেলন, তাঁেক

পিৃথবী থেক শাি তুেল নওয়ার মতা দওয়া হল যােত লােক

এেক অপরেক মের ফেল। তাঁেক একটা বড় তেরায়াল দওয়া

হেয়িছল। ৫ মষ িশ যখন ততৃীয় সীলেমাহর খলুেলন তখন আিম

ততৃীয় জীব াণীেক বলেত নলাম, “এস!” আিম একটা কােলা

ঘাড়া দখেত পলাম। িযিন সই ঘাড়াটার ওপের বেসিছেলন তাঁর
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হােত একটা দাঁিড়পা া িছল। ৬আিম সই চারজন জীব াণীেদর

মাঝখােন কাউেক বলেত নলাম, এক সর গেমর দাম এক িসিক,

আর িতন সর যেবর দাম এক িসিক, িক ু তুিম তল ও আঙুর

রস িত কেরা না। ৭ যখন মষ িশ চতুথ সীলেমাহর খলুেলন

তখন আিম চতুথ জীব াণীেক বলেত নলাম, “এস।” ৮ তারপর

আিম একটা ফ াকােস রং এর ঘাড়া দখেত পলাম। িযিন সই

ঘাড়ার ওপের বেস িছেলন তাঁর নাম মতুৃ এবং নরক তার পছেন

পছেন চলিছল। পিৃথবীর চার ভােগর এক ভােগর ওপের তােদর

মতা দওয়া হল, যন তারা তেরায়াল দূিভ , অ খ ও পিৃথবীর

বেুনাপ িদেয় লাকেদর মের ফেল। (Hadēs g86) ৯ যখন মষ িশ

প ম সীলেমাহর খলুেলন, তখন আিম একটা বিদর নীেচ এমন সব

লােকর আ া দখেত পলাম, যাঁেদর ঈ েরর বােক র জ এবং

সা দবার জ মের ফলা হেয়িছল। ১০ তাঁরা জাের িচৎকার

কের বলিছেলন, “পিব ও সত ভু, যারা এই পিৃথবীর, তােদর

িবচার করেত ও তােদর ওপর আমােদর রে র শাধ িনেত তুিম

আর কত দরী করেব?” ১১তারপর তাঁেদর েত কেক একটা কের

সাদা পাষাক দওয়া হেয়িছল এবং তােদর বলা হেয়িছল য, তােদর

অ সরণকারী দাসেদর, তােদর ভাইেদর ও বানেদর যােদর তােদরই

মত কের মের ফলা হেব, তােদর সংখ া পণূ না হওয়া পয তারা

যন আরও িকছুকাল অেপ া কেরন। ১২তারপর আিম দখলাম,

মষ িশ যখন ষ সীলেমাহর খলুেলন, তখন ভীষণ ভূিমক হল।

সূয এেকবাের চট বে র মত কােলা হেয় গল এবং পেুরা চাঁদটাই

রে র মত লাল হেয় উঠল। ১৩ জাের হাওয়া িদেল যমন ডুমরুগাছ

থেক ডুমরু অিদেনর পেড় যায়, তমিন কের আকােশর তারা েলা

পিৃথবীর ওপর খেস পড়ল। ১৪ িটেয় রাখা বই এর মত আকাশ সের

গল। েত কিট পবত ও ীপ িনজ িনজ জায়গা থেক সের গল। ১৫

পিৃথবীর সব রাজা ও ধানেলাক, সনাপিত, ধনী, শি শালী লাক

এবং েত কিট দাস ও াধীন লাক পাহােড়র হায় এবং পবেতর

পাথেরর আড়ােল লিুকেয় পড়ল। ১৬ তারা পবত ও পাথর িলেক
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বলল, আমােদর ওপের পড়! িযিন সই িসংহাসেন বেস আেছন তাঁর

মেুখর সামেন থেক এবং মষিশ র রাগ থেক আমােদর লিুকেয়

রাখ; ১৭কারণ তাঁেদর রাগ কােশর সই মহান িদন এেস পেড়েছ

এবং ক দাঁিড়েয় থাকেত পাের? ঈ েরর দাসিদেগর সীলেমাহর িচ

ও গীয় েখর বণনা।

৭এর পের আিম চারজন গদূতেক পিৃথবীর চার কানায় দাঁিড়েয়

থাকেত দখলাম, তাঁরা পিৃথবীর চার কােণর বাতাস আটেক

রাখিছেলন, যন পিৃথবী, সমু অথবা কান গােছর ওপের বাতাস না

বয়। ২ পের আিম অপর আর একজন গদূতেক পবূ িদক থেক উেঠ

আসেত দখলাম, তাঁর কােছ জীব ঈ েরর সীলেমাহর িছল। য

চারজন গদূতেক পিৃথবী ও সমেু র িত করবার মতা দওয়া

হেয়িছল, সই চারজন গদূতেক িতিন খবু জাের িচৎকার কের

বলেলন, ৩আমােদর ঈ েরর দাসেদর কপােল সীলেমাহর না দওয়া

পয তামরা পিৃথবী, সমু অথবা গাছপালার িত কােরা না। ৪

আিম সই সীলেমাহর িচি ত লাকেদর সংখ া নলাম: ই ােয়েলর

লাকেদর সব বংেশর ভতর থেক এক ল চুয়াি শ হাজার লাকেক

সীলেমাহর িচি ত করা হেয়িছল: ৫ িযহূদা বংেশর বােরা হাজার

লাকেক সীলেমাহর িচি ত করা হেয়িছল, েবণ বংেশর বােরা হাজার

লাকেক, গাদ বংেশর বােরা হাজার লাকেক, ৬আেশর বংেশর বােরা

হাজার লাকেক, ন ািল বংেশর বােরা হাজার লাকেক, মনঃিশ‐

বংেশর বােরা হাজার লাকেক, ৭ িশিমেয়ান বংেশর বােরা হাজার

লাকেক, লিব‐বংেশর বােরা হাজার লাকেক, ইষাখর বংেশর বােরা

হাজার লাকেক, ৮ সবলূনূ বংেশর বােরা হাজার লাকেক, যােষফ

বংেশর বােরা হাজার লাকেক এবং িব ামীন বংেশর বােরা হাজার

লাক সীলেমাহর িচি ত হেয়িছল। ৯এর পের আিম সম জািত,

বংশ, দশ ও ভাষার ভতর থেক এত লােকর িভড় দখলাম য,

তােদর সংখ া কউ নেত পারল না তারা িসংহাসেনর সামেন ও

মষিশ র সামেন দাঁিড়েয়িছল। তারা সাদা পাষাক পেরিছল এবং

তােদর হােত খঁজরু পাতার গাছা িছল। ১০এবং তারা জাের িচৎকার
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কের বলিছল, “িযিন িসংহাসেন বেস আেছন, আমােদর সই ঈ র

এবং মষিশ র হােতই পাপ থেক মিু ।” ১১ গ দূেতরা সবাই

সই িসংহাসেনর চারিদেক দাঁিড়েয়িছল এবং নতারা ও চারিট জীব

াণী ও চারিদেক দাঁিড়েয়িছল, তাঁরা িসংহাসেনর সামেন উপড়ু হেয়

ঈ েরর উপাসনা কের বলেলন, ১২ “আেমন! শংসা, গৗরব, ান,

ধ বাদ, স ান, মতা ও শি িচরকাল ধের আমােদর ঈ েররই

হাক। আেমন।” (aiōn g165) ১৩ তারপর একজন নতা আমােক

িজ াসা করেলন, সাদা কাপড় পরা এই লােকরা কারা এবং কাথা

থেক তারা এেসেছ? ১৪আিম তাঁেক বেলিছলাম, “মহাশয়, আপিনই

জােনন,” িতিন আমােক বলেলন, “ সই ভীষণ কে র ভতর থেক

যারা এেসেছ, এরা তারাই। এরা এেদর পাষাক মষিশ র বিল দ

রে ধেুয় সাদা কেরেছ।” ১৫ সইজ তারা ঈ েরর িসংহাসেনর

সামেন আেছ এবং তারা িদন রাত তাঁর উপাসনা ঘের তাঁর উপাসনা

কের। িযিন িসংহাসেনর ওপের বেস আেছন িতিন এেদর ওপের

িনেজর তাঁবু খাটােবন। ১৬ তােদর আর িখেদ পােব না, িপপাসাও

পােব না। সূেয র তাপ এেদর গােয় লাগেব না, গরমও লাগেব না।

১৭ কারণ িসংহাসেনর সই মষ িশ িযিন িসংহাসেনর মাঝখােন

আেছন, িতিনই এেদর রাখল হেবন এবং জীবন জেলর ঝনার কােছ

িতিন এেদর িনেয় যােবন, আর ঈ র তােদর চাখ থেক চােখর জল

মিুছেয় দেবন।

৮ যখন মষ িশ স ম সীলেমাহর খলুেলন, তখন েগ ায় আধ

ঘ টা ধের কান শ শানা গল না। ২ য সাতজন গদূত ঈ েরর

সামেন দাঁিড়েয় িছেলন আিম তাঁেদর দখেত পলাম। তাঁেদর হােত

সাতটা তূরী দওয়া হল। ৩অপর একজন গদূত সানার ধপূদািন

িনেয় বিদর সামেন এেস দাঁড়ােলন। তাঁেক অেনক ধপূ দওয়া হল,

যন িতিন তা িসংহাসেনর সামেন সানার বিদর উপের সব পিব

লােকর াথনার সে সই ধপূ দান কেরন। ৪ গদূেতর হাত থেক

ধেূপর ধাঁয়া ঈ েরর পিব লাকেদর াথনার সােথ উপের ঈ েরর

সামেন উেঠ গল। ৫ গদূত বিদ থেক আ ন িনেয় সই ধপূ দািনটা
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ভিত কের পিৃথবীেত ছুঁেড় ফেল িদেলন, তােত মঘ গজেনর মত

ভীষণ জাের শ হল, িব ৎ চমকাল ও ভূিমক হল। ৬ সাতজন

গদূেতর হােত সাতটা তূরী িছল তাঁরা সই তূরী বাজাবার জ তরী

হেলন। ৭ থম গদূত তাঁর তূরী বাজাবার পর, িশল ও র মশােনা

আ ন পিৃথবীেত ছাড়া হল, তােত িতন ভােগর একভাগ পিৃথবী পেুড়

গল, িতন ভােগর একভাগ গাছপালা পেুড় গল এবং সব সবজু ঘাসও

পেুড় গল। ৮ ি তীয় গদূত তাঁর তূরী বাজােলন তােত বড় ল

পাহাড় সমেু র মাঝখােন ফলা হল। ৯ তােত সমেু র িতন ভােগর

একভাগ জল র হেয় িগেয়িছল ও সমেু র িতন ভােগর একভাগ

জীব াণী মারা িগেয়িছল এবং িতন ভােগর একভাগ জাহাজ ংস

হেয়িছল। ১০ ততৃীয় গদূত তাঁর তূরী বাজােলন এবং একটা বড়

তারা বািতর মত লেত লেত আকাশ থেক, িতন ভােগর একভাগ

নদী ও ঝণার ওপের পড়ল। ১১ সই তারার নাম িছল “নাগদানা।”

তােত িতন ভােগর একভাগ জল তেতা হেয় গল এবং সই তেতা

জেলর জ অেনক লাক মারা গল। ১২ চতুথ গদূত তাঁর তূরী

বাজােলন, তােত সূেয র িতন ভােগর একভাগ, চাঁেদর িতন ভােগর

একভাগ ও তারােদর িতন ভােগর একভাগ আঘাত পল, সইজ

তােদর েত েকর িতন ভােগর একভাগ অ কার হেয় গল এবং

িদেনর র িতন ভােগর একভাগ এবং রােতর িতন ভােগর এক ভােগ

কােনা আেলা থাকল না। ১৩আিম একটা ঈগল পািখেক আকােশ

অেনক উঁচুেত উড়েত দখলাম, ঈগল পািখেক জাের চঁিচেয় বলেতও

নলাম, “অপর য িতনজন গদূত তূরী বাজােত যাে ন, তাঁেদর

তুরীর শ হেল যারা এই পিৃথবীেত বাস কের তােদর িবপদ, িবপদ,

িবপদ হেব।”

৯তারপর প ম গদূত তাঁর তূরী বাজােলন, আর আিম একটা

তারা দখেত পলাম। তারাটা আকাশ থেক পিৃথবীেত পেড়িছল।

তারাটােক অতল গেতর চািব দওয়া হেয়িছল। (Abyssos g12) ২

তারাটা সই অতল গতটা খলুল, আর িবরাট চুলা থেক যমন ধাঁয়া

বর হয় িঠক সইভােব সই গতটা থেক ধাঁয়া বর হেত লাগল।
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সই গেতর ধাঁয়ায় সূয ও আকাশ অ কার হেয় গল। (Abyssos g12)

৩ পের সই ধাঁয়ার ভতর থেক অেনক প পাল পিৃথবীেত বর হেয়

এল আর প পাল েলােক পিৃথবীর কাঁকড়ািবছার মত মতা দওয়া

হল। ৪ তােদর বলা হল তারা যন পিৃথবীর কােনা ঘাস অথবা সবজু

কান িকছু অথবা কােনা গােছর িত না কের, য লাকেদর কপােল

ঈ েরর সীলেমাহর নই কবল সই মা ষেদর িত করেব। ৫ঐ সব

লাকেদর মের ফলবার কােনা অ মিত তােদর দওয়া হল না, িক ু

পাঁচ মাস ধের ক দবার অ মিত তােদরেক দওয়া হল। কাঁকড়া

িবেছ যখন কান মা ষেক ল ফুিটেয় দয় তখন যমন ক হয় তােদর

দওয়া ক ও সই রকম। ৬ সই িদন লােক মতুৃ র খাঁজ করেব

িক ু কান মেতই তা পােব না। তারা মরেত চাইেব িক ু মতুৃ তােদর

কাছ থেক পািলেয় যােব। ৭ঐ প পাল েলা দখেত যেু র জ

তরী করা ঘাড়ার মত। তােদর মাথায় সানার মু েটর মত একরকম

িজিনস িছল এবং তােদর মেুখর চহারা িছল মা েষর মত। ৮ তােদর

চুল িছল মেয়েদর চুেলর মত এবং তােদর দাঁত িছল িসংেহর দাঁেতর

মত। ৯ তােদর বেুক লাহার বকু র ার পাষােকর মত পাষাক িছল

এবং অেনক েলা ঘাড়া একসে যেু র রথ টেন িনেয় ছুেট গেল

যমন আওয়াজ হয় তােদর ডানার আওয়াজ িঠক সই রকমই িছল।

১০ তােদর লজ ও ল কাঁকড়ািবছার লজ ও েলর মত িছল; তােদর

লেজ এমন মতা িছল যা িদেয় পাঁচ মাস ধের তারা লােকেদর িত

করেত পারত। ১১অতল গেতর দূতই িছল ঐ প পালেদর রাজা।

ই ীয় ভাষায় সই দূেতর নাম িছল “আবে ান,” [িবনাশক] ও ীক

ভাষায় তার নাম িছল “আপ েুয়ান” [িবনাশীত]। (Abyssos g12) ১২

থম িবপদ শষ হল; দখ! এর পের আরও িট িবপদ আসেছ।

১৩ ষ গদূত তূরী বাজােল এবং আিম েগর ঈ েরর িসংহাসেনর

সামেন য সানার বিদ য চার কান আেছ সখান থেক িশঙায়

এক জেনর গলার আওয়াজ নেত পলাম। ১৪ যাঁর কােছ তূরী িছল

সই ষ গদূতেক বলেলন, “ য চারজন দূত মহা নদী ইউে টীেসর

কােছ বাঁধা আেছ, তােদর ছেড় দাও।” ১৫ সই চারজন দূতেক ছেড়
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দওয়া হল। ঐ বছেরর, ঐ মােসর, ঐ িদেনর র এবং ঐ ঘ টার জ

সই দূতেদর তরী রাখা হেয়িছল, যন তারা িতন ভােগর একভাগ

মা ষেক মের ফেল। ১৬আিম নেত পেয়িছলাম, ঐ ঘাড়ায় চড়া

সে র সংখ া িছল িড় কািট। ১৭ দশেন আিম য ঘাড়া েলা

দখলাম এবং যারা তােদর ওপর চেড়িছল: তােদর চহারা এই রকম

িছল তােদর বকু র ার পাষাক িছল আ েনর মত লাল, ঘননীল ও

গ েকর মত হলদু রেঙর। ঘাড়া েলার মাথা িছল িসংেহর মাথার

মত এবং তােদর মখু থেক আ ন, ধাঁয়া ও গ ক বর হি ল।

১৮ তােদর মখু থেক য আ ন, ধাঁয়া ও গ ক বর হি ল সই

িতনিট িজিনেসর আঘােত িতন ভােগর একভাগ মা ষেক মের ফলা

হল। ১৯ সই ঘাড়া েলার মখু ও লেজর মেধ ই তােদর মতা িছল

কারণ তােদর লজ েলা িছল সােপর মত এবং সই লজ েলার

মাথা িদেয় তারা মা েষর িত করিছল। ২০ এই সব আঘােতর

পেরও য সব মা ষ বঁেচ রইল, তারা িনেজর হােত তরী মিু েলা

থেক মন ফরােলা না, ভূতেদর এবং যারা দখেত, নেত অথবা

হাঁটেত পাের না, সই সব সানা, পা, িপতল, পাথর ও কাঠ িদেয়

তরী মিু েলােক পজূা করেতই থাকল। ২১এছাড়া খনু, যা িবদ া,

ব িভচার ও চুির এসব থেকও তারা মন ফরােলা না।

১০তারপের আিম আর একজন শি শালী গদূতেক গ থেক

নেম আসেত দখলাম। তাঁর পাষাক িছল মঘ এবং তাঁর মাথার

উপের িছল মঘধ ক। তাঁর মখু সূেয র মত এবং তাঁর পা িছল

আ েনর থােমর মত। ২ তাঁর হােত একটা খালা চামড়ার তরী ছাট

বই িছল। িতিন তাঁর ডান পা সমেু র ওপের ও বাঁ পা ভূিমর ওপের

রেখিছেলন। ৩তারপর িতিন িসংেহর গ েনর মত জাের িচৎকার

করেলন, যখন িতিন জাের িচৎকার করেলন তখন সাতটা বাজ পড়ার

মত আওয়াজ হল। ৪ যখন সাতটা বাজ পড়বার আওয়াজ মত হল,

তখন আিম রচনার জ তরী হলাম। িক ু গ থেক আমােক এই

কথা বলা হেয়িছল, “ঐ সাতটা বাজ য কথা বলল তা গাপন রাখ,

লখ না।” ৫ তারপর গদূতেক আিম সমু ও ভূিমর ওপের দাঁিড়েয়
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থাকেত দেখিছলাম িতিন েগর িদেক তাঁর ডান হাত তুলেলন। ৬

িযিন িচরকাল ধের জীিবত আেছন এবং আকাশ, পিৃথবী, সমু ও

স েলার মেধ যা িকছু আেছ তা িযিন সিৃ কেরেছন তাঁর নােম

শপথ কের সই গদূত বলেলন, “আর দরী হেব না।” (aiōn g165) ৭

িক ু স ম গদূেতর তূরী বাজাবার িদেনর ঈ েরর গাপন উে েশ

পিরপণূ হেব। ঈ র তাঁর িনেজর দাসেদর কােছ অথাৎ ভাববাদীেদর

কােছ য সমাচার জািনেয়িছেলন িঠক সই মতই এটা হেব। ৮

আিম গ থেক যােক কথা বলেত েনিছলাম িতিন আবার আমােক

বলেলন, “ য গদূত সমু ও ভূিমর ওপের দাঁিড়েয় আেছন, তাঁর

কােছ িগেয় তাঁর হাত থেক সই খালা বইটা নাও।” ৯ তারপর

আিম সই গদূেতর কােছ িগেয় সই চামড়ার তরী ছাট বইটা

আমােক িদেত বললাম। িতিন আমােক বলেলন, “এটা িনেয় খেয়

ফল। তামার পটেক এটা তেতা কের তুলেব িক ু তামার মেুখ

মধরু মত িমি লাগেব।” ১০ তখন আিম গদূেতর হাত থেক সই

ছাট বইটা িনেয় খেয় ফললাম। আমার মেুখ তা মধরু মত িমি

লাগেলা িক ু খেয় ফলার পর আমার পট তেতা হেয় গল। ১১

তারপর আমােক এই কথা বলেলন, “ তামােক আবার অেনক দশ,

জািত, ভাষা ও রাজার িবষেয় ভিবষ েতর কথা বলেত হেব।”

১১ মাপকািঠর মত একটা নেলর কািঠ আমােক দওয়া হল। আমােক

বলা হেলা, “ওঠ এবং ঈ েরর উপাসনা ঘর ও বিদ মাপ কর এবং

কত জন সখােন উপাসনা কের তােদর গান।” ২ িক ু উপাসনা

ঘেরর বাইের য উেঠান আেছ সটা বাদ িদেয় মাপ কর, কারণ

ওটা অইহূিদেদর দওয়া হেয়েছ। তারা িবয়াি শ মাস ধের পিব

শহরটােক পা িদেয় মাড়ােব। ৩আিম আমার ই জন সা ীেক এমন

মতা দব তাঁরা চেটর কাপড় পের এক হাজার েশা ষাট িদন

ধের ভিবষ েতর কথা বলেবন। ৪ সই ই জন সা ী সই ইিট

জলপাই গাছ এবং ইিট বািত যাঁরা পিৃথবীর ভুর সামেন দাঁিড়েয়

আেছন। ৫ কউ যিদ তাঁেদর িত করেত চায়, তেব তাঁেদর মখু থেক

আ ন বর হেয় সই শ েদর পিুড়েয় ফলেব। য কউ তাঁেদর িত
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করেত চাইেব তােক এই ভােব মরেত হেব। ৬এই লােকরা যতিদন

ভাববাদী িহসােব কথা বলেবন ততিদন যন বিৃ না হয় সইজ

আকাশ ব কের দবার মতা তাঁেদর থাকেব। জলেক র করবার

এবং যতবার ই া তত বার য কােনা আঘাত িদেয় পিৃথবীর িত

করবার মতাও তাঁেদর থাকেব। ৭ তাঁেদর সা দওয়া শষ হেল,

সই গভীর এবং অতল গত থেক একটা প উেঠ এেস তাঁেদর সােথ

যু করেব। প িট জয়লাভ কের তাঁেদর মের ফলেব। (Abyssos g12)

৮ সই মহাশহেরর রা ায় তাঁেদর মতৃেদহ পেড় থাকেব। য শহরেক

আি ক ভােব সেদাম ও িমশর বেল, তাঁেদর ভুেক য শহের ু েশ

দওয়া হেয়িছল। ৯ তখন সম জািত, বংশ, ভাষা ও জািতর ভতর

থেক লােকরা সােড় িতনিদন ধের তাঁেদর মতৃেদহ েলা দখেব,

তারা তাঁেদর দহ েলা কবের দবার অ মিত দেব না। ১০ যারা এই

পিৃথবীেত বাস কের তারা খিুশ হেব এবং আন করেব, লােকরা

এেক অপেরর কােছ উপহার পাঠােব, কারণ যারা এই পিৃথবীর, তারা

এই ই জন ভাববাদীর জ ক পেয়িছল। ১১ িক ু সােড় িতনিদন

পের ঈ েরর দওয়া িনঃ াস তাঁেদর ভতের ঢুকল এবং এেত তাঁরা

পােয় ভর িদেয় দাঁড়ােলন, তখন যারা তাঁেদর দখল, তারা খবু ভয়

পল। ১২ পের তাঁরা গ থেক কাউেক জাের িচৎকার কের এই

কথা বলেত নেলন “এখােন উেঠ এস!” এবং তাঁরা তাঁেদর শ েদর

চােখর সামেনই একটা মেঘ কের েগ উেঠ গেলন। ১৩ সই িদন

ভীষণ ভূিমক হল এবং সই শহেরর দশ ভােগর একভাগ ভেঙ

পেড় গল। সই ভূিমকে সাত হাজার লাক মারা গল এবং বািক

সবাই ভয় পেয় েগর ঈ েরর গৗরব করেত লাগল। ১৪এই ভােব

ি তীয় িবপদ কাটল। দখ, ততৃীয় িবপদ তাড়াতািড় আসেছ। ১৫

পের স ম দূত তূরী বাজােলন, তখন েগ জাের জাের বলা হল,

“জগেতর রাজ এখন আমােদর ভুর ও তাঁর ীে র হেয়েছ। িতিন

িচরকাল ধের রাজ করেবন।” (aiōn g165) ১৬ তারপর য চি শ

জন নতা ঈ েরর সামেন তাঁেদর িসংহাসেনর ওপর বেস িছেলন

তাঁরা উপড়ু হেয় ঈ েরর উপাসনা কের বলেলন, ১৭ সবশি মান ভু
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ঈ র, তুিম আছ এবং তুিম িছেল। আমরা তামােক ধ বাদ িদই

কারণ তুিম তামার ভীষণ মতা িনেয় রাজ করেত কেরছ।

১৮ সব জািত রাগ কেরেছ, িক ু তামার রাগ দখােনার িদন হল।

মতৃ লাকেদর িবচার করবার িদন এেসেছ, তামার দাসেদর অথাৎ

ভাববাদীেদর ও তামার পিব লাকেদর এবং ছাট বড় সবাই যারা

তামায় নােম ভি কের, তােদর উপহার দবার িদন এেসেছ। এছাড়া

যারা পিৃথবীর িত কেরেছ, তােদর ংস কারবার িদন ও এেসেছ।

১৯ তারপর েগ ঈ েরর উপাসনা ঘেরর দরজা খালা হল এবং তাঁর

উপাসনালেয়র ভতের তাঁর িনয়েমর বা টা দখা গল। তখন িব ৎ

চমকােত ও ভীষণ আওয়াজ কের বাজ পড়েত লাগল, ভূিমক ও

ভীষণ িশলাবিৃ হেত লাগেলা।

১২আর েগ এক মহান িচ দখা গল, একজন মিহলা িছেলন,

সূয তার ব ও চাঁদ তার পােয়র নীেচ এবং তার মাথার ওপের

বােরািট তারা িদেয় গাঁথা এক মু ট িছল। ২ িতিন স ানস বা

এবং সব বদনায় িচৎকার করিছেলন স ান সেবর জ িনদা ন

শারীিরক য ণা পাি েলন। ৩আর েগ আর এক িচ দখা গল,

দখ! লাল রেঙর এক িবরাটাকার সাপ যার সাতিট মাথা ও দশিট

িশং এবং সাতিট মাথায় সাতিট মু ট িছল, ৪আর তার লজ িদেয়

আকােশর এক ততৃীয়াংশ তারা টেন এেন পিৃথবীেত ছুঁেড় ফলল।

য মিহলা স ান সব করেত যাি ল, সই িবরাটাকার সাপ তার

সামেন দাঁড়াল, যন স সব করার পরই তার স ানেক িগেল খেয়

িনেত পাের। ৫ পের সই মিহলা “এক পু স ানেক জ িদেলন;

িযিন লৗহদ ড িদেয় সব জািতেক শাসন করেবন।” সই স ানেক

ঈ রও তাঁর িসংহাসেনর কােছ িনেয় যাওয়া হেলা। ৬আর সই মিহলা

িনজন জায়গায় পািলেয় গল; যখােন এক হাজার েশা ষাট িদন

পয িতপািলতা হবার জ ঈ েরর তরী তার জ একিট জায়গা

আেছ। ৭আর েগ যু হল; মীখােয়ল ও তাঁর দূেতরা ঐ িবরাটাকার

সােপর সে যু করেত লাগেলন। তােত সই িবরাটাকার সাপ ও তার

দূেতরাও যু করল, ৮ িক ু িবরাটাকার সাপিট জয়ী হবার জ যেথ
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শি শালী িছল না, তরাং েগ তােদর আর থাকেত দওয়া হল না।

৯আর সই িবরাটাকার সাপ ও তার দূতেক পিৃথবীেত ছুঁেড় ফলা

হল; এ সই পরুাতন িবরাটাকার সাপ যােক িদয়াবল [অপবাদক]

এবং শয়তান [িবপ ] বেল, স পিৃথবীর সব লাকেক ভুল পেথ িনেয়

যায়। ১০ তখন আিম েগ উ রব নলাম, এখন পির ান ও শি

ও আমােদর ঈ েরর রাজ এবং তাঁর ীে র কতৃ এেস গেছ;

কারণ য আমােদর ভাইেদর ওপর দাষ িদত, য িদয়াবল িদন রাত

আমােদর ঈ েরর সামেন তােদর নােম দাষ িদত, তােক উপর থেক

ফেল দওয়া হেয়েছ। ১১আর মষ বা ার র িদেয় এবং িনজ

িনজ সাে র ারা, তারা তােক জয় কেরেছ; আর তারা মতুৃ পয

িনেজর িনেজর াণেক খবু বিশ ভালবােসিন। ১২ অতএব, হ গ ও

েগ যারা বাস কর, আন কর; িক ু পিৃথবী ও সমেু র িবপযয়

হেব; কারণ শয়তান তামােদর কােছ নেম এেসেছ; স খবু রেগ

আেছ কারণ স জােন তার িদন আর বিশ নই। ১৩ পের যখন ঐ

িবরাটাকার সাপ বঝুেলা তােক পিৃথবীেত ছুঁেড় ফলা হেয়েছ, তখন,

য মিহলার পু স ান হেয়িছল, স সই মিহলােক তাড়না করেত

লাগল। ১৪ তখন সই মিহলােক খবু বড় ঈগল পািখর িট ডানা

দওয়া হল, যন স ম াে , িনজ জায়গায় উেড় যেত পাের,

যখােন ঐ িবরাটাকার সােপর চােখর আড়ােল সােড় িতন বছর পয

স িতপািলত হয়। ১৫ সই সাপ িনেজর মখু থেক জল বর কের

একটা নদীর সিৃ কের ফলল যন মিহলােক িপছন থেক নদীর জেল

ভািসেয় িনেয় যেত পাের। ১৬আর পিৃথবী সই মিহলােক সাহায

করল, পিৃথবী িনেজর মখু খেুল িবরাটাকার সােপর মখু থেক জল

বর হওয়ার সে সে ই খেয় ফলল। ১৭আর সই মিহলার ওপর

িবরাটাকার সাপিট খবু রেগ গল এবং সই মিহলার বংেশর বািক

লাকেদর সে , যারা ঈ েরর আেদশ মেন চেল ও যী র সা ধের

রােখ, তােদর সে যু করেত গল।

১৩তখন সই িবরাটাকার সাপিট সমেু র বালকুাময় িকনাের

দাঁড়াল। আর আিম দখলাম, “সমেু র মধ থেক একিট জ ু উেঠ
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আসেছ; তার দশিট িসং” ও সাতিট মাথা; তার িসং িলেত দশিট

মু ট িছল এবং তার মাথা িলর ওপর ঈ রিন ার জ িবিভ নাম

লখা িছল। ২ য প েক আিম দখলাম সিট িছল িচতাবােঘর মত,

তার পা িল ভ েুকর পােয়র মত এবং মখুিট িসংেহর মত িছল; সই

িবরাটাকার সাপিট তার িনেজর শি , িনেজর িসংহাসন এবং িবেশষ

মতা তােক দান করল। ৩ পের দখলাম, জ ু িটর সব মাথার মেধ

একটা মাথায় এমন ত িছল যার ফেল মতুৃ অিনবায িছল, িক ু

তার সই ত সের িগেয়িছল; আর পিৃথবীর সব লাক আ য হেয়

সই জ ুটার পছন পছন চলল। ৪আর তারা িবরাটাকার সাপেক

পেূজা করল, কারণ সাপিট সই জ ু েক িনেজর িবেশষ মতা িদেয়

িদেয়িছল; তারা সই জ ু েকও পেূজা করেলা আর বলেত লাগেলা,

এই জ ুর মত ক আেছ? এবং এর সে ক যু করেত পারেব?

৫ জ ু িটেক এমন একিট মখু দওয়া হেলা, যটা গেবর কথা ও

ঈ রিন া করেত পাের এবং তােক িবয়াি শ মাস দওয়া হেলা যন

িবেশষ অিধকার সহ রাজ করেত পাের। ৬ তরাং জ ু িট ঈ েরর

িন া করেত মখু খলুল, তাঁর নােমর ও তাঁর বাস ােনর এবং েগ

যারা বাস কের সবাইেক িন া করেত লাগল। ৭ ঈ েরর পিব

লােকর িব ে যু করবার ও তােদরেক জয় করার মতা জ ু িটেক

দওয়া হল; এবং তােক সম জািতর লাকেদর, ভাষার ও দেশর

ওপের িবেশষ কতৃ দওয়া হেলা। ৮ পিৃথবীেত বাস কের সব লাক

যােদর নাম জগত সিৃ র থেক মষিশ র জীবন বইেত লখা

নই, তারা তােক পেূজা করেব। এই মষিশ েক জগত সিৃ র আেগই

মের ফলার জ িঠক করা হেয়িছল। ৯ যার আেছ, স ক। ১০

যিদ কউ যু বি হবার হয়, স বি হেব; যিদ কউ তেরায়ােলর

আঘােত খনু হবার আেছ, তােক তেরায়াল িদেয় খনু করা হেব। এ জ

ঈ েরর পিব মা েষর ধয ও িব াস দরকার। ১১তারপের আিম

আর একটা জ ু েক ভূিম থেক উেঠ আসেত দখলাম। মষিশ র

মত তার িট িসং িছল এবং স সই িবরাটাকার সােপর মত কথা

বলত। ১২ স ঐ থম জ ুর সব কতৃ তার উপি িতেত ব বহার
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করেত লাগেলা; এবং য থম জ ু িটর মতুৃ জনক ত ভােলা হেয়

িগেয়িছল, পিৃথবীেক ও পিৃথবীেত বাস কের এমন সবাইেক তােক

ঈ র বেল পেূজা করােলা। ১৩ স বড় বড় আ য কাজ করেলা;

এমনিক মা েষর চােখর সামেন গ থেক পিৃথবীেত আ ন নািমেয়

আনেলা। ১৪এই ভােব সই থম জ ুর হেয় য সব আ য কাজ

করার মতা তােক দওয়া হেয়েছ, তা িদেয় স পিৃথবীেত বাস কের

মা ষেদর ভুল পেথ পিরচালনা কের; স পিৃথবীর মা ষেদরেক বেল,

“ য জ ু িট খ িদেয় আহত হেয়ও বঁেচ িছল, তার একিট মিূ তরী

কর।” ১৫আর তােক ওই মিু েক িনঃ াস িদেত পাের এমন মতা

দওয়া হেলা, যােত ঐ জ ুর মিু িট কথা বলেত পাের এবং যত লাক

সই জ ুর মিু িট পেূজা না করেব, তােদর মের ফলেত পাের। ১৬

আর সই ি তীয় জ ু , ছাট ও বড়, ধনী ও গিরব, াধীন ও দাস,

সবাইেকই ডান হােত অথবা কপােল িচ লাগােত বাধ কের; ১৭ঐ

জ ুর িচ অথাৎ নাম বা নােমর সংখ া য কউ না লাগায়, তারা

কানিকছু িকনেত বা িবি করেত পারেব না। ১৮ এসব বঝুেত া

দরকার। যার অ দিৃ আেছ স ঐ জ ুর সংখ া িহসাব ক ক; কারণ

এটা মা েষর সংখ া। সই সংখ া হেলা ছয়েশা ছষি ।

১৪পের আিম তািকেয় দখলাম আমার সামেন সই মষ িশ

িসেয়ান পবেতর উপের দাঁিড়েয় আেছন এবং তাঁর সে এক ল

চুয়াি শ হাজার লাক িছল, তােদর কপােল তাঁর নাম ও তাঁর বাবার

নাম লখা আেছ। ২ পের আিম গ থেক বেয় যাওয়া অেনক জেলর

ােতর মত শ এবং বাজ পড়া শে র মত আওয়াজ নেত পলাম;

য শ নলাম, তােত মেন হেলা য বীণা বাদকরা িনেজ িনেজেদর

বীণা বাজাে ; ৩আর তারা িসংহাসেনর সামেন ও সই চার াণীর

ও নতােদর সামেন নতুন একিট গান করেলা; পিৃথবী থেক িকেন

নওয়া সই এক ল চুয়াি শ হাজার লাক ছাড়া আর কউ সই

গান িশখেত পারল না। ৪ এরা ীেলাকেদর সে ব িভচার কের

িনেজেদর অ িচ কের িন, কারণ এরা িনেজরা ব িভচার থেক সূচী

রেখেছন। য কান জায়গায় মষ িশ যান, সই জায়গায় এরা তাঁর
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সে যান। এরা ঈ েরর ও মষিশ র জ থম ফল বেল মা েষর

মধ থেক িকেন নওয়া হেয়েছ। ৫আর তােদর মেুখ কান িমথ া

কথা পাওয়া যায়িন; তােদর কােনা দাষ িছল না। ৬আিম আর

এক দূতেক আকােশর অেনক উঁচুঁেত উড়েত দখলাম, তাঁর কােছ

পিৃথবীেত বাস কের সম জািত, বংশ, ভাষা এবং জােদর কােছ

চােরর জ িচরকােলর ায়ী সমাচার আেছ; (aiōnios g166) ৭ িতিন

চীৎকার কের বলেছন, ঈ রেক ভয় কর এবং তাঁেক গৗরব কর।

কারণ তাঁর িবচার করার িদন এেস গেছ; িযিন গ, পিৃথবী, সমু

এবং জেলর উৎস এই সব সিৃ কেরেছন তাঁর পেূজা কর। ৮ পের

তাঁর পছেন ি তীয় একজন গদূত আসেলন, িতিন বলেলন, সই

মহান ব ািবলন য সব জািতেক িনেজর ব ািভচােরর মদ খাইেয়েছ,

সটা ংস হেয় গল। ৯ পের ততৃীয় এক দূত আেগর দূতেদর পেরই

আসেলন, িতিন িচৎকাের কের বলেলন, যিদ কউ সই জ ু ও তার

িতমিূ র পেূজা কের এবং িনেজর কপােল িক হােত িচ িনেয় থােক,

১০ তেব তােকও ঈ েরর সই ােধর মদ খেত হেব, তাঁর রােগর

পানপাে জল না িমিশেয় ােধর মদ ঢেল দওয়া হেয়েছ; য এই

মদ খােব, পিব দূতেদর এবং মষিশ র সামেন আ নও গ েকর

ারা সই লাকেক য ণা দওয়া হেব। ১১ য আ ন এই লাকেদর

য ণা দেব সই আ েনর ধাঁয়া িচরকাল লেত থাকেব; যারা সই

জ ুর ও তার মিূতর পজূা কের এবং য কউ তার নােমর িচ ব বহার

কের, তারা িদেনর িক রােত কখনও িব াম পােব না। (aiōn g165)

১২এখােন পিব লাক যারা ঈ েরর আেদশ ও যী র িত িব াস

মেন চেল তােদর ধয দখা যায়। ১৩ পের আিম গ থেক এক

জনেক বলেত নলাম, তুিম লখ, ধ সই মেৃতরা যারা এ পয

ভুর সে যু হেয় মেরেছ, াঁ, আ া বলেছন, তারা িনেজ িনেজর

পির ম থেক িব াম পােব; কারণ তােদর কাজ িল তােদর সে

সে থাকেব। ১৪আর আিম তািকেয় দখেত পলাম সখােন একিট

সাদা মঘ িছল এবং সই মেঘর উপের ম ষ পেু র মত একজন

লাক বেস িছেলন, তাঁর মাথায় একিট সানার মু ট এবং তাঁর হােত
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একিট ধারােলা কাে িছল। ১৫ পের উপাসনা ঘর থেক আর এক দূত

বর হেয় িযিন মেঘর ওপের বেস িছেলন, তাঁেক জাের চীৎকার কের

বলেলন, “আপনার কাে িনন এবং শস কাটেত ক ন; কারণ

শস কাটার িদন হেয়েছ;” কারণ পিৃথবীর শস পেক গেছ। ১৬

তখন িযিন মেঘর ওপের বেস িছেলন িতিন িনেজর কাে পিৃথবীেত

লাগােলন এবং পিৃথবীর শস কেট িনেলন। ১৭আর এক দূত েগর

উপাসনা ঘর থেক বর হেয় আসেলন; তাঁরও হােত একিট ধারােলা

কাে িছল। ১৮আবার বিদর কাছ থেক আর এক দূত বর হেয়

আসেলন, তাঁর আ েনর উপের মতা িছল, িতিন ঐ ধারােলা কাে

হােত দূতেক জাের চীৎকার কের বলেলন, তামার ধারােলা কাে

নাও, পিৃথবীর আ ুর গাছ থেক আ ুর সং হ কর, কারণ আ ুর

ফল পেক গেছ। ১৯তখন ঐ দূত পিৃথবীেত িনেজর কাে লািগেয়

পিৃথবীর আ ুর গাছ িল কেট িনেলন, আর ঈ েরর ােধর গেত

আ ুর মাড়াই করার জ ফলেলন। ২০ শহেরর বাইের একিট গেত

তা মাড়াই করা হেলা, তােত গত থেক র বর হেলা যা ঘাড়া িলর

লাগাম পয উঠল, এেত এক হাজার ছয় শত তীর রে ডুেব গল।

১৫পের আিম েগ আর একিট মহান এবং আ য িচ দখলাম;

সাতজন গদূত তােদর হােত সাতিট আঘাত (ঈ র দ স াপ)

িনেয় আসেত দখলাম; য েলা হেলা শষ আঘাত, কারণ স েলা

িদেয় ঈ েরর াধ শষ হেব। ২আিম একিট আ ন মশােনা কােচর

সমু দখেত পলাম; এবং যারা সই জ ু এবং তার িতমিূ ও

তার নােমর সংখ ার ওপের জয়লাভ কেরেছ তারা ঐ কােচর সমেু র

িকনারায় ঈ েরর দওয়া বীণা হােত কের দাঁিড়েয় আেছ। ৩আর

তারা ঈ েরর দাস মািশর গীত ও মষিশ র এই গীত গাইিছল,

“মহান ও আ য তামার সব কাজ, হ ভু ঈ র, সবশি মান;

ায ও সত হেলা তামার সব পথ, হ জািতগেণর রাজা! ৪ হ

ভু, ক না তামােক ভয় করেব? এবং তামার নােমর গৗরব ক

না করেব? কারণ তুিমই একমা পিব , সম জািত আসেব, এবং

তামার সামেন উপাসনা করেব, কারণ তামার ধ কায সব কাশ
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হেয়েছ।” ৫আর তারপের আিম দখলাম, েগ সই উপাসনা ঘরটা

সা তাঁবটুা খালা হল; ৬ তারপর সই সাতজন গদূত সাতিট

আঘাত িনেয় ওই উপাসনা ঘর থেক বর হেয় আসেলন, তাঁেদর

পরেন িছল পির ার ও উ ল ঝক ঝেক ব এবং তাঁেদর বেুক

সানার ব িছল। ৭ পের চারিট াণীর মেধ একিট াণী সই

সাতিট গদূতেক সাতিট সানার বািট িদেলন, স িল যেুগ যেুগ

জীিবত ঈ েরর ােধ পণূ িছল। (aiōn g165) ৮ তােত ঈ েরর তাপ

থেক ও তাঁর শি থেক য ধাঁয়া বর হি ল সই ধাঁয়ায় পিব

উপাসনা ঘরটা ভের গল; আর সই সাতিট গদূেতর সাতিট আঘাত

শষ না হওয়া পয কউ উপাসনা ঘের ঢুকেত পারল না।

১৬আিম উপাসনা ঘর থেক এক চীৎকার নেত পলাম, একজন

জাের সই সাতিট গদূতেক বলেছন, তামরা যাও এবং ঈ েরর

ােধর ঐ সাতিট বািট পিৃথবীেত ঢেল দাও। ২ তখন থম দূত

িগেয় পিৃথবীর উপের িনেজর বািট ঢেল িদেলন, ফেল সই জ ুটার

িচ যােদর গােয় িছল এবং তার মিূতর পেূজা করত মা ষেদর গােয়

খবু খারাপ ও িবষা ঘা দখা িদল। ৩ পের ি তীয় দূত সমেু র

ওপের িনেজর বািট ঢেল িদেলন, তােত সিট মরা লােকর রে র

মত হেলা এবং সমেু র সব জীিবত াণী মের গল। ৪ততৃীয় দূত

িগেয় নদনদী ও জেলর ফায়ারার ওপের িনেজর বািট ঢালেলন,

ফেল স েলা রে র নদী ও ফায়ারা হেয় গল। ৫ জেলর উপর

য গদূেতর মতা িছল তােক আিম বলেত নলাম, হ পিব ,

তুিম আছ ও তুিম িছেল, তুিম ায়বান, কারণ তুিম এই রকম িবচার

করছ; ৬কারণ তারা ঈ েরর পিব লাকেদর ও ভাববাদীেদর খনু

কেরেছ; তুিম তােদরেক পান করার জ র িদেয়ছ; এটাই তােদর

জ উপযু । ৭ পের আিম বিদ থেক উ র িদেত নলাম, াঁ, ভু

সবশি মান, সবার শাসনক া, তামার িবচার িল সত ও ায়বান।

৮ চতুথ গদূত তাঁর িনেজর বািট েয র ওপের ঢেল িদেলন এবং

আ ন িদেয় মা ষেক পিুড়েয় মারার অ মিত তােক দওয়া হল। ৯

ভীষণ তােপ মা েষর গা পেুড় গল এবং এই সব আঘােতর উপের
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যাঁর মতা আেছ, সই ঈ েরর নােমর িন া করেত লাগেলা; তাঁেক

গৗরব করার জ তারা মন ফরাল না। ১০ পের প ম গদূত সই

জ ুর িসংহাসেনর উপের িনেজর বািট ঢেল িদেলন; তােত শয়তােনর

রাজ অ কাের ঢেক গল এবং মা েষরা য ণায় তােদর িনজ িনজ

িজভ কামড়ােত লাগেলা। ১১ তােদর য ণা ও ঘােয়র জ তারা েগর

ঈ েরর িন া করেত লাগেলা, তবওু তারা িনেজেদর ম কাজ থেক

মন ফরােলা না। ১২ ষ গদূত ইউে টীস মহানদীর উপর িনেজর

বািট উপড়ু কের ঢেল িদেলন এবং এই নদীর জল িকেয় গল, যন

পবূ িদক থেক রাজােদর আসার জ রা া তরী করা যেত পাের।

১৩ পের আিম দখেত পলাম, সই িবরাটাকার সােপর মখু থেক,

জ ু িটর মখু থেক এবং ভ ভাববাদীর মখু থেক ব ােঙর মত দখেত

িতনেট ম আ া বর হেয় আসেছ। ১৪ কারণ তারা হেলা ভূেতেদর

আ া নানা িচ ও আ য কাজ কের; তারা পিৃথবীর সব রাজােদর

কােছ িগেয় সবশি মা ঈ েরর সই মহান িদেনর যেু র জ ম

আ ােদর জেড়া কের। ১৫ দখ, আিম চােরর মত আসেবা; ধ

সই ব ি য জেগ থােক এবং িনেজর কাপড় পের থােক যন স

উল না হেয় ঘেুর বড়ায় এবং লােক তার ল া না দেখ। ১৬ তারা

রাজােদর এক জায়গায় জেড়া করেলা য জায়গার নাম ই ীয় ভাষায়

হরমািগেদান বেল। ১৭ পের স ম গদূত আকােশর বাতােসর ওপের

িনজ বািট ঢেল িদেলন, তখন উপাসনা ঘেরর িসংহাসন থেক জাের

এই কথা িল বলা হেলা, “এটা করা হেয়েছ।” ১৮আর তখন িব ৎ

চমকােত লাগেলা, িবকট শ ও বাজ পড়েত লাগেলা এবং এমন এক

ভূিমক হল যা পিৃথবীেত মা ষ সিৃ র পর থেক কখনও হয়িন, এটা

খবু ভয় র ভূিমক িছল। ১৯ফেল সই মহান শহরিট িতন ভােগ

ভাগ হেয় গল এবং নানা জািতর শহর িল ভেঙ পড়ল; তখন ঈ র

সই মহান বািবলনেক মেন করেলন এবং ঈ র তাঁর ােধর মদ পণূ

পয়ালা বািবলেক পান করেত িদেলন। ২০ েত কিট ীপ তখন

অদশৃ হেয় গল এবং পবত িলেক আর খুঁেজ পাওয়া গল না। ২১

আর আকাশ থেক মা েষর ওপর বড় বড় শীল বিৃ র মত পড়ল,
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তার এক একিটর ওজন ায় এক তাল ( ায় ছি শ কিজ); এই

িশলাবিৃ েত আঘাত পেয় মা েষরা ঈ েরর িন া করল; কারণ সই

আঘাত খবু ভয়ানক িছল।

১৭ যাঁেদর হােত সাতিট বািট িছল ঐ সাতজন দূেতর মেধ থেক

একজন দূত এেস আমােক বলেলন, এেসা, “ য মহােবশ া অেনক

জেলর ওপের বেস আেছ” আিম তামােক তার শাি দখােবা, ২

“পিৃথবীর রাজারা যার সে ব িভচার কেরেছ এবং যারা এই পিৃথবীেত

বাস কের তারা তার ব ািভচােরর আ ুর রেস মাতাল হেয়িছল”। ৩ সই

গদূত আমােক ম াে িনেয় গেলন তখন আিম পিব আ ায় পণূ

িছলাম; এবং একিট লাল রেঙর জ ু িটর ওপর এক ীেলাকেক বেস

থাকেত দখলাম; সই জ ুটার গােয় ঈ রিন া করার জ অেনক

নাম লখা িছল এবং তার সাতিট মাথা ও দশিট িশং িছল। ৪আর

সই ীেলাকটী ব নী ও লাল রেঙর পাশাক পেরিছল এবং সানার,

দামী পাথর, মিণ ও মু া পেরিছল এবং তার হােত অপিব িজিনস

ও ব িভচােরর ময়লা ভরা একটা সানার বািট িছল। ৫আর তার

কপােল এক সেত র নাম লখা িছল, “ হ মহান ব ািবলন, পিৃথবীর

বশ ােদর ও ঘণৃার িজিনেসর মা।” ৬আরআিম দখলাম য, সই

ীেলাকটী ঈ েরর পিব লাকেদর র এবং যী র স ে সা ী

িদেয়েছ যারা তােদর র খেয় মাতাল হেয় আেছ। আিম যখন তােক

দখলাম খবু আ য হলাম। ৭আর সই গদূত আমােক বলেলন,

তুিম কন অত িবি ত হা ? আিম ওই ীেলাকটীর এবং সই

জ ু িট য তােক বেয় িনেয় যায়, যার সাতিট মাথা ও দশিট িশং আেছ

তােদর গাপন মােন বিুঝেয় বলব। ৮ তুিম য জ ু েক দেখিছেল, স

বতমােন নই; িক ু স অতল গত থেক উেঠ এেস িচরকাল শাি

ভাগ করেব। আর পিৃথবীেত যত লাক বাস কের, যােদর নাম জগত

সিৃ র থম থেক জীবন পু েক লখা নই, তারা যখন সই জ ু িটেক

দখেব য আেগ িছল িক ু এখন নই অথচ আবার দখা যােব, তখন

সবাই অবাক হেয় যােব। (Abyssos g12) ৯ এটােক বেল মন যার মেধ

ঈ রীয় ান আেছ। ওই সাতিট মাথা হেলা সাতিট পাহাড় যার ওপর
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ীেলাকটী বেস আেছ; আবার সই সাতটা মাথা হেলা সাতিট রাজা;

১০ তােদর মেধ পাঁচ জন আেগই শষ হেয় গেছ, এখনও একজন

আেছ, আর অ জন এখেনা আেসিন; যখন স আসেব স অ

িদেনর র জ থাকেব। ১১আর য জ ু িট িছল, এখন স নই, স

িনেজ হেলা অ ম রাজা িক ু স সই সাতজন রাজার মেধ একজন

এবং স িচরকােলর জ ংস হেব। ১২আর তুিম য দশিট িশং

দেখিছেল স িল হেলা দশ জন রাজা যারা এখেনা পয কােনা

রাজ পায়িন, িক ু সই জ ু িটর সে এক ঘ টার জ রাজােদর মত

রাজ করার কতৃ পােব। ১৩এেদর সবার মন এক এবং তােদর

িনেজেদর শি ও কতৃ সই জ ু িটেক দেব। ১৪তারা মষিশ র

সে যু করেব, িক ু মষ িশ তােদরেক জয় করেবন, কারণ “িতিন

ভুেদর ভু ও রাজােদর রাজা;” এবং যাঁরা মেনানীত হেয়েছ যােদর

বেছ নওয়া হেয়েছ ও িব , তারাই তাঁর সে থাকেবন। ১৫আর

সই গদূত আমােক বলেলন, তুিম য জল দখেল যখােন ওই

বশ া বেস আেছ, সই জল হেলা মা ষ, জনসাধারণ, জািতব ৃ

ও অেনক ভাষা। ১৬আর য দশিট িশং এবং জ ু িট তুিম দখেল

তারা সবাই সই বশ ােক ঘণৃা করেব এবং তােক জনশূ ও উল

করেব তার মাংস খােব এবং তােক স ণূভােব আ েন িদেয় পিুড়েয়

ফলেব। ১৭এর কারণ হেলা ঈ র তােদর মেন এমন ই া িদেলন,

যন তাঁরই বাক সফল হয় এবং একমনা হয়; আর যত ণ না ঈ েরর

বাক স ণূ হয়, সই পয িনজ িনজ রােজ র কতৃ সই জ ু িটেক

দয়। ১৮আর তুিম য ীেলাকেক দেখিছেল স হেলা সই নাম করা

শহর য পিৃথবীর রাজােদর ওপের কতৃ করেছ।

১৮এসেবর পের আর একজন গদূতেক আিম গ থেক নেম

আসেত দখলাম; তার মহান কতৃ িছল এবং পিৃথবী তার মিহমায়

আেলািকত হেয় উঠল। ২ িতিন জাের চঁিচেয় বলেলন, “ সই নাম

করা বািবলন ংস হেয় গেছ;” সটা ভূতেদর থাকার জায়গা হেয়েছ

আর সব ম আ ার আ াখানা এবং অ িচ ও জঘ পাখীর বাসা

হেয়েছ। ৩কারণ সম জািত তার বশ া কােজর ভয় র মদ পান
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কেরেছ এবং পিৃথবীর সব রাজারা তার সে ব িভচার কেরেছ এবং

পিৃথবীর ব বসায়ীরা তার িবলািসতার শি র জ ধনী হেয়েছ। ৪

তখন আিম গ থেক আর একটা বাক নেত পলাম, “ হ আমার

জনগণ, তামরা ওই বািবলন থেক বর হেয় এেসা, যন তামরা তার

পােপর ভাগী না হও, তরাং তার য সব আঘাত তামােদর ভাগ

না করেত হয়।” ৫কারণ তার পাপ গ পয উঁচু হেয় গেছ এবং

ঈ র তার ম কােজর কথা মেন কেরেছন। ৬ স যমন অ েদর

সে ব বহার করত তামরাও তার সে সরকম ব বহার কর; এবং

তার কাজ অ যায়ী তােক ি ন িতফল দাও, য পয়ালায় স

অ েদর জ মদ মশাত, সই পয়ালায় তার জ ি ন পিরমােণ

মদ িমিশেয় তােক দাও। ৭ স িনেজ িনেজর িবষেয় যত গৗরব

কেরেছ ও িবলািসতায় বাস কেরেছ, তােক িঠক ততটা য ণা ও ঃখ

দাও। কারণ স মেন মেন ভােব, আিম রাণীর মত িসংহাসেন বেস

আিছ, আিম একজন িবধবা নয় এবং আিম কখনও ঃখ দখব না।

৮ এই কারেণ এক িদেনর তার সব আঘাত যমন মতুৃ , ঃখ ও

দূিভ তার ওপের পড়েব; এবং তােক আ েন পিুড়েয় দওয়া হেব,

কারণ তােক য িবচার করেবন িতিন হেলন শি মান ভু ঈ র। ৯

পিৃথবীর য সব রাজারা তার সে ব িভচার কেরেছ ও জাঁকজমক

কের বাস কেরেছ, তারা তার পিুড়েয় ফলার িদন ধমুা দেখ তার

জ কাঁদেব এবং ঃখ করেব; ১০তারা তার য ণা দেখ ভেয় দূের

দাঁিড়েয় বলেব হায় বািবলন হায়! সই নাম করা শহর বািবল, মতায়

পিরপণূ সই শহর! এত অ িদেনর মেধ তামার শাি এেস গেছ।

১১ পিৃথবীর ব বসায়ীরাও তার জ কাঁদেব এবং ঃখ করেব কারণ

তােদর ব বসােয়র িজিনসপ আর কউ িকনেব না; ১২ তােদর

ব বসার িজিনসপ িল হেলা সানা, প, দামী পাথর, মু , মসীনা

কাপড়, ব নী রেঙর কাপড়, রশিম কাপড়, লাল রেঙর কাপড়; সব

রকেমর চ ন কাঠ, হািতর দাঁেতর সব রকেমর পা , দামী কােঠর

এবং িপতেলর, লৗেহর ও মােবল পাথেরর সব রকেমর তরী িজিনস,

১৩এবং দা িচিন, এলািচ, ধপূ, আতর ও গ রস, , মিদরা,
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তল, উ ম ময়দা ও গম, প , ভড়া; এবং ঘাড়া, ঘাড়ার গাড়ী রথ,

দাস ও মা েষর আ া। ১৪ য ফল তুিম ত ািশত করেত চেয়িছেল

তা তামার কাছ থেক দূের চেল গেছ এবং তামার জাঁকজমক ও

সব ধন ন হেয় গেছ; লােকরা স সব আর কখনও পােব না। ১৫

ঐ সব িজিনেসর ব বসা কের ব বসায়ীরা যারা ধনী হেয়িছল, তার

য ণা এবং ঃখ দেখ সই ব বসায়ীরা ভেয় দূের দাঁিড়েয় থাকেব,

আর কাঁদেত কাঁদেত বলেব, ১৬ হায়! হায়! সই মহান শহর মসীনা

কাপড়, ব নী ও লাল রেঙর কাপড় পরা এবং সানা ও দামী পাথর

এবং মু ায় সাজেগাজ করা সই নাম করা শহর; ১৭ এক ঘ টার

মেধ ই সই মহাস ি ংস হেয় গেছ। জাহােজর েত ক ধান

কমচারী, ও জলপেথর যা ীরা এবং নািবকরা ও সমু ব বসায়ীরা

সবাই দূের দাঁিড়েয় থাকেলা, ১৮তােক পাড়াবার িদন ধাঁয়া দেখ

তারা জাের িচৎকার কের বলল, সই নাম করা শহেরর মত আর

কােনা শহর আেছ? ১৯আর তারা মাথায় ধেূলা িদেয় কঁেদ কঁেদ ও

ঃখ করেত করেত জাের িচৎকার কের বলেত লাগল, হায়! হায়! সই

নাম করা শহর, যার ধন িদেয় সমেু র ব বসায়ীরা জাহােজর মািলকরা

সবাই বড়েলাক হেয়িছল; আর সটা এক ঘ টার মেধ ই স ংস হেয়

গল। ২০ হ গ, হ পিব লােকরা, হ িরতরা, হ ভাববাদীরা,

তামরা সবাই তার জ আন কর; কারণ স তামােদর ওপর

য অ ায় কেরেছ, ঈ র তার িবচার কেরেছন। ২১ পের শি শালী

একজন গদূত একটা বড় যাঁতার মত পাথর িনেয় সমেু ছুঁেড় ফেল

িদেয় বলেলন, এরই মত মহান শহর বািবলনেক ফেল দওয়া হেব,

আর কখনও তার দখা পাওয়া যােব না। ২২ যারা বীণা বাজায়,

যারা গান গায়, যারা বাঁশী বাজায় ও তূরী বাজায় তােদর শ তামার

মেধ আর কখনও শানা যােব না; এবং আর কখনও কান রকম

িশ ীেক তামার মেধ পাওয়া যােব না; এবং যাঁতার শ আর কখনও

তামার মেধ শানা যােব না; ২৩আর কখনও তামার মেধ দীেপর

আেলা লেব না; এবং বর ক ার গলার আওয়াজও আর কখনও

তামার মেধ শানা যােব না; কারণ তামার ব বসায়ীরা পিৃথবীর
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মেধ অিধকারী িছল এবং সব জািত তামার জাদূেত তািরত হত।

২৪ ভাববাদীেদর ও ঈ েরর পিব মা ষেদর র এবং যত লাকেক

পিৃথবীেত মের ফলা হেয়িছল তােদর র তার মেধ পাওয়া গল।

১৯এই সেবর পের আিম গ থেক অেনক লােকর িভেড়র শ

নেত পলাম, তাঁরা বলিছেলন “হাে লইূয়া, পির ান ও গৗরব,

ও মতা সবই আমােদর ঈ েরর;” ২কারণ তার িবচার িল সত

ও ায়বান; কারণ য মহােবশ া িনেজর ব িভচার িদেয় পিৃথবীেক

িষত কেরিছল, ঈ র তার িনেজর হােত িবচার কেরেছন এবং তার

িনেজর দাসেদর রে র িতেশাধ তার ওপর িনেয়েছন। ৩ তাঁরা

ি তীয়বার বলেলন, “হাি লয়ূা; িচরকাল ধের তার মধ থেক ধাঁয়া

উঠেত থাকেব।” (aiōn g165) ৪ ঈ র, িযিন িসংহাসেন বেস আেছন

তাঁেক পের সই চি শ জন নতা ও চারিট জীব াণী মাথা িনচু কের

ণাম কের বলেলন, আেমন; হাি লয়ূা। ৫তখন সই িসংহাসন থেক

একজন বলেলন, “আমােদর ঈ েরর শংসা কর, হ ঈ েরর দােসরা,

তামরা যারা তাঁেক ভয় কর, তামরা ছাট িক বড় সকেল আমােদর

ঈ েরর গৗরব গান কর।” ৬আবার আিম অেনক মা েষর িভেড়র

শ , জাের বেয় যাওয়া জেলর ােতর শ এবং খবু জাের বাজ

পড়ার শে র মত এই কথা নেত পলাম, হাে লয়ূা! কারণ ঈ র

ভু িযিন সবশি মান িতিন রাজ কেরেছন। ৭ “এেসা আমরা

মেনর খিুশেত আন কির এবং তাঁেক গৗরব িদই, কারণ মষিশ র

িবেয়র িদন এেস গেছ এবং তাঁর কে িনেজেক ত কেরেছন।”

৮ তাঁেক উ ল, পির ার এবং িমিহ মসীনা কাপড় পরার অ মিত

দওয়া হেয়েছ, কারণ মসীনা কাপড় হেলা তার পিব মা ষেদর

ধািমক আচরণ। ৯ পের সই গদূত আমােক বলেলন, তুিম এই

কথা লখ, ধ তারা যােদরেক মষিশ র িবেয়র ভােজ িনম ণ করা

হেয়েছ। িতিন আমােক আরও বলেলন, এ সব ঈ েরর কথা এবং সত

কথা। ১০তখন আিম তাঁেক নম ার করার জ তাঁর পােয়র ওপর

েয় পড়লাম। িক ু িতিন আমােক বলেলন, এমন কাজ কর না; আিম

তামার সে এবং তামার য ভাইেয়রা যারা যী র সা ধের রােখ
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তােদর মতই এক দাস; ঈ রেকই ণাম কর; কারণ যী র সা

হেলা ভাববাণীর আ া। ১১তখন আিম দখলাম গ খালা আেছ

এবং আিম সাদা রেঙর একটা ঘাড়া দখেত পলাম, আর িযিন সই

ঘাড়ার উপর বেস আেছন িতিন িব ও সত নােম পিরিচত। িতিন

ায়ভােব িবচার ও যু কেরন। ১২ তাঁর চ ু ল আ েনর িশখার

মত এবং তাঁর মাথায় অেনক িল মু ট আেছ; তাঁর গােয় একটা নাম

লখা আেছ যটা িতিন ছাড়া আর অ কউ জােন না। ১৩ তাঁর পরেন

রে ডুবান কাপড় িছল এবং তার নাম িছল “ঈ েরর বাক ”। ১৪আর

েগর স দল সাদা পির ার এবং মসীনা কাপড় পের সাদা রেঙর

ঘাড়ায় চেড় তাঁর িপছেন িপছেন যাি ল। ১৫আর তাঁর মখু থেক

এক ধারােলা তরবাির বর হি ল যন সটা িদেয় িতিন জািতেক

আঘাত করেত পােরন; আর িতিন লাহার রড িদেয় তােদরেক শাসন

করেবন; এবং িতিন সবশি মা ঈ েরর ভয় র াধ প পােয়

আ ুর মাড়াই করেবন। ১৬তাঁর পাশােক এবং ঊ েত একটা নাম

লখা আেছ, তা হেলা “রাজােদর রাজা ও ভুেদর ভু”। ১৭আিম

একজন দূতেক সূেয র মেধ দাঁিড়েয় থাকেত দখলাম; আর িতিন

খবু জাের চীৎকার কের আকােশর মধ িদেয় য সব পাখী উেড়

যাি ল স সব পািখেক বলেলন, এস ঈ েরর মহা ভাজ খাওয়ার

জ একসে জেড়া হও। ১৮এস রাজােদর মাংস, সনাপিতর মাংস,

শি মা লাকেদর মাংস, ঘর এবং ঘাড়া ও আেরাহীেদর মাংস

এবং াধীন ও দাস, ছােটা ও বড় সব মা েষর মাংস খাও। ১৯

পের আিম দখলাম, িযিন ঘাড়ার ওপর বেস িছেলন তাঁর ও তাঁর

স েদর সে যু করার জ সই জ ু িট ও পিৃথবীর রাজারা ও

তােদর স রা একসে জেড়া হল। ২০ সই জ ু েক ধরা হেলা এবং

য ভ ভাববাদী তার সামেন আ য কাজ করত এবং জ ু িটর িচ

সবাইেক হণ করাত ও তার মিূতর পেূজা করাত এবং তােদর ভুল

পেথ চালনা করত সও তার সে ধরা পড়ল; তােদর জনেকই

জীব ল গ েকর আ েনর েদ ফলা হেলা। (Limnē Pyr g3041

g4442) ২১আর বািক সবাইেক িযিন সই সাদা ঘাড়ার ওপের বেস
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িছেলন তাঁর মখু থেক বর হওয়া তরবাির িদেয় মের ফলা হেলা;

আর সব পািখরা তােদর মাংস খেয় িনল।

২০পেরআিম গ থেক একজন গদূতেক নেমআসেত দখলাম,

তাঁর হােত িছল গভীর গেতর চািব এবং একিট বড় িশকল। (Abyssos

g12) ২ িতিন সই িবরাটাকার সাপিটেক ধরেলন; এটা সই পরুাতন

সাপ, যােক িদয়াবল [অপবাদক] ও শয়তান [িবপ ] বেল; িতিন তােক

এক হাজার বৎসেরর জ বঁেধ রাখেলন, ৩আর তােক সই গভীর

গেতর মেধ ফেল িদেয় সই জায়গার মখু ব কের সীলেমাহর কের

িদেলন; যন ঐ এক হাজার বৎসর শষ না হওয়া পয স জািতেদর

আর তারণা না করেত পাের; তারপের অ িকছু িদেনর র জ

তােক অবশ ই ছাড়া হেব। (Abyssos g12) ৪ পের আিম কতক েলা

িসংহাসন দখলাম; স িলর উপর যারা বেস িছেলন তাঁেদর হােত

িবচার করবার মতা দওয়া হেয়িছল। আর যী র সা ও ঈ েরর

বােক র জ যােদর গলা কেট মের ফলা হেয়িছল এবং যারা সই

জ ু িটেক ও তার মিু েক পেূজা কের িন এবং িনজ িনজ কপােল ও

হােত তার ছিব ও িচ হণ কের িন তােদর াণও দখলাম; তারা

জীিবত হেয় এক হাজার বৎসর ীে র সে রাজ করল। ৫ হাজার

বৎসর শষ না হওয়া পয বািক মতৃ মা েষরা জীিবত হল না। এটা

হেলা থম পনু ান। ৬ যারা এই থম পনু ােনর অংশী হয়, স

ধ ও পিব ; তােদর ওপের ি তীয় মতুৃ র কান মতা নই; িক ু

তারা ঈ েরর ও ীে র যাজক হেব এবং সই হাজার বৎসর ীে র

সে রাজ করেব। ৭ যখন সই হাজার বৎসর শষ হেব, শয়তানেক

তার জলখানা থেক মু করা যােব। ৮ তখন স “পিৃথবীর চারিদেক

বাস কের জািতেদর অথাৎ গাগ ও মােগাগেক”, তারণা কের যেু র

জ একসে তােদর জেড়া করেত বর হেব। তােদর সংখ া সমেু র

বািলর মত অসংখ । ৯আিম দখলাম তারা ভূিমর সম জায়গায়

ঘেুর এেস ঈ েরর পিব লাকেদর থাকার জায়গা এবং ি য় শহরটা

ঘরাও করেলা; িক ু গ থেক আ ন এেস তােদর াস করল। ১০

আর সই শয়তান য তােদর তারণা কেরিছল তােক গ েকর ও
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আ েনর েদ ফেল দওয়া হেলা যখােন সই জ ু িট এবং ভ

ভাববাদীেকও ফেল দওয়া হেয়িছল। আর তারা িচরকাল সখােন

িদন রাত ধের য ণা ভাগ করেব। (aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442)

১১ তখন আিম একিট বড় সাদা রেঙর িসংহাসন এবং িযিন তার ওপের

বেস আেছন তাঁেক দখেত পলাম; তাঁর সামেন থেক পিৃথবী ও

আকাশ পািলেয় গল িক ু তােদর যাওয়ার জ আর জায়গা িছল

না। ১২আর আিম মতৃেদর দখলাম, ছাট ও বড় সব লাক সই

িসংহাসেনর সামেন দাঁিড়েয় আেছ; পের কেয়কটা বই খালা হেলা

এবং আর একিট বইও অথাৎ জীবন পু ক খালা হেলা। বই িলেত

যমন লখা িছল তমিন মতৃেদর এবং িনেজর িনেজর কাজ অ যায়ী

তােদর িবচার করা হেলা। ১৩ পের সমেু র মেধ য সব মতৃ লােকরা

িছল তােদর সমু িনেজ তুেল িদল এবং মতুৃ ও নরক িনেজেদর মেধ

য সব মতৃ লােকরা িছল তােদরেক িফিরেয় িদল এবং সব মতৃেদর

তােদর কাজ অ সাের িবচার করা হেলা। (Hadēs g86) ১৪আর মতুৃ ও

নরেক আ েনর েদ ফেল দওয়া হেলা; এই আ েনর দ হেলা

ি তীয় মতুৃ । (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442) ১৫আর যিদ কােরার

নাম জীবন পু েক লখা পাওয়া গল না, তােক আ েনর েদ ফেল

দওয়া হেলা। (Limnē Pyr g3041 g4442)

২১তারপের আিম একটা নতুন আকাশ এবং একটা নতুন পিৃথবী

দখেত পলাম, কারণ থেমর আকাশ ও থেমর পিৃথবী শষ হেয়

গেছ এবং সমু ও আর িছল না। ২আর আিম পিব শহরেক এবং

নতুন িয শােলমেক েগর মেধ ঈ েরর কাছ থেক নেম আসেত

দখলাম; আর বেরর জ সাজােনা কে র মত এই শহরেক সাজােনা

হেয়িছল। ৩ পের আিম িসংহাসন থেক একটা জাের ক ঠ র নেত

পলাম, দখ, মা েষর সে ঈ েরর এখন থাকার বাস ান হেয়েছ

এবং িতিন তােদর সে বাস করেবন। তারা তাঁর জা হেব এবং

ঈ র িনেজ মা েষর সে থাকেবন এবং িতিন তােদর ঈ র হেবন। ৪

তােদর সব চােখর জল িতিন মেুছ দেবন এবং মতুৃ আর হেব না;

ঃখ, কা া এবং ব াথাও আর থাকেব না; কারণ আেগর িজিনস িল
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সব শষ হেয় গেছ। ৫ আর িযিন িসংহাসেন বেস িছেলন িতিন

বলেলন, দখ, আিম সবই নতুন কের তরী করিছ। িতিন আরও

বলেলন, লখ কারণ এ সব কথা িব ও সত । ৬পের িতিন আমােক

আবার বলেলন, সব িকছুই করা হেয়েছ! আিমই আলফা এবং ওেমগা,

এবং শষ; যার িপপাসা পেয়েছ তােক আিম মলূ ছাড়াই জীবন

জেলর ফায়ারা থেক জল দেবা। ৭ য জয় করেব স এই সব িকছুর

উ রািধকারী হেব এবং আিম তার ঈ র হব ও স আমার পু হেব।

৮ িক ু যারা ভী বা অিব াসী, ঘণৃার যাগ , খনুী, ব িভচারী, জা কর

বা মিূ পজূারী, তােদর এবং সব িমথ াবাদীর জায়গা হেব আ েন

এবং গ েক জল আ েনর েদ। এটাই হেলা ি তীয় মতুৃ । (Limnē

Pyr g3041 g4442) ৯ য সাতজন গদূেতর কােছ সাতিট শষ আঘােত

ভরা সাতিট বািট িছল, তাঁেদর মেধ একজন গদূত আমার কােছ

এেস বলেলন, এখােন এেসা, আিম সই কেন অথাৎ মষিশ র ীেক

তামােক দখােবা। ১০ তারপর আিম যখন আ ায় পিরপণূ িছলাম

তখন সই গদূত আমােক এক বড় এবং উঁচু পাহােড়র উপর িনেয়

িগেয় পিব শহর িয শােলমেক দখােলন, সিট েগর ঈ েরর কাছ

থেক নেম আসিছল। ১১ িয শােলম ঈ েরর মিহমায় পণূ, তাহার

আেলা ব মলূ মিণর মত, উ লতা যমন সূয কা মিণর মত ও

হীেরর মত । ১২ এই শহেরর বড় ও উঁচু দয়াল িছল এবং তােত

বারিট ফটক (দরজা) এবং ফটক েলােত বারিট গদূত িছল। এবং

ফটক েলােত ই ােয়ল স ানেদর বারিট বংেশর নাম লখা িছল। ১৩

ফটক েলা পূ িদেক িতনেট, উ রিদেক িতনেট, দি ণিদেক িতনেট

ও পি মিদেক িতনেট িছল। ১৪আর সই শহেরর দয়ােল বারিট

ভীত িছল এবং স িলর ওপের মষিশ র বােরা জন িরেতর বারিট

নাম িছল। ১৫আর িযিন আমার সে কথা বলিছেলন তাঁর হােত

ওই শহর, তার ফটক িল এবং দয়াল মাপার জ একটা সানার

মাপকািঠ িছল। ১৬ শহরিট বগাকার অথাৎ চৗেকা িছল তার দঘ ও

সমান িছল। িতিন সই মাপকািঠ িদেয় শহরিট মাপেল পর দখা

গল সটা দেঘ ও ে ই হাজার চারেশা িকেলািমটার, তার দঘ ,
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ও উ তা এক সমান িছল। ১৭ পের িতিন দয়ালটা মাপেল পর,

সটার উ তা একেশা চুয়াি শ হাত হল মা ষ য ভােব মােপ সই

গদূত সই ভােবই মেপিছেলন। ১৮ হীের িদেয় দয়ালিট তরী িছল

এবং শহরিট পির ার কাঁেচর মত খাঁিট সানা িদেয় তরী িছল। ১৯

সই শহেরর দওয়ােলর িভত িল সব রকম দামী পাথেরর তরী িছল;

থম িভি িট হীেরর, ি তীয়টা নীলকাে র, ততৃীয়টা তা মিণর, ২০

চতুথটা পা ার, প ম বদূেয র, ষ সা ীয় মিণর, স ম ণমিণর,

অ ম গােমদেকর, নবম প রােগর, দশম ল নীেয়র, একাদশ

পেরােজর, াদশ কটােহলার। ২১আর বারটা ফটক বারিট মু িছল,

েত কিট ফটক এক একিট মু িদেয় তরী িছল। শহরিটর রা া

িছল পির ার কাঁেচর মত খাঁিট সানার তরী। ২২আর আিম শহেরর

মেধ কান উপাসনা ঘর দখেত পলাম না; কারণ সবশি মা ভু

ঈ র এবং মষ িশ িনেজই িছেলন তার উপাসনা ঘর। ২৩আর সই

শহের আেলা দবার জ েয র বা চাঁেদর িকছু েয়াজন নই, কারণ

ঈ েরর মিহমাই সখােন আেলা কের এবং মষ িশ সই শহেরর

বািত। ২৪আর জািতরা সব এই শহেরর আেলােত চলাচল করেব;

এবং পিৃথবীর রাজারা তােদর িনেজর িনেজর ঐ য ( তাপ) িনেয়

আসেবন। ২৫ঐ শহেরর ফটক িল িদেনর রেবলায় কখনও ব হেব

না এবং সখােন রাতও হেব না। ২৬ সব জািতর ঐ য এবং স ান

তার মেধ িনেয় আসেব। ২৭আর অ িচ িকছু অথবা জঘ কাজ কের

ও িমথ া কথা বেল কােনা লাক সখােন ঢুকেত পারেব না; ধমুা

মষিশ র জীবন‐বইিটেত যােদর নাম লখা আেছ, তারাই ধু ঢুকেত

পারেব।

২২তারপর সই গদূত আমােক জীবন জেলর নদী দখােলন,

সিট িটেকর মত চকচেক িছল এবং সটা ঈ েরর ও মষিশ র

িসংহাসন থেক বর হেয় সখানকার রা ার মধ িদেয় বেয় যাি ল;

২ নদীর ই ধােরই জীবনগাছ িছল, স িলেত বােরা মােসই বােরা

রকেমর ফল ধের এবং সই গােছর পাতা সব জািতর তার জ

ব বহার হয়। ৩আর কান অিভশাপ থাকেব না। আর ঈ েরর ও
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মষিশ র িসংহাসন সই শহের থাকেব এবং তাঁর দােসরা তাঁেক

সবায করেব। ৪ও তারা তাঁর মখু দখেব এবং তােদর কপােল তাঁর

নাম থাকেব। ৫ সখােন আর রাত থাকেব না এবং বািতর আেলা িক া

েয র আেলা িকছুই দরকার হেব না, কারণ ভু ঈ র িনেজই তােদর

আেলা হেবন; এবং তারা িচরকাল রাজ করেব। (aiōn g165) ৬ পের

সই গদূত আমােক বলেলন, এই সব বাক িব ও সত ; এবং যা

িকছু অবশ ই শী ঘটেত চেলেছ, তা িনেজর দাসেদর দখাবার জ

ভু, ভাববাদীেদর আ াও সকেলর ঈ র তাঁর িনেজর গদূতেক

পািঠেয় িদেয়েছন। ৭ দখ, আিম শী ই আসিছ, ধ সই য এই

বইেয়র সব ভিবষ ৎ বাক মেন চেল। ৮আিম যাহন এই সব িল

দেখিছ ও েনিছ। এই সব িকছু দখার ও শানার পর, য গদূত

আমােক এই সব িল দখাি েলন, আিম ণাম করার জ তাঁর পােয়

উপড়ু হেয় পড়লাম। ৯ তখন িতিন আমােক বলেলন, এমন কাজ কর

না; আিম তামার সহদাস এবং তামার ভাববাদী ভাইেদর ও এই

বইেয় লখা বাক যারা পালন কের তােদর দাস; ঈ রেকই ণাম

কর। ১০ িতিন আমােক আবার বলেলন, তুিম এই বইেয়র সব কথা

অথাৎ ঈ েরর বাক তুিম গাপন কর না, কারণ িদন খবু কােছ এেস

গেছ। ১১ য ধািমক নয়, স এর পেরও অধে র কাজ ক ক। য

জঘ , স এর পেরও জঘ থা ক। এবং য ধািমক তােক যা িকছু

ধেমর সটাই করেত িদন। য পিব লাক, তােক এর পেরও পিব

থাকেত িদন। ১২ “ দখ আিম খবু তাড়াতািড় আসিছ। েত েক য

যমন কাজ কেরেছ সই অ যায়ী দবার জ পরু ার আমার সে ই

আেছ। ১৩আিম আলফা এবং ওেমগা, থম ও শষ, আর এবং

সমাি ।” ১৪ ধ তারা, যারা িনেজ িনেজর পাশাক পির ার কের,

যন জীবন গােছর ফল খেত তারা অিধকারী হয় এবং ফটক িল িদেয়

শহের ঢুকেত পাের। ১৫ েরর মত লাক, জা কর, ব িভচারী, খনুী

ও মিূ পজূারী এবং য কউ িমথ া কথা বলেত ভালবােস ও িমথ ার

মেধ চেল তারা সব বাইের পেড় আেছ। ১৬আিম যী আমার িনেজর

দূতেক পাঠালাম, যন স ম লী েলার জ তামােদর কােছ এই সব
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িবষেয় সা দয়। আিম দায়েূদর মলূ এবং বংশধর, ভােরর উ ল

তারা। ১৭আ াও কেন বলেলন, এস! য এই কথা েন সও বলকু,

এস, আর যােদর িপপাসা পেয়েছ স আ ক; য কউ ই া কের, স

মলূ ছাড়াই জীবন জল পান ক ক। ১৮ যারা এই বইেয়র সব কথা

অথাৎ ঈ েরর বাক শােন, তােদর েত েকর কােছ আিম সা

িদেয় বলিছ, যিদ কউ এর সে িকছু যাগ কের, তেব ঈ র সই

মা ষেক এই বইেত লখা সব আঘাত তার জীবেন যাগ করেবন। ১৯

আর যিদ কউ এই ভাববাণী বইেয়র বাক থেক িকছু বাদ দয়, তেব

ঈ র এই বইেত লখা জীবনগাছ থেক ও পিব শহর থেক তার

অিধকার বাদ দেবন। ২০ িযিন এই সব িবষেয় সা িদে ন, িতিন

বলেছন, াঁ! “আিম খবু তাড়াতািড় আসিছ।” আেমন; ভু যী , এস।

২১ ভু যী র অ হ ঈ েরর সব পিব লাকেদর সে থা ক।

আেমন।



আর আিম পিব শহরেক এবং নতুন িয শােলমেক েগর মেধ ঈ েরর কাছ থেক নেম আসেত দখলাম; আর

বেরর জ সাজােনা কে র মত এই শহরেক সাজােনা হেয়িছল। পের আিম িসংহাসন থেক একটা জাের ক ঠ র

নেত পলাম, দখ, মা েষর সে ঈ েরর এখন থাকার বাস ান হেয়েছ এবং িতিন তােদর সে বাস করেবন।

তারা তাঁর জা হেব এবং ঈ র িনেজ মা েষর সে থাকেবন এবং িতিন তােদর ঈ র হেবন।

কািশত বাক ২১:২‐৩



পাঠেকর গাইড
বাংলা 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 েকাষ
বাংলা 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.



শ েকাষ +
AionianBible.org/Bibles/Bengali---Bengali-Bible/Noted

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.

Abyssos
লকু ৮:৩১

রামীয় ১০:৭

কািশত বাক ৯:১

কািশত বাক ৯:২

কািশত বাক ৯:১১

কািশত বাক ১১:৭

কািশত বাক ১৭:৮

কািশত বাক ২০:১

কািশত বাক ২০:৩

aïdios
রামীয় ১:২০

িযহূদা ১:৬

aiōn
মিথ ১২:৩২

মিথ ১৩:২২

মিথ ১৩:৩৯

মিথ ১৩:৪০

মিথ ১৩:৪৯

মিথ ২১:১৯

মিথ ২৪:৩

মিথ ২৮:২০

মাক ৩:২৯

মাক ৪:১৯

মাক ১০:৩০

মাক ১১:১৪

লকু ১:৩৩

লকু ১:৫৫

লকু ১:৭০

লকু ১৬:৮

লকু ১৮:৩০

লকু ২০:৩৪

লকু ২০:৩৫

যাহন ৪:১৪

যাহন ৬:৫১

যাহন ৬:৫৮

যাহন ৮:৩৫

যাহন ৮:৫১

যাহন ৮:৫২

যাহন ৯:৩২

যাহন ১০:২৮

যাহন ১১:২৬

যাহন ১২:৩৪

যাহন ১৩:৮

যাহন ১৪:১৬

িরত ৩:২১

িরত ১৫:১৮

রামীয় ১:২৫

রামীয় ৯:৫

রামীয় ১১:৩৬

রামীয় ১২:২

রামীয় ১৬:২৭

১ম কির থীয় ১:২০

১ম কির থীয় ২:৬

১ম কির থীয় ২:৭

১ম কির থীয় ২:৮

১ম কির থীয় ৩:১৮

১ম কির থীয় ৮:১৩

১ম কির থীয় ১০:১১

২য় কির থীয় ৪:৪

২য় কির থীয় ৯:৯

২য় কির থীয় ১১:৩১

গালাতীয় ১:৪

গালাতীয় ১:৫

ইিফষীয় ১:২১

ইিফষীয় ২:২

ইিফষীয় ২:৭

ইিফষীয় ৩:৯

ইিফষীয় ৩:১১

ইিফষীয় ৩:২১

ইিফষীয় ৬:১২

িফিলপীয় ৪:২০

কলসীয় ১:২৬

১ম তীমিথ ১:১৭

১ম তীমিথ ৬:১৭

২য তীমিথ ৪:১০

২য তীমিথ ৪:১৮

তীত ২:১২

ই ীয় ১:২

ই ীয় ১:৮

ই ীয় ৫:৬

ই ীয় ৬:৫

ই ীয় ৬:২০

ই ীয় ৭:১৭

ই ীয় ৭:২১

ই ীয় ৭:২৪

ই ীয় ৭:২৮

ই ীয় ৯:২৬

ই ীয় ১১:৩

ই ীয় ১৩:৮

ই ীয় ১৩:২১

১ম িপতর ১:২৩

১ম িপতর ১:২৫

১ম িপতর ৪:১১

১ম িপতর ৫:১১

২য় িপতর ৩:১৮

১ম যাহন ২:১৭

২য় যাহন ১:২

িযহূদা ১:১৩

িযহূদা ১:২৫

কািশত বাক ১:৬

কািশত বাক ১:১৮

কািশত বাক ৪:৯

কািশত বাক ৪:১০

কািশত বাক ৫:১৩

কািশত বাক ৭:১২

কািশত বাক ১০:৬

কািশত বাক ১১:১৫

কািশত বাক ১৪:১১

কািশত বাক ১৫:৭

কািশত বাক ১৯:৩

কািশত বাক ২০:১০

কািশত বাক ২২:৫

aiōnios
মিথ ১৮:৮

মিথ ১৯:১৬

মিথ ১৯:২৯

মিথ ২৫:৪১

মিথ ২৫:৪৬

মাক ৩:২৯

মাক ১০:১৭

মাক ১০:৩০

লকু ১০:২৫

লকু ১৬:৯

লকু ১৮:১৮

লকু ১৮:৩০

যাহন ৩:১৫

যাহন ৩:১৬

যাহন ৩:৩৬

যাহন ৪:১৪

যাহন ৪:৩৬

যাহন ৫:২৪

যাহন ৫:৩৯

যাহন ৬:২৭

যাহন ৬:৪০

যাহন ৬:৪৭

যাহন ৬:৫৪

যাহন ৬:৬৮
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যাহন ১০:২৮

যাহন ১২:২৫

যাহন ১২:৫০

যাহন ১৭:২

যাহন ১৭:৩

িরত ১৩:৪৬

িরত ১৩:৪৮

রামীয় ২:৭

রামীয় ৫:২১

রামীয় ৬:২২

রামীয় ৬:২৩

রামীয় ১৬:২৫

রামীয় ১৬:২৬

২য় কির থীয় ৪:১৭

২য় কির থীয় ৪:১৮

২য় কির থীয় ৫:১

গালাতীয় ৬:৮

২য় িথষলনীকীয় ১:৯

২য় িথষলনীকীয় ২:১৬

১ম তীমিথ ১:১৬

১ম তীমিথ ৬:১২

১ম তীমিথ ৬:১৬

১ম তীমিথ ৬:১৯

২য তীমিথ ১:৯

২য তীমিথ ২:১০
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তীত ৩:৭
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ই ীয় ৫:৯
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১ম যাহন ১:২

১ম যাহন ২:২৫
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িযহূদা ১:৭

িযহূদা ১:২১

কািশত বাক ১৪:৬

Geenna
মিথ ৫:২২

মিথ ৫:২৯

মিথ ৫:৩০

মিথ ১০:২৮
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লকু ১২:৫

যােকাব ৩:৬

Hadēs
মিথ ১১:২৩

মিথ ১৬:১৮

লকু ১০:১৫

লকু ১৬:২৩
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কািশত বাক ৬:৮
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কািশত বাক ২০:১৪

Limnē Pyr
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Sheol
আিদপু ক ৩৭:৩৫

আিদপু ক ৪২:৩৮
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ি তীয় িববরণ ৩২:২২
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িহেতাপেদশ ২৩:১৪

িহেতাপেদশ ২৭:২০

িহেতাপেদশ ৩০:১৬

উপেদশক ৯:১০

শেলামেনর পরমগীত ৮:৬

িযশাইয় ভাববাদীর বই ৫:১৪

িযশাইয় ভাববাদীর বই ১৪:৯

িযশাইয় ভাববাদীর বই ১৪:১১

িযশাইয় ভাববাদীর বই ১৪:১৫

িযশাইয় ভাববাদীর বই ২৮:১৫

িযশাইয় ভাববাদীর বই ২৮:১৮

িযশাইয় ভাববাদীর বই ৩৮:১০

িযশাইয় ভাববাদীর বই ৩৮:১৮

িযশাইয় ভাববাদীর বই ৫৭:৯

িযিহে ল ভাববাদীর বই ৩১:১৫

িযিহে ল ভাববাদীর বই ৩১:১৬

িযিহে ল ভাববাদীর বই ৩১:১৭

িযিহে ল ভাববাদীর বই ৩২:২১

িযিহে ল ভাববাদীর বই ৩২:২৭

হােশয় ভাববাদীর বই ১৩:১৪

আেমাষ ভাববাদীর বই ৯:২

যানা ভাববাদীর বই ২:২

হবক ক ভাববাদীর বই ২:৫

Tartaroō
২য় িপতর ২:৪

Questioned
None yet noted
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ভিবতব
বাংলা 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.
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