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 m„wói ïiæ‡Z 

 

  

    Avw`cy¯ÍK 1:1      1 সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর মহাকাশ ও পথৃিবী সৃষ্টি করতেন। 

 

wKfv‡e mewKQzi Avi¤¢ n‡qwQj Ck¦i Zuvi M‡íi gva¨‡g Avgv‡`i Kv‡Q Zv Rvbv‡Z Pvb| ZvB wZwb cÖ_‡gB Zuvi Mí 

w`‡qB Avi¤¢ Ki‡jb| m„wói ïiæ †_‡KB Zuvi Mí ïiæ n‡q‡Q|  

evB‡ej e‡j m„wói Av‡M †_‡KB Ck¦i wQ‡jb| Zvi gv‡b m„wói ïiæ †_‡KB Ck¦i †mLv‡b wQ‡jb|  

Zvici Ck¦‡ii Mí e‡j †h ঈশ্বর মহাকাশ ও পথৃিবী সষৃ্টি করতেন। m„wó k‡ãi A_© †hLv‡b wKQz&B wQj bv †mLv‡b 

†Kv‡bv wKQz ‰Zwi Kiv| ïaygvÎ Ck¦iB k~b¨ †_‡K wKQz ‰Zwi Ki‡Z cv‡ib| Avi †KDB Zv cv‡i bv| gvbyl hLb  

‡Kv‡bv wKQz ‰Zwi K‡i, ZLb Zv‡K wKQy GKUvi mvnvh¨ wb‡Z nq| wKš‘ Ck¦i k~b¨ †_‡K bZzb wKQz ‰Zwi Ki‡Z cv‡ib| 

gnvKvk I c„w_ex ˆZwi Ki‡Z Zuvi †Kv‡bv wKQzi Aw¯Í‡Z¡i1 cÖ‡qvRb nq wb| wZwb Ck¦i e‡jB Zv Ki‡Z ‡c‡iwQ‡jb| 

ïaygvÎ Ck¦iB k~b¨ †_‡K wKQz m„wó Ki‡Z cv‡ib|  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Aw¯ÍZ¡ - †mLv‡b Av‡M †_‡KB wKQz wQj 

 

 ce© 1 
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Zuvi Mí: D×vi 

c„w_exi mg Í̄ eB Ges mg Í̄ I‡qemvBU ‡_‡K hZ bv Rvbv hvq Ck¦i Zvi †_‡K A‡bK †ewk Rv‡bb| c„w_ex‡Z Ggb 

†Kv‡bv kw³ bvB hv Ck¦‡ii kw³i †P‡q gnr| Ck¦i ‡Kej kw³kvjxB bb, eis wZwb A‡bK †ewk kw³ai| c„w_exi 

mg Í̄ Ávbeyw×2 Ges mg Í̄ kw³ †Kv‡bv wKQzB m„wó Ki‡Z cviZ bv, hw` bv ‡mLv‡b Av‡M †_‡K wKQz _vKZ| wKš‘ Ck¦i 

Zv Ki‡Z cv‡ib| m„wói ïiæ‡ZB, Ck¦i gnvKvk I c„w_ex m„wó Ki‡jb †hLv‡b Av‡M †_‡K wKQzB wQj bv|  

 

                                    2 পথৃিবীর উপরটা েখনও ককান থবতশষ আকার পায় থন, আর োর মতযে জীবন্ত থকছুই  

         Avw`cy¯ÍK 1:2           থছে না; োর উপতর থছে অন্ধকাতর ঢাকা গভীর জে। ঈশ্বতরর আত্মা কসই জতের উপতর  

                                    চোতেরা করথছতেন। 

 

Ck¦‡ii M‡í ejv n‡q‡Q c„w_ex m„wói mgq Zv †Kgb wQj| evB‡ej e‡j c„w_ex wQj wbivKvi I k~b¨| wbivKvi gv‡b 

Gi †Kv‡bv AvKvi wQj bv Ges GwU wek„•Lj wQj| evB‡ej GI e‡j †h c„w_ex wQj k~b¨| c„w_ex k~b¨ wQj KviY 

ZLbI †mLv‡b †Kv‡bv cÖv‡Yi Aw¯ÍZ¡ wQj bv - gvbyl, MvQcvjv ev cÖvYxi Aw¯ÍZ¡ wQj bv| c„w_ex Mfxi R‡j XvKv3 wQj 

Ges ‡mLv‡b AÜKvi wQj| ZvB Ck¦i c„w_ex m„wó Ki‡jb, wKš‘ ZLbI †mUv ‡Kv‡bv gvbyl wKsev cÖvYxi emev‡mi 

Dc‡hvMx wQj bv|   

 

Ck¦‡ii Mí e‡j †h Ck¦‡ii AvZ¥v †mLv‡b wQ‡jb| GwU e‡j Ck¦‡ii AvZ¥v †mB R‡ji Dc‡i Ae¯’vb KiwQj| Ae¯’vb 

gv‡b nj wZwb †mLv‡b cÖZxÿv4 KiwQ‡jb| wZwb Mfxi R‡ji Dci cÖZxÿv KiwQ‡jb|  

 

wKš‘ Ck¦‡ii AvZ¥v wK ev †K wQ‡jb? Ck¦‡ii Mí ‡_‡K ‡mB AvZ¥v m¤ú‡K© Av‡¯Í Av‡¯Í AviI A‡bK wKQz Rvbv hv‡e| 

wZwb mwZ¨Kv‡i GKRb e¨w³ wQ‡jb whwb Ck¦‡ii GKwU Ask| wZwb Avjv` ev Ab¨ †Kv‡bv e¨w³ wQ‡jb bv| Ck¦i 

n‡jb GK wKš‘ wZwb wZb R‡bi mgš̂‡q MwVZ - wZwb wcZv, wZwb cyÎ Ges wZwb cweÎ AvZ¥v| KL‡bv †jv‡Kiv Ck¦i‡K 

ÔwÎZ¡Õ  e‡j Wv‡K| wÎZ¡ gv‡b ÔGKR‡bi g‡a¨ wZbÕ| M‡íi cieZ©x As‡k Avcwb wcZv, cyÎ Ges cweÎ AvZ¥v m¤ú‡K© 

AviI A‡bK †ewk Rvb‡Z cvi‡eb|  

ZvB Ck¦‡ii AvZ¥v k~b¨ c„w_ex‡Z AÜKvi R‡ji Dci Ae ’̄vb KiwQ‡jb| wZwb wKQz Kivi Rb¨ A‡cÿv KiwQ‡jb|  

                                                                                            

   

                                                           
2
 Ávbeyw× - ‡h mg¯Í wKQz †jv‡Kiv Rv‡b 

3
 XvKv - c„w_exi Dci ch©šÍ R‡j c~Y© wQj 

4
 A‡cÿv - A‡bK mgq a‡i †Kv‡bv GKUv RvqMvq _vKv 
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Avw`cy¯ÍK 1:3          3 ঈশ্বর বেতেন, “আতো কহাক।” আর োতে আতো হে। 

ce© 1: m„wói ïiæ‡Z 

Ck¦‡ii Mí Zuvi cieZ©x Kvh©µg m¤ú‡K© Avgv‡`i e‡j | evB‡ej e‡j ‡h, Ck¦i wKQz GKUv e‡jwQ‡jb| wZwb 

e‡jwQ‡jb  ÒAv‡jv †nvK|Ó Avi Zv‡ZB Av‡jv n‡q †Mj| Zvn‡j †`Lv hvq Ck¦i Zuvi g y‡Li K_vq Av‡jv m„wó 

Ki‡jb| Zuv‡K †Kv‡bv wKQz Avb‡Z ev ‡Kv‡bv wKQz Ki‡Z †Kv_vI ‡h‡Z nq wb| wZwb hv wKQz Pvb Zv gy‡Li K_v‡ZB 

n‡q hvq| wZwb gy‡L e‡jb Ges Zv n‡q hvq| wZwb Av‡jv m„wó Ki‡Z PvB‡jb Ges wZwb ejvi mv‡_ mv‡_B †mLv‡b 

Av‡jvi m„wó nj|  

gnvKvk I c„w_ex m„wói ci Av‡jv nj Ck¦‡ii cÖ_g m„wó| cÖ_‡g c„w_ex wQj AÜKvigq, wKš‘ Ck¦i Zvici Av‡jv m„wó 

Ki‡jb| Av‡jv ‡eu‡P _vKevi Rb¨ Ges †e‡o DVevi Rb¨ kw³5 †hvMvq| Ck¦i Av‡jv m„wó Ki‡jb KviY wZwb 

cieZ©x‡Z hv wKQz m„wó Ki‡Z hv‡”Qb Zvi Rb¨ Av‡jvi cÖ‡qvRb| Ck¦i Rvb‡Zb ‡h wZwb Ggb wKQz m„wó Ki‡eb hv 

†`Lvi Rb¨ Av‡jvi cÖ‡qvRb n‡e Ges hv mewKQz‡K Dò ivL‡Z, euvwP‡q ivL‡Z Ges e„w× †c‡Z mvnvh¨ Ki‡e|  

 

                                    থেথন কেখতেন ো চমৎকার হতয়তছ। থেথন অন্ধকার কিতক আতোতক আোো কতর     

      Avw`cy¯ÍK 1:4       আতোর নাম থেতেন থেন আর অন্ধকাতরর নাম থেতেন রাে। 

 

Ck¦i Zuvi M‡í Avgv‡`i Rvbvb †h, wZvb †h Av‡jv m„wó K‡i‡Qb Zv PgrKvi হতয়তছ। Ck¦i hv wKQz m„wó K‡ib Zv meB 

PgrKvi| hLb Ck¦i †Kv‡bv wKQz‡K fvj e‡jb, Zvi gv‡b †mLv‡b †Kv‡bv Lvivc wKQz †bB, Zv m¤ú~Y© LvuwU| LvuwU gv‡b 

nj †mLv‡b †Kv‡bv Lvivc ev fzj wKQz †bB| Ck¦i me©`v mewKQzB wbLuyZ fv‡e m„wó K‡ib| Ck¦i hv wKQz K‡ib Zvi 

mewKQzB wbLyuZ|  

cieZ©x‡Z Ck¦i Av‡jv‡K AÜKvi †_‡K Avjv`v6 Ki‡jb| wZwb Av‡jv Ges AÜKvi‡K G‡K Ac‡ii †_‡K Avjv`v 

Ki‡jb, †hLv‡b †Kv‡bv m~h©, Puv` ev Zuviv wKQzB wQj bv| Ck¦i Av‡jv m„wó Ki‡jb Ges wZwb ‡m¸‡jv‡K †hLv‡b ivL‡Z 

†P‡q‡Qb †mLv‡b †i‡L‡Qb| c„w_exi A‡a©K AÜKv‡i XvKv wQj Ges Avi A‡a©K Av‡jvq c~Y© wQj| m~h©, Puv` ev Ab¨ 

‡Kv‡bv Av‡jvi Drm †_‡K Ck¦i Av‡jv m„wó K‡ib wb| ïaygvÎ wZwbB Zv Ki‡Z cv‡ib|  

 

                                5 আতোর নাম থেতেন থেন আর অন্ধকাতরর নাম থেতেন রাে। এইভাতব সন্ধোও কগে   

        Avw`cy¯ÍK 1:5    সকােও কগে, আর কসটাই থছে প্রিম থেন। 

 

                                                           
5
 kw³ - kw³i gva¨‡g wKQz NUv‡bv 

6
 Avjv`v - †Kv‡bv wKQz‡K Ab¨ wKQz †_‡K wew”Qbœ Kiv 
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Ck¦i AÜKvi‡K Av‡jvi †_‡K Avjv`v Ki‡jb| wZwb †hfv‡e ‡P‡qwQ‡jb †mBfv‡eB mewKQz m„wó K‡iwQ‡jb| wZwb 

c„w_ex‡Z k„•Ljv wb‡q AvmwQ‡jb| wZwb mewKQz wVK KiwQ‡jb hv‡Z wZwb c„w_ex‡K Zuvi g‡bi gZ mvRv‡Z cv‡ib|  

wZwb mewKQz‡K wbw ©̀ó RvqMvq †i‡LwQ‡jb| wZwb Av‡jv‡K w`b Ges  

Zuvi Mí: D×vi 

AÜKvi‡K ivZ bvg w`‡jb| wZwb cÖ_g w`bwU m„wó K‡iwQ‡jb| Avgiv GLbI Zv †`L‡Z cvw”Q, mKvj †_‡K ivZ 

ch©šÍ GK GKUv w`b AwZevwnZ n‡q Avm‡Q| cÖ_g †_‡KB Ck¦i Zv K‡i Avm‡Qb|  

 

                           6 োরপর ঈশ্বর বেতেন, “জতের মতযে একটা োাঁকা জায়গার সৃষ্টি কহাক, আর োতে জে   

       Avw`cy¯ÍK 1:6-8     েু’ভাগ হতয় যাক।” 7 এইভাতব ঈশ্বর জতের মতযে একটা োাঁকা জায়গার সৃষ্টি করতেন এবং   

                                 নীতচর জে ও উপতরর জে আোো করতেন। োতে উপতরর জে ও নীতচর জে আোো   

                                 হতয় কগে। 8 ঈশ্বর কয োাঁকা জায়গার সৃষ্টি কতরথছতেন োর নাম থেথন থেতেন আকাশ।   

                                 এইভাতব সন্ধোও কগে সকােও কগে, আর কসটাই থছে থিেীয় থেন। 

 

Ck¦i c„w_ex‡Z mewKQz‡K myk„•Ljfv‡e M‡o Zz‡jwQ‡jb| Zvici wZwb R‡ji g‡a¨ GKwU duvKv RvqMv m„wó Ki‡jb| 

Ck¦i e‡jwQ‡jb R‡ji g‡a¨ GKwU duvKv RvqMv _vK‡e Ges †mUvB n‡qwQj| gvwUi wb‡P GK ¯Íi Rj _vK‡e Ges 

gvwUi Dc‡iI R‡ji ¯Íi7 _vK‡e| myZivs c„w_exi DcwifvM Ges c„w_exi g‡a¨ Rj wQj| Ck¦i †h ‡Lvjv RvqMvwU 

ˆZwi K‡iwQ‡jb Zvi bvg w`‡jb AvKvk| wØZxq w`‡b wZwb GB KvRwU K‡iwQ‡jb|  

 

                                    9 এর পর ঈশ্বর বেতেন, “আকাতশর নীতচর সব জে এক জায়গায় জমা কহাক এবং                   

     Avw`cy¯ÍK 1:9,10     শুকনা জায়গা কেখা থেক।” আর ো-ই হে। 10 ঈশ্বর কসই শুকনা জায়গার নাম থেতেন  

                                 ভূথম, আর কসই জমা হওয়া জতের নাম থেতেন সমদু্র। ঈশ্বর কেখতেন ো চমৎকার হতয়তছ। 

 

Z…Zxq w`‡b, wZwb c„w_exi Rj‡K wbR wbR RvqMvq ivL‡jb| wZwb hv ej‡Zb Zv-B nZ| Zuvi gy‡Li K_vq Rj Zvi 

wba©vwiZ RvqMvq P‡j †Mj| Rj Zvi wb‡Ri RvqMvq P‡j hvIqv‡Z ïK‡bv RvqMvi m„wó nj| wZwb ïK‡bv RvqMvi 

bvg w`‡jb f~wg Ges †mB Rgv nIqv R‡ji bvg w`‡jb mgy ª̀ª|  

GLb c„w_ex †`L‡Z gvbyl Ges cÖvYxi emev‡mi Dc‡hvMx n‡q D‡V‡Q| ‡Kbbv †mLv‡b ZLb mgy ª̀, ïK‡bv f~wg Ges 

AvKvk m„wó n‡qwQj| †mLv‡b w`b I ivZ wQj| Ck¦i ej‡jb mewKQzB PgrKvi n‡q‡Q| mewKQzB Ck¦i †hgbwU 

†P‡qwQ‡jb ‡mBgZ wbLuyZ n‡qwQj|  

 

12 

                                                           
7
 ¯Íi - cyiæ ev cvZjv n‡Z cv‡i Ggb wKQz GKUv Pv`‡ii gZ 
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ce© 1: m„wói ïiæ‡Z 

 

Avw`cy¯ÍK 1:11-13 11 োরপর ঈশ্বর বেতেন, “ভূথমর উপতর ঘাস গজজতয় উঠুক; আর এমন সব শসে ও 

শাক-সব্জীর গাছ কহাক যাতের থনতজর থনতজর বীজ িাকতব। ভূথমর উপর থবথভন্ন জাতের 

েতের গাছও গজজতয়  উঠুক কযগুতোতে োতের থনতজর থনতজর েে যরতব; আর কসই সব 

েতের মতযে িাকতব োতের থনতজর থনতজর বীজ।” আর ো-ই হে। 12 ভূথমর মতযে ঘাস, 

থনতজর বীজ আতছ এমন সব থবথভন্ন জাতের শসে ও শাক-সব্জীর গাছ এবং থবথভন্ন 

জাতের েতের গাতছর জন্ম হে; আর কসই সব েতের মতযে োতের থনতজর থনতজর বীজ  

                                   থছে। ঈশ্বর কেখতেন ো চমৎকার হতয়তছ। 13 এইভাতব সন্ধোও কগে সকােও কগে,  

                                   আর কসটাই থছে েৃেীয় থেন। 

 

Ck¦i ej‡jb f~wgi Dci wewfbœ Rv‡Zi MvQcvjv MwR‡q DVzK| MvQcvjv ej‡Z wewfbœ Rv‡Zi MvQ‡K ‡evSvq| wZwb 

ej‡jb meiK‡gi Dw™¢` I MvQ †e‡o DVzK| f~wgi Dci wewfbœ Rv‡Zi dzj I d‡ji MvQ MwR‡q DVzK hv‡`i wb‡Ri 

wb‡Ri  exR _vK‡e| AvR Avgiv †h mg Í̄ MvQcvjv †`L‡Z cvq †m¸‡jv meB  Ck¦‡ii gy‡Li K_v‡ZB m„wó n‡qwQj| 

Ck¦i A‡bK ai‡bi Dw™¢` m„wó K‡i‡Qb| wZwb me ai‡bi MvQ-cvvjv I Dw™¢` exR m„wó K‡i‡Qb| GBme exR m„wó 

Kivi KviY nj hv‡Z GBme exR¸‡jv †h mKj MvQ †_‡K G‡m‡Q †mB mKj MvQ Rb¥v‡Z cv‡i| Ck¦i cÖwZwU exR 

ˆZwi K‡i‡Qb hv‡Z Zvi g‡a¨ Rxeb _v‡K Ges GwU GKB ai‡bi  Av‡iKwU Dw™¢` Rb¥ w`‡Z cv‡i| ïaygvÎ Ck¦iB 

Zv Ki‡Z cv‡ib|  

 

GKgvÎ Ck¦iB Rxeb m„wó Ki‡Z cv‡ib| wZwbB GKgvÎ e¨w³ whwb exR w`‡q MvQcvjv ˆZwi Ki‡Z cv‡ib hv bZzb 

Dw™¢‡` cwiYZ nq | Ck¦i Lye hZœmnKv‡i mewKQz m„wó K‡iwQ‡jb Ges mewKQz m„wó Kivi wcQ‡b GKwU cwiKíbv 

wQj| Ck¦i †`L‡jb Zuvi m„ó mg Í̄ MvQcvjv Ges Zv‡`i exR I djg~j mewKQzB PgrKvi n‡q‡Q| Zuvi m„ó mewKQzB 

wQj wbLuyZ| Z…Zxq w`‡b wZwb GBme m„wó K‡iwQ‡jb|  

 

 

                          14 োরপর ঈশ্বর বেতেন, “আকাতশর মতযে আতো কেয় এমন সব থকছু কেখা থেক,  

     Avw`cy¯ÍK 1:14-19      আর ো রাে কিতক থেনতক আোো করুক। কসগুতো আোো আোো থেন, ঋেু আর  

                         বছতরর জনে থচহ্ন হতয় িাকুক। 15 আকাশ কিতক কসগুতো পথৃিবীর উপর আতো   

                         থেক।” আর ো-ই হে। 16 ঈশ্বর েু’টা বড় আতো তেরী করতেন। োতের মতযে বড়ষ্টটতক     

                         থেতনর উপর রাজত্ব করবার জনে, আর কছাটষ্টটতক রাতের উপর রাজত্ব করবার জনে  

                         তেরী করতেন। ো ছাড়া থেথন োরাও তেরী করতেন। 17 থেথন কসগুতোতক আকাতশর  

                         মতযে স্থাপন করতেন যাতে কসগুতো পথৃিবীর উপর আতো কেয়, 18 থেন ও রাতের  
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                         উপর রাজত্ব কতর আর অন্ধকার কিতক আতোতক আোো কতর রাতখ। ঈশ্বর কেখতেন  

                         ো চমৎকার হতয়তছ।  

19 এইভাতব সন্ধোও কগে সকােও কগে, আর কসটাই থছে চেুি থ থেন। 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

PZz_© w`‡b, Ck¦i AvKv‡ki mg Í̄ wKQz m„wó Ki‡jb hv iv‡Zi †ejv Av‡jv †`q| wZwb ỳBwU eo Av‡jv ‰Zwi Ki‡jb, 

m~h© Ges Pvu`| GQvovI wZwb Zviv m„wó Ki‡jb| gnvwe‡k¦i8 mg Í̄ wKQz Ck¦i PZz_© w`‡b m„wó Ki‡jb| gnvwek¦ GZB 

eo †h GgbwK ~̀iexÿY9 hš¿ w`‡qI Gi GK †KvYv †`Lv m¤¢e bv| Ck¦i A‡bK Zviv m„wó Ki‡jb hvi †ewkifvM 

Avgiv †`L‡Z cvB bv| Avgiv KLbI †m¸‡jv ¸b‡ZI cvie bv| gnvwek¦ A‡bK wekvj10| Ck¦i mg Í̄ Zviv, m~h© Ges 

Pvu` m„wó K‡iwQ‡jb| wZwb ‡m¸‡jvi cÖ‡Z¨KwU‡K Rv‡bb KviY wZwb †m¸‡jv m„wó K‡iwQ‡jb|  

 

Ck¦‡ii K_vq m~h©, Pvu` Ges Zviv m„wó n‡qwQj Ges wZwb †m¸‡jv‡K AvKv‡k ’̄vcb K‡iwQ‡jb| AvKvk nj wØZxq 

w`‡b m„wó Kiv †mB Lvwj RvqMv hv gvwUi Dc‡ii Rj Ges gvwUi bx‡Pi R‡ji gvSvgvwS ¯’vb| Zuvi Mí e‡j †h wZwb 

m~h©, Puv` Ges Zviv AvKv‡k ivL‡jb †hb G¸‡jv c„w_ex‡K Av‡jv w`‡Z cv‡i| c„w_ex nj gnvwe‡k¦i g‡a¨ we‡kl GKwU 

RvqMv hv Ck¦i Av‡jvwKZ Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| Ck ¦i gvby‡li Rb¨ c„w_ex‡K cÖ ‘̄Z KiwQ‡jb| wZwb gvby‡li emev‡mi 

Rb¨ GKwU RvqMv ‰Zwi Ki‡Z PvB‡jb| wZwb Avgv‡`i emev‡mi Rb¨ GKwU wbLuyZ evm ’̄vb ‰Zwi Ki‡Z †P‡qwQ‡jb|  

 

 

                        20 োরপর ঈশ্বর বেতেন, “জে থবথভন্ন জীবন্ত প্রাণীর ঝাাঁতক ভতর উঠুক, আর পথৃিবীর     

    Avw`cy¯ÍK 1:20-23     উপতর আকাতশর মতযে থবথভন্ন পাখী উতড় কবড়াক।” 21এইভাতব ঈশ্বর সমুতদ্রর বড় বড়  

                       প্রাণী এবং জতের মতযে ঝাাঁক কবাঁতয ঘুতর কবড়াতনা থবথভন্ন জাতের জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি  

                      করতেন। এছাড়া থেথন থবথভন্ন জাতের পাখীও সৃষ্টি করতেন। োতের প্রতেেতকর থনতজর  

                       থনতজর জাথে অনুসাতর বংশ বজৃি করবার ক্ষমো রইে। ঈশ্বর কেখতেন ো চমৎকার  

                       হতয়তছ। 22 ঈশ্বর োতের এই বতে আশীব থাে করতেন, “বংশবজৃির ক্ষমোয় পূণ থ হতয়  

                       কোমরা থনতজতের সংখো বাথড়তয় কোতো, আর ো থেতয় সমুতদ্রর জে পূণ থ কর। পথৃিবীর  

                       উপতর পাখীরাও থনতজর থনতজর সংখো বাথড়তয় েুেুক।”  

                       23 এইভাতব সন্ধোও কগে সকােও কগে, আর কসটাই থছে পঞ্চম থেন। 

 

cÂg w`‡b, Ck¦i gvQ Ges cvwb‡Z emevmKvix Rxe‰ewPÎ¨11 w`‡q mvMi, b`x Ges n«` fwi‡q w`‡jb| GQvovI wZwb 

cvwL m„wó Ki‡jb hv AvKv‡k D‡o †eov‡e| wZwb wewfbœ ai‡bi cvwL, gvQ Ges R‡j emvevmKvix cÖvYx m„wó Ki‡jb| 

‡hgb K‡i wZwb Zuvi gy‡Li K_vq mewKQz m„wó K‡iwQ‡jb †Zgwbfv‡e wZwb GBme m„wó Ki‡jb| wZwb Zv‡`i 

                                                           
8
 gnvwek¦ - mg¯Í evwn¨K gnvKvk; mg¯Í bÿÎ Ges mg Í̄ MÖn 

9
 `~iexÿY hš¿ - A‡bK `~‡ii wKQz †`Lvi Rb¨ GKwU hš¿ hvi mvnv‡h¨ Avgiv `~‡ii wKQz †`L‡Z cvwi 

10
 wekvj - A‡bK A‡bK eo 

11
 Rxe‰ewPÎ¨ - RxešÍ wKQz hv Ck¦i m„wó K‡i‡Qb 
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cÖ‡Z¨K‡Ki wb‡Ri wb‡Ri RvwZ Abymv‡i mšÍvb-mšÍwZi gva¨‡g12 eske„w× Kievi ÿgZv w`‡jb| wZwb ej‡jb 

eske„w×i ÿgZvq c~Y© n‡q Zviv wb‡R‡`i msL¨v evwo‡q ZzjyK Ges Zv w`‡q mgy ª̀ c~Y© KiæK|   

 

                                                                                            ce© 1: m„wói ïiæ‡Z 

 

                                       24 োরপর ঈশ্বর বেতেন, “মাষ্টট কিতক এমন সব জীবন্ত প্রাণীর জন্ম কহাক যাতের    

        Avw`cy¯ÍK 1:24,25      থনতজর থনতজর জােতক বাথড়তয় েুেবার ক্ষমো িাকতব। োতের মতযে গহৃপাথেে,  

                                      বনে ও বুতক-হা াঁটা প্রাণী িাকুক।” আর ো-ই হে। 25 ঈশ্বর পথৃিবীর সব রকতমর বনে,  

                                      গহৃপাথেে এবং বুতক-হা াঁটা প্রাণী সৃষ্টি করতেন। এতের সকতেরই থনতজর থনতজর  

                                      জােতক বাথড়তয় েুেবার ক্ষমো রইে। ঈশ্বর কেখতেন ো চমৎকার হতয়তছ। 

 

 

lô w`‡b, Ck¦i Zuvi gy‡Li K_vq mg Í̄ RxeRš‘ 

m„wó Ki‡jb| wZwb c„w_ex‡Z me ai‡bi cÖvYx 

m„wó Ki‡jb| wZwb Zv‡`i eske„wØi ÿgZv 

w`‡jb| Ck¦i ‡QvU eo wewfbœ AvKv‡ii 

RxeRš‘ m„wó K‡i‡Qb| Ck¦i †`L‡jb Zv 

PgrKvi13 n‡q‡Q| wZwb hv wKQz m„wó K‡i‡Qb 

Zv meB wbuLyZ|   

 

  

Ck¦‡ii M‡íi cÖ_g Ask m„wói wel‡q A‡bK wKQz e‡j, hv eZ©gv‡b Avgiv Avgv‡`i Pvicv‡k †`L‡Z cvB| Avgiv 

mvMi, AvKvk, m~h©, Puv` Ges Zviv †`L‡Z cvB| ZvQvov Avgiv Avgv‡`i Pvicv‡k Dw™¢`, MvQ, dzj, dj, cvwL, gvQ 

Ges cÖvYx BZ¨vw` †`L‡Z cvB| GBmeB Ck¦i ïiæ‡ZB m„wó K‡iwQ‡jb| AvR‡K Avgiv Ck¦‡ii m„wói mg Í̄ wKQz 

†`L‡Z cvw”Q| mKvj ‡cwi‡q ivZ nq Ges ivZ †cwi‡q mKvj nq| AvKv‡k m~h©, Puv` Ges Zviv †`Lv hvq| GLbI 

Dw™¢‡`i exR †_‡K GKB Rv‡Zi Dw™¢` Rb¥ wb‡”Q Ges cÖ‡Z¨K cÖRvwZi cvwL, gvQ Ges RxeRš‘i eske„w× Kivi gZ 

cÖRbb ÿgZv Av‡Q| c„w_ex‡Z GB avivevwnKZv Pj‡Q| gvbyl †`LyK ev bv †`LyK mKj ¯’v‡b GB avivevwnKZv N‡UB 

P‡j‡Q| Ck¦‡ii GB Avðh©¨ ÿgZv Ges Zuvi gnr Áv‡bi K_v mviv c„w_ex‡Z Mí AvKv‡i cªwZw`b ejv n‡q _v‡K|   

 

Ck¦i c„w_ex‡Z GB mg Í̄ wKQzB m„wó K‡iwQ‡jb| wZwb cieZ©x‡Z hv Ki‡Z hv‡”Qb Zvi Rb¨ wZwb GB me wKQz cÖ ‘̄Z 

K‡i †i‡LwQ‡jb| Ck¦i gvbyl m„wó Ki‡Z hv‡”Qb| GLb c„w_ex Zv‡`i Rb¨ cª ‘̄Z|  

                                                           
12

 mšÍvb-mšÍwZ - wkï ev mšÍvbmšÍwZ 

13
 PgrKvi - fvj †Kv‡bv wKQz †`‡L Avgiv hLb Lywk nq 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  †Kb Ck¦i wbwðZ K‡iwQ‡jb ‡h, Zuvi Mí evB‡e‡j †jLv Av‡Q?  

2. Avcwb wK Gi Av‡M KLbI evB‡ej Aa¨qb K‡i‡Qb? Avcwb wK ïiæ †_‡K GUv 

Aa¨qb K‡i‡Qb? 

3. Ck¦‡ii Mí wK GKwU wm‡bgvi gZ bvwK ‡KvbI eB‡qi GKwU wbwg©Z M‡íi gZ? 

4.  Ck¦i hv wKQz m„wó K‡i‡Qb Zvi g‡a¨ Avcwb wK wK †`L‡Z cvb? 

5. Ck¦i wKfv‡e mewKQz m„wó K‡i‡Qb? 

6. Ck¦‡ii m„wói welq¸‡jv ‡_‡K Avcwb Ck¦i m¤ú‡K© †Kgb aviYv cvb? 

 

? 
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Ck¦‡ii m„wó cÖ_g 

cyiæl Ges bvix 
 

 

GLb Avgiv c„w_ex m„wói M‡íi GKwU ¸iæZ¡c~Y© As‡k G‡mwQ| wZwb gvby‡li Rb¨ GKwU my›`i evm ’̄vb ˆZwi Ki‡jb, 

wKš‘ ZLbI †mLv‡b †KvbI gvbyl wQj bv| †mLv‡b MvQcvjv, RxeRš‘, cvwL Ges gvQ wQj| Ck¦i Zv‡`i cÖ‡Z¨K‡K 

Rxeb `vb K‡iwQ‡jb| wKš‘ GBevi Ck¦i wfbœ wKQy Ki‡Z hv‡”Qb| Gevi wZwb m¤ú~Y© wfbœ RxešÍ wKQz m„wó Ki‡Z 

hv‡”Qb - Zv nj gvbyl|  

 

                                        26 োরপর ঈশ্বর বেতেন, “আমরা আমাতের মে কতর এবং আমাতের সংতগ থমে  

        Avw`cy¯ÍK 1:26           করতখ এখন মানুষ তেরী কথর। োরা সমুতদ্রর মাছ, আকাতশর পাখী, পশু, বুতক-হা াঁটা  

                                       প্রাণী এবং সমস্ত পথৃিবীর উপর রাজত্ব করুক।” 

 

 

Ck¦i ej‡jb ÒAvgiv Avgv‡`I gZ K‡I gvbyl ˆZix Kwi  .....Ó †Kb wZwb ej‡jb Avgv‡`i gZ Ges †Kb e‡jb wb 

Avgvi gZ? g‡b ivLyb Ck¦i n‡jb wÎ‡Z¡i Ck¦i| wZwb GKRbB Ck¦i, wKš‘ wZwb wcZv, wZwb cyÎ I wZwb cweÎ AvZ¥v| 

wcZv, cyÎ I AvZ¥v Zuviv GKmv‡_B KvR K‡ib Ges GKmv‡_B cwiKíbv K‡ib| Ck¦i Zuvi M‡í GLv‡b Avgv‡`i 

e‡jb gvbyl ˆZwi Kievi Rb¨ Zuviv wKfv‡e GKmv‡_ cwiKíbv K‡ib| gvbyl gv‡b nj cyiæl Ges bvix DfqB|   

 

 

 

 

 ce© 2 
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Zuvi Mí: D×vi 

Ck¦i ej‡jb Ò..Avgv‡`i gZ K‡i Ges Avgv‡`i ms‡M wgj †i‡LÓ wZwb gvbyl ‰Zwi Ki‡eb| GB gvby‡liv Ck¦‡ii 

m„wói mg Í̄ RxeRš‘ †_‡K m¤ú~Y© Avjv`v n‡e| Avgv‡`i gZ K‡i Avgiv gvbyl m„wó Kie, Gi gv‡b nj Zviv Ck¦‡ii 

cÖwZg~wZ©‡Z m„wó n‡e| Zviv Ck¦‡ii gZ n‡e, KviY Zviv Ck¦i m¤ú‡K© wPšÍv Ki‡Z mÿg n‡e Ges Ck¦i‡K Rvb‡Z 

mÿg n‡e|  

 

Ck¦i gvbyl m„wó Ki‡Z †P‡qwQ‡jb ‡hb Zviv Zuvi m¤ú‡K© wPšÍv Ki‡Z cv‡i Ges Zuvi mv‡_ K_v ej‡Z cv‡i| wZwbI 

Zv‡`i mv‡_ K_v ej‡eb| wZwb hLb Zv‡`i mv‡_ K_v ej‡eb ZLb Zviv Zuvi K_v ïb‡e| Zviv Zuvi my›`i m„wói 

Rb¨ Zuv‡K ab¨ev` w`‡e| Zviv Zuv‡K fvjevm‡e Ges Zuvi K_vi eva¨14 n‡e| Zviv Rvb‡e †h Ck¦i Zv‡`i fvjev‡mb|     

 

Ck¦i ej‡jb †h, GB †jv‡Kiv Zuvi m„wó Ab¨vb¨ mg Í̄ RxešÍ cÖvYx‡`i Dci ivRZ¡ Ki‡e| ivRZ¡ gv‡b †Kv‡bv wKQzi 

Dci kvmb Kiv| wZwb Zv‡`i‡K GKwU ¸iæZ¡c~Y© KvR w`‡eb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb Zviv †hb c„w_exi Ges wZwb hv wKQz 

m„wó K‡i‡Qb ‡mB mg Í̄ RxešÍ cÖvYxi hZœ †bq|  

Ck¦i e‡jwQ‡jb ‡h wZwb gvbyl m„wó Ki‡eb Ges wZwb Zv-B K‡i‡Qb|  

     

                             27 পতর ঈশ্বর োাঁর মে কতরই মানুষ সৃষ্টি করতেন। হো াঁ, থেথন োাঁর মে কতরই মানুষ  

        Avw`cy¯ÍK 1:27-31   সৃষ্টি করতেন, সৃষ্টি করতেন পুরুষ ও স্ত্রীতোক কতর।  

                                  28 ঈশ্বর ো াঁতের আশীব থাে কতর বেতেন, “কোমরা বংশবজৃির ক্ষমোয় পূণ থ হও,  

                                 আর থনতজতের সংখো বাথড়তয় পথৃিবী ভতর কোতো এবং পথৃিবীতক থনতজতের  

                                 শাসতনর অযীতন আন। এছাড়া কোমরা সমুতদ্রর মাছ, আকাতশর পাখী এবং  

                                 মাষ্টটর উপর ঘুতর কবড়াতনা প্রতেেকষ্টট জীবন্ত প্রাণীর উপতর রাজত্ব কর।” 

                                 29 এর পতর ঈশ্বর বেতেন, “কেখ, পথৃিবীর উপতর প্রতেেকষ্টট শসে ও  

                                 শাক-সব্জী যার থনতজর বীজ আতছ এবং প্রতেেকষ্টট গাছ যার েতের মতযে োর   

                                 বীজ রতয়তছ কসগুতো আথম কোমাতের থেোম। এগুতোই কোমাতের খাবার হতব।    

                                 30 পথৃিবীর উপতরর প্রতেেকষ্টট পশু, আকাতশর প্রতেেকষ্টট পাখী এবং বুতক-হা াঁটা    

                                 প্রতেেকষ্টট প্রাণী, এক কিায় সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর খাবাতরর জনে আথম সমস্ত  

                                 শসে ও শাক-সব্জী থেোম।” আর ো-ই হে।  

                                 31 ঈশ্বর ো াঁর থনতজর তেরী সব থকছু কেখতেন। কসগুতো সথেেই খুব চমৎকার  

                                 হতয়থছে। এইভাতব সন্ধোও কগে সকােও কগে, আর কসটাই হে ষষ্ঠ থেন। 

 

                                                           
14

 eva¨ - hw` †KD wKQz Ki‡Z e‡j Z‡e Zv AbymiY Kiv I †g‡b Pjv 
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Ck¦i GKRb cyiæl I GKRb bvix m„wó Ki‡jb| Zv‡`i Kv‡Ri g‡a¨ GKwU nj Zviv †hb mšÍvb Rb¥ †`q| Ck¦i 

†P‡qwQ‡jb c„w_ex ‡hb AviI A‡bK gvby‡l c~Y© nq| ZvB wZwb cyiæl I bvix m„wó Ki‡jb hv‡Z Zv‡`i AviI mšÍvb-

mšÍwZ nq|  

 

                                       ce© 2: Ck¦‡ii m„wó cÖ_g cyiæl Ges bvix 

 

Ck¦i †`L‡jb †h wZwb hv wKQz m„wó K‡i‡Qb Zv meB Lye PgrKvi n‡q‡Q| Ck¦i cyiæl Ges bvix‡KI wbLuyZfv‡e m„wó 

K‡iwQ‡jb| wZwb Zv‡`i‡K m„wó Kivi cwiKíbv K‡iwQ‡jb Ges wZwb †hgbfv‡e †P‡qwQ‡jb wVK †Zgwb Zv‡`i m„wó 

K‡iwQ‡jb|   

Ck¦‡ii Mí cÖ_g cyyiæl I bvix m„wói m¤ú‡K© AviI A‡bK wKQz e‡j| Avw`cy¯ÍK 2 Aa¨v‡q GB m¤ú‡K© wK e‡j Zv 

Avgiv †`Le| GLv‡b ïiæ †_‡K Ck¦i hv wKQz m„wó K‡iwQ‡jb †mB wel‡q ejv n‡q‡Q|  

 

               1 এইভাতব মহাকাশ ও পথৃিবী এবং োতের মতযেকার সব থকছু তেরী করা কশষ হে। 2     

       Avw`cy¯ÍK 2:1-3       ঈশ্বর োাঁর সব সৃষ্টির কাজ ছয় থেতন কশষ করতেন; থেথন সপ্তম থেতন সৃষ্টির ককান কাজ  

                                  করতেন না। 3 এই সপ্তম থেনষ্টটতক থেথন আশীব থাে কতর থনতজর উতেতশে আোো  

                                  করতেন, কারণ ঐ থেতন থেথন ককান সৃষ্টির কাজ কতরন থন। 

 

Ck¦i Zuvi m„wói KvR †kl Ki‡jb| wZwb hv wKQz Ki‡Z †P‡qwQ‡jb mewKQyB m„wó Ki‡jb| Ck¦i hv Kivi cwiKíbv 

K‡ib Zv memgq ‡kl K‡ib| gvbyl A‡bK wKQzB ïiæ K‡i| wKš‘ Avgiv hv ïiæ Kwi Zv memgq †kl Ki‡Z cvwi 

bv| Avgiv ewj †h Avgiv A‡bK wKQz Ki‡Z hvw”Q, wKš‘ Avgiv cÖvq mgq Zv Kwi bv| Ck¦i †miKg bb| wZwb nvj 

†Q‡o †`b bv Ges wZwb Ab¨ KvR Kievi Rb¨ P‡j hvb bv| wZwb hv ïiæ K‡ib Zv Aek¨B †kl K‡ib| wZwb me©`v 

mewKQz mwVKfv‡eB K‡ib| Ck¦i me©`v mwVK KvR K‡ib|  wZwb †Kv‡bv wKQz Kivi Rb¨ cwiKíbv K‡ib Ges †hfv‡e 

cwiKíbv K‡ib wVK †mBfv‡eB Zv K‡ib|  

 

Ck¦i Zuvi KvR m¤úbœ Kivi ci wekÖvg wb‡jb| Ck¦i K¬všÍ wQ‡jb e‡jB †h Zuvi wekÖv‡gi cÖ‡qvRb nq Ggb bq| Ck¦i 

K¬všÍ nb bv| wZwb wekÖvg wb‡qwQ‡jb KviY Zuvi KvR †kl n‡qwQj| wZwb gnvwek¦ Ges mg Í̄ RxešÍ wKQz m„wó Ki‡jb 

Ges Zvici wZwb †kl Ki‡jb| ‡h‡nZy Zuvi KvR †kl n‡qwQj ZvB wZwb Zuvi KvR eÜ Ki‡jb Ges wekÖvg wb‡jb|  

 

                                      4-5 সৃষ্টির পতর আকাশ ও পথৃিবীর কিা: সোপ্রভু ঈশ্বর যখন মহাকাশ ও পথৃিবী তেরী   

       Avw`cy¯ÍK 2:4-7        কতরথছতেন েখন পথৃিবীর বুতক শসে জােীয় ককান গাছ-গাছ্ড়া থছে না এবং েসেও  

                                     জন্মাতে শুরু কতর থন, কারণ েখনও সোপ্রভু ঈশ্বর পথৃিবীর উপর বষৃ্টি পড়বার বেবস্থা  

                                     কতরন থন। ো ছাড়া জথমতে চাতষর কাজ করবার জনে ককান মানুষও থছে না। 6 েতব   
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                                     মাষ্টটর েো কিতক জে উঠে এবং োতেই মাষ্টট থভজে। 7 পতর সোপ্রভু ঈশ্বর মাষ্টট  

                                     থেতয় একষ্টট পুরুষ মানুষ তেরী করতেন এবং োর নাতক েুাঁ  থেতয় োর থভেতর জীবন- 

                                     বায়ু ঢুথকতয় থেতেন। োতে কসই মানুষ একষ্টট জীবন্ত প্রাণী হে। 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

M‡íi GB As‡ki Av‡M, Ck¦‡ii Rb¨ †h bvg e¨envi Kiv n‡qwQj Zv nj ÔCk¦iÕ| Gici Ck¦‡ii M‡íi GB As‡k, 

wZwb ÔcÖfzÕ bvgwU e¨envi Ki‡Z ïiæ K‡ib| Ck¦i GB bvgwU e¨envi Ki‡Z ïiæ K‡i‡Qb ‡Kbbv c„w_ex‡Z ZLb gvvbyl 

emevm Ki‡Z ïiæ K‡iwQj| c„w_ex‡Z gvby‡li Avmvi ci Ck¦i Zv‡`i cÖfz n‡jb| gvbyl Zuv‡K Rvb‡e Ges gvbyl 

fvjevm‡e| wZwb Zv‡`i cÖfz n‡eb| ‡KejgvÎ wZwbB Zv‡`i †`Lv‡kvbv Ki‡eb Ges Zviv Rvb‡e †h wZwb Zv‡`i 

‡`Lv‡kvbv Ki‡Qb| Ck¦i gvbyl m„wó K‡iwQ‡jb hv‡Z Zviv Zuv‡K Rvb‡Z cv‡i, Zuv‡K fvjev‡m Ges Zuvi K_v ‡kv‡b| 

gvbyl c„w_ex‡Z Avmvi ci †_‡KB wZwb Zuvi wb‡Ri Rb¨ cÖfz bvgwU e¨envi Ki‡Z ïiæ K‡iwQ‡jb| †hgb GKRb 

wcZv Zvi mšÍv‡bi Lye KvQvKvwQ _v‡K wVK †Zgwb wZwbI Zv‡`i Lye KvQvKvwQ _vK‡eb |  

Avw`cy¯ÍK 2:7 c‡` Ck¦i wKfv‡e gvbyl m„wó K‡iwQ‡jb Zv Rvbv hvq| Ck¦i gvwU w`‡q gvbyl m„wó K‡iwQ‡jb| wKš‘ 

gvwU w`‡q Ck¦i †h gvbyl m„wó K‡iwQ‡jb Zv wQj ‡Kej GKwU kixi gvÎ| ZLbI Zvi wfZi †KvbI cÖvY wQj bv| ‡m 

bvovPvov Ki‡Z cviZ bv, k¦vm wb‡Z wKsev †Kv‡bv KvR Ki‡Z cviZ bv| Zvici Ck¦i Zvi g‡a¨ Rxeb evqy XzwK‡q 

w`‡jb| hLb Ck¦i Zvi g‡a¨ Rxeb w`‡jb, ZLbB ‡mwU GKRb RxešÍ gvby‡l cwiYZ n‡qwQj| wZwb k¦vm wb‡Z ïiæ 

K‡iwQ‡jb, ZvQvovI wZwb KvR Ki‡Z, K_v ej‡Z, wPšÍv Ki‡Z Ges Ck¦i‡K Rvb‡Z Avi¤¢ K‡iwQ‡jb| ‡KejgvÎ 

Ck¦iB Rxeb w`‡Z cv‡ib|   

Ck¦i †h cÖ_g gvbyl ˆZwi K‡iwQ‡jb wZwb n‡jb mKj gvbe RvwZi c~e©cyiæl15| cieZ©x‡Z Ck¦‡ii M‡í GB cÖ_g 

gvbylwU‡K Av`g e‡j WvKv n‡qwQj| Av`g kãwU Beªxq16 fvlv †_‡K G‡m‡Q, hvi gv‡b nj ÔgvbylÕ|   

 

    8 এর আতগ সোপ্রভু ঈশ্বর পূব থ থেতক এেন কেতশ একটা বাগান কতরথছতেন, আর   

         Avw`cy¯ÍK 2:8     কসখাতনই থেথন োাঁর গড়া মানুষষ্টটতক রাখতেন। 

 

Ck¦i m`vcÖfz Avgv‡`i e‡jb wZwb wKfv‡e GKwU we‡kl evMvb ‰Zwi K‡iwQ‡jb| GwU G`b bv‡g GKwU RvqMvq 

Aew¯’Z wQj e‡j Avgiv G‡K ÔG`b evMvbÕ ewj| Zvici wZwb gvbylwU‡K †mB evMv‡b ivL‡jb| evMvbwU Lye my›`i 

wQj| GLv‡b mewKQz ‡mŠ›`‡h© c~Y© wQj| †mLv‡b A‡bK dyj I d‡ji MvQ wQj| gvbyl †hb ‡m¸‡jv Dc‡fvM17 Ki‡Z 

cv‡i Ges Mv‡Qi dj †L‡Z cv‡i ZvB wZwb ‡m¸‡jv ‡mLv‡b ‡i‡LwQ‡jb| gvby‡li emev‡mi Rb¨ GKwU DËg RvqMv 

wnmv‡e Ck¦i GB evMvbwU m„wó K‡iwQ‡jb| Ck¦i Rvb‡Zb gvby‡li Rb¨ †KvbUv me‡_‡K fvj KviY wZwb Zv‡`i cÖfz 

                                                           
15

 c~e©cyiæl - cwiev‡ii Ggb m`m¨ hviv A‡bK eQi Av‡M RxweZ wQ‡jb 

16
 Beªxq - ‡h †jv‡Kiv Aeªvnv‡gi bvwZ, hv‡Kv‡ei esk †_‡K G‡m‡Q ( GB M‡íi cieZ©x As‡k Avgiv GB m¤ú‡K© AviI †ewk Rvb‡Z cvie) 

17
 Dc‡fvM - ‡Kv‡bv wKQz ‡`L‡Z I Ki‡Z fvj jvM 
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Ges wZwbB gvbyl‡K m„wó K‡iwQ‡jb| Ck¦i Av`g‡K m„wó K‡iwQ‡jb ZvB wZwb Rvb‡Zb Zvi Rb¨ me‡P‡q fvj wK 

n‡Z cv‡i| Ck¦i Av`g‡K evMv‡b ‡i‡LwQ‡jb Ges wZwb Zv‡K evMv‡bi mg Í̄ wKQz †`Lv‡kvbvi KvR w`‡qwQ‡jb| 

mewKQzB Ck¦‡ii cwiKíbv gZ n‡qwQj|  

                                       

                                                                                           ce© 2: Ck¦‡ii m„wó cÖ_g cyiæl Ges bvix 

 

                                9 কসখানকার মাষ্টটতে থেথন এমন সব গাছ জজন্মতয়থছতেন যা কেখতেও সুন্দর এবং  

            Avw`cy¯ÍK 2:9        যার েে কখতেও ভাে। ো ছাড়া বাগাতনর মাঝখাতন থেথন “জীবন-গাছ” ও “ভাে- 

                                       মন্দ-জ্ঞাতনর গাছ” নাতম েু’ষ্টট গাছও জজন্মতয়থছতেন। 

 

evMv‡b nvRvi nvRvi PgrKvi Ges wfbœ cÖRvwZi MvQcvjv, RxeRš‘ I dyj-dj wQj| wKš‘ Ck¦i †mLv‡b ỳwU we‡kl 

MvQ ‡i‡LwQ‡jb| Zuvi M‡í, Ck¦i †mB ỳwU Mv‡Qi bvg w`‡qwQ‡jb| evMv‡bi gvSLv‡b ‡h MvQwU wQj †mB MvQwUi bvg 

wQj Rxeb MvQ| Ab¨ Av‡iKwU Mv‡Qi bvg wQj fvj-g›` Áv‡bi MvQ|   

 

 15 সোপ্রভু ঈশ্বর কসই মানুষষ্টটতক থনতয় এেন বাগাতন রাখতেন যাতে থেথন োতে চাষ  

     Avw`cy¯ÍK 2:15-17   করতে পাতরন ও োর কেখাতশানা করতে পাতরন। 16 পতর সোপ্রভু ঈশ্বর োাঁতক আতেশ  

                                 থেতয় বেতেন, “েুথম কোমার খুশীমে এই বাগাতনর কয ককান গাতছর েে কখতে  

                                 পার;  17 থকন্তু ভাে-মন্দ-জ্ঞাতনর কয গাছষ্টট রতয়তছ োর েে েুথম খাতব না, কারণ কযথেন  

                                 েুথম োর েে খাতব কসই থেন থনশ্চয়ই কোমার মৃেুে হতব।” 

 

Ck¦i †mB gvbylwU‡K evMv‡bi me Mv‡Qi dj †L‡Z AbygwZ18 w`‡qwQ‡jb| wKš‘ Ck¦i gvbyl‡K GKwU gvÎ Mv‡Qi dj 

†L‡Z eviY K‡iwQ‡jb| gvbyl Rxeb Mv‡Qi dj Ges evMv‡bi Ab¨vb¨ mKj Mv‡Qi dj †L‡Z cviZ| wKš‘ ‡m ïaygvÎ 

fvj-g›` Áv‡bi Mv‡Qj dj †L‡Z cvi‡e bv| Ck¦i Lye cwi®‹vifv‡e e‡j w`‡qwQ‡jb hw` gvbyl fvj-g›` Áv‡bi 

Mv‡Qi dj Lvq Z‡e †m gi‡e|  

 

gvbylwUi A_©vr Av`‡gi ‡e‡Q †bevi19 ¯v̂axbZv wQj| Zvi fvj-g›` Áv‡bi Mv‡Qi dj LvIqv ev bv LvIqvi wm×všÍ 

†bIqvi ¯^vaxbZv wQj| Av`g wK Ki‡e †mB e¨vcv‡i Zvi wb‡Ri wm×všÍ20 †bevi ¯v̂axbZv wQj| Ck¦i Av`g‡K Zvi 

wb‡Ri B”QvgZ KvR Kivi ¯v̂axbZv w`‡qwQ‡jb| Ck¦‡ii K_v †kvbv21 ev bv †kvbvi e¨vcv‡i Av`‡gi c~Y© ¯v̂axbZv 

wQj|  

 

                                                           
18

 AbygwZ - †Kv‡bv wKQz Kiv hvq Ggb Ges hv Kiv fzj bq 

19
 †e‡Q †bIqv - ‡Kv‡bv GKwU ev Aci GKwU KvR Ki‡Z wm×všÍ †bIqv, `ywU wRwb‡mi g‡a¨ wm×všÍ †bIqv 

20
 wm×všÍ - hv Avcwb Ki‡Z hv‡”Qb Zv wb‡q wPšÍv Kiv 

21
 †kvbv - Kv‡iv K_v †kvbv Ges Zvi K_vgZ Pjvi wm×všÍ †bIqv 
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Zuvi Mí: D×vi 

fvj-g›` Áv‡bi Mv‡Qi dj ‡h Avm‡j g›` ev Lvivc wQj Zv bq| Ck¦i †Kv‡bv wKQz Lvivcfv‡e m„wó K‡ib wb| Zvn‡j 

†Kb Ck¦i gvbyl‡K †mB Mv‡Qi dj †L‡Z eviY K‡iwQ‡jb? Ck¦i †P‡qwQ‡jb gvbyl †hb Zuvi K_v †kv‡b| Ck¦i 

†P‡qwQ‡jb gvbyl †hb †h‡Kv‡bv cÖkœ wb‡q Zuvi Kv‡Q Av‡m| Ck¦i Rvb‡Zb Av`‡gi Rb¨ †KvbUv me‡P‡q fvj n‡e| 

wZwb Zv‡K GKwU my›`i RvqMvq †i‡LwQ‡jb Ges Zv‡K GKwU ̧ iæZ¡c~Y© KvR w`‡qwQ‡jb| Ck¦i Av`‡gi mv‡_ †mLv‡bB 

wQ‡jb| Av`g †h‡Kv‡bv mgq Ck¦‡ii Kv‡Q wM‡q Zuv‡K cÖkœ Ki‡Z cvi‡Zb| Av`‡gi fvj-g›` Áv‡bi Mv‡Qi dj 

LvIqvi ‡Kv‡bv `iKvi wQj bv| Zvi fvj I g‡›`i wel‡q Rvbvi †Kv‡bv `iKvi wQj bv| Av`g †h‡Kv‡bv mgq Ck¦‡ii 

Kv‡Q †h‡Z cvi‡Zb Ges wZwb Ck¦i‡K †h‡Kv‡bv cÖkœ Ki‡Z cvi‡Zb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb gvbylwU ‡hb †h‡Kv‡bv mgq 

Zuvi Kv‡Q Av‡m Ges †h‡Kv‡bv wKQz Rvbvi _vK‡j Zuv‡K wRÁvmv K‡i |  

Zvici Ck¦i ej‡jb †h gvbylwUi c‡ÿ GKv _vKv fvj bq|  

 

    18 পতর সোপ্রভু ঈশ্বর বেতেন, “মানুষষ্টটর পতক্ষ একা িাকা ভাে নয়। আথম োর জনে  

       Avw`cy¯ÍK 2:18    একজন উপযুক্ত সংগী তেরী করব।”  

Ck¦i ej‡jb gvby‡li GKRb msMx `iKvi| wZwb ej‡jb, ÒAvwg Zvi Rb¨ GKRb Dchy³ msMx wbg©vb Kie|Ó Ck¦i 

Av`‡gi mg Í̄ wKQz Rvb‡Zb| Av`‡gi hv wKQz cÖ‡qvRb wQj wZwb Zvi me wKQzB Rvb‡Zb| Ck¦i Zv‡K m„wó Kivi 

cwiKíbv K‡iwQ‡jb Ges Zvi emev‡mi Rb¨ GKwU c„w_ex ˆZwi Kivi ci Zv‡K m„wó K‡iwQ‡jb| Ck¦i Av`‡gi cÖwZ 

hZœkxj wQ‡jb Ges wZwb †P‡qwQ‡jb Av`g ‡hb Zvi cÖ‡qvRbxq mg Í̄ wKQz cvq| Ck¦‡ii Av`g‡K wRÁvmv Kivi 

`iKvi wQj bv †h Zvi wK cÖ‡qvRb ‡Kbbv Ck¦i Av‡M †_‡KB mewKQz Rvb‡Zb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb Av`g ‡hb c„w_ex 

Ges mg Í̄ RxeRš‘i †`Lv‡kvbv K‡i| wZwb AviI †P‡qwQ‡jb c„w_ex †hb AviI A‡bK gvby‡l c~Y© nq| Ck¦i Rvb‡Zb 

†h GB Kv‡Ri Rb¨ Av`‡gi GKRb bvix msMxi `iKvi|   

 

 

                               19 সোপ্রভু ঈশ্বর মাষ্টট কিতক ভূথমর কয সব জীবজন্তু ও আকাতশর পাখী তেরী কতরথছতেন    

   Avw`cy¯ÍK 2:19,20   কসগুতো কসই মানুষষ্টটর কাতছ আনতেন। সোপ্রভু কেখতে চাইতেন থেথন কসগুতোতক থক  

                               বতে ডাতকন। থেথন কসই সব জীবন্ত প্রাণীগুতোর কযষ্টটতক কয নাতম ডাকতেন কসষ্টটর কসই  

                               নামই হে। 20 থেথন প্রতেেকষ্টট গহৃপাথেে ও বনে পশু এবং আকাতশর পাখীর নাম থেতেন,  

                               থকন্তু কসগুতোর মতযে কসই পুরুষ মানুষষ্টটর, অি থাৎ আেতমর ককান উপযুক্ত সংগী কেখা  

                               কগে না। 
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Ck¦i Av`‡gi Kv‡Q mg Í̄ cÖvYx I cvwL‡`i wb‡q G‡mwQ‡jb hv‡Z wZwb Zv‡`i bvg ivL‡Z cv‡i| Ck¦i Av`g‡K c„w_ex 

Ges Gi g‡a¨Kvi mg Í̄ RxešÍ wKQzi ‡`Lv‡kvbvi `vwqZ¡ w`‡qwQ‡jb| ZvB Ck¦i Av`‡gi Kv‡Q mg Í̄ cïcvwL wb‡q 

G‡mwQ‡jb hv‡Z †m Zv‡`i mK‡ji bvg w`‡Z cv‡i| Av`g G‡`i cÖ‡Z¨K‡K GKwU K‡i bvg w`‡jb| Ck¦i Zv‡K †h 

KvRwU w`‡qwQ‡jb Av`g Zv Ki‡Z ïiæ Ki‡jb|  

 

 

                                                                    ce© 2: Ck¦‡ii m„wó cÖ_g cyiæl Ges bvix 

 

Av`g Ck¦‡ii m„wó mg Í̄ PgrKvi RxeRš‘ Ges cvwL †`‡LwQ‡jb| wKš‘ Zvi Rb¨ †Kv‡bv Dchy³ msMx wQj bv| †Kv‡bv 

cÖvYxB Zvi Dchy³ msMx n‡Z cv‡i bv| cïiv Zvi gZ wQj bv| †m¸‡jvi †Kv‡bvUvB Ck¦i‡K Rvb‡Z I fvjevm‡Z 

cviZ bv| †Kv‡bvwUB Av`‡gi gZ wQj bv| Av`‡gi GKRb Dchy³ msMxi cÖ‡qvRb wQj| Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j 

†h wKfv‡e Ck¦i Av`‡gi Rb¨ GKRb Dchy³ msMx22 Ges mvnvh¨Kvix ˆZwi K‡iwQ‡jb|  

 

           21 কসইজনে সোপ্রভু ঈশ্বর আেতমর উপর একটা গভীর ঘুম থনতয় আসতেন, আর োতে  

     Avw`cy¯ÍK 2:21-25    থেথন ঘুথমতয় পড়তেন। েখন থেথন োাঁর একটা পাাঁজর েুতে থনতয় কসই জায়গাটা বন্ধ কতর  

                                  থেতেন। 22 আেম কিতক েুতে কনওয়া কসই পাাঁজরটা থেতয় সোপ্রভু ঈশ্বর একজন  

                                  স্ত্রীতোক তেরী কতর োাঁতক আেতমর কাতছ থনতয় কগতেন।  

                                  23 োাঁতক কেতখ আেম বেতেন,  

                                  “এবার হতয়তছ। এাঁর হাড়-মাংস আমার হাড়-মাংস কিতকই তেরী।  

                                  পুরুষ কোতকর কেতহর মযে কিতক েুতে কনওয়া হতয়তছ বতে এাঁতক স্ত্রীতোক বো হতব।”  

                                  24 এইজনেই মানুষ মা-বাবাতক কছতড় োর স্ত্রীর সংতগ এক হতয় িাকতব আর োরা েু’জন  

                                  একতেহ হতব।  

                                  25 েখন আেম এবং োাঁর স্ত্রী উেংগ িাকতেন, থকন্তু োতে  

   োাঁতের ককান েজ্জাতবায থছে না। 

 

 

Ck¦i †h ¯¿x‡jvK m„wó K‡iwQ‡jb Zvi Rb¨ Av`g LyeB Avbw›`Z n‡qwQ‡jb| wZwb ej‡jb, “এবার হতয়তছ|Ó GB †mB 

e¨w³ hvi Rb¨ wZwb A‡cÿv KiwQ‡jb| GB †mB e¨w³ whwb Zv‡K mvnvh¨ Ki‡Z cv‡ib Ges Zvi msMx n‡Z cv‡ib|  

Ck¦i GB cyiæl Ges bvix‡K GKwÎZ23 K‡i‡Qb| GKmv‡_ emev‡mi Rb¨ Ges GKmv‡_ KvR Kivi Rb¨ Ck¦i Zv‡`i 

GKwÎZ K‡iwQ‡jb| Ck¦i ïiæ‡ZB GUv K‡iwQ‡jb| cyiæ‡li mvnvh¨Kvix Ges mnag©x nIqvi Rb¨ wZwb bvix‡K m„wó 

                                                           
22

 msMx - †h Avcbvi m‡½ Rxeb KvUvq, Ges Avcbv‡K mvnvh¨ K‡i 

23
 GKwÎZ - G‡K Ac‡ii mv‡_ _vKv ev Zvi KvQvKvwQ _vKv 
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Ki‡jb | Avi GUv‡KB Avgiv weevn ewj| hLb wZwb Av`‡gi ¯¿x wn‡m‡e †mB ¯¿x‡jvK‡K m„wó K‡iwQ‡jb ZLbB 

Ck¦iB GUv cwiKíbv K‡iwQ‡jb Ges Zv ev Í̄‡e iƒc w`‡qwQ‡jb|   

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi  

 

‡mB cyiæl Ges ¯¿x‡jvK Zviv DfqB Dj½ _vK‡Zb - Zviv ‡Kv‡bv Kvco-‡Pvco cwiavb Ki‡Zb bv| Zviv Dj½ 

_vKv m‡Ë¡I Zv‡`i †Kv‡bv j¾v‡eva24 wQj bv| c„w_ex‡Z Lvivc wKQz wQj bv Ges Zviv DfqB Avbw›`Z wQ‡jb Ges 

Zv‡`i g‡a¨ †Kv‡bv j¾v‡eva wQj bv|  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 j¾v‡eva - Avcbvi †Kv‡bv Kv‡Ri Rb¨ Avcwb `ytwLZ †eva K‡ib; fzj wKQz Kivi Kvi‡Y Avcwb Zv jyKv‡Z Pvb 

 

1. Av`g Ges Zvi ¯¿xi Rb¨ Ck¦i hv wKQz K‡iwQ‡jb †m¸‡jvi bvg ejyb? 

2. Ck¦i Av`g Ges Zvi ¯¿xi Rb¨ A‡bK wKQz K‡iwQ‡jb| Ck¦i Zv‡`i‡K 

wb‡q wK fv‡e †m m¤ú‡K© GUv Avgv‡`i wK e‡j?  

3. Avcwb wK g‡b K‡ib †h Ck¦i weevn m„wó K‡iwQ‡jb? 

4. Avcwb wK g‡b K‡ib ‡h m„wói wel‡q evB‡ej hv e‡j Zv mZ¨?  

5. Avcwb wK c„w_exi Avi‡¤¢i e¨vcv‡i wfbœ †Kv‡bv Mí ï‡b‡Qb? 

 

? 
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                    Av`g Ges Zvi ¯¿x 

Ck¦‡ii Aeva¨ n‡jb 

 

 

Av`g Ges Zvi ¯¿x my›`i G`b evMv‡b wQ‡jb hv Ck¦i Zv‡`i Rb¨ m„wó K‡i‡Qb| Av`g Ges Zvi ¯¿x GKmv‡_ †mLv‡b 

Avb‡›` emevm Ki‡Zb| Ck¦i Zv‡`i Rb¨ evMv‡b hv wKQz m„wó K‡i‡Qb Zvi me wKQzB Zviv  ¯̂vaxbfv‡e Dc‡fvM 

Ki‡Z cvi‡Zb| ‡mLv‡b Zviv wewfbœ iKg fvj Lvevi †L‡Z cvi‡Zb| Ck¦i Zv‡`i ‡h mKj KvR w`‡qwQ‡jb Zv-B 

Zviv Ki‡Zb| Zviv c„w_exi Z_v mg Í̄ RxešÍ cÖvYx‡`i †`Lv‡kvbv Ki‡Zb  hv Ck¦i m„wó K‡i‡Qb| Ck¦i Zv‡`i m‡½B 

wQ‡jb, Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡Zb Ges Zv‡`i m‡½B emevm Ki‡Zb| wZwb PvB‡Zb Zviv †hb Z uv‡K Rv‡b Ges fvjev‡m|  

‡mB evMv‡b AviI GKRb Dcw ’̄Z wQj| Ck¦‡ii M‡í e‡j, †mLv‡b GKwU mc25 © wQj †h nevi mv‡_ K_v e‡jwQj|  

 

                        1  সোপ্রভু ঈশ্বতরর তেরী ভূথমর জীবজন্তুতের মতযে সাপ থছে সবতচতয় চাোক। এই সাপ        

একথেন কসই স্ত্রীতোকষ্টটতক বেে, “ঈশ্বর থক সথেে কোমাতের বতেতছন কয, বাগাতনর সব গাতছর       

 Avw`cy¯ÍK 3:1     েে কোমরা কখতে পারতব না?”    

 

 

 

 

 

                                                           
25

 mc© - GKwU mvc 

ce© 3 
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 Zuvi Mít D×vi 

 

Ab¨vb¨ mv‡ci gZ GB mvcwU ïaygvÎ GKwU cÖvYx wQj bv| GUv wQj m¤ú~Y© Avjv`v e¨w³ ‡h wb‡R‡K GKwU mv‡c cwiYZ 

K‡iwQj| ‡m wb‡R‡K GKwU mv‡ci iƒ‡c cwiYZ K‡iwQj †hb †m Av`g Ges Zvi ¯¿xi mv‡_ Qjbv26 Ki‡Z cv‡i| 

evB‡e‡ji Ab¨vb¨ As‡k Avgiv GB e¨w³ m¤ú‡K© Rvb‡Z cvwi| GB e¨w³ †K Ges ‡m †Kv_v †_‡K G‡m‡Q ‡mB m¤ú‡K© 

evB‡ej †_‡K Avgiv Rvb‡Z cvwi| Avgiv GLb evB‡e‡ji †mB mKj Ask †`Le, hv‡Z Avcbviv Rvb‡Z cv‡ib, †mB 

e¨w³wU †K Ges ‡m †Kb Av`g Ges Zvi ¿̄xi mv‡_ Qjbv Ki‡Z †P‡qwQj| Zvici Avgiv evMv‡b Av`g Ges Zvi ¿̄xi 

mv‡_ hv N‡UwQj †mB m¤ú‡K© †`Le| B‡qve cy¯ÍK, †hUv evB‡e‡j cieZ©x‡Z i‡q‡Q, Ck¦i B‡qve bv‡g GK e¨w³i mv‡_ 

K_v e‡jb †m m¤ú‡K© †`Iqv Av‡Q| Av`‡gi ci B‡qve c„w_ex‡Z A‡bK eQi †eu‡P wQ‡jb| Ck¦i B‡qve‡K c„w_ex m„wói 

mgq m¤ú‡K© e‡jwQ‡jb|  

 

                          4. Avwg c„w_exi wfwË ’̄vcb Kievi mgq Zywg †Kv_vq wQ‡j?  

                          hw` †Zvgvi eyw× _v‡K Z‡e ej|  

                          5. Zzwg wK Rvb †K Zvi cwigvY wVK K‡i‡Q?  

   B‡qve 38:4-7       †K Zvi Dci gv‡ci `wo a‡i‡Q?  

                          6. wK‡mi Dci c„w_exi _vg¸‡jv ¯’vcb Kiv n‡qwQj?  

                          Avi Zvi †Kv‡Yi cv_iUvB ev †K ’̄vcb n‡qwQj?  

                          7. ZLb †Zv †fv‡ii Zviv¸‡j GKmv‡_ Mvb †M‡qwQj  

                          Avi ¯^M©`~‡Ziv mevB Avb‡›` †PuwP‡q D‡VwQj|   

 

 

wZwb e‡jwQ‡jb hLb wZwb c„w_ex m„wó K‡iwQ‡jb ZLb ¯M̂©`~‡Ziv Avb›`aŸwb  K‡iwQj| hLb Ck¦i c„w_ex m„wó K‡iwQ‡jb 

¯M̂©`~‡Ziv †mLv‡b Dcw ’̄Z wQj| Kviv wQj GB ¯̂M©`~‡Ziv? Ck¦i ZLbI gvbyl m„wó K‡ib wb| GB ¯M̂©`~‡Ziv wQj AvwZ¥K 

mË¡v| Avgiv evB‡ej †_‡K Rvb‡Z cvwi, Avgv‡`i gZ Zv‡`i ‡`n wQj bv - Zviv wQj AvZ¥v| evB‡e‡ji wewfbœ As‡k 

ejv nq ¯̂M©` ~‡Ziv gvby‡li mv‡_ K_v ejZ Ges †jv‡Kiv Zv‡`i‡K gvby‡li iƒ‡c Avwef©~Z n‡Z †`LZ| myZivs Avgiv 

Rvb‡Z cvwi †h wKQz ¯M̂©`~Z‡K gvby‡li iƒ‡c †`Lv wM‡qwQj| Avgiv †mB Mí¸‡jv m¤ú‡K© c‡i Rvbe|  

 

                                                           
26

 Qjbv - KvD‡K wKQz Ki‡Z eva¨ Kivi Rb¨ Ggb GKwU PZzi KvR hv Avcwb Zv‡`i w`‡q Kiv‡Z Pvb 
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Ab¨ me wKQzi gZ, ¯M̂©`~‡ZivI Ck¦‡ii ×viv m„ó| c„w_ex m„wó Kievi c~‡e© wZwb ¯^M©`~Z‡`i m„wó K‡iwQ‡jb| Avgiv GI 

Rvb‡Z cvwi, Ck¦i e‡jwQ‡jb hLb wZwb AvKvk I c„w_ex m„wó K‡iwQ‡jb ¯M̂~©`~‡ZivI †mLv‡b wQj | Avgiv Rvwb Zviv 

wbLyuZ wQj hLb Ck¦i Zv‡`i m„wó K‡iwQ‡jb, KviY Ck¦i hv wKQz m„wó K‡iwQ‡jb †m mKjB wbLyuZ| evB‡ej e‡j †mB 

mgq e¨vcK msL¨K AvZ¥v wQj Ges GI e‡j ‡h Ck¦i Zv‡`i‡K Zvui KvR Ki‡Z w`‡qwQ‡jb Ges Zv‡`i‡K gnr ÿgZvI 

w`‡qwQ‡jb †hb Zviv Zvui KvR m¤úbœ Ki‡Z cv‡i|  

 

 

 

                                                                                    ce© 3: Av`g Ges Zvi ¯¿x 

 

Ck¦i Zv‡`i‡K Zvui `vm27 Ges ~̀Z28 nIqvi Rb¨ m„wó K‡iwQ‡jb| ZvB m„wói kyiæ‡Z Ck¦‡ii m‡½ cÖPzi msL¨K 

AvZ¥vi Aw¯ÍZ¡ wQj| Zviv LyeB kw³kvjx wQj wKš‘ Ck¦‡ii gZ kw³kvjx wQj bv, KviY Ck¦iB Zv‡`i m„wó K‡iwQ‡jb|  

 

evB‡ej e‡j †h G‡`i g‡a¨ me©‡kÖô ~̀Z wQj jywmdvi| jywmdvi bv‡gi A_© nj ÔïKZvivÕ| Ck¦i Zv‡K wbLyuZfv‡e 

m„wó K‡iwQ‡jb| Ck¦i Zv‡K gnvb KZ©…Z¡29 Ges ÿgZv w`‡qwQ‡jb | Ck¦i †h mg Í̄ mË¡v m„wó K‡iwQ‡jb  Zvi g‡a¨ 

‡m wQj me©‡kÖô| ‡m ¯q̂s Ck¦‡ii ÿgZvi wbKUZg ÿgZvai wQj| wKš‘ ‡m Ck¦‡ii gZ GZUv kw³kvjx wQj bv, 

KviY Ck¦i Zv‡K m„wó K‡iwQ‡jb|  

 

evB‡e‡j whwn‡®‹j cy¯Í‡K jywmdvi m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q| GB cy¯ÍK Avgv‡`i GKwU evZ©v m¤ú‡K© e‡j, hv Ck¦i 

cvwV‡qwQ‡jb Ggb GKRb e¨w³i Kv‡Q  whwb wQ‡jb GKRb ivRv| wZwb wQ‡jb ‡mv‡ii ivRv| ivRvi Kv‡Q Zvui 

evZ©vq, Ck¦i jywmdv‡ii K_v e‡jwQ‡jb| jywmdvi †hgbwU K‡iwQj †mv‡ii ivRvI †Zgb KvR K‡iwQ‡jb Ges ZvB 

Ck¦i Zv‡K jywmdv‡ii mv‡_ wK N‡UwQj †m m¤ú‡K© ej‡Z †P‡qwQ‡jb| whwn‡®‹j cy¯Í‡K Ck¦i jywmdvi m¤ú‡K© hv 

e‡jwQ‡jb Zv Avgiv c‡o †`L‡Z cvwi|  

 

 

                                   12 “কহ মানুতষর সন্তান, কসাতরর রাজার থবষতয় েুথম থবোপ কতর কতর োতক বে কয,  

  whwn‡®‹j 28:12-19         প্রভু সোপ্রভু বেতছন, ‘েুথম থছতে সম্পূণ থ থনখুাঁে,  

                                 জ্ঞাতন পূণ থ এবং কসৌন্দতয থ পথরপূণ থ।  

                                   13 েুথম ঈশ্বতরর বাগান এেতন থছতে। 

                                  সব রকম োমী োমী পাির, সােীয়মথণ, পীেমথণ,   

                                  হীরা, কপাখরাজ, তবেুয থমথণ, সূয থকান্তমথণ,  

                                  নীেকান্তমথণ, চুনী, পান্না ও কসানা থেতয় েুথম  

                                  সাজাতনা থছতে; কোমার সৃষ্টির থেতন  

                                  এগুতোতক প্রস্তুে করা হতয়থছে।  

                                                           
27

 `vm - GKRb e¨w³ whwb Ab¨ KviI Rb¨ KvR K‡ib 

28
 `~Z - GKRb e¨w³ whwb Ab¨ KviI Rb¨ gvbyl‡K wKQz e‡jb 

29
 KZ©„Z¡ - Av‡`k †`Iqvi ÿgZv ev AwaKvi Ges †jvK‡`i †mB Av‡`k¸‡jv †g‡b Pj‡Z eva¨ Kiv 
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                                    14 রক্ষাকারী করূব থহসাতব কোমাতক অথভতষক করা হতয়থছে,  

                                  কারণ কসইভাতবই আথম  কোমাতক থনযুক্ত কতরথছোম।  

                                 েুথম ঈশ্বতরর পথবত্র পাহাতড় থছতে; েুথম আগুতনর মে ঝক্  

                                  মক করা পািতরর মযে থেতয় হা াঁটা-চো করতে।  

                                    15 কোমার সৃষ্টির থেন কিতক কোমার চােচেতন েুথম থনতেথাষ থছতে,  

                                  থকন্তু কশতষ কোমার মতযে েুিো পাওয়া কগে।  

  

 
 

Zvui Mí: D×vi 

 

                    16 কোমার অতনক বেবসার েরুন েুথম অেোচারী হতয় পাপ করতে।  

                         কাতজই ঈশ্বতরর পাহাড় কিতক আথম কোমাতক অপথবত্র অবস্থায় োথড়তয় থেোম।  

                        কহ রক্ষাকারী করূব, আথম কোমাতক আগুতনর মে ঝক্মক করা  

                        পািতরর মযে কিতক সথরতয় থেোম।  

                    17 কোমার কসৌন্দতয থর জনে কোমার অন্তর অহংকাতর ভতর উতঠতছ  

                        আর কোমার জাাঁকজমতকর জনে েুথম কোমার জ্ঞানতক নি কতরছ।  

                        োই আথম কোমাতক মাষ্টটতে ছুাঁ তড় কেতে থেোম;  

                        রাজাতের সামতন আথম কোমাতক রাখোম যাতে কোমাতক কেতখ োরা খুশী হয়।  

                    18 কোমার অতনক পাপ ও অসৎ বেবসা থেতয়  

                        েুথম থনতজর উপাসনার জায়গাগুতো অপথবত্র কতরছ।  

                        এইজনে আথম কোমার মতযে আগুন োথগতয় থেোম  

                        আর ো কোমাতক পুথড়তয় কেেে;  

                        যারা কেখথছে োতের সকতের কচাতখর সামতন  

                        আথম কোমাতক মাষ্টটর উপতর ছাই কতর থেোম।  

                    19 কয সমস্ত জাথে কোমাতক জানে োরা কোমাতক কেতখ হেভম্ব হতয় কগে।  

                        েুথম ভয়ংকরভাতব কশষ হতয় কগছ; েুথম আর িাকতব না।’” 

 

 

Ck¦i e‡jwQ‡jb †h jywmdvi‡K hLb m„wó Kiv n‡qwQj ZLb ‡m wbLuyZ wQj| Ck¦i Zv‡K wbLyuZ fv‡e m„wó K‡iwQ‡jb 

Ges Zv‡K gnvb ÿgZv Ges KZ…©Z¡ w`‡qwQ‡jb| Ck¦i e‡jwQ‡jb †h jywmdvi Lye Ávbx wQj, Lye kw³kvjx Ges Lye 

my›`i wQj| Zvi †cvkvK †mvbv I my›`i cv_i w`‡q ˆZwi Kiv n‡qwQj| Ck¦i e‡jwQ‡jb jywmdv‡ii Lye ¸iæZ¡c~Y© KvR 

wQj| hLbB ‡m PvBZ ZLbB  Zvi Ck¦‡ii mv‡_ _vKvi ¯v̂axbZv wQj| Ck¦i Zv‡K GB mg Í̄ wRwbm w`‡qwQ‡jb t 

†mŠ›`h©¨, kw³, cÖÁv, ¯v̂axbZv, cwic~Y©Zv Ges KZ…©Z¡| Ck¦i Zv‡K PgrKvi Ges kw³kvjx ¯M̂© ~̀Z evwb‡qwQ‡jb †hgb 

‡m wQj|   

 

Zvici Ck¦i Avgv‡`i e‡jb jywmdvi wK K‡iwQj| wZwb Avgv‡`i e‡jb jywmdvi Ck¦‡ii weiæ‡× wM‡qwQj| Ck¦i 

Avgv‡`i e‡jb, jywmdvi cvc30 30 K‡iwQj Ges g›` n‡q wM‡qwQj|  jywmdvi KZUv my›`i wQj Ges KZUv kw³kvjx 

                                                           
30

 cvc - Ck¦‡ii weiæ‡× hvIqv, Ck¦‡ii Aeva¨ nIqv 
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wQj Zv wb‡q ‡m fve‡Z ïiy K‡iwQj|  ‡m fz‡j wM‡qwQj †h †m Ck¦‡ii gZ kw³kvjx wQj bv| †m fz‡j wM‡qwQj, Zvi 

hv wKQz wQj Zvi meB Ck¦‡ii KvQ †_‡K G‡mwQj| jywmdvi fve‡Z ïiy Kij †m Ck¦‡ii †_‡K DËg|  

 

 

 

                                                                        ce© 3: Av`g Ges Zvi ¯¿x 

 

jywmdvi †h mg Í̄ welq wb‡q fvewQj Avgiv Zv c‡o †`L‡Z cvwi| Ck¦‡ii GKRb evZ©vevn‡Ki bvg wQj whkvBq| 

†m Ck¦‡ii wPšÍv fvebv Ges Zvui K_v¸‡jv wj‡L †i‡LwQj Ges Zvi eBwU evB‡e‡j Av‡Q| †m jywmdvi m¤ú‡K© Ges 

Zvi fvebv¸‡jv m¤ú‡K© Ck¦i hv e‡jwQ‡jb Zv wj‡LwQj|  

 

                          13  েুথম মতন মতন বতেছ, ‘আথম স্বতগ থ উঠব, 

                                ঈশ্বতরর োরাগুতোর উপতর আমার থসংহাসন        

  whkvBq 14:13,14         উঠাব; কযখাতন কেবোরা জতড়া হয় উত্তর থেতকর  

                                কসই পাহাতড়র উপতর আথম থসংহাসতন বসব।  

                                14 আথম কমতঘর মািার উপতর উঠব;  

                                আথম মহান ঈশ্বতরর সমান হব।’  

 

Av`g Ges Zvi ¯¿xi gZ, Ck¦i jywmdvi‡K wm×všÍ ‡bIqvi Ges †h‡Kv‡bv wKQz †e‡Q †bevi ¯̂vaxbZv w`‡qwQ‡jb| 

jywmdvi Ck¦‡ii weiæ‡× hvIqvi wm×všÍ wb‡qwQj| ‡m †mB e¨w³ n‡Z †P‡qwQj †h Ab¨vb¨ mg Í̄ wKQz kvmb KiZ| †m 

Ck¦‡ii ¯’vb `Lj Ki‡Z ‡P‡qwQj| evB‡ej e‡j †h, AviI A‡bK ¯M̂©`~‡ZivI jywmdvi‡K Aby¯îY K‡iwQj Ges 

Ck¦‡ii weiæ×vPiY K‡iwQj|  

 

Ck¦i me wKQz Rv‡bb| myZivs Ck¦i Rvb‡Zb †h jywmdvi Zuvi weiæ‡× †h‡Z P‡j‡Q| Ck¦iB me wKQzi Dci cÖK…Z 

kvmK| jywmdvi Ck¦‡ii ¯’vb `Lj Ki‡Z cvi‡e bv| jywmdv‡ii cwiKíbv KvR Ki‡e bv| whkvBq Ck¦‡ii evK¨¸‡jv 

wj‡LwQ‡jb hLb Ck¦i e‡jwQ‡jb jywmdv‡ii m‡½ wZwb wK Ki‡Z P‡j‡Qb|  

 

                     15  থকন্তু কোমাতক মৃেস্থাতন নামাতনা হতয়তছ, হো াঁ,  

                         কসই গতেথর সব কচতয় নীচু জায়গায় নামাতনা হতয়তছ। 

   whkvBq 14:15 

 

jywmdvi wQj Ck¦‡ii m„ó mg Í̄ ¯M̂©`~ZM‡Yi g‡a¨ cÖavb| wKš‘ ‡m Ck¦‡ii weiæ‡× †Mj, ZvB Ck¦i Zv‡K †mB D”P¯’vb 

†_‡K †ei K‡i w`‡qwQ‡jb †hLv‡b †m wQj| Ck¦i e‡jwQ‡jb, wZwb jywmdvi‡K Ges Ab¨vb¨ ¯M̂©`~ZMY‡K g„Zy¨¯’v‡b  

bvwg‡q w`‡eb hviv Zv‡K Aby¯îY K‡iwQj| evB‡e‡j Ck¦i e‡jb, wZwb jywmdvi‡K GgbB GK Lvivc RvqMvq A_©vr 

                                                           
 

 

 



22 
 

g„Zz¨ ’̄v‡b ̄ ’vcb Ki‡eb| GwU jywmdvi Ges Ab¨ mKj ̄ ^M©`~Z hviv Zv‡K Aby¯îY K‡iwQj Zv‡`i Rb¨ GKwU kvw Í̄i31 

31 RvqMv | GB RvqMvwU‡K KLbI KLbI biK ejv nq|  

 

Ck¦‡ii M‡íi GB Ask †_‡K jywmdvi‡K kqZvb ejv nZ| kqZvb A_© ÔkÎæÕ| Ab¨ mKj ¯M̂©`~Z hviv jywmdvi‡K 

Aby¯îY K‡iwQj Zv‡`i ejv nq kqZvb, Ac‡`eZv, AïwP AvZ¥v ev g›` AvZ¥v|  

 

 

Zvui Mí: D×vi 

kqZvb Ges Zvi Abymvixiv Ck¦‡ii kÎæ| ïiæ †_‡KB Zviv Ck¦‡ii weiæ‡× KvR K‡iwQj| Zviv AvRI 

Ck¦‡ii weiæ‡× KvR K‡i hv‡”Q| kqZvb GLbI Ck¦‡ii ¯’vb `Lj Ki‡Z PvB‡Q|  

 

GLb †h‡nZz Avgiv kqZvb m¤ú‡K© †R‡bwQ, Avgiv Av`g I Zvi ¿̄xi evMv‡bi M‡í wd‡i †h‡Z cvwi| 

kqZvb Av`g Ges †mB bvix‡K N„Yv KiZ, hv‡K Ck¦i Av`‡gi Rb¨ m„wó K‡iwQ‡jb| Ck¦i GBme 

gvb yl‡K c„w_ex Ges Gi g‡a¨Kvi mg¯Í wKQz Z_v RxešÍ cÖvYxi hZœ †bevi KvR w`‡qwQ‡jb| kqZvb 

wb‡Ri Rb¨ †mB RvqMvwU †P‡qwQj, ZvB †m Av`g I †mB bvix‡K N„Yv KiZ|  

  

kqZvb ZLb evMv‡b wQj| ‡m wb‡R‡K GKwU mv‡c cwiYZ K‡iwQj hv‡Z Av`g I Zvi ¿̄x Rvb‡Z bv 

cv‡i †m Avm‡j †K| †m †`LwQj Ges A‡cÿv KiwQj| †m Av`g I Zvi ¯¿x‡K fvjg›` Mv‡Qi dj 

LvIqv‡bvi †Póv Kivi Rb¨ GKwU cwiKíbv K‡iwQj| †m †P‡qwQj Zviv †hb †mB Mv‡Qi dj Lvq Ges 

gviv hvq| Ck¦i e‡jwQ‡jb hw` Zviv †mB Mv‡Qi dj Lvq Z‡e Zviv gviv hv‡e, ZvB kqZvb †P‡qwQj 

Zviv †hb Zv Lvq|  

 

Avgiv Avevi Avw`cy¯Í‡K wd‡i hve Ges kqZvb evMv‡b †mB ¿̄x‡jvKwU‡K wK e‡jwQj Zv coe|  

               

                        1  সোপ্রভু ঈশ্বতরর তেরী ভূথমর জীবজন্তুতের মতযে সাপ থছে সবতচতয় চাোক। এই সাপ        

একথেন কসই স্ত্রীতোকষ্টটতক বেে, “ঈশ্বর থক সথেে কোমাতের বতেতছন কয, বাগাতনর সব গাতছর       

 Avw`cy¯ÍK 3:1     েে কোমরা কখতে পারতব না?”    

 

kqZvb wb‡R‡K mv‡c cwiYZ K‡iwQj| evB‡ej e‡j †h, mg Í̄ RxeRš‘i g‡a¨ mvc wQj me‡P‡q PvjvK| Zvi gv‡b 

nj †m wQj me‡P‡q PvjvK| kqZvb memgq †Póv K‡i wb‡R‡K fvj wKQzi gZ †`wL‡q gvbyl‡K cÖZvwiZ Ki‡Z| 

Ck¦i memgq mZ¨ K_v e‡jb, wKš‘ kqZvb memgq wg_¨v K_v e‡j Ges gvbyl‡K cÖZvwiZ Kivi †Póv K‡i|  

 

                                                           
31

 kvw¯Í -  KviI mv‡_ Lvivc wKQz nIqv †Kbbv Zviv fzj wKQz K‡i‡Q  
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kqZvb ¯¿x‡jvKwU‡K GKwU cÖkœ Kij, ÒCk^i wK mwZ¨ †Zvgv‡`I e‡j‡Qi †h, evMv‡bi me Mv‡Qi dj †Zvgiv †L‡Z 

cvi‡e bv?Ó kqZvb Zv‡K Ck¦i m¤ú‡K© Lvivc wPšÍv Kiv‡bvi Rb¨ †Póv KiwQj| †m Zv‡K wPšÍv Ki‡Z eva¨ K‡iwQj  

Ck¦i Zv‡`i mg Í̄ fvj wRwbm w`w”Q‡jb bv hv Zv‡`i cÖ‡qvRb wQj| kqZvb †P‡qwQj ¯¿x‡jvKwU ‡hb wb‡Ri Rb¨ I 

wb‡Ri wel‡q wPšÍv Ki‡Z ïiæ K‡i| †m PvB‡Zv bv †h ¯¿x‡jvKwU Ck¦‡ii K_v ïbyK| †m †P‡qwQj ¯¿x†jvKwU †hb Zvi 

wb‡Ri wm×všÍ ‡bIqvi Rb¨ fve‡Z ïiy K‡i| 

 

kqZvb ¯¿x‡jvKwU‡K evMv‡b †hme K_v e‡jwQj Zv Avgiv c‡o †`L‡Z cvwi|  

 

 

                                                                                              ce© 3: Av`g Ges Zvi ¯¿x 

                       2 উত্ততর স্ত্রীতোকষ্টট বেতেন, “বাগাতনর গাতছর েে আমরা কখতে পাথর।  

Avw`cy¯ÍK 3:2-5      3 েতব বাগাতনর মাঝখাতন কয গাছষ্টট রতয়তছ োর েে সম্বতন্ধ ঈশ্বর বতেতছন,  

                      ‘কোমরা োর েে খাতবও না, কছা াঁতবও না। ো করতে কোমাতের মৃেুে হতব।’ ” 

                      4 েখন সাপ স্ত্রীতোকষ্টটতক বেে, “কখনও না, থকছুতেই কোমরা মরতব না।  

                       5 ঈশ্বর জাতনন, কযথেন কোমরা কসই গাতছর েে খাতব কসই থেনই কোমাতের কচাখ        

                      খুতে যাতব। োতে ভাে-মতন্দর জ্ঞান কপতয় কোমরা ঈশ্বতরর মেই হতয় উঠতব।” 

 

              

¯¿x†jvKwU kqZv‡bi cÖ‡kœi DËi w`‡jb| wZwb ej‡jb Zviv evMv‡bi Mv‡Qi dj †L‡Z cvi‡e| wKšÍy wZwb e‡jwQ‡jb 

†mLv‡b Ggb GKwU MvQ Av‡Q hvi dj Zviv †L‡Z cvi‡e bv| wZwb ej‡jb hw` Zviv †mB Mv‡Qi dj Lvq wK¤̂v ‡Quvq 

Zvn‡j Zviv gviv co‡e| wKš‘ Ck¦i †mUv e‡jb wb| Ck¦i e‡jwQ‡jb hw` Zviv †mB dj Lvq Z‡e Zviv gviv co‡e| 

wZwb e‡jb wb †h Zviv †mUv  ¯úk© Ki‡j gviv co‡e| Ck¦i hv e‡jwQ‡jb ¯¿x‡jvKwU Zv cwieZ©b K‡i w`‡qwQ‡jb|  

 

kqZvb ¯¿x‡jvKwU‡K wg_¨v e‡jwQj Ges Zv‡K e‡jwQj Zviv hw` djwU Lvq Z‡e Zviv gviv hv‡e bv| †m e‡jwQj 

Zviv hw` †mB djwU Lvq Z‡e Zviv fvj-g›` m¤ú‡K© mewKQz Rvb‡Z cvi‡e| †m e‡jwQj Ck¦i Pvq wb †h Zviv GUv 

RvbyK ‡Kbbv Zviv Zv Rvb‡j Ck¦‡ii gZ n‡q DV‡e| kqZvb ¯¿x‡jvKwU‡K wg_¨v e‡jwQj hv‡Z †m Zv‡K Ck¦‡ii 

weiæ‡× wb‡Z cv‡i|  

 

Ck¦i Av`g Ges Zvi ¿̄xi Rb¨ m‡ev©”P fvj Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb Zviv †hb Zv‡`i †h‡Kv‡bv `iKv‡i  

Zvui Kv‡Q Pvq| wZwb ‡P‡qwQ‡jb Zviv Zv-B KiæK KviY wZwb Zv‡`i fvjevm‡Zb| Ck¦‡ii Kv‡Q mvnvh¨ cÖv_ ©bv bv 

K‡i Zv‡`i wb‡R‡`i wm×všÍ †bIqv fvj wQj bv|  

 

Ck¦i Av`g Ges Zvi ¿̄x‡K m„wó K‡i‡Qb †hb Zviv Zv‡`i wb‡R‡`i wm×všÍ ¯v̂axbfv‡e wb‡Z cv‡i| Zviv wK †e‡Q 

wb‡qwQ‡jb Zv m¤ú‡K© Avgiv c‡o †`L‡Z cvwi| Zviv wK Ck¦‡ii K_v ïb‡eb, bvwK Zviv kqZv‡bi K_v ïb‡eb ?  
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                      6 স্ত্রীতোকষ্টট যখন বুঝতেন কয, গাছটার েেগুতো কখতে ভাে হতব 

 Avw`cy¯ÍK 3:6        এবং কসগুতো কেখতেও সুন্দর আর ো ছাড়া জ্ঞান োতভর জনে  

                       কামনা করবার মেও বতট, েখন থেথন কতয়কটা েে কপতড় থনতয় কখতেন।  

                       কসই েে থেথন োাঁর স্বামীতকও থেতেন এবং োাঁর স্বামীও ো কখতেন। 

 

 

Zvui Mí: D×vi 

Av`g Ges Zvi ¿̄x Df‡qB fvj-g›` Áv‡bi Mv‡Qi dj †L‡qwQ‡jb| Zviv ỳR‡bB Ck¦‡ii Aeva¨32 nIqvi wm×všÍ 

wb‡qwQ‡jb| Zviv fvj-g›` Áv‡bi Mv‡Qi w`‡K ZvKv‡jb| Zviv Rvb‡Zb †h, Ck¦i e‡jwQ‡jb Zviv †hb GB Mv‡Qi 

dj bv Lvq| wKš‘ Zviv GwUi w`‡K ZvKv‡jb Ges GwU †`L‡Z my›`i wQj Ges djwU †L‡Z fvj jvMvi gZ wQj| 

¯¿x‡jvKwU Ávb Ges cÖÁv †P‡qwQ‡jb hv wZwb djwU †_‡K †c‡Z cvi‡Zb hw` wZwb Zv †L‡Zb| ZvB wZwb wKQz dj 

†L‡qwQ‡jb| Zvici wZwb Av`g‡KI wKQz w`‡jb| Av`g Rvb‡Zb †h GUvB †mB dj hv Ck¦i Zv‡`i †L‡Z eviY 

K‡iwQ‡jb| wKš‘ Av`gI wKQz †L‡jb|  

 

 

       

 

 

1. kqZvb †Kb Av`g Ges Zvi ¯¿xi m‡½ Qjbv Ki‡Z ‡P‡qwQj ? 

 

2. Ck¦i Av`g I nev‡K m„wó K‡iwQ‡jb ‡hb Zviv Zuvi K_v ï‡b|  

Avcwb ‡Kb g‡b K‡ib ‡h Ck¦i Zv‡`i‡K Zvui K_v bv †kvbvi ¯v̂axbZvI w`‡qwQ‡jb ? 

 

3. Av`g I Zvi ¯¿x‡K Qjbv Ki‡Z kqZvb wK e‡jwQj ? 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Aeva¨ - eva¨ bv nIqv; †KD wKQz Ki‡Z ej‡j †mUv bv Kiv 

? 
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                Ck¦i Av`g Ges Zvi ¯¿x‡K  

                evMvb †_‡K †ei K‡i w`‡jb  

 

Ck¦i e‡jwQ‡jb, Av`g I Zvi ¯¿x hw` fvj-g›` Áv‡bi dj Lvq Zvn‡j Zviv gviv hv‡e| Zviv djwU LvIqvi ci 

wK N‡UwQj Zv Avgiv c‡o †`L‡Z cvwi|  

 

                               7  এতে েখনই োাঁতের েু’জতনর কচাখ খুতে কগে। োাঁরা বুঝতে পারতেন কয,  

                                      োাঁরা উেংগ অবস্থায় আতছন। েখন োাঁরা কেগুতো ডুমুতরর পাো একসংতগ 

          Avw`cy¯ÍK 3:7            জতুড় থনতয় থনতজতের জনে খাতটা ঘাগর্া তেরী কতর থনতেন। 

 

Ck¦‡ii evK¨ e‡j †h Zv‡`i †PvL Ly‡j wM‡qwQj| Gi gv‡b nj, Zviv Ggb wKQz ‡R‡bwQ‡jb hv Zviv Av‡M Rvb‡Zb 

bv| Av`g Ges Zvi ¯¿x djwU LvIqvi ci mewKQy wfbœfv‡e †`‡LwQ‡jb| hLb Zviv Ck¦‡ii Aeva¨ n‡qwQ‡jb Zv‡`i 

mv‡_ Lye Lvivc wKQy N‡UwQj| Ck¦‡ii evK¨ e‡j †h Zviv DjsM wQj e‡j j¾v †eva K‡iwQ‡jb| Zviv Zv‡`i DjsMZv 

‡X‡K ivL‡Z †P‡qwQ‡jb| ZvB Zviv wb‡R‡`i ‡X‡K ivLvi Rb¨ Wzg‡ii33 cvZv¸‡jv GK‡Î ey‡bwQ‡jb| kqZvb Zv‡`i 

ejj Zv‡`i c‡ÿ djwU LvIqv fvj n‡e| wKš‘ welqwU LyeB gvivZ¥K34 wQj| kqZvb e‡jwQj Zviv Ck¦‡ii gZ n‡e, 

wKš‘ ‡mUv mwZ¨ wQj bv | kqZvb Zv‡`i‡K wg_¨v e‡jwQj|  

                                                           
33

 Wzgyi - GK ai‡bi MvQ 

34
 gvivZ¥K - LyeB LyeB Lvivc wKQz; hv Avcbv‡K LyeB fxZ K‡i 

ce© 4 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi  

Zviv Avi Avbw›`Z wQ‡jb bv| Ck¦i Zv‡`i Rb¨ †h evMvb m„wó K‡iwQ‡jb Zviv ‡mLv‡b _vK‡Z Avi ̄ ŵ Í̄†eva KiwQ‡jb 

bv|  

 

Ck¦i e‡jwQ‡jb hw` Zviv †mB dj Lvq Z‡e Zviv gviv hv‡e| wKš‘ Zviv ZLbI RxweZ wQ‡jb Ges wb‡R‡`i †`‡n 

†nu‡U †eovwQ‡jb35| Ck¦i hv wKQz e‡jb meB mZ¨| myZivs wK N‡UwQj? Ck¦i hLb e‡jwQ‡jb †h Zviv gviv hv‡e 

ZLb wZwb wK ‡evSv‡Z †P‡qwQ‡jb? 

Ck¦i e‡jwQ‡jb †h Zviv gviv hv‡e Ges †mUv mZ¨ wQj| hLb Zviv djwU †L‡qwQ‡jb, ZLb Zviv gi‡Z ïiæ 

K‡iwQ‡jb| Zviv djwU LvIqvi c~‡e© c„w_ex‡Z †Kv‡bv g„Zy¨ wQj bv| Ck¦i wQ‡jb Rxe‡bi ¯ªóv Ges wZwb †mLv‡b 

Zv‡`i mv‡_ wQ‡jb hv‡Z Zviv Zvui mv‡_ RxweZ _v‡Kb| wKš‘ hLb Zviv Ck¦‡ii Aeva¨ n‡qwQ‡jb, Zviv wb‡R‡`i‡K 

Zvui KvQ †_‡K wewQbœ K‡iwQ‡jb| Zv‡`i ‰`wnK g„Zz¨ ïiæ nj| GB gyn~Z© †_‡K Zviv e„× n‡Z ïiæ Ki‡e Ges c‡i 

Zv‡`i kvixwiK g„Zz¨ NU‡e|  

 

Av`g Ges Zvi ¯¿x Zv-B K‡iwQ‡jb hv kqZvb Zv‡`i w`‡q Kiv‡Z †P‡qwQj| g‡b Av‡Q, Ck¦i e‡jwQ‡jb wZwb 

kqZvb‡K kvw Í̄ †`‡eb Ges Zv‡K g„Zz¨¯’v‡b cvVv‡eb? wZwb e‡jwQ‡jb wZwb kqZvb‡`i hviv Zvui weiæ×vPviY K‡iwQj 

Zv‡`i‡KI †mB ’̄v‡b cvVv‡eb| †mB ¯’vbwU Ck¦‡ii mg Í̄ kÎæ‡`i Rb¨| GLb hLb Av`g Ges Zvi ¯¿x Ck¦‡ii 

weiæ×PviY Ki‡jb, Zv‡`i‡KI †mB g„Zy¨¯’v‡b †h‡Z n‡e| ZvivI Ck¦‡ii kÎæ‡Z cwiYZ n‡qwQ‡jb| myZivs Ck¦‡ii 

kÎæ‡`i mv‡_ Zv‡`i‡KI †mB g„Zz¨ ’̄v‡b †h‡Z n‡e|  

 

                                                           
35

 kvixwiK - i³-gvs‡m †`n 
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Ck¦‡ii evK¨ e‡j Av`g Ges Zvi ¯¿x wb‡R‡`i‡K ‡X‡K ivLvi Rb¨ Wzgy‡ii cvZv¸‡jv GK‡Î ey‡bwQ‡jb| Zviv DjsM 

wQ‡jb e‡j jw¾Z‡eva KiwQ‡jb| djwU LvIqvi Av‡M, Zviv 

Avbw›`Z wQ‡jb Ges jw¾Z wQ‡jb bv| ZLb Zviv Abyfe Ki‡Z 

jvM‡jb DjsM _vKv Lvivc| GwU n‡qwQj KviY Zviv Ck¦‡ii 

weiæ‡× wM‡qwQ‡jb| Zviv Zvi K_v ‡kv‡bb wb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb 

‡hb Zviv mywL nq Ges wZwb Zv‡`i GgbB GKRb n‡Z †P‡qwQ‡jb 

whwb Zv‡`i‡K †KvbUv fvj Ges †KvbUv g›` e‡j w`‡Z cv‡ib| 

wZwb †P‡qwQ‡jb Zviv †hb Zuvi m‡½ evMv‡b GKmv‡_ _vK‡Z 

cv‡ib Ges ¯v̂axbfv‡e emevm Ki‡Z cv‡ib| wKš‘ Zviv Ck¦i hv 

†P‡qwQ‡jb Zvi weiæ‡× hvIqvi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb|  Zviv Lye 

Lvivc welqwU †e‡Q wb‡jb| ZLb Zviv mewKQz wVK Kivi Ges 

AviI fvj Kivi †Póv Ki‡jb|                                                                              

 

 

      

                                        ce© 4: Ck¦i Av`g Ges Zvi ¯¿x‡K evMvb †_‡K †ei K‡i w`‡jb  

 

Zviv cvZv w`‡q Zv‡`i DjsM kixi XvKv‡bvi †Póv Ki‡jb| Zvici Zviv fve‡Z ïiæ Ki‡jb DjsM 

_vKv Lvivc, ZvB Zviv Avevi Zv‡`i wb‡R‡`i‡K fvj Kivi †Póv K‡iwQ‡jb| Zviv wM‡q GKwU Wzgyi 

MvQ Lyu‡R †c‡jb, Ges †mB Mv‡Qi cvZv w`‡q wKQz Kvco ˆZwi Ki‡jb|      

                                             

                                                                                                                                                   

                              যখন সন্ধোর বাোস বইতে শুরু করে েখন োাঁরা সোপ্রভু ঈশ্বতরর গোর 

                                আওয়াজ শুনতে কপতেন। থেথন বাগাতনর মতযে কবড়াজিতেন।  

            Avw`cy Í̄K 3:8        েখন আেম ও োাঁর স্ত্রী বাগাতনর গাছপাোর মতযে থনতজতের েুকাতেন যাতে  

                                     সোপ্রভু ঈশ্বতরর সামতন োাঁতের পড়তে না হয়। 

 

Av`g Ges Zvi ¯¿x evMv‡b Ck¦‡ii nv uUvi kã ïb‡Z †c‡jb| Ck¦i Gi Av‡MI A‡bKevi Zv‡`i mv‡_ 

‡mLv‡b wQ‡jb| Zviv Ck¦‡ii mv‡_ _vK‡Z Ges Zuvi mv‡_ K_v ej‡Z fvjevm‡Zb| wKš‘ GB mgq 

Zviv Ck¦‡ii KvQ †_‡K wb‡R‡`i jywK‡q ivL‡jb| Zviv Ck¦i‡K fq †c‡Z jvM‡jb, ZvB Zviv Zvui 

KvQ †_‡K jywK‡q wQ‡jb| mewKQz e`‡j wM‡qwQj Ges mewKQz fzj wQj| Ck¦i Pvbwb †h GgbUv †nvK| 

Ck¦i Gfv‡e cwiKíbv K‡ibwb|  
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Av`g Ges Zvi ¯¿x jw¾Z wQ‡jb Ges Zviv fq †c‡qwQ‡jb| †mBRb¨ Zviv Ck¦‡ii KvQ †_‡K jywK‡q 

wQ‡jb| Zviv Ck¦‡ii kÎæi kqZv‡bi K_v ïb‡jb| kqZvb hv †P‡qwQj Zviv ZvB Ki‡jb| Zviv 

jw¾Z wQj KviY Zviv kqZvb‡K AbymiY K‡iwQ‡jb|  

 

Zviv Ck¦i‡K fq ‡c‡qwQ‡jb| Ck¦i me©`v Zuvi Kv‡R wbLyuZ Ges wZwb mewKQz‡Z fvj K‡ib| myZivs 

Av`g Ges Zvi ¿̄x hv K‡iwQ‡jb Zv wZwb D‡cÿv
36

 Ki‡Z cv‡ib wb| Zvui Kg©mKj wQj me‡P‡q 

DËg| wKš‘ Av`g Ges †mB ¯¿x†jvK GKwU wfbœ c_ †e‡Q wb‡jb| Ck¦i me©`v mwVK KvR K‡ib, ZvB 

hLb Zviv Ck¦‡ii Aeva¨ n‡jb ZLb Zuv‡K mwVK KvRwU Ki‡Z nj | Ck¦i hv Ki‡Z hvw”Q‡jb Zvi 

Rb¨ Av`g Ges Zvi ¯¿x fq †c‡qwQ‡jb|   

 

                          9 সোপ্রভু ঈশ্বর আেমতক কডতক বেতেন, “েুথম ককািায়?” 

       Avw`cy¯ÍK 3:9-13      10 থেথন বেতেন, “বাগাতনর মতযে আথম কোমার গোর আওয়াজ শুতনথছ।  

                                    থকন্তু আথম উেংগ, োই ভতয় েুথকতয় আথছ।” 

 

 

Zuvi Mí: D×vi                                  

                                   11 েখন সোপ্রভু ঈশ্বর বেতেন, “েুথম কয উেংগ কসই কিা কক কোমাতক  বেে?  

                                   কয গাতছর েে কখতে আথম কোমাতক থনতষয কতরথছোম ো থক েুথম কখতয়ছ?” 

                                    12 আেম বেতেন, “কয স্ত্রীতোকতক েুথম আমার সংথগনী থহসাতব থেতয়ছ 

                                   কস-ই আমাতক ঐ গাতছর েে থেতয়তছ আর আথম ো কখতয়থছ।” 

                                    13 েখন সোপ্রভু ঈশ্বর কসই স্ত্রীতোকতক বেতেন, “েুথম এ থক কতরছ?” 

                                   স্ত্রীতোকষ্টট বেতেন, “ঐ সাপ আমাতক ছেনা কতর ভুথেতয়তছ আর কসইজনে  

                                   আথম ো কখতয়থছ।” 

 

Ck¦i Av`g‡K †W‡K wRÁvmv K‡iwQ‡jb †h †m †Kv_vq wQj| Ck¦i Rvb‡Zb Av`g †Kv_vq wQj| Ges wZwb Rvb‡Zb 

†h dj wZwb Zv‡`i †L‡Z eviY K‡iwQ‡jb Av`g Ges Zvi ̄ ¿x †mB dj †L‡qwQ‡jb| wZwb Rvb‡Zb †h Zviv kqZv‡bi 

K_v ï‡bwQ‡jb Ges Zviv Zvui Aeva¨ n‡qwQ‡jb| Ck¦i me wKQz Rv‡bb| Ck¦i Zv‡`i †W‡KwQ‡jb KviY wZwb Rvb‡Zb 

Av`g Ges ¯¿x‡jvKwUi Zvu‡K cÖ‡qvRb wQj| Ck¦i Rvb‡Zb Zviv Zvu‡K fq †c‡qwQ‡jb KviY Zviv jw¾Z wQ‡jb| 

ZvB wZwb Zv‡`i †W‡KwQ‡jb hv‡Z wZwb Zv‡`i mv‡_ K_v ej‡Z cv‡ib| hw`I Zviv Ck¦‡ii Aeva¨ n‡qwQ‡jb, ZeyI 

Ck¦i Zv‡`i mv‡_ K_v ej‡Z †P‡qwQ‡jb|  

Ck¦i Av`g Ges Zvi ¿̄x‡K wKQz cÖkœ K‡iwQ‡jb| Ck¦i mewKQz Rvb‡Zb| myZivs Ck¦i BwZg‡a¨ Zvui cÖ‡kœi DËi¸‡jv 

Rvb‡Zb| wZwb Av`g Ges Zvi ¯¿x‡K wKQz †`Lv‡bvi Rb¨ cÖkœ¸‡jv K‡iwQ‡jb| wZwb ‡P‡qwQ‡jb Zviv hv K‡iwQ‡jb 

Zviv †hb Zv Zvu‡K e‡j| wZwb †P‡qwQ‡jb Zviv †hb Zv‡K e‡j †h Zviv fzj K‡i‡Qb| wZwb Zv‡`i‡K fvjevm‡Zb 

Ges wZwb †P‡qwQ‡jb Zviv hv K‡iwQ‡jb Zviv †hb Zv Zvu‡K e‡jb|  

                                                           
36

 D‡cÿv - †Kvb wKQz bv Rvbvi fvb Kiv, ‡Kvb wel‡q †Kvb c`‡ÿc bv †bIqv 
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Ck¦i wRÁvmv K‡iwQ‡jb djwU LvIqvi Kvi‡Y Zviv wK RvbZ †h Zviv DjsM wQj| Av`g ejj, †h ¯¿x‡jvKwU‡K 

Ck¦i Zv‡K w`‡qwQ‡jb †m-B Zv‡K djwU ‡L‡Z w`j| hLb Ck¦i ¯¿x‡jvKwU‡K wRÁvmv Ki‡jb ‡m wK K‡iwQj, wZwb 

e‡jwQ‡jb mvcwU Zv‡K Qjbv K‡iwQj| Zviv †h fzj K‡i‡Q Zv Zviv Ck¦i‡K e‡jb wb| Zviv DfqB Ab¨ KvD‡K 

†`vlv‡ivc37 Kivi †Póv K‡iwQ‡jb|  

 

 14  েখন সোপ্রভু ঈশ্বর কসই সাপতক বেতেন,  “কোমার এই কাতজর জনে ভূথমর সমস্ত   

           Avw`cy¯ÍK 3:14      গহৃপাথেে আর বনে প্রাণীতের মতযে েুথম সবতচতয় কবশী অথভশপ্ত। েুথম সারা জীবন  

                                    কপতটর উপর ভর কতর চেতব এবং যুো খাতব।  
 

Ck¦i mvcwUi mv‡_ K_v ej‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb GLb †_‡K GwU ayjvB nvgv¸wo w`‡e| Avgiv RbZvg bv †mB mvc 

†`L‡Z †Kgb wQj| wKš‘ Avgiv Rvwb, Ck¦i mv‡ci mv‡_ GUv K‡iwQ‡jb, KviY kqZvb Av`g Ges Zvi ¿̄xi mv‡_ 

Qjbv Kivi Rb¨ GKwU mv‡ci †`n e¨envi K‡iwQj| Ck¦i hLb GLv‡b mv‡ci mv‡_ K_v ej‡Qb, ZLb wZwb kqZv‡bi 

mv‡_I K_v ej‡Qb|  

Zvici Ck¦i kqZvb‡K Ab¨ wKQz e‡j‡Qb|  

                                             

                                              ce© 4: Ck¦i Av`g Ges Zvi ¯¿x‡K evMvb †_‡K †ei K‡i w`‡jb 

  

      15 আথম কোমার ও স্ত্রীতোতকর মতযে এবং কোমার বংশ ও স্ত্রীতোতকর মযে থেতয় আসা   

           Avw`cy¯ÍK 3:15       বংতশর মতযে শত্রুো সৃষ্টি করব। কসই বংতশর একজন কোমার মািা থপতষ কেতব আর  

                                    েুথম োর পাতয়র কগাড়ােীতে কছাবে মারতব।” 

 

Ck¦i ej‡jb wZwb kqZvb Ges ¯¿x†jvKwUi g‡a¨ kÎæZv m„wó Ki‡eb| Zvi gv‡b Zviv n‡e kÎæ| Ges Ck¦i ej‡jb 

Zvi eska‡iiv n‡e kqZv‡bi kÎæ| hLb Zvi eskai‡`i K_v ejv n‡”Q Zvi gv‡b †Kv‡bv e¨w³ cieZ©x‡Z Rb¥MÖnY 

Ki‡e| GB gvbylwU kqZv‡bi kÎæ n‡e|  

Ck¦i ej‡jb †h wZwb †Zvgvi gv_vq AvNvZ Ki‡eb Ges Zzwg Zvi cv‡qi †Mvovjx‡Z †Qvej gvi‡e| Ck¦i ej‡jb, 

GKRb gvbyl cieZ©x‡Z Rb¥MÖnY Ki‡e, †h kqZv‡bi gv_vq AvNvZ Ki‡e, Ges ‡mB kqZvb Zuvi cv‡qi †Mvovwj‡Z 

AvNvZ Ki‡e| Gi gv‡b nj fwel¨‡Z GKRb gvbyl Avm‡eb Ges kqZv‡bi mv‡_ hy× Ki‡eb| Ck¦i e‡jwQ‡jb 

kqZvb ‡h‡Kv‡bvfv‡eB GB †jvKwU‡K AvNvZ Ki‡e| wKš‘ kqZvb Zv‡K aŸsm38 Ki‡e bv| hvi gv‡b Ck¦i †evSv‡Z 

†P‡qwQ‡jb ‡h gvbylwUi †KejgvÎ †Mvovwj‡Z AvNvZ Kiv n‡e| wKš‘ Ck¦i ej‡jb, †m gvbylwU kqZv‡bi gv_vq 

                                                           
37

 †`vlv‡ivc - ‡Kv‡bv wKQz NUvi Rb¨ Ab¨ KvD‡K ev Ab¨ wKQz‡K `vqx Kiv 

38
 aŸsm - ‡Kv‡bv wKQz †g‡i †djv, webvk Kiv, A_ev †kl K‡i †djv hv‡Z †mUv Avi bv _v‡K 
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AvNvZ Ki‡Z hv‡”Qb| Ck¦i kqZvb‡K ej‡jb GB gvbylwU Rqx n‡Z P‡j‡Qb| Ck¦i hLb ej‡jb †m †Zvgvi gv_v 

wc‡l †`‡e Gi ×viv wZwb GUvB ‡evSv‡Z †P‡qwQ‡jb| kqZvb Zuvi Kv‡Q civwRZ39 n‡Z hvw”Qj|  

‡`Lv hvK, Ck¦i Avi wK ej‡jb|  

 

 16 োরপর থেথন কসই স্ত্রীতোকষ্টটতক বেতেন, “আথম কোমার গভথকােীন অবস্থায়      

           Avw`cy¯ÍK 3:16           কোমার কি অতনক বাথড়তয় কেব। েুথম যন্ত্রণার মযে থেতয় সন্তান প্রসব করতব।     

                                        স্বামীর জনে কোমার খুব কামনা হতব, আর কস কোমার উপর কেৃথত্ব করতব।” 

 

Ck¦i ¯¿x‡jvKwU‡K e‡jwQ‡jb GB mg‡qi ci †_‡K mšÍvb cÖm‡ei mgq ‡m AviI †ewk hš¿bv †fvM Ki‡e| wZwb 

AviI e‡jwQ‡jb ‡m wb‡Ri wel‡qI wm×všÍ wb‡Z mÿg n‡e bv| Zvi ¯v̂gx Zv‡K hv e‡j Zv‡K Zv-B Ki‡Z n‡e|  

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

 

Zuvi Mí: D×vi 

       

 17 োরপর থেথন আেমতক বেতেন, “কয গাতছর েে কখতে আথম থনতষয কতরথছোম   

       Avw`cy¯ÍK 3:17-19           েুথম কোমার স্ত্রীর কিা শুতন ো কখতয়ছ। োই কোমার েরুন মাষ্টট অথভশপ্ত হে।   

                                        সারা জীবন ভীষণ পথরশ্রম কতর েতব েুথম মাষ্টটর েসে খাতব। 18 কোমার জনে  

                                        মাষ্টটতে কাাঁটাগাছ ও থশয়ােকা াঁটা গজাতব, থকন্তু কোমার খাবার হতব কক্ষতের েসে।  

                                        19 কয মাষ্টট কিতক কোমাতক তেরী করা হতয়থছে কসই মাষ্টটতে থেতর না যাওয়া পয থন্ত  

                                        মািার ঘাম পাতয় কেতে কোমাতক কখতে হতব। কোমার এই যুোর কেহ যুোতেই 

                                         থেতর যাতব।” 

             

Ck¦i Av`g‡K e‡jwQ‡jb ZLb wK NU‡Z P‡jwQj| c„w_ex‡Z Av`g‡K K‡Vvi cwikÖg Ki‡Z n‡e Lvevi ms‡MÖ‡ni 

Rb¨| Ck¦i e‡jwQ‡jb, c„w_ex cwiewZ©Z n‡q wM‡qwQj Ges GLb GwU n‡e emev‡mi Rb¨ GKwU KwVb RvqMv| 

Zv‡`i Rxeb KwVb 40 Ges †e`bv`vqK n‡e| †KejgvÎ K‡Vvi cwikÖg K‡iB Zviv Lvevi msMÖn Ki‡Z cvi‡eb|  

 

   20 আেম োাঁর স্ত্রীর নাম থেতেন হবা (যার মাতন “জীবন”), কারণ থেথন সমস্ত জীথবে       

         Avw`cy¯ÍK 3:20          কোকতের মা হতবন। 

                                                           
39

 civwRZ - h y‡× †h e¨w³ †n‡i hvq 
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Zvici Av`g Zvi ¯¿xi bvg w`‡jb nev| nev bv‡gi A_© ÔRxebÕ ev Ôk¦vm †bIqvÕ| nev mKj RxweZ †jvK‡`i gv 

Ges c~e©cyiæl n‡eb| Ck¦i Zuvi ev‡K¨ Zvi bvg D‡jøL K‡iwQ‡jb KviY wZwb Avgv‡`i ¸iæZ¡c~Y© wKQz Rvbv‡Z 

†P‡qwQ‡jb| wZwb Avgv‡`i Rvbv‡Z †P‡qwQ‡jb GLb mg Í̄ gvby‡li Rb¨ Rxeb hvcb Kiv KwVb40 n‡e| mKj 

gvbylB Av`g Ges nevi eskai| Zv‡`i c‡i †h mg Í̄ †jvK G‡mwQj Zv‡`i Rb¨ _vK‡e †e`bv Ges Rxeb n‡e 

KwVb| Av`g Ges nev †_‡K hviv G‡mwQj Zviv n‡e Zv‡`i gZ †hgbwU Zviv wQj| Zviv e„× n‡e Ges gviv hv‡e| 

Zviv Ck¦‡ii kÎæ n‡e| Zv‡`i kvixwiK g„Zz¨i c‡i Zviv g„Zy¨ ’̄v‡b †b‡g hv‡e|  

 

 

        21 আেম ও োাঁর স্ত্রীর জনে সোপ্রভু ঈশ্বর পশুর চামড়ার কপাশাক তেরী কতর োাঁতের      

          Avw`cy Í̄K 3:21           পথরতয় থেতেন। 

 

Av`g Ges nev Rvb‡Zb †h Zviv DjsM Ges jw¾Z wQ‡jb| ZvB Zviv cvZv w`‡q †cvlvK ˆZwi K‡iwQ‡jb| wKš‘ 

GLb Ck¦i Zv‡`i Rb¨ Avjv`v †cvlvK ˆZwi K‡i‡Qb| wZwb cïi Pvgov w`‡q †m¸‡jv ˆZwi K‡i‡Qb| wZwb Av`g 

Ges nev‡K GB bZzb †cvlvK ci‡Z w`‡jb|  

                                                

                                                           ce© 4: Ck¦i Av`g Ges Zvi ¯¿x‡K evMvb †_‡K †ei K‡i w`‡jb 

 

Av`g Ges nev Zviv hv fzj K‡iwQ‡jb Zv mgvavb Ki‡Z †Póv K‡iwQ‡jb| Zviv Zv‡`i wb‡R‡`i Kvco ˆZwi 

K‡iwQ‡jb| wKš‘ Av`g Ges nev hv K‡iwQ‡jb Zv mgvavb Ki‡Z cv‡ibwb| †KejgvÎ Ck¦iB Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡Z 

cv‡ib|  

Ck¦i cïi Pvgov w`‡q Kvco ˆZwi Ki‡jb| Gi gv‡b nj Kvco evbv‡bvi Rb¨ Ck¦i‡K wKQz cÖvYx nZ¨v Ki‡Z nj| 

Ck¦‡ii ev‡K¨ GUvB cÖ_g ‡hLv‡b cÖvYxiv gviv wM‡qwQj| cÖvYxiv †Kv‡bv fzj K‡i wb| Av`g I nev Ck¦‡ii Aeva¨ 

nIqvi Kvi‡YB Giv gviv †Mj| Av`g‡K cï‡`i hZœ †bIqvi KvR †`Iqv n‡qwQj| wZwb cÖ‡Z¨wU‡K GKwU K‡i 

bvg w`‡qwQ‡jb| GLb Av`g Ges nev hv K‡iwQ‡jb Zvi Rb¨ wKQz cÖvYx gviv wM‡qwQj|  

Ck¦i Av`g I nev‡K Zv‡`i wb‡Ri Dci †Q‡o hvb wb| Zviv Zuvi Aeva¨ n‡qwQ‡jb, wKš‘ ZLbI wZwb Zv‡`i 

mvnvh¨ K‡i †M‡Qb| Zviv Zuvi Aeva¨ nIqvi c‡iI Ck¦i Zv‡`i fvj‡e‡mwQ‡jb Ges mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| wZwb 

Zv‡`i‡K Zv‡`i j¾v XvKv‡bvi Rb¨ mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| wZwb Zuvi gZ K‡i GUv K‡iwQ‡jb, †Kbbv GUvB wQj 

GKgvÎ mwVK c_| GKgvÎ wZwbB Rvb‡Zb Zv‡`i Kvc‡oi `iKvi wQj| Zviv wb‡Riv Zv‡`i wb‡R‡`i Kvco 

‰Zwi Ki‡Z cvi‡Zb bv| †KejgvÎ Ck¦iB Ggb †cvlvK ˆZwi Ki‡Z cv‡ib, hv Zviv hv K‡i‡Qb Zv XvK‡Z cv‡i|  

 

                                                           
40

 KwVb - mnR bq 
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                              22 োরপর সোপ্রভু ঈশ্বর বেতেন, “কেখ, ভাে-মতন্দর জ্ঞান কপতয় মানুষ   

       Avw`cy¯ÍK 3:22-24      আমাতের একজতনর মে হতয় উতঠতছ। এবার োরা কযন জীবন-গাতছর েে   

                                 কপতড় কখতয় থচরকাে কবাঁতচ না িাতক কসইজনে আমাতের থকছু করা েরকার।” 

                             23 এই বতে সোপ্রভু ঈশ্বর মাষ্টটর তেরী মানুষতক মাষ্টট চাষ করবার জনে   

                                 এেন  বাগান কিতক কবর কতর থেতেন।  24 এইভাতব থেথন ো াঁতের োথড়তয়  

                                 থেতেন। োরপর থেথন জীবন-গাতছর কাতছ যাওয়ার পি পাহারা কেবার জনে  

                                 এেন  বাগাতনর পূব থ থেতক করূবতের রাখতেন, আর কসই সংতগ কসখাতন  

                                 একখানা জ্বেন্ত েতোয়ারও রাখতেন যা অনবরে ঘুরতে িাকে। 

 

GLb Ck¦‡ii evK¨ e‡j Ck¦i wK fvewQ‡jb| wZwb Zuvi m„ó gvbyl m¤ú‡K© wPšÍv KiwQ‡jb| Ck¦i ej‡jb ÔÔ‡`L, 

fvj-g‡›`i Ávb †c‡q gvbyl Avgv‡`i GKR‡bi gZ n‡q D‡V‡Q|Ó Ck¦i ej‡jb †h †jv‡Kiv GLb fvj Ges g›` 

Rv‡b| Ck¦i Rvb‡Zb hw` Av`g Ges nev evMv‡b _v‡K, Z‡e Zviv RxweZ _vK‡eb| hw` Zviv evMv‡b _v‡K Z‡e 

Zviv Rxeb Mv‡Qi dj †L‡Z cv‡i Ges ZLb Zviv Avi gi‡e bv| hLb Zviv Ck¦‡ii Aeva¨ nj, wZwb Zv‡`i Rxeb 

Mv‡Qi dj LvIqvi Rb¨ Ges wPiKvj †eu‡P _vKvi Rb¨ ‡mLv‡b _vK‡Z w`‡Z cv‡ib bv|  

                                                     

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

Av`g Ges nev Ck¦‡ii weiæ‡× hvIqvi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb| Zviv Ck¦‡ii c‡_ bv wM‡q Zv‡`i wb‡R‡`i c‡_ hvIqvi 

wm×všÍ wb‡qwQ‡jb| Zv‡`i Ck¦‡ii Kv‡Q Rvb‡Z PvIqv DwPZ wQj †KvbUv mwVK Ges †KvbUv fzj| wKš‘ Zviv Zv‡K 

wR‡Ám K‡ib wb| Ck¦i Rvb‡Zb ‡h Zviv fzj wm×všÍ wb‡ZB _vK‡e Ges Lye Lvivc41 wKQz NU‡e| cwiw ’̄wZ Lvivc 

41 ‡_‡K AviI Lvivc n‡e| wZwb Rvb‡Zb, Zv‡`i c‡ÿ Gfv‡e wPiKvj †eu‡P _vKv fvj n‡e bv|  

myZivs Ck¦i Zv‡`i‡K evMvb †_‡K †ei K‡i w`‡jb| wZwb Zv‡`i‡K evMvb †_‡K †ei K‡i w`‡jb Ges †mLv‡b wd‡i 

Avmvi Avi †Kv‡bv c_ ivL‡jb bv|  Av`g Ges nev‡K _vgv‡bvi Rb¨ Ck¦i †mLv‡b kw³kvjx ¯M̂©`~Z ‡i‡LwQ‡jb 

hv‡Z Zviv evMv‡b Avi wd‡i †h‡Z bv cv‡ib| Av`g Ges nev ‡mB my›`i evwowU nvwi‡q †dj‡jb hv Ck¦i Zv‡`i Rb¨ 

m„wó K‡iwQ‡jb| wZwb fvj hv wKQz m„wó K‡iwQ‡jb Zviv Avi Zv †L‡Z cvi‡jb bv| Zviv Rxeb Mv‡Qi dj †L‡Z 

cvi‡jb bv Ges wPiKvj †eu‡P _vK‡Z cvi‡jb bv| wZwb Zv‡`i †h KvR w`‡qwQ‡jb Zviv †mB fvj KvR Avi Dc‡fvM 

                                                           
41

 Lye Lvivc - hLb †Kv‡bv wKQz Av‡Mi gZ fvj bq 
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Ki‡Z cv‡ib wb| Zviv evMv‡b Avi Ck¦‡ii mv‡_ _vK‡Z cv‡ib wb Ges Zvui mv‡_ K_v ej‡Z cv‡ib wb| GLb ‡_‡K 

Zv‡`i Rxe‡b ỳtL Kó _vK‡e Ges Zviv e„× n‡q hv‡eb Ges gviv hv‡eb| kvixwiK g„Zy¨i ci Zviv g„Zy¨ ’̄v‡b P‡j 

hv‡eb|  

 

       

 

 

1. Av`g Ges nev †Kb Ck¦‡ii KvQ †_‡K jywK‡qwQ‡jb? 

2. Ck¦i hLb Zv‡`i wRÁvmv Ki‡jb †h Zviv dj †L‡qwQj wKbv,  

                             ZLb Zviv wK e‡jwQ‡jb? 

3. Ck¦i wKfv‡e Av`g Ges nevi Rb¨ †cvlvK ‰Zwi K‡iwQ‡jb ? 

4. Av`g Ges nev Ck¦‡ii Aeva¨ nIqvi ci †h mg Í̄ welq e`‡j wM‡qwQj  

                             †m¸‡jvi bvg D‡jøL Kiæb|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                

                                                           

                        Kwqb Ges †nej               

                      evMv‡bi evB‡i R‡b¥wQ‡jb 

 

Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j Av`g Ges nev‡K evMvb †_‡K Zvwo‡q †`Iqvi ci wK N‡UwQj|   

 

ce© 5 

? 
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                        1 আেম োাঁর স্ত্রী হবার কাতছ কগতে পর হবা গভথবেী হতেন, আর কথয়ন নাতম োাঁর        

          Avw`ccy Í̄K 4:1,2     একষ্টট কছতে হে। েখন হবা বেতেন, “সোপ্রভু আমাতক একষ্টট পুরুষ সন্তান            

                                    থেতয়তছন।”  2 পতর োাঁর গতভথ কথয়তনর ভাই কহবতের জন্ম হে। কহবে কভড়ার পাে   

                                    চরাে আর কথয়ন জথম চাষ করে।  

 

nev Mf©eZx n‡qwQ‡jb Ges Kwqb bv‡g GKwU cyÎ mšÍv‡bi Rb¥ w`‡qwQ‡jb| cieZ©x‡Z Zvi ‡nej bv‡g AviI GKwU 

cyÎ mšÍvb nq|  

Ck¦i Av`g Ges nev‡K evMvb †_‡K †ei K‡i w`‡qwQ‡jb wKš‘ Zvic‡iI wZwb Zv‡`i mšÍvb avi‡Yi AbygwZ w`‡jb| 

mšÍvb  avi‡Yi gva¨‡g Zv‡`i bZzb Rxe‡bi ïiæ Ki‡Z cvivi Dcnvi w`‡q‡Qb| Ck¦iB †mB Rb whwb Rxeb `vb 

K‡ib, Ges wZwb c„w_ex‡Z AviI ỳBRb gvbyl‡K Rxeb `vb K‡iwQ‡jb| Zviv wQj Kwqb I †nej|  

Rxeb Ck¦‡ii KvQ †_‡K GKwU Dcnvi| †KejgvÎ Ck¦iB Rxeb `vb Ki‡Z cv‡ib| wZwb Av`g I nev‡K Rxeb `vb 

K‡iwQ‡jb| Ck¦‡ii M‡íi Av‡iKwU Ask Avgv‡`i e‡j †h Avgiv Ck¦‡ii, ‡Kbbv wZwb Avgv‡`i m„wó K‡iwQ‡jb| 

evB‡e‡j MxZmswnZv cy¯Í‡K Ck¦i m¤ú‡K© A‡bK Mvb †jLv n‡qwQj ‡hb Avgiv co‡Z cvwi|   

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

GB c`wU MxZmswnZv 100 Aa¨vq †_‡K|  

 

             1 কহ পথৃিবীর সমস্ত কোক, কোমরা সোপ্রভুর উতেতশ জয়ধ্বথন কর। 

                 MxZmswnZv 100:1-3        2 খুশী মতন সোপ্রভুর কসবা কর; 

                                              আনতন্দর গান গাইতে গাইতে ো াঁর সামতন উপথস্থে হও। 

                                                   3 কোমরা কজতনা সোপ্রভুই ঈশ্বর। 

                                              থেথনই আমাতের তেরী কতরতছন, আমরা ো াঁরই; 

                                              আমরা ো াঁরই কোক, ো াঁরই চারণ ভূথমর কভড়া। 
  

A‡bK kZ kZ eQi c‡i Ck¦‡ii `vm‡`i g‡a¨ GKRb, †cŠj, Ck¦i m¤ú‡K© wb¤œwjwLZ K_v¸‡jv e‡jwQ‡jb| Zvi 

K_v¸‡jv evB‡e‡j †cÖwiZ cy¯Í‡K †jLv Av‡Q|  
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                                          25 োাঁর ককান অভাব কনই, কসইজনে মানুতষর হাে কিতক পূজা গ্রহণ করবারও োাঁর                                                                                               

‡cÖwiZ 17:25                           েরকার কনই, কারণ থেথনই সব মানুষতক জীবন, প্রাণবায়ু আর অনেনে সব থকছু    

                                           োন কতরন। 

 

cÖ‡Z¨KwU Rxeb Ck¦‡ii KvQ †_‡K Av‡m| GB wel‡q wPšÍv Kiv Avgv‡`i Rb¨ LyeB ¸iæZ¡c~Y© GKwU welq| †Kbbv 

Ck¦i Avgv‡`i m„wó K‡i‡Qb, wZwb Avgv‡`i gvwjK, Avgiv ZuviB|  

Kwqb Ges ‡nej evMv‡bi evB‡ii RM‡Z R‡b¥wQ‡jb| Zviv †mB my›`i evMvbwU †`‡Lbwb †hLv‡b Ck¦i †P‡qwQ‡jb 

Zviv emevm KiæK| Av`g Ges nev †hfv‡e Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cvi‡Zb Ges Ck¦‡ii mv‡_ K_v ej‡Z cvi‡Zb Zviv 

†mBfv‡e cvbwb| Kwqb Ges †nej Ggb GK RM‡Z R‡b¥wQ‡jb †hLv‡b Kó I K‡Vvi cwikÖg wQj| Zviv ZLb g„Zy¨i 

Askx`vi n‡qwQ‡jb, hLb †_‡K Av`g Ges nev Ck¦‡ii Aeva¨ n‡qwQ‡jb| Zviv Ck¦‡ii kÎæ wnmv‡e Rb¥MÖnY 

K‡iwQ‡jb| Zv‡`i fvj-g›` Ávb wQj Ges Zviv wb‡Riv wb‡R‡`i wm×všÍ wb‡Z ‡P‡qwQ‡jb| Zviv mvaviY gvby‡li 

gZ Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb hviv g„Zy¨ c_hvÎx Ges Zv‡`i kvixwiK g„Zz¨i ci Zviv g„Zy¨ ’̄v‡b hv‡eb|  

Ck¦‡ii kÎæ kqZvbI †mLv‡b wQj| Ck¦i e‡jwQ‡jb †h †kl ch©v‡q kqZvb‡K kvw¯Í †`Iqv n‡e| wKš‘ AvcvZZ †m 

wQj c„w_exi †jvK‡`i †bZv| †jv‡Kiv Zv‡K Aby¯îY K‡iwQj Ges Zviv Ck¦‡ii K_v †kv‡b wb| kqZvb me mgq 

gvbyl‡K cÖZvwiZ Kivi †Póv K‡i| †m PvBZ gvbyl †hb Zvi K_v †kv‡b Ges Ck¦‡ii K_v bv ‡kv‡b| kqZvb Ck¦‡ii 

kÎæ Ges ‡m PvBZ gvbylI †hb Ck¦‡ii kÎæ nq| †m gvbyl‡K g‡b Kwi‡q †`q Zviv ¯v̂axb, wKš‘ Ck¦‡ii weiæ‡× hvIqv 

megq Lye Lvivc| GUv gvbyl‡K ̄ v̂axb K‡i bv| Ck¦i gvbyl‡K fvjev‡mb Ges wZwb Zv‡`i Rb¨ †mivUvB Pvb| kqZvb 

memgq gvby‡li Rb¨ hv Lvivc ZvB Ki‡Z Pvq|  

 

 

                                                               ce© 5: Kwqb Ges †nej evMv‡bi evB‡i R‡b¥wQ‡jb 

 

Zuvi M‡í Ck¦i Avgv‡`i e‡jb Kwqb Ges †ne‡ji mv‡_ wK N‡UwQj|  

 

    3 পতর এক সমতয় কথয়ন সোপ্রভুর কাতছ োর জথমর েসে এতন উৎসগ থ করে।  

        Avw`ccy¯ÍK 4:3,4          4 কহবেও োর পাে কিতক প্রিতম জতন্মতছ এমন কতয়কটা কভড়া এতন োর চথব থযকু্ত  

                                       অংশগুতো উৎসগ থ করে। সোপ্রভু কহবে ও োর উৎসগ থ গ্রাহে করতেন, 

 

Av`g, nev, Kwqb I †nej GLb Ck¦‡ii kÎæ n‡q †M‡jb ‡Kbbv Zviv Zuv‡K Agvb¨ KivUvB †e‡Q wbj| wKš‘ Ck¦i 

Zv‡`i Rb¨ Zuvi Kv‡Q wd‡i Avmvi c_ K‡i w`‡jb| Ck¦i Zv‡`i fvjevm‡Zb Ges PvB‡Zb Zviv †hb Zuvi Kv‡Q wd‡i 

Av‡m| Ck¦i Zv‡`i †`wL‡qwQ‡jb wK Ki‡Z n‡e| Zv‡`i‡K GKwU cï nZ¨v Ki‡Z n‡e hv‡Z Gi i³cvZ nq| c~‡e© 

Ck¦i cïi Pvgov w`‡q Av`g I nevi Rb¨ †cvkvK ˆZwi K‡i w`‡qwQ‡jb| †mB †cvlvK¸‡jv ˆZwi Kivi Rb¨ wZwb 

cï nZ¨v K‡iwQ‡jb| GBfv‡e Ck¦i †`wL‡qwQ‡jb wKfv‡e Zuvi Kv‡Q wd‡i Avm‡Z nq| †m‡ÿ‡Î g„Zz¨ I i³cvZ 
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n‡Z n‡e| GUv nj KviY Zviv wb‡Riv wb‡R‡`i‡K Ck¦‡ii kÎæ‡Z cwiYZ K‡iwQ‡jb| Ck¦i Zv‡`i‡K g‡b Kwi‡q 

w`‡Z †P‡qwQ‡jb ‡h Zviv g„Zy¨i c_ †e‡Q wb‡qwQ‡jb| myZivs Zv‡`i‡K GKwU cï ewj w`‡Z n‡e Ges i³cvZ Ki‡Z 

n‡e| GUvB wQj Ck¦‡ii Kv‡Q wd‡i Avmvi GKgvÎ Dcvq|  

Ck¦‡ii Mí e‡j †h Kwqb Ges †nej DfqB Ck¦‡ii Kv‡Q Dcnvi wb‡q G‡mwQ‡jb| Kwqb Ggb GKRb gvbyl wQ‡jb 

whwb kvKmewR42 I kl¨43 RvZxq dmj djv‡Zb| ZvB wZwb cÖfz‡K DrmM© wn‡m‡e †`Iqvi Rb¨ Zvi djv‡bv dmj 

†_‡K kl¨ wb‡q G‡mwQ‡jb| †nej wQ‡jb GKRb ivLvj44| ZvB wZwb cÖfz‡K DrmM© wn‡m‡e ‡`Iqvi Rb¨ Zvi †fovi 

cvj †_‡K me‡P‡q DËg †glkveKwU45 wb‡q G‡mwQ‡jb| †glkveK‡`i nZ¨v Ki‡Z †nej Zv‡`i Mjv KvU‡e| Zv‡`i 

i³cvZ n‡e| Ck¦‡ii Mí e‡j †h, †nej Ges Zvi DrmM© cÖfzi Kv‡Q M„nxZ46 n‡qwQj|           

 

 

  5 থকন্তু কথয়ন ও োর উৎসগ থ গ্রাহে করতেন না। এতে কথয়তনর খুব রাগ হে আর কস   

       Avw`ccy¯ÍK 4:5-7            মুখ কাতো কতর রইে। 6 এই অবস্থা কেতখ সোপ্রভু কথয়নতক বেতেন, “ককন েুথম  

                                         রাগ কতরছ আর ককনই বা মুখ কাতো কতর আছ? 7 যথে েুথম ভাে কাজ কর     

                                         োহতে  থক কোমার মুখ উজ্জ্বে হতয় উঠতব না? থকন্তু যথে ভাে কাজ না কর েতব   

                                         কো পাপ  কোমাতক পাবার জনে কোমার েরজায় এতস বতস িাকতব; থকন্তু োতক  

                                         কোমার বতশ আনতে হতব।” 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

Ck¦i Kwq‡bi DrmM© MÖnY K‡ib wb| †Kb? KviY †hfv‡e Ck¦i Zv‡K †`wL‡qwQ‡jb Zvi wK Kiv DwPZ, Kwqb †mBfv‡e 

Ck¦‡ii Kv‡Q Av‡mbwb | Kwqb †Kvb cï ewj †`bwb Ges †mLv‡b †Kv‡bv g„Zy¨ wK¤̂v †Kv‡bv i³cvZ N‡Uwb| †m‡ÿ‡Î 

g„Zz¨ Ges i³cvZ nIqv DwPZ wQj, †Kbbv Kwqb Ges †nej wQ‡jb Ck¦‡ii kÎæ| Zviv evMv‡bi evB‡i R‡b¥wQ‡jb| 

Zviv †h c„w_ex‡Z R‡b¥wQ‡jb Zv e`‡j wM‡qwQj| ZLb †mLv‡b ỳtL Kó I g„Zz¨ G‡mwQj †Kbbv †jv‡Kiv Ck¦‡ii 

Aeva¨ n‡qwQj| Ck¦i Zv‡`i ¯§iY Kwi‡q w`‡Z †P‡qwQ‡jb †h Zviv g„Zz¨i c_ †e‡Q wb‡qwQ‡jb| wKš‘ wZwb Zv‡`i 

GI Rvbv‡Z †P‡qwQ‡jb †h wZwb Zv‡`i Rb¨ Zvi Kv‡Q wd‡i Avmvi DcvqI K‡i †i‡LwQ‡jb| hLbB Zviv Zuvi Kv‡Q 

Avm‡e ZLb †mLv‡b g„Zz¨ Ges i³cvZ _vK‡Z n‡e| GQvov Ck¦‡ii Kv‡Q hvIqvi Avi †Kvb Dcvq wQj bv|  

Ck¦i me©`v hv fvj Ges mwVK ZvB K‡ib| wZwb me©`v mZ¨ K_v e‡jb Ges wZwb me mgq Ggb wKQz K‡ib hv mZ¨ 

Ges ev¯Íe| †jv‡Kiv ZLb Ck¦‡ii kÎæ n‡q wM‡qwQj ZvB Zviv Avi ¯̂vaxbfv‡e Zuvi Kv‡Q ‡h‡Z cviZ bv| hw` Zviv 

                                                           
42

 kvKmewR - Dw™¢` †_‡K †h mKj Lv`¨ Av‡m, †hgb MvRi, Avjy Ges †cuqvR  

43
 km¨ - km¨ RvZxq Dw™¢` ‡_‡K †h mKj Lv`¨ cvIqv hvq, †hgb Mg Ges avb 

44
 ivLvj - ‡h e¨w³ †fovi †`Lv‡kvbv K‡i 

45
 †glkveK - †fovi ev”Pv 

46
 M„nxZ - wZwb GUv MÖnY Ki‡jb 
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Zv KiZ Zvn‡j Zv nZ wg_¨v47| Zvn‡j †mUv Ck¦‡ii mv‡_ cÖK…Z wK¤̂v mwZ¨Kvi m¤úK©48 nZ bv| Ck¦i gvby‡li 

Kv‡Q Ges wZwb hv wKQz K‡ib Zvi mewKQz‡Z mZ¨ Ges ev¯Íe| ZvB Ck¦i e‡jwQ‡jb hviv Zuvi Kv‡Q Avm‡Z Pvq, 

Aek¨B †m‡ÿ‡Î g„Zz¨ Ges i³cvZ n‡Z n‡e| wKš‘ Kwqb Ck¦‡ii K_v †kv‡bbwb| Ck¦i hv e‡jwQ‡jb wZwb Zv 

K‡ibwb| Kwqb Ck¦‡ii K_v †kv‡bbwb ev g‡b K‡ibwb Ck¦i hv e‡jwQ‡jb Zv mZ¨|  

‡nej †h †glkveK‡`i nZ¨v K‡iwQ‡jb Zviv †Kv‡bv Ab¨vq K‡iwb| †nej wQ‡jb †mB e¨w³ hvi gviv hvIqv DwPZ 

wQj| wZwb Ck¦‡ii kÎæ wQ‡jb, ‡glkve‡Kiv bq| †nej Zv‡`i nZ¨v K‡iwQ‡jb KviY wZwb Rvb‡Zb †h ZviB g„Zz¨ 

nIqv DwPZ wQj| wKš‘ Ck¦i Zv‡K euvPv‡bvi Rb¨ GB Dcvq K‡i †i‡LwQ‡jb| †nej Ck¦‡ii kÎæ wQ‡jb, wKš‘ wZwb 

‡glkveK‡K nZ¨v K‡i Ck¦‡ii Kv‡Q ‡h‡Z cvi‡Zb| †nej Ck¦‡ii K_v ï‡bwQ‡jb Ges Ck¦i hv e‡jwQ‡jb Zv-B 

K‡iwQjb|  

Ck¦i †ne‡ji DrmM© MÖnY K‡iwQ‡jb wKš‘ wZwb Kwq‡bi DrmM© MÖnY K‡ib wb| Kwqb LyeB †i‡M wM‡qwQ‡jb| Ck¦i 

Kwqb‡K e‡jwQ‡jb, Zv‡K Aek¨B mwVK KvRwU Ki‡Z n‡e| Ck¦i e‡jwQ‡jb Kwqb hw` mwVK KvR K‡i Z‡e Zv‡K 

MÖnY Kiv n‡e| Ck¦i †P‡qwQ‡jb Kwqb †hb Zuvi K_v †kv‡b Ges †hfv‡e Zv‡K Avm‡Z e‡jwQ‡jb †mBfv‡e †hb †m 

Zuvi Kv‡Q hvq| ‡mUvB n‡e Zvi Rb¨ DËg| Ck¦i Kwq‡bi Kv‡Q wM‡qwQ‡jb Ges Zvi mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb, KviY 

Ck¦i gvbyl‡`i fvjevm‡Zb Ges gvby‡li m‡e©v”P fvj PvB‡Zb| Kwqb Ck¦‡ii Aeva¨ n‡qwQ‡jb, wKš‘ ZeyI Ck¦i Zvi 

Kv‡Q G‡mwQ‡jb Zv‡K mvnvh¨ Kivi Rb¨| Ck¦i Kwqb‡K †mB cv‡ci †P‡q kw³kvjx n‡Z e‡jwQ‡jb hv Zv‡K wbqš¿b 

Kivi †Póv KiwQj|  

 

                              8 এর পর একথেন মাতঠ িাকবার সময় কথয়ন োর ভাই কহবতের সংতগ কিা বেথছে,  

          Avw`ccy Í̄K 4:8           আর েখন কস কহবেতক আক্রমণ কতর কমতর কেেে। 

 

 

                                                               ce© 5: Kwqb Ges †nej evMv‡bi evB‡i R‡b¥wQ‡jb 

Kwqb Ck¦‡ii K_v †kv‡bb wb| †m Zvi fvB †nej‡K Zvi mv‡_ gv‡Vi evB‡i †h‡Z e‡jwQ‡jb| Zvici Kwqb †nej‡K 

nZ¨v K‡iwQ‡jb| Kwqb †nej‡K nZ¨v Kivi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb| kqZvb LyeB Lywk n‡qwQj hLb Kwqb Zv K‡iwQj 

KviY †m Ck¦i I †jvK‡`i N„Yv KiZ| kqZvb Rxeb aŸsm Ki‡Z fvjev‡m|  

 

                            9 েখন সোপ্রভু কথয়নতক বেতেন, “কোমার ভাই কহবে ককািায়?” কথয়ন           

  Avw`ccy¯ÍK 4: 9            বেে, “আথম জাথন না। আমার ভাইতয়র কেখাতশানার ভার থক আমার উপর?” 
 

Ck¦i Avevi Kwq‡bi Kv‡Q G‡mwQ‡jb Zvi mv‡_ K_v ej‡Z| Ck¦i Kwqb‡K wRÁvmv Ki‡jb, †nej †Kv_vq Av‡Q? 

Ck¦i Rvb‡Zb †nej †Kv_vq wQ‡jb| wKš‘ ZeyI Ck¦i †P‡qwQ‡jb Kwqb ‡hb Zuvi Kv‡Q mwZ¨ K_v e‡j| Ck¦i 

†P‡qwQ‡jb Kwqb hv K‡iwQj Zv Zuv‡K ejyK| Kwqb Ck¦i‡K DËi w`‡jb ÒAvwg Rvwb bv .... Avwg wK Avgvi fvB‡qi 
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 wg_¨v - ev¯Íe ev mZ¨ bq 

48
 m¤úK© -  Ggb c×wZ hvi gva¨‡g `yB ev Z‡ZvwaK gvbyl GKmv‡_ mshy³ _v‡K, GKwU eÜzZ 
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AwffveK?ÕÕ Kwqb Ck¦‡ii Kv‡Q wg_¨v e‡jwQ‡jb| wZwb †`wL‡qwQ‡jb †h wZwb GKUzI `ytwLZ bb Zvi fvB‡K nZ¨v 

Kivi Rb¨|  

 

                          10 েখন সোপ্রভু বেতেন, “এ েুথম থক কতরছ? কেখ, জথম কিতক কোমার ভাইতয়র রক্ত 

  Avw`ccy¯ÍK 4:10-15     আমার কাতছ কাাঁেতছ। 11 জথম যখন কোমার হাে কিতক কোমার ভাইতয়র রক্ত গ্রহণ     

                                করবার জনে মুখ খুতেতছ েখন জথমর অথভশাপই কোমার  উপর পড়ে। 12 েুথম যখন  

                                 জথম চাষ করতব েখন ো আর কোমাতক কেমন েসে কেতব না। েুথম পোেক হতয়  

                                পথৃিবীতে ঘুতর কবড়াতব।  13 েখন কথয়ন সোপ্রভুতক বেে, “এই শাজস্ত আমার সতহের  

                                বাইতর। 14 আজ েুথম আমাতক জথম কিতক োথড়তয় থেতে, যার েতে আথম কোমার  

                                কচাতখর আড়াে হতয় যাব। পোেক হতয় যখন আথম পথৃিবীতে ঘুতর কবড়াব েখন যার  

                                সামতন আথম পড়ব কস-ই আমাতক খুন করতে পাতর।” 15 েখন সোপ্রভু োতক বেতেন,       

                                “োহতে কয কোমাতক খুন করতব োর উপর সােগুণ প্রথেতশায কনওয়া হতব।” এই বতে  

                                সোপ্রভু কথয়তনর জনে এমন একটা থচতহ্নর বেবস্থা করতেন যাতে ককউ োতক হাতে     

                                কপতয়ও খুন না কতর। 
     

Ck¦i Avgv‡`i e‡jb †h, wZwb †f‡ewQ‡jb Kwqb GK fqvbK KvR K‡iwQ‡jb| GUvB wQj cÖ_gevi hLb GKRb e¨w³ 

Ab¨ e¨w³‡K nZ¨v K‡iwQj| Ck¦i gvbyl‡K Rxeb `vb K‡iwQ‡jb Ges wZwb †ne‡ji KvQ †_‡K Rxeb ‡K‡o †bIqvi 

Rb¨ Kwqb‡K kvw Í̄ †`‡eb| Ck¦i Kwqb‡K e‡jwQ‡jb Zvi †Kv‡bv evwo _vK‡e bv| Zv‡K Ny‡i †eov‡Z n‡e Ges wZwb 

GK RvqMvq _vK‡Z cvi‡eb bv|  

Kwqb hv K‡iwQ‡jb Zvi Rb¨ wZwb AbyZß nbwb eis wZwb e‡jwQ‡jb, Zvi kvw Í̄Uv Lye eo wQj| wZwb Ck¦i wK¤̂v Zvi 

fvB‡qi K_v fv‡eb wb| wZwb †Kej Zvi wb‡Ri K_vB †f‡ewQ‡jb|  

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i Kwq‡bi evwK Rxe‡bi K_v e‡j| GUv Avgv‡`i Zvi cwievi m¤ú‡K© e‡j hviv Zvi ‡_‡K 

G‡mwQ‡jb| Zviv Ck¦‡ii K_v ïb‡Zb bv Ges Zuvi wel‡q wPšÍv Ki‡Zb bv| Ck¦i hv ej‡Zb Zv Zviv Ki‡Zb bv| 

Zviv †KejgvÎ wb‡R‡`i wel‡q Ges Zv‡`i wb‡R‡`i Rxeb wb‡q fve‡Zb| Avcbviv Kwq‡bi Rxeb m¤ú‡K© Avw`cy¯ÍK 

4:16-24 c` c‡o †`L‡Z cv‡ib|  

Zvici Ck¦‡ii Mí Av`g Ges nev m¤ú‡K© AviI e‡j|  

 

                           25 পতর আেম আবার ো াঁর স্ত্রীর কাতছ কগতেন এবং ো াঁর স্ত্রীর একষ্টট কছতে হে।               

  Avw`ccy¯ÍK 4:25.26      ো াঁর স্ত্রী োর নাম রাখতেন কশি। হবা বেতেন, “কথয়ন কহবেতক খুন কতরতছ  
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                               বতে ঈশ্বর কহবতের জায়গায় আমাতক আর একষ্টট সন্তান থেতেন।” 26 পতর  

                               কশতির একষ্টট কছতে হে। থেথন োর নাম রাখতেন ইতনাশ। কসই সময় কিতক   

                               কোতকরা সোপ্রভুতক ো াঁর কযাগে সম্মান থেতে শুরু করে। 
 

Ck¦i Av`g Ges nev‡K AviI GKwU cyÎ mšÍvb w`‡qwQ‡jb ‡Kbbv †nej gviv wM‡qwQ‡jb| Zv‡`i bZzb cyÎ mšÍv‡bi 

bvg wQj †k_| †k_ eo n‡q GKwU cwievi ïiæ K‡iwQ‡jb hviv Ck¦i m¤ú‡K© Rvb‡Zb|  Zviv cÖfzi Dcvmbv Ki‡Z 

ïiæ Ki‡jb| †k_ Ges Zvi cwievi Ck¦‡ii Kv‡Q Avm‡Z mÿg n‡jb ‡Kbbv wZwb †hfv‡e wkwL‡qwQ‡jb †mfv‡eB 

Zviv Zv Ki‡Zb| Zviv Ck¦‡ii kÎæ wn‡m‡e Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb wKš‘ ZeyI Zviv Zuvi Kv‡Q †h‡Z cvi‡Zb Ges Zuvi 

Dcvmbv49 Ki‡Z cvi‡Zb| Ck¦i Zv‡`i Rb¨ Zuvi Kv‡Q Avmvi Dcvq K‡i w`‡qwQ‡jb †Kbbv wZwb Zv‡`i fvjevm‡Zb 

Ges wZwb PvB‡Zb Zv‡`i mv‡_ GKwU Mfxi m¤úK© ivL‡Z|  

       

 

 

1. Kwqb Ges ‡nej †Kv_vq Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb? ‡mLv‡b †Kgb wQj? 

2. Kwqb I ‡nej Ck¦‡ii Kv‡Q wK wfbœ DrmM© wb‡q G‡mwQ‡jb? 

3. ‡h‡nZz †jv‡Kiv Ck¦‡ii kÎæ wQj, ZvB Zuvi Kv‡Q Avmvi Rb¨ Zv‡`i wK Ki‡Z  

nZ? 

4. Ck¦i †hfv‡e e‡jwQ‡jb Kwqb †Kb Ck¦‡ii Kv‡Q †mBfv‡e Av‡mbwb? 

 

 

 

 

 

 

 

Ck¦i GKwU eb¨v w`‡q  

c„w_ex aŸsm K‡iwQ‡jb 
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 Dcvmbv - Ck¦i‡K fvjevmv cÖ`k©b Kiv, Ck¦i‡K wb‡q Avb›` Kiv, Ck¦i †Kgb g½jgq Zv wb‡q K_v ejv Ges wZwb hv wKQz K‡i‡Qb Zvi Rb¨ Zuv‡K ab¨ev` 

†`Iqv 

 

? 

ce© 6 
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Avw`cy¯ÍK 5 Aa¨v‡q, Ck¦‡ii M‡í †k‡_i cwiev‡ii cÖwZwU cÖRb¥50 m¤̂‡Ü e‡j| Avcwb cÖ‡Z¨K cÖR‡b¥i cÖav‡bi 

bvg, Zviv cÖ‡Z¨K‡K hZ eQi †eu‡P wQj Ges Zv‡`i mšÍv‡bi bvg Rvb‡Z cve‡eb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb †hb Avgiv 

†k‡_i cwiev‡ii †jvK‡`i bvg¸‡jv Rvwb ZvB wZwb evB‡e‡j Zv‡`i bvg¸‡jv †jLv n‡qwQj wKbv Zv wbwðZ 

K‡iwQ‡jb| †k‡_i cwievi Ck¦‡ii K_v ï‡bwQ‡jb Ges wZwb †hfv‡e e‡jwQ‡jb †mBfv‡e Zviv Zuvi Kv‡Q 

wM‡qwQ‡jb|  

GB Aa¨v‡q ‡k‡_i cwiev‡ii cÖ‡Z¨K R‡bi K_v ejv n‡q‡Q Ges cieZ©x‡Z wZwb gviv hvb| ZLb †_‡K c„w_ex‡Z 

g„Zz¨ Rxe‡bi GKwU Ask n‡q †M‡Q| c„w_ex‡Z hviv Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb Zviv cÖ‡Z¨K‡K g„Zz¨ I cvc wb‡q Rb¥MÖnY 

K‡iwQ‡jb| cvc gv‡b Ck¦i hv e‡j‡Qb Zv Agvb¨ Kiv| Ck¦i Zv‡`i Rb¨ †h evMvb ˆZwi K‡iwQ‡jb Zviv ‡mB 

evMv‡bi evB‡i, Ck¦‡ii KvQ †_‡K wew”Qbœ n‡q Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb| ZvB Zviv e„× nb Ges gviv hvb|  

cÖR‡b¥i ZvwjKv †k‡_i KvQ †_‡K ïiæ nq Ges †bvn bv‡g GK e¨w³i Kv‡Q wM‡q ‡kl nq| Av`g Ges nev hLb 

Ck¦‡ii Aeva¨ n‡qwQ‡jb ZLb †_‡K †bvn ch©šÍ 10wU cÖRb¥ wQj| Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j †h †mB mgq †jv‡Kiv 

Lye Lvivc n‡q wM‡qwQj| †jv‡Kiv Ck¦‡ii K_v †kv‡b wb| Zviv fxlY Lvivcfv‡e Rxeb hvcb KiZ|  

 

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

                   5 সোপ্রভু কেখতেন পথৃিবীতে মানুতষর েুিো খুবই কবতড় কগতছ, আর োর অন্ততরর সব  

      Avw`ccy¯ÍK 6:5           থচন্তা-ভাবনা সব সময়ই ককবে মতন্দর থেতক ঝুাঁ তক আতছ। 

 

Ck¦‡ii Mí e‡j †h cÖfz c„w_ex‡Z gvby‡li ỳóZvi51 cwigvY ch©‡eÿb K‡i‡Qb| gvbyl ‡gv‡UI Ck¦‡ii K_v ïbwQj 

bv| Zv‡`i hv Ki‡Z gb PvBZ Zviv ïay Zv-B KiZ| Ck¦‡ii Mí e‡j, Zviv hv-B KiZ Ges hv-B fveZ Zv-B wQj 
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 cÖRb¥ - GKB mg‡q RxweZ _vKv GKwU cwiev‡ii m`m¨‡`i GKwU ZvwjKv; GKwU cwiev‡i ‡mB mgq hLb †Q‡j‡g‡qiv Rb¥ †bq, †e‡o I‡V Ges Zv‡`i 

wb‡R‡`i mšÍvb nq 

51
 `yóZv - Lye Lvivc ev g›` wKQz Kiv 
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g›`| †jv‡Kiv GZUvB Lvivc wQj †h Zviv me welq wb‡q cwiKíbv KiZ I fveZ| Ck¦i Rvb‡Zb †h Zviv wK 

fvewQj| Ck¦i me wKQzB Rv‡bb, ZvB wZwb Zv‡`i m¤̂‡ÜI mewKQzB Rvb‡Zb|  

                              6-7 এতে সোপ্রভু অন্ততর বেিা কপতেন। থেথন পথৃিবীতে মানুষ সৃষ্টি কতরতছন  

  Avw`ccy¯ÍK 6:6,7          বতে েুুঃথখে হতয় বেতেন, “আমার সৃি মানুষতক আথম পথৃিবীর উপর কিতক  

                                মুতছ কেেব; আর োর সংতগ সমস্ত জীবজন্তু, বুতক-হা াঁটা প্রাণী ও আকাতশর  

                                পাখীও মুতছ কেেব। এই সব সৃষ্টি কতরথছ বতে আমার মতন কি হতি।”  

Ck¦i e‡jwQ‡jb, wZwb Lye ỳtwLZ wQ‡jb gvbyl‡K m„wó K‡i Ges Zv‡`i c„w_ex‡Z †i‡L| Ck¦i gvbyl‡K m„wó K‡iwQ‡jb 

Ges Zv‡`i‡K fvj‡e‡mwQ‡jb| Ck¦i gvby‡li m‡½ GKwU ev¯Íe I Nwbô m¤úK© ivL‡Z †P‡qwQ‡jb| wZwb gvby‡li 

Rb¨ hv me‡P‡q fvj Zv-B †P‡qwQ‡jb| wKš‘ Zviv Zuvi KvQ †_‡K gyL wdwi‡q wb‡qwQj| Zviv Zuvi K_v †kv‡bwb| 

Ck¦i Rvb‡Zb †h GUv gvby‡li Rb¨ Lye Lvivc n‡e| Zviv †Kej wb‡R‡`i wb‡qB fve‡Z ïiæ Ki‡e| Zviv Ab¨ 

†jvK‡`i AvNvZ Ki‡e I nZ¨v Ki‡e| Zviv c„w_exi wK¤̂v cÖvYx‡`i hZœ wb‡e bv †hgbUv Ck¦i PvB‡Zb| Zvici hLb 

gvbyl gviv hv‡e, Zviv g„Zz¨¯’v‡b P‡j hv‡e| myZivs Ck¦i GBme eÜ Kivi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb| wZwb c„w_exi mg Í̄ 

gvbyl Ges mg Í̄ RxešÍ wKQz aŸsm Kivi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb|  

 

                                   8 থকন্তু কনাতহর উপতর সোপ্রভু সন্তুি রইতেন। 9 এই হে কনাতহর জীবতনর   

   Avw`ccy¯ÍK 6:8-10      কিা। কনাহ একজন সৎ কোক থছতেন। ো াঁর সময়কার কোকতের মতযে থেথনই  

                               থছতেন খা াঁষ্টট। ঈশ্বতরর সংতগ ো াঁর কযাগাতযাগ-সম্বন্ধ থছে। 10 কশম, হাম আর  

                               কযেৎ নাতম কনাতহর থেনষ্টট কছতে থছে। 
 

                                                      ce© 6: Ck¦i GKwU eb¨v w`‡q c„w_ex aŸsm K‡iwQ‡jb 

c„w_exi †jv‡Kiv g›` wQj Ges Zviv Ck¦‡ii K_v †kv‡b wb| wKš‘ GKRb †jvK wQj whwb Ck¦‡ii K_v ï‡bwQ‡jb| 

†mB †jvKwUi bvg wQj †bvn| Ck¦‡ii Mí e‡j †bvn GKRb avwg©K ‡jvK wQ‡jb| Ck¦i e‡jwQ‡jb †bvn avwg©K wQ‡jb 

KviY Ck¦i †hfv‡e e‡jwQ‡jb †mBfv‡e †bvn Ck¦‡ii Kv‡Q Avm‡Zb| Ab¨vb¨ †jvK‡`i gZ †bvn evMv‡bi evB‡i 

Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb, wKš‘ †bvn Ck¦‡ii K_v ïb‡Zb| wZwb wek¦vm52 Ki‡Zb †h Ck¦i hv e‡j‡Qb Zv mwZ¨| ZvB Ck¦i 

†bv‡ni Dci mš‘ó wQ‡jb Ges wZwb Zvi KvQvKvwQ _vK‡Zb|  ‡bv‡ni wZb †Q‡j wQj hv‡`i bvg †mg, nvg I †hdr|  

                                 11 কসই সময় ঈশ্বতরর কাতছ কগাটা েুথনয়াটাই পাতপর েুগ থতন্ধ এবং অেোচার-অথবচাতর ভতর  
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 wek¦vm - wek¦vm Ki‡Z ïiæ Kiv †h wKQz GKUv mZ¨ 
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     Avw`ccy¯ÍK 6:11-17   উতঠথছে।  12 ঈশ্বর জগতের থেতক োথকতয় কেখতেন কয, ো েুগ থন্ধময় হতয় কগতছ, কারণ েুথনয়ার   

                                 মানুতষর স্বভাতব পচন যতরতছ। 13 এই অবস্থা কেতখ ঈশ্বর কনাহতক বেতেন, “কগাটা মানুষ  

                                 জােটাতকই আথম ধ্বংস কতর কেেব বতে ষ্টঠক কতরথছ। মানুতষর জনেই পৃথিবী অেোচার- 

                                 অথবচাতর ভতর উতঠতছ। মানুতষর সংতগ েুথনয়ার সব থকছুই আথম ধ্বংস করতে যাজি। 14 েুথম  

                                 কগাের কাঠ থেতয় কোমার থনতজর জনে একটা জাহাজ তেরী কর। োর মতযে কেগুতো কামরা  

                                 িাকতব; আর কসই জাহাতজর বাইতর এবং থভেতর আে্কাে্রা থেতয় কেতপ কেতব। 15 জাহাজটা        

                                 েুথম এইভাতব তেরী করতব: কসটা েম্বায় হতব থেনতশা হাে, চওড়ায় পঞ্চাশ হাে, আর োর উচ্চো  

                                  হতব  জত্রশ হাে। 16 জাহাজটার ছাে কিতক নীতচ এক হাে পয থন্ত চারথেতক একটা কখাো জায়গা  

                                 রাখতব আর েরজাটা হতব জাহাতজর এক পাতশ। জাহাজটাতে প্রিম, থিেীয় ও েৃেীয় েো  

                                  িাকতব। 17  আর কেখ, আথম পৃথিবীতে এমন একটা বনোর সষৃ্টি করব যাতে আকাতশর নীতচ কয  

                                  সব প্রাণী শ্বাস প্রশ্বাস থনতয় কবাঁতচ আতছ োরা সব ধ্বংস হতয় যায়। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই োতে  

                                  মারা যাতব।  

Ck¦i †`L‡jb †h c„w_ex KjywlZ n‡q wM‡qwQj| KjywlZ gv‡b nj GwU Lvivc, cPv Ges aŸsm n‡q †M‡Q| Ck¦i c„w_exi 

mg Í̄ gvbyl Ges mg Í̄ RxešÍ wKQz aŸsm Kivi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb| wKš‘ Ck¦i ‡bvn I Zvi cwievi‡K iÿv Ki‡Z 

PvB‡jb| †bvn I Zvi cwievi evMv‡bi evB‡i Z_v cvc I g„Zz¨i RM‡Z Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb| wKš‘ †bvn Ck¦‡ii K_v 

ï‡bwQ‡jb Ges Ck¦i †hfv‡e e‡jwQ‡jb †mBfv‡e Zuvi Kv‡Q Avm‡Zb| Ck¦‡ii mv‡_ Zvi Nwbô m¤úK© wQj| †bvn 

Rvb‡Zb wZwb I Zvi cwievi cvc I g„Zy¨i RM‡Z Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb| wZwb Rvb‡Zb †h Ck¦‡ii mvnvh¨ Qvov Zviv 

gviv hv‡eb Ges g„Zz¨i ¯’v‡b P‡j hv‡eb| wZwb Rvb‡Zb †KejgvÎ Ck¦iB Zv‡`i iÿv Ki‡Z cv‡ib|  

                 

           

Zuvi Mí: D×vi 

‡bvn Ck¦‡ii mv‡_ GKgZ n‡qwQ‡jb †h Ck¦i hv e‡jwQ‡jb Zv meB wQj mZ¨| ZvB Ck¦i †bvn‡K g„Zz¨i nvZ †_‡K 

iÿv Kivi Rb¨ Zv‡K D×vi Kivi cwiKíbv Ki‡jb|  
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Ck¦i †bvn‡K GKwU eo RvnvR ˆZwi Ki‡Z ej‡jb| wZwb 

e‡jwQ‡jb wKfv‡e GwU wbg©vY Ki‡Z n‡e, wK KvV e¨envi Ki‡Z 

n‡e, KZUv j¤̂v n‡e, KZUv D”P Ges KZUv cÖm¯’ n‡e| wZwb 

†bvn‡K e‡jwQ‡jb, Gi GK cv‡k GKwU `iRv ivL‡Z n‡e| 

Ck¦i †bvn‡K ej‡jb c„w_ex‡Z GKwU eo eb¨v Avm‡Z P‡j‡Q| 

wZwb ej‡jb GB eb¨v c„w_ex‡K †Qu‡q hv‡e Ges cÖwZwU RxešÍ 

wKQz gviv hv‡e| 

Ck¦i †bvn‡K Lye ¯úófv‡e me wKQz e‡jwQ‡jb| wZwb †bvn Ges Zvi †Q‡j‡`i GB ¸iæZ¡c~Y© KvRwU w`‡qwQ‡jb| 

Zv‡`i K‡Vvi cÖwikÖg Ki‡Z n‡e| GwU m¤úbœ Ki‡Z A‡bK mgq jvM‡e| †KejgvÎ Ck¦i cwiKíbv Ki‡Z cv‡ib 

RvnvRwU ‡Kgb n‡e| GKgvÎ Ck¦iB Rvb‡Zb GB eb¨v KZUv Lvivc n‡e| ZvB †bvn‡K Ck¦‡ii K_v ïb‡Z nZ Ges 

wZwb hv e‡jwQ‡jb Zv Ki‡Z nZ| Ck¦i ‡hfv‡e e‡jwQ‡jb GB RvnvRwU wVK †mBfv‡e ˆZwi Ki‡Z n‡e| Gi GKwU 

gvÎ `iRv _vK‡e| Ck¦i †bvn Ges Zvi ‡Q‡j‡`i iÿv Ki‡Z †P‡qwQ‡jb, wKš‘ Ck¦i †hfv‡e e‡jb †mBfv‡e Zv‡`i 

mewKQz Ki‡Z n‡e|  

 

                                       22 কনাহ ো-ই করতেন। ঈশ্বতরর আতেশমে থেথন সব থকছুই করতেন। 

        Avw`ccy¯ÍK 6:22      

‡bvn Ck¦‡ii K_v ï‡bwQ‡jb| Ck¦i Zv‡K ‡hgbwU e‡jwQ‡jb †m me wKQz †ZgbB K‡iwQ‡jb| †bvn Rvb‡Zb Ck¦i 

hv e‡jwQ‡jb Zv mwZ¨| wZwb Rvb‡Zb GKgvÎ Ck¦iB Zv‡`i iÿv Ki‡Z cv‡ib|  

 

                                        1 এর পতর সোপ্রভু কনাহতক আবার বেতেন, “েুথম ও কোমার পথরবাতরর সবাই জাহাতজ উঠতব। 

      Avw`ccy¯ÍK 7:1-15        আথম কেখতে পাজি, এখনকার কোকতের মতযে ককবে েুথমই সৎ আছ। 2 েুথম শুথচ পশুর  

                                     প্রতেেক জাতের মযে কিতক স্ত্রী-পুরুষ থমথেতয় সাে কজাড়া কতর কোমার সংতগ কনতব, আর অশুথচ  

                                     পশুর মযে কিতকও স্ত্রী-পুরুষ থমথেতয় এক কজাড়া কতর কনতব। 3 আকাতশ উতড় কবড়ায় এমন শুথচ  

                                     পাখীতের মযে কিতকও স্ত্রী-পুরুষ থমথেতয় সাে কজাড়া কতর কোমার সংতগ কনতব। পৃথিবীর উপর  

                                     োতের বংশ বা াঁথচতয় রাখবার জনেই েুথম ো করতব। 4 আথম আর সাে থেন পতর পৃথিবীর উপতর  

                                     বৃষ্টি পড়বার বেবস্থা করব। োতে চথিশ থেন আর চথিশ রাে যতর বৃষ্টি পড়তে িাকতব। আথম  

                                     ভূথমতে কয সব প্রাণী সষৃ্টি কতরথছ োতের প্রতেেকষ্টটতক পৃথিবীর উপর কিতক মুতছ কেেব।” 5   

                                       সোপ্রভুর আতেশ মেই কনাহ সব কাজ করতেন। 6পৃথিবীতে বনো শুরু হওয়ার সময় কনাতহর  

                                      বয়স থছে ছÕকশা বছর।  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ce© 6: Ck¦i GKwU eb¨v w`‡q c„w_ex aŸsm K‡iwQ‡jb 

 

             7 বনো কিতক রক্ষা পাবার জনে কনাহ, োাঁর স্ত্রী, োাঁর কছতেরা এবং কছতেতের  
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                                     স্ত্রীরা কসই জাহাতজ থগতয় উঠতেন। 8-9 ঈশ্বর কনাহতক আতেশ কেবার সময় যা বতেথছতেন  

                                     কসইভাতব শুথচ ও অশুথচ পশু, পাখী ও বুতক-হা াঁটা প্রাণীরা স্ত্রী-পুরুষ থমতে কজাড়ায় কজাড়ায় কসই  

                                     জাহাতজ কনাতহর কাতছ থগতয় উঠে। 10কসই সাে থেন পার হতয় কগতে পর পৃথিবীতে বনো হে।  

 

11 কনাতহর বয়স যখন ছ’কশা বছর চেথছে, কসই বছতরর থিেীয় মাতসর সতেতরা থেতনর থেন মাষ্টটর 

নীতচর সমস্ত জে হঠাৎ কবর হতয়  আসতে োগে আর আকাতশও কযন োটে যরে। 12 চথিশ থেন 

আর চথিশ রাে যতর পৃথিবীর উপতর বৃষ্টি পড়তে িাকে। 13 কযথেন বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে কসই 

থেন কনাহ, োাঁর স্ত্রী, োাঁর কছতে  কশম, হাম ও কযেৎ এবং োাঁর থেন কছতের স্ত্রীরা থগতয় জাহাতজ 

উতঠথছতেন। 14 োাঁতের সংতগ  প্রতেেক জাতের এক এক কজাড়া কতর বনে ও গৃহপাথেে পশু, 

বুতক-হা াঁটা প্রাণী আর সব রকম  পাখীও উতঠথছে। 15 শ্বাস-প্রশ্বাস থনতয় কবাঁতচ িাকা সব প্রাণীরাই 

কজাড়ায় কজাড়ায় কনাতহর কাতছ জাহাতজ থগতয় উতঠথছে।  

                                                                    

e„wó ïiæ nIqvi GK mßvn Av‡M, Cki Zv‡`i e‡jwQ‡jb GLb Rvnv‡R IVvi mgq n‡q‡Q| †bvn Ges Zvi wZb †Q‡j 

Ges Zv‡`i ¯¿xiv Rvnv‡R DV‡jb| Zviv ‡mB GKgvÎ `iRv w`‡q wfZ‡i ‡M‡jb| Ck¦i †hfv‡e e‡jwQ‡jb wVK 

†mBfv‡e Zviv RxeRš‘‡`i mv‡_ wb‡jb|  

 

                                  16 ঈশ্বর কনাহতক আতেশ কেবার সময় যা বতেথছতেন কসই অনুসাতর স্ত্রী-পুরুষ থমতেই  

      Avw`ccy¯ÍK 7:16         োরা উতঠথছে। এর পর সোপ্রভু জাহাতজর েরজাটা বন্ধ কতর থেতেন। 

 

Ck¦i e‡j‡Qb †h wZwb, cÖfz, Zv‡`i wcQ‡bi `iRvwU eÜ K‡i w`‡qwQ‡jb| Ck¦i Zv‡`i †`Lv‡kvbv Ki‡Z jvM‡jb| 

wZwb wbwðZ KiwQ‡jb ‡h Zviv myiwÿZ Av‡Q| wZwb Zv‡`i D×vi Ki‡eb| wZwb `iRv eÜ K‡i w`‡qwQ‡jb hv‡Z 

Zviv eb¨v †_‡K myiwÿZ _v‡K, hv Ab¨vb¨ mKj RxešÍ cÖvYx aŸsm Ki‡Z hvw”Qj|  

 

                              17 োরপর কিতক চথিশ থেন যতর পথৃিবীতে বনোর জে কবতড়ই চেে। জে কবতড়  

     Avw`ccy¯ÍK 7:17-24  যাওয়াতে জাহাজটা মাষ্টট কছতড় উপতর কভতস উঠে। 18 পতর পথৃিবীর উপতর জে আরও  

                               কবতড় কগে এবং জাহাজটা জতের উপতর ভাসতে োগে। 19 পথৃিবীর উপতর জে ককবে  

                               কবতড়ই চেে; েতে কযখাতন যে বড় বড় পাহাড় থছে সব ডুতব কগে। 20 সমস্ত পাহাড়- 

                               পব থে ডুথবতয় জে আরও পতনতরা হাে উপতর উতঠ কগে। 21 এর েতে মাষ্টটর উপতর ঘুতর  

                               কবড়াতনা সমস্ত প্রাণী, পাখী, গহৃপাথেে আর বনে পশু, ঝাাঁক কবাঁতয চতে কবড়াতনা কছাট কছাট  

                                

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

                            প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ মারা কগে। 22 শুকনা মাষ্টটর উপর কয সব প্রাণী বাস করে, অি থাৎ  

                               শ্বাস-প্রশ্বাস থনতয় যারা কবাঁতচ থছে োরা সবাই মতর কগে। 23 ঈশ্বরএইভাতব ভূথমর সমস্ত  
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                               প্রাণী পথৃিবীর উপর কিতক মুতছ কেেতেন। োতে মানুষ, পশু, বুতক-হা াঁটা প্রাণী এবং  

                               আকাতশর পাখী পথৃিবীর উপর কিতক মুতছ কগে। ককবে কনাহ এবং োাঁর সংতগ যা াঁরা  

                               জাহাতজ থছতেন োাঁরাই কবাঁতচ রইতেন। 24 পথৃিবী একতশা পঞ্চাশ থেন জতে ডুতব রইে। 

 

Ck¦i †hgb e‡jwQ‡jb wVK †Zgwb eb¨v G‡mwQj| Rvnv‡Ri evB‡ii †jv‡Kiv wfZ‡i †h‡Z cvij bv| `iRv eÜ wQj 

ZvB Zviv Rj †_‡K cvjv‡Z cvij bv| Ck¦i memgq hv Ki‡eb e‡jb Zv-B K‡ib| wZwb c„w_ex‡Z g›`Zv †`‡LwQ‡jb 

Ges wZwb †jvK‡`i I mg Í̄ RxešÍ cÖvYx aŸsm Kivi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb| wZwb ej‡jb wZwb GwU Ki‡eb Ges Zvici 

wZwb Zv K‡iwQ‡jb|  

c„w_exi me wKQzB R‡j †X‡K wM‡qwQj| GgbwK DuPz cvnvo¸‡jv ch©šÍ †X‡K wM‡qwQj| †bvn †h RvnvRwU ̂ Zwi K‡iwQj 

Zv Mfxi R‡ji Dc‡i wbivc‡` fvmwQj| †bvn Ges Zvi †Q‡jiv I Zv‡`i ¯¿xiv wbivc‡` wQj| Rvnv‡Ri wfZ‡i _vKv 

cÖvYxiv wbivc‡` wQj| Rvnv‡Ri evB‡i _vKv mg Í̄ gvbyl Ges mg Í̄ RxeRš‘‡K nZ¨v Kiv n‡qwQj| mewKQzi g‡Zv 

Ck¦‡ii M‡í, GB me mZ¨| GwU ev¯Í‡eB N‡UwQj ZLbKvi gvbyl Ges cÖvYx‡`i mv‡_, ev¯Íe GKwU mg‡q Ges GKwU 

ev¯Íe RvqMvq|    

 

                                 1জাহাতজ কনাহ এবং োাঁর সংতগ কয সব গহৃপাথেে ও বনে পশু থছে ঈশ্বর োতের কিা  

    Avw`ccy¯ÍK 8:1-4       ভুতে যান থন। থেথন পথৃিবীর উপতর বাোস বহাতেন, োতে জে কমতে োগে। 2 এর  

                                আতগই মাষ্টটর নীতচর সমস্ত জে কবর হওয়া এবং আকাতশর সব োটেগুতো বন্ধ হতয়  

                                থগতয়থছে এবং আকাশ কিতক বষৃ্টি পড়াও কিতম থগতয়থছে। 3 োতে মাষ্টটর উপরকার জে  

                                সতর কযতে িাকে, আর বনো শুরু হওয়ার একতশা পঞ্চাশ থেন পতর কেখা কগে জে  

                                অতনক কতম কগতছ। 4 সপ্তম মাতসর সতেতরা থেতনর থেন জাহাজটা অরারতটর  

                                পাহাড়তশ্রণীর উপতর থগতয় আট্কক রইে। 

 

‡bvn I Zvi cwievi ‡h, Rvnv‡R fvmwQj †mB K_v Ck¦i fz‡j hvb wb| Ck¦i Zv‡`i D×vi Kivi cwiKíbv K‡iwQ‡jb 

Ges wZwb D×vi K‡iwQ‡jb| Rj bv Kgv ch©šÍ Ck¦i c„w_exi Dci evZvm env‡jb| Rj †_‡K cvnv‡oi PzovMy‡jv 

†ewi‡q G‡mwQj| eb¨v ïiæ nIqvi cvuP gvm ci RvnvRwU AiviU cvnvo‡kÖYxi Dci AvU‡K iBj| AiviU, eZ©gv‡b 

Zzi®‹ bvgK †`kwU‡Z Aew ’̄Z| c„w_ex ïwK‡q ‡h‡Z A‡bK mgq †j‡MwQj| Avcwb GwU m¤ú‡K© Avw`cy¯ÍK 8:5-14 

c` c‡o †`L‡Z cv‡ib| c„w_ex ïwK‡q hvIqvi ci, Ck¦i Zv‡`i RvnvR †Q‡o P‡j †h‡Z e‡jwQ‡jb| wZwb ej‡jb, 

Zviv †hb mg Í̄ cÖvYx‡`iI †Q‡o ‡`q| ZvB †bvn I Zvi cwievi Ges mg Í̄ cÖvYxiv RvnvR †Q‡o P‡j †M‡jb|    

 

     

    ce© 6: Ck¦i GKwU eb¨v w`‡q c„w_ex aŸsm K‡iwQ‡jb 

 

                                   15 েখন ঈশ্বর কনাহতক বেতেন, 16 “েুথম কোমার স্ত্রীতক আর কোমার কছতেতের ও      
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   Avw`ccy¯ÍK 8:15-19      োতের স্ত্রীতের থনতয় জাহাজ কিতক কবর হতয় এস, 17 আর কসই সংতগ সমস্ত পশু-পাখী  

                                 এবং বুতক-হা াঁটা প্রাণী, অি থাৎ যে জীবজন্তু আতছ োতের সকেতকই কবর কতর থনতয় এস।  

                                 আথম চাই কযন পথৃিবীতে োতের বংশ অতনক কবতড় যায় এবং বংশবজৃির ক্ষমো িারা  

                                 োরা সংখোয় কবতড় ওতঠ।” 18 েখন কনাহ োাঁর স্ত্রীতক আর োাঁর কছতেতের ও োাঁতের  

                                 স্ত্রীতের থনতয় জাহাজ কিতক কবর হতয় আসতেন। 19 োাঁতের সংতগ সব পশু-পাখী এবং  

                                 বুতক-হা াঁটা প্রাণী, অি থাৎ মাষ্টটর উপতর ঘুতর কবড়াতনা সমস্ত প্রাণী থনতজর থনতজর জাে  

                                 অনুসাতর কবর হতয় কগে। 

                                                      

†bvn Ck¦i‡K g„Zz¨i nvZ †_‡K euvPv‡bvi Rb¨ ab¨ev` Rvbv‡Z †P‡qwQ‡jb| Ck¦i gvbyl‡K †hfv‡e Zuvi Kv‡Q Avm‡Z 

e‡jwQ‡jb wZwb †mBfv‡e Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z †P‡qwQ‡jb| KviY gvbyl Ck¦‡ii Aeva¨ n‡qwQj, Ges Zviv g„Zz¨ I cvc 

wb‡q Rb¥MÖnY K‡iwQj| GKwU cÖvYx nZ¨v Kivi gva¨‡g Zv‡`i‡K Ck¦‡ii Kv‡Q ‡h‡Z nZ|  

 

                                  20োরপর কনাহ সোপ্রভুর উতেতশ একটা কবেী তেরী করতেন এবং প্রতেেক জাতের শুথচ         

   Avw`ccy¯ÍK 8:20-22    পশু ও পাখী কিতক কতয়কটা থনতয় কসই কবেীর উপতর কপাড়াতনা-উৎসতগ থর অনুষ্ঠান  

                                করতেন। 21সোপ্রভু কসই উৎসতগ থর গতন্ধ খুশী হতেন এবং মতন মতন বেতেন, “মানুতষর  

                                েরুন আর কখনও আথম মাষ্টটতক অথভশাপ কেব না, কারণ কছাটতবো কিতকই কো  

                                মানুতষর মতনর কঝা াঁক মতন্দর থেতক। এবার কযমন আথম সমস্ত জীবন্ত প্রাণীতক ধ্বংস  

                                কতরথছ কেমন আর কখনও করব না। 22যেথেন এই পথৃিবী িাকতব েেথেন থনয়ম মে  

                                বীজ কবানা আর েসে কাটা, ঠাণ্ডা আর গরম, শীেকাে আর গরমকাে এবং থেন ও রাে  

                                হতেই িাকতব।” 

 

‡bvn GKwU †e`x ˆZwi Ki‡jb| ‡e`x nj cv_‡ii ¯‘c hvi Dci GKwU mgZj kxl© i‡q‡Q| ‡bvn wKQz cïcvwL nZ¨v 

Ki‡jb Ges †mMy‡jv‡K †e`x‡Z cywo‡q w`‡jb| GB cÖvYx¸‡jv wQj we‡kl cÖvYx hv Ck¦i †bvn‡K Rvnv‡R wb‡q Avm‡Z 

e‡jwQ‡jb| †m¸‡jv‡K nZ¨v Kiv Ges Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ cywo‡q †djvi Rb¨ †bvn‡K ejv n‡qwQj|  

†bvn ‡h mg Í̄ cïcvwL †e`x‡Z nZ¨v K‡iwQ‡jb Zviv †Kv‡bv Ab¨vq K‡i wb| Zviv †bvn Ges Zvi cwiev‡ii mv‡_ 

Rvnv‡R wQj| GLb, GB cï-cvwL¸‡jv‡K nZ¨v Kiv n‡q‡Q| Ck¦i GBme cïcvwL nZ¨v K‡i‡Qb| wZwb Pvb bv Zviv 

gviv hvK| wKš‘ wZwb †bvn I Zvi cwievi hv‡Z Zuvi Kv‡Q Avm‡Z cv‡i Zvi GKwU Dcvq K‡i w`‡Z †P‡qwQ‡jb| 

†bvn Ges Zvi cwievi g„Zz¨ I cvc wb‡q Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb| Ck¦‡ii Kv‡Q Avmvi Rb¨ GKgvÎ Dcvq nj Zv‡`i‡K  
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GB cïcvwL¸‡jv nZ¨v Ki‡Z nZ hviv †Kv‡bv fzj K‡iwb| GB cÖvYx¸‡jv‡K gi‡Z n‡qwQj hv‡Z †bvn Ges Zvi 

cwievi Ck¦‡ii KvQ †_‡K Ajv`v bv nq| G‡`i gi‡Z n‡qwQj hv‡Z †bvn I Zvi cwiev‡ii gi‡Z bv nq| †bvn 

†`wL‡qwQ‡jb †h,  wZwb Ck¦‡ii mv‡_ GKgZ Av‡Qb Ges †Kej Ck¦iB Zv‡`i iÿv Ki‡Z cv‡ib| †bvn hv K‡iwQ‡jb 

Zv‡Z Ck¦i mš‘ó n‡qwQ‡jb|   

 

                                11 কসই বেবস্থা হে এই কয, বনোর জে থেতয় আর কখনও সমস্ত প্রাণীতক কমতর কেো হতব  

  Avw`ccy¯ÍK 9:11-13     না এবং কগাটা পথৃিবী ধ্বংস কতর কেবার মে বনোও আর হতব না।12-13ঈশ্বর আরও  

                                বেতেন, ÔÔকয বেবস্থা আথম কোমাতের ও কোমাতের সংতগর সমস্ত প্রাণীর জনে স্থাপন  

                                করোম ো বংতশর পর বংশ যতরই চেতব। কসই বেবস্থার থচহ্ন থহসাতব কমতঘর মতযে আথম  

                                আমার কমঘযনুক কেখাব। এটাই হতব পথৃিবীর জনে আমার কসই বেবস্থার থচহ্ন।  

 

Ck¦i ej‡jb wZwb Avi KLbI eb¨v w`‡q c„w_e‡K aŸsm Ki‡eb bv| wZwb AvKv‡k GKwU isaby53 ¯’vcb Ki‡jb hv‡Z 

gvbyl Zuvi K_v g‡b ivL‡Z cv‡i| Gici eb¨v †kl n‡q †Mj Ges e„wóI †_‡g †Mj| Ck¦i †bvn Ges Zvi cwiev‡ii 

Rb¨ GKwU wPý wnmv‡e AvKv‡k GKwU isaby ¯’vcb K‡iwQ‡jb| Avgiv AvRI GB wPý †`L‡Z cvB| 

 

                                 18 জাহাজ কিতক কনাতহর কছতে কশম, হাম আর কযেৎ কবর হতয় এতসথছতেন। পতর কনান  

   Avw`ccy¯ÍK 9:18,19     নাতম হাতমর একষ্টট কছতে হতয়থছে। 19 কনাতহর এই থেন কছতের বংশযতররাই সারা    

                                পথৃিবীতে ছথড়তয় পতড়থছে। 

            

Ck¦‡ii Mí e‡j †h †bv‡ni wZb †Q‡j nvg,‡kg I †hdr n‡jb mg Í̄ †jv‡Ki c~e©cyiæl, hviv eZ©gv‡b c„w_ex‡Z Av‡Q| 

Avw`cy¯ÍK 10 Aa¨v‡q Avcwb †bv‡ni cÖ‡Z¨K †Q‡ji cwievi m¤ú‡K© c‡o †`L‡Z cv‡ib| GwU Avgv‡`i‡K Zv‡`i 

†Q‡j‡g‡q‡`i Ges Zv‡`i eskai‡`i m¤ú‡K© e‡j| GwU AviI e‡j †bv‡ni wZbRb †Q‡ji ga¨ †_‡K Avmv †ek wKQy 

RvwZi54 K_v|  

GLb Ck¦‡ii Mí eb¨vi c‡i wZb cÖR‡b¥iI †ewk mgq a‡i GwM‡q P‡j‡Q| GK `j Rb‡Mvôx wkbvi bv‡g GKwU 

RvqMvq emwZ ¯’vcb Kij|  

 

 

 

                                                      ce© 6: Ck¦i GKwU eb¨v w`‡q c„w_ex aŸsm K‡iwQ‡jb 
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 isaby - A‡bK is‡qi GKwU aby hv AvKv‡k †`Lv hvq 

54
 RvwZ - GKwU e„nr Rb‡Mvwô hviv GKB eskai 
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                                        1 েখনকার থেতন সারা েুথনয়ার মানুষ ককবে একষ্টট ভাষাতেই কিা বেে এবং োতের  

     Avw`ccy¯ÍK 11:1-4           শব্দগুতোও থছে একই। 2 পতর োরা পূব থ থেতক এথগতয় কযতে কযতে থশথনয়র কেতশ  

                                      একটা সমভূথম কপতয় কসখাতনই বাস করতে োগে। 3 োরা এতক অনেতক বেে, “চে,  

                                      আমরা ইট তেরী কতর আগুতন পুথড়তয় থনই।” এই বতে োরা পািতরর বেতে ইট এবং  

                                      চুন-সুরথকর বেতে আে্কাে্রা বেবহার করতে োগে। 4 োরা বেে, “এস, আমরা  

                                      থনতজতের জনে একটা শহর তেরী কথর এবং এমন একটা উাঁচু ঘর তেরী কথর যার চূড়া  

                                      থগতয় আকাতশ কঠকতব। এতে আমাতের সুনামও হতব আর আমরা সারা জগতে  

                                      ছথড়তয়ও পড়ব না।” 

 

GB †jv‡Kiv GKwU DuPz Ni mn GKwU eo kni ˆZwi Ki‡Z †P‡qwQj| Zviv mevB‡K †`Lv‡Z †P‡qwQj Zviv KZ gnr 

wQj| Zviv Ggb GKwU DuPz Ni ˆZwi Ki‡Z †P‡qwQj hvi P~ov AvKv‡k wM‡q †VK‡e| Zviv Ck¦‡ii kÎæ, kqZvb‡K 

Aby¯îY KiwQj, †h Ck¦‡ii ¯’vb `Lj Ki‡Z †P‡qwQj| Zviv fvej Zviv hw` GKwU DuPz Ni ˆZwi Ki‡Z cv‡i Z‡e 

GwU Zv‡`i gnr K‡i Zzj‡e| Ck¦i gvbyl‡K c„w_ex‡Z Qwo‡q hvIqvi KvR w`‡qwQ‡jb| wKš‘ GB †jv‡Kiv  †hLv‡b 

wQj †mLv‡bB _vKvi wm×všÍ wb‡qwQj Ges cwie‡Z© GKwU eo kni ˆZwi Kivi cwiKíbv K‡iwQj|  

GB †jv‡Kiv fz‡j wM‡qwQj gvÎ wZb cÖRb¥ Av‡M Ck¦i wK K‡iwQ‡jb| Zviv gnvcøve‡bi NUbv Ges Ck¦i wKfv‡e †bvn 

I Zvi wZb †Q‡j‡K iÿv K‡iwQ‡jb Zv fz‡j wM‡qwQj| Zviv cï nZ¨v K‡i Ck¦‡ii Kv‡Q Avmv eÜ K‡i w`‡qwQj, 

‡hgbUv wZwb e‡jwQ‡jb| Zviv Ck¦‡ii K_v ‡kv‡b wb wK¤̂v Ck¦i hv e‡j‡Qb Zv mZ¨ e‡j wek¦vm K‡iwb| Zviv Ck¦‡ii 

mv‡_ m¤úK© ivL‡Z Pvqwb Ges Ck¦i hv e‡jwQ‡jb Zv wb‡q c‡ivqv K‡iwb|    

 

                                       5 মানুষ কয শহর ও উাঁচু ঘর তেরী করথছে ো কেখবার জনে সোপ্রভু কনতম    

       Avw`ccy¯ÍK 11:5-9        আসতেন। 6 থেথন বতেথছতেন, “এরা একই জাথের কোক এবং এতের ভাষাও এক;  

                                     কসইজনেই এই কাতজ োরা হাে থেতয়তছ। থনতজতের মেেব হাথসে করবার জনে এর  

                                     পর এরা আর ককান বাযাই মানতব না। 7 কাতজই এস, আমরা নীতচ থগতয় োতের ভাষায়  

                                     কগােমাে বাথযতয় থেই যাতে োরা এতক অতনের কিা বুঝতে না পাতর।” 8 োরপর  

                                     সোপ্রভু কসই জায়গা কিতক োতের সারা পথৃিবীতে ছথড়তয় থেতেন। এতে োতের কসই  

                                     শহর তেরীর কাজও বন্ধ হতয় কগে। 9 এইজনে কসই জায়গার নাম হে বাথবে, কারণ  

                                     কসখাতনই সোপ্রভু সারা পথৃিবীতে ভাষার মতযে কগােমাে বাথযতয় থেতয়থছতেন। কসখান  

                                     কিতকই থেথন োতের পথৃিবীর সব জায়গায় ছথড়তয় থেতয়থছতেন। 
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Ck¦i Rvb‡Zb GB †jv‡Kiv wK Kivi cwiKíbv Ki‡Q| wZwb Pvbwb Zviv †hLv‡b Av‡Q †mLv‡b _vKzK| wZwb Pvbwb  

Zviv mevB‡K †`LvK †h Zviv gnvb Ges Ck¦i‡K Zv‡`i cÖ‡qvRb †bB|  

Ck¦i fvlvi wfbœZv NwU‡q w`‡q †jvK‡`i gv‡S weåvšÍ Qwo‡q w`‡jb |  †hb Zviv G‡K Ab¨‡K eyS‡Z bv cv‡i, Zviv 

†hb kn‡ii †mB DuPz Ni ˆZwi Ki‡Z bv cv‡i| Zviv c„w_exi wewfbœ RvqMvq Qwo‡q coj †hgbUv Ck¦i †P‡qwQ‡jb| 

†mB RvqMvwUi bvg ejv nZ evwej| Beªxq fvlvq evjvj †_‡K evwej kãwU G‡m‡Q hvi gv‡b ÔweåvšÍÕ|  

 

      

 

 

1. gnvcøve‡b mg Í̄ RxešÍ cÖvYx aŸsm K‡i ‡`Iqvi wel‡q Ck¦i m¤ú‡K© Avcwb 

 wK g‡b K‡ib? 

2. Avcwb wK g‡b K‡ib, Ck¦i †Kb †bvn Ges Zvi cwievi‡K iÿv Ki‡jb? 

3. Ck¦i †Kb isaby ˆZwi Ki‡jb? 

4. ‡Kb gvbyl DuPz Ni ˆZwi Ki‡Z †P‡qwQj? 

5. AvR‡Ki w`‡bI wK gvbyl g‡b K‡i †h Zv‡`i Ck¦i‡K cÖ‡qvRb †bB? 

6. hviv DuPz Ni ˆZwi KiwQj Ck¦i †Kb Zv‡`i g‡a¨ fvlvi weåvwšÍ K‡iwQ‡jb? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 
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Ck¦i Aeªvg‡K 

Kbv‡b wb‡q †M‡jb 

 

Ck¦‡ii Mí GLb Avgv‡`i Aeªvg bvgK GK e¨w³i K_v e‡j| ‡jv‡Kiv evwe‡j DuPz NiwU ˆZwi Kivi cÖvq `k cÖRb¥  

ci wZwb wQ‡jb| `k cÖRb¥ nj cÖvq 350 eQi| Aeªvg †k‡gi cwiev‡ii Ask wQ‡jb| †kg wQ‡jb †bv‡ni †Q‡j‡`i 

GKRb| Avw`cy¯ÍK 11:10-26 c‡` Avcwb †kg Ges Aeªv‡gi eskai‡`i bvg¸‡jv m¤ú‡K© c‡o †`L‡Z cv‡ib|   

Aeªvg †g‡mvc‡Uwgqvi ̀ wÿb AÂ‡j †e‡o D‡VwQ‡jb| eZ©gv‡b GB RvqMvwU‡K Avgiv BivK ewj| Av‡M Ck¦i evwe‡j 

hLb fvlvi weåvwšÍ NwU‡qwQ‡jb, GK `j †jvK GKwU fvlvq K_v ej‡Z ïiæ Kij hv Avgiv Aivgxq bv‡g Rvwb| 

Zviv evwe‡ji Lye KvQvKvwQ RvqMvq wQj Ges †mLv‡b emevm KiZ| ‡h kni Zviv ïiæ K‡iwQj Zvi bvg wQj Ei| 

†mB mgq †mLv‡b Aeªvg R‡b¥wQ‡jb| GB †jv‡Kiv Ck¦‡ii Dcvmbv KiZ bv| Zviv Ab¨ wKQzi Dcvmbv KiZ hv Zviv 

wb‡Riv KvV, cv_i ev †jvnv w`‡q evbvZ| Zviv ejZ GB me wRwbm¸‡jvi g‡a¨ Hk¦wiK kw³ i‡q‡Q| GQvovI Zviv 

Ck¦‡ii m„wói wRwbm‡KI Dcvmbv KiZ, †hgb MvQ ev cï| Zviv GBme wRwbm¸‡jv †_‡K mvnvh¨ PvBZ hv ïaygvÎ 

Ck¦iB Zv‡`i w`‡Z cvi‡Zb|  Ck¦‡ii K_v †kvbvi cwie‡Z© Ges Zuvi Kv‡Q mvnvh¨ PvIqvi cwie‡Z© Zviv GBme 

wRwbm¸‡jv †_‡K mvnvh¨ PvBZ|  
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Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i Aeªv‡gi cwievi Ges Zvi ¯¿x m¤ú‡K© e‡j| Aeªv‡gi ¯¿x, mvixi ‡Kvb mšÍvb wQj bv| wZwb 

eÜ¨v wQ‡jb|  

 

 

                                         27 এই হে কেরতহর বংতশর কিা। কেরতহর কছতেতের নাম থছে অব্রাম, নাতহার ও    

      Avw`ccy¯ÍK 11:27-30       হারণ, আর হারতণর কছতের নাম কোট। 28 হারণ োাঁর বাবা কবাঁতচ িাকতেই োাঁর  

                                       জন্মস্থান কেে্ীয় কেতশর ঊর শহতর মারা থগতয়থছতেন। 29 অব্রাম আর নাতহার  

                                        েু’জতনই থবতয় কতরথছতেন। অব্রাতমর স্ত্রীর নাম থছে সারী আর নাতহাতরর স্ত্রীর নাম  

                                        থছে থমেক্া। থমেক্া আর থযষ্কা থছে হারতণর কমতয়। 30 সারী বন্ধো থছতেন; োাঁর  

                                        ককান কছতেতমতয় হয় থন। 

 

GKw`b, Aeªv‡gi wcZv, †Zin Ei †_‡K P‡j †h‡Z †P‡qwQ‡jb|   

 

             31 অব্রাম, কোট ও সারীতক থনতয় কেরহ কনান কেতশ যাবার জনে কেে্ীয় কেতশর   

       Avw`ccy¯ÍK 11:31,32       ঊর শহর কিতক যাত্রা করতেন। অব্রাম থছতেন কেরতহর কছতে, কোট থছতেন কেরতহর 

                                       নাথে, অি থাৎ হারতণর কছতে, আর সারী থছতেন কেরতহর কছতে অব্রাতমর স্ত্রী। প্রিতম  

                                       োাঁরা হারণ নাতম এক শহর পয থন্ত কগতেন এবং কসখাতন বাস করতে  

                                       োগতেন। 32কেরহ েু’কশা পাাঁচ বছর বয়তস হারণ শহতরই মারা কগতেন। 

 

‡Zin Zvi cwievi wb‡q Kbvb †`‡k P‡j †h‡Z PvB‡jb| 

Kbvb wQj E‡ii cwðg w`‡K f~ga¨mvM‡ii KvQvKvwQ| 

Aeªvg Zvi ¿̄x Ges wcZv‡K wb‡q Ei kni †Q‡o we`vq 

wb‡jb| Zvi fvB‡qi †Q‡j †jvUI Zv‡`i m‡½ †M‡jb| 

cÖ_‡g Zviv DË‡i wM‡qwQ‡jb KviY Ei Ges Kbv‡bi 

gvSLv‡b GKwU giæf~wg55 wQj| Zviv giæf~wgi ga¨ 

w`‡q †h‡Z cvi‡Zb bv, ZvB Zviv DË‡i †M‡jb Ges 

nviY bv‡g GKwU kn‡i wM‡qwQ‡jb| †Zin gviv 

wM‡qwQ‡jb| Ck¦‡ii Mí e‡j, Ck¦i Aeªv‡gi mv‡_ K_v 

e‡jwQ‡jb|                                                               
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 giyf~wg - fxlY ïK‡bv GKwU RvqMv †hLv‡b †KvbI cvwb †bB 
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                       1 পতর সোপ্রভু অব্রামতক বেতেন, “েুথম কোমার থনতজর কেশ, কোমার আত্মীয় 

   Avw`ccy¯ÍK 12:1         স্বজন এবং কোমার বাবার বাড়ী-ঘর কছতড় আথম কোমাতক কয কেশ কেখাব কসই কেতশ যাও। 

 

Aeªvg wQ‡jb ZLbKvi mKj †jvK‡`i †_‡K m¤ú~Y© Avjv`v| †ewkifvM †jv‡Kiv wg_¨v †`eZvi56 Dcvmbv KiZ| 

Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j, Aeªvg mZ¨ mªóv57 Ck¦i‡K Rvb‡Zb KviY Ck¦i Zvi mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb| Ck¦i Aeªvg‡K 

Avevi ïiæ Ki‡Z ej‡jb Ges Ggb GKwU †`‡k †h‡Z ej‡jb hv Ck¦i Zv‡K †`Lv‡eb| GQvovI Ck¦i Aeªvg‡K 

AviI wKQy e‡jwQ‡jb|  

 

                                   2 কোমার মযে কিতক আথম একষ্টট মহা জাথে সৃষ্টি করব। আথম কোমাতক আশীব থাে করব  

   Avw`ccy¯ÍK 12:2,3        এবং এমন করব যাতে কোমার সুনাম চারথেতক ছথড়তয় পতড় আর কোমার মযে থেতয়  

                                 কোতক আশীব থাে পায়। 3 যারা কোমাতক আশীব থাে করতব আথম োতের আশীব থাে করব,  

                                 আর যারা কোমাতক অথভশাপ কেতব আথম োতের অথভশাপ কেব। কোমার মযে থেতয়ই  

                                পথৃিবীর প্রতেেকষ্টট জাথে আশীব থাে পাতব।” 

 

Ck¦i Aeªvg‡K ej‡jb †h wZwb Aeªv‡gi ga¨ w`‡q GKwU gnvb RvwZ ïiæ Ki‡eb| Ck¦i †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb †h 

Aeªv‡gi cwievi A‡bK eo n‡q DV‡e Ges A‡bK †jv‡Kiv GB wel‡q Rvb‡e| Ck¦i AviI Aeªvg‡K ej‡jb †h wZwb 

GKRb weL¨vZ58 Ges ¸iæZ¡c~Y©  e¨w³ n‡eb|  

Ck¦i e‡jwQ‡jb †h wZwb Aeªv‡gi †`Lv‡kvbv Ki‡eb| Ck¦i ej‡jb, †h †KD Aeªvg‡K mvnvh¨ Ki‡e wZwb Zv‡K mvnvh¨ 

Ki‡eb Ges †h ‡KD Aeªv‡gi wec‡ÿ hv‡e wZwb Zv‡K Awfkvc59 w`‡eb| me‡k‡l Ck¦i Aeªvg‡K e‡jwQ‡jb Zv nj 

†Zvgvi ga¨ w`‡q c„w_exi mg Í̄ cwievi¸‡jv Avkxe©v` cv‡e| Avkxe©v` gv‡b nj Aeªv‡gi ga¨ w`‡q c„w_exi me 

†jvK‡`i Kv‡Q fvj wRwbm¸‡jv Avm‡e|  

g‡b Av‡Q, hLb Ck¦i Av`g Ges nev‡K evMvb †_‡K Zvwo‡q w`‡qwQ‡jb, hv wZwb Zv‡`i Rb¨ ‰Zwi K‡iwQ‡jb? Ck¦i 

mv‡ci mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb Ges GI ej‡jb †h GKRb gvbyl Avm‡eb whwb kqZv‡bi gv_vq AvNvZ Ki‡eb| GB 

gvbylwU kqZvb‡K civwRZ60 Ki‡eb| wZwb Avm‡eb ‡Kbbv Ck¦i e‡jwQ‡jb wZwb Avm‡eb| Ck¦i hLb wKQz e‡jb, 

Zv memgq N‡U| †h gvbylwUi K_v Ck¦i e‡jwQ‡jb, whwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb wZwb Aeªv‡gi cwiev‡ii GKRb 

m`m¨ n‡eb| Ck¦‡ii Mí Aby¯îY Ki‡Z Ki‡Z Avgiv GBme welq¸‡jv m¤ú‡K© ïbe| †mBRb¨ Ck¦i Aeªvg‡K 

e‡jwQ‡jb, †Zvgvi ga¨ w`‡q c„w_exi mg Í̄ cwievi Avkxe©v` cv‡e|  
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 ‡`eZv - mZ¨ Ck¦i m¤ú‡K© wjL‡Z Avgiv Bs‡iRx‡Z eo Aÿi ÔÔ GÕÕ e¨envi Kwi| wKš‘ wg_¨v †`eZv wjL‡Z †QvU Aÿi ÔÔgÕÕ e¨envi Kwi 

57
 ¯ªóv - †h mewKQy m„wó ev ˆZwi K‡ib 

58
 weL¨vZ - A‡bK gvby‡li Kv‡Q cwiwPZ 

59
 Awfkvc - KvD‡K †Kvb AvNvZ ev ÿwZ Ki‡Z PvIqv 

60
 civRq - hy× ev cÖwZ‡hvMxZvi ga¨ w`‡q KvD‡K civwRZ K‡i Rqjvf Kiv 
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Zuvi Mí: D×vi 

                       4 সোপ্রভুর কিামেই অব্রাম েখন কবথরতয় পড়তেন আর কোটও োাঁর সংতগ কগতেন।  

    Avw`ccy Í̄K 12:4,5        হারণ শহর কছতড় যাবার সময় অব্রাতমর বয়স থছে পাঁচাত্তর বছর। 5 থেথন োাঁর স্ত্রী সারী  

                                   আর ভাইতপা কোটতক থনতয় কবর হতেন। থনতজতের সব থকছু থনতয় এবং কয সব োস- 

                                   োসীতের োাঁরা হারতণ কপতয়থছতেন োতের থনতয় থেথন কনান কেতশর থেতক যাত্রা কতর  

                                   কসখাতন থগতয় কপৌৌঁছাতেন। 

 

Aeªvg Ck¦‡ii K_v ïb‡jb Ges Ck¦i hv e‡j‡Qb wZwb Zv mZ¨ e‡j wek¦vm Ki‡jb| Zvi †KvbI mšÍvb wQj bv KviY 

Zvi ̄ ¿x Mf©aviY Ki‡Z cvi‡Zb bv| wKš‘ Aeªvg wek¦vm Ki‡Zb Ck¦i hv e‡jwQ‡jb Zv wQj mZ¨| wZwb wek¦vm Ki‡Zb 

†h wZwb GKwU gnvb RvwZi wcZv n‡eb KviY Ck¦i e‡jwQ‡jb wZwb n‡eb| hLb †KD wek¦vm K‡i †h Ck¦i hv e‡j‡Qb 

Zv mZ¨, †mUv‡K Avgiv ewj Ôwek¦vmÕ|  

Aeªvg Ck¦‡ii K_v ïb‡jb Ges nviY kni Z¨vM Ki‡jb| wZwb Zvi fvB‡cv61 †jvU Ges Zvi cwievi, `vm`vmx Ges 

Zv‡`i me cïcvwL m‡½ wb‡jb| Zviv cwð‡g Ges Zvici `wÿ‡Y †h‡Z ïiæ Ki‡jb| Zviv fyga¨mvM‡ii DcK~j 

w`‡q Kbv‡b P‡j ‡M‡jb|  

 

                      5 কোট, থযথন অব্রাতমর সংতগ থগতয়থছতেন, োাঁর থনতজরও অতনক গরু, কভড়া, ছাগে এবং 

    Avw`ccy¯ÍK 13:5-13    োমু্ব থছে। 6 েতব জায়গাটা এমন থছে না যাতে োাঁরা েু’জতন এক জায়গায় বাস করতে  

                                 পাতরন। পশু এবং োমু্ব োাঁতের েু’জতনরই এে কবশী থছে কয, ো থনতয় োাঁতের এক  

                                 জায়গায় িাকা সম্ভব হজিে না। 7 েতে অব্রাম আর কোতটর রাখােতের মতযে ঝগড়া- 

                                  থববাে কেখা থেে। ো ছাড়া কসই সময় কনানীয় ও পথরষীতয়রাও কসই কেতশ বাস করথছে।      

                                    8 েখন অব্রাম কোটতক বেতেন, “কেখ, আমরা েু’জতন থনকট আত্মীয়। কসইজনে  

                                  কোমার ও আমার মতযে এবং কোমার ও আমার রাখােতের মতযে ককান ঝগড়া-থববাে না  

                                  হওয়াই উথচৎ। 9 কগাটা কেশটাই কো কোমার সামতন পতড় আতছ। োই এস, আমরা  

                                  আোো হতয় যাই। েুথম বা াঁ থেকটা কবতছ থনতে আথম ডান থেতক যাব, আর ডান থেকটা  

                                  কবতছ থনতে আথম বা াঁ থেতক যাব।” 10 েখন কোট কচতয় কেখতেন যেথন নেীর েথক্ষণ  

                                  থেতকর সমভূথমতে প্রচুর জে আতছ এবং জায়গাটা কেখতে প্রায় সোপ্রভুর বাগাতনর মে,  

                                  আর ো না হতেও অন্তেুঃ কসায়তর যাবার পতি থমসর কেতশর মে। েখনও সোপ্রভু  

                                  সতোম ও ঘতমারা শহর ধ্বংস কতর কেতেন থন। 11 েখন কোট যেথন নেীর েথক্ষণ থেতকর  

                                  সমস্ত সমভূথমটা থনতজর জনে কবতছ থনতয় পূব থ থেতক সতর কগতেন। এইভাতব োাঁরা এতক  

                                  অতনের কাছ কিতক আোো হতয় কগতেন। 12 অব্রাম কনান কেতশ এবং কোট কসই  

                                  সমভূথমর শহরগুতোর মাঝখাতন বাস করতে োগতেন। থেথন সতোম শহতরর কাতছ োমু্ব  

                                  কেতেথছতেন। 13 সতোতমর কোতকরা খুব খারাপ থছে এবং সোপ্রভুর থবরুতি োরা ভীষণ  

                                  পাপ করথছে।  
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 fvB‡cv - wb‡Ri fvB ev †ev‡bi †Q‡j 
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                                                                   ce© 7: Ck¦i Aeªvg‡K Kbv‡b wb‡q †M‡jb 

 

Ck¦i e‡jwQ‡jb wZwb Aeªv‡gi ‡`Lv‡kvbv Ki‡eb Ges Aeªvg GKRb abx e¨w³ wQ‡jb KviY Ck¦i Zv‡K mvnvh¨ 

K‡iwQ‡jb| Zvi A‡bK¸‡jv cï Ges gvby‡li GKwU eo `j wQj| Zviv Kbv‡b emwZ ’̄vcb Ki‡jb Ges cï 

Piv‡bvi62 Rb¨ Zv‡`i GKwU wekvj RvqMv wQj| Aeªv‡gi fvB‡cv, †jvUI GKRb abx †jvK wQ‡jb Ges Zvi A‡bK 

cï wQj| Zv‡`i cï‡`i Rb¨ Zv‡`i GKwU eo RvqMvi cÖ‡qvRb wQj| cï‡`i Rb¨ AviI RvqMvi cÖ‡qvR‡b Aeªvg 

Ges †jvU G‡K Ac‡ii †_‡K Avjv`v n‡q †M‡jb| †jvU h ©̀b b`xi cv‡k fvj GKwU RvqMv Lyu‡R wb‡jb †hLv‡b 

A‡bK Nvm wQj| GB RvqMvwU m‡`vg bv‡g kn‡ii KvQvKvwQ wQj| Aeªvg AviI cwk¦‡gi w`‡K GKwU RvqMvq †M‡jb, 

‡mB RvqMvwU ïK‡bv wQj| GwU wn‡eªvY kn‡ii Kv‡QB wQj|  

 

                         14 কোট আোো হতয় যাবার পর সোপ্রভু অব্রামতক বেতেন, “েুথম কয জায়গায় ো াঁথড়তয়  

     Avw`ccy¯ÍK 13:14,15    আছ কসখান কিতক উত্তর-েথক্ষণ ও পূব থ-পজশ্চতম একবার কচতয় কেখ। 15 কয সব জায়গা  

                                   েুথম কেখতব ো আথম কোমাতক ও কোমার বংশতক থচরকাতের জনে কেব।  

 

 ‡jvU P‡j hvIqvi ci, Ck¦i Aeªv‡gi mv‡_ cybivq K_v ej‡jb| wZwb Aeªvg‡K †mBme Rwg w`‡qwQ‡jb hv Aeªvg 

†`‡LwQ‡jb| Ck¦i †mB Rwg¸‡jv Aeªvg Ges Zvi eskai‡`i63 w`‡qwQ‡jb|  

 

                      16 আথম কোমার বংতশর কোকতের পথৃিবীর যূথেকণার মে অসংখে করব। পথৃিবীর  

      Avw`ccy¯ÍK 13:16    যূথেকণা যথে ককউ গুতণ কশষ করতে পাতর েতব কোমার বংতশর কোকতেরও কগাণা যাতব।  

 

Ck¦i GI e‡jwQ‡jb †h wZwb Aeªvg‡K Ggb eskai w`‡eb hv c„w_exi aywjKYvi gZ n‡e, hv †MvYv hvq bv! hvi gv‡b 

Ck¦i †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb Aeªv‡gi A‡bK A‡bK eskai n‡e| Aeªv‡gi ¯¿x mvixi †KvbI mšÍvb wQj bv| Aeªvg Ges 

mvox e„× wQ‡jb| ZvB, Aeªvg‡K wek¦vm Ki‡Z nZ †h Ck¦i hv e‡j‡Qb Zv mZ¨| Zvi Ck¦‡ii cÖwZ wek¦vm64 ivLv 

`iKvi wQj| wKQzÿY ci, Ck¦i Avevi Aeªvg‡K ej‡jb Zvi GKwU mšÍvb n‡e Ges Zvi A‡bK eskai n‡e|  

 

 

 

                                1এর পর সোপ্রভু অব্রামতক েশ থতনর মযে থেতয় বেতেন, “অব্রাম, ভয় ককাতরা না। ঢাতের  

    Avw`ccy¯ÍK 15:1-6    মে কতর আথমই কোমাতক রক্ষা করব, আর কোমার পুরস্কার হতব মহান।” 2 অব্রাম   

                              বেতেন, “কহ সোপ্রভু, আমার প্রভু, েুথম আমাতক থক কেতব? আমার কো ককান কছতেতমতয়  

                              কনই। আমার মৃেুের পতর োতমতস্কর ইেীতয়ষর আমার সম্পথত্তর অথযকারী হতব। 3 েুথম থক  

                              আমাতক ককান সন্তান থেতয়ছ? কাতজই আমার বাড়ীর একজন োসই কো আমার পতর  

                              আমার থবষয়-সম্পথত্তর অথযকারী হতব।”  

                                                           
62

 Piv‡bv - Nvm LvIqv‡bv 

63
 eskai - Avcbvi cwiev‡ii ‡h e¨w³ Rb¥MÖnY K‡ib Ges Rxeb hvcb K‡ib 

64
 wek¦vm - hLb ‡KD wek¦vm K‡i †h Ck¦i hv e‡j‡Qb Zv mZ¨ 
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Zuvi Mí: D×vi 

                               4 েখন সোপ্রভু অব্রামতক বেতেন, “না, অথযকারী  

                              কস হতব না। কোমার থনতজর সন্তানই কোমার সম্পথত্তর অথযকারী হতব।” 5 পতর সোপ্রভু  

                              অব্রামতক বাইতর থনতয় থগতয় বেতেন, “আকাতশর থেতক োকাও এবং যথে পার ঐ  

                              োরাগুতো গুতণ কশষ কর। কোমার বংতশর কোতকরা ঐ োরার মেই অসংখে হতব।” 6  

                               অব্রাম সোপ্রভুর কিা থবশ্বাস করতেন আর সোপ্রভু কসইজনে োাঁতক থনতেথাষ বতে গ্রহণ  

                              করতেন। 

 

evK¨ e‡j †h Aeªvg m`vcÖfzi K_v wek^vm Ki‡jb Avi m`vcÖfz †mBRb¨ Zuv‡K wb‡ ©̀vl e‡j MÖnb Ki‡jb| Gi gv‡b 

wK? Aeªvg, Ab¨ mKj gvby‡li gZ, cvc Ges g„Zz¨i RM‡Z Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb| Ab¨ mKj gvby‡li gZ, wZwbI 

mewKQz wVKgZ Ki‡Zb bv| Ck¦i LvuwU, ZvB wZwb hv wKQy K‡ib Zv meB LvuwU| wKš‘ gvbyl LvuwU bq| cvcx gvby‡li 

gZB Zviv R‡b¥‡Q| cvc gv‡b Ck¦‡ii Aeva¨ nIqv| Aeªv‡giI wVK †mBfv‡e Rb¥ n‡qwQj| Avw`cy¯ÍK 20:1-18 

c‡` Avcwb Aeªv‡gi Ggb GKwU mgq m¤ú‡K© co‡Z cv‡ib †hLv‡b wZwb Ck¦‡ii Dci wbf©i K‡ib wb| wZwb LuvwU 

wQ‡jb bv| hw` Ck¦i Aeªvg‡K D×vi bv Ki‡Zb, Zvn‡j wZwb g„Zz¨i ci AbšÍKvjxb g„Zz¨ ’̄v‡b P‡j †h‡Zb| wZwb 

wPiKv‡ji Rb¨ Ck¦i †_‡K Avjv`v _vK‡Zb|  

 

wKš‘ Ck¦i gvby‡li Rb¨ Zuvi Kv‡Q Avmvi GKwU Dcvq ‰Zwi Ki‡jb| Aeªvg †mB c_ w`‡qB Ck¦‡ii Kv‡Q G‡mwQ‡jb| 

cï nZ¨v Ges i³cv‡Zi gva¨‡g Ck¦i Zv‡K †hfv‡e e‡jwQ‡jb wZwb †mBfv‡eB Ck¦‡ii Kv‡Q G‡mwQ‡jb| Aeªvg 

wek¦vm K‡iwQ‡jb Ck¦i hv e‡j‡Qb Zv mZ¨| Ck¦i †hfv‡e e‡jwQ‡jb Aeªvg wVK ‡mBfv‡e Ck¦‡ii Kv‡Q G‡m 

†`wL‡qwQ‡jb †h wZwb Ck¦i‡K wek¦vm Ki‡Zb| Ck¦i hv e‡jwQ‡jb Aeªvg †mB mg Í̄B wek¦vm K‡iwQ‡jb| wZwb Ck¦‡ii 

mv‡_ m¤úK© ivL‡Z †P‡qwQ‡jb Ges wZwb Ck¦i †_‡K Avjv`v n‡Z Pvb wb| wZwb wek¦vm Ki‡Zb †h Ck¦i Zv‡K GKwU 

mšÍvb Ges A‡bK eskai w`‡eb| ZvB, †h‡nZy Aeªvg Ck¦i hv e‡j‡Qb Zv wek¦vm Ki‡jb, ZvB Ck¦i Aeªvg‡K Ôavwg©KÕ 

e‡jwQ‡jb| Zvi gv‡b nj Aeªvg‡K Zvi cv‡ci Rb¨ wb‡Ri g„Zz¨i ga¨ w`‡q g~j¨ w`‡Z n‡e bv|  

Ab¨vb¨ mKj gvby‡li gZ, Aeªv‡giI Ck¦‡ii Kv‡Q FY65 wQj hv wZwb †kva Ki‡Z cvi‡Zb bv| wZwb cvc I g„Zz¨i 

ga¨ w`‡q c„w_ex‡Z R‡b¥wQ‡jb Ges wZwb wb‡RB wb‡R‡K iÿv Ki‡Z cvi‡Zb bv| ïaygvÎ Ck¦i Zv‡K iÿv Ki‡Z 

cvi‡Zb| Aeªvg Zv Rvb‡Zb, ZvB wZwb cÖvYx nZ¨v K‡i i³cvZ Ki‡jb| wZwb GwU K‡iwQ‡jb hv‡Z wZwb ‡`Lv‡Z  
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  ce© 7: Ck¦i Aeªvg‡K Kbv‡b wb‡q †M‡jb 

 

cv‡ib †h wZwb wek¦vm Ki‡Zb ïaygvÎ Ck¦iB Zv‡K D×vi Ki‡Z cv‡ib| Aeªvg Rvb‡Zb †h Zv‡K g„Zz¨eiY Ki‡Z 

nZ, †mB cÖvYx‡`i bq, hviv †Kv‡bv fzj K‡iwb| Zuvi Kv‡Q Avmvi Rb¨ Ck¦i Aeªv‡gi Rb¨ GKwU Dcvq ‡ei Ki‡jb, 

‡hb Zv‡K gi‡Z bv nq Ges wZwb †hb Ck¦‡ii KvQvKvwQ _vK‡Z cv‡ib Ges Zuvi KvQ †_‡K Avjv`v n‡Z bv nq| 

Ck¦i †h Dcvq e‡j w`‡qwQ‡jb Aeªvg †mBfv‡eB Zuvi Kv‡Q Avm‡Zb KviY Ck¦i hv e‡j‡Qb wZwb ZvB wek¦vm Ki‡Zb|  

Ck¦i †`L‡jb Aeªvg Zv‡K wek¦vm K‡iwQ‡jb| Ck¦‡ii Aeªvg‡K iÿv Kivi †Kvb cÖ‡qvRb wQj bv, wKš‘ wZwb Zv 

Ki‡jb KviY wZwb †P‡qwQ‡jb| Ck¦i Aeªvg‡K webvgy‡j¨ GKwU Dcnvi w`‡jb Ges g„Zy¨ ’̄v‡b hvIqv †_‡K Zv‡K iÿv 

Ki‡jb| Ck¦i ej‡jb †h Zuvi Kv‡Q Aeªv‡gi †h FY Zv Zv‡K cwi‡kva Ki‡Z n‡e bv| Aeªvg‡K Zvi cv‡ci Rb¨ 

gviv †h‡Z nj bv| evB‡e‡j GUvB †evSv‡bv n‡q‡Q ‡h m`vcÖfz Aeªvg‡K avwg©K e‡j MY¨ Ki‡jb|  

Ck¦i Aeªv‡gi eskai m¤ú‡K© AviI wKQz ej‡jb|  

 

                                12 যখন সূয থ ডুতব যাজিে েখন অব্রাম ঘুথমতয় পড়তেন। গভীর ঘুতমর মতযে একটা   

 Avw`ccy¯ÍK 15:12-16   ভয়ংকর অন্ধকার োাঁর উপর কনতম আসে। 13 েখন সোপ্রভু োাঁতক বেতেন, “েুথম এই  

                              কিা থনশ্চয় কতর কজতনা, কোমার বংতশর কোতকরা এমন একটা কেতশ থগতয় বাস করতব যা  

                              োতের থনতজতের নয়। কসখাতন োরা অনেতের োস হতয় চারতশা বছর পয থন্ত অেোচার কভাগ  

                              করতব। 14 থকন্তু কয জাথে োতের োস কতর রাখতব কসই জাথেতক আথম শাজস্ত কেব। পতর  

                              োরা অতনক যন-কেৌেৎ থনতয় কসই কেশ কিতক কবর হতয় আসতব। 15 েতব োর আতগই েুথম  

                              অতনক বয়তস শাথন্ততে মারা থগতয় কবর পাতব এবং কোমার পূব থপুরুষতের কাতছ চতে  

                              যাতব। 16 থকন্তু কোমার বংতশর চেুি থ পুরুতষর কোতকরা এখাতন থেতর আসতব, কারণ পাপ  

                              করতে করতে ইতমারীতয়রা এখনও এমন অবস্থায় থগতয় কপৌৌঁছায় থন যার জনে আমাতক  

                              োতের শাজস্ত থেতে হতব।” 

 

 

Ck¦i ej‡jb Aeªv‡gi eska‡iiv Ggb GKUv †`‡k66 wM‡q evm Ki‡e hv Zv‡`i wb‡R‡`I bq|  wZwb ej‡jb Zviv 

400 eQi a‡i `vm67 n‡q _vK‡e| Ck¦i ej‡jb †h wZwb ‡mB RvwZ‡K kvw Í̄ †`‡eb hviv Zv‡`i `vm K‡i ivL‡e| 

wZwb ej‡jb wZwb Aeªv‡gi eskai‡K †mB †`‡k wdwi‡q wb‡q hv‡eb, †hB †`k wZwb Aeªvg‡K w`‡qwQ‡jb|  
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 we‡`kx - ‡Kvb Rwg hv Zv‡`i wb‡R‡`i wQj bv 
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 `vm - †h †jvK‡`i †Kv‡bv cvwikªwgK Qvov Ab¨ ‡jvK‡`i Rb¨ KvR Ki‡Z nq 



57 
 

Gi wKQyw`b ci Ck¦i Avevi Aeªvg‡K ej‡jb, Zvi cwievi A‡bK RvwZ‡Z cwiYZ n‡e| wZwb Aeªvg‡K ej‡jb wZwb 

Zvi mv‡_ GKwU cÖwZÁv ev Pzw³ Ki‡Z hv‡”Qb| Pzw³ nj LyeB kw³kvjx GKwU cÖwZÁv68
, hv Avcwb e‡j‡Qb Zv-B 

Avcwb Ki‡eb|   

 

Zuvi Mí: D×vi 

Ck¦i Aeªvg‡K Rvbv‡Z †P‡q‡Qb ‡h wZwb hv e‡jb wZwb me©`v Zv-B K‡ib| Zvici Ck¦i Aeªv‡gi bvg cwieZ©b K‡i 

Aeªvnvg ivL‡jb| Aeªvnvg bv‡gi A_© nj ÔA‡bK †jv‡Ki wcZv|Õ  

 

                               4 থেথন বেতেন, “কোমার জনে আমার এই বেবস্থাতে আমার যা করবার রতয়তছ ো এই: েুথম      

   Avw`ccy¯ÍK 17:4-6    অতনক জাথের থপো হতব। 5 কোমাতক অব্রাম (যার মাতন ‘মহান থপো’) বতে আর ডাকা   

                              হতব না, থকন্তু এখন কিতক কোমার নাম হতব অব্রাহাম (যার মাতন ‘অতনক কোতকর থপো’);  

                              কারণ আথম কোমাতক অতনকগুতো জাথের আথেথপো কতর করতখথছ।  6 আথম কোমার  

                              বংশ অতনক বাথড়তয় কেব। কোমার মযে কিতক আথম অতনক জাথের সৃষ্টি করব, আর  

                              কোমার মযে কিতক অতনক রাজার জন্ম হতব। 

 

Zvici Ck¦i Aeªvnv‡gi ¿̄x mvixi bvg cwieZ©b K‡i mviv ivL‡jb| mviv bv‡gi A_© ÔA‡bK †jv‡Ki gvZv|Õ 

 

                                  15 ঈশ্বর অব্রাহামতক আরও বেতেন, “কোমার স্ত্রী সারীতক আর সারী বতে ডাকতব না।  

   Avw`ccy¯ÍK 17:15-17    োর নাম হতব সারা। 16 আথম োতক আশীব থাে কতর োরই মযে থেতয় কোমাতক একটা  

                                পুত্রসন্তান কেব। আথম োতক আরও আশীব থাে করব যাতে কস অতনক জাথের এবং োতের  

                                রাজাতের  আথেমাো হয়।” 17 এই কিা শুতন অব্রাহাম মাষ্টটতে উবুড় হতয় পড়তেন এবং  

                                কহতস মতন মতন বেতেন, “োহতে সথেেই একতশা বছতরর বুতড়ার সন্তান হতব, আর ো হতব  

                                নব্বই বছতরর স্ত্রীর গতভথ! 

 

Ck¦i Aeªvnvg‡K ej‡jb, mvivi GKwU †Q‡j n‡e| GwU Aeªvnv‡gi Rb¨ †Kvbfv‡eB m¤¢e wQj bv| Zvi BwZg‡a¨ 100 

eQi Ges mvivi 90 eQi n‡q wM‡qwQj| mvivi Av‡M †Kv‡bv mšÍvb wQj bv| ZvB Aeªvnvg fve‡ZB cv‡ib wb †h 

Zv‡`i GKwU mšÍvb n‡e| wKš‘ Ck¦i PvB‡j †h‡Kv‡bv wKQz Ki‡Z cv‡ib| wZwbB GKgvÎ whwb Rxeb `vb Ki‡Z 

cv‡ib| Ck¦i me©`v hv e‡jb Zv-B K‡ib|  

  

1. Ck¦i Aeªv‡gi mv‡_ K_v ej‡jb| Ck¦‡ii M‡í wd‡i wM‡q fveyb Ges g‡b Ki‡Z †Póv Kiæb Ck¦i  

memgq gvby‡li mv‡_ K_v e‡j‡Qb|  

2. AvR‡Ki w`‡b Ck¦i Zuvi wjwLZ ev‡K¨i gva¨‡g Avgv‡`i Kv‡Q K_v e‡jb| †Kb Avcwb g‡b K‡ib †h  

Ck¦i me©`v gvby‡li mv‡_ K_v ejevi Rb¨ GZ †Póv K‡i‡Qb? 
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3. Aeªvg †hLv‡b †e‡o D‡VwQ‡jb, AwaKvsk gvbylB Ck¦‡ii K_v ïbZ bv| wKš‘ Aeªvg m„wóKZ©v Ck¦i‡K  

wek¦vm Ki‡Zb| Avcwb wK g‡b K‡ib, ‡mLv‡b †e‡o DVv Aeªv‡gi Rb¨ KwVb wQj? †Kb? 

4. Ck¦i Aeªvg‡K avwg©K e‡j MY¨ K‡i‡Qb, Gi gv‡b wK †evSv‡bv n‡q‡Q? Gi gv‡b wK Aeªvg me©`v mwVK KvR 

Ki‡Zb? 

  

 

 

 

 

Ck¦i †jvU‡K D×vi Ki‡jb| Ck¦i 

Aeªvnv‡gi †Q‡j Bm &nvK‡K iÿv Ki‡jb 

 

 

Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i Aeªvnv‡gi fvB‡cv †jvU m¤ú‡K©I e‡j| †jvU Ges Zvi cwievi emev‡mi Rb¨ h ©̀b b`xi cv‡k 

cÖPzi Nv‡m c~Y© fvj RvqMvq P‡j wM‡qwQ‡jb| GB RvqMvwU m‡`vg bv‡g GKwU kn‡ii Kv‡QB wQj| †jvU Ges Zvi 

cwievi m‡`vg kn‡i ¯’vbvšÍwiZ n‡qwQ‡jb| †mLv‡b m‡`v‡gi cv‡k AviI GKwU kni wQj hvi bvg N‡gviv|  

                             20 োরপর সোপ্রভু বেতেন, “সতোম ও ঘতমারার থবরুতি ভীষণ তহ তচ চেতছ, আর  

   Avw`ccy¯ÍK 18:20,21       োতের পাপও জঘনে রকতমর। 21 কসইজনে আথম এখন নীতচ থগতয় কেখতে চাই কয,  

                                    োরা যা কতরতছ বতে আথম শুনথছ ো সথেেই অেটা মন্দ থক না। আর যথে ো না হয়  

                                    োও আথম জানতে পারব।”                       

 

m‡`vg Ges N‡gvivi †jvK‡`i Rxeb hvcb fxlY Lvivc n‡q wM‡qwQj| Zviv Ck¦‡ii wec‡ÿ wM‡qwQj Ges Zuvi K_v 

ïbZ bv| Zviv Ck¦‡ii mv‡_ Nwbô n‡Z wKsev Zuvi mv‡_ m¤úK© ivL‡Z PvBZ bv| Ck¦i ej‡jb Zv‡`i cvc wQj fxlY 

Lvivc| Zvi gv‡b nj Zviv Ck¦‡ii weiæ‡× Zv‡`i cv‡ci e¨vcv‡i c‡ivqv KiZ bv| Ck¦i wm×všÍ wb‡qwQ‡jb †h, Zviv 

hv KiwQj Zv GZB Lvivc †h Zv‡`i‡K Gfv‡e Pj‡Z †`Iqv hv‡e bv| hLb gvbyl Ck¦‡ii K_v †kv‡b bv,  

 

 

 

 

ce© 8 
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Zuvi Mí: D×vi         

 

Zv‡`i cwiYwZ LyeB Lvivc nq| Ck¦i PvB‡Zb †jv‡Kiv Zuvi K_v ïbyK KviY †mUvB Zv‡`i Rb¨ DËg| ‡Kbbv m‡`vg 

Ges N‡gvivi †jv‡Kiv wm×všÍ wb‡qwQj Zviv Zuvi K_v ïb‡e bv| Zv‡`i Rxeb hvcb GZB Lvivc wQj †h wZwb Zv‡`i 

aŸsm Kivi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb |  

Aeªvnvg Ck¦‡ii mv‡_ kni aŸsm Kivi cwiKíbvi e¨vcv‡i K_v e‡jwQ‡jb|  

                        
                                     

                                      23 পতর অব্রাহাম সোপ্রভুর থেতক থকছুটা এথগতয় থগতয় বেতেন, “থকন্তু আপথন থক    

   Avw`ccy¯ÍK 18:23-26        খারাপ কোকতের সংতগ সৎ কোকতেরও মুতছ কেেতবন? 24 শহতরর মতযে যথে  

                                      পঞ্চাশজন সৎ কোক িাতক েতব কসই পঞ্চাশজতনর েরুন কগাটা শহরটাতক করহাই না  

                                      থেতয় থক সথেেই আপথন ো ধ্বংস কতর কেেতবন? 25 এটা আপনার পতক্ষ অসম্ভব।  

                                      সৎ আর খারাতপর প্রথে একই রকম বেবহার কতর োতের একসংতগ কমতর কেো কয  

                                      আপনার পতক্ষ এতকবাতরই অসম্ভব। সমস্ত েুথনয়ার থযথন থবচারকেথা থেথন থক  

                                      নোয়থবচার না কতর পাতরন?” 26 েখন সোপ্রভু বেতেন, “যথে সতোম শহতর  

                                      পঞ্চাশজনও সৎ কোক পাওয়া যায়, েতব োতের েরুন কগাটা শহরটাতকই আথম করহাই  

                                       কেব।” 

 

Aeªvnvg Ck¦i‡K ej‡jb m‡`vg kniUv aŸsm bv Kivi Rb¨ hw` †mLv‡b 50 R‡bi gZ †jvK ‡_‡K _v‡K hviv GLbI 

Ck¦‡ii K_v ï‡b| wKš‘ Aeªvnvg Rvb‡Zb m‡`v‡g nBZ 50 Rb †jvKI †bB hviv Ck¦‡ii K_v ï‡b, ZvB wZwb Avevi 

Ck¦i‡K ej‡jb m‡`vg kni aŸsm bv Kivi Rb¨ hw` †mLv‡b 45 Rb †jvKI _v‡K hviv Ck¦‡ii K_v ï‡b| Zvic‡iI 

Aeªvnvg Ck¦i‡K ej‡ZB _vK‡jb m‡`vg kni aŸsm bv Kivi Rb¨ hw` †mLv‡b 40 Rb ev 30 Rb ev 20 Rb †jvKI 

_v‡K hviv Ck¦‡ii K_v ï‡b|  

                              32 েখন অব্রাহাম বেতেন, “আমার প্রভু কযন অসন্তুি না হন, আথম আর একবার  

      Avw`ccy¯ÍK 18:32,33     মাত্র বেথছ, যথে কসখাতন েশজনতক পাওয়া যায়?” থেথন বেতেন, “কসই েশজতনর  

                                     জনেই আথম ো ধ্বংস করব না।” 33 অব্রাহাতমর সংতগ কিা বো কশষ কতর সোপ্রভু  

                                      কসখান কিতক চতে কগতেন আর অব্রাহামও োাঁর বাড়ীতে থেতর কগতেন। 
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m`vcÖfz ej‡jb hw` †mLv‡b ïay 10 RbI †jvK _v‡K hviv Zuvi K_v ï‡b Zvn‡j wZwb m‡`vg kni aŸsm Ki‡eb bv| 

Ck¦i Zuvi `vm ỳBRb ¯M̂©`~Z‡K m‡`v‡g cvVv‡jb †mLv‡b 10 R‡bi gZ gvbyl Av‡Q wKbv Zv †`Lvi Rb¨ hviv Zuvi 

K_v ï‡b| GB ¯̂M©`~‡Ziv hye‡Ki iƒc wb‡jb|  

 

                   1 কসই থেনই সন্ধোতবোয় কসই েু’জন স্বগ থেেূ সতোম শহতর থগতয় কপৌৌঁছাতেন। কোট     

       Avw`ccy¯ÍK 19:1-9       েখন শহতরর েটতকর কাতছ বতস থছতেন। োাঁতের কেতখ থেথন উতঠ ো াঁড়াতেন এবং  

                                     

      ce© 8: Ck¦i †jvU‡K D×vi Ki‡jb| Ck¦i Aeªvnv‡gi †Q‡j Bm &nvK‡K iÿv Ki‡jb 

    

   মাষ্টটতে উবুড় হতয় প্রণাম কতর বেতেন, 2 “কেখুন, আর এথগতয় না থগতয় আপনারা েয়া  

                                    কতর আপনাতের এই োতসর ঘতর আসুন এবং হাে-পা যুতয় থনতয় রােটুকু কাটান। খুব  

                                    কভাতর উতঠই না হয় আবার চেতে শুরু করতবন।”  

    

    উত্ততর োাঁরা বেতেন, “না, আমরা এই শহর-চতকই রাে কাটাব।”  

    

   3 থকন্তু কোট যখন খুব সাযাসাথয করতে োগতেন েখন  

                                     োাঁরা োাঁর সংতগ থগতয় োাঁর বাড়ীতে ঢুকতেন। পতর কোট খাথমহীন রুষ্টট কসাঁতক োাঁতের  

                                     জনে একটা কভাতজর আতয়াজন করতেন, আর োাঁরাও খাওয়া-োওয়া করতেন। 4 থকন্তু  

                                     োাঁরা শুতে যাবার আতগই সতোম শহতরর সব কজায়ান ও বুতড়ারা এতস বাড়ীটা কঘরাও  

                                     করে।  

   5 োরা কোটতক কডতক বেে, “আজ রাতে কয েু’জন কোক কোমার এখাতন  

                                     এতসতছ োরা ককািায়? োতের কবর কতর আমাতের কাতছ থনতয় এস। আমরা ঐ েু’জন  

                                     পুরুতষর সংতগ বেথভচার করব।”  

6 েখন কোট েরজার বাইতর কোকতের সামতন কগতেন এবং োাঁর থপছতন েরজা বন্ধ কতর 

থেতয় বেতেন, 7 “ভাইতয়রা আমার, আথম কোমাতের অনুতরায করথছ, কোমরা এই রকম 

খারাপ কাজ ককাতরা না। 8 কেখ, আমার েু’ষ্টট কমতয় আতছ। োরা কখনও ককান পরুুতষর 

সংতগ িাতক থন। োতের আথম কোমাতের কাতছ কবর কতর থনতয় আসথছ। োতের সংতগ 

কোমরা যা খুশী কর, থকন্তু এই কোকতের উপর থকছু ককাতরা না, কারণ োাঁরা আমার ঘতর 

আশ্রয় থনতয়তছন।”  

9 থকন্তু োরা বেে, “যা, যা, পি কিতক সতর ো াঁড়া!” োরা আরও বেে, “কোকটা আমাতের 

এখাতন এতসতছ থবতেশী থহসাতব, আর োরপর কিতক আমাতের উপর ককবে কমাড়থে কতর 

কবড়াতি। এখন আমরা ওতের কচতয়ও কোর সংতগ আরও খারাপ বেবহার করব।” এই বতে 

োরা এথগতয় থগতয় ঘতরর েরজাটা কভংতগ কেেবার উতেতশে কোটতক  

                                     ভীষণভাতব কঠেতে োগে। 

 

‡jvU Rvb‡Zb bv GB ỳBRb hyeK Ck¦i †_‡K Avmv ¯M̂© ~̀Z wQ‡jb| wKš‘ wZwb PvB‡Zb bv Zv‡`i kn‡ii evB‡i 

ivL‡Z| wZwb Rvb‡Zb m‡`v‡gi †jv‡Kiv Zv‡`i mv‡_ †hŠb m¤úK© ivL‡Z PvB‡e| ZvB †jvU Zv‡`i‡K Zvi evmvq 

_vKevi Aby‡iva Ki‡jb| †mB iv‡Z, m‡`v‡gi mg Í̄ †jv‡Kiv †jv‡Ui evwo‡Z Avmj| Zviv †jvU‡K ejj †mB 
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ỳBRb‡K †eo K‡i Avb‡Z| †jvU evB‡i †ei n‡q Zv‡`i ej‡jb wZwb Zvi ỳBRb Kzgvix69 †g‡q‡K †ei K‡i 

Avb‡eb|  wKš‘ m‡`v‡gi †jv‡Kiv ïaygvÎ †mB ỳBRb hyeK‡K †ei K‡i Avb‡Z ejj| †mB †jv‡Kiv Ck¦‡ii K_v 

‡kvbv eÜ K‡i w`j| Zv‡`i Rxeb hvcb GgbB wQj †h Zviv Ck¦i‡K c‡ivqv KiZ bv|  

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi                                

Ck¦i cyiæl Ges bvix m„wó Ki‡jb GKmv‡_ _vKvi Rb¨ †hb Zv‡`i mšÍvb nq| g‡b K‡i †`Lyb, Ck¦i nev‡K Av`‡gi 

mvnvh¨Kvix Ges mw½bx wnmv‡e m„wó Ki‡jb| Ck¦i PvB‡Zb Av`g Ges nev c„w_exi †`Lv‡kvbv KiæK Ges mšÍvb Rb¥ 

w`K| wZwb PvB‡Zb Zviv †hb GKmv‡_ _v‡K Ges G‡K Aci‡K mvnvh¨ K‡i, Ges Zv‡`i mšÍvb‡`i †`Lv‡kvbv K‡i| 

Ck¦i ‡P‡qwQ‡jb †h gvbyl †hb Gfv‡eB ci¯ú‡ii mv‡_ emevm K‡i| wZwb †P‡qwQ‡jb GKRb cyiæ‡li GKRb ¯¿x 

_vK‡e †hb Zviv G‡K Aci‡K mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i Ges Zv‡`i †hb †Q‡j‡g‡q nq| Ck¦i †hfv‡e PvB‡Zb m‡`v‡gi 

†jv‡Kiv ‡mBme wKQyB c‡ivqv KiZ bv|  Ck¦i hv PvB‡Zb Zv Zviv fveZ bv| Zviv ïaygvÎ Zviv hv PvBZ Zv-B wb‡q 

fveZ|   

                                 

 

                                       10 েখন কসই েু’জন কোক হাে বাথড়তয় কোটতক ঘতরর থভেতর কটতন থনতয় েরজাটা       

     Avw`ccy¯ÍK 19:10,11       বন্ধ কতর থেতেন। 11 োরপর োাঁরা আতোর ঝেক থেতেন, আর োতে েরজার বাইতর  

                                     ো াঁড়াতনা কজায়ান ও বুতড়া কোতকরা হঠাৎ কচাতখ আর কেখতে কপে না। েতে কসই  

                                     কোকগুতো েরজা খুাঁজতে খুাঁজতে হয়রান হতয় পড়ে। 

 

 

 ‡mB ¯̂M©`~‡Ziv m‡`v‡gi †jvK‡`i †PvL AÜ K‡i w`‡jb hv‡Z Zviv P‡j ‡h‡Z cv‡ib|  

 

 

                                        12 পতর কসই েু’জন কোক কোটতক জজজ্ঞাসা করতেন, “এই শহতর কোমার জামাই,     

     Avw`ccy¯ÍK 19:12-25       কছতে, কমতয় থকম্বা আর ককান আত্মীয়-স্বজন আতছ থক? োতের সবাইতক থনতয় এই  

                                      জায়গা কিতক েুথম কবর হতয় যাও, 13 কারণ এই এোকা ধ্বংস কতর কেেবার জনে  

                                      আমরা তেরী হতয় আথছ। এই এোকার কোকতের থবরুতি সোপ্রভুর কাতছ এে ভীষণ  

                                      তহ তচ হতি কয, থেথন ো ধ্বংস করবার জনে আমাতের পাষ্টঠতয় থেতয়তছন।” 

                                      14 েখন কোট বাইতর থগতয় যারা োাঁর জামাই হতব োতের বেতেন, “কোমরা 

                                      োড়াোথড় এই জায়গা কছতড় চতে যাও, কারণ সোপ্রভু এই শহরটা ধ্বংস করবার  

                                      জনে তেরী হতয় আতছন।” থকন্তু োরা মতন করে থেথন োমাশা করতছন। 

                                      15 সকাে হতে পর কসই স্বগ থেতূেরা কোটতক োগাো থেতয় বেতেন, “শীঘ্র কর।      

                                      কোমার স্ত্রী এবং কোমার েুই কমতয় যারা এখাতন আতছ োতের থনতয় কবর হতয় যাও। ো  

                                      না হতে কয শাজস্ত এই শহতরর উপর কনতম আসতছ েুথমও োর মতযে পতড় ধ্বংস হতয়  
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                                      যাতব।” 16 কোট থকন্তু যাই-যাজি করতে োগতেন। থকন্তু সোপ্রভুর েয়া োাঁর উপর থছে  

                                      বতে কসই েু’জন োাঁর এবং োাঁর স্ত্রী ও কমতয়তের হাে যতর কটতন শহতরর বাইতর থনতয়  

                                      আসতেন। 17 সবাইতক কবর কতর থনতয় আসবার পর কসই েু’জতনর একজন বেতেন,  

                                      “বা াঁচতে চাও কো পাোও। থপছতন োথকতয়া না এবং এই সমভূথমর ককান জায়গায়  

                                       কিতমা না। পাহাতড় পাথেতয় যাও; ো না হতে কোমরাও মারা পড়তব।” 18 েখন কোট  

                                       বেতেন, “না, না। 19 কেখুন, আপনার এই োতসর উপর আপথন সন্তুি হতয়তছন, আর  

                                      

 

 

 

ce© 8: Ck¦i †jvU‡K D×vi Ki‡jb| Ck¦i Aeªvnv‡gi †Q‡j Bm &nvK‡K iÿv Ki‡jb 

 

আমার প্রাণ রক্ষা কতর আপথন আমার জনে যা করবার োর কচতয়ও কবশী কতরতছন।  

                                       থকন্তু আথম পাহাতড় পাথেতয় কযতে পারব না। োর আতগই হয়তো এই থবপে আমার  

                                       উপর ঝাাঁথপতয় পড়তব আর আথম মারা যাব। 20 কেখুন, পাথেতয় কযতে হতে ঐ কছাট  

                                       গ্রামটাই কো কাতছ। প্রাণ বা াঁচাবার জনে আমাতক ওখাতন পাথেতয় কযতে থেন। গ্রামটা         

                                       কমাতটই বড় নয়।”  

                                   21 স্বগ থেেূ োাঁতক বেতেন, “আথম কোমার এই অনুতরায রাখোম।  

                                   কয গ্রামটার কিা েুথম বেতে কসটা আথম ধ্বংস করব না। 22 থকন্তু োড়াোথড় কতর  

                                   কসখাতন পাথেতয় যাও। েুথম কসখাতন না কপৌৌঁছাতনা পয থন্ত আথম থকছুই করতে পারথছ  

                                   না।” কোতটর কিার জনেই কসই গ্রামটার নাম হে কসায়র (যার মাতন “কছাট”)। 

                                   23 কোট যখন কসায়তর থগতয় কপৌৌঁছাতেন েখন সূয থ উতঠ কগতছ। 24 োর পতরই  

                                   সোপ্রভু স্বতগ থর সোপ্রভুর কাছ কিতক সতোম ও ঘতমারার উপর গন্ধক ও আগুতনর  

                                   বৃষ্টি শুরু করতেন।  25 থেথন কসই শহর েু’ষ্টট, সমস্ত সমভূথমটা, শহতরর সমস্ত কোক  

                                  এবং কসখানকার জথমর উপর জতন্মতছ এমন সব থকছু ধ্বংস কতর থেতেন। 

 

Ck¦i †jvU‡K iÿv Kivi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb ZvB ¯M̂©`~‡Ziv †jvU Ges Zvi cwievi‡K kni †_‡K †ei n‡q Avm‡Z 

mvnvh¨ Ki‡jb| Zvici RjšÍ MÜK70 Ges Av¸‡bi e„wó ci‡Z ïiæ Kij| kni¸‡jv Ges mg Í̄ †jv‡Kiv, MvQcvjv 

Ges mg Í̄ Rxe aŸsm n‡q †Mj|  

 

GB mg‡qi c‡i, Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j Aeªvnvg Ges mvivi GKwU mšÍvb n‡qwQj| Aeªv‡gi eqm hLb 100 eQi 

Ges mvivi 90 eQi ZLb Zv‡`i mšÍvb R‡b¥wQ‡jb|  

 

                                       1 সোপ্রভু োাঁর কিামেই সারার থেতক মতনাতযাগ থেতেন এবং থেথন োাঁর জনে যা  

       Avw`ccy¯ÍK 21:1-5      করতবন বতে প্রথেজ্ঞা কতরথছতেন ো করতেন। 2 এতে সারা গভথবেী হতেন।  

                                     অব্রাহাতমর বুতড়া বয়তস সারার গতভথ োাঁর কছতের জন্ম হে। ঈশ্বর কয সমতয়র কিা  

                                     বতেথছতেন কসই সমতয়ই োর জন্ম হে। 3 অব্রাহাম সারার গতভথর এই সন্তাতনর নাম  

                                     রাখতেন ইস্হাক। 4 ঈশ্বতরর আতেশ অনুসাতর অব্রাহাম আট থেতনর থেন োাঁর কছতে  
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 MÜK - GK ai‡bi njy` ¸ov hv cv_i Ges a~jvq cvIqv hvq, GwU R¡j‡Z cv‡i|  
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                                     ইস্হাতকর সুন্নে করাতেন। 5 অব্রাহাতমর বয়স যখন একতশা বছর েখন োাঁর কছতে   

                                     ইস্হাতকর জন্ম হতয়থছে। 

 

Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j Ck¦i hv e‡jb Zv-B K‡ib| wZwb Aeªvnvg Ges mviv‡K ZLb GKwU mšÍvb w`‡qwQ‡jb †hgb 

wZwb e‡jwQ‡jb ‡ZgbB K‡i‡Qb| Ck¦i hv Ki‡eb e‡jb wZwb me©`v Zv-B K‡ib| Aeªvnvg Ges mvivi mšÍv‡bi bvg 

wQj Bm&nvK|  

 

Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i Ggb GKwU NUbv m¤ú‡K© e‡j hv Gi wKQz mgq c‡i N‡UwQj, hLb Bm&nvK †e‡o D‡V Ges 

GKRb hye‡K cwiYZ nq|  

  

 Zuvi Mí: D×vi                                

 

 

                      1 এই সমস্ত ঘটনার পর ঈশ্বর অব্রাহামতক এক পরীক্ষায় কেেতেন। ঈশ্বর োাঁতক  

    Avw`ccy Í̄K 22:1,2       ডাকতেন, “অব্রাহাম।” অব্রাহাম উত্তর থেতেন, “এই কয আথম।” 2 ঈশ্বর বেতেন, “কোমার  

                     কছতেতক, অথিেীয় কছতে ইসহ্াকতক, যাতক েুথম এে ভােবাস োতক থনতয় েুথম কমাথরয়া  

                     এোকায় যাও। কসখাতন কয পাহাড়টার কিা আথম কোমাতক বেব োর উপতর েুথম োতক  

                     কপাড়াতনা-উৎসগ থ থহসাতব উৎসগ থ কর।” 

 

GUv e‡j †h Ck¦i Aeªvnv‡gi wek¦vm cixÿv71 K‡i †`L‡jb| Zvi gv‡b GB Ck¦i †`L‡Z PvB‡jb Aeªvnvg wK K‡ib| 

GKw`b Ck¦i Aeªvnvg‡K ej‡jb Bm&nvK‡K m‡½ wb‡q GKwU cvnv‡o †h‡Z ‡h ’̄vb Ck¦i Zv‡K †`Lv‡eb| Ck¦i ej‡jb 

†h †mLv‡b Aeªvnvg‡K Bm&nvK‡K nZ¨v Ki‡Z n‡e| wZwb ej‡jb ‡mLv‡b Aeªvnvg‡K Bm&nv‡Ki ‡`n DrmM© wnmv‡e 

†cvov‡Z n‡e|  

 

Aeªvnvg m`vcÖfz‡K A‡bK eQi a‡i Rvb‡Zb| wZwb Ck¦‡ii K_v ïb‡Zb| wZwb Rvb‡Zb †h Ck¦i hv e‡jb Zv mZ¨| 

Aeªvnvg Rvb‡Zb Ck¦i hv Ki‡eb e‡jb me©`v Zv-B K‡ib| Ck¦i e‡jwQ‡jb GKw`b Kbv‡bi mg Í̄ RvqMv Aeªvnv‡gi 

eskai‡`i n‡e| GB eskai Aeªvnvg Ges mvivi mšÍvb Bm&nv‡Ki ga¨ w`‡q ïiæ n‡e| Ck¦i e‡jwQ‡jb Aeªvnv‡gi 

ga¨ w`‡q c„w_exi mg Í̄ cwievi Avkxe©v` cv‡e|  

 

Ck¦i Zuvi K_v ivL‡jb Ges Aeªvnvg Ges mviv‡K GKwU mšÍvb w`‡jb| Ck¦i hv ej‡jb ZvB Ki‡jb Ges Zv‡`i 

mšÍvb Bm&nvK Rb¥ wb‡jb| Aeªvnvg Ges mviv Bm&nv‡Ki †`Lv‡kvbv Ki‡Z jvM‡jb| Zviv Zvi †e‡o DVv †`L‡jb| 

Zviv Rvb‡Zb †h Ck¦i e‡jwQ‡jb Zvi A‡bK eskai n‡e Ges GB GKRb ‡Q‡ji ga¨ w`‡qB A‡bK RvwZ Avm‡e| 

Ck¦i ej‡jb wZwb Zv Ki‡eb, myZivs Aeªvnvg Rvb‡Zb Ck¦i Zv-B Ki‡eb|  
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wKš‘ GLb Ck¦i Aeªvnvg‡K ej‡jb GKwU cvnv‡oi Dci cv_i w`‡q GKwU †e`x evbv‡Z| Ck¦i Aeªvnvg‡K †mLv‡b 

Bm&nvK‡K nZ¨v Ki‡Z ej‡jb| Aeªvnvg‡K Bm&nv‡Ki Mjv †K‡U †dj‡Z nZ hZÿY bv ch©šÍ Zvi i³cvZ nq| 

Zvici Zv‡K Bm&nv‡Ki ‡`n †cvov‡Z n‡e| Ck¦i Aeªvnvg‡K BmnvK‡K DrmM© wnmv‡e nZ¨v Ki‡Z ej‡jb|  

 

Aeªvnvg †fov w`‡q GB KvR A‡bKevi K‡iwQ‡jb| wZwb Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ DrmM©72 wnmv‡e Zv‡`i nZ¨v Ki‡Zb| wKš‘ 

GB mgq Ck¦i Zv‡K Zvi †Q‡j‡K DrmM© wnmv‡e PvB‡jb| GB †mB †Q‡j hv‡K Ck¦i e„× eq‡m Zv‡K w`‡qwQ‡jb|  

 

 

 

                  

         

ce© 8: Ck¦i †jvU‡K D×vi Ki‡jb| Ck¦i Aeªvnv‡gi †Q‡j Bm&nvK‡K iÿv Ki‡jb 

 

Bwb wQ‡jb †mB Rb hvi ga¨ w`‡q es‡ki ci esk Avm‡e hv Ck¦i e‡jwQ‡jb| Zvi ga¨ w`‡q c„w_exi mg Í̄ cwievi 

Avkxe©v` cv‡e| †mB me wKQy wKfv‡e n‡e hw` Bm&nvK gviv hvq? 

 

 

                     3 কসইজনে অব্রাহাম খুব কভাতর উতঠ একটা গাযার থপতঠ গথে চাপাতেন। োরপর োাঁর          

     Avw`ccy¯ÍK 22:3-8    কছতে ইসহ্াক ও েু’জন োসতক সংতগ থনতেন, আর কপাড়াতনা-উৎসতগ থর জনে কাঠ ককতট  

                    থনতয় কয জায়গার কিা ঈশ্বর োাঁতক বতেথছতেন কসই থেতক রওনা হতেন। 4 থেন থেতনর  

                    থেন অব্রাহাম কচাখ েুতে চাইতেই েরূ কিতক কসই জায়গাটা কেখতে কপতেন। 5 েখন থেথন  

                    োাঁর োসতের বেতেন, “কোমরা গাযাটা থনতয় এখাতনই িাক; আমার কছতে আর আথম  

                    ওখাতন যাব। ওখাতন আমাতের উপাসনা কশষ কতর আবার আমরা কোমাতের কাতছ থেতর  

                    আসব।” 6 এই বতে অব্রাহাম কপাড়াতনা-উৎসতগ থর জনে কাতঠর কবাঝাটা োাঁর কছতে ইস ্

                    হাতকর কাাঁতয চাথপতয় থেতয় থনতজ আগুতনর পাত্র ও কছারা থনতেন। োরপর োাঁরা েু’জতন  

                    একসংতগ হা াঁটতে োগতেন। 7 েখন ইসহ্াক োাঁর বাবা অব্রাহামতক ডাকতেন, “বাবা।”  

                    অব্রাহাম বেতেন, “ককন বাবা, থক বেছ?” ইসহ্াক বেতেন, “কপাড়াতনা-উৎসতগ থর জনে  

                    কাঠ আর আগুন রতয়তছ কেখথছ, থকন্তু কভড়ার বাচ্চা ককািায়?” 8 অব্রাহাম বেতেন, “বাবা,  

                    কপাড়াতনা-উৎসতগ থর জনে ঈশ্বর থনতজই কভড়ার বাচ্চা যুথগতয় কেতবন।” এই সব কিা  

                    বেতে বেতে োাঁরা এথগতয় কগতেন।  
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Aeªvnvg Ck¦‡ii K_v ïb‡jb Ges wZwb hv ej‡jb Zv-B Ki‡jb| wZwb 

mewKQz cÖ ‘̄Z Ki‡jb Ges Ck¦i Zv‡K †h cvnvowU ‡`wL‡qwQ‡jb †mLv‡b 

†M‡jb| wZwb ‡cvov‡bv Drm‡M©i Rb¨ KvV Ges Av¸b wb‡jb| wZwb Zvi 

ỳBRb `vm Ges Zvi †Q‡j Bm&nvK‡K m‡½ wb‡jb| Zviv wZb w`b a‡i 

nvU‡Z jvM‡jb hZÿY bv Zviv †mB cvnv‡oi †`Lv cvq| Zvici Aeªvnvg 

Ges Bm&nvK Zv‡`i `vm‡`i Ges MvavUv‡K †i‡L P‡j †M‡jb| Aeªvnvg 

Ges Bm&nvK Zviv GKvB †mB cvnv‡o †M‡jb| Bm&nvK Zvi Kuv‡a Kv‡Vi 

†evRv Pvcv‡jb| Zviv hLb cvnv‡o DVwQ‡jb ZLb Bm&nvK Zvi evev‡K 

wRÁvmv Ki‡jb, Ò‡cvov‡bv Drm‡M©i Rb¨ KvV Avi Av¸b i‡q‡Q †`LwQ, 

wKš‘ †fovi ev”Pv †Kv_vq?Ó Bm&nvK Gi Av‡M A‡bKevi Drm‡M©i Rb¨ 

†fov nZ¨v Ki‡Z †`‡L‡Qb| ZvB wZwb Rvb‡Z PvB‡jb †Kb Zviv GB mgq 

Zv‡`i mv‡_ †Kv‡bv  

 

 

              

 

 

Zuvi Mí: D×vi  

 

†fov wb‡jb bv| Aeªvnvg Zv‡K ej‡jb, Òevev ‡cvov‡bv Drm‡M©i Rb¨ Ck^I wb‡RB ‡fovi ev”Pv hywM‡q
73

 †`‡eb|Ó 

Aeªvnvg Rvb‡Zb †h Ck¦iB GKgvÎ, whwb Zvi †Q‡j‡K iÿv Ki‡Z cv‡ib|  

                 

 

                     9 কয জায়গার কিা ঈশ্বর অব্রাহামতক বতে থেতয়থছতেন োাঁরা কসখাতন থগতয় কপৌৌঁছাতেন। 

    Avw`ccy¯ÍK 22:9-11    কসখাতন কপৌৌঁতছ অব্রাহাম একটা কবেী তেরী কতর োর উপর কাঠ সাজাতেন। পতর ইস ্

                    হাতকর হাে-পা কবাঁতয োাঁতক কসই কবেীর কাতঠর উপর রাখতেন। 10 োরপর অব্রাহাম  

                    কছতেষ্টটতক কমতর কেেবার জনে কছারা হাতে থনতেন। 11 এমন সময় সোপ্রভুর েেূ স্বগ থ  

                    কিতক োাঁতক ডাকতেন, “অব্রাহাম, অব্রাহাম!” অব্রাহাম উত্তর থেতেন, “এই কয আথম।”  

                      

 

Aeªvnvg Bm&nvK‡K ‡eu‡a Zv‡K †mB cv_‡ii ˆZwi †e`xi Kv‡Vi Dci ivL‡jb| Zvici †m Zvi †Qviv Zzj‡jb Zvi 

mšÍvb‡K ‡g‡i †djevi Rb¨| Ck¦i †`L‡jb †h Aeªvnvg Zuvi K_vi eva¨ n‡Z P‡j‡Qb| Ck¦i Zv‡K hv ej‡jb Aeªvnvg 

Zv-B Ki‡Z P‡j‡Qb| Bm&nvK‡K †g‡i †djevi c~‡e©B, Ck¦‡ii GKRb ~̀Z Aeªvnvg‡K WvK‡jb|  

 

 

                      12 েেূ বেতেন, “কছতেষ্টটতক কমতর কেেবার জনে হাে েুতো না বা োর প্রথে আর থকছুই        
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   Avw`ccy¯ÍK 22:12,13   ককাতরা না। েুথম কয ঈশ্বরভক্ত ো এখন বুঝা কগে, কারণ আমার উতেতশ েুথম কোমার  

                     কছতেতক, অথিেীয় কছতেতকও উৎসগ থ করতে থপছ্পা হও থন।” 13 অব্রাহাম েখন  

                     চারথেতক োকাতেন এবং কেখতেন োাঁর থপছতন একটা কভড়া রতয়তছ আর োর থশং কঝাতপ  

                     আট্কক আতছ। েখন অব্রাহাম থগতয় কভড়াটা থনতেন এবং কছতের বেতে কসই কভড়াটাই  

                     থেথন কপাড়াতনা-উৎসতগ থর অনুষ্ঠাতন বেবহার করতেন।  

 

Ck¦‡ii ~̀Z Aeªvnvg‡K WvK‡jb Ges Zv‡K _vg‡Z ej‡jb| wZwb ej‡jb †h Aeªvnv‡gi Bm&nvK‡K Avi †Kv‡bv fv‡e 

AvNvZ Kiv DwPZ bq| Ck¦i †`L‡jb †h Aeªvnvg Ck¦‡ii K_vi eva¨ n‡Z PvB‡Zb, GgbwK Zvi wb‡Ri †Q‡j‡K ‡g‡i 

†dj‡Z wØav Ki‡jb bv| Aeªvnvg †`Lv‡jb †h wZwb Ck¦i‡K fvjevm‡Zb Ges wbf©i74 Ki‡Zb Ges Ck¦i hv ej‡Zb 

Zv-B Ki‡Zb|  

 

wKš‘ Z_vwc GKwU DrmM© nIqv `iKvi| Ck¦‡ii Kv‡Q Avmvi GKgvÎ c_ nj g„Zz¨| ZvB Ck¦i †cvov‡bv-Drm‡M©i 

Rb¨ GKwU †fov hywM‡q w`‡jb, ‡hgbwU Aeªvnvg e‡jwQ‡jb wZwb hywM‡q w`‡eb| KvQvKvwQ ‡Sv‡ci g‡a¨ GKwU †fov75 

aiv coj| ZvB Aeªvnvg Bm&nv‡Ki cwie‡Z© †fovwU‡K nZ¨v Ki‡jb| Ck¦i Bm&nvK‡K g„Zz¨i nvZ †_‡K iÿv Ki‡jb|  

 

 

 

                  ce© 8: Ck¦i †jvU‡K D×vi Ki‡jb| Ck¦i Aeªvnv‡gi †Q‡j Bm&nvK‡K iÿv Ki‡jb 

 

Bm&nvK‡K †hb gi‡Z bv nq ZvB Ck¦i GKwU †fov nZ¨vi Rb¨ hywM‡q w`‡jb| Ck¦iB GKgvÎ  whwb Bm&nvK‡K g„Zz¨i 

nvZ †_‡K iÿv Ki‡Z cv‡ib|  

 

 

 

                       14 থেথন কসই জায়গাটার নাম  থেতেন থযতহাবা-থযথর (যার মাতন “সোপ্রভু কযাগান”)।       

     Avw`ccy¯ÍK 22: 14-18   কসইজনে আজও কোতক বতে, “সোপ্রভুর পাহাতড় সোপ্রভুই যুথগতয় কেন।” 15-16  

                       সোপ্রভুর েেূ স্বগ থ কিতক অব্রাহামতক  আবার কডতক বেতেন, “েুথম কোমার কছতেতক,  

                       অথিেীয় কছতেতক উৎসগ থ করতে থপছ্পা হও থন। কসইজনে আথম সোপ্রভু থনতজর        

                       নাতমই শপি কতর বেথছ কয, 17 আথম থনশ্চয়ই কোমাতক অতনক আশীব থাে করব, আর  

                       আকাতশর োরার মে এবং সমদু্র-পাতরর বােুকণার মে কোমার বংতশর কোকতের  

                       অসংখে করব। কোমার বংতশর কোতকরা োতের শত্রুতের শহরগুতো জয় কতর  

                       কনতব, 18 আর কোমার বংতশর মযে থেতয় পথৃিবীর সমস্ত জাথে আশীব থাে পাতব। েুথম  

                       আমার আতেশ পােন কতরছ বতেই ো হতব।” 

 

Aeªvnvg Ck¦‡ii K_v ïb‡jb Ges Rvb‡Zb †h Ck¦i hv e‡jb Zv mZ¨| Zvi Ck¦‡ii Dci wek¦vm wQj| wZwb Rvb‡Zb 

Zvi cwievi wb‡q Ck¦‡ii GKwU cwiKíbv wQj| Bm&nvK Aeªvnvg Ges mvivi eo †Q‡j wQ‡jb, ZvB Aeªvnvg Rvb‡Zb 

Bm&nvK‡K ‡eu‡P _vK‡Z n‡e| Ck¦i ej‡jb Aeªvnv‡gi cwiev‡ii ga¨ w`‡q c„w_exi mg Í̄ cwievi Akxe©v` cv‡e| 
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Bm&nv‡Ki ga¨ w`‡q GKwU RvwZ ïiæ n‡e Ges Zvi cwiev‡ii ga¨ w`‡q c„w_exi mg Í̄ RvwZ Avkxe©v` cv‡e| Ck¦i 

ej‡jb GKRb gvbyl Avm‡eb Ges wZwb Bm&nv‡Ki cwiev‡iiB GKRb m`m¨ n‡eb whwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb| 

Ck¦i cÖwZÁv Ki‡jb †h GB gvbylwU Avm‡eb| Ck¦i evMv‡b e‡jwQ‡jb †mB gvbylwU kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb| 

Zvici wZwb Aeªvnvg‡K ej‡jb GB gvbylwU Zvi cwiev‡ii ga¨ w`‡qB Avm‡eb| wZwb Aeªvnvg Ges Bm&nv‡Ki 

cwiev‡ii ga¨ w`‡q Avm‡eb|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi                                

 

 

 

 

 

1. Ck¦i †Kb m‡`vg Ges N‡gviv aŸsm Kivi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb?  

2. Ck¦i †Kb Aeªvnvg‡K Bm&nvK‡K nZ¨v Ki‡Z e‡jwQ‡jb? 

3. Ck¦i Aeªvnv‡gi cwiev‡ii ga¨ w`‡q hv wKQz Ki‡eb e‡jwQ‡jb †m¸‡jv wK wQj?  

4. Ck¦‡ii Kv‡Q Avmvi Rb¨ gvby‡li GKgvÎ Dcvq wK? 

5. Ck¦‡ii cÖwZ Zvi †h wek¦vm wQj Aeªvnvg wKfv‡e Zv †`wL‡qwQ‡jb? 

6. Ck¦i wK eySv‡Z †P‡qwQ‡jb Aeªvnvg‡K GB K_v e‡j:Ò‡Zvgvi es‡ki ga¨ w`‡q 

c„w_exi mg Í̄ RvwZ Avkxe©v` cv‡e?Ó  

 

  

? 
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Ck¦i hv‡Kve‡K ‡e‡Q wb‡jb| Ck¦i hv‡Kv‡ei 

†Q‡j †hv‡ld‡K wgk‡i cvVv‡jb 

 

 

Aeªvnvg hLb gviv wM‡qwQj †mB wel‡q Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j|  

 

 

                               7 অব্রাহাম কমাট একতশা পাঁচাত্তর বছর কবাঁতচ থছতেন। 8একষ্টট সুন্দর ও সুখী জীবন         

ce© 9 
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     Avw`cy¯ÍK 25:7-11         কাষ্টটতয় অতনক বয়তস থেথন মারা থগতয় োাঁর পূব থপুরুষতের কাতছ চতে কগতেন। 9  

                               মথি শহতরর পূব থ থেতক থহত্তীয় কসাহতরর কছতে ইতরাতণর জথমতে মক্কপোর গুহায়  

                                       োাঁর কছতে ইসহ্াক ও ইশ্মাতয়ে োাঁতক কবর থেতেন। 10 এই জথমটাই থেথন থহত্তীয়তের  

                                       কাছ কিতক থকতন থনতয়থছতেন। এখাতনই োাঁর স্ত্রী সারাতক এবং োাঁতক কবর কেওয়া  

                                       হতয়থছে। 11 অব্রাহাতমর মৃেুের পর োাঁর কছতে ইসহ্াকতক ঈশ্বর আশীব থাে করতেন।  

                                       ইসহ্াক কবর্-েহয়-করায়ীর কাতছ বাস করতে িাকতেন। 

 

 

Bm&nvK wQ‡jb Aeªvnvg Ges mvivi cÖ_g mšÍvb| wZwbB wQ‡jb †mB mšÍvb hv‡K Ck¦i Zv‡`i Kv‡Q cÖwZÁv K‡iwQ‡jb| 

ZvB Aeªvnvg hLb gviv †M‡jb, wZwb Zvi AwR©Z me wKQz Bm&nvK‡K w`‡q †M‡jb| Aeªvnvg gviv hvevi ci Ck¦i 

Bm&nv‡Ki †`Lv‡kvbv Ki‡jb| Ck¦i ej‡jb Bm&nvK wQ‡jb †mB cÖwZÁvZ e¨w³i c~e©cyiæl, whwb cieZ©x‡Z Avm‡eb 

Ges kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb|   

 

Ck¦‡ii Mí Bm&nv‡Ki Rxeb m¤ú‡K© Avgv‡`i e‡j| Aeªvnvg PvB‡Zb bv Bm&nvK †hb Kbvb †`‡ki †Kv‡bv †g‡q‡K 

we‡q K‡ib| ZvB Aeªvnvg Bm&nvK‡K Zvi †`‡k †diZ cvVv‡jb †hb †m Zvi wb‡Ri †jvK‡`i †_‡K GKRb‡K ¯¿x 

wn‡m‡e †c‡Z cv‡i| Bm&nv‡Ki eqm hLb 40 eQi, wZwb wiweKv bv‡gi GKRb ‡g‡q‡K we‡q K‡ib|  

 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                              

Zuvi Mí: D×vi 

 

                                                 19এই হে অব্রাহাতমর কছতে ইসহ্াতকর জীবতনর ইথেহাস। অব্রাহাতমর কছতে       

            Avw`cy¯ÍK 25:19,20        ইসহ্াক।  20ইসহ্াক চথিশ বছর বয়তস    থরথবকাতক থবতয়কতরথছতেন। থরথবকা  

                                               থছতেন পেন-অরাম কেতশর অরামীয় বিূতয়তের কমতয় এবং অরামীয় োবতনর কবান। 

                                   

        Bm&nv‡Ki ¯¿x wiweKvi †Kv‡bv ‡Q‡j‡g‡q wQj bv| ZvB Bm&nvK m`vcÖfzi Kv‡Q mšÍvb cvevi Rb¨ mvnvh¨ cÖv_©bv76
 

Ki‡jb|   

 

                                              21 ইসহ্াতকর স্ত্রী বন্ধো থছতেন বতে ইসহ্াক োাঁর জনে সোপ্রভুর কাতছ থভক্ষা চাইতেন।  

           Avw`cy¯ÍK 25:21-23      সোপ্রভু ো মঞ্জরু করতেন এবং থরথবকা গভথবেী হতেন। 22 োাঁর গতভথর মতযে যমজ  

                                             সন্তান থছে এবং োরা এতক অতনের সংতগ কঠোতঠথে করতে োগে। কসইজনে থরথবকা  

                                             বেতেন, “আমার এই রকম হতি ককন?” এই বতে বোপারটা থক, ো জানবার জনে  

                                             থেথন সোপ্রভুর কাতছ প্রাি থনা করতে কগতেন।  

                                                           
76

 cÖv_©bv Kiv - cÖv_©bv Kiv gv‡b †Kv‡bv welq wb‡q Ck¦‡ii mv‡_ K_v ejv 
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                                             23 সোপ্রভু োাঁতক বেতেন, “কোমার গতভথ েু’ষ্টট থভন্ন জাথের শুরু হতয়তছ,  

                                         জন্ম কিতকই োরা েু’ষ্টট থভন্ন বংশ হতব। একষ্টটর কচতয় আর একষ্টটর শজক্ত কবশী  

                                         হতব, বড়ষ্টট োর কছাটষ্টটর োস হতব।” 
 

 

Zvi mv‡_ hv NUwQj Zvi Rb¨ wiweKv ỳtwðwšÍZ77 wQ‡jb| ZvB wZwb m`vcÖfz‡K wRÁvmv Ki‡jb GB iKg n‡”Q †Kb| 

m`vcÖfz ej‡jb, Ò‡Zvgiv M‡f©78 ỳwU wfbœ RvwZi ïiæ n‡q‡Q|Ó wZwb Zv‡K ej‡jb Zvi M‡f© ỳwU mšÍvb Av‡Q| ỳwU 

mšÍvbB †e‡o DV‡e Ges Zv‡`i cÖ‡Z¨‡Ki cwievi n‡e, hvi †_‡K wfbœ wfbœ RvwZi m„wó n‡e| GB ỳB RvwZ G‡K 

A‡b¨i mv‡_ hy× Ki‡e| Ck¦i ej‡jb eo †Q‡ji †_‡K Avmv †h RvwZ m„wó n‡e Zv †QvU †Q‡ji †_‡K Avmv RvwZ‡K 

†mev Ki‡e| 

 

Ck¦i ỳB mšÍv‡bi m¤ú‡K© mewKQz Rvb‡Zb| ‡KejgvÎ Ck¦iB Zv‡`i m¤ú‡K© mewKQzB Rvb‡Zb| wZwb Rvb‡Zb Zviv 

†e‡o DV‡eb Ges Zv‡`i cwievi n‡e| wZwb Rvb‡Zb ỳwU cwievi †_‡K wfbœ wfbœ RvwZi m„wó n‡e| wZwb Rvb‡Zb 

GB ̀ yBwU RvwZ ci¯ú‡ii mv‡_ hy× Ki‡e| Ck¦i mewKQBz Rv‡bb, ZvB wZwb GB ̀ yB mšÍv‡bi m¤ú‡K© mewKQz Rvb‡Zb 

GgbwK Zv‡`i R‡b¥i Av‡M †_‡KI| Ck¦i GKB mg‡q me RvqMvq _vK‡Z cv‡ib| wZwb me wKQz m„wó K‡i‡Qb Ges 

wZwb mewKQzB Rv‡bb|  

 

 

 

     ce© 9: Ck¦i hv‡Kve‡K ‡e‡Q wb‡jb| Ck¦i hv‡Kv‡ei †Q‡j †hv‡ld‡K wgk‡i cvVv‡jb 

 

Ck¦‡ii Mí e‡j †h wiweKv Ck¦i‡K GKwU cÖkœ Ki‡jb| wiweKv GKRb bvix n‡qI wZwb m`vcÖfzi Kv‡Q †h‡Z cvi‡Zb 

Ges Zv‡K GKwU cÖkœ Ki‡Z cvi‡Zb| wZwb Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cvi‡Zb KviY Ck¦i †hfv‡e Zuvi Kv‡Q ‡h‡Z 

e‡jwQ‡jb wZwb wVK †mBfv‡eB Zuvi Kv‡Q wM‡qwQ‡jb| wZwb Ges Zvi ¯v̂gx cï nZ¨v K‡i i³cvZ Ki‡jb| Zv K‡i 

Zviv Ck¦i‡K †`Lv‡jb †h Zviv Zuvi mv‡_ GKgZ Av‡Qb| Zviv GUv K‡i †`Lv‡jb †h, Zviv Rvb‡Zb Zviv g„Zz¨i 

†hvM¨| Zviv Rvb‡Zb †h ïaygvÎ Ck¦iB Zv‡`i iÿv Ki‡Z cv‡ib| Ck¦i Zv‡`i DrmM© MÖnY Ki‡jb| †h‡nZz  wiweKvi 

Ck¦‡ii mv‡_ fvj m¤úK© wQj ZvB wZwb Ck¦‡ii Kv‡Q cÖkœ Ki‡Z †h‡Z cvi‡Zb|  

 

 

 

                                      24 সন্তান প্রসতবর সময় কেখা কগে সথেেই োাঁর গতভথ যমজ সন্তান রতয়তছ। 25 প্রিতম  

     Avw`cy¯ÍK 25:24-28    কয কছতেষ্টটর জন্ম হে োর গাতয়র রং থছে োে এবং োর গা পশতমর জামার মে  

                                    কোতম ঢাকা। এইজনে োর নাম রাখা হে এতষৌ (যার মাতন “কোমশ”)। 26 োরপর  

                                    এতষৌর পাতয়র কগাড়াথে-যরা অবস্থায় োর ভাইতয়র জন্ম হে। এইজনে োর নাম রাখা  

                                    হে যাতকাব (যার মাতন “কগাড়াথে-যরা”)। ইসহ্াতকর ষাট বছর বয়তস োাঁর স্ত্রীর গতভথ  

                                                           
77

 `ytwðwšÍZ - Lvivc wKQz n‡e g‡b K‡i wPšÍv Kiv 

78
 Mf© - wkï R‡b¥i c~‡e© gwnjv‡`i kix‡i Ggb GKwU ¯’vb †hLv‡b wkky †e‡o D‡V 
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                                    এতের জন্ম হতয়থছে। 27 এই কছতেরা বড় হতে পর এতষৌ খুব ভাে থশকারী হতেন। থেথন  

                                    বাইতর মাতঠ মাতঠ ঘুতর কবড়াতেন, থকন্তু যাতকাব থছতেন শান্ত স্বভাতবর। থেথন বাড়ীতে  

                                    িাকতেই ভােবাসতেন। 28 থশকার করা মাংস খাওয়ার থেতক ইসহ্াতকর একটা কঝা াঁক  

                                    থছে বতে থেথন এতষৌতক কবশী ভােবাসতেন, থকন্তু থরথবকা কবশী ভােবাসতেন  

                                    যাতকাবতক। 

 

wiweKvi hgR79 mšÍvb wQj, †hgbwU Ck¦i Zv‡K e‡jwQ‡jb| mšÍv‡biv G‡K A‡b¨i †_‡K Avjv`v wQj| cÖ_‡g ‡h 

†Q‡jwUi Rb¥ nj Zvi bvg wQj G‡lŠ| wZwb †jvgk wQ‡jb| Beªxq fvlvq G‡lŠ bv‡gi A_© Ô†jvgkÕ| G‡lŠ GKRb Lye 

fvj wkKvix80 n‡q DV‡jb| wZwb Bm &nv‡Ki wcÖq81
 cyÎ wQ‡jb KviY Bm &nvK gvsm †L‡Z cQ›` Ki‡Zb| wØZxq ‡h 

‡Q‡jwU R‡b¥wQj Zvi bvg wQj hv‡Kve| hv‡Kve GKRb kvšÍ ¯^fv‡ei gvbyl wn‡m‡e †e‡o DV‡jb whwb evmvq _vK‡Z 

fvjevm‡Zb| wiweKv G‡lŠi †P‡q hv‡Kve‡K †ekx fvjevm‡Zb|  

 

G‡lŠ cÖ_‡g R‡b¥wQ‡jb| ZvB Bm &nvK hLb gviv hv‡eb, Bm&nv‡Ki mewKQzB G‡lŠ cv‡e| Zv‡K Bm &nv‡Ki me wKQBz 

wb‡Z nZ Ges cwiev‡ii cÖavb82 wn‡m‡e Bm&nv‡Ki RvqMvq Zv‡K `vwqZ¡ wb‡Z nZ| ZLb GUvB wQj ¯v̂fvweK| G‡lŠ 

eo mšÍvb wQ‡jb, wKš‘ Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j wfbœ wKQy n‡qwQj|   

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

                                        29 একথেন যাতকাব ডাে রান্না করতছন, এমন সময় এতষৌ মাঠ কিতক থেতর                

     Avw`cy¯ÍK 25:29-34      আসতেন। েখন থেথন খুব ক্লান্ত হতয় পতড়থছতেন। 30 থেথন যাতকাবতক বেতেন,  

                                      “আথম খুব ক্লান্ত। কোমার ঐ োে জজথনস কিতক আমাতক থকছুটা কখতে োও।” এই  

                                       কিার জনে এতষৌর আর এক নাম হে ইতোম (যার মাতন “োে”)। 31 যাতকাব  

                                       বেতেন, “থকন্তু বড় কছতে থহসাতব কোমার কয অথযকার কসটা আজ েুথম আমার কাতছ  

                                       থবজক্র কর।” 32 এতষৌ বেতেন, “কেখ, আমার প্রাণ কবথরতয় যাতি, বড় কছতের  

                                       অথযকার থেতয় আথম থক করব?” 33 যাতকাব বেতেন, “আতগ েুথম আমার কাতছ  

                                       শপি কর।” েখন এতষৌ শপি কতর বড় কছতের অথযকার যাতকাতবর কাতছ থবজক্র কতর  

                                       থেতেন। 34 যাতকাব এর পর এতষৌতক রুষ্টট ও ডাে কখতে থেতেন, আর এতষৌ খাওয়া- 

                                       োওয়া কশষ কতর উতঠ চতে কগতেন। এইভাতব এতষৌ োাঁর বড় কছতে হওয়ার  

                                       অথযকারতক ককান োমই থেতেন না। 

 

                                                           
79

 hgR - `ywU mšÍvb GKB mg‡q Rb¥MÖnY K‡i 

80
 wkKvix - gvsm Lvevi Rb¨ †h e¨w³ evB‡i cï nZ¨v Ki‡Z hvq 

81
 wcÖq - hv‡K wZwb me‡P‡q †ewk cQ›` K‡ib 

82
 cÖavb - †bZv 
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G‡lŠ giæcÖvšÍi †_‡K cwikÖvšÍ I ÿyavZ© Ae ’̄vq evwo wd‡i G‡jb| cwikÖvšÍ gv‡b A‡bK †ewk K¬všÍ| G‡lŠ hv‡Kve‡K 

Zvi ivbœv Kiv Lvevi †_‡K wKQz Lvevi Zv‡K w`‡Z ej‡jb| GwU wQj jvj is‡qi Lvevi, m¤¢eZ jvj Wvj83 w`‡q 

evbv‡bv wKQy| G‡lŠ‡K ÔB‡`vgÕ bv‡gI WvKv nZ hvi gv‡b Beªxq fvlvq ÔjvjÕ| hv‡Kve G‡lŠ‡K ej‡jb †h wZwb wKQz 

Lvevi †c‡Z cv‡ib hw` wZwb Av‡M Zvi Rb¨ wKQz K‡ib| hv‡Kve G‡lŠ‡K Zvi Rb¥vwaKvi84 w`‡Z ej‡jb| G‡lŠ 

GKwU cÖwZÁv Ki‡jb| েখন এতষৌ শপি কতর বড় কছতের অথযকার যাতকাতবর কাতছ থবজক্র কতর থেতেন। Zvi gv‡b 

nj G‡lŠ GKwU Lye kw³kvjx cÖwZÁv Ki‡jb †h Zvi Rb¥vwaKvi hv‡Kve‡K w`‡eb hw` hv‡Kve Zv‡K wKQy Lvevi ‡L‡Z 

†`b| Zvici hv‡Kve ‡h Lvevi †L‡Z w`‡qwQ‡jb wZwb Zv †L‡jb|  

 

G‡lŠ Lye eo †evKvwg K‡iwQ‡jb| Ck¦‡ii Mí e‡j †h GBfv‡e G‡lŠ Zvi eo †Q‡j nIqvi AwaKvi‡K †Kvb `vgB 

w`‡jb bv| AeÁv †`Lv‡bv gv‡b †Kv‡bv wKQy N„Yv Kiv A_ev 

fvev †h †Zvgvi Kv‡Q Gi †Kv‡bv g~j¨ bvB| Bm&nv‡Ki g„Zz¨i 

ci G‡lŠ hv †c‡Z hvw”Q‡jb †mBme wKQy wZwb w`‡q w`‡jb| 

wZwb GUv K‡iwQ‡jb †Kbbv  Ck¦i Zvi cwievi m¤ú‡K© hv 

e‡jwQ‡jb wZwb Zv wek¦vm Ki‡Zb bv| wZwb wek¦vm Ki‡Zb 

bv Bm&nv‡Ki cwiev‡ii ga¨ w`‡q c„w_exi mg Í̄ RvwZ Avkxe©v` 

cv‡e| wZwb fv‡ebwb †h cÖwZÁvZ ‡mB Rb GB cwiev‡ii ga¨ 

w`‡q Avm‡eb| ZvB GK evwU Lvev‡ii Rb¨ wZwb Zvi 

Rb¥vwaKvi †Q‡o w`‡jb| cieZ©x‡Z, Ck¦‡ii Mí G‡lŠ‡K 

ÔAavwg©KÕ e‡j D‡jøL K‡i|  

     

    ce© 9: Ck¦i hv‡Kve‡K ‡e‡Q wb‡jb| Ck¦i hv‡Kv‡ei †Q‡j †hv‡ld‡K wgk‡i cvVv‡jb 

 

hv‡Kve G‡lŠ †_‡K wfbœ wQ‡jb| Ck¦i hv e‡jwQ‡jb wZwb Zv wek¦vm Ki‡Zb| ZvB wZwb Rvb‡Zb Zvi fvB‡qi 

Rb¥vwaKvi wQj LyeB ¸iæZc~Y© GKwU welq| Ck¦i hv‡Kve‡K cwiev‡ii †bZ…Z¡ †`Iqvi Rb¨ †e‡Q wb‡qwQ‡jb| 

cwiev‡ii KZ©v nIqv wQj we‡kl GKwU ¯’vb| GUvB wQj †mB cwievi ‡hLv‡b cÖwZÁvZ †mB e¨w³ Rb¥ wb‡eb| GB 

cÖwZÁvZ e¨w³ wQ‡jb †mB Rb whwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb| whwb fwel¨‡Z Avm‡eb †mB e¨w³i ga¨ w`‡q c„w_exi 

mg Í̄ RvwZ Avkxe©v` cv‡e| hv‡Kv‡ei cwiev‡ii Rb¨ Ck¦‡ii GKwU cwiKíbv wQj| ZvB hv‡Kve‡K cwiev‡ii KZ©v 

evbv‡bvi Rb¨ Ck¦i GKUv Dcvq †ei Ki‡jb|  

 

 

                                       41 যাতকাব োাঁর বাবার কাছ কিতক আশীব থাে োভ কতরথছতেন বতে এতষৌ োাঁতক থহংসা  

   Avw`cy¯ÍK 27:41-44       করতে োগতেন। থেথন মতন মতন বেতেন, “আমার বাবার জনে কশাক করবার থেন  

                                      ঘথনতয় এতসতছ। োর পতরই আথম আমার ভাই যাতকাবতক খুন করব।” 42 থরথবকা োাঁর  

                                      বড় কছতে এতষৌর এই সব কিা জানতে কপতর কোক পাষ্টঠতয় কছাট কছতে যাতকাবতক  

                                                           
83

 Wvj - †QvU `vbv RvZxq km¨ hv GK ai‡bi Dw™¢` †_‡K Av‡m Ges hv ïKv‡bv hvq I LvIqv hvq 

84
 Rb¥waKvi - wcZvi g„Zz¨i ci Zvi mg¯Í wKQz cÖ_g cyÎ mšÍv‡bi n‡e; GgbwK wcZv eo †Q‡j‡K Avkxe©v` K‡i   

      ej‡e †h †m n‡e cwiev‡ii KZ©v 
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                                      কডতক এতন বেতেন, “কশান, কোমার ভাই এতষৌ কোমাতক কমতর কেেবার আশায়  

                                      থনতজতক সান্ত্বনা থেতি। 43-44 কসইজনে বাবা আমার, েুথম আমার কিা কশান। েুথম  

                                      হারণ শহতর আমার ভাই োবতনর কাতছ পাথেতয় যাও আর কোমার ভাইতয়র রাগ না  

                                      পড়া পয থন্ত োাঁর কাতছই িাক।  

  

 

evK¨ e‡j †h G‡lŠ hv‡Kve‡K N„Yv Ki‡Zb| G‡lŠ hv‡Kve‡K Zvi Rb¥vwaKvi w`‡q w`‡jb| hLb Bm&nvK gviv †M‡jb, 

wZwb hv‡Kve‡K eo †Q‡ji Avkxe©v` w`‡qwQ‡jb| G‡lŠ Zvi evev Bm&nv‡Ki g„Zz¨i ci ciB hv‡Kve‡K nZ¨v Ki‡Z 

†P‡qwQ‡jb| G‡lŠi hv‡Kve‡K nZ¨v Kivi cwiKíbvwU wiweKv ï‡bwQ‡jb, ZvB wZwb hv‡Kve‡K cvwj‡q †h‡Z mvnvh¨ 

K‡iwQ‡jb| wZwb hv‡Kve‡K nvi‡Y P‡j †h‡Z e‡jwQ‡jb| nviY nj †mB kni †hLv‡b Aeªvnvg evm Ki‡Zb hv wQj 

Kbv‡b hvIqvi c‡_|  

 

 nvi‡Y hvIhvi c‡_ hv‡Kve evB‡i Nygv‡bvi mgq GKwU ¯ĉœ †`‡LwQ‡jb|     

 

 

 

                                       10 এথেতক যাতকাব কবর্-কশবা কছতড় হারণ শহতরর থেতক যাত্রা করতেন। 11 পতি এক  

   Avw`cy¯ÍK 28:10-16       জায়গায় কবো ডুতব কগতে পর থেথন কসখাতনই রােটা কাটাতেন। কসখাতন কেগুতো  

                                     পাির পতড় থছে। যাতকাব কসগুতোর একটা মািার নীতচ থেতয় শুতয় পড়তেন। 12 থেথন  

                                     স্বতে কেখতেন মাষ্টটর উপতর একটা থসাঁথড় ো াঁথড়তয় আতছ এবং োর মািাটা থগতয় স্বতগ থ  

                                     কঠতকতছ। থেথন কেখতেন ঈশ্বতরর েতূেরা োর উপর থেতয় ওঠা-নামা করতছন, 13 আর  

                                     সোপ্রভু োর উপতর ো াঁথড়তয় বেতছন, “আথম সোপ্রভু। আথম কোমার পূব থপুরুষ  

                                     অব্রাহাতমর ঈশ্বর এবং ইসহ্াতকরও ঈশ্বর। েুথম কযখাতন শুতয় আছ কসই কেশ আথম  

                                     কোমাতক এবং কোমার বংতশর কোকতের কেব।  

  Zuvi Mí: D×vi     

 

                              14 কোমার বংতশর কোতকরা পথৃিবীর যূথেকণার মে অসংখে হতব। পূব থ-পজশ্চতম এবং  

                                     উত্তর-েথক্ষতণ কোমার বংশ ছথড়তয় পড়তব। পথৃিবীর সমস্ত জাথে কোমার ও কোমার  

                                     বংতশর মযে থেতয় আশীব থাে পাতব। 15 আথম কোমার সংতগ সংতগ আথছ; েুথম কযখাতনই  

                                     যাও না ককন আথম কোমাতক রক্ষা করব। এই কেতশই আবার আথম কোমাতক থেথরতয়  

                                     আনব। আথম কোমাতক যা বতেথছ ো পূণ থ না করা পয থন্ত আথম কোমাতক কছতড় যাব     

                                     না।” 16 পতর যাতকাব ঘুম কিতক উতঠ বেতেন, “োহতে সোপ্রভু থনশ্চয়ই এই জায়গায়  

                                     আতছন অিচ আথম ো বুঝতে পাথর থন।” 

 

¯‡̂cœ Ck¦i hv‡Kv‡ei mv‡_ K_v ejwQ‡jb| wZwb hv‡Kve‡K GKUv wmuwo †`Lv‡jb| wmuwowU gvwUi Dci †_‡K ¯M̂©85
 

ch©šÍ †V‡KwQj| Ck¦‡ii ~̀‡Ziv Zvi Dci IVv-bvgv KiwQ‡jb| Zvi ¯‡̂cœ hv‡Kve wmuwo ¸‡jv †`L‡jb Ges wZwb 

ïb‡jb m`vcÖfz Zvi cwievi wb‡q wKQz ej‡Qb| m`vcÖfz ej‡jb hv‡Kv‡ei cwievi eo n‡e Ges wekvj RvqMvq Qwo‡q 

                                                           
85

  ¯^M© - Ck¦‡ii Mí e‡j, GKwU mwZ¨Kvi RvqMv †hLv‡b Ck¦i _v‡Kb 
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co‡e| m`vcÖfz ej‡jb c„w_exi mg Í̄ cwievi hv‡Kv‡ei cwiev‡ii ga¨ w`‡q Avkxe©v` cv‡e| Ck¦i †mB cÖwZÁvZ 

e¨w³‡K wb‡q Avmvi Rb¨ Zuvi cwiKíbv wb‡q K_v ejwQ‡jb whwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb| GB gvbylwU n‡eb 

hv‡Kv‡ei cwiev‡ii GKwU Ask hv‡K Ck¦i cvVv‡eb| Ck¦i Aeªvnvg Ges Bm&nvK‡K c~‡e© hv e‡jwQ‡jb hv‡Kve‡KI 

†mB GKB wel‡q ej‡Qb| Ck¦i hv Kivi cwiKíbv K‡ib Zv KLbI fz‡j hvb bv| hw` Ck¦i wKQz Kivi cwiKíbv 

K‡ib wZwb me©`v Zv K‡ib|  

 

Ck¦i hv‡Kve‡K GKwU ¯̂‡cœi gva¨‡g ‡mB wmuwo¸‡jv †`wL‡qwQ‡jb hv ¯̂‡M© wM‡q ‡V‡KwQj| Ck¦i hv‡Kve‡K cÖwZÁvZ 

e¨w³i m¤̂‡Ü Ggb wKQz ej‡Z †P‡qwQ‡jb whwb Zvi cwiev‡ii ga¨ w`‡q Avm‡eb| Ck¦i †jvK‡`i Rb¨ Zuvi Kv‡Q 

hvIqv Ges Zuvi mv‡_ _vKvi GKwU c_ ‰Zwi Ki‡Z P‡j‡Qb ZvB wZwb c„w_ex †_‡K ¯̂‡M© IVvi wmuwo¸‡jv 

†`wL‡qwQ‡jb|  

 

hLb Av`g Ges nev Ck¦‡ii K_vi Aeva¨ n‡qwQ‡jb, ZLb Zv‡`i G`b evMvb †_‡K †ei K‡i †`Iqv n‡qwQj| †mB 

mgq †_‡K hZRb R‡b¥wQj cÖ‡Z¨K‡KB evMv‡bi evB‡i Rb¥MÖnY K‡iwQj| ZLb †_‡K gvbyl cvc Ges g„Zz¨i RM‡Z 

Rb¥MÖnY Ki‡Z jvMj| GLbI gvbyl cvc Ges g„Zz¨i RM‡Z Rb¥MÖnY Ki‡Q| kqZvb, cvc Ges g„Zz¨ wbqš¿‡Y i‡q‡Q|  

 

Ck¦i ‡hfv‡e e‡jwQ‡jb, hv‡Kv‡ei mg‡q †jv‡Kiv †KejgvÎ cï nZ¨vi gva¨‡g Ck¦‡ii Kv‡Q Avm‡Z cviZ| GUv 

GgbB GKUv welq n‡q ùvovj †h Zv‡`i‡K evi evi GUv K‡i †h‡Z nZ| kqZvb, cvc Ges gyZz¨i Kvi‡Y Zviv 

Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avjv`v n‡q †hZ, ZvB Zv‡`i evi evi cï nZ¨v K‡i †h‡Z nZ| wKš‘ Ck¦i GKwU c_ ˆZwi Ki‡Z 

PvB‡jb hv‡Z ‡jv‡Kiv ¯̂vaxbfv‡e Zuvi Kv‡Q Avm‡Z cv‡i| wZwb mvivRxeb gvby‡li mv‡_ _vK‡Z Pvb| Ck¦i gvbyl‡K 

fvjev‡mb Ges wZwb Pvb bv gvbyl †hb cv‡ci Kvi‡Y Zuvi KvQ ‡_‡K Avjv`v n‡q hvq|  

 

 

 

 

 

 ce© 9: Ck¦i hv‡Kve‡K ‡e‡Q wb‡jb| Ck¦i hv‡Kv‡ei †Q‡j †hv‡ld‡K wgk‡i cvVv‡jb 

 

ZvB Ck¦i hv‡Kve‡K ¯‡̂cœ ej‡jb, wZwb ‡jvK‡`i Rb¨ Zvui Kv‡Q Avmvi GKwU wPi ’̄vqx c_ ˆZwi Ki‡Z hv‡”Qb| 

Zuvi mv‡_ _vKevi Rb¨ Zviv Zuvi Kv‡Q ̄ v̂axbfv‡e Avm‡Z cvi‡e| Ck¦i hv‡Kve‡K ‡`wL‡qwQ‡jb, hv‡Kv‡ei cwiev‡ii 

gva¨‡g whwb Avm‡eb wZwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb| Ck¦‡ii Kv‡Q ¯̂vaxbfv‡e hvIqvi Rb¨ GB †jvKwU gvby‡li 

Rb¨ GKwU c_ ˆZwi Ki‡eb|  

 

Avw`cy¯ÍK 29 ‡_‡K 35 Aa¨v‡q, Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j hv‡Kve DËi †g‡mvc‡Uwgqvq †M‡jb| wZwb Zvi cwiev‡ii 

Rb¨ †mB RvqMvq 20 eQi †_‡K †M‡jb| hLb wZwb †mLv‡b wQ‡jb, wZwb †jqv Ges iv‡nj bv‡g ỳB †evb‡K we‡q 

Ki‡jb| hv‡Kve Ges Zvi cwievi Kbv‡b wd‡i ‡M‡jb| wd‡i Avmevi mgq, Ck¦i hv‡Kve‡K GKwU bZzb bvg w`‡jb, 

B¯ªv‡qj|  
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                               9-10 যাতকাব পেন-অরাম কিতক চতে আসবার পর ঈশ্বর আবার োাঁতক কেখা থেতয়        

    Avw`cy¯ÍK 35:9-12         আশীব থাে কতর বেতেন, “কোমার নাম থছে যাতকাব, থকন্তু কোমাতক আর যাতকাব বতে        

                                      ডাকা হতব না; কোমার নাম হতব ইস্রাতয়ে।” এই বতে থেথন োাঁর নাম থেতেন ইস্রাতয়ে।  

                                       11 ঈশ্বর োাঁতক আরও বেতেন, “আথমই সব থশজক্তমান ঈশ্বর। েুথম অতনক সন্তাতনর  

                                      থপো হতয় সংখোয় কবতড় ওতঠা। কোমার মযে কিতকই একটা জাথে গতড় উঠতব, আর  

                                     গতড় উঠতব একটা বহু কগাষ্ঠীর জাথে। কোমার বংতশ অতনক রাজার জন্ম হতব। 12 কয          

                                      কেশ আথম অব্রাহাম আর ইস্হাকতক থেতয়থছোম কসই কেশ আথম কোমাতক কেব। কসই  

                                      কেশ আথম কোমার পতর কোমার বংতশর কোকতের কেব।” 

 

Ck¦‡ii M‡í gv‡Sg‡a¨ hv‡Kve bvgwU e¨envi Kiv nq Ges KLbI B ª̄v‡qj bvgwU e¨envi Kiv nq| gv‡Sg‡a¨ GB 

bvgwU e¨w³ we‡kl m¤ú‡K© ‡evSv‡bvi Rb¨ e¨envi Kiv nq, Ges KLbI Zvi cy‡iv cwievi‡K ‡evSv‡Z GB bvgwU 

e¨eüZ nq| B ª̄v‡q‡ji 12Rb ‡Q‡j wQj| B¯ªv‡qj Zvi ‡Q‡j I cwievi wb‡q Kbv‡b emevm Ki‡Zb| Ck¦i †hgb 

e‡jwQ‡jb wVK †Zgwb B¯ªv‡q‡ji cwievi eo ‡_‡K AviI eo n‡Z jvMj| B ª̄v‡q‡ji †Q‡j‡`i g‡a¨ GKR‡bi bvg 

wQj †hv‡ld|   

 

 

 

                                       3 বুতড়া বয়তসর সন্তান বতে কযাতষেতক ইস্রাতয়ে োাঁর অনে কছতেতের কচতয় কবশী  

     Avw`cy¯ÍK 37:3,4          ভােবাসতেন। থেথন োাঁতক একটা পুতরা হাোর েম্বা জামা বাথনতয় থেতয়থছতেন। 4  

                                      ভাইতয়রা যখন বুঝে কয, বাবা োতের কচতয় কযাতষেতকই কবশী ভােবাতসন েখন োরা  

                                     োাঁতক থহংসা করতে োগে। োরা ককান কিাই োাঁর সংতগ ভাে মতন বেতে পারে না। 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi     

 

     Ck¦‡ii Mí †hv‡ld m¤ú‡K© Avgv‡`i A‡bK wKQy e‡j| wZwb wQ‡jb hv‡Kv‡ei wcÖq †Q‡j| †hv‡l‡di fvB‡qiv      

     Zv‡K N„Yv KiZ| †hv‡ld Ck¦‡ii K_v ïb‡Zb Ges Zuvi Lye Nwbô wQ‡jb| cieZ©x‡Z, Ck¦‡ii Mí e‡j †h     

     Ck¦‡ii cÖwZ ‡hv‡l‡di AMva wek¦vm wQj| Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i †hv‡l‡di Rxeb m¤ú‡K© e‡j| Avcwb Avw`cy¯ÍK   

     37 †_‡K 47 Aa¨v‡q Zvi Rxe‡bi Mí c‡o †`L‡Z cv‡ib| GLb †_‡K Avgiv M‡íi g~j wel‡qi ga¨ w`‡q  

     hve| Avcwb c‡i Avcbvi evB‡ej †_‡K m¤úyY© MíwU c‡o †`L‡Z cv‡ib|  

 

     Avw`cy¯ÍK 37:5-11 

     ‡hv‡ld GKRb ivLvj wQ‡jb| wZwb †ek wKQz ¯̂cœ ‡`‡LwQ‡jb †hLv‡b Zvi fvB‡qiv Zv‡K cÖYvg Ki‡Q| Zvi   

     fvB‡qiv GB ¯̂cœ¸‡jvi Rb¨ Zv‡K N„Yv KiZ| ¯̂‡cœ Ck¦i †hv‡ld‡K †`wL‡qwQ‡jb †h Zvi cwiev‡i wZwbB n‡eb  

     me‡P‡q ÿgZvevb e¨w³|   



76 
 

 

     Avw`cy¯ÍK 37:12-36 

      ‡hv‡l‡di fvB‡qiv Zv‡K N„Yv KiZ Ges Zv‡K ‡g‡i †dj‡Z PvBZ| GKw`b Zviv wKQz ‡jvK‡K Ab¨ †`k   

      †_‡K ‡h‡Z †`Lj Ges ZLbB Zviv †hv‡ld‡K `vm wnmv‡e Zv‡`i Kv‡Q wewµ K‡i w`j| GB †jv‡Kiv wgk‡i  

      wRwbm wewµ Ki‡Z hvw”Qj| Zviv †hv‡ld‡K Zv‡`i mv‡_ wgk‡i wb‡q ‡Mj| Zviv ‡mLv‡b †cŠQv‡j ci ‡cvUxdi  

      bvgK GK e¨w³i Kv‡Q Zviv ‡hv‡ld‡K wewµ K‡i w`j| ‡cvUxdi wgk‡ii ivRvi Rb¨ KvR Ki‡Zb| wgk‡ii  

      mg Í̄ ivRv‡`i Ôd‡iŠYÕ ejv nZ| †hv‡l‡di fvB‡qiv Zvi Rvgvq QvM‡ji i³ jvwM‡q Zv Zv‡`i evev‡K 

      ‡`Lvj| Zviv hv‡Kve‡K †evSv‡Z †P‡qwQj †h ‡hv‡ld eb¨ cïi Avµg‡Y gviv †M‡Q|  

 

     Avw`cy¯ÍK 39:1-6 

      ‡hv‡ld ‡cvUxd‡ii Rb¨ KvR Ki‡Zb| ‡cvUxdi d‡iŠ‡Yi cvnviv`vi‡`i cÖavb wQ‡jb| Ck¦i e‡jwQ‡jb wZwb   

      †hv‡l‡di mv‡_ wQ‡jb Ges Zv‡K mvnvh¨ KiwQ‡jb| Ck¦i †hv‡ld‡K mvnvh¨ Ki‡Zb| Zv‡K ‡cvUxd‡ii  

      evwoi Ges Zvi hv wKQz wQj Zvi mg Í̄ wKQzi †`Lv‡kvbvi `vwqZ¡ †`Iqv n‡qwQj|  

 

      Avw`cy¯ÍK 39:7-20 

       ‡cvUxd‡ii ¯¿x †hv‡l‡di mv‡_ †hŠb m¤úK© Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| wKš‘ †hv‡ld Zvi K_v ‡kv‡bb wb| wZwb Gi    

       ga¨ w`‡q Ck¦‡ii weiæ‡× cvc Ki‡Z Pvb wb| ‡cvUxd‡ii ¯¿x Zvi ¯̂vgx‡K ej‡jb, †hv‡ld Zv‡K al©Y86  

       Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| †cvUxdi Zvi ¯¿xi K_v wek¦vm Ki‡jb Ges ZvB †hv‡ld‡K †RjLvbvq cvwV‡q w`‡jb|  

 

 

 

                   ce© 9: Ck¦i hv‡Kve‡K ‡e‡Q wb‡jb| Ck¦i hv‡Kv‡ei †Q‡j †hv‡ld‡K wgk‡i cvVv‡jb 

 

      Avw`cy¯ÍK 39:21-23 

       m`vcÖfz ‡RjLvbvq †hv‡l‡di mv‡_ wQ‡jb| wZwb †hv‡ld‡K mvnvh¨ KiwQ‡jb| wZwb †`Lv‡jb †h wZwb        

       †hv‡ld‡K fvjev‡mb Ges wZwb Zvi †`Lv‡kvbv K‡i Avm‡Qb| †hv‡ld‡K †RjLvbvi K‡q`x‡`i cÖavb wnmv‡e   

       ivLv n‡qwQj|  

 

      Avw`cy¯ÍK 40:1-23 

       Ck¦i †jvK‡`i ¯‡̂cœi gv‡b eywS‡q †`Iqvi Rb¨ †hv‡ld‡K mvnvh¨ KiwQ‡jb| wZwb †hv‡ld‡K †RjLvbvi   

       ỳBRb †jv‡Ki ¯‡̂cœi gv‡b e‡j †`Iqvi Rb¨ mvnvh¨ KiwQ‡jb| GB ỳBRb †jvK d‡iŠ‡Yi n‡q KvR KiZ|   

       †hv‡ld Zv‡`i ¯‡̂cœi gv‡b e‡j w`‡jb| Zv‡`i GKRb †RjLvbv †_‡K Qvov †cj Ges AciRb‡K †g‡i   

       †djv nj| GUvB NU‡e e‡j †hv‡ld Zv‡`i e‡jwQ‡jb|   

                                                           
86

 86. al©Y - Awb”Qvi ciI ‡hŠb m¤úK© Kivi Rb¨ KvD‡K †Rvi Kiv  
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      Avw`cy¯ÍK 41:1-13 

       ỳB eQi ci, d‡iŠY ỳBwU ¯̂cœ †`L‡jb| wZwb GB ¯̂cœ¸‡jv wb‡q Lye wPwšÍZ wQ‡jb Ges †mBMy‡jvi gv‡b   

       Rvb‡Z PvB‡jb| wZwb A‡bK‡K wRÁvmv Ki‡jb GB ¯̂‡cœi gv‡b wK n‡Z cv‡i, wKš‘ Zviv †KDB ej‡Z cvij   

       bv| †h †jvKwU †RjLvbv †_‡K Qvov †cj ‡m d‡iŠY‡K †hv‡l‡di m¤ú‡K© e‡jwQj| ‡m ejj †hv‡ld  

       d‡iŠ‡Yi ¯‡̂cœi gv‡b e‡j w`‡Z cvi‡e|  

 

      Avw`cy¯ÍK 41:14-32 

       d‡iŠY †hv‡ld‡K WvK‡jb Ges Zv‡K mvnvh¨ Ki‡Z ej‡jb| †hv‡ld‡K †RjLvbv †_‡K ‡eo K‡i Avbv nj  

       Ges d‡iŠ‡Yi Kv‡Q wb‡q hvIqv nj| †hv‡ld d‡iŠY‡K ej‡jb, Zvi ¯‡̂cœi gv‡b e‡j ‡`Iqvi Rb¨ ïaygvÎ   

       Ck¦iB mvnvh¨ Ki‡Z cv‡ib| d‡iŠY †hv‡ld‡K Zvi ¯ĉœ ej‡jb| cÖ_g ¯ĉœwU wQj mvZwU ‡ivMv Miæ mvZwU  

       †gvUv Miæ‡K †L‡q †djj| wØZxq ¯̂cœwU wQj mvZwU Acyó kxl mvZwU cyó kxl wM‡j †djj|   

 

       ‡hv‡ld d‡iŠY‡K e‡jwQ‡jb ‡h, ¯‡̂cœi gv‡b Rvbvi Rb¨ Ck¦i Zv‡K mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| wgk‡i mvZwU fvj  

       eQi Avm‡e| GB eQi¸‡jv‡Z A‡bK dmj Rb¥v‡e| Zvici mvZwU Lvivc eQi Avm‡e| GB eQi¸‡jv‡Z  

       †Kv‡bv dmj Rb¥v‡e bv|  

 

      Avw`cy¯ÍK 41:33-36 

       ‡hv‡ld ej‡jb †Kv‡bv GKRb‡K wgk‡ii Lvev‡ii `vwq‡Z¡ ivL‡Z n‡e| †hv‡ld ej‡jb GB fvj   

       eQi¸‡jv‡Z †mB e¨w³ Lvevi msMÖn Ki‡e Ges Zv msiÿY Ki‡e| Zvici Lvivc eQi¸‡jv‡Z  

       †mB Lvevi †L‡Z cvi‡e|   

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi   

 

      Avw`cy¯ÍK 41:37-46   

       d‡iŠY ‡`L‡jb †h †hv‡ld wQ‡jb Lye eyw×gvb Ges Ck¦i Zvi mv‡_ wQ‡jb| ZvB d‡iŠY †hv‡ld‡K wgk‡ii  

       mg Í̄ Lv‡`¨i `vwqZ¡ w`‡jb| GKgvÎ d‡iŠYB wQj †hv‡l‡di †_‡K EaŸ©Zb| †hv‡ld wgk‡ii Ab¨ mK‡ji  

       `vwq‡Z¡ wQ‡jb|  

 

       Avw`cy¯ÍK 41:47-57 

        Ck¦i †hfv‡e e‡jwQ‡jb wVK †mBfv‡eB †mLv‡b mvZwU fvj eQi Ges mvZwU Lvivc eQi G‡mwQj fvj eQi  

        ¸‡jv‡Z ‡hv‡ld Lv`¨ msMÖn K‡i ivL‡jb| wZwb wecyj cwigvY Lv`¨ gRyZ K‡iwQ‡jb| Zvici, Lvivc  

        eQi¸‡jv‡Z wZwb †mB Lv`¨ weZiY Ki‡Z jvM‡jb| wgk‡ii Av‡kcv‡ki †`k¸‡jv‡ZI Lv‡`¨I cÖ‡qvRb  
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        wQj| ZvB IB mg Í̄ †`k¸‡jv †_‡K †jv‡Kiv wgk‡i Lv`¨ wKbevi Rb¨ G‡mwQj| Kbvb †`‡ki †jvK‡`iI  

        Lv‡`¨i cÖ‡qvRb †`Lv w`j|   

 

       Avw`cy¯ÍK 42:1-38 

        ‡hv‡l‡di evev hv‡Kve Ges Zvi fvB‡qiv Kbv‡b evm KiZ hv Kvi‡Y ZvivI ÿzavZ© wQj| hv‡Kve Lv`¨ ‡Kbvi  

        Rb¨ Zvi `kRb mšÍvb‡K wgk‡i cvVv‡jb | †hv‡l‡di fvB‡qiv wgk‡i †hv‡l‡di Kv‡Q Lv`¨ wKb‡Z   

        G‡mwQj| Zviv RvbZ bv †hv‡ld Zv‡`i fvB wQ‡jb| Zviv †f‡ewQj wZwb ïaygvÎ wgk‡ii GKRb gvbyl|  

        wKš‘ †hv‡ld Rvb‡Zb †h Zviv Zvi fvB wQj| ‡hv‡l‡di fvB‡qiv Avmj Ges Zv‡K cÖYvg Rvbvj| Zviv  

        Zv‡K cÖYvg Rvbvj wVK †hgbwU Ck¦i †hv‡ld‡K A‡bK eQi Av‡M ¯̂‡cœi gva¨‡g e‡jwQ‡jb GgbwU n‡e|   

 

         ‡hv‡ld Zvi fvB‡`i ej‡jb Kbv‡b wd‡i wM‡q †h fvB‡K Zviv †i‡L G‡mwQj Zv‡K wb‡q Avm‡Z| wZwb  

         AviI ej‡jb Zv‡`i evev Ges cy‡iv cwievi‡K wb‡q Avm‡Z| †hv‡ld †P‡qwQ‡jb Zviv wgk‡i wbivc‡`   

         _vKyK Ges ‡hb Zviv Lvevi cvq|  

 

        Avw`cy¯ÍK 43-45 

         ZvB ‡hv‡l‡di fvB‡qiv Kbv‡b wd‡i †Mj| Zvici Zviv Zv‡`i Ab¨ fvB‡K wb‡q Avevi wgk‡i wd‡i  

         Avmj|wKQzÿY ci, †hv‡ld Zv‡`i ej‡jb wZwb †K| wZwb Zv‡`i ej‡jb wZwbB †mB fvB hv‡K Zviv A‡bK  

         eQi Av‡M `vm wnmv‡e wewµ K‡i w`‡qwQj| Zviv fvej wZwb nqZ Zv‡`i mv‡_ ivM Ki‡eb| wKš‘ †hv‡ld  

         Zv‡`i ej‡jb †h Ck¦iB GB me wKQz cwiKíbv K‡i †i‡LwQ‡jb| Ck¦i Zv‡`i cwievi †`Lv‡kvbv K‡i  

         AvmwQ‡jb| †hv‡l‡di cwievi G‡m‡Q †`‡L †dŠiY Lywk n‡jb| wZwb †hv‡ld‡K ej‡jb Zvi evev‡K wgk‡i  

         wb‡q Avm‡Z| d‡iŠY Zv‡`i †jvK‡`i, cïcvwL Ges mg Í̄ wKQz wb‡q wgk‡i Avm‡Z mvnvh¨ Ki‡jb|  

 

 

 

 

                ce© 9: Ck¦i hv‡Kve‡K ‡e‡Q wb‡jb| Ck¦i hv‡Kv‡ei †Q‡j †hv‡ld‡K wgk‡i cvVv‡jb 

 

        Avw`cy¯ÍK 46:1-33 

         Ck¦i ¯‡̂cœ hv‡Kv‡ei mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb| wZwb hv‡Kve‡K wgk‡i †h‡Z e‡jwQ‡jb| Ck¦i e‡jwQ‡jb †h   

         wZwb hv‡Kv‡ei cwiev‡ii ga¨ w`‡q GKwU gnvb RvwZ m„wó Ki‡eb| ZvB hv‡Kve (B¯ªv‡qj bv‡gI cwiwPZ)   

         Ges Zvi wekvj cwievi wgk‡i †M‡jb| Zviv †mLv‡b ¯’vqxfv‡e emevm K‡i| Zviv ÔÔB ª̄v‡q‡ji mšÍvbÓ  

         bv‡g cwiwPZ wQj| hv‡Kv‡ei ev‡iv ‡Q‡ji cÖ‡Z¨‡KB GKwU cwiev‡ii cÖavb n‡e hv GK GKwU ‡Mvôx‡Z87   

         cwiYZ n‡e| Gfv‡e B¯ªv‡q‡ji mšÍv‡biv ev‡ivwU †Mvôx M‡o Zz‡jwQj| Zv‡`i bvg¸‡jv Avw`cy¯ÍK 46:8- 

         26 c‡` †jLv Av‡Q|  

                                                           
87

 †Mvôx - GK`j †jvK hviv GKB fvlv Ges ms¯‹…wZ fvM K‡i †bq Ges GKB c~e©cyiæl‡`i KvQ †_‡K Av‡m 
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         Avgiv †`L‡Z cvwi †h Ck¦i hv‡Kv‡ei cwievi‡K †`Lv‡kvbv KiwQ‡jb| Ck¦‡ii †hv‡l‡di Rxe‡bi ga¨     

         w`‡q Zvi cwievi‡K hZœ †bIqvi cwiKíbv wQj| Avcbv‡`i wK g‡b Av‡Q Ck¦i hv‡Kv‡ei `v ỳ Aeªvnv‡gi  

         Kv‡Q GKwU cÖwZÁv K‡iwQ‡jb? Ck¦i e‡jwQ‡jb, Zvi eska‡iiv we‡`‡k P‡j hv‡e †hLv‡b Zviv AcwiwPZ  

         wnmv‡e _vK‡e| Avw`cy¯ÍK 15 Aa¨v‡q Ck¦i Gfv‡eB eY©bv K‡iwQ‡jb|   

 

                              12 যখন সূয থ ডুতব যাজিে েখন অব্রাম ঘুথমতয় পড়তেন। গভীর ঘুতমর মতযে একটা  

      Avw`cy¯ÍK 15:12-16     ভয়ংকর অন্ধকার োাঁর উপর কনতম আসে। 13 েখন সোপ্রভু োাঁতক বেতেন, “েুথম  

                                     এই কিা থনশ্চয় কতর কজতনা, কোমার বংতশর কোতকরা এমন একটা কেতশ থগতয় বাস  

                                     করতব যা োতের থনতজতের নয়। কসখাতন োরা অনেতের োস হতয় চারতশা বছর পয থন্ত  

                                     অেোচার কভাগ করতব। 14 থকন্তু কয জাথে োতের োস কতর রাখতব কসই জাথেতক  

                                     আথম শাজস্ত কেব। পতর োরা অতনক যন-কেৌেৎ থনতয় কসই কেশ কিতক কবর হতয়  

                                     আসতব। 15 েতব োর আতগই েুথম অতনক বয়তস শাথন্ততে মারা থগতয় কবর পাতব এবং  

                                     কোমার পূব থপুরুষতের কাতছ চতে যাতব। 16 থকন্তু কোমার বংতশর চেুি থ পুরুতষর  

                                     কোতকরা এখাতন থেতর আসতব, কারণ পাপ করতে করতে ইতমারীতয়রা এখনও এমন  

                                     অবস্থায় থগতয় কপৌৌঁছায় থন যার জনে আমাতক োতের শাজস্ত থেতে হতব।” 

 

         Ck¦‡ii cwiKíbv ‡hgb wZwb e‡jwQ‡jb wVK ‡ZgbB NUwQj| hv‡Kv‡ei cwievi GLb wfbœ †`‡k A_©vr 

         wgk‡i emevm Ki‡Q| mwZ¨Kv‡ii gvbyl‡`i Rxeb Øviv Ck¦i Zuvi cwiKíbv ev¯Íevqb Ki‡Qb| Ck¦‡ii   

         cwiKíbv wQj Ggb GKRb e¨w³‡K c„w_ex‡Z wb‡q Avmv whwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb| wZwb ‡P‡qwQ‡jb   

         ‡hb GB e¨w³ kqZvb‡K civwRZ K‡ib Ges GKwU wPi ’̄vqx88 e¨e¯’v K‡ib hv‡Z †jv‡Kiv Ck¦‡ii Kv‡Q  

         ‡h‡Z cv‡i| wZwb e‡jwQ‡jb GB e¨w³ hv‡Kv‡ei cwiev‡ii ga¨ w`‡q Avm‡eb| Ck¦i GB cwiKíbv   

         K‡iwQ‡jb KviY wZwb †jvK‡`i fvjevm‡Zb Ges wZwb Pvb Zviv †hb Zuv‡K Rv‡b Ges fvjev‡m| wZwb  

         wbwðZ wQ‡jb Zuvi cwiKíbv ev Í̄evwqZ n‡e|  

 

Zuvi Mí: D×vi   

 

         Avcwb Avw`cy¯ÍK 37 †_‡K 46 Aa¨v‡q †hv‡l‡di Rxebx m¤ú‡K© wb‡RB c‡o †`L‡Z cv‡ib| hLb   

         Avcwb co‡eb, Ck¦‡ii cwiKíbvi K_v fveyb| ZLbKvi †jv‡Kiv wQj Avgvi Ges Avcbvi gZ mvaviY  

         gvbyl| wKš‘ Ck¦i Zv‡`i Rxe‡bi ga¨ w`‡q Zuvi D×v‡ii cwiKíbv K‡i‡Qb|  

 

 

 

 

 

 

                                                           
88

 wPi¯’vqx - GgbwKQy hv wPiw`b _v‡K 

 

 ? 
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Ck¦i wgk‡i  

1. G‡lŠ Ges hv‡Kve m¤ú~Y© Avjv`v e¨w³ wQ‡jb| Zviv wKfv‡e Avjv`v wQ‡jb? 

 

2.  nvi‡Y hvevi c‡_ Ck¦i hv‡Kve‡K ¯̂‡cœ wmuwoi gva¨‡g wK ej‡Z †P‡qwQ‡jb?  

 

3. Aeªvnvg, Bm&nvK, hv‡Kve I ‡hv‡l‡di m‡½ hv N‡UwQj Zv wb‡q fveyb| Ck¦i 

m¤ú‡K© Ges wZwb wKfv‡e ‡jvK‡`i Rxe‡b KvR K‡ib †mB wel‡q wK e‡j?  

ce© 10 
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`kwU wech©q cvVv‡jb 
 

 

Avgiv Avevi hvÎvcy Í̄‡K Ck¦‡ii Mí cov ïiæ Kie| hv‡Kv‡ei cwievi K‡qK cÖRb¥ a‡i wgk‡i emevi K‡i AvmwQj| 

ZZw`‡b Zv‡`i cwievi A‡bK eo n‡q wM‡qwQj| ‡mLv‡b hv‡Kv‡ei nvRvi nvRvi eskai wQj| ‡Mvôx wnmv‡e Zviv 

A‡bK abx Ges kw³kvjx wQj| Zviv mevB Beªxq fvlvq K_v ej‡Zb| Zviv GKgvÎ mZ¨ m„wóKZ©v Ck¦i‡KB Dcvmbv 

Ki‡Zb|  

 

 

                                         6 পতর কযাতষে, োাঁর ভাইতয়রা এবং োাঁতের সময়কার সবাই মারা কগতেন। 7 থকন্তু    

         hvÎvcy¯ÍK 1:6-22       ইস্রাতয়েীয়তের বংশবজৃির ক্ষমো কম থছে না; োরা সংখোয় কবতড় উতঠ চারথেতক  

                                       ছথড়তয় পড়ে এবং খুব শজক্তশােী হতয় উঠে, আর োতের থেতয় থমসর কেশটা ভতর  

                                       কগে। 8 পতর এক সময় থমসর কেতশর সমস্ত ক্ষমো এমন একজন নেুন রাজার  

                                       হাতে কগে থযথন কযাতষতের থবষয় থকছুই জানতেন না। 9 থেথন োাঁর প্রজাতের  

                                       বেতেন, “কেখ, ইস্রাতয়েীতয়রা আমাতের কচতয় সংখোয় এবং শজক্ততে কবতড়      

                                       উতঠতছ। 10 োতের সংখো কযন আর বাড়তে না পাতর কসইজনে এস, আমরা োতের  

                                       সংতগ ককৌশে খাষ্টটতয় চথে; ো না হতে যুতির সমতয় োরা হয়তো আমাতের শত্রুতের  

                                       সংতগ হাে থমথেতয় আমাতের থবরুতি যুি করতব এবং পতর কেশ কছতড় চতে যাতব।”         

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi   

 

                                         11োই কষ্টঠন পথরশ্রতমর মযে থেতয় ইস্রাতয়েীয়তের উপর অেোচার করবার উতেতশে  

                                       থমসরীতয়রা োতের উপর সেথার থনযুক্ত করে। েতরৌতণর শসে মজেু করবার জনে  

                                       ইস্রাতয়েীতয়রা থপতিাম ও রাথমতষষ নাতম েু’টা শহর তেরী করে। 12 থকন্তু োতের  

                                       উপর যেই অেোচার করা হে েেই োরা সংখোয় কবতড় থগতয় কেতশর সব থেতক  

                                       ছথড়তয় পড়ে। এতেইস্রাতয়েীয়তের েরুন থমসরীয়তের মতন খুব ভয় হে। 13 োরা  

                                       োতের আরও কষ্টঠন পথরশ্রম করতে বাযে করে। 14 কক্ষতের অনে সব কাতজর  

                                       সংতগ োরা োতের উপর চুনসুরথক আর ইতটর কাতজর কষ্টঠন পথরশ্রমও চাথপতয় থেে  
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                                       এবং োতের জীবন কেতো কতর েুেে। এই সব কষ্টঠন কাজকরাতে থগতয় থমসরীতয়রা  

                                       োতের প্রথে খুব থনষ্ঠুর বেবহার করে। 15 এছাড়া থশরা ও পূয়া নাতম েু’জন ইব্রীয়,  

                                       অি থাৎ ইস্রাতয়েীয় যাইতক থমসতরর রাজা বতে থেতেন, 16 “সন্তান প্রসব করবার সময়  

                                       ইব্রীয় স্ত্রীতোকতের সাহাযে করতে থগতয় কোমরা ভাে কতর েক্ষে করতব োতের  

                                       সন্তাতনরা কছতে না কমতয়; কছতে হতে োতের কমতর কেেতব আর কমতয় হতে বা াঁথচতয়  

                                       রাখতব।” 17 থকন্তু কসই যাইতয়রা ঈশ্বরতক ভয় কতর চেে। োই থমসতরর রাজার  

                                       আতেশ মে কাজ না কতর োরা কছতেতেরও বা াঁথচতয় রাখতে োগে। 18 েখন রাজা  

                                       কসই যাইতের ডাথকতয় এতন বেতেন, “ককন কোমরা এই কাজ করছ? কছতেতের                 

                                       বা াঁথচতয় রাখছ ককন?” 19 উত্ততর োরা েতরৌণতক বেে, “ইব্রীয় স্ত্রীতোতকরা থমসরীয়  

                                       স্ত্রীতোকতের মে নয়। োতের শজক্ত এে কবশী কয, যাই োতের কাতছ কপৌৌঁছাবার আতগই  

                                       োতের সন্তান হতয় যায়।” 20 ঈশ্বর কসই যাইতের মংগে করতেন। ইস্রাতয়েীয়তের  

                                       কোকসংখো বাড়তেই িাকে এবং োরা খুব শজক্তশােী হতয় উঠে। 21 কসই যাইতয়রা  

                                       ঈশ্বরতক ভজক্ত করে বতে থেথন োতের সন্তানতের থেতয় বংশ গতড়েুেতেন। 22 পতর  

                                       েতরৌণ োাঁর প্রজাতের উপর এই আতেশ জাথর করতেন, “ইব্রীয়তের মতযে ককান  

                                       কছতের জন্ম হতে কোমরা োতক নীে নেীতে কেতে কেতব, থকন্তু কমতয়তের সবাইতক  

                                       বা াঁথচতয় রাখতব।” 

     

wgk‡ii ivRv d‡iŠY ZLb B¯ªv‡qjxq‡`i fq Ki‡Zb| wZwb fve‡jb wgk‡ii weiæ‡× hy× Kievi Rb¨ Zviv ‡Kv‡bv 

kÎæ RvwZ‡K mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i| wKš‘ wgk‡ii wewìs Ges Pvlvev‡`i Rb¨ ZviI Zv‡`i‡K cÖ‡qvRb wQj| myZivs 

d‡iŠY B ª̄v‡qjxq‡`i µxZ`vm wnmv‡e ivLvi Ges Zv‡`i mv‡_ Lye Lvivc AvPiY Kivi wm×všÍ wb‡qwQ‡jb| wZwb 

Pvbwb Zviv †hb wgk‡ii weiæ‡× hvq, ZvB wZwb Zv‡`i ỳe©j Kievi †Póv Ki‡Qb| Ck¦‡ii Mí e‡j Zv‡`i Rxeb 

‡Z‡Zv89 K‡i ‡Zvjv n‡qwQj| wKš‘ Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i †`Lv‡kvbv Ki‡Zb| AviI A‡bK wkï Rb¥ wbj Ges 

B¯ªv‡qjxq‡`i msL¨v e„w× †c‡Z jvMj| myZivs d‡iŠY wm×všÍ wb‡jb, mg Í̄ Beªxq beRvZK †Q‡j‡`i Aek¨B bxj 

b`x‡Z ‡d‡j w`‡Z n‡e|  

 

 

               ce© 10: Ck¦i wgk‡i `kwU wech©q cvVv‡jb  

 

Ck¦‡ii kÎæ kqZvb d‡iŠY‡K cwiPvjbv KiwQj| ‡m Ck¦‡ii †jvK‡`i aŸsm Ki‡Z †P‡qwQj| kqZvb Pvq bv 

hv‡Kv‡ei cwievi- B¯ªv‡qj RvwZ- †eu‡P _vKzK| Ck¦i e‡jwQ‡jb, kqZvb‡K civwRZ Kivi Rb¨ GB RvwZ ‡_‡K 

GKRb gvbyl Avm‡eb Ges wZwb c„w_ex I †jvK‡`i Dci †_‡K Zvi ÿgZv †K‡o wb‡Z Avm‡eb| Avgiv wbwðZ †h 

kqZvb Ck¦‡ii cwiKíbv eÜ Ki‡Z †P‡qwQj|  

 

Ck¦i Rvb‡Zb kqZvb wK Ki‡Z †Póv KiwQj Ges B ª̄v‡qjxq mšÍvb‡`i Dci wK NU‡Z hvw”Qj| A‡bK eQi Av‡M, 

Ck¦i Aeªvnvg‡K e‡jwQ‡jb ‡h Zvi eska‡iiv Ab¨ †`‡k µxZ`vm n‡q _vK‡e| Ck¦i gvbyl‡K fvjev‡mb Ges wZwb 
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Pvb bv †h Zviv Kó‡fvM90 KiæK| wZwb `qv †`Lv‡Z Ges `qvjy n‡Z fvjev‡mb| wZwb Ggb †jvK‡`i Kv‡Q hvb Ges 

Ggb †jvK‡`i D×vi K‡ib hviv ¯x̂Kvi K‡i †h Zv‡`i Zuv‡K cÖ‡qvRb| Ck¦i gvbyl‡K D×vi Kivi ‡h cwiKíbv 

K‡iwQ‡jb Zv kqZvb‡K eÜ Ki‡Z †`‡eb bv| myZivs Bmªv‡qjxq‡`i iÿv Kivi Rb¨ Ck¦‡ii GKwU cwiKíbv wQj| 

 

 

                                        1 এই সমতয় কেথবর কগাষ্ঠীর একজন কোক একই কগাষ্ঠীর একষ্টট কমতয়তক থবতয়  

          hvÎvcy¯ÍK 2:1-10      করতেন। 2 কমতয়ষ্টট গভথবেী হতেন এবং োাঁর একষ্টট কছতে হে। কছতেষ্টট কেখতে খুব  

                                      সুন্দর থছে। কসইজনে োর মা োতক থেন মাস পয থন্ত েুথকতয় রাখতেন। 3 থকন্তু যখন  

                                      োতক আর েুথকতয় রাখা সম্ভব হে না েখন থেথন নে থেতয় কবানা একটা টুকথর থনতয়  

                                      োতে কমতট কেে ও আেকােরা কেতপ থেতেন আর কছতেষ্টটতক োর মতযে শুইতয় কসটা  

                                      নীে নেীর পাতর জতের মতযে একটা নেবতন করতখ আসতেন। 4 কছতেষ্টটর েশা থক হয়  

                                      ো কেখবার জনে োর কবান কসখান কিতক থকছু েতূর ো াঁথড়তয় রইে। 5 থকছুক্ষণ পতর  

                                      েতরৌতণর কমতয় নেীতে স্নান করতে আসতেন। োাঁর োসীরা েখন নেীর পাতর  

                                      কঘারাতেরা করথছে। এমন সময় থেথন নেবতনর মতযে কসই টুকথরটা কেখতে কপতয়  

                                      কসটা োাঁর কাতছ থনতয় আসবার জনে একজন োসীতক পাষ্টঠতয় থেতেন। 6 কসটা খুতে  

                                      থেথন আশ্চয থ হতয়তেখতেন একটা কছতে োর মতযে কাাঁেতছ। কছতেষ্টটর উপর  

                                      রাজকনোর খুব মায়া হে। থেথন বেতেন, “এষ্টট ইব্রীয়তের ককান কছতে।” 7 েখন  

                                      কছতেষ্টটর কবান এতস েতরৌতণর কমতয়তক বেে, “আথম থক আপনার জনে একজন  

                                      ইব্রীয় স্ত্রীতোক কডতক আনব, কয এতক বুতকর েুয খাওয়াতে পারতব? ” 8 থেথন বেতেন,  

                                      “হো াঁ, যাও।” েখন কমতয়ষ্টট থগতয় কছতেষ্টটর মাতকই কডতক আনে। 9 েতরৌতণর কমতয়  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi   

 

োাঁতক বেতেন, “এই কছতেষ্টটতক থনতয় থগতয় আমার হতয় কোমার বুতকর েুয খাইতয়  

                                      োেন-পােন কর। এর জনে আথম কোমাতক কবেন কেব।” েখন কসই স্ত্রীতোকষ্টট  

                                      কছতেষ্টটতক থনতয় থগতয় েুয খাইতয় োতক োেন-পােন করতে োগতেন। 10 কছতেষ্টট  

                                      একটু বড় হতে পর স্ত্রীতোকষ্টট োতক েতরৌতণর কমতয়র কাতছ থনতয় কগতেন, আর থেথন  

                                      োতক থনতজর কছতে থহসাতব গ্রহণ করতেন। থেথন বেতেন, “ওতক আথম জে কিতক  

                                      েুতে এতনথছ।” কসইজনে থেথন োর নাম থেতেন কমাথশ। 
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B¯ªv‡qjxq †jwe †Mvôxi GK e¨w³ I Zvi ¯¿xi GKwU cyÎ mšÍvb n‡qwQj| hw` Zv‡K cvIqv ‡hZ, Zvn‡j wgkixqiv 

Zv‡KI bxj b‡` ‡d‡j w`Z| ZvB wZb gv‡mi Rb¨ Zvi gv Zv‡K jywK‡q †i‡LwQj| Zvici wZwb Zv‡K GKwU Szwo‡Z 

†i‡L bxj b`xi cv‡o R‡ji g‡a¨ GKwU bje‡b †i‡L Avm‡jb| wZwb SzwowU Ggbfv‡e ‰Zwi K‡iwQ‡jb hv‡Z cvwb 

wfZ‡i cÖ‡ek Ki‡Z bv cv‡i|  

d‡iŠ‡Yi †g‡q b`x‡Z †Mvmj Ki‡Z †M‡jb| wZwb ‡mB Szwo‡Z wkïwU‡K Lyu‡R †c‡jb Ges Zv‡K evuwP‡q ivLvi wm×všÍ 

wb‡jb| wZwb Zvi bvg ivL‡jb ÔÔ‡gvwkÓ Ges c‡i Zv‡K Zvi wb‡Ri mšÍvb wnmv‡e `ËK91
 wb‡jb| †gvwk †e‡o DV‡Z 

jvM‡jb Ges wgk‡i Lye fvj wkÿv92 jvf Ki‡jb|  

Ck¦i †gvwk‡K cÖ ‘̄Z93 KiwQ‡jb| wZwb †gvwki ga¨ w`‡q B¯ªv‡qjxq‡`i D×v‡ii cwiKíbv Pvwj‡q wb‡Z †P‡qwQ‡jb| 

Ck¦i wewfbœ †jvK‡K ¸iæZ¡c~Y© KvR ‡`b| Zuvi KvR Kiv‡bvi Rb¨ wZwb Zv‡`i cÖ ‘̄Z94 K‡ib| wZwb Pvb  †jv‡Kiv 

‡hb Zvui D×vi cwiKíbvi Askx`vi nq| wZwb †gvwk‡K w`‡q ¸iæZ¡c~Y© KvR Kiv‡Z †P‡qwQ‡jb Ges wZwb wbwðZ 

K‡iwQ‡jb †h †gvwk Gi Rb¨ cÖ ‘̄Z wQ‡jb|  

 

                                      11 পতর বড় হতয় কমাথশ একথেন োাঁর থনতজর জাথের কোকতের সংতগ কেখা করতে  

   hvÎvcy¯ÍK 2:11-14,23    থগতয় কেখতেন, থক ভীষণ পথরশ্রম োতের করতে হতি। োাঁর কচাতখ পড়ে কয, োাঁর  

                                    থনতজর ইব্রীয় জাথের একজন কোকতক একজন থমসরীয় মারযর করতছ। 12 থেথন  

                                    এথেক ওথেক োথকতয় আতশপাতশ কাউতক কেখতে কপতেন না। েখন থেথন কসই  

                                    থমসরীয়তক কমতর কেতে বাথে চাপা থেতয় রাখতেন। 13 পরথেন থেথন আবার বাইতর  

                                    থগতয় েু’জন ইব্রীয়তক মারামাথর করতে কেখতেন। কয কোষী োতক থেথন বেতেন, “ককন  

                                    েুথম কোমার ভাইতক মারছ? ” 14 কোকষ্টট বেে, “কক কোমাতক আমাতের কনো ও  

                                    শাসনকেথা কতরতছ? কসই থমসরীতয়র মে আমাতকও কমতর কেেতে চাও নাথক?”…….. 

 

                                                                

                                                                 ce© 10: Ck¦i wgk‡i `kwU wech©q cvVv‡jb 

 

......23 এর অতনক থেন পতর থমসতরর রাজা মারা কগতেন। এথেতক ইস্রাতয়েীতয়রা  

                                    োতের কগাোমীর েরুন কাের হতয় হাহাকার করতে োগে। এই অবস্থা কিতক উিার  

                                    পাবার জনে োতের এই কান্না উপতর ঈশ্বতরর কাতছ থগতয় কপৌৌঁছাে। 

 

‡gvwk Zvi †jvK‡`i mvnvh¨ Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| Zviv †hLv‡b emevm Ki‡Zb Ges KvR Ki‡Zb †gvwk †mBme RvqMv 

Ny‡i †`L‡jb| GKw`b wZwb †`L‡jb GK wgkixq GKRb Beªxq‡K gviwQj| ZvB wZwb †mB wgkixq‡K †g‡i †dj‡jb 

Ges Zv‡K Kei w`‡jb| †gvwk hv K‡iwQ‡jb d‡iŠY Zv ïb‡Z †c‡jb, ZvB †gvkx‡K cvwj‡q †h‡Z nj| †gvwk 
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92
 wkÿv - we`¨vj‡q wM‡q wkÿv AR©b Kiv 

93
 cÖ¯‘wZ - †Kv‡bv GKUv wKQz Kiv‡bvi Rb¨ KvD‡K cÖ¯‘Z Kiv 

94
 cÖ¯‘Z Kiv - †Kv‡bv KvR Kiv‡bvi Rb¨ KvD‡K cÖ¯‘Z Kiv 
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wgw`q‡b †M‡jb, hv wQj wgk‡ii DËi c~‡e©i †Kvb GK ¯’v‡b| †gvwk ‡mLv‡b we‡q Ki‡jb Ges evm Ki‡Z jvM‡jb| 

wZwb Zvi wb‡Ri †jvK‡`i Ges wgkixq‡`i ‡Q‡o A‡bK eQi †mLv‡b emevm Ki‡Z jvM‡jb| c‡i wgk‡ii d‡iŠY 

gviv ‡M‡jb Ges Zvi RvqMvq Ab¨ Avi GKRb d‡iŠY Avm‡jb| wKš‘ ZLbI B¯ªv‡qjxq‡`i Rxeb hvcb fxlY 

Kó`vqK wQj Ges Zviv Ck¦i‡K WvK‡jb I Zuvi Kv‡Q mvnvh¨ PvB‡jb| 

 

                           24 ঈশ্বর োতের কাের স্বর শুনতেন এবং অব্রাহাম, ইসহ্াক ও যাতকাতবর জনে কয    

        hvÎvcy¯ÍK 2:24,25     বেবস্থা থেথন স্থাপন কতরথছতেন কসই কিা ভাবতেন। 25 থেথন ইস্রাতয়েীয়তের থেতক  

                          কচতয় কেখতেন এবং োতের থেতক মতনাতযাগ থেতেন। 

 

Ck¦i ej‡jb, wZwb োতের কাের স্বর শুনতেন| Zviv hLb Zuv‡K ‡W‡KwQj wZwb Zv‡`i ̄ î ï‡bwQ‡jb| wZwb Aeªvnvg, 

Bm&nvK Ges hv‡Kve‡K †`Iqv cÖwZÁvi K_v g‡b Ki‡jb| Ck¦i fvjevmv Ges ggZvq c~Y©95 Ges wZwb Zv‡`i mvnvh¨ 

Ki‡Z Pvb hv‡`i Zuvi mvnv‡h¨i cÖ‡qvRb| Ck¦i hv Ki‡eb e‡jb wZwb KLbI Zv fz‡j hvb bv; wZwb me©`v Zv K‡ib| 

 

B¯ªv‡qjxqiv wgk‡i `vm n‡q wQ‡jb| Zv‡`i cvwj‡q hvevi †Kv‡bv iv Í̄v wQj bv Ges Zv‡`i †Kv‡bv Avkv wQj bv| 

GKgvÎ Ck¦iB Zv‡`i D×vi Ki‡Z cv‡ib| †gvwk‡K w`‡q Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i D×v‡ii Kivi cwiKíbv K‡iwQ‡jb|     

 

 

                           1 একথেন কমাথশ োাঁর শ্বশুর থযতরার, অি থাৎ রূতয়তের ছাগে-কভড়ার পাে চরাজিতেন।  

         hvÎvcy¯ÍK 3:1-15      থযতরা থছতেন থমথেয়নীয়তের একজন পুতরাথহে। ছাগে-কভড়ার পাে চরাতে চরাতে  

4:1, 10-17           কমাথশ মরু-এোকার অনে যাতর ঈশ্বতরর পাহাড় কহাতরতবর কাতছ থগতয়  

                          কপৌৌঁছাতেন। 2 কসখাতন একটা কঝাতপর মাঝখাতন জ্বেন্ত আগুতনর মযে কিতক  

                          সোপ্রভুর েেূ োাঁতক কেখা থেতেন। কমাথশ কেখতেন কয, কঝাপটাতে আগুন জ্বেতেও  

                          কসটা পুতড় যাতি না। 3 এই বোপার কেতখ থেথন মতন মতন বেতেন, “আথম এক পাতশ  

                          থগতয় এই আশ্চয থ বোপারটা কেখব, কেখব কঝাপটা পুতড় যাতি না ককন।” 4 কঝাপটা  

                           

 

Zuvi Mí: D×vi   

কেখবার জনে কমাথশ একপাতশ যাতিন কেতখ সোপ্রভু ঈশ্বর কঝাতপর মযে কিতক  

                          ডাকতেন, “কমাথশ, কমাথশ।” কমাথশ বেতেন, “এই কয আথম।” 5 সোপ্রভু বেতেন, “আর  

                          কাতছ এতসা না। েুথম পথবত্র জায়গায় ো াঁথড়তয় আছ। কোমার পাতয়র জেুা খুতে  

                          কেে। 6 আথম কোমার বাবার ঈশ্বর; আথম অব্রাহাম, ইসহ্াক ও যাতকাতবর ঈশ্বর।”  

                           েখন কমাথশ োাঁর মুখ কঢতক কেেতেন, কারণ ঈশ্বতরর থেতক োকাতে োাঁর ভয় হে।  

                            7 সোপ্রভু বেতেন, “থমসর কেতশ আমার কোকতের উপতর কয অেোচার হতি ো  

                           আমার নজর এড়ায় থন। থমসরীয় সেথারতের অেোচাতর ইস্রাতয়েীতয়রা কয হাহাকার  

                           করতছ ো আথম শুতনথছ। োতের েুুঃখ-কতির কিা আথম জাথন। 8 থমসরীয়তের হাে  

                           কিতক োতের রক্ষা করবার জনে আথম কনতম এতসথছ। আথম োতের কসই কেশ কিতক  
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                           কবর কতর কনানীয়, থহত্তীয়, ইতমারীয়, পথরষীয়, থহব্বীয় ও থযবষূীয়তের কেতশ থনতয়  

                           যাব। কেশটা কবশ বড় এবং সুন্দর; কসখাতন েুয, ময ুআর ককান থকছুর অভাব কনই।   

                             9 ইস্রাতয়েীয়তের কান্না এখন আমার কাতছ এতস কপৌৌঁতছতছ। থমসরীতয়রা থকভাতব  

                           োতের উপর অেোচার করতছ ো-ও আথম কেতখথছ। 10 কাতজই েুথম এখন যাও।  

                            আথম কোমাতক েতরৌতণর কাতছ পাঠাজি। েুথম থগতয় আমার কোকতের, অি থাৎ  

                            ইস্রাতয়েীয়তের থমসর কিতক কবর কতর আনতব।” 11 থকন্তু কমাথশ ঈশ্বরতক বেতেন,  

                            “আথম এমন ককউ নই কয, েতরৌতণর কাতছ থগতয় থমসর কিতক ইস্রাতয়েীয়তের কবর  

                            কতর আনতে পাথর।” 12 ঈশ্বর বেতেন, “আথমই কোমার সংতগ িাকব। েুথম থমসর  

                            কিতক কোকতের কবর কতর আনতব আর কোমরা এই পাহাতড়ই আমার উপাসনা  

                            করতব। আথমই কয কোমাতক পাঠাোম এটাই হতব কোমার কাতছ োর থচহ্ন।” 13  

                              েখন কমাথশ ঈশ্বরতক বেতেন, “থকন্তু আথম থগতয় ইস্রাতয়েীয়তের যখন বেব োতের  

                             পব থপুরুষতের ঈশ্বরই আমাতক োতের কাতছ পাষ্টঠতয়তছন, েখন োরা হয়তো  

                             আমাতক জজজ্ঞাসা করতব, ‘োাঁর নাম থক?’ কসই সমতয় আথম োতের থক উত্তর কেব?  

                             ” 14 ঈশ্বর কমাথশতক বেতেন, “থযথন ‘আথম আথছ’ আথমই থেথন। েুথম  

                             ইস্রাতয়েীয়তের বেতব কয, ‘আথম আথছ’ োতের কাতছ কোমাতক পাষ্টঠতয়তছন। 15       

                             েুথম োতের আরও বেতব কয, োতের পূব থপুরুষ অব্রাহাম, ইসহ্াক ও যাতকাতবর  

                             ঈশ্বর সোপ্রভু কোমাতক োতের কাতছ পাষ্টঠতয়তছন। আমার থচরকাতের নাম  

                             সোপ্রভু। বংতশর পর বংশ যতর আমাতক এই নাতমই কোতক মতন রাখতব। 

                             … 4:1 এই কিার উত্ততর কমাথশ বেতেন, “থকন্তু যথে ইস্রাতয়েীতয়রা আমাতক  

                                         অথবশ্বাস কতর আর আমার কিা না কশাতন? োরা কো বেতে পাতর, ‘না, সোপ্রভু  

                                         কোমাতক কেখা কেন থন।’ ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ce© 10: Ck¦i wgk‡i `kwU wech©q cvVv‡jb 

 

                                         …10 কমাথশ সোপ্রভুতক বেতেন, “থকন্তু প্রভু, আথম ককান কাতেই ভাে কতর কিা  

                                         বেতে পাথর না। আতগও পাথর থন আর কোমার এই োতসর সংতগ েুথম কিা বেবার  

                                         পতরও পারথছ না। আমার মুতখ কিা আট্কক যায়, আমার জজভ্ ভারী।” 11 থকন্তু  

                                         সোপ্রভু োতক বেতেন, “মানুতষর মুখ কক তেরী কতরতছন? কক োতক কবাবা, বয়রা  

                                         বা অন্ধ কতরতছন? আর কক-ই বা োতক কচাতখ কেখবার শজক্ত থেতয়তছন? কস থক  

                                         আথম সোপ্রভু নই? 12 েুথম এবার যাও। আথম থনতজই কোমাতক কিা বেতে  

                                         সাহাযে করব আর যা বেবার ো কোমাতক থশথখতয় কেব।” 13 উত্ততর কমাথশ বেতেন,  

                                         “কহ প্রভু, আথম থমনথে করথছ, আর কাউতক থেতয় েুথম এই খবর পাষ্টঠতয় োও।”  
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                            14 এই কিা শুতন সোপ্রভু কমাথশর উপর কক্রাতয জ্বতে উঠতেন। থেথন বেতেন,  

                                          “কোমার ভাই কেবীয় হাতরাণ থক কনই? আথম জাথন কস খুব ভাে কতর কিা বেতে  

                                          পাতর। কস কোমার সংতগ কেখা করতে আসতছ। কোমাতক কেতখ কস খুব খুশী  

                                          হতব। 15 েুথম যখন োর সংতগ কিা বেতব েখন োতক বতে কেতব থক বেতে হতব।  

                                           আথম কোমাতের েু’জনতক কিা বেতে সাহাযে করব এবং থক করতে হতব ো  

                                           কোমাতের থশথখতয় কেব। 16 কোমার হতয় হাতরাণই কোকতের সংতগ কিা বেতব,  

                                           কযন োর মুখই কোমার মুখ আর েুথমই কযন োর ঈশ্বর। 17 কোমার এই োষ্টঠটা  

                                           েুথম হাতে কতর থনতয় যাতব আর ওটা থেতয়ই ঐ সব আশ্চয থ কাজ করতব।” 

 

 

‡jv‡Kiv hLb Zvu‡K †W‡KwQj Ck¦i Zv‡`i K_v ï‡bwQ‡jb| wZwb Zuvi cwiKíbv wb‡q Zv‡`i D×v‡ii Rb¨ GwM‡q 

Avm‡jb| GKw`b †gvwk Zvi †gl‡`i wb‡q giæcÖvšÍ‡ii96 ga¨ w`‡q wmbvB bv‡g GKwU ce©‡Z †M‡jb| GB ce©Z‡K 

gv‡S gv‡S †nv‡ie ejv nq| †mLv‡b †gvwk GKwU Avðh© welq †`L‡jb| wZwb GKwU †Svc †`L‡Z †c‡jb hv Av¸‡b 

R¡jwQj, wKš‘ Zv cyowQj bv| ‡gvwk Zv †`Levi Rb¨ Kv‡Q †M‡jb| wZwb †mB R¡jšÍ †Svc †_‡K Zvi bvg ïb‡Z 

‡c‡jb| Ck¦iB GKgvÎ K_v ejwQ‡jb| wZwb ej‡jb wZwb Aeªvnvg, Bm&nvK Ges hv‡Kv‡ei Ck¦i| Ck¦i †gvwk‡K 

ej‡jb ‡h wZwb Zuvi †jvK‡`i ỳwe©ln Rxeb †`‡L‡Qb Ges mvnv‡h¨i Rb¨ Zv‡`i AvZ©bv` ï‡b‡Qb| wZwb e‡jwQ‡jb 

wZwb Zv‡`i iÿv Ki‡eb Ges wgki †_‡K Zv‡`i †ei K‡i Kbv‡b wdwi‡q wb‡q hv‡eb| 

 

Ck¦i ej‡jb †h †gvwk †jvK‡`i‡K wgki †_‡K ‡ei K‡i wb‡q hv‡eb| wKš‘ †gvwk fv‡ebwb †h B¯ªv‡qjxqiv Zv‡K 

Aby¯îY Ki‡e wKsev Zvi K_v ïb‡e| wZwb Ck¦i‡K ej‡jb, ‡K Avgv‡K cvwV‡q‡Qb †mB m¤ú‡K© ‡jvK‡`i Avwg wK 

eje| Ck^i †gvwk‡K ej‡jb, ÒAvwg †hB AvwQ †mB AvwQ| Zzwg B¯ªv‡qjxq‡`i ej‡e †h ÔAvwg †mBÕ †h †Zvgv‡K 

Zv‡`i Kv‡Q cvwV‡q‡Qb|  Ck¦i e‡j‡Qb mKj cÖR‡b¥i GB bvgwU g‡b ivL‡Z n‡e| GB bvgwU - Avwg AvwQ - Ck¦i 

wb‡R‡K LyeB ¸iæZ¡c~Y© GKwU bvg w`‡qwQ‡jb| Ck¦i ej‡Qb wZwb me©`v wQ‡jb, me©`v Av‡Qb Ges me©`v  

 

 

Zuvi Mí: D×vi   

 

_vK‡eb| Avgiv †h mgq mxgvi g‡a¨ evuwP wZwb †Zgb bb; wZwb KviI mvnvh¨ Qvov _vK‡Z mÿg, Ges mg Í̄ wKQzB 

Zuvi KvQ †_‡K Rxeb cvq|  

 

‡gvwk ZeyI fve‡Z jvM‡jb B¯ªv‡qjxqiv Zvi K_v ïb‡e bv| wZwb ej‡jb Ck¦i Zv‡K w`‡q hv Kiv‡Z Pvb wZwb Zv 

Ki‡Z mÿg bb| Ck¦i †gvwk‡K ej‡jb wZwb Zvi m‡½ _vK‡eb Ges Zuvi ÿgZvi wPý ‡`wL‡q Zv‡K mvnvh¨ 

Ki‡eb| cieZ©x‡Z Avcwb Avcbvi evB‡ej †_‡K GB wPý¸‡jv m¤ú‡K© hvÎvcy¯ÍK 3 Ges 4 Aa¨v‡q c‡o †`L‡Z 

                                                           
96

  giæcÖvšÍi - Ggb GK RvqMv †hLv‡b †Kv‡bv gvbyl emevm K‡i bv Ges †hLv‡b ‡Kv‡bv cïcvj †bB  
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cv‡ib| m`vcÖfz ej‡jb wZwb ‡h †gvwki mv‡_ Av‡Qb wZwb Zuvi wPý †`Lv‡eb| Ck¦i ej‡jb Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ 

Dcvmbv Kievi Rb¨ †gvwk B¯ªv‡qjxq‡`i wmbvB ce©‡Z wdwi‡q wb‡q Avm‡eb| 

 

Ck¦i Zv‡K hv Ki‡Z ej‡jb †gvwk ZLbI fv‡ebwb †h wZwb KvRwU Ki‡Z mÿg n‡eb| wZwb Ck¦i‡K Ab¨ KvD‡K 

cvVv‡Z ej‡jb| †gvwk GB K_v ejvi ci Ck¦i Zvi Dci †i‡M †M‡jb| †gvwk Ck¦‡ii cwiKíbvi GKwU Ask 

wQ‡jb| wKš‘ †gvwk Ck¦‡ii Dci wbf©i Ki‡Z cv‡ib wb †h wZwb Zv‡K mvnvh¨ Ki‡Z cv‡ib| wKš‘ Ck¦i †gvwki K_v 

ïb‡jb Ges ej‡jb †gvwki fvB nv‡ivYI Zvi mv‡_ †h‡Z cvi‡e| nv‡ivYB ZLb K_v ej‡eb|   

 

 

 

                                           29 এর পতর কমাথশ ও হাতরাণ থমসতর থগতয় সমস্ত ইস্রাতয়েীয় বিৃ কনোতের  

         hvÎvcy¯ÍK 4:29-31       একসংতগ জতড়া করতেন। 30 সোপ্রভু কমাথশতক কয সব কিা বতেথছতেন ো সবই  

                                         হাতরাণ োাঁতের জানাতেন এবং কোকতের সামতন কসই আশ্চয থ কাজগুতো কতর  

                                         কেখাতেন। 31 োতে কোতকরা থবশ্বাস করে। োরা যখন শুনে কয, সোপ্রভু  

                                         ইস্রাতয়েীয়তের েুুঃখ-েুেথশা কেতখতছন এবং োতের কিা কভতবতছন েখন োরা  

                                         মাষ্টটতে উবুড় হতয় পতড় সোপ্রভুতক োতের অন্ততরর ভজক্ত জানাে। 

 

Ck¦i hv e‡jwQ‡jb ‡gvwk Ges nv‡ivY B ª̄v‡qjxq‡`i Zv-B ej‡jb| Zviv Bmªv‡qjxq‡`i ej‡jb †h Ck¦i e‡j‡Qb 

wZwb Zv‡`i D×vi Ki‡eb| hLb B¯ªv‡qjxqiv ïb‡jb †h Ck¦i Zv‡`i cÖwZ †Lqvj iv‡Lb Ges wZwb Zv‡`i ỳwe©ln 

Rxeb †`‡L‡Qb, ZLb Zviv Zuvi Dcvmbv Kivi Rb¨ Rvby cvZ‡jb|  

 

B¯ªv‡qjxq‡`i mv‡_ K_v ejvi ci †gvwk Ges nv‡ivY d‡iŠ‡Yi mv‡_ K_v ej‡Z †M‡jb|   

 

 

 

                                          1 পতর কমাথশ ও হাতরাণ থগতয় েতরৌণতক বেতেন, “সোপ্রভ্ু, থযথন ইস্রাতয়েীয়তের  

           hvÎvcy¯ÍK 5:1-9        ঈশ্বর, থেথন বেতছন, ‘আমার কোতকরা যাতে মরু-এোকায় থগতয় আমার উতেতশ  

                                       একটা উৎসতবর অনুষ্ঠান করতে পাতর কসইজনে োতের কযতে োও।’ ” 2 থকন্তু েতরৌণ  

 

                                                                     

                                                                 ce© 10: Ck¦i wgk‡i `kwU wech©q cvVv‡jb 

 

     বেতেন, “কক আবার এই সোপ্রভু, কয আথম োর আতেশ কমতন ইস্রাতয়েীয়তের কযতে  

                                        কেব? এই সোপ্রভুতকও আথম থচথন না আর ইস্রাতয়েীয়তেরও আথম কযতে কেব না।”           

                                          3 েখন োাঁরা বেতেন, “ইব্রীয়তের ঈশ্বর আমাতের কেখা থেতয়তছন। োই আপথন েয়া  

                                        কতর আমাতের কযতে থেন যাতে আমরা মরু-এোকায় থেন থেতনর পি থগতয়  

                                        আমাতের ঈশ্বর সোপ্রভুর উতেতশ পশু উৎসগ থ করতে পাথর। ো না হতে থেথন  

                                        হয়তো ককান মড়ক বা যুতির মযে থেতয় আমাতের উপর শাজস্ত আনতবন।” 4 উত্ততর  

                                        থমসতরর রাজা োাঁতের বেতেন, “কমাথশ ও হাতরাণ, কোমরা কাজ কিতক কোকতের মন  
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                                        সথরতয় থেি ককন? যাও, কোমরা কাতজ থেতর যাও। 5 কেখ, কেতশ কোমাতের  

                                        কোকসংখো এখন কবতড় কগতছ, আর কোমাতের েরুন োরা কাজ বন্ধ কতর থেতি।”  

                                           

6 েতরৌণ কসই থেনই োসতের উপর থনযুক্ত-করা অেোচারী সেথারতের ও ইস্রাতয়েীয়  

পথরচােকতের এই হুকুম থেতেন, 7 “ইট তেরীর জনে কোকতের কোমরা আর খড়কুটা 

কেতব না। োরা থনতজরাই থনতজতের খড় কযাগাড় কতর কনতব। 8 থকন্তু েবুও োরা আতগ 

যেগুতো ইট তেরী করে ষ্টঠক েেগুতোই কোমরা োতের কাছ কিতক  

                                        বুতঝ কনতব, একটাও কমাতব না। কোকগুতো অেস বতেই োরা থগতয় োতের ঈশ্বতরর  

                                        উতেতশ পশু উৎসগ থ করবার কিা থনতয় তহ-তচ করতছ। 9 কোমরা োতের উপর  

                                        আরও ভারী কাজ চাথপতয় োও, যাতে থমিো কিায় কান না থেতয় োরা কাজ থনতয়  

                                        বেস্ত িাতক।” 

 

d‡iŠY †gvwk Ges nvi‡Yi K_v †kv‡bb wb| wZwb ej‡jb ‡h wZwb m`vcÖfz‡K †P‡bb bv| d‡iŠY B¯ªv‡qjxq‡`i Rxeb 

KwVb †_‡K AviI KwVbZi Kivi wm×všÍ wb‡jb| wZwb ej‡jb GLb †_‡K Zv‡`i Kv‡Ri cwigvY AviI evwo‡q 

†`Iqv n‡e eis Zv‡`i wb‡R‡`i‡K Ni wbg©v‡Yi BU ˆZixi Rb¨ LoKzUv Lyu‡R wb‡Z n‡e|  

 

wgkixq †jv‡Kiv d‡iŠY‡K GKRb †`eZv fveZ| d‡iŠY Ges wgkixqiv A‡bK Av‡MB Ck¦‡ii KvQ †_‡K ~̀‡i m‡i 

wM‡qwQj| c„w_exi m„wó m¤ú‡K© Ges Rxeb I g„Zz¨ wb‡q Zviv hv wek¦vm KiZ Zv wb‡q Zviv wewfbœ Mí ˆZwi K‡iwQj| 

Zv‡`i A‡bK wg_¨v †`e‡`eZv wQj Ges Zviv Zv‡`i c~Rv KiZ| d‡iŠY Beªxq‡`i Ck¦i‡K wek¦vm Ki‡Zb bv Ges 

wZwb hv e‡jb Zv AbymiY Ki‡Zb bv| Ck¦i mewKQzB Rvb‡Zb, ZvB wZwb Rv‡bb ‡h d‡iŠY †gvwk Ges nv‡iv‡Yi K_v 

ïb‡e bv|    

 

  

                                        1 সোপ্রভু কমাথশতক বেতেন, “েুথম কেতখ থনতয়া, েতরৌতণর অবস্থা এবার আথম থক  

           hvÎvcy¯ÍK 6:1-8       কথর। আমার শক্ত হাতে পতড় কস কোকতের কছতড় কেতব। হো াঁ, আমার শক্ত হাতে পতড়  

                                      কস োর কেশ কিতক োতের োথড়তয় কবর করতব।” 2 ঈশ্বর কমাথশতক আরও বেতেন,   

                                      “আথম সোপ্রভু। 3 সব থশজক্তমান ঈশ্বর থহসাতব আথম অব্রাহাম, ইসহ্াক ও যাতকাবতক  

                                      কেখা থেোম, থকন্তু সোপ্রভু থহসাতব আথম কয থক, ো োতের কাতছ প্রকাশ করোম  

                                      না। 4 আথম োতের জনে আমার বেবস্থা স্থাপন কতরথছোম। কসই বেবস্থায় আথম  

 

Zuvi Mí: D×vi   

 

বতেথছোম কয, োরা থবতেশী থহসাতব কযখাতন বাস করে কসই কনান কেশটা আথম  

                                      োতের কেব। 5 থমসরীতয়রা ইস্রাতয়েীয়তের োস বাথনতয় করতখতছ। োতের কান্না শুতন  

                                      কসই বেবস্থার কিা আথম ভাবোম।  

                               6 কসইজনে েুথম ইস্রাতয়েীয়তের বে কয, সোপ্রভু বেতছন, ‘আথম সোপ্রভু।     

                                      থমসরীয়তের চাথপতয় কেওয়া কবাঝার েো কিতক আথম কোমাতের কবর কতর থনতয়  

                                      আসব। োতের োসত্ব কিতক আথম কোমাতের উিার করব।  হাে বাথড়তয় োতের  
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                                      ভীষণ শাজস্ত থেতয় আথম  

                                      কোমাতের মুক্ত করব। 7  

                                        োরপর আমার থনতজর কোক  

                                      থহসাতব আথম কোমাতের গ্রহণ  

                                      করব আর কোমাতের ঈশ্বর  

                                      হব। েখন কোমরা জানতে  

                                      পারতব কয, আথম সোপ্রভুই  

                                      কোমাতের ঈশ্বর, আর   

                                      থমসরীয়তের কবাঝার েো  

                                      কিতক আথমই কোমাতের কবর  

                                      কতর এতনথছ। 8 কয কেশ কেবার                    

                                      শপি  আথম অব্রাহাম, ইসহ্াক ও যাতকাতবর কাতছ কতরথছোম কসই কেতশই আথম   

                                      কোমাতের থনতয় যাব এবং কসই কেতশর অথযকার আথম কোমাতের কেব। আথমই   

                                      সোপ্রভু।’ ” 

 

Ck¦i †gvwk‡K ej‡jb wZwb d‡iŠY‡K Zuvi gnr ÿgZv †`Lv‡eb| Zvici d‡iŠY †jvK‡`i †h‡Z †`‡eb| Ck¦i ej‡jb 

hLb d‡iŠY †`L‡eb †h wZwb KZ kw³kvjx, d‡iŠY ÒZvi †`k †_‡K Zv‡`i Zvwo‡q †ei Ki‡e|Ó d‡iŠY 

B¯ªv‡qjxq‡`i‡K wgki †_‡K ‡h‡Z eva¨ Ki‡eb|  

Ck¦i ej‡jb wZwb B¯ªv‡qjxq‡`i Zuvi ÿgZv †`Lv‡eb| Zviv †`L‡e †h wZwbB Zv‡`i Ck¦i| wZwb Zv‡`i Zuvi wb‡Ri 

†jvK wnmv‡e †e‡Q wb‡q‡Qb| wZwb Pvb Zviv †hb Zuv‡K Rv‡b Ges †`‡L †h wZwb Zv‡`i D×vi Ki‡eb| wZwb Zv‡`i‡K 

`vmZ¡ †_‡K gy³ K‡i GUvB †`Lv‡Z ‡P‡qwQ‡jb ‡h wZwb Avm‡j †K| wZwbB Zv‡`i Ck¦i wQ‡jb Ges wZwb Zv‡`i 

†`Lv‡kvbv Ki‡Zb|   

Ck¦‡ii Mí bqwU wech©q ev AvNvZ97
 m¤ú‡K© e‡j hv Ck¦i wgkixq †jvK‡`i Ges Zv‡`i cïcv‡ji Dci G‡bwQ‡jb| 

†mB mgqUv wgk‡ii Rb¨ LyeB fqsKi wQj| Avcwb Avcbvi evB‡e‡j hvÎvcy Í̄K 7 †_‡K 10 Aa¨v‡q GB bqwU 

AvNvZ m¤ú‡K© c‡o †`L‡Z cv‡ib| bxj b`x i‡³ cwiYZ nj, wecyj cwigv‡Y e¨v‡Oi DrcvZ nj, wecyj cwigv‡Y 

gkvi98 DrcvZ nj| cieZ©x‡Z cïi goK G‡m wgkixq‡`i wecyj cwigvY cïcvj †g‡i †djj|  

 

                                                                 ce© 10: Ck¦i wgk‡i `kwU wech©q cvVv‡jb 

 

Gic‡i mg Í̄ wgkixq‡`i cïcvj Ges †jvK‡`i Mv‡q †duvov99 DVj, Zvici cÖPzi wkjve„wó100 nj, Zvici 

csMcv‡ji101 DrcvZ nj Ges Ae‡k‡l wZb w`‡bi Mvp AÜKvi †b‡g Gj|  

                                                           
97

 AvNvZ - GgbwKQy hv A‡bK †jv‡Ki ÿwZ ev Amy ’̄Zvi KviY n‡Z cv‡i 

98
 gkv - gkvi gZ †`L‡Z GK ai‡bi †QvU cZ½ 

99
 †duvov - Z¡‡K dz‡j hvIqv cyuR-fiv †dvjvfve  

100
 wkjve„wó - ei‡di UzK‡iv hv e„wói gZ c‡o  

101
 csMcvj - eo DošÍ Nvmdwos hv dmjvw` Lvq 



91 
 

Ck¦i Zuvi gnr ÿgZv †`Lv‡Z jvM‡jb| Ck¦i wgkixq‡`i Rvbv‡Z PvB‡jb †h wZwbB n‡jb B ª̄v‡qjxq‡`i Ck¦i, 

GKRb mwZ¨Kvi m„wóKZ©v| wgkix‡qiv †h wg_¨v †`eZv wek¦vm KiZ Zv Zv‡`i iÿv Ki‡Z cv‡ibv| Ck¦i ¯úófv‡e 

†`wL‡qwQ‡jb †h wZwbB wgkixq‡`i Dci GB AvNvZ¸‡jv G‡bwQ‡jb| GB AvNvZ¸‡jvi Kvi‡Y B ª̄v‡qjxq‡`i Ges 

Zv‡`i cïcv‡ji †Kv‡bv ÿwZ nqwb| Ck¦i Zv‡`i‡K Zuvi fvjevmv Ges `qv102 †`wL‡qwQ‡jb hv‡Z Zviv Rvb‡Z cv‡i 

†h Zviv Zuvi g‡bvbxZ †jvK|  

cÖ‡Z¨K bZzb AvNvZ Avm‡j ci d‡iŠY ej‡Zb †h wZwb B¯ªv‡qjxq‡`i †h‡Z †`‡eb| wKš‘ hLbB cÖ‡Z¨K AvNvZ 

†_‡g †hZ d‡iŠY Zvi gb cwieZ©b Ki‡Zb Ges Zv‡`i †h‡Z w`‡Zb bv| Ae‡k‡l PzovšÍ AvNvZ, AÜKvi Avm‡j 

ci, d‡iŠY ej‡jb ‡m †gvwk‡K Lyb Ki‡e hw` †m B¯ªv‡qjxq‡`i †h‡Z †`evi Rb¨ Aby‡iva Ki‡Z Avevi Av‡m|  

Zvici m`vcÖfz †gvwk‡K ej‡jb wZwb wgk‡i AviI GKwU wech©q cvVv‡eb| Gici d‡iŠY PvB‡eb B¯ªv‡qjxqiv †hb 

wgki †Q‡o P‡j hvq| Ck¦i e‡jwQ‡jb ‡h cÖwZwU wgkixq cwiev‡ii cÖ_g ‡Q‡j gviv hv‡e| Avcwb Avcbvi evB‡e‡j 

hvÎvcy Í̄K 11 Aa¨v‡q Ck¦i †gvwk‡K wVK wK e‡jwQ‡jb Zv c‡o †`L‡Z cv‡ib|  

Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i e‡jwQ‡jb †h GB me©‡kl wech©q Avmvi Av‡M Zv‡`i Aek¨B ¸iæZ¡c~Y© wKQy KvR Ki‡Z n‡e|  

wZwb Zv‡`i hv Ki‡Z e‡jwQ‡jb Zv g‡bv‡hvM w`‡q ïb‡Z ej‡jb| wZwb Zv‡`i hv e‡jwQ‡jb hw` Zviv Zv K‡i 

Zvn‡j Zv‡`i cÖ_g †Q‡j iÿv cv‡e|  

 

                                       3 কোমরা সমস্ত ইস্রাতয়েীয়তের জতড়া কতর বতে োও কযন এই মাতসর েশ োথরতখ  

          hvÎvcy¯ÍK 12:3-7    প্রতেেকষ্টট পথরবাতরর কেথা থনতজর পথরবাতরর জনে একটা কতর কভড়ার বাচ্চা কবতছ  

                                     কনয়। প্রতেেক বাড়ীর জনে একটা কতর কভড়ার বাচ্চা থনতে হতব। 4 ককান পথরবাতরর  

                                     জনে যথে একটা কগাটা কভড়ার বাচ্চা না োতগ, েতব পাতশর বাড়ীর কোকতের সংতগ ো  

                                     ভাগ কতর থনতে হতব। েুই পথরবাতরর কোকসংখো অনুসাতর প্রতেেতক থক পথরমাতণ  

                                     কখতে পারতব ো বুতঝ কভড়ার বাচ্চাটা থনতে হতব। 5 কসই বাচ্চাটা হতব ছাগে বা  

                                     কভড়ার পাে কিতক কবতছ কনওয়া একটা এক বছতরর পরুুষ বাচ্চা। োর শরীতর কযন  

                                     ককািাও ককান খুাঁে না িাতক। 6 বাচ্চাটা এই মাতসর কচৌে োথরখ পয থন্ত রাখতে হতব।  

                                      

 

 

Zuvi Mí: D×vi   

োরপর কসই থেন কবো ডুতব কগতে পর কগাটা ইস্রাতয়ে সমাতজর প্রতেেকষ্টট পথরবার  

                                     থনতজর থনতজর কভড়ার বাচ্চা কাটতব। 7 োরপর কয সব ঘতর োরা কসই কভড়ার মাংস  

                                     খাতব কসই সব ঘতরর েরজার কচৌকাতঠর েু’পাতশ এবং উপতর থকছু রক্ত থনতয় োথগতয়  

                                     কেতব। 

 

                                                           
102

 `qv - ÿwZ Kivi cwie‡Z© KvD‡K fvjevmv ev ÿgv †`Lv‡bv 
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 Ck¦i e‡jwQ‡jb †h B¯ªv‡qjxq‡`i GKwU K‡i †glkveK A_ev GKwU †QvU QvMj ‡e‡Q wb‡Z n‡e| cïwU‡K Aek¨B 

wbuLyZ n‡Z n‡e| Gi ‡Kv‡bv LyuZ _vK‡e bv| AZtci c‡iiw`b Ck¦i Zv‡`i ej‡jb, Zv‡`i ‡mB †glkveK ev 

QvMjwU‡K nZ¨v Ki‡Z n‡e| cÖvYxwUi Aek¨B i³cvZ Ki‡Z n‡e| Ck¦i Gi ga¨ w`‡q †`Lv‡Z †P‡qwQ‡jb †h Zviv 

†hb GBmg Í̄ welq¸‡jv wek¦vm K‡i| Zviv hw` Zv K‡i, Zvn‡j GUvB cÖKvk cv‡e †h Zviv wek¦vm K‡i Ck¦i hv 

e‡jwQ‡jb Zv mZ¨ wQj| GUv cÖKvk cvq †h Zviv RvbZ †h wgkixq‡`i gZ Zv‡`iI gviv hvIqv DwPZ wQj| Zviv 

eyS‡Z †c‡iwQj gyZz¨ †_‡K evuPvi GKgvÎ Dcvq nj Zv‡`i cwie‡Z© GKwU †glkveK ev QvM‡ji g„Zz¨| Zviv Ck¦‡ii 

mv‡_ GKgZ n‡e †h Zviv Zv‡`i cv‡ci Kvi‡Y g„Zz¨i †hvM¨ wQj, wKš‘ Ck¦i Zv‡`i‡K g„Zz¨i nvZ †_‡K evuPvi GKwU 

Dcvq K‡i w`‡qwQ‡jb| Zv‡`i cÖ_gRvZ cy‡Îi cwie‡Z© GKwU cÖvYx g„Zy¨eiY Ki‡e| Ck¦i AviI e‡j‡Qb hLb Zviv 

cïwU‡K nZ¨v Ki‡e Ges Gi gvsm Lv‡e ZLb Gi nvuo fv½v hv‡e bv|  

Ck¦i ej‡jb B¯ªv‡qjxq cwievi¸‡jv‡K †mB †glkveK wKsev QvM‡ji i³ wb‡Z n‡e Ges Zv‡`i evwoi `iRvi 

ỳBcv‡k Ges †PŠKv‡V Zv jvMv‡Z n‡e| Gi gv‡b nj Zv‡`i evwoi ̀ iRvi Dc‡i Ges ̀ iRvi ̀ ycv‡k wKQz i³ jvMv‡Z 

n‡e| Zvici †mB †glkveK Ges QvM‡ji gvsm Lvevi ci, Zv‡`i‡K `iRvi Dc‡i Ges ỳcv‡k i³ jvMv‡bv Ae ’̄vq 

evmvi wfZ‡i _vK‡Z n‡e|  

 

 

                                      12 কসই রাতেই আথম থমসর কেতশর থভের থেতয় যাব এবং মানুতষর প্রিম কছতে ও  

      hvÎvcy¯ÍK 12:12-14    পশুর প্রিম পুরুষ বাচ্চাতক কমতর কেেব। আথম থমসতরর সব কেব-কেবোতের শাজস্ত  

                                    কেব; আথম সোপ্রভু। 13 থকন্তু কোমাতের ঘতর কয রক্ত োগাতনা িাকতব কসটাই হতব  

                                    কোমাতের থনশানা। আর আথম কসই রক্ত কেতখ কোমাতের বাে থেতয় এথগতয় যাব। োতে  

                                    থমসর কেতশর উপর আমার আঘাতের থবপে কিতক কোমরা করহাই কপতয়  

                                    যাতব। 14 কোমাতের জনে কসই থেনটা হতব একটা স্মরণীয় থেন। সোপ্রভুর উতেতশ এই  

                                    পব থটা একটা থচরকাতের থনয়ম থহসাতব কোমরা বংতশর পর বংশ যতর পােন করতব। 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ce© 10: Ck¦i wgk‡i `kwU wech©q cvVv‡jb 

Ck¦i ej‡jb wZwb wgk‡ii Dci w`‡q hv‡eb Ges cÖ‡Z¨K cyÎ mšÍv‡bi Ges cïi cÖ_g ev”Pvi cÖvY †b‡eb| wZwb 

†`Lv‡eb wZwbB †mB me©kw³gvb, wKš‘ wgk‡ii wg_¨v †`e‡`eZviv bq| wZwb ej‡jb wZwb hLb †mB i³gvLv Ni¸‡jv 

†`L‡eb, ‡hLv‡b B¯ªv‡qjxqiv wQj, wZwb †mB me evwo AwZµg K‡i hv‡eb| †mB i³ †`Lv‡e †h BwZg‡a¨ †mB 

evwo‡Z g„Zz¨ n‡qwQj, ZvB Ck¦i †mLvbKvi cÖ_gRvZ cyÎ mšÍvb‡K nZ¨v Ki‡eb bv|  
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                                     28 কমাথশ ও হাতরাণতক সোপ্রভু কয আতেশ থেতয়থছতেন ইস্রাতয়েীতয়রা থেতর থগতয়  

     hvÎvcy¯ÍK 12:28-30   কসইমে কাজ করে। 29 োরপর কচৌে োথরতখর মাঝরাতে সোপ্রভু থমসর কেতশর  

                                   প্রতেেকষ্টট প্রিম কছতেতক কমতর কেেতেন। এতে রাজ-থসংহাসতনর অথযকারী েতরৌতণর  

                                   প্রিম কছতে কিতক কজেখানার কতয়েীর প্রিম কছতে পয থন্ত, এমন থক, পশুতেরও প্রিম  

                                   পুরুষ বাচ্চা মারা পড়ে। 30 কসই রাতে েতরৌণ ও োাঁর সব কম থচারী এবং থমসতরর  

                                   প্রতেেকষ্টট কোক ঘুম কিতক কজতগ উঠে; আর সারা থমসর কেতশ একটা কান্নার করাে  

                                   পতড় কগে, কারণ এমন একটাও বাড়ী থছে না কযখাতন ককউ মারা যায় থন। 

 

 

B¯ªv‡qjxqv Ck¦i‡K wek¦vm Ki‡Zb Ges wZwb hv ej‡Zb Zv-B Ki‡Zb| Zviv Zv‡`i `iRvi †PŠKv‡V i³  jvwM‡qwQj 

Ges Ck¦i Zv †`‡LwQ‡jb| wZwb †mB mg Í̄ evwo AwZµg K‡i wM‡qwQ‡jb †h¸‡jv‡Z i³ jvMv‡bv wQj Ges Zv‡`i 

c Ö_g cyÎ mšÍvb‡K †g‡i †d‡jbwb| Ck¦i hLb i³ †`L‡jb ZLb Zv‡`i cwie‡Z© cï‡`i g„Zz¨ MÖnY Ki‡jb|  

 

wKš‘ wgkixqiv Gi †_‡K ‡invB cvqwb| Zv‡`i evwoi `iRvq i³ jvMv‡bv wQj bv| BwZg‡a¨ †mLv‡b ‡h g„Zy¨ N‡UwQj 

Zvi †Kv‡bv wPýB wQj bv| myZivs ga¨iv‡Z Ck¦i wgk‡ii mg Í̄ cÖ_g cyÎ mšÍvb‡`i Ges mg Í̄ cïi cÖ_g ev”Pv‡K 

‡g‡i †d‡jwQ‡jb| d‡iŠ‡Yi wb‡Ri ‡Q‡j‡KI †g‡i †djv n‡qwQj| †mB iv‡ZB d‡iŠY †gvwk Ges nviY‡K WvK‡jb| 

 

 

                                     31 েতরৌণ কসই রাতেই কমাথশ ও হাতরাণতক ডাথকতয় এতন বেতেন, “কোমরা             

      hvÎvcy¯ÍK 12:31-33   ইস্রাতয়েীয়তের সংতগ থনতয় আমার কোকতের মযে কিতক কবর হতয় যাও। কোমরা কযমন  

                                   বতেছ কসইভাতব থগতয় সোপ্রভুর উপাসনা কর। 32 কোমাতের কিামে যাবার সমতয়  

                                   কোমাতের গরু-কভড়ার পােও থনতয় কযতয়া, আর আমাতকও আশীব থাে ককাতরা।”  

                                     33 থমসরীয়তেরও ভয় হে কয, োরাও হয়তো মারা পড়তব। এইজনে োরা  

                                    ইস্রাতয়েীয়তের োগাো থেতে োগে কযন োরা োড়াোথড় কতর োতের কেশ কিতক কবর  

                                    হতয় যায়।  

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi   

 

d‡iŠY †gvwk Ges nviY‡K  B¯ªv‡qjxq‡`i wb‡q Zvi †`k †Q‡o P‡j †h‡Z ej‡jb| wgkixqiv GZUvB †P‡qwQj †h 

Zviv P‡j hvK, ZvB Zviv Zv‡`i †mvbv, iæcv Ges Ab¨vb¨ g~j¨evb103 wRwbm Zv‡`i‡K w`‡q w`‡Z jvMj| Ck¦i †gvwk 

Ges Zuvi †jvK‡`i Rb¨ hv Ki‡eb e‡jwQ‡jb Zv K‡i‡Qb| wZwb Aeªvnvg‡K 100 eQi c~‡e© †h cÖwZÁv K‡iwQ‡jb 

                                                           
103

 g~j¨evb - †h wRwb‡mi g~j¨ A‡bK UvKv 
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Zv c~Y© Ki‡jb| wZwb Aeªvnvg‡K e‡jwQ‡jb ‡h RvwZ Zv‡`i‡K `vm K‡i ivL‡e Zv‡`iB KvQ †_‡K wekvj m¤úwË 

wb‡q Zviv wd‡i Avm‡e Ges Zv-B N‡UwQj|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ce© 11 

1. kqZvb †Kb B¯ªv‡qjxq‡`i aŸsm Ki‡Z †P‡qwQj ? 

 

2. Ck¦i wKfv‡e ‡gvwki hZœ wb‡jb Ges Zv‡K w`‡q wZwb †h KvR Kiv‡Z Pvb 

Zvi Rb¨ Zv‡K wKfv‡e cÖ ‘̄Z Ki‡jb?  

 

3. Ck¦i wgk‡i wech©q G‡bwQ‡jb| Zuvi wb‡Ri m¤ú‡K© wZwb wgkixq‡`i wK 

†`Lv‡Qb? Zuvi wb‡Ri m¤ú‡K© wZwb B¯ªv‡qjxq‡`i wK ‡`Lv‡Qb? 

 

4. ‡Kb wZwb wgk‡ii wKQz evwo ev` w`‡q wM‡qwQ‡jb Ges †mBme evwoi 

cÖ_g mšÍvb‡`i †g‡i †d‡jb wb? 

 ? 
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Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i  

D×vi Ki‡jb Ges Zv‡`i  

                   mv‡_ GKwU Pzw³ Ki‡jb 

 

Ck¦i hv Ki‡eb e‡jb Zv-B K‡ib| wZwb Zuvi g‡bvbxZ †jvK‡`i wgk‡ii `vmZ¡ †_‡K gy³ Ki‡jb| wZwb m¤ú~Y©fv‡e 

Zvui kw³ †`wL‡qwQ‡jb Ges Aeªvnvg, BmnvK Ges hv‡Kv‡ei mv‡_ wZwb †h cÖwZÁv K‡iwQ‡jb Zv Ki‡jb| wZwb 

Aeªvnv‡gi cwiev‡ii †`Lv‡kvbv Ki‡jb, hv GKwU gnv RvwZ‡Z cwiYZ n‡Z hvw”Qj| GB †mB cwievi hvi ga¨ w`‡q 

†mB cÖwZÁvZ D×viKZ©v104 Avm‡eb| BwbB †m e¨w³ whwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb Ges †jvK‡`i D×vi Ki‡eb| 

BwbB ‡m-B Rb hvi m¤ú‡K© Ck¦i cÖwZÁv K‡i‡Qb †h wZwb Avm‡eb|  

 

cieZ©x‡Z, Ck¦‡ii M‡í Avgiv †`Le wKfv‡e B¯ªv‡qjxqiv AvMvgx 1500 eQ‡ii Rb¨ Zvui MíK_K n‡q I‡V| 

hv‡`i‡K fveev`x105 ejv n‡Zv Zviv Zuvi K_v¸‡jv †jvK‡`i Kv‡Q ej‡Zb| Zvici †mB K_v¸‡jv cyivZb wbq‡g 

†jLv nZ| B ª̄v‡qj RvwZiv Ab¨vb¨ RvwZ †Mvôx‡`i Kv‡Q ejZ †h wKfv‡e Ck¦‡ii mv‡_ m¯úK© ivL‡Z nq| 

 

 

 

                                      17 েতরৌণ যখন ইস্রাতয়েীয়তের থবোয় কতর থেতেন েখন ঈশ্বর োতের পতেিীয়তের  

      hvÎvcy¯ÍK 13:17-22    কেতশর মযে থেতয় থনতয় কগতেন না, যথেও কসটাই থছে সবতচতয় কসাজা পি। ঈশ্বর  

                                    বতেথছতেন কসই কেতশর মযে থেতয় যাবার সমতয় যথে োরা যুি করবার অবস্থায় পতড়  

                                     

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi   

                                    েতব হয়তো মন বেথেতয় োরা আবার থমসর কেতশ থেতর যাতব। 18 কসইজনে ঈশ্বর  

                                    োতের মরু-এোকার মযে থেতয় কোথহে সাগতরর থেতক থনতয় চেতেন। ইস্রাতয়েীতয়রা  

                                     তসনেেতের মে কতর থমসর কেশ কিতক কবর হতয় কগে। 19 কমাথশ কযাতষতের  

                                     হাড়গুতো সংতগ থনতেন, কারণ এই বোপাতর কযাতষে ইস্রাতয়েীয়তের শপি কথরতয়  

                                     থনতয়থছতেন। থেথন বতেথছতেন, “ঈশ্বর থনশ্চয়ই কোমাতের কেখাতশানা করতবন। এখান  

                                     কিতক যাবার সময় কোমরা আমার হাড়গুতো েুতে সংতগ কতর থনতয় কযতয়া।” 20 এর  

                                                           
104

 D×viKZ©v - whwb gvbyl‡K iÿv K‡ib ev D×vi K‡ib 

105
 fveev`x - Ck¦‡ii ev‡K¨i wkÿK ev e³v 
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                                     পর োরা সুতকাৎ শহর কিতক যাত্রা শুরু কতর মরু-এোকার থকনারায় এিম নাতম এক  

                                     জায়গায় থগতয় োতের ছাউথন কেেে। 21 সোপ্রভু োতের পি কেথখতয় থনতয় যাবার  

                                     জনে থেতনর কবোয় কমতঘর িাতমর মতযে আর রাতের কবোয় আতো কেবার জনে  

                                     আগুতনর িাতমর মতযে উপথস্থে কিতক োতের আতগ আতগ কযতেন। এতে োরা থেতন ও  

                                     রাতে সব সমতয়ই চেতে পারে। 22 থেতনর কবোয় কমতঘর িাম আর রাতের কবোয়  

                                     আগুতনর িাম সব সময় কোকতের সামতন িাকে। 

 

 

B¯ªv‡qj RvwZiv ZLb e„nËg Rb‡Mvôx‡Z cwiYZ n‡qwQj| m¤¢eZ †mB mgq B¯ªv‡qjxq‡`i g‡a¨ ỳB jÿ eqmK Ges 

†Q‡j‡g‡q wQj| wgki †_‡K Kbv‡b hvIqvi me‡P‡q mnR iv Í̄v nj f~ga¨ mvM‡ii wKbvi w`‡q| wKš‘ Ck¦i Zv‡`i 

`wÿY-cwð‡gi giæf~wgi ga¨ w`‡q wb‡q †M‡jb| †mB c‡_ Zv‡`i c‡jóxq‡`i mv‡_ †`Lv n‡e bv| c‡jóxqiv wQj 

LyeB kw³kvjx mvgwiK106
 †jvK Ges Zviv Lye fvj bvweK107 wQj| Ck¦i ej‡jb hw` B¯ªv‡qjxq‡`i c‡jóxq‡`i mv‡_ 

†`Lv nq Zvn‡j Zv‡`i‡K Zv‡`i mv‡_ hy× Ki‡Z n‡e hvi d‡j Zviv wgk‡i wd‡i †h‡Z PvB‡e|  

 

Ck¦i w`‡bi †ejvq †g‡Ni _vg108 Ges iv‡Zi †ejvq Av¸‡bi _vg w`‡q Zv‡`i cwiPvjbv Ki‡Zb| GB †g‡Ni _vg 

I Av¸‡bi _vg Zv‡`i cy‡iv hvÎvq Zv‡`i m‡½ wQj| Ck¦i cwi®‹vifv‡e Zv‡`i c_ †`Lvw”Q‡jb| †gvwk wQ‡jb †mB 

e¨w³ hvi mv‡_ Ck¦i ¯úófv‡e K_v ej‡Zb| wKš‘ Ck¦iB Zv‡`i cwiPvjbv Ki‡Zb|  

 

 

 

                                   1 পতর সোপ্রভু কমাথশতক বেতেন, 2 “েুথম ইস্রাতয়েীয়তের বে কযন োরা ঘুতর থগতয় সমুদ্র  

      hvÎvcy¯ÍK 14:1-4     ও থমগক্োতের মাঝামাজঝ পী-হহীতরাৎ নাতম জায়গাটার কাতছ োতের ছাউথন কেতে।  

                                 জায়গাটা সমুতদ্রর যাতর বাে্-সতোতনর সামতনর থেতক। 3 এ কেতখ েতরৌণ মতন করতব  

                                 ইস্রাতয়েীতয়রা থক করতব ো ষ্টঠক করতে না কপতর কেতশর মতযে কঘারাতেরা করতে করতে  

 

 

 

 

 

                     ce© 11: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i D×vi Ki‡jb Ges Zv‡`i mv‡_ GKwU Pzw³ Ki‡jb 

 

                                 মরু-এোকায় আট্কা পতড়তছ। 4 আথম েতরৌতণর মন কষ্টঠন করব আর কস োতের  

                                 থপছতন োড়া করতব। থকন্তু েতরৌণ ও োর তসনেেে হতব আমার কগৌরব প্রকাতশর উপায়।  

                                 এতেই থমসরীতয়রা জানতে পারতব কয, আথম সোপ্রভু।” ইস্রাতয়েীতয়রা সোপ্রভুর  

                                 কিামেই কাজ করে।  

 

                                                           
106

 mvgwiK - Zviv cÖvqB Ab¨ RvwZ †Mvôx‡`i mv‡_ hy× Ki‡Zb 

107
 bvweK - hviv †bŠKv‡Z K‡i R‡j Ny‡i †eovq 

108
 _vg - j¤^v Ggb wKQz hv f~wgi Dci `vuwo‡q _v‡K 
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Ck¦i Zv‡`i‡K †jvwnZ mvM‡ii Zx‡i109 wb‡q †M‡jb Ges Zviv †mLv‡b QvDwb110 ‡djj|  

 

                                   5 থমসতরর রাজা েতরৌণতক যখন বো হে কয, ইস্রাতয়েীতয়রা পাথেতয় কগতছ েখন োতের   

      hvÎvcy¯ÍK 14:5-9     সম্বতন্ধ েতরৌণ ও োাঁর কম থচারীতের মন বেতে কগে। োাঁরা বেতেন, “এ আমরা থক  

                                  করোম? োতের থবোয় কতর থেতয় কো আমরা আমাতের সব োস হারাোম।” 6 এই কিা  

                                  বতে েতরৌণ োাঁর রি সাজাবার হুকুম থেতয় োাঁর তসনেতের একত্র কতর সংতগ থনতয়  

                                  কগতেন। 7 থেথন ছ’কশা বাছাই করা রি কো থনতেনই, ো ছাড়া থমসরীয় অনোনে সব রিও  

                                  সংতগ থনতেন। এক একটা রি এক একজন কসনাপথে চাোজিতেন। 8 সোপ্রভু থমসতরর  

                                  রাজা েতরৌতণর মন কষ্টঠন কতর থেতয়থছতেন। েতে ইস্রাতয়েীতয়রা যখন সাহতসর সংতগ  

                                  এথগতয় যাজিে েখন থেথন োতের থপছতন োড়া কতর কগতেন। 9 োাঁর সব কঘাড়া, রি,  

                                  কঘাড়সওয়ার ও তসনেেে থনতয় থমসরীতয়রা োতের থপছতন োড়া কতর োতের কাছাকাথছ  

                                  এতস কগে। ইস্রাতয়েীতয়রা এই সময় সমতুদ্রর যাতর বাে্-সতোতনর সামতনর থেতক পী- 

                                  হহীতরাতের কাতছ থছে।  

 

d‡iŠY ïb‡jb †h, B¯ªv‡qjxqiv †jvwnZ mvM‡ii Zx‡i QvDwb †d‡jwQj| wZwb Zv‡`i‡K Zvi `vm nIqvi Rb¨ wgk‡i 

wdwi‡q Avbvi wm×všÍ wb‡jb Ges wZwb Zv‡`i‡K aivi Rb¨ Zvi ˆmb¨‡`i cvwV‡q w`‡jb|  

 

 

                                     10 েতরৌণ ও োাঁর েেবেতক োতের থপছতন আসতে কেতখ ইস্রাতয়েীতয়রা খুব ভয় কপতয়  

     hvÎvcy¯ÍK 14:10-14    সোপ্রভুর কাতছ কান্নাকাষ্টট করতে োগে। 11 োরা কমাথশতক বেে, “থমসতর কবর কেবার  

                                   জায়গা কনই বতেই থক মরবার জনে আপথন এই মরু-এোকায় আমাতের এতনতছন?  

                                   থমসর কিতক কবর কতর এতন আপথন আমাতের এ থক করতেন? 12 থমসতর িাকতেই থক  

                                   আমরা আপনাতক বথে থন, ‘আমাতের এখাতনই িাকতে থেন; আমরা থমসরীয়তের  

                                   কগাোমীই করব’? এখাতন এই মরু-এোকার মতযে মরবার কচতয় থমসরীয়তের কগাোমী  

                                   করা আমাতের পতক্ষ অতনক ভাে থছে।” 13 কমাথশ োতের বেতেন, “ভয় ককাতরা না।  

                                   কোমরা কযখাতন আছ কসখাতনই িাক এবং সোপ্রভুর উিার করবার কাজটা একবার  

                                   কেখ। থেথন আজতকই কোমাতের জনে ো করতবন। কয থমসরীয়তের আজতক কোমরা  

                                   কেখতে পাি এর পর োতের আর ককান কাতেই কেখতে পাতব না। 14 কোমরা ককবে  

                                   চুপ কতর িাক। সোপ্রভুই কোমাতের হতয় যুি করতবন।”  

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

hLb B¯ªv‡qjxqiv †`Lj †h wgkixq ̂ mb¨iv Avm‡Q, ZLb Zviv Lye AvZw¼Z111 n‡q †Mj| Zviv mvnv‡h¨i Rb¨ Ck¦i‡K 

WvK‡Z jvM‡jb| wKš‘ Zviv fz‡j wM‡qwQj wgki †_‡K Zv‡`i‡K †ei K‡i Avbvi Rb¨ Ck¦i wK wK K‡iwQ‡jb| wgki 

†_‡K Zv‡`i‡K †ei K‡i Avbvi mgq Zviv †gvwki Dci †i‡M wM‡qwQj| †gvwk Zv‡`i‡K A‡cÿv Ki‡Z I †`L‡Z 

                                                           
109

 Zxi - mvMi wKsev  n«‡`i wKbvi 

110
 QvDwb †djv - Aí wKQz mg‡qi Rb¨ _vKvi RvqMv cÖ¯‘Z Kiv 

111
 AvZw¼Z nIqv - LyeB fq cvIqv 
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e‡jwQ‡jb Ck¦i wK K‡ib| Zviv AvU‡K112
 c‡owQj| Zviv †jvwnZ mvM‡ii mvg‡b Avm‡Z cviwQj bv Ges wgkixq 

ˆmb¨iv Zv‡`i wcQ‡b Avm‡Z jvMj| †KejgvÎ Ck¦iB Zv‡`i iÿv Ki‡Z cvi‡Zb|  
 

 

                                   15 এর পতর সোপ্রভু কমাথশতক বেতেন, “েুথম আমার কাতছ কান্নাকাষ্টট করছ ককন?  

    hvÎvcy¯ÍK 14:15-31   ইস্রাতয়েীয়তের এথগতয় কযতে বে। 16 েুথম কোমার োষ্টঠটা েুতে নাও এবং সমুতদ্রর উপর  

                                 কোমার হাে বাথড়তয় থেতয় সমদু্রতক েু’ভাগ কর। োতে সমুতদ্রর মতযে শুকনা জথমর উপর  

                                 থেতয় ইস্রাতয়েীতয়রা কহাঁতট চতে যাতব। 17 থকন্তু আথম থমসরীয়তের মন এমন কষ্টঠন করব  

                                 কয, োরা ইস্রাতয়েীয়তের থপছতন থপছতন সমুতদ্রর মতযে ঢুতক যাতব। এতে েতরৌণ ও োর  

                                 সমস্ত তসনেেে, রি ও কঘাড়সওয়ার আমার কগৌরব প্রকাতশর উপায় হতব। 18 ো কেতখ  

                                 থমসরীতয়রা বুঝতে পারতব কয, আথমই সোপ্রভু।” 19-20 েখন ঈশ্বতরর েেূ থযথন  

                                 ইস্রাতয়েীয় েতের আতগ আতগ যাজিতেন থেথন ঘুতর োতের থপছতন চতে কগতেন। কমতঘর  

                                 িামটাও োতের সামতন কিতক থপছতন সতর থগতয় ইস্রাতয়েীয় ও থমসরীয়তের েতের  

                                 মাঝামাজঝ ো াঁড়াে। োতে থমসরীয়তের থেকটা হতয় রইে কমঘো ও অন্ধকাতর ঢাকা আর  

                                 ইস্রাতয়েীয়তের থেকটা রাতের কবোয়ও হতয় রইে আতোময়। এতে সারা রাতের মতযে  

                                 থমসরীতয়রা ইস্রাতয়েীয়তের কাতছ আসতে পারে না। 21 পতর কমাথশ সমুতদ্রর উপতর োাঁর  

                                 হাে বাথড়তয় থেতেন; আর সোপ্রভু সারা রাে যতর একটা পূতবর বাোস কজাতর বইতয়  

                                 সমতুদ্রর জে েু’পাতশ সথরতয় থেতেন। থেথন জেতক েু’ভাগ কতর সমুতদ্রর মযে থেতয় একটা  

                                 শুকনা পি তেরী করতেন। 22 ইস্রাতয়েীতয়রা সমুতদ্রর মাঝখান থেতয় শুকনা মাষ্টটর পি  

                                 যতর কহাঁতট চেে। োতের ডাতন বা াঁতয় সমুতদ্রর জে কেয়াতের মে হতয় েু’পাতশ ো াঁথড়তয়  

                                 রইে। 23 এই বোপার কেতখ থমসরীতয়রা থপছন কিতক ইস্রাতয়েীয়তের োড়া করে।  

                                 েতরৌতণর সব কঘাড়া, রি ও কঘাড়সওয়ার োতের থপছতন থপছতন সমুতদ্রর মতযে থগতয়  

                                 ঢুকে। 24 কভার রাতে সোপ্রভু কমঘ ও আগুতনর িাতমর মযে কিতক থমসরীয় তসনেেতের  

                                 থেতক কচতয় কেখতেন আর োতের মতযে একটা থবশঙৃ্খোর সৃষ্টি করতেন। 25 এছাড়া থেথন  

                                রতির চাকাগুতোও খুতে কেেতেন; োতে রি চাোতে োতের খুব কি হজিে। থমসরীতয়রা  

                                েখন বেে, “চে, আমরা ইস্রাতয়েীয়তের কছতড় পাোই, কারণ সোপ্রভুই ইস্রাতয়েীয়তের  

                                হতয় থমসরীয়তের থবরুতি যুি করতছন।” 26 েখন সোপ্রভু কমাথশতক বেতেন, “সমতুদ্রর  

                                 

 

                                 

      

 

ce© 11: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i D×vi Ki‡jb Ges Zv‡`i mv‡_ GKwU Pzw³ Ki‡jb 

 

        উপতর কোমার হাে বাথড়তয় োও। োতে জে আবার থেতর এতস থমসরীয়তের উপর এবং  

                                োতের রি ও কঘাড়সওয়ারতের উপর পড়তব।” 27 েখন কমাথশ োাঁর হাে সমুতদ্রর উপতর 

                                বাথড়তয় থেতেন। কভার কবোয় সমুতদ্রর জে থনতজর জায়গায় থেতর আসে। থমসরীতয়রা  

                                েখন ডাতন-বা াঁতয় ছুটাছুষ্টট করথছে, থকন্তু সোপ্রভু োতের সাগতরর কঢউতয় ভাথসতয় থনতয়  
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                                কগতেন। 28 সমুতদ্রর জে থেতর এতস রি ও কঘাড়সওয়ারতের, অি থাৎ ইস্রাতয়েীয়তের  

                                থপছতন োড়া কতর আসা েতরৌতণর কগাটা তসনেেেটাতক ডুথবতয় থেে। োতের একজনও  

                                আর কবাঁতচ রইে না। 29 ইস্রাতয়েীতয়রা থকন্তু সমুতদ্রর মাঝখান থেতয় শুকনা পি যতর চতে  

                                থগতয়থছে। োতের ডাতন-বা াঁতয় জে কেয়াতের মে হতয় ো াঁথড়তয় থছে। 30 সোপ্রভু  

                                এইভাতবই কসই থেন থমসরীয়তের হাে কিতক ইস্রাতয়েীয়তের উিার কতরথছতেন।  

                                ইস্রাতয়েীতয়রা থমসরীয়তের মৃেতেহ সমুতদ্রর থকনাতর পতড় িাকতে কেখে। 31 সোপ্রভু  

                                থমসরীয়তের থবরুতি োাঁর কয মহাশজক্ত বেবহার করতেন ো কেতখ ইস্রাতয়েীয়তের মতন োাঁর  

                                প্রথে একটা ভতয়র ভাব কজতগ উঠে। োরা সোপ্রভুর ও োাঁর োস কমাথশর উপর সম্পূণ থ  

                                থবশ্বাস করতখ চেতে োগে। 

 

Ck¦i Zuvi †jvK‡`i iÿv Ki‡jb hw`I Zviv Zuvi KiæYv cvIqvi †hvM¨113 bq| wZwb †gvwk‡K Zvi nvZ DVv‡Z ej‡jb 

Ges Zvici Ck¦i mvM‡ii g‡a¨ GKwU ïKbv c_ ˆZwi Ki‡jb| Ck¦iB gnvmvMi, b`x, n«` Ges cvwbi m„wóKZ©v ZvB 

wZwb mvM‡ii g‡a¨ GKwU ïKbv c_ ˆZwi Ki‡Z cv‡ib| Ck¦i †h c_ ˆZwi K‡iwQ‡jb †mB c_ w`‡q B¯ªv‡qjxqiv 

Zv‡`i cïcvj wb‡q †nu‡U †M‡jb|  

Ck¦i mvM‡ii g‡a¨ †h c_ ˆZwi K‡iwQ‡jb †mB c‡_ wgkixqiv B ª̄v‡qjxq‡`i Aby¯§iY Ki‡Z jvMj| mKv‡j m`vcÖfz 

wgkixq‡`i i_114 Pvjv‡bv KwVb K‡i w`‡jb| wgkixqiv ZLb fq †c‡q †Mj, †Kbbv Zviv †`Lj †h Ck¦iB Zv‡`i 

weiæ‡× hy× Ki‡Qb| wKš‘ ZZÿ‡Y A‡bK †`wi n‡q wM‡qwQj| mgy‡ ª̀i Rj wb‡Ri RvqMvq wd‡i Avmj Ges mg Í̄ 

wgkixqiv gviv coj| B¯ªv‡qjxqiv wgkixq‡`i †`n¸‡jv mgy ª̀Zx‡i c‡o _vK‡Z †`Lj| Zviv Zuvi gnr ÿgZv †`‡L 

Ck¦i‡K wek¦vm Ki‡Z jvMj| Ck¦i †mB †jvK‡`i iÿv Ki‡jb hviv duv‡` AvU‡K c‡owQj Ges hviv Zuvi Kv‡Q 

mvnv‡h¨i Rb¨ KvbœvKvwU K‡iwQj|  

hvÎvcy Í̄K 16 Ges 17 Aa¨v‡q Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i †mB mgq m¤ú‡K© e‡j hLb B¯ªv‡qjxqiv †jvwnZ mvMi cvo 

K‡iwQj| Zviv giæf~wg‡Z wQj †hLv‡b †KvbI gvbyl ev †KvbI Lvevi wKsev Rj wQj bv| Zviv †gvwk Ges nvi‡Yi  

 

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 
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 †hvM¨ nIqv - wKQz Kivi ga¨ w`‡q Avcwb wKQz AR©b K‡ib 

114
 i_ - `ywU PvKvi †QvU GKwU Mvwo hv †Nvovi ×viv Uvbv nZ 
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Dci †i‡M wM‡qwQj Ges Zviv f~‡j wM‡qwQj †Kej Ck¦i-B Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡Z cv‡ib| Zviv fve‡Z jvMj GB 

giæf~wg‡Z Abvnv‡i115 givi †P‡q wgk‡iB Zviv fvj wQj|  

hw`I B¯ªv‡qjxqiv Zuvi Dci Av¯Ív ivL‡Z cviwQj bv Z_vwc Ck¦i Zv‡`i †`Lv‡kvbv Ki‡Z jvM‡jb| wZwb Zv‡`i 

Lvevi †L‡Z w`‡jb| wZwb Zv‡`i QvDwb‡Z cvwL cvVv‡jb hv‡Z Zviv G‡`i †g‡i Lvq| hLb Zviv mKv‡j Nyg †_‡K 

DVZ wZwb Zv‡`i gvbœv bvgK GK ai‡Yi Lvevi †L‡Z w`‡Zb hv gvwU‡Z c‡o _vKZ | Ck¦i †h gvbœv w`‡qwQ‡jb Zv 

w`‡q Zviv iæwU evbvZ| cieZ©x‡Z hLb Zv‡`i Lvev‡ii cvwb K‡g †hZ ZLbB Zviv Avevi Awf‡hvM116 Ki‡Z _vKZ| 

Ck¦i Zv‡`i‡K Zv‡`i cÖ‡qvRbxq cvwb w`‡Zb| wZwb mg Í̄ †jvK‡`i Ges mg Í̄ cÖvYx‡`i cÖ‡qvR‡bi AwZwi³ w`‡Zb| 

Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i w`b-ivZ cwiPvjbv Ki‡Z jvM‡jb| wZwb Zv‡`i‡K wmbvB ce©‡Z wb‡q †M‡jb|  

 

                1 থমসর কেশ কিতক কবর হতয় আসবার পতর েৃেীয় মাতস ইস্রাতয়েীতয়রা থসনাই মরু- 

      hvÎvcy¯ÍK 19:1,2    এোকায় থগতয় কপৌৌঁছাে। 2 োরা রেীেীম কছতড় এতস থসনাই পাহাতড়র সামতন থসনাই মরু-          

                                এোকায় ছাউথন কেেে।  

†mLv‡b Zviv wmbvB ce©‡Zi mvg‡b giæf~wg‡Z QvDwb †djj| g‡b Av‡Q, A‡bK eQi c~‡e© Ck¦i hLb e‡jwQ‡jb Ck¦i 

†h †gvwk Ges B¯ªv‡qjxq‡`i mv‡_ Av‡Qb GUvB n‡e Zuvi wPý? Ck¦i e‡jwQ‡jb Zuvi Avivabv Kivi Rb¨ wZwb †gvwk 

Ges B¯ªv‡qjxq‡`i GB ce©‡Z wdwi‡q wb‡q Avm‡eb Ges Zv-B N‡UwQj| Ck¦i hv Ki‡eb e‡jb me©`v Zv-B K‡ib|  

Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i mv‡_ GKwU Pzw³ Kivi Rb¨ Zv‡`i‡K wmbvB ce©‡Z wb‡q G‡mwQ‡jb| Bs‡iRx‡Z Pzw³ k‡ãi 

Av‡iKwU kã nj Ôe¨e¯’vcÎÕ| e¨e¯’vcÎ nj Ggb GKwU A½xKvibvgv117 hv cÖvq mgq †Kvb GKwU Pzw³‡Z118
 wjwLZ 

_v‡K| GKB A‡_©i AviI GKwU cyiv‡bv Bs‡iRx kã nj Ômvÿ¨cÎÕ|  

 

                                   3 পতর কমাথশ পাহাতড়র উপতর ঈশ্বতরর কাতছ উতঠ কগতেন। কসই সময় সোপ্রভু  

      hvÎvcy¯ÍK 19:3-8     পাহাতড়র উপর কিতক োাঁতক কডতক বেতেন, “েুথম যাতকাতবর বংশযর ইস্রাতয়েীয়তের  

                                   

            

 

 

 

 

                         

                      ce© 11: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i D×vi Ki‡jb Ges Zv‡`i mv‡_ GKwU Pzw³ Ki‡jb 

 

                                                           
115

 Abvnv‡i - Lvevi †L‡Z bv †c‡q gviv hvIqv 

116
 Awf‡hvM Kiv - †Kv‡bv wKQz wb‡q hLb Avcwb Lywk bv ZLb †mUv wb‡q K_v ejv A_ev KvD‡K wb‡q Lvivc wKQz ejv †Kbbv 

Zviv Avcbvi cÖwZ wKQz K‡i‡Q 

117
 A½xKvibvgv - `yBRb e¨w³ ev GK`j †jvK †KvbI wKQz Ki‡e e‡j cÖwZÁv K‡i 

118
 Pzw³ - `yBRb e¨w³ ev GK`j †jvK †KvbI GKUv wel‡q GKgZ n‡j Zv wjwce× Kiv 
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   বে কয, 4 োরা থনতজরাই কেতখতছ, থমসরীয়তের েশা আথম থক কতরথছ। ঈগে পাখীর  

                                  ডানায় বতয় কনবার মে কতর আথম ইস্রাতয়েীয়তের থনতজর কাতছ থনতয়  

                                  এতসথছ। 5 কসইজনে যথে োরা আমার সব কিা কমতন চতে এবং আমার বেবস্থা পােন  

                                  কতর েতব পথৃিবীর সব জাথের মযে কিতক োরাই হতব আমার থনতজর থবতশষ সম্পথত্ত,  

                                  কারণ েুথনয়ার সব কোকই আমার অথযকাতর। 6 আমার এই কোকতের থেতয়ই গড়া হতব  

                                  আমার পুতরাথহেতের রাজে এবং এই জাথেই হতব আমার উতেতশে আোো করা জাথে।  

                                  এই কিাগুতো েুথম ইস্রাতয়েীয়তের জাথনতয় োও।” 7 েখন কমাথশ কনতম এতস ইস্রাতয়েীয়  

                                  বিৃ কনোতের কডতক একত্র করতেন এবং সোপ্রভু োাঁতক কয সব কিা বেতে বতেথছতেন  

                                  ো সবই োাঁতের বেতেন। 8 এই কিা শুতন সব কোক একসংতগ বেে, “সোপ্রভু যা  

                                  বতেতছন আমরা ো সবই করব।” কোতকরা যা বেে কমাথশ থগতয় ো সোপ্রভুতক  

                                  জানাতেন। 

  

‡gvwk Ck¦‡ii mv‡_ K_v ejvi Rb¨ cvnv‡oi Dci D‡V †M‡jb| Ck¦i †gvwk‡K B ª̄v‡qjxq‡`i ej‡Z e‡jwQ‡jb wZwb 

Zv‡`i wcZv Ges wZwbB Zv‡`i cÖfz, whwb Zv‡`i wgk‡ii `vmZ¡ †_‡K iÿv K‡iwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb c„w_ex‡Z 

Zviv-B n‡e Zuvi we‡kl †jvK| Zviv Zvui-B †jvK n‡e Ges Zviv c„w_ex‡Z Zuvi-B Kv‡Ri Ask n‡e| wKš‘ wZwb 

e‡jwQ‡jb Zv‡`i‡K Aek¨B Zuvi K_vi eva¨ n‡Z n‡e| GUvB n‡e †mB Pzw³ hv wZwb Zv‡`i mv‡_ Ki‡Z P‡j‡Qb| 

‡gvwk hLb B¯ªv‡qjxq‡`i GBme wKQz ej‡jb, ZLb Zviv ejj, cÖfz hv-B Ki‡Z ej‡eb Zviv Zv-B Ki‡e| 

 

B¯ªv‡qjxqiv RvbZ bv Ck¦‡ii Pzw³bvgvq wK _vK‡e| AZx‡Z Zviv Zuv‡K wek¦vm Ki‡Z cv‡i wb Ges wZwb hv Ki‡Z 

e‡jwQ‡jb Zviv Zv Ki‡Z e¨_©119 n‡qwQj| ZvB Ck¦i hv Ki‡Z e‡jwQ‡jb Zv-B Ki‡e e‡j Zv‡`i GKgZ nIqv 

DwPZ wQj bv| Zv‡`i g‡b ivLv DwPZ wQj Zv‡`i Rxeb wQj cv‡c c~Y©| Zv‡`i Ck¦‡ii Kv‡Q mvnvh¨ PvIqv DwPZ 

wQj| Zv‡`i g‡b ivLv DwPZ wQj cvc Ges Ges kqZvb Zv‡`i Rxeb wbqš¿Y KiwQj Ges Zviv Zv‡`i cv‡ci Rb¨ 

g„Zz¨i †hvM¨| Zv‡`i g‡b ivLv DwPZ wQj †h †KejgvÎ Ck¦i-B †mB cÖwZkÖæZ D×viKZ©v‡K cvVv‡bvi gva¨‡g Zv‡`i 

iÿv Ki‡Z cv‡ib|  

 

hvÎvcy Í̄K 19 Aa¨v‡q Avcwb c‡o †`L‡Z cv‡ib, Ck¦i †gvwk‡K e‡jwQ‡jb wZwb wK e‡jb Zv ïbvi Rb¨ Zvui †jv‡Kiv 

†hb cÖ ‘̄Z _v‡K| wZwb †P‡qwQ‡jb Zuvi Pzw³‡Z hv wKQz _vK‡e Zv ïbvi Rb¨ Zvui †jv‡Kiv †hb me iKgfv‡e cÖ ‘̄Z 

_v‡K| wZwb Pvb †hb Zviv RvbyK †h Zv‡`i mv‡_ Kiv GB Pzw³ KZUv ¸iæZ¡c~Y©| Ck¦i ej‡jb ce©Z‡K wN‡i Zv‡`i 

GKUv mxgvbv120 Kiv `iKvi|  

 

 

 

 

 

 

                                                           
119

 e¨_© nIqv - †Kv‡bv wKQz Ki‡Z mÿg bv nIqv 

120
 mxgvbv - Ggb GKwU †iLv hv †Kv‡bv GKwU GjvKv‡K wPwýZ K‡i 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

wZwb ej‡jb †KvbI e¨w³ ev cï GB mxgvbv AwZµg Ki‡Z cvi‡e bv| hw` †KvbI e¨w³ ev cï Zv AwZµg K‡i 

Zvn‡j Zv‡K nZ¨v Kiv n‡e|  

 

Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i Rvbv‡Z †P‡qwQ‡jb, †h‡nZz wZwb †mLv‡b wQ‡jb ZvB †mB ce©ZwU wQj cweÎ121 ¯’vb| wZwb 

Zv‡`i‡K Zuvi Pzw³ m¤ú‡K© ej‡Z †mLv‡b Avm‡eb| Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i ¯§iY Kwi‡q w`‡Z †P‡qwQ‡jb †h Zviv wQj 

cvcx Ges Zviv Zuvi mvnvh¨ Qvov Zuvi Kv‡Q †h‡Z cv‡i bv| Ck¦i †mB ce©Z‡K wN‡i †h mxgvbv ‰Zwi K‡iwQ‡jb hw` 

Zviv Zv AwZµg K‡i Z‡e Zviv gviv hv‡e| Ck¦i me©`v hv ev¯Íe I mZ¨ Zv-B K‡ib| myZivs  Zuvi mv‡_ Zv‡`i 

m¤úK©I Avmj Ges mwZ¨Kvi A‡_© n‡Z n‡e| ‡h‡nZz Zviv Zuvi kÎæ wQj, ZvB Zviv Zv‡`i B”QvgZ Zuvi Kv‡Q †h‡Z 

cviZ bv| wZwb †hfv‡e e‡jwQ‡jb Zv‡`i‡K Zuvi Kv‡Q †mBfv‡eB †h‡Z n‡e| Z‡eB Zuvi m‡½ Zv‡`i m¤úK© Avmj 

Ges mZ¨ n‡e|  

 

Z…Zxq w`‡bi mKv‡j, GKwU †gN cvnv‡oi DcwifvM †X‡K †djj| B¯ªv‡qjxqiv eRªaŸwb ïb‡Z †cj Ges we ỳ¨r 

PgKv‡Z †`Lj| †MvUv cvnvoUv aygvq †X‡K †Mj Ges Kvuc‡Z jvMj| †gvwk AvZw¼Z †jvK‡`i mxgvbvi Icv‡i wb‡q 

†M‡jb| Zvici Ck¦i †gvwk‡K Dc‡i D‡V Avm‡Z ej‡jb Ges wZwb cvnv‡oi Dci aygvi g‡a¨ P‡j †M‡jb|  

 

Zvici Ck¦i cvnv‡oi Dci †gvwki mv‡_ Avevi K_v ej‡jb|   

 

 

                                     1 এর পর ঈশ্বর বেতেন, 2 “কহ ইস্রাতয়েীতয়রা, আথম সোপ্রভুই কোমাতের ঈশ্বর। থমসর  

       hvÎvcy¯ÍK 20:1-17    কেতশর কগাোমী কিতক আথমই কোমাতের কবর কতর এতনথছ। 3 “আমার জায়গায় ককান  

                                   কেবোতক ো াঁড় করাতব না। 4 “পূজার উতেতশে কোমরা ককান মূথে থ তেরী করতব না, ো  

                                   আকাতশর ককান থকছুর মে কহাক বা মাষ্টটর উপরকার ককান থকছুর মে কহাক থকম্বা  

                                   জতের মতযেকার ককান থকছুর মে কহাক। 5 কোমরা োতের পূজাও করতব না, োতের  

                                   কসবাও করতব না, কারণ ককবেমাত্র আথম সোপ্রভুই কোমাতের ঈশ্বর। আমার পাওনা  

                                   ভজক্ত আথম চাই। যারা আমাতক ঘৃণা কতর োতের পাতপর শাজস্ত আথম োতের েৃেীয় ও  

                                   চেুি থ পুরুষ পয থন্ত থেতয় িাথক। 6 থকন্তু যারা আমাতক ভােবাতস এবং আমার সব আতেশ  

                                   পােন কতর, হাজার হাজার পুরুষ পয থন্ত োতের প্রথে আমার বুক ভরা েয়া িাকতব।  

                             7 “ককান বাতজ উতেতশে কোমরা কোমাতের ঈশ্বর সোপ্রভুর নাম কনতব না। কয ো  

                                   করতব োতক সোপ্রভু শাজস্ত কেতবন। 8 “থবশ্রামবার আমার উতেতশে আোো কতর  

                                   রাখতব এবং ো পােন করতব। 9 সপ্তার ছয় থেন কোমরা পথরশ্রম করতব এবং কোমাতের  

                                   সমস্ত কাজ করতব, 10 থকন্তু সপ্তম থেনটা হে কোমাতের ঈশ্বর সোপ্রভুর উতেতশে  

                                   

 

                                                           
121

 cweÎ ¯’vb - Ck¦‡ii Rb¨ Avjv`v Kiv GKwU RvqMv 
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                      ce© 11: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i D×vi Ki‡jb Ges Zv‡`i mv‡_ GKwU Pzw³ Ki‡jb 

 

 

                                   থবশ্রাতমর থেন। কসই থেন কোমরা, কোমাতের কছতেতমতয়, কোমাতের োস-োসী,  

                                   কোমাতের পশু বা কোমাতের শহর ও গ্রাতম বাস-করা অনে জাথের কোক, কমাট কিা,  

                                   কারও ককান কাজ করা চেতব না। 11 সোপ্রভু ছয় থেতন মহাকাশ, পথৃিবী, সমদু্র এবং  

                                   কসগুতোর মতযেকার সব থকছু তেরী     

                                   কতরথছতেন, থকন্তু সপ্তম থেতন কসই কাজ আর  

                                   কতরন থন। কসইজনে থেথন এই থবশ্রাম   

                                   থেনটাতক আশীব থাে কতর োাঁর থনতজর জনে  

                                   আোো কতরথছতেন। 12 “কোমাতের মা-  

                                   বাবাতক সম্মান কতর চেতব। োতে কোমাতের  

                                   ঈশ্বর সোপ্রভুর কেওয়া কেতশ কোমরা অতনক  

                                   থেন কবাঁতচ িাকতব।                 

                                      13 “খুন ককাতরা না।  

                                 14 “বেথভচার ককাতরা না। 

                                      15 “চুথর ককাতরা না। 

                                 16 “কারও থবরুতি থমিো সাক্ষে থেতয়া না। 

                                  17 “অতনের ঘর-েুয়ার, স্ত্রী, োস-োসী, গরু-গাযা থকম্বা আর থকছুর উপর কোভ        

                             ককাতরা না। 
 

 

‡gvwk cvnvo †_‡K †b‡g Avm‡jb Ges Ck¦i hv e‡jwQ‡jb wZwb Zv B¯ªv‡qjxq‡`i ej‡jb| Ck¦i B¯ªv‡q‡ji mšÍvb‡`i 

`kwU AvÁv122 w`‡qwQ‡jb| wKfv‡e Zv‡`i Rxeb hvcb Kiv DwPZ Ges wKfv‡e Zv‡`i Zuvi Kv‡Q Avmv DwPZ ‡mB 

e¨cv‡i cieZ©x‡Z wZwb AviI A‡bK wbqg w`‡qwQ‡jb | wKš‘ GB `kwU AvÁv wQj Zv‡`i †evSvi Rb¨ me‡P‡q 

cÖv_wgK123 Ges ¸iæZ¡c~Y©| 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122

 AvÁv - Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avmv Ggb GKwU wbqg hv Aek¨B cvjb Ki‡Z n‡e 

123
 cÖv_wgK - Avi‡¤¢i ¯’vb ev wfwË (Ab¨vb¨ mKj wbq‡gi †ÿ‡Î) 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

Ck¦i Zv‡`i ¯§iY Kwi‡q w`‡qwQ‡jb †h wZwb-B Zv‡`i cÖfz whwb wgk‡ii `vmZ¡ †_‡K Zv‡`i iÿv K‡iwQ‡jb| wZwb 

Zv‡`i AvBb cÖ‡YZv nIqvi AwaKvi iv‡Lb †Kbbv wZwb-B m„wóKZ©v Ges wZwb Zv‡`i D×vi K‡iwQ‡jb Avi Zv‡`i 

hZœ wb‡Zb|  

 

1g AvÁv - Ck¦i ej‡jb wZwb Qvov Zv‡`i Avi †KvbI †`eZv _vK‡e bv| Gi gv‡b nj †KvbI e¨w³, †KvbI wRwbm, 

†KvbI Pvwn`v Ges †KvbI aviYv Ck¦‡ii †P‡q ¸iæZ¡c~Y© bq| Zv‡`i‡K mvnvh¨ Kivi wKsev hZœ †bevi Rb¨ Zv‡`i 

KviI Dci wbf©i Kiv DwPZ bq| Zv‡`i wb‡R‡`i Dci wKsev Ab¨ †h‡Kvb wKQzi Dci wbf©i Kiv DwPZ bq| hw` 

Zviv GKev‡ii Rb¨I Zv K‡i Z‡e Zv n‡e Ck¦‡ii 1g AvÁv Agvb¨ Kiv Ges Ck¦‡ii mv‡_ Zv‡`i Pzw³ eRvq ivL‡Z 

e¨_© nIqv|  

 

2q AvÁv - Ck¦i ej‡jb Zviv †KvbI g~wZ© ˆZwi Ki‡Z cvi‡e bv| g~wZ© nj gvby‡li ˆZwi wRwbm hv †jv‡Kiv ‡`eZv 

wnmv‡e c~Rv K‡i| ZLbKvi mgq A‡bK RvwZ gvby‡li ˆZwi g~wZ© c~Rv KiZ| †h me †jv‡Kiv Ck¦‡ii K_v ïbZ bv 

Zviv gvby‡li ‰Zwi g~wZ©i c~Rv KiZ| B¯ªv‡qjxqiv hw` GKevi n‡jI Zv KiZ, Zvn‡j Zviv Ck¦‡ii 2q AvÁv Agvb¨ 

KiZ Ges Ck¦‡ii mv‡_ Zv‡`i †h Pzw³ Zv †f‡½ ‡hZ|  

3q AvÁv - Ck¦i ej‡jb Zuvi bvg Ab_©K124
 †bIqv hv‡e bv| Ck¦i Pvb Zviv †hb g‡b iv‡L wZwb Avm‡j †K| wZwb 

Pvb bv ‡h Zviv Zuvi bvg Lvivcfv‡e e¨envi K‡i| wZwb Pvb bv Zviv †hb †Kvb wKQz bv †f‡e Zuvi bvg e¨envi K‡i| 

wZwb Zv‡`i ¯§iY Kwi‡q w`‡Z Pvb †h wZwb Zv‡`i cÖfz Ges wZwbB Zv‡`i iÿv K‡iwQ‡jb| wgkixqiv Ges Ab¨vb¨ 

RvwZi †jv‡Kiv Zv‡`i fRb MxwZ‡Z125 †`eZv‡`i bvg e¨envi KiZ| Zviv fveZ †`eZv‡`i bvg ej‡j nqZ Zviv 

wec‡`i nvZ †_‡K iÿv cv‡e| Ck¦i Pvb †hb B¯ªv‡qjxqiv GB mZ¨Uv g‡b iv‡L †h wZwb Avm‡j †K| Zviv Zvu‡K 

wb‡q wK e‡j Ges Zuvi bvg †hfv‡e e¨envi K‡i Zvi ga¨ w`‡qB cÖKvk cvq Zviv Avm‡j Zv‡K wb‡q wK fv‡e| hw` 

Zviv GKevi n‡jI Zv fz‡j hvq, Zvn‡j Zviv Ck¦‡ii 3q AvÁv Agvb¨ K‡i|  

4_© AvÁv - Ck¦i ej‡jb mßv‡ni GKwU w`b Zv‡`i‡K cweÎ ivL‡Z n‡e| GB w`b‡K ejv n‡e wekÖvgevi| Gi A_© 

nj wekÖvg| m„wói ló w`‡bi ci Ck¦i wekÖvg wb‡qwQ‡jb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb B ª̄v‡qªjxqiv †hb mg Í̄ wKQzB eÜ iv‡L 

Ges wekÖvg †bq Ges Ab¨vb¨ w`‡bi KvRKg© †_‡K GKw`b mgq iv‡L hv‡Z Zviv Zv‡`i m„wóKZ©v Ck¦i‡K ¯§iY Ki‡Z  

 

                  

 

                                                           
124

 Ace¨envi - †Kvb wKQz fzjfv‡e e¨envi Kiv 

125
 fRbMxwZ - GKai‡bi msMxZ ev evK¨ hv evievi ej‡Z _vK‡j †jv‡Kiv fv‡e †h Zv NU‡e 
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                      ce© 11: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i D×vi Ki‡jb Ges Zv‡`i mv‡_ GKwU Pzw³ Ki‡jb 

cv‡i| Gfv‡e Ki‡j Zviv Ck¦‡ii mv‡_ GKgZ nq ‡h wZwbB Zv‡`i Rxe‡bi wbqš¿YKZ©v| Ck¦i Rvb‡Zb Zviv Zv‡`i 

Rxeb wb‡q e¨ Í̄ n‡q co‡e Ges Zuv‡K fz‡j hv‡e| ZvB wZwb Zv‡K ¯§iY Kivi Rb¨ mßvni GKwU w`b Avjv`v K‡i 

ivL‡Z e‡j‡Qb| Zviv hw` GKg~ny‡Z©i Rb¨I Ck¦i‡K fz‡j hvq Zvn‡j Zviv Zuvi GB Av‡`k f½ K‡i hv Ck¦i Zv‡`i 

w`‡qwQ‡jb|   

5g AvÁv - Ck¦i ej‡jb Zv‡`i gv evev‡K m¤§vb126
 Ki‡Z n‡e| Ck¦‡ii M‡í cieZ©x‡Z GUv ejv n‡q‡Q †h, Ck¦i 

Pvb †hb gv eveviv Zv‡`i †Q‡j‡g‡q‡`i Z uvi m¤ú‡K© wkÿv †`q| ZvB Ck¦i Rvb‡Zb †Q‡j‡g‡qiv Zv‡`i gv evev‡K 

m¤§vb bv Ki‡j Zuv‡K m¤§vb Ki‡e bv| wZwb Pvb cÖ‡Z¨K cÖRb¥ †hb Zvu‡K Rv‡b, Zvu‡K fvjev‡m Ges m¤§vb K‡i| 

hw` †Kvb B¯ªv‡qjxq Zv‡`i evev gv‡qi mv‡_ GKevi n‡jI Lvivc e¨envi K‡i, Zvn‡j Zviv Ck¦‡ii 5g Av‡`k 

Agvb¨ K‡i|  

6ô AvÁv - Ck¦i e‡j‡Qb Lyb127 Kiv hv‡e bv| mg Í̄ Rxeb Ck¦‡ii KvQ †_‡K Av‡m| Ck¦i gvbyl‡K fvjev‡mb Ges 

Zv‡`i Rxeb Zuvi Kv‡Q LyeB g~j¨evb| wZwb Pvb †hb B¯ªv‡qjxqiv gvby‡li Rxeb‡K Z uviB gZ g~j¨ †`q| wZwb ej‡jb 

GKRb e¨w³ Ab¨ e¨w³i cÖvY †K‡o wb‡Z cv‡i bv| cieZ©x‡Z Ck¦‡ii M‡í wZwb e‡jb †Kv‡bv e¨w³‡K N„Yv Kiv 

Zv‡K Lyb Kivi mgvb| ZvB B¯ªv‡qjxqiv hw` KvD‡K N„Yv K‡i Z‡e Zviv Ck¦‡ii 6ô Av‡`k Agvb¨ K‡i|  

7g AvÁv - Ck¦i Zv‡`i e‡jwQ‡jb e¨wfPvi128 Ki‡e bv| gvbyl hv‡Z my›`ifv‡e Rxebhvcb Ki‡Z cv‡i Ges Zv‡`i 

mšÍvbvw` jvjb cvjb Ki‡Z cv‡i †mBRb¨ Ck¦i weev‡ni e¨e¯’v Ki‡jb| weevn ewnf~©Z †h‡Kvb †hŠb m¤úK©B nj 

Ck¦‡ii weiæ‡× hvIqv| Ck¦‡ii Mí AviI e‡j †h, KvD‡K †`‡L †hŠb wPšÍv Kiv Zvi mv‡_ †hŠb m¤úK© Kivi gZB| 

hw` B¯ªv‡qjxqiv GKevi n‡jI GB KvR K‡i, Z‡e Zviv Ck¦‡ii 7g AvBb Agvb¨ K‡i|  

8g AvÁv - Ck¦i e‡j‡Qb Zviv †hb Pzwi bv K‡i| Ck¦i Zv‡`i Rvbv‡Z Pvb †h, A‡b¨i wRwbm Pzwi Kiv fvj bq| 

†mUv n‡Z cv‡i UvKv wKsev Ab¨ †h‡Kvb wRwbm| Gi gv‡b nj Kv‡iv wRwbm Zvi KvQ †_‡K Ab¨ †h‡Kvb Dcv‡q 

†K‡o †bIqv wVK bq| ïay wb‡Ri K_v †f‡e A‡b¨i wRwbm wb‡q †bIqv wVK bq| c‡i Ck¦‡ii Mí AviI e‡j †h, 

wb‡R‡`i K_v fvevi Av‡M A‡b¨i wK cÖ‡qvRb Zv-B Av‡M fvev DwPr| B ª̄v‡qjxqiv hw` Av‡M wb‡R‡`i cÖ‡qvRb wb‡q 

fv‡e Ges A‡b¨i wRwbm Pzwi K‡i, Z‡e Zviv Ck¦‡ii 8g Av‡`k Agvb¨ K‡i|    

  

 

 

 

 

                                                           
126

 mb¥vb - Kv‡iv K…ZK‡g©i Rb¨ Zv‡K fvjevmv Ges mb¥vb †`Lv‡bv 

127
 Lyb Kiv - GKRb gvbyl Ab¨ gvbyl‡K nZ¨v K‡i 

128
 e¨wfPvi Kiv - GKRb weevwnZ e¨w³i mv‡_ Ggb GKR‡bi †hŠb m¤úK© †h Zvi ¯^vgx wKsev ¯¿x bq| 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

9g AvÁv - Ck¦i ej‡jb A‡b¨i weiæ‡× wg_¨v mvÿ¨ ‡`Iqv hv‡e bv| Ck¦i wg_¨v e‡jb bv; ZvB Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i 

ej‡jb Ab¨‡`i m¤ú‡K© wg_¨v ejv hv‡e bv| Ck¦i Rv‡bb kqZvb †jvK‡`i ÿwZ Kivi Rb¨ wg_¨vi AvkÖq †bq Ges 

Zv‡`i g‡a¨ mgm¨v m„wó K‡i| hw` B¯ªv‡qjxqiv GKUv wg_¨v e‡j wKsev G‡Kev‡i mZ¨ bq Ggb wKQz e‡j, Zvn‡j 

Zviv Ck¦‡ii 9g Av‡`k Agvb¨ K‡i|  

10g AvÁv - Ck¦i A‡b¨i wRwbm †jvf Ki‡Z gvbv Ki‡jb| †jvf Kiv nj A‡b¨i wRwbm cvIqvi evmbv| Ck¦iB 

B¯ªv‡qjxq‡`i hZœ wb‡Zb Ges Zv‡`i cÖ‡qvRbxq mg Í̄ wKQz hywM‡q w`‡Zb| wZwb Zv‡`i D×vi K‡iwQ‡jb Ges hLb 

Zviv giæcÖvšÍ‡i wQj ZLb Zv‡`i hZœ wb‡qwQ‡jb| hw` Zviv A‡b¨i wRwbm †jvf K‡i Zvn‡j GUvB cÖKvk cvq †h 

Ck¦i Zv‡`i hv w`‡q‡Qb Zv wb‡q Zviv Lywk bq| GQvovI, hw` Zviv A‡b¨i wRwbm Pvq, Z‡e GUvB cÖKvk cvq †h 

Zv‡`i cÖ‡qvRb¸wj Ab¨ †jvK‡`i cÖ‡qvR‡bi †P‡q †ewk ¸iæZ¡c~Y©| †jvf Kivi A_© †KejgvÎ AviI †ewk A_© ev 

wRwbm PvIqv bq, wKš‘ Gi gv‡b nj A‡b¨i Dci ÿgZv ‡`Lv‡bv ev A‡b¨i †P‡q AviI †ewk cvIqvi g‡bvfve| hw` 

B¯ªv‡qjxqiv GKevi n‡jI A‡b¨i wRwbm †jvf K‡i _v‡K Zvn‡j Zviv Ck¦‡ii 10g AvÁv f½ K‡i|  

myZivs G¸‡jv wQj Ck¦‡ii AvBb, hv †gvwk ce©Z †_‡K bvwg‡q G‡bwQ‡jb| Ck¦i †jvK‡`i Zvi Pzw³i Ask wnmv‡e 

wK Ki‡Z n‡e Zv e‡jwQ‡jb| wKš‘ GwU cvjb Kiv Am¤¢e129 n‡q c‡o| GgbwK Zviv Ck¦‡ii GKwU AvBbI KLbI 

†g‡b Pj‡Z cv‡i wb|  

Ck¦i Zv‡`i †`Lv‡Z †P‡qwQ‡jb †h Zv‡`i c‡ÿ Zvui mg Í̄ AvBb †g‡b Pjv Am¤¢e| Ck¦i wbLyuZ Ges wZwb †h mKj 

AvBb ˆZwi K‡iwQ‡jb †m¸‡jv †jvK‡`i GKm‡½ _vK‡Z wkLvq| wKš‘ B¯ªv‡qjxqiv LvuwU wQj bv| Zviv G`b evMv‡bi 

evB‡i cvc I g„Zz¨i RM‡Z R‡b¥wQj| Zviv cvcx wQj| hw`I Zviv †Póv K‡iwQj  Z_vwc Zviv Zuvi AvBb AbymiY 

Ki‡Z cv‡iwb| Ck¦i Zv‡`i Rvbv‡Z †P‡qwQ‡jb †h g„Zz¨i nvZ †_‡K iÿv cvIqvi Rb¨ Zv‡`i Zvu‡K cÖ‡qvRb| wZwb 

Zv‡`i mv‡_ mZ¨ Ges ev Í̄weK m¤úK© ivL‡Z Pvb| GUvB mZ¨ †h  D×vi cvIqvi Rb¨ Zv‡`i Zvu‡K cÖ‡qvRb| Ck¦‡ii 

AvBb cvj‡bi ga¨ w`‡q Zviv Zv‡`i wb‡R‡`i cv‡ci g~j¨ cwi‡kva Ki‡Z cv‡i bv| Zviv wb‡R‡`i cv‡ci Rb¨ wbR 

cª‡Póvq cv‡ci g~j¨ cwi‡kva Ki‡Z cv‡i bv|   

Ck¦i †mB cÖ_g †_‡KB gvbyl‡K GUvB ej‡Z †P‡qwQ‡jb| Av`g I nev bMœ Ges jw¾Z wQj| GKgvÎ Ck¦iB Zv‡`i 

Rb¨ cïi Pvgov †_‡K †cvkvK ‰Zwi K‡i w`‡qwQ‡jb| Zviv wb‡R‡`i Rb¨ †h Wzgyi cvZv¸wj Lyu‡R wb‡qwQj Zv Zv‡`i 

Rb¨ h‡_ó wQj bv| ‡h †cvkvK Ck¦i Zv‡`i Rb¨ ‰Zwi K‡iwQ‡jb Gi gv‡b nj Zviv g„Zz¨i †hvM¨ wQj| Zv‡`i RvqMvq 

cÖvYxiv gviv wM‡qwQj| Kwqb Zvi wb‡Ri gZ K‡i Ck¦‡ii Kv‡Q Avmvi †Póv K‡iwQ‡jb| wKš‘ Ck¦i Kwq‡bi DrmM© 

MÖnY K‡ib wb| Kwqb Ck¦‡ii mv‡_ GKgZ n‡Z cv‡ibwb †h Zvi cv‡ci g~j¨ cwi‡kv‡ai Rb¨ g„Zz¨ Avewk¨K| †bvn 

I Zvi cwiev‡ii Rvnv‡R cÖ‡e‡ki Rb¨ GKwU gvÎ `iRv wQj| Ck¦i Zv‡K e‡jwQ‡jb RvnvRwU  

 

 

                                                           
129

 Am¤¢e - Ggb wKQz hv Kiv hvq bv 
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                      ce© 11: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i D×vi Ki‡jb Ges Zv‡`i mv‡_ GKwU Pzw³ Ki‡jb 

 

wKfv‡e wbg©vY Ki‡Z n‡e Ges wZwbB GKgvÎ RvnvRwUi `iRv eÜ Kievi Rb¨ Zv‡`i wcQ‡b wQ‡jb| RvnvRwUi 

evB‡i g„Zz¨ wQj wKš‘ †bvn Ges Zvi cwievi wfZ‡i wbivc‡` wQ‡jb| Zv‡`i cvjv‡bvi †Kvb Dcvq wQj bv, wKš‘ Ck¦i 

Zv‡`i iÿv Ki‡jb| Bm&nv‡Ki evuPvi †Kv‡bv Avkv wQj bv hw` bv Ck¦i Zvi RvqMvq g„Zz¨i Rb¨ †fov †hvMvb w`‡Zb| 

†jvwnZ mvM‡ii Zx‡i B ª̄v‡qjxq‡`i d‡iŠ‡Yi ‰mb¨‡`i nvZ †_‡K cvjv‡bvi †Kv‡bv Dcvq wQj bv| AZtci Ck¦i 

Zv‡`i Rb¨ GKwU iv¯Ív ˆZwi K‡i w`‡jb hv‡Z Zviv Zv‡`i kÎæ‡`i nvZ †_‡K D×vi cvq Ges wbivc‡` ‡jvwnZ mvMi 

cvi n‡Z cv‡i|  

 

Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i Kv‡Q Zuvi AvBb-Kvbyb w`‡qwQ‡jb| Zviv Zuvi Kv‡Q mvnvh¨ Ges myiÿv130
 †P‡qwQj| Zviv Zuvi 

mv‡_ GKwU we‡kl m¤úK© ivL‡Z †P‡qwQj| wZwb e‡jwQ‡jb, ZvivB n‡e †mB RvwZ hvi ga¨ w`‡q cÖwZkÖæZ D×viKZ©v 

Avm‡eb| c„w_exi mg Í̄ cwievi Zv‡`i ga¨ w`‡q Avkxe©v` cv‡e| ZvB B¯ªv‡qjxqiv Ck¦‡ii Pzw³‡Z Lywk g‡b ivwR 

n‡qwQj| Zviv †f‡ewQj Ck¦‡ii AvBb cvjb Ki‡Z wM‡q Zv‡`i †Kvb mgm¨v n‡e bv| Zviv †f‡ewQj Zviv Zv cvjb 

Ki‡Z cvi‡e Ges wZwb Zv‡`i Dci mš‘ó n‡eb| wKš‘ GUv ev Í̄em¤§Z ev mZ¨ wQj bv| Zv‡`i GUv Rvbv DwPZ wQj 

†h GUv cvjb Kiv Zv‡`i Rb¨ Am¤¢e wQj| Ck¦i m¤ú~Y©fv‡e cweÎ Ges wZwb me©`v hv fvj Zv-B K‡i _v‡Kb| Zviv 

KLbI Zuvi AvBb cvjb K‡i LvuwU fv‡e Rxeb hvcb Ki‡Z cvi‡e bv| g„Zz¨ †_‡K D×vi cvIqvi Rb¨ Ges wPiKvj 

Zuvi †_‡K wewQbœ131 bv nIqvi Rb¨ Zv‡`i Ck¦i‡K cÖ‡qvRb wQj|  

 

 

 

 

 

                                                           
130

 myiÿv - ÿwZ ev ÿZ nIqv †_‡K wbivc‡` ivLv 

131
 wew”Qbœ - †Kv‡bv wKQz †_‡K Avjv`v nIqv ev Avjv`v _vKv 
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1. Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i †jvwnZ mvM‡ii Kv‡Q wb‡q wM‡qwQ‡jb †hLv‡b Zviv Zv‡`i kÎæ‡`i nvZ 

†_‡K cvjv‡Z cvi‡e bv| wZwb †Kb GUv K‡iwQ‡jb? wZwb Zuvi wb‡Ri m¤ú‡K© wK cÖKvk 

KiwQ‡jb?   

2. B¯ªv‡qjxq‡`i wK Ck¦‡ii Dci wek¦vm wQj? Ck¦i hv e‡jwQ‡jb Zviv wK Zv wek¦vm KiZ? 

3. giæ cÖvšÍ‡i Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| wZwb Zv‡`i cwiPvjbv w`‡qwQ‡jb Ges 

Zv‡`i Lvevi I R‡ji †hvMvb w`‡qwQ‡jb| wZwb †Kb Zv Ki‡jb? 

4. Ck¦i wKfv‡e †`Lv‡jb †h Zuvi AvBb ¸iæZ¡c~Y©? 

5. Ck¦i wK †f‡ewQ‡jb †h B¯ªv‡qjxqiv Zuvi AvBb †g‡b Pj‡Z cvi‡e? 

6. Ggb †KD wK Av‡Q, †h Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb †g‡b Pj‡Z cvi‡e? †Kb A_ev †Kb bq? 

7. Ck¦i †Kb B¯ªv‡qjxq‡`i Zuvi AvBb w`‡qwQ‡jb †hLv‡b wZwb Rvb‡Zb †h Zviv ‡m¸‡jv cvjb 

Ki‡Z mÿg bq? 

 

 ? 
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Ck¦i B¯ªv‡qj RvwZ‡K ej‡jb 

wKfv‡e Zuvi Dcvmbv Ki‡Z n‡e 

 

B¯ªv‡qjxqiv ejj Zviv Ck¦‡ii mv‡_ Pzw³ K‡i Lywk wQj| †gvwk hLb Ck¦‡ii AvBb¸‡jv wb‡q cvnvo †_‡K †b‡g 

Avm‡jb, B¯ªv‡qjxqiv cybivq ejj Ck¦i hv ej‡eb Zviv ‡mB mewKQzB cvjb Ki‡e|  

 

 

          3 কমাথশ যখন থেতর থগতয় কোকতের কাতছ সোপ্রভুর সমস্ত কিা বেতেন এবং োাঁর সব  

           hvÎvcy¯ÍK 24:3   আইন কঘাষণা করতেন েখন কোতকরা একসংতগ বেে, “সোপ্রভু যা যা বতেতছন আমরা  

                                  ো সবই করব।” 

 

Zvici Ck¦i †gvwk‡K Avevi cvnv‡o †h‡Z ej‡jb|  

 

 

              12 োরপর সোপ্রভু কমাথশতক বেতেন, “েুথম পাহাতড়র উপতর আমার কাতছ উতঠ এতস  

        hvÎvcy¯ÍK 24:12    থকছুকাে এখাতনই িাক। কোকতের থশক্ষা কেবার জনে পািতরর কয েেতকর উপর আথম  

                                 আইন-কানুন ও আতেশ থেতখ করতখথছ ো আথম কোমাতক কেব।” 

 

 

 

 

 

ce© 12 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

GBevi Ck¦i †gvwk‡K GKUv eo mgvb cv_‡ii dj‡K †jLv AvBb w`‡jb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb Zvui LvuwU AvBb¸‡jv †hb 

cv_‡i †Lv`vB132 Kiv _v‡K| wZwb Pvbwb †m¸‡jv nvwi‡q hvK wKsev cwiewZ©Z ‡nvK| wZwb †P‡qwQ‡jb B¯ªv‡qjxqiv 

†hb g‡b iv‡L Zviv wK Ki‡Z GKgZ n‡qwQj|  

Ck¦i †gvwk‡K AviI Avðh© welq e‡jwQ‡jb| Ck¦i ej‡jb wZwb Avm‡eb Ges B¯ªv‡qjxq‡`i mv‡_ _vK‡eb| Zviv 

Ck¦‡ii Pzw³‡Z ivwR n‡qwQj Ges wZwb e‡jwQ‡jb wZwb Zv‡`i m¤úª`v‡qi133 GKwU Ask n‡Z P‡j‡Qb| B¯ªv‡qjxqiv  

wQj hvhvei - hvi gv‡b nj Zviv GK RvqMv †_‡K Ab¨ RvqMvq Ny‡i †eovZ Ges Zv¤̂y‡Z emevm KiZ| Zv‡`i mv‡_ 

_vKevi Rb¨ Ck¦‡ii _vKvi RvqMvwU Ggbfv‡e evbv‡Z n‡e hv‡Z GUv GK RvqMv †_‡K Ab¨ RvqMvq †bIqv hvq| 

Ck¦i ‡gvwk‡K ej‡jb Zv‡`i GKwU eo wgjb Zv¤̂y evbv‡Z n‡e hv‡Z wZwb †mLv‡b _vK‡Z cv‡ib| Bs‡iRx‡Z GB 

Zv¤̂yi Rb¨ GKwU kã e¨envi Kiv nq Zv nj ÔAvevm-Zv¤̂yÕ|  

GB Avevm-Zv¤̂y n‡e GKwU we‡kl RvqMv| GUv ˆZwi Kivi Rb¨ hv Kiv `iKvi Ck¦i cÖwZwU ÿz ª̀ ÿz`ª wel‡q †gvwk‡K 

e‡jwQ‡jb| wZwb †gvwk‡K cwi®‹vifv‡e e‡jwQ‡jb Gi wfZi wK AvmevecÎ134 Ges wK wK wRwbmcÎ _vK‡e| wZwb 

†gvwk‡K AviI ej‡jb wKfv‡e GwU mvRv‡Z135 n‡e| Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i cwi®‹vifv‡e †`Lv‡Z †P‡qwQ‡jb †h wZwb 

KZUv cweÎ Ges KZUv LvuwU| wZwb Zv‡`i †`Lv‡Z †P‡qwQ‡jb cvcx ‡jv‡Kiv Zv‡`i wb‡R‡`i c‡_ Ck¦‡ii Kv‡Q 

Avm‡Z cvi‡e bv| wZwb Zv‡`i †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb wZwb †hfv‡e e‡jb †mBfv‡eB Zv‡`i Zvui Kv‡Q Avm‡Z n‡e| 

ZvB wZwb Zv‡`i‡K Lye cwi®‹vifv‡e e‡jwQ‡jb wKfv‡e GB we‡kl RvqMvUv ˆZwi Ki‡Z n‡e †hLv‡b wZwb Zvi 

†jvK‡`i mv‡_ emevm Ki‡eb|  

 

                                                           
132

 ‡Lv`vB Kiv - GKwU Mfxi wPý †i‡L †`Iqvi Rb¨ aviv‡jv wKQz w`‡q †Kv‡bv wKQz KvUv 

133
 m¤úª`vq - GKwU Rb‡Mv‡ôx GKB RvqMvq GKmv‡_ emevm K‡i 

134
 AvmevecÎ - GKwU N‡i †jvK‡`i e¨env‡ii Rb¨ wKQz wRwbm †hgb - ‡Uwej, ‡Pqvi Ges evwZ 

135
 mvRv‡bv - c`©v jvMv‡bv wKsev is Kiv ev bKkv Kivi gva¨‡g †Kv‡bv wKQz‡K my›`i †`Lv‡bv 
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                                 ce©:12 Ck¦i B¯ªv‡qj RvwZ‡K ej‡jb wKfv‡e Zuvi Dcvmbv Ki‡Z n‡e 

 

Ck¦i Rvb‡Zb B¯ªv‡qjxqiv Zuvi AvBb cvjb Ki‡Z cvi‡e bv| wZwb Rvb‡Zb Zviv hv Ki‡e e‡j GKgZ n‡qwQj Zv 

Ki‡Z cvi‡e bv| n¨vu, Zviv wQj Ck¦‡ii g‡bvwbZ †jvK, wKš‘ Ab¨ mKj ‡jvK‡`i gZ ZvivI evMv‡bi evB‡i Rb¥MÖnY 

K‡iwQj Ges ZvivI cvcx wQj| Zviv Zv cwieZ©b Ki‡Z cvi‡e bv wKsev wb‡RivB mgvavb Ki‡Z cvi‡e bv| Zviv 

cv‡ci RM‡Z Rb¥MÖnY K‡iwQj Ges cvc wQj Zv‡`iB Ask| Ab¨ mKj †jvK‡`i gZ ZvivI wbLyuZ fv‡e Rxeb-

hvcb Ki‡Z Ges Ck¦‡ii mKj AvBb cvjb Ki‡Z cviZ bv| D×vi cvIqvi Rb¨ Zv‡`i Ck¦i‡K `iKvi wQj, wKš‘ 

ZLb Zviv Zv eyS‡Z cv‡iwb|  

 

Gevi Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i mv‡_ GKwU Pzw³, e¨e¯’vcÎ, K‡iwQ‡jb| wZwb Zv‡`i mv‡_ evm Ki‡eb| Avevm-Zv¤̂y n‡e 

†mB RvqMv †hLv‡b Zviv Zuvi Kv‡Q Avm‡Z cv‡i| GUv n‡e Ggb GKwU RvqMv †hLv‡b mKj †jv‡Kiv - cªvq wek jÿ 

†jvK - Ck¦‡ii Kv‡Q mwVKfv‡e Avm‡Z cvi‡e, †hfv‡e wZwb PvB‡Zb| GUv LyeB ¸iæZ¡c~Y© Ges we‡kl GKwU RvqMv 

wQj| Ck¦i Zv‡`i e‡jwQ‡jb wVK fv‡e136 GwU evbv‡Z n‡e| Avcwb Avcbvi evB‡e‡j hvÎvcy Í̄K 25 †_‡K 27 Aa¨vq 

c‡o †`L‡Z cv‡ib †hLv‡b Ck¦i e‡jwQ‡jb wKfv‡e Avevm-Zv¤̂y ˆZwi Ki‡Z n‡e| GUv m¤ú‡K© Ck¦i hv ej‡jb 

†mB¸‡jv †_‡K Avgiv †ek wKQz  welq †`Le| 

 

Ck¦i Zv‡`i‡K Avevm-Zv¤̂yi evB‡ii †`Iqvj Ges QvDwbi Rb¨ cïi Pvgov I cïi ckg †_‡K ˆZwi wRwbm e¨envi 

Ki‡Z e‡jwQ‡jb| B¯ªv‡qjxqiv Zv‡`i Zv¤̂y ˆZwi Kivi †ÿ‡Î †h mg Í̄ wRwbm e¨envi KiZ G‡ÿ‡ÎI †mB GKB 

wRwbm e¨envi K‡iwQj|  

 

Ck¦i e‡jwQ‡jb Avevm-Zv¤̂yi mxgvbv wPwýZ Kivi Rb¨ Zv¤̂yi cÖvPxi mn GKwU eo GjvKv _vKv DwPZ, cÖvq 46 wg x 

23 wg137|  Zv¤̂yi †`Iqv‡ji wfZ‡i ̀ yB Kÿ wewkó cÖvq 14 wg x 4.5 wgUv‡ii138
 GKwU Zv¤̂y _vK‡e| cÖ_g KÿwU‡K, 

†hUv eo Kÿ, cweÎ ¯’vb ejv n‡e| cweÎ ¯’vbwU n‡e Ab¨ GKwU K‡ÿi cv‡k hv‡K gnv cweÎ¯’vb ejv n‡e| GB 

NiwU cweÎ ¯’v‡bi †P‡q A‡a©K eo n‡e|  

 

gnvcweÎ ¯’vb n‡e Ck¦‡ii ¯’vb, hv Zuvi Rb¨ Avjv`v Kiv ¯’vb| Ck¦i n‡jb AvZ¥v - Avgv‡`i gZ Zuvi †Kv‡bv ‡`n 

†bB| myZivs _vKvi Rb¨ Zuvi †Kv‡bv evwo wKsev Zv¤̂yi `iKvi †bB| wKš‘ Ck¦i Pvb †hb Zuvi †jv‡Kiv Rvb‡Z cv‡i 

†h wZwb Zv‡`i m‡½ Av‡Qb| †mB Kvi‡Y wZwb †P‡qwQ‡jb Zviv †hb Avevm-Zv¤̂y ˆZwi K‡i|  

 

Ck¦i e‡jwQ‡jb Zviv †hb ỳB K‡ÿi g‡a¨ GKwU Lye cyiæ c ©̀v139 Szwj‡q iv‡L| †mLv‡b c ©̀v ivLvi KviY nj 

†jvK‡`i‡K g‡b Kwi‡q †`Iqv †h Zviv Ck¦‡ii Kv‡Q Zv‡`i wb‡R‡`i B”QvgZ Avm‡Z cv‡i bv| wZwb cweÎ wKš‘  

                                                           
136

 wVK fv‡e - wZwb Zv‡`i cÖ‡Z¨KwU ÿz`ª eY©bv w`‡qwQ‡jb 

137
 43 wg x 23 wg - 141 dyU x 75 dyU 

138
 14 wg x 4.5 wg - 46 dzU x 15 dzU 

139
 c`©v - c`©v evbv‡bvi Rb¨ Dci †_‡K Szwj‡q ivLv GK UzK‡iv Kvco 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

Zviv cweÎ bq| GB c ©̀v Zv‡`i g‡b Kwi‡q w`‡e ‡h Zv‡`i cvc Ck¦‡ii KvQ †_‡K Zv‡`i‡K Avjv`v K‡i †i‡L‡Q| 

Zv‡`i cvc wQj GB c ©̀vi gZ hv Zv‡`i Ges †mB gnvcweÎ ¯’v‡bi gvSLv‡b wQj, †hLv‡b Ck¦i evm Ki‡Zb|  

Ck¦i e‡jwQ‡jb gnvcweÎ ¯’v‡bi wfZ‡i †mvbvq ‡gvov‡bv GKwU we‡kl Kv‡Vi ev· ivL‡Z n‡e| GUvB n‡e gnvcweÎ 

¯’v‡bi g‡a¨Kvi GKgvÎ wRwbm| Bs‡iRx‡Z GB ev·wU‡K Ôwm› ỳKÕ ejv nq | wm› ỳK nj GKwU k³ ev· Ges Gi 

wfZ‡i hv wKQz ivLv nq Zv-B myiwÿZ _v‡K| cv_‡ii dj‡K wjwLZ Ck¦‡ii †mB AvBb¸‡jv GB †mvbvi ev·wU‡Z 

ivLv n‡e| GB AvBb¸‡jv nj B¯ªv‡qjxq‡`i mv‡_ Kiv Ck¦‡ii Pzw³| GB †mvbvi ev·Uv‡K ejv nZ mvÿ¨ wm› ỳK| 

Ck¦i e‡jwQ‡jb GB ev·wUi Dci we‡kl GKwU XvKbv _vK‡e| GB XvKbvwU cv_‡ii djK¸‡jv, †hLv‡b AvBb †jLv 

n‡qwQj ‡m¸‡jv †X‡K ivL‡e| Ck¦i e‡jwQ‡jb ev·wUi wVK Dc‡ii RvqMvwU‡Z wZwb _vK‡eb| ‡mvbvi ev·wUi 

Dc‡ii RvqMvwU Zuvi n‡e †hLv‡b wZwb Zuvi AvBb †i‡LwQ‡jb| wZwb ej‡jb †mB ¯’vbwU n‡e `qvi ¯’vb, †hLv‡b fzj 

wRwbm¸‡jv wVK Kiv n‡e|  

Ck¦i Rvb‡Zb †jv‡Kiv KLbI Zuvi AvBb cvjb Ki‡Z cvi‡e bv| wZwb Rvb‡Zb Zviv KLbI Zv‡`i cv‡ci gyj¨ 

w`‡Z cvi‡e bv| wKš‘ wZwb Zuvi Kv‡Q Avmvi Rb¨ GKwU c_ K‡i w`‡jb| wZwb Pvb bv ‡h Zviv Zv‡`i cv‡ci Kvi‡Y 

gviv hvq| wZwb ‡jvK‡`i fvjevm‡Zb Ges wZwb B¯ªv‡qjxq‡`i D×vi Ki‡Z †P‡qwQ‡jb I Zv‡`i mv‡_ _vK‡Z 

†P‡qwQ‡jb| wZwb ‡P‡qwQ‡jb Zviv ‡hb Zuvi mv‡_ GKwU LvuwU Ges mZ¨ m¤úK© ¯’vcb K‡i| †mvbvi ev·wU, hvi 

wfZ‡i AvBb wQj, GUvB †`Lvq †h Ck¦‡ii AvBb KZUv wbLuyZ| GUv †`Lvq †h, Ck¦‡ii wbLuyZ AvBb¸‡jv KL‡bvI 

e`jv‡e bv| KviY Ck¦i †jvK‡`i fvjev‡mb, wZwb Zuvi AvBb¸‡jv ÔÔcvjbÓ Kivi GKwU Dcvq ‰Zwi Ki‡eb - ‡hgb 

K‡i †mvbvi ev·wUi Dc‡ii XvKbv cv_‡ii dj‡Ki Dci wjwLZ AvBb¸‡jv †X‡K †d‡j| wZwb Pvbwb †jv‡Kiv Zv‡`i 

cv‡ci Rb¨ wb‡R‡`i g„Zz¨i Øviv cv‡ci g~j¨ w`K| Ck¦i wPiKv‡ji Rb¨ cv‡ci mv‡_ †evSvcov Kivi Rb¨ †mB 

D×viKZ©v‡K cvVv‡bvi cÖwZÁv K‡iwQ‡jb| wKš‘ †mB mg‡qi AvM ch©šÍ, Zuvi †jv‡Kiv †hb Avevm-Zv¤̂y‡Z Zuvi Kv‡Q 

Avm‡Z cv‡i †mBRb¨ Ck¦i GKwU ÿY¯’vqx140 e¨e¯’v K‡iwQ‡jb| 

Ck¦i e‡jwQ‡jb Zv‡`i GKwU eo †e`x ‰Zwi Ki‡Z n‡e - †cvov‡bv Dr¯̂‡M©i Rb¨ GKwU RvqMv| GB †e`xwU 

wcZ‡ji141 ̂ Zwi n‡Z n‡e| GwU Zv¤̂y cÖvPx‡ii g‡a¨ ̄ ’vcb Ki‡Z n‡e| Ck¦i ej‡jb cï nZ¨v Kivi Rb¨ †jvK‡`i‡K 

†mLv‡b cï Avb‡Z n‡e| wZwb e‡jwQ‡jb, ‡h e¨w³ cï Avb‡e Zv‡K ‡mB cïi gv_vi Dci nvZ ivL‡Z n‡e| Zvici 

Zv‡`i DwPZ Ck¦‡ii Kv‡Q Zv‡`i wb‡Ri cwie‡Z© cÖvYxwUi g„Zz¨ MÖnY Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv| Ck¦i Zv‡`i me©`v 

g‡b Kwi‡q w`‡Z Pvb †h Zviv Zv‡`i wb‡R‡`i cv‡ci Rb¨ g„Zz¨i †hvM¨| wKš‘ wZwb Zv‡`i Zuvi Kv‡Q Avmvi Ges 

†eu‡P _vKvi Rb¨ GKwU Dcvq ‰Zwi K‡iwQ‡jb|   

 

                                                           
140

 ÿY¯’vqx - GgbwKQz hv LyeB ¯^í mg‡qi Rb¨ 

141
 wcZj - Kcvi Ges wRs‡Ki ˆZwi GKai‡bi njy` c`v_ 
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                                 ce©:12 Ck¦i B¯ªv‡qj RvwZ‡K ej‡jb wKfv‡e Zuvi Dcvmbv Ki‡Z n‡e 

 

AviI A‡bK m¾v, AvmevecÎ Ges e ¿̄ wQj hv Ck¦i Zv‡`i Zv¤̂y‡Z ivLevi Rb¨ e‡jwQ‡jb| Ck¦i Zv‡`i e‡jwQ‡jb 

wKfv‡e mewKQy ˆZwi Ki‡Z n‡e Ges †Kvb& †Kvb& DcKiY w`‡q evbv‡Z n‡e| Avevm-Zv¤̂yi mg Í̄ wKQz †mLv‡b wQj hv 

Ck¦‡ii we‡kl wRwbm¸‡jv m¤ú‡K© ‡jvK‡`i g‡b Kwi‡q †`q|  

 

Ck¦i †gvwk‡K e‡jwQ‡jb hvRK142
 bv‡g GK`j †jvK Avevm-Zv¤̂yi hZœ †b‡e| hvR‡Kiv wbwðZ Ki‡eb †h DrmM©¸‡jv 

mwVK fv‡e m¤úbœ n‡q‡Q wKbv| Ck¦i †hgbfv‡e Zv‡`i Ki‡Z e‡j‡Qb Zviv mewKQz‡ZB †jvK‡`i †mBfv‡e Ki‡Z 

mvnvh¨ Ki‡eb| Ck¦i e‡jwQ‡jb †gvwki fvB nv‡ivY n‡eb cÖavb gnvhvRK| gnvhvRK n‡eb hvRK‡`i †bZv| 

nv‡iv‡Yi †Q‡jiv Zvi mv‡_ KvR Ki‡Zb| cieZ©x‡Z nv‡iv‡Yi cwievi †_‡K hvR‡Kiv Avm‡e| Avcwb hvÎvcy¯ÍK 28 

Ges 29 Aa¨v‡q Ck¦i hvRK‡`i m¤ú‡K© hv e‡jwQ‡jb Zv co‡Z cv‡ib| Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i Lye ¯úófv‡e 

cy‡ivwnZ‡`i m¤ú‡K© A‡bK wKQz e‡j‡Qb| wZwb Zv‡`i e‡jwQ‡jb †h wKfv‡e cy‡ivwnZ‡`i Rb¨ we‡kl I my›`i 

†cvkvK ˆZwi Kiv hvq| wZwb Zv‡`i w`‡q ‡h KvR Kiv‡Z †P‡qwQ‡jb wKfv‡e Zv Ki‡Z n‡e wZwb Zv‡`i e‡j 

w`‡qwQ‡jb| wKfv‡e DrmM© cÖ ‘̄Z Ki‡Z n‡e ‡mB e¨vcv‡i wZwb Zv‡`i w`K wb‡ ©̀kbv143 w`‡qwQ‡jb|  

 

Ck¦i e‡jwQ‡jb gnvhvR‡Ki GKwU we‡kl KvR wQj| eQ‡i GKw`b gnvhvRK‡K gnvcweÎ ¯’v‡b †h‡Z n‡e| GB 

w`bwU‡K ejv nq cÖvqwð‡Ëi w`b| cÖvqwðË gv‡b Avcwb †h fzj K‡i‡Qb Zvi cÖwZ`vb †`Iqv| Ck¦i e‡j‡Qb, †mB 

w`b gnvhvR‡Ki DwPZ †KvbI cÖvYxi i³ ‡mB we‡kl ¯’v‡b wb‡q hvIqv| hvRK‡K mvÿ¨ wm› ỳ‡Ki XvKbvi Dci i³ 

wQwU‡q144 w`‡Z n‡e| Ck¦i †hgbwU e‡jwQ‡jb cÖwZ eQi Zv‡`i wVK †mBfv‡e Kiv DwPZ| Zvn‡j B¯ªv‡qjxqiv hZevi 

‡mB eQ‡i AvBb f½ Ki‡e, Ck¦i Zv‡`i kvw Í̄ w`‡eb bv|  

 

hv wKQy N‡U‡Q Ges hv wKQz NU‡e Zvi mewKQzB Ck¦i Rv‡bb| myZivs wZwb Rvb‡Zb †h B¯ªv‡qjxqiv Zuvi †`Iqv 

AvBb-Kvbyb †g‡b Pj‡Z cvi‡e bv| wZwb Zv‡`i †evSv‡Z †P‡q‡Qb †h Zv‡`i iÿv Kivi Rb¨ Zuv‡K `iKvi| GgbwK 

†gvwk hLb cvnv‡o Ck¦‡ii mv‡_ wQ‡jb, ZZÿ‡Y B¯ªv‡qjxqiv Ck¦‡ii AvBb f½ K‡i †d‡j‡Q|  

 

Avcwb hvÎvcy¯ÍK 32 Aa¨v‡q cieZ©x‡Z Zviv wK K‡iwQj Zvi m¤ú~Y© MíwU co‡Z cv‡ib| †gvwk `xN© mgq a‡i 

cvnv‡oi Dc‡i wQ‡jb| hLb B¯ªv‡qjxqiv Zvi Rb¨ A‡cÿv KiwQj, Zviv cÖPzi cwigvY †mvbv Mjv‡Z145 jvMj|  

 

 

 

 

                                                           
142

 cy‡ivwnZ - Ck¦‡ii Dcvmbv Kievi Rb¨ hviv Ab¨ †jvK‡`i mvnvh¨ K‡i 

143
 wb‡`©kbv - wKfv‡e wK Ki‡Z nq †m m¤ú‡K© w`Kwb‡`©k ev Av‡`k 

144
 wQUvb - ‡Kv‡bv wKQz XvKv‡bvi Rb¨ ‡QvU †QvU (i‡³i) †dvuUv wQwU‡q †`qv 

145
 Mjv‡bv - †mvbv Mig K‡i ‡hb Zviv Ab¨ AvK…wZi wKQz ˆZwi Ki‡Z cv‡i 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

‡mvbv w`‡q Zviv GKwU cÖwZgvi evQzi146 ˆZwi Kij| Zvici Zviv †mvbvi evQz‡ii c~Rv Ki‡Z jvMj Ges wgki †_‡K 

†ei K‡i Avbvi Rb¨ G‡K ab¨ev` w`‡Z jvMj| Zviv fz‡j †Mj ‡h Ck¦iB Zv‡`i‡K wgki †`k †_‡K †ei K‡i 

G‡bwQ‡jb| Zviv Ck¦‡ii cwie‡Z© cÖwZgvi147 Dcvmbv Ki‡Z jvMj|  

 

Ck¦i Rvb‡Zb †h Zviv Zuvi AvBb f½ Ki‡e, ZvB wZwb Zuvi Kv‡Q Avmevi Rb¨ Ab¨ Dcvq †ei Ki‡jb| wZwb 

e‡jwQ‡jb Avevm-Zv¤̂y‡Z Zv‡`i cï DrmM© Ki‡Z n‡e| Gi gva¨‡g Zviv Rvb‡e ‡h Zv‡`i wb‡Ri cv‡ci Rb¨ 

wb‡R‡`i g„Zz¨ nIqv DwPZ wQj| wKš‘ Zv‡`iB RvqMvq cï nZ¨v Kiv n‡e| D×viKZ©v bv Avmv ch©šÍ Zv‡`i GUv K‡i 

†h‡Z n‡e| wZwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb Ges mg Í̄ †jv‡Ki cv‡ci Rb¨ GKeviB g~j¨ w`‡eb|  

 

Avevm-Zv¤̂yi ce© †kl n‡j ci B¯ªv‡qjxqiv Avevi m‡i †hZ|  

 

 

                       36 ইস্রাতয়েীয়তের সারা যাত্রাপতি যখনই আবাস-োমু্বর উপর কিতক কমঘ উতঠ কযে  

    hvÎvcy¯ÍK 40:36-38  ককবে েখনই োরা কবর হতয় পড়ে; 37 থকন্তু কমঘ উতঠ না কগতে োরা কবর না হতয় কমঘ  

                                 উঠবার জনে অতপক্ষা কতর িাকে। 38 ইস্রাতয়েীয়তের সমস্ত যাত্রাপতি থেতনর কবোয়  

                                 োতের কচাতখর সামতন আবাস-োমু্বর উপতর িাকে সোপ্রভুর এই কমঘ আর রাতের  

                                 কবোয় কসই কমতঘর মতযে িাকে আগুন। 

 

Ck¦i Avm‡jb Ges Zv‡`i mv‡_ evm Ki‡jb| w`‡bi †ejv, B¯ªv‡qjxq †jv‡Kiv †`L‡Z †cZ Ck¦i Zv‡`i mv‡_ 

wQ‡jb| Avevm-Zv¤̂yi Dci m`vcÖfzi †gN _vKZ| iv‡Zi †ejv, Zviv †`L‡Z †cZ wZwb ZLbI †mLv‡b Av‡Qb| 

Ck¦i iv‡Zi †ejv †g‡Ni g‡a¨ Av¸b cvVv‡Zb hv‡Z Zviv cÖ‡Z¨‡K †`L‡Z cv‡i †h wZwb Zv‡`i mv‡_ Av‡Qb| hLb 

GB †gN m‡i †hZ, †jv‡Kiv eyS‡Z cviZ Ck¦i Zv‡`i m‡i †h‡Z e‡jwQ‡jb| 

 

GKw`b, `k ev GMv‡iv gvm c‡i hLb Zviv cÖ_gev‡ii gZ wmbvB ce©‡Z DV‡jb ZLb †gN m‡i †Mj|  

 

                     11 থিেীয় বছতরর থিেীয় মাতসর থবশ থেতনর থেন সাক্ষে-োমু্বর উপর কিতক কমঘ সতর      

     MYbvcy¯ÍK 10:11     কগে। 

 

 

                                                           
146

 evQzi - GKwU †QvU Miæ 

147
 cÖwZgv - c~Rvi D‡Ï‡k¨ †jv‡Kiv †jvnv ev KvV w`‡q †`eZv ‰Zwi Kij 
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                                 ce©:12 Ck¦i B¯ªv‡qj RvwZ‡K ej‡jb wKfv‡e Zuvi Dcvmbv Ki‡Z n‡e 

Ck¦‡ii cwiPvjbvq Zviv giæcÖvšÍ‡i Ny‡i †eov‡Z jvMj| Zviv Kbv‡bi mxgvbvq148 †cŠ‡Q †Mj| GUvB †mB †`k hv 

Ck¦i K‡qKkZ eQi Av‡M Aeªvnv‡gi Kv‡Q cÖwZÁv K‡iwQ‡jb| Zviv Kv‡`k ewY©qv bv‡g GKwU RvqMvq QvDwb ‡djj|   

Kbv‡bi †mB RvqMv‡K eZ©gv‡b Avgiv B ª̄v‡qj, c‡jóxq‡`i AÂj149 †jevbb Ges h ©̀‡bi cwðg Ask I wmwiqv 

e‡j WvwK| GUvB †mB f~wg hv Ck¦i B¯ªv‡qj RvwZi Kv‡Q cÖwZÁv K‡iwQ‡jb| wKš‘ hLb Zviv mxgv‡šÍ †cŠQvj †mLv‡b 

BwZg‡a¨ A‡bK RvwZ‡Mvôx emevm KiwQj| GB RvwZ‡Mvôxiv wQj †k‡gwUK| †k‡gwUK gv‡b nj Zviv †bv‡ni †Q‡j 

†k‡gi eskai| GB mg Í̄ RvwZ‡Mvôxi g‡a¨ ‡ek wKQz †Mvôx AviI Rwg, UvKv cqmv Ges ÿgZv jv‡fi †Póv KiwQj| 

Zviv Ab¨ RvwZ‡`i mv‡_ hy× K‡iwQj| GB mKj RvwZiv Ck¦‡ii K_v †kv‡bwb Ges Zvui K_v gvb¨ K‡iwb| Zviv 

g~wZ© c~Rv KiZ| wZwb †h m„wóKZ©v Zviv Zv wek¦vm KiZ bv| A‡bK eQi Av‡M Ck¦i Aeªvnvg‡K e‡jwQ‡jb ‡h GB 

mKj RvwZiv Zuvi KvQ †_‡K gyL wdwi‡q †bIqvi Kvi‡Y kvw Í̄ cv‡e| Ck¦i Rvb‡Zb wgkixqiv †mLv‡b †cŠQv‡j Kbvb 

†`kUv †Kgb n‡e| wZwb Rvb‡Zb †mLv‡b BwZg‡a¨ wewfbœ RvwZ‡Mvôxi †jvK emevm KiZ|  

B¯ªv‡qjxqiv hLb Kv‡`k ewY©qvq Zv‡`i QvDwb †d‡jwQj ZLb wKQz gRvi NUbv N‡UwQj| Avcwb wb‡RB †m¸‡jv c‡o 

†`L‡Z cv‡ib| GLb Avgiv GB M‡íi AviI wKQz As‡k AvMve| Ck¦i †gvwk‡K Bmªv‡q‡ji cÖ‡Z¨KwU †Mvôx †_‡K 

GKRb K‡i ‡gvU eviRb‡K †e‡Q wb‡Z e‡jwQ‡jb| wZwb Zv‡`i‡K Kbv‡bi wfZ‡i †h‡Z e‡jwQ‡jb Ges wd‡i G‡m 

†jvK‡`i ej‡Z e‡jwQj Zviv wK †`‡LwQj|  

 

    21 েখন োরা থগতয় সীন মরু-এোকা কিতক শুরু কতর হমাতের থেতক রতহাব পয থন্ত  

 MYbvcy¯ÍK 13:21-29    কেশটার কখা াঁজ-খবর থনতয় আসতেন। 22 োাঁরা কনতগতভর মযে থেতয় থগতয় থহতব্রাণ শহতর  

                                উপথস্থে হতেন। থহতব্রাণ শহরটা গতড় উতঠথছে থমসতরর কসায়ন শহর গতড় উঠবার সাে  

                                বছর আতগ। কসখাতন অনাতকর বংতশর অহীমান, কশশয় ও েেম্য় নাতম থেনজন কোক  

                                থছে। 23 কনোরা ইতষ্কাে উপেেকাতে থগতয় এক কিাকা আংগুর সুি একটা ডাে ককতট  

                                থনতেন। োাঁতের মতযে েু’জন কসটা োষ্টঠতে ঝুথেতয় বতয় থনতয় এতসথছতেন। এছাড়া োাঁরা  

                                থকছু ডাথেম আর ডুমুরও থনতয় এতসথছতেন। 24 ইস্রাতয়েীতয়রা কসখাতন কসই আংগুতরর  

                                কিাকাটা ককতটথছতেন বতে কসই জায়গার নাম হতয়থছে ইতষ্কাে উপেেকা। 25 কেশটার  

                                কখা াঁজ-খবর থনতয় োাঁরা চথিশ থেন পতর থেতর আসতেন। 26 কসই কনোরা পারণ মরু- 
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148

 mxgvbv - †Kv‡bv wKQzi evB‡ii wKbvi 

149
 AÂj - †Kv‡bv ivóª ev †`k kvwmZ GjvKv 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

                                 এোকার কাতেতশ কমাথশ, হাতরাণ এবং সমস্ত ইস্রাতয়েীয়তের কাতছ থেতর আসতেন। োাঁরা  

                                কমাথশ, হাতরাণ এবং অনোনে কোকতের কাতছ সব কিা জানাতেন এবং কসই কেতশর েে  

                                কেখাতেন। 27 োাঁরা কমাথশতক বেতেন, “আপথন আমাতের কয কেতশ পাষ্টঠতয়থছতেন আমরা  

                                কসখাতন থগতয়থছোম। কেশটাতে সথেেই েুয, ময ুআর ককান থকছুর অভাব কনই। এই হে  

                                কসখানকার েে। 28 থকন্তু যারা কসখাতন বাস কতর োতের গাতয় শজক্ত কবশী এবং োতের  

                                শহরগুতোও কবশ বড় বড় আর কেয়াে থেতয় কঘরা। অনাতকর বংতশর কোকতেরও আমরা  

                               কসখাতন কেতখথছ। 29 অমাতেকীতয়রা িাতক কনতগতভ; থহত্তীয়, থযবূষীয় ও ইতমারীতয়রা িাতক  

                                পাহাড়ী এোকায় আর কনানীতয়রা িাতক সমুতদ্রর কাতছ এবং যেথন নেীর থকনারা যতর।” 

 

‡mB eviRb †jvK cÖvq Qq mßv‡ni Rb¨ Kbv‡b wM‡qwQj| Zviv †mB †`‡ki wewfbœ AÂ‡j wM‡qwQj| Zviv †`Lj †Kvb 

wKQz djv‡bvi Rb¨ †`kwU LyeB fvj| Zviv †jvK‡`i †`Lv‡bvi Rb¨ wekvj cwigvY Avs¸i wb‡q G‡mwQj| wKš‘ Zviv 

†jvK‡`i GI ejj, †mB †`‡ki †jv‡Kiv LyeB kw³kvjx| Zviv ejj †mLvbKvi ‡jv‡Kiv A‡bK eo Ges Zv‡`i 

kni¸‡jv kw³kvjx cÖvPxi w`‡q †Niv| wKš‘ Kbv‡b hviv wM‡qwQj Zv‡`i g‡a¨ ỳRb e¨w³ †jvK‡`i fq bv Ki‡Z 

e‡jwQj| Zv‡`i bvg wQj Kv‡je Ges wh‡nvk~q| Zviv wek¦vm Ki‡Zb †h Ck¦iB Zv‡`i‡K †mLvbKvi emevmKvix 

‡jvK‡`i nvwi‡q w`‡Z mvnvh¨ Ki‡eb|  

 

                         30 েখন কমাথশর সামতন কয সব কোক থছে কাতেব োতের কগােমাে িাথমতয় বেতেন,       

         MYbvcy¯ÍK 13:30    “কসখাতন থগতয় কেশটা আমাতের েখে কতর কনওয়া উথচে। আমরা ো থনশ্চয়ই করতে  

                        পারব।” 

 

†jv‡Kiv Kv‡je Ges wh‡nvk~‡qi K_v †kv‡b wb| wKš‘ Zviv evwK `kR‡bi K_v ï‡bwQj| Zviv wgk‡ii K_v fve‡Z 

jvMj Ges †mLv‡b wd‡i †h‡Z PvBj| Zviv †i‡M †Mj Ges Kv‡je I wh‡nvk~q‡K †g‡i †dj‡Z PvBj| Zviv Avi 

†gvwk I nv‡ivY‡K Zv‡`i †bZv wnmv‡e gvb‡Z PvBj bv|  

Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i cÖwZÁv K‡iwQ‡jb †h Zviv Kbvb †`‡k _vK‡e| wKš‘ Zviv Ck¦‡ii K_v wek¦vm K‡iwb| †h‡nZz 

B¯ªv‡qjxqiv Ck¦‡ii K_vq wek¦vm K‡i wb, ZvB wZwb ej‡jb Zv‡`i eska‡iiv †mB cÖwZkÖæZ †`‡k ‡h‡ZI cvi‡e bv, 

_vK‡ZI cvi‡e bv| Ck¦i ej‡jb Zviv 40 eQi giæcÖvšÍ‡i †Nviv-‡div Ki‡e Ges giæcÖvšÍ‡iB gviv hv‡e| wKš‘ wZwb 

e‡jwQ‡jb Zv‡`i mšÍvb‡`i eska‡iivB †mB cÖwZkÖæZ †`‡k hv‡e|  
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                                               ce©: 12 Ck¦i B¯ªv‡qj RvwZ‡K ej‡jb wKfv‡e Zuvi Dcvmbv Ki‡Z n‡e 

Ck¦‡ii Mí B¯ªv‡qjxq‡`i giæcÖvšÍ‡i _vKvi wel‡q AviI e‡j| MYbvcy¯ÍK 20 Aa¨v‡q Avcwb Ggb GKwU mgq 

m¤ú‡K© c‡o †`L‡Z cv‡ib hLb Zv‡`i †Kv‡bv Rj wQj bv| Zviv Ck¦‡ii Kv‡Q mvnvh¨ Pvq wb| eis Zviv †gvwk Ges 

nv‡ivY‡K †`vl w`‡Z jvMj GB e‡j †h Zviv Zv‡`i‡K †g‡i †djvi Rb¨ giæcÖvšÍ‡i wb‡q G‡m‡Qb| 

GB NUbvi K‡qK w`b ci, B¯ªv‡qjxqiv Ck¦i Ges †gvwki weiæ‡× Awf‡hvM Ki‡Z jvMj| Zviv ejj giæcÖvšÍ‡i 

Zv‡`i †Kv‡bv fvj Lvevi Ges Rj wQj bv| Zviv ejj gvbœv, †h Lvevi Ck¦i w`‡qwQ‡jb, Zv wQj weiw³Ki150| 

 

                         4-5 এর পর ইস্রাতয়েীতয়রা ইতোম কেতশর পাশ থেতয় ঘুতর যাওয়ার জনে কহার পাহাতড়র  

       MYbvcy¯ÍK 21:4-9    কাছ কিতক আকাবা উপসাগতরর পি যতর চেে। থকন্তু পতি োরা তযয থ হাথরতয় ঈশ্বর ও  

                       কমাথশর থবরুতি বেতে োগে, “এই মরু-এোকাতে মারা পড়বার জনে ককন কোমরা  

                       থমসর কেশ কিতক আমাতের কবর কতর এতনছ? এখাতন রুষ্টটও কনই জেও কনই, আর এই  

                       বাতজ খাবার আমরা েু’কচাতখ কেখতে পাথর না।” 6 েখন সোপ্রভু োতের মতযে এক রকম  

                       থবষাক্ত সাপ পাষ্টঠতয় থেতেন। কসগুতোর কামতড় অতনক ইস্রাতয়েীয় মারা কগে। 7 েখন  

                       কোতকরা থগতয় কমাথশতক বেে, “সোপ্রভু ও আপনার থবরুতি কিা বতে আমরা পাপ  

                       কতরথছ। আপথন এখন সোপ্রভুর কাতছ অনুতরায করুন কযন থেথন এই সব সাপ  

                       আমাতের কাছ কিতক সথরতয় কনন।” েখন কমাথশ কোকতের জনে অনুতরায  

                       করতেন। 8 এর উত্ততর সোপ্রভু কমাথশতক বেতেন, “েুথম একটা সাপ তেরী কতর একটা  

                       খুাঁষ্টটর উপতর রাখ। যাতক সাতপ কামড়াতব কস ওটার থেতক োকাতে কবাঁতচ যাতব।” 9 েখন  

                       কমাথশ একটা কব্রাতের সাপ তেরী কতর একটা খুাঁষ্টটর উপতর োথগতয় রাখতেন। কাউতক  

                       সাতপ কামড়াতে কস ঐ কব্রাতের সাতপর থেতক কচতয় কেখে আর োতে কস কবাঁতচ কযে। 

 

B¯ªv‡qjxqiv †hLv‡b QvDwb †d‡jwQj Ck¦i †mLv‡b welv³151 mvc cvwV‡qwQ‡jb| hLb †mB mvc¸‡jv †Kv‡bv e¨w³‡K 

Kvgov‡e ZLbB †m gviv co‡e| †jv‡Kiv RvbZ Ck¦iB GwU K‡iwQj †Kbbv Zviv Ck¦i I †gvwki weiæ‡× K_v 

e‡jwQj| Zviv †gvwk‡K e‡jwQj Ck¦‡ii mv‡_ K_v ej‡Z Ges Zuvi Kv‡Q mvnvh¨ PvB‡Z| Ck¦i †gvwk‡K GKwU †eªv‡Äi 

mvc evbv‡Z ej‡jb Ges Zv GKwU LyuwUi Dc‡i ivL‡Z ej‡jb| Ck¦i ej‡jb †Kvb e¨w³ hw` welv³ mv‡ci Kvgo 

Lvq Z‡e Zv‡K LyuwU‡Z ivLv mv‡ci w`‡K ZvKv‡Z n‡e| hw` Zviv Gi w`‡K ZvKvq Z‡e Ck¦i Zv‡`i my¯’152 Ki‡eb|  

 

 

 

 

                                                           
150

 weiw³Ki - LyeB ev‡R Ges AcÖxwZKi 

151
 welv³ - ‡Kv‡bv wKQzi g‡a¨ wel _vKv hv gvby‡li g„Zz¨ NUv‡Z cv‡i 

152
 my ’̄ Kiv - †Kv‡bv gvbyl‡K Avevi fvj K‡i †Zvjv 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

Ck¦i mvc cvwV‡q B ª̄v‡qjxq‡`i †`Lv‡Z †P‡qwQ‡jb †h Zv‡`i Z uv‡KB cÖ‡qvRb| Zv‡`i mv‡ci Kvgo †_‡K cvjv‡bvi 

†Kv‡bv my‡hvM wQj bv| wKš‘ Ck¦i Zv‡`i ‡eu‡P _vKvi c_ K‡i w`‡jb| wZwb hv e‡jb hw` Zviv Zv bv K‡i Zvn‡j 

Zviv gviv hv‡e|  

Ck¦i Av`g Ges nev‡K cÖwZÁv K‡iwQ‡jb †h wZwb kqZv‡bi kw³ †kl Kivi Rb¨ D×viKZ©v cvVv‡eb| †mB 

D×viKZ©v †jvK‡`i‡K cv‡ci g~j¨ †`Iqvi nvZ †_‡K iÿv Ki‡eb| ‡mB D×viKZ©v †jvK‡`i Rb¨ cieZ©x‡Z hv 

Ki‡eb †eªv‡Äi mvcwU nj ZviB GKwU D`vniY| Avgiv Ck¦‡ii M‡í †mB me m¤ú‡K© cieZ©x‡Z ïbe|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ck¦i LyeB cwi®‹vifv‡e B ª̄v‡qjxq‡`i e‡jwQ‡jb wKfv‡e Avevm-Zv¤̂y wbg©vY Ki‡Z 

n‡e| ‡Kb wZwb Zv Ki‡jb? 

 

2. Ck¦i Rvb‡Zb B¯ªv‡qjxqiv Zuvi AvBb cvjb Ki‡e bv| wKš‘ ZeyI wZwb Zv‡`i mv‡_ 

_vK‡Z †P‡qwQ‡jb Ges wZwb Zvui Kv‡Q Avmvi Rb¨ Zv‡`i‡K GKwU Dcvq K‡i 

w`‡qwQ‡jb| Avcwb wK g‡b K‡ib ‡Kb wZwb GwU K‡iwQ‡jb? 

 

3. B¯ªv‡qjxq‡`i wKfv‡e Zuvi Kv‡Q Avmv DwPZ †mB m¤ú‡K© wZwb wK e‡jb? 

 

4. wKfv‡e Ck¦i †`Lv‡jb †h wZwb B¯ªv‡qjxq‡`i m‡½ Av‡Qb? 

 

5. LyuwUi Dc‡ii †eªv‡Äi mvc Ck¦i m¤ú‡K© †jvK‡`i Kv‡Q wK cÖKvk K‡i? 

 

 ? 
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Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i  

Kbv‡b wb‡q †M‡jb 

 

Ck¦i ej‡jb wgki †`k †_‡K †ei K‡i Avbv †jvK‡`i eska‡iiv cÖwZkÖæZ †`k Kbv‡b †h‡Z cvi‡e bv| wZwb 

ej‡jb Kv‡`k ewY©qv‡Z _vK‡Z B ª̄v‡qjxqiv Zuv‡K wek¦vm K‡iwb| Zviv Ck¦i Ges †gvwki weiæ‡× K_v e‡jwQj|  

Ck¦i e‡jwQ‡jb ‡h Zviv †mB †`‡k †h‡Z cvi‡e bv, Ges Zv-B N‡UwQj| B¯ªv‡q‡ji †mB eska‡iiv giæcÖvšÍ‡iB 

gviv wM‡qwQj KviY Zviv Ck¦‡ii K_v wek¦vm K‡iwb|   

wKš‘ ïaygvÎ wh‡nvk~q Ges Kv‡je Ck¦‡ii K_v ï‡bwQ‡jb| Zviv †jvK‡`i‡K Ck¦‡ii Dci wbf©i Ki‡Z e‡jwQ‡jb| 

†mB cÖRb¥ †_‡K ‡KejgvÎ Zviv ỳBRbB †mB cªwZkÖæZ †`‡k cÖ‡ek Ki‡Z †c‡iwQj| Ck¦i †gvwk‡K B¯ªv‡qjxq‡`i 

bZzb †bZv wnmv‡e wh‡nvk~q‡K wbhy³ Ki‡Z e‡jwQ‡jb|  

 

 

                                 18 এর উত্ততর সোপ্রভু কমাথশতক বেতেন, “নূতনর কছতে থযতহাশতূয়র মতযে ঈশ্বতরর আত্মা     

MYYvcy¯ÍK 27:18-23    আতছন। েুথম োতক এতন োর উপর কোমার হাে রাখ। 19 েুথম োতক পুতরাথহে ইথেয়াসর  

                               ও ইস্রাতয়েীয়তের সামতন উপথস্থে কতর োতের সামতনই োতক কাতজর ভার োও। 20    

                                কোমাতক কয ক্ষমো কেওয়া হতয়তছ োর থকছুটা েুথম োর হাতে োও যাতেইস্রাতয়েীতয়রা  

                                সবাই োতক কমতন চতে। 21 োতক পুতরাথহে ইথেয়াসতরর কাতছ কযতে হতব, আর ইথেয়াসর  

                                

 

 

 

 

 

ce© 13 
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Zuvi Mí: D×vi 

                                োর হতয় ঊরীতমর সাহাতযে সোপ্রভুর থনতেথশ কজতন কনতব। ইথেয়াসতরর আতেতশই োতক  

                                এবং ইস্রাতয়েীয়তের অনে সবাইতক চেতে হতব।”  

         22 কমাথশ ঈশ্বতরর আতেশ মেই কাজ করতেন। থেথন থযতহাশয়ূতক পুতরাথহে ইথেয়াসর ও  

      ইস্রাতয়েীয়তের সামতন উপথস্থে করতেন। 23 োরপর সোপ্রভুর থনতেথশ মে োাঁর উপর হাে  

       করতখ োাঁতক কাতজর ভার থেতেন। 

 

K‡qKw`‡bi g‡a¨ Ck¦i †gvwk‡K cvnv‡oi P~ovq †h‡Z ej‡jb Ges Kbvb †`kwU fvj K‡i ‡`L‡Z153 ej‡jb| 

 

                                  1 এর পর কমাথশ কমায়াতবর সমভূথম কিতক থযরীতহার উল্টাথেতক থপসগ্া পাহাড়তশ্রণীর  

   wØZxq weeiY 34:1-8  মতযে সবতচতয় উাঁচু নতবা পাহাতড় উতঠ কগতেন। কসখান কিতক সোপ্রভু োাঁতক কগাটা কেশটা  

                                কেখাতেন। থেথন োাঁতক থগথেয়ে কিতক োন পয থন্ত সমস্ত জায়গা, 2 নপ্তাথের সমস্ত  

                                জায়গা, ইরথয়ম ও মনুঃথশর জায়গা এবং পজশ্চম থেতক সমদু্র পয থন্ত থযহেূার সমস্ত  

                                জায়গাটা কেখাতেন। 3 এছাড়া থেথন োাঁতক কনতগভ এবং কখজরু-শহর থযরীতহা এবং োর  

                                কাতছর যেথন নেীর েথক্ষণ থেতকর সমভূথম কিতক কসায়র পয থন্ত সমস্ত এোকাটা  

                                কেখাতেন। 4 োরপর সোপ্রভু োাঁতক বেতেন, “এই কসই কেশ যা আথম অব্রাহাম, ইসহ্াক  

                                ও যাতকাতবর কাতছ শপি কতর বতেথছোম, ‘কেশটা আথম কোমার বংশযরতের কেব।’  

                                কেশটা আথম কোমাতক থনতজর কচাতখ কেতখ কনবার সুতযাগ থেোম, থকন্তু নেী পার হতয়  

                                কোমার কসখাতন যাওয়া হতব না।” 5 সোপ্রভু যা বতেথছতেন কসই অনুসাতর সোপ্রভুর োস  

                                কমাথশ ঐ কমায়াব কেতশই মারা কগতেন। 6 কমায়াব কেতশর তবৎ-থপতয়াতরর কাতছ কয  

                                উপেেকা থছে কসখাতন সোপ্রভুই োাঁতক কবর থেতেন, থকন্তু োাঁর কবরটা কয ককািায় ো  

                                আজ পয থন্ত ককউ জাতন না। 7 মারা যাওয়ার সমতয় কমাথশর বয়স থছে একতশা থবশ বছর।  

                                েখনও োাঁর কেখবার শজক্ত েুব থে হয় থন থকম্বা োাঁর গাতয়র কজারও কতম যায়  

                                থন। 8 ইস্রাতয়েীতয়রা কমায়াতবর সমভূথমতে জত্রশ থেন পয থন্ত কমাথশর জনে কান্নাকাষ্টট  

                                কতরথছে। োরপর োতের কান্নাকাষ্টট ও কশাক-প্রকাতশর সময় কশষ হে। 

 

Ck¦i †gvwk‡K Aeªvnvg, Bm&nvK Ges hv‡Kv‡ei Kv‡Q †h cÖwZÁv K‡iwQ‡jb Zv g‡b Kwi‡q w`‡jb| wZwb ej‡jb GB 

†mB †`k hv wZwb Zv‡`i eskai‡`i w`‡eb e‡j cÖwZÁv K‡iwQ‡jb| Ck¦i †gvwk‡K †`kwU †`Lv‡jb, wKš‘ †gvwk 

†mLv‡b †h‡Z cv‡ib wb| †gvwk †mLv‡bB gviv †M‡jb Ges B¯ªv‡qjxqiv 30 w`b a‡i †kvK154 Ki‡jb|  

Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j, wZwb B¯ªv‡qjxq‡`i Kbvb †`‡k wb‡q hvIqvi mgq A‡bK NUbv N‡UwQj| Avgiv me¸‡jv 

wb‡q GLv‡b Av‡jvPbv Kie bv, wKš‘ Avcbviv c‡i evB‡e‡j †m¸‡jv c‡o †`L‡Z cv‡ib|  

                                                           
153

 ‡`Lv - DuPz RvqMv †_‡K Avcwb mg¯Í RvqMv †`L‡Z cv‡ib 

154
 †kvK Kiv - Kv‡iv g„Zz¨‡Z `ytL cÖKvk Kiv 
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                                                           ce© 13: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i Kbv‡b wb‡q †M‡jb 

 

wh‡nvk~q B¯ªv‡qjxq‡`i wb‡q Kbv‡b emevmKvix wewfbœ RvwZ †Mvôx‡`i mv‡_ hy×155 K‡iwQ‡jb| KLbI KLbI Zviv 

mvnv‡h¨i Rb¨ Ck¦‡ii Dci wbf©i KiZ Ges wZwbI Zv‡`i kÎæ‡`i civwRZ Ki‡Z Zv‡`i‡K mvnvh¨ Ki‡Zb| wKš‘ 

gv‡S gv‡S Zviv wek¦vm KiZ bv †h Ck¦i Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡eb| Zviv memgq Zvu‡K wek¦vm KiZ bv e‡j KwVb 

cwiw ’̄wZi m¤§yLxb nZ| Zv‡`i Pvicv‡k A‡bK kÎæ wQj| Zviv Ck¦‡ii K_v ï‡bwb e‡j ‡mLvbKvi mg Í̄ Rwg `Lj 

Ki‡Z cv‡iwb| A‡bK kÎæ wQj hviv B¯ªv‡qjxq‡`i †kl K‡i w`‡Z †P‡qwQj|  

 

GQvovI, Ck¦‡ii †jv‡Kiv †h‡nZz Ab¨vb¨ RvwZ‡Mvôxi g‡a¨ _vK‡Z ïiæ K‡iwQj ZvB Zviv Zv‡`i gZ AvPiY 

Ki‡Z jvMj|  

 

 

                                7 থযতহাশয়ূ যে থেন কবাঁতচ থছতেন এবং োাঁর পতর বিৃ কনোরা যে থেন কবাঁতচ থছতেন  

 wePviKZ…©KMY 2:7-13   েেথেন ইস্রাতয়েীতয়রা সোপ্রভুর কসবা কতরথছে। ইস্রাতয়েীয়তের জনে সোপ্রভু কয সমস্ত  

                               মহৎ কাজ কতরথছতেন কসই বিৃ কনোরা ো কেতখথছতেন। 8 সোপ্রভুর োস নূতনর কছতে   

                               থযতহাশয়ূ একতশা েশ বছর বয়তস মারা থগতয়থছতেন। 9 কোতকরা োাঁতক োাঁর থনতজর  

                               সম্পথত্তর মতযে থেম্নৎ-কহরস নাতম একটা জায়গায় কবর থেতয়থছে। জায়গাটা থছে  

                               ইরথয়ম-কগাষ্ঠীর পাহাড়ী এোকার গাশ পাহাতড়র উত্তর থেতক।10 থযতহাশতূয়র সময়কার  

                               ইস্রাতয়েীতয়রা মারা থগতয় োতের পূব থপুরুষতের কাতছ চতে যাবার পর োতের জায়গায়  

                               আসে োতের বংশযতররা। এরা সোপ্রভুতক জানে না এবং সোপ্রভু ইস্রাতয়েীয়তের জনে  

                               যা কতরথছতেন ো-ও জানে না। 11 সোপ্রভুর কচাতখ যা মন্দ োরা ো-ই করে। োরা বাে  

                               কেবোতের পূজা করে। 12 োতের পূব থপুরুষতের ঈশ্বর সোপ্রভু, থযথন োতের থমসর কেশ  

                               কিতক কবর কতর এতনথছতেন োাঁতক োরা বার বার েোগ করে। োরা োতের চারপাতশর  

                               জাথেতের থবথভন্ন কেব-কেবোর থেতক ঝুাঁ তক পড়ে এবং কসগুতোর পূজা করে, আর োতে  

                               োরা সোপ্রভুর কক্রায জাথগতয় েুেে। 13 এইভাতব োরা সোপ্রভুতক েোগ কতর বাে কেবো  

                               ও অিাতরাৎ কেবীর পূজা করে। 

 

wh‡nvk~q gviv hvIqvi ci B¯ªv‡q‡ji cieZ©x cÖRb¥ Ck¦‡ii K_v fz‡j wM‡qwQj| Zviv wg_¨v ‡`eZvi c~uRv Ki‡Z ïiæ 

K‡iwQj| Ck¦‡ii kÎæ kqZvb, Zv‡`i‡K Ck¦i‡K fz‡j hvIqvi w`‡K avweZ KiwQj| †m Pvq wb ‡h Zviv Ck¦i‡K 

AbymiY K‡i| Ck¦‡ii D×v‡ii cwiKíbv hv‡Z mdj nq ‡m Zv Pvq wb| B¯ªv‡qjxqiv fz‡j wM‡qwQj †h ïay gvÎ 

Ck¦iB Zv‡`i iÿv Ki‡Z cv‡ib| iÿv cvIqvi Rb¨ Zviv wg_¨v †`eZvi Kv‡Q mvnvh¨ PvIqvi gva¨‡g Ab¨ Dcvq 

LyuR‡Z jvMj| Ck¦‡ii Mí e‡j Zviv m`vcÖfzi †µva RvwM‡q Zz‡jwQj| B¯ªv‡q‡ji mšÍvb‡`i ga¨ w`‡q Ck¦i †jvK‡`i 

D×vi Kivi cwiKíbv K‡iwQ‡jb| wKš‘ ZvivB Zvu‡K fy‡j wM‡qwQj| ‡h‡nZ Zviv Zuv‡K fy‡j wM‡qwQj, ZvB wZwb 

Zv‡`i‡K kÎæ‡`i nv‡Z civwRZ n‡Z w`‡jb|  
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 hy×†ÿÎ - hy‡× ev gvivgvwii g‡a¨ 
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Zuvi Mí: D×vi 

K‡qKkZ eQi a‡i Ggb NUbv A‡bKevi N‡UwQj| B ª̄v‡qjxqiv Ck¦‡ii KvQ †_‡K wd‡i wM‡q wg_¨v †`eZv‡`i c~uRv 

Ki‡Z ïiæ K‡iwQj| hLb Zviv Ggb KiwQj, Ck¦i Zv‡`i kÎæ‡`i Rqx n‡Z w`‡qwQ‡jb| wZwb GgbwK Zv‡`i 

kÎæ‡`i Zv‡`i wKQz RwgI ̀ Lj Ki‡Z w`‡qwQ‡jb| Zvici hLb Zv‡`i kÎæiv Zv‡`i nvwi‡q w`Z ZLbB Zviv Ck¦‡ii 

Kv‡Q wd‡i AvmZ Ges AbyZvc156 KiZ|  

 

†mB mgq Ck¦i wKQz B¯ªv‡qjxq‡K Zv‡`i ‡jvK‡`i Dci ‡bZv n‡Z mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| B¯ªv‡qjxq †Mvôx¸‡jv‡K 

Zv‡`i kÎæ‡`i weiæ‡× hy× Ki‡Z mvnvh¨ Kivi Rb¨ Ck¦i GB †bZv‡`i DÌvcb K‡iwQ‡jb|  

 

 

                                  16 েখন সোপ্রভু োতের মতযে শাসনকেথা ো াঁড় করাতেন। োাঁরা েুটকারীতের হাে কিতক 

wePviKZ…©KMY 2:16-19   ইস্রাতয়েীয়তের রক্ষা করতেন, 17 থকন্তু েবওু ইস্রাতয়েীতয়রা এই শাসনকেথাতের কিায়  

                                কান থেে না। সোপ্রভুর প্রথে অথবশ্বস্ত হতয় োরা কেব-কেবোতের কাতছ থনতজতের থবথকতয়  

                                থেে এবং োতের পূজা করে। োতের পূব থপুরুতষরা সোপ্রভুর আতেশ পােন কতর কয  

                                বাযেোর পতি চেতেন োরা কসই পতি না চতে অল্পকাতের মতযেই কসই পি কিতক সতর  

                                কযে। 18 সোপ্রভু যখনই োতের জনে ককান শাসনকেথা থনযুক্ত করতেন েখন থেথন োাঁর  

                                সংতগ িাকতেন। কসই শাসনকেথা যেথেন কবাঁতচ িাকতেন েেথেন পয থন্ত সোপ্রভু শত্রুতের  

                                হাে কিতক ইস্রাতয়েীয়তের রক্ষা করতেন। অেোচারীতের হাতে যন্ত্রণা ও কি কপতয় োরা  

                                যখন কান্নাকাষ্টট করে েখন োতের উপর সোপ্রভুর েয়া হে। 19 থকন্তু কসই শাসনকেথা  

                                মারা কগতে কোতকরা আবার কেব-কেবোর থেতক ঝুাঁ তক পড়ে এবং োতের কসবা ও পূজা  

                                কতর োতের পূব থপুরুষতের কচতয় আরও জঘনে পতি থেতর কযে। োরা থকছুতেই োতের  

                                মন্দ অভোস আর একগুাঁ তয়থমর পি ছাড়ে না।  

 

Bs‡iRx‡Z GB †bZv‡`i Rb¨ GKwU kã e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv nj ÔwePviKZ„©KMYÕ| gv‡Sg‡a¨ Zv‡`i Rb¨ AviI 

GKwU kã e¨envi Kiv nq Zv nj ÔÎvYKZ©vÕ hvi gv‡b nj ÔD×viKZ©vÕ| Ck¦i B¯ªv‡qj RvwZ‡K mvnvh¨ Kivi Rb¨ 

GB †bZv‡`i wbhy³ K‡iwQ‡jb| hw`I †jv‡Kiv Ck¦‡ii KvQ †_‡K gyL wdwi‡q wb‡qwQj, wKš‘ hLbB Zviv Zuvi Kv‡Q 

wd‡i AvmZ ZLbB wZwb Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡Zb| Ck¦‡ii GKwU cwiKíbv wQj hv wZwb A‡bK eQi Av‡M cÖwZÁv 

K‡iwQ‡jb| wZwb B ª̄v‡qj RvwZi Dci Avkv †Q‡o †`b wb Ges Zuvi cwiKíbv wb‡q nvj †Q‡o †`b wb| wZwb GKRb 

D×viKZ©v cvVv‡Z hv‡”Qb whwb kqZv‡bi ÿgZv, cvc Ges g„Zz¨‡K aŸsm Ki‡eb|  

 

wePviKZ ©…M‡Yi g‡a¨ kg~‡qj wQ‡jb †kl Rb| wZwb eû eQi a‡i Ck¦‡ii evK¨ B ª̄v‡qjxq‡`i Kv‡Q ej‡Zb| †h e¨w³ 

Ck¦‡ii evK¨ e‡jb Zv‡K bex ejv nZ| hLb kg~‡qj e„× n‡jb, ZLb `vwqZ¡ †bIqvi gZ †jvK wQj bv|  
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 AbyZvc Kiv - Ck¦‡ii mv‡_ GKgZ nIqv †h Avcwb Zuvi weiæ‡× cvc K‡i‡Qb 
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                                                           ce© 13: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i Kbv‡b wb‡q †M‡jb 

 

                                  1 শমূতয়ে বুতড়া বয়তস ইস্রাতয়েীয়তের শাসনকেথা থহসাতব োাঁর কছতেতের থনযুক্ত  

      1 kg~‡qj 8:1-7     করতেন। 2 োাঁর বড় কছতের নাম থছে কযাতয়ে এবং থিেীয় কছতের নাম থছে অথবয়। োরা  

                                কবর্-কশবাতে শাসনকেথার কাজ করে, 3 থকন্তু োরা োতের বাবার মে চেে না। োরা  

                                অনোয়ভাতব যন োতভর আশায় নোতয়র পি কছতড় থেতয়থছে। োরা ঘুষ থনতয় নোয়তক  

                                অনোয় এবং অনোয়তক নোয় বতে রায় থেে। 4-5 কাতজই ইস্রাতয়েীয়তের বিৃ কনোরা  

                                একত্র হতেন এবং রামায় থগতয় শমূতয়েতক বেতেন, “কেখুন, আপথন বুতড়া হতয় কগতছন  

                                আর আপনার কছতেরাও আপনার পতি চেতছ না, োই আপথন অনোনে জাথেতের মে  

                                আমাতের শাসন করবার জনে একজন রাজা থনযুক্ত করুন।” 6 “আমাতের শাসন করবার  

                                জনে একজন রাজা থনযুক্ত করুন,” কোকতের এই কিাটা শমূতয়তের কাতছ ভাে মতন হে  

                                না। কসইজনে থেথন সোপ্রভুর কাতছ প্রাি থনা করতে োগতেন। 7 েখন সোপ্রভু োাঁতক  

                                বেতেন, “কোতকরা কোমাতক যা বেতছ েুথম ো-ই কর। োরা কোমাতক অগ্রাহে কতর থন,  

                                আসতে আমাতকই অগ্রাহে কতরতছ কযন আথম োতের উপর রাজত্ব না কথর। 

 

‡jv‡Kiv Ck¦‡ii Kv‡Q ivRv PvB‡jb| kg~‡qj fve‡jb †h GUv GKUv ev‡R aviYv| †Kb? †Kbbv Ck¦iB wQ‡jb B¯ªv‡qj 

RvwZi †bZv| Ck¦iB Zv‡`i wgki †`k †_‡K †ei K‡i G‡bwQ‡jb| †KejgvÎ wZwbB Zv‡`i mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| 

kg~‡qj GB wel‡q cÖfzi mv‡_ K_v ej‡jb| m`vcÖfz ej‡jb †jv‡Kiv Ck¦i‡K Zv‡`i ivRv wnmv‡e cÖZ¨vL¨vb K‡iwQj| 

Zv‡`i Pvicv‡ki RvwZ‡`i †hgb ivRv wQj Zviv †Zgb-B †P‡qwQj| Zviv Avi Pvq wb Ck¦i Zv‡`i cwiPvjbv KiæK|  

Ck¦i Zv‡`i‡K ivRv w`‡jb †hgbwU Zviv †P‡qwQj| Zv‡`i cÖ_g ivRvi bvg wQj †kŠj| wZwb cÖ_gw`‡K Lye fvj 

K‡iwQ‡jb| cieZ©x‡Z kg~‡q‡ji ga¨ w`‡q Ck¦i hv-B ej‡Zb Zv‡ZB wZwb †i‡M †h‡Zb|  

 

                               13 শমূতয়ে বেতেন, “েুথম কবাকার মে কাজ কতরছ। কোমার ঈশ্বর সোপ্রভু কয আতেশ  

1 kg~‡qj 13:13,14    কোমাতক থেতয়থছতেন ো েুথম পােন কর থন। যথে েুথম ো করতে েতব ইস্রাতয়তের উপর  

                              কোমার রাজত্ব থেথন থচরকাে স্থায়ী করতেন। 14 থকন্তু এখন কোমার রাজত্ব আর কবশী থেন  

                              ষ্টটকতব না। সোপ্রভু োাঁর মতনর মে একজন কোকতক খুাঁতজ থনতয়তছন এবং োাঁতকই োাঁর  

                              কোকতের কনো থনযুক্ত কতরতছন, কারণ োাঁর আতেশ েুথম পােন কর থন।” 

 

kg~‡q‡ji ga¨ w`‡q Ck¦i hv ej‡Zb †kŠj Zv ïb‡Zb bv| ZvB Ck¦i Zuvi †jvK‡`i Rb¨ Avi GKRb †bZv 

LyuR‡jb| Zvi bvg wQj `vq~`| `vq~` hyeK eq‡m GKRb ivLvj wQ‡jb|   
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Zuvi Mí: D×vi 

`vq~‡`i Rxeb wb‡q evB‡e‡j A‡bK Mí i‡q‡Q| hLb wZwb hyeK wQ‡jb Mwjqvr bv‡g GK `vb‡ei157 mv‡_ hy× 

K‡iwQ‡jb| `vq~` Ck¦i‡K wek¦vm Ki‡Zb Ges wZwb Mwjqvr‡K nvwi‡q w`‡qwQ‡jb|  

`vq~` wQ‡jb B¯ªv‡q‡ji me©‡kªô Ges RbwcÖq ivRv| Ck¦‡ii mv‡_ `vq~‡`i LyeB Nwbô m¤úK© wQj| Ab¨vb¨ mKj 

†jvK‡`i gZ `vq~`I GKRb cvcx wQ‡jb Ges wZwb †h me mgq mwVK KvR Ki‡Zb †Zgb bq| wKš‘ wZwb memgq 

Zvi cvc wb‡q Ck¦‡ii mv‡_ K_v ej‡Zb| wZwb memgq Rvb‡Zb †h Zvi cv‡ci Rb¨ Zvi gviv hvIqv DwPr wQj, 

wKš‘ Ck¦i Zuvi Kv‡Q hvIqvi GKwU c_ K‡i w`‡qwQ‡jb| e¨w³ wn‡m‡e `vq~` GK D¾j „̀óvšÍ whwb m`vcÖfzi mv‡_ 

Nwbô m¤úK© ivL‡Z PvB‡Zb| Ck¦i `vq~`‡K B¯ªv‡q‡ji ivRv Ki‡jb| Ck¦i `vq~`‡K Mí K_K wnmv‡eI ˆZwi Ki‡jb 

- whwb Ck¦‡ii K_v ej‡Zb| `vq~` wQ‡jb GKRb bex| `vq~` GKRb fvj evRbv ev`KI158 wQ‡jb| wZwb Ck¦i 

m¤ú‡K© Ges Ck¦‡ii mv‡_ Zvi m¤úK© wb‡q A‡bK MvbI wj‡LwQ‡jb| Ck¦i‡K cÖksmv †`q Ggb M‡íi Av‡iK bvg 

nj ÔMxZmswnZvÕ| `vq~‡`i A‡bK Mvb MxZmswnZv cy¯Í‡K wj‡L ivLv n‡q‡Q| GB Mvb¸‡jv c‡i Avcwb Avcbvi 

evB‡e‡j c‡o †`L‡Z cv‡ib| `vq~` hLb GBme Mvb wjL‡Zb ZLb wZwb Zvi Abyf~wZ m¤ú‡K© †ek †Lvjv Ges mr159 

wQ‡jb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb GB Mvb¸‡jv †hb evB‡e‡j wjwce× _v‡K, hv‡Z AvR‡Ki w`‡b Avgiv †m¸‡jv co‡Z cvwi| 

Ck¦i cÖ‡Z¨K gvby‡li mv‡_ Nwbô m¤úK© ivL‡Z Pvb| `vq~‡`i Mvb¸‡jv Ck¦‡ii fvjevmvi gvby‡li mv‡_ Zuvi Nwbô 

m¤ú‡K©i GK D¾j „̀óvšÍ|   

ivRv `vq~` B¯ªv‡qj RvwZ‡K Lye fvjfv‡e cwiPvjbv K‡iwQ‡jb| Zviv kvwšÍ‡Z emevm KiwQj Ges kw³kvjx n‡q 

D‡VwQj| B¯ªv‡qjxq‡`i Avi †Kv_vI P‡j †h‡Z nqwb| ̀ vq~` GKwU my›`i cÖvmv‡`160 _vK‡Zb| wZwb PvB‡Zb m`vcÖfzI 

†hb my›`i GKwU ¯’v‡b _v‡Kb| `vq~` fve‡Z jvM‡jb †h mvÿ¨ Zv¤̂y Ck¦‡ii Rb¨ Avi h‡_ó bq|  

 

                1 োরপর রাজা রাজবাড়ীতে িাকতে োগতেন আর সোপ্রভু োাঁর চারপাতশর শত্রুতের হাে  

    2 kg~‡qj 7:1-17    কিতক োাঁতক করহাই থেতেন। 2রাজা েখন একথেন নবী নািনতক বেতেন, “কেখুন, আথম  

                               বাস করথছ এরস কাতঠর ঘতর আর ঈশ্বতরর থসন্দকুষ্টট রতয়তছ োমু্বতে।” 3 উত্ততর নািন  

                               রাজাতক বেতেন, “আপনার মতন যা আতছ আপথন ো-ই করুন। সোপ্রভু আপনার সংতগ  

                               আতছন।” 4 থকন্তু কসই রাতেই সোপ্রভুর বাকে নািতনর কাতছ উপথস্থে হতেন; থেথন  

                               বেতেন, 5 “েুথম থগতয় আমার োস োয়ূেতক বে কয, সোপ্রভুবেতছন, ‘েুথম থক আমার  

                               িাকবার জনে একষ্টট ঘর তেরী করতব? 6 থমসর কেশ কিতক ইস্রাতয়েীয়তের কবর কতর  
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 `vbe - wekvj, A‡bK j¤^v gvbyl 

158
 evRbv ev`K - †h evRbv evRvq Ges Mvb wj‡L 

159
 mr - mZ¨ K_v ejv Ges Kv‡iv †_‡K †Kv‡bv wKQz bv jyKv‡bv  

160
 cÖvmv` - GKwU eo Ges my›`i evwo †hLv‡b GKRb ivRv Ges kvmK _v‡Kb 
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                                                           ce© 13: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i Kbv‡b wb‡q †M‡jb 

 

                               আনবার থেন কিতক আজ পয থন্ত আথম কো ককান ঘতর বাস কথরথন। আথম োমু্বতে কিতকই  

                               এক বাসস্থান কিতক অনে বাসস্থাতন থগতয়থছ। 7 কয সব কনোতের উপর আথম আমার কোক  

                               ইস্রাতয়েীয়তের পােন করবার ভার থেতয়থছোম, থবথভন্ন জায়গায়ইস্রাতয়েীয়তের সংতগ ঘতুর  

                               কবড়াবার সময় আথম কসই কনোতের কাউতক বথে থন কয, ককন োরা এরস কাঠ থেতয়  

                               আমার জনে ঘর তেরী করতছ না।’ 8 “এখন েুথম আমার োস োয়ূেতক বে কয, সব থক্ষমোর  

                               অথযকারী সোপ্রভু এই কিা বেতছন, ‘আমার কোক ইস্রাতয়েীয়তের শাসনকেথা হবার জনে  

                               আথমই কোমাতক পশু চরাবার মাঠ কিতক, কভড়ার পাতের থপছনতিতক থনতয় এতসথছ। 9  

                                 েুথম কয সব জায়গায় থগতয়ছ আথমও কসখাতন কোমার সংতগ থগতয়থছ এবং কোমার সামতন  

                                কিতক কোমার সমস্ত শত্রুতের কশষ কতর থেতয়থছ। আথম কোমার নাম পথৃিবীর মহান  

                                কোকতের নাতমর মে থবখোে করব। 10-11 আমার কোক ইস্রাতয়েীয়তের জনে আথম  

                               একটা জায়গা ষ্টঠক কতর কসখাতনই গাতছর মে োতের োথগতয় কেব, যাতে োরা থনতজতের  

                                জায়গায় শাথন্ততে বাস করতে পাতর এবং আমার কোকইস্রাতয়েীয়তের উপর শাসনকেথা  

                                থনযুক্ত করবার পর কিতক েুি কোতকরা োতের উপর কয অেোচার কতর আসতছ োরা কযন  

                                আর ো করতে না পাতর। আথম সমস্ত শত্রুর হাে কিতক কোমাতক করহাই কেব।“‘আথম  

                                সোপ্রভু আরও বেথছ কয, আথম থনতজই কোমার বংশতক গতড় েুেব। 12 কোমার আয়ু  

                                কশষ হতে পর যখন েুথম কোমার পূব থপুরুষতের কাতছ চতে যাতব েখন আথম কোমার  

                                জায়গায় কোমার বংতশরএকজনতক, কোমার থনতজর সন্তানতক বসাব এবং োর রাজে  

                                থস্থর রাখব। 13 কোমার কসই সন্তানই আমার সুনাতমর জনে একটা ঘর তেরী করতব। োর  

                                রাজ-থসংহাসন আথম থচরকাে স্থায়ী করব। 14 আথম হব োর থপো আর কস হতব আমার  

                                পুত্র। যখন কস অনোয় করতব েখন অনে মানুষতযমন শাজস্ত পায় কেমথনভাতবই আথম  

                                োতক শাজস্ত কেব। 15 থকন্তু আমার ভােবাসা আথম কখনও োর উপর কিতক েুতে কনব  

                                না, কযমন কতর আথম কশৌতের উপর কিতক েুতে থনতয়থছোম আর কোমার পি কিতক 

                                 োতক সথরতয় থেতয়থছোম। 16 কোমার বংশ ও রাজে কোমার সামতন থচরকাে থস্থর  

                                 িাকতব। কোমার থসংহাসন হতব থচরস্থায়ী।’ ” 17 এই েশ থতনর সমস্ত কিাগুতো নািন  

                                 োয়েূতক বেতেন। 

 

bv_b fveev`x Ck¦‡ii evK¨ ej‡jb| bv_‡bi ga¨ w`‡q Ck¦i `vq~`‡K ej‡jb †h Zuvi Rb¨ Ni ‰Zwi Kivi wPšÍvUv 

fvj| wKš‘ Ck¦i ej‡jb `vq~` †mUv ˆZwi Ki‡Z cvi‡e bv| eis `vq~‡`i †Q‡jB Zv ˆZwi Ki‡e| Ck¦i AviI ej‡jb 

†h `vq~‡`i ivR wmsnvmb Avwg wPiKvj ¯’vqx Kie| Ck¦i cÖwZÁv K‡i‡Qb †h `vq~‡`i cwievi †_‡KB D×viKZ©v 

Avm‡eb| cÖwZkÖæZ †mBRb, whwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡Z Avm‡eb Ges wZwb `vq~‡`i eskai n‡eb|  
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Zuvi Mí: D×vi 

GUvB †mB cÖwZÁv hv Ck¦i Aeªvnvg, Bm&nvK I hv‡Kv‡ei m‡½ K‡iwQ‡jb| Ck¦i ej‡jb †h wZwb GLbI Zuvi cwiKíbv 

Pvwj‡q wb‡q hv‡”Qb Ges wZwb Zuvi cÖwZÁv fz‡j hvb wb|  

Ck¦‡ii Ni ˆZwi Kivi Rb¨ ivRv `vq~` †mvbv, iæcv, we‡kl KvV Ges Ab¨vb¨ miÄvgvw` msMÖn Ki‡Z jvM‡jb| 

Ck¦‡ii GB N‡ii Rb¨ Avgiv †h kãwU e¨envi Kwi Zv nj Ôgw›`iÕ| B¯ªv‡q‡ji cÖavb kni whiækv‡j‡g GB gw›`iwU 

wbg©vY Kiv n‡e| Ck¦i †hfv‡e e‡jwQ‡jb `vq~‡`i †Q‡j k‡jvgb GB gw›`iwU wbg©vY Ki‡eb| ‡mB m¤ú‡K© k‡jvgb 

GUvB e‡jwQ‡jb|  

 

                                5 “কয ঘরষ্টট আথম তেরী করতে যাজি কসষ্টট হতব মহৎ, কারণ আমাতের ঈশ্বর সমস্ত  

2 eskvewj 2: 5,6     কেবোর কচতয় মহান। 6থকন্তু োাঁর জনে ঘর তেরী করতে কক পাতর? কারণ আকাতশ, 

এমন থক স্বতগ থও োাঁর স্থান অকুোন হয়। ককবে োাঁর সামতন থবথভন্ন উৎসতগ থর 

জজথনসগুতো কপাড়াবার স্থান     ছাড়া আথম আর থক কতর োাঁর জনে একটা ঘর তেরী 

করতে পাথর? 

 

k‡jvgb whiækv‡j‡g gw›`iwU wbg©vY K‡iwQ‡jb| GwU cv_i, KvV, †mvbv Ges iƒcvi ‰Zwi GKwU eo `vjvb wQj| 

Avevm-Zv¤̂yi Kÿ¸‡jvi gZ cwiKíbv K‡i Ges GKB ai‡bi AvmevecÎ e¨envi K‡i gw›`iwU ‰Zwi Kiv n‡qwQj| 

hLb KvR mgvß nj, †jv‡Kiv GLv‡b Ck¦‡ii Kv‡Q A‡bK cï DrmM©161
 K‡iwQj| Ck¦i gw›`‡ii wfZi cÖ‡ek Ki‡jb 

Ges †jv‡Kiv GKwU wekvj D¾¡j Av‡jv †`L‡Z †cj| D¾¡j Av‡jvwU gw›`‡ii gnvcweÎ ¯’v‡b wQj|  

 

`vq~` Ges k‡jvgb hLb B¯ªv‡q‡ji ivRv wQ‡jb, ‡mBmgq †mLv‡b kvvwšÍ wQj| B¯ªv‡qjxqiv kw³kvjx Ges abx n‡q 

D‡VwQj| wKš‘ `vq~` Ges k‡jvg‡bi g„Zz¨i ci B ª̄v‡qj ỳwU iv‡R¨162 wef³ n‡q wM‡qwQj - DËi Ges `wÿY ivR¨| 

GB ỳwU ivR¨‡K B¯ªv‡qj Ges whû`v bv‡g WvKv nZ| mg‡qi mv‡_ mv‡_ cÖwZwU iv‡R¨ 20 Rb kw³kvjx ivRv 

G‡mwQ‡jb| GB ivRv‡`i AwaKvskB Ck¦i‡K AbymiY Ki‡Zb bv| Zviv Ab¨vb¨ †`eZv‡`i AbymiY K‡iwQ‡jb Ges 

Zv‡`i Pvicv‡ki RvwZiv hv KiZ ZvivI Zv-B Ki‡Zb| B¯ªv‡qjxqiv Zuv‡K AbymiY K‡iwb e‡j Ck¦i LyeB ỳtL 

‡c‡qwQ‡jb| wKš‘ wZwb KL‡bv Zv‡`i Z¨vM K‡ib wb| wZwb evi evi Zv‡`i mv‡_ K_v ej‡Z †P‡qwQ‡jb Ges kvw Í̄i 

                                                           
161

 DrmM© - GKwU cky nZ¨v Kiv ev Ck¦i‡K Dcnvi wnmv‡e wKQy †`Iqv 

162
 ivR¨ - GKwU AÂj Ges GK`j †jvK hviv GK ivRv Øviv kvwmZ nq 
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gva¨‡g Zv‡`i ms‡kvab Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| wZwb †P‡qwQ‡jb Zviv †hb Zvi Kv‡Q wd‡i Av‡m| hLbB Zviv Zuvi Kv‡Q 

wd‡i AvmZ Ges mvnvh¨ PvBZ, ZLbB wZwb Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡Zb|  

 

 

 

               

                                                           ce© 13: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i Kbv‡b wb‡q †M‡jb 

 

Ck¦i Zuvi M‡í Avgv‡`i cieZ©x 500 eQi B¯ªv‡q‡j N‡U hvIqv A‡bK wKQz m¤ú‡K© e‡j| Bmªv‡qjxqiv memgq 

Ck¦i‡K AbymiY KiZ bv| A‡bK mgq Zviv Ab¨vb¨ †`e‡`eZvi c~Rv KiZ Ges Ck¦‡ii KvQ †_‡K gyL wdwi‡q wbZ| 

Zviv Ck¦‡ii AvBb-Kvbyb †g‡b P‡jwb Ges Zviv Zuvi mv‡_ Kiv Pzw³ iÿv K‡iwb| wKš‘ Ck¦i memgq Zv‡`i mv‡_ 

wewfbœ gva¨‡g K_v ej‡Z †Póv K‡iwQ‡jb| wZwb Zv‡`i fvjevm‡Zb Ges wZwb †P‡qwQ‡jb Zviv †hb Zvu‡K ¯§iY 

K‡i| wZwb Zv‡`i mv‡_ GKwU mwZ¨Kvi Ges Nwbô m¤úK© ivL‡Z †P‡qwQ‡jb|  

‡mB mgq Ck¦i B¯ªv‡qj Ges whn~`vi mv‡_ †h cÖavb Dcv‡q K_v e‡jwQ‡jb Zv nj Zuvi bexMY| ‡mB mg‡qi 

fveev`xM‡Yi g‡a¨ mycwiwPZ K‡qKRb n‡jb whkvBq, whiwgq, whwn‡®‹j I `vwb‡qj| Zviv †jvK‡`i Ab¨ †`eZv‡`i 

AbymiY Ki‡Z gvbv K‡iwQ‡jb| Zviv e‡jwQ‡jb Ggb GKwU mgq Avm‡Q hLb †jvK‡`i Kv‡Ri Rb¨ Zv‡`i wePvi163
 

Kiv n‡e| GB fveev`xMY Zv‡`i cy¯Í‡K¸‡jv‡Z hv e‡jwQ‡jb Zv Avcwb evB‡e‡j c‡o †`L‡Z cv‡ib|  

‡mB mg‡q ‡hvbv Ck¦‡ii Avi GKRb fveev`x wQ‡jb| Ck¦i Zv‡K B ª̄v‡q‡ji Pvicv‡ki †`k¸‡jv‡Z K_v ejvi Rb¨ 

cvwV‡qwQ‡jb| wZwb Zv‡`i e‡jwQ‡jb Zviv hw` mwZ¨Kvi m„wóKZ©v Ck¦‡ii w`‡K bv wd‡i Zvn‡j fqvbK wKQz NU‡e| 

Avcwb evB‡e‡j †hvbv cy¯Í‡K †hvbvi Rxe‡b wK N‡UwQj †m m¤ú‡K© c‡o †`L‡Z cv‡ib|  

wKQz †jvK fveev`x‡`i K_v ï‡bwQj Ges Ck¦‡ii Kv‡Q wd‡i wM‡qwQj| gv‡S gv‡S GKRb ivRv ‡jvK‡`i‡K Ck¦‡ii 

Kv‡Q wd‡i Avm‡Z †bZ…Z¡ w`‡qwQ‡jb| wKš‘ cÖvqkB Ggb nZ bv| GB 500 eQ‡ii g‡a¨ AwaKvsk †jvKB Ck¦‡ii 

K_v fz‡j wM‡qwQj| Zviv gw›`‡i Ck¦i‡K DrmM© w`‡Z _v‡K wKš‘ Zviv mwZ¨Kvi A‡_© Ck¦i‡K RvbZ bv Ges fvjevmZ 

bv| Ck¦i Zv‡`i m¤ú‡K© GUvB e‡jwQ‡jb|  

 

                                     13 প্রভু বেতছন, “এই কোতকরা মুতখই আমার উপাসনা কতর আর মুতখই আমাতক  

          whkvBq 29:13       সম্মান কতর, থকন্তু োতের অন্তর আমার কাছ কিতক েতূর িাতক। োরা ককবে মানুতষর  

                                   থশখাতনা থনয়ম থেতয় আমার উপাসনা কতর। 

 

Ck¦i me©`v hv wKQz K‡ib Zv ev¯Íe Ges mZ¨| wZwb gvby‡li mv‡_ ev¯Íe Ges mwZ¨Kvi m¤úK© ivL‡Z Pvb| wZwb 

Rvb‡Zb hviv gw›`‡i DrmM© KiZ Zviv mwZ¨Kvi A‡_© Zvu‡K AbymiY KiZ bv| wZwb e‡jwQ‡jb Zviv hv KiZ Zv 

Avm‡j gvby‡li wkLv‡bv wbqg gvÎ|  

                                                           
163

 wePvi - Avcwb Avcbvi K…ZKv‡h©i Rb¨ wKfv‡e mvRvcÖvß n‡eb Ges wKfv‡e cyi®‹„Z n‡eb| 
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Zuvi Mí: D×vi 

Ck¦i me©`v Rv‡bb gvbyl Avm‡j wK fve‡Q| †jv‡Kiv cï DrmM© KiZ Ges wbqg-Kvbyb †g‡b PjZ, wKš‘ Zviv Ck¦‡ii 

K_v mZ¨ e‡j wek¦vm K‡i wb| Zviv Ck¦i m¤ú‡K© Ggbfv‡e fv‡ewb †hb wZwb GKRb cÖK…Z e¨w³ hv‡K Zviv Rvb‡Z 

Ges fvjevm‡Z cv‡i| Zviv Ck¦‡ii mv‡_ mwZ¨Kv‡ii m¤úK© ivL‡Z Pvq wb|   

whkvBq fveev`x DË‡ii iv‡R¨i B¯ªv‡qjxq‡`i Kv‡Q Ck¦‡ii GKwU evZ©v †cŠu‡Q w`‡qwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb Zviv 

hw` gb bv wdivq Z‡e Avwmixqiv hy‡× Zv‡`i civwRZ Ki‡e| Avwmixqiv wQj GKwU kw³kvjx kÎæ RvwZ| wKš‘ 

B¯ªv‡qjxqiv Ck¦‡ii evYx †kv‡b wb| ‡mBRb¨ 722 wLªóc~e©v‡ã Avwmixqiv B ª̄v‡q‡ji DËivÂjxq kni kgwiqv `Lj 

K‡i wb‡qwQj| Zvici B¯ªv‡qj Avwmixq‡`i Øviv kvwmZ nj| nvRvi nvRvi B¯ªv‡qjxq †jvK‡`i µxZ`vm wnmv‡e 

wb‡q hvIqv n‡qwQj| Zvici Avwmixqiv Kbv‡bi DËivÂ‡j emev‡mi Rb¨ Ab¨ RvwZ‡`i wb‡q G‡mwQj| GB †jv‡Kiv 

mZ¨ m„wóKZ©v Ck¦i‡K RvbZ bv| Zviv Ab¨ †`e‡`eZv‡`i c~Rv KiZ|  

whiwgq fveev`x Ges Ab¨vb¨ fveev`xMY Ck¦‡ii evZ©v whn~`vi `wÿY iv‡R¨ †cŠu‡Q w`‡qwQ‡jb| wZwb Zv‡`i‡K gb 

wdiv‡Z e‡jwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb Ck¦‡ii mv‡_ Zviv †h Pzw³ K‡iwQj Zv Zv‡`i g‡b ivLv DwPZ wQj| hw` Zviv 

Zv bv K‡i Z‡e kw³kvjx evwejxq RvwZ Zv‡`i aŸsm K‡i †`‡e| whn~`v Ck¦‡ii K_v †kv‡b wb| evwejxqiv G‡m 

whiækv‡j‡gi gw›`iwU †f‡½ †d‡jwQj| Zviv whiækv‡j‡gi Pvicv‡ki cv_‡ii †`Iqvj ‡f‡½ w`‡qwQj| whn~`v †_‡K 

A‡bK †jvK‡K evwe‡j wb‡q hvIqv n‡qwQj| Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i †mB mg‡qi K_v e‡j| Avcwb Avcbvi evB‡e‡j 

2 ivRvewj 25:1-12 c‡` GB m¤ú‡K© c‡o †`L‡Z cv‡ib|  

GBme fqvbK NUbv NUvi ci, A‡bK B¯ªv‡qjxq Ck¦‡ii Kv‡Q wd‡i †h‡Z †P‡qwQj| Zviv Ck¦‡ii †`Iqv AvBb¸‡jv 

cvV KiZ| GK cÖR‡b¥i ci, Avwmixqv Ges evwej †_‡K wKQz B¯ªv‡qjxq Kbv‡b wd‡i G‡mwQj| c‡i Zviv 

whiækv‡j‡gi cÖvPxi Ges gw›`iwU cybtwbg©vY K‡iwQj| G‡`i‡K ejv nZ ÔBûw`Õ| GB bvgwU m¤¢eZ whn~`v bvg †_‡K 

G‡mwQj, hv B¯ªv‡q‡ji 12wU †Mvôxi g‡a¨ me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© ‡Mvôx|  

Ck¦i †P‡qwQ‡jb Bû`xiv ‡hb Ab¨ RvwZi Kv‡Q GKwU D`vniY nq| Zv‡`i Pvicv‡ki gvby‡li gZ Zv‡`i nIqv DwPZ 

wQj bv| wKš‘ Bû`xiv Ck¦‡ii mv‡_ mwZ¨Kv‡ii m¤úK© ivL‡Z Pvqwb| Zviv Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb AbymiY Kivi †Póv 

K‡iwQj wKš‘ Zv Am¤¢e wQj| GQvovI Zviv wb‡RivB AviI A‡bK bZzb bZyb AvBb ˆZwi K‡iwQj| Zviv †f‡ewQj 

Zv nqZ Ck¦i‡K mš‘ó Ki‡e Ges Zv‡`i cv‡ci g~j¨ cwi‡kva Ki‡e| Zviv wek¦vm KiZ bv †h GKgvÎ Ck¦iB Zv‡`i 

iÿv Ki‡Z cv‡ib| Aek¨B Ck¦i Rvb‡Zb †h GwU NU‡e| A‡bK eQi Av‡M hLb Ck¦i †gvwki mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb, 

wZwb ej‡jbt  
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                                                           ce© 13: Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i Kbv‡b wb‡q †M‡jb 

 

                        20 োতের পূব থপুরুষতের কাতছ আমার শপি করা কসই েুয আর মযুতে ভরা কেতশ যখন     

      wØZxq weeiY 31:20   আথম োতের থনতয় যাব আর যখন োরা কপট ভতর কখতয় সুতখ িাকতব েখন োরা  

                       আমাতক েুি কতর আমার বেবস্থার কখোপ কতর কেব-কেবোর থপছতন থগতয় োতের  

                       পূজা করতব। 

 

400 wLªóc~e©v‡ã, Av‡jKR¨vÛvi bvgK GK weL¨vZ e¨w³ Kbvb †`kwU `Lj K‡iwQ‡jb| wZwb MÖx‡mi GKRb †bZv 

wQ‡jb| †mB mgq MÖxK fvlv I ms¯‹…wZ f~ga¨-mvM‡ii Pvicv‡k we Í̄…Z AÂ‡j Qwo‡q c‡owQj| Av‡jKR¨vÛvi gviv 

hvIqvi ci †mB AÂ‡j A‡bK hy× msNwUZ n‡qwQj| whû`xiv †hLv‡b emevm KiZ †mLv‡b hy× n‡qwQj| 60 

wLªóc~e©v‡ã, B ª̄v‡qjxqiv †hLv‡b emevm KiZ †ivgxq ˆmb¨iv Zv `Lj K‡i wb‡qwQj| ZLb †jv‡Kiv †ivgxq kvm‡bi 

Aax‡b P‡j wM‡qwQj Ges Zv‡`i‡K †ivgxq‡`i Kv‡Q A‡bK Ki cwi‡kva Ki‡Z nZ| whû`xiv ZLbI gw›`‡i Ck¦‡ii 

Kv‡Q DrmM© w`Z| Zviv ZLbI Ck¦‡ii ‡`Iqv AvBb Ges wb‡R‡`i ˆZwi AvBb †g‡b Pjvi †Póv KiZ| Zviv Ck¦i‡K 

GKUv g~wZ©i gZ-B fveZ| wZwb mwZ¨Kvi A‡_© †K Zviv Zv RvbZ bv Ges Zuv‡K fvjevmZI bv| Ck¦i m¤ú‡K© †Kv‡bv 

mZ¨ Zviv wek¦vm KiZ bv, hv Ck¦iB Zv‡`i e‡jwQ‡jb| wKš‘ Ck¦i Zv‡`i Dci †_‡K Avkv †Q‡o †`b wb| Ck¦i 

Zv‡`i fvjevm‡Zb Ges PvB‡Zb †hb Zviv g‡b iv‡L wZwb Avm‡j †K| wZwb Zv‡`i mv‡_ GKwU mwZ¨Kvi m¤úK© 

ivL‡Z †P‡qwQ‡jb| Avi GUvB nIqv DwPZ wQj †Kbbv wZwb Avm‡j ‡K Ges Zviv-B ev Kviv wQj| Ab¨ †h‡Kvb 

m¤úK© wg_¨v n‡Z cv‡i| wKš‘ Ck¦i wg_¨v e‡jb bv| GLv‡b Ck¦i bex whkvBqi ga¨ w`‡q †ek wKQz welq e‡j‡Qb|  

 

                                   12 সোপ্রভু বেতছন, “আথম, আথমই কোমাতের সান্ত্বনা থেই। কোমরা ককন মানুষতক ভয়  

      whkvBq 51:12-16      করছ? োরা কো মতর যাতব। মানুতষর সন্তাতনরা ঘাতসর মেই অল্পক্ষণ স্থায়ী।   

                                   13 কোমাতের থযথন তেরী কতরতছন োাঁতক ককন কোমরা ভুতে কগছ? থেথন কো  

                                   আকাশতক থবথছতয় থেতয়তছন আর পথৃিবীর থভথত্ত স্থাপন কতরতছন। কয অেোচারী ধ্বংস  

                                   করবার জনে ঝুাঁ তক আতছ োর ভয়ংকর রাতগর েরুন ককন কোমরা প্রথেথেন সব সময়  

                                   ভতয় ভতয় বাস করছ? কসই অেোচারীর ভয়ংকর রাগ থকছুই নয়।  

                                   14 বন্দীতের শীঘ্রই কছতড় কেওয়া হতব। োরা োতের কজতের গতেথ মারা যাতব না, োতের   

                                   খাবাতরর অভাবও হতব না।  
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Zuvi Mí: D×vi 

                                   15 আথমই সোপ্রভু, কোমাতের ঈশ্বর। আথম সমুদ্রতক কোেপাড় করতে োর  

                                   কঢউ গজথন কতর। আমার নাম সব থক্ষমোর অথযকারী সোপ্রভু।  

   16 আথম কোমাতের মুতখ আমার বাকে থেতয়থছ আর আমার হাতের ছায়ায় কোমাতের  

                                   কঢতক করতখথছ। আথমই আকাশতক োর জায়গায় করতখথছ আর পথৃিবীর থভথত্ত স্থাপন   

                                   কতরথছ। আথম থসতয়ানতক বতেথছ, ‘েুথম আমার কোক।’ ”    

 

hw`I Zuvi †jv‡Kiv Zuv‡K fz‡j wM‡qwQj, wKš‘ Ck¦i Zv‡`i‡K fz‡j hvb wb| kqZvb, cvc Ges g„Zy¨i nvZ †_‡K 

iÿv Kivi Rb¨ Ck¦i †h cwiKíbv K‡iwQ‡jb Zv wZwb fz‡j hvbwb| Zvn‡j wKfv‡e wZwb GUv Ki‡eb? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B¯ªv‡q‡ji †h esk, hviv wgki †`k †_‡K †ei n‡q G‡mwQj, †mB cÖwZkÖæZ 

†`‡k †h‡Z cv‡iwb| †Kb?   

2. †jv‡Kiv Kxfv‡e †`wL‡qwQj †h Zviv Ck¦i †_‡K ~̀‡i m‡i †M‡Q? 

3. hLb †jv‡Kiv Ck¦‡ii KvQ †_‡K gyL wdwi‡q wb‡qwQj ZLb Ck¦i wK 

K‡iwQ‡jb? 

4. whû`xiv Ck¦‡ii AvBb cvjb Kivi ‡Póv K‡iwQj - Zvn‡j †Kb Ck¦i †mB 

e¨vcv‡i Lywk wQ‡jb bv?  

5. B¯ªv‡qjxqiv Zuv‡K fz‡j hvIqvi Kvi‡Y wK Ck¦i Zuvi D×v‡ii cwiKíbv 

cwieZ©b K‡iwQ‡jb? 

 

 

 

 

 

 ? 
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Ck¦i †hvnb‡K B¯ªv‡qjxq‡`i  

Kv‡Q cvwV‡qwQ‡jb hv‡Z Zviv  

D×viKZ©vi Rb¨ cÖ¯‘Z n‡Z cv‡i 

 

 

‡ivgxq‡`i Avmvi 340 eQi c~‡e©, Ck¦i Zuvi bex‡`i GKRb‡K whû`x‡`i Kv‡Q cvwV‡qwQ‡jb| Zvi bvg wQj gvjvwL| 

gvjvwL wQ‡jb †kl bex hvi K_v cyivZb wb‡q‡g †jLv n‡qwQj| gvjvwLi ga¨ w`‡q GKRb D×viKZ©v cvVv‡bvi 

e¨vcv‡i Ck¦i Zuvi cÖwZÁv m¤ú‡K© whû`x †jvK‡`i ¯§iY Kwi‡q w`‡Z †P‡qwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb †mB cÖwZÁvZ 

e¨w³ Lye kxNªB Avm‡eb|  

 

                                1.সব থক্ষমোর অথযকারী সোপ্রভু বেতছন, “কেখ, আথম আমার সংবােোোতক পাঠাজি; কস           

        gvjvwL 3: 1,2      আমার আতগ থগতয় পি প্রস্তুে করতব। োরপর কয প্রভুর জনে কোমরা অতপক্ষা করছ  

                               থেথন হঠাৎ োাঁর ঘতর আসতবন; বেবস্থা কাতজ পথরণেকারী কসই েেূ, যা াঁতক কোমরা চাইছ,  

                               থেথন আসতছন।”                                                                        

                                2.থকন্তু োাঁর আসবার থেন ককউ সহে করতে পারতব না; থেথন উপথস্থে হতে ককউ ো াঁথড়তয়  

                               িাকতে পারতব না; কারণ থেথন হতবন রূপা যাচাই করবার আগুন অিবা কযাপার সাবাতনর  

                               মে। 

 

 

ce© 14 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

wKš‘ Ck¦i ej‡jb, ‡mB D×viKZ©v Avmvi c~‡e© AviI GKRb bex Avm‡eb| D×viKZ©v Avmvi Av‡MB †jvK‡`i cÖ ‘̄Z 

Kivi Rb¨ wZwb Ck¦‡ii KvQ †_‡K GKwU evZ©v wb‡q Avm‡eb|  

 

 

                                5.“কেখ, সোপ্রভুর কসই মহৎ ও ভয়ংকর থেন আসবার আতগ আথম সোপ্রভু কোমাতের  

       gvjvwL 4:5,6      কাতছ নবী এথেয়তক পাষ্টঠতয় কেব। 6. কস থপোতের অন্তর োতের কছতেতমতয়তের থেতক  

                               এবং কছতেতমতয়তের অন্তর োতের থপোতের থেতক থেরাতব, কযন আথম এতস অথভশাপ  

                               থেতয় কেশতক ধ্বংস না কথর।” 

 

gvjvwLi g„Zz¨i ci Ck¦i 400 eQ‡i †KvbI bex cvVvb wb| Ck¦i Zuvi †jvK‡`i mv‡_ 400 eQi a‡i †KvbI K_v 

e‡jb wb| wZwb †P‡qwQ‡jb Zviv †hb D×viKZ©vi Avmvi Rb¨ A‡cÿv K‡i| 

 

Ck¦‡ii M‡íi cÖ_g fvM, hv Avgiv cyivZb wbqg wnmv‡e Rvwb, wjwLZ n‡qwQj Beªxq fvlvq| Ck¦‡ii bex gvjvwLi 

†jLvi ga¨ w`‡q cyivZb wbqg †kl n‡qwQj| Ck¦‡ii M‡íi wØZxq fvM hv‡K Avgiv bZzb wbqg ewj| bZyb wbq‡g 

†hme †jv‡Kiv Ck¦‡ii evK¨ wj‡L †i‡LwQj Zv‡`i m¤ú‡K© Avgiv c‡i AviI ïbe| bZzb wbqg MÖxK fvlvq †jLv 

n‡qwQj| 

 

gvjvwLi g„Zz¨i ci GB 400 eQi c„w_ex‡Z A‡bK wKQz N‡UwQj| mg Í̄ AÂj164 Ry‡o MÖxK fvlv we Í̄vi jvf K‡iwQj| 

ZLb A‡bK †jvK-B G‡K A‡b¨i mv‡_ MÖxK fvlvq K_v ej‡Z cviZ| hvi Kvi‡Y A‡bK gZev` Pviw`‡K Qwo‡q 

cowQj| †ivgxqiv GgbwK A‡bK iv¯ÍvI wbg©vY K‡iwQj| †jvK‡`i Rb¨ GK kni †_‡K Ab¨ kn‡i hvIqv mnR n‡q 

wM‡qwQj| †mB mg‡q Beªxq †jv‡Kiv Qwo‡q co‡Z jvMj Ges Zviv f~ga¨mvM‡ii Av‡kcv‡k emwZ ’̄vcb Ki‡Z 

jvMj| Zviv Zv‡`i m‡½ Ck¦‡ii evK¨ wb‡q †hZ| Zviv GB aviYv wb‡q PjZ †h ïaygvÎ GKRbB Ck¦i Av‡Qb, 

†Kv‡bv †`eZv bq| A‡bK †QvU-eo kn‡i whû`x †jv‡Kiv emevm KiZ| Zviv Ck¦‡ii mZ¨ Mí RvbZ hv †mB 

D×viKZ©v m¤ú‡K© Ck¦‡ii cÖwZÁvi wel‡q e‡j| whû`x †jv‡Kiv Ab¨vb¨ †jvK‡`i g‡a¨ _vKv‡Z Zviv Ck¦‡ii mZ¨ 

Mí m¤ú‡K© ïb‡Z †c‡qwQj|  

 

GLb Avgiv Ck¦‡ii M‡í cieZ©x‡Z wK N‡UwQj †mB m¤ú‡K© coe| B¯ªv‡qj I whû`v, †`k A‡bK eQi a‡i †ivgxq 

kvm‡bi Aax‡b wQj| whû`x †jv‡Kiv †mB D×viKZ©vi Avmvi Rb¨ A‡cÿv KiwQj| Zviv Zvu‡K gkxn ejZ| Beªxq 

fvlvq gkxn gv‡b nj ÔCk¦‡ii cÖwZkÖæZ D×viKZ©v|Õ 

                                                           
164

 AÂj - A‡bK¸‡jv †`k Ges Rb‡Mvôxi m¤^š^‡q MwVZ GKwU wekvj GjvKv 
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                                                        ce© 14: Ck¦i †hvnb‡K B¯ªv‡qjxq‡`i Kv‡Q cvwV‡qwQ‡jb  

                                                            hv‡Z Zviv D×viKZ©vi Rb¨ cÖ¯‘Z n‡Z cv‡i 

 

 

mLwiq Ges Zvi ¯¿x GwjRv‡e_ bv‡g ỳBRb whû`x †jvK gkx‡ni Rb¨ A‡cÿv KiwQ‡jb|  

 

 

                       5 কহতরাে যখন থযহথূেয়া প্রতেতশর রাজা থছতেন কসই সমতয় পুতরাথহে অথবতয়র েতে সখথরয়    

       j~K 1:5-25       নাতম থযহেূীতের একজন পুতরাথহে থছতেন। োাঁর স্ত্রীর নাম থছে ইেীশাতবে। থেথনও থছতেন   

                              পুতরাথহে হাতরাতণর একজন বংশযর। 6 োাঁরা েু’জতনই ঈশ্বতরর কচাতখ যাথম থক থছতেন।  

                              প্রভুর সমস্ত আতেশ ও থনয়ম োাঁরা থনখুাঁেভাতব পােন করতেন। 7 োাঁতের ককান কছতেতমতয়  

                              হয় থন কারণ ইেীশাতবে বন্ধো থছতেন। এছাড়া োাঁতের বয়সও খুব কবশী হতয় থগতয়থছে। 8  

                        একবার থনতজর েতের পাোর সময় সখথরয় পুতরাথহে থহসাতব ঈশ্বতরর কসবা করথছতেন। 9  

                              পুতরাথহতের কাতজর চেথে থনয়ম অনুসাতর গুথেবা াঁট িারা োাঁতকই কবতছ কনওয়া হতয়থছে,  

                              কযন থেথন প্রভুর উপাসনা-ঘতরর পথবত্র স্থাতন থগতয় যূপ জ্বাোতে পাতরন। 10 যূপ জ্বাোবার  

                              সময় বাইতর অতনক কোক প্রাি থনা করথছে। 11 এমন সময় যূপ-কবেীর ডানথেতক প্রভুর  

                              একজন েেূ হঠাৎ এতস সখথরয়তক কেখা থেতেন। 12 স্বগ থেেূতক কেতখ োাঁর মন অথস্থর হতয়  

                              উঠে এবং থেথন ভয় কপতেন। 13 স্বগ থেেূ োাঁতক বেতেন, “সখথরয়, ভয় ককাতরা না, কারণ  

                              ঈশ্বর কোমার প্রাি থনা শুতনতছন। কোমার স্ত্রী ইেীশাতবতের একষ্টট কছতে হতব। েুথম োর নাম  

                              করতখা কযাহন। 14 কস কোমার জীবতন মহা আনতন্দর কারণ হতব এবং োর জতন্মর েরুন  

                              আরও অতনতক আনজন্দে হতব, 15 কারণ প্রভুর কচাতখ কস মহান হতব। কস কখনও আংগুর- 

                              রস বা ককান রকম মে খাতব না এবং মাতয়র গতভথ িাকতেই কস পথবত্র আত্মাতে পূণ থ হতব।  

                               16 ইস্রাতয়েীয়তের অতনকতকই কস োতের প্রভু ঈশ্বতরর কাতছ থেথরতয় আনতব। 17 নবী  

                              এথেতয়র মে মতনাভাব ও শজক্ত থনতয় কস প্রভুর আতগ আসতব। কস বাবার মন সন্তাতনর থেতক  

                              থেরাতব এবং অবাযে কোকতের মতনর ভাব বেতে ঈশ্বরভক্ত কোকতের মতনর ভাতবর মে  

                              করতব। এইভাতব কস প্রভুর জনে এক েে কোকতক সম্পূণ থভাতব প্রস্তুে করতব।” 18 েখন  

                              সখথরয় স্বগ থেেূতক বেতেন, “থকভাতব আথম ো বুঝব? আথম কো বুতড়া হতয় কগথছ এবং  

                              আমার স্ত্রীর বয়সও অতনক কবশী হতয় কগতছ।” 19 স্বগ থেেূ োাঁতক বেতেন, “আমার নাম  

                              গাথব্রতয়ে; আথম ঈশ্বতরর সামতন ো াঁথড়তয় িাথক। কোমার সংতগ কিা বেবার জনে ও  

                              কোমাতক এই সুখবর কেবার জনে ঈশ্বর আমাতক পাষ্টঠতয়তছন। 20 কেখ, আমার কিা  

                              সময়মেই পূণ থ হতব, থকন্তু েুথম আমার কিা থবশ্বাস কর থন বতে কবাবা হতয় িাকতব। যেথেন  

                              না এই সব ঘতট েেথেন েুথম কিা বেতে পারতব না।” 21 এথেতক কোতকরা সখথরতয়র জনে  
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                              অতপক্ষা করথছে। উপাসনা-ঘতরর পথবত্র স্থাতন োাঁর কেথর হতি কেতখ োরা ভাবতে  

                                                     

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 োগে। 22 পতর সখথরয় যখন কবর হতয় আসতেন েখন কোকতের সংতগ কিা বেতে 

                               পারতেন না। এতে কোতকরা বুঝতে পারে পথবত্র স্থাতন থেথন ককান েশ থন কপতয়তছন। থেথন  

                              কোকতের কাতছ ইশারায় কিা বেতে িাকতেন এবং কবাবা হতয় রইতেন। 23 পুতরাথহতের  

                              কাতজর পাো কশষ হবার পতর সখথরয় বাড়ী চতে কগতেন। 24 এর পতর োাঁর স্ত্রী ইেীশাতবে  

                              গভথবেী হতেন এবং পাাঁচ মাস পয থন্ত বাড়ী কছতড় বাইতর কগতেন না। থেথন বেতেন, 25 “এটা  

                              প্রভুরই কাজ। মানুতষর কাতছ আমার েজ্জা েরূ করবার জনে থেথন এখন আমার থেতক  

                              কচাখ েুতে কচতয়তছন।” 

 

 

mLwiq gw›`‡ii GKRb cy‡ivwnZ wQ‡jb| GKw`b wZwb †mLv‡b Zvi KvR KiwQ‡jb| Ck¦‡ii evZ©vevnK AvZ¥viƒ‡c 

GK ¯M̂© ~̀Z Zvi mv‡_ K_v ej‡Z Avm‡jb| †mB ¯̂M©`~Z mLwi‡qi mv‡_ K_v ej‡Z gvbyl iƒ‡c Avwef~©Z n‡jb| †mB 

¯M̂©`~Z ej‡jb †h, mLwiq Ges GwjRv‡e‡_i GKwU cyÎ mšÍvb n‡e Ges Zviv Zvi bvg †hvnb ivL‡e| Beªxq Ges 

Aivgxq fvlvq †hvnb bv‡gi A_© nj ÔCk¦i `qv165 †`Lv‡jbÕ|  

 

¯M̂©`~Z mLwiq‡K e‡jwQ‡jb †hvnb wK Ki‡eb| †hvnbB wQ‡jb †mB bex hvi m¤ú‡K© gvjvwL e‡jwQ‡jb D×viKZ©v 

Avmvi wVK Av‡MB wZwb Avm‡eb| cÖwZkÖæZ †mB Rb Avmvi Rb¨ †hvn‡bi evZ©v ‡jvK‡`i cÖ ‘̄Z166 Ki‡e| ¯M̂©`~Z 

ej‡jb, ÔGBfv‡e †m cÖfzi Rb¨ GK`j †jvK‡K m¤ú~Y©fv‡e cÖ ‘̄Z Ki‡eÕ| †mB ¯M̂©`~Z e‡jwQ‡jb †mB D×viKZ©v 

n‡eb cÖfz wb‡RB| Gfv‡eB Ck¦i Zuvi †jvK‡`i g‡a¨ GK we‡kl Dcv‡q Avwef~©Z n‡eb| wZwb wKfv‡e Zv Ki‡eb? 

 

mLwiq Ges GwjRv‡e‡_i ey‡ov eq‡m †hvn‡bi Rb¥ n‡qwQj| Ck¦i e‡jwQ‡jb Zv‡`i GKwU ‡Q‡j n‡e Ges Zv-B 

n‡qwQj| ‡hvn‡bi R‡b¥i wKQzw`b ci, Ck¦i Zuvi n‡q K_v ejvi Rb¨ mLwiq‡K we‡kl ÿgZv167
 w`‡jb|  

 

 

                                67 পতর কছতেষ্টটর থপো সখথরয় পথবত্র আত্মাতে পূণ থ হতয় নবী থহসাতব এই কিা বেতে  

   j~K 1:67-79           োগতেন,  

                               68 “ইস্রাতয়তের প্রভু ঈশ্বতরর প্রশংসা কহাক, কারণ থেথন োাঁর থনতজর কোকতের থেতক  

                             মতনাতযাগ থেতয়তছন আর োতের মুক্ত কতরতছন।  

                              69 থেথন আমাতের জনে ো াঁর োস োয়ূতের বংশ কিতক একজন শজক্তশােী উিারকেথা  

                                                           
165

 `qv - hLb Ck¦i gvbyl‡K fvjev‡mb, ÿgv K‡ib I iÿv K‡ib hw`I gvbyl ‡m¸‡jv AR©b Kievi Rb¨ †Kv‡bv wKQz&B K‡i bv| 

166
 cÖ¯‘Z Kiv - †Kv‡bv wKQyi Rb¨ cÖ¯‘Z nIqv 

167
 ÿgZv - †Kv‡bv wKQy Kivi ÿgZv 
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                          েুতেতছন।  

                                 70 এই কিা ো াঁর পথবত্র নবীতের মুখ থেতয় থেথন অতনক থেন আতগই বতেথছতেন। 

                                 

 

 

                                                  

                                                 ce© 14: Ck¦i †hvnb‡K B¯ªv‡qjxq‡`i Kv‡Q cvwV‡qwQ‡jb  

                                                            hv‡Z Zviv D×viKZ©vi Rb¨ cÖ¯‘Z n‡Z cv‡i 

 

                  

                      

                                71 থেথন শত্রুতের হাে কিতক আর যারা ঘণৃা কতর োতের সকতের হাে কিতক  

                                 আমাতের রক্ষা কতরতছন। 

                                 72 থেথন আমাতের পূব থপুরুষতের করুণা করবার Rb¨ আর ো াঁর পথবত্র বেবস্থা, অি থাৎ  

                          ো াঁর শপি পূণ থ করবার জনে আমাতের রক্ষা কতরতছন।  

                                 73-75 কসই শপি থেথন আমাতের পূব থপুরুষ অব্রাহাতমর কাতছ কতরথছতেন। 

                           থেথন শত্রুতের হাে কিতক আমাতের উিার কতরতছন কযন যেথেন কবাঁতচ িাথক  

                                 পথবত্র ও সৎভাতব ো াঁর সামতন ো াঁথড়তয় থনভথতয় ো াঁর কসবা করতে পাথর।  

                                76 সন্তান আমার, কোমাতক মহান ঈশ্বতরর নবী বো হতব, কারণ েুথম ো াঁর পি ষ্টঠক  

                          করবার জনে ো াঁর আতগ আতগ চেতব।  

                                 77-78 েুথম ো াঁর কোকতের জানাতব, থকভাতব আমাতের ঈশ্বতরর করুণার েরুন  

                                 পাতপর ক্ষমা কপতয় পাপ কিতক উিার পাওয়া যায়। ো াঁর করুণায় স্বগ থ কিতক এক  

                          উঠন্ত সূয থ আমাতের উপর কনতম আসতবন,  

                                 79 যাতে অন্ধকাতর ও মৃেুের ছায়ায় যারা বতস আতছ োতের আতো থেতে পাতরন,  

                                 আর শাথন্তর পতি আমাতের চাোতে পাতরন।” 

 

mLwiq e‡jwQ‡jb gkx‡ni wel‡q Ck¦‡ii †h cªwZÁv Zv c~Y© n‡Z P‡j‡Q| Ck¦i Aeªvnv‡gi mv‡_ GKwU cÖwZÁv 

K‡iwQ‡jb †h c„w_exi mg Í̄ cwievi Aeªvnv‡gi cwiev‡ii ga¨ w`‡q Avkxe©v` cv‡e| Ck¦i hv Ki‡eb e‡j cÖwZÁv 

K‡iwQ‡jb Zv Ki‡Z P‡j‡Qb| mLwiq e‡jwQ‡jb ÒB ª̄v‡q‡ji cÖfzi cÖksmv †nvK, KviY wZwb Zuvi wb‡Ri †jvK‡`i 

w`‡K g‡bv‡hvM w`‡q‡Qb Avi Zv‡`i gy³ K‡i‡Qb|Ó D×vi Kiv gv‡b nj †KD GKRb Avcbvi FY cwi‡kva K‡i 

w`‡q‡Qb| mLwiq ej‡jb Ck¦i †mUvB Ki‡Z P‡j‡Qb|  

 

mLwiq AviI ej‡jb †hvnb eo n‡j, wZwb †jvK‡`i Zv‡`i cvc m¤ú‡K© Ges wKfv‡e cv‡ci ÿgv168 cvIqv hvq 

†mB m¤ú‡K© ej‡eb| D×viKZ©v Avmvi Rb¨ ‡hvnb †jvK‡`i cÖ ‘̄Z Ki‡eb|  

 

                                                           
168

 ÿgv - A‡b¨i Kv‡Q fzj Kivi Kvi‡Y Zvi Kv‡Q Avcbvi Kv‡Q †h FY Av‡Q Zv gIKzd K‡i †`Iqv 
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mLwiq ej‡jb Ck¦‡ii `qvq ¯M̂© †_‡K †fv‡ii Av‡jv Avm‡Z P‡j‡Q| GB Av‡jv hv‡Z AÜKv‡iI g„Zz¨i Qvqvq hviv 

e‡m Av‡Q Zv‡`i Av‡jv w`‡Z cv‡ib| ‡mB mg‡q Av`g Ges nev kqZv‡bi wg_¨v ï‡bwQj Ges  

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

ZLb †_‡KB c„w_ex‡Z AÜKvi ivRZ¡ K‡i AvmwQj| c„w_exi mg Í̄ gvbyl AÜKv‡i emevm KiwQj Ges Ck¦‡ii 

Av‡jv †_‡K ~̀‡i m‡o wM‡qwQj| Zviv g„Zz¨i Qvqvq emevm KiwQj Ges hLb Zviv gviv hv‡e ZLb Zviv g„Zz¨ ’̄v‡b 

P‡j hv‡e| GLb Ck¦i ej‡jb Zuvi Av‡jv G‡m c‡o‡Q|   

 

Ck¦‡ii M‡íi †mB cÖ_g †_‡KB wZwb †jvK‡`i mZ¨ ejevi Rb¨ †Póv K‡i AvmwQ‡jb| Zviv Zv‡`i Pvicv‡ki mg Í̄ 

wKQz †`‡LwQj hv wZwb Zv‡`i Rb¨ m„wó K‡iwQ‡jb| wZwb A‡bKevi Zv‡`i mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb| wZwb Zv‡`i mv‡_ 

GKwU Pzw³ K‡iwQ‡jb Ges Zv‡`i Zuvi AvBb-Kvbyb w`‡qwQ‡jb| wZwb Zuvi †jvK B¯ªv‡qjxq‡`i mv‡_ emevm 

K‡iwQ‡jb| wZwb Zuvi fveev`xMY‡K cvwV‡qwQ‡jb, Ges Zv‡`i w`‡q †mB mKj evYx wj‡L ivL‡jb| wKš‘ kqZvb 

Ck¦‡ii weiæ‡× KvR KiwQj Ges Zuvi weiƒ‡× wg_¨v ejwQj| wKš‘ †jv‡Kiv Ck¦i‡K wek¦vm Kivi cwie‡Z© kqZvb‡K 

wek¦vm Ki‡Z jvMj| 

 

‡hvn‡bi KvR wQj B¯ªv‡qjxq‡`i ejv Ck¦i Avm‡Z P‡j‡Qb| Ck¦i AÜKvi RM‡Z ‡b‡g Avm‡Qb| wZwb Av‡jv Ges 

mZ¨ wb‡q Avm‡Qb| wZwb †`Lv‡Z P‡j‡Qb †h kqZvb †jvK‡`i‡K wg_¨v e‡jwQj| Ck¦i wb‡R‡K cÖKvk Kivi Rb¨ 

Ggbfv‡e Avwef~©Z n‡qwQ‡jb hv Av‡M KLbI N‡Uwb| hviv Zuvi K_v ï‡bwQj wZwb †mB †jvK‡`i‡K Lyu‡R †ei Kievi 

Rb¨ Avm‡eb| wZwb Zv‡`i Zuvi Mí m¤ú‡K© ej‡eb, Ges Zv‡`i‡K m¤ú~Y© bZzb iƒ‡c †`Lv‡eb †h wZwb Avm‡j †K| 

hv Lye kxNªB169 NU‡Z P‡jwQj| GUv GgbB GK ¸iæZ¡c~Y© welq hv Av‡M KLbI N‡Uwb Ges NU‡eI bv|  

 

B¯ªv‡q‡ji DËi AÂ‡ji GKwU kn‡ii bvg wQj bvmiZ| †mLv‡b gwiqg bv‡g GK hyeZx †g‡q evm Ki‡Zb| †hv‡ld 

bv‡g GK e¨w³i mv‡_ Zvi evM`vb170 n‡qwQj| †hv‡ld ivRv `vq~‡`i GKRb eskai wQ‡jb| me gvby‡li gZB 

gwiqgI GKRb cvcx wQ‡jb| wKš‘ gwiqg Rvb‡Zb †h wZwb GKRb cvcx Ges †mB Kvi‡Y wZwb Ck¦i †_‡K Avjv`v 

wQ‡jb| wZwb Rvb‡Zb †h D×v‡ii Rb¨ Zvi Ck¦i‡KB cª‡qvRb| wZwb Ab¨vb¨ whn~`x‡`i gZB D×viKZ©v Avmvi Rb¨ 

A‡cÿv KiwQ‡jb|  

 

                                                           
169

 kxNªB - LyeB Aí mg‡qi g‡a¨ 

170
 evM`Ë - KvD‡K we‡q Kivi Rb¨ 
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Ck¦i gwiq‡gi mv‡_ K_v ejvi Rb¨ Zvi Kv‡Q GKRb ~̀Z cvVv‡jb| wZwb Zv‡K ej‡jb, Ck¦i Zv‡K D×viKZ©vi gv 

nIqvi Rb¨ †e‡Q wb‡qwQ‡jb|   

 

                              26-27 ইেীশাতবতের যখন ছয় মাতসর গভথ েখন ঈশ্বর গােীে প্রতেতশর নাসরে গ্রাতমর  

        j~K 1:26-33    মথরয়ম নাতম একষ্টট কুমারী কমতয়র কাতছ গাথব্রতয়ে েেূতক পাঠাতেন। রাজা োয়ূতের বংতশর  

                             কযাতষে নাতম একজন কোতকর সংতগ োাঁর থবতয়র কিাবােথা ষ্টঠক হতয়থছে। 28 স্বগ থেেূ  

                             মথরয়তমর কাতছ এতস োাঁতক শুতভিা জাথনতয় বেতেন, “প্রভু কোমার সংতগ আতছন এবং  

                              

 

                                                 ce© 14: Ck¦i †hvnb‡K B¯ªv‡qjxq‡`i Kv‡Q cvwV‡qwQ‡jb  

                                                            hv‡Z Zviv D×viKZ©vi Rb¨ cÖ¯‘Z n‡Z cv‡i 

 

                             কোমাতক অতনক আশীব থাে কতরতছন।” 29 এই কিা শুতন মথরয়তমর মন খুব অথস্থর হতয়  

                             উঠে। থেথন ভাবতে োগতেন এই রকম শুতভিার মাতন থক। 30 স্বগ থেেূ োাঁতক বেতেন,  

                             “মথরয়ম, ভয় ককাতরা না, কারণ ঈশ্বর কোমাতক খুব েয়া কতরতছন। 31 কশান, েুথম গভথবেী  

                             হতব আর কোমার একষ্টট কছতে হতব। েুথম োাঁর নাম যীশু রাখতব। 32 থেথন মহান হতবন।  

                             োাঁতক মহান ঈশ্বতরর পুত্র বো হতব। প্রভু ঈশ্বর োাঁর পূব থপুরুষ রাজা োয়ূতের থসংহাসন  

                             োাঁতক কেতবন। 33 থেথন যাতকাতবর বংতশর কোকতের উপতর থচরকাে যতর রাজত্ব করতবন।  

                             োাঁর রাজত্ব কখনও কশষ হতব না।” 

 

¯M̂©`~Z gwiqg‡K ej‡jb Zvi †Q‡j n‡j ci Zuvi bvg hxï ivL‡Z| B‡qïqv bv‡gi evsjv bvg nj hxï| Beªxq fvlvq, 

B‡qïqv gv‡b Ôm`vcÖfy D×vi K‡ibÕ ev ÔCk¦i D×vi K‡ibÕ| ¯M̂©`~Z e‡jwQ‡jb †h,  hxï n‡eb gnvb Ck̂‡ii cyÎ| 

wZwb Ck¦‡ii cyÎ n‡eb|  

 

g‡b K‡i †`Lyb Gi Av‡M Avgiv e‡jwQjvg wZb e¨w³ wg‡j GK Ck¦i| wZwb n‡jb wcZv Ck¦i, cyÎ Ck¦i Ges AvZ¥v 

Ck¦i| ¯M̂©`~Z gwiqg‡K ej‡jb Ck¦‡ii mšÍvbB n‡e †Zvgvi cyÎ| Ck¦i n‡jb AvZ¥v, Ges Zvi †Kv‡bv kixi †bB| 

Ck¦i hLb †hLv‡b Pvb †mLv‡b _vK‡Z cv‡ib| Ck¦i n‡jb me©kw³gvb m„wóKZ©v| ¯M̂©`~Z gwiqg‡K ej‡jb †h Ck¦i 

gvby‡li mšÍvb iƒ‡c Rb¥MÖnY Ki‡Z hv‡”Qb| hxï wkï iƒ‡c Rb¥MÖnY Ki‡eb wVKB wKš‘ wZwb Ab¨vb¨ wkïi gZ n‡eb 

bv| GB wkïwU n‡eb Ck¦i| ¯M̂©`~Z gwiqg‡K AviI ej‡jb Zvi mšÍvb wPiKv‡ji ivRv wnmv‡e ivRZ¡171
 Ki‡eb|  

 

cÖvq 600 eQi c~‡e©, Ck¦i e‡jwQ‡jb †h GBmg Í̄ wKQy NU‡e, hv wZwb whkvBq fveev`xi gva¨‡g e‡jwQ‡jb|   

 

                              6 এই সমস্ত হতব, কারণ একষ্টট কছতে আমাতের জনে জন্মগ্রহণ করতবন,  

           whkvBq 9:6      একষ্টট পুত্র আমাতের কেওয়া হতব।  

                                  শাসন করবার ভার ো াঁর কাাঁতযর উপর িাকতব,  

                                  আর ো াঁর নাম হতব আশ্চয থ পরামশ থোো,  

                                                           
171

 ivRZ¡ - ivRv wnmv‡e kvmb Kiv 
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                           শজক্তশােী ঈশ্বর, থচরস্থায়ী থপো, শাথন্তর রাজা। 

 

Ck¦i ej‡jb, একষ্টট কছতে আমাতের জনে জন্মগ্রহণ করতবন, একষ্টট পুত্র আমাতের কেওয়া হতব। Zv‡K 

Ggb me bv‡g WvKv n‡e, hvi gv‡b ùvovq †h wZwb PgrKvi, cÖÁvevb, me©kw³gvb Ges wZwb kvwšÍ`vZv|  

 

gwiqg eyS‡Z cvi‡jb bv Zvi wKfv‡e GKwU mšÍvb n‡e| Zvi †Kv‡bv cyiæ‡li mv‡_ kvixwiK m¤úK© wQj bv| wZwb 

GKRb Kzgvix wQ‡jb| ¯M̂©`~Z Zv‡K ej‡jb GB mg Í̄ wKQzB Ck¦i Ki‡eb|  

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

                  34 েখন মথরয়ম স্বগ থেেূতক বেতেন, “এ ককমন কতর হতব? আমার কো থবতয় হয় থন।” 

       j~K 1:34-36   স্বগ থেেূ বেতেন, “পথবত্র আত্মা কোমার উপতর আসতবন এবং মহান ঈশ্বতরর শজক্তর  

                  ছায়া কোমার উপতর পড়তব। এইজনে কয পথবত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করতবন োাঁতক ঈশ্বতরর  

                  পুত্র বো হতব। 36 কেখ, এই বুতড়া বয়তস কোমার আত্মীয়া ইেীশাতবতের গতভথও কছতের  

                  জন্ম হতয়তছ। কোতক বেে োর কছতেতমতয় হতব না, থকন্তু এখন োর ছয় মাস চেতছ। 

 

Ck¦iB †mB Rb whwb cÖ_g †_‡KB †jvK‡`i Rxeb w`‡q Avm‡Qb| wZwbB GKgvÎ †mB Rb whwb Rxeb w`‡Z cv‡ib| 

wZwb e‡jwQ‡jb wZwb gwiqg‡K GKwU cyÎ mšÍvb w`‡eb| wZwb Zvi M‡f© wkïwU‡K aviY Ki‡eb Ges wkïwU Lye 

mvaviYfv‡e Rb¥MÖnY Ki‡eb| wKš‘ ‡mB mšÍvb mKj gbyl¨ mšÍv‡bi gZ n‡eb bv| Zuvi †Kv‡bv RvMwZK wcZv _vK‡e 

bv| Zuvi Av`‡gi gZ †Kv‡bv eskai _vK‡e bv, hv‡Z Zuv‡K Ab¨vb¨ mKj †jv‡Ki gZ GKRb cvcx wnmv‡e Rb¥MÖnY 

Ki‡Z bv nq| wZwb n‡eb Ck¦‡ii GKgvÎ cyÎ|  

¯M̂©`~Z hv ej‡jb gwiqg Zv ïb‡jb| ¯M̂©`~‡Zi K_vgZ wZwb Ck¦‡ii mg Í̄ wKQz wek¦vm K‡iwQ‡jb|  

gw_ bv‡g ‡mBmgq Ck¦‡ii GKRb MíK_K wQ‡jb| gw_ hxïi Rxebx evB‡e‡ji gw_ cy¯ÍKwU‡Z wj‡L †i‡LwQ‡jb| 

wZwb hxïi cwievi wb‡q ej‡Z Avi¤¢ Ki‡jb| gw_ Zv‡K hxï gkxn e‡j WvK‡Zb|  

 

                                   1 যীশু খ্রীি োয়ূতের বংতশর এবং োয়ূে অব্রাহাতমর বংতশর কোক। যীশু খ্রীতির বংতশর  

             gw_ 1:1       োথেকা এই: 

 

g‡b ivLyb Beªxq fvlvq, gkxn gv‡b nj ÔCk¦‡ii cÖwZÁvZ D×viKZ©vÕ| ZvB gw_ hLb hxï gkxn WvK‡jb, Zvi gv‡b 

hxï n‡jb Ck¦‡ii cÖwZÁvZ †mB Rb, whwb we‡kl wKQz Ki‡Z hv‡”Qb| 

c‡bik eQi c~‡e©, †gvwk B¯ªv‡qjxq‡`i Ck¦‡ii GKwU evZ©v w`‡qwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb B¯ªv‡qjxq‡`i ga¨ †_‡K 

wZwb GKw`b GKRb fveev`x DwV‡q wb‡q Avm‡eb| g‡b ivLyb fveev`x n‡jb Ggb GKRb whwb Ck¦‡ii n‡q K_v 

e‡jb|  



139 
 

 

            15 কোমাতের ঈশ্বর সোপ্রভু কোমাতের ইস্রাতয়েীয় ভাইতের মযে কিতকই কোমাতের জনে 

wØZxq weeiY 18:15-18  আমার মে একজন নবী ো াঁড় করাতবন। োাঁর কিামে কোমাতের চেতে হতব। 16 কহাতরব  

                                পাহাতড়র কাতছ কযথেন কোমরা সবাই সোপ্রভুর সামতন জতড়া হতয়থছতে কসই থেন কোমরা  

                                কোমাতের ঈশ্বর সোপ্রভুর কাতছ ো-ই কচতয়থছতে। কোমরা বতেথছতে, ‘আর আমরা  

                                আমাতের ঈশ্বর সোপ্রভুর কিা শুনতে থকম্বা এই মহান আগুন কেখতে চাই না; ো হতে  

                                 

 

 

 

                                                 ce© 14: Ck¦i †hvnb‡K B¯ªv‡qjxq‡`i Kv‡Q cvwV‡qwQ‡jb  

                                                            hv‡Z Zviv D×viKZ©vi Rb¨ cÖ¯‘Z n‡Z cv‡i 

 

 

                                 আমরা মারা যাব।’ 17 “সোপ্রভু আমাতক বতেথছতেন, ‘োরা ভােই বতেতছ।  

                                18 আথম োতের ইস্রাতয়েীয় ভাইতের মযে কিতক োতের জনে কোমার মে একজন  

                                নবী ো াঁড় করাব। োর মুখ থেতয়ই আথম আমার কিা বেব, আর আথম যা বেতে োতক     

                                আতেশ কেব কস ো-ই োতের বেতব। 

 

Ck¦i e‡jwQ‡jb wZwb GB bexi gyL w`‡q Zuvi K_v ej‡eb| wZwb AviI ej‡jb Ck¦i Zuv‡K hv ej‡Z e‡jwQ‡jb GB 

bex †jvK‡`i Zv-B ej‡eb| hxïB †mB Rb hvi m¤ú‡K© Ck¦i K_v ejwQ‡jb|  A‡bK eQi Av‡M, Ck¦i ‡mB cÖwZÁvZ 

e¨w³ m¤ú‡K© K_v e‡jwQ‡jb, hvi Avmevi K_v wQj| `vq~` Zvi GKwU Mvb ev Mx‡Z Zv wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

 

                          4 সোপ্রভু শপি কতরতছন, “েুথম থচরকাতের জনে মল্কীতষেতকর মে পুতরাথহে।”  

    MxZmswnZv 110:4       এই থবষতয় থেথন ো াঁর মন বেোতবন না।  

 

gwé‡m`K GRRb we‡km cy‡ivwnZ wQ‡jb whwb Aeªvnv‡gi mg‡q wQ‡jb| `vq~` e‡jwQ‡jb cÖwZkÖæZ ‡mB RbI GKRb 

we‡kl cy‡ivwnZ n‡eb| g‡b Kiæb cÖavb cy‡ivwn‡Zi KvR wQj cïi i³ †mB mvÿ¨ wm› ỳ‡Ki ỳB Kiƒ‡ei Dci 

wQUv‡bv| Zviv eQ‡i GKevi GUv KiZ| †jvK‡`i cvc XvKv‡bvi Rb¨ es‡ki ci esk a‡i, cÖwZeQi Zv‡`i Zv Ki‡Z 

nZ| cieZ©x‡Z Ck¦‡ii M‡í Avgiv †`L‡Z cvq ‡h hxï n‡jb Ck¦‡ii †mB g‡bvwbZ we‡kl cy‡ivwnZ| wZwb Ggb 

GKwU DrmM© Ki‡eb hv GZUvB gnr ‡h Gi Av‡M †Kv‡bv cy‡ivwnZ Ggb DrmM© †`b wb|  

cªvq 700 eQi Av‡M hxï Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb, Ck¦‡ii fveev`x whkvBq Zuvi m¤ú‡K© wj‡L †i‡LwQ‡jb|   
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                         7 োাঁর শাসনক্ষমো বজৃির ও শাথন্তর কশষ হতব না। থেথন োয়ূতের থসংহাসন ও ো াঁর  

         whkvBq 9:7       রাতজের উপতর রাজত্ব করতবন; থেথন কসই সময় কিতক থচরকাতের জনে নোয়থবচার   

                            ও সেো থেতয় ো স্থাপন করতবন ও থস্থর করতবন। সব থক্ষমোর অথযকারী সোপ্রভুই  

                            গভীর আগ্রতহ এই সমস্ত করতবন। 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

whkvBq e‡jwQ‡jb `vq~‡`i eskai‡`i ga¨ †_‡K GKRb Avm‡eb Ges †mB mgq †_‡K wPiKv‡ji Rb¨ b¨vq wePvi
172 

I mZvZv w`‡q Zv ¯’vcb Ki‡eb I w ’̄i Ki‡eb| hxïB n‡jb Ck¦‡ii ‡mB g‡bvwbZ ivRv whwb mg Í̄ m„wói Dci ivRZ¡ 

Ki‡eb| whkvBq fveev`x Zuvi m¤ú‡K©B wj‡LwQ‡jb|  

 

hxï LªxóB †mB Rb hv‡K Ck¦i Zuvi bex, cy‡ivwnZ Ges ivRv wnmv‡e †e‡Q wb‡q‡Qb|  

 

‡gvwk, `vq~` Ges whkvBq hxï m¤ú‡K© hv wKQz e‡j‡Qb Zvi ga¨ †_‡K Avgiv AíwKQz coe| wKš‘ cyivZb wbq‡g Zuvi 

m¤ú‡K© AviI A‡bK wKQz †jLv n‡q‡Q| hxïi cwievi, Zuvi Rb¥, Zuvi Rxeb, wZwb †Kgb gvbyl n‡eb Ges wZwb 

wKfv‡e gviv hv‡eb †mB me m¤ú‡K© A‡bK wKQz ejv n‡q‡Q| Ck¦i Avgv‡`i gZ mgq mxgvi g‡a¨ _v‡Kb bv| wZwb 

Rv‡bb fwel¨‡Z wK NU‡Z P‡j‡Q| wZwb A‡bK Av‡MB Zuvi M‡í hxïi Rxe‡b hv NU‡e Zv wj‡L ‡i‡LwQ‡jb| Ck¦i 

mewKQzB Rvb‡Zb| hLb Ck¦i wKQz NU‡e e‡jb, Zv Aek¨B NU‡e|  

 

 

 

 

 

 

                                                           
172

 wePvi - b¨vh¨ Ges m‡Z¨ _vKv 

 

1. gvjvwLi ci 400 eQ‡ii g‡a¨ c„w_ex‡Z wK wK NUbv N‡UwQj?  

2. mLwiq Ges GwjRv‡e_ hLb gkx‡ni Avmevi K_v ï‡bwQ‡jb Zv‡`i †Kgb   

    Abyf~wZ n‡qwQj? 

3. gw_ †Kb Zv‡K hxï gkxn e‡j WvK‡jb? 

4. hxï, †mB cÖwZkÖæZ e¨w³, m¤ú‡K© cyivZb wbq‡gi bexiv wK wK e‡jwQ‡jb? 

 

? 
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hxï Rb¥MÖnY Ki‡jb Ges 

†e‡o DV‡jb| hxï evwß¯§ wb‡jb 

 

Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i hxï gkx‡ni R‡b¥i wel‡q e‡j|  

                                                

                                       18 যীশু খ্রীতির জন্ম এইভাতব হতয়থছে। কযাতষতের সংতগ যীশুর মা মথরয়তমর থবতয়র   

        gw_ 1:18-25             ষ্টঠক হতয়থছে, থকন্তু োাঁরা একসংতগ বাস করবার আতগই পথবত্র আত্মার শজক্ততে   

                                       মথরয়তমর গভথ হতয়থছতেন। 19 মথরয়তমর স্বামী কযাতষে সৎ কোক থছতেন, থকন্তু থেথন   

                                       কোতকর সামতন মথরয়মতক েজ্জায় কেেতে চাইতেন না; এইজনে থেথন কগাপতন  

                                       োাঁতক কছতড় কেতবন বতে ষ্টঠক করতেন।  

                                         20 কযাতষে যখন এই সব ভাবথছতেন েখন প্রভুর এক েেূ স্বতে কেখা থেতয় োাঁতক  

                                       বেতেন, “োয়ূতের বংশযর কযাতষে, মথরয়মতক থবতয় করতে ভয় ককাতরা না, কারণ  

                                       োাঁর গতভথ থযথন জতন্মতছ থেথন পথবত্র আত্মার শজক্ততেই জতন্মতছন। োাঁর একষ্টট কছতে   

                                       হতব। 21 েুথম োাঁর নাম যীশু রাখতব, কারণ থেথন োাঁর কোকতের োতের পাপ কিতক   

                                       উিার করতবন।” 22 এই সব হতয়থছে কযন নবীর মযে থেতয় প্রভু এই কয কিা  

                                       বতেথছতেন ো পূণ থ হয়:  

ce© 15 
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Zuvi Mí: D×vi 

  

                                23 “একজন কুমারী কমতয় গভথবেী হতব, আর োাঁর একষ্টট   

                                       কছতে হতব; োাঁর নাম রাখা হতব ইম্মানূতয়ে।” এই নাতমর মাতন হে, আমাতের সংতগ  

                                       ঈশ্বর। 24 প্রভুর েেূ কযাতষেতক কযমন আতেশ থেতয়থছতেন, ঘুম কিতক উতঠ থেথন  

                                       কেমনই করতেন। 25 থেথন মথরয়মতক থবতয় করতেন, থকন্তু কছতের জন্ম না হওয়া  

                                       পয থন্ত োাঁর সংতগ থমথেে হতেন না। পতর কযাতষে কছতেষ্টটর নাম যীশু রাখতেন। 

‡hv‡ld bv‡g GK e¨w³i m‡½ gwiq‡gi evM`vb n‡qwQj| whû`x AvBb g‡Z Kv‡iv mv‡_ evM`vb nIqv gv‡b nj Zv‡K 

we‡q Ki‡e e‡j Zvi mv‡_ GKwU kw³kvjx Pzw³ Kiv| hv‡`i evM`vb n‡q hvq Zviv mn‡R m¤úK© fv½‡Z cv‡i bv| 

evM`vb †f‡½ †dj‡Z n‡j Zv‡`i‡K AvBwbfv‡e weevn we‡”Q` wb‡Z nZ| †hv‡ld I gwiq‡gi evM`vb173 n‡q hvIqvi 

ci gwiqg Zvi evevi evwo‡Z _vKZ| †hv‡ld I gwiq‡gi we‡qi ci gwiqg‡K †hv‡l‡di evwo‡Z ‡h‡Z nZ|  

‡hv‡ld I gwiq‡gi †Kv‡bv kvixwiK m¤úK© wQj bv| wKš‘ †hv‡ld Rvb‡Z cvij †h gwiqg Mf©eZx174 n‡q wM‡qwQj| 

ZvB wZwb fve‡jb †h gwiqg Ab¨ †KvbI cyiæ‡li mv‡_ ï‡qwQ‡jb175| hw` †KvbI whû`x gwnjv Ggb KvR KiZ 

Zvn‡j Zv LyeB ev‡R e¨vcvi nZ| KLbI KLbI †jv‡Kiv Ggb gwnjv‡`i †g‡i †dj‡Zb| wKš‘ Ck¦‡ii Mí e‡j †h, 

†hv‡ld wQ‡jb GKRb fvj †jvK| ZvB wZwb কোতকর সামতন মথরয়মতক েজ্জায় ‡dj‡Z Pvb wb| wZwb Pvb wb †h 

GB welqwU †jvK‡`i g‡a¨ RvbvRvwb †nvK Ges gwiqg j¾vq co–K| ZvB †hv‡ld †Mvc‡b Zv‡K †Q‡o w`‡Z 

†P‡qwQ‡jb|  

wKš‘ GUv Ck¦‡ii cwiKíbvi Ask wQj †h †hv‡ld gwiqg‡K we‡q Ki‡e| Ck¦i Rvb‡Zb †h ‡hv‡ld gwiqg I Zvi 

we‡kl mšÍv‡bi hZœ wb‡eb| ZvB Ck¦i gwiq‡gi mšÍv‡bi e¨vcv‡i ejvi Rb¨ †hv‡l‡di Kv‡Q GKRb ¯M̂© ~̀Z‡K 

cvVv‡jb| wZwb ej‡jb, gwiqg Mf©eZx n‡qwQ‡jb, ‡Kbbv Ck¦iB Zv NwU‡qwQ‡jb, Zv †KvbI gvby‡li ×viv nqwb| 

¯M̂©`~Z †hv‡ld‡K †mB mšÍv‡bi bvg hxï ivL‡Z ej‡jb| g‡b ivLyb Beªxq fvlvq hxï nj B‡qïqv hvi gv‡b nj 

                                                           
173

 weevn we‡”Q` - †Kvb wePviK ev Av`vj‡Zi gva¨‡g weevn we‡”Q‡`i Rb¨ GKwU ˆea AvBb  

174
 Mf©eZx - whwb GKwU mšÍvb †c‡Z P‡j‡Qb 

175
 Kv‡iv mv‡_ †kvqv - Kv‡iv mv‡_ kvixwiK m¤úK© Kiv 
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Ôm`vcÖfz iÿv K‡ibÕ| ¯M̂©`~Z ej‡jb, Zuv‡K hxï e‡j WvKv n‡e †Kbbv wZwb Zuvi †jvK‡`i Zv‡`i cvc †_‡K D×vi 

Ki‡eb|  

¯M̂©`~Z AviI ej‡jb wkïwU‡K B¤§vb~‡qj e‡j WvKv n‡e| ỳwU Beªxq kã ÔCk¦iÕ Ges ÔAvgv‡`i mv‡_Õ ‡_‡K GB 

bvgwU G‡m‡Q| ZvB B¤§vb~‡qj bvgwUi A_© Avgv‡`i m‡½ Ck¦i| cÖvq 700 eQi Av‡M bex whkvBq GB mg Í̄ wel‡q 

wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

 

 

 

 

 

 

                                   ce© 15: hxï Rb¥MÖnY Ki‡jb Ges †e‡o DV‡jb| hxï evwß¯§ wb‡jb 

 

                         14 কাতজই প্রভু থনতজই কোমাতের কাতছ একটা থচহ্ন কেখাতবন। ো হে, একজন           

      whkvBq 7:14      কুমারী কমতয় গভথবেী হতব, আর োাঁর একষ্টট কছতে হতব; োাঁর নাম রাখা হতব ইম্মানূতয়ে। 

 

Ck¦‡ii ~̀Z †hv‡ld‡K hv e‡jwQ‡jb wZwb Zv wek¦vm Ki‡jb| ZvB ¯̂M©`~Z hv Ki‡Z ej‡jb wZwb Zv-B Ki‡jb| 

wZwb gwiqg‡K we‡q Ki‡jb| wKš‘ mšÍv‡bi Rb¥ bv nIqv ch©šÍ wZwb gwiq‡gi mv‡_ wgwjZ nb wb| †mB mšÍvb Rb¥ 

nIqvi ci wZwb Zuvi bvg hxï ivL‡jb|  

gw_i †jLv mymgvPv‡i hxïi R‡b¥i ci hv N‡UwQj †mB m¤ú‡K© ejv n‡qwQj| wkï Rb¥ †bIqvi mgq †hv‡ld Ges 

gwiqg Zv‡`i wbR MÖvg bvmiZ †_‡K A‡bK ~̀‡i wQ‡jb| ‡ivgxqiv †jvK MYbv KiwQ‡jb - Zv‡`i k¦vm‡bi Awa‡b 

hZ †jvK wQj Zv‡`i mK‡ji Z_¨ msMÖn KiwQ‡jb| Zviv mKj‡K Zv‡`i wb‡Ri MÖv‡g wM‡q bvg ‡jLv‡Z e‡jwQ‡jb| 

†hv‡ld `vq~‡`i eskai wQ‡jb ZvB Zv‡K ‰er‡jn‡g †h‡Z n‡qwQj, †hUv wQj `vq~‡`i MÖvg| ZvB hxï ‰er‡jng Mªv‡g 

Rb¥MÖnY K‡iwQ‡jb| eZ©gv‡b wdwjw Í̄‡bi cwðg wKbvi w`‡q ‰er‡jng kniwU Aew¯’Z|  

 

                     1 থযহথূেয়া প্রতেতশর তবৎতেহম গ্রাতম যীশুর জন্ম হতয়থছে। েখন রাজা থছতেন কহতরাে।  

          gw_ 2:1-18     পূব থতেশ কিতক কতয়কজন পজণ্ডে থযরূশাতেতম এতস বেতেন, 2 “থযহেূীতের কয রাজা  

                   জতন্মতছন থেথন ককািায়? পূব থ থেতকর আকাতশ আমরা ো াঁর োরা কেতখ ো াঁতক  

                   প্রণাম করতে এতসথছ।”                                                                                                          

                     3 এই কিা শুতন রাজা কহতরাে এবং ো াঁর সংতগ থযরূশাতেতমর অনে সকতে অথস্থর  

                   হতয় উঠতেন। 4 কহতরাে সমস্ত প্রযান পুতরাথহে ও যম থ-থশক্ষকতের কডতক   

                   জজজ্ঞাসা করতেন মশীহ ককািায় জন্মগ্রহণ করতবন।  

                   5 ো াঁরা ো াঁতক বেতেন, “থযহথূেয়ার তবৎতেহম গ্রাতম থেথন জন্মগ্রহণ করতবন,  

                   কারণ নবী এই কিা থেতখতছন: 



144 
 

                                          6 থযহেূা কেতশর তবৎতেহম, থযহেূার মতযে েুথম ককানমতেই কছাট নও, 

                                  কারণ কোমার মযে কিক এমন একজন শাসনকেথা আসতবন 

                               থযথন আমার ইস্রাতয়ে জাথেতক পথরচােনা করতবন।” 

                              7 েখন কহতরাে কসই পজণ্ডেতের কগাপতন ডাকতেন এবং কজতন থনতেন ষ্টঠক ককান্    

                           সমতয় োরাটা কেখা থগতয়থছে। 8 থেথন পজণ্ডেতের এই কিা বতে তবৎতেহতম  

                           পাষ্টঠতয় থেতেন, “আপনারা থগতয় ভাে কতর কসই থশশুষ্টটর কখা াঁজ করুন। ো াঁতক  

                           খুাঁতজ কপতে পর আমাতক জানাতবন কযন আথমও থগতয় ো াঁতক প্রণাম করতে  

                           পাথর।” 9 রাজার কিা শুতন পজণ্ডতেরা চতে কগতেন। ো াঁরা পূব থ থেতক কয োরাটা  

                            
 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

                               কেতখথছতেন কসই োরাটা ো াঁতের আতগ আতগ চেে। থশশুষ্টট কযখাতন থছতেন কসই  

                           ঘতরর উপতর এতস না িামা পয থন্ত োরাটা চেতেই িাকে। 10-11 োরাটা কেতখ  

                           পজণ্ডতেরা খুব আনজন্দে হতয় ঘতরর মতযে ঢুকতেন এবং কসই থশশুষ্টটতক ো াঁর মা   

                           মথরয়তমর কাতছ কেখতে কপতেন। েখন ো াঁরা মাষ্টটতে উবুড় হতয় কসই থশশুষ্টটতক  

                           প্রণাম করতেন এবং োতের বাক্স খুতে ো াঁতক কসানা, কোবান ও গন্ধরস উপহার  

                           থেতেন। 12 পতর ঈশ্বর স্বতে ো াঁতের সাবযান কতর থেতেন কযন ো াঁরা কহতরাতের  

                           কাতছ থেতর না যান। েখন ো াঁরা অনে পতি থনতজতের কেতশ থেতর কগতেন। 

                              13 পজণ্ডতেরা চতে যাবার পর প্রভুর এক েেূ স্বতে কযাতষেতক কেখা থেতয় বেতেন,    

                          “ওতঠা, কছতেষ্টট ও ো াঁর মাতক থনতয় থমসর কেতশ পাথেতয় যাও আর আথম যেথেন না  

                          বথে েেথেন পয থন্ত কসখাতনই িাক, কারণ কছতেষ্টটতক কমতর কেেবার জনে কহতরাে   

                          ো াঁর কখা াঁজ করতব।” 14-15 েখন কযাতষে উতঠ কসই কছতে ও ো াঁর মাতক থনতয় কসই  

                          রাতেই থমসতর রওনা হতেন এবং কহতরাতের মৃেুে পয থন্ত কসখাতনই রইতেন। এটা  

                          ঘটে যাতে নবীর মযে থেতয় প্রভু এই কয কিা বতেথছতেন ো পূণ থ হয়: 

                              আথম থমসর কিতক আমার পুত্রতক কডতক এতনথছোম। 

                             16 পজণ্ডতেরা ো াঁতক ঠথকতয়তছন কেতখ কহতরাে ভীষণ করতগ কগতেন। কসই     

                          পজণ্ডেতের কাছ কিতক কয সমতয়র কিা থেথন কজতন থনতয়থছতেন কসই সমতয়র  

                          থহসাব মে েুই বছর ও োর কম বয়তসর যে কছতে তবৎতেহম ও ো াঁর আতশপাতশর  

                          জায়গাগুতোতে থছে সকেতক কমতর কেেবার আতেশ থেতেন। 17 োতে নবী    

                         থযরথমতয়র মযে থেতয় এই কয কিা বো হতয়থছে ো পূণ থ হে: 

                         18 রামায় ভীষণ কান্নাকাষ্টটর শব্দ কশানা যাতি; 

                                 রাতহে োর সন্তানতের জনে কাাঁেতছ, 

                                 থকছুতেই শান্ত হতি না, 

                                 কারণ োরা আর কনই। 

 



145 
 

c~e©‡`k wdwjw Í̄b †_‡K K‡qKRb cwÛZ whiækv‡j‡g G‡mwQ‡jb| Zviv †hLv‡b emevm KiZ ‡mLvb †_‡K GKwU Zviv 

†`‡L AbymiY Ki‡Z jvMj| ZvivwU wQj GKwU wPý hv m¤ú‡K© †mB cwÛ‡Ziv RvbZ| Zviv RvbZ †h AvKv‡k †mB 

we‡kl ZvivwUi gv‡b nj GKwU wkï Rb¥MÖnY Ki‡eb whwb n‡eb “থযহেূীতের রাজা| ZvB †mB cwÛ‡Ziv wkïwU‡K 

LyuR‡Z whiækv‡j‡g G‡mwQ‡jb|  

 

 

 

 

 

 

 

                                      ce© 15: hxï Rb¥MÖnY Ki‡jb Ges †e‡o DV‡jb| hxï evwß¯§ wb‡jb 

‡mB mgq whû`x‡`i GKRb ivRv wQ‡jb whwb mg Í̄ whû`v AÂj kvmb KiwQ‡jb| Zvi bvg wQj †n‡iv`| †ivgxqiv 

Zv‡K whû`x‡`i ivRv K‡iwQj| ‡n‡iv` cwÛZ‡`i KvQ †_‡K whû`x‡`i ivRv wnmv‡e GKwU wkïi Rb¥MÖn‡Yi K_v 

ï‡bwQ‡jb| ‡n‡iv` †f‡ewQ‡jb wkïwU eo n‡q ivRv wnmv‡e Zvi ¯’vb `Lj Ki‡e| wZwb mg Í̄ whû`x ag©‡bZv‡`i176
 

WvK‡jb| G‡`i g‡a¨ wQ‡jb cÖavb177
 cy‡ivwnZ Ges ag©wkÿ‡Kiv178| ‡n‡iv` Zv‡`i wRÁvmv K‡iwQ‡jb gkxn †Kv_vq 

Rb¥MÖnY Ki‡eb| cyivZb wbq‡g hv ‡jLv wQj ag©wkÿ‡Kiv †n‡iv`‡K Zv-B e‡jwQ‡jb| ‡mLv‡b ejv n‡q‡Q B ª̄v‡q‡ji 

GKRb †bZv Ges ‡glcvjK ‰er‡jn‡g Rb¥MÖnY Ki‡eb| †n‡iv` cwÛZ‡`i ‰er‡jn‡g wM‡q wkïwUi ‡LvuR wb‡Z 

ej‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb wZwb GB bZzb ivRv‡K cÖYvg Ki‡Z Pvb| wZwb Zv‡`i e‡jwQ‡jb ‰er‡jn‡g wkïwU‡K Lyu‡R 

†c‡j wd‡i G‡m †hb Zv‡K Rvbvq|  

cwÛ‡Ziv Zviv AbymiY Ki‡Z Ki‡Z hxï †hLv‡b R‡b¥wQ‡jb †mB NiwU‡Z †M‡jb| Zviv Zvu‡K Dcnvi w`‡jb Ges 

bZzb ivRv wnmv‡e cÖYvg Rvbv‡jb| Ck¦i ¯‡̂cœi gva¨‡g cwÛZ‡`i ej‡jb Zviv †hb †n‡iv‡`i Kv‡Q bv hvq| ZvB 

Zviv Ab¨ iv¯Ív w`‡q P‡j †M‡jb|  

Ck¦‡ii GKRb ̄ M̂©`~Z †hv‡ld‡K ej‡jb, †n‡iv` Zv‡`i Lyu‡R †eov‡”Qb| ̄ M̂©`~Z †hv‡ld‡K gwiqg Ges hxï‡K wb‡q 

ZvovZvwo wgk‡i P‡j ‡h‡Z ej‡jb| Zviv mv‡_ mv‡_B iIbv w`‡jb| †n‡iv` Lye †i‡M wM‡qwQ‡jb Ges wZwb Pvb wb 

GB bZyb ivRv Zvi ’̄vb `Lj KiæK| ZvB wZwb Zvi †jvK‡`i ej‡jb ˆer‡jn‡gi ỳB eQ‡ii A_ev Zvi †P‡q Kg 

eq‡mi wkï‡`i †g‡i †dj‡Z| Ck¦i Rvb‡Zb Ggb n‡e| bex whiwgq GB wel‡q wj‡L wM‡qwQ‡jb| Avgiv wbwðZ †h 

kqZvb †P‡qwQj mKj cyÎ mšÍv‡biv gviv hvK| kqZvb Pvqwb ‡h D×viKZ©v AvmyK| †m RvbZ Ck¦i GKRb gvbyl‡K 

                                                           
176

 whû`x ag© †bZv - †h †jv‡Kiv whû`x‡`i mg¯Í wbqg Ges AvBb Rv‡b 

177
 cÖavb - †bZv 

178
 ag© wkÿK - whû`x‡`i ag© †bZviv, hviv whû`x AvBb we‡klÁ Ges Zviv wjL‡Z I co‡Z RvbZ 
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cvVv‡bvi cwiKíbv K‡iwQ‡jb, whwb Zv‡K aŸsm Ki‡eb Ges c„w_exi mg Í̄ †jv‡Ki Dci ivRZ¡ Ki‡eb| kqZvb 

Ck¦‡ii D×v‡ii cwiKíbv _vwg‡q w`‡Z †P‡qwQ‡jb|  

‡n‡iv` gviv †M‡j ci Ck¦i †hv‡ld‡K wgki †Q‡o P‡j †h‡Z ej‡jb| myZivs †hv‡ld, gwiqg Ges hxï B¯ªv‡q‡j 

wd‡i †M‡jb| Zviv Zv‡`i MÖvg bvmi‡Z wd‡i †M‡jb| †mB mgq GKRb †jvK whwb Ck¦‡ii Mí wjLwQ‡jb Zvi bvg 

wQj j~K| hxï bvmi‡Z †e‡o DVevi mgq Ck¦i wKfv‡e Zuvi mv‡_ wQ‡jb †m m¤ú‡K© wZwb wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

 

                                        40 থশশু যীশু বয়তস কবতড় শজক্তমান হতয় উঠতেন এবং জ্ঞাতন পূণ থ হতে িাকতেন। োাঁর   

               j~K 2:40          উপতর ঈশ্বতরর আশীব থাে থছে। 

 

j~K hxïi evi eQi eq‡mi GKwU NUbv wj‡LwQ‡jb| wZwb †hv‡ld Ges gwiq‡gi mv‡_ whiækv‡j‡g D×vice© cvjb 

Ki‡Z wM‡qwQ‡jb| eQ‡i GKevi whiækv‡j‡g GB ce©wU cvjb Kiv nZ| D×vice© cvjb Kivi mgq whû`x †jv‡Kiv  

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

¯§iY KiZ wKfv‡e Ck¦i wgkixq‡`i cÖ_g cyÎ mšÍvb Ges cÖvYx‡`i †g‡i †d‡jwQ‡jb| Zviv ¯§iY KiZ wKfv‡e wZwb 

B¯ªv‡qjxq‡`i †hme evwoi †PŠKv‡V i³ jvMv‡bv wQj ‡mBme evwo-Ni ev` w`‡q wM‡qwQ‡jb |  

                               

                                      41 উিার-পতব থর সমতয় যীশুর মা-বাবা প্রতেেক বছর থযরূশাতেতম কযতেন। 42 যীশুর   

           j~K 2:41-52         বয়স যখন বাতরা বছর েখন থনয়ম মেই োাঁরা কসই পতব থ কগতেন। 43 পতব থর কশতষ োাঁরা   

                                    যখন বাড়ী থেরথছতেন েখন যীশু থযরূশাতেতমই কিতক কগতেন। োাঁর মা-বাবা থকন্তু কসই   

                                    কিা জানতেন না। 44 থেথন সংতগর কোকতের মতযে আতছন মতন কতর োাঁরা এক থেতনর  

                                    পি চতে কগতেন। পতর োাঁরা োাঁতের আত্মীয় ও জানাতশানা কোকতের মতযে যীশুর কখা াঁজ  

                                    করতে োগতেন।  

                                    45 থকন্তু খুাঁতজ না কপতয় োাঁতক খুাঁজতে খুাঁজতে োাঁরা আবার থযরূশাতেতম থেতর কগতেন। 

                 46 কশতষ থেন থেন পতর োাঁরা োাঁতক উপাসনা-ঘতর কপতেন। থেথন থশক্ষকতের মতযে বতস                   

                                    োাঁতের কিা শুনথছতেন ও োাঁতের প্রশ্ন জজজ্ঞাসা করথছতেন। 47 যা াঁরা যীশুর কিা  

                                    শুনথছতেন োাঁরা সবাই োাঁর বুজি কেতখ ও োাঁর উত্তর শুতন অবাক হজিতেন। 48 োাঁর মা-            

                                    বাবা োাঁতক কেতখ আশ্চয থ হতেন। োাঁর মা োাঁতক বেতেন, “বাবা, েুথম আমাতের সংতগ  

                                    ককন এমন করতে? কোমার বাবা ও আথম কে বোকুে হতয় কোমার কখা াঁজ করথছোম।”             

                                     49 যীশু োাঁতের বেতেন, “কোমরা ককন আমার কখা াঁজ করথছতে? কোমরা থক জানতে না   

                                    কয, আমার থপোর ঘতর আমাতক িাকতে হতব?” 50যীশু যা বেতেন োাঁর মা-বাবা ো   

                                    বুঝতেন না। 
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                                     51 এর পতর থেথন োাঁতের সংতগ নাসরতে থেতর কগতেন এবং োাঁতের বাযে হতয় রইতেন।   

                                    োাঁর মা এই সব থবষয় মতন কগাঁতি রাখতেন। 52 যীশু জ্ঞাতন, বয়তস এবং ঈশ্বর ও মানুতষর  

                                    ভােবাসায় কবতড় উঠতে োগতেন। 

 

whiækv‡j‡g ce©wU †kl n‡j ci †hv‡ld Ges gwiqg bvmi‡Zi D‡Ï‡k¨ iIbv w`‡jb| Zviv GK`j whû`x †jvK‡`i 

g‡a¨ wQ‡jb| ZvB Zviv †Lqvj K‡ib wb †h hxï Zv‡`i mv‡_ wQ‡jb bv| ZLb Zviv whiækv‡j‡g wd‡i †M‡jb Ges 

†mLv‡b Zuv‡K Lyu‡R †c‡jb| hxï gw›`‡i e‡m whû`x ag© ‡bZv‡`i mv‡_ K_v ejwQ‡jb| Ck¦‡ii Mí e‡j †h †hv‡ld,  

gwiqg Ges Ab¨vb¨ mK‡j োাঁর বুজি কেতখ ও োাঁর উত্তর শুতন অবাক হজিতেন| Zviv LyeB AevK179 n‡qwQ‡jb 

†Kbbv hxï Ck¦‡ii evK¨ Lye fvj K‡i Rvb‡Zb| Zviv wew¯§Z180 n‡jb †h wZwb gvÎ evi eQi eq‡m GZ wKQz Rv‡bb| 

hxï GB mg Í̄ wKQzB Rvb‡Zb †Kbbv wZwb wQ‡jb Ck¦‡ii cyÎ|  

 

                                      ce© 15: hxï Rb¥MÖnY Ki‡jb Ges †e‡o DV‡jb| hxï evwß¯§ wb‡jb 

 

gwiqg hxï‡K wRÁvmv Ki‡jb †Kb wZwb GBme Ki‡jb| hxï Zv‡K wRÁvmv Ki‡jb †Kb Zviv Zuv‡K LyuR‡Qb| wZwb 

ej‡jb Zv‡`i Rvbv DwPZ Zuv‡K Zuvi wcZvi evwo‡Z _vK‡Z n‡e| hxï Zv‡`i ¯§iY Kwi‡q w`‡Z †P‡qwQ‡jb wZwb 

Avm‡j †K- Ck¦‡ii cyÎ| whû`x †jvK‡`i Kv‡Q †mB gw›`iwU nj Ck¦‡ii _vKevi Ni| hxï e‡jwQ‡jb wZwb Zuvi 

wcZvi evwo‡ZB wQ‡jb| wZwb Zv‡`i ejwQ‡jb †h Ck¦iB n‡jb Zuvi wcZv|  

Ck¦‡ii Mí †hvnb m¤ú‡K© Avgv‡`i AviI e‡j| g‡b ivLyb, Ck¦i †hvnb‡K gkx‡ni Avmevi Rb¨ †jvK‡`i cÖ ‘̄Z 

Kivi KvR w`‡qwQ‡jb| ‡hvnb †jvK‡`i hv e‡jwQ‡jb gw_ ‡mBme wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

 

                                    1 পতর বাথপ্তস্মোো কযাহন থযহথূেয়ার মরু-এোকায় এতস এই বতে প্রচার করতে   

            gw_ 3:1-6         োগতেন, 2“পাপ কিতক মন থেরাও, কারণ স্বগ থ-রাজে কাতছ এতস কগতছ।” 3 এই কযাহতনর   

                                  থবষতয়ই নবী থযশাইয় বতেথছতেন, মরু-এোকায় একজতনর কণ্ঠস্বর থচৎকার কতর  

                                  জানাতি, “কোমরা প্রভুর পি ষ্টঠক কর; োাঁর রাস্তা কসাজা কর।” 

                                  4 কযাহন উতটর কোতমর কাপড় পরতেন এবং োাঁর ককামতর চামড়ার ককামর-বা াঁযথন থছে।   

                                  থেথন পংগপাে ও বনময ুকখতেন। 5 থযরূশাতেম, সমস্ত থযহথূেয়া এবং যেথন নেীর  

                                  চারপাতশর কোতকরা কসই সময় োাঁর কাতছ আসতে োগে। 6 এই কোতকরা যখন থনতজতের  

                                  পাপ স্বীকার করে েখন কযাহন যেথন নেীতে োতের বাথপ্তস্ম থেতেন। 
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 AevK - Ggb wKQz †`L‡Z cvIqv hv Avcwb Avkv K‡ib wb 

180
 wew¯§Z - †Kv‡bv GKUv wKQz †`‡L Avcwb A‡bK †ewk Avðh© n‡q‡Qb 
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‡hvnb whiækv‡j‡gi c~e© I DËi w`‡K giæcÖvšÍ‡i evm Ki‡Zb| wZwb h ©̀b b`xi Kv‡QB _vK‡Zb| wZwb D‡Ui181 

†jv‡gi Kvco co‡Zb Ges c½cvj I ebgay †L‡Zb| wZwb †jvK‡`i Kv‡Q Ck¦‡ii evK¨ ej‡Zb| A‡bK ~̀‡ii 

†jv‡Kiv ‡hvn‡bi K_v ïbZ| ‡hvn‡bi K_v ‡kvbvi Rb¨ A‡bK †jv‡Kiv Zvi Kv‡Q AvmZ| †hvnb Zv‡`i cvc †_‡K 

gb wdiv‡Z ej‡Zb| gb wdiv‡bv gv‡b nj Avcbvi wPšÍv fvebv e`jv‡bv Ges Ck¦i †hfv‡e Avcbv‡K †`‡Lb †mBfv‡e 

wb‡R‡K †`Lv| †hvnb †jvK‡`i ej‡Zb Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb cvjb Kivi e¨_© †Póv bv Ki‡Z, †Kbbv ‡m¸‡jv wQj 

Am¤¢e| Ck¦i †jvK‡`i eySv‡Z †P‡qwQ‡jb ‡h Zviv cvcx Ges D×vi cvIqvi Rb¨ Zv‡`i Zuv‡KB cÖ‡qvRb| Ck¦i 

Zv‡`i g‡b Kwi‡q w`‡Z Pvb †h Zv‡`i cv‡ci g~j¨ cwi‡kva Kivi Rb¨ Zv‡`i Zuv‡K cÖ‡qvRb| wZwb GBme ejvi 

Rb¨ ‡jvK‡`i Kv‡Q †hvnb‡K cvwV‡qwQ‡jb|  

bex whkvBq †hvn‡bi wel‡q wj‡LwQ‡jb| gw_ evievi Ck¦‡ii evK¨ wj‡LwQ‡jb †hUv whkvBq A‡bK eQi Av‡M wj‡L 

†i‡LwQ‡jb| মরু-এোকায় একজতনর কণ্ঠস্বর থচৎকার কতর জানাতি, “কোমরা প্রভুর পি ষ্টঠক কর; োাঁর রাস্তা 

কসাজা কর।” GB ev‡K¨ †hvnb m¤ú‡K© Ges D×viKZ©vi Avmvi e¨vcv‡i B ª̄v‡qjxq‡`i cÖ ‘̄Z Kivi wel‡q ejv 

n‡qwQj|   

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

Ck¦‡ii Mí e‡j A‡bK gvbyl †hvn‡bi mymgvPvi ïb‡Z G‡mwQj| Zviv whiækv‡jg Ges h ©̀‡bi Av‡kcv‡ki AÂj 

†_‡K G‡mwQj| ‡hvnb hv e‡jwQ‡jb A‡bK †jvK Zv mZ¨ e‡j wek¦vm K‡iwQj| Zviv †h cvcx Zv Zviv Dcjwä 

K‡iwQj Ges D×vi cvIqvi Rb¨ Zv‡`i Ck¦i‡K cÖ‡qvRb wQj| ‡hvnb hv e‡jwQ‡jb Zv MÖnY Kivi ci, evB‡ej e‡j 

†h কযাহন যেথন নেীতে োতের বাথপ্তস্ম থেতেন| Gi gv‡b nj †hvnb Zv‡`i cvwb‡Z Wze‡Z Ges Avevi D‡V Avm‡Z 

mvnvh¨ Ki‡jb| cvc †_‡K gb wdiv‡bvi wPý wnmv‡e Zviv GUv KiZ| Zviv Ck¦‡ii Kv‡Q ¯x̂Kvi K‡iwQj Zviv cvcx 

Ges Zviv D×vi cvevi Rb¨ Ck¦‡ii Rb¨ A‡cÿv KiwQj| Zviv gkx‡ni Avmvi Rb¨ cÖ ‘̄Z wQj Ges A‡cÿv KiwQj|  

 

                                     7 পতর কযাহন কেখতেন অতনক েরীশী ও সেূকী বাথপ্তস্ম গ্রহণ করবার জনে োাঁর   

         gw_ 3:7-10           কাতছ আসতছন। থেথন োাঁতের বেতেন, “সাতপর বংশযতররা! ঈশ্বতরর কয শাজস্ত কনতম   

                                    আসতছ ো কিতক পাথেতয় যাবার এই বুজি কোমাতের কক থেে? 8 কবশ, কোমরা কয   

                                    পাপ কিতক মন থেথরতয়ছ োর উপযুক্ত েে কোমাতের জীবতন কেখাও। 9 কোমরা   

                                    অব্রাহাতমর বংতশর কোক, এটা থনতজতের মতন বেতে পারবার কিা থচন্তাও ককাতরা  

                                    না। আথম কোমাতের বেথছ, ঈশ্বর এই পািরগুতো কিতক অব্রাহাতমর বংশযর তেরী   

                                    করতে পাতরন। 10 গাতছর কগাড়াতে কুড়াে োগাতনাই আতছ। কয গাতছ ভাে েে যতর  

                                    না ো ককতট আগুতন কেতে কেওয়া হতব।  

 

†hvn‡bi K_v †kvbvi Rb¨ hviv G‡mwQj Zv‡`i g‡a¨ A‡b‡KB Zvi K_v wek¦vm K‡i wb| gw_ cy¯Í‡K †jLv Av‡Q, 

A‡bK dixkx Ges mÏ~Kx †hvn‡bi K_v †kvbvi Rb¨ Zvi Kv‡Q G‡mwQ‡jb| dixkxiv wQ‡jb whû`x‡`i ag©xq †bZv| 
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 DU - eo ‡jvgk cÖvYx, hvi j¤^v Nvo Ges j¤^v cv Av‡Q, Giv ïKbv ¯’v‡b evm K‡i 
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Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb Ges Zv‡`i wb‡R‡`i ˆZwi mg Í̄ AvBb cvjb Ki‡Z Zviv †jvK‡`i wkÿv w`‡Zb| mÏ~Kxiv wQ‡jb 

whû`x‡`i gw›`‡ii Ges cy‡ivwnZ‡`i ag©xq ‡bZv| Zviv †f‡ewQ‡jb †h Zviv Aeªvnv‡gi eskai e‡j Ck¦i Zv‡`i wb‡q 

Lywk n‡eb| †jvK‡`i Dci dixkx I mÏ~Kx‡`i A‡bK ÿgZv wQj|  

‡hvnb Rvb‡Zb †h dixkx Ges mÏ~Kxiv Ck¦‡ii mv‡_ GKgZ wQ‡jb bv| wZwb Zv‡`i ej‡jb Ck¦‡ii ‡µv‡ai nvZ 

†_‡K evuPvi Rb¨ Zviv mv‡ci b¨vq cvjv‡bvi †Póv Ki‡Q| Ck¦i Rvb‡Zb †jv‡Kiv wK wb‡q fve‡Qb| wZwb Rvb‡Zb 

GB ag© wkÿ‡Kiv mwZ¨B wek¦vm K‡i bv †h Zviv cvcx A_ev D×vi cvevi Rb¨ Zv‡`i Ck¦i‡K cÖ‡qvRb| †hvnb Zv‡`i 

Kv‡Q Ck¦‡ii evK¨ e‡jwQ‡jb| wZwb ej‡jb, †h Mv‡Q dj a‡i bv Ck¦i †m¸‡jv †K‡U †d‡j w`‡eb|  

‡jvK‡`i‡K evwß¯§ †`evi mgq ‡hvnb Ggb GKR‡bi K_v e‡jwQ‡jb whwb kxNªB Avm‡Z P‡j‡Qb|  

 

 

 

 

 

                                      ce© 15: hxï Rb¥MÖnY Ki‡jb Ges †e‡o DV‡jb| hxï evwß¯§ wb‡jb 

 

                             11 মন থেথরতয়ছ বতে আথম কোমাতের জতে বাথপ্তস্ম থেজি, থকন্তু আমার পতর থযথন       

           gw_ 3:11,12          আসতছন থেথন আমার কচতয় শজক্তশােী। আথম োাঁর জেুা বইবারও কযাগে নই। থেথন পথবত্র  

                                    আত্মা ও আগুতন কোমাতের বাথপ্তস্ম কেতবন। 12 কুো োাঁর হাতেই আতছ এবং োাঁর েসে  

                                    মাড়াবার জায়গা থেথন ভাে কতরই পথরষ্কার করতবন। থেথন োাঁর েসে কগাোতে জমা  

                                    করতবন, থকন্তু কয আগুন কখনও কনতভ না কসই আগুতন েুষ পুথড়তয় কেেতবন।” 
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‡hvnb e‡jwQ‡jb wZwb Zv‡`i h ©̀b b`x‡Z R‡j evwß¯§ 

w`w”Q‡jb| wZwb ej‡jb Gi gva¨‡g ïay GUvB †`Lv‡bv †h 

†jv‡Kiv cvc †_‡K gb wdwi‡qwQj - Zviv Ck¦‡ii Kv‡Q ¯x̂Kvi 

K‡i‡Q †h Zviv cvcx| wKš‘ †hvnb ej‡jb †mB cªwZÁvZ e¨w³ 

Zvi †P‡qI gnvb n‡eb| whwb Avm‡Z P‡j‡Qb wZwb †jvK‡`i 

cweÎ AvZ¥v I Av¸‡b evwß¯§ w`‡eb| Ck¦‡ii M‡í, cieZ©x‡Z 

Gi A_© cwi®‹vifv‡e ejv n‡q‡Q|  

 ‡hvnb e‡jwQ‡jb †mB cÖwZÁvZ Rb Avm‡j ci wZwb †jvK‡`i 

ga¨ †_‡K hviv Ck¦‡ii K_v wek¦vm KiZ Ges hviv  Ck¦i‡K 

wek¦vm KiZ bv Zv‡`i‡K Avjv`v Ki‡eb| wZwb ej‡jb hviv 

Ck¦i‡K wek¦vm KiZ bv gkxn †mB mKj †jvK‡`i †h Av¸b 

KLbI wb‡e bv †mB Av¸‡b cywo‡q †dj‡eb| Gi gv‡b nj hviv 

Ck¦‡ii K_v wek¦vm K‡i bv Zviv wPiKv‡ji Rb¨ kvw Í̄ cv‡e|   

  

 

                                         13 কসই সময় যীশু বাথপ্তস্ম গ্রহণ করবার জনে গােীে কিতক যেথন নেীর যাতর   

            gw_ 3:13-17          কযাহতনর কাতছ আসতেন। 14 কযাহন থকন্তু োাঁতক এই কিা বতে বাযা থেতে কচিা   

                                       করতেন, “আমারই বরং আপনার কাতছ বাথপ্তস্ম গ্রহণ করা েরকার; আর আপথন   

                                       থকনা আসতছন আমার কাতছ!” 

                                        15 েখন যীশু োাঁতক বেতেন, “থকন্তু এবার এই রকমই কহাক, কারণ ঈশ্বতরর ইিা   

                                      এইভাতবই আমাতের পূণ থ করা উথচে।” েখন কযাহন রাজী হতেন। 

                                       16 বাথপ্তস্ম গ্রহণ করবার পর যীশু জে কিতক উতঠ আসবার সংতগ সংতগই োাঁর   

                                       সামতন আকাশ খুতে কগে। থেথন ঈশ্বতরর আত্মাতক কবুেতরর মে হতয় োাঁর উপতর   

                                       কনতম আসতে কেখতেন। 17 েখন স্বগ থ কিতক বো হে, “ইথনই আমার থপ্রয় পুত্র, এাঁর   

                                       উপর আথম খুবই সন্তুি।” 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

hxï evwß¯§ †bIqvi Rb¨ †hvn‡bi Kv‡Q wM‡qwQ‡jb| †Kb wZwb Zv Ki‡jb? hviv Ck¦‡ii Kv‡Q ¯x̂Kvi KiZ †h Zviv 

cvcx †hvnb Zv‡`i evwß¯§ w`‡Zb| wKš‘ hxï KLbI cvc K‡ib wb| wZwb KLbI Ck¦‡ii LuvwU AvBb Agvb¨ K‡ib 

wb| hxï Zuvi wPšÍvq Ges Kv‡R Ck¦iB wQ‡jb| Ck¦i †hgb PvB‡Zb wZwb me©`v ‡Zgwb Ki‡Zb| Zvn‡j †Kb wZwb 

evwß¯§ wb‡Z wM‡qwQ‡jb? †hvnb hxï‡K GKB cÖkœ K‡iwQ‡jb| †hvnb ej‡jb ‡h hxkyiB Zv‡K evwß¯§ †`Iqv DwPZ|  
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hxï †hvnb‡K ej‡jb Zvi Kv‡QB Zuvi evwß¯§ †bIqv `iKvi †Kbbv GUvB Ck¦i †P‡qwQ‡jb| hw`I hxïi AbyZvc 

Kivi cÖ‡qvRb wQj bv Z_vwc wZwb Ck¦i hv e‡jwQ‡jb Zv-B K‡iwQ‡jb| hw` wZwb †mUv bv Ki‡Zb Zvn‡j †jv‡Kiv 

ejZ †h wZwb me©Zfv‡e Ck¦‡ii eva¨ wQ‡jb bv| ZvB †hvnb Zuv‡K evwß¯§ w`‡qwQ‡jb|   

Rj †_‡K D‡V Avmvi ci hv N‡UwQj †m m¤ú‡K© gw_ wj‡L †i‡LwQ‡jb| Ck¦‡ii AvZ¥v KeyZ‡ii182 gZ hxïi Dci 

†b‡g G‡mwQ‡jb| hxï †h me mgq Ck¦‡ii mv‡_ Nwbôfv‡e _vK‡eb GUvB wQj †mB wPý| wZwb me©`v Ck¦i‡K wek¦vm 

Ki‡Zb †h, wZwb Zuv‡K cwiPvjbv Ki‡eb Ges Zuvi †`Lv‡kvbv Ki‡eb| Ck¦i Zuv‡K w`‡q †h KvR Kiv‡Z Pvb Zv 

Kivi Rb¨ Ck¦‡ii AvZ¥v Zuv‡K cÖÁv I kw³ †`‡eb|  

wcZv Ck¦i †`L‡jb †h hxï Zuvi mg Í̄ K_vi eva¨ n‡qwQ‡jb| wZwb hxï m¤ú‡K© hv fv‡eb Zv †jvK‡`i Rvbv‡Z 

†P‡qwQ‡jb| wZwb ej‡jb “ইথনই আমার থপ্রয় পুত্র, এাঁর উপর আথম খুবই সন্তুি।” Ck¦i hxïi mg Í̄ wKQz wb‡q Lywk 

wQ‡jb Ges wZwb Zuv‡K Lye fvjevm‡Zb|  

 

Av‡iKRb e¨w³ whwb Ck¦‡ii M‡í hxïi Rxeb m¤ú‡K© wj‡LwQ‡jb, Zvi bvg wQj †hvnb| Bwb n‡jb, whwb h ©̀b b`x‡Z 

‡jvK‡`i evwß¯§ w`w”Q‡jb Zvi †_‡K Avjv`v †hvnb| hxï evwß¯§ †bIqvi c‡ii w`b hv N‡UwQj †mB wel‡q †hvnb 

wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

 

                                      29 পতরর থেন কযাহন যীশুতক োাঁর থনতজর থেতক আসতে কেতখ বেতেন, “ঐ কেখ     

             †hvnb 1:29         ঈশ্বতরর কমষ-থশশু, থযথন মানুতষর সমস্ত পাপ েরূ কতরন।   

 

 

‡hvnb hxï‡K WvK‡jb ঈশ্বতরর কমষ-থশশু, থযথন মানুতষর সমস্ত পাপ েরূ কতরন। GK nvRvi eQ‡iiI †ekx mgq 

a‡i B¯ªv‡qjxqiv gw›`‡ii †mB Avevm-Zv¤̂y‡Z †fov nZ¨v KiZ| eQ‡i GKevi gw›`‡ii †mB gnvcweÎ ¯’v‡b mvÿ¨ 

wm› ỳ‡Ki Dci †fovi i³ wQwU‡q w`‡Z nZ| Ck¦i †jvK‡`i GUv Ki‡Z e‡jwQ‡jb hv‡Z Zviv †`Lv‡Z cv‡i †h Zviv 

Ck¦‡ii mv‡_ GKgZ Zv‡`i wb‡R‡`i cv‡ci Rb¨ Zv‡`i g„Zz¨ nIqv DwPZ wQj| Zv‡`i cwie‡Z© cï‡`i g„Zz¨ nZ 

ZvB Zv‡`i Avi gi‡Z nZ bv| myZivs †hvnb †Kb hxï‡K Ck¦‡ii †glkveK e‡j ‡W‡KwQ‡jb?  

 

                                       

                                      ce© 15: hxï Rb¥MÖnY Ki‡jb Ges †e‡o DV‡jb| hxï evwß¯§ wb‡jb 

 

‡hvnb cwi®‹vifv‡e ej‡Qb †h cv‡ci g~j¨ w`‡Z hxï‡K DrmM© Kiv n‡e| Zuvi GB DrmM© †KejgvÎ B ª̄v‡qjxq‡`i 

cv‡ci Rb¨ bq wKš‘ Zv cy‡iv c„w_exi cvc Zz‡j ‡bevi Rb¨|  
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 KeyZi - GKwU cvwL hv kvwšÍi wPý ev cÖwZK 
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1. Ck¦‡ii Mí e‡j †h †hv‡l‡di mv‡_ K_v ej‡Z GKRb ¯^M©`~Z Zvi Kv‡Q 

G‡mwQ‡jb|  ¯M̂©`~Z Kviv? 

     2. hxï Ges B¤§vb~‡qj GB bvg ỳBwU hxï Ges Zuvi KvR m¤ú‡K© Avgv‡`i wK e‡j? 

     3. AbyZvc Kivi gv‡b wK? 

     4. hxï †Kb †P‡qwQ‡jb †h †hvnb Zuv‡K evwß¯§ w`K? 

     5. †hvnb hLb hxï‡K Ck¦‡ii †glkveK e‡j ‡W‡KwQ‡jb Gi gv‡b wZwb wK   

         eywS‡qwQ‡jb? 

     6. ‡hvnb hxky‡K Ck¦‡ii Ô†glkveKÕ e‡j WvKv‡Z Avcwb wK g‡b K‡ib whû`x    

        †jv‡Kiv Zvi gv‡b ey‡SwQj? †Kb A_ev †Kb bq? 

 

? 
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          hxï Zuvi KvR ïiæ Ki‡jb 

gw_ Ck¦‡ii M‡í hxïi mv‡_ N‡U hvIqv mg Í̄ NUbv wj‡L †i‡LwQ‡jb|   

 

                                      1 এর পতর পথবত্র আত্মা যীশুতক মরু-এোকায় থনতয় কগতেন কযন শয়োন যীশুতক কোভ   

              gw_ 4:1-11       কেথখতয় পাতপ কেেবার কচিা করতে পাতর। 2 কসখাতন চথিশ থেন ও চথিশ রাে উপবাস   

                                    করবার পর যীশুর থখতে কপে।  

                                    3 েখন শয়োন এতস োাঁতক বেে, “েুথম যথে ঈশ্বতরর পুত্র হও েতব এই পািরগুতোতক  

                                    রুষ্টট হতয় কযতে বে।” 

                                    4 যীশু উত্ততর বেতেন, “পথবত্র শাতস্ত্র কেখা আতছ, মানুষ ককবে রুষ্টটতেই বা াঁতচ না, 

                                    থকন্তু ঈশ্বতরর মুতখর প্রতেেকষ্টট কিাতেই বা াঁতচ।” 

                                    5 েখন শয়োন যীশুতক পথবত্র শহর থযরূশাতেতম থনতয় কগে এবং উপাসনা-ঘতরর চূড়ার  

                                    উপর োাঁতক ো াঁড় কথরতয় বেে, 6 “েুথম যথে ঈশ্বতরর পুত্র হও েতব োে থেতয় নীতচ পড়,  

                                    কারণ পথবত্র শাতস্ত্র কেখা আতছ, ঈশ্বর োাঁর েেূতের কোমার থবষতয় আতেশ কেতবন;োাঁরা  

                                    কোমাতক হাে থেতয় যতর কেেতবন যাতে কোমার পাতয় পািতরর আঘাে না োতগ।” 

                                    7 যীশু শয়োনতক বেতেন, “আবার এই কিাও কেখা আতছ, কোমার প্রভু ঈশ্বরতক েুথম  

                                    পরীক্ষা করতে কযতয়া না।” 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

                                    8 েখন শয়োন আবার োাঁতক খুব উাঁচু একটা পাহাতড় থনতয় কগে এবং জগতের সমস্ত  

                                    রাজে ও োাঁতের জাাঁকজমক কেথখতয় বেে, 

                                    9 “েুথম যথে মাষ্টটতে পতড় আমাতক প্রণাম কতর কোমার প্রভু বতে স্বীকার কর েতব এই  

                                    সবই আথম কোমাতক কেব।” 
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                                   10 েখন যীশু োতক বেতেন, “েরূ হও, শয়োন। পথবত্র শাতস্ত্র কেখা আতছ, েুথম কোমার  

                                   প্রভু ঈশ্বরতকই ভজক্ত করতব, ককবে োাঁরই কসবা করতব।” 

                                   11 েখন শয়োন োাঁতক কছতড় চতে কগে, আর স্বগ থেতূেরা এতস োাঁর কসবা-যত্ন করতে  

                                   োগতেন। 

 

Ck¦‡ii AvZ¥v hxï‡K cwiPvwjZ KiwQ‡jb| evwß¯§ MÖnY Kivi ci, Ck¦‡ii AvZ¥v hxky‡K giæcÖvšÍ‡i wb‡q wM‡qwQ‡jb| 

hxï giæcÖvšÍ‡i 40 w`b Dcevm K‡iwQ‡jb| Avgv‡`i †hgb kixi Av‡Q hxïiI †Zgwb kixi wQj, ZvB wZwb fxlY 

ÿzavZ© n‡qwQ‡jb| hxïi mv‡_ K_v ej‡Z kqZvb Zuvi Kv‡Q G‡mwQj| gw_ kqZvb‡K w`qvej e‡j †W‡KwQ‡jb| GUv 

kqZv‡bi Av‡iK bvg|  

 

hxï cÖvq Qq mßvn a‡i †Kv‡bv wKQz Lvb wb| wZwb fxlY ÿzavZ© Ges ỳe©j wQ‡jb| wZwb giæcÖvšÍ‡i GKv wQ‡jb| 

Avgiv Rvwb bv kqZvb †`L‡Z †Kgb wQj wKsev ‡m wb‡R‡K †KvbI kix‡i hxïi mvg‡b Dcw ’̄Z K‡iwQj wKbv| wKš‘ 

Ck¦‡ii Mí e‡j †h kqZvb hxïi mv‡_ K_v ej‡Z ïiæ K‡i w`‡qwQj| kqZvb ejj “েুথম যথে ঈশ্বতরর পুত্র হও 

েতব এই পািরগুতোতক রুষ্টট হতয় কযতে বে।” kqZvb RvbZ hxï fxlY ÿzavZ© wQ‡jb| †m †P‡qwQj hxï †hb wb‡Ri 

m¤ú‡K© fv‡e Ges Zuvi wb‡Ri Rb¨ Lvevi ˆZwi K‡ib| †m †P‡qwQj hxï †hb Ggb KvR K‡i hv Ck¦i Zuv‡K Ki‡Z 

e‡jb wb| kqZvb †P‡qwQj hxï †hb Ck¦‡ii K_v bv ï‡b Zvi K_v ï‡b| ‡m hxï‡K dvu‡` †dj‡Z †P‡qwQj, †hgb 

K‡i kqZvb Av`g Ges nev‡K duv‡` †d‡jwQj| hxï wKš‘ Rvb‡Zb kqZvb wK Ki‡Z †Póv KiwQj| ZvB hxï Ck¦‡ii 

M‡í cyivZb wbq‡g wØZxq weeiY cy¯ÍK †_‡K wKQz evK¨ ej‡jb|  

 

                           3 থখতেয় কি থেতয় এবং কয মান্নার কিা কোমাতের ও কোমাতের পূব থপুরুষতের জানা থছে  

      wØZxq weeiY 8:3       না ো খাইতয় থেথন কোমাতের অহংকার কভংতগ থেতয়তছন। এতে থেথন কোমাতের এই থশক্ষা  

                                  থেতে কচতয়তছন কয, মানুষ ককবে রুষ্টটতেই বা াঁতচ না, থকন্তু সোপ্রভুর মুতখর প্রতেেকষ্টট  

                                  কিাতেই বা াঁতচ। 

 

 

 

 

                                                                            ce© 16: hxï Zuvi KvR ïiæ Ki‡jb 

hxï wb‡R‡K evuPv‡bvi Rb¨ Zuvi gnr ÿgZv e¨envi K‡ib wb| Ck¦i Zuv‡K w`‡q †h KvR Kiv‡Z †P‡qwQ‡jb Zv 

†jvK‡`i Rb¨, Zuvi wb‡Ri Rb¨ bq| hxï Ck¦‡ii kÎæ ×viv cwiPvwjZ n‡eb bv| wØZxq weeiY †_‡K wZwb †h evK¨ 

e‡jwQ‡jb Zv A‡bK eQi Av‡M †gvwk-B cÖ_g e‡jwQ‡jb| ‡gvwk hLb †mBme K_v ejwQ‡jb ZLb wZwb ¯§iY 

KiwQ‡jb †h wKfv‡e Ck¦i 40 eQi a‡i B¯ªv‡qjxq‡`i giæcÖvšÍ‡ii ga¨ w`‡q wb‡q hvw”Q‡jb| †mB mgq Ck¦i 

B¯ªv‡qjxq‡`i †`wL‡qwQ‡jb †h Zv‡`i Zuvi Dci wbf©i Kiv DwPZ| wZwb Zv‡`i †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb †h †KejgvÎ 
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Lv`¨B gvby‡li Rxe‡bi ¸iæZ¡c~Y© welq bq| Ck¦i †P‡qwQ‡jb Zviv †hb cÖwZ c‡` c‡` Zuvi Dci wek¦vm K‡i| Ck¦iB 

GKgvÎ, whwb Rxeb w`‡Z cv‡ib Ges ‡jv‡Kiv †hb Rv‡b †h wZwb Zv‡`i hZœ †bb|  

Zvici Ck¦‡ii Mí e‡j †h, kqZvb hxï‡K whiækv‡j‡gi gw›`‡ii P~ovq wb‡q †Mj| Avgiv Rvwbbv wKfv‡e †m Zv 

K‡iwQj wKš‘ Avgiv GUv Rvwb †h NUbvwU mZ¨ wQj| kqZvb Lye kw³kvjx Ges †m GiKg KvR Ki‡Z cv‡i| Zvici 

kqZvb Avevi hxïi mv‡_ K_v ejj| ‡m hxï‡K gw›`‡ii P~ov ‡_‡K jvd w`‡Z ejj Ges †`L‡Z ejj †h Ck¦‡ii 

~̀‡Ziv Zuv‡K iÿv K‡i wKbv| hxï m¤ú‡K© MxZmswnZv cy¯Í‡K hv †jLv n‡qwQj kqZvb ‡mLvb †_‡K Ck¦‡ii evK¨ 

Zz‡j a‡iwQj|      

 

                11 কারণ থেথন োাঁর েেূতের কোমার থবষতয় আতেশ কেতবন                        
     MxZmswnZv 91:11,12        কযন সব অবস্থায় ো াঁরা কোমাতক রক্ষা কতরন। 
                12 ো াঁরা হাে থেতয় কোমাতক যতর কেেতবন 
                 যাতে কোমার পাতয় পািতরর আঘাে না োতগ। 

 

kqZvb †P‡qwQj hxï ‡hb jvd w`‡q †`‡Lb Ck¦i Zuv‡K iÿv K‡ib wKbv| hxï hw` gw›`i †_‡K jvd w`‡Zb Zvn‡j 

†`Lv †hZ †h wZwb mwZ¨B Ck¦i‡K wek¦vm K‡ib bv| hw` wZwb jvd w`‡Zb Zvn‡j wZwb cixÿv K‡i †`LwQ‡jb ‡h 

Ck¦i Zuv‡K mwZ¨B fvjev‡mb wKbv| kqZvb Ck¦‡ii evK¨ e¨envi KiwQ‡jb wKš‘ †m Avm‡j hxï‡K duv‡` †djvi ‡Póv 

KiwQj|  

hxï wKš‘ kqZv‡bi K_v †kv‡bb wb| wZwb Rv‡bb Ck¦i Zuv‡K fvjev‡mb Ges memgq Zuvi hZœ wb‡eb| Ck¦‡ii hxï‡K 

†`Lv‡bvi `iKvi †bB †h wZwb Zuvi hZœ †bb| wZwb kqZvb‡K cyivZb wbq‡g †gvwki †jLv ‡_‡K wKQz evK¨ ej‡jb: 

“আবার এই কিাও কেখা আতছ, কোমার প্রভু ঈশ্বরতক েুথম পরীক্ষা করতে কযতয়া না।” ‡gvwk GB K_v¸‡jv 

B¯ªv‡qjxq‡`i e‡jwQ‡jb hLb Zviv giæcÖvšÍ‡i Zv‡`i‡K Rj †`Iqvi Rb¨ Ck¦i‡K eva¨ K‡iwQj| †gvwk Ges hxï 

e‡jwQ‡jb †h Ck¦i‡K Gfv‡e cixÿv Kiv Ab¨vq| Ck¦i‡K w`‡q Avgv‡`i B”QvgZ KvR Kiv‡bvi †Póv Kiv Ab¨vq| 

Ck¦i memgq mwVK KvRwUB K‡ib| myZivs †jv‡Kiv †Kej A‡cÿv Ki‡Z cv‡i Ges mwVK KvRwU Kivi Rb¨ Zuv‡K 

wek¦vm Ki‡Z cv‡i| hxïI Zv-B K‡iwQ‡jb|  

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

ZLb kqZvb hxï‡K Lye DuPz cvnv‡o wb‡q †Mj| †mLvb †_‡K Zviv জগতের সমস্ত রাজে ও োাঁতের জাাঁকজমক ‡`L‡Z 

†cj| kqZvb hxï‡K †jvK‡`i mg Í̄ ÿgZv Ges RvuKRgK †`Lvw”Qj| Av`g Ges nev hLb †_‡K evMv‡b Ck¦‡ii 

Aeva¨ n‡qwQ‡jb ZLb †_‡KB kqZvb c„w_exi wg_¨v kvm‡K cwiYZ n‡qwQj| ‡m hxï‡K RM‡Zi mg Í̄ ivR¨ Ges 

Zv‡`i RvuKRgK w`‡e e‡jwQj| kqZvb hxï‡K ejj hw` wZwb gvwU‡Z c‡o Deyo n‡q Zv‡K cÖYvg K‡i Zvn‡j wZwb 

†mBme wKQy cv‡eb|  
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hxï †gv‡UI kqZv‡bi K_v †kv‡bb wb| wZwb Rvb‡Zb Ck¦i Zuvi Rb¨ Ab¨ KvR †i‡L‡Qb| wZwb RM‡Zi mg Í̄ ÿgZv 

I RvuKRgK †e‡Q †bb wb| wZwb ïaygvÎ Ck¦‡ii B”QvgZB KvR Ki‡Zb| wZwb kqZvb‡K ̀ ~i n‡Z e‡jwQ‡jb| Gici 

wZwb cweÎ kv‡¯¿i wØZxq weeiY †_‡K wKQz evK¨ e‡jwQ‡jb: Ò ~̀i nI, kqZvb| cweÎ kv‡ ¿̄ †jLv Av‡Q, Zzwg †Zvgvi 

cÖfz Ck^i‡KB fw³ Ki‡e, †Kej ZuviB †mev Ki‡e|Ó   

m„wói ïiæ‡Z kqZvb PvqZ †jv‡Kiv †hb Zv‡K c~uRv K‡i Ges Ck¦i‡K Dcvmbv bv K‡i| kqZvb Av`g Ges nevi 

mv‡_ Qjbv K‡iwQj| Zviv Zvi K_v ï‡bwQ‡jb Ges Ck¦‡ii K_vi Aeva¨ n‡qwQ‡jb| wKš‘ hxï kqZv‡bi K_v †kv‡bb 

wb| wZwb †KejgvÎ Ck¦‡ii KvR wb‡qB †f‡ewQ‡jb| hxï Rvb‡Zb Ck¦i Zuv‡K w`‡q †h KvR Kiv‡Z ‡P‡qwQ‡jb Zv 

LyeB KwVb n‡e| wKš‘ ZeyI wZwb Ck¦‡ii KvR Ki‡Z m¤§Z wQ‡jb| hxï †`Lv‡jb †h wZwb Ck¦‡ii Aeva¨ nb wb|  

Ck¦‡ii †glkveK nIqvi Rb¨ Ges †jvK‡`i‡K Zv‡`i cvc †_‡K D×vi Kivi Rb¨ Ck¦i hxï‡K cvwV‡qwQ‡jb| wZwb 

c„w_exi mg Í̄ †jvK‡`i D×viKZ©v n‡eb| wZwb †Kej ZLbB †mB KvRwU Ki‡Z cvi‡eb hw` wZwb KLbI cvc bv 

K‡ib, Ges KLbI Ck¦‡ii Aeva¨ bv nb| ‡KejgvÎ GKRb LvuwU e¨w³-B cv‡ib Ck¦‡ii we‡kl, g‡bvbxZ bex, 

cy‡ivwnZ Ges ivRv n‡Z| ïaygvÎ GKRb LvuwU gvbylB cv‡ib †jvK‡`i‡K kqZvb, cvc Ges g„Zz¨ †_‡K iÿv Ki‡Z| 

†mB Kvi‡Y kqZvb †Póv KiwQj hxï †hb Ck¦‡ii Aeva¨ nq| Ck¦i hxï‡K w`‡q †h KvRwU Kiv‡Z †P‡qwQ‡jb kqZvb 

Pvq wb wZwb KvRwU Ki‡Z mÿg nb|  

wKš‘ GUv Ck¦‡ii Mí Ges GUvB Zuvi D×v‡ii cwiKíbv| Ck¦i hv Ki‡eb e‡jb Zv-B K‡ib| hxï Ck¦‡ii cyÎ Ges 

ZvB wZwb hv Ki‡eb e‡jb me©`v Zv-B K‡ib|  

hxï kqZvb‡K P‡j †h‡Z ejvi ci †m P‡j wM‡qwQj| Zvici Ck¦‡ii M‡í e‡j †h Ck¦‡ii ~̀‡Ziv G‡m hxïi †mev-

hZœ Ki‡Z jvM‡jb| kqZv‡bi mv‡_ hy‡× hxï Rqx n‡qwQ‡jb| wZwb Ck¦‡ii mZ¨ evK¨ e¨envi K‡iwQ‡jb Ges 

Ck¦‡ii Dci Zuvi wek¦vm‡K Kv‡R jvwM‡q kqZvb‡K civwRZ K‡iwQ‡jb|  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ce© 16: hxï Zuvi KvR ïiæ Ki‡jb 

Avgiv GLb Ck¦‡ii Mí †_‡K gvK© cy¯ÍK coe| gvK© n‡jb AviI GKRb e¨w³ whwb hxïi mg‡q wQ‡jb| hxïi 

Rxe‡b hv wKQz N‡UwQj †mBme wKQz wj‡L ivLvi Rb¨ Ck¦i PviRb e¨w³‡K g‡bvbxZ K‡iwQ‡jb| Zv‡`i †jLv¸‡jv 

bZzb wbq‡g cÖ_g PviwU eB‡q cvIqv hvq - gw_, gvK©, j~K Ges †hvnb| GB †jv‡Kiv Ck¦‡ii AvZ¥v ×viv cwiPvwjZ 
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n‡qwQ‡jb| wZwb Zv‡`i †hfv‡e e‡jwQ‡jb Zviv ûeû †mBfv‡e †mB mg Í̄ wKQz wj‡L †i‡LwQ‡jb| hxï gkx‡ni Rxeb 

I Zuvi KvR m¤ú‡K© evB‡e‡ji GB PviwU eB Lye cwi®‹vi aviYv †`q|  

 

                                    14 কযাহন কজেখানায় বন্দী হবার পতর যীশু গােীে প্রতেতশ কগতেন। কসখাতন থেথন এই   

            gvK© 1:14,15      কিা বতে ঈশ্বতরর কেওয়া সুখবর প্রচার করতে োগতেন, 15 “সময় হতয়তছ, ঈশ্বতরর রাজে  

                                   কাতছ এতস কগতছ। আপনারা পাপ কিতক মন থেরান এবং এই সুখবতর থবশ্বাস করুন।” 

 

‡hvn‡bi †RjLvbvq e›`x183
 nevi e¨vcv‡i gvK© wj‡LwQ‡jb| hxïi Avmevi Rb¨ †jvK‡`i‡K cÖ ‘̄Z Ki‡Z Ck¦iB 

†hvnb‡K cvwV‡qwQ‡jb| wZwb GKgvÎ e¨w³ whwb hxï‡K evwß¯§ w`‡qwQ‡jb| Ck¦‡ii Mí e‡j †h, †hvnb ‡n‡iv‡`i 

weiæ‡× Ges Zvi Pjv‡div wb‡q gšÍe¨ K‡iwQ‡jb e‡j Zv‡K †RjLvbvq e›`x Kiv n‡qwQj| ‡n‡iv` ‡hvnb‡K wKQzw`‡bi 

Rb¨ e›`x K‡i ivL‡jb Zvici wZwb Zvi gv_v †K‡U Zv‡K nZ¨v Ki‡jb| Ck¦i Zv‡K †h KvR w`‡qwQ‡jb †hvnb 

†mUvB K‡iwQ‡jb| wZwb †jvK‡`i cvc †_‡K gb wdiv‡Z e‡jwQ‡jb| hLb Zviv ¯̂xKvi KiZ †h D×vi cvIqvi Rb¨ 

Zv‡`i Ck¦i‡K cÖ‡qvRb, ZLb †hvnb Zv‡`i‡K evwß¯§ w`‡Zb| Ck¦i †hvnb‡K gkx‡ni Avmvi Rb¨ †jvK‡`i cÖ ‘̄Z 

Kivi †h KvR w`‡qwQ‡jb Zv wZwb m¤úbœ K‡iwQ‡jb|  

‡mB mgq hxïi eqm 30 eQi n‡qwQj| gvK© wj‡LwQ‡jb †h যীশু গােীে প্রতেতশ কগতেন, কসখাতন থেথন এই কিা 

বতে ঈশ্বতরর কেওয়া সুখবর প্রচার184 করতে োগতেন| Ck¦‡ii myLei nj, hxïB n‡jb gkxn hvi Rb¨ whû`x †jv‡Kiv 

A‡cÿv KiwQj| hxï Mvjx‡ji kn‡i Ges MÖvg¸‡jv‡Z †M‡jb, hv eZ©gv‡b DËi wdwjw Í̄‡b Aew¯’Z| †hvnb †hfv‡e 

ej‡Zb hxïI †mBfv‡e †jvK‡`i cvc †_‡K gb wdiv‡Z e‡jwQ‡jb| hxï Zv‡`i †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb †h cvc I 

g„Zz¨i nvZ †_‡K cvwj‡q hvIqviv185 Rb¨ Zviv wb‡Riv wKQzB Ki‡Z cvi‡e bv| †KejgvÎ Ck¦iB Zv‡`i Aeva¨Zvi 

FY cwi‡kva Ki‡Z cv‡ib| GKgvÎ Ck¦iB Zuvi Kv‡Q hvIqvi Rb¨ c_ ‰Zwi Ki‡Z cv‡ib, hv‡Z †jv‡Kiv cybivq 

Zuvi mv‡_ mwZ¨Kvi GKwU m¤úK© ivL‡Z cv‡i|   

hxï ej‡jb,  Òmgq n‡q‡Q, Ck^‡ii ivR¨ Kv‡Q G‡m †M‡Q|Ó wZwb eywS‡q‡Qb g„Zz¨ †_‡K cvwj‡q hvevi Dcvq P‡j 

G‡m‡Q| †mB ïiæ †_‡K hLb †jv‡Kiv Ck¦‡ii KvQ †_‡K gb wdwi‡q wb‡qwQj ZLb †_‡KB kqZvb c„w_exi Dci 

ivRZ¡ KiwQj| wKš‘ GLb hxï ej‡Qb †h kqZv‡bi ivRZ¡ aŸsm n‡q hv‡e| GKRb D×viKZ©v Avmvi e¨vcv‡i Ck¦i 

A‡bK Av‡MB cÖwZÁv K‡iwQ‡jb| GLb hxï ej‡jb †h Ck¦‡ii ivR¨ Kv‡Q G‡m †M‡Q| Ck¦i †jvK‡`i mv‡_ GKwU  

 

Zuvi Mí: D×vi 

Nwbô Ges mwZ¨Kvi m¤úK© ivL‡Z †P‡qwQ‡jb| wZwb Zv‡`i †bZv Ges Zv‡`i ivRv n‡Z †P‡qwQ‡jb| wZwb ‡P‡qwQ‡jb 

Zviv Zuv‡K RvbyK Ges Zuv‡K AbymiY KiæK| †jvK‡`i D×vi Kivi Rb¨ Zuvi GKwU cwiKíbv wQj| hxï Avmvi 

Kvi‡Y GBme NU‡Z P‡jwQj| hxï †jvK‡`i‡K Ck¦‡ii GBme myLei wek¦vm Ki‡Z e‡jwQ‡jb|  

 

                                                           
183

 e›`x - KvivMv‡i ev †R‡j ivLv 

184
 cÖPvi Kiv - wZwb Ck¦i m¤ú‡K© †jvK‡`i Kv‡Q wkÿv w`w”Q‡jb 

185
 cvwj‡q hvIqv - †Kv‡bv wKQz †_‡K cvjv‡bv 
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                                    16 একথেন যীশু গােীে সাগতরর পার থেতয় যাজিতেন। এমন সময় থেথন থশতমান ও োাঁর   

            gvK© 1:16-20     ভাই আজিয়তক সাগতর জাে কেেতে কেখতেন। কসই েু’জন থছতেন কজতে। 17 যীশু  

                                  োাঁতের বেতেন, “আমার সংতগ চে। আথম কোমাতের মানুষ-যরা কজতে করব।” 18 েখনই  

                                  োাঁরা জাে কেতে করতখ যীশুর সংতগ কগতেন। 19 কসখান কিতক থকছু েতূর কগতে পর থেথন  

                                  থসবথেতয়র েুই কছতে যাতকাব ও কযাহনতক কেখতে কপতেন। োাঁরা োাঁতের কনৌকায় বতস জাে  

                                  ষ্টঠক করথছতেন। 20 যীশু োাঁতের কেখামাত্র ডাক থেতেন, আর োাঁরা োাঁতের বাবা  

                                  থসবথেয়তক মজরুতের সংতগ কনৌকায় করতখ যীশুর সংতগ কগতেন। 

 

 

Zuv‡K AbymiY Kivi Rb¨ hxï wKfv‡e †jvK‡`i‡K †W‡KwQ‡jb †mB wel‡q gvK© wj‡LwQ‡jb| wZwb wkgb Ges Avw› ª̀‡qi 

Kv‡Q †M‡jb| Giv ỳB fvB wQ‡jb hviv Mvjxj mvM‡i gvQ ai‡Zb| hxï wkgb Ges Avw› ª̀q‡K ej‡jb wZwb Zv‡`i 

মানুষ-যরা কজতে Ki‡eb| hxky Zv‡`i wkLv‡eb wKfv‡e ‡jvK‡`i‡K Ck¦‡ii Kv‡Q Ges D×viKZ©v A_©vr Zuvi Kv‡Q 

wb‡q Avm‡Z n‡e| ZLbB Zviv Rvj †d‡j †i‡L hxïi m‡½ †M‡jb|  

 

†mLvb †_‡K wKQz ̀ ~i †M‡j ci, Zviv ̀ yB fvB hv‡Kve Ges †hvnb‡K †`L‡Z †c‡jb| Zviv Zv‡`i Rvj wVK KiwQ‡jb| 

hxï Zv‡`i WvK‡jb Ges ZvivI Zuv‡K AbymiY Ki‡jb| Zuvi Kv‡Ri Ask wnmv‡e hxï cieZ©x wZb eQi  GB †jvK‡`i 

wkÿv w`‡eb| AviI A‡b‡KB Gfv‡e Zuv‡K AbymiY Ki‡e| wZwb Ggb wKQz gvbyl †P‡qwQ‡jb hviv RvbyK Ck¦i Zuv‡K 

wK KvR w`‡qwQ‡jb|  

 

hxï wKfv‡e Zuvi Avmj cwiPq cÖKvk KiwQ‡jb ‡mB wel‡q gvK© wj‡LwQ‡jb| wZwb †jvK‡`i Kv‡Q cÖKvk Ki‡Z 

jvM‡jb †h wZwb Ck¦‡ii cyÎ, cÖwZkÖæZ ‡mB gkxn|  

 

                                                21 যীশু ও োাঁর থশতষেরা কেরনাহমূ শহতর কগতেন। পতর থবশ্রামবাতর যীশু  

                  gvK© 1:21-39            সমাজ-ঘতর থগতয় থশক্ষা থেতে োগতেন। 22 কোতকরা োাঁর থশক্ষায় আশ্চয থ হতয়  

                                              কগে, কারণ থেথন যম থ-থশক্ষকতের মে থশক্ষা থেজিতেন না বরং যা াঁর অথযকার   

                                              আতছ কসই রকম কোতকর মেই থশক্ষা থেজিতেন। 

                                                23 কসই সময় মন্দ আত্মায় পাওয়া একজন কোক কসই সমাজ-ঘতরর মতযে  

                                              থছে। 24 কস থচৎকার কতর বেে, “ওতহ নাসরতের যীশু, আমাতের সংতগ আপনার  

                                              থক েরকার? আপথন থক আমাতের সব থনাশ করতে এতসতছন? আথম জাথন আপথন  

                                              কক; আপথনই কো ঈশ্বতরর কসই পথবত্রজন।” 

                                     

 

                                                                            ce© 16: hxï Zuvi KvR ïiæ Ki‡jb 

 

25 যীশু েখন কসই মন্দ আত্মাতক যমক থেতয় বেতেন, “চুপ কর, ওর মযে কিতক    

                                             কবর হতয় যাও।” 26 কসই মন্দ আত্মা েখন কোকটাতক মুচ্কড় যরে এবং কজাতর  

                                             থচৎকার কতর োর মযে কিতক কবর হতয় কগে।  
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                                             27 এই ঘটনা কেতখ কোতকরা এমন আশ্চয থ হে কয, োরা থনতজতের মতযে বেতে  

                                             োগে, “এই সব থক বোপার? এই অথযকার-ভরা নেুন থশক্ষাই বা থক? এমন থক,  

                                             মন্দ আত্মাতেরও থেথন আতেশ কেন আর োরা োাঁর কিা শুনতে বাযে হয়।” 

                                   28 এতে গােীে প্রতেতশর সব জায়গায় যীশুর কিা খুব োড়াোথড় ছথড়তয় পড়ে।  

                                            29 পতর োাঁরা সমাজ-ঘর কিতক কবর হতয় থশতমান ও আজিতয়র বাড়ীতে কগতেন।   

                                           যাতকাব এবং কযাহনও োাঁতের সংতগ থছতেন। 30 থশতমাতনর শাশুড়ীর জ্বর হতয়থছে  

                                            বতে থেথন শুতয় থছতেন। যীশু আসামাত্রই োাঁর কিা োাঁতক বো হে।  

                                           31 েখন যীশু োাঁর কাতছ থগতয় হাে যতর োাঁতক েুেতেন। োতে োাঁর জ্বর কছতড় কগে  

                                           এবং থেথন োাঁতের খাওয়া-োওয়ার বেবস্থা করতে োগতেন। 

                                           32 কসই থেন সূয থ ডুতব কগতে পর সন্ধোতবো কোতকরা সব করাগীতের ও মন্দ আত্মায়  

                                           পাওয়া কোকতের যীশুর কাতছ আনে।  

                                           33 শহতরর সব কোক েখন কসই বাড়ীর েরজার কাতছ এতস জতড়া হে।  

                                           34 যীশু অতনক রকতমর করাগীতক সুস্থ করতেন এবং অতনক মন্দ আত্মা ছাড়াতেন।  

                                           থেথন মন্দ আত্মাতের কিা বেতে থেতেন না, কারণ কসই মন্দ আত্মারা জানে থেথন  

                                           কক। 35 পরথেন খুব কভাতর অন্ধকার িাকতেই যীশু উঠতেন এবং ঘর কছতড় একটা  

                                           থনজথন জায়গায় থগতয় প্রাি থনা করতে োগতেন।  

                                           36 থশতমান ও োাঁর সংগীরা যীশুতক খুাঁজথছতেন।  

                                           37 পতর োাঁতক খুতজ কপতয় বেতেন, “সবাই আপনাতক খুাঁজতছ।” 

                                           38-39 যীশু োাঁতের বেতেন, “চে, আমরা কাতছর গ্রামগুতোতে যাই কযন আথম  

                                           কসখাতনও প্রচার করতে পাথর, কারণ কসইজনেই কো আথম এতসথছ।” এইভাতব যীশু  

                                           গােীতের সব জায়গায় থগতয় থযহেূীতের সমাজ- ঘরগুতোতে প্রচার করতেন এবং   

                                            মন্দ আত্মা েরূ করতেন। 

 

 

hxï Kdibvûg bv‡g ‡R‡j‡`i GK MÖv‡g †M‡jb, †hUv wQj Mvjxj mvM‡ii DË‡ii DcK~‡j| GLv‡b wkgb, Avw› ª̀q, 

hv‡Kve Ges †hvnb evm Ki‡Zb| hxï wekÖvgev‡i wkÿv †`Iqvi Rb¨ mgvR-N‡i †h‡Zb| mgvR-Ni wQj whû`x‡`i 

mfv †K› ª̀| wekÖvgevi wQj whû`x‡`i wekÖv‡gi w`b| †gvwk Ges Ab¨vb¨ bex‡`i †jLv wb‡q hxï †hfv‡e e¨vL¨v186 

Ki‡Zb Zv †`‡L †jv‡Kiv AevK n‡qwQj|  

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

AZx‡Z ‡jL‡Kiv mgvR-N‡i †jvK‡`i wkÿv w`‡Zb| ‡jL‡Kiv n‡jb †mB †jv‡Kiv hviv Ck¦‡ii evK¨ Abywjwc 

Ki‡Zb| Zviv whû`x a‡g©i AvBb we‡klÁ wQ‡jb| †jv‡Kiv hv‡Z Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb Ges Zv‡`i wb‡R‡`i ˆZwi 

                                                           
186

 e¨vL¨v - †Kv‡bv wKQzi Avmj A_© wb‡q wKQz ejv 
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mKj AvBb cvjb Ki‡Z cv‡i †mB Rb¨ Zviv me mgq †Póv Ki‡Zb| ZvB GB †jv‡Kiv hLb ïbj †h hxï mgvR-

N‡i wkÿv w`w”Q‡jb, Zviv †`Lj Zv ag©‡bZv‡`i †`Iqv wkÿv †_‡K m¤ú~Y© Avjv`v| hxï mwZ¨Kvi AwaKv‡ii mv‡_ 

wkÿv w`w”Q‡jb| Gi gv‡b nj hLb wZwb K_v ejwQ‡jb wZwb Lye ¯úófv‡e Ges ÿgZvi mv‡_ K_v ejwQ‡jb| 

AwaKvi gv‡b nj Avcbvi wKQz ejvi AwaKvi Av‡Q| hxïi Ck¦‡ii evK¨ ejvi AwaKvi wQj, †Kbbv wZwb wQ‡jb 

Ck¦‡ii cyÎ|  

 

mgvR-N‡i GK e¨w³i g‡a¨ g›` AvZ¥v evm KiwQj| g‡b Av‡Q, ïiæ‡Z wKfv‡e A‡bK ¯M̂©`~Z kqZvb‡K AbymiY 

K‡iwQj? G‡`i g‡a¨ wKQz ¯M̂©`~Z, hviv kqZvb‡K AbymiY K‡iwQj, gvby‡li g‡a¨ evm KiZ Ges Zv‡`i w`‡q 

kqZv‡bi B”QvgZ KvR KivZ| GB †jvKwUi g‡a¨ emevmKvix g›` AvZ¥v hxï‡K WvK w`‡qwQj| †mB g›` AvZ¥v 

hxï‡K †`‡L Lye fq †c‡qwQj| †m RvbZ hxï Avm‡j †K wQ‡jb| †m e‡jwQj, ÒAvwg Rvwb Avcwb †K; AvcwbB †Zv 

Ck^‡ii †mB cweÎRb|Ó ‡m hxï‡K wRÁvmv K‡iwQj †h wZwb Zv‡`i aŸsm Ki‡Z G‡m‡Qb wKbv|  

 

hxï Ggb GKRb n‡Z †P‡qwQ‡jb hv‡Z †jv‡Kiv †`L‡Z cvq wZwb Avm‡j †K| wZwb Pvb bv †h g›` AvZ¥viv Zuvi 

m¤ú‡K© †jvK‡`i‡K e‡j| ZvB hxï ‡mB g›` AvZ¥v‡K Pzc Ki‡Z ej‡jb Ges †jvKwUi ga¨ †_‡K †eo n‡q †h‡Z 

e‡jwQ‡jb| g›` AvZ¥v †jvKwU‡K †Q‡o hvIqvi mgq Zv‡K gyP&‡o187 a‡iwQj Ges †Rv‡o wPrKvi K‡iwQj| ‡jv‡Kiv 

LyeB AevK n‡qwQj| Zviv †`Lj †h g›` AvZ¥vivI GgbwK hxïi K_v ï‡b| Ck¦i g›` AvZ¥v‡`i †P‡qI A‡bK, 

A‡bK †ekx kw³kvjx| wZwb hv e‡jb Zv‡`i Zv-B Ki‡Z n‡e|  

 

hxï A‡bK kni I MÖv‡g wM‡qwQ‡jb| wZwb KLbI `‡j `‡j Ges KLbI e¨w³MZfv‡e ‡jvK‡`i mv‡_ K_v ej‡Zb| 

hxï †jvK‡`i †`Lv‡Z †P‡qwQ‡jb †h wZwb Ck¦‡ii cyÎ| gvK© hxïi m¤ú‡K© AviI A‡bK wKQz wj‡LwQ‡jb|  

 

 

                                       40 পতর একজন চম থতরাগী যীশুর কাতছ এতস োাঁর সামতন হা াঁটু কপতে বেে, “আপথন     

             gvK© 1:40-42       ইিা করতেই আমাতক ভাে করতে পাতরন।  

                                    41 কোকষ্টটর উপর যীশুর খুব মমো হে। থেথন হাে বাথড়তয় োতক ছুাঁ তয় বেতেন,  

                                 “আথম ো-ই চাই, েুথম শুথচ হও।” 42 আর েখনই োর চম থতরাগ ভাে হতয় কগে। 

 

 

 

 

 

ce© 16: hxï Zuvi KvR ïiæ Ki‡jb 

 

GK e¨w³ Lye Lvivc Pg©‡ivM wb‡q hxïi Kv‡Q G‡mwQ‡jb| †m hxïi Kv‡Q mvnvh¨ †P‡qwQ‡jb| m¤¢eZ GB †jvKwUi 

Kzô‡ivM n‡qwQj| Kzô‡ivM GgbB GKwU Lvivc †ivM wQj hv mn‡R GK e¨w³ †_‡K Ab¨ e¨w³i Kv‡Q Qwo‡q †hZ| 

                                                           
187

 gyP&‡o cov - gvwU‡Z c‡o kix‡i Ggbfv‡e SvuKzwb LvIqv hv mn‡R eÜ Kiv hvq bv 
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ZvB Kzô‡ivMx‡`i kn‡ii evB‡i _vK‡Z nZ, hv‡Z Zviv my¯’ gvbyl‡`i KvQvKvwQ bv _v‡K| Ck¦‡ii Mí e‡j, যীশুর 

খুব মমো হে। Zvi gv‡b nj hxï GB ‡jvKwUi †Lqvj iv‡Lb Ges Zv‡K mvnvh¨ Ki‡Z PvB‡jb| hxï GwM‡q wM‡q 

†jvKwU‡K ¯úk© Ki‡jb| hxï Zuv‡K ¯úk© Ki‡jb Ges Zvici wZwb my¯’ n‡q DV‡jb| Zvi Amy¯’Zv cy‡ivcywifv‡e 

fvj n‡q wM‡qwQj|  

 

hxï †hLv‡bB †h‡Zb, ‡mLv‡b wZwb Amy¯’ Ges g›` AvZ¥vq cvIqv †jvK‡`i my¯’ Ki‡Zb| gw_, gvK©, j~K Ges †hvnb 

A‡bKevi hxïi Ab¨ †jvK‡`i my¯’ I mvnvh¨ Kievi NUbv wj‡L ‡i‡LwQ‡jb| wKš‘ hxïi cÖK„Z KvR ‡Kej †mLvbKvi 

†jvK‡`i kvixwiK Amy¯’Zv‡K my¯’ Kiv-B wQj bv| hxï Ck¦‡ii †`Iqv †h KvRwU Ki‡Z G‡mwQ‡jb Zv nj †jvK‡`i‡K 

Zv‡`i cv‡ci g~j¨ cwi‡kva Kivi nvZ †_‡K iÿv Kiv| Kzô‡ivMx †jvKwUi wb‡R‡K my¯’ Kivi †Kv‡bv ÿgZv wQj bv| 

‡Kej Ck¦iB Zv‡K iÿv Ki‡Z cv‡ib| ïaygvÎ hxïB Zv‡K my¯’ Ki‡Z cv‡ib| GwU †jvK‡`i Kv‡Q GKwU ev¯Íe 

D`vniY wKfv‡e Ck¦i Zuv‡`i D×vi K‡ib|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. kqZvb hxï‡K w`‡q wK Kiv‡Z †P‡qwQj? †Kb ? 

 

8. hxï wKfv‡e kqZvb‡K civwRZ K‡iwQ‡jb hLb kqZvb Zuv‡K Ck¦‡ii Aeva¨ nIqvi 

Rb¨ ‡Póv K‡iwQj ? 

 

9. hxï A‡bK Amy¯’ †jvK‡K my¯’ K‡i Zy‡jwQ‡jb| wZwb †jvK‡`i Zuvi wb‡Ri m¤ú‡K©  

wK †`Lv‡Z †P‡q‡Qb ? 

 

10. g›` AvZ¥viv †Kb hxïi K_v eva¨ n‡qwQj ?  

 

? 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ce© 17 
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                 hxï e‡jwQ‡jb gvbyl‡K  

               cybivq Rb¥MÖnY Ki‡Z n‡e  

 

 

‡hvn‡bi †jLv mymgvPv‡i Ck¦‡ii Mí m¤ú‡K© Avgiv AviI coe| GB †hvnb wQ‡jb hv‡Kv‡ei fvB, whwb GKRb 

‡R‡j wQ‡jb, hv‡K hxï wkl¨ nIqvi Rb¨ ‡W‡KwQ‡jb| †hvnb hxïi m¤ú‡K© wj‡LwQ‡jb|  

 

                           

      ‡hvnb 3:1-19        ১েরীশীতের মতযে নীকেীম নাতম থযহেূীতের একজন কনো থছতেন। ২একথেন রাতে  

থেথন যীশুর কাতছ এতস বেতেন, “গুরু, আমরা জাথন আপথন একজন থশক্ষক থহসাতব 

ঈশ্বতরর কাছ কিতক এতসতছন, কারণ আপথন কয সব আশ্চয থ কাজ করতছন, ঈশ্বর সংতগ 

না িাকতে ককউ ো করতে পাতর না।” 

৩যীশু নীকেীমতক বেতেন, “আথম আপনাতক সথেেই বেথছ, নেুন কতর জন্ম না হতে 

ককউ ঈশ্বতরর রাজে কেখতে পায় না।” 

৪েখন নীকেীম োাঁতক বেতেন, “মানুষ বুতড়া হতয় কগতে ককমন কতর োর আবার জন্ম 

হতে পাতর? থিেীয় বার মাতয়র গতভথ থেতর থগতয় কস থক আবার জন্মগ্রহণ করতে পাতর?” 

৫উত্ততর যীশু বেতেন, “আথম আপনাতক সথেেই বেথছ, জে এবং পথবত্র আত্মা কিতক 

জন্ম না হতে ককউই ঈশ্বতরর রাতজে ঢুকতে পাতর না। ৬মানুষ কিতক যা জতন্ম ো মানুষ, 

আর যা পথবত্র আত্মা কিতক জতন্ম ো আত্মা। ৭আথম কয আপনাতক বেোম, আপনাতের 

নেুন কতর জন্ম হওয়া েরকার, এতে আশ্চয থ হতবন না। ৮বাোস কযথেতক ইিা কসই থেতক 

বয় আর আপথন োাঁর শব্দ শুনতে পান, থকন্তু ককািা কিতক আতস এবং ককািায়ই বা যায় 

ো আপথন জাতনন না। পথবত্র আত্মা কিতক যাতের জন্ম হতয়তছ োতেরও ষ্টঠক কসই রকম 

হয়।” 
 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

৯নীকেীম যীশুতক জজজ্ঞাসা করতেন, “এ ককমন কতর হতে পাতর?” 

১ ০েখন যীশু োাঁতক বেতেন, “আপথন ইস্রাতয়েীয়তের থশক্ষক হতয়ও থক এই সব কবাতঝন 

না? ১ ১আপনাতক সথেেই বেথছ, আমরা যা জাথন ো-ই বথে এবং যা কেতখথছ কসই সম্বতন্ধ 

সাক্ষে থেই, থকন্তু আপনারা আমাতের সাক্ষে অগ্রাহে কতরন। ১ ২আথম আপনাতের কাতছ 
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জাগথেক থবষতয় কিা বেতে যখন থবশ্বাস কতরন না েখন স্বগীয় থবষতয় কিা বেতে 

ককমন কতর থবশ্বাস করতবন? 

১ ৩“থযথন স্বতগ থ িাতকন এবং স্বগ থ কিতক কনতম এতসতছন কসই মনুষেপুত্র ছাড়া আর ককউ 

স্বতগ থ ওতঠ থন। ১ ৪কমাথশ কযমন মরু-এোকায় কসই সাপতক উাঁচুতে েুতেথছতেন কেমথন 

মনুষেপুত্রতকও উাঁচুতে েুেতে হতব, ১ ৫কযন কয ককউ োাঁর উপতর থবশ্বাস কতর কস অনন্ত 

জীবন পায়। 

১ ৬“ঈশ্বর মানুষতক এে ভােবাসতেন কয, োাঁর একমাত্র পুত্রতক থেথন োন করতেন, কযন 

কয ককউ কসই পুতত্রর উপতর থবশ্বাস কতর কস থবনি না হয় থকন্তু অনন্ত জীবন 

পায়। ১ ৭ঈশ্বর মানুষতক কোষী প্রমাণ করবার জনে োাঁর পুত্রতক জগতে পাঠান থন, বরং 

মানুষ কযন পুতত্রর িারা পাপ কিতক উিার পায় কসইজনে থেথন োাঁতক 

পাষ্টঠতয়তছন। ১ ৮কয কসই পতুত্রর উপতর থবশ্বাস কতর োর ককান থবচার হয় না, থকন্তু কয 

থবশ্বাস কতর না োতক কোষী বতে আতগই থস্থর করা হতয় কগতছ, কারণ কস ঈশ্বতরর 

একমাত্র পুতত্রর উপতর থবশ্বাস কতর থন। ১ ৯োতক কোষী বতে থস্থর করা হতয়তছ কারণ 

জগতে আতো এতসতছ, থকন্তু মানুতষর কাজ মন্দ বতে মানুষ আতোর কচতয় অন্ধকারতক 

কবশী ভােতবতসতছ।  

 

bxK`x‡gi m‡½ hxïi K‡_vcK_b wb‡q †hvnb wj‡LwQ‡jb| bxK`xg GKRb dixkx wQ‡jb - GKRb whû`x ag©‡bZv| 

GKw`b iv‡Z bxK`xg K_v ejvi Rb¨ hxïi Kv‡Q G‡mwQ‡jb| m¤¢eZ Zvi iv‡Z Avmvi KviY nj hv‡Z Ab¨vb¨ whû`x 

ag©‡bZviv Zv‡K hxïi mv‡_ K_v ej‡Z bv †`‡L|  

whû`x †bZviv hxïi wkÿv cQ›` Ki‡Zb bv| hxïi K_v ïbvi Rb¨ A‡bK †jvK Zuvi Kv‡Q AvmZ| hxï †jvK‡`i 

ej‡Zb †h Ck¦i Zuv‡K †jvK‡`i‡K Zuvi Kv‡Q wdwi‡q †bIqvi KvR w`‡q‡Qb| whû`x †bZviv †jvK‡`i‡K mg Í̄ whû`x 

wbqg cvjb Ki‡Z ej‡Zb| Zviv †jvK‡`i ej‡Zb †h, hw` Zviv mg Í̄ AvBb cvjb K‡i, Zvn‡j Ck¦i Zv‡`i Dci 

mš‘ó n‡eb| †jvK‡`i whû`x wbqg cvjb Ki‡Z ejvi gva¨‡gB whû`x †bZviv ÿgZv †c‡qwQ‡jb| Zviv AvB‡bi 

cÖ‡Z¨KwU kã Lye fvj K‡i wk‡LwQ‡jb| AvBb m¤ú‡K© Zv‡`i Lye fvj aviYv wQj| Zviv AvBb we‡klÁ nIqv‡Z 

†jvK‡`i Dci Zv‡`i ÿgZv wQj|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ce© 17: hxï e‡jwQ‡jb gvbyl‡K cybivq Rb¥MÖnY Ki‡Z n‡e  

 

hxï †jvK‡`i ej‡Zb me gvbyl-B cvcx| wZwb Zv‡`i ej‡Zb D×vi cvIqvi Rb¨ Zv‡`i Ck¦i‡KB cÖ‡qvRb| whû`x 

‡bZviv fve‡Z jvM‡jb hw` †jv‡Kiv hxïi K_v ï‡b, Zvn‡j Zviv Avi Zv‡`i K_v ïb‡e bv| Zviv †f‡ewQ‡jb hxï 

nqZ †jvK‡`i Dci Zv‡`i ÿgZv †kl K‡i w`‡Z †P‡qwQ‡jb|  
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whû`x †bZviv hxïi weiæ‡× wg_¨v ej‡Z jvM‡jb| Zviv ej‡jb g›` AvZ¥viv †hb Zuvi K_v ï‡b ZvB kqZvb Zuv‡K 

mvnvh¨ KiwQj| Zviv Zuvi Kv‡Q wM‡q Ck¦‡ii AvBb m¤ú‡K© wRÁvmv Ki‡jb| Zviv Zuv‡K w`‡q fyj Kiv‡Z Ges fzj 

ejv‡Z †Póv K‡iwQ‡jb| wKš‘ hxï Ck¦‡ii mg Í̄ evK¨-B Rvb‡Zb Ges Zv‡`i mg Í̄ cÖ‡kœi DËi w`‡Z cvi‡Zb| 

†jv‡Kiv whû`x †bZv‡`i K_v bv ï‡b, hxkyi K_v ïb‡Z jvMj|  

ZvB nqZ †mB Kvi‡YB bxK`xg iv‡Zi †ejvq hxïi mv‡_ K_v ej‡Z G‡mwQ‡jb| wZwb Pvb wb †hb Ab¨ whû`x †bZviv 

Rv‡b †h wZwb hxïi mv‡_ K_v ej‡Z G‡mwQ‡jb| bxK`xg hxïi mv‡_ K_v ejvi mgq Zv‡K ¸iæ e‡j WvK‡jb| ¸iæ 

n‡jb ‡mB whn~`x †jvK whwb Ck¦i m¤ú‡K© †jvK‡`i‡K wkÿv †`b| bxK`xg ej‡jb hxï Ck¦‡ii KvQ †_‡K G‡m‡Qb 

Ges Ck¦i wbðq Zuvi m‡½ Av‡Qb e‡j wZwb GZme Avðh© KvR Ki‡Qb|  

hxï ej‡jb, bxK`xg‡K Ck¦‡ii GKRb †jvK n‡Z n‡j Ges Ck¦‡ii wbq‡g Pj‡Z n‡j, Zv‡K Aek¨B cybivq Rb¥MÖnY 

Ki‡Z n‡e| wKš‘ Gi gv‡b wK? bxK`xg Zv eyS‡Z cv‡ib wb| wZwb hxï‡K wRÁvmv Ki‡jb gvbyl wKfv‡e cybivq 

Rb¥MÖnY Ki‡Z cv‡i|  

hxï ej‡jb kqZv‡bi kvmb †_‡K Z_v cvc I g„Zz¨i nvZ †_‡K †invB †c‡Z n‡j Ges Ck¦‡ii †jvK n‡Z n‡j 

Avcbv‡K Aek¨B cybivq Rb¥MÖnY Ki‡Z n‡e| wZwb ej‡jb GB Rb¥ ‡Kv‡bv kvixwiKfv‡e bq, wKš‘ Zv 

Ava¨vwZ¥Kfv‡e| wZwb ej‡jb cybivq Rb¥ †bIqv ej‡Z Ggb wKQz †evSv‡bv n‡q‡Q hv cweÎ AvZ¥v-B Ki‡eb| hxï 

Ck¦‡ii AvZ¥v‡K †evSv‡bvi cÖm‡½ kw³kvjx evZv‡mi m‡½ Zzjbv Ki‡jb| wZwb ej‡jb evZvm †hw`‡K B”Qv †mw`‡K 

eq| hxï †evSv‡Z †P‡q‡Qb †h cybivq Rb¥ †bIqvi gv‡b nj Ggb wKQz hv †KejgvÎ Ck¦i-B †jvK‡`i Rb¨ Ki‡Z 

cv‡ib| ‡KvbI e¨w³ ag©xq we‡klÁ wKbv Zv we‡eP¨ bq, eis GKRb e¨w³ Avm‡j wK fv‡eb Zv-B ¸iæZ¡c~Y©| gvbyl 

Avm‡j wK wek¦vm K‡ib Zv Ck¦iB Rv‡bb| wZwb Rvb‡Zb †jv‡Kiv Avm‡j GUv fv‡e wKbv †KejgvÎ Ck¦iB Zv‡`i 

D×vi Ki‡Z cv‡ib|  

hLb †KvbI gvbyl cÖ_g ev‡ii gZ Rb¥MÖnY K‡i, Zviv Kwqb I †ne‡ji gZ evMv‡bi evB‡i Rb¥MÖnY K‡i| Zv‡`i 

g‡a¨ cvc _v‡K| Zviv GUv †_‡K cvjv‡Z cv‡i bv| hviv cÖ_gevi Rb¥MÖnY K‡i‡Qb Zviv cÖ‡Z¨‡K Ck¦‡ii kÎæ 

kqZv‡bi kvm‡bi Aax‡b Av‡Q| Aeªvnv‡gi eskai bxK`x‡gi †ÿ‡ÎI Zv-B|  

bxK`xg ZeyI Gme eyS‡Z cv‡ib wb| hxï ej‡jb bxK`x‡gi gZ GKRb whû`x wkÿK †Kb Ck¦‡ii wel‡q eyS‡Z 

cv‡i bv| hxï ej‡jb Ck¦i m¤ú‡K© wZwb hv Rv‡bb Zv-B e‡jb| hxï Ck¦‡ii KvQ †_‡KB G‡mwQ‡jb myZivs wZwb hv 

e‡jb Zv-B mwZ¨|    

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

hxï wb‡R‡K gbyl¨cyÎ ej‡jb| wZwb wb‡R‡K Gfv‡e ejvi KviY nj wZwb Ck¦‡ii cyÎ whwb gvbyl iƒ‡c G‡mwQ‡jb| 

wZwb Ck¦‡ii K_v c~Y© Ki‡Z c„w_ex‡Z G‡mwQ‡jb| wKš‘ wZwb mwZ¨Kvi A‡_© GKRb gvbylI wQ‡jb e‡U| wZwb 

bxK`xg‡K ej‡jb, Zuv‡K DuPz‡Z †Zvjv n‡e †hgb †gvwk †mB †eªv‡Äi mvcwU DuPz‡Z Zz‡jwQ‡jb| g‡b K‡i †`L yb, 
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B¯ªv‡qjxqiv hLb giæcÖvšÍ‡i wQj ZLb wKQz welv³ mvc G‡mwQj Ges †m¸‡jv hLb †jvK‡`i‡K KvgovZ ZLb  Zviv 

gviv †hZ| Ck¦i †gvwk‡K GKwU †eªv‡Äi mvc evbv‡Z e‡jwQ‡jb Ges Zv LyuwUi Dci ivL‡Z e‡jwQ‡jb| hLbB 

B¯ªv‡qjxqiv †mB mvcwUi w`‡K ZvKvZ Zviv gviv coZ bv| hxï ej‡jb, Zuv‡KI †eªv‡Äi mvcwUi gZ DuPz‡Z †Zvjv 

n‡e| bxK`xg Ck¦‡ii evK¨ Lye fvj fv‡eB Rvb‡Zb, ZvB wZwb GB MíwUI fvjfv‡e Rv‡bb| wKš‘ GLb hxï Zv‡K 

hv ej‡Qb Zv G‡Kev‡i bZzb| hxï ej‡jb †h ‡mB †eªv‡Äi mvcwU nj hxï Ges GUv Zuvi Kv‡Ri GKwU D`vniY 

gvÎ|  

hxï ej‡jb hLb Zuv‡K DuPz‡Z †Zvjv n‡e ZLb hviv Zuv‡K wek¦vm K‡i Zviv mK‡j AbšÍRxeb188 cv‡e| B¯ªv‡qjxq‡`i 

g‡a¨ ‡KD hw` mv‡ci Kvgo †LZ Zvn‡j Zv‡`i euvPvi Dcvq wQj bv| wVK GKBfv‡e RM‡Zi †jv‡KivI wb‡R‡`i‡K 

iÿv Ki‡Z cv‡i bv| Zviv cvc I g„Zy¨i RM‡Z Rb¥MÖnY K‡i‡Q e‡j Zviv mK‡j cvcx| Zv‡`i cv‡ci A_© n‡e †h 

Zviv hLb gviv hv‡e ZLb Zviv Ck¦‡ii mv‡_ _vK‡e bv, Z‡e Zviv kvw Í̄ I g„Zz¨i RvqMvq _vK‡e| wKš‘ hxï ej‡jb 

hviv Zuv‡K wek¦vm K‡i Zviv cybivq Ck¦‡ii cwiev‡i Rb¥ wb‡e Ges AbšÍRxeb jvf Ki‡e|  

hxï Zvici bxK`xg‡K ej‡jb Ck¦i GB RMZ‡K fvjev‡mb| wZwb ej‡jb Zuvi fvjevmvi Kvi‡YB wZwb Zuvi cyÎ 

hxï‡K A_©vr †mB D×viKZ©v  gkxn‡K cvwV‡qwQ‡jb| Ck¦i GUv K‡iwQ‡jb, hv‡Z hviv Zuv‡K wek¦vm K‡i Zv‡`i Kv‡iv 

cv‡ci g~j¨ w`‡Z bv nq, hv‡Z Zviv gviv bv hvq Ges Ck¦‡ii †_‡K Avjv`v bv nq| hxï ej‡jb Ck¦i Zv‡`i‡K iÿv 

Ki‡eb, D×vi Ki‡eb Ges AbšÍRxeb `vb Ki‡eb|  

Ck¦‡ii cyÎ hxï m¤ú‡K© Ges Zuvi KvR m¤ú‡K© gvK© wj‡LwQ‡jb| hxï whû`vi wewfbœ kn‡i wM‡qwQ‡jb| Zvici wZwb 

cybivq Kdibvû‡g wd‡i wM‡qwQ‡jb| ‡mLv‡b wZwb †ek wKQz eQi AviI A‡bK †jv‡Ki m‡½ †_‡KwQ‡jb|  

 

                             1 কতয়কথেন পতর যীশু আবার কেরনাহতূম কগতেন। কোতকরা শুনে থেথন ঘতর আতছন।  

        gvK© 2:1-12     2 েখন এে কোক কসখাতন জতড়া হে কয, ঘর কো েতূরর কিা, েরজার বাইতরও আর জায়গা  

                             রইে না। যীশু কোকতের কাতছ ঈশ্বতরর বাকে প্রচার করথছতেন। 3 এমন সময় কতয়কজন  

                             কোক একজন অবশ-করাগীতক োাঁর কাতছ থনতয় আসে। চারজন কোক োতক বতয়  

                             আনথছে, 4 থকন্তু থভতড়র জনে োরা োতক যীশুর কাতছ থনতয় কযতে পারে না। এইজনে যীশু  

 

 

 

 

                                                             ce© 17: hxï e‡jwQ‡jb gvbyl‡K cybivq Rb¥MÖnY Ki‡Z n‡e 

 

                                                           
188

 AbšÍKvj - hv wPiRxeb _v‡K Ges hvi †KvbI †kl †bB 
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                              কযখাতন থছতেন ষ্টঠক োর উপতরর ছাতের থকছু অংশ োরা সথরতয় কেেে। োরপর কসই  

                             কখাো জায়গা থেতয় মােুর সুিই কসই অবশ-করাগীতক নীতচ নাথমতয় থেে।  

                             5 যীশু োতের থবশ্বাস কেতখ কসই অবশ-করাগীতক বেতেন, “কোমার পাপ ক্ষমা করা হে।”      

                             6 কসখাতন কতয়কজন যম থ-থশক্ষক বতস থছতেন। োাঁরা মতন মতন ভাবথছতেন,  

                             7 “কোকটা এই রকম কিা বেতছ ককন? কস কো ঈশ্বরতক অপমান করতছ। একমাত্র ঈশ্বর  

                             ছাড়া আর কক পাপ ক্ষমা করতে পাতর?” 

                             8 োাঁরা কয ঐ সব কিা ভাবতছন ো যীশু থনতজর অন্ততর েখনই বুঝতে পারতেন। এইজনে  

                             থেথন োাঁতের বেতেন, “আপনারা ককন মতন মতন ঐ সব কিা ভাবতছন?  

                             9 এই অবশ-করাগীতক ককান্টা বো সহজ-‘কোমার পাপ ক্ষমা করা হে,’ না, ‘ওতঠা, কোমার  

                             মােুর েুতে থনতয় কহাঁতট কবড়াও’?  

                             10 থকন্তু আপনারা কযন জানতে পাতরন পথৃিবীতে পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমো মনুষেপুতত্রর  

                             আতছ”-এই পয থন্ত বতে থেথন কসই অবশ-করাগীতক বেতেন,  

                             11 “আথম কোমাতক বেথছ, ওতঠা, কোমার মােুর েুতে থনতয় বাড়ী চতে যাও।”  

                             12 েখনই কসই কোকষ্টট উতঠ োর মােুর েুতে থনে এবং সকতের সামতনই বাইতর চতে কগে।  

                             এতে সবাই আশ্চয থ হতয় ঈশ্বতরর কগৌরব কতর বেে, “আমরা কখনও এই রকম কেথখ থন।” 

 

Kdibvû‡gi †jv‡Kiv ïbj †h hxï †mLv‡b G‡m‡Qb| hxï †h N‡i wQ‡jb, A‡bK †jvK †mLv‡b Avm‡Z jvMj| wZwb 

Zv‡`i mv‡_ em‡jb Ges K_v ej‡jb| wZwb bex‡`i K_v¸‡jv Lye cwi®‹vifv‡e eY©bv K‡iwQ‡jb| wZwb AwaKv‡ii 

mv‡_ K_v ejwQ‡jb| †mLv‡b wKQz whn`x ag©-†bZvivI Dcw ’̄Z wQ‡jb| Zviv hxïi K_v ï‡b †gv‡UI Lykx nb wb| 

Zviv Pvb wb ‡h †jv‡Kiv Zuvi K_v ‡kv‡b| NiwU A‡bK †jv‡K c~Y© n‡q wM‡qwQj| †mB NiwU GZ †jv‡K c~Y© wQj †h 

`iRv w`‡q Avi Kv‡iv wfZ‡i hvIqv m¤¢e wQj bv|  

hxï †h NiwU‡Z wQ‡jb wKQz †jvK GK e¨w³‡K wb‡q Zuvi Kv‡Q G‡mwQ‡jb| †jvKwU wQj Aek †ivMx| Zvi gv‡b nj 

†m bovPov wKsev nvuU‡Z cviZ bv| hviv †mB Aek †ivMx‡K wb‡q G‡mwQj Zviv †KvbI g‡ZB †mB N‡i cÖ‡ek Ki‡Z 

cviwQj bv| ZvB Zviv Zv‡K †mB N‡ii Qv‡` wb‡q †Mj| Zviv Qv‡`i wKQz Ask mwi‡q †d‡j †mLv‡b GKUv †Lvjv 

RvqMv ˆZwi Kij Ges †mB †Lvjv RvqMv w`‡q †jvKwU‡K wb‡P bvwg‡q w`j| Zviv wek¦vm KiZ hxïB Zv‡K my¯’ Ki‡Z 

cv‡ib| ZvB Zviv Zv‡K Qv‡`i ga¨ w`‡q wb‡P bvwg‡q w`j| hxï Rvb‡Zb †h ‡mB †jv‡Kiv wek¦vm KiZ †h wZwb Zv‡K 

my¯’ Ki‡Z cv‡ib| Zviv RvbZ †h hxï Ck¦‡ii cyÎ| hxï †jvKwU‡K ej‡jb Òerm, †Zvgvi cvc ÿgv Kiv nj|Ó   
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‡mB N‡i Dcw ’̄Z _vKv ag©-wkÿ‡Kiv LyeB †i‡M †M‡jb| hxï hv e‡jwQ‡jb Zviv Zv ï‡bwQj| Zviv RvbZ †KejgvÎ 

Ck¦iB cvc ÿgv Ki‡Z cv‡ib| GLb wKbv hxï ej‡Qb †h †jvKwUi cvc ÿgv Kiv nj| GB ag© wkÿ‡Kiv wek¦vm 

Ki‡Zb bv †h hxï Ck¦‡ii cyÎ| ZvB Zviv fvej hxïi Ggb ejv DwPZ bq †h †jvKwUi cvc ÿgv Kiv nj|  

hxï Zv‡`i ej‡jb cvc ÿgv Kievi ÿgZv Zuvi Av‡Q| †Kb ? †Kbbv wZwb Ck¦‡ii cyÎ| Zvici hxï †jvKwU‡K D‡V 

ùvov‡Z ej‡jb| hxï ejvi ciciB †jvKwU D‡V ùvovj| †m D‡V ùvwo‡q P‡j †Mj| †mLv‡b hZRb wQj cÖ‡Z¨K‡K 

AevK nj| wZwb hv ej‡jb Zv †`‡L A‡b‡KB Ck¦‡ii †MŠie Ki‡Z jvM‡jb|  

c‡i, mvM‡ii Kv‡Q, iv Í̄vi cv‡k hxï GKRb Ki&-Av`vqKvix‡K189 †`L‡jb| Zvi bvg wQj †jwe| †ivgxq m¤ªvU‡K 

†`Iqvi Rb¨ †m †jvK‡`i KvQ †_‡K UvKv ZzjZ| GB ai‡bi †jvK‡`i whû`x †jv‡Kiv cQ›` KiZ bv| Giv †ivgxq‡`i 

Rb¨ KvR KiZ Ges †jvK‡`i †_‡K A‡bK UvKv Av`vq KiZ| hxï †jwe‡K Zuvi wkl¨ nIqvi Rb¨ WvK‡jb|  

      

                         13 পতর যীশু আবার গােীে সাগতরর যাতর কগতেন। েখন অতনক কোক োাঁর কাতছ আসে,     

     gvK© 2:13-17       আর থেথন োতের থশক্ষা থেতে োগতেন। 14 এর পতর থেথন পতি কযতে কযতে কেখতেন  

                          আে্ তেতয়র কছতে কেথব কর্ আোয় করবার ঘতর বতস আতছন। যীশু োাঁতক বেতেন, “এস,  

                          আমার থশষে হও।Ó েখন কেথব উতঠ যীশুর সংতগ কগতেন। 

                          15 পতর যীশু কেথবর বাড়ীতে কখতে বসতেন। েখন অতনক কর্- আোয়কারী ও খারাপ       

                          কোতকরাও যীশু ও োাঁর থশষেতের সংতগ কখতে বসে, কারণ অতনক কোক যীশুর সংতগ  

                          সংতগ যাজিে। 16 েরীশী েতের যম থ-থশক্ষতকরা যখন কেখতেন যীশু কর্-আোয়কারী ও   

                         খারাপ কোকতের সংতগ খাতিন েখন োাঁরা োাঁর থশষেতের বেতেন, Òউথন কর্-আোয়কারী ও  

                          খারাপ কোকতের সংতগ খাওয়া-োওয়া কতরন ককন?Ó 

                          17 এই কিা শুতন যীশু কসই যম থ-থশক্ষকতের বেতেন, Òসুস্থতের জনে ডাক্তাতরর েরকার কনই  

                          বরং অসসু্থতের জনেই েরকার আতছ। আথম যাথম থকতের ডাকতে আথস থন বরং পাপীতেরই  

                          ডাকতে এতসথছ।Ó 

 

 

                                             

 

                                                             ce© 17: hxï e‡jwQ‡jb gvbyl‡K cybivq Rb¥MÖnY Ki‡Z n‡e 

                                                           
189

 Ki-Av`vqKvix - miKv‡ii Rb¨ hviv †jvK‡`i KvQ †_‡K UvKv msMÖn K‡i 



170 
 

‡jwe Ki&-Av`v‡qi KvR ‡Q‡o w`‡q hxïi m‡½ †M‡jb| cieZ©x‡Z †jwe‡K gw_ e‡j WvKv nZ| wZwbB hxïi Rxeb 

m¤ú‡K© mg Í̄ wKQz wj‡L †i‡LwQ‡jb| Zvi †jLv eBwU nj evB‡e‡ji gw_ cy¯ÍK|  

hxï I Zuvi wk‡l¨iv190 †jwei evwo‡Z †L‡Z wM‡qwQ‡jb| †mLv‡b AviI A‡bK ‡jvK Dcw¯’Z wQj| Ck¦‡ii Mí e‡j 

†h, GB †jv‡Kiv wQ‡jb  Ki&-Av`vqKvix Ges cvcx| whû`x †bZviv GB mg Í̄ †jvK‡`i Lvivc †jvK wn‡m‡e MY¨ 

Ki‡Zb| G‡`i g‡a¨ †KD †KD †ivgxq‡`i Rb¨ KvR KiZ Ges Giv whû`x wbqg †g‡b PjZ bv| whû`x ag©-†bZviv 

Ges dixkxiv †`Lj †h hxï GB me †jvK‡`i mv‡_ †L‡Z e‡m‡Qb| dixkxiv KL‡bv G‡`i gZ †jvK‡`i mv‡_ †L‡Z 

em‡Zb bv| GB iKg Kiv gv‡b Zv‡`i whû`x wbq‡gi we‡ivaxZv Kiv| Zviv ej‡jb hxï †Kb G‡`i gZ Lvivc 

†jvK‡`i m‡½ LvIqv-`vIqv K‡ib|  

hxï Zv‡`i ej‡jb, Òসুস্থতের জনে ডাক্তাতরর েরকার কনই বরং অসুস্থতের জনেই েরকার আতছ। আথম 

যাথম থকতের191
 ডাকতে আথস থন বরং পাপীতেরই ডাকতে এতসথছ।Ó wZwb ej‡jb, hviv wb‡R‡`i Amy¯’ g‡b K‡i †Kej 

Zviv-B Wv³v‡ii Kv‡Q hvq| wZwb ej‡jb hviv wb‡R‡`i cvcx g‡b K‡i ‡Kej Zviv-B Zuvi Kv‡Q Avm‡e| hviv g‡b 

K‡i †h Zviv Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb Kvbyb cvjb Ki‡Z cvi‡e Zviv Zuvi Kv‡Q Avm‡e bv| D×vi cvevi Rb¨ Zv‡`i ‡h 

Ck¦i‡K cÖ‡qvRb ‡mUv †f‡e Zviv Ck¦‡ii Kv‡Q Av‡m bv  

whû`x ag©-†bZviv ‡P‡qwQ‡jb †h hxï ‡hb Zv‡`i GKUv wbqg fv‡½| Z‡eB Zviv ej‡Z cvi‡e †h wZwb GKRb Lvivc 

gvbyl, †Kbbv wZwb Ck¦‡ii AvBb Agvb¨ K‡i‡Qb|  

                           1 এর পতর যীশু আবার সমাজ-ঘতর কগতেন। কসখাতন একজন কোক থছে যার একটা হাে  

       gvK© 3:1-6      শুথকতয় থগতয়থছে। 2 েরীশীতের মতযে কতয়কজন যীশুতক কোষ কেবার অজহুাে  

                            খুাঁজথছতেন। থবশ্রামবাতর যীশু কোকটাতক সুস্থ কতরন থক না ো কেখবার জনে োাঁরা োাঁর  

                            উপর ভাে কতর নজর রাখতে োগতেন। 3 যীশু কসই শুকনা-হাে কোকষ্টটতক বেতেন,  

                            “সকতের সামতন এতস ো াঁড়াও। 4 োরপর যীশু েরীশীতের জজজ্ঞাসা করতেন, “থবশ্রামবাতর  

                             ভাে কাজ করা উথচে, না মন্দ কাজ করা উথচে? প্রাণ রক্ষা করা উথচে, না নি করা  

                             উথচে?” েরীশীরা থকন্তু ককানই উত্তর থেতেন না। 5 েখন যীশু থবরক্ত হতয় োাঁতের থেতক  

                             োথকতয় কেখতেন এবং োাঁতের অন্ততরর কষ্টঠনোর জনে গভীর েুুঃতখর সংতগ কসই  

                             কোকষ্টটতক বেতেন, “কোমার হাে বাথড়তয় োও।” কোকষ্টট হাে বাথড়তয় থেতে পর োর হাে 
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                             কেো যায় কসই থবষতয় রাজা কহতরাতের েতের কোকতের সংতগ পরামশ থ করতে োগতেন। 

 

GK wekÖvgev‡i hxï hLb mgvRN‡i wQ‡jb ‡mB NUbv wb‡q gvK© wj‡LwQ‡jb| †mLv‡b GKRb †jvK wQj hvi GKwU 

nvZ Aek n‡q wM‡qwQj| ag©-‡bZviv Lye fvjfv‡e bRi ivLwQ‡jb| Zviv †P‡qwQ‡jb hxï whû`x wbqg f½ Kivi gZ 

wKQz KiæK| wekÖvgevi‡K wN‡i whû`x‡`i A‡bK wbqg wQj| Zv‡`i AvB‡b wQj wekÖvgev‡i †jv‡Kiv †KvbI KvR 

Ki‡Z cvi‡e bv| Zviv †P‡qwQ‡jb hxï †hb †mB †jvKwU‡K my¯’ K‡ib hv‡Z Zviv GUv ej‡Z cv‡i †h hxï wekªvgev‡i 

KvR K‡i‡Qb| Ck¦‡ii AvBb f½ K‡i‡Q e‡j Zviv Zuv‡K †`vlv‡ivc Ki‡Z †P‡qwQ‡jb|  

hxï Rvb‡Zb ‡mB ag©-†bZviv wK fvewQ‡jb| wZwb Rvb‡Zb Zviv PvBZ wZwb †hb whû`x‡`i AvBb f½ K‡ib| ZvB 

wZwb Zv‡`i wKQz cÖkœ Ki‡jb| wZwb Zv‡`i wRÁvmv Ki‡jb wekÖvgev‡i fvj KvR Kiv DwPr bv g›` KvR Kiv DwPr| 

Zviv Zuv‡K ‡KvbI DËi w`‡jb bv|  

Ck¦‡ii Mí e‡j †h, hxï wei³ n‡jb Ges whû`x †bZv‡`i AšÍ‡ii KwVbZv †`‡L Mfxi ỳtL †c‡jb| Ck¦i Zv‡`i 

†h AvBb w`‡qwQ‡jb Zviv Gi mwZ¨Kvi A_© Rvb‡Zb bv| Dciš‘ Zviv wb‡RivB AviI A‡bK wbqg ‰Zwi K‡iwQ‡jb| 

Ck¦i Avm‡j †Kgb Zviv Zv Rvb‡Zb bv| Zviv g‡b K‡iwQ‡jb †h Zviv Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb cvjb Ki‡Z cvi‡e| 

wKš‘ Zv Am¤¢e wQj|  

hxï †jvKwU‡K Zvi nvZ evwo‡q w`‡Z ej‡jb| hxï Zvi nvZ fvj K‡i w`‡jb| †mB ag©-‡bZviv †`L‡jb †h hxï 

†jvKwUi nvZ fvj K‡i w`‡qwQ‡jb| wKš‘ ZeyI Zviv wek¦vm K‡ib wb †h hxï Ck¦‡ii cyÎ| ZLb dixkxiv evB‡i 

†M‡jb Ges wKfv‡e hxï‡K †g‡i †djv hvq ‡mB wel‡q ivRv †n‡iv‡`i `‡ji †jvK‡`i m‡½ civgk© Ki‡Z jvM‡jb|  

wKfv‡e †jv‡Kiv A‡bK ~̀i †_‡K hxïi Kv‡Q Avm‡Z ïiæ K‡iwQ‡jb †mB wel‡q gvK© wj‡LwQ‡jb| wdwjw Í̄‡bi mg Í̄ 

RvqMv Ges Ab¨vb¨ RvqMv †_‡K †jv‡Kiv Zuvi Kv‡Q Avm‡Z jvMj| Zviv eZ©gv‡b †jevb‡bi gZ DË‡ii †`k †_‡K 

Avm‡Z jvMj| †mB mgq A‡bK †jvK hxï‡K †`L‡Z G‡mwQj| Zviv Zuvi Avðh© Kv‡Ri K_v ï‡bwQj| Zviv Zv‡`i 

Amy¯’Zv †_‡K Av‡ivM¨ jvf Ki‡Z †P‡qwQj| Zviv hxïi KvQ †_‡K Ck¦i m¤ú‡K© ïb‡Z †P‡qwQj|  

                          7-8 এর পতর যীশু োাঁর থশষেতের সংতগ সাগতরর যাতর কগতেন। গােীে প্রতেতশর অতনক  

         gvK© 3:7-12      কোক োাঁর থপছতন থপছতন চেে। যীশু কয সব কাজ করথছতেন কসগুতোর কিা শুতন  

                            থযহথূেয়া, থযরূশাতেম, ইতোম, যেথন নেীর ওপার এবং কসার ও সীতোন শহতরর চারথেক  

                            কিতক অতনক কোক োাঁর কাতছ আসে। 9যীশু থনতজর জনে একটা কছাট কনৌকা োাঁর  

                            থশষেতের ষ্টঠক কতর রাখতে বেতেন কযন থভতড়র েরুন কোতক চাপাচাথপ কতর োাঁর উপর  
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                                না পতড়। 10 থেথন অতনক কোকতক সুস্থ কতরথছতেন বতে করাগীরা োাঁতক কছা াঁবার জনে  

                                কঠোতঠথে করথছে। 11 মন্দ আত্মারা যখনই োাঁতক কেখে েখনই োাঁর সামতন মাষ্টটতে  

                                পতড় থচৎকার কতর বেে, “আপথনই ঈশ্বতরর পুত্র।” 12 থকন্তু থেথন খুব কড়াভাতব োতের  

                                আতেশ থেতেন কযন োরা কাউতক না বতে থেথন কক। 
 

 

g›` AvZ¥viv RvbZ hxï Avm‡j †K| Zviv ejZ †h hxïB Ck¦‡ii cyÎ| wKš‘ hxï Pvb wb g›` AvZ¥viv †jvK‡`i e‡j 

‡`q †h wZwb Avm‡j †K|  

hxïi A‡bK wkl¨ wQj| wKš‘ wZwb Zuvi Lye Kv‡Qi m½x nIqvi Rb¨ ev‡iv Rb‡K †e‡Q wb‡qwQ‡jb|  

 

                             13-15 এর পতর যীশু পাহাতড়র উপতর উঠতেন এবং থনতজর ইিামে থকছু কোকতক োাঁর  

    gvK© 3:13-19        কাতছ কডতক থনতেন। োাঁরা যীশুর কাতছ আসতে পর থেথন বাতরাজনতক কপ্রথরে্-পতে থনযুক্ত  

                             করতেন কযন োাঁরা োাঁর সংতগ সংতগ িাতকন এবং মন্দ আত্মা ছাড়াবার ক্ষমো থেতয় থেথন  

                             োাঁতের প্রচার-কাতজ পাঠাতে পাতরন।  

                             16 কয বাতরাজনতক থেথন থনযুক্ত কতরথছতেন োাঁরা হতেন থশতমান, যা াঁর নাম থেথন থেতেন  

                             থপের;  

                             17 থসবথেতয়র েুই কছতে যাতকাব ও কযাহন (এাঁতের নাম থেথন থেতেন কবায়াতনথগ থস, অি থাৎ  

                             বজ্রধ্বথনর পুতত্ররা);  

                            18 আজিয়, থেথেপ, বর্িেময়, মথি, কিামা, আেতেতয়র কছতে যাতকাব, িতেয়, কমৌেবােী  

                             থশতমান,  

                             19 আর থযহেূা ইষ্কাথরতয়াৎ, কয যীশুতক শত্রুতের হাতে যথরতয় থেতয়থছে। 

 

hxï GB ev‡ivRb‡K ‡cÖwiZ bvg w`‡qwQ‡jb| †cÖwiZ n‡jb Ck¦‡ii GKRb g‡bvbxZ †jvK hv‡K we‡kl Kv‡Ri Rb¨ 

WvKv n‡q‡Q| hxï ej‡jb GB †cÖwi‡Ziv Zuvi m‡½ _vK‡eb| wZwb ej‡jb Zv‡`i‡K cÖPv‡i cvVv‡bv n‡e| Zv‡`i 

†jvK‡`i ga¨ †_‡K g›` AvZ¥v Qvwo‡q †`qvi ÿgZv _vK‡e|  
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hxï Ck¦‡ii kÎæ‡K civwRZ Kivi Rb¨ GB RM‡Z G‡mwQ‡jb| wZwb BwZg‡a¨ Zuvi KvR ïiæ K‡i w`‡q‡Qb| Ck¦i 

memgq Pvb †jv‡Kiv ‡hb Zuvi m‡½ KvR K‡i| wZwb Pvb †jv‡Kiv †hb Zuvi m‡½ hy³ n‡q kqZv‡bi weiæ‡× hy× K‡i 

Ges Zuvi D×v‡ii cwiKíbvq Zuvi mv‡_ KvR K‡i| ZvB hxï Zuvi m‡½ KvR Kivi Rb¨ GB ev‡ivRb‡K †e‡Q 

wb‡qwQ‡jb|  

whû`v B®‹vwi‡qvr wQ‡jb GB ev‡ivR‡bi g‡a¨ GKRb| hxï n‡jb Ck¦i| ZvB wZwb †jvK‡`i wPšÍv mKj Rvb‡Zb| 

wK NU‡Z P‡j‡Q †mB mg¯Í wKQzB wZwb Rvb‡Zb| wZwb Rvb‡Zb †h whû`v B®‹vwi‡qvr cieZ©x‡Z Zuvi mv‡_ 

wek¦vmNvZKZv192 Ki‡e| wKš‘ Ck¦‡ii GKwU D×v‡ii cwiKíbv wQj Ges whû`vI Ck¦‡ii cwiKíbvi Ask wQ‡jb| 

ZvB hw`I hxï Rvb‡Zb †h whû`v Zuvi mv‡_ wek¦vmNvZKZv Ki‡eb, ZeyI wZwb Zv‡K †cÖwiZ wn‡m‡e g‡bvbxZ 

K‡iwQ‡jb| hxï Rvb‡Zb GUvI Ck¦‡ii cwiKíbvi GKwU Ask wQj|  
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 wek¦vmNvZKZv - kÎæ‡`i Kv‡Q KvD‡K awi‡q ‡`Iqv, hv‡Z Zviv Zvi ÿwZ Ki‡Z cv‡i 

 

 

1. Ck¦‡ii AvBb m¤ú‡K© dixkxiv wK fve‡Zb ? 

2. bxK`xg‡K cybivq Rb¥MÖnY Ki‡Z n‡e Gi ga¨ w`‡q hxï wK eySv‡Z †P‡qwQ‡jb ? 

3. hxï †Kb  wb‡R‡K †eªv‡Äi mv‡ci mv‡_ Zzjbv K‡iwQ‡jb, †hUv †gvwk DPz‡Z     

    Zz‡jwQ‡jb ? 

4. †cÖwiZ ej‡Z wK †evSvq ? 

5. whû`v Zuvi mv‡_ wek¦vmNvZKZv Ki‡eb †R‡bI, †Kb hxï Zv‡K †e‡Q wb‡qwQ‡jb ? 

 

? 

ce© 18 
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hxï Zuvi gnr 

ÿgZv †`Lv‡jb 

 

 

gvK© Ges Ab¨vb¨ wk‡l¨iv hxïi mv‡_ me RvqMvq †h‡Zb| GK mÜv‡ejvq193 hxï I Zuvi wk‡l¨iv †bŠKvq K‡i Mvjxj 

mvM‡ii Icv‡i hvw”Q‡jb Ges gvK© GB NUbv wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

                          35 কসই থেন সন্ধোতবো যীশু োাঁর থশষেতের বেতেন, “চে, আমরা সাগতরর ওপাতর যাই।”       

       gvK© 4:35-41        36 েখন থশতষেরা কোকতের কছতড় যীশু কয কনৌকায় থছতেন কসই কনৌকাতে কতর োাঁতক  

                                 থনতয় চেতেন। অবশে কসখাতন আরও অনে কনৌকাও থছে। 37 কনৌকা যখন চেথছে েখন  

                                 একটা ভীষণ ঝড় উঠে এবং কঢউগুতো কনৌকার উপর এমনভাতব আছতড় পড়ে কয,  

                                 কনৌকা জতে ভতর উঠতে োগে। 38 যীশু থকন্তু কনৌকার থপছন থেতক একটা বাথেতশর  

                                 উপর মািা করতখ ঘুমাজিতেন। থশতষেরা োাঁতক জাথগতয় বেতেন, “গুরু, আমরা কয মারা  

                                 পড়থছ কসথেতক থক আপনার কখয়াে কনই?” 

                                 39 যীশু উতঠ বাোসতক যমক থেতেন এবং সাগরতক বেতেন, “িাম, শান্ত হও।” োতে  

                                 বাোস কিতম কগে ও সব থকছু খুব শান্ত হতয় কগে। 

                                 40 থেথন থশষেতের বেতেন, “কোমরা ভয় পাও ককন? এখনও থক কোমাতের থবশ্বাস হয়  

                                 থন?” 41 এতে থশতষেরা ভীষণ ভয় কপতেন এবং থনতজতের মতযে বোবথে করতে োগতেন,  

                                “ইথন কক কয, বাোস এবং সাগরও োাঁর কিা কশাতন?” 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 
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 mÜv‡ejv - w`‡bi †kl mgq, cÖvq 6Uv †_‡K Nygv‡Z hvIqvi AvM ch©šÍ mgq 
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‡mB hxï A‡bK †jvK‡K wkÿv w`w”Q‡jb| mvM‡ii cv‡o, cÖvq mvivw`b wZwb †jvK‡`i wkÿv w`w”Q‡jb| weKvj †k‡l 

hxï Zuvi wkl¨‡`i ej‡jb Zv‡`i GLb mvM‡ii Icv‡i hvIqv DwPr| ZvB hxï I Zuvi wk‡l¨iv mvMi cvwo †`Iqvi 

Rb¨ GKwU †bŠKvq DV‡jb| †mLv‡b Zv‡`i KvQvKvwQ AviI Ab¨ †bŠKvI wQj| hxï †bŠKvi wcQb w`‡K wM‡q 

Nygvw”Q‡jb|  

Mvjxj mvMi Lye wekvj wQj| mvM‡i fxlY 

So194 n‡Z cviZ| †mB mÜvq, hLb hxï 

†bŠKvq wQ‡jb Lye eo GKUv So ïiæ nj| 

Lye kw³kvjx evZvm eB‡Z jvMj| †bŠKvi 

Dci †XD AvQ‡o co‡Z jvMj| †bŠKv 

Wz‡e195 hv‡e e‡j wk‡l¨iv fq †c‡qwQ‡jb| 

G‡`i g‡a¨ †KD †KD †R‡j wQ‡jb Ges 

A‡bKevi mvM‡i wM‡qwQ‡jb| GB So †`‡L 

Zviv fq †c‡qwQ‡jb| ZvB ejv hvq GB So 

Avm‡jB Lye fxlY wQj| Zviv hxï‡K RvwM‡q 

Zz‡j ejj “গুরু, আমরা কয মারা পড়থছ কসথেতক থক আপনার কখয়াে কনই?” 

hxï D‡V evZvm Ges mvMi‡K agK w`‡jb| wZwb evZvm Ges mvMi‡K _vg‡Z Ges kvšÍ n‡Z ej‡jb| hxïi K_vq 

evZvm Ges mvMi kvšÍ196 n‡q †Mj| Zvici wZwb †bŠKvq _vKv †jvK‡`i wRÁvmv Ki‡jb †Kb Zviv fq †c‡qwQj| 

wZwb ej‡jb, Òএখনও থক কোমাতের থবশ্বাস হয় থন?” 

wkl¨iv †`‡LwQ‡jb hxï wK K‡iwQ‡jb| hxï Zv‡`i‡K Zuvi gnr ÿgZv †`Lv‡jb| Zviv †`L‡jb †h evZvm Ges 

mvM‡ii Dc‡iI hxïi ÿgZv Av‡Q| evZvm Ges mvM‡ii Dc‡i †KejgvÎ m„wóKZ©viB ÿgZv _v‡K| †mB †jv‡Kiv 

hxïi KvR †`‡LwQ‡jb Ges hxïi GZ ÿgZv †`‡L Zviv fq †c‡q wM‡qwQ‡jb|  

Zv‡`i †bŠKv mvM‡ii Icv‡i hvIqvi ci hv N‡UwQj †m wel‡qI gvK© wj‡LwQ‡jb| †mLv‡b hxï Ggb GK †jv‡Ki 

†`Lv †c‡jb hvi g‡a¨ A‡bK eQi a‡i A‡bK g›` AvZ¥v evm KiwQj| wK N‡UwQj Zv Rvb‡Z n‡j Avcwb Avcbvi 

evB‡e‡j Zv c‡o †`L‡Z cv‡ib| gvK© 5:1-20 c‡` GB NUbv †`Iqv A‡Q| g›` AvZ¥viv RvbZ hxï Avm‡j †K|  
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 So - fqvbK wKsev Lvivc AvenvIqv 

195
 Wz‡e hvIqv - cvwb‡Z c~Y© n‡q †mUv cvwbi Mfx‡i P‡j hvIqv 

196
 kvšÍ - kvšÍ Ges kvwšÍc~Y© Ges w¯’i 
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                                                                      ce© 18: hxï Zuvi gnr ÿgZv †`Lv‡jb 

Zviv Zuv‡K Ògnvb Ck̂‡ii cyÎ hxï,Ó e‡j WvKj| hxï †`Lv‡jb wZwb kqZvb Ges Zvi Lvivc Abymvix‡`i †P‡q KZ 

‡ewk kw³kvjx| hxï †jvKwU‡K my¯’ Ki‡jb Ges †mB g›` AvZ¥v‡`i Zvi ga¨ †_‡K †ei n‡q †h‡Z e‡jwQ‡jb| hxï 

Zv‡`i‡K GK`j k~K‡ii cv‡ji g‡a¨ †h‡Z w`‡jb, hvi msL¨v wQj 2000| Zvici †mB k~Ki¸‡jv mvM‡ii g‡a¨ 

wM‡q gviv coj| †mLvbKvi †jv‡Kiv hxïi KvR †`‡L LyeB fq †c‡jb| Zviv †P‡qwQj hxï †hb Zv‡`i GjvKv †Q‡o 

P‡j hvb| hv‡K g›` AvZ¥vq †c‡qwQj †m hxïi m‡½ †h‡Z PvBj| wKš‘ hxï ej‡jb Ck¦i Zvi Rb¨ hv K‡i‡Qb Zv 

wM‡q Zvi evwoi †jvK‡`i‡K ej‡Z|  

hxï Mvjxj mvM‡ii Icv‡i wd‡i †M‡jb| Gici hv N‡UwQj GB wel‡q †hvnb wj‡LwQ‡jb|  

 

                             1 এর পর যীশু কসই জায়গা কছতড় থনতজর গ্রাতম কগতেন, 2 আর োাঁর থশতষেরাও োাঁর  

    ‡hvnb 6:1-15       সংতগ কগতেন। থবশ্রামবাতর থেথন সমাজ-ঘতর থগতয় থশক্ষা থেতে োগতেন। অতনক কোক  

                             োাঁর কিা শুতন আশ্চয থ হতয় বেতে োগে, “এই কোক ককািা কিতক এই সব কপে? এই কয  

                             জ্ঞান োতক কেওয়া হতয়তছ, এ-ই বা থক? আবার কস আশ্চয থ আশ্চয থ কাজও করতছ। 3 এ  

                             থক কসই ছুোর থমথস্ত্র নয়? এ থক মথরয়তমর কছতে নয়? যাতকাব, কযাতষে, থযহেূা ও  

                             থশতমাতনর ভাই নয়? োর কবাতনরা থক এখাতন আমাতের মতযে কনই?” এইভাতব যীশুতক  

                             থনতয় কোকতের মতন বাযা আসতে োগে। 4 েখন যীশু োতের বেতেন, “থনতজর গ্রাম,  

                             থনতজর আত্মীয়-স্বজন ও থনতজর বাড়ী ছাড়া আর সব জায়গাতেই নবীরা সম্মান  

                             পান।” 5 োরপর থেথন কতয়কজন অসুস্থ কোতকর উপর হাে করতখ োতের সুস্থ করতেন,  

                            থকন্তু কসখাতন আর ককান আশ্চয থ কাজ করা সম্ভব হে না। 6 কোতকরা োাঁতক থবশ্বাস করে  

                             না কেতখ থেথন খুব আশ্চয থ হতেন। এর পতর যীশু গ্রাতম গ্রাতম থগতয় কোকতের থশক্ষা থেতে  

                             োগতেন। 7 পতর থেথন োাঁর কসই বাতরাজন থশষেতক থনতজর কাতছ ডাকতেন এবং প্রচার  

                             করবার জনে েু’জন েু’জন কতর পাষ্টঠতয় থেতেন। থেথন মন্দ আত্মাতের উপতর োাঁতের  

                             ক্ষমো থেতেন। 8 যাত্রাপতির জনে একটা োষ্টঠ ছাড়া আর থকছুই থেথন থশষেতের থনতে  

                             থেতেন না। রুষ্টট, িথে, ককামর-বা াঁযথনতে পয়সা পয থন্ত থনতে থেথন োাঁতের বারণ  

                             করতেন। 9 থেথন োাঁতের জেুা পরতে বেতেন বতট, থকন্তু একটার কবশী জামা পরতে  

                             থনতষয করতেন। 10 থেথন োাঁতের আরও বেতেন, “কোমরা কয বাড়ীতে ঢুকতব কসই গ্রাম  

                             কছতড় না যাওয়া পয থন্ত কসই বাড়ীতেই কিতকা। 11 ককান জায়গার কোতকরা যথে কোমাতের  

                             গ্রহণ না কতর থকম্বা কোমাতের কিা না কশাতন, েতব কসই জায়গা কছতড় চতে যাবার সমতয়  

                             কোমাতের পাতয়র যুো কঝতড় কেতো কযন কসটাই োতের থবরুতি সাক্ষে হয়।” 

12 েখন থশতষেরা থগতয় প্রচার করতে োগতেন কযন কোতকরা পাপ কিতক মন  

                           থেরায়। 13 োাঁরা অতনক মন্দ আত্মা ছাড়াতেন এবং অতনক অসুস্থ কোতকর মািায় কেে  

                           থেতয় োতের সুস্থ করতেন। 14 যীশুর সুনাম চারথেতক ছথড়তয় পতড়থছে বতে রাজা কহতরাে  

                           যীশুর কিা শুনতে কপতয়থছতেন। ককান ককান কোক বেথছে, “উথনই কসই বাথপ্তস্মোো  

                           কযাহন। থেথন মৃেুে কিতক কবাঁতচ উতঠতছন বতে এই সব আশ্চয থ কাজ করতছন।” 15 ককউ  

                           ককউ বেথছে, “উথন এথেয়”; আবার ককউ ককউ বেথছে, “অতনক থেন আতগকার নবীতের  

                           মে উথনও একজন নবী।” 
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Zuvi Mí: D×vi 

hxï †`L‡jb GK `j RbZv197 Zuvi w`‡K AvmwQj| Ck¦‡ii Mí e‡j †h wZwb Zuvi wkl¨‡`i198 wb‡q GKwU cvnv‡o 

D‡V †M‡jb| gv‡S g‡a¨ †`Lv hvq evB‡e‡j wkl¨ ej‡Z †mB KqRb †jv‡K eySv‡bv nq hv‡`i‡K hxï †e‡Q 

wb‡q‡Q‡jb| KL‡bv KL‡bv Zv‡`i‡KI eySv‡bv nq hviv hxïi wcQ‡b wcQ‡b NyiZ| †mB mgq whû`x‡`i D×vi ce© 

Kv‡Q G‡m wM‡qwQj| g‡b Av‡Q, cÖ‡Z¨K eQi GB mgq whû`x †jv‡Kiv ¯§iY KiZ wgk‡i Ck¦i Zv‡`i Rb¨ wK 

K‡iwQ‡jb ? Zviv ¯§iY KiZ †mB mg‡qi K_v hLb Ck¦i Zv‡`i `iRvq jvMv‡bv i³ †`‡L Zv‡`i iÿv K‡iwQ‡jb| 

Ck¦i †mB mg Í̄ evwo ev` w`‡q wM‡qwQ‡jb †hme evwoi `iRvq i³ jvMv‡bv wQj| ZvB cÖwZ eQi whû`xiv Ck¦‡ii 

D×v‡ii GB w`bwU ¯§iY Kivi Rb¨ GKUv ce© D`&hvcb199 KiZ|  

hxï Ges Zuvi wk‡l¨iv cvnv‡oi Dci e‡m wQ‡jb| hxï GK`j †jvK‡K Avm‡Z †`L‡jb| wdwjc bv‡g GKRb wkl¨I 

hxïi mv‡_ †mLv‡b wQ‡jb| hxï wdwjc‡K wRÁvmv Ki‡jb †hme †jv‡Kiv AvmwQj Zv‡`i Rb¨ Zviv †Kv_v †_‡K 

Lvevi wKb‡Z cvi‡e|  

‡hvnb wj‡LwQ‡jb †h hxï Rvb‡Zb wK NU‡Z P‡jwQj| wdwjc‡K cixÿv Kivi Rb¨ wZwb Zv‡K Lvevi wb‡q cÖkœ 

Ki‡jb| hxï Pvb wk‡l¨iv ‡hb Zuvi Avmj cwiPq m¤ú‡K© AviI †ewk Rvb‡Z cv‡i| wZwb †P‡qwQ‡jb Zviv †hb Zuvi 

Kv‡Q mvnvh¨ Pvq| wZwb Pvb Zviv †hb Rvb‡Z cv‡i †h wZwb mewKQzB †Lqvj K‡ib| wKš‘ wdwj‡ci †mUv g‡b wQj 

bv| wZwb e‡jwQ‡jb A‡bK UvKv _vK‡jI GZ¸‡jv †jv‡Ki Rb¨ Lvevi †Kbv m¤¢e bq| ZLb Avw› ª̀q ej‡jb GKRb 

‡Q‡ji Kv‡Q cvuPwU †QvU iæwU200 I ỳwU gvQ Av‡Q| wKš‘ Avw› ª̀q ej‡jb GB Aí Lvevi w`‡q GZ¸‡jv †jv‡Ki Rb¨ 

h‡_ó bq|  

hxï †jvK‡`i‡K Nv‡mi Dci e‡m †h‡Z ej‡jb| Ck¦‡ii Mí e‡j †h †mLv‡b 5000 cyiæl †jvK wQj| wKš‘ †mLv‡b 

bvix Ges wkïivI wQj| ZvB ejv hvq GK`j wekvj Rb‡Mvôx †mLv‡b wQj|  

hxï wcZv Ck¦i‡K †mB Lvev‡ii Rb¨ ab¨ev` w`‡jb| Zvici wZwb iæwU wb‡jb Ges োতের ভাগ কতর থেতেন| fvM 

K‡i †`Iqvi gv‡b nj wZwb †jvK‡`i Zv w`‡jb| †jv‡Kiv †cU f‡i LvIqvi ci AviI A‡bK Lvevi evKx wQj| hxïi 

Kv‡Q †Kej Aí Lvevi Avbv n‡qwQj, wKš‘ wZwb mg Í̄ gvbyl bv LvIqv ch©šÍ Lvevi mieivn Ki‡Z mÿg wQ‡jb| hxï 

Zv Ki‡Z cv‡ib †Kbbv wZwb n‡jb Ck¦i - †hLv‡b †Kv‡bv ch©vß Lvevi ‡bB wZwb †mLv‡bI Lvev‡ii †hvMvb w`‡Z 

cv‡ib| 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197

 RbZv - gvby‡li GKwU Lye eo `j  

198
 wkl¨iv - hviv hxïi Nwbó Abymvix wQj 

199
 D`&hvcb - †Kvb fvj NUbv ¯§iY Kivi Rb¨ hLb †jv‡Kiv GKwÎZ nq 

200
 iæwU - iæwU evbv‡bvi ci Zv †muKv nq Ges LvIqvi Rb¨ KvUv nq 
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  ce© 18: hxï Zuvi gnr ÿgZv †`Lv‡jb 

 

hxï hv K‡iwQ‡jb Zv †`‡L RbZv AevK n‡q wM‡qwQj| Zviv e‡jwQj hxï Aek¨B Ck¦‡ii bex| Zviv hxï‡K Zv‡`i 

ivRv Ki‡Z †P‡qwQj| hxï Rvb‡Zb †Kb †jv‡Kiv Zuv‡K Zv‡`i ivRv Ki‡Z †P‡qwQj| wZwb Rvb‡Zb †jv‡Kiv 

†KejgvÎ Lvevi cvIqvi Rb¨ Ges my¯’ nIqvi Rb¨ Zv‡K ivRv evbv‡Z †P‡qwQj| Zviv Ck¦‡ii mv‡_ mwZ¨Kvi m¤úK© 

Ki‡Z Pvq wb| Zviv wek¦vm K‡i wb Ck¦‡ii Kv‡Q Zv‡`i †h FY wQj Zv †_‡K gy³ Ki‡Z hxï G‡mwQ‡jb| Ck¦i hxïi 

Rb¨ GKwU we‡kl KvR ‡i‡LwQ‡jb| Ck¦‡ii GKwU cwiKíbv wQj Ges hxï wQ‡jb †mB cwiKíbvi GKwU Ask| hxï 

Rv‡bb c„w_exi ivRv wnmv‡e _vKv Ck¦‡ii cwiKíbvi Ask bq| ZvB wZwb GKvB cvnv‡o D‡V †M‡jb|  

‡mB iv‡Z hv N‡UwQj †mB wel‡q †hvnb wjwce× K‡iwQ‡jb|  

 

                                 16 সন্ধো হতে পর যীশুর থশতষেরা সাগতরর যাতর কগতেন, 17 আর কনৌকায় উতঠ কেরনাহমূ  

        ‡hvnb 6:16-21      শহতর যাবার জনে সাগর পার হতে োগতেন। কসই সময় অন্ধকার হতয়থছে, আর েখনও  

                                 যীশু োাঁতের কাতছ আতসন থন। 18 খুব কজাতর বাোস বইথছে বতে সাগতরও বড় বড় কঢউ  

                                 উঠথছে। 19 পাাঁচ-ছয় থকতোথমটার কনৌকা কবতয় যাবার পর োাঁরা কেখতেন, যীশু সাগতরর  

                                 উপর থেতয় কহাঁতট োাঁতের কনৌকার কাতছ আসতছন। এ কেতখ থশতষেরা খুব ভয়  

                                 কপতেন। 20 েখন যীশু োাঁতের বেতেন, “ভয় ককাতরা না; এ আথম।” 21 থশতষেরা োাঁতক  

                                 কনৌকায় েুতে থনতে চাইতেন, আর োাঁরা কযখাতন যাজিতেন কনৌকাটা েখনই কসখাতন কপৌৌঁতছ  

                                 কগে। 

 

‡jvK‡`i LvIqv `vIqv n‡q †M‡j ci, wk‡l¨iv hxïi Rb¨ mvMi cv‡o A‡cÿv KiwQ‡jb| †mB mgq AÜKvi n‡q 

wM‡qwQj wKš‘ ZeyI hxï Zv‡`i Kv‡Q Av‡mb wb| ZvB wk‡l¨iv †bŠKvq D‡V Kdibvn~g kn‡i hvevi Rb¨ mvMi cvo 

n‡Z jvM‡jb| GKwU eo So Avmj Ges mvM‡iI eo eo †XD
201

 D‡VwQj| Zviv `xN©mgq a‡i †bŠKv Pvwj‡q202
 mvMi 

cvo nIqvi †Póv KiwQ‡jb|  

Zvici Zviv ‡`L‡jb hxï mvM‡ii Dci w`‡q nvuU‡Qb| wZwb Zv‡`i †bŠKvi Kv‡Q Avm‡jb Ges Zviv fq †c‡jb| 

Zviv fq †c‡qwQ‡jb KviY gvbyl R‡ji Dci nvuU‡Z cv‡i bv wKš‘ hxï R‡ji Dci nvuUwQ‡jb| wZwb †h KZ kw³kvjx 

Zv †`‡L Zviv fq †c‡q wM‡qwQ‡jb| wKš‘ hxï Zv‡`i fq Ki‡Z eviY Ki‡jb| Zviv Zuv‡K †bŠKvq Zz‡j wb‡jb Ges 

Zvici Zv‡`i †bŠKv wbivc‡` Zx‡i †cŠQvj|  

c‡ii w`b mKv‡j, Av‡Mi w`‡bi wKQz †jvK hxï‡K LuyR‡Z Kdibvn~‡g G‡mwQj| Zviv Zuv‡K wRÁvmv K‡iwQj wZwb 

†mLv‡b wKfv‡e G‡mwQ‡jb| Zviv RvbZ wZwb Zuvi wkl¨‡`i mv‡_ †bŠKvq D‡Vb wb|  

 

                                                           
201

 eo eo †XD - mvM‡i eo eo †XD Dc‡i wb‡P AvQ‡o cowQj  

202
 ‡bŠKv Pvjv‡bv - ‰eVv w`‡q †bŠKv Pvjv‡b 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

                                22 সাগতরর অনে পাতর কয কোতকরা ো াঁথড়তয় থছে, পরথেন োরা বুঝতে পারে কয, আতগর  

        ‡hvnb 6:22-35    থেন কসখাতন একটা কনৌকা ছাড়া আর অনে ককান কনৌকা থছে না। োরা আরও বুঝতে পারে  

                                 কয, যীশু োাঁর থশষেতের সংতগ কসই কনৌকায় ওতঠন থন বরং থশতষেরা একাই চতে  

                                 থগতয়থছতেন। 23 েতব কযখাতন প্রভু যনেবাে কেবার পর কোতকরা রুষ্টট কখতয়থছে কসই  

                                 জায়গার কাতছ েখন থেথবথরয়া শহর কিতক কতয়কটা কনৌকা আসে। 24 এইজনে কোতকরা  

                                 যখন কেখে কয, যীশু বা োাঁর থশতষেরা ককউই কসখাতন কনই েখন োরা কসই কনৌকাগুতোতে  

                                 উতঠ যীশুতক খুাঁজবার জনে কেরনাহতূম কগে। 25 কসখাতন কপৌৌঁতছ োরা যীশুতক খুাঁতজ  

                                 কপতয় বেে, “গুরু, আপথন কখন এখাতন এতসতছন?” 26 যীশু উত্তর থেতেন, “আথম  

                                 আপনাতের সথেেই বেথছ, আপনারা আশ্চয থ কাজ কেতখতছন বতেই কয আমার কখা াঁজ  

                                 করতছন ো নয়, বরং কপট ভতর রুষ্টট কখতে কপতয়তছন বতেই কখা াঁজ করতছন। 27 থকন্তু কয  

                                 খাবার নি হতয় যায় কসই খাবাতরর জনে বেস্ত হতয় োভ থক? কয খাবার নি হয় না বরং অনন্ত  

                                 জীবন োন কতর োরই জনে বেস্ত হন। কসই খাবারই মনুষেপুত্র আপনাতের কেতবন, কারণ  

                                 থপো ঈশ্বর প্রমাণ কতর কেথখতয়তছন কয, এই কাজ করবার অথযকার ককবে োাঁরই আতছ।          

                                  28 এতে কোতকরা যীশুতক জজজ্ঞাসা করে, “োহতে ঈশ্বতরর কাজ করবার জনে আমাতের  

                                 থক করতে হতব?” 29 যীশু োতের বেতেন, “ঈশ্বর যা াঁতক পাষ্টঠতয়তছন োাঁর উপতর থবশ্বাস  

                                 করাই হে ঈশ্বতরর কাজ।” 30 েখন োরা োাঁতক জজজ্ঞাসা করে, “োহতে থক এমন আশ্চয থ  

                                 কাজ আপথন করতবন যা কেতখ আমরা আপনাতক থবশ্বাস করতে পাথর? আপথন থক কাজ  

                                 করতবন? 31 আমাতের পূব থপুরুতষরা কো মরু-এোকায় মান্না কখতয়থছতেন। পথবত্র শাতস্ত্র  

                                 কেখা আতছ, ‘ঈশ্বর স্বগ থ কিতক োতের রুষ্টট কখতে থেতেন।’ ” 32 যীশু োতের বেতেন, “আথম  

                                 আপনাতের সথেেই বেথছ, স্বগ থ কিতক কয রুষ্টট আপনারা কপতয়থছতেন ো কমাথশ আপনাতের  

                                কেন থন, থকন্তু আমার থপো সথেেকাতরর রুষ্টট স্বগ থ কিতক আপনাতের থেতিন। 33 স্বগ থ কিতক  

                                 কনতম এতস থযথন মানুষতক জীবন কেন থেথনই ঈশ্বতরর কেওয়া রুষ্টট।” 34 কোতকরা োাঁতক  

                                 বেে, “গুরু, োহতে কসই রুষ্টটই সব সময় আমাতের থেন।” 35 যীশু োতের বেতেন,  

                                 “আথমই কসই জীবন-রুষ্টট। কয আমার কাতছ আতস োর কখনও থখতে পাতব না। কয আমার  

                                  উপর থবশ্বাস কতর োর আর কখনও থপপাসাও পাতব না। 

 

hxï Rvb‡Zb †jv‡Kiv †Kb Zuv‡K LyuRwQj| wZwb Rvb‡Zb Zviv AviI †ewk Lvevi cvIqvi Rb¨ Zuv‡K LyuR‡Z G‡mwQj| 

Zviv Zuvi ÿgZv †`L‡Z ‡P‡qwQj| Zviv GBme KvR wKfv‡e Ki‡Z nq Zv Zuvi Kv‡Q Rvb‡Z PvBZ| wKš‘ hxï Zv‡`i 

Zvwo‡q †`b wb| wZwb Zv‡`i‡K mZ¨ Rvb‡Z mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| hxï ej‡jb Ck¦i hv‡K cvwV‡q‡Qb Zv‡`i Zuv‡KB 

wek¦vm Kiv DwPZ| wZwb Zvi wb‡Ri m¤ú‡K©B ejwQ‡jb| wZwb †P‡qwQ‡jb Zviv RvbyK †h wZwbB Ck¦‡ii cyÎ hv‡K 

Ck¦i cvwV‡q‡Qb|  
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                                                                        ce© 18: hxï Zuvi gnr ÿgZv †`Lv‡jb 

‡jv‡Kiv ejj †h Zviv Zuv‡K wek¦vm Ki‡e hw` wZwb Zv‡`i‡K AviI Lvevi †`b| Zviv ejj †gvwk Zv‡`i c~e©cyiæl‡`i 

¯M̂© †_‡K iæwU w`‡qwQ‡jb| GB iæwU‡K ejv nq gvbœv hv Ck¦i giæcÖvšÍ‡i B¯ªv‡qjxq‡`i‡K w`‡qwQ‡jb| hxï ej‡jb 

Ck¦iB Zv‡`i‡K gvbœv w`‡qwQ‡jb, †gvwk bq| Zvici hxï ej‡jb GLb Ck¦i Zv‡`i‡K স্বগ থ কিতক সথেেকাতরর রুষ্টট 

w`‡Z Pvb| wZwb ej‡jb †h, ¯M̂© †_‡K †mB iæwUi gv‡b nj, ¯M̂©†_‡K †b‡g G‡m whwb gvbyl‡K Rxeb †`b| hxï Zuvi 

wb‡Ri m¤ú‡K© ejwQ‡jb|  

hxï ej‡jb ÒAvwgB †mB Rxeb iæwUÓ  wZwb ej‡jb, †h Zuvi Dci wek¦vm K‡i Zvi Avi KLbI wL‡` wKsev wccvmv 

cv‡e bv|  

hLb Ck¦i gvbyl m„wó K‡iwQ‡jb ZLb Zuvi mv‡_ Zv‡`i mZ¨ Ges Nwbô m¤úK© wQj| hLb gvby‡liv Ck¦‡ii ‡_‡K 

Avjv`v n‡q wM‡qwQj, Zviv Ck¦‡ii KvQvKvwQ _vKvi cÖ‡qvRb Abyfe K‡iwQj| hw`I Zviv Gi A_© eyS‡Z cv‡i wb 

Z_vwc Zv‡`i Ck¦i‡K cÖ‡qvRb wQj| †KejgvÎ wZwbB †jvK‡`i fvjev‡mb Ges hZœ †bb| wZwb Zv‡`i wcZv Ges 

Zv‡`i m„wóKZ©v| hLb †jv‡Kiv Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avjv`v n‡q wM‡qwQj Gi gv‡b nj Zviv Ck¦‡ii cÖwZ AvKvw•LZ 

Ges wccvwmZ nIqvi gZ| hw` gvbyl Lvevi wKsev cvwb bv cvb K‡i Zvn‡j Zviv ÿzavZ© I wccvwmZ n‡q gviv hv‡e| 

hLb †jv‡Kiv Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avjv`v nq ZLb Zviv gviv hvq| †mB Kvi‡Y hxï wb‡R‡K Rxeb iæwU e‡j‡Qb| Gi 

gv‡b wZwb eySv‡Z †P‡q‡Qb †jv‡Kiv hw` Zuvi Dci wek¦vm K‡i Zviv Avi KLbI Ck¦‡ii Rb¨ AvKvw•LZ wKsev 

wccvwmZ n‡e bv| Ck¦i Zuv‡K cvVv‡bvi gva¨‡gB c„w_ex‡Z Rxeb Avb‡Z †P‡qwQ‡jb| 

GKw`b wKQz dixkx Ges ag© wkÿK hxï‡K †`L‡Z whiækv‡jg †_‡K G‡mwQ‡jb †mB wel‡q gvK© wj‡LwQ‡jb|   

 

                          1 যা াঁরা থযরূশাতেম কিতক এতসথছতেন এমন কতয়কজন েরীশী ও যম থ-থশক্ষক যীশুর কাতছ  

          gvK© 7:1-7       একত্র হতেন।  

                               2 োাঁরা কেখতেন, যীশুরথশষেতের মতযে কতয়কজন হাে না যুতয় অশুথচভাতব  

                               কখতে বতসতছন।  

                               3 েরীশীরা ও সমস্ত থযহেূীরা পুরাতনা থেতনর যম থ-থশক্ষকতের কেওয়া কয  

                               থনয়ম চতে আসতছ কসই থনয়ম মে হাে না যুতয় খান না।  

                               4 বাজার কিতক এতস োাঁরা হাে-পা না যুতয় থকছু খান না। এছাড়া োাঁরা আরও অতনক রকম  

                               থনয়ম পােন কতর িাতকন, কযমন ঘষ্টট, বাষ্টট, িাো ইেোথে কযাওয়া।  
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5 কসইজনে েরীশী ও যম থ-থশক্ষতকরা যীশুতক জজজ্ঞাসা করতেন, “পুরাতনা থেতনর যম থ- 

                               থশক্ষকতের কেওয়া কয থনয়ম চতে আসতছ আপনার থশতষেরা ো কমতন চতে না ককন? োরা  

                               কো হাে না যুতয়ই খায়।”  

                               6 যীশু উত্তর থেতেন, “আপনারা ভণ্ড! আপনাতের থবষতয় নবী থযশাইয় ষ্টঠক কিাই  

                               বতেথছতেন। োাঁর বইতয় কেখা আতছ: এই কোতকরা মুতখই আমাতক সম্মান কতর, থকন্তু  

                               োতের অন্তর আমার কাছ কিতক েতূর িাতক।  

                               7 োরা থমিোই আমার উপাসনা কতর, োতের কেওয়া থশক্ষা মানুতষর তেরী কেগুতো থনয়ম  

                               মাত্র। 

 

dixkx Ges ag©-wkÿ‡Kiv †`Lj †h Zuvi wkl¨iv nvZ bv ay‡q LvIqv-`vIqv Ki‡Zb| cwi”QbœZv wb‡q dixkx Ges 

avwg©K whû`x‡`i A‡bK wbqg wQj| Lvevi Av‡M nvZ †avIqv wb‡q Zv‡`i Lye Kov203 wbqg wQj| cwi”QbœZv m¤úwK©Z 

AvBb wb‡q gvK© e¨vL¨v K‡iwQ‡jb|  

whiækv‡jg †_‡K Avmv dixkx Ges ag©-†bZviv †`L‡jb †h hxïi Abymvixiv Zv‡`i whû`x AvBb Agvb¨ K‡i‡Q| Zviv 

hxï‡K wRÁvmv Ki‡jb †Kb Zuvi wk‡l¨iv cyiv‡bv w`‡bi ag© wkÿK‡`I †`Iqv †h wbqg P‡j Avm‡Q Zv †g‡b P‡j 

bv| HwZn¨ nj Ggb wKQz hv †jv‡Kiv hyM hyM a‡i cvjb K‡i Av‡m| †h HwZ‡n¨i K_v dixkxiv ejwQ‡jb Zv nj 

Zv‡`i ˆZwi Kiv wbqg gvÎ| GB me wKQz Zviv wb‡Riv ˆZwi Ki‡Zb Ges  †m¸‡jv †g‡b Pj‡Zb| Zviv fveZ †h 

hw` Zviv GBme wbqg †g‡b Pj‡Z cv‡i Zvn‡j Ck¦i nqZ Zv‡`i Dci mš‘ô n‡eb|  

hxï Zv‡`i‡K fÛ e‡j WvK‡jb| ÔfÛÕ nj †mB †jv‡Kiv hviv wKQz Ki‡e e‡j wKš‘ Zv K‡i bv| avwg©K whû`xiv GB 

mg Í̄ wbqg †g‡b P‡j Ck¦i‡K mš‘ó Ki‡Z †Póv KiZ| wKš‘ Zviv Ck¦‡ii mv‡_ mwZ¨Kv‡ii m¤úK© ivL‡Z PvBZ bv| 

Ck¦i Avm‡j †K Zv Zviv eySZ bv| Ck¦‡ii mg Í̄ K_vq Zviv wek¦vm KiZ bv| Zviv Ck¦i‡K g~wZ© g‡b K‡i AvPiY 

KiZ| ZvB hxï Zv‡`i‡K fÛ ej‡jb| wZwb bex whkvB‡qi wKQz evK¨ ej‡jb| hviv e‡j †h Zviv Ck¦i‡K fvjev‡m 

wKš‘ mwZ¨Kvi A‡_© Zv K‡i bv ‡mB ‡jvK‡`i wel‡q whkvBq wj‡LwQ‡jb|  

Zvici hxï †mLv‡b Dcw ’̄Z ‡jvK‡`i D‡Ï‡k¨ K_v ej‡jb|  

 

                             14 এর পতর যীশু কোকতের আবার োাঁর কাতছ কডতক বেতেন, “আপনারা সবাই আমার কিা  

       gvK© 7:14-23     শুনুন ও বুঝুন। 15-16 বাইতর কিতক যা মানুতষর থভেতর যায় ো মানুষতক অশুথচ করতে  

                             পাতর না, বরংমানুতষর মযে কিতক যা কবর হতয় আতস ো-ই মানুষতক অশুথচ কতর।”  
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 Kov - GKwU kw³kvjx AvBb hv fv½v hvq bv wKsev Agvb¨ Kiv hvq bv 
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ce© 18: hxï Zuvi gnr ÿgZv †`Lv‡jb 

            17 এর পতর যীশু যখন কোকতের কছতড় ঘতর ঢুকতেন, েখন থশতষেরা কসই কিার মাতন  

                             োতক জজজ্ঞাসা করতেন।  

                             18 যীশু োাঁতের বেতেন, “কোমরা থক এেই অবুঝ? কোমরা থক কবাঝ না কয, বাইতর কিতক যা  

                             মানুতষর থভেতর কঢাতক ো োতক অশুথচ করতে পাতর না? 

                             19 এর কারণ হে, ো কো োর অন্ততর কঢাতক না থকন্তু কপতট কঢাতক এবং পতর কেহ কিতক  

                             কবর হতয় যায়।” এই কিাতেই যীশু বুজঝতয় থেতেন কয, সব খাবারই শুথচ। 

                              20 যীশু আরও বেতেন, “মানুতষর থভের কিতক যা কবর হতয় আতস ো- ই মানুষতক অশুথচ  

                             কতর,  

                            21 কারণ মানুতষর থভের, অি থাৎ অন্তর কিতকই মন্দ থচন্তা, সমস্ত রকম বেথভচার, চুথর,  

                             খুন,  

                             22 কোভ, অতনের ক্ষথে করবার ইিা, ছেনা, েমপটো, থহংসা, থনন্দা, অহংকার এবং মূখ থো  

                             কবর হতয় আতস।  

                             23 এই সব মন্দো মানুতষর থভের কিতকই কবর হতয় আতস এবং মানুষতক অশুথচ কতর।” 

 

hxï †jvK‡`i‡K Kv‡Q WvK‡jb Ges Zuvi K_v ïb‡Z ej‡jb| Lvevi Ges cvbx‡qi e¨vcv‡i wZwb K_v ej‡jb| GBme 

wel‡q K_v ejvi KviY nj Lvevi Ges cvbxq wb‡q whû`x‡`i A‡bK wbqg wQj| ‡Kvb& Lvevi Zviv †L‡Z cvi‡e, 

wKfv‡e Zv ivbœv Ki‡Z n‡e, †K ivbœv Ki‡e Ges wKfv‡e Zv †L‡Z n‡e †mB wel‡q Zv‡`i A‡bK wbqg wQj| hxï 

ej‡jb †h, Lvevi wKsev cvbxq †Kv‡bv gvbyl‡K fvj wKsev Lvivc K‡i bv| wZwb ej‡jb evB‡i †_‡K hv gvby‡li 

wfZ‡i †Xv‡K Zv Zuv‡K AïwP204 Ki‡Z cv‡i bv| hxï ej‡jb, gvby‡li wfZi †_‡K hv †ei n‡q Av‡m Zv-B gvbyl‡K 

AïwP K‡i|  

wZwb ‡evSv‡Z †P‡qwQ‡jb †h Avgv‡`i ü`q †_‡K hv †ewi‡q Av‡m Zvi Kvi‡Y gvbyl cvcx| hxï avwg©K whû`x‡`i 

ej‡jb Zviv Zv‡`i cvc †_‡K †invB cv‡e bv| Zviv cwi”QbœZv Ges LvIqv-avIqv wb‡q Kov wbqg †g‡b Pjvi †Póv 

KiZ| wKš‘ GB me wbqg †g‡b Pjvi ga¨ w`‡q Zviv wb‡R‡`i wfZ‡ii Avmj mË¡v‡K cwieZ©b Ki‡Z cv‡i bv| Zviv 

cvc I g„Zz¨i RM‡Z Rb¥MÖnY K‡iwQj| hxï ej‡jb †jv‡Kiv memgq g›` KvR K‡i Ges g›` wPšÍv K‡i| Zviv 

Avm‡j wfZ‡i †hgb †mB Kvi‡YB g›` KvR K‡i| hxï †P‡qwQ‡jb whû`x ag©‡bZviv RvbyK †h Zviv Avm‡j †K| Zviv 

Ck¦‡ii ‡`Iqv mg Í̄ AvBb Ges wb‡R‡`i ˆZwi AvBb mKj cvjb Ki‡Z †Póv KiZ| wKš‘ hxï ej‡jb G¸‡jv Zv‡`i 

†Kv‡bv mvnvh¨ Ki‡Z cvi‡e bv| Zv‡`i wfZ‡i g›`Zv wQj| wZwb PvB‡Zb †hb Zviv Rv‡b ‡h Zviv cvcx Ges D×vi 

cvevi Rb¨ Zv‡`i Ck¦i‡K cÖ‡qvRb|  

hxï ‡h Mí e‡jwQ‡jb j~K Zv wjwce× K‡iwQ‡jb| Mí ejvi ga¨ w`‡q hxï wkÿv w`‡Zb| evsjv‡Z GB me Mí¸‡jv‡K 

ÔiƒcKÕ Mí ejv nq| iƒcK Mí nj Ggb GKwU Mí hv †Kv‡bv wKQzi D`vniY wnmv‡e ejv nq| hviv wb‡R‡`i‡K 

avwg©K  
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 AïwP - †Kv‡bv wKQz gqjv Kiv wKsev hv Ck¦‡ii Kv‡Q AMÖnY‡hvM¨ 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

g‡b KiZ Zv‡`i D‡Ï‡k¨ hxï GB iƒcK MíwU e‡jwQ‡jb| GB †jv‡Kiv fveZ †h Zviv fvj KvR Ki‡j Ck¦i Zv‡`i 

Dci mš‘ó n‡eb| Giv wb‡R‡`i fvj g‡b KiZ Ges Ab¨‡`i‡K Lvivc fveZ|  

                        

                         9 যারা থনতজতের যাথম থক মতন কতর অনেতের েুি করে োতের থশক্ষা কেবার জনে  

  j~K 18:9-14            যীশু এই কিা বেতেন:  

                              10 “েু’জন কোক প্রাি থনা করবার জনে উপাসনা-ঘতর কগতেন। োাঁতের মতযে একজন  

                               থছতেন েরীশী ও অনেজন কর্-আোয়কারী।  

                              11 কসই েরীশী ো াঁথড়তয় ো াঁথড়তয় থনতজর থবষতয় এই প্রাি থনা করতেন, ‘কহ ঈশ্বর, আথম  

                              কোমাতক যনেবাে থেই কয, আথম অনে কোকতের মে ঠগ, অসৎ ও বেথভচারী নই, এমন  

                              থক, ঐ কর্-আোয়কারীর মেও নই।  

 

                                 12 আথম সপ্তায় েু’বার উপবাস কথর এবং আমার সমস্ত আতয়র েশ ভাতগর এক ভাগ  

                                  কোমাতক থেই।’  

                                 13 কসই সময় কসই কর্-আোয়কারী থকছু েতূর ো াঁথড়তয় থছে। আকাতশর থেতক োকাবারও  

                                  োর সাহস হে না; কস বুক চাপক্ড় বেে, ‘কহ ঈশ্বর! আথম পাপী; আমার প্রথে করুণা  

                                  কর।’ 

                                 14 “আথম কোমাতের বেথছ, কসই কর্-আোয়কারীতক ঈশ্বর থনতেথাষ বতে গ্রহণ করতেন  

                                 আর কস বাড়ী থেতর কগে। থকন্তু কসই েরীশীতক থেথন থনতেথাষ বতে গ্রহণ করতেন না। কয  

                                 ককউ থনতজতক উাঁচু কতর োতক নীচু করা হতব এবং কয থনতজতক নীচু কতর োতক উাঁচু করা  

                                 হতব।” 

 

hxï ỳRb †jv‡Ki K_v e‡jwQ‡jb, hviv Dcvmbv N‡i cÖv_©bv Ki‡Z wM‡qwQ‡jb| GKRb wQ‡jb dixkx Ges Ab¨Rb 

Ki&-Av`vqKvix| †mB dixkx D‡V ùvwo‡q Ck¦‡ii Kv‡Q cÖv_©bv Ki‡jb| wZwb Ck¦i‡K ab¨ev` w`‡jb †h wZwb Ab¨vb¨ 

†jvK‡`i gZ bb| wZwb †mB Ki&-Av`vqKvix‡K †`‡L ej‡jb †h wZwb Zvi gZ cvcx bb| †mB Ki&-Av`vqKvix wKQz 

~̀i ùvwo‡q wQj| cÖv_©bv Kivi mgq ‡m GZUvB jw¾Z wQj †h AvKv‡ki w`‡K ZvKv‡bvi mvnm ch©šÍ Zvi wQj bv| 

‡m LyeB Kó †c‡qwQj KviY †m RvbZ †h †m GKRb cvcx| †m RvbZ Zvi cv‡ci Kvi‡Y Ck¦‡ii KvQ †_‡K †m 

Avjv`v n‡q wM‡qwQj| †m RvbZ †KejgvÎ Ck¦iB Zv‡K iÿv Ki‡Z cv‡ib| ZvB D×vi cvevi Rb¨ ‡m Ck¦i‡K 

‡W‡KwQj|  

M‡íi †k‡l hxï ej‡jb: ÒAvwg †Zvgv‡`I ejwQ, †mB Ki& Av`vqKvix‡K Ck̂I wb‡ ©̀vl e‡j MÖnb Ki‡jb Avi †m 

evox wd‡I †Mj| wKš‘ †mB dixkx‡K wbwb wb‡ ©̀vl e‡j MÖnb Ki‡jb bv| Ck¦i GB ỳBRb †jv‡Ki m¤ú‡K© wK fve‡Qb 

Zv wb‡q hxï e¨vL¨v K‡iwQ‡jb| GB M‡íi ỳBRb e¨w³-B cvcx wQ‡jb| mK‡jB cvc I g„Zz¨i RM‡Z Rb¥MÖnY K‡i‡Q 

Ges mK‡jB Ck¦‡ii LvuwU AvBb Agvb¨ K‡i‡Q| ZvB hxïi M‡íi GB ỳBRb †jv‡Ki g‡a¨ wK cv_©K¨ wQj? 
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ce© 18: hxï Zuvi gnr ÿgZv †`Lv‡jb 

hxï ej‡jb †mB Ki&-Av`vqKvix‡K wb‡ ©̀vl205 e‡j MÖnY Kiv n‡qwQj, wKš‘ †mB dixkx‡K wb‡ ©̀vl e‡j MÖnY Kiv nq 

wb| ‡mB Ki&-Av`vqKvix Ck¦‡ii mZ¨ eyS‡Z ‡c‡iwQj| †m RvbZ hw`I †m Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb cvjb Kivi AvcÖvY 

†Póv K‡i ZeyI †m Zv cvjb Ki‡Z e¨_© n‡e| Zvi cvc wb‡q †m LyeB ỳtwLZ wQj| ‡m RvbZ cv‡ci Kvi‡Y †m 

Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avjv`v n‡q wM‡qwQj| ZvB †m Ck¦‡ii KvQ †_‡K mvnvh¨ †P‡qwQj| Ck¦‡ii m‡½ †mB Ki&-

Av`vqKvixi GKwU mwZ¨Kvi m¤úK© wQj| ‡m RvbZ Ck¦i Avm‡j †K Ges Ck¦i Avm‡j wK wPšÍv K‡ib| ‡m Ck¦‡ii 

mg Í̄ K_v wek¦vm K‡iwQj| ZvB hxï e‡jwQ‡jb Zv‡K wb‡ ©̀vl e‡j MÖnY Kiv n‡qwQj- ‡mBRb¨ Zv‡K Avi g„Zz¨i ga¨ 

w`‡q cv‡ci FY cwi‡kva Ki‡Z n‡e bv, Ges  wZwb GI e‡jwQ‡jb †h Ck¦‡ii mv‡_ Zvi fvj m¤úK© wQj|  

 

‡mB dixkx Lye fvjfv‡e whû`x‡`i mg Í̄ AvBb cvjb Ki‡Zb| ZvB wZwb wek¦vm Ki‡Zb bv †h wZwb cvcx| cv‡ci 

Kvi‡Y wZwb †h Ck¦‡ii ‡_‡K Avjv`v wQ‡jb Zv wZwb wek¦vm Ki‡Zb bv| Ck¦i †hfv‡e Zuvi Kv‡Q Avm‡Z e‡jwQ‡jb 

wZwb †mBfv‡e Zuvi Kv‡Q †h‡Zb bv| Ck¦‡ii m‡½ Zvi †Kv‡bv mwZ¨Kvi m¤úK© wQj bv| wZwb †f‡ewQ‡jb †h wZwb 

Ck¦‡ii mg Í̄ LvuwU AvBb cvjb Ki‡Z cvi‡eb| wKš‘ GUv Am¤¢e| hxï ej‡jb †h †mB dixkx‡K wb‡ ©̀vl e‡j MÖnY 

Kiv nq wb| wZwb Ck¦i Ges hxïi mZ¨ wek¦vm K‡ib wb| ZvB Ck¦‡ii m‡½ Zvi †Kv‡bv m¤úK© wQj bv| Zvi cv‡ci 

Rb¨ Zvi wb‡R‡KB cwi‡kva Ki‡Z nZ|   
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 wb‡`©vl - Ck¦‡ii mv‡_ cybivq GKwU m¤úK© ¯’vcb Kiv †Kbbv wZwb Avcbvi cv‡ci Rb¨ g~j¨ w`‡q‡Qb 
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1. Mvjxj mvM‡i †h eo So n‡qwQj, Zv †Kb hxï _vgv‡Z †c‡iwQ‡jb ? 

2. ÒGLbI wK †Zvgv‡`i wek¦vm nq wbÓ GB K_v ejvi ga¨ w`‡q hxï ‡bŠKvi g‡a¨ _vKv 

†jvK‡`i‡K wK †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb ? 

3. hxï wdwjc‡K wK †`Lv‡Z †Póv KiwQ‡jb, hLb wZwb Zv‡K GZ¸‡jv †jv‡Ki Rb¨ Lvev‡ii 

e¨e¯’v Ki‡Z e‡jwQ‡jb ? 

4. hxï †Kb e‡jwQ‡jb Òআথমই কসই জীবন-রুষ্টটÓ ? 

5. hxï Zuvi M‡í e‡jwQ‡jb †mB dixkx‡K wb‡ ©̀vl e‡j MÖnY Kiv nq wb| Gi gv‡b wZwb wK 

eywS‡q‡Qb ? 

6. †Kb †mB Ki&-Av`vqKvix‡K wb‡ ©̀vl e‡j MÖnY Kiv n‡qwQj ? 

 

? 
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hxïB GKgvÎ AbšÍ  

Rxe‡bi c_ 

 

hxï Ges Zuvi wk‡l¨‡`i Mvjxj †Q‡o P‡j hvIqvi NUbvwU gvK© wj‡L ‡i‡LwQ‡jb| Zviv ‰Kmwiqv-wdwjwci DË‡ii 

AÂj¸‡jv‡Z wM‡qwQ‡jb| GwU wQj nvigb ce©‡Zi †Mvovq Aew ’̄Z GKwU kni| Zviv hLb nuvUwQ‡jb, hxï Zv‡`i 

GKwU cÖkœ Ki‡jb|  

 

 

   gvK© 8:27-30       27 োরপর যীশু ও োাঁর থশতষেরা তকসথরয়া-থেথেথপ শহতরর আতশপাতশর  

                গ্রাতম কগতেন। যাবার পতি থেথন থশষেতের জজজ্ঞাসা করতেন, “আথম কক,  

                এই থবষতয় কোতক থক বতে?”  

                28 থশতষেরা বেতেন, “ককউ ককউ বতে আপথন বাথপ্তস্মোো কযাহন; ককউ ককউ বতে এথেয়;  

                আবার ককউ ককউ বতে আপথন নবীতের মতযে একজন। 

                29 েখন যীশু বেতেন, “থকন্তু কোমরা থক বে, আথম কক?” থপের উত্তর থেতেন, “আপথন  

                কসই মশীহ।”  

                30 যীশু োাঁতের সাবযান কতর থেতেন কযন োাঁরা োাঁর সম্বতন্ধ কাউতক থকছু না বতেন। 

 

hxï Av‡M †_‡KB Zuvi cÖ‡kœi DËi Rvb‡Zb| wZwb cÖkœwU Ki‡jb hv‡Z K‡i Zuvi wkl¨iv wPšÍv Ki‡Z cv‡i wZwb 

Avm‡j †K |   

 

 

 

ce© 19 
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Zuvi Mí: D×vi 

wk‡l¨iv hxï‡K ej‡jb †h †KD †KD e‡j wZwb evwß¯§`vZv †hvnb| BwbB †jvK‡`i h ©̀b b`x‡Z evwß¯§ w`‡Zb Ges 

hv‡K †n‡iv` ivRv †g‡i †d‡jwQ‡jb| GB †jv‡Kiv g‡b K‡i †n‡iv` ivRv Zv‡K †g‡i †djvi ci †hvnb Avevi RxweZ 

n‡q wd‡i G‡m‡Q| ‡KvbI †KvbI †jv‡Kiv e‡j †h hxï wQ‡jb Gwjq| Gwjq wQ‡jb cyivZb wbq‡gi GKRb bex| 

wk‡l¨iv ejj †h AviI Ab¨ †jv‡Kiv e‡j †h hxï wQ‡jb Avi GKRb bex| hxï Zv‡`i ¯úófv‡e ej‡jb †h wZwb 

Ck¦‡ii cyÎ| wZwb A‡bK Avðh©̈  KvR K‡i †jvK‡`i‡K Zvi gnr ÿgZv †`wL‡qwQ‡jb| wKš‘ ZeyI, A‡bK †jvK 

wek¦vm Ki‡Z Pvq bv ‡h hxï Ck¦‡ii cyÎ|  

Zvici hxï Zvi wkl¨‡`i wRÁvmv Ki‡jb, ÒwKš‘ †Zvgiv wK ej, Avwg †K?Ó hxï wkl¨‡`i wRÁvmv K‡iwQ‡jb wZwb 

Zuvi wb‡Ri m¤ú‡K© hv e‡jb Zv Zviv wek¦vm KiZ wKbv| hxï Zv‡`i ej‡jb †h Ck¦iB Zuv‡K cvwV‡q‡Qb| Zviv Zuvi 

mg Í̄ Avðh© KvR †`‡LwQ‡jb|  

ZvB hxï wR‡Ám Ki‡jb Zviv Zuv‡K wb‡q wK fv‡e| wcZi ejj “আপথন  কসই মশীহ।”  c~‡e© wcZ‡ii bvg wQj 

wkgb| wZwb wQ‡jb †R‡j‡`i g‡a¨ GKRb hv‡K hxï Zuvi wkl¨ nIqvi Rb¨ †W‡KwQ‡jb| wKš‘ hxï ej‡jb GLb 

†_‡K Zvi bvg n‡e wcZi| wcZi e‡jwQ‡jb hxïB n‡jb gkxn| g‡b Av‡Q gkxn bv‡gi gv‡b nj Ck¦‡ii †mB 

g‡bvbxZ Rb, hvi wel‡q Ck¦i A‡bK Av‡MB cÖwZÁv K‡iwQ‡jb ? gkxn gv‡b nj bex, gnvcy‡ivwnZ Ges `vq~‡`i 

esk †_‡K Avmv wPiKv‡ji ivRv| wcZi wQ‡jb Kdibvû‡gi GKRb mvgvb¨ †R‡j| wKš‘ wZwb hxïi mv‡_ †ek wKQz 

eQi KvwU‡q wQ‡jb| wZwb hxïi KvQ †_‡K Ck¦‡ii wel‡q A‡bK wKQz ï‡bwQ‡jb| wZwb hxïi wewfbœ Avðh© KvR 

†`‡LwQ‡jb| ZvB wcZi Ges Ab¨vb¨ wk‡l¨iv Rvb‡Zb hxï Avm‡j †K| Zviv Rvb‡Zb †h wZwbB wQ‡jb gkxn| wKš‘ 

whû`xiv †h gkx‡ni Avmvi Rb¨ A‡cÿv K‡iwQj Zviv †f‡ewQj wZwb n‡eb gnvb ivRv| Zviv gkx‡ni Avmj KvR 

m¤ú‡K© Av›`vR Ki‡Z cv‡i wb, hv Ck¦iB hxï‡K w`‡qwQ‡jb|  

 

hxï Zuvi wel‡q Ab¨‡`i Kv‡Q ej‡Z eviY K‡iwQ‡jb| wZwb Pvbwb †jv‡Kiv Zuv‡K AbymiY KiæK ‡KejgvÎ GB 

Kvi‡Y †h Zv‡`i bZzb ivRv `iKvi| wZwb c„w_ex‡Z ivRv wnmv‡e KvR Ki‡Z Av‡mb wb| wZwb †P‡qwQ‡jb †jv‡Kiv 

†hb mwZ¨Kvi A‡_© Zvu‡K Rv‡b wZwb Avm‡j †K - Ck¦‡ii †glkveK| Zvici hxï Zuvi wkl¨‡`i ej‡Z jvM‡jb Zuvi 

mv‡_ wK NU‡e|  

 

                         31 পতর যীশু োাঁর থশষেতের এই বতে থশক্ষা থেতে োগতেন কয, মনুষেপুত্রতক অতনক  

 gvK© 8:31-33       েুুঃখতভাগ করতে হতব। বিৃ কনোরা, প্রযান পুতরাথহতেরা এবং যম থ-থশক্ষতকরা োাঁতক অগ্রাহে  

                          করতবন। োাঁতক কমতর কেো হতব এবং থেন থেন পতর োাঁতক মৃেুে কিতক আবার জীথবে হতয়  

   উঠতে হতব।  
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32 এই সব কিা থেথন স্পিভাতবই বেতেন। েখন থপের যীশুতক একপাতশ থনতয়  

                          থগতয় অনুতযাগ করতেো গতেন। 

                          33 যীশু মুখ থেথরতয় থশষেতের থেতক োকাতেন এবং থপেরতক যমক থেতয় বেতেন, “শয়োন,  

                          আমার কাছ কিতক েরূ হও। ঈশ্বতরর যা, ো েুথম ভাবছ না, থকন্তু মানুতষর যা, ো-ই ভাবছ।” 

 

hxï wb‡R‡K gbyl¨cyÎ e‡jwQ‡jb| g‡b Av‡Q, wZwb wKfv‡e wb‡Ri Rb¨ GB bvgwU e¨envi K‡iwQ‡jb ? †Kbbv wZwb 

n‡jb Ck¦‡ii cyÎ, whwb mwZ¨Kv‡i GKRb gvbyl wn‡m‡e G‡mwQ‡jb| hxï Zv‡`i cwi®‹vifv‡e e‡jwQ‡jb Zuv‡K A‡bK 

wel‡q Kó‡fvM Ki‡Z n‡e| wZwb e‡jwQ‡jb whû`x ag©-‡bZviv Zuv‡K AMÖvn¨206 Ki‡e Ges †g‡i †dj‡e| wZwb 

ej‡jb †h Zviv Zuv‡K †g‡i †dj‡e wKš‘ wZb w`b ci wZwb g„Zz¨ †_‡K RxweZ n‡q DV‡eb| hxï †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb 

†h wZwb wZb w`b ci RxweZ n‡eb|  

wcZi hxï‡K GKcv‡k wb‡q wM‡q Aby‡hvM Ki‡Z jvM‡jb| wcZi hxï‡K Gme K_v ej‡Z gvbv Ki‡jb| wZwb 

Rvb‡Zb †h hxïB gkxn wKš‘ wZwb Gi cÖK…Z gv‡b Rvb‡Zb bv| hxï Zv‡`i‡K Gi cÖK…Z gv‡b eywS‡q w`‡jb| Zviv 

†f‡ewQ‡jb †h gkxn n‡eb GKRb gnvb ivRv| wKš‘ hxï wKbv Zv‡`i ej‡Qb ‡h wZwb Kó‡fvM Ki‡eb Ges gviv 

hv‡eb|  

hLb wcZi hxï‡K Gme ej‡Z gvbv K‡iwQ‡jb, hxï wcZi‡K agK207 w`‡jb| wZwb ej‡jb, ÒkqZvb, Avgvi KvQ 

†_‡K ~̀I nI| Ck^‡ii h, Zv Zzwg fveQ bv, wKš‘ gvby‡li hv, Zv-B fveQ|Ó  

 

hxï wcZ‡ii mv‡_ Lye Kovfv‡e K_v ej‡jb, †Kbbv wcZi hv e‡jwQ‡jb kqZvb †P‡qwQj †jv‡Kiv †hb Zv wek¦vm 

K‡i| kqZvb PvqZ †jv‡Kiv †hb fv‡e †h Zviv Ck¦‡ii †_‡K Avjv`v n‡q hvq wb| kqZvb Pvq †jv‡Kiv †hb fv‡e 

GKw`b mewKQz wVK n‡q hv‡e| kqZvb Pvq wb †jv‡Kiv RvbyK †h Zviv cvc I g„Zz¨i RM‡Z Rb¥MÖnY K‡i‡Q|  

Ck¦‡ii mv‡_ mwZ¨Kvi m¤úK© ¯’vcb Kivi GKgvÎ Dcvq nj Rxeb w`‡q cv‡ci g~j¨ †`Iqv| Ck¦‡ii Kv‡Q hvIqvi 

GUvB GKgvÎ mZ¨ c_| gvbyl‡K Rvb‡Z n‡e Zviv Zv‡`i cv‡ci Kvi‡Y Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avjv`v n‡q wM‡qwQj 

Ges Zv‡`i‡K wek¦vm Ki‡Z n‡e †h †KejgvÎ Ck¦iB Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡Z cv‡ib| GUvB Avmj mZ¨ c_| wKš‘ 

kqZvb Pvq †jv‡Kiv fv‡e †h, cv‡ci †KvbI g~j¨ bv w`‡q Zviv Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cvi‡e| Ck¦‡ii D×v‡ii M‡í  

    

 

 

 

                                                           
206

 AMÖvn¨ Kiv - Kv‡iv K_v bv †kvbv, KvD‡K cQ›` wKsev fvj bv evmv, Kv‡iv K_vq mvq bv †`qv A_ev †KD wKQz ej‡j Zv f~j ejv 

207
 agK †`Iqv - †KD wKQz Ki‡j ZLb Zv‡K _vg‡Z ejv 
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Zuvi Mí: D×vi 

Ggb nqwb| GUv mZ¨ bq| Ck¦‡ii Kv‡Q †jvK‡`i‡K mwVK Dcv‡q Avm‡Z n‡e Ges hv wKQz NU‡Q mg Í̄B fvjfv‡e 

eyS‡Z n‡e| Ck¦i gvbyl‡K fvjev‡mb Ges Zv‡`i‡K g„Zy¨i nvZ †_‡K iÿv Ki‡Z Pvb| wKš‘ Zv‡`i‡KI wZwb †h c_ 

†`wL‡q w`‡q‡Qb †mB c‡_B Zuvi Kv‡Q Avm‡Z n‡e| GQvov Avi †Kvb c_ †bB|  

‡mB Kvi‡YB hxï Kovfv‡e wcZ‡ii mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb| hxï Ck¦‡ii KvR Ki‡ZB c„w_ex‡Z G‡mwQ‡jb| †mB 

Kv‡Ri gv‡b nj wZwb Kó‡fvM Ki‡eb Ges gviv hv‡eb| ZvB hxï Ab¨ †KvbI Dcv‡q Gme KvR Ki‡eb bv| wZwb 

c„w_ex‡Z GKRb gnvb ivRv n‡Z Pvb wb, hvi A‡bK cÖRv _vK‡e| wZwb ïaygvÎ Ck¦‡ii †`Iqv KvR m¤úbœ Ki‡Z 

†P‡qwQ‡jb|  

 

                          34 এর পতর থেথন থশষেতের আর অনে কোকতের োাঁর কাতছ কডতক বেতেন, “যথে ককউ  

  gvK© 8:34-9:1     আমার পতি আসতে চায় েতব কস থনতজর ইিামে না চেুক; থনতজর ক্রুশ বতয় থনতয় কস  

                          আমার থপছতন আসুক। 35 কয ককউ োর থনতজর জনে কবাঁতচ িাকতে চায় কস োর সথেেকাতরর  

                          জীবন হারাতব; থকন্তু কয ককউ আমার জনে এবং ঈশ্বতরর কেওয়া সুখবতরর জনে োর প্রাণ  

                          হারায়, কস োর সথেেকাতরর জীবন রক্ষা করতব। 36 যথে ককউ সমস্ত জগৎ োভ কতর োর  

                          থবথনমতয় োর সথেেকাতরর জীবন হারায় েতব োর ককান োভ কনই, 37 কারণ সথেেকাতরর                            

                          জীবন থেতর পাবার জনে োর কেবার মে থক আতছ? 38 এই কাতের অথবশ্বস্ত ও পাপী  

                          কোকতের মতযে যথে ককউ আমাতক থনতয় আর আমার কিা থনতয় েজ্জাতবায কতর, েতব  

                          মনুষেপুত্র যখন পথবত্র েেূতের সংতগ কতর োাঁর থপোর মথহমায় আসতবন, েখন থেথনও কসই  

                          কোতকর সম্বতন্ধ েজ্জাতবায করতবন।” 

                          9:1 োরপর যীশু থশষেতের বেতেন, “আথম কোমাতের সথেেই বেথছ, এখাতন এমন কতয়কজন  

                          আতছ যাতের কাতছ ঈশ্বতরর রাজে মহাশজক্ততে কেখা না কেওয়া পয থন্ত োরা ককানমতেই মারা                 

                          যাতব না।” 

 

hxï GKw`b Zuvi K_v ‡kvbvi Rb¨ †jvK‡`i‡K WvK‡jb| wZwb Zv‡`i‡K Zuvi wkl¨ nIqvi Avmj A_© †evSv‡Z 

†P‡qwQ‡jb| wZwb ej‡jb hviv Zuv‡K AbymiY K‡i Zv‡`i‡K A‡bK wKQz Z¨vM ¯̂xKvi Ki‡Z n‡e| Zviv Rxe‡b hv 

wKQz KiZ Zv‡`i‡K †mme wKQzB eÜ Ki‡Z n‡e| wZwb Zuvi wb‡Ri m¤ú‡K© hv wKQz e‡jb Zv‡`i‡K Zv wek¦vm Ki‡Z 

n‡e| Zuv‡K AbymiY Kivi Rb¨ Zv‡`i gb w ’̄i Ki‡Z n‡e| hxï ej‡jb, Òকয ককউ আমার জনে এবং ঈশ্বতরর 

কেওয়া সুখবতরর জনে োর প্রাণ হারায়, কস োর সথেেকাতরর জীবন রক্ষা করতব।Ó wZwb ej‡jb, wZwb wb‡Ri wel‡q 

hv e‡jb ‡jv‡Kiv hw` Zv wek¦vm K‡i Ges Zuv‡K AbymiY K‡i, Zvn‡j Zv‡`i Rxeb iÿv cv‡e|  

 

Qqw`b ci hv N‡UwQj gvK© †mB wel‡q wj‡L †i‡LwQ‡jb|   

 

                         2 এর ছয় থেন পতর যীশু ককবে থপের, যাতকাব ও কযাহনতক সংতগ থনতয় একটা উাঁচু পাহাতড়  

    gvK© 9:2-10       কগতেন। এই থশষেতের সামতন োাঁর কচহারা বেতে কগে। 3 োাঁর কাপড়-কচাপড় এমন কচাখ  

                          ঝেসাতনা সাো হে কয, পথৃিবীর ককান কযাপার পতক্ষ কেমন কতর কাপড় কাচা সম্ভব  

                          নয়।  
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4 থশতষেরা কসখাতন এথেয় ও কমাথশতক কেখতে কপতেন। োাঁরা যীশুর সংতগ কিা  

                          বেথছতেন।  

                             5 েখন থপের যীশুতক বেতেন, “গুরু, ভােই হতয়তছ কয, আমরা এখাতন আথছ।  

                          আমরা এখাতন থেনটা কুাঁ তড়-ঘর তেরী কথর-একটা আপনার, একটা কমাথশর ও একটা এথেতয়র  

                          জনে।” 6 থক কয বো উথচে ো থপের বুঝতেন না, কারণ োাঁরা খুব ভয় কপতয়থছতেন।  

                         7 এই সময় একটা কমঘ এতস োাঁতের কঢতক কেেে, আর কসই কমঘ কিতক এই কিা কশানা  

                          কগে, “ইথনই আমার থপ্রয় পুত্র, কোমরা এাঁর কিা কশান।” 8 থশতষেরা েখনই চারথেতক োকাতেন  

                          থকন্তু যীশু ছাড়া আর কাউতক কেখতে কপতেন না।  

                          9 পতর পাহাড় কিতক কনতম আসবার সময় যীশু োাঁতের আতেশ থেতেন, “কোমরা যা কেখতে ো                          

                          মনুষেপুত্র মৃেুে কিতক জীথবে হতয় না ওঠা পয থন্ত কাউতক কবাতো না।”  

                             10 থশতষেরা যীশুর আতেশ পােন করতেন, থকন্তু মৃেুে কিতক জীথবে হতয় ওঠার অি থ থক ো  

                          থনতজতের মতযে আতোচনা করতে োগতেন।  

 

hxï wcZi, hv‡Kve Ges †hvnb‡K m‡½ wb‡q GKwU DuPz cvnv‡o ‡M‡jb| Ck¦‡ii M‡í D‡jøL †bB †h GUv †Kvb cvnvo 

wQj| wKš‘ †KD †KD e‡j GUv Mvjx‡ji U¨vei cvnvo| hLb Zviv cvnv‡oi Dci wQ‡jb hxïi †Pnviv e`‡j208 

wM‡qwQj| Zuvi Kvco-‡Pvco GZUvB mv`v n‡q wM‡qwQj †h Zv †PvL Sjmv‡bvi209 gZ| ZLb wcZi Ges †hvnb 

hxï‡K †gvwk I Gwj‡qi mv‡_ K_v ej‡Z †`L‡jb|  

wk‡l¨iv fq †c‡q wM‡qwQ‡jb| wcZi AevK n‡jb Ges fq †c‡jb| wK †h ejv DwPr Zv wZwb eyS‡Z cvi‡jb bv| 

ZvB wZwb e‡j em‡jb cvnv‡oi Dc‡i Zv‡`i wZbwU Kuz‡o-Ni ˆZwi Kiv DwPr, hv‡Z †jv‡Kiv †mLv‡b G‡m hxï, †gvwk 

Ges Gwj‡qi Dcvmbv Ki‡Z cv‡i| GB mgq GKUv †gN G‡m Zuv‡`i †W‡K †djj Ges †mB †gN †_‡K GB K_v 

†kvbv †Mj, “ইথনই আমার থপ্রয় পুত্র, কোমরা এাঁর কিা কশান।” hLb Zviv Avevi ZvKv‡jb, ZLb †Kej hxïB †mLv‡b 

wQ‡jb| cvnvo †_‡K †b‡g Avmvi mgq hxï Zv‡`i‡K hv N‡UwQj Zv †jvK‡`i‡K ej‡Z eviY K‡iwQ‡jb| wZwb 

ej‡jb Zuvi g„Zy¨ †_‡K RxweZ n‡q IVvi AvM ch©šÍ Zviv †hb A‡cÿv K‡i|  

hxï †h Avm‡j †K, Zv wcZi, hv‡Kve Ges  ‡hvnb †`‡LwQ‡jb| c~‡e© Zviv Zuv‡K †Kej gvbyl iƒ‡cB †`‡LwQ‡jb| 

wKš‘ Zviv ZLb GI †`L‡jb †h wZwb gbyl¨ iƒ‡c Ck¦‡ii cyÎ| Ck¦i †g‡Ni ga¨ †_‡K Zv‡`i mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb|  

 

 

 

                                                           
208

 e`‡j hvIqv - A‡bK †ewk cwieZ©b nIqv 

209
 Sjmv‡bv - GZUvB D¾j †h Gi w`‡K ZvKv‡bv hvq bv 
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Zuvi Mí: D×vi 

wcZv Ck¦i ej‡jb hxï-B Zuvi cyÎ Ges Zv‡`i Zuvi K_v †kvbv DwPr| hxï †hgb e‡jwQ‡jb, †Zgwb Zviv GB NUbvi 

K_v KvD‡K e‡jb wb| Ck¦‡ii Mí e‡j ‡h, Zviv g„Zz¨ †_‡K RxweZ n‡q IVvi A_© wK Zv wb‡q K_v ejwQ‡jb| Zviv 

GB e¨vcviwU eyS‡Z cv‡ib wb|  

hxï ‡P‡qwQ‡jb gvbyl †hb eyS‡Z cv‡i wZwb Avm‡j †K| wZwb Pvb Zviv †hb Rv‡b Ck¦i Zuv‡K wK KvR w`‡q‡Qb| 

†jvK‡`i‡K GBme wKQz †evSv‡bvi Rb¨ wZwb wewfbœ D`vniY e¨envi Ki‡Zb| hxïi Gme D`vni‡Yi ga¨ †_‡K 

GKwU D`vniY wb‡q †hvnb wj‡LwQ‡jb|  

 

                           7 কসইজনে যীশু আবার বেতেন, “আথম আপনাতের সথেেই বেথছ, কমষগুতোর জনে আথমই  

  ‡hvnb 10:7-11      েরজা। 8 আমার আতগ যারা এতসথছে োরা সবাই কচার আর ডাকাে, থকন্তু কমষগুতো োতের  

                           কিা কশাতন থন। 9 আথমই েরজা। যথে ককউ আমার মযে থেতয় থভেতর কঢাতক েতব কস উিার  

                           পাতব। কস থভেতর আসতব ও বাইতর যাতব আর চতর খাবার জায়গা পাতব। 10 কচার ককবে চুথর,  

                            খুন ও নি করবার উতেশে থনতয়ই আতস। আথম এতসথছ কযন োরা জীবন পায়, আর কসই  

                            জীবন কযন পথরপূণ থ হয়।  

                             11 “আথমই উত্তম কমষপােক। উত্তম কমষপােক োর কমষতের জনে থনতজর জীবন কেয়।  

 

          

hxï ej‡jb, Ò‡gl¸‡jvi Rb¨ AvwgB c_|Ó †mLv‡b Dcw ’̄Z †jv‡Kiv RvbZ wZwb wK welq wb‡q K_v ejwQ‡jb| †mB 

GjvKvi A‡b‡KB †fov PovZ| ZvB Zviv RvbZ wKfv‡e †fovi †`Lv‡kvbv Ki‡Z nq| ivLv‡jiv †fov Pov‡bvi Rb¨ 

G‡`i‡K evB‡i wb‡q †hZ| KLbI KLbI Zviv G‡`i MÖvg Ges kn‡ii evB‡i A‡bK ~̀‡i wb‡q †hZ| iv‡Zi †ejv 

ivLv‡jiv Zv‡`i †fov¸‡jv‡K cv_i w`‡q †NivI Kiv †eóbxi g‡a¨ ivLZ| GKRb fvj ivLvj KLbI iv‡Zi †ejv 

Zvi †fov¸‡jv‡K GKv †d‡j †i‡L †Kv_vI hvq bv| †m Zv‡`i mv‡_ †mLv‡bB _v‡K| †m iv‡Zi †ejvq †Lvqv‡oi 

`iRvi mvg‡b Nygvq| Zvi Ggb Kivi KviY nj, †fov¸‡jv †hb evB‡i †h‡Z bv cv‡i Ges †Pvi210
 hv‡Z wfZ‡i 

cÖ‡ek Ki‡Z bv cv‡i| †fov¸‡jv iv‡Zi †ejvq ‡Lvqv‡oi wfZ‡iB wbivc‡` _v‡K|  

 

ZvB †mLvbKvi †jv‡Kiv RvbZ GKRb fvj ivLvj gv‡b wK| hLb wZwb  ej‡jb wZwbB `iRv ZLb Zviv eyS‡Z 

cvi‡jb hxï wK wb‡q K_v ejwQ‡jb|  hxï Avm‡j †fov wb‡q K_v e‡jb wb| wZwb gvbyl‡K wb‡qB K_v ejwQ‡jb| 

wZwb ej‡jb gvbyl nj †fovi gZ| Zv‡`i hZœ †bIqvi Rb¨ Zv‡`i GKRb ivLv‡ji `iKvi| hxï ej‡jb hw` 

†jv‡Kiv, ÒAvgvi ga¨ w`qv wfZ‡i †Xv‡K,Ó  Z‡e Zviv D×vi cv‡e| hxï e‡jwQ‡jb Ck¦‡ii Kv‡Q hvIqvi Rb¨ wZwbB 

GKgvÎ c_| wZwb ej‡jb hw` †KD Zuvi ga¨ w`‡q Ck¦‡ii Kv‡Q Av‡m - Zvn‡j †m D×vi cv‡e| Ck¦i Zv‡`i 

                                                           
210

 †Pvi - hviv Ab¨‡`i wRwbmcÎ wb‡q †d‡j 

 



192 
 

†`Lv‡kvbv Ki‡eb Ges Zviv Ck¦‡ii kÎæ kqZv‡bi nvZ †_‡K iÿv cv‡e| hxï ej‡jb, ÒAvwg G‡mwQ †hb Zviv 

Rxeb cvq, Avi †mB Rxeb  

 

 

                                                                 ce© 19: hxïB GKgvÎ AbšÍ Rxe‡bi `iRv 

 

 

hxï AviI ej‡jb †h wZwb Zvi †gl‡`i Rb¨ wb‡Ri Rxeb †`‡eb| Gi gv‡b nj wZwb Zuvi †jvK‡`i D×vi Kivi 

Rb¨ wb‡RB g„Zz¨eiY Ki‡eb| hxï e‡jwQ‡jb wZwb gvbyl‡K GZ fvjev‡mb †h Zv‡`i Rb¨ wb‡Ri RxebI w`‡Z 

cv‡ib|  

 

cieZ©x‡Z †hvnb, hxï wb‡Ri wel‡q hv e‡jwQ‡jb, Zv wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

 

 

                           6 যীশু কিামাতক বেতেন, “আথমই পি, সেে আর জীবন। আমার মযে থেতয় না কগতে ককউই  

      ‡hvnb 14:6      থপোর কাতছ কযতে পাতর না। 

 

hLb wZwb GBme e‡jwQ‡jb, ZLb hxï Zuvi wkl¨‡`i mv‡_ K_v ejwQ‡jb| hxï ej‡jb †h wZwb c_ hvi ga¨ w`‡q 

†jv‡Kiv Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cv‡i| wZwb ej‡jb, Zuvi ga¨ w`‡q bv †M‡j †KDB Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cv‡i bv|  

hxï AviI ej‡jb wZwbB mZ¨| hxï n‡jb Ck¦‡ii cyÎ Ges Ck¦‡ii B”Qv c~iY Kivi Rb¨B wZwb gvbyl wn‡m‡e 

c„w_ex‡Z G‡mwQ‡jb| GUvB mZ¨| Ck¦i me©`v mZ¨ K_v e‡jb Ges hxï me©`v mZ¨ K_v ej‡Zb| hxï memgq mZ¨ 

c‡_ Pj‡Zb| wZwb e‡jwQ‡jb wZwbB mZ¨| Ck¦‡ii mZ¨ Ges Ab¨vb¨ mewKQz eyS‡Z n‡j gvbyl‡K eyS‡Z n‡e hxï 

Avm‡j †K| hw` Zviv hxïi Avmj cwiPq eyS‡Z bv cv‡i Z‡e Zviv KLbI mZ¨ wK Zv eyS‡Z cvi‡e bv|  

 

hxï AviI e‡jwQ‡jb †h wZwbB Rxeb| hxï †evSv‡Z †P‡q‡Qb †h, mwZ¨Kvi Rxeb Avm‡j Zuvi KvQ †_‡KB Av‡m| 

gvbyl c„w_ex‡Z Aí mg‡qi Rb¨ euv‡P| gviv ‡M‡j ci Zviv Zv‡`i cv‡ci Kvi‡Y Ck¦‡ii KvQ †_‡K wPiKv‡jb Rb¨ 

wew”Qbœ n‡q hvq| wKš‘ Ck¦i Pvb gvbyl †hb Zuvi mv‡_ wPiKvj _vK‡Z cv‡i| Ck¦i Pvb gvbyl †hb mwZ¨Kvi Rxeb cvq 

- AbšÍ Rxeb| hxï e‡jwQ‡jb, wZwbB Rxeb †Kbbv wZwbB GKgvÎ c_ hvi gva¨‡g Ck¦‡ii Kv‡Q hvIqv hvq Ges 

Zuvi ga¨ w`‡qB AbšÍ Rxeb A_©vr mwZ¨Kv‡ii Rxeb cvIqv hvq|  
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Zuvi Mí: D×vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. hxï †Kb Zuvi wkl¨‡`i wRÁvmv Ki‡jb “কোমরা থক বে, আথম কক ?”  

2. hxï †Kb wcZi‡K agK w`‡qwQ‡jb ? 

3. Ò†gl¸‡jvi Rb¨ AvwgB `iRvÓ- GB K_v ejvi gva¨‡g hxï wK eywS‡qwQ‡jb ? 

4. ÒAvwgB c_, mZ¨ Avi RxebÓ Gi gva¨‡g hxï wK †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb ? 

 

? 
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98 

 

 

 

 

 

 

hxï GKRb gvbyl‡K 

Rxeb w`‡jb 
 

 

‰e_wbqv MÖv‡gi GKwU Avðh© NUbv wb‡q †hvnb wj‡LwQ‡jb| GwU whiækv‡j‡gi KvQvKvwQ whû`vi GKwU MÖvg| GB 

MÖvgwU whiækv‡j‡gi cv‡kB RjcvB cvnvo bvgK GK ’̄v‡b wQj| ̀ yB †evb Ges GK fvB †mLv‡b evm Ki‡Zb| Zv‡`i 

bvg wQj gv_©v, gwiqg Ges jvmvi| cweÎ evB‡e‡j gv_©v I gwiq‡gi wel‡q j~K Av‡MB wj‡LwQ‡jb| Zviv Ges Zv‡`i 

fvB jvmvi hxïi Nwbô eÜz Ges wkl¨ wQ‡jb| †mB mgh ag© †bZviv hxïi wkÿv eÜ K‡i w`‡Z †P‡qwQ‡jb| Zviv 

Zuv‡K †g‡i †djvi Rb¨ LyuRwQ‡jb| ZLb A‡bK †jvK hxï‡K AbymiY KiZ Ges whû`x †bZviv Zv _vgv‡Z †Póv 

KiZ|  

 

                               1 োসার নাতম তবিথনয়া গ্রাতমর একজন কোতকর অসুখ হতয়থছে। মথরয়ম ও োাঁর কবান  

   ‡hvnb 11:1-16        মাি থা কসই গ্রাতম িাকতেন। 2 ইথন কসই মথরয়ম থযথন প্রভুর পাতয় সুগথন্ধ আের কঢতে থেতয়  

                               থনতজর চুে থেতয় োাঁর পা মুথছতয় থেতয়থছতেন। কয োসাতরর অসুখ হতয়থছে থেথন থছতেন  

                               এই মথরয়তমর ভাই। 3 এইজনে োাঁর কবাতনরা যীশুতক এই কিা বতে পাঠাতেন, “প্রভু,  

                               আপথন যাতক ভােবাতসন োর অসুখ হতয়তছ।”  

                               4 এই কিা শুতন যীশু বেতেন, “এই অসুখ োর মৃেুের জনে হয় থন বরং ঈশ্বতরর মথহমা  

                               প্রকাতশর জনেই হতয়তছ, কযন এর মযে থেতয় ঈশ্বতরর পুতত্রর মথহমা প্রকাশ পায়।”  

                              

 

 

ce© 20 
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Zuvi Mí: D×vi 

 

                               5 মাি থা, োাঁর কবান ও োসারতক যীশু ভােবাসতেন। 6 যখন যীশু োসাতরর অসতুখর কিা  

                               শুনতেন েখন থেথন কযখাতন থছতেন কসখাতনই আরও েু’থেন রতয় কগতেন। 7 োরপর থেথন  

                               থশষেতের বেতেন, “চে, আমরা আবার থযহথূেয়াতে যাই। 

                                8 থশতষেরা োাঁতক বেতেন, “গুরু, এই থকছুথেন আতগ কনোরা আপনাতক পাির মারতে  

                               কচতয়থছতেন, আর আপথন আবার কসখাতন যাতিন?  

                               9 যীশু উত্তর থেতেন, “থেতন থক বাতরা ঘণ্টা কনই? ককউ যথে থেতন চোতেরা কতর কস  

                               উতছাট খায় না, কারণ কস এই পথৃিবীর আতো কেতখ। 10 থকন্তু যথে ককউ রাতে চোতেরা  

                               কতর কস উতছাট খায়, কারণ োর মতযে আতো কনই।” 11 এই সব কিা বেবার পতর যীশু  

                               থশষেতের বেতেন, “আমাতের বনু্ধ োসার ঘুথমতয় পতড়তছ, থকন্তু আথম োতক জাগাতে  

                               যাজি।”  

                               12 এতে থশতষেরা োাঁতক বেতেন, “প্রভু, যথে কস ঘুথমতয়ই িাতক েতব কস ভাে হতব।”  

                               13 যীশু োসাতরর মৃেুের কিা বেথছতেন, থকন্তু োাঁর থশতষেরা ভাবতেন থেথন স্বাভাথবক  

                               ঘুতমর কিাই বেতছন।  

                               14 যীশু েখন স্পি কতরই বেতেন, “োসার মারা কগতছ, 15 থকন্তু আথম কোমাতের কিা  

                                কভতব খুশী হতয়থছ কয, আথম কসখাতন থছোম না যাতে কোমরা থবশ্বাস করতে পার। চে,  

                                আমরা োসাতরর কাতছ যাই।”  

                                16 েখন কিামা, যা াঁতক যমজ বো হয়, োাঁর সংগী-থশষেতের বেতেন, “চে, আমরাও যাই,  

                                কযন োাঁর সংতগ মরতে পাথর।” 

 

gv_©v Ges gwiqg hxïi Kv‡Q Zv‡`i fvB‡qi Amy‡Li Lei cvwV‡qwQ‡jb| ZvB wZwb Rvb‡Zb wK n‡qwQj| wZwb 

ej‡jb, ÒGB AmyL Zvi g„Zz¨I Rb¨ nqwb eis Ck^‡ii gwngv cÖKv‡ki Rb¨B n‡q‡Q, †hb Gi ga¨ w`‡q Ck^‡ii cy‡Îi 

gwngv cÖKvk cvq|Ó KvD‡K †MŠie211 †`Iqvi gv‡b nj †h wZwb Ggb wKQz Avðh©̈  KvR K‡i‡Qb hvi Kvi‡Y Avcwb 

Zuvi cÖksmv Ki‡Qb| hxï ej‡jb GB Amy¯’Zvi ga¨ w`‡q wZwb †MŠievwš̂Z n‡eb|  

 

hxï †mB mgq Ab¨ GK ¯’v‡b wQ‡jb| wZwb gv_©v Ges gwiq‡gi KvQ †_‡K jvmv‡ii Amy¯’Zvi Lei †c‡qwQ‡jb|  

wKš‘ ZeyI wZwb †hLv‡b wQ‡jb †mLv‡b AviI 2 w`b i‡q †M‡jb| ỳB w`b c‡i wZwb Zuvi wkl¨‡`i ej‡jb, ÒPj 

Avgiv Avevi whn~w`qv‡Z hvBÓ| wKš‘ wk‡l¨iv whn~w`qv‡Z †h‡Z Pvb wb| whn~w`qv wQj B¯ªv‡q‡ji GKwU cÖ‡`k212
 

                                                           
211

 ‡MŠie - hxï Avm‡j †K †jv‡Kiv †hb Zv †`L‡Z cvq Ges †mBRb¨ Zuvi cÖksmv I Avivabv Ki‡Z cv‡i 

212
 cÖ‡`k - ZrKvjxb ‡ivgxq miKv‡ii Aaxb¯’ GjvKv 
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†hLv‡b whiækv‡jg kniwU Aew¯’Z| whiækv‡j‡gB whû`x †bZviv _vK‡Zb| Zviv hxï‡K ‡g‡i †djvi Rb¨ ai‡Z 

†P‡qwQ‡jb|  

 

 

 

                                                                  ce© 20: hxï GKRb gvbyl‡K Rxeb w`‡jb 

 

wk‡l¨iv hxï‡K ej‡jb hw` wZwb whiækv‡j‡g wd‡i hvb, Zvn‡j whû`xiv nqZ Zuv‡K †g‡i †djvi †Póv Ki‡e|  

 

hxï ej‡jb wZwb ‡mLv‡b wM‡q jvmvi‡K RvMv‡Z Pvb| wk‡l¨iv fve‡jb hxï ¯̂vfvweK Amy‡Li K_vB ej‡Qb| ZvB 

Zviv ej‡jb †h, hw` †m Nywg‡qB _v‡K Z‡e †m fvj n‡e| wKš‘ hxï Zv‡`i ¯úó K‡iB ej‡jb †h jvmvi gviv †M‡Q| 

wZwb ej‡jb, wZwb Lywk †h wZwb †mLv‡b wQ‡jb bv| wZwb Rvb‡Zb wK NU‡Z P‡j‡Q| hxï Rvb‡Zb Zuvi wk‡l¨iv 

†`L‡e †h wZwb wK Ki‡Qb, ZLb Zviv wek¦vm Ki‡e †h Ck¦iB Zuv‡K cvwV‡q‡Qb|  

 

‡_vgv bv‡g wkl¨‡`i g‡a¨ GKRb ej‡jb †h, ÒPj AvgivI hvB †hb Zuvi ms‡M gi‡Z cvwi|Ó ‡_vgv †P‡qwQ‡jb 

mK‡j †hb hxïi mv‡_ hvq| wKš‘ wZwb †f‡ewQ‡jb †h whû`xiv Zv‡`i mKj‡K †g‡i †dj‡e| Gici hxï Ges Zuvi 

wk‡l¨iv ˆe_wbqv‡Z †M‡jb|  

 

                              17 যীশু কসখাতন কপৌৌঁতছ জানতে পারতেন কয, চার থেন আতগই োসারতক কবর কেওয়া  

  ‡hvnb 11:17-32       হতয়তছ। 18থযরূশাতেম কিতক তবিথনয়া প্রায় থেন থকতোথমটার েতূর থছে।  

                              19 থযহেূীতের মতযে অতনতকই মাি থা ও মথরয়মতক োাঁতের ভাইতয়র মৃেুের জনে সান্ত্বনা থেতে  

                              এতসথছে।  20 যীশু আসতছন শুতন মাি থা োাঁর সংতগ কেখা করতে কগতেন, থকন্তু মথরয়ম  

                              ঘতর বতস রইতেন। 21মাি থা যীশুতক বেতেন, “প্রভু, আপথন যথে এখাতন িাকতেন েতব  

                              আমার ভাই মারা কযে না। 22 থকন্তু আথম জাথন, আপথন এখনও ঈশ্বতরর কাতছ যা চাইতবন  

                              ঈশ্বর ো আপনাতক কেতবন।  

                        23 যীশু োাঁতক বেতেন, “কোমার ভাই আবার জীথবে হতয় উঠতব।”  

                                    24 েখন মাি থা োাঁতক বেতেন, “আথম জাথন, কশষ থেতন মৃে কোতকরা যখন জীথবে হতয়  

                              উঠতব েখন কসও উঠতব।”  

                                     25 যীশু মাি থাতক বেতেন, “আথমই পুনরুত্থান ও জীবন। কয আমার উপর থবশ্বাস কতর কস  

                              মরতেও জীথবে হতব। 26 আর কয জীথবে আতছ এবং আমার উপর থবশ্বাস কতর কস কখনও  

                              মরতব না। েুথম থক এই কিা থবশ্বাস কর?”  

                                     27 মাি থা োাঁতক বেতেন, “হো াঁ, প্রভু, আথম থবশ্বাস কথর কয, জগতে যা াঁর আসবার কিা আতছ  

                              আপথনই কসই মশীহ, ঈশ্বতরর পুত্র।”  28 এই কিা বতে মাি থা থগতয় োাঁর কবান মথরয়মতক  

                              কগাপতন কডতক বেতেন, “গুরু এখাতন আতছন ও কোমাতক ডাকতছন।”  

                                    29 মথরয়ম এই কিা শুতন োড়াোথড় উতঠ যীশুর কাতছ কগতেন। যীশু েখনও গ্রাতম এতস  

                              কপৌৌঁছান থন; 30 মাি থা কযখাতন োাঁর সংতগ কেখা কতরথছতেন কসখাতনই থছতেন।  
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Zuvi Mí: D×vi 

31 কয থযহেূীরা মথরয়তমর সংতগ ঘতর কিতক োাঁতক সান্ত্বনা থেজিে োরা মথরয়মতক  

                              োড়াোথড় উতঠ বাইতর কযতে কেতখ োাঁর থপছতন থপছতন কগে। োরা ভাবে, মথরয়ম কবতরর  

                              কাতছ কাাঁেতে যাতিন।  

                                     32 যীশু কযখাতন থছতেন মথরয়ম কসখাতন কগতেন আর োাঁতক কেখতে কপতয় োাঁর পাতয়র  

                              উপর পতড় বেতেন, “প্রভু, আপথন যথে এখাতন িাকতেন েতব আমার ভাই মারা কযে না।” 

hxï Ges Zuvi wk‡l¨iv ˆe_wbqv‡Z †cŠQv‡jb| wKš‘ Zviv †mLv‡b ‡cŠQv‡bvi Av‡MB jvmvi‡K Kei213
 ‡`Iqv n‡q 

wM‡qwQj| Zvi ‡`n Pvi w`b a‡i Ke‡i wQj| †mLv‡b A‡bK †jvK wQj| ˆe_wbqv whiækv‡j‡gi Lye Kv‡QB wQj| ZvB 

A‡bK whû`x †jvKI †mLv‡b Dcw ’̄Z wQj|  

gv_©v hxïi mv‡_ †`Lv Ki‡Z evB‡i †M‡jb| wZwb ej‡jb hxï hw` †mLv‡bB _vK‡Zb Zvn‡j jvmvi gviv †hZ bv| 

wKš‘ Zvici wZwb ej‡jb †h hxï hw` Ck¦‡ii Kv‡Q mvnvh¨ Pvb Zvn‡j Ck¦i Zuv‡K mvnvh¨ Ki‡eb| hxï gv_©v‡K 

ej‡jb, Zvi fvB Avevi RxweZ n‡q DV‡e| Gi gv‡b hxï †evSv‡Z †P‡q‡Qb †h wZwb jvmvi‡K Rxeb w`‡eb| wKš‘ 

gv_©v †f‡ewQ‡jb hxï nqZ m~ „̀i fwel¨‡Zi K_v ejwQ‡jb| wZwb ej‡jb, ÒAvwg Rvwb †kl w`‡b g„Z †jv‡Kiv hLb 

RxweZ n‡q DV‡e ZLb †mI DV‡e|Ó gv_©v Rvb‡Zb Ck¦‡ii M‡í ejv n‡q‡Q †h, †kl w`‡b mKj g„Z †jv‡Kiv Avevi 

RxweZ n‡e| Ck¦i †mB mgq Zv‡`i mKj‡K wePvi Ki‡eb| hxï wKš‘ GB wel‡q K_v e‡jb wb|  

 

hxï gv_©v‡K ej‡jb, ÒAvwgB cybiæÌvb
214

 I Rxeb| ‡h Avgvi Dci wek̂vm K‡I †m gi‡jI RxweZ n‡e|Ó  hxky 

e‡jwQ‡jb †KejgvÎ Zuvi ga¨ w`‡qB gvbyl cybivq Rxeb †c‡Z cv‡i| wZwb ejjb †h ‡KD Avgvi Dci wek¦vm K‡i 

†m KLbI gi‡e bv| gv_©v ej‡jb, wZwb wek¦vm K‡ib †h hxïB †mB gkxn, Ck¦‡ii cyÎ, hv‡K Ck¦i GB c„w_ex‡Z 

cvwV‡qwQ‡jb|  

 

gv_©v gwiqg‡K Avb‡Z evwo‡Z wd‡i wM‡qwQ‡jb| wZwb gwiqg‡K ej‡jb †h hxï Zv‡K WvK‡Qb| gwiqg hxïi Kv‡Q 

†M‡jb| †mLv‡b Dcw ’̄Z whû`xiv gwiq‡gi wcQ‡b wcQ‡b †h‡Z jvMj| gwiqg Kuv`‡Z Kuv`‡Z ej‡j jvM‡jb, ÒcÖfz 

Avcwb hw` GLv‡b _vK‡Zb Z‡e Avgvi fvB gviv †hZ bv|Ó gwiqg †f‡ewQ‡jb GgbwK hxïi c‡ÿI Zvi fvB‡K 

evuPv‡bv A‡bK †`wi n‡q wM‡qwQj|  

 

                       33 যীশু মথরয়মতক এবং োাঁর সংতগ কয থযহেূীরা এতসথছে োতের কাাঁেতে কেতখ অন্ততর  

     ‡hvnb 11:33-37        খুব অথস্থর হতেন। 34 থেথন োতের বেতেন, “োসারতক ককািায় করতখছ? োরা বেে,  

                                                           
213

 Kei - cv_i KvUv Kÿ we‡kl †hLv‡b g„Z †`n ivLv nZ; Gi `iRv eÜ K‡i †`Iqvi Rb¨ GKUv wekvj cv_i †mLv‡b ivLv nZ 

214
 cybiæÌvb - g„Zz¨i c‡iI cybivq Rxeb cvIqv 
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                       “প্রভু, এতস কেখুন।” 35 েখন যীশু কাাঁেতেন। 36োতে থযহেূীরা বেে, “কেখ, উথন  

                       োসারতক কে ভােবাসতেন।” 37 থকন্তু থযহেূীতের মতযে ককউ ককউ বেে, “অতন্ধর কচাখ  

                       থযথন খুতে থেতয়তছন থেথন থক এমন থকছু করতে পারতেন না যাতে কোকষ্টট মারা না  

                       কযে?” 

 

 

 

 

 

                                                                  ce© 20: hxï GKRb gvbyl‡K Rxeb w`‡jb 

 

hxï †`L‡jb gwiqg Ges †mLv‡b Dcw ’̄Z whû`xiv Kvbœv KiwQ‡jb| wZwb ivMvwš̂Z n‡jb Ges LyeB ỳtL †c‡jb| hxï 

~̀tL †c‡qwQ‡jb †Kbbv Ck¦i Pvb bv †jv‡Kiv †hb gviv hvq| m„wói mg‡q Ck¦i gvbyl m„wó K‡iwQ‡jb hv‡Z Zv‡`i 

m‡½ wPiKv‡ji Rb¨ GKwU mwZ¨Kvi m¤úK© ivL‡Z cv‡ib| hxï †i‡M wM‡qwQ‡jb †Kbbv A‡bK †jvK GUv wek¦vm K‡i 

wb †h wZwb jvmvi‡K g„Zz¨ †_‡K RxweZ K‡i Zzj‡Z cv‡ib| hxï Rvb‡Z PvB‡jb Zviv jvmv‡ii g„Z †`n †Kv_vq 

‡i‡LwQj|  

 
 

                 38 এতে যীশু অন্ততর আবার অথস্থর হতেন এবং কবতরর কাতছ কগতেন। কবরটা থছে একটা    

 ‡hvnb 11:38-44      গুহা। কসই গুহার মুতখ একটা পাির বসাতনা থছে। 39 যীশু বেতেন, “পািরখানা সরাও।”  

                 থযথন মারা কগতছন োাঁর কবান মাি থা যীশুতক বেতেন, “প্রভু, এখন েুগ থন্ধ হতয়তছ, কারণ চার  

                 থেন হে কস মারা কগতছ।”  

                 40 যীশু মাি থাতক বেতেন, “আথম থক কোমাতক বথে থন, যথে েুথম  থবশ্বাস কর েতব ঈশ্বতরর  

                 মথহমা কেখতে পাতব?” 41 েখন কোতকরা পািরখানা সথরতয় থেে।  যীশু উপতরর থেতক  

                 োথকতয় বেতেন, “থপো, েুথম আমার কিা শুতনছ বতে আথম কোমাতক  যনেবাে থেই।  

                             42 অবশে আথম জাথন সব সময়ই েুথম আমার কিা শুতন িাক। থকন্তু কয সব কোক  

                 চারপাতশ ো াঁথড়তয় আতছ োরা কযন থবশ্বাস করতে পাতর কয, েুথম আমাতক পাষ্টঠতয়ছ,  

                 কসইজনেই এই কিা বেোম।”  

              43 এই কিা বেবার পতর যীশু কজাতর ডাক থেতয় বেতেন, “োসার, কবর হতয় এস।” 

                 44 থযথন মারা থগতয়থছতেন থেথন েখন কবর কিতক কবর হতয় আসতেন। োাঁর হাে-পা কবতরর  

                 কাপতড় জড়াতনা থছে এবং োাঁর মুখ রুমাতে বা াঁযা থছে। যীশু কোকতের বেতেন, “ওর বা াঁযন  

                 খুতে োও আর ওতক কযতে োও। 

                             

hxï Ke‡ii Kv‡Q †M‡jb| GUv wQj GKwU ¸nv215 hvi gy‡L GKUv cv_i emv‡bv wQj|  hxï Zv‡`i †mB cv_iLvbv 

miv‡Z ej‡jb| gv_©v ej‡jb †h BwZg‡a¨ Pviw`b n‡q †M‡Q g„Z †`nwU †mLv‡b Av‡Q Ges ZvB ỳM©Ü Avm‡Z cv‡i| 

hxï Zv‡K ej‡jb, Av‡M Avwg †Zvgv‡K wK e‡jwQjvg Zv g‡b K‡i †`L| wZwb ej‡jb, hw` †m wek¦vm K‡i Z‡e 

                                                           
215

 ¸nv - gvwUi wb‡P A_ev cvnv‡oi cv`‡`‡k Aew¯’Z cv_‡ii mywe¯ÍxY© GjvKv 
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Ck¦‡ii gwngv †`L‡Z cv‡e| wZwb †evSv‡Z †P‡q‡Qb †h, wZwb Ck¦‡ii Avðh© KvR †`L‡Z cv‡e| hLb wZwb Ck¦‡ii 

Avðh© KvR †`L‡eb ZLbB wZwb Ck¦‡ii †MŠie Ki‡eb|  

 

ZLb Zviv ¸nvi gyL †_‡K cv_iLvbv mwi‡q w`‡jb| Zvici hxï Ck¦‡ii m‡½ K_v ej‡jb| wZwb Zuvi K_v †kvbvi 

Rb¨ wcZv Ck¦i‡K ab¨ev` w`‡jb| Gfv‡e ejvi KviY nj hv‡Z †jv‡Kiv ïb‡Z cvq| wZwb †jvK‡`i Rvbv‡Z Pvb 

Ck¦iB Zuv‡K cvwV‡q‡Qb| Zvici wZwb †Rv‡i216 WvK w`‡q ej‡jb, Òjvmvi †ei n‡q Gm!Ó   

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

hxï WvKvi ci jvmvi Kei †_‡K †ei n‡q 

Avm‡jb| jvmvi Kvc‡o Rov‡bv217 wQ‡jb| 

hLb whû`x †jv‡Kiv g„Z‡`n Ke‡i iv‡L Zviv 

cÖ_‡g †m¸‡jv‡K Kvco218 w`‡q Rovq| hxï 

Zv‡`i‡K jvmv‡ii evuab Ly‡j w`‡q Zv‡K †h‡Z 

w`‡Z ej‡jb|  

jvmvi gviv wM‡qwQ‡jb Ges hxï Zv‡K cybivq 

Rxeb `vb K‡iwQ‡jb| wZwb †jvK‡`i 

†`wL‡qwQ‡jb wZwb Avm‡j †K| c~‡e©B hxï 

e‡jwQ‡jb wZwbB Rxeb I wZwbB cybiæÌvb| 

wZwbB gvbyl‡K g„Zz¨ †_‡K Rxeb w`‡Z cv‡ib|  

Gi c‡i hv N‡UwQj Zv wb‡q †hvnb 

wj‡LwQ‡jb| hxï hv K‡iwQ‡jb, †mLv‡b 

Dcw ’̄Z whû`xiv Zv †`‡LwQj| Zv‡`i g‡a¨ 

A‡b‡KB wek¦vm K‡iwQj ‡h Ck¦i hxï‡K cvwV‡qwQ‡jb| wKš‘ evwK †jv‡Kiv GB welqwU ejvi Rb¨ whû`x ag©-‡bZv‡`i 

Kv‡Q †Mj|  

 

                             45 মথরয়তমর কাতছ কয সব থযহেূীরা এতসথছে োতের মতযে অতনতকই যীশুর এই কাজ কেতখ  

   ‡hvnb 11:45-54     োাঁর উপর থবশ্বাস করে। 46 থকন্তু োতের মতযে ককউ ককউ েরীশীতের কাতছ থগতয় যীশু যা  

                             কতরথছতেন ো বেে। 47 েখন প্রযান পুতরাথহতেরা ও েরীশীরা মহাসভার কোকতের একত্র  

                             কতর বেতেন, “আমরা এখন থক কথর? এই কোকটা কো অতনক আশ্চয থ কাজ  

                             করতছ। 48 আমরা যথে োতক এইভাতব চেতে থেই েতব সবাই োর উপতর থবশ্বাস করতব,  

                                                           
216

 †Rv‡i - wZwb D”P¯^‡i WvK‡jb 

217
 Rov‡bv - †Kv‡bv wKQz‡K Kvco w`‡q m¤ú~Y©fv‡e †cuwP‡q †djv  

218
 Kvco - e¯¿ ev †dweª· hv w`‡q †cvlvK ˆZwi Kiv nq 
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                             আর করামীতয়রা এতস আমাতের উপাসনা-ঘর এবং আমাতের জাথেতক ধ্বংস কতর কেেতব।”      

                             49 োাঁতের মতযে কাইয়াো নাতম একজন কসই বছতরর মহাপুতরাথহে থছতেন। 50 থেথন  

                              োাঁতের বেতেন, “কোমরা থকছুই জান না, আর কভতবও কেখ না কয, কগাটা জাথেটা নি  

                              হওয়ার কচতয় বরং সমস্ত কোতকর বেতে একজন মানুতষর মেুৃে অতনক ভাে।” 

                              51 কাইয়াো কয থনতজ কিতক এই কিা বতেথছতেন ো নয় থকন্তু থেথন থছতেন কসই বছতরর  

                              মহাপুতরাথহে। কসইজনে থেথন ভথবষেতের কিা বতেথছতেন কয, থযহেূী জাথের জনে যীশুই  

                              মরতবন। 52 ককবে থযহেূী জাথের জনেই নয়, থকন্তু ঈশ্বতরর কয সন্তাতনরা চারথেতক ছথড়তয়  

                              রতয়তছ োতের জতড়া কতর এক করবার জনেও থেথন মরতবন। 

                              

 

 

                                                                  ce© 20: hxï GKRb gvbyl‡K Rxeb w`‡jb 

 

 

                              53 কসই থেন কিতক থযহেূী কনোরা যীশুতক কমতর কেেবার ষড়যন্ত্র করতে   

                              োগতেন। 54 কসইজনে যীশু কখাোখুথেভাতব থযহেূীতের মতযে চোতেরা বন্ধ কতর থেতেন,  

                              আর কসই জায়গা কছতড় মরু-এোকার কাতছ ইরথয়ম নাতম একটা গ্রাতম চতে কগতেন।  

                              কসখাতন থেথন োাঁর থশষেতের থনতয় িাকতে োগতেন। 

 

ZLb cÖavb cy‡ivwn‡Ziv I dixkxiv GKwÎZ n‡jb| hLb Zviv GKwÎZ n‡Zb, Zv‡`i GB `j‡K gnvmfv ejv nZ| 

GUvB whû`x‡`i cÖavb wePvi e¨e¯’v †hLv‡b ¸iæZ¡c~Y© wel‡q K_v ejv nq| Zviv hxï‡K wb‡q LyeB ỳwðwšÍZ wQ‡jb| 

Zviv fve‡Zb †jv‡Kiv hxï‡K whû`x‡`i ivRv evbv‡Z cv‡i| BwZg‡a¨ †ivgxq‡`i GKRb ivRv Av‡Q| ZvB whû`x 

†bZviv †f‡ewQ‡jb †h, †ivgxqiv nqZ Zv‡`i Dci †i‡M wM‡q Zv‡`i mg Í̄ ¯v̂axbZv †K‡o †b‡eb| Zviv hxï‡K †g‡i 

†djvi wm×všÍ wb‡jb| hxï hw` gviv hvb, Zvn‡j †ivgxqiv nqZ whû`x RvwZ‡K aŸsm Ki‡e bv|  

whû`x †bZviv wK wel‡q K_v ejwQ‡jb hxï Zv Rvb‡Zb| Zviv Zuv‡K †g‡i †djvi lohš¿ KiwQ‡jb| ZvB wZwb 

whiækv‡jg †Q‡o P‡j wM‡qwQ‡jb| wZwb Rvb‡Zb ZLbI Zuvi g„Zz¨i mgq nq wb|  

hxï Ab¨vb¨ GjvKvq wM‡q †jvK‡`i Kv‡Q cÖPvi Ki‡Z jvM‡jb| hxïi wkÿv m¤̂‡Ü Avgiv Ck¦‡ii Mí c‡o †`L‡Z 

cvwi| GKw`b †jv‡Kiv †QvU †Q‡j‡g‡q‡`i‡K hxïi Kv‡Q Avb‡Z jvMj †h wel‡q gvK© wj‡LwQ‡jb|   

                  13 পতর কোতকরা কছাট কছাট কছতেতমতয়তের যীশুর কাতছ থনতয় আসে কযন থেথন োতের  

   gvK© 10:13-16       উপর হাে রাতখন। থকন্তু থশতষেরা কসই কোকতের বকুথন থেতে োগতেন।  

                         14 যীশু ো কেতখ অসন্তুি হতয় থশষেতের বেতেন, “কছতেতমতয়তের আমার কাতছ আসতে  

                         োও, বাযা থেতয়া না; কারণ ঈশ্বতরর রাজে এতের মে কোকতেরই।  

                         15 আথম কোমাতের সথেে বেথছ, কছাট কছতেতমতয়র মে কতর ঈশ্বতরর শাসন কমতন না থনতে  

                         ককউ ককানমতেই ঈশ্বতরর রাতজে ঢুকতে পারতব না।”  
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                        16 োরপর যীশু কসই কছতেতমতয়তের ককাতে থনতেন এবং োতের মািায় হাে করতখ আশীব থাে  

                         করতেন। 
 

ZLbKvi mg‡q †jv‡Kiv Zv‡`i wkï‡`i‡K ag©-wkÿK‡`i Kv‡Q wb‡q AvmZ| Zviv PvqZ GB †jv‡Kiv †hb Zv‡`i 

†Q‡j‡g‡q‡`i gv_vi Dci nvZ iv‡Lb| Zv‡`i †Q‡j‡g‡qi Rb¨ Ck¦‡ii Avkxe©v` PvB‡Z Zviv GB †jvK‡`i‡K Aby‡iva 

KiZ| GB Kvi‡YB wKQz †jvK Zv‡`i †Q‡j‡g‡q‡`i‡K hxïi Kv‡Q G‡bwQj| Zviv Zuv‡K ¸iæ A_©vr whû`x ag© wkÿK 

‡f‡ewQj| Zviv †P‡qwQj wZwb †hb Zv‡`i mšÍvb‡`i Rb¨ Ck¦‡ii Kv‡Q mvnvh¨ Pvb|  

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

hxïi wk‡l¨iv Pvqwb †h †jv‡Kiv Zv‡`i †Q‡j‡g‡q‡`i wb‡q hxïi Kv‡Q AvmyK| Zviv †f‡ewQ‡jb Zuvi AviI ¸iæZ¡c~Y© 

KvR Kivi Av‡Q| wk‡l¨iv †jvK‡`i‡K Zv‡`i †Q‡jg‡q‡q‡`i wb‡q P‡j †h‡Z ej‡jb| wKš‘ hxï wkl¨‡`i eKzwb 

w`‡jb| wZwb †Q‡j‡g‡q‡`i‡K Zuvi Kv‡Q wb‡q Avm‡Z ej‡jb| wZwb †Q‡j‡g‡q‡`i wb‡q GKwU D`vniY w`‡jb| 

wZwb ej‡jb gvbyl‡K Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z n‡j †QvU †Q‡j‡g‡q‡`i gZ K‡iB †h‡Z n‡e| wZwb AviI ej‡jb, hw` 

†KD G‡`i gZ K‡i Ck¦‡ii Kv‡Q bv hvq, Zvn‡j Zviv †Kvbg‡ZB Zuvi Kv‡Q †h‡Z cvi‡e bv| wKš‘ Gi gv‡b wZwb 

wK eywS‡q‡Qb? 

hxï eywS‡q‡Qb †h gvbyl‡K Ck¦i‡KB wek¦vm Ki‡Z n‡e Ges Zuv‡KB fvjevm‡Z n‡e ‡Kbbv wZwb Zv‡`i wcZv| †QvU 

†Q‡j‡g‡q‡`i ‡hgb Zv‡`i evev-gv‡qi cÖwZ wek¦vm _v‡K wVK Z`ªyc Zv‡`iI Ck¦‡ii cÖwZ wek¦vm _vKv `iKvi| ZvB 

hxï e‡j‡Qb †jvK‡`iI Ck¦i‡K †mBfv‡e fvjevmv Ges wek¦vm Kiv DwPr| Ck¦iB gvbyl‡K m„wó K‡i‡Qb| ZvB 

gvby‡li Rxe‡b Ck¦‡ii AwaKvi Av‡Q| Ck¦i gvbyl‡K fvjev‡mb ZvB Zviv Zuvi Dci Av¯’v ivL‡Z cv‡i| Ck¦i gvby‡li 

mv‡_ Lye Nwbó m¤úK© ivL‡Z Pvb, †hgb K‡i GKRb evev Ges mšÍv‡bi g‡a¨ m¤úK© _v‡K|  

gvK© wj‡LwQ‡jb ‡h hxï cÖ‡Z¨K †Q‡j‡g‡q‡K †Kv‡j wb‡jb Ges Zv‡`i gv_vq nvZ †i‡L Zv‡`i cÖ‡Z¨K‡KB 

Avkxe©v`219 Ki‡jb|  

Gi wKQzÿY c‡iB hxï whiækv‡j‡gi D‡Ï‡k iIbv n‡jb| GKRb †jvK K_v ejvi Rb¨ †`Š‡o Zuvi Kv‡Q Avmj| 

†m hxïi mvg‡b nvUz220 †c‡Z ejj, Ò‡n ¸iæ, Avcwb GKRb fvj †jvK| Avgv‡K ejyb, AbšÍ Rxeb jvf Kievi
221 

Rb¨ Avwg wK Kie?Ó   

 

                           17 যীশু আবার যখন পতি কবর হতেন েখন একজন কোক কেৌতড় োাঁর কাতছ আসে এবং  

   gvK© 10:17-24     োাঁর সামতন হা াঁটু কপতে বেে, “কহ গুরু, আপথন একজন ভাে কোক। আমাতক বেুন, অনন্ত  

                           জীবন োভ করবার জনে আথম থক করব?”  

                                                           
219

 Avkxe©v` - wZwb Ck¦‡ii Kv‡Q Zv‡`i †`Lv‡kvbvi Rb¨ mvnvh¨ PvB‡jb 

220
 nvUz cvZv - wb‡Ri nvUz‡Z fi w`‡q emv 

221
 jvf Kiv - KviI gyZz¨i ci Zvi KvQ †_‡K UvKv-cqmv, ab-m¤ú` A_ev †Kv‡bv wKQz cvIqv 
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                           18 যীশু োতক বেতেন, “আমাতক ভাে বেছ ককন? ঈশ্বর ছাড়া আর ককউই ভাে  

                           নয়। 19 েুথম কো আতেশগুতো জান-‘খুন ককাতরা না, বেথভচার ককাতরা না, চুথর ককাতরা না,  

                           থমিো সাক্ষে থেতয়া না, ঠথকতয়া না, মা-বাবাতক সম্মান ককাতরা।’ ”  

                           20 কোকষ্টট যীশুতক বেে, “গুরু, কছাটতবো কিতক আথম এই সব পােন কতর আসথছ।”  

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                  ce© 20: hxï GKRb gvbyl‡K Rxeb w`‡jb 

 

 

                      21 এতে যীশু োর থেতক কচতয় কেখতেন এবং ভােবাসায় পূণ থ হতয় োতক বেতেন, “একটা  

                           জজথনস কোমার বাকী আতছ। যাও, কোমার যা থকছু আতছ ো থবজক্র কতর গরীবতের োন কর।  

                           োতে েুথম স্বতগ থ যন পাতব। োর পতর এতস আমার থশষে হও।”  

                           22 এই কিা শুতন কোকষ্টটর মুখ ম্লান হতয় কগে। োর অতনক যন-সম্পথত্ত থছে বতে কস  

                           েুুঃথখে হতয় চতে কগে।  

                           23 েখন যীশু চারথেতক োথকতয় োাঁর থশষেতের বেতেন, “যনীতের পতক্ষ ঈশ্বতরর রাতজে  

                           কঢাকা কে কষ্টঠন!” 24 থশতষেরা যীশুর কিা শুতন আশ্চয থ হতেন। যীশু আবার বেতেন,  

                           “সন্তাতনরা, যারা যন-সম্পতের উপর থনভথর কতর োতের পতক্ষ ঈশ্বতরর রাতজে কঢাকা কে  

                            কষ্টঠন।  
 

hxï †jvKwU‡K ej‡jb, ÒAvgv‡K fvj ejQ †Kb? Ck̂i Qvov Avi †KD fvj bq|Ó   

 

GB †jvKwU wK fvewQj hxï Zv Rvb‡Zb| gvbyl hv fv‡e Ck¦i Zv meB Rv‡bb| †m GKRb abx †jvK wQj| †m GgbwK 

Ck¦‡ii AvBb mKj cvjb Ki‡Z †Póv KiZ| hxï †jvKwU‡K †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb †h gvbyl †Kvb g‡ZB Ck¦‡ii mg Í̄ 

AvBb cvjb Ki‡Z cv‡i bv| wZwb †P‡qwQ‡jb †jvKwU †hb Ck¦i Ges hxïi m¤ú‡K© mwZ¨Uv Rv‡bb|  

‡jvKwU ‡f‡ewQj hxï †Kej GKRb ag©‡bZv wQ‡jb| †m RvbZ bv †h hxïB Ck¦‡ii cyÎ| ZvB hLb †m hxï‡K fvj 

wkÿK e‡j WvKj, Gi gv‡b †m †evSv‡Z †P‡qwQj gvbyl fvj n‡ZB cv‡i| wKš‘ hxï Zv‡K ej‡jb, †KejgvÎ Ck¦iB 

fvj| wZwb ej‡jb †KejgvÎ Ck¦iB LuvwU Ges gvbyl KLbI LuvwU n‡Z cv‡i bv| hxï Ck¦‡ii wKQz AvBb Kvbyb wb‡q 

ej‡jb - Lyb †Kv‡iv bv, e¨wfPvi ‡Kv‡iv bv, Pzwi †Kv‡iv bv, wg_¨v mvÿ¨ w`‡qv bv Ges gv-evev‡K m¤§vb †Kv‡iv| Ck¦i 

GB me AvBb w`‡q †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb †h gvbyl KLbB LuvwU n‡Z cv‡i bv| Ck¦‡ii mg Í̄ LuvwU wbqg cvjb Kiv 

Am¤¢e| hxï †P‡qwQ‡jb GB †jvKwU †hb Zv eyS‡Z cv‡i|  
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wKš‘ †jvKwU hxï‡K ejj †h †m Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb Kvbyb cvjb K‡i Avm‡Q| hxï †jvKwU‡K fvjevm‡Zb| wZwb 

†jvKwU‡K †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb †h gvby‡li c‡ÿ LuvwU _vKv Am¤¢e| GKgvÎ Ck¦iB LuvwU ZvB hxï †jvKwU‡K ej‡jb 

Zvi mewKQz Ges UvKv cqmv †hb Mix‡`i‡K222 w`‡q †`q Ges Zvici Zuvi wkl¨ nq| †jvKwU A‡bK abx wQj e‡j 

†m †jvK‡`i‡K mewKQz w`‡q w`‡Z Pvqwb| †jvKwU ỳtwLZ n‡q P‡j †Mj|  

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

hxï †jvKwU‡K Zvi mg Í̄ wKQz w`‡q w`‡Z e‡jwQ‡jb| wZwb †jvKwU‡K †`Lv‡Z †P‡qwQ‡jb †h †m Avm‡j Ck¦‡ii mg Í̄ 

AvBb cvjb Ki‡Q bv| ‡m Lye abx wQj Ges Ab¨iv wQj Mixe| ZvB ‡m wb‡R‡K wb‡q hZUzKz fveZ Ab¨‡K wb‡q 

†Zgb fveZ bv| †m Ck¦‡ii GKUv AvBb Agvb¨ K‡iwQj|  

Gi wKQzÿY ci hxï Ck¦‡ii AvBb wb‡q K_v e‡jwQ‡jb, hv gvK© wj‡L †i‡LwQ‡jb| hxï GKRb ag© hvR‡Ki cÖ‡kœi 

DËi w`w”Q‡jb| Ck¦‡ii AvB‡bi g‡a¨ me‡P‡q `iKvix AvBb wb‡q hxï K_v ejwQ‡jb|  

  

      30 কোমরা প্রতেেতক কোমাতের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শজক্ত থেতয়  

  gvK©  12:30,31    কোমাতের প্রভু ঈশ্বরতক ভােবাসতব।’ 31 োর পতরর েরকারী আতেশ হে এই, ‘কোমার  

                          প্রথেতবশীতক থনতজর মে ভােবাসতব।’ এই েু’টা আতেতশর কচতয় বড় আতেশ আর থকছুই  

                          কনই।” 

‡jvKwU †f‡ewQj Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb cvjb Kivi ga¨ w`‡q nqZ †m iÿv cv‡e| hxï Zv‡K †evSv‡Z †P‡qwQ‡jb †h 

†mUv Am¤¢e| ZvB wZwb Zv‡K Ggb wKQz Ki‡Z ej‡jb GUv †R‡b †h, †m Zv Ki‡Z cvi‡e bv| wZwb †jvKwU‡K 

Rvbv‡Z †P‡q‡Qb Ck¦‡ii AvBb mKj LuvwU Ges gvbyl Zv m¤ú~Y©iƒ‡c cvjb Ki‡Z cvi‡e bv| †jvKwU wb‡R‡K iÿv 

Kivi Rb¨ wKQz Ki‡Z cvi‡e bv| †KejgvÎ Ck¦iB LuvwU| †jvKwUi GUv †evSv DwPr †h D×vi cvevi Rb¨ Zvi 

Ck¦i‡KB cÖ‡qvRb|  

‡jvKwU P‡j hvIqvi ci hxï Zuvi wkl¨‡`i wKQz ej‡jb| wZwb ej‡jb abx †jv‡Ki c‡ÿ Ck¦‡ii iv‡R¨ †XvKv KZ 

KwVb| hxï †evSv‡”Qb †h, abx †jv‡Kiv wb‡R‡`i‡K wb‡q Lywk _v‡K| Zv‡`i A_© Ges ÿgZv _v‡K| Zviv hv B”Qv 

Zv-B Ki‡Z cv‡i| Zviv †jvK‡`i wK Ki‡Z n‡e Zv e‡j †`q| GBme †jvK‡`i c‡ÿ †QvU †Q‡j‡g‡qi gZ n‡q 

Ck¦‡ii Kv‡Q Avmv LyeB KwVb| Ck¦‡ii iv‡R¨ †XvKvi gv‡b nj GUv eyS‡Z cviv †h Ck¦i Avcbvi hZœ †bb| GKgvÎ 

ZuviB Avcbvi Dci AwaKvi Av‡Q| ‡KejgvÎ wZwbB Avcbv‡K D×vi Ki‡Z cv‡ib| hxï ej‡jb abxi c‡ÿ GUv 

eyS‡Z cviv KwVb †h Ck¦i Zv‡`i D×vi Ki‡Z cv‡ib Ges Zv‡`i hZœ †bb, Avi †mBRbB Zv‡`i Ck¦i‡K cÖ‡qvRb|  

                                                           
222

 Mixe - Rxeb hvc‡bi Rb¨ h‡_ó cwigvY A_© bv _vKv 
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hxï whiækv‡j‡g Avm‡jb 

Ges Zuvi kÎæiv Zuv‡K 

AvUK Ki‡jb 
 

 

GLb Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i‡K hxïi mv‡_ N‡U hvIqv wKQz welq m¤ú‡K© e‡j| hxï Ges Zuvi wk‡l¨iv whiækv‡j‡gi 

w`‡K hvw”Q‡jb| †mLv‡b wK N‡UwQj gvK© Zv wj‡LwQ‡jb| hxï Ck¦‡ii KvR KiwQ‡jb| †h‡nZz hxï Ck¦i wQ‡jb, ZvB 

wZwb hv wKQz NU‡Z hvw”Qj Zv Rvb‡Zb| hxïi mv‡_ hv wKQz NU‡Z hvw”Qj Zv Ck¦‡ii D×vi cwiKíbvi Ask wQj|  

 

   1 োাঁরা থযরূশাতেতমর কাছাকাথছ কপৌৌঁতছ তজেুন পাহাতড়র গাতয় তবৎেগী ও তবিথনয়া  

     gvK© 11:1-10        গ্রাতমর কাতছ আসতেন। কসখাতন কপৌৌঁতছ যীশু োাঁর েু’জন থশষেতক এই বতে পাষ্টঠতয়  

ce© 21 

 

1. whû`x †bZviv †Kb hxï‡K †g‡i †dj‡Z †P‡qwQ‡jb ? 

2. gv_©v Ges gwiqg wK hxïi Avmj cwiPq eyS‡Z †c‡iwQ‡jb ? 

3. ‡QvU †Q‡j‡g‡q‡`i m‡½ _vKvi mg‡q hxï wK wkÿv w`‡qwQ‡jb ? 

4. hxï †Kb e‡jwQ‡jb †h abxi c‡ÿ Ck¦‡ii iv‡R¨ †XvKv KwVb ? 

 

? 
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                              থেতেন, 2 “কোমরা ঐ সামতনর গ্রাতম যাও। গ্রাতম ঢুকবার সময় কেখতে পাতব একটা গাযার  

                              বাচ্চা কসখাতন বা াঁযা আতছ। োর উপতর ককউ কখনও চতড় থন। 3 কোমরা ওটা খুতে এখাতন  

                              থনতয় এস। যথে ককউ কোমাতের জজজ্ঞাসা কতর, ‘ককন কোমরা এটা করছ?’ েতব কবাতো,  

                              ‘প্রভুর েরকার আতছ; থেথন ওটাতক োড়াোথড় কতর থেথরতয় কেতবন।’ ” 4 েখন োাঁরা থগতয়  

                              কেখতেন গাযার বাচ্চাটা রাস্তার উপর ঘতরর েরজার কাতছ বা াঁযা আতছ। োাঁরা যখন 

                              গাযাটার বা াঁযন খুেথছতেন, 5 েখন যারা কসখাতন ো াঁথড়তয় থছে োরা বেে, “কোমরা থক  

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

                               করছ? গাযার বাচ্চাটা খুেছ ককন?” 6 যীশু যা বেতে বতেথছতেন থশতষেরা কোকতের ো-ই  

                               বেতেন। েখন কোতকরা গাযাটা থনতয় কযে থেে। 7 োাঁরা কসই গাযার বাচ্চাটা যীশুর কাতছ  

                               এতন োর উপর োাঁতের গাতয়র চাের কপতে থেতেন। যীশু োর উপতর বসতেন। 8 অতনক  

                               কোক োতের গাতয়র চাের রাস্তার উপতর থবথছতয় থেে, আর অতনেরা মাতঠর গাছপাো  

                               কিতক পাো সুি ডাে ককতট এতন পতি ছথড়তয় থেে। 9 যারা যীশুর সামতন ও থপছতন  

                               যাজিে োরা থচৎকার কতর বেতে োগে, “কহাশান্না! প্রভুর নাতম থযথন আসতছন োাঁর কগৌরব  

                               কহাক। 10 আমাতের থপো োয়ূতের কয রাজে আসতছ োর কগৌরব কহাক। স্বতগ থও কহাশান্না!” 
 

hxï I Zuvi wkl¨iv whiækv‡j‡gi KvQvKvwQ Avm‡jb| Zviv hLb RjcvB cvnv‡oi Kv‡Q Avm‡jb, hxï Zuvi ̀ yB wkl¨‡K 

GKwU Mvav223 ev”Pv Avbvi Rb¨ cvwV‡qwQ‡jb| hxï Zv‡`i ej‡jb MÖv‡gi hvevi wVK mvg‡bB Zviv ‡mUv‡K evuav 

Ae ’̄vq Lyu‡R cv‡e| wkl¨iv MvavwU LyuR‡Z †ei nj Ges hxï †hgbwU e‡jwQ‡jb Zviv wVK †mB Ae ’̄vq MvavwU‡K Lyu‡R 

†c‡qwQj| Zviv Zv hxïi Kv‡Q wb‡q Avm‡jb Ges wZwb Zvi Dci em‡jb| Zvici hxï Mvavq P‡o whiækv‡j‡gi 

w`‡K †M‡jb|  

hxï ‡hme Avðh© KvR K‡iwQ‡jb Zv A‡bK †jvK †`‡LwQ‡jb| ZvB Zviv Zuv‡K †`L‡Z G‡mwQj| Zviv †f‡ewQj 

wZwbB †mB cÖwZkÖæZ gkxn| Zviv †f‡ewQj wZwb whû`x‡`i ivRv wnmv‡e kvmb Ki‡eb| Zviv Zuvi mvg‡b Zv‡`i 

†cvkvK224 Ges Mv‡Qi cvZv my× Wvj c‡_ Qwo‡q w`j| Zviv hxï‡K GKRb ivRv ‡f‡e GUv K‡iwQj| Zviv wPrKvi 

K‡i Zvi Kv‡Q ‡Mj Ges Zv‡`i ivRv‡K cvVv‡bvi Rb¨ Ck¦i‡K ab¨ev` w`j|  

                                                           
223

 Mvav - GKwU cÖvYx hv †Nvovi g‡Zv †`L‡Z Ges j¤^v Kvb Av‡Q; Gi wc‡V Povi Rb¨ Ges wRwbm enb Kivi Rb¨ e¨envi Kiv nq 

224
 †cvlvK - †KvU Ges AvjLvjøv - evB‡ii †cvlvK 
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A‡bK eQi Av‡M, GB NUbvi wel‡q Ck¦‡ii fveev`x mLwiq wj‡L †i‡LwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb †h ivRv GKwU Mvavi 

ev”Pvi Dci P‡o whiækv‡j‡g hvÎv Ki‡eb|  

 

                    9 “কহ থসতয়ান-কনো, খুব আনন্দ কর।  

        mLwiq 9:9           কহ থযরূশাতেম, েুথম জয়ধ্বথন কর।  

                                 কেখ, কোমার রাজা কোমার কাতছ আসতছন;  

                                 থেথন নোয়বান ও োাঁর কাতছ উিার আতছ;  

                                 থেথন নি, থেথন গাযার উপতর,  

                                 গাযীর বাচ্চার উপতর চতড় আসতছন। 

 

whûw` ag© †bZviv LyeB ỳwðwšÍZ wQ‡jb| Zviv Pvqwb †jv‡Kiv Zuv‡K AbymiY KiæK| wZwb hLb whiækv‡j‡g wQ‡jb 

Zviv Zuv‡K AvUK Ki‡Z †P‡qwQ‡jb Ges †g‡i †dj‡Z †P‡qwQ‡jb| wKš‘ ZLb wQj D×vice©| whiækv‡j‡g †jv‡Ki  

 

 

 

                                ce© 21: hxï whiækv‡j‡g Avm‡jb Ges Zuvi kÎæiv Zuv‡K AvUK Ki‡jb 

wfo wQj| ag©xq †bZviv †f‡ewQ‡jb Zviv hw` hxï‡K AvUK K‡i Zvn‡j †jv‡Kiv Zv‡`i Dci ivMvwš̂Z n‡e| ZvB 

Zviv D×vice© †kl bv nIqv ch©šÍ A‡cÿv KiwQ‡jb|  

 

               1 উিার-পব থ ও খাথমহীন রুষ্টটর পতব থর েখন মাত্র আর েু’থেন বাকী। প্রযান পুতরাথহতেরা ও  

         gvK© 14:1,2      যম থ-থশক্ষতকরা কগাপতন যীশুতক যতর কমতর কেেবার উপায় খুাঁজথছতেন।  

                             2 োাঁরা বেতেন, “পতব থর সমতয় নয়; কোকতের মতযে কগােমাে হতে পাতর।” 

 

whû`v B®‹vwi‡qvrI whiækv‡j‡g wQ‡jb| wZwb-B †mB wkl¨ hvi m¤ú‡K© hxï e‡jwQ‡jb †h, †m Zuv‡K awi‡q ‡`‡e|  

                                   10 এর পর থযহেূা ইষ্কাথরতয়াৎ নাতম কসই বাতরাজন থশতষের মতযে একজন যীশুতক যথরতয়  

       gvK© 14:10       কেবার জনে প্রযান পুতরাথহেতের কাতছ কগে।  

 

 

whû`v whû`x ag© †bZv‡`i Kv‡Q wM‡qwQ‡jb| wZwb Zv‡`i e‡jwQ‡jb wZwb hxï‡K Zv‡`i nv‡Z awi‡q w`‡eb| wZwb 

Zv‡`i e‡j w`‡qwQ‡jb KLb Ges †Kv_vq hxï‡K AvUK Kiv Zv‡`i c‡ÿ mnR n‡e| whû`v Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡Z 

‡P‡qwQ‡jb e‡j Zviv LyeB Lywk n‡jb| Zviv whû`v‡K iæcvi UvKv w`‡Z m¤§Z n‡qwQj| gw_ wj‡LwQ‡jb, Zv wQj 

30wU iæcvi UvKv| A‡bK eQi Av‡M, `vq~` gkx‡ni m¤̂‡Ü wj‡LwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb †h GKRb Nwbô eÜy Zuvi 

mv‡_ wek¦vmNvZKZv Ki‡e|  
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                            9 এমন থক, কয আমার প্রাতণর বনু্ধ, যার উপর আমার এে থবশ্বাস,  

         MxZmswnZv 41:9     কয আমার সংতগই খাওয়া-োওয়া কতর,কস-ও আমার থবরুতি পা উষ্টঠতয়তছ। 

  

hxï I Zuvi wk‡l¨iv whiækv‡j‡g wQ‡jb| GKm‡½ D×vic‡e©i ‡fvR LvIqvi Rb¨ Zv‡`i GKwU RvqMv Lyu‡R †ei Ki‡Z 

nZ| Zviv GKwU †glkveK‡K nZ¨v K‡i Ges Zvici Zv GKmv‡_ Lv‡e| wk‡l¨iv hxï‡K wRÁvmv K‡iwQ‡jb †Kv_vq 

Zviv GKmv‡_ LvIqv `vIqv Ki‡e|  

 

                               12 খাথমহীন রুষ্টটর পতব থর প্রিম থেতন উিার-পতব থর কভাতজর জনে কভড়ার বাচ্চা কাটা হে।  

     gvK© 14:12-26       োই থশতষেরা যীশুতক জজজ্ঞাসা করতেন, “আপনার জনে উিার-পতব থর কভাজ ককািায়  

                               থগতয় আমাতের প্রস্তুে করতে বতেন?” 

                               13 েখন যীশু োাঁর েু’জন থশষেতক এই বতে পাষ্টঠতয় থেতেন, “কোমরা শহতর যাও। কসখাতন  

                               এমন একজন পুরুষ কোতকর কেখা পাতব, কয একটা কেসীতে কতর জে থনতয় যাতি।  

                               কোমরা োর থপছতন থপছতন কযতয়া। 14 কস কয বাড়ীতে ঢুকতব কসই বাড়ীর কেথাতক কবাতো,  

   

Zuvi Mí: D×vi 

                                ‘গুরু বেতছন, থশষেতের সংতগ কযখাতন আথম উিার-পতব থর কভাজ কখতে পাথর আমার কসই  

                                অথেথি-ঘরটা ককািায়?’ 15 এতে কস কোমাতের উপরেোর একটা সাজাতনা বড় ঘর  

                                কেথখতয় কেতব। সব থকছু কসখাতনই প্রস্তুে ককাতরা।” 

                                16 েখন থশতষেরা থগতয় শহতর ঢুকতেন, আর যীশু কযমন বতেথছতেন সব থকছু কেমনই  

                                কেখতে কপতেন এবং উিার-পতব থর কভাজ প্রস্তুে করতেন।  

                                17 সন্ধো হতে পর যীশু কসই বাতরাজনতক থনতয় কসখাতন কগতেন।  

                                18 োাঁরা যখন বতস খাজিতেন েখন যীশু বেতেন, “আথম কোমাতের সথেে বেথছ,  

                                কোমাতের মতযে একজন আমাতক যথরতয় কেতব, আর কস আমার সংতগ খাতি।”  

                                19 থশতষেরা েুুঃথখে হতেন এবং একজতনর পতর আর একজন বেতে োগতেন, “কস থক  

                                আথম, প্রভু?” 20 যীশু োাঁতের বেতেন, “কস এই বাতরাজতনর মতযে একজন, কয আমার  

                                সংতগ পাতত্রর মতযে রুষ্টট ডুবাতি। 21 মনুষেপুতত্রর মৃেুের থবষতয় পথবত্র শাতস্ত্র যা কেখা  

                                আতছ থেথন কসভাতবই মারা যাতবন বতট, থকন্তু হায় কসই কোক, কয োাঁতক যথরতয় কেয়! কসই  

                                কোতকর জন্ম না হতেই বরং োর পতক্ষ ভাে হে।”  

                                22 খাওয়া-োওয়া চেতছ, এমন সময় যীশু রুষ্টট থনতয় ঈশ্বরতক যনেবাে থেতেন এবং ো  

                                টুকরা টুকরা কতর থশষেতের হাতে থেতয় বেতেন, “এই নাও, এটা আমার কেহ।”  

                                23 োরপর থেথন কপয়াো থনতয় ঈশ্বরতক যনেবাে থেতেন এবং থশষেতের থেতেন। োাঁরা  

                                সবাই কসই কপয়াো কিতক কখতেন। 24 েখন যীশু োাঁতের বেতেন, “এ আমার রক্ত যা  

                                অতনতকর জনে কেওয়া হতব। মানুতষর জনে ঈশ্বতরর নেুন বেবস্থা আমার এই রতক্তর  

                                িারাই বহাে করা হতব। 25 কোমাতের সথেে বেথছ, যেথেন আথম ঈশ্বতরর রাতজে আংগুর  

                                েতের রস আবার নেুন ভাতব না খাই েেথেন পয থন্ত আর আথম ো খাব না।”  

                                26 এর পতর োাঁরা একটা গান কগতয় কবর হতয় তজেুন পাহাতড় কগতেন। 
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hxï Zuvi wkl¨‡`i kn‡i †h‡Z e‡jwQ‡jb| wZwb Zv‡`i Ggb GKRb †jvK‡K Luy‡R †ei Ki‡Z e‡jwQ‡jb whwb GKwU 

cvwbi Kjmx225 enb KiwQj| wZwb Zv‡`i †mB †jvKwU‡K AbymiY Ki‡Z e‡jwQ‡jb| Zviv kn‡i cÖ‡ek K‡i GKRb 

‡jvK‡K Kjmx‡Z K‡i Rj wb‡Z †`L‡jb Ges Zviv Zv‡K AbymiY Ki‡Z jvM‡jb| ‡jvKwU Zv‡`i‡K cÖ ‘̄Z Kiv 

GKwU Ni †`wL‡q w`‡qwQ‡jb| mewKQz †ZgbB wQj †hgbwU hxï e‡jwQ‡jb| ZLb wk‡l¨iv NiwUi wfZ‡i †M‡jb Ges 

D×vic‡e©i ‡fv‡Ri Rb¨ mg Í̄ wKQz cÖ ‘̄Z Ki‡jb|  

mÜ¨v‡ejvq hxï I wkl¨iv N‡ii wfZi wQ‡jb| Zviv GKmv‡_ D×vic‡e©i †fvR LvIqv ïiæ Ki‡jb| Zviv hLb LvIqv 

`vIqv KiwQ‡jb hxï Zv‡`i wKQz ej‡jb| wZwb Zv‡`i e‡jwQ‡jb, hviv Zuvi mv‡_ LvIqv `vIqv KiwQ‡jb Zv‡`i 

g‡a¨ GKRb Zuv‡K awi‡q w`‡e| hxï hv ejwQ‡jb Zv ï‡b wk‡l¨iv LyeB ỳtwLZ226
 n‡qwQ‡jb| Zviv cÖ‡Z¨‡KB hxï‡K 

wRÁvmv Ki‡Z jvM‡jb, Zviv wK †mB wKbv †h Zuv‡K awi‡q w`‡e|  

 

                                ce© 21: hxï whiækv‡j‡g Avm‡jb Ges Zuvi kÎæiv Zuv‡K AvUK Ki‡jb 

 

hxï wkl¨‡`i e‡jwQ‡jb †h, Zv‡`i g‡a¨ GKRb Zuv‡K awi‡q w`‡e| wKš‘ wZwb ej‡jb, Ògbyl¨cyÎ g„Zz¨I wel‡q 

cweÎ kv‡ ¿̄ hv †jLv Av‡Q wZwb †mBfv‡e gviv hv‡eb e‡U|Ó hxï Rvb‡Zb †h Zuvi g„Zz¨i mgq Kv‡Q G‡m †M‡Q| wZwb 

Rvb‡Zb Zvu‡K g„Zz¨ieiY Ki‡Z n‡e| Ck¦i wZwb hv e‡jb me mgq Zv-B K‡ib| Ck¦‡ii M‡í GB welq¸‡jv ‡jLv 

Av‡Q Ges hxï Rvb‡Zb GBme NU‡eB| wKš‘ wZwb ‡mB 

gvbylwU‡K wb‡q wKQz ej‡jb †h Zuv‡K awi‡h w`‡e| wZwb 

ej‡jb GUvB Zvi Rb¨ eis fvj nZ hw` Zvi Rb¥ bv nZ| 

hxï Rvb‡Zb †h whû`v-B Zuv‡K awi‡q w`‡Z hv‡”Q|  

 

hxï D×vic‡e©i †fv‡Ri †_‡K wKQz iæwU wb‡jb Ges Zv 

Avkxe©v` Ki‡jb| Gi gv‡b nj wZwb wcZv Ck¦‡ii mv‡_ K_v 

ej‡jb Ges Zuv‡K Gi Rb¨ ab¨ev` w`‡jb| Zvici hxï †mB 

iæwU UzKiv UzKiv Ki‡jb| wZwb Zuvi wkl¨‡`i †mB UzKiv ¸‡jv 

w`‡jb| Zvici wZwb Zv‡`i ej‡jb, ÒGB bvI, Guv Avgvi 

†`n|Ó hxï e‡jwQ‡jb †h, GB iæwUi UzKivi gZ Zuvi †`nI wVK †Zgwb n‡e|  

 

Zvici hxï †Uwej †_‡K GK Kvc ª̀vÿvim wb‡jb| wZwb Gi Rb¨ Ck¦i‡K ab¨ev` w`‡jb| AZtci wZwb Zv Z uvi 

wkl¨‡`i Kv‡Q w`‡jb hv‡Z Zviv Gi †_‡K cvb Ki‡Z cv‡i| wZwb e‡jwQ‡jb †h GB ª̀vÿvim nj Zuvi i³, gvby‡li 

Rb¨ Ck^‡ii bZzb Pzw³
227 Avgvi GB i‡³i ¦̀vivB envj Kiv n‡e| hxï e‡jwQ‡jb A‡bK †jv‡Ki Rb¨ Zuvi i³ 

Si‡e| Ck¦i Zuvi Rb¨ †h KvR †i‡LwQ‡jb hxï †mB KvR wb‡qB K_v ejwQ‡jb| Zuvi ‡`n UzKiv Kiv n‡e Ges Zuvi 

                                                           
225

 Kjmx - Rj ivLevi Rb¨ GKwU eo cvÎ 

226
 `ytwLZ - Zviv LyeB wPwšÍZ Ges Dw`¦Mœ wQ‡jb 

227
 Pzw³ - `yB e¨w³ ev `‡ji g‡a¨ GKwU cÖwZÁv 
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i³ †X‡j †`Iqv n‡e| Ck¦‡ii Pzw³ ev¯Íevq‡bi Rb¨ GUv NU‡e| e¨e ’̄v nj †mB Pzw³ hv Ck¦i Ges B¯ªv‡qjxq‡`i 

g‡a¨ n‡qwQj, hLb Zviv e‡jwQj ‡h Zviv Ck¦‡ii mg Í̄ AvBb cvjb Ki‡Z cvi‡e| hxï e‡jwQ‡jb †h wZwb g„Zz¨eiY 

Ki‡eb, hv‡Z Ck¦i Ges mg Í̄ †jv‡Ki mv‡_ †h Pzw³ n‡qwQj Zv m¤úbœ nq|  

 

hxï Ges wkl¨iv Ck¦‡ii cÖksmvi Mvb KiwQ‡jb| Zvici Zviv whiækv‡j‡gi Lye Kv‡Q ‰RZzb cvnv‡oi w`‡K P‡j 

†M‡jb|  

 

Zvici wK N‡UwQj gvK© Zv wj‡L ivL‡jb| hxï Ges wkl¨iv ‡Mrwkgvbx bv‡g GK RvqMvq P‡j wM‡qwQ‡jb| GB bv‡gi 

A_© nj Beªxq fvlvq Ô‡Z‡ji NvwbÕ| Bs‡iRx‡Z GUv‡K †Mrwkgvbx ejv nq| GwU kn‡ii evB‡i GKwU kvšÍ RvqMv 

Aew¯’Z wQj, †hLv‡b RjcvB MvQ nZ|  

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

                32 এর পতর যীশু ও োাঁর থশতষেরা কগৎথশমানী নাতম একটা জায়গায় কগতেন। কসখাতন  

    gvK© 14:32-52        যীশু োাঁর থশষেতের বেতেন, “আথম যেক্ষণ প্রাি থনা কথর েেক্ষণ কোমরা এখাতন বতস  

                               িাক।” 33 এই বতে থেথন থপের, যাতকাব ও কযাহনতক থনতজর সংতগ থনতেন এবং মতন খুব  

                               বেিা ও কি কপতে োগতেন।  

                               34 থেথন োাঁতের বেতেন, “েুুঃতখ কযন আমার প্রাণ কবথরতয় যাতি। কোমরা এখাতন কজতগ  

                               িাক।” 35 োর পতর থেথন থকছু েতূর থগতয় মাষ্টটতে উবুড় হতয় পতড় প্রাি থনা করতেন কযন  

                               সম্ভব হতে এই েুুঃতখর সময়টা োাঁর কাছ কিতক েরূ হয়।  

                               36 থেথন বেতেন, “আব্বা, থপো, কোমার কাতছ কো সবই সম্ভব। এই েুুঃতখর কপয়াো  

                               আমার কাছ কিতক েুথম থনতয় যাও। েবুও আমার ইিামে না কহাক, থকন্তু কোমার ইিামে  

                               কহাক।” 37 এর পতর থেথন থশষেতের কাতছ থেতর এতস কেখতেন োাঁরা ঘুথমতয় পতড়তছন।  

                               থেথন থপেরতক বেতেন, “থশতমান, েুথম ঘুমাি? এক ঘণ্টাও থক কজতগ িাকতে পার  

                               থন? 38 কজতগ িাক ও প্রাি থনা কর কযন পরীক্ষায় না পড়। অন্ততরর ইিা আতছ বতট, থকন্তু  

                               কেহ েুব থে।” 39 পতর যীশু আবার থগতয় কসই একই প্রাি থনা করতেন।  

                               40 থেতর এতস থেথন কেখতেন আবার োাঁরা ঘুথমতয় পতড়তছন, কারণ োাঁতের কচাখ ঘুতম ভারী  

                               হতয় থগতয়থছে। থশতষেরা যীশুতক থক উত্তর কেতবন বুঝতেন না।  

                               41 েৃেীয় বার থেতর এতস থেথন োাঁতের বেতেন, “এখনও কোমরা ঘমুাি আর থবশ্রাম  

                               করছ? যতিি হতয়তছ। সময় এতস পতড়তছ। কেখ, মনুষেপুত্রতক এখন পাপীতের হাতে  

                               যথরতয় কেওয়া হতি। 42 ওতঠা, চে আমরা যাই। কয আমাতক শত্রুতের হাতে যথরতয় কেতব  

                               কস এতস পতড়তছ।” 43 যীশু েখনও কিা বেতছন, এমন সময় থযহেূা কসখাতন আসে। কস  

                               কসই বাতরাজন থশতষের মতযে একজন থছে। োর সংতগ অতনক কোক কছারা ও োষ্টঠ থনতয়  
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                               আসে। প্রযান পুতরাথহতেরা, যম থ-থশক্ষতকরা ও বিৃ কনোরা এই কোকতের পাষ্টঠতয়থছতেন।  

                               44 যীশুতক কয যথরতয় থেতয়থছে কস ঐ কোকতের সংতগ একটা থচহ্ন ষ্টঠক কতরথছে। কস  

                               বতেথছে, “যাতক আথম চুম ুকেব, কস-ই কসই কোক। কোমরা োতকই কযাতরা এবং পাহারা  

                               থেতয় থনতয় কযতয়া।” 45 োই থযহেূা কসাজা যীশুর কাতছ থগতয় বেে, “গুরু!” এই কিা বতেই  

                               কস োাঁতক চুম ুথেে। 46 েখন কসই কোতকরা যীশুতক যরে।  

                               47 যা াঁরা যীশুর কাতছ ো াঁথড়তয় থছতেন োাঁতের মতযে একজন োাঁর কছারা কবর করতেন এবং  

                               মহাপতুরাথহতের োসতক আঘাে কতর োর একটা কান ককতট কেেতেন।  

                               48 যীশু কসই কোকতের বেতেন, “আথম থক ডাকাে কয, আপনারা কছারা ও োষ্টঠ থনতয়  

                               আমাতক যরতে এতসতছন?  

                               49 আথম কো প্রতেেক থেনই আপনাতের মতযে কিতক উপাসনা-ঘতর থশক্ষা থেোম, থকন্তু  

                               েখন কো আপনারা আমাতক যতরন থন। অবশে শাতস্ত্রর কিা পূণ থ হতে হতব।”  

                               

 

 

                                ce© 21: hxï whiækv‡j‡g Avm‡jb Ges Zuvi kÎæiv Zuv‡K AvUK Ki‡jb 

   50 কসই সময় থশতষেরা সবাই োাঁতক কছতড় পাথেতয় কগতেন।  

                               51 একজন যুবক ককবে একটা চাের পতর যীশুর থপছতন থপছতন যাজিে।  

                               52 কোতকরা যখন োতক যরে েখন কস চােরখানা কছতড় থেতয় উেংগ অবস্থায় পাথেতয়  

                               কগে। 

hxï Rvb‡Zb Zuvi g„Zz¨i mgq Kv‡Q G‡m †M‡Q| Ck¦‡ii mv‡_ K_v ejvi Rb¨ wZwb GKwU bxie RvqMv A_©vr †Mrwkgvbx 

evMv‡b wM‡qwQ‡jb| wZwb Zuvi wkl¨‡`i‡KI m‡½ wb‡qwQ‡jb| hxï Zv‡`i A‡cÿv Ki‡Z e‡jwQ‡jb hZÿY bv wZwb 

cÖv_©bv K‡i wd‡i Av‡mb| Zvici wZwb wcZi, hv‡Kve Ges †hvnb‡K Zuvi mv‡_ cÖv_©bvq †hvM w`‡Z e‡jwQ‡jb|  

hxï wcZi, hv‡Kve Ges †hvn‡bi mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb| wZwb Zv‡`i ej‡jb Ò ỳ:‡L †hb Avgvi cÖvY †iwiq hv‡”Q|Ó 

hxï Rvb‡Zb †h Lye kxNªB wZwb g„Zz¨eiY Ki‡Z hv‡”Qb| wKfv‡e Zuvi g„Zz¨ n‡e Ges wK wK NU‡Z P‡j‡Q †mBmeB 

wZwb Rvb‡Zb| wZwb Rvb‡Zb †h wZwbB Ck¦‡ii †mB †glkveK hv‡K mK‡ji cv‡ci Rb¨ g~j¨ w`‡Z n‡e| wcZv Ck¦i 

c„w_exi mg Í̄ cv‡ci Rb¨ Zuv‡KB kvw Í̄‡hvM¨ K‡iwQ‡jb| GUv †R‡b hxï Lye Kó †c‡qwQ‡jb| hxï e‡jwQ‡jb kxNªB 

‡h Zuv‡K g„Zz¨eiY Ki‡Z n‡e GUv wPšÍv Kiv Zuvi c‡ÿ LyeB Kó`vqK wQj | wZwb wcZi, hv‡Kve Ges †hvnb‡K 

†mLv‡b †R‡M228 _vK‡Z e‡jwQ‡jb| Zvici wZwb Zv‡`i †_‡K wKQzUv ̀ ~‡i wM‡qwQ‡jb| wZwb gvwU‡Z Deyo n‡q cÖv_©bv 

KiwQ‡jb|    

 

hxï Zuvi wcZvi mv‡_ K_v ejwQ‡jb| wZwb ej‡jb, ÒAveŸv, wcZv, †Zvgvi Kv‡Q †Zv meB m¤¢e| GB ~̀:‡Li ‡cqvjv 

Avgvi KvQ †_‡K Zzwg wb‡q hvI| ZeyI Avgvi B”QAgZ bv ‡nvK, †Kš‘ †Zvgvi B”QvgZ †nvK|Ó hxïB Ck¦‡ii cyÎ| 

wZwb Rvb‡Zb Ck¦i PvB‡j ¯M̂© †_‡K Zuv‡K iÿv Ki‡Z cv‡ib| wZwb †h ỳtL K‡ói ga¨ w`‡q hv‡eb †mUv Zz‡j 

                                                           
228

 †R‡M _vKv - bv Nygv‡bv 

 



211 
 

†bIqvi Rb¨ wZwb Ck¦‡ii Kv‡Q Aby‡iva K‡iwQ‡jb| GB welqUv eySv‡bvi Rb¨ wZwb †cqvjv †_‡K cvb Kivi 

D`vniYwU e¨envi K‡iwQ‡jb| wZwb Ck¦i‡K Aby‡iva K‡iwQ‡jb hv‡Z wZwb †mB cvÎwU Zuvi KvQ †_‡K mwo‡q †bb| 

Zuv‡K †h cwiw ’̄wZi ga¨ w`‡q †h‡Z n‡e wZwb †mB fqvbK cwiw ’̄wZ m¤ú‡K© K_v ejwQ‡jb| gvbe RvwZ‡K D×v‡ii 

Rb¨ Ck¦‡ii †h cwiKíbv wQj hxï wKš‘ Zv Rvb‡Zb| ZvB wZwb Zuvi wcZv‡K ej‡jb Ck¦i Zuv‡K hv Ki‡Z ej‡eb 

wZwb Zv-B Ki‡eb| wZwb Rvb‡Zb †h GwU Zuvi Rb¨ GKwU K‡ói mgq n‡Z hv‡”Q| wKš‘ Ck¦i Zuv‡K w`‡q †h KvR 

Kiv‡Z †P‡q‡Qb wZwb Zv Ki‡Z B”QzK wQ‡jb| wZwb Rvb‡Zb †h Ck¦i eyS‡Z †c‡iwQ‡jb GwU Zuvi Rb¨ KZUv KwVb 

wQj|  

 

hxï wkl¨‡`i †R‡M _vK‡Z e‡jwQ‡jb, wKš‘ ZeyI Zviv Nywg‡q c‡owQ‡jb| hxï wZbevi Zv‡`i Kv‡Q wM‡qwQ‡jb| 

hLb wZwb Zv‡`i Kv‡Q †h‡Zb, Zviv Nywg‡q co‡Zb| Z„Zxqevi wZwb Zv‡`i Kv‡Q †M‡jb Ges Zv‡`i‡K mRvM _vK‡Z 

e‡jwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb, †h Zuv‡K awi‡q w`‡e †m Kv‡Q G‡m †M‡Q|  

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

whû`v A‡bK †jv‡Ki mv‡_ GKwU `j wb‡q G‡m c‡owQj| GB †jv‡Kiv whû`x ag© †bZv‡`i n‡q KvR KiZ| Zv‡`i 

mv‡_ †Qviv Ges jvwV
229

  wQj| whû`v †mB †jvK‡`i e‡jwQ‡jb †h wZwb hxï‡K †`wL‡q w`‡eb| wZwb e‡jwQ‡jb wZwb 

hv‡K Pz¤̂b Ki‡eb wZwbB n‡eb hxï| †mB mgq KviI Mv‡j Pz¤̂b Kiv wQj mvaviY ï‡f”Qv230| whû`v hxïi Kv‡Q 

wM‡q ej‡jb “গুরু!” Ges ZviciB wZwb hxï‡K Pz¤̂b Ki‡jb|  

whû`vi mv‡_ †h †jv‡Kiv wQj Zviv †`Lj †m Kv‡K Pz¤̂b K‡i| ZLb Zviv Rvb‡Z cvij hxï ‡K wQ‡jb| Zviv hxï‡K 

a‡iwQj Ges AvUK K‡iwQj| †mLv‡b ùvwo‡q _vKv †jvK‡`i g‡a¨ GKRb Zvi †Qviv †ei K‡iwQ‡jb| ‡m cÖavb 

cy‡ivwn‡Zi GKRb ̀ v‡mi Kvb †K‡U †d‡jwQj| j~K hLb GB welq¸‡jv wj‡LwQ‡jb, wZwb e‡jwQ‡jb hxï †mB ̀ v‡mi 

Kvb my¯’ K‡i w`‡qwQ‡jb| Zvici hxï e‡jwQ‡jb ‡jv‡Kiv †Kb †Qviv wb‡q Zuv‡K ai‡Z G‡m‡Q| wZwb ej‡jb, wZwb 

hLb gw›`‡i wQ‡jb †mLv‡bI Zviv Zuv‡K ai‡Z cviZ| wZwb Rvb‡Zb Zviv GKwU wbR©b RvqMvq Zuv‡K ai‡Z †P‡qwQj| 

†jvK‡`i mvg‡b Zviv wK Ki‡Q Zviv Zv †`Lv‡Z PvBZ bv| hxï ej‡jb,Òঅবশে শাতস্ত্রর কিা পূণ থ হতে হতব।” wZwb 

ej‡Z †P‡q‡Qb, Ck¦‡ii Mí e‡j ‡h GB mg Í̄ wKQz NU‡e| ZvB GBme NU‡e|  

wkl¨iv mevB AÜKv‡ii g‡a¨ cvwj‡q wM‡qwQ‡jb| hviv Zuv‡K †g‡i †dj‡Z †P‡qwQj hxïB ‡Kej Zv‡`i mv‡_ †mLv‡b 

wQ‡jb|  

wcZi Ab¨ wkl¨‡`i mv‡_ cvwj‡q wM‡qwQ‡jb| wKš‘ hviv hxï‡K wb‡q wM‡qwQj wZwb Zv‡`i‡K AbymiY Ki‡Z 

jvM‡jb| Zviv hxï‡K wb‡q whiækv‡j‡gi cÖavb cy‡ivwn‡Zi evmvq wb‡q wM‡qwQj| wcZi evwoi evB‡i wQ‡jb| wcZi 

evwoi DVv‡bB231 wQ‡jb|  

                                                           
229

 jvwV - gvbyl‡K AvNvZ Kivi Rb¨ GKwU fvix Kv‡Vi UzK‡iv 

230
 ï‡f”Qv - Kv‡iv mv‡_ †`Lv Ki‡j wKQz GKUv Kiv 

231
 DVvb - GKwU eo evwoi evB‡ii Avw½bv hvi Pvicvk cÖvPxi w`‡q †NivI _v‡K wKš‘ Gi †Kv‡bv Qv` _v‡K bv 
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                                53 কসই কোতকরা যীশুতক থনতয় মহাপুতরাথহতের কাতছ কগে। কসখাতন প্রযান পুতরাথহতেরা,  

       gvK© 14:53-65     বিৃ কনোরা ও যম থ-থশক্ষতকরা একসংতগ জতড়া হতেন। 54 থপের েতূর েতূর কিতক যীশুর   

                                থপছতন কযতে কযতে মহাপুতরাথহতের উঠাতন থগতয় ঢুকতেন। কসখাতন রক্ষীতের সংতগ বতস  

                                থেথন আগুন কপাহাতে োগতেন।  

                                       55 প্রযান পুতরাথহতেরা এবং মহাসভার সমস্ত কোতকরা যীশুতক কমতর কেেবার জনে োাঁর  

                                থবরুতি সাতক্ষের কখা াঁজ করথছতেন, থকন্তু ককান সাক্ষেই োাঁরা কপতেন না।  

                                56 যীশুর থবরুতি অতনতকই থমিো সাক্ষে থেতয়থছে থকন্তু োতের সাক্ষে থমেে না।  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ce© 21: hxï whiækv‡j‡g Avm‡jb Ges Zuvi kÎæiv Zuv‡K AvUK Ki‡jb 

                                 

                                57 েখন কতয়কজন উতঠ োাঁর থবরুতি এই থমিো সাক্ষে থেে, 

                                58 “আমরা ওতক বেতে শুতনথছ, ‘মানুতষর তেরী এই উপাসনা-ঘর আথম কভংতগ কেেব  

                                এবং থেন থেতনর মতযে এমন একটা উপাসনা-ঘর তেরী করব যা মানুতষর তেরী নয়।’  

                                ” 59 থকন্তু েবওু োতের সাক্ষে থমেে না। 60 েখন মহাপুতরাথহে সকতের সামতন ো াঁথড়তয়  

                                যীশুতক জজজ্ঞাসা করতেন, “েুথম থক ককান উত্তরই কেতব না? কোমার থবরুতি এই  

                                কোতকরা এই সব থক সাক্ষে থেতি?” 61 যীশু থকন্তু উত্তর না থেতয় চুপ কতরই রইতেন।  

                                       মহাপুতরাথহে আবার োতক জজজ্ঞাসা করতেন, “েুথম থক পরমযনে ঈশ্বতরর পুত্র মশীহ?”  

                                       62 যীশু বেতেন, “আথমই কসই। আপনারা সব থশজক্তমান ঈশ্বতরর ডান থেতক মনুষেপুত্রতক  

                                বতস িাকতে কেখতবন এবং আকাতশ কমতঘর সংতগ আসতে কেখতবন।”  

                                       63 এতে মহাপুতরাথহে োাঁর কাপড় থছাঁ তড় বেতেন, “আর সাক্ষীর আমাতের থক  

                                েরকার? 64 আপনারা কো শুনতেনই কয, ও ঈশ্বরতক অপমান করে। আপনারা থক মতন  

                                কতরন?” োাঁরা সবাই যীশুতক মৃেুের শাজস্ত পাবার উপযুক্ত বতে থস্থর করতেন।  

                         65 েখন কতয়কজন োাঁর গাতয় িুিু থেতেন এবং োাঁর মুখ কঢতক োাঁতক ঘুথষ কমতর বেতেন,  

                                “েুই না নবী? থকছু বে ্কেথখ!” োরপর রক্ষীরা োাঁতক থনতয় থগতয় চড় মারতে োগে। 
 

evwoi wfZ‡i whû`x ag© †bZviv GKmv‡_ mfv KiwQ‡jb| Zviv hxïi weiæ‡× mvÿ¨232 †`evi Rb¨ KvD‡K LyuRwQ‡jb| 

Zvi gv‡b nj Zviv hxïi weiæ‡× wg_¨v cÖgv‡Yi233 Rb¨ KvD‡K LyuRwQ‡jb| Zviv Ggb KvD‡K LyuRwQ‡jb †h hxïi 

weiæ‡× AvBb f½ Kivi mvÿ¨ w`‡e| Zvici Zviv Zuv‡K nZ¨v Ki‡e|  

                                                           
232

 mvÿ¨ †`Iqv - Avcwb hv e‡j‡Qb Zv mZ¨ wKbv Av`vj‡Z Zv wb‡q K_v ejv 

233
 cÖgvY - †KB GKRb ej‡e †h hxï Lye fzj wKQz K‡i‡Qb hv‡Z K‡i Zviv Zuv‡K nZ¨v Ki‡Z cv‡i 
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Ck¦‡ii Mí e‡j †h, Zviv hxïi weiæ‡× †Kv‡bv wg_¨v cÖgvY Lyu‡R cvq wb| A‡bK †jvK hxïi weiæ‡× wg_¨v mvÿ¨ cÖgvY 

Kivi Rb¨ G‡mwQj, wKš‘ GKR‡bi mv‡_ Ab¨ R‡bi K_vi †Kv‡bv wgj Lyu‡R cvIqv hvq bv| ZvB cÖavb cy‡ivwnZ 

hxïi mv‡_ K_v ej‡jb| wZwb hxï‡K wRÁvmv Ki‡jb †jv‡Kiv †h Zvi weiæ‡× wg_¨v K_v ejwQj ‡mB e¨vcv‡i Zuvi 

†Kv‡bv DËi Av‡Q wKbv| hxï wKš‘ DËi bv w`‡q Pzc234 K‡iB iB‡jb|   

A‡bK eQi Av‡M, `vq~` gkxn m¤ú‡K© wj‡LwQ‡jb| hviv Zuvi weiæ‡× wg_¨v mvÿ¨235 w`‡e wZwb Zv‡`i wel‡qB K_v 

ej‡Qb|  

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi  

 

       12 আমার শত্রুতের ইিার কাতছ আমাতক কছতড় থেতয়া না, 

    MxZmswnZv 27:12       কারণ থমিো সাক্ষীরা আমার থবরুতি ো াঁথড়তয়তছ;  

                                    োতের থনুঃশ্বাতসর সংতগ কবর হতি অেোচার। 

 

Zvici cÖavb cy‡ivwnZ hxï‡K wRÁvmv Ki‡jb, “েুথম থক পরমযনে ঈশ্বতরর পুত্র মশীহ?” wZwb hxï‡K wRÁvmv 

K‡iwQ‡jb wZwb Ck¦‡ii cyÎ gkxn wKbv| wZwb ej‡jb “আথমই কসইÓ Ges GKw`b Zviv Zuv‡K Ck¦‡ii cv‡k AwaKvi 

I ÿgZvi mv‡_ e‡m _vK‡Z †`L‡e| cÖavb cy‡ivwnZ e‡jwQ‡jb †h †m Ck¦i‡K Acgvb K‡i‡Q| Ck¦i‡K Acgvb 

Kivi gv‡b nj hLb †KvbI e¨w³ Ck¦i m¤ú‡K© wg_¨v e‡j| Zviv †f‡ewQ‡jb hxï hv ejwQ‡jb Zv mZ¨ bq| Ck¦‡ii 

AvBb e‡j gvbyl KLbI Ck¦i‡K Acgvb Ki‡Z cvi‡e bv| myZivs cÖavb cy‡ivwnZ whû`x ag© †bZv‡`i wRÁvmv 

K‡iwQ‡jb hxï‡K wb‡q Zviv wK Ki‡e| Zviv mK‡j ejj Ck¦‡ii weiæ‡× Acgv‡bi K_v ejvi Rb¨ hxï‡K ‡g‡i 

†dj‡Z n‡e| Zvici Zv‡`i g‡a¨ †KD †KD hxï‡K _y_y ‡g‡iwQj| Zviv Zuvi ‡PvL ‡eu‡a236 ‡i‡LwQj| Zviv Zuv‡K 

AvNvZ K‡iwQj Ges Zuv‡K fwel¨ØvYx ej‡Z e‡jwQj| fwel¨ØvYxi gv‡b nj Ck¦‡ii evK¨ ejv| Zviv hxï‡K wb‡q 

Zvgvkv K‡iwQj| Zviv mwZ¨mwZ¨ wek¦vm K‡i wb †h wZwb Ck¦‡ii cyÎ wKsev wZwb fwel¨ØvYx ej‡Z cv‡ib|  

gkx‡ni mv‡_ hv wKQz NU‡e †mB wel‡q Ck¦‡ii bex whkvBq A‡bK eQi Av‡MB wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

 

                                 6 যারা আমাতক কমতরতছ আথম োতের কাতছ আমার থপঠ কপতে থেতয়থছ আর যারা আমার  

        whkvBq 50:6        োথড় উপ্থড়তয়তছ োতের কাতছ আমার গাে কপতে থেতয়থছ। যখন আমাতক অপমান করা  

                                                           
234

 Pzc - kvšÍ, †Kv‡bv kã bv Kiv, K_v bv ejv 

235
 wg_¨v mvÿx - hviv e‡j †h Zviv †KvbI wKQz †`‡L‡Q wKš‘ Avm‡j Zviv Zv †`‡Lwb 

236
 †PvL evuav - KviI †Pv‡Li Dci Kvc‡oi GKwU UzKiv euvav hv‡Z ‡m †`L‡Z bv cvq  
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                                 ও আমার উপর িুিু কেো হতয়তছ েখন আথম আমার মুখ কঢতক রাথখ থন। 
 

‡ivgxqiv †mB mg‡q miKvi237 cwiPvjbv KiwQj| myZivs ZvivB †KejgvÎ Acivax‡K238 †g‡i †dj‡Z cviZ| whû`x 

‡bZviv ‡ivgxq‡`i‡K hxï‡K †g‡i †djvi Rb¨ e‡jwQj| c‡iiw`b mKv‡j Zviv hxï‡K cxjv‡Zi Kv‡Q wb‡q 

wM‡qwQ‡jb| cxjvZ wQ‡jb †ivgxq‡`i cÖavb kvmbKZ©v239|  

 

           1 প্রযান পুতরাথহতেরা খুব কভাতর বিৃ কনোতের, যম থ-থশক্ষকতের ও মহাসভার সমস্ত  

         gvK© 15:1-20      কোকতের সংতগ একটা পরামশ থ করতেন। োরপর োাঁরা যীশুতক কবাঁতয থনতয় থগতয় োাঁতক  

                                 করামীয় প্রযান শাসনকেথাপীোতের হাতে থেতেন।  

                                 2 েখন পীোে যীশুতক জজজ্ঞাসা করতেন, “েুথম থক থযহেূীতের রাজা?”যীশু উত্তর  

                                 থেতেন, “আপথন ষ্টঠক কিাই বেতছন।”  

 

                                 

                                ce© 21: hxï whiækv‡j‡g Avm‡jb Ges Zuvi kÎæiv Zuv‡K AvUK Ki‡jb 

 
 

                                    3 প্রযান পুতরাথহতেরা যীশুর নাতম অতনক কোষ থেতেন।  

                                   4 এতে পীোে আবার যীশুতক জজজ্ঞাসা করতেন, “েুথম থক উত্তর কেতব না? কেখ, োরা  

                                    কোমাতক কে কোষ থেতি।” 5 যীশু থকন্তু আর ককান উত্তরই থেতেন না। এতে পীোে  

                                    আশ্চয থ হতেন। 6 উিার-পতব থর সমতয় কোতকরা কয কতয়েীতক চাইে পীোে োতক  

                                    কছতড় থেতেন। 7 কসই সময় বারাব্বা নাতম একজন কোক কজেখানায় বন্দী থছে।  

                                    থবতদ্রাতহর সময় কস থবতদ্রাহীতের সংতগ কিতক খুন কতরথছে।  

                                    8 কোতকরা পীোতের কাতছ এতস বেে, “আপথন সব সময় যা কতর িাতকন এখন ো- ই  

                                    করুন।” 9 পীোে োতের বেতেন, “কোমরা থক চাও কয, আথম থযহেূীতের রাজাতক  

                                    কছতড় থেই?” 10 প্রযান পুতরাথহতেরা কয থহংসা কতরই যীশুতক োাঁর হাতে থেতয়তছন  

                                    পীোে ো জানতেন। 11 থকন্তু প্রযান পুতরাথহতেরা কোকতের উসথ্কতয়থছতেন কযন  

                                    োরা যীশুর বেতে বারাব্বাতক কচতয় কনয়। 12 পীোে আবার কোকতের জজজ্ঞাসা       

                                    করতেন, “োহতে কোমরা যাতক থযহেূীতের রাজা বে োতক থনতয় আথম থক করব?”   

                                     13 কোতকরা কচাঁ থচতয় বেে, “ওতক কূ্রতশ থেন।”  

                                     14 পীোে বেতেন, “ককন, কস থক কোষ কতরতছ?” থকন্তু কোতকরা আরও কজাতর কচাঁ থচতয়  

                                    বেতে োগে, “ওতক কূ্রতশ থেন।”  

                                     15 েখন পীোে কোকতের সন্তুি করবার জনে বারাব্বাতক োতের কাতছ কছতড় থেতেন,  

                                    আর যীশুতক ভীষণভাতব চাবুক মারবার হুকুম থেতয় কূ্রতশ কেবার জনে থেতেন।  

                                     16 োরপর তসতনেরা যীশুতক থনতয় প্রযান শাসনকেথার বাড়ীর থভেতর কগে। কসখাতন  

                                    োরা অনে সব তসনেতের একত্র করে।  

                                                           
237

 miKvi - ‡KvbI `‡ji GKwU †`k ev ivóª cwiPvjbv Kivi ÿgZv 

238
 Acivax - hviv AvBb f½ K‡i 

239
 kvmbKZ©v - miKv‡ii cÿ †_‡K †KvbI GKwU GjvKvi †bZv 
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                                    17 োরা যীশুতক কবগুতন কাপড় পরাে, আর কাাঁটা-েো থেতয় একটা মুকুট কগাঁতি োাঁর  

                                    মািায় পথরতয় থেে। 18 োর পতর োরা যীশুতক বেতে োগে, “থযহেূী-রাজ, জয় কহাক!”  

                                     19 োরা একটা োষ্টঠ থেতয় যীশুর মািায় বারবার মারতে োগে এবং োাঁর গাতয় িুিু থেে,  

                                    আর হা াঁটু কপতে োাঁতক সম্মান কেখাবার ভান করে।  

                                    20 এইভাতব োাঁতক ঠাট্টা-োমাশা করবার পর োরা কসই কবগুতন কাপড় খুতে থনতয়  

                                    োাঁতক োাঁর থনতজর কাপড় পথরতয় থেে এবং কূ্রতশ কেবার জনে থনতয় চেে। 

 

cxjvZ hxï‡K wRÁvmv Ki‡jb,ÒZzwg wK whn~w`‡`i ivRv?Ó hxï DËi w`‡jb, ÒAvcwbB †Zv ej‡jb|Ó  hxï e‡jwQ‡jb 

†h wZwbB whû`x‡`i ivRv| wZwb GB K_v e‡jwQ‡jb KviY wZwb mwZ¨B Ck¦‡ii †jvK‡`i Kv‡Q GKRb ivRv| hxï 

Rvb‡Zb A‡bK †jvK Zuv‡K mwZ¨Kvi A‡_© RvbZ bv Ges wZwb GI Rvb‡Zb A‡bK †jvK gkxn m¤ú‡K© eyS‡ZI 

cviZ bv| Zviv †f‡ewQj ‡h gkxn whû`x RvwZi GKRb gnvb ivRv n‡eb| wKš‘ hxï Rvb‡Zb Zuvi KvR wfbœ n‡e|  

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

cÖavb cy‡ivwnZ Zuv‡K wewfbœ Awf‡hv‡M240 Awfhy³ Ki‡jb| ‡jv‡Kiv hxï‡K †`vlv‡ivc Ki‡jI hxï †KvbI DËi †`b 

wb †`‡L cxjvZ AevK n‡jb| A‡bK eQi Av‡M bex whkvBq GB wel‡q wj‡L wM‡qwQ‡jb|  

 

                                 7 থেথন অেোচাথরে হতেন ও কি কভাগ করতেন, থকন্তু েবুও থেথন মুখ খুেতেন না;  

          whkvBq 53:7      জবাই করতে কনওয়া কভড়ার বাচ্চার মে, কোম ছা াঁটাইকারীতের সামতন চুপ কতর িাকা                       

                                 কভড়ীর মে থেথন মুখ খুেতেন না। 

 

whkvBq e‡jwQ‡jb †h gkxn‡K A‡bK AZ¨vPvwiZ n‡Z n‡e| Zvi gv‡b nj †jv‡Kiv Zuv‡K AvNvZ Ki‡e Ges wZwb 

Kó‡fvM Ki‡eb| wKš‘ wZwb Pzc K‡iB _vK‡eb| D`vniY wn‡m‡e whkvBq e‡jwQ‡jb †h †hgb K‡i GKUv †glkveK 

nZ¨v Ki‡Z †bIqv nq Ges ‡jvg QvUv‡qi Rb¨ GKwU †fov †bIqv nq| ‡mB mgq †glkveK Ges †fov Pzc _v‡K 

Ges ‡KvbI kã K‡i bv|  

Ck^‡ii Mí e‡j †h cxjvZ Rvb‡Zb hxï †Kv‡bv Ab¨vq K‡ib wb| cxjvZ Rvb‡Zb †h whû`x ag© †bZviv hxï‡K †g‡i 

†dj‡Z Pvq| wZwb Rvb‡Zb Zviv ïaygvÎ wnsmvi Kvi‡YB Zv Ki‡Q| wnsmv nj hLb Avcwb Ab¨ KviI wRwbm Pvb 

wKš‘ Zv Avcbvi Kv‡Q ‡bB| wKQz wKQz †jvK hxï‡K Zv‡`i †bZv evbv‡Z †P‡qwQj| ZvB whû`x †jv‡Kiv ỳtwðwšÍZ 

wQ‡jb †h hxï nqZ †jvK‡`i Dci Zv‡`i †h ÿgZv wQj Zv †K‡o wb‡Z hv‡”Q|  

                                                           
240

 Awf‡hvM - Lvivc wKQz Kivi Rb¨ KvD‡K †`vlv‡ivc Kiv 
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cÖ‡Z¨K eQi D×vic‡e©i mgq, †ivgxq kvmK GKRb K‡q`x‡K †RjLvbv241 †_‡K gyw³242 w`‡Zb| myZivs †jv‡Kiv 

GKRb‡K †Q‡o †`evi Rb¨ cxjv‡Zi Kv‡Q AbygwZ wb‡Z G‡mwQj| cxjvZ Zv‡`i ej‡jb wZwb whû`x‡`i ivRv‡K 

Zv‡`i Kv‡Q ‡Q‡o †`‡eb| cxjvZ wek̂vm Ki‡Zb bv †h hxï wQ‡jb GKRb ivRv| wZwb Zuv‡K whû`x‡`i ivRv 

e‡jwQ‡jb KviY hxï wb‡RB Zv e‡jwQ‡jb|  

wKQzw`b Av‡MB †jv‡Kiv hxï‡K ‡`‡LwQj hxï whiækv‡j‡g wd‡i G‡mwQ‡jb| Zviv ‡f‡ewQj wZwbB gkxn| Zviv 

†f‡ewQj wZwb GKRb gnvb kvmbKZ©v n‡eb| wKš‘ wZwb GLb e›`x n‡jb| ZvB A‡bK †jvKB GLb g‡b K‡i wZwb 

gkxn wQ‡jb bv| Zviv †f‡ewQj gkxn n‡eb Lye kw³kvjx †KD| Zviv †f‡ewQj gkxn ivRv wnmv‡e kvmb Ki‡Z 

Avm‡eb, e›`x n‡q bq| cÖavb cy‡ivwnZ Ges †jv‡Kiv cxjvZ‡K ej‡Z jvM‡jb Ab¨ GKRb K‡q`x‡K †Q‡o w`‡Z 

e‡jwQ‡jb| Zviv eviveŸv bv‡g GKRb Acivax‡K †Q‡o w`‡Z e‡jwQ‡jb|  

 

 

 

                                     ce© 21: hxï whiækv‡j‡g Avm‡jb Ges Zuvi kÎæi Øviv AvUK n‡jb 

 

Zvici cxjvZ †jvK‡`i wRÁvmv Ki‡jb, ÒZvn‡j †Zvgiv hv‡K whn~w`‡`I ivRv ej Zv‡K wb‡q Avwg wK Kie?Ó 

‡jv‡Kiv wPrKvi K‡i hxï‡K µz‡k w`‡Z ejj| †mBmgq †ivgxqiv †jvK‡`i µz‡k Uvw½‡q †g‡i †djZ| Zviv eo 

Kv‡Vi UzK‡iv w`‡q GKwU µzk evbvZ| Zvici Zviv µzkwU ùvo KivZ| Zviv hv‡K †g‡i †dj‡Z PvBZ Zviv †mB 

†jvKwUi nv‡Z I cv‡q †c‡iK gviZ| Zvici Zviv †jvKwU‡K µz‡k Uvw½‡q ivLZ hZÿY ch©šÍ bv †m gviv hvq| 

KLbI KLbI µz‡k Uv½v‡bv e¨w³i g„Zz¨ n‡Z †ek K‡qKw`b mgq jvMZ| Zviv KzL¨vZ Acivax‡`i Ges Zv‡`i 

kÎæ‡`i Gfv‡e nZ¨v KiZ| Zviv Ggb RvqMvq †jvK‡`i µz‡k w`Z †hLv‡b †jv‡Kiv mvaviYZ †nu‡U †hZ Ges 

Zv‡`i‡K †`L‡Z †cZ|  

cÖvq mvZ‡kv eQi c~‡e©, Ck¦‡ii fveev`x whkvBq gkxn m¤ú‡K© wj‡LwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb †jv‡Kiv Zuv‡K AeÁv 

Ki‡e Ges cÖZ¨vL¨vb Ki‡e| Gi gv‡b nj †h Zviv Zuv‡K N„Yv Ki‡e Ges Zuvi KvQ †_‡K gyL wdwi‡q wb‡e|  

 

                             3 কোতক োাঁতক ঘৃণা কতরতছ ও অগ্রাহে কতরতছ;  

       whkvBq 53:3     থেথন যন্ত্রণা কভাগ কতরতছন এবং করাতগর সংতগ োাঁর পথরচয় থছে।  

                       কোতক যাতক কেখতে মুখ থেরায় থেথন োর মে হতয়তছন;  

                       কোতক োাঁতক ঘৃণা কতরতছ এবং আমরা োাঁতক সম্মান কথর থন। 

 

                                                           
241

 †RjLvbv - GKRb e¨w³ whwb KvivMv‡i e›`x 

242
 gyw³ †`Iqv - Zv‡K ‡Q‡o †`Iqv 
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cxjvZ †jvK‡`i‡K mš‘ó Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| wZwb whû`x ag©-‡bZv‡`i mš‘ó Ki‡Z ‡P‡qwQ‡jb Ges wb‡RI Lywk 

n‡qwQ‡jb| ZvB wZwb eviveŸv‡K †Q‡o w`‡qwQ‡jb| Zvici wZwb hxï‡K PveyK243 gvivi ûKyg w`‡qwQ‡jb| Zvici 

cxjvZ hxï‡K µz‡k †`qvi Rb¨ †ivgxq ‰mb¨‡`i244
 nv‡Z Zy‡j w`‡qwQ‡jb|  

‡ivgxq ˆmb¨iv Zuv‡K wb‡q Zv‡`i cÖavb kvmbKZ©vi N‡i wM‡qwQj| Zviv mg Í̄ ˆmb¨‡`i †W‡K Avbj Ges Zviv Zuv‡K 

wb‡q VvÆv-Zvgvkv Ki‡Z jvMj| VvÆv-Zvgvkv Kiv gv‡b wbôzi iwmKZv Kiv| Zviv gRv KiwQj KviY wZwb e‡jwQ‡jb 

wZwb whû`x‡`i ivRv| Zviv Zuvi Mv‡q GKwU †e¸bx Pv`i cwo‡q w`‡qwQj| ivRviv mvaviYZ †e¸bx is‡qi Kvco 

ci‡Zb| Zvici Zviv KuvUv245 w`‡q GKwU gyKzU ˆZwi K‡iwQj Ges Zv Zuvi gv_vq cwi‡q w`‡qwQj| Zviv Zuvi mvg‡b 

nuvUz ‡c‡Z e‡jwQj, Òwhn~`x-ivRv, Rq †nvK!Ó Zviv Zuv‡K AvNvZ K‡iwQj Ges _y_y ‡g‡iwQj| Zvici Zviv Ck¦‡ii 

cyÎ hxï‡K µz‡k w`‡Z wb‡q wM‡qwQj|  

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
243

 PveyK - ‡eZ ev jvwV w`‡q KvD‡K gviai Kiv 

244
 ˆmb¨ - ‡h †jv‡Kiv ‡mbvevwnbx‡Z Av‡Q 

245
 KuvUv - ‡Kv‡bv Mv‡Qi KuvUv 

 

1. hxky hLb whiækv‡j‡g wM‡qwQ‡jb, ZLb ‡jv‡Kiv Zuv‡K wb‡q wK ‡f‡ewQj ? 

2. gkxn wK Ki‡Z G‡mwQ‡jb †mB wel‡q ‡jv‡Kiv wK ‡f‡ewQj ? 

3. hxï hLb †Mrwkgvbx evMv‡b Zuvi wcZvi mv‡_ K_v ejwQ‡jb, wZwb wK e‡jwQ‡jb 

? wZwb †Kb Zv e‡jwQ‡jb ? 

4. hxï PvB‡j wK wb‡R‡K iÿv Ki‡Z cvi‡Zb ?   

 

? 
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hxï µzkwe× n‡qwQ‡jb, 

Kei¯Í n‡qwQ‡jb Ges g„Zz¨  

†_‡K cybiæwÌZ n‡qwQ‡jb  
 

‡ivgxq ‰mb¨iv hxï‡K whiækv‡gi ga¨ w`‡q wb‡q wM‡qwQj| Zviv hxï‡K Kv‡Vi ˆZwi GKwU fvix µzk enb Ki‡Z 

w`‡qwQj †hUv w`‡q Zviv Zuv‡K µz‡k w`‡e| †h RvqMvq Zuv‡K µz‡k ‡`Iqv n‡e †mB RvqMvi D‡Ï‡k¨ Zviv nuvU‡Z ïiæ 

ce© 22 
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Kij| hxï‡K Lye fxlY fv‡eB gviv n‡qwQj hvi Kvi‡Y wZwb LyeB ỳe©j n‡q c‡owQ‡jb| Zuvi Rb¨ µzk enb Kiv 

LyeB Kó`vqK wQj|  

 

                                     21 কসই সময় থশতমান নাতম কূরীণী শহতরর একজন কোক গ্রাতমর থেক কিতক এতস কসই  

       gvK© 15:21         পতি যাজিতেন। ইথন থছতেন আতেকসান্দর ও রূতের বাবা। তসতনেরা োাঁতক যীশুর  

                               ক্রুশটা বতয় থনতয় কযতে বাযে করে। 

 

‰mb¨iv GKRb †jvK‡K cvk KvuwU‡q hvw”Qj| Zvi bvg wQj wkgb| wZwb K~ixbx †_‡K G‡mwQ‡jb, hv eZ©gv‡b wjweqv| 

ˆmb¨iv wkgb‡K hxïi µzk enb Ki‡Z e‡jwQj, ZvB wkgb µzk enb K‡iwQ‡jb| ZLb †_‡K A‡bK †jvK Zv‡`i 

wcQ‡b †h‡Z ïiæ K‡iwQj| G‡`i g‡a¨ wKQz †jvK wQj hxïi cwiev‡ii m`m¨ Ges Zuvi eÜz| †mLv‡b †cŠuQv‡Z Zv‡`i 

†ewk ~̀i †h‡Z nqwb| GUv kn‡ii cÖvPx‡ii wVK evB‡i wQj|  

  

                            22 োরা যীশুতক গে্গিা, অি থাৎ মািার খুথের স্থান নাতম একটা জায়গায় থনতয় কগে।  

    gvK© 15:22,23    23 পতর োরা যীশুতক গন্ধরস থমশাতনা থসকথা কখতে থেে, থকন্তু থেথন ো কখতেন না। 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi  

‡mB RvqMvwUi bvg wQj Mj&Mv_v| Aivgxq fvlvq Gi A_© nj Ôgv_vi Lywji ̄ ’vbÕ| ‡KD †KD e‡j GB cvnvowU †`L‡Z 

gv_vi Lywji246 gZ| gv‡Sg‡a¨ Bs‡iwR evB‡e‡j GB RvqMvwU Kvj‡fix bv‡gI e¨envi Kiv nq| †ivgxqiv †jvK‡`i‡K 

GB RvqMvq µz‡k w`Z KviY GwU kni †_‡K Lye Kv‡QB wQj| A‡bK †jvK †mLv‡b cvk KvwU‡q P‡j hvq| †ivgxqiv 

†jvK‡`i †`Lv‡Z PvBZ †h AvBb f½Kvix †jvK‡`i cwiYwZ wK n‡Z cv‡i|  

Zviv †mLv‡b †cuŠQv‡j ci ‡KD †KD hxï‡K Rj †L‡Z †`qvi †Póv KiwQj| GUv wQj গন্ধরস থমশাতনা থসকথা| MÜim 

nj myMwÜhy³ AvVv, hv GK ai‡Yi MvQ _v‡K Av‡m| hLb gvbyl Zv cvb K‡i, Zviv e¨v_¨v Kg Abyfe K‡i| µz‡k 

†`Iqvi Rb¨ hv‡`i‡K wb‡q hvIqv nZ whiækv‡j‡gi gwnjviv Zv‡`i Rb¨ G¸‡jv ‰Zwi KiZ| wKš‘ hxï Zv cvb Ki‡Z 

Pvb wb|  

  

                         24 এর পতর োরা যীশুতক ক্রুতশ থেে। তসতনেরা যীশুর কাপড়-কচাপড় ভাগ করবার জনে  

       gvK© 15:24,25     গুথেবা াঁট কতর কেখতে চাইে কার ভাতগে থক পতড়। 25 সকাে ন’টার সময় োরা যীশুতক  

                               ক্রুতশ থেতয়থছে। 

                                                           
246

 gv_vi Lywj - gv_vi wfZ‡ii eo nvo 
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mKvj 9 Uvi mgq, †ivgxq ˆmb¨iv hxï‡K µz‡k w`‡qwQj| 

cÖ_‡g, Zviv Zuvi mg Í̄ RvgvKvco Ly‡j wb‡qwQj| evB‡ej e‡j 

†h Zviv hxïi Kvco †Pvco fvM Kievi Rb¨ ¸wjeuvU K‡i 

†`L‡Z PvBj Kvi fv‡M¨ wK c‡o| Zvici Zviv nvZzwi247 w`‡q 

hxïi nv‡Z I cv‡q j¤̂v avZe †c‡iK w`‡q µzkwe× Kij| 

Zvici Zviv Zuv‡K µz‡k Uvw½‡q ‡mLvb †_‡K P‡j †Mj|  

A‡bK eQi Av‡M `vq~` Zvi GKwU Mx‡Z gkx‡ni m¤ú‡K© 

wj‡LwQ‡jb| `vq~` wQ‡jb B¯ªv‡q‡ji ivRv wKš‘ wZwb Ck¦‡ii 

GKRb bexI wQ‡jb e‡U whwb Ck¦‡ii evK¨ mKj wj‡L 

ivL‡Zb| Ck¦i Zuvi cy‡Îi m‡½ wK NU‡e ‡mB me wKQzB 

Rvb‡Zb|  

 

246. gv_vi Lywj - gv_vi wfZ‡ii eo nvo 

247. nvZzwo w`‡q AvNvZ Kiv - nvZzwo w`‡q †Kv‡bv wKQz‡K AvNvZ Kiv; nvZzwo nj Ggb GK hš¿ hvi mvnv‡h¨ †Kv‡bv wRwb‡mi  Dci 

†c‡iK jvMv‡bv nq 

 

                  ce© 22: hxï µzkwe× n‡qwQ‡jb, Kei¯Í n‡qwQ‡jb Ges g„Zz¨ †_‡K cybiæwÌZ n‡qwQ‡jb  

 

                                16 আমার চারপাতশ একেে েুি কোক কুকুতরর মে কতর আমাতক থঘতর যতরতছ;  

  MxZmswnZv 22:16-18   োরা আমার হাে ও পা থবাঁতযতছ।  

                                 17 আমার হাড়গুতো আথম গুণতে পাথর;  

                                 কসই কোতকরা আমাতক হা াঁ কতর কেখতছ  

                                 আর আমার থেতক োথকতয় আতছ।  

                                18 থনতজতের মতযে োরা আমার কাপড়-কচাপড় ভাগ করতছ  

                                আর আমার জামার জনে গুথেবা াঁট করতছ। 

 

‡ivgxqiv hLb †Kvb Acivax‡K µzkwe× Ki‡Zb ZLb Zviv Zvi mv‡_ †`vl-bvgv †hvM Ki‡Zb| †mB †`vl-bvgvq 

†jLv _vKZ †mB Acivax †Kvb AvBb f½ K‡iwQj| G‡Z K‡i mK‡j †`L‡Z cvi‡e †mB e¨w³‡K †Kb µzkwe× Kiv 

n‡qwQj| hxï wKš‘ †KvbI Acivax wQ‡jb bv| wZwb †KvbI AvBb fv‡½b wb| ZvB †ivgxqiv hxïi µz‡ki Kv‡Q †`vl-

bvgv wn‡m‡e Ôwhû`x‡`i ivRvÕ GB K_vUv Uvw½‡q w`‡qwQj| GB K_v †jLvi KviY nj hxï wb‡R‡K Zv-B e‡jwQ‡jb| 

                                                           
247

 nvZzwo w`‡q AvNvZ Kiv - nvZzwo w`‡q †Kv‡bv wKQz‡K AvNvZ Kiv; nvZzwo nj Ggb GK hš¿ hvi mvnv‡h¨ †Kv‡bv wRwb‡mi  Dci †c‡iK jvMv‡bv nq 
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whû`xiv hxïi weiæ‡× GB Awf‡hvMB248 G‡bwQj| Zviv wek¦vm KiZ bv †h wZwb whû`x‡`i ivRv| Zviv Zuvi mg Í̄ 

Avðh© KvR †`‡LwQj, wKš‘ ZeyI Zviv Zuvi K_v wek¦vm K‡i wb|  

 

      

         gvK© 15:26      26 যীশুর থবরুতি কোষ-নামাতে কেখা থছে, “থযহেূীতের রাজা।” 

hxï‡K µz‡k Uv½v‡bv n‡qwQj| †mB GjvKvi mg Í̄ †jvK Zuv‡K †`L‡Z †c‡qwQj| hxï hv e‡jwQ‡jb Zv-B N‡UwQj| 

g‡b Av‡Q, hxï hLb dixkx bxK`x‡gi mv‡_ K_v e‡jwQ‡jb? hxï ej‡jb †gvwk ‡hgb †eªv‡Äi mvcwU DuPz‡Z Zz‡jwQ‡jb 

wVK †Zgwb Zuv‡KI DuPz‡Z †Zvjv n‡e| hLbB B¯ªv‡qjxqiv †ev‡Äi mv‡ci w`‡K ZvKvZ, Zviv Avi †mB welv³ mv‡ci 

Kvg‡o gviv coZ bv| hxï‡KI µz‡k Uv½v‡bv n‡qwQj| bxK`x‡gi mv‡_ K_v ejvi mgq wZwb GUvB eySv‡Z ‡P‡qwQ‡jb 

†h Zuv‡KI DuPz‡Z †Zvjv n‡e|  

 

                                    27 োরা েু’জন ডাকােতকও যীশুর সংতগ ক্রুতশ থেে, একজনতক ডান   

       gvK© 15:27        থেতক ও অনেজনতক বা াঁ থেতক।  

hxïi Dfq cv‡k AviI ỳRb‡K µz‡k †`Iqv n‡qwQj| Zv‡`i g‡a¨ GKRb hxï‡K Dcnvm249 K‡iwQj|  

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi  

 

                        39 কয েু’জন কোষী কোকতক কসখাতন ক্রুতশ টাংগাতনা হতয়থছে োতের মতযে একজন  

     j~K 23:39-43     যীশুতক ষ্টটট্কাথর থেতয় বেে, “েুথম নাথক মশীহ? োহতে থনতজতক ও আমাতের রক্ষা কর।”  

                               40 েখন অনে কোকষ্টট োতক বকুথন থেতয় বেে, “েুথম থক ঈশ্বরতক ভয় কর না? েুথম কো  

                              একই রকম শাজস্ত পাি। 41 আমরা উথচে শাজস্ত পাজি। আমাতের যা পাওনা আমরা ো-ই  

                              পাজি, থকন্তু এই কোকষ্টট কো ককান কোষ কতর থন।” 42 োরপর কস বেে, “যীশু, আপথন  

                              যখন রাজত্ব করতে থেতর আসতবন েখন আমার কিা মতন করতবন।”  

                               43 উত্ততর যীশু োতক বেতেন, “আথম কোমাতক সথেে বেথছ, েুথম আজতকই আমার সংতগ  

                              পরমতেতশ উপথস্থে হতব।” 

 

                                                           
248

 Awf‡hvM Kiv - ‡Kv‡bv †jv‡Ki weiæ‡× Av`vj‡Z Avbv GKwU Awf‡hvM †h †m AvBb f½ K‡i‡Q 

249
 Dcnvm Kiv - Kv‡iv weiæ‡× Ggbfv‡e ev‡R gšÍe¨ Kiv hvi Øviv cÖKvk cvq †h Avcwb †mB e¨w³‡K m¤§vb K‡ib bv wKsev Zv‡K cQ›` K‡ib bv 
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‡mB ỳRb e¨w³ wQ‡jb Acivax| Zviv AvBb f½ K‡iwQj e‡j Zv‡`i‡K µy‡k †`Iqv n‡qwQj| Zv‡`i g‡a¨ GKRb 

wek¦vm K‡i wb †h hxï Ck¦‡ii cyÎ| †m e‡jwQj hxï hw` mwZ¨B gkxn n‡Zb Zvn‡j wZwb wb‡R‡K Ges Zv‡`i‡K 

iÿv Ki‡Z cvi‡Zb| wKš‘ Av‡iK Acivax Ab¨ Acivax‡K agK w`‡q ejj ‡h Zviv kvw Í̄ cvIqvi †hvM¨| †Kbbv 

Zviv AvBb f½ K‡iwQj| wKš‘ †m ejj hxï †Zv †KvbI Ab¨vq K‡ib wb| Zvici †m hxï‡K ejj Òhxï Avcwb hLb 

ivRZ¡ Ki‡Z wd‡I Avm‡eb ZLb Avgvi K_v g‡b Ki‡eb|Ó  GB †jvKwU wek¦vm KiZ †h hxïB wQ‡jb gkxn| †m 

RvbZ hxïB wQ‡jb b¨vqevb ivRv| hxï Rvb‡Zb, GB †jvKwU wek¦vm KiZ wZwbB Ck¦‡ii cyÎ| Ggb wK GB †jvKUv 

g‡b cÖv‡Y RvbZ †h †m cvcx| †m RvbZ †KejgvÎ Ck¦iB Zv‡K iÿv Ki‡Z cv‡ib| ZvB hxï Zv‡K ej‡jb †mB 

w`‡bi ci †_‡K †m hxïi mv‡_ cig‡`‡k250 _vK‡e| †jvKwU gviv hvevi ci †m Aek¨B hxïi mv‡_ ¯̂‡M© _vK‡e| 

A‡bK eQi Av‡MB bex whkvBq hxïi wel‡q wj‡L †i‡LwQ‡jb| wZwb wj‡LwQ‡jb †h Zuv‡K cvcx‡`i ms‡M †MvYv 

n‡qwQj| Gi gv‡b nj Zuv‡K Acivax‡`i `‡j aiv n‡e|  
 

                                 12 কসইজনে মহৎ কোকতের মতযে আথম োাঁতক একটা অংশ কেব  

       whkvBq 53:12     আর থেথন বেবানতের সংতগ থবজতয়র েে ভাগ করতবন,  
                                  কারণ থেথন থনতজর ইিায় প্রাণ থেতয়থছতেন।  

                                  োাঁতক পাপীতের সংতগ কগাণা হতয়থছে;  

                                  থেথন অতনতকর পাপ বহন কতরথছতেন 

                                 আর পাপীতের জনে অনুতরায কতরথছতেন। 

 

 

 

        ce© 22: hxï µzkwe× n‡qwQ‡jb, Kei¯Í n‡qwQ‡jb Ges g„Zz¨ †_‡K cybiæwÌZ n‡qwQ‡jb  

 

hviv hxïi µz‡ki cv‡k hvIqv Avmv KiwQj Zv‡`i wel‡q gvK© wj‡LwQ‡jb| A‡bK †jvK hxï‡K wb‡q we ª̀yc251 

KiwQj| †ek wKQz whû`x ag© †bZv hxï‡K wb‡q hv hv e‡jwQ‡jb gvK© †m¸‡jv wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

                          31 প্রযান পুতরাথহতেরা ও যম থ-থশক্ষতকরাও যীশুতক ঠাট্টা করবার উতেতশে থনতজতের মতযে   

     gvK© 15:31,32       বোবথে করতে োগতেন, “ও অনেতের রক্ষা করে, থনতজতক রক্ষা করতে পাতর না।  

                               32 ঐ কয মশীহ, ইস্রাতয়েীয়তের রাজা! ক্রুশ কিতক ও কনতম আসুক কযন আমরা কেতখ  

                               থবশ্বাস করতে পাথর।” যীশুর সংতগ যাতের ক্রুতশ কেওয়া হতয়থছে োরাও োাঁতক ষ্টটট্কাথর  

                               থেে। 

 

                                                           
250

 cig‡`k - ¯^‡M©i Av‡iK bvg 

 

251
 we`ªæc Kiv - KvD‡K wb‡q ev †KvbI wKQz wb‡q Lye ev‡R fv‡e gRv Kiv 
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Zviv hxï‡K wb‡R‡K iÿv Ki‡Z Ges µzk †_‡K †b‡g Avm‡Z e‡jwQj| Zviv wek¦vm KiZ bv †h hxïB gkxn| Zviv 

Zuv‡K wb‡q Dcnvm K‡iwQj| whû`x‡`i ivRv, Gfv‡e e‡jB Zviv hxï‡K wb‡q gRv KiwQj| Zviv ej‡Z jvMj wZwb 

†hfv‡e †jvK‡`i iÿv Ki‡Zb wVK †mBfv‡e GLb wb‡R‡K iÿv KiæK| hxï wb‡R‡K iÿv Ki‡Z cvi‡Zb| †h‡nZz 

wZwb Ck¦‡ii cyÎ ZvB wZwb me wKQzB Ki‡Z cv‡ib| wKš‘ wZwb wb‡R‡K iÿv K‡ib wb| Ck¦i Zuvi cyÎ‡K me iKgfv‡e 

fvjevm‡Zb| Ck¦i Zuvi cyÎ‡K iÿv Ki‡Z cvi‡Zb, wKš‘ wZwb Zv K‡ib wb|  

mKvj 9 Uvq hxï‡K µz‡k †`Iqv n‡qwQj| w`‡bi ga¨eZ©x mgq A_©vr ỳcyi †ejvqI hxï µz‡ki Dc‡i wQ‡jb|  

     

 

      gvK© 15:33      33 পতর েুপুর বাতরাটা কিতক কবো থেনটা পয থন্ত সারা কেশ অন্ধকার হতয় রইে। 

 

gvK© wj‡LwQ‡jb †h, ̀ ycyi 12Uv †_‡K 3Uv ch©šÍ সারা কেশ অন্ধকার হতয় রইে। Ck¦iB ZLb AÜKvi K‡i w`‡qwQ‡jb| 

Ck¦i GUv Ki‡jb hv‡Z wZwb †`Lv‡Z cv‡ib hxïi mv‡_ wK N‡UwQj| Ck¦i Zuvi cy‡Îi KvQ †_‡K gyL wdwi‡q 

wb‡qwQ‡jb|  

nvRvi nvRvi eQi Av‡M, Av`g Ges nevi KvQ †_‡KI Ck¦i gyL wdwi‡q wb‡qwQ‡jb| †mB ZLb †_‡KB gvbyl cvc 

I gyZz¨i RM‡Z Rb¥MÖnY Ki‡Z _v‡K| Zviv Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avjv`v n‡q wM‡qwQj| gvbyl †hgb Lywk †Zgbfv‡e 

Ck¦‡ii Kv‡Q Avm‡Z cviZ bv| Ck¦‡ii Kv‡Q †_‡K Avjv`v n‡q hvIqvi Kvi‡Y gvbyl hv B”Qv Zv-B Ki‡Z cviZ bv| 

ZvB Av`g Ges nevi gZB mK‡j Rb¥MÖnY KiZ, Zvici e„× nZ Ges c‡i gviv †hZ| Zv‡`i ˆ`wnK g„Zz¨i ci Zviv 

wPiKv‡ji Rb¨ Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avjv`v n‡q †hZ| Av`g Ges nevi mgq †_‡KB hZRbB Rb¥MÖnY K‡i‡Q Zv‡`i 

cÖ‡Z¨‡Ki Ae ’̄vB GKB iKg n‡q‡Q|  

 

Zuvi Mí: D×vi  

‡KejgvÎ cï nZ¨vi gva¨‡gB gvbyl Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cviZ| cï nZ¨v K‡i Zv‡`i †`Lv‡Z nZ †h Zviv mZ¨ 

Rv‡b| Gi gva¨‡g Zv‡`i †`Lv‡Z nZ †h Zviv cvcx Ges Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avjv`v n‡q wMq‡Q Ges Zviv GUv wek¦vm 

K‡i †h cv‡ci Kvi‡Y Zv‡`i g„Zz¨eiY Ki‡Z nZ| ZvB Zv‡`i cï nZ¨v Kivi gva¨‡g GUvB †`Lv‡Z nZ †h †KejgvÎ 

Ck¦i-B Zv‡`i iÿv Ki‡Z cv‡ib| wKš‘ Zviv evievi cvc KiZ Ges †mB Kvi‡Y Zv‡`i evievi cï nZ¨v Ki‡Z 

nZ| wKš‘ cïi i³ Zv‡`i cv‡ci g~j¨ w`‡Z cviZ bv| GUv †KejgvÎ GKUv wPý hv‡Z Zviv Ck¦‡ii mv‡_ Zv‡`i 

m¤ú‡K©i e¨vcv‡i mwZ¨Uv Rvb‡Z cv‡i| Ck¦i Zv‡`i eySv‡Z †P‡qwQ‡jb cv‡ci kvw Í̄ wn‡m‡e g„Zy¨ Awbevh©| Ck¦i 

Rvb‡Zb my ~̀i fwel¨‡Z ‡KD GKRb cv‡ci P~ovšÍ g~j¨ w`‡eb|  

 

Ck¦i n‡jb LuvwU| wZwb me©`v mwVK Ges b¨vq KvR K‡ib| Ck¦i GgbB| wZwb KL‡bv fyj KvR K‡ib bv| wZwb 

KLbI Ggb KvR K‡ib bv hv mZ¨ bq| ZvB Ck¦i gvby‡li mv‡_ Avmj Ges mwZ¨Kvi m¤úK© ivL‡Z Pvb| GUvB mZ¨ 
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†h cv‡ci Kvi‡Y gvbyl Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avjv`v n‡q wM‡qwQj| Av`g Ges nevi mgq †_‡K GLb ch©šÍ gvbyl 

evMv‡bi evB‡i Rb¥MÖnY Ki‡Q| Zviv cvc Ges g„Zy¨i RM‡Z Rb¥MÖnY Ki‡Q| Ck¦‡ii gZ Zviv KL‡bv LuvwU n‡Z 

cvi‡e bv| Zviv Avi KL‡bv evMv‡b wd‡i †h‡Z cvi‡e bv| gvbyl KL‡bv Ck¦‡ii mv‡_ Zv‡`i †f‡½ hvIqv m¤úK© 

†Rvov jvMv‡Z cvi‡e bv| GKgvÎ Ck¦iB Zv cv‡ib|  

 

gvbyl Ck¦‡ii KvQ †_‡K gyL wdwi‡q wb‡jI wZwb Zv‡`i fvjev‡mb| cvc Kivi m‡Z¡I Ges Zuvi AvBb Agvb¨ Kivi 

m‡Z¡I wZwb Zv‡`i fvjev‡mb| Ck¦i gvbyl‡K iÿv Ki‡Z Pvb hv‡Z Zv‡`i Zuvi KvQ †_‡K wPiKv‡ji Rb¨ Avjv`v 

n‡Z bv nq| wZwb ej‡jb GKRb gvbyl Avm‡eb whwb kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb| GKRb D×viKZ©v Avm‡eb, whwb 

mgMÖ c„w_exi gvby‡li cv‡ci g~j¨ w`‡eb - Zv n‡e GKeviB Ges me©mg‡qi Rb¨|  

 

ZvB Av`‡gi RvqMvq Ck¦i Ab¨ Av‡iK Rb‡K †e‡Q wb‡qwQ‡jb| †mB gvbylwU n‡jb hxï| hxï wQ‡jb Ck¦‡ii cyÎ| 

wZwb Ab¨vb¨ †jvK‡`i gZ wQ‡jb bv| wZwb wQ‡jb Ck¦i| ZvB wZwb Ab¨vb¨ †jvK‡`i gZ cvcx wn‡m‡e Rb¥MÖnY 

K‡ib wb| wZwb Ck¦‡ii Aeva¨ nb wb| wZwb Ck¦‡ii KvQ †_‡K gyL wdwi‡q †bb wb| Ck¦i †hgb LuvwU wZwbI †Zgwb 

LuvwU wQ‡jb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb Zuvi cyÎ ‡hb GKRb mwZ¨Kvi gvbyl wn‡m‡e Rb¥MÖnY K‡i| wZwb Zv Ki‡jb hv‡Z 

hxï GKRb mwZ¨Kvi gvbyl wn‡m‡e Rxeb hvcb K‡i Ges g„Zy¨eiYI K‡i| Ck¦i Zuvi cyÎ hxï‡K †eu‡Q wb‡qwQ‡jb 

hv‡Z wZwb mgMÖ gvby‡li cv‡ci Rb¨ g„Zz¨eiY Ki‡Z cv‡i|  

hxï‡K hLb µz‡k Uv½v‡bv n‡qwQj, ‡mBmgq cÖvq wZb N›Uv a‡i AÜKvi wQj| Ck¦i Zv Ki‡jb hv‡Z GUv †`Lv‡bv 

hvq †h wZwb hxïi KvQ †_‡K gyL wdwi‡q wb‡qwQ‡jb| hxï Ck¦‡ii †glkveK wQ‡jb| wZwb mg Í̄ †jv‡Ki cv‡ci †evSv 

wb‡Ri Kuv‡a wb‡qwQ‡jb| wZwb mK‡ji cv‡ci g~j¨ w`‡Z g„Zz¨eiY Ki‡Z hvw”Q‡jb| ZvB Ck¦i hxïi KvQ †_‡K gyL 

wdwi‡q wb‡qwQ‡jb †Kbbv hxï mgMÖ gvby‡li cv‡ci †evSv enb KiwQ‡jb| †mB mgqUv hxï Ges Ck¦‡ii  

             ce© 22: hxï µzkwe× n‡qwQ‡jb, Kei¯Í n‡qwQ‡jb Ges g„Zz¨ †_‡K cybiæwÌZ n‡qwQ‡jb 

Rb¨ LyeB gg©vwšÍK gyn~Z© wQj| Ck¦i Zuvi cy‡Îi w`K †_‡K gyL wdwi‡q wb‡qwQ‡jb hv‡K wZwb GZ fvjevm‡Zb| hxï‡K 

Ggb GKUv mgq GKv cvi Ki‡Z n‡qwQj hLb Zuvi me‡P‡q †ewk wcZv‡K cÖ‡qvRb wQj| Zuvi wcZv Ck¦i Zuvi KvQ 

†_‡K gyL wdwi‡q wb‡qwQ‡jb| Ck¦i‡K gyL wdwi‡q wb‡Z n‡qwQj †Kbbv hxï mgMÖ c„w_exi cv‡ci g~j¨ cwi‡kva Ki‡Z 

P‡j‡Qb| g‡b n‡”Q ‡hb wZwbB cvc K‡i‡Qb| AvKvk‡K AÜKvi n‡Z w`‡q Ck¦i †`Lv‡jb †h mgqUv LyeB gg©vwšÍK 

wQj|  

‡ejv 3 Uvq hxï Zuvi wcZv‡K WvK‡jb| wcZv Zuvi KvQ †_‡K gyL wdwi‡q wb‡qwQj e‡j wZwb †Rv‡i wPrKvi K‡i Zuv‡K 

WvK‡jb| GB gg©vwšÍK hš¿Yv Ges K‡ói mg‡q wcZv‡K Zuvi cÖ‡qvRb wQj| wZwb Aivgxq fvlvq K_v e‡jwQ‡jb e‡j 

†mLv‡b Dcw ’̄Z †jv‡Kiv eyS‡Z cv‡i wb wZwb wK ejwQ‡jb| Zviv ‡f‡ewQj wZwb Ck¦‡ii bex Gwjq‡K WvKwQ‡jb|  

 

                               34 কবো থেনটার সময় যীশু কজাতর থচৎকার কতর বেতেন, “এতোই, এতোই, োমা   

     gvK© 15:34-37      শবক্তানী,” অি থাৎ “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, ককন েুথম আমাতক েোগ কতরছ?”  
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                                35 যারা কাতছ ো াঁথড়তয় থছে োতের কতয়কজন এই কিা শুতন বেে, “কশান, কশান, ও  

                               এথেয়তক ডাকতছ।” 36 েখন একজন কোক কেৌতড় থগতয় একটা সপে থসকথায় থভজাে  

                               এবং একটা োষ্টঠর মািায় োথগতয় ো যীশুতক কখতে থেে। কস বেে, “িাক্, কেথখ এথেয়  

                               ওতক নাথমতয় থনতে আতসন থক না।”  

                                37 এর পতর যীশু কজাতর থচৎকার কতর প্রাণেোগ করতেন। 38 েখন উপাসনা-ঘতরর  

                               পেথাটা উপর কিতক নীচ পয থন্ত থচতর েু’ভাগ হতয় কগে। 
 

hxï ‡Rv‡i wPrKvi K‡i cÖvY Z¨vM Ki‡jb| hxï gviv wM‡qwQ‡jb †Kbbv wZwb g„Zz¨eiY Ki‡ZB †P‡qwQ‡jb| wZwb 

wb‡R‡K iÿv Ki‡Z cvi‡Zb wKš‘ wZwb Zv K‡ib wb| wZwb Rvb‡Zb RM‡Zi †jvK‡`i D×vi Ki‡Z n‡j Zuv‡K 

g„Zz¨eiY Ki‡Z n‡e| hxï cÖvY Z¨vM Kivi mgq †h mKj evYx D”PviY K‡iwQ‡jb †hvnb Zv wj‡L †i‡LwQ‡jb|  

 

                             30 যীশু কসই থসকথা খাওয়ার পতর বেতেন, “কশষ হতয়তছ।” োরপর থেথন মািা নীচু কতর োাঁর  

      †hvnb 19:30     আত্মা সমপ থণ করতেন।   
 

hxï ej‡jb, “কশষ হতয়তছ।” Gi gv‡b wZwb eySv‡Z †P‡q‡Qb RM‡Zi cv‡ci g~j¨ cwi‡kva Kiv n‡q‡Q| gvbyl‡K cvc 

†_‡K D×vi Kivi Rb¨ Ck¦‡ii †h gnvb cwiKíbv wQj, hv wZwb A‡bK Av‡MB ïiæ K‡iwQ‡jb, Zv c~Y© n‡q‡Q| 

gvby‡li Ck¦‡ii Kv‡Q Avmvi GKUv c_ ˆZwi n‡q‡Q| Ck¦i Zv cwiKíbv K‡iwQ‡jb| wZwb gvby‡li mv‡_ GKUv 

mwZ¨Kvi, Avmj Ges Nwbô m¤úK© ivL‡Z †P‡qwQ‡jb| ZvB hxï A_©vr Ck¦‡ii cyÎ mg Í̄ †jv‡Ki cv‡ci †evSv Kuv‡a 

wb‡jb Ges Zv‡`i cv‡ci g~j¨ w`‡Z g„Z¨eiY Ki‡jb| †mB Kvi‡Y hxï e‡jwQ‡jb †kl n‡q‡Q| wZwb cv‡ci g~j¨ 

w`‡qwQ‡jb e‡j gvbyl Ges Ck¦‡ii g‡a¨ AbšÍKvjxb m¤úK© ‰Zwi n‡q‡Q| hxïi g„Zy¨i ci hv hv N‡UwQj †mB wel‡q 

gvK© wj‡LwQ‡jb|  

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi  

 

     gvK© 15:38      38 েখন উপাসনা-ঘতরর পেথাটা উপর কিতক নীচ পয থন্ত থচতর েু’ভাগ হতয় কগে।  

 

g‡b Av‡Q, gw›`‡ii wfZiKvi cyiæ, fvix SzjšÍ c ©̀vi K_v? GB c ©̀v gw›`‡ii wfZ‡ii 2Uv Kÿ - cweÎ ¯’vb Ges gnv 

cweÎ ¯’vb‡K Avjv`v K‡iwQj| †mB gnv cweÎ ¯’v‡b Ck¦i _vK‡Zb| †KejgvÎ gnvcy‡ivwn‡Ziv eQ‡i GKevi mvÿ¨ 

wm› ỳ‡Ki Dci cïi i³ wQUv‡bvi Rb¨ †mB ¯’v‡b cÖ‡ek Ki‡Z cvi‡Zb| Ab¨ †Kvb e¨w³ †mLv‡b †M‡jB gviv †hZ|  
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wKš‘ hxï cv‡ci Rb¨ P~ovšÍ252 Dr¯^M© w`‡qwQ‡jb| Zuvi GB Kv‡Ri Rb¨ GLb gvbyl Abvqv‡mB †h‡Kvb mgq Ck¦‡ii 

Kv‡Q †h‡Z cv‡i| Ck¦‡ii Mí e‡j †h †mB c ©̀v Dci †_‡K wbP ch©šÍ wQu‡o wM‡qwQj| Ck¦i †`Lv‡jb ‡h wZwbB †mB 

c ©̀v wQu‡o w`‡qwQ‡jb| GLb Avi †Kvb wKQzB gvbyl‡K Ck¦‡ii †_‡K Avjv`v Ki‡Z cv‡i bv| hxïB cv‡ci Rb¨ P~ovšÍ 

g~j¨ w`‡qwQ‡jb| g‡b Av‡Q hxï hLb Zuvi wkl¨‡`i mv‡_ D×vic‡e©i †fvR Lvw”Q‡jb? wZwb Zuvi wkl¨‡`i e‡jwQ‡jb, 

মানুতষর জনে ঈশ্বতরর নেুন বেবস্থা আমার এই রতক্তর িারাই বহাে করা হতব। wZwb ej‡Z †P‡qwQ‡jb †h wZwb gviv 

hv‡eb Ges Zuvi i³ Sov‡bv n‡e Ges Gi ga¨ w`‡q Ck¦i I gvby‡li g‡a¨ nIqv Pzw³ c~Y© n‡e Ges Zv-B N‡UwQj| 

Ck¦i gw›`‡ii c ©̀v wQu‡o †d‡jwQ‡jb hv‡Z wZwb GUv †`Lv‡Z cv‡ib †h †mB Pzw³ c~Y© n‡q‡Q wKsev m¤úbœ n‡q‡Q - 

A_©vr †kl n‡q‡Q|  

 

hxï ïµev‡i gviv wM‡qwQ‡jb| c‡ii w`b wQj whû`x‡`i wekÖvgevi| ‡mB w`b †Kvb KvR Kiv nq bv| wekÖvgevi ïiæ 

nZ ïµevi m~h© A Í̄ hvIqvi ci †_‡K|  

 

           

          gvK© 15:42        42 কসই থেনটা থছে আতয়াজতনর থেন, অি থাৎ থবশ্রামবাতরর আতগর থেন। 

 

wekÖvgevi ïiæ n‡Z Avi wKQzÿY evwK wQj| ZvB wekÖvgevi ïiæ nIqvi Av‡MB hxïi †`n GKUv Ke‡i ivL‡Z nZ| 

Awigvw_qv MÖv‡gi †hv‡ld bv‡g GKRb abx e¨w³ wQ‡jb| wZwb wQ‡jb whû`x mfvi GKRb m`m¨| †hv‡ld wek¦vm 

Ki‡Zb †h hxïB wQ‡jb †mB gkxn| wZwb wQ‡jb hxïi GKRb wkl¨, hw`I wZwb KvD‡K †mUv e‡jb wb| whn`xiv 

Rvb‡j Zvi wK n‡e †mUv †f‡e wZwb fq †c‡qwQ‡jb|  

 

 

 

               ce© 22: hxï µzkwe× n‡qwQ‡jb, Kei¯Í n‡qwQ‡jb Ges g„Zz¨ †_‡K cybiæwÌZ n‡qwQ‡jb 

 

                             43 যখন সন্ধো হতয় আসে েখন অথরমাথিয়া গ্রাতমর কযাতষে সাহস কতর পীোতের  

       gvK© 15:43-47         কাতছ থগতয় যীশুর কেহষ্টট চাইতেন। থেথন মহাসভার একজন নাম- করা সভে থছতেন  

                                    এবং থেথন থনতজ ঈশ্বতরর রাতজের জনে অতপক্ষা করথছতেন।  

                                   44 পীোে আশ্চয থ হতেন কয, যীশু এে োড়াোথড় মারা কগতছন। সথেে সথেে যীশুর  

                                   মৃেুে হতয়তছ থক না, ো কসনাপথেতক কডতক থেথন জজজ্ঞাসা করতেন।  

                                   45 যখন কসনাপথের কাছ কিতক থেথন জানতে পারতেন কয, সথেেই োাঁর মৃেুে হতয়তছ  

                                   েখন কেহষ্টট কযাতষেতক থেতেন। 46 কযাতষে থগতয় কাপড় থকতন আনতেন এবং যীশুর  

                                                           
252

 P~ovšÍ - me©‡kl Ges m¤ú~Y© 
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                                   মৃেতেহষ্টট নাথমতয় কসই কাপতড় জড়াতেন, আর পাহাড় ককতট তেরী করা একটা কবতর  

                                   কসই কেহষ্টট রাখতেন। োরপর থেথন কবতরর মুতখ একটা পাির গথড়তয় থেতেন।  

                                   47 যীশুর মৃেতেহষ্টট ককািায় রাখা হে ো মগে্েীনী মথরয়ম ও কযাতষতের মা মথরয়ম  

                                   কেখতেন। 
 

‡hv‡ld cxjv‡Zi Kv‡Q wM‡q hxïi †`nwU PvB‡jb| hxï gviv wM‡qwQ‡jb †`‡L cxjvZ AevK n‡qwQ‡jb| ZvB wZwb 

Zvi GK ‡mbvcwZ‡K w`‡q hxïi g„Zz¨ n‡q‡Q wKbv Zv hvQvB K‡i wb‡jb| Zvici cxjvZ hxïi †`n †hv‡ld‡K w`‡q 

w`‡jb| †hv‡ld Zuvi ‡`n wj‡jb Kvco w`‡q Rov‡jb| GB Kvco wKb‡Z A‡bK UvKv LiP n‡qwQj| wZwb Zuvi †`n 

GKwU ¸nvi g‡a¨ ivL‡jb Ges †mB Ke‡ii `iRvi mvg‡b GKUv cv_i emv‡jb| cv_iwU †mLv‡b ivLvi KviY nj 

hv‡Z †KvbI gvbyl wKsev cï †mB †`n Quz‡Z bv cv‡i| cv_iwU LyeB fvix wQj e‡j KeiLvbv †Lvjv KwVb e¨vcvi wQj| 

hxïi Abymvix wKQz ¿̄x‡jvK Ke‡ii Kv‡Q wQ‡jb|  

hxïi g„Zz¨i ci Zuvi g„Z †`n wb‡q hv N‡UwQj †mB e¨vcv‡i †hvnb wj‡LwQ‡jb| wZwb wj‡LwQ‡jb bxK`xg †hv‡ld‡K 

hxïi g„Z‡`n wb‡Z mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| bxK`xg wQ‡jb †mB dixkx whwb hxïi mv‡_ K_v ej‡Z iv‡Zi †ejv Zuvi Kv‡Q 

G‡mwQ‡jb| bxK`xg µzk †_‡K hxïi g„Z †`n bvgv‡Z †hv‡ld‡K mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| wZwb wKQz MÜim253
 Ges 

A¸iæ254 wb‡q G‡mwQ‡jb| G¸‡jv wQj `vgx Ges myMwÜhy³ gjg| bxK`xg hxïi †`‡n myMwÜ gjg jvMv‡Z Ges 

Kvco Rov‡Z †hv‡ld‡K mvnvh¨ K‡iwQ‡jb| Zvici wZwb †hv‡l‡di mv‡_ †mB g„Z‡`nwU Ke‡i ivL‡jb|   

 

             38 এই সমস্ত ঘটনার পতর অথরমাথিয়া গ্রাতমর কযাতষে যীশুর কেহটা থনতয় যাবার জনে   

      ‡hvnb 19:38-42     পীোতের কাতছ অনুমথে চাইতেন। কযাতষে থছতেন যীশুর গুপ্ত থশষে, কারণ থেথন থযহেূী  

                                 কনোতের ভয় করতেন। পীোে অনুমথে থেতে পর থেথন এতস যীশুর কেহ থনতয় কগতেন।  

                                  39 আতগ থযথন রাতের কবোয় যীশুর কাতছ এতসথছতেন কসই নীকেীমও প্রায় কেজত্রশ  

                                 ককজজ গন্ধরস ও অগুরু থমথশতয় থনতয় আসতেন।  

                                  

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

                           40 পতর োাঁরা যীশুর কেহষ্টট থনতয় থযহেূীতের কবর কেবার থনয়ম মে কসই সমস্ত সুগথন্ধ  

                                 জজথনতসর সংতগ কেহষ্টট কাপড় থেতয় জড়াতেন।  

                                  41 যীশুতক কযখাতন ক্রুতশ কেওয়া হতয়থছে কসই জায়গায় একটা বাগান থছে আর  

                                 কসখাতন একটা নেুন কবর থছে। কসই কবতরর মতযে কাউতক কখনও রাখা হয় থন।  

                                 42 কসই থেনটা থছে থযহেূীতের পতব থর আতয়াজতনর থেন, আর কবরটাও কাতছ থছে বতে  

                                 োাঁরা যীশুতক কসই কবতরই রাখতেন। 

 

                                                           
253

 MÜim - myMwÜhy³ GK ai‡bi AvVv‡jv im hv GK ai‡bi MvQ †_‡K cvIqv hvq 

254
 A¸iæ - myMwÜhy³ AvVv‡jv im hv †_‡K AvZi ‰Zwi Kiv nq 
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g„Z‡`n Ki‡e ivLvi Rb¨ Zviv †ewk mgq cvq wb| †Kbbv wekÖvgevi kxNªB ïiæ n‡Z P‡jwQj| ZvB Zviv hxïi g„Z‡`n 

Ggb GKUv Kei †i‡LwQj †hUv µz‡ki RvqMvi KvQvKvwQ wQj| †mB KeiwU †hv‡l‡di wQj| wZwb KL‡bv †mB Kei 

e¨envi K‡ib wb| A‡bK eQi Av‡MB whkvBq wj‡LwQ‡jb †h gkxn‡K GKRb abx †jv‡Ki Ke‡i ivLv n‡e|     

                                        9 যথেও থেথন ককান অথনি কতরন থন  

            whkvBq 53:9    থকম্বা োাঁর মুতখ ককান ছেনার কিা থছে না,  

                               েবওু েুিতের সংতগ োাঁতক কবর কেওয়া হতয়থছে  

                                  আর মৃেুের িারা থেথন যনীর সংগী হতয়থছতেন। 

  

wekÖvgevi †kl nIqvi ci wZbRb gwnjv Ke‡ii Kv‡Q †M‡jb| w`bwU wQj iweev‡ii †fvi †ejv| G‡`i g‡a¨ wQ‡jb 

gM&̀ jxbx gwiqg, hv‡Kv‡ei gv gwiqg Ges kv‡jvgx| hxï‡K µz‡k †`Iqvi mgqI Giv ‡mLv‡b wQ‡jb, hv gvK© wj‡L 

†i‡LwQ‡jb| Zviv hxïi †`‡n myMwÜ gjg jvMv‡bvi Rb¨ Ke‡ii Kv‡Q wM‡qwQ‡jb|  

 

                           1 থবশ্রামবার পার হতয় কগতে পর মগ্েেীনী মথরয়ম, যাতকাতবর মা মথরয়ম এবং শাতোমী  

           gvK© 16:1-5       যীশুর কেতহ মাখাবার জনে সুগথন্ধ মেম থকতন আনতেন।  

                                 2 সপ্তার প্রিম থেতনর খুব সকাতে, সূয থ উঠবার সংতগ সংতগই োাঁরা কবতরর কাতছ  

                                 কগতেন।  

                                 3 কসই সময় োাঁরা এতক অনেতক জজজ্ঞাসা করথছতেন, “কবতরর মুখ কিতক কক ঐ  

                                 পািরটা সথরতয় কেতব?”  

                                 4 থকন্তু োাঁরা কচতয় কেখতেন কয, পািরখানা সরাতনা হতয়তছ। কসই পািরটা খুব বড় থছে। 

                                 5 কবতরর গুহায় ঢুতক োাঁরা কেখতেন, সাো কাপড়-পরা একজন যুবক ডান থেতক বতস  

                                 আতছন। এতে োাঁরা খুব অবাক হতেন। 

 

 

 

 

             ce© 22: hxï µzkwe× n‡qwQ‡jb, Kei¯Í n‡qwQ‡jb Ges g„Zz¨ †_‡K cybiæwÌZ n‡qwQ‡jb 

†mB gwnjviv Ke‡ii w`‡K hvw”Q‡jb| Zviv fvewQ‡jb †K Zv‡`i‡K Ke‡ii gyL †_‡K fvix cv_iLvbv mwi‡q w`‡Z 

mvnvh¨ Ki‡e| wKš‘ Zviv †mLv‡b †cuŠ‡Q ‡`‡L ‡h cv_iLvbv BwZg‡a¨ miv‡bv Av‡Q| ZvB Zviv Ke‡ii wfZ‡i 

wM‡qwQ‡jb| Zviv †`L‡jb mv`v Kvco cov GKRb hyeK †mLv‡b e‡m Av‡Q| GB hyeK wQ‡jb Ck¦‡ii evZ©vevnK, 

A_©vr GKRb ¯M̂©`~Z| wZwb Zv‡`i mv‡_ K_v ejvi Rb¨ gvbyliƒ‡c †mLv‡b Dcw ’̄Z n‡qwQ‡jb| j~K Ges †hvnb GB 

wel‡q wj‡LwQ‡jb| Zviv e‡jwQ‡jb †mLv‡b ỳRb ¯M̂©`~Z wQ‡jb| †KejgvÎ gvK©-B e‡jwQ‡jb †h †mLv‡b GKRb 

wQ‡jb, m¤¢eZ GKRb ¯M̂©`~Z-B †mB gwnjv‡`i mv‡_ K_v ejwQ‡jb e‡j|  

 

                             6 কসই যুবকষ্টট বেতেন, “অবাক হতয়া না। নাসরে গ্রাতমর যীশু, যা াঁতক ক্রুতশ কেওয়া  

         gvK© 16:6-8    হতয়থছে, োাঁতকই কোমরা খুাঁজতছা কো? থেথন এখাতন কনই, থেথন জীথবে হতয় উতঠতছন।  



229 
 

                             কযখাতন োরা োাঁতক করতখথছে কসই জায়গা কেখ।  

                             7 োরপর কোমরা থগতয় োাঁর থশষেতের ও থপেরতক এই কিা বে কয, থেথন োতের আতগ  

                             গােীতে যাতিন। থেথন কযমন বতেথছতেন কেমনই োরা োাঁতক কসখাতন কেখতে পাতব।”  

                             8 কসই স্ত্রীতোতকরা থকছু বুঝতে না কপতর কাাঁপতে কাাঁপতে কবতরর গুহা কিতক কবর হতয়  

                             আসতেন এবং কসখান কিতক কেৌতড় পাথেতয় কগতেন। োাঁরা এে ভয় কপতয়থছতেন কয,  

                             কাউতক থকছু বেতেন না। 
 

‡mB ¯¿x‡jv‡Kiv LyeB AevK n‡qwQ‡jb Ges fq †c‡qwQ‡jb| ¯^M©`~Z Zv‡`i‡K DwØM255 œ n‡Z gvbv K‡iwQ‡jb| wZwb 

Rvb‡Zb hv‡K µz‡k ‡`Iqv n‡qwQj Zviv ‡mB bvmi‡Zi hxï‡K LyuR‡Z G‡mwQ‡jb| wZwb Zv‡`i ej‡jb hxï †mLv‡b 

†bB KviY wZwb g„Zy¨ †_‡K RxweZ n‡q D‡V‡Qb| †hLv‡b Zviv Zuvi †`n †i‡LwQ‡jb wZwb Zv‡`i‡K †mB RvqMv 

†`Lv‡jb| wKš‘ †mLv‡b †KvbI †`n wQj bv| Zvici †mB ¯M̂©`~Z ¿̄x‡jvK‡`i ej‡jb, †Zvgiv wM‡q Zuvi wkl¨‡`i ej 

†h, hxï Zv‡`i Av‡M Mvjx‡j hv‡”Qb| †mB ¯̂M© ~̀Z ej‡jb, wk‡l¨iv †mLv‡b hxï‡K †`L‡Z cv‡e| wZwb ej‡jb, 

Òথেথন কযমন বতেথছতেন কেমনই োরা োাঁতক কসখাতন কেখতে পাতব।” ¯̂M©`~Z Zv‡`i ¯§iY Kwi‡q w`‡Z PvB‡jb †h 

hxï Zuvi wkl¨‡`i e‡jwQ‡jb wZwb gviv hv‡eb Ges Avevi RxweZ n‡q DV‡eb|  

‡mB ¯¿x‡jv‡Kiv Kei †_‡K †`Š‡o cvwj‡q †M‡jb| Zviv GZUvq AevK Ges wew¯§Z n‡q Kuvc‡Z jvM‡jb †h, KvD‡K 

wKQz e‡jb wb| wKš‘ j~K wj‡LwQ‡jb †h Zviv wkl¨‡`i mv‡_ K_v ej‡Z wM‡qwQ‡jb| ̄ M̂©`~Z Zv‡`i hv Ki‡Z e‡jwQ‡jb 

Zviv Zv-B K‡iwQ‡jb|  

                              8 েখন োাঁতের কসই কিা মতন পড়ে। 9 োাঁরা কবর কিতক থেতর থগতয় কসই এগাতরাজন  

       j~K 24:8-12      থশষে এবং অনে সকেতক এই সব কিা জানাতেন।  

                              10 কসই স্ত্রীতোকতের মতযে থছতেন মগ্েেীনী মথরয়ম, কযাহানা ও যাতকাতবর মা মথরয়ম।  

                              োাঁতের সংতগ আর অনে কয স্ত্রীতোতকরা থছতেন োাঁরাও এই সমস্ত কিা কপ্রথরেতের কাতছ  

                              বেতেন। 11 থকন্তু কসই সব কিা োাঁতের কাতছ বাতজ কিার মেই মতন হে। কসইজনে কসই  

                              স্ত্রীতোকতের কিা োাঁরা থবশ্বাস করতেন না।  

                              12 থপের থকন্তু উতঠ কেৌতড় কবতরর কাতছ কগতেন এবং নীচু হতয় ককবে কাপড়গুতোই  

                              কেখতে কপতেন। যা ঘতটতছ োতে আশ্চয থ হতয় থেথন থেতর আসতেন। 

 

Zuvi Mí: D×vi 

cieZ©x‡Z hxï A‡bK †jvK‡KB †`Lv w`‡qwQ‡jb| wZwb gM&`jxbx gwiqg Ges AviI A‡bK †jv‡Ki Kv‡Q Ges 

wkl¨‡`i‡K †`Lv256 w`‡qwQ‡jb|  

                         

                        9 সপ্তার প্রিম থেতনর কভার কবোয় যীশু মৃেুে কিতক জীথবে হতয় উঠতেন। পতর থেথন মগ ্

        gvK© 16:9-14     েেীনী মথরয়মতক প্রিতম কেখা থেতেন। এই মথরয়তমর থভের কিতক থেথন সােটা মন্দ আত্মা  

                              ছাথড়তয়থছতেন। 10 যীশুতক কেখবার পর মথরয়ম থগতয় যা াঁরা যীশুর সংতগ িাকতেন োাঁতের  

                              কাতছ খবর থেতেন। কসই সময় োাঁরা মতনর েুুঃতখ কাাঁেথছতেন।  

                              11 যীশু জীথবে হতয়তছন ও মথরয়ম োাঁতক কেতখতছন, এই কিা শুতন োাঁরা থবশ্বাস করতেন  

                                                           
255

 DwØMœ - wew®§Z nIqv Ges fq cvIqv 

256
 †`Lv †`Iqv - A‡b¨i Kv‡Q wb‡R‡K †`Lv †`Iqv  



230 
 

                              না। 12 এর পতর োাঁর েু’জন থশষে যখন কহাঁতট গ্রাতমর থেক যাজিতেন েখন যীশু অনে  

                              রকম কচহারায় োাঁতের কেখা থেতেন। 13 োাঁরা থেতর থগতয় বাকী সবাইতক কসই খবর থেতেন,  

                              থকন্তু োাঁতের কিাও অনে থশতষেরা থবশ্বাস করতেন না।  

                               14 এর পতর যীশু োাঁর এগাতরাজন থশষেতক কেখা থেতেন। েখন োাঁরা খাজিতেন। থবশ্বাতসর  

                              অভাব ও অন্ততরর কষ্টঠনোর জনে থেথন োাঁতের বকতেন, কারণ থেথন মৃেুে কিতক জীথবে  

                              হতয় উঠবার পতর যা াঁরা োাঁতক কেতখথছতেন োাঁতের কিা োাঁরা থবশ্বাস কতরন থন। 

  

Zvici wk‡l¨iv hxïi mv‡_ ˆe_wbqv‡Z †M‡jb| Ck¦‡ii Mí Avgv‡`i e‡j †h, Ziv ˆe_wbqv‡Z _vK‡ZB Ck¦i hxï‡K 

¯‡̂M© Zz‡j wb‡qwQ‡jb| hxï Zuvi KvR m¤úbœ K‡iwQ‡jb e‡j wcZvi mv‡_ _vKvi Rb¨ Zuvi Kv‡Q wd‡i †M‡jb| wZwb 

GLbI †mLv‡bB Av‡Qb|  

  

                          19 থশষেতের কাতছ এই সব কিা বেবার পতর প্রভু যীশুতক স্বতগ থ েুতে কনওয়া হে। কসখাতন  

           gvK© 16:19       থেথন ঈশ্বতরর ডান থেতক বসতেন। 

 

µz‡ki Dc‡i hxï mgMÖ gvbe RvwZi cvc Zz‡j wb‡qwQ‡jb| Ck¦i Zuvi KvQ †_‡K gyL wdwi‡q wb‡qwQ‡jb Ges Avgv‡`i 

cv‡ci Rb¨ Zuvi wePvi K‡iwQ‡jb| Ck¦i hxï‡K wePvi K‡iwQ‡jb Ges Zuv‡K mvRv257 w`‡qwQ‡jb| †mB mvRv wQj 

g„Zy¨| hxï mgMÖ gvby‡li cv‡ci g~j¨ w`‡Z g„Zz¨eiY K‡iwQ‡jb|  

 

 

 

 

 

 

 

             ce© 22: hxï µzkwe× n‡qwQ‡jb, Kei¯Í n‡qwQ‡jb Ges g„Zz¨ †_‡K cybiæwÌZ n‡qwQ‡jb 

 

 

hxï Ck¦‡ii B”QvgZ mewKQzB K‡iwQ‡jb Ges Ck¦i Zuv‡K cybivq RxweZ K‡iwQ‡jb| Ck¦i †`Lv‡jb †h wZwb hxïi †`Iqv g~j¨ MÖnY 

Ki‡jb| †mB kvw Í̄ Avi †bB| mgMÖ gvbe RvwZi cv‡ci g~j¨ GKev‡iB cwi‡kva Kiv n‡q‡Q|   

 

 

 

 

                                                           
257

 mvRv †`Iqv - hLb †Kvb wePviK KvD‡K Zv‡`i kvw¯Í wK n‡e Zv e‡jb 

 

1. hxïi mv‡_ hv wKQz NU‡e †mB wel‡q Ck¦‡ii bexiv wKfv‡e Rvb‡Zb ? 

2. hxï hLb µz‡k g„Zz¨eiY KiwQ‡jb ZLb Ck¦i †Kb Zuvi KvQ †_‡K gyL wdwi‡q   

   wb‡qwQ‡jb ? 

3. Ò‡kl n‡q‡QÓ GB K_vi gva¨‡g hxï wK eywS‡qwQ‡jb ? 

4. †K hxï‡K g„Zz¨ †_‡K RxweZ K‡i Zz‡jwQ‡jb ? 

? 
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                             Ck¦‡ii M‡í Avgv‡`i ¯’vb 

 

 

 

Ck¦‡ii M‡íi Avi¤¢ †_‡K Avgiv †R‡b AvmwQ| mywói ïiæ †_‡K Ck¦i hv K‡i‡Qb Ges e‡j‡Qb ‡mB m¤ú‡K© †R‡b 

AvmwQ| GLb GB eB‡qi †kl As‡k, Ck¦‡ii M‡í Avgv‡`i ¯’vb †Kv_vq †mUv wb‡q fve‡ev| cÖ‡Z¨K gvbylB Ck¦‡ii 
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gnvb D×vi cwiKíbvi GKwU Ask| Ck¦i Pvb cÖ‡Z¨K‡K RvbyK Ck¦i wK K‡i‡Qb Ges wK e‡j‡Qb| Avi †mB Rb¨ 

wZwb GB me Lye cwi®‹vifv‡e evB‡e‡j Zz‡j a‡iwQ‡jb| wZwb Pvb †jv‡Kiv †hb mZ¨ NUbv Rv‡b| wZwb Pvb †jv‡Kiv 

†hb Zuv‡K Rvb‡Z cv‡i Ges Zuvi mv‡_ GKwU mwZ¨Kvi m¤úK© ivL‡Z cv‡i|  

  

Avgiv Av‡M †`Le GB M‡í AZx‡Z wK wK N‡UwQj| Zvici Avgiv Ck¦‡ii M‡íi †kl As‡k †`Le hv evB‡e‡j †jLv 

Av‡Q|  

 

GUv Zuvi Mí †Kbbv wZwbB n‡jb m„wóKZ©v Ck¦i| wZwb AvKvk gÛj I c„w_ex m„wó K‡iwQ‡jb| †KejgvÎ wZwbB 

mewKQzi wel‡q mwZ¨Uv ej‡Z cv‡ib| wZwb wKQz gvbyl‡K ‡e‡Q wb‡qwQ‡jb hv‡Z Zuvi mwZ¨ MíUv evB‡e‡j wjwce× 

Ki‡Z cv‡i| †mB g‡bvbxZ e¨w³iv Zuvi K_v, Zuvi wPšÍv Ges Zuvi Kg©mKj wjwce× K‡iwQ‡jb|  

 

Ck¦i gvbyl‡K fvjev‡mb Ges gvby‡li mv‡_B KvR Ki‡Z Pvb| m„wói ïiæ †_‡KB hLb Ck¦i mewKQz m„wó K‡iwQ‡jb 

†mB ZLb †_‡KB gvby‡li mv‡_ Zuvi m¤ú‡K©i K_vB evB‡e‡j ejv n‡q‡Q - hviv wQ‡jb wVK Avgv‡`i gZB gvbyl| 

Ck¦i Zuvi cÖwZg~wZ©‡Z gvbyl m„wó K‡iwQ‡jb| Ck¦i †P‡qwQ‡jb gvbyl †hb Zuvi mv‡_ m¤úK© iv‡L| wZwb PvB‡Zb Zviv 

‡hb Zuv‡K fvjev‡m| wZwb Av`g Ges nev‡K GKwU KvR w`‡qwQ‡jb| Ck¦i Zuvi †jvK nIqvi Rb¨ Av`g Ges nev‡K 

m„wó K‡iwQ‡jb| Ck¦i A_©vr wcZvi mv‡_ Zv‡`i ev Í̄e Ges mwZ¨Kvi m¤úK© wQj|  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi 

 

mgMÖ gvbe RvwZ-B Av`g Ges nevi eskai| Avgiv Zv‡`i ga¨ †_‡KB G‡mwQ| †h‡nZz Avgiv Zv‡`i ga¨ †_‡K 

G‡mwQ, ZvB AvgivI †mB G`b evMv‡b Ck¦‡ii mv‡_B wQjvg| Ck¦‡ii M‡íi g‡a¨ GB Avgv‡`i cwiPq|  

 

wKš‘ Zvici mewKQzB e`‡j wM‡qwQj| Av`g Ges nev Ck¦‡ii KvQ †_‡K P‡j wM‡qwQ‡jb| Zviv cvc K‡iwQ‡jb| 

hLb Zviv cvcx n‡qwQ‡jb, Zvi gv‡b nj Zv‡`i †_‡K hv‡`i Rb¥ n‡qwQj ZvivI cvcx - A_©vr Avwg Ges Avcwb|  
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Avgiv mZ¨ Ck¦‡ii KvQ †_‡K P‡j wM‡qwQjvg Ges Ck¦‡ii kÎæ kqZvb‡K AbymiY KiwQjvg| Avgv‡`i gZ †jvK‡`i 

Rb¨ Ck¦‡ii D×v‡ii cÖ‡qvRb wQj| Avgiv cÖ‡Z¨K‡K wb‡Ri wb‡Ri c‡_ wd‡iwQ| Ck¦‡ii bex whkvBq GB wel‡q 

whkvBq cy¯Í‡Ki 53 Aa¨v‡qi 6 c‡` wj‡LwQ‡jb|  

 

                       6 আমরা সবাই কভড়ার মে কতর থবপতি থগতয়থছ;  

            whkvBq 53:6K    আমরা প্রতেেতক থনতজর থনতজর পতির থেতক থেতরথছ। 

 

cvc, g„Zz¨ Ges Ck¦‡ii kÎæi nvZ †_‡K Avgv‡`i gyw³ cvIqv `iKvi wQj| Avgv‡`i GKwU-B gvÎ Avkv wQj - †h 

†mB cÖwZÁvZ e¨w³ G‡m Ck¦‡ii kÎæ kqZvb‡K civwRZ Ki‡eb| wZwb mwZ¨B G‡mwQ‡jb †hgb Avgiv ï‡bwQ| 

GLb Avgiv whkvBq †_‡K GB ev‡K¨i 2q fvM c‡o †`wL|  

 

                          6 আমরা সবাই কভড়ার মে কতর থবপতি থগতয়থছ;  

     whkvBq 53:6L    আমরা প্রতেেতক থনতজর থনতজর পতির থেতক থেতরথছ।  

                           সোপ্রভু আমাতের সকতের অনোয় োাঁর উপর চাথপতয়তছন। 

 

GB ev‡K¨ †jLv Av‡Q Òm`vcÖfz Avgv‡`i mK‡Yi cvc Zuvi Dci Pvwq‡q‡Qb|Ó Avgv‡`i mK‡ji cv‡ci Rb¨ hxï‡K 

kvw Í̄ †c‡Z n‡qwQj| Avgiv mevB ï‡bwQ wKfv‡e Zv N‡UwQj| Ck¦‡ii cyÎ, hxïI GB M‡íi Ask we‡kl| Avgv‡`i‡K 

D×vi Kivi Rb¨ Ck¦i Zuv‡K cvwV‡qwQ‡jb|  

 

Ck¦‡ii M‡íi ïiæ †_‡K c‡o Avm‡j Avgiv wewfbœ gvbyl m¤ú‡K© Rvbe| Zv‡`i Rxe‡bi wewfbœ NUbv m¤ú‡K© Rvbe|  

Ck¦‡ii M‡íi GB me wewfbœ NUbv Avm‡j ev¯Í‡e N‡UwQj| GB mKj NUbv ev¯Íe gvby‡li mv‡_ ev¯Íe RvqMvq 

N‡UwQj| Ck¦i Avgv‡`i mvnvh¨ Kivi Rb¨ Zuvi ev¯Íe M‡í Zv‡`i‡K †i‡LwQ‡jb hv‡Z Avgiv wb‡R‡`i‡K Ges Zuv‡K 

eyS‡Z cvwi| hv N‡UwQj Ck¦i Zv evB‡e‡j wjwce× Ki‡Z †P‡qwQ‡jb hv‡Z Avgiv co‡Z cvwi| wZwb Pvb Avgiv 

†hb Rvb‡Z cvwi wZwb Avgv‡`i wKfv‡e †`‡Lb|  

 

                                                                                     Ck¦‡ii M‡í Avgv‡`i ¯’vb 

 

Kwqb Ges †ne‡ji gZ AvgivI evMv‡bi evB‡i Rb¥MÖnY K‡iwQ| Ck¦‡ii Kv‡Q hvIqvi Rb¨ Avgv‡`i Kv‡Q †KvbI 

Dcvq wQj bv| Avgiv Ck¦‡ii KvQ †_‡K wew”Qbœ n‡q c‡owQjvg| evMv‡bi evB‡i Zvwo‡q †`Iqvi ci †_‡KB, †jv‡Kiv 

†Kej cÖ‡Z¨Kevi GKUv cï nZ¨v K‡i Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cviZ| Avgv‡`i GLb Avi Zv Ki‡Z nq bv †Kbbv hxïB 
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Avgv‡`i cv‡ci Rb¨ g„Zz¨eiY K‡iwQ‡jb| Avgv‡`i cv‡ci Rb¨ hxï †h Dr¯̂M© K‡iwQ‡jb Ck¦i Zv MÖnY K‡iwQ‡jb| 

ZvB GLb Avgiv †h‡Kvb mgq Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cvwi Ges Zuvi mv‡_ K_v ej‡Z cvwi|  

 

Avgiv Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avi wew”Qbœ bB| Avgiv Avi evM‡bi evB‡i bB| Av`g Ges nev †hgb evMv‡bi wfZ‡i 

Ck¦‡ii m‡½ Avb‡›` w`b hvcb Ki‡Zb wVK †Zgwb Avgv‡`i‡KI Ck¦‡ii Kv‡Q wdwi‡q Avbv n‡q‡Q GKUv bZyb m¤úK© 

Kivi Rb¨| Avgiv Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cvwi Ges Avgv‡`i cwiPvjbv ‡`Iqvi Rb¨ Zuvi Kv‡Q mvnvh¨ PvB‡Z cvwi| 

Avgiv Zuvi mv‡_ †h‡Kvb wel‡q K_v ej‡Z cvwi| Ck¦i Avgv‡`i KvQ †_‡K Ggb e¨envi Avkv K‡ib| wZwb Avgv‡`i 

cwiPvjK Ges mvnvh¨Kvix n‡Z Pvb|  

 

Avgiv †bv‡ni mgqKvi †jvK‡`i gZ wQjvg| AvgivI Zv‡`i gZ Rvnv‡Ri evB‡ii †jvK wQjvg| Avgiv Ck¦‡ii 

wePv‡ii w`b m¤ú‡K© RvbZvg bv, GgbwK ¸iæZ¡I w`Zvg bv| wKš‘ Avgiv hw` Zuvi K_v ïbZvg Ges Zuvi K_v wek¦vm 

KiZvg Zvn‡j Avgiv iÿv †cZvg| hxï hLb c„w_ex‡Z wQ‡jb, wZwb ej‡Zb, wZwbB c_, wZwbB `iRv| †bvn †h 

RvnvR ˆZwi K‡iwQ‡jb Zv‡Z GKwUgvÎ `iRv wQj| wVK ‡Zgwb hxïB Ck¦‡ii Kv‡Q hvIqvi GKgvÎ c_| Avgiv hw` 

Zuv‡K wek¦vm Kwi, Zvn‡j Avgiv †mB GKgvÎ `iRv w`‡qB cÖ‡ek Kwi| hLb hxï µz‡ki Dc‡i wQ‡jb wZwb Avgv‡`i 

cv‡ci kvw Í̄ wb‡Ri Dci wb‡qwQ‡jb| Ck¦i †mB g~j¨ `v‡b mš‘ó n‡qwQ‡jb e‡j wZwb Avi KL‡bv hxï‡K wePvi 

Ki‡eb bv| myZivs hw` Zuvi Dci Avgv‡`i wek¦vm _v‡K, Zvi gv‡b `vuovq ‡h Avgiv †bŠKvi wfZ‡iB AvwQ| Ck¦‡ii 

kvw Í̄¯̂iƒc evB‡i e„wó A_©vr eb¨v n‡jI Avgiv myiwÿZ _vKe| Avgiv Rvnv‡Ri wfZ‡ii iÿv cÖvß gvbyl|  

 

g‡b Av‡Q Ck¦i Aeªvnv‡gi mv‡_ wK cÖwZÁv K‡iwQ‡jb? wZwb e‡jwQ‡jb Aeªvnvg Ges Zvi mšÍv‡bi gva¨‡g c„w_exi 

mg Í̄ RvwZ Avkxe©v` cv‡e| wZwb e‡jwQ‡jb Aeªvnv‡gi eska‡iiv AvKv‡ki Zvivi †P‡qI AmsL¨ n‡e| Aeªvnv‡gi 

gvbe eska‡iiv n‡jb B¯ªv‡qjxqiv| wKš‘ Zvi Ava¨vwZ¥K258 eska‡iiv n‡jb †mB mg¯Í †jvK hviv BwZg‡a¨ D×vi 

†c‡q‡Q| Giv n‡jb †mB †jvK hviv †mB cÖwZÁvZ e¨w³i gva¨‡g D×vi †c‡q‡Q| hw` Avgiv hxï‡Z wek¦vm Kwi Ges 

GUv eyS‡Z cvwi †h Ggb wKQz †bB hv Avgv‡`i D×vi Ki‡Z cv‡i, Z‡eB Avgiv Aeªvnv‡gi eskai| Avgiv Avkxe©v` 

†c‡qwQ| AvgivI Ck¦‡ii †jvK n‡qwQ|   

 

Zuvi Mí: D×vi 

Aeªvnv‡gi bvwZ hv‡Kve GKw`b iv‡Z ¯̂cœ †`‡LwQ‡jb| wZwb †`L‡jb GKwU wmuwo c„w_ex †_‡K ¯̂M© ch©šÍ D‡V †M‡Q| 

Gi Av‡M Ck¦‡ii Kv‡Q hvIqvi Rb¨ Avgv‡`i †KvbI c_ wQj bv| wKš‘ hxï GKUv c_ ˆZwi K‡iwQ‡jb| hv‡Kv‡ei 

¯‡̂cœi gZ hxï n‡jb †mB wmuwo| GLb Avgiv Ck¦‡ii mv‡_ K_v ejvi Rb¨ Zuvi Kv‡Q †h‡Z cvwi| hxïi Kvi‡YB 

Avgiv Ck¦‡ii mv‡_ GKwU mwZ¨Kvi Ges ev Í̄weK m¤úK© ivL‡Z cvwi|  

                                                           
258

 Ava¨vwZ¥K - Ggb wKQz hv †KvbI kvixwiK e¨vcvi bq wKš‘ ev¯Íe Ges G‡Z Ck¦‡ii AvZ¥v m¤ú„³ _v‡K 
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GB M‡íi cieZ©x As‡k Avgiv B ª̄v‡q‡ji mšÍvb‡`i m¤ú‡K© Rvb‡Z cvwi, hviv wgk‡i wQj| Zviv wgk‡ii ivRv 

d‡iŠ‡Yi `vm wQj| AvgivI g›` kvm‡Ki `vm wQjvg| kqZvb GB c„w_exi g›` kvmK| Avgiv K…Z`vm wQjvg| ZvB 

Avgv‡`i cvjv‡bvi ‡Kv‡bv iv¯Ív wQj bv| B ª̄v‡qjxq‡`i GB `vmZ¡ †_‡K gy³ Ki‡Z Ck¦i †gvwk‡K cvwV‡qwQ‡jb| 

Avgv‡`i‡K D×vi Ki‡Z wZwb Zuvi cyÎ hxï‡K cvwV‡qwQ‡jb|  

Ck¦i B¯ªv‡qjxq‡`i wgki †_‡K †ei K‡i Avbvi ci Zviv †jvwnZ mvM‡ii †cŠuQvj| d‡iŠY Ges Zvi ‰mb¨iv Zv‡`i 

wcQz wb‡qwQ‡jb| Zv‡`i cvjv‡bvi †KvbI c_ wQj bv| wKš‘ Ck¦i R‡ji g‡a¨ GKwU c_ ˆZwi Kivi Rb¨ Zuvi `vm 

†gvwk‡K e¨envi K‡iwQ‡jb| wVK GKBfv‡e Avgv‡`i Rb¨ GKwU c_ ˆZwi Ki‡Z Ck¦i hxï‡K e¨envi K‡iwQ‡jb| 

Gi A_© nj Avgiv mvM‡ii Icv‡i _vKvi gZ wbivc‡` AvwQ| Avgv‡`i kÎæiv civwRZ n‡q‡Q|   

cieZ©x‡Z giæcÖvšÍ‡i wKQz welv³ mvc B ª̄v‡qjxq‡`i Kvgo w`‡Z jvMj| Ck¦i †gvwk‡K GKwU †eªv‡Äi mvc ˆZwi 

Ki‡Z e‡j †mUv‡K GKwU LyuwUi Dci ivL‡Z e‡jwQ‡jb| hw` †KD mv‡ci Kvgo Lvq Zvn‡j †mB †eªv‡Äi mv‡ci 

w`‡K ZvKv‡jB ‡m my¯’ n‡q †hZ| GUv Ggbfv‡e ejv †h‡Z cv‡i †h Avgiv cvc Ges g„Zz¨i Øviv Kvgo Lvw”Q| wKš‘ 

hw` Avgiv wek¦v‡mi mwnZ µ‡ki Dci hxïi w`‡K ZvKvq Zvn‡j Avgiv ZvrÿwYKfv‡eB my¯’ ne|  

Zvici Avgiv Ck¦‡ii M‡í c„w_ex‡Z hxïi Avmvi wel‡q †`‡LwQ| Zuvi evwß®§ MÖn‡Yi mv‡_ Ck¦i ej‡jb ÒBwbB 

Avgvi wcÖq cyÎ, Gui Dci Avwg LyeB mš‘ó|Ó GB NUbvi ciciB hxï 40w`b a‡i Dcevm Kivi Rb¨ giæcÖvšÍ‡i 

wM‡qwQ‡jb| kqZvb hLb Qjbv Kievi Rb¨ Zuvi Kv‡Q G‡mwQj ZLb hxï ỳe©j Ges ÿyavZ© wQ‡jb| kqZvb Zuv‡K 

w`‡q cvc Kiv‡Z †Póv K‡iwQj| wKš‘ hxï Av`g Ges nevi gZ wQ‡jb bv| wZwb wcZvi eva¨ n‡Z †P‡qwQ‡jb Ges 

Ck¦‡ii cwiKíbv c~Y© Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| wZwb kqZv‡bi K_v †kv‡bb wb| hxï kqZvb‡K Ck¦‡ii ev‡K¨i gva¨‡g 

DËi w`‡qwQ‡jb| hxï †`wL‡qwQ‡jb wKfv‡e GKRb e¨w³ wcZv Ck¦‡ii mv‡_ †hvMv‡hvM ivL‡Z cv‡i| wKfv‡e Zuv‡K 

Rvbv hvq Ges fvjevmv hvq †m wel‡q wZwb †`wL‡qwQ‡jb|  

hxï GgbwK S‡oi Dc‡iI Zuvi ÿgZv ‡`Lv‡jb| wZwb AÜ Ges Amy¯’‡`i my¯’ Ki‡Zb| wZwb g„Z e¨w³‡K Rxeb 

w`‡qwQ‡jb| wZwb g›` AvZ¥v‡`i agK w`‡Zb Ges Zviv Zuvi K_v ïbZ| wZwb m„wóKZ©v Ck¦i|  

 

 

 

 

 

                                                                                     Ck¦‡ii M‡í Avgv‡`i ¯’vb 

hxky n‡jb Ck¦i Ges wZwb Avgv‡`i Rb¨ g„Zz¨eiY K‡iwQ‡jb| hLb wZwb µz‡ki Dci g„Zz¨eiY K‡iwQ‡jb ZLb wZwb 

cvc, g„Zz¨ Ges kqZvb‡K civwRZ K‡iwQ‡jb| wZwb e‡jwQ‡jb Ô†kl n‡q‡QÕ Ges ZLbB gw›`‡ii c ©̀v Dci †_‡K 

bxP ch©šÍ wQu‡o wM‡qwQj| ZvuiB Kvi‡Y GLb Avgiv hLb B”Qv ZLbB Ck¦‡ii Kv‡Q †h‡Z cvwi| GLb Avgiv Avi 

Ck¦‡ii †mB gnvcweÎ ¯’vb †_‡K wew”Qbœ bB| Avgv‡`i Avi Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ ewj w`‡Z nq bv| Ck¦‡ii Kv‡Q hvIqvi 
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Rb¨ Avgv‡`i Avi cy‡ivwn‡Zi `iKvi nq bv| Avgiv Ck¦‡iiB †jvK| Avgiv hZw`b c„w_ex‡Z AvwQ, Avgiv ZZw`b 

cvc K‡iB hve wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i cvc †`‡Lb bv Ges Gi Rb¨ Avgv‡`i wePvi K‡ib bv| hLb Ck¦i Avgv‡`i w`‡K 

ZvKvb, ZLb wZwb Zuvi LuvwU cyÎ‡KB †`‡Lb| whwb BwZg‡a¨ Avgv‡`i cvc enb K‡i‡Qb|  

 

M‡íi †kl fvM 

GLb Avgiv †`‡LwQ wKfv‡e Avgiv Ck¦‡ii PgrKvi M‡íi GK GKwU Ask| wKš‘ mvg‡b wK Avm‡Z P‡j‡Q? hxïi 

gyZy¨, Kei¯Í nIqv Ges cybiæÌv‡bi ga¨ w`‡qB Ck¦‡ii D×v‡ii cwiKíbv †kl n‡q‡Q| wKš‘ GLbI mewKQz †kl 

nqwb| Avgiv hviv hxï‡Z wek¦vm K‡iwQ, Zviv BwZg‡a¨ D×vi jvf K‡iwQ| wKš‘ RMr GLbI †mB Av‡Mi Ae¯’vq 

i‡q †M‡Q hLb Av`g Ges nev Ck¦‡ii Aeva¨ n‡qwQ‡jb| kqZvb GLbI RM‡Zi kvmbKZ©v| RM‡Z GLbI cvc 

i‡q‡Q| Avgv‡`i Pvicv‡k g„Zz¨ i‡q‡Q| Avgiv GLbI fvex †h cvc I K‡ói g‡a¨B Avgv‡`i Rxebhvcb Ki‡Z n‡e|  

hxïi wkl¨ Ges Zuvi Abymvix‡`i c_ GKB wQj| Zviv wek¦vm Ki‡Zb †h wZwbB gkxn, A_©vr Lªxó| Zviv eyS‡Z 

†c‡iwQ‡jb †h cv‡ci g~j¨ w`‡Z Zuv‡K g„Zz¨eiY Ki‡Z n‡e| Zviv hxïi g„Zy¨ Ges cybiæÌvb †`‡LwQ‡jb| Zvici 

hxï ¯‡̂M© Zuvi wcZvi Kv‡Q P‡j wM‡qwQ‡jb| †h me †jv‡Kiv hxïi kÎæ wQj Zviv Zv‡`iI kÎæ n‡q wM‡qwQj| whû`x 

ag©-‡bZviv hxïi Abymvix Ges Zuvi wkl¨‡`i Dci †i‡M wM‡qwQ‡jb| hxïi Abymvixiv wQj mvgvb¨ wKQz †jvK A_©vr 

†QvU GKwU `j| Zv‡`i‡K cvc Ges Ab¨vb¨ mgm¨vi g‡a¨ Rxeb hvcb Ki‡Z nZ| fwel¨‡Z wK n‡e? Ck¦‡ii 

cwiKíbv wK wQj? Zuvi Mí wKfv‡e Pj‡Z _vK‡e Ges wKfv‡e Zv †kl n‡e? 

hxï Zuvi µzkxq g„Zz¨i ga¨ w`‡q Ck¦‡ii mv‡_ GKUv bZzb Pzw³ K‡iwQ‡jb| wKš‘ hxïi Abymvixiv hviv RxweZ wQj 

Zv‡`i Kv‡Q Gi gv‡b wK? Ck¦i Ges gvby‡li g‡a¨ m¤úK© cybiæ×vi259 Kiv n‡qwQj, wKš‘ wZwb wKfv‡e Zv‡`i c_ 

†`Lv‡eb? Zv‡`i wKfv‡e Zuvi mv‡_ K_v ejv DwPr? Zv‡`i G‡K Ac‡ii m‡½ wKfv‡e m¤úK© ivLv DwPr? Zv‡`i wK 

KvR Kiv DwPr? hviv GLbI Zuvi m¤ú‡K© Rv‡b bv †mB mg Í̄ †jvK‡`i mv‡_ Zv‡`i m¤úK© ‡Kgb nIqv DwPr? Zv‡`i 

mg Í̄ cÖ‡kœi DËi †`Iqv m¤¢e, wKš‘ cÖ_‡g Zv‡`i hxïi ejv mg Í̄ ¸iæZ¡c~Y© K_v wek¦vm Ki‡Z n‡e|  

g„Zz¨i Av‡M hxï †h mg Í̄ cÖwZkÖæwZ w`‡q wM‡qwQ‡jb †mme K_v †hvnb wjwce× K‡iwQ‡jb|  

 

 

 

Zuvi Mí: D×vi  

 

                                  16  আথম থপোর কাতছ চাইব, আর থেথন কোমাতের কাতছ থচরকাে িাকবার জনে আর  

     †hvnb 14:16-19       একজন সাহাযেকারীতক পাষ্টঠতয় কেতবন। 17 কসই সাহাযেকারীই সতেের আত্মা। জগতের  

                                  কোতকরা োাঁতক গ্রহণ করতে পাতর না, কারণ োরা োাঁতক কেখতে পায় না এবং োাঁতক  

                                  জাতনও না। কোমরা থকন্তু োাঁতক জান, কারণ থেথন কোমাতের সংতগ সংতগ িাতকন আর  

                                                           
259

 cybiæ×vi - cybivq bZzb K‡i †Zvjv 
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                                  কোমাতের অন্ততর বাস করতবন। 18 “আথম কোমাতের অনাি অবস্থায় করতখ যাব না;  

                                  আথম কোমাতের কাতছ আসব। 19অল্প সময় পতর জগতের কোতকরা আর আমাতক  

                                  কেখতে পাতব না, থকন্তু কোমরা কেখতে পাতব। আথম জীথবে আথছ বতে কোমরাও জীথবে  

                                  িাকতব। 
 

hxï Rvb‡Zb wZwb c„w_ex †Q‡o P‡j †M‡j ci Zuvi wk‡l¨iv GKvKx n‡q co‡e Ges fq cv‡e| wKš‘ hxï Zv‡`i 

cÖwZÁv Ki‡jb †h, wZwb Zv‡`i‡K Abv_260 Ae ’̄vq †d‡j hv‡eb bv| wZwb e‡jwQ‡jb, wZwb wcZvi Kv‡Q †mB Z…Zxq 

Rb A_©vr cweÎ AvZ¥v‡K cvwV‡q ‡`Iqvi Rb¨ hvTv  Ki‡eb, whwb wb‡RI GKRb Ck¦i| wZwb AvZ¥v e‡j †KDB 

Zuv‡K †`L‡Z cvi‡e bv| Ab¨vb¨ †jv‡Kiv GgbwK Rvb‡ZI cvi‡e bv †h wZwb †mLv‡b Av‡Qb| wKš‘ hxï ej‡jb hviv 

hxï‡Z wek¦vm K‡i wZwb ‡mB me †jvK‡`i AšÍ‡i evm Ki‡eb| wZwb GB c„w_ex‡Z hxïi cÖwZwbwa261 n‡eb|  

hxï Ck¦‡ii AvZ¥v‡K GKRb mvnvh¨Kvix Ges cweÎ AvZ¥v e‡j‡Qb †Kbbv ÒwZwb mKj‡K c_ †`wL‡q c~Y© m‡Z¨ wb‡q 

hv‡eb|Ó wZwb cweÎ AvZ¥v‡K GBme bv‡g WvK‡jb, ‡Kbbv cweÎ AvZ¥v hxïi wkl¨‡`i‡K Zuvi wkÿv ¯§iY Kwi‡q 

w`‡eb| hxï †Kgb wQ‡jb cweÎ AvZ¥v Zv‡`i‡K Zv ¯§iY Kwi‡q w`‡eb| GQvov cweÎ AvZ¥v Zv‡`i‡K hxïi m¤ú‡K© 

Ab¨‡`i Kv‡Q ej‡Z mvnvh¨ Ki‡eb| cweÎ AvZ¥v m¤ú‡K© hxï hv e‡jwQ‡jb †hvnb Zv e¨vL¨v K‡iwQ‡jb|  

  

                                 26 “কয সাহাযেকারীতক আথম থপোর কাছ কিতক কোমাতের কাতছ পাষ্টঠতয় কেব, থেথন  

     †hvnb 15:26,27       যখন আসতবন েখন থেথনই আমার থবষতয় সাক্ষে কেতবন। ইথন হতেন সতেের আত্মা থযথন  

                                  থপোর কাছ কিতক আসতবন। 27 আর কোমরাও আমার থবষতয় সাক্ষে কেতব, কারণ প্রিম  

                                  কিতকই কোমরা আমার সংতগ সংতগ আছ। 
 

mvÿ¨ †`Iqvi gv‡b nj †Kv‡bv wKQz m¤ú‡K© wKQz ejv| hxï AviI e‡jwQ‡jb †h m‡Z¨i AvZ¥v Zuvi wkl¨‡`i‡K c~Y© 

m‡Z¨i w`‡K cwiPvwjZ Ki‡eb|   

 

                13 থকন্তু কসই সতেের আত্মা যখন আসতবন েখন থেথন কোমাতের পি কেথখতয় পূণ থ সতেে  

          †hvnb 16:13      থনতয় যাতবন। থেথন থনজ কিতক কিা বেতবন না, থকন্তু যা থকছু কশাতনন ো-ই বেতবন, আর  

                                যা থকছু ঘটতব োও থেথন কোমাতের জানাতবন। 
 

 

                                                                                                                                                       Ck¦‡ii M‡í Avgv‡`i ¯’vb 

 

hxï ej‡Z †P‡q‡Qb †h Ck¦‡ii AvZ¥v Zv‡`i cÖ‡kœi DËi †`Iqvi Rb¨ cÖ ‘̄Z _vK‡eb| Ck¦i‡K Rvbvi Rb¨ wZwb 

Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡eb| bZzb Pzw³i gva¨‡g wKfv‡e Rxeb hvcb Ki‡Z n‡e Zv wZwb Zv‡`i wkÿv w`‡eb| Ck¦‡ii 

mšÍvb wnmv‡e wKfv‡e Rxeb hvcb Ki‡Z n‡e Zv wZwb Zv‡`i ‡`wL‡q w`‡eb| Ck¦i hv Pvb Zv wZwb Zv‡`i ‡`wL‡q 

w`‡eb| Ck¦i‡K mš‘ó K‡i Ggb Rxeb hvcb Ki‡Z wZwb Zv‡`i mvnvh¨ Ki‡eb|  
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hxï AviI ej‡jb †h cweÎ AvZ¥v Òfwel¨r m¤ú‡K© Avcbv‡K e‡j w`‡eb|Ó Ck¦‡ii Mí Pj‡Z _vKj Ges Zviv †mB 

M‡íi Ask wQ‡jb| †bvn, Aeªvnvg, Bm&nvK, hv‡Kve, ̀ vq~` Ges AviI A‡b‡K Zuvi M‡íi Ask wQ‡jb| Zvici wcZi, 

hv‡Kve, †hvnb, Avw› ª̀q Ges A‡b¨ivI Ck¦‡ii M‡íi Ask n‡qwQ‡jb|  

 

Ck¦‡ii AvZ¥v †cÖwiZ‡`i‡K Ck¦‡ii D×v‡ii evwK cwiKíbv †`Lv‡Z hvw”Q‡jb| hxï kqZvb, cvc Ges g„Zz¨‡K 

civwRZ K‡iwQ‡jb| Zvici †_‡K Zuvi wk‡l¨iv Ab¨‡`i‡K GB wel‡q ej‡Z _v‡K hv‡Z ZvivI D×vi cvq| 

BwZnv‡mi †mB mgq †_‡K GLb ch©šÍ GB NUbv P‡j Avm‡Q|  

 

hxï‡K Ck¦i ¯‡̂M© wdwi‡q wb‡q hvIqvi wVK Av‡M, wZwb †cÖwiZ‡`i wKQz ¸iæZ¡c~Y© KvR w`‡q wM‡qwQ‡jb|  

 

 18 েখন যীশু কাতছ এতস োাঁতের এই কিা বেতেন, “স্বতগ থর ও পথৃিবীর সমস্ত ক্ষমো  

     gw_ 28:18-20        আমাতক কেওয়া হতয়তছ। 19 এইজনে কোমরা থগতয় সমস্ত জাথের কোকতের আমার থশষে  

                                কর। থপো, পুত্র ও পথবত্র আত্মার নাতম োতের বাথপ্তস্ম োও। 20 আথম কোমাতের কয সব  

                                আতেশ থেতয়থছ ো পােন করতে োতের থশক্ষা োও। কেখ, যুতগর কশষ পয থন্ত সব সময়  

                                আথম কোমাতের সংতগ সংতগ আথছ।” 

 

hxï †cÖwiZ‡`i e‡j w`‡qwQ‡jb †hb Zviv Ab¨ ‡jvK‡`i eySvq †h kqZvb Ges cv‡ci nvZ †_‡K Zv‡`i iÿv cvIqv 

cÖ‡qvRb| Zv‡`i KvR n‡e Ab¨ †jvK‡`i Rvbv‡bv †h hxï Zv‡`i D×vi Ki‡Z G‡mwQ‡jb| Zviv †hb Ab¨ †jvK‡`i‡K 

Zuvi Abymvix ev wkl¨ n‡Z mvnvh¨ K‡i|  

wKfv‡e Ck¦‡ii AvZ¥v G‡mwQ‡jb Ges G KvR Ki‡Z Zv‡`i kw³ w`‡qwQ‡jb †mB wel‡q †cÖwi‡Ziv bZzb wbq‡gi 

†kl fv‡M wj‡L ‡i‡LwQ‡jb| hxïi mymgvPvi wKfv‡e Qwo‡q c‡owQj bZzb wbq‡g Zv †jLv Av‡Q| cÖ_‡g Zv 

whiækv‡j‡g ïiæ n‡qwQj, Zvici Zv B¯ªv‡q‡ji Ab¨vb¨ cÖ‡`‡k Qwo‡q c‡owQj Ges cieZ©x‡Z Zv Ab¨ RvwZi g‡a¨I 

Qwo‡q c‡o| Ab¨vb¨ fvlvfvlx †jvK‡`i gv‡SI Zv Qwo‡q c‡owQj Ges eZ©gv‡b Zv Avgv‡`i Kv‡QI G‡m‡Q| hw` 

Avgiv hxïi wkl¨ n‡q _vwK Zvn‡j GB KvR Avgv‡`iI|  

 

 

  

 

Zuvi Mí: D×vi  

 

Avgv‡`i g‡a¨I cweÎ AvZ¥v evm K‡ib| Avgiv Rvwb †h ZuviB cwiPvjbvq wk‡l¨iv Ck¦‡ii mZ¨‡K Avgv‡`i Rb¨ 

wj‡L †i‡LwQ‡jb| kqZvb AviI K‡Vvi cwikÖg Ki‡Z jvMj hv‡Z †m hxïi mymgvPvi Ges D×v‡ii cÖwµqv eÜ K‡i 

w`‡Z cv‡i| wKš‘ †m KLbI wRZ‡Z cv‡i wb| cvc GLbI we`¨gvb| wKš‘ hxïi wk‡l¨iv evB‡e‡j ‡_‡K Zuvi evK¨ 
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c‡o Ges cweÎ AvZ¥vi K_v ï‡b Ck¦i‡K mš‘ó Ki‡Z cv‡i| Avgiv Zuvi mvÿ¨262 enbKvix n‡Z cvwi| Avgiv 

Ab¨‡`i‡KI Zuvi c‡_ wb‡q Avm‡Z cvwi|  

cieZ©x‡Z Zuvi M‡í Ck¦i Avgv‡`i wkwL‡q‡Qb wKfv‡e GKm‡½ KvR Ki‡Z nq| Zuvi mšÍvb wnmv‡e wKfv‡e GKwU 

`j n‡Z cvwi Zv wZwb e‡j‡Qb| Avgiv eyS‡Z cvie wKfv‡e GKm‡½ Zuvi Dcvmbv Ki‡Z nq| wKfv‡e AviI fvj 

K‡i Zuv‡K AbymiY Kiv hvq †mBRb¨ G‡K Ab¨‡K mvnvh¨ Ki‡Z cvwi|  

hxï hv NU‡e e‡jwQ‡jb, Ck¦‡ii AvZ¥vI †mBfv‡e wkl¨‡`i‡K fwel¨r wb‡q A‡bK wKQz aviYv w`‡qwQ‡jb| Zviv 

GBme wel‡q Avgv‡`i Rb¨ evB‡e‡j wj‡L wM‡qwQ‡jb hv‡Z Avgiv co‡Z cvwi| GLb Avgiv Zv co‡Z cvwi Ges 

Ck¦i Zuvi mšÍvb‡`i Rb¨ †h cwiKíbv K‡iwQ‡jb Zv Rvb‡Z cvwi| Avgiv GUv Rvwb †h hxï Avevi Avm‡eb| wZwb 

kqZvb‡K GKeviB Ges me©Kv‡ji Rb¨ civwRZ Ki‡eb| wZwb g„Zz¨ Ges cv‡ci ivRZ¡ †f‡½ w`‡eb| GUvI Zuvi 

M‡íi GKwU Ask| Avgiv Zuvi M‡íi GKwU Ask|  
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 mvÿx - ‡jv‡Kiv hv †`‡L‡Q ev hv mZ¨ e‡j Rv‡b †m m¤ú‡K© Ab¨‡`i‡K e‡j 


