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ধস পুষ্যক 

তাহা ঈশ্বরের অযস্ত বাঁক্য 7 

ঘাহ] পুকাঁশ করিয়াছেন যলুষ্যের আাঁথ ও কার্য 

শোনা 

তাহার আন্ত ভাগী“ 

তাহা আঁযাঁরদের পভু, ও আন কর্জ যেস্ত ডের 

তর্তরঘা হইল গীক ভাঘা হইতে । 

শ্রীরাঁয়পুরে চাঁপা হইল 1 
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এ আবরহাযের অন্তান দের অন্থান মস্ত পা 
... পবর্বপুকজের পুসুক_ 
সা. 

আঁবর্ছয়ি জন দিল ঘিছিক্কষককে এব০১ ছিচত্ফিক জন 

ছিন ধাঁকুবকে ও ঘাঁকুব জন দিল মিহোদা ও তাহার 
ভাতার দিগাক্ে এব ঘিহোদা জন্ম ছিল পরচ ও জরক্ষ 

ভয়্রেৰ গন্ড” হইতে এব, পর জন্ম দিল হ্ছরোল ও 

ক্ষছরোন জন্ দিল রমিক্ে এব রাস জম্মু দিল ওণি 

নদূব ও উমিনদ্ষে জন্যু দিল নাহ্কশোনকে এব, নাহি 

শোঁন জন্ম দিল শালযাকে এবৎ, শালয্া জনা দিলে 
বওজক্ষে রক্কবের গর্তে ও কওজ জনা দিল তোঁবেদেকে 

রোঁতের ওদরে এব টোবেদ জন দিল হিশিকে তারপর 

হিশি জন্ম দিল দাও রাজাঁক এবৎ, দাওদ রাজা তন 
শলমাঁছে তাহার গর্তে যে প্বের্ব চিল আঁওর 

হি দিল আঁবীহাঁ ও আঁবীহাঁ জনা দিল আসা 
কে ভাতঃবীৰে আসা! জনা দিল গিহেশিপটকে এব, 

১ শলযাঁ জন্ম দিল রক্কাষিকে ৩. 

্ 
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ঠ পয পরর্ হাতির রভিত- 

"* ডারিণিয় ক্ষিজকীহণ জনা দিল ম্দসান্ে ও মলা 

৫১ 

৪২ 

জন্ম নিল আঁকে এব আমৌল তন দিল যুশহি। 
কে ঘাঁশহা ও জন্ম ছিল ছিধলহো ও তাহার ভুঁভার 
দিগকে যে কালে ভঁহার দিগীনে বাঁবেলে' লয়] গিযুণ 

ডিল ভাঁহাঁরদের হারেসশে গুশ্ুরলের পৰে ঘিঃখিলীহা 
জন্ম দিল শাঁলতত্েল এব শালভীএল জন দিল জর 

$৩ কা ও জর্বাঁকল জলা ছিল আঁকীওদৃক্জে 

$$ 
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রঃ 

০. আঁবওদ জন্ম দিল আলীকিযকে ও আঁলীকিয় 

্ দিল আঁজোরকে এব০১আআ জার জনা দিল চাঁদোক 

কে ও ছাঁনোক জনু দিল আনি্ক্ে বণ আগ জন 

দিন আলিগ্দকে ভাঁরুপর আলি? জন দিল আলি 
ঘেঁজরকে ও আলিবেজর জন দিল হতলকে ও মতল জন্ম 
দিল ঘাঁকুবকে ধাঁকৃক জন্ুদিনল ঘুসছকে তিনি 
হাঁরিযাঁর সৃতি যাহার গুদরে জন্মিলেন যেস্ খাঁহাঁকে বলে 
চটী 

অভএব ফল পুকম আবর্হযি আবি দাও 
লন নূ চদ শুক ২  দাঁওদাহবি বাঁবেলে লইয়ু! যাওন 

পর্ন চদর পুক্চছ্ছ এব, বাঁবেলে লইযু] যাঁওন অবধি 
দে পর্ব রং চি দক প্র 

ঘেক্ঠ দের জন্ম জিল এত! তাহার মতা ছারিত 
ঘুসছকে বরন হইয়া তাহারদের অপ্সরা পৃবের্য তিনি 
ীন্তহতি জিলেন ধমআ্মীইতে । তাহার ঘুমাতে 
পঁক্ভা্িিক হইয়া এব০১ তা অপংলি করাইিতে না 

» টে €৩ষ্ঠে ভ্যাগ করিতে |ইচুশ করিলেন |. কিন্তু 

ইহাতে চিন্ত করিতে ঈন্থরের দূত স্বর দেখ) দিলু 
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4 পুন পর্ব মাতিগুর হচিত--- 
তাঁহাকে এব বলিল দাঁওদের আনুন ঘুরে ভোওহ 

জাত যাঁরিহাঁকে গাঁছন করিতে ভাবনা করিওলা শকারণ 

যাহা গর্ত্েধধীরন ক্রিজে তাহা খত হইতে 

সেওঁন্এ পলক হইকে এব, শ্তমি রাগিব তাহার না 
য্ষ্ব একার) ভিলি ত্রান করিবেন উহার লোকের 
দিগীক্ে ভাঁহ'রিদের পাঁপ হইতে 
শর স্তন চিল ঈশ্বরের সে বাক্য পুতাক্ছের জন্য 

ঘাঁহা ভবিহযৎ বৃত্তা কহিল ছোখ এক কন্যা গান্তবতি 

হইয়া পণ্র প্সত হইবে এব৩, তাঁহারা তাহার না 
রাঁটিবে ওযনএল তাহার আর্থ পুভু আমাদের 
বউ 

অত৪7র ঘ্ত্ নিহ্ভা হইতে ওতিঘাণ করিল ঈত্থেরের 
দ্যাতের পত্যােস্পান্থাঘি এব০, ছাঁহন করিল তাহার 

তা শকে কিন্মু জানিল ন] তাঁহাকে ভীহার পৃ 

পুশ] পুঁঘবের প্ৰের্ব তারপর তাহার, নয বাটিল 
ঘেশ্ ৮ 

পল হোরেদ হাজার ফাঁলে ঘাঘন মস্ত জন্না জিলেল 

যিহোদাঁর বীতলক্ষত্রে তাখন দে পণিত্, পর্ব দিক 

চুচিইহত্ো মিরোশলমে জাতিয় লিল কোথীয় তিলি 

থিনি জন হ্যাঁচেন হ্িহোীরদের রাজা একা রণ ভাহাঁর 

ভারা প্বর্ক দেশ দেটিযু! আসীয়াজি প্জা | করিতে 

| ূ 

হেরোঁদ কাজা এই কথ) শ্রনিযা গুদ্ধিদিত ছিল শ্ুহৎ, 

আক্ল ফ্িব্রীশলয তাঁহার সহিত । পৰে লে সরল 
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7 & দ্র্ভীু পর্ব আখডিওর রতি" 

বান যাজক ও লোকের অধ্যাপক একত্র ক্রিয়া 
তিস্তাসা করিল ভাহ'র দিগকে কোথায় গটীছের লা 
স্থান 1. তীহাঁরী লিল তীহাঁকে ঘিহোদার বাঁডল্ষহে 
একারন এত লিপি আঁছে ভব্ঠিভ বক্তা করনঞ্জ 

'ঘিহোদ দেশের ৰাতলঙক্কয় তুমি ঘিহোঁদা'র অঙ্যাজ্ফিরদের 
মব্যে অতি হুছু নহ একারণ তোা হইতে একজন পতি 
গুম্পন্ন হইরেন ঘিনি কৃতৃত্ত করিরেন আমারি হিশরাল 
লোকের দিগীকে। ভাখন হেরোদ সে পাশ লোকের 
দিগীক্ে গতি ভাকিয়ু! ঠিক হতে জিজাঁলা করিল কোন 
অমর সে তারা দোখা' ছৌল।! এব ভাহা'র দিগীকে 
বাঁতলক্ষয়ে পাঠাই বলিল যাঁও সে বালককে ঘ্ু 

স্ুরিযা চেঘাঁ কর এব০ তাঁহাকে পাইলে অত্বাঁদ দে 

আঁকে আঁযাঁর ঘাইয়ুণ ভজন] করিবার কারণ ভাহাকে। 

পরে তাহারা রাজার কথা শ্বনিযুণ পুহ্থান করিল : এব, 
দো হে তাঁরা তাঁহারা দেখি চিল পৃঁন্র্দেশে ভাহা 
গোল আগে তাহা ওপছি- হওল পর্ন সে স্থানের 
ওপর যেখানে চিলেন ব্লক 1. ভাঁহাঁরা মে ভারা 

 ছেঁটি্া অভান্ত আনন্দিহ হই হরিঘ যুনে চিল ). 
তারপর ঘরে ঘাইহা সে বালককে দেটি'ল ভাহার আতা 

'এম্যারিয়ার সহিভ এব ছুমিতু হইয়া ভজনা করিল - 
_ ভাহাক্ে ! : পরে ডাহারদের অহ গুলিযা! লজর দিল 

৪ আাঁহাক্রে সব ও লবাল ও আর্য পরে শ্থত্ে গদেশ 
হইম্ণ পনধ্্ঠর লা ঘাড়ে হেরোটের হালে তাহার 
গোল আলারদের দেশে আন্য পন দিয়েন 088 

তাহারা পুঙ্থান করিলে দেখ সবরের দত শা দর্শণ 



“ »হশদ্িউীয় পর্ব মাতিওয় রিভিউ” 

হইয়া বলিল ঘুতসছকে ৩ বালক ও তাহার যাডাকে 
লইহাঁ পলাও গ্রিছিরে এব তি সে স্থানে ঘা, 

প্রন) আমি অন্ৰাঁদ দেয় ভোরে একারণ ছেহোদ। 
$8 আন্যাঁসল করিবে বধ করিতে বালককে । পৰে চেল 

পাইলে বালক ও তাঁহার মাঁতীকে রাত্রে লইয়া সুহ্থাল 
৫ করিল যিচিরে এব০১ সে স্থানে ভিছ্রিল ছেবোদের 

মৃত্যু পর্ঘ/নু তাহা পুভ্যক্ষ করিতে ঘাঁহা ভবিষ্যত বক্তারা, 
কহিল ঈশ্ববের বিষয় যিছের হইতে ভাঁকিয়াচি আ্যার 

$৬ ঘ্যান ছেরোদ দেটিংিল পণ্ডিৎ লেখক হেলল করিল 

তাহাঁকে ভখন মা কোধিত হইয়া! লোক পার্ঠাইল এব০, 
বধ করিল দই, ব্বের মধ্যে বযুক্রয হত বালক 
চিল বীতলক্ষয় ও তাহার সম্হু সা্াঁয় সেকালের য্ড 
ঘহাঁহা তিক জিজ্রাসী করিযখ জিল পণ্ডিত লোকের স্থালে! 

£৭ ডান সে বাক্য পৃতাক্ষ জিল ঘাঁহ1 বিভাছিত হইল ঘি্ঘর্টি 
$৮ হা ভব্্ঠত বক্তা হইতে রাাঁয় এক শঙ্জ শ্রনা গেল 
ছাহাকাঁর ও ক্রন্দন ও বড রোদন রাছ্ষেল তাহা 

আনালেরদের জন্য রোদন করিভে* শাহনা হ্যু না 
২.৪ তাঁহার] লাই 

কিন্ডুহেরোদ মুরিলে দেখ ঈশ্বরের দ্য শ্থছে দোথা 
১ ঢৌল ঘুসহকে মিছিরে বলিঘু ওঠ বালক ও ইহার 

আ্যাতাকে লা ঘাঁও মিশবাঁল দেশে একারন তাহারা 
ম্রিযঘাছে যাহার) অন্াসন করে বলককে বধ করিতে? 

হ$ ভিলি চেতন পাইলে বাঁলক ও তাহার যাতাকে লইঘুা 
৯৯ উ্তরিল গিশরাল দেশে | জাির্খলাওস কৃতৃত্ত করিল 



. ₹ ছিভীয়ু পর্ব আাঁতিওয় রচিত 

গিহেদ) দেশে তাহার পিভা হের'ছের স্থানে জাততহ 
জোখানে যাইতে ভিত হইল কিন শ্থপে দৈক গলদ 

&৩ হয় করিল গাঁলিলি দেশে! এবৎ লাতরেভ লাখে 
হরে আলিয়া বসতি করিল ভা পুত্যক্ষের জন্য হা 
ভবিষ্যত বক্তা কহিয়াচিল তিলি নজরেন খ্যাত হইবেন 

ুঁ। 

পকর্ ক্লে কাঁলে হিহোঁদা দেশের গুজে হোহাল ডা 
৬৩ ভাঁইল চেতি দিতে শরবত হলিতেং চোদি কর একারিণ 

মুর্গের রাজ্য সাব্ধা। এই সে জন আহার বিছদু 

 বিভাফিতজিল হিশতীহ ভবিষ্যত বস্তা হইতে হলিয়া এক 
তলের রব টেঁচাইতেং ওজাতে পস্তত করছ ঈনশ্বরেৰ প্ 
আোঁজা কর ভাঁহা'র পথকে! এব০ সে ঘোহনের চিল ওঠের 
লোঁঘের পরিতুদ ও তর্ম্মের পটকা ক্ষরে তাঁহারি ভক্ষ 
শু প?পোল তিনি ও বলম্ধু। ডাখল হিরোঁশলেন্্ 

ও ঘিছোদণ দেশের ধর্ত লোক ও ঘির্ঘনের ছেশের 
চলঃলাযার পুজী সকল তাহার স্থানে ঘাইিয়শ পাপ 
শ্বৃকোর কারিনে হির্দনে ভুবি িল ডাহার করণক। 
আক আ্ারিজি ও শাঁদুকি লোক আইল তাহার ভূবিতে 

জাতএব তাহাদিগকে ছেটিধ্ত! হলিলেন আরে সর্পের 

হণ্শ কে পরাহর্শ দিয়াছে ভোহারদিগ্ে পলায়ন 

তা 

&০ 

করিতে আগা ক্রোব হইতে জতএৰ 0ধদের ওতিৎ, 
তল চ্লাঁও এং০ কহিতে ভাবিও লা আবির্চ্ছাি আ্যার্ 

দের পিডী এজন্য আসি লি ভোঁযারদিগাকে ভগাঝান 

এ পসুর গল হইতে আবরহাযের অন্ঠাল ও*্পন্ন করিতে 
পাঁরেন॥ : এখন কুঠার লাায়াজে গাছের মূলে 



৩ ভৃতিঘ পর্ব যাতিওর রচিত 
অতএব পুতি গাছ যে ভাঁল হল চ্ছলে লা তাঁছা কখন 
48 হয়, ও আগিনতে ছেলা যায়? আমি অহস্য জনে 

ভূবাই এতৌযারুদিগাকে ঠেদের কাঁরণ কিচ্ছু ঞ্রিনি 
আিতেছেন আমার পরে তিনি আম] হইতে পরী রশ 
আমি তাহার জী খুলিতে ঘোগীয নহি তিনি ভুধাইিবের 

$ তোঁযণরূদিগান্তে ধম ত্য এব০১ অগ্গি নিয়া হাহার্ 
কুল হাতে করিথ! ব্বাত্িবেন তাঁহার থামার ৩ একত্র 
করিবেন গোঁ তাহার গেলা কিন্ত হ্ষি সৌঁভাইবেন 
অনিবর্বানানলে-:. : 

4৩ সে কাঁলে যেশ্ত গেলেন গীলিলি হইতে ক 
£8- যোহলের স্থানে তাহার হাঁতে ভবিৎ হইবারে। 

ঘোহন, বারণ করিল তাঁহাকে বলিয়া? আঘার খ্ 
হওলের আঁবস্যক আঁচে ভোঁযাঁর হাঁতে এই আঁজিতেজ, 

$৫-ত্তম্ি আঁথাঁর স্থানে ভাহাঁতে তিনি পুত্যত্তর করিতে 
বলিলেন তীহাঁকে এখল যালী করিও লা বারণ সকল 

এ্যাহম এ করিতে আঁাঁরদের গতিৎ কাঁঘ্য ডাখন তাহ? 
৪৬ করিতে দিল তাঁহাকে তৎপর যেশ্ত ভূবিৎ্ হইয়া 
সি তািলেন জল হইঈডে এব০, ছে সৃগ ঠোঁলা গোঁন তাঁহার 
-. ছৃষ্ে ও তিনি দেখলেন ঈশ্বরে আত্মা ঘুঘু. লা 

রঃ পতিতা বজিন তাঁহার ওলৰে |. এব দখা স্চ 
হইতে এক্ রব হইযু। বলিল এ আঁযাঁর পু তলয় 

& ঠা? আঘার বত শি 17 

পব্্, আর সত সাভালের গা নাই জবা করনত 
৪. আকম্িশহইযা গেলেন ওজাক্রে ; এব চন্পিশ দিবা 
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বাজ ওসবাঁস করিয়া কবিত ছিলেন । পরিক্ষপ্ত উহা 
নিকট আজি] বলিল ঘছ্যণি ত্তমি ঈশ্বরেব তলয়ু তবে 
এ পুর গলাকে আভা! করিয়া! কর্ ভহ্ক দূব্য । কিন্টু 

তিনি শৃত্যুন্তর করিয়া বলিলেন লিপি আছে আনুষ্য 
কবল ভক্ষ দুব্ বাঁতিরে লা কিন্য পুতি বাঁকে যাহা 
নিওহৃরণ হা ভগীবাঁনের মুখ হইতে! তাঙন 
অয়তাঁন তাঁহাকে পবিত্র সহৰে লইয়া! ভালে বসাইিল 
তগাবালের ঘরে কাছিরার ওপৰরে ॥ * এব কহিল 

তাঁহাকে যদি তহি ঈশ্থারের তনঘু ভরে ক্ষেপন হও 
আঁপনি এজন্য ইহা লিপি আঁছে ভিনি জড়] দিবেন 

তাঁহার দ্য লোক ভৌযার হ্হয়ু ভোযাকে হাতি 
করিয়া বহিতে ন্তব! ভোযাঁর পদাঘাতণ হইবে পুসুবে! 
পুঁনবর্ধর তিনি বলিলেন তাঁহাঁকে ইহা লিপি আজে 

পরিষ্কা করিও লা ঈশ্থর ভোখার পুভুকে | পুঁনবর্বার 

সুতা তভীঁহান্ডে জতি ও পবর্বতর ওপহে লইয়া! 

দোধাঁইল জগীতের সহম্ রাজ্য ও তারদেত ভেজ এব 
বলিল তাঁহাকে এ আকুল দিব তোর্যাকে ঘদি হি 
হই! ভজন] করিব] জযাঁক্ষে! ডাখন হেশ্ট বলিলেল 

তাহাকে দূরহ স্তন একাঁরণ ইছা লিপি আজে শুযি 

ভজলা ছু ঈশ্বর তোমার গুভুকে ওতাহার সেবা 

ফরিও কেবল 1 তাখন সমান তাহাকে চাঁভিলে দেখ 
দূত গণ আয়া তাহার সেবা করিল । 

ঘোঁহন বন্দিত চিলেন ঘাখন ঘট খুনিলেন তাহা তখন 
তিনি চলিলেন গীঁলিলিতে এব নাজবেত জখভিয়ু! 

বজতি করিলেন খর নফষযে হাহী লগ্খদে 
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তিরে জহুলন: ও নগুলির আীযায়। ইহা পতাঙ্ক, 
সনের জন্য যাহ] বিভাহিভ আঁচে ট্িশওনুহা ভব্ছ্য্ড 
বক্তার" মুণেধ বলিয়া! জবুলন ও নগ্লি দেশ সমুদের 
পঁ্েঘির্চনের ও পাঁর আন্য বনের গালিলি হে লোক 
বঞ্গিল অনুকারে তাহার] দেখিতে পাইছে ম্হাআলে! 
ঘাঁহারা বজিল মৃত্যুর দেশ ও ছায়ায় ভাহারদিগীকে 
আলো ওপন্ব হইয়াছে 1 

সে কাঁলাঁবধি যেস্ত চেতি দিতে ও কহিতে 
লাগিলেন ঠেছ কর একারন সুগের রাজ্য আনিধ্য ? 
গাঁলিলর সমুদের নিকটে যেস্তু গীতি করিতে দেিংলেন 
দুই ভাই শীযুন যাহার ধ্যাত নাঁ লিতর ও আনু 
তাহার ভা জাল আভিঘা সমু একারণ ভাহারা 
আাঁচুয়] চিল তিনি বলিলেন তাহাদিগকে আমার 
সহিৎ আইলা এব আহি করিব ভোঁয়ারদিগকে 
মনুষ্য বরা) এতদর্থে ভাঁহারা ততক্ষণে তাহাঁরদের 
জাল ভ্যাগ কুরিয! গৌল ভাহাঁর সহি-1! তিনিসে 

: স্থান হইতে হইতে দেট্িধিলেন আর দুই ভাই: জেবদির 
পু ধাঁকুৰ ও যোছন তাহার ভু'তি নৌস্কাঁয় ভাহাঁরদের: 
পিতা জেহদির সহিত ভাহাঁরছের জল হেরা» 
হরিতে অভ ভিনি ভাকিলেন ভাঁহাঁরদিগাকে £ 

এব০, তাহারা ততক্ষণে নৌকা ও ভাহাঁরদের পিতাকে 
ভাগ করিয়া গোল ভাহার সহিৎ1--- 

পরে যেন্ত কুল গাঁলিলি পুদৃক্ষিন করিলেন জিক্চাই 
ডে*তাঁহাঁরদের সকল জিননগীগো ও ঢেতি দিতে রাজার 

টু 
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হ্টলে সমাচার ও সু করিতে সফল পুকীর অগনুস্থ ও. 
২8 লোকের সকল পুকার স্নীভা। তাহাতে জহর সুগ্যাড 

গৌল সয্সু সিরিয়াদ্যন ওডাহাঁরা আঁনিল ভাহারু কাছে 

অমস পতিত লোক যাহারদের নানা অসুম্থ ও জন্্রণ, 

হতে খরা ও মৃগি বির্শিঘু ও অঙ্জী আব লোকেরা! এব 
8৫ তিনি নদ করিলেন তাঁহার দিগাকে 17. তাহাতে বর্ত 

মমলব্য ভাহার আহি গোল গ1লিলি ও দেকাঁপিলিল্র 

ও হিরোশলয ও. হিহোঁদা দেশ্শ ও ঘির্দনের ও পাঁর' 
জড়ো 

পর্ব তিনি আঁলব্যকে দেগ্যিযুণ পর্বতের গুলরে গমন করি 
৫ 

৩ 

লেন এব বজিলে ভাঁহার শিছ্যেরী জাইল তাঁহার কাছে 

পৰে. ভাঁহাঁর মু গুলিয়া শিক্ষা! করাইলেন তাছারু 

ছিগীকে বলিহ1 
বন্য আকিঞ্চল আত প্রকারন সুগেরি রাজা ভাহাঁর 

দিগের! ' বন্য শোকিৎ লোক একারণ তাহার! 
শানুলা পাইবে ॥ বন্য নযু লোকের একারণ ভাহারা 

পৃথিবীর জইিকাঁরী হইবেক। ধন্য তাহার! ঘহাঁরা 
হ্থুবিত ও তৃষ্ছিত পুক্তাঁথ নিষিস্ত. একারণ তাহারা 
তৃপ্তি হইবে! বন্য ক্ষেম়াবন্ লোকেরা একারণ 

তাহারা পাইবে ক্ফো! বলা নিম্যলানঃকরণ 
লোঁকেরণ পক্ারন তাহারা দেটিিকে উস্বরকে? বন্য 

হিরা লোকেরা একারণ ভাহার! ভগীবানের' 

শিশ্ত গন বিখ্যাত হইবে? ধন্য ভাহারা ঘাঁহারা 
বিসক্ষিতিভ আঁচে পুক্ডাঞ্ধের জন্য একাঁরণ স্বগেরি 
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রাজ্য ভাহারদের! ধন্য ভোমরা ঘখন লোকের" 
নিন্দা ও বিপ্চতী করিবে তোর্যোরদিগীকে ও আঁযারার্ঘে' 
দুষ্ বলে মিথ্যা তোযারদের বি ৮ তখন আনি, 
ও বিস্যারিৎ, হর্ঘ হও একারন তৌযারদে'র বত ছলোঁদযু 
হুর্গে তাঁহারা ও এই যত করিল ভবিষ্যত বন্তাহ 
দিগাকে ঘাহারখ চিল তোঁযারদের পৃঁব্বে- 

তোয্র পৃথিবীর লবন কিছ্টু ঘছি লবন তাহার 
আহাদ হারায় তবে কোঁথাঁ হইতে হবে তাহার লবলত' 
মে কালা তাহা কিছু ভাল নহে কেবল গেলেন এ 
দলাহতে যনুষ্যের পঁদভলে ! তোয্র! জগতের দীপ্তি ঘে 
সহর পর্বতের ওপর বলসিযাঁজে তাহাঁ গুপ্ত হইতে পারি 
বে নাযনুষ্যেরা দীপ গুতুল করিয়া রাঁঠেধ নাঁ কাঁঠীর নিচে 
কিন্ত পদশনের ওর্পরে ভাহাড়ে আলে হয় সকলকে হে 
ধাঁকে ঘরে 1? তোরযারদের রন্মি এত দীত্তি কৰক 
মনুষ্যেরদের জন্যে তাহারা ভৌযারদের ভাল ক্রি 
দেখিবার ও ভোযারছের পিতাঁকে সুব করিবাঁরে ঘিনি 
আদিল 1 

ভাবিও নাঁ যে আঁটি আইল বাবস্থা! কিম ভব্ত্যিত 

বাক্যকে লোপ করিতে আছি আইলা না লোপ করিতে 
কিন্যু পৃত্যক্ষ করিতে একারন সারোহ্ধার আহি ৰলি 
তোাঁরদিগকে সগ/ ও পৃথিবীর লোপ পর্ঘ্যনু ব্যবস্থা 

হইতে এক বিন্দু কিম্বী এক বিগ কোন ক্রমে ক্ষায় 
হইবে লা অমহ্থ পৃত্যক্ষ না হইলে । অতএব যে কেছে 
ভগ করে ইছরি এক আতি ক্ষদূ আত্বা ও ম্নুষ্যোর 

দিগকে তদন্যায়ি শিক্ষা করায় লে হুদ গ্যাভ 
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হইবে হৃর্গের রাঁজো কিন্য যে ক্হে করে ও 
শিক্ষা করায় ভাহা সে য় খ্যাত হইছে সৃর্ণের 
রাজ্য. একারণ আঁমি হলি ভোযায়দিগীকে ভোজ 

দের. পুকৃভার্থ আরা ও অধ্যাপকেরদের পক 
তার্থ হইতে অধিক না হইলে কোন ক্রমে পঁবেশ 
রিবা লা সৃর্গের রাঁজ্যে 17 

তোঁথরা শ্নিযজ ঘে পঁবর্যলোককে এ কৃথ) কহা গেল, 
বব করিও নী এব ঘে কেহ বধু করে সে বিভারেহ 
দায়িক হইবে কিন্দ্ব আ়ি হলি তোগরদিগকে ঘে 

কেহ রাখি আজে তাহার ভাতার সহি অকারণ 
জে বিচারের দায়িক হুইবে এব ঘে কেহ ভাহার 
ভাড়াকে হলে রাঁকী জে সভার দায়ি হইনে 

কিন্ত যে কেহ বলে তুই ক্ষিগ্তুধ'জে নর্কানলের দ্াঘিক 
হইবে। আভএব তৌথাঁর গুহ ঘস্ কুণ্ডের কাত 

আনিযুখ ঘি ডরন কর ডৌাঁর ভাতার কিছু আচে, 
তোয়ার বিপরিত. তহে তোমার গ০সুর্গ ঘক্ত 
কণ্ডের সন্যুণে রাতে! ঘি এব» পুঘধয়ে যিলন কর 
তোযাঁর ভাতার 'সহিত তারপর আসিয়া! তোমার 
দান ও০সুর্ঠি কর ৮. তোঁঘার বাদির সহিত শিঘু 
যিল ঘাঁব* তাহার আঞ্জে পথে নশ্তবাঁ লে বাছি 
তোয়াককে গাছধিত করে বিচার কর্তার তাঁই ও 

বিতার কর্তা গচুভ করে তোকে পুহারকের ঠাঁই 
তাহাতে কএদে পত্ত অভ্য আসি হলি তোমাঙ্জে, 

জে হান হইতে কেলি ক্রমে বাহির আজিবা লা শত 
শেছ শৈহা দেওন পল্যন্ড। 
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ভোঁযরা? শ্রনিযাঁছ বলা হইল প্বর্ব কালের লোক 
২৮ কে পরদার কর নী! কিন্ড লাস বলি তোমার 

ম৯ 

৩০ 

৩ 
২ 

দিগকে ঘে কেহ দু করে সু লোকের পুতি কামে 
বেডে লে অন্ুঃকরনে করিঘীছে প্রদণীর তাহার আগ্জি। 

য্দাপি ডোঁযার দক্ষিণ চক্ষু পাপি করে তোযাকে তঞ্চে 
দিয়া হেল ভাহী' ভোমা হইতে একারণ এ তোমায় 
লভ্য ভোাঁর এক ভাগা ল করিড়ে সম সর 

নরকে ছেলন হইতে | এব. যদি ভোযাঁর দিন 
হু পাণি করে তৌব্াঁকে তবে ডাহা কাটিয়া ছেল 
তোয়া! হইতে একারন এ তোযাঁর লভ্য ভোর এক 
ভাগী নহ করিতে অযু সরীর নরকে ছেলন হইতে 

ইহা বল! জিল যে কেহ ভ্যাগী করে ভাহাঁর জাঁয়াকে 
সে দিওক তাহাকে বর্তুন লিখল । কিন্ আমি বলি 
ভৌারছিগাকে ঘে কেহ ভাঁগা করে তাহার জাঁযুকে 

হ্যভিতাঁর করন হ্যডিরেক সে তাহাকে করায় 

লঞ্চ ও ঘে কেহ বিবাহ করে সে ত্যজ্য স্ুকে সে 

৩৩ 

৬ 

৬৫ 

করে পরার 

 গুনবর্বার ভৌঁযরণ শ্বনিযঁছ বলা হইল পুর্ব কালের 
লোককে হিথ্যা কির] করিও লী কিন করিও উশ্বরের 

সনে ভার কির] । কিন্চ আনি বলি ভোর্যার 

দিগান্ে কিছু ক্র করিও নী স্ৃর্গ লইয়া একারণ 
ভাছা ঈশ্বরের জিণ্হাঁজন কিম্বা গৃথিবী লহয়া 
একারুণ তাহাঁ ভগাবালের পর্দাসণ কিহ্বা সিরোৌদ্লহ, 

লই একারণ তাহা মহা রাজার সহর 1 এবৎ, 

কির! করিও না তোৌঁযার মুসুক লইয়া একারণ এক 
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৩৭ চুল কু কি শ্র্র বর্গ করাইতে পার না! কিনতু 
তোর কাখোন কথন হওক হব হইব নানা একারণ 
হে কিছু হয় ইহা হইতে অধিক তাহা আইলে কমল 

॥ ৯ ১৯ 

হইডে 1 
৩৮ ভোমরা শুনিয়া বলা গোল চহ্কুর কারণ টক্ছু ও 
৩৯ দন্রে কারণ দন্য॥ কিন্টু আমি বলি তোযাঁরুদিগিকে 

তোঁযরা হি০সা দাঁথা করিও না কিন্তু হদি কেহ চত্ 

যারে ভোর্যার দক্ষিন গালে তবে ক্ছিরাও তাহাঁর 

৪০ দিগৌসে আর এক ও? - . এব” ঘদি কোঁন কেহ 
আঁদলিতে তৈরাদ করিতে তাহে ও লঘ তোঁঘাঁর 

৪$ কাঁবহি তবে ভোর প্লান ও লইতে দেহ 1 এব০, যদি 
কেহ জোর করে তৌাঁকে আর কোছি ঘাইতে তবে 

৪. তাহার দ্বগ্ণ হাঁও। দিও তাহাঁকে হে চাহে তো্যারা 
স্থানে ও বে কর্ত চাহে তোযা হইতে বৈযুঃুধ হইও ন! 

উীহটিজ ই 
&৩  ডোঁখরা শ্তনিঘাচি ক্হা গেল দস কর ভোার 

৪8 পুতিবাসিকে ও দৃনুণ কর তোযার শত্রুকে। কিন্তু 
আমি বলি তোরারদিগাকে পৌষ কর তোযরি শব 

দিগকে আজিব্র্বাদ কর তাঁহারদিগাকে ঘাহার! 
আন দেয় ভৌযারদিগাকে তাহারদের স্যখ চাহ 
ঘাহারা দূলকরে ভোর্ারদিগকে ও কালা করে 
তাহারদের জলা যাহারা? হিস! ও বিশহ্চতী করে 

৪৫ ভো্যাঁরদিগাকে তোরা ভৌযারদের ম্বগি 
লিডার শিশ্তু গণ হওনের নিমিত্ত একারনণ তিলি 

করেন অূর্ধের ওদযু দু্ধ ও ভালোর ওপরে এব 
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যদি ভোর গেৌঁষ কর তাহাঁরদিগকে হারা পে 

$৭ করে তোযারুদিগাকে ভবে কি ছলোদ্য় ভোয্ণরদের £ 
পাঁটোথ/রি এন. করো লা... এব হদি' তোর 

নসর কর কেবল ভৌযারদের ভ্াডারদিগীকে তবে 

8৮ ভোঁঘর1 কি কর জন্য হইত পাঁটোঝারি লোকের 
এত করে লন! জাতএব শ্রক্ম হও যে হড ভোযারদেছে 

স্ব্গীঘ লিভী শুদ্ধ 1 

পর্ব আাঁব্থীন ভৌযারদের ধর্য করিও না ঘন্ষ্যেরছের! 
৯. গোঁচরে ভাহারদের দেখালের অন্য নশ্তবণ ভোযাঁরদেরু 

&. কলোদ্ঘ নহে তোথাঁরদের স্বগিযি শিভা হইতে? আতএব, 
ঘখন তুমি বিতরণ কর তখন তরি বাজাইও লা! লিনাগিগ 

ওগলির মধ্যে ঘ্যেন কাল্মনিকেরা করে পৌর পাইিতে 
যলজোর দূষ্চি সা আসি বলি ভৌর্ারছিগকে ভাহার! 

ও পাঁডু আঁপনারদের হলোঁদ্য। কিন্ত ঘন তুমি বিভরণ 

কর ভাষন জাঁনাইও না ভৌযার বাঁ হুক কি কৰি 
৯ তেছে ভৌযার দক্ষিণ হস্ত ইহাতে তোষ্ণর বিতরণ 

অর্গকার্শি হইতে এব০, ভৌাঁর পিতা থিনি দেচয্ল 3৬ 

স্থানে আপনি পুকাশিয্ণন ছলোদয়ু করাইবেন ভোযাকে॥ 
৫. যখন কাঁযনা কর ভখন কান্যুনিকের মত হইও না 
-. শ্রকারণ ভাহীরখ জিলগাগো ও গীলি'র কোনে ভাগ্ডাইযুণ 

কানা করিতে চাহে মনুষ্যের দখলের জন্য সঃ 

আমি বলি তোঁঃ্ারদিগাকে তাহারা পাঁঘ আপনাঁরদের 
হলোযু। কিন্তু যাখন তুমি কাঁযলা কর ভাষন গুহেশ ক্র রি 
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তৌঁযার আপুফাশ হানে ও দ্বার হদ্ছ করিযুণ কামলা ক 
ভোয়ার পিড়াক্ষে ঘিনি আছেন অপুকাশের হবো এবৎ, 
তৌাঁর শিভী যিনি দেচেন গুগ স্থানে তিনি পুকাশা, 
হান ছলোদ্য় করাঁইিবেল তোকে কিল্যু যান 

তোর] কালা কর ভাখান জনক বায বায় করিও 
না ঘে মত দৃতিযা পৃতকেরণ করে একারিণ ভাহার॥ 
ভাঁবে ভাহারুদের অনেক কহনের কারস শ্বনখ যাতে 

জআতএব ভোম্রা ভাহারদের মত হইও না একারণ 
ভোযাঁরদের শিতী জানেন ফি ভৌঁযরা চাহ ভোর 

দের নিবেদলের পঁদের্ব। অতএব এই মত কাঁঘনা কর 
আঁচরদের পিডা হিনি হুগে পবিত্র হওক ভোর নাহ 

তোঠ্যর রাজ্য আগাযন কৃষক তোঁযাঁর হী 

হওক যেঘন সুর্গে তেঘন পৃথিবীর ওপরে অজ্যা 
আযাঁরদিগাকে দিও আঁমঘারদের নিভাা ভঙ্কু এব, 
হয়র্পদা। কর আযারদিগিকে আঘধারদের. দেল! 

বে মৃত আরা মঘয্যদ1 করি আঁঘারতেরে দাঁয়গৃহস্থের 
দিগাকে . এব জর্খলয়ন করিও লা আঁচ্ারদিগীকে 

পরিক্ষায় কিন্ট পরিআাণ কর আখ্ারদিগাকে আপদ 

হঈতে একাঁরণ রাজ্য ও শান্তি ও নাঁষ ভোঁহার আদা 

কাঁল। আঁম়েন! একারণ যদি তোমার] ম্য্ঞগদা কর 
ম্ন্ষ্যেরদিগাকে তাহারছের আমা! বহ্িভূর্তি তঙ্কে 

ভোারিদের সু্ণী্ঘ লিতা ভোযারদিগকে ও ম্ঘ্ণাদা 
করিবেন কিন যদি ভোঁঘরা ম্নুক্থ্যের দিগাকে তাহার 

দের বহিভূ্তি য্ঘ্যা নাঁ কর তবে ভোযাঁরদের শিভা 
মাঘ করিবেন না ভোগারদের অঘো বহিভূি 



€৬ 

৩৭ 

৫৮ 

ঘ স্ব পর্ব মাডিওর রচিত" 

ঈনহ্বণর যখন তোঁয্রা গুপবাস কর তাখন নিষ্ মু 
হইও না কাল্মনিকের মত একাঁরণ তাহারা মুখ বিশ্শি 
করে গসবাজি ছ্োখননের জন্য অত্যা আছি ধলি 
তোযাঁরুদিগাকে ভাহারা পাঁহ আঁপলার্দের ফলোদয ? 

কিন্তু যখন শ্তমি গপবাস কর ভাখল ভৌযাঁর যু 

তৈল আর্জুন কর্ এব, মুখ পু্ষালন ক্র ইহাতে ততযি 
গুনবাঁতি দেখ] ঘাঁইবা লী ম্লষ্যেরদের দুষ্ট কিন্তু 
ভোর পিতার দৃঞ্ধে িনি আঁজেন আগুকাশ স্থানে 

৫১৯ 

০ 

8 
৯ 

২৩ 

৪ 

এব তৌহাঁর শিভী ঘিনি দেচধেন অপুকার্শে ভিনি 
ফলোঁদয়। দিবেন ভোযাকে পকাশ করিয়া 
আপলারদের জল্য বন লঙ্থযু করিও লা দুথিবীর ওপর 

যে স্থানে কীট ও কলে ঃখায়ু এব০ যেখানে চোজে আদ 
দিয়া চুরি করে। কিন্ত আশলারুদের জন্য বন সগ্ছু 
কর্ সূর্গেছে স্থানে কীট ও কলে না ওয় এব হে 
সালে চোরে আদ দিয়! না লইযুণ হখয় একা রণ হে সালে 
তোারছের বন লে স্থানে ভৌারদের জু৪করণ | তক্ষ, 

সরীরের দীপ অতএব যদি তোঁঘাঁর চক্ধ জোতি তবে 
ভোযার সকল অরীর পৃ“ দীত্তি হইবেক্ কিন্্ যি 
তৌমারি চক্ষু যন তবে তোখাঁর সকল সরীর পূর্ন অনৃকাঁর 
আভএৰ ঘছি সে দাঁণ্তি ঘাঁহা ভোাঁর জব্যে আনুকারু 
হয তবে কি মত বড় সে আনুক্কীরা্া 

কোন মনুষ্য দুই পুর সেহা করিতে পারে না 
অকারণ শক ভুকে দুধ ক্রিয়া আর এক জনকে পে 

করিবেক কিছ এক জলের অনুগত হইয়া সত করিবে 
51 
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আতর এক অলকে। তোঁযয়। জেবা করিতে পার না 

৫ 

হর 

উদ্ঘরের ও ধলের 1 এনলিন্ত্ত আছি বলি ডোর 
দিগাক্ধে ব্যমু হইও লা ডোযাঠরদের জীঁবলের জন্য কি 

ভক্ষণ জরি কিম কি পাঁন করিহা কিয়া, সবরের 
জন্য কি পরিধান করিব? জীবন অধিক লে ভক্ষ 

হইতে ও জরীর পরিচুদ হইতে? দেখ শলের পক্ষ 
একাঁরণ ভাহারা বুনে নী দাঁয়ু না এব গোলায় একত্র 

করে লা কিন্তু তৌর্যারদের সৃগ্য় পিতা আবার দেল 
ৃ তাহাঁরদিগকে ভোর ভারহারদিগি হইতে ভাল নহ 

৭ 

২৩ 

২৯ ক্র 

২৩৩ ; 

৬৩৫ 

১৮২ 

৬৩৩ 

৬৪ 

তোারছের কোন জন ভাঁবিতে* এক হস বুদ্ধ করিতে 
পাঁরে ভাহাঁর লমৃতী! এব কেন ভাবি হও পরিচুদের 
কারণ অনুর্ধাবন কর হ্ষেডের মুল কি যভে বৃদ্ধি হয় 

কাত? করে লা ও জুতা কাটে লা কিন্তু আহি 
/কলি ডোযাঁরদিগকে শলহ তাহার অফ" শ্রশ্বা্্্টে 

্টহণরদের একের ম্ড বিজ্হিৎ্ চিল বাঁ ১আতএহ 
যি ইশ্বর এ ঘড় অভরণ দেল হেচতের ঘাশকে হাহ 
দ্য আঁছে ও-কলা ফেলা হবে আযাতে ভতে জব্কিম্ 

পরিছুদ দিহেন না তৌাঁরদিগাকে আঁরে ভোর আনল 

ভক্ত 1! আভএব ভাঁবিও লা বলিতে কি খাঁইব কি পৰে 

কিয়া কিপরিধান করিব একারন এ সকল দুক্যের জন্য 
বর্গ অন্যাঘন করে এব ভোঁারদের হৃগ্দীয় পিতা 
জালেন এ সফল দুব্যের আবশ্যক আজে তৌঞ্ারছের | 

কিন্য অন্যাহণ কর পধযে ভগবানের রাজ্য ও তাহার 

দৃঁকৃতীর্ঘ পরে এ সকল দিতে হবে ভৌারদিগাকে | 
অভতগ্রব ভাঁবিও নল] কল্যকাঁর জন্য একারন কল্য ভাবল 

| 



৬ ঘস্ু পবর্য হআতিওর্ রুচি” 

হ্ছরিবে আপনার বস্র জন্য দিনের আল ছিলেক 
কারন ক. 

পঁর্ঘ_ বিচার. করিও নাভাহাঁতে বিচীঘ্য হইব লখ একারন 
:. ঘে বিচারে বিচার কর জেই বিচারে বিচাঁঘ্য হইব 
7 এব যে পরিযালে যাঁপ, কর জেই পরিহাঁলে ী 
৩ হইছবক তোযারছের স্থানে? এক, কি দেটিিতে 
লে হু বস্তু ঘাঁহা ভৌঁথার জুজর চক্ষে কিন্ত অনুভব 

8 করনা সে আতা! ঘাহাডৌযাঁর আপনার চক্ষে কি হতে 
*ও বলিতে পারা ভা্যার ভ ভাত/কে হুকিতহ আছি বাহিত 
করিব লে হ্ষদু বস্তু তৌযাঁর চক্ক হইতে এব দেখা এন্ড 

শব আতা আছে তৌথর আপনার চক্ষে হে কান্ুনিক পুধছে, 
,; 7 হাহছির করিয়া ফেল জে আতা আপনার তহ্ছ হইতে ডন 

তোমার সুদুশ হইবেফ বাহির করিতে সে হ্ছাটু বস্তু 

ভ তোযাঁর ভুাতীর চক্ছ হইতে ৮ পহিত্র বস্তু ককুরেহদিগকে 
হেলিও লা তৌযারদের মুক্তা ও আুকরের অন্মুণষ ছেলি 

-ও নাঁ নস্তবা' তাহা পদতলে দুলাইমুণ তাহারদের মু 
ফিরাইয়] চিরে তোমাকে 7: 

৭. লিবেদন কর তবে, দেওয়া হইবেক তোঁথারদিগাকে 
: »অআলযাহণ-করু ভবে পাঁইব্ণ গ্রাডল কর তবে দ্বার চোলও 

৮ হইবেক ভোরদিগকে ! কারণ বে ঢাহে লে পাঁয়ু ও ঘে 
অন্যান করে সে পাঁহ ও যে দান করে ভাঁহাকে রি 

১. যোলা হইবেক। একীরন ভোযারদের আছে কোন জন 

ঘাছার পু ঘদি বডি তাহে ভহে পুঁফুর দিবে তাহাকে 
$০ কি আদি মনা চাঁছে ভবে সর্প দিবে তাঁহাকে আডএব 
$ যদি তোর! দু হইয়া জান কি যতে ভাল দাঁন দিতে 
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৪৩ 
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ডৌঁহারদেরে শিশ্ুরদিগীকে ভবে ভৌযাঁরছের দিঁভী হিনি 
জাঁচেন সু ইহা হইতে কেছেন ভাল বত্ত দিবেল ভীরু 

দিগকে যাঁরা চাহে তীঁহাঁর স্থানে । জভএক থাহণং 
তৌম্র। ইচ়ু! কর মন্ছ্যেরা! করিতে তোাঁরদিগিকে 

তোরা ও সেই মত কর ভাঁহাঁরদিগিকে একারুণ এই 
ব্াবহ্থ এব০১ ভবিষ্যত বাক্য ॥ তোঁঘরা দুগি ছার দিঘুণ 
পবেশ কর একারণ পরিসর সে ছার ও প্রসদ্ু লে পর 
যাহী খায় ই্রীঁতে এব০ অনেক প্রবেশ করে ভাহাদিঘা 

একারন 9? লে দ্বার ও কাকুর ল্য সি দ্র সা ঘা 

জীবনে এব অল তাহা পায়ু ্ 
সাবর্ধীন টিথ্যয ভব্হ্যিত স্ারনিগা হইতে ঘাহারা 

আইলে তোম্াঁরদের স্থানে মেছের পরিচুছে কিন 

ডাহারা অন্ুরে দুরু কেন্দুয়া | তোরণ ্রলেতে জাঁনিবা 

তাঁহারদিগকে মনছ্যেরা কা হল পাঁতে কাঁটা গীঁজ, 
হইতে কিন্থী ভূগ্র শিয়াল কাঁটা গাঁজ হইতে লে 
পতি ও-কুচ্চ বুক্ক শু-কুছ্ঠ হল ছলে কিন্ত ছন্দ বৃহ 
হন্দ কল ছলে সূন্দ রুক্ষ ও কুছ আল চলিতে পাঁরে 
না এব০, ও কুছ বৃক্ষ মদ গলে না। পতি বুক 

ঘা ও০কৃষ্ত গল ছলেঞ্ভা তাহা কাটিয়া! চলা হয় 
আগ্ট্িতে অতএব তোরা কলেতে জাঁনিবা তাহার 
নি্ীকে 

ছতিজন ঘে আঘাকে, ঘলে ঈ্থর ঈদম্থর পুবেশ 

করিতে নাহৃগে/র রাঁডো কিন্ড ঘে.করে আর শিতাঁর 

ঈনুশ বিনি আঁচেন সৃর্গে ৮. জে দিনে আনেক বলিবে 
আমকে ঈত্থর ঈশ্বর আমরা ভবিষ্যত বাঁক্য কহি নাঁ 
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ভৌযার লাহে ও. তোর লাষে হু-্গীন জাভাইি লা, 
&ত ও ভোঁখারুলাছে জা ্ কা করি" না কিন্তু ভান 

৫ 

২৫ 

৯ 

আঁতি বলিব তাঁহারদিগঞক্ষে জাসি কন জলিল না 
তোঁযঠরদিগীকে রহ আহা হইতে ভৌ'যাঁরা আহা 
কায়কীল াি 

অতএব পুতি জন যে শ্রানে আঁথাঁর এ পঁসন্ ও তাঁছা 

করে আমি? অনুরাঁন করি তাহাকে ভ্ানবাল ম্নুহ্যের 

সতল্যযে ঘর গুিত করিল পাঁছাণ স্থলির ওশীরে এব০- 
বুঝি বিল ও বন্য আইল ও বাঁতু বহিল ও চোটে 
সতিন মে ছরের ওপরে কিন্ু ডাহা সতিল নল] একা রণ 

তাহার শৌতা চিল পাচ্গানের ওপরে কিন্ু পতি 

আনুষ্য ঘে স্তনে আহার এ সি ও ভাহা করে লালে 

৭ 

৯ 

আত ও জন্যাস-কর মত নহে 

হয়ক্ষিসঠ মনুষ্যের স্তল্য হে তাহার ঘর গুড করিল 
বাল্কাঁর ওসরে এব০১ কৃঞ্চি বর্চিল ও বন্য আহিল ও 

-স্বাঁতু বিল ও চোঁটে পত্ভিল সে ঘরের ওপরে এব 
ভাহা পজিন ও তাঁহার ভঞ্ুন বৃ ভিল 

ছা 

স্পস্ট 

ঘখন মেধ সহাঁঞ্ড করিয়াছিলেন এ সকল সপ 

ভাষন লোকেরা চয্কিৎ- চিল ভার ওপদেশে একারণ 

ভিনি লিঙ্গ! করাইলেন ভাহারছিগাক্তে শাসন কর্তার 
সপ্ত 

পক ভিনি বত হঈতে নাঁথিলে অনেক লোক জাটিল 
৮ 

তাঁহার পশু পরে দেখা এক জন পাঁধার গুহ 
আইল এব০, পনাঁয করিয়া! বলিল ঈশ্বর মুদি তৌঁঘাঁর 

৫ হী উবে পরিসর করে পার আফাকে। তাহাতে 
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যেশ্ত হাঁভ বাতাইলেন ও তাহাকে সণ করি বলিলেন 
আঁযাঁর ইভা আঁচে পরিসর হও। এব সেই ক্ষনে? 
তাহার পাধর পরিহার হইল । রেষ্ট বলিলেন তাহাকে 
আাববান কাহাকে কহিও লা কিন্ত পলি করিয়ণ ছে! 
কর হাঁতক্ষের অহিৎ এব, সে দাঁল শু-সৃগকর হাঁছ] 

যোশী আতা করিলেন ভাঁহার্দিগকে স্বাফীর করণ' 

যখন যেস্ঠ ঃযা্রলক্ষয়ে পবেশ করিয়া জিলেল ভাধন 

তাহার লিকট এক জন এক শৎ সেলার পতি আছিল 
কাকিতি করিতে ভাঁহার কাঁছে ও হলিতে ঈ্থর 
আর দাস আন্দী অবস শিতিড হইর্া' ঘরে শ্বয়নে 
খাকে সমূহ ব্যঘি-। যেস্ত বলিলেল তাঁহাকে আছি 
আিতা সুন্থ করিব তাহাকে সেএক শৎ সেনার 
পতি গুতাত্তর করিয়া বলিল ঈশ্বর সহি আহার চালের 
নিতে আঁগীহ্ল ফরিডে আছি ওক্ত নহি কিন্ট কেবল এক 

কী বল তীহাঁতে আথাঁর দাঁস স্ন্থ হবে। একারণ 
আছি এক ম্মৃঘ্য শাঁসিডের বস ও লেলাগীণ আছেই 
আর্ার বস আসি ইহাকে হাইিতে বলিলে মে হাত এক, 

ওহাকে আঁজিতে বলিলে সে আইলে এব আমার 

দলকে ইহ কর বলিলে সে ভাহাঁ করে! যেষ্ত 

ই শ্রলিতখ চয্কিৎ জিলেল ও ঘাঁহারাঁ আইল তাঁহার 

অহিৎ ভাঁহাঁরদ্গিকে বলিলেন আাঁরোক্ধার আমি 

হলি ভোারদিগিকে আমি শর হও বড় ভক্তি পাই লা 

বটে স্লিশরাঁলে লংই 1] আমি ও বলি ভোঃারদিগকে 

অনেক লৌঁক পৃবর্ব ওপশ্টিঘ হইতে আনিয়া বলিতে 



8৯ 

৩ 

8৮ 

8৯ 

২০ 

৮ অয পরর্থ যাঁতিওর রচিত 

স্র্গের রাতে আঁবরহায়ে ইচক্কাক ও ফাকবের সহিভ 
কিন্ত র)জ্যের শিশ্তগান ঘেলিতে হইহেকে- বাহিরে 
অনুকারে লে ছলে ক্রন্দন ও দলা দমে পি পরে 
মে এক শং, জেলার পড়িকে বলিলেন পুহ্ছান করও 
ঘেয়ন পুভায় করিয়াচ তেন হওক তোযাকে। ও তাহার 
দাঁস সুহ্থ হইল সেই দণ্ড ৪ 

যখন ঘেহ্ব আঁজিঘা? জিলেনল গিভরের বাটীতে তখন 
দেটিলেন পিতরের সাজুতি শ্বয়ুনে স্বরে সভিডী 

পরে ভিনি সুর্শ করিলেন ভাহাঁর হু ভাহাঁতে তর 
ত্যাগী করিল ভাহাঁকে এব০১ জে গীত্রোচ্ধান করিয়া 

৷ সেবা করিল ভাহাঁরদের বৈকালি হইলে লোকেরা 
আনিল তীহাঁর কাঁদে আনেক ঘাহাঁরদিগক্ে ভৃতে 
খীরিল এব ভিনি কথা কৃহিয়া দুর করিলেন সে 

আঁত্যারদিগকে ও আুহ্থ করিলেন সকল পীতি্কে ॥ 
ভাঁহা পুত্যন্ক হওনের জন্য যাহা বিভাছিত আঁচে 
ঘিশীহা ভবিজ্যত বত হইতে বলিয়া তিনি লইলেন 
আঁাঁরদের দুর্্ঝল্যতী ও সহিলেন আঁারদের 
অবনুদ্ ০ 

হখুন ঘেশ্ট অনেকে লোক তভীহার আশিপাশ 

দেঠিলেল ডখল তিনি আজ্ব1 ছিলেন অল পারে পুস্থীন, 

করিতে সে কাঁলে এক জন অধ্যাপক আজিহশ বলিল 

তাহাকে পুভু হেখানে শথি ছ1ও মোখাঁনে যাইৰ 

তোমায় সহিৎ, যশ কলিলেন তাহাকে এেঁকি 



৮" অপু পরর্থ মভিওর রভিত 

শিয়ালের খাদ আজও সংল্যের পক্ষের হাসা 
কিন্ত ম্নুষ্যের পুণ্রের য্দুক রাঠিবার স্থান নাই! 

২১ পরে তাহীর জার এক শিক্ষা বানিল উহাকে ই্থর 
পুথঘে আযার পিতার কবর দিতে ফাইভে দেহ! 

২৯য়েশ্ত বলিলেন তাহাকে আঁঞার সহিহ আইজ ও আরা? 
৯৩ মারার কবর দিক পরে তিনি জাহাজে যাঁইঘএ ভাহাঁর 
২৪ শিছ্যের! গেল ভাহার পশু] ভস্পরে ছে অয়দে 

বড কৃত হইল ভাহাঁতে জাহাজ চেওতে চাকা গেল 

২১৫ কিন্য ভিলি লিদ্রিত জিলেন!. অভ্ভএব ভীঁহার শিক্যেরণ 

আঁকি চৈতন্য করছিল ভীহাঁকে বলিয়। ঈস্থর ত্রাণ 
২৬ কর আযারদিগকে আযহা] হত্যা হই] ডাহাডে ভিনি 

বলিলেন তাহাদিগকে হে সন্ম ভক্ত ফেল উর্যার্ধ 

আঁচ ডাখন গুষ্ঠিঘা কত ও সমুদুক্ধে বিহন্ত করিলেন 

৭ তাহাতে বত স্থির চিল 1 জভএব মনুষ্যেরী চয়কুভ 
হইয়া! বলিল একি পুঁকার মন্য্য এ্গারণ ঝড় ও সমুদ্ধ 
তাঁহার জ]ভ বহু রি 

২৮ যখন ভিনি অন্য পারে ওসনিৎ, হইলেল গার্গসেল 

দেশে তাখন ঢু হ্ভ গছ্হ্থ কবর হতে জনয দেখা 

করিল তহার অঙ্কে তাহারা! বত দুর্জন ভাহাতে কেছ 

২৯ হাঁইতে পারে না সেপন্নে এব০, রর তাঁহারা চিৎ, 

কার করিয়া বলিল ও ছেয়েম্ত ঈশ্থরের দুত্রভোমার 
আহি কি কার্ড আঁযারদের আ'কিযাঁজছ কাঁলেখ 

২৩০ পর্ব তন্ুগা দিভে আ্ারছিগীকে ৮ তাহারদিগী 
হইতে আনেকঞ্গ্র বিমূর ঝনুকরের এক পাল চরিতে 

৩$ চিল ভ্ভএব হতে কাকৃতি করিযুখ বলিল তীহ'ন্তে 



৮” শঠয পব্ব? আাঁতিওুর বটিত-- 

হি আ্াঁরদিগীকে চাঁভিত ছেলাও উভহে আহার 

২ দিগাকে যাইতে দেহ আসুকরের পালে! তিনি বলিলেন 
ভাহারছিগিকে ঘাঁও 1? তাখল ভাহারী বাহির হই 
সকরের পালে গেল তাহাতে দেখ সম সুরের 
পাল বেগৌ দৌত্তিল সুদে খাতা স্থান দিয়া! ও লে 

৩ হত্যা হইল । ভন্ঘতে ন্ট হরে পলাইহ। 
কহিল এ সকল বিঘয়ু ও ঘাঁহ! চিল লে সৎ গৃঁহহ্ছের 

উঠ দিগীকে | এব, দে সহবের সকলে বাহির হইয়া? 

আইল' দ্ধ! করিতে ঘেশ্তুর সহিৎ ও দেখিঘুশ কাঁকুতি 
করিল তাহাকে তাহাদের দেশ চাতিযুঁ ঘাইিতে-+ 

ঈ্রব্ব্ঘ পরে তিনি জাহাঁজে পুবেশ্শ করিয়া পাঁর' হইয়া 
৯ গুস্তরিলেন আপনার সহরে। দোখ তাহার! 

+ আ'লিল এক জন আগ অব শব্যে শ্কইযণা। এব০, যেস্তু 

ভাহাঁরদের ভক্তি দেগিয়ুএ লিলেন মে অগ্নী অবসকে 
বাঁচএ স্থির হও ভোর পাপ অর্থাঁদী হইল 1. ডান 
দেখ অধ্যাপক মনে লিল এ মন্ঘ্য পাঁসগুতাঁ 

করে! কিন্দ্র ঘেশ্তু তাহাঁরদের য্লল ভা 
হইয্ণ বলিলেন ফেল জুরে দ্্ মনন কর 

প্রকারন জনাঁয়াসে কি হলিতে ভৌঁ্ঘর পাঁপ মর্ঘাণি 

হইয্ণেচে কিম কৃহিতে ওভয! বেতাও  কিন্টি তোর্যার 
দের জানিবাঁর জন্য মন্ঘ্যের পৃ্ের পরাক্তম আঁচে, 

পাশ মাঁছ করিতে দৃথিকীতে তাখন তিনি বলিলেন জে 
ভিন অবস অনুম্যকে ওগূ।ান কর তোযারু শর্ঘা। তন 

ূ নি 
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$৫ 

৬ নহয় প্বঠ মতিওহ বাটিতা--+ 

বাটবভে যাও! ভাহাঁতে জে ওলি গেল তাহার 
বাঁটাতে কিন্য যাঁলব্য ভাহাঁ দিঠিলে চমকে, 
হইয়া সূঘ করিল ঈশ্বরকে বিলি দি টি এত 
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- মেশ্ত জে স্থান হইতে যাঁইীডেখ লোক এক তল 
তাহার লী হাঁতিও বসিল কাঁচারি দ্বরে ও হলিলেন 

তাহাকে আঁযার সহি আইস অতএব মে গুন্যান 

করিয়া? গল তাহার সহি - যেশ্তু ভোজনে হজিলে 
দেখে অনেক পাঁটোর্ারি ও পাপি লোক আজহা 
লিল আহার ও তাহার শিষ্যেরদের সপ্দে। ভাহাঁতে 
হারিসিরা তাহা দেযিয়াণ বলিল তাহার শিঘ্যের্দিগক্কে 
ভোখাঁরদের পৃভূ পাঁটোযারি ও পালি লোকের আহি 
ভেজিন করেন কেন । কিন্ত যেশ্তু ভাহা শ্বনিয়া বলি 
লেন ভাহাঁরদিগীকে যাহারা সুস্থ হয় তাহাঁরদের: 

করিরাঁজের আঁবর্শ্যক লাই কেবল আছাঁরা পাতিভ 
আজে কিন্ড হাইিহো শিক] কর ইহার অর্থ কি আহি 

চাহি হা হলিদান নছে একারন আহি আঁকিলা লা 
পকৃতীহিকিকে খেছ করিতে ভাক্বা'র জন্য কিন্ত পাস্সি 
লোককে 1 

ডাঘন যোহলের শিখর হার কাঁচে আলিণে 
বলিল কিযার্ঘে আরা ও ক্গরিসিরা -পৌলঃ পুন 
“খুপবাঁল করে কিন্ত তোর শিক্োর! ওপবাস করে 

না! হেখ্ঠ বলিলেন তাহাঁরদ্িগকে কন্যা হাজি লোক 

রেদিল করিতে পারে ঘা হর তাহাঁরদের গলে কিন্ত 

দিন আঁটিবে ঘাহাঁতে বরকে লইঈয়ুণ ঘাইিতে হবেক্ 
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২৩ 

৯ নবম শবর্থ ঘাতিগর রটিত-* 

তীহারদিগী হুইীতে তখন তাহারা গুপবাঁস করিবেক! 
কোন কেহ লৃতল কাত দিয়! পুরাঁতল পরিষ্ঠুদে ভালি 
দেয় না একারণ হাহা তালি দেয় চের1 আঁরিতে তাহ? 
ছিন্ডিঘা ঘাঁ় ও লে চেরা! অধিক হয়) কোন কেছ 
নৃতল দক্ষারস খোঁযু না পুরাতন কুপায় নত্তবা কপা 
ভাদ্দিয়া ঘাঁয়ু ও দ্বাক্ষা রস পতিমু! গেলে কুপা নচ্ হয় 
কিন্ত তাহারা খোঁতু ল্তল ৬: রস নূতন কুপাঁয় 
তাহাতে দুহাঁর রষ্কা হ্যা! 

তিনি এ কথ! ভাঁহাঁরদিগাঁকে বলিতে দেখ এক জন 

অধ্যক্ষ আসিয়া! পজা করিল তীহাঁকে হলিতে আচার 

কন্যা এই মাত্র ঘরিউজে কিন্ত আিহ়া? তৌযার হস্ দিও 
তাহার ওসরে ভাখল বীতিকে আজতএব মেশ্তট ও 

ভাঁহার শিছেোরা গতিতা গৌল ভাঁহাঁর জহিৎ- 
এক্ সী লোক বারা বর অববি পাঁতিতা ছিল 

ফ্শ্ততে এব দেখ সে তাহার পশু আলিয়া রশ 
৯৫ 

২৩. 

ও লোকেরা শক করিতে তাখল:তিনি বলিলেন তাহার ২৪ 

করিল উহার পরি চুদের জা চিল একার আপলারি 

আরে বলিল ঘছি আমি আশ করিতে পারি কেবল 

তাঁর পরিচ্ুদ তবে সুহ্থ হই কিন্য যেশ্তট হিরিলেন 
এব ভাঁহাঁকে দেখিঘুখ বলিলেন কন্যা শখনুন হও 

তোার ভক্তি সঙ্থ কবিযাঁছে ভোযাকে তাহাতে ছে 
বুট লোঁক অঙ্গ জিল সেই দণ্ডারবি 1 

ঘেপ্য আধ্যঞ্ছের বাঁটটতে আজিহণ দেখিলেন বাদক 

দিগীক্ষে হান দেহ একারণ কন্যা মর? নাই কিন্ত 
নিদ্লিত ॥ ভাহাঁতে তাহারা বছত পরিহাস করিল 



৯ লঙ্য পর্ব হাঁতিগওর কতিত ৮ 

৫ তীহাঁঞক্ষে? . কিন্ত্ুতিনি সে লোঁক্রেছিগকে বাহক 
করিয়া ছিলে. প্রবেশে করিলেন ভাহারদের 
মাব্টেধানে এবণ ভাহার হস্ত বারণ করিলে কন্যা 

২৬ গুন করিল 1 পরে এ কার্তোর গুলি গেল মে 
নকুল দেশে 177 

২৭. হান যেত পুহান করিলেল সে সাল হইতে তখন 
দুই আনু আলত্ঘ্য তাহার পু বর্তি হইল টেঁচাইডে 
ও বলিতে আঁরে দাঁওদের জনন অনুগীহ ক্র 

৮ আঁারদিগকে | ঘন তিনি আঁজিয়া চিলেন 
বাটীতে ভখল লে অঙ্গ যনুদ্যেরা আইল তাঁহার কাঁছে 
অতএব মেস্তট বলিলেন তাঁহারদিগাকে পুতায় কর 
তোরা! বে আছি ইহা করিতে পারি | তাহারা বলিল 

২৯ তাঁহাকে ই4 ঈশ্বর 1 ভাখন তিনি তাহা'রদের চকু সুর্শ 
করিঘু' বলিলেন তোঁয়ারদের ভক্তির মত্ত হওক তৌযাঁরা 

৩০ দিগাঁকে ও ভাঁহাঁরদের চক্ষু পুলনু হইল পরে য়েস্ত শত্তঃ 
আজ্ঞা! দিলেল ভাহারদিগীকে দেখি কোন কেহ জানে না 

৩ যেন কিন্ড তাহার ঘাইযো করিল তাহার বত জ্খ্যাত 

সকল দেশাজয়ে 1 

৩২. তীহারা বাঁছিরে গোলে দে লোকেরা আনিল 
তাঁহার কাছে হতে পাওয়া এক গৌগিনি আাঁনুজকে। 

৩৩ তিনি সে হতকে ছাতাইিলে গনী যানুছ কী কহিল 

ভাহাঁতে মাঁলব্য চঘ-ফ্ত হই বলিল ঘিশরালে এত্ত 
কাঁচ দে হয় লাঁ। কিন্ত ছারিলিরা বলিল তিনি 

£ € দুেরদিগাক্ে জাড়াইয দেন সতের রাজার করণক ॥ 



& লয় পর্ব আঁতিওর খচিত” 

৪. পরে যেশ্ত প্দহ্ষিণ করিয়া! গোলেশ সকল হরে 
ও গযে! শিহ্চাইতে* তাহীরদের জিনগীগো ও চেত্তি 

দিতে পাঁজর মঞ্জিল আঅর্যাচার ও পুতি পড়া 

৩৬ ও আনু অনু করিতে লোকেরছের হব্ে । তিনি 

আলব্যচ্ছে দেয়া দূ্াশটল চিলেন ভাঁহারদের ওপরে 

একা'রণ তাহারা শানু ও জিনু ভিন জিল আর্ক মেহের 

৩৭ হাড় 1 ডাখল তিনি বলিলেন ভাহাঁর শিষ্যেরদিগীকে 

৬৮ নিতাঁদু ঘসসল বিতুর কিন্য যজুর লোকি অল্প অভএৰ 
নিব্দেন কর ছজলের কত্তাকে ম্জ্র লোককে 

পাঠাইতে তাহার হসল কাঁটিবার জন্য 
র / তি জতঃনরে তিনি ছাদ শ্িিষ্যেরদিগাকে ভর্খক্ুণ পরণ 
৮ ক্রয় দিলেন অপরিহ্ার আত্যার ওপরে ভাহারছিগকে 

".. ভাজইয়া চলিতে ও সু করিতে সকল পুঁকা'র পীড়া 
ও সকল পুকাঁর অবুস্থ | ছাঁদশ শেবিতের লী এই 

পৃ শীয়ল যাহার খ্যাত নয পিভর ও আত! 

তাহার ভাতা জেবছির পুণ্ ধাকুৰ ও ফো'হন তাছারু 

ভাতা নিলিশ ও বাঁতোলিহি ডা ও হাঁতিও শাটো 
মাছি আঁলছির পু ধাঁকুর ও লবি ঘাছাঁর খ্যাত নায় 

ভদী/ শাঘন যর্নীঘলী ও যিদ সারিওট1 যে ও 

চিন বিশ্বাঘ ঘাতিকা্া 

এই ছাদশকে মেস পাঠাইযুণ এ আজ্ঞা দিলেন অন্য 
বর্সেরদের স্বানে যাইও না! ও দুবেশ করিও না| 

শাযরনীরছের কোন হরে । কিন্তু বরণ যাও ঘি 
রালের ঘরের অনোদ্ধিন্য যেঘের বাই! এব ঘাইয়া 



৭4০ দয পরর্ঘ যাতিওর রি 

চেভি দিও বলিভেং স্বর্গের রাজা আনি! 
ওহ কর পীতিতকে পরিহার কর গাখরকে আরাঁকে 

৮ ওকঠাও ছাঁড়াইযা ছেল হৃতিকে আনাকিঞ্চনে পাইছি 

$£ 

$৫ 

৪১ 

$৭. 

তত 

অনাকিগ্কচলে দেহ। যোগাইও লা লোনা কিছু! কী 
কিয় নিভল তোরদের খুলির মধ্যে ও মুল নহে 
তোনারিদের পশের কারন কিছী দুই পরি ক্কি তুভা 
কি শু একারণ হজুর তাহার ভক্ষ ছুব্য ওক্ত। কোল 
সহরে কি গুঁমে গেলে জিজ্ঞাসা কর তাহার কেশি 
লোক জভিখি ও তাহাঁর ঠাই খুকি ভেখিরদের ঘ1ওল 

প্যন॥ কোন বাতিভে ও ঘাইয়ু? আঁশীবর্বছ কর 
ডাহান্তে ঘছি সে ঝাঁটী শক্ত হয় তবে ভোঁযারদেক্: 
কুশল আসিবে ভাঁঙারে কিন্তু ঘছি তাহা গুক্ত নহে 

তবে তৌঁথাঁরদের কুশল ফিরবে ভৌাঁরছের হানে । 

এব০ যে কেহ আভতথি করিতে না ঢা তোযার 
দিগীকে ও ভোর্যারদের কথ] শ্বনে না যখন ভোর! 
পুছানক্র সে বাটীকি সহর হইতে ভাখন ঝাকি 
ফেল ভৌঁযাঁরদের পঁদ্ বুলা। ত্য আছি হলি তোহঠর 

দিগাকে বিচারের দিলে অদ্য ও ওরা দেশের আছি, 
হইবে সে অহরের আাহি হইতে আলু 3 

দেখে আনি পাঠাই তৌযারছিগিকে যে যত মেস 
কেন্ু্ার মব্যে অতএব তৌয্রণ বুদ্ছিযাঁন হও সের 

ল্যা ও অহিসক হও ঘুদুর লা ৷ কিন্চ সাবধান 

মূন্ম্্য হঈতে একারিণ তাহা রা তোর্যারদিগীকে অভা'তে 
গাঁডিত করিবে ও ভণ্ড আঁরিবে ভোঁযারদিগঞ্ে 
বিবপগে ও ডোবা আনমনে হইব অব্যফ,৩ রাত 



০ দুশয় পর্ব মাঁতিওর. রচিত 

. সখ আখারাঁর্েভাহারদের ও অন্য হর্সের আহ্ষীর 
$৯- জন্য) - কিন্ড যখন তাঁহার] গঠিত করে ভৌমার 

দিগাকে ভান ভাবি হইও লাকি কখ্1 বলিবা একারণ 
ক্হিবা'র কথ] দিতে হইবে তোযাঁরদিগাকে সে দণ্ডে । 

২৩ ঘে-বলে জে তোরা নছে কিন্ত তোযারদের লিভার 
২ আতা ছে বলে ভোযাঁরছের ম্রো; ভাতা ও 

ভুঁতাঁকে মৃত্যুতে গান্কিত করিবে ও পিতী পু্কে শিশু 
চাঁন ও মতা পিভা'র বিসিরিতে গঠিয়া হত্যা করাইিহে 

২২ ভাহারছিগকে |. তোযিরা ও সমস্ত যলুছ্যের ঘুনিত 

হ্ইবা আঁ্যার নাঁমেরার্ঠ্ে কিন্ত ঘে আহিজ্ঞং তা করে শে 

২৩ পর্থান্ত সে তাঁণ পাইবে? কিন্যু যাখন তাহার" বিপক্ষডা 
করে তোযারিদিগাকে- এক হরে ভাখন পলি ইহা ঘাও 

আর একে একাঁরণ আ'রোঁদ্ধার আঘি বলি ভৌঁযাঁর 
দিগাকে ঘিশরালের সকল সহরে* ঘাঁইহা না মনুষ্যের 

৪ পুণের অীমনের প্ৰের | শিষ্য বর ওপর. নঙ্ছে 

৫ ও সেবক পুঁভুর উপর নহে এই পুর ঘছি শিষ্য হয় 

গুরুর ম্ত ও মেৰক পুর | যি আহার বলিয়াঁছে 
বাঁটীর-কর্ত। বেউলজব্ৰ কত অধিক বাচীর লোকের 

২৬ দিগাক্ে আতএব তাহারছিগীকে ভন করিও লা একারণ 

কিছু চাঁক] নহে যাহা পুঁকাশ হইবে ন] কিমা 5 

৭. ঘহা জানা হইবে না. যাহ] আছি কহি তৌাঁয় 

_দিগাকে অন্ধকার হাহ বলিও আলোতে ও ঘাঁহ? 

তোরা কর্মে শ্বনিভে পাঁও তাহ চেতি দেহ দরের 
₹৮.ছাঁতের. ওপর ॥ ভয় করিও লা তাহারছিগাঞন্ডে 

-. ঘাহারা। বৰ করে শরীর ও পান বধ হরিতে পাঁরে লা 
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৫০ দুর্শয় পর্ঘ হাতিএর রটিত- 

কিন্ড বর০ ভু ক্র তাঁহাকে বিনি নও করিতে পারেন 

দুই পণ ও শরীর লরকে দুইটা চটক পক্ষ বিক্কয় 
নহে এজ জিকি নৈহায় কিন্ডু তাঁহারদের একটা 
মৃত্তকায় পতিবে লা তৌাঁরছদের পিতা ব্যতিরেক 1 
কিন্ড তোযারদের মস্তকের মস্ত ফেশ গণ আচে 
জাতএব ভয় করিও লা ভোমরা আঙ্গিক মূল্য আলে 

চটক হইতে! কে কারণ হে ক্হে শ্থিকারি করিবে 
আযাকে মন্ছ্োরদের আীথ্যাঁ আমিও শ্থিকার 
করিব ভাহাঁকে আঅফিরি পিডার লাখ, ঘিলি আছেন 
রগ? কিন্তু ঘে কেহ অপহুৰ ঘাছে আঁযাকে মন্ষ্যে 
দের আয] আমিও অপহুব ঘাহিৰ তাহাকে আর 
পিতীর আাখ্যাত ঘিনি আছেন জ্বগে। ইন ভাবিও না 

ঘে আহি আসিয়াচি কুশল দিতে দুথিবীর গুপরে' 
আমি আইলা ল1 কুশল দিতে কিন্ড তলোয়ার | 
এফ্রিণ আহি আসিঘাঁচে যাঁনষের পু করাইডে 

তাঁহার পিতার বিপিরিতে ও কলা ভাহারি মাঁডীর 
বিসরিডে ৩ ঙক্তন্য1 তাঁহার বিয়াভার ব্পিরিতে 

১ মুনুছেোর শত ও হইবেক তাহার আপনার পরিজন । 
ঘে পেস রে পিতা! কিম্ণ যাঁতাকে আমা হইতে অধিক 
মে আঁযার ঘোঁগীয নছে ও ঘে পুষে করে পু কিম্বা 
কল্যানে আহি হইতে আফ্কিক জে আযার হোগা হে! 
এহ০, ঘে তাহার কস না লয় ও আযার পঞ্টাৎ বর্তিনা 

হয় সে ঘোগ্য নহে আঘাতে! ঘে পায়ু আপনার পণ লে 

ডাহা হাঁরাইধে ও ঘে হারায় তাহার পাঁন আারা্ে জে 
তাঁঘা পাইবে 1: ঘে জাতীগি করে ভোযারদিগঞকে লে 



$০ দশায় পব্ৰত আাঁডিওর 'রচিড 

আভীথি করে আঁকে ও ঘে জভীঘি করে আঁকে 

মে অজীম্িকরে তাঁহাকে হিনি পাঠাইলেন আঁযাঁকে । 
%$ ঘে অভীধি করে ভবিষ্যত বত্তাকে ভবিষ্যত বক্তার লাঁছে 

সে ভবিহ্াত বস্তার কলোদ্যু পাইবেক ও যে আতিথ্য 

করে পুঁক্তার্ঘিক মনুষ্যকে গুক্ভার্চিকের লাযে লে. 

5২ পুঁক্ভার্ঘিক মনূষ্োর ছলোদ্ঘু পাইবেক |) এব১ষে 
কেহ মাত্র এক বাট শতল জল পান করিতে দিবে এ 
ছদেরদের এক জলকে শিষ্যের নাহে অত্য আহি বলি 
তোর্যারদিগাকে তাঁহার লোদয়ু কোন ত্রযে অপ্রাপ্য 
হইবে লা 7 

সীবর্ব ইহার পরে ঘবেস্ত ডাহাঁর দ্বাদশ শিষ্যেরদিগাকে 
ঠ নিত করিলে প্র্থান করিলেন সে স্থান হইতে ভাহাঁবু 

"3. দের নগরে শিক্ষা করাহিতে ও চেত্তি দিতে ৮ 

২». ফোহন কারাগারে এঞ্চের অযাতার শ্তিনিযো 
৩ পার্ঠাইল ভাহাঁর শিঘ্যেরদের দুই জল ও বলিল 

উহাকে শুহি সে জন ঘাহাঁর আগীয়ন হইবে ক্যি 
& পুত্যানা করি আর একের জন্ম;  য়েস্ত পৃত্যুত্তর 

করিয়া? বলিলেন ভাহাঁরদিগাকে ছ্রিযী যাও 

& ফোঁহনকে দেখাও যাহা শ্তলিঘাছ ও দেগিযাঁছ আনর 
দৃ্ি পাঁয় যৌডারা গভীঁয়ত করে পার গৃহস্থেরা 
পরিহার হয় বধিরের! শুনিতে পায়ু মৃত্যুর! পায় জীবন 

শ্রবণ অকিঞ্চনেরদের ঠাই যঙ্গল অহচাঁর চেভি দেও! 

৩ হয়ুঃ ও বল্য সে জন ঘে বিবস্ত নাহয় আযার বিষয়ু ॥ 
চু 
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তাহারদের খাঁত্রা কালে যেশ্ট ঘোঁছানের বিষয় হলিডে 
নীচিলনে মানব্যরদিগাকে কলিয়ু! কি দেটিতে দিয়া: 
বাঁডীলে নত নল কিন্তু কি দেখিতে গির্ঘাচছ এক জন 
কোঁথল পারিচুদে দের্ধঘ কোল পাঁরিচুদে খাঁহারা 
পরিধান হয় তাহার! রাজার ঘাঁটিতে! কিন্ত কি 
দেটিতে ছির়াছ ভৌয়র1 এক ভৰি হণ বটে জাতি 
ব্লি ভোঁগারছিগাক্তে ভবিষ্যত বক্তা হইতে অধিক 1 
একরিণ এই ভিলি ঘাঁহর বিহ্যয় লিপি আছে ছে আছি 
পাঠাই আর দূত ভার ন্যুচধ ঘে পুক্মুত করি 
বেক ভৌঁঘাঁর পর্ন তোযার অগেৌ]  অত্য আহি বলি 

তোরদিগাকে আহার জল্িযাছে সু লোকের গুদরে 

ভাঁহারদের কোন কেহ ও₹পত্তি নাই যোহল ভূবা হইতে 
বড় কিন্ত ঘে অতি ক্ষত সর্গেরি রজ্যে সে তাহা হইতে 
বত] হন ভূবার ছিনাবহি এখন পর্থান সর্গের 

 ব্লাজা জোর যু ও শক্তি জোঁরেতে ধরে ভাঁহা। 
$৩ 

$৪ 

$৫ 
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শকারন সময ভবিষ্যত বাক্য ও ব্যবস্থা ভবিষ্যত 
বলিন হোহন পর্বদ।) ও হি ভৌঁয়রা! গহন করিব] 
তাহা ভবে এই হইল আঁলীহাঁ ঘাঁহাঁর আগীযিন ভবিষ্যৎ, 
চিল আঁহার শুলিবার কর্ন আঁচে লে শ্তনক | আমি 
কাহার শুন্য করিব এ পুক্ঘ তাহা বলিকের ম্ড 

বাজারে বসিয়া! ভাঁকিভে* আপিনারতদর আধার 

দ্িগাঞ্তে ও বলিতেখ আমরা বাজাইয্েজি ভোঃর 

দের ঠাঁছি ও তোরা বত কর নাঁ আগ্রা রোদন 
করিয়াঁজি তোযারদের ঠাই কিন্ত ভোমরা হাহাকার 
করনাঁ। একাঁরল ঘোহল আইল [যাইতে লচছে 
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টিতে নহে ভাতে লোঁক বলে' তাঁহার আছে এফ 
হু 1 _ অনুম্যর পথ আইিলেন গাইতে গীতেহ 

কিন লোক বলে দেখ এক জন ভোক্তা ও জুরা পায়ু 
পাঁটোয়ুরি ও পাপিরছের বনু, কিন্ড জান পুক্তারহির্ষি 

গৃহনিৎ, আঁচে আপনার শিষ্করদিগী হইতে 1- ও 

ডাখন তিলি আলর্থেগী করিতে লাগিলেন মে সকল 

সহরকে যাহার যধ্যে তীহার অনেক আপুর্ধয কার্য 
চিল একারণ তাছারা খেদ করিল লা? অনু 
তৌঁঘকে খোঁরাজিন অন্ন ভো্ধকে বী২জিদ1 
শ্রকাঁরণ ঘদি সে আঁশূর্ধা কা হাহা কর হইল তোর 

মধ্যে করা হইভ জোর ও চাঁদলে তবে ভাঁহাঁর 0েদ 
করিত অনেক কাল চট ও ভদ্র গাঁযু দিয়া! কিন 
আহি বলি ভোঁখরদিগীকে বিচারের ছিলে চের ও 

চালের অন্ত জাতিলা হইবেক তৌর্থারদিগ হইতে । শায় 

খাছরনক্ষয ও সৃর্ণে আুর্শে ওটু হইয়া কিন্ত আঁনযুন 
হইবা নরকে একাঁরন যে আশু কাব্য পুকার্শি হইয়াছে 
ভোর্যার মঞ্চে তাহা যদি হুছইড অদযে ভবে ভাঁহা 
রৃহিত আজি পর্ঘ্দু। কিন্ড আঁফি বলি তৌঁযাঁরদিগাকে 
বিচারের দিনে সদযের জাতনা হইবেক্ আলু তোঁথার 
দের জাঁতলা হইতে 

তৎকালে' ঘেশ্ত ওত্তর করিয়া বলিলেন ও ছে 

পিতা সৃর্গ ও পৃথিবীর ঈশ্বর ত্তসি ইহা গিপ্ত 
করিয়া আ্াঁনবান ও বুদ্ধিয্দ্য হইতে এব প্রকাশ 
করিয়াছি তাহা বাঁলক্রেদিগীকে জে কারণ আসুক 

»৬ করি তোকে! এই হত হওক আহে পিড়া একারণ 



$$ একাদশ পবর্ধাতিওর রটিতা 

২৭ এল তোর্যার ইন্ভা ! কল বস্ত আরা ঠাঁই গনিত 
হইঘাঁছে আযাঁর পিতা হইতে এব কোন কেহ জালে না 
দুএ্কে কেবল শিতা ও কেলি কেহ জালে লা পিতাকে 
কেবল গুণ] ও মে জন ঘাহাকে গুণের শভ্িি দুকাশ 

৮ করিতে তাঁহাক্কে। তোরা শত ও ভারি বোকা! গৃহস্ত 
আই আর্ার ঠাঁই আমি দিব ভোরারদিগীকে বিশু 

২৯ আযাঁর বাঁক বহ ও জিক্ষা কর আসার স্ণালে একাঁরণ 
আঁমি নয়ু ও অনুকরণে লঘু ভাহাতে তৌথারা পাইৰ] 

৩, তৌাঁরদের পনের বিশ  একারণ আমার কাঁক 
সহজ ও আমার বোবা পালা শু 

পর্ব ত কাঁলে যেশ্ত শাঁকত দিলে শের ক্ষেত্র দি 

.£২ ৌলেন ও তাহার শিখ্েরা হুবিত হইযুশ শি দৃগ্ডাইযা 
ং যাইতে লাগিল । কিন্ত গঅঁরিসিরা তাহা দেখ্িঘুশ 

বলিল তাহাকে দেখে ভোঘার শিছ্যেরা ফেন করে 

৩ অকর্তন্যা কাঁয্য শাঁবত দিনে । তিনি বলিলেন 
ডাঁহাঁরদিগ।কে ভৌঁম্রা পাঠ কর নাই দাঁওদু কি করিলেন 

8 যখন তিনি ও তাহার শহায় জিল হ্ষবিৎ১ কেন তিনি 
ভগীবাঁনের ঘরে যায ভোজন ক্রিলেন দর্শনের হি 
যাঁহী ভাহাঁর ও ভাঁহাঁর অহাঁয়ের জ্গখাঁদ্য কিন্যু কেবল 

€ যাঁজকের খাদ্য! কিয্বী ভোর ব্যবস্থা পুত্রকে পাঁঠ করনা 
কেন ঘাঁজক লোকেরা সৃষিকে শাক দিনকে ব্যবহার 

৬ ক্রিয়া! নিরাপিরাহি হয়| কিন্ড আহি বলি তোঁয্খারদিগাক্কে ও 

শঈ বলে এক জন আজে সৃদ্বিক হইতে বড় । কিন্ত যদি' | 

তর! আলিত ইহার অর্থকি আছি চাই কেয়া বলিদাল 
৮৪ 
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লহে ভবে নিতে গহির দোঁঘ বলিত নাঁ। কারণ মলুষেগর 

পু শাঁবত দিনের ঈশ্বর 
পরে তিনি লোখাঁন হইতে সন্থান করির্ণা গেলেন 

ভাহাঁরদের জিনগগৌ। এব দেখে সোঘখলে চিল 

এক নূল1 মনুষ্য তাহাতে তাঁহার জিজ্ঞাসা করিল 
তাহাকে বলিয়া শাঁবত দিলে সু করিতে কর্তব্য কিনব 
ডাঁহাঁকে অপবাদ করিবাঁরো! কিন্ডু তিনি বলিলেন ডাহা 

দিগাকে ভৌঁযাঁরদের কোঁল জন ঘাঁহাঁর কেবল একটা হে: 
যদি ভাহা শাঁবত দ্রিনে খাদে পরতে তবে সে তাহা 
চাঁগাইঘু! বাহির করিবে না. ভবে মনুঘা হে 
হইতে কত ভাল অভএব অুক্রিয করিতে শাঁকত দিনে 
কর্তব্য? তখন তিনি বলিলেন সে মনুষ্যকে 
ভোযাঁর হবু বিষ্ার কর 1 অআভশব হস্ত ব্য্যার করিলে 
তাঁহী সস্থ হইল অন্য হসর যত | ্ 

তান আরিসিরা ঘাইগ়া! তীহাঁর বিপরিতে মনুণ 
করিল কি মতে লহ করিতে পাঁরিত তাঁহাকে ॥ কিন্ত 
যেস্তট তাঁহাঁ জানিয়ু! গেলেন সে স্থাঁন হইতে ও বত মাঁনব্য 
তাঁহার পশ্থশ ঘাঁহারদিগকে সকল তিনি সম্থ করিলেন 
ও আতা দিলেন তাহাদিগকে নাঁ জানাইতে কাঁহীকে 
তাহা পৃত্যাক্ষের জন্য ঘাঁহাী ক্হিয়া! চিল ঘিশওহা 
ভবিষ্যত বন্তণ হইতে বলিয়ু? দেখে আঁাঁর সেবক 
যাহাঁকে পচন্দ করিয়াছি আঁয্খর পয ঘাহারে আয়া 
প্রাণের তহ্ঠি আহি খুইব আযাঁর আঁত্র তাঁহাঁর ওপর 
ও তিনি বর্েরিদিগিকে বিচার চেন্ডি ছিবেন তিনি কোলহন 
করিচবন নাও চেঁচাইবেন না। কোন ঘলষ্নএে ও তাহার 
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হব শ্নিবে লা গলিতে চে] নল ভাঙ্গিবেল লা শু 
বুাতুক্ত কোথা নিবর্বাণ করিবেন না। বিচারের ওৎপন্ল 

জয় পর নাকরিলে রা এব ভাহাঁর লাষে বর্ম 

বিশ্বাস ভারি 

ভাখান তাঁহার স্থলে আনিল এক জন হত গৃহ জানু ও 

গৌদ্টী এব০ তিনি সু করিলেন তাহাকে ঘে যাতে আলু 
ও গৌণ দেঠিতে পাইল ও কথা কহিল 1 এব স্্ 
লোক চয্*কৃত হইয়ু! বলিল এই দাঁগদের অন্যান লহে 
কিন্ড আারিসির1 তাহী শ্্রনিয়া! বলিল এই বেট] হৃৎকে 
চাঁড়ায় লাঁ কেবল হৃতের রাজা বাঁযুলজববের 
করণক 1 ভাহাতে যেশ্ট তাহাঁরদের লন জাতি হইয়া 
বলিলেন ভাহারদিগঞে প্রতি রাজা আপনার বিপরিতে 
ভিন হইয়া? অরন্য হঈঢা ঘা এবৎ, পুতি অহর কিম্বা : 
বাঁ আপনার বিপরিতে ভিনু হইয়ুণ সায়ি নহে সমুডাঁন 
ও যদি চাঁতায়ু অয্ভীনকে ভবে ভিন হয় আঁসলার 

বিসরিতে অতএব ভাঁহাঁর রাজা হ্ায়ি হইবেক কেহনে 
আঁটি ও ঘি হু জাঁড়াই বীতুলজববের করণ ভবে 
তোর্যারদের শিশ্ুগাণ কাহার করণক চাঁভায় ডাহা 
অতএব তাঁহারা হবে ১ বিচার কৃত্তী। 
কিন্ট যি আঁয়ি ভৃত চাতাই ভগাঁধানের আত্মার 

করণক ভবে ভগীবালের রাজ্য আভিনীে তৌঁযারদের 
স্থানে!  নওব! কেন করিয়ুণ পুবেশ করিতে পারে 
কেছ বলব্ণন মনঘ্যের বাঁটীতে ও লু 
আহিগি পুযে সে বলবানকে বন্দ করণ ব্যতিরেকে 

তঁরপর ন্চ করিতে পাঁরে ভাহার বাট? হে (০০৬,৯০০ 

করে তাহার | ও 
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: আমার সঙ্জে নহে লে আযাঁর বিপরিতে ও ছে আঁার 
অঙ্গে কৃতাঁয়ু না সে ছত়াই ছেলে | 

৩৮ অভ্র আমি বলি তোযাঁরদিগীকে অক্ল পুঁকার 
পাপ ও পাঁপ্ুতা মর্ধযাদা হইহেক মনুয্যেরদিগীকে 
কিন্ত বা পাঁসগুতা অর্থযাদা হইবে না যন্ষ্যের 

৩২ দিগাকে ! এব যে কেহ কথ] কহে যনঘ্যের পুর 
বিপরিতে তাহ! অর্ঘাদা হইতে ভাহাঁকে কিন্য ঘে কেহ 

৩৩ হলে বর্গাত্মার বিপরিত তাহ? কাঁচ মর্যাদা হইবে ন| 

এ ক্ছি আমিবার পুঁথীবৃভে ॥ বৃক্ক ও তাহার ছল 
২ক্হঠ করাও কিছী বুহ্ধ ওভাহার আল ওভয়ু মন্দ 

৩৪ করাও! একারণ বৃক্ষ হলেডে জানা থা! আরে 

সর্পের বন্শ ভোয়রা দু হইয়া! কহিতে পার ভাল কথা 
কেমেলে একা'রণ অনুঃকরণের পু ভী হইতে মুখ কৃছে। 
ভাল মনিষ্য তাহার অনঃকরণের ভাল ভাগ্ার হইতে 

৩৫ তাল ও২পনু করে এব পাঁষ্র মনুষ্য ভাঁহাঁর অবঃ 
.. করণের দুগ্চ ভাগার হইতে দুষ্ত ওপন্ব করে? 
৩৬ কিন্ড আগি বলি তৌযারছিগকে পুতি বেছদী] কৃথণ হাহা 

মনুষ্যেরা কছে তাঁহার হেত্ত কহিতে হইবে বিচারের 
৩৭ দিলে! কারন ভোযার বাক গত্তিনন হইব) 

কিহ্বা ভোঁযাঁর কথন হইতে ভোঁযখর দৌঁছাদাত হইবে 1 
৩৮ তাধল অধ্যপিক ও গ্ারিসিরদের কতক লোক 

গুত্তর করিয়া! বলিল পুঁভ্ আরা চিহব দেসিধিভে চাঁছি 
৩৯ ভোম হইতে । কিন তিনি গুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন 

তাহারদিগকে দুষ্ঠ ও রদারিক নক অন্যান করে 
টি কিন্দ কোন টিহ দেওয়া হবেক না তাহাঁরদিগিক্কে 
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যোঁল! ছিল তিল দিব রাত্রি হত য-লোর গদঈয়ে সে 
মত মনুষ্যের পু] খাকিবেক পৃথিবীর অন্তরে তিন 
দিবা! রাত্রি! নিনিবের লোক বিচারে শুতিবে এ পুষে 
বিপরিতে ওভাঁহাঁর দোছ করিৰে এ নিযিত্ত যোলর চেততি 
দেযাতে ঠেদ করিল কিন্য দে এস্থানে আছে এক জন 

যোনা হইডে বড় । দক্ষিন দেশের রাণী এই পুজমের 
অহিভ বিচার ঘাড় হইয়া! দোছাঘাত করিবে 
তাহাকে একাঁরণ জে আইল পধিবীর অন্েরদিক 
হইতে শলযাঁর বিদ্য শুনিতে কিন্ত দেখে এস্থানে এক 
জন শলম? হইতে বড। অসরিস্ার আত্ম ঘনুষ্যকে 
চাঁতিয়া গতি করিতে ঘাঁয় সুস্থ স্থানে দিয়া! আশিমে 
জন্যাহণ করিতে কিন্ডি পাঁচু লা । ভাধন বলে 

আঁঘি ছিরি যাইব আমার আঁ্শমে খেখান হইডে 

আইলা এবণ১ আজিটা ছেটে ভাহা শ্লা বাড 
আজান ভাষন সে ঘাঁইতা আবলার সঙ্গে আর আত 

আআ লঘু আপনা হইডে অবিক দু এব তাহার! 
পুবেশশ করিয়া! বাস করে ভাঁহাঁতে তেক্তারণ লে সল্ছ্ের 
মেঘ আদি হইভে যম এই যু হবেক এ পাপি 
দাক্ছ্কে মি 

লোকের সহিত কৃহিতে* দেখ তাঁহার মাতা ও ডাহা 

ভূতারা বাহিরে ভাইয়া ইচ! করিল কথা কহিতে - 
তাহার সগ্জে।!. তখন এক জল বলিল তাঁহাকে দে 

ভৌাঁর যাতা ও তোরা ভুভারা বাহিরে তআশাইয়া 
ইচু! করে কাথা কহিত়ে ভোমার সঙ্গে । কিন্তু তিনি 
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শত্স্তর করিয়া বলিলেন তাঁহাকে ছে হলিয়াঁ জিল 
ভাহাকে কে আঁযার মাতী ও কাহার আর 

৪৯ ভ্ঁভারাঁ। পরে তাহার হুষু তাহার শিষ্যেরদের 
দিকে বাতা হলিলেন দ্ধ আঁযাঁর হা ও আর 

৫০ ভুতার একাঁরণ ঘে কেহ করে আাঁর স্ব্গাঘ পিতার 
ইচু? সেই আঁযাঁর ভঁভী ও ভগিনি ও মাতা নথ 

পর্ব সে দিলে যেষ্ট ঘর হইতে ঘাঁইগুখ বিলেলন সমৃদ্রে 
4৩ তিরে। এব হেন বড় খানব্য একত্তর হইল তাহার 
স্থানে তাহাতে তিলি আহাঁজে ঘহিয়! বসিলেন ও সকল 
৩ আ্যানব্য তটের গুপরে ভাঁশুাহিল! এব ভিনি হি ওপ 

দেশে কৃহিলেন অনেক বিষ্য়ু ভাহাঁরদিগকে বলিয়ু) দেখ 
8. এক বীজ খুনক বীজ বুনিতে গিয়াছে ।  বুনিতে 

কিছু পতিল পর্বের পার্ে ও পক্ষের আজিযুণ ডাহা গস 
ও করিল । কৃতক পত্িল পাঘাঁণ স্থালে যানে বিহৃর 

মৃত্তিকা নহে ও ততক্ষণে ভাঁহা! গাঁচিল একারিণ তাঁহাঁর 
৬ মৃত্তিকাঁর গভীরতা লহে। কিন্যূর্্য ওদযু হইলে 

তাহা গ্ুতিল ও তাহার সিক্ত নী হওলের কারন আসক 
দু. ভাঁব হইযাটগৌল !।  কৃতক ও পত্তিল কৃপুক গাছের 

মধ্যে এব কণুক গাঁছ বৃদ্দি হইয়া! ভাহাঁ হয়! 
৮ ছেলাইল 1 কিন আঁরং পত্ডিল ভাল মৃত্তিকীতে ও 

|]. চুল হুলিল ক্তকে এক শত গুণ ক্তকে ঘটা গুণ 
৯ কতকে 'ত্রিৎশতি গণ: যাহার শ্বনিবার ক্র 

আজে সে শ্ুলুক-_--- ্ঃ 
ঢ্ 
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ত৬ পর শিছ্যেহা আজিয়া বলিল তীহাকেক্ি জর 
কহিতেছ তহিারদিগকে দবার্চ কথ]) ভিনি দভ্যুতর 

ক্রিয়া! ুলিনেশ ভাহারদিগাকে এই কারন তোমার; 
দিগক্ে দাঁতৃব্য হঈহাজে জাদিতে যগের রাজ্যের গস 
বিচ্বয় কিন ভাঁহ'র্দ্গীক্তে দাতৃষ্য নছে। একারণ 

যাহার আজে তাহাকে দিতে হবেজ্ত ও সে পাইবে আর 

জলে কিছ ধাহাঁর নহে ভাহা হইতে লওয়া হবেক 

ঘাহাঁ আঁচে জাহার।. আতণব আছি কহি তাহার 

দিগাকে ছু কথ? একারণ দেটিধিতেখ তাহারা দেখ না 
ও স্নিতে হলে লা এব কুবো লা ৮. অতএব ভাহার' 
দের মধ্যে পড্যক্ক আছে হিশ্পতীতহার্ ভবিষ্যত ঝাক্য 
যাহা বলে শুনিতে শ্নিবা কিন্ত কবিরা নল] ও দেগিযাতে 
দেবা শ্চিন্য ভ্ঞাভ হঈবাঁ লী | এ্রকারন এলোঁচের 

অন্তঃক্রণ হোটী ভাঁহারদিগের ক্র ও ভারি শ্তলিতে 
ও তাহারদের চ্ছ মুন্দির্ঘাজে লত্তবা কৌন কালে চক্ছতে 
দেখিতে পাছত ও কর্সে শ্ঠলিতে পাত ও জনঃকরণে 
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বুঝলে ্িরিত তাহাতে আমি সৃহ্থ রিতা ॥ 

তাহারদিগিকে। কিন্ত -ভৌ-ারদের। চক্ক দে 
ও ভোঞারদের কর্ন শ্বনে সেকাঁরণ ভাঙার 

ৃ ধন্য! আরোদ্ারি আসি হলি তোখারুদিগিকে আনেক 

ভবিষ্যত বক্তা ও দাঁকৃভার্থিক্কি লোক দেট্ধিতে ইচ্া 

করিয়াছে ঘাঁহাঁধ ত্র দেখা ক্িন্ড্রু তাহা দেঠিতে 

পছিন নাও জ্টনিতে যাঁছীহ তোমা! শন কিন্ত তাহা 

খ্টনিতে পাইল লা পে 

অভাব শুন তোয্রী, লে শফি কুনক দঃ কথ 
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হযখনল কেছ রাজ্যের ক? শ্ুল্যিণ বুঝো লা ভান [21 ১ 

জাঁজিয়া! লহইয়ু ঘাঁয় তাহ] যাহা বুনন চিংল ভাঙার জু 

করনে এই জে যে কাজ পাইল পত্রের পার্রে! - 
ঘে পাইল বীজ পাচ্ণন স্থলে জে এই হে কখ1 শ্নিঘুঃ 

'তত্তক্ষনে হরিফ মূলে গুছণ করে ডাহা কিন্ড 
আশলাঁর হধ্যে সিকৃভ নহে আভএৰ স্থায়ী কিছু কাল 
হাত্র এনিন্ত্ত দু৪য কি বিশক্কডী কার লিহিত্ত হইলে 

কিছ পরে বৈযুগধ হয়৮ যে বাজ পাইল কণুক 
গাঁচের যবে সে ও এই ঘে কথা শ্তলিলে এ জগীতের ডিস) 
ও অর্থের ভান খাইয়া ঘেলাঁয় জে কথী তাহাতে আলা 
হইয়া যায়! : কিন্ড হে পাইল বাজ ভাল মৃত্তিকায়ি 
সে এই ঘে কথা শ্তনিযো বুঝে ও হুল ছলে কতক এক 

স্স্পর্বী খত কতকে হা কতকে ভ্রিশতি এল- 

তিনি জার এক হিগনছদেশ করিলেন তাহাদের, 

হানে বলিয়া? ঘৃর্গের রাজ্য একু জলের হত থে 

ভাল বীজ বুলিল তাহার ক্ষেত্রে! কিন্টি ঘা, 
ম্নাঘ্যেরা নিছ্িত চিল ভলুব্োে তাহার শজ ৷ আসি 

বন কুঁজ বুনিল গোত্র হধ্যে ত-পর গোল। | কিন্ত 
ঘাখন পত্র বৃদ্ধি হইহাঁ কল লিল তখন বন ও দ্ধ 
গোলা অতএব লে গুহহ্ছের দাসেরী আসিয়া হলিল 

তীঁহাকে যছাশয়ু ভ্তমি ভাল কীজ বুন নাই ভোর 
ক্ষেত্রে ভবে োঁখা হইতে এ হল 1 ভিনি 

বলিলেন তাহারদিণীকে কোন দুহ্ত ইহা] করিযছে 

'ভাহাডে দাস লোক বলিল তীহাঁকে আভখুৰ 

আর? ইয়া! ভাহা ততলিযা! একত্র করি । কিন্তু 
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তিনি বলিলেন লহে নত্তবা! সে হন একত্র করিতেই 
গৌয় ও.্পাঁটন কর তাহার সঙ্গে ছুই একত্র: 
বৃদ্ধি হওক ফসল পর্ন তখন মলের কালে হলিধ 
দাওলিয়ারদিগাক্ষে দুঘঘে ঘন একত্র করিযণ আছি 
বন্দু পৌতাঁলের কারণ কিন্ত একত্র কর গোঁ আমার 
গৌলায় 

তিনি আঁর এক হি, উপচে করিলেন ভাঁহাঁরদের 

ই সৃর্গের রাজ্য একটা শর্ঘর বীজের মত থাঁহা 
এক য্ন্ছ্য লইয়া! বুনিল ভাহার ক্ষেত্রে ঘাঁহা সকল 
বাজ হইতে ক্ুদু সেসত্য কিন্ত বৃদ্ধি পাইযণ হয 
অন্য তূস হইতে বত ও বৃক্ষ হইয়া ঘাঁয তাহাতে শূন্যের 
পক্ষে! আভিহা খাঁকে ভাঁহাঁর আাগখাঁত় 

ভিলি আর এক হিৎ্ ওসদেশ করিলেন ভাহাঁর 
দিগকে স্বগে'র রাজ্য খঘিরের মত ঘাহা এক আ্ী লোক 
তিন কাঠা ময়্ঘার মধ্যে চাক রাগিল ঘাঁবৎ্, পর্ঘ্নু 
সস ধযির ঘুক্ত হইল 

এ সকল ছ্ার্ঘ কথণ যেশ্ত বলিলেন হাঁনব্যক্ে ও বা 
কথা ব্যতিরেক ঘলিলেন ন! ভাহারদিগকে ! তাহা 
পুতাক্ষের জন্য ঘাহী ভবিষ্যত বক্তা কৃহিয়া' ছিল বলিয়! 
আমি ঃুলিব আঁযাঁর মুখ দবার্্ কথ] কহিতে আহি 

পকার্শ করিব কথা যাহা গুপ্ত চিল জগতের শপ 
আববি' 

যখন ঘেষ্ট হালব্যকে বিদায় করিয়া! ঘরে গৌলেন 
তাখল তাহার শিহ্যেরণ তাহার কাছে আঁজিযা বলিল 
পুতেদ ক্রিম কহ আারদিগকে ক্ষেত্রের হন গীছের 

সসসপ্পিসপক্ঠ 
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হিহ গুপদের্শা! ভিনি পৃত্যন্তর ক্রি! হলিলেল 
তাহারদিগাকে যে জন ভা বীজ বুনে লে মনজ্যে্ 
শে রিনিতার 

সেক্ষেত্র এ জীভ সে ভাঁল হজ রাজ্যের শিশুগণ 
কিন্ত বল আঁচে দুষ্চের শিশ্তগীন হে শজু হুলিল 
ভাঙা সে আঅহভাঁন আসল এ গড়ের শেষ এক সে 
'দাঁওলিযুণ ঈশ্বরের দ্যু- 1 অতএব যে যত বন একওর 

হইলে অিঠিভে দৃগ ইজ সেই যত হইবেক এ জগতের, 
শেষে। ম্নুষ্বের পুশ পাতাইবেল তাহার দত ও 

তাহারা একত্র করিত ছেলিবে ভীহাঁর রাজ্য হইডে 
সহ্য দো ও অআথখার্থ কারিক এব ভাহাঁর 
দিগাকে ছ্চেলিবে অগ্গির কে জে ম্বালে হাহাকার 
ও দগ্ধাঁদন্ছে দর্শন ॥ সে কাঁলে পুকৃতার্টিকেরদের' 
তেজ হইবে অূর্য্ের সত ভাঁহারদের পিতার রাজ্যে | 

সর্প 

আর বার সৃর্গের রাজা ক্ষেত্রে গু ধল্রে যত হাঁহা 
কেহ পাইলে ৭১ করিয়া? রাঁথো তারপর আলন্ের 
কারণ ঘা! বিক্রয় করে হে ব্বিচুতাহা'র খন্ডে এব০১ 

ক্রয় করে জেক্ষেত শট 

আর বার স্বর্গের রাজা এক জন বহনিকের হ্ত 
ঘে অন্যান করে সুন্তর মুক্তা লেম্হা মূল্য এক 
মুক্তা পাইয়া ঘাঁয়ু ও তাঁহার অমষু বিক্রয় করিয়া কয় 
করে তাহা ০০ 

পীনর্ববার স্বগেরি রাঁজা জালের যত ঘাঁহা মুছে 

আতিয়া নকত্তর করিল নালা পুকার যাহা পন 
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হইলে লোকে] ভিরে স্তলিন পরে বজিহা ভাল 
৪৯ একওর করিল পাত্রে কিন্ড যর ছেলিয়ু! দিল! জে 

হাত হইবে জগাতের শেছে দাতের আঁগীয্ন_ করিগু। 
অনুর করিবেন : দহ লৌক যথার্যিক হইতে 

৫০ এব ছেলিয়ুা' দিবে, টিহমানাবে অগ্গির কুখডে 
সে স্থানে কর্ন ও দলা দে র্শন 1 শ্প্বি 

৫৫ ঘেশ্বু মলি ডাহারদিগাকে বুব্য়াছি এসকল বাক্য 

৫২ তাঁহার? বলিল তীহান্তে হণ ঈ্থর। তাহাতে তিনি 

বলিলেন তীঁহাঁরদিগীক্কে অভএবক পুতি অধ্যাপক 
শিক্কিত সৃর্গের রাজাতে সে এক গৃহছ্ছের যত হে 
বাহির করে লৃতল-ও পুঁরাতল বস্ত তাঁহার ভাঙার, 

৫৩ হুইডে। ্ এসকল দ্বার্থ কথ] টি করিয়ু 

পৃহাঁন করিলেন সে হ্থাঁল চাভিযা | ূ 

৫8 - প্র আঁপিলার দেশে ওতভরিয়াণ শিক্ষা করছিলেন 

ভাহাঁরদের লিলগাগৌ ভাঙছাতে তাঁহার চযৎফাঁর হইহ 

বলিল কোথা হইতে ইহার এ সকল জ্াঁন ও আঁপুর্ঘঃ 
৫৫ কর্মা। এই ছুতরধারের পুর নছে ইহার মাতার নয 

যরিঘণ লহে ও ভ্রাহার ভূতা'র! ধাঁকুৰ ও যোলেছ ও 
৫৬ শিঁযল ও হিছোদশ তাঁহার ভগিনি ও সকল নহে আর 

দের খালে তবে কোথা হইতে ভাঁহার এ সকল কার্থঃ 

আত্রএব তাহারা! বৈধ চিল তীহারে। কিন্ত যেস্তু 
বলিলেন তাহারদিগাকে ভবিষ্াত বক্তা জত্রীন্ধ নাই 
আঁপলার দেশ ও আঁবলার বাঁটীতে ব্যতিরেক । তিনি 

লে হানে-ক্রিলেন লা জনেক আশুর্জ ক্রিয়া ভাহারদেক 

শবনান্ী পুতুল 

€। 

€ 6 
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পরর্য_ ত* কাঁলে তত্তর্ঘ০শের অধ্যক্ষ হোরোছ মেস 
৪. 

/ 

৩ 

আ্গখ্যাভ শ্বনিযা!. হলিল ভাহার দস লোকের 
দিগীকে এই োঁছল ভুবা লে ও্তিযাছে মৃত্যু চি 
অআভএব এ আজস্তব পরুীক্রয় আঁচে তাহারে 

একারন হেরোঁদ ধরিয়া! বন্দ করিয়া! চিল ঘোহল , 
কে ও-কাঁরাগাঁরে গুইয়াচিল তাহাকে তাঁহার 
ভারুহধু ছিনিপের সু হেরোদিয়ারাঞ্ে কারণ 
ঘোছন বলিয়া জিল ভাঁহাঁকে অআকর্ডব্য আঁচে 
বিবাহ বরিতে ভাহাকে। কিন্টু ভাঙাকে বধু করিডে 

চাঁছিলে ভয় করিল যানব্যকে একারণন তাহার! ভাঁবিল 

তাহাকে ভবিঘ্যত বজ্তী ! পরে হেরেদের জন্য দিন 

হইলে হেরোদিয়র কন্য1 তাহাঁরদের আাথ্যা-নৃতা 
স্তরিযা হের়োদের তুগ্ি জন্যাইিল 1 তাহাতে মে . 

কির! করিঘাণ অস্কিকরি করিল ছিড়ে ভাহাঁকে ঘাঁহাঁৎ 
চাহিত।. লে পৃবের্ব তাঁহার হাতার স্থানে শিক্ষিত 
হুইুণ বশিল যোহন ভুবার ম্সুক ছিও পাত্র করিয়া ॥ 

তাহাতে রাজা ম্নসগিত হইল কিন্ডু সে কিরা 
রাখে ও খাহাঁরা] ভাঁহাঁর আছে ভোজনে বসিল 

তাহারদেরার্থে আজ] দিল ভারাঁকে ছিডে ! 
অআভশব মে লেকি পাঠাই কারাগারে ঘহোহলেরু শির 

চেছল করিল £ . পরে ভাহাঁর হৃস্তক্ত পাত্রে আনি 

স্1 দিল কন্যাকে লে ও ডাহা আঁলিল তাঁহার মাভার 

স্বানে 1. ওভার শিছে]রু1 আছিলে জরীর লহীয়া 

করে দিল অডঃলর আই সর্াঁচার দিল ঘে. 

খুকে।. মস্ত ভাহা শুনিয়া গু পুহ্ান করিলেন 
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আরন্যে নৌকা] দিয়া. এব লোঁকেরণ ভাহা হ্তনিয়! 
পদ্হূজে গৌল তাহার পণ সহর* চাঁভিযুখ ॥--- 

$8 মস্ত বাহিরে ঘা! দেন্ধিলেন বড় ঘাঁনব্য ভাহাঁডে 
তাঁহারদের ওপর দয়শশিল হইয়া সুহ্থ করিলেন তাঁহার 

$৫ দের অসুহ লোককে । পরে অন্কা' হইলে ভীহার 
শিহ্যের1 উহার কাঁছে আলিয়া বলিল এ আরন্য হান 

বেল1ও গত্ীর্্ হইয়াছে বিঘা কর যাঁকে নগরে 
ঘাইভে ও আপন ভক্ক দুব্য ক্রয় করিভে। 

$৬ কিন্তু ঘেশ্ট বলিলেন ভাহারদিগাকফে ভীহাঁরদের 
ঘাঁওলের আবশ্যক নাই )ধাইতে দিও ভাঁহারদিগাকে 1 

$৭ ভাঁহাঁরা বলে ভাহাঁকে আঁারদের এরালে ক্বিল 

ঠ৮ লীচটা কড়ি ও দুইটা য্স্য। তিনি বলিলেন: 
$৯ ডাহা এখানে আল আহার কাঁছে 1; পরে ভিলি 

আভা দিলেন আোঁলব্যঞ্চে বসাইিতে ঘ্বাশের খুপর 

এবৎ লইলেন লে পাঁচটণ কটি ও দুইটা মলা ভারপর 
হু্গের দিকে দৃষ্ি করিঘা! আশ্পীর্ববাঁদ করিলেন ও 
কটি ভািলেন ও দিলেন তীহার শিহ্যের্দিগাকে 

২০ ও শিছ্যের] মলাবাকে ! আডঙব কলে ভোজন 

নাঃ তৃত্তি হঈল তশ.্পর বক্কি গুভা গাঁডা 
২ কত়াইনু রঃ করিল দশ চুপত়ি । সীলোক 

চাল চা ভোঁজন করিল হাজার অতেক 

মলছে 

২২. ভিলিততক্ষনে আজ দিলেন তাঁর শিষ্যেরদিগঞ্জে 
জাহাজে পার হইয়ু হাইতে ভাহাঁর আগে ঘাঁহৎ বিদায় 

৯৩ করিলেন যীনব্যকে | ভিলি মালব্যকে বিদাযু করিয়া 
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ইল] করিতে গপ্তে গৌলেন এক পর্বতের ৩পঞু 
এবণ* অম্ধ্া/া কাঁল হইলে সোরধানে চিলেন একাকি । 

₹৪ কিন্ত জাহাজ নে কালে ছিল সমুদ্র মধ্যে চেওতে 
ঢোলামুর্যাঁন হৃইযুখ একাঁরণ অন্যুধ বাভীস চিল & 

২৫ ব্রাত্রি চত্তর্ঘ পরে যেস্ত মদের ওপরে প্ 
২৩ হুজে আইলেন তাহারদের ঠা! ক্্ডি শিষ্যের 

তীহাকে সমুদ্র ওপর গাতায়ত করিতে দেখিয়া 
' শ্রাসঘুক্ত চিল ও বলিল এ সত এভদ্থে ভয়ে 

ই৭্ টেচাইল। কিন্য ততস্কনে যশ এ কথা কহিলেন। 

_ ভাহারদিগকে ১যাতিরজম] হও এ আঁঘি ভীত হইও 
হ৮ নী। তান পিতর গুত্যত্তর করিয়া! বলিল তাহাকে 

ঈশ্বর ঘি এ শ্তমি তবে আত কর আঁকে জলের 
ই ওপর আনিতে তোযা'র স্থাঁনে। তিনি বলিলেন আইস? 

তেকাঁরন শিতর জাহাঁজ হইতে লাঁযিযুণ যাইতে লাভিন্ম 
"৩০ ঘেস্তর স্থানে জলের ওপর দিয়া কিন্তুসে পুত 

বাতাঁস দেথিয়ুঠ ভ্ত হইল এব ভুবিতে লাগালে 

টেঁচাইল বঙ্লিভেং ঈর্থর হে ত্রাণ কর আঁযাকে | 
৩$ হসতশএ্রব ততক্ষনে যেশ্ত হত বিঘ্ার করিয়া? ধরিলেন 

তাঁহাকে ও বলিলেন ১ সবলু ভক্ত কিযার্ঘে সন্দেহ 

[৩ করিল) ত. কালে হারা আহাজে আসিয়া 
১৩ বাতাস নিবর্ত হইল! ডন যাহারা জাহাজে চিল 

তাহার] আলিয়া? ভজন! করিল যেশ্ধকে বলিতে 
অবজা স্তমি ঈশ্বরের পু । দু 

৩৪ অতুঃপরে তাঁহার পার হইয়া? শেীচিল গানেসরু 



৩৪ 

£8 চত্তদুশ পর্ব যাতিওর রতিত--- 

দেক্ষে। এব০, হাখান সেখানকার আলাষ্যেরণ ভা 
হইল ভাঁহাঁকে তাখন তাহার মে সকল চত্তর্চগা দেশে 

" লোক পার্তাইযা আঁলাইল সমস্য আলুঙ্ছ লোক তাঁহার 
৩৩ সৃখলে ডাহার! ও কাঁকুতি করিল তাঁহাকে কেবল 

বর 

তাঁহার পরিছুছের আঁ চল! মর্শ করিতে এব থ 

লোক তইল ততো লোক আরে গা ইইলগতউিটাতি ৩ 

ভাল হিরোশিলঘেরী আধ্যাপক ও শর্গরিক্সির? 

._.. ঘেখ্রা হালে আলিম? হলিল কিযার্চে তোঁযারি 

৩. 

শিঘেহ] গাচিল লোকের ব্যবহার লঙে একারণ 
ভীহাঁরখ ভোজন কাঁলে হযু পুক্ষালন কয়ো ল11 
কিন্ তিনি পৃত্যুত্তর করিয়া! বলিলেন তাঁহা'রছিগকে 
ক্যারি তোমা ও লই ঈশ্বরের আভা ভৌযোরদের 

| হাব্হারের কারনে? ইশ্বর আজ্ঞা করিয়ুখ হলিলেন 

অন্য কর ভোখার পিড়া যাকে এব০ হে জল আন 

দেয় পিভা কি যৃতাকে অবশ্য. হারিহা ছেলিভে হইবে! 

কিন্ত তৌঁয়রা কহ কেহ হলিতে পারে আহার পিতা 
হতিকে হাহা হইভ ভোযারিদের লভা ভাছা-ম্বর 
দাঁতৃবা 1 আভতএক ভাহাঁর নিতা হাভাকে আধ্রঘ করে 
না! 4 মৃত উশ্থরের আভা কুধ্য করিল! ভোগ্ারদের 

কাহারে তে) ঘ্রা কাঁলুনিক হি শাহ অভ্াভবিষ্া বাঁক? 

কহিলেন তৌঁযাঁর়দে না বিল্য  : প্র লোকের! জারা 

নিকটছ তাঁহারদের মুখ দি ও অন্ভুষ করে আমাকে 
ভাহাজগর এষুবারে কিন: ভাহারদের, আনঃকরণ 
আহা হইতে দূর থক কিন্ত তাহারা নির্ক 
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*. শজলা করে আঁাকে শিক্ষা ক্রাইতেখ 8 হাহ 
মন্ষ্যের আজ! যাত্র রাগ 

&৩ পরে তিনি ভাঁকিয1? বলিলেন মানব্যকত ৬ বৰা 

$$ হাঁ হখ দিয়া! আন্দাঘ় ভাহা আদপবিত্র করাত [নি 

যন্ছ্যকে কিন্তু যাহা মুখ হইতে নিলরে ডাহা আক 

$২ ভি করে মন্ষ্যক্তে | তখন উহার শিষ্যরা আয়া 

লিল তাকে আন ল] আাঁরিনির) রৌসালিৎ ডিল 

জিন গলদ শ্নিযা! |. কিন্ত তিনি পুত্যুত্তর করিয়া বলি 
, লেন গুতি- চারা যাহা আযার গু পিতা কসেল 

তি নাই ভাহা ও২পাঁটন করিডে হবেক । ছাঠভিযুঠ দেহ 
তাহারদিগীক্ে তাহার] অন্দর পথ পীজ্ঞ কিন্ যদি আন 

]৫ পথ দেখা অনু ভবে ওভয় পতিবে 2ঘাঁদে 1, ভাখন 
..-.পিতর শত্যুতর করিয়া বলিল তাহাকে পুভেদ করিয] 

$৬ কৃহ আারনিাকে এদ্বা্্ কথা যেম্ত বলিলেন 
হব ভোমরাঁ,ও এখল পর্থান্ত নিবের্বাধী £ এখল পর্ঘান বুঝা 

না যাহা গুবেশ করে মুখ দিয়! ভাহা ঘাঁয় ওদরে ও 
$৬ বাহিরে নির্গত হয় সেত খানায় কিন্তু হাহা বাহির 

- মুখ হইতে ভাহা আইছে আন্ঃকরণ হইতে ও ভাহা 
হত অশ্রচি করায় খনুষ্যাকে | একারন আহঃকরণ হইতে 

বাঁহরে দুজ বাক্য বব: পরদার বেশ্যাগম্ল ভুরি . 
ঘিথ্যাঁ প্যান পাঘতুতী | এই আন্ততি করায় য্য্যকে - 

.: কিন্তু অসুঙ্ষাল্য হস্তে ভোজন করিতে অস্তটি ক্রাঁযু ন 
| ০৯০০১ 

৯ ভাখন মোখাঁন হইডে বেস্ত গুহ্থান করিলেন জোর ও 



২ 

ও 

২ 

০৩ 

8৫ পঞ্ছাশ্ো পর্ব মাঁতিগুয় বাটিউ- 

চীদনের সীর্যায়। সেকালে দেখ এক জল ধ্লাযনী 
লারী আইল মে দেশ হইভে এব০ টেঁচাইযুণ হলিল 
তাঁহাকে ফেয কর আঁয়াকে ও হে ঈশ্বর দগদেই 
অন্তান আমার কলা! হতে বরা মা জন্রণা পাইতেছেং& 

কিন্ত তিনি তাহাকে কিছু: কথা পৃত্যযত্তর করিলেন লী? 
অতএব ভাঁহাঁর শিষ্বোর] তাহার হ্ঠলে আলিয়া নিব্দেৰ 
করিতে বন্সিল বিদায় কর তাহাকে একাঁরণ সে চেঁচা 
তে আহিজে আযারছের ৭511 কিন্ত তিবি 
পৃত্যত্তর করিয্শ বলিলেন আসি লি নাই ফেবল 
হিশরলের গৌদ্িয অশোদ্িতনা যেছের তাঁইি। তখন 
মে আসিতে তাঁহাকে ভজন! করিতে বলিল ঈ্থর 
শপকার কর আাকে। কিন্য ভিনি পুত্যুত্তর করিয়া 
বলিলেন ইহ] কর্তব্য নছে শিশ্তগনের ভক্ষ দু্য লইতে 
ওছ্েলিহাঁ দিতে কুকুরকে । সে হলিল অত্া ঈশ্বর 
কিন্তু ককুরেরাঁ যু সে গড়া পবা যাহা পক 

তাহারদের পুভূর যেজ হইডে। ভুখন ঘেস্ত পত্যত্তর 
করি বলিলেন তাঁহাকে আরে মাচা ভোঁঞাহ 
তক্ত বত ঘাঁহা ভোযাঁর ইন্ভ তাহা হওক ভোযাকে। 
তাহাতে তাহার কন্যা সেই ক্ষনে সুহ্থা হইল স্য 

পরে মেস আোখাঁল হইতে পুল পলি আইলেন 
গীলিলি সমুদ্রে নিকট ও পবর্ধতের গুপর: নতি 

ক্রিয়া হিলেল। সে হানে! আতঃসরে আতি হ্থনব্য আইল 
তাঁহার স্থানে ও সকল পরবীড়া আনু গৌণ তুটী ও 
আর, অলেক ভাঁহারদের অ্ে হইয়া) তাহরিদিগাঙে 
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যেশ্ুর পদতঙ্গে ছেলাইয়া দিল এব তিনি অঙ্ছ 
৬ কাঁরিলেন ভাহারদিগাফে তাহাতে | যাঁনব্য চম্ক্ত 

চিলে যখন তাহারা দেখল গোলক কহিতে ঠুটাকে : 
সুতা পাইতে চৌজিককে হা'টিতে ও আনু দেট্িতে অতএব 
তাঁহারা সব করিল হিশরালের ঈশ্বর ॥ ্ 

৩২ ভাখন যেশ্ব ভাঁহার শিক্ে!র্দিগীকে ভাঁক্য়ি! বলিলেল 
. আঁযাঁর দয়া আছে লে যালব্যের ওপরে একারণ ভাহাঁরা 
খন ডিল দিবল ঠাঁকে আর অগ্জেও »হিবাঁর কিছ 

নাহি এবৎ, আঁটি তাহারিদিগপিকে ওপবাঁজি বিদায় করি 
৩৩ না নত্তবা ভাহাঁরা অটৈতন্য হয় পদ্বে! ভাহার শিঘ্যেরা 

_ লিল তীহাকে গুজাভের যধ্যে কোথায় পরব এত 

ভচ্চ এয বুহৎ আঁলব্য পরিতোষ করিতে ! 

৩$ হস্ত বলিলেন তাহারটিগকে কডটা কটি আঁচে 

__ ভৌযারদের শে এব, তাহারা বলিল আটা কি 
২৫ ও অল হ্দু হাআ্যা পরে তিনি আত্বী করিলেন 

৩ যাঁনব্াকে মৃত্তিকা ব্সিতে।  তাখন মে সাতটা 
_ ক্কাটি ও যয লইলে স্ভৃতি করিয়ণ ভীঙ্িলেন ও 

(টেলেন তাহার শিক্োরদ্গীকে শ্রবণ জে শিঘেোরা 

১৩৭ যাঁনব্যকে। আভএব তাহারা সমস ভোজন করিয়া পরি 

তোঁছ চিল পরে বক্তি গা গীতা কুতাইল সাত চপতি 

৩৮ পরি কা | ঘাঁহারুশ )ধাঁইিতে লই! জিল ভাঁহারা চাটি 
| সহশ্ পুবছ মনুষ্য ছাঁজা স্ব লোক ও শিল্ত? 

৩ ভাল তিনি সে আখনব্য বিদায় করিযা ভিগ্ারোহাল 

করিলেন ও ওত্তরিলেন যাগ্লের সীঘায় 177 



২. 8৩ ঘোতস পর্ব মাতিওর রচিত” 
পী্র্য শাঁদুকিরিদের অগ্টে আারিলিরা ও আছিল পরিক্ষা ূ 
$৩ ৯ ক্রিতেং তাহাকে ও নিবেদন করিতে তাহাকে চিহ্থ। 

স্ 

৩ 

সে দোথাইিতে হৃর্গ হইভে। . তিনি পৃত্যান্তর করিয়া! 
বলিলেন তাহারদিগকে সন্যা কালে তোঁঘরা'বল ভাল 
কাল হবেক একারন আকাশ রক্ত বর্প আছে । : এ 

পাতে অদ্য বত বুদ্ঠি হবেক একরিন আকাশ) 
রক্ত বন্দু যেছ ঘুক্ত। আরে কান্রনিক বিতাঁর করিতে 
পার আকাশের মধ কিন্ত কালের লক্ষণ বুবিতে পার 

লা! এক দু ও পাথর পুকষ অন্যান করে হি কিন্ত 
কোন তি দাতৃবা হবে না ভাহারদিগাজে হোন]. 
ভবিষ্যত বন্তাঁর ভিহ্থ বিল 1 পরে ভিনি' তাহারছিগীঞ্জে 
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ভাহাঁর শিহোরা পাঁর হইলে কটি আনিত্রে 

৩. বিস্মৃতি হইল |. ভাখন মেন্ত বলিলেন তাহাঁরদিগীকে 

৪০ 

৪৩ 

দোখ আাবধান হও আরিসি ও শাদুকিরদের মির 
হঈডে |  ভাহাঁতে তাহারা আপনারিং আহে? 
মনত্রনা করিল বলিতে ইহা আঁযারদের কটি লা 
আঁললের কাঁকণ যেখ্ধ তাহা জালিয়ু! বলিলেন 
ভাঁহারিদিগকফে আরে ভোঁঘরা] স্বলু ভক্ত কটি না লটলে 

কিযে আপিনারদের ব্য মন্তরণী কর এখন 
প্ধ্যন্ কুক না ও তোযারদের মনে লি লে পীচ : 
সহাশের পীচটা কটি ও কত ঢুপভ্ডি কুতাইল] । 
কিছ জে চারি সহশের সাতটা কটি ও কৃত চুপত্তি 
কতাইদ1 |. কেযন বুরা লাঘে আহি বির বিজ; 



$৯ 

$৩ 

- $৩ ঘোতুহ পর্ব যাতিওর দুর্টিত" 

--স্বলিলাযু লা ভোযাদ্রদিগাকে সাহধীন করিতে পারিনি 

ও শদুক্রিদের খনির হইতে! তখন তাহার 
বুঝল ঘে তিনি এ আভা! করিযু! চিলেন না কটিরঘমির 

কিন ছাঁরিসি ও শদুকির গুপদেশ হইতে সারা 
ফ্রিতে । - 

৬ 

মেশ্ট কাইসাঁরিয়া! হিলিপির অঞ্চলে আহা জিজ্ঞাস! 
- জ্করিলেন তাহার  শিষ্োের্দিগকে হলিয়া! আখি 
' গনুষ্যের পুত লোক আয়াকে হলে কে! তাহার? 

4 বলিল ফেহং বলে ঘোঁহন ভূবক কেহ আলীহো! আরু 
- কেহ বলে হির্যাছা! কিছ ভবিষ্কাত বক্তার এক জন? 

4৩ 

৬৭ 

8৮ 

$৯ 

৩ 

ডিনি বলিলেন ভীহারদিণাষ্ষে কিন্ড ভেয়ির1 আাঁযাকে 

কেবল ।  ডীাহাঁতে শীযন- পিতর গত্যুত্তর করি 
বলিল তুযি খুনি জীবত ঈশ্বরের পুগ্ঃ মস্ত 
পত্যুন্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে বৃল্য ভূমি 

সন বার্ঘযোন! একারণ আশ ও রক্ত পকাশি করে 

ল! ডাঁভ] ক্িন্ আ'যখর পিড়ী ঘিনি আছেন র্গে | আর 

আমি বলি ভোহাকে তুমি পিভর ও এ পাঘানের ওপর 

আসি গর্ঠনল করিব আঁযার গুলি এব লরকের দ্বার 

জিনিবে না তাহা. আসি ও দিক ভৌযাঁকে আগের 
রাজ্যের চেতন ঘাঁহ1 ভূমি বন্দ কর ছথিবীতে ভাঁহা 
ঘন করিতে হইবে আগেও যাহা খুল গুথিবীর ওপর 

তাহা! গুলিতে হবে কর্গে। তান তিনি আজ 

করিলেন ডাঁহার 84: কাহকে না কৃহিত্তে 

ঘে ভিনি য়েস্তু )চি1-- 77 



$ 

২২ 

৯৩ 

২ 

১৫ 

৬ 

৯৪ 

ঢা 

ঠ৩ ঘেতহ পরর্ধ যাতিওর রচিত 

চে কাঁলাবহিইি ঘেস্ত ভাঁনাইতে আরয়। করিলেন 

তাহার শিষ্যেরদিগাকে কি হত তিনি জাবশয জাবেন 
সিরোশলঘে এব, আনেক দুাধ পাঁবেল প্রাচিন লেক 
ও.দ্ুবীন যাজক ও অধ্যাপক হতে ও ছত]া হইবেন ও 
দরুনত্বার গতিবেন তৃতীয় দিল! তাখল পিতর 
উঁহঠ$নে বিত্রশ্ত করিতে লাগাল হলিডে ছে ঈশ্বর ইহ] 

তো হইতে দর হওক ইহা হছে লা তোঁযাফে। কিন্ত 

তিনি মুখ হিরিঘা ফলিলেন নিতরকে আমার পশ্চঠাৎ 

ঘাঁও অযুভান তুমি আযার এক লোওরা একারণ তুমি 
তাল হাজ লা ঈশ্বরের কর্ম কিন্চ কেবল যন্ঘ্যের | 
ভাল ঘ্ব্স্্র রুলিলেল তাহার শিছ্েরুদিগীকে ঘি কেহ 
আ'জিতে চাহে আশার অহিৎ্ ভবে মে বারণ কৰক 

আপনার জ্রভলাঘ ও আনলার হস লগ্ছীঘ়া জ্ঞাত 

পচে হৃগুক 1 এরক্াঁরণ হে কেহ তাহার ভাবল 
রক্ষা করিভে চাঁছে জে তাহা হাঁরাইবেক ও ঘেকেছ 
ছারা তাঁহার জীবল আরা সে তাহা পাইবেক । 
একাঁরণ মল্ষ্যের কি স্বান্ত মি সমস্ত জগাত পাঁয়ও 

আন পাঁন হারায় কিছ্থা মনুষ্য কি ছিবে তাঁহার 
আঁনের বদলি! একারণ যন্ষ্ঠের পন আনিবেন 
তাহার নিতার তেজে তাহীর দূতেরদের সম্মলিত 
ও ভাল তিনি হলোঁদঘ করিবেন ছীত্তি যল্ঘ্যকে 

তাহার কমের যত অত্তা আসি বলি তোমারদিগীকে 
কতক লোক ভাশাইতেছে এ স্থানে যাহারা মৃত্যু 

চাঁকিবে না মনৃহ্যের দু ভাহীর রাঁত্যে আলাত্বে 
নধ দেয়া 7 স্পা 



*-. $৭ অপ্তশ পব্থ/ ঘাঁউিওর রটিউ+, 
পহর্য  ভাখল যশ ছয় দিবসের পরে পির ও ধাকৃহ 
$৭ ৮০. তাহার ভীভী যোহলকে অতনুর লইয়ু জানিলেন 

চর 

ঙ 

এক ওষ্ু প্থতের গুণে পরে অন্য মূর্তি হইলেন 
ভাহারদের অনচখ' তাহার মুঃখ ও ভেজিল সূর্বের যত 
ওতাহার পরিছুদ শক বর্দ গুত্ুলাকার ৮. এবৎ 
দেখ সে স্থানে যোশী] ও আঁলীহা দ্োখাঁ গৌল' তাহার 

+&. ভাই কৃথ1 কহিতেং তাঁহার আঅগ্টে 1 তাঘল পিভর 
গুত্তর করিয়া বলিল যেশ্খোকে ঈশ্বর আযাঁরদের ভাল 

এরধাবে থাকিতে ঘদি ভোাঁর ই! তবে আর! দিম 
পণ করি তিলট তাঁগু, এক তোয়ার কারণ এক যোশখর 
কারিন ও এক আ।লাহার কারণ 1  ভিনি লিডে* 

_ ছোধ রশ্যি মুক্ত যেন চায়? করিল তাহাঁরদের ওপর 

৮1 

ও দোখ ম্ঘে হইতে এক রূহ হাঁহা কহিল এই আর্থার 
পি পুঞ্ব ঘাহাতে আর্ঘার' বন্ড শষ্ি শুন তাহার কথা? 
শিঘ্যের1 ভাহা শ্বনিযা মুখ গাবত্তিয1 পতল ও বত্ত 
ভত্র্ঘচিল। কিন্তু মিশ্ত আজিযুণ সর্শ করিলেন 
ভাহারদিগকে ও থলিলেন গুঠ ভীভ হইও লা । পে 
_ভাহার। ওদ্ছর্ঘ দু করিয়া ছেখিল লা কাহাকে কেবল 
যেশ্ট একলা 1 

তারপর ভাহাঁরদের পবর্ধত হইতে নাহিবার সময় যেস্ট 
দৃঢ় আতা করিলেন তাঁহারদিগীকে লিযু! সে দশনীু 
কাহাকে কৃহিও লা যনষ্ঠের পৃ মৃত্যু হইতে গাত্রো 

১ গুনের পর্বেৰ 1 ভাঁাঁর শিঘ্যেরা ও জিজ্ঞাসা 

করি হানে বলিযুখ তবে অহ্যাপক কেন কাছে 

জী 
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ভোযারদিগীকে তাহাকে এস্ালে আনি আমার কাঁচে। 

$৮ পরে ঘে্ত বিবন্ত করিলেন মে হৃডকে ভাহাঁতে সে; 

৯৯. 

8৭ অপ্তশ পর্ব মাভিওর বুচিত- 

আলহারা আজিবারা আহিশযক আঁচে একে & 

যেষ্ত পত্যুওয় করিয়া বলিলেন তাহারদিগাকে আলীহা 
নিতানু প্রধয আঁজিবেন ও হ্যবস্থিত কফরিদেল সমস্থ 
বসত! কিন্ত আসি বলি ভোারদিগকে আলীহা। 
আঁসিয্ণাচেন ও লোকেরা তাকে চিনিল লা কিচ্ছু 

তাহাঁকে ক্রিজে আপনারদের ইনু । মন্হ্যের 

পে ও সেই মত অবশ্য পাঁবেল ভাহাঁরদের টাই! ডান 
শিল্যের1 বুবিল যে তিনি কহিজেন ভাহারদিগকে 

যোহন ভূবার বিহু | 
যাযন তীঁহাঁরা আজি! জিল যাঁলব্যের কাজে 

তাখন এক মনুষ্য উহার নিকট আমিল- এব হাট, 
গাঁভিঘ্খ বলিল তাহাঁন্তে ঈশ্বর আনুগৃহ ক্র 

আমর পণ্থের ওপর এক্াঁরন ডাহাঁর সুিনারা হয়ছে 
তাহাতে অমূহ জাতনা পাইিতেছে: এজন্যে পল ৪পুনঅগ্খিতে 

ও প্ুলঃলীল জলে পরতে আমি ও আানিলাম তাহাকে 

তোমার 'শিষ্ষেরদের স্থানে কিন্ত তাহারা সু্থ করিতে 
পাঁরিল না তাহাকে! ভাল যেস্ত পুৃত্যাত্তর করিয়া 

বলিলেল আরে আনাহিক ও মুড পুকঘ আসি কত-কাল 
খাঁকিব ভৌঘাঁরছের সঙ্টে ও কত কাঁল সহিষ্চতাকরিহ 

তাহাকে ভাঁভিঘা গোল ডাখন বালক সুহ্ৃ হইল জেই 

হাল হইতে ৪ 

ডঘনা ঘেস্ত অতনুর হইলে শিক্যেরা আলিয়া 
বলিল শীঁহাকে কিয্যার্ে আমারা তাহ? জাতাহিভে : 



০78৭ সঞ্তদর্শ সবর্ত যাতিতর ভিউ 

৯০ সারিলাঁয লা মেখ্ট বলিলেন ভাহারদিগঞ্চে ডোহাঁর 
দের অলাগ্ছার কারণ আমি আভা হলি ভোহার, 
দিগকে ঘি ভৌ্ারদের একটা শঙ্জার অভ ভক্তি 
ছয় তবে ভৌখরা। বলিব এ পবর্বভক্কে এ স্থান হইতে 
লত় ও স্থানে এব ডাহা লতিবেক ও কিছু অসাঞ্টি 

8 হছবেকু লা ভোমোরদের | কিন্তু এ দকার চাতে না 
কানা ও ওপবাজ ব্যভির়েক 8 

&২.: শরবত যাঁক্ তাঁহারা ছিভি করিল গালিলিতে 
ডাঁবৎ যেস্ত বলিলেন ভাহাঁরদিগাকে য্লক্তের গুণ 

৩ গঠ হবে মন্সষ্যেরদের হতে ও ভাঁহার1 বহু 
করিবে তাহাঁকে পরে তৃতীয় দিবসে তিনি ওঠিবেন ? 

তিকাঁরণ ভাহারা বিস্ুর' যলদ্পিত হইল--+ 
২৪  ঘথন তাঁহারা আইল কক্্রনক্ষয়ে ভাখন পাঁটে? 

হারি শিভরের ঠাঁই ৮৭৯৭০ বলিল তোর পু 
২৫ ক্র দেহ লা সে হলিল হাঁ তারপর হান সে 

২. গ্রে আহিল তখল য়েম্ব আগে হইয়া বলিলেন 
২. তাহাকে কি বুঝা শীযন পৃথিবীর রাজা কাহারদিগা 
সইতে হাসিল কি কর লয় আঁসলারদের শিশ্ঠর 

হ৩ দিগাঁ কি বিদেশি হইতে? লিতর বলিলেন তাঁহাকে 

২৭ বিদেশি হইতে; যেশ্তট বলিলেন তাহাকে উবে 
. শিশ্বুগণ নিস্ুর । কিন তাহারদিগাকে বিবজ্তু 

২. নাঁকরলের জন্য ঘাও অমুদ্বেও করলি ছেলিঘুশ কভাও 
মে যা ঘাহা গু পরে তাহার মুঠ 
খুলিয়া] পাই! এক টার্তা তাহা লইয়া দেহ ডানার 

. দিগিকে আয়া ও ভোঁযার কারণ র্ী 
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সেই সময় শিঘ্যের] ঘের লিট আঁকিতা! বলিল 
কেডা রত স্বর্গের রাজ্যে ।  ভাখন যেন্ত এক চোট 
বালককে ভাকিঘ়ী)] বসাইলেন তাহারদের মবৌোগধানে 

ও বলিলেন অভ্য জাতি বলি ভৌযাঁরদিগিকে তোরা 
ভ্রিরন ও বালোর হড হওল বহাতভিয়েক কোন হতে 
এবেশ করিবা লী বর্গের রাঁজ্ো। জত্এব যে জন আগ 

নাকে লতা করে এই হ্কুদু বালকের মত সেই আতি বক্ত 
শ্বর্গের রাঁজো 1. এব০ যে কেহ জভীখি করে ও 

মত এক হ্ষদূ বালক আচার নামে সে জতীথি করে 
আমাকে ৮ কিন্ত ঘে কেহ হিথ্না করে এ হ্ছাদ্ের 
এক জল বে আস্থা করে আঁকে ঘদ্রি জাতী তাহার 

গলায় টীযিয়া ভূঝাইভ সমুদ্র গভীরতা ভবে তাহ 

হইত ভাহা'র অভি ভাগ্য । ] 
অন্তাপ জাতের লোককে ওপদ্বী নিষিত্ত এ ] 

 এসদুলকী আইনসনের আবশ্যক আজে কিন্ত সপ 

৭ 

সে মনুষ্য যাহার করণক ওপদুতকী আইলে । 
অতএব যদি ভার হস্ত কি পদ পাপি করে তোয়াকে 
তবে তাহা চেঁদন করিয়া ছেল ভোথা হইতে পুর্াঘুতে 
ট্যাতা কিছ টা গুবেশ করিতে ভোযার ভাগ দিভূতত 
কি দ্বিশ্ হইয়া) অনন্ত আনিলে ছ্েলখ হওন হজে 1 

ঘদি ডোর চক্ছ ও পাপি করে তোকে তৰে ভাহা 
₹পাঁটন করিয়া ছেল তো হইতে এক চক্ষে 

পরমাঘূভে "বেশ করিতে তৌযার ভাগী দুই চক্ষ হইয়া 
নর্কানিলে ছেল. হওন হইতে | সাব্বান শ্তছু 

করিও ন! তির] এ হুদ লোকের এক জনকে এবারন 



খু 

$$ 

৬৯ 

৪৩ 

48 

$৭ 

8৮ 

(৯ 

.. ৪৮ আদিশ পরর্ঘ হাতি রটিত 
আখি কলি তৌঘাঁরদিণাকে আ্র্গে ভাশ্থারাদের দাডেরগ 
অবর্বদা ছে আার স্বর্গ য়ে পিতার সু ৮ ৃ 

একারণ যনষ্ের পুল আিয়াঁছেন তাহ গুস্বার 
করিতে ঘাহ হারিযাচে। কি বুবা ঘছি কাহার 
আঁচে এক শত যে ও তাঁহার যঙ্ো একটা হারিয়ণ ঘাঁু 
তবেনে দাঁতে না! নিরাঁনবর্বইটা1 ও পরর্ষতের ওপন্্র 
হিয়ার আল্যাঘন করে: জে হরলীঘু্টখকে 1 
আঁমি অসত্য বলি ভোযারদিগকে তাহা পাইলে [অধিক 
আনন হয় মে লিরালব্বইট1 হইতে যাহার! হারায় 
না। এই মত ও তোযারদের সৃর্গায়ু পির ই 
লহে এ জোটরছিগোর এক জনের আসন্ঘাত 177 

ঘদি ভৌঁাঁর ভ্াতী ভোঁযাঁর বিপরিতে দোঁছ কছে 
তবে ঘাঁছয়ু বল তাঁহাকে ভাঁহার দ্বাইট ত্ঘি ও তিনি 
কেবল খাঁকিয়ী ছি সে ভাহা শ্বকো'ব করে তবে অতহ্ি 
লভ্য পাইযাঁচ তোঁঘাঁর ভঁভীকে। কিন্ড যদি স্ীকাহ 
করে না তাহা তবে লঙ্টে লও আর দুই তিন জন 
তাহাতে পুতি বাঁক্য দুই ডিন সাহীর মুখে স্থির হঈভে 
পারে?  কিন্ড হদি সে হেলল করে ভতাভারদিগাকে: 
তবে বল তাহা গুলিকে ও যদি হেলন করে গুলিকে 
তবে সে হগুক অন্য বর্গ কিয্বী পাঁটোয়ারির ল্যাতু 
তোষাঁর স্থালে। আারোদ্ধার আমি হলি তৌঁঘরদিগাঁফে 
ঘাঁ ঘ1 ভোঁঘরা বন্দ কর পৃথিবীর ওপরে ভাহা বন্দ 
করিতে হবে স্বর্গে ওযা ঘা তোরণ খুল পৃথিবীর 

ওপরে তাহ! 9যুলিতে হইবে সৃর্গে। আরবার আমি বলি 

তৌমীরদিগাকে ঘদ্ধি তোারদের দুই জন একত্তর মিলে 
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গৃথিবীর ওপর কোল বিষয়ে যাহা চাহিহহক তবে 
তাহা করিতে হবে আঁয়াঁর পিড1 হইতে হিনি আছেন 

২০ স্বর্গে একারণ ঘে স্থানে দুই তিল জন একত্তর হয় 
আযার লাখে লে স্তনে আহি ভাহারদের আবে 
িিল |. লা 

২ ভান শিভর ভাঙার নিকট আঁজিযু হলিল ঈশ্বর 
তত বাঁর আঁফি অর্থযাদাী করিব আঁযার জভাকে ঘছি 

২২ জে পাস করে আ'যাঁর ভাই সপিবার পর্বযহ্।। যে 
বলিলেন ভাহাঁকে আহি কহি লাঁতৌযাক্ে সগ্তবার 

৩ পর্ন কিন্ত াভাত্তর বার পর্ঘযন্ট] অভডখৰ সৃগের 
রাঁজা আঁচে এক রাঁজার হত বিনি তাহার দাসের 

২6 হিজাব করিভে চাঁহিলেন । ঘ্যান তিলি হিলাহ 

করিতে লাগিলেন ভাখন এফ জল আলয়ুন চিল ভাঙার 

২৫ জালে হাঁহারি ছেলা তিল ক্রোর টাকা! কিন্ত তাহার 
মোর দেওলের কিছু লাঁ হইয়া ভাহার পুভূ আত 
করিল তাহান্কে ও তাহার সু ও সমান ও সমস্ত হাহা» 

২৬ ভাঁহাঁর হিত বিক্রয় করিতে ও মোঁব দিতে! অআতএক 
সে দাঁস হ্মিস্ব হইয়া! পজা করিল তাহাকে ও 
হুলিল ঈশ্বর ধৈর্ঘাযান হও এব আঁহি সোধ দিক, 

২৭ তোকে আস্যু ।  ভথন' মে দাঁসের ঈশ্বর 
দূ্যাশিল হইয়া মুক্ত করিল তাহাকে ও আর্ঘাদা করিল, 

২৮ ভাহাফে সেন । কিন্ সে দাঁস আাঁইযা আঁয্যাত 
পাঁইল তাহার এক হর্স ঘাহার দেল জিল তাহাকে 
এক শত স্টক] তেকারন লে ভাহাঁর শুঁটি বরিয়ণ বলিল 

২৯ লো দেহ খাহাঁ তই ধারিস ॥ ভাখল তাহার সহ্দাঁজ 
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পিল তাহার পদে ও কাঁকৃতি করিয়? বলিল র্ঘয কর 
আযিকে তাখন আসি সোধি ছিব ভোযীকে . আম 

৩০ জে করিল ল' তাহা কিন্ত ঘাইয়াশ ভাঁহাঁকে কারাগার 
৩$ ছেলিল ঘৰৎ- পর্থান্ পরিজে+ধীন দিত তাঁহ1। তাহার 

আঁর সহজ ভাহা দেটিধয়ু! অভি বিশ হইল আভগ্রহ 

আঁকিহা কহিল ভাহাঁরদের ঈশ্বরকে যাহা হইল ॥ 
৩২ ডাখল ভাহার ইশ্বর তাহাকে ডাকিয়া লিল আরে 

স্তই দুধ দন আমি যাঁছ করিল ভোকে 

৩৩ শী একাঁরণ কাঁকুতি করিলি আমার ঠাঁই? ভোর 
গুসযুক্ত নহে দ্য করিতে তোর সহদাসকে হে আত 

৩৪ আমি দয়! করিল তোকে; ভাঁহার ইশ্বর ও 
কোঁপিভ হইয়া গঞ্িত করিল তাহাকে পুহরিরদের ঠাই 
ঘাঁবৎ, পর্য্যন্ত পরিসোধন করিত সে মহ 

৩৫ এয ও করিবেন আর মৃগী পিতা ভোঁযারছিগকে 

_. যদিতোঁঘরা পতি জন অনুঃককরণ হইতে মর্ঘযাদা না কর 
 ভৌ্রদের ভুভারদিগকে ভাঁহাঁরদের দোঁঘ 1 

র্্ ভাঁরপর যেস্ত এ সকল পুসদি মা করিয়া পৃহ্থান 
&। _€? করিলেন গাঁলিলি' হইতে এবৎওপস্থি- হইলেন ঘবর্চনের 

২ ওপার ছহিহোদা দেশের সায়ার ভাষন বত যালবা 

_. ভাহার সঙ্থিৎ্ হুইযুশ ভিন লে সনে অুহ্থ করিলেন 
তত তাহারদিগকে!  আআঁরিজসিরা ও ভীহারি কাঁচে আলিহ্] 

পরিহ্ছা করিল তাঁহাকে কলিতেং যন্ষ্ঠের জায় 
3 ত্যাগ করিতে কর্তব্য পুতি বিষ্যুতে! তিনি পুত্যত্তর 

করিলেন ডাহাঁরদ্গিকে ভোঁঘরণ পাঠ কর্ নাহি থিনি 
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ডাঁহাঁর্দিগিকে শৃষ্চি করিলেন আঁরগ্ত ফাঁলে তিনি 

তাহারদিগক্ধে : পুঁকছ. ও নারী নির্মান করিয়্ণ 

ও বলিলেন এ লিমিস্ত ম্ন্ষ্য পিভী মাঁড়ী ড্যাগ করিবেক 
ও তাহার জায়ার অগ্নি হইবে তাহাতে দুই জন একা 

৬.হুইবেক ॥. একারণ তাঁছাঁরা ভারপর দুই নাছ কিন্যু 
কএকাহি: আতএব ঘাহী ভগাবান একত্র আৎ্যোগ 
করিয়াছেন ্ন্ষ্য ভাহা ভিন্ন কৰক লা। 

প তাহারাবলে তভীহাকে তবে কিযার্চে হোশি আঁ! 
করিলেন বর্জুন- লিখন দিয়! ভাগ করিতে তাহাকে 1 

৮. তিনি বলেল তাহারদিগীকে যোশ! ভোঘাঁরদের আনৃঃ 
করনের কাঠিলতাঁর কারণ তোরাঁরুদিগফে ছিলেন 

ভাঙা করিতে ভোর্ারদের জাতে কিন্য আন্ত কালা 
ঠ ববি এময্ত ছিলনা! আছি ও ফলি ভৌযারছিগাকে 

হে কেছ ত্যাগী করে ভর জাযাকে ব্যভিান্ধ 

- করণ ব্যতিরেক্চ-ও আর বিহাহ-ক্রে সে করে পর 
দার এব ঘে কেহ বিবাহ করে লে ভাত্যা মাইয়া সে 
৫ পরদারি করে 1! তীঁহার শিহ্যের! হলে তাঁহাকে 

ঘদ্দি এই গাতিক হয়ু পুফষের তাঁহার জাঁয়ার লঞ্জে তর্কে 

কভাহারদিগান্তে সকল মনুষ্য এ পুনগ্ লইতে পারে লা 
$২ কেবল তাঁহার ঘাঁহারদিগাকে ছিতে হয় -একারির্ 

কতক লোক ঠোজা জনা হইল মাতৃ গর্ত হইতে 
এব হয় যাহাঁরদিগাকে মুনুষ্য খোঁজা ক্রাইল 
আঁরুফ আছে ঘাহাঁর1 জ্পিল। আলি থেশআ করিয়ে 

হর্গের রাঁজ্োরার্ে যে তাহা! লইতে পারে মে লওক 

[8 



৬ 

“4 গুনবিত্শতি পর্ব মাতিওর বুচিত্র- 

তখন তাঁহার কাঁচে আনুন চিল হ্কুদু শিশ্বগীন ডিলি 
ডাহারদের ওপরে হু দিয়া! কাঁঘন। করণের কারণ 
কিন্ড তাহার শিষ্যের! অন্ঘোগা করিল তাঁহারদিগকে & 
ডাঁহাতে ঘেশ্ত বলিলেন ঝঁলজেরেদিগিকে আর স্খলে 
আঁজিতে দেহ এব, বারণ করিও ন! একরিন এ দকাঁর 
সৃর্গের রাজ্য ৮ জখন তিনি তাহার হস ভাহারদের্ 
ওপর দিঘু পম্থখন করিলেন সে স্থান হইতে 1 

পরে দে এক জন আ'জিয়া বলিল তীহাকে বর্ম 
মহাশয় কি বর্মফরিৰ আননু পরহাঘূ পাবার জন্য ? 
তিনি বলিলেন তাহাকে রর কহিতেট আঁযাকে কেল। 

এক ভগবান বিল! কেহ ধর্ম নহে কিন্ত ঘদি একান্ত 

বেশ করিতে চাহ পুঁতে তবে আভা যান। সে 
হলিল তীঁহাকে কি ক্ডি। দেশ বলিলেন বই করিও নল 

পর্দার করিও না চুরি করিও না যিথ্যা পুযাঁন দিও 
লা! অদ্য কর ভোযাঁর পিতা যাভাকে ওপেৌঁযে কর 
ভৌযাঁর পুঁতিবাজিকে আপনার যা! সে ঘুবা যন্ষগ্ত 

বলিল তঁহাকে এ অকল আসি আঁনিযাঁচি তল কাল? 

হি আর কি করিতে হইবে! যেপ্ত বলিলেন তাহাকে 
ঘছ্িশ্রদ্ধ হইতে ঢাঁহ তবে ভোযার অন্হা বিক্রয় করিয়ুণ 

. দন কর কাঙ্িখল লোককে ত.পরে ধন পাঈবাঁ মর্গে 

অতএব আইও আমার সহি; ঘুবা মনুষ্য সে 

. পুকঈ শ্তনিলে মনম্মাপিত হইয়া লুস্থান করিল একারণ 
তাহার বত বন হইল! 

ভখন ঘেস্ত বলিলেন তাহার শিক্বোরদিণাকে সক 
থে 



ছু 

$৯ গুনবিত্শতি পবর্ মাতিগর রতিত-৯ 

হি বলি ভোযারদিগকে ধিনবালের হাহ হইঞ্জে 
প্রবেশ করিতে হৃর্গের রাঁজ্যে। আর্বার আছি হলি 
তোমারদিগকে কাতি শ্তচের চিছু দ্য যাইতে সহজ 
বনবাল লোক ঈশ্বরের রাঁজ্যে পুবেশ করুণ হইতে ? 

খ৫-ভাহার শিষ্যের1 তাহা শ্যলিয়ী অতি চয্-কৃত হইল 
৬ বলিতে তবে কাঁছাঁর ভান হইডে পাঁরে 1 কিন্ত 

২৪ 

্চ 

২৯ 

৩৩ 

পির 
০ 

চি 

আহিকারি হইবে! 

যেস্ট তাঁহারদেরদিগে দৃহি করিয়া! বলিলেন এ হল 
ঘ্যের অসাঁধা কিন্ড সহ্য উশ্বরের আর্য 17773 

তখন লিতর' পুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তঁহার্চে 
ছোধ আরা! অথ চাঁতিযু! আইলাম ভোর সহিৎ্ৎ ও 

জাতশ্রব আঁযারদের কি হবে? যেস্ত বলিলেল তাঁহার : 
দিগাকে অত্য আমি বলি তোঁারদিগাকে ভৌঁযা? ঘেখ। ও 
পলজন্যে হইয়াছিল আমার সহি হাখন মনুছ্ের 
প্ ৰজসিবেন তাহার তেজহুর জিৎহাজসনে তখন 
ভোর ও দ্বাদশ জিত্হাঁজনের ওপরে জিয়া বিচার 

রিবা ঘিশরালের গোছ্িরদিগাকে। পুতি যনুঘ্য ও 
যেআিরি লাগেরাঁ্টে ছাঁতিযাঁচে বাঁ কি ভাতা কি 
ভচিনী কি পিভাক্ি যাভা কি জাহা!কি শিশ্ত কি হুহ্ি 

লে পাইবে তাহার এক শত গণ এব০, অনন্ত পরযাধূত 

কিন্চ অনেক পুর্থয শে হবেক ও শেষ পুথ্য ? 

শকারন. হৃর্গের রাজা এক জন গৃহস্থের মত যে পতি 
কাঁলে গেল ভাহার দুক্ষা ফেত্রের নিমিত্ত মতুর লোক 

জরি ধরিভে॥ এব মক্জরের সঙ্গে এক শুক রোজ 
টুক্তি করিয়া! পাঠাইলেন ভার দক্ষ ক্ষেত্র! 



$? 

০ বিওশতীয়ি পর্ব মাঁতিওর হচিত--- 

পনবর্বার এ পহরের অয্যু ঘাঁইয়া দেখিলেল আবি 
লেখক নির্মম বাজারে ভাঁগুটিসা! তাহাতে বলিলেন 

তাহারদিগকে তোর! ও ঘাঁও ছঁক্ষী ফেরে ও যাহ! 
ওযুক্ত তাহ] দিব তোমাঁরদিগকে অতএব ভাহারা 

গেল! গলবর্কার দুই পছর ও তিন পুহরে খাইয়া 

করিলেন লে যড়। তিনি ও বৈকাঁলে ফাইন আঁর*, 
লোঁক পাইলেন নিনুমর্ঘ ভাগ্য! ভখন হলিলেন 
ঢাহারদিগকে কিযা্থে সমস্ত দিন নিসুমে্ ভাঁগাইডেছ। 

তাঁহাঁর1 বলিল ডাহাঁকে একারণ ফেহ জন বরে লা 
আঁযারদিগকে ॥ ভিলি বলিলেন তাহাঁরদিগকে ভেযর! 

ও ঘাঁও ছ্াক্ষা ক্ষেত্রে ও ঘাহা ওনঘুক্ত তাহা! পাইবা 
সন্ধা! হইলে লে দ্যাক্ষা ক্ষেত্রের কল্তং বলিল তাছ'র 
পীত্রকে মজুর লোককে ডাকিয়া দেহ ভাঁহাঁরদের মজুরি 
আর কর শেষ লোককে শা কর পথযীয়। তাথন 

যাঁহাঁর1 বৈকাঁলে আইল তা'ছাঁর1 পাইল পতি মলহ] 

. রক শ্তকা॥ কিন্তু ঘন পৃথয লোক আইল তখন 

 ভাহাঁরা অনুমান করিল পাইতে আহিকি কিন্ড ভাহার 

- ও পাইল পুতি যল্ঘা একট হক? জেকারন তাহার] 

তাহা লাস ক্চং করিল সে বাটার কর্তার 'সহিৎ, 
কহিয়া? ইহার! ফ্কার্থয করিল ফেষল আতাঁই দণ্ড কিন্মু 
ভাহাঁরদিগীক্ে করিযাঁজছ আঁমাঁরদের যান ঘে লঙ্কি 

হাচি ছিনের ভার ও গাা্প। কিন তিনি পত্যান্তর 
ক'রয়া! বলিলেন তাঁহাঁরদের এক জনকে ভাইরে অপুকৃড 
করি না তোমাকে তুঘি এক শ্ঠুকা চুক্তি করিলা লা 
আমার সগ্জে। আাতোমার তা লইয়া! হাও একারণ 
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ও বিৎশভীয় পবর্ব মাভিগুর হচিত--+ 

আমি দিব এশেছ লোককে যেযন তোমাকে ॥ আপিন 
সঘিগণীতে উচু যত করিতে অকর্তবা আছি ভাল 
হইলে জলে কারণ তোখাঁর তক্ছ দু আতএব শেম 

রি প্র হষঈবেক ও পঁধহ পোজ: কারণ আনেক্ ভাকিত 
1৮ হইল সা অল্প | পজন্দি- 1 
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পরে যেশ্ত হিরোঁশলঘে মাইতে পর্বে ছাদ 
শিষ্্েরদিগীকে আতন্তর লইয়া হলিলেনল দো 

' আতিরাখ যাইতেছি ফিরোশিলছে এব? মনুষ্যের পুলে 

$৯ 

২৫ 

গাল, করিতে হইবেন দান যাঁজক্ক ও বাকের 

দেয় উই তাহারা ও মৃত্যুর: দোঁঘাপাঁভ ক্রিহে 
তাহাকে তাহার! ও গালচুত করিতে তাঁহাকে অন্ত 
হর্টের সনে নিন্দা করিতে ও মারিভে ও হস 

খুন: করিতে ভাহরকে পরে তিনি ওর্ঠিরেন তৃতীয় 
নে এপস রশ 
_ তাধন জেরদির শিশুগ।ণের গ্রাতী তাঁহার পুপ্রেরদের 

সহি আইল এব পুথি ক্রিয়া! ঢাহিল এক 
অল্গহ' তাহার হ্থণালে। ভিনি বলিলেন ভাহাঁঞ্ছে 

_কিচাহ সে কহিল তাঁহাকে আযার এ ঢুই দুুকে 

৯১ 

২৩ 

ভৌঁযাঁর রাঁজ্ বসিতে দেহ এক্'জন ভৌযার দক্চিণ 

আঁর এক জন তোর বাঁষ্দিগো। কিন্ত যেন্ত ঈত্যত্তর 
করিযুখ বলিলেন তোয়্র! জান লা কি ঢাঁহ ভোমরা পান 

করিতে পার সে বাঁচী হইতে যাঁহাঁতে আমি পীন করি ও 

তবিৎ হইতে পাঁর লে ভূবে ঘাঁহাঁতে আমি ডুবি হী 

তাহারা কহিল ডাহাকে আরা পারি ॥ ভিনি 
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২০ বিগর্শতি পব্ব? হাঁতিওর রিও 

হদিলেন তাহারদিগিক্ধে তোরা নিভাতু শব আয 
 হ্বার্টী হইতে ও তুবি- হইবাঁ সে ডুবে ঘাহাডে আছি 

ঃ 

৯৫ 

১২৬] 
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৩২, 

ভবিৎ হি কিন্ট আমর দহিচিনে বাঁতে বৈসনভ্তাহ? 

আর্যার দ্ধ নছে কেবল তাহারদিগকে যাঁহরিদের 

কারন আযাঁর নিতী পৃহ্তত করিয়াছেন তাহী।॥ লে দর্প 

জনতান্া শ্তনিয়া ক্রোবিৎ হইল দুই ভুতীরদের ওপর ! 

কিন্ ঘেস্ত তাহাদিগকে ডাঁক্য়ু! বলিলেন তোয্র1 জা 
অন্য বর্দের রাজারা শাঁসল করে ভাঁহারদের গশজে 
৩ মৃহ লোক শাঁসল করে ভাঁহারদের ওপর | 

জেয গতি নহে ভৌযাঁরদের হধ্যে কিন্ত ভোঁঘখরদের 
ঘে কেহ বড হইতে ঢাঁছে জে হওক ডোঁঘারদের সেবক? 
ও তোাঁরদের ঘে কেহ পুধীন হইতে চাহে সে হওক 
ত্রোযযারদের দাস. ঘেযন মনুষ্যের পুত আইলেন 
না জেবা হওতের জলা কিন্ড জেবা করিতে ও তাঁহাঁকু 

পান দিতে অনেকের গদ্ধার মূল্যের কারণ 177 
যখন তাঁহারা সুঙ্থাল করিতে চিল ঘিরিচেণ হইতে 

তাল বড় আলব্য গেল উহার সহিত 1 ভত.কা'লে দেখ! 
দুই অঙ্গু মনুষ্য বক্সিল পর্বের পার্থে ও ঘেশ্তুরূ 
আগীযালের গুন পাইয়া! টেঁচাইিতেখ লিল দুয়া কর্ 
আঘারদিগাকে আরে ঈশ্বর ত্তস্ি দাওদের অন্যান! 
তাখল যাঁলবা বিবস্ত করিল চুপ করিতে তাছারদিগকে 
কিন্য তাহার] আরঘ টেচাইযা' বলিল দযুশ কর আঁঘার 
দিগাক্চে ওহে ঈন্থর দাঁওদের আন্থান। তাহাতে ঘ্েশ্ু 
স্থকিড হইয়া! ভাকিলেন তাঁহাঁরদিগাকে ও বলিলেন 

তোয়রা কি তাহ আহি কি করিব ভৌযারদিগকে ॥ 

কী 
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£০ বিওশান্টি পবর্ধ মঁতিওয় রচিতা--" 

তাহারা বলিল উহাকে ঈন্থর আহারদের চকু পদ 
কর ॥ আভতএব যেশ্ত তহারদিগাকে দ্যা করিয়া রশ . 
করিলেন তাঁহারদের চক্গু ও ততক্ষণে তাহারিদের. চক্ষে: 
দুষ্চি! পাইল এব০১ তাহারা গেল তাহার সহি” 14 

প্রত যাল তাঁহারা হিরেশিলমের লিক নেঁচিয়া 
৮১৯, চিল ও আজিযাঁচিল জিত বৃক্ষ পর্বতের ঘীতষ্ঞাজে 

তাখন ঘেশ্ত দুই শিষ্য নার্াইয়া বলিল ও ভোর 

দরে সনুগধর সে গাছে ও লোখানে পাই! একট! 
বস্তু গম্ঘৰ ও বাঁচতা তাহার সঙ্জে তাহা জাঁভিযাদিলে 

টন আহার ঠাহি |. হদিকেহ্ কিছু বলে ভোার' 

দিগাকে তবে ভোঁঘর বল উশ্বর়ের আব্শযক আঁচে 

ডাঁহাঁ ও সেইঈন্কনে পাঠাইয়] ছিবে তাঁহাঁ। এ সকল 

চিল তাহা পুত্যক্ষের জন্য ঘাহা গক্ত জিল ভবিষ্যত 
বক্তী হইডে বলিয়া কৃ চীহুলেরু কল্যখকে ছে 
তোাঁর রাজা আজিতেছেন ভোর স্ঠনে নম্মাত্যি ও 

আরোহন করিতেধ গঞ্ছবের গুণরে ও গদ্দ্ব : বাঁচা 

হাঃ. প্রবণ ভীহরি শিক্ষযেরী ফইিয়) করিল যেশ্তর 
আাঁভানুয়াত়ি এব লে গঞ্্ঘৰ ও বাঁচা আনিয়া! তাহার 
দের পরিষ্তুদ ছিল তাহারদের গুপরে ও আ'রোহল" 
করাইল ঘেষ্টক্তে 1?  আতি বত মাঁনৰা ও ভাঁহারদের 
পরিঘদ পাঁতিঘ! দিন পন্দের হধ্যে অল্যে বৃক্ষের ভাঁজ 

কাঁচিঘু! চড়াঁইল পথে এবৎ, অগগামি ও পপ, 

বর্ডি হাব টেঁচাইযু! বলিল হোঁশলখ দাওদের নাল 
কেব্ন্য সে জন ন্বে আইলে ঈশ্বরের নামে য্হ] 

হোশালং টিক ৃ 



'..$ একবি্াতি পর্ব আতিগুর রচিত. 
॥* ভিলি ও হিরোশলহে ওততরিয়া! কল আহ 
$$ ত'ত্তি িল বলিতে এ কেডা । যানব্য বলিল 

এই যন্ত্র গাঁলিলির লাঁজার্তের ভবিহাাত বস্তাঁ- 

৪২ ভাঁরপর যেশ্ত ঈশ্বরের অনিক যাহ] বাহিক 
করিলেল অয্ত্কে যাহার] ক্রয় বিক্রয় করিল 
আধিকে এব ওলটিযু! ছ্েলাইলেন হ্নিকের 

$৩ যেজ ও ঘুঘু রিক্রয়ক্কের আসন ও বলিলেন 
(1 তাঁছারদিগাকে লিপি আঁদে আমার ঘর ৰিথ্যাভ 

হবে কাঁযনার ঘর কিন্ত তোয্রা। তাহা করিযঁজ 
48 চোরের 2াঁদ । . ভাঁরপর অন্দর! ও (্টার্ডারা আইল, 

তীহার কাঁজে সপ্িকে ও তিনি সুম্থ করিলেন ভাহারু 
4৫ দিগীকে ). যখন পবন যাঁজক ও অধ্যাপিকের] 

দেটিধল মে আশ্ুর্ঘয ক্রিয়া ঘাঁহাী তিনি করিলেন ও শিশু 

টেঁচাইতেং অস্বিকে ও হলিতে* হোশানা দাগুদের সান 
$৩ কে তখল তাহারা ক্রোধ পূর্ব চিল ও বলিল তাঁহকে 

স্টনিতেচ ইহাঁরা1কি হলে মস্ত কহিলেন তাঁহারদিগঞ্ডে 
হন তোরণ কন পাঠ কর লি বালক ও দু পৌঘত্ত 
4৭ শিশ্টরদের মুখ হইতে পর্ব করিয়াছি স্ভতি। তিনি 

ডাহারদিগক্ে বিদাত করিয়া! গতি করিলেন সহরের 
4৮ বাহিরে বীভালিযয় ও পবীস করিলেন লে হালে 1 

4৯. দাঁতে ছিরিযুা! বইতে ক্ষবিত হইলেন। এব পন 
এক ভূর বৃক্ষ দেখিয়া গলেন তাহার কাঁচে কিন্ত কি 

চুই পাইলেন লা ভাঁহার ওপরে কেবল পত্র সে লিহিত্ত 
 হুলিলেল ভাহাঞ্ধে ইহার পরে কদাচ কিছু হন না লুক 
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৭. *$ এফিবিশ্পত়ি পধর্থ আাতিগর রুচি 

টির ওরে ওক্তক্কণে লে ড মুর বুক আওততি 
গোল. শিষ্যের! ডাহা! দেখি চয্কি হইল ও 
বলিল কেছেন শীঘু লে ভ্য়র বৃক্ষ আওভতিযা! গিয়াছে । 
তোস্ত পৃত্যত্তর করিয়া বলিলেন ভাঁহারদিগকে সত্য আমি 
বলি ভৌঁহ্ঠরছিগকে হি ভৌযার়দের উক্তি আছে 

ও সন্দেহ লা কর তবে তোরণ কেহল ইহাই করিব না 
যাহা হইঘাঁছে তৃদ্ঘ র বৃক্ষকে কিন্ ঘি এ পৰর্বতকে ও 
কহিবা ওই নড় ও পতল আমুদ্ে ভৰে তাহা করিস; 
ছবে্ক্চ ও হাহা ভোর তাহ নিবেদলে আছ! 

করি তাহ] পাইব] 1 
খল তিনি সম্থিকে আলিযু! িলেল তাধন ঘাঁবঞ্চ, 

শিক্ষা করাইভেং চিলেন প্রবীন ঘাঁজক ও লোকের 

তিনের আহার কাজে আনিয়া বলিল কাহার আতা 
কুরিতেচ এ কার্ধ্য ও ফেড। দিল এ পরাক্রয ভো্ঘাকে | 
্ষ্ট পৃত্যুন্তর করি বলিলেন তাহারুদিগক্ষে আনি ও 

৮৮4. 

এজি; করিব ভোথার্দিগাকে এক কথা ঘি ভাঁছাঁ, 

হহিতে পার জাযাকে ভবে আছি ও বলিব তোযাহ 
)গোক্ে কি বরাক করি এ কার্থা।  হোহনের 
ভহ কা] হইতে সুর ক্যু! ম্নঘোরদিগা হইতে ভান 

ভছারা আসলারুদের আঞ্ো ঘুক্তি করিন বলিতেং 

যছি আর বলি মৃ্গ হুঈতে ভবে সে বলিতে আহার 
২৬ দিগিকে কিএার্ঘে পভার করিল] না তাহাকে কিন্তু 

৫ 

হরি আখ] কছি মনু্যের দিগী হইতে ভবে আখির? 

ভয় করি লোক্েরদিগান্ে পৃক্তারন কলে ভব্ঘ্ণত 

বক্তার ন্যায় বুবো ঘোৌহনকে । জআভএক আহারা 



*) একবিৎশতি পব্/ হাতির রচিত 

-: পত্যত্তর করিল যেহ্টকে আরা বলিতে পারি ন! 
ডাধন তিনি কহিলেন তাহাঁরদিগীকে আছি ও হলি নল! 

&৮ তৌআাঁরদিগকে কি পরাক্রমে করি এ কার্থা 1 কিন্ত 
তোরা কি বিচার কর. এক জলের দুই পু চিল 
এব তিনি পয দশের ভাই আজিঘা বলিলেন বাক 

২৯ অদ্য যাইয়া করমু কর আর দক্ষ ক্ষেতে! লে 
গুৃত্যুও্র করিয়া? বলিল আহি ঘাইর নল] কিন্ত ভীহাক্ 

৩০ পরে থে করিয়া চৌল। পরে তিনি অল্য পের টাই 
আজহা তেঘলে হলিলেন সে পভুযুওর় করিয়া! বলিল 

৩$. মহাশয় আমি যই কিন গৌল না । এরই দুই জনের 
কেভা করিল ভাহাঁর পিতার ইনু! । ভাহার! বলে 

 ভীহাক্ে পরধীয় 1 যশ বলিলেন ভাঁহাঁরদিগিকে অত্তা 
আনি বলি তৌাঁরদিগাকে পাঁটোয়ারি ও বেশ্যারা 

৩২ সৃর্গের রাজ্য ঘা ভোখযারদের আগে । কারণ 
ঘোহন আইলেন তেথারদের সথধলে পুকৃতার্ঠের পন্বে 
ও ভোর] পায় করিলা না তাহাকে কিন্ত পাঁটোয়ারি 
ও বেশ্যার] পুভায় করিল ॥ ভোম্রাঁ ও ভাহা দেহ] 
তারপর ঠেদ করিল? লা তাঁহাকে পুত্যয করিবাঁরে । 

৩৩ শ্বন আঁর এক ওবদেশ। এক গৃহগ্থ চিল ঘে দু! 
ক্ষেত্র করিল ও চওিকে বেড়া ছিল ও তাহাতে খাদ 
করিল দুঁক্ষা' চপের কারণ ও গড় গহিল পরে 

-ও কৃষণণকে কেরা দিয় দূর দেশে গেলেন। তারপর 
ফলের অহযু নিকট হইলে দাঁস পাতাইল কৃঘাঁণ 

৩৫ লোকের নিকট তাহার ক্ছল পাত্তির জন্য । কিন্তু 
এর 



২৫ একবিতশিতি শ্থ্য হডিওর উড 

সে ক্ঘাণ লোক ভাঙার দাঁজেরদিগকে লইয়া! পৃহার 
করিল এক জনকে ও জ্যার শজ্ত জলকে বু করিল ও 

আর এক জনকে শীথর সারিল। পুনবর্ধার লে পাঠাইল 

আর দান পুর হইতে অহিক হিল ভাঁহারা সেই 
হত করিল তাহারটিগাকে [] আব্শেষে তিনি পাঠাইয়ুণ 
দিলেন আপিলাঁর ভলয় ভাহরিদের কাই বলিয়া তাঁহার? 
জন্মান করিহে আযার পৃথক । কিন্তু কৃঘাঁণ 
পেকে দখা হলিল আপীলারদের সধ্যে এই বৃহি 
স্তীরি আইল আরা বৰ করি তাহাকে ও করি 

ডাঁহার অঙ্িক্ার )  ডভবুৰ ভাহাঁরণ আক্রযন রিল ও 
দাক্ষা ক্ষেত্র হইতে ছেলিয়া কবু করিল ভীহাঁকে 
অতএব যখন সে ছুক্চা ক্ষেত্রের জীশ্থর আজিবেন 

ভাখন তিনি কি করিবেন সে ক্হান লোকেরদিগাকে | 

ভাহারা বলে তাঁহাকে তিনি অবশ্য সন্হাঁর করিবেন 

সে ছুঞ্চেরদিগীকে ও কেরাত ছিবেন ভাহার দ্বাক্ষা 
ক্ষেত্র আর কৃানকে ঘাঁহাঁরী ছ্ছল দিবে তাঁহাকে 

8২. 

&৩ 

হলের অহঘ়ে! হেশ্ট হলিলেন ভাহরিদিগকে ভোর? 

কাধন পাত করিল না ধর্ দুধকে ছে পাঁধর রাজেরা 
তচু করিল তাহা আছে কোলের প্ুবীন এই ঈশ্বরের, 
কিয়া ও আয়ারদের দৃষ্ছে অন্ত. আভএৰ আহি 

. লি ডৌযিখরদিগাকে ভগারানের রাজা লহ হবে 

$৪ 

তৌাঁরছিগ হইতে ও দাঁতৃব্া হবে এক বনুক্কে থা 
তাঁহার গল খলিবে। ঘেকেহে পতে ত্র 

প্নরের গুপরে সে ভাদিযা ঘাঁবেক কিন্তু ঘাহার 

ওপরে ভাঁহা পতে ভাঁহাকে শিনসিকে ধুলা'র হত ? 



২$ একব্িথ্শতি পবর্ব হখতিওর হঠিউ+ 

স্ট৫ ডাখন পুরান যাজক ও আরিজিরা ভাহার গুপছেশ 

খ্যলিযুশ জানিতে পাঁইল যে ডভিনি হুহিলেন জহারুদের 
৪৬ বিহঘু | কিন্যু যখন তাহার] বছ্িত চিল উছাকে 

ভাখন ভাহাঁর] ভয় করিল লে ম্ালব্যকে একারুণ 

ডাহাঁর! ভবিহ্যত বক্তা শুল্য করিল ভাহাকে । 

প্ - ছঁনরাঁয় যেশ্ত পৃভ্যুত্তর করিয়া বলিলেন এ গপদেশ 

স্্তাঁহারদিগীকে . সৃগগেরি রাজা এক রাঁজার মত ঘিনি 
৩ তাহার পুণ্বের বিবাহ ছিলেন ও তাহার দাঁসের 

দিগিকে পাঁঠাইলেন ডাকিতে তাহারদিগীকধে ঘাহার। 
৪ নিযান্্ি- চিল ক্িন্্ ভাহাঁরা1 অইিল লা! পুনবর্ধার তিনি 
আর দাসকে পাঠাইলেল হলিযুখ নিখন্িতেরদিগে 
কহ দেখ আমি পৃত্তত করিয়াছি আমার ভক্ক সাহিগ্ 
আঁঘাঁর দাঁত! গুলা ও আর হন্ড পুঙ্ঠ ভদ্ত হাঁয়া 

হইযাজে ও মস্ত আছে পুহ্তত বিবাহ বাতিতে আইস! 
'€ কিন্তু কেহ তাহা? হেল] করিহণ গোল এক জল তাঁহার 
৬ হোত়ে আর একক ভহাার বাঁনিজোো। ও বক্রিরা ভাহর 

দাসেরদিগাকে ব্রিয়! হিৎসা' কত্ধিল ও হত্যা করিল ! 
£ কিন্ত রাজা ভাহ] ম্নিঘা ক্রোধষ্তি জিলেন ও ভাঁহার 

সৈন্যকে পাঁঠাইয়1 বিনা করিলেন সেই হত্যা কর্ভর 
৮. ছিগাকে ও দহন করিল তাহারদের সহর | তথন 
॥. তিনি বলিলেন তাঁহার দাঁসেরদিগাকে বিবাহের লিয়ন 
৯. পুস্ভত হইযটজে কিন্তু নিম্্ি- ওক্ত নহে. অভএৰ 
ভোমরা বত্ত পন্বে খই বিবাহের নিহশুল কর ঘাহাঁকেখ 

$০ তোর! 931 দ্াসেরা থইযো] স০গহ করিল 



*ং ছ্বাবিত্শততি পহর্ষ যাডিওর রডিত- 

শবস্তকে হাহা অঙ্গে ভাহারদের আখ্যা হইল 
4৩ ভাল যূন্দ তাহাতে বিবাহের সকল পর্ন হইল। কিন্ত 

রাজা সম্ব্যা দেঠিতে আনি! জে হালে দেঠিলেন 
৬৯ এক জনকে ঘাঁহাঁর বিবাহের পরিছুদ নহে] আভএব 

বলিলেন তাঁহাকে হাইরে ফেয়ন আইল এযানে বিল) 

টি বিবাহের পরিদ্ুদ্ তাহাতে জে নিরৰ হইল । তখন 
কাজা বদিলেন তভীহাব্ব দাঁসেরদ্গীকে বন্দ কুক । 

- ভাহাঁর হস্ক পঢ ও লই ছেল তাঁহাকে বাহিরে জস্থু 

$8 কীরে থেধানে কন্দূন ও দন্বে দর্শন! এক্াঁরণ 
অনেকে ভাঁকি১ আছে কিন্ত অন্পু পছন্দ 17. 

৫. খন আরিলিরী যাইয়া! মনত্রলা করিল কেন কাঁদে 

$৬ জতাইতে তাহাকে উহার কথায়! অতএব ভাহারদের 
.. শিক্যেরী ছেরোদিয়া লোকের আঁতি ভাহাঁর নিকট। 

পাঁতাইযু বলিল মহাশয় আরা জানি শতমি অভা ওজড়া 

শিক্ষা করাইডেজ উ্বরের গতি ও অনুরোধ কর না |. 

কাহাঁকে একারণ শি কাহীকে হু) £ধাকলোকিন কর লা। 
5৭ আডএুব বল আঁারগিগীকে কি বুঝা কাছিসরকে কর 

$৮ দিতে ওপঘযুক্তকি না কিন্য়েস্ত্ ভাহা'বদের দুষ্ডা 
জাত হই! বলিলেন ফেল পরা আঁঘাকে 1 | 
$৯ ভোমরা কাল্্ুনিক | দোথাও আঁাকে করের মুছা? 

২০ ভন তাহারা আনিল তীর ঠাই এক শ্তকা। তিনি ৃ 
বলিলেন ভাঁহারদিগকে কাহার এ আকৃতি ও গনরে 

২৪ লোখণ তাহারা হলে তীহাঁকে কািলরের॥ তখন তিলি 
বলিলেন তীহারদিগীকে জভএব কইিসরাকে দেছ হাঁহীঘ 

২২ কাইলরের ও ইনশ্বরুকে ঘাহা উত্বরের ৮ ভাখন 



২৩ 

২৪ 

৩৪ 

১৫ 

&* ছুরিগ্শতি শবর্ব যাডিওর রিতা” 

উহার] এই. কথন শ্রনিয চমুকি- হইল ও ভাহাঁকে 
তা করিযু গাল | 

শাদুক্ি লোক ঘাহারধ বলে পুলকান ঘহে জে দিলে 

আলিয়া কহিল তাহাকে এ কথা নুভূ হে'শণ বলিলেন 
যদি ক্হে নিম্ন য্রে ভবে তাহার ভাই ভাহার 
হ্বীকে বিবাহ করিলে ও২্পন্ন কক ভাহার ভাতার 

বিজ? আযারদের যাধ্যে ছিল আাত ভাহী ও 
পথ্য জন বিবাহ করিয়া? লিঃজন্খান ম্রিল ও তাহার 
ববুকে চাঁতিয়া দিল তাহার ভাইর নিহিত্ত ॥ নেই 

| আত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সত্তঘ জন পর্যন্ত আকলের 
অন্যেলে সী ও যরিল ৮ আভএৰ পুঁনৰ্ানে জে সাত 
জনের মধ্যে কাহার স্বী হবেক একারণ অকলে পাইল 

ভাহাকে যেশ্ত পৃত্যত্তর করিয়ঠ বলিলেন জহাঁরদিগিকে 
তোরা বম পসুক ও ভগীবাঁনের ঘোঁগ্যতাঁ লা জানিয়া 
ভ্গন্ত হও?  একার্ণ পুনকাদ্ীনে তাহার বিবাহ করে 
না বিবাহ দেয়ু না কিন্ত হয় ঈশ্বরের দৃযুতের মত শ্বগে? 
কিন্ত মুডতা মনৃষ্যের দন্বধ্বীনের বিষয় ভোর 
পাঁঠ না করিয়াছ ষাঁহাঁ ঈশ্বর বলিলেন ভৌাঁরদিগকে 
এ কথা কৃহিয়ী আমি আঁবরহাঁযের ঈশ্বর ও 
িচহ্ষকের ঈশ্বর ও ধাকুষের ঈম্থর ভগবান মব্রশর 
ঈশ্থর লহেলক্িন্ড জীবতের ডান আলহা তাহা 

হলি চযকৃত হইল ভীহাঁর গুপদেশে 177 
কিন্ড যান রিজিিরণ শ্তনিয় চিল ঘেতিনি শাঁদুকির 

দিগকে নিরব ফরখইলেন ভখল ভাঙার একত্র হইল 

ও তাহারদের এক জন সাহু পরাধাইি হরিতে 



ই দ্বািণ্শতি সবর্ব ম্তিগুর বুভিত_--% 

৩৬ জিত্রাসা করিল এ কথা পভূ ব্যবস্থার কোন আ'ড1 
৩৭ অভি বত! মেন্ত হলিলেন তাঁহাকে পেস কৰ 

যিঙ্হা তৌার ঈশ্বর তৌাঁর সমস্ত অন্ঃকরণে ও 
৩৮ ভোযাঁর লহ পঁনে ও ভোর্াঁর অযু যনে এ 

৩৯ পু ও মহা আভা; দ্বিতীয় ও ইহার যত পে 
8০. হর তোর পুঁতিবাসিকে আশিলার যত 1. এই 

দুই আঁজাঁয় সঘত্র ব্রন ও ভবিষ্যত ব্ণক্য টা্ী হয়? 
8 তান আরিসিরা একজ্তরু হইলে ঘোল্ত জিস্বাসা 
৪. করিলেন ভাহাঁরদছিগঁকে ব্লিহা কি ভীবহ 

ঘ্ঞ্চের বিয তিনি কাহার পত্র ভাহারা! বলে তাহা 
&৩ কে দাওদের!  . ভিলি ঘলিলেল তাঁহার্ুদিগাকে ভঙে 

দাদ আতা দিয়! কেন রলে 9ীহাঁকে উঈচ্থর এ ফখ) 
&8 কৃহিহ] চিিহশ বলিলেল আর ঈশ্বরকে বৈজ 

আঁযখর দক্ষিনে হাঁক পর্ধযনে আমি করি তোর 
5৫ শত্রতর্দিগাকে ভোয্ধর পাঁদাঁসব ] যদি দাঁওছ 

'বলিলেল তীহাঁকে ঈশ্বর তবে তিনি ভাহার দু] ফেযেন। 
ত₹ পর কেহ এক বাক্য সত্যুত্তর করিতে পারিল লা 
তাহাকে ও সে ছিনাবখি সকল লোক ভয় রিল তাহা 
কে আর জিজ্ঞাসা করিতে 1 টু 

পর্য . ডাযন ঘেষ্ট এ কথ] বলিলেন আলব্য ও ভাহার শিঘোর 
৯১ ছিগঞক্ে অধ্যাপক ও আার্রিজির] বৈসে আোশার 
আসনে অভএ্রক ঘে অযু তাহারা মালিতে আডা 

করে ভোয'রদিগকে ভাহা মান এব কর কিন্ত কত 

না! ভাঁহারদের ক্রিয়ান্যায়ি একারণ তাহার] কহে কিন্ত 
& কুরে না একরণ তাহারা ভারি এব” অসম 

৪ ০ 



&৩ এহ়োবিতশতি পর্ব যাঁতিওর় রুচি 

বোঁজ বন্ধ করিয়া! দেয় যল্ুহ্যেরদের হৃহের গুপরে কিন্ 
আ'নারদের এক অগ্রিলি দিয়া লভায় নাঁ ভাহা। 
কিন্ত তাহারা ভাহারাদের সমু ক্রিয়া করে মনুষ্য 
দের ছেধালের জন্য তাহারা পুসখ্খ করে তাহারুদের 

হিলাক্তরি ও বত করে তাহারুদের পরিচুদের আপি 
৬ ও ম্যায় ওহু স্থল ঢাঁহে ও দধীনাসন জিলাগিগে 
০৫9 ও. নমস্কার বাজারে ও রাৰি* ক্খ্যাতি যান্ঘের্দিগা 

হইতে! কিন্ত তোরা রাৰি বিখ্যাত হইও না 
 এঙ্কারণ তেযারদের এক পুঁভু তিনি ঈ্ীঠ ও ভোমরা 

$৩ 

৩৪ 

4৫ 

অমস্থুই ভাইস 1  দৃথিকীর ওপরে ও কোন মন্ষ্যকে 
পিডী বলিও লা একারণ এক ভোঘার পিতা 
বিনি আছেন স্বর্গে! তোমরা পভু, বিখ্যাত 
হইও না একারণ এক ভোঘাঁরদের পভু তিনি )ুষ্ঠ। 
কিন্ড হে আভি হত ভোঁযাঁরদের মধ্যে লে জেবক্ 
হবেক 1: যেকে্হেওতু করিবেক্ আপনাকে জে 
অনম্যাবিত হইবেক ও যে নয়া করে আপনাকে সে 
ওম করিতে হইবে । ঠ 

কিন্ত সন্াপ তোয্ঠরদিগকে অধ্যাপক ও আরিজি 
কাঁলুনিকেরা একারন ভোযরা বদ্ধ কর মৃর্গের রাজা, 
যন্ষ্ঠের বারণ করিতে ভোর! প্রবেশ কর লা 
ডাহাতে ও ঘাঁহারা পুবেশ করিতেছে ভাাঁরদিগীঞ্জে 
ঘারণ জর | সম্গীন তোম্ধরদিগিকে অধ্যাপক ও, 

্ারিজি কান্ুনিকেরা একারণ ভৌঁঘরণ খাইয়া হেল 
বিধবার ঘর ওনাঘের কাঁরণ দীর্ঘ পুর্ন! কর অতএব 
ভোম্র! পাইবা আর বত সাজা) সন্ুপ তৌঁঘার 



স্প্িও বয়োবিওশতি প
র্ব যাডিওর টি দিযে উদ 

দিগাকে অধ্যাপিক ও গরিলি কান্ুলিকের়ণ একারণ 
তোয়রণ বেত ঘাঁও পৃথিবী ও সমুদূ এক তন 
তৌারদের পথে করিতে ও তাহা হইল ক্রাঁও 
তাহাকে আপলারদিক হইতে দ্বিগুণাধিক নরকের 

$৬ শ্শিত্ | জনবল ভৌগ্রারদিগাকে তৌঁযর অঙ্গ পথ পুর্ভ 

$৭ 

$ড 

$৯ 

২০ 

২ 

যাহার! কছে হে কেহ কির করে অমি লইয়া? তাহা 
কিচু লে কিন্তু ঘে কেহ কিরা কে অস্থিক্ের শর 
লই জে হচ্ছ হইযাজে 1 তৌরা হ্কিপ্ত ও অস্থ 
আভিশ্পথু ভি সৃর্দ কি ছরফে পত্র করায় স্বনজে 

এব যে কেহ ফিরা কারে ঘত্ত কুণু লইহুণ তাহ] কিছু 
লছে কিন্য হে কেহ কিবা? করে ভাঁহার গুপরে 
দান লইী সে বন্ছ হইাজে । তাঁরা! হি 
ও আনু লোক ভক্তি অভিরিপ্ত দান কি যত 

কুণ্ড হে পবিত্র ক্বাঁয় দাঁলকে | আভএব হে 

ক্রি করে হত কুগড লইয়া] দে করা ক্র ভাঙা 
লই ও তাঁহার ওসরোর অহস্ লইয়া ওষেকেস্ছ 
কির! করে সদিক লইঈয়খ সে কির করে শাহী লইয়া 
ও তাহাকে লইয়ী ঘিনি বাঁস করেন ভাহাঁর হরে । 

২ 

২৬ 

ও ঘে ক্র করে সুর্গ লইয়া! লে কির] করে ঈশ্বরের 

িৎহাজল লইঘুশ ও তাহাকে লইয়ু হিনি বৈক্সেন 

তাহার ওপরে 17 রি 
অন্দাপি তো্ারদিগীকে অধ্যাপক ও আরিলি কালদুনি 

কচ লোক একাঁরণ ভোঁয্রা দ্শ+০শ করিয়া দিও পছিলা 

ও গযুশহহরি ও জিরা কিন্ড হ্যবঙ্থার অভি ভারি শ্রিয়শ 

ভ্রাহা হিচরি ও ক্ছেয] ও ভক্তি কর লাঁ ভোঁযারদের 



২ 

৯৫ 

৬ 

২৭ 

২৩ ব্রিয়োধিশতীয় পর্ব আাতিতর চিত 
আবশ্যক আঁচে ইহা কাঁরতে : এব৩, আনা লা ভাঃগ 
করিতে! হেআন্ধ প?। দত্ত তোয্র? মসা কমু! 
ছেল কিন্ত গস কর ওট ৮ অক্তাপ ভোযাঁরদিপীক্টে 
তোর! অধ্যাপক ও ছারিলি কাল্সুলিক লোক একারণ 
ভোঁয্রা বাঁচি ও খালার ঘাহিরে যার্ঁন ক্র কিন্ত 
তাহা ভিতরে ঠাকে জোর ও ভোক্তা ক্রিয়া! দৃর্ঘিৎ |] 
হে অন্ধন্জারিসি থে বাটা ও ধালার ভিতরে” হার্জন 

কর তাহাতে বাছির ও পরিহৃধর হইতে পারিবে ! 

হন্ভাপি তৌঁযারুদিগাকে ভৌযির1 অধ্যাপক ও াহিলি 

কাল্সুনিক লোক তোম্র চুন কাঁয় করা! কবরের যম 

ৰ হাহা বাহিরে দোঘযু অন্দর লে জঅতা কিন্ট ভিত্তরে মৃত, 

৪ 

২৯ 

২০ 

৩ 

৩ 

যন্ছ্যের অস্থি ও সফল অনরিসুরডা পর্নিৎ- আজে ) 
তৌঁয়রণ ও সেই যত যনষ্যেরদের দৃষ্তে বাঁহা দোখাঁও 
পুকৃতীহি/ক লে উত্তা কিন্ত আন্তরে কএটতা ও আহা 
পৃর্নি- আছ । জন্তাপি তৌয়িরিদিগাকে ভোর] 
অধিক ও আারিসি কালুনিক লোক একা'রণ ভোর! 

গং ভবিহ্য্ বন্ট্গর কবর ও সুন্দর কর পকুভািকের 
কবর প্রব বল যছি আরা হইভাহ আঁযারছের 
পর্ব পুকষ্ের কালে তবে আমরা হইভাম় না 
তাহাঁরদের অহকারি ভবিষ্যৎ হক্তারদের বধেতে ? 
অতএব তৌয্রণ প্যান দিতেছে আপনাঁরদের ব্ষ্যু 
যে ভোযরণ ভাহাঁরদের জঅন্তালেরা ঘে বধ 
করিল ভবিঘ্ হক্তারদিগাকে ). পর্লকর তোঁযর ট রর 



৬৬ 

৩৪ 

৬৫ 
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তৌযাঁরদের পিতারদের পরিমান 1......ভৌর সর্পের! 
তোষরা কেওটে সর্পের হণ কি মতে জাতিতে পার 
নরকের সীজা। অউএবদেধ আয নতাই তেখযখরদের 

হালে উবিহ্য্ বক্তা ও বিদ্যার ও. অধ্যাপক 

এব০, ভাহারদের কাঁহকে ভৌঁয়রা বধ করিবা ও 
হুমে খুন করিবা ও তাঁহারদের কতক লোককে 
যারিবা ভে রদের জিনগীগৌ ও বিপক্কতা করিব] 

ভীহারদিগীকে আসহরে* ইহ্থাতেই ভোঁযারদের 
ভোগ হরে সমস্ত পুক্তার্িকের রক্ত যাহা পা 
হইল পুঁধিবাঁর গুরে পুকৃভা্িক্ত হাঁবলের রক্ত আবহ! 
বরখাহার পু জখরীহার রক্ত পর্থান্তড ঘাহাকে 

_ ভৌয়রা বধ করিলা স্স্তিন্ত ও ঘড্ত কৃণ্ডের মধ্যে 
৩৩ 

8১৭ 

ফানে? : সভা আঁচ বলি ভৌযারদিগাকে এ কল 
পতিতে এ পুবছের ওপরে ৮. আরে ছিরোশলয* 

ঘে রী কর ভবিহাৎ বক্রারদিগীকে ও পাথর মার 

ভাহারদিগকে, যাহারা পাঠান হইয়াছে তোর কাই 
আমি কত বার একত্র করিতে ঢাঁহিলায় ভৌযার 

_শিশ্টরদিণীকে ঘেয়ন কৃকুগী একত্র করে তাঁহার বাটা 
,. আপনর ডেনার নিচে কিন্ড ভোযারদের যনস্থ নহে 1 

নত ৩ 

৬৯ 

দোধ ভৌয়ারদের বাঁচী নর শ্তন্য হইয়াছে ভৌযারদের 
কাঁরণ 1... আমি ও হলি তৌযারদিগকে ইহার 
পরে ভোঁয়রাঁ আযাকে দেবা না হাব পর্থান্ত 
লা হলিহা বন্য জে জন যে আইলে ঈম্থরের 

শা 

লাহে! 
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মং পরে যেন্ত আইতে সহ্থান করিলেন সস্তুক হইতে ও 
--তীহার শিছ্ছোরা আইল দেখা ইতে ভাহণকে সে ঘরে 
৯ গীখন_- তাখল মেশ্ব বলিলেল তাছারদিগকে ভোহর! 

দেখ লাএ সকল আতা আমি বলি ভোযারদিগকে 
পুসূর পস্ুরোর ওপরে থাকিবে লা যাহা ভাঙঈণ হইবে 

৩ না। তারপর যেশ্ত জিভ বৃক্ষ পর্্থতের ওসক্কে 
সিল ভীঁহার শিহোরখ তীঁহচর কাছে গত আসত 

লিল কহ আঁযারদিগীকফে এ অকল বিঘয়ু কাল হতে 

ভোর্যার আজিবাঁর চিষ্ক এব জগীতের শেষের চি 
৪ কিহবেক। ঘেস্ত পত্যাত্তর করিয়া বলিলেন তাহার 

দিগীকে আবধান কোল মনুষ্য ভ্ঞাস্তি জল্ায়ে লা 
& ভোহ্খরছিগীক্ে।  একাঁরন আলেকে আহার লাহে 

আসিয়া! বলিবে আঁযি »ধুহঠ ও ভুবন জন্যাইীবে আলে 
৬ কে! ক্ন্য ঘখন তোমারণ যুদ্ধের বিবরণ ৩ খা 

ধ্ঠলিরা ভান আাঁবর্ধাল অআ্াবিৎ, হইও লী এক্ডারণ এ 
সকল অবশ্য হবেক কিন্ড শেহ কাল এখন লঙে ॥ 

আজ একারিন বর্ষ ওতিবে বর্দের বিপরিতে ও হাজ্া রাঁজোর 
বিপরিতে ও মন্রদুর ও হক ও হুযিকগ্র নালা স্থলে 
হবে । এ অঞ্চল দু৪০খর আরি 1 ত* কালে 
তাহারা গঠিত করিবে ভৌঁযাঁরদিগীকে দুঃখ পাঁইবাঁরে 

ও বই করিবে ভোগারদিগাকে ও তোরা! হবা সকল 

: &০ বার্্নর দৃ্নি- আহার নামেব্রার্টে ৮ ভান অনেকে 

,  বিবাক্ত হবেক ও গন্টি- করিবেক এক জন আর এক 
জনকে ও দালুখ করিবে এক জন আঁ এক জনকে 1. 
জনেক্ গ্রিখ্যা ভবিছাত বক্তা ও-পন্তি হবেক, এহণ 

৬ 

% ₹১০ 
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ভাঁনি, জল্ছিকে অনেককে ৩ অঘধধর্ঘ বাতিলে : 
অনেকের প্ঁঘ শীতল হইয়া ঘাঁবেক ॥. কিন্ত হে 
সহিষ্ধতা করে শেফ কাল পর্ব/তু জে ওস্ফার হবে । 

এব 'রাঁজোর মল সর্ঘাচার চেতি দিতে হবেক 
অসম জগাভে সাহ্কীর জন্য সকল দেশে উথন 
শেফ কল আজিৰে। অভএব হখন তৌয্রা হো লৈ 
বিলাস করলে হাঁরাযি জাগুঘিতেছে ধর্ম স্থানে ঘাহার 
বিঘ দালিএল ভবিষ্যত বক্তা বলিলেন হে পাঁঠ করে 

সে বুবু. ভাষন থাহারা হিহোদ! দেশে তাহার। 
পলাওক পরর্ধতে 1: ও ঘে আঁচে ঘরের জাতের 
গুলরে সে ঘর হইত্তে কোন বস্তু লইতে নাঁুক লা । 
ও ছে কেছ ক্ষেত্রে আঁচে লে হিকিক ল1 তাহার হু 

লইতে 1 কিন্তু অন্তাপি তাহাঁরছিগাকে যাহারা 
গীর্ভবতি ও হাসার" সুন পীন করা সে কালে! তোর) 
ও কালা কর তেযারদের প্লান বর্ঘ) কালে কিম! 

চিত 

হও 

৯৪ 

শাঁকাড়ি দিলে হয নাযেনল। একীরণ জে কালে বক 

ঢু হবে হে মত না হঈন শগাতের আঁরস্তাবহধি এ কাল 
সর্তাদ কিছ ক্র হবে লা এব সে কাল 

গুন ল] হইলে কোল গনির আঁন হইতে পারি লা কিন্তু 
মলরগ্য লেকের কারণ ফেো ছিন ক্ষতি হবে । 

ঘদ্রি ফেহ বলে ভোগারদিগকে ছে ষ্ঠ -এই স্থানে 

কি ওক্ালে তাহা পায় করিও না? একারণ 

হিখাা সন্ত ও ঘিখ্যা ভবিষ্যত বক্তার? ও₹পতি হই! 

জোিে যহণচিছ ও আশুরা কীর্ঘয ইহাতে ঘছি সাব : 

ভুইড তকে তাহারা পৃতারণা করিত পচন্দি- আঁপানয়া। 
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ঘ্ দো আহি পবের্ব কহিয়াচি  ভোঁযাঁরদিগিকে ॥ 
২৬ অতএব হদ্দি কেহ বলে ভোহারছিগাকে দেখ তিনি 

ওজাত়ে তবে ঘাঁইও না ছোখ তিনি অসুকাঁশ ফুরিতে 
খ৭ তবে পুতায় করিও না| নকাঁরণ যেষল বিদ্যুত পূর্বক 

দিক ছাঁতিয়া দাঁঙ্ঠি করে পশ্গিঘ ছিগৌ সেই মৃত 
২৮ যনুষ্যের পুপ্রের আগীহন হইবেক একারণ যে 

স্থানে মুর আছে হে সনে বিকিনি একত্র 
২৯ হইবেক মে কাঁলের দুয্নের পরে অূর্ধয অস্কার হবেক 

. তন্ত্র দিবে লা ভাহাঁর রশ্থি তাঁর] ও পতন হবে সৃষ্্গ 
9০ হইতে ও সৃর্গের সকল শরাক্রয লতিৰে। সে 

কালে য্নুষ্ের পশ্ের চি পুকাঁশ হবেক স্বর্গে ডাখন 
গথিকীর সমস্য গো রোদন করিবেক্ এব০- তাঁহারা! 
দেছিবেক যনুষ্োর পু আঁক্িভেছেন সৃর্গের যেছে 

ও$ পরাক্রয় ও ম্হা ভেজ করিয়া তাখন তিনি 
পাঁঠাস্টীবেন তাহার দ্যুতেরদিগাককে তুরির বত গনি 
হরিযাঠ ও ভাহার একত্তর করিবে তাঁহার যনলিৎ* 
লোকরা চত্তর্তিপী হইতে সৃগ্গের আঁদ্যন্ত পর্ধ্যনু ++ 

৩ এখন ভুয়র গাছের গুপদেশ শিক্ষ যখন ভাহার 
শা কোমল হইয়া! পত্র মুগ্জরে তখন তোরা জান 

৩৩ গুঁগ্ম কাল সান্দিধ্য হয্বু সেই মৃত ভোয্রা যখন 
এই অকুল ছেগ্ধিবা ভান জাঁনিও তাহা আনিথ্যি দ্বারে! 
৩৪ বটে! বারোদ্ধার আহি হলি ভৌযাঁরদিগাকে এই 

সুকছ থাঁবেক লা এ সফল পুভাক্ষের পৃর্ৰ্বে ॥ 
৩৫ সৃর্গ ও গৃথিবী লোপ হইবে কিন আার কথা? লোপি 
৩৬ হইছে ন1। কিন্্ সে দিল ও সে দণ্ড কেহ বটে স্বগের 
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যাতে জালে না কন কিবিল আহার লিভ! 
*২৭ ক্রি হেহালে শেোঁক্ষের কালে ভিল তেহন মনুঘ্যের 

৩৮ দপ্ের আগীঘল হইবেক | একারণ যে মত জল 

৬৯ 

দুটীবিতের গবের্ক ভাঁহারা চিল )ধাইতে পীতেং বিবাস 
হরিতে হিরা দিডে মে দিবস পর্ব যাহাতে 

লোক পু-বর্শ করিলেন জাহাজে শ্বাহারা জালিল-ন 
2. জল শুটবিডের আঁগঘল ও আহহ শুন পর্ঘ্যন সেই ম্ড 

£ 

০ যল্ঘ্যের পপ্রের আইল হইবেক 1 

সে কালে দু জন ক্ষেত্রে দাহ লা 
এক বর্জন হঈবে দুই সু জাডা দুরাইিতেই 
হাষে এক লঘা! আঁর এক বর্জন হইছে? অত্র চৌকি 
রাধা একাঁরণ ভোমরা! জ্ঞাত লহ. কোন দণ্ডে 
ভোযাঁরদের ইশ্বর আমিন 1 কিন্ড ইহা 
জাঁলিও হদ্ি বাটার কৃত জাবি কোন 

পছরে চোর আঁজিবেক তবে মে চৌকি করিত ও 1. 
ভীহাঁর বাট ভগ্ন হইতে ছিভ লা । ভব 

. ভৌযরা ও পুত হও এক্কাঁরণ হে দণ্ডে তোরণ চিন্টিৎ, 
লা সেই দণ্ডে যুঘ্যের পু] আঁিবেন । তে 

কেডা আছে বিম্বাজি ও বিস্ত ভৃতা যাহাকে তাহার 

ঈশ্বর লিঘুক্ত করিযাঁতজল ভাহার পরিজনের- ওপর 

ওপতুক্ত কাঁলে ভক্ষ দিতে । ধন্য লে ভুতা ঘাহাকে 

ভঞ্ছার ঈশ্বর আহি? দেচিবেন সেই মত করিতে ॥ 
র্ 

অত্য আমি হলি তোাঁরদিগঞক্ষে তিনি নিঘুক্ত 
করিবেন ভাহাঙ্কে তীহার সমস অধিকারের অবীক্ষ । 

৮ কিন্ত ঘি সে দুঞ ভৃত্য আপলার অদূরে বলে আয়ার 1. 



২৪ তত্তর্বিঞ্শতি পর্ব মাভিগয রিভ-৮ 

৪৯ উদস্বের বিলম্বে আজিবেন ও ডাহার সহভৃত্যেরদিগার্জে 

পৃহ্হার করিতে লাঁচী ও খাহিভে নিতে? লাগে মাতে! 
* ঘালার সঙ্গে সেভ্ভ্যের নাঁধ আঁজিবেন যে দিবলে 

৫8 অপীহ্ষিক করে-ন'ও ঘে দৃপ্ত সে জানে না এব০, চুদন 
করিয়া দুই ভাগ করিবে ভাহান্কে ভাহার আশ ও 
দিবে কালুনিষ্কেরদের সগ্চে ঝেখানে ক্রন্দন ও দরে 

দন অর্শন1-শ 

পর্ব _ভাথন দুর্গের কাজা দর্শ কন শুল্য হবে হারা 

১৫ দীপ লইয়া বাহিরে গোল বরের সহি* দেখা করিতে। 
কি তাহাঁরদের জিল সীঁচ অন বুদ্ধিবান ও দাঁচ জন 

স্কিন্ত। _ ক্ষিপ্ত জন দীশ লইল কিন্ত অঞ্জে কিছু তৈল 

লইল না কিন্ব বুদ্ধিবাঁন তৈল লইল পাত্রে তীহাকদের 
দীপের আহি! বর গৌন করিতে তাহার 

সকলে নিছ্রিত-ও বিএনিয়া! হইলেক। কিন্ত দু 
নুহর রাত্রি সর হইয়া গৌল ঢ্যেধ বর আঁজিতেছেং 
ঘাঁও তোঘর1 হিলন কর তাহার সহি*- ভাখল 

লে সম কন্যা! ওঠ ওস্ুল-করিল তাহরিদের দপে 

মে. কাঁলে ক্ষিপ্ত লোক বুদ্ধিবানেরদিগাকে বলিল 
ভোযারদের কিছু তৈন দেহ একারন আঁযারদের 

পু্দীসে নিবর্ধাল' হইল কিন্য রুদ্ধিবাঁন পুত্র 
_ কুরিঘা বলিল এমন নহে নস্তবা হবে না আমারদের 
রা ও ভোরারদের করিণ কিন্ড ভোমরা তাহারদের 

, কাছে যাও আহার তৈল বিক্রয় করে ও ক্রয় কর 
টু $০ আদীনারদের কারণ । . যাঁর ভাহাঁরা ক্রয়. করিতে 

ঠিয়া চিল ভাব বর আইল এবৎ, যাহার! পুত 
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২ পাবা পি তিওর রিও 
ইইল তাহার? তাঁহার স্জে ভিতরে গেল বিবাহে 
ও দ্বার বদ্ধ হইল! তারপরে সে আঁর কন্যা ও 

আঁজিল বলিডেং মহশিয়ুং দর মুখল কর আঁযাঁর 

দ্রিগাকে। কিন্ত তিনি পৃত্যর্তর ' কষরিঘু বলিলেন 
সারোদ্ছার আছি হলি আঁগ্রি জাঁনি লা তোযাঁরদিগকে। 

অতএব চৌকি রুয একারণ ভোর] ভাত নছ সে 
দিন কিছ! দণ্ড ঘাহাঁতে মনুদ্ধেণর পু আইসেন 1 

একারণ মনছোর পুর হআগীযন এক জনরে মত 

হে দূর দেশে” ভুল করিতে লাঁগে ও ঘাঁত্রা কালে 

তাহার ভূত্োরদিগাকে তাঁক্যিণ গষ্টিত করিল তাঁহ'রদের 
হানে তাহার লগ্রভ্য। এক জনকে দিল পঞ্চদশ 
অহ টাকা আর এক জনকে জয় সহশ্ ও আর এক্ 
জনকে তিন অহর্শ পতি জনকে তাহার ক্ষমভানুঘা়ি 
এব, ত₹ কালে ভিলি পুহ্থান করিলেন ৮ ডান ছে 
জন পাইয়া! ছিল পঞ্চদশ সহশ্ টাকা সে ঘাইিয়ুণ 
হাঁনির্জা করিল ও লাভ পীঁছিল তার পগ্থদশ সহ্্শ 

॥ টাক) লে যত হে জল পাইল লয়ে সহ্শ সে লভ্য 

পিল শুর দয় সহশু কিন্টুঘে জন পাইল তিন 

সহশু লে বাইয়া মৃত খুদিয়া পতি রামিল আহার 
প্রভুর ধন। অনেক কাল পরে সে দাঁসেরদের 

পভ আিয়া হিসাব করিলেন তীহাঁরদের সাহু! 

তান হে জল পাঁইযাচিল পঞ্চদশ সহপ্ টাকা মে 
আলি! আঁর পঞ্চাশ সহ আঁনিল বলিতেং হা 

তৃমিগ্টিত করিলা জাকে পঞ্চদশ সহশুটীকা ছোখ 
তাহাতে জাতি লভা পাঁইয়াচি আর পঞ্দর্শ লহ । 
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তাহার পভ কলিলেন তাহাকে ভাল করি তি 

ভাল ও বিশ্বাস ভূতা বিশ্বাজি হই চিল? জল্ব বসুর 
শুপরে আমি লিখুক্ত করিব তাকে অনেকে শুপরে 
দুবেশ কর তার পুভুর আলন্দে। যে জন পাইল 
চয় সহশ টাক্কী ঘে ও আটিঘু! বলিল মহাশয় তূি 
গত করিল আযকে যু অহশু টাকী দেখ তাহাতে 
আনি লভ্য পাইয়াজি জর চযু সহ? তাহার 
ভু বলিলেন ভাঁহাঁকে ভাল করিয়াছ তুমি ভাল এ 
বিশ্বাতি দাস বিশ্বীতি হই চিল জলু বস্তর ওপরে 
আছি লিহুত্ত করিব ভৌগাকে আলেকের ওপরে 
গুবেশ কর তৌযারি পভুর আনন্দে । কিন্ত হে 
পাইল তিন সহ টাকা লে ও অভিঘু! বলিল হায় 
আছি জানিলায় ভূষি ক্তিন লোক তুমি দাইভেচ হে 
স্থানে কুলিল1 না ও সণগুহ করভেচ্ থে হ্থালে জতাইল! 
না তেকাঁরণ য্হা! ভীত হইলে গৌলাযি ও পুতি! রাঁগি! 
লাহ্ মৃত্তিকা ভৌথাঁর ধন দেখা এতোঁযার আসল । 
তাহার পুভু পৃত্যুত্তর করিয়া হলিলেন ভাহাকে তুই 
দু ও লস দাস তুই জাঁনিলি আমি দাই ঘে হানে, 

আমি বুনিলায না! ও সৎগুহ করি যে স্থানে চত়াইলায় 
না আভএব ভোর ওপঘুক্ত হইত হ্থাপ্য করিতে 
আনার ধন বনিকের দোঁকালে ভাহাঁতে আঁজিবার্ 

আহা আমি লইতে পারিভীঘ আধার আসিল 
২৮ আহ অম্তে। অভ মে বন ডাহা হইতে লয়! 

দিও ভাহাঁকে খাহাঁর আজে পঞ্চাশে সহশ টাকা । 
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একাঁরণ পুতি জন ঘাঁহাঁর আছে ভাহাঁকে ছিতে হঈর্ে 
ও তাহার হবে আনেক কিন ঘর লাই তাহণ হৃইডে 

লইতে হইবে যাঁহাং তাহার থাকে । এব ছেলিয! 
দেহ বে অলাভী ভূতাকে বাহিরে আনৃকীরে খেখোলে 
ক্রন্জন ও দলে দর্শন । শা 
যখন ম্ল্ষ্যের পুত আিবেন তীহাঁর ভেজে ও 

হত রম্য তাহার সঙ্গে ভাখন তিনি ভীহাঁর 

তেজফুর লিৎহাসলের ওনরে বজিহেল সমস্ত বর 
একত্তর হইবেক তাহার আর্য ও ভিনি ভিন্ন হার 
বেন তাহারদের এক আঁর এক হইতে হে হত রক্কক 
ভিন্ন করে যে অজাঁরদিগ হইতে ৮. ত্পর যে, 
বসাইবেন তাহার দক্ষিনে কিন্ডু আজাঁ বাঁয়ে 1 

তাখন রাজী বলিবেন ভাহাঁরদিগাকে যাহারা দক্ষিণে 

আ'ইনরে তোর] আমার পিতার আশিবর্বাদীয়ু লও সে 
রাজা ঘা পুত হইয়াছে তৌর্ারদের কারণ জগতের 

ভি, করনীববি। একারিন আছি হবি হইলে 
তৌঘরী আহযাকে ছিড়ে দিলা আমি ভূঞ্চিত হইলে, 
তোমরা আঁকে পীতে দিল] আসি বিদেশ হইলে 

ভোঁয্রা আঅউঠি করিল আঁঘাঁকে গল হইলে 
তোরা পরিছুদ দিল পড়ি হইলে ভৌয়রা আয়াকে 

দেটিভে আছিল আসি কাঁরগারে হইলে ভোর 
আাঁর কাছে আইল1।  তাখন পুক্ভার্মিক লেকের! 

ুত্যুত্তর করিত বলিৰে তাহাকে পুভু কাখন তোকে 

হুষ্ি দেখিয়া খাইতে দিলা কি ভূত ও 
৬৮" শীতে দিলা ভৌয়াকে কিয়া! কখন তোযাঁকে বিদেশি - 
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লে স্থানে এ সী লোক থাহাঁ করিয়াছে তাহা কহ) 

ঘাঁবেক তাঁহার মনরূণাঁথ/ কারণ | নর 

ডাখন দাশের একু জন ঘাঁহাঁর লা বলে বিহোঁদ 

ফ্ারিওটা প্রান যাঁজকের নিকট যাইয়া হলিল 
তাহাদিগকে কি দিবা আঁতকে ও আছি ভৌঁযারদেক 

গাষ্টুতে করিব তাঁহাকে ভখন ভাহাঁর। পন করিল 
দিতে তাহাকে ত্রিশ খন পা জতএব মে কালাৰঞ্চি 
আপকাঁশ' চেন করিল গাঢ়, করিতে তাহাকে 1 

উপরে বেখসির কটি পবের্বের প্র দিষে 
শিক্যের যেশ্টর স্থানে আঁজিহুশ বলিল কি তোর 
ইভ কোথায় পস্তুত করিব ভোঁঘাঁর পেশাক্কি ভোজলের, 
কারন । তিলি বলিলেন সহরে' হাঁও এন লোকের 
স্থানে ও বল তাহাকে হব বলেন আঁযাঁর কাঁল সানি 
আঁযার শিষ্যেরদের সহিত পেশ'ক্ষি করিব তোর 
ঘরে). আভণ্ৰ শিক্ষ্যেরী করিল ঘেয্ল মেস আজ 
ক্রিয্ণ ছিলেন তাঁহাঁরদিগাকে ও তাহারা পস্তত করিল 
পেশা 1 

স্বা়ত, কাল হইলে তিনি বসিলেন সে দাঁদশেক্ 

লগ্জে |. এব, ভাহাঁরদের ভোজন ক্লে তিনি 
ৰলিলেরর সারৌদ্ধার আমি বলি তোঁযারদিগীকে 

ভোয়ারদের এক জল গন্টি- করিবেক আঁকে । 
ভাহাতে তাহারা বিস্বারিত দু৪টিত হই পতি জন 
উহাকে বলিতে লাগিল লভু হু জে আছি । তিনি 

দুতযুওর করিয়া বলিলেন ফে'জামাঁর সহিত হতু দে 
& 



৩ 

_ ভৌযারছিগক্কে আহি অভঃনর আর পীব না দাক্ষা 

₹ছ৩ ঘতবিত্শতি পবর্থ মাতিওর রা... 

পাত্রে সেই গণি করিবেক আঁকে 1 আনুহোর 
পু যায যেযেল লির্পি আঁচে তাঁহার বিষযু কিন্ছু 
অন্তাপ সে ম্নব্যকে যেগাত করে ম্লষ্যের পুপ্রকে 
সে মল্ছ্োর কল্যান হইভ যছি লে না জনিত £ 
ধন ঘিহৌদী দাগাঁবাজি পতাত্তর ক্রিযিখ বলিল গজ 

আমি জো তল তিনি বলিলেন তাহাকে তি কহিয়াজ & 
পরে ভাঁহারদের ভোজন কালে ঘেস্ত ফাটি লইলেন 

শ আশির্বাদ করিয়ুণ ভাঙ্িলেন ভাঁহাঁ এব০ ভাহীঁরু 
শিছেরদিগীকে, দিঘো বলিলেন লও 9ঘাঁও শ্রই আর 

অরীরে । পরে তিনি বাটি লইয়ুণ সব করিলেন এব০- 
ভাঁহাঁ ভাহারুদিগাকে দিয়! বলিলেন তোর! তাহা 
সকলে পাও ॥.. একারণ এই নিন বন্্ুবসের 
সেই আমার রক্ত ঘাঁহাঁ পীভ হইঘুখীছে আলেকেক 
কারণ পাঁপ যোটনের জন্য! কিন্ডু আছি বলি 

. *লের এ রুলস জে দিবসের সবের্ব হাঁহাঁতে ভাহা নৃতন 
' লীৰ তৈগারদের আঙ্ে আহার পিভীঁর রাঁজো 1777 

পরে ভাছার) এক গীত, গাই! গায়েন করিল জিত 

। বৃক্ষ পর্বতে ৮. ডাল মেম্ত বলিলেন তাহাঁর্ছিগাকে 
এই রান্রে ত্র! সকলে বিরাক্ত হইব? আমার বি 

শ্রকরিন লির্নি আজে জাতি হরির রক্ষককে- ৩ পালের 

৩২ মেঘের চিন ভিন ছটবেক 7: কিন আর পুন 

কানের পরে হহিক ভোখরছের আগে গাঁলিলিভে ্  

৩৩ পিওর শু্যত্তর করিয়া! বলিল তাঁহাকে হালি, আম 
বিস্ন্ত হয় তোমার ক্বায়নে ততাশি আমি কাছ 

সপ 



7 ৬ ঘতুবিত্শতি পৰবর্থ যাতিওর' রচিত" 

১১৪ বিবিজ্ঞ হব না ঘেশ্র বলিলেন তাহাকে আরেদ্ার 
আঁতি বলি ভোযাকে এই রাত্রি কুকুটি বাকের 
পর্বে তূঘি ডিন বাঁর হেমক্ডান করিব আঁখাে ॥ 

৩৫ শির বলিল তীছাঁকে যদ্যনি, আমি: আবি ভোর 

সঞ্চে তত্রাশি আঘি হোযুজাঁল করিৰ লা তোহাঁনে 

] সম শিছে]রা ও এই হত কহিল । সনের 

৩৬. জল কল তাহাদের, আহি এক ও আ'গহল 

লেন তাহার না গৌদজিঘন এব ৰলিলেল 

 ভাহারুদিগীক্ে ভৌয্র এম্থানে বস ঘাঁবৎ আমি ইয়া 

৩৭ কানা ক্রি ও স্থানে |... তাখন ভিনি সঙ্জে লইলেন 
পির ও জেবছির ছুই পুণ্য এব মহাকাভর ও ভাবি 

১৮ মনে হইতে লাগিলেন তাখন বলিলেন ভাঁহর়দিগাক্ে 
আমার গান ব্যাকুল আজে মৃত্যুতে তোমরা এখীলে 

৩১ থাক্যি' চৌকি দেহ আর অঙ্টে 1. পরে আঁক 
কিছু ছূর হাইিঘু। সুখে পিয়া) কামিল! করিলেন 

ঠ ও হলিতে ওরে আত সি ঘি সাধ্য হয তবে, এই 
কটোরা যইভে দিও আয়া হইতে কিন্ড্র আগার 

£৮ ইচ়]! নছে ভৌাঁর ইন্ঠা হওক ৮. পরে 
তাহার; শিক্ষ্েদের দাই আজ্িঘ়া' নিদত্ত 

পাইলেন  ভাঁহারছিগকে ও প্লিলেন শিডরকে 
/দ আমার অঙ্জে চৌক্কি দিতে পারল] নল এক দণ্ড 
£$ চৌক্ডি দেহ ও কাঁযুনলা করিও ঘাঁহাঁডে পরিহ্চ] না পইরা 

২ আত্বা নিলু বুক কিন্চ বীর দুব্বল! : তিনি 
রা... ইয়া! কাঁঘনা করিলেন বলিতে ওরে, 



২৬ ষতবিত্পতি পব্ৰ্* মাত্তিগর চিত 

আঁযার শিত] ঘদি এ কটোরা আঁ হই না ১০ 
আঁথার তাহা পাবার ্যতিরেক তবে তে ইচুখ 

8৩ হওক ।, কিন্য তিনি আঁলিয়ু! এলবর্কার নিন 
তাহারাদিগাকে একারণ ভাহারদের চক্ষু ভার 

সঃ চিল? এব, তিলি তাহারদিগিকে জাতিয় পু্কার 
ৃ গন করিলেন ও কাতলা করিলেন ত্জ় বার: 
৫ বলিতে সেই কথ? তখন তিলি তাহার শিষ্যেরু 
দের কাছে আনিয়া বলিলেন এখন শয়ুশে বিশ: 
কর? দেখ সে দণ্ড সানিধ্য হই য়াঁচে ও ম্নুষ্যের পু 

৪৬ গনি হইতেছে পাঁপিরদের হে । শু আইস 
আগ্রা যাই দেখ হে গতি করে আঁযণকে সেই | 

৪৭ আনুহ্য ॥. যাঁর ভিনি কৃছিতেং ছিলেন তাৰ 
_. গিহোদিন দ্বাদুশের এক জল আহিল ও তাহার সর্ট 

অতি যাঁলব্য পুবীন যাঁজক ও লোকেরদের প্রাচিন 
৮. হইডে তলোয়ার ও লাটি হতে ক্রিয়া] ভাখন থে 

জন গু করিল তীঁহাকে সে চি ছিল তাহার 
দিগিক্ে বলিয়া ঘাহাক্তে আমি, চুদন করি সেই জল 

$৯ বরিও ভাঁহাকে 1. ভতঙ্কনে সেয়েশ্তর ঠাই আজিযু 
বলিল লমস্ার পঁভুরে ও চুয়ন করিল ভাহাঁকে % 

€০ শ্রবণ মেট বলিলেন তাহাকে ভাইরে কি কারণ আইিলণ॥ 
৫$ ভান তাঁহরা আলিঘা! হসে। বরিল মেশ্তঞ্চে। তত, 

কাঁলে দ্ধ ডাঁহরিদের এক জন ঘে হইল যেশ্বর সঞ্চজে 
হুম বিঘার করিল ও তাঁহার তলোযুখর ঃখুলিয়ণ চোট যা ও 
রিল পরী ঘাজকের দাসকে এব০ চেদুল করিল ভার ] 

৫২. করত | ভাখন হেশ্ু বলিছলল তাহধজে তিরিহিযুণ দেহ 



২৭ অগ্তরিতশর্তীহ পর্ব মাতিগর রষউিত-”-, 

4৬ সে কালে তাহারদের এক জন খাত বহ্িত টিলে 

$৭ ভাহার না হারান ।. ডেকারণ পীলাত হলিল 
তাহারদিগকে ভোয্খরদের কি ইছা আমি মুক্ত 
করিব ভোযাঁরদের জলা বারাহা কিম্থা ঘেশ্ব ঘাহীফে 

$৬ বলে গড একারন সে ভাত হইল ঘে তাহার 
4৩. দেশের হেতু গম্চিত করিয়া! চিল তাহাকে 1 পরছে 

বিচাঁর আলে বলিলে তাহার জীয়া পাঠাইল্ তাহার 
স্থানে কৃহিয় ভূমি কিচু কর লালে ধার্মিককে 

একধরন আদা আছে বছ্ছ দা সাঈয়াজি তাহারা | 

২০ কিন্ড প্রবীন মাঁজকেরা ও পাঁচিনেরণ মানব্যকে সেভ 

দিল বারাতাকে লাস ভাহিতে ও যেশ্ুকে নাশিতে ! 
২৪ অধ্রঙ্ক। সুত্যত্তর করিয়া! বলিল ভাহারদিগীকে সে 

টোহার কাহাকে মুক্ত করি তৌযারদের কি ইত! 
খং তাহারা বলিল বারাহাীক্ে ॥?. আভবৰহ পুঁলোড হলিল 

_ ভাহারিছিগকে ভবে কি করিব ঘেশ্রকে ঘহাঁকে বলে 

আর্ত. ভাহারা বলিল কূলে খুন কর তাহাকে । 
*ত অধীহ্ত হলিল কেন কি দোছ করিয়াছে কিন্ড তাঁহার! 

আঁর২ং তিৎকাখর করিড়েং বলিল হুৃসে হডা! 

৪ হওক লে আভএব পলো দেগিলে তাহার ঠা 
কিছু লহে কিন্ বরণ কলরব হইল জল লইয়া ও হজ্ত 
ুক্ষালন করিঘু বলিল সকলের ঠেচরে এ বীির্কেকক 

২৫ 2যুন আহার দোঁধ নহে ভৌয্র। দেখ ভাহাঁ। তাহাতে 
সকল লোক পুত্যুন্তর করিয়া বলিল হওক তাহার: 
খুনাপরাধি আারদের ওপর ও আমারদের অন্তলের 

৮৩ ওপরে। : ভন বারাতাকে মুক্ত করিয়া! দিল তাহার 



--খ অপ্তাবঞ্শউীয় পরর্ষ মাতিওর ঘ্চিত- 

টিণীকে কিন্তু ঘেশ্তন্যে ডণ্ড যারিঘা। ১গঞ্টিত করিন্ 

হঁসে বধ করণের জন্য 1 ডি 
817: রা | 

২৪. পরে আধ্যক্ষের লেলাগন দ্রেশ্তক্ে আালিল 

 পেঁভোরিয়ুযে ও সকল সৈনাকে এক্ত্তর আনিল ডাছা'র 
*৬া কাঁচে।  এবগ তাহার কাপিত গুলিয়া এক বাগলীয়া 
২৯. রঘ্ব পরাইিল তাহাকে |. তাহার] ও কণ্ঠঙ্ছের এক 
. আুকট গল করিঘো দিল ভাছাঁর্ আঠা ও লল তাহা 

দৃহ্কিন হস্তে তারপর তাহার সালে হাঁটু গাক্তিল ও 
তাহাকে নিন্দা করিল কহিতে* জম্মু মিহোদরাদের 

৩০ রাজা! পরে তাহার গুসর চেপ দিল ও লল লই! 

৬৫ যারিল তাহার যাঁথায় আভ৪ঃবরে ভাহাকে লিন্দা 

। করিয়া খলিল লে ব্াগুনীয়! পরিচুদ ও তাহার নিজ 
পরিচুদ পরাইলে লইঘ1 গৌল তাহাকে হ্রুলে আাঁরিবার 

৩৯৮ কারণ; পরে বাহির হঈয়ু। ভাহারা পাইল এক 

জন কিরেনা তাঁহার লাখ শীযুন তাহাকে জের করিয়া 

লইল তাহার ুঁস কি ] শনি? 2 | 

৩৩. এব১ গাল্পুতী স্থানে ভাঁহা হলে যা? লি হাল 

৩৪.গুত্তরিযা লীতে দিল তাহাক্ছে শিক সিশ্তি হিশিত 

৬৫ ক্ন্ড ভাঁহা চাকা ঘাইলেন লা । ডাছারা 
-:ঙ্ুমে টাগাইল তাহাকে ও গুলির্বাট করি ভাগ : 

-ক্রিলভাহীহ পরিশুদ ভবিজ্াৎ এ বাকা পুতাক্ষ 
ফারণের কারন ভাহাঁরখ ভাগী করিয়া লঙঈল আতা 

পরিচুদ্ধে ওগুলির্নাট করিল আমার জাযার কারণ | 



»----২৫ অঞ্বিৎশভী় পর্ব হাতিগ টি 

৩৬ পরে ভাঁছাঁর1 মোখালে জিঘ। চৌকি: ছিল তাহহি 

৩৭ গুপরু এব ভীহার) তাহার শুল্লানা! পত্র ছিল তাহার 
হার ওপর কীঁণ্টে। এই যেষ্ত হিহোদীরদের কাজা ? 

৩৮ তাখন তাহার সহি দুই চোর টা! হইল ভাঙার 
এক জন দক্ষিনে এক জন বাঁ ০4 

৩৯  এব০ যাহার! গল লে হান ছি! তাহারা পাহণুতা 
%* কারিল তাঁহাকে মাথা লোয়াইভেহ ও কৃহিতে হে 

তুই ঘেজৃস্তিককে ন করিয়া গাঁথিতে পারি তিন 
“.. দিনে আঁপনাঁকে রক্ষী করি যদি ঈশ্বরের দু হইসে 

88 তরে জুস হইতে নামিনল । সে মত-ও পুরান 
যাজক ও অধ্যাপক ৩ পাতিন- লোক ও আারিজির! 

8২ নিন্দা করিয়া! বলিল অন্যকে ব্রাণ করিল আপিনণকে 

ত্রাণ করিতে পাঁরে না! লে ঘি িশরাঁলের রজা তবে: 
হস হইতে নামুক্ধা পরে পুঁতায় করিব তাহাকে 

$৩ আপনাকে পরিত্রাণ করিবার কারণ আহা! করিল 
, ঈশ্বরকে এখন পরিভ্রান কন তাঁহাকে যছি তাহার 
ইভা একারণ মে বলিল আমি ঈশ্থরের পু 1 

88 সে চোর ও ঘাহাঁরা তাহার সাহসে টার হইল 
তাহার! নিন্দা করিল তাহাকে | অর 

£৫ মে কালে সকল দেশে অন্ধকার হইল দ্বিতীয় 
৪৬ প্হরা'ৰবি তৃতীয় পুহর পর্যন্ত । ভখন তৃতীয় 

সরে যেশ্ত গ্শ্বরে চাইয়া বলিলেন আলি জালি 
লমি! শাবণযুনি তাঁহার অর্থ এ আমার উন্থয়েছে 
আমার ঈশ্বরহে কি কারণ জাতিয় দিয়াজ আযাঁকে [ 

$৭ অতএব কত লোক ঘাঁয়ারা তাগাইন মোখালে 



২৫ সঞ্ডবিপরজীয় পর্ব আাতিগয় ভিত 

৪৮ শ্রনিয়! বলিল মে ভাঁফে জালীহাকে।] ওধেভাছাক্ক 

দের এক জন শশীঘু দৌন্ডি়া! লঙঈল ওুষ্ু ও তাহা! 
শির্কা পৃর্র করিয়া দিল শলের জা191য়ু ্গ তাহাকে 

&৯ পীভে, ছিল ; কিন্ট আন্যের! বলিল থাক গ্রায়র! 

দেখব আঁলীহ1 আঁজিবেন কি লা ভাহাকে নিস্তার 
হরিতে রি 

৫০ যেশ্ত টুনবর্বার শুহশ্বরে চেঁচাইা প্রাণ ত্যাগী 
করিলেন ৮শাাশী 

6 ভাখল ঢোয জস্িকের পরদ] শুপর হইতে তলি পর্থান্ত 
টিক দুই খাঁন হইল সৃযিকম্র ও হইল ও পর্বত 

৫২ ঘ্রাটিল ক্র টোল] গৌল ও দঁনাবীন আনেক লিছিৎ 
ও৩ লোকের শরীর ঠিল এব০ ভাহাঁরদের কবর জাতিয় 

 গ্বাছির হইল ও পবিত্র সহরে ঘাইয়া দেখা গেল 
অনেক লোঁকেরদের ভীঁইি তাহার পুনবণ্যানেক 
পরে? ০ 

৫8. কিন্ট সে একশড সেলার পতি ও হাই চৌকি ছিল 
এ ভাহার সহি তাহীরা হ্যিকমু ও সকন কাথা 
ছেটিলে থু ভয় করিয়া হলিল নিশ্টয়ু এ ইশ্বর 

এ, ছি 

৫৫. আনেক সুঁলোঁক ও ঘাঁহীর] চখলিলি হইতে আইল 
যেশ্তুর সহি ও ভীহার সেবা করিল ভাহার দূরে 

-৫৬ খাঁকিয়া দেখল ভাহীরদের যবে ঘারিঘ] গ্লেন 

3 ঘাঁকুর ও ঘোসের থরাতী মারিয়া ও জেবদির 
১, ই্পেরঘ্দর মত 1777 



২৭ অপ্তাবৎশরভীয় পরর্থ মাঁতিগুর রিড 

6৭.  সন্া! কাল হইলে আরিযাতেয়ার এক ধনাঁধনি 
আইল দে ও য়েহ্ঠর শিছ্য তাহার লা ঘুর 

বত" লে পীলাতের স্থানে যহিঘুণ চাহিল য়েশ্বর শরীরকে 
তাখল শীলাভ আভা করিল লে শরীর ছিতে ভাঁহাকে ) 

৫৯ অআভএব ঘুতসহহ শারীর লইয়া! জন্তাইল -শাছ কাঁশত্তে 
৬০ ও তাহা খুইল আপনার নৃতন কবরে ঘাঁহা নল 

_. -স্থইীল পর্বতে এব ফ্রের *দ্বারে মহা পস্তর দিয় 
৬৫ প্রন্থীন করিল । মারিয়া যাঁগ্রুলেন ও অন্য হারিয়ে 

১... মোথানে যাইয়া সিল করের সনে । না 
৬২ পেশীচ্চ পুস্ত করণের ছিনের পর ছিল ভারিসির1 

৬৩ ৩ পরীন যাজক ল্দীলাভের' স্থানে আনিয়া বলিল 

মহীশঘ্ ঘখন এ পার জীবত খাঁকিল তাখন বলিল 
তিন দিবসের পরে আমি শিক এ আমর] হলে 

৬৪ পাই। অতএব আত্বা দেহ চৌকি দিতে ফর হ'লে 
ভূৃভীয় দিবস পর্ধ্যন্ত কি জানি তাঁহার পিছের! রাষ্ট্রে 

আলিম! ভাহাঁকে চুরি করিৰে ও বলেবে ইতর লোককে 
তিনি গুণিযাজেন মৃত্যু হইডে ভাহাতে অস্ত ঢুক হইবে 

৬৫. পথ্য হইতে মদদ). পালাত বলিল ভাহারদিগাকে 
তোয়ারদের চৌকি আজে ঘাঁও ভোযাঁর স্বানের আনুক্রয়ে 

৬৬ চৌকি দেহ ! জতএব ভাঁহারা ঘাইয়া! কবর রক্ষা 
-. করিল পাথরে যোহর চাপীইয়া! ও চৌকি দিয়া 

পর্ব শাঁবাতের আন্ত ঘখল ভোর হইল মারিয়া যািলেন 

১২৬ ও অন্য মারিয়া আইল কবর দেটিতে |. তৎকালে 



২৮ অভ্চবিৎশতীত় পর্য হাতিওর ্তিউ-- 

দেখ মহা হুযিকহ হইল একারণ ঈশ্বরের দ্যুত র্তগ 

. হইডে লামিয়ণ দুরাইল সে পাঁধর দ্বরি হইতে ও বলিল 
৩ ভাহা'র ওপরে । ডীহাঁ'র মূর্তি বিদ্যুতের হত ও ডাহা 

$& বত শব্ধ হর্ন বরছের নায়) তাহার ভাসে সকল 
চৌকিদার মৃত্টিতি হইল ও মৃত্যু যনুষ্যের মভ। 

& কিন্ত দাত গুত্তর দিয়া লিল সে স্ব লোককে ভগ্ন 
লাই আমি জানি ঘে তোর! চে করিডেচ হৃজে 

৬ হারিভ যেশ্ুকে 1. তিনি এখখলে নহেন তিলি চেতল 
পাইযাচেন যে মত কহিলেন আইস স্থান দো 
৮ করিলেন) কিন্ড শীঘু ঘা! তাহার 
মৃত্য হইতে গুণ্ধালের স্বাদ দেহ ভাহাঁর শির 
দিকে 1] ও ছোখ তিনি গাঁলিলিতে যাঁল ভোঁযারদের 

৮ আঁগে জোাঁনে তাহার দো! পাইহা ) তাহার! 
হণ ভীত ৩ মহণ ইরিধ উই গেল কহর হইতে এবৎ, 

দৌভ্ডিন অয্খচার দিতে ভাহাঁর শিষে]রেদিগকে | 
৯ তাহার! শিগ্যেরদিগান্ডে কৃহ্বার জন্য দৌত্তিতে 

ঘেষ্ট দোয়া করিলেন ভাহাণরদের সহিৎ, ও বলিলেন 
হুল হওক আঅকলেহ ভাহাঁডে তাহারা হাসিয়া! বরিল 

$০ ভাহাঁর পদ ও পুজা করিল তাহাকে! তখন মেশ্ত 
_হলিলেন ভয় নাই যাও আমার ভাঁতাগনণকে কহ 

গাঁসিলিতে ঘাঁইতে : ভাহারা সোখাঁনে আমাক দর্শন 
পহিবে | একা 

88. তাহারা যাইতে কৃত জন চৌকিদার সহরে 
7 আলিয়া খলিল পর্ধীন ঘাঁজকেরদিগকে কিং হইয়া 

$* ছিল। তাথন তাহার? পুঁচিন লোকের সঙ্ধি ঘুক্তি 



€৩ 

ও 

₹৮" আঞ্ঠবিত্পাতি পরব? যাতিওর রুচিউ-৮ 

হরিতে হচ্ছ টীকা? দিল লেশারছিগঞ্ে. হৃহিয়া 
তোরা হল একথা! আয্র? নিছু) পতিলে ভীহাঁর' 
শিরা রাক্রে আঁজিয়া লইয়া গেল ভাঁহাকে 
এবত১ এ কথা]! ঘি ঘাঁয়ু অধ্যক্ষের শুবলে তবে ভারা 
অহিভ কোপ কথন কৃহিহাশ রহ্ছা করিব ভোখর 
দিগাকে 1. আভউএবৰ ভাঁহাঁর] জে কপা লইয়া) করিল 
ঘেহান আকা পাইয়া চিল! এ কথন বিঃ আছে 

হিহোদীরদের আবে অদ্য পর্থ্যন্ত। 
পরে সে একাদশ শি গিয্ণজে গাঁলিলিতে এক 

পর্বতে ঘাহাঁ ঘেশ্তট নিস করিঘ্ত চিলেল ভাহাঁর 

| দের জন্য ভাখন ভাঁহখরঠ তীহার দর্শন পাইয়ু! 
ভজন? রিল কিন্ট কাঁহরি* অন্দ্হে ফধাকিল। পরে 

ঘেস্ত আলিয়া বলিলেন এ কথা ভাহারদিগীকে পৃথিবী 
ও ৃর্গের সকল আঁলল দাঁভৃব্য হইছে আহাঁকে ॥ 

আতএব ঘাইহুর শিক? করাও সকল বদেরদিগঞ্ষে 
ভাহারদিগকে তূবাইিতেং পিতা পুণ্র ও বধর্মাতআসার 
নাতে ভাহারদিগীকে শিক্চাইভে সকলে মালিতে 

_ হাহশ আজ দিহিশজি ভৌয্ারুদিগীকে এব০, ছে আছি 

জবর্বদশ তো্ারদের অহিত জগতের শেষ পর্বানু | 
তেমেল নর ন্যাতেস্প 



মে. 
আর 

মলে সাচার সাজের রত 

৭ পু পর্ব 

ঈশ্বরের দু মস্ত ঈটঞ্খের মল অগাচরের 
৬১০১ 

_ €ঘ সত লিলি অর্থজে শুব্ষ্যাভ হাঁক দো আছি 

পাঠাই আমার দ্যত ভোমার অন্যুত প্রস্তুত করিতে 
তৌযাঁর পথ ভোর আগে ॥ এক জনের রুহ .. 
ভাকিতেং জরন্যের হধ্যে দস্তত কর ঈ্থরের পগ্ : 

সোজা কর তাহার পথকে; ঘোঁহন ভূবাইতে 
চিল আরন্যের মধ্যে ও চেতি দিতে ঢেদের' 

- ভূব পাঁপ মেঁচনের কারন? ভথন ঘিহোদার দেশ 
ও যিরোশলমের পূজী অকল তাহার স্থানে হিয়া 
ভুবিৎ হইল তাহা! হঈতে ঘির্দন নদীতে তাহারদের পাপ 
স্বীকার করিডে* 1 ঘোঁহন পরিধান চিল ওর্টের 
পলসমীতে ও চর্দের এক ব্জ। ভাহার কযরে মে ও 
খাছিল পদ পাল হ্তিষ্টি ও হল মধু 1 মে ও চেততি 

দিল ফহিতেং পন্ত জল অআরখকিিতেছেল আতর পরে 

আমা হইতে আখিক শক্তি যাহার জুতার তোর হেট 
হইয়ুণ খুলিতে শক্ত নহি! আহি জলে তুবাইয়াচি 

তোমাকে জে অভ্য কিন্তু তিনি ভূবাইবেল তোযা 

ইগাকে বর্মআয় 7 শা 



"- 8 গুহ পর্ব ইর্কের চিত 

'ক্ট : সৈকালেযেশ্ত গালিলির নাজরেড হইতে আঁকি 
&০ ভুরিত হইলেন ঘির্ছলে যোহনের ক্রনক 1 ০ শ্রবণ, 

জন হইতে মাত্র আসিয়া দেখিলেন স্বর্গ খোল] ও 
88 বরাত নামিতেঘ তাঁহার ওপর গুঘুর ন্যায়! এ্রক 

রহ ও আছিল স্বর্গ হইতে বলিতে ডামি আঁযাঁর পি 
4৬ দুল যাহাতে আযার বত ভূহি। ততক্ষণে টি 
$৩ আআ! আক্থিত হইয়া! গেলেন শআর্ণ্যে ॥ পরব 

.. আরণো জিলেন চন্গিির্শ দিন আযুভাঁলের পরিক্ষ! 

.. লীইতেষ . ভিনি ও চিলেল বন পশ্ঠর অঙ্গে ও দত 

লোকেরা তাঁহার সেবা করিল ই ৫ 

এর. যোহন কখদে গগ্িডের পরে মস্ত পি 
গীণলিলিডে ইশ্বরের' ০ বালে অর্যচাঁর চক্তি 

5 দিতেই ও বলিতে কাঁল পূর্ন হইয়াছে ঈশ্বরের 
২, রাজা নিকট চধদ কর ভোমরা ও পুত্যয় কর যঞ্জল 
সমাচার । ্ 
৬. পরে তিনি গালিলের সমুছ্রের নি্চট যাইিভেং দে 
লেন শীযেন ও আন্ত তাহাঁর ভাই জল অতিতে* অযুদে 
8৭ একারিন ভাহাঁর! মাঁচুণে তাখন যেশ্তট বলিলেন 
_তাহারদিগকে আয়ার সঙ্জে আইস আছি করিৰ 
$৮ তোযাঁরদিগীকে মন্ষ্য বরা যাঁচুয়া! । আডএক 

তাঁহারা ততক্ষণে ত্যাগ করিল তাহারাদের জাল ও, 

4৯ গোল তাঁহার অহি- 1 শ্রবণ তিনি সোখান, হ্ইীতে 

কিচ্ টু দুরু যাইয়া দেট্থিলেন জেবছির পুশ যাঁকুব এ 
মোহন তীঁহাঁর জুতা! তির সত্যে জান্ন হি 



ঠ পৃ্য লব্বমার্কের হাটিউ- 

*৮* করিতে 1 উউস্কনে তিনি ভাঁকিলেল ভাহারিদিগীচৈ- 

ও তাঁহারা! ভাহারছের পিভা! জেবছিকে ভিঙ্গীহ দামের 
অহিত জাতিয়? গেল তীহাঁর সঙ্গি 1 

৬ পরে ভাহাঁর? গেল কৃক্ছরনচ্কমে ও তিনি উডক্ষণে 
ই শাঁবত দিনে অিলগাগে পৃবেশ করিযুণ শিক্ষা করাইিলেন? 

& তিলি শ্িহ্চাইলেন তাহাঁরদিগকে সাঁসন কম্তর যত ও 
অব্যাপকের মত লহে সেকাঁরন তাহারা তয*কুজ 

২৩ ইইঈল তাঁছার হিভে ! এক জন আপরিস্ার আতা 
গৃহ্থ জিল ভাহাঁরছের ক্িলগগো ও সে চেঁচাইঘ! 

২৪ বলিল চাঁতিঘণ দিও আযাঁরছিগাক্চে আঁতারছের কিঃ 
কাত তোর সহি তৃষি নাজরেতের যেশ্ত আলিয়া 
বিনাশ করিতে আাঁরদিগ।কে আফি চিনি তোযাকে 

ই ভূমি ভগীবধনের ধীর্ঘিষ্ক জ্ল | ডাখল যেস্ত 
আনৃহেগি করিলেল ভাহাকে বলিঘশ চুপ কর ও 

৬ বাহিতে আয় তাঁহাঁক্ষে চীতিযা! ক্সে অপরিস্থার 
আত্সা তাহাকে তেতিগীর! ও টেচাইয়া বাহিরে আইল 

&৭ ভাঁহা হইতে | এক০ তাঁহীরা সকলেই চমক 
_ হইত্ঠ এক জল অন্যকে জিত্রাসা করিতে লাগিল 

'বলিভেং এ কি ল্তন থাকা একাঁরণ তিনি অপরিহ্থী 
স্কাভা সাঁসলে আনা করিলে তাহারা যাঁনে তাহাকে । 

২৮. ততক্ষনে তাহার আুযখ্যাত হ্যাপিভ হইল অর্্বন্তে 
&৯ গাঁলিলের ত্তর্তিকের অয দেশে ফলে তিলি 

লিনগাগ চাভিয়ী আইলেন শীঘেন ও আজ্রুর ঘরে ধাকুৰ 
৩০ ৩ হোঁহনের অহিৎ॥ কিন্তু শীযলের সাশতি 

শর্ঘযাগিত হইল ত্বুরেভে অতএব তত্কণে তাহারা তাহার 

| 

র্ 

র 
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ত$ বেভাঁর বলিল তাহাকে! ভিনি.আইলেন ও হু বারণ 
করিয্ণ গাল করাইলেন তাঁহাকে, ততক্ষনে তরু ভাগ 
করিল ভাহাকে পরে সে জেবা করিল তাহারদের 

৩২ বৈষ্াঁলে ঘখল ত্নূর্ধা অসুগাত হইল ভাথল ভাহার। 
_ আনিল তাহার ্বীলে সমস্ত পাড়ি ও হৃৎগুহহ | 

৩৩ তাহাতে অহরের সকল লোক এক্ত্তর হইল দ্বারে । 
৩$ তাখন ভিনি অসুস্থ করিলেন অনেক নাল! পুকার 
 রোঁতিী পীজিডকে ও জাড়ীইলেন জলেক হৃডকে ও 

.. ছৃতকে কথ]! কহিতে দিলেন নল! একাঁরণ তাহা চিনিল 

৩৫ তাহাকে 1 প্রীতে অনুর থাকিলে তিনি গাত্রোান 
করিযুণ বাইরে গেলেন নিরালঘু হলে ও সেখালে কাযনা 

৩৩ করিলেন! ভাঁরপর শেন ও ঘাহাঁরা তাহার সঙ্গে 

৩৭ গোল তাহার পণ ও তীহাকে পাইয়া বলিল আয 
৩৮ লোক চেঙপ করে তোযাকে | ভিনি কহিলেন, 

_ ভাহাঁরদিগন্কে আঁযরা আগুগাতি হইয়া চেতি 
৩৯ দেই ইহার কারন আছি বাহিরিলায়1. অতএব তিনি 
চেতি দিলেন ভাহাঁরদের স্তল জিলগগো সু 

_গীলিলি দিযুশ এব চাঁতীইলেন হুতেরদিগাকে 177 

০. সেস্থানে এক ব্যাবি গৃহস্থ আহার লিকট আসিয়া 
. পুঠলা করিল: ও হাঁটু গাতিযা বলিল তাহাকে 
যদি ভোয়াঁর ইছচু তবে পরিসর করিতে পার আাঁকে। 
2৮ তাহাতে যেশ্ত দৃয়র্শিল হ্ইয়াণ হাতি হাতাইলেল ও, 

ভাহাঁকে অর্শ ক্রিয়া? বলিলেন আয়ার ইচ্ভা হয 
$২ পরিস্ীর্হ কৃহিব] আাত্রে ভতক্নে লে পাথর ব্যাকি, 
8৩. ত্যাগ করিল তাহাকে, ডাহাতে পরিস্বাক হইল-॥.. পরে 

. 
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৪8 ভিলি খুব আভা! দিয়! বিদায় করিলেন তাহাকে ও 
বলিলেন সাবধান কাহাকে কিছ কৃহিও লা কিন্ত 

যাইয়া! দেখা] ছিও ঘাঁজককে ও ঘাহা যোশা সাহ্ীর 
কারণ আতা দিলেন তাহাঁরদিগাকে তাহা ওআর্গ কর্, 

&৫ তোমার সুচি করণাঙ্টে। কিন্ডু সে জন থাই! 
বিস্কুর পুচার ও ব্যক্ত করিতে লাল লে কম্ম্ঘ হাহাভে 
মেষ আর পুকার্শে যাইতে পাঁরিলেন ন1 সহরে, কিল 

বাহিরে ধকিলেন কাননে ২ ও তাহারা আহিল তীহ্র 

টাই লুতিদিগ হইতে | 
পর্ধঘ তিনি ক্তক্ক দিন পরে কহ্রলক্ষমে ঘাইয়ু জোখালে 

». হু] বার হইল ঘে তিনি বাত্িতে । তেকীরণ আত্তর 
স্আনেক লোক প্রুকত্তর হইল তাহাতে তাহাদের বৃহিবার, 

স্থান চিল ন1 বটি দ্বারের' নিকটে .ও ল1। ভাখল তিনি কথা] 
৩ কহিলেন তাহাঁরদিগীকে। ত*কাঁলে তাহারা চারি, 

_ জলের সর চভাইয়া আনিল এক জন অস্্ী অব পিতিভ 
& কে উহার তি | যখন ভাহীর1 মানবের কারণ 

« আজিতে পাঁরিল লন! তাঁহরি নিকট ভাখন ঘরের চখট 

২. এযুলেল, যেখানে তিনি িলেন ও নাঁঘাইল সে বিনা 

৫ যাহাতে অই আব পীতি- ছিল । যেস্ত তাহারদের' 
- ভক্তি ছেটিয! বলিলেন সে অঙ্ধী অব যাঁল্হকে বাঁচা 

৬ তোাঁর পা? মর্থযাদা হইয়াছে 1] কিন্তু কতক 
অধ্যাপক লোখাঁলে বসিয়া! অনুঃকরণে এযল ভাবল 
এখানূজ্য এন পাহগুতা করে কেন কেভা পাঁপ যাঁছ 

৮. করিতে পারে ঈশ্বর ব্যতিরেঞ্চ। তাঁহারা হনে এল 
ভাবিতে* তখন য়েস্ট আপনার মূলে তাহা জাত হইয়া 
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₹ সিতীয় পর সার্তের বাটউ৮ 
কহিলেন ভাঁহাঁরদিগকে কিার্চে তৌসরা এ য 
ভাঁবিতেছ অনুঃকরণে আলীয়া কি আধ আহ 
লোককে কৃহিভে ভোার পাপ মর্ঘযাদা হইয়জে ক্যা 
ভোর বিচানী তুলিয়া তল! কিন্ছ ভৌঘারদের 
আঁনিবার কারণ মানুষের দৃশ্থের পরাক্রম আচে, 
পুথিকার গীরে পাপ হর্য্যাদী করিতে তাখন তিনি 
কহিলেন অঙ্ঈী অবস মাঁচষকে আঁি কহি 
তোঘাঁকে গাত্রোথান কর ও বিচাঁলা তুলিয়া? চল 
আঁপলার বাটিতে! জভশ্রব ততক্ষণে লে গাঁত্রোঘান 
করিয়া ও বিজন! ভুলিয! চলিল ভাহরিদের সমস্বের 
গৌঁচরে তাঁহাঁতে সকলেই চযকিৎ হইয়া! সব করিল 
ঈম্বরকে বলিতে আঁয্রী কথন দেযালায্ লা এ পুর! 

তিনি পুঁলদর্বার সমুদ্রের নিকটে ঘাইয়ণ যু 
যানব্য একস্তর আইল তাঁহার স্থানে ও তিনি শিক্ষণ 
ক্রহিলেন ভাঁহাঁরদিগকে 1 ' তিনি ভাহারদিগকে লি 
ডে 'দেঠিলেন ক্ষলছ্েয়ার পু লোই কাঁচারি ঘরে 
জিয়া! ও বলিলেন ভাহাঁকে আগার অন্গি আই 
অতএক সে গুর্িয়া গেল তীহাঁর পশাত। : পরে তিনি 
ঘরে ভোলে বহজসিলে অনেক পাঁটোয়ারি ও 
পাগি লোক বজিল ঘ্েস্তু ও ভাহাঁর শিষ্ষোরদের' 
সঙ এঙ্কারণ ভাঁহা'রা অনেক চিল এব তাঁহার সহি*, 
গোল! তিনি ভেঁজন করিলেন পাঁটোঘুখরি ও পা্সি 
লোকের হি অতএব আধ্যাপিক ও আারিলিরণ তাহ 

দেটিঘা বলিলেন তীহার শিষ্যেরদিগিকে তিনি 
ভোঁজন পাঁন ক্রেন পীটোয়ারি ও পাঁপিরদের সহিহ 

ণ 
৪ ৮ 
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কেগানে। তাখন যেষ্ঠ তাহা শ্তনিঘু বলিলেন ডাহা 
দিগাকে যাহারণ আুহ্থ তাঁহারদের কবিরাজ অবশ্য 
লাই কেবল পীতিতের আছি আগ্রিলাঁয না পুক্ভার্থিককে 

যেদ করিতে ভাক্রারে কিন্ত পালি লোকে 
দিগীকে 1 ঘোঁহবের ও আঁরিসির শিছ্ঠেদের ওপ 
বাঁস করণের ব্যবহ্খার চিল তেকাঁরণ তাহারা আলিয়া! 
বলিল তাঁহাকে ঘোহন ও আারিজসির শিছ্যেরা গপবাস 

$৯ 

২৩ 

৯৪ 

২৯ 

২৩ 

চে 

৫ 

করে কেন কিন্ড ভো'যাঁর শিষ্যরা ওপবাস করে না ॥ 

মেশ্ট বলিলেন ভাহাঁর্দিগকে কনা যাত্রি লোক 

খুপবাস করিতে পারে হাঁক পর্বান বর তাঁহাঁরদের' 
গে হত কাল বর আঁচে ভাহাঁরদের সহিৎ তত কাল 
ভহারা ওপবাস করিতে পারে লা কিন্ড দিন 

আঁজিবেক আঁহাতে বরকে লইহু) হাঁ হবে তাহার 

দিগী হইতে তখন তাহারা গুপবাজন করিবে সে কালে! 

কেহ নৃতল লেকত্তা স্লা় না পুরতিন পরিচুছে নত্তবা ন্তন 
টক্ররা ২ হা ভালি দেহে তা চিতিযঠ পড়ে রাত 

হইতে তাহাতে চেঁডা আর মন হয়।  কেছ ল্তন 
দাক্চা রস খোয়ে লী পুরাতন কুপীর মধ্যে নত্তবা 

দা রস ছাঁতিবে কুসাকে তাহাতে দক্ষা রস পাতি] 
যাঁত় ও কুপা নয হইবেক কিন্য নৃতন দাক্ষা রন 
খোয়া হবে ল্তন কুশীয় | ৰ 

তিনি শাঁবত দিলে শস্য ক্ষেত্র দিয়! হাইিড়েখ, 
উহার শিঘ্যেরখ িশ টিতিতে লাগিল । তাথন 

ারিলির! ঝলিল ভীঁহাঁকে দোখ ডাার] জাকত্তবা কাছ 
করে শাঁবত দিনে কেন! তিনি ঘলেন তাহার 

শাশীর্প 



& দ্বিতীয় পর্ব মার্কের রিত7+. 
 ছিগাকে ভোযরা কথন পাঠ কর নছে দাঁওদ কি 

করিলেন যখন তাহার ব্যযহ হইয়া! কবি জিলেন 
৬ তিনি ও হাহ! তভীঁহার দ্ধ । তিনি কেম্ল। 

পুবেশ করিলেন ঈশ্বরের ঘরে আঁবিতর সুবান 
হাজকের কালে ও ভোজন করিলেন দর্শনের কুড়ি যাহ! 

যাইতে অক্র্তব্য কেবল হজিকের কারণ ও ডাঁহাঁর 

&৭ ছিগাকে দিলেন ধাঁহার? তাহার সপ্জে। ভিলি 
বলিলেন ভাহীরদ্ণীক্ে শাক নিপল আছে, 

ুঁ যানষের জন্যে কিন্ত যাঁনুঘ শাবতের জন্য নহে 

৮ অতএব যাঁনুছের পু শাবত দিনের ঈশ্বর 1---+ 

পর্ব 
১ তিনি এনবর্কার জিলণাগে যাইয়া লে 8 চিলি 

শুক ন্লা যালুহ। তান তাহার! লিযক্কল 

৩ 

করিল তীহাকে জানিতে শাঁবৃত দিলে সুস্থ করিতেন 
কিনা ভাহাকে ব্রয্দ্ করিবার কারণ! কিন 

তিনি বলিলেন দে লাল] যাঁলুছকে অনু ভাগ্াঁও 1 
তাঁরপয় ভিনি বলিলেন ভাহারদিণীকে শাবত দিলে 

আর্ট কি কুকর্ম করিতে জীবন রক্ষক বৰ. 
করিতে কর্তব্য! তীহাঁতে তাহারা নিরব হইল! 
তাখল' তিনি ভোশান্- হইয়া? চত্ত্রিগে দৃষ্ করিলেন 
মলস্বাশি- হ্ইযু! তাহাদের আন্ঃকরনের কািন্যতার 

কারণে পরে তিনি বলিলেন জে যাঁনহকে ভোযার 
হাত বিস্মার কর! জতএরৰ তাহ! করিলে তারার হাতি 
চিল বুদ্ধ অন্য হঞ্ছের মত). কিন্তু ারিজিরা 
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৩ তৃতীয় পব্্ঘ গানের রতিতী-+ 

 পুহ্থান করিয়া জেইক্ষনে হেরোছিযালের' আহিৎ, 
পরাহর্ করিল তাঁহার বিসরিতে 1 ও পিজা 

অতএব যেশ্ত তাহার শিঘ্যেরদের আগে অমুদ্থে 

গোলেন অনেক লেখক ও গৌল তাঁহার অহিৎ গালিলি 
ও ঘিহোদাি দেশ ওঘিরোশলয্ ও আঁছোঁযী দে. 
ও হিদ্দলের ও পাঁর হইতে ও চর ও চীদলের তত্ত ও 

দিকের অতি বড যাব তাহার বত কার্ঘোর অমাঁচধর 
পাইয়া! আছিল ভাঁহপ্র ভাই । . ভখন তিনি কহিলেন 
তীহার শিক্ষেরুদিগাকে লৌকা। নিকট খএখক্বারে 
যাঁনব্য তাঁহাকে লা টাঁপিবাঁর জন্য । তিলিজ্ঙ্থ 
করিয়া ভিলেন অনেককে ভেলিযিস্ত তাহার! দৌততিযুণ 
আইল সুর্শ করিতে তাহাকে ঘত পাতি» ছিল |. 
অপরিস্ার আঁজআাঁরা ও তাহাকে দেখবা হাত্রে পতিল্ 
তাহার সাং ও চিশক্কাঁর করিযা! বলিল তি: ও 
ঈশ্বরের পৃ] ৮. ভাহাঁতে তিনি ঃখুব আঁত্বা করিলেন: ? 
ভাহারদিগকে লা জালাইতে তাহাকে পরে তিনি! 
পর্বতের ওশর ঘা! ভাঁকিলেন ঘযাঁছাঁরদিগাকে 
তাহার ইত এবণ তাহারা আইল তাঁহার স্থানে 

ঠুতখন তিনি নিধুক্ত ক্রিলেন দ্াদশ জনকে তাঁহার, 
$৫ 

$৬ 

$৭ 

সঙ্গে খাঁক্িবার্ ও চেতি দিতে পাঠাইবার জল্য ও 
শীতী অুহ্থ করিবার এব০, সৎ, চাঁড়াইবার পরাক্রম 
পাঁইতে॥ . অউঃশরে ভিনি করিলেন শীফনের থাড, 
নাঘলিতর |. ও জেবদির পণ ধাঁকুর ও ধাকবের 
ভাই ঘোেহন তিনি ও করিলেন ভাঁহারদের খ্যাত নাম্ 



4৮ 

' ৬ তৃতীয় পহ্ যার্কের চিতা 

খেনিরগচ, ভাহার অর্থ সন্যা গা্জুনের পুশ 
আন্ত ও হ্িলিপ বার্তলহা ও জীতিশ ও ভয় ও লী 
প্ ধাঁকুৰ ও তদ ও শীযিন আনবহুল ওম়িহোহ 
মারিওটা হে. গনি করিল তাহঠকে । শপ 

ভাল ভাঙার] ঘরে গোল আাঁনব্য ও একত্র হঈল্ 
পনবর্ধার তাঁহাতে তীহাঁরছের খাইতে অসকাঁস চিল 
না! তাহার এনা লোক তাহা শ্বনিয়া গেল 

তাঁহাকে বরিতে একাঁরণ তাঁহার! বলিল ভিনি ভান 
হরিযাচেন 1.  আধ্যাপিক ও যাহারা আিয়া 
চিল ঘিরোশলম্ হইতে তাহারা বলিল ভাহাঁর আজে 

বঘলজবৰ এব০, পুরান হুতের লাস বরিঘ়ুণ ছাঁভায় 
হুডকে 1] কিন্ত তিনি তাঁহাঁরদিগীকে বলিলেন এ 
ওপদেশ কিযিতে পারে অঘুভাঁল চোঁভাইতে সয়্তাঁলকে ॥ 

যদি কোন রাজা ভিন হয় আপনার বিপরিতে তবে জে 
রাঁজা স্থায়ী হইতে পারে না । যছি বাঁভী ভিনু হয় 

২আপিনাঁর বিপর্রিভে তবে মে বাঁচা স্থাডী হইতে পারে 
৯৬ 

৮৭ 

লী] ) এবৎ যদি আস্ভাঁন আপনর বিসরিতে 

শি ভিন হয়ু তবে সে স্থায়ী হইতে পাঁরে লা কিন্তু 
তাত জগ 1 ফোন কেহ বলবাঁনের দরে যাঁইু 

লূটিতে শাঁরে না তাহার সাঁষিগণী সে বলবান যাঁন্ঘক্ে 
নু না করিলে তাহা হইলে লঞ্ঠ করিতে পাঁরে তাহার 

৬৯ 

৮ ব্টীকে 1] আরোম্বার আছি লি তৌযাঠরদিগঞ্ে 
আয্ষু পান ও অযষূ পাঁছণুতা যাহা কহিয়ু কেহ 
পীঘগুভী করিবেক তাহা মর্থ্যাদা হবেক মাঁনুছের 
পুশ্রেরদিগকে কিন্তু ঘে কেহ পাঁষগুডা করে বর্্মাত্সার 



৩ তৃতীয় পর্ব হার্ের রতিত--+ 

বিপরিতে ভাহা কাথন আর্ঘযাদী হবেক নী তাহাকে কিন্ত 
০ আকুল্নারকির আপদ আঁচে ভাহার একারণ ভাছার। 

/শ বলিল জশ্তচি আঁত্পা ভাহাঁর আছে ॥  উৎ্পু 

তাহার ভ্রাতার1ও তাঁহার মডা বাহিরে ভাগাইহা লোক 
৩২ পাঠাইল- তীছাক্ছে ভাক্িতে । মে কাঁলে হ্খনব, 

ঘলিল তাঁহার চত্তর্তিকে এজদখে তাহারা লিল 
 ভাহাকে দেখ ভৌখার' খাতা ও ভুভার] বাহিকে' 
৩৩ ভাণ্ডাইয়া। অল্যাসন করে ভৌযাঁকে তিনি পৃতুাুওর 

করিহী বলিলেষ_ ভীহারিদিগীকে কেডা আর মাতা, 

৩৪ ও কানারা আসর ভুতারা । পরে যাহার! 

চত্তর্টিক্ে বলিল তাারদের ছিগো ছৃহ্িি করিয্ণ 
বলিলেল দো আখতার মাতা ও আমার ভার্ভীরা পয 

৩৫ একাঁরণ ঘে কেহ করে উ্বরের ইছা জেই' আঁযার 
: ভাই উঠি ও হাতী ! রা / 

পবর্ঘ তিনি পলবর্ধার সমুদ্বের জীরে শিক্ষা রত 
& লাঁদীলেন ও হত আাঁলব্য ডাহা নিকট একত্তর হইল 

স্্্তাহাতে ভিনি, নৌকায় যাইয়া বঞ্সিলেন মুছে ও. 
২ সমতল খাঁনষ্য খাঁকিল সযুছের ভীরে। তখন 

ভিনি অলেক গুপছেশ শিক্ষা করাইিলেল তাহাঁরদিগান্ডে 

৩ ও নিত ক্রিয়ী বলিলেন ভাহাঁরদিগীকে আববীন-কর - 

& এক কৃশাঁন কুনিডে গলে এই মত হইল বুলিভে* কিছু, 
পতিল পথের পাঁর্শে তাহাতে শলোর পক্ষের আনিয়া: ; 

৫ তাহা খাইযু। ছেলাইল | কিছু ও পতিল পাঁছাণ স্থলে 
ঘোেমালনে ঘখেড সুত্তিষ্কা লছে ভাখন তাহা সত্তর. 



৪৫ 

৫৯ 

৮. & চতত্পবর্ব যার্জের রচিউা 

_গৌঁচিল একারণ মৃত্তিক! বছ লে | কিন্ত রৌদ 
হইলে তাহা পুঁভিয়া গৌল ও জিত নাঁ হইলে টাটণয়া 
গোল ।. কিছু: পড্ডিল কটা গীচের মধ্যে কিছ 
কাট] গজ বৃদ্ধ পাঁইলে )যাইঘ়শ ছেলাইল তাহা আহতে 
আলা হইল 1] আর ভাঁল মৃত্তিকাঁতে পতিযুণ 
গাঁচিল ও বৃদ্ধ পাইয়া! ফল লিল কৃতক্ ত্রিশ কতক্ক 
ফন্ঠি কতক এক্ শত গন 1 পরে তিনি বলিলেন 

তাহারদিগকে যাহার শ্ুনিবার কর্ন আছে সে শ্ুনুক! 

তিনি অতনুর হইলে যাহারা হার চত্তর্টিক্কে সে 
দ্বারশ জনের সঙ্গে তাহারা জিজ্ঞাসা রিং ভাহাঞেঃ 
মে ওপদেশের ব্য ভাখন তিনি বলিলেন ভাঁহাঁর 
দিগীকে তৌারদিগাকে দাঁতৃব্য আছে জাঁনিডে 

-. উম্থরের রাঁজোর অজ্ঞাত কিন্তু যাহারা বাহিরে! 
ভাঁহারিদ্িগাকে এ সকল কহিয়া হাঁ ছার্ঘ করায় 

তাঁহাঁতে তাহারা দৃষ্ঠি করিতে দেখিড়ে পাইতে পরে 
ও শ্তনিতে* শবন পাইতে পারে কিন্ত বুবিবে না কি 
জানি কোন কাঁলে ক্িরাইিলে তাহাঁরদের পাপ মর্ঘচাদ] 

5৩ 
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হইতে পারে! ভিনি ও বলিলেন ভাঁহাঁরদিগকে 

জাঁন না এ ছ্যর্ঘ কথা তবে ফেলে বুবিবা সকল 

দার্ কথা? হাঁজ বুনক বাক্য বুনে হাহা পথের 
পাশে তাহারা এ হোলে বাঁক্য বুনন হইঘ়ঠছে কিন্তু 

শ্নিবা মাত্র সমভান আসা ঃণ্ডে সে বাক্য যাহা বুনন 
চিল - ভাহারদের আন্ুঃকরণে 1 যাহারা 

বুনন হইল পামান স্থলে তাহারা এইযে বাক্য: 

শ্তনিগা মেইক্কণে হর্ঘ লে লয়ু তাহা কিন্তু আপনার 
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দের যবে লিক লা! হইলে খাঁকে কেবল কিস্িএ 3, 
কাল ভাঙার পর ঘ্ঘন দুগ্ঘধ কি বিপক্ষতা হয় বাক্য 
নিহিত্ত ত-কীলে ত্যক্ত হইয়াছে তাহার) আাহারণ 
বুনন হইল কাঁটা গাঁজের যব্যে তাহারা এই ঘে বাক্য 
ব্টনিলে এ জগতের চিন] ও ধনের ভান্বি ও অন্য | 

বস্তুর আঁকি] বাক্যকে 2াইঠ়ু ফেলায় ভাহাঁতে 

তাহা অদ্ুনা হইত ঘাস] ঘাঁহারা বুনন হইন্গ 
ভাল মৃত্তিকাদ্ তাঁহীরা এই যে কথা শুলে ও যনে 
লয় ও ছল চ্ছলে কতক ত্রিশ গুণ কতক হড়ি গুণ ও. 

কতক এক শত গুন তিনি ও বলিলেন তাহার 31, 
দিগাকে আতর নিচে কি খখাঁটের নিচে খুইবার জনা: 
ঘীপ আঁলয়ুল হয় ও ছীপদালে থুইবাঁর জন) নহে! 

একরিণ কিচু গ্ঃষ্ঠে লাই ঘা পকাশ হবেক না 
কিম্বা কোনি কাঁধ আপুকাশে নহে কেবল তাহা! বাহির ২). 

করনের নিঘিত্ত ৮. যাহার শ্বনিবার কর আঁচে 3]. 
সে শ্বনৃক;. পরে ভিলি বলিলেন ভাহীরদিগক্তে : 
আাঁবধীন কি ভৌখরা শ্বন যে কাঠা দিয়া যাশি : 
তোরা লে কারা দ্যা! তোযারদের উই যাঁপিতে : 
হবেক এব ভৌযারদিগাকে যে শ্টলে আর দেযুণ 

ঘাঁবেক একাঁরন ঘখহীর আঁচে ভাঁহাঁকে দিতে হইবে 

কিন্য ঘাহার কিচু লাই ভাঁহা হইতে লয়! হবেক্ক 
ঘাঁহাঁৎ ভীহার জাছে ! 
ভিনি ও বলিলেন ঈশ্বরের রাজ্য এক শুনেরু হত হে 

বাঁজ জড়ায় হুমিতে পরে রাত্রি দিধা শ্বইতেশ গিতে 
চারা বৃদ্ধি পাঁয় সে জাঁনে নাকি যত। এক্ারন পথিক. 

০ 



শ০ 

)৩ 

 টত্তঠ পরর্থ যর্কের রতি 

_ আপনি ছল ফলে প্রথমে জায়ালি তার পর শিশ তার 
পর শসা পাকা জিশের মধ্যে! কিন্য ছল পাক? 

হইলে মেইন্কণে কাঁতি দিবেক এক্তারন আসল হইছে 
তিবি ও বলিলেল নীশ্বারের রাজ্য কাঁর তুল্য ও ভাহায় 
তুল্য কি শুপদেশ বলিব । ভাহা সরিষার এক বীজের 
মত ঘাহা যখন হ্ুমিতে হুনন হয় তান সমস্ত বাজ 
হইতে ক্ষুদূ ঘাহী হয় হুমিতে কিন্ বুলন হইলে 
বৃদ্ধি পাইয়া শুঠঠে সকল তৃণ হইতে হড় ও বত ভাঁল 
বাহিরীয় তাহাতে শলেঃর পক্ষ আসিয়া থকে তাহার 
চায়! তিনি এ হড আনেক ওপদেশ বলিলেন 

ভাহাঁরদিগীকে যেমন ভাহারদেত্ব শ্কিনিবার শক্তি । 

কিন্ত দ্বার্ঘ কথ] ব্যতিরেক তিলি কিচু কহিলেন নল! 
তাঁহাঁরছিগকে |: এব০- অতনুর হইয়া! কলের 

1. আই ছিলেন ভাহার শিক্েরদ্গিকে ) সু 

মৈছিলে তিনি বৈকাঁলে বলিলেন টাহা'রদিগাঞ্চে 
১ আইজ আরা ও পার ঘাই 1 যখন তাহার! বিদগ্জি 

করিয়া! চিল যানব্যকে ডাখন তাহারা! জাহাজে 

গৌল তাহার অদ্দি আঁ'রং চোটি জাহাজ ও আতে 
। খাঁকিল ! তাখন বন বত হইল এব০ চেও জাহাজে 

পতি ভাহাঁতে তাহা জল পূর্নিত হইল কিন্ত তিনি 
আহাঁজের পাঁচ! ভা বাঁলিলের ওপর নিছদিভত ছিলেন 
অতএব তাহারণ তাহাকে জাগাইঘো কহিল হে পুভু, 
কিছু; ভাবন! লাই তৌযাঁর ঘছি আমরা হত্যা হই) 

| ডু 



৪ চত্তর্ঘ পবর্ধ মঁর্ধের রচিভা_--” 

৩৯ তখন তিনি গুটি আলুহেগা করিলেন হাক্তে এ: 
বলিলেন মুদুকে নিরস ও ছির হও তাতে হাতা 

£ রহিল এব০ অভি নিবর্ত হইল ॥ পরে তিনি বলিলেন 

তাহারদিগকে তোঘরা এযল ভয়ার্ঘ কেন ও ভোয়াঁরদের 
£$ কিছু ভক্তি নাই কেনে! এব ভাহাঁরা বিস্তারিত 
-. শুযু-ক্করিল বলিতে এক জন আর এক জলকে এ কি 

আগির্ঘয মানুষ তাহাতে বাতা ও অমুদু তাহার 
আভা! বহ্ হয় । শর ৃ 

পর্ব ভ.্কালে ভীহারা আমু পাঁর হই ওপ্তরিল 
৫. গীরীরদের দেশে এহ০, আহাজ হইতে লাথি আতর 

এক জন সু গৃহস্থ থিলিল তাহার সহি কবর হইভে. 
৩ যধ্হাঁর বাস হইল কবরের মধ্যে ও কেহ বন্দ করিতে | ॥ 
৪ পারে না তাহাকে লছে জিত্বির দি একারণ সে ও 

 দুনঃপুঁল$ বন্দি চিল বেত্তি ও জিস্তরিরে কিন্্ জিন্ডির 3.8 
দিয়! জিল' ভাহার' বলেতে বেল্ডিও 2২ হইল্য এব৭৬ 

€ কেহ পুহিতে পাঁরিল না ভাহাক্কে? সেও নিজ |. 
হাত্রি দিবা পৰর্বভের ওপরে ও করের মধ্য স্থানে 
টিন চিত্কার করিডেং ও আপলাকে পার দি 

৩ কাঁটিতেং কিন্ড্ সে জনযেস্তকে দূরে দেখিয়া দৌতিল। 
গ -ও করিল তীঁহর জলা. ও বতুই তিকার ক্রিয়া 11 

হলিল আযাঁত়ু তৌঁযাঁয়ু কি হে যেস্ত পরসেশ্থারের পু ; 
আমি ঈশ্বরের লাম করিয়া! দোহাই দেই তোকে ; ॥ 

৬ জনুলা দিও নল! আযাঁকে 8. একারণ তিনি বলিয়া : 

চিলেন তাহাকে বছিরহ মে মানুষ হইতে তুই 
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৫ পঞ্চ পব্ব/ যার্কের রুতিতা 

হআসরিহঁর আত্সা ভিন ও জিজাজা করিলেন 
ডাহাঁকে ভোম্ঠর নাগ কি সে পুভ্যুন্তর কদ্বিযা লিল 
তাঁহাকে আর লখ লেজিও একাঁরণ আগ্রা আনেক। 
ডে ও কাঁকুতি করিল তাঁহাকে দেশ হইতে লা পাঁঠাইাডে 
তাহারছিপকে | ভৎ্কাঁলে সে পব্ষতের লিকট 
সৃকরের বত পাল চিল চরিতে. জভএব সম ফ্ত 

কাঁকৃতি করিল তাঁহাকে পাও আারদিগাকে আুকরে' 
১ আমরা পৃৰেশ করি ভাঁহাঁরছের আব্যে। এব সেই 
পে যেস্তু আনূম্তি দিলেন তাঁহরিদিগীঞ্চে। অতএব 
আসরিহ্ার আত্গারা পুহ্থান ক্রিয়া! পুবেশ করিল 
সুকরেরদের মধ্যে ডাহীতে লে পাঁল খাঁড়া স্থান দিয় 
বেগৌ দৌতিল অমুদে ও ভূবিয়? যবিল তাহার! চিল 
সহশ্ দক! তাখন করের রাঁযণলেরা পলখইঘ্থ 
হনগখচার ফৃহিল আহরে ও দেশে ভাঁহখতে লেক 

হাহিরিল দেটিতে এই কি) ডাধন তাহার যেশ্ুর 
নিকট আনি) ও মে হৃ গ্হন্থ পরিজ্গানি ও পুঁকৃত 
মনে বজিতে& দেয়? বাঁজিভ হইল এব, ঘাহারা 

দেগিিয চিল ভাঁহাঁর1! বলিল ভাঁহাঁরদিগীকে জে হু 
গৃহস্ছের বিষয়ও বকরের বিবরণ ভাহারা ও 
কাঁকুতি করিতে লাগিল তাঁহাকে ভাহারদের শীযনা 
চখতিযুশ এতে! জআভ৪সরে তিনি জাহাজে জাহিলে 

-. সে হু গৃহ নিবেদল' করিল রছিতে তাহাঁর সহি! 
8৯ কিন্ত ঘেস্ত যাঁন? করিলেন তাহাঁকে বলিয়া বাঁচতে 

ঘা তোয়ার বল, লোকের তাই ও বল তাহার 
. দিগাকে কি যত বত কাত্য ঈতম্থর করিয়াছেন তৌমিপু 
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৫ গছ রর্ক যার্কের র ডিউটি”? | 

কারণ খহ০, দশ করিগ্টজেন ভোঁয়াকে 1 ভারনর জে 
পুহ্থান হৃরিযাণ দেকানসলিতে সকাঁশী করিতে লাগিল 

কেমন পর্য্ কার্থা হেশ্ত করিয়া চিনেন ডাহার কারন 

ভাহাঁডে অঘত লোক তগকি হইল |). ভাখন 
মেস্ত পুলতর্বার জাহাজে পার হইয়া আনেক লেক 

- একত্র [হইল তাঁহার কাজে ও তিনি বুহিলেল সম্দের 

সং তীরে 1 এব দ্ধ এক জন জিল্গাগের 
ক্ষত্তণ ভাঁহার; লা শুনিয়া! আইল ও ভাহাঙ্ছে 

ও 

৯৪ 

২৬ 

২৭ 

দত! পতল তভীঁহার পদে ও বচাগুতার 
কাকুতি করিল: উহাকে হলিতেং : আর 
বালি ক্ল্যা মৃত্য ক্লু হইছে কিম্ত আনিয়া 

তোযাঁর হ্হ্ক দেহ তাহার গুপরে তাহাতে সে অসুস্থ 

হইয়া ধাতিবেক |. তাখল যেশ্তু গেলেন ভারা 
 সক্দে আলেক লোক ও তভীহাঁর পুত বর্তি হইল' 
উহিতে হত ঠেলা ঠেলি চিল 1 

৫. 

সর 

সে কল এক জন কী লোক হে ধস্তব্তী হইল' 

দ্বাদর্শ হার অবশ্বি শ্রধৎ অনেক কবিরাজের উই 
ধ্যাহ গািয়ুণজিল ও. তাহার আবর্ব আনহা খরচ 

ক্ষরিয়া কিছ ভাল হইল না বরণ আর পীঁতিভা স্মে 
জল হেশ্টর বিবরন শ্নিঘা আহিল মাণানক্যের যাবো 
ভাঁহাঁর পাঁচে ও জইল ভাঁছার পরিচুদ একারণ সে 

ভাঁথিল ঘদি আছি, চুইতে পাঁরি কেবল তাঁহার পরিচুদ্ 
উবে অুহ্থ হইব; তভক্কণে তাহার রক্তের ধাঁর! 
আকাইা গেল তাহাতে সে সরীর়ের মধ্যে জাঁনিভে 

পাইল সে পাতা আুস্থ হইল যেখ্ জেইক্ষানে 



& পঞ্চম পবর্য মার্জের চিত” 

২ শুপিনার আহ্যে ভাত হইলেন হে পর্ধকুম হাহিয়ে 
চিল ভাঁহ1 হইতে তেফারস ভাল হখলহোর দিগে 
হিরিঘুশ হলিলেন কেতা শ্র্শ করিল আমার পরিছুছ 

৩$ ভাহার শিছোর লিন তাঁহাকে তহি দেটিতেঈ: 
আযাঁলব্য চাপিতে* ভোর চত্তর্টিকে ও কৃহিতেচ কে 

৩ শ্রার্শ করিল আঁঘাঁকে ! এব তিনি দৃষ্চি করিলেন 
৩৩ চত্তর্টিকে দেখিতে কে করিয়া চিলভাহা। লে 

লোক ত্রাস ঘুক্ত ও কম্রযানা হই জানিল কি হৃইযুশচে 

[.. ভাহাঁর মধ্যে আতএব আঁজিয়া? পতিল ভাহাঁর চরণে 
8 ও কহিল ভীহাকে সকল বিবরন ভা] ভাখন 

তিনি বলিলেন ভাহাঁকে কৃল্যারে তোর ভাক্ত সুহ্থ 
করিয়াছে তোযাঁকে কুকি হইয়া ঘাঁও সুহ্থয হও 
ভৌযাঁর ঘা হইতে 1 ০ 

8৫ হাব তিনি কহিডেখ ছিলেন ভাঁব্ জিলগাগের 

কৃত্ত'র বাঁচী হইতে কেহ আঁজিত্ঠ বলিল ভোর্যাঁরু 
কন্যা যরিযাঁজে কিযার্থে আর ব্যাঁয়হ দিতেছ পভুকে। 

৩৬ কিন্থ যেন্ত সে কা শ্টলিবা যাঁত্রে বলিলেন জিলগাগের 
৩৭ কর্তকে ভাঁবি- হইও লা কেৰল পুৃতায় কর । তাখন 

ভিনি কোন কাঁহাঁকে সহি ঘাঁইিতে দিলেন লা কেবল 

৩৮ নিতর ও ফাঁকুৰ ও ধাঁকুবের ভাই. যোহন ! তিনি 
লিলগাগের কর্তার বাঁীতে আজিয়া দেখলেন সে কো 

:. লাহন ও লোক ক্রন্দন করিতেখ ও হাহাকার করিতেছি! 

৩৯ ভাষন ভিনি ভিভরে আঁলিয়ণ বলিলেন ভাঁহারিদিগাফে 
কিযাখে হাহাঁকাঁর ও ক্রন্দল করিতেজ কন্যা মর] নাই 

০ কিন্তু নিটরিত | ডঘাঁতে তাহার] ন্লেঘ ক্ররিল 



৫ পথ পবর্ব সর্ষের রচিত_+ 

,. ভীহকে। কিন্ত ভিন তাহারদের মমুকে খানকির 
করিম লইলেল কন্যার পিতা যাঁভা ও হাহা উহার 
গ্জে ও বেশ করিলেন সে স্থানে ঘাহাত়ে কনা! 

8 শ্তই খাঁকিল । তখন ভিনি কনার হু ধরিয়া বলিলেল 
তাহাকে টালিতা ঃখুঁছি তাহার আর্থ এই কন্]ারে আমি 

৪২ বলি ভোযাকে ওঠ 1. অভএব লে কন্যা গাক্রোধান 

করিয়া! গীতি করিল একারণ তাহার বয়ক্রগ বারের 
$৩ বর ভীহাতে তাহারা বত চয্কুত হইল | শরবত 

তিনি খুব আজ করিলেন তাহারদিগকে কেহ না 

জানাউিডে তিনি ও আজ্ঞা করিলেন ছি কাচ 

খাইবার দিতে 1 রা 

এক ভাঁরপর তিনি ভাঁহাঁর শিছে]রেদের সহি. সে হন র 

.১._হইতে পান করিয়া ওত্তরিলেন আপনার দেশে 1, 
২ ডখন শাক দিন হউলে তিনি লিল্দাগে শিক্ষণ 

ক্র্ণাইতে লাগিলেন তাঁহীত়ে অআলেক লোক তাহা 

খ্টনিহা? চয্কিত হইল এব বলিল ইহার এ কল 
কাথা] কোথা হইতে ও কি জ্ঞান ঘাঁহণ দেয়া হঙ্্যাছে 

তাহাকে ভাঁহাতে এ যত আপুর্বয কার্ধা হইছে তাহায় 
ও করণক । এ মারিয়ার পুথি ছুতার_লহে ধাঁকুৰ ও 

হোশি ও ঘিহোঁদ] ও শ্যেনের ভাই ভাই তাঁছার ভগিনী ও 

'  আঁখরদের সাড়ে লছে এব, ভাহাঁরণ ত্যন্ত হইল 

$ ভাহার বিষ্যু ; কিন্ত যেস্ত বলিলেন ভাহারদিগীক্ছে 

ভবিষ্যৎ বত্তাঁর জাশহ্শ লহে কিবিল আপলার দেশে 
ও আপনার কুটুহবের আধো ও আপনার ঘরে | 



৪০ 

% 

৬ হঞ্ড পব্ৰ্ মর্জের বুচিত--, 

অআভখএহ তিনি লে ছানে কোন, আশুর্ঘ্য কার্যা করিস 
পাঁরিলেন লা! ইহার বাতিরেক আন্নু পাতি লোকের 

ওপরে হাত দিয়া! সহ করিলেন তাহারদিগীকে ॥ 
তিনি ও তাহাঁরদের আলাম্থাতে চহ-ক্ত হইলেন ॥ 

পরে শিক্ষাইবাঁরে গঘোং বেতাইলেন 1 

আড৪পর তিনি লে ছাঁদর্শ জনকে ডাকিয়া দুইমপািইিতে 
লাগিলেন ও পরাক্রয ছিলেল তাহাঁরদিগকে জপরিহ্ার' 

আঁকার ওপরে শ্রবণ আড্ভা করিলেন তাহরি 

দিগীকে কিছুই লা লইতে তাহাঁরদের পথের কারণ কে 
হল এক লাঁচী অন্থল নহে ভক্ক নহে টকা লছে ভাঁহারি 
দের বুগলিতে কিন্ত বাঁধা পাবে দিও ও গীত্রে দুই 

কাঁরাই নহে! তিনি'ও বলিলেন তাহারদিগিকে হে কোল 
ছুঁনে বাঁচতে হাব সেধালে তিত্ধ মে নগর সে জান 
গর্থন্থ। কিন ঘে কেহ অঙ্টতি করিভে চাহে 

লা ভোযারদিগকে কিয়! শুনিতে চাহে না ভোযারদের 

$৩ 

কথ যঘন ভোযর! ঘাঁও সে স্থান হইতে ভখন হাতি 

ছেল তোমারদের পায়ের ধুল1 সাক্করে কারণ 
ভাহাঁরদের বিপরিতে সারোছ্ছার আছি হলি তোযাঁর 
দিগকে বিচারের দিনে স্যয়ে ও ওযরাঁর সাছি 
হইবে নল সে অহরের যত ৮. ভ-্পর তাহার! 
পুঙ্ধান করিয়া চেতি ছিল যালুঘেরদের থেছ 
করণের জন্য তাঁহারা ও চাঁড়াঈযা ছেলিল 
আনেক হৃৎ ও তৈল মর্জুন ক্রাইিল ও সুদ করিল 

- আনেক পাড়ি, বিডি 



৯৪ 

৬. হঞ্ঠ পবর্ধ হর্কের রচিত 

তাহার বড় নায় হইল তেকাঁরণ হেরোদ রাজ! 1 

হার বিবরন শ্তনিযণ বলিল যোহন ভূ গুর্তিযাছে মৃত্যু 
হইভে অতএব আশুঘ্ঞ কিয়া দেখা ঘাঁত় তাহারে? 
অন্য কেহখ বলিল এই আঁলীহা ও আঁরং লোক বলিল এই 
শক ভবিহ্যত বক্তা কিমখ এক জন ভবিহ্যভ বল্লার ল্য । 

কিন্তু হেরোদ তাহা শ্রনিযু! বলিল এ ঘোহল যাহার 
আহি গার্দান যারিলাঘ সে গাত্রোখান করিয়াছে মৃত্যু 

হইতে । একারন হেরোঁদি আপনি লোক পাঠাইঘু] ধরিয়া! 
চিল ও কএদে বন্দি! চিল ঘযোহলকে তাহার ভাই 
সিলিপের বধু হেরোদিয়ণরু্/ ঘাহাকে বিবাহ করিয়া? 
চিল 1 শ্ক্তীরল ঘোহন বলিয্ঠ চিল হেরোদিকে 

তৌার ভাই ববুক্ধে বিবাহ করিতে কর্তব্য নহে | 
অতএব হেরোছিয] ছেশ করিল ও বধ করিতে হচ্ছ! 
করিল তাঁহাকে কিন্ডু পাতিল লা; হেরোদ জানিল 

ঘোছন পুকৃতার্ঘিক ও দলাবান সে কারণ ভয় করিল, 
ও আঈলিল তাহাকে ও ভাহাঁর বাক্য শ্রনিলে করিল 

জনেক্ত কার্ধয ও হরিঘ হনে শ্ুনিল তাহাকে | 

কিচু কাল পরে ওপঘুক্ত কাল হইল যাখন হোরোদ্ 
ডাহার জন্ম দিনে রাত্রে ভৌঁডনের নিম্নুন করিল তাহার 

খ 

২৩ 

সে কালে ও হেরোঁদির্ার কন্যা আসিয়া না করিল ও 

তৃষ্ ক্রাইঈল হেরো'দ্ ও ভাহারদিগকে ঘাহারা বিল 
তাঁহার সহি তাখন রাজা বলিল লে কন]াঁকে চাহ 

আমার ভাই ঘাহা তোযার ইস্ঠা ও আহি তাহ! ছিব 
তোযাকে। সেও কির! করিল তাঁহার পুতি ঘাহা 



: ৬ স্ব পবর্ধ যার্ের রি, 

তুমি চাহ তাহা আফি দিব ভোযাকে আমার আছ্ছেকি 
8 রাজ্য পর্থান্ত ।. অতএব জে পঙ্থান করিযুখ বলিল 

তাহার যাতাকে কি আমি ঢাহিব। সে পত্ান্তর করিল 

৫ যোহল ভূবার মাঁথী।  ভাখল লে শীুগাত আইন 
রাঁজার নিকট ও কলিল জমি এই ঢাঁহি কিচু কাল 
পরে দেহ আযাঁকে ঘোহন ভূবাঁর হাঁ] এক পাত্রে। 

&৬ ভাখল রাজী যনস্াপি চিল কিন্য তাহার কিযে 

তাহারদেরার্টে ঘাছারা ঘাঙজিল তাছাঁর আহ সে 
ই৭ হোয়ে করিতে পাঁরিল না তাহাকে 1 জভএক 

উ্কাণলে রাজা জঙ্গী পা্টাইহুঠ আজ দিল আ্খলিভে 
তাহার মাধ ভান সে যাইয়া ভাঁহাার ম্তুক ছেদন 

২৮ ফরিল কদে ও ভাহাঁয় আঁথা পারে আনিয়া ছিল 

কন্যাকে কন্যা ও ভাহা ছিল তাহার মাডাকে। 

৯ ভাখন তাহার শিষ্যেরা তাহা শ্রনিয1 আইল ও তীঁহার 
শব লইয়া! শোয়াইল কবয়ৌ-- 

৩১ তারপর দেরি” লোকেরা ঘেস্তর হানে একত্তর হইয়া 
লিল ভীহাঁকে সকল বিবরণ যাহা তাহারা করিঘুঃ 

৩$ ছিল ও ঘাঁহা শিক্ষহিযুণ চিল ভ্খন ভিনি হলিলেন 
ভাহারদিগাকে অহিস ভৌঁির! অরণ্য স্থানে গিগ হাই 

কিছু কাল বিশ্য্ কর একারণে স্থানে অনেক লোক 
_. ঘখতায়ত করিতে ছিল ভাঁহঠতে ভাহা'রদের )ধহিবার 
৩২ অআবকার্শ নাহি. অভএব ভাঙার] গগ্ত পথে 
৩৩ জাহাজ দিয়া! ঠৌল বনে। তাহারদের ঘা কালে 

ৃ রি 
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৮. ৬ হখুয মরবে রতি 

অনেক লোক তাঁহারদিগাকে দেখি চিনিল_ এবঞ* 

সকল অহর হইতে পদ্রজে দৌতিল লে. স্থানে 
তাহাঁরদের আঁগো ও একত্তর হইয়া আইল তাহার 
নিকট । পরে যেক্ট ঘইতেং অনেক লোক দে 
দযার্শিল হইলেন তাহাঁরদের ওপর একারণ তাহারা ছিল 

 অরচ্ষন্জ যেছের মত জউএব ভিনি ভাঁহাঁরদিগাকে 
৬৫ 

৬৩ 

২৩৭ 

৬ 

৬৩৯ 
ক্কা 

নু 

88 

শিক্ষহিতে লাগিলেন অনেক বাঁকা 1 যখন জনেক 

বেল হহিয় জিল ভাঁহাঁর শিষ্যেরী তভীহার স্থানে 
আলিযা হলিল এই আর্রণ্য স্থান এখন ও বেলা 
বত গিয়াছে বিদায় কর ভাহারদিগিকে তত্তটিকে 
গীষে যাইএ যাইবার কিচু ক্রয় করিতে কারু 
তাহাদের কিচুই »যাইবাঁর নাই. ভিনি পত্যত্তর 
করিয়া বলিলেন ভাহারদিগকে তৌহরা ঃযাছিডে দেহ 
ভাহারদিগার্চে | তাহারা কহিল তীহাঁকে আমরা 
ঘাইিয়া ক্রয় করিব দুইশত শ্বকাঁর ঝি ও দিব তারার 
দিগকে খাইতে; তিনি বলিলেন ভাহাঁরদিগাকে 
কত কটি আছে তোয়ারদের দেখে ! এব, তাহার] ভ্রাত 

ইশ কলিল পাঁচটা] ও দুইটা ম্স্যা। তখন 
তিনি জাড়া করিলেন আঁরিখ বসাইতে তাহার 
দিগীকে শবুজ ছ্বাশের ওপরে | তাখন তাহারা 

সরি ঘসিল শত এব পঞ্চাশ | অতঃপরে' 
তিনি নে পাঁচটা কটি ও. দুই মল্য লইয়া দৃষ্ছি 
করিলেন: স্ৃগোরিছিগৌ এব, আর্শতৈর্বদ করি! 
ভাঁক্টিলেন মে টি ও দিলেন ডভাহরি শিঙ্োরদিগকে 

খুইভে তাহাঁরদের আলে সে দুই যস্য ও তিনি 
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$৩ 

৬ ধু পরর্থ যাকের রভিভাশ 

ভাগ ক্রিয়া! দিলেন সকলকে ভীহাঁতে সমস লেখকঃ 

খাইয়া! পরিভোঁঘ হইল । ত্পরে ভাহধরা কড়াইল 

দ্বাদশ চুপাতি €৪ ভা গাড়া ও মলের কি ঘাহাঁর? 

ধাহীয়া চিল মে হি তাহারা হজার সঁচেক যান্ষ 
লে কালে তিনি আজ্ঞা দিলেন ভীঁহারি শিছ্যেরদিগকে 

আঁহাজে পাঁর ঘাইিতে কতিচ্বীদাঁয় আধ পর্ন তিনি 

বিদায় করিলেন সে লোঁকেরদ্গাকে |! তখন ভিনি 
- ভাহারদিগকে বিদায় করিয়া গোলেন পরর্ধতের ওপরে 

৪৭ 
৮ 

৯ 

৪$ 

৪২ 

কাঁয়না করিডে!  এব০ রাত্রি হইলে মে জাহাজ 

চিল সমুদুর মধ্যে কিন্ত ভিন একলা হৃমিতে লে 

কালে তিবি দেটিলেন' ভাহারদিগীকে বাহিতে* কাহিল 

অন্যুধ বাঁভীতের জন্য ও ভিন পুহর রাত্রে ভিন আই 
লেম তাঁহারদের নিকট বেড়াইিত্েং সমুদ্র ওপরে 

ও চাঁড়াইতে চাহিলেন তাহারদিগক্কে 1 কিন্তু 
তাঁহারা তাহাকে গতি হরিডে* অমুদুর ওপরে 
দেখিবা যাঁত্র ভাৰিল এ আছে হু. ও ভাহা'রা তি-কার 

করিল একারন সফলে তভীহাকে দেখিয়া ওদ্ধিদ্রিৎ 
হষ্টল | এব০. তভজ্কণে ভিন কথ] কছিলেন ভাঁহাঁরুদের 
সহিৎ ও হলিলেন' তীহারদিগাকে টঠাভিরজহ্ণ গ্রাক 
শই আঁযি ভদ্ু করিও না! পরেতিনি জাহাজে 
ঘাঁইয়া! বাতাস রহিল । তাহাতে তাহারা আপিল যনে 

বড চয-কৃভ ও ভাবি হইল | একারণ তাহার 

দের অন্ঃক্রল শক্ত হইয়া সে কটির আশুর্ঘয ক্রিযুণ মন 
খঠকিল লা! চে 



৬ ম্ু্ুঘ পর্ব যাকের রতি 

€৩ এব০ তাহার! পার হইয়া গুত্তরিল গেনসর দেশে এ 
৫& ক্রিনারাঁ় পাইল 1 পরে তাঁহারা জাহাজ চাঁভিবা যাঁএ 

৩৫ লোক ভিনিল ভীঁহাককে ও দৌত্তিতেং বছিতে লাগিল 
পতি লোককে বিচাঁলা ক্রিয়া যেখানে তাহারা 

৫৬ ব্টনিল তাঁহার হ্বস্থান |. এব০১ যে কোঁল খালে তিনি 
গৌলেন গীঁমে কিছ্বী সহরে কিম্বী দেশে জোখাঁলে 
তাহারা ইল পাঁততি লৌক গালির মধ্যে এব০নিবেদুল 
করিল চুইতে তাহার পরিভ্ুদের আঁচলণ ও হত লোক 
চুইল তাহাকে তত লোঁক হুঙ্থ হইল 177 

পীর্ফ  ডখন কতক আঁরিলি ও অধ্যাপক আইল ভার্হার 
৭ স্ানে ভ্িরোশলঘ হইতে |. এবৎ তাহারা তীঁহার 

৮স্-্শিচ্েরদের কতক লোক ব্যবহারি তাহা আধৌভু 
৩ হুদু দিঘী গাইতে ছেঠিখিয়া দোছ্ বলিল ! একারণ। : 

আমার্জ্ি ও সকল হিহোঁদী হতি পুন?বুল৪ না ধুইলে 
8 যায় নখ প্রাচিন লোকের ব্যবহার বরিযাণ | ও ; 

বাজারে যাইয়া হাত পুক্ষীলন না৷ করিলে খাঁ না] : 
এব, আর অআলেক ব্যব্হাঁর আঁছে ঘাহা তাহারা 

«আলে তাহা বাদী ও ঘষ্টী ও. লিভলের পাত্র ও. যেজ 
৫ পুহ্চালন।  আডএব আ্াঁরিজি ও অধ্যাপক জিত্বাঁল? 

করিল ও হাঁকে ক্যাথে তার শিক্যেরণ করে না 
. গ্তিন লোকের ব্যবহার কিন্ত গায় আবৌত হনে | 

তিনি. পভ্যুত্তর করিয়া বাললেন তাহারদিগীকে 

্ বিশগীহা ভবিষ্যত বন্তাঁ সভ্য কথা কহিলেন ভোর 



০৪১ 

৭-জ্সগ্তয পর্ব মার্কের রতি---৯ 

দের বিছি্ু তোমরা কাঁলুলিক যেসত লিপি 
আজে এ লোক মুযে অগ্ুয় করে আাঙ্মাকে কিন্তু 

 ভাহারদের অনুগ্করণ দূর আছে আঁ] হইডে 
কিন্তু ডাহারা বু) ভজনা করে আঁকে যানুছের 
আড় শিহ্ষাইতে২ 1 একারণ ঈশ্বরের আড় 

হেলন ক্রিয়া? ভোর! বাঁরন ক্র যাঁনুছের ব্যবহার 

. ভাহী ঘটী বাঢী ধৌঁয়ন ও আর* এম অনেক ভোয্র] 

৬ 

কর । পরে তিনি বলিলেন ত্াহরি দিগীকে ভোমরা 

বৃন্ড ভাল হেলন কর ঈশ্বরের আভ্বী আপলাঁরদের 

ব্যবহার পালন করিতে 1;  একারিন চ্ধেশখ বলিলেন 

আগ্রহ কর ভৌযার পিড়া মাডাকে ও যে ক্হে লাঁ৭ 
দেঘ পিতী মাঁভাঁকে আবশায যুবক সে। কিন্তু 

তোরণ বল ফেহ বলিতে পারে তীহার পিভা যাতাকে 
এই কর্ববাঁন তাহা এক দান খাহাতে তোঘাঁর প্রাত্তি 
হইভ আমার টাই. তাঁহার পর তোমরা যা! 
শিভাঁকে জার পালন করিভে দিও লা ভাহাকে 
ঈশ্বরের কথা বৃথা করিতে» ভৌযারাদের ব্যবহার 
করণক্ ঘাহী ভৌযরা কর এব০১ এই যত অনেক কা 
তোরা কর? 

তখন তিলি সকল লোককে ভাঁক্য়ী! বলিলেন হে 
অহ্ত্য লোঁক শ্তন ও বৰা 1. - মাঁনঘের বাহিরে কোন 

ন্বস্তব নহে ঘ্হী ভিতরে আানিদ্য়ু ভাঙহাঁকে আশ্তচি 

$৬ 

$৭ 

ক্করাইতে পারে কিন্ত ঘাছা ঝাছিরে আহিসে আনুঘ 

হইতে ভাঁহা অন্তত করা মানুঘকে । . যদ্রিকোনল 

কাহার শ্বনিবার কর্ন আছে সে শুল্ক । পরে 



৭ অপ্তয পর্ব মার্কের রটিউ+ 

'হাণিবয হইতে ঘরে পুবেরশ করিলে ভাহাঁর শিহ্োর? 
জিজ্ঞানা করিল তাহাকে সে গুপদেশের বিহ্য়ু | 

৯৮ তিনি বলিলেন তাহা'রদিগীকে তোয্র! ও এ য্ত 
_ লিব্কুদ্ধি বুঝ না ভৌযরা ঘাহা বাহিরে ভাই? 

যাঁনুছের মধ্যে সান্দিতে আশ্বতি করাইতে পারে লা 
$৯ তাহাকে একারণ ভাঁহা সান্দে লা তাঁহার জানঃফরলে 

কিন্ত ওদৃঘে ও বাহিরে ঘাঁয় শেভ গলায় ঘা শ্রুতি 
২» করায় সকল 1খনইবার ।  ভিনি,ও বলিলেল যাহা 

বাহিরে যানুঘ হইতে তাহা অন্তচি করায় মাঁনুষকে। 

৯৫ একাঁরণ ভিতর হইতে তাহা যালিঘের অনুঃকরন হইতে 
৯২ বাহিরে দু মান্না পর্দার বেশ্যা ক্রি গুন তৃরি 

আস্ত মুড কপট কি ছেশ পাঁছগুতা অহর্ঠার 

২৩ ক্ষিপ্ত এ সমস্থ দু্ডত! ভিতর হইতে আইলে ও 
জষ্টটি করা যান্ঘকে 1 নস 

&8 পরে তিলি সে সাল চাতিত্র! গৌলেন চোর ও চীদুলের 
হাঁ ও এক ছে যাইয়া আস্ঞাতি রহিতে চাঁহিলেন 

২৫ কিন্ত ৩ রহিতে পাঁরিলেল লা! একারণ এক সুদ 

লেখক যাহার ঘুব্ভ্ কল্যাকে বরিল অআশ্ততি আঙ্সাতে 
ভাহাঁর ব্বিরিণ শ্বলিয়া! আইল ও পতিল ভাঁহার পাঁয় ॥ 

২৬ জে যাই যান জিল গীক শিরছলীঃথী বর্ছের এক 
জন ও কাঁক্তি করিল তাহাকে মে হৃ চাঁভাইয়ু! 

হথ ছ্ছেলইিতে ভাহাঁর কলা? হইতে 1]. কিন্ত মস্ত বলি 
লেন তাহাকে পুথঘে শিশ্তরা পরিডোহ হওক একারণ 
ওপঘুক্ত লহে শিশুরদের ভক্ষ লইয়া! কুকরকে জেলিহ্ণ 

্' দিতে । সে পত্যন্তর করিয়া ঝলল উহাঞ্জে 



৭ অগ্তয় পর্ব মার্চের রচিত 

ঈশ্বর অত্য কিন্ত কুকর যেজের নিচে যায় শিশ্ঠরদে 

ভক্ষের ভা তা বা ভিনি বলিলেন তাহাকে একখাঁর 

কীরণ ঘাও ভ্ৎ ঠির্ছে তোমার কন্যা হইভে. 
সে জন ঘরে ঘাঁইয়1 দেঠি'ল ভৃৎ বাহিরে গিয়। জিল ও 
ভীহাঁর কন্যা শ্ুইল বিচাঁলাঁর ওপরে! ফি 

আব্বার তিলি চোর ও চীদন জাতিতে আইলেন 
 গাঁলিলির অমুদে দেক্াপলি আীযাঁন] দিয় | 

৬৭ 

তাহারা ও তীহাঁর স্থানে এক বব্রি লেখক আনি 

কফিতি করিল তীহাঁকে তীহার গুপরে হাত দিতে 

এব তিনি তাহাকে যাঁলব্য হইতে লই! অগ%ুলি 
দিলেন তাহার কর্নে পরে চেপ্প ছিলেন ও চুইলেন 

তাহার জুবাকে তারপর তিনি সৃর্সেরদিকে দু্ডি 

করিয়! সষ্কীর করিলেন ও বলিলেন তাহাকে এছাতা। 
তাহার আর্থ ঠোশল1 হত্ত॥ তশকালে তাহার কল 
গোলা হইল ও জুক্বার রর্শি চিতা হইল তাহাতে সে 
ক] কহিল । এব তিনি আজ করিল তাহার 

দিগাকে কোল কাহাঁকে লা ক্হিতে সে কখী কিন ঘউ 

তিনি আঁভ্বা করিল তাহাঁরদিগীকে তত আর অতি 
বিস্তারিত তাহার! পুকাঁশি করিল তাঁহাঁ এব 

তাহারা মহা চহ্কৃত হইয়া কহিল তিনি সমস্ত কার্ঘঃ 

পর্ব 
তি 

_ ভীল করিয়াছেন তিনি বব্রিন্ডে শবণ ও গোগ্কে 
. কখী দেন। ্শশর্শা 

সে কালে যানব্য অতি বত হইয়ুখ ও কিছুই ঃখাহিতে 

নাহি যেন্ত ভাঁহাঁর শিচ্োরদিগিকে তাহার নিক 



৮ অঞ্চল পর মার্কের রচিত 
তাকিয্া ধলিলেল এ মাঁনব্য আর আহি রহিয়াছে: 
তিন দিবা ও )ঘহিবাঁর কিঢ্ই লাই লে কারণ আহি 
দয় করি ভহিরিদিগীক্ষে এব, ঘছি ওপবাজি 

বিঢ্ণয় করি ভাহারছিগীকে বাঁচিতে তবে তাঁহারী পথের 
মধ্যে কাহিল হইবে একরিণ ভীহখরদের আরেক জন 
আইল বক্ত দূর হইতে । তাঁহার শিছ্ছের! পৃত্যত্তর 
করিল ভাহাঁকে ওজাতে কোথায় টি পাঁক পরিভোষ 
করিতে এড লেখকেরদ্িগাকে 1. ভিনি জিজজা 

করিলেন ভাঁহারদ্গাকে তোর়ারদের কত জভি আঁচে 

তাঁহারা হলিল আতটা 1 পরে ভিনি লোকেরুছিগাকে 
আভ্ঞা করিলেন সুত্তিকাঁতে বন্িতে ও সে আভট] কটি 
লইয়ু! স্ব করিলেন ও ভাক্সিলেন ও দিলেন তাঁহার 
শিন্যেরদিগীকে ভাঁহারদের আনুটিধ খধোঁবলের জন] 

এব", তাহারা খুইল ভাহা লোকেরদের অন্যুচধ 1. 
তাহাদের ও চিল আন্রী হুদ ম্আ্য তাহাঁড়ে তিনি 

_স্কুব করিয়া আত্বা দিলেন তাহা ও অনু[ে' গুইতে 

৪০ 

$3 

আতণব ভাহাঁরা এই পরিভোছ হইল ও ভারপর 

তা গড়া ভস্ক কৃতাইল আত হুশীতি পরিদ্ব ! 

ঘখশহাঁরা ভোজন করিয়া! জিল তাহারা হাজার চারেক 

পরে তিনি ব্য করিলেন ভীহারিদিগিকে 17 

এব ততজ্কনে তীহার শি্যেরদের আদ জাহাজে 
পরেশ করিয়া ওত্তরিলেন দলঘনুভার অঞ্চলে । 
ভর্খল আরিজিরা বাহিরে ঘাইিয! জিত্কাসা করিতে 

'চাহিল এক তিছু সুর্গ হইতে তাহাঁকে পরিক্ষা করিতে ! 

তাহাতে তিনি তীর্ার আঁজআাঘু হড ক্ষার করিয়া 



৮ গুহ পব্ৰণ হার্কের রতি 

খলিলেন কিযার্ধে এ পক চেমা করে তি আতা 

&৩ 
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২$ 
_- ছিগীে তোমরা বুঝ না কেন | 

আছি বলি ভৌাঁরদিগাকে কৌন তিহছ দিতে হইবে না 

এ পুঁরষক্তে £. পরে তিনি ভাহারদিগকে জাতিয়! 
গোলেন ও জাহাজ দিয়! পবর্বার পার হইলেন 1 

সে কাঁলে তাহারা কটি লইবাঁর বিল্নতি হইল 
তাহারদের অগ্জে ও জাহাজে আঁচিল কেবল এক ক্ছি। 
তখন তিনি এ আঁভ্াা করিলেন ভাহাবদিণাকে সাবধান 

রিকি ও হেরোঁদের খঘির লইও লা ।.. এব, 
তাহাঁর। পরযুর ভাবিতে* কহিল আর? কটি লইলাঁয় 

না জে কারন ইহা] বলেন । যেত ভাঁহা জালিয়ও 
বলিলেন ভাঁহাঁরদিগাকে কিযাঁর্খে ভাবনা কর কটি ন! 

লওনের বিষয় ভাঁত নহ বুরা লহ ভোযারদের অনুঃ 
করণ এখন পর্বত কর্ঠীন ভো্ারদের চচ্ছ থবকিতে 
দে লা ভোঁহাঁরদের কান থাকিতে শ্যন লা ও ভোর) 

মালে পাও লা । ঘন আছি উদ করিলাযি পাঁতটশ 
কটি পাত হাজার লোকের মধ্যে তখন কৃত চপ 
ভাগী শুক্ধ কুড়াইলা1. তাহারা বলিল তীহাকে 
বারোটা ॥. এব০ যখন সাতটা চারি হাঁজারের' 
মধ্যে কত ঢুপতি ভাগ ভক্ক কুতাইলা তাহার? 
বলিল সাঁভট1 ? তথল্প তিনি বলিলেন তাহার 

প্পস্ট্ডি 

₹২. পরে তিনি কীঁতচীর্া গপনিৎ হইলে তাহারা 
তাহার কাছে শক অন যাবুহকে আনিয়া! কাকুতি 

্ 
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৮ জা পর্ব সার্কের রচিউি» 

করিল উহাকে শ্রশ+ করিঘার কারণ ডখন 
তিনি সে অনু যানুছের হতু ধারন করি লইলেন 

গ1যের বাহিরে ও ভাহার চক্ষে চেপ দিয়া ও তাহার 
ওপরে হি দিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন ভাহাকে ঘছি 
কিছু ছেটিতে পাইল । সে দৃষ্ধি করিয়া! বলিল 
আ্ি দেটিতে পাঁই মাঁলষের1 কৃহ্ছের ন্যায় গতি 
করিতে | তারপর তিনি পুন্বধর ভাহাঁর চক্ষের 
গুপরে হাত দিয় ওদস্ছে দুষ্ি করাইলেল তাহাকে 
তীহাঁতে লে সুহ্থ হইল ও সুন্দর দেটি'ল পুতি জনকে । 
জত৪পর তিনি বিদায় করিযণ দিলেন তাহাকে আপনার 
হাঁটতে ও বলিলেন গাঁয়ে ঘাইও লা ও গাঁয়ের কোল 
কাহাঁকে কৃহিও লা? 

পরে ঘেশ্ট ও তাহার শিষ্যেরী! পুন করিল কাই 
সারিয়া! হিলিপি নগীরে ও তিনি পথের মধ্যে জিজ্ঞাসা 

করিলেন তীঁছাঁর শিহ্যেরছিগাকে বলিয়া! আমি কেডা 

যালুষেরা কে বলে আযাঁকে।  ভাহার1 গৃভ্যন্তর 
করিল হো'হন তুবাঁ কিন্ত কতক লোক আঁলীহা ও আর 
লোক বলে এক জল ভবিহ্যত বক্তা । তিনি 

বলিলেন ভাহারিদিগীকে আখি কেডা ভৌ্রা কে হল । 

তাথম শিতর পুত্যান্তর করিয়া বলিল তাঁহাকে তি 
1. পরে তিনি আতা করিলেন তাহারদিগিকে 
কাহাকে ল1 কৃহিতে তীহাঁর ব্হ্য়ু মা; 

ডাঁরপর তিনি ভাহাঁরদিগীকে জাঁনাইডে লাগিলেন 

বেযাঁলুষের পুগ্ অবশ্য অনেক দু$থ )াইিবেন এব 

] 
্ 
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চন আহঃ পর্ব যাকের রুটি 

পাঁচিন লোক ও প্রবীন ঘাঁজক ও আঙ্বীপিকেতে 
হেলন হইবেন ও হত হইখেন ও তিল দিনের পরে 

জীবন পাইবেন পুঁবর্বার। তিলি পুকাশ করিযু! কহিলেন 
সে কথা আতএব পির তাঁহাকে লইয়া বিহ্তী 
করিতে লাঁচিল ভান তিনি ছিরিযুখ ও ভাহা'র লিহ্েক 

দিগে দৃন্ি করিয়া! ব্এ্কাইিলেন পিতভরকে বলিসু! 

শ'যাঁর পাঁজে যাও সযুতাঁন ভূঘি ঈশ্বরের কার্য? রা 

লা বলিতেজ কিন্তু যন্ষ্ঠের | 005 

পরে ভিনি লোক ও ভাঁহার শিহ্বোরদিগঞ্চে 
ভাকিয়া! ঘলিলেন যে কেহ আজিতে চাহে আঁযার 

পঞ্টা সে আপনার ইষ্ট ত্যাগী কৰক ও ভাহার- হস 
লইয়া! আহার ৮ বর্তিহগুক | একীরণ ঘে কেহ 
আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে সে তাহা হাঁরাইবেক 
কিন্ড ঘে কেহ হারায় তাহাঁর পণ আঁযার ও ম্গলে 
অযাঁচারার্ে সেই রক্ষী করিবে তাহা একার 
মনৃষ্যের কি পীর্তি যদি পায় এ সকল জগত কিন্ু 
আপনার পাঁণ হাঁরাছু কিম যলুঘ্য কি দিবে তাহার 
পণের বদলে । অভখব যে কেহ লত্তি- হয় 
আার ও আর্যার কথার বিহস্ এ পরদারিক্ ও পাশিজ্ 

 পুকছে তাহার বিষয় ও যনূষ্যের পণ লত্তি হইবেন 
যখন তিনি আঁজিবেন ভাহাঁর পিতার ভেজের যবে 

পর্ণ ধনর্য দ্যতের সহি। তিনিও বলিলেন তাহারদিগকে 
নি সত্য আমি হলি ভোর্যারদিগাকে ঘাহাঁরা ভাগায় এ 

স্থানে তাহরিদের কতক সর মৃত্যু চাকিবে না 

ঈশ্বরের রাজোর্ আগমন মদর্দানি হইয়া না! দেখিলে 7 



ষ 

» লবয় পর্ব হার্কের রচিত 

তাখন চয় দিনেয় পরে যেশ্ত শিভর ও ঘাঁকুৰ ও 
যৌহনকে সে লহ্ইীয়ুশ সভন্তর গান করিলেন এক ওযা 
পব্্বতেরগুপরে। ও ভীঁহার অনা মূর্ত হইল তাহার, 

-ছের আলে তাঁহার পরিচুদ ও হইল তেজসুর অতি 
: স্বর বর্ঘ বরচ্ছের যত ঘেযন এ আবলির কোন বৌব, 

হর বর্ম করিতে পারে না ভাহী।  আঁলীহা এরবণ, 

যোশার দর্শন ও হইল ভাহাঁর আাহৎ, কথা কহিতেং 
যেস্তর সঙ্গে ভান পিতর পুত্যুত্তর করিয়া বলিল 

 য়েম্তকে পভ এ স্থানে থাকিতে আঁযারদের ভাল 

আরা ও নির্মান ক্রি তিন তাহ্ু একটা তোয়ার 
একট যোঁশ] -ও একটা আলীহার কারণ] লে 
ভয়ার্যহইযা! জাঁনিল নখ কি.হলিতে সেকাঁরণ এ কথা, 

কহিল 1. ভাখন এক যেগ্ব ছাঁইল ভীহারিদিগীকে ও 
- মেঘ হইতে এক রব বাহির হইল বলিযণ এই আ্যার 

$$ 

৪১ 

পরি পু] অবধীন ক্র তাহার বালী সেহণে 
তাহারা চ্তদিগে দৃষ্ঠি করিব মাত্র কাহারে! দর্শল 
পাইল লা যেশ্ত বই আপনাঁরদের সঙ্জে।  তীঁহারা 
পর্বত হইতে নাসিলে তিনি আস্বা! করিলেন জে দশ্শনীয, 
কাহাকে লা কহিতে মনুষ্যের পু মৃত্যু হইতে 
গাত্রোথীন পর্থন্ত [.. আতএব তাহারা হরিল সে 

কথা পরস্্র বাযানুরাঁ করিতে মৃতু হইতে 
গাতরো্ুলের আর্থ ন্ডি ভাঁহাঁরণ ও জিত্তালা করিল 
তাহাকে বলিয়া? অধ্যাশক্রো কেন বলে প্ধঘে আলীহ1 
অবশ্য আঁকতে;  ভিনি পত্যাত্তর ক বলিলেন 

তাহারদিগঞ্ষে ভ্ঞালিহা পথে কআজিতে বটে ও শ্মেবন 
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৮ লব শব্ধ যীর্কের টিডীঁ-- 

করিহে সকলকে গতি ও হইঘধছে যন্ঘ্যের দু্েক 
ব্হিয় তিনি ক্যেনা দু&ধ ও ভূ খাবেন কিন্তু আছি 
বলি তৌারদিগীকে আঁলীহা আলিঘ্ধ্জে ও তাহারা 
করিয়াছে তাহাঁকে ঘাঁহাং ভাহাঁরদের ইচু? ঘেযন লেঃ 
ভ্ঈ্াজে ভাহাঁর বিহ্য়।1 পরে তিনি তাহার শিহ্যের 

দের লিকৃট আজিয়ু দেছিলেল বত আাঁনব্য ডাহারছের 
চর্ত্সিকে এব, অব্যাপকের1 বাঁদান্বাঁদ করিতে 
তাহাঁরদের সগ্ে ! ভডক্চণে কল লোকের? 
তাঁহাকে দেয়া অতি তয্ণকৃত হইল ও তাঁহার স্থলে 
দৌত্তিতাঁ পুনতি করিল তাহাকে । ভন তিনি 
জিদ্াঁসাঁ করিলেন আধ্যাপকেরদিগীকে ভৌঁয্রা? কি 
চাহ তাহারদের ভাই ॥. সে যালব্যের এক জন পুত্যু 
সতর করিয়া বলিল হৃছাশিঘি আছি আরনিযাচি আঙখ্থারু 

পৃ তোর স্থানে যাহীকে চোদি হুশ ধরিয়াছে 

ও ঘেধানে বরে তাহাকে লোখানে ভাতদায় তাহাকে 

তাহাতে ছেলা ভাগে ও দমে দর্শন করিয়া কিন হইয়ু! 
ঘাঁছু ভাহা ও চাই] ছেলিতে কৃহিলাঁয তৌযাঁর 
শিষ্যেরদিগকে কিন্ডু তাহারা পারিল লা। ভিনি 

পুত্যুন্তর ক্রিযুঠ বলিলেন আ'রে ভক্তি হিন পুবহ কত 
কাঁল খাঁকিৰ ভোরের সঙ্গে কত কাল বৈর্ঘা করিৰ 
তৌঁযারদিগীকে তাহাকে আযার ভ্রাই আনা তাহাতে 
তাহারা! তহার স্খনে আঁনিল তাঁহাকে কিন্ত 
তীহাকে দেখি মাত্র ত্াততগ্ধাইিল তাহাকে ও সে 
মৃতিকাঁতু পতিতা ফেল ভাগ্িতে গা গতি দিল । 
ভান তিনি জিজাঁসা! জ্বরিলেন তাহার পিড়াকে কড় 

]] 
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৯ নয পকর্ব মর্কের রষ্টিতা 

ফাল এ মত হই! চিল সে বলিল বালক কালাহবি! 
এব তাহাকে মহ করিতে পুঁনঃসনঃ চ্েলিয়াছে আগ্থিি 
ও জলের মধ্যে । কিন্য ঘদি কিছু কুরিভে পার 
তবে দয়া করিয়া ওপকার কর আযারদিগীকে। ঘেস্টু 
রনিলেন ডাহাকে হছি ভুযি পুতায় করিভে পার 
তব সকল কার্য তাহার আাব্য ঘে পুতায়ু করে । 
সে চালের পিতা লেত্র জল পতিতে চেঁচইযু! 
বলিল হে ঈপ্থর জনি পড়ায় করি' গুসক্কার কর আমার 

আনান্থাতে ! যেশ্ত সকল লোক একত্তর দৌত্িতেং 
দেিযুশ বয্কাইিলেন সে আপরিহ্ার ভাত্সীক্ছে 
১ বলিলেন তাঁহাকে ছে গোছা ঠোসা আত্সা আহি 
ভাজ্তা করি তোঁঘাঁকে বাহিরে আয়ু গুহা হইতে ও 
আর কন ওহাতে প্রবেশ করিও লা ডাল মে 

আতা বড চিশকার করিয়া ও তাহাকে তাতগাইয়। 
বাঁছিবে আইল তাহা হইতে তাহাতে সে হইল মৃত 

মল্গফ্যের লয় এব অনেকে কহিল জে মরিয়াছে। 

ক্রিন্য ঘেশ্ত তাহার হত্ু বারন করিয়া! ওঠাইলেন 
ভাহাঁকে ভন জে গীত্রোধান করিল । চে 

ভিনি ঘরে আিযা ভাঁহার শিষ্যরা  গিগ্ডে 
জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে আঁয়রা তা] জাভইতে 
পারিলখয না কেন।  ভিনি বলিলেন তাঁহারদ্িগকে 
কাল ও ওপবাজ ব্যডিরেক এ পুকাঁর কদীছ 

ভালা 

পরে ভীহারা জেখান চরঁতিহ] গান করিল 



৯ প্রহয পবর্থ মর্জের রিতা” 

গীলিলি দিয় ও কাহাঁকে তাহা জানাইিতে চাহিলেন নী 
একারন তিনি শিক্ষা করাইলেন ও বলিলেন তীর 

শিষ্েেরদিগিকে মন্ষ্যের ৭৫ গষ্টি- হইবে মন্ষ্ত্ের 
হাঁতে ও তাঁহারা হধ কঠিবেক তাঁহাকে কিন্তু ঘরের 

৩২ পরে তিনি ওঠিবেধ তৃজীত্র দিনে! কিন্ত ডাহা'রাঁ 
বুঝিল না সে পুসগ্র ও তাঁহাকে জিত্বাসা করিতে 
ভীত হইল । 

৩৩ পরে তিনি আছিলেল কৃছরনক্কযে এহণ, বাঁতীনে 
ঘাইয়া! জিড্রাসা করিলেন ভাঁহারিদিগাকে ভৌ্রণ পথে! 

৩৪ কি বাদান্বাদ করিল] তাহার! পরস্থুর বাঁদালবাদ 
করিয়া চিল ভাহারদের কোমল জন বক  সেকারি৭ 

৩৫ তাঁহার! নিরব হইল । পরে ভিনি বজিয়ু! ভাকিলেন 
মে দ্বাদশেকে ও বলিলেন যদি কোন কেহ পুর্ধান 

-- হতে তাঁছে ভবে সে হওক সকলের শে ও সঙ্তলের 

৩৬ সেবক? তিনি ও এক বালককে লাই! বসাইলেন 

তাহাঁরদের মধ্য যাঁলে ও ভাহাঞ্ষে কোলে লইয়া 

৩৭ বলিলেন ভাঁহাঁরদিগীন্তে বে কেহ অরতীঘি কারে 
এম্ত এক শিক্ত আযার নাঁষে সে আজীখি করে 
আঁঘাকে ও ঘেকেহ আভীঘি করে আযাকে লে 
আভীঘি করে লা আয়াকে কেবল কিন্ড তাহাকে. 
বিনি পাঠাইলেন আখয্াকে 17 

৩৮. তাধন ফোহন তাহাকে পুতৃত্তর করিয়া বলিল 
আহাশয়ু আরা দেখিলাযি এক জন সু চাঁতীইতেং 

তোম্যার নাঁঘে সে আঁঘাঁরদের সহিৎ- নহো অভএক 

0 আসিরা হালা করিলাহ তাঁহাকে এজন্য আমারদের 

৪১০ ৬ 
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৯ নব পব্ব/ যাঁঞ্চের রটিত 

আই নহে 1 কিন্তু ঘেশ্ত বলিলেন মানা করিও না 
ডাহাকে কেহ আর লয়ে আপূর্ঘয কাজ করিলে 
সত্তর দুগ্ত বলিতে পারে না আযাঁর ব্ষিয়ু ? একারণ 
ঘযেজন আঁযাঁরদের বিপরিডে নহে লে আঁযাঁরদের 
পছ্বে ভোঘরা গুঙ্ের পুষ্কে ভাঁহী ফলে করিয়া 
দি কেহ দেযু তোাঁরদিগাক্কে এক বাটি জল 
আহার নাঁযে সব্রেছ্ধধর আসি হলি ভৌহরদিগীকে 
সে হাঁরাইিবে লা তাঁহার হলেোদ্যি! কিনব হদি কে 
হিৎসা করে ইহারদের এক জন হ্ছাত শোক হে দুত্যম়ু 

করে আঁযাঁর নাযে তবে জীভ লব বন্দিযুখ তাহাকে 

সমুদে ছ্েলিয়া' দিলে হইভ তাঁহার অধিক্ত ভাগ্য 
দি ভোযার হম ও পাঁপি করাঁছু ভৌঁাকে তবে তাহা 
কাটিয়া] ছেল ঢুঁটী ঘাইতে জীবনে ভার ভাগ্য নরকে 
ঘাঁওন হইভে বনে আনিবর্বানীনলে হেযালে কেঁচ্যু 
হারে লী ও আলিল নিব্বর্ণন হয়লী 1 যদি তোযাঁর 

, লীঁপি করা ডৌঁযাঁকে ভবে তাহা কাটিয়া ছেল 

$৭ 

৯ 

চড়া হই বেশ করিতে জীবনে দুই পছে নরকে 
হাঁওন হৃইডে ভান লে আনিক্বালানলে ঘেখানে 

ভাঁহারদের কিট মরে লা ও জলিল নিবর্ধান হয়ু না ! 

যদি তৌখার চচ্ছ পাঁপি করায় ভোঁাঁকে তকে ভাহা 

ক্ভিযী ছেল এক চক্ষে ঈশ্বরের রাজ্য পুবেশ করিতে 

ভীঁল দুই চক্ষে লরকীনলে পতন হহীতে জবি ঘেযাঁনে 

ভাহারদের কিট যরে লী ও আনল নিব্ধন হয় না । 
একারণ পুতি. জল লূনি হইবে আন এব, পতি 
বলিদান লবন দিয়া লুনিত হইবে! লবনভাল কিন 



৯ নব পর্ব হ্খর্জের রচিউ-- 

ঘিটি লবান, নিরাযাদু হয় ভবে কি দিযে লোলনাইব 
ডাহা। আপিনারুদের হবে লবন হাঃ এব, নির্বিরোখি 

ইক এক জন আর এক জনের অহিৎ 1- 

্্ তিনি জে স্থান জাতিয় ওসন্থিৎ হইলেন ঘ্িভোদ1 

৯০ দেশের আীয়াঁয় হির্ঘনের ও পার তাখন লোকের! 
র সা আরবার একত্র হইল উহার স্ানে ও ভিনি তাহার 
7. ব্যবহারের ঘতে শি করাইলেল তাহারদিগাকে | 
৯ ত্ফাঁলে গণরিজি লোক আইল তীঁহার ঠাই ও 
1. পরিজ্কা ক্রিবারে জিজ্ঞাসা! করিল ভাহাঙ্তে মল] 

৩ ভাহার সুুকে ত্যাগী করিতে কর্তব্য ৮. তিনি পত্যত্তর 
| ৮ রিনি তাহাঁরদিগীন্ডে যোঁশ1 কি আকা করি 

৪ লেনতোাদিগাক্তে। ভাহীর1 বলিল যো] অনু 
: - ফ্করিলেন ভাহ্শকে ত্যাগের লিঃঘ্ল ছিলে ছাভিয়ু! দিতে । 

& যেস্ত পৃত্যুস্তর করিযু! বলিলেন তাহার্ছিগকে ভোযারি' 

দের অনুষ্টকরনের কাঠন্য কারণ তিনি লিঠিয়া দিলেন 

৬ এ আন্তা তোযারদিগীকে কিন্ত বিঞির আরও হইতে 
গ ঈশ্বর নির্মান করিলেন তাহারদিগিকে পুর ও সী এই 

জন্য মানুষ তাহার পিতী হাত] হইতে ভিন হইহে ও 
চা বাঁস করিবে তাহা'র বধুর সহি ও জে দুই জন হই 

:.. বেক একা অতএব তাহারা ইহার পরে দুই নহে কিছু 

৯ একার. অতএব ঘাহা ঈশ্বর একত্তর সৎঘোগ 
*. করিয়াছেন তাহা কোন মনুষ্য অনুর কক নাঁ। 

4০ পরে কাটাতে যাইয়া! তাহার শিষ্যেরা সেই বিষয়ু আঁর 
ৰ্ 



4০ দহ পর্ব মার্জের রচিত 

৫8 বাঁর জিজ্ঞাসা করিল তীহাকে। ও 'তিনিৰলিলেন 
তাহারছিগঞ্জে ঘে কেছ তাহার হুকে ত্যাগী করিয়া! : 
অন্য বিবাহ করে লে পরদা'র করে তাঁহার বিপরিতে : 

$১ মাইয়া যানুঘ ও তাহার সাধীকে তা করিয়া, আর 

কাহার বরি হইলে করে ব্যভিচার ক্রিঘুখ 1 
4৩ সেকালে তাহাকে সুর্শ করনের জন্য ভাহাঁরণ 

আলন চোট শিক্ঠরদিগাকে ভাা'র ঠাই কিন্ত তাহার 
শিষ্যের! অনুযোগী করিল সে লোককে যহি'র1 আঁনিল 

৪ তাহাঁরদিগীঞক্চে এতদর্টে যে তাহ] দেয়! বের হই 
লেন ও বলিলেন তাহারিদিগকে ছোট শিশুকে চাঁতিযুণ 
£৫ দেহ ও আঁয়ারি হানে আসিতে বারল করিও লা একারন 

এ পকার হইতে ঈশ্বরের রাজ্য ৮ অত্তয আঘি বলি ৃ 

ভোর্যারদিগিকে ঘে কেহ গুঁহন করে ল1 ঈশ্বরের রাজা 
$৬ ছোট বালকের মত জে হাইতে পাইবেক না তাহাতে । 

সরে তিনি ক্রেত্ে করিঘণ ও ভাহারদের ওপরে হস 
দিয়া! আঁশবৈর্ধাদ করিললে 1 ্ু 

44 পরে তিনি যাইতেং এক তন দৌভ্তিতা আইল 
ও হাঁটু গীবভডিয! জিজ্ালা করিল ভাহণকে হে 
বর্ম ঞধ আসি কি করিব আননু গুযাঘুর অধিকার 

$৮ পাইতে । যেষ্তু বলিলেন তাহাকে আযাকে হর 
বলিলা কেন এক্ বিনা কেহ ধর্ম নছে তিনি ঈশ্বর 

$৯ আভা ভাত হইয়া পর্দার করিও না মহা গণি 

বধ করিও না চুরি করিও না হিথ্া পুরান দেহ না! 

ভন জন্হীও না য় কর তোঁয্খর শিতা হ্াভীক্ে ! 

ও সে শুভর করিগুণ বলিল তাঁহাকে পভ এ সকল 
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পালন ক্রিয়াচি বালক কাঁলাবরি। - ভাথল যেষ্ট 
দুষ্ঠি করিয়া এল করিলেন ভাহাক্ে ও বলিলেন 
আর এক কাধ হকি তোঁয্রি সৎস্থা বিক্রয় করিয়া, 
বিতরণ কর গরিব লোঁককে তবে বন পীইবা ্র্সে 
এব আই ডোমার কুল বহিডে২ চল আমার সঞ্চে ॥ 
মে জন ও পুসর্জে ওকি হইল ও মহা শোক্ি 
হইয়া! পন্থান করিল একাঁরণ তাঁহার আঁচিল বত ধিল | 

তান মেশ্ত তত্তদির্দগো দৃদ্চি করিয়া! বলিলেন 
তাহার শিষ্যেরদিগঞে ধনবান ঈশ্বরের রাজ্যে 

পবেরশ করিতে কেযন আয়াস 1] শিঘেোর] তাহার 

কথা শ্তনিযা চমক্ত হইল 1 কিন্ত যেস্ত পুনবর্বার 
পতুাত্তর ক্রিয়া বলিলেন ডাঁহারদিগকে শিশ্ঠরাহে 
ঘাঁছার] ধনে বিশ্বাস করে তাহারা কেযন আয়াসে 
লবেশ করিবে ভগাবানের রাঁজো | কাঁতি 
ঘাঁইতে শ্তির ছিছু দিয়া! সহজ বিনবান ঈশ্বরের 
রাজ্যে পবেশ করণ হইতে 1 ডাহাঁতে তাহারা অতি 
চযক্িৎ হইয়া! বলিল পরস্রুর চবে কেভা নিস্তার হইতে 
পাঁরে' যেত ভাহারদের ওপরে দৃদ্ভি করিয়া! বলিলেন 

এই যনুষ্যের অআসাধা কিন্ ঈশ্বরের নহে একারণ 
আক্ল ক্ম্ম ঈশ্বরের সাধা 1 ভাধন পিতর ভাহাঞ্জে 
বলিতে আরয্ করিল দেখে আয্রা আগস্ত ডাগি 

করিয়া আঁিয়াচি তোমার সহি । য়েস্ত পৃত্যৃত্তর 
করিয়া! বলিলেন আারেখদ্ধার আহি হলি ভোযাঁরদিগকে 
কেহ নহে যে বাঁচী কিম্থা ভুতী কিম্থা ভগালী কিচ্ণ 
শিতা কিম্থা মাতা কিন্ত সু কিম্থা শিশ্ত কিম্থা সুমিকে 



ঠ০ দশ পর্ব মার্কের রটিত 

৩০ ভাগ করিয্াচে আখযাঁর ও মলে সমাঁতরার্ট্ে কিন্ত 

সে পাঁইবে এক শত গুন ব্রন এই কাঁলে গুহ ভাতা 

 ভণীনী যতি শিশু ও ভ্ুহি বিপক্ষ ওুগ্র এব, 
৩১. আগত, অগড়ে আলন্ত পুর্যাঘ 1 কিন অনেক পাঠ 

নিন হইবেক ও শেঘ পয ভা. 
৬৮৮ 

৩২ অউওপয়ে উঁহাঁর? হিরোরশলমের পে ঘাছিতেং 

.. ঘস্ত হইলেন তাঁহারদের আগগাছি ভখল তাহার] 
চযকিৎ- হইল ও ডাহা সহি ঘাঁইতেং ভীত হইল ॥ 

 তিলি ও দুনবর্বার সে দশকে লইয়া বলিতে লারীলেন 
৩৩ তাহার কি হইবে! দোখ আরা হই ঘ্িরোশলছে 

.. এব মনুষোের শর গনিত হইবেন প্ধীন যাঁজক ও 
আব্যাশকেরদের ভাই তাহার ও আখভ্ঞা দিবে ভীহাকে 

_ মারিতে ও গান্ঠুত করিবে তাঁহাকে অন্য বর্ঘের ভাই 
৩ঃ তাহার! ও নিন্দা করিবে ৩ কোঁভডা মারিবে ও ছে 

- ্রিৰে ও বব করিবে ভাহান্তে পরে তৃতীয় ছিনে 
গত্রোীন করিবেন ছীনবর্ধধর | ৮ 

৩৫ তৎপরে জেবদি'র' পর াঁকুব ও ঘোহন তাহার স্থানে 
আলিয়া বলিল হে পু আযিরী এ লিবেদন করি 

রঃ তুখি কর আযারদের কারন যাহা আয্রা আকা 

,৩৬ করি 1 তিনি বলিলেন তাহারদিগকে তোর] কি 

“৩৫ চাহ আঁমি কি করিব ভৌযাঁরদের কারন 1 তাহার! 

বলিল ভাহাঁকে দেহ আঁযারিদিগিন্ছে বজসিতে এক জন 
তোঁযার দক্ষিনে আর এক জন তোযাঁর বাঁয়ে ভৌযার: 

- ভেজের্ মধ্যে? ঘেষ্ত বলিলেন ভাহার্দিগকে 
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: ভোমরা জানলা কি তাহিতেজ পীতে পার জে বাজী 
হইতে যাহা! আহি পাল করি ও ভূবিৎ, হইতে পাঁর 

৩৯ সে ভবে যাহাতে আমি ভূবিৎ, হই তাহারা 
বলিল ভীহাকে আঁঘরণ পাঁরি। যেশ্ত ঘলিলেল 
ভাহরিদিগকে ভৌঁমহ্র/া অবর্শয পীৰ] লে বাঁটীর ঘাহা 
আঘি পাঁন করি ও জুবি-ৎ হইবা সে ভুহে 

&* ঘাহাঁতে আসি ভূবিৎ হই কিন্তু আঁযাঁর দক্ষিণে বাষে 
স্বসিতে আযার দাতৃব্য নহে কিন্য ছিতে হবে ভাহার 

৪ দিণীকে ঘাঁহাঁরদের নিমিত্ত পুত্তত হইয়াছে? সে 
:. ছর্শ জনের তাহা শ্তনিযুশ বত্ত বঞ্ঠ হইল ফাঁকৃৰ ও 
£ঘ ঘেহিলের' ওপর কিন্ ঘেশ্ত তাহাঁরদিপকে লিকট 

. আক্ষিঘ বলিলেন অন্য বর্নের ঘাঁহীরা কতৃত্ত করে 
তাহারা শাঁসন করে তাহাদিগকে ও বত লোক 

৪৩ আওকাতি ছুলায় তাহীরদের ওপরে ! কিন্ত তোমার 
দের এই গতি হইবে নাঁ একাঁরন ভোঁঘাঁরদের ঘে কেহ? 
বন্ড হইতে ঢাহে সে হওক তোৌযারদের সেবক ওষে. 

কেহ অভি পুর্ধাীন হইতে ঢাছে সে হওক অঙ্লের দাস 
8৫ একার যন্ষ্যের পুঞ আইলেন লা সেবা লইতে কিন্ত 

মেবা করিতে ও তারার জীবন দিতে আলেকের 
$৬ মুক্তের কারণ ॥ তাহার গুপনি- হইল হিরিতোঁতে ! 

_.. এুব তিনি ও তাহার শিকছ্োরা ও বত যাঁনব্য 

ছ্বিরিচো চাঁভিযা পুশ্থান করিড়েখ চিযায়ের পুণ্ন 
ডিযা় অনু ভিক্ষা মাক্লিতেং হিল পথের পার্পে। 

৫৭ এব০১ ঘোষ নাঁজরেল লোযাঁল দিয়া! গযনের কথ 
 ছ্ুনিযা! টেতাইতে লাগিল হে দ্াওতেরে, সম্মান যেক্কু 

০০ ৪ 
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৮ কৃপা কর জাখ়াক্কে | তাখন অনেকে আঁক] করিল : 
চুপ করাইতে তাহাকে ক্রিচ্ত সে আর. চেতাইডে হলিল 

৪৯ হে দাঁওদের সম্গান কৃরপী কর আমাকে |  তথন ঘেস্ 
স্থকিত রুহি] আতর করিলেন ভাকিতে তাহাকে ॥ 
আন্তএরব তাহারা ভাকিল মে অনু মন্ধ্যকে বলিয়া 
ভাবনা করিও লন! ওঠ তিনি ভক্িতেচেল তৌাঁকে । 

৫০ তাঁহাড়ে সে ভাহার পরিষদ ছেলিয়! এব, গুতিয়া 
৫ আহিল যেশ্তর নিকট । য়েশ্ত গুস্তর করিয়! 

বলিলেন তাহাকে কি চাহ আমি কি করিব ভোাকে 
সে আহু মলা বলিল উন্থর আহি দৃষ্চি পাইতে শাহ? 

গ্তং হেশ্ট বানি তাঁহাকে যাও তোযার ভক্তি পরিত্রান 

_. করিয়াছে তোঁঘাকে | ততক্ষানে মে ভাহার দৃষ্ধি পাইয়া! 
(ৌল পর্বে ঘেস্টর হিৎ 1 

পর্ব ভাগার। হিক্রেশিলমের লিউ তাহা হাঁতহাঁজ ও 
৪ কাঁভানিয়াঁয় জীভ বৃক্ষ পর্্কতের আহা গুত্তরিয়া 

সস্সত্তিনি ভাগে লাঠীইীলেন তাহার দুই জন শিছ্যকে 

হ ও বলিলেন ডাহারদিগকে তযরদের অনুযে সে 
নগারে হাও ও ভাহাতে পুবেশ করিহা মাত্র সাইীবা এক 

1 বান্দা বাঁঢুর ঘাহার ওপরে মন্ষ্য কখন! বৈলে 
৩ লাই তাহাকে জাতিয়? আন যদি কেহ বলে 

ডৌয়ারদিগঞ্ষে ভোর এ কাঁর্ঘ কার ফেল ভবে বলিও 

ঈশ্বরের আবশ্যক আঁচে তাহাকে এব উডক্কণে 
৪ ভাহাঁ গা্টাইয়া দিবে প্রানে]. তাহারা হইয়া 

পাইল লে বাছুর বন্দ দ্বারের বাহিরে এক স্থালে 
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বহর অং মের ইসি 
ঘোয়ানে দুই পথের হিলন ভন তাহারা চাততিযু! দেযু 
তাহাকে | ত*্কাঁলে ভাঁহারদের কেহ হে 
তাণ্ডাইগ জিল প্সে হ'লে বলিল ভাহারদিগাকে কি কুহু 
তৌঁঘর1 বাছুর জাকিয়া! দিতে কেন! তাহার! 
বলিল তাহাকে ঘে মত ঘেশ্ত আভা করিয়া চিলেন 

অতএব মে যাইতে ছিল ভাহাঁকে! পরে 
তাহার] আনিল সে বাছুর ঘেম্তর তাই ও তাহার 
দের পরিচছদ তাহার শুশরে দিয়া তিনি বলিলেন 

তাহাতে ॥ ভান অনেকে ভাহারদের' পরিজ 
পাতিল পর্বে ও অগে লোক বৃক্ষের ভাল কাচিয়া 
ত়াঁইল পথে ও তাহার আগে ও পশু1 গাহি 
টঁচাউয়াঠ বলিল হোঁশানা ধন্য মে জন ঘিনি আইসেন 
ঈশ্বরের নাঁযে ল্য আয্রদের শিতা দাগের রাজ্য 
ঘাহা আজসিডেছে ঈশ্বরের লাহে আযহা হোশালা । 

পরে যেন্ত হিরোশলমে ওস্তরিয়্খ গোলেন ঈশ্বরে 
ঘরে এব বৈকলি হইলে ও তিনি তত্তর্টরিংকে সকলে 
দৃদ্তি করিয়া! পুস্থান করিলেন ছে দ্রাদশের সঞ্জে 
বাভানিখয় ? ও 

পর ছিন তাঁহারা বীর্ভানিহণ হইতে আজিতেখ ভিলি 
ক্ষতিত হইলেন ও দুরে তিলি এক পত্র পৃ ভূর 
বৃক্ষ দেখিয়া! আইলেন জাঁনিবাঁর জন্য তাঁহার কিছ, 
ফলক না! তাহাঁর নিকট ঘাঁইিসু কিচু পাইলেন ন! 
কেবল পত্র একরণ পাঁতন কাঁল ভাখন লহে ॥ গেষ্ট 
পৃত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাঁকে ইহার পরে কেহ 
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ইন ওক না তৌয়ার ছল | ও তাহার শিঘ্যর! 
তাহা ম্বলিল 1 

৫ পরে ভাহাঁর! আইল হিরোশিলমে ও যেঙ্ সাতে 
ইয়া ডাক্তিতে লাগিলেন ভাহা'র্দিগাকে ঘণহাঁর] য় 

ববি করিল তাহার যৃধ্ে ও বনিকেরেদের মেজ ও 
8৬ দুদু বিকুফ কর্তারদের আঁজন গুলি ঘেলাইলেন শু 
,.. কাঁহাঁকে দিলেন না কোন পাঁত্র বহিতে সত্তিক দিয়া 1 
8৭ এহ০ তিনি শিচ্চাইযঘু? বলিলেন তাহাদিগকে ইহা 

লিশি লহে আঁযাঁর ঘর কহিলাঁর ঘর খ্যাত হইছে 
সকল বরের যধ্যে কিন্তু তোঁঘ্রা ভাঙা! করিয়া 

8৮ চোরের ঠাঁদ 1 তাখন অধ্যাপক ও পুরান ঘাঁজক তাহা | 
স্থনিয়া অনুসন্থীন করিল তাহাকে কেঘেলে নঞ্ 
করিতে সহ লোকেরা চম্শকুত হইল তারার 
ভিত শ্তনিয়! সে কারণ আতি ভয় করিল ভাঁহাকে 

4৯. পরে বৈকাল হইলে তিনি অহর হইতে পুস্থান, 
- করিলেন 17 

5: পুতে তাহার] গন করিতে ছেটিল সে ভ্ষুক 
৪. 2 সুকাইয়ু! গেল সিক্ত ন্ধ। ডন লিতর 

তি করিয়া বলিলেন তাঁহাকে পুভছে দেখ সে 
চরেরুজ নর তুষি দাঁপ দ্রাচ ছা সুকাইয়া 

হ নিচে । _. যেন্ত পুভ্যত্তর করিয়া বলিলেন তাহার 

৩ দিগাকে ভক্তি কর ঈশ্বরে একারণ সভা আমি 

লি ভৌযারদিগীকে যে কেহ বলিবেক এ পরর্বভকে 
লক্তিহ! যাও পতনহ সমুদে সে জনের মনে ঘদ্দি অনেহহ 



$) একস পর্ব? যার্জের কুচি 

নহে কিছু পায় করে যাহা বলে ভাহা হইবেক ভন 
8 ঘ] বলে ভীহা পাঁইবেক ;. অতএব আমি, বলি 

তৌারছিগিকে ঘাহা তোরা আঁকাত়া কর কমিল। 
২৫ করিতে ভীহা পাইতে আহ! করিয়া পইরা! শু 

যখন ভৌঘরণ কহিল! করিতে ভাঁপ্াও ভাখল যাছি কু 
যদি তোমারতদের কিছু আঁচে কোন কাহার বিপর্িতে 

ভোযারদের পিভা ও ভোারদের ছ্াইিট আছ করিবার 
₹৬ কারণ কিন্তু যদি ভৌখরা মাহে না কর তহে 

ভোঁয়ারদের শত যিনি গৃর্গে ভৌযারদের ইট মধ 
হরিবেন লা । ফু 

&৭. ভাহাঁর] ও পনব্ধার আইল হিরোর্শলয়ৈ এব 
সুসিকে বেতাইতেং পুর্বীন ঘাজক ও অধ্যাপক ও 

২৮ পাতিল লোকেরা আছিল তাবাঁর নিকট ও বলিল 
তীহাকে কি পরছে করিযুখছ এ সকল কার্থা ও 
কেভা দিল তোযীকে পরাক্রয্ এ সকল কার্য করিতে ? 

২ যেম্ত পত্যুত্তর করিয়া! বলিলেন তাহাঁরদিগেকে আমি ও 

জিজ্ঞাসা! করিহ তোযারদিগকে এক কথা পুতযত্তর কর 
আঁযাঁকে ভাঁরূপর আমি ও বলিৰ ভো়ারদিগাঁকে কি 

৩০ পরাক্রযে করি এ কার্ধয ঘোহনের ভর স্বর্ণ হঈতে 
৩/ কি ম্লঘ্য হইতে পৃতুত্তর কর আয়াকে ॥ ডন 

তাহারা আপিল হঙ্টো মুল করিয়া! বলিল খছি 
আঁয্রা কৃহি সৃগ হইতে তবে সে খলিবে তৌঁযার! 

২. কেন পুতায়ু কুরিলা লা ডাঁহাকে কিল্য যদি আমরা 

্ ন্ 
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হুহি মনুষ্য হইতে ভাহাঁরা ভয় করিল লোকের 
দিগকে একাঁরন সকল লোকের! ঘোহিলকে লিতীপ্চ 

৬৬ ভবিষ্যত বক্তা গণনা করিল আভএব ভাঁহার! 

পৃভ্যুত্তর করিয়া? বলিল যেস্ঠকে আ'ঘর1 বলিতে পানি 
লা। যেশ্তু পুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন ডাহাঁরদিগকে 
আছি ও বলি না] ভোর্যারদিগকে কি পরাক্রযে করি এ 

অকল' কার্ধা 1টি 

৫ | 
শন পরে তিনি হি গুপদের্শ কহিভে লাঁরালেন তাহার 
ল্্লুদিগীকে ৮ এক জন কপিল দু'ক্চা ক্ষেত্র ও ভাহরি 

তত্তর্টিকে বেতা দিন ও দুংা চাপের "খাদ করিল ও 
চা গাঁঘিল ও তাহা পুজারদিগিকে ভাড়া দিয়া পুস্থান 

২ করিল দুর দেশে; এব কাল হইয়া এক চাকর 
পাঠাই রাইয়ত লোফেরদের নিকট দু হল লইবার 

৩ জন্য মে রাইয়ত লোকের টাই! কিন্ত তাহার! 11 
ভাহাকে ধরিয়া গুহার করিল ও বঙ্গ হাতে বিদায় 

3 ক্রিল। পুনবর্বার তিনি ভাহারদের নিকট পাঠাইলেন 
আর এক চাকর এব. ভাহার! তাহাকে পাথর 

. হারিল ও লর্জুনিভ ব্যবহার করিয়া বিদায় দিল | 
০. পনবর্বার তিনি আর এক জনকে পা্ঠাইলেন ও তাহারা 

. হব করিল ভাঁহাঁকে এব আঁকি অনেককে কাহাকে 

৬ পুহার করিয়া ও কাহাকে বই করিয়া! ভাঁহারি 
. এক অতি প্য়ি পু ক্কি চিল অতএব তাহাকে ও 

পার্ঠাইলেন সকলের শেঁছে হলিহণ তাঁহার অনয্ান 

স্ট করিবে আমার প্রকে |: কিন্ত সে পুজার মুক্তি 
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৬ 

£ দ্বারশী সহ্য যার্কের হুতিভ- 

করিহণ বলিল এই অবিকারি আহিল আমারা হী কৃষ্টি 
ইহাকে তাহাতে অধিকার হবে আঁারদেক্র ৮. ভাখল 
তাহারা! থাইয়! বধ করিল তাঁহাকে ও ছেলিল ডাহ্খকে 
দু ক্ষেত্রের বাহিরে! অভএব লে দু্ছণ কেত্রের 
ক্ত্তান্ডি করিবেন ভাহারদিগকে! তিনি আনিয়! 
নান করিবেন সে প্রজা লোকেরদিগিকে ও ছাফা 
ক্ষেত্র দিবেন অন্য লোককে! ভোঁয্য়! পাঠ কর 
নাই এ লিখন যে পুত্র রাজের তু করিল তাহা! 
হইয়াছে কোলের পুধীলা এই ঈন্বরের ক্রিয়া! এব, 
আতি আঁপুর্ঘয আারদের দৃষ্চে।  ভাখন তাহার 
বৃরিতে চে করিল ভাহাঁকে ক্িন্ড লোকেরেদিগ।কে 
ভয় করিল একারিন তাঁহারা জাঁনিল ঘে ভিনি হলি! 
ভিলেন এ গুশদেশ তাঁহাঁরদের বিসরিতে এহ০১ 
তাহারা তাহাকে জাতিয়? পুদ্থাঁল করিল । র্ 
- ভারপর ভাহারা! কতক লোক গারিসি ও হেরেবদি্যিা 
পাঠাইল ভাহার কথা ব্রা করিতে! তাহার] 
আজিহু! বলিল ভীঁহাঁকে মহাশয় ভুমি সত্য ও কোন 
কাহছে আন লা একারন তুষি মুখাবলোকন লা! 
করিতেচ যাঁলফেরদিগীকে কিন্তু সভা শিক্ষা করাছিতেজছ 
ঈশ্বরের পথ তাহা আরা জানি কাইসরকে াঁজান! 
দিতে কর্তব্য কি লা আরা! দিব.কি না দিব? কিন্ত 

_ ভিনি ভাঙ্াঁরদের' কাঁলুনিক্তী ভ্রাঁভ হইয়া? বলিলেন 
ক্কিযার্থে পরিক্ষা করিতে আঁকে একটা হক] 
আঁয্খর এ্রযানে জাল দেটিবারে। তাহারা ভাঙা 

জলিল. তাখন ভিনি বলিলেন ভ্রাহারদিগিকে এ কাহার 



৫ 

3৮ 

চোরি-ও. ওপরে লেখা). তাহার বলিলভর্তাহাঞ্ছে 
কাইঅরের॥ যশ পুভ্যততর করিয়া হলিলেন 
ত্াহারদিগীকে কাইসরকে দেহ কফাঁইসরের ও 
ঈশ্বরকে ঈষ্থরের ? চিল তাহারা রি যদ 
তাহার কখীতে 1 

শাকির] বলে পুনাান লাই তখন জাহাঁরা তাহার 
নিকট জয়া ভিজা করিল তীহাঁকে বলিয়ু? 

৯. মহাশয় আশা লিঠ্খিচলল আঠরদিগিকে যদি কোন 
মলুষ্যের ভাতা আরে তাহির বহু অপু্ত হই তবে 

তা ছার ভাতা বিবাহ ফ্রিতে পারে, তাহার বধুকে ও 
তাহার ভুতীর রণ ওষ্পন্ক্কক্1  পব্রে চিল, 
আত ভাভীরা এব, প্রত ভুরি করিলে লিঞ 
সন্ভীলে অরিয়ু গেল 7. : পরে দ্থিতীয় ভাতা ও 
তাহাকে বিবাহ কর্িলেনিইসন্ালে স্ক্মিল জে মত ও 
তজীয় ভাতা মে আত ভুভারা ডাকে বিবান্থ 

ক্রিয়া নিঃসন্তান হইল অকলের শেছে জেল/রী ও 
রিল 1 অত্তএব- ছঈীনকঠলে ঘখন তাঁহারা 

গীত্রোধীন করিবেক তুল সে কাহার বধু হইবে 
একরণ লে,চিল.সলাত ডলের জা । - যেস্তু পুত্যুত্তর 

ক্ুরিঘুঠ বলিলেন ভাহারদিগিকে ডের, জল ন€ ধর্ম 
-স্ুছুক কিম্বা ইম্থরের পরাক্রয লে কারণ হুক করু 

৫. নঙ ভোর] ৮ একারণ ঘখন/তাছারা পুন গতিকে 
হৃতভ্য হইতে ডখন ডাঁহাঁর1 বিবাহ রিযে না বিবাহ 
দিবে-লা কিন্ত হছে ম্যতেরাদের মত যাহারা স্র্গ ॥ 

কিন্ত মৃত্যুর রি ঘে তাহারা গুতিবে মোশার পুষে 
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£. পতি লা করিযাছ তোর! কিযডে ঝাতের মতো 

_.. ইই্থর এক্খা কহিলেন তাহাকে আমি আররছায ও 
&৭ ঘিচজ্কক ও ধঁকুতের ঈশ্বর তিনি মৃত্যুর ঈশ্বর নহেন 
কিন্ত জীবতের অতএব ভোমরা টুক কর 177 

৯৮ ভাঁরণপর এক জন অধ্যাপিক আইল ও ভাহারদেক 

কথ! বাত? শ্ুনিয়ণ এব” ঝুরায়ী যে তিনি জুন্দতর 
পুত্যুন্তর করিয়া চিলেন ভাঁহারদিগিকে জিত্তাসা করিল 

হ তাহাকে ফোন আঁডী সকলের পয 1 যেশ্তু 

.. প্রত্যুত্তর করিলেন অক্দ আঁঞ্ঁর পু্থয এই স্কনরে 
-. ম্মিশরাল ঘ্িহা' আমারদের ঈশ্বর আজেন এক পুঁভু 
তত এব০, পয কর ঘিতহণ] ভোযার ঈস্থরাক্ে ভোর! 

_. আযষ্ আদু৪করুন ও পাঁন ও মন ও হল ছি) এই 
%$ দুধ আত্তা ॥. ও ছিতীয় লে হত গে কর ভোযার 
_. দুত্িবাজসিকে আপিলার ভুলা । আর কোনা আতা 
৩২ ইহা হইতে বড় লাই । লে অধ্যাপক বলিল: 

:. তাহাকে ভা মহাশয় তম অত্য কহির্াজছ একারণ 
৩৩ এক ইউশ্বের আছেন ভীহার বিনা জন্য কেহ লছে' এবঞ্ৰ 

.. ভাহাকে ছে স্করিত্বে অয্যু অ্ঃকরণ ও সমস্থ তান 
ও অহ্য প্ঁণ ও সমস্ত বল দিয়া! পতিবাজিক্ে ও দেখ 
করিডে আসলার তুল্য এ সকল আঁছ্ছতি ও ঘলিদান 

৩৪ হইতে ভাল 1 যেস্ত এতাহার পুত্যত্তর' বিলক্ষণ 
_ ছেটিয়া লিলেল তাহাকে ভূমি ঈম্থরের রাজ্য হইত 

দূর লহে । ত্পরে কোন কেহ হেয্তি চিল লা 
,. কিচু জিভাজা করিতে ভাহাঁকে 1- 

3৫  মেষ্তস্থসুকে শিকফা করাহিতে* গুত্তর রিয়া বলিলেন 
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,.. আহ্যাপকের] কেন হলে ধু দাওদের অন্থান । 
৬১ একারণ দাদ আপনি কৃহিলেন বর্মণত্যা ক্রণক 

সিচ্ুহা] কৃহিলেল আনার ঈশ্বরকে বৈন আথার 
দক্ষিনে যাক পর্থান্ত আমি করি ভোঞরি অত্র 

৩৫ দিগীকে ভোর পদ্াসল 1 অভ্ব দাওছ অপিলি 

তাহাকে ঈশ্থর বলিলে তিলি তাহার পশ্র কেনে 
এর ইভর লোক হরি মলে শ্রনিল তাহার 

চা 21 | 

৩৮ তিনি ও হিড করিভেং ফলি'লেন তাহাঁরদিগকে সাক 

বান হর অধ্যাসক হইতে ঘাঁছার1 দীর্থ পরিচুদে ঘাইজে 
৩৯ ভাঁছে ও বাজায়ে নমস্কার চা ও পুৰান আসন চঙ্ে 
8 সিনাগীগৌ ও নিম্ন স্থলে ঘাহারা নহ্। করে 

বিধবার ঘর ও নিদর্শনের কারণ দীর্ঘ কানা করে 
ইহারা পাইবে অভি বত লরুক জলা 1 ] 

৪১. পরে যেম্ট ভাগারের অন্ত বজিহা দেগলেল ঝি 
হত লোকেরা দানি করিতে দিল ভাঁ্ডারে অনেক 

£২ ব্নবাঁল ও বিহ্যারিত ছেলিল ভাহাঁতে কিন্ এক 
কাঁগ্ীল বিধবা! আয] ছেলিল ভাহাত়ে দুই পন কত্ত 

৪৩ ভাঁহা অন্য জালা ।  ভাখন তিনি ভাঁহার শিষ্যেরু 
দিগীক্ে ডীক্য়ুয বলিলেন আ'রোছ্ছার আসি বলি 

তোযারদিণকে এ কাঙাল বিধবা ছিযাঁচে কল 

%€8 হইডে অধিক হাঁহীর1 ছ্েলিয়াজে ভাশারে একারণ 
এ জসকলে দিয়াজে ভাগারে ভাহাঁরদের বিশ্বারিত ধজ 

হইতে কিন্য সে তাঁহার তননাত্তি হইতে দিছে তুঘরান্ধ 
জকল গজরান | 

০. 
৮ ৮1১৮ ১ 311 



৩ শ্রি়ির্শ পতর্ত ীর্কের ঈটিত 

/: পরে তিনি ৃ সথিক হইতে মাইতে তাহার" শহর 
»- দের এক জন বলিল তাহাকে পুভু. এ কেযেন দুর ও 

৮৮ 

কি কার গর্ঠন ॥1- ঘে্ঠ প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন 

তীহাকে দেটিতেছ ভূমি এ-বড গন এক পাথর আকু 
পাথরের ওপরে নির্ভঞ্ন গাকিবেক ন1। তিনি 

জিত বৃক্ষ পব্বতের শুপর সৃস্তিকের অন্মুণে ঘসিলে 
পিভর ও ঘাঁকুব ও ঘোহন ও আন্ত ঘপ্তে জিডি 

করিল তাঁহাকে কহ আমাদিগকে এ মস কাখন 
হইবে ও এ সকল হইবার তিঙ্ছ কি? যেশ্ধু 
পত্যুত্তর করিয়ী! বলিতে লাগিলেন তাঁহাঁরদিগকে 
সাবান কেহ ভুখন্তি জন্য লা ভোার্দিগাকে ঘেন। 
পশক্ধরণ আনেক আসিবে আর্শযীর নামে বলিতে* 
আমি 2 ও ভ্ান্তি জন্যাইবে অলেককে ! কিন্তু 
ভোর] রপের হাঁচরি শ্বনিযা বাদি হইও লা 

একারন এ সকলের আবশ্যক আছে কিন্ড শে তান 
নহে? বর্গ শুর্তিবে বলের বিপরিতে ও রাজ 
রাজ্যের বিপরিতে স্থানে ও হৃযীকক্ম ও মহৃনূর ও 
কলরব হইবেক. এ সকল হইবে দু$গেধের আর ও 
কিন্ড সাবধান হও এর্কারণ ভাহারাী ভৌঘাঁরদিগাকে 
গছিত করিবে আভাঁতে ও জিনগিগে মারি ইরা! 
ভোর] ও আঁনয়ুব হইব অধ্যঙ্ক এব হাজার 

২ আখ্যা আঁযারার্টখে হাহ হইবার জন্য ভাহাঁরদেক্স 
45. 
$6. 

বিপরিতে ! ইহার পবের্বও খল সর্যাচার চেক্কি 
দিতে হইবেক্ সকল বর্নের যবে! কিন্তু হাখল 
ডাহারা আনিয়া গন্টিৎ করে তোযরিদিগঞ্ডে ভাখন 



"(8 ট্রিক উঠ আহে বউ. 
টিসি হইও লা কিছ হলিতৈ শঠো ও হাওর করিও 

লী কিন্ত হাহা দাঁড়ব্য হয় তোঁমআারদিগকে জেইহ্কণে 

হি! কহ একারিণ যাহা কহে ভাঙা ভৌমঘিরী নহে 

&₹ কিন্টর ধর্মী 1 ভা ভাডাকে গন্ডি করিবেক 
বব্রে কারণ ও পিত। পুণ্রকে শিশ্ুগন ও গুঠিহেক 
শির্ভা হাতার হিশরিতে বধ করইিতে ভহাঁরদিগীকে 1 

$৩ এব তোরা আবার নায়েরাঁঞঙ্চে সক্তল য্নছ্যের 

গুন হইবা।  কিন্ডু ঘে জন সহে শেছ পর্ঝন সেট 

... আন পাইবেক 1 এ 

(8 সে অর্্থনাস করুলের দুদ বন্ত যাহার বিহয়ু 
দানিখল ভক্ষ্ঠিত বক্তা কহিলেন ভাঙা আলোঁভিৎ, হালে 

খাভীছেহিত ঘে জন পাঁঠকরে সে বুঝুক ভন ষে 
জেহ' ধাঁকে হিহোঁদ্ধ দেশে লে পলাওক পর্্বত্তে |. 

8৫ ওধে জন ঘরের জাটের ওর লে ছরে লী লীমুক্ 
_শভাহাতে পুবেশ কৰক লা কৌন বস্তু লইতে যাহা 

$৩ খাঁকে ছাতে' ঘে জল ক্ষেন্রে জাচে সে ও তীঁহাদ্ি 

$৭ পঁরিচু লইতে ছিরাওক লা! কিছ্টু সাপ তাহার 

'ঢেরে হিরা গীস্তবভী ও যাহার বালককে হুল পান 

8৬ জরা সেদিলে। ভোর] ও কিল কর ভোযাঞ 

$% টেরি পলান শীড কালে ঘেযল লহ একরিণ সে 
দিনে বত কেশ হঈবে যেন তাহার মত ক্যান লাই 

জুষ্টির আর্য হইতে ঘা! ঈশ্বর আৃুন করিলেন এ. 
হ সহ শর্ত ও হবে লী কর্ঘত। ঈশ্বর ও জে 
কাল ধণো লা করিলে কেনি কাহার ত্রান হইতে 

পারিত্ লাঁ কিন্তু ফবনিতেরার্ধে ঘাহারছিগকে “ভিনি 



৯$ 

৯৯ 

৩০ 

৬৫ 

৬২ 

৩ জিয়োদিশ্ সহর্ঘ যাকের বুটিত- 

পচ করিয়া জিলেন তিনি খাটে করিয়াছেন জে ছিন। 
এব০ ঘদি, কেহ বলে ভোমারদিগকে দোখধ 2 
এখানে কি শুখালে তবে গুড্যয় করিও লা একারণ 
মিথ্যা চনত ও মিথ্যা ভবিষ্যত বক্তার! ৩৬পন হইবে 
ও দোখাইবে তিষ্ছ ও আঁপুর্য্য কর্ম কপট করিতে 
ম্ননিতেরদিগাকে যদি সাধ্য। কিন্ড সাবান ত্র 
আমি পৃব্বে কৃহিযাঁচি ভো্ারদিগাকে এ সমত্ত কথা । 

কিন্তু সে দিনের ব্যাঁ়ছের পরে অর্থ অনৃক্াঁরাক্ত 
হইবেক চন্স ও দীপ্তি দিবে লা সৃর্গের তারা পড়িবে 
ও স্বর সকল পরাক্রয লতিবৰে ভখন তাহারা 

দেিবে মনূষ্যের পু] মেঘে আজিতে মহা পরাক্রম্ 
ও তেজ সাড়ে করিয়া! । ত২কালে তিনি ভাহ্ণর 
'দ্যুতেরদিগিকে পাইয়া! একত্তর করিবেন তাহার 

যূননিতকে চত্তর্টিগী হইতে পৃথিবীর আন্ত হইতে হৃর্গের 
আনু পর্ব 1 এধন শিক্ষ তুয়র গাছের এক 
ওপদের্শ যখন ভীহাঁর ভাল কোল ও পত্র মখুরে 

তখন তোরা জাঁন বসন কাঁল সনুকট এমভএ 
সকল কার্ঘয বর্তঞ্হান দেগ্িযা আ্বাত হও যে ডাহা নিট 
দ্বারের কাঁচেই । আতা আসি বলি তোর্যারদিগঞ্ে 

এ পুঁঝছ বহিবে না এ আকুল পতান্ষ না হইলে । 
সৃর্গ ও দুঘিবী বহিযাশ ঘাবে কিন্ড আযাঁর কথা বহি 
হাবে না । হু 

কিন্চ সে দিন ও সে দণ্ডের বিষ্যু কেহ জালে ন] 
হের ছ্যুত কিম্বা পুন ও বহে কিন্তু পিত1 কেবল।-- 

পঁ | 



$৩ ব্রিয়েখদর্শয্ পর্ব সার্কের রতি 

৩৩ সাঁবর্ধীন হও চৌকি রা এবণ কহিলা কর একারণ 
৩৪ ভোমরা জান না কখন জে সময় হয় যেন কেছ থে 

দূর দেশে যাত্রা করিবারে চর্শতিল ভাহাঁর দর ও 
শখজসনের পরায় দিলেন তাহার দী'লেরদিগীকে ও 

পতি আলকে তাহার নিজ কার্ধয এব আভা দিলেন 
৩৫ দ্বারিকে চৌকি দিতে | অতএব চৌকি রা একারণ 

তোরা জান নাঁ বাটার পুঁভ কাধন আইসেন বৈকাঁলে 
কিহ্বা দুই পুহর রাত্রে কিস্বা কুকুজ। বাঁকে কিস্বা পাতে 

৩৩ কি জানি আচল আমিহ়া! নিছিড পাইবেল তোার 
৩৭ ছিগীক্তে । যশ আঁত়ি হলি ভোঁহারদিগকে ভা আসি 

কহি সকলেরদিগকে চৌকি রুখখ ॥ এ 

পবর্ক দুই দিবার পরে পেঁশাক্ক ও বেধষির কটি পর্ব্ব 
$8 হল তাখন পুবীন ঘাঁজক ও অধ্যাপকেরা অন্যান 

*স-করিল কেয়নে কপট করিয়া ভাহাঁকে ধরিলে বৰ 
২ করিতে পাঁরিত | কিন্ত তাহ্াঁর1 বলিল নিম্ন ছিনে : 
৩ লহে নত্তবা লোকেরদের কলরব হইবে? ত-কাঁলে 

বীভানিয়াঁয় শেন পাথর গৃহস্ছের ধখটীতে হইয়ুণ তিনি 
ভোজনে বসিলে এক হইয়া! মনুষ্য আঁনিল সেত 
পুষুরের এক কৌটা বচ্ছ মূল্য জটাঘাঁৎসী তৈল 
প্ন্িত ও কৌটা ভারি! দিল ভীহার মাথায় 1 

& কিন্ট কতক লোক অন্গুরে অভুষ্ি- হইয়া? বলিল এ 
৫ তৈলের অপচয় করিলি কেন একাঁরন তাহা 

তিন শত শ্বকাযি বিক্রী করিলে দিতে পারিত দাঁরিদু 
লোককে এভদর্থে তাহার] কচ করিল তাহার 



48. চর্তদিশয় পর্ব মাঞ্কের রচিত 
বিএরিতে |. - কিন্ত মেস বলিলেন কিচু বলিও লা 

তাহাকে কেন দুঃখ দিতেছ তাহাকে সে ভাল কার্বয 
করিয়াছে আয়ার ওপরে ৮. শ্রকারন দারিদু লোক 
তৌঁযারদের সপ্জে অকাল ও ভোম্যারদের ই হইযুণ 
ক্খেন কালে ভাল কর্ম করিতে পার ভাহাঁরদিগকে 
কিন্ত আমি অদণকাঁল নহি তোয়াঁরদের সষ্টে? সে 

5. ঘাঁহা পাঁরিল তাহা করিয়াছে সে পৃর্র্বে আলিযাছে 

০ 

$৫ 

৪২, 

$৩ 

আর সরা যর্ষন করিতে কবরে শয়লের কারণ! 
-নিশুয় আমি বলি ভোযরদিগীঞ্ষে যু জগীতে হে 
কোঁন স্থানে এ য্দিল সমাচার চেতি দিতে হযু সে 
স্ালে ও এ কাঁর্জা ঘঁহা সে করিয়াছে কহিতে হইবে 
ডাহার স্সরলার্থে! 
তান ঘিহোঁদী স্ুরিওটা দ্বাদশের এক জল গেল 

দুধান হাঁজকেরদের স্থাঁলে তাহাকে গছ করিবারে 

ভাঁহারদের হাঁতে। তাঁহারা তাহা শনি আদ্ধাদি-, 
হঈল শ্রবণ আগ্সিকাঁর করিল ভাঁছাঁকে টাক দিতে 

. ডাহাতে সে অনসন্ীন করিল কেমন গাড়ি করিতে 
গা 

তাহাকে । 

তান বেথ্মির কটির পুধ দিনে যাধন [তাহারা 

শেশাক্ষের ম্ঘে খারিল ভাখন তীঁহার শিদ্যের? বলিল 
উহাকে কি ভেঃযার ই? আসর] কোথায়ু হাহিয়? পুত 
ক্রি ভোর পেশাক্ি আাওনের কারন | তাহাতে 

তিনি দুই জন শিছ্কে পাই] বলিলেন অহরে ঘাঁও 
ও সোখালে এক মনৃক্যের দোধ] হইবে তোঁমারদের 



৩ 

৪৫ 

$৬ 

২ 

$৪ তস্তদিশয পর্ব যার্ষের রচিত- 

আঁতে হে জলের এক কলমি বহে তাহার সন্ধি ঘাও 

যে স্থানে সে হাঁ ভোমিরা বলিও বাঁচীর কর্তাকে 
গক বলেন লিম্ন্রণের শাল! কোথায় যাহীতে আমি 
শেশীহ্চ ভোজন করিব আঁঘাঁর শিষ্েদের আহি 

ভঘন লেই দোখইিবে ভোঁযারুদিগকে এক বন্ড শুপরে 

দালালি সাঁজাল ও পৃত্তত লে স্থানে পাঁক কর আঁযারদের 
কারন. আতখব শিষ্ের! পুন করিয়া? গেল 
লগারে ও পাইল ঘেখ্ন ভিলি বলিহু! জিলেন তাহার 

দিগীকে ও তাঁহারা পরত্ভুত করিল পেশী । দর্ি 
আঁ কালে তিনি আইিলেন দ্বাদশের সহ্িৎ ॥ 

ডাধন ভোঁজন করিতে বিলে যেশ্ট বলিলেন ভাহার 

শিছ্যেরদিগান্সে সত্তা আমি বলি ভোযারিদিগাক্ষে ভৌা? 
বদের এক জল যেভোজন হ্ৃরিভেজে আমর সঞ্জে 

দুগিজি করিবে আঁকে ইহাতে আহার ব্যাকুল হইয়া) : 
ধলিতে লিল শ্রফ জে আছি পরে জার এক 

জল বলিল দে আহি । তিনি পুত্যত্তর করিয়। 
বলিলেন ভাঁহারদিগকে হে দ্বাদশ জুল পাত্রে হাড় 

ভূবায়ু আঁথার সংগে তাহারদের এক জন ম্নুছ্যের পু 
যাঁন ঘেয্তলিশি আজে তীঁহাঁর ব্ঘিঘু কিন্ত সন্াপ 

সে মন্ষ্যকে বে গছ করে মন্ঘ্যের পশুকে জে 

লোঁকের ভাল হইত যদি কাথল না জলি 1 
ভাহারদের ভোজন ফলে মস্ত কটি লইলেন ও 

আশ্্বর্ব/দি করিঘখ ভাগ্িনেন ভাঁহ ও তাহাদিগকে 

২৩ দিয় বলিলেশ লও )যাঁও এ আর সরীর । তিনি 
ও বাঁগ লইলেল ও সৃৰ করি! ছিলেন তাহারদিগতে 



৪ 

২৫ 

$8 চত্তদিশয পবব? হধর্কের তিতা 

শ্রবণ ভার্ারা সমষেে পান করিল ভাঁহা।  ভিলি ও 
বাললেন ভাহাঁরদিগঞক্ে এ আঁযার নূতন হববছের 
বৃক্ত যাহা পাত হইছে অলেকের কারণ 1 অজ্য 

আহি বলি তোর়ার্দিগীক্ে আমি. আর পাঁব লা দক্ষ 
কলের রস সে ছিন পর্থানু ঘাহাঁতে ভাহ! নৃভন পদ 
তোমারদের অঙ্গে ঈশ্বরের রাঁজো 1 
পরে তাঁহারা! এক গীত গাইহু! গোল জিত বৃক্ পবর্তে! 

২৭ হেশ্টু বলিলেন ভাহাঁরদিগকে এ রাত্রে ডেয্রা সফ্ন 

৬৩৯ 

হারায় পতিবী আর কারণ ইহাতে লিপি আঁচে 

আহি আ্ধরির হেঘের রুফক ও পালের যে জিন ভিন 

সইবেকি কিন্ড আর গঠনের পরে হাঁইব ভোর 

দেয় আগে গাঁলিলিতে! পিওর বলিল তীঁহান্ে 
ঘদ্দি সয্দুে পতন হয় তখাচি আছি এ ঘভ হইব লী? 
ঘেশ্ট বলিলেন তাহাকে নিশুয় আমি হলি ভোযাকে 

অছ্যাই দুইবার কুক ব!কের পৃব্র্ে তুমি ভিন বার 
-হেযুক্ান করিব আঁকে 1. কিন্ড সে আর শল্ত 
কথ্য কহিল হগাপি আহি মরি ভোগ্রার সগ্জে তআাশি 

কোন কাঁলে হেয়ুজ্রাঁন করিব লা ভোঁঘাঁকে ॥ ডাভীরুা 

সকলে এই ঘড় কহিল। পা 

পরে ভীঁহাঁরা এক হালে আইলে ভাহার লা 
 চৌদুসিঘন তিনি বলিলেন ভাঁহাঁর শিঘ্যেরদিগাকে 

৩৩ এইখানে বৈস হাঁকৎ আছি কালা করি! তাখন 
ভিনি শিভর ও ধাঁকুৰ ও ফোহনকে সহি- লইয়া অতি 
দুটাখানত ও অনুকরণে বড় ভারি হইতে লাগিলেন | 
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৩৪ ও বাললেন_ তাহারদিগীকে আঁঘাঁর দন আতি ব্যাকদ 
আছে মৃত্যুর ন্যায় তোম্রখ এ স্থালে খাকিযণ চৌকি 
৩৫ দেহ। পরে কিছু আগু গেলে তিনি হুথিখু হইয়ু) 

কানা করিলেন মেন দণ্ড বছিয়া ঘাঁইবাঁর ভাঁহা হইডে 
২৩৬ ঘদি আব্য1- ও তিনি বলিলেন আব] পিতাহে 

সকল কার্থা তোহাঁর সাধ্য লই হাঁও এ বাচা 
আমা হইতে কিন্তু আযার ইছ্ী লছে তোঁয়ার 

1৩৭ ইন্ডু! হওক : পরে তিনি আজিঘ1 নিছিত পাইলেন 
তাহ'রুদিগীক্ষে ভাছাঁতে শিভরকে বলিলেন - শয়ন 
নিছগিত হ্ইয়াছ: চৌকি দিতে পাঁরিল! না এক দড। 

৩৮ চৌকি দিও এব০ পরিজ্ছাযু ল! পত্তনের কারণ কাঁহনা 
কর আত্সীপ্রস্তত সে অত্য কিন্ত অরীর দুর্বল | 

৩৯ পুবর্ধার তিলি পুস্থানি করিয়া কাঁঘ্না করিতে বলিলেন 
* েই কৃথণ। তাহারদের চক্ষু চুলু চুলু হইল সেকারণ 

তিনি পুঁনবর্বার জিয়া লাইলেন ভাহারনিগকে নিদিত্ত 
তাঁহারা ও জানিল নাকি পত্যত্তর করিতে উহাকে 1 

8 অভ৪পরে ভিনি ভ্ভীয় বার আলিয়া! হলিলেন তাহার 
দিগাকে নিদ্িত হইয়া খাক ও বিশ কর এই পুচুর লে 
দু বর্তর্যান হইযীজে দেখ যন্ষ্যের পু গাড়ি 

$& হইয়াছেন পাঁপি লোকের হস! ওঠ আর! 
যাইও দ্যে যেজল গান্ধি করিবে আঘাতে সেই 

$৩ . ভিনি জে কথ) কহিতেং ছাঁছর্শের এক জন আহিল 

তাহার লা হিহেনদ] ও ভাঙার সঙ্টে অভি মানব 

পুধান যাজক :ও অধ্যাপক ও ছ্াতিন লোক হইতে 
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€& ভলোঁার ও তত হাঁতে করিযুণ! ভন ফে জন গাষ্টি*, 
করিল তীঁহকে সে ছিল চি তাহারদিগকে বলিযুণ 
ঘাঁহাীকে আসি চয়ন করি সেই তিনি ধরিয়া বৰ 

€৫ বীঁলে' লইঘুশ ঘ+ও তাহাকে! সে জল গুতরিয়া দূত 

গেল তাঁহার কাছে ওহে পুঁভু কৃহিযুণ দুল করিল, 

৬ তাঁহাকে; ভাখনভাহারা হাতে করিল হাক; 
$৭ ডাল এক জন হে ভাঁগাইল তাঁহার নিকট তলোযরঁর 

ঠুলিয়শ যাঁরিল পুধীন যাজকে্রে এক দাস ও তাহার 

৮ কর্্ কাটিয়া ছেলিল ভাহাতে ঘেশ্ব শত্তর করিয়া 
_্লিলেন তাহা'র্দিগীকে ভোয্র] আলিয়াছ চোর ধারনের 
মত তলোয়ার ও গু হাতে ক্রিয়া বরিতে আয্াকে 

৯ আহি তোযারদের অঙ্গে সৃ্িকে দিন বদিন শিক্ষা 
বইতে হইয়ুণ তোঁয়্র1 ধরিল1 না আর্যাকে কিন্ত 

৫০ বর্ম শুঁমুক অবশ্য পৃত্যক্ষ হইবে! ভন অকলেই 
৫8 তীর্াকে জাতিয়? পলইল 1 এক যুব মনম্্য তাহার 

গলঈ গাঁত্রে কাঁণভ দিয়া আইল উহার সাহৎ ভাখল 
৫২ যুবারা ধরিল তাঁহাকে! কিন্ড সেই সে ক্কাপিত 

চাঁতিযা গুলদি পলাইল ভাহারদিগা হইতে 17 

৫৩ ত*পরে তাহারা লইহা গেল যেশ্তকে পৃর্ধান 
ঘাঁজকের হাীনেও আমস্ু পরান যাজক ও পাঁচিল লোক 

৬৪ ওআধ্যানক সভা হইল [] সেকালে দূরেই পিডর 
তাহার শব. বর্ত্তি হইল পুর্ধীন হাজকের আটলিকাঁয় 
ও দাসেরদের অগ্জে বসতে আগুন শৌহাইল। 

৬৫ তাল পুর্ধীন ধাজকেরো ও আমু সভা যেশ্তর বিপরিতে 



৬৩১ 

৬৭ 

4৫ চ্ত' দশ পবর্ধ সার্কের রতিত 

সাহ্ী অন্যাসন করিল তাহাকে হা করিবার জন্য 
কিন্ত পাইল না! অনেকে ঘিথ্য] পন দিল তঁহার 
অনহিতে মে সত্য কিম্ড তাঁহাঁরদের পুল যিলিল লা। 
শেঁছে কেহ মিথ্যা সাক্ষী গুস্িযা তাঁহার বিপরিডে বলিল 

আরা শ্নিলায় তাহার একথা আছি এ হস্তে গা] 

সুসিককে ভায়া তিন দিনের মধ্যে গাঁঘিব আর 
এককে আহঙ্ে গাঁথা | কিন এ মতে ও ভাহাঁরদের 
পুর্যাল ঘিলিল লা. ভাখন পুধীন ঘাজক মধ্য »াঁনে 
খাতা হইয়া জিস্াসা করিল যহ্তকে বলিয়া কিছু: 
পৃত্াত্তর না ক্রিতেচছ ইহাঁর1কি পুঁঘান দেয়ু ভৌার্ 

॥$ বিপিরিতে ! কিন্ তিনি চুপ ক্রি! কিছু পুতৃত্তর 
করিলেন না পুনবর্ার পুরান ঘাঁজক্ জিজ্ঞাসা করিয়া) 
বলিল তাহাকে ভূষি ঠুষ্ি সুখধরের দু কি লা। যেস্কঠ 
বলেন আহি তাহা তারাও দেখিবা মানুষের পু্ুকে 
পরাঁক্রমের দক্ষিন দিগৌ বক্সিঘী ও আঁজিতেখ সৃর্গের 
ঘেদ্বারোহন করিখণ॥  ভখন পুরান যাজক ভাহ'র' 
পরিচুদ শ্াতিযু! বলিল আযারদের আর সাক্ষী 

আবশ্যক কটি তোমর] শ্বনিযাছ লে পাহগড কথ) 
কি বিতাঁর ক্রু ডৌয্র1 তাহারা সকলে বলিল তাহার 
মৃত্য যোগ্য আপবাব আজে! এব০১ কতক লোক 
তাহীকে খুক দিতে ও মুঃখ চাকিতে ও কিল হাঁরিতে ও 
ঘলিতে লাগিল ভবিহ্যত বাক্য কহ দল লোক ও 

থাঁবভা যাঁরিল তাহাকে । ডি 

সে কালে নিতর আই্ালিকাঁর নিচে বসিল তাখল 

শর্ধীন ঘাঁজকের এন দান লোধানে আজিয়ণ ও লিতরকে 
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আগুন পৌহাইতেং দেগিযু' হলিল তৃষ্ি জিল থেশ্ 
৬৮ নাজরেলের য়ে | কিন লে হেয়ডান করিয়া! 

বলিল আমি জাঁনি না ও বুঝা লা তুযি কি কছিতেজ । 
৬৯ অভঃপরে পিঁভামু ইয়া কুকুতা বাঁক ছিল। খুনবর্ষার 

এক দাঁসী ভাঁহাঁকে ছেটিধ্যু। কহিতে লাগিল সে লোককে 
যাহার! নিকট ভাণ্াহিল এই ভাঁারদের এক্স জন! 

গু তাহাতে সে হেযুভ্বান করিল পুঁনবর্ধার । কিছুকাল 
পরে ও ঘাহারা নিকৃচট ভাগুইিল তাঁহারা সুলরর্বার 

শিতরকে বলিল অবশ! ভুমি ভাহারদের এক জন 
একারন ভূমি এক্ গাঁলিলী ও তৌযাঁর ভা ভাহাঁরদের 

8$ হত! ক্চ্ভ সে আশা ছিতে এব০ করা করিতে 
লাগিল বলিয়া! আফি আনি না এ মনুষ্যকে ঘাাঁর 

এ বিঘয়ু তৌসর] কহ । তখন দ্বিতীয় বার কুরুতা 

বাঁকদিল 1 লিতর ও সে কথা হনে করিল ঘা 
মস্ত বলিয়া! জিলেন তাহাকে কুকুত! দুই বার বাকের 
পুবের্ব ভূমি তিন বাঁর হেয়ুত্ান করিব আযাকে 1 
লে ও তাহা মনে করিঘু! ত্র্দন করিল | দি 

পর্ব পুাৃতঃকাল হইলে পুরান ঘাঁজক ও পুঁচিন ও 
5৫ অধ্যাপকের! সকল সভা হইয়া পরীণর্শ করিল ও 

যেস্ঠুকে বন্দ করিয়ু! লইয়া? গেল ও পীলা'তের গান্চুতে 
২ ছিল / তখন পালা জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে 

ভূমি ঘিহোঁদীর্দের রাঁজা তিনি পুত্যুন্তর ক্রিয়া 
৩ ফহিলেন তাহাকে তুমি বলিয়াছ । পুবান ঘাতকের! 

চপ 
৮৭ $ 



৪৩. 

ঃ 

৫ পঞ্চদশ লব্কহার্কের রুচিত্য-+ 

ও আনেক ওল্ান করিল ভাহাকে কিন তিনি কিছুই 
শৃত্যুত্তর করিলেন না! পটনাত জিজ্ালা করিল 
ভাহাঁকে পুনবর্বার বলিয়া] ভূমি কিছু পুভ্যুত্তর না 
করিতেচছ ছোখ ভাহারা কত পুন দিতেছে ভোযাঁর 
বিণরিতে ৮ কিন্তু মস্ত তখন কিছুই পৃত্যুত্তর 
করিলেন লা ইহাঁতে পলাত অভি চহ্কৃত হইল' 

সে পব্বের ব্যবহার ছিল লস করিতে 
তাঁহ্খরদিগকে এক ৰন্দিত যাঁহাকে ভাহারছের ইত! 1 
ভ-কালে এক জন ছিল ভাহার লা বারাক! সে 
কএছে চিল ভাঁহারদের অহিৎ খাহার1 হঞ্জাীয় করি 
চিল ও হথ্রীয করিতে খুন ক্রিযুঠ জিল ৮ অত 
সাঁলব্য চেচহিয দরখাস্ু করিতে লাভিল, তাহ? 
করিতে যাহা! দাই ক্রিয়া চিল ভাঁহারদিগকে 1 
কিন্ড পলা পুভুযুত্তর করি? বলিল ভাহারদিগাকে 
ভোম্ঠরদের হু? ঘে আমি খালাজ করিযু, দেই 

মিছোদীরদের রাজা তোঘারদিগিকে একারিণ সে ও 
জালিল সুবান ঘাজক্ গচিত করিয়া চিল. ভীহাকে : 
দেশের নিহিত্ত ॥ কিন্ড পুরবীন যাঁজকের] 
দুটাইন লোকেরদিগাকে বারান্বার খালা চাঁইিভে। 
সলাত পুনব্বঠর পৃত্যুত্তর ক্রিয়া! বলিল, তাহার 
দিগাঞক্ছে তবে কি করিব ভাহীকে হে তোর! 

বল. ঘিহোদীরদের রাজা । পনবর্কার, ভাহরা 
টেচাইয়া! হলিল শেপাঁয়াম়ু খন: কর তাহাকে £ 
তান পীলাত বলিল ভাহারদিগকে কেন ভাঁহারি 
কি দোধ | কিন্তু ভীহাঁর! আর বিস্ারিভ টেঁচাইল 
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5৫ পহ্যার্শেঘ পর্ব আার্কের 'রটিত 

হৃসে গুন কর তাহাকে | অভনল লীলা 
লোক্রেদের তুষ্ডি করিভে ইয়া] করিযণ বারাবাকে 
খালাস করিয়া দিল ভাহরিদিগাকে ও যেখ্টঞ্ষে কেডা 
মারিয়া গনিত করিল কুলে খুনের জন্য । 

তাখন শেনা লোকু লইঘু গৌল ভাহাঁকে নেঁতোঁরিযু 
হালালে ও ডাকিয়া একত্র করিল আয্ন্ত শেন] ! 
পরে তাহারা! বাঁগলায়ে কাগিড পভহিল ভাঁহীষ্ষে ও 
কাণ্ঠার মুকুট বুনিয়া দিল তাঁহার মাথায় ও তাহাকে 
নতি করিতে লাগিল নমস্কার হিহোদীরদের রাজা । 
তাহারা ও নলের বাতি ম্ারিল ভাঁহীর মাথায় 

ও ছেপ ছিল তাহার গাঁয়ে ও তাহারদের হাঁটু 
গাতিয? ভজন করিল তাহাকে! পে ভাহাঞ্জে 

নিস্তা করিলে কাঁতিঘাঁ লইল সে বাগনীঘ়ু? কাঁপত ও 
আপনার পরিচ্ঠুদ দিল তাহার গাঁয়ে তারপর হ্সে 
খুলের জন্য বাহির করিল ভাহাকে॥ এক জন ক্রানি 

সীট 

তাহার নায় শান আলেকান্র ও হত্রসের পি! 

গাঁ হইতে আঁিতেং তাহার! জোর করিয়া তুস 
বহিতে দিল ? রি 

এব০ ভাহার। আনিল তাহাকে গল্প স্থানে ভাহা 
আর খুলির স্থান পরে তাহার পাতে ছিল তাঁহাকে 

দক্ষ রল হিশাইযা যরের সহি কিন্ত তিনি লইলেন 
নী তাহা) তাহার] ও তাহাকে ত্ুসের ওপর 
টাঙ্টিইযো! ভাঁগা করিল তাঁহার পরিষ্ঠুদ্ গলিইট করিয়া 
পতি জলের কি হবে। এক পুহর বেল! তাহারা 



$৫ পঞ্চদশ পব্র্ক মার্কের 'রুতিত-+ 

২৩ সে টাঞ্ীইল তাহাকে 1. এব গুক্ীনা পত্র 
২৭ ওরে লোধ] চিল এই গহিহোদীরদের রাজা! তাঁহার 

সনে ও তাহার হ্ুসে টাগাইল দুই চোঁর এক জন 

২৮ দৃক্ষিণদিগৌ আর এক জন তাঁহার বাষে। ভাহাঁড়ে 
২৯ গুরু গৃতা্ষ হইল ঘাহা বলে তিনি ব্যবস্থা, বহির্ত্ 

ভেরদের সঙ্ঈে গাননা হইলেল 1. যাহারা থান 
-ছিঘা গৌল তাহার বিদ্ধাপ করিল ও মাথা নযাইিতেং 
বলিল ভূই ঘে কস্তিককে ভাঞ্গিহা গীখিতে পারি 

৩০ তিন দলের সঙ্ধোে আপলাঁকে গুদ্ধার করিয়া! লামিল 

৩ তুল হইতে 1. লেই মত ও পুরান যাজক ও 
অব্যাপিকেরা নিন্দা] করিডেং বলিল পরস্মর অন্যকে 

৩২ আঁন করিল আপনাকে তাণ করিতে পারে লা সঞ্ 
রিশরাঠলের রাজ! এখন নাধিঘুণ আইুক কস হইতে 
ডাহা দেখিয়া! পড়ায় করিব । তাহারা হলে 

টা! হইল তাহার সঞ্জে ভাহাঁরণ ও নিন্দা করিল 
১৩ তীহাকেে |. ড-কাঁলে দুই পহর দিনে জন্ধকাঁর 

৩৪ হইল সমস্ত পৃথিঝটতে তিল পুর পর্ধান্ত। ডিল পহরের 
 আয্যু ঘেশ্টু ভিস্কার করিয়া বলিলেন আশলোহিং 

লামা শ্যাবাঁথুনি তাহার অর্থ ছে আঁযার ঈশ্বর আমার 
৩৫ উদশ্বর কিয়া চ্াততিতো দিয়াছে আযাকে। . কৃতন্ত 

লো খাঁছাঁরী নিকট ডাঁগডাইন ইহ শুনিঘা' বলিল 
৩৬ দেখ মে ভাঁকে আলহোঁকে 1. ভাখনতাছারিদেরা 

এক জন ছৌতিয়া তু ঞ নিক? টান করিল ও ভাঁহা 

নলের আগীয় কাদায় পাতে দিল তীহাঁকে আর 



8৫ অস্থারশয পবর্ধ মার্কের ভিত - 

হ্বলিল খ্াঁক আমরা দে? আলীহা আজিবেন, টাকে 
লাযাইডে কি না 

৩৭ য়েশ্ব আরবার টেতাইয়াা প্রন ত্যাগ করি 

৩৮ ভাখন আস্তিকের পরদা চিতিয়া দুইাথান হইল ওদ্ধ 
৩৯ হইভ অধ পর্বত) সে এক শত শেনার পতি ও 

হে তাশ্তাইল ভাহার সল্যগে যখন দেগিযু] ছিল হেএ 
মত কিৎকাঁর করিযুণ পণ ত্যাগী করিলেন তখল বলিল 

$* নিতান্ত এই মনুষ্য হইল ঈশ্থরের পু] কতক সু 
লোঁক ও দূরে াঁকিল দেঠিতেং ভাহারদের মধ্যে 
মারিয়া মাটিলেন ও ছোট ধাঁকব ও ঘোঁশের আভা 

&$ হ্াারিযা ও 'শলোমে যাহারা ও ভাহাঁর হিং, 

গালিলিডে হইয়া করিল ভাঘাঁর সেবা আর 
অনেক নারী ও থাহাঁরা চিল তাহার সহিৎ্ 

হিরেশিলমে | 2 

২ ভাঁরপর অন্ধ্যা হইলে আয়োজন কাঁলে তহি! 
৪৩ শাবতের পর্ব দিব বায়ার ঘুলকে এক জন বত 

জন্তান্ত মি ঘে ও আসান হইল ঈশ্বরের রাজ্যের 
কারণ সে আসিঘা নির্ভয়ু গোল পাল!তের সালে ও 

$৪ ভিক্ষা করি যেশ্তর শরীর॥ পীলাঁডের জণ*্চর্) হইল 
ঘদি এন যুরিডেন অতএব সে এক শত শেনর 
পতিকে ভাক্যি! জিড্াঁলা করিল ভাহাঁকে কৃতহ্তণে 

&৫ মরিযাঁ চিলেল? তাখন ভাহা এক শত শেনার 

৪৬ পতির মুখে জাত হইয়া শরার দিল ঘুসাত্কে! সে 
মেছি কাপিত কিনি! ও তাহাকে নাযাইযু! জত়াইল 
কাসতের মধ্ে ও শোঁয়াইল তাহাকে এক কৰর়ে 



£৫ পপ পরর্ধ মারধর রচিত- 

ঘাঁহ? ঠেদিয়। ছিল পাথরে ও পাথর : গাকাইয 
8৭ ছিল কবরের দ্বারে 1  আাঁরিয মাঁচউিলেন ও মাঁরিয়ু] 

ঘোশের মাতা চাহিয়া দেখিল হোঘানে তাহাকে, 

খুইল | ্ গল 

পবর্ক্্ উল শি গত হইলে মারিয়া মাথুলেন ও ধাঁকিবের 
9 ক ম্যাতী- রিয়া ও শলোধঘি অুগান্ধ মিঠা যসবল! কমু 

-করিঘা জিল ভাঁহাঁকে ঘাম যাইবার কারণ ॥ 

৯. সঞ্তার পু দিনে পত্যুশয় তাঁহার! কৰরে আইল 

৩.সর্ঘযোদয়ের ময় ৮.  ভাখন ডাহার1 পরস্রর বলিল 

কো পীঁথ্র গীতাঁইবে কবরের দ্বার হইতে আমারদের ৃ 

৪ কারন ভাঁহা অতি বৃদ্ধ কিন্ত তাহারা দূষ্ডি করিয়া 
৫ দেটিল লে পাথর তাখন গীভাইয়া গোল? সে 

কালে তাহার কবরে পবেশ ক্রিয়া! দেখিল এক ঘুবা 

পুত বসিয়া দক্ষিণ ছিগো দীর্ঘ শব বর্ণ পরি 
ড ভাহাঁতে তাহারা ভয়াহৃত হইল. কিন্য সে বলিল 

তাঁছাঁরদিগাকে ভয়ানিত হইও না ভৌয়রা, অন]াহণ 
করিতেছে ঘেশ্ট নাঁজরেলকে ঘিনি ক্রমে এন 

গাইলেন তিনি গুধিঘাচেন তিনি এাধাঁলে লঙেল দোধ 

৭ জেম্থান ঘাঁহাঁতে ভাহারা1 শোঁয়াইল ভাঁছাকে। কিন্ু 

পঙ্থান কর এ কৃথী কৃ তাহার শিষ্যেরদিগীকে 
ও সিতরকে তিলি গাঁলিলিডে ঘাইড়েছেল ভোঁযারদের 

আঁগৌ. সে হ্থখলে তাহার দেখো পাইবী ঘে হত তিলি 

৮. কহিলেন ভোমাঁরদিগীকে !. তাঁহারা] ভীহীতে শীদু 
_-গাতি প্রস্থান করিয়া পলাইল কৃবর হইতে একারণ 



1৪৩ 

£৬ ফেবিজুঞ্ পব্হ” হাঁর্জের রচিত 

তাহারা কমি ও চয়কৃত হইল আহারা ও কোন 

সলুষ্যুকে ক কহিল না একারণন তাঁহারা ভভহইন। 

সম্ভার পৃ দিবার পাতে যেশ্ত গাত্রোঠ্যাল করিয়ণ 
দুম দেখা ছিলেন ম্পরিয়! যাঁগ্টুলেনকে ঘাঁহী হতে 
চাইনা ছিলেন আত হলে যাইয়া কহিল 

তাহীরদিগাকে যাহারা শোকিৎ্, ভইরা ও ক্রেন 

ক্কুরিতেং চিল্ল তাঁহার আাঁতে। ভাহাঁরা যখন 
। স্্নিতে পাঁইযুজিল ঘে তিনি জীব ও দশন' দ্য 

সিট ছিলেন তাঁহাকে ভাখন সুতায় করিল না৷ 

ইহার পর ভাহা'রদের আর দুই জন ক্ষেত্রে 
বেতাইতে তিনি অন্য মুর্তিতে দর্শন দিলেন তাহার 
দিগাকে । তাঁহার ও যাইয়া! কহিল তাহা বক্রিরু 

দিগকে তথাঁচ তাহারা লুতায় করিল না ভাহাঁরদ্গাকে! 
ভাহাঁর পর লে একখদর্শ ভোজনে বছ্সিলে তিনি দর্শন 
দিহে! বিবশ্ত করিলেন তাহারদিগীকে ভাঁহারদের 
অনাস্থা ও আহ্ুঃকরনের কাঠন[তার কারণ এ হে, 

তাহারা! আছ! করিল না তাহারদিগীকে যাহার! 
তাঁহাকে দেগিঘুট ছিল ওঠনের পরে! এব, 

বলিলেন ভাঁহারদিগকে ঘাঁও অম্হ জগীত দিয় ও হলে 
অযাঁচার চেতি দেহ সমস্ত সৃষ্চির শুবণে॥ যেজন 
পুত্যযু করিযু] ভুবিত হয় লে ত্রান পাইবেক কিন্ড ঘে 
আহ! করে না সে আঁকলুনারক্তি হইরেক । যাহারা! 
আঁচ! করে ভাহারদের এই চিহ্ন হইবে আমার লাঁে 
তাহারা ভ্ু- ভাতাইফু: ছ্লিবেক তাঁহারা কহিবে 



$৬ শ্বোভুহ্ পর্ব মার্জের রচিত+০»৯ ৃ 

দুতন ভাহাু তাঁহারা সর্প বরিঘু তূলিবে ও কৌন 3]. 
২৮ বিষ পাঁন করিলে ভাহারদের হি০লা হবেক্ক ন' 

তারার ও পী্ডিতের ওপরে হাত দিলে তাহার] 
ভুঙ্ছ হবেক 7 

$৯. তাখন পুঁভু ভাঁহারিদের শুঁবনে এ কা কৃহিয়ণ লা 

&* ছিলেন স্্গে ও বজসিলেন' ঈশ্বরের দক্ষিণে! তখন, 
তাহারা ঘযাঁইহাঁ চেল দিল পুতি স্থাঁনে ঈন্থর কর্ম; 

করিভে ভাহখরদের আঙ্টটে ও কখণ স্থির করিতে, 

পা ভি দ্যা আঁয়েল 1 ০ 



ন্ ০ 

ইন অর্যাচার লৃক্ষের রচিউ-- ১ 

 শালেক লোক পুকাশ করিতৈ লরচিতখজে সে পশ 
যাহা নিঃসকেহ পুভায় হইল আঁযারদের মধ্যে 
ঘেযলে* গীুভ হইল আযাঁরদিগীকে যে হইলা'য পতাঙ্ক 
সাহী ও বাক্য বস্তী মেবক আমি ও সে অকল 
সন্ত হইলে পুখ্য অআবহি হলে হাঁ! করিলাঁয্ 
তোাঁকে লরি লিগিতে তেয়ুছিলঙল মহা! যহিযহে 
ডৌযার লিঃসন্দেহ জালিবার কারণ মে সকল ক 

ঘাহাতে তৌঁথার হিভ হইয়া! চিল | 

যিহ্বোদ! দেশের হেরে'দ রাজার ফাঁলে চিল 
আঁবীহাঁর পালার এক জন হাঁজক তাঁহার লাঘ জাযরহো 

তাহার ভার্থা1 ও আঁহাঁরনের আনুন তাহার না 
আলিশের্বী। তাঁহারা ও দুই জল সাধু ঈশ্থরের 
গোঁভরে লিটেছি চলিভেং হিছহার আতা ও 
ব্যবস্থায়! ভাহাঁরছের অপতা নে একাঁরণ আলিশেক] 
বসা! হইল ভাহীরণ ও দুই জল বৃদ্ধী/! ভাহার 
পালরি যখজকতী কাঁধ করিতে ঈশ্বরের সাগ্যাভ 

মাঁজকতী! কার্ধে/র ব্যবহাঁরেরানুযা়ি ভাঙার কার্ঘ্য চিল 
্ ্ 



$ পয পর্ব ল্ক্কের টিত-- 

আগ্ব পৌত়াইতে হিছুহীর হৃষিকে । তৎ্কালে 

লোঁকের সফল যণ্ডলি বাহিরে জিল পণর্ঘণা করিতে 
অুগীনের কাঁলে। : ডাখল নিঙ্হা'র এক দূত দেখা 
দিলি তাহাকে সুগনর কুথের লিকট ভাগ্ডাইয়া 
জাখরীহা উহ টা ভাঁবশ করিল ও ত্রাস 
পঁত্ডিল ভাঁহাঁর ওসর 7 কিন্ত লে দূত বলিল ভয় না! 

- জাধরুহখরে ভোর লিবেদল শ্বলা নিঘাঁছে ও তোঁয্াঁর 

৪৩ 

$৭ 

আলিশে বধু পৃণ্ু পুসব হইবে ভূমি ও ভাহার লা 

রাঠিধিহা হোহল 1. ভোর হইবে আখলন্দ ও আহাদ 
ভহি ও বছ্ছ হৃঞ্ হইবা ভাহাঁর জনা কাঁলে। একারণ 
মে হইবে বত যিহার গৌচরে এব দ্টাক্ষা রুল কি 

সরা পান করিবে লা কিন্ট হইবে ধর্ম পৃ্িত 

তক তাঁর গর্বীবহি। : হিশরাঁলের সন্ানের 
লেক লোককে ও ক্িরিখইবে হিছ্হা ভাহারদের 
ঈশ্বরের পুদ্থে। একারণ আলীহার আত্সা ও পরাক্মে 

হাইবে ভাহাঁর আগে পিভাঁরদের হৃদয় কিিরাছিতে 
অপত্েরদের পু্কে ও আনা্ডাবর্তরাদের হৃদয় 

$৮ 

8০ 

ও তোযাঁর ক্হিবার শক্তি নহে এসকল কার পুতাহ্ক 

পুক্তািক্েরেছের' জ্ানেরদিগৌ লোককে পুহ্ততত 
করিটে হার কারণ তান জখরীহা বলিল 
ছ্যুতকে আমি কেহেন করিয়া উহা জাঁলিব একাঁরণ 
আমি জীর্দু যাঁলুঘ ও আগার বধু দচ্ছ বৃদ্ধা ॥ তাখল 
সে দ্য পত্যুত্তর করিয়া বলিল জি গাঁকিখল ঘে 

জাই ঈশ্বরের সাঁখ্যাৎ ও পৌরিত ছইযীচি এ হঙ্জল 

অমাচিরি কছিতে তোয়াকে। . ভূহি ও হইবা গোপা 

| 



5 পু খর্ব লুক্ষেয রচিত 

ছিল পর্থন্ত আঘাঁর কখী পৃভায় না করনের কারন 
৫ যাহা ওটি কালে শুতাক্ক হইবে। লোক জাধরীহাঁর 

কাঁরণ -অনিক্কা করিডেং চখকি হইল তাহার এত 
২২ গৌণের জন্য সবষিকে। পরে সে বাহির হইয়া কথ] 

ফভিতে শারিল ল1 তাহারদিগকে আভএবক তাঁহার! 

কুৰ্ধিল তে সে দেখি ছিল দর্শনীয় সৃত্তিকে সে ও 
৩ হাতি ঠারিয়! নিওশব্ব রহিল ।. ভাঁরপর্ ভাহার-মেবা 
২৪ ক্রলের দিন পর্ন হইলে আপলার আলে গোল! এ 

্; ৪. 
. দিনের পরে তাহার আলিশোরা বহু গীন্তবডি হইলে 

| ঘ৫ নুকাইয] খাকিল পাঁচ যাস কহিয়ে এসল ঈস্বর 
- ক্ষবিযণচেন আমকে জে দিনে যাহাতে দেখিলেল 

. আমাকে আগার লর্ী শুতে ঘাঁহী আচে হাঁনুঘের 

যাবে! নিন । 4 ্ 
৬ পরে ঘুষ মাজে গীবুনিল দ্যত পেরি” হইল 

ঈদশ্থর হইতে গী'লিলির এক নগারে - তাহার নায় 
খধ,নাজরেড এক কন্যার স্থানে যে বাতা হইল 

দাওছের ব০শের এক জনকে ভাঙার লাস হুল সে 
২৮ কন্যার না যারিয়া। দাত তাহার স্থানে পুবেশ 

করিয়া বলিল হে তুযি বু আনগৃহী জয় তার 
 মিঙ্হা আছেন তোমার সহি, : নারীগনের মধ্যে ব্রু' 
্ আশা ভূযি। . সে তাহাকে দেখিলে চিনা করিতে 

লাগিল ভাঁহাঁর বাক্যে ও বিবেচনা] করিল এ কি দরকার 
৩০ নম্য্বার ৮ সে দাত বলিল ভাঁহাঁকে ভয় না যারিয়া? 

১৬. 

৩$ ভোএকারন অনুগুহ পাইয়া ঈশ্বরের সনে দে, 
তুমি, গর্তবত্তি "হইয়া প্র প্ন্নব হইবা তাহার নাহ 



৩৯ ফাখিৰা যেস্ত।: তিনি হইবেন মহ ও সব্র্কাধ্ক্ষের 
পুঁএ বিখ্ঠাত হহীবে ঘিচ্ছহা ঈশ্বর ছিবেন তাহার-পিড়! 

৬৩ দাঁওদের লিনহাসল তাহাকে ভিনি ও আদাকাল : 
কৃতৃত্ত করিবেন ধাঁকুবের বুশের ওপর ও তাহাক্প 

৩৪ রাজ্যর জম্কু হইবে লাঁ/ কিন্তু যাঁরিয়া হলিল 

দু[ভকে আছি পৃঙ্ঘকে জানি না সে কারণ এ কেমন 

৩৫ হইহে। লে দ্যাত্ত পৃতূত্তর ক্রিয়া বলিল বর্মাআা 
আসিবে ভোর গর ও অবর্বাহ্যক্ষের পরাক্রফ্ 

জাঁয়ুইিকে ভোঁযীকে অতশবযে ধম জনা হইবে 
ভোর গুদরে ভাহা1 বলিতে হইবে উস্বরেক 

৬৬ পৃ 1 দেখ ভোঁয়ার জগলিশেরী জাতি ও. 

. দু গাহুহ্থিণ হইয়াছে তাঁছার বৃদ্ধ কাঁলে এ ওভাহার 
৩৭ আনু মীসঘে বগা কৃহা গোল । - প্রকারণ কেনি 

৩৮ কার্ধঃ উশ্বরের' জসাহ্য লহে' |. পরে হারিযা 
হলিল দে হিঙহার দাসী ঘের তার কথা ভেযন 
হওক আঁযার গতি ॥ ভখন দত তাহ আনি 
হোল রা ণ 

৩৯ লে কাঁলে মারিয়া শীঘু শুহীয়া পুঙ্থান করিল পরতে 
$* রিহৌদার এক হারে. এব আথরাছারছারে' 

প্বেশ করিয়া নমহ্তার করিল আলিশেক্াাকে |: 3. 
88 আলিশের] আরিযার নার শ্তলিলে এল হইল 

বাঁক ওক্টালিত হইয়া] লিন তাহনর গীন্তে আলিশে্ব.. 
৪২ ও হইল বির্ষতসা পৃ্নিতি  এবগ গুুশ্বরে টেচাইয়? 

রূলিল সী লোকের ম্যে ধন্য তুমি ও ধন্য ডোমার 



$ পুথয পর্ব লূকের রচিত” 

৪৩ চার্ডের হল 7 7 এরই ও আয়াঁর কি হে আমার পুভগথ 
88 যাঁতা আিহেজেন আর শ্থানন | এরকারণ 

তৌগ্ার লমহ্থার শব্ধ আযার কর্তে সান্দাইিবা মাত্র 
8৫ বালক: হুড হইয়া! লন্তিল আর্থার গীত্তে] হে 

জন পুতায় করিল ও ধন্য সেই একারণ ঘাহী হি! 
রি ্ তাহা পতাক্ক হইবে 1 

পরে যারিয়া বলিল আ্ঘার পাঁন সব ভবে 

ক - আনার আঁত্সা ও আশাহ্বাদ আছে উস্থার 

) আঁযার বাণ কত্ত! ভাহার দাসীর হ্ষনৈত্ব 
1 দেথিঘ়াঁচেল সে কারণ এন হইতে আকুল পুঁজ 
৪৯ বলিবে আ্াকে ব্ল্য॥  এনিমিত্ত থিনি পরার 
২ তিলি মহা কার্থ্য: করিযাচেল আর কারণ হলঃ 
৫০ ভাঁহাঁর লা ॥ . যাহারা ভয় করে তাঁহাকে ভাহার 
ও দিগাক্ে তাহার কযা পুঁকছষ আনূক্রযে ;. আপনার 
জজ দিয় পরাক্রঘ ছোখাইয়াছেন আহগ্কীরিরদিগীকে 
&& চতিয্যাচেল তাঁহাদের নিজ যানোবে !  বলবঝালকে 

নাঁযাইয়াচেন ভাহা'রদের আসন হইতে কিন্য ওলা 
৪৩ করাইয়াঁছেন হীন ও নম্াত্পীয়কে ৮  হ্ুষিডকে 

:শুত্তষ ভৃত্তি করাইয়াঁচেন কিন্ত ধনবালকে কর হস্টে 
৫8 বিদায় করিযঘাজেল। তাহার আঙ্ফাঁয় ক্কেহ হলে 

৫৫ রাঁথিতীছেন ভাঁহার হিশরাল দাঁলেরদিগৌ যেসল 
মি... আহারের শিতারদিগীকে আবরহচ্ছি 

ও তাহার অহালকে 1 পরে মারিয়া খাকিল মাঁস 
জিলা আহ তারপর হিরিয়া গেল আসপনার 

- আরে £ ৰ 



" 8 পুধয পর্ব লৃফ্কের রডিত 

সু ভাব ৯৫০, সব কাল পরিপূর্ন হইয়া পু 
৮ পুঁসব হইল 1. ০ ভাহীর পুতিবাদিস ও জাতির 

শ্রলিতি পাইল যে ই মহা ক্কেযাঁ করিয়া জিলেব 
তাহাকে তাঁহারা ও আইল আঁনট্র করিতে তাহার 

€৯ অহিৎ ! এযন হইল তাহার] আয দিনে বালকের 
তকুদি করিতে আলিয়া! রাঠিল ডাহাঁর লাঁয জাধরীহো 

৩০ তাহার লিভার নাযের যত । কিম্ড তাহার হাতা 
ওত্তর করিয়া বলিল এহন নহে তাঁহার না রাঠিতে 

৬ হবে যোহন ; তাঁহার পৃত্যুত্তর করিয়া! বলি্গ 
তাহাকে তের ক্ট্ম্বের কেহ এ না ধরে নাই ॥ 

৬ ভাখন- তাহারা ঠারিল ভাঁভাঁর পিভাঁর হ'লে জালিতে 
৬৩ তাহার কি নাহ রাঠিিহার ই । তাখন সে তক্ত 

যাঁচিডা লিটিল ভাঁহাঁর লা ঘোহন 1] ও 

৩৪ তাহারা সকল ঢুকি হইন ভাঁহার মধ ও ততক্ষনে 

খুল! গেল ও তাহার জুর্জার আত ৃচিল ও সে কথ? ] 

৬৫ কহিয উন্থরের আঁশ? কহিল । ভাথন ভরা 

পতিল তাহারদের সকল পুতিবাজসিরদের গুপর এব, 

এসকল সমাচার গৌল হিছোার পরত দেশান্তুরে £ 
৬৬ সমস্ত লোক এ কণা ইল ভাহারদের অনুঃক্রলে 

কহিতেং এ হইবে কি পুঁকার বালক | হিছ্হাঁর 

হাঁ ও রহিল তাহার সহি | রঃ 

৩৭. তাহার লিড জাখরীহা এ ধর্মনত্সা পৃর্িতি হইয়া এ 
৩৮ ভব্ছ্যিত বাক্য কহিতে লাগাল বলা হিছ্হা 

ভ্বিশরাঁলের ঈশ্বর একারণ তাঁহার লোকের সনি, 
৬৯ দোখা হইলে মুক্ত করিযাজেনল ভাহারদিগীকে ও 



$ গুহা পর লৃকের রচিত 

; আনের শুর খ্াইযাঁচেনল তাহার দাস দাশুদের' ঘৰে 
«০ যেত কৃহিয়া' চিলেন তাহার পৃহর্ক কালের পুলা 
৭6 ভবিষ্যৎ, হক্তারছের মুখ দিয়া আযারদিগীকে আন 

করিভে আঁর্ারদের শত্রদিগী হইতে ও ভাহারদিগী 
৭২ হইতে যাঁছার! দৃনুশ করে আযারদিগাকে তাহার 

কষে করিতে আযারদের পিতৃরদ্গাতে ও মনে 

৭৩ বাটিতে তাঁহার ধম্ম বন্দুবস্তকে সে কির ঘাঁহা তিনি 
| ৭8 করিলেন আহ্ঞারদের আঁবরহাযি পিতাকে আঁাঁর 

 দিগঁকে ইহা দিতে আঁঘর1 আাঁরদের শব্দের 
1 হাতি হইতে মুক্ত হইলে তাহার সেবা নির্ভয করিতে 
| 4৫ ধর্মে ও পুক্তার্ধে আঁযাঁরদের সকল পুরা হে 
%১ বালক তৌযাঁর না কৃহিতে হউবা অব্্কাবীঙ্ের 

_. ভবিষ্যৎ বক্তা একারন তৃহি ঘাইবা হিহহার আগে 

৭৭ তাহার পর্ন পস্ভত করিতে ত্রাণের তান দিতে তাঁহার 
৭৮ লোককে তাহারিদের পাঁপ মেতিল করিয়া আযারিদের 
- ঈশ্বরের সে দ্যা হাহাঁতে ওপর হইতে ভোঁর ওদ্য 
৯ হইতে আ্ারদের ওপর  দাত্তি করাইিতে তাহার 

_ ছিগন্তে ঘাহীরা বসে অনুকাঁর ও মুত্যুর জখযাঁয় 

আঘাঁরদের পদ গীযন ক্রাইতে কুশলের পহ্ে। 

৮০ পরে বালক বাতিল ও বৃস্ধিযন্ত হইভেং ধাঁকিল বলে 
ঘা পর্ধ্যন্ত কাল হইল তাহাকে দেখাতে 

কুপেরালকে ] ্ 

পর্ব সেকালে কাইসর আঁগীঞ্জল আঁডা দিলেন সমস্ত 
* দেশ অনাঁজাৎ, হর্দ করিতে । ৪ এই কিরানিয়স 



& ছ্িতীয় পব্ব লূকের ৮০০ ্-- 

লিরিয়ার অহ্াক্ষের পু আর্ঘ লেখা, জা 
লোক দোল আশিলাতি ওহে লাখ 

দিতে! ঘুক্সছ ও দাঁগদের পরিজন ও চার বস্ম 
জন হই গেল গশীলিলির লাভরেড সহর হতে 

বিহোদী দেশে দাওছের সহয়ে তাহার লায্ বডলক্ষহ্ 
নাঁঘ লিঠিয়া দিতে ভাহার বরলীয়া! আাঁ়! মারিয়ার 
আহ বে গন্রবতি হইল! সেকালে তাহার জে 
খালে খাকিতেং ভাহাঁর পুনবের সময় পূর্তি হইল | 
ও সেতাহ'র পু জনিত গুঞ্র পুঁসব হইয়া কলে 

জ্ভইয়া খু ইল ভাহাক্কে হাতে একারিণ সান ন্ 
ভন্ারদের কারণ সেরায়ে ! ্ 

সে দেশে কতক রাঠধাল থাকিল হতে ভরিয়ে 
পালের চৌকি দিয়া রাত্রে ত ভশ্ কাঁলে দ্ধ; 

ঈদদ্বরের ছাত আইল ভাঁহারদের কাজে ও উত্থরের 

তেজ তাহারনের চত্তর্টিগো দীপ্তি করিল এব তাহার] 

&, 

$ 
ঠ২ 

৩ 

$$ 

বড় ভয় করিল |. ডন দ্য বলিল ভাহারদিগঞন্ে : ১ 
উযু নাই একারন দোখ আমি হলি ভোারদিগকে 3 
মৃছালন্দ দাহিজি হত মলে অযাঁচার যা সকল লোকের 
কারিণ।  একারণ আগ্য. ত্রান, কর্তা এক জল তিনি : 
এধুষ্জ পুত জন্নি্টজেল দাওছের হরে. এই চির | 
দের এক চিহছ. ভোমরা পাই! সে বালক কাঁপতে 

জঙ়ান ও হাভগ্টে শুইয়া । ততক্ষণে সেদ্যুতের সহিৎ 
স্বর্গের সৈন্যের অনেক পোঁক হইল ঈশ্বরকে সহ: 
করিতে ও বলিতে লাঁয হওক ঈশ্বরের আব্হোনু 
স্থানে ও বুল হওক পৃথিবীতে অনুগ্হ মানুঘেরদ্িগোঃ 



৫ 

দ্বিতীয় পবর্ব লূুকের রতিত---” 

লে দত লোকের] তাহারছিগকে জাতিয়? সগে” গোলে 
ইাঠযালেরা বলিল এক জন আর এক জনকে আইজ 
আঁযর) বীতলক্ষমে ঘাইযুশ দেঠির আাঁহাঁ হইয়াছে 

ঘাঁহা ঈশ্বর জানাইরাঁজেনল আঁযাঁরদিগাঁকে 1 ডান 

তাহারা শীদু যাইয়া! পাইল যারিয! ও ঘুসছকে ও বালক 
হাতে শ্তইতা | তাহারা দেন পকাশ করিল 
হাহা ক্লিতে পাই চিল এ বালকের ব্যি্ব ! ও 

ঘাহার1 শ্তলিল রাখালের পুল তাহারা সকল চয্ 
কৃত হইল তাহীতে ! কিন্ত আাঁরিয়ু! যনে রাঠ্িল 
ও বিব্চেন]ী করিল মে সমস কথা] ৮ তাথন 
রায্ণালের] ছ্িরিল ঈশ্বরের ঘোফ্ণ ও যুঘ করিতেং 
মে অকলরে কারণে হাঁ, তাঁহার খ্রনিযা চিল ও 

দেখিযুশ চিল যে যত কৃহিয়া! গোল তাহারদিগাক্েে ? 

ডাধন বালকের ভকচুদে করিবার অআঙ্চয দিবি 

রনি ৭ ছইলে ভাহাঁর রাঁঠিল ভাহাঁর লা হেশ্ত হে 

মত দূত বাটিল ডাহা তিনি গন্রস্থ দৃের্ষ রা 

যখন তাহার আশ্তচি দ্বিস পন হইল যোঁশার 
হ্যবহ্থান্যাঁয়ি তাখন তাহার! ঘিরোশলমে জানিল 
ভাহাকে ঈশ্বরের আধা করিবারে ও বল্দি 
দান দিতে এক জোতা ঘুঘু কথা দুইটা কবুতরের বাঢা 
একারণ ঈশ্থরের' ব্যবস্থায় লিপি আঁচে পুতি পক ছে 
গান্তঃযুজ্ন পবিত্র হইবে ঘিঙহার কারণ 1 
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 শিঘর্ষোন আশবর্বাদ করিল তাহখরদিগকে ও তাহার 

গা 

৬৬ 

_ ভাহাঁকে হাঁতে লইল এবৎ* ঈশ্বরকে সুৰ টা | 

ঘিশরালের অনেকের পতিবাঁর ওপনরাম়ি গধিবার জল 

গৌছির আানুলের কনা] স্থান 1 জে অতি বু 

* দ্বিতীয় পবর্ব লুক্ের রচিত. 

দোধ সিরোরশশলযে চিল এক যান ভাঙার না. 
শিধেখন মে হইল পুক্ভান্িক ৩ পুল্যব অপিহ্চ! | 

করিডেং হিশরালের মুক্তের কারন ও র্্াতসা হইল । 
তাহার ওপর ধর্দাআা করণক ও এই বুক জিল 
তাহাকে ঈশ্বরের অভিশেকি না দেছিিলে ডাহা 
য়ন হইবে লা! মে জন বর্মাআায় সখি 
আইল ডভৎ্ক্ালে পিতী যাঁভ' যেস্ত বালককে জলিল 

বাবহ্থার ব্যবহার করিতে তাহাকে £ ভাখন সে 

বলিল হে ঈশ্বর এখন ঘেয়ল ভোর বাক্য তেহ্ 
কুলে বিদায় কর ভোমাঁর দাসকে একারণ আযাঁর 
চক্ধ দেটিতেছে তৌযার ভ্রাণদত্ত  যাঁহাকে এ | 

করিয়া সকল লোকের গৌঁচরে' অন্য বরের: 

দর্তি করিবার রশ্মি ও ভৌঁযাঁর হিশরাল লোকেরদের | 

তেজ ॥ ভাঁরপর ঘুসন্ত ও তাহার যাঁতী চয-ক্ত হইল | 
মে সকলে যাহা কহ গৌল তাঁহার বিহয় | ভাখন, 

যাতী যারিয়ীকে লিল দেখে এই বালিক নিঘুক্ত হইয়াছে 

এব০ বিপরি- লক্ষণের কারন. এক বান নিন 
বিন্দিবে তৌখার আসিনার পাঁণকে আনেকের হলোন্তক 
পুকাশ করিবার নিষ্ত্ত | ডু 

মোখাঁনে ও চিল এক স্ ভবিজ্য বক্তা আশরের 

হইল, এব, 'আইবক্ কাঁলববি সভি বজ্র হার 



দ্বিতীয় পর্ব লৃঙ্কের রিড 
৬৭ অহিৎ, বাস করিয়া] চিলি বে হইল বিধ্থা 

বৎসর. চৌরাশি এব ঈশ্বরের দ্র চাঁভিল 
মন? কিন্ড পরবাস ও কালা করিতে রাত্রি দিল 

৩৮ সেবা করিল ।. সে তকাঁলে ভিডরে আঁজিযু] 
মূঘ করিল ঈর্থয়কে ও ডীহাঁর বিষয় বলিল হিরো 
শলমের সকল লোককে যাহার! ওগুদ্ধার আশিক্ষা 

৩৯ করিল । তারপর তাহার ঈশ্বরের ব্যবস্থানূঘাঁয়ি 
সক্কল করিয়া পস্থান করিল গীলিলিতে আপনারদের 
নগর লাঁজরেতে ৷ নর | 

৪, সে বাঁলক ও বাতিল এব০ আঁজ্সাতে শক্ত হই 
স্বান পু্নি- হুইল ও ঈশ্বরের অন্গুহ তাহারে 

হইত ত্ 

পেশীক্ক পরের্ধ ও ভাঙা পিডী মাতা পুতি হজ 
ক গিরোশলঘ়ে গেল? ভাহীর দ্বাদশ বজরু বযুক্রু্ 

হইলে তাহারা হিরোশলমে গেল পর্ব ব্যৰাহা'রন্যাঁযি | 
$৩. এব সে দিব পূর্ন হইয়া! তাহারা ছিরিয়! গেল কিছ 
যেস্ত বালক তাহারদের পাঁচে ধাকিল হিরোশলযে 

288 ঘুসাহ্, ও ভাহাঁর মাতা ভ্বাত লা হইত কিন্ু 
|. ভাঁবিতে যে. তিনি যাঁনবোর যবে! তাঁহারা এক্ 

দিবে পথ গোল পরে চেঞ্চ1 করিল তাঁহীকে কুটুম 
৫ ও সথাগিণের মধ্যে। এব, ১ না পাহিয়া 
৪৬. মিরোশিলমে হিরিল চেষ্া করিতে । অওঃপর তিন 

দিনের আন্ত তাহারা পাইন তাহাকে ২, পণ্ডি, 

রূ যনে বলিয়া বাক্য স্টুনিতে ও. জিন্তাজ! 



₹ দ্বিতীয় পবর্য ল্কের রিতা 

8৭ করিভেং। ঘত লোঁক্ ও স্টনিল ভাঁহার কথ! ততত চযত্ৎ | 
কৃত হইল তীহাঁর বুদ্ধি ও পীত্যন্তরের শৃবণে। 

৪৮ তাহার পিতা যাঁভা তাহাকে দেগ্ধিযখ বত চয্-ক্ত | 8 
হুইল তখন তাহার মাতী বলিল তাহাকে হে পুণ্র 
আমযারদিগীক্ে এই যত করিল ফেলা দে তৌযাঁর 
লিতা ও আঁযি দুঃখিত হইয়া চেস্া করিয়ুছি 

£৯ তৌযাকেো এব তিনি বলিলেন ভাহাঁরদিগিকে 
আঁযাকে চেভ] করিলা কি কারণ জাল না হে আছি 

৫০ অবর্শয আরে পিভাঁর কর্মে হই) কিন্য 

৪ তাঁহারা বুব্িল লা! তাহ'র সে কী । ভিনি তাঁহার 
দের লহিৎ ঘাঁইয়ুা? ওত্তরিলেন নবজরেতে ও ভাঁহারিদের 

বাঁচল্য হইলেন কিচ্ছু তাহার মাতা এ সকল কথা! অন্ুঃ 
€* করণে রাঁটিল! পরে যেশ্তর ভান ও ব্যুক্ষয 

বাতিন তিনি ও ভগীৰান ও মল্ঘ্যের সৃগ্হা 
হইলেন স্পা 

শর্ত ভিব্ররিযিস কাইআরের হাজত পঞ্চাশ হৎ্সরে 

9 ৩ পন্থিয়স পীলাভ হিহোদা দেশের কত্ত? ও ছেরোদ 
-..গালিলির চত্ত্্তৎশের কম্তর ও তাহার ভাই হিলিপ 

ইটুরীয! ও ভ্রার্োনীতিস দেশের চর্ত৫০শের কত? 
ও লিংনানিযা আফিলেনির তত্তর্০শের কত্ত? হইয়া 

২. আনা ও কইয়াতী পুর্ধীন ঘাঁজক হইয়া? ঈশ্বরের কথা 

৩ আইল জ্ঞধরাহার দ্ ঘোহনকে আঁরল্যেতে।  ত* 

পরে ভিলি ফি্দনের তত্তি “গের সমস্ত দেশে আজিয়। 

চেতি ছিলেন গেছের তব পাপ যোচলের কারণ 



$৩ 

6 

৩ তৃতীয় পব্ব“ লৃক্ষের হৃতিত্ত+-- 

ঘোঘল এ কখা লিপি আচে হিশওীহার ভবিহাত হাঁফ! 

এক জনের রব আরন্ টেঁচহিয়া? বলিতেং ঈশ্বরের 
পথ সোজা কর। গুতি নিচ স্থান শু করিতে 

হইবে পতি চিরি ও পব্ষত অর্যাল তে হইবেক 

বেক সোজা ক্রিডে হবেক্ ও ওকড়া টযাঁবড়া পথ 

আমান হবেক্ক আকুল লোঁক ও ছেঠিতে পাইকে 

ঈশ্বরের আন 1. অনেক লোক ভূ পীস্তনের জন্য 
আইল তাহার হনে ভাখন ভিনি বলিলেন তাহার্দিগাক্ধে 

আরে ভোরারা অপর বুশ কে পরাঘর্খ দিয়াছে 
ভোযারদিগাকে আগত কেই হইতে পলাইডে ॥ 
জতশব 0েছদের ওটি ঘল লে! এব০ সুনে লিও না 

আঁবরহাঁযি আযাঁরদের পিতী একাঁরন আমি 'বলি 

তোযারদিগক্তে ভগাবাঁন এই পাঁধর হইতে ও*্পন 
করিতে পারেন আঁবরহাঘের শিশ্ঠকে ! এখন 
গাঁছের মুত কুড়াল লাগো অডএব পুতি গাঁজ হে ভাল 

মল লে না তাহ কীঁচীয়া আগ্িডে ছেলিতে হ্যু। 
ভাধল লেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল তে 

আমরা কি করিব! সেপুত্যুত্তর করিয়া বলিল 
তাঁহা'রদিগাকে ঘাহাঁর আঁচে দুই, বসু মে দেওক 
তাঁহাকে যাহার নাই ও ঘাহার খাইবার আচে দে ও 

তন্ত কৰকক॥  ভাখন পাঁচৌযারির! ভাহাঁর ভূক 
পাঁওলের জনা আলিহা 'হলিল গুবছে আরা কি 

করিব! ডিনি বলিলেন তাঁহারছিগীকে ভোর 

দের গুচি- পাঁওনের অবিকু কিছু লইও না জোর 

করিয়া। সেনা লেক ও তাহাকে জিতাসা করিয়া! 



৫৫. 

$৩ 

$৭ 

&৩ 

তিনি চেত্তি দিলেন লোকের শৃৰণে। 
$৯ 

৯৩ 

চু] 

২২, 

দর্শনীয় মূর্তি ঘুর, হত তাহার ওপর লামিলেন 

৩.তৃভীয় পর্ব লুফ্কের রটিত-- 

কহিল আঘর1 কি ক্করিব। তিনি হলিলেন তাহার 
দিগাকে কোন কাহাকে জোর করিও লা ক্তি ঘিথ্য 
ওন্সানা! করিও লা! ও ভৌযারছের যাঁহিন! পাইয়া সন্ত 
খাক। 
যাক লোক আপিহ্া করিডেং চিল. ও যেই 

আনুঃকরণে চিন্ঠ করিল যোহনের বিষয় তিনি 
খুঘঃ কি নহে. তাঁর ঘোঁহন ওত্তর করিয়া, 
বলিল তাঁহারদের অফ্লকে আমি জলে ভবাই 
তোঁযাঁরদিগাফে মে অভ্যাকিন্ আর এক জল আকিতে 

চেল তিনি আয়া! হইতে শাক্তবন্ তাঁহার জুতা গুলিতে 
আমি ঘোঁগায নহি ভিনি ভূবাইবেন তোারিদিগন্ছে 

বম্মাতা] ও অগ্গিতে হার কুল? তাহার হাতে 

তিনি )ৰ বাতিদেন ডাহাঁর সার: ওএকত্তর করিবেন 

গৌয তাহার গোলা কিন্ু হুছি পৌঁড়াইবেন 
অনিবর্বনানলে 1  এর০ আর অলেক হি কৃহিয়ি! 

কিন্চ হেরোঁদ চত্ত্৫০-শের কত্ত বিবন্ত হইযুর 
তাঁহার করণক ভাহাঁর ভাই হিলিপের জা হেরোছি 
যার বিছ্য়ু এব০ আর অযস্ট মনত কর্মের যা 

হেরোঁ করিয়া! চিল তাহার ১8, সকল মন্র 

কক্মের অধ্কি উন্থী করিল গো'হনকে ক 
করিল 1 রি 

সকল লোকের তব সিল ডুবি হইলেন 

শুব্ণ্ কাঁযনা করিভেং সঠখাঁল] গোল তখন ব্যাজ! 



২৬ 

হে 

৩ ত্তীয় নর্থ লে রটিত_-+ | 
শক্ত রব ও স্বর্ণ হইতে শুনা গেল ঘা বলিল তুর্থি 
আযাঁর ল্য দু তৌযারে আমার বত তুদ্তি 7 

তৎ্কাঁলে য়েশ্তুর বয়ক্রম হইল বৎসর ত্রিশেষ 

ঘুসছের পু হইয়া যেন মনুষা বুবিল সে হেলির 
পৃ জে মাটতাতের পঞ্জ সে লোইর পু দে মলির, 
পু লে থানির দু্জ সে ঘুসচ্ছের পু সে যততার 
পু সে ওয়োঁচের পুন সে নাক্ছোযের পুত সে 
হচললের পু লে নাগীর প্র লে ঘাতের পুণ্ সে 
মাটতের গণ জে শমর্বীরৈ পর লে ঘুসছের পুশ সে 
সিহ্োদা'র পুশ সে ঘোঁহনা'র পুশ সের়েসার পু 
সে জরবাবলের পু সে শলভীএলের দুম সে নরির 
দশ সে মলঃখীর' পু সে ওদির পু সে যোসযের 

দুঞ্থ সে আলঘোঁদছে টু সে ওরের পু মে 

যোলার দশ সে আলিব্েজরের দশে. সে ঘোরযের: 
এ সে যতিতীন পুশ জেলোইর দত সে শির্ষোলের 

পণ্জ সে মিহোদার পু সে ঘুসচ্ছের পু] সে যোলাঁর 
পুশ] সে আলিটিসের গু] জে মলিয়ার পুত সে যানির 
পু সে যাটতাঁর পু] লে নাতনের দু] সে দাঁওদের 
দু সে যিশির পুণ্ত সে ভৌবেদের পুশ] সে বওতের 
পু] সে শালযার পু] লে নাক্ছশোনের পুএ সে 
উঘিনছবের' দু] সে বাঘের দু লে হাজরোলের 
শঞ্ সে পুতে পশ] লে বিহার দস ধাকবের 

: শু মে মিদ্ফকের দলে আবরহাহের লগ] লে 
তরচ্ছের পণ লে লাঁচ্ফোরের পৃ সে সারোগের প্র 

লস রর্ধোর পু লে শলগৌঁর সর সে ডেবরের হা 



৩ তই পব্হঠ লুঙ্ের উটিত 

চি৬ সে শলক্ষের গণ] সে কাইিলানের পথ সে আর্শাথশী 
দের দুর সে শঘের পু সে নোক্ষের পৃ] সে লযখের 

৬৭ গু লে ঘতোশলক্ষের পু] সে ক্ষানোণ্র পৃ সে 

ঘিরদের দু) সে য্হললালের পু] সে কেননের দ্র 

৩৮ লে আঁলোঁশের পঞ্জ সে শেতের দু] জে আদমের 
পু সে ঈশ্বরের পু । ৮০৭ ৃ 

পর্ব পরে ঘেস্ত ধর্ম্মাত্সা পৃদিনি হইয়া হির্ঘন চাঁতিলেন 
৪০07 আত্মাকর্ছিভ হইয়া দিয়াছেন অরন্যে চলশি দিন 

সযুতাঁনের পরিক্ষী পাইফু!॥. সে দিনে কিচু খাই 
৩ লেন ল! ভাঁরপর হ্ধব্তি হইলেন ৮ ভন অযুতাঁল 

বলিল তাহাকে যদি তুঘি ঈদ্বরের পু] তবে এই 
$ পীখরকে আত্বা করিয়া কটি কর। কিন্তু মস্ত 

পত্যুত্তর করিয়া! ব্িলেন লিপি আজে মনুষ্য কেবল 

ভক্ষে বাঁচে লা [কল্চ ঈশ্থরের পুতি ক্থায়।। পরে 
সযুজান ভাঁহাঁকে ওছু পর্বতের ওপরে লইযু! ছোঘাইিল 

৬ জ্ঞাড়ের লঘস্ট রাজ্য এন্ড নিথিজে অমুতান ও 
_. হলিল তাঁহাঁঞ্ে এই সকলের শীসন ও তেজ আছি 

দিব ভোাকে একীরণ এই সকল আর গঞ্চিতে 
হইয়ণাচ ও যাঁহাকে আমার ইচুী ভাহাকে দেই তাহা 

গু আতএব আঁকে ভজন! করিলে অম্ষু হইহে 
্ঘ তৌযার ৮ যেম্ত পৃভ্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে 

আঁঘাঁর পণ ঘাঁও অন্ুতীন একাঁরন ইহা লিনি আছে, 
হিছিহা তোর্যার ঈশ্বরকে ভজনা কর ও তাহার 
লেবাক্র কেবল। তারপর লে তাহাকে যিরোশলম্ছে 187 
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তত পব্র্ব লৃক্ের রতিত-_+ 
লই বসাইল অসস্িকের এক কাঠিরার ওপরে ও 

বলিল যদি তৃমি ভগবানের পণ্ড তবে এখান হইতে 
জাঁসলি ক্ষেপন হও  শ্রকারন লিনি আছে তিনি 

আজ] দিবেল ভাহার দ্যুতগীনকে ভোর ব্হ্যু রঙা 

করিতে তোযাঁকে ও তাহার] হাতে বহিবে তোঁথাকে 
ভোাঁর পী পাথরে লা লাগীনের নিচিত্ত | য় 

পত্যন্তর ক্রিয়া! বলিলেন ইহা ও লিপি আচে পরগিধও 
লা যিছহী ভোয্ার ঈশ্বরকে 1] তান অযতাঁন 

আকুল পরিক্ষা রি করিয়া কিছু কলি জাতি, 

ভাহাঁকে ॥ 

তৎপরে হেশ্ত আত্মার পরাক্রযে ছিরিয়া! গেলেন 

গাঁলিলিতে ও তাহার বত নায় গেল লে তত্তর্ভিগের 
দেশে! ও তিনি সকল হইতে আ্ুখ্যাভ পাইয়া] শিক্ষা 

করাইলেন তাহারিদের বিনগাগো 1 তিনি ও 

আ'ইলেল আপনার পালন সান নাজরেতে পরে জিনগাগে। 

ঘাঁইয়1 ভাঁগাইলেন পাঠ করিতে শীবত দিনে আিনার 
ব্যবহারের যত ৮ তান হিশওহৈঁর ভবিষ্যৎ বাঁক্য 
তক ছেয়া! চৌল তাহাকে ॥. তাহাতে তিনি পুযুক 
লিঘ পছিলেন সে কই ঘেথাঁনে লিপি আছে, 
ঈশ্ছরের আতা আঁয়ারি ওপরে একারন ভিনি 

অভিশেক ক্রিয্শছেন আমাকে হ্তীলে সযাির চেতি 

দিতে দারিদু লোকের শুবণে তিনি পার্ঠাইয়াচেন 
আঁযাকে অুহ্থ করিতে ভারাআীয়কে বন্িতেরদের মুক্ত 

্ হ চাট 1 
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এব অন্ধ লোকের দৃষ্টি পাস চেততি দিতে: চের্ীঙ্ে 
উদ্ধার করিতে চেতি দিতে উম্থরের গ্াহ্যক বর 
সরে পুঝুক বন্দ করিয়া! ও লেবককে দ্যা বজিলেশ 

নব যাহারা লিনগীগে তাহারদের অকলের ক্ষ 
হইল ভাঁহারদিগৌ |. ভাথন ভিলি কহিতে লাগিলেন 

তাঁহীরদিগীকে আজি এই গুনু পত্ান্ক আছে তোঁষারদেরু 
শঁবলে | ভাহাঁতে সকল লোক ভাহাঁর অংহ্টা দিল ও 
তযকি হইল মে আনুগুহী কথ? শ্তনিযু? ঘ] বাহিরিল্ 
তাহার মুগ হইতে ও তাহারা বলিল এই ঘুসছের 

দুল লহে । ভিনি বলিলেন ভাহারিদিগাকে ভৌহারা 

ব্লিবাএ কাহিনি আযাঁকে কবিরাজ আপনাকে সুস্থ কর 
ঘাহাঁঁ আয্র] শ্বনিযুঠজি কতরনহ্ছযে ভাহাঁ এখানে 

ক্র আঁপলার ছেশে | তিনি ও ছলিলেন আভা 

আমি বলি (ভোম্ার্দিগাকে কোঁন ভবিষ্যৎ বক্তা 
আপনার দেশে গীহ্য নহে । কিন্তু আমি 
নিতান্ত বলি ভৌারদিগিকে আলীহার দিনে ঘাথন 
বগা বন্দ হইল সাড়ে তিন ব-সর ও বন্ড মনৃনুর সহ্হ্ 
দেশে ত.্কালে আলেক বিবৃবা চিল হিশর্াল 

দেশে কিন্তু ভাহা'রদের কোন কাহাকে আলীহো? 
পাঠান হইল লা কেবল জাঁদনের এক সহরে তাহার 
না চরেপিত এক বিৰ্্া লারার ঠাই 1. আলেক 
ব্যাধি ও ছিল হির্শরালে আলিশী' ভবিষ্যত বক্তার 
কানে, কিন্ত তাঁহ'রদের কেছ সন্থ হইল না! ফেবল 

ও নগ্ীমূল আরযী। তখন ঘত লোক নিনগাগো থাকিল 
ফট এই কৃখণ শুনিয়া কফ্রোহীভিষ্ঞ হইল এব ওঠিয়া 



& তত্তর্থ পর্ব লূফ্র রচিত" 
সহরের বাঁহিরে ধেলিল তাহাকে ও লইয়া গৌল 
তাহাকে সে পর্বতে যাহার গুপরে ভাহাঁরদের 
হর গুন্নুত হইল ভীহাক্ে অব্যুণধ ছেলিযা দিতে | 

ও” ক্ন্টি তিনি ভাহাঁরদের ম্ব্য স্থাল দিয়া গৌলে গুহা 
করিলেন 177 

৩8. এব গীলিলির কছ্রলক্ষয় লগরে গুততরিযে 
৩২ শিক্ষাইলেন তাহরিদ্গাকে শাঁবত ছিলে । ভিন 
শাসন কী কহিলেন সে জন্য তাঁহারা চযকিত হইল 

৩৩ ভাঙার গপদেশে 71 তাহাঁরদের জিশগীগৌ ও হইল 
৩৪ শ্রক জন আশ্তটি হু. গৃহন্থ ॥ সে মহা! টেচাইযু! বলিল 

পণ্তা পাড়ি করিও ন1? আখয্ঠারদেরে কি কার্ধা তোমার 

প্লে লাঁজরেতের যেস্তঙ্থে আমির অণ্হাঁর করি 
আযাঁরদিগকে ভোাকে চিনি ভূমি ঈশ্বরের বীর্মিক 

৩৫ জন; কিন ঘেশ্ত তাঁহাকে বিবক্ত করিহ্ী বলিলেন 
চুন কর ও ভাহাঁকে চাঁতিঘা আইন 1 তাহাতে হত, 
তাহাকে মধ্য স্থানে ছেলিয়ু! চাঁভডিল ও কিছু হিল 

৩১৬ করিল না ভাহাকে ! তাযন তাহারা সকলে 

চমক্ভ হইয়া পরশ্রুর ধলিল এ. কি কী ভিনি 
শখ্বন ও পরাঁক্ষযে আত করেল আশ্তি আঁতকে ও 

৩৭ ডাঁছাঁরা বাহিরে ঘাঁয় 1 ও ভাঙার ঘড নায় গোল জে 
নকল দেশীনুরে 1 
৩৮ পয়ে তিনি জিলাঁগাগ। জাতিয় গেলেন শঘনের 

বাঁচীডে। ও শাৃযনের আশ্তিতি বত জুরে পীতিডী 
৩৯ হইল মে ফাঁরণ তাহার] কাঁরুতি করিল তীহাকে) 



গ০ 

৪ 

৪২ 
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ডান তিনি তাহার কাছে ভাগুহিলেন ও জুরকে বিবন্তু 

করিব) মান তাঁহা জাতিল তাহাকে পরে সে ওঠিয়। 

ভাহাঁরদের মেব1 করিল 1777 
সূর্থা অসুগত হইলে ঘত লোকের হইল নান! 

পঁকার রোঁদি ও পাতি তাহারা আনিল তাঁহার কাছে, 
ও তিনি হাতের অ্পমনে সুস্থ ফরিলেন পুতি জনকে | 

সৎ» ও আনেক “লোককে চায়? চৌল চেঁচাইয়া1 

বলিতে তুমি ফুঁ ঈস্থরের পু ॥ কিন্ত তিনি তাহার 
দিগাকে বিবন্ত ক্রিয়া! বলিতে ছিলেন লা একারুন 

তাহারা জানিল তিনি »ুঁঞি | পুঁভাঁত হইলে তিনি সে 
নন চাতিয়া' গেলেন আরন্যে 1. ডাধন লোক চে 

করিড়েং আইল ভশহাঁর কাঁছে ও তাছাঁক্ষে বিলসু 
৪৩ ক্রাইল তিনি তাহার দিগকে না চাতিবার জ্ঞারণ। 

$2 
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ও তিনি বলিলেন তাহাঁরদিগকে আযার জাঁবশাক 

আচে. ভগবানের রাঁজয চেত্তি দতে জন্য আহরে 
তেকারন আছি পাঠান হইঘুজি । এব তিনি চেততি 
দিলেন গাঁলিলির জিনা55 পি 

অনেক লোক ভাঁহাঁকে চাঁপিল ভগাবানের কথ! 
_.স্তনিতে সে কারণ তিনি ভাগ্ডাইলেন গলজসর বিলের 

পা... দুই নৌকা বন্দ খাকিল যাহা হইতে মাচুহ। 
ির়া চিল জাঁল বৃইবারে তাহা দেখিয়া তিনি 
এফ নৌকার গুসর গৌলেন ডাহা শীয়নের ও তাহাকে 
বলিলেন কিনার! জাতিয়! কিছুদূর যাইতে । পরে 

তিনি বলিয়া শিখাইলেন লোকের দিগকে নৌক] 



& পঞ্থযে পর্ব লকের বুতিত-" 

্ হইডে। মে কথা শান্ি হইলে তিনি শীস্লক্কে 
:.. স্থলিলেন গীভীরে যাইয়া? জাঁল ছ্েলিও ক্ষেপের নিমি্ত 1 
৬ শাঁঘিন পুত্যান্তর করিয়া! বলিল ভাহাঁকে গুক আয্র 

সমস্ত রাত্রি ঘিহন করিহূণ কিছুই ধরিলা না কিন্ত 
পধ তোযাঁর আকা জাল ছেলিৰ  ওতাঁহী করিলে 

বিস্তর যৎ্জ্য ধরিল তাহাতে জাল চিভিল। তখন 

ডাহারদের অআহকারিকে ঠারিল ঘাঁহাঁরা হঈল 
আনা নৌকায় আলিয়া! ওপগাঁর করিতে তাঁহারদিগিকে। 

তাহার] ও আনিয়া! পর্লু করিল দুই নৌকা তাহাতে 
৮ ভূবিতে লাগিল. শীয়ন পির তাহা দেখিয়া 

পতিল যেশ্তর হ্বটুতে বলিতে হে ঈদ্থর আমি পাঁনি 
৯ আানুছ তেকাঁরণ আমা হইতে ঘাও ! একারণ মে ও. 

তাহার সহি জযদ্ে ভরে চয্-কুত হইল লে 
৫০ য-স্যের ক্ষেতে ভাহা বরাগোল. লেমডও 

জেবছির দুই পু ধাঁকুৰ ও যোহন ঘাহাঁরাঁ চিল 
শ্শীঘলের ভাগী। তখন যেস্ত বলিলেন শায়ুনকে ভয় 

$$ লাই ইন্র পরে মৃনুষ্যকে বরিবা। যখন ভাহার! 

নৌকা কেনাঁরাতু লাগিয়া চিল ভখান তাহার সকল 
 তুযাগ করিঘণ গেল তাহার সহি 1777 

ঠ. ইঞাঁর পরে' তিনি এক আহরে আাইলে এক জন 
মহাব্যাবি পর্নিশ হইল কে জনয়েস্তকে দেখিয়া! 

মুচে' পড়িল ও বিলা'ন কুহ্ছিতেং ৰলিল ঈশ্বর ঘি 
ভৌযাঁর ইহ? ভবে শ্রচি করিভে পাঁর আমাকে | 

$৩ খন ডিনি হস ঝাঁহর করিযুণ সুর্শ করিলেন তাহাকে 
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বলিহা আঁয়ার ই হয় শ্রতি হও 1 ততক্ষণে মর্থঁ 
ব্যাবি ছাঁড়িল ভাহাঁকে। তিনি ও শৃল্ত আডাঁ 
করিলেন তাহাকে কেনি কাঁহাঁকে বলিও ন1 কিন্ত 
যাইয়ু] দেও আঁপলাকে খঁজকের আাঁঞ্যাত এব, 
ভোযার শ্তির কারণ ওশমৃর্গ কর ঘেযন যেশ" 
আভা ছিলেন তাহাঁরদের এক আাফীর কারণ । 

কিন্ড ইহাতে ডাহার অধিক আথ্যাত চলল বত 
মানব্য ও আভা হইল তাহার কথার শুবণে এ 
আপনারদের পাড়ার সুহ্থের জন্য; ভাখন তিনি 
কাঁয়না করিতে গৌলেন আরন্যে 1টি 

তারপর এক দিনে তিনি শিক্ষাইভে গেলে গাঁলিলি 
ও গহ়িহোদি! দেশের পতি গয ও হিরোশিলযের কতক 
গাঁরিত্ি ও ভর্টাচার্থা বজিতে চিল এব. ঈশ্বরের 
পঁরাঁক্রুয্ বিদ্যা হইল সুস্থ করিতে তাহারদিগীকে 1 
ছেন কালে দ্ধ কেছ আঁলিল এক আগ্ী আবস লে।ক 
বিচান)] করিযণ ও চেচ্চ1 করিল তাহাকে ভিডরে আঁনিয়ুগ 

ব্সাঁইতে ভাহ'র অনু । কিন্ত সে অনেক লোকের 
কাঁরণ পুবেশ করিবার গুপীয়ু না পাইয়া? ভাহারা 
ঘরের ওশরে গেল ও ঘরের জাতি দিয়? লাম্যু। দিল 

তাঁহাকে খাট আহিৎ ঘেশ্তুর অন্ুষথ মধ্য স্থানে ॥ ্ 
ভিনি ভাহারদের ভক্তি দেটিধিয বলিলেন তাঁছাঁকে 

মনছ্য তোাঁর পীপ মাছে হইয়াছে । তাহাজে 
অআহ্যর্পিক ও ক্রারিসির] বিবেচলা করিতে লাগিল 

হলিতে এই কে যে কুকথ)? বলে কেডা পাপ মা 



৫ পঞ্থয় লৃকের পর্ব তিতা 
২২ করিতে পারে কেবল ঈশ্বর বিল? মেষ্ত ভাহারদেক' 

২৩ 

ভাবনা জাত হইয়1 পৃত্যুত্তর করিয়া? বলিলেল তাহার, 
দিগীকে কি বিচার করিতেছ তোরারদের অনঃক্রনে। 
অনযোজে কি বলিতে তো্ার পাঁপ যাহ হইল কি 

২৪ বলিতে ওঠ চলে হাঁও কিল্ি তোযারদের আনিবাহ 

২৫ 

৬ 

১৭ 

চহ 

২৯ 

ও ৬ 

৩৫ 

কারণ যালুঘের পুণের পাঁপি যাঁছ করিবার পরায় 

আছে দথিবীতে তিনি বলিলেন মে অঙ্ী অব 
মানুহকে আমি বলি তোযাকে ও আপন নাট তুলিয়া 
বাভিতে যাও! জে ভতফণে ওঠিল তাহারদের সলুতে 
ও তাহার শ্তইবাঁর সাঁহিগ্ি: তুলিয়া গেল আপনার 
বাঁতিতে ভগীবানকে যুব করিডে* ॥ তাঘন সকলে 
চয্৮ক্ত হইয়া? ঈশ্বরের না করিল ও ভয়ু পন্িজ্ি 

চিল বলিতে আয্র1 আশ্টির্ঘা কর্ণ আদ্য ছেগ্থ্যিজি 
ইছাঁর পরে তিনি বাহিরে যাইয়া? দেটিলেন এক জন 

পাঁটোযা'রি ভার না লেখই কাঁচারিতে বন্সিযুণ ও 
তিনি বলিলেন তাহাকে আইস আঁঘাঁর সাতে | 
তাঁহাতে সে সকল চাঁতিলে ওর্তিয়! গেল তাহার সাঁতে। 
তখন লোই আপনার বাঁঙীতে বড নিমান্রণ করিল 
তাহার কারণ আনেক পাঁটোযুরি ও অন্যান্য লেখক ও 

ব্সিল তাহাঁরদের সঙ্জে। কিন ভহারদের অধ্যাপক 
ও ম্ারিজসি লোক কচ করিল তাহার শিক্যরদের 
জহি বলিতে কেন খাও পিও পাঁচোয়ারি ও পাঁপি 

লোকের সঙ্গে! মেস্ত পুত্যুস্তর করিয়া বলিলেল তাঁহার, 
দিগাকে ঘাহারা সুস্থ আচে. ভাহারদের কবিরাজ 

৩ আবশ্ক্ নাই কিন্ত ঘাহীরা পাতি কেবল আমি 
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পুক্তার্চিককে খে করিবার জন্য ভাকিতে আইলা 
৩৩ লা কিন্তু পাঁপি লোককে! ভীহাঁরা ও বলিল ভাহাঁকে 

যোহন ও ফাঁরিজি লোকের শিষ্যের] পুনঃপনঃ গওপবাংন 

৩ কানা! করে কেন কিন্তু তোমার ঠায় ও শিয়ু। 

৩৪ তিনি বলিলেন ভীহারদিগীকে কল্যাহাত্রি লেখক ওপবাল 

৩৫ ক্রাইতে পাঁর বর তাহাঁরদের সঙ্গে কিন্তু দিল হবে 
ঘথধ্ন বরকে লইযুণ ঘাইিতে হবে ভাঁহারদিগা হইীডে 

৩৬ ডাখন তাহার! ওপৰাস করিবে সে দিনে! ও তিনি 
এক গুপদেশ বলিলেন তাহিরিদিগাকে ন্তল কাঁপিভ 

পুরতিন পরিচুদে ভালি দেয় না কেহ তাহ করিলে 
লৃতল টিতে ও ন্তিনের জৌন্ডা নহে গুর'ভিলের নছিৎ্ ৃ 

২৩৭ কেলি মুল্য ও ন্তন দ্বাক্চা রস শুরাতিন কৃপায় খোঁয় না 

নত্তবা নে ন্ঙন দাঙ্ষা রত্স কুনাঁকে তিরিলে ঢুইঘ 

৩৮ হাঁ? ছি? ন্তল দা রস ন্ভন কুপীয় ধূইতে 

৩৯ আঁবশক আজে ডাহাঁতে দৌহাঁর রক্ষা কোন 

হল্ম্য পুতিন ছু্চা রস খাইয়া নৃতন আসা করে 

একারন ৰ্লে পুরাতন তাহ? হইতৈ ভাল 1 ৪] 

ঈবর্ক বেখুঘির বটি কাঁলের দ্বিতীয় দিলের পরে লু 
৬. শাঁকতে তিনি শল্যের ক্ষেত্র দিয়ো গেলেন ও তাহার 

শিহ্যের] লিওন চিভিঘশ হাতে রগন্তিযা! 1ধাইিল । 

₹ ভাতে কতক আরিজি বলিল ভীহাঁরদিগীকে ভোর! 
৩ কেনকর জকর্ত'্য কার্থা শাৰত দিলে! ঘন পৃত্যুত্তর 

করিযুখ বলিলেন তোরা পত্ডিল! লা দাওদ কি করিল 
% আপনি ও তাঁহাঁর, সঙ্টে লেকি হবি হই] কি হত 



৬. শ্রপুঘ পর্ব লৃকের রচিত“ 

তিনি ঈশ্বরের ঘরে যাই ঃযাইছিল দোধালের হড়ি 
ও তাঁহাঁরদিগকেে দিল যখছাঁরা ভাহাঁর গে 
ঘাঁছাঁ আগাঁদ্ ঘাঁজক্রেদের বর্জে! তিলি ও 
বলিলেন তীহাঁরদিগীক্ে মনুষ্ঠের প্ শাবতের 

উবস্বর ॥ | 

রে আর এক শাঁকতে ১ ভিনি জিলদাঁগৌ যাইয়। 

শিাছিলেন । ও লোখালে এক মনুষ্য চিল ঘাঁহা'র 
দক্ছিণ হাত নুল1। ভন অধ্যাপক ও গ্াারিসি 
লোক দেট্িল ঘছি শাঁত ছিলে সুচ্ছ করিবেন কি লা 

তাহার গল্না কিচু পাঁইবার কারন. কিল্মু 
তিনি ভাহখরদের মনন জাঁনিয়' হলিলেন জে নুল! 

মানুজকে ওঠ | তাহাতে সে ওকি তাশ্ডাইল 
ডাধন যেষ্ঠ বলিলেন ভাহাঁরদিগকে আসি এক কথা 

জিজ্ঞাসা করিব ভোঁযারদিগীঞক্কে কুর্তবাকি শাক 

২ 

$৬ 

দিনে সুক্রিয়া কিমা কুক্রিয়' করিতে জীবন রুক্ষ 
কি নফ্ করিতে । পরে তিনি তাহাঁরদের সকলের 
দিগে দৃষ্ি ক্রিঘা! বলিলেন সে যন্ফ্যকে বাহির কর 
ভোযাঁর হাত সে তাহা করিলে তাহার হাঁত সুস্থ হইল 
জন্য হাঁতের যত. ভাহাঁর! ইহাঁতে ক্োবিৎ, হইয়ু 
পরসুর কথা বার্তা কৃহিল কি করিতে যেশ্তুকে 1 

সে কাঁলে তিনি পবর্কতের ওপরে কাঁযিলী করিতে 
যাইয়া? খাঁকিলেন ভগবানকে কামিনী করিতে» 1 

ভন ছিন হইলে. তিনি ভাহার শিছ্োরদিগকে 
ভীক্ু! পছন্দ করিলেন দ্বাদশ জনকে ও তাহারদের 

২. 



৪ 

$৫ 

$৬ 

৫৭ 

৬ ঘুঘু শব্ক লৃফের রতিত+. 

নাঁঘ রাঁটিলেন পেঁরিত শৈল ঘাহাঁর নাঁষ রাগিধিলেন 
লিতর ও আন্দু তাহার ভাই ঘাঁকুৰ ও যোঁহছন ফিলিপ ও 
হার্ভোলহি হাতি ওযা হুলচ্ছির পু ঘাঁকুব ও শ্ট্য্স 

যাহার না জনন ঘাকুবের ভাই থিহোদা ওযিক্বেঁদ1 - 

স্ারিওটা হে রা বিশ্থান ঘাতক | পরে তিনি 
ভাহারদের লঙ্গে যাইযা ভাঁগাইলেল হাটে ভাখন 

- ভাহার সকল শিহ্্য ও বড আ্াঁলব্য সকল হিহোঁদা 

$ড 
$৯ 

২৬ 

২$ 

চি 

ষ্৩ 

২৪ ৩ 

দেশ ও ফিরোশলম ও চোর ও জীদলের সমুদের তীর 
হইডে আইল ভাহাঁর কৃথী হ্বনিতে ও ভীহাঁরদের 
পড়া সাস্থের জন্য যাহারা অশচি জাত্সায় 
বর! তাহার ও আাজিহা সুষ্ছ পাইল 1 মস মানব 
ও যত করিল অর্শ করিতে ভীঁহাকে একারন পরার 
তাহা হইতে হাঁইিরিলে সুস্থ করিল সকলকে 1 

ভাখন তিনি ভাঙার শিদ্যেরদিগো ছৃডিি করিয়া! 
বলিলেন বন্য দাঁরিদু একারণন ভগীবানের রাজ্য 
তোঁমারদের £ বন্য এখানকার হৃধি- একারণ 

ভোমরা তুর্তি হইবাঁ। ধলা গোদক একারণ 
ভেয্রা হাসিব] ) ঘখন মুনুছ্য দন! ও 

তনুর করিবে ভৌঁঞ'রদতিকে ও হাহিতরে ফেলিকে, 

তৌম্ারদের লাখ ঘেযল অধৃঘ আথার নাঁযেরথে 

ভান হল্য ভেতর | জাঁলন্দ কর মে দিনে ও 

৮১৮ হও একারন দো ভোযারছের ' বত হল, 

ৃর্গে মেই যউ ও ভাহরদের পর্ব লোক করিল 

ভব্হ্[ৎ হত্তসরদ্গীকে । কিন সন্তাপ তৌম্রা 
ইলবান : একারন ভোমিরা পাইয়া ভোঘারদের 
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৫ শাতুনী। .. আঙ্তান তোরা পরিভোষী একায়ন 
ভোমর] হবি হবা!  জন্রাপ ভোখারদিগকে যে 
এখন হাস একারন ভোঁযরা শোক ও রেখনে করিবা। 

২৬ ঘ্যান লয্ষু লেখক ভোর্যারদের ভাল লা কছে, ডাখন 
অন্তাপি ভোগাঁরদিগকে শ্রকারণ এম ভাহাঁরদেকর 
প্বর্ব লোক করিল গ্রিথ্যঠা ভবিষ্যৎ বক্তার 

৭ দিগাকে। কিন্তু আমি বলি ভোমরা শোতারে সে করু 
ভোরাঁরদের শবু,রদিগীকে ভাঁহাঁরদেরে ভাল ক্র 

ইত" ঘাহার1 দলা করে ভৌারদিগাকে আঁীবর্বাদ দেহ? 
তাহারদিগকে যাহার আপ দেয়ু তো'রদিগিকে ও 
কানা কর ভীহারদের কারণ ঘাহার! হি০সা করে 

২৯ ভোর্যারদিগীকে !  ঘে তত হারে তোষার এক গাঁলে 
ডাঁহাকে অন্য গাল চিরাও ও যে লয় ভোর্যার গান 

ভাহাঁকে আনা কর লা ভৌার কাঁবাই ও লইভে 
৩৯ পুতি জনে ঢাঁহে তম? হইতে ভাহাকে দেহা ও ছে 

লইয়ু! ঘাঁয় ভৌঁযাঁর সামিচি' ডাহা আর্বাঁর চাঁহিও 
৩$ লা; ওঘে যত ভোর্াঁরদের হইছে আনুঘ্যরা 

করিবে তযাঁরদিগাক্কে সেই যত ভোঁঘরা কর তাহার 
৩২ দিগীকফে!  একারন ঘছি ভৌঘর! গষে কর ভাহাঁর 

দিগীকে ঘাহারা দে করে ভোযারছিগীকে তবে কি 
যয ভোরাঁরদের পাপি লোক ও আঁপনাঁদের পেকে 

৩৩ বদিগকে পুষে করে॥  ভৌয্রা ও দি ভাহারদের 
ভাল কর ঘধহাঁরা করে তোর্াঁরদেরে তাল ভবে কি 
জন্তু তোমাদের পাঁপি লোক ও এই” মত করে? 

৩& ঘি ভোমরা ও কর্তু দেও তাহাঁয়দিগকে ঘাহারদেরা 
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তাই পানের ভরসা আচে তবে কি সগ্ুহ ভৌঁমারদের 
পাঁপি লোক ক্স দেযু পাপি লোককে আঁরবাঁর এত 
পাঁওনের জনা; কিন্ত পৌষ কর তোর্ারদের 

- শী্ুরদিগীকে ও ভাল করও কর্তুদেহ সলোবের ভরলা। 

লা করিয়া ভাখন ভোঁখারদের বত ছলোদযেু হকে 
'ভোঁযর্রা-ও সব্রকাধ্যক্ষের শিশ্ত হইবা একারণ তিনি 
৬, 

| ৮৭ 

৬১৩ 

দুয়া করেন অস্তাবক ও দু লোককে! অত্র 

ক্ষেযাবন্তু-হওঘে মত ভোযাঁরদের পিত' ক্ষোঁবন্থ 
আঁছেল।1. বিচার করিও লা তবে তোহ্যারছিগাঞ্জে 
বিচার করিড়ে হইবে না কাহাক দোঁহ কৃহিও লা ও 
তোযিরদে রদোৌঁঘ কহিভে হইবে লী আসর করিও তকে, 

তোঁযারদিগীকে শে হবে| দেহ তবে ছ্িতেহৰে 
তোগরারদিগিকে পুর্ন পরিমান চাঁলিগা বাক্য়ুণ ও মুতে 

মআঙ্সে ছিতে হবে ভোঁথারদের বুকে একারন হে 

৩ 

$১ 

ভোরের স্বালে। 

কাঠা দিয়া হাঁ কর তাহা দি মালিতে হই 
টিন 

তিনি ও গুপদেশ কা বলিলেন তাহারদিগক্ষে 

অন অন্দ্বকে পথ ছোখাইলে দুই পিকে লী] পগা/রে। 
শিছ্য কর ওপরে লে কিন্ত ঘে জন শ্ৰন্ছ জে আঁচে, 

গুকর মত কেন দেটিতেচা- জে কলিক] হাহা 
তৌযার ভাইর চক্ষে কিন্ত না! দেঠিখিড়েজ: চেঁকি ঘাহা 
আছে. আদলার চক্ষে তোর ভূতাকে কেনে, 
বলিতে গার" ভাইরে গাঁকি আমি বাহির:করি কলিকা! 

যাহা আজে।ভোযার চক্ষে কিন্ত ছেটিতে লা পাইতেচ 

 চেক্ি-যাহাঃআজে আপনার চক্ে। হে কাঁলুনিক। 
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এ গৃধহে হাহির করিয়া ছেল-চেঁকি আঁপনার চচ্চ 
: হইতে তবে ভোর অদৃঞ্চি ইবেক ঝলিক) বাহির 
£৩ করিতে তার ভাইর চক্কু হইতে । ভাল গাঁচং 

গান ছল ফলে-লী] ও হাধ্দ গাঁ ভাল ঘ্ধিল কলে লা 

88 পতি গাঁজ আপনার -ক্লেতে জালা ঘাঁয কেহ কাঁটা 
চাচি হইতে ভূর পাতে লী-ও কর্ট গাঁ হইতে দু] 

৫ চল ভূলে না! ভাল যনুহা তাহার আন্ুঃক্রনের 

এনুহীন হইতে ভাল বাহির করে কিন্ত মন্দ অনুঙ্য লিজ 

-অনুঃকরনের কুধিন হইতে মন্দ বাঁহর জরে একারণ 
অনুঃক্রুলের ব্যনি হইতে. মু বলে । 

৪৩. . ভোর? ও কেন হল আয়াকে ঈদপ্থরং কিন্ত আঁারু 

:&৭ কী যান না]! যেকেহ আইজ আনার স্থানে ও 

আমার কথ শ্তনিয়া! করে কাহার তুল্য করিব ভাহাকে 

জে জ্াচে এক জলের যত ঘে ঘর নিল ও ৃদিহাশুসুন 

-ক্করিল পাথরের ওপর তারপর হর্ন্যা বাড়িতে বেছে 

শোতে সে দরের বেত হইলে;তাহা লত্তাইজে শারিল 
লা একারণ: তাহার পুস্নের গুন পথরের ওপরে ॥ 

6৯ কিন্ড থে শুনি! করে নাঁ সেট ক মলাঘেতর স হে 
' ঘর গীথিল পুধুল ব্যতিরেক মৃতিকারি শপরে তখন 
শত বত লীন ও ভাহা শতিল শু মে বরের আব্ব 

লাশ হইল বড 18১8৪৭ | 
পপ রথ এ ৃ 

সাঁকহর্প : পলি এই সকল কথ? পারার দৈিকর পরনে 
৭ কৃফ্ুর্নক্ষঘে পবেশ করিলেন? লোখানে এক জন 
"এক শত দেনার পির লি দাস পীত্তি হইল মরিবা'র 

সী 
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মত সে জন যেশ্তর না শ্নিঘা পাঠাই 
তাঁহার নিকট ঘিহোঁদীরদের পাঁচিন লোককে কাকৃতি 
করিতে তাহাকে আঁিহা! আুচ্ছ ক্রিভে ভাহার 
দাসকে । তাহারা যেস্তর স্থানে ওুস্তরিয়া বসু পুলা 
করিল তীহাকে বলিতে গুনি ঘোঁগা ঘাঁহার কারণ 

€ এ কার্য করিতে হবে একারন তিনি আঁঘাঁরছের 

৬ 

বর্গ দয করেন ও গঁথিযাঁছেনল আমাঁরদের কারণ 
একটা লিলগীগী ॥ . ভাঘন যেষ্তঠ ভাহাঁরদের 
ঘরই ও দরের নিকট গুপন্থি হইয়া লে একশ, 
সেনার পতি পাঁঠাইল ভাহাঁর বনগু,কে বলিতে তীহাকে 
ঈদশ্খর আপনার ব্যন্াহ পাইও নী আছি এ অনুগ্হ 
ঘোগীয নাই তৃষি পবেশ করিতে আতর চালের 
নিতে সে কাঁরণ ভাবিলায আনি ও ভোঁয়ার কাঁচেং 
আজিবাঁর যোগায় নহি কস এক কথা কহ তকে 

আঁযাঁর দল আরা হইবে | আসি ও শসলের 

নিচে নিযুক্ত হইলাম ও আমার নিচে জেলী তাহাতে 

ইঞ্াকে যাও ঘলিলে সে যায় গহাঁকে আইস বলিলে 
মে আইলে আযার দীসকে ও ইহাঁ করিও বলিল; 
সে করে তাহা ॥ মস্ত এই কথ? শ্বনিয়া! চমৎকৃত 

হুইন্দেন ও ভাঁহাঁর পশ্খা লোকেরছিগেঁ ছিরিযু! বলি 

লেন আঁযি কহ তৌঁযারদিগীকে এযন বত ভক্তি 
পাঁইিলায্ না বটে হিশরাঁলের যো লাই । ঘাহার! 

পাঁঠান হইল তাহারা! ঘরে' যাইয়া আরাঁয পাইল জে. 
প্বর্থ পীতি্ দাসকে ॥ 
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তারপর ছিল তিনি লাইল লাঁমে অহরে গৌঁলেল, 
চাঁহার অনেক শিক্ষণ এব০, আর অনেক লোক ও গোল 

তাহার অঙ্জে। ভাঘন তিনি সহরের দ্বারে লিকট 
ওসনিৎ হইলে দোখ এক মর] মানুষ বহিয়ণ গেল 
তাহার মাতার একী পু] মে ও বিব্বা এব০১ 

সহরের বিষুর লোক গৌল তাহার অপ্জে | পুভু 
ভাহাকে দেগিয়া' দ্যাশীলে হইলেন ও বলিলেন 

কান্দিও লা। তিনি ও আসিয়ুণ [টি চুইলেন তাহাতে 
হহিক্রো হৃক্ডিৎ- হইল ডন তিনি বলিলেন বাঁচা! 

আমি বলি তোকে ৩৫ ওঠ ইন্াতে লে যরণ ওণিয়া! 
 ৰজিল ও বলিতে লাগিল তখন তিনি দিলেন সে জন 

৬ তাহার যাঁডীকে। ইহা হইলে বড ভয়ু পশ্ডিল সকলের 

ওপরে এব০১ তাহারা ঈশ্বরের না করিল বলিতে 
একজন বড ভবিষ্যৎ বক্তা ও পনু হইয্ঘাচেন আর 

$৭ 

৫ 

$৯ 

দের মধ্যে ইশ্বর ওযলে করিয়াছেন তাহার লোকের 

ছিগকে তাহার এপৌরঘ ও গেল সমস্ত যিহোদণ ও 
তাহার চত্তর্টিগোর দেশে । 

হেন কালে হোঁহনের শিছ্যের! ভাঁহাঁকে জাঁলাইিল 
এট মস্ত কাষয। . তাহাতে যোহন তাহার দুই জন 

 শিষ্যকে ভাকিঘু পাাইল যেস্তর স্থানে বলিতে তুমি 

হু. 

সে জন খিন আনবেন কিবা অপিক্ষা করি আরা 
আর এক জনের কারণ । সে দুই জন ভাহাঁর নিকটে: 

যাই] বলিল হোঁহল তব আমাদিগকে পার্াইয়া'চেন 

তৌঁযার নিকট বলিতে তুমি! মে জন ঘিলি আঁজিবেল 
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কি আর এক.জনের' কারণ অলিক্ষা করি) চোষ 
্ তিনি অনেক লোকের অআসস্থ ও হ্হণ রোগা 

হড পাঁ়া ব্ন্ছ করিলেন অনেক অনু লোককে ও. 

হই বক ছিলেন 1. পিকে ভাহাঁরদিগীকে নত্যন্তর করিয়ু! 

হলিলেন ভোর] ঘাঁইয়া কহ ঘোঁহনকে কি দেখিয়া 
ও শ্রনিযাজছ আনু দেখিতে পায়ু চাড়া হচিয়াঁ ঘা মহণ 

২৩ 

৯৪ 

৫ 

ই 

২৭. 

ঢা 

ব্যাহি শ্তটি হয বধির শুনে রা গখান হয় দাঁরিছু 
লোককে ও মগ্ীল আঅযাচার চেতি দেয়া হইর্াচে ও 

ব্ন্যমজে জন ঘে আয়াতে ভ্যাক্ত নহে! 

তখন ঘোহনের দুই দ্যুত গলে তিনি লোকেরছিগীকে 
বলিতে লাগিলেন হোঁছনের বিহ্য় তোমরা অরুন্যে কি 

ছেট্িতে চি।যাচি একট নল বাড়ালে লতিযা?। কিন্তু ক্রি 

দেঠিতে নিয়াজ এক জন যান্হ কোল বসু পরিচুদা 

নি দে যাহারা সন্দর পরিচুদ পরে ও ওপকরণ 

আাহিগি! ঈায় তাহারা রাজার বাঁতিতে আঁছে। কিন্ 
কি দেটিতে ছিয়াজ এক জন ভবিষ্যৎ বত্তী বটে আছি 
কলি তৌঁযারদিগিকে ও ভব্ছ্যুৎ, বস্তা হইতে জব্কি ! 
এই তিনি ঘাঁহাঁর বিষয় লেখা আঁছে দ্ধ আমি পাঠাই 
আর দ্ুত ভোর আঁগৌং ঘে পুস্তুত করিবে 
তৌযার পথ ভৌযার সনু । আসি ও বলি ভোর্মার 

 ছিগীকে ঘাহারী জন্বিল হী লোকের ওদরে তাঁহারদের 

৯ 

ধ্বে ভবিঘ্্যৎ বত্তা নছে ফঘোঁহন ভুব! হইতে বত 

কিন্ড্ ভগবানের বুধজ্যে হে আজে সকলের হ্ষুদু সে 
তাহা হইতে বত তখন তাহার সকল শোডা ও 

পাঁটোেরি ঘোহলের তুবেতে তুবি-. হইয়া! ঈশ্বরকে 
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উাঁহারদিগাকে কাঁহাঁক্চে না কলিতে কি কার্ধা হইল । 

রত ভাখন তিলি তাহার ছাদর্শ শিষ্যেরদিগিকে ভাকিয়া 
দিলেন পরাক্রয ও শাসন শকল হৃতের ওপরে ও 

৮ 

৬৩ 

৩০ 

৫৬ 

রোগ ভাল করিতে 1 তিনি ও পাঠাইলেন তাহাদিগকে 

ঈশ্বরের রাঁজা চেতি দিতে ও পাঁতিতকে স্হ্ছ করিতে ও 

বলিলেন তাহাঁরদিগীকে পথের কারণ কিছ! লইও লা 
আগ কিঘ্বা খৈল] কিম! কটি কিম্বা টাকা কিযী এক 

জনের দুই পরিচুদ ও যে ঘরে পুবেশ কর সেখানে 
ধক ও মোযাঁন হইতে যাও? কফেছ ছি আভীখি করে 
না তোযারদিগকে তবে সে সহর হইতে যাইবার কাঁলে 
ভোর্যারদের পদের ধুন! ঝাকিয়া ছেল সাহ্চীর কারণ 
ভাহাঁরদের বিপরিতে ; তাখন তাঁহার বিদাত হইয়া 

গৌল গীঁয়ে* য্ীল অযচার চেতি দিতে ও অঙ্থ 
করিতে আস্ত ঠাই কু 

হেন কালে হোরোঁদ চর্ত২০শের কর্তা তাঁহার 
আয কাঁথ্যের সম্াঁদ পাইয়া? বত মনম্াপি- হইল 
একাঁরণ কেহ বলিল ঘোঁহন মৃত্যু হইতে রিয়া লিল 
আর কেহ বলিল আশুলীছা দেখা দিছে আ/রধ 
বলিল পর্ব কাঁলের ভব্ছ্যিৎ বক্তার এক জন গুঠিয 

০ 

চিল; কিছ্ হেরোঁদ বলিল আহি হোহনের মাথা! 
চেদন ক্রিয্ণজি কিন্যু এই কেভা যাহার বিষয় এ কথ! 
হলি |. ও লে দেঠিধতে চাহিল তাহাকে । . 

তখন পৌরিতের1 পুনরায় আলিয়া বলিল তাহাকে ৮ 2 
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ঘাহাধ করিয়খ ছিল 1... অভাব ডিনি ভাহাঁরদ্িগাঞ্জে 
লইয়া) ডে গৌলেন লিরলয়্ হ'লে বীঁতচীদা আহারের 
মিলে! কিন্ু লোন্ত তাহা হবনিয়! গৌল তাহার 

দীষ্টাতি ও তিনি ভাহারদিগীকে গহন করিয়ুখ হলিলেল, 
ঈশ্বরের রাঁজ্যের বাকা ও সুস্থ করিলেন ভাহারদিগকে 
যাহাঁরদের আহ্থ করণের আবশ্যক হইল 1. ছিল 
প্রীয় গোলে লে দ্াঁদশ জন আজিয়! হলিল তাহাকে 

মখনব্যকে বিদায় কর গুযে ও চত্তদ্বিগীরা দেশে 
যাইয়া? বসা করিড়ে ও উক্ষ্য কিনিতে একারণ জা্য্র! 

এযাঁনে নিরালযু স্থানে! কিন্তু ডিনি বলিলেন 
তাহাদিগকে ভোর] খাইতে দেহ ভাঁবখরদিগীকে 1 

তাহারা হলিল আমাঁরদের কেবল পীঁচ কটি ও দুইটা 

মল আছে একারণন তাঁহারণ হইল লোক সহশ্খু 
পাঁচেক % তধন ভিনি বলিলেন তাছাঁর শিছে!র 

দিগাকে পগ্চাশখ বসা ভাহাঁরদিগীক্ষে আরেখ £ 

জতএব তাঁহারা মে হত করিয়া! সকলকে ঘসাইল; | 

তখন তিনি লে শী কটি ও দুই যয লইলেন ও 
স্ব্গরিদিগৌ দেঠিথ্যুণ আশীর্বাদ দিলেন পরে ভাঙ্গিহা। 

. দিলেন ডাঁহার শিষ্যোরদিগিকে হানলব্যের আগে গুইবার 

&৮ 

কারন)  ভাখন ভাহারা যাইয়া! সমু তৃষ্ডি হইল 3 

তারপর কুডাইল দ্বাদশ টুকরি ভরা গুতা গ্তা 1 

হেল আনা ভিনি অতনুর গা লা করিরাঁরে ও 

উহার শিবের গেল আঙ্চে তখন তিনি ভাঁহারদিগীক্ে 

জিভ্রাসা করিফ্া বলিলেন লোক নথি বলে আমি কেড1। 
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৯ ভীহারী শুর করিয়া! বলিল যোহল ভব কিন 
ক্হে বলে আরা আরিং বলে' বব কাঁলের ভবিষ্যত 

২০ বক্তার এক জন পনজবত জর্খজে 7 তিনি বলিলেন 

 ভাহাঁরদিগকে কিন্ত তোগ্রর কি বল আমি কেডা! 

লিতর ওত্তর ক্রিযয হলিল' ভগীবানের এত 1? 

₹$ তাহাতে তিনি বছ্ অত্র দিলেন তাঁহারিদিগকে কোন 
২২ কাহাঁকে না বলিতে তাহা ক্হিয়ণ যলষ্যের পণ্রের 

আবশ্যক আঁচে: নালা দু£থ হিতে এব০১ পতন 

এ ছবীন ঘহাঁজক ও অধ্যানক্রেদের নিন্দা! ীইতে 

ও হা চিঠি ও পুনবর্বার জীবন' পাইতে ভূতীয়ু 
দিকে 8৮ 

ভুত তিনিও বলিলেন সকলকে ঘি কেছ আঁজিতে তাছে 
জা্যার অহিহ ভবে সে জল আিনাকে হেয়্জাঁন 
কক ও লিতা আপনার তুস লই আযার পণ 

২ বর্তহণুকক একারন ঘে ক্হে আপলার জীবন রহ্ষ! 
ফ্রিতে চাহে সে ভাহা ভহাঁরাইবে ও ঘোকেছ হারা 

তাঁহার জীবন আঁরারার্ঘে সে রহ্ষা করিবেক তাহা! 
২৫ একাঁরণ ম্নৃষ্ঠের কিলার্তি ঘদি মক জগাত লভ্য 
হইলে আপনাকে হারায় কিবা আক্লুলাঁর কী হয়! 
২৬ একাঁরণ বেকেহে আযাঁর বিহয়ু কিম আর্যার কথার 

ও. বিষ্তু লর্তি হয় তাহার বি্যযু যন্হ্োর প্র লতি 
বেন ঘঘন আ্জজিষেন আপনার ও শিরা ও বর্ম 

২৭ দতের ডেজে কিন্ডু আমি অতা বলি তোর 
 দিগাকে কতক লোক ভাঁগুইিভেচে এখানে যাহার 

ঈ্থরের রাজ্য লা দেখিখুণ মৃত্যু চাকিবে ন11-4 



৮. এই সকল দঁজগ্ির পরে দিল আঁক প্রান হইর্ল 

৯ 

8৩০ 

ঘ১$ 

৩২ 

৬১৩ 

৬৪ 

৯১৫ 

তিনি লইয়া গেলেন শিতর ও যেখছল ও ঘাঁকুৰ পর্বতের 
ওসরে কান বরিবার নিমিত্ত) এব০১ কামনা 

করিতে তাহার মুর কপ অন্য যত হইল ও 

তাহার বু শ্বজ্ু বর্লও তক্য্কি। হেল কালে 
দোখা ছুই জন তাঁহার আগে কা কহিল তাহা যোঁশী ও. 
আহা ঘাহারা যোঁক্ছে দর্শন দিয় বলিল তাহার 
মরিবার বিঘয়ু ঘাঁহা প্র করিতে হইল হিয়োশলহে ॥ 
কিন্ড সিতর ও ঘাঁহারী সঙ্জে চিল তাঁহার! নিাঁু চুল* 

হইল পরে চৈতন্য হইয়া দেঠিধিল ভাহীর তেজ ও েন দু 
জনের য্বহাঁরা ভাগাইল ভাঙার লঙ্জে  ভাখন 

তাহাঁরদের ঘাত্রী কালে পির বলিল যেশ্তকে ছে ওক 

আঁতারদের ভাল হইবে এখাঁলে খাঁকিতে অআতএক 
আখযাঁরদিগাকে ব্লাইতে দেহ তিন তাঁমু, একটা! তোযা'র 
কাঁরন একটা ঘোশার কারণ একটা আলীহার কারণ, 
আপনার চল লী জালিযুখ। ইছা হলিডে একট? 
য্ঘ আঁজিহা ছাইিল তারহাঁরদের ওপরে ও ডাহারা 
যেছে পরেশ করিড়েং ভয় করিল মেদ্ধ 
থাকিয়া এক বৰ শিলা গেল হলিয়া এই আমার পি 
বণ শুলহ তাহার কথী । লেরব গেলে ঘেস্ত একা 
হইলেন ও তাহার ইছা গগ রাঁটি'ন শু ঘাহী দেখিয়া! 
চিল ছাঁহা কাছে বলিল লাষেষ কালে 1টি 

ডারনর দিল তাছার] পব্ধত হঈতে লামিলে শ্যলেক্জ, 
৮ লোক উহার সপ্গে দ্েযা.করিতে আইল! ও ছোথ 

তাঁহারদের এক জন টেঁতাইঘো! বলিল হে গুক আছি 
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হ. নিধ্দেন করি ভোয়াকে দর কর আমার শএ্কে 
৬৯ একারণ সে আর একী অন্ধন এব দেখা এক 

সৎ তাহাকে ধরিয়া জে অন্তর চেচায়ু ও তাহ] 
তাহাকে তাতাদ্দীয় তাহাতে মুণের হেনা! হয় ও 

$ তাহাকে খেতলাইঘু! পীর জাতে লা। আহি.ও 
তোমার শিষ্যের্দিণীকে নিবেদন করিল চাঁভাঈযু 

£ ছেলিতে ভাহাঁকে কিন্ড তাহাঁরা পারিল লা) য়েষ্ট 
ওত্তর করিঘণ হলিলেল আরে ভক্তি হিল ও গৌঁধ্যার 

পুকছ কৃত কাল ভোযারদের অঞ্জে খাকিৰ ও অহিষ্কত। 
করিব ভো'যারদিগকে তোযার পু এখানে আনি 

8২ ত.কাঁলে আঁকিতেই হু তাহাকে ক্ষেসন করিল ও 
তাঁড়প্লি'ইল তাঁহঠভে সে হইল অটৈতল্য! ভাখন ঘেস্ত 
লে আশ্তচি আতকে ব্য়কাইয়া বলিককে সুক্ 
ক্ষরিলেন ছিলেন ভাঁহাকে ভাহরি পিতার হাঁতে 1 

8৩ ঈশ্বরের পরাঁকয় দেখিয়া! অকলের হত ভয্ৎ্কারু 

হইল ! পুতি জন বিচ্মাযু হইল লে সমস্ত কম্মতে ঘাঁহা 
ঘেশ্ট করিলেন ডাখন তিনি বলিলেন ভাহার শিষে 

88 ছিগক্কে বুক এই কথা! ভোমারদের করসে একারণ 
মনছ্ের পুঞ্থগীছিত করিতে হবে মন্জ্যরদের হাতে! 

£৫ কিন্তু তাহারা বুব্িল না মে কথ ও তাঁহা গস হই 
তাহারা জাঁলিল না এব০ ভয় করিল মে কথা জিজ্ঞাজঠ 

$৬ করিতে তাহাকে  ডাধন ভাঁহারিদের মধ্যে বিবাদ 
হইল ভারারদের কেভা অভি বড হইতে হইবে । 
£৭ যেশ্ত ভাহাঁরদের অন্গঃক্রনের যূলন জানিয়া! এক জন 

$৮' ঘাঁলককে লইয়া! হআাইলেল আপলার জ্জচে ও 
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বলিলেন ভাহা'রছিগাকে হে কেহ অভি করে এ বাল 
সো্ার নাঁযে সে অভীঘি করে আঁকে ও ঘে আভীঞি! 

করে আমাকে সে অভীঘি। করে তাঁহাকে ঘিনি পঠাই: 
লেন আঘাঁকে একারণ তোযারদের কলে যে অভি হ্ছু 

৪৯ সেই বড় হবো? পরে মোহন পুত্যুত্তর করিয়া! বলিল 
গিক আর! এক জনকে দেঠিংলাতি তৌহ্ধার নাছে হৎ্গীন। 

_. জাতিয় ছ্লিতেই আয্রা যাঁনা করিলায ভাহাকে এ 
&* নিঘিত্ত আঁযারদের সঙ্জে নহে । যেশ্্র বলিলেন তাহাকে 

যাঁলা করিও ন1 একাঁরণ যে জন চিনা বিপরিত 
নহে সে আযারদের গুষে। ঠধ 

৫$  অভঃপরে তাহার ওপর গঠন কাল পর্ন হলে ভিন 
£ ম্য হির করিলেন ঘিরোশিলছে হাইতি ও দত 

লাঠাইলেল ভীঁহার আগে ফাঁহার! গেল শমরলীরদের' 

৩ শ্রক নগরে বাসা করিতে, ভাহীর কা'রণা কিন্ত তাহার 
মাধ হিরোশলছে ঘাঁওনের' মত হই! তাহারা গহন 

3 করিল না তাহাকে ভাহার শিছ্যেরণ ধাঁকব ও ঘে্হল 

তাহা দেহ! বলিল ঈশ্বর এ ভোর উদ্ধা! অর? 

অগ্সিকে আজা করি স্বর্গ হইতে পিয়া সৎ্হার 
করিতে তাহারদিগীকে ঘেয্ল আঁনীহা! কছ্িলেন 

€৫ কিল্ড তিনি ক্ষিরিলেন ও বিবৃপ্ত করিয়া বলিলেন 

তাহাঁরদিগঞ্কে তোষরা জান না কি পুঁকার আকা 

৫৬ ভৌক্ারছের? একারণ মনুষ্যের গু] আইমেন না 
যানুছের জীবন নঞ্চ করিতে কিন্তু রক্ষা করিতে! 

এব, তাহারা গেল আঁর এক গাছে 1 এ 



৯ নহয় পর্ব লুকের বিত্ব_ 
৭ তাঁহার] পথে চলিডে* এক জন বলিল ভীহাঁকে পভ, 

_. আমি তোমার সহি ঘাঁইৰ দে কোন ঠাঁলে যাইব]? 
৫৮" যেষ্ত বলিলেন তাহাকে থেক শিয়ালের গার্ত আঁচে 

ও শ্তল্যের পচ্ষির বাসা কিন্ত মনুষ্যর পথের মাথা 
৫৯ শোয়াইবাঁর হাল লছে। ভিলি ও আর এক জলে 

বলিলেন আযার সহি আইস কিচ্চ সে বলিল পভ, 
আযাঁর শিতাঁকে কবরে দিবার ঘাইিতে দেহ আমাকে 

৯৬০ পথে ৮. যেস্ত বলিলেন তাহাকে রা কবরে দেও 

মরাকে কিন্ত তৃমি ঘাইয়া! ঈশ্বরের রাঁজ্য চেততি দেহ! 
৬$ আর এক জন বলিল পভ আমি ঘাঁইৰ ভোমার আহি 

কিন্ত পাছে যাইতে দেহ আমাকে বিদায় পাইবারে 
সখ তাহারদিগ হঈতে ঘাহারা আজে াঁচীতে। ঘস্ত বলিলেন 

.. তাহাকে কোন কেহ হলে হাত দিযুশ ঘি পাঁচে দেখে 
চু চি? াউসিবাটা রাজ্যর ঘোগায নহে 1 

শব্ধ শ্রই অকলের শরে পু আর অন্তরি জন নিথুক্ত 
৪০ করিয়া পারছিলেন ভাঁহীর আগ দৃইং পুতি সহর 
২ ও স্থলে হোলে আঁপনি আসিতে চাহিলেন॥ অতএব 

তিল বলিলেন ভাহাঁরদিগীকে কজলল বত লে সত্য কিন্ড 
ঘজুর লোক অন্ম অতএব নিবেদন কর মসলের কত? 

৩ কে পাঠাতে জর লোককে তাহার ফসলে ॥ ভোমরা 
ফাওদোখ আছি পারটিছি- তোমারদিগীকে ঘেমন মেঘের, 

৪ দাড় কেন্দুয়ার ম্ঙো।  লইও লা বুগালি কি ঝোল! 
৫ কিতা ও কাহাকে নম্র করিও লা পথে | ও যে, 

দ্ধরে' তৌঘর] প্ুঁবেশ কর প্ধযে বল কুশল হওরু 
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$০ দু পর্্ধ ল্কের বুটিউিস্ি 

এই ঘরে ঘদি কৃশলের প্র লোখানে ভবে ভে 
দের কৃর্শল তাহার ওপরে খাঁকিবে কিন্ড ঘি লহে তবে 
ভৌযারদের স্থানে পুন আজ্সিৰে তাহা । ও সে ছয়ে 
থাক খাইতে পীতে* ভাহারদের থাহা আছে 
একারণ হজুর ভাছাঁর য্জুরির ঘোগীয ঘরেই আইও 
নাঁ। ঘে কৌণ সহরে গেলে লোক গুহণ করে 
তৌযারদিগকে তবে ঘা শুয়ী থাকে তোযারিদের 
আগে তাহা )াও ভাঁহীর হঝৌো পাতি লোককে 

সুন্থ কর এব বন তাহীরদিগক্কে ভাঙনের রাজ্য 
আজিহেজে ভোঁখারদের নিকট । কিন্ড যেকোন 
সহরে গৌঁলে লোক আভঘি করে লী তৌাঁরছিগীকে 
ভবে মে সহরের গলিতে যাছিঘা বল ভোযাঁরদের 

সহরের ঘে ধুলী লাগ জাম্বরদিগাকে ভাহ! বাতি 
হলি তৌঁঘারদের বিপরিতে কিন্ত নিভান্ু ইহণ জাঁলিও 
ঈশ্বরের রীজ্য তৌযাঁরদের নিকটে আসিয়াছে । 
আছি বলি ভৌঁহাঁরদিগকে মেই ছিলে সদমের শাহি 
হইবে লে সহরের হইতে অন্তু? অগ্াণ তোঁযান্কে 
ঠোরিখজিল অন্াঁস ভোঁয্খকে কীতিভীদা শরকাঁরন হে 
আঁশুর্ঘ্য কর্মা করা হইল তেযিরদের মধ্যে তাহা হিং 
কর হইভ চোর ও চীদুলে ভবে তাঁহারা আনেক ছিন 
প্র চট ও জিতে জিম থেদ করিত কিচ্চ 
বিচারের দিলে চোর ও চীদনের আহ্যগত হইহে 

তোয়াঁর দিগা হইতে অধিক 1 হে কহ্রনক্ষয় ও 
যে জৃর্গে গখ্বান হইছি তি নরকে পড়ি 

&৩৬ হইবে। যে শ্বলে তোমারদিগকে সেই স্তনে আমাকে 
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৬ হুশ পর্ব হে কিং ৃ 

- শুঘে ভঁচু করে তোযারদিগঞে সে তু করে আযাঞ্েঃ 
ও যে তৃষ্ু করে আঁকে সে তু করে তঁহাঞ্কে ঘিনি 
পাঠাইলেন আমকে 1 

পয়ে লে অন্তরি জন আনন্দিত হইয্ণ ছ্থিরিল ও 
বলিন পুঁভূ হুতেরা] আঁযাঁরদের বস ভোর না 
করণ তিনি লিলেন ভাহারছিগাক্চে আহি 

দেগিলাঁয সযুভা'ন বিদ্যুতের হত হ91 হঈভে পতিতেং! 

দেখ আছি পরাক্তয দেই তোরযাঁরদিগঞক্ে দলাইড়ে 
সর্প ও বিষ কাঁকডিকে ও শত্ত্রর সঘন্তু পরাক্রিমের 
গুপরে ৩ কিছুই কোনি মত হি্পলা করিযে ন! 
তৌঁয়াঁরদিগক্ছে। কিন্ত ইহাতে আঁলল্দ করিও 
লা বে আতর ডেযাঁরদের বস কিন্ডু আনন্দ কর 
তেযারদের লা হৃগে” লোখা ঠাঁকনের কারণ । জে 

দৃণ্ডে ঘেশ্ট হয়ে আনন্দ করিয়ুখ বলিলেন হে পিভা 

হুর্গ ত পৃথিবীর পুভু তুমি ইহা গষ রাখিয়া 
ভাঁলমন্ট ও বিদ্বান লোক হইতে এব তাহা পুকশি 
ফ্রিযাঁচছ বআঁলফের্দিগীকে সে নিঘিত্ত যুব করি 

ভো্াকে ছে নিত এযন হওক একীরণ এই ভোর 
অন্বোছথ ॥ আসক্ষসু আঁকে গড় করিয়াছেন 

[ আঁঘার পিতা শিতা বিনা কেহ জানে না প্রকে ও 
কেহ জানে লা! পিতাকে বিনা গু] ও লে জন ঘযাহাক্তে 

৬৩ স্ গ্কাশ করিতে চাঁন তাহাকে | পরে তিনি 

তাঁর শিঘ্যেরদিগৌ চ্ষিরিয়া গপ্ডে বলিলেন যে চক্ষু 
দেচে মে কায ঘাঁহা ভৌঘর দের মে চক্ছু বন্য 

্ ন্ ০ রর ৪ 



$০ দশ প্র্ লকের রচিত 

ই৪ একায়ণ আমি লি ভেহযারদিগাকে আনেক হি, 

হক্তা ও রাজা দেট্ধিতে চাঁহিল ঘাঁৎ তোরা দোধ বিন্দু 
দেটিংতে পাইল লা ও হিসি হাঁ তোঁথরু। স্্ীন ক 

্টনিতে পাইল লা 17 | 

৫ তঞ্কাঁলে দো এক জল বিহি কর্জ ওঠিল পরিক্া 
করিতে তাহাকে বলিতে* পুভু অননু পুমঘূর অধিকার 

২৬ পীহীতে কি ক্রিক তিনি বলিলেন তাহাকে ক 

্ লিখা আচে বাবস্থা কি পতিতেচছ। দেল্ত্যস্তর 

_ছরিয়া বলিল পৌঁফে করিও ঘি তোমার ঈশ্থরকে 

-. ভোঁযার সময আঅন্ঃকরন অব পুন অম্হ বল ও 
আমুসু য্ল দ্য এরব০- ভোমাঁর গুতিবাজিকে আপনার 

২৮ যত | এব ভিনি বলিলেন তাহাকে ভূমি পুঁকৃত 

২৯ গুত্তর করিঘাঁছ ইহা ক্রিয়া বীচি] | ক্ন্যি স্সে 

জন আপনাকে পুকৃতার্চিক করাইতে ইচ্ভা করিয়া! 

৩০ বলিল যেশ্তকে আখার পতিবাসি কে! যেশ্ু 

গুত্তর করিঘুণ বলিলেন এক জন হিরোশলম হইতে 
ঠিরিগোতে যাইতে ভাকাইভের যঙ্োে পশ্ডিল ঘাহারা 

তাহার কাপিড লুল কাঁটিল ভাঁহাঁকে ও তাহাকে 

ও অর মরণ জাতিয়] লুকান করিল 1 পরে এক জন. 
ঘাঁজক হটাতকাঁর লে পথে গেল ও তাহাকে দেছিয়া 

৩২ অন্য পীর্শ দিঘুশ লত্্রিল তাহাকে 1 এই. হত ও এক 
জন লো সে স্থান দিয়া গেলে আছিল কিন্য দেখি. 

৩৩ অন্য পাশ দিয়া লঙ্ভিল তাহাকে 1 কিন্ত এক জন 
শগ্রলী গমন করিতে শুস্তরিল তাহার নিকটে ও 

138 তাহাকে দেথিঘুণ দয়া করিল | সে অন আনিয়া 
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ঠ পয পবৰ” লুকের রা 

বন্দিল তাঁহার ঘা তৈল ও দ্বক্ষা রুল ভাহাতে ঢালিয়া | 
পরে তাহাকে আপনার বাহলে চত্তাইহুশ রাইতে 

আঁনিন ও পাঁনল করিল তাহাকে! সর ছিলে 

ঘাইবার কাঁলে দুই বিকি লইহা! দিল দঁরোগীকে ও. 
ডাঁহাকে বলিল পঁভি পালন ক্র ভাহাঁকে এব০১ অধিক 

ারচ হাহা করিব! ভাহা দিব পৃনবর্রার আইলে 

কালে । এ তিল জনের, কেডা হইল. তাঁহার 

পুতিবাজি হে পত্তিন চোরের ব্য বুঝ 1..-- সে 
বলিল যে জন দশ করিল তাহাকে). পরে যেস্ত 

-স্লিলেন তাহাকে ভূমি যাইয়া জে মত কর পুর্পা 

৬৮ 

৬৯ 

ভাহাঁর1 যাইতে এল হইল তিনি এক পোঁছে 

লা হ্ণর্ভ। ভাঁহাঁর ও এক ভগগালি হইল তাহার নায় 

7 আরিয়া ঘে যেম্তুর চরণে বক্সিয়া শ্ুবিল তাঁহার কণা! 
০ কিন্ত মার্তী বু কার্ধের কারণ ৩২-কনি- হইল 
আতর মে ভাশাইঘা! বলিল প্ঁভৃহে ভোর কিছু 

| 

ভাঁবনাঁ নঙে' ঘে আগার ভগিলি চাভিযধ দিছে 

আঁয়াঁকে একা কার্থা করিতে অতএব আাঁক ওসগাঁরু 
করিতে বল তাহাকে? যেস্ত পুঁতাস্তর করিয়া বলিলেন 

7 তাহাকে যার্তী মার্তীভো ভূষ চিন্ি- ও ওকি 
&২ বছ কাঘ্যের বিষয় কিন্ত এক কার্থের আব] 

আছে । এব০ হ্ারিয়া পচচ্ছ করিয়াঁচে সে. ভাল 

ভ্বাগী ঘা লইতে হইবে না তাহা হইতে 1 



45 একাদিশ্য় প্্ ল্কেরে রভিভা লাল 

পর্ষ পরে তিনি চিলেন এক স্থালে পর্ন করিতেএবও, 

২ 

$$ ত্যাগী করিলে তাহার এক শিক্্য বলিল স্ভূহে আমার 
০০০ 

দিগীকে কাল]! করিতে শিক্চ$ও ঘে হত হোহন। 
শি্ষাইল ভার শিহ্োরাদ্গীকে ॥ তিনি কহিলেন 

তাহাদিগকে যাধন ভোঁযরা কাহিল! কর ভাখন কহ 

আক্রদের পিভাহে তে আচ স্বর্গে পবিত্র হওক 
ভোর নাষি আইসুক তেঘা'র রাজ্য হওক তৌখা'র ই 
বেযন দৃের্ঁ তেন দৃঁঘিকীতে আযাঁরদের নিতা আহার 

দিন ব্যালে দেহ আঁর্দিগক্কে ও মাছি কর আর্ারদের 
9৭4 শ্রকাঁরণ আঁযরণ ও আর্ত করি আঁযাঁরদের দেল? 
দাঁরেরদিগাকে লইও লা আর্াদিগকে পরিক্ষায় কিন্তু 

পরিত্রাণ কর আঁযাঁরদিগিকে লে দুষ্ত হইতে 174. 
ভিনি-ও বলিলেন তাঁহারদিগীকে ভৌর্ারদের কাহরি 

বন্ধু আঁচে যাহার হনে দুই পৃহর গাত্রে যাইয়া বন্দ 
হে বন্ধু আাঁকে দুই কটি ধুল দেহ একারণ আাঁর 
এক বন্দু আসিয়াছে আযার স্টলে ও আমার 
কিচু নহে খুবার তাহার সনুণেে। কিন্তু ভিতয়ে' 

যে জন আচে মে বলিবে পুঁত্াস্তর করিয়া বিক দিও 

৪ 

লী আঁকে এখল দ্বার বদ্ধ হইঘ্ণেছ ও আমার 

জাঁয়াল পাঁঘুল ক্টইতেচে আহার অহিৎ্ তোঁয্যাকে 
দিবার গুত্তিতে পারি না আমি কি তোযারদিগিকে 
য্ছি তাঁহার বন্ধ হওনের কারণ লা গুপ্তিঘণ দিবে তখাচ 
তাহার তছুষ্ঠির কাঁরন ওুর্তিয়া! দিবে ভাহাঁকে ঘত 

তাহার আবশ্যক আছে 8. আহি ও তৌারদিগিকে 
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ধলি চাহিলে দিতে হবে ভোযারদিগকে চে করিলে 
পাঁইব' ঘ্বাতিলে দ্বার ঃখুলিতে হইবে তোয়ারদের জন্য ॥ 

$০ প্রকরণ ফে চাঁছে লে লয়ু ও যে চেহ্া করে লে শী ও 

$ যে ঘাতে ভাহা'র কারণ 2খুলিভে হয়) পুগু ঘদি 
কটি চাহে তোযারদের কোন পিতাঁর হ্ালে তবে 
পাথর দিবে তাঁহাকে ও যদি মৃত্জ্া চাঁছে তকে 

4২ মহলোর বদলে সর্ন দিবে তাহাকে কিযুণ ভিছ্বা হি 
$৩ ঢাহে তবে বি কাঁকতি ছিবে তাহাকে! আভএব 

ভৌয়রা যন্দ হইয়া! হছি ভাঁল ছাল দিতে জাল ভোযার' 
দেরি শিশ্টরদিগাকে তবে ভোযারদের সুর্গীয়ু নিভ] 
কত অধিক দিবেন বর্ঘঘাজা তাহারদিগকে আহার! 
চাহে তাহার হনে | টন 

$ভ হেল কালে এক সৎ চাঁতীইতে চিল ও তাহা গৌ?িা। 
ভাল হৃৎ্০ গেলে গোছা! কথা কহিল ভাঁহাঁতে লেক 

$৫ চয্তকৃত হইল । কিন্ত তাহাঁরদের কেহ বলিল! 
সে হৃ-কে ছাতার হ্ুতের বার্ধলজবব রাঁজাঁর লাম? 

$৬ আর লোক ভাহার পরিক্ষার কারণ চাহিল চিহ্ন সৃর্গ 

$৭ হইতে ভাঁহাঁর হলে ভিলি ভাহাঁরদের হালোঁছুৰ 
জাঁলিহাঠ বলিলেন ভাঁহাঁরদিগকে কোল রাজ্য আঁপলার 

বিপরিতে ভিন হইলে অবর্ষনাশ হয ও দর ঘরের 
$৮ বিপরিতে ভিন্ন হুঈলে পরতে জহৃভাঁন ভিন হইলে' 

- আআপিনাঁর বিপারতে তাহার ্বাঁজ্য স্থির হইতে পাঁরিকে! 
লা। এক্কারন ভোর! কহিতেছ হে আহি হনে 

(৯ চাঁতিয়া দেই হারলজববের লাম! কিন আছি 
অদি বার্ধনজবরের নায় লইয়া হ-কে জাতিয় দেই 
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তনে ক্ষাছাঁ'র লাযি লইয়া চাতিহ1 দেয়ু ভাঙার দিগাকে 
তোয়াঁরদের শিশ্বর এ নিঘিত্ত ভাহারা হইবে ভোঁঘার' 

২* দের বিতা'র কর্তী। কিন্ত আমি ঘছি ঈশ্বরের আলি 
দ্যা হুশ-্ক্জে চাই ভবে আহশত ঈশ্বরের রাত 

২৬ আঁজিঘ্ণছে ভোঞীরদের স্যালে। হান হলবান 

জন্তু হইযু ঘর রহ্ফা' কয়ে ভাখান ভাঁহার ধন লিরাীছে 
৯২ হাক? কিন্ত তাহ! হইডে বলবান আজি পরাঁজিযু 

করে তাহাঁকে তান হে সম্পদে বিশ্বাস করিল ভাঁহা 
৯৩ লু'টিযশ ভাগী২ করে |]. ঘে আর পু লছে: জে 

আমার বিপরিডে ও ঘে একত্র লন) করে আতর 

২ আহি সে তি চ্সেলে |] ভ্তান্তচি আত্মা 
মাঁনবকে চাঁতিয়া জুস স্থানে ভূযন করে বিশ চে 
করিতে এব০ ভাঁহা লী পাঁইযুশ বলে আপনার যে ঘর 

৫ চঠতিঘোছি তাহাতে হ্ছিরিয়া! ঘাইর। ও-যহিযুণ তাহা 
₹৬ পায় শল্য হর্জন ও সাজান পরে লে মাইয়া লয় 
আর আত আতা আনা হইতে দুষ্ঠ পরে তাহারা 
সান্দাইয়া বাজ করে লে স্ছাঁনে তাহাতেলে মানুষের 
শেছ তাহার পুধায় হহীতে যন) 

২৭ একথা কহিতে এহন হইল এক জন নারী যাঁনবোর 
ম্ব্ঠে গুটীশ্বরে বুলিল ভাঁহাঁকে ধলা লেওদর হে 

বরিল তোযাকে ও সন ঘাহা ভূমি পাঁন করিয়াঁছ ॥ 
২৮ তিনি কহিলেন অধিক বুল্য তাঁহারা ঘাহার1! ঈশ্বরের 
২৯ বাঁকা শ্তনে.ও যাঁলে | হাঁনব্য আড় হইলে ভিলি 

কহিতে লাগিলেন এ দুষ্ঠ পুকঘ লক্ষন চেহ্া কছ্ে 
কিন্্ ঘোনা ভবিহ্যৎ বক্ষার লক্ষণ ব্যতিক্রে (কাজ 
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৩০ লঙ্কণ দিতে হইবে লা ভাহারদ্গীকে। একারিন 
যেয্ব ফোলা চিল নিনিবীরদের লক্ষণ তেঘন মানষের 

৩৪ পুর হইবে এ প্ুকছের। দক্ষিণের রানী বিচাে 
খাতা হইবে এ পুৰঘের হি, ও তাহারদের দো 
করাইৰে কারণ সে অধইল পৃথিবীর অনু হইতে 

শলম্ার জান শনিবার করিন কিন্ড শলম1 হইতে বত 

৩২ এক জন ধানে । নিনিবীর লোঁক্ বিচারে ঃযাঁডা হইলে 
এ পুবছের সহিৎ্* ক্রাইৰে তাহারদের দোছ একারল 

ভাহারা ঘোনার চেভি দেয়? কথ] শ্নিয়! থে? করিল 
কিচ্য দেখ এক জন ঘোনা হইডে বত এখাঁলে 1 

৩৩ কেহ সৃদীপি জীলভিযা গ৪গ্ত স্থান কিসুণ কাঁঠাঁর লিচে 

খুঘ়ে লা কিন দীদানের ওপর পীবেশিরা গীতি 
৩$ দোখনের কারণ অরীরের দীপক চচ্ছ আভএব 
ডোমার তক্ছ এক দৃষ্টি হইলে সকল তনু হইবে দাঁত্তি 

পৃর্নি- কিন্ত চক্ষু মন্দ হইলে সফল সরীর আন্্কারীয়ু। 
€৫ সেকারণ আব্বাল হও ঘে ভোযার যব্যোের দাঁঠ্তি 
৩৬ অন্ধকার বছে। জতএব তোঁযাঁর সকল সরীর দাঁপ্তি 

হইলে ও আন্ত্বকার কিছু নহে তবে সকল হইবে 
পুদ্ীপের বু তেজনের মত তোথার হধ্যে। 

৩৭ একথা কহিতে এক জল আ্ারিজি তাহাকে বলিল 
7১ ভোজন করিতে তাহার অহিৎ তখন তিনি দরব্শে 
৩৮ করিঘ কসিলেন 1 কিন ঘরিজি তাহার ভোজনের 
৩৯ পৃের্ব আসীন দেিলে তয*কুত হইল অভএব পুঁভু 

বলিলেন তাহাকে এধন তোঘরণ কআরিলির] যার্জন কর 

বাট ও খালের বাহিরে কিন্ত তোয়ারদের ভিতরে 

০০০ 
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ভোর ও অথথা/পৃন্নি 1 হছেক্ষিত্তের ৬, 
ভাগী লিম্থান হরিদেন ভিনি ভিতরে ভাগ ও লিম্মান 

£8 করিলেন ল!। কিন তৌঁযাঁর হা দাঁল ক্র" 
$২ তাহাতে দেখ ভৌঁযারদের সুীলে সকল শ্ততি। কিচ্ছু 

গঘাঁরিসিরাঁরে লঙ্গাপ ভৌয়ারদ্িগীকে একারন ভোমরা 
পটীনা ও ঝ ও অক্ল শাকের দশা শ দিতেজ কিন 

$ কু 

0১০ 

বিচার ও ঈত্থরের লেযেকে লগ্তিতেছ ইহ! করিতে 

8৩ ও অনা লা ভ্যাগী ফ্রিতে জুয়ায়। হে আরিলির! 
জানাশ তৌাঁরদিগাকে একারন জিলাগীগে ভোঘির1 

ই শততম আন চাঁহ ও নমহূখর গীলিভে ! ছে অধ্যাপক 

ও ক্রারিলি কাঁদুলিকেরণ অন্টাপ ভোযারদিগকে একাঁরণ 
তোরণ অদর্শণ কহরের য্ভ এ₹০ ধাহার হায় ভাঁহার 

£৫ ওরা ভীহাঁরা জাষে লী! শুক জল ব্যবস্থণ ভাঁজ 

পত্যান্তর করিযুণ লিল তাঁহাকে মহাশয় ইহা কৃহিয় 
&৩ আহ্যিরিদের মন্দ কহিভেছ। ক্িম্্বতিনি বলিলেন 

_ আনুপি ভোখারদিগকে ডোর ব্যবস্থা জ্বাত একারণ 

ডেযরা বসত ভার ও বছিতে কঠিন দিতেজ হখনুছেরদেকে' 

গুনরে কিন্ত আপনার! এক আগুলি করিু চুস্ত না 
৭ ভাঁরকে। আনাস ভোমারদিগকে একারণ তোর? 

গর্টীথিতেভ্ উবিধ্যৎ হকারদের কবর ও ভোত্ধারদের' 
৪৮ পিতৃরী )ুন করিন তাহীরদিগীকে 1 অবশ ভোর 

_ শুঘার দিতে ঘাঁহাঁতে ভাঁহারদের ক্রিয়া! লে লইডেছ 
একা'রণ তাহারা খুন করিল ভাহারিদিগাকে ও তোযার! 

€৯ হিতে ভাঁহারিদের কৰর 1 সেকাখারণ ঈশ্বরের 
আন কছেন আছি পাঠইৰ ভবিষ্যৎ হল্তগ ও পরিজন 

০ সপ 
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ভাহা'রছের হানে কিচ্য তাহারা ঃখুন করিবে ও 
* বিপক্চতা করিবে তাহাঁরদের কত্ত জনকে অকল্ 

ভবিষ্যৎ বক্তারদের এখুনের দায়! করিবার কারন 
এ পুঁকছের পর ঘাহাঁ ঃুন হইল দুথিবীর ভিত 

৫) ক্রণাবথি হাঁবেলের গুলাবফি জথরীহার খুন 
পর্ঘযঘ্ধ হে হত্াা চিল ঘত্ কুণ্ড ও ম্বযিকের হথ্যে 
যানে 1. আপনি নিপৃযু কহি ভোঁয্ারদিগীকে তাহা 

&২ ভোগা করাঁইতে হইবে এ পূকছের ওপর ॥ নান 
তোঁাঁরদিগাকে ব্যবস্থা! জাঁতরে একাঁরন লইয়া চিয়ুখং 
ভানলরে চোত়ান আপলারা বেশ করিল] লা ও 
যাঁরা প্রবেশ করিতে ভিল ভাহাঁরদিগকে বাঁ ৭ 

৫৩ করিল! । এ পুঁসগ্ী হইতে ভাহীরছের হ্বানে 
আহ্যাপিক ও খত্খজিরিরা ব্ছ্ছ নিব্দেন করিল তাহঠকে 

আনেক বিহযু কৃহিতে তাঁহা'রদিগীকে চেছ্ঠ করিতে* 
€9 কপট ক্রিয়া! বরিতে তাহার মুখর কৌন কথ] 

তাহীকে গুল্লানা করিবার নিষিস্ত সা 

পর্ব তশ্কঁলে অনেক সহর্শ লোক একত্র হইল যে 
১৬৯ আত এক জন চত্তিল অন্যের গুপরে ভাথন যেশ্য কহিতে 

লাগিলেন পু তাঁহার শিক্ষ্েরদিগকে সাবধাল রাখ 
মপনারদিগিকে জ্ঞারিজিরছের খখমির হইতে তাহা 

২৯ ভুকুচি একারণ কিছু আমাদি- নহে যাহা দুকাশ 
ও হইবে লা কিম্বী গপ ঘাহা ভাত হইবে লা। এত 
ই মাহা ভোমরা বল অন্ধকারে ভাহা দ্িপ্তিতে 

ল্প 



$& ছাদিশি পরী ল্ফের রচিত 

_ শৃঁবণ হইবে ও ঘাঁহা তোমার! কর্মে বল নিভৃতে তাহ! 

$০ 

88 

৪৮ 

চে্তি দিতে হইবে দরের চাঁতের ওপর! হে আঁথার 
মিত্রের! ভোহাঁরদিগীকে এ কথা কহি ঘাহরি অরীরেকে 
থুন ক্রিয়া আর কিজ করিতে পারে না তাহারদিগকে 
ভয় করিও না; ক্িন্ড কাঁহাকে ভয়ু ক্রির্তে 
আঁলাইব ভৌঁযারদিগাক্কে থিনি হযারলের পরে সরে 

পণ দুই ছেলিতে পারেন লরকে ভাহাকে ভয় করিও 

হটে ভৌঁয়ারদিগকে কৃহি ভয় কর তাঁহাকে । 
ঈতটা চটক পহ্চ বিক্রযু লহে এক পলের কারণ 
তাহাঁরদের একটা ও বিস্লতি নহে ঈঞ্চরের ঠাই 
কিন্ত তৌঁযাঁর মাথার চুল ফুল গীণন হইযণেছে) জে 

কারণ ভু করিও লা তোয্রা বঙ্ মূল্য অনেক চটক্ 
হইতে | ভোযারদিগকে ও এ কথা কি যে কেহ 
ই্ঘকার করে আমাকে যালুমের স্থানে তাহাকে 
যালুছের সন্তান ও শ্থৈকাঁর করিবেন ঈশ্বরের দ্যুতের 
হানে 1 কিল্ড ঘে কেহ হেয়ুস্রাীন করে আাঁযাকে 
যাঁন্জেরদের স্থানে তাহাকে ও হেয়জ্রান করিতে 

হইবে ঈদশ্থরের ছৃযতের স্থানে ঘছি কেহ কথা কহে 
যাঁনুছের গুণের বিপরিতে ভবে ভাহা হ্যা হইতে 

পারিবে ভাহার হাই কিন্তু কেছ যদি নিন্দা করে 

ইর্ম্াতাকে ভবে ভাঁহা মাত হইবে লা ঘখল 

ভাহারা আলে ডেখি'রিদিগকে জিলাগিগো ও আদালতে 

ও আধ্যক্ষেরদের ঠাঁই ভাখন ভিটা করিও লা কি পকার 

এত্যন্তর ক্রিবা কিয়া কি কৃহিবা একারণ সে দণ্ডে 
বর্ম শিক্ষাইবেন তোমারিদিগন্ে কি কহিতে জয়ায়ি। 
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/ $৯ স্বাশয় পর্ব লৃকফ্ের পুচ 

হেন কালে যাঁনব্যের এক জন বলিল, তাঁহাকে 
মহাশয় আম্যার ভাইকে কহ অধ্ি্খির ভাগ ককরিভে 
আমার সহিৎ । তিনি কহিলেন তাহাকে মাঁল্ছ 

কতা নিঘুক্ত করিল আযাঁকে বিতর কর্ত ও ভাগ 
কুর্তা তোযাঁরদের ।. তিনি বলিলেন ভাহারদিগকে 
দ্ধ. এব০ কার্ণন্যতা হইতে আব্বা হও একাঁরণ 
মানুষের সম্পদে তাহার জীবলের রক্ষা নহে! তিনি 
ও কহিলেন এক ওনদেশ তাঁহাঁরদিগীকে এক জন ধনীর 

হিতে বিফুর ৩*পন হইন 1 অতএব সে বিবেচন] 

করিয়া বলিল আঁমি করিব কি একারণ আখযার হুল 

খুইবার স্থান নহে | পরে সে বলিল ইহা করিব 

আয়া গোল ভারিযুশ আর বত গাঁহিক ও সে খালে 

খুইব আর্যার ওৎ্পতি ও আমার বৃন । তাধন 

আর প্রাণকে বলিব হে প্রাণ তোমার বছ বিন অঞ্থযু 
ছুইযাঁচে অনেক ব২-জরের কারণ শান্ত হও ভোজন 

পাঁন কর্ হ্হ্চ হও। কিছু ঈশ্বর বলিলেন তাহাকে 
তুই ক্ষি্ত আছ রাত্রে তোযাঁর পুশণকে লইতে হইবে 

তোযাঁর ভাই তাখন ঘে সকল, পুস্তৎ করিয়াঁছ তাহা 

হইবে কাহার ৮. ঘে কৌন ফেহ বৃন সঞ্চয় আপলাঁর 
কারণ কিন্ডু ঈশ্্রেরদিগেো ধনবান নহে সে জল এ 
য্ড। রর 

ই গুনবর্বার তিনি কহিলেন ভাহাঁর; শিছ্গোেরদিগক্ষে এ 

১০ 

হেত্ত আছি কহি তোম্ঠারছিগাকে জীবনের কারণ 

চিনি হইও লা কি )াইৰ] কিম্বা অরীরের কারন কি 

পরিবা আহার হইতে বড় জীবন ও পরিছুছ হইতে 
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ঠ২ ছাঁদশেয পব্ৰ+ লাহে রি 

বত সরীর।  কীক্কে ভাঁওর একারণ তাঁহার হুলে 
না হল কাঁটে ল] তাহারদের ভাগুংর লহে গোঁলণ 
লহে কিন্ড ঈশ্বর পুঁতিপাঁলন করেন তাহা'রদিগাকে 
তোঁঘরা পছ্চ হইতে কত ভালা ভোাঁরদের কোনি 
জন ও চিন্ঠ করিতে আপনার দীর্ঘতা এক হাত আবিক 
করিভে পারে। কষা কাঁর্ডা ঘি করিতে পাঁর নখ 

তবে ফেল আন্য বি ব্যস মত্ত ৮ আটের ক্রি 
গীঁচং ঠাওর ভাহাঁর] কি হত বাড়ে তাঁহারা শষ করে 

লা সুতা কাটে লা কিন্তু এ কথা কহি ডৌযারদিগিকে 

শলস? তাহার কল ম্হিখাঁতু ইহাঁরদের একের হত 

পরিচুদানিৎ হইল লী) উ্থর ঘদি এ মত পরিধান 
করেল হাটের ঘ্শিকে যাহা জাদা জ্ীচে ও কলা 
আঠ/যাতে ছ্েলা হয় তবে কত আব্কি ভোঁযারদের হে 
লু ভাক্ত বর। কিন্ত ভৌসরা ভাবি, হইও লা কি 
ধাবা কি লীবা এব মনে সন্দেহ করিও লা একরিশ 
প-আারের বর্ণ এ সকল তিন্বা করে কিন্ড ভোর 
টের পিতা জানেন হে ভৌাঁরদের এ সকলের 
জাঁবশাক আঁচে! কিল্ু ভোর] চেভা ক্রু 

ঈশ্বরের হুজা ড্যান এ সফল দিতে হইবে ভোহার 

ছিগীকে হে হুদু পাল ভয় করিও না একারণ ভোর 
নিভার বড় সন্তোষ আছে রাজা ছিতে ভোর্যারদিগাকে 
তোথারছের জমুভা বিক্রয় করিযণ দান কর আপনার 
দের কারণ খৈল] কর যাহা জীর্লু হইবে না অক্ষয় 
ধন সৃর্গের মধ্যে ঘোখখলে চোর নিকট আইলে ল! 
ও পৌঁকী নষ্জ করে লা একারিপ হেখধানে ভোযারদের হল 



ঠয ছাদশষ পরর্ধ লক বটিত্ব 

সোখানে হইবে ভোযখরদের অঙগুঃকরণ। 17টি 
৩৫ হওক ভোগ্ারদের ক্যর বন্দ ও ভোঁথারদের পুদীপ 
৩৬ পুত্বুলি আপনার ও লোৌক্রদের ল্যঁয় যাহার! 

অনশিক্কা করে তাহারদের পুভুর আগীমঘন বিবাহ 
ঘর হইতে তাহাতে আজিয়া দ্রাতিলে তাহার 

৩৭ ততক্ষণে দ্বার খুলিভে পারে! বন্যলসে দাস 
ঘাহারছিগকে তাহাঁরদের পুভূ আঁকিহশ পা অপিক্কা 
করিতে নিশুয় আঘি কৃহি ভোর্যাঁরদিগঞ্তে জে 
আঁশনার কয়র বন্দিবে ও ভাঁহারদিগঞকে বসাইবে 
এবত ঘাঁই্য্ণ তাহাঁরদের খধহিবার কার্থঃ করিবে । 

৩৮ লে ও যদি দ্বিতীয় কি তৃতীয় পুহর আয়া! 
৩৯ এ যত পায় তবে বন্য সেদান? ইহা ও শতি হও 

যদি ছতের কর্তা জানিড কোন দণ্ডে চোর আলিকে তে 
$* চৌকি বাঁতি্ণ ঘরকে ভীঁন্লিতে দিত না! ভৌয্র] 

ও প্রস্তুত হও প্রকীরণ যে দশ ভোঁথা'র অশিক্ষা কর না 
8$ সে দণ্ডে মল্ষ্ঠের পুঁজ আজিবেল | পির বলিল 

তাঁহাকে মহাশয় এ গুপদেশ কহিতেচছ আ্যারদ্গিকে 
৪২ কি! সকলেরদিগকে । কিন্ট পভ বলিলেন তবে 

কেভা সে বিশ্বারি ও বুদ্ধিবান' দেয়াল যাহাঁকে তাহার 
পুভু নিঘুক্ত করিবেন তাহার ঘরের গুপর তাঁহরিদের 

&৩ পরিমান ভক্ষ দিতে ওচিৎ কালে । ধীল্যাসে দাস 
8৪ ঘাঁহণকে তাহার পভ আইলে পায়ু এন করিতেং। অত্য 

কৃহি ভোাঁরদিগীকে ভিলি করিবেন তাহাঁকে তাহার সকল 
৪৫ অন্দে কর্তা । কিন্ত সে দাস যদি আন্ুঃকরণে বলে 

আমার প্রভু আজিভে গৌণ করে পরে দা দাদীর 



$ ছাঁদশয্ পর্ব লুক্কের রিড 

_ দ্বিগাকে যাঁরিতে লাঁগ ও ভোজন পাশ করে বেজুরের 
8৬ সহি ঘে দিনে: অপিহ্ষা করে লাও ঘে দণ্ড 

5% 

জানে লালে কালে আঁজিবে সে দাসের পুভু এব, 
তাহাকে দুই খাঁন করিয়া দিবেন ভাহাঁর ভাগা অনাস্থি 
কেরদের সহি ঘে দ্রাস জালিল তাহার পুভুর 
যন কিন্ড পুস্ভত হইল লী ও ভাহাঁর 1 করিল না সে 

৮ অনেক যাঁরি খাইবে কিন্য ঘে ত্বাত লা হইয়া? করিল 

০৯ 

৫৩ 

€$ 

মারল হোগা কার্থা লে.অল্। মরি খাইছে £ একারণ 

ঘাঁহাঁক্ে ব্ছ: গান হইয়াছে তাহার স্থানে-বছ্ছ 

চহাতে হইবে ও থাঙার স্থানে আনেক খঠুয়া গিয়াঁজে 
তীহার স্থধশে আধিক্তি চাহিতে হইবে | রে 

আনি আর্জি অগ্ি ক্ছেলিতে দৃখিবীতে শব, 

কি হচ্ী আয়াঁর | আহা দিত এখন পুঁজুলিৎ, হইত! 

কিন্য আসার এক ভূ পাইতে আঁচে আঁফি কেমল 
ব্যস্ত তাহা! পর্ল করণ পর্যন্ত ॥. ভাবিও না যে আছি 

আল্িহাঁজি নিধুক্ধ পাঠ্াইতে দৃথিবীতে আমি কৃহি 

৫২ তোঁযীরদিগীকে লছে কিন্তু পুধকং করিতে ॥ এখন 

৪৩ 

চি 

'ইভে এক ঘরে পাঁচ. জন ভিন্ন হইবে তিল জন দুহা'র 
বিপরিতে ও দুই জন: ভিলের বিপরিতে পিতা ভি 
হইবে পুণের বিপরিত ও দুঞগ্জ পিভার বিপরিতে মাতা 
কন্যার বিীরিতে ও ক্ন্যা মাতার বিপরিতে বধু 

ভাহাঁর সাশ্ততির বিপরিতে ও সাশ্তত্তি তাহার পু হুর 
বিপরিভে 1 ০, 

পরে তিনি বলিলেন লোককে মেদের গদ্য দশ 

হইতে দেটিঘলে তোয়ুর। কহ বুদ্ধি হইবে এহ০ ডাহা 
ঠাপা 



$ দ্বাছঘ পর্ব লহের বটি 

৫৫ হয়! ও দক্ষিন বাত বহিলে তোরা বল গঠন হইবে! 
৫৬ এব০ তাহা হয় । কালুলিকেরণ শুন্য ও দৃথিষীর মুখ 

বুঝিতে পাঁর কিন্ড এ কালের লক্ষণ বুব্িতে পার না 
৫৭ কেমনে । আঁশলার1 পুকৃত বিচাঁর কর না কি লিষিস্ত 
৫৮ ভোগা বৈরত্েরি সহি ঘছিতে* অধ্যফের স্থানে 

শে তাহা হইতে মুক্ত হইবার ঘত্ত্র কর কি জানি 
ভৌয়াকে গান করিলে বিচাঁর কর্তার হলে বিচার 
কর্তা গানটি করিবে তোমাকে পুহারীর ই ও পুহারজ 

৫৯ কারিগারে য়ে ভোগাকে ৷: তোমাকে কহি অতি শেছ 
কৃত্তি না দিলে বাহিরে আসিবা না? ্স্্ঠী 

পি লে অয় কতক লোক আঁজিয়+ বলিল তাহাকে জে 

»্্প্গীলিলীরদের বিহু যাহারদের রক্ত লীল'ভ হিশিভ 
২ করিয়া! চিল ভাহারদের বালদানের সহি 1 মেস 
 পৃত্যস্তর করিয়া! বলিলেন তাহাঁরদিগকে এ গলিলীরে 

_ এত কেশ পাইল সেকাঁরন তাঁহারা আর সকল গালি 
৩ লির হইতে পাঁপিস্ড বুঝা নহে তৌমারিদিগকে কৃহি 0েছ্ 
৪ নাকরিলে ভৌযরা ও সকল অব্ব্লাশ হইব? কিষু 
সে অজ্ঠাদশ জন ঘাহারদের ওপর শিলোঁযার গীত্ত 

_ পতিয়া মাঁরিল ভাহারদিগাকে তাহার গিরেশিলমের' 
& অকুল গৃহস্থ হইতে দেখছ বুবঝা নহে তোযাঁরদিগাকে 

ক্হি ঠেদ লা করিলে ভে'সরখ ও সকল সব্্বনাশ' 
৬ হই! তিনি বলিলেন এ হিৎ গুর্পদেশ এক জনের 

. ছুহ্ধ জুদ্ঠানে ভ্মুর গাঁছ রোপন হইল পরে জে 

তাহার ছল চে করিতে আইলে কিছুই পাইল না। 
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4৩ শরিরে পর্ব লুকের রতিত--- 

ভান বলিল ভহাঁর আালাকরকে দে ভিন ব্রণ 
নুয়ে আিয়াঁজি এ ভূমঘ,র গাঁচের ছল চে করিতে 
ফিন্্ কিছুই পাইলাম না ভাঁহা কাঁদিয়া ছেল হুমিতে 
ধাকে কেন। সে তুত্যত্তর করিয়া বলিল তাহাকে 
মহাশয় এ বর থাক ঘাঁকৎ পর্ঘানু তাঁহার বেত 
দিয় আর দেই ভাখন ঘদি গল ফলে ভাঁল কিল 

যদি লহ ভবে ভাঁরপর কাঁচি ফেল ভাঁহা 17777 
ভিনি শাঁৰত ছিলে এক লিলাগিগে শিলচাইিতে 

চিলেন ও জোখাঁনে হইল এক মটু লোক যাহার এক 
দৌব্বলযভার আত] আদর্শ বর এব ছেট 
হইয়া কোল মতে চাতী হইতে পারিল নী! মস্ত 
তাহাকে দেটিধিলে ভাঁকিয়া' বলিলেন হে নারী ভোর 
দৌব্্বল্যতী হইতে মুক্ত হইয়শছ। তিনি ও হাতি 
ছিলেন ভাহার ৬পর তাহাতে ততঙ্কনে লে »ধাড়া হইয়া 
স্ব করিল ঈশ্বরাকে।  যেস্ত ইহাকে সুস্থ করিলেন 
শখবত ছিলে সে নিহিস্ত জিনগিগের কর্তা ক্রোবিৎ 
হইয়া শুত্তর করিয়া! বলিল লেককে করিত করিহবর 
চয়ু দিন আছে আভএব সে দিনে আলিয়া সুস্থ হওক 
এব০ শাবত দিলে নহে? আভএব পুভু পুত্যুস্তর 
করিয়া বলিলেন তাহাকে তুই কাঁলুনিক ভোাঁরদের 
পুতি জন শাঁবত দিনে তাহার গবক কিম্বা গারা হাত 
ছইতে ঃধুলিঘু জল খাইতে লইয়া নাঁঘাঁত। কিন্তএ 

তন আঁবরহাঁমের এক কন্যা ঘাহাঁকে আয়ভীন বন্দিয়াছে 
আদর্শ ব-জর তাহীকে বন্দন হইতে মুক্ত করিতে 

8৭ গুটিৎ লহে শাবত ছিনে। এ কা কহিলে তাহার 
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কল শত্রু লতি হইদ সমস্ত লোকও ঈত্বরের বৃহ 
করিল এ সকল আশর্ঘা কাঁর্যের কারণ আহা তিলি 
করিয়া ছিলেন! পরে তিন বলিলেন কাঁহারি তুলা 
করিব টীশ্থরের রাজা ও কাহার অয করিক তাহ € 
ডাহা সরিঘাঁর এক কীজের মত থাহা কেহ লহ 
বুনিল তাঁহার গুদ্যানে পরে তাহা বৃদ্ধি হইতেং বত বু 
হইল' ও শৃন্যের পক্ষের! আসিয়া বালা করিল তাঁহার 
ভাঁলের ওপর! প্ুঁনবর্বার তিলি হলিলেন কাহার: 
তুল্য করিব ঈশ্বরের রাজ্য তাহা ঘযিরের যত ঘাঁহা 

কোঁন স্ব লোক দিল তিন কাঠা সুজির মঞ্যোে সহল 
8, 

পরে ভাহাঁরদের নগরেখ গৌলেন শিহ্ষাইিতে যাত্রা 
করিয়া মিরোশলহোেরছিগৌ 1. ভৎকাঁলে এক জন 

বলিল তাহাকে পুঁভু অল্প লোকের ত্রাণ হইবে £ 

তিনি বলিলেন তাহাইদিগীকে খাট দ্বার দিয়া! পুবেশ্শ 
করিতে ঘত্বু কর একারণ, তৌঘারদিগকে কাহ অনেক 

পুবেশ করিতে চাঁহিবে ভাহাঁতে কিন্ড পারিবে লা? 
ঘরের কর্ত| একব'র ওঠিলে ও দ্বার বন্ধ হইলে তের! 
দি ঝহিবে থাকিয়া দ্বারে ঘাভ যারিতেং কহ হে 

পু হে পুভু দ্বার খখুল আঁমাঁরদের কারণ এব০ তিনি 
পুৃত্যত্তর ক্রিয়ু! হলেন ভৌআরদিগকে চিনি লা 
কোথা হইতে |! ভাখন কৃহিভে লাঁচীবা ভৌঁহার 

স্থানে ভোজন পাঁন করিযাচি তুমি ও শিক্ষায়, 
্ ৃ হ্ 
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২৭ শখহারদেরু গালিতে ভান বলিবেল আমি ইহ 
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বলি আছি চিনি ন1 তোঁযাঁরদিগকে কৌঁথ] হতে 

আইল] আঁযাঁর স্থান হইতে দূর হও কুক্তারে ৷ 
সোখাণান হইবে ক্রন্দন ও দন্বের ঘর্শন যখন আবরহাসি 

ইচ্কুক ও ধাঁকুৰ ও সকল ভবিষ্যৎ বক্তা ঈশ্বরের 

রাঁজে দেনিধিবা কিন্ডু আপনারদিগীকে বাহিরে 
যোালীয় ৷. লোঁকেরণ পূর্ব পশ্বিম্ ওত্তর দক্ষিণ 
হইতে ও আজি বসিবে ঈশ্বরের রাজ্যে 1 কিল্ু 

দো শেঘের কতক লোক হইবে পুয ও পুথহের শেফ 

সে দিনে কতক আারিলিরা ভাঁহাঁর ঠাইি আলিয়া 
বনিল পুহ্থান ক্রিযণ চল এখান হইতে একারন ছেরোদ 
ভোয়াকে হত্যা করিতে ঢাঁহে । তিনি কহিলেন 

তাহারদিগীকে যাইয়া! কছ লে খার্যক শির়াঁলকে চে্ধ 
অদ্য ও ক্ল্য আহি হৃৎকে চাহি ও লোককে আম্থ 

করি পরে তৃতীয় দিনে শ্তন্ধ হইব আযার আবশ্যক 
ও আঁচে ভূন করিতে অদ্য ও কল্য একাঁরণ ভবিষ্যৎ 
বস্তা হিরোশশলছে ক্ষয় হইতে পারিবে লা । ছে 
হিরোশশলম্ হিরোশিলয ভব্হ্যৎ্ বল্তা হারিক/ও 

তাহারদের পাথর যাঁরক হাহারা পাঠাল হঈহাীছে তোযাঁর 

জুনে কত বার একত্র করিডে চাহিয়খজি ভোর 

শ্িশ্তবদিগাকে হ্যেল কুটি আপনার বাত! একত্র 

করে তাহার ডেনার নিতে কিন্ডু ভৌঁ্রা তাহা চাঁহিলা 

লা]. . দ্ধ ভোরারদের ঘর ছাঁতন হইয়াছে লরু 
স্ন্য ভৌয়ারছের কারণ হাঁক, পর্ঘানু ভোযিরা, কহ 

ল্য লে জন হে আসেন সিছছাঁর লাঁযে । ডি 



88 তত্তগ্রশিহ পর্ব লূকের রচিত” 

: শরর্ধ শাবভ দিলে ভিন ভোজন করিতে আইলে 
$8 এক জন পুধীন আ্ারসির ঘরে ভখন তাহারা 

৬ 

$৩ 

$ ১০ 

'নিরক্ষণ করিল তাহাকে 1 ভং্কাঁলে এক জন 

জলোদুরি চিল ভাহাঁর অন্ত! মেষ ওত্তর 
ক্রি! বলিল শাসুক্ত ও আআরিজিরদিগীকে শব দিনে 

অুত্ত করিতে ওচি- কিনা কিন্ত তাহারা টুন রহিল? 
তিনি ভাহাঁকে লইয়া সুঙ্ছ করিলে বিদায় করিলেন । 
পরে পত্যন্তর করিয়া? বলিলেন তাঁহাঁরদিগকে ভোর 
দের কোন কাঁহাঁরু গাঁবী কি গ ঃঘাঁদে যদি পে তহে 
শীবত দিনে তভজ্কণে ভূলিৰে না ভাহ1। কিন্ড্ু 

তাহারা ডাহার এ বাক্যের গুত্যুস্তর করিতে পারিল 
না) তিনি দেঠি'লেন নিমন্ি লোঁক ফেল পজন্দ 
করিল পুবান আসন অতএব ভাহারদিগাক্কে এ হি, 
ওপদেশ করিয়া বলিলেন বিবাহ ঘরে নিন, 

হইলে বজ্সিও না পুরান আসনে কি জাঁনি তোনণ হইভে 
মহৎ যদি নিযন্বি হয় পরে যে ডাকিল তোৌঁযাঁকে 
ও তাহাকে আজিয়া! বলে এ মনুচ্যের ফাঁরণ হানি 
দেহ তবে ভূমি লতি হইয়া নিচ স্থলে বেস কিন্তু 
ভাঁকিৎ, হইলে ঘাঁইু| বৈন অতি নিচ স্থানে তাহাতে 
ওলা আবি! বলিৰে ভৌচখকে দোঁঘুরে আর ভাঁল 
ছাঁনে বৈজস ভান তোর্যার অগ্রয হইবে তাহাদের 

দৃষ্ডে যাহারা বৈলে তৌার সহি-1 একাঁরণপ্তি জল 
ঘে আদলাকে ওত করা তাহাকে লাহাইতে হইকে 
ও হে আপিলাকে অল্ুতা করায় তাহাকে গু করিতে 

ভইবে 1 বা) বিল, 
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পরে বলিলেন সে জনকে হে নিমনল তাহাকে ঘখন 
দিবা কিম্বা রাত্রের ভোজন কর তবে ভাঁকিও 

না ভৌয়ার বন্ধুরা কিয় নাপিশ্ের] কিম্বা তোখার 
বান পিবাসিরদিগা্ে কি জানি তাহারা গুলরাছু 

তোয়াঁকে নিম্ন্বিলে পরিবর্ত হয় কিন্ত লিমন ঘদি 

কব ভবে ভাক' ছরিদ্ব ও নালা ও ধ্োঁডা ও আন্বের 

নিগিন্তে তাহাতে বন্য হইব এফাঁরণ তাহারণ পরির্্ত 
দিতে পারে লী কিন্ ভোমধর পরিহর্ত হইবে ধার্মিকের 

পুলকঘালের কালে । টি 

এক জল ভাঁহরিদিগকে কথন বার্তা কহিতেং শনি 
লিল ভাহাঁকে বৃল্য মে জন হে ভোজল করিতে পায়ু 

ঈশ্বরের রাজো 1. তিনি বলিলেন তাহাকে এক জক্ষ 

রাঁত্রের ভৌজলীত আয়োজন ক্রিয়া নিযন্রিল অনেককে 

এব ভোজনের কালে দাস প্ঠাইল কৃহিতে নিঘনিতের' 
দিগাকে আহিল অক্ল পক হইর্ঘাছে। কিন্ত 

অকল এক মত আলাপ কৃহিডে লাগিল । পথ! 

লিল আমি ক্ষেত্রে ক্রয় করিয়াছি ও আহার 
আবশ্যক আছে তাহা দেথিবার যাইভে তোকে, 

নিবেদন করি ঘখহাঁতে ভিলি' কষে] করিবেন আর 
এক জন বলিল আছি ক্রয় করিয়ুচি পাঁচ জৌঁতা বলছ 
ও আহারুদের ভাল হন্দ দেটিতে যাই আগ়ি এ লিবেদন 
করি ভীাহাঁতে কত! করিবেন |" আর এক জন 
বলিল আঁমি বিবাহ করিযাঁজি জে কারণ আমি হাইিতে 
পারি না|! জডনৰ লেদ্বাজস ছিরিয়া গেল এ সকল 
বলিল ভাহাঁর পরভুকে। তাধন দরের কর্তা শ্রেহিৎি 
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হইয়া বলিল তাহার দঁলেরদিগকে শীঘু গড়ি সহরের 
পথ! ও গলিতে ঘাঁইঘ়1 আলিও এখানে দরিদু ও প্ষোড়া! 

২২ ও. জন্ব্নেরদিগাকে 1. ভাঘন লে দাঁস বলিল ঘেযল 
আজ্ঞা দ্যুখচেল ভেযল ক্রিয়ুচি ক্ল্য খল হুল 

৩ আঁচে 1. পরে পুঁভূবলিল তাঁহার দাঁসেরদিগাঞ্ে? 
পঁথে ও বেতে ঘাঁইও আির্তে তঞিঃ কর ভাঁহাঁরদিগাকে 

৪ আগার ঘর পুর্ন হওনের জন্য; একাঁরণ তোযাঁর 
_দিগিকে ক্হি ঘাহারাঁ নিমন্ি- হইল তাঁহাঁরদের এক জন 
আমার ভোঁজন করিতে পাইবে না । রা 

২. বত যাঁনব্য তাহার হ'লে জত হইলে তিনি মুখ ছিরিয় 
২৬ বলিলেন তাঁহরিদ্িগীকে কেহ হ্ছি আযাঁর পশ1, 

বর্তি হইতে চাঁছে তবে বিন] আঁদলার লিতী মাঁডী ভার্ঘযা 
দল! ভাই ভতীলী ও আ্থপলার পন আলি লা করিলে 

২৭ হ্স্ডে পারিবে লা আমার শিষ্য 1 ঘেআঁপলাক 

হুল ও বহিতে* আঘার পপি বর্তি নাঁ হয সে হইতে 
₹৮ পীরিবে লা আমার শিঘ্যা? ভৌঘারদের কেভা গত 

গঁখিতে যনে কারিলে পুথয খরচ পত্র বুঝিতে বলে লা 
২৯ জাঁলিতে তাহা! সআাগি করিবার নহয় কিনা নত্তধা 

ভিত করিলে সা ঘদি করিতে পাঁরে না তবে সফল 

৩৬ ঘাঁহার] দেগে! ভাঁহাঁ নিন্দা করিতে লাগে কৃহিতে* 

এজন গঁঘিডে আঁর্ডিলে সা করিতে পাঁরিল না ।' 

৩$ কিম! কোন রাঁজা অন্য রাজার অহিৎ্ রল করিবার 
ঘা পয হলে লা যুক্তি করিতে দশ সহ সহি 
লইযুন শক্তি আঁচে রূন করিতে ভাহাঁর সহি ঘে কুকি 
আহ সঙ্গে লই! ঢোখা করিতে আইলে ভাহাঁর 
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৩২ আহি কিন্তু ঘছি নহে তবে দূ. দুরে থাকিচু॥ আরণের 

৩৩ কারণ দ্য্ডাণ পাতায় ॥ আডএব ভোমারদের হে 

কেছ সকলকে ত্যাগ করে লা লে হইতে পারে লন! 
৩৪ আয়ার শিহ্য । লবঙ্ন ভাল কিন্ড হ্গি লবন 

৩৫ অলবলীয তবে ভাঁহাঁর র ফ্যেল হইহে তাহা 

সুমির কারণ ভাল নহে ও সারের চিশির কাঁরণ ভাল 
নহে কিন্ বাহিরে চেল] হয় $ যাহার শ্বলিবাঁর কর 
আছে, সে শ্ুনুক 1 | 

পর্ব আঅক্তল পটোয়ারি ও পালিরা ভাঁহখর বাক্য শ্বলিডে 

$৫ লিকট জল 1. কিন্য গ্থরিঝিরা] ও আধ্যানকের] 

কচ করিয়া বলিল সে পাঁশিরদিগিকে মর্যাদা করিত 
৩ ধায় ভাহারদের সঅহি-। তাধন তিনি বলিলেন এ ওর 

&$ দেশ ভাহারদিগকে কহিঘা ভোঁযারদের ফোন জলের 

ঘদি এক শত হও ভাহাঁরদের একট] যদি: হরিঘুণ 
ঘা তবে হনে মে নিরানববই চাতিবে নাঁ ও ঘাইয়ুণ 
চেষ্ঠা! না! করিবে জে হরনীয়কে তাহা! পাঁওল পর্ধযন্ত । 

৫. এব০১ তাহা পীহইা হৃঞ মনে হুন্ধে খুইবে? পরে 
৬ বাঁচিতে আলিয়া! ভাঁকিবে ভাহার ভিত্রমিত্রকে কহিভেং 

আহার সহি আনন্দ কর একাঁরন পাইর্জেজি আমার" 

৭ হরনীঘ়ু যঘকে ৮ আমি কৃহি তৌঃারদিগাকে আনন্দ 
এ হইবে সৃর্গের বাঁজো এক জন খেছিৎ পাপি লোকের 
বিছা নিরালৰ্বুই বীর্স্মিকের্দিগী হইতে অধিক যাহার 

৮ দের খাদের আব্যশক নহে ॥ কিন্ত কোন জু 
লোকের দর্শ খন বা হইয়া! যদি এক থান হারা 
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উবে পুঁদীপ না জাঁলাইবে ও ঘর হাতিয়া বঙ্গ চে 
করে তাহা পাঁওন পর্ন পরে তাহ পাইলে জারা 
ও পর্সীরদিগঞ্জে ভাকিয় লে আনন্দ কর আহার 

সহি, এক্কারণ পাইছি আহার হরনীয় থান। আমি 
ও কৃহি' তোযারদিগকে আনন্দ হইবে ঈ্থরের দ্যতের 
আগফ্যাতে এক 0েছিৎ পাঁপি লেখকের বিহ্যু 

তিনি ও বলিলেন এক জনের চিল দুই পৃ] এব, 

কণিঘু বলিল তাহার পিতাকে হে পিতা আহার ধলের 

ভাগা দেহ! তাহাতে দে ভাঁগা ক্রিযাঠ দিন তাহারি 

অগনতা । আল্লু ছিন তাহার পরে কণিষ্কু গুম তাহার 
কল ধন একভ্তর করিহণ দূর দেশে গৌল ও তাহার 

সকল ধন ঃখাইযুশ ওতাইল।! আকুল ত্ররাইলে বশত 

অকাঁল হইল লে দেশে তাখন ভঙ্ক ভিন হইতে লাগিল! 
পরে যাইয়া? রহিল লে দেশের এক গুঁহন্থের সহিৎ ও 

মে ক্ষেত্রে পাঠাইল তাহাকে সুকর রাগিবার কাঁরণ 1 
তশ্কাঁলে সে সক্রের াইবার চিতায় পেট ভরাইতে 

চাছিল বত কিম্য কেছ দিল লা ভাহাঁকে 1! পরে 

চেতন পাইয়া! বলিল আঁাঁর পিতার কৃত মতুরের পুচুর 
উদ্চ এব০১ অধিক কিন্তু আমি হ্ধীয় যরিভেছি ! 

হি শুত্িয যাইব আগার পিভীর হ্খনে ও ভাহাকে 

বলিব সৃর্ণের বিপরিতে ওভোফার দৃষ্চে পাপ করিয়ুখজি 
ও ভোযার পুণের নাঁঘ অযোগ্য করাও আঘাকে 

ভোর্ার এক ম্তুরের যত? পরে সেওঠযাগেল 
তাহার পিতার হানে! কিন্ত এখন বছ দূর খাকিলে 
তাহার পিতা তাহাকে 'দেটিতে পাইল এব০ বঙ্ছ দয 
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করিয়া দৌন্ডন ও তাহার গলায় পভভিয টুন করিল 
তাহাঁকে। ভাধন গত বলিল ভাহাঁকে ছে পিডী আয় 
পান করিয়াজি স্বর বিপরিতে ও ভৌঘার দৃষ্ছে ও 

ভোর পুপ্রের লা হোগা লহি। কিন্ত, পিত। 
বলিল দাঁলসেরদিগাকে ওত্তঘ বস্ত্র আনিয়া! পর$ও 

তাহাকে ও আঁট দিও তাহার অক্ীনতে ও জা 
তীহার পার গু বাঁচুরকে ও আনিয়া? মার পরে। 
খাইয়া হৃথ/ হইব এক্াঁরণ এ আর পু মৃত্যু 
হইয়া জীব আচে হরনীয়ু হইয়া পাঁঘাঁ গিয়াছে ! 
তাঘন তাহার] আনন্দ করিতে লাগিল । কিন্তু ত্যোঘ্ 
দু জিন ক্ষেত্রে পরে ঘরের নিকট আজ্নিতে* শ্তনিল 
বাদ্য ও ন্ডা শব্জু॥  ভখন এক জন দাসকে ভাক্য়ি! 
জিজ্ঞাসা করিল একি. সে বলিল তাহাকে তোমার 
ভাই আসিয়াছে ও তোগার শিভা মারিয়াজেন পু 

বাদুর তাঁহাকে ভাল পাঁওনের জন্য। তখন সে কোপিৎ, 
হঈঠ্ণ ঘরে যাইতে চাঁহিল লা আভএব তাহার পিভী 

বাহিরে আিয়া খোভ করিল ভাহাকে। কিন্ত ম্সে 
পত্যুত্তর করিয়া! বলিল তাহার পির্ভাকে দ্ধ কত বৰ 
অর তৌঁযাঁর সেবা করিলায় ও ভোর আজা কখন 
লগ্গিলয না কিন্ত আঁয়াকে এক ছাগীল বাচা কখন 
দিলা লা আমার আসখারদের সহিৎ আনন্দ করিতে 
কিন্তু এ তোমার গু] ঘে অসং- কার্থা করিতে গুড়াই 
ঘাঁচে ভোর সকল ধন মে আসিবা আাত্র যারিঘাজছ 

গছ বাছুর তাঁহার কারণ ॥ কিন্ত সে বলিল তাঁহাকে 

পুল ভূমি নিতা আঘার সহি ও আথার হল 
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তোর গপধুক্ত আঁচে আলন্দ করিতে একার 
তোর ভাই মৃত্য হইয়া জীব আছে ও হরলীসু 

হই পাঁয়া চিয়াছে। " 

পরে তিনি বলিলেল ভীহা'র শিষ্যয়দিগীকে এক জন 
বনবাঁন চিল যাঁহীর এক জন দের্ঘোন ও লে জন তাহার 

বীল হ্ফেতি করনের বিফ ওক্সানিৎ চিল। তাধন 
ডাহাঁকে ডাকিয়া! হলিলেন এ কি যাহা শ্তনিতে পখই 
তোর বিষয় তোমার কার্ধোর নিকাঁষ দে, 

একারন দেয়ান আঁর হইতে পারিঘা লী । সে 
দেন জাঁপিনশর যনে বলিল জ্ামি কি করিব আমার 

পুভ এখন খণ্ডন আগার কার্থয। মৃত্তিকা খুছিতে 
পারি না ভিহ্কী মাণগিতে লব্বৎ হইর্যাঁচি । আছি 

জানি কি স্করিব তাহাঁতে আ্যার কাঁর্ঘ্য গেলে লোক 
আ'স্নারদের ঘরে লইবে আঁয়াকে । ত্াখন তাঁহার 

পুকুর অক্ল টাকে তকিযা! পুঘযকে বলিল 
তোযার কত বাঁকি দিতে আঁযাঁর পুরভুকে। সে বলিল 

৬ এক শতবাততৈল/; মে বলিল তে'যাঁর পত্র লহ 
বৈস ও শন করিয়া পঞ্চাশ লেখ ; তারপর বলিল, 

আর এককে ভোয্ধর কত বাকি ॥ লে বলিল এক 
শত হুর গৌি। লে বলিল তীহাকে তো্যার পত্র 
লইয়ু লেঃ আশি |. পুভূ ব্যাথ্য/ করিল জে 
নিয়ক্ছাঁরাঁহি দেয়াল তাহার বুদ্ধিয্ন্ কীর্ঘোর কারন | 
নয এ জাতের শিশ্তর1 ভাহাঁরুদের পূকছে দাত্তির 

ঙহ্ 
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শিশ্তগীণ হইতে বৃহ্ধবান 1 আমি ও কহি ভোর 
দিগন্তে অধর্ণ ধনির বনু করাও তাহাতে পনডিলে 
তাহারা অনন্ত নিবে লইতে পারিবে ভোযাঁরদিগকে | 
যে বিশ্বাহছি অলে মে বিশ্বাস্ি অলেকে ও ঘে অতি 

আল্রে অর্পক্তািএকি তে ও অনেকে অপুকৃতা্ঘিক | 
আধর্দ বনে ঘি বিশ্াছি নাঁ হইলাঁ ভবে আতা ধন 

গন্চিৎ করিকে ভৌযারদের উঁছি কেভা । জন্যে 
বনে ও বিশ্বাঘি লা হইলে কেম তৌঁয়ারদের 

নিজ দিবে তৌযারদিগকে 1? কেহ দুই পুঁভুর লেব! 
করিতে পারে লা একীরন এককে গৃলু? করিলে অল্যকে 
সৌঁহ করিবে কিহ্বী এক জনের পু হইয়ুণ অন্যকে তৃষ্ু 
করিবে 1; ভোর! করিতে শর না ঈশ্বর ও বনের 

লেবা। * 

বনৈচুক্ত হারিজসিরা এ সকল শুনিহশ লিন্দা করিল 
তাহাকে 1 ডাখল ভিনি হলিলেল ডাহারিছিগকে 
ভোর? আঁপলারদের পুকৃভাঁধ কহিতেজ যালুঘেরদের 
স্থানে কিন্ট উন্বের জানেন ভোযারদের আনঃকরণ 

একারণ যাহা যাঁনৃষ ব্যাখ্যা করে তাহা হারহ্ ঈশ্বরের 
দোঁতরে | হ্যব্ন্থ] ও ভবিষৎ ঝাঁকা চিল ঝোল 

পর্ধান্ তাহীর পরে ঈশ্বরের রাজ্যের মঙঈীল অহাচার 
পঁক্কার্শ হইয়াছে ও পুতি জন জোর করিয়া ঘায় তাহার 
হঞ্ধ্যে । হৃগ ছঘিবী ও বৃহিহণ হাইতে অনযাঠলে 

ব্যবছা'র এক বিন্দু ওল হইবার হইতে! যবে 
আপনার ভার্থা] চাতিযু] জন্য বিবাহ করে সে পরদার 
সুয়ে এ ঘে লয় লে জাাঁনীয়ুকে সে পরদার করে 1 
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এন জন ধনবান চিল সে বাগনীয়ু ও মলম্ল পরিয়! 
নিত্য সুভক্ষন করিল । এক জন দরিদ্বুও জিল। 
তাহার না লাজার হে ঘ] পদ হইত! পক্তিল ভাহা'র 
দ্ারের নিকট ) ও ভাঙার হেজ হাড়ি! ভাগ 
চুর পে পুরাইতে ইন্ভী করিল কিন্তু কুকুরের 
আজিয়া চাঁটিল তাঁহার ঘ] 8. পরে দরিদু খরিলে 
দৃযতে বহি? গৌল আবরহ্ামেক্স বক্ষে 1 পুল ও 

ঘরিলে কবরে খুয়ীগেল | এব লরুকে ব্যেহিৎ, 
হইয়া! চক্ষু গঠাইল ও বহু দুর খাকিযু! দেখিল 
আঁবৰরুহযি ও লাজারু ভাহাঁর হক্ষে ॥ তখন 

ডাকি হলিল হে আঁবরহখ্য পিডা দৃযখ ক্রু 

আঁযাকে লাঁজারকে পাঠাও তাঁহার অঙ্জুলির আগ) 

জনে ভূহাইতে আর জিব]! শতল করিহারে 

শকারণ এ আন্সি' শিঃধায় ক্েধিৎ, ছুই 7 কিন্তু 

আবরছা'্ হলিলেল তাহাকে পুণ্তরে মনে ক্র 
পুঘাঘূতে তুমি পাইয়াছ ভোমাঁর সুখ ও লাজার 
দ৪খ কিন্ত এখন সে শান্ত পাত তুযি জনুনা। 
ইহা চাড়া ও আঁর্যারদের ও ভোঁযাঁরদের মধ্য এক 
মহা! গাভীর আঁচে তাহার কারণ আঁযাঁরদের 
ফেহ যাইভে পাঁরে না ভৌথারদের সে হৃখলে ও ভোর 

দের কেছ আজিতে পাঁরে না আঁারদের এ স্খীনে। 
দরে মে বলিল ছে আঁব্রহাঁযি পিতা আছি এ লিব্দেন 

করি তাঁহাকে পা্াও আয্ার পিতার ঘরে একাল 

আগার পাঁচটা ভাই আছে ভাঁহাঁরদিগকে আহক দিতে 
নত্তবা, তাহারা ও পরে এ জন্রুনা দ্াইক হানে 



4৩ ঘোর পব্ঘ লৃক্কের রুটিত 

৯ আবরহাফি বলিলেন তাহাকে ভাহারদের আটে আপা? 
৩০ ও ভবিম্ৎ, বাক্য তাহা ব্যনূক ভাহারা। সে হলিল 

হে আবরহাঁয পিতা ভাহা লে কিন্ত কেহ মৃত্যু হইতে 
৩ গোলে খেছ করিবে? তিনি হলিলেল ডাহাঞকে 

ঘি ভাঙারী যেশি? ও ভবিষ্যৎ, হজ্তারদের্ কথা 
গ্নে না তবে কেহ মৃত্তা হইতে গুরিলে তাঁহারা সিভি 
হর লী! টিপা পাল 

শব্ধ পরে ভিনি হলিগেন তাহার শিছ্রদিগক্ষে আযাত 
স্স্পলী আসিতে অসাধ্য কিন্ড অন্যপি তাহাকে যাহার 

২ করনক আইিলে | যদি জীতা তাঁহার গলাঁযু টানি 
তাহাকে ছেল হইভ আমুদে তবে তাহা তাহার 
তাল ইহার এক হুদ জনের আখ্যাত করণ হইত । 

৩ সাব কর তোর ভাই যদি তোাঁর বিপর্িতে পাপ 
করে তবে বুব্িতে দেহ তাঁহাঁফে ও খোদ করিলে যাস 

ও কর ডাহাঁকে ছিলে ও যদি সাত বার পাঁপ করিলে 

সাত বার চিরে ও বলে আঘি েদ করি ভবে আছ 
কর তাহাকে | টপ | 

৫. ন্লরিতেরা হলিল তাহাকে পুভ়ু আমাদের ভক্তি 
৩ বাঁডাও। পুভৃ বলিলেন ভীঁহারছিগকে ভৌঘা'রদের 

শক্তি ঘছি শরঘার এক বিজের যত তথ কহিতে পাঁর এ 
কাঁযীন রৃক্ষকে গুসড়ান হইয়া]? সমুদ্রে রোঁপন হও 

৭. এব০, তাহা! হইবেক তৌথাঁরদের ইচুীর ঘত। একারণ 
ভোঁঘাঁরদের কোন জন যাহার দাঁস হাল বহে কিম 

পস্ত হরর সে দাঁস ক্ষেত্র হইতে আইলে হলিৰে 
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ভাঁহাঁকে এখন আহিল ভোঁজল' করিতে হস এই, 
বন্সিবে লা! ভাহাঁকে )াইবাঁর রানা এবত আমারি 
ভোজন পাঁন করল শা পর্ঘপ কর আর কার্ঘঃ 
ভারপর ভূমি ভোজন কর লে দাঁস তাঁহার আতা বর 
হওনের কাঁরণ আ্্ঘযঁদী করিবে আঁগি কুবি লে ॥ 

এ কপ তোয্র1 এ সকল করিলে ঘাহা আভা! দিয়াছে 
তৌাঁরদিগিকে তবে বল আরা আনধিক কার্থয কর্ত 
আপিলারদের নিযুহিৎ১ কথ্য করিয্াঁজি নি 

এ যত হইল হিরোশিলঘ়ে হাইতেং ভিলি গেলেন 
শরণ ও গীলিলির ম্ধা দিয়! এব এক গাছে 
লুবেশ করিলে দশ জন পার গৃহহ্থ দূরে খাক্যি 
দেখ] হইল ভাঁহাঁর সহি । ও গুছ স্বরে হলিল 
হেযেস্ত গুৰ দ্যাঁ কর আঁয়ারদিগাকে। : ডিলি' 
দেথিঘা হলিলেন তাহাঁরদ্গিকে ঘাঁইয়া যাঁজকের 
আা্যা- হও? তাখন তাহারা ঘাইতেং স্ঠতি হইল ! 
সুহ্থ হইলে ডাহাঁরদের এক জন দেঁটিযু চ্ছিরিল এব৩, 
ওচু শবরে করিল ঈশ্বরের লা ও হ্যিগ্ক হইয়া 
পতিন্ন ভাহাঁর তরণে ভাহাঁকে সুহ করিতে সে জল ও 
শ্রী । কিন্ত ঘেস্ক গুতর ক্রিয়া! বলিলেল দশ 
জল নহে ঘে শ্তি পাইল কিন্ডু নয জন কোথায়! 

ঈস্থরের সুহ করিতে যে আিিরিয়া! আইলে কহাঞ্ছে 
পায়! লা হায় এ বিদেশি হিল । পরে হলিলেল 

তাহাকে গতি) যাও তোয়ার ভক্তি মুক্ত করিয়াছে 
ভোঁথাকে। ৃ 

মারিলির1 জিডাছিল ভাঁহাকে কথন আলিকে 
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ঈশ্বরের রাজা তিনি সুত্যুত্তর করিয়া হলিদেন তাহার 
দিগকে ঈশ্বরের রাজ্য লক্ষণ দেগিডেই আইজ ল11 
তাহারা ও বলিবে লাঁ এর্ানে দেখ কিয্বী এয়ালে ছে 
একারণ দেখ ঈশ্বরের রাজ্য ভোষারদের হো । 
তিনিও বলিলেন ভাহাণর শিহ্যেরদিগাকে কাঁল হইবে 
ঘাহাতে ই করিবা দেগিতে মনুঘ্যের পুঁপ্রের এক 
ছিনকিন্ড্ তাহা দেঠিতে পাইবা! না। যদি লোক 
বলে এখানে দে কিস্বা শানে ছোখ ভবে আইও নাও 
তাহারদের পাছে ঘাইও ন1। এক্াঁরণ বেল বিদ্যুৎ 
হৃর্গের এক দিগী হইত্তে স্ুটিলে আলা ছিগৌ চত্তি করে 
সে মত হঈছে মাছের পু তাহার দিলে ৮ কিন্ত 
তাহার পৃর্ত্বে তাহার আবশ্যক আঁচে হচ্ছ দুধ 
ধবইতে ও এ পুকছে ওপিক্ষিৎ হইবার? ঘেযাল ও 

হইল লোক্ষের দিনে তেন হইবে মানুষের দুঁণ্রের 
ছিলে । তাহারা ভোজন ও পান করিল ডাঁহাঁর! 

বিবাহ করিল বিবাহ দিল (লে দিন পর্থ্যন 
ঘাহাতে নো জাহাজে দবেশ করিল এহ০* জল 
ল্লাবি- আলিয়া সকল অব্বলাশ করিল? সে 
হত ও হ্যেন চিল লতের দিলে তাহারা ভোজন পান 
করিল ভাহখরা ক্ষঘু বিক্রয় করিল ও হপিল ও গাথিল 

কিন্ড ঘে ছিন লত আদ্যকে চাঁতিয়া গেল লে ছিনে' 

অনি ও গান্ধক্ত সুর্গ হইতে বর্থিয়া বন কারন 
সকলে | এ মত ও হইবে লে দিলে যাহাতে হাঁনষের 
পুণ্য পুশ হইবে। সে দিলে বে থাকে ঘরের চছাতের 

ওসর ও ভাহার লামিগ ঘরে সে নাযুক লা তাহ) 
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লইতে! ওঘে হইবে ক্ষেত্রে সে ছিকক লা চাড়া 
৩২ বস্তকে আঁলিতে ॥ লতের জাযাকে মলে বাধ 

৩৩ থে কেহ আপিলার পুঁন রক্ষা করিতে চেহ্া করে লে 
_ সারাইিবে তাহা ওষে কেহ আপনার পণ হরায় সে 
৩৪ রক্ষা করিবে তাহা । আমি হলি ভোযারছিগকে জ্সে 

রাত্রে দুই জন হইবে এক শর্ধো শ্রফ লইতে এক জাতিতে 

৩৫ হইবে দুই সী লোক জীভীয় পিজিতে* হইবে 
তাহারদের এক জল লইতে ও অন্যকে চাঁভিতে হইবে 

৩৬ দুই জন হইবে ক্ষেত্রে এক জন লইতে আর এক জনকে 

৩৭ চাঁতিতে হইবে! ভাহার! পুভ্যুত্তর করিযণ বলিল 
ভাহাঁকে কোৌগ্রায় পৃভূরে তিনি বলিলেন তাহারদিগাকে 
ঘোখালে মরা খানকে সোখধালে সকুনেরা জত 

নী 

সইবে। রি? 

রর 

পর্ব তিনি প্রক হি গুপদেশ হলিলেল তাহাদিগকে 
5 ভাহাঁডে মন্ষ্যেরদের আবশ্যক আঁচে নিত্য ও নিরা 
২ বুর কামলা করিতে তিনি হলিলেন এক সহরে চিল 

বিচার কর্তা যে উশ্বরকে ভগ করিল লা টন 

তত নল লা? লে সহরে ও চিল এক ব্ধ্ব! এগ] 
মে আলিয়! লিল ডাহাকে আঁঘাঁর শত্ুর ওপর দাঁয়া 

৪ ফর আহার কারণ! -কড কালে সে করিল লা 

ভীহা কিন্ড তাহরি পরে আপনার হালে বলিল ঘট্যরি 

ও ঈশ্বরকে ভয় করি লা ও মানুষকে যানি না তত্রাপি 

এ বিধবা আঁকে ভ্যাক্ত করনে দাঁত] করিব তাহারা 
কারণ নস্তবা লিত্য আজিতেং পরিশ্ুষ করায় আযাকে 



৩৬) 

রঃ 

৫৫ 

৮ আন্/ছিশহ পরহ ল্্কেরে রচিত 

তাখন শুভু বলিলেন অপুকৃতীর্ঘি্ক বিচার কর্তা ক! 
খ্রন।) স্বর ও ঘি বছ কল গৌণ করেন দায়! 
না করিবেন আপনার যনলিতের জন্য যাহারা দিৰ1 
রাত্র নিবেদন করে ভাঁহাঁর ঠাই! আমি কহি 
তোযাঁরদিগাকে অবশ্য শ্শীঘু দায়! করিবেন ভাহারদের 
নিষিস্ত ; কিন্ত যানুঘের দু আজিহা ভক্তি পাইবেন 
শথিবীতে। কতক লোক বিদ্যহ্ঠন হইল থাহাঁর 
আপনার ছিগাকে বুবাল পুক্ডার্থিক ও অন্য লোককে 
তু করিল তাহারদিগীকে এ ছি- ওপদেশ করিলেন ॥ 
দুই জন কালা করিতে গোল স্বতিকে এক জন আারিলি 
শক জন পাঁটোরি । রিনি পক ভাঁশাইযু। এহডে 
নিবেদন করিল হে ঈশ্বর আঁগি আলা লোকের হাত নহি 

যাহারা তুয়াচোর অথথাঁহ্িকি ও পরদারিক এহৎ এ 
পঁটোহুরির মত নহে সেকাঁরণ স্ব করি ভোযাঁকে 
সগ্তের মধ্যে দুইরার শুপহাস করি আমার থে 
সৎস্থা আঁচে তাহার দশব০২শ দেই। কিন্ত পাঁটোয়ারি 
দূর থাকিয়া চক্ষ স্বগেরিছিগে ওঠাইতে চাহিল লা কিন্ত 
বুকে ঘাতিঘা লিল ঈশ্বর ক্ষেযা কন পালিজ্ঠি 

জাগে 1 আমি কৃহি তোযাঁরদিগকে এ মানুষ 

গিয়াছে আপনার ঘরে অন্য হইতে পক্তার্ঘিক হইয়া 
একারণ ঘে কেহ আপলাকে ওহ করায় তাঙান্ছে আলুতা 

করিতে হইবে ও ঘে কেহ আপনাকে নিচ করাঘু 

তাহাকে গুঠাইীতে হইবে । রা 
ডাহারা ও ঘলিককে আনিল তাঁহার হলে কি 

ডাঁহাঁরদ্গকে ্শার্ছে কিন্তু ডাহার শিছ্ছোর 
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78৬ দেটিয়া! যালা করিল ভাহীরদিগাকে। কিন্ত ঘেষ্ত 
তাঁহীর্দিগিফে ভাকি্য়ুা! বলিলেন বালককে আ'যার' 
বই আজিতে দেহ ও বাঁরণ করিও নল] একারণ ঈশ্বরের 

8৭ রাঁজ্য এ পকাঁরের । সত্য আছি কহি তোযাঁরদিগঞ্জে 
ঘেকেহ ঈশ্বরের রীজ্য গৃহণ করে না বাঁলকেরে 
ন্যায় লে কোঁন যত যাঁইবে লা তাহাতে । পে 

$৮ হেন কালে এক জন আধ্যাক্ষ ভাহাঁকে জিজ্ঞাসা 
করিল এ কথা বর্ম য্হাশয়ুহে কি করিয়া পাই 

8৯ আননু পু্াথু । যেস্ত বলিলেন আথাকে ধর্ম্ম কহিতে: 
২০ কেন এক্ ঈ্থর বিন! কেহ বর্ম নহে ॥ আতা জাত 

হহর্ছ পরদা'র করিও লা খুন করিও লা চুরি করিও 
না মিথ্যা পুযাঁণ দেহ লা ভোমাঁর পিতা যাঁভাকে অদ্য 

২ কর! . মে বপিল এ সকল করিঘযাঁচি আঁযার বালক 
২২ কাঁলাঁববি।] য়েশ্ত ভাঁহা শ্নিযা হলিলেন তাঁহাকে 

এখন এক কাঁর্ধা বাকি ঘাহা ভোয্খর আছে তাহা বিক্রয় 
করিয়া? দেহ দরিদ্ুকে পরে বগি ধন পাইবা জার 

*৩ অদ্জে ও আইল 1 সে জল এ কথা শ্বলিযা বছ 
চিন হইল একাঁরণ ভাহাঁর চিল আলেক অস্ত ! 

২৪ যেন্ট তাহাকে চিন্ি দেনিধিঘা? বলিলেন ধনিরা ঈশ্বরের 
২৫ রাজ্যে পুবেশ করিতে ক্েন দুর্গয | কাঁচি 

যাইতে শ্তনের জিছু দিয়া অহজ বনবাঁন ঈশ্বরের রাজে! 

৬ পুবেশ করণ হইতে ॥ আঁহারা শ্তনিল তাহার! 
২৭ বলিল ভবে ত্রাণ পাইতে পারে কেডা! তিনি 

বলিলেন মাঁনুছেরদের যাহা অসাধ্য তাহা ঈম্থরের 

নক 
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৮ সাধ্য! পির খলিল দে) আাঁঘরাঁ অকুলঞ্ে 
ই 

৩৫ 

জাকিয়া তোয়ার সপ্দে আমিযাঁচি ॥ কিন্্ ডিনি বলিলেন 
তা'হা'রদিগাকে আত্য আমি কৃছি তোথারদিগকে কেহ 
দর কিবা যাঁতা লিভা কিছ ভাই, কিছ ভার্ঘা কিছ 
শিশগান লী ছাঁভিরআঁছে ঈশ্বরের রাজার নিষিস্ত 

১) তে বছু অধিক পাইবে লাখ এ কাঁলে এব০ আজিবাঁর 
জাতে অনন্ু পুরু | এ স্পট 

তারপর লে দ্রদশঞ্চে লা বলিলেন দো আমি 
হিরোশলঘে যাঁই ও যাঁছণ ভবিষ্যৎ বম্তারা লেনিিল 
তাঁহাঁ সকল পুত্যক্ধ হইবে মানুষের পুলে একারণ 
তাহার? অন্য বর্বর গছ়্ি* করিবে ভাহাঁকে ও 
ডাহাঁকে নিন্দা করিডে হইবে ও চে দিতে হইকে 

ভাঙার গাঁছে ও জহর হার করিয়া গুন করিকে 

তাহাকে সে ও পুলবর্বার গুতিবে তৃভীয়ে দিনে । কিছ 
ভাহাঁরদের কহে বুবিল না সেবাঁকা ওভাহী ০ চিল 

তীঁহারিদিগ হইতে এব০ ভাঁহাহ জে কথা! জাঁনিল না? 
তিনি ঘিরিার লিকুট গপনিৎ হইলে এক জন 

আন্দ বিল পথের পাঁর্পে ভিক্ষা মাঁগিতে | সে 

মানবের কোলাহল শ্তনিযা জিত্তালসা করিল একি । 
তাঁহারা বলিল ভাঁহাঁকে যশ নাজারেল মে পথ দিয়া 
ঘাঁয় ॥. তাখন লে টেঁতাইহুণ বলিল হে ঘেস্ত দওদের' 
ম্মুন দা কর আনতে |. যাহারা আগে গেল 
তাহার! চুপ করণাথে মানা করিল তাহাকে | কিন্ত 

সে অতি অধিক টেতাইযু। বলিল হে দাঁওছের সন্াল 
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£৭ কেয়া কর আ্াকে |  যেখ্ঠ হকি, রুহিয়ুণ জর্খভ1 

দ্রিলেন আনিতে তাহাকে! পরে সে নিকটে আইলে 
$$ জিডাঁসা করিলেন তাহাকে হলিয়া অমি কি করিৰ 

তোযাকে কিচাহ।॥ মে বলিল তাহাকে হে 
$২ পুভু আমার চক্ক পাইতে চাহি। যেস্ত বলিলেল 

ডাহীকে চক্ষু পাও তোমার ভক্তি আাণ করিঘীচে, 
$৩ তোযাকে। সে ততক্কণে চক্ষু পাইলে তাহার সহি. 

ঘা! সুব করিল ঈশ্বরাকে সকল লোক ও তাঁহ 
দেখিয়ু) সু করিল ঈশ্বরকে |: 

প্র তাখন ভিলি বেশ করিয়া গৌলেন যিরিগেশ দি 

$৯ এহ্ দো লোথানে এক জন প্রধান পাটোযারি লে ও 
৩ ররতাতারগাণ দাই লে চেচ্চণ করিল 

দেঠিতে তিনি কি পুকাঁর লোঁক কিন্ত খাটের যালষ হইুণ 
$ আলিব্োরাঁ্ে পার্ধিল না!) আভবব আগে দৌত্তয 

চতিন এক সুকাঁযোর রৃক্ষে তাঁহাকে দেখনের জল্য 
৫ এফারণ তাহার লোখালে যাইবার হইল। য়েস্ত 

সে স্থানে ওসলি হইলে চক্ষ ওঠাইয়া! দেখিলেন 
ডাঁছান্তে ও নিলেন জাঠযাইয়ুসস শাঁঘু করিয়া! না 

একারিণ আজি আসার রহিতে হইবে ভোর্যার ঘরে ॥ 
৬ তাহাতে মে অন্তর নামিয়া! মর্যাদা করিল তাহাকে 
৭ হরিছ হানে. ঘাহার্ট দেটিল তাঁহার! কল 

কচ করিয়া! বলিল ভিলি-পীর্গি লোকের নিম্মন্ত্রণে 
৮ গিযচেল। তাখন জাধাইয়ুস ভাগ্তাইয়া বলিল 

পুভুকে 'হে পভ, দোখ আমার অর্ছেক সৎ সা ছেই 
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দরিদরদিগীকে এব, শু করিয়া ঘদি কিচু, লইয়াজি 
তবে চারিপ্ণ হিরিযু দেই ভাহা। কিছ 
মস্ত কহিলেন তাঁহাকে আঁদ্ অ্রাণ আনিযেছে এ ঘরে 
একীরণ সে ৩ আঁবরহাঁযের সন্তীন। মন্ষ্যের 
ন্দান আলিয়াণচেন হরনীয়ুকে চেহ ও আঁণ করিতে &. 

তাহারা এ কখ1 শ্রলিতভেং তিনি আর হিৎ গুপদেশা 
করিলেন একারিন তিনি ভিলেন ঘিরোশিলমের লিকট 
তাঁহারা ও বুঝব্িল যে ঈশ্থরের রুজা ভত্তক্ষণে পুঁকাঁশ 
হইবে | জতএব ভিনি বলিলেল' এক জল মৃহাৎ, 

লোঁক দূর দেশে গৌল রাজ্য লইতে আলীর কারণ 
তারপর ভিবিয়া আঁজিতে। ভাঘল ভাহার দশ দাসকে 

ভাকিঘুণ ছিলেন দশটা হিল খাল ও ভাহীরদিণীকে 
বলিল ঘাঁলিজ কর আঁযাঁর আইসল পর্থান 
কিন্তু ভাঁহাঁর পৃজীরাঁ ঘৃল্লা করিল ভাহাঁকে এব লোক 
পীর্টাইল ভাহাঁর পাঁচে কহিতে এ লোককে ঢাঁহি নী 

শাসন করিতে আর্ঘিরদিগাকে | ড৪পরে সে 
ব্লাজ্য লইবাঁর হইতে ছ্রিয়ুখ তিনি লে দাঁসেরদিগীকে 
ভাঁকিতে হলিলেল আহার! পাইর্া চিল মেভঞ্কা 
জাঁনিঝারাঁখে' কি তাহরিদে লম্তা বানিজ্য কার্ঘেতে 
তাধন পঁঘয আিহ়া! বলিল ম্হাশযছে তোযাঁর এক 

খঠনেতে দশ খাল লতি পাইছি] ভিনি বলিলেন ভাগ 
করিয়া বিশ্বারিন দাস আল্ছে বিশ্বাসি হইল লে 
কারন কতত্ত কর দর্শ সহরের ওপর দ্বিতীয় আলিয়া 
বলিল ম্হাঁশয়ুহে ভোযায় এক্খানেতে পাঁচ খান লা 



১৯ গুণবিগশত্তি শবর্ষ ল্ফ্কের ু চিভাস্ 

$৯ হইয়াঁচে।  ভিনি বপিলেন তাহাকে ভূমি হত পা 
২০ সহরের কর্তা; আর এক জল আলিয়া খলিল 

হে ম্হাঁশঘ দেখ ভোমার মিনা খাঁন যাহা গাঁয্চা 

২$ বন্দিযা রাঁণিঘ্চি ॥  একাঁরণ তৌযাকে ভয় 
করিলাম জানিয়া তম তিল লোক ঘাহা! না খুইয়াজছ 

তাহা জুলিতেছ ও ঘাহা লা বুনি তাহার চসল 
২ কটিতেজ। তিনি ব্লিলেল তাহাকে হে বেম্জ্ড 

হাঁরহি হাঁস আপনার মু হইতে বিচার করিব তোকে 
তই জানিলি আসি কৃতিল মানুহ যাহা খুইলায লা 

তাহা তুলি ও ঘাঁহা বুনিলাযি লা! তাহার হল কাটি 
২৩ তবে কি কারণে আগার তগ্কা দিলি লা কৃভিতে তাখন 

. আঁযার আঁইসনে পাঁইতাঁয আর্যার নিজ সুদ আুদ্ধ] 
৪ ভাখন হলিল তাহারদিগক্ে ঘাহাঁরী লিকট ভগাইল, 

সে খাল তাহা হইঞ্জে লইণ ভাহাঁকে দেহ যাহাঁর দশ 
ঘর খাল আর । ভার্াঁরা বলিল ভাহাঁকে মহাশযুরে' 
২৬ ভীছাঁর আছে দশ খাল। এরকারণ কহি ভোযার 

_. দিগাকে যাহার আজে মে পতি জনকে দিতে হইবে ও 
 ঘ্জছাঁর নহে ভাহ্খর আহা জভাঁচে লইতে হইবে! 

৭ কিন্ড আয়াঁর সে কুগণ ঘাঁহারা আমার কৃতৃত্ত ইছ 
_. করিল লখ তাহাঁরদ্গীঞক্চে আনিযু! বধ কর আঁক 

অন্মুচে । 

৮ একথা কহিয়াঁ তিনি যিরেশিলছে হাইডেং গেলেন 
০০ আঁগো।- শা 

২৯ ভাষন এ যত হইল হাখন কীতপাঁজ ও বার্তীনিযাঁযু 



$৯ শুণবিত্শতি পর্ণ ল্কের তিতা 

গুতরিয়ী চিলেন জীত বৃক্ষের পর্বতে তাখন পাঠইিলেশ 
৩০ ডাহাঁর দুই জল শিষ্যকে কহিযখ ভৌযারদের অন্যুগে 

যে গাছে ঘাঁও এবৎ, ভাঁহার মধ্যে সান্দিঘ! পাইবা 
একক বন্দি বাছুর ঘাঁহার ওপর কেহ কান চিল লা 

৩৪ তাহা গুলিযঠ? আঁল। ঘাদি কেহ জিজ্ঞাসা! করে॥বাঁচুর' 
কেন 2যুন তবে কছ তাহাকে পুভুর কিছু ক্ার্থ্য আচে 

২৩২ তাহারা । আহার] পাঠাল হইল তাহারা ঘাঁইয় পাইল 
৭১৩ যেয্ন বলিয্ণা জিলেল তাঁহা'রদিগাকে। তাহার! বাঁচুরকে 

খুলিতেং তাঁহার কর্তার! বলিল ঘাঁচুর কি জনা 
৩৪ খুলিতেছ। তাখল তাহারণ বলিল পুভূর ক্ার্থ আচে 
৩৫ ডাহাঁর পরে ভাহারা লইয়া গোল তাহাকে যেশ্তর 

হালে এব আঁপলারদের পরিচুছ ভাঙার গুপর দিয়! 

৩৬ চড়ইন ঘেশ্তকে তাহার ওপর 1 ও াহার সহিহ" 
গোল তাহারা আসলারদের কাঁপত বিচাহইিল পথে! 

২৭ যাখাল তাঁছারণ গক্তরিয়া! চিল জাত বৃক্ষ পর্বতের নামি, 
ছার স্থালের লিকট তাখল শিছেএরদের আাঁনব্য অকল 
হবিছ যলে' ইস্থরকে গুৃশ্বরে সূঘ করিতে লিল লে 

৩৮ অঙ্কন পরাক্রম্রে কারণ যাহা তাহারা দিল কছিতেং 

জয়ং রাজার হিলি আক্নিতেছেল ঘিগ্হণর লাহে 
৩৯ ন্ুর্গে কুশল মণ লা ভাহাঁর॥ কিন্ত কতক 

হাঁরিসিরা যাঁনব্যকে দেটিয়ুখ বলিল মস্থাশিয়ুছে তোযি'র 

৪০. শিক্যেরছিগক্ে বারণ কর।  তিলি পুঁভ্যন্তর করিয়া? 
বলিলেন তাহাদিগকে আহি বলি এ কথা ঘছি ইহার! 

£ চপ করে তবে পাঁথর চেঁতাইবে ? অহরের লিকট 
আলিয়া তিনি তাহা দেখু! ক্রন্ধশ করিলেন ভাহাঁর় 



$৯ গুণবিৎশতি পর্ব লঞ্চের রুভিত--+ 

সং শুনর এ্রৰণ্ণ হলিলেন আহা ঘছি এ তোথার ছিনে জারি 
ভোয়ার কুলের কিউ কার্য কিন্তু এখন তাহ! আদ! 

$৩ কাল গগ্ত তোঁথাঁর চক্ক হইতে! একারণ দিন আসি 
তেছে ঘখল তোমার শজুগান পগার খনন করিঝে, 

৪৪ তোর্াঁর -চত্তর্দ্দিগৌ ও বেভিবে -ভোঁযাকে ও করিকে। 
তোঁয়াঁকে মৃত্তিকাঁর আনান ও ভোর জন্তান ভোম্ধর 
মধ্যে ভোথার এক সাগর ও রাঁটিবে লা আন্যের ওপরে 

প্রকাঁরনণ অপিনাঁর সাথির দিন জাঁনিলা নী17-+ 
&৫ পরে সৃষ্িকে যাইয়া? বাহিরে ছ্চেলিতে লাগীলেল' 
৪৬ করমু বিক্রুয়ু কুর্তজারদিগীক্ষে ভাহারদিগকে হিয়ার এফল' 

লিশি আঁচে আ্যার ঘর প্রার্ঘনার ঘর কিন্ত তেরা 
রিনা ভাঁহা চোরের খাদ । টিপ 

&৭ দিন বছিন ভিনি শিক্ষাইতে চিলেন খৃহ্িকে কিল 

পান যাজক ও অধ্যাপকেরা তাহাকে 9যন করিতে 
8৮ চেহ্1 করিল কিন্ড ইভর লোককে ভয় করিল এব, 

তাহারা কিছু করিতে পাইল না! একাঁরণ সবর্ব নৌঁক 
ভাহাঁকে শ্বনিতে চাহিন | ' 

'পবর্ব জে কালের এক ছিলে তিনি সৃসিকে শিক্ষাইীতে ও 
১১ মীন সম্ধখচার ক্ৃহিভে ছিলেন ডাখন পবীন ঘাঁজক্রো 
২ ও অধ্যাপক ও গীতিল লোঁক আইল তাহার স্থানে ও 

লিল তাহাকে কি পরীক্রয়ে করিতেচ এ কার্থা এব, 

৩ কেভা ছিল এ পরাক্রম্ ভোরযাকে; তিনি পুত্যুত্তর' 
করিয়া বলিলেন ভাহা'রছিগাকে আমি ও এক কৃখা 

জিড্তালা কুরিব ডৌয়ারিছিগীকে তোমরা ক্হ আফাকে 
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২০ দিওশাততি পর্ব লুকে রষ্টিত----* 

ঘোহলের শুৰ স্বর্গ হইতে কি আমু হইতে! 
তাহারা! পরম্ুর বত্ত পরার করিল হিতে 
আয্য়! যদি কৃহি আুর্গ হইভে উষে হলিবে কিঃ 
কারণ আহ! করিলা লা ভাহাঁফে কিম্ত হদি বলি 

মনুষ্য, হইতে ভবে সকল লেক পাঁখর মারিবে। আর 
দিগাকে এক্াঁরণ ভাহাঁরাঁ মনে স্থির বুঝে যেশহন 
আছে ভউব্ছ্ঘৎ বক্তা ।  ভাহার1 পৃভ্যুত্তর করিল 
আরা জাঁলি লা কোথা হইতে! তখন যেশ্ত 
বলিলেন আঁচি ও ধলি লা ডৌারদিগাকে কি পরাক্ষহে 
এরক্কার্থা করি 1টি 

পরে এ হি২-ওসদেম্শ করিতে লাগিলেন লোককে 
এক জন হলিল দাঁঙ্চা' ফেব্রু ও তাহাতে পুজাগন পশ্ুন 
ক্রিয়া দূর দেশে গেল চির কাঁলের কারণ! পরে কাল 

হইলে পাইলেন এক দাস ডাঁহারছের হলে লে দক্ষ 
গল পীহইবাঁর জন্য) কিছ ভারা তাহাকে আখরিয়া 

বিদাঘ করিল বচ্চন হাতে! পরে আর এক জনদাঁস 
পাঁঠাইনেন ও তাহারা যাঁরিল ও বড় অন্ড্ুয করিল 
তাহাকে পরে বচ্চা হাড়ে বিদায় করিল তাঁহাকে! 

তস্পরে তৃতীয়! দাঁস পাঁঠাইলেন ' এবৎ« তাহারা 
ভাহাঁকে হানি বাহির হেলিল॥ পরেনের্ক্ষা 
ক্ষেত্রের কূর্তী বলিল আযি কি স্রিব আি পাঠাই 

আঁার এক] পুকে কি জাঁলি তাঁহারা তাহাঁকে দেখিযু 
সস্ভয করিবে; কিন্তু পুজারা তাহাকে দেখিয়া 
পরযুর ঘৃক্তি কিল এ আজে অধিকারি আইস তাহাকে 
যাঁটিহ ডধন অধিকার হইবে আঁঘাঁরদের | পঞ়ে 
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২০ বিএশতি পব্ঘ” ল্কের গিচভা--- 

তাহার] ভাহাঁঞে দাক্চা চ্েত্রের বাহিরে জেলিয়া হত্তা 
করিল । অতএব সে দ্বাক্ষা ক্ষেত্রের কর্তা কি 
করিবেন ভাহারদিগক্ষে! তিনি আনিয়া আতা 
করিবেন এ দুজারদিগকে ও তাহার ছুঁক্ষা ক্ষেত্র দিবেন 
অন্য লোককে ! তাহার? তাহা শ্রলিয়া বশিল হওক 

না তাহা । কিন্ডু তিনি তাহীরদিগাকে নির্হছন 
করিহাণ বলিলেন তবে এ কি ঘাঁহ1 লোঘ হহর্যাছে হে 

পাঁথর রাঁজ লোক ভূঁচু করিল তাহা হইয়াছে কোনার্ 

পুবীন হে পতে নদে শাঁধরের গার হচ্ছ চেপা হইছে 

কিন্ত ঘঁহার ওপর তাহ] পক্তে ভাহাকে ভর্দ করিবে | 
লে দণ্ড পুর্ন যাক ও অধ্যাশকেরা হাতে বধরিতে 

চাহিল তাহাকে কিন্ত লে'ককে ভয় করিল একারণ 
তাহার] বুব্বিন যে তিনি এ হি-ওশছেশ্শ কৃহিয়া' চিলেশ। 
ভাহারদের বিপরিতে | 

অতএব ভীহাারা আাঁব্রালে পর্কাইিল হিথ্যা লোক 

ঘাঁহাঁর! কলটভা! করিযাআপনারদিগীকে বলিবে সভাবখদি 

স্পস্পারি 

হার বাকা ব্রিবারে ও ভীহাঁকে আর্দলত ও অধাক্ছের 

গড়ি. করিবার জন্য ! এব০, ভীহার1 এ কথণ 
জিত্রাঁলা করিল ভাহাকে ছে মহাশয় আরা জাল 
ভুমি ত্য কহিতেছ ও শিক্ষা ক্রাহিতেচ একারণ 
ম্খাবলোঁকন না করিতেছ কিন্ত অভা শিক্ষাইতেচং 
ঈশ্বরের পথ আারদের কর্তব্য আছে কি না 
রাজস দিতে কাইসরকে | তিনি ভাহাঁরদের 

কপটতা বুবিয়া! বলিলেন কেন পরাধাইতেচ আমাকে 
জা 



৯৪ 

". হ০বিতশতি পৰ্ব্ধলৃকের রচিত 

এক লিক ছোযাঁও আঁকে এ কাহার বিশ গুপর 

' লেখা? তাহারা পুত্যুন্তর করিয়! বলিল তাহাকে 
৯৫ 

৩ 

৯ 

২৮ 

৬৩ 

কাহিসরের | ডান ভিলি' লিলেল ভাহারদিগঞকে 

কাইসরকে দেহ কাইলরের ও ঈশ্বরকে ছে 
ই্বরের 1 অতএব ভাহারা। তাহার ঘাঁকা বরিতে 
পারিল লা লোকের অখাতে শপ ভীঁহারু মুভির | 

চম-কুড হইয়া চুল রিল | ৪০৮, 
কতক শাদুকী হাহা? বলে পুনলবগ্থান নহে তাহার 

সৃখলে জাজিয় জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কৃহিয়া মহাশয় 
হোশি লেঠিংলেন আযাঁরদিগীকে কোনি কাহার ভাই ঘি 

অপত্য না জন্মাইয়াণ ঘরে ভখন তাহার ভাই তাহার বধু 
বিবাহ করিয়া! বিজ ও২পন্ কহন্চ তাহার ভাতার কাঁরন। 
জতএৰ আডি ভাই চিল এব পথ্য বিবাহ করিয়া রিল 

১ শিশ্ট হিলি পরে দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া শিল্ঠ হিল 
মরিল: তৃতীয় ও তাহাকে বিবাই করিল লে ম্তও 
সপ্ত জন তাহারা ও শিশ্ত হিল মরিল !  আবশেছে, 
মেলার মর্রিল । . অভত্রব পুঁলবণ্ফানে মে হই 
কাহার বু একাঁরন আত জন ব্বাহ করিল ভাহাকে? 
যেশ্তু পৃত্যত্তর করিহণ বলিলেন তাহারদিগকে এ 
জগাতের শিল্ঠরা বিবাহ করে ও বিবাহ দেয় কিন্ত 

ঘাহ্ণর] ও জগতের ও মৃতার দুনবগ্থাঁলের যোগ 

স্ইযাঁজে ব্বাহ করে লী ও বিবাছ দেয় লা তাহারা 

ও আঁর ম্দ্বিতে পারিরে না কিন্্ থাকে দ্যডের র্যা 

৩ পনবগ্থ্ণানের শিশ্ট হইয়া উশ্বরের শিশ্ত হয় ॥ 

৩৭ কিনতু মৃত্যু লোকের পুনবগ্থালের বিষসু যোশ। বঝোঁপেডে 



ঘা হচশতিনন্্য ল্কের কাজি 
.. ছোধাইিল ঘাঘধল বলিল সিছছা আঁচল আবর্ছাঁঘ ও 
৩৮ ইচক্ষাঁক ও ধাঁকহের ঈশ্বর; তিলি মরার ঈশ্বর 

লহেল কিন্ডু জীবডের লে কারন সঙ্তল বাঁচে ভার 
৩৯ জন্য 1 কতক অব্যাসক পুতুত্তর করিয়া? বলিল 
৪০ মৃহা'শয়ু তুষি বিলক্কণ হিয়া | পরে আর কেহ 

তাহাঁকে আর জিজ্ঞাসা করিতে শাক্ত চিল লী 7. 
$$ তিনি বলিলেন ভাহারদিগাকে লোঁক ক্যেল বলে 

৪৮ এডি দাঁওদেরা অন্থান এব০* দাঁওছ আপনি চীতের 
. পুসুকে বলিল যিচ্থহাঁ কহিলেন আঁযাঁর শুগীবানিক্ষে 
&৩ হস আর্যার দহন ঘর, তো্যার সক্ররছিগাঞ্ে 

8৪ করাই ভোম্াঁর পর্দাসল 1 অআভএব দাঁওদ ভীহাঁকে 
$৫ শুগাবান বলিলে তিনি ভাহারি স্পীন কেফেনেো। পরে 

_. আকন লোকের শবনে বলিলেন তাহার শিষ্েরদিগীকে 
9৬ বড আ'বর্ধাল করিয়া! জাপলারদিগকে রা আধ্যাপিকের 

দিগা হইতে ঘাঁহাঁর! দার্ঘ পারিষঠুদ পরি যাইতে ঢাঁছে 
খু লম্সার চাহে: বাজারে ও পুবান আসিল জিনাগিগো ও 
৪ পৃ স্থাঁল লিখন্রুণে যাহার খাইয়া গেলে বিব্বার 

ঘর কিন্ত লাযের কারন দীর্ঘ পা্চলা করে ইহাঁরদের 
হইতে জহ্কি সাডি। শি ্ 

পর্ব ভিনি দৃর্চি করিয়াণ দেটিংলেল বনী দোঁক দান 
-১৯৪দ্রিতেং ভাগুরে। তিনি ও দেগিলেন এক জল বত 
ও দরিছু বিব্বা, ঘে দিয়াছে দশ গণ) পরে তিনি 

বলিলেন অত্য আছি কি তোারদিগকে এ দরিছু 
& বিব্ৰ! দিয়াজে সকল হইতে অধিক. একারন লে 



৯ 

$$ 

৬ 

৪৩ 

৪ একাবিশতি পর্ব লৃকের বাটি 

ফল তাঁহাঁকদের বছ ধনের কিচু দ্যাঁচে, ঈঙ্ছরের 
দানে কিন্ত এই তাহা'র দরিদুত! হইতে ছি্াছে ৮. 
অকল সপ্ন্থা। 

. 

ত-কালে কডক 'লোক হলিতে চিল হৃসিকেরর 
বিঘয়ু রত ও দালের গলে ফেল অন্দর ॥ তিনি 
বলিলেন এ সকল ঘাঁহা তৌঁঘরা ছেঠিতেজ দিল আজালসিকে 

ঘাহাঁতে পাথর ধাক্তিবে লা পাঁধরের ওপর হা 
অবর্বনা্শ হইবে লা ভাঙার ও এ কথা জিজ্ঞাসা 
করিল তাঁহাঁকে এ সকল কখন হইবে এব০ এ অক্ল 

হইর্থার কি লক্ষল ৷ 
কিন্ত তিনি বলিলেন সাবধান হও ভান ধাঁইও লগ 

প্রকারণ আনেক লোক আাঁজিবে কহিতেখ আছি 

যি ও কালি হইঘ্াচে ) অতএব তাঁহাঁরদের সহিহ 
ভাইও লা. য্যখাল ভৌ'য্রা রন ও হড়াঙ্ুত্তি সযাচা 
পাঁও ভন ভর্ঘালিভ হইও না একারন এ সকল কার্ধোর 
আঁবর্শাক আঁচে পুধযে কিন্তু শে কাঁল এখন লঙ্থে? 
তান তিনি. বলিলেন তাহাঁরদিগক্ে বনু গপ্িবে বসেছি 
বিপরিতে ও রাজা রাঁজ্যর বিপরিতে  স্থালেখ হইীহে 

বড় হৃযিকত্র ও দূর্ভিচ্য ও রক এবৎ, ভয়ানক চিহ্ন 
ও বৃ কুলক্ষ সৃর্গে। এ সকলের পৃঁবের্ক তাহার! 
হাতে বারিৰে ডৌাঠরদিগাকে ও বিপক্ষতাঁ করিবে ও 
জিলাগগী ও আঁদলবতে গাছ করিবে তৌাঁরদিগকে 

ভাহাঠতে আঠার নামেরার্ছে ভৌঁযারিদিগঞক্কে লিইতে 
হইবে রাজ এব আধ্যক্ষরদের আগত এই 



*ঠ এফবি্শতি পব্ৰ লৃক্কের রচিত” 

48 হইবে ভোাঁরছের গতি সাহ্কীর লিম্ত্ত ॥ আতপ 
সনে ইহা ছির কর আঁগো চিন্গ ল] করিতে কিং 

/৫ সৃত্যত্তর করিবা এজন্য আহি মুখ ও ভান দিব 
তৌারদিগাকে ঘাঁহাঁতে তৌযাঁরদের কোন শত পত্াত্তর 

4৬ কিখা! বিপরিত ফ্রিতে পারে লা? কিন্ড্র ভোঘযাঁর 
_ ছিগাকে কপটে গ্চি- করিতে হইছে লিতা যাতা 

ভুঁতা জ্ঞাতি বন্ধুরছিগী হইভে এব ভৌরদের 
84 কতককে হতাশ করাইতে হইবে। তোয্র+ও অকুলের 
ঠ৮ ছা )ধাহিহ! জয়ার নাঁমেরার্ঘে। : কিন্ত ভোঁযারদের 
$৯ যাঁর এক তল হ০২শ হইবে না? অতএব ধৈর্বা 
৬০ করিতে মন হ্ির কর:  কিন্ড যাধ্ল ভৌঁখিরী দ্ধ 

 ঘিরোশলহে সের্সাঁ বেড়ান ভাখন জান ভাহাঁর অবর্থনার্শ 
&$ নিকট? ভাযন ঘাহাঁরণ হিহোঁদশী দেশে তাহার! 

-:. পর্বতে পলাইযুণ হওক ওঘে খাঁকে ভীহাঁর মধ্যে সে 
যাক পুঙ্থাল করিঘাণ ঘে লোক চত্ত্দিগ গাছে থাকে 

২২ তাহার! ও তাহাতে পরেশ কৰক না একাঁরণ এ 
ছায়া! করণের দিন" পর্ক লোখণ পুভাক্ক করিতে ? 

৩ কিন্ড অনুপ তাহারদিগকে ঘাঁহীর গন্ুবিতি ও ঘাহারা 
সুন পান কারখঘু সে দিলে । একখরণ বত বিসঅয় কালি 
হইবে পৃথিবীতে ও কোপি লোকেরছদের আথ্যে 

৪ তাহারা পতিকে তলোহারের মুচধে ও অকল বনের 
মাব্যে লইঘ্শ ঘাঁওল হইবে এব০ রিরেশিলযকে, 
দলাইতে হইবে বর্মেরদের পদতলি অন্য বর্নেরদের 

৫ কাঁল ট হওন রধযনু। ডাথল নর্থ ওচন্রেও 

তারায় হইবে লক্ষণ বৃিবীতে বর্ষের দুর্গা ও বিসম 



চে 

৭ 

৩৪ 

২$ একবি০শিতি পর্ব লক্ষের ফুডিত--৮ 

ভাহলা' সমুদ্ধ ও ভাহার চেগুর গর্জন মলুষ্েরদের 
মন আকুল হৃইযা? ভয় এব, আশিকী করিতে কিং 
হইবে একারণ সুরের 'পরাক্ষযকে লড়াইডে হইবে ॥ 
ভাষন তাহারা দেথিবে য্ধলূজের অস্ত পরায় ও য্হা। 

ভেজ আঁতে করিয়া! শর হযেছে আঁজিডেই 177 
এসকলের আর হইলে নিরক্ষন কর এব০, ওঠাঁও 

তৌর্ারদের মাঁথী একারণ ডৌখারদের ওদ্ধার টিং 
হইয়াছে । কয 

তিলি_ও বলিলেন এ ছার্ঘ কথণ তাহারদিগকে । দো 
তুছুর ও সক বৃক্ষ তাঁহার যখন মুখুরি করে 
তাখন ভোখর! আপলারদের চিত দেনিধাতেজং ওক 

হইভেছ হে. গন কান আনুকট হইয়াছে লে য় 
ও তোরা এ সকল ঢেটি খায়! জন ঈশ্বরের রাজ! 

আনিধ্য। অত্য আমি কৃহি তোযারদিগীকে এ সকল 
) নখ হইলে এ পুক্ষষ: ক্ষয় হইবে লা? : সু ও পুথি 

বহিয়া বাইকে কিন্ড আঁাঁর বচন বহিয়ু! যাইবে লা। 
আঁবধান হও নত্তবা পেটুকতী করিতে ও মদ খাইীতেং 

ও এর্জীতের কারণ তি করিতে* ভোযাঁরদের হ্দযু 

-. ভারি হ্যু তাহাঁড়ে লে দিন অকুম্না আইলে তোর্যর 
৩৫. 
১১ 

এ 

দের ওপর 1... একারণ ডাহা আম্িবে যেমন আদ 
ছুন্িবীর, আক্কল বখসীরদের গর 1 অতএব নিভঃ 
কাষলা, করিতে চৌকি রা ভৌযরদের ওঁতিৎ, 
হওনের কারন এ সকল চতিয় পলংইডে ও ভাগাইতে 

মানুষের অন্থানের অন্মুখে | টা 

দিলে তিনি, চিলেন সৃষ্টিকে শিক্ছাইতেং ও রাতে 



- ছ এবি শতি পদ্ব? লৃফেরীকচিউ-- 
৩৬৮ যাইয়া খঠকিলেন জিত বৃষ পর্বতে! এব সকল 

লেক প্রকৃত্তর হুইল ভাঙার হানে ক 
ভাহার ক ১, 

পর্ব হোঘম্রি টির পরর্ক হইল হাহা বলে পেশা! 
২২ ভাখন পুরধীন ঘাঁজক ও অধ্যাপকেরা চে করিল কেন 

৬৩ 
সি 

$ 

চি 

্$ 

বৰ করিতে পাঁরিত তাহাকে কিন্ড ভয় করিল ইতৰ 

লোকিকে। ভাথন অযুভাঁন পুবেশশ করিল যিহ্বোদীয়ু 

যাহার খ্যাত নায় বুরিওটা লে দ্বাঁদশের এক জন। 

পরে সে যাইয়া কথা বস্তা কহিল পুবাল ঘাঁজক ও 
শাসন কর্তারদের আহি. কি মত গাছ করিতে 
তাঁহাকে ভাঁহারছের হাতে! এব০, তাহারী আঁনন্দিৎ, 

হইয়া চুক্তি করিল তাহাকে তগ্কী দিতে) ভাখল পন 
ফৃরিযিণ মে যালবা নিকট লা থাকিলে আর্পকাঁজ চে 

পপ করিল তাহাকে গানটি, করিতে 
হেন কাঁলে বোধ্মির হটির দিন হইল যাহাতে 

পেশাক্ষি যারা! ঘাড়! তিনি পাইলেন পিতর ও 

ঘোহনকে ক্হিয়া! ভোঘরণ যাইয়া? পেশাহ্ক পুত্তত কর 
আঁয্খরদের ভীহা যাইবার কারণ ভরহারা বলিল 
তাহাকে আমরা ফোঁথাঁয় পুস্তত করিব তোর কি 
উচ্চ; তিনি বলিলেন ভাহারদিগকে সহরে গোলে 

এক জন জলের কলংস বহিভেং ভৌ্ধর সহি দেখ] 
করিবে যে ঘরে ঘাঁঠু সে ছে ঘাও ডাহার পাঁচেখ । 
পরে বল মে ঘরে কর্তাকে পভ বলেন ডোমকে 

ভোজন আলা কোথায় লোথানে আমর শিষ্ষেরদের' 



₹* দ্রাহিৎ শতি পবর্য ল্ফের চিত 

$৬ আহি শেশশছ্ যাইব  তাধল এক বত কুটি, 
দোখাইবে তোযার্দিগাঞ্কে ঘাঁহা লাজ হই্জে সোখানে 

£৩ পুতস্তত করা!  অভএ্রব তাহারা থইযু] পাইল ঘে হত 
তিনি বলিয়া? ছিলেন ভাঁহারদিগিকে এব৩- পেশীকুকে 

. পুস্তত করিল । | 
$8 . লে দগু বর্তযানি হইলে তিনি থনসিলেন ও উস 
$৫ দেরি তাহার লহিৎ্" | তখন তিলি বলিলেন তাঁহার 

দিগকে আছি বত ইনু! করিয়াছি এ পেশাহ্চ ভোজন 
করিতে তোাঁরদের সহি আসার য্রলের পরে 

৫৩ একারন কছি ভোযারদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে পর্ঘ 
$৭ হওন পর্বাহ্ আমি আঁর ঃাইীৰ লা তাহা । তাল 

বাচী লইলে তিনি সু করিয়া বলিলেন ইহা লইয়! 

৩৮ ভাগ কর আপিনারিদের যহ্োে একারণ ভৌ'যাঁরদিগাকে 
কহি আছি ছ্বান্চী হলের কিচু আাঁর পীৰ লা] ইদম্থরের 

$৯ র্রাজ্য আইসন পর্যন্গ॥ পরে কটি লইলে তিনি 

সূ করিয়ী ভাগিলেন ও ভাহারদিগীকে ছিলে 
কহিে এ আঁঘাঁর শরীর ঘাঁহা দাতৃব্য হইয়াছে ভোযারি 

২০ দের ক'রণ ইহা কর আহার বরণাঁথে4 ভোজলের 
পরে ও বাঁ সে হত লইঈলেল কৃতি এ বাচী আছে 

লৃতল বন্দৃবস জার রক্তে ঘাঁহী সাত হইয়াছে তোর্ঘার 
২৪ দের লিদিত্ত। কিন্ড হে দাীবাঁজ করিস গান্ধি করিষে 

আঁাঁকে ছে ভাহার হাত যেজের গুপর আনার অহিৎ্। 

২৯ আাঁনৃষের পুণের গতি ঘেযল নিকর্পি- হুইল সে ত্য 
কিন্ত সন্তাপ লে মানুষকে যাহার দাগীৰীজে মনুম্যের 

২৩ দু গঠিত হয়। ভখন তাহারা বত বিচার করিতে 

শাসপার্প। 



"২ স্বীবিওতি পরর্যলুক্র রচিত” 

লাগিল ভাহারিদের কৌন জন ইহা করিবে ৮4 
১৪. ভাহারদের পরস্ুর কথা বার্তা ও হইল ভাহারাদের' 
২৫ মৃত্য কোন জন বড! ভিন বলিলেল ভীহাঁর্দিগীক্ছে 

বর্ষের রাজারা শাসন করে তাহ'রদের ওনর ও 
যাঁহারদের পরাঁক্রুয় আছে ভাহাঁরদিগীকে বনে পুতি 

২৬ পাঁদক 1. তোঁযারদের এ যত লহে কিন্ড তৌয়'রদের 
ঘে ৰত্ত হইতে তাছে সে হওক কনিণ্ধের যত ওবে পৃর্বান 

মে হওক জেবকের ন্যায়! এক্াঁরণ বত কেডা! 
হে ভোজনলে ব্ম্সে কিম্বা ঘে জেবা করে সে নহেছে 

কমে কিন্ড আসি ভোযারদের হাধ্যে ঘ্যেন সেবক 1 
২৬ ভোঁয্রা হইয়া চিল! আযাঁর আহি আর পরিক্জ 

২৯ কালে আফি ও রাজ্য দেই তৌারদিগীকে ঘে মভ 
৩০ আখ্যা শি! দিঘ্ণচেল আঁযাঁকে তোর্ারদের ভোজন 

পান করিবার কারন আর রাঁজো আধার যোজে ও 

জিৎহাঁসনের ওপর বসিয়া বিচার করিতে হিশরালের 

্বরশ গোদিকে 1 
৩৮ পরে পুভু হলিলেন শাঁখিন শযলরে অয়ভাল 

তৌযাঁকে লত়াইতে ছে যেন গোঁ হাড়া হইয়াছে 
৩৮ চালুনিতে. ৮ কিন্যু আমি নিব্দেন করিযাশচি তোমার 
কারণ তৌযার ভক্তি ওন না হইবার এব তৃষি 

৩৩ ছ্িরিলে শক্তি করাও ভোর ভুতারদিগকে 1 জে 

লিল তাঁহাকে ম্হাঁশয়ু আহি পুহ্ভত হই কারাগণিরে 
৩৪ কিম্বা ঘরুনে ঘাইডে তোথাঁর সহি-। তিনি বলিলেন 

তাহাকে হে পিতর আমি কহি ত্বৌযাকে কুকুট অদ্য 8০ | 
৮৯০৫ 

/ 



২২ ছাঁবিজ্শতি পর্ব লকের কচি 

শভাঁকিবে না ভুমি ভিন হার আটকে টিনিভে ৯৫ 

লা করিলে 1 

৩৫ তিনিও ধ্িলেল তাহাদিগকে হটযল মোট তৌ্জীও 

জা বিহিন পাঁঠাইলায ভৌযারদিগন্চে ভাখন ভোযারদের 

৩৬ কমি চিল কিচু তাহারা বলিল কিচু লহে | অতএব 

তিনি বলিলেন ভাহারদিগিকে এমন বহার ঘোঁট আঁচে 

সে লওক্ তাহা জে য্ভ তাঁহার ভোতাঁ এহ০ ঘাহাঁর্ 
তলোয়ার নহে সে বসু বিকল করি! একটা ক্রয় কৰক ॥ 

৭ এফাঁরন আঁি কহি ভৌঁযারিদিগীকে যাহা লোধা হইয়াছে 

ভাহী পত্যক্ করিবার আবশ্যক আঁচে আঁযাঁরে' 
ভিনি গানল হইলেল ব্যবস্থা ব্ৃহির্ত্ডেইদের আহিত্, 

পকাঁরণ ঘখহাঁ আঠার বিহু ভাহারি শে হ্যাচো 1 
৩৮ তাহারা বলিল ভাহাকে পুঁভহে দে এখালে দুই 

উলোয়িধর 1 তিলি' বলিলেন তাহারদিগকে তাহা 
পুঁতর 1- রি 

৩৯ পরে তাহার ব্যবহারের যত ভি গৌলেন ভিত বৃহ 
পরর্কতে তাহার শিষ্েরো ও গোল তাহার পরা 

£০ এব০ সে হথখলে হইযুশ তিনি বনিলৈন ভাহরিদিগঞে 
$) পরিক্ষা না পড়নের জন্য কালা কর! পরে ভিলি 

ভীহীরদিগঁ হইতে তঙ্খয়ুৎ্ হইয়া! ঘত দূর পাথর ছেলিতে 
£ পারে হাটুতে পতিতা কাঁঘলী করিলেন ও কহিলেল' 

ছে' শিভী ঘদি তোর ইন তকে ঘণ্তাও এ ঝাঁটী আহি! 
হতে কিন্তু তৌযর ইচ়ী হগুক আঁাঁর ইত? নহে £ 

৩ তাখন সৃর্গহইভে এক দ্যাত দোখণ দিল ভাহা'র সুনে 

$৪ তাহাকে শাহুন। করিতে । এ্ব০ বৃত্ত মলস্টার্সিজ 

০ 



২২ দ্বাবিণ্শতি পব্র্ধ ল [কের কচি 

1 ইঈঘু তিনি আ'রুং নিবেদল করিল ভাঁাতে তাহার দায় 
&৫ হইল ঘেযন রক্তের টিপ মৃত্তিকাঁয় পত্ডিতেই । ভান 

কালা হইতে ওতিঘণ ও ভাহার শিষ্যেরদের ছ্খনে 
আছ! পাইলেন ভাছারদিগকে লিদিৎ দুঃণেতে ও 

$৬ তিনি বলিলেন তাহাঁরদিগাকে দুযাইতেজ কেন ওহি 
কাঁযলা কর তোরা পরিহ্ঠীয়ু না পড়নের করিস ॥ 

৪8৭ তাহাদের সহি কহিতে* দ্ধ আাঁনব্য ও দ্াদুশের 
এক জন ঘহাহাকে লে হিছোঁদা ভাহারদের জাগে 

৪৮ যাইয়া নিকট গৌল তাহাকে চুম্বন করিতে ৮ কিন্ত 
মেস্ট বলিলেন ভাঁহাঁকে হেয়িছোদা চুন করি 
দাঁগীবাঁজে গাড়ি করিতেছ মনুষ্যের প্রকে ! 

€৯ তারার চত্তর্িগের লোক দেগ্িঘে কিং হঈবে বলিল 

৫০ তাঁহাকে পভ তলোয়াঁরে মারি  তাখল ভাঁহাঁরদের, 
এক জন হাঁরিল পুর্থীন থাজকের দাসকে ও কাঁডিযুণ 

৫$ ছেলিল ভাঁহাঁর দক্ষিণ কর্ন? ঘেশ্ত ওত্তর করিয়া 
বলিলেন এ পর্থযনয গীক্ক। পরে তাহার কর র্শ 

&২ করিয়া সহ্থ করিলেল তাহাকে! খল পরান 
ঘাঁজক ও সুদ্যিক্ষের কর্তা ও প্লাঁচিন লোক তাঁহার নিকট 
আইলে বেস্ট বলিনেল ভাহারদ্গীকে চোর বরিবার 
মৃভ আইলা তলোয়ার ও ধেটপি হাতে করিয়ী | 

€₹৩ ঘ্যান লিতা চিল মৃস্তিকে ভোঁযাঁরদের সহি তখন 
হাঁ ছিল? না আঁযার ওপর কিন্ড এ তোযারদের ও 

অন্ধকারের পরাক্রযের দু | ডিন 

৫৪ পরে তাঁহারা! লইঘু! গেল তাহাকে পুধান ঘাঁজকের 



হ২ ছুঁবি০শভি পধ্ৰ€ ল্কের টিউই 

হরে! ক্ন্ পিউক দ্র 'খাকিে! পাঁজেছ পোল । 

৫৫ কুটরির আধ্যে জদন্য আগ্িহঈল এব, পিভর বসল 
তাহারদের: ঙ্থি* হাহা ব্ন্িন তাহার চত্তদির্টগো। 

৫৬ এক দাস: দেল তাহাকে দিষ্তিতে হজ্সিল এব০, 

তঙাকে ভলুত দেটিযু! বলিল এই চিল তাহার আনি $ 

৫৭ কিন্ত মে হেয্জঞান করি়িণ কলিল নারী আমি তিনি ন] 

৫১৮ তাঁহাকে! কিছু কাল: পরে আর এক জন তাহাকে 
দেটিঘা? বলিল ভূমি ও তাহাঁরদের এক জল ! তাহাতে 

€৯ পিঁডর লিল যান্ছ জা ভাঁহী নহি [ পরে দণ্ডেক 

্যাজে আর এ্রক জন শক্ত হলিল তা ভুমি ভাহার 
৩০ দের এক জল একারণ সহি হইযাঁজ লিল শিতর 

বলিল যাঁনম্ আমি জানি নাকি কহিতেছ ৮ এব০* 

ততক্ষণে ঘাঁব* কৃহিতেং চিল তাৰ কুঁকুট ভাকিল 
৬$ তাধন পুঁভূ মুখ ফিরিয়া লিরক্ষণ করিল পিভরের দিগৌ 

ও সিভর যলে পহিল পুভূর চল কি সত বলিয়া ছিলেন 
জাহান্কে কুকুট তঁকনের পৃঁথ্ধে তিন বার আঘাকে। 

৩২ হোযুক্ভান রিবা! পরে পিতর হাহিরে হইয়া বঙ্গ 

কানিল 1 

৬৩ ঘাঁহারা বরিল যেশ্বুক্কে ভীহারা নিন্দা করিল ও 
৬৪ যারিল তাহীকে পয়ে ভাহাঁরা চক্ষে পভি' দিয়া! 

যারিল তাহার মুণে' ও জিজ্ঞাস! করিল তাহাকে কহিঘা 
৬৫ ভবিষ্যৎ বাঁকা কহ কেডা মযারিল ভোগাঁডক ? তাঁহারা 

ও আর অনেক বিচ কথা কহিল ভাঁহাঁকে 14 

৩৬. এবগ দিন: হইলে ইতরোর সভা! ও পুরধীন ঘাঁজক ও 

আই্াপকেরা একত্র হই ইন তাহাকে সভা 



২৭ 'ব্রয়োবি্শতি পর্ব লৃকের রচিড- 

কহিতে তুমি 2 কি নী কহ আঁসারছিগিকে 1 
৩৭ তিনি বলিলেন ভীহাঁরদিগাকে হি কহি ভৌারছিগাকে 
৬৮ তবে পুভায় করিবা না, আঁমি ও ঘছি জিজআাঁসা। করি 

তোযারিদিগিকে তবে শৃত্যু্তর করিবা লা কিম্বা! 

৬৯ চাতিযা ছিবা লা আঁহাঁকে । ইহার পরে যানুঘের 
দু পরাক্রযে বসিবেন ঈস্বরের দক্ষিনে তাহার] 

গু আকুল বলিল তবে ভুমি ঈশ্বরের পু! তিনি 
-. ্লিলেন তাঁহাঁরদিগীকে ভোৌঁময্র! কহিয়াশছ যাহা আছি 

ছ/ হই! পরে ভীহাঁরা বলিল আর্যারদের আজ 
আক্রে কি আবশক একারন শ্রনযাঁচ তাহার আপনার 

গুতধের কথা | 

রণ পর্ব, পরে ০. সকল য্বলৰ্য উত্তিয়া লইল ভহাকে 
৪৯ সীলাতের স্থানে এব তাহাকে গুল্ালা করিতে 

সলিল ভুহিতেং আরা এজন পার্ট্জি বর্মকে 
ঘুটিতে* ও কাঁইসাঁরের রাঁজসা দিবার মানা করিভেধ, 

৩ ক্হিঘ্বা আঁদনি এক রাজা তাখল পলোত এ কখ! 
জিত্তীলা করিল তাহাকে ভূহি যিহোঁদীরদের রাজা । 
তিনি গুত্যুত্তর করিযু! বলিলেন ভাহাকে ভুমি আতা 

& কৃহিঘাঁছ॥ .. অতএব পীলাত বলিল সু্ীন ঘাঁজক ও 
লেকেরদিগাকে এ মাঁনুছের কিছু দো পহি ন1-- 

৫ কিন্ত তাহারা হইল আর দুর কহিঘু! লে দুটে 
লোক্রেদিগাকে সমদ্ত যিহোঁচ দেশ দিয়া শিহ্চাইতে* 
গাঁলিলি হইতে এহ্ালে। পলা গালিলির কথা তত 
স্তনিয়া জিত্বাস! করিল সে ম্ানুঘ গালিলী কি না? 



৪৫ 

$৬ 

৪৭ 

$৩ 

২৩ অর্যোহিতশাতি পরর্ষল্কের অ্িউ 

এহ০, আত হইয়া যে তিনি হইলেল ছেরোদের অনুভাযু 
পা্ঠাইল তাঁহাকে ছেরেছের স্থলে যে ও আপনি হইল 

সিরোশিনসে জে কালে । ৬০ 

ছেরোঁদ ঘুশ্তকে ছেণিয়ী হত আনন হইল 
তাঁহাঁর ব্ঘঘু জানেক কথ) শ্তলিযা বে কারন আর্য 

কা্ধযদেটিতে চছিল তাঁহার করণফ্চঃ সে তল্য ভাহাঁকে 
আনেক জিত্বাসী কিল কিন্ড তিনি কিচু ওত্তর করিলেন 
লা পুর্ধাীল ঘাঁজকগন ও অধ্যাপকের ভাঁগুঘিযুণ বর্ত 
গল্যান) করিল ভীঁহাকে | এব, হেরোছি ও তাহার হোছঃ 

তু করিল ও নিন্দা করিল তাহীকে এব০ বত সুন্দর 
পরিচুদ পরহ্য়া' পাঠাইল তাহাকে পাঁলাতের সালে । 
সেছিন পলোত ও ছেরোঁর দৌস্তালি করিল একারণ 
তাহার পৃর্ষে ভাহাঁরদের পরস্ুর অনুভ! চিলে 1 এব, 
সনতি পুরান ঘাঁজক্ এব লোকের অআধ্যক্ষেরছিগকে 

একত্র ভা কযা! লিল তোরা আলিঘাজি এ যালছ 

আচার হলে এক জত্র হুড ছে লোককে ভূলাঁয়ু কিন্তু 

(দে তো্যিরদেরে আগঘ্যাডে ভাঁহাকে বিচার করিয্ঃ 

কিচু দোঁঘ ভাহাঁর পাই লা সে সকল বিষয়ে যাহা? 

তোরা গুল্ালী ক্রিত্েজ তাহাকে । হেরোদ ও কিছু, 
স্টাইল লা] একারন ভাঁহাঁর হলে পাঁঠাইল।য ভাহাকে 

কিন্য দোখ মৃত্যু ঘোগ্য কিছু লা করিয়াছে তাঁহাকে । 

অতগুব আজ দিয় চাঁতিয়া ছিব তাহাকে! একারও 

তাহার আঁবশাক হঈন' এক জন মুক্ত করিতে তাহার 

দের থলে সে পবের্ব । কিল তাঁহারা সকল একিবার 

টেচাঈযুা 'বলিল ইহা দূর ক্র ও মুক্ত কর বারা 



২৩ প্রপ্োবিণ্পতি পরর্বলুকের কচিত--+ 

$৯ আঠিখরদের করিণ. ঘে সহরের মধ্যের কোলাহল 
২০ ও 9ুলের কারন কাঁরাগ।রে ছিল 1 অতএব 

লীলাত যেশ্ুকে জাতি দিতে ইনু করিযুখ হলিল 

& ভাহারদিগকে পলবর্ধার ॥. কিন্ত ভাঁহাবা টেচাইযুণ 
২ বলিল কূঁহেন যাঁর তাহাকে হূজে যাঁর ভ'হাঁকে। তৃতীয় 

বার জে লিল তাহাঁরদিগীকে কেল কি দোঁছ করিঘাঁজে 

আমি মৃত্যুর হেত্ত দেছি' লা তাঁহার যর্ধো আতএক 

এও ক্সাঘি দির জাতিয় দিক তাঁহাকে! তখন তাঁহারা হত 
-: চেঁতাইতে লাগিল তাহাকে জলে যাঁক্িবাঁর চাহিতে* 

এব০ তাহরিদের ও পবন যাঁজকেরদের রুব.জিনিল । 
২৪ অতএব পালতি আভা ছিল করিতে যেন তাছার চাহ্যি! 
ধ& চিল ৮ ভাথন ঘে জন শড়াছতি ও ুনের কারণ 

ক্দে চিল যাঁহাঁকে তাহার ভাহিযী চিল ভাঁহাঁকে 
মুক্ত করিয়া দিলে তাহা'রদিগক্ধে কিন্তু মেস্ঠকে দিন 

- ভাহাঁরদের ইচ্ঠীয় 
হভ  ভাহার1 তাহাকে লইয়ুখ ঘাঁইডেং ধরিল এক জন 

কিরীলি ভাহার লায় শীল হাট হঈতে আিহুও 
ভাষন জুস খুইল তাহার স্বত্দে তাহা বহিবার 

*৭ করণ য়েশ্টর পাঁচে! ভাঁহাঁর পজে ও বড হাঁলবা 

এবৎ, ব্ছ সী লোক অহিল ঘাহাঁর1 হাহাকার করিল 
৮ ও কাঁদিল ভাঁহী'র কারণ ॥ কিন্ত ঘেস্ত তাহারদের: 

দিগে হ্রিয বলিলেন হিরৌোশশলঘের কল্যাভো 
আঁযাঁর কারণ ক্রন্দন করিও না কিন্ত আঁবলারদের 

২৯ ও জরশিলারদের শিশ্টরদের জনা?  একারণ দিন 
আিতেছে ঘাঁহাতে লোক বনিবে ধলা বন্ধ্যার! ও 



২৩ ব্রয়োবিগ্শতি পর্ব লুকের রচিত 

,গুদর ঘে কথন গার্ডবতি হইল লাঁ এব সুল হে পান 
৩০ করাইল লা কখন ভাখন তাঁহরি' বলর্থতোদিটালে 

কহিতে লাঁগীবে পভ আারদের ওপর এব, গিরিকে 
৩ চাঁক আঁযারদিগাকে 1 শরকারনণ ঘছি তাহার ইহা! করে 
৩২ তাজা বৃক্ষে তবে কি করিতে হইবে আুঙ্কে।? আর 

দু দো গৃঁহহ্থ ও লয় গিয়া] চিল ভাহার সহি 
যারিবারে 1 মু 

৩৩ তত-কাঁলে তাহারা! কালুরি হালে গুতরিয়াণ হজে 

টান্জিঘ! দিল তাহাকে ও সে দোহিরদিগকে এক জল 
৩৪ তাহার দক্ষিণে আর এক জন ভাহাঁর বাহে ॥. ভখন 

ঘেশ্ত বলিলেল হে পিতী আত কর ভাঁহাঁরদিগকে 
তাহারা জালে নল] কি'করিডেছে ! ডাহার! ও গুলিবীট 

৩৫ দিস ভাগ করিল তাঁহার পরিষুদ। এব লোক দুরে 
ভাগই দেটিতেং অধ্যক্ষের ভাহারদের অহিৎ ও 
বিচ্জেপ করিল তাহাকে কহিতে* সে অল্য লোককে 
বাণ করিল হি লে হয় ১ধঞ্চ ঈম্থরের ম্ননিৎ তকে 

৩৩ আপনাকে ত্রাণ কক! লেনা ও বিছুতপ করিল 
৩৭ তাহাকে আলিম লির্কা দিতে তাহাকে ও কহিয়ি 

যদি হইজন হিহোঁদীর রাজা তবে আপনাকে ত্রান 
৩৮ করিস । তাহার ওপর ও এক লেখন দেয়া! গোল 

গুঁক ও লাতিন ও গেবু জরে লেখিঘা! এ ঘিহোদীর 
দের রীঁজ1। পর ্ 

৩৯ মে দুই দোঘগৃহচ্ছের এক জন হে টার চিল 
ছেলন করিল তাঁহাকে কৃহিঘা! যদি ভূমি ছে তকে 

১ আপলাকে ও আঁারদিগকে আন কর ॥ কিন্তু আয় 
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২৩ ব্রয়োবিৎ শতি পর্ব ল্কের '্টিউ--- 
প্র জন ওতর করিযণ বিন্ত করিল ভাহাকে কহিত্তে২ 

তুমি ঈশ্বরকে ভয় না করিতেচ একারণ তোমার সে 
একে ছোছণঘাত 1 আঁঘরণ পুকৃত জে সত্য একারণ 
আয পাঁইতেছি আপলারছের কঙ্ছের ছলেকদফু 

কিন্তু এ যানু্ষ কিছু অটি করিল লা 1 সেও বলিল 
মেস্তকে পুভৃহে তৃমি ভোযার রত্জ্যি জাইল্োে চলে 

রাখা আঁযাঁকে 1] ঘেম্ঠ ও বলিলেল ভাহাকে সঙ 

আম্মি কৃহি ভোহাঁকে ভূহি আগ্ম হইবা আাঁরছীশে 
টিসি 

হআয্/র আহিৎ্ 

দুই পুহর দিন আন্দাজ অন্ধকার চিন হনকল্ 
পুিহীর ং শুপর তৃতীয় পৃহর পর্য্যন্ত আর্য, অন্ধকার 
হয় গোল ও সৃ্িকের রদ িভিঘু। গেল হাহা 
খানে £  যেস্ত ব্ছ চেচাইযুখ হলিলেল' পিত৭ তোমাক 
হাতে আর তআবাতনা দেই | এব ইহা বলিযুণ পণ 

ভাাগী ক্কত্বিলেন ?  যহাখল সে এক শত মেলার পতি 

দেন চিল কিং হইল ভাধন লে স্ব করিল ঈশ্বরকে 
কৃহ্য়ী/ আবর্শয এ জিল পক্তার্থি:ক ্ানৃঘ 1 আকল 

লোক ও ঘাহীরা দেখিতে আই্িল লে সকল বর্তঘাঁন 
কার্থ্য ছেগ্থিযাশ বক্ষে মাহিল ও ফ্িরিয়ু গেল ? 
ভাহার অকল মিত্র ও নারী লেখক যাহারা আইল 

ডাহার অহিৎ্" গখলিজি হইতে মূরে ভাগ্ডাইল এ সকল্প 
দ্েথিভে 1 িশীশি 

ঞ& £ 

এব, দেখা এক জল মতি তাহার না! ঘুসঙ্ 



২৩ ভ্রয়োধিৎশতি পর্থ লুকে রটিতা-- 

€$ এক ভাঁল এব পঁক্তার্িক মান দে য্বনখ 
হিলিহু' চিল তাহাদের পরণযর্শ ও কার্ধো লো. 

হ্রিছে$বীরদের এক নগীর আঁরিযাঁতেযার লোক এব, 

£* আলি আলিক্কা করিল ঈশ্বরের বাজোর' কারন 1 এ 
১ জল প্লাঁতের ছ্াঁলে হিম মেশ্তর শরীর ভিক্ষা 
৫৩ হটিল! পরে তাহা নাঁয্হিঘা জো করিল হেহি 

ফপিতে এব০ ভাহাঁ খুইল এক কবরে আহা পাথরে 
লন হইল যাহার যবৌো আাঁনুহ শ্বইল লা ভাহ'র্ 

৫৪ পৃনের্ব। সেদিন হইল আযোজন দিন ও শাঁবাত 
নিকট হইল । ! 

€৫ সু লোক ও যাহাঁরঠ আইল তাহাঁর সহিৎ্ গালিলি 
-.. তে ভাঁহারা! পঞ্টটা যাইয়া! দেটিধিল কবর ও কি 

৫৬ হত ভাঙার শরীর খুয়ী গোল ভাথন তাহারা ক্রিয়া! 
গেলে যসল1 ও তৈল পুস্তুত করিল পরে আনার? 
লি বিশৃষ করিল শাবাত ছিলে পর্ণ 

পর্ব পরে অর্তের পু দিলে অতি পৃত্যুঘায় বা 

২৪ কবরে আইিল লে যসলশ সাঁতে লকঈঘা হাহা হত 
০০০ 

করিযুণ চিল ডাহাঁরদের সহি ও আর কত লোক 
ও আহার দেখিতে পাইল পাঁথর অরিযুণ গেল কৰরের 
৩ মুখ হইতে । কিন্ তাহার? প্রবেশ করিয়া! পাইল লা 

৪ পুভৃযেশ্তুর শরীর ।॥ ভখন বা ওকি হয] 

তাহীর বিহু দোধ দুই জন তাঁশুইিল তাঁহাঙ্ঈদের নিকট 
তেজসর পরিষদ পরিয়া ? তাঁহারা ভয়র্থ হইলে 
ও মুখ হেট করিলে সিত্তিকাছি মে লোক ৰলল 

৫ 
] 

] 

| 

] 



এ 

প্ 

টা 

4০ 

$২ 

 ষ চস্তবির্বৎ২শতি পব্ব লৃকের রচিত_--- 

তাছারদিগীকে জীবতকে চেছচ করিতেছে মব্ধর মধ 
কেন তিলি রানে নহেন কিল্ড ওনিযাঁচেন। মলে কর 

তিনি গালিলিভে ঠাঁক্যা কি কহিলেন ডোমশরটিগীক্কে 
যাঁলুষের লুণ্জের পাঁপি লোকের গচি হইবার এ. 
হৃসে মাঁরন ও তৃতীয়া দিনে খর্তিবার আবশ্যক 
আছে 1! ভান তাহারা তাহার কথা মলে পাইল? 

এব কবর হইভে ক্রিয়া বলিল এ কখা লে একা 

দশকে ও আর সকলকে! মারিয়া আঁগ্ুলেন ও 

যোছাঁলা ও ঘাঁকুবের যাঁতী মারিয়া? ও আন্যের1 তাহার 
দের সহি ঘাহীরা বলিল এ কথ] পৌরিতেরদিগাকে £ 
কিল্টু ভাহাঁরদের কথ] দেটিঠন বিছদ] কাহিনির যত 

তাছারদের ঠছি ও তাহারা আঙ্থা করিল না তাহার 
দে বচল। তাখন পিতর ওযু! দৌস্ডিল কৰরে এব০- 

' ছেট হইয়া দেখি'ল কাঁপভ অভন্ুর খোয়া! গোল পরে 

$৩ 

$৪ 

$৫ 

$৬ 

পুশ্থান করিল যনে হয্-ক্ত হইয়া তাহার বিষয় যাহ! 
হইল: 1 

দেখ ভাহারদের দুই জন গেল সে দিল এক গাঁয়ে 
তাহার লাঁয় এযাঁগুশ ঘাঁহা যিরোঁশলম হইতে কো 
চারেক ॥ . এব০১ তাহারা কথ] কহিল সে অক্ল্য 
বিঘ্য ঘাহাং হইল |. তাঁহারা কথা বার্তা কহিডে২ 
ও বিচার করিতে এ মত হইল যেশ্ঠ আর্পনি নিকট 
আনিয়া! গেল তাহাঁরদের অহি- কিন্ত তাঁহারিদের 

: অক্ষি বন্দ হইল ভীঁহাঁতে তাঁহাকে চিনিভে পারিল ল1। 
$৭ 

&৮ 

তিনি. বলিলেন তাহা'রদিগকে ভোর্ারদের কি কথা বার্ড! 
দুঃটং গীঘন করিতেং। ভাহাঁরদের এক জন ক্লেয়োছা 



ঘ্ চত্তবির্ব০শতি পরর্ধলৃকের রতিত-" 

লাঁয়ে পৃত্যুপ্তর করিয়া! বলিল তাঁহাকে 'ভূঘি কেবল 
বিদেশি হিরোশলয়ে ও জালিতে না পিয়া কি কার্ঘঃ 

৫৯ হছইয়াচে মোখানে। তিনি বলিলেন ভাঙ্ারদিগিকে 
কি-কাঁর্ধা। ভাঁহাঁরা ঘলিল তাহাকে যেস্তু লাঁজরেলেরু 
বিহয ঘিলি এক ভবিহ)* বক্তা বাঁলী ও কর্মের পরিক্রন্ত 

২০ ঈম্থর ও সফল লোকের গৌতরে এহ০ পুধানি 
ঘাঁজক ও আযারদের অব্যক্ষেরা ভাহাঁকে গু 

করিল মৃত্যার বিচাঁরাত্ঞা পাঁওনের কারন এব হৃসে। 

২৪ আারিল তাহাকে কিন আয বিশ্বাস পাইলাম যে তিনি 

হইডেন মে জন বিলি মুপ্ত করিবেন হিশরাঁলকে ইহা 
আভা ও এ আঁচে তৃতীয় দিন এ সকল কাঁর্ধের পরে ॥ 

২ হটে ও আাঁরদের পদের কতক হট লোক ঘাছার! 

পৃত্যুহ্ণীয় গোল কবরে তাহারা চযকি করাইল আহার 
২৩ দিগাঁক়ে  শরস্তারণ ভাঁহারা ভার শরীর লা পাই 

আহিল হিতে ঘে গৃভগাণের দর্শনীয় ছেটিিতে 
8 পাইয়া! ছিল যাঁহাঁরণ বলিল ছে ভিনি জীব |. পরে 

আ'হাঁরদের পুর কতক লোক কবরে ঘাঁইযা! পাইল 
যেন লে ফু লেকি বলিয়া ছিল কিছ্ ডাহাঁকে দেখিতে 

২৫ পাইল না; তখন তিনি হলিলেন ভাহারদিগাঞ্চে 

ছে ক্ষিপ্ডেত? ও অদ্ওক্করণে বির আন! করিতে ভবিষ্যৎ, 
২৬ বক্তারদের সকল কা; এুঞ্ডের আঁহস্াক নহে এ 

সকল দু৪ধ পাইতে ও পুবেশ হরিতে আপনার 

২৭ ঘোঁক্কে। পরে তিনি যোঁশী ও সকল ভব ঘক্তরি 

দের কথা আর করিয়া ধ্্য পুজ্ভকের অর্থ ছিলেন 

₹৮ জ্বাঁললার বিছয়॥ সে গুমের নিকট আহিল আহান্তে 



* ৯৪ চস্তবির্বস্পতি পব্ৰলুকের রিজাল 

তাহাঁরদের গল ভিনি দেখ্ণিইলেল আগে সবার 

২৯ হত। কিন্ত ভাহাঁরা ভণ্ডি করিল তাহাকে কহিয় আয়ু 
কাল পায় হইযাজে এব, অল্প বেলী আছে খাক আম) 
রুদের সহি আডএব তিলি দুবাস করিতে গেলেন 

৬০ ভাহারদের লহিৎ 1 পরে এ মত হইল তিনি ভাহাঁর 
দের আহি, ভোঁজিল করিডে বসিঘু] লইলেন কটি ও 

৩১ আঁশাবর্বদ দিয়! ভাক্টিলেল ও ছিলেন ভাহা'রদ্বিগীকে 
 ভাখন তাহারদের চকু খোল) হইল এব ভহারা চিনিল 
৩২ তাহাকে; ভাখন তিনি অনূর্ধণাঁন হইলেন | ভীহাঁতে 

ভীহাঁরা বলিল এক জন আঁর এককে আ্ারদের চিতা 
জলিল না আপনারুদের হধ্যে যাবৎ কা] কহিলেল 

ও ধর্ম পুস্তকের অ্্ দিলেন আযাঁরছিগীকে পথে 1 
তত আভএবভাহাঁরা ওঠিন সে দণ্ড এবৎ, হিরেেশিলযে যবইঘুণ 

পাইল সে একাদশ জন ও খাঁহাঁর] তাঁহারছের জহি 

৩৪ আভী হই ক্হিতে* অত্য ছুভু ওত্িঁচেল ও 
৩৫ শীয়লের টাই পুঁকাঁশ হইয়াছেন! তাহারা ডান 

বলিল কি বিজ হইল পথে ও কেয্ন কুটি ভাঞ্বিতে 
চিলা গেলেন তাহাঁরছের ই 

৬৬ ভাঁহারা এ কথা কহিভে* যেশ্ আনি ভাঁগাইলেন 
মধ্যখানে ও বলিলেন ভাঁহারছিগকে কুশল হওক 

৩৭ ভৌ্ারদের 1 কিন্ত তাহার! বত আঁ ও ভয় পাইল 
৩৮ বুবিয়্ণ তাহা ছু তিনি বলিলেন তাঁহাঁরদিগাকে 
৩৯ কেল ভাঁবলা করিতেছ ও চিভো মলোগব কেন ছোখ' 

জার হাত শু 2 পম হাহাঁতে আছি আপনি হাঁভ-দেহ 

স্পস্ট 
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২৪ চত্তর্বিত্শতি পরর্য লৃকের রতি 

এব ছোথা আঁকে একারণ হতের হাত ও যাস, 
নহে ঘেযল আনার দেগিতেচ | তিনি এ কৃথা কহিয়ুণ 
ছোখাইলেল ডাঁহাঁর হাঁ ও পদ জহাঁরদিগাকে ॥ যাৰ, 

উহার আনা ছইতেখ আছ করিল ল1 ও চয্কিৎ্, 

হুইল তিনি বলিলেন তাহা'রদছিগিকে তোাঁরদের কিছু 
খাইব্খর আছে তখন তাঁহার ছিল ভাহাঁকে এক 
টক্রি ভাজা যয ও একটা মু চাক পরে তিলি 
তাহা লইয়া ঃখাইলেন ভাহাঁরদের গৌঁচরে 1! এব, 

তিনি হলিলেব ভাঁহারদিগাঁকে আমি এ কথা কৃহিয়াচি 
ভোঠিণরিদিগীক্ষে হাব চিল ভেখহারছের হিৎ্ হে 

অকল কথা পুতাক্ক করিবার আবশ্যক আচে ঘাঁছা 
লেখা আছে যোঁশার ব্যবস্থায় ও ভবিষ্যৎ হাঁক্ে 

ও গীঁতে আমার বিশযু।  ভাখন ভাহারদের বুছ্ছিং 
বাঁড়াইদেল তাহাঁরদের বুৰানের কারণ ব্মা পুস্তক 
এব বলিলেল' ভাহারদিগকে এ যত লেখা আছে 

এব০, »ীঞ্চের আবশ্যক হইল এ যত ঘরিতে ও তৃতীয় 
ছিলে গতিতে মৃত্যু হইতে এব চেদ ও পাপ মোতিল 
ডাহাশর লাঁষে চেভি দিতে সকল হর্মের হধ্যে 

হিরোশশলঘে আর্ত করিয়?। ভোঁঘর]! ও এ কার্ধের 
সারা!  ছেখে আমি পাঁঠাই শিভীর অগ্রিকাঁর 
তোঁযারদের ওপর কিন্ত ভোর খাক হিরোশিলয্ 

সহরে গর হইতে পরী পাঁওন পর্যন্ত । ট্ঃ 
পরে তিনি লইয়া গেলেন তাহাঁরদিগক্ষে ঘত দূর 

বাঁত়ীনিঘাঁ এব, তাহার হাঁত ঠাই) আশীবর্বাদ 



₹৪ চত্তর্বিষ্পতি পরর্য লৃ্কের রচিত" 

€$ দিলেন তাহারদ্িগকে। তাখন এ মত হইল ভাঁহাঁর 
দিগাকে আঁশীবর্বাদ্দ দিতেং তাঁহাকে অতনুর করিয়া 

€২ লইয়া চিলেন স্বর্গে! পরে তাহার! তাহাকে ভজন! 
৫৩ করিয়া বত হর্থে গেল ঘ্িরোশলযে পুনবর্বার। ও 

নিতা খাকিল সৃস্ভিকে ঈশ্বরকে স্ব করিডে» ও বর 

হিতে আমল 



যিদ অসার হলের হতিত 

£ পয পর্যাশ 

8. পুয়ে চিল বাক্য বাকা চিল ঈশ্বরের সহিত 

২ এব০* বাঁক্য স্বর আসিনি! তাহা পায়ে জিল 

৩ উশ্বরের আহি ।  আযস্ত নিম্িডি হইল ভারা 
করণক শ্রবণ, যাঁহণ নির্মিত চিল ভাঁহরি এক বস্তু 

৪ তাঁহার ব্োতরেক নির্মিত হইল না! তাহার যথ্ো 
৫ জীবন সে জীবন যলঘ্যের দীত্তি। সে আলে! 

দীপ্তি করিল অন্দকাঁরে কিন্ত অন্ধকরি তাহা গৃহণ 
করিল না। 

এক জন পাঠান হইল ইশ্বর হইতে .ভীহার না 
« যোঁছন মেই আইল এক সাক্কু পাল দিতে আলোর 
৮ বিজ্য়ু সফল ডাহা দিয়া] আহি! করিথার লিমিত্ত। সে 

জন সেই জাঁলো লহে কিন্টি সে আলোর বি 

৯. গুযান দেওনের' ভারণ। জত্য আলো? ডাহা যাহা 
$০ জগীতে আজিয়া দীপ্তি দেয় পুতি জলকে। তিনি 

জগতের হধ্যে জিলেন এব জগত লির্মিত হইল 
তাহার করন কিন্দ্ জাত তীঁহাকে চিনিল না? 

8 ভিলি আপনার অধিকারে আইলেব ভাঙার লোক ও 

$২ তঁহান্ে আদর করিল না। কিন্ত হত লোক আদর 
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ধ্রিণ ভীহাকে ও আহ! করিল ভাহার নাছ তাঁহার 
দিগাকে তিনি দিলেন ঈ্থরের পু হইবার পরাক্রম 

$৩ হাহাঁরদের জনা রম্ত হইতে লহে শরীরের ই 
হইতে নহে যালধ্র উচু? হইতে নহে কিন্তু 
ঈশ্বরের 

১8. এব বাঁক্য আবভার হইয়া! বসতি করিলেন আমার 

দের মধ্যে কুপাও অত্তাতা পূর্থি- আয়রণ ও দেখিলাম 
ভীঁহাঁর তেজ পিতার একা জান্ুতের ভেত্দের যত 

3৫. ঘোঁহন আক্কী ছিল তাহার বিধয়ু ও চেঁচাইয় বলিল 

এই তিনি ঘাহারি বিষয় আছি কহিল ঘিনি আলি 
তেছেন আমার পঞ্চাঁ তিনি হই্পাচছেন আর 

$৩ আগে একারণ তিনি চিলেন আঁ্যাঁর পৃবের্ব । তাঁহার 
ুর্নতা হইতে ও আমরা সকল পাইয়াজি এবৎ, গণ 

ঠধ গুনের আনুঘায়ি ।  একাঁরণ ব্যবন্থ! দাতৃব্য চিল 

যোঁশার করণক কিন্ত কৃপ] ও সত্যতা যেন্ত জের 
8৮ করণক1] কৌন কহে ঈশ্বরকে কথন ছেটিতে ল1 

পাইাচে সে একা জন্মিত ঘিনি পিতার বুকে তিনি 
পুকাশ করিয়াছেন তাহাকে | পর 

$৯. এই ফোহিনের সুযাঁণ যখন হিহোঁদীর? পা্ঠাইযু] দিল 
ঘাঁজক ও লোঈদরদিগকে ঘিরোশলম্ হইতে ভাহার উই 

* জিজ্ঞাসা করিতে ভূমি কেডা । ওসে শ্বৈকার করিল 
এব হেয়ুজ্রান করিল না কিন্ত শ্বৈকাঁর করিল 

$ আমি )যুঞ্ঠ নহি ।  অভএব তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিল 
তবে কে আলীহা এব মে বলিল নহি তুমি সে 

ও 
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তব্ষ্যত বস্তা সে পুত্াত্তর ক্রিয়া বলিল নহি ! 

২২ এভদহে তাহারা বলিল তাহাকে তৃম়ি কোন. জন 

আারদের পুত্যুত্তর করিবার জন্য ভাঁহারদিগ্জে 
যাহারা পাঠাইঘঠচে আঁযারুদিগীকে কি বলিতেচং 

২৩ আপনার বিঘ্যু । লে বলিল আঁঘি এক জলের 

রৰ টেচাইঘা' বলিতে* আরণ্যর মধ্যে আোজা কর 
২৪ ঈশ্বরের পথ ঘেযন ফিশ? ভবিষ্যত বন্ড বলিল । 

খ৫ বাহার প্রেরিত ছিল তাহারা কারিজি লোক অতএব 
তাহারা গুত্যুত্তর করিয়া! বলিল ভবে কি কারণ 
ভূবীইভেচ্ যি খুকি নহ আঁশীহা নহ ও. ভবিষ্যত 

২৩ বক্তা লহ 1 . ফোহিন পুত্যুত্তর ক্রিঘুণ বলিল তাঁহার 
দিগাকে জমি ভুবাই জলে কিন্ত এক জন ভাশাইতেছেই, 

২৭ তোরদের মধ্যে ধাঁহাকে তোঁঘরা চিন না এলে 
জল বিনি জাঁঃার পরে আলিয়া হ্ইর্াচেন আখ্যা, 

আগে: যাহার জুভ।র শ্বতা ঃযুলিতে আছি যোগ্য নহি? 

২৮" এ হইয়া! চিল ঘির্ঘনের ও পাঁর বাভাবারায়ু ঘে স্থানে: 
যোহন জিল' ডুবাইতে । ছা 

২৯. পর ছিলে হোঁছন দেটিল ঘেষ্ঠকে আিতেছেল 
তাহারদিগৌ ও বলিন দেখ ঈশ্বরের হেঘের বাত জে 

৩০ 2াণ্ডে এই জগাতের পপ এই ভিনি যাহার ব্ঘিয় আহি 

বলিলায আহার পরে আঁজিতেছেন শুক জন হিনি 

হইয়াছেন আর আগে একারণ তিনি, আহার প্ব্র্কে 
৩৫ চিলেন।॥ এব০. আখ ভাঁহ/কে চিনিলাযি বা কেবল 

ঘেতিনি দুকাঁশ হইবেন ঘিশরালকে অতএব আহি, 

৩* আইলা ভুবাইতে জলে । ঘোঁহন ও পান করিল 
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 হ্গলিঘ] আছি দেটিলঠঘ আজ লাহিডে* সৃর্গ হইতে 

৩৩ দুঘুর যত ভাহা ও লিন তীর ওপরে শ্রবণ 
আছি তভীঁহাঁকে চিনিলাঘ লা কিন্ত যিনি পাঁঠাইলেন 
আঁকে ভূবাইতে জলে তিনি বনিলেন জাহইকে 

ঘাঁহ!র গুপর দেটিিবা আ'ত্সী নাহ্যিা বজিতে* তিনি সে 
৮8 জন ঘিনি ভ্বাইবেন পরহত্হিতে।  এব০. আছি 
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৩৫. পর দিনে হোন ও তাহার দুই জন শিহ্যের 
৬ দুঁনবর্বার ভাশাইয়া ও যেস্টকে গহন করিডেং 

দেটিধযা! বলিল দোখ ঈদস্থরের যেছের বাহু 
৩৭ তাহাতে জে দুই শিঘ্যেরণ তাহার কথ? শ্ুলিঘা দোল 
৩ যেশ্র আহি ভাখল' যশ হিরিয়ু ও তাহার 

দিগকে উহার প৮৮ আঁনিতেহ দেটিঘখ বলিলেন 

কি চেহা করা তাহরি বলিল তাঁহাকে রাবি তাহ 
৩৯ আর্থ গু কোথায় বাঁলা করিয়াছি ॥ তিলি বলিলেন 

তীহাঁরদিগাকে আজিযো দেখ! তাহারা যাঁইগী দেটিল। 
কোন সাঁলে বাস করিলেন এব০ পুঁহর তিনেক বেল" 

₹* গেলে খবকিল ভীহাঁর সঙ্দে সেদিন? যাহারা 

হোহিলের কা শ্বনিযু? গেল যেশ্তুর সঙ্গে ভাহাঁরদের 
$$ এক জন শীল পিভরের ভাই আর" সে পু তাহার 

আপিলখর ভাই শীৃয়লকে পাইিয+ ঘলিল জআাঁয়র] 

৪২ লাইয়াচি যশীহা তাহার অর্থ গঁঞ্ঠা! তাহাকে 
ঘেশ্টুর নিকট আঁনিলে যেশ্ত ভাহখকে দেটিয়ুণ হলিলেল 

তুমি যোনার প্র শীযেন ভোর না হইবে কাহিতখে 
যাহার র্ট্চ পার ] ন্ 

সপিগি 
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পর দিলে যেশ্ত গালিলিতে যাইতে চাঁহিযুণ শাইলেল 
স্টিলপকে ও বলিলেন ভাহাঁকে আঁয়ার সহিৎ আইজ । 
ছিলিপ চিল আত্র« ও পিভরের হর বীঁতচাযর 

এক জন হিলিপ নউলাঁলকে পঁহিযুণ বলিল আমর! 

পাঁইযুখচি তাঁহাকে ঘাহার বিছঘ় ফেঁশা লেত্ধিল বাবস্থা 
ও ভবিষ্যৎ বক্তারা নাজারতের যেস্ত ঘুলচ্ের পৃ । 
নডনাঁল বলিল ভাঁহাঁকে কিছু ভাল আঁজিতে পারে 
লাজরেত হইতে হ্িলিপ হলিল তাহাকে আখইব 
দো 1 নতলাল তাঁহরিদিগৌ ঘইিতে* মস্ত তাহাকে 
দেখিয়া বলিলেন ভীাহাঁর বি্ষযু দেখ এক লিতানু 
হিশরাল ঘাঁহার মধ্যে পুতারণা নহে নতনাল বলিল 
ডাহাকে কোণ হইতে জাঁনিযাজ আযাকে 1 যেষ্কু 

সৃত্যন্তর করিযণ বলিলেন তাহাকে ক্ষিলিপ তোযাঁকে 

ভাঁকনের' পবের্ব ভাখন আসি দেটিলায ভোাকে 
ভদ্কুর গাঁচের ডলে! লতলাল পুত্যুন্তর করিয়! 
বলিল তাহাকে রাকি ভূষি ঈশ্বরের পু তৃষি 

৫* ঘিশরালের রাজা) মস্ত পুত্যুন্তর করিযূণ বলিলেন 

€$ 

পীর 
্ 

তাহাকে আছি দেটিলায তোথাকে তুমগুর গীচের। 

তলে তাহা বলিলে আহ! করিতেছে ইসা হইতে বত 
কর্ম দেঠধিবা ॥. প্রবণ তিনি হলিলেন তাঁহাকে 
আাঁরোদ্দার আছি বলি ভোঘাঁকে ইহার পরে ভোয্র? 
দেবী হর্গ খোলা ও ঈদশ্বরের দ্[জ্গান গর্ঠিতেষ 
ও নাহিতেছ যাঁনুঘের পুণের ওপরে । রর 

তৃজয় ছ্রিনে বিবাহ হইল গাঁলিলির কানায় ডন 
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(শের হবভা লোধালে জিল । যেশ্ঠ ও এব০ তাঁহার 

শিছগান নিমন্্ি+ হইল সে বিবাহতে তথনদুক্ষ 
রস না হইলে যেস্তুর যাতী বলিল তাহাকে দুক্কী রস 
লহো। - যেত বলিলেন ভাঁহাঁকে হে নারী ভোযার 
সগ্নে কি কার্থয আযার আমার কাঁল এখন সর্ন নহে! 

তাহার ম্যাতী বলিল দাঁজেরদিগকে ঘাহা তিনি 
বলিবেন ভোযারছিগীকে ভাঁহা কর সোথানে 

চিল চয়ুটা আঁল। হিহোঁদীরদের শ্বতি করনের বাহ 

$৭ 

$১. 

শিছেরা আহা করিল তাহাকে । 

হারের যত ছ্ষি জালা যোন দুই তিনেক করিয়ণ ধরে! 
ঘেশ্ত বলিলেন তাহাশরদিণীকে মে জালা জল দিয়! ভর ! 
অতএব তাহারা তাহ! করিল কালী পর্বাযন। পরে 
তিনি বলিলেন ভাঁহাঁরছিগাকে এখন চালিয়] বহু 
নিঘন্রকের স্বানে। ভাধন তাহারা লই] গৌল! 
দাস ঘাহা'র! ভুলিয়া! চিন সে জল যাহা হইল দক্ষ] 
রং তাহারা জানিল কিন্যু নিযন্তুক তাহা কোথা] হইজে 
অভ্াত হইলে চাঁক্যিন দেল পরে নিমন্ত্রক বরকে 
ভাক্যা বলিল পুতি জন গু'ঘযে ভাল দ্রাক্ষা' রস দেয়ু 
পরে লোক ম্স্ত হইলে মন্দ দেয় কিন্তু ভূমি ভাল 
দ্াক্ষা রস রাচিযাছ এখন পর্থান্ত॥ যেশ্ত এ 
আম্চির্ঘের পথ্য কার্থয গালিলির কানায় করিযুণ 
পুকাশ করিলেন তাঁহার গ্রাদুর্ভর ভাহাতে তাহার 

তারপর তিনি ও তাঁহার যাঁভা ওতাহরি ভ্ীডারা 
ও ভীহাঁর শিঘ্যগীণ কুছ্রনক্ষযে যাইয়া! অতঠিরে 
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থাকিল।1 হেন কালে ঘিছোদীরদের পেঁশন্ষি নিকট 
হইল ও যেশ্ত হিরে।শলমে যাইয়া? পাইলেন গীক 

হযেছে ও পাঁযুরা বিক্রয় কর্তার সৃস্তিকে বলিয়া । 

অতএব ভিনি মেহি রজির এক চাবুক বানাইয়া ভাতিলেন 
আয্স্তকে মেঘ গক শ্রদ্ধ ও বানিয়ার ভগ্চী চালিলে 

ঘযেজ ওলি ছ্েলিলেন ও বলিলেন পায়রার দৌঁকাঁনির্ 

দিগকে এ বস্তু লইয়া] ঘাও আখযযাঁর পিভীর ঘর দৌঁকান 

করিও না? তখন তাহার শিষের যনে পাইল 

ঘাঁহাঁতে লিলি জে তোখাঁর দরের লিঘিত্তের ভাঁগ 

ঠাঁইিয়া ছেলিযখছে আয়াকে ( তাহাতে হিছোঁদীরা 

পৃত্যুত্তর করিয়া? বলিল তাহাকে ইহা করনের কারণ 
কি চিন দেধাইতেজ আঁযারদিগক্ে। যেশ্ত পৃত্যুত্তর 
করি্যী ফলিলেন ভাহারদিগীকে এ সৃত্তিকে ভাদিয়া 

ছেল পরে ভিন দিনের মর আছি ভাহী গার্ধিছু 
পুঁনবর্বার । যিহোদ্ীর বলিল এ সৃস্তিকের গীঁঘন চিল 

দতল্দির্শ বরের কার্য ও তুষি তাহা গন্তিবা তিন 
দিনের মধ্যে! কিন্টু তিনি বলিলেন আ্পলার শরার 

স্বস্তিকের বি 1 এভদর্ঘে তিনি মৃত্যু হইতে ওপ্ধাল 
হইলে তাঁহার শিষ্যেরদের যনে হইল হে তিনিএ 

কথা কৃহিয়ীী চিলেন তাহাঁরদিগাকে এব০ তাহার 

আঁহ্ছ/ করিল বিম্দ গন ও সে কথা যাহা যেস্ত বলিয়া 
চিলেন! পেশবস্ক কাঁলে তিলি পবর্কদিলে হিরোশ 
লে হইলে অলেকে তাঁহার আঁম্চচর্ঘা দেঠিহয় আহ 

করিল তীহাঁর নাযে। কিন্ত য়েশ্ত সকলকে জাত 
হঈয়শ বিশ্বাস করিলেন না ভাহরিদিগকে তিনি 



' হ্ দ্বিউ্ীয় পর্ব হোঁহনের রষ্টিত_” 

জানিলেন ম্নৃষে্যের জন্রে কি অতএব মানফেরদেয় 
গুর্যান শ্বনিভে ভীহাঁর আবশ্যক নহে 1 

পবর্ধ হিহেদি লোকের এক জন অধ্যক্ষ জিল তাহার 
"লা নিকদেস্ঘ মে তন যেস্তর নিকট রাত্রে আজিঘুণ 

&০ 

বলিল তাঁহাকে রাক্কি আমির জানি যে তুমি এক গন 
ঈশ্বর হইতে একারন ঘে আঁম্চর্ঘ ভুফি করিডেচং 
তাহা কোন কেহ করিতে পাঁরে লা ঈশ্বর ভাঁহার জাতে 

না হইলে? যেন্ত পৃত্যুত্তর করিয়া! বলিলেন ডাঁহএকে 
আরোদ্ধার আমি বলি ভৌযাকে মল্হ আব বার 

জন্ম না হইলে ঈশ্বরের রাজাকে দে?িখডে পারে লা । 
নিকৃদেষছ বলিল তাহাকে মানুষ রৃদ্ধ হইয়া তন 
হইবে কেনে জে দ্বিতীয় বশর যাঁতার গর্তে যাইয়া জন্ম 
লইবে। [যুষ্ঠ পৃত্যন্তর করিলেন সারৌ দ্বার আহি বলি 
তৌয়ান্তে যানুস্ধ জল ও-আত্সা হইতে জন্ম না হইলে 

পবেশ ক্রিভে পাঁরে লা ঈশ্বরের রাঁজো। হাহা 

জন্মিভ হাঁ হইডে ভাহ যাঁ০আস এব০ যাহা জল 
আত্সা হইতে ভাঁহা আঁত্সাী॥ আসি লিলা ভোম্িকে 
ভৌঁচ্ার জার বাঁর জন্বা হওলের আঁবর্শাক্ক আচে 

তাহাতে চযকিত হইও না! বাঁতু বহে ঘোখানে তাঁহার 
ছা তৃষি শ্তনিতে পাইতেছ তাহার শত কিন কোথা 
হইতে আইলে ও কোথায় হায় তাহা ভাত নহ ছেল, 
মতে পুতি জন ঘে জন্মিত আতা হইতে । নিকদেয্য 
পৃত্যুন্তর করিযুণ বলিল তাঁহাকে ইহা কি ঘতে হইতে 
পারে! যেস্ত পুত্যত্তর করিয়া বলিলেন তাহাকে 
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৩ তুভিয় পর্ব যোহনের তিতা 

উষি ঘিশরালের এক গুক হইলে ইহা জীন ল!! 
আ'রোদ্ধার আহি বলি ভোযাঁকে আখযারণ হাহা জানি 

তাঁহা বলি ও যাহ! দেগ্িয়াঁজি তাহার পান দেই কিন্তু 

ভোয্র! লও না আযারদের বাক্য] আমি ভোম্ার 

দিগীকে দুথিবরৈ কী কৃহিয়ো ফি তাহা আহ্ব! করিল! 

লা ভবে বর্গের কথ] কহিলে আছি] করিব! কেহালে | 

শুহ০ কেহ স্বর্গে লা চভিযণছে বিন তিনি ঘিনি সর্গ 
হইতে নাঁফিলেন তাহা মনৃষ্যের পু ঘিলি' স্ৃগে 

$8 আঁজেল ; ঘেয়ন হোঁশ] অর্স ওঠাইলেন অরণ্যে 

৫৫ 
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$৭ 

৪৮ 
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তেহন ও মনুষ্যের পুণ্ুকে গওঠাইতে হইবে তাহার 
দের আক্ল্ুনারুকী লা] হওনের কারণ ঘাহাঁরা আচ্ছা! 

করে তাহাকে কিন্ত পুতি জন অনন্তু পুযাঁঘ্ পাইবাঁর 
জন্য! ইশ্বর এ যত পেঁফ করিলেন এ জগতকে তিনি 
দিলেন তীহার এক জম্ত পুন পুতি জনের অবর্থনাশের 

নিবাঁরন ও আনন পুযীঘু পাওনের জল্য যে পুঁভায় 

করে তাহাকে ! একারণ ঈশ্বর পাাইলেন না 
তাঁহার পু্কে জীতে জগতের দোছ করণের নিষিত্ত 
কিন্ত জগতের ভ্রানের জল্য তাঁহার করণক 1 
ঘে কেহ বিশ্বাস করে তীহাঁরে সে দোষ গৃহস্থ লহে 
কিন্ড ঘে কেহ বিশ্বাস করে না সে এখন দোঁহ গৃঁহন্থ, 

একারন বিশ্বাস না করিয়াছে ঈশ্বরের একা জনিত 
পণের নামে । লে দৌষাঘাত এই আলে পুকাশ 

হইর্যাছে এ জগতে ক্ন্ডি সনুষ্যেরদের কীর্থয মন্দ 
হইলে তাঁহার$ ভাল বাঁজিল আন্ধকার আলে? হইড়ে 

আহ্িক | একারণ ঘে কেহ মন্দ কার্ট করে জে 



ও ভূতীয় পবর্য হোঁহধের তিউ_-+ 

আলোকে দৃষ্ধা হরে ও আইসে লা আলোতে তাহার 
২$ ক্রিয়া বিবন্ত নী হওলেরথূ4 কিন্তু ঘে ক্ছে অত 

ক্রিয়া করে মে আলোতে আইলে ভাহার কার্ধ: পকাশ 
করিতে এইরিণ তাহা করা হইয়াছে ইদস্থরে 177 

১২. ইঠা'র পর য়েস্ত ও তাঁহার শিঘোঁরী হিছোঁদা দেশে 
৯৩ গৌলে তিনি ল্সে স্থানে বাঁস করিলেন তীহাঁরদের সাতে 

ও ভূবাইলেন! যোঁহন ও ভূবাইতে চিল ও'ননে তাহ! 
শালঘ়ের নিকট অনকে জল সোর্ধানে হইয়া? ভাঁহাতে 

€& লোকের? আলিয়া ভুবিত হইল 1] একারণ যেণেহল 
২৫ তাখান করছে নহে । ততকাঁলে যোহনের কতক শি 
৬৬ ও হিছহোঁদীর বাদাঁলুবাঁদ হইল পবিত্র করণের বিষয় £ 

অতএব ভাহীরাঁ ঘোহলের নিকট আজিয়ু বলিল 
তাঁহাকে রাহি ছিলি চিলেন তোর সাতে ঘির্দনের 
ও পারে ঘাঁহার পুযাঁন তূষি কহিয়াঁছ দেখা তিনি ভবাছি 

ধু ভেচেল এব০ সকল লোক আঁইসে তীহাঁর হানে £ 

ঘৌেহন পত্যাত্তর করিঘ়ুণ বলিলেন কোন কেহ পাইতে 
ধ৮" পারে লা কিচু ঘদি তাহাকে হৃর্গহইতে দেযুখ লা থাকে 

তোরা! আপনার আঁ্ার সাঙ্কী যে আমি বলিলাম 
আছি ষ্ঠ নহি কিন্্ তাঁহার আগে পরিত হইয়+তি | 

২৯ ঘে জন কন্যা! পায় সে বর কিন্ড বরের বন্ধু যে লিক 

তাঁশুইয়া শ্তনে সেই মহা ওলা করে বরের রবের 
কারণ 1 অআভএৰ এই আমার আনন পুঁতাক্ক হইয়াছে 

৬০ তিনি আব্শয ব্খতিবেন কিন্ড আমি হাঁল হইয়া যাইব! 
ও৩$ হে জন আইলে ওপর হইতে ভিনি সকলের পুরান ঘে 

১ 
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পৃথিবী হঈডে সে পৃথিবী ও কহে পৃথিবীর বিঘচু 
থিনি সুগ' হইতে তিনি সকলের পুধান । এব, 
যাহা তিনি দেখিয়াঁছেল ও শ্টিনিযাছেন তাহার পুন 
ভিলি কৃহিতেছেল কিন্ত কোন কেহ ভাহাঁর কথা 

পরিগীহ করে শা?  ঘে জন ভাহাঁর বালী পরিগুহ 
করে লে ভাহাঁর য্হর ইহাতে চীপাইয়াাজে ঈনশ্থর 
আছেন সত্তা] এক্ারণ ঘে জনকে ঈশ্বের পাঠাইযুখছেন 

বেন ঈম্্রের কৃ] বলে এ হেতু ঈশ্বর আত্মা দেল নল! 
তাহাঁকে পরিযান করিঘা। পিতা পুণুকে পৌষ করেল ও 
আকুল দ্িযটিছেল তীহাঁর হাঁতে 1 যে জন বিস্থান করে 
পথে; তাহার আজে অনন্ত পুমা ও হে কেহ গুথ্ে 

বিশ্বাস করে লা সে পতীতু দেখিবে লা কিন্তু ঈশ্বরের 

ক্রেবি ধানে ভাঁহার ওর | শসম্ীর্ট, 

শবর্বক এআরিসিরা শ্রলিযা চিল হে যেশ্ত শ্ঘ্ণ করিলেমা 
৪ 

৪) 

নে 

৫ 

ও ভূাইলেন ঘোহন হইতে অধিক যেস্ত আপনি 

সস ভুবাইলেন লাজে সডা কিন্তু ভাহার শিষ্য করণকু 

ই তাহা ভরত হইলে হিহোঁদ দেশ জাতিয় 
পলবর্বার গৌলেন গীলিনিতে |  ভাহার আবশ্যক ও 
চিল শহ্রণ দিযুশ ঘঁইতে 1 তিনি আইলেন 
শম্রণীরদের এক আহরে ভাহাঁর লাঁঘ শশিধর সে 
হযির আনিধ্য ঘাঁহা ঘাঁকব দিলেন: ভীহাঁর পু 
ঘসফকে 1 হাঁকহের কুপ সোখানে ! এভদর্ধে 

যেস্টু ঘাঁইিতেং পরিশ্শাঁনু হইয়া জম্নি বলেন কপের 
ওপর এ হইল দুই গুহর বেলায়] এক জন 
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% চত্তর্ঘ পব্বণয়োহলের রতি 

গরনী নারী আইল জল ভুলনের কারণ ! 
ঘেষ্ট হলিলেন ভাঁহাঁকে পাঁন করিতে দেহ আঁয্াকে 1 
একারণ ভাহাঁর শিষ্যেরী লগরে গিয়ু' চিল কিছু, 
খাইবার ক্রয় করিতে ॥ ভাখন সে শরণ সু বলিল 
তাহাকে ভূমি এক গিহোদী আহি শ্রী সু ভূষি 
পাঁন করিতে চাহিতেজ আযাঁর ভাই এ কি কখন একারণ 
ঘিহোদীরদের কিচু ব্যবহার নহে শখরলীরদের 
সহি | যেষ্ত পুত্যত্তর করিহণ বলিলেন তাহাকে 

হদি ইস্খরের দান জাঁনিত এব০১ ফেডা হলিভ ভোঁযাকে 

দাঁন করিতে দেহ তবে তাহীর কাই চাঁহিত ভখহাঁতে 
$$ 

২ 

$৩ 

৪ 

8৫ 

তিনি দিতেন আস্ত জল তোকে; লেলার! 

বলিন তাহাঁকে ম্হাঁশযু ভোর্ার জন তূললের পাত্র 

নহে কুলি ও আচে গাভীর অতএব কোঁথ1 হইতে সে 
ভার জমৃত জল। তুথি আঃ্াারদের লিভ 

যাঁকুৰ হইতে বত ঘিলি কুন দিয়াছেন আযাঁরদিগকে 

শরবত আপনি ওভাহাঁর চলিয়া ও তাঁহার পশুগণ 

তাহাঁর জল পাঁন করিল! যেস্ত পুত্যুত্তর করিয়া 
হলিলেন তাহাকে ঘে কেছ এজল পালকরেজে। 
ভূঙ্গিত হইবে প্নব্বাঁর । কিন্ডঘে কহে পান করে 
সে জল যাহা আঁচ ছিব ভাহাকে সে আর কথন 
তৃষ্টিত হইবে ন1 কিন্ঠ ঘে জল জমি দিব তাহাকে 
তাহা হইবে জলের এক ঘোঁদা গর্ভে অল 
পু্যাঘুতে।  সেম্ী লোঁক ঘলিল তীহাঁকে মহাশয় 
এই জল আঁয়াকে দেহ আসি ভূষিত লা হওন 

ও এখানে জল ভুলিতে লা আঁইসলের অন্য £ 



৩ 
8৭ 

4৮ 

$৯ 

০ 

৫ 

ও 

২ 

৫ 

৪ চত্তর্য পব্য”ঘ্ণেহনের রিচত-৮ 

ঘেশ্তু বলিলেন ভীহাঁকে ঘাঁও ভৌহার বৃযীকে ভাঁকি 
আইস এখানে ।  সেম্ী পৃত্যুত্তর করিযণ বলিল 

আঁযার হু লাহি। ন্ট বলিলেন, ডাহাঁকে ভূমি সভা 

কৃহিাছ আর্যির সহী নাহি একরিন ভৌমাঁর 
সুযী হহীর্ঘা চিল কিন্যু হে জন গাঁকে এখন ভৌহার' 
অহিৎ সে তোর স্বাতী নহে ইহাতে তা কথা 
কহির্চছ! লেলাঁরী বলিল ভাহাঁকে মৃহাশিয় আছি 
বৃবা তুতি এক ভবিষ্যৎ, বস্তী। আযাঁরদেক 
শিতুরা ভজন করিল এ পর্বতের ওপর কিম্ড ভোর? 
ঘল হিরেোশলহে লেহন হাহাঁডে সকল লোকের 

আবশ্যক আঁচে ভজলা করিতে? মেষ হলিলেন 
তাঁহাকে শারী আছ কর আঁয়াঁকে সে দগু আমি 

তেছে যখন ভেখঘরণ এ পর্বতের ওপর কিস্থণ মির 
শলঘযে ভজলা লা করিবা পিতাকে] ভোঁঘরা 
ভজলা কর যাহা ভেৌযির! জাল না আর জানি কিখ 

আরা ভজনা করি একরিন আঁণ আজে ঘিহোঁদিদিণ 

হঈতে। কিল্চ সে দণ্ড আজিতেছে এধন ও হৃইহ্ণছে: 
যখন জতা প্জক পিতাকে পুজা করিবে আজ ও 

ত্যভী'য় একারন শিড়ী চাঁছেল সে মত লোক ভীহাক্ে; 
জা করিতে! ঈশ্বর আছেন আতা এব০ যাহার? 

ভজন করে তাঁহাকে তাঁছ'রদের আবশ্যক আছে 
আতা] ও জত্যতীয় তাঁহাকে ভজন! করিডেো। সে 

নারী বলিল ভীহাকে আহি জানি মশ্টছো আজিবেন, 
ঘাহাকে বলে টু ভিন আইলে কহিবেন আমার 
দুগকে সকল কথা; যেস্ত বলিলেন ডাহা 



$ ত্য পর্ব হোহলের় রতি 

আছি সে জন ঘে কহিভেটিং ভেসিকে 1 
&৭ তিনি এ কখা বলিতেং ডাহার শিহ্যগণ আক্সিতো 

চয*-ফ্ত হইল ভীহাঁর কথা কহনের কারণ লে 
লারীর সহি কিন্ত কেহ বলিল লা তৃমি কি ঢা 

কিনা! কি কারণ, কথ কৃহিতেজ তাহার সহি! 

২৮ হেন কাঁলে সে সু লোক তাহার কলম জাতি গৌল' 

»৯ লগারে এর লোককে বলিল আইস দে এক 
মানুহ যে কহিল আখযাঁকে অকল যাঁহীঘ আহি কোন 

$০ অযু করিলায মে খু কি লা। অভ 
তাহারা সহরের বাহিরে ঘাঁইযুশ আছিল তারি নিকট। 

৩8. লে সময় তাহার শিঘ্যের1 আবিনা! করিল উহাকে 
৩২ রলিয়া ম্হাঁশয়ু কিছু টাও কিন্ড তিনি বলিলেন: 

; ভীহারিদিগীফে আমার ভক্ক আছে যাহা ভোয্রা জান 
৩৩ নাঁ। অতএব তীহাঁর শিঘ্যের! বলিল এক জন আর 

এক জনকে কেহ কিছু ঃধাইতে দিয়াজে তাঁহাকে ! 
৩৪ মস্ত বলিলেন তাহাঁরদিগাকে এই আর্যার ভক্ক ডাঁহার 

ইনু করিতে ঘিনি পার্ঠাইলেন আঁযাকে ও তাঁহার 

৩৫ কার্ধয শীন্টি করিতে । বলনা ভোঁয্রা আর চারি 
হাসের পরে ক্ুলল হবে। আনি থলি তোহাঁর 

দিগীকে ভোযধরদের চক্ষু ও?1 করিয়া দূ কর ক্ষেত্র 
৩৩ একারন এখন তাহা আলাদা] ফসলের লায়। ও 

ঘে জল ফসল কাটে লে যাঁহিনা সাও হল একত্র 
কুরে আনন পৃ্াঘুতে বুলক ও ছসল কাটক এক কাঁলে 

৩৭ ওল্যাঘিত হওলের নিচিত্ত। . ইহাতে ও এ কথ] সত্য 
৬৮ এক জন বুনে আর এক জন কাটে। আমি পাঠাইয়ুছি 



$ চত্ত?৮ পর্ব ঘোহনের রুচিড-৮ 

ভেখহাঁরদিগীফে জে ত্রসল কাঁচিতে যাহীরে ভোঁঘর? 
কিছু শষ করিল না অন্য লোক কর্মা করিল ও তোম্রণ 

৩৯ ভোগা ক্রিয়ুঁছ তাঁহঠরদের কার্য | ভাখান মে সহরের 
ব্ শঁয্রলীর1 বিশ্বাংম করিল তীহাঁকে মে ল'রার' 
ব্চনের জন্য ঘে এই পুয়ান বলিল তিনি কহিলেন 

আমাকে সকল কার্ট ঘা আঁয়ি ফোন কাঁলে করিলবঘ॥ 

£০ আভএব শঁয়রলরেো! ভাহার স্থলে আলিয়া নিবেদন 
করিল উহাকে ভাঁহারদের আসতে বাঁস করিতে 

&& তাঁহাঁতে তিলি খাকিলেল সে স্থাঁলে দুই দ্িবল 1 ডাখন 

আর জলেক লোক আঁকা? করিল তাহার জাঁপলার 

&২ কর্ণার করুণ এব০১ বলিল সে লারীকে এখন আঁযারখ 

আছ করি ভোযার কথার জলা নহে একারন আহার! 

আপনার শ্তনিয়] জানি ওনি আছেন নিতানু »্ এ 

জগতের ত্রাণ কর্তা । সি 

৪৩ আঁর দুই দিবসের পর তিনি সে স্থান চাতিয়? 
88 গীঁনিলিতে গৌলেন । একারণ মস্ত আনি এ পুরাণ 

দিলেন ভবিছ্ বস্তার আজ্ুয নহে আপনার দেশে ॥ 

8৫ পরে তিলি গাঁলিলিতে আলিয়া ঘাঁহারা দেঠিয! চিল 

সফস্ত কার্থা ঘাঁহা তিলি করিলেন হিরোশিলযে পব্রর' 
সময় সে গালিলরৈ1 আঁন্াদ করিযুণ মর্যাদা করিল 
ভাহীকে একাঁরণ তাঁহারা ও পবের্ব গেল । ভে 

8৬. অভঃসরে যেশ্ত পুনবর্ার ওল্তরিলেন গাঁলিলির 
কানায় ঘেঞধ্খনে জল ক্রিঘাঁ ছিলেন দুক্ষা রস 1 
নবণ, খছরলক্ষযে চিন এক জন মহ থাহাঁর পুণ্র 



& চত্তর্ঘ পবর্ঘ হেহিশের ঘুচিতা ৮ 

₹₹৭ পাতি ছইল লে জন তাঁহার নিকট ঘাঁইয়ু! কাঁকৃতি 
করিন ত'হাকে লোখাঁলে ঘাইিতে ও সৃহ করিতে তাহার 

৪৮ গু্বকে একা'রণ তাহার মৃত্য কাঁল হইল: ভাঁহাতে 
ঘেশ্ট বলিলেন তাঁহাকে ভৌঁয্রা তি ও আঁন্চিযা ন! 

$৯ দেঠিলে আনা করিব ন)1 জে যৃহ লোক বলিল 

তাঁহাকে মহাশয় আইস আঁযার পৃণ্নের মরণের 

৫০ পৃৰ্রবে। ঘেস্ট বলিলেন ভাহাঁকে ঘাঁও তোযার পৃ 

বাঁচে। তাখন সে যানূছ আস্ছি করিল জে ক্থা! যাহা! 
&$ যেশ্ট কাহ্হাঁ চিলেন তাহাকে ও লি গৌল। ঘাঁইতে* 

তাহার দাসের! ছোখ! করিল তাঁহার সহি এব, 
৫২ বলিল তোর পু আরাঁয় হইছে ॥. অতএব লে 

জিজ্ীসা করিল কত বেলায় জাঁরাঁয় পাঁইডে ধরিল 1 

_ভাহারা বলিল তাঁহাকে কলা দুই পহর আভাই দণ্ড ত্র 
৫৩ চাত্তিল তাহাকে 1. আতএব মে পিতা জানিল এ হইল 

সে দণ্ডে ঘাঁছাতে যেশ্ত বলিহাঠ ভিলেন ভীহাঁকে তৌযাকু 
পু বাঁচে অতএব মে ও তাহার বাঁটুর সমস্ত লোক 

4৪8 আস্থা করিল | এই গুনবর্বার লে দ্বিতীয় আঁ্চর্ঘ ঘ] 
যেন করিবেন ঘ্যান ভিনি আিহণ জিলেল হিহোঁদ] 

দেশ হইতে গাঁলিলিতে | 
সসসপ্র্ঠ 

শব্ধ ভাঁরপর' ঘিহোঁদীরদের এক পবর্ব হল যে 
৫ _কটীগায়লল হির়োশলম্ /  হিরেশিলগের হেঘ বাজারে 

এক পুসুর্মি আচে যাহার ভেরি নাঁম কতক্ষেসদ্ সে 

৩ পুকারের পীঁত ঘাট আঁচে । তাহার আথ্যে খাকিল 

বু পাড়ি লোঁকু অন্ধ ঘৌঁভা দ নূল1? জলের লক্তন 



ও শগ্থয পর্ব মহলের রচিত 

অপি করিডেং।. প্রকারণ এক দ্যুত নিহিত 
কালে পৃহুর্দিতে নামিয়া জল ল্ভাইন জল লতনের 
পরে ঘে ক্হে নাহিল পুধ্য সে আরাম পাইল তাহার 
বে কোন শুকর পীঁতী হইত । সেখানে চিল এক জন 
আটব্রিশ বৎসর দুর্বল! যেস্ত জাঁলিলেন যে ভাঁহাঁর 
এ পীড়া বছ কাল হইল অতএব তাহাকে শযুনে 
দেটিঘা বলিলেন আরা হইতে চাহ ॥ সে পীততি, 
পুত্যস্তর করিল ভাঁহাঁকে মহাশয় যখন জল লঙ্ডে 
তখন আমার কেহ নহে আঁযাকে লমিহিতে পহর্মিতে 
আছি ও যাইতে আরি কেহ লাঁহে আনার পের । 

৮ যেশ্তু বলিলেন তাঁহাকে ওঠ ভৌাঁর বিজালা তূলিয়ুজ 

৪৩ 

$৪ 

$৫ 

তন! লেমাঁছ সত্তর আরা হইল এব০ তাঁহার 
বিচ্খন! তুলিয়া! চলি গৌল ! এই হইল শাঁবত ছিলে! 
জভশ্রব হিহোঁদীর) বলিল তাঁহাকে হে আরা পাইয়ু 
চিলে শাঁবত দিন আঁচে ব্জা'লখ বহিতে অক্র্তবা সে 

পৃত্যত্তর করিল তাহারদিগকে হিলি আরাহ কর'ইলেন 
আঁযাকে তিনি বলিলেন তৌর্যার বিছানা ভুলিয়া চল 

সরে তাঁহারা জিত্রাঁসা করিল তাঁহাকে সে মান কেতা 
ঘে বলিল তোঁযাঁকে তো্যাঁর বিজান! ভূলিয়ুণ চল | 

যেজন আরা পাইয়া! চিল সে জাঁনিল না ক্তো! 
একারন ঘেষ্ত মে স্থান চাঁভিুণ দয় িলেল অনেক 

লোক মোথানে হইয়া] ॥ তশ্পরে যেশ্ত তাহাকে 
সৃস্িকে পাইয়া! বলিলেন দেখ ভূঘি আরায পাইয়াজ 
আাঁর কথন পাপ করিও না কি জানি ভোর ইসা 

হইতে দুর্ভাগ্য হইবে! লে হানুষ আইয়! কহিল 



৫ পঞ্চ 'পবর্ধ যোইনের রচিত 

হিহৌদীরদিগঞ্জে ঘে ঘেন্তু সে জল ঘিনি তাহাকে. 
&৬ আরা ক্রইয়াঁচিলেল। অভএব হিহোঁদীরা বিপক্ছড 

করিল ও ঠার্রুল বধ করিতে যেশকে একারুন এ 
কার্ধা করিযুণ জিলেন শাৰড দিনে ! রি ৃ 

4৭ কিন্ত যে্ত ৭ভ্যাত্তর করিলেন তাহারদিগকে আযার 

$৮ পিতা এধল পর্ঘান কার্থা করেন আঘি ও করি অভএব 

হিহোদীরা রর চেহ1 করিল বধ করিতে তাহাঁকে 

একারন তিনি শাঁকতকে ব্যব্হাঁবি করিয়া? চিলেন না" 
কেবল কিন্ড বলিয়া ভিলেন ইশ্বর তাহার শিড] 

$৯ আপনাকে উশ্বরের আযান করিঘা ৮. আতএব যেশ্ 
পত্যুত্তর করিঘা বলিলেন তাহীরদিগ।কে সভ্য আমি 

বলি তোমারদিগাকে পু আপলরি ঘোগ্যভীয়ু কিছ 
করিতে পারে নল! কিন্ডু ঘাঁছা দেণে পিতা করিতেছেল 

একা'রণ হে কায তিনি করেন সেই ও দু] করে সে যত 
০ সিতী দুগ্কে গঁ করেন ও ঘে সমস্ত তিনি আপনি 

করেন তাহা দোখাঁণ ভাহাঁকে তিলি ও দেখাইবেন 

তাহাকে ইহা হইতে বড কার্ঘচা তোযারদের চহকিছ, 
ঘঠ হওনের জন্য 1. ঘে যড পিতা ওঠাঁন ও তীবান 

__ মৃত্যরদিগাক্কে সে মত গু ও জবান যে কাহাকে 
২২ ই করে! একারণ পিতা কোঁন কাঁহাকে 

বিচার করেন না কিন্তু অযস্ত বিচার গানধিভ করিয়াছেন 
৩ পুণ্ুকে সমস্ত লোক পিভার মত পুণ্রকে সম্্রু 

করণার্থে ; যেকেহে অভ না করে পু্ুকে 
সেও আঙ্ঞুয হয়ে লা পিতাকে থিলি পাঠাইয়াছেন 

ধ 
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৫ পঞ্চয পর্ব যোহলের রি: 

ডাহান্কে ॥ জত্তাং আছি হলি ভোারছিগীকে থে 
কেহ আখার কথ শ্নিযু] জা! করে তাঁহাকে ঘি্নি 
পাঠাইযাজেন আঁযাকে তাহার আছে অনন্ত পযাঁতু এব 
দোঁঘীঘাঁতে পতিবে লা কিন্ড মৃত্যু চাঁতিঘ্া জীবনে 
গিয়াছে 1 সভ্য আছি হলি ভো্ধারছিগীকে সে 
দণ্ড আনিভেচে এখন ও হইয়াছে যাহাতে মৃত্যু 
আানুঘের! শ্তনিতে পাইবে ঈশ্বরের পণ্ের রব ও 

ঘাঁহাঁরা শুনে তাহারা বাতিবেক 1. একারন ঘে হত 
পিডী আঁজেল স্বযণ্জীবী সে যত স্বয়তভীঙী হইতে 
দিয়াছেন দ্কে ৮. তিলি ও যন্ষ্বের পু হইয়া! 
ভাঁছাঁকে বিচার হরণাঁঞ্চে পরাঁক্রয় দির্ঘছেন। ইহাতে 

চয*কুত হইও ল1 এক্সারণ সে দণ্ড আজিতেছে ঘা্াঁতে 
সমস্ত ঘাঁহাঁরা কবরে হইয়াছে তাহার] তাহার রৰ 
ক্টলিবে ও ঘর্থহাঁরা]! ভান ক্রিয়ুখ ক্রিঘণছে তাঁহারা 
বাহিরে আসিবে জীবনের পুঁনকণ্যাঁনের জন্য কিন 
হাহারা দু করিয়াছে দৌঁভাঘাতের দুনকগ্ধানের জনা । 
আসি আলীর যোগ্যতায় কিছু করিতে পাঁরি লা ঘেহন 
কলি তেল ব্চার করি এব০ আহার বিচার প্ক্ত 

একারণ আনি আনার ই চেচ্চ়া করি লা কিছু 
পিভার ইচু] িনি পাঠাইযাছেল আহিকে 1 যাস 

ঘি ভাছি পান দেই আঁপলাঁর বিঘযু তবে আঁযারি 
লযীন অতা নহে আর এক আছে ঘিন্বি পুযাণ 
দিতেছেন আাঁর বিঘয়ু জাঁথি ও জালি সে লু্াঁন অত্তা 

৩৩ যাহা দিডেছেল আহার বিহ্্য় । ভৌয়ার! পাঠাইল! 

ঘেেহলের উঁছি এব সে প্যাঁন দিল সভাতার বিষয় | 



৬৩৭ 

৬৮ 

€ পঞ্চয পবর্ব যোহলের রাটিউ-** 

আফি পুঁয়াণ লই না মানুঘ হইভে কিন্তু আসি ইহা 
বলি তৌযারদের ভ্রাণের নিমিত্ত | মে হইল এক 
পঁ্জুলিৎ ও তেজ ঘুক্ত পঁদীপ এব ভৌযরা এঁচুক চিল 
কিচু কালি আনন্দ করিতে তাহার আলোতে | কিন্তু 

আঁার পুযাঁণ আছে যোহনের পুন হইতে বত 

একারিণ হে কাথা পিত1 দিয়াছেন আলে রন করিতে 
ঘেই কার্যা আসি করি জেই পাপ দেয় আর ব্য 
হে পিতা পাঁঠাঁইযুশচেন আঁকে [ পিতা ও হিলি 

পারঠাইয়াছেন আযাঁকে তিনি আপনি পুঁযাণ দি্টেছেন 
আর্যার বিষয় ভোর তাঁহার রুহ ক্যযন শ্নিল£ 
না ও তীহার মূর্তি“ দেটখিল] নখ । তাহার 
বাক্য ও তোঁয়ারদের মধ্যে নহে এক্টারণ ঘে 

জন তিনি পাতাই্াছেন ভাহাক্ে ভোঁয়র! আঁছু1 

করলা? ধর্ম গুরুকে তজবিজ কর একারিন তারার 
মধ্যে ভোর! বুঝা অনন্ত পুঁযাহু আঁচে তাঁহ1 ও সেই 
হে পুন দেয় আযার বিষয়? কিন্ত তোর! 
আসিতে চাহ লা আয়রি স্থানে জীবনের কারণ ? 

$ঃ 

£৫ 

আমি লই না সঙ্প্য যাঁনছের ভাই? কিন্ত আয 
জানি তোঁযারদিগিকে তোর্যারদের আধো ঈ্বয়ের 

পেয়ে লহে! আমি আইল আহার পিভা'র নামে 
ও ভোর! আর্যাকে গহণ করিলা নী ॥ ঘদি আর কেহ 
আইনে আপনার নামে তাঁহাকে ভোষ্রা গুহণ 
করিবা?। তোয্রী সম্পু় লইতেং এক জন আর এক 
জনের কই ও হে অদ্য ই্বর হইতে কেবল চে্ঠ 

না করিয়া আহা করিতে পার কেখনে! আনে করিও 



৫ পগ্থয পর্ব ঘোহনের টি 

লাঘে আহি ওলুলা করিব ভোঁযারদিগাকে শিভীর 
স্বানে একজন আঁছেঘে ওলান! করিবে ভৌমা 
দিগাকে তিনি যোঁশা! ঘাঁহারে তেরা বিশ্বীল কর। 

$৩ তোরা যোশাকে আঁ! করিলে আনা করিজ 
আঁকে একারণ লে লেছিল আঁযার বিছয়ু 1 

£৭ কিন্ড যছি তোরা পতায় কর লা তাহার লোধন ভবে 
-. কেনে পুতায় করিবা আঁযাঁর কখী িসীরি 

এ 

পর ইহার পর য়েস্ত গালিলির ভিবেরিযু! সমুদু পার 
_উ.হইলেন। . ভান বন্ড যাবা তারার পচাৎ 
তি হুইল তাহার অশ্চির্ঘয দেটিলে ঘাঁহ্ণ করিলেল 

৩ পীঁতিডের ওপর! পরে যেশ্ট এক পরর্থতের ওপর 
৪ ঘখইয়ু! বহিললেন তাঁহার শিক্যেরদের সহি 1 হেল 

9 কালে যিহোঁদীরদের পেশহিি পর্ব নিকট হইল: । 

4 যেস্ত ওর দৃথি করিয়া দেটিংলেন বত যালব্য তাঁহার 
দিগৌ আিতেং ভান তিনি বলিলেন ছিলিশকফে এ 

সন্তলের এঘহিবার কারন বটি কত করিব কোথায় 
৩ তিনি ইহা হলিলেল' তাঁহার পরিক্ষা লইতে একর 
৫ আপনি জাঁলিলেন কিকরিতে। ছিলিন সভ্যুত্তর' 

করিল তাহাকে পাঁচ শত শ্বকাঁর কটি হবে না [ভাঙা 
৮. দের পুত্তি জন আলুং লইতে!  ভাহাঁর শিষ্যদের 

এক জন শীযেন লিতয়ের তাই আন্র, বলিল তাহাকে এক 
চোরা এখানে ঘাঁণর আঁচে পাঁতটী ঘবের ভি | 

দুইটা ম্া কিন্ত তাহা কি হইবে এড লোকের জন্য৷ 
4 মেস বলিলেন 'লোঁকজ্ে বলাও । অনেক দ্বাশ- চনে 

78৮ 



৬ হা পর্ব যোহলের রটিউ-৮+ 

উ. জনে, হইল উহ তাহারা হান জা ্সহর্প 
$$ পাঁচেক 1. ভান য্েশ্ত সে হি লইলেন এব টি 

করিঘ়ুশ ভাগীং করিলেন ও ভাঁহাদিলেল শিহ্যেরদিগতে 
ও শিষ্্যেরা দিন লোঁকেরদিগীকে এহ০১ ম্হআা ও ঘত 

$২ চাঁছিন।  ভাঙ্কাতে পরিতোঘ হইযী ভিলি বলিলেন 

তাহার শিফ্যারদিগাকে সকল ওদ্র্ত শ্রিতা গাড়ী কড়াও 
$১ ডাঁহাতভে কিছু, অপতর না হয়! ভব ভীহা 

আকন একর ক্রিয়া প্রন করিল ছাঁদশে ভাল সে 

শঁচটখ ঘযবের টির ্ চর দিয়া ঘাঁহা থাকিস 
49 লোকের ভোঁজলের পর? নে মন্হ্্যেরী মেহ্যর 

এ আই্র্ঘা কার্ধা দেয়া বলিল এই নিতান্ত লেই 
ভবিক্ঞা বক্তা যাহার জাতে আগীয়ল অনিহ্া হই 

4৫ চিল । লোক আসতে চাহিল জোর করিয়া! রাড 
. রাইতে ভাঁহাঁকে আভএব যেষ্ত তাহা ভাত হইয়া! একা 

ছৌলেন পব্বতের ওপর দুঁনবর্বার । চে 
$৬ অন্ধ্যা কালে তাহাঁর শিষ্যগাঁন সমুদ্র তিরে গৌঁল 
£৭ এব০- ভিগ্রীয় চতিঘাঁ অমুদের পার হইতে লগগিল 

াতিরনহ্ছযের দছিগৌো তান অন্ধকার হইলে 

$৮ ঘেষ্ট আলিয়া জিলেল লা ভঁহারিদের স্থালে | উৎ, 

/৯ কালে মহা বাঁতু বহিতে* সমুদ্রের চেও হইল ভাখন 
ভাহার1! দ্ীত্ত বাছিতে কোশি দুই তিনেক চলিয়া 

 দেটযিন যেশ্তুকে হাঁচিভে যুদ্ধের ওপর ও তিথ্ধা় 
নিকট আিডেং অতএব তাছারা ভয় করিল । কিন্ত 

২৪ তিনি বলিলেন তাঁহারদিগীকে এই আছি ভু নাই! 

১ ৯$ তু, ভাহীর1 আনদিত হইয়া লইন তাহাকে ভি 



৬ হয পবর্থ হোহনের রটিত--* 

এব, তাহারা সত্তর ওপস্তিৎ হইল সে স্থালে ঘ্হাতে 
তাহারদের গাম্ন। 72 

২৯১ পর দ্বিনে ঘেলোঁকক ভীগ্ডাইিল সমুদের ও পাঁর 
দেখিতে পাঁইল জ্যোনে আঁর কোন লৌক লাঁহি জে 
একট] বিনা ঘাঁছাঁতে তঁহারি শিফ্ের] নিয়ু+ জিল এব০, 
হেশ্তে তাহার শিছ্যেরদের সহিৎ গেলেন নাঁ কিন্য কেবল 

৩ তাহার শিষ্য. আঁর নৌকা আইল তিবেরিঘণা হইডে 
মে হ্ধনের নিকট ঘাঁহাঁডে তাঁহারা কটি যাইয়া চিল 

২৪ পতু স্ব করলের পরে যেশ্ত কিমা তাঁর শিষ্যের! 
মেস্থালে নহে ভাহা লোঁক দেনিখিতে পাইলে ভিগ্জাযু 

চতিঘী ওত্তরিল ১যাঁছর্নক্কমে যেস্তক্ে চে করিতে । 

২৫ ভাখন তাহারা সদর ওপাঁর তাহার সহি সাথ্যাঁ 
২৬ হইলে বলিল রাবি কখন জ্হিলেন এখানে! যেস্ু 

দুত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাহারদিগাকে আসরোদ্দার 
আহি বলি তোাঁরদিগাকে তোমিরা লে আশ্চর্ঘা দেটিলে 
সেকারন চেক কর লা আযাকে কিন্ঠ একারণ কটি 

২৭ খাইয়া ভৃত্তি হইল শঁয় করিও না কয ভক্ষ্যের 
জন্য কিন্ড সে ভক্ষোর জন্য ঘে খীকে অননু পৃর্যাু 
পর্ন যাহা যাঁনুঘের পঞ। দিষেন ভৌঘাঁরদিগাকে 
একখরন ঈশ্বর শিতী হহরে তশাইরাঁজেল ভাহাঁকে ॥ 

২৮ ডাখল তাহারা বলিল তাহাকে ঈশ্বরের ক্রিয়া করিতে 
২৯ কিক্রিব। যেশ্ঠ পৃত্যুত্তর করিয়া বলিলেন তাঁহার 

দিগকে এ ইশ্বরের ক্রিয়া আছণ করিতে ভাহাঁরে 

ঘাহাঁকে তিনি পাইয়া দিয়াছেন |. আভএব তাহার! 

বলিল তাঁহাকে কি চিহ ঘ্েধাইভে আঁযার দোখনও 
৩ চা 



৬ ময় পবর্কযোহলের রটিত_-- 

তোমাকে আহা ক্রণীখে ভূমি কি করিতে | 
৩$ আঁাঁরদের পিতৃ লোক যান খাইল অরণ্যে যেযন 

লিপি আঁচে তিলি দিলেন ভাহীরদিগকে ভেজন করি 

৩২ বাঁর' দুব্য সৃর্গ হইতে । ভাখন যেশ্ত বাললেন তাহার 
দিগীকে আভা আমি বলি ভোঁযখরদিগাকে তোশও 

দিলেন ন! ভো্যারদিগকে সে ভক্ষ্য হৃর্গ হইতে কিন্ট 
আর পিতা ছিতেছেন তোযাঁরদিগাকে অত ভক্ফ্য হৃগী 

৩৩ হইতে? একারণ ঘিনি সৃ(9 হইতে লামিয়া জীবল 

৩৪ দেন জ্গাতকে তিনি ঈম্বর দত্ত ভক্ষ্য! জভতএক 

তাহার! বলিল তাহাকে পুভুহে এই ভক্ষ্য দহে আমার" 
৩৫ নিদিকে নিভা। ঘেষ্ধ বলিলেন ভাহাঁরদিগীকে আছি 

জীবনের ভক্ষ্য ঘে কেহ আর্থার স্থানে আইসে জে 
কাযন হুবিৎ, হইবে নী ও ঘে ক্হে বিশ্বাস করে 

৩৬ আঁযাঁরে সে কথন তৃষ্কিত হইবে লা! কিন্ড আছি 
ইছণ ক্লিযচি ভোযাঁরিদগীকে ভোয্রা আযাকে ছেলে 

৩৭ আহ কর লা আাঁহাঁরদিগীকে শিভী দির্যাছেন 
আ্ণিকে তাহার! সকল আঁজিবে আর হানে এব্০, 

৮ ঘকেছে আইজি আঁযাঁর উই তাহাকে আছি কোন 

৩৮ ঘড়ে হ্বহিরে ছেলিব লা একাঁরণ আমি নাঘিলাম্ 
স্্গ হইতে আপনার ইন্ডা! করিবার করণ নহে কিন্তু 

৩৯ তাহার ই হিনি পাঠাইলেন আঁযাঁকে | এই পিতার 

ইন! ঘিনি পার্ঠাইলেন আঁর্যাকে আমি ভাহারদের কিছু, 
না হরাঁইতে ঘাঁহা তিনি দির্াচেল আঁকে কিন্ত অহ্স্ত 

6০ গুণ্ধাল করিতে শেছ দিলে । ঘিনি পাঠালেন আাঞ্ে 

তাহার ও এ ই পুতি জন হে পুণ্ুকে দেখিয়ুণ বিশ্বাস 



গ$ 

১ 

৪৩ 

ধ৪ 

8৫. 

৬ হক্ব পার্থ ঘোহিনের কুটিতা-১ 

করে সে তন পাইতে অন্গু পাত ও আমি অবাইহ 
তাহাকে শেফ ছিনে। 

তাহাতে গিহোদীর ক্চং করিল তাহার, 

একারণ তিনি বলিহা চিলেন আসি সে ভক্ক্য যাহা! 

নাঁমিল সগহইতে 1. ও ভীহাঁর বলিল এ ঘুসফের 

পু মস্ত লহে ঘাহাঁর পিতা মাতাকে আমরা জানি 

তবে লে কেয়ন দে আহি সূর্গ' হইতে লামি্লাযি | 

অতএব যেশ্ত গুত্ন্তর করিঘু] বলিনেন ভাহাঁরদিগঞ্ে 
পরশ্রর কচ করিও না। কোঁল কেহ আযাঁর তাই 
আজাঁজসিডে পারে না পিতা বিনি লাহাইলেন আমাকে 

ভাহাঁকে লা উংনিলে ও আহি জীষইৰ তাহাকে শেক 
দিলে! ভব্য্]ৎ বাঁকে ইছা লির্পি আচে তাহারি! 

সমস্ত হইতে উম্থরের শিক্কি- 1 আউএব প্রতি জল 
ঘেশ্টনে ও শিক্ছে শিভীর হালে মে আইসে আহা 

ঠাঁই ॥ কোল কেছ পিতাকে দেখিতে পাঁয়ুলাহি সে জন 
ব্যতিরেক ফে আছে ঈশ্বর হইতে লেই পিডান্তে 
দেখছে আত্য আছি হলি ভোযরিদিগনক্কে ঘে কেছ 

আনা করে আঁয়ারে তাহার আছে অলনু সযাধু। 

আমি বনের আহার । ভোৌযাঁরদের শিতুগান যাঁল 

খাইল অরন্যে ও ভাহারা মৃত্য হইছে । এই সে 
ভক্ষা ঘে সৃর্গ হইতে আইতে এ ছেত্ত মানুষ তাহা 
খাইয়া গরিবে লী। আসি মে আসুত আহার যাহ] 

অহিপ স্ৃর্গ হইতে ঘদি কেহ এ ভক্ষ্য ধায় তবে সে 
ব্তিবে আদ] কাল এব ঘে আছাঁর আহি দিব তাহা 

আমার ম+০স ঘাহা আমি দি এ জগতের আঁবলের জন্য॥ 



শষ্য পব্ব?য়েহলের রিত্যা_-- 

&ং অতএব হিহোদীর়1 পারসুর কন্দন করিল হকিতে» 
এ ঘান্ঘ, ₹ঃআঁপনার ধা্তি এইবার দিভিগাতে 

৫৩ কেমনে । -.ভাঁহীতে ঘেষ্তু হানিনেল তাহীরদিগান্কে 
 আঁনুঘের পু নাত লা)যখাইলে ও ডাহার কল্ত লা 
4 পীনে তোঃখরদের কিচু জীরন লছে | -০-বে কেস 
7 আর্যার হাঁ খায় ও আর্যার রক্ত পীয়ে ও হার 

আঁটি অলন্ত গুহা ও আনি গুঠাইক পা শেঘ 

গর ছিনে 1. শ্রকাঁকণ আঁযার যাগ নিশ্ঠযুক্তিজ্তা ও 
ও. আর রক্ত লিশ্টহ পীলীযু ও ঘেকেছে আর 
হন )যাযু ও আযার রক্ত পীছ়ে সে খঠকে আঁয়া'র 

&৭ মধ্যে ও আষি ভাহাঁর যবে &. যে আত জীব, 
শিতা আঁচ্গক্ষে পাঁঠীঈয্াছেন ও আছি: বীচি পিতার 

ক্করণক্ত লে যত ঘে কেহ খায় আযাকে সেও কাতিবে 
₹৮ আগার করণক 1 এই লে ভক্ষ্য যে লাঁহিল সৃ1 

'স্থঈভে হে মত তৌ'যারদের পিতৃগণ মাল ঠাইযজে ও 
আর! হইছে ডেযন নছে ঘে বেছেহ রঃ তন) খা লে 

_ হ্াটিকে অদাকাল | 

£$ তিনি শিক্ষা করুখইডেং )ধাতরনক্কমে বলিলেন, এ 

৩ হ্ক্য জিলগাগো 1. অত্র ডাহা অনেক তন 
শিহ্য তাহা শ্তনিয়ুশ লিল এই কর্তিন কথ! কেভ! 

$$ শ্বনিতে পারে ভাহা। হযেশ্ত আঁপলার যথ্যে জ্ঞাত 

হইয়া! যে ভাহার শিশ্াগণ ইহার বিষয় কচং করিল! 
৬২ থলিলেন ভাঁহারদিগাফে এ ডৌঠরদের বাবিক্ত ) যি 

ভরা] দোধ যানছের দঃ গুপর থায়ু তাহার, প্র 

ধু 



৬ হঞ্চয পর্ব যোহিনের রটিভ- 

৬৩ স্থানে আতা জীবায় যাস কিচু প্রাপ্তি দেযু না হে 
কথা আমি হলি তৌঁযাঁরদিগীকে সে কথা আজ্সা 

২৪ এব জীবন! কিম্ডু ভোয়ারদের কেহ আছে 
ঘেআশ্বা করে লা;  একারণ যেস্ত পুখযাবৰি 
তানিলেন কাঁহাঁর* শক্তি নহে শ্রবণ কেডা দাঁগকাজি 

৬৫ গাছ করিবে তাহাকে ॥.. আভএৰ তিনি বলিলেন 
এ নিমিত্ত আয বলিলাঁষ তোর্যাঁরদিগিকে আঁ্াঁর পিতৃ 
দৃত্ত না হইলে কোনি কেহ আর ভাই আিতে 

৬৬ পারে না । মে কলাব্বি তাঁহার অনেক শিঘ 

৬৭ ছ্রিয়ুশ আর গৌল লা তাহার আহি 1 ভাহাঁতে 
৩৮" যেষ্ত বলিলেন ছদিশকে ভোম্রা ও যাবা! শের 

. পিতর পৃত্যুন্তর করিল তাহাকে পুঁভু আঁঘর1 কাহার 
৬৯ শ্রাই ঘহিৰ অনন্ত পুযাতুর কৃখা ভোর | আমরা 

ও আছা! করি এব 2যুব জনি তুমি হি অয 
&০ ঈশ্বরের পু] যেশ্ত পুত্যুত্তর করিলেন তাহার 

.. ছিগীক্ে আমি পঁজন্দ না করিয়াছি তোর! দ্াঁদর্শ 

জলকে কিনি ভোযাঁরুদের এক জন আঁজে জযুতাঁন । 

?) তিনি কহিলেন শাঁখলের পু যিহোৌঁদা স্মারিওটার 
বিষ্যু কারণ সেই দ্াদশের এক জন হইয়া! দাগাঁবাজি 
গানটি করিবে তাঁহাকে 1 

পবর্ক ইহার পরে ঘিহোদীরা যেস্তকে বধ করিতে ঢাহিল 
9 সেনিযিত্ত তিনি আঁর বেতাইতে চহিলেন না! ঘিহোদা 
২ দেশে কিন্ত বেড়াইলেন গাঁলিলেতে ! ডালে 

যিহোদীরদের তাঁদু বান করণ পব্ব নিকট হইল! 



খ অন্য পর্ব যোহ'লের রচিত-»+ 

 স্তধল তাহার ভুাতাগণ লিল তাঁহাকে এ হলি জাতি 
ঘও ঘিছোদ] দেশে তোর শিষ্য তোমার ক্রি! 

দ্যেলার্ঘে  একাঁরণ কৌন কেহ গু কার্য করিযু 
খ্যাত হইতে চাঁছে আঁপলি | ঘদি এ কার্থয ক 
উদ পুকাশ কর আপনাকে জগাতে । একাঁরণ 

তাহাঁর ভ্বাতারা আহা করিল না তাহীকে। তখন 
যাশ্ হলিলেন তাহারদিগীকে আখযাঁর কলি এখন নহে 
কিন্ত তোযাঁরদের সময় অদভ আছে ৮ জগত ছা 
করিতে পারে না ভোথারদিগাকে কিন্তু তাহা দৃন্বা কছে 

 আযাঠকে একারণ আমি পুর্যাঁণ ছিতেজি যে তাহার 

$$ 

$১ 

$8 
$৫ 

কার্ধ্য দুষ্ঠ1-. ভৌযর1 ঘাঁও এ পবের্ক আমি এখন 
হই না এ পবেক একাঁরণ আঁয্র কাল এখন পর্ন 
নহে! তিনি এ কথা জাহাঁরদিগকে কহিয়া থাকলেন 
গালিলিতে সি 

কিন্ত তাহার ভুতা গেলে ভিনি ও গোলেন পবের্ব 

পুকাশ লহে কিন্দ্ু গত যত তাখল যিহোদীর়ে 
উহাকে পবের্ব তন্ন করিয়া বলিল সে কেখখায় ॥ 
লোকের পরস্মর বত কচ ও হইল তীহাঁর বিষয় 
একারণ কেহ বলিল তিনি ভাল মানুষ! আই 

লোঁক বলিল নহে সে আঁকি দেয়ু লোকেরদ্রিগাকে 
কিন্ত যিহোঁদীরদের ভয়েতে কেহ দুকাঁশ কথা কহিল 
লা তাঁহার ব্ছিয়ু | টা 

পবের্ধর যধ্যে কালে যেশ্ত সৃস্তিকে হইয়া শিক্ষা 
ক্রাইলেন! তখন মঘিহোদীরা চযঞ্কৃত হইয়া 
বলিল! ন হানঘ কাখন শিক্ষা না ক্রিয়া অক্ষর জানে 



ধু সপ্ত পব্বযোইীনের রচিত 

$৬ কেন] ঘেস্ত পুত্য্তর করিয়! বলিলেন ভাঁহার 

৭. 

দিগাকে আ্যা পুরণ ং আর্যার লহে কিন্ডু তাহার হিনি 

সঁতাইিয্্ বিাজেল আ্খকে। যদি কেছ তীহাঁক 

-ইচ্তী করিতে চাহে ভবে সে জানিবে পুকরুণের বিষফু 
ঘদি ঈশ্বরের কিম্বা হলি আপনার যন হইভে। 

€৮ যে কছে আসনার বিষ্য্য মে চেঙাা করে আজাপনবরু 

সগুষ 1 কিন্ড হে তেঙ্ঠ1 করে ভাহাঁর সমু ঘে পাঠাই 
1. দিয়াছে তাহাকে মেই জন অতাদাদি এব কিছু 
4৯ 

০ 

্ 

আনথার্ড ভাহার হৃত্ে নহে যোশিশ বাবস্থা লা 
দিছে ভৌঁহঠরদিগাকে কিম্ড ভো্ারুদের ফেহ বাবস্থা 

হালে না] আঁযাঁকে খুন করিতে বেড়াইতেচছ কেন। 

মালব্য পুৃত্যন্তর করিয়া? হশিল ভূঘি হতে বরা হই 

যাছে ক্ডো বেড়ীয় মারিয়া চ্রেলিতে ভোযাকে! যেষ্ত 
পৃত্ান্তর করিঘা? বলিলেন ভাহারদিগকে আছি এক 

কার্ড করিলে ভোর] অঙ্কন তযক্িত হইয়া । 

২ সোঁশা উকছেদে দিল তোযারদিগাকে একারণ তাহ! 
যোশ] হইতে নহে কিন্য বিতৃগণ হইতে ভোঁযিরা ও 

£৩ শাবভ- দিলে যঁঘের, ভকছুদেল কর  হদিকোল 

৪ 

কাহাঁরুতকছেদ হত শঠ/ংত ছিনে হোশারহ্যবঙ্থ! ভ্ 
- লাহিইব্খর কারন ভবে তোমরা ফ্রোহি আঠার ওপর 
কারণ এক জন আাঁন্ঘ আরা করিয়াজি শব 

দিনে; বিচার কর লা ঘেযন দেখায় কিছু বিচার 
কর শকুন ॥ 
৫ তথাল' সিরৌশলমের কেহ বলিল পরা হন 

£৩ লহ ঘাহাঁকে ভাহার। বঝচ করিতে চাক্ছে কিন 



8৭ 

৭ আয় পন্য হোঁহলের ঘুষ্টিভা-" 

[দখা লে দীকাশিযাল বলিলে ভীহ্্খরা কিছু হলে না 
তীহাকে। আধ্যঙ্চ লোক; অবশ জাঁনে এ নিভান্ 
খু আমির! জালে কোথা হইতে এ মা 
কিন্ত চন্ঠ আইলে কেহ জাঁনি না কোথা হইতে তিনি! 
ত-্পরে ঘেশ্ত সৃন্তিকে শিক্ষা করাইতেং চেতাইয় 
বলিলেন তোরা জান আয়াকে ভোমরা ও জান আমি 

কোথা হইতে আহি ও আইলা ল!আপলার ইয়ার কিন্ত 
ঘিনি পাঠাইলেন আযাঁকে ভিনি অত্য ঘাঁহাঁকে তোর) 
জান না; কিন্ড আহি জাঁন তাঁহাকে একার 

- আহি: তভীঁহা হঈডে ও তিনি পা্টাইযুজেন আ্যাকে 1 
৩০ 

৬৩ 

৬৩৪ 

৩৫ 

ভান তাহার? হরিতে চাছিল তাঁহাকে কিন্ত কেহ হস্ত 
দিল নল! ভীঁছাঁর ওপর একাঁরণ উহার দণ্ড ভাখন 

লঙে। তীহ্তে মাছিহোর আনেক লোক ভাঁহাঁরে 

পড়ায় করিয়া বলিল ঝি আইলে করিবেন এ 
মানুষের আন্ষি্ঘঃ ক্রিয়া হইতে অধিক আরিসিরা 
স্নিতে পাইল যে লোক এল কচ করিল ভাঁহার 

বিঘয়ু1 ভাতএক গারিজি ও পুরান যাজক পাইক 

-পার্ঠাইন তাঁহাকে ধরিতে ৮. - ভীহাঁতে যেস্ত বলিলেন 
তীঁহারদিগাক্ে- আর কিঙ্িঃ কাল জনি থাকি ভোযার 

দের আহি তারপর আমি আই ভাঁহাঁর হালে বিনি 

পাঠাইলেল আঁযাঁকে 1 ভোয়রা চে করিবা 

আয্াকে কিদ্য পাইবালা এব ঘে স্ণনে আমি সে 

হলে ভোঁয়রাঁ আজিতে পাঁরিবা লা? তাখন 

ঘিছোদীরে! পরস্ুর বলিল- মে কৌথাডু ঘাঁৰে যাহাতে 

আয়রা পাইতে? পারিৰ না তীহাঁকে সে অন্যুঃ বর্দেক 



£ অগ্ডয পর্ব যোহলের রতি 

হাধ্যে চতলীর়েরদের স্থানে যাইয়া] শিক্চা করব শন্য 

৩৬ বর্মেরদিগীকে ! বে কেযুন কৃ] ক্হিযাছে 1 তোমির) 
তন্ন করিবা আঁযাকে কিন্ত পাইবী না এব, য্টধেলে 

৩৭ আহি লেগ্গাঁনে ভোয়্রা1! আজিতে পারিবা নী] শো 

দিনে ভাঁহণ পবের্বর বড ছিন ঘেশ্ত ভাগাইযা? হলিলেন 
ঘছি কেহ ভৃষ্কিত হয় আগার ঠাই আইসক ও পিঘুক 

৩৮ সে। যে জন বিশ্বাস করে আঁযারে তাহরি গুদ 
চাঁতিঘুণ চলিবে অসৃত জলের নদী যেয়ন ব্ গত বলে? 

৩৯ কিন্ড এতিনি বলিলেন আঁতআাঁর বিছ্য়ু যাহা তাহার? 

পাইবে ঘাহাঁরা বিশ্বাস করে তাহারে একারণন পরযাতসা 
৪০ তান দেয়ুণ গৌল লা যেশ্ত যোহ্িৎ লা হইয়া? আতএক; 

জলেক লেখক লে কথা শ্বলিয়া' বলিল শ্রই ভবিষ্যৎ, 

%$ বক্তা নিতা। ! আঁর লোঁক বলিল এ আঁচে 91 কিছু 

$২ কেহং বলিল »ধুঁঞ্ড আজিবেন গাঁলিলি হইতে / ধর্ম 
পুঁস্ককে বলে না যে য্টু্চ আজিবেল দাঁওদের বীজ ও 

বীতলক্ষযয নগর হইতে হে সনে দাওছু ছিলেন & 
$৩ অতএব লোঁক তিগ্নৎ হইল তীঁহাঁর বিষয় এহৎ*, 
88 কেহ ধরিতে চাহিল তাঁহাকে কিন্ত কোন কেহ হাঁ 
$৫ দিল না তাহার ওপরে!  তশ্কাঁলে পাইক্ পুর্ধান 

যাজক ও ফারিজিরদের ঠাই আইলে তাহার! বলিল 
তাহারদিগকে তেহরী] আখনিলা না ভাহাঁকে কেন । 

৪৩ পাইক্ পুত্যুন্তর করিল ফেছা কান কহিল না এ 
$৭ যানের মত। আারিজিরণ প্ৃতৃত্তর করিল তাহার 
$৮ ছিগীকে ভোমরা ওভুন্। কোঁন অধ্যক্ষ কি আরিজি 
৪৯ আনা করিল তাহাকে ॥ কিন্ত এ সপ গৃহচ্থ লো 

৩০ 



দ অগ্তয পর্ব যোহলের রচিত 

&* ব্য গর জানে বা। লিকদেয্হ ঘে রাত্রে আইল 
যেশ্তর স্থানে মে ভাহাঁরদের এক জন বলিল ভাহার 

৫8 দিগীকে আঁযারদের ব্যবহ্থা কোন যালুহকে বিচার 
করে ভাহীক্ে শ্তনন এব কি করিয়াছে আঁলনের: 

ও পূর্ব! তাহার পৃত্যুত্তর ক্রিয়া! বলিল তাহাকে তূমি 
ও গাঁলিলির এক জন। তল্দাম কর এব, দো 

৫৩ একাঁরণ গাঁলিলি হইতে ভবিহ্্যৎ বক্তী নহে। পরে 
/ মস্ত লোক আঁপনাঁরদের ঘন গোল! সপ্ত 

| 
পর্ব যেস্ত গৌলেন জিত বৃহ পর্বতের ওপর | এব০, 
এ পৃত্যু্ায় তিনি ছ্ছিরিয়া। আইলেন স্ৃস্তিকে তাখন সকল 
লোক তাহার নিকটে হইয়া? ভিনি বজিলেন ও শিক্ষা 
৩ করাইলেন তাহাঁরদিগীকে ; তৎ্কাঁলে অধ্যাপক ও 

হরিসির। আনিল ভাঁহীর তাই এক জন সী যাহাকে 
ব্যভিচাঁবিলা ক্রিয়ায় ব্রা গোল পরে তাহাঁকে মধ্যে 

& স্থলে বসাইলে বলিল হে গুৰ এ সী লোক বর 
৫. চীল ওপপতি অয্সর্গে যোঁশ1 আডা দিল আর্ার 

দিগিকে ব্যবস্থার যবে এ যত লোককে পাঁধর যাঁরিতে 
৬ কিন্য তৃমি কি কৃহিতেছ? তাহারা এ কথ] কহিল 

পরিক্ষা করিতে তাঁহাকে কিছু বরমিদ্ করিবার জন্য | 
কিন্ যেস্ত হেট হইয়া! অগ্দুলি দিয়া মৃতিকা'র ওপর 

গু লেঠিলেন। তাখন তাহারা ভাহাঁকে জিজ্ালা করিতে 
তিনি ওঠিঘা বলিলেন তাঁহারদিগকে তোযাঁরদের ঘে জন 
নিস্ীপি সে পুধয পাঁধর ছেলুক তাহার ওপরে | 

৮ পরে আরূবারু হেট' হইয়া! মৃত্তিক্কার ওপর লেথিলেন। 



৯ 

$5 

৬ উহার পর্ব যেখহনের রচিত 

এ, ঘাঁহাঁরা শ্বনিল' তাহার! আপনারটেরে? হলে 

পদোধ পাইযুণ একে বছিরে চৌল জে হইতে কনি 
পর্যন্ত তাহাতে যেশ্ত একা রহিলেল ও সে লারা 
আহা হলে ভাতা । ঘহাখল যেশ্ট গঠিত দেটিংলেল 

লেস্টীলোন্ত ব্যভিরেফ ফেছ লহে ভাধন তিনি ঘলিলেন 

$$ 

$২ 

$৩ 

৬৪. 

$৫ 

৪৬ 

4৭ 

4৮ 

ভাহাঁকে হে নারী ভোহার গুল্ালা কর্তা কোথায় কেহ 
দোহাঘাডি করিল লী ভোযাকে 1 লে বলিল কে 

লছে গুভূ। ঘেস্ত বলিলেন আমি ও দেমাঁঘাতি- করি 
ন] ভোম্ণাকে ঘাঁও আরবার পাপ করিও লা। সি 

পরে যেশ্ত কহিলেন ভাহাঁরছিগিকে পুলবর্বার জহি 
জগতের দীন্তি আয়ার পম্চতি বর্ত হে জল জে, 
বেভাইবে লা অন্ধকেরে কিন্ড জীবনের দীর্তি পাইবে! 
অতএব আরিজির1 বলিল তী'হাঁকে ভূমি পাশ দিতে 
আপনার বিষয় ভৌার পুঁঘান অভ্য নছে।. যেন 
পুত্যযস্তরর করিয়া! বলিলেন ভাহাঁরদিগকে আপনার 

পুঘাণ ছিলে আম্মার পুরান আছে সভ্য একারন আমি 
জলি কোথা হইতে জাজিয়াঁচি ও কোণ যাই কিন্তু 
তোঁয্র! ঘলিড়ে পার লা আহি ফোখ] হইতে আইজি 

কিচ্ছা কোথায় যাই | ভৌয্য়া! বিচার কর শরীরের 

ঈত আসি কাঁহাকে বিচার করি লা! কিন্তু বিচার 
করিলে জ্যাঁর বিচার আঁচে আস্তা একারন আহি এক 
নহি কিন্ু আসি ও লিডা ছিলি পাঠাইলেন আঁযাকে £ 
তোরারদের ব্যবস্থায় ও লিপি আছে ঢু জলের পুর্যাঁণ 
সত্তা? আমি এক জন ঘে পুযাঁণ দেয়ে আপনার: 
বিছ্ছয়ু এব. পিডী ছিনি পা্ঠাইযনন আমাকে ডি্নি 
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৩ পুন দেব আযার বিঘা? ভাঘল ভাহাঁর। হলিশ 
তাঁহান্কে তোঘার পিতা কোথায় । যেস্ত পুত্যৃস্তর' 
করিলেন তোমার জাব লা আযাকফে কিন্ত আযার 

শিতাক্টে | ঘি জানতা আযাকে তবে জালিত] 
আমার পিতাকে ! যেশ্ত সৃস্তিকে শিক্ষাইতেখ, 
এ কথা বলিলেল ভাঁপ্ত'র ঘরে কিল্য কেহ হাত ছিল লন 
তাঁহার ওপরে একারন ভাঙার দু ভাখল লছে 17 
রে হেশ্ট আর বাঁর বলিলেন তাঁহারদিগাকে আখি 

যি তোরা চেষ্ঠা করিবা আমাকে ও মহিবা 

তোযাঁরদের পাপে হেলে আছি যাই সোঘালে ভোর! 

আকজিতে পারিকা না? শুভতএব ঘিহোঁদীরা বলিল্ম 

শাননাকে হী করিবে এক্ারণ বলে হোখালে আছি 
হাই মোধাঁলে তোয্কা আকজিতে পাঁর লণ। তিনি বলিলেন 

ভাঁহাঁরদিগীকে ভৌঁঘরা নিচে হইডে আমি ওসর হইতে 
তোঁয্রা এ জাত হইডে আঁযি এ জগত হইতে লহি 

তেকাঁরন লিলা ভোযারদিগকে ডোষিরা রিবা 

ভোযাঁরদের পাপে একারণ ঘ্ছি তৌঁষ্র1 পড়ায় কর ল 
ঘে আহি হই সেই জল ভে ভৌযরদের পধর্পে ঘরিধা? 
পরে তাছাররা বলিল তাহাকে ভূষি কে? মস্ত 
হলিলেন তাহাঁর্দিগাক্কে আমি সেই যাহা পুথহে 
হলিল'য ভোঁয়ারিদিগর্কে 1 আর আছে আনেক 

বলিতে ও বিচর করিভে ভেঘারদের বিহয়ু 1 

কিন ঘিনি প্ঠিইঘেচেল আঁতকে তিনি আতা ও হে 

কথা আমি স্নিযাচি তাহার টাই ডাহা বলি জগতকে! 
লব এ 



৮ অয পর্ব ঘোহলের পডিত শা 

হ৫ তাঁহার] বুবিল না হে তিনি কাইলেন তাহাঁরদিগাহে 

৮ শিতার বিলত্1  পরে যেশ্ু বলিলেন ভীহীরদিগীঞ্চে 
যখন যালুঘের' প্রকে ওাইিয়জছ ভাখন জালিবা হে. 

আমি হই আমি ও কিচু করি লা আপনার যন হইতে 

কিন্ট যেযেল লিতা শিহ্ডা করাইঘাঁজেন আমাকে তেহন 
৯ কৃহি (: ঘিলি পাঁঠাইহুণ দিয়াজেল আমাকে তিনি ও 

আর্যার সাতে পিডী জাতিয়! না দিছেন আ্াকে একা 
একাঁরন জাতি নিভা করি হাহা ভীহাকু, অঙ্গোঘ 1 

২৩০. তিনি একথা কহিলে অনেক লোক আস্থা করিল 

তীহাঁকে । ্ 
৩$ পরে যেস্ত বলিলেন মে হিহোঁদীরদিগকে যাহার 

পাতায় করিল তাহারে ঘছি তোমরা থাক আযার ব্ণক্ে 
৩২ তবে ভোমরা আযার শিল্য নিভাতু । তোমরা এ 

ভাত জানিবা এব০ অভাতী৷ গুদ্ধার করিবে ভোযাঁর 
৩৩ দিগিকে 1. তাহারা পুত্যুত্তর করিল তাহাকে 

আরা] আবর্হাঁয়ের আন্থুন এব কাঁহাক গৌলাঙ 

ক্যধন হইলায্ লা কি কে বলিতেজ তোর! গুদ্ধার 

৩৪ হইরা। যেন্ত পুত্যুত্তর করিলেন ভাহারদিগঞ্চে 
:-. অত্তা জাঁমি বলি ভোহ্ধার্দিগকে ঘেকেহ পাপ করে লে 

৭৩৫ পাপেরুণোলাঁয ।. এব গোলায় ঘরে থাকে লা 

৩৬. স্ঘাকীল কিন্ড পুত খাঁকে স্দাকাল অভএব যদি প্ 

..গুদ্ধার করেন তোযারদিগিকে তবে লিভানু গুদ্ধার হবা। 
৩৭ আসি তালি তৌঁয্রা আবরহাঁমের আন্ন কিন্ত তোঁযর? 

যনে কর খুন করিতে আঁ্যাকে একারণ আযার- কথ] 
৩৮ স্থান পায়ু লা তৌমার্দের যধ্যে। যা আমি দেখিয়াঁজি 

আন্টি 



৮ শই্ঠস পব্ব হোহলের রটিউল৯-+ 

'_ শঁযার শিতীর স্থানে তা আছি হলি শ্রব ঘঠভোঘির৭ 
দেখিয়া ভোমারদের শিভা'র সালে ভাহা তেমিরা ক্র& 

৯ তাহার! পৃত্যান্তর করিম? বলিল তাঁহাকে আফরহীক্ 
আঁযাঁরদের পিডী ৮8. ঘ্েশ্ত বলিলেন তাঁহার্দিগীকে 
ঘদি তোঁয্রী] আধবরহাঁমেরে অন্ন হইতাঁ তঙ্জে 

&* আবরহাঁয়ের কাঁর্থা করিভা 1. কিন্ত ভোয্রা মলে 
কর বব করিতে আঁযাঁকে শ্রক জন ঘে ক্হিযজি 

জত্যত তৌঁয/রছিগকে ঘাঁ আছি শ্তনিযুঠচি ঈশ্বর হইতে 
86 আঁব্রহাযি এ য্ড করিলেন না; ডোর! কর 

আঁপিনারদের শিতাঁর কার্য) তাখল ভাহাঁরা হলিল 
_ভাহাঁকে আরা লা জানুয়াচি পরছার হইতে আগার 
স্ধ দের এন্ড শিভী আঁচেন তিনি ঈপ্মর] মেক 
 হলিলেন ভাহাঁরদিগাকে যদি ইইস্থর ভোযঠরদের পিভ 

ভবে ভোয্র1 আাকে নে করিতা একাঁরণ 
আমি বাহির হইলায্ ঈশ্বর হইতে আমি ও আপনার 
মনে আইলা লা কিন্ত তিনি পাঁঠীইয়ছেন আঁযাঁকে 

$৩ আঁযার ঘাঁকা বুঝ না কেন একাঁরণ তোর 
£$ আর কথা শ্রনিতে পার বা। - ভোযরণ ভোর্যার 

দের আগুভান পিতা! হইতে ভোঁযাঁরদের লিভার 
ইমু! করিতে চাহ! সে আঁচিল বধ কর্তা! পু্যাঁবঞ্চি 
এব, রহিল লা সত্যতার একাঁরণ কিছু, সভাতা তাঁহার 
হবে নছে। ঘখন সিথ্র্া বলে ভাখন বলে আন 

হইতে শ্রকারণ মে আছে হিথ্যা বক্তা ও তাঁহার পিড1, 

$৫ আছি কহি অত্বা কথা মে কারন ভোঘরা আছ! কর 

৪৩ নাঁআযাকে॥ তোৌঁয়ায়দের কোন মানুষ আমার 
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পাঁপের পুরান হরে । এব০১ ঘদ্রি আমি অত্তা বাকা 

ব্লি তবে কি জন্য আশন্থা) করু না আ়াকে ৮ 

জন আজে ইম্বরের মে শুনে ঈন্থরের কথী আভএক 

ঈশ্বরের না হইলে ভোর সে কথন হুল লা 17 
তখন ঘিহোদীর়। পুত্যাত্তর করিয়া বলিল তাহাকে 

আমরা কহি তুমি শযরনট ও ৃৎ্ গৃহচ্ছ এ অত 
কথা নহে। ঘেস্ত পতভূত্তর করিলেন আনার ছু লহে: 
কিন্ড আমি অগ্তষ করি আমার পিডাঁকে এব ভৌর? 

১ অজস্র কর আঁযাকে!  কিন্ু আহি চেঞ্চ) করি ল] 
আপনার নাঁয এক জন আঁচে হে চেস্া জরে ও বিচার 
করে) . অত্যৎ আসি হলি তোমা'রদিগিকে- যদি 
কেহ আযার কথা যাঁলে ভবে সে জন মৃত্যু কথন 
দেটিবে লা] তাঁছাঁতে হিছোদীর1 বলিল তাহাকে এখন 
আর! জানি তেড্যার এক হৃৎ আঁচে | আঁবরহাহ্ 

এ ভবিছ বস্তা সকলে ম্রিয়াজে কিন্তু তুষি কহিডেজ 
যদি কেহ মালে আাঁর কথী ভবে সে মুভ্যন্থে কখন 

চাঁকিযেক নাঁ। তুমি আমারদের আবরছাঁস্ পিভী। 
হইতে বড় ঘিনি মরিযাচেন ভবিষ্য বস্তা ও সঞ্চ 
যরিয়া' গিয়াছে আঁনকে ফরিতেছ কে]  ঘেশ্ু 
পাভ্যন্তর করিলেন ঘদ্ধি আসি সম্পুয করি আপনাকে 
তবে আঁযার সঞুষ কিচু নহে মে আর পিতা ঘিনি 
সঙভুষ করেন আযাঁকে ধাহাকে ভোর! হল ভোঠরদের 
ঈশ্বর তোৌম্রা ভ্াহাকে জান লা কিন্তু আছি জানি 
তীহাঁক্ষে ওঘদি বলি আছি তীঁহাঁকে জনি না তক্ষে 

ত্াোযারদের মত মিথ্যা বস্তা হই কিন্তু আমি আনন 
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&৩ তাঁহাকে ও্ানি তীহাঁর কা? তোারছের পিডা 
আব্রুহঠয আনক্ডিত ছিল আঁার দিন দেখিতে ভিলি 

ও৭ ও তাঙ্কা দেখিখু। গলুঘিত হুইল । ভাঁহাতে 
যিছোদীপ্না বলিল' তাহাকে তৌঁযার ব্যৃক্রয পঞ্চাশ কথ 

€৮ জর লহো ও তৃযি আবরস্াযাকে দেগিযাঁতি। হেষ্টু 
বলিলেন তাঁহারদ্গাঞ্চে আভা আমি বলি ভোর 

৯ দিগাকে জাতি হই আবরহাঁতের পূর্বে 1] আডএক 

তাঁহারা পাঁধার লইল ম্াঁরিতে উইকে কিন্ত হেন 
শাশনাকে ৬ করিলেন এব, ভাঙারদের মা ঘান 

দিঘী পুঁহ্থান করিলেন স্ৃস্তিক হইতে এর০* এ ম্ত্ব 
ল্রিলেন তীহারছিগিকে (াাশর্ 

ঈাহর্ক এহও যেষ্ঠু যাইতে দেঠিলেল এক মানু তাহা! 
নি 

গ 

ক 

লঅন্যাববি আক্ম! তাখাল তাহার শিষ্যগীন ভিসা করিল 

৯ তাহাকে হে পুভূপাপ করিল কে এ যানুহ কি তাহার 

পিতা মতা ভাহাতে লে অন্ধ্র জল্িয়াছে। যেত 
পৃত্যুত্তর করিলেন এ হাুুহ কিম! তাহার পিভী যাঁভ! 
পাপ লা করিয়াছে কিন্ত ই্বঘরের কার্থা তাহার যক্ে 
পুক্কার্শ হুওনের জন্ম? আঁযাঁর আবশ্যক ভাঁজে 
দিল ধাঁকিতে করিতে তীহীর কার্থ্য ঘিনি পাঁটাইিয়াচেল 

আঁকে রাত্র হইলে কেহ কর্ম করিডে পারে লা ॥ 
হাঁক, আসি জগীতেরা' হ্যে তাবৎ আমি জগীতেক 

আ'ঁপোঁ॥ তিনি এ কথা হলিঘা ছে ছিলেন! 

গৃত্তিকায়ি এব লে ছেপ দিঘুট করিলেন চিব মৃত্তিকা! 

পন্কে মে চিনা মৃত্তিকা অক্থ মাঁনুবের চক্ষে ওপর 
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* নব্য পর্ব যোহালের পতিত 

লাগাইযণ বলিলেন' তাঁহাকে ঘাইয়া সান কর শিলোযূণ 
পৃহুর্মিতে তাহার অর্ঠপেরিত। অতএব সে ঘাইয়া 
ধ্ইল এব, দৃষ্ডি পাইয়া আহিল 1 ৮ 

আভএহ তাহার এতিবাজি ও যাহার! প্র্ক কালি জন 

দেয় চিল উহা তাহারা বলিল এ সে যান্ঘ নহে 
হে বজিল ও ভিহ্জী ঢাঁহিল | কেহ বলিল এ সে 

জল আর কেহখ বলিল সে তাঁহার ম্ত। কিন্ত জে 
আঁপনি বলিল আসি সেই জল আতপব তাহার 

বলিল ভাহাকে ভোযার চক্ষু ভলি হইঘর্ণছে কেছেলে ! 
সে হলিল এক জন তাহার লাঁয্ যেস্ত চিহা মৃত্তিকা 
বানাইয়া] লাগীইঈলেন আমার চক্ষে গুপর ও ন্দিলেন 

শিলোহা পুগুর্মিতে সান কর তাহাতে আঘি ঘাইয়া 
বুইলাঘ ও চক্ষু পাইলাষ।  তাখল তাহারা বলির্ল 
তাহাকে সে জন কোঁধায়। সে বলিল আহি, 
জানি না। টিন 

তাহার! আঁনিল ছাঁরিসিরদের স্থানে সে জন হ্থে 
পৃবর্ককাল আন্জ চিল! য়েপ্ত শীত দিনে সে চিতু'! 
মৃত্তিকী' বাঁনাইযুশ ভাল করিয়া! জিলেল তারার চক্ছু 

অতএব ক্ারিজিরা আরিবাঁর জিদ্রাজসা করিল তাহাক্কে 

তাহার চহ্ছ পাইয়ে কেযুলে॥ লে বলিল তাহার 
দিগকে তিনি চিক মুত্তিকা লাগীইলেন আহার 
চক্ষে ওপর পরে আছি ধুইযা! ছেত্ধিতে পাইলায ॥ 

$৬ অতএব কৃতন্ক জন আাঁরিজি বলিল এই মানুহ ঈশ্বর 
হইতে লে একারন শাক ছিল হনে লা। আর 

লোন বলিল পাঁপি নো এই আ্র্ধ্য ফ্রিতে পারে 



প. ৬ নগর পর্ব ঘহা হটিভীীরি 

৭ ফেযনে। ভাহাঁরদের এ যত কন্দূল হইল 1 হরি 
আর্বার লিল মে অন্ধকে তিনি ভাল ক্রিযাচেল 
তোমার চচ্ধ তাহাঁতে কি কহিতেছ ভাঁহাঁর বিষয় 1 জে 

&৩ বলিল তিনি এক ভবিষ্যৎ বম্তা! কিন্ত হিহোদীর। 

তাহার পিতা যাঁতী হে ঢক্ষ পাইয়া জিল লা কি 
আহা করিল না যে সে অন্ধ হইয়া চক্ষু পাই ছিল $ 

$৯ অভএব তাঁহার জিজ্ঞাসা করিল তাহাররিগাকে বলিয়া? 

নই তভোযাঁরদের পু হে তোর বল অন্ধ জলিল 
২০ শ্রধন সে কেন ক্রিয়া? দেঠিতে পায় আহার পিতা] 

যৃতী পৃত্যুন্তর করিয়া? বলিল আমর! জাঁনি এই আমার 

৯ দের পুর্ণ ও সে আন্দ জন্দিন কিন্ত এখন কেনে 
দেটিধিতে পাঁযু কিম কে তাঁহার চক্ধ ভাল করিয়াছে, 
তাঁহা আঁয়ির] জানি না মে বত হইর্ঠজে জিদ্ালা কর 

২২ ভাহাঁকে মে বলিবে আপিনার কৃখী। হিহোঁদীর্! 

ইঙ্র স্বর ব্যবহ্থণ করিযা! চিল যছি কেহ হলিত হে 
তিনি ধঃ তবে তাহাকে লিনগাগ হইডে ঝাহিকে 
চলিতে তেকাঁরন ভীহার পিভী হ্াতী এ কথা কহিল 

২৩ গিহোদীরছের ভয়েতে ! এ নিমিত্ত তাহার পিতা যা! 
বলিল লে বন্ড হঙর্ঘাছে জিজ্ঞাসা কর ভাহাঁকে 1 

২৪. অভখব ঘে মানুহ আন্দ্ চিল তাঁহাকে তরবার 
ভাক্য়ু! হলিল ঈম্বরকে স্তব কর আর! জানি এই 

২৫ আজে পীলি যাঁনুঘ ॥ লে পুঁত্যত্তর করিয়া! বলিল 
ঘছি পাঁপি কি নী আমি জানি লা আসি এক কথা জানি 

প্্ক কাল আছি অন্ধ্র চিলায্ এখন দেগ্ধিতে পাই. 

*৩ পরে তাহারা পুনবর্কার বলিল তাহাকে সে কি করিল 



২৫. 

৯ নব সরবঘুইশের-কুটিডঁ ? 

তৌর্যাকে ভৌঁযাঁর চন ভাল করিয়াতেনে কেযালী হেই 
পৃত্যন্তর করিল তাহাদিগকে আহি এফঘার কুজ্যিঠটিং 

ড়? আারনিগাকে কিন্ত ভোর সলিল] না| কি জন্য 
স্টলিৰা আরবার তোঁঘরা! ও তাহার শিঘ্য হবাঁ 

থচ 

৯ 

২ 

৬৪ 

ভাখর্ধ তাহারা গাঁল$গালি ছিল তাহাকে ও হলিল তুই 

তাহার শিষ্য কিন্্ব আমরা মোঁশীর শিষ্য 1 আরা 
আনি হে ঈস্বর কহিল মোশাকে কিন্ত এই লোষ্ক 
কো] হইতে ভাঁ আর] জীনি নলা॥ সে আলু 

পত্যত্তর করিয়া ঝলিল ভীহারদিগকে লিতান্ এই এফ 

চয-কাঁর কথা] ভিনি জীন করিযাঁচেন আর্থার চক 

কিন্ত ভোম্রুখ জান লা তিনি কোথা? হইডে । ' আয্রা 
জনি উশ্থর পাঁগি লোকন্ত হটানেন না কিন্ত যদি কোর . 

কেছ উন্থরের প্জক গ"কর তাহার ইট তবে তিলি এ 
্ঠলেন ডাহাকে £  পুথমাঁবহি কখন শ্তনা আজ লা বে 
কোঁন কেহ ভাঁন করিল এক জনের চচ্ষ ঘে আন্দ্র জম্িল। 
যদি এই জর্ন ঈদস্থর হইতে লা হইতেল' তবে তিনি কিছু, 
করিতে পরিতেল লা? ডাহার। পুঁত্যুত্তর করিয়া 
বলিল তাহাকে ভূই অবশ পালি জন্মিলি ও তু 

শ্শিহ্ঠাইভেচিসা আঁযারদিগকে 1] ভাখলন ভাহার? 

১৫ 

৬৩ 

৬৭ 

্ সস্ল্টী রি ট ঘাহির়ে ছেলিল্ ভাঁহাক্ে 1 

ঘেস্ত স্কলিডে পাঁইিলেল ঘে ডাহারা বানিয়ে করিহা 
ছিল উহাকে আভএহ ভিলি ভাহাকে পাঁইযা বলিলেন 

ঈশ্বরের পুণে বিশ্বাস করিভিেজ 1 জ্সে পৃত্যৃত্তর করিয়ণ 

হলিল পরছে তিনি কেডা আমি তাহারে বিশ্ব 

করণের জন্য? যেত হলিলেন তাঁহাকে ভুমি দেখিয়া 



* ৯ নব পর্ব মহলের রটিউ- 

উহাকে তিনি ও কথ] কহিতেজেল ভোঁযার সহিহ, 
₹৬ সে-বলিল হে পভ আহি বিশ্বান করি । ভাহাতে 
৪১ ভজলা করিল তাহাকে ! পরে যেশ্ট বলিলেন 

বিচারের জলা আঁলিরাজি এ জগীতে যাহার] দেখিতে 

না পাঁ়ু তাহারদের দোধলের নিহিভ্ত এব০ যাহার! 

&০ দেণিধভে পাঁয়ু তাহারা অন্ধ হওশের লিহিত্ত । ভাখন 

ঃ 

কতক আ্ারিজি ঘাহাঁরা ভাহাঁর সহি এই কথা 
শ্বনিয়া বলিল জারা ও অন্ধ । মেস্ত বলিলেন' 
ভাহাঁরদিগকে আব্দব হইলে তৌঁযারিদের পাঁপ হইত ন! 

কিন আমর! দেখিতে পাই বলিলে তোযাঁরদের' পাপ 
হখকে ॥ 

খারা অত্তাৎ আঁটি বলি ভোমাঁরদিগাকে ঘে কেহ বেশী 

নস 

% 
০ 

৫১ গে 

-্লু,ক্রে না ম্ষালয়ের দ্বার দিয়া? কিন জর্থর ক্খেল দিগে 

চন্ডে সে আঁচে চোঁরু ও ভাঁকাইত। কিন্ডঘে জনন 
দ্বার দ্য! পুবেশ করে মে আছে মেঘের রাঁগা'ল | 

ছ্ারি তাহার কারন ঝাপ খুলে এব যেছ শ্লে ভাহাঁর 
শুক সে ও আপনার েহ লাযেং ভাকে ও তাহার 

দিকে বাহিরে লইয়া ঘা । হে ও আঁপলার মেষ. 

হাহির করি যাঁয় ভাহারছের আঁগৌং ও খেছ ঘা 

তাহার পাঁচে একারণ ভাহাঁর জাঁনে তাহার রব ॥ 
ভাহারা ও ঘাড় লা অল্যের পাঁচে কিন্ড পলাবে তাহা 

হইতে একারণ অলে)র রব জানে লা। যেশ্ত বলিলেন 

শর উপদেশ ভীহাঁরদিগকে কিন ভাহারা বুঝিল ন! 
৬, 1 এ 
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আশে বব হোহনের মাটিউ- 

তিনি কিং কৃহিয়া' জিলেল' তাহাদিগকে 7 শি 

আর বাঁর মেশ্ট বলিলেন ভাহাঠরদিগকে আভা আঁগ্রি। 
বলি তোয়ারদিগকে আমি হই মেঞ্খালহের দ্বার ! 
যভ লোক আইল আহার প্র তাহারা অম্হ্ত চোর 

ও ডাঁকাইত কিন্টু যেছ শ্ুনিন না ভাহরদ্গাঞ্ষে 1 

আমি হই দ্বার আছ] দ্যু! ঘছি কেহ পুঁবেশ করে তঝে। 
সে পাইবে পরিত্রীন এব০১ ভিতরে বাহিরে ঘাইডে* 
ভাল চারন পাইবে? চোর আইজে কেবল চুরি 

ও যাঁরন ও নগ্ড করণার্থে। আসি আহিলমি 

তাহারদের জীবন ছ্াষ্ঠি ও ভাঙার] তাহা আভি 
অধিক্ত পত্রে আমি হই ভাল রাখাল 

ভাঁন রাখাল আনার জীবল দেয় মেছের কারন । 
কিন্ত ঘে জন ঘাঁএহীরাণ ও রাখাল নহে ঘাহাঁর নিজ 

হোক. নন “জো কেন্দুয়ার আগীয়ন দেটিলে হে 

চাঁতিয়া পলায়ু এব কেন্দুয়া! ভাঁহারদিগকে বরিয়খ 
চাইয়া দেযু হ্যেকে | নে ঘাঁএগিরানণ পলা 
একারন যাঁঞখগিরান আজে এব ভাবনা করে নণ 

মেহের কারন 1. আসি হই ভাঁল মেহ প্রাযাল ও 

জানি আগার যেহ আহার মেঘ ও জানে আমাকে ॥ 

য্য়ন গিভা জাঁনেল আধাঁকে তেমন আহি আঁনি 

পিতাকে আছি ও আঁগলার জাঁবন দেই হেখের জারণ। 

আসর আর মেহ ও যাহারা এ আলয়ের লঙ্হে 
তাঁহারদিগীন্কে ও আসি আনিব এব ভাঁহারে শ্বনিকে 
আার র্ পরে এক তালু হইবে ও এক রাখল ॥ 

জত্তএহ আম্মির শিড়া লে করেল আথাঁকে একারণ 



“5 ছুশয পব্হপমেখহলের ধঁটিউ-৮ 

: আছি আপনার জীবন ছেই তাহা পুঁলবর্বার লবার জলা) 
4৮ কেহা লয় লা! ভাঙা আয) হইতে কিনি আখপলখর যনে 

তাহা দেই আঁাঁর শক্তি আচে ভাঁহা খুইতে ও সুনবর্ষার 
লইড়ে। এই আজ্ঞা আসি পাইহোচি আয়কর পির 

৯ হ্থানে |. আতএব ঘ্িহোদীরদের পরহর বিরোি 
২০ হইল আ্ার্বার এই কথার জন্য? ভাঁহারদের মধ্যে 

কতক লিল তাঁহার হু আছে জে ও আঁজে পাঁগাল 

৬$ তাহাকে স্টনিডেছ কেন! আর কেছ বলিল এই 
সাহার কথা] নহে যার ভু আজে ছু, আক 
নোকের চচ্কু তাল করিতে পারে । 

২ ত*কাঁলে হিরোঁশলযে পবিত্র করনের নবর্ব হইলে 
২৩ তাহা ও শত কাল মেষ গৌঁলেন সুহ্যিকে শলযরু 

৪ শি; তখন ছিহোদীর! তাহার সস্তঙ্গিগৌ আসি 
.. লিল কতক্ষণ পর্বনূ গুশ্বাল করাইিভেজ আঁঘাঁরদিগঞ্জে 
২প্ত ঘছি তৃষি গঞ্জ তবে সু কহ আঁথাঁরদিগীকে | মেস 

পৃভ্যত্তর করিলেন আমি কৃহিয়াচি ভোর, 
দিগাকে কিন্ড ভোর আকা করিল না হে কারা 
আসি করি আযার লিভার লাষে লে কাধ আর 

২৬ পুরাণ দেয়? কিন্যু ভোয্র! আহ) কর লা একারণ 

তোর] আধার মুছে নহে । ঘেযন বলিয়াঁতি তোর 

২ধ দিগীক়ে আঁযার য্হশ্নে আযার রব আমি 
ও ভাঁহারদিগকে জান এব০ তাহার] আঁযার পশ9ৎ, 

২৮ হর্তিহয আমি ও আনন পুযাঁতু দেই ভাহারদিগঞ্ে 
এত" তাহারা কথন হতশ হবে লা ও কোল কে 



$* দশ প্য যোহলের রুচি 

কা্তিকে লা ভাঁহারদিগীকে আঁযার হস্ত হইতে 1. 

৬৯ আ'যা'র পিভা ঘিনি দিলেল তাঁহারদিগাকে আফার কাই, 
তিনি সকল হইতে অব্কি এব কোল' কেহ তাহার 
দিগীক্ষে কািতে পাঁরে না আর পিতার হাত হইতে । 

৩০ আঘি ও পিতা এক। তাখন হিছোদিরা আবার, 

২$ পার লইল মাঁরিতে তাহাকে! যেত পত্যান্তরূ; 
করিলেন তাহারদিগীকে আলেক ভাল কার্থা দেখাহিযাচিং 

তৌারদিগীকে আর্যার পিঁড] হইতে ভহার' কোন 

৩৩ কার্োর নিহিত্ত পাঁধর যাঁর আাকে | যিহোদীরা 

পড্যত্তর করিঘা! বলিল তাঁহাঁকে ভাল কার্থের লিমিত্ত 

আরা লাঁথর হাঁরি না ভো্যাকে কিন্য পাহগুতার 

লিহ্ত্ত এব এ নিথিত্ত ভুমি যান হইয়া আপনাকে, 
৬৪ করিতেজ ঈশ্বর । য়েস্ত প্ুতৃত্তর করিলেন তাঁহা'র- 

দিগাকে ভোখারদের ব্যবস্থায় লিপি নহে আমি বলিলাম 

৩৫ তোরা ঈশ্বর যদি তিনি বলিলেন ভাহাঁর1 ঈশ্থর 

ঘাঁহাঁরদিগাকে ঈশ্ববের কী আহিল এব, ধর্ম গুহ, 

৩৬ ভদ্ী হইতে পারিবে লা ভবে বলিবা তাঁহার বিঘয়ু 

ঘাহাঁকে পিতা পৰিত্র করিয়া পঠাইয়ুছেল জগাতে তুষি 

পাছত করিডেছ একাঁরন হলিয়াচি আমি উশ্বরের 
৩৭ পু যদি আঁযাঁর পিতার কার্থা করি লা! তবে আস্থা) 
৩৮ কর লাঁ আঁয়াকে কিন্তু ঘদি ডাহা করি তকে 

আঁকে আশ না করিলে কার্বা আশ কর এই জানল 
ও পুতাহ় করনের জন্য পিতা আঘারে ও আছি 

৩৯ তীঁহারে 1 . আতএব ভাহাঁর1 আরহার ভাহাঞে, 
. ধরিতে চাহিল কিন্তু তিনি তাহারদের হাত জাকিয়া 



$০ দুর্গ পর্ঘ হোলের হুটিভাস্ম্র্শ 

$* পুনবর্বার গৌলেন ঘির্দনের ও পার লে স্থালে, মাঘাঁডে 
ঘোহন পুধযে তুবাইল এব তিনি হাল করিলেন: 

8 সে স্থানে. তাখন. আনেক লোক তাঁহার কই 
আসিয়া! বলিল ঘোহল কিছু. আ্টর্ঘ;য করিল না কিন্ত 

হাহা ঘোহন বলিল এ যানুছের বিষ্যু ডাহা সকল 

$২ অভ্যা? এব০ অনেক লোক পুতায় করিল তাহারে 

সেস্থানে 17 টি 

পর্ব, পরে' মারিয়া ও ভাঁরাঁর ভলীলী মার্ডার বর়্ীনিয়ণ 
১ নগরের এক জল পাতি দিল তাঁহার নয লাঁডাঁর £ 
ধ সে যারয়া'ছে সুগন্ধ তৈন আইল পুভুকে ও তাঁহার 

চুন ছিযা মুজিল রি পদ তাহার ভাই লাঁজার 
৩. পতি ছিল। তএব ভারি ভগিনী লোক 
. পাঠাই! বলিল ১ ছে পুভঘে জনকে তি পৌষ 
& কুরিতেছ দে শীতি-. আঁচে? মস্ত তাহা শ্বনিয়! 
. ধলিলেন এ পঁ্তী ম্রনের জন্য নহে কিন্ড ঈশ্বরের 

নামের জলা ঈশ্বরের পৃ] ঘশ পাঈবার কারন! 
মস্ত পৌঁয করিলেন হার্তা ও ভাঁহাঁর ভগিলী ও লাঁড়াঁর 

কে। . অতএব তিনি সে পাড়ার অম্ঘাচার পাইযুণ 
গু থাঁকিলেন আর দুই ছিন সে হানে ৮8 তারপর ডিনি 

[.. স্বলিলেন তাহার শিঘ্যেরদিগাক্ে আমরা আরবার, 
৮ ঘাইি হিহোঁদ দেশে । ভাহার শিষ্যেরা বলিল 

ভাহাকে. পৃভুহে কিছ্ছিৎ কাল পবের্ব হিহোদীরণ 
চে) করিল পাথর মাঁরিভে তে'যাকে ভবে সোখালে.. 

& যাহা আরবার।; যেত পৃত্যাত্তর করিলেন ত্রিশ 

৫৮ ৪৯ 
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8) পর্করিশযে শবহ যোহিনের রুটিতা--- 

দুণ্ড দিন নহে কেহ দিলে গতি করিলে প্ডে 
একারণ ছেটে এ জগীতের আলে কিন্ড কেহ রুখতে 
গতি করিলে পড়ে একারন আলে! তাঁহার হধ্যে নহে? 
ভিনি এ কখা কহিলেন তারপর বলিলেন ভাহারদিগকে 

আঁয্ধরদের বন্দু লাজার দুন্যাইভেছেন কিম্ড আমি হাই 
ডাহাঁকে জাগাইতে ! ভাহার শিল্াগণ হলিল 
পুশ ঘদি ঘুযায় ভবে ভাঁল হইবে! মেস্ট কহিলেন 
তাঁহার মরনের ব্য কিন্ড তাহার! বুব্যিল ঘে তিনি 
কহিলেন দুষে বিশঁষ পাঁওনের বিষয় । পরে যেশ্ত পুকৃত 
হলিলেন ভাঁহাঁরদিগকে লাঁজাঁর মরিযুশ গিয়াছে | এব, 

আহি মোথানে না হইয়া আনন্দিত হই ভোয্বরদেরধ্ে 
ভোঁযারছের পুঁভায়ু করণের হেতু কিচ্্ এখন আমর 
ঘঁই ভাঁহ্ধর ভালে ॥ ডাথল ভয়? ভাহাঁর খ্যাত লা 
দ্বিদিয্স লিল তাঁহার সহ শিষ্চুরদিগীকে আর? ও 
যাই যর্িতে তাহার হি | সর 

যেষ্ট গস্তরিযাণ জাঁনিডে পাইলেন সে ডান কৃথপ্ধে 

চাঁরি ছিল শ্তিইযুখ ছিল  হীতীলিয় হিরেখশলমের 
নিকট তাহা হ্রেখর্শেক পথ? আভতএব আনেক হিছোীর] 

আইল ম্ঠরিযার স্থানে শাঁতুলা করিতে ভাহারদিগন্জে 
তীহারদের ভাইর কাঁরলে। আর্ত যেন্তর জগয়লের 
সণ্বাঁদ পাইয়া! চৌল ছোথা কার্তে ভাহা'র সহিৎ্, 
কিদ্যু যারিযু! দরে বিল ভাখন মার্জা বলিল ছে" 
পুভু আপনি এখাঁলে রহিলে আর ভাই মরি 

%₹* লা। কিন্তু এখন আহি জাঁলি ঘদি তুহি তাহা, 

কান কিছু ইম্বেরের দানে ঈশ্বর তাহ! দিবেন 



4) প্রকাদিপয পর্ব হোহলের টিভি 

৩ তোঁযাকে 1 যেন বলিলেন ডাহাকে ভৌাঁর ভাি 
২৪ আর্বার উর্তিবে। আার্ডা বলিল তাহাকে আমি জানি 
২৫ লে পনব্্বার গপিবে পনবণ্ধালে শেছ দিনে  ঘেস্ 

বলিলেন তাহাকে জায়ি হই পনহগ্ধান ও জীবন হে 

কেহ বিশ্বাস করে আরে নে মরা হইলে বাঁতিকে 
২৩ এব ঘে কেহ জীব্ৎ হইয়া বিশ্বীস করে আঁযাকে 

সে ক্ধন যরিবে লা উহা আস্থা করিতেছে? 

৭ লে বলিল হ1 পুঁভু আমি আমা! করি ঘে ভূহি ঈম্বরের 
পুল 2টঞ্ঠ যাহার এ জাতে অবভীরের আবশ্যক 

২৮ হহীন । সে এ কখীা লিয়ুশ গোল এব০, ভাঁহাঁর ভগিন 
মরিযাকে গঞ্ ডাঁকিন বলিহা পভ আনিয়া ডাকেন 

২৯ তোযাকে। তাখন সে ভাঙা শ্তনিলে শানু ওতিযা গেল 
৩* তাহার উই ফ্েপ্ত তন গাঁয়ে গুসছিভ লহেন 

কিন্ত সে স্থানে ঘোথালে হার্জা ভেটিল তাহার সহিৎ ॥ 
৩$ তাহাতে হিহোঁদী যাহার] ঘরে ভাঁহার সহি হই 

শীনুনা করিল ভাঁহান্কে হাধন তাহারা] দেটিল মারিয়া 
শ্ীঘু গুর্তিযা বাইরে গিয়া চিল ভাখন তাহারা তাহার 
পন্টা, হর্তি হইন ঝলয়া লে কৰরে অয় রেদন 

৩* করিডে লোখানে! ম্ধরিয়ণ যেশ্টর স্থণালে ওপনিও, 
হুঈয়াণ ও তাহাকে দেখিয়ে পত্তিন তাঁহার চরণে কহিডে* 

হে পুভু ভূমি এখানে হইলে আর ভাই ঘরিত না। 

৩৩ অতএক যেত তাহাকে ও ম্িহোদী যাহারা আইল 
ভাহার সহি. রোদন করিতে দেিতে আআ 

৩৫ কৌঁকাইিলেন এব, মনস্তাঁপি হইয়া! বলিলেন কোথা 
খুইয়াজ তাহাকে! তাঁহারা বলিল তাঁঘাকে হে পুভু 
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$8 একাদশ পর্ব যোহিলের রাটিত--+১ 

£ শান টে) হেশ্ট রোদন করিলেল। ভান 
হিহোদ্টীরা হলিল দ্ধ তিনি কেন পষে করিলেন 

। তাহাকে! এব তাঁহারিদের কেহ হলিল এ যানুষা- 

অন্ধ লোকের চহ্ছ ভাল করে ভাহার শক্তি নহে এ 
মানুষের মৃত্যু বারন করিতে অভএব ঘেস্ত আরবার 
আঁবলার যধ্যো কেখকাইিয়া! আইলেন কহরের কাঁজে.! 

তাহা এক গীভর ও তাহার ওপর একট] পাথর £ যেস্ত 
বলিলেন পাঁধর অরাঁও ॥ সে মরার ভগিনি হাত্তা 
বলিল পুভু এ অযয়ে দুগ্ধ হইয়াছে একাঁরণ এ্রথন 
মরি্ঘিছে তারি ছিবল ॥ যেন্ঠ বলিলেন তাহাঁকে আহি 
না বলিয়ুশাজি ভৌচ্পাকে ঘদি আস্থা! করিবা তবে ঈশ্বরের 

বৈভৰ ছেটিবা; ভাখন ভাহাঁরা সরাইল পাধরকে 
শবের স্থান হইতে 1 যেশ্ত ও্দূদ্টি করিয়া! হলিলেল 
ওরে পিতা আহি স্তব করি তোমাকে একারন শ্বলিযাজ 
আযাঁর কৃথী। এব০১ আসি জাঁনিলায় ঘে তুমি সদাকাঁল 
ব্রনিভেচ আহিধকে কিছ্ু ঘাহাঁর নিকট ভাঁগাই তাহা 

দের কারন আছি লিহচি তাহারিদের আহা! করণের 
জন্য যে তৃষি পারঠাইযাঁচছ আঁঘাঁকে |  তিলি এ কথ! 

- হলিয়া' ওই রবে ভাঁকিলেন হে লাঁজাঁর বাহিরে 

আইস | তাখন মৃত্যু যাঁন্হ বাহিরে আইল! হাঁত পা 
কবর কপিতে বন্দিত এহ০ একটা কয্ণীল তাহার 
মুযের ওপর ॥ যেস্ত বলিলেন তাহারদিগীকে তে 
এব০, জাতি! দেহ তাহাকে । ডাল অনেক ঘিহোদ 
ঘাছারা যারিযুখর ঠাঁই আইলে দেটিথহাী চিল হাঁ: 
যেস্তর ক্রিযু! সুত্যায় কারল ভীহাকে। কিন্ত তাহীরদের 



4 লী 

৭ 

০ 

. ভাহার নায় কাইয়াছা অতএব লে বলিল তাহারদিগাকে 
ডোমার কিজ জান ন" ভোমরা যনে কর লা ঘে ণ্ 

$ 

এই 

" উঠ প্র্কাদপয় পর্ব মহলের চিতই) 

কহ আগরিজির কই যাইমু] বলিল কিং কার্ঘয তি 
ভিউ হ্রিয়ুখ চিলেন | 

পরে পুধীন ঘাজক ও ্গারিজির1 সভা হই বলিল 
আমর] কি করি একীরণ এ যাঁন্ঘ করে অনেক্ক, 
আন্চর্ঘয ক্রিয1!। _ ভীহাঁর এ যত হইতে ছিলে সকল 
লোক আছি! করিবে ভাহাঁকে এব০ রোয্ন লোক 
আলিয়া লইবে আযারদের স্থনি ও বর্মাধিকার 1 
তাহারদের এক জন মেই ৰ-রের পুর্ধান ঘাঁজক চিল 

আঁমাঁরদের ওষ্টিত আছে এক্ জন ম্রিতে লোকের: 
বলে এব০ সকল বর্ণ সণ্হাঁর না হইডে ! আজে 
এ কা কহিল লা আপনার হন হইতে কিল্ঞ সে 
ব.সর পুরবীন মাঁজক হইয়া? ভবিষ্যত কৃহিল যেয়েস্ত 
সরিবেন সে বর্মের বদলে এব লে বর্মের বদলে 
নহে ফেঁহল কিন্ত ঈশ্বরের সকল চিত্ন ভিন্ন শি 

€৩ 

€ 

৫ 

একত্তর করিতে পঁরে মে দিনাৰখি তাহারা পরসুর 
বলিল ভীহাঞ্ে আাঁরিয! ফেলিতে! অতএব যেশ্ত 
আর ছার পুকাঁশ বেতইিলেন লা ঘিহোদীরদের 

থে] কিন্্ লে স্থান জাতিয় গোলেল এক দেখে 
অবণ্োর নিকট এক নগারে ভাঁহার না আসি এবঞ 
লোখানে ব্নতি করিলেন ভাহাঁর শিছ্যেরদের [অহিৎ। 

তখন হিহোদীরদের পেশা নিকট হইল ও সে পর্রর 
পূবের্বে আনেক লোঁক জবর্ধ দেশ হইতে যিরোশলঞে 

3 ৪ 
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/*. পোদ পৰিত্র করিবার জন্য । সে কাঁলে ত্াছার? 
চে করিল মেষ্তক্ে প্রবণ পরস্পর কহিল সৃস্ভিকে কি 

৫৭ বুঝ সে আজিবে না পব্র্ষে। একারণ পুরান ঘাতক 

-হরেলের কারণ । 

ও 'রিসিরা আঁত্বা দিয়া জিল ঘদি কেহ জানিভ 
ফোথায় তিনি তবে তাহা? বলিতে তাহার] ভীহাকে 

সি 

পেশাজ্চের পৃব্ৰে চয় দিন যেন আইলেন 

২৫১, বীর্তীনিয়ায় হোখালে লাঁজারের ঘর ঘে যর চিল ঘাহাঞ্জে 
থৈ 
চে 

৬৩ 

৪ 

হিলি গুধাইয়া দিলেন মৃত্য হইতে |  সোথালে 
তাঁহ'র1 রাত্রের ভক্ষ্য পৃক্থত করিল তাহার জন্য ও 
যার্ডী পরিবেসন করিল কিল্ড লাঁজাঁর ছিল তাহাঁরদের 
মধ যাহারা যেজে সিল ভাহীর সাই" 1 জে 
কালে মারিয়া? অসমের অতি মুলা জটামার্ণিশ তৈল 
লইয়া যাথাইল যেস্তর পায় ও তাহার চুল দিয়া মুজিল 
হার পী তাহাতে সমস্ত ঘর. মে তৈলের অুগান্ে 
আঘোঁদ হইল | - তাখন তাঁহার এক জন শিষ্য তাহ! 
শীমনের দুগ হিহোদা স্মীরিওটা দাগীবাজ বলিল 

প তাহাকে এ তৈল বিক্রয় লহে তিন শত স্যকাঁর কাঁরণ 
ও দরিদ্দুফে লা দেয়াগেল কেন ॥ মেকহিলন] 
এ কথা দরিচু ভাবিতের কারণ কিন্ত একাঁরন সে হইল 
'চৌর্ুএ্রব্ তৈল" পাইীয়ুণ বহিল ঘাঁহা ভাঁহাঁর মধ্যে £ 
ভাখন ঘেপ্ত ঘলিলেল চাততিয়া! দেহ ভাহাকে আমার 
কবরে - শযুন দ্িলের কারণ ইহা! রাগে ? 

. শ্রকীরুন গরিব লোক দা] সাল তোযাঁরদের সহিৎ 
কিন্তু আমি সর্বক্ষণ ভোঘারদের সহি* নহে 1 



"২. $৯ ছাদ পর্ব ঘোহলের াটিউ 

; আঅভএব অনেক হিহোদীরা জাত হই জোখানে 
আইল যেষ্রার্চে কেবল নহে কন্ঠ লাজাঁর ও দেটিধত়ে 

$ যাছাঁকে তিনি ওঠাইয়া' জিলেন মৃত্যু হইতে : কিছ্ট 
পুরান ঘাঁজন্ যুক্তি করিদ লাজারকে ও 9ধুন করিতে 

$$ অকারণ তাহার নিমিত্ত আঅলেক হিহোদীরা হাই 

$৮ আঙ্! করিল যেশ্তকে । পর ছিলে অনেক লোক 
ঘে পকের্বর কাঁরণ আহিল য্যান তাহার? খ্কলিযা চিল 

$৩ ঘেস্তুর হিরোশিলযে আগীযলেরসহতার ডান ভাল 
 গাঁচের' বাতা লইয়া] বাহিরে ঠৌল ছে করিতে 

_ ভীহার সহি ও টেঁচাইতেহ হলিল ছোশালা জয় হওক 

হিশরালের রাজার ঘিনি আঁজিডেজেষ ইউশ্বরের' 
$৪ লাঘে। পরে যেস্তু এক ঘুবা গাধা পাইয়া চকিলেন 
৫ তাহার ওপরে ঘে মৃত লিপি আঁচে জীযোলেরুং 

কল্যাভো ভয় করিও লা দ্ধ ভোযার রাজি 
আঁজিডেছেব গীরার বাচার গুপরে চত্তিযাণ ॥ 

8৬ এ কথা তাহারা শিক্গীণ সে ময় ববি না কিছু 

যেশ্টর বৈভব হইলে ভাঁহাঁর1 যনে পাইল ঘে এ অয্স্ত 

নিশি হইল ভাহার বিহ্য ও ঘে ভাহা'রা করিযুণ জিল-এ 
£৭ সকল তাঁহাকে! অতএব ঘে লোক খাঁকিল তাহার 

সহিৎ ঘখল তিনি ডাকিলেল লাজরকে কবর হইজে 
ও গ্ঠাইলেন তাহাকে মৃত্যু হইতে ভাহাঁরা পান 

8৮ দিল]. এতদর্ে্আশনব্য শ্টনিতে পাইয়া ঘে তিনি এ 

আঁঞ্চচর্ঘয ক্রিয়া? করিযাণ ছিলেল দোখ] করিতে গেল 

$৯ ডাহার সহি ॥ তরিমিত্ত আরিজিরা পরসুর পিল 
গু) 

ডি ৮৮ ও 
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ছে লা যে তোমরা কিছু করিতে পাঁর লা দো ট্ৎ 
লেক গিয়াছে তাঁহার, ুঙজে জর: রা 

₹৩ এব ভাঁহাঁরদের গারো ও আঁচিল কডক গা 

২8 লোক যাহার! পবের্ব ভজন করিডে আইল 1 আভখবহ 
মে লোক গাঁলিলির বতচিদা'র ক্িলিপের ছি আইলে 

জিজ্ঞাসা করিল ভাহাঁকে হলি! মহাপশিয় আমরা 

ঘ্ং যেশ্তীকে দেটিতে চাহি! স্লিপ আজিম কহিল 
আন্রঃকে ভারপর আতর ও হিলিপ বলিল মেশ্তকে ! 

৯৩ ভাখন য়েম্ত ওস্তর বারিদও ভাহারদিগাকে মনের 

২৪ পুণের বৈভবের দণ্ড আছে. উত্া* আসি বলি 

তৌারদিগিকে গৌঁঘের এক দানা মৃত্তিকা পত্তন ও 

যরণ হ্যড়িরেক একা থাকে কিন্তু রিলে বঙ্ছত হুল 
৫ ততলো?. ঘেকেহে আঁপলার গুণ যায় করে জে 

তাহা হরিবে এব০১ ঘে কেহ আপনার পুন দগ্ধ করে 

এজ্গাতের যব্যে সে তাহা হান্িবে অনন্ু পু পাত 

চা পর্ঘান্ত । ঘেকেহী আঠার সেবা করে জে হওক 

জয়ার ৭৮৯২ বর্তি এব০১ ঘেখাঠলে আহি খাকি জে 
াঁলে আযাঁর লেবক ও থাকিবে যদি কোঁন কেহ 

. আাঁর সেক! করে ভবে আঁথাঁর পিভী মর্যাদা করিবেন 

২৭. এধন আর গান যনস্তাঁপিশ হইয়াছে আঁঘি ও 
কি বলিব ছে পিতা ত্রান কর আযাঁকে.এ দণ্ড হইতে কিন্ 

২৮ ইহীর কারণ আমি আইলা এ দণ্ডে। ওরে পিউ! 

কর ভোয়রি নামের পৌরঘ । খন ঘূর্গ হইতে রঙ 
হইল আমি তৃহার পৌরঘ করিয়াছি ও আবদার 
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“॥ তাহা করিব ভাভখব আহার নিকট ভাগই 
৬৯ শ্তনিল তাহা তাহার! হলিল অন্ধ? গর্জল হইল আগ 

লোক বলিন্ত এক দ্যুত বলিতেচে তাহার সহ্ি-। যেসব 
৩০ পৃত্যুন্তর হৃরিঘাঠ বলিলেন এ রব আঁযাঁর জন্য নে! 

কিন্ত তৌঁযারদেরার্ঘে এখন এজ্গাতের বিচার 
8 হয়) এজগাতের রাজ! বাহিরে ছ্েলিভ্বে হইয্শজে। 

আমি ও ঘদি, তোলাল হই. পঁঘিবী হইতে তবে টনিক 
৩২-সকুল লোককে আঁঘতে ভিলি এ কথা কহিলেন 
৬৩৩ জালাইতে কি পুকার মৃভ্য ঘরিবেন। লেক 

১৪ ভ্যতর করিল তাহাকে আমরা শুনিয়াচি, বর্ম 

ক হইতে যে খল সাদকাঁল রূছিবেন এব, তুমি 
জেঘেন বলিতেজ মাঁনুছের পুএকে তোলান হছীৰা এট 

৩৫ হাঁনছের পু] কে। মস্ত বলিলেন তাঁহাঁরদিগিকে আনু 
কিছ কাল জলে আঁচে ভোর্যারচছের সহি আলে? 
থাকিতে গতি কর তাহাতে অন্দকার ধরে লা ভে 

৬৬ দিগিকে। হেভি ক্রু জন্্কাঁরে জে জাঁনে না কৌ 

খায় ঘাঁবৎ্০ জালো' হাকে তাবৎ আলেতে বিশ্বাল 

হর আলোর শিষ্ঠ হইবার জন্য ; ঘেস্তু এ কথা কহিহ! 

৩৭ পুঁহ্থান করিম নৃকাঁইলেন তাহারদিগী হইতে । ভিন 
সে য্ত জলেক আ্টঘ্য ক্রিয়া! করিলেন তাহারছের, 

: অন্মুতে কিন্ তখণচ তাহারা আস্থা করিল না তাঁহাকে 

৩৮ তাহাতে পুতাক্ক হইল যিশভীহা! ভবিষ্যভ বক্তার কথা 
যাহা কহিল আঁরে পভুকেতা পুঁভায় করিয়াছে: 
আর্যিরছের সাচার ও কাহার তি ঈশ্বরের হস্ত 

উ৯ দুর্কাশ হইয়াছে! অন্তর ডাহারা ভক্তি করিম 
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লীরিল লা একারণ গিশগ্ীহা আরাঁর লয় ছিল 
৪০ তিলি ভীঁহারদের চক্ষু আন্দ করছিল ও তাঁহা'র'দের অন্তুঃ 

করণ কর্তিন করাইল তাহারা চক্ষে লা দোখন ও অন৪ক্রণে. 
না কুবানের জন্য কি জানি ত্িরিয়া আমি জুস্থ করাই 

88 ভীঁয তাঁহারছিগকে | হিশশীহা ভাঙার ডেজ দেখিযুণ 
£২ ও তাঁহার বিঘয়ু বলিয়া কহিলেন এ কথা? আধ্াক্কের 

দের অনেক লোক ও আ্খস্থা করিল তাঁহাকে কিন্ডু 

ঘাঁরিলিরদের কারন কবল করিল না নত্তবা ভাহার1 

৩ নিলাগগ হইতে ছেল! হইত। একারণ ভাঁহারা মনু, 

৪ 

8৫ 

হের ব্যাধ্যান চাহিল উন্বরের বাঠখযাল হইতে আবিক 
পেষ্ট টেঁচাইয়ুশ বলিলেন যে কেহ আস্থা করে 

আঁাকে মে আছ্া করে না আাঁে কিন্ত তাঁহাকে 
হিনি পাতাইি্াছেল আযাকে 1 এব ঘে কেহা আহাকে 
দেটে৫ লে দেঠেয তাঁহাকে হিলি পাঠতাইরঘাছেন আঁকে! 

€৩ আমি আইলা এক দীর্ডি জগাভে সে জন আন্দ্রে 
£৭ লা কলের করণ হে ভত্তি করে আঁন্যারে ফেহ ঘচ্ছি 

আঁয়ার কী শুনিয়া বিশ্বাস করে লা ভবে আমি 
. শাহাঁকে বিচার করি লা একারণ আমি আগিলাহি লা 

জগত বিচাঁর করিবাঁরে কিন্ত জাত ত্রাণ করিবার কারণ/ 
%৮ বে কেহ আশদ্ধা করে আয়াঞন্কে ওজাযার কথা! লয়ূ 

লা এক আঁচে বিচার করিতে তাহাকে ঘে কথা] আহি 
হলিয়াচি সেই বিচার করিবে তাহাকে শেছ ছিনে । 

8৯ প্রকরিণ আসি -কহি লাঁ আপনার যন হইতে কিন্তু 

পিতা ঘিনি পাঠাইযাছেল আর্াকে ডিনি আভা! দিতেন 

এ" কি হলিতে-ও কি কনিতে। আমি ও জানি তীহার 



্ 

$২ স্থারপাত্ পর্ব খোহলের রাত ২ 
আজ আছে আলন্) পুযাঁতু আঅভএৰ যাহা আত 

তাহা বলি মেন শা কৃহিযাঁছেন আযাকে ০ 

শবর্ব এ্রাধন, লিগের পবের্ব যান যেষ্ আলিগেনী 
$৩ তাঁহার দত হইর্চে এ জাত জাতিয় ঘাইতে পিডার' 

শন্্বানে তিনি ভাহাঁর লিজ ঘাহাঁর! জগীতে থাকে পৌষ 

হকরিয়া প্র করিলেন তাহাঁরদিগাকে শেছ, লর্ধান॥ 

অয়তাঁন তাথল দিয়া ছিল শীযেনের পুণ্0 সিহোদা 

 খুঠারিওটার আনুঃকরণে দাগীবাজি গান্ধি করিতে 
'ভাঁহাঁক্ে । রাত্রের ভৌজন হইলে ও যেপ্ত ভ্বাত হইয়ু] 
বে পিভা জহজ্ভ গাছ করিয়া! জিলেন ভীহাক হাঁতে 

এবত১ যে ভিলি উম্থর হইতে আলিয়া? চিলেন ও. 

ঈশ্বরের স্থানে যাবেন : তাখন তিনি রাত্রের ভোজন 
চাতিঘু। ওঠিলেন ও বনু খুলিয়া! গাঁযচ] ক্যরে 
হন্দিলেন ত*্পরে তিনি, জল চালিয়ুশ পাত্রে শিঘ্যের 
দের পদ ধুইতে ও মুছিতে লাগিলেন সে গায্চ? 
দিঘুখ ঘাহাঁতে ঘন্দি চিলেন। পরে ভিনি শীযন 
পিতরের কাই আইলেন ও পিতর ঘলিল ভাহাকে 
পুভুহে আমার পা ধুইবা। ঘেশ্ত ওত্তর করিয়া 

_ লিলেন তাহাকে যাহা! করি ডাহা এখন তুঘি জাঁত নহ 
-ক্িন্থ শেছে জানিবাঁ॥  পিভর হলিল তীহাকে তুমি 
কাধন হুইবা লা আমার পদ যেস্ত পৃত্যত্তর করি 

_লেশ্ন তাহাকে ঘছি তোঁযাকে লা ধুই তবে তোর 
কিছু ভাগি নাহি আঁযাঁর সহি! শান পিডর 

-. বলিল" তাহা গুঁভুহে আঁযাঁর পা কেবল লহে কিন্ত 



০ 

5 

" ₹৩ ত্রিযোদশয পঙ্কঘোইলের স্বাচিউ১ 

আমির হাত ও আরার হাথ! মহ হলিলেন। 

ভাঁহাকে যাহার আল হষ্টযাঁচে তাহার আঁবশ্কলহে 
বুইডে বিলা তাঁহার পা কিন্ত সকলে পরিহা'র হইয়াছে 
ভোমরা ও পরিসর কিন্ত পতি জন নহে;  তিলি। 
জাঁলিলেন কে দাগীবাজি গ্ধিল করিবে ভাঁহাকে 

& জান্তএব বলিলেন ভোমরা সকল পরিহার লহ 1 

তিনি তাঁছারদের পা! হইয়া ও পরিষদ; লইয়ুণ শ্রবণ. 
আ'রবার বজ্সিযা! বলিলেন ভাহারিদিগিকে জাঁন ভোমরা? 
আসি, কি করিঘ্জি তেখারদিগকে 1 ভোঁযরা 
কুহিতেস আঁসাকে গু ও পুভূ এব০ তোরা ভাল ক 
একাঁরণ আমি তাহা হই 1. আভএবক আমি ভোর 
দের গন্ব ও পুত যদি গুইয়াচি তৌারুদের পা 
ভবে ভরা পরস্রুর পা ধুইতে জুহায় 17 একার 
আছি লমুলা নিয়াজি তৌঁযাঁরদিগঞে ভৌঁয়াঁরদের: 
হরিবার কারন হেত আছি করিরঘাঁজি ভোয্রদিগাকে। 
আভ্যৎ আহি থলি তোাঁরভিীকে দাঁল ল্ভুঁ হুছত্তে 

" হত লহে কিন্থা পৌরিত তাহা হইতে বক হে 

4৭ 

$টা 

পাঁঠাইিল তাঁহান্তে! ইহা জানিলে কুরিয়ুণ ভাঁগ্যমঙ্গ 

ভোর! । জাঁহি বলি লা তোহিণরিদের সকলেই 

বিতর আঁটি জানি ফাঁহারদিগীঞ্কে পছন্দ কৃরিযাজিং 

কিন্তু বর্্ঘ গঁদু পৃভ্যক্ষের জন্য হে যে আঁ্ার আম 
সেগ্ত মুতা কইছে আঘাঁর বিপরিতে । শ্রধন 

 গুভাক্ছের প্ আমি বলি তোাণরছিগকে ভোমর! 
ডাহা হইলে আঁন্থ করিখার করিণ হে আমি হই লে 

জন! জঅত্যং আছি বলি তোৌযযাঁরদিগাকে হে কেস 



৬ 

$৩ ভ্রিয়োদশ পহ্ৰ হোইনের কুটি 

ইউথি করে আাঁর কোল পরিত সে অভীহি কারে 

আঁকে ও ঘে কেহ জউখি করে আমকে জে জতীখি, 
করে ভীহাকে ঘিনি পাঠালেন জখাঁকে 1শিপি 

$ যেস্তু এ ক] কহিলে আজ্ায় দুইটিৎ ভ্হ্ প্যান 

দিলেন ও বলিলেন আভা জমি ঘলি ভো্পরুদিগঞ্জে 

তোথাঁরদের এক জন দু করিবে অখ্যাকে। 
২২ ভাহাঁতে শিহাগ৭ পরত্ুর দেগিতে ভাবিল কাহার 
২৩ ব্য ইহা কন্িলেব! জে সম্য মেসশ্ুয এক জন 

শি আক হইয়া রহিল ভাঁহার বুঝে যেস্ত প্যে 
২8 করিলেন তাহাকে) জতএব শয়ন পিতর ঠারিল 

ভাঁহাঞ্ষে জিজ্ঞাসা করিতে কাহার বিষ্বযহ কহিলেন) 

২৫ উতএহ সে য়েশ্বুর খুঝে শ্ইয়ুণ বলিল পভভু সে জন 
২৬ কে) মস্ত প্রত্যুত্তর করিলেন ঘাঁহাঁকে আমি এক 

টুক্তা ভিবাইয়া দেই স্সেই জর্ন পরে তিনি তাহা 
ভিধাইয! দিলেন শণনের ছণ্ মিহলা ছুরিযটাকে | 

২ জে ভিবা! খাইলে আযুডাঁন দবেশ করিল তাহার যবে? 
ডখন ঘ্স্ত বলিলেন ভাহাঁকে যাঁহা করিতে চাহ তাহ] 

৮ শীনু করিয়া! কর! যাহার] মেজে বিল ভাহাঁরু 
দের কেহ জানলিল না স্কি কারণ এ কথ কহিাঁ চিনেন 

৯ ডাকে ॥ িহোদার ঠাই ধেলি চিল সেকারশ 
কেহ ভাৰিল ঘে ঘেখ্ট বলিয়া চিলেল তাহাকে কয ক্রু 

ফাহা আরর1 চাহি পশ্রের জন্য কিম্থা কিছু দিতে 
৩০ ছরিদ্ূকে। পরে ছিহ্োঁদ সে ভিবান পাঁইবণ হাত 

ৰাস্িরে গেল ও গেলে রাত হইল (শিট 
ত্র 



$ও ত্রিযোদশ পর যোহিনের র্িতই- 

৬ লেবাহিরে গেলে মেশ্ত বলিলেন ধন মানুছের: 

্ শের নাম হইল এব হারে ঈশ্থরের লি ও 
৩৬ হইল | ঈস্থরের নয প্'ত্তি তাহারে হইলে ঈশ্বরু 

তাহার দোঁছন ও করিবেন আপনার মধ্যে এহঞ 
৩৩ ততক্ষণে করিবেন তাঁহার ঘোণ | ক্ষুদু শিল্তরে 

তোবারদের সপ্দে আর কিছ্ছিৎ কাঁল থাকি ভোম্র। 
গুজিবা আমাকে ও যেমন : বলিঘ়াছি হিছোদীর 
দিগকে ঘেযালে আছি ঘাঁই সোখালে ভৌঁফ্রা আজিতে 

রঃ পার লা জে যত বলি ভোঁারদিগঞক্ষে 1? এক 

নূতন আঁত্বা আঁমি দেই ভোঁযারদিগকে পরজুর পৌঁ্ 
ক্র হে সত আমি পি করিয়াছি জৌয়ারদিগকে 

৩৫ সে মৃত দৌঁফি কর এক জল আর এক জনকে। ঘি 
-; তোষ্রা এ যত পরস্ুর পে কর ভবে সকলে জাঁলিহে 
৩৩৬ যে ভোযর1 আর শিষাাগান1 শান পিতর বলিল 

।: তাহাকে পুভু কোথায় যাইতেছে! যেস্ত পুত্য্তর' 
;. কুরিলেল ঘোখানে আঁতি যাই লোখালে এল যাইতে 

২. পার না আমার সাই কিন্ডু পরে যাইব! আঠা 

৩৭ পশ্চা!. পিভর বলিল' ভাহাঁকে তোর লঞ্চে 
“.. খল. যাঈডে পারি লা ফেন আঁতি আপিনার পাস দিব 

৩৮ তোযারার্ছে।  ঘেশ্ক পৃভ্যুত্তর করিলেন তোঁঘার পান 

. দিবা আমারা অতাহ আঁতি বলি ভোযাঁকে কুকুতা 
বাঁক দিতে লা তি তিন বার আমাকে জিতে হ্যে ্ 

জ্ঞান লা করিলে! 

শর আন্৪ক্রণে দুইটি হইও লা! ভোঁষ্রা ঈশ্বরকে 
$8 আদা কর আম্গার্তি”ও আছা কর্হ; আমাক 

শপ 



০. 38 চত্ত্শয শরহণঘোহলের রচিত_---” 

»শিডার ঘরেআনেক-ক্তরি যদি এল নহে তবে বনিতার্থ 

তোঁযারদিগক্কে। আছি ঘাঁই সান, শুস্তত করিতে 

ভৌযিরদের নিমিত্ত এব০, আমি যি যাইয়া স্থান 

পত্ভভ. করি তোর্ারদের (নিতিত্ত তবে, পুনবর্ধার 
আনিয়া! লইৰ ভৌয়া'রদিগীকে আপনার ভাই । তাহা 

. যেস্থানি আসি হাকি সেম্থানে ভৌঁযরা ও হইব] 

কোথায় আমি হাই তাহা তোরা জান ভৌঁযরা সে 
ও জান? . তম্ঠ বলিল ভাঁহাঁকে পুঁভৃহে আয্রা আনি 
না কোঁীয় তোর গীযল জতবব পথ্-জাঁনিব কেমন 

করিয়ুণ। মেস্ত বলিলেন তাঁহাকে আমি পখ ও সভাভ! 
ও জবেন কোল কেহ আয়া দিয়া লা] গেলে আইলে ন! 

শিতীর স্থালে।  ডোষরা আম্মাকে জাঁনিলে জনিত! 

আর্থার তাকে এ কাঁলাবহি ও তৌয্র জাল ও দেঙ্িয়াজ 

উহাকে  ছ্িলিপ বলিল তাহাঁকে হে সুভ আহার 
দিগকে সিতাঁকে দোখাইিলে আরা তৃত্তি হই ॥ মেস 
বলিলেন তাহাঁকে হে ক্লিপ আমি এত ছিন তোর 

| আহি, থাকিলে জাঁনিল1 না আরাঁকে 1 -ঘে কেছ্ 

; আরাকে দেখিয়ে লে পিতাকে দেগ্িাঁচে অতএক 

কেমুন বলিতেজ দোধাঁও পিতাকে আঁমারদিগাকে। গৃতায়্ 

গর রি না করিতেছ যে আঁম্ি- পিতার সব্যে ও পিতা আমার 

৪ অথ্যেও -ফ্ে কা আমি 'বলি ভঁযারদিগকে তাহ] 

রি আপনার ম্ন হইতে হলি না কিন্ড পিতী .ঘিনি থ/কেল 

৮ আঁয়ারআঙ্যে ভিনি- সে কার্ধা কারণ! পুতায়।কর 

র্ আমার, ঘ়ে আমি, নিতার মধ্যে ও পিতা শবাযাঁর মরে 

জিম্থা পু কর আমান সে. কার্থযর কারণ ॥ 
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তাং আঁতি লি তোযারদিগকে যে কেহ বিশ্বা কে 

আযাঁরে ঘেক্কার্যা আসি করি ভাঁহা মে ও করি 
হটে ইহা হইতে বু কার্থা করিবেক একারন আমি হাই 
শিড়ীর স্্যনে। যাহা ডোসিরা তাহিবা আমার লাসে ডাহা 
ও আয়ি করিব শিভাঁর পৌর পুণ্লে হালের জলা । 

তৌযিরা কিচু চাঁহিলে আর লাঁমে আহি ডাহা করি |. 
যদি আযাকে প্লে কর ভবে আখারি আভা যন ? 

আমি ও কালা ক্রিক পিউটিক এবত, ভিলি দিবেন 
আর এক শানুনা কর্তা তোমাঁরদ্িগিকে ভোযাঁরদের: 
হি অবর্যক্ষণ খালের জন্হ ভিলি জত্যতার 
আত্সা যাহাকে জগত গহন ছরিতে পারে ল| 
এক্রিণ উহাকে দেটেধ লাঁ জাঁনে লা কিন্ড ভেযরা জাল 
তাঁহাকে এফাঁরণ ভিনি বসতি করেন ডৌযারদের 
সনি ও হইবেন ভোযাঁরদের মধ 1 আমি শানুনা 
হিন চতাইহ না ভো্ধরদিগক্তে আমি অখজিব তোয়ায় 

দের ছি? আর কিছ কাল পর়ে জগত 
দেখিবে না আঁঘাঁকে ক্ন্ড ভোর দেহ! আহাকে 
আছি বাতি সেকারণ ভোর ও বাতিবে। সে 
দিনে তোরা আনি ঘে আসি লিতা'র যব্যে ও তোম্রা 

আযার ঘধে ও আমি তোর্যাঁরদের যধ্যে। ঘযেতন 
আঁযার আতা! পহিঘুণ যানে সে পে করে আযাকে 

ও ঘে জন পেয়ে রে আযাকে তাহাকে আরযার পি! 

লে করিবেন ও আহি দেয় করিব তাহাকে ও পকাশ 
২২ হইৰ ভাঁহাঁর ভাই! জ্রিওটা ভিন্ন অল হিহোর্া 

রলিল তাহাকে পুত এ কেছল ভূহি পকাশ হই 
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গাঁয়ারদের স্থলে জ্তিন্ড জগীতের হানে লে? 

২৩ যেশ্তু পত্যত্তর করিয়া! বলিলেন তাঁহাকে কোন ফেছ 
আযাঁকে পেঁত করিলে যাঁনিৰে আমার কথা আমার 
পিতা ও পে করিবেন তাঁহাকে এহ০ আরা আজিঘ! 

₹৪ বাঁল করিব তাহার সহি). হেজনশেয় করে না 
আমাকে সে হানে লা আনার কথা এব০১ ঘে কথ 

ভোর! শ্কনিতেভ্ তাহা আঁযার নহে কিল্য পিতার 

বিলি পাঁঠাইযাঁদেন আঁকে 1 | 
২৫ আছি তোর্যারদের সহিহ থাকিয়া বলিযাজি এ কথ] 

₹৩ তৌঁগারদিগকে 1 কিন্তু শানুন। কর্তা তিনি ধর্ঘাতআা 

যহাঁকে পিতা সাঠাইয়া! দিবেন আগার নাতে তিনি 

অক্তন শিক্াইবেন তোয়ারছিগকে ও ভো'যারদের মন্গে 

দিবেল সকল যাহা আছি বলিয়াঁচি ভোারদিগীকে 1 

৭ হুর্শল আসি খুই তোথারদের 81ই আঁযার ফূর্শল দেই 

(ভাযাণরদিগাকে ঘে মত জদীতের লোক দেয় ভেয্ল' 
আছি দেই লা ভোযাঁরদের অহঃকরণ। দুঃটি, 

&৮ কিম্বা ভ্যুহি- হওক না? ভোর] শ্বলিয়াঁচ 
হে আমি কহিলায ভোযাঁরছিগীকে আহি আস 
উাঁরপরু হিরিযু1 আজিৰ ভৌমারছের হথখলে 1 আঁযাকে 

পেয়ে করিলে আনন্দিত হইডী আঁযার বলনের 
ভান যে আছি পিভাঁর হানে ঘি এক্ারন আমার 

&৯ পিভী স্ঘায়া হইতে বত ॥ আহি এখন তাহা পুত্যক্ষের 
পৃব্রে কৃহিয়াঁজি তৌারদিগকে তাহাতে তাহ! হইলে. 
তোরা আহ্ করিবা। নিন 

৩ ইহার পত্ে আমি অনেক কথা কাহিব লা তোমার 
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ছের আহি একারিণ, এ জাতের রাজা আজিসভেন্চ ও 
$$ তাহার কিছু নহে আঁয়ার যবে? কিন্তু জগতের) 

শোক জনিব জন্য যে আমি পয করি পিতীকে এব০, 

হে যত আভা দিঘূর্টচেন আঁযাকে সে মত আমি করি। 
০ শু আরা এখাঁল হইতে যাই 1 7 

্ আটি অতা দু'কজা গাঁছও আর্ার পিতা ক্শান 
৫ আমার পুতি ভান হে কল ছলে লা তিনি ঘডেন ও 

ভি ডাল ঘে করল ফলে তাহা পরিহার করেন তাহা! 
0 আর গুল হললেরু জল] আধন তোমরা পরিহ্বীর, 

হইয়াঁছ জে বাক্য করণরু যাঁভা আহি কহিমুশজিং 

&%& ভোাঁরদিগীক্ে ! ভেঁহরা খাঁক আবার মঞ্চে ও 

আহি ভোযারছের মুঝটো £. মেসুন ভাল আপনিঃহল্গ 
ক্লিতে পরে লা. ছাক্ষা বৃক্ষে না খীকিলে তেয্ন্চ 

ভোর আহার হযক্টো লা খাকিলে 1 আমি দা! 

গাঁ ভোঘ্রা ডাল হেকেহ্ খাঁকে আহার মন্ছো ও 

আছি ভাঁহার বো সে আনেক, গুল চুলে. একাঁরঞ 

৬ তোমরা কিচু করিতে পাঁরু না আয! রই |. হন. কেহ 
আমার আনে না খাঠিলে কাটিয়া ছেলিন্ত হ্যভালের 

মত ওসুহ হইবে পরে লোক তাহারদিগকে একত্তর 
এ কারা অগিিতে ছেলে ভাহাঁড়ে পুঁতিয়া ঘাঁ়ু। -যছি 

তোঁয্রা থাক আহার মধ্যে এৰ০, আহার কথা থাকে? 

ভোযারদের মহবো তবে ঘাহীফ ভোমারছের ইন্ট, ভাহ! 

নিবেদন করিলে করিতে হবে ভৌাঁরদের.জল্া 

৮ ডোথরা অনেক ছল ছলিতেং আমার নিভার নাম হও 
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5. ৫ সপ্থদর্শয় পত্ব/ যোহলের চি 

ভৌঁঘরা হইবা আমারি লিভান: শিষ্য 1 যেসল: লিউ! 
লে করিয়াছেন অর্খযাঁকে তেল আমি দেয় করিযণচিং 

তৌমারদিগিকে থাক আনার পেয়ে 1 অরু়ীরু 

আঁ আ্ঠলিলে খঠকিব] আর লেছে হেযন আমি 
আযাঁর পিতার আঁত্বা আাঁনিঘু থাকি তাহার পেয়ে | 
আঠার ছজ্ঃ থ্ণশক্বার কাঁরন ভোযারছের যবে ও 

ভৌাঁরদের আনন্দ প্রন হওনেকহ জন! ৮: কহিয্খজি 

এ কথী তাযারলিগাক্ে । 

তোময়া পরস্রর পয কর বে যত আসি পে করি 
ঘাঁচি তৌঁাঁরদিণীকে এ আমার আজ কোন 
কাহার পে ইহ] হইতে বত নহে কেহ আনার 

শ্রী 

জীবন দিতে তাঁহার বন্ধুর নিহিত্ত ৮ হাহা আহি 

জ্বজ্ৰা দেই ভৌযারদিগকে তাহা করিলে তোর? 
আহার বন্দ্বা ইহাঁরপর আযি দাঁল বলি না ভোর 

দিগাকে, শকাঁরণ দাঁজি জানে না তাঁহার গুভু কি করেন 

| | কিন্ত আঅথি বন্ধু বলিয়াচি তোরদিগাকে একরণ 

$৩ 
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যাহ] আসি স্নিযাজিং আয়ার শিভীর ভ্ঁলে তাহা! 

কল জালাইযুখজি 'তেয্খরদিগকে | ভোঁয্রা! পজন্দ 
না! করিয়াছি আঁযাকে কিন্ত আহি পছন্দ করিযাজিং 

তোমাঁরছিগীকে এবৎ১ লিঘুক্ত করিযাঁচি তৌর্যারদিগীক্ে, 

ঘাইয়া! আলেক ছল লিভে ও ভৌযারদের চল 

থাকিতে ভাহাঁডে হা তোয্রা চাহ আর পিতার 

তাই আঁয়রি নামে ভাঁছা তিনি দিবেন তোযারদিগাকে । 

আহি এআজা করি তৌমখরদিগকে পরসুর প্যে কর 1 

' মছি জা দৃন্না করে তৌারাটগতে তান ডা 
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গৃঘা করিল আমাকে ভৌঁয়ারদের পদের্ব । ছি ভোর 
হা এজাডের লোক তবে জগীত আপলার চে 
করিত ভোর এ জগতের লেক নহ কিন্তু আমি পতল 

করিঘুখজি তৌযার্ছিগীকে জগাঁত হইতে এ নিমিত্ত আগা 
দলা করে তৌথঠরদিগীকে 1 মনে রাধ আমার থে 
কথা! কৃহিযজি তোারদিগিঞ্জে দাস পভ হইতে বস্ত 
নহে! ভাঁহাঁরা আঁযাকে বিপ্ছতা করিলে বিক্ষত! 
করিবে ভোারদিগাকে। আ্যার কথা ম্্নিলে যানিবে 
ভোযাঁরদের 8. ভাঁহরিখ তাঁহাকে জানে নাই হিলি 
প্ঠাইযাঁছেন আঁঘাঁকে লেকারণ এ আসযক্ত করিবে 

ভোাঁরদিগাঞ্চে আার নায্রবর্ধে। যদ আছি নল! 
আসিয়া! বলিতহ্ি ভাহারদিগাকে ভবে ভাহারদের 

পা হইত লন] কিন্ত এখন ভাহারদের পাঁলের আঁচুঁদিন 
নহে । যে জন দ্বনা করে জয়াকে সে ও ঘৃনা 
করে আচার পিডাকে 1 যদি লে কীর্য্য লা 

কুরিভাঁয় ভাহারদের মথ্যে ঘাহী আর ক্হে লা করি 
ঘখজে ভবে ভীহারদের পাপ হইত বা কিন্ এখন তাঁহারা 
দেিযাঁছে ও গৃঘ্া করিয়াছে আমাকে ও আঘারু 

পিড/কে | কিন্তু এ হইল সে কথা পভাক্ষে রজন্য ঘাঁহ! 
তাহারদের খ্যবান্থায় লিপি আছে তাঁহার! অকারণ 
দানা করির্াঁছে আঁযাঁকে 1] শীনুলা কর্তা ঘাহাকে 
আছি পর্তাইৰ তোখাঁরদের হই নিত] হইতে তিনি 
পিতারোস্তব জত্যতীর আভ্ঞাই তিনি আিহ পান 
দিবেন আমার বি্য়ু 1 তোরা ও পুঠবহি হইয়া! 
জিন! আমার হি-লে নিহিত ডোথরা ও পুযাঁন দিব1। 
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কথা তৌঘাঁরদিগীকে ।.. ভাঙার ছেলিবে ভৌযাঁরা) 
দিগাকে জিলগাগ' হইড়ে বটে জে সহ্য ও আঁজিতেচছে. 

যখন কেহ তোঘারুদিগিকে ববি করিলে বুঝবে ভাহ! 
ঈশ্থরের সেবা । তাহারা আনি লাই শিতা কিন্ত 
আর্যাকে লে নিযি্ত এ সমস্ত করিবে তৌযারদিগীকে £ 
কিল্ড এ সমস্ত আহি কহিযাজি তোঁযারদিগকে হহ্াজে 

মে সময় আইলে ভোঁয়রা যুলে পাঁইৰা ঘে আছি 
কৃহিযাচি এ কখা ভো্ারছিগাকে। আমি ও আর্টজিলায্ 

তৌযাঁরদের সহিৎ্ষ লে কাঁরএ এ কী? ক্হিলায লা 
তোর্যারদিগীকে পথে | ক্িন্য এখন আমি ঘখই 
ভীঁহার স্বানে যিনি পাঠীইর্ুটচেন আঁকে ও তের 
দের কেহ জিজ্ডাঁসা করে লা আঁকে কোথায় ঘাইভেজ। 

কিন্য আসি এ কথা কহিলায্ তৌঁযারদিগকে তন্বিঘিত্ত 

তোযারদের অপঃকরণ দুঃ/য পৃর্বি৮ ) কিন্ত আমি 

তা কথা কৃহি ভৌঘাঁরদ্গীকে আযার আবশ্যক 
আঁচে এখান চাঁতিযা। ঘাঁইতে একারণ না গোলে 
শানুলা কর্তা আঁজিবে না ভৌযারছের ঠাই কিন্ড আমি, 
ঘহিয়া পাঠাইর ভাহাঁফে ভোযযাঁরদের ই! এব, 
তিনি আইলে বিবন্ত করিবেন জগাঁডকে সাঁপ পুক্তার্ঘন 
৩ বিচারের বিহ্য তাহারা বিশ্ববংস করে লা আযারে 

সে নিযিত্ত পার্পের বিহ্্যু আমি ঘাঁই আর্ার পিতার 

স্টলে ও তৌঁঘর1 আর বাঁর দেখিবাঁ লা আযাকে দে 
হেতু, পকৃতা্ডের বিছয় এ জগতের রাঁজা বিচারে 

| জু ও 
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৩ হেতিহ পর্ব হেখহলেক গুটিউ। 

জিন সে কারণ বিচারের বিএয় 1 
আযাঁর আঁর অলেক বচন বলিতে তৌঁযারদিগঞ্চে 

কিন্ডু এখন ভোমরা হিতে পার নাতাহা । কিন 
তিনি তাহা অত্তাভার আকসা আলিয়া মস্ত অত্যতাতে 
৭ ্যেধাইিবেন তেসারিছিগাকে একারিন ভিলি বলিবেন 

লখ আপনণ হইতে কিন্তু ঘাঁজা হুনিবেন তাহা বলিবেন | 
এব০, দেঃধাইবেন ভুব্হ্যৎ কার্থা ভোম্ারছিগকে ॥ 

তিনি ঘুষবেন আমাকে একারণ ভিনি আমারি লা 
দোখাইবেন ভৌঁযারদিগকে |) যাহা পিতার লে অম্ষ্ 
আশার আতএৰ আঁতি বলিলাযি ভিনি আঠার লয়ে 
দোযাইবেল ভোহ্রি ছিগীক্ে ০০ | 

কিন্ছিৎ কাঁল পরে ভোর! ছেটিভে পাকা লব 

আঁযাঁকে পুনব্্বার কিস্ি- কাল পরে তোঁঘরা দেখিতে 
পাবা আঁযাঁকে শরকণারণ আমি ঘাঁই শিডরি হুখলে ॥ 

তাখন ভাঁহার কতক জন শি পরস্ুর বলিল তিনি কি 
বলেন জাহ্ারদিগীকে কিং, কল পরে দেটিতে না 

পাইব্ আযাকে পুন্বার কিছিৎ ফ্কাল পরে দেঠিতে 

পি আঁকে একারণ আছি হাই পিভীর হানে £ 

অভএব ভাঁহাঁরা বলিল ভিনি ভি কী? কছেন কিস 
কাটল আরা বলিতে পার শা কি কছেল 1 যেশ্ু 
জাঁনিলের' ঘে ভাঁহাঁরা জিজ্ঞাসা করিতে চাঁহিল ভাহাকে 

অভশ্রব বলিলেন ভাঁহরিদিণাঞ্চে ভৌমরা পঁরস্ুর জিজ্বাস! 
কর ঘাঁহা আসি বলিলাম কি কাল পরে দেনিতে 

না পাছিবা আঁযাকে এব, পুঁনবর্ধার কিছ্ছি কলি পরে 
দিতে পাইবা আবাকে ॥ সারোদ্ধার আমি 



$৩৬খোতষঃ পব্্ব ঘোহলের-রচিউা- 

ধলি- ভোঁারদিগাকে তৌসিয়া রোল ও. হাহাকার 
করিব কিন্্ অণ্লাঁর আঁলন্দি- হবে তোসিহ্া, ও 

দুটি হবা কিন্ত ভৌয়ারদের দুঃধ ব্যান হবে 

৬$ আনন্দতে ৮. সী লোক গনব ব্যথি* হইযশ দুজ 
পায় একারণ তাহার কাঁল হইয়াছে কিন্ড পু পুনৰ 
হইলে দে জনতা মনে থাঁকে না দৃগ্জ স্থান স০সাকে 

£& পুঁসবের আনন্দের কারন. এনিম্ত্ত ভৌআারদের 
দুঃখ এখন কিন আমি ভোয়ারদিগাকে গুলবর্কার দেটিধলে 

আননিদুৎ হুইবা অন্ঃকরনে ও কেছ খণ্ডে না ভোযিরিদের 
৯৩ আনন্দ। মে ছিনে তোরা! কিছু জিত্রাসা করিবা না 

হআঁহ্াক্ে আভ্য আত লি তোরারদিগাকে ঘি 

_. এভাঁয়রা চীহিব। নিতার টাই আযাঁর নাযে তাহা 

&% তিনি ছিবেল তৌঁাঁর্দিগিকে ॥ এখান পর্থন 
তোয্রা কিচু চাহিলা না আঁথাঁর নামে চাহ ভখন 

২৫ পীইবা তৌযাঁরাদের আনন্দ প্ হইবার জন্য এ 

মস্ত দ্য কথা কহিয়ু হলিযুি ভৌঁযারুদিগীকে 

কিন্তু কাল আজিতেছে ঘাছাঁতে আর দা কথা] কহিক 

লা কিন্দ্ব পক্াঁশে দোখাইিব তোাঁরদিগীকে পিতার 
₹৬ বিঘা? সেদিলে ভোর চাহিবা আঁযার লাযে 

এব, আমি কৃহ্ি লা হে আসি কানা করিব পিতাঞ্ছে 
২৭ তোর্যারদের বিহু. একাঁরণ তৌযরা আমীকে গে 

করিলে ও পৃতাঘ় করিলে যে আঁযার আগীম্ন পিত! 

হইতে পিতা আশনি পেঁঘি করেন ভৌম্ণরছিগীকে ॥ 

৬ আহি পিতা হইতে আিমুণ জগাতে আহা পরে 

লাগান জাতি! যাই পিতার স্থানে ।? 



$৬ পভ পর্ব যোহলেই রাড্ল 

২৯ ভাঁহাঁর শিঘ্য বলিল তীহাঁকে দোখ এখন শসা কথ 
৩” হলিয়াঁজ ও কিছু স্বাধ কথা নহে! এখন আমর 

নিন্টয় জানি ঘে তি জব্্বস্ত ওতৌমার আঁবাশ্যক লঙ্থে 
কেহ জিক্তালা করিতে তোকে ইহাতে আরা আছ! 

$ করি ঘে তুমি আজিয়াছি ঈশ্বর হইতে! মেস পত্যস্তর 
৩২ করিলেন এখন আহা! কর ডৌযিরা! দেখ দও 

আজিতেছে কটে এখল আছে খল ভোর? সস 
_ চিন্ন ভিন্ন হাঁ পুতি জন আপলার ম্দে এব চাঁতিকে 

আমাকে একা ক্িন্ আহি একী নছে একাঁরণশ পিত1 

৩৩ আযার সহি 1 আমি এ কথা] কৃহিঘীচি তোর 
দিগীকে ভৌম্র! আঘাতে কুশল প্লাপ্তির কাঁরণ । 
জগতে হঈৰে ভোযাঁরদের দুঃখ নত নিরভ হও আঙ্ি 
পঁরধভব ক্রিযাছি জগাড়কে | 0৪ 

পবর্ত মস্ত এ কথা বলিয়া সৃর্গেরদিগে দৃষ্ঠি করিলেন উ 
1 বলিলেল হে পিভী সে দণ্ড আসিয়াছে ভোর 

_ পুঁঞের বৈভব ঘোছাঁও তোর পু ও ভোযার দোঁজনা 
ই ক্চবিবাঁর লিহিত্ত 1 ঘে যত শাঁলল করিবার পরাক্রম্ 

দিবা তাহাকে কল লেখকের ওসরে অলন্ধু পানু 

৩ দিবার কাঁরণ সকলকে যাহার! দিয়া তাহাঁকে। এ 
আছে আনন প্যাঁু জানিতে তোযাঁকে এক অত 

৪ ঈশ্বর ও মস্ত টিভি ঘাঁহাঁকে ভূমি পার্ঠাইয়খছ। আছি 
করিয়াছি ভৌগার দোধনা স্থিকীর ওপর হে কার্থা 

.. দিয়াজ আমাকে করিবার জন্য তাহা আমি প্র কি 

হ ডি আরে পিতা এখন করাও আমীর ভে 
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জে তেজে ঘাঁহ! আজিল তৌঁযারি আপনার জাইঞ 

জগতের পর্ব । তোর দা পুঁকাঁশ করিয়াছি ভাহার 
দিগাকে আহা'রদিগাকে ভূষি দিঘাজ আঁকে এ জগাভ 
হইতে ভাঁহার! চিল ভোর ও তূি দিয়াজ ভাহাঁর 

দিগাকে আঁকে এব ভাহীরা পাঁলল করিয়াছে 

তৌযার কথা । শান ভাহাঁরী জানিতে পাইছে 

ঘে সহস্ত তোঁযা হইতে হাঁহি দির্িচি আ্িকে । 

এ্রকারন যে কী দি আঁকে তাহ] দিুর্ণচিং 

ডাহা'রদিগাকে এব০ তাহার ভাহা গহন করিয়াঁজে 
 আব০, নিশ্চয় ভা হইছে হে আনি আএইলখত ভোথা 

$$ 

$২ 

হইতে ভাহাঁরা ও আছ! করিয়াছে যে ভূষি পাঠাইয়] 
দিয়াছে জাহ্যাকে । আঁটি খালা ক্গার তাহাদের 

কারণ আতি কালা করি না জাতের কারন কিন্ত ভাঁহাহ 

দের কারণ হাঁহরিদিগাক্কে ছির্ঘেছ আ্যখকে এুকখরন 

তাহার] তোর ॥ এব আমার তোন্যির ও তোর 

আর ও আঁযাঁর লা হ্ইর্ঘিজে ভাহারদের হতো । 

আমি ও শ্রাধন জগাতে আর থাকি লা কিন্ড ইহার 

জগীতে এব০২ আসি আজিতেছি তোর হ্থানে আছে 
ইর্দ পিভা আপিলাঁর না দি রক্ষী কর ডাহারদিগকে 

ঘাঁহাঁরদিগাঁকে দিযাঁছ আযাঁকে ভাঁহারদের এজ হওলের 

জন্য ঘেয়ল আঁসরু1॥ হাঁক আহি জিলা জগজে 

ভাঁৰ* রক্ষা করিল'য্ ভাঁহারদিগীকে তোযাঁর লাঙ্গে 

ঘাহা'র1দিগন্তে তুযি দিয়াছি আযাকে তাহারদিগঞে 

রক্ষণ ক্রিঘাচি ও ভীহারদের এক জন হারায় নাই বিলা 
রা ০ 

$৩ অবর্বনাশের পু বদ গুন পুভ্যক্ষের অনা. শন 
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আইজি ভোযার তাই এবত, এ কখা কহি জগাতে আয 
আনন্দ এ হইবাঁর কারণ তাহারদের মধ্যে ॥ 
ভাঁহীরদিগিকে দিয়াঁচি তোঁঘাঁর কী এবৎ, জগীত দৃষ্না 
করিয়াছে তাহার্দিগকে একারন ভাঙার এ জগাতের 

লোক নহে ঘে যত আনি এ জ্গাতের নহি আঁটি 

কানা করি নী ছে ভূমি লইবা ভাহারদিগীকে এ জগত 
হইতে কিন্য ডাহাঁরদিগকে রহ্ছা করিতে ছে হইতে | 

৬ 
৪৭ 
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তাহারা! এ জগাডের লোক নহে হে যত আহি. 
জগাতের লহ 1. গুলা করাও তাহারদিগিকে তোর্যার 
আসভ্াতাঁতে ভোযাঁর কথ] সভাভী | ঘে মত তুহি 
পাঠাইযাঁছ আঁযাঙ্কে এ জাতে তেহন জাম ও পাঠাই 
সাজি তহাঁরদিগিকে জগীত্ের হবে] তাহারদেরাঁথে 
ও জখয়ি আপনাকে পবিত্র কর?ই তাঁহার! ও পবিত্র 

হওনের জন্য অতাভায় । আফি কামলা করি ল! 
ইহারদের কাঁরণ কেবল কিন্ত তাঁহারছের কারণ ও 
ঘাঁহারা আঁঙ্া! করিবে আযাঁকে তাহাঁরদের কথ! 

্ঠলিয়া! তাহারদের কল এক হওনের কারণ হে 
্থত তৃমি আঁরে পিডী আর যধ্যে ও আছি ভোঘাঁর 
হধো ভাহীতে ভাঁহার1 জায়ারদের মধ এক হইবার 

ও জ্ীত আহ্! ক্রিবাঁর কারণ হে ভুমি পাঠাইয়াছ 
আযাকে । এব যে অন্ুম ভূমি দিঘাছি আমাকে 
ডা! জযি দিতি ডাহায়দিগিকে তাঁহাঁরদের এক হইবার 

জন্য হে মৃত জারা এক জহি তাঁহাঁরদের মধ্যে ও 

ভূঘি আসার ঘথ্যে তাঁহার" একে শ্রদ্ধ হইবার জন্য এব, 
৫. 

তত জানিবৰার নিমিত্ত হে তুমি পাঠাইযাড আঁকে 
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শু পে করিয়াছি ভাহাঁরদিগাকে যে যত পে রিয়াজ 
৪ আমাকে । হে নিভা ঘাঁহাঁরদিগকে তুমি দিয়াজ আমাকে 

তহারদিগক্কে ও আছি ইত? করি রহিতে আঁযার 
নিকট হে হ্খলে আমি খাকি আঁয়ার মে তেজ দেন্ধিতে 
যাহা তৃষি দিয়া আমাকে একারণ তুমি দে করি 

খ৫ হাঁ আযাকে জগাতের ভিৎ করণের পব্রে। আরে 

.. পুকৃতার্থিক পিভী এ জগত জানে নাই তোমাকে কিন্ত 
আমি জাঁনিয়াচি তোয়াকে ইহার! ও জাত হইয়াছে ফে 

২৬ ভূঘি পাঁঠাইয়াঁছ আমাকে! আঘি পুকাঁশ করিয়াছি 
তৌঁর লা তাঁহারদিগঞ্জে ও তাহা গুঁকাশ' করিঝ 

ঘেপেযে গযি করিযাজছ আরাঁকে তাহীরদের যবোে 
ছওনের জন্য এব আমি ভাহাঁরদের মধ্যে ৮ 

পবর্ক যেসব এ কথা কহিয়? তাহার শিহ্ষেরদের আাডে 
গা ভুত কেছোন নদ পাঁর হইলেন ঘেস্থালে এক বাগান 

*স্ যাহাঁতে তিনি ও তাহার শিষ্য পুদেশ করিল | 

২ ঘিহোদা দাগীবাজি ও তাহা ঠিনিল বকারণ যেহঠ পুন 
লোখালে গৌলেন ভাহাঁর শিক্যেরদের অহিত্ ॥. 

৩ ভাখন ঘিহোদ] সেনা ও আলদার দুর্বীন যাজক এ 
গারিজিরা! হইতে পাইয়া আইল স্যখানে লাঞ্ান 

$ ও ভাঁযর ও অস্ত্র হাতে করিয়াখ। অভএব মস্ত অযস্ত 

জাতি হইঘ্ণা যাহা আসিবে তীহাঁর ওপর বাহিরে 
গৌলেন এব বলিলেন ভীঁহীরদিগকে কাহাঁকে চে] 

পু ক্করিতেজ? তাঁহারা পুত্যুত্তর করিল যেশ্ত নাজরেন | 
ভ্বাহাড়ে মেস বলিলেন আমি সে জন। গিহো 
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৯ ঢাগীবাজ ও তাঁুইিল তাহাঁরদের সঙ্রে? ঘাখল তিনি 
কহিয়ী জিলেল তাঁহীর্গিগীক্ে আমি সে জন ভান 

দু তাহার পাঁছেং ঘাইয়াণ পতিল সৃতিকায়। ভাখল তিনি 
জিত্াঁসা করিছলন তাঁহাঁরদিগাকে আঁরবার কাহান্ছে 

চে করিতেছ তৌযরা। ভাঁহারা! বলিল ঘ্েস্ত 
৮ নাঁজরেল। ফ্বেপ্ত পৃত্যুত্তর করিলেন আমি কৃহিয়াছি 

ভৌঁযারদিগকে যে আমি সে জন অভখুব ঘছি আহাকে 

৯. চেঞ্! করিতেছ তবে ইহরদিগীক্কে ঘাঁইিতে দেহ সে কথ] 
 গ্রজাক্ষের জন্য যাঁহা ভিন কহিয় ছিলেন ঘাহারছিগকে 
এন্তুমি দিয়াছে আঁাঁকে তাহীরদের এক জল হারাউিলায্ 

&০ লা. ভাখল সীঘল পিতরের এক তলোয়ার হইয় 
তে ডাহা বাহির করিয়ণ মারিল পুর্ধীন ঘাজকের 

দাসকে ও কাঁটিযু! ঘেলিল ভাঁহাঁর কর্ম! লে দাসের 
৪৫ লাঁু ঘ্লাধা। তখন ঘ্শ্ট বলিলেন পিতরকে ডের 
 ভলোযার ছ্রিয়া দেহ ভাহার গালে হে ব্ধডী আমার 

পিতী দিছেন জাাঁকে ভাহা পী লা। 

৬. অভওপর জেলাগান ও সেলাপতি ওয়িহোদীর পুর্ধীনের? 
$৩ যেষ্খকে বরিযী হন্দ করিল ও লইয়ুণ গোল ক্ষন্নার' 

ঠাই পুধযে তিনি সে বরের প্রবীন ঘাঁজক, 

48 কাইয়াছদর শশ্তর। কিয়া দে জল যে পরাফ্শ+ 
দিল ফিহোঁদটরদিগকে এক জন খরিতে লোকের কারণ 

£৫ ওনযুক্ত ৮. শীল দিতর ও আর এক শিষ্য যেস্তর 

পঞ্ঠা গোল ॥ সেশিঘ্য ভিলা গেল পবীনি ঘাঁজকে 

এব অঙ্কে গোল পবন যাজকের জাষচনি কাঘি 8 

৪৬ কিল্ পিতর বাহিরে ডা্াইন দ্বারের কাঁছে ডাখন ঘে 

০ ] 
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৪৮ আসাদ পর্ব যোইলের বুচিত 
শিল্ক্য পুরধীন ঘাঁডকে ভ্রাত হইল লে বাঁছিরে গোন 
এব০. দ্বারীকে কত ভিতরে আনিল পিভরকে । 

তখন সে দার দাসী শিতরকে বলিল তুমি এ মার 
শক শিষ্য ॥ েবলিলন্ছে। দাসের ও সরদার 

লোক লোখাঁনে ভাণ্াইঘুশ ও শীতের জন্য ক্য্শর 
আল তাঁলাইয়িশ পৌহাইল। ভাখন পিতর তাহাঁরদের 

সঙ্গে ভাঁগাইয়া আনি পৌহাইল 17 

পরে পুরবীন যাজক জিজ্বীলা করিল য়েশ্তকে তাহার 

শিষ্য ও পুকরসের বিহয় 1 যেষ্ঠ পুতাত্তর করিলেন 
ভাহাকে আহি পুকাশ করিয়ী কৃহিলায ভগডকে 
আঁচ অর্্ব্কস শিক্ষাইনাঁয় জিলগিগ ও সুহিকে 

ঘোখাঁলে হিহোদীরণ লিতা ঘাঁয়ু এব৩. জাপুকাশে কিছ 
কন নখ় লা 1 কি জন্য জিজ্ঞঁসাঁ করিতেজ আরাফ 
হাঁহাঁরা শ্বনিযাঁছে আঁখাঁক্ে তাহীরদিগাকে জিজ্াঁসা কর 

আমি কি কখী1 হলিলায় | তিনি এ কথা কহিহা 

এক জন পরী ঘে নিকট ভাঁগুইিল যেস্কে চণ্ড মণরিল 
বলিয়া! এ মত প্রত্াত্তর করিল পুরী ঘাঁজককে ভূঈ। 
যেশ্ট পতাত্তর করিলেন তাহাকে ঘছি মন্দ কথা 

কৃহিঘস্খছি তবে সে মন্দ কথার পুযাঁন দেহ কিন্ত 
ভাল কহিনে আর্ঘাকে যাঁরিভেছ কফেন। হ্ন্লা ভাহাঁকে 

বন্দিত পার্তাইযঘু চিল কাছর্ঘা্ছা পুরান ঘাঁজকের তাই 

শযন শিতর ভাগ ইয়ুণ আদল পৌঁহাইল। তকালে 

তাহারা বলিল ভাঁহাঁকে তুযি এ যানের এক শিছ] 
লহ! মে তাহা! ছেযুভ্রান করিয়া কহিল আছি | ঃ 
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২৬ তাহা নহি ॥  পুর্ধান ঘাঁজকের এক্ তন দাস ভার 

৭ 

বে 

৬৫ 

৬২, 

৩৩ 

৬৪ 

৬৫ 

কুটুম্থ ঘাহার কর্ন পিতর কাটিয়া! ছেলিয়া চিল লে 
বলিল তোঁযাঁকে দেটিখলাি লা বগখলে ভাঙার জাঁতে। 
ডাখনল পিভর আহার হেযজ্ডান করিল শ্রবণ, কুকুটা! 

বীক দিল অন্তর | নিন 

তারপর তাহারা ভৌরে লইয়ণ গোল যেশ্তুকে কাইহণজী 
হইতে আদালত ঘরে এব০ ভাহারা আসপলারা আদালত 

ঘরে গোল লী অশ্তচি না হওনের জলা ভাঁহাঁতে পেশা 

যাইতে পারিত | তাঘন সালাত বাহিরে যাইহুণ 
বলিল কি বরা করিতেছ এ আলুছের বিসরিভে £ 
তাঁহার? পুত্যস্তর করিয়ুণ বলিল তাহাকে ঘছি কুকর্তা ল! 
হুঈতভ ভবে আরা লা! দ্িতীয় ভাঁহাঁকে তৌঁযাঁর গান চুতে! 
উবে পাঁলাত লিল তাহাঁরদিগীকে তৌঁঘর1 লযুণ 
বিচার কর তাহাকে আঁশলারদের ব্োবস্থারাঁন্ঘায়ি ॥ 

তাহাতে ঘিহেঁদীর1 বলিল তাহাকে কোন কাহাঁকে বৰ 
করিতে আঁশাঁরদের অকর্তব্য ৮ যেশ্তুর কথণ পুত 
কের জল্য যাহা তিনি কহিলেন জাঁনাইভে কি পুঁকাঁরু' 
যরণে যরিবেন।  তাখন পীলত আরবার আদালভ 
ঘরে ঘাঁইয়া ও যেশ্তকে ভাঁকয়া বলিল তুমি 
হিহোৌদীরদের রাজা) য়েপ্ত পৃভ্যুত্তর করিলেন 
ভাঁহাঁকে শ্ই বাঁশী বলিতেজ্ আননার মন হইতে কিম? 
ভার কেহ ছিল তৌঁয়াঁকে আশার বিহয় পাল 
পত্যর্তর. করিল আমি ঘিছোঁদী। তোঁযাঁর নিজ বর্ম ও 

পুবীন ঘাঁজকআনিয়া! দিযে তৌযাকে আমার 
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৬৬ দিঠিভে কি করিয়াছি? মেষ পত্যান্তর করিলেন 
আঁযাঁর রাজ্য এ জগতের লহে আমার রাঁজ্য এ জ্ীতে 

হইলে আাঁর দাস ঘুচ্ছ করিত আঁযাঁর ঘিহোদীরদের 
গন্চিতে না পত্তিবার কারিন কিন্য শাধন আমার বাঁজ্য 

৩৭ এস্বালের লহে। আতএব পাঁনাত বলিল ভূমি বাঁজা, 

যেশ্তু দত্যত্তর ক্রিযুখ বশিলেন ভূমি অত্য কহিতেজ 
আসি এক রাজা । এ নিহিত্ত জন্যু হঠীরাঁ চিলাঁঘ ও 

হেত আমি আইলাম এ জগীতে অত্তাতার পুাঁণ দিতে । 

লুতি জন ঘে সতাভার পক্ষ সে শ্তনে জার ক] ॥ 

৩৮ পীলাঁত বলিল তীহাঁকে সভাতা কি | এব, ইহা! বলিয়া? 
আঁরবার বহরে গেল যিহেদ্িরদের তাই ও তংহার 
দিগীকে বলিল আমি তাহার কিছু দোষ পাই লা £ 

৬৯ কিন্ত ভৌগাঁরদের ব্যবহার আছে ঘে আমি এক জন 
খালা করি তোঁয্খরদের ঠাই পেশা সহয়ে আতএক 

তৌতাঁর ইন1 হইলে মুক্ত করিব যিহোঁদীরদের রাজী । 
&* তান তাহারা কল টেঢাইয়া! বলিল এ যাঁনুহ নহে 

কিন বরান্বা। বরাত হইল চোর 

পর্ব আভএব পঁলাত যেস্তরক ধরিয়া কো যাঁরিল- পরে 
৯. সেনাগান কৃণ্ঠকের এক মুকুট বালাই দিল তাহার 
১. মাথায় ও এক বাগ্ধনয জাযা তাঁহাকে পরাইয়া বলিল 

লহাহ্ধর হিহোদীরদের রাঁজারে ! ভাঁহারা ও চত 
& আরিল তীঁহাকে ৮. অভ্র পলৈতি আরবার বাহিরে 

যাইয়া বলিল ভীহাঁরদিগাকে দোখ আঁচ্ছি আনি 
তাহাকে তোঁসাঁরদের স্থানে ভোহাঁরদের জানিবাঁর 

€ কারণ হে আমি তীঁহীর কিচু দোঘ পাই না). তাখন 

স্্স্পর্গা 
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যেষ্ত বাহিরে আইলেন সে কণ্ঠের মুকুট ও বাণলিয়ণ 
জাহা! গায়ে দিঘ়া1। তাহাতে পীলাত লিল ভাঙার 
দ্িগাকে দেখ জে যাঁঁছকে। . অতএব পুর্বীন ঘাতক 

৩ পর্াানলোক তাহাকে দেগধলে ভাইরা, বলিল ক্ুসে 

খুন কর তাঁহাকে ক্ুদে খুন কর ডাহাকে | পালা 
হলিল ভাহাঁরদিগীকে ভা! কে লইয়া ক্ষলে খুন কর 

একারন আছি তীহার কিজ দোষ দেঠিযি লা। মিছা 
দী.1 পুত্যত্তর করিল তাহাকে আন্শরদের এক হ্যবছ 
ভাতে জে বাবহর হত তাহার হুল ও একারণ 

আসলাকে করাঁইল ইম্বরের দে চজ 

ভাত পীলাঁত সে কথা, হ্বল্যুশ জার ভীত হইল 

এব আারঘাঁর আাঁদলাঁত দরে ঘাইয়া! বলিল যেস্তাকে 
তহ়ি কোথা হইতে । কিন্ত যশ শৃত্যত্তর করিলেন ন 

ডাঁহাঁকে । ডাখন পানা বলিল তাহাকে আমাকে 

গত্তর লী দ্িডেজ জান লা ঘে জার পরাক্রহ্ 

আছে হলে থুন করিতে কি মুক্ত করিতে ভোগাকে | 
ঘেস্ট পত্যুত্তর করিলেন গুসর হইতে দেয়! না হইলে 
তোমার কিছু পরাক্রম্থ হইতে পারিভ না! আমার 
বিপরিতে এ নিষিস্ত ঘে জন গনি করিয়াছে জয়াকে 
ভেতর হাতে ডাঁছাঁর জাবিক পপ জ্বাছে 1 এব০ 

সে. কাঁলাবধি পঁপোত তাহাকে মুক্ত করিতে ঘক্ক 

করিল ।. কিন্ত ঘিছা'দীর1 চেচাইয়! লিল ভূমি এ 
মাঁল্ঘকে চাত্ডিনে কাইসরের পুণে লা ঘেতল 
আনলাকে পাড়া করায় সে কাইসরের বিপরিতে 

বলে! অভ্র পালাতে কথা শুনিয়া] বাহক 
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৯২, 

৯৩ 

৯ গুণবিওশতীয়ু সব্্থ ঘরেহনের র্টিত- 

করিল যেস্তকে এব বিচার আসনে বসল এক 
স্থানে তীহা'র লাগ পাথর বান্ধা কিন্ড শেবি ভাঘায় 
গীছুক্ধা। এ হঈল পেশা আয়োজন দিন পুহর 

দুই এক বেলা তাখন মে বনিল যিহেখদীরদিগিকে, 
ফ্োধ তোখারদের রাজা |. কিন্যু তাহার! চেতাইঘা। 

বলিন দূর কর দূর কর হুসেন কর তাহাকে। পানাত 
বলিল তহাঁরদিগীকে জূসে 9যুল করিব ভৌঘায়দের 
রাজাকে । পুরান ঘাঁজক পৃত্যান্তর করিল কাইসার 

বই আ-ঁরদের রাজা নহে! তাখন তাঁহাকে হৃলে 
খুন করিবাঁর জন্য তাঁহারদের গন্ডি করিলে তাহার! 
মেশ্টক্ে লঈয়ুশ দোল । ১০] 

পরে ভিন আলার হস বৃহিভে গৌলেল এক সুজ 

ভাঁহাঁর নায় আাঁথা গুলির সাল তাহা গেহি ভারত 

গাল্মতা।  ভাহারা মেখালে জূসে টাঞ্জীইন তাহাকে 
ও আর দুই জলতাহা'র সহি এক* দিগৌ এক জন ও 

ঘেস্ত ব্য স্থলে | এব০, পঁলাত এক পত্র ছিল কুলের 

ওবনর জে লোখাণ হেশ্ট নাঁজারেন হিছোঁদীরদের রাজা । 

ভাল লেক ঘিঙোদীরণ সে পত্র পিল একারন নগ 

রের নিকট লে জাযুগী যণছাতে ঘেস্ত ত্রুসে খখুন হইল 
মে পত্রও জিল ডের ও গীক ও লাতিন কথা | 
তাল ঘিহোঁীরদের পৰ্ণীন ঘাঁজক বলিল পীনাঁতকে 

লে?যিও লখ হিছোঁ'ণঃদের রাজা কিল্য সে বলিল আমি 

যিহোদীরেদের রাঁজী। পীপাত পৃতাত্তর করিল ঘাহাঁ 
লেণিখযাজি তাহা লেগিঘাজি। তখন সেলাগণ যেশ্তকে 

হলে টাইলে তাহার পরিচুদ লইয়া হারি ভাগ 

৮ 
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করিল পঁতি মেলা একই ভাগী ও তাহার জাথা। লে 
জার কিচ্ জো! নহে ওনর হইতে অস্ত বুলা। 
জাতখব ডাঁহারা পরক্মর বলিল আর] চিত্তিৰ ল! 

ডাহা কিন্ত গলিবীট? করিয়ণ দেটিব কা'ছাঁর হ্যু 1 
গু পুতাক্ষ করিতে হাহণ বলে তাহার ভাগ করিহাধ 

নিইন আঁগাঁর পরি হুদ এবণ জাহওর কাঁরণ গুলিবাঁট 

করিল 1 জতখৰ এ অথ্ঙ্য সের করিল 177 
েষ্তর তলের লিট ভবগু'ইল তাঁহার হাভী শরবত, 

তাঁহার হাজি ৩ লেওপার জায়া? মারিয়া ও হাঁরিযণ 

যাঁগ্ীলেল এ নিমিত্ত ঘেন্ত ভাহাঁর আাঁতাকে ও পি 
শিহ্য ভাঁগাঈযুা। দেটিছিলে বলিলেন তাহার আাভাকে 
ছে লারী দেখ ভার প্কে। পরে তিনি বলিলেন 
মে শিহ্যক্তে দ্ধ তৌঘাঁর যাতাকে। এব লে 

দশ্াবধি তে শিছা লইয়া! গেল তাঁহাকে আশিলর ঘরে ॥ 
ইহারপর ঘ্েস্ত জ্ঞাত হইয়া! ঘে সকল পর্ন হইল বর্ম 
গুন পভাফের জন্য বলিলেন আহি রচিত হছয়াজি ॥ 

মে অয্যু এফ পাত্র জির্কা |: চিন লোখালে 
অতএব তাহারা এক হু  জির্কা? পৰি ্ঘিৎ করিহাণ তাহা 

হেজবের ওনর ছিলে দি তারার মুচে। অতএব 
.. ঘেশ্ট সে নির্কা চাঁকিযু' হলিলেনল জাগি হইয়াছে 

পীরে যাঁধা ডগডবহ করিয়া প্রাণ ত্যাগী ঞ্রিলেন 177 

১৫ আযোঁতল সময হইলে: ও শরীর হৃসের ওপর 

শরবত দিবে লা ধাঁকসের জলা হিহোদীরা নিব্দেল 

রিল পীঁনাতকে তাঁহারদের পা ভাঙিবার ও ভাঁহার 
'দিগাকে লইঘুখ ঘাঁইবার কাঁরণ এ নিমিত্ত লে,শাহত / 



4৯ ওনব্িত তীয় পক্ষ যোহলের ক্চিউ+ 

৩২ শাড়ি বড় দিল ভাল মেলা আধজিয়া! ভহিল 

. পুধমের পা ও আলা জন যে হুসে গুল ছুঈন ভীঁহখরী 

৩৩ সহি! কিন্ত গেস্ট ই আিযা ও তাহাকে এন 
৩৪ মৃত্যু দেখিধহুণ ভাঙ্গিল লা ভীহার পদ। কিন্ত এক জন 

| মেন তলোযু্খরে বিন্দিল ভাহারি কৌকে ভাহাঁতে রশ্তঃ 

৬৫ ও জল বাঁহরিল সত্তর! এব এক জন ঘে দেট্িল 

গান দিযাঁচে ও তাঁহার পুমাঁণ অতা মে ও জানে ছে 
ভাঁহার কথ! অভা ভোহধারদের আহ! করণের জল্য । 

৩৩ এ সমস্ত হইল বম্ম গত পুতাক্ষের জন্য তাহার এক্ 
৬৭ হাড় ভাঙ্গতে হবে না । আরবার আর এক গবু 

ূ হলে ভাহারা টি করিবে তাহার ওপর ঘাড়ে 

হীনিল । 

৩৮. ইহারপর রাঁম্ার যুসছ সে ও যবেশ্তুর এক শিরা 
কিন্তু অগীকাশ করিঘী ঘিহোছীরদের ভয়েতে সে 
পীনাডকে সাইন করিল ঘ্েশ্তর শরীর লইব্ণর 

কারণ ভাখন পীলরত তাঁহা করিতে দিল ! 
আতএব সে আঁমিঘা ঘেগ্তর শরীর লইঘণ গেল! 

৩৯ নিকদেয্ঘ ও ঘে পথ্য আইল যেশ্তর নিকট রাত্রে সে 
আয়ু! আঁলিল মূর্ঘ ও আগর ঘিশ্শত সের পঞ্ধাশিক। 

৪০ পরে তাহার ঘেম্তর শরীর লয়! কাঁপতে জ়াইল 
আজালণ দি! হেয়ল ঘিহোঁদীরদের ব্যবহার কবরে 

8$ শ্যাইতে! ঘেস্থান ঘোষ কূলে ঃধুন হইলেন তাহার 

লিকট এক বাঁচান ও বাঁগাঁলের যব্যে এক নৃতল পাক 
8৯ ক্বর্ ঘাহাতে মানুষ ক্থন শ্তইল না) অভবঙ্ক 



১৯ খুণবিওশজীয়ু পল্ৰণহেপ্হেলের রিভিভাস 

সে ডানে তাঁহারা শ্রযাইল মেশ্টকে হিহোদীরদেক 

ভায়ৌতঙ্ল দিলের জন্য একারণ সে পাকা! কবর 

লিকট ছিল । রটি ০1 

/ 

স্ব সপ্তার পয ছিলে বড় ভোরে আহ্দকার গাঁকিত্তে 
চি 

৪টি 

চি 

$$ 

আাঁঁরঘা আগটীনেল মে কবরের কাছে আিঘা দেণল 

পাথর অহিযু গৌল কবর হইতে! ভান মে 

দৌতিঘুশ আইল শীযন পিতর ও জন্য শিঘ্যের তাছি 
ঘাহীকে ঘেশ্ত পি করিলেন ও বলিল তাহার দিগীকে 
কেহ লয় গিয়াঁচে আর পভ কবর হইতে কোথায় 
রাঁঠিঘাছে উহাকে আহি জানি লা; এনিচ্ত্ত 
শির ও মে অনা শিহ্য বাঁছরিলে আইল কবরের 

কাছে | একাঁরুণ তাঁহার! সরতে দৌভিল কিন্য জন্য 

শিছ্য পিতর হঈতে শীনু দৌতিা ওস্তরিল লথষে 
করে । এব হেট হইয়া! দেগিল সে কপিত খুয়! 
গেল কিন্ড ভিভরে গাল না! পরে শ্ীংল পিউর ও. 
পাঁচে জাঁলিয়] গোল কবরের ভিভরে ও ছেঠিল সে 

কাঁলত য়া হইল ও কযাঁল ঘাহণতে মাথা বন্দ চিল 

সে কীলতের সহি নহে কিন্ত লৃতি হইয়) জালাদা 
রাঁটিল 1 পরে সেজআল্ শিজ্ ও ঘে পথ্য গততরিল' 

কবরে ভিতরে ঘখইযখ দেঠিলি এব০১ জাঙ্থ! করিল | 

একারিন তাহারা মে কান পর্াদূ ধরস্ গঁনু তাঁনিল নর 

ঘে তিনি নিষ্টয ীনপর্বার এর্ঠিবেল। পরে শিহোর! 

আরবাঁর পুঙ্থান করিল আল ছারে | 11081 
কিন্চ যারিযাঃ কবরের বাহিরে ভাঁওাইল ক্রন্দন 
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&০ বিঞ্ঞাতীয়ু পর্ক ঘোঁহনের রটিত-” 

করিতে এব, ক্রনূন করিতে হেট হইয়া দৃষ্টি করিল 
কৰরে' ও দেঠিল দূই দত শুর বন্ধে বসিয়া এক জন 

শিযুরে ও আর শক জন “পালি সনে ঘেশ্টর 

শরীর শোঁয়াইিয়া! চিল এবৎ১ তাহার! বলিল তাঁহাকে 

হেলাঁরী কি জন্য ক্রন্দন করিতেচ । মে বলিল তীাঁহাঁর্ 

দিগকে এক্ারণ কেহ লইঘু দিঘুঠীজে আহার পুভীকে ও 
কোথায় রাগিল তাঁহাকে আমি জানি না? জ্সে 
এ কথ) কৃহিয়া হিরিল এবৎ১ মেস্তকে ভাঁগহিয়া দেঠিল 
কিন্চ জানিল লা! ঘে তিনি যে্ট ! যেশ্তঠ বলিলেন তখহকে 

লংরীভৌ ক্রন্দন করিভেচ কেন কহাঁকে চেভ1 করিতেজ ॥ 

মে যূষে করিল এ মলি খেনকাঁরন বলিল তীহাঁকে 

মহাশয় ঘছি তৃছি তাহাকে লইযুখ গিয়াছ তবে ৰল 
কোথায় খুইয়াঁছ তাঁহাকে ও আমি লইয়া! যাই ঢাহাকে 
মোখান হইতে 1 যেশ্ত বলিলেন তাঁহাকে মারিয়াগেও 

লে ছিরিঘা লিল তাঁহাকে রাব্বোনি তাঁহার আগ স্থে 
আ্যার গু 1. যেষ্ট বলিলেল ভাহাঁকে ত্বর্শ করিও 

ল)] আমাকে একাঁরণ এখান গরিলা লা আমার পিভর্ 

স্থানে কিছ্যু আঁঘার ভাতারদের ঠাঁই ঘাইয়া! বল তাহার 
দিগকে আমি ওঠিব আমার ও তৌঁথারিদের পিত এব, 
আঁয়ার ও ভৌ়ারদের ঈশ্বরের স্থানে । হাঁরিয়া 

হাঁটলেন আঁকিয়ুা! বলিল শিহছাগনকে হে লে পাঠিত 

জিল ৭ভুর দর্শন ও তিনি কৃহিয়া চিলেন এ কথ 
তাঁহাকে 1 শাঁঃ? 

ন্ ২ 
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*০ বিৎ্ভীয় পর্ব ঘোহলের রচিত 

ইহা সম্ভার প্রথয দিল লে ছিল শা কালে ঘরের 
কপট হচ্ছ হঈযুশ ঘিছোঁদীরদের ভয়তে ও শিষ্যেরণ 
আভা হইলে হেশ্তট আলিয়া] ভাণ্াইিলেন মধ হ্খলে 

৩ বলিলেন তাহাঁরদিগীকে কুশল হওক ভোথারদের & 

তিনি এ কাথা! কহিযা? দ্যেধাইিলেন তাহার হাঁ ও কৌঁক 
ভারারদিগীক্ে | ভাখল শিঘ্যগান আনন্দিত হইল 
পুভকে দেগিা॥ ত-্কাঁলে ঘেস্ত আরবাঁর বলিলেন 
তাহারদিগাকে কৃশল হওক ভৌযারদের £ যেমন 

আঁযাঁর পিতা পাঠাই্ণজেন আযাঁকে তেল আমি পাঠাই 

ডৌঘাঁরদিগীকে 1 এব” তিনি এ কথা কৃহ্যিণ মুখের 
হঠাই ছিলেন তাহারিদের ওপরে ও বলিলেন ধর্মাত্ৰ] 
লও 1 হাহাঁরিদের পীঁপ তেহির1 যাঁছ কর ডাহা 

স্াঁছে হইঠ্্ছে তাহারদের ভাই ও যাহারদের পাপ 

তৌয্র অনি রাঘ ভাঁহা অলি খীকে। বি 

ক্ন্ড ভরা দ্াঁদরশশের এক জন ঘাঁহীর গ্যাত লা 

দ্বিদিষ্ঘ ভাহাঁরদের সহি চিল লা যখন মস্ত 
আজালেন 1]. আভএব আলা শিজ্যোরা বলিল তাহাকে 

_আঁয়রণ দেখি্াজি পুভৃকে 1 কিন্ত লে বলিল জানি 

লে টিলের দাগ তাঁহার হাতে না! দেগিয়া ও আঠার 

 আগুলি গিলের দাঁগৌ না দিয় ও তাহার কোঁকে আ'য্র 

২৬ 

দু 

সৃতি লা ছ্যিণ আহ করিব লী 1 আহ দিনের পরে 

ভাহাঁর শিঘ্যের। আঁর্বাঁর ভিতরে চিল ও তহ্শ ভাঁহীর 

দের আহি ভাল কপাট বদ্ধ হঈয়ুণ হেশ্ত বিছা্াল 

ভাঁগুছিলেন মুধ্য স্থালে ও বলিলেন কৃর্শল হওক 

তৌযাঁরদের 1. পরে তিনি বলিলেন তমাকে অগুলি 



&০ বি০শভীয় বর্ষপ ঘেবহলের হাত 

বাড়াইয়াঁ দোধ আযাঁর হস্ত ও তৌঁযাঁর হাঁভ বাঁতাইয়া 
দেহ আযাঁর কৌকে এব আনাছ্িক হইও না কিন্ত 

২৮ ভক্তি ঘুক্ত ৮ ভাহাঁতে তথা প্ত্যত্তর করিয়া বলিল 
২৯ তাহাকে হে আযাঁর পভ ও আযার ঈশ্বর যেশ্ত 

ঘ্লিলেন তহাকে তা আযাকে দেটিলে আহা! 

হ্রিয্ধছ ধ্ল্য ভাহাঁরা যাহারা লা দেখিয়া আহা] 

করিয়াছে । 

৩০ যেশ্ত আঁর আনেক চিহ্ছ করিলেন তাঁছার শিষ্োের 
৩৪ দের-গৌতিরে ঘাঁহা লেখ] নহে এ পৃস্তকে। কিন্ড এ 

লেখা হই্াঁজে তোয্রা আছ! করিবার কারন যে যেস্ু 
আছেন ১ ঈশ্থরের পু এব আহা! করিয়া জীবন 
পাঁইবা! ভীহাঁর নাঘের করনক । সি 

শব্ধ ইহার পরে যেস্ত আপনাকে আঁরবার ঢোখাইিলেন 
.২৪শিষ্যেরদিগান্ছে তিবেরিয়া সমুদ্ের তীরে | এই মত 
২ তিনি আপনাকে দ্েখটইলেন । শান পিভর ও তত্র 

যাহার ঃখ্যঠত লাঁয ছ্বিদি্ঘ ও গাঁলিলির কালার লতনধল 
ও জেবদির পু্[ ও ভাহাঁর আঁর দুই শিষ্য এক হানে 

৩ হইয়া! শীযিন পিতর বলিল তাহরদিগীকে আঁকি 
হআ্য যারিতে ঘাই ॥ ভাহাঁর1 বলিল আঁয়ারী! ও ঘাঁইী 
তোঁযার সহিৎ্ ॥ তাহারা তাখন ঘাইহ] নৌকায় দুরে 

& করিল ওসে রাত্রে বিচু ধ্রিল না! পণত কালা 
হইলে যেত তীরে ভাণ্ডাইলেন কিন্ড শিষোরা জালিল 

& লাইনিযেশ্।! তান য্শ্ত বলিলেন ভাঁহাঁরদিগাকে 

শিশ্তরা কিছু )ধাইবার আঁচে রে) তাহারা পৃত্যুত্তর 
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২ একবিতিতীয় পরর্থ য্রেহলের ভিত 

করিল ভাহাঁকে নহে 1! ভিনি বলিলেন তাহারছিগাঞ্ধে 
জাল ছেল নৌন্তার দক্ষিণ পার্শে তাখন পাইবা। 
আতখব তাহারা! তাহা ছেলিয়? টানিতে পারিল না আনেক 
যলোর কারণ! আভএব যেশ্তর পিয় শিষ্য বলিল 

শিতরকে এ পুভ ! শীঘন নিতর গনি পু কথ্ণ শ্ঠনিহ1 

বন্দ করিল তাহার জা'লিযুর বসু বকাঁরণ গলফ চিল 

পরে ঝাপ দিল সমুদেতে। অন্য শিঘ্যেরী ও নৌকাদু 
আইল জাঁন মুসা সমেত চীলিতে* এফারণ হি 
বত দূর লছে কিন্ত হাত শত দুই এক তাহারা কিনা 
রাঁয়ু লাঁগিয়াশ কয়লার পজলিত আন দেখিল সে স্থালে 

এব০১ আয ও ঝি ভাহীর গুপর॥ যেত বলিলেন 

তাঁহারদাক্ে হে মৎস্য এখন বরিয়াচ ভাহাঁর কিছু 
আহ! শান পিতর যাঁইয়ুখ জাল কিনারায় টানিল 
বড় মৃ্জ্য প্র এক শত তিপা্ কিন্তু ৫ অলেক 

হইয়া? জাল জিত্তিল না! মস্ত বলিলেন ভাহাঁর 
দিগকে আইস )ধাঁও। এব ফোন শিছ্যের শক্তি চিল' 

না জিড্রাসা করিতে তাহাকে তুবি কে একারণ 
তাহারা জানিল তিনি দুভূঃ  তাখনয়েস্ত আঁকি! 
কটি ও হৎ্আ্য লইয়া দিলেন ভাহাঁরছিগীকে ! এ 
আজে ত্বতীয়ু বার ঘাহাতে মস্ত দর্শন ছিলেন তাহার 
শিহ্যেরদিণকে তাহাঁর মৃত্য হইত গঠনের পরে 1 

্শইলে পরে যেশ্খ বলিলেন শুন পিভরকে যোঁনায় 

দু শৃযনরে এ সমস্ত হইতে পেঁয় কারডেছ আঁকে । 

লে বলিল তাহাকে হণ পভ ভূমি জালিতেচ যে আনি 

নেমে রকি তোম্ধকে 1 তিন বলিলেন তাহাকে জ্ঞাার 

1 
| 
| 
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&$ একুৰ্িগশতীত় খবর হালে ব্ুভিভা--৮ 

যেছের বাছকে গতি পালন ফর! ভিনি ছিভীঘু হায় ও 

বলিলেন তাহাকে ঘোনা দু শাঁেন পরঁহ করিডেজং 

আঁযাঁকে লে বলিল তাঁহাকে হট পভ ভূমি জাঁনিতেচই 

ঘে আমি পরেয় করি তৌযাকে। তিনি বলিলেন ডাঁছাঁকে 

আসার ম্ঘকে পুতি পালন কর । তিনি হলিলেল 

তাহাকে তৃতীয় বার যোনাঁর পু শাঘেন পম ফরিতেজং 
আঁযাকে। তাহাকে ভূতীয়া' বার বলিলে পৌঁ করিতেচং 
আঁকে শিভর ছু৪ঠি১ ছুইয়ু! বলিল পভ ভূমি 
অবর্ধজ্ব তম জালিত্রেজ যে. আহি পি করি 
ভোঁয্্কে। যেশ্ট বলিলেল তাঁহাকে আঁয়ার য্হেজে 

পুতি পালন কর । আভা আমি বলি ভৌযাকে 

তি ঘুর হইলে আপলাঁকে বন্দিয়া গিয়াছে ঝেখানে 

তোমার ই! কিন্ড বৃদ্ধ হইয়া ছোতি যেলিব] ও আল 
কেহ ভোঁযাকে হন্দিযুশ লইযু1 ঘাঁবে সে সালে তোরা 
ইন্ভুীলহে। এ কৃখী কহিলেন জানাইতে কি পকাঁর 
মরলে করিবে ঈদশ্থরের জুখ্যাভ 1 তিনি এ কী কহিয়ণ 
বলিলেন ভাঁহাঁকে আহিঁর প৮ আইস 1 ভাল 

পিতর মৃ ছিরিঘ়ণ দেগিল লে শিহ্য ঘাহাকে ঘেস্তু 
লে করিলেন পাঁচে আঁমিভে* সে ও তাহার বুকের 
ওপর হেলান দিল রাত্রে ভোজনে ও বলিল ঘঁভ্ কেডা 
দুর্গ করিবে তোযাকে ।॥ পির তাহাকে দেনা! 
বলিল যেম্তন্ডে এ মানুষ ও কি করিবে! মস্ত 
বলিলেন তাহাকে ঘদি আর ইচ়ী ঘে সে খাকে 

আযার আইন পর্ঘারু ভবে ডাহা কি কম ভোষার | 

৮৩ আমার পশ্টা- বর্ত হও তুমি? ডখন একথা 



২$ একবি০ভীয় শব্ধ ঘোহলের রচিত 

বাহিরে গৌল্ন ভাভীগনের মধ্যে ঘে সে শিষ্য যরিহে 

লা কিন্ত যেখ্ট বলিলেন না ঘে সে মরিবৰে না কিন্তু হি 
আযাঁর ইত! ঘে সে থাকে আঁথাঁর আইিসন পর্ব 

ই তাহা! কি কার্ঘয ভোয়াঁর । - এ মে শিষ্য ঘে এ সকলের 

পুন দেয় ও লেখিয়ছে এ সমস্ত; এব আমরণ 
২৫ জানি তাহার পাপ সভ্যা। আর আনেক কথা ও 

আচে যাহা যেশ্ত করিলেন এব০ ঘছি পতি কথা লেখা 
যায় ভবে আছি বুবি এ জাত বরাবে না সে অযজ্ত 

লতি যাহা লেখতে হবে । আঁমেন | 
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পেরিতের ক্রিয়া 

$ পুথয পর্ব 

হে তেয়ছিলস আমি রতিয়াজি লে পু গৃ্র 
কলের বিছয় হাহা ঘেশ্ত করিতে ও শিল্ষাইতে 

লাঁভীলেন সে দিন পর্ধযন্ ঘাঁহাতে বর্ম্মাসী করণক 
ডাহার মূননিভ গরিতেরদিগীকে আভ্ভা করিযাণ ওপরে 

গুহনিং, হইদ্জেন| ঘাঁহাঁরদিগাকে ও তাহার যরণের। 
পরে অলেক লক্ষণে পুঁকাঁশ হইলেন চল্লিশ দিন ভাহারি 

দের হাই দর্শন দিয়! ও কাথা] কহিতেং ঈশ্বরের, 
রাজ্যের বিয়া! এব সভা! হইয়া তিনি অনুস্হতি 
দিলেন ডাহারদিগাকে হিরোশিলয্ লা জাতিতে কিন 

অলিক্ক করিতে পিডার অগ্রিকাঁর ঘাঁহা শ্কনিতে পাঁচ 
আমার উ্াই। একাঁরণ ঘোঁহল জলে ভবাইল সে জত্তা 
কিন্ডু ভৌমর1 ভূবিত হইবা বর্ম্ঘাজায় জল্মু দিন 
পরে! আভএব তাহারা আভা! হইয়া? জিজ্রাস' করিল 

তাহাকে বলিতে ঈশ্বরহে এখন পনস্থির করিয়া! 

দিবা রাজা হিশরালকে। . তিনি বলিলেন তাহার. 

দিগকে এ ভোযারদেত্র কীর্ধয নহে জানিতে কাল ও 
সুকাল ঘাঁহাী পিভী খুইয়াঁছেন অপিনার শাসনে । 

কিন্তু ভৌয্র! পাইবা ধর্মমাত্যার বিক্রম ওপর হইড়ে 
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ঠ সুধী পরর্থ দের়িতৈর ক্রি 
আঁজিডেং ভোয়ারদের শুপরে ভাঁহাঁতে আর আঁহম্ 
হইব হিরোশলহ্ ও মো? ও শম্রণ দেশে ৩ 

পৃথিবীর শীয পর্ঘযন | এখালী বলিতে তাহাকে 
গুপরে লই গৌল ও হযেছে চাঁকিল তাহাকে ভাহখর 

দের দুষি হইতে। তাহারা ভাহীর ওপর গাযন 
দেখিতে দুই জন শপ শ্ুল পরিচুছে বিদ্যাযান হইল ঘাহার 

ও বলিল গঞলিনি পৌর সর্গেরদিগৌ দেঠ্ধিডেখ 

কেল ভাগ্াইভেজ এই ঘেস্তু যাঁহাকে স্বর্গে লঈর্াঁছে 
ভৌযরদিগ হইতে তিনি আর্ঠঝিবেল ঘেযন ভোর 

দেগ্খি্ণিজ ভীঁহার স্বরে গীযন। পরে ভাহারা ছিরিঘ্ 
গেল হিরেখশলহে জে পরর্ধত হইতে ঘাঁহ হলে ভি 

বৃচ্ছে আহা যিক্রোশলম্ হইতে এক শাঁবত দিনের 

গুন? 2৪5, 

এব ভাহারণ পুঁবেশ করিয়া গেল এক গুপর 
কটরিভে ফোখ্শালে ধঠকিল নলিতর ও ধাঁকৰ ৩ যোহন ও ও 

আন্ত, ও ও চ্ছিলিপ ও তাই ও বার্তোলমি ও যাঁতিত ও 

 হুইলছিরি প্ ধাকৰ ও শীল জলন্বু ও বাকুবের প্লী 

যিহোদাঁ! . ইহার সকল নিত্য এক মূলে কানা: 
ও নিবেদন করিডে চিল লাগান ও েশ্বর মাত! 

আর্য! ও ভাঙার জুধভাঁরদের হিৎ্ 1 

উঞক্কালে পিতর ঃখাতা হইল শিষ্যেরদের মধ্যখানে 
তাহা! হইল লাঁঘ১ এক শত কাত জন তাথল' 

বলিলেন মনহ্য ভাইয়ে এ গা পৃতযন্ক করিতে জুয়া 

ঘাছণ ধর্বাজ্রী বলিলেন দানের মুঃখ দিয়া গিহবোঁদান 
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£ পু পর্ব পেরিউের কিয়া, 
বি্ুয় যে পথ দেখছিল তাহারদিগকে যাহারা ধরির্ল 
যেস্তকে একারণ লে জন গীনলা চল আঁযারদের 
আহিৎ- ও ভাঁহাঁর ছিল এ জবার হা! এ 
মানুহ অথথার্ধের ভাতা দিয়? ক্ষেত্র কয় করিল পরে 
অধ্মুখে মৃত্তিকাঁয়ু পত্তিযা হ্কাতিল মব্য ধানে ও তাহার 
কল নাতী হৃতি বাহির হইল 1 এ ঝুত্য জানা গোল 
িরোশলঘের অযস্ত গৃহহ্থেরদিগকে তাহীতে তাঁহার 
দের ভাঁহাঁয় সে ক্ষেত্রের নাঁয় হইল হকেলদ্যা তাঁহার 
অর্থরক্ত ক্ষেত্রা গণিতের পুস্তকে ও লেখ] হইয়াছে 

হওক তাহাঁর বসতি অরণ্য ও নর শূন্য আর এক জন 
ও লগুক্ত ভাহাঁর কার্য 1. অতএব সে লোক্েরছের 
মধ্যে ঘাহাঁর হইহণ চিল আঁযাঁরদের সহি ঘে কাঁলে 
পুঁভু ঘেস্ত ভিতরে বঁছিরে ঠৌলেন আযারদের দৃঙে 

ঘেহলের ভূব হইতে সে দিন পর্থযন) ঘাহাঁতে তাহাকে 
লইয়া চিযাঁচে আঁযারদিগী হইতে আবশ্যক আঁচে 

তাহারদের এক জন করাইতে তাহার দুলকপ্ধানের 
আাক্ষী।  . এভদ্্থে তাহার] নিঘুক্ত করিল দু তন 
ঘুসনছ ঘাহীকে হলে বাঁররশবা ও থাহাঁর খ্যাত লা 

যুস্ত্ী এব০ মভীঘুশ 1 তখন নিবেদন করিযুঠ ব্লিন্ম 

হে হিুহ্থা সহর্ব অন্ুঃকরণ ভরত ঘেধাও এ দুই জনের: 
কাঁহাকে পচন করিয়া এ জেবা ও প্রেরিতের ভার 
লইতে যাহা হইভে ঘিহো দা] দ্বাইট করিযুণ পাত্তিলু 

আপনার হ্ৃ্ঠনে হাইবার কারণ) পরে গলির্বাট 

চট & 
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ও পয পর্ব গেরিতের ক্রিয়া 

করিয কীট পতল হৃতীয়ার ওপর ও সে ০ চো 
একাদিশ প্রিডের সহি । ৮: 

পেনক্ষত্ত নিন পল হইলে তাহার সফল এক মনে 
২. সভা হইন এক স্থানে ত-কাঁলে আতম্িত শব হইল সৃর্গ' 

হইতে যা পশু বাঁুর মত ও ভরাইল সে মস্ত ঘর 

যাহাতে ভাহারা বিয়া! ঘাঁকিল। তান অনিমুর ন্যয় দুই 

ভাগীচিতা জঙ্বী দোধা গেল ও বজ্সিল সকলের মাঁধায়। 
তাহীতে তাঁহার হইল বর্ম্মাত্া পৃর্থি ও জন্য ভীর্ঘণ, 
কৃহিতে লাগিল ঘেযন আঁত্পা কহিতে ছিলেন তাহার 
দিগাঁকে। ত্কাঁলে দীন্যবাঁন যিহোদীরা বাঁস করিল 

হিরোশলহে সৃর্গের নিতে পুতি বর্ণ হইতে! এ কার্ধণ 

পকাশ্শ হইলে হানুব্য দৌতিল এক ঠাই ও পতি জন 
তাহাদিগকে আপনার নিজ ভাঁছা কহিতে* স্লিয়ু? 
বিশ্মায়ু হইল 1. অভিনব সকল মৃট্টি- ও চযকিত 
হইল' পরহ্ার ধলিডে* ইহারা অঞ্চল গীঁলিলী নহে 

ঘাহারী কী কহে তবে আফ্রা! পতি জন কেযেনে' 
ক্টনি আনার জনা দেশের ভাঙা পার্তী ও আদ 

ও আইলম্ী ও য্সসৌতাহি ও হিহোঁদ1 দেশি ও 
কপদোকি ও পু ও আসিয়া ক্িগিয়া ও পীয্রলিয়া ও 
মিচছর ও লিবিয়া কিরেনের লিকট' ভাঁগের পুজা 
রোগে পর্বাজি হিহোিরা ও অন্য গতি কারক ক্রেতা 
ও ওরাবীর1 আমর ভাহাঁরদিগীকে শ্কনি আযারদের 
নিজ ভাঁঘবহু কহিতেং উ্থরের হা কার্থা 1 আভএক 

ানব্য চহকিত হইল ও মলে দিবা থাকিয়া পরস্ুর 



৪৩ 

$8 

৫ 

৪৩ 

4৭ 

৩ 

৯ 

& দ্বিতীয়া পৰর্ লেঁরিতের ক্রি শ-- 

বলিল একি! আর কেহ পো করিতে বলিল! 
ইহারা ন্তন দক্ষ রস পর্নিত। 

তচ্ছাে শিতর বকাঁদশের অনি, টেঁচাইযুণ হলিল 

হিহোদী লোন ও হিরোশলযের গৃহস্থরে ইহা জা 
হও ও শান আঁয়ীর বচন. একারন দিন এক পুহর 
কেবল হইলে ইহারা বেশ্তর নহে যেযন তৌঁযর1 যলে 
কর কিন্ড এঘোঁএল ভবিষ্যৎ বশ্তীর ঘাঁহা বলিল 

হিছিহী বলেন লে দিলে এযন হইবে আঁহ্বার আতা 

চালিব হস্ত প্রাণির ওপর ভাহাঁতে ভোখারদের গুণ] 
কন্যা কৃহিরে ভবিষ্যৎ রাঁক্য তোঁযারদের ঘুব1 দর্শনা 
দেটিবে ও তৌঁঘারদের জীর্নঘ লোক স্বপ€দু দেটিকে 1 
আাঁর দাস দাঁআীরদের ওপর ও আর আতা] চাঁলিৰ 
তাহাতে তাহাঁরা ভবিষ্যৎ বাঁক্য বলিবে আছি ও 

রুরিব লক্ষণ স্বগে? যাহা ওপরে ও চিহ্ু পঁথিবীতে ঘাঁহ! 

» নিচে রক্ত ও অগ্সি ও ধুয়া কুত্বটি  অূর্ধ্য হইবে, 
অন্্রকার ও চন র্ত হিখিহা'র নে বত ও অন্তু" দিনের 

ন্বের্ক। কিন্ড ঘে কেহ নিবেদন করে হিছহার নাষে 

সেই পাইবে পরিভ্রীন। হে হিশশরল লোক শ্বন এ 
কথ যে নাজরেন এক জন ঘিনি পরাক্রুয ও অদ্রৎ ক্রিয়া! 

ও লক্ষণ দিয়ু1 ঈশ্বরে বাধ্য হইল ঘাঁহা ঈশ্বর কুরি: 
লেন তাহার করণ ডোঘাঁরদের মধ্যে যেন ভৌঁঘরা 

ও জান তিনি ঈশ্বরের নিল ও প্বর্ব স্তালে গঠিত হইলে 
ভোমরা লইয়া! সে টাঞ্াইিয়াজ ও বু ক্রিয়ুছ 
পার হাত দিয়া. তাহাকে ঈশ্বর জবাহইিয়ঠজেন 
মৃত্যুর জন্তুনা গুচিয়] নক্কারণ অসাধ্য তাহাকে 



২ দ্বিতীয়! পর সেরিতের ক্রিয়া 
২৫ তাহারে ধরিয়া বখঠিধিতে। দাঁওদু ও খলিলেল 

ভীহাঁর ব্যয় জাঁঘি ঘিচ্হাকে ছেগ্থিযাচি আযার 

সন্ত তিনি আয়ার দফিনে সে কারণ আমি লতিৰ 

হ৩ লা লে কারন ও আঁার হদ্যু হর্ষ ও আমির 

জুত্বা আনন্দ, আঁযার দেহ ও শরসায়ু শ্তইকে 

হণ একারন আঁর্যর গণ লরকফে ভাঁতিব1 নাও ভোযার 

২৮ ধার্মিককে ও ক্ষয় দেখিতে দিবা লী? আঁয্যার 
স্থানে জীনাইযু'জি জীবলের পথ তৌযার মুখ দেই! 

ঘ৯ ওলুছ পর্নকরিযঘাছ আঘাকে। লোক ভহিরে 
আসি পাট কথা কহি তোঁযারদিগকে দাঁওদ পিতৃ 
বিঘয় তিনি য্রিযাচেল ও কৰরে শুন হইর্ঘাচেল 
তাহার কৰর ও থাকে আঁযারদের এনে আজি পরান 

৩০ ভিনি ভবিহ্, বক্তা হইয়া ও ভাত হইয়া যে ঈশ্বর' 

কিরণ করিয়া! বলিয়+ ছিলেন তাহাকে তীহার ওরস 

নান হইতে খূঁঙি পন করিতে হন্সিরবার জন্য 

৩ তাহার সি০হঠসলের ও৭র ইহা প্ৰ্র আত হই 
. হলিলেন ডের দুনকগ্ধালের বির ছে তাহার পার 

নরকে জাক়া খাঁকে না ও ডাহার শরীর. কয় দেগিল্ 
৩২ না) এমেস্বন্তে ঈত্থর ওঠাগয়াছেন ঘাহাঁর জাঙ্ছ 
৩৩ আমরা সফল তিলি ঈশ্বরের দক্ষিনে গুগ্যান হইয়া 

ও শিভার ছলে বর্মাত্সা অঙ্নিকার পাইয়া ইহা চালি 

ঘঁচেন আম্ারদের ওপর ঘহা ভোর ছেটিধতেচ ও 

৩৪ শ্তনিতেছ 1. দাঁওদ সৃর্ে লা গিয়াচেন বটে কিন্ত 
জাঁসনি বলিলেন গিহিহা লিলেন আচার ভগাবালকে 

৩৫ বস আমার দক্ষিণে আঁক পর্ আঁচ করি তোমার 



 দ্বিভীত শব্ব শেরিভের পিই 

৬ শত্ুতোযাঁর পদ্দাসন।  অভএব বিশরালের আকন 

বশ নিষ্টয় জানুক যে ঈশ্বর করিয়াছেন এই মেস 

ঘাহীকে তোর] কুলে হত করিল] দুই পুভূ, ও 
উন উল? 

৩৭ তাহারা এ কথা শ্তনিঘ] জনুঃকর্নে বিন্যিৎ* হইল 
এরবণ, পিতর ও অন্য প্েরিতকে বলিল লোক ভাইরে 

৩৮ আর! কি করিব ফিল্ড পির বলিলেন তাহার 
_ দ্িগীকে যেদ কর ও পাপ যোঁচন চিচ্ছে পুতি জন ভুবিত . 

হও যেস্ত ীন্ডের লাঁযে তাহাতে পাইরা বর্ণ দাল | 

৩৯ একা'রণ সে অগ্নিকীর তার ও তোর সন্থানের 
দিগৌ ওঘে লোক দূরে খাঁকে রটে ঘত লোক হিহ! 

৪০ আারদের ইশ্বর ভাঁকিবেন ॥ পরে আঁরং এল 

কথা কৃহিয়া গুযাঁন দিলেন ও হিতার্ঘে হদিলেন 
$॥ কহিযো নিস্তার হও এ পাঁঘ্র গুক্ছ হহীতে! তাহাতে 

ঘত লোক যনে লল তাঁহার বানী তত ডুবিত হইল 
এব, লেই দিল সহশ্শ ভিনেক লোক তাঁহারদেক 

 জঘয়োগ হইল 1৮ 
£ তাহারা ও নিত খাঁকিল প্লেরিতেরদের প্র্থরন এ 

সঙ্ালে ও কুটি ভাঙ্গিতেং ও কাঁযলা করিতে] 

৪৩ সকলের ওপর ও বত ভয় পতিল এব০, প্লেরিতেরদের 
88 হাড়ি দিয়া হইল আদ্র ক্রি ও চিক মস্ত ঘাহারঃ 

_. শৃঁতায় করিল তাহারা ও হইল একে ও সমস্ত দুবা 
8৫ হুইল থান তাহারদের অনিকার ও ধন ও বিক্রয় 

ক্রিয়া! ভাগং করিল সফলের হাই ঘেয়ন পতি জলের 
$৬ আবশ্যক হইল! তাহারা ও লারা দিল. সুদ্থি্ত 



& দ্বিতীয় পর্ব পেঁছিতের ক্রিয়ণ-স-+ 
ঘাঁকিল এক মনে ও ঘরোং টি ভাগ্গিতেং ঃধাইল 
তীহাঁরদের আহার হরি ও হলের এক অন্ধান হইয়া 

89 ইইস্থরকে স্যব করিভে ও সকলের আুখ্যাত পাইয়া? 

১৬ 

এব০* রিচহা ত্রাণ প্প্য লোক লিভা বাত্িলেন 

উগুলিতে 1 লা 

গাবর্ব তত্কালে লিভর ও যোহন সৃস্তিকে গেল এ হইল 
সাধনা কালে তাঁহা তিন পুহর দিনে খালে এক 
জন মাতার গাত্রণবধি ঠোঁড়া কিন ঘযাহাঁকে লোক 
বহিয়ণ ইল দিল বছিন সৃস্তিকের লে দ্বারে যাহা বক্ষে 
সুন্দর ভক্ষাঁ ষীগিতে ভাহারদের টাই ঘাহারণ সুস্ভিকে 

৩ ঘা সেজন শিতর ও ঘোঁহনকে সৃস্তিকে যাইবার 

যত দেয় ভীক্ষাঁ নীল তখন পিতর ও ঘো'হল 
তাহাঁরদিগো দূষিত ক্রিয়া! বলিন আঁযাঁরদছের দিগে! 
দোধ | সে আখনিল তাহাঁরদের কথা ভরআা করিয়া 

৬ কিছু পাইতে তাহারদের ইহি। ভাঁহাঁতে পিতর বলিল 

&০ 

বলী লোনা আযাঁর কিছু নহে কিন্ত আমার যাহা 

আঁচে তাহা দেই তৌযাকে যেত ঃুঞ্ত নাঁজরেনের 
লাহে ওঠ বেডাঁও। পরে তাহার দক্ষিণ হাঁত বরিয়া! 
গঠাইল তাঁহাকে তাহাতে তাহার পদ ও গৌড়াগাইট 
জোঁর পাইল ৮ ভাহাঁতে সে লা দিল ও )ধাতা হইল 

ও বেতৃইিল ও সৃস্তিকে তাহারদের সঙ্জে যাইয়া! হাচিল 
লা ছিড়ে ও ঈশ্বরকে স্যব করিতে । তান 

কল লোক তাহাকে বেত্তাইডে* ও ঈশ্বরকে স্তব 
করিতে দেখিঘু! জানিল এ সে জন ঘে বজিল ভীফা 
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৩ তুর্জীতু পব্ব“পেরিতের কিয়া 

্বীগিতে সৃস্ভিকের অুন্দর ঘ্বারে তাহাতে ম্হা চমকিৎ্, 
হঈল লে ক্রিযাঁতে। 

সে যোতা আঙ্থ পা যাঁনুষ পিভর ও হোহিনক্েে 

ধরিলে অন্ত লোক বিশ্ব হইয়া! দৌতিতে* আইল: 
তীহাঁরদের ঠাঁই শলমর পতীয়ু ॥ তাধন পির 
হেত্তিযা বলিদ লোককে ঘিশরালী যালুছেরা'রে ইহাভে 
বিশ্বার বদলে কেন ও আর্যারদিগিকে দেটিতেচ কেন 

ঘেযন আশলশরদের বিক্রয় কিম্থণ বমের্য ইহাকে 
হঁটাইভাষ!  আবরহীঁয্ ঘিচক্ষক ও ধকৃবের ঈশ্বর 
আযারদের শিতৃরদের ঈন্থর করিয়াচেন ভাহার 
শখ যেশ্টর বত্ত নাঁয্ ঘাহাকে ভোষ্রা কুগচিত করিল ও 
তাহাকে ছেজ্ডান করিল! পীলতের' আঠখ্যাতে ঘে বিচার 
ক্রিয়া চাহিল ভাহাঁকে ছাঁতিযা দিতে কিন ভোর! 
সে বীর্দ্িক ও পুকৃতার্িককে হেজ্বান করিয়া চাহিলা 
এক জনণখুন কর্তার মুক্তি ও হত করিল জীবনের 
রাজী যাহাঁকে ঈশ্বর পুনঃ জীবাঁইিলেন ঘাঁহাতে আর! 

লাহ্কী ভাঁহাঁর নাযঘ্ সে নাঁঘে ভক্তি করণক ও এ 
মানুষকে বলবান ক্রাইযাঁছে যাহাঁকে তোরা ছে 
এব চিন বটে সে ভক্তি ঘাহা ভাঁহারে দিঘাঁছে 
তাহাকে এ আুহতা তৌযাঁরদের সকলের গৌঁঢার্ 

এখন ভাইরে আমি জানি যে ভোর] ও তোর্ারদের' 

অব্্ষ আত্রাত হইয়া ইহা করিল কিন্ট ঈশ্বর যাহা 
বলিগাঁছেন তাঁহার কল ভবিষ্যৎ বক্তার মুখ দিয়! 

হে ঃটীঞ্ত যরিবেল' তাহা এল পুত্যক্ষ করিয়াছেন | 
অভএব খেদ ক্রু ও অন্য মলে হও তোগ্ারদের পাপ 

পিট 



৩ ভভীয পর্ব পেেরিতের ক্রি 

বিয্ঁতনের ফারিণ ভাহভে বিশ কাল আজিভে গরিঙে 
5 ঘিছছা'র সৃস্থান হইভে ও তিনি পাঁঠাইবেন যেত গু) 
২$ ঘাহার বি্য পর্ব কুছ] ছৌল ভৌারদিগীকে ঘাহাকে 

স্বর্গে ধরিতে জুয়ার অমন্তের পনঃ আজনে কাল পর্ঘ]ঞু 
হাহ! ইশ্বর কৃহিয়জেন তাঁছারি অআকল দুঁন্য ভাবল, 

বক্তার মুখ দ্যা আহরণ হইন কালের পুঘহধীবহি 1 : 
২৬ ধোঁশী ও বলিলেন পিত্রদিগকে হিচ্ুহা! তোযারদের 

ঈশ্বর আহার ন্যাঁহ ভবিষ্যৎ বক্তা ও*পল্প করিবেন তো 

ঘারদের কারণ আপনাদের ভুভারদিগি হইতে তাহার, 
৩ বচন শ্রন অফলে ঘাঁহাঁৎ বলেন ভোর্ারদিগীক্ডে এব০, 

লতি গণি ফেব্তনে নী লে ভাব্ষ্যিৎ বস্তা! চেছন ককিভে 
২ হইবে তাহার লোক হইতে. অবর্থ ভবিষ্যৎ, বক্তা] 

ও শাঁযুএল অবধি ও ভাঁরপর ঘত কহিযাছে বলি 
২৫ যুঁছে এ দিন হইব] ভৌঁয্রা ভবিষ্যা্ বক্তা ও সে 

বন্দবস্তের অন্থান ঘাঁহা ঈস্থর করিলেন আম্ঠারদের 

পিতৃরদের হি” আবরহাঁঘিকে কহিয়া তোমার অন্তানে 
. ঈখিবীর অবর্ বশী আশ্ীবর্বাদ পপ ইইরেক 1১. 

২৬ ন্বর তাহার দুল মেস্তকে ওঠাইয়া সাঠছিঘজেল ভোর 
দেরু নে শৃছে ভেখারিছের পতি ং জল ভাঁহরি পা 

হইতে আিরাইভেং আঁশার্কাহ দিতে তোযারদিগকে- 

পর্ব তাহারা লোককে কথা কহ্িতে* যাজক ও স্বস্তিকের 
৪ কুর্তা ও শীদুকিরা আইল ভাহারদের ঠাই কর্ড 
*্্*হইয়া ঘে. ভাহা'র? শিক্ষাইল লোককে ও জানাইল | 
৩ সুতার পুনৰণ্ধান যেশ্তু করণ |. অতএব ভাহাঁর! . 



$ চত্তী/ পর্্ঘপরিতের ক্রিয়া 

ছাঁডে ধরিযু। কএ? করিল তাহাদিগকে পয ছিল 
শর্ানু অন্ধ ভাখন হইয়া? কিন্য আলেক যাহার! 

হাঁকা শ্লিয়া চিল আহ্ করিল ভাঁহাঁরদের সঙ জন 

অহশ পাঁচেক পর ছিনে যিরেখশলযে অতা 
হইন তাহারদের অধ্যক্ষ ও প্াচিন ও অধ্যাপকের 

৬ ৩ ক্ষন পুবান যাজক ও কয়া ও যেখহন ও 

আঁলেক্বীন্্ ও ঘত লোক পু্থীল ঘাঁজকের কুটুম্ব ॥ পরে 
 ভাহাঁরদিগাকে মধ যানে বসহিলে ভাঁহার়1 জিজ্ঞাসা 
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করিল কি পরক্ষিযে কিহ্টী কি লাহে ইহ] ক্রিযাঁছ | 
তাহাতে লিতর ব্মাআা পুর্ন হইগী বলিল ভাঁহাঁর 
দিগাফে ছে লোকের পুরান ও ফিশর/ঠলের সচিন 
অদ্য ঘছি আর! বিতরর্য হই সে ভাঁল কর্মের বিষয় 

ঘাহী সে দুরর্ধল আাঁন্ঘকে সে ক্যেনে আরা 
পাইছে ! ভবে জান ভোয়র]? ও ফিশরালের 

সহ্ব লোক জানক হে যেস্ত ষ্ঠ লাজরেন যাঁহাকে 
ভোমর! হলে খুন করিয়াছি ঘাঁহাকে ই্থর ওঠাইলেন 

মৃত্য হইতে তাহার লায়ে এ মানুহ অঙ্থ ভাণাহ 
ভৌঁযারদের গৌঁচরে । রসে পাঁধর যাহা ভোঁয়র! 

রাজের ভূ করিল] তাহা হইয়াছে কোনের গুরান 
আর কৌন কাহারে ও ত্রাণ নহে একারণ স্বর্গের ভলে 
যনষ্যেরছের মধ্যে আর কোন নাম নহে ঘাঁহ1 দিয়! 
আমারদের, অন হইতে জুয়ায়।। তাহারা পিতর ও 
যোহনের নির্ভয় যন দেখিয়ু! এব০১ বুবায়া ষে তাহারা 
আড্রান ও মু লোক চুক হইল ও আনতে পাইল ঘে 

রত 
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& চত্ত্ পরর্থ লেরিতের ক্কিয়ীঁ ৮ 

তাহারা হইয়া জিল যেশ্ুর সহ । পরে সেজস্থ 
যান্হকে দেখিলে তাহা'রদের মধ্যখানে খাড়া থাকি] 
কিছু বিপরিত কহিতে পাঁরিল না। - কিন্ত সভার 
বাহিরে যাঁইতে হলিলে তাহারা পরস্্ুর ঘুক্তি করিল 
কহিয়' আমর কি করিব এ লোককে একারণ 
যিরোশমের অব্ব গুহস্থের ঠাই এ বড আশ্ষর্ঘয পুকাশি 
হইর্াঁজে তাহাণরদের ক্রনক আরা! ও ডাহা হেয়স্বান: 
করিতে পারি নল! । কিন্ড তাহা আঁর না ঘেোছিবার 

কারন লোকের মধ্যে আরা পুতিভ্ডী করিয়া! মানা 
করি ভাঁহার্দিগীকে কোন কাহাঁক্ে এ নায়ে কহিভে | 

পরে ভাহাঁরদিগকে ভাঁকিয়ুা! ভাহীরা যাঁনা করিল 
কাহাক্ে কহিতজে কি শিল্াইতে যেশ্তুর নামে 1 কিন্তু 
পিতর ওযোহন দুত্যত্তর করিয়া বলিল তাহারদিগকে 
ঈশ্বরের দুষ্চে পুঁকৃত ভৌহার দিগকে স্কনিতে ঈম্থরের 
আগে তাহ! বিচার কর তোরা একারণ যাহা আমরা 
দেটি্যাজি ও শ্রনিয়াজি তাহা কহিতে লগ্থিতে পারি লা! 
পরে তাহারা আর পুঁতিত্বা করিয়া! বিদায় করিল 
তাহাঁরদিগকে সাস্তি দিবার কিছু লা পাইয়া? লোকের 
নিহিত্ত একারণ এ কাঁধে সমস্ত লোক করিল ঈশ্বরের 
না সে মানুহ হইল চল্ুশ ব-সর বয়ুক্রমঘাহিক 
যারে এ জুহ্ু করনের লক্ষণ হইল | ঢা 

তাহারা বিদায় পীইয়ু। গেল আপনারদের সহাঁয়ের 
হাই ও লিল ঘত ক্হিঘা চিল ভাহারদিগকে পুর্ধীন 
ঘাঁজক ও তিন লোক 1 তাঁহারা শুনিয়া এক যনে 
টেচাইযু! বলিল ঈশ্বরকে হে হিছিহা ভুমি ঈশ্বর তৃষি 



€ 

২৫ 

৪ টত্তর্ঘ পর্ব লেরিতের ক্রিয়ী--- 
সআুঞ্জুল করিয়াছি সুর পৃথিবী সমুদু ও ঘাহাং তাহা 
দের য্ধ্টে ভার দাস দাঁগুদের মযখ দিয়া কৃহিয়াঁজ 
বর্ঘগণ কেন ওমু হই ও লোক কেন অনগ্ক কার্ধা 

ঘ৬ ঠাঁওরে পৃথিবীর রাঁজা খাতা হয় ও অধ্যক্ষের পরামর্শ 

২৭ 

করে হিচ্ছহা ও ভাহরি আঅভিশেকির বিপরিতে ॥ 
একারিণ নিন্ঠযু ভোর্যার বীর্মিক শিশ্ঠ যেস্ট ঘাহাঁকে 

তুমি অভিশেক ক্রিয়াছ তাঁহার বিপরিতে হেরোঁদ ও 

পন্য়িষ পালোঁত অন্য বর্ম ও হিশরাঁল লোক আুঞ্ধ সভা 
হইল করিতে ঘাঁহা ভোর হাতি ও তোর নিযুত লিষপন 
করিল করিতে! এমন আরে সি? দেখ তাহারদের 
প্তিস্বা ও ভৌযার দাসেরদিগীকে দেহ নির্ভয় কহিতে 

তৌযার বচন তোযার হাত বাজইয়া আুঙ্থ করিতে 
এব, চিহ্ছ ও আশ্চর্য কার্থ্য করিডে ভোগা!র বীার্দি্চ 

৬৩ শিগ্ঠ হেশ্ধর নাহ দিয়া । তাহারা ফাযিল কর্রিডেহ 

৬২ 

৩৩৬ 

স্থান লত্তিন যাঁহাঁতে ভাহাঁর] সভ1 হইল ও ভাঁহার! 
সকল ধম্ঠাতআসা পৃর্নি- হইঘুণ নির্ভয় লিল ঈদ্বরেপর 
কথা! 

ও ঘাঁহাঁরাঁ আহ করিল ভাহাঁরদের মগুলির হইল 

এক অন্তঃক্রণ ও এক পুঁন এব কেহ তাঁহার ধন নিজ 
বলিল নী একারণ কল হইল সকলের সর্যন? 
নেরিতের! ও ম্হা' পরাক্রযে ছিল পুভু মেস্তর গুন 
নের পুঁঘাঁণ এবৎ মহা অনুগুহ হইল সকলের ওসর। 

৩? ভাঁহারদের কেহ তন্নাস্তিক হইল ল1 একারণ যাহারা হুহি 
.. কি আলয়ের অবিকাঁরি তাঁহার! তাহ] বিক্রয় করিলে 



৪ তত্তর্থ পর্ব লেরিতের ক্রিয়া 

৩৫ মৃলয আনিয়া ছ্েলিল দেরিতেরদের পীয়ে তাহা 
ভাগীং হল পুতি জনকে তাহার পুয়েজলের মত 1: 

৩৩ ঘোঁশে ভীহাঁর লাঁঘ গ্রেরিতের! বলিল বারলাবা ডাহা 
৩৭ অথ শাঁনুনার শিশ্ঠ কপুল দেশের এক লোন তাহার 

হি রী তাঁহা! বিক্রয় করিল এব০, ম্ল্য আনিযুণ 

পবর্ব দি (েরিতেরদের চরণে ॥ কিন্ত এক জল তাঁহার 
$ 

২ 

৬ 

৮ না ক্ষনলীহা ও ভাহার জাইয়া শহর! অধিকার বিক্রয় 
করিল ও ফলা কিছু গর্তে রাখি তাঁহার পরী ও 

ভাত হইয়া পরে কিচু টাকা আনলিহা দিল পৌঁরিতের 
দের পদে! ভাহাতে লিতর হলিল হে হ্ষনলাহা 
অনতান কেয়নে ভরিয়াছে তোমার আহ্চকরন হিথ্যা 
কথ] কহিতত বর্ঘাতআাকে ও ভ্মির ভদ্কা। কিছু গঞ্ে 
রাঁঠিতে 1. তাহা খক্িলে ভো্যার নিজ হইল লা 
ও বিক্রয় হইলে [তাঁর পরাক্রয়ে নছে 1 ভবে আনু. 
করনেস্ডে জরিরজ করিতে এ কার্য যমুষ্যকে মিথ্যা 
কথ লা কহিয্াজ কিন্ত ঈশ্বরকে 1 হ্ষননীহা এ বচন 
হ্যনিযণ পন্ডিযা যরিল ভাহাঁতে ঘত লেক ইসা শ্কলিল 
মে সকলের ম্থা ত্রাস হইল! ও ঘুবারা তীহাকে 

ব্হিযা বাহির করিল ও কবরে শোঁয়াইল ॥ ছগ্ু 

তিনেক ইহার পরে ভাহরি পতী এ সহল অভ্রাত 
হই্যশ ভিতরে আইন 1 ডাঁহাঁতে পিভর ওস্তর করিল 
ডাহাকে কহ আযান এত মূল্যের কারণ হুমি বিক্রয় 

করিয়াছি? লে বলিল তাহাকে ত্য এভ মুলো। 
নিতর হলিদ ভাহাঁকে একি ভোমরা এযন যন ম্লিযা্ি 

মিছহার আত্ঞায় পরিক্ষা করিতে ॥ দেখ হাহা 
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ডোর স্বাীকে কবরে শৌঁযুছিঘাছে ভাহারছের ৭1 
&* দ্বারে ও লয় যাকে তোকে । ভাহাতে জে অন্তর ভাছ'র 

চরনে পতি মরিলও ঘুবারা পৰেশ কৰিলে তাঁহাকে 

দেঠিল মর পরে বহু কবরে শোঁ/ইল তাহার পততির 

$8 ব্গীলে। ইহাতি সন্ভল য্গডলি ও ঘড লোক শুনিতে পাইন 

&৯ এ জম্ঘাচার ইহারদের বন্ড ভয় হইল 1 প্রেরিতেরছের 
হাত দিয়া? ও আলে লঙ্ণ ও আশ্চির্ধ্য কার্য করা 

হুইল লোঁকেরেদের হাহ ও ভীঁহারা অবর্থ জল এক মলে 

$৩ খাঁকিল শলযাঁর পাঁতাত্ু জার কেহ নির্ভয় হইল 
লা তাহারুদের অম্মঘোগা ছইথাঁরে কিন্ত অস্ত করিল 

$8 তাঁহারদের হত লীঘ ওদুভ্র ভক্ত বহু বাতি 
8৫ অলেক গর্ব ও আুটু তাহাড়ে গিলতে আঁনিন 

লীতিতকেে বিচালা ও বগাড়াযু শ্রইয়া নিভর লে দিগ 

যাইয়া! চাইবাঁর কারণ তাহাঁরদের তক জন ॥ 
$৬ অনেক লোঁক্ একত্তর আহিল ঘিরো'শলমের তত্তপির্দগের 

লগার হইতে পীত্তি- ও হতে বরা সর্গে আনিঘু! 
যাহারা সকলে সুস্থ কইযাঠালাতি তিকাল! 

5৭. তাঁছীতে পুরান ঘাঁজক্ ও তাঁহার সহায় শাদুকী বন্ন 
$৮ দুভুলিত হইয়া! ওল. ও প্রেরিতেরদিগন্ে ধরিয়া! 
$৯ ইডরের কাঁরাগারে ছেলিল। ক্িন্চ রাত্রে হিক্হার 

দ্যুত কাঁরগ!রের দ্বার গুলিঘু! বাহির করিলেন তাঁহরি 
২০ দিগকে কৃহিহ্াণ ঘাঁও এব, সৃদ্ভিকের দ্খরে ভাগাহযা 

কহ এপুযাতুর সমস্ত বচন লোক্েরদের স্মবণে £ 

*৪ তাঁহারা, লে বালী শুনিলে ভোরে সৃস্তিকে দবেশ করিঘুণ 
শিক্ষাইন ;. ত৮ক্ঁলে পুরীন ঘাজক ও তাঁহার 

৫ 



৫ ল্থয পর্ব পেঁরিতের ক্রিয়া: 

সহ সভা ও, ঘিশরাঁলের জন্থুনের মাস্্রীরদিগীকে 
একত্র ডাকিয়া! পংঠাইল কা'রগীঁরে তাহাদিগকে আনি 

২২ বার কারণ! কটোযালেরণ যাঁইঘো পাইল লা তাঁহার 
দিগাকে কারাগারে | আতএক ছিলে জর্যাচার দিল 

২৩ বলিঘা আর? কারাগার বত সাবধান হচ্ছ পাইল 

ও চৌকির ভাণ্ুষিয়া দ্বার়ের অন্ত লে সত্য কিন্ত 
২ দার খুলিয়া কহাক গুদ্দোশ পাইিলাস না) - যাজক 

-. ও সৃম্তিকের কর্তা ও পুরান অক এ ক! শ্রুনিয়া বড 
হ€ ভাঁবনা কহিল একি হইবে]  ভাহাডে এক জন 

আঁজিয়া' অহাচর দিন বলিয়া দে ঘে লোক ভোর! 

কণএদ্ করিল তাহারা শৃস্ভিক্ধে খাড়া হইয়ুণ শিক্ষাইতেছে 
২৬ লোকেরদিক্তে॥ ভাখন সেনাপতি ও কৃটোয়ালের! গোল 

ও জোর লা করিযুণ আনিল তাঁহারদিগকে একারন 

ডাঁহারা বত ভয় করিল লোক পাঁধর যারিবে তাঁহার 

২৭ দিগীকে কিনা তাহারা ভাঁহরিদিগাকে আনিযুশ বলছিল 

২৮ আভাঁ। পরে পুর্ন ঘজক জিড্রলা করিযুণ বলিল 

ভাভাঁরদিগীকে আয়রা এ লাহে শিক্ষাইিতে লিশ্চযু 

মানা না করিলাঁয তোযাঁরদিগাকে কিন্ডু দোধ ভোর 

পুকরণ পর্ন করিয়াছি যিরোশলম ও এ মাঁন্ছের খুন 
২৯ আঁনিতে চাহ আযারছের ওপর 1 তাখন পিতর ও 

শেরিতের] পত্যত্তর করিযাশ বলিল ঈদশ্বরাকে মাঁনিতে 
৩০ জায় মনুষ্য হইতে অধিক আঁযাঁরদের পিতৃ 

ঢেরে ঈশ্বর জীবাইলেন যেশ্ঠকে যাঁহাঁকে ডোঁযরা গাঁছের 

৩$ গুলরে টাগ্াইঘ়া খল করিল? ঈশ্বর তাহাকে 
আননার: দক্ষিণে ওচ1 করাইয়া করিয়াছেন আধ্যহ্ 



৫ পঞ্থয পর্ব পেরিতের ক্রিয়া" 

ও আন কুর্তা ছে ও পাঁশ যোটিল দিবার জন্য ঘিশরাঁল: 
৩৯ কে। আঁঘরা এব বর্মাত্সা ও যাহা ঈশ্বর দিয়া 

চেল তাঁহার আজ বর্তেরদিগাকে এ কার আহ ৮ 
৩৩ ভাহাঁরা এ কথ] শ্বনিয়া! ক্রোধীভিছ্ঠ হইল ও মুক্তি 

৩৪ করিল বব করিতে ভাহাঁরদিগীকে সকল । ডাখন' 

শক জন হ্ারিলি গন বিজ্ঞ ও সকল লোকে জগ্তান 

. ভাহার লাফ গীযাঁলিএল গুতা আঁজ্জা দিল পেরিতের 
৩৫ দিগাঁকে কিঞ্ছথিত কাল বাহির করিতে পরে বলিল 

_ তাহারদিগকে হিশরাঁলী লেঁকরে আীব্রীন কি করিডে 
৩৩৬ চাহ এ যীনুছের্দিগীকে একারণ এ কাঁলের প্ব্ৰে 

ডদা ৩. পন্ন হইল বলিভে২ আপনি কেহ হত তাহার 
আহি হইল জন শত চারেক সে বিনাশ হইল ও 

তাহার ঘত সহায় ভিসা গোল ও হইল কিছু নহে! 

৩৭ তারপর জন হ্র্দ কালে গালিলির হিহোদা ২ ওৎপন্ন 

হইল ও তাঁহার সহায় করিল অনেক লোক লে বিনার্শ 

৩৮ হইল ও তাহাঁর হাত সমস্ত ছতিযাঁগৌল। অতশএৰ 
আমি বলি ভোর্যাঁরদিগাকে এ লোককে ত্যাগী কর ও 

তাহারদিগকে কিছু. করিও না একাঁরণ এ যুক্তি ও এ 

৩৯ কার্থ্য ঘদি মন্ষ্য হতে তবে আলিয়! ঘ্িকে কিন্ত 
যদি ঈশ্বর হে তবে তাহা পরাজয় করিতে পাঁর লা! 
নত্তবা খাত হইব] রণ করিতে ঈশ্বরের অহিৎ। 

£* তাহির] যনে লইল তাহার কথা! পরে পেরিতেরদিগকে 
ভাঁকিল ও স্যারিয়া! আত্বা ছিল যেশ্তরু লায়ে লা কহিতে 

8 পরে বিদায় করিল ভাহারছিগীকে |] অভএব তাহারা 
পস্থান করিল অভ! হইতে আনন্দৎ হইয়া যে তাহার 



৫ লা পর্ব পেরিতের ক্রিয়া 
৪. তাঁহার লামেরাঁধে লী পাওনের হোগা 1. এব 

সৃত্িকে ও রেখ তাহারা আস্ত দিন ত্যাগি করিল ল! 
শিক্ষাইতে ও চেড় দিতে ঘেশ্ত ঃটিঞ 1 

পক দে ক্খলে শিছ্েরী বু বৃদ্ধ হই গীকের কন্দূন 

৮০ হইল টেবীরদের আহি একার নিত দ্ঁনে তাহার 
2২ 

৯৮. 

দের বিব্বাঁকে চাঁতিতা গেল। তাহাতে দাশ 
জন হাঁলব্যকে ভাঁকিঘুণ হলিল অভির উস্বরের ক] 

চ্ঘাতিযুখ হেজের কার্ধা করিতে গুভি- নহে জতএর্ক 
ভাইরে ভৌয়্রী আপিলারদিগী হইতে সচন্দ কর আত জন 
অখ্যাত বর্দমাআা ও আন ছি নন. হাহারুদ্গীঞ্ধে নিঘুক্ত 
করিতে পারি এ কার্ধা করিতে কিন্তু আমির নিত্য 

করিব কাঁঘলী ও বাক্য বলল সেবা; একথা তছিল, 

অহন্ত যালব্যকে তাহাতে তাঁহারা পচন করিল 

স্ডিচ্ঞানঘ এক জন বমর্াতগা ও ভক্তি সন্ত এ ক্িলঞ্জ 

ও পুঁযোরস ও নিকানির ও টিযন ও পরম্নে! 

ও আন্চিযতিধর এক ভক্তি কর লিকলণ ইহাঁরদিগীকে 
তাহার! আনি পেরিভেরদের মৃস্থানে যাহারা দীর্ঘন 

করিয়া! হাত দিল ভাহারদের শুপর 1 উম্বরের 
হ্বক্য বাতিন এব, হিরোর্শলসে শিষ্যেরদের শ্যা 
অভ্তান্ত বৃদ্ধ হইল এব আনেক ঘাঁজক ভক্তি মাঁনিল 

স্তির্শলহ ও বিমর্যাভখ ও পরাঁকয পর্নিত্- হইয়া 
করিলেন লক্ষণ ও আরম কার্ধা লোটিকর গোঁতরেো! 

* তাহাতে লিবরা ও কিরীনী ও আলেরীত্র! ও কিলিকিয়া 



৬ হজম পর্ব পেরিতের ক্রিযুণন--- 

*১ আিয়ার জিন্গাগের কতক লোক ওত্িয ঘুদব্দল 
$০ করিল হ্যিগ্ানফের সহি 1 কিন্ত সে জীন ও 

আতা যাঙ্ঠডে বলিল তাহখ হ্য্ডাল করিতে লু 

$8 পারিলে ভাঁহাঁরা লোন্তকফ্ে তলপ করিল ঘাঁহ্ণর 
বলিল আঁযিরী শ্বনিলায় তাহাকে পাহগুত। কট 

$ ক্হিডেহ যোঁশ) ও ঈশ্বরের ঘিপরিতে । ডাহা 

লোক ও অধ্যাপন্ষ ও প্লাচিলেরা প্র্ুলিত হইলে দৌতিা 
£৩ ধরিল এব০ জানিল ভাঁহাঁরদিগাকে আভায ? গরে 

মিথ্যা সাঁফী নিঘুক্ত করিল ঘে বলিল এ বেটণ পাঁছণুতা 
কথ] কহিতে চাঁভে লা এ পবিজ্ত্র স্থান ও বাবসা 

$£ বিসরিভে কারণ আমরণ স্কলিলখয ভাঁছ্াাকে কহিডেৎ, 

ঘে এই হেক্টে লাঁজরেন আঁলাইবে এ হ্খন ও বদল করিকে 
অবর্ব বাবহাঁর যাহা যোঁশ৭ দিয়ুদছেল আমাদিগকে! 

4৫ তন্ক্রলে ঘে লোঁক আভা বিল তাহারা দেগিধিল 
আালচী তাহার মুখ বর্্ঘ দাতের মুঠেোর যত । 

পবর্ক তাখল পুর্ধীণ ঘাজক কহিল এ কার্য এহন? 
নী 

ও 

৫ 

তাহাতে দে কহিল মনুষ্য ভাই পিতারে অবরাল কর: 

_.. তেজোম্য ই্থর দোখা দিলেল আফারদের পিতা 

জাঁবরহখহকে যেশসোটীয়িঘায় খাকিতে তাঁহার হারালে 
বস করণের পি্ের্ষ ও কহিলেল' তাহাকে তোমার 

দেশ ও ভৌযার কটু চাঁতিঘা আইজ সে দেশে আহ 
আসি দেখাই তৌরান্ছে) . তাখল ভিন যাশিদা! 
দেশ চাতিঘাঠ বাল করিলেন হ্চারানে পরে ভার 

শিতী রিলে সোখাঁন চাত্তিযা পস্থান করিলেন এ দেশে 
যাহাতে তৌমরর? ঘন দি কর তিন ভাহার 
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যো দিলেন না কিচু অধিকার তাহাকে বটে প্রক পদ্ 

হৃযি লহে কিন্ডু তাহা অধ্কার দিতে আছিকারি 
করিলেন তাহাকে ও তাহার জন্টলন্তে তাহার পরে 

তাহার কোন শিশু তাখল লা হইয়া! হীশ্বর ও ইসা 
কহিলেন যে তাঁহার সন্মান বসতি করিবে জন্য দেশে 
তাঁহাঁতে লে লোঁক্ত তাহধরদিগকে গৌলাঁমে করাইতৰ 

ও ক্রেশ দিবে ভাহারছিগকে চারি শত বর 1 
ইশ্বর ও বলিলেন তারপরে আমি আবশ] বিচার করি 

সে বর্ন ঘাঁহারদের বল ভাঁহারা হয় ত*পরে তাঁহারা 
বাহিরে আসি] আঁযার লেবা করিবে এ স্খনে £ 
তিনি ও ছিলেন তকফচেদ বন্দবস্ত ভাঁহাকে পরে লে 

হিচহ্ডকে জন্যু দিলে করিল ভাঁহর তকুছেদ আয দিনে 

ও ঘিচ্্কর জল ছিল ধাঁকুবকে ও ঘাঁকুব দ্বাদ পিতৃর 
দ্বিগাকে । পিতৃর! দেোশীভিষ্ঠ হইয়া? বিক্রয় করিল 

যুসছকে যিজরে কিন্ত ঈশ্বির হইলেন তাহার আঁভে। 
ও পরিত্রান করিলেন তাঁহাকে তাহার অকল দুঃ)ধ 
হইতে এব০ ছিলেন তাঁহাকে অলগুহ ও জান 

যিছরের রাজা কারোর গৌতরে তাহাতে সে নিঘুক্ত 
করিল তাহাকে মিচিরের দেশ ও আপনার সকল দরের 

কর্তা। তারপরে মনৃতূর ও বত দুপ্ঠধ হইল ঘিজর ও 
ঘনীয়ুন সকল দেশে তাহাতে আযরদের লিভৃরণ ভক্ষ্য 
পাইল. না! । কিন্ড ধীঁকুৰ শ্বলিল শংা আচে মিজরে 
তাহার পরে পাঠাইল আঁঘারদের পিতৃগন পুষে 

পরে দ্বিতীয় বার গেলে ঘুংস চিনা গেঁল তাহার ভুঁতার 
দের টাই ও ঘুলছ্ষের পরিজন টিলা গেল আ্গারোগার 
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48 হাই 1. গ্রহণ ঘুর লোক পঠ্ঠাইঘু! ভাঁকিল 
আপনার নিকট তাহার নিভা ধাঁকুব ও তাহার সঙ 
কুটম্থকে পঁচাত্তর পঁণি। -* 

$৫ ভাখন যাঁকুৰ গেলেন যিচরে এব০১ তিলি ও আঁযাঁরদের 
$৬ শিতৃগণ সরল মোধানে পরে ভাহারদিগকে 

শিযিধহে বৃহিযা?গৌলে শো্েইল মেকবরে হাহা আঁক 
রহা্ মূলা দিয়] কিনিয়া! জিল শিঃখযের পিতী হ্ষষ্রের 

$৭ অন্তানেরদিগ হইতে । কিন্ত সে অক্চিকার পুত্যক্ষ 
 আয্য নিকট হইলে ঘাঁহ] ঈশ্বর কির1 করিয়ু! চিলেন 

$৮ আঁবরহঘযিকে লোঁক বুক্ধ* হইল মিছরে আর এক 
$৯ রাজা ও৮পন্ন পর্বান ঘে ঘুসছকে চিনিল লা! লে 

দুঘতি হইল আারদের কুটুম্ের বিপরিড়ে ও বত্ত 
জো'র করিল আঁয়ারদের পিতৃরুদের গুপর ভাহাঁরদের 
অক্ল বাঁলক বাহির করিয়া বু বিনাশ করণাঁছে। 

২৮ মে কাঁলে যোঁশী] জন্য হইল এব০ অতি অুন্দর হই 
তিন যাঁ পুতি পাঁনন হইল আপনার পিতার ঘরে ! 

২ পরে বাহিরে ফেলো হইলে ফাঁরোডার কনা! ভাঁহাঁকে 

পাইয়া পুতি পাঁলন করিল আনার পুণের কারণ তাহাতে 
খিঘ মোশন হইল মিজ্রীরদের সকল শাতুত্ এব০ ভাষা 
খ৩ ও ক্রিয়া শক্তি। পরে. ভাহার চল্লিশ হ*লর 

বক্র হয! যনে হইল তাহার ভ্তারা ঘিশ 
২৪ রাঁলের আন্থান দেগিবাঁর জন্য ঘাইতে! ভ্যান 

তাহারদের এক জন হিৎঅিত দেখিয়া ওপগাঁর করিল 

ই. তাহাকে ও ৰব করিল জে যিছরীকে ! একারণ যনে 

তাবিল ঘে তাহার ভাড়াগীণ ইহা বুবিবে ঈস্থর তাহার 

জি 
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হাত দিয়া পরিত্রাণ করিবেন ভাহাঁরদিগাঁকে কিছু 
২৬ তাঁহারা তাঁহা বুবিল না; পর ছিথস তাহারছের 

বাকী হইলে আপনি বিদ্বাযান ইইগু। তাহার 
দিগাকে কহিল মাঁন্ষরে তোমরা ভাইঘ প়স্ুর হিৎসা 

২৭ কর কেন! কিচ্ু ঘে ভি০্সা করিল তাঁহার 
প্রতিবানিকে ঠেলিল তাহাঁকে কহিয়া' ফেভা লিঘুক্ত 
করিল তোকে আমিারদের পতি ও বিতার কর্তা 

৮ আমাকে খুন ক্রিবাঁ £ঘঘন করিয়ুখজছ মিছরীকে 
২৯ কুল্য। তাল মেশি এ কণা শ্ুলিযা পলাছিন ও 

পুহাবিনি হইন ম্দিন দেশে বোরানে জন ছিন্ন দুই 
৩০ পশ্রক্কে ।. পরে চল্লিশ বুসর পৃর্থ হইয়া? 

ঈশ্বরের দূত দেখা দিল তাহাকে অগ্ঠির শিখায় এক 
৩$ কোলের মৌ শিনাই পর্বতের অরণো 1 হোশা 

তাহা দেযিয়ু চম্ৎকৃত হইল লে দর্শলীয়ুত্তে এগ 
দেঠি'তে নিকট আলিয়া শ্বনিল ঘিহ্হা এ কথ 

৩২ বলিভে১ইঃ আছি হই ভোর পিতৃরদেরে ঈদ্থর 
আঁৰরহাঁ ও যিচ্ক্ষক্ক ও ঘাঁকবের ঈম্থর। তাহাতে 

৩৩ যোশ] করযান হইয়া দেছিতে ভয় করিল? ডল 

যিুহাণ? কহিলেন তাহাকে ভোাঁর পদের জুতা ুল 
একাঁরণ ঘে সালে ভাগাইভেজ ভাঁহাঁ পবিত্র হ্মি ? 

3৪ আছি নিতান্ত দেখিয়াজি আযার লোকের দুঃখ থহীর| 
থিছিরে ও শ্রনির্াঁজি তাঁহারছের কোঁকান ও লাঁহ্যাজিং 
পরিজাঁন করিতে ভাহারদিগীকে আভতএব এবে আই 

৩৫ আছি পাঠাইৰ ভোযাঁকে হিজর 1] এ মোশ ঘাহাকে। 
তীহারা ছেলন ক্রি কৃহিয়া? কেডা! করিল ডৌযাকে 
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পতি ও বিচার কর্ত' এই জন ঈশ্বর পর্ঠিইিলেন পরি 
শ্রাণ কর্তার কাঁরণ মে দ্যতের হাতে বে দোথা ছিল 

৩১ ভীহাকে ঝোপে। তিনি হি চর দেশ ও ওরাৰি সম্ুদ্ধে 

ও আরনো চলিশ বর আন্টর্জা করিয়া বাহির 
করিলেন তাঁহাঁরদিগীকে 1 

৩৭ এই সে যোঁশী হে কহিল হিশরালের অন্যালের 
দিগকে হিহা] তো্যারদের ঈশ্বর ও.পতি করাইবেন 

আঁয়ার মৃত এক জল ভবিষ্যৎ ব্তা ভৌঁযারদের কারণ 

তো্যারদের ভু'তীরদিগী হইতে তাহাকে আবাল 
৮ করিও! এই মে জা বে চিল অরণ্য মণডুলির মধ্যে 

সে দ্যতের সহি বে কৃহ্ন তাহাকে শিনাই পবর্বতের 
ওনর এবণ আবারদের পিতৃরছের সহিত ঘে পাইল 

৩৯ সে জীবন দাঁইক বালী দিতে আঁাঁরদিগীকে। ঘাহাকে 
আঁমারদের শিতৃগীণ হাঁনিল না কিন্ট (লিল 
তাহাকে তাঁহীরদিগী হইতে ও আন্ঃকরনে বাতিল 

£, ঘিজরে ক্হিঘ্া আহাঁরনকে ঠাকুর 'নিম্মান কর 
 আগ্ারদের কারণ যে গতি করিবেক আঁয়াঁরদের অগে। 

একারন এ যোশ] ঘে আলিল আঁয্িরদিগকে হিচর 
$$ দেশ হইতে আরা জানি ল1 কোথায় ভিযাঁজে। লগে 

কালে ভাহা'রা এক বাঁচুর বাঁনাইল এব সে পুঁতিযাঁতে 

শুৎৃর্গ করিযুণ আঁলনদ করিল আপলারদের হাতের 

$২ ক্স! কিন্য ভগবান তির্িলেল ও চাঁতিযা ছিলেল 

তাহাঁরদিগকে সুজা করিতে সৃর্গের সেনাগীণরে 
ঘেয়ন লিপি আজে ভবিহ্য- বাঁকা পুতিতে হিশরালের 

বথ্শরে ভোমরা ওক্সুর্গ করিয়া আর্যাে 

শসা 
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আঁছতি ও বলিদন অরনো । টে ভোক্তা লইল!? 
খলখেোর তাঁনু ও ভৌযারছের ঠাকুর রেয়ালের তার! 
পুতিযা আহা ভজনার্থে নির্মান করিল আহি ও লইয়া! 

যাঁইৰ ভোয়ারদিগকে হাঁদহেলের ও দিগী 1. আঙ্কী, 
তাঙ্ছু চিল অরুন্যে আযারদের পিভ্রদের অহিৎ ঘে 

হত তিনি নিকনল করিয়া! জিলেন হোশাকে কহিযা তাহা! 
করিতে সে নমুনী যত যাহা দেখিয়া চিল | যাহ! 
ও আঁযখরদের নিতৃগান লইঘু? আঁনিল ঘিহ্শ্তধীর আহি 
অল বর্মের জাবিকারে যাঁহারদিগাকে ইশ্বর ০দ্যি 

দিলেন আযারদের শিতৃরদের অন্যু্ধ হইতে দাওদের 
রা পর্যস্য থে অনুগ্গহ পাইল ইত্থরের গৌঁচযে 

» নিবেছল করিল এক বসতি গাইতে ধাঁকবের 

৮৯৮ কারন! কিন্ত শলয় গীতিল তাঁহার এক 
ঘুর কিন্তু সবর্কাধীক্ হস্তকৃত স্বস্ভিকে বাস করেন 
না যে যত ভবিষ্যৎ বক্তা বলিল যিচ্ছহা বলেন হৃগ 
আঁযাঁর িণহঠসন ও দুথিবী আযাঁর পদাসন কি ঘর 

গথিবা জর্যার কার ৩ জার আশুয় কি শর 

অয আঁথাঁর হস্তকৃভ, নহে 

অন্ন তোরা একি এব আনুঃকরণ ও করসে 
আতকচেছি ভোর সব্্রদী বিপরিত করিতেচ ধর্্মাত্না 
কে য্যেল তোঁথাঁরদের নিতু ত্েযুন তোরা! ভবিষাৎ, 
বক্তার কেন জন বিপহ্ষতা করিল লা তোারদের 

শিতৃগন ডট ভাহাঁর] বব করিল তাহাঁরদিগকে 
ঘাহারা আগে বলিল জে পুকতাথিকি জনের আগ 

মনের রিষয়ু ধাহাঁর দ্াগবাজি, গচধিৎ ও গুন কর্তঃ 
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€৩ তোমরা যাহারা ব্যবস্থা পাইযাছ দ্যুতের জারি 
ও দ্যুখ ওভাহা যাঁনিল নাঁ। ভীঁহাঁরা ইহা শ্বলিঘু! 

অনুঃকরণে বিনিদ্* হুইল এব দলে ঘর্শিল তাহার 
৫৫ দিগোঁ। কিন্য সে বর্মাআা প্র্নি- হইয়া হির দৃষ্তি 

করিল সৃর্গেরদিগৌ ও ঈশ্থরের তেজ ও মেস্ঠ ঈশ্বরের 

৫৬ দক্ষিনে ভাগুহিহা ছেটিলে কহিল আহি, নিয় দেণিখ 
সগ মুযযূল ও আনুষের পু] আাশুইয়া ঈশ্বরের 

৫৭ দৃদষিনে।? ডাহাতে তাহারা চেঁটাই কর্ম বন্দ করিল্ 

৫৮ ও দৌতিল এক হলে তীঁহাঁর গুপর 1! এবৎ সহ 
হইতে বাহির করিলে পাঁধ্র আ্ণরিঘাঁ বধ করিল 
তাহীকে এব০ সাক্ষীর! খুইল তাহারদের বসু এক ঘুব1 

€৯ মাঁনষের পায়ে তাহার লাঁয শাওল 1 এব০ ভাঙার) 

পাঁধর হাঁরিল স্ভিগ্ালহকে নিবেদন করিতে ও 

৬০ কৃহিতে২ হে ভু যেস্ত লও আঁযাঁর আজকে 1 পরে 

হাটু গাতিহা ওদু স্বরে কহিন ওরে পুভৃ এপাঁলের 
ভোগা করছিও লা ভাহারদের গুপর ! এব, ইহা 

পর্ব কৃহিয়া নি্রিত পত্ডিল । এব, শাঁওন ভাহাঁর খুনের 

৬৮. পঁছে। হইল | ঠা 

স্্্” সে দিন ও হিরোশলহের ম্ুলির হত বিসক্ষতা 

হইল ভাহাঁতে দেরিতের! বিহনে সকলে দিন্ব ভিন্ন 
২ হইল ঘিহৌদ1৩ শম্রন দেশীততরে ; তাখন সাধু লোক 

লয় গোল স্তিতালছকে ও বছ কানিদিল তাহারি জন্য 
৩ কিন্ডু শাওল মণুলির বড নাশ করিল ঘরে যাইয়া 

9 ও পুৰছ শ্রারীকে জোর করিয়া কদর করিল । কিন্ত 
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হরি! ভিন্ন ভিন্ন হইল ভাহারি? বেকাইীল ক্ধা চেস্তি 

দিতে যা জি দি 

ভ*কাঁলে হিনির্প শয্রনে হাইঘুণ চেল্ডি রে 5 

তাঁহারিদের শবণে। তাহাতে লোঁক এক যানে মানিল 

. হিলিপের বাঁকা সে আন্ঠর্ঘয কাঁর্থা দেখিয়া ও শনি 
£ 

৮ 

৯ 

4০ 

-&$ 

»$২, 

ঘাহা সে করিল . একারণ আশ্তচি আত্সা যাহা 
আলেক্কে বরুযা চিল টেচাঁইযা! বাঁছির হইল এবৎ. 
অনেক অী আব ও ঠৌতা সুস্থ হইল। ভাঁহাঁতে 
বড আনন্দ হইল লে পরে? কিন্ত এক জন বিছ্যযাঁল 
হছুঈন ভাহাঁর লাঁহ্ শীতল যে পর কাল চিল জে 

জহরে গুলি এব০ ভেলকি লাগাইয়া চিল শ'রলের' 
লোককে আত্সাশ্মাা করিয়া? ভাহাঁকে কল লোক 

জোঁট বড়াদি ঘাঁনিল কৃহিতে* এ মানুষ উস্বরের বন্ড 
পরাক্রয  ভাঁহার] হ্যানিল ভাঁহাঁকে একাঁরন আনেক 
দিল হবি লে মনু করিয়া মস্ত করাঈিয়া? চিল তাহার 

দিগীক্ষে] . তাহারা ্িলিপের চেতি দেয়ুণ শসঞ 
ঈশ্বরের রাজ্য ও যেশ্ত ফের লাষের ব্িছদু শুলিযুণ 

8৩ ডুবি হইল দুহে পুকহ ওত । ভাহাঁতে শীল 

৪8 

আনি *3 আছু। করিল শ₹০১ ডুবি ছইয়ী রহিল 

_ক্িলিপের নিকট এব সে বত ও যহা আর্থ কার্য 

দেঠিধিয়ুা! চয়কিৎ হইল । রি 
তৎ্কাঁলে প্রেরিত যাহারা ঘিরেশিলঘে খাঠিল 

শগ্রনীদের ঈন্বঘরের ধরন সমাচার পাই! পার্ঠাইল 
$৫ পীঁতর ও যোহিন তাঁহারদের কই ঘাহারা যাইয়া 
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ফান! করিল ভাহা'রদের কারণ তাঁহার] ধর্াঞা 
$৬ পাইবাঁরাঁ( একারণ তাখন সে পত্তিয়া! জিল লা তাহার 

দের কোন কাহার ওপর কেবল ডাহা! তুবি- হইল পভ, 

$৭ ঘেশ্বর লায়ে। ভাধন তাঁহারা হাত দিল ভাঁঙাঁরদের 

৫৮ গুপর ও তাঁহার পাইল ধর্্মাত্সা। প্রিতেরণ হা 
দিলে বর্ম্মাত্সা দেয়! গেল অতএব শীয়ন তাহা দেখিঘিণ 

$৯ তঞ্চ! দিতে চাঁছিল ভাঁহারদ্গকে কৃহিহা এ পরাশ্রিয। 

দেহ আমাকে তাহাঁতে আসি কোঁন কাহাঁক ওপর হাত 
৬০ দিলে সে পাইবে বর্্যাসা। কিন্য পিতর কহিলেন 

তাহাকে ভূমি ভৌঘার টীকা সমেভ অবর্বনার্শি হও 
একাঁরণ ভীবিযুশচং ছে ঈম্থরের দান কেলা হইতে পারে 

২$ তঞ্কী দিয়া? এবীক্যে ভোাঁর ভাগ লহ আ1০.৮ 

নহে একারণ ভোরয়াঁর আনুঃকরণ শ্দ্ছ লহে ঈশ্বরের 
&২ গৌঁচরে। অতএব ভোযাঁর এ পাপের কারণ ঠেদ কর 

ও নিবেদন কর ঈশ্বরকে কি জানি ডৌ'ার জঙগ৪করনের 
৩ গুপ্তব মাছ হইবে একারণ আছি জানি যে ভূমি পিশ্তির 

২৪ তিক্ততা ও অনথার্ের বন্দে ॥ তখন শন পুতুত্তর 
ক্রিয়া! বলিল ভৌমর1 কানা কর পুভৃকে আাঁরধর্থে 
এ ভার কোন কথা ঘেন পতে লা আঁযাঁর ওপর ॥ 

২৫  আভএব ভাঁহাঁর1 তাঁহারদের সাহ্ী দিয়া ও ঈশ্বরের 
কথা হ্যা] ছিরিল হিরোশলছে এব, পুল শম্াচার 

চেতি দিন শঘরনীরদের অনেক গুঁমে 1 
২৬. ভগাবানের এক দু! ও কহিল ছিলিপকে ওঠ দক্ষিণ 

দিগে ও সে পথে যাহা যাঁযু যিয়েশলম হইতে ওজায় 
০২ 
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৮ আত্তয পর্ব দৌরিতের ক্রিয়া 

যাহাবনে। তাহাতে সে ওধ্িযা চৌল এব০ দেখ এক জন 
খুশ দেশের যোঁজা মে গুশের কাগাকি রানির অধ্যঙ্ক 
ঘে ভাহাঁর সকল বলের ওপর ও হিরোশলজে, 

ভজনাখে ঘহিয়ু! বাহত্ডিতে চিল এবৎরখে বজিয়! ৭ 

করিল ঘিশওীহা'র ভবিষ্যৎ বাঁকা পুস্যক । ভান 
আঁত্াা কহিল ছ্িলিণকে লিকট যাঈহু? মে রখের 

সক্ষে হও ? ভাহাঁড়ে ভ্রিলিপ দৌতিয়া! শ্তনিগ 
ভহিকে পাঠ করিতে হিশশীহার ভবিহৎ বাঁক] 
পুস্তক এব০১ কহিল বুক্িতে পাঁর কিছ পাট করিতে 
মে বলিল কেহ আঁযাকে লা শিক্ষাইলে কেছনে পারি 
ডাখল ছিলিপকে বলিল চত্তিযু বজিতে তাঁহার আহিৎ॥ 
গৃহের যে তই পার্ত করিতে চিন এই তিনি ঃযুনের' 
লিমিত্ত আল্য়ুল চিলেল মেছের যত ও হেল হেষের 

বাঁ চোটি লোম কাটিক্র নুতিধ তেষ্ন তিনি মুঠ 
খুলিলেন লা ! হার আল্ুতাতে তীহাঁর বিঢাঁর 
কাভিগর লইল এব কে হি তাহার দুকচ্ছাবলি 

একাঁরণ তীহাঁর পুাঁঘু চেদন হইল এথিবী হইতে 1 
শ্রবণ সে খোজা গুত্তর করিয়া বলিল নিিনিপকে আছি, 

আবলা করি ভৌঁয়াকে কৃহ কাহার বিঘঘু ভৰি 

হক্তা এ কা কহেন আাপলার কিনা আরি কোন কাহার 

বিহিত ] তাখন ক্লিপ মুখ খলিল এব লে গূবৃতে 

আরস্ত করিযু! ঘোস্তুর সাগর দিল ডাহাঁকে। তাঁহার! 

হর্বইতে* গুস্তরিল জলের এক ছলে তান ঠোঁজা কহিল 

দোখ শর্ধায় জল আহার ভব পাইতে কি নিশে: 

হইযুশছে !  ভাঁহাড়ে ছিলিপ কহিলেন তোমার সফ্ন 



৮" অঞ্ঠয পর্ব শেরিতের ক্রিয়া 

জনুঃকরনে কস করিলে হইতে পাঁরিবে ৮. ক্সে 

গৃত্যত্তর করিয়া! বলিল আরতি পত্যঘু করি যেস্ত ১ 
৩৮৬ আছেন ঈশ্বরের পু)? তখন আঁত্বা করিল রা 

স্থকি্ কুরাইতে এব০-তীছারা দুই জল জিলিপ ও খোঁজা 
৩৯ জলে লামিলে মে ভূবাইল তাঁহাকে; তাহার? জল 

জাতিয় আইলে হিহোর আতা চে দিয়া? লইয়া গোল 
জিলিপক্ে যাহাতে খোজা আর দেল না তাহাকে পরে 

5 হরিহ যলে চলিয়া! গোল | কিনল্ড মিলিনকে পাঁয়ি! গোল 

আ'জেঁতলে শ্রবণ জে স্থল হইতে ঘাঁইভে১ হলে 

অনাচার ঢেতি ছিল কন অহরে কাইসারিয়ায় 
গত্তরন পর্ন | 07) 

সবর্ব শ্রবণ শাওল' ভাল গুতিজ্ঞা ও বধ পুভর শিচ্ষা 

৯ ৯ বিপারিতে ভীসাইিতেং গোল পু্ধীন ঘাঁজকের নিকট ও 

দ তাহারদের পত্রচাভিল দূযোশশেক শিনগাগোর পতি তাহাতে 

সে পুকার কোন লোক পক্ছ কিম্থা নারী পাইলে 

চি বান আঁনিতে পাঁরিত যিরোঁশলযে ! ডান ঘাঁইভেং 
দর্যাশেকের নিকট গুস্তরিলে অন্তর সৃগ হইতে ম্হা 
আলে! দীন্তি করিল ভাহাঁর চত্তদ্দদিগে ভাঁহাঁডে সে 
মৃত্তিকাঁডে পতি শ্ুনিল এক রব কৃহিতেং তাহাকে 
শাওলরেখ আঁন্ঘাকে বিপক্তা কারিডেজ কি লিযিত্ত 1 

€ু সে বলিল হে ম্হাশয়ু ভূতি কেভা। ভাঁহাঁতে প্রভু, 
বলিলেন আঁযি যেশ্টু যাঁকে বিসহভা করিতেছ লাভ 

৬ মাঁরিতে কণ্ঠকে বড় কৃতিন কার্ট ভোথাঁর।  ভাখন 

নেন কমুযান ও চযশকুত হইয়া বলিল। পুভুহে তোমার 



৯ নব শব্ধ প্রিভের ক্রিঘাঁ্া 

কি আতা আখি কি করিব? ভূ বলিলেন ভাঙহাকে 

গুঠ সহরে ঘাও পরে কি করিতে জয়া হিতে হইবে 

ভীর্মাকে। তাঁহার সহ লোক ও চযকি* হইয়া! ভাণ্তাইন 
৬ হেন রব শ্তলিলে কিন্য কাহাকে লা দেখিলে । ডান 

শাঁওল ওটিণ মৃত্তিকা! হইতে ও তাহার চস গুলা হইয়া 
_ফাঁহাকে ছেটিতে পাইল লা কিন্ত তাহার হাঁত ঞরিয়ু! 

৪২. 

আনিল তাহকে দযাঁশেকে | লে তারপর তিন ছিন হইল 
ছু হিন এব কিছু ঠাইল লশ পীল লা দয়াশেকে 
গাকিল এক জল শিষ্য তীহাঁর লা হ্নলীহা এব» 

পুভু দর্শলীয়তে কইিন ভীহাকে হুননহাঁরে মে বলিল 
আছি এখানে পুভুহেত॥ পুভু কফহিলেল তাঁহাকে 
ওঠিহ! চল লে গালিডে ঘাহাঁ হলে জোজা এব, 
হিছোদ্ার বাকিতে জিজ্াসী কর টারজেয শাওন 
কোথায় এ জন্য সে কামলা করে ও দর্শলীঘ়ুডে 
দেগিযাছে এক জল তাঁহার নায় ক্ষলনীহা ঘরে আলিয়া 

- তাঁহার ওপর তি দিল ভাঙার দুষ্ঠি পাঁওলের করিণ॥ 

$৩ 

$$ 

৪৫ 

তাখন ক্ষলল্হা সুত্যান্তর করিলেল হে পুভ্ আঁযি ছ্তনি 
মুচি এ যাবছের বিষয় লেক লোকের হুচে' কত 

হাঁ করিয়াঁজে ভোঁযাঁর পুল্য লোককে যিরোশলঙে 

এলে ও তাহার পরাক্রম আঁচে পু্বীন ঘাঁজক হইতে 
হন্দ কবিডে ভীহাঁরদিগক্কে ঘঁহার] নিবেদন করে 
ভৌঁযার নাঁযে। কিন্ড পভ বলিলেল তাহাকে তুমি ঘাঁও 
একারিণ সে আহার এক ম্ননিত পীত্র আ্াঁযার লাঘ 

বহিতে বর্ন ও রাঁজাগণ ও র্রিশরালের জন্তাল্সের 



৯ নরম পব্ব দেরিতের ক্রিয়া 

$৬ দিগীক্ে  একারণ আহি দেখইব ভাহাকে কত কৃ 
পাইবে আঁয়াঁর-নধমেরর৫ে। ্ 

44 আডএক হছলনীহা ঘাইয়া! পুরেশ করিল ঘরে ও ওভাহার 

গু৭র হাত দিয়ু! বলিল তাই শখওনরে ঘে পভ মেষ 
তোাঁর পথে দো হইলেন ডেযার সহি সেই লা্টা 
ইর্ঘাচছেন আ'যাাকে ভোযাঁর কাই তোয়ার দুষ্ঠি পাঁওন এ 

$৮ বন্মত্যা পনি হওলের জলা! সওর ভাহায় তহ্ 
 হুইডে পাল যেযন আইঘ.ও সে তখন দৃষ্চি পাইল 

$৯ গিয়া ভূবি- হইল পরে কিছু মাইিলে হল 
পীইল। শাওন ও ধাকিল ভিন দিব দ্যাশেকে শিহ্যর 

সহি) মে ও ত-কালে ঃমুঁকে চেতি দিল 
ঠ জিলগাগে যে তিনি ঈশ্বরের পৃ]? লেকি তাহার 

কথ! শ্রনিযা! হয়ব, হইল ও কহিল এলে জল লহে হে 
হিযোশলযে এত বিনাশ করিল তাহাদিগকে যাঁর 

এ নাঁঘে নিবেদন করে ও সে ছেতৃ, আইল এখাঁলে 

ভাহারদিগীকে বন্দিত লইয়া আই পুর্বীন ঘাঁজকের 

২» দেররঠাই | কিন্য শাঁওল অধিক হেম্তি ১ হই অপুতিহ 
করিল হিহোদিরদিগকে যাহারা বাস করিল দৃহাশেকে 

&৩ পু্াঁন দিতে নে এই নিতান্ত খঞ। কিন্ত আনেন্ত 
দিন গেলে ঘিছোদীর1 পরাঘর্প করিল খুন করিতে 

২৪ তাহাকে কিন্তু াহারদের কৰটতা জালা গোল শাঁওলের 
ভাই তাহারা! ও দিব! রানত্রে চৌকি ছিল সমস্ত ছ'রে 

২৫ ঃযুল করিতে তাঁহাঁকে। কিন্ত শিঘ্যগণ রাত্রে ভাহাঞ্চে 
২৬ লঙঈহুণ নাঁযাইল ভাঁলিতে দেয়াল দিয়া? ডৎপরে শণওল 

গমিরোশলমে গপনি হইযুখ শিঘগানের সঞ্জে হইডে 
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৯ নহয় পবর্ব প্েরিতের ক্রিয়া” 

ঢাহিল কিন্ড সকল ভয় করিল তাহাকে ও গুত্যয়ু করিল 
লা যে সেই হঈন শিঘ্যত? কিন্ড বার্নহা তাহাকে 
লইয্া আলিল সেরিভেরদের তাই ও কহিল তাহীব 
দিগীকে কি ঘভ সে দেখিয়া চিল পুত পথে ও তিলি 

হ্যা] জিলেল তাঁহাকে সে ও কি হত নির্ভসু চেত্ডি 

দিয়া চিল যেশ্তর নাঁয়ে দম্াশেকে। অতএব সে 

ছইল ভাঁহরদের আ'তে গীঘলাগুযন কছ্বিভেহ হিরো 

লয়ে ও লিভ কথা কহিতে* সভু যেস্তর লাঘে। 
জে ও রদবদল করিল গৃকে লেকের আহিৎ কিন্থু 
তাহা'রণ তেষ্চা করিল বহ্ করিতে ভাহাঁকে ভ্াভীগাণ 
ডাহা জাঁনিহ্শ লইল তাঁহাকে ক্কাইলারিহ্হ ও পীঁঠি।ইহু], 

ছিল ভাহাঁকে টার্সসে।  ভাখন হিছোঁদ1 দেশ ও 
গাঁলিনি ও শয়রলের মণ্ডল নিত শিক্কি হইয়া বিশ 

পাঁইল এব পুভূর ভয় ও বর্্ঘাত্সার আননে্ চলিতে 
আাকিল 1 লা 

তছকালে এ হত হঈল পিতর সে সফল দেশে 
যাইতে আইল পুন্যবালেরাদের ঠাঁই যাহার! লাদদায় 
বাস করিল 1. ও খানে গাইল এক জল-ভাহাছ 
নাথ জ্ঞাইলের্াঁসল যে আট বর সর্থাগিত আক্ী অব 
হইল 1 ডাধন পির কহিল ভাহকে আইলেযুসরে 
য়েশ্তু চ্বীঞ্ত সুঙ্থ করেন' 'তোযাঁকে ওঠ বিচালা লোজা 
কর।  ভাহাঁতে সে তডক্ষণে গঠিল 1 -হএ০ লদ্দা! 
ও শীরলের অক্ল পুজাগন ভাহাঁকে দেখিয়ু ছিরিল 
শড়ুর দ্িগো। ক. 



৯ নবহা পবর্থ পেরিতের ক্রিয়া 

৬. হাতত ও চিল একি জন লখরী শিহা ভহিবিরা লাখ 
টাবিতা তাঁহার আর্থ দর্কান সে হইল সক্রিয় ও দান 

৩৭ ক্রিয়া পূর্ন 1 ড.কালে সে পাঁতিডা হইঘ অরিল । 

এব, তাহার! ভাহীকে গুণ খুইল ওপর কৃঠ্ঠরিতে 1 

৩৮ এব. লদ্দা ঘাঁছার নিকট হইয়া শিষ্যের1 পিভরের 
সোধাঁনে ইইবাঁর জর্যাচার পাঁইঘা পারীইল দুই তন, 
তাহাকে বিলম্থ লা করিয়া আ'জিতে ভাহাঁবদের হানে । 

৩১৯ ডাথন পিতর' ওর্টিয়খ গেলেল ভাহাঁরদের সহি" । লে 
গুস্তরিলে ভাঙারা আ'নিল ডাঁহাকে মে ওপর কর্ঠরিতে 

ও সম্জ্ত বিধব চশ্তপির্টগৌ ভাগাইল ক্রন্দন করিতেং 
ও দোাইতে* জাঁযা ও বসু যাহা দর্কান বলাইয়া' চিল 

ও জীবৈৎ কর্থলে। কিছু পিতর ভীঁহাঁরচি!কে অক্ল বাহির 
ক্রি হাটু গাঁতিন ও কাঁহনা কিল পরে শরীরের 

 ছবিগে সিরিয়া বলিল টীবিত! ওত? ভাহাতে চক্ষু ঘুলিল 
85 শরবত শিভর্কে ছেটিয়ুাশ ফসিল 1] ভাধল তে হাঁড 

দিঘু! ওঠাইল ভাঁছাকে পরে পুনাহাল ও বিধ্বাঁকে 
£ ভাক্য়া' জীবৎ ছিল ভীহাঁকে | এ কার আ০্বাঁক 

গৌল যাঁঞার বরাবর তাহাতে অনেক লোক আছ! 

£৩ করিল পুরে! তারপরে সে ঘা্ঁয় বাঁস করিল 
জালেক দিন শীয়ল তাঘাঁরের ঘরে 1টি 

শবর্ক ফাঁইসারিযাঁয় হইল এক জন তাহার লাঁম কর্নেলিযুস 
৫ লে পণ্চনের এক শত সেনারপতি ঘাঁহা বলে ইতালিয়ুণ 
২ পণ্চন জে জন ধান ও তাহার সকল ঘর অধ 

ঈশ্থরুকে ভয় করিল অলেক দান করিড়ে* লোঁকস্তে 



$০ 

$8 

৫০ দর্শন পর্ব পেরিতের' কিয়া” 

ও লিভ নিহেদন করিতে ঈশ্বরকে 1 সেজলদিঞ্ধ- 
পৃহর ভিলেক বেলায় লিগ দর্শন দেখল ঈশ্বরের 

এক দত তাহাঁর নিকট পুবেশ করিয়খ কছিতেং ছে, 
কর্নেলযুল 1 সে বত ভর্ঘর্ঘ হইলে ভাহার ছিগে 

দুষ্ি করিয়া বলিল এ কি পুভছে। সে বলিল তাহাকে 
ভৌাঁর নিবেদন ও ভোথাঁর দাঁল আঁিয়াঁছে ঈশ্বরের 

স্বহ্ছখনে স্মরণার্টের যত আভএব এল লোককে 

যাঁচ্য় পাঠাই আঁনহ শ্টুয়ন ঘাহার যা নাঁয িতর 
সে বাস করে এক জল শাহ চাঁযারের বহি, 
যাহার ঘর সমুদ্র ভিরে জে কহিবে তোমাকে কি 
কাথা করিতে জুযাঁয়। লেদ্যুত হে কহিল কর্নেলি 
ঘসকে গেলে লে ভাকিল দুই দাস ও এক জন ধার্মিক 

মেলা ভাহাঁরদিগা হইডে যাহার) ছয়ের কার্য নিত্য 
করিল এব এ সফল কা কৃহিয়া! পাঁঠাইল তাহার 
দিগাকে ঘাঁছাঁয়। পর দিনে ভাঁহাঁরা হাইভেং অহরের 

লিকট আইল ত-কাঁলে লিতর দিন দুই পুহর বেল] 
হঞউয়া? গোল ঘরের ছাঁতের ওপর নিবেদন করিবার কারণ 

তখন সে বত হ্ষুবি হইয়া কিছু খাইতে ঢাঁহিল 
কিন্ড তাঁহার রাঁক্ষিতে* আব্সন হইয়া! পত্িল এব, 

সব“ মুঃুলা হইয়া দেছিল বন্ড চাদরের মত এক ঘস্ত 

$৯ চারি কোনায় জোতা নাহিতেই নাঁমিল পুঁথিবীতে যাঁহাঁতে 

$৩ 

৪ 

পৃথিবীর অকল পুকাঁর তস্তপ্রায বল পন্ত ওরইঈমাছি 
ওশুলোর পঙ্চ। পরে এক রব আইল তাহার ঠাই 
ছে পিউর ওঠ মার )াও 1 কিন্য পির কহিল এযন লে 

সুভ একারণ আমি কখন /খাঁইলা না কোন নামান 

সির 



৯ দ্ধ পবর্ঘ শে়িতেয় কিয়া» 

৪৫ কিমা হারা বর । দ্বিতীয় বার সে রব কহ 
তাহাকে ঘাঁহী1 ভগীবান পবিত্র ফরাইয়াজেন ভাহ! 

£৬ সাযান্য কহিও লা. এহইল তিনবার পহেসে। 
$৭ চাঁদর পুনবর্বার লইয়া! গৌল স্ৃ। শির অন্ুরে 

ভাবিতেং মে দর্শনীঘ়ের আর্থক্কি দেখঘে লেক 
পাঠান হইল কর্নেলিযুস হইতে জিজ্ঞাসা করিযুণ চিজ 

8৮ শ্যালের দ্র কোথায় ও দ্বারে ভাশাইলে জাকিয়া 
জিভাী-সা করিল ঘছি শীল ঘাঁহাঁর ঠযাত লখয় পিভক 

$৯ বাঁস করিল সে স্থানে | পিতর সে দর্শলীয়ের বিষ্ফু 
ভাঁবনী করিতে আআ! কাহনেন ভাঁহাঁকে দে) তিল 

২০ মৃন্ঘ্য ঃখুজিতেচে তোযাঁকে অতএব ওঠ লাযিযা! 

নিরীরিৎ্ চল ভাহীরদের আহি. একারণ আছি 

হ$ পাঁঠাইর্াঁচি তাহারদিগীকে | তান নিভর লামিয়া! 

গেল মে লোঁকের কাছে ঘাঁহাঁরণ পাঠাল হইল কর্মেলিযুস 
হইতে এব০ বলিলেন দেখে আছি সে জল আহ্ঠকে 
তোর! ঃুজিতেছ তোঁঘর] কি কারস আইল এখালে ॥ 

৯২ ভাহাঁর! কহিল কর্নেলিয়ু এক শত মেলারপততি 
পুকৃতাহিককি যন ঘিনি ভয় করেল ঈশ্বরকে ও ঘাহাঁর 

সুখ্যাত হইয়াছে সকল হিহোদীরদের মুণে তিনি 

ধর্ম দ্যুতে পত্যাদেশ হইলেন পাঁঠাইতে তঁয়াকে আলিভে 
আপনার ছেরে এবৎ, কথা শ্রলিতে তোয়ার ঠাই । 

₹৩ জআতএব তিনি তাহাদিগকে ঘরে ভাঁকিয়া অভীহি, 

করিল এব পর দিবস পিতর আতা করিল তাঁহারদের 

সহিৎ্ ঘাঁছার কতক ভুতার! ও গৌল তাহার লগ্জে! 
ঢখ 



৩০ হশয় শব্ধ প্রেরিতের ক্রিয়া 

ঃ পর দিলে তাঁহাঁরা গুস্তরিল কাইসারিয়াঁযু ও কার্নেলিয়ুস 
ভাহারদের কারন অপি] করিতে এক থান ডাঁক্যি! 

চিল তাঁহা'র চিত্র যৈঅকে | ৪ 
২৫ পিতর ঘরে পুবেশ করিতে হৃর্সেলিয়ুস ডেট 

তীহাঁকে ও তাহার তরণে পক্তি দ্জা করিল তাহ!কে। 
২৬ কিন্ড পিভর ভাঁহখক্ে ওঠাইল বলিয়া! ও আমি ও এক 

২৭ মানুহ |. এব কথ] বার্তা কাহতে* ঘরে গেলে 
৮ আনেক লোক আভা পাইল ? তাহাতে কহিল 

তাঁহারদিগীকে তৌঁঘর1 জীন কেহ ঘিহোদী সত 
করিতে কিম অনা বর্মের ঘহে ঘাইতে অক্র্তুব্য কিন্ত 
ঈশ্বর দ্েধোইযছেন আযাকে কোর কাঁহাকে আমান্য 

২৯ কিনা অপবিত্র না কহিতে । অভএব ভূমি লোক 
পাঁঠাইলে আমি নির্ভাবত আজিয়ছি জতএব আছি 

৩০ জানিতে চাহি কেন আনিযাঁছ আযাকে 1 কর্লেলিয়স 

বলিল চাঁর ছিন' গোলে আহি ওনবাঁস করিতে জিলা 

এ বেলা পর্ধ)নু ভাঙতে তিল পহরের সমফু আমি কাঁঘনা 
কর্িলাযি আপনার ঘরে এব, দেখ এক জন ভাঁগাইল 

৩$ আমর বিদ্যা্যান ডেজ ঘুস্ত পরিচদে লে বলিল 
_ ছেক্র্নেলিয়স তৌঁযখর নিবেদন স্টল] ঢোল ও ভোার 
৩২. দন ঈদ্থরের মলে বর্ন হইছে অতএৰ লোককে 

আাঁচায় পাঠাই ডাক শণল ঘাঁহাঁর ধ্যাত না পিতর 
সে বাস করে শীঘেন ত'যারের ঘরে সমুদ্র ভিরে ও 

৩৩ আনি বলিবে তোকে |. অভএব ততক্ষনে আমি 
পাাইলখয্ তৌঘাঁর কারন ও ভূমি আইলে ভাঁল করিয়াজ 

এমল ও আমরা সকল এখানে ইশ্থরের সাথ, 



$5 দুর্শ বর্থ টেরিতের ক্রি 

ছ্টলিতে সকল ক) হাহা জ্বর আঁকা দিযঁছেল 
ভোাকে 0: ১০ 

৩৪ ভাখন পিওর মধ খুলিয়া কহিলেন অভা আফি 
জানিতে পি ঘে ঈশ্বর য্যখাবলেশকল কর্তা নহেন। 

৩৫ কিন্ড পুতি বর্মের ঘে কেহ উন কয়ে তাঁহাকে ও পুকৃত 
৩৬ কার্া করে সে গৃঁহনিৎ ভীহীর ই? ঘে কথ 

ঈনস্থর পার্তাইিলেন হির্শরশলের অন্ধনের ভাই আলন্দ চেড়ি 
৩৭ ছিতে ঘস্ত খ্গ্ত দিয়া তিনি অক্লের পভ সেকথা] 

তৌঁয্রা জাল ঘাহা পাশ হইল ঘিহোঁদা লসক্কল দেশে 
গীলিলিতে আঁরদ্ডলে সে ভূবের পরে ঘাঁহী যেণছল চেততি 

৩৮ দিল হযেষ্ লাঁজরেলের বিষয় ইশ্বর কেযেন আঅভিশেক - 
করিলেন তাঁকে ধর্ম ও পরাক্রয় দি হিনি 
বেতাইলেল সুক্তিতা করিতে ও জুঙ্থ করিডে সয়তাল। 
কার্ঘত পীতিতক্ে একারণ উন্থর হইলেন ভাগাঁর 

৩৯ আহি 1 আরা ও জে কাঁর্ছোর লাহটী ঘাঁহাঁঘ তিনি 

করিলেন দুই হিহো'দাঁ দেশ ও ঘিরোশলছে যাঁহাকে 

$* তাঁহারা রুক্ষের গুনর টাক্সিযু! বধ করিল। তাঁহাকে 

ঈশ্বর তভীতু দিনে গুঠাইয়] পুকাশ ক্রিয়া দেধাইলেল 
$$ আস্ত লোককে নহে কিন্ ঈশ্বরের প্বর্ব নিয়োজি*, 

সাক্কীরদি দ্ণীক্কে তাহা আঁয্রী ঘে ভোঁজল' সান করিলা 

ভীহাঁর অঙ্গে ভীহীঞ্ক মৃত্যু চাঁতিহ গুঠনের পরে । 

$২ এব০- তিনি আঁডা ছিলেন আযারনিগাকে চেতি দিতে ও 

স্যাঁণ কহিতে সকল লোককে যে এই তিনি ঘিনি 
নিযুক্ত হ্যা জিলেল জীব ও মৃত্যুরদের বিচাঁর কতা 

8৩ সকল ভবিষ্য- বক্তা ভাহার এ পুযাঁণ দেয় ঘেজন 



৫০ ছক্পয় পবর্ষপেরিতের কিয়াস 

আহ! করে তীঁহারে লে পাইবে পাঁপ মোচন ভীঁহায় 
$8 না দিয়া | পির এ কখণ কহিতেখ ধর্মাতা পিন 

$৫ সকলের ওপর যাহারা কথ শ্বলিভে ভিলা এব 

ভক্তচেদি ঘেং লোক জা করিল থভ লোক লিভরের 
অহিৎ্ তাহার চয্কিৎ্ হইল এ জন্য বর্মাত্যার দাগ 

£৬ চাল! গৌল অন্য বর্মের ওপর ও একাঁরন ভাহাঁর1 
ফ্লিন তাহারছিগক্ে লানাল ভাঁহ? কহিডেহং ও 

$৭ উত্বরক্ষে স্তব করিতে! ডাখন পিভর ওততর করিল 
কেহ জল হানা করিতে পাঁরে এ লোকের ভুবাইবারার্চে 

৪৮ যাহারা বর্মণাত্বী সঈঘাঁছে য্যেল আর্য] 1 আতএক 
আসা দিল পুভূর লাঁঘে তূবাঈতে ভাহারদিগকে ॥ পরে, 

_ -ভাহারী আবনলা করিল ভাহাঁকে আর কতক দিব 
রাহ তাহারদের সহি" ঢিতোরশাহপপর 

রর রি ৩ ভাতাগান যাহারা হিহেদ) দেশে স্নানে 
_ঠ8 পাইল যে জন্য বর্ম লইঈমুণ জিল ইশ্বরের কথ]? 

& পরে পিতর ঘিরেোশলমে গুভ্তরিলে কতক ভকছেছি 
৩ বি্ন্ত করিল তাহাকে ক্হিয়া ভূমি অভকছেদি'র" 

- দের স্থলে ঘাঁইয়া শাইয়াজছি ভীঙ্াারদের অহিৎ*। 
ভাধল শিতর মে সকল কথা পৃথক কহিতে লাঁতীল 
তা্াঁরদিগাকে বলিযু? আমি লিরেদন করিতে ছিল" 
যাগ লগারে এবৎ আসন্ন হইয়া দর্শনীয় দেখিলাম 
এক বস্তু বসত চাঁদের মত সুরগিহইতে লাহিডে* লাষি 
হাঁ ছিল চারি কোল! দিয়া এব০, তাহা আইল আর 

৬ কাঁচ. আহি ভাহাতে তিক দূদ্িি করিয়া তজবিত্ত 

৪ 



8 

$২ 

$৩ 

48 
৫ 

$৬ 

88 একাদিশম পর্ব পেরিতের ক্রিয়া 

করিলায ও দেখিলায্ প্থিযার চত্তসুদা ও হন শশ্ত ও 
গুরগিম ও শ্ল্যের পক্চা পরে রব শ্তনিতে পাইল 
কহিতে* পিতররে ওঠ আমার যাও কিল্য আছি 

কৃছিলা্ ছে গুভু. এ মত হছে একারণ কিছু সামান্য 
কি হর্খয ব্হ্ত আঁঘাঁর মু কাথুল আান্দিল ল1 

মে রব দ্বিতীয় বর হইয়া পৃত্যন্তর করিল আযাক্ে 
ঘুর্গ হইতে ঘাঁছাঁং উগাব্ণন পবিত্র করিয়াছেন ভা 

আযাঁল্ায কহিও না । এ সকল হইল তিল ঘাঁর ! 

পরে অস্ত টালিঘাঁ গোল স্বর্গে ত-কাঁলে দেও 
তিন জন কাইসারিঘা! হইতে লৌরিত আনিয়া! চিল মেস 
ঘরে যাহাতে আসি ছিলাম! আত্মা ও আতর! 
করিলেন আহকে নির্ভাবিত ঘাঁইতে ভাহাঁরদের আহৎ 
প্র চযু ভূতী ও আয়ার সঅঙ্টে গেল । আমরা ডাখ্ন 
পুবেশ ক্রিলাঘ সে যানছের ঘরে ওসে কহিল 

-.আারদিগিকে কেমুন দেখিয়া জিল এক দাত ভাহাঁর 
ঘরে ভবশ্াইয়া কহিভেং ভীাহাঁকে লোককে যায় 

পা্ঠাইযা! আঁলছ এখালে শীল ঘাছার খ্যাত লায 
পিতা সে কথা কহিবে তোযাঁকে ঘাভাতে তূঘি ও 

ভোর্ার ফল পরিজন ত্রাণ পাইবেক 1 পরে আমি 

কহিতেং বর্ম্জাত্ৰা পত্তিল তাহারদের ওপর হেষ্ন পুষে 
আযারদের গুপর তাল আমি যনে পাইল 

- গুভূর কথা কেমুন লিলেন ঘোহল অবশ্য জলে 

$৭ 

ভবাইলেন কিন্য ভৌঁয্র1 বর্্মাত্ায় ভূবিতে হইবা। 
অতএব ঈশ্বর ভাহাঁরদিগাকে সে একি দান দিয়! ঘাহা 
দিয়া জিলেন আযারদিগিকে যেআছ্ছা করিলাম পুভু যেস্ত 



$3 একশ পরর্ক পেরিতের ক্রিয়া” 

0 আমি কে ঘে হীশ্বরকে বারল হ্ছব্িতে 

£৮ পারিলায্ । তাহারা এ কথা শুনিয়া চপ করিল পরে 
ঈশ্বরকে স্তব করিল কহিডে এযল হইলে ঈশ্বর 

জীবনে 0েদু দির্যাটছিন অন্য বর্ঘকে 17 

$৯ : ভৎ্ফাঁলে ঘাঁহারণ চিপ্ন ভিন্ন হইল লে বিপক্টেহার্টে 
:. ছা পতি হইন স্ভিতলছঘের ব্যয় ভাহাঁর! 

.. ধেত়াইল যত দার ফনিকি ও কপুল ও আন্টিয়েঠিধ 
হৎ হিহোদ বরে কাঁহাকে কথা লা কহিয্শ! ভাঁহার 

দের ও হইল কতক লোক কপ্জদী ও কিবীনী হাঁছাঁর1 
আন্ঠিযোচে বাইর গাঁফ লোককে কছিল পুভু মেশ্ক্ে 

২১ ঢেতি দিয়]. এব পুভর হত হইল ভাহাঁরদের' 
সহি তাঁহাঁতে আলেকে আনা করিয়া! ছিরিল পুভুর 

ঘ& ছিগৌ। তাহাঁরদের এ সযাচার আহিল হিরেবশলযের 
মগুলির শঁবনে ভাখন তাঁহারা পার্ঠাইল বার্নবাঁকে 

২৩ আঁত্যোতো হনিহার কারন! সে জাণ্িয়োটেধ 

ওত্তরিয়া ও ঈত্বরের আনগহ দেখিয়া আনন্দ করিল 
এ্রবণ্ন স্ভোভ ছিল ভীহারদিগকে অনঃকরনের লিযু 

২৪ করিয়া ধরিতে পুভৃক্তে একরণ সে হইল পুল্যবন 
ইমা ও ভক্তি পৃর্নিত এব জালেক লোক হইল 

ঘ৫ পুভৃর পুণ্ে। পরে বার্ন) গৌল টার্সলে শাওল 
২৬ জনে এব০ ভাহাকে পাইয়া আলিল আন্িয়েখণো। 

ভাঁহাতে ভাহারা! বরে ম্গুলির আহি অভ 

হইয়া শিক্কাছিল অলেক লোককে পরে শিষ্যেরখ 

ঈম্থরের নিয়তে গিচুষ্চিযান না ধ্যাত হইল আনি 



4৫ একীদশয পর্ব দেেরিতের ক্রিয়া 

ই ঘোঁতে পু্হ॥ সে কালে ভবিষ্যত বস্তা আইল 
২৮ হিযোশলয্ হইতে আঁন্ডিযোঁতে 1] এুবৎ তাহার 

দের এক জন আগীরজ লাহে ওতিমু€ জাঁলহিল আত্ম! 

দিয়? যে হত মগ্ন্তর হইবে সকল দেশে কিচু কাল 
২৯ পরে তাহা হইল ক্লুদিযুহ কাঁইসরের দিনে! আভএহ 

শিছের1 নিয়ুয করিল কিচু দান পাঠাইতে পুতি জনের 

শক্ত্যালাহায়ি যিহোদা দেশে লিবাঞ্সি ভাতারছের টাই? 
৩৯ পরে উহ করিয়ুশ তাহা পার্চাইল চিন লোকের উঁহি 

হার্ববা ও শওিলের হাত দিয়া! । 4৮ 

পর্ক লে কালে ছেরোদ রাজ! দুঃখ দিবাঁরণর্থে ধারিল 
৬২ মগুলির কতক লোককে এব ফোনের ভাই: 
৩ ৩7 বকবক তলো'য়ারে বধ করিল পরে দেখিয়ুখ তাহ 

যিহোদীরদের অন্বোছঘ পিতয়কে বরিডে লাগাল 
& ত৬্কাঁলে হইল ব্যযযির কুটির ছিল তাখল' তহধকে 

ধরিয়া! কএদ করিল চারি গ৩1 জেলার জিম্থায় লে! 

করিযু। পেঁশাচ্ফের পরে বাহির করিতে তাহাকে 

৫ লোকের ক্াই।. আতশত্রব শিতরাকে রাখা হইল 
কারাগারে ক্ষিম্ড মস্ত মগডুলি কামিল! করিল 

ঈশ্বরের স্থলে তাহারার্থে? চট 
৬ ঘে কালে হেরোঁদ্ মনে করিল ভাহাঁকে বাহিকু 

করিতে সে রাত্রে পিতর শ্বইতে ছিল দুই সেনার 
যাঁঝাথাঁনে দুই জিজ্রিরে বন্দিত আর সকল চৌকিদার 

৭ ও দাঁরের কাছে ভাগুইঘা কারাগারের চৌকি ছিল 
হেন কালে দেখ ঈদস্থরের এক দূত দর্শন দিল তাহাকে 



$& দ্ীদর্শয পব্ব” পরিতের কিয়া. 

শ্রবণ আঁলেণ তেজিল ঘরে ভাল লে শিডর়ের কৌঝে 

$০ 

$৪ 

৫২. 

৪৩ 

৪ 

৫৫ 

ঘ্বাক্তি মারিলে টৈতল্য করাইন তাহাকে কহিয়া শু 

করিযা গু তাহাতে জিঞ্জির টযজিয়ু? পত্তন ভাহার 
হীত হইতে! পরে দ্যত কহিল তাহাকে ভোথার 

কর বন্দ ও ধাধী পায় দেহ তান ভাহ1 করিল 

তারপর মে বলিল তাঁহাকে তোমার বসু গাছ দিয়! 
আঁইঙন আঁয্ধর পাছে 8. পরে বাহিরে যাইতে 
গৌল তাঁহার পাঁচে সে ও জাঁনিল লা এই তা হাহ! 
সে দ্যতে করিল কিন্টু ঘলে ভাবিল এক দন 

দেমিল 1 তাহার পু ও দ্বিতীয় চৌকি ছখতিয়? 
আইল সে লোহার কাটের কাঁচে যাহা! ঘায়ু অহ 
ঘাহা আপনি ঃযুলিযা গোল! এৰ০* বাহির হইয়া! 

তাহারা গোল এক গলি দিয়া তখন দত চিল 

ভাহাঁফে 1] পিভর টৈতল্য হইয়া বলিল এখান আছ 

নিভানু জানি পভ ভাহীর দৃভকে পাঠাইয়। পরি ্রাণ 
করিয্ণাচেন আথাঁকে ছেরোদের হাঁ ও সমস্ত হিছে! 

দীরদের ভপিহ্কা হইতে ৮8. এব সে যনে পাইয়া 
আছিল ঘোছল ঘানার খত নাস হখর্কের হাতা আারিয়ার 
ঘরে ঘোখালে অনেক লোক সভা হইল নিবেন 

শাশীর্ত 

করিভেছ। 
 ভাখন শিডর দ্বারে ঘরধতেং এফ কলা! ডাঁহরি নাছ 

রোদ! আইল জিজ্ঞানা করিতে কে আজে । এব০ 
শিউরের রুব চিবিযা হরি মলে কপাট ঃযুলিল না 
কিল্ড দৌত্তিযঘ! বলিল পির ভাগাইতেছে দ্বারে । 

ভাহাতে তাহার! বলিল তাহাকে তুমি আন হবিয়া 



/ঘ্ীযেরসশরিভের টি 
কিন্ত জে-ক্কাহল আব] এহন হইয়া. ডভাধন 

&৩ হার লিন এ উহ'র দত | কিন্য নিডরএগ্থাতে২ 

বুহিলেল পরে তাঁহার! কনা আলিয়া ও তাহীকে 

44 দেযিয়! চযকি হইল । এ্র₹্০. নে ভীহরদিগঞ্জে 

চুপ করাইতে ঠার করিযুণ কহিল কেমন পুভূ নিস্তার 
করিয়া! চিলেন তাহাকে কারাগার হঈডে ।- তারপর 
হলিল এ অর্যাচার দেহ দাঁকুব ও আল্য ভুভিরদিগিকে 
তাহাতে পুহ্থান করিয়া চৌল অল্য স্থানে ৮. দিন 
হনে বত কোলাহল হইল জেলাগালের মঙ্ো পিতকু 

৯ কোথায় গোল! পরে ছেরোঁদ্ ঃখুভিলে কিন্য তাহার 

গুন্দেশ না পাইলে তজবিজ করিল চৌকি ক্দ্ারুকে ও 
আঁভ্ডা দিল বধ শুরিতে ভাহার্দিগাকে |] কিন্ত লে 

ছিছোঁদিা! দেশ জাঁভিযা? গন কাইআারিয়ায ও বাজ 

২০ করিল লোখালে ! সে কালে হেরোর ছোঁর ও 
নদ লোকের গুরর বড় ক্রোহি* হইল কিল 

তাহারা এক হালে তাহার আঘাতে আইল এব০-রাভ!র 

দের়ান, ব্বাঞ্স ভাঁহারদের প১ করণ আরণ ঢাহিল 
পরকফাঁরন ভাঁহারদের দেশ পান্য হইল রাজার দেশ 

২ হইডে ! পরে এক লিহপিভ দিনে ছেরোদ রাজার 

২৩ 

পরিচুদ্ পরিঘুণ বজ্সিন বিৎহাঁজলের ওপর ও কাহিলি 
২ করিল ভাঁহারিদিগকে 1. ভাহঠতে লোক চেচাইয়ু 
স্থলিল এ ঈশ্বরের র₹ আলমের দছে। ডরিভ ইউস্থরের 

কৃত ঘা দিল ভাহাঁকে এ লাযস্ত ঈশ্বরকে স্তব দিল 

॥ না ভাহাতে লে কাঁটে খাইয়া? রিল । কিছু ঈম্থুরের 

ও চ্ং 



১২ স্বীয় পবর্্ ছেরিতের ক্রিট 

&৫ কী হাতিতেং বৃ হইল. ভাখন হামযা ও 
শণওন ভাহাঁরাদর সেবা পৃর্মিত হইয়া! বাতিল 
ঘিরোশশলয হইতে এব, ঘোহনকে আাতে লইল যাহার 
খ্যাতি না হাঁক 1 মী 

অবর্ক সে ক্খলে আঁন্িঘোচখর মগুলিতে হইল কত্ত 
৫৩ ভবিষ্যৎ বস্তা! ও শিক্ষক বার্শবা ও শীযন ঘাহাঁর 
আঘাত নাফ লিগের ও কিরীনির লৃক্ক ও মনাএন যে তরিবৎ্ 

হইল ছেরোঁদ্ চর্তঘ1০শৈর কর্তার আহি ও ওল ॥ 
২. ডাহাঁর পুর সেবা করিতে ও ওপবাস করিতে 

ধন্দীত্যা বনিলেন আঁমারার্ধে আলাদা! কর বার্নবখ ও 
শখওলকে সে কার্ধোর নিযিত্ত হাঁহাঁতে নিনুক্ত করিয়াছি 

৩ ভাঁহারদিগাক্ে |] আভ]এব ভাহারা গুপবাজস ও কামলা 

করিনে ভাহারদের ওর হাত দিয়াশ বিদায় করিল 
$ ডাহারাদিগান্চো ভাখলভাহার। ধর্ঘনস্ীয় পাঠান হইঘাগেল 

জন্দকিঘায় ও সোখা'ন হইতে বাঁতুগা্ন করিল ক্লে 
€ পরে সন্াাসিসে ওবছ্িৎ হই ঢেডি দিল উীশ্বরের 

খা ঘিছোঁদীছের জিল্গজগী ঘেবহল ও ছিল ভাহাণরদের 
৬ অহ্কূর্তী। ভাঁহারা সে ওবদীনি আঁদ্যন পঞ্ছো পর্ব 

যাইয়া পাইল এক জন ্িহোদী গুলি মিথ]! ভবিষ্যৎ 

৭ বক্তা ভাহরি লীন বাঁরয়েস্ট সে হইল পুকল্গুলের সহি 
তাহার নাম্ অর্গিযঘুস পাঁওসঘ এক আঁবধীলি.হানুষ হে 

'গার্নবা ও শাওনকে ভাকিঘুণ শ্তুলিতে তাহিল ঈ্থরেক্ 

৮. কৃথা। কিন্ড আলিয়া গনি এ তাহার লাযের অও৫দ্বারুন 
তি 
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$$ 

$৩ ভ্রিয়ুার্পয্ পর্ব শেরিতের ক্রিয়া 

করিল ভাহারদিগক্ষে চে করিয়া পকলুল কে ক্রস 

ভক্তি হইতে! ভাখল শাওন তাহার লহ ও আওল বর্মাত্ত 
পৃর্নিৎ- হইয়া! ঠিক ভাহাঁবে দৃষ্ি করিত হলিল [ছে 

৯ চারা ও ক্রস পার্মি- অযভাল্রে বেটা আক্ল 

পকভার্থের ০-1 চি 'সোজা সপ হিতরখইতে চাঁশিকি 

লা] । ভাতখব দোখ এখব ঈশ্বরের হাঁভ ভৌত ওপরে 
_ জাহাঁতে আন হইবা ও কিছু কলি ন্ দেটিতে সাইফ 

কা? ভাহাতে ততক্ষণে এক কৃহ ও আন্দকাঁর 

$২ 

8ঃ 

পতি তাহার ওপর ও সে বেতাইতে২ চে করিল 

কাঁহাকে তাহার হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে | তাল 
পৃকসুন তাহা দেটিলে আঁন্থা করিল চমকিৎ হইয়ু] 
পুভুর পুকরণে 7 
পরে শীওল ও তাহার অহী পর্ছোস চাক্তিণ আইল 
প্ছলিয়াঁর পর্গাডু কিন্ত যোহল তাহার দিনীক্কে জাতি 
বাহাতিন হিরোঁশিলঘ়ে। পরে তাহারা পগণ ভাঁতিতো 
গুত্তরিল সজিদযের আঁণ্ঠিযেখেণের এব০* শাঁত দিলে 
জিলগীগৌ লবেশী করিয়া! বিল! তখন হাৰছু 

 শভাহহ্যত বাকা পরত করণের পরে লিলগগোর ক্র 

$৩ 

৭ 

ভাহারদের ট্রাই পাঠাইয়া কিন যলকষ্য ও ভুতীগীপন্রে 

ডোমাঁরদের হদি ক্তু ওসদেশ কথা লোকেরদ্গিকে 

ভবে কহ? ডন পাঁওল ভাঁগুঁইয়ুখ হ'ত ঠাঁরিল ও 

কৃছিন তোরণ হিশরাল লোঁক্করে ও ঘে জল ভয় করে 

উত্বরকে আব্বাল কর. এঘিশরাঁল লোকের ঈশ্বর 

'শীঁচন্দ করিলেন আযারকের পিভুরদিগ'কে এব লোক 

মিছির দেশে বাসী হইয়া মুক্ত করিলেন ও হা 



5৩ ব্রিয়দর্শম পর্ব গেকরিতের কিছু 

$৮ খ্্ঠাইহা! বাহিত করিলন ভাঁহাঁরদ্গিকেও উপরে 

ব-জর চন্িশেক আসহিজেল তাহা'রাদের বক্তিযু! 
4% আরুনাতে 1 পরে কলীয়ুশ দেশে সাত বর্ন বিন 

ক্রিয়া? ভাগীং ফ্র্রিঘুখ অধিকার দিনেল তাছারদের 
₹৩ ভুমি তাঁহারদ্গাঞ্ষে | ডাঁছা1 হইলে ঘৎ্জর চারি 

শত -পছ্ণাশেক তিলি দিলেন তাহাদিগকে বিচার কর্তী 
ঘঠ শাযুঞা ভবিষ্যৎ হজ্তা! পর্থঃনূ। - তারণরতাহারা 

রাজ চঠহলে ঈশ্বর ছ্বিলেল তংহাঁরদিগিকে বেনিমিনের 
৯৯৮ গোক্রির কিশের পা শাঁওল তন্মিশ বধ্সর1-পরে 

ভাঁহাঁকে চখতিতা ৩৪.পাত করিলেন দওভীহারদেছ 

বাড! হইবার হারন খাঁহার হিঘ্হে ও জহর প্যান 

ছিলেন ও বলিলেল আমি পঙ্িযাচি রিশির দুপা ছাগদ 
এক জন আর আনঃকফরণের হত জে করিবে আতার 

&৩ ইন এ মালের বীজ হইতে তিনি যেন অগ্ি 
৷ কার করিছু চিলেল ও*পত্র করিয়াছেন যশ আখ 

ইঃ কর্তা হিশরালের জলা হোছন তাহার অগুগামি 

1. হুঈয়া ঢেদের ভূ চেত্তি ছিলে যিশরশলের সকল 
লোকের ভাই তাঁহার আবভার আর্ঘযাদা করিডে । 

৷ ৯৫. ফোহান: ও ভাঙার সৃকমর্ পর্ন করিতে হলিলেল' 
ভোর কি বস আমিস্কে আমি লে জন নহি কিন্তু দ্ধ 
ক ট্্ষ-গঃআানিডেছেন আর পস্চাডড -ঘাহার পদের 
২৬-তভী ইালিড়ে যোগ্য লহি। হে আলু ভুভাগান 
চলর আআববছাটিইয় চোঁছির জলান ও ভোযাঁরাদের হধ্যে ঘে 

7. (জহ ভত করে ঈদশ্থরকে ভোঁযারদিগাক্কে এ বানের কথ? 
হন সত হইছে - অকারণ ফিয়োশলমের পুজা ২ 



$৩ ভ্রিয়ুদশয্ পব্র্ব প্রেছ্িভের, 1." 

। অধ্যক্ষ জে ভবিষ্যৎ বাঁকা লা বুহাযা! ঘাঁহাঁ পাধান 
হয়ছে প্রৃতি-শারত তাহার দোাঘি করি না 

৬৮ করিয়েছে 1: এব মৃভ্যর হেতু লা পাইয়া, লিল 
করিল পীঁলাউকে বৰ করহিতে তাঁহাকে: ডাহা! 

৬৯ কল যাঁহা লিপিআচে ভাহাঁর বিষয় পত্যক্ রিয় . 
তাহাকে তৃন হইভে লাযাইয়া কবরে শোয়াইল ॥ 

৩০ কিন্ড ঈশ্বর ওঠাইলেন ভাঁহান্ছে মৃত্যু হইতে . এব 

98. ভিনি আনেক দিন দর্শন দিলেন তাহাঁরদিগকে ঘাঁহাঁর! 
5;-আছইল তাহার হি গালিলি হইতে ঘিরোশলযে 

৩২ যাহারা ভাহার সাঁী লোকেরদের পড়ি! আমরা 
ও মে মগ্জীল অর্যাচার আনিয়া দেই তোঁযা'রদিগিকে 

৩৩ যে আনিকার দেয়া গিয়াছে পিতৃগনকে ডাহা ঈস্বর 

হেশুকে ওয়া এখন পৃত্াক্ষ করিযেছেন আমর 

দের কাই তাহারিদের সন্মান ঘ্যেল লিপি আছে দ্বিতীয় 

তে তুমি আমার পু আজি জন্যু দিয়াজি তোমাকে! 

৩৪ ভিনি ওঠাইয়াচেল তাহাকে মৃত্যু হইতে ক্ষয়তে ন1 

হিতরিভে লে বিবরুন শ্যুন কহিযজেল আমি দিবি 

2৫ ভৌযাঁকে দবগুদের স্থির কষে! এভদাঞহ্ে ও তিনি 

ছেল আর এক উই তৌথার ধাঁ্মিককে হয় দেখিতে 
৩৬ দিবা লা! একাঁরন দাওদ ঘখন ঈশ্বরের ইত 

আপনার পকছের কঁজি করিস! চিল নিদিৎ্ পিয়া! 
একত্র হইল তাহার পিতৃরদের সহি ও ক্ষয় দেখাল! 

৩৭ কিন্ছ যাঁহাকে ইনম্থবর গুন ওঠাইলেন তিনি কিছু, কয় 
৩৩ ছেথ্িলনে না? অতএব মানু ও ভুাভাগণের! ইহা 

ত্বাড় হওক তৌম্খরদদর হাই পাপ যেচিন চেক দেয় 



$৩ ভ্রিয়ুদর্শম্ পর্ব্ব সেরিতের হিয়া 

৩৯ হৃইয়াঁজে ভাহাঁর করণক এব০, পুতি ৮.1 যে 

গু $ 

ঠ) 

৪ 

9৫ 

সঙ 

আঁ? করে তাহাকে পুকৃভার্থিক করছিযাজে অঙ্গন 
দো হইতে ফাঁহা হুইডে পকৃভার্ধিক হইসে 
পরিল! লা যোশ্পার ব্যবীর কার্থয করিঘা। অভব্রব 
সাবধান কর কি জানি মে গতি হইবে ভোঁয়ারদেক্ধ 
যাহা লিশি আচে ভবিষ্যৎ, বাঁক্েে ছোখে ভোর! 
তষ্ঠুক ও চয়কিত ও সংব্ন!শ হও একাঁরন আমি এক 
কার্য করি ডৌগাঁরদের ছিনে এক কার্য হাহ] ভোর? 

কোন মত পুতায়ু করিবালা হদ্ি কেহ তাহা কহে 
তোযারদিগিকে ! 
কিন হিছোদতৈ। উনলগগা চাত্তিঘুণ যাইতে, হালা 

বর্ঘ চাহিল হে এ কথা কহিতে হইছে ভাহাঁরদিগাঞ্কে 

সস 

) তারপর শা/বতে। এখান মগুলি সকল ভর হইলে 

অনেক ঘিহোঁটিও অন্য গতি কারক ঘোলা গেল পাঁওল 

ও ঘানার পণ্ঠতি ঘাছাঁর] ডা ছারিদিগীকে কহিয় 

ভ্তোভ করল রৃহিতে ঈশ্বরের আনূগুহতে 1 

তারপর শাক প্রা সন সহর সভা হইল 
ঈশ্বরের কখী শ্যলিতে | কিন্ত হিহোঁদীরা আালর্যন্ে 

দেখিয়া দেশ পর্ঘিত চিলে ও ছা পাঁওন ও বার্ব! 

কহিল হি? নিশেব কহিল বিসরিত ও নিন্দা করিডেখ।? 

তাল পাঁওল ও বার্ববা ট্রোলা বাক্য হলিল প্রয়োজন 

হইল হে উন্থরের কথা লু কৃহিযা যাইত ভোযার 

দের ঠাঁই কিন্ত তোমরা ডাহা দূর করিয়া ও আপনার 
দিগাঞ্ে অনন্ত জীবনের অগা আলে করিয়া দেখে 

আমরা মুখ রাই অন্য হর্মেরদিণে। এহন গুদ 



&৩ প্রি পর্ব শেরিতের ক্রিয়ু 

প্রযল আজব দিয্াচেল আযারদিগিকে কৃহিযে আনি 

লিঘুক্তু করিযচি তোকে আল নয বর্ছের আলে তুমি 
৬ ভ্্রীনের কারণ হষঈবারাথে দুথিকীর সামা পর্ঘ/নু | অনয 

_. স্র্শ্ের লোক ইহা শ্নিলে শুল্া্ হইয়া হ্যব করিল 
সশ্ডর কথায় ও ঘত লোক নিযুক্ত হইল অনু প্যাযু 

২৯ পীহীবাঁর কারণ তত লোক আছা করিল । এহ০, 

৫০ পুর কণ বাপিল সে সমস্ত দেশে। কিন্ড যিহৌদীর! 
কতক যহাঁ ঘোগিনী হট লোককে ও জে নগরের অধ 

স্ষকে দুটিঘা বিপক্ষ পর করিল পাঁওল ও বা্নবার 
বিপরিডে ও থেছিঘা! দিল ভাঁহাঁরদিগাকে ভাহারিছেরু 

্$ অযৈ হইতে! কিল্ডি তাহার! বাকল ভাঁহারদের 
পদের পুল! তাঁহারদের বিপরিতে পরে ওস্তরিল, 

৫২ ইকোনিয়ুয়ে।. এব শিছ্যগণ আখলন্দ্ ও ধম্হাত্সা 
রঃ পরিস্ূর্মিত হইল । 

পবর্ক ইকেনিযুমে এ সত ছইল ভাহারি দুই জনয়িহোঁদীর্ 

গি, »জ্পজিনগাগৌ আতে যাঁইঘা কহিল যে হতে ভালেক 

্. ্িহোনী ও গ্টক আছ! করিল কিন্ অনাছিক্ত 
ঘিহোঁদীর1 অন্য কর্মের যন ঘুষিল ও দুর্যতি করাইল 

ও ভাঁহাঁরদিগকে ভাতাগণের বিপরিতে অতএব তাঁহারা 
অনেক ক্কা'ন স্থিতি করিয়ু গ্োসা যু কহিল প্রভুর 
বিহ্য় বিনি ও দিলেন ভা অলগৃহ কথার নযাঁণ 

শ্রবণ, ভিজ ও আচ্চর্ধা কাঁধ করিতে দিলেন তাঁহার 

8 দের হাঁতে। কিন্তু সহরের যালব্য ভিন্ন হইল 
ভাঁহাতে একাঁ০শ হইল মিহোদী ও আর একাণ্শ 



ও 

4৫ 

£ চন্তগর্শেম পনর্থ শেরিতৈর কয়টা 

পেরিতেরদের অহি্1 কিন্ত যখন অন্যনর্ ও 
খিহোদীরী ও তাহারিদের অধ্যক্ষ সম্েৎ বলাকা 
করিম জিল হিৎ্সা কারিতে ও পাথর ম্চরিতে ডাহা 
দিগাকে ভান তাহার ভাঙা অভ হইযুগ পলাইল 
লিকার্েনিযার সহর লব্বী ও দ্রকেও তাহার নিকট 
দেশ্শে ও জোথাঁলে আঞ্জীন আ্যাচার টেতি দিল 7 
লম্বা এক জন পদে দৃর্্ধল বিল টাকা ডাহা 

মাভাঁর গীর্ত হইভে হে কান হটিডে পারিল্ লা! 
মে জন শ্তুনিল সপাওলের্ কা হে ও তাহারে দেঠি'লে 
বুবিন ডাহা আন্থ খাইবার ভক্তি হইল অতএব টেঁচাইয় 
কহিল ভোঁযাঁর পাঁযু যাঁড়া হও ।  ভাঁহাতে সে লা 

দি! ভীটিল। পরে লোক পাঁওলের সে ক্রিয়া 
দেটিলে টেঁতাইিয়া কহিল লকায়োনিয়াণ ভীঘায়ু দেবতা 
যলষ্যের মুর্তি ধরিয়া! নাযিযাঁচে আযারদের ট্রাই 1 
ও বার্মার না বনিল ঘূপিভর ও পাঁওলের মরি 
একারণ সে পুরান বন্তী 1 ভখন যুশিউরের যাজক 

বে গ্াক্িল তহীদের সহরের জন্মুতে আনলিল বলছ, 
শুক্ছলের হানা দ্বারের কাজে এব লোকের আঙ্থিৎ 
বলিদাঁল ৬৭জগাঁ করিতে লখগিন 1 কিন্তু বার্নবা ও 

পাঁওল লেহিত তাহা শ্বনিয়া জিত্তিল ভাঁহাঁরদের বসু 
শহত, লেকের যধৌো দৌতিন টেচিযুণ : কহিডেং 
হহার্শযুরখহে এ কা করিডেজ ফেল আিরা ও 
যাঁলুঘ ঘাহারদের দুর্বলাতী তোঁঘারছের মভ এব০, 

এ মঙ্জীল অর্যাচার চেত দেই ভেখহারদের শাৰণে 
ভৌগাঁরদের' এ অলর্ঘকি বস্তু চাঁভিযা ক্িুলের জল্য 



' 88 চ্তর্শিয শব্ধ পেঁিতের কিছ 

ইহ ভগার্খালের-ছিগে ঘিনি লির্ঘন করিলেন সূর্গী ত্র 
দৃথিবী ও সুদ ও তাহাদের যথ্ে যাহা আজে 

$ড হিলি বর্ষ ক্লে অকল বর্ম আপিন পথে হইতে 
$৭ দির্জেন কিচু শঁপনি সাহটী হিল ঠাকিলেন লা 

।- কুক্তিয়া করিয়া ও বৃছি/ বর্ধাইযুণ সু হইতে ও আল 

যুক্ত কাঁল দিলে আঁাঁরদেরু অন্ঃকরন আঁললদ ও 
$৮ হারিছ পন করাইয়া! ॥ এব০ তখহাঁর এ কা কহ্যিধ 
লেক আঁকগ্কনে বারন করিল লোককে শ₹ুগ/ 

করিতে ভাঁহাঁরদের স্থলে 1 4 
4৯ কিন্ড কতক হিহ্ধেদীরো আনিয়া শ ইক্নিযু 
হইতে আনিস? লোককে স্ডোভ করিল এব০১ পাঁওলক্ডে. 
শাখ্র আঁরিযুখ টানিল নগরের বাহিরে ভাবিযশ দে 

₹* মৃত্যু। কিন্দ্রু শিষ্যেরা তাহার চত্তঙ্গিগ ভাগাইলে 
সে ওয়া গৌল আহরের ভিতরে ও পর ছিনে গোল 

ঘ$ দবের্যতে বাবার সহিৎ1 . ও সে নগরে হনে 
সমাচার ঢেতি দিল এব অনেককে শিক্ষাঁইয়া! পুলবর্কার্ 

গৌল লঙ্া ও ইক্োনিযুঘ ও আন্টিঘ়োগো শিঘ্যেরদের, 

হন ছি করিতে ও ভক্তিতে থাকিবারে স্ভোভ 
করিতে ও কৃহিতেং যে আঁঘাঁরদের আব 
আছে অনেক দুখ ধহিয়া পুঁবেশ করিতে ঈশ্বরের! 

৩ রাজা । এব০ পুতি যণ্ডলিতে ভীহাঁরদের কারণ 
সাটিন লোক নিঘুক্ত করিয়ুণ তাহারা গুপবাঁস ও কামন। 
করিয়! দিল তাহা'রদিগীকে লুভুর জিম্থা' ঘাহারে তাহারা! 

&৪ আহি! করিয়া চিল !] পরে তাঁহারা পজিদিয়া 
ও দ্র ২ 



5৫ চত্তগর্রশম পবর্থ শেরিতের' ক্রিয়া 

২৫ দিয় গোলে গুস্তরিল পদ্মুপিয়ায় ও পর্গায় কথ] চো 
২৬ দিয়া! গৌল আটীলিয়ায় 1. এব০, সেরা হইতে হাঁঘু 

গীয়ল করিল আন্চিযহোতে ঘেধাঁল হইতে ব্যাঁঠযত হইয়ুশ 

চিল ঈশ্বরের অনাগুহতে ভাহারদের লে কার্থ্যেরা; 
ইণ লিমিত্ত/ ভাঁহাঁরা লোখাঁলে ওপলিভ হইয়া! ও ম্গুলি 

একত্তর করিয়া? কহিল কিং ঈশ্বর করিযু? ছিলেল 

তাঁহারদের করণক ও ভক্তি দ্বার ফেযেনে ঃুলিয়া! জিলেন 
২৮ অন্য বর্সেরদের গৌঁতরে! তাহারা! ও বছ কাল 

বাস করিল লোখানে শিষ]গনের আঙ্িৎ1 --/ 

পরর্ক পরে কতক লোক িহোঁদ] দেশ হইভে যংই্্ 

5৫ শিক্ষাইল ভ্ীতাগীণকে কহিয়া তোষরা যোশীর ব্যবস্থার 
যত তকছেদি লা হইলে ব্রাণ পাইতে পারিবা! লা) 

২ আভএব পাঁওল ও বার্নবার বছ বিরোধ ও ন্যায় তাহারি 

দের সহি হইলে তাহারা নিঘুয করিল পাঠাইতে পাওল 
২৩ বর্নিবী ও ভাহাঁরদের আঁর লেখককে হিরোরশ্শলম্ছে 

.. প্রেরিত ও পুঁচিল লোকেরদের ঠাই ইহা জীনিবার কারণ! 
৩ অতএব তাহার! ভাহাঁরদের গীঘনে হগুলির ওপকার 

পাইয়া! গৌল 'নিক্যিত্ ও শয্রন দিয় অন্য বর্মের 
হাতি গ্িরনের আ০বাঁদ কহিডেখ ভাহাঁতে বত আলনদ 

৪ ক্রাইল সকল ভতাগীণকে |. ভাহার] হিরেশলযে 
ওক্জরিহ1 কল গুলি ও দেেরিভ ও প্াঁচিন লোকেতে 

.. আর্ঘযাদিক হইলে কহিল কেন কার্য ঈশ্বর করিয়া 

৫ িলেন তাহাঁরদের করণক 7 কিন্ড করিনি বর 
ডক লেক, যাহারা আছ করিল ওঠিয়া!, বলিল 

সয়োজন আজে তাহারছের তকুচেদ করিতে ও মোশার . 



$৫ 

$৬ 

$৫ পগ্ধাহাশঘ পর্ব সেরিডের ক্রিয়া 

হাব আনিবার আঁডা করিতে? ডাল 

লেরিত ও গ্রাচিন লোক সভা হইল ইহা বিচাঁরু 
করিতে | এব০১ অলেক বাঁদাল-বাঁদ হইলে লিভর... 
ওতিয়াী কহিলেন ভাহারদিগাকে মানুহ ভুভাগিনরে 

ভোঁযরা জীন কিচু কাঁল গ্রে ঈশ্বর পন করিলেল ছে 

আঁঘাঁরদের যো জন্য রন হলে লম্চার আধার, 

মুণেোতে শ্বনিযূণ আহ! করিবে। আহঃক্রণ বিজ্ঞ ঈম্থর 
ও পুরান দিলেন তাঁহারদিগাকে বম্যাত্যা দ্যান ঘেযন 
আঁ'যাঁরদিগীকে. এব০ আ'য্রদের তাঁহারদের কিছু 

ভেদ করিলেন লা ভাহারদের অন্ঃকরণ ভক্তিডে 

পৰি করিয়া) অভতব এবে কেন পরিক্ষা ক্রু 
ঈশ্বরকে শিষ্বোরদের গলায় বাকি দিযুণ যাহা আমর 
কি আঘাঁরদের নিতৃগী হিতে পীরিলায লা! 
কিন্য আরা বিশ্বাস করি ঘে আঁঘারদের আপ হইহে 
পভ ঘেস্ত ঃধঞ্চের আনুগুহতে ঘেযন তাঁহারদের ? 
তাখন আকুল ম্নব্য চুল ক্রিয়া! অবিবানি করিল 
ঘার্নবা ও পাঁওলকে কহিডে ফেয়েন তিষ্ ও ভযকিৎ 
কার্য ঈশ্বর করিয়া! জিলেন অন্য বর্মের যধ্যো তাহার 
দের হাঁতে। ভাঁহাঁর1 কখ] কহিতে শাছি করিয়া ঘকৃৰ 

পৃভ্যন্তর করিয়া বলিল মাঁন্হ ভাইরে আববীন কর 

আমার হী । শিয্ওন পে ককহি্য্ঠছে কেযেন ঈশ্বর 

পৃ দৃষ্টি করিলেন জন্য 'বর্সের ওর লোক লইতে 
তাহারদিগ হইতে তাহার নামের কারণ! ভবিষ্যৎ 
বক্তার ক! মিলে ইহার সঙ্গে ঘে মত লিপি আঁচে, 

- উ্ছার পরে আগি ছিরিষ এ₹০.দাধল করিৰ দাওদের পাস 



6? 

৪৮ 

$৯ 

. 

ফ 

ই, 

ও 

৯৪ 

£৫ পঞ্থদায। পৰর্র গেরিতের' ক্রিযুণ- 

ঘাহা পত্ির্িচে বটে আহি বাছুতিযা গীথিব তাহার 
রাইস ও তাহা আরবাঁর তা করিব ক্রি মনু ও 
সকল বর্ন ঘাহারদের ওপর আঁযাঁর নাফ কৃহিয়া ঘা 
হিছাহাঁকে চে করনা কছেন ঘিহহা] ঘিলি করেল 

এ সকলকে!  দুখয়ারহি আপলার সফল কার্য 
বিজ্ঞ আঁচেল ঈশ্বর? অতএব আমি ঘুক্তি করি 
ভাহাঁরদিগকে ব্যাঁযহ লা দিতে হারা অন্য বর্মের 

মধ্যে হইতে ছিরিযাঁজে ঈশ্বরের ছিগৌীে কিছ 
লেঠিতে ভীহাঁরদিগীকে দেবের যূল ও পরদাঁর ও 
টুলি- বস্তু ও রক্ত ত্যাগ করিতে ।  একারণ পৃ্র্ক 
পুমা হোশার আচে ঘেং হলে ভাহার ন্ 

পতি হরে পুতি শাঁবত ছিলে পান হই তাহারদেরু' 
জিন্গাগে 1 র্ট 

ডান রি ও পুচিন লোক ও সকল কপি ভূঙি 
হইল পার্ভাইডে পচন লোক আঁপলারদ্গ হে 
আন্ঠিয়োঠে পাঁওল ও বাঁনবাঁর আহি তীহা ঘিহে+ 

ঘাহার খ্যাত লাঁর বার্শবা ও সীনাশি ঘাহারা ভুত 
গীণের যধ্যে ঘশি ভাহারদের আাঁরছত ইহা! লেটিঘযুী। 

প্রেরিত ও পুটচিন লোক ও ভুভাগীন নম্র পাঠায় 
জুঁতারদ্গাকে যাহার অন্য বর্গের যবে আন্িযোে। 
ও সিরিয়ায় ও কলিক্য়ুাু । রণ 

আরা অমাঁচার পাইযাজি ছে কতক লোক আসারছিগ 
হইতে ঘাইয়া গুদ্িদিত করিয়াছে ভোঁযারিদিগকে তাহার 
দ্র. কৃহিয়া অনি করাইয়া তেথারদের মনঙ্কে 



5৫ সঞ্চয় পবর্ব প্রিতের কিয়া 

ক্ছহিয়া ভোঁঘির়দের আবশ্যক আলে তকচেছ্ হইতে 
ও বাবস্থা যাঁলিতে যাঁহারদিগাকে আসঘরণ কোল জা 

£ দিলা না আরা এক যনে অত্তা হইয়া £ওরিলগ 
এ শুপযুক্ত পাঠাইভে যননিত লোক আখরদের গেছি 
বাবা ও পাঁওলের আহি লোক যাহারা আপলার 

দের প্ঁণ ওদাস্য করিয়াজি আমীরদের পুভূ' ঘেস্ত 
ফীঞ্চের নাযেরার্ছে! অতএব আমরা পাঠাইয়ুজিং 

1 যিছোদা ও সীলাশকে যাহারা ও যুচে কহিবে লেই 

কথা] শ্রক্কারণ ইহা হর্মত্ঞার তুহ্ঠি হইল আর 
কিছু ভার লা দিতে তোযারদের ওপর কেবল এ অনস্টুন 

২ 

চপ 

৬৪ 

৩২ 

৩ 

৬৩ঃ 
39৫ 

৪ 

কার্া) . দেবতার প্ুসাঁদ ও রক্ত ও টুজি বত্ড ও 

পরদার ভ্তাগী করিতে ইহা হইতে আঁপনারদিগঞকে 
চি] রক্কা করিলে ভান করিব! 1 ইতি । 

-আডভএব তহারা বিদায় হই আন্টিয়োচে ওতরিল 
হণ ঘাঁলব্য একত্র করিযুণ পত্র দিল তাহারদিগাকে । 
তাছারা পা্ধ করিয়া! আ'নন্দি ছিল লে ব্াক্যডে ! 

ঘিছোঁদএ ও আীলাশ ভবিষ্যৎ, বক্তা হইতো অনেক কথা 
কহিতেং নিত শিক্ষাইল ও শক্ত করাইল ভুভাগনকে ॥ 

তাহীর। কিচু কাঁল থাকিয়া কুলে বিদায় পাইল ভর্তা 

গান হইতে শেঁরিতেরদের হখনে। ক্িল্যি অঁলোশ সোরানে 

হাঁস করিতে হনে করিল । পাঁওন ও বার্নব! 

স্থিতি করিল আন্টিয়োগেখ শিক্ষাইতে* ও পভুর কথ! 
চেততি দিতে আর অনেক ও চিল তাহারদের সহি ? 

রুড়ক দিনের পয়ে পাও কইল বার্নবাকে আমর) 



5৫ সঙ্থহশত পরব পৌঁরিভেয় ক্রিয়া 

পুবর্বার যাইয়া দেঠিব আঁযারহদের ভুভারদিগিকে . 
মস্ত নগীরে ঘেখানে মগ্জীল অয্যাচার চেতি দিযুঠজি 

৬৭ জিডাসা করিতে তাহারা! কেমুন আঁছে। এব০*. 

বার্নবা পঁরণমর্শ দিল হোহল ঘাহাঁর খ্যাত নাঁঘ মার্ক 
৩৮ আগ্লে লইভে । কিন্ত পাঁওল ভাঁবিল ভাঁহ! গুনযুক্ত ্ 

নছে মে জন আঙগ্জে লইতে ঘে চাঁতিযা? দিল তাহার 
দিগাকে পন্রলিযাঁয় এব” গেল লা তাহাঁরদের সহি 

৩৯ সে কর্মে | অতএব তাহারদের এযন বিরোধী 
হইন ঘে ভাহাঁরণ ভিন্ন হুইল এক জন আর এক জন 
হইতে পরে বার্নবা মার্ককে স্জে লইয়া বাতুগযন 

$০ করিন কমে । ও পাঁওল পচন্দ করিল সীলাশক্ধে 
ওগৌন ভগীবাঁনের অন্মগীহতে ঘ+য্যত হইয়া ভাগ 

$$ হগিড়ে। ও চৌল আকন সিরিয়া ও কারীর 

দিয়া স্থির করিতে, হৃওলির্দিগীকে 1 

চা পরে দে আইল দ্র্ব ও লক্মায় এব দো এক শ্্য 
১ সোখানে ভাঁহ্ণর লায্ দিয়ো ভীঁহাঁর ম্যাভী ঘিহোদ্দ্, 

২». ঘে আনা করিল কিন্ত তাহাঁর পিতী হইল গণীক তাহার 
অখ্যাত চিল লম্বা ও ইকোনিযুহের ভুভারদের মধ্যে! 

৩ তাহাঁকে পাঁওল গ্টে ঘাইডে তাঁহিল ভীহাঁতে লয় 
তাহার তকচেদ করাইল সে হিহোদীরদের+র্থে যাহারা 
বাস করিল লে অঞ্চলে একারণ সকলে জানিল 

$ ভাহাঁর পিতা গ্িককি। এব০ তাহার! সে সহর 
দিয় ঘখইতে দিল ভাহারদের জিম্বা লে আত] 
ঘাঁহী হিরোশিলমে নিকপন হইল পেরি ও দ্লাজিল 

টা. 



$০. 

৪৩ হোতশ পর্ব পেরিতের ক্রিয়া. 
লোঁকে। উআভএহ মগ্ডলি অঞ্চল ভক্তিতে বির হয়া 
নিত্য বৃদ্ধ হইল । ন্ 
পরে ভাহীরা চোল রগীযুণ ও গাঁলাতিযা দেশ দিযি 

ও আজিযাঁযু কখণ কহিতে বম্মাতস1 নিবারন হলে 
মিজসিযার ছিগৌ ঘাঁইযুশ 'বভিনিযুণয়ু পু্থান করিতে 
লাগিল কিন্ভ আঁত্সা ঘাঁইতে দিলেন লা ভাঁহাঁরদিগীকে। 
অতএব তাহার] যিজিহুশ চাতিগরা! ওত্তরিল ট্রোয়ালে । 
ত্কাঁলে রাত্রে এক দর্শনীয় দেখা! গেল পাঁওলের: 
ঠাই যাকিদিনিযর এক জন ভাশাইয়ু সাধনা করিল 
তাঁহাকে কহিতেং হ্ধকিদ্নিয়ায় পীর হইয়া! গপগাঁর 

কর আযারদিগকে ॥ লে এ দর্শনীয় দেঠিলে আয়্র! 
ততক্ষনে যাকিদিলিঘাঁ় যাইতে লাগিলঘি ভাবিযুণ পভ 

আব্শায ভাঁক্য্ণিজচেল আ্ঠরদিগীকে হল আযাঁচার 

&$ 

৪২ 

৪৩ 

$8 

চেত্তি দিতে তাঁহরিদের শৃবণে। : অতএব আরা 
ছোয়াস চাঁতিঘা লোজা পথে গোলায় সা্পেতাক্য়ায় 

৩ পর ছিবজে নেযাঁপৌলিসে ! এব জেঃান হইতে 

ছিলিপিতে যাহা মযাঁক্দিনিযুর আগু ভাগোর এক 

সহর ও জিলা ও মে সহরে আঁঘর1 রৃহিলখয় কত্ত 

দিন। | 
শাক দিলে আহির] গৌলাযু সহরের বাহিয়ে 

লদীর ভিরে ঘে স্থানে ব্যবহারের যত একটা কায্ন] 
বাই ও আঁয্রা বলিয়া কহিলা লে সু লোককে 
ঘাঁহারা ভক্ত হইল জোধাঁনে । ভর়াীরা সহরের 
এক জন নার! শ্তনিল . ভাহাঁর লা ল্য] এক বাগঙনীয়া 
রদেরে ঝানির্ভযা ঘে করিল ইনশ্বরের সেবা তাহার 



$৬ 

5৭ 

৫৯ 

৫৩ ঘি পর্ব পরেরিতের হিএাঁ-” 
শুঃকরণকে পুঁভু গঞুলিয়া চিল অবর্ধীন করিউত। তে 
কথা ঘাঁহী পাল কহিল । এব সে সকল পরিজনের 
আহত ভুবিত হইয়া! আাবলী করিল আমার দিগাঞ্জে, 
কহিতেং হদ ভোর]! বিচার করিয়াছি যে আছি 
বিশ্থালি 2ুভুকে তবে আযাঁর ঘরে পুবেশ করিয়া ছিভি' 
কর। এব সে অনেক স্ডেবভ ছিল আঁমারদিগাকে ॥ 
হেল কালে এ মড হইল জগ] ম্োখাঁলে কখপ 

করিবারে যাই! এক জন চোঁক্রি যাহার ভিল একটু 

কার অ।আ ছোথধা করিল আযারিদের সহি মে জন মস্ত 
করিতে আনেক হন করাইিল তাহার হনিবের সে 
পাঁওল ও আঁযারছের পাঁচে হহিভে ডেঁচাইযু] বলিল 

এলোক ম্হা ঈশ্বরের সেবক যাহারা পুকাস করে 
বাঁণের পথ আারছিকে। জে এমন করিল আলেক্জ 
দিন?  কিন্য পাঁওল দুঃচিড হইয়া ক্িরিল ও কহিল 
সে আঁকে আহি আতা দেই তোকে মস্ত ঘের 
নামে ভাহাকে চগকিযা! আয়ু | এব০১ তাহা চারশ 
তাহাঁকে সেই: দণ্ড। কিছ যখন তাহার পুভুর! 
ছেটধিল ভাহাঁরছের দীপ্তির ভরঙ্সা গিযু! জিল ভাখন 

তাহার পাওন ও জীনাশকে ধরিলে চানিযা! লইল 
-স্বাঁজারে কর্তারদের ঠাই পরে তাহারদিগীকে অধ্যক্ষের 
ছের উঁছি আনিয়া! কহিল ইহারা সিহোঁদী হইগুশ বচ্ছত 
গোল কুরে আযারদের সহরে এব শিল্ছায়ু 

ব্যেবস্ীর হা] আ.য়ারদের অক্র্তব্য লইতে ও সানি 
রোঁযন হইয়া? 1 তাখন ইতর লোক এক সঙ্গে ওটি 
তাহারদের বিনরিঘত অধ্ক্ষের! ও তাহারদের বুকে 



$৬ ধোঁতছ পর্ব প্েরিতের কিয় 

চিরিঘ! খুলিতে আভা করিল বেত মারিডে তাহার 
২৩ ছিগীকে 1 : ভাহাঁরা জনেক্ক মরি ঃযাঁঘাইিলে কথ 

করিল ও আভা দিল ক্এদের রহ্চককে আঁববান 
8 করিয়া রাঁটিধিতে তাহাঁরদিগীকে | সে এহন আডধ 

পাইয়া ঠেনিল তাহারিদিগঞক্ষে ভিতরে কতর্দে ও 

২৫ ভাহাঁরদের পী হাঁড়ে বন্দিল | কিন্ড মধা রখত্রে 

পওল ও আীলাশ কাল! করিল ও স্ব গত গাঈিল 

ঈনস্থরের স্থানে এব০, বন্দিত লোক শ্টলিল তাহারদের 
৯৬ গান! ভাহাতে ততক্ষনে বত্ত হৃমি কমু হঈন ঘেযন 

কারাগারের ভীড লত্তিল ও কল কপাট জত্তরু 
৯৪৭ খুলিয়া গৌল পুতি জলের বন্দ ও জসিন । ভাখল' 

ক্এদের রক্ষক তাঁহার লিঙ্গ ভদ্দ হইয়া! চৈতন্য হইল ও 
কএদের ক্লীট 2ধালা দেখি! তলো'ঘার খলিল এব০ 
জাঁপলাক্ে বই করিতে লাগাল ভাঁব্যিশ বন্দিত লেখক 

₹৮৬* পঁলিযুণ হিঘেচে ; কিন্ত পাঁওল টেঁতাইয়া বলিল 

আঁললার হি০্ঞলা করিও লা আঁয়রা1 সকল এখানে 

২৯ তখন সে আলে! যাক্সিলে লা দিঘাঁ ভিতরে আহিল 

ও কম্পযান হইয়া] পতন পাঁওল ও সালাঁশরে সনতেঃ 
২৩০ ও ভাঁভারদিগাকে বাঁছির করিয়া বলিল হে ম্হাঁশযু 
৩$ কি করিব আন পাইবার কারণ । তাঁহার বলিল 

বিদ্বান কর ভু যেস্ত ডের ওপর তাঁহাতে তুমি ও 
৩২ ভোযাঁর সমস্ত ঘর পাঁইবা পরিত্রাণ । পরে তাহার! 

কহিল ঈশ্বরের কথ তাঁহাকে ও ভারাঁর ঘরের সকল 

৩৩ লোককে!  ভাখন ও লে দণ্ড তাহারদিগঞে. 
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লইয়া ধুইল ভাহারদের যাঁরে'র দাগী ও তৎ্কাঁলে 
৩৪ নেও তাঁহার সকলে ডূবিত হইল! পরেজে 

আপনার ঘরে আলিযুণ ঃযঘাইিভে দিল ভাঁহারদিগাকে 

তাহার ঘরের সকল সুগ্ধ ঈশ্বরে পুতায় ক্রিয়া! 
গুল্লাহিত হইল । 5: 

৩৫ দিন হইলে অধ্যক্ষের! পাইক পাঁঠাইয়া? হলিন্দ 
৩৬ চাঁতিয়ী দেহ এ লোককে 1 তাহাতে কএদের রক্ষক 

এ কথা? কহিল পাঁওলকে অধ্যক্ষের! পার্ঠাইয়ুণ ছিঘীচে 

যালাল দিতে ভোযারদিগাকে আডএব এখল কৃশলে 

৩৭ পরান কর । কিন্ু পাঁওল কহিল ভাঁহাঁরদিগাকে 
৩৩ আয়িরা রেয়ান লোক তাহার আঅকলের গোঁতকে 

ও দোঁঘ হিন যাঁরির়াঁছে ও কএদ করিযছ এব০» 

এবে গপ্তে বহির করিতে চাহে আঁযাঁরদিগীকে 1 
লছে কিন্ত আনার আসিযুণ মুক্ত কৰক আর 

২১৯ দিগাঁকে | পেঁয়াদ] এ কথা কহিল অআহ্যহ্চকে। 

ভাষন ভাঁহারা রোহান লেকের কথা! শ্বনিয়া ভয় করিল 

এবত* আলিম! কাঁকৃতি করিল ও বাহির করিয়া! সাধন! 
করিল ভাহাঁবরদিগীকে ঘাঁইতে সে লগর হইতে! ও 

৪* তাহারা কএদ চাতিয়া পুবেশ করিল লদ্যার বাকিতে 
ও ভ্াঁতাগনেক দেঠিয়ু ও শানুনা করিয়া গেল লোন 
হইডে। । 

্ পরে ভাহার$ আঁমিপোলিস ও আঁপলোনিয়া দিয়া 
গেলে গুত্তরিল তসলোনিকাযু হেখাঁলে হিহোঁদীরদের 
৯ এক জিলগগা। ও পাঁওল ব্যেব্হারের যত গুবেশ 
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কুরিলেল ভাহারদের স্থণলে ও ধন গনের কথা বার্ড 

কহিল ভাঁহাঁরদের সহি তিল শাবত দিল আধ 
দিতে ও গঞ্জের মরন ও মৃত্য জাতিয়? ওঠনের আঁক, 
শ্যক পান দিতে ও ঘে এই যোস্ত ঘাহার কৃথী আমি 
কৃহি তৌরদিগকে তিনি আছেল এষ । তাহাতে 
ভাহারদের কতক লেক আঁম্থা করিল এব০১ কিন 

পাঁওন ও আীলাশের সহিৎ এহ০ অসেক ভক্ত গটক ও 
হত নারী আলু নহে! কিন আনাঁছিক সিহোঁদীর] 
দেশ পৃর্ঘি- হইয়া একত্তর করিল কৃতক্ধ দুরাঁচাঁর ও 
পাঘর লেক ও বড কোলাহল করিহা সকল সহর 

_ হ্তাচছতি করাইল পরে হাঁসনের দর ভাগ্সিতে লবণিলি 

০ $ 

০. 

যত করিস বাহির করিতে তাহরদিগীকে লোকের ঠাই! 
কিন্য তাহাঠরদিগাঁকে লা] পাহিয়ুশ তাঁহারা টালিহণ লই 
ঘাঁসন ও কতক ভুর্তারা অহরের ক্তার কাছে 
টেচাইয় বলিতে ঘে লোক অগাতকে গুটি 
তেলিঘয্ণাজে তাহারা আজিরাঁছে প্রাধখনে হাঁহারদিগাকে 

হাঁজন অভতীথি ক্ছরিঘাচে) ইহারা অক্তল ও করে 

কাইসরের আজার বিপরিতে কহিযুখ আর এক রাজা 
আঁচে তাহার লা যেষ্তা? তাহাঁরা বত বিদু দিল 
হাঁলব্য ও সহরের কর্জীকে যখন তাহারা শুনিতে পাইল 
এ কখী। পরে যাঁসন ও অন্য লোকের জামিন 

ল্য জাতিল ভাহাঁরদিগীকে | কিন্য ত-কাঁলে 
ভ্ভাগণ পার্তাইল পাঁওল ও সলাশকে রাত্রে বেরৈয়াছু 
ও ভাহারা! সে স্থানে শুভ্তরিযাী গেল গিহোদীরদের' 

লিলগণে। ইহা তনলোনিকা লোক হইত 
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জুযতি একারণ মনের বা করিয়া! লইল মে-ক্থা 

এব ধর্ গন্ন নিতা তজবিজ করিল দেখিতে এ কথ] 
সে যডতক্কিনহো।; অভএহ ভীহারাদছের অনেক লোক 

আছ! করিল ও গীক্ক সুতি সী লোক ও পু আলু 
নহে! কিন্য তসলোনিকার ঘিছোঁদীরণ স্বাঁত হঈয়ুণ 
হে ঈশ্বরের কাথা কা! গল বেরৈহধত পাঁওলের মেঃ 
লোখাঁলে আইলে গ্ুডিল ইতর লোককে!  তাখন 
ভুভাগীন প:ঠ।ইল পাঁওনকে যেন জমুদে ঘাইবারে । 
কিন্ত টিহোতিয্হ রহিল ল্সে সালে! যাঁহরি পাঁওলের 

পথ দেখাইল ভাহাঁর। লইযু! গোল তহাঁকে জাতেললে 
ও আত পাইয়া লাশ ও টিযৌভিয্র শীনু করি 

আনতে তাহার ঠাই তাঁহারা বিছা পাইল 177 
পাঁওল আঁভেনলসে আশিক্কা করিতে তঁহরিদের 

কারণ তাহার আজ্ঞা আপলার মধ্যে ঘুটিত হইল লে 
হর ছেরের বস আল্লা হেথিযা । অতএব তিনি 
কথা বার্তা কহিলেন মিলগগৌ হিহোদীরদেক! 
ও সয্তি লোক্েরদের অহি- ও দিল বদিন বাজারে 

ভাহারদের সহিৎ যাহার! দখা করিল ভাহার অঙ্গে ॥ 
কিন্ত এপিকুর ও স্যভোইক্ ভগ্রাঁচার্ঘয কতক লোক তাঁহারা 
আঅহিৎ- বিরোব করিল এব কেস বলিল এ তালহা? 

ঢালে কিক্হিবে আর কেহ বলিল বুঝি আন্য দেবের 
দৃশগ্ বক্তা একারণ যেস্ত ও পুনবণ্ধ্ণন চেতি দিয়া ঘলিল 
তাহাঁরদ্গীকে 1 অতএব ভাঁহাঁর1 তাহাকে ব্রি 
লইল আঁরেওণাগিসে কৃহিয়! আর] জনিতে চাহি এ 
ন্ডন দুকরণ কি যাহা কহিতেচ। একারণ 
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আনিতেছ কতক আসব কথ] আযারছের -কর্ঘে 
অতএব আম্র জানিতে চাহ এ সকলের কি অসুযান? 

&$ একারণ আকল আতেলসট ও বিদেশি হে বাল কছে 
তাহারদের অহিৎ্ তীহারদের ন্তল অপকালে চাছে 
আর কিছু নহে কেবল কহছিতে শ্নিতে কোন নৃতন। 
801 টি 

২৯. অভএর পাঁওল আরেওপাগামের মাছে ভাণাইয়ু 
কহিল তোরা আতেলসী আমি জাতে ই ঘে 

২৩ তোর! বছত পুজা কর অস্রাঁত দেরতার একারন 
আছি বেড়াঁইতে২ তৌাঁরদের পজ্য দেখ্খিয় পাইলাযি 
এক হস্ত কুণ্ড বাহার ওনর ইহা নোখা হইল  আত্বাত 
ঈশ্বরের অতএব ঘাহাঁকে তৌমরা অভ্ডাত ভজন] কর 

&৪ তাহার কথা আমি কহি তোথারদিগাকে ঈস্বরু 
বিনি লিম্ঘান করিলেন জাত ও তাহার মধ্যের 
আমস্তকে তিনি হও পৃথিবীর পুভী হইয়া বসতি করেন, 

&৫ না! হাতে গান ঘরে তাহার সেবা ও লহে মাঁলষের 

হাত দিয়! ঘেন তাঁহার কিছু ওন হইত একারণ আপনি 
দেন জীবন ও বাঁধু লিদূরন ও সকল বস্ত সমস্তকে ! 

৬ তিনি ও এফ রক্ত হইতে ওদ্ডব করিয্জেন যাঁনহের 

অক্ল বন্নকে বা করিতে দৃথিধীর সমস্ত মুখের 
ওপর পৃব্র্বে নিঝশি- সময় ও পুতি জনের বসতিন্ব 

২৭ আীঘাঁনা! নিয় করি! তিনি আঁঘারছের কোল 

কাহা হইভে দূর নহেন কিন্ড ভাহারদের পুভু চেঞ্! 
করনে হেল কোন মতে হাতিতে পাইতে পারে 

২৮ তাঁহাকে এক্ারণ তাহার মধ্যে আমরা রাঠি ও লাতি 
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৩ হই যেযত ও ভৌযাঁরতেরে কতক কবি কৃহির্ঘাচে 
₹৯ আর্ঁযরা তাঁহার বশী] আভএব আরা ঈশ্বরের 

বশ হইযুশ আযারদের আক্র্তহ্য আচে ভাবিভে 
ঈশ্বরত্ব আঁচে লোন] কি হপা কি পাঁখরের হপ হাহা 

২০ গীড়ল আঁচে হাঁন্ঘের হিক্যত ও আন দিঘো। ইশ্বর 
ও আলাভখজি করিলেন এ আজ্ঞলি কালে কিন্ু হন 

টেদ করিতে আজ] দেন আকুল লোক সমক্ত স্থানে 

৩% একারণ তিনি এক দিন নিকশন করিযুর্টজেল ঘাহাঁতে, 

পুকৃত করিয়া বিচার করিবেন জগীতকে সে যান্ঘের' 
করণক্ ঘাঁহাঁকে তিনি নিঘুক্ত করিয়াছেন ও গহাক্ছে 

৩২ মৃত্য হইতে ওরঠাইয়1 দিঘজেল নিষ্টয়ু ঈুযানা। এব০ 

তাঁহারা মৃত্য লোকের পুনকগ্ধানের কথ] শ্নিয়া পরেছে 

করিল আঁর কেহ কহিল আরা আরবার শ্নিক' 

৩৩ ভৌঁাঁন্কে ইহার বিজয়) ভশকাঁলে পাঁওল গেল 

9৪ তাঁহাঁরদিগী হইতে । কিন্তু কতক লোক খাকিল 

তাহার সহিভ ও আহ্ করিল যাহারদের হঞ্যে 

দিওনিজিযুস আঁরেওপাগী ও এক জন সুীতাহাঁর না 

দী্যারিস ও আঁর কেহ ভাঁহারদের আহিৎ, 17 

ঈবর্ক এ অকলের পরে পাঁওল আঁতেলস চাঁতিযুণ ওত্তরিল 
$৮ কোঁরিত্ে এক জন ঘিহোঁদী পঞ্চলে জন্মিত তাহার 
[০ 

নাহ আঁক্ল্া ইভালিয়া হইতে আলু দিন ওত্তরিয়া 
তাহার জাঁয়া পিলার সহি একারণ বছিয়ুছ আতা 
দিয়! ভিল অক্ল হিহোঁদীরেদিগকে রো জাতিতে ঘাইিতে 

লে তাহার ওদেশ পাইযু] গেল তাহাদের কই 



$৩ 

8৮ আঙ্দয পৰর্ক পেরিততর' ক্রিঘা--” 

বধ ভাহাঁরদের হত কমূ্র্য কারক হইলে ভাঁহবরদেক 
উহিৎ থাঁক্য়ু [খাটিল একারুন তাঁহাঁরদের ধ্যবস। 
তাম্ু কারক! কিন্ড প্রতি শীব্ত ছিন ল্যাযু 
করিল জিলগীগৌ ও স্ভোভ করিল দুই হিহোঁদী ও 
গঠীককে। আলা ও টিযোতিযুছ যাঁকিদনিঘা ছাতা 
গুপন্থি-, হইলে পাঁওল আঁজ্সায় আকর্থিৎ- হইহুণ 

প্যাঁণ দিল সিহোঁদীরদিগিকে ছে যেস্ত আছেন »ধু | 
কিছ তাঁহার বিপিরিত হইয়া! ও পাঁছগুত। করিয়া সে 
আপনার বসু ব্াতিযাঁ কহিল তাহারদ্গীকে হওক 

তোখযাঁরদের রক্ত আপনারদের আথাঁয় আসি নির্োছি। 
শ্রান হইতে আঁঘি যাক অনা বর্মেরদের ভীইি। 
সয়ে জে স্থান চাতিঘহী গোল এক জনের ঘরে 

তাহার নাম্ যুষ্চ ইনস্থরের এক পৃজক যাহার ঘর 
হইল কিলগাগের কাঁছে !  কিন্ড জিলগাঁগোর কর্তা 
কু তাঁহার সকল ঘর সুধু আস্থা করিল পভুকে 

অনেক কোরিকীরা ও শ্নিযা] আস্থা করিল এব, 
তুবিত হইল । ভাখন পুভু-রাত্রে দর্শণীয়তে ক্হিনে 
পাঁওলকে ভয় নহে কিন্চ কহ চুপ করিও লা একারণ 
আমি হই ভৌযাঁর সহিত ও কেহ হিণনার্থে সর্প 

4 

৪ 

করিতে পাইবে না তোকে শক্ারন আঁযঠর আনেক: 

লোক এ সহরে ! পরে জে দেত ব-সর বাল করিল 

ঈদশ্থরের কথ] শি্ফাইতেং ভীহাঁরদের যবে 77 

কিন্তু গীলিও আঠায়ার পুক্নুল হইয়া? যিহোদীরা 

এক মনে জোরে লহয়ু! গেল পাঁওলকে আদলতে 

$৩ ক্ৃহিতেং এ বেটা স্ভোভ দেয় মানুষকে ঈম্বর ভজন 



৫৮ আহঃ পবর্ধ লরেরিতের ক্রিয়াঁ--- 

48 করিতে বাবস্থার বিপরিত মত তখন পাও 
মুখ এধুলিতে লগিলে গাঁলিও কহিলেন ঘিহেগদীর 

দিগন্তে শুলরে ভোর] ঘিহোদির1 দি এ হইত 
হিৎসা কিন্থা দৌরাত্ঞা দুঞভার_বরাঁথদে তবে 

8৫ ভোরদিগাক্ছে তৈর্্য করিতে কর্তব্য হইভ 1 কিন্তু 
যদি ক] কি নাহ কি ব্যবহ্থা বাক্য মান তবে আাঁবধীন 
হও একারন আমি এ যক্দ্দন্যার বিচার কর্তা হইব নল! ? 

$৩ তাহাতে. যেদিয়এ ছিলেন তাহারুদিগাকে অকল.বিচাঁর 
4৭ সন হইডে। তাখন জল গীক্ক লোক বিলগগোর 
: কর্তা সস্ভেলসকে লইয়া আরিল্ল আদুলভের আনাতে 
$৮ কিন্ গীলিও ইহাঁর কিছু আনিল নাঃ ইহার 
পরে পওন বহু ছিন বাঁ করিল. .লে স্থলে ভারপর 

বিদায় পাইয়া! ভূতিগিন হইভে বাত গমন করিল 
লেখা হইতে সিরিয়ায় এব, লিন্রিন। ও আকদধা 
তাহার সহি- তাহার চল ক্ষৌরি করিয়া কেহ 

£৯ তাহার, এক মাঁলন হইয়া] এব. এম্সেনসে 
পলি হইয়া! ছাঁতিল ভাহাঁরছিগকে কিন্তু আপনি 
জিনগাগো দুবেশ করি! কথা বার্তী কহিল ঘিহোদীর 

২০ দের আহিহ 1 তাহারা তাঁহাকে জিত্তাসা! করিলে 

আর কচি কাঁল রহিতে ভাহরদের সহি সে তাহা 

২৪ বাগ! করিন না কিন্তু বিদায় লইল তাঁহাঁরদিগী 

হইতে কহিঘা আযাঁর বত আরশযক আঁচে আঁজিবার 

পবর্ষ করিতে ঘিয়োশলমে কিন্ত ঈশ্বরের ইত? হইলে 
ক্িরিহ তৌযারদের হাই । _ তাহাতে বাঁঘু গান করিল' ূ | 

২২ প্রেস হইতে). ও কাইসারিয়াম ওতরিলে যইফ 

ূ 
ূ 



8৮ শাদা পবর্ব পেরিতের ক্রিযুণ---+ 

লযহ্ার করিল যণ্ুলিকে তৎপর গোল অখন্িযোটিঘ। 
৩ ও কিচু কাঁল স্থিতি করিলে প্রহ্ল করিল ক্রযে& 

ঘাঁইয়ু গীধলাতিযু। ও আুগিয়ুণ দেশানুর শিঘাঠাসক্কে 
ছির করিতে 1 

২৪8. ত*কালে আলেকুণন্টিয়া দেশের হিহোদী এক জন 
তাহার লীঁঘ আপল্পঘ্ঘ সা বস্তা ও বাবস্থা বিজ্ঞ 

৫ আইল এছ্ষেসল্সে | এ্নূহ্গ পুভুর গয়লে শিক্ষিত 
ও মনে তপ্ত হইয়া সদধ“কহিল ও শিক্ষাইল পুর 

২৩ কথা কেরন হোহলের তব জ্বাঁত হইয়া? সেজন 
নির্ভয কহিতে লাঁদীল জিল্গীগে । ভাহাঁতে আক্জু 
ও প্স্কুল! তাঁহার কথ শ্তনিঘণ লইল তাহাকে তাহার 

২ দের ছরে ও ঈশ্বরের পথ আর ঠিক বুব্াইল। ও 
হাধন লে যনে করিল আঠার হহিতে ভাখন ভুঁভাগণ 
লেট্খিল শিষ্ঠেরদিগীক্ষে ভাঁহাঁকে মর্ঘযাদ করিতে 1 
পরে সে স্থানে ওত্তরিঘুণ ওপার করিল ভাহারদিগঞ্ে 

হ৬ যাহারা অনুগহ পাইয়া আহা! করিহণ িল। একরিশ 
লে শক্ত ন্যায় করিল িহোদীরদের সহি ও নিশ্চস্ 
€দঘছিল হ্যবছ্ণ হইতে হে যেস্তু আঁচেন হটি। 

রর উদ্কাে এ মত হইল আপন্রধ করিতে খাকিলে 
»-০০ গাঁওল গুশর দেশ দিয়? ঘাঁইভে২ গুস্তরিল এছেলসসে 
₹ পরে কতক শি্য পাইয়া] কহিল ভাঁহারদিগাকে ভোরা 

শু] করনের পরে বর্মাত্সা পাইছি । তাহার! 
পুত্যুত্তর করিল তাঁহাকে আমরা শ্তনিতে না পাইয়াচিং 

্ শঃঘ 
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০ 
১ 

শট 

$৯ গুনবিঞ্শ্ীয় পর্ব পেরিতৈর কিয়া 

ইর্মাআ! আঁচে কিনা সে কহিল ভাহা'রনিগাঞ্জে 
তবে কাহাতে ভিত হইয়া জিলা! তাঁহারা কহ, 
ঘোহনের তৰেতে |]. পাঁওল কহিল যৌহন যো চোদে 

ভূৰ হেটিল সে সভা লোককে কাহয়া আব 

জিত তাঁকে ঘাহার আগীঘন হইঙৰ তাঁহার পরে 
তিনি যেস্ত গত 1 .. ভাখল ভাহাঁর1 ইহা শ্তলিযা 
ভুবিত হইল পভুয়েশ্তর নায়ে।  পাঁওল ও ভাহার 

দের ওক্র হাত দিলে বর্ঘাজ্সা পতিল ভাঁহরিদের ও+র 
ও ভাঁহা'র নূতন ভীহ] বলিতে ভক্ছ্যিত বাঁক কহিল] 

মে সকল 'লোক চিল জন বারে?। পঙ্ভর ব্দে 

্  িলগগে ঘাঁইঘ়া নিভু কথণ কহিল ন্যায় করিতে 
মাস তিনেক এবৎ* ঈশ্বরের রাঁচজার সকল কার 
দুয়ান দিতে কিন্ত কতক লোকি কর্িন ইইল ও | 
আছ করিতে চাহিল লট এ গতি লিনা করিতে 

মালব্যের লাঁধ্যাত তেকা'রণ লে ভাহাঁরদিগ হইতে 
ৃ রং যায আলাদা করিল শিষোদিগীকে দিন, বিন 

৫৭. 
২০ পা 

টু রা 

' ল্য করিতে এক জলের পাঃসালে ডাহার নাহ 

"হন ॥ এ হইল বর দুএক তাহাতে আকার 
সুর প্জাঁ দুহে গা . মিঃ শ্তনিতে পাইন 

ভু, মেস্তুর কথ] | ২ থর ক্রাইিলেন 
অস্ত ২ আর্থ কার্য রর করণ তাহাতে 

. য়ন কি. ধুতি লইয়া গেল তাহার আগ হইত 
পতিত লোকের টাই ও পাতা ান্তিন তাঁহারদিণকে 

4৩ ও ৬ গোল তাহাদিগকে ব্জীভিয়া!? ডন ফুডক 

শীঁজি দিহোদী হুহিতে লারিল পভূ মেস্তুর নাম 



$৯ গুখবিৎপভীয় পর্বর্ক পুরিতের করিয়া“ 

ভাঁহারদের ওপর ঘাঁহারাদের হুশ জিল কহিয়া, আম্র। 
আড় দেই তোঁয়ারদিগাকে ঘেস্বর নাঁয়ে ঘাহার, কথা 
48 পাঁওল কহে ঘিহোদীরদের পর্ধীন যাঁজক বা নাযে 

8৫ এক জলের সা পণ এন, করিল । কিন হৃ* শুত্তর 

করিয়া বপিল যেশ্তকে, চিনি ও পাঁওসকে চিনি কিন্ত 

৪৬ ভৌর্রা কে।.. পরে সে ভ্ড গৃহস্থ লহ দিল 

, ভ্াহারদের ওপর ও জোর করিঘুণ জিনিল তাঁহারদিগঞ্জে 
ডেকাঁরণ তাহার) পলাইল লে ঘর জাঁতিঘশ গুলগ্ীও 

$৭. খোদা] তান এ মাঁচার গোন সকল হিহোদা 
এ. গিটিকের হানে, যাহার বসতি করে এমেসেলে 

... ভাঁহাতে ভয় পক্তিল সকলের ওপর ও পুভু যেশ্তর 
৮ নামের স্তব হইল. অলেক্ক ভক্তরা ও আসিয়া 
8৯. কার করিল ও জাঁনাইল তাহাঁরদের ক্রিয়া! আনেক 

মন্্রিও তাহারদের পন্তককে একত্তর আনিয়া পুক্তাইয়া 
৮150 সকলের সন্মুচ পরে সে সকলের মূল্য 

হিসাব করিয়া! বুঝল তাহা পঙ্থণশ হাজার খন কণা 

না গভুর কথ! নমল পরা্রান্, হইয়া! বাঁড়িল ও ভয় করিল। 

৬$ এর সফল হলে পরে পাঁওঁল মনে, ঠাওরিল মাকি 
দনিতে ও আঠযাযা দ্য ঘাইিতে হিরোশলয়েডে 

কৃহিয়া আমি মোধানে, গোলে পু রোঁয়্ষ দেটিতে 

৬৯ জয়ায়ু। পরে তাহার দুই জন সেবক, টিযোতিযুঘ ও 
এরাস্তঘকে মাক্দিনিয়া শাঠাইলে আপন তিচ্গিল কিছু, 

২৩ কাল আসিয়া. ড-কাঁলে হত ছতাছিতি, হইললে, 

৮৫. পথের বিছয়।। . পকায়ণ এক জন. বপ্যকার 



$৯ গুণ্বিতশতীয় পব্ৰ? পেরিতের কিছ 

তাহার নাহ দেখেোত্রিয়হ্ছ থে দ্যানার ছ্ধপাঁর সুখুল 
২৫ বাঁবাইয়া শী্ডি করাইল বন্য কাঁরক্ষেরে যাছা 

দিগাকে সভা ভাঁকিল কল সে কর্ম কারকের অহিৎ্ 
পরে বলিল ভাইরে ভোর! জান আঁন্ারদের ধিন 

২৬ আঁচে এ কার্থয হইডে তোরা ও দেট্খিতেজ 
ও শ্বনিডেছ ঘে এ পাঁওল স্ভোভ ক্রিযীছে আনেক 
লোককে কেবল এছেসসে লহে কিন্ত সায় অক্ল 

আজিযীত়ু এব, হ্িরীইয়াঁচে তাঙারদিগীকে ক্হিতে* 
থ ঘাঁহা হাঁতে লিমর্যান হইয়াছে তাহা ঈশ্বর লে: আভখৰ 

7 ফৈবল আঁযারদের কার্থা হেলনবপদ্ নঙ্থে কিল হী দেকু 
দিয়ালখর দূলাঁন হেলণ ও ভার মহ্যার হইজনাশিছ 

আজে হাঁছাঁকে আঁটিঘা কেবল তজলা করে লা কিন্তু 

৮" অযজ্ত শুগীত। এহ০ ভীহাঁর1 ইহ! শ্রলিণ ক্োধ রত 
ভিলে ও চেঁতইয় বলিল হহাঁং এছেজীর' দিলা 

ঘ৯ তান সক্ল সহর ছড়াছতি স্মিত হইল নই 
এক যনে ভতসিসিক ঘরে দৌতিলে টানি লইহণ গোল 
পাঁওলের অহৃকাঁরি হ্খকিদলিঘার গীইযুহ ও আঁকি 

৩০ হার্যঘ। ঘাখন পাঁওন পঁবেশ করিতে চাহিয়াে: 

লোকের করাই ভাখম শিছাগীন ঘাইতে দিল নখ ভাঁহাঁকে। 
৩ আলিয়ার কতক অধ্যক্ষ ও তাঁহার বন্ধু হইয়া! পাঠাইিল 

ভাহীর কাই ও বিনয় করিল ভাহাকে 'তামলিকক ঘরে 
৩২ লা যাইতে । অতএব কেহ কহিল এক কথ! আর কেহ 
আর কথী একারন যানব্য হত্তছত্তি হইল এব আহি 

৩৩ কাঁণশ জাঁনিল নাকি কারণ সভা হইল! পরে ভাহারা ূ 

- স্টীনিয়া দিন আলেব্টানদবর মানহ্য হইতে সিষোঁদীরা ও . 



$% শুণহিগশাতীয় পর্ব শেরিতের কিছ 

.. হআগেিলিতে্ডাহাকে 1 ভুল আলেক্ান্দিরণছার্তে 
৩৪ ঠারিযাণ  পরিতঘু ছিতে চাঁহিল লোককে 177 কিন্ত 

ফান তাঁহীরাখতিলিল মে এক হিছোদী ভাখন সকল 
এ্রক রহে-টেঁতইিযা! বলিল পীঁত দণ্ড অরসর গ্রহ 

ক এটজীরদের দিয়া পরে হরর দেয়াল 
_ লোককে চুপ ক্র'ইিহণ লিল শ্তনারে তোর এছেসী 
লোককে আছে যে জানে লখ এফ্েসার সকল অহ 
শুজাকরে যা! দেবা দিয়ান ঘে পত্তিল ঘুপিতর হইতে । 

উ৬ আতএব এ সকল অআঞ্ঠেল বিজু হইয়া! ডেঘাঁরছের 
আবশ্যক আঁচে খনিতে এব, কিছু ন) কজি্ডে 

৬৩৭ ভরা একারণ তৌ'যর] আঁনিয়াঁছ এ লোককে যে দেব 

০. স্থখলের তোঁর কিম্থণ ভোাঁরদের দেবীর পীছণড কর্তা নহে 
৪৮ ভতএব হদি দেমোল্রিয়হ ও তাঁহার লহ কমর্য কাঁরকের 
কিছু বরাঁঘাদ কোন কাহার সহি তবে আদলভ- এব০, 

৬৯ গুকিল ভাঁভে তাঁহার লায়াল ঘাঁযব দেওক। কিন্ত হি 

কিচু জিত্বাসা কর ভার কোল কর্থের দিয় তবে 

৪০ তাহ! রুক্া হবে ওসমুক্ত সভায়? একারিণ আব 

1 আঁয়ার আপদ আঁচে আঁ/জকার হড়বতির পুর্ণ 
& দিতে এ কোলাঁহলের হেত করিবার কিচু লা হই ॥ 

সে এ ফা কহিযা বিদাত [করিল জভাকে দু 

ঈিহধ জে ছাড়া ক্ষতি গেলে পাঁওন শিছ্ঃুগাণক্ে ডাকিয়া? ও 

৪ করিয়া পন করিল ম্ঠকিদনিয়ায় ঘাইিতে 

২ ওকে দেশে আলেক বেড়াই ও তাহারছিগীকে ভ্যোভ 
৬ দিয়া গুত্তরিল গাঁক দেশে ও সোখালে তিন আজ 
- গ্কাজ করিয়া জাঁহাত্তে যাইতে লগিল লিরিয়ার কিন্তু 



২০ বিয়ে পরর্ব-পৌঁরিভের. ক্রিয়া 

বিছেো'ছীরা ত-কাঁনে তাহাকে যারিতে নেওয়াতি রাখলে 
ডাহার যনে হইল ঝাছক্িতে মাকিদনিযার-গখে,। 

৪ তাখল তাহাঁর-আতে গেল আলিয়ার বেরৈয়ার সোপাটুর 
ও তসলো'নিক্/র আ'রিচা//ঘ ও সেকন্দম্র ও দাব্বের 

টিযোতিযুঘ্ ও. আঁাসয়ার টিক... ও টুদিস। 

৪ এ আকন আগে. যাইয়া ভিডিল ট্রে টাযাসে আযারদের' 

৬ কারণ ॥  বেধ্মির টির দিনের পরে আহরণ ও 
: জিপি ছায়া পাঁচ দিন বাঁতু গ্যুন করিড়েঘ আসি 
». লয় তাহারদের লিকটে ট্রোযানে ঘেখানে আসর] 
৯ সতিজিলায় -লাভ..ছিল 1... .-ভাল , শাবতের নুথমে 

শিছোর] কট ভাগ্রিতে সভা হইলে নাওল পস্তভ হইয়] 

পুর ছিলে আইড়ে হি গনদেশ করিল ভাহারদিগকে ও 
-৮-তাঁহাঁর ওবদেশ করিল যধ্যে- রাত্রে পর্ঘন্ত। অনেক 

পন হুইল মে.ওীর- কুঙরিতে ঘাহাতে-তাহারদের 
৮ মুনি. একজন ঘুবা মানুষ গাবাক্ে.হলিয়ু নিত 
পিন ডাখন পাও  জনেক্ষন তাহার. -গপদেশ 
ক্ষহিতে* সে নিছিত হইয়া! পতি _তিভীয় তাল] হইড়ে 
এব ভুনন হ্ষ্নৈ মর) তাঁহার নাহ্, ইওভিঘস । 

.&89 ভাহাঁতে পাওল লামিয়া গভিন তাঁহার ওর... এহঞ» 

তাহাকে কোনে করিয়া কহিল কিচু নর করিও না 
88 তাঁহার গ্ীন,আজে তাহাতে । পরে পনবর্কার ওয়, 

যাইয়া, ও কুচি ভাঞজ্িঘী ও হি লে আর বু কাল 

কা বার্তীকহিল তাহারদের..সঅহি- ভৌঁর পর্য্যস 
না তারগর, গোল ৮এব০১ 'ভাঁহারা, লে. যুবা আনিয়া! 

$১বদতিশাত পি ৬ এ কিন্থুত: আমরা আহাজে আছে 



₹* হিএপতীয় পর্থ লেরিতের কি 
ঘাইে বু গমন করিলাম আসলে হোযাঁলে পাঁওলকে 
লইতে হইল শ্রকরিন সে তেন নিকপন কুর্িয়া? চিল 

88 আসন পচন্দে করিয়া পছকেজে ঘাইতে | ডাখন জে 
'আতারউটুর আহি আঁলসসে হিলিলে ও আয়! 

4৫ ডাহাকে লইয়া গত্তরিলায যিউলেদেতে এব সেখান 
হঈতে বাঁতু গযন ক্রিয়ুণ গুস্তরিলীয় খিযুসের সন্যুতেষ 
পর দিনে ওডাঁর পর দিন লাগাল সালে ও স্থিতি 
করিলায়ি ভ্রোগলিয়ুযে ও ভার পর দিব আর! 

৬ শুস্তরিলায হিলেটলে ॥ একারিণ পীওল নিযুহ। 
. করিযুশ চিল প্রচ্ছেসলসা দিয়া যাইতে আলিয়া 
4: আঁর না খাঁকলখ্ একারন সে চেঙা করিল 

_. ঘি সাধ গিরোশলঘে ওপনি- হইতে পেন্কেত্তে ॥ 
৭ এব ঘিলেটআ হইতে লোক পাঁ্ঠাইয়া এছেলবেে 
$৬৮ ডীক্ল হ্গুলির লাচিন লোককে! তাহার! ভাহার 
₹২ লিকট শুর্তরিলে মে কহিল এ কী ভাইরিদিগন্জে 
: ভোমরা জীন কেযেন আরতি রহিলাঁষ তৌঁযাঁরদের 

২ আধ্যে লে সকল সময পুধ্য দিলাবহি ঘাহাতে 
$% আক্সিলাঘ আলিয়ায় বু নয় হইয়া ও লেত্রাশ 
বু ক্রিয়া অনেক পরিক্ষার যব্যে ঘাহী পুভৃর সেবা 

করিতে পত্তিল আথার ওপর ঘিহোঁদীরদের লেওয়াতিতডে 
হ০ ও কেহেলে আমি কিছু পাতি দাইক ভাপিঘা রাগিলাি 
৯8 না কিন্দু জাঁলাইলাঘি ও শিহ্চাইলাথ তৌাঁরদিগীকে 

পুকাঁশযান ও দল্সে ঘরে সাক্ষী দিতে দুই ঘিহোদী 

ও গীকের উই দি ভগীবাঁনের দ্িগো ও উক্তি আহি 
খ্২ দের পুরু যেশ্ত গুনডে। এখন ও জমি আব্মার হি 

€৯াছ 



৬ বিশ্শাতীয়ু পরব? পেিতের নি 
র ূ  ৮০ 

ইইয়া যাইডেছি ঘিরেশিলছে অআত্াত হইয়া আহার কিং 
৩ গতি হইবে সেখানে. ইহা ব্যতিরেঞ্চ পুতি হরে 

বম্মাা সাক্ষী দেয় কহিতে* হন্দ ও দুষ্ঠাধ অপিক্ষা 
&8 করে আযার কারণ ৮ কিম্ু আহি ইহার ফেলি 

বিহয়তে গুদিদ্ি- লহ ও আপনার জীবনকে ঘলে না 

আভ্সানিয়ি আর্যার অক্তন কার্য আলনদ পূর্বক পন 

করনা ওঘে সেবা আমি পাইছি পভ মেশ্তর রাই 

| উস্বরের আনুগুছের মঞ্জিল সহাারের পাপ দিতে । 
£৫ এল আসি জানি থে ভোঁযরা সকল ঘাহাঁরদের ঘব্যে 
আছি ঈশ্থঘরর রাজ্যের কথা কহিতেষ গি্াচি অর 
৮৬ ভ্ু/য়ন ছেঠিিবা না আমার আধ আতএব আহি 

-. আঁজি ভৌঁমাঁরদের যনে দেই ঘে আসি পরিহার সকল 
২৭ লোকের রক্ত হইতে! একারণ আধীয়ি না জাতিয়াজি 

. জানাইিতে তোঁযারদিগিকে ঈশ্বরের অকল পুশগ্ল। 
$৮ জতএব সাঁববীন হও আপলার্দিগাককে ও সে সকল 

.. পোঁলকে আহার ওপর ধর্্মীত্গ লিঘুক্ত করিয়াছে ভোযার 
দিগাকে গুত্তরসাধক্ক পুতি পধলন করিতে ঈশ্বরের 

. আগুলিকে থাহী ক্রয় করিঘাঁচেল আপিনার রক্ত ছিয়া ! 
২৯ একারণ আমি জান হে আঘাঁর যাঁওবের পরে দুরন্ত 

কেনা আঁজিবে ভৌমারদের মধ্যে পালকে কি, দয়ুণ 
৩০ না ক্রিয়া) বটে ভেহাঁর আপনাদের যধো 

হইতে লোক, ও২্পর হইবে আহার! বিপরিভ কথা 
কহিবে টানিয়াা লইতে শি/গণন্তে | আতএব চৌকি 
দেহ. ও মূলে ব্বাধ কি যভ তিল বৎসর সরাসর 

আমি তা করলা লা পুবোধি করিতে পুতি জনকে 

১ 
হস 



এ বিগ্শতীয় পদর্ব পৌঁরিতৈর ক্রি], 

৩* দিবা রাত্রে নেত্রাপ, পত্তিতা। আভবাৰ এবে ভুভাগিণ 
অসি ব্যাঠ্ধযা করি ভোয়ারদিগিকে উশ্বের ও আহার 
আল্গুহের কাকে: ঘিনি তৌযাঁরদের হিত করিতে 
গাঁরেন_ এব০ অধিকাঁর দিতে পারেন ভোয়ারদিগীক্কে 

৩৩ অকলে'া যগ্রো হাঁছার1 পবিত্র হইসে; আছি 

লোভ ক্রিলায লা কোন কাহার শী কিহ্ণ লোনা 
ও৩৪-কিম্যী পরিচুদ। : হটে ভোঁয়িরয আলা] ভান এই: 

- থস্ত জেবা! করিযঁছে আঁযাঁর তন্নান্তিতে ও ভাহারদের 
৫ ঘাহার! জ্র্যার সহি 1! আমি দেখোইয়াজি তোঁখার 

দিগাঁকে কল কার্থয কেন এ মত মেছেনভ করিতে, 

: জজুয়ায় অশক্তিকে ওনগাঁর করিতে ও পুভূ দেশ্তর ক 
হানে ফরিডে ঘিনি কহিলেন দেওন লওন হইতে ভান? 

৩৬ লে একথা কাহ হাঁটু গাঁতিন ও কানা করিল 
এ ভাহাঁরদের আহি 1 এব, ভাহাঁর1 সকল বত 
₹- স্থাহাকারকুরিলে পাঁওলের গলায় পাতা চুহ্ছন করিল 
ওক তাহাকে সকল হইতে শেখকিভ হইয়া সে কখাঁতে 

হাহা কন্িয়ুণ ছিল যে তাঁহার আর কাখন দেখিবে না 
তাহার মুখ! পরে ভাহার1 আহাজে গেল তাহার 
আহি ॥ | ূ 

শবর্ব তারপর আরা ভাহীরনিগকে জাতি ও পাল 
২৬ ওই আোজা থাইতেং ওস্তরিলঁর কৌঁওসে ৩ পর 
২ দিনে ভৌঁদুসে এব, মোধান হইতে পাটারায় £ এবঞ, 

আয়া একক জাহ্বজ পাইলে ভাঁহাতে এ পাল 

০০০ 5 



 &$ প্রকবিৎতীু পর্ব পেরিতেয় কিয়া 

ুঠাইল+য 1 ভন: কলের দোখা লীইযা বাজে 
চভিলাঁয় তাহা ও বাঁুগায়ন করিল সিরিয়ায় ও 

লোখান হইতে চোরে গোলখঘ একারণং সেখানে 

আহাজের বোঁজ লা'যাইিডে হইল । আরা সোখালে 
: শিছ্যগনণ পাইয়ুশ তিষ্টিলাঁহ সাত দিন ও ভাইরি! আতা 

বাঁশী কছিল পাঁওলকে ঘিরোশলহো লা হাইতে 1. জে 

আত দিন পূর্ন হইলে আগর পুস্থান করিলাঁ্ এব 
: - ভাহীরা অফণ জট সু দাস অু্ধ আর্যারদের আঁভেি-গেল 
 আহরের বাঁছিরে তাখন আমরা হাটু গানটা কালা . 
ঙ 

গ 

চা 

হুরিলণহ্ সমুদ্র ভিরে 1 পরে পরস্রর আলিকন 

হরি! ত শুনা জাঁহাঁজে ও তাহবর! শ্রিরিন নিজ ঘরে 

এহণ জাযিরাঁ চোঁরে 'গহাল ছাভ্তিযা? শুত্তদ্বিলায্ 
--১গেলসাইসে ৩ জ্তাতীরদিগকে আলিগুন করিয়া! 

তিষ্িলায় এক দিন ভাঁহাঁরদের আহিৎ 1 পর 
দিবজ্সে পাঁওল ও ভাঁহাঁর হায় তহা ছাঁতিযা ওতরিল 

উ - £কািআারিয়া অব স্লিপ আঙ্গুল আন্যাচার বত 

17; ছয়ে যাঁইযুশ ছ্িতি করিলায ভাঁহাঁর সহি জে হইল 

আআ দিকলের রক্ত জন | তাহার ও হঈল চারি 

৬. জন! ভবিষ্যত বক্তা অগ্িব কন্যা : আরা অনেক 
দিবস সোধালে থাকিভেং এক জন ভবহ্িভ বক্তা 

১: জ্াক্টিল -হিহোঁদ দেশ হনে হার লাঁষ আগবস 

7715 

১৩৪ ৮ 

সে আ্যারদের নিকট আহা 'লইল পওলে বন্দ 
ও-আপিলায় হাত পা বন -করিযণ বলিল বর্ম এ 

সুধা কছে হে জলের শর বন্দ তাহাকে হিরেশলঘের 
" ঘেহোদিরে এ যত বলদ ক্রিবে ৩"গছিত করিবে আন) 



- খঠাএবিগ্ঞশতীঘ পর্ব লঁরিতের ক্রি 

&& ঘর্মেরহাতে 1 সে কথ] শ্টনিলে আয্র।-ও সে 
স্থানের 'গুহছ দৃূহে সাধনা করিল তাহাকে না 

$৩- যাইতে -যিরশলমে | কিন্ড পাঁওল- পুত্যত্তর 
করিল কাঁনিদিতেং ও-আঁযাঁর আন্৪করণ ভাক্িতে* ক্কি 

কর -ভোষরা একারণ আমি কেবল বন্দিত হইবায়ে 
পুস্তত নহি কিনব যরিতে ও ফিরোশ্শলমে পভ যেশ্রু 

$8 নাযের জন্য ৷ অতএব লে আ/রদের ঘুক্ত না 
_-১আ্ালিলে আঁযারী চুপ করিলায্ কহিযা পুভুর ইচ্া 
সি ওক | এ কালের পরে আখরা আারদের 

'আমিগি একত্র করিয়া গৌলায় যিরাশল ছে, 

৪৩ উড়বে কতক শির আঁহাটরছের আভি দোল 

আযাঁরদিগাকে আনিয়া এক জন কণা প্রাঁচিন শিঘের 
7 উই ভাহা'র আঞ মাসল, যাহার ঘরে সাঁঞরদের 

চা ক এ 1- 

স্ব নিজ আর যিরোশলযে চা ভুতাগিন হরিহ 

৮ আলে মূর্ঘাঁদা! করিল আঁমাঁরদিগাক্ে 1 পর দিলে 

7. পাঁওল পুবেশ করিল আঁম্ারদের সহি ঘাঁকুবের ঘরে 
$৯ অকল পাতিন লোক ও বিদ্যযাঁন খাঁকিল । এব০১ 
-- মে ভাহারুদিগীকে আলিগুন করিলে বিস্তার ক্রিয়া 

৯. কহিল ঘাঁহাঁধ ঈশ্বর করিস! ছিলেন অন্য বর্ঘের যথ্ে 
২০ ডাহাঁরদের করণক ৮ -.- তাহারা তাহা শুনিয়া 
_ ঈঈশ্বন্কে-স্তব করিল এব০১ লিল ভাঁহাঁকে ভাইরে তুমি 

দেঠিধতেচ-কৃত লক্ষ: ভক্ত আঁচে ঘিহোঁদীরদেরু যবে 

&$ এব তাহারা, সক ব্যবছ্ার কারণ বত ওত্তপ্ত॥ এব০, 



৯৩ 

&$ পন্থবি্ঞতীয় পর্ব লেরিতের কিয়ু1--- 

তাঁহারা অন্বাঁদ পাইিযাঁজে, ভৌঘার বিছয় হে ভুঙ্গি 

শিহ্তা করিতে সঙ্কল যিহোঁদীর়দিগকে যাহার! 
অল বর্ের মধ্ো হোঁশী ভ্যগি করিতে কৃহিয়! 
বালকের ভক্কচেদ করিতে কিস্থা ফোৰছাঁরে চলিতে 

আলোঁতিশ॥ ভধে এ কি আাঁনব্য আব হা 

আঁমিবে একাঁরণ শুলিতে পাইকে ভৌাঁর আইসনের 
কী । জভএৰ ঘাঁহা আহার কি তাহা ফর আমার 

দের এাখাঁলে চারি জল আছে ঘাঁহারদের এক মানিন 

ভাহারছিগ'কে লও ও আাপলাঁকে পবিত্র কর ও মাধ 

.. মুডাবাঁর ঃধারচ কর তাঁহারদের সহিৎ সকলের জাঁনি 

৫ 

বারে হে তোযার বে কথ? শ্তনিয়াছে ডাহা কিচু লঙ্কে 

কিন্ত ভূমি ব্যবহারের হত চলিতে ব্যবস্থাকে মঠলিতেজ | 
কিন্ত অল বর্ঘের ভক্তের বিষয় আর লেখি 
যাঁজি ও নিহসণ করিয়াজি ইহার কিছুনা আগনিতে 

ইহা বাতিরেক্চ দেবতার পসাদ ও যক্ ও টলিৎ বন্ড 

৬ 

৯ 

১.১ 

ও পঁরদার ত্যাগী কদ্ধিডে। ভান পাঁওন সে লোককে 

লইল এব পর দিনে পবিত্র হইহেপ স্বহ্যিকে পবেশ 

করিল ভাঁহারদের হি জানাইতে যে পবিত্র 
করণের দিন পর্ন হইল পুতি জনের গুহস্থর্গ দেও 
পর্ধযন্ত £: কিন্ড্ু সে লাভ ছিল পার পর্ঘ 
হইলে আবির কতক হিহোঁদী তাঁহাকে ম্বস্তিকে 
দিবা বত ছ্ড়াছিড়ি করিল ও ধুরিল তাহাকে 
ভাঁকিতে* হিশরীল লোঁকরে গনগার কর এসে যানুজ 

 ঘে গতি স্থানে শিক্ষা করায় লোক ও ব্যবছ! ও এ পবিত্র 
ছানের বিপরিতে সে ও আনিয়াজে গিক নোঁক্ 



২ এস্থবিৎ্তীত পন্্ব পেরিততর কিছু 

- সৃক্তিকে ও আহ্টচি করিহাঁতে এ. পবিত্র স্থান ] 

২৯ তাহার! শবে দেখি চিল টছ্ষিঘল এছেসী- হরে 
ভাঁছাঁর সং সৎ জতএব ভাষন ছে শাওন আলিয্াজিল 

৩০ তাহীকে শৃস্তিকে . হণ নকল সহ ছত্াহাত্তি 
হাইল-এ্রবণ লোকের ড় কোলাহল ভাঁহ!তে ভাঁহারণ 

পাঁওনকে চলিতে অ্রস্ভিকের বাহির করিল তাখন 

ত$ আত্তর ক্বশাট বচ্ছ হইল 1 তাঁহারণ ভাঁছাছে বর করিত 

ফ্াওরিতে* সমাঁতার গৌল পুর্ণীান শেলাশতির স্থানে ঘে 
৩২ কল হিরোশলয়ে কোলাহল হইল আজবে শৈন্য 

ও এক শভ শেলার পতিকে লইয়া দৌভিন তাহার দের 
:. আহে । ও ভাহারী! শেনাপডি ও শেলাগণকে দেটিলে 

৩৩ পাঁওলকে যাঁরিতে নিরত্ত হইল! ভান শোলাপতি 

লিকট আনিয়া বরিল তাঁহাঞ্চে ও আতা করিল 
ডাহাঁকে দুই জিঞ্িরে বন্দিতে পরে জিজ্ঞাসা করিল 

ওন্ধ জেকে ওকি করিয়া চিল । ভাখন যাঁলব্যের কেহ 

;ভ্লেটাইহাণ বলিল এক কখুখ আর বলিল আর 
কথা তাহাতে সে কিছ ঠিকালা না পাইয়া! আভা! 

৩৫ নিব লইয়া যাইতে ভাহাঁকে গাড়ে! কিন্ 
নিতির গুসর হইয়া এ যত হইল লোকের জোরেতে 

৩৬ শৈল্য ভুলিয়া বহিল তাহাকে! একারণ লোকের 
- আাঁলব্য পাছে গেলে চেচাইয়ুঠ বলিল দূর কর! 

_ ভাহাকে । 

৩৭ কিন্ড পাওনক্ডে গাক্ডে আঁনিভে* লে কহিল শেল, 

পতকে আঁকে কিছু কহ্িতে দেহ তোমাকে এবত 

৩৮ দে বলিল গঠীক ভাঁঘ] কহিতে পার! ভুমি সে 



২৪ একাবিগশতীয় পর্ব প্েরিতের ক্রিয়া“ 
_খিজরী নহে ঘে এ সময়ের প্বের্বে করিয়াঁছ ব় ফোলা 
হল ও সপে লইইয়্তজর্ণাতে চারি হাজীর হত্যা! 

৩৯ কন্তাঁ।  কন্্র পিল কহিল আমি নিত কিলিক্ার 
_ ভীর্মলের এক হিহোদী ইতর সহরের গৃহস্থ নহে 

হাঁহি ও সাধনা করি তোঁঘাকে আমাকে হিতে 
দেহ লোঁককে 1 

৪০ ডান পাঁওল অনুমতি পাইয়া? ভাণুইিল ঠা শুক 
ও হাত তারিন লোককে ভাতে বক্ত নিঃশরু হইলে: 

পর্ব কহিল: তাহাঁরদিগীকে ভেক ভাঙ্গায় বলিয়া: হাল 
ং *্পী ভাই ও শিভাঁরে আরিঞাল কর আমার গুস্তর যাহা 

ই আছি করি তোহারদিগাকে । সে কহিল জোন 
ভাঘায়ু তাঁহাঁরদিগকে অতএব ভাহারা ডাহা শ্বলিঘ! 

৩. অধিক নিঃশত্ হইল ভাখন মে বলিল  অত্যজাঁহি 
এক জন ভিহোরী কিলিক্য্ির ভার্সামে জন্বিভ কিন 

স্ঞযালিএলের পদে শাহি, এ সহরে ও জাযারদের 

মা ক্রি বিস্ত ও তপ্ত চিলায ঈশ্বরের নিতে যেন 

 তোঁঘর সকল অগা হইযাঁছ এব আমি বিপহ্চতা 
; ১ক্করিলাঘ এ সথ্চ মৃত্যু পর্থহু দুহে পক: ও লাকী 
₹-হন্দ্য়া কদে গষ্টি- করিভে*: পুরান যাজক ও প্রাচিন 
লোকের সভা আযার এ আঁক ঘাঁহারছিগ হহীকে 
২ আহি দহাশেকের ভুতারদের তাই প্র পাইয়া গেলা 

লোধীনকার লোককে বন্দিত আনিতে হিরোশলমে 
উ সাজা পাইবারীর্ে। এব০১ শ্র ভ হইল আমি যাইতে 

গুস্তরিল'য় দ্যাঁশেকের নিকট ও দুই পুঁহর বেল এক 
এই! দীষ্তি অন্তর-তোকজল আহার চত্তর্দিঠো সগীহইতে 



ই ছ্াবি্শাতীয় পবর্ দেরিতের ক্রিয়া 
এব -আক্ষি মুত্তিকাঁতে পঁতিযাণ শ্তনিলাঁঘ একনবুথ 
কহিিতেই আাকে শাওলরে শাঁওলরে কেন বিপক্ষ 

করিভেছ আ়াকে কিন্ত আঁ পৃত্যুত্তর করিলাম, 

পুভুছে: তুমি কে: তিনি কহিলেন আমি যেশ্ত লাজরেন 

ঘাডান্তে ভুমি বিপহ্কতা করিতেছে]: আর আহি - 
লোক ও নিশ্চয় ছেঠিল মে দীপ্তি ও ভীত. হইল 

হন কিন্তু-স্কনিল না ভাহার রুৰ বে কহিল আঁতাঁকে.£ 
তাখন-আমি কহিলাম্ হে পক কিক্রিৰ পুভু কহিলেন 
আমাকে ওঠ দর্যাশেকে ঘাঁও মেঘানে কহিভে হইবে 

-ভোাঁক্ে সকল ঘাঁহাঁ নিকপন হইয়াছে ভোযাঁর 
করণের কারণ : ও এব, সে দাত্তির -তেজের-হেতু 
আহি দেখিতে পাঁরিলাযল1 কিন্ আঁাঁর সমিড্যারি 

দের হাতে ল্য হইয়া ওক্তরিলাম দযাঁশেকে। ডাখন 
 হুচলনাছো] এক জন পর্যাথিকি ব্যবস্থারান্য়া় যাহার 

$% 

4৫. 

$৬ 

তর, 

- ভান লাম হইল সকল ঘিহোদ্মীরদের মধ্যে যাহারা 
ব্থজল করিল ল্লোখানে -আযাঁর নিকট আনিয়া? এ 
ভাঁশাইঘা বলিল আঁঠাঁকে ভাঁই শাঁওলরে দেঠি ভে 

পাঁও |. এব লে দণ্ড আমি দৃষ্ডি করিলাঁয় ভাহার 
গুরু. পরে সে কহিল আঁাঁরদৈর নিত্রদের 

ঈস্বর পানের নিষুক্ত করিয়াছেন ভৌযাকে তাহার 
ইচু? জানিতে ও দে্তে নে-বীর্মিককে ও তাঁহার 
মুচোর কথা শ্তনিতে: একারণ ভূমি -হবা তাহার 
আহ্ষী সকল লোককে যে বিঘযতে দেখিয়াঁচ 
ও. শ্বনিযাছ 1: এব এখন বিলহ্থ করিতেছ কেন ওঠ 

জবি হও শ্রবণ কাঁঘলা করিতে সুভুর নাক ধুইয়া 



৭ 

4৮ 

১৬৪ 

৮২৬ 

৯৪ 

৫ 

ডি. 

২২ ছাঁবিৎপাতীয় পর্ব প্রেরিতের কিয়া 

ছেল ভোঘার পলিকে। পরে এমহ্ত হইল আমি 
গিরোশলহে ছ্িরিয়া! ও সৃত্যিক্কে নিবেদন করিতে 
অহসন্ন হইলাতি ও দেখিনা ভীহাঁকে, কহিতে 
শীঘু করিয়া পহান কর গ্িরৌশলয হইতে একাঁরণ 
তীহারী লইবে লা জের পুঁঘাস আঁযাঁর বিছা % 
আমি কহিলাম্ ছে দভূ ভাহারা জালে কেঘন আমি 
কখদ করিলযি ও জিনগাগো যারিনাঁযি ভাহারিদিগাকে 

ঘাঁহরিখ আছ করিল তোযাঞ্জে এব০২ য্যযল ভোযার 

সীঙ্ষী ভ্বি্ালছের রক্ত পাত হইল তান আমি ও নিকট 
ভাঁগাইযুব এক শীল জিলা ভহার হবেডে ও ভাঁহাঁর 

হত্যা কর্ততারদের বদ রাঁঠিলাঘ। পরে তিনি 
কহিলেন পুছান কর একাঁরণ আমি দূরে পাঠাইৰ 

ভোয়াকে আন্য বনের ঠাই 
ডান ভাহাঁরা অবধীন করিল ভাহাঁর এ কথা ও 

তারপর চের্টাইঘ়া' বলিল দূর কর এযল বেটা দৃথিবী 

হইডে ভীহাঁকে বাঁচিতে গবধুক্ত নহে ।  ভাখন 
ডাহার] শঙ্কু করিতে» ও পরি খনিতে ও ধুলা 
শৃন্যে ছেলিতে১ শেনাসতি আত্তা ছিল গড়ে 

জ্ঞালিড়ে ভাহাকে পরে আঁডী1 করিল হ্যারিডে* 

উজবিজ করিতে তাঁহাকে জানিৰাঁর জন্য কিকারণ 

উহীর1 এ মড কেপিহিল করিল ভাঁছার বিপরিতে ! 

তাঁছাঁতে ভাহাঁরা ঢাঁঠটি দিয় তাহাকে বন্দিতে সাঁওন 

বলিল এক শু শেলারপতিকে ঘে লিকটে ভাণ্ডাইল এ 
কর্তব্য কেই রোঁহালকে আারিতে ঘাহাঁকে যাঁরিভে 

অদিলতের আড় নহে । এক শ শেলারিপতি ইহা 



** দ্বাবিণশতীয় পব্ব” শেঁরিতের জিয়া 

গ্কনিয়া পুস্থান করিল ও কহিল শেনাসতিকে 
আবহঠীন ক্র কি করিতেছ একারণ এ আঁলুহ আমে! 

২৭ রোঁযাল | ডাধন শেলাসতি আমিতো কহিল ভাহাকে 
কহ আঁকে ভূহি রোঘান_ . লে বলিল হণ বটে! 

৮" শেঁবা7তি পুত্যত্তর করিল আছি বছ্ছ জগ দিত পাইয়াজি 
এ গুদ্ফার ॥ কিন্ত পাঁওনল পুতান্তর করিন আবি 

২৯ ওদ্বার জল জিলা! ত্বাভখৰ ঘাঁহার! তাঁহাকে 

৩৩ 

তজবিজ করিতে নিঘোজি- চিল তাঁহার! গোল তাহা! 
হইতে শেলাসত ও ভাহাঁকে রোান জাল্যা! ও ভাহাক্কে 

নদ করনে! ভরুহিত হইল 1 নি 
পঁরু দিলে জানির্বার কাঁরণ মে কেব সিহ্বোদী করণক্ 

গল্মানিত হই চিন লে খলিল তাহার বন্দ ওআসা 
করিল প্রধান ঘাঁজক ও সকল সভা আমিতে ভন 
পাঁওলকে নর্ঘাইয়া বলাইল ভাঁহারদের আগঘ্যাড। পাঁওল 

পর্ব ও অভাঁতে দৃচ ছৃষ্ি করিয়া ক'হলেন মন্হ্য ভাইরে 

টি. আহি আসুযতি করিযুখচি ইঈশ্বরের গৌঁচরে আঁজি 

২৬ 

ও 

রস 

পর্ন কিন্ট হ্কননীহা! পরান যাজক আঁত্বা! ছিল তাহার 

দিণাঁকে হখহার! নিকট ভাণ্তাইল তাহাকে সুয়ে যাঁরিতে! 
ডাঞ্চন পাঁওল কহিলেন ভাহাঁকে ইশ্বর হাঁরিবেন 

ভোযাঁকে ওরে ভূমি শাঁদা দেয়াল আমাকে ব্যবহ্থণ যত 
বিচার করিভে বজিলে আব্যবহ্থণ আজ্বা করিতেছ 

ম্ধরিতে আঁকে 1 কিন্ড যাহারা নিকট ভাগুহিল 
ক্ষছিল ঈশ্বরের পরান ঘাঁজককে নিন্দা' করিতেজ 

ভুমি । পাঁওন কহিল ভাইরে আমি জানিলাঁয় না 

৯. 
পাশা ন্ 

₹% 



&০ 

২৩ অযপেবিৎাতীয়ু পর্ব দেঁরিতের ক্রিয়--* 

ওলি পূর্ধীন ঘাতক একাঁরন নিপি আঁচে কৃকখ) কহিও 
না তৌযাঁর লোকের কর্তার বিপরিতে ! পরে 
ঘাঁওল বুব্িতে পাইলে ঘে একশ হইল শাদকি ও 

আর একাৎশ আঁরিজি চেচাইযুশ কহিল সভাতে মান্হ 

ভাইরে আছি আভি আরিলি আাহিলির লদদর্ন 
মে ভরআ! ও মৃত্যুর পনরণ্যানের কারণ আহি 

বিচার্থা হইতেছি 1? এ কথা কহিয়াশ কারিসি ও 

শাদুকির বাকা হইল ভাঁহাত়ে ম্বনব্য ভিন্নং ভইল 1 

একারিণ শাদুকি কহে পনকণ্থীন নহে দ্যুত লহে 

হু লহ কিন্ত আারিলি দ্ুছে শৈকার করে; তখন 
বন্ড চৌখল হঈগলে ্ঞারিজির ১ অধ্যাপক গরিব 

ও বাকা করিল কহিডেং জায্র। এ যানের কিছু 
দেহে পীই লা কিন্ড ঘদি কোণ আাত্সাঁ কি দত 

কহিতছে ভাঁহাঁকে তবে জারা রণ করি লা ঈন্ঘরের 

অহিৎ্ত | এব০ বত কৌলীহ্ত হইতে শেনাশতি 
ভাবিন পাঁচে পাঁওলকে 2৩২ চিরিতে হবে তাহার ্ 

ছে ভৌরেডে জতএব আতা ছিল শেলাগীণকে হাই 

& 

ভোরে লইলে গীতে জানিতে ভীঁহাকে ভাহারদের ৃ 

মথো হইতে , এ 
৫ 

তারপর রাত্রে পভ তাহার কাঁচে ভগ ইয়া কহিলেন 
লিরয় হও পাঁওন একারন হেল সাক্ষী দিছে আমার 

ৰিছয়ু ঘিরোশলঘে তেযন তোর আহ দিবার 

4, জারজ আঁচে রোঁয়ে। এব০ ছিল হলে কতক 

“জন হিহোছী মিলন করিয়া নাসে বন্ছিল আপনার 



২৩ অয়ৌবিৎতীয়ু পর্্য পেরিতের ক্রি! 

 দিগীকে ভোজ পাঁল লা করিতে পাঁওলকে বধু ল? 

$৩ করিয়া এ দুর্বেখগী করিঘু' চিল চন্দুর্শ,জন্রে 
8 আবিক ।॥. পরে তাহারা পর্বীল ঘাঁডক ও প্ঁচিল 

লোকের কাই আলি বলল: আরা বত সী+ কৃতি 

হন্দিহীজি আ'পলারদিগক্ে পাঁওনকে হত্যা লা করিহা 

4৫ কিছ চাক্ির লা আভউএব তঘি সমতা অহ্কু লিবেদল 
ক্র শেললিভিকে কল্য আঁলিতে ভ'ছাকে ভোযারদের 

স্থানে যেযুল ভর ঠিক তজবিজ কহিতে তাহিত তাহার 
বিহু ডাখন আঘরণ পুহ্তৃত হই বধ করিতে ভাঁহাকে 
$৬ ভোর্ার নিকট আইনের পৃর্ষেব॥ পাঁওলের 

 ভাঁগিলেহ ভাহারদের লেওয়াতির বিহু শ্বলিলে আাঁসিহ্া 
$৭. ও গাকে প্রবেশ করিয়া কহিল পাঁওনকে 1 পরে 

পাঁওন এক জল একশত শেনারসভিকে ডাকিয়া? কহিল 
লইহা ঘাঁও ও'ঘুবা যাহ শেলালতিত্ হলে একারণ 

৪ সে কিছু কথিতে ভাছে তাহাকে । অতএব সে 
তাহাকে লা গৌঁন শেনানতর' হই ও কহিল পাঁওন 
হন্দিত আঁযাঁকে ভাঁকিয়ী বলিল এ ঘুবী যাঁহাক্কে 

. হআনিতে তোঁখার স্থানে যাহার কিজ আছে কহিডে 

4৯ তোযাঁকে ॥ ভ'হাঁডে শ্বনেপিতি তাহার হ'ত বরিযা 
লইঈল তাহাকে এক ৭২৩ হানে এ জিজ্ঞাসা করিল 

২০ ভূমি কি ক্হিতে চাহ আাকে মে কহিল 
ঘিহ্বোদীরা পরামর্শ ক রিয়াজে - ভৌঁযার স্বাশে 

পীওনকে কলর আঁনিবারে অভীতে যেন আর কিছু: 
৯৪ জিস্তাসা করিতে চাঁহত তাহার বিষয় | কিন্তু তৃষি 
তাহা করিও লা নন্তারণ তাহাকে আরতে চন্ুশ তন 



&৩ অ্রয়োবি্্তীয় পবর্ধশেরিতের-ক্রিয়াঁ 

অধিক লেওয়াতি খাকে ওনাঁপে আপিনরিছিগিকে 
আন্ষিঘী ভাহীকে হভাখ লা করিলে ভৌক্তল পালাল! করিতে 

এন ও তাহারা পুস্তত হইয়াছে তৌঘার আতা! 
৯৯ অর্নিক্া করিতে |. আউএব শেনাসড়ি সে যুব! 

মাঁজঘকে বিদায় ফরিয়ু! কহিল আবধান কেন 
». ফাঁহীস্চে কহিও লা হে উহা জাঁলাইয়াঁচ আহণকে এ 
২৩ তাখন হেন ছুই জন একমত শেলারপতিকে: ভাঁক্যু! 
*. বলিল পুহ্চত কর দুই শত শেলা ও অত্তরি আলায়হি 
২০3. ঢুই শত বর্শিহারী ক/ইআরিঘায় যাইতে এক পহর 
২৪ রাত্রে এব সম্মভ কহ বহন পাঁওলের আবেছালেক। 

জন্য ও আবী করিয়া! তাহাকে লইয়া! যাও ছেলিকু 

৫ অব্যক্কের স্খনে। মে ও ৪ লেখিল ভাহার জর্গী 

কন এরই] 

২৩  কুদিঘে লিলসিয়া শী ঘুত মহা সি) ক 
রর. ইআধীহডকেো 7 র্ট টা টি 

৭ এ আল্ছকে ছিহোদীরে হত্যার্থে ধরা হইলে 
আমি অশৈন্য অস্থি আজিও) পরিভ্রান করিল 

২৮ জানিতে -পাইহো ঘেলে রোয়ান। পরে জানিতে 
ইচুশ করিলে কি নিহিত্ত ভাঁহারা ওুল্রান! করিল 

৯ ভাঁহাঁকে জাতি আনিলায তাঁহাকে অভাতে  ভাহাতে 

 জাঁলিতে পাইল'য মে সে ওভ্যালিত হইল তাঁহার দের, 
বারস্থার কতক ন্যায়েতে কিন্ত মৃত্যু কিচ্থী বন্দের কিচ্হ 

০ ঘোগা নহে *: পরে সমাচার [পিয়া ঘে হিহোরীরা, 

. লেওয়াতি করিল দে. মানুছের কারণ আমি দু 



খত শ্রর্যোরিৎশতীয় পর্ব প্েরিতের ক্রিয়া” 

7. শাঠতাইিনাঁফ তাঁহাকে ভোঁযার লিকট ভাহার শুঙ্মানা 
কর্তাকে ও আভা করিয়া কহিতে ভোয়ার দলে 
ঘাহাং ক্হিতে চাছে ভাহার বিপরিতে । ইডি 1৮ 

২৮ ভাল শেলাগাঁন ঘেয্ল আদা পাইয়া! চিল শাঁওলক্ছে 

%১২ লইয়া! গেল রখত্রে আন্ঠিপটিিসেো। ওপর দিলে ঘিরি্গ 
গড়ে আলোকিকে চাঁতিতা ভীহার স;তে যাইবার 

৩৩ জন্য ঘাহারা কাইলারিঘ়ায় পবেশ করিয়া ও আধা 

8৪ পত্র দিযুখ সাঁওনকে দিল ভাহাঁর গোচরে । :আধ্যক্ষ 
-.- পত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞালা করিল কোন জিলা হইতে হে 
৩৫ ও কিলিক্য়' হইতে ত্বাত হইয়া কহিল তৌযার 
 - গুল্সানা কর্তা ও গুস্তরিলে শ্তনিব ভোঘার কথা ভাঘন 

আতা করিল রা রক্ষী করিডে হেরোদেক 
চির । 

শ মা উ প্ 
হি 

পর্ব শুন লী দিনের পরে ঘলনীতহা শান পক ও 

টঠগ্াতিন লোক সুগ্বী ও এক জন বক্তা ভাহাঁর নার 

ভের্জনুস গুস্তরিয়। গেল অধবাক্ষের সদূনে পাঁওলেছ 

₹ বিশরিতে। ও তাঁহাকে ভাকিলে তের্তল্মস তাহাকে 

ওল্মানা করিতে লাগিল কহিতে ছে য্হা যহিয ফেলিস 

আঁঘরা বত ভাগ্য পাঁই তোমার পালেতে ও বত 

ও লৌরুঘি ক্রিয় হয় এ বর্মেরদিগৌে সেকারণ আমরা 

সুখ্যাত কহিতে শ্বৈকাঁর করি তাহা! অবর্বকালি ও পুতি 

8 হ্থানে কিন্ত আর তো'যাকে ভ্যান্ত না করণার্ধে আমি 

-. সাবিনা করি তোমাকে অনুগূহ সরিষা শ্তনিতে আমার 



ঘ্ তততর্বিতশতীয় পর্ব লুরিতের কিতা 
€ দের আলা কাথা এফাঁরণ আর দেখিয়াছি এ 

মান্য বত দ্লুর্ ও দন্দদ জনক শগতের সরুল ঘিহো! 

ড দুরের হধ্যে ওনাজীর়েল বর্ঘের এক প্রধান সেও 
সৃস্তিকে ব্যবহারি করিতে লাগিযাছে তাহাতে ভাত 

ডাঁহাঁফে ধরিয়$ বিচার করিতে ভ্রাহিলায আম্যার দের 
জজ ব্যবহার মত কিন্ত লিজিযাহ পুর্ণীল শেলাপতি আর 

দের ভ্লাই আফিলে জোর করিয়া! লইঈল তাহাকে আার্যার 

গর দের হাত হইভে তাহার গল্ালা কর্তণাকে আতা 
হু নদ আজিতে ভো্ার নিকট ঘাড়ে আপনি তজবিত্ঞ 

ক্রিয়া জালভে পারিবা আকন ঘাঁহখি ভারা 

ক শুল্নীলা করি ভাহাকে ॥ হিহোঁদীরা ও তাহাতে সাফু 
দিল কহিতে এ কথা আভা 10 

$* - ভাল পাওলকে কহিতে ঠারিলে লে পুত্যত্তর করিল 
আতি জালি ভূমি এ বর্ঘের বিতাঁর কর্তা আলে বৎ, 
সর অবধি আনি সেকাঁরণ আর ছরিঘ মলে আপিশার 

$8 পড়ান্তর করি ঘাহাঁতে তুঘি জাঁলিতে গারিবাঁ থে 

এখল বারে দিল আবিক নছে ঘে আমি গিঠজি সিরে 

$৯ শলযে ভতলব করণের কারণ: ওতাহারণ সৃস্ভিক্ধে 
“পীইল লা আযাক্তে ল্য করিতে কেন কাছারু 

- অভি কিচ্যা লোকের কোলাহল ও.পন্ন করাইিডেই 
১৩ জিলগীগে কি অহ ডাহা) ও এ সকল আযার 
গ গুল্পালার পু করিতে পারে না? কিন্ত এ 

আয় শ্বৈজ্কার করি তৌযাঁর আাধ্যাড যে, আড়ে 
/ ভাহার লে ছেরেশি' মে ঘতে আছি, ভজলা করি 
আর পিতৃর ইস্করকে সকল যাহা নিপি আছে, 



২৪. তত্তর্বি্শতীয় পর্ব পুরিতের কিয় 

$৫ ব্যবস্থা ও ভবিছ্াত বাঁক্যে জাছিশ করিয়া শ্যাহা 

তাঁহারা ও অপিক্ষা করে সে ভিজা! ও জমি পাই 

ঈন্থর়ে যে মরার সুঁনকণ্থ্টীল হইবে দূহে ঘথ্াার্থিক-ও 

4৬ হবথার্থিকের 1 পরব ইহতে আমি ঘত্ব করি 

আলপরাঁহি বিবেচনা রাঁটি'তে দৃছে ঈম্থর ও যানঘের 
$৭ দিগৌ। আনি আলেক ঘর গোলে আইলা দালও 

$৬ গুজসুর্গি আঁনিতে আাঁর বর্মভে ঘাহাঁতে আঁবসয়ার 
কতক হিহোদী স্বহ্িকে পবিশ্র পাইল আঁকে 

 মানহোর সহিৎত লহে ফোঁলাহলের সহি. লঙ্ে 

$৯ যাহারা বিদ্াযাঁন হইয়া গুল্ানী করিতে তুর যদি 
২০ ভাহাঁরদের কিছ আছে আযাঁর বিপরিভে কিমি ইহার? 

আশলার1 কাক আযার কিছু ঘাইট ছেণিঘাঁচে কি 
হঠ লা ঘখান ডাঁগাইলায্ আদালতে এ এক কথার 

ব্যতিরেক যাহা কহিলায়ি তহাঁবদের হধোগ্াানে 
ভাশাইয়ুা। আজি আর্শয় বিচার্ঘয ভ্ঈ কর 

করণক পলকশ্যালের বিষয় । 8৪ 

২ ছেলিসক এ কথা! শ্ন্যি' বিলম্ব করাল হার 

দিগীকে কহিঘুণ লিকসিযুখ্ধ শেলাসতি ওসহি হইলে ও 

- এগীতি একনি জ্বাঁত হইয়া আমি তজবিজ করিব তোমার 
₹৩ দের ক্ষন য্কর্যাঁ।/ পরে আভা করিল এক 

গত শেলারপতিকে রুহ্টা করিতে পাতনকে ৩ আশত্ত 

. ছন্দ করিতে ভাহাকে ওতভাহাঁর কোঁন' বন্দু বারন নর 
- করিতে ওনগার করে কি আব্নিতে তাহার ভঁই 1 

২৪. কতক দিনের পরে ছেলিকু ও ডাহাঁর জী দলিল 

মে সিহোদী পালনে আলগা! শ্ুনিন »ঞ্চে ভাক্তর 



২৪ চন্তর্বিশতীয়ু পর পরিতের কিয়া 
৫ ব্য) ভাধন পাঁওন পুঁকৃতার্ঘ ও মধ্য ও আজি 

বার বিচা্রর কৃথী কহিতে, ছ্েলিকু বুল হইয়া - 
 পত্ন্তর করিল এ বাঁর ঘাঁও অপক্ান হইলে আসি 

৬ ভাকিব ভোযাকে। ভাঁহাঁর ভরা ও হইল তঞ্ধা 
পাইতে পাঁওলের কঁই ভাহার চাঁড়ানাঁথে তেকাঁরণ- 
তাহাকে পুন আলিয়া কথণ কহিল তাহার সহি, ॥ 

&৭ তৎপরে ু্ট বর স্লর্ হইলে পর্কিযু হেস্ড 
আইল ছেলিকে কর বদলে ভাখন ছেলিসু হিক্বোদীর 
 দিগাকে তোনার্থ বনিদৎ ছাড়ল পাঁওলকে রা” 

পর্ধ. আভতএব হেস্চজ মে জিনাত আক্সিহ। গেল কাইসাঁ 

২৫ ব্রিঘা? হইতে ফিরোশিলছহে ভিল দ্িলের পরে - ভাধন, 
-স্ম্রীন যাজক ও যিহোদীরদের অধ্যক্ষ তাহার 

_ আ্যাভে হইল পাঁওলের বিপরিতে এব, কাঁকত্তি 

৩ করিল ভাহাকে  অন্াগুহ চাহিয়া তাহার বিপরিতে 
ভাঁহাঁকে হিরেশিলছে আনিডে নেওয়াতি করিয়া 

& পঞ্ষে তাহাকে বহি করণণ০11-- কিন ছেস্/স 

পুৃত্যুন্তর করিল পনকে বাটিতে হবে কাইআরিয়াস 

ও আপনি কিখেিৎ১ কাঁল পরে যাত্রা করিবেল আোঘধালে 

৫ সে বলিল মেকারণ তোঁখারদের ঘেখ যাইতে পাকে . 
আযার সহি- সে ঘা ও যদ এক্ানুছের কিছু, : 

৬ দোঁছ আঁচে ওল্ীনা কৰক ভাহক্ে £ পরে লে 

 ভীাঁরদের অহি- দশ দিন খা1কযুণ গেল কাইসাঁ 
রে ও ভাঁর পর ছিলে বিচার আঙলে বজ্সিযা আজ্ঞা 

৭. ক্ষরিলেন আনিতে পওলকে। সে আইলে সিহোঁদীর 
হে আজিয়া চিল ঘিরোঁশলম হইতে চততর্ভিতে ভাঙাইয়া 



| ষ্ 

৯. 

০ 

২২ পঙ্থৰিৎশতীয় পৰর্ষ দেরিডের ক্রিঘাঁ+- 

ইজসনেন্ড ও ভারি গুল্লাল করিল পাঁওদের বিপরিত 

ঘাহাঁর পমাণ দিতে পাঁরিল লা! লে আনার 
পুত স্তর, করিতে যিহোদীর ব্যবসা কিন্থা সুতি 
কিন্থা কাইসরের বিপরিভে আছি, কিছু, না ক্রিয়াজি। 

কিন্ত হজ হিহোঁদীরদের তোনার্চে পুত্যস্তর 
ক্রিয়ু কহিল পাওলকে গিরোশলমে ঘাঁইবা ভূমি ওলে 
স্থানে ইহাতে বিচার্ঘয হইবা আঁয়+র যথা পাঁওল 

কহিল আমি ভীগুাঁইতেছি কাইসরের আদালতে হে 
ঃ : হানে, আর্াকে বিভাঁর করিতে জুয়া আছি কিচু যন্দ 

- করিলাম না সিহোদ্ীরদিগীকে যে যত তি খুব জবা 

$$. 

৮ ৮ 

নর 
& ০পিস্ল 

&ঘ 
্ 

$৩ - 

আজ ॥ সেকাঁরণ হছি আমি কিছু দোষ কি 
কোন মৃত্য ঘোগীয কার্ঘয ক্রিযাঁচি তবে অনিতে 
হেয়স্তান করি না কিন্তু তাহাঁরদের শুল্পানা দি কিচু 
ডে তে কেহ গত করিতে পাঁরে না আমাকে 
-ভাহারদের হাতে! আঁি লালিল করি কাঁইসরের 
কই 1; তাঘল ছে্খস পরার্য্্শ লইয়া পৃতাত্তর 
করিল ৪ নালিদ ক্রিযাছ কাইসরের তই 
ভুমি কাইজরের ভাই ঘাইৰা | 

কতক ছিনের পর আগিশী রাজা ও বেরনিকে 
আইল কাঁইসারিয়াঁয় লমহৃধর করিতে হে্ঠসকে 1 

৪ 

৪৫ 

তাহারা অনেক দিন মোথাঁনে রহিলে পেস জানহিল 
পাঁওলের য্ক্্দঘ! রাজাকে কহিয়! এক জন আজে 

ঘাঁহাকে হেলিকু বন্দি চাঁতিল যাধল আঁয়ি জিলা 

গিরোশলমে তাখন পুরান যাজক ও 8898৮: 
ড& 



৪৬. 

৫ দগ্থবিৎ্শভীয় পর্ণ নেরিতের কিয়া 

পাচিনেরা জাঁনাইল আক হার বিহয়ু বিচার 

চাহিয়া তাহার বিপরিতে ৷ ঘাঁহারদিগাকে আহি 
শত্যাত্তর করিলাঁগ এ রোান লোকের ব্যবহার নহে 

রঃ কোন কাহাকে »ুলেতে দিতে গুল্লালিত ওল্সানা ক্স 

$৭ 

$৮ 

৪৯ 

ন্মাথা! অন্মুষ্ধি না হইলে ও আপনার সে দোষের 
সঘাল অর্াৰ করিতে লা পাইলে । অতএব ভাহার] 
এর্ানে গত্তরিলে আহি আবিলম্িৎ, বন্সিলায্ বিচার 
সনে ও আস্ত করিল" আঁনিতে লে যাঁনুঘকে ॥ 
যাহার বিপরিতে গুল্লালা কারক খাড়া হইলে কৌন 
এল ছোঁছ বলিল লী যাহা আসি ভাঁবিযুঠ জিলাঁম্ কিল্ 

_ক্ষরিল কতক বাঁদীন্বাঁদ্ আঁপনারদের ভঙজলীর ব্হ্হি 

০৯৩ 

হ্) 
পাঁওল নর্খলিস ক্রিয়া রহ্ছ পাইতে য্হণ চক্বর্তির 

২৯ 

২৩. 

ডা২৪ 

এব০ এক জন যেশ্তর বিহয় হে মৃত্যু আছে ঘাহাকে 
পাও কহিল জীব |  কিন্ডু আসি উহাতে 
আস্িরু মূলে হইয়া? কহিলাঁয়্ যিরেশশলমে যাইয়া 
জেগযাঁলে বিচার্ঘয হইবাঁ এ সকলের ব্য 1 কিছু 

হ্লনের কারন আসি রহ্কা করিবার আভা দিলা 
যাবৎ, পর্থানু তাঁহাঁকে পাঠিছিতে পাঁরি কহিসরের 
নিকট 1 ভাখন আঁগিপা কহিল ঘেয্ঞসকে আমি 
আপনি এ যানঘকে শ্বনিতে চাহি ॥ সে কহিল 

রী কল্য তুমি শ্নিতে পাব তাঁহার কথ]! 

অতএব পর দিনে আঁনি;পা ও বেরনিকে বত পরশথর্ঘণ 
রিয়া! ও অহরের জাগা সহিত আছিলে' পুবেশ 

করিল শ্রনিবার স্ানে ভাখন ছে্ডস আকা রিলে 

পাওলকে আঁনয়ুন চিল; ভাখন ঘেেঞ্ঠস কহিল 

| 

1 

| 



৫ পঞ্ছবিঞশভীয় পবর্ধ দেরিতের ক্রি 

ছে আগিলী রাজা ও ভোর্যারা সকল যে বিদ্যাযান 
হইয়াঁছ, আারদের আাহ২- তোরা ছেগিতেছ এ 

| আন্ঘকে ঘাহাঁর বিহু হিহোঁদীরদের মাঁলব্য ওত্তক 

পুতাত্তর করিয্চে আর সহ্িৎ গিরোশলছে ও এখাযু 

কুছিতে* তাহাকে আর কিচু কাঁল বাঁতিতে আলোতিত । 
৯৫ কিন্তু আমি মৃত্যুর ঘোগ্য কিচু লা দেগিয়া! ও সে 

আলি হা চক্ষবর্তিতে লালিন করিলে আমি নিযুয 
&৬ করিলাঁয় পাঠাইতে ভাহাঁকে। যাহার বিজয় আহার 

4 7 ₹ 

রর কিছু ঠিকানা! লছে লেগিখিতে হা রাজাকে আভএক 

তাহাকে ঘাহির করিঘ্খচি ভোযাঁরদের কলের 

রন আখ্যান ও হরণ তোঁযাঁর সাঁযযা]৮ আগা রাজ! 

-ছে তাহাতে উজবিজ হইলে পর আঁযাঁর ক্ছু লেচিতে 

খ, হুইতে.পাঁরিবে  একারন আমর মূলে ভেকে! লাগে 

_. পার্ঠাইতে, কোল: রত ও তাহার বাঁক ল] 

_ জানাছিতে 1 ভু 
| রত তখন আনি] কৃহিল পাঁওলকে আপনার জয়াঁহ 
ফ্ ২৬, ক্হিতে কেছে কারন করিবে নাঁ। তাহাতে পওল 
তাহার হা বাঁড়ীইয়ু! ওভ্তর করিল! 

&.. আগিপা ্াজাহে গুত্তর করিতে তোঁযার সাথ্যাড 
মে.সক্ল বিহুযু ঘাহাঁতে ফিহোঁদীর গুল্ালিত হইয়াজি 

৩ আমর বড় ভাগ্য একারণ তুমি লে সকল কার্থাও 
জিস্াসা! ভ্রাত হইয়ুণজ যাহা! যিহোঁদীরেদের মধ্যে এত 

দার্ধে আহি ক্বাকৃতি করি ভোযখাকে বৈ্্য করিয়ণ শ্তুলিতে 
৪. আনরক্থ]। আমার নকল ক্রিয়া ঘুর কালাবধি 



২৬ ঘোঁজবওশতীঘ পরর্ধ প্রিতের ক্রিয়া” 
ঘাঁহী পুধমে চিল হিরোশলঘে আপনার কর্মের হথেঃ 

€ ডাহা সযস্ত হিছোদীরাঁ জীভ আছে যাহারা পথম? 

বধি জাঁনিন আাঁকে ঘদি ভাহাঁরা অধক্কী দিবে ঘে 
আহি রিজিক ক্রিয়ী করিলায্ আয়ারদের ভজনার 

৬. অতি আাবধীলী বর্দের যা! এবৎএবে আছি বিচারে 
ভাগই মে অগ্নিকাঁরের ভরসার নিমিত্ত ঘাহ1 ঈশ্বর 

এ করিলেন পিত্গীনকো ঘাঁহাতে আঁযাঁরদের দ্বাদশ 
- গৌঞ্জি পাইতে ভরসা! করে রান দিন নিভা ঘর করিতে 
₹..সৈ ভরসার কারণ হে আপা রাজা আমি 
৬ হিহোঁদীর গল্ালিত হইয়াচি! উসস্থর মৃত্যু লোককে 
৯ উঠাইিতে অগাঁহাক কথা বুবিবা কেন | আছি 
২. লিতান্ু আপনার মলে ঠাঁওরিলাহ্ কর্তব্য অনেক কার্ঘ 
$০ করিতে যেশ্ট লাজাঁরেলের লাঁহের বিপরিতে 1 যাহা 
ও আছি করিলায হিরোশলঘে এব, পরীক্রঘ পায়ু 
7 পুরান যাজক হইতে কএদ করিলাফ অনেক: দন 
--বলিকে ! ওভীহারদের হত্যা কালে কহিলায্ ভাহার' 
হ$ দের বিপরিতে আঁঘি ও সকল জিলগগৌ বস্তি, 

দিতে জোর করিয়া পাগ্তাতী করাইলাফি ভাহারদিগীক্জে 
ন. শ্রহ় ভাহীরদের বিপিরিতে অভি রাগচণ্ডালী হই 
“ বিপহজডা করিল'য্ তাহারদিগকে অন্য দেশের হর 
4২ পর্ন? ইহা করিতে আহি পরাক্িফ ও আঁডা 

পুর্ন যাজক হইতে পাইলে যাঁইিতে জিলা দূ্যাশেঞ্জে 
£৩ তৎ্কাঁলে ওহে রাজা আমি ম্ধ্যাছে দেখিলা্ পে! 

-. এ্রক্ক আলো! সুর্গ হইতে অূর্ধোর অধিক তেজ করিয়া 
১ আমার এ ভাহারদের চত্তঙ্গিগী ঘাহার। খাত্রা করিল 



৪. 

২৬ ছোভুবি্শতীয়ে পর্ব পৌরিতের ক্রিয়া-+ 
আঘার সহিত ।. পরে সকলে মৃত্তিকা পতিযা 
আছি: শ্রনিলায্ এক রব ডের ভাষা -কহিতে২ 

 থ্সঁখাক্ে শাঁওলরে শাঁওলরেু: বিসক্ষডী করিতেজ 

আঁকে কেন: কণ্চক্ে-লাঁছ ঘাঁরিতে বড কহিল | 
ভাখন আহি কহিলাযি পভ ভূমিতে তিনি হলিনেল 

আছি ঘ্েম্ত ঘাহাকে তৃষি বিপক্ষতা করিতেছ। কিন্ত 
ওঠ এব, পাঁয়ু খাতা হও একীরণ আছি দেখা ছিয়াজিং 

ভৌ্যাকে এ হেতু বক -ও আহা লিঘুক্ত করিতে 
ডৌমাঁকে দুহে ঘাহ1 তুমি ছেগিয়াঁছ এব০ ঘযাঁহাঁতে 
আমি পু হইব তৌঘার কাই -ভোঘাকে পরিত্রাণ 
করিয়া লোক ও অন্য কর্ণ হইতে ঘাহারদের স্থালে 
আছি এধন পার্তাই. তৌযাঁকে তাহারাদের চক্ষু, 

: আুলিতে ও ক্ষিরাইতে তাহা'রদিগকে অন্থ্কাঁর হইতে 
ছীন্তিতে ও সহুভাঁনের পরাঁক্রয হইভে ঈশ্বরেরদিগো 

খ্ঠ 

তাহারা পাঁস বিযোঁচিল ও অবিক্তার লগ্নে ভাহাঁর 
দের অহি* যাহার) পবিত্র হয় আঁযাঁরে সে ভাক্ত 
করণক 1 মে কালাববি ও আগিপা রাঁজাহে 
আঁছি:সে সৃর্গপৃযু দর্শণীয়তে জহ্নন চিল না কিছু 
পথে দযাশেক লোককে ও হিরোশলযে ও ঘিহোঁদা 
অসক্ল' দেশে ও তারপর অলা বর্নকে জাঁনাইলাঁয্ 0 
করিতে তাহাঁরদের পাঁপেডে ও ফিরাঁইতে ঈশ্বরেরদিগে 
শু মেদের ওপনুক্ত কার্ধা করিতে! : এ কার্থোর 

- কারণ ঘিহোদীরা ধরিল ও অপিলারদের হাত দিয়! 

৯৯ খুন করিতে লাগিল আযাকে! কিন্ত ওপগাঁর 
_ পাঈয়া আমি আজি পর্যন্ত বাঁচি সাক্ষী দিতেং দূহে 



২৩ 

চহ] 

ঘর 

৬ 

হশ ঘোঁডবিৎ তীয় পবর্ধ পেরি ডের ক্রিয্ণ--” 

বত ও হ্ুদু লোককে আর কিছু লাঁ_ কহিযুণ কেহ 
ঘাঁছী১ ভবিষ্যত বক্তা ও যোশ কহিল হইবে - হে 
খুকি মরিয়া ও মৃত্যু জাতিয় দুম জন হইলে ছোখাই 
বেন আলো লেখক-ও জন্য বর্নকে 1 

তাখন সে এযল আপনার পুত্ান্তর করিতেং মেল 

চের্টইযুশ কহিল হে. পাঁওল তু পাগল হইয়ুখজ আনেক 

শিক্ছিলে পাঁগীল.হষঈযাঁছ!  কিন্ুলে বলিল আহি 
পাগাল নহি মু! মহান স্কিন ত্য ও অত্বানি 

কথা -কহি।  প্রকারণ রাজা জানেন এ সকল 

- সলস্গ 

কা যাহাকে আমি উঞ্ঠ বাক্য কছি আমি -ও 

২৭ 

খা 

২৯৩ 

১০ 

৮৬ 

৬৩৯. 

আনি এ কার্য গ নহে তাহা হইতে একাঁরণ এ কার্ঘর 
কোনা হইল লা হে আগিপা রাজা ভৰিষ্যৎ্, 

দাঁক্য আহি! করিভেছ. আঁমি জানি ভূহি আশা 

করিতেজ 1. তখন আপা কহিন পাওনকে ভূমি 

গায় -স্যোভ করিঘ়াঁছ আগাঁকে গিছিয়ান লইতে! 

ডাঁছাঁডে পাঁওল কহিল আসি ইডু দানি হই ঘে তুমি 

কেন নহে কিন্ত ঘড় লোক জাতে শ্তলে আঁঘার কথা 
হইত দুহে প্র ও হোলো যান আচার মত: এ বন্ধ 
বিলা 1. লে ইহ ক্হিলে রু।জ)-ও কর্তা ও বেরনিকে 

ওাছারা বিল ভাহা'রদের সহি গঠিল এব, 

এক্ পার্শে_ ঘাইযু যুক্তি করিল ও পরস্বুর কহিল এ 
মাল মৃত্যু কিচ্ছা বন্দের ঘোগীয কিচু করে 11 
দরে আগিপা কহিল হেঞ্লকে এ মানুষ কাইজরের 
বই _নালিস লা করিলে খালাস হইতে 

পারিতা - শি ০. 

+& এক ৮ 



] 

২৭ পগ্তবিৎ্শভীয় পর্ব পরিতের করিযুঁ-- 

পার্ক আঁয্রণ ইতা'লিযা'য় জাহাঁজে গাল করিতে লিযু্য 
৪. ২২ হইলে তাহার ছিল পাঁওল ও আর কতক বনি 

২ 

্ 

সআগহ্ডাল সঞ্চনের এক শত শেলারপতির জিহ্বায় ভাহারু 

নায্ যুলিযু্। ভান আঁয্রা আদ্ামিষ্িির এক জাহাজে 

ক্যা নঈরে ওুর্টাইলাঁয়ি আঁনিয়খর কেলার্1ং যাইতে 

 ঠাঁওরিয়া ভলসলোনিক্ধর আরিজ্ঞার্যছ  যাঁকিদ্লট 

আর্যিরদের আহি হই? পর দিনে আর] 
লাগিল চীনে এব, ঘুলিযুছ দযুণ করিঘুণ পাঁওলকে 
ঘাইতে ছিল তাহার বন্ধুর সহি দেখা] করিতে ও 
বিশ পাইতে |. পরে নগ্গির ওুরঠাইয়া আর! 
বাঁতু গমন করিল'য সোখাঁন হইতে কপুলের কাছে, 
একাঁরন সন্যুধ বাতাস ছিল ৮ পরে সে আযুছ 

দিয়া ঘাইতে২ যাঁহা কিলিকিয়া! ও পয়রলিয়ার অন্যুণে' 
আঁয্র1 ওত্তরিলায লিক্য়ীর এক অহরে ভাহার লা 
ম্ির!। এক শা শেনারপত সোথাঁনে পাঁইয়ু! 
_আঁলেকান্মুয়ার এক জাহাজ ঘাহা ইতালিয়ায় হাযু 
খুইল আঁাঁরদিগীকে ভাহাঁতে। কিন কতক দিন 
আশভ্ভেং যখইয়া ও কিদিসের কাঁছে লা ওতরিয়া 
সন্ধা বাঁতাঁল বাঁরলাঁথে আগর! গৌলাঘ ক্রেতের 
নিচে সাল্মোনের সন্মুণধে এব তাহা বত আয়াসে 
লগ্থিয়া! ওত্তরিল'যি এক স্থানে তার নাহ সুন্দর কোল 
ঘাহাঁর নিকট লালিত! হর । তাখন অনেক 
কাল গেলে ১ গুপবাসের সময বহিযাণ বাছু 
গাল আশিদি হইলে পাল স্ডোঁভ করিল তাহারা 
দিগকে হিয়া! মহাশয়ুর আমি আনিতে পাই এ 
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৭ সপ্তবিৎশতীয়ু পরর্ধ পৌঁরিডের ক্রিমুণ 

যাত্রায় হবে অনেক কুচ ও অপঁতয্ বোঁক ও জাহাজের 
কেবন নহে কিন্ত আয্চরদের জীবনের ও 1  তত্রাসি 
এক শত শেনারপতি যাঁনিল জি ও জাহাজের কর্তার 
কথা পাঁওলের কথা হইতে অধিক ওসে কোল 

শত কাঁলে থাকিতে ভাঁল লা হইলে অধিক লোক 
সরাযর্শ দিল তাহা চাঁতিতে যদ্রিত কোন হত শীড 
কালে খাঁকনাঁধ্ে ছ্ুলিকিতে গুত্তরিতে পারিভ ভাহা 
ক্রেতের এক কোল ও ভার মুখ দক্ষিণ পম্চিযে ওওুস্তর 
পশ্চিযে। পরে দক্ষিণ বাঁঘু মন্দ বহিলে তাহার! 
ভাবিল এখন অবশ্য হবে আঅভএব নঙ্গর গুঠাইযুশ ক্রেতের 

কেনারাঘ গৌল ॥- কিন্ড কিছু কাঁল পরে এক পণ 
বত ওল ভাহারদের অন্যের ভাহার না ইওরজিদিন। 
তীহাতে জাহাজ টল যন 'হইলে মুখ বাঁতাঁসে 
লইতে পাঁরিল নী অতএব তাহা জাঁতিযা বাভাসে 

তাললঘ।. এব এক ওপদীপের কাজে দৌতির 
তাঁহার নাঁ ক্র আঁয়ারদের হত ব্যখযহ চিল নৌকা 
রক্ষা করিতে ঘাঁহা ওযঠাইয়ু! তাহারা আর কার্ঘঃ 
করিন জাহাজ নিতে বন্দ করিয়া পরে ভাবিডেখ 
পাছে পড়িবে আল্মী বালুর ওপর পাল ছ্েলিলে 
বাতীমে চিল ওতে বত টল য্লহ্হ্যা 
পরছিনে তাঁহার হান্তী ক্রাইল জাহাজকে ও তৃতীয় 
দিনে জাঁপনার হভি দিয়া ছেলিয়া দিলি জাহাজের 

আজ তাখন কতক দিনে জূর্যা ক্ম্থা তাঁরা দেখা 
নী ঘাইযুশ ও বত বাত আঁমাঁরদের ওপর হইয়া পরি 
ত্রাণের সমস্ত ভরসা মরিল | কিন্ত বত অলাহীক 



৭ সম্তুরিও্শতীয় পব্ষ/ শেরিতের ক্রিয়া 

হইলে পর. পাঁওল তাঁহারদের আহী হলে ভাশাইহ! 
বলিল মহাঁশয়ুর) তৌাঁরছের. শুতিত হইত আমার 

. কথা স্তনিলে ত্রেত না চাড়া ও এড পুযাঁদ ও অপচয় 

&২ না! পাইভা 1 - কিছ এখন আমি কৃহি তেখযারদিগাক্কে 

নির্ভর, হও একারণ তৌঁযাঁরদের এক জনের জীহ্ল 
&৩৬ হরিবে না কেবল জাহাজের নাশ হইছে! একারণ 

বর ঘাঁহাঁর আমি হই এব৩ ঘাঁহীর লেব1 জহি করি 
ভাহার দূত অদ্য রাত্রে ভাগ্ুাইন আম্যার কাঁছে 

৪ কহিয়ু! পীওলরে. ভয় ল1! ভৌর়াঁকে আলিতে হইবে 

' কাইসরের আখখ্যাড়ে এব, ছোখ, ঈদম্থর দিযুখচেল 
ভৌযাঁকে অকলে যাহার ঘাঁয় ডোর আহি ॥ 

২৫ অভএৰ মহাঁশয়ুর নির্ভয় হও একাঁরণ আহি ঈশ্বরে 

. বিশ্বাস করি হে ঘেযন কৃহিযাচেন আঁকে তেন 

২৩ হইবে । কিল আমর হেলিতে হইর এক গুপদীসে! 
২৭. কিন্ত চর্তদশয রান হইলে. আারদিগীকে বাঁতালে 

শ্রছিকে ওদিকে আছিয়া অমুদূতে ৫7৮ ঘহাঁইয়ণ 

ছুই. পহর রাত্রে জাহাজের লোক ভাবিল ফোন 

৮ ওনদীলের লিকটে জাঁসিন অভএব জিলা ছেলিয়ুখ 
পাছিল তাহা কুক্তিটা বা পরে আর কিছু গেলে 

২৯ আ'র বার বিল! ফেলিয়া! পাইল পঞ্চদশ বা তাখন 
ভাঁবিতেং পাঁচে. কেনি পাথর ভিরে পত্তিবে তাহার 

পাঁচে জাহাজ হইতে চারি নগর ছেলিয়া ভোর ইচ্া! 

৩০ করিল | কিন্ড জাহাজের লোক জাহাজ জাতিয় 
পাইতে ঢে) করিল ও জাহাজের যাঁথ] হইতে লি 

৫ ৮ 
টি”. হু 



৬৫ 

২৭ অঞ্তবিত্শতীয় পর্ব পেঁরিতের ..- শা 

চেলিবাঁর ঘড় নৌকা সমুদে লাঁাইলে, ক কহিল 
একশত শেনারপতি ও শেলালিনকে ইহার জাহাঁকে না 
থাকিলে তোয়ারদের নিস্তার হইতে পারিবে না! 

ভাখল শেনাগন নৌকার দি কাটিঘা তাহ! চাতিল । 
তাখল দিল আভিভেং পিল স্ডোঁভ করিল ভাঁহারদিগীকে 
কিঢ্ খাইতে কহিহো অদ্য আজে চত্তদ্শয় দিন 

: ঘাঁছাতে তোমরা অনাহারে খাঁকিতেজ কিছু লা ধাইয়া? 
জতএব আি কাকৃতি করি তৌমারদিগিকে কু মাও 
এ ও ভোর্যারদের রক্ষার জন্য একারণ তোিরদের 

শক চল হরিবে লা ॥ মে ইহ কহিলে কটি লইল 

১ ঈশ্বরকে ত্যব করিয়া তাহাঁরদের সকলের গোঁচরে 

ও ভাঁহা ভাগ্গিহ খাইতে লাগিল 1 তাহাতে ডাহা 

সকন আশ্বাস পাই কিচু ও খাইিল 1. এবৎ, 
আরা জাহাঁজে সকলে দু শত জেয়াত্তর পানি । 
তল তাঁহারা পরিতোঁহ হসটিযণ হানা ক্রণইল জীঁহীজক্কে 

ৰ বণ চলিতে দিন ৰ্ক্রি শয গুদে ্ ত.প্রো 

দিল হঈলে ভাহারণ চিনিল লা লে জি কিন্য হেখিল 

৪০ 

৮ ঃ 

শকাযান কোল ঘাঁছারি গসকোল হল যাঁছাঁড়ে' 

তাহারা জাহাজকে দৌতাইতে চাছিল ঘি পরি ! 
এব, তাঁহার নদির ওুঠাইযা সগ্রদর দূয়াতে হইল 
রে সাঁটগোলের বন্দ ধ্সিযী, ও বড পাপ বাতাসে 

ওঠা কেলাঁররি দিগাগেল। কিন্তু একী ঠাই আইল 
হোযালে' দুই মু খলিল শুভশ্রব তাহার! দৌড়াইল 
জাহাজকে মৃত্তিকা ওপর এব অধ্গে ভি? বত 
লাগিয়ে অন থাকি কিন্তু পাঁচে ভাপ ভা! হইল ॥ ॥..) চিএ চা 



এ অপ্তিবিৎ, শাতীয়ু পর্ব প্রেরিতের কিয়া 

ং চেওর জোরেতে 1 এব, শেলাগান ঘুক্তি করিল বই 
করিতে, বুন্দিতকে তাহা'রদের কোঁন কেহ হিলিতে, 

৪৩ লা. পলাঘুলার্থে/.. কিন্ত একশত শেনার পত্তি 
» দঁওলকে রক্ষা করিতে চাহিয়ী! নিবারন করিল 
তাহারদের ঠাওর এব০ আভা ছিল তাহখরদিগকে 

সাহার! ছিলিতে পারে লাগ দিতে পয অমুদে ও 

88, কেনার পাইতে এবৎ, রক্তি লোক কতক জন তস্তার 
গুপর ও কতক জল জাহাঁজের ভার্গীর ওপর ৮ ও 

. এমন হইলে তাহার! সকলে রুক্ষ হইয়া হুহি পাইল £ 

শবর্ক ডাহাঁরণ স্ৃযি পায়? জানিতে পাইল মে গুপদীপের 
| ২৮ লাম যেলীট11.. ভাখল জে মৃতর্ধ লোক আলেক পি 

ছোধাইিল আহারদিগাকে একারণ আগ্সি জলাইলে ডাছার! 
০ অভজীধি-করিল আবরদিগঞক্ে সে কালের বৃষ্ধি শু 

& প্টীতের নিচ্স্ত 1  ডাখন পাওন কাঁঞ্ের এক আঁটি 

_. একত্তর করিয়া! দিল আঅঠিখুর ওপর তাহাতে এক আঁটি 

বর্প আগি তান জাতিয়! জতাঁইল তাহার হাতের গুপর ॥ 
$ সে আস্ঞান লোক বিছধর তাহার ছখতের ওপর 

০. জান দেখিয়া কহিল পরস্পর অবশ্য এ যাঁলফ আজে, 

স্ুত্যা কর্তী যে সমু 38 তথাঁত করো বাঁতিতে 

৫ দেয় না। কিন্ড জে বিছধ্র আগতে লতাইয়শ 
৬ স্েলিল কিছ হিলা পাইল লা; ভাহারণ ভাবিপ্ 

জে ছ্ুলিবে কিহ্ণ আচম্মিতে যরিবে কিন্ড কিচু কী 
হিতে ও তাহার কিছু হিৎসা না দেটযিলে মল 

হু ছিরিল এহণ কহিল সেই দেবতাঁ। সে অঞ্চলে 

. 



$৩ 

৫8 

২৮ আন্ঠবিজ্দীয় পর্ব পরিতের লিয়ন 

হইল গুপদীপের কর্তার অসার ভাহীর নায় পল্লি 
(লং আবলনরু ছটা লইয়া! আতীহি করিল আতা 

দিগীকে তিল ছিন 1! ভৎকাঁলে পরিয়ে পিতা হুর? 
ও আঠিয়ন্ত পতিত শ্রুইঘা খাকিল ভাহাঁতে গাঁওল 
তাহার নিকট যাইয়া? ও ফারঁযলা করিয্ণ-স্থাতি ছিলেক 
ভাহাঁর গুপর ও লন ফ্রিলেক তাহাকে ). তাহ! 
হইলে ওসদীপের অন্য পাঁতিত লোক ও আঁজিলে নস্ছ: 
হইল । ভাহাঁর1 ও আনেক অন্য করিল আহার 
দিগঞ্জে ও আযারদের হইবার ময় জাহাজে দিল 
ঘাহাঁং আর চাহিলিখয ৮ তাখন ভিন মালের পরে 

আর! পন্থাল, করিনা আলেন্ান্ত্রিয়ার এক জাহাজে; 

ঘাহা শীত কাঁলে এাঁকিযু! ছিল গুসদীপেতাহার-চিঙ্ছ 
কার ও পলক এব আমরা সরাকুলে গত্তরিয়া 
বাঁ করিলাফ তিন ছিবল-(.. লে ত্থান চাতিতা 
কেনারা যাইিতেং ওত্তরিলাফ কেগিহুযের অলাগ্ে ॥ 

-. শ্রবণ এক ছিল গোলে দক্ষিণ হাডীস :বৃহিতে আয্রা 

ছুই ছিনে গুস্তরিলাঘ পুঁটিওলিতে সেখালে আসর! 
পাইলা ভীতাগীনক্ষে ও তাহা'রদের রিলয়েতে তিঞ্চিলণসু 
আত দিল তাহারদের সহি সে মত আরা গেলাম 
রৌছে 7. হাতার! অযারদের অগ্বাঁদ পাইয়াঠ 

আছিল ভেটিতে আ্আযাঁরদের _সহিৎ, আলীর 
শু তিল ভেটিরি থালা পর্বত ঘাহারদিগাকে -পাঁওল 

নি হব না ঈশ্বরকে ও সি পরলোক 
16 0:54 

চপ জর বহি শর শেলারপতি দ্ন্গ 



খপ অকোরিততীয়ে পর্ব পেঁরিতের ক্রি? 
- হ্বন্দিত লোক পঞ্খলের শেলাপতির জিম্ঞায় কিন্ত 

গীকন ভাঁলাদা বাঁ করিতে পাইল আপনার ছকে 
এক শোনার হি ঘে চৌকি দিল তাহার গুপর। 

8% ভান তিল দিনের পরে পাঁওল ভাকিল শে যিহোদীর1 
 শ্রহণ্ তীহাঁরী আভা হইলে কহিল: তাহাঁরদিগিকে 
যান ভাইরে আমি লোক কিম্থা পিত্রদের ব্যবছারের 

না _ বিপ্রিভে কিছুনা করিলে ভত্রাপি বন্দিতে গীচি্প 

হুইল ঘিরোশলম হইতে. রোহান লোকের হাড়ে 
টার আর্োকে ডজবিজ করিয়া খাশল'স করিতে 

চাঁহিল মৃত্য হেড না হইলে আহার মধ্যে ॥ 

4* কিন্ড গিহোঁদীর1 তাহার বিপরিত করিভেহ আহার 
আবশ্যক ভিলে লালিস করিতে কাঁইসরের ভাঁই ঘেয্ল 

আপনার বর্ধের ওল্ানা করিবার কিচু দেখিতাঁয তেন 
৮০ লে!  ঘিশরাঁলের' ভরংার হেতুআঁযি এ জিত্তিরে, 
: হনে আছি: সেকাঁরণ নডাকিয়াঁচি তৌযাঁরছিগাকে 

হ$ ছেঠিিডে-ও কখা কহিতে তৌঁযঁরদের অহিন। ভান 

: তাহারা কহিল ভাঁহাকে আরা হিহোঁদা দেশ হইডে 
- পাত্র পাইলাষ লাতোযার বিহয- কৌন ভাতা ওহে 
আজিঘাছে এ স্টানে বলিল কি কহিল লা তৌাঁর কিছু, 

হংদৌছহ 1. কিন্ত জহির! শ্রবিতে চাহি ভৌঁযাঁর বিচার 

» কি একাঁরণ এ বর্ন আমরা জীনি ভাহাঁর মন্দ লাম 
&৩-হইয়াঁে দুতি স্থানে |. আতঃসরে তাহার! এক দিন 

নিকসন করিয়া! আনেক লোক আইল তাঁহার লিকট 
|. ভাছাঁর বাসায় ঘাঁহাঁরদিগিকে আর্য ছিল ঈশ্বরের: 

-. রাঁজোয় বিহু পুঁযাঁণ দিতে ও স্তোভ করিতেখ তাহার 



৮ আঞ্চবি০শতীয় পর্ব পুরিতের ক্রিয্ণ 

দিণাকে ঘেসশ্তর বিগ পভ কাঁলাবখি সাঁয়ণ কাল পর্থাঙু 
২৪ যোগার যব! ও ভবিঙ্ক্য বাক্য হঈতে £ তাহাতে 

কেহ আহ! করিল লে কথা ও কেহ ম্সাম্থা করিল না! 

২৫ ও তাঁহার! পরস্রর মনে ভিন্ন হইলে সভা ভাগিল 

পাওন এ এক কা কৃহিয়া, বটে বম্াত্সা ভাল কি 
হযাঁছে এ কথা) হআাঁযারছের' ও পুগনকে হিশওহা 

৩ ভবিঘ্য- বক্তার মুখ হইতে এলেোকের হই যাইয়া 
হুল: শ্বলিতে: স্থনিহা কিন্চ বুদ্বিব! লা ও দেখিতে 

৭ দেখবা কিন্ত জানিতে পাইৰা লা প্রকারণ এ লেখকের 
আনঃকরণ জতভত! হইয়াছে ও তাহারদের কর্ম ভার 

স্লিতে ও তাহারা চক্ছ বন করিয়াছে পাঁচে ভাহারখ 

চচ্ধ দিয়া! দেিতে পাঁত় ও কুর্মে শ্বনিতে পাঁয় ও 
অনৃষ্করণে বুঝি বাড়ল হইলে আসি সু্ছ করিতাি 

ছা ডাছারদিগকে ! 1. অভ ইহা জবা হওক ভোযার 
দিগকে উনশ্বরের ভাঁরণ পাঠান হইয়াঁজে আলা বর্ঘের 

হ৯ উঁইি ও তাহারা শ্রনিবে ভাহা। এ কথা কৃ্হিলে 
ঘিছেট্টির প্হ্থণান করিয়ুণ বহু কথ] বার্তা রুহিডে 
সা সর 1 টে 

৩০: ও পাঁওন রোমে বাঁস করিল দুই বয় আপনার 
ভাতি দি ঘরে ও অক্লকে জভীথি করিল যাহারা 

৩) আহিল আহার নিকটে ঈদশ্বরের র'জোর কথা 
কহিভেং ও শিক্ষাইতে* পভ মস্ত ঞচের কল 

কথা] নিভু মনে ক্হে কিচু নিবারণ না করিয়। 
উহাকে উনি 0 



8. শীওল প্রেরিতের পত্র রোযানফো রি 

4 দুধ চি রাখাল হি 

$ মেট মীরের দন পাঁওন প্রেরিত নিঘোঁজিত ও 

₹ ভিন্ন হল; ঈশ্বরের ম্দীন সবাচারের জন্য. যাহা 

ভবিঘ্াৎ, বক্তার মুগ দিয়া ন্্ব্বে” অনিকার করিলেন 

ত খর্মগুর্ ভাহার শর পুত [ধু আারছের দভুর 
বিঘ্যু হরি যনাত্ গুন হাওদের, বশে 

"2 প্রবণ হৃত্ারদের নিলবস্যানে উন্বেরের দু] বিখ্যাত 

পক হইলেন 'ঠর্্মাজাতে  ঘাঁহার করনক আরা 
পাইনি আল্গুহ ও প্রেরিতত্ব ভক্তির মালের কারণ 

ডি অন্ত বর্ের যে তাঁহার লাঁঘেরা  ঘর্বহ্র দে 

& যব্যে তোরা ও যেসব ঘঞ্চের নিঘোজিত ঈশ্বরের 
”* সকল" প্্ি ও অন্তল নিঘোত্িত পুলবালকে হাহারা 

রেছে অলুগ্হ ও কুশল হওক তেযাঁরদিগের 
ইশ্বর আমারে পিতী ও পভু যেস্ত খু হইতে 1 

. শর্ধমে আট স্ব করি আঁযার উশ্বরকে মেস 
চ্ দ্যুখ ভৌযারদের সফলের কারণ এ জনা তোর্যার 

দের ভক্তির সর্ঘাঁচার কছাঁ গিয়াছে মস্ত গঁঘিকীতে ? 
২ ইশ্বর যাহার সেবা আছি আত্সা দিয়া করি তাহার 
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$২ 

4 পু পবর্য রোযানকে----" 

পুণের মিল অ্যাচারের ক্ম্্বেতিনি আযার সাক্ষী 
ঘে আমি অব কাল ভৌঁাঁরদের লাম কহি আঁযার 
লিবেদলে কাণয্নণ করিতে ওত্তরিতে তৌখাঁরদের' 
ঠাই ফদি' কোল মত ঈশ্বরের পুলাঁদা আমার অক্ঞ 
খাতা হয়? পএ্কাঁরণ আসি ব্ছ ইচণ করি তোমার 

দিগকে দেমিতে কোন পরমার্থচিক দাঁল দিতে ভোযাঁর 
দের স্থির হওণের জন্য ও তোয়ারিদের সহিহ, 

, . শীত্ুনা পাইবারাথে-তোযার ও আমার পরজ্রর ভক্তি 
$৩ 

4 

৪৫ 

$৬ 

$৫ 

০ 

দিয়া]. এল ভঁতাগিন আমি তান দিগাকে 
জালাঈতে চাহি যে আঁ বারং যনহু ক্রিলামি ভৌযীর 
দিগোর নিকট আঁজিতে আমার কিস্তি, ফল সাণ্ডিক 

জন্য তেয়ারদের মধ্যে ঘেযেন আনা বর্ধের মধ্যে কিন্ু 

এধন পন্যন নিশেধ হইলাঁঘ ॥ আমি দুহে গীক ও 
স্থান পত্ডিত ও মৃর্ধ লোকের দায়ুগহন্থ আভএব 
ঘেযল আঁখাঁর লাব্য ভেয়ন আছি হঙ্ঈীল অযাঁচার চেভি 

দিতে পিস হয়াজি ডি দুই ও. ঘ্কৃষ 

রোষে। া 
আমি ঃটঞ্চের য্ীল সম্াচারে লব নি ও 

তাঁহাঁ ঈম্বরের পর্ধক্রয আগের জন্য পুতি জনেরছিগো 

ঘেআনহ্থা! করে পথম যিহোঁদীরদিগৌ পরে গাঁকের 

দিগে ও; একারন ভাহাঁতে ঈশ্বরের বম ভক্তি 
দরিয়া প্রকাশ হইয়াঁচে ভক্তিভে ঘেয়ন লির্পি আছে 
এুক্ার্ঘক ভক্তিভে বাঁচিবেক )  একাঁরণ ঈশ্বরের 
ক্রোর্ সৃগ হইডে পুশ হইয়াছে আাঁনষের সফল 
অবী্ম ও অপুক্তা্থের বিপরিত হাহারা অঞর্থে 



$ পথ্য পর্ব রোযালকে 

$৯ ভাতা: বন্দিত কাটে । একারন ঈশ্বরের 
যাহা জাঁনা হাঁযু তাহা পার হইছে: ভাঁঘার 
দের মধ্যে ঈন্বর তাহা দেখাইয়া তাহারদিণীকে ॥ 

২০ একারণ তাঁহার ধাহা অদর্ণণ পৃথিবীর আৃতুন 
কাঁল'বধি তাহ] তাহার আনন, পরাক্রঘ ও ঈশ্বরত্্ব 
ইহা দর্শনীয় বস্তুতে জুন্দর জানা ঘাঁয় তাহাতে 

২ ভাহার! নিরর্ধন্রণ হইয়াছে এ জল্য ভাহারা! 
ইশ্বরকে আঁনিলে. ঈশ্বরের -ঘত অঞ্ুয করিল লা 

এব, স্তাবক হইল লা কিন্য জ্াঁপনারদের হলে বিচ্হাদণ 

হইল ও ভাঁহাঁরদের হ্প্ত আন্ঃকরন আন্কাঁরীয় হইলে 
২২ আঁপনারদিগীকে ভ্ানযহ কহিডে২ পীগল হইল এব০৯ 

১ আক্ষয় ঈশ্বরের তেজ বদল করিল পতিযাতে ক্ষয় মন 
ও পক্ষ ও তত্তদ্রদ ও গুরগা জন্র মত্ত! এ নিহিত্ত ঈশ্বর 

২% মূলেতে চাঁতিযা! দিলেন তাহাঁরছিগীকে আপনার দের 

যলের আভিলাজে আঁপনলারদের শরীর পরস্র অজন্ুহ 

৫ করিতে) ঘাঁহারি! ঈশ্বরের অতাতা ঘিথা বাঁলীতে 

ব্যল করিল ও আুষ্ির ভজন! ও সেবা করিল 
সৃত্ন কর্তার বদলে ঘিনি অন্থিদানলদ | আমে? 

২৬ লেকারণ ঈশ্বর চাঁতিযা ছিলেন: ভাহারদিগকে 
নিচ যাঁয়াতে তাহাতে তাহারদের ত্বি লোক সৃভাঁকি 

২৭ ব্যবহার চীতিয় করিল ঘাঁহ! পর্ভাবি । ৮৮০১৫ 

ও সী বাহার চাঁতিযা পরস্তরর কাঁযে জালিল পবা 

পরস্ুর আর্শত ক্রিয়া করিতে আঁপনারদের চকের' 
২৮ অমে্চিত ছল ও পরস্ুর পাইয়া! । একারণ যেমন 

| রং এ 



$ লুখরে পবর্ধ কোযানফে-+ 
_ আাহারা ঈশ্বরকে ভ্াঁনে রাতে ঢাহিল লা ডেমন; 

ঈশ্বর ও ভাহাঁরদিণীকে চাক্িলেন অজ্তাঁন ঘলেতে 
৯ অক্র্তব্য কার্য করিতে অক্ল অঘথাধ পরদাঁর শত 

লোভ ক্লুয়তি শার্ম- হই] দেশি বৰ বিরোধ পতারন! 
৩৪ কুটালতা ভরা” আসফ্ুসক চুকলগ্খোঁর ঈশ্বরদৃক 

_ কুনীটি অহঞ্ধীরি পাদ: ক্স্পন্ী লিড মা্ভী আযান 
৩ অস্কাঁন স্বভাবি যাঁযা হিন নির্দয় নির্ঘাইক 1 যাঁহারি!: 
৩২ এন কার্থা করে তাঁহারা যরণ হোগা কিন্্ ইইণর 
_. ঈশ্বরের সে পুঁকৃত ব্যবস্থা ভাঁপিয়! ইহ কেবল করে, 

লা কিন্ড মিলে লে কার্য কর্তার সহিহ - 
অঙ্ছর্থ 

পর্ব অভতএৰ বিচার কারক মানুষে ভূঘি কোন কেছ, 

* হইলে সৃযুণ্ওস্তর রহি*- হইয়াজ এ জন্য আন্যক্ে 
বিচার করিলে আপিনার দোঁছ কৃহিতেচ এ হেতু ভুঙি, 
ই. হে বিচার কারক সেই করিতেজ 1 কিন্তু াঁয্র৭ 
-. জানি ঈশ্বরের বিচার সভ্যভীর আন্যাঁয়ি এমন কার্ঘয 
৩ কারকেরদের বিপরিতে কিন্ট হে মলি এখন কর্ম 
. স্কারকের বিচার করিলে ও আপনি: এন করিলে 
-& ঈন্বরের বিচার চাঁতিঘা! পলাইবা বুঝা! কিম্থা তাহার 

কৃশীর ধন ও ধৈধ্যহল ও বছছ কাল ক্ষেযাশ্শীল তৃষ 

.. কুরিতেছ অজ্রাত হইয়া! ঘে ঈশ্ছরের দয়া চেদ করণ 
গড ভৌযাঁকে | কিন্ তোমার কিল ও আগেদিত 

... আহঃকরণের আলঘাছ়ি জাঁপলার কারিন ক্রোধী অঞ্চয় । 
*.. করিতেছ, ক্রোধের ছিন ও ঈশ্বরের পুকৃত বিচারের 
ন পুকাশ শ বানু । বিলি নিজ কর্মোর মল. £দিবেন ৃ 



 শধুদ্থিভীত় শবর্ব রোয্খিবকোতিশি 

৭: পুতি জলঙ্কে যাহারা আুক্কিয়ণ নিভা করি ভেহ চে 
করে যোক্ষ ও সন্তু ও অসভ্যতা ভাহারদিগিকে 

৮ আলন্তু পর্যাতু।.. কিছ ঘাহার? বিবাদ করিতে, 

অত্তাতা হলে লা কিন্ত আসক্ত কাঁর্ধয যাঁলে তাঁহার 

৯. ছিগীকে তান ও ক্রোরি।. দ্রঃ ও জন্ুলা পুতি জনের 
পাঁণের. ওপর যে কুকর্থিয করে শা হিহোদীর) 

4০ -পঁরে অন্য কর্নকে ২৩1 ক্ন্চ যো সন্্ুষ . 

কুশন ঘিহোদী গটীকাঁদি পুতি মানুষকে যে সুকর্ম 

$$ করে? এফাঁরণ ভগীবালের পঙ্কা পাঁত নহে । ঘাঁহার 

$২ হ্যব) হিল হই পবন করিয়াছে ভাহারদিগীকে 
বাব্হ্থণ হিল বিলাশ করিভে হইবে! ও যাহার) বাব 

-. খাঁকিতে পাঁন -করিযাঁজি_ তাহাঁরদিগকে ব্যৰহ্ছণ দিঘুখ 

$৩ বিচার করিতে হইরে এজন্য ব্যবস্থা! শোঁতা পুক্তাঁুক 
লগ ঈশ্বরের দূ্চে কিন্ত ব্যবস্থা আলক পুঁকৃতার্থিকি 
48 এখ্যাঁত-হইবে 1. আন্যবর্ঘ ঘাহারদের ব্যবস্থা লে 
নয সৃবাত্চিভ ব্যবস্থার কার্য করে তাহারদের ব্যবস্থা 
4৫ নাঁ হইলে আপনারদের -ব্যবস্থ! হয় যাহারা ব্যবস্থার 

ক্রিয়া! দোধায়ু তাহাঁরদের অন্তঃকরণে গনিত তাহার 
দেকু'মলের পুীনি সমমান করিতে ও ফনোৰ পরসর 

$৩ গুল্নী কিম বন্ধন করিতে. মে দিলে হাহাঁতে 
ইঈম্থর বিতার করিবেন অনৃষ্যের গঞ$ কার্থা যেস্ত 
খুনির করণক ঘেযন, আঁার : আঙ্ঈীল অম়াঁচার বলে. ] 

8 দখ তুমি গিহোদী/ধণাত হইয়াছে ও ব্যবসায় বিশ্বাস 
$৮. করিতে ও ঈশ্বরে দর্প কথা কৃহিতেছ ও ব্যবস্থা 

: বিস্ত হইঘা! জাঁনিতেজ তাহার ই ও শু ক্রম মনে 



.& দ্বিতীয় পর্ব রোম়ানকে 

$৯ লইডেচ ও সাহসি হইয়াঁজ ঘে তুমি অন্মেরদের পথ: 
- এষ্বুত্ভ ভাহাঁরদের দ্বীস্ত খাহারা অন্ধকারে বলে আত্ব। 

২০-নেরদেরজধাাপিক বালকের শিক্ষক ঘাঁহার আঁচে, 
২ -জ্ালি ও বাবার ভাতার আকার ॥ অভ্র পরেছে 
২২ শিহচক হইয়ু$ আপনারে শিক্ষা না করাও । পরদার 
আলা করনে পরদার কর দেবতাকে দৃ্ী করিলে 
*৩ দেহ স্বানে চুরি কর) ব্যবস্থার কথা কহিলে 

২৪ ব্যাবছা লস্থিয়া ঈশ্বরের আঁপিযীল কর। ঈশ্বরের 
নায় আলা বর্দের মঝৌ ব্যবহ্ণরি আচে তোঁগাঁরদের 

২৫ ক্রণক ঘেযন লিশি আঁচে। তকছেছের পাষ্তি অবশ 
হয় ঘদ্ কেহ বাব! পালন করে কিন্ ব্যবস্থা ল্িলে 

৬ তোযাঁর তুচ্ছ হইয়াছে অভকচেদ্র।  আডএক যদি 

অভকচেুছি ব্যবস্থার বদ্ধ করে তবে তাহার অতকছ 
৭ তকতেদ সমন গণিতে হইবে না! অভকচে ও 

হাহা স্বভাঁবি আছে যদি বাবসথখ পালল করে তাহা! 

বিচার করিবে ল1 তৌঁয়াকে ঘে অক্ষর ও তকে দিয়! 

২৮ ব্যবছ্ণ লগ্তিতেজ ৮ পুকাশ যিহোদী, নিহোদী ল নে! 
ঘ৯ ও যাঁৎজে পকাশ ভক্তি তক্ষছুদি নহে । কিছু 

আলরে ঘে জল ঘিহোঁদী লে হয়ু ও আহ্ঃকরণেন 
তকচেুছ আতা অক্ষরে লহ্থে হায়ার অগ্যাত 
যাঁছ হইতে ছে! কিন্ত ঈশ্থর হইতে । রর 

শবর্ক আতএব ঘিছোদীর কি অধিক ও তকছেছের ডিকি। 
» ৩. সর্ব ঘতে হচ্ছ দুথত্যে এই ইঈন্বরের বাক্য দেয়া 
৩ গেল তাহারদেরে গাছ়িতে। ভাহারদের কেহ ছি 

আহ! করিল নাতছে ভাঘারদের অনাদ্থা রুমা করাইনে, 



৩কত্তীয়া-পবর্য-রোমাণনকে 

$ ঈম্বরের ভাক্ত ডাহা) হওক লা. হওন ঈন্বর় সতঃ 
০ ০ও-পুতি মানুষ মিথ বস্তা যেষন লিপি আছে'ভুমি 
5 আদীনারু বাক্যে পিকৃতাহকি ও বিচাঁরে জিনিহার।4 
€ কিন্তু আঁঘারের অপ্টুকৃত কা ঈশ্বরের পকৃতার্ঘকে 
7. ঘ্াথায! করিলে কি বলিব, ঈশ্বর আজা দি 

৬. অধীার্সিক 1 আছি কহি মানুষের যত।. তাহ! হওক 
1. না! হইলে ঈশ্বর জ্গাতের বিচার করিবেল কেযেনে | 
ঘ একারণ যদি উম্বরের ভাতা আযাঁর হিখ্যতা দিয়া 
₹. হর অধিক হয় তাহার সহ্য়ের নিমিত্ত ভবে আমি 

৮৮. এখন: বিচার্ঘ) হইয়াচি পাঁপির মভ কেল ॥ ও ঘেযন। 
7 লোক আঁযাঁরদের অপরযাঁন বলিয়া! কহে ঘে আসর! বলি 
৮.ভাঁল ও২পন্বার্জে যন্দ করি । যাঁহাঁরদের আখস্ভি 

০.১ কৃত রত 
৯. তবেকি। আয? ভাহার দিগ হইতে ভাঁল তাহ! 
*.লছে কটে। একারণ পৃবের্ধ দু্াণ 'দিয়াজি যে যিহোচ 
8০ ও অল্য-বর্ন সফন্ত পাঁপের বস. ঘেয্ন লিলি আছে 
4 পুঁকৃভার্থকি ফেছ নহে বটে এক জন নহে: কেহ বুদ্ছিযান্ত, 
৪৯ লছে কেহ ঈস্বহের জন্য চে করে নী! আম্জ্ত 

পথ জাঁতিঘাঁজে তাঁহারা সকল একত্তর অক হইয়াছে 
কেই ভান ক্ার্থ্য করে না বটে এক জন নহে! 

$৩ ভাহারদের লি এক শুদল কবর ভাহারদের জু্বায় 
চাতুর্থ্য কহিয়া্ছে সার্সের গরল তাহারদের ওজর 

$8 গুলির - তাহারদের মুখ আপ ও তিক্ততা ভরা। 
5৫ ভাহাঁরদের পদ রক্ত পাত করিতে দূত ৮ অঞ্কাঁর, 
$৬ ও সু্যাদ তান্থারুদের গামলে। ও মলের পথ আনিন 



৩৬ ভৃভীঘ়ু পর্ব রোযানকে-- 

$৮ না ঈশ্বরের ত্রাস কিছু লে ভাহা'রছের দৃ'্ে &. 
$৯- এল আরা জানি 'যাঁছাঁং ব্যব্ছ বলে ডাহা বলে 

ভাহাঁরছিগিকে ঘাঁহার! ব্যবস্থার বল গতি ঘুধাচস 
র্হল ও আহস্ত জগাত আপরাবি হওনাঞ্পে উস্বরেই 

৯০ দুষ্ডে 1 এনিঘিত্ত ব্যবস্থা কার্থা করিতে কোল পলি 
: ব্ীর্িক হইবে না তাঁহার দুষ্চে। : এ হেতু ব্যবস্থণ 

দিহ1 পাঁপের তালি আচে: 1 ভর: | 
২ “কিন্ত এল ব্যৰছ্থ? বিহিন উশ্বরের বর্ম পু্ধাশি 

হঈাঁচে ব্যবস্থা ও ভবিহ্যৎ বাঁক্য তাঁহার প্যান 

খু ফরিডে* তাহা ঈশ্বরে র' ব্ম্ম যেত আহি দিয়া! সকল 
ভক্তের বি ও সকলের ওপর এককারণ ভেদ লহ্বে 

রর অয্জ্ত পাঁপি এব, ঈস্বরের তেজে গুণ হইলে ধার্মিক 
* হই নিষকুর তাহার অনুগগহতে লে মুক্ত দিয়! যাহা 

ঘ€ যেস্ত )ফীক্ডে যাহাকে ঈম্বর নিঘুক্ত করিয়াছেন 
ভোঘনা৫ের্৫ তাহার রক্তে ভক্তি দিঘুশ ভার বন্য 

:. পুচাশনা্ে পবের্বঘ পাপ বিঘোঁচল দিয়া ঈশ্বরে 
৬ অহিষ্কতাআতে : এ কাঁলে পুঁকাশিতে ভাহার বর্্ 

- আপিলি ধীর্মিক হইয়া ও তাঁহার বীর্িক কারক হে 
য৭ ঘ্বসশ্তরে ভক্ত করে । তবে দর্পের হেতু কোথায় 

ডাহা নিশেধী হইয়াছে । কেন ব্যবদ্থাযা। ক্রিয়ার । 

হত লে কিল্য ভক্তির ক্যবহথধঘি1 জাউএব আম্ব্! জানিতে 

পি আলু ব্যবহার ক্রিয়া বই শক্তিতে মক 

৯ হঈঘাঁজে? তিনি হিহ্োদিরদের ঈশ্বর কেৰল | 

তিনি অন্য বারের নহেন 1 কাটে আন বর্নের;ও. 
৩০ ইহাতে ঘিনি এভকাচছি ভত্তিতে ও অভ্তকুছে্রিঃভক্তি 



৩ ভূভীয় পর্ব রোযাঁনক্ডে 

৩$ দিয় ধর্দিক করান ভিলি ঘদি এক উ্থর ভবে আবরণ: 
ভক্তি দিয়া! ব্যবস্থা বৃথা করি ? রাহা হক গা 

রিং ইহা) দুচ কার 1 
* হি 

পকর্ক: তবে আঁযাঁরদের টে আবরহাস রর কি: 
ঠ _$._ পাইয়াছে: কি বলিতে পারি। এ নিমিত্ত আবরহান 

7. যদি ক্িয়ুণাতে ধীর্ল্যিক তবে তাঁহাঁর কিঢ্ আচে-নিজ 

৩ ব্যাখ্যা করিতে কিন্ত ঈশ্বরের দুষ্ে নহে! একারণ 
:. ধর্ম গন কি বলে? আবর্হায আহা! করিল 

রি সশ্বর্, ও ভাঁছাঁগনন হইল ভাহাঁর টাই ধর্মরীর্থে।; 

ঘেজন ক্রিয়া করে তাহার চ্ছল অন্গুহতে বলে ন! 
ক্িন্চ ছেল! হইতে 1 কিন্তু ঘে জন ক্রিযুণ না করিযুখ 

২ আস্থা করে তাহারে ঘিনি পাঁরকে ধার্মিক করেব 
₹$ ভাঁহরি ভাক্ত বলে বিমর্ার্থে। যে যত দাওদ ও বলিল 
লে মানুষের আঁশাবর্বাদ যাহার ভাই ঈশ্থর কার্ঘের 

৭. হিল ব্মর্ঘগনন করেন? ধন্য তাহারা ঘাহাঁরদেক। 
হু অআন্্ার্থ মাক হইয়ুছে ঘাহারদের পাপাদ্রদিত 
৬ হয়ে? ধল্য-সে জন হার ঠাই ইশ্বর পাঁপ 
৯ গনন করেন লী। তবে এ আন্ীবর্বাদ তকটুছি 
. কেবল কি অভকচুদিরদের ওপর ও? একারণ 

আর্য! বলি উক্তি বর্ম্েরীর্ধেগানণন হইল আ/বরহাঠযের 

$০ টাই: তবে কেন 'গা্ণন হইছে! তকচেছি কি 
_অতকছেছি হইহণ! তকচেছদি লহে কিন্ড অতকেছি। 

$$ পরে তঞ্ষছেদের তি পাইল সে ভক্তির ধর্মের লক্ষণ 
- যাহা তাহার চিল অতকছদি হইয়া! সকলের পিতা 

2৯ ৩৪ 



৪-চহতর্ঘ পর্ব রোঁয়ানকেশা 

- স্শক্সের জন্য যাহারাঁ অভকচেদি হইয়া পঁতায় হে 
&$ হরর্থ ভাহারদোর ঠাইিও.গীণল হওলাথেওও উকছেদের 

: পিভা ঘাহাঁর1উ্ছুছি কেবল ভাহারদের লহে কিন 
'এভাহারদের যাহার! যায় আহিরদের পিভ1 আবরহাঁযেহ 

; জেভক্তির পদ দাঁগে যাঁছা তাহার হইল শাতক্চুছ্ি: 
4৩ হইয়া । একারণ জগীতের অধিকাঁরি হইবার অগ্লিকার 

. হইল বা আবরহাঁ ও ভাহার লঙ্গুনকে ব্যবহ্থ! কনক 
4৪ কিল্ছ্র ভক্তির বন্দর করণক 1 ঘাঁহারি! ব্যবস্থা), 

হইতে ঘি অধিক্াীরি ভবে ভক্তি বৃ] ও অগ্লিকাঁর 
$৫ লিরঙ্ক 1 ব্যবস্থা ক্রোরো-পন্ন করে একারণ 
$৬ খাঙার বাবসা)? লঙ্ছে ভাহার পাপ নহে! এনিয্ত্ত 

7 উক্তি-হইভে তাঁহা অন্নুগূহতে হওনের কারণ ও অঞ্চি 

কর সকল সন্মতিরছের কাই দু হওনার্ঘে ভাহা 
২ কেরন লঙে ঘাঁহা ব্যবস্থা হইতে কিন্ত তাহা ও বাহ! 

 আঁবর্হাযের ভক্তি হইতে ঘে আছে আঁয্খরদের সকলের 
৭ পিতা. ফেল লিপি জাতে আহি করিযাঁচি ভোযাকে। 

অলেক বন্ধের পিউ তাহার গোঁচরে ঘাহাঁকে আছ! করিল; 
তিনি ঈনম্থর মৃত্যুরদের জাঁবক ও ঘিনি অস্থৎ হুডের ও 

$৮ জুভবলেন। লে ও ভরজা বিপিরিতে ভরসা! ক্রিয়্ণ 

। জ্যাঁছা1 করিল ভানেক বর্সের পিতা হওনের জন্য ঘ্যেন 
4৯. কুছ! গিযুঠছে এযল ভোযার অন্তাঁন হইবেক 1 অতএব, 

 ভক্তিতে অশক্ত না হইয়া ও মৃত্য, ন্যায় ঠাওরিল না. 
'ভাঁছরি শরীর পায় এক শত বর বয়কয হইয়া কিম্বা! 

২০ শ্ারার: চার্তের/সৃত্যতা 0. লে ভক্তি হিলার্থে ছিন্ড 
ক্রিটিল লা অগ্িক্বারেডে কিন্ত তাঁহার ভক্তি হলবসু 



ষ্ঠ ততর্ঘ' পর্ব যাচ্ছো” 

২ হইয়া সঞ্ুষ করিল উন্বযে ও নশ়্ জাতি হই থে 
যাঁছা অরিকাঁর করিঘ্ণু চিলেল ভাহা করিতে পারেণ 

ং এ নিমিত্ত তাঁহা গশ হস্টন তাঁহার ভাঁই হর্দেরার্ে ॥ 

২৩ ইসা লোখশ হইন ভাঁহারার্ঘে কেহল নছে ঘে তাহা! 
২৪ গান হইল ভাঁছার ই কিন্ডু আঁযারদেরা৫ ও ঘাহার 

ছের টাই গীণলণ হইবে ঘদ্দি আঁয়ার আশ করি তাহার 
বিলি গুর্ঠাইলেল আঘারদের পভ যেন্ত মৃত্যু হইডে 

৫ ঘিলি জাঁযঠরছের পাপেরাঁঞে মৃত্যুতে গন্ডি হইলেল 

; : ও আমরা বার্মিক হওনেরাণেগুপ্ধান হইলেন।-” 

পর্ব অতপর ভক্তি করণক ধার্মিক হণ আাঁরদের 
৮০০ মিলল আচে ঈশ্বরের অহি- জাযারদের ছুভু ঘেসশ্ত 
ঞ্ ধু দিয়া? হাছা দিঘি ভক্তিতে আঁা/রুদের গাঞ্ জাঁছে 

মে অনগুছে যাহার মধ্যে আরা! ফিরি হই ও 

ঈশ্বরের বৈভবে ভরসা করিতেং আলন্দ করি । ও 
ডাহা কেবল নহে কিন্তু আয দুর্গতিতে দুর্পি হুই 
$ জানিয়া! দ্য বৈর্ঘ্যশীল করায় এব০বৈর্ব)শনিল ভান 
& ওড্াঁন ভরসা ওভরসা লিল্ুত্জুত করার এক'রণ 
ঈশ্বরের সেম পতল হইঘ্াছে আমারদের আন$করণে 
.. ধর্দাতা করণ ঘাঁহ] দে গিয়াছে আঁযারদিগকে ॥ 

৬. একাঁরণ আরা অশান্তি হইলে ওপঘুক্ত সময়ে খু: 
৭ য্রিলেন অধীর্দিকের কারন প্রায় কেছ মরে ন! 

যথীর্ঘিক যান্ঘের কাঁরণ তখাঁচ সানু যানুঘের কারণ 

৬. হইতে পারে যে কেছ মরিতে শক্তি আজে। “কিছ ঈ্বর ্ 
পা ০2 5১৯1 



₹€ পণ্য পবর্ব রেশয়াপকে 

ছইছাঁতে ব্যাখা! কারিলেন তাহার পে আর্ারটোুদি৫ে! 
আঁয়র! পাশিহ/ হইলে 2 মরিলেল আঁয়ারদেকর 

৯ বদলে] আভএব কৃত জং [ক তাহার রক্ততে ধার্দিকি 

$০ হুইয্া ক্কোধি হঈতে ত্রাণ পাঁইব ভাঁহার করণক | একার 

: যছ্গি শত হইলে ইনশ্বরের আহি শকশন্ল হইলায্ 

ভাহার এণ্ের হরণ দিত তবে কত অনিক একশলৈ 

হুইলে ত্রান পাইব তাহার বেন দিযুণ শিপ 

8১ তাহা কেৰল লে কিন্টু আর ও ঈশ্থরে জ্খন্দিত 

হই আযারদের পভূ ঘেস্ত সষ্চ 'দ্যি' ঘাহা দিযুশ 
$২ আরা মযিনন লাইন ? এ দর্খে ঘে মৃত এক জন 

দিয়া লাল আহিল জগীতে ও পাস দিহুণ মৃত্যু ও সৃত্তা 
সকল মানছে গিয়াছে ইহাতে অঞ্চলে পাঁস করিয়ীজে & 

-$৩ ব্যবস্থা না হইলে পাপ গণনা নহে কিন্ড পাঁপি চিল 

48 জগাতে ব্যবস্থা পর্থ্ন্তু এফারণ মৃত্য কতৃভ 
করিল আদ আবি মো প্যান বটে ভাহারদের 

শুকর ঘাহারণ পপি করিয়া চিল নল আদমের পাশের 
যভ বে তাঁহার লুনা ঘাঁহারি আগায়ন ভবিহ্য হইল 

8৫ কিন্ত সেতু! প্রর্কক দাঁন দ্েছের যত লহে। শর 

লি. জলা ঘদি না জনের দৌঁষে আনেক ঘধ্রিযচে তবে 

ূ 8... অন্গীঁহ ও লে দ্যুলি দান যাহা এক জল : 
- “তিনি যেশ্ত নিচের করণক তাহা কৃত অহিক শুনেক 
8৩ লৌক্কেিছিণৌ ] ও ঘেয্ন এক জল পাঁপি দিয়া ভেয্ন 

দান লছেঁ এক্সারণ এক দোঁঘে বিচার হইল সান্ভি 
'দিব্বর আজ্ঞে কিল্য সে? প্বর্ব্ক দাঁন জলে 

$৭ দোষ প্র ইর্টিধে। কারন; একজন দো করিনে : 



টপ পরর্বরোমানিকা শি্শি 

হদি মৃত্যাক্ভৃত্বকরিল এক জন দিয়া তবে ঘাহার!1 
দত অন্গুহ ও বর্ম দান পাঁঘ় তাহ।রণ কত অধিক 

- জ্বলে কতৃত্ব করিতে এক জন দিয়া! ভিনি যেস্ত ঃঘঠ । 
&এ-আডভএৰ যেমানলএক জনের দোঁঘেতে বিচার হইল কলের 

গুসর আস্তি দিব্যর আত্বতে তেযন এক জলের বর্ম্ঘ 
, ছি সেষ্ প্ৰর্ষক দাঁন দেয়া! ঘাঁয়ু সবর্বকে জীবনের 
&৯ ধমর্ঘ পাইবাঁর জন্য 1... একাঁরন ঘেযুন একজনের 

_আআর্যান্যতে সকলের দৌঁঘাঁঘাত হইল তেযন এক জনের 
মুল্যত্বে অনেককে ধারক করিতে হইবে! ব)বস্থা 

5৩ আইল দোঁছ অব্িক হওনের জন্য । কিন্ত ঘেখাঁলে 

৯৪, শান. অধিক সোনে অলুগুহ তাহণ হইতে অধিক । 
ও অনুগৃহ অনন্ড- পু্যাথু পর্যান্ত কৃত্ত্ব করণের 

করার বন্য হিয়া আারদের দুঁভু যেস্ত ধুঁচ্চের করণক 

গত, পাপ কৃতৃত্ব করিয়া চিলি মৃতঃ পর্যন্ত পর 

বাকি রি ৫৮ 
্ তষে কি হলিহ.. শাল করি অনুগ্ুহ অধিক 
উ. হুওলের জন্য 1-ভাঁহা হওক নী) আরা পাপের 

্্টগে আরিলে আর কাঁতিহ তাহার যধ্যে কেযলে। 
এ জান ল। আরদের ঘ্ত লেক ভৰিত হইয়ঠে মেষ্ত 
.. আটাঞ্ডে তত্ত লেখক জুবিত হইয়ুছে তাহার হরণে। 
$ এ নিমিত্ত ঘরণে সুবিত হইয়া? কবরে স্য়ুন পাই তাঁহা'র 
হি তাহাতে বেসন শিল্তার তেজে ধু্ঠকে মৃত! হতে 
পাইয়া ছিলেন তেযন আঁযারদের চলিতে হঈবে জীবনের 

-€ নতলাতায়ঃ . এফারণ৭ তারার মরণের বপে একস্তর 
রপ্ত হইয়া হইৰ তাঁহার পুনকগ্ঠানের কপে। 

7, 

) রি এ 



৬ ঘট লব্ধ বৌকে 

৬ ইহা! জানিযুণ আসারিদের গরাতন আনু তৃঙ্জে হত্যা? 
হইছে তাঁহার ছি পালের শরীর লাশৈর জন্য 

আর! এ কাঁলাবহি সাপের সেবা নাই করনা, 
৭ এক্খরন কেহ মর্রিলে পাস হইতে মুক্ত হইয়াছে & 
৮ আরা ও ট্াঞ্চের সহিত মৃত্যু হইয়া! আচ্ছা করি ঘে 
৯ আমরণ হাঁচিৰ তাহার সহিহ 1: জ্ঞাত হইয়া ঘে ইটন্ড 

_ হৃত্য হইতে ওণ্ধান হইলে আর হরেন লা মৃত্যুর আর 
$০ শরক্রিঘ লহে তাহার ওপর.  একারন রিলে 

এক বার মরলেন পাঁপেরদিগে কিল্য জীব - হইলে 
:$$ ধাঁচেল ঈশ্থরেরছিগে। ভোমরা! ও আঁপলারদিগকে 

পাঁলেরছিগো নিভান্ত ময়! গনলা কর ক্িল্য ঈশ্বরের 
দিগো জীবভ আথীরদের : দভ্ ঘোস্ত ঘি দিয।। 

ধ& আভতএৰ পাঁপকে কতৃত্ব করিতে দেহ লন! ভোয্শরদের 

$৩ যর শরীরে তাহার আভিলা'স্লে যাঁলিতে ভাঁহা : তোর 
দের আর ও আবথার্ধের বস পান করণার্থে দেহ ন! 

_" কিন্্ অপিলারদিগকে ঈম্থরকে দেহ ভাহাণরদের যভ 
যাহারা মৃত্য চন্ডিঘা! জীবত আঁচে ও ভৌয়ারদের অগ্ধি 

/ 5৪ হখার্থের হস ঈশ্বরার্থে একাঁরন তোর বাবর 
হস নহে কিন্ড আন্গক্কের বস হইলে পাঁপ কৃতৃত্ব 

' করিতে পাইবে ল! তোদের গুপর 175 77 

$৫. ভবেক্ি। জারা ব্যবহ্থার বস লহে কিন্ত নু 
3৬ বজ্স হই পাপ করিব ভাহাহওক লা? জান না ঘাহার 

বস দাঁল' হওলার্থে হঈয়াঁছ যে যাহাঁকে তোঘর1 যান 
. তাহার দল হটটযাঁচ মৃত্যুরাছে পাঁপ হওক কি বর্্মাহে 

৭ ব্যবহ্থী যানন। ইশ্বরের স্কব হওক যে ভৌরা,হইল। 



উ্জ্ঠার বকর 1ঘালাক- 

ঠা শাঁলের দা কিন্ত তের? আন্তঃন রন দিষুমাঁলিয়াত 
সে সুকযাণের, লমুলা-ঘাঁছা। দেহ] 'চিয়াচে ভোর 

৪5 দিগীকে + ভবে বান হইতে মুক্ত হইলে ভোর) 

18৯ বর্মেরাদাঁজ হইছি? ৮ আছি, কৃহি হানুঘের হ্ভ 

, ১ ভোারদের - শরীরে রত অসক্তের: কারণ - ঘেম্নত 
এ ভোযারাদেরাআগী যল ও আধার বস দিয়াজ, তেল 

গ্রঘন দেছ ভো্যারদের অগ্ী বর্ম্মের হস পন্য কার্ভাখে। 

শত জল্যাকতোযয়া পাপের কল হইলে যথা? তে মুক্ত 
চইটচহেই। চিল] :- ভবে তৌঁরদের.কিজ্রল হইল সে 

কার্যে হারতে: এখন তোমায়ছের লতা একারন: সে 
ক্ষ ক্ছার্মোর শে মৃত্যু :_ক্িন্ড এখল পাপ হইতে মুক্ত 

ও ঈঈশ্বরের বস. লে ভোঘারদের জল, আচে লিন্যের 
ধিও-দ্রিগো ও তাহার: শেঘ অনন্ত - পয 1. - একারণ 

_ পাপের ম্াহিন! মৃত্যু কিন ঈশ্থরের দান ৪৮ পুমা, 
২ আঁযারদের পুভু মস্ত ুঞ্জ দিয়া! 

. শীবর্ব জাতি কুছ: -তোমারছিকে যাহারা 21 জাল 
% -ভাছীরে -ডৌবরা তাঁত লহ ঘে ঘত ছিন যাঁন্ষ বাঁচে 

শত ছিন ব্যহন্ছীকতৃত্ব করে তাঁহার ওর! একার? চস 
: যাহার সা বর্তুঘাঁন -ঘত ছিন স্বাঁথী বাঁচে সে ব্যবস্থায় 

বনি" আছে তাহার'সঙ্জে কিন্ স্বাযী যরিলে মুক্ত 
$& হইযাচে তাঁহার স্বাধীর ব্যবস্থা! হইভে। ভবে স্বামি 

বর্তযাঁন হইয়ুণ আর-কাহছার আহি বিবাহ হইলে 
: বেশ্যা ধ্যাত হইবে কিন্ত স্বাথী ম্রিলে মুক্ত হইয়াদচ 

জে বাকস্থা হইতে ভীহণতে আ্খর কাঁহাঁর বিবাহ হইলে 

,($ বেশ হরে না): ; এত্তদ্্( আগার ভাইরে তোমার 

সপ 



? অপ্তয পর্ব রোয়ানকে-- 

৪ )টঞের শরার দ্যা মৃত্তা হইয়াঁছ ব্যরহীরদিগৌজার 
এক জনের' সঞ্জে বিরাহ্ হওলের হেতু বটে ভাহীস্কে 
বিলি মৃত্যু চাতিয়া জাবতত হইযাদেল ঈম্বরেক্র 
গিগো মল 'ছলেনর অন্য । একারণ আঁঘর! বহিক্থ 
শীল হইলে যেপাপের মায়া বাব! হইতে করিল 
আ্খযাঁরদেরে অগ্টে মৃত্যু ছলোঁপন্ন করিতে | কিন্ত 
শ্রধন ডাহা! যরিলে হাঁহাঁতে বরা থাঁকিলাঁঘ আযহা 

ব্যবস্থা! হইতে মুক্ত হই আঁতআাঁর নতন্যতায়, সেবা! 
করণাঁর্ে ও জক্ষরের প্রাতল্যতারু নহে রসি 

তবে আর! কি বলিব । ব্যবস্থা পাঁস। ডাহা! 

হওক না। বটে আছি ব্যবহ্ণ বিলা পাপ জাঁনিতাঁ 

লনা? একারন ব্যবস্থা লোভ করণ মানা ল- বলিলে 

আরতি আভিলাঁহ জাঁনিতাঁয় না। কিন্তু পাপ আনা 

ক্রনক অআরকাঁন পাইয়া কর্পিল কল পুকার 

জভিলাহ আধার যধৌো একারণ বানা লা খাকিলে 

পাপ মৃত্যু হইভ। এরকারণ পু কাঁল আমি হ্যবহথ 

ন১বিছিনি হা জীব চিল কিন বাবস্থা আংইলে লা, 

জঁবিল ও আহি যরিলি । ও জাজ যাহ তীরনের 

ফাঁরণ ভাঙা আতি পাঁইিলখয মৃত্যু কারক কারণ পাপ 

5 আঁত্বা করণক ভীন্তি জন্াইল : আঁয্ঠরে ও তাঁহী দ্যিশ 

হও 
হি করিল আয্বকে। . এতদথে বাবন্ছণ ধরম্য ও 

আঁঙ্বা ব্য ওপুকৃ ওভাঁল। . তবে ঘাভদু 
' হইল আযার সৃত্য। তাহা হওক লা। কিন্দু পা 

পার্স দোথাবারাধে? ভাঁল ছিয়া' আযারে সূতা করিতেং 

গস আতা দিয় অত্ান্ত পাশিঞ্ হওনের জন্য? 



৭ সপ্ত পর্ব রোমান. 
' বু এ্রকাঁ়ণ আমর! জানি বাহ! পরমা কিন আছি 
8 ম্ীক বিক্রুয়ু হইয়োঁি পাঁপের বলে? একার 

যাহা আমি করি ভাহা যনে লই নল] এজল্য যাহা 

শআঁসি যলে লই তাহ! করি না কিন্ত ঘাঁহা দান্না করি 

$৬ তাহা করি? কিন্ত যছি করি যাহা যনে লই. লা 

$৭ ভবে ব্যবস্থা ভাল হইবার পুাঁপ দেই 1  -আতএন্ধ 

_. ভাঁহা হইলে ঘে করি তাহা সে আমি লহেকিন্ত পাল 

২৬ হে বসতি করি আয়াতে । আমি জানি.যে আযাঁডে 

তাহা জাঁযার শরাঁরে কিচু ভাল বসতি করে না 
শ্রফাঁরণ ঈচু! করিতে আঁচে ' কিছ ভাল কার্ঘয করিতে 

4৯ সাই না।  একারণ ঘে ভাল করিতে ইত করি তাহা 

ক্ষরিনা কিন্ত ঘে মন্দ করিতে ইচু? করি লা-তাহ! 
চা করি | ঘাঁছাঁ করিতে চাহি না তাহা করিলে আছি 

| নহি ঘে করি তাহা কিন্ পাপ যাহা বসতি করে 

ঙ্ঃ আঁয়ার মধ্যে; তবে আছি এল ব্াবস্থণ পাই ঘে 

্ ভাল করিতে চাঁহিলে হন বিদ্যাান হইয়াছে 1 
ং একারণ অন্তর মন্ষ্যতে আযার অসন্তোষ আজে 

ং৩ ঈনস্বরের ব্যবস্থাঘু॥ কিন আগে দেখি আঁর এক 
ব্যব্হণ ঘুদ্ধ করিডে১ আমার যনের ব্যবস্থার সহিৎ্, 
ও আঁযাঁকে পাপের ব্যবস্থার বস ক্রাইতে* ঘা 

ঃ আঁযার অগ্টে। আহা আমি বড় মনস্তাপি মানু 

কতা গুদ্বারিবে আযাকে এমৃত্যার শরীর হইতে । 

৫ আমি আর্যারদের পুভু যেস্ত টা দিয়া স্তব,করি' 
ঈশ্বরকে তবে আঁমি জখসবি লে ঈশ্বরের ব্যবস্থার 

এ 



৮ অঞ্য পপর্ব হেযানকশীশি 
পহর্কবল কিন্ত শরীরে পাপের দ্যবস্থা | আত্ং ডা 
»১ এখন সাস্তি দিবার আঁজী ল'হে ভাছারদিগীক্ে, 

রং 

টু 

-. কিন্ত আ'ত্ঞার। 
শর এ 

ঘাহাঁর যেশ্তু গড হাঁছণর! ঢলে লা এহকের ঘত 

কিন্ত আজআর |. একারণ যেপ্ত চে জীবনের 
আঁজআঁর ব্যবহু! গুদ্ধার করিয়ে আমাকে পাস ও 

মৃত্যর ব্যবস্থা হইতে ।  একারণ ঘ্যবস্থার আজাধ্য 
শরীরে অশক্ত হইয়া তাহা ঈশ্থর আসলার পু পাপপি 
শরীরের কহপে ও পাঁপের জনা পার্ঠাইয়াণ করিয়াছেন 

পাপের জাপঘর্শ শরীরে ব্যবস্থার ক্যা! ্র্্ 

ছউবাঁরাঁরে্ঘে আমারদের যব ঘে চল্দে লা এহিক্ের ্ড 
-্্ 

একাঁরণ ঘাঁছাঁরণ এহিকের যত পি সার বন 
মাঁনে কিন্ত যাহারা আত্মার যত তাহার? আজার বস্তু 
আনে একারণ এহিকের যাঁনল যৃত্যু ক্ন্চ পরমা: 
লন, জীবেন-ও কর্শল এহিকের নন শতুতী়ে 

-্নস্থারের বিপ্রিতে; শকারন ঈশ্বরের ব্যবস্থার 
৬ বললে -ব০২ নিতীন্তি, 2 পারিকে নী তে 

৯. 
ঘাঁছাঁর1. হকি ত'হাঁরণ ঈশ্বরকে ভূছিতে পারে: ন11) 

ক্রিন্ঈদস্বরের আজ্ঞা ভোযারদের আঞ্র্যে বাঁস করিলে 
.. তোর! এহিক্ধি লছে কন্ত আভায কোন কেস 

এঘঞ্চের আতা না পাইলে তাহার, জবিকাঁর লাহে? 
4০. /এব্০ যদি ঘুষ তোযারদের মধ্যে তবে. পাপা শরাঁর 
43 মৃত্য কিন আতা জীবন পুকৃতাথেরে কারণ ৮ যদ্দি 

তাহার আজ বিনি নে গীোযেকে মৃত্যু হইতে 



৮ জচ্হ সর্ব হোযানকে-7”৮ 

উঠাইলেন ৰঙসতি করে তোারুদের হধ্ে ভে ছিন্ন 
ঈু্ডকে মৃত্যু হ ্ু ঈটতে ওঠাইলেন তিলি ও তোম্পরদের.. 

মর শরীর বাঁচাইহেন তাহার আভা দিয় যাহা 

$২ লতি করে তোহাঁরদের যঙ্রটোে।  অআভএক ভাইকে 

আঁফ্রা দঘিগৃহন্থ শরীরের লহে শরীরের যত দ্বাতিতে 
$৩ একাঁরণ শরীরেরানূ্াঁয়ি বীচিলে রিবা কিন আজ 

দ্যা শরীরের ক্রিয়া যারিঘাা ছেদিলে কীতিবা 

48 একারণ ঘত লোক ঈশ্বরের আত্মাবর্ত তত লোক 
$৫ ঈস্বরের পু) একাঁরন ভোর গোঁলাছি আত্মা আর 
বার ভন করিতে না পাইয়া কিন্ত তোমরা পুছ্য পুণ্রের 

$৬ আত? পীইয়াছ যাঁহাতে ভোম্রা বল পিতা ॥ আজ! 

আপনি আমারদের আঁতণর সহিত পুর্যান দেয়ু জ্বে 

৫৭ আসর] ঈশ্বরের শিশু ! ও হি শিশ্ত তকে 
আব্কাঁরি বটে ঈশ্বরের আধিকারি ও যেশ্ত খুচরা 

- সহনব্কারি তাহার সঙ দুধ পাইলে সঙ্গে বৈ 
 পাইবারাখে 

কা এরকাঁরণ আমি বুঝি এ কালের দুঙ্ঠয লে সুর 
ঘেগা লহে ঘাঁহা 'দুকাশ হইবে আঁযারদের হপ্যে [ 

$৯ একরিণ জ্ন্চির মা হাঁশখ্যাসি অশিক্ষী কহে 
৩ ঈশ্বরের সশ্রের পকাশ একাঁরল হাতি নিরাঁধেহি 

হস হইয়াছে অলির বাঁঞ্ডে নহে কিচ্ড বসকের' 

২8 ক্রণক ভিসা আঁচে যে জনি আপনি ও হয়ের 
গৌলামি হইতে মুক্ত হইবে ঈক্ঘতোর শিপ্তর তেজ 

- যোক্েতে | -- ্রকারণ আর! জালি সমস্ত জুঞিঃ 
৮২ 
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কৌকাঁয়ু এ₹০ সহব্যঘিভ হইছে এ কাল পর্থান্ত ও 
ভাই! ফেবল নহে কিন আমরা] ও হে শাইয়াছি 
আজ্ঞা পথ্য আল আরা! আপনাদের মধ্যে 

কাঁকঠই সু » হন অআপিক্কা করিতে তাছা আমার 

দের শরীরের মোক 1: একারুণ আমরা ভব! 
করিডে* ত্রাণ পাই কিন্তু দর্শপ ভরম্নাঁ ভরসা নহে ॥ 
একার্ণ যাহা কেহ ছেটে ভাহার ভরসা করে ফেল | 

কিছু হাহা ছেটিং না ভাহাঁ ভরজা করিলে আমরা 
বৈর্ধৈযলে অপিক্ক] করি ভাহা আজুণ ও গুণ্গর 

করে আযারদের দুর্্বল্যতা একাঁরণ আমরা আঁনি না 
কি. কালা করিতে জু হায় কিন্ত আজ্ঞা আননি ওপাঁজল! 

কষে আকা কৌঁকাল করিয়ী । শ্রহ০, হিলি আন্ত 

হুরুপ বিচার করেন তিনি জঁলেল আজাঁর যন কি 
একারণ তিনি গুপাঁসনা করেন ঈদম্থরেরানূ্ায়ি পুল্য 
লোকের কারন | 

এব০ হআঁতিরী জাঁলি লম্হ্ত বিহ্য় যিলিযা করিতেছে 

তাহারদের কলাধল যাহারা ঈশ্থরকে পু করে যাহারা 
ভাঁকিৎ হইছে তখহাঁর নিয়তানুঘায়ি। একারিণ 

ঘর্ণহাঁকে তিনি পুব্বে তিনিলেন তাহাঁন্ে পবের্ক নিয়ো 

ভিলেন তাহার শুশ্রের অহবর্ঘ হইবার কারণ তিনি 
আনেক ভাইর মধ্যে দু জাত হওনের জন্য ! 

০২ ঘাঁহারদিগীকে ও তিনি পুর্বে নিঘুস্ত করিলেন 
উঠি ও ভিনি তাকিলেন ও ঘাহাঁরদিগকে 

_স্ঞাকিলেন ভীহাঁরদিগাকে ও ধার্মিক করাইলেন ঘণহাঁর 
দিগাকে থ্ৰার্মিক করিলেন তাঁহারদিগকে ও যোক্ষ 
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২$ দিলেন! তবে এ মস্ত হইলে কি থলিব ছু 
ঈশ্বর আঁযাঁরদের পটে হইলে কেডা হইতে পারে 

ও. আঁযাঁরদের বিপরিতে। ঘিনি আঁপলার পু দৃঘুশ নাঁ 

ক্ষরিলেন কি্ছ ভাহাঁকে দিলেন অর্ারদের সকলের 
কারণ তিনি কেনে তাহর সাই* ও সমস্ত দিবেন ল] 

৩ আঁযারদিগাককে | কেডা কিচু ওল্ালী করিবে ঈদম্থর়ের 
৩৪ এলনিভকে । ঈশ্বর ঘিনি ধাঁম্মিক করাঁণ! আাস্কি দিবার 

আত্বাকরিবেককে॥ ধু ঘিনি যরিলেন বটে ঘিনি 
আঁরবায় শুত্তিয্টজেন। বিনি ও এখন ঈন্থরের দক্ষিণে 

১৫ ঘিন ও ওপাসলা করেল আঁযাঁরদের কারন কেত 

ভিন্ন করিহে আযারদিগাকে যুঞ্চের গছ হইতে । দু$টধ 
কি অতিহিন কি বিপক্ষতা কি য্হুন্তর কি গলপ্ত1 কি 

৩৬ আপদ কি তলোঁয়ুর! যেযেন লিপি আছে ভোঁযারার্ 
আরশ মারা ঘাই অযস্ত দিলে আঁযরু] গানল হইয়ুছি, 

৩৭ মরিবার যেছের মতা. বটে এ সযস্তে আরা 
 জয়ি হইতে অহিক্ তাহার করণক যিনি দি করিলে 

৩৮ আঁমারদিগীকে 1. একারণ আছি নিসন্দেহ হইয়াঁচি 
ছে মৃত্যু কি জ্বল কি দ্যুত কি রাজ্য কি পরাক্রম কি 
৩৯ এখানকার বস্তু কিআিবার বস্তু কিওচুতুকি 

চাভীরত কি আর কোন জনি আয়ারদিগীকে আলাদা 

করিতে পারে না ঈশ্বরের দৌঁষে হইতে আহ]! আমাকুদের 
সুভ যেস্ত চ্ে। শা 

পর্ব, ৯২ আমি অত কৃথা কি আসি মিথ কহি লা 
0 মন ধর্ম আন হ সা দিশা  আযারি 
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বড মলব্তাঁপি জন্তঃকরুনে সদাকীল একার আছি 
আপনাকে খুঞ্চে সাপ গৃহস্থ হইতে তাঁহি আযারু 
ভ্ঁভা ও আমার শরারেরালুখায়ি কুটুন্থের কারণ 
যাহার! হিশরাঁলী ঘাহবরদের আছে পেশ ও বৈভৰ ও 
নিযুয্ ও ব্যবহ? দেওন ও সেবা ও অগ্গিকার যাহারদের 

আঁচে পিতৃগীন ও যাঁহারদিগ হইতে শরারেরান্যায়ি 
ঘা ও২পন্ন হঈলেন ঘিনি ঈশ্থর সকলের ওপর 
আসভিদাঁলন্দ £ আঁযেন। যে যত ঈশ্বরের কখার 

কিচু হল হইত নাঁতেয্ল লঙহো। একাঁরণ আহহ 
ঘিশরবলী লে ঘাহাঁরণ ঘিশরাল হইতে; মস্ত 

৩ আবরহা'ঘের অন্তান হইবার কাঁরণ পুণ্ত লহে কিন্ত 
যিছহ্চকে তোঁযঠর বশ যাত হইবে! তাঁহাঁ এই 
ঘাহ/র] শরীরের সন্তান তাহারা ঈশ্বরের সন্তান নহে 
কিন্য জার্িকাঁরের আন্তান বণ খ্যাত হইর্াছে 1 এ 
ছে জগ্িকারের কথ] এ সময়েরান্ঘায়ি আসিব 

ও শারা পু পুসব হইবে । এ ও কেবল লে 
কিন্থ রবেকা ও এক জনের ওঁর়ছে গার্জুবতি হইয়া 
মে আঁযারদের পিত হিচক্ষক জে বালক জন্ম না 
হইয়া ও ভাল মন্দ না করিয়? ঈত্বরের চন্দ কারক 
নিযুয ছি'র হওলাখেট ক্রিয্ণর পুসাদে লে কিন্ত তাঁহার 
ঘিলি ভাঁকেল ভাহাকে কহা গিয়াছে জ্যেঞ্জ কলির 
সেবা করিবে যে সত লিপি আঁচে ধাঁকৃঘকে পরে 
করিয়াছে কিন্ত গেন।কে দৃগ্ধা করিয়াছি । শ্ল 

তবে আঁম্রণকি বলিব । উশ্বরের আধিষর্য আছে? : 

তাহা হুক লা একাঁরণ যোশাকে কহিলেন. 
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্াঁহাকে হ্েহাঁ করিতে চাহি তাহাকে ফেয়া কিক এ 

যাঁহাঁকে দয়! করিতে চাহ তাহাকে দয়া করিখ ! 

&৬ অত্তএব এচুক কি দৌতৃকের পুসখদে লহে কিন্ত ক্ষেত 
8৭ দাইক ঈম্থরের॥ থ্্্ব গলে ও হলে আাঁরোওাকে 

এনিমিত্ত ও২পন করিয়াছি তৌযাঁকে আমার পরার, 

ভোষাতে পুকাশ করণ ও আঁযাঁর লা পুর্টারণীখ্ে 

8৮ সকল দৃথিবীতে। জতএব তিনি কষে করে 
আযাহাকে ই করেশ ও ঘাঁহাকে ইচু! করেন ভাহাঁকে 

8৯ কিল করান! তুষি বলিব আথাঁকে তকে 
দোষ বলেন কেন! তাহাঁরইছু) বারণ করিয়াঁচে 

&* কে) নহে কিন্ত আরে মন্ঘ্য তূমি কে ঘে পুত্যুত্তর 
করিতেচ ভাবানের সহি-॥ স্ষ্ডি জুষ্ি কারককে 

&& বলিবে এহন বানাইয়া আফাকে কেন। কুডকাঁরের 
পয়াক্রয় নহে মৃত্তিকাঁর গনর এক চাঁপ দি ণ গীতিতে 

এক পাত্র শেষ কার্থোর কারন এব আর একটী লি 
ইং কার্যে কারণ।  যছ্ধি ঈশ্বর তাঁহার ক্ষোথ পকাশ 

করিতে ও তাহার পরাঁক্রয় ছ্যাইতে ইত? করিয়া] 

-চ্ছকৃলি বূর্ঘায করিতে হেল ক্রোবের পাত্রে যাহ! 

২৩ পুক্তত হছর্াচে আত্হাঁরাঁঞ্টে। ৩তাহাঁর মৌক্ছের 
বন পকাশ করিতে ক্ষে্যঁ পারের গুপর ঘাহারদিগাঞ্চে 

৪ পে পুস্তুড করিয়া চিলেন মোক্ষের জন্য; তাহা 
আঁচ্ারদিণীকে ঘাঁহারদিণকে তিনি ভবক্যছেন ঘিহো 

হইতে কেবল নহে কিন আন্য বর্ম হইতে ও 77 

২৫ ঘে মত তিনি কহিলেন হোঁশ্ওো পুস্তকে ঘাহাঁর1 
ভিল না জার লোক ভ্ৰাহারিদিগীকে বলিব আকার 
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মোন ও যে জনপ্রতি চিন লা তাঁহাকে পরি হলিক 
ও হে স্থলে তাহাদিগকে কৃহী গিয়েছে ভোর? 
আমার লেক লহ সেম্থালে তাহারা বিিষ্যা হইবেক্জ 
জীব্ত ঈশ্বরের শিশ্ঠ | হিশ্ওীহ ও টেচাইঘু! কহেন 
হিশবালদের বি্ছসু ঘিশরালের অন্তানের গান 
জযুদ্ের বালুর মড কিন্ত তাহারদের মজুত আগ 
পাইবে ! শ্রকারণ যিছহা বর্মাথে তাহার ক্ম 
শি ও )াঁটো করিডেছেন, কারণ ৬২ 
খাটো হিসাঁষ করিৰেল পৃথিবীতে -ঘে. যন 
ঘিশংীহ গর্বে বলিয়া! জিল যি! শৰাওত্ত বীজ 
লা রণিলে অ্ঠযর! হইতাম সদমের মভ ও ওমরার মত 
বিখ্যাত হৃইভাঁফ ॥ : ভবে কি হলিহ। অন্য বর্ম ঘে 
ধন্য চেঙ্তা করিল ল] বন্য পাইছে. বটে ভক্তি 
ও্পতি বম কিন্ট হিশ্শরণল হে বমর্ঘ ব্যবসথং 

নলন করিন্দ বর্ম ব্যবস্থা! সুপা না হইয়াছে 

কি.জন্য ! একারণ তাহারা ডাহা! শাক্তভে চেস্$3 
করিল লা কিন্ড ব্যর্থ] ক্রিযাতে 1 একার ভাহারা 
লে ধারী পাঁধর লাগিয়া পাতে গোল ৮. ঘে যত 
লিলি আঁচে দেখে আমি চুলে খুই বাধা পাখার ও 

বেজারি পবর্ত় ও কেছ তাছারে পুতযয় করিলে 
নি হইবে ন)! [া 

ভ্রাতাগান এই আহার আন্ওক্রাণের জাভিলাছ ও 

০ কাঁনা ঈম্থররে ভাঁই ঘিশরালের কারণ ভাহাঁরদের 

ব্রাণের জন্য! :. এ্রকারণ আমি তাহারদের ল্ুণ 

্যিযারা রর হরি ০ জং দিক” শী খানা সি 
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ছে যে ভাহাঁরদের মলের তাঁপ আঁচে উত্থরের সিমিত্ত 
কিন বিদ্যা! মৃত নছে ! একার তাহারা ঈশ্বয়েক 

মর্ম আত্াীত হইয়া) ও আপনাদের ধ্্যস্থির করিডে 
ঘত্ত করিয়া! হইল না! ঈশ্বরের ধর্মের বসা ক 
আছেন পুতি ভক্তের ব্যবস্থার অন্যান বদের জল্য ॥ 

থে ধর্ম বাবার কার্চোতে তাহা ঘোশ! শ্য্ল বর্ঘিল 

হে জন তাহা করে সে তাহাতে বাঁতিবে। কিন 
ভক্তি: ও*্পন্ন বমর্ঘ ইহা কছে আন্তওকরলে বলিও লা 

কে গুতিবে বগি তাহা গন্ডি সহি” আনিতে। 

8৩ 

$ঃ 

কিম্থা গভীরে নাহিবে হে তাহা ডিকে ছ্িরিযু 
আনিতে মৃত্য হইতে । কিন্তু তাহা কি হলে। 
হাঁফ্য ভৌযার নিজ্তট বটে ভোর যু ও ভোযারি 

আন্ধঃকরণে । সেই ভক্তির কথা যাহা আসির+ কাহি 
যদি মুখ দিয়া প্থিকাঁর ও আন্তঃক্রনে আঁ? কর ছে 
নম্বর ওঠাইলেন তাঁহাকে মৃত্যু হইতে তবে ত্রাণ 
পাঁইহী। . একাঁরণ অন্তঃকরণ দিয়া ঘালুঘ আছ 
করে বন্্মার্থে ও যুখ দিয়া শ্থিকার হইয়াছে ভ্রাণা্। 
একারণ। বমর্ পুস্তকে বলে ঘে কেহ আদা করে 
তাহাকে সে দত্ত হইবে না হিহোদী ও গ্ীক 
কিচু ভেদ নহে একাঁরণ সকলের এক পুভু বনী 
হার্খচেন লক্তলেরদিগৌ ঘাঁহারা] কাল] করে ভাঁহাঁকে॥ 
এজন্য হে কেহ ঘিচহাঁর নামে কমিলা করে মে 
আন পাঁইবে । 

অভএব কেযেন গয়না করিবে শঁহান্কে হারে 

আদা না করিঘজে। ও কেন আদ্থা করিবে 



£০ দশ পরর্ধ রোঘাঁলকে 

তীঁহাকে ঘাহাঁর সর্থাচার লা শ্রনিযাচে.|- এগ না 
$৫ হইলে শ্তনিবে কেযেনে। ও লুরিত না হইয়া বায 

পুশ করিবে ক্যেলে।  ঘেমন লিপি আচে ক্হেন 

সুন্দর তাহারদের পদ যাহার] কুশলের মিল মাতার 

$৩ আঁলে। যাহার1 আুসযাঁচার 'চোলতি দেয় ॥ - কিন্তু 

_ ভাহারা সমস্ত মঙ্গলে সহপচার আাঁনিল না 1... একারণ 
ঘিশওটিহ কহে ছে ঘি্হা আর্যারদের অমণচার মানি 

4৭ যাঁচে কে? শুঁবণে ভক্তি বটে ও ঈশ্বরের বাক্যে শবণ ! 
$৮ কিন্ডু আমি বলি ভাঁহাঁর1 স্ঠুনিড়ে লা পাঁইয়াঁছে ! 

বটে তাহাঁরদের থলি গিাঁচে সযস্ত পৃথিবীতে, ও 
4৯ তাহারদের কথ? জগতের আীখ। পর্যন্ত ॥ কিন 

আমি বলি হিশরুখল জানিতে না পাইয়াচে 1. পু 
ঘযোঁশা বলে আঁয়ি তপ্ত করাইৰ ভোম্যারছিগাকে ভাহাঁয 

দের করণক ঘাঁহারা বর্ম নহে ও কেসি করাইৰ্ 
২* ভোযা'রদিগাকে ক্ষিপ্ত বর্মের করণক-। কিন্ত ফিশশীহ . 

হস্ত নির্ভয় হইযু! ছলে আছি পন্য হইয়া! জিলা 
ভাঁহারদের ভাই ঘাহাঁরা আযাঁকে চেঞ্ঠ1 করিল ন! 

 শাসি লুকাশ জিলা তাহারদের ঠাই হাহারা জিস্তাসা 
৯ ক্করিল না আযার কাঁরুন। কিন্ত হিশরালের.বিহবিঘ্ 

স্থলে সমস্ত দিন হাঁ বাঁড়াইযাচি অন্যান ও টি রি 
সস লোকের ছিগেো। 

পর্ধ জভএক আমি কি বলি। ঈশ্বর তাহারলোকের 
পে দিগীকে জী ছিঘাচেন ? তাহ) হগুক না। একারণ 

আমি ও বেলিফলের গে!ঞ্ডি আবরছাঁযের সন্তানের 
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বয়িশরালী । ঈম্বর তাহার ঘে লোক পৃবের্ব জানি 
লেন চাততিঘ লা দিঘাছেন! ভান নলাবম্ম গুহ 
কি বলে জশলীর্হার ব্ষিযু সে কেন গুপাঁসল করিল 

ঈশ্বরের টাই হিশরালের বিপরিতে হলিয়ুখ সুভ তাহারা 

হতা করিয়াঁছে তোযাঁর ভবিষ্যৎ বক্তাঁকে ও খুদিয়ুণ 
ছ্রেলিযাঁচে তোয়ার ঘস্ত কুণ্ড আঁমি ও রহি একাকি 

ও তাঁহারা আযার প্রাঁণ যাঁরিতে চাঁহে | কিন্ত 

ঈশ্বরের ওস্তর কি বলে তাহাঁকে আমি রাঁতিয়াঁচিং 
আপনার কারণ অগ্ত সহশ জন ঘাহীর! হাট না 
শীতিরঘাঁচে বালের সাব । অতএব এখন ও 

বক্তি আঁচে অনুগুহের পচনেদরাল্যাঁয়ি ॥ যদি: 
আনাগঁহভে ভবে ক্রিয়াতে নহে অন্য মত হইলে 
আনগুহ হইত না অলগহ 1 কিন্তু যদি কিয়াতে 

তবে অনুগ্হতে নহে অন্য মত হইলে ক্রিয়া হইত না! 
ক্রিয়া? । তবেকি। ঘিশরাল ঘবহা চেহা করিয়াছে 
তাহা লাঁ পাইযুণছে কিন্ত যনলিভ পাঁইয়াচে এব 
অন্য লোঁক ভিকুঘাী হইল ! যে যত লিপি আঁচে 
ঈশ্বর ব্যাকুব আআ দিয়াছেন ভাহাঁরদিগকে চক না 

ছোখনের জন্য ও কর্ন না শ্তননের জল্য আজি পর্ঘান্তঃ 

দাও ও কছে হওক ভাঁহাঁরদের যেজ ভাঁহারদের: 
আদি ও কল ও বাঁধী ও পুতিন । ভাহাঁরদের চক্ষু. 
অন্দ্কাঁরীয় হওক তহারদের লী দোখনাখে ও তাহার 
দের পিউ সদাঁকান বসাঁও টা 
আমি বলি ভাঁহাঁর। বারী লাঁনিরয়াছে পড়নের কারণ! 

ছু ২ 



এ 
$ একদিশম পব্ব” রোঁয়িনিকে- 

ডাহা হুক না? কিন ভাহাঁরদের পঁতলদদিযুণ ভ্রার্ 
_আলিয়াছে অন্য বর্থের ঠাঁই ভাহারদিগন্তে সহশীন 
_ক্রুছিতে । কিন্তু ঘদি তাহাঁরছের' পরিচয় অগতের 

$৩ 

$£ 

৫ 

$ত 

& 

৫৮ 

3৯ 
ও 

৯৯ দূ 

বিন ও ভারহাঁরদের ওণত্ব অল্য হর্সের ধন ভবে ভাহাক্ু: 
দ্র পুত কেহল আহিকি 1 আমি কৃহি ভোর! 

অন্য বর্মকে ত্র জন্য জাতি জানা বর্ঘের ল্রিত হইয়ুণ 

করি আমার কার্ছোর অুনামি ঘি জাতি কোন নত 

সমযশনল করাইতে পারি আ'যাঁর শরীর লোককে 

এব০ তাহারদের কাহাকেই ভ্রাঁণ করাই 7 অকারণ 

তাহারদের ত্যাজিন ঘছি জগাতের হিলন তবে ভাঁহারদের 

গণ ক্কি তাহ] জীবন মৃত্যু হইতে ! হহাঁতে দু 
ছল পবিত্র হইলে চেল ও পবিত্র ও-যুল- পবিত্র 
হইলে তে হত ও ভাল 1 ও কএক ভাল ভগ হইলে 
ও ভুহি এক বল জিত বৃক্ষের কলম ভাহাতে জোতাইলে 

লাঁইতেজ্ ভাল ভিত বৃক্ষের মূল ও তেজ রআ 

দুর কথা কৃহিও লা ভালের গুণরে কিন্ম দূর্গ কথা 

কহিলে তুমি মৃূলকে লা ধৃরিতেচ কিন য্ল ভোঁ্যাকে 

ভুঘি: বলিব! তাঁল ভারিয়' গোল আমার লাগলে 
জন্য? ভাঁল। আনছার কাঁরুণ তাহারা ভগ হইয়া 

চিল ভূষি ও ভক্তিতে ভীত্তাইতেচ গর্ব? হই লা কিন্ত 
ভয়ু ক্রু? একার ঘদি ঈশ্বর মে নিজ'ভাঁল দয়ুশ 

লা করিলেন তবে সাঁববীল কর পাঁচে. তোকে 
দয় করিবেন লী । অভ্র ছৌধ উশ্থরের দ্যা 
ও নির্দুণ পতনেরদিগে নি্দঘ কিন্তু তোমা'রছিগে 

ন্ যদি তাহার দর্ঘাতে রহ 1: অনা মত হইলে 
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২৩ ডোাকে--ও এঘন্তিতে হইবে ) তাহার? ও 

জলাঙ্ণাতে লা থাকিয়া! লাগাইডে হইবে একর 
ঈশ্বর শত্রু আছেন তাঁহারিদিণীকে লণগিহিডে পুলবর্কার! 

ঘ& তুঘি পুকৃতি জিত-বু্ষ হইতে ছেদিত হইয়া! ঘছি লিজ 
-এ-বিগির্িতে জোড়া হইয্াঁ চিল ভাল জীত বুক্ষে ভবে 

কতোধিক এই সশুকৃতি তাল জোতাইতে হইবে নিজ 
ও জীভ বৃক্ষে ছি) 
৫. এ নিহিত্ত ভোর আজ প্রথা না হইবার আমি 

_ হাসনা করি যে ভোমরা এ আপুকাঁশ অক্রতি না হও 
২. হে হিশরাল একাৎশী আন্ধত্ীয়ু যজিযাঁচে অল্য বর্ঘের' 
৬ পর্ন হওন পর্ধ্যন্ডা  এব০ সে যত সমস্ত হিশিরখলেকু 

বাণ হইবে হেল লিলি আঁচে পক ভাঁরক চীয়ুল হইতে 
ধনু আশি হ্িরণইবেন আঘথার্মি ধাকুৰ হইতে । একারণ 
কতপ্র-আচর্ঘর'- নিযুয ভাহাঁরদের সাহু: হান ভীঁহাঁছ 

খত ছেল গাপকে 0ধশ্তি। হলে আযাচারের বিহ্দ্ 

১ তাহার শত্ু ভোর্যারদেরার্থে কিন যলনিতের বিষ 

খ্ পঁসি লিত্রার্চে। এফাঁরন ঈশ্বরের দাঁন ও পঁতুজ্য 
৩০ আ)ধশ 1: তকে ঘেয্ল ভোর আল্য বর্ম পর্ব কলে 

ঈশ্বরকে আচ্ছা করিল না কিন্তু এখন ক্ষেয্ট 
"৩৪ পাঁইঘাঁজ তাহারিদের- অনাঁহ্থ! দিয়া তেযন তাঁহারা ও 

7 এখন আছ! না করিঘাচছ. ক্ফেযা পাইবার জন্য ও 
৩ তৌাঁরদের ক্ষে্যা দিয়া. একাঁরণ ঈশ্বর তাহার 

্ ছিগকে-অমযক্ক বনিদয়জেন জর্লাহখর আযধ্যে সকলকে 
৩৩ ক্ষেযাঁ করণে. আহা ঈশ্বরের জবান ও বির 

গাতীরত্ত্ব৮ তাহার বিচার ক্মেন আত্তেয্ ও ভাহার 



$&) একাদশ পর্ব ঘোয়ানিক্ে- 

৩৪. গীতি দ্েযেল আলীর 1: একারন কে ঈম্থরের আল 

৬৫ জরা হইয়াছে [নর কেডাহার মন্্বি। কিমা কে 

০ ভাহাঙ্ছে_ দুখ: দিয়াছে তাহা; আকুল ছিরিয়াঁছদিড়ে 
পি হইবেরু তাহাকে] একারণ আহভ্ত ভাঁহা হইতে ও 
তাহা দিয়া ও ডাহার কারণ. তাহাকে ন্তহ হওক 
তঃজনারুনে। ভাআসাযেল |-স্লাতকর্জ) 0 ্ 

রব আতথব তি আঁ . পর ক্ষেমণ লইঘুণ সালা 
চি ২ করি তৌযারদিগীকে তোারদের শরীর দেহ ঈশ্বরকে 
। -জীবত ওক? পবিত্র ও জুগ্গীহ্ঞক্ষ- এই ভোযাররের 

& শুভ্ভিত কার্ঘয। - এব এ জাতের সমশীল হইও ন1 
কিন্ত যন নূত্তন হইতে জআন্য- পে হও ভোযঘারদের 

জাঁললের করণ ঈশ্বরের হঙঈীলে ও তোঘক ও শ্রচ্ধ 

৩ ই কি! একারণ যে আনগহ : দেয়া হইয়াচে, 
7) আয়াকে তাহা লইয়া বলি ভোমা'রছের পুতি জনকে 
1 আভা প্রা লা করিতে গুদ্ধিত হইতে অধিক 
7. কিন্ত সম্মেতিত বুৰ্বিতে ঘেয়ন ঈশ্বর দিয়াছেন ভক্তির 
৪1 পরিত্যাঁণ পতি জনকে! - একারখ যে মত আয়ার 

- দের অলেক।০শ এক শরীরে এব ও নকল ভাগের 

,৫-এক কার্ট নছে: : মে মত আরা অলেকু-সুইলে হই 
৩ এক শরীর ছে ও পতি জন পরস্ুর অগা! তবে 
আয়ারদের ছা ভিন হইসে আনগুহের সত হাহা! 
- দেখু হুইয়াঁজে আমাঁরদিণিকে-ভব্ঘ্যত বাক্য হইলে 
(করি তা: উক্তির গুঁযাঁগেরাল্যায়ি ৮. কি গেবজ্ঞ 
- হইয়া (সরা-এককি। কিস শিক্ষক ইয়া শিক্কা 



হা? পর্ব রোযানকে না 

ঘর করি: কিমা গু হইয়া হিতাঁখে কি ঘে. জজ 
দান করে সে সুনে কব তীহা যে শাসক লে হত 

করিয়া কৰক ভাঙা যে হেযা করে সে হর্ঘযলে ভাহা 
৯ কৰক) পে হগুক পতা'রণ বিনা! কুকম্ম দৃশ্ী 
৮০. কর ভাঁল কার্ঘের সঙ্থায় হও। ভুঁভাশীন স্যে 

করিয়া পরসুর দেঁিকর পরস্ুর অধিক অদ্য করিতে 
$$ কাঁর্ঘ্যে আল নহে তগ্তাআয়ি ঈশ্বরের সেবা করিতে 
£ঘ: ভরসা! পাইলে আনন্দ করিতে দুষ্ঠাধ পাছিলে ধৈর্ঘ 
£৩ করিতে সদাকাঁল কানা করিতে পন্য লোকের 

&& ছিলত্বের কাঁরন দিতে ও আভীঘি করিতে! যাহার! 
17 বিশ্ফ্ত? করে ভোঁয়ারিদিগীকে তহিঁরিদিগাক্ষে 

চ7আধীরর্বাদ কর আশীবর্বাদ কর এব আঁক দিও 
ঠর না|: আীনন্দিভের জঙ্টে আনন্দ কর ও ক্রন্মকের 

ঠভ জহি ক্রন্দন কর  পরসুর এক আজান হও! 
ক্লু কার্থ্য আঁনিও লা কিন এনিলের সহশ্লৈ 

$৭: ও 1: কাঁহীকে মন্দের কাঁরণ যদ করিও লা 
তত জোগাও দুকৃত বসত সমস্ত লৌক্ষের অনুগেধ |. যদি: 
হইতে পারে তকে অন্তন লেকের সহত লিব্বিরেখছি 

৯. বসতি কৃর। :-ল্লিঘুরে আপলারদিগক্ষে বৈনত্য 
-- হ্ছরিও বব ক্কিন্য ক্োোবের নিকট হইতে ঘাঁও একারণ 
7৪লিপি আাচিং বৈপতায জার ঘিগহণ ও বলেন আমি 

২» তাহা -ইনসান্ত করিব অতএব ভোর শত্র 

“; জ্ুষিভ হইলে ভক্কা দেহ ভীহাঁকে তৃষ্িত হইলে পান 
চা করিতে দেহ তাহাকে একাঁরন এঘন করিহণ জযা 
ঘি করিথআদির তাহার আঘথাীর পরা কুকের 



$৩ তিরিশ পর্ধ রোমিনিকৌ শত 

পরাতিড; ই নল রা ভাঁল করিয়া ০ 
আদকে 1 ০০৮৪ ঈি উচিত সা 

র চা 1 ১ নী 

পর্ব: আঁমালড লরাকিহের হল হগুক লতি জল প্রকরণ 
5১ ঈশ্বর বিলা পর্ক্ষহ লহো 1 ঘেং পরক্রি্য আঁছে ডাহা; 

২ ইশ্বর নিকরশিভ ! আতথব ঘে জন পরাক্রিহের বিপরিত 

হযে সে উর্বরের নিষপনের বিপরিত করে ও বিপিরিভ; 
৩ করিলে পিকে আপিনার সঙাভ।, - এ্রকারণ 
অতি সক্ষঙ্গ্বের ভয় নহে কিন্ত কৃকর্মোর। আতএক 

পঁরাক্রহ ভয় রিবা লা লকার্ধয কর তবে ভাঁহাডে 

& হইবে ভৌখাঁর আুলাযি প্রকীরণ মে আজে ভগবানের 
সেবক ভৌঁয়ারদিগৌ ভালোর কারন।  কিন্ু কুকার্থঃ, 
করিলে ভয় কর কি /৫০১/-৬৪০৭ না 

কো লস করিতে ভাঁহারদের গুপর হারা 
€ কুকীর্থা করে ।  এভদাঁথে তোযাঁরদের বস হওলের 

আবশ্যক আছে কেবল ক্েখকের জলা হে কিন্তু 

৬ ভানের জন্য ও 7 ইস্র কারিন ও ভোঁহরা 

জ্াজজ্ দেহ এজলা ভাহীরা ঈশ্বরের মেবক লিরবছ্ছি 

ন্ [লই কার্থয করিতে | আতর আঅকলকে ভাহারদের 
: পাঁওলা দেহ ঘাঁহাঁর রাঁজক্ তাহাকে রাঁজত্ছ ঘাহার 

শামিল তাহাকে হিল  ঘাঁহাঁর ভদ্ধু ভাহাঁকে ভয় 
৮ ঘাঁছার অঙ্ভুফ ভাঁহাকে সঙ্ভুযু 1 কৃহার দায়ুগ্হন্থ 
_ হুইও লা ফ্েল পরস্ুর গৌঁষে করিতে একারন হে জন 
আনাকে পম করে নে হাবছা কার্য পর্ঘ করিয়াছে) 



$৩ ত্রিশ পব্ব/ রোযানকোি 

৬. একারণ-এ আজ! পর্দার করিও না বধ করিও ন! 
চুরি করিও না মিথ্যা পুরান দেহ লা লোভ করিও 
ল!- ও যদি আর কোর আজ তবে ভাহা এ বাক্যে 

ছে কর তোষার.পুতিবাজিকে আপনার মত. 

4 লেকিছু, হান্দ করে না. গ্ুতিবাজিকে অতএব চি! 

_.গাবস্থা পতঃহ্চ 1 _ 

নি এব কাল আত হইয়া ইহা কর. একাঁরণ এখাল 
ঞ-নিদ্া হইতে জাঁগিবার কাল. আচে আযারদের ত্রাণ 
'₹- নিকট হইলে পুরথয় আস্থা করণের ময় হইতে । 
£ঘঃ আত বঙ্গ হীয়াছে দিন লিট হইয়াছে অভএবৰ আমর! 
ক-আক্দক্কীরের কাঁঘ্য চায় পরি. আলোর আজ | 

£৩ আরা ঝাপিল-ও-বেশ্তরত্ব-ও অশড কার্য ও-ক্ায় ও 

7 ব্াকতা ও-তাস জাতিয়! জগ্তরান্ত কার্থা করি যেয্ল 

দিনে: কিন্ত পভ যেস্ত ধুকে পরিধান কর ও 
।€জাঁচাইও-না- শরীরের [কারণ তাহার-আবেস পূর্ন 
» করণাঞ্চে [চলারত 6717 

০৪ ডি তা লইও কিন্ত অস্থির 
নু 887 অনুষৌগৌর-- কারণ লহ । এক জন বুঝে সঅয্স্ত 
"দুব্য খাইতে পারে-আর এক জন হণ হইয়া কেবল 
৩ শাক খাছ 17 হয়ে আীকুভাহাকে ভূচু কক লা ছে. 
ক ঠখাঁযুলা এব ছে খায় নাঁসে ভীহাঁকে বিচার ককক 
লা ঘে বায একারণ-উম্থর  গুহণ করিয়াছেন 

৪. তাহাকে : ভূমি কে ঘেআীর একজনের দাসকে 

ন্ বিচার হরিডেজ। ৮170 আপনার গুড টাই তাগায় 



রঙ 

4৫ চত্তপর্দশয শব্ধ রেঁযানকে 

কি পত্তে বটে সেহ্ির করিতে হবে একারণ ঈদ 
ভংছাঁকে স্থির করিতে পারেল ! ফেহা দিলের 
বিশেষ হুষে আঁর কেহ পুতি দিন হান মাঁনে। 
পুতি জন কবকু ঘেয্ল যনে লয় | ঘেজন ছিল 
মানে সে যানে ভাহা পশুর পুচ্টে ওঘেজন দিন 
মালে না সে পুর পু ভাহ! যাঁলে লী | যেথায় 
সেথায় শুভুর পুণে একাঁরণ ঈশ্বরকে স্ব করে 
ওবে খাঁ না সে থানা ৯ভুর পুঙ্ে ও ইীশ্থরকে 
স্ভব করে। একারণ আয্ারদের কেহ কীঁতে লণ 
জানলার জ্াারণ ও কেহ হরে লা জাপলার কারন £ 

৮ একারিণ আমথর! বাতিলে বীতি পভূর পুচ ও ম্রিলে 

থে 

3০ 

$$ 

বং 

৬৩ 

%$ 

হরি দভূর পঞ্চে অতএৰ বাতিলে কি ঘরিলে আয্রধ 

পুভুর। ॥ ইহ্থাতে ও ঞ্ যরিলেন ও দুলবর্বার 
গুত্তিলেন ও পুঁনর্তটিবিলেন জব ও মৃত্যুর দুভ্ হইবা! 
রা কিন্্র ভোয়ার ভাইকে বিচার করিভেচ ফেন | 

কিম তৌঁযার ভঁভা ভু করিতেচ কেন। আহ 

আকুল ডাণুাইৰ ঠা হর আঁদালিতে একারণ লিপি 
আজে হিছহেণ কছেল আমি ঘছি বধতি লতি হাঁটু, 

গাঁিবে আযার হানে ও পুতি জু শিকার করিতে 
ঈন্থরের কাই । ভবে আযারিদের সুতি জন আজ 

বিবরণ কৃহিবে ঈশ্বরের সন্মুচেো 1 জতএব আর? 
আঁরবার পরছ্ুর বিচার করি না কিন্ড বরণ ইহা 

বিচার করি ঘেক্হে বাধা কিস্থা পরিবাবিন দেযু না 
ভাহাঁর ভীতার পথে? আমি জানি ও লিসন্দেহ! 
মলে হইয়াজি পুঁভুয়েখ্ুতে যে কোন দুব্য আপনি 



গ্ন্ঠর্তদ্গশয পর্ব রোযাঁণকে 

আপবিত্র লছে কিন্ড যে-বুঝো কোন দুব্য অশবি্র তাহার 
৩৪ টি অপবিত্র আঁচে: । ? একারণ যদি তোঁয়ার ভুত 
অএভোমার ক্ষ দেম্ধিঘা দুঃগিত হয় ভবে পভ যনে 

'নাচলিভেছ 1 ভো্যার ভক্ষ্য দিয়! সণহার করিও ন!1 
সত তাহাকে আহার কারণ ঃঘীম্ত মরিলেন । অডএহ 

অধ তোঘার অনক্রিয়ার হন্দ লা হওক না একারণ 
একভগারালের ব্রাঁজ্য ভক্কা পানী লছে কিন্ত পুকৃভ 
্ড কা্ধ্য ও-কুষ্শল ও আঁলন্দ ধর্মীয় 1 একারণ 

বে কেহ ইহা! করিয়াণ ঈাঞ্জের সেবা করে লে 
। ২ উনস্থবের লজন্দিত ও আলা পীপ্ক মানুষের যবো ! 

&া৯ াভএর কুশল ছাঁইক ও পরভুর হিভাথ কার্থ্য করিতে 
১5 চেজাা করি £. একারণ ভুক্কা সত্হার করে নাঁ 
$:-ঈম্থরের ক্কার্থা 1 অহ্ত দুবা পরিত্র মে অভ্তা কিন্তু 
ি$ তাহার আনদ ঘে )ধাঁয় আনহিভার্ে? ০ ধাইিতে 
০৪ আরা! কি আর কোন ছূব্য পীতে ভাল নহে যাহা! 

ক্রিযুখ তোযাঁর ভাতা ফ্লিন কিছ্যা শক্ত হইযাঁজে ! 
ঘ* ভৌযার ভক্ত হইলে ভাহা আপনার তাই রা 

'উইস্বরের আাগ্যাতে ! ধন্য সে জন যে আপিনার দোঁঘ 
ও করে লখ মে -কার্ধোতে ঘাঁহা হনে লয়! এব০২ 

 ঘাঁহার শুলাম আচে সে )াইিলে াস্তি জুঙ্িকে 
 একাঁরণ ভক্তি না করিয়া খায় এ জন্য যাহাছি ভক্তি 
- গুদ্তব নহে তাহা পাঁপ এ জার 

পর্ব, 
5৫. অভএয আমরা শক্ত ৬ অশক্তির দুবর্বল্যত 
5 - ৃ 2, 8 
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হিতে জুয়া এব আপলারদের তগ্ভি না ক্রিতে। 
না আারিছের পতি জন ভাল ক্ষিয়ণতে তৃষূক তাহার পুঁভি 
৩ বাঁজিকে, হিতে ।। ॥ এজন্য নু আপনার জন্তোছ 

করিলেন লা কিল্য হে যত লিপি আঁচে: ঘাহাঁরখ লিনা 

করিল ভোযাঁকে ভাহারদের নিন্দা পন্ডিল আঁযাঁর 
৪. ওপর ॥ : একারণ যাঁহী প্বর্ব কাঁল লেঃ? হইল 

_ভাঁহী লেখা হইল আঁমারদের 'শিক্ষানার্থে তোঁযারছের 

.. বৈর্ঘাল ও ব্য গতর শান্ততে ভরসা: পুস্ির 
€ জন্যা॥ এখন ধৈথ্য ও শন্তের ঈন্থর তোযারদিগকে 

পরস্বর অযশবস হইতে দিওল যেস্ত ঃীঞ্চের যত । 
ঙ ভোমরা এক মূল ও এক ম্ট' দিয়া করিতে ঈনস্থর' 

৭. আঁযাঁরদের পভ যেস্ত ঃটাঞ্চের শিতীর নায়? আডএক 
পরস্মুর অন্য অন্যকে গহন করা: ঘেযন »ুঘে 
ও গুঁহণ করিলেন আযারদিগাকে ঈশ্থরের আস্তে 

৮ রাহে ২ আছি ইন্থা বলি যেত ঃঞ্ত -জিলেন 
7 ডক্ছেছির গুহ ঈশ্বরের অভ্ডাঁর জন্য সে অগ্গিকাঁর 
৯ 6. করিতে ঘাহা দেয়া! গৌল পতৃর্দিগাকে অন্য বর 

উশ্বরের লা করনা ভাহার ক্ষেযার কারণ যেহল 
লিপিংআছে এ লিমিত্ত আছি শ্বিকাঁর করিব ভোর 

"সালে অন্য বর্ঘের যঞ্চো ও গত গাইৰ তৌঁযাঁর লাযে। 

ঠ আর বার ও তিনি বলিনেল টান, অন্য হী আলনদ 

5$ কর তাহার লোকের সহি * আর ঘাঁর : 

ভোযরণ বনে স্ব কর্ হিচুহাকে ও হা স্তব ক্র 
8৯ তাহাকে তোমরা সমন্ত লৌকছে। . পুঁলবর্ধার 

নিশওীহ হলে এক মূল হবে ঘির্শি হইতে গু আল? 
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বর্ঘ কৃতৃত্ব-করিতে ওডব হিনি হইবে তাঁহারে-আলা 
4৩ বর্ম বিশ্বাস করিবেক ৮. ভরসার ঈশ্বর তেখরদের 

আন্ত৪করণ অযস্ত আলনদ ও কুশল. প্ কন শুক্র 
করিঘ্ঁ ভোাঁরদের, বিস্তারিত উরস! হাওনা্থে্ 

বম্মাজীর পরীক্ষয়ে 8৮ 
88 আঘি_ ও নিজ মনে লই. তোমাঁরদের বিষয় 
ভাইরে ঘে তোরা পুত পৃ্ি-. ও ভান পরিপৃর্মিৎ 

8৫. হইয়াঁছ, পরত্রপর শিক্ষা করাইতে শক্ত! . কিন 
আছি নিয়তি আর কিছু নির্য় তোমারনিগকে ঘেয়ন 

. হনে, দিতে ভোঁযারদিগিকে সে অন্গুঁহের করণ 

ূ 
ৃ 

আপ 

৪৬ যাহা ঈশ্বর হইতে দেয়া রীঘাঁজে আমাকে... অনন্ত 
» বন্ঘ- উলন্র্গ পরিত্র হইবার কারণ ব্াআর 
4৭ কুরণক ॥ অতএব ঈশ্বরের কার্ধোর বিষয় আমার 
8৮ আছে দর্দ কথা কহিতে যেস্ত খন্ডে !.. একারণ 
আয়ার ভদ্ভু আঁচে. তাহা কাহিতে যাহা খু 

না করিয়াছেন আমর করণক অন্য বর্ল কথ! ও ক্রিযুণ 
৯ বসীন্ত ক্রাইতে | লক্ষণ ও আশ্চির্ঘয কাঁর্ধোর বলে 

ঈম্থরের আআর পরাক্রযে তাহাতে মিরোশলয় হইতে 
; চত্তন্দি্ী ইল্লিরিকাঁ পর্যন্ত আহি যেস্ত ঞ্চের যঞ্জল 
৯০ অমাঁচার বরাবর  বলিয়াঁছি । একারণ, মলে 
_জযাতার-ছেতি দিতে বত বাজী করিয়াছি ঘে স্থানে 

7 েস্ত ধুন্ডের নায চলে সোধালে নহে. তাহা করিলে 
ছে গান করিভাঁষ আঁর কাহার ভীতের ওপর" 

২৪ কিন্ত হে মত লিলি আজে যাহাঁরদিগাকে ক্হা না গেল 

তাহার বিছযু তাহার! দেখিবে। ও ঘাহার! শ্ুলিতে ৯০ 
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হং লা পাইঘ্খজে তাহার! বুবিবে।  জউএব আমি 
ভোযারদের নিকট আনিতে বছক্কাণ বারুণ হইয়াজি। 

হও কিন্ড এখন এ দেশে আযার আর স্থান লা হইয়া 

৯৪ 

৫ 

৩ 

৬. 

ও তৌঁঘা'রদের নিকট আখজিতে অনেষ্ক বরের বসত 
ই করিয়া যখন আনিয়া যাত্রা করি ভখন 
আকিব তোারদের ভাই একারন যাইতে অপিক্ষা 
করি তোযারদিগীকে দেনিতে ও ভোঁযারদিগাকে ছেিয়! 
পথ্য কিছু পরিড়ৌঘ হইলে ভৌযারদের যাইবার 

গুসগাঁর লইডে! কিন্তু ধান আমি যাইিডেছিং 

হিরোশলমে দন্য লোকের সেবা করিতে। একারণ 

যাঁকিদনিয়া' ও আঁযখায়ার লোকের মলে হইল কিচু 

জর্া করিয়া দিতে যিরোৌশলমের ছরিদু দুনায লোকের 
কারন! ভাঙহারদের মনে হইয়া ছিল হাট ও 

তাহার! নিতান্ত তাহাঁরদের দাঁয়গৃহ্হ্থ একারণ হি 
_ অন্য ব্নভাহারদের পরহার্কিক ছুবোর কিছু পাইছে 

মহ 

হি 

২০ 

৩৪ 

তবে ভাহারদের লিত আঁচে ভাহারদিগীকে শরুটরেক 
দুব্য দিতে । আতএব আহি ইহা করিয়া ও এ ছল 

তাহারদিগিকে ছিলে ঘইক স্রানিয়ণঘু ভৌঁঘারদের সন 

দ্যা? আমি ও জাঁলি ভৌয়ারদের হানে আইলে 

আজিব ঃঘঞ্চের মলে অযাঁচাঁরের ৮২) আশীবর্বাঁ?্ 

সঙ্জে ক্রিয়ী। এখন ভুতীগন আছি আনা 
করি তোম়ারদিগীকে যেপ্তু ফীগ্ছেরাঁঞ্ধে ও আআঁর 
শেষেরাঁঞ্ তোর! ঘত্তু কর আমারি সহিহ কাযিনা 
করিতে আর কারন ঈশ্বরকে আমার পরিজীনার্ছে 

চিছোদ] দেশের আলীহ্থিক্ষেরদিগী হইতে ও আমার 
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ফিকোশলমে মেরা পন্য লোকেরা গাহাক হওলেরীতে 
৩৭ ও উইম্বয়ের হীঘ্ভা হইলে আসি হর্ঘ লে তোমার স্থালে 

গুত্তরণা্ঘে ও ভৌঞ্খরদের সহি-আরাম পাবার 

৩৩ করিনি! এখন কুশল দাতা ঈনস্থার হওল ভোযার 

দের সহি! ০০০০০০০ 

৮৬ _ আঘাঁরচের পেতকে ভিন )ব্যটিশ করি ভোর 

*্ছ্িগীকে মে হইঘা কেলঢাধ্হার হণডনির এক দাস 

হ. ঘেডোযরা তীহাঁকে অর্থচাদা করা পুতে ঘেযন পুল্য 
বানের ব্যবহার ও ভীহার ৭51 কর ডাহা ঘে* 
কার্ছে ভৌযারছের গলগীর ঢাঁছে একারন জে আনেক 

৩ লোকের পালক এব আযার ও] নযসর কর পুলা 

ও আফকিলা আঁঘাঁর সহকারি, ভি যেশ্র কাঁঘ্যে ? 
& যখহাঁর1 আর জীবলের কারণ আঁপলারিদের গাদা! 

দিছে ঘাঁহাঁরদের জন্যখ্ণাত আমি ফেবল কহি না কিন্ত 

ও অন্য বর্মের হগুলি ও তীঁহারদের ঘরে মে হ্গুলি ও 

নযস্কার কর লসর কর আর্ার অতি দি 
এনাইনেতলকে যে আধায়ার পু ছল 9যঞ্চের কারণ 

৬ নয্হার কর হআারিঘু! ঘে বু ঘত্ব করিল আযাঁরদের 
৭ জন্য! লম্স্ার দেহ আব্রনিকস ও ঘুনিয়া! আর্যার 
২ আঘাতা ও অহবন্দিত ঘাঁহার? ও পরিতেরদের যথো 
ন্সস্তরান্ত যাহারা ও আীঞ্চে চিল: আযার পৰের্ধ। 
৯৮ লহ দেহ আঁযিক্তীয়হষ আার আতি পতি লউুতে! 
১ লসর দেহ পুবর্বানস আমার সহকারি জে বব, 
:$% ভ্যান জঁঘার লেয়ি | নগর দেহ জাপেলুঘ ঘে 



$৬ হ্োতিহা পর্ব রোযালকেো শি 

টে নন্দিত । নম্র দেছ তাহাদিগকে থাহার 
$8 আিকিবনংলহ্ পর্ধিজন'। নমস্কার দেহ হেরোদিয়ান 
আমীর জন্হাতা ভাহাঁরুদিগফে লম্হার দেছ যাহার] 
$ই লার্কললের পৃ্ছে ভভে। অ্রহাইল! ও ব্রচ্ছোলা পুভুর 

কা কার়ককে লযহ্রার দেহ। শেঁমি পের্িসকে 
$৩ নযঙ্ার দেহ ছে বছ্ছত কম্ম করিয়াছে পুভুরে। হচ্ছস 

পভুর মুনলিতক্ে লযস্তার দেহ এব০১ তাঁহার ও আহার 
5৪ আতাকে। : আঁসনক্তস ছ্বেগল: হের্যল পাত্রোবাস 

-. হেহেল ও সকল ভুঁতাকে ঘাহারি! ভাঁহারদের আহিৎ্, 
8৫ লহ্হর দেহ ॥ ছিললগাঁল ও ঘুলিয়ু? ও লেক্রেঘুন ও 

ভাঁহাঁর ভগ়িলী ও ওলিম্ল ও তাহারছের সহি জয্জ্ত 
$৬ গুন লোককে লস্কর দেহ! পরস্রর লক্ষ 

. ক্ষর পবিত্র চম্থন ক্রিয়া । স্টীচ্েের মগুলি তোমার 
দিগাকে নম্হ্বার দেয় চিন & 

$৭.-. শ্রবণ আমি আব্লা করি ভোঁযারিদিগিকে ভাইরে 

_.. ভাগীরদিগকে দে ঘাহাঁরা লুক ও পরিবাধিন করে 
(সে পুকরণের বিপরিতে ঘাহা৷ ভৌমরা গুহণ ক্রিয়াছ 

£৮ ও সভন্তর হও ভাহারদিণ হইতে ।  একাঁরণ এ যত 
লোক, আযারছের পভ মেশ্ত খন্ডের সেবা করে 
না. কিন্ড আপলারদের পেটের ও ব্লিয় কথা ও 
আশীবর্কার কুহিয়া পারলনা করে কীচা লেকের 

$৯ অন্ড৪করণে ৮... একারণ তোম়ারদের যাল্য পুকাশ 
হইযাঁচে সকল লোকের কই ভাহাঁতে- আসি আনন্দিত 
হইয়ীজি ভৌমারদের বিছয়। কিন্ত আমি তৌঘার 
ছিগাকে সুক্িয়াতে ভ্ানবান ঢাহি ও কুক্তিঘাতে কচ] 
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০ এব কুর্শলের ঈশ্বর কিছ কাঁল পরে দলাইবেন 
জযুরানকে ভৌঘাঁরদের পদতলে 1] আঁমাণরদের পভ যেত 

খন্ডের অনুগুহ হওক ভোঁযারদের সাতে জাম়েন। 
২ টিযোতিযু্ আমার সহকারি ও ল্ক্ক ও যাঁসল.ও 

অআনিপীতর আঁযাঁর আহ্াত্যগাঁন লম্হুখর দেয় তৌযার 

২২ দিগিকে। আছি ভর্তিঘ যে লেটিলয় এ পত্র নযহার 
২৩ দেয় তোর্যারদিগীকে পুভুতে | গীইয়ুহ আঘাঁর 

শ্রবণ সমস্ত যশ্ডলির' আভীখেয় লযস্কীর দেহ তোর 
দিগাকে এরণস্তঘ সহরের দেয়ান ও ভাই কর্তছ 

২৪ লম্্ণীর দেয় তেযাঁরছিগীকে |. আঁযাঁরছের পভ, 
যেস্ত )টঞ্ঠের অলুগূহ হওক তোযারদের সাহি- ্ 

আছেন । - 
৫. এখন তাহাকে যাঁহার পরাক্ষয় আছে তোর 

দিগকে স্থির করিতে আযাব আদলে সমাচার ও 

ঘেষ্ত-যধীঞ্চের চেভি দেয়ার যত মে লিযুভ পুকাঁশে 
ধ৬ দ্বানঘাি ঘাহ1গগ চিল জগতের জার হঈডে কিন্ত 

আঘন পুকাশ হইছে এব০* 'আনন্ত ঈশ্বরের আভায 

ভবিষ্যৎ বক্তার. লোখলে ত্বাঁভ হইযাঁচে সকল বর্থতে 
খধ ভক্তর আাঁল্যের কারন একা বুদ্ধিবাঁন ঈনস্থরকে নাচ 

হওক সদ! কাল যেশ্তু ফি দিয়া! । আঁমেল 1 



ঢা? 

৮.০ এলের পু পুত করিকীরাদিগাকে-০৯+ 

এ $ দুম পিরর্ধনাই* সাদ -৮ 

৩৮৮ 

॥ 

পাঁওল ঘেস্তু ুঞর-লিখোজি- পেঁরিত- উম্বেরের 
খ. ইচ্টীতে ও সস্ভেলস আঘারদেক ভাই: ঈশ্বরের লে 
- আগুলিকে আহা কায়ান্তে যাহারা পিল হঈযাঁজে যেশ্ত 

ঘ্াঞ্চে লিঘোজি* দন্যবান ও পুতি স্থালের যজ্ঞ 

লোক যাহারা নিবেদন করে আমারদের স্পুভ যেশ্ত 
 এফীঞ্ের লায়ে ভিনি তাহ।রদের ও আঁযারপদর পভ | 
-জ্নুগহ ও কুশল হওক ভোযারিদের জ্ান্াঁরছের 

7 স্ঈশ্বার লিভা শপ যেত হী হইতে 174 
ইসাহি অদ্ণকাল স্ব করি আয়াত উশ্বরকে 

ভোর্ারদের নিষিত্ত ঈশ্থরের জনগুহের করিন যাঁহী 
কেশ গিয়াছে ভোর্ারদিগকে যেন্ত ঠীঞ্চের করণক 
: তাহাডে পুতি বিহয়ুতে তোঁয্রাঁ ভাহায়ে: সফল 

শব্থন্য ও সঙ্চল জ্ঞানে বলঙাল হইঘ়াঁচং : ঘে মত 
চটীঞ্চের পুন স্থির হইয়াছে ভোঁঘারদের মধ্যে । 
ভাহাঁভে তোরা কেন দানে ওন লহ আলিফ 
করিতে সুভ যেপ্ত )ুঞ্চের কারণ যিনি ও শেষ 
পর্ধন্ত স্থির করিবেন তোঁম'রদিগকে তৌযাঁর অনপরাি 
হওনের জলা আঁথাঁরদের গু ঘেশ্ব "টঞ্ের দিলে | 



$০ 

45 

$* 

$৩ 

$$ 

$৫ 

$ড 

$৭ 

$৮ 

চে 

$ লু পর্ব করিন্ঠীবদিগাকো 

নশ্বর আঁজেন বিশ্বাঙি ঘাহার করণক ভোঁযরা 
আক্ত হইয়া ভিলা তাহার পৃ মেস্ত আটের 
অস্তাছে । পা? 

এরধন ভাইরে আছি বিনয় করি ভোযাঁরদিগঞ্ষে 
আর্ারদের প্রভূ যেস্ত খঞ্চের লাঁয লইয়া সকলে এক 
পকার কথা কহ প্রথ্থক ঘেন লা হয় তোঘারদের 

মধ্যে কিছ্ছ্ তোরণ সকল এক যন ও এক বিচারে 
সম্বন্ধ ঘেন হও একারণ ভাইরে ইহা পুঁকাশ হইয়া! জিল 
আাঁকে তোযাঁরদের ব্য খোর এন! লোক 
দিয়া ঘে ব্বাদ কে ভোযারদের মধ্যে 1 আহি 

ই্ছা কি ভোঁহারেরে পুতি জন বলে আছি পাঁওলের 
ও আহি আপলুজের ও আযি কাইগীর ও আছি, 

ঠঞ্চের ॥. থঘঞঠ ভিন্ন হইয়াছেন | পাঁওল ক্রুজ 
ছাল হইয়া ছিল তৌযাঁরদের কারন! কি ভুবিত 
িল' পাঁওলের নায়ে?। আছি ঈশ্বরকে স্তব করি থে 

আসি কৃদুঘধ ও গাইযু্ বিনা ভৌযারদের কাহাকে 
ভূবাইলাঘ্ না পাঁচে কেহ বলিত হে আম্মি আপলাঁর' 

নাঁঘে ভূবাইভাঁ । আমি ও স্তিআনছের পরিজনকে 

ভূবাইল+ঘ তাহার ব্যতিরেক আঁফি জানি না ঘে আমি 

আর কোন কাহাঁকে ডবাইলায্ । 

একারণ »ঘঞ্ড ডুবাইবর কারন পাঁঠাইলেন ন! 
আযাঁকে কিন্ড যঈলে হাঁচাঁর চেভি দিবার কারণ 

জানি বচনে নহে পাঁজে )ধ্ীঞ্চের কূল নিরাথুক হইত। 
সা হলের কথ] পাগলামি সম্ঘাত পাপকের 

ন্ ২ 

শসক্র্ট 



3 দুধ, পর কিিভীরানিিদক 

দিগকে নিচ ৬ রা শাপকেরদিগরে তাহা 

$৯ ঈশ্বরের পরাক্রয় | একারিন লিপি আচে আমি, 
আ০্হার করিব বিদ্ানেরদের বিদ্যা! ও হিবেচকেক 

২* ভান হচয় করিব |: বিদ্যান কোথায় আধ্যাপর 
7: কোথায়? এ জগতের ন্যায় কুর্তা কোথায় ৮ ইশ্বর 

এ জগতের সকল বিদ্যা! পাগলামি নয করহিয়াছেল- 1 

“২ একারণ ঈশ্বরের জ্বলে এ জগত জাঁলেতে তালিল নর 

. ঈশ্বরকে, কিন্ত তাহার পর ইস্বরের সান্তা হইল 
হিত গুনদেশের ক্ষিপ্ত দিঘণ ভ্রাণ, করিতে ভক্তের 

ই দিগীক্তে ॥  ঘিহোদ্র1 চিজ্ছ চাহে ও গুক চে্1 
৩ করে বিদ্যা ফিন্ড আমরণ হলে হত্যা মীর ক 

কহ িহোদীরদের বারী ও গুীকেরদের ছি কিতা 
খ -কিন্ড নিঘোজিতেরদিগিকে দুই গিহোদী শ গুীক ৩ 
২৪ ঈশ্বরের, পরাক্রম ও ঈশ্বরের জ্ঞান ! : এক্কারণ 

-- ঈশ্বরের ক্ষিগ্ততা যানুঘের ভান হইতে তত ও ) ঈনথ্ের 
২৩ আর্শক্তি মানের লি হইতে অধিক |. একারণ 

; ভ্াভাগণ দেখ তৌমারদের বাহসা ঘে অনেক জানবান 
নহে উহিকেরাঁনুবছি আনেক পরাক্রান্তি নহে আনেক 

1হ৭ মহা যহট্য নহে? কিন্তু ঈশ্বর পচন করিয়ার্জেন 
;. এ জগতের হ্ষিগ লক্ষি করাতে ড্রানবানকে ও ঈশ্বর 

পচন করিয়াছেন এ জগীতের বল হিল, হলবালক্ে 

২০ লতি করাইতে ও এ জগতের ম্যর্থও তন্তু ভগাবান 

পচন করিযুীজেন ও ঘাহ? কিছ নহে লোপ করাইিভে 
২৯ ঘাঁহী আজে কোন পালি দর না হওনের জন্য তাহার 

৩* সনুচেষ 1. কিন ডাহা ২০ তোঁঘরা হি মিশা 
৬21ক পাঠ ও উঠাঞান্ ৮3৮০৯ 



5 পুঠিস পহব? কারিহীরাইকো 5 
ূ  ঘাহাকে ঈশ্বর করিয়াছেন ত্রান ও বম্ম শেবধীনও 
৩৪ ও মুক্ত আারদের জনা -ভাহাঁডে ঘে. হভ লিপি 

এ আছে ছে দর্প কথা কছে সে ঈন্খরে দুর্প কক ॥ 
প্ব আমি ও ভাইকে ভোয়াঁরদের হনে আাজঘুণ আইলাম 
»নাঁ বচিক বাক্য কি বচক বিদ্যায় পুকার্শ -করিতেং 

/২ ঈশ্বরের পুঁযাণ একারণ আমি নিযুষ করিলা'য কিছু 
৮ লা জানিভে তোারদের মধ্ধো যেস্ত ্ন্চ লেই সুনে 

৩. হত বিনা! এবণ আমি তোমার হাই, জিলা 

ৰ &. ্ অশন্ত ও তাহ ও কয্্রযান ৮ আমর বাক্য ও 

৮০ আমার গুপদেশ ও মানুষের বিদ্যার সম্ভুৎ-েক্ষে নহে 

৮&; কিন্ত আঁজআর বু পরা্ষযের পৃঙ্চাশে “ভোাঁরদের 

উক্তি, যান্হের বিদাাঁ না ছওনার্জে কিন্তু ঈশ্বরের 

রায়ে 
ঠা ষ্ঠ কিল স্বদ্ধ লোকের যধ্যে আরা বিদ্যা কি ক্স 

এজগীতের বিদ্যা নছে ও এ জগীতের রজার বিদ্যা নহে 

ঞ ঘাহারছের হয হইবে। কিন্ড আয়িরা1 কহি ভগাৰণলের 

্- বিদ্যা, আদুষ্ঠিতে মে নিয়ত যাহা উদস্বর পৃ 
৮ করিলেন আযারিদের হোঁক্ছের জন্য থাহা, তে 

জাতের ফোলন্ নতি জালিল ন! একাঁরন ভাঁহা জালিলে 

০৯. তৃলে লা এল করি ডেজোহ্য় ঈম্বরকষে। কিন্ড ঘে যত 

নিশি আঁচে, চক্ষু না দেখিয়াঁচে ও কর্ল লা শ্যনিয়ছে 

এ ক যা্নুছের অন্তঃকরনে না চীঘাঁজে ঈশ্বর কি 

। পুস্ত করিয়াছেন উাহা'রদের কারণ যাছারা দে 

$5 কারাতাহাক্ষে 1 কিন্ত ঈশ্বর আপনার আজম দিয়া 
ডাহা গুকাশ করিঘাজেন আমারদের কই একারণ 

চে .. 

নি 

স্পট 

প্র), । 



ত: আতভ্ অকলে বিচাঁরকরে: বটে: ঈ্থারের গভীর 

৫ ব্য? একাঁরণ হনাঘের কে. জানে: হানিঘের 

' বিগ যালাঘের আজ্ঞা হই ঘাঁহ! তাহাঁরুনভিতরে,) 

৮. আ-বকপ-উত্থরের বিহ্যু কেছ জাঁলে-লাভগীৰলের 

ঠ& আআ হী এাঘন আর] জগতের আাজ্গা লা 

- - গঁছিযাজি কিন্তু ঘে আজ: ভগীবাঁন হইতে আঠ্যরদেক্র 
7 ক্ষেথিয় জালনের কারণ ঘাঁহ! ঈশ্বর শবের্বদিয়ুচেন 
5৩ হআযাঁরদিগিকে 1): হাহা ও আঁয়িরী কি মানুষ্রে 

1০ বিদ্যা শিক্ছিৎ কথা? নহে কিন পর্দা লিক্ষিততকখা 
7: কুয়ণ পরযার্ঘিক পরযার্থিকের সহি আদৃশ্য 
$8 করিতে] কিন্ড ভাবি হাঁনুম লয় লা ঈশ্বরের 
7: বআঁআাঁর-কথণ তাহারা ওক্ষিপ্ততা তহি!র উঁছি তাহ? 

ও পরহ্যার্থঘিক্ষে স্বাত হইলে পে জাঁলিভে গাঁরে: না! 

$৫. কিন্ত হে জল পরহ্যার্িক মে সকলে বিচার করে কিছু 
£ড  স্রার্সিলি কার্ঠাক বিচারে মজে লা? একারন উস্থবরের্ 

হুল জাবিতে পাইরাজো কে তাঁহাকে জিকা করাইবার 

০ কারন! কিন্ত আরা জানিতে পাঁইয়াজি »টুঞ্চের যল। 
পর: আমি ১৩ ভাইরে ক্হিভে পারিলায না ভোর 

11 ১ পটিগকে পরযার্থিক্র মত কিন্ড এরহিকের: মতহেযেন 
চু ছকা্বীদিক। ছে! আফি- দুদ ও. হাসা এনস্ছে 

টা সাজি, ভৌঁয়ারিদিগীক্ে একাঁরণ; তোরা ডাহা 

স্থিতি শল্য চিল] না: । এখন ও ভোঘিরঠশক্ত লহ 

৮ ভোমরা এখন উরহিকের এ জল্য দেশও ককড়া শলুখক 
। তোারদেক আধ্যে হইলে হকের ও যালুজের মুত 
&- চলিতেজ নু ।-৮, শকীরণ/ক জন: জমি সাওলের 

০ 



৩ ক্ভ্তীর় পবহ” করিভয়েদিগিকে 

ও আর এক জন-আমি-আপল্রছের কছিলে,। ০. 
লহ তোরা! 17 বালা 

গাওিল কে ও আঁশল্ুছ জে! কেবল দান হার 

দের করণকু আস্থা কুরিলা ঘেঘন প্রভৃ দিলেন পতি 

শঅ জনকে 1: আজি কপিঘাজি আলু ভন দিছে 

এ কি্ ভগ্ন ফল দিযাছেন1]. আডউএব য্রেকেপে ও 
যে জল দেল কিছ লহে কিন উম্বরু১হিনি 

7৮ বহুল দেন |. যে কপে ও ঘে. জল দেযুএক ও লতি জন 
৯ “ডাঁহার লিজ হল:পাইীঘে নিজ কার্ধোরালহাঁহি। এরককারণ 

আমরা! ঈশ্বরের সহক্ষমর্যকর্তী ভোঁঘরা উশ্বরেক্ষ ক্ষেত্র 
$০ ভোর! ঈম্থরের গীতন ? ঈশ্বরের অনগৃহেরীলুঘাি 

যাহ] দেয়া গিয়াছে আ'ঘাঁকে আঁতি পধীন শিল্ুক্ঠরেরা 

হাত ভি ক্রিযুতজি ও আলা গাঠিল ভীহার ওপর | 
জ্ কিন্পুতিঞ্জন সাবধান কক কি য় এাখে-তাহাক 

$$ ওসরে- ৮: এরাঁরল ঘে ভিত হইছে তাহারু ভিন্ন 

$য করিতে পারে লা কেছ তাহা যেশ্তু »হ কেহ 
:  এভীততর ওপর বর্ন কণা রত কও ড নাড়া 
$৩. গীথিলে [পুতি জনের কমর্থ পুক্কার্শ হবে? সে 

_ ছিন_পুঁকাঁশ করিবে তাহা! একার অপিতে পক 

5 হাবে ও আগ জাঁলাইবে গতি জলের কম কি পুকাঁর, ! 

$8 ) কোন কাহার কম্্য যাহা তাহার ওপর গীথিযাছে যি 

5৫. খাকে তবে ছল. পাইবে | : কোন কাহার - কম 

সাঁক্ডিয়া! গৌলে তাহার ক্ষেতি হইছে সে তত্রাসি আপনি 
4৩ ত্রান 'পাইবে কিন্ডু ঘে মত অপি হইডে |. জাঁন 

লা যে ভৌম্রা ঈশ্বরের ন্স্তিন্ত ও -উ্বরের 



৩ তৃতীয় শর্ করিনীরদিপহে 
/৭ আআ বসতি করে তৌযাঁরদের হথ্যে ৷. হরি কেহ 
রর করে ঈশ্বরের কুস্তি তাহাকে উগর্ধান 

আ০্হার করিবেন এক্ারন ঈশ্বয়ের নস্িক, পবিত্র 
:$৮ ও তোরা তাহা । কেছ পডারণা কৰক না আনার 

মালে এ জাতে ঘছি ডোযারদের কোন কেহ আনি 
- আনবান কুঝে তবে সে ক্ষিপ্ত হগক আানবাঁন 
ত৯ হওলের জন্য | জগতের জান ঈশ্বরের মনে 

হিগতা একাঁরন লিপি আছে তিনি বদ্ধ করেল 

5 আ্ানবানকে আপনারদের কুটতাঁয়া) ও আঁরবাঁর 
ধা! আজাঁলেন বিদ্যানের ঠাওর। হে তাহা 

হঠ নিরা্ক | অতএব কৌল কেহ যালুছে দর্প কছক 
ইলা একীরর্ণ সন্ত তৌঘারদের পাঁওন ওআ 
৮: শু কাই ও জীভ ও জীবন ও সূতা ও এই কনের 

২৬ বন্ড-ও আমিবার বস্ত সহজ্ত তোমারদের ্ ডোযরা 

ভবের ও ঈুষ্তি ঈশ্বরের | ৫০০ 
প্র্ক কেহ াযারদিগাকে চান কক্ক ঘেযল চটীঞ্ছের মেবন্ 
৬ ও ঈশ্বরের নি নয়ুতের দেয়াল ! দেয়ানের কার্ধাত়ে 

তি সত হিস্বাসি মাঁল্ঘকে পাইতে জুয়া |: _তোযারদের 
“কিচ্ছা যাঁলছের বিচারে বিচার্ধয হীশন আতি কদুবিষয় 

হার? 1 হটে আঁপলাকে বিচার করিনা একারণ 
২ 7 আনিনিচছি কিচু ভাত লহি কিন্ত ইহাতে বীর্ঘ্ক 
1 লিং ছিলি বিচার করেল আঁথাঁকে তিনি যি্হা 
৪ আউশব কালের প্র কচু বিচরি কর না সূ ন1 
৮-ভাহিল ঘিলি দি করিবেন অন্ধকারের রি ্ারয 
এ লুকাশ করিবেন অন্তঃকযনের সমস্ত চক? 



এ £চতর্চ প পর করিনীরদিগক্ষে- 

. স্তন গতি ভন পাইবে আত, ভগীবানস্থইন্ত । 

৬ ভাইহে আগে ইস্ালি নির্শনে ঘোভগা করিযছি-আাপিলা 
কেও আপিলে তোঝারদেরাখে তোমরা আমার 

দরগা হইতে শিক্ষার জন্য, কাহীকে, না বুরিজেলান 

হইতে অধিক তাহাতে কেহ গযানিল) হয় একজনের 

৭ পুনে আর এক জনের বিসরিভে 1 - বরক্কারগকেড! 
করিল তোান্ডে অন্য যত..তোযার ওকি আভচ্ছ শা 

না পাইয়াজ যদি ভাহা পাইয়া তবে কি জনয দুর্ঘ কহ 
চা ঘেয়ন না পাই! ভাহা। এখন ভোএর! পূর্ন হইয়াঁছ 

এখন বুনবাঁন হইযুজ ভৌয্র1 কত্ত করিফুচ যেন 

রাজ! আঁ্ারছের বিন] ও আহি ইচু! করি ভৌর্ারদের 

কতৃত্ব আঁযাঁরদের ও কতৃত্ব করণের নিম্ত্ত তোয়ার 
৯ দের সহি. একারণ আমি বুঝি ঈশ্বরংপুচারিয়া 
জেন আঘরা প্েরিতেরদিগান্ধে সকলের অন্ত-য্মেন 
_ নিঘুক্ত মৃত্যুর জলা একাঁরণ আর] হইছি এ/জগাভ 
8০৩ দত ও মনুষ্যের কৌতুক ; আযর1)টিঞ্চের জন্য 

ক্ষিপ্ত কিন্ত 'ভোঁঘরা জাঁলবাল ধৃঞ্চে আমরা অশক্ত 
কিন্ত, খা শক্তিযন্ত তোমরা মর্ঘযাদিক কিন্তু আরা 

8). তিক এই বর্তঘান দণ্ড পর্যন্ত আমর হরি ও 
এ সি, ও গলপ হই ও মারি যাই ও আযারদের বসতি 

৪৯ আহ্থুর ও আপনারছের- হাতে শুঘ- করিয়া কার্থা 
- ক্করি। গালগালি যাই! আঁশীববাঁদ দেই বিপশ্ষতা! 
$৩ হইয়া তাহা সহিঞ্চত! করি নিন্দিত হইয়া বিনমু বচন 
, হলি আমর] হইয়জি এক্গার্ডের হলের হত ও যেযুল 

$8 অমস্তের কুহ্ধ আজি পর্থান্ত। আমি ইহালেছি' না 



৫ 

$৬ 

৭ 

4 

৩৯. 

ও 

৫ 

৪ চত্ত€ পর কারন্ীরদিনাঞ্কোঁ- 

ভোর লজাথে কিন্ত আমার পিযু পুণের হত ধিনযু 
কখা কহি ভোারছিগকেে ঘদি তৌহারদের এক লঙ্কা 

গক খু তথাঁচ তোারদের অনেক লিতী নহে 
শ্রকারিণ ঠক্ডি মেস্তুতে ঘ্লে সম্াচারের করনক জন্ম 
দির্ঘাভি তোয়াঁরছিগকে 1! আঅভএ্ৰ জাঁযি অবিনা করি 
ভোর্যাঁরদিগীকে আঁযাঁর 'য্ত হও! একারণ আঙ্ি 
শর্তীঘলায টিযোভিঘ্হকে যে আগার লয় পু] ও 
বিশ্বাজি পুর কাঘ্যে সে আযার পরিতযু খে 
ভেখহারদের মলে ছিরে ঘে যত আমি শিক করাই 

গত হগুলিতে । এখন কতক লোক গালি হয়ু ঘেষন 
আছি আজিতে লা চাহিভা ভৌমযাঁরদের, কাছে । 

কিন্ত আসি অবিলহিভ আকিব চভুর ই] হইয়া? ও 
জাঁনিৰ লে গীত্হীরেদের বাক্য কেবল নহে কিন্ড তাহার 

দের পরার ! . একারণ ঈশ্বরের রাজা কথায় নহে 
কিছ্চ পরাক্রয়ে। কি চাহ। আমি ভগ লাই! 

আধকিহ তোদের তই কি পি ও মৃদু আজংঘ। 

পর্ব _বঙ্ছ মুছো পাচার হইয়াঁজে যে তোযারদের মঞ্ো লে 
৫ ঢঃ 

& 

৮৬. 

গিরি আছে ও মে 9কাঁর লোতাগিরি যাহার লা লে 
লা অন্য বর্পের যো ঘে কহে লয় আপনার প্িভার 
জু্টা ও ভোঘিরা অহঙ্কীরি হইয়া? শোক ন1 করিয়াচ 
তাহাকে. .ভোযারদিগ হইতে খগুনাঁথে যে করিঘুরচে 
এযন কার্থা ॥. একারন আসি ঘে যত শরীরে বিদ্যযান 
নহি কিন্ড যনে বিদ্বান এখন ঘেস্ন বিদ্যযান হইতাম 

ব্চাঁর কুরিয়া'জি তাহার বিষয় ঘে করিয়াছে এ কা্ঘয 



৪ 

ঝ$ 

২৪ 

$৩ 

& পগ্থয। পবর্ব করিন্তীরদিগীকৌ সপ 

ভোযরা আযারদের পভ ঘেস্ট )ফঞ্ের নাঁমে ও আমার 
আতা? আ'যাঁরদের ল্ভু যে 'ীঞ্ছের পরাক্রয হি, 
হইলে সভা! হইঘুখ এন বেক্তি সংতখনের গন্তিতে ছিতে 
শরীরের অৎ্হাঁরীর্ধে আতা আন পাঁওনের কারণ 
ভু যেস্তর দিলে? তৌাঁরদের দ৭ভা্গ নছে, 
জাল নাআন্্র মির ঘযির করে সকল চেল উঅভএব 

পরাতন মির বাহিরে ছেল লৃতন চেল! হওনের জন 
ঘেয়ন এখন কেধঘিরি ঘুণ্ত হইয়া! একাঁরণ ঠুঞ্জ 

ওআঁরদের শেশাহ্ত হলিদাল হইছে আাযারদেহ 

জন্য. আভএব সে পর্ব করি পুরাতিল ঘর 
কিম্ণ নির্দয় ও হরত্ব খাথিরে লে কিন্ডু অকপট 
ও অত্াভাঁর বোধযির কটি লইগুখ 17 

আছি পক লেখিলাঘ লো! লোকের কনহিৎ্, 

সহবাস লাকরিতে ! কিন্ড এ জগাতের লোতু! 
কি লৌভি কি জুয়াচোর কি লুতিহ1! প্জকের 
অহিৎ নিতন্ডি নহে একাঁরণ ভাহাঁভে তৌযাঁরদের 
আবশ্যক হইভ জগাত চীত্তিযণ যাইতে ! কিন্তু আহি 

লেগিংলায় তোযাঁরদিগকে কেহ ঘাহাঁকে ভাভাঁ বলে 
দি লো কিম্থ্ণ লোভি কিম্থণ পুতিযা পজক কিম! 
নিন্দক কিম্থা বেস্তর কিম্থাঁ জয়াচোর এ পুকার লোকের 
আহি লাাইডে 1 একরিন কি কার্থয আমর 
তাঁহারদিগাকে বিঘাঁর করিতে ঘাহারা বাহিরে £ 

ভৌঘ্র1 বিচার কর না ভাঁঙারদিগকে যাহাঁরখ ভিভরে | 

কিন্ডু াহার1 ঝ/হিরে ভাহারদিগাকে ঈশ্বর নর 
পৃ 



৫. পঞ্চ পীর ক্রিষ্কারদিগীক্ছে "২ 

1. হ্করেল। অভএহ দূর কর, ভৌঁযারিদিগী, হকার দর্ড 

লোক: | 7 
৪+1 

্ (ভাগারদের, কিছু ভয় নহে. যদি স্কাহার 9, 
_১.আছে আাঁর কোন কাছা গুপর মে বরায্দ করিতে 
“&. অআহখার্থিকের তাই ও পলাবানের ঠাইলছে 1. জাঁন 

লাঁঘে পন্য লেখক তাভক্কে বিচার করিবে] ও যছি 

এ জাতের বিচার হবে ভোযারছের করণক ভবে হুদ 
- মুক্তদ্দ্ঘ বিচার করিতে হোগা লহ 1 জীভ লহ ঘে 

আরা দ্যুতকে বিচার করিব | কিন তাহ! হইতে কৃত 
শপ অআহিিক, হকের ম্কগর্দযাত « আভএব যদি এরহিকের 
-. ক্কার্থে তৌঘাঁরদের বিঃরাৰি হয় তহে ঘাহারণবেয়াবাক 
পেধ্বগুলির হধ্যে ভাহারদিগিকে বিচার করিতে দিব আছি 
৮7লইহণ কুহি-ভোম্ারছের লক্জার জন্ম: এ কি ডোর 
117.০%রু” হতে এক্স জল ক্ঞানবান লহ ফেব্তার করিতে 

কত্ত পারে-ভাঁছার ভুতারদের মধ্যে ॥ কিন্তু ভুতা ভাতার 
+₹৮- কুনু বর্ষ্দ করো ও তাঁহা অলবস্থিকের আচধ্যাঁতে এ 
ঞ্চ অত্তবকঝ লিতান্ড ভোযারছের. দোন্ আঁচে: একারণ 
রঃ এরা পরযর বরাঁঘদ কর | কি জন্য হয়ত বৈঘ 

কিব্ুলাঁ। : কি জলা আর্পচযু অহিষতা করা না £ 
৮ নছে:ভৌয্য়ণ'চুক্ক ও অপচয় কর কটেন্ভেমিরিদের 
৯. ভীভীহ ছি) 1 জান লা যে অথধ্ার্থিকি উন্রের 
॥ 'রীজ্ঠাধিকার পাইবে লা উুলিও লা: পরদাঁরক 
£. কি সুতিম! প্জক ক কসবিবাঁজ কি সত্ব কিলোন্ডি 
$* হাজ কিচোর কিলোভি, কিবেশ্তর কিদুমুে 



ক হষ্জয পর্ব করিভ্ডীর ছিগাঙো 

এ কিতজুহাতার ঈশ্বরের রাজ্যাধিকারি হইবে না। 
$॥ ভোযারদের কফেহং চিল যন লোক ভিজ্ছ ডৌযার! 

ধৌত হইযাজ কিন্ড্ ডৌয়রা আশ্দলক হইযাঁজ কিম্্ 
কভার! খামির্ঘকি ইইঘুজি : আঘরদেরণ ভু ধস 

; চীনের: নাঁঘে ও আারুদের' ঈশ্বরের আআ | 
গীত দিঘি টাতাটিসাটা তে সচাদ। 

8 আার কর্তহা আলে কিন্য অয্স্ত বাহহারি লছে 
এ কঘস্ত আহার কর্তব্য কিন্য আসি কোন কিছুর কক্িহৃত 
&৩হইবলা। ভক্ক্য পেটের জন্য ও পেট ভক্ষোর জলা 

কিন ভগীবাঁল সৎ্হাঁর করিবেন দুহে ইহা ও ভাঁহা। 
- শরীর পর্ছারের জলা নহে কিন্তু পুভূর জল্য ও পু 

8৪ শরীরের জনা? ঈশ্বর গাইলেন ভূতে ও 
$৫ আঁঘারিদ্গাকে গাইবেন আপলার পরধক্রযে। জানলা 

5৮. তোরা তোযারদের শর গাঞ্চের অত্শ তবে আমি 
রডের অ০শ লইয়া করি তাহা বেশ্যার অত! 
$৬ ডাহা হওক লা) জাল লা ভৌঁঘর! কেহ বেশ 

সমহ্র্গ-করিলে আছৈ এক শবীর | একারএ তিনি 
8৭ কহেন দুষ্ট হবে এক শরীর 1. কিন্তু ঘে বন 
$৮ ঈশ্বরের অয্ঘেঠগি সে এক আঁজআা1  আশড কার্য 

চতিয়া! পাও । মানুষের আর পুতি শাঁস শরীরের 

বিনাকিল্ম যে জল কজবিবাজি করে সে আপনার 

৯ শরীরের ব্পিছ্রিতে পর্পি করে । জান লা ডোর 

'বেতোযারদের শরীর বর্মাআঁর হুস্তিক হাহা তোমার 
51. দে মধ্যে ঘাহা ভোঁয়রা পাঁও ঈশ্বরের ছি ও 
&০ ভোঁম্র] আপনারদের লহ ॥ কিন্তু মলা দি ক্রু 

রর 



৬ হয পর্ব করিন্তীরদিগাকে 

_ জুইয়াচি ॥. আভএক ঈশ্বরের হু কয় ভোমারদের 
শরীর ও আর যাহা ঈশ্বরের । ই. "নাচ ৬৪ 

18০ ্ হু 

পরর্বয যে. কার্য তোঁঘর) লিগিধার্াছ রা উইিএ ডাহা 

&ঃ পুঁত্যস্তর পুঁকষ নারীকে ত্ুর্শ না করিত ভাল। কিন্তু 
স-আশত ক্রিযুণ বারুণা্ে পতি পুকছের লিজ বধু ও পুতি 
৩ সার নিজ ন্যাযী হওক  ন্বাী জাঘাকে চিত 
8 

ঃ 

পিত কক ও- আহা ভ্যাঘিকে ॥৮ জয়ার পরাক্ষয় 
নহে আনার শরীরের ওপর কিছ্য হ্যাঁ জে মত 

হ্াযীর শরাপক্রয নছে আনার শরীরের ওপর কিল 
জাঁয়ী। অন্য অন্যক্কে ত্যাগ করিও লাবিন! কিহ্থিত 

7. কলি ওভয়ের ইন্টুী করিলে আশলারদিগিকে ওপবাস। 
ও-কিনাঘুমুজিবাঁরে ভারপর একত্র আইজ আরবারি। 

টা অযুভান ভোঁঞরদ্বিগাকে পরি্ছা লা করণার্থে ভোমাঁর 

».দের। কাঁমেতত 1: কিন্ডু আত্ি ই কৃহি: গুপছোবধে 

৪ 
এট 

্ 

ও আ্যাজ্ঞাড়ে নহে শএকাঁরণ আমি ক্ল লোক 

হইড়ে চাহি আমার যত। কিন্তু পতি জলের-নিজ 

দান উস্থর হইতে ইসা এযত ওহা| ও মত 17777 

- অতএব অখইবত ও. বিব্ধাকে কহি ভাহারা আযাঁর 

৯. মত্ত থণকিলে ভাল |. কিন্থ্ বৈর্ঘ্য করিতেছি না 
শোকে তকে বিহাহ কুছ একারণ বিবাহ করণ 

$৯. জলন হইভেভাল? বি্বাছাঁনিভকে আমি আজব 

৬8. 

দেই নাকিন্তরপুভু, স্রীভাহাঁর আঁযীকে তাগা কৰক লা। 
কিন্তু ত্যাগী করিলে আসুলি রক আইবত যত কিমা 

২৬০ ক 



গু জগুরে শব করিটরটিীক্জেশাপ 

7 হআপলার হ্াধার টাজি মিলন হওক ব্হার্যী ও 
জায়ীকে ছাতুক লা। 

4২ কিন্ত অর বিষ আমি কাই পভ নহে যদি'কোঁন 

ভুঁতার জয়া আছ করিলে তাহার ইছা জাঁছে তাহার 

এ. সহিদ রহিভে তবে জে আপনার জীর়াকে চাভিক্ত না1. 
$৩ সে নারী ও ঘাঁহাঁর অলাহ্থিক হ্যাঁ তাহার সঙ্গে বাঁস 
-; করিবার ইভা হইতল লারী ভাহাক্ে তাচা কৰক লা! 
$৪% এরকাঁরণ অলাছিক হাহ জীয়ীতে পবিত্র হইছে এব, 

- - আনাস্থিক জায়! হাতে ডাহা লা হইলে ভোঘারদের 
$৫ শিশ্ঠ অপবিত্র হইত কিন্ত আধন তাহার পবিত্রঃ কিন 

_ আনাস্থিক ভিন্ন হইতে চাহিলে ভিন্ন হগুক। কোন ভাই 

; কি ভগিনী ইহাতে বন্দিত লহে কিন্ট ঈশ্বর ভবক্যাচে 

45 আঁযাঁরদিগিকে নিকিয়োধে।  একারন হে বধূ তুমি 
কি জাল ভোঁয়ার যাকে আনি করিবা কি লা কি 
ছে সুবক্ক তৃহি কি জান ভোযার বরকে ত্রাণ করিব 

$7 কিনার কিন্ত যে যত ঈশ্বর ভগ দিয়াছেন পুতি 
জলকে যে যত পুভূ ভক্কিয়াছেন প্রতি জনকে জে মত 
চলুক ও মে ঘডআঁফি নিকীগকরি সমস্ত যণ্ডলিতে 1 

- -ফেছ তক্কাছুদি হই ডাকত হইলে অতকচেছি হওক 
4৮ না 1: কেহ! জতকছেছি। হইয়া ভাঁকিভ হইলে ডকছেছি' 
45 হণুকলা।  তকছেদি কিচু নহে জডকছ্েদে কিছু, 
খ*নহে- কিন্ড ঈদম্থরের আভা পালন পুতি জন 

_ খ্াকক মে ব্যবলায়ু যাহাতে ভাকিড সহীহ চিল 1 

২$ ভূমি তাঁকর হইয়ুণ ভাক্ত হইলে ভাঘিও লাকিচ্ত 

ঘদধি উদ্ধার হইত্তে পার তবে ডাহা মলত্ত কর অধিক ! 

পন 



« অরষ্ পরবর্ব করিক্জীরদিগিকোশ 

ঘ* একারন হে জন দাস হইয্ণপুভতে ভাকিভ হইতে 
লে ভর মুক্ত1 লে. যত -ও যে জল শুদ্ধণর হইয়ু1 

হ৩ আঁকত হইয়াছে সে চটীঞ্চের দাঁস ৮ নডাচারা ম্লঃ 
-- দিয় ক্রয় হইয়া এরলিসিত্ত মালাকোর (জন হইও 
৪. লা. ভাইরে পুতি জন-ফ্কেগীদে ভিত হইয়াছে: 
: তাহাতে থাকুক ঈম্থরের সহি্। মাঠ 
৫: আহত কন্যার বিছযু পুুর আভালা। লাইিযাটি 
০ কিন্ডু আনি ঘিচার করি যেযন বিদ্বতিছছইবার 
৬ হেয়! পাইয়া] পুর ভাই? আতএকএনবর্তঘান 

. পুয়োজলের কারণ আম্মি খুবি ইহা ভালুক 
ঠ আনি রছিডে | ধুতে -বন্দিত হইলে মুক্ত 

চে করিও লা ॥ জ্াঁ়া-হইতে মুক্ত'হইলে--জায়া 
৮ চে] করিও না --ফিল্য বিহাহ করিলে পাস লা 

:. ক্রিয়া আহিবত হলাৰ বিবাহ করিলে'পাপ, করে 
--ছভখাচভাছারদের এহিকের দুধ হইছে : ছিন্ন 

৯ শহ্কেয়া করিংভৌযাঁরদিগীক্ষে | ভাইরে আছি কথ 
২: স্ষুহি এখন আলু সময খাঁজে আডএব এ আর্ারদের 

কার্থা ঘাঁহারদের বধ আছে 'ভাহাঁরা চন্গুক হেল না 
৬: হইভ  শুক্রন্দক ঘেয্ল ক্রন্দন নাঁ করিত "আনন্দিত 

যেন আনন্দ নাকরিত ওষ্াদ্যাত্র ঘেযন অবিকাঁরি 
ড$ না হইভ: শু-ঘাহারা অতৎআসরের কার্বা করে ঘেযল 
আক্র্তবা- নাঁকরিত একারণ জগতের সপ ঘাঁয়।। 

৩২, কিন্ত ভৌযাঁরদিগ/ক্ে কল নির্ভাহিৎ্ চাছি। : আইবত্ত 
ভাবে দুভুর কাঁর্ঘেঃর কারণ পভুকে কানে আন্তাছ: 

৩১ করিডে কিছ্কি বিবাহীন্ব ভাবে এ গড়ের জন! 



শস্য পহর্ব-ক্রিক্তীরদিগাকে-- 

৬৪. কি হত তাহার জাঁয়ার সন্ভোছ ফ্রিতে 1" জাতে 

ও" আহইবভরা ভেদ আঁচে আইীবতত ভাবে পুভুর 
কাঁর্ধোর বিষয় শরীরে ও পরলে কেন পন্যযান 

হইীডে পারে বিবাছাহ্িৎ- ভাঁবে এ ভাতের বজ্র 
৩৫ কারণ কি যত ডাহারকজ্হাহহ্র সন্তোষ দিডে। আঙ্গি 

ইশ কৃহ্ি ডৌযাঁর়দের গুপর জাল লী গ্সেনিতে কিন 

তৌারিদের পাত্তির করিণ ও হাহা কর্তবা ও শিশুতা 
₹ করিণ ও ভোারিদের হুত্যুক্ত বিল ছার সেষ! 
রী করনার্থে। কিন্ড কেহ যদি ভাঙে ঘে ভাঁহার গতি 

হলোঁচিউ তাহার আইবভ হনল্যঠরদিগো ঘদিত ভাহ!র্ 

হৃবাক্কীল গত হই থাকে ও আবশ্যক হয তে 

লে আপনার ইনু! কক তাহাঁর পাঁপ লে তাঁহার 

তত" দের বিবাহ হওক 1 কিন্ত যাহারা আন্তঃকরণ হি 
২.৩ আবশ্যক নহে কিন্তু পরীক্ষহ আছে আপলাঁর হার 

 শুপর ও অন্তঃকরণনে লিযুয় করিয়াছে তাঁহার আইবভত্ত 

৩৮ রক্কা করিতে মে ভান করে : আতখুব ঘে বিবাহ 
ক্ষরে লে ভান করে. পপ 4. লে 

এআহিক ভাল করে! 

৩৯ আয়ু ব্যবহ্থাহ বন্দি আঁতে হত কাঁদ তাহার 

হাহা বাঁচে কিনি জ্বাী যরিলে ওস্ধার হইয়াঁচচে ও 

- বিহাহ করিতে পারে ঘহাকে ভাহাঁর ইচ় কেহল 
৪০ প্ভুতে। . কিন্ত অযনি খাঁকিলে অধিক সুখি: 

আফার বিচারানুঘায়ি॥' ঢা ক ঘে ঈিরের 

আতা আমারে টাটা চি 
 সুাছি। ছু চা নয - ঠাক 

এট 



গর্ব 
"চা 

চ 

ঙ্) 

ঃ 

$$ 

১ 

৬ আহ পর্ব করিক্ীর়দিগাকে_+ 
শধন লি?ধ দেবের পৃসাঁদের বিহু আয়া জানি 

ঘেআযারদের অকলেরু স্থান জাছে ! ভান যানি 

করার কিন্ত দয় হিত করে 1 কেহ হি সলে' করে 
ঘে আবাল আনবান লে ঘেয়ন জুয়ায় কিচু জালে ল1. 
কিন্তু কেহ ঘদি পরে করে ঈ্বরকে সে ও আপনি 
তাহার আত হইয়াছে. আতএহ দেবতার পৃসাঁছ 
খাওলের বিষ্যু এই আর জাঁনি দেবতা কিচু নহে 
ও ঘে এক হীশ্বর হই খআর কেহ লাহি। জে কি 
দথিবীতে বর্তুর্থন হয ঘাহা বলে দেবতা লে সভা ঘ্বে 
হত অনেক জাঁছে দেবতা] ও পভ কিছু আঁযঠরদের' 

কেবল এক ঈশ্বর শিতা ঘাহণ হইতে সমস্ত ও আর! 
তাহার যঞ্যো এবৎ, এক পুভু যেস্ত গছ ঘাহার করণঞ্চ 
সমস্ত ও আমরা ভাহার করণক ) কিন তি জনের 

এ ত্বান নহে পরস্কারণ কতক লোক, এ দু পর্ঘান্ত দেবতা! 
জ্ঞানে দেবের পৃসাঁদের মত টায় তাহা ও ভাহারদের 
মন আারক্ত হইয়া! অপরিহ্র হইছে । : কিন্ত ভক্ফা 
বাঘা] করে না! আঘারাদিগীকে উশ্থরের স্থানে ১ধাইলে 
ভাযারদের আজ ভাগ] নছে ও না গালে আঁারদের 

আর দুর্গভি নহে! কিচ্ত সাবধান তোযরণ পালে 
কোন মত এ তৌঁযাঁরদের ক্ষমতা হয় অশক্ত লোকের 

বাবী! এজলায হদি কেহ দেখে তুমি বুদ্ধিবান ভোজন 
করিতে হলি! দেবছ্খনে ভবে ভাহার আশক্ত আন 
আজসসপ্বিষ্কি হবে না খাইভে দেবের পসাদকে 1 
এহও তোঘাঁর অশন্ত ভাই যাহার কারণ )ধুঞ্জ মরলেন 
বিনাঁশ হইবে ভোযার আবলেতে। কিন্ত তোয্র? 



৬৮ অহ পবহ” ক্রিক্ডীরদিগাফো-- 

এত পাঁপ করিলে ভাঁভাগাণের বিপরিতে ও ভাঁহারছের 
আশক্ত যনকে হ্শনিলে পান কর ঞ্চের বিপরিতে £ 

$৩ অতএব ঘছিআমাঁর ভঙ্কা আনার ভাইকে দুর্মিত করাই 

বর্ণ 

তবে আঁর মল কথন ঘাইহ না পাঁচে দুর্নিত করাই 

আঁঘাঁর ভাইকে 17াশি 

আহি সেরিত নহি 1 আয় দ্বার লি । আহি, 

৮৮৮৯লী দেটিঘ্াঁচি যে [53 আথারদের পভুকে ! 

চ্ 

০০ 

ভোর] নহ আার ক্রি পুভুতে। ঘদি আনি আঁর' 
কাহার ঠাই সেরিত নহি তশ্রাণি আমি নিশ্চয় তোযার 
দের ঠাঁই একাঁরণ ভৌঘর1 আযখর গৌরিতত্বের ঘহর 
পভুতে | এআর পৃভ্যন্তর তীহারদিগীক্ে ঘাহার 
বিত্ত করে আহার বিহু আম্ারদের ভেজিন 

পান করিবার পরাক্রঘ লহে। . আঁযারদের পরবক্ষ 
লাহে জন এক পরচাহি/ক ভগিনী জয়া! লইয়ু! হেশডাইডে 
ঘেম আর শরিত ও পুভুর ভাতার) ও কাই | 

৬ কিম্থ/ আহি ও বাবা কেবল কার্থা করণ ত্যাগ 

করিতে পারি নী । ফে ঘাঁপলার খরচ করিয়ে 
যুদ্ধ করিতে ঘাঁয়। কে কোন কালে দু ক্ষেত্র 

জ্রপিঘা! ভাঁহার হল খায় লা; কিমা কে পাল 

চরহিয়ণ তাহার দু খায় নাঁ। আঁঘি এ কথ] কি 

মানুষের মত ও ব্যৰহ্থা এযন কহে লা। একীরণ 

মশার ব্যবস্থায় ইহ! লিপি আচে শল্য যাঁড়ী হলদের 

মুখ হন করিও না) ইশ্বর যনে করেন হলদের 
| খই | 

৮ & | এ | 5 



৯ নবম পবর্ধ করিন্তীরদিগাকে---” 

পাঁলনা্থে। . কিন্ত ইহা বলেন আমারদেরাথে। 
ইহা? নিতান্ত লিলি আঁচে: আঁয্ারদেরাঁথে।  চাঁসা 

উরস করিয়া হাল বাহনাথে এব শা মাড়ক তাহার 
৪8$ 

8 

$৩ 

$$ 

$৫ 

ভরসা পাইবারাঁ্ে। যদি আমর! বুনিযাঁজি 

পর্যার্িক বশ্ত তৌঁএরদের স্থানে তবে এই বড় ক? 
তোঁযারদের এহিকের বস্তু পাপন করিতে | . আর 
কাহার এ পরাক্রঘ হইলে তোযারদের ওপর তবে 
আঁযারদের অধিক নহে) আরা কদ্বাত এ পরাক্র. 
ব্যেবহাঁর না করিয়াছি কিন্ত সকল সহিষ্কতা করি 
চটের মঞ্জীল অযাচার বারণ লা! করণার্থে। জান 
ন! তোমরা ঘাঁহাঁর পবিত্র কাঁর্ধো সেহা করে ভাহাঁর। 
পবিত্র বস্তু বি ও যাহার] ঘত্ত কণ্ডের কার্ধা করে 
তাহার কুণ্ডের ভাগ পায়। . সে যত প্রভূ রিকপণ 
করিযজেন ্ যঞ্জুল অযাচার দেয় তাহারা হুল 

অর্থাচারে বীচিবে 1. কিন্তু আমি ইহ্ণর কোল 
কার্য করিলায লা ও ইহা লা লেখিযুখচি আমাকে 

৩১ 

এযল হইবার তলা । একারন মরিতে ভাল কেহ 

আঁয়ার দস নিরা্ক করণ হইতে আক । হইল 

 য়াচার চেভি ছিলে আমার দর্প কলের কিছু লঙ্থে 

্  শরঙ্কারণ আর আবশ্যক আঁচে বটে, য্?ল সমাগর 

5৭ চেন্ডি লা দিলে আঁাঁর বড অন্তাঁ হইত 1. একারণ 
আপনর ইতি ইহা করিলে আঁযাঁর ক্ষলোদয় হয় 
কিন্ট ঘি অধযাঁর ই? লা করিয়া ম্গ্ীল সযাঁচায়ের 

$৮ ক্ার্থা দাতৃব্য হইয়াঁজে আচার গাছিতে! : ভবে 
আঁযাঁর ছলোদিয় কি. নিতান্ত. এই) মিল, সমার্গর 



& নবম পবর্ব করিন্জীরদিগাকো- 

চেত্তি ছিলে ডাহা নিতুর করিতে আমার মলে সমাঁতারে 
$৯ পরুণকম আব্যভাত্য না করনার্থে। একারণ আমি 

সকল যান্ঘ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে করিযাজিং 

২৯ কলের দা অধিক্কে লাভ করণের জন্য! আমি 

হিহোদীরছিগে হইলাম হিহোদীরদের যত গিহোদীর 
_ছিগাঁকে লভ করনের জনা বাব! ধজিহ্তের দিগো 

_ হইলাঁয ব্যবস্থ! বলিহতের ঘভ ব্যবস্থা! বজিহৃতেরদিগীঞ্জে 

ই লভাথে ব্যবস্থা হিনেরদিগো যেমন ব্যবসা হিন ব্যবস্থা 
_... হিলকে লভ্ার্থে ঈশ্বরেরদিগে বাবস্থা! হিল ন) হইয়া 
ষ কিন্তু )ঞ্চেরদিগৌ ব্যবহ্থার বন) আশক্ত লোকের 

 ছিগে ঘেয়ন অশশ্তু অশক্ত লোককে লাঁভ হরিতে! 
আমি আঅকলি হইলাযু সকলেরদিগে অবর্ব যত 

২৩ কাহাঁকে* ত্রান করনের জন্য 1 আহি ইহা করি 

আগলে অযাচারেরার্ঘে তাহার ভাগী পাইবধর কাঁরণ | 
৪ জাঁন না যে আত করিয়ুণ দৌতে সকলে দৌতে কিন 
এক জন বাঁজি পায়ু সে মত পঁইবারু নিঘিস্ত দৌত । 
৫ এব ঘে. জিনিবাঁর জন্য প্রন পন করে লে সকল 

বিয়ুতে ধ্র্যায়ান আঁছে তাঁহারা ইহণ করে হয় মুকুট 

৬ পাইতে কিন্ু আরা অঙ্ষঘ্[. আতর আহি দৌন্তি 
_. শদাঁর যত আনি ঘুদ্ধ না! করি তাঁহণর যত যে শূন্য 
থ যারে কিন আর শরীরকে থেভলী করি ও তাহা 
শ্বসকরি পাঁজে আন্যের টাই মলে সয়াঁচীর ঢেডি 
দিলে আপনি হইৰ ভাজা! 

রব, 
$9. এন ভাইরে তোরযারদ্রিগাকে আক্তাড হইতে চাহি 



ও 

বা! কি যত আঁয়ারদেরে সকল পি চিল মেযোয়-নিল্তে 
ও সন্তল গন সমু দিয়া ও সকল তুবি” হইল 
ঘোশার দুঙগে। ঘের :ও জন্ুছে : এহৎ লকল গাইল 
সে একা-পার্থিক ভক্ষ্য : এহণ সকল পাঁন করিল 
জে একা পার্ক পাল্য একাঁরণ তাহার] পীল লে 

/খিক-পরর্ষত হইতে হাহা গন তাহাঁরদের পাছে 
ও লে পহর্বত ুঁভি। কিন ভাহারদের আনেকে 

-উইস্থয়ের তুষ্চি চিল লা! একারণ তাঁহারা অরণ্যে সৎহার 
হুইল 1 অই অয্রস্ত আথাতরদের জঁলনার্ঠে আয! 
মন্দ লোভি না করণর জন্য হে যত তাহারা ও লোড 
করিল : -তোয়ুরা ও হইও লা! সুতিয! পূজক্ত তাহার 
দের কতক লাকের আত হেযলন লিলি আঁচে: 

লেৌকেরুণ ভোজন পান করিতে বলিল পরে 0েলাইতে 

ওভিন 1 7 আরা পরদ্দর করি লা ভাহারিছের 

১: ক্োলিহ লোকের আত তাহাতে তেইশ হাজার পতিত 
এক দিলে |: আমরা ও গটীঞ্জের পরিক্ষা করি না 
হেত ভাঁহারদের কেহ* পরিক্ষা করিলে - সর্দের, 
'দৃগ্ষসলে মরি । কচ ও করিও লাক মত্ত 

ভাঁহারদের কেহ* কচ করিল এবগ সন্হাঁর হইল 

অব্বলাশকের হত দিয়া । ভাহারদের এই আহস্ত 
হইল নমুলার করিণ ও লিপি হইলা আযারদের 

3 

$৩ 

- লা ডোমারদের নর কিন্ত থাঁহা জগ্তর ঘামের 

_হিতের: জন্য আহীরদের ওপর জগীতের শে হইল | 
এতদর্ঠে ছেলজন-বুরে আপনি-স্থির ভাগাজ লে 
আবাল কৃক্কক পাছে সত্ডেখ, কোন পরিঞ্চ পড়িল 



ঠক পন করিন্তীরদিগাক্ে 

আহা) কিন্ত ঈস্থর বিশ্বামি ঘিনি ভেখহর দিগাংক 
ন্তির অব্কি পরিক্কঠা )ধাইতে দিহেল লা কিন্ত পরিস্থ 

হইয়া শুপাহ করাবেন ভোর্ার! ডাহা সহিগভার্থে 
$8. এ নিযিত্ত আঁযার নারে দেবের-জা হইতে দৃগ্ 
4৫ হও | আঁত়ি কছি' ঘে হত ভানবাঁন লোককে ভোর 1 

4৬ বিচার করা আটার কথ] আঁপবৈর্বাদ বাড? 
ঘাহাতে আমরা আশ্িবৈর্বাদ দেই তাহা হীঞ্ের রক্তের 

ই: সযশীল লহো। হে কচি আরা ভাঙ্দি তাহা পিছের 
$৭ শহরের অযশ্ীন লহ! শ্রকাঁরন আগ্রা ডানেক 
হইয়া এজ কটি ও এক শরীর হই একারন আতর 
এ আকুল পাঁইযাঁচি মে এক বির ভাগী |) দোধু 
7-এহিকেত্র ছিশরাল ঘাঁহাঁরা ক্যা তাহার? 

'হস্ব-কৃণ্ডের ভাগি লহে। : আতএব কি কহিব সে 

..দেকতী কিচু কি ঘাঁহা ওভয হইয়াছে দেবতার টাই 

ু কিছু ।2 কিন্তু আছি ইহা কমি যাহা অন্য বর্ন 
17. গুজব ক্ষরে তাহা ওলক্থ্গকিয়ে দেবতার ঠাঁই ও 

£ট-ঈশ্বক্ের ঠাঁই নহে । তোর! দেবের লাপহ্চতা হইডে 
২ চাহিলা। ভোঁঘর! পুভূর ও দেবতার বাঁচী শীতে 
পার: লা-তেঘরা পু ও দেবতার যেজের ভাগী পাইতে 

& পীর লা আযর1 পুভৃকে হ্ুল্য দা আমু] 
তাহা হইতে বলবাঁন 77 পা 

৩. অকল দুৰ্া আমার কর্তব্য কিন্ত সকলে হ্াবহাঁ 

7 লাছে। সঘস্ত দুধ্য আমার কর্তব্য কিন্ত অকলে 
সপ্ত ছিভীর্ঘেলহে? কেহ আপনার চেক কৰক লা কিন্তু 
ঞ্ত পুতি জা অলোর 1. ঘাঁহা বাজারে বিক্য় তাহী ও 



এ ও 

বল! কি হত আঁয়ারদের অক পিত চিল মেগেয় লিন্তে 

ও সকল গোন সমু দিয়া ও সকল তুবি* হইল, 
যোশার পে যেও জঙ্গুছে : এহত* ফল ঃখাইল 
সে শ্রকা পার্ছিক ভক্ষা  এহ সকল পাঁন ক্রিল 
হেন একা! পার্ক পানীয় একার তাহার! পীল সে 

_পাহিক-পরর্কত হইতে ঘাঁহা গন তাহারদের পাঁচে 
ও নে পন্্বত টু. কিন্ড আহারদের অনেকে 

-উস্থয়ের তুষ্ি চিল ল! একারণ ভাহারা অরণ্যে সণ্হার 
হুইল 1 এই অযস্ত আমাদের জাঁলনার্টে আর! 
আন্দ লোভি না করণের জন্য হে যত তাহা! ও লোত্র 
করিল; -ভোম়ুরা ও হইও লা সুতিযা পজন্ধ তাহার 
দের কতক লাফের আড় ঘেযল লিশি আছে 

নোৌকেরুখতোজনল পান করিতে বছ্সিল পরে ঠেলাইডে 
গওতিন 1 7 আঁমুরা ও পরদর্দর করি লা ভাহারদের 

২ ক্েলিহ লোকের যত তাহাতে তেইশ ছাঁজার পড়িন্ 

এক দিলে | আমরা ও গঞ্জের পরিক্ষা করি না 
হেত ভীঁহাঁরদের কেহ» পরিষ্ছা করিলে সর্পের, 

ছঞসলে মরি 1 কচ ও করিও লাহে মত্ত 
ডাঁহাঁরদের কেহখ কচ কুরিল এবগ২ স্হা'র হইল 

অব্বলাশকের হাত দরিয়া |. ভাঁছারিদের এই মস্ত 
হইল নগ্রলার কারণ ও লিপি হইল আথাঁরদের 

হিতের, জন্য আঁহীরদের গুগর হজগীতের শেছ হইল । 

$ঘ এভদর্টে ছেজল. বুঝে আপনি স্থির ভাগায় জে 

$৩ আবীল কক পাঁজে পঁত়্ে$5; কৌন পরিষ্কা পতি 

২ “লা তোমাদের পর কিন্ত থাহা অভ্র মামুষের 



৪ম পর করিন্থীরদিগাক্কো 

আহি) কিন্ত উঈ্থির বিশ্বামি ঘিনি ভোর দিগাক 
শক্তির অধিক পরিহ্কা যাইতে দিবেন না কিন্ত পরিস্থন 
হইয়া শুপাহ করিবেন ভোথারা ডাহা হিদ্চভার্ঘে 7 

$8.: এ লিহিত্ত আঁখার ন্যিরে দেবের পন ছইডে দ্র 
4৫ হও 1 আঁতি কুন্ি ঘে যত ভ্ানবান লোককে. ভোর! 

4৬ বিচার করা আঁার কথা? আশীর্বাদ বাউি 

ঘাহাতি আমরা আঁীহর্বাদ দেই তাহা ওফঞ্ের রক্তে 
১: সযশীন লহো। হেকটি আরা! ভাঙ্দি তাহা গ্টীঞ্ের 
$৭ :শরটরের যমীন লঙ্কে!  এ্রকারন আগ্রা আলেক 
দ্য এ্রক্ক কটি ও এক শরীর ছুই একারণ আরা 
4 তকল পাঁইয়াঁচি জে এক হাটি ভাগী |: ছে 

7 ব্হিকের ঘিশর/ল ঘাঁহাঁরা ওুব্ন্গী খায় ভাহার! 

$৯ ঘজ্ঞ-কৃণ্ডের ভাগি লহে| : অতএব কি কহি সে 
৮দেেবতা! কিছু কি ঘণহা ওজ্্গ হইযাঁচে দেবতার ঠাই 
খন্ধ কিচু (7 কিন্ড আমি: ইহা! কি ঘাহা আল্য বলল 
1 গুক্গণ করে তাহা ৬-ক্ব্ী“ক্রে দেবতার &ই ও 
১ ঈশ্বঘের ঠাই লহে। ভোযরা দেখের আধসহ্ষতা হইডে 
&ঠ চাহি না ডোবা পুভূর ও দেবভার বাদী শীতে 
পার লাভেখঘরণ পৃ ও দেবতার যেজের ভাগী সিস্তে 

পার না আরা পুঁভকে হ্গুল্য করাই। আমরা 
_. ভাঁহা হইডে বলবাঁন 1 

৩২ আকুল দুৰা আঘার কর্তব্য কিন্ নফল ব্যবহার 
পাছে । আস্ত দৃষ্য আঁযাঁর কর্তব্য কিন্ত অকলে 

সপ্ত ছিভীর্জেলহে? কেহ আপলার মা কক না কিন্ত 
ঞ্্ গতি জন অন্যের |. ঘাঁভ বাজারে বিক্রয় তাহা মাও 



$ দুপয পব্ৰ” করিন্ডীরদিগীকে পপ 

২৩ কিছু জিস্বাঁসী-না করিয়া বিবেচনাঁহ্রে ৪: অকারণ 
২৭ দৃথিকট ও তাহার পূর্ন মিছা । কেহ আনাস্থিক 

হরি তৌঁচ্ণরদিগিকে নিপুন করে ও ভৌমরাঁ ঘাইতে 
চাহ তবে থা দেখুশ গানে তোযারছের অনুটিষ 
তাহ! ঃধাও কিছ জিতাঁজা লা কৃরিঘুরণ বিব্চেনাখে| 

২ঙ্গ-কিন্ ঘদি কেহ কছে এই ওজকহ্্গ হইয়াছে দেবতাকে 
তবে ঃযাইও লণ তাহীরার্ঘচে ঘে জানাইল তোকে ও 
বিবেচলার্থে!  প্রকাঁরন দথিকী ও ভাহার পূর্ন 

২৯ হিচ্হহাঁর 1 আহি বলি রিবেতলাঁঠে মাপলার হে 

কিন্ড আর লোকের; প্রকারণ আর যো 
৩০ আলোর বিতাঁরে বিচর হইল ফেল! এফারণ হছি 

আবি দতাতে ভাগী পাই তবে আমি কেন নিন্দা 2 
ভাছাঁর কাঁরন ঘাঁহার কারন আহি স্যৰ করি। 

৬% ভতশ্রব ভৌয্রা ছিলে পীলে কিচ্ছা জার কোন কার্য 
৩২ করিলে তাঁহা কর ঈশ্বরের জয়ম্র জলা । ভোমরা 

:. ঘিহোি ও গণি ও উশ্থারের মগুলির পুতি অহি০্ুক 

উ৩ হুশ. ঘেসন অসি সকলের তুষ্ি করি সকল 
স্ার্মো আপনার পান্তি চেঞ্জ! লা করিয়া কিন্তু আনেক 

রর্কলোকের ভাহারদের আনাচে! আাঁর সম ক্র্তা 
৮ হও রেঘন আছি ও গটাহের ১৮ টিটি ও 

78 

২. ভহিরে আমি কহি তোষারদের আুলায একারন 
তোরা সকল জ্ঞার্ধেয যনে কর আখযাঁকে ও ব্যবহার 
পালন করছে হত আঁটি ছিলি, ভোযণরদিগাকে 

১ কিন্ত আমি ইহা-জানাই ভোযারদিগিকে পুতি হাদমের 



$$ একশ পব্ব করিজ্ভীরদিগিকে 

মুরক্কি খু -ও পুতি নারীর মুরকি নর ও ধের 
মুরৰ্ধি ঈশ্থর | পুতি লর তাঁহার মাথা] চাকিয়া কামনা! 
করিলে কি ভবি্হ্] বাক্য কহিলে অআসদ্্রয করে 

তাহার মাথাকে: কিন্্র পুতি নাঁরী তাহার যথা লা 

চাক্য়া কালা করিলে কি ভবিহ্য- বাক্য কহিলে 

অজয্রুয় করে তাহার আাঁধাকে একাঁরণ ভীঁহা তাহার 
মাথা মুডালের তুলা । একাঁরণ ঘি নারী আচুদিত 
ছে তবে তাহার যাঁথাঁ মুকাওক কিন্ত ঘি লারার যাথা 
চাটে কিম্থণ মুকায়ু লতা হয় তবে আম্দিত হওক 

একারণ নর ভগবানের পুতিযুর্ভতে ও সঙ্গ হইয! 
তাহরি যাঁথধা! চাকিতে আঁলোতিত কিন্ত লারা লরের 
সন ৮. একাঁরণ নর নাঁরী হইতে নছে কিন্ত নার 
নর হইডে। লর ও জৃজ্জুন হইল-লা নারীর কারন 

৷ কিন্তু নাবী নরের কাঁরণ। এ ছেত লারা পরাক্রম 

করিতে আপনার মাথার ওপর কর্তব্য চ্োতের কারন ॥ 
কিন পুভুতে নর নারীর ব্যতিরেক নহে ও নারী লরের 
প্যাতিরেক নহে. একাঁরন ঘে যত নার নর হইতে সে 
মত-নর নারী হইতে। কিন্ু সমস্ত ঈশ্বর হইতে । 
আপনার বিচার কর নারী অনাচুঁদিত হইয়া ঈশ্বরকে 
ল্িবেদন করিভে কর্তব্য । পুকৃতি আপনি শিক্ষা 

করা লখ ভোাঁরদিগকে নরের দর্ঘ। কেশ হলে তাহা 

$৫.ভাহাঁর অভুয--ক্িন্থ্ নাঁরার দীর্ঘ কেশ হইলে তাহা 
_তাহার অস্ত্র একরিন তাহার চুপ দেয়া গিয়াছে তাহাকে 

$৬ ঘোঁয়টার জলা | কিন ঘি কেছ জঞুলিয়া হয় তকে, 

৪ আঁম়ার্দর-কিম্থা ঈশ্বরের ঘগলির এহন ব্যাবহার লহে? 
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৫5 এক্সাদিশ পর্ব ফরিক্জীরদিগীক্তোটাশ 

আমি যাঁছাঁতে পরামর্শ দেই ভোঁযারদের আখ্যা 
করি না এজন্য তোর? সভা হইলে ডাহা জার ভাঙ্গ 
হওনের জন্য নহে কিন্ড ফেতির কারণ 1 অকারণ 

পুঘঘ়ে আ'যি শ্বনিতে পাই ও প্রা পতায় করি ঘখল 
ভোয়্রা আভা হইল আগুনিভে ভাখল ভোযার়দের 
পরয়ুর কন্দল হষ্টহাঁছে। . একারণ ভোঙাঁরদের 
যথ্ে অব্যবস্থা হইবার প্রয়োজন আঁচে জুব্যাখ্যারদের 
ঈচারণার্থে। আভএব ভোযর1 এক ভীই অভা হইলে 
এই শুর রাত্রের ভোজল না করিবাদ্ধে একারণ 

খাইতে পুতি জন পুর্বে করে আপনার ভোতল 
ভাহাঁতে এক জন হ্ধহি ও জন্য বেশ্বর 1. একি । 

তোযাঁরদের ঘর নহে ভোজন পান করিতে কিহ? 

ঈশ্থরের মণ্ডলি তুষ্ট কর ওতাহারিদিগঞ্চে লা 
করি ঘাহারদের ছয় নহে! আঁটি কি কহিহ 

ভোঁযাঁরদিগীকে তোঘাঁরছের আগধ্যাত ইহাতে কহিক 
ভৌগারদের আুথ্াত কহিব না) একারণ ঘাহ] 
আমি ও দিলা তৌথাঁরদিগাকে ভাহী পাইলায় পভ 
হতে হে যেশ্ত ঠষ্ঠ সে রাত্রে কাটি লইলেন যাহাতে 
দাঁগীবাঁজি গড়ি হইলেন ওক্তিব করিয়া তাহা ভাদ্গিলেন 

ও খুলিলেন লাও )খাঁও এ আঁার শুর হাহা ভাঙ্ি 

ঘাঁচে ভৌযাঁরদের কারণ ইহ কর আযার আ্মবলার্থে। 
মেম্ত ওরাল্ি ভোজন করিলে বাঁচী লইলেন 
বলিয়ণ এ বাঁটী আজে নূতন বন্দবস্ত আমীর রক্তে 
ভোর] ভাহা গান করিলে কর আযার জরণার্থে। 

5 হীন ঘত হাঁর এ টি ঘাও ও এ বাচীপগান কহ 
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 ভভ বার তোম্র]! পুঁকীশ কর পুভূর মৃত্যু তাহার 
৯৭ আঁইজসন পর্ঘান্ত । এ নিঘিত্ত ঘে কেহ আগা এ 

কটি খায় কিন্থা এ বাটী পান করে সে হইবে পুভুরু 
২৮ শরার ও রক্ত অপরাঁবি। কিন্ড যানূঘ অপিনাকে 

তজবিজ কৰক ওকে যত ধাঁওক এ কটি ও পীল কম্ঝ 
২৯ এবাটী। একারণ ঘে কেহ আঅঘোগায ভোজন পাঁল 

করে সে আঁশনার বিচার ভোজন পাঁন করে পুভুর 

৩০ শরার না বুঝায় । এই কারিণ তৌযারদের অলেঞ্ 
৩$ লোক অশৈক্ত ও পতিত ও অনেক নিছ্ি-॥) একার্ণ 

. আঁথ্রাঁ আপিনার্দিগিকে বিচার করিলে বিচার্ঘা হব লা 
৩ কিন আর] বিচার্ধা হইয়ু ঈশ্বরের আান্তি পাই দোছ] 
৩৩ দ্বাতে লা হইবারাথে জগাত্তের আহি! হাতপহ 

আমার ভাইরে ঘঘন তোরা খাইবার কারণ আভা হও 

৩৪ তাখন রহ এক জন আর এক জলের কাঁরণ। ও 
কেহ ক্ষুবিত হইয়া আনার ঘরে যাওক ভোর 
একত্র বিচারে না আঁিবারার্ধে £ শ্রবণ আর 

কল আমি আইলে সৈ করিব 1 

গহর্ফ পর্্াকেরা বিষয় ভহিরে ভৌযির? অস্তাঁল হইবার 
4২ চাহি নাঁ 1. তোমরা ত্বান বে ডোফ্র1 জিলা] আনা 

"স্বর্ন লষঈযণ গেল বো দেবের পাঁচে ঘে মত্ত ল্য 
৩ ভইলা। জআডহব আসি জানাই ভৌযারদিগিকে কেলি 

কেছ উশ্্বরের আয় হলিযুণ বলে না যশ অপ 
গৃহস্থ ও ধর্মী! বিনা কেহ কৃছিতে পরে লাঁ যেত 

আছেন পুডু 1 ্ং 



$& ছদিশয্ পর্ব করিঘ্ট্রদিগকোিস্শি 

ও  খাখন নলি অল্গুহ আচে কিন্চ সেই এক আজ]? 
৫.৩ লালা লে? কিন সেই পভ? ও লালা ক্রয় 

৬. কিন্য মেই-এ্ক ঈশ্বর বিলি সকলে সঞ্ুল করেল । 
৭ কিন্্রু আঁজআঁর পঁকাঁশ দেযুখ খায় প্রতি জনকে 
৮৮ হিতাঙে4 1 ইহাকে বিদ্যার কথা দেয় ঘাঁু 

আতা হইতে ওহাঠকে জানের কথা! মেই আজার! 

৯ নূঘায়ি আল্যকে ভক্তি সেই আজ করণ অন্যকে 

$০ আস্থ করণের দূ্খন সেই আজ? করণক অন্যকে 
আঁগ্চর্বা করিড়ে আল্াকে ভবিঘ্যৎ বাঁকা কৃহিডে 
অন্যকে আত্ঞার ভেছ জীনিতে আল্াকে লালা পুকার 

$$ ভালা অশ্যকে ভাঁছার আর্ঙ করিভে 1 কিন্ত এ 

হস্ত মে এক আাত্যটা করেল ভগী করিয়ী এক 

জনকে দিতে ঘে যত আঁপলার আভিলাঁঘ্ 1 

$৯ হে যত শরীরে এক কিন্ত তাঁহার অনেক ভাগী 
ও সে এক শরীরের ভাগী আনেক হইয়া? এক শারীর 
৩ হয লেই মত ও খে  এ্রকীরণ আমর] সকল 

ঘিহোদী হওক কি অন্য হ্ঘহওক দাঁস কি ওদ্ধার 
হওক ভূবিৎ হইয়াঁচি এক শরারে এক আতা দিয়া 

88 ও সকল এক আত্ঞায় যতিয়াজি।. এজন্য শরীর 
8৫ এফ ভীগী নহে কিন্ড আনেক 1 পদ ঘদ্রি হলে আমি হাঁভ 
 শহি সে কারণ শরীরের নহি এ নিযিত্ত শরারের নহো। 
$৬ ও কর্ন ঘ্ধি বলে আমি চক্ষু নছে সে করণ অরীরের 
8৭ বহি তথ্িমিত্ত শরীরের নহে! . সকল শরার চক্ষু 

হইলে শুবন কৌথাঁয়।! সকল শৃবণ হইলে ঘন 
$৮ কোঁথাঘ়। কিন এল ঈশ্বর পতি ভাঁচা পশ্ুল 



চা 

4২ ছ্াদর্শহ পবর্ধ করিহ্রৈদিগীকে লনা 

করিয়াছেন শরীরের মধ্যে ঘে মত তাহার বাঞুও 
ও সকলে এক ভাগা হইলে শরীর কোথায় 1 কিন্ 

এখন অনেক ভাগী আঁচে কেবল এক শরীর! চক্ষু 

হস্যকে কৃহিতে পারে না তোযার কার্য চাহি না 
পনবর্বার মস্তক পদকে তৌযা'র কাধ তাঁছি না? 
কিন্ত বরণ শরীরের ঘেখ ভাগাঁ আশক্তি বুঝি ভাহার্র 

আবশ্যক আঁচে শরীরের যাহা আমির] বুঝি - 

অজগ্তরান্ত তাহারে আর! আহক অস্পুয় করি ও আহার 
কস ভাগে অধ্িকি সুন্দুর করি । একারণ আঁয়ারদেকু। 

সন্দুর ভাগের কিছু আবশ্যক লহে কিন্ত ঈশ্বর 
শরীরকে সে য্ভ করিয়াছেন আর বিস্তর অঞ্জু দিতে 
বসহিংন ভাগিকে শরীরের বিভন্ন ন! কওনারিকিতি 

ভাগের এক যত এরস্তর চিন্তা হও লার্টে  ভাঙাড়ে এক 

ভাগ দঃগিত হইলে সকল ভাগ দুঃখিভ হয় তাহার 
সহিত কিম্বা এক ভি রর পাইলে সফল ভাগ! 
আনন্দ করে তাহার সহিদ ৮ আধন ভোমরা আুচ্জের 
শরীর ও পুতি জন পর্রর এ ] টে 

ইশ্বর ও ম্গুলির মাহী নিহু্ত করিয়াছেন নয কেহ 

প্রেরিত দ্বিতীয় ভবিষ্যত বক্তা তৃতীয় গিক তারপর 
 আস্টীর্বয ক্রিয়া ভারপর সুক্থ করণের দান শুসগারি 

কৃতৃত নান! ভাঙা] ॥ অকল প্রেরিত। অক্কল ভব্হি/্ড, 
ব্ন্তা।. সকল গুক আকুল অঞ্ষচাধ্য কারক ! 
কলের সুহ্থ করণের দাঁল। সকল নানা ভা 
কছে। অক্ল অধ দেয়া? ওভ্তম. দান পাইবাঁর 

০৯৮ 



$* দ্বাদশ পরর্ষ কুরিন্ঠীরদিগীঞ্ধে কপি 

হত ঘতু কর কিন্ত আমি দ্ধাই ভোঁয়ারদিগকে ভাঙা 
হুইডে দহ সম] ০০০ 

বর্ষ পেঁড নল! কিয়া আি যাঁন্ছ ও ছাতের সমস্ত 
সপ ভা]. কহিলে শব্ড দাইক লিতল কি কুলকুনিয়! 

২» কুরভালের মত! ও যদি ভব্ষ্ত বাক্য কৃহি ও সমস্ত 

অদর্শণ জানি ও অবর্বস্ত হই ও ঘছদি আঁযার আবর্ধ 
ভক্তি আঁচে তাহাতে পর্বত লতাইডে শারি আযার 

ও ন্রুযে না হইলে আমি কিচু নহে! যদি শাহি 
দ্ঘাক্ষমে ছে আঁয়ার অকল আঁমিগ্টী ও যদি 
গ্মীর্ঘে দেই আমার শরার কিন্ আর পেয়ে লহে 

& তবে সকল অলাধ্ক ). পেয়ে বু কাল ্ৈরঘ করে 

ও নভিঘুক্ত আঁচে দে দেশ করেল! ছেয়ে রাগী 
চগাল লহে গুযাঁনি নহে আলোতিভ কার্ধা করে না 
আপনার চেঞ্ঠা! করে না শাঁদু কোঁপিভ লহো অহহার্ছে 
আনন্দ করে ল) কিন্য আনন্দ করে আভ্াযডীতে কল 

অহিষ্চতা করে সকল আহ! করে অকল ভর? 

৬৮ কুরে সকলে বৈর্ঘা করে। গে ক্দাঁচ য় নহে 
কিন্ ভব] বাঁক্য হঈলে ভাঙা লোন হবে ভা! 

হইলে তাহার শেছ হবে জ্ঞান হইলে তাহা আন্ত৪ধ্যান 
৯ হবে? একারন অখহারা জাল একশ ও আহা 

$০ ভবিষ্যত বাঁক্য রুহি একাঁশ ক্রিদ্ত যাহা! শ্রচ্ম হইলে 
$$ যাহা অত্র লোপ হবে জ্ঞাঁি বালক হই 

বালকের মত, ক্হিলাঘ বালকের ,ঘভ বুবিলাঘ ও 
হালকের মৃত রিঢার করিলাম কিন্ত মানুষ হইলে 

০6 ০৯ 



$৩ অ্রিয়দাশম প্র রিস্রেদিগাকে 

€৮৮ রা ২ চর্টতিলায হালিক্র কার্ধা |  একাঁরন আমির! 

এখন আজ দেখি আরসি দিয়! কিছু তখন সন্মুখ! 
অন্যুটি | এখন আমি এক1০১শ জানি কিন্যু ভান জাঁনিৰ 

4৩ ঘে ্ভ জানত হইয়ঁটিং 1. এঘন এ ডিনলটা বর্তযাল 
শক্ত ভরস! নেম কিন্ত তাহার পে পে! সা 

পর্ব পেঁ়কে তেষ্কা কর ও পরহহি্কি দান চাহ সকল 
58 হইতে বক্ত ভুবিহ্য্ বক্তা কহিডে ! ঘে জন অন্য 

ভাঁধা কহে সে কছে নাম্ালহকে কিন্ত ঈশ্বরকে সে 

আরে আস্ত কহে তাহ? সভা কিন্ড কেহ বুঝে 
৩ লা ভাহাঁর কথা কিন্ কেছ ভবিষ্যৎ বাঁকা ক্হেলি 

8 কছে মানঘের হিত ও সুধিরের কারণ! যেজন 
আর ভাঙা কহে সে আন্নর হিভকরে ক্িন্য ছে 
হন ভবিহ্্ৎ বাক্য কছে সে করে ঘণুলির ভিড! 

£€ আছি বাঁ করি ঘে ভোর! সকল ভাষণ কৃহিভ ক্িন্ি 

বর্ণ ফে ভি! ভবিষ্যৎ, বাক্য কৃহিত একারন ভবিষ্াত 
বক্তা তাঁহা হইতে বড় ঘে ভাঙা কহে ঘি আর্থ ল। 

৬ দেয়ে সণুলির হিভার্ঘে এধল ভাইরে আমি ঘদি ভাসা 
কহিতেংআইিঙ্নি তোর্ারদের কাই তবে পুশ কিম 
ভান কিস্থা ভবিষ্য্দ বাক্য কিনা পকরণ লা কহিলে 

৪ কি পার্তি হইবে ভৌঁযারদের। (সে মত ও আজীবত 

শু দাইক বস্তু বাঁসি হগুজ্ কিচ্ছু! সেতার হওক 

তাহারদের শর্ের বিশ্বে শর লা করিয়া ফ্যেন জানা 
৮ যাঁধ কি বাঁজল হইঘাচে | একারণ ভুরি এলোঁঘেলে! 

পন্য করিলে কে আঁপনান্ধে প্রস্তত করিবে রণ 
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৮ ৯ কুরিতে। . সে যত তোঘরখ শর কথণ না কহলে 

_কেখন' ভাত হইবা কি কহা ঘর একাঁরণ শন্যতে 

$০ নহে) আৎ্আারে এত ভাম্া হয় এব০ তাহারদের 
৯১ মঞ্ট্যে একটা নছে অথহিল। কিন্ত আমি লে 

| শত্তের আর্থ ন/ জাঁনিলে স্লেজ জড় হইৰ বজ্ঞার পতি 

৫৬_ ও. বক্তা হবে ক্লে আঁযার প্রতি! অতএব ভোযর] 
_ পরযার্চিক দন চাছিলে আব্ক হইবার চেষ্ঞা কর 

১১... মৃগুলিরু হিভা51 অতএব ঘে ভাষা কৃছে মে আর্থ 
১ দিবার নিবেদন কৰক. একারিণ আমি অস্ঞাভ 

ভাঘায় কঠিন! করিলে আমার আজ কান করে 

5৫. ক্িন্ড জয়ার ভান লি নি আখজে 1... তবে-কি করিব 

আছি কাহিল ফরিহ আভা দিমু) ও আমি কান 

করিব মন দিয়া আছি. গীত গাছির আত্আা,দিযা ও 

$৩. আমি. গীভ.গ)ইহ যন, দিয়া। -. ভাঁহা না হইলে ভূমি 

.. আভ্ঞায় আশব্ব? দিলে মুর্খের স্থানে ঘেজন থাকে 

সে ভৌখাঁরু হ্যবেডে আছেন কহিড়ে পারে কেমনে 
&॥ একারণ সে ভোখার কথা বুঝে না ভুমি অবশ 
8৮ ভাব স্তব করিতেজ কিন্ড অন্যের হিত নহে আযান 

ৃ ফি করি ঘে আমি ভোযাঁরদের কল হইতে 
১. আন্িক ভা! কহি কিন্্ যওলিতে অন্যের শিহ্কাঁ্েট 
দীন ক রতি আয়ার ভূষ্তি এক লক্ষ কথা সি 

_ভাঞায়।_ স্ব 

১. ভাইতে, জ্ঞানে নর রি না রমিত হঠলক্ত 

২$ হও কিন্ত জ্বানে মানুহ হও] ধম্ম পস্তকে' লিপি 

আছে, ঘি, কহেন ভিন ভাঁঘ] ও অনা ওজাবর 
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দিয়া! কি এ লোঁকেরদিগীঞ্চে কিল্ড এ হত ভীহাঁরা 
নিবে লা আর ক্থা। জাভএব ভাহা তিছেতে 

কাঁরন ভক্তকে নছে ফিল্ড আনাহিককে ও ভবিষ্যৎ 
বাকা আনাহিকেত করন নহে কিন্চি ভক্তেরদের 

কারণ! অআততব হদি সমস্ত য্লি এক স্থানে হয়ু 

ও অন্ন ভাষা কৃছে তাখন কেহ মুর্খ কি অনাহিক 
উত্তরে আইলে কৃহিবে না ঘে ভৌযিরা পাগল কিন্তু 
ঘি ভ্বিছা বাঁকা কছে ও এক জন অলান্ছিক শ্চি 
ম্যর্যখ আইলে তব সে সকলে পুরো হইয়াছে ও 
সকলে বিচার্থা হ্ই্যাচে ও মেমত তাহার 

জন্তঃকরণের ০ পুকাঁশ হয় তাহাতে লে হ্যিষ্ 
হইয়া ভগীবলকে ভজনলা করিবে ও আন্যক্ে কঙ্ছিকবেত 

নিতান্ত ঈশ্বর ভোযাঁরদের যধ্যে । ভবে একি য্জ্ত 

কৃর্থি) ভাইরে ভোর! একত্তর হইলে ভো্যারদের পুতি 

জনের গত আছে বাঁক্য আছে ভাঁহণ আঁচে: কাশ 

আঁচে আ্জআছে। অমস্ত কর হিতাঁথে1 যদি 

কহ তাহা কছে তবে দুই কি তিন জন তাহা কবক ও 
এক জন অর্থদিওক 1  কিন্টর হি অর্থ দাতী লে 
তবে সে য্শুলিতে চুপ,করিলে কক আঁপিনীক্কে ও ও 

উগাবানক্ে | . ভবিষ্যৎ ব্তা দুই ভিল জন ইহ 
ও অন্য বিচার কৰক | য্ছি কিচু পকাশ হয় আর, 
কাহাঞ্চে ঘে নিকট বসে কৈ ল্থী় চুন কৰক । 
একারন ভোয্রা আসকল একাকি ভবিষ্বা বকা 

কৃহিতে পাঁর সকল শিক্ষাঁ(( ও সকলের শান্তনা? 

কারন ভবিষ্যু বক্তার আভা ভবিছ্্যৎ্ বঙ্তার হল 
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৩৩ এজন্য ঈশ্বর হত্তাুত্তির কর্তা লেন ক্কিন্ কর্শলের 
৩৪ ঘেযন সকল পুন্য লোকের মণ্ডলিতে ! ডোঁযারিদেরু 

নবি লোক ঢুপ রশুক মুশুলির মধ্যে একাঁরণ তাহার 
কথ] কহিতে বারণ হইয়ীজে ফিল্ড তাহারি! বস হহুক 

৩৫ যে যত ব্যহ্ছ্খ ও বলে কিন্ত যদিতাছারা কিছু 
শিশ্ছিতে চাঁছে ভহে অপলারদের জাঁযীকে ঘরে ভিজ্ীস! 

কৰক একরণ নারী য্শুলিতে কথা কহিডে লী । 
৩৬ কি! ভগীবানের কথা পুক্কাশি হইল ভোঁযারদিগা 

স্থইিতে। কিবা আইল তাহা তৌযাঁরদের হাই 
৩৭ কেবল। হছ্গি'কেহ আশলাঁকে বুঝে ভবিষ্যত বক্তা 

কি পরমাঙ্িক তবে লে শিকার কৰক ঘহী আছি 
৩৮ লেণি' ভোঁফাঁর দিগিকে তাহা পু্তুর আন্ছা। কিন্ত ক্হে 
৩৯ যন্দি আজ্বল হয় তবে লে আত্রান হওক 1 অতখব 

ভাইরে ভবিষ্যৎ বাকা কহিভে যু কর ও ভাছ] 
£২ কহিতে মানা কর না। অগ্রন্ত স্থার্ঘয ওপ৭ঘুক্ত ও 

হস্ক হওক । হি ্ ্ 

পর্ত ভাইরে আমি জানাই ডোঁ়ারদিগকে লে মগ্ল 
»০্* অযাঁচার যাহা চেত্ি দিলা ভোযাঁরদিগকে হাহা 
& তোমরা লইযাঁছ ও যাহাতে তোরা ভাগুও যাহা 

দিয়া ও আশ্ারদের আন জে কা যবে রাঁঠিলে 

হাহা আমি চেতি দিলা তোযারদের ঠাঁই আনা 
৬ আহা না করি । একারণ পথয় আমি ডাহা ছিলি, 

ভোর দিগিকে হাহা পাইযুখ জিলাযি যে টড যর্রিলেন 
আারদের পাঁপের জনয হেঘন ধর্ম পুস্তক বলে ॥ 
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ও. যে তিনি কবরে হইলেন ও পুলধর্ষার গুঠিলেল 

তীতয় দিনে যেযন ধর্ম প্তকে হলে ও দর্শন দিলেন 
কাইহাঁকে ভাহঠর পর - দ্বাদশ শালক্ে ভাঁরপয় 

এক্ববোর দর্শন দিলেন পাঁচ শত ভাইর অধবিক্কে ঘাহাঁর 

দিগের অধিক আতপ এখন বাঁচে কিন কেহ নিয় 

পতিযাঁছে তারপর ধাকুবকে দর্শন দিলেন ও তারপর 

মস্ত সেরিতকে কলের শেছে ও আযাকে ঘে যত 

ফাহাকে অকানে জন্ুত আমি পৌরিতের অভি 
রিচ ঘে পেঁরিতের নায় ঘেবগা) নহে একাঁরণ আঁহিং 

বিশহ্চড1 করিলায ভগীবধনের মগুলিকে । কিন্তু 

যাহা হই তাহ? হই ঈশ্বরের অনুর্গুহতে ও তাহার 
আলুগূহ নিরার্চক ছে আঁযাঁরদিতে কিন্ু আছি 

ক্র না ভার্গারদের সকল হইতে অবিকি কার্থা তাহ 
আনি নাহ কিল্য ভগীবাঁনের অনুগুহ যাহা আমার 

আহিৎ্ |. জউএব আঁফি হওক কি তাহারা হওক 

4 

আনা করিল । দা 

যদি গঞ্চের সমাচার হয় ঘে তিনি ওঠিলেন মৃতু 
হইতে ভবে ভৌাঁরদের কেহ কেয্ন কহে ঘে মৃত্যুর 
পুনবগ্ধান নহে! কিন্ড মৃত্যুর দুলকগ্ধ্ন ঘি 

লহে তবে চা লা গুর্ঠিযাঁচেন । এব, /ঘষ্তি ঘছি 

টিটি 21 গুর্ঠিলেন তবে আঁরদের আম্মাচার দেওন আনঠক 
হু ১৫. ভো্ারদের ভত্তি ও অনাক 1 আয্রা ও ঈশ্থয়ের 

মিখ্যা সাঙ্গ একারণ আমর] ঈশ্বরের পুযাণ দেই 
ত * 
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ঘে তিনি ওঠাইলেন চকে ঘাঁহকে তিনি ওঠাইলেন 
লা যদাপিসযাত মৃত্যুর গ. সলব্স্ধান নহে ! একারণ 

মা লোক ঘদি ওঠে না তবে ইনি) ওণ্যাল' লা হইয়া! 

চেন ও ঘঞ ল? ওতিলে তোমাদের শ্তিঃ নিরঞ্কি 
আঁচে তৌযর' এখন পর্ধান্ত ভোযারদের পাঁপে। ৩ 

যাহারা নিদ্রায় পত্বিল ৯ তাঁহার? ক্ষয় হইয়াছে ॥ 
আথাঁরদের এ পুযাথুতে কেহল ভরা হইলে আমরা 

সমস্ত লোক হইতে দুঃখাীচীর। কিন্তু এন. মৃত 
হইতে ওহিঘা! হইয়াজেন তাহরিদের পু হল ঘাহার। 
লিদিড হইল । , একারিন ঘেযুন মানের করুণ 

মুত্যু ডেঘন মালের করণক পনগ্াঁন ! ও 

ঘে মৃত আঁদহে সমস্ত মৃত্যু হয় সে মত খন্ডে 

লম়হ্যকে জাঁবাইতে হইবে! কিন্ত পুঁডি জন 
আপিল আাঁরে প্রথয গ্রল ফি তারপর যাহার) 

আ্ীঞ্চের তাহার আগমনে! তারপর শেছ বে 
কাঁলে তিনি রাঁজা দিবেন ঈম্্থর শিতান্কে সমস্ত 
অধ্যাঙ্ষতা ও শাসল ও পরাক্রয লোপ করিয়া? একারণ 
আবশ্যক আছে ঘে তিনি কতৃত্ব করেন তাহার আগ্রস্ত 

শত্ুতাহার পদতলে করণ পর্যন্ত] অন্ত শত্ুমৃত্তা 
নাঁশ করিতে হইবে | একাঁরণ সকল করিয়াছে 
ডাহরি বল ! কিনল্য অকলে ভাহাঁর বস বলিলে সভা 
হুষটূর্ণছে এভিলি বর্তঘিলি সকলে করিঘুশছেন তাঁহার 

বন? আমস্ত ও তাঁহার বস হ্টলে পণ্] আপনি 
ও হৃকে ভাঁহাঁর বল ঘে আঅক্লকে ভাহাঁর বস করিল 

ঈশ্বর সকলে সকল হঈবাঁরাথে ইহা না হইলে 
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 ভাহার1 কি করিবে ঘাহাঁর] ভূবিৎ হায় মৃত লোকের, 
স্থানে | যদি মৃত্য নিশ্চয় শুতে না তবে ভাহাঁর1 কেল 

৩০ শুবিত মুভার স্থানে । ও আর পুতি দণ্ড আছে 

৩$ ফেল! . আ্ারদের ঘে আনন্দ আঁমারদের পভ, 

যেস্ত ঃুঁছে। তাহ! লইয়া কিরা করি যে আমি নিভা রি ॥ 

৩২ মানুষের মত যদি আমি এছ্রেসেলে যুদ্ধ করিতেচিং 
ধন পশ্তর আহি তবে মৃত্যু না গিলে আমার কি 

.. লাভ আঁম্রা ভোজন পান ক্রি এনক্ারণ কল্য 

৩৩ মরিৰ। . ভ্ান্তি খাইও লা বুযতি লঞ্চ হয়, অধম 

৩৪ বার্তায়; চৈতন্য হও পুক্থাতেরদিগে ও শী৭ 
করিও ল] একারণ কেহ ঈশ্বর অত্তি হইয়াছে ইহা 
কি ভৌথাঁরদের লঙ্জার জন্য? এ 

৩৫. কিন্ত কেহ কৃহিবে মুত্যু ও্ঠাল হয় কি পে ওকি 
৩৬ পুকীর শরীরে আজিবে।  ভূই অস্রাঁন ঘাঁহ1 বুলিডেচং 
৩৭ তাহা লা মরলে অঞ্ু্শ ছাঁত়ে না) এব ঘাঁহা 

বুনিতেচ তাহা ভবিষ্াত আঁকার লছ্থে ক্বিন্ শস্য মাত্র 

৩৮ গৌয় হওক কি আর ফোন পুকার শসা হগুক কিছু 
ঈনস্থর তাঁহার আঁকার দেন আবার ই ীর যত ও প্রতি 

৩৯ কীজকে নিজ আঁকার । সকল জন্ড এক 
প্কাঁর লে কিন্ত যানুস পশ্ট য্স্য পক্চ সকলে 

$* ভিন্ন পৃকার 1 ক্গনয়ু আকার ও পুখিবয়ে আঁফার 

788 আচে কিন্ড আগা ও পুথিীয় তেজ ভিন । আর্ঘঃ 
চনত ভারার তেজ ভিন এক্ তাঁরীর তেজ ও আল্য তারার 

১৬ তেজের মত নহে । সে মত ও মৃত্যুর পুকনগ্যাঁন। 
তাহা অলারে বুনন হ্ইঘাছে সারে ওখান হইয়াছে । 
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$৫ পযশেয় অব্য করিছ্ীরদিগীক্ছো লিশ 

তাহা অপ্যশে বুনন ও ঘশে গুগ্যাঁন হইয়াছে তাহা 

দুরর্কলাতায়্ বুলন বিক্রযে গগ্ঠান হৃইযুখছে তাহ] 
ার্িক বুনন হইয়াছে পরহ্ণর্ঠিক ওগণ্যান 
হুইঘাঁজে। হহার্ঘিক ও পর্্ধর্থিক আকার আঁচে ॥ 
এমুন লিশি আজে পথ্য আঁদুয নিম্ান হইয়া চিল 
জীব পান অন্ড আদ তাঁবল দাঁড়া আভা? 
পরযাঁতিক পুথয চিলেন ল! কিন্যু আথিক ও তারপর 
পর্যারথিকি দুখয মানুষ পৃথিবী হইতে দুখিবীয় 

দ্বিীত মানুহ ভু ১০ হতে । যেমন পৃথিবী 

ভেহল লহিকীয়। লোক ও ঘেষল জ্র্গন্য়ু তেঘল আগাম 
লোক । এব ঘেম্ত আরা গুথিবীয় আঁকার 
লইর্যাজি তেল কগয আকার লইডে হইবে 1-- 

কিন্য ভাইরে আমি ইহা কহি যাঁণশ রক্ত আগের 
ব্রাজ্যাবি্কাঁর পাইতে পারে না হআসারত্ব ও আারত্ব 
অব্িকার পাইতে পারে লা? দেখ আমি কহি এক 
অদর্শণ তোযারদিগীক্ে আরা সকল ঘুযাব না 
কিদ্দ সকল বদল করিতে হৰ। এক তিলে লিমিসেক্ছে 
যখন শেছ তুরি বাজে একাঁরন তরি বাঁজিবে ও মৃত্য 

আস্চযু ওঠ/ইতে হইবে ও আমরা অন্য ্ত শাইক। । 
একারণ এ আসার সার পরিবে ও এ ঘর? আমৃত্যাতা 

স্রিবে। কিন্ড এ আসারত্তব সারত্তব পরিলে ও এ যর! 

অহৃত্যুতী পরিলে পলি হবে দে বাকা! ঘাহা লিপি 
আচে মৃত্য জয়েতে গা হইযুশছে। হে. মৃত্য 

তোযার ছল কোঁখায়। হেক্বর ভোর জয় কোঁথাছু। 

সুতার ছল পাপ ও পাঁপের বলব্যৰহ্ছা কিন্তু 



৫৭ 

৪৩ পঞ্চাশ প্ব? করিীদিগীকে 

ঈশ্বরের স্তব হওগুক্ত বিনি জু ক্ষরাঁণ জাযারদিগীঞ্জে 

৫৮ আসাঁরদের পভুয়েস্ত দিয়া? জতএব আমীর 

পীর 
৫৩ 

চ 

৮৯. 

পি ভাইরে স্থির ও আনত ছও সবর্কক্কাল-স্ভূর কার্থেঃ 
ভাবিক্ জীঁনিয়া যে ভৌয়ারদের শষ নিরক 

ছাবে নয 10০১ |ঢা সারারাত 

পন্য লোকের: কারিণ চাঁদার বিষয় ঘেহাল জা 

4২. দিলা গাঁলাঁতিযাঁ যণ্ডলিক্ে তেন ভোয়রা ও কর। 

-হ সস্তার পৃয় ছিনে ভৌমযাঁরদের পুতি এক জল কিচু, 

হুভন্তর রাধা মে যত তাহার ভাগ হয় চাঁদা না 
হইবারাঁট যখন আমি আইজি; ও আহি 

গত্তরিলে পাঠাইব সে লোক ঘাহারদিগীক্তে ভোমরা 
- ভোয়াঁরদের পত্রে লিষসন কর ভোযারদেহ দান লইয়! 
হাইতে হির়োশলঘে 1 এব০ যদি আর যাইবার 

আঁবশাক আছে ভবে ভীঁহীর1 ঘইবে আযাঁর অঙ্কে । 

আঁমি যাকিদনিহুণ ছি! গীলে আজিব ভৌযারদের হৃখনে 
পকরিণ আমি ক্িছ্থিংৎ কলি পরে মাঁকিছিনিযুখতে যাই । 

ও বুক্িতোযারদের হি খাঁকিব ও শাড়কালে রহিক 
ইহাতে তোমরা! আর ঘাত্রীয়ু গপঙ্কার করিবা আহাকে 
ঘে কোঁন সালে আসি যাই! একারণ এখন ভোর 
দিগাকে পথে দেটি্ৰ না কিন্ত পুভুর ইন হঈলে ভরসা 
আচে কিচু কাল খাকিভে ভোথাঁরছের সহি-। কি 
পেন্তিক্ষত্ত পর্ঘান্ত রহিব এক্রেসসে।  একারন এক 
হত ও আল দাঁইক দ্বার ঠোলা হইয়াঁজে আমার উই 
এ্রহণ” অনেক ব্পাকি আখছো। টা 
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4৩ ফতৃহ শবহ“ করিন্জীরদিগাকো তল 

চিঙ্োতিযু্ যছি আইলে ভবে আঁব্ধান ঘে জে 

নির্ভয় থাকে ভোর্যারদের সহিত একাঁরণ: সে করে 
পুঁভুর কার্ধয হেন আমি করি! অত কেহ 
তাহাকে তু কক না কিন্ত তাহাকে কুশলে ওপগীর 
কর আমার ঠাই আইজনার্ে একারণ আছি আপিহ্চা 
করি তাহাকে ভ্রাভাগিণের সহি 1 আযারদের 
ভাই আনপ্লসৈর বিষয় আমি অতি ইচু! করিলায়ি ঘে 
মে আলিড ভ্াতাগণের সহিত কিন এখন তাহার যনে 
আঁকিতে কিছু জিল.ল! গুপযুক্ত ম্যাতে সে আলিকে । 
চৌকি রা শক্তিতে স্থির হও যাঁন্ছের হত করহ 
বলবান হও তৌর্যারদের সমস্ত কর্ম কর প্রেছেতে। 
তাইহে তেঘিরা জান স্থিজ্লিজের পরিজন ডাহণ? আঠার 

লগ ছল ও তাহারা আঁপনারদিগক্তে একান্ডিক 
হইয়াছে লল্যঘালের লেবা করিতে জভএব আমি 

জাবনা করি ভোৌঁযারদিগকে এ পকারের হস ও পুতি 

ওনগারি ও ক্মর্য কাঁরকের বল হও). স্ভিছানহও 
তর্ভৃনাতদ্ধ ও আাইকমের আইনে আমার হত 
আলনদ্দ এক্রণ ভৌযাঁরছের যাহা কমি চিল তাহা 

তাহারা পৃর্ঘ করিয়াছে ;. একাঁরণ তাহারা বিশু 
করিযণছে আযার ও ভোঁারছের আত্ঞান্তে আতএৰ 
গহন ক্র এপুকার লোককে? আলিয়ার যণ্ডলি 
লহঙ্ীর দেয় ভৌযাঁরদিগীকে ৮ আকলুণ ও পিস্িল। 

অতি সহ করিয়া লমহ্ার করে ভোর্চরদিগান্ডে 

পৃভৃতে মে গুলি ও ঘাঁহা ডাহারদের ঘরে! 

] 
| 
| 
1 

. 



$৬ ফ্ত্ পনর্ব করিন্তীরদিগাঞ্টো 

০ সকল ভুতাগীণ লম্সুীর দেয়ু ভৌযার়িদিগাকে পর 

লমস্বার কর পবিত্র তুল্থন দিয়া । 
২$. এই আসি পাঁওলের লহস্কার আপনার হাতে! হ 
৯১ কেহ পেরে করেন! আঁমারদের ভু যেস্ত চকে 
২৩ মে হওক আনাঁতিযা! যাঁর্খনাডী। আযাঁরদের 

পৃভুযেস্ত ট্ঞ্চের অনুগ্হ হওক তোঘাঁরদের সহি 
২£ আয়ার পেঁঘ হওক ভৌযারদের সকলের সহিত »ুছে 

মেস্তে। আঁফেন। 

স্পস্ি 

সপ্ত 



পাও পরিতের দ্বিতীয় পশ্র করিস্টীরদিগিকে-- 

/8 পুথয়-পতর্বঃ 

পাঁওল' ঈশ্বরের ইন্াতে ঘেশ্ট 'ঞ্চের পরিত ও 
শখযারদের ভাগ টিহোভিযুহ ঈশ্বরের ঘে মগুলি আছে, 

ক্রিন্ে ও আখযার়াথ আহঙ্ক পীল্যবাঁনকে লেতে€ 

অন্গহ ২৫ কশল হওক ভৌযাঁরদের ঈশ্বর আনার 

দের পিতা ও পু যেস্থ ঘি হইভে। 
আখযাঁরদের শুভ 5:৬১ নিছে ঈপ্থর ও শিভা আদান 

হুগুন ভিনি ছেযার লিভা ও সকল শাঁন্তনা'র ঈপ্বর্ 

হিলি অর্থহনরদিগকে শান্তনা করেন আঁযারদের সমস্ত 

[েতেধ আমিরা শক্ত হইবারাঁথে ভাহারদিগাকে শান্তনা! 
করিতে ঘাহরা কোন দুর্গতিতে যজিয়াঁচে মে শীন্তল) 

দি ঘাঁহাতে আমর ঈশ্বরে শান্ত হইযুণজি | একারণ 

যেন )ঁঞ্ের র্গেতি আবিক আঁযারদের যধৌো ভেযল 
আ'যাঁরদের শান্তনা অধ্কি হইয়াছে সটঞ্চে! 

আখযার] ঘদি দুঃখ খাই ভাঁহণ ভোযারছের শান্ডনা ৩ 

ানণের কারণ ঘাঁহ1 হষ্্যরথচে সেই দুর্গভি ্ ্র্ঘ্ৈ 

করিতে ঘাঁহা আরা ও খাই ও ঘছি আর! শান্ত 
ছু, ভাঙন ভোয়ারদের শাল্তন! ও আগের কারণ ॥ 

এব০১ আমাদের ভরসা ভোযাঁরদের বিহু স্থির 

আপস 



ঠ দু পরর্থ দ্বিতীয় পত্র করিক্ঠীরদিগীকে--- 

হইয়াঁজে কাত হইয়ু$ ঘে তোরা! ঘেয়ন দুঃখে 
ভ্বাগি ভেযশ হইবা আুণখার | একারণ তোযর! 
জে দুধ আত্ঞাত হইতে চাহ লা যাহাতে আম্রা 

$8 

&২. 

'মুজিযাঁচি আজিঘায় কি মৃত আঁযার? বত চাপ 

হইনাঁয বল হইতে অধিক তাহাতে বাভিতে নির্ভর লস! 
জিলা |. আাঁপনারছের আধ্যে বিশ্বাস লা! করণের 

কারণ কিন্ড- ভগীবাঁনে হিনি এত বত মৃত্য হইতে 
দরিভ্রান করিলেন ও পরিব্রাণ করিতেছেন ঘয্ণহাতে 

আর বিশ্বাস করি ঘে তিনি পরিত্রাণ করিবেন 
ভোর ও আঁয়ারদের গুসগাঁর করিয়া নিবেদন করিতে 
আঁযারদের কারণ আনেক লোক স্ব করণে লে 

দাঁলেতে হাঁছা] দের গিয়াছে আঁম্াারদিগীকে 1 একারণ 

.. শ্রআঁযারদের দ৭ আহারছের মলের সহী হে একতা 
 ওক্প্বশণনত্ায় এহিকের আ্ৰানে লহে কিন্ড ঈশ্থরেক 
অলগহতে আর্যারছের সকল ব্যবসা হইয়া? চিল এ 

4৪ 

$৩ 

সর্ট জগাতে ও ভোয্ারদেরদিতী অধিক | 
একারণ আমর! কিছু লেখি নল) ভৌয়ারদিগীকে 

ডাহা বিলা যাহা তোর] পা করিযীজ ও গহণ কর 
ও আঁআাঁরদের ভরসা আচে যে ভোঁযরা তাহা গুহণ 
করিবা শেষ পর্থান্ত ॥. ঘেয়ল ভোহরা একাঁ৭শ 
গৃহণ করিযাঁজি যে আমির? ভৌাঁরছের দ+ বেঘেল ও 
তোরা! আযারদের পভ যেশ্তুর দিনে! এ সাহল 

ও পাঁইলে আমি পুরে আিভে চাঁহিনায তোমযারদের 

ঠাই তৌয়ারদের দিয় ছিতার্ডে ও ভোঁযারদের স্থান 
ম্ ২ 



-$ পু পবর্ধ দ্বিতীগন পত্র করিন্টীরদিগিকে__--" 

দিয়া! যাইতে যাঁকিদনিয়াঘু ও পলব্বাঁর মকিদনিয়া হইর্তে 

তোযারদের স্থানে ও ভোঁথারদের পুসাদে হিহোদা! 
$৭ দেশে যাইবার ওপগার পাঁইতে। আহি ইহ 

ঘাঁওরিতেই আলাব্য্তড চিলা কি যাঁছা! ঠাওরি তাহা 

ঠাওরিলায় শরীরের হিতার্ছে ভাহাতে আঁযাঁরদের 
$৮ হইত হা হা না লা। কিন ঘদি ঈশ্বর বিশ্বাত্ি তে . 

আযারছের কথা! তোয্ণরদিগাকে হা? ল1 চিলে লা! 
$৯ একারণ যেন্ত ঃষ্ড ভগবানের পুগু ঘাহাঁকে চেতি দেয়া 

গোল তোঁযারদের মধ্যে আযারদের করণ তাহা 
আঁঘার ও জিল্বানঘ ও তিযোভিয়ুঘের করণ তাহ! 

২০ চিল লা হখলা কিন্তু তাহারে জিল হ11  একারণ 
ঈনশ্বরের সকল অগ্িকার তাহার মধ হর? ও তাহার 
যৰ্োে আমেন ঈশ্বরের ফরমের কারণ আঁযাঁরদের 

২৫ করণ 1 : ঘিনি ছে স্থির করেন আঁযারদিগীঞ্ছে 
[.. ভোঁচাণঠরদের আহি ও অআভিশেকি করিযাঁচেল আমার 

২২ দিগাকে তিনি ঈশ্বর : হিলি ও মৃহরে চাঁপিঘাঁছেন 
_. আমারদিগীকে ও আ'আার বাঁয়ুন! দিছেন আযারদের 

২৩ আন্তঃকরণে । কিন্য আছি ঈশ্বরকে আহ্চী করি 
_আঘার প্রাণের গুপর ঘে ভোারদিগকে হ্ষেহা করণের 

২৪ জন্য আছি, গৃবের্ব আইলা না করিন্ডে। তৌঁযারছের 
উক্তি শাঁজনার্ধে নহে কিদ্্ তো্াঁরদের আনন্দের 
গুর্গীরি হওনার্থে একারণ ভক্তিতে ভোর স্থির 
হইয়া 1 ক 

পর্ব কিছ্যু আহি আঁপলার হি লিয়্য করিলীয্ যে আহি 
২ পনবর্বার আজিৰ লাদুঃটিত তোয়ারছের ক্াই। একাঁরণ 



* ৯ দ্বিভীতর পরর্ক দ্বিতীয় পত্র করিন্ডীরদিগীকে 

আসি তোঁঘারছিগকে দুঃথিত করাইলে কে সি করায় 

আঁথাঁকে সে জল বরে দুটি হইছে আসার 

করণক 1 আছি ইহা লেটিথযাঁচি তোযার দে কাই 
আমি আইলে দুধ না! পাইবার কারণ ভাঁহারদের 
বিঘত ঘাহাঁরে আ'নন্দ করিডে ওতিত ভো্যারদের 

অকলে আহস পাইয়া? যে আর আনন আঁচে 
তৌযাঁরদের সকলের আঁলন্দ!  একারণ বছ দুঃখ 
ও আহ্ধঃকরণের জন্রণা ও চক্ষের জল ছেলিযু1 আমি 

লেখিয়াচি তোঘরদের তাই ভোঘারদিগাকে দু৪গিভ 

৫০ 

$$ 

করণের জন্য নহে কিন্যু ভৌযাঁরদের জাঁননের জন্য. 

কেন বড় প্রি আসার আঁচে ভোখারদের 

দিগো। কিন্ত কেহু দুধ দিলে আযাকে 
ঢুঃগি- ক্রহিঘীচে কেবল কিখিৎ তোঘরদের 

সকলের আসাব্য ভার লা করহিবাঁরাহ্চো এন 
লোককে এ সাস্তি পচুর যাহী অনেক লোকের 
কর্ণক 1. আতএব বর০ তাহাকে মাঁঞ্ করিতে ও 
শান্লা করিতে ওটি, পাঁজে এযন লোক আডি বসু 
শোঁকে গাছ হইত. অতশ্রব আমি সাধনা ক্রি 
তোযারদিগাকে স্থির কর তোর্াঁরছের পেস তাহার 

দিগৌ। এ হেতু আমি লেঠিলায়্ তোযারদের স্থানে 

তোখর1 সকলে আভা বহ কিনাপুরাঁন পাইবার 
কারণ ঘাহাঁকে ভোর] কিচু মা কর তাহাকে 

ও আমি এব, ঘাহীকে কিছু যাহ করি ভাহা করি 
তৌারদেরাহে মের গৌতরে অঘুতাঁন আঁযারদিগকে 

লা জিননার্চে একারণ আমরা তাহার জুন্তি অদ্ভাত লে 



& দ্বিতীয় পৰর্ব দ্বিতীয় পত্র ক্রি্তীর়দিগাঞ্কে_-- 
$৬ আমি এুঞ্চের মঞ্জিল জর্যাচার চেতি ছেওনের 

ছেতু ট্রোঘামে আইলে ও পুভুতে এক দ্বার 
মুণোলী হইলে আ্থযার হানে আমার আতা 

৫৩ কিছু বিশুয় জিল লা এজন্য আঁমাঁর ভাই টিটসকে 
পাইল না কিন্ ভাহারদের ঠাই বিছাঁয়ু পাইয়ে! 

88 গৌনলাঁর খাঁকিদুনিয়ায় সে স্থান চাতিযা ।- কিন্ড ! 

. জীশ্বরের স্তব হওক বিনি অবর্বকাল ছি্ত করন 
আগাঁরদিগীকে ১ুঞে ও পুতি স্থানে পকাশ করেন 

তাহার জলের -আুগীক্ধ আারদের হাত দিয় 
$৫ একাঁরণ আঁঘরী হইয়াঁচি ীঞ্ডের এক আুগন্থ 

ঈশ্বরের দিগে ভাহারদের মধ্যে যাহার? ভ্রান পায়ু 
ও তাহারদের মধ্যে ঘাহাঁরা আর্থকলুনারকি হইবে 

4৬ আন্তের ঠাই আরা ঘরিবব গন্ধ মৃত্যুর জন্য কিন্ত 
অআল্যেরদিগে। জীবনের গীষ্ম ভীবনের জলা! এব, 

88 কে আচে ইহার কারন শক্ত ॥ একাঁরনণ আয্রা 

আনেক লোকের যত নহে ঘহাঁরণ ভাঁজ দ্য ঈশ্বরের 
কা কিন্য ঘে্ন একান্ত ভাব হইতে যেযল ঈশ্বর হইতে 
ঈন্বকের গৌচরে তেযন আয্রা কৃহি )যঞ্ডের নায়ে। 

পর্ক আমর! আলনারদিগান্ছে পুলবর্বার ব্যাখা করিতে লাগি 
৩ কিম্থী আর কাহাঁরং হাড় আাযারদের আব্শাাক আঁচে 

*-- হাঠধ্যান পত্র আলিডে তৌরযাঁরদের তাই কি ব্যান পত্র 
& ভোঁঘরুদিগী হইতে । ভোর আযারদের প্র আযাঁর 

দের আন্তগ্করনে লোখ] ফল লোকে জাত ও পার্ঠ 

ও হইয়া। তোঁমর] পুকাশ হইয়াছে টের প্র 
ভাঁয়ারদের সেবাতে আত কাঁলিতে না লেখ! কিন্ছু 



8 

$৫ 

৩ তৃতীয় পরর্ধ দ্বিজীয় পত্র করিন্ডীর দিগীক্ষে--+ 

জীবৎ্, ভগাঁবলের আজতে পাথরের উত্তর শপ 

লহে কিন্ড আন্তঃক্রনের আ০আঁয়ে ভক্তার গুপর | 

আঁয়ারদের এহন বিশ্বাস ঈশ্বরেরদিগে আট দিয়া । 
ঘেস্ছন আঁস্র শক্ত হইতাঁষ কিচু চর্চা করিতে হেয্ন 
আঁশনারদিগ হইতে তেয্ল লহে কিন্ত আযারিদের 
কল শান্তি ঈশ্বর হইডে। ঘিনি ও করিয়াছেন 

আঁযাঁরদিছাক্কে লৃতন বন্দবান্তের শক্ত সেবক অক্ষরের 
লহে কিন্ত আঁত্যার একাঁরন জক্ষর হড়া কে কিন্তু 
আজ জীবাঁয়। 5৫ 

মৃত্যর সেবা পারে গঁত্বি* ও ছি যদি তেজ 

যুক্ত তাহাতে যিশরাঁলের সন্তান দৃষ্টি করিতে পাঁরিল 
না যোশার মুখে তাঁহার মুখের ক্ষয় ডেজের কারণ 

তবে তাহা হইতে কেমন অবিকি ডেজ ঘুক্ত আঁজ্াঁর 

সেবা ৮  একারণ হছি দোছ।ঘাঁতের সেবা তেজ যুক্ত 

ভবেধর্মের লেবা তাহা হইতে কেছেন আহ্িক্ক তেজ ঘুক্ত! 
ও ঘাহা1 তেজ ঘুক্ত হইল তাহার কিছু তেজ নহে জে 
জিনিবাঁব তেজের কারন |] আতএব লেপ হইবার ঘদি 

তেজ ঘুক্ত তবে ঘাঁহা স্থির ভাঁহা ক্যেন অধিক তেজ ঘুক্ত 
অতএব এ ভরংলা পাইয়া আর? বত বিশ্বাল কি 
যোঁশর যত নহে ঘে ঘোঁযট! দিল তাহার মুণের ওপর 
যিশরালের সন্ভনি দৃষ্ঠি না করিবার করিন সে লোপ 
হঈবাঁরের শেভ পর্বান্ত1 কিন্ট ভাহাঁরদের হল 

অট্চতন্য হইল একারণ আজি পর্ধ্যন্তড সে ঘোঁখট? 
আগুন খাঁকে পুরতিন বন্দবস্ত পাঠ করণ কালে 

আহা খু ধথল হইসে । কিন্তু আজি পর্যন্ত 



৩ তৃতীয় পবর্ষ দ্বিতীয় পত্র করিন্ডীর দিগিফেল 

মোঁশ1 পাঠ হওলের কাঁলে ঘোঘটা আছে ভাহাঁরদের 
£৩ আন্তঃকরনের ওপরে । কিন্ছু ডাহা িছহণরদিগো 

6৭ তিরিলে দোঁটাকে থশ্িভে হইছে 1. হিকাছ] আঁচে 

তে আজ ও ঘহোথানে হিহগার আজ লোখালে 

4৮ যো? আমরা অকল ও মেলা মুখে ঘেযন আরজ 

দিযুশ ঘিচ্খহার ডেজোঁয়ুযু দেঠিধিতে বদল হই সেই 

মর্ততে ডেজে তেজে ঘেমুনল হিক্হহাঁর জাজ] দিয়া । 
পর্ব আভএব এ লেবা পাইয়া আরা যেন ক্ষেয1 

ঃ 

চ 

৩ 

পাঈযাচি হালা! নহি কিন্তু অশ্ব গপ কার্য 
চণডিঘা দিয়ুজি কখনটাতাঁ় ল1 হলিযা ও ঈশ্বরের 
কথাতে ভীজ না দিয়! কিন্তু সভাড়া সুকাঁশ করিয়ুণ 
আসনারদিগীকে ব্যাধ্যা করিতে পুতি জনের হদয়ে 

ঈশ্বরের গোঁচরে।  ক্িন্ডু ঘদি আর্ারদের মঈলে 
সমাচার ঘোয্টাঁচাছি-, আচে ভবে তাহা আঁুদিৎ, 
হইযু/জে তাহাঁরদের উই ঘাহার1 আক্লুনারিক্ি ঘাঁহার 
দের মধ্যে এ জগাতের ঈশ্বর আকন্দ ক্রাইযাছে 
অলাস্থিক্ষেরদের মনকে ঈত্থরের পুতিযূর্তি গঞ্জের 
ভেজোঁ্যু ম্দ্ীল আযাঁচাঁর আঁভী ভাঁহারদের হদযে 
ঢত্তি বা করণর্ধে।  এক্ারণ আঁয়রা আপনার 
দের লমযাচার বলিনা কিন্য প্রভৃয়েশ্তর ওবলিঘে 
আর] তোঠ্ারদের মেবক যেন্তরাঁখে। ,একারণ 

ইনস্বুর হিনি আন্ধকাঁর হইতে আলে? দীপ্তি করিতে 
আরা দিলেন তিনি দীত্তি করিয়াছেন আমারদের 
অন্ডঃকরনে ঈশ্বরের তেজের জবান দীপ্তি কুত্াইিতে 
ঘেম্ত ঞ্চের মুচে 177 



৮০৯ 

৪৫ 

4৬ 

$৭ 

6 

$ চত্তর্চ পর্ব দ্বিতীয় পর রিক্জীরদিগঞঁ--* 

কিন্ড আঁযারছের এ বিল আঁচে মৃতিকার পাত্রে জে 
পণ্যের ওভ্তম্ত্ব ঈশ্বরে! হওনা৮ ও আযাঁরাদিগী 
হইতে নহে। আমরণ অব্বর্্ দুঃথিত কিন্ট ব্যাকুল 
নহি আঁযর1 অকষণ কিন্দিনিভরুসা নহি বিপক্ষিত 
কিন্ত ত্যাগী নহি কাতর কিন্য সৎ্হাঁর নহি পভ ঘেস্তুর 
মৃত্যু লইয়া নিত্য বহিতেং আঁমাঁরদের শরীরে ঘেষ্তর' 
জীবন ও সকার হওনাঁথে আঁাঁরদের শরীরে । 

একারণ আয্র! জীবত নিতা মরিতে গন্চি হইছি 
যেশ্তরার্ধে যেশ্তুর জীবন ও পুকাশশ হইাঁরাথে আমার 
দেরু যর শরীরে অতএব মৃত্য করিতেজে কার্ঘা 
আঁযাঁরদের মধ্যে কিন্ট জীবন তৌযাঁরদের মধ্যে 
আঁফারদের লেই ভক্তির আজ হইয়া! ঘেহন লিপি 
আঁছে আঁচ আহা করিলাম আডএব বলিল 

তেয়ব আঁয়িরী ও আস্থা করিয়া! বলি জাত হহীয়া 

ঘে ঘিনি গুঠাইলেন আযারদের পভ যেশ্তকে তিলি' 
ওওুঠাইবেল আযারদিগঞ্ে ঘেপ্ত দিয়া ও স্থির করিবেন 

জখারদিগাঁকে ভৌযাঁরছের সহি” ৮ একফারণ আহ্স্ত 

তোখরদেরাঁথে অনুগুহ অলেকের স্তবেতে বিস্তারিত 
হুইযাশ অব্িক হইবার কাঁরন ঈশ্বরের সং্রুযেতে 1 

একারন আর! দূর্বল নহি কিন্তু আারদের 
বাহিরে মাঁলুঘ ক্ষত হইলে তত্রাপি আযারছের ভিতরে 

যান্ছ নিত্য ন্ভল* হইছে]. একারণ আর 

দের দুঃণের নিথিসগীঘি হাঁলক্তব ও-পন্ন করে 
আঁয়ারদের কারণ যা! শেভ ও অনন্ত বৈভবের ভার: 
আঁয়্রা দর্শনীয় বস্তু অন্দান লা করিতে কিন 



& ঠত্তর্থ পর্ব দ্বিতীয় পত্র করিন্তীরদিগকেশ- 

দর্শনীয় এফারণ দর্শনয়ে বস্ত জন্ত কিন্তু আদর্শ 
পবর্কআনন্ড | এর্কারণ আমিরী, জাবি আযারদেরে ত্র 
ছি .. তাঙ্বুর দুঁঘিবীয ঘর আলিয়শ গলে আ্ারদের এক 

“জাবের গাঁধল এক আহস্তক্ভ অনন্ত দ্র-কুগোঁর 
হাট । শকফারিন ইছাডে আমরা শু ক্ৌোকাই 

_আআমারছের সে ঘর পরিহুছান্িত ইউব্ধর কর্ন ঘাঁহ 

৩ 

45 

$$ 

হাক হষ্টতে এতদর্ধে পরিচুদাঁহিত হইলে এওুলছ 
পায় না যাই | আমরা ও এ তানুতে হইয়া কৌকাইি 
ভাঁর'ক্র্তি হউয্ণ আর! আপরিটু চুদহিত হইতে মাহা 
লা বটে ক্িন্ড পরিটুদাশিত ওলরে মৃত্যু জঁবলে গাছ 

হইবধররর্ঠে?  ঘিলি ইহখতে এ্যন করিলেন আমার 

দিগীকে ভিলি ঈশ্বর তিনি ও দিঘ্াচেন আরা 
ছিগিক্ষে আধার বায়না | ভাতএব আহার? নিত্য 

এ সহি জাঁনিযাঁ ঘাঁবৎ শরাঁরে হসতি করি ভাব* 

-অআন্কর হইয়াজি পুভু হইতে একারিণ আমঘরণ 
উক্তিতে গীতি করি দুষ্চিতে নহে জাউএব আমর] 
সাঁহলি হইয়া বৃ ইহা ভাল শরীর হইতে জআন্তর' 
ও পুভুর বিদ্যযান বুহিতে ! অতএব এ আযাঁর 
দের হ্হা আকিঞ্চল সঙ কিহ্থা আন্তরে থাকিলে 
তাহার ভূঞ্তি করিতে! একাঁরণ আরা সকল 
মঞ্চের বিচার আঁললের অনু[চেধ বিদ্যমান হইতে 
জরায়ু পতি জল নিজ শরীরে পহিবার জন্য আপনার 

ক্রিতর গুল ভাল হওক কি মন্দ হওক । 

শাতএরব, পৃভুর উয়ানক্ত্ব স্বাঁত হইলে আমরা যান্হক্কে 

স্ভোভ ক্রি ক্ন্ত আঁযর1 পঁকার্শি হইছি ছু 

22 ৪ 
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৫ পঞ্চ পবর্ষ দ্বিতীয় পত্র কয়িন্তীরদিগকে---+ 

ই ও ভরআসাক্ুরি ঘে জারা পকাঁশ হইয়াঁচি ভোর্থার 

দ্বেরযনে। এক'রণ আরা আবনারদিগীকে পুনবর্ধার 
ব্যাঠধ্যা করি না ভৌঁয়ারদের হানে কিন ভোঁমারছিগীকে 

দুল কথা কৃহিবাঁর কারন দেই আযাঁরদের বিষয় 
ভোযাঁরদের কিছু হইবার জনা পৃত্যুত্তর করিতে 
তাহা'রদিগকে যাহার! দর্শনে দর্পি হয় কিন্তু আন্তঃ 
করনে নহে । একারণ আমর! মস্ত হইলে তাহ! 

ঈশ্বরের স্থানে কিছ সন্প্লোক হইলে ডাহা ভোযাঁর 

দেরাঁথে। এজন্য খুঞের পেখ জোর করে 
আঁগাঁরদিগীকে এন বিচার করিলে যদি এক জন 

মরলেন সকলের কারস ভবে সমস্ত যৃত্যু হইল 
ও তিনি ঘরিলেন অযস্তের কখরণ ঘাঁহারা কাছে 

তাহারা এখন হইতে না বাঁচনাঁথে আপিলখরদের পচে 

কিন্ত ভাহার পচে ঘিনি ঘরিলেন ও দনবর্বার গুঠিলেল 

তাহাঁরদের কারণ 1 আতএব এখন হইতে আয! 

কাহাঁকে জানি না বছিকেরানুযাঁয়ি ও কে 

এ্িক্রোনূঘার়ি জানিয়! এখন হইতে তাহাকে 
আ'র বার জানি না । . অতএব কোল ফেছ খ্জ্ে 
হইলে নূন জৃঞ্তি আঁছে।  দুরাতিন ঘাইয়! সকলে 

নন আছে |. এবৎ১ অম্স্ত ভগাবাল হইতে ঘিনি 
মিলান ক্রিযঘঁছেন আ্যারদিগীকে আঁপলার সঙ্গে 

মেশ্ত গনি দিয়া! ও ঘিনাঁলের সেবা দিয়াছেন আমার 
দিগকে তাহা এই ঈশ্বর হইলেন ঞ্চে জাতক 
যিলান করিভে১ আ.পলার লঙ্জে ভাহারদের পাস 

ঘর ২ 



৫ পঞ্চয পর্ব দ্বিভীয় পত্র ক্রিন্তীর দিগক্তে_-- 

হিসাব না করিয়া তাহাদের উই ও দিযুজেল আর 
২০ দ্যাকে সিললের কথা). অতএব আরা গঞ্জের 

খ 

গুকিল। ভগ্লিযিত্ত ঈশ্বর ঘেন সাধন ফরিডেন 
আমাদের যাঁরস্ঠভ আরা গটীঞ্টের বলে সামা 
করি তৌঁযাঁরদিগীকে মিলন হও ঈশ্বরের আহি ! 
একাঁরন ঘিলি পধন জানিলেন না ভাহাকে ভিনি 
করাইয়াছেন পাঁপীয়ু আঁযারদের কারণ আমরা তীহাঞ্কে 

পরব ঈশ্বরের বঙ্্ী বিখ্যাত হইহারাঁথে?। তবে আমরা সহ 
৩ 

২ 

৩ 

৪ 

_৯ কর্তী হইয়া ধলা করি ভোমারছিগিকে ভগবানের 
নং শীনগীই নিরখ্কি না লইতে - একারন তিনি কহেন 

আমি” গহনিত ফাঁলে শ্নিযাচি ভৌখাকে ত্রীণের 

দিনে ওনগাঁর করিয়াছি ভোাকে দেখ এগ্রুল 

গুপঘুক্ত সময় এখন আণের দিন? কৌন চিভ না 

দিয়া শ সেবার দোঁছ না] হইবার জলা কিন্ট সকল 

কার্ধোতে জাপিনারদিগকে কাশ করিয়া উশ্বপ্ের 

মেবকের মত আনেক র্ঘাযালি হইয়া দুঃটেয উদ্নান্তিতে 

জানাথি কালে হরে কারাগারে শত্ছিতিতে শো 

ঙ ওটা কর্িিডেই উবাঁল করিতে নির্মল হইযুণ আনি 

নদ 

হ্যা বছকাল বৈর্ঘাযান হই] পিভ করিয়া ধর্ঘাআা 

পাটা নির্ভর পেযে ক্রিহা ভাতার কথা কহ 

ভগবানের রানা লইয়া পক্তা্খের আজ দক্ষিন ও 

৮ বাঁছে করিয়া অধ ও অসভুয়ে জপহশ ও ঘশে যেষ্ন 

9. 

পুভারক কিন্ত অত্যবদি ঘেখন আজ্ঞাত কিন্ড বহতা 

হে সিউ মধ্রিতেজি ও দেখ জার বাঁচি ঘেযল আজা 

৮ হি! কিন্ত হত্যাঁনহি যেযল দুওছিংত কিন্তু অবর্ব 



৩ মঞ্জু পরর্য দ্বিতীয় পত্র করিন্ডীরদিগিকে- 

 ফাঁল আনন্দিত যেযুন গরিব কিন্ত অনেক লেখককে 

ইনবান করছিতেং ঘেয়ন অধিকার ছিন ক্স কলের 

অবিক্কারি হইঘুণ | / 
88. করিন্তিরে আারদের মুখ খোল] হইয়াছে 

তো'ঘারদের 81ই আখারদের আন্তঃকরণ বড হইয়াছে 1 
ঠহ ভৌয্র1 আঘারদের ঘাধ্যযে ও৭ নহ কিন্তু আনার 
£৩ দেরু অন্তরে গুণ হইয়াঁছ। এখন ইহার ফলের জন্য 

-. আআাত্ি কছি ঘেযুল আমার শিশুকে ভোমরা ও বত 

58 হও 1. আসমান জোট হইও না অভক্তেরদের অহিৎ 
“-এজ্ঞারণ ধম আবম্ের কি অয়হেগি ও আলে) 

$৫ কে কি নিত ঘা বেলউলেরু কি অগ্ভাছ ও 
৬ ভক্ত অভক্তে কি সহভাগ ঈদশ্থরের হুক্িক ও দেবীর 

রি ঘিলন | একাঁরণ ভোঁষ্র1 জবি ঈশ্বরের দর 
_ ঘেযুন ঈ্থর কহিয়ুধচেন আনি বাঁস করি ও বেকাইিৰ 

:- তাহারদের যথ্বে আসি হইৰ তাঁহারদের ঈম্থর ও 
48 তাহার হবে আমার নোন্ত1 আভএব্ হিচ্থহাণ বলেন 

বাছির হও তাঁজারদিগ হইতে ও আলাদা! হও অহ্টি 

সর্প করিও না এব? আহি গৃহণ করির তৌযার 
$৮ দিগীক্কে. আমি ও হইব তোযারদের পিডা ও ভোমরা 

হরা আধার পু কন্যা বলেন অবর্ব শক্তি ঘিচহা | 
পরর্ক আভণর লিয়ুহ্ে এযন আক্সিকা'র পাইয়া আমর! আপনার 

৪. দিগাফে পরিহার করি শরীর ও আজআ্ার সমস্ত মল 

নল ভইভে ভগীরাঁনের ভয়েতে দুন্য পূ করিড়োচ তা 
৮. আঁসারদিগকে গুহন কর আরা ফেগেল কাহার 

আপগার করিলাম না আরা কাহাকে ুর্মাতি করাই 

ঠা 



৪০ 

৭ জগ্ডয পব্ব? দ্বিজী পত্র করিম্ীর দিগাকষে+ 

লা লা? আর ফোন কাহাকে ভাঁন্ডি জন্যাইলাঁয্ লা. 
আহি ঈহণ কৃহি লাতোযারদের দোধাদ্ঘতী্থে প্রকরণ 
পবের্ব কাহ্যাঁজি ঘে ভোমরা আযারদের হদয়ে বাতিতে 
যরিতে তোযাঁরদের সহি 1 ভৌঁযাঁরদের গুপঞ্ে 
আর! বড় আাহজি ভোযারদের ওপরে আর) 

হত দর্সি। জাতি শান পি নু আমি বড আলিন্দ্ 

করি আয়িারদের সকল দুটে | . এক্রিন হ্যান্কি 

দলিঘায় আইলে আঁযারদের শরীর কিচু বিশম পাইল 
না কিন সব্বন্ন ব্যাঁয়হ পাইলাঁয় বাঁছির়ে ঘন ভিভহে 
ভয়। কিন সুদূর শীল্তালা কর্ত! ঈশ্বর শান্ডান] 
করিলেন আঁয়ার়দিগক্কে টিটসের আইলে | শ্রবণ, 

ভাহাঁর আঁইসলে কেবল লে কিন্তু সে শান্তনা দিয়া 

যাহাতে সে শান্লা পীইল ভোযাঁরদিগী হইতে ভোযার 

দের জাভিলাহ ভোঁযারদের শোক ভোযারদের গুষ্ংত্তু 

হর্খহাঠর কাঁরন কছিলে জাতি আর জখলন্দ করিলায় | 

আঁ ভৌযারদের হাই লত্র পার্ঠাইযা! আকুল ক্রাইলায় 
তোমারদিগীকে তথাচ আহি প্ৰর্ষ মেদ করিলে খোদ 
করি না| একারণ আসি ছেটি সে পত্র আকুল 
ক্রাইল ভৌয্খিরদিগীঁকে কেবল কিন্থি কাল । শাল 

আঁটি আনন্দ করি লক্ষে ভৌয়াঁরদের শোঁকাঁকল 

ছুওলাঁঞ্ছে কিন্ড তৌয়ারদের ঠেছেতে শোকিভ করণাঁ্থে 

এফারণ ইন্থরের যানিনে শোকিত হইলাঁ জমার 

দিণী হইভে কিচু অপতঘু লা পাওনের জন্ম একারণ 

ঈন্থরেহ পৃঞ্জে শোক আগেদ মেদ পন কহে 

' , জীন পর্যন্ত কিন জগতের শোক মৃত্য ও-পন্ন করে৷ 



৭ অপ্তুয পর্ব দ্বিভীয় প্র করিন্তীরদিগক্ষে- 

$$ একারণ ঢোধ ইহাতে ভোর ঈম্বরের পটে শোক্িৎ, 

হইলে ঢোহা ফেল ঘতু ও.-পন্ন করিল তোযারদের 
আধ্যে বটে ক্যেল নিমিত্ত কথ। ফেযেন কোপ ফেল 
ভয় কেযুল আভিনাঘ্ঘ কেন ওক্ত্ব কে্যেন দাতা এ 

২ কলে ভোর? এ কার্থোতে লিমন আহি লেগিঘুচিং 
কিন্ড তখাঁচ দোঁছগৃহছের ক্কারণ নহে কি] ভাহার 

কারন যে হি০স1 পাইন কিন পুকাশ করনের কারও 
আঁঘারদের ঘতু ভোযাঁরদের জন্য ঘাঁছা ভগবানের 

/৩ অনুটিধ | আত আঁঘরণ শান্ত হইয়াজে ভার 

দের শান্তবাঁয় এব০১ আমর টিটলের আগযনে বিস্তর 
আনন্দ করিল একাঁরন তাহার আঁজার বিশ হইল 

88 ভোঁযারছের করণ 1 আভএবক আমি তৌযঘারদের 

বিহু কেলি দূর্শ কথা কহিলে লম্তি লাহি.কিছু 
ঘেযুন আঁয্রী সকলে আতা কী কহিযাঁজি তেখুন 

আযখরদের দূ্+ কথা যাঁহা কহিঘজি টিউনের গৌচয়ে 

$৫ জত্য স্কাতি হইয়াজে এব, তাহার আতি মেহ আর 
বিস্তারিত আঁচে ভৌয্ারদের নিগেঁ ভৌঁঘাঁরদের' 
সকলের আঁডাঁ বর্ততা যুলে পাইযুশ কি যত ভোর? 
ঘঁছন করিল! তাহাকে ভয় ও কায করিতে? 

$৩ আসি অকলে ভোঁয়ারদের কার্যে বিশ্বাস করিতে 

পাঁরি আভএব হ্চ্ড হহীর্ঘাচি 
প্রচ 

পেজ এখন ভীতাগন আমর! ঈশ্বয়ের সে অলগু্ 

এ. জানাই তৌযারদিগাকে হাঁ দেয় দিয়াছে যঠকিদ্নির্ণযু 

চন ২ অপ্ডলিত্বে কি মত লে বক দুঃগের পরিক্ষায় তাহার 



৪ 

8০ 

৪২, 

৮ আগ পবর্ক ছিতীয পত্র করিন্ীরদিগাকে-৮ 

ছর' বিস্তর আনন্দ ও দ্বারিছুতা অধিক হইল 
ডাহারদের দ্ীডাশীলের বন পর্থান্ড ৮ অভএব আমি 
অহ্ী দেই ঘে তাহার? মেঢুক চিল ভাঁহা'রদের পর 
কমের যত বটে ও ভীহারদের পরাক্রম্মের আবি 
আম্যার্দিগাঞ্ছে বু সাবনা করিয়া! লইভে লে দান 
ও পুন্যবানকে সেহ1 করণের কার্য এব০১ এই 

আঁযারদের ভরসার মত নহে কিন্ত পথ্য আপনার 
দিগাকে দিল পভক্কে তারপর আঁাঁরদিগীকে ঈশ্বরে র 

ইন্ভা়; এনিঘিস্ত আমরা ডিউসকে বলিল ঘে 
সত আরজ করিয়া ছিল জে যত ও প্র করিডে সেই 

আন্গীছ ভৌঁঘারদের যধ্যে। - অভএব ঘেযেন তোমা 
অকলে আহিক হইয়াঁচ ভক্তি ও ভাঙা ও জান ও মত্ত 

ও লয়ে আয়াঁরদেগকে তেন ও এ অনুগুহতে অবিক 

হও আমি কর্তার যত কহিল! কিন্ত অন্যের 
ঘত্রু দেসিথা! ও ভোথাঁরছের পের নির্্মালাতাতে। 

একারন তোরা জাল আযাঁরদের দু যেশ্ত খটুঞ্চের 
অনুগহ কেমুল ভিনি ধলবান হইয়া ভোম্ধরদেরাঁথে' 

গরিক হইযাচেন তোমরা! তাহার দণরিদুতায়ু ধনি 
হইবার নিমিত্ত 1 ও ইহাতে আমি পরি দেই 

একারুণ এই ভোখারদের গুটিত কধর্থয ঘে গীত »ক-সরে 
করিতে আর করিল কেবল করিতে না কিন্ত দীপন 
করিতে । অতএব এখন পন কর ভোাঁরদের অরবরা 
ভীঁহাঁতে ঘেযল ই! করিবার যন ভিল ডেম্ন করিবার 

হইতে পারি ভৌম্ারদের সাঁমিগটার ঘভ। এক্ারণ 
কুরিবার যন হইলে কার্ধ্য গিহণ আঁচে সণস্ছার মত 
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৮ শাহ পবহ” দ্বিভীত়ু পত্র ক্রিভ্ডীরদ্গিকৌো-- 

ও ভাহাদ্বি জহর মৃত নহে । আছি ইহছণ কি 
না আল্যের আধ ও তোখাঁরদের দঃট্ধের কারণ কিন্তু 
হান হওনের জন্য ভাহাতে এ সময ভৌযারদের 

ভাবিকি হবে ভাঁহাঁরদের ওনত্ব ও তাহা'রদের জব্ 

বে ভোাদের গণত্ব হোগীখলাহে: এক আযান হইবার 

লিগ্িত্ত ঘযেয়ন লিপি আজে হাঁছরি বিস্তর ভাহার 

ডাঙ্কি কিচু, নহে ও যাহার আলু তাহার কমি 

কিচ নহে 1 রি 

নম ঈশ্বরের হ্তব হওক বিলি দিয়াছেন এ বত, 
চিন্তা টিটসের জন্ডতঃকরণে তৌঁযাঁরদের ফাঁরণ ? 
এজন লে নিস্তান্ত 2্যানিল লে স্ভেভি কিন্তু আর 

ভাঁৰিত হষ্ঈঘে আপন ইন্ঠা় গৌল তোারদের ভই। 
আর ও পাঁঠাইলাঘ জহার আঙ্জে জে ভুত ঘাহার 

মুলে অযাঁচারে লুখ্যাত আটে সকল মশুলিডে ণ্ঁ 

তাহা কেবল লে কিন্ত বে লিঘুক্তু হইল মাশুলিডে 

ভ্যাঁরদের সহগাঁসি এ অনুর্গীহ বহিতে হাহা আর! 

পঁকাশ করি সেই পুর শৌরহে ও তৌধারদের চুক 

পুঁকাশ করিতে আঁববান করিয়ী কেহ ঘেন' 
অপকীর্তি করে লা এবিস্তারের জন্য ঘাহা সেবা 

হঈযাতৈ আর্ারদের করণক ওপতুক্ত বস্ত ঘোগাহয়া 
পুভর গৌঁচরে ফেঁবল নহে কিন্য খানুঘের ও) 
অধিহা! ও সঞ্জে পা্তছিলাঁ আযারিদের ভাতা ঘাহাকে 
অনেকে বারিং আনিলাঘি নিরলিলা কিন্ত এখন 
আর নিরালিজ্য সে বণ আসাহলের কারণ যাহ! 
ভোযারিদের গুপন্ধ। যদি কেহ জিজাজআ করে 



৬ শ্রান্র পর্ধ দ্বিতীয় পত্র করিক্তীর দিক 

চিটসের তিষ্ঘু . মেআনার সাতি ও অহক্র্ত! 
ভোযারদের ক্বার্ধেয কিমা জাঁযারদের ভূতাগিণের 
বিষয় তাহার? গুলির দ্যত ও সঞ্চের ম্হায়া ॥ 

২৪ অআউএব ভাহাঠরদের মধ্যে ও সকল ম্গুডনির গৌচরে 
পুকাশ কর তৌঁঘাঁরদের পেঘের পুথাঁণ ভাহীরদ্গাকে 

ও আযারদের দর্পের পুঘান ভোযারছের বিজ্বযু 177 

পর্্ধ ভোঁয্শরদিগকে লেখিতে পুনাবাঁনকে সেবা করণের 

৯ বিছয়ু আয়ার আবশ্যক লহে।  একারণ আমি 
জানি ভৌঘারদের এচুক্ হন যাহাতে ও আমি দর 

কথা কৃহ্ি ভোঁযারদের বিশ্রতু যাঁকিদিলিযা লোককে 
হে আঠথায়ু! পুশ্তৃভ জিল গীত ক-জর এব০ তৌযারদের 
৩ তাল আলেকের আলা চাঁগখহয়াছে |! কিন আর 

দের দর্পণ কথা ইহাতে নিরর্ঘক্ক লী হওলার্ধে আমি 

ভাতাগাণকে পাঠাইয়াঁজি তোঁযর1 পুত হওন/থে হে 

:& আত আঁচ বলিঘাচি কি জানি হাঁকিদনিয়া লোক 

"আঁয়ার সহিত আলি ও ভৌযারদিগীকে আনুত্্ড 
পাঁইিলে ভাংখারদের লজ! হইত এ সাহস দর্সে ভোযার 

পর. দের লতা ও লী কুছিতে। : অভওব আঁখি বিচার 
7 হুরিলমি এ পহত ভীঁড়াগিণকে কছিতে তৌাঁরদেরা 

। শিক শুত্তরিয়া পন্বে পন্থৃত করিতে তোঁাঁরদের 
সে দীন যজকুর তাঁহা ঈংলের হত ও ব্ঠিিলির হত ল! 

৬ হওলের জন্য?  একরিণ ঘে কেহ কৃষি বুনে সে 

কণি গ্রলন পাইবে ও ঘে বেসি.বলে সে বেলি আসল 

৭ পাইবে] প্রতি জন ঘে মত আপনার অন্তঃকরণে 
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৯ অব্য পরর্ধ স্থিতীয় পত্র করিভীরদিগীক্কো 

ঠাওরে তেয্ন দেশুক ঘঠিধিলে কিম্তী জোরেতে লঙ্থে 
একীরণ ইশ্বর পয করেণ আন্টুদ দাতা । ই্থর 
ও অফ্ল অনাগীহ বাড়ীইভে গারেল ভোযারিদের দিগে। 

ভীহাঁতে ভোমরা! জদাঁ কাল কল বিহ্য্তে পরিডোহ 

হউহণে সকল ভাঁদ কর্মে অধিক হইতে পারিবা॥ 

ঘেয়বন লিপি আচে লে চন্তিযঘাঁচে মে দিযে 

দরিদ্ুকে তাহার বঘর্য খাঁকে অর্থ কীল। হিলি 
বাজ দেন বুনককে ও খাইবার কারণ ভক্ষ্া তিনি 
ৃতিগিন ভৌযাঁরদের বুনন ও বেজি কৰণ তৌঁঘারদের 

হমের ছল কলে বনবধন হইয়া নকল একশণল 

তাতে ঘাঁহা আারদের করণক করে ঈশ্বরের স্ব 1 
একারণ দানের জেবা করিতে পুলা লোকের তন্ান্তি 
কেবল খাণাঘ়ি নখ কিন্তু আহক হইযাঁছে ইশ্বরের 

অনেকের স্তবেতে ঘাঁহাঁর! এ সেবার পুঁযাঁণ দেখিযিণ 

ইনশ্বরের স্ব করে তোরা )ঞ্ডের হঞ্ীল অযাঁচ'রের 
বজ্স হওনের কারণ শ্রহণ ভৌযারদের একান্ডি হাউ 

শবলের কাঁরণ যাঁহী ভাঁহারদিগৌ এহ০ কলের 
দিগো ও ঘাহা'র1 তাহাঁরদের লিবেদলে ভোঁষারছের 
লিিস্ত চাঁছে তৌযাঁরদের কল্যান ইস্থরের সে বিস্যর 
আন্গুহের জন্য হাহা তোঁয়ার্ছিণো। উশ্বরক্ে হুক 

শ্তব ভাঁহাঁর আক্গ্য দানের কারন । 
সস্্া 

পর্ব এরযন আসি পাঁওল আপনি ঃখ্ীষ্জের মদত ও 
নয়া্সাভা লইয়া লাধনা করি তোথারদিগকে আহি 

0, 
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$০ দশ পর্ব দ্বিতীয় পত্র করিছ্ধীরদিগাক্কো- 

ঘে বিদ্যা হইযুণ হ্ঠীণ হইযাতি কিল্ড আবিদ্যযান 

হইয়া নিয় তোযারদের দিগো আছি আৰ্লা করি 
বিদ্যাযান হইয়া মেল নিয় হওনের আঁবিশাক ছকে 

না জে সাহজসে ঘাঁহাঁতে জাতি কহিতে মলে করি 
কতক লোঁকেরুদিগীকে যাহারা] আঁমারছের গতি ঠাওরে 

ঘেন আমরা! চলিতাঁয এহিকের ম্ত। : একারণ 
আদ্র বহিক্ের যত হলিলে তন্রাপি ঘুদ্ধ করি লা 

এহিকের মত ।  একাঁরণ আযারদের সণ্গ্যের 
অদ্দু 3হিকের নহে কিচ্ছু উশ্থরে পরাক্রীন্ত শক্ত গড 
ভগ্চীলের জন্য ন্যায় ও পুতি ওকে ওল্টিডে* 
ঘাঁহা ঈশ্বর জানের বিপরিতে খানা থাকে ও পুঁভি 

মনোডুৰ গর আন্ডার ৰস করিডে*  এবঞ 
আঁক্রোলসি হইয়া? নির্ঘাত করিতে সকল আর্ঘানলিনকে 

লিগা তোাঁরদের আজ্ঞা বর্িত পূর্ব হইয়া 
ভোঁঘরা দেতিতেজ বাহো। যদি কোন কফেছ সাহজি 

হইঘ্া বলে জীঘি খ্ুঞ্চের তাৰ সে আরঘার বুঝুক 
ঘেযান মে ডেযন অঞচন্া ও াঞের । শক্ারণ 
জাঁমি আযাারদের সে পরাকসের বিহয়্ কিছু দর্প 

কছিলে লতি হব লী যাহা! পুভূ দিয়াছেন আর্যার 
দ্গীকে হিতার্ঘে ও অণ্হাঁরাঁথে নহে পত্র ছি 
উয়ু দ্েঘনের মৃত না হইবাঁরার্খে।  শ্রকীরুন 

লোক লে ভাহাঁর পর ভারি ও শক্ত কিছ্ু তাহার 

শরীর অশান্ত ও তাহার বাঁক্য আপঘশি ! এ 

পুকীর লোক বুঝুক্ধ ঘে মত অবিদ্যযান হইয়া আমার 
দে পত্রের কা! লে যত ও আযারদের ক্মর্য হইবে 



4০ দর্শেয পবর্ দ্বিতীয় পত্র করিমীরদিগাক্কো 

$ বিদ্যাান হই একারন আমরা আপিনারদিগাকে 
কৃহিভে পারি লা তাহারদের যধ্যো কিন্ণ তুলান! 
করিতে পারি না ভাহরিদের সহিত যাহারা ব্যাযধা! 

করে অপিনারদিগীকে। কিন্ত তাহার] পরার 
যাপিতেং ও তুলনা করিতে অজ্ঞান হইল! 

॥৩ আম্রা দূর্প কথা কহি না জাঁপনারদের আঅপরিযালে 

কিন্ম দে বিবাঁলের যাপের যত হাহ ঈশ্বর ভাগ করিঘুখ 

দির্ঘাচেল' আঁযারদিগাকে জে পরিমান লবগিফে তৌঁয!র 
48 দের ভীই। আঁয়রখ আপলারদিগাকে হাঁডাই ন! 

ঘেন না লাগিতাঘ ভোর়োরদিগকে একখরন আর) 

আইলা ভৌযাঁরদের উইি »টিছের যগ্জল আখতার 
$৫ চেতি ছিতেং 1. অতন্য দর্গ কৃথী না কৃহিভেং 

ভান্যোর কার্ের বিজয় কিন্ত ভরসা করিভেহ হে তোমার 

দের ভক্তি বত হইলে আঁয়র) আয্খরদের বিধানের 

মত অস্ত্র পাঁইৰ ডৌা'রদিগী হইভে : ঘে মৃত আর্* 

$৬ বাঁতিব মক অযাচার চেতডি দিতে ভোঁারদের 

| ওদিগৌর দেশে এব০ দূ কথা লা কহিতে অন্য 

লোকের বিবীলে যাঁহী পুস্ভত আঁযারদের কারণে £ 
$৭ কিন্ডু হে জন দর? কথ] কছে লে কক হিছহাঁতে 

একারন ঘে জন আপনাকে ব্যাখ্যা করে সে গহনিত 
লহে কিন্ট ঘে জন সিঙছিহা ব্যাখা করেন 15 

পর্ব হে তেযিরা আর হ্ছিপ্ততায় কিছ হু সহিষ্ণতা কর 
44 আাকে বটে সহিষ্কতা কর আমাকে ।  একারন 

77 আহি ঈনশ্বরীয় হ্ষণ্য তোঁয়ারদের বিষয় তোমার 
দ্বিগিকে দিতে খ্ী্কে যেমন অতি আইবড় কনা 

স্পস্ট 



$$ একাদিশখ্ পবর্ষ দ্বিতীয় পত্র করিভ্তারদিগীক্ছো 

পরকারণ আসি বরিযাঁচি ভৌ্ারদিগিকে এক জ্যাহীকে 
কিন্ড আহি ভাবনা করি পাঁচে কোল মত মেসন আপ 

তাহার ক্ুত্তান ছিযু পভারিল ক্ষাঁয়ীকে তেযন তোমরা! 
চু্ঘত হইভ ফের দিগোর নির্মএলাতী হইতে । একার 
ঘে জাইসে যদি ঢেত্ডি দেয়ে আর কোন যেখুকে 

যাঁহাঁকে আয়ুর! চেতি ল। দিযাজি কিন্য ছি ভোর! 

91৩ আর কেলি আজ ঘহাকে লা পীইহাচ কি আর 

কোন হুগ্ীল আর্যাচার যাহা ভোর! গহন লা 

করিয়াছি তবে নিশ্টঘু অহিষ্কত! করিতে জায়! 
একারিণ আসি বুধ ঘে আছি কোন হতে অতি শে 

৬ লেরিডের পট নাহি] একার আসি বাক্যে 

$ ি 

মুর্খ হইলে তন্রাপি ভ্াানে নাহি। কিন্তু সকলে 
লুকাপা হইর্াজি তোযারদিগিকে অমান্ত বিজ্যুডে 1 
আপনাকে, সময করিয়া ভৌঁযাঁরদের জস্ত্রযার্থে 

শাপরাৰ করিহাঁচি আসি একাঁরণ আহি ঈশ্বরের মলে 

সম্া্ভীর ভৌয়ারদিগকে নিষুর চেতি দিয়াজি আমি 
চুরি করিলাঁয আঁরং মগ্ডলিকে যাঁহিনা লই ভাহাঁর 

দিগা হইতে ভৌঁযণরদের কার্থোর কারন আমি 
ও ভোর্যারদের বিছ্ায়ান হইলে ধন হিন হঈয়ু! কোন 
কাহার কাঁ্নাড়ী জিলায়ি নী একারণ জাহাং আহি 

চাঁহিযাছি ভাহাসে ভুভাগিণ ঘোগাইল যাহার! আইল 
হাক্িদনিঘু! হইতে সকল ক্খর্থো ও আঁবলাফে ভোযার 

দের ক্লেতা হইতে রাগিইধিলি ও সে যত আপসিলখক্ে 
রাণি্ৰি। ঞ্চের সততা অফারে ঘাঁকিলে কেহ আর্ঘার 
এছ কা নিবারণ করিতে না পাইবে আমা যার মস্ত 
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আভাস? কেন। আমি ভোযাঁরদিগীকে পেস ন| 
করনার্টে। ঈশ্বর জানেন £ কিন্ত যাহ] করিতেছি: 
ডাহা করিব তাহারদের হেতু নিশেই করিতে যাহার 
হেতু চাঁছে তাহাতে ঘাহা'র1 সে বিছয়ুতে দূর্গ কথ! 
কছে পঁকাশ হইবে ঘে যত আঁয্রা | . একারণ ইহার] 
চিং)1 পরিত চাতুরি কর্তী আপিনারদিগাকে বদল করিত 
খ্রাঞ্ের দেরিতে 1 ও এ আজব নহে এক্াঁরণ অযুভান 
আসিনি বদল হুইয়াঁজে দাণ্ডির ছ্যতে। আভএব তাহার 

ফেবক ও ধর্মের সেবকের তে ব্দল হইলে কি 
অআজঙ্রব ঘাহারদের শেঘ হবে তাহাঁরদের কার্ঘের 

মত ।. পুঁলবর্বার আমি বলি কেহ বুবুক লা আমাকে 
অআভ্ঞান। কিন্ি তাঁহণ লা হইলে অজীলেরু ঘত গহন 
কর আঁযাঁকে আখি: কিছু দর্দ কথ! কৃহিবার 
জন্য ঘাঁহা আমি কহি তাহা আছি কহি নব 

হিচ্হার মত কিন্ত অভ্রালেডে এ দর্প কহলের 

সাহলে। জনেক লোক এছিকের মত দর” কথ! 
কছি সেকাঁরণ আমি ও দুর কথ] কছিব। তোর! 
ও অতি ভ্াঁনবান হইয়া! আক্রান লোককে অবর্শঃ 
সহিষ্চতী করিতে পাঁর।  একাঁরণ কেহ ভোযার 
দিগাকে দাস ক্রাইলে কিম্থা টাইগা ছ্েলিলে 
কিম্থা জোর করিয়া)? লইলে তোঁযাঁরদের বন ফেছ 

আপনাকে বাঁডাইলে তভোযাঁরদিগকে চত্ মাঁরিলে 
ভোমরা তাহ অহিষ্কভা কর ॥ আম অপযানের 
ক] কৃহি ঘে মত আঁয্রা অশক্ত হইতাফ অবশ্য 

যাহাতে আর কেহ সাহসে আছি আজানের মত কহি 
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তাঁহাডে ও আমি আঁহজি 1 তাঁহারা গিরি তাহা 

আছি । তাঁহারা ঘিশহালী। আমি ভাহা। ভাহারা 

আঁবরহাঁের অন্তান] আমি ওভাহ্ণা! তাহার! 
খীন্চের সেবক 1 আসি অজ্ঞানি কহি আসি তাহা হইতে 
ভাবিক।1 কার্বো অবি্কি পারে অনুমিত কারাগায়ে 

বারে পুনঃঘ মৃত্যুতে পীঁচ বার এক ক চলি 
মারি ঃধাইল।হ ঘিহোদিরদের হাঁতে তিন বর জহি 
দর মারি খাইলাহ এক বার পাঁখর মারি 

ইলা তিল বাঁর জাহাজ ভগ্ঈী পাইলাযি এক দিব 
রাত্রি গভীরে খাকিলাঘি গুঁল৪* ঘান্রা করিতে লদীর 
আাঁছে ভাঁকাইতের আসছে আহন্ধির সছেশির আঁপিছে 
আসছে অন্য বর্মের যঙ্কো আখসদে হরে আপে 
আরণ্যতে আপদে অযুদছে আছে সিথা ভাইর হৃথো 

ফেহনত ও শযে দুঁনও জাগা থাকিযিণ হুধি- শু 

তৃষ্ধিৎ হইঘ্শ প্ঁন৪২ ওপবাঁলস করিতে শিভ ও 
আনগ্রীভাঁতে দাহিরে কার্থা বই অস্ত যডলির ভিন্তা 
ঘাহা পুতি দিলে আযাঁর বর্তমানে দৌড়ে । কে আশক্ত 
হইলে আমি আশন্ত নহি? কে তূত্তি- হইলে আঁমি 
জলি লী! আঁযার দর্পণ কথা কৃহিব্খর আবশ্যক 
হুইলে দর্পণ কথ? কৃহিব আমার আশক্তির বিহয্ 

আম্াঁরদের পুভূয়েম্ত গঞ্জের ঈশ্বর ও পিতা ঘিনি 
অন্টিদানন্দ তিনি জানেন ঘে আযি হিঘ্যা কথ] কৃহি 
না) দামাশেক আঅহরে আরেতাস রাজার দেয়ল 

চৌকি রাটিংল দাঁযাশীরদের -সহরে নিয়ম করিযণ 
আঁযাকে ধরিতে ভাখন আসি খডকি দ্য ভ।লি 



8 একাদশ পবর্ধ ছিভীয়ু পত্র করিন্ডীরদিগীফে- 

করিয়া! নহিঘুণ টিলায় ছে্ঘালের কাঁছচে ও লে ম্ভ 

ডাঁহার হাঁত ছাভাইলায ? 
_লার্টা 

পবর্ফ আমি দর্প কথ] কহিতে লিঙ্গটয়ু ওপঘুপ্তঃ নহে আমি 
৪২, ১১ আমিৰ কহিতে হিচ্হবর দর্শন ও পুশ তাইহার 

চর 

পেরে বর চঙ্গেকে আমি ঠিলিলায এক জন াঁন্ছে 
শরীরের সঙ্চোে কি শরীরের বাহিরে আছি বলিতে 

পারি ল! ঈশ্বর জালেন এহন ঘাহাঁকে চে দিয়! লঈুণ 
গৌঁন তৃতীয় স্থগেতে! বটে আমি জানিলায় এল 
মাঁনুছকে শরীরের মগ্যে কি শরুরের বাহিরে 

আঁচ জলি লা উশ্থর জালেন ভাহাঁকে আঁরদীর্শে 

আকর্ষিত হইল ও শ্টনিন অকথ্য কথা যাহা মানুষ 

কহিড়ে আক্র্তব্য । এন লোঁকের বিজ্যু দপকথ্া 

কহিব কিন্তু আপনার বিষ্যু দূর্গ কথা কহিঘ না 
কেবল আাঁযার অশশকির বিহ্য় আহি দর্পণ কথা 

কুহিতে চাঁহিলে ক্ষিগ হবলা একারণ আমি অভ] 
কৃথা কি! কিন্ড চুপ ক্রিযণ খাকি পাঁচে কেহ 
অখযার ব্ষ্ঘু কথা? কহে তাহা হইতে অধিক ঘাহা 
দেঠে আত্যিতে কিশ্রনে আখহাঁর বিজয় 1 এব০ আহি 

অতল গুল্পলাশিত না! হইবার কারণ এ বিস্তর পুকাশেতে 

আমাকে দিতৃব্য হইল এক কাঁটা অগ্জে সযতাঁনের 
এক চর আযাকে যারিতে আমি অতি ওল্লাঘিৎ- লা 

হওনার্ঘে। পরে আমি তিন বার ঘিছহাঁকে নিবেদধ 

ক্রিলাঘ তাঁহাঃণ্িতে। তাহাঁতে ভিনি বলিলেন জামার 

অন্গূ্হ ভৌযার জাঁরণ প্রচুব এ জন্য আঘার বল 
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4৯ ছ্বাঁটশম -পহর্ধ দ্বিতীয়ু পত্র করিক্ীরছিগকো-- 

ভার আশক্তিতে শ্রদ্ধ £ আতএৰ আমি হর্িহাকজআনে 

চর কথা কৃহিব আঁযার অশল্তির রিছয় এযঞ্চের 
পরাক্রয আঁঠাঁরে বাস করণের জলা । আডএক 

আহি অশক্তিতে নিন্দীহ দাঁরিদূভায় বিপক্ষৃতায় বি 
গীতিতে হচ্ড হছী্াজি খ্টঞ্জেরথে একারন আধি, 

আসক্ত হইয়া! বলবান হই । ্ 

আমি দর কথা কৃহিডে আক্ডাঁন হইয়াজি তৌঘরণ 
ভাঁহা! করাইিযাছি আঁয়াকে একারণ শাম্ঘর কর্তবা 
তোয়ারদের ব্যাথা পাইতে এজনা আম্িকিদু ল। 
হইঘণ তত্রাসি কৌন মতে অভি শে ছেরিতের কিছু 
কমি লাহি।.  লিতান্ত পরেরিতের চি পৃকণশ হইল 
তোঁযাঁরদের থে সকল দৈর্ঘ্য করিয়া! তি ও চয্হ, 
কাঁর ও পরাক্ুয়ে ; একাঁরণ তোরা আর মঘণুলির 

 সস্পাার্প 

আজ কেল ইহা ব্যতিরেক জাতি ভরি জিলা ন' 

$ঃ 

৬৫ 

ধ৬ 

ভোঁযারছিকে*। এ দো হাত কর । দেখা এ 

তৃতীয় বার আযি পুচ্তুত হইয়াজি ভৌযারদের কই 
হাতে 1 শরবত আমি ভারি হঈই লা ভোযারছিগ।কে 

পএ্কারন আহি চেহ়া করি লা ভোমঘারছের কিন্কু 

তোযারদ্গ।কে ইহাতে শিল্টানঞ্চত করিতে পিড়া হাঁডার 
নিমিত্ত অকর্তব্য কিছ্যু শিডা হাতা সঞ্চয় করিতে শিশ্ঠর 
কাঁরন কর্তব্য আঁটি ও হরি যনে ধিরচ ও 

শৃঘ করিব ভোযাঁরদের পাঁণের জন্য কিন্দ্র আনি 
ভোঁযাঁরুদ্গিকে হ্ছতি প্রেঘি করিয়া তখাত কৃমি পৌঁছি 
পাই কিন্ড হওুক্ক আছি বোবা করিলামি লা 
তোঁমঠ্রদিগক্ে কিন্ত তাতুরি হঈযা গুভীরলাযু ধীরিদাম। 

০ 



£২ দ্বানশয পবর্থ দ্বিতীয় পত্র করিন্তীরদিগিকে 

১9 তৌযারদিণীক্কে। আগ্লি/লাভ পাইলাম ভৌযা'রদিগ! 
হইভে কোন কাহার যাঁরহত ঘাঁহীকে পাঠাইলা 

£৮ তেযাঁরদের টাইি আছি সাধনা করিল ডিটসকে 

. লা এক আাঁভাঁতে ও এক পখে। 

$৯. 

৩ এক জন ভাই পার্ঠাইলাযি তাহার জঞ্জে। চিটস 

লাভ পাঁইয্াচে ভৌঁ্রদিগী হইডে। আন্িরী চলিলায্ 
স্পা 

পনবর্বার বুঝা তোরা ঘে আযিরা বাহানা করিতেছি: 

তোঁযাঁরদরে টাই! আরা ফুঁ কছি ভগবানের 

গৌঁচরে ও সক্তল করি নিয়রে ভোযাঁরদের হিতা 

০ কিন্ আখি ভয় করি পাঁচি আনি আইলে পাঁই লা 
_ ভোম়ারদিগকে ঘেযুন আগর মুন ও আহাঁকে প্রাপ্ত না 

&$. 

.. হইবে ঘেয়ুন ভৌঁযাঁরদের মযূল পাছে কচকচ গে) 

ক্রোব বাকরা নিন্দা কস গযাঁনি ছভগ্হতি হয় 

পাঁজে জ্াহি রর 'ভোঁঘখরটেরে হবে আইলে 

আমার ঈশ্বর লক্গু। দিবেন আাকে এব০ আমি 

 শোক্ষিত হইব আনেক লোকের বিহ্যু হাঁহাঁর! পাঁ৭ 

৮ করিয়াছে ৩ খাদ করে লা সে ৭ ক্রিয়া ও পরদাঁয 

$৩ 

চি 

১. কায যাহা করিয়াছে । 

শব এ ত্তীয় বার জাতি আঁকিভেছি ভোযারদের টাই? 

চি... তিন সাঙ্ষীর যু হইতে পুতি কথা ছির হইবেক | 
আঃ পর্বে বলিলাঁয তোযারদিগক্ে এব০ এখন ধনি 

যে মত দ্বিতীত বাঁর ও+স্থিৎ হইভাঁফ ও অনুর্পস্থিৎ, 
হইয়া ধন লেন তাহারদের ভাই আহার] প্ষ্বে পা 

ল * 
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5৩ তরি পর্ব দ্বিউীয় পর করিন্ারদিগকো১ 

করিযাঁচে ও আর অমস্তকে যে আমি আরহার আইলে 
ভোয়ারদিগক্ষে ক্কেযা করিব লা এলিমিস্ত ভোয্র 

চ্ঠ আথার মধ্যে বলনের পুযণি চেষ্জা কর থিনি 
অআশল্ত লছে ভোাঁরদিগো কিন্ত মৃহব্লিব্ন্ত তেখহাঁরদেরু 

যধ্যে? তিনি দুব্বল্যভায়ু সে খুন হইলেন সে 

তা কিল্চু বীচেল: ভগীবালের ধ়াক্রেমে জামির ও 

ভাহাঁর মধ্যে অশল্ত হইয়ুশ বাঁচিক তাহার আগ্জে 
ঈশ্বরের পরাক্ষমে ঘাঁহী ভৌহারদের দিগো। আখপনারু 
দিগাকে ব্চীর কর যদি ভক্তিতে কি না আঁপনারদের 

পরিহ্ডী কর ॥ আ্খসনাঁর1 জাতি নহ ঘে তোঁযরা টকলৰি 
লা হইলে যোশ্ত গড ভোযাঁরদের যধ্যে ॥ কিন্তু 
আযার ভরসা আছে যে ভোর] ভ্বাত হইব হে 

আরা উকলবি লহি এ্রাথন জাঁমি ভেযিঠরদের দোষ 
না করনার্থে সবনা করি ভগাবানকে আযাঁর 

দের ব্াখখ্যানার্ধে নহে কিন্য (উযরখ নির্মল কা্ধা 

করণার্থে ঘি আর টকলবি হই । একারন আরা 
কিচু করিতে পারি লা জত্যতী'রঞ্বিপরিতে কিন্ত 

অভাভার প৮১। একরিন আয্রা অশক্ত ও ভোয্র! 
হলবান হইলে আঁযারছের আনন্দ 1] আরা ও 

ভোরাঁরদের শ্রদ্ষডী চাহি ॥ অতএব আমি অনুপস্থি 

হইয়ণ ইছণ লেছি পাঁচে বিদ্যাযান হইলে আহি জোর 

কুরিধ সে পরাঁকযান্ঘায়ি ঘাঁহী সহ! দিয়াছেন 

হজাঁাঁকে হিতাঁ্্ডে ও সৎ্হাঁরাঁখে নহে 1১ 

আঁর কি ভাইরে ॥ হঞ্ঠ হও শ্বিদ্ধ হও শান্ত হও এক 
শীল হও নির্কিরেধি হও ভাছাতে বষ ও বিরোবের 



৫৩ ত্রিয়ুদাশম পরব“ দ্িউয়ে পত্র করিন্তীরদিগঞে 

$২ ঈশ্বর হইবেন ভোযাঁরদের অহিৎ 1 এক জন আর 
$৩ এক জনকে নমস্কার কর পত্র চুম্বন করিয়া। আসক্ল 

$8 পন্য লোক নমস্কার করে তোথারদিগাকে 1! আমার 

দের পুভু ঘেশ্ত জের অনুগ্হ ও ঈশ্বরের পয এব 
বর্মাআর সঞ্াঘ হওক ভোথারদের সকলের সহিৎ্॥ 
আঁহেন। টি 
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সাও শেরিতের পত্র থাঁলাভীকে স্পা 

4 দুখ পর্ব 

পাঁওল পেৌঁরিত যানুছের নহে যাঁন্ষ হঈতে লে কিন্ত 
ঘেষ্ত টান ও ভগীবান পিউ হইতে বিনি মৃত্যু জাভিযুণ 

শুর্ঠাইলেন তাঁহীকে ও মে সমস্ত ভাড়া ঘাহার) 

আঁয়ার অঙ্গে গাঁলাতিঘাণ মগুলিকে ভোঁয়াঁরদেকু 

অনগুহ ও কূর্শল হওক ইম্থর পিভা ও আয়ারদের: 
পুঁভ নেত্ খুজি হইতে ঘিনি আলাঁকে দিয়াছেন 
আনাঁত্রদের পাসের নিমিত্ত ঘেযেন ঈশ্বর ও আঁযারদের 

নিভাঁর মল আঁহাঁরদ্গাক্ষে ভারিতে এই কুজ্গাত 

হইতে ঘাহাঁর জআ্যাধ্যাত হওক অদাঁলবর্বক্ধনে | 
আঁয়েল । যা 

আমি চযকিৎ হইঘ্ণচি ইহাতে তোযির1 এ যত শব 
গিগ্রচি তাঁহাকে চাঁভিহা ঘিনি ভাঁকিলেন, ভোর 
দিগাকে খন্ডের অন্গঁহতে ল্য য্দুল অহাঁচারের' 

পুনে. হাহা অল নহে কিন্ু কেহ আঁচে ঘাহাঁর! 
অস্থির করা ভৌযাঁরদিগীকে ও গাঞ্চের যঞ্জীল অযাতার 
ওল্টঠিতে চাছে। কিন্ড যদি আরো কহ কেন 

হাত আগা হইতে ঢোক দেই আর কোন মঈন ামাচর 

জ 
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$ দায় সবর গালাতীকে 

তোয়ারছের ভাই তাহা রই যাহা আরা ঢেভি দিঘ়টিং 
সে সান গৃহন্থ হওক॥  যেয়ন আয়র প্বের্ক 
রলিয় জি তেয়ুন এখন দীনব্র্ার হুহি যদি কোন কহে 

তোযারদের ঠাই আর কোন মুল সমাচার চোল্ত 
দেয় তাঁহা ব্যতিরেক যাহা (তাযির গুহণ করিয়াছ তে 
লে সাপ গৃহ হওক। আমি এখান যাঁনুহ কি 
ঈশ্বরের অন্গহ চেচ্া! করি কি্া মানুষকে তোছিতে 
চাহি । একা'রণ মানুষকে তোছিতে চাহিলে চে 
চাঁকর হইডে পারি ন1 1 লা | 

কিন্য ভাইরে আহি জানাই ভোয়াঁরদিগীকে ঘে সুঙীল 

সমাহার আঘাঁর করণক চেততি দেয়া! তাহা মানষের 
মত নহে! একারণ আমি তাহা পাইলায না মালি 

হইতে কিম্বা ভাহী শিক্ষিলাঙ্ষ কিন্ড কেবল যেষ্ু 

খ্ীঞ্চের প্রকাশ দিয়া!) তোর? হুলিতে পাহিয়ছ 
আমার পুর্ব গভির কথা ঘিহোঁদীরদের আভাঁরে কি 
মত আমি অজয়! বিক্ষত] ও অপচস করিলাম 

ভগীঝানের মগ্ডলিকে এব, অবর্বস্ হইলাঁয ঘিহোদী 
 আঁচবরে আখযাঁর বর্ের আনেক লেকের আঅব্কি ঘাঁহারা 

চিল আর সর্যান পিতৃ ব্যবহারে তপ্ত হইয়া! 
কিন্য ঈশ্বর হিনি আঁকে মাভী'র গার্ত হইভে বিভিন্ন 

. করিলেন ও অনুগৃহ করিয়া ডাঁকিলেন আযাকে 
4৬ ডাহার ভূন হইয়া পুকাঁশ করিতে আপনার পুরু আযার 

মধ্যে ভাহাকে অনা বর্ঘের যধ্ে চেতি দিবার কারন 
ততক্ষণে আসি কথা বার্তা কহিল না যা রক্তের 

$ সহি ফিরোশলমে ও না গিয়া আমার বেক 



৪ 

4৯ 

নি 

২8 

২৯ 

৯৩ 

২৪ 

পর্ব 

$ পৃ প্র গালখভীকে 

পৌঁরিতের টাই কিন রাবিতে নিযজিও পনবর্কার কিরিয়] 

আইল যোঁশেকে 1] তিন. বসর তারপরে 

আছি হিরেোশলঘৈ গেল পিভরকে ছোঘলের জন্য 

ও আসতি করিলায ভাহার সাতে পঞ্চদশ দিবস ॥ 
কিন্য আঁর কৌন সে্রিত দেখিলাম না ছুভূর ভাই 

ধঘাঁকৃব বর্তেত এ্রথন যাহা আছি নেণি তোঁারদিগন্ছে 

দখা ইদস্থরের জদনে আমি হিখ্যা কথ] কৃহি না। 
তারপর আঘি আইলা সিরিয়া ও কিলিকিয়া ॥ 
এব০- গুণে আতিন! ভিলা ঃঞ্ডের হগুলিতে যাহ! 
যিছেদি দেশে কিন্দ ভাহারা কেবল শুনিভে সইয়া 

চিল ঘে জন প্ৰ্বক্ণলে বিপহ্ষিড! করিল আ্াঁরছিগীকে 

লে এ্াধল চে দ্য সেই ভক্তি যাহ প্বর্বকালে 
ব্লাশকরিলা জনক তাঁহারা আঁযখরার্থে করিল 

ঈশ্বরের লাস । ক 

ভবে চ্ বর পরে আঁতি আরিবার গোলখছ 

২ গিরোশলে বা্দবাঁর সঙ্জে ও চিউসক্কে লইযুণ গেলা 
চি 

ধ 

৪ 

সহি এব, আছি পৃকাঁশ ক্রিয়া যাই কৃহিলায্ 
জেহ্জিন সযাঁচাঁর ও ভাগ্ারদিগীক্ে ঘা জহি কৃহি আনা 

হর্মের হধ্যে কিন্যু তাহা অতন্ডর কহিল নেকলাহি্ 

লোককে পাঁচে আহি কেন মত দৌভিতায কিনা 
দৌভিঘ ঘাঁঈভাঁয আর্ক 1 কিন্দ চিটস হে 
আমার অগ্টে গিকি লোক হইঈযুণ জোর করিয়া তকছেছি 
হুইল লা এ হইল মিথ্যা] ভঁভাগনের জন্য যাহারা 

আঁচাঁলক্- ভিতরে পৃবেশ্শিল ও ঘাহাঁরা গু আশঈল 
আঁথারুদের গুদ্ধীরত্ব দোঘনের জনা যাহা আজে টু 



& দ্বিতীয় পর্ব গাঁলাতীকে---- 

যেস্ততে ও আঁম্টারদিগাকে পর বস করিতে  ঘাহার 
দ্িগাকে আরা এক দু বাঁছুলয হইলাম লা গলে 

অযাতারের সত্য ভো্ারদের সহিত খাকনের জলা? 

কিন্দ ঘাহার1 কিছু আবি দোখা গোল তাঁহার] পর 
কাল যাহা হইল তাহা আযাঁর কিচু জ্ার্থয নহে ঈ্থর 
কাহাকে গুনরোৰ করেন ল? একারণ যাহারা কিডজ, 

অধিক দোখ],গেল তাঁহারা কথা কহিযা কিচু করিল 

না আঁকে কিন্ত ভাত হইয়া ছে অন্য বর্মের মগ্ন 
সমাচার পরিচারক্তা দিয়া গোল আযাকে ঘে মত তঞ্চ 
চেদির য্ীলে সর্যাচার পিভরক্ছে.. একাঁরণ হিনি অর্দানি 

করিলেন পিতরে তকচেদির লরিতত্বে তিনি ও মার্ঘানি 
করিনেন আযার মধ্যে অন্য বর্ঘের কারন এবাৰ 

শু কাই ও ঘোহন-ঘাঁহার! স্যঞ্ত »াভ হইল জাঁলতে 

| পাইল সে অনুগুহ ঘাঁহা দেয়া গেন আঁকে. তাখন 

তাহার] আমাকে ও বার্নবাঁকে সন্তাছের দহন হস্ত 

4০ 

ঠ: 

8২. 

ৃ দিল আঁয়রা অন্য হর্সের ক্বাই যাইতে - ও তাহার! 

. ভকচেছদিরদের 1 জি 

কিন্ত তাহারা চাহিল আমার দিগকে ঘলে রাট্ধিতে 
গরিবকে তাহা ও - আ্ঁযি করিতে বঙ্ত ইয়া 
করিলখয 1 কিন্ পিভর আণ্চিযিঠে ওত্তরিলে আঁচ 

অন্যখা সনে বিবক্ত করিলায্ ভাহান্তে তিনি দোঁছি 

হওলার্থে কারণ কথক লোক ধাঁকুব হতে জাঁইসনের 

ও সবের, সে যাইল জন্য বর্ঘের সঙ্গে কিন্চ ভাহারা 

আইলে তঙ্চছুছিরদের ভয়ের কারন অতন্তর 

$৩ হইল | ...লা গিহোদীর1-ও ভুকটি করিল তাহার 
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সহি, তাহাতে বার্ধবাকে লইয়া গেল তাহরিদের 
ইউ ; তাহারা মোজা চলিল ল1 যীলে সহাঁতাঁরের 
সত্যতারান্যাহি আভএব আনি তাহা দেস্ধিযা সফলের 

চর বিলাস লিভরকে 0 

বদি তৃছি ঘিহোঁদা হইয়া কর আন্য বর্মের ঘউ ও 
হিছোছীক আত নহে ভবে জোর করিয়া আন্য বর্থ 

করাইতৈজ্ ধিহোঁদীরদের আত কেল। আরা 
আসভীবি যি্বোদী ও জনা বর্গের পপি নহি জ্ঞাত 
হা ঘে ব্যবস্থার কীর্থেতে ফোন কেহ বীর্ম্িক লহে 
কিন্ড কেবল যেস্ত শুক্চে পতযয় করিয়া! আযিরাই ঘেস্তু 

7 গীঞ্ডে আহা করিযাজি জের উক্তিতে ধীর 

$৮ 

$৯ 

৯৪ 

ইওনাঁথে ও ব্যবস্থা কার্যাতৈ নহে একারন খ্যবস্থার 
কাঁর্ছো ফেনি ফ্হে বাকি নহে ৮ কিন্ড ঘদি আমরা 
চিত ছিযুণ বীরির্মক হইবার চাঁছিতে২ আনার 
পাশিষ্ঃ পাতা হাই তবে এ নিষিত্ত গন্ডি পালের সেবক! 

ভাঁহা হওক লা । সি 

যাঁহা! পূর্বে নচ্ করিল ডাহা ঘছি আর্ণর গঠন 

সরি তবে আপিলাকে করি দোঁছি একারণ আখন্ি 
হ্যবহ্থণ দিয়া হত্যা হই বাব্হরিছিগে ঈশ্বরেরছিগৌ 

বাঁচনের জনা। আহি ্ীঞ্চের অগ্জে হুসে হত 

কিন্ট আমি বাতি ভাহা ও আহি নহি ক্স ্  

বঁতেল আযাঁর থরে এব, এখন ঘাছা শরীরে বাঁচে 

তাহা বীচি ভগীবানের পুঁপ্রে ভক্তিতে হিলি পি 
করিলে আঁঘাঞক্ে ও আপনাকে দিলেল আয়া 

কারা আমি ঈশ্বরের অল্গৃহ নিয়াধুকি করি 
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না একারণ ধর্ঘ্য ব্যবস্থা হইতে হইলে ঃুঞ্ত অফারিণ 
যরিয়াছেন | চা 

ছে ক্গ্ত গাঁনাতীরা ভৌারদের মল হরহিঘুখছে। 
৩ কে তোরা সভাতা বর্তনা হওনার্থে হাহারদেকে 

গোঁচরে যবস্ত ঃধছঠ কুসে হত পুকাঁশ হইয়াছেন 
ভোঁয়ারদের মধ্যে! - আমি ফেবল ইহ 

জালিতে তাছি ভোঁথাঁরদের ঠীইি ধর্দাআ পাইয়াঁচং 
বাবহা'র কার্বেতে কি উক্তির শরবপে 1! তোরা 
এযন ক্ষিত। আজআঁতে আরসিলে শ্তদ্ধ হথা শরীরে 
এত দুধ খাই্যাঁছ নির্ঘক্ি  ঘছি এখন নিরর্ঘক ! 
অআভএৰ ঘে জন জেবা] করিয়া আজি দেয় ভোযারদিগাঞ্চে 

ও আঁশ্র্ঘ ক্রিয়া করে ডোযারছের হবো ভাহা ব্যবহার 
কা্ধ্য হইতে কিম্থা ভক্তির শাঁবনে। থে যত আবরহাম 
আহ! করিল ঈশ্বরকে ও ভাহা গনন হইল ভাহাঁর 
তাই ধর্মোর অন্য. অতএব জাল যাহারা ভক্তঃ 

৮ হইতে তাহার আবরহাঁযের সনম্ভাঁন | ধঙ্্দ গুন 
পৃৰ্রে দেণিয়ু! ঘে ঈশ্বর ধামিংক করাইবেল জন্য বর্মজে 

ভক্তি করণক ম্গুীল জ্যাঁচার পঁষেৰ চে কি দিলি 
আঁবর্হাঁয়কে কৃহিয়িণ ভোযার হো মস্ত বর্ন বন্য 

হবেক !. এ নিসিত্ত খাহার? ভাক্ত হইতে ভাঙার! 
বিশ্থাসি আখবরহাঁযের সহবন্য হত লোক ব্যবস্থার 

কার্য হইভে তত আপের বস একাঁরণ এহন 
লিলি আঁচে আপ গৃহস্থ পুতি জন যে থাকে ন! নিত্য 

সখ 
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করিতে সক্কল যাহা ব্যবহ্থণ পত্ভকে লিশি আঁচে: & 
কিন্তু এমন বিগত হইয়াঁচে ঘে কোন কেহ ঈশ্বরের 
গৌঁচরে ধীর্মিক নহে বাবহুণ কার্ধেরতে একরিণ থাক 

ভক্তিতে কীঁতিবে ;. হ্যবস্থণ ভক্তি হইতে নো কিন 
ফে জন তাহা করে লে তাঁহাঁতে বাচিবে। সু 
আঁারদের বদলে ভু হইয়ণ মুক্ত করিয়াছেন 
আারদিগাকে ব্যবসার আপ হইতে একারিণ লিশি 
আঁচে পুতি জন আপ. গৃহস্থ, ঘে বৃক্ষের ওপর টাগীন 
হত আঁবরহাঁয়ের আঁশীব্বাঁদ অল্য বর্ছের গুপর 
আহইলের জন্য যবে ঃধষ্ড দিয়া! ও আম্র1 ভক্তিতে 
আর আগ্গিকাঁর পনইবাঁর জলা । 

ভাইরে আমি বলি যাঁলঘের হত কেবল আাঁনছের 
হন্দবস্ত যদি সহি ভবে কেহ কমি বেশি করে লা 

ডাঁহা। শন আবরহাঁয ও তাহার সন্তানকে 

অর্িকাঁর করণ হইল 1? তিনি বলেন লা অন্তালেব। 
ঘেমযভ আনেক কিন্ডু ঘেযুন এক ভৌযাঁর সন্ভল তিনি 
ঠছ্ঠি 1 আমি ও ইহী কছি লে বন্দবন্ত ঘাঁভা ঈশ্বর 

ঁর্ৰে হি করিলেন সে তাহ! ব্যবন্ছ? চারি শত 

ত্রিশ বর তারপরে হইলে বৃধী করিতে পারে না 
সে জক্িকার বিযোঁচনল করিতে 1] একার সে 

অধিকার ব্যবস্থা হইতে হঈলে আদ্দিকাঁর হইতে হইভ 
না কিন্ত উনস্বর ভাঁহা অন্ধিকাঁর করিঘুণ দিলেন 

পাপ 

আবধবরহাঁয্কে 1 ভবে বাবস্থাঁকি কারণ ভাহা 

দেজের কারণ দেয় ভীয়াছে অন্তাণ ও্পন্ন পর্বান্ত 

ঘঁহাকে আনিকার হইল ও তাহা দ্যুতের করণক 



৩ ভ্ভীয়ে পর্ব গাঁলাভীক্ষে+-- 

০ নিবরপন হইল এক ম্ধাহ্র হাতে। মহীঙ্থ এক 
২$ জনের নহে কিন্ত ঈশ্বর আছেন এড] তবে ব্যবস্থা 

ইম্বরের অগ্রিক্কারের বিপরিডে ) ডাহা হওক ল1 ॥ 
কারণ ব্যবস্থা ঘাঁছ? জীবন দিতে পারিত যদি দেয়া 
*২ থাঁকিত ভবে নিতান্ত ধৃমর্ঘ হঈভ বাবস্থা যখনিয়া। কিন 

বর্ম গুন সমস্ত লোককে কদ্ধ করিয়াছে পাপের বস 
জে অন্নিকার দাভৃব্য হইবার জা ভক্তেরদিগাকে যশ 

২৩ ধুঁঞ্ে ভক্তি ছিযাঁ। কিন্ত ভক্তি আইনের পীবেহ: 

আরা! সকল ব্যবহ্থ] বস হছ্ছ রে রহ্কা হইল 

২৪ মে ভবিষ্যৎ ভক্তি পর্থান্ত ! শভদর্থে ব্যবস্থা! 
আযারদের অধ্যাপক ধঙ্চ পর্থ্যন্ত আয্বা উক্তি দিয়! 

২৫ ধ্রীমির্ক হওনের জলা; কিন্ডু ভক্তি জাইলে আমির! 
৩৬ অধ্যাপকের বস লহে 1  তোঁযররা' সফল ঈশ্বরের 

২৭ শিল্ঠ ঃধ্ঠ যেশ্তর ভক্তি দিয়! ! একা'রণ তোঁাঁরদের 
যত লোক চে ভুবি তাহারা কে পরিবাল 

৯৮ ক্রিয়াছে। একাঁরণ যেস্ত খঞ্ে তোয্রা মস্ত এক 
ঘোখানে বিহোঁদু নহে গৃকে নহে দাস লহে মুক্ত 
নহে পুকছ লহে স্ত্রী নহে য়েশ্ত যে সকলে 

৯৯ এক 1 তোঁয্রা ও গজের হইয়া আবরহাঁযের সন্তান 
, হও এ অধিক্তারি অক্রিকাবেরানুঘায়ি। আসি ইহা? 
রব বলি অবধি্কারি সকলের লা হই তখাচ লক 

স্্্হইলে দাঁল হইতে কিছু ভেদ নহে কিন্তু ক ও 
ও কর্তার বস থাকে পিতার নিকপিত অম্ঘু পর্থান্ত। লে 

মত ও আমরা চাল হইয়া হইলাম সণসাঁরের 

& আানারস্ডের যনে কিন্ত সমযু পরিগৃর্মি- হইয়া 



& তত? পর্ব গালাভীকে 

উত্বের .পাঠাইলেন ভাহার পু] নারীর গার্তে ও 
ব্যবস্থার বস লির্মিভ ভাহাকদিগকে মুক্ত করিতে 

যাহীরা ব্যবহ্ণর বন আমরা পৃহ্য দত পাঁওনের 

7 জন্য! ভোযরণ ও দঁপ্ হইলে ঈশ্বর তাহার দণ্ডের 
আত পাঠাইযাছেন ভোযারদের আন্তঃকরণে পিডীই 
ভাকিতেং। এনিমিস্ত ভোখরা দাস নহ কিন্ত ৪ 
ও ঘ'দ্ পু) তবে ঈশ্বরের অধিকারি খুঞ্চের করণক। 
কিন্ তান ভৌয্রা! ঈশ্বরকে ন) জানিযুশ করিলা তাঁহার 
দের সেবা হাহাঁরা জ্যাভাবিক ঈম্থর লঙে।॥ কিনি 

- প্রাধল উশ্থরকে জাঁনিলে ফি করণ ঈম্থরে জাত হইলে 

3 

আরবার ফেল ছির সে দুর্বল ও কান আলারগেতে 

হাছাঁর বস তোর! হইতে তাহ! তোমরা দিবস 

ও আাঁস ও অযয ও বশর পালন কর । আঁচ 

" ভাবল! ক্রি তোযারছের কারণ পাঁচে আমি করিত 

৬৯ 

- সী 

নিরগন্ত কার্য ভোমারদের গুপর । 

ভাইরে আমি আলাধনা করি ভোয্বরদিগাকে আতা 

হাত হও একাঁরন আতি ভোঁথারদের হই তোমরা আর 

$৩ কিচু স্কেতিলা করিয়াছ। তোঁঘর1 জান কি মত 

৫8. 

৷ আহি শরীছরের জশত্তিতে পথ্য মঙ্গল সমাচার চেত্তি 

দিলা তোঁযাঁরদের স্থানে ৮. শরবত, আযাঁর পরিহ্ত| 
ঘাঁহী আঁথাঁর শরারে তাহা ভোমরা ভূ করিল লা ও 

$৫ 
নিগৃহ করিল] লা কিন্ত ঈম্থরের এক দাতের মত 
ও ্ মেস্তর ঘড় আমাকে গুহন করিল ॥  ভঞ্ধে 

ছে ছ্র্ঘ ভোর! বলিল! ভাঁহা কোথায়? একারণ 

: জ্মামি তৌনারদের সাহ্ষা থে মদি সাধা হইত-হত্রে 



 চত্ত্থ পর্ব গালাভীকে- 

ঠ৩ আশনারদের চক্ছ খুলিয়া! দিত আমাকে? অডএব আমি 
এন ভোয়ারদিগফে জাত! কহনেহ জন্য ভোযারদের 

4৭ শু হইয়াচি।  ভীহার? তপ্ত করা'যু তৌঁযারদিগিকে 
ক্ন্্ ভন লছে টে তাহার! বাহিরে করিতে ঢাঁছে। 

তোযাঁরদিগীকে ভোঁঘরা ভাহাঁরদিগকে ভগ করণে? 
$৮ ক্ন্ট অনাকাল ভাঁল কাঁঘ্ে তপ্ত হল ভাল ও আঁযাঠর 

$৯ বিদ্যযাঁন কাঁলে কেবল নহে! আমার হুদূ ভাঁয়ালের! 
_যাহারদের কারণ আমি আরবার গর্ত জন্্রনা পাই 

&* 2 তোযারদের আন্তরে অন্য হওন পর্থান্ত এখল 
ভৌযাঁরদেরে বিদ্যায়নি হওল ও অল্য রবে কহল চাহি 
ওদ্বিদিত হইয়া ভোহারদের বিছয়ু 1 

ইঠ আঘযাঁকে বল তোঁযরা ঘে ব্যবঙ্থার বল হইতে 
৯২ চাহ ব্যবস্থা শ্বনিভে পাও লা। একারন লিশ্সি 
আছে আবরহায়ের দুই দা হইল এক অল দাঁজ 

ঘ৩ হইতে ও আর এক জন ওদ্ধারুর ! ঘে হইল দাঁজী 
হইভে মে এহিকের ম্ড কিন্ত ঘে ওর হইতে সে 

৮8 অদ্দিকারের | যাহা আঁচে লিরর্শণ একারণ এই 
ছুই বল্দ্বস্ত ভাহারদের একট" শিলাই পর্্ষত হইতে ঘাহ! 

- পুশ পুলব করে গৌলাহির করিন তাহা হাঁগাঁর। 
&৫ একারন এ হাগার আছে ওরাহির শিলাই পক্ষর্বভ 

যাহা এঘানিকার হিরোশলযঘের যত এব ভাহাঁর 

২৬-জালিয়া অুপ্ধী দাসী আছে]: কিন্ড ওর্ঘ হিরোশলম 
গদ্ধার আঁচে তাহা আঁযারদের সম্ন্কের মাঁডা। 

২৭ এক্ডাঁরণ এ যত লিলি আঁচে আনন্দ কর তৃমি বন্ধ্যা যে 
গার্তবতি হইলা না ওল্াঘত হইয়া ধন কর হে তুমি যে 



৪ চত্তত্ঘ” পর্ব গালাতীকে--- 

চার্ভ জন্রনা পাইল1 না একারন বিধবার জাঁলিয়া বধু 
*৮ হইতে অব্কি। শ্রাধল ভাইরে আর! আরিকারের 

২৯৯ চলিয়া! হিচচ্ষকের শ্ড ! ক্ন্ড যেয্ল যাখন হে 

জন জন্য হইল এহিক্ষের যড ভাহাঁকে বিপহ্ষতা করিল 

৩০ জন জন্দিল আঁত্ার যত ভেহ়ল ও এখন । কিন্ত ব্ম্ম 

পুস্তকে কি বলে দাঁসী ও তাহার পুণ্রকে বাহির কর, 
একারণ দাসীর পু ওদ্ধারীর প্ৃণ্রের সহাধিকাঁরি 

৩$ হইবে লা! তবে ভাইরে আরা দাসীর জালিযুা 
পব্র্ধ মাহি কিচ্ড গুদ্ধারীর ঃ.. আভএব স্থির হও সে 

মোক্ষতে ঘাহা দিয়া খখুষ্জ ওদ্ধারি করিয়াছেন আর 
দিগীকে ও আরবার জালে ধরা হইও লা দাসত্ব 

তৌঁয়াল ছিয়া11- 
্ 

 ছোধ আমি পাঁওল হলি ভোয়াঁরদিগিকে ভকছেছি 
হইলে »ঞ্ তৌয়াঁরদের কিছু পাত্তি হবে লা? 
একারণ আছি পুননর্বার পান দেই গুতি জনকে যাহার 
তকচেছে হইল জে জব্ব ব্যবহ্থণ পালন করিতে "দায় 
গাহন্থ আছে তোফ্রা গঞ্জে ডেজ্য ঘে কেহ বর্মিক 
হইয়াছে ব্যবহ্থ! করিয়া ভৌষরা অনুগুহ হইতে 
শতিযাচ] আরা আত দিযুণ ধর্মের ভরসার 
অলিক্ষাঁ করি ভক্তি করনক 1  একারণ মস্ত গঞ্জে 
তকছেছ কিমা অতকছছ কিছু করে না কিন্ত 
ভক্তি ঘাঁহা কার্য করে পে দিয়া ॥ ভোর ভন যত 

দৌভিলা কে বারণ করিয়ে তোযা'র দিগকে ডের 
দের অভ্যতী লাঁমানবের কারণ এ্রসাহস ডাহা 



৮ 

$৩ 

৫৪ 

$৫ 

4৬ 

৬৭ 

৫ সঞ্চয় পর্ব গালাভীকে রী” 

হইডে নহে যিনি ভাকিলেন ভোরযাঁরদিগাকে!  জল্পু 
খনির সকল চেল? মির যুক্ত করে! আর 

সাহস আঁচে ভোর্যারদের বিঘ্যু পভ করণক ঘে 
ভোথাঁরদের যন আনা মত হবে লা কিন্ত ঘে জন 

অহ্ির করে ভোযারদিগীকে জে কেন লোক হহয়ু? 
আপনার গুল গিলিবে। জহি ও ভাইরে ঘছি 

2রধন তককছুদের কথা কহি' ভথে বিপক্ষতা খাই কেন 

এখল করিলে শ্ুসের লক্জার শেছ হইত আমি 
আকা করি ঘে. জন এটির? করে ভিনারিতি ৫ নে 

চেদন হওক । জী 

একাঁরন ভাইরে ভোয্রা যোক্কেতে ভাঁকি« হইয়াঁজং 
তথাঁচ যোক্ষি করিও লা শরীরের একাঁবিসভা লইতে 
কিন্্ পয করিতে পরস্মুর সেৰা কর! একারণ 
অযস্ত ব্যবসণ এক কথায় পূর্ন আচে দেয় কর 
'ভোয়ার পৃতিবাজিকে আসনীর যত! কিন্ড ভোর! 

পর্মর ক্ক্তাইলে ও ঠযাইয়ুশ ছেলিলে আবহ পাঁচে 

পরসতুর অৎহাঁর হইবা। রা 

ভবে আমি এ কথা কহি অজয় তল ও শররের 

কার্য পপ করিবা না।. একারণ শর্র ইতর করে 
আজ্ঞার বিশরিতে এব জতভত শরীরের বিপরিডে ও 

তাহার পরছ্ুর বিপরিত এ লিম্ত্ত যাহা তোর] ইহ! 

$৮ কর ভাহা করিতে পার লা! কিল্য জীজীায় ল1% 

6৯ হইলে তোর! ব্যবস্থার বস নহে । এখন এহিকের 

কাঁঘ, পুকীশ হইয়াছে তাহা পর্দার অশ্শত জীর্ণ 



৫ পথ, পর্ব. 9নাজীর্তে_-” 

৮০ অনরিস্কায়তা সবার পুঁতিযা দীজী গণি কার্ধ্য শতুতীই 

ঝকক্তা চু হী আঁক্রোছ গালাগালি ছেরেজি 
২ দেশ হবু মিলি আদ্্রাদি হাহারিদের বিহু 

আছি, কহি হে মভ কহিয়াঁজি ঘাঁহারা এ কার্ধ্য করে 
ডাহার1 ঈশ্বরের রাজ্যে আব্কাঁর পাইবে নখ। 

২ কিন্ত আকার চল পেঁঘ আনন্দ কুশল হছকাঁল 

২৩ খ্রৈহ্যডা সায়্ায়ি ভাঁল ক্রিয়া উল্ত সুদুতা নয়া 

৪. ই'ছাঁর দি কোঁন হ্যাবহশ লহে 1. ও ঘাহারা 

... খুটিঞ্ের লোক তাহার! হুসে গুন করিয়াছে শরীর 
১৫ ভাহীর যারা ও ইচ়্া মি 1... হি আমির] বাতি 

২৬ আজ্ঞে তবে আঁভ্াতে চলি 1. আঁযর1 বেদ 
ডাক করি না পরস্ুর ঝঞ্ কঠিরগার 
দাশখদেশ করিতে দস! 

8841 ঘদি কোন কেহ. দো. করে তবে সরা 

৩ পর্রযাথিক সে যত লোককে ফিরতি মৃদু আত দিয় 

আপনাকে ঠাওর করিতে পাঁচে তুমি. ও পরিক্ষিৎ 

২ হইবা।  পরগ্রর ভার বহু ও এন ঃযীঞ্েক-ব্যবস্থ] 
৩ প্রীকর।. কেহ কিছু নহে হইয়া যদি আব্লাে 

ঃ ভাঁবে কিছু ভবে পে আপ "র ভান্তি জনায়া কিন্ত 

সুতি জন আঁশলার কার্ধ্য পযাঁণ দিওক তাহাতে তাহার 
লন হবে কেবল আপনারে ও আর কৌন কাহারে 

লছে 1. .একারণ পতি যান আপন ভার হিকে । 
বাক্য শিক্ষিত শিক্ষকের অপ্লে সকল ভাল হত ভগ 

কৰক ॥ . ভুপিও না ঈশ্বর নিন্দিত হেল এক্ারণ 

ঘাঁহাঁঘ কেছ বুনে ভাহাঁর ছল পাইবে ।  ঘে কে 

৮5২4 £ 
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৬ ঘ্ছয্ পরর্থ গাঁলাভীক্েো 

এহিক্রেছিগৌ বুনে সে ধহিকের হয় ছল পাইবে কিছ 
ঘে জন আঁতাঁতে বুনে সে আজ্ঞা হইতে আনন্ত পুত, 
কল পাইবে । ভলি কার্য করিতে শান্ত হই নু আরা ্ 

একারণ শীন্ত না হইলে ওপতৃক্তু কলে হল পাঁইক ? 
আতএব ঘেযন আয়ারদের অপকাঁশ তেন আকলক্কে 

ভখল কার্য করি বরণ ভক্তির পরিজন লোককে 1 

তোরণ দেটিতে পাঁও কেন বড় পত্র আমি আপনার 
হাত দ্যা লেটিধযাচি তৌয়ারদিগকে ॥ যত লোক 

চাহে এহিকের যশ তাহার] জোর করিহণ তকছেছ' 
করণ ভৌাঁরদিগাকে কেবল এটঞ্চের সের জন] 
বিণক্চভা পা ধাওিলাধে 1  একারণ তকুচেছি আছি 

নার] ব্যবস্থা পালন করে না ক্িন্্ ভৌঁযারদের শর্ুরে 
কীর্তি পীত্যুর্টে ইস্কুী করে ভোযারদের ভতকছেদ ॥ 

কিন্ত আঁযার ঘর্শ হওক না? কেবল আখতার পশু. ফ 

হটঞ্চের তলে আহ] দিয়! জগাত শুসে »ুন হইয়াছে: 

আঁযীরদিগৌ ও আঁঘি জগতেরদিগো |: একারন 
ধূরন্ য্েস্ততে ভকজেদাঁভকছেদ কিছু নছে কিন্ত নউন 
অষ্ঠি বল! ও ঘত লোক চলে ব্যবস্থার মত 
কুশল ও ক্ষমা হওক তাহাঁরদিগিকে ও ঈশ্বরের সকল 
হিশরাঁলকে 1 এখান হইতে ফেহে তাক্ত কবক:লা 
আঁকে একারণ আঘাঁর শরীরে বহি পুভূ যেক্ত 
গ্টীঘের দাগী ! ভাইরে আমাঁরদের পুভু যত ফাষ্ট 
অনুগ্গুহ হওক ভোঘারদের আত্মার সন! আদ ! 

৪২ শা 



-পাঁওল প্রেরিতের পত্র এছেপীক্ে- 

$ পু পর্র্ব--+ 

$ পাল ঈশ্বরের ইঠীয় মেস্ত টের এক পেরিভ 
- কল পুন্যবান ও যেস্ত থুঞ্চের বিশ্বািকে ঘাঁহাঁর। 

& শতরেসজে অন্্গহ ও কুশল হওক ভৌম্যারদের 

উর আগের পিতা ও. ভূ আশু টা সা 

৩. বন্য আঁাঁরদের পু যেস্ত ১ উর পিতা 
হিলি হন স্থানের সমস্ত লরমার্থিকি আশ্ীবর্বদে 

& আশীহবাঁদ্ ছিঘ়াটচেন : আাঁরদিগীক্কে আচ্চে যেন 

- ভাঁহারে পজন্দ করিয়া ছিলেন আারছিগকে সৃথিকটুর 
:. ভিত করণের গৃঁবের্ আয্রা পুঁল্য ও নিবাশরাহ্ি 
প্ হওনাঁগ লেস করিতে তাহার সন্ত 1 আর 
/ ছিগিকে প্রেক নিঘুক্ত করিয়া পহ্য দুএতা পাওনের কারণ 

:7 ঘেষে দিয়া আপিল পুণে ঘেযন তাহার ইত? 
ভি তাহার অলগুছের বৈভবের ব্রার কাঁরগ ঘাহা দিয়া 

১১ তিনি ক্রহিঘুীচেল আঁমারদিগাকে: নরয়াতে গুঁহনিভ 
পু ঘাঁহীরে আহিরা ওক্ধার তাহা! পাশ যোতন পাই ভাহান্র 
৮ হুক্ত দ্যা হেযুল তাঁহার অলগুহ যাঁহাঁভেঅক্ল 

বুদ্ধি ও সাবধালিশটলে বুদ্ধি হইয়াঁেন আছে 



£ পু পর্ব এছেসীকো 

ছিগৌ আঁপলার ইত ভাঁহাঁর আনল নিল] পুকাশ 

করি আঁযাঁরদের ই ঘাঁহা ঠাওরিয়ু জিলেন আপনার 

হাধ্যে হলহায়ের পরিপ্র্নি- কলে সন্ত যাহা জুরে 

ও ঘাঁহা লঘিকীতে একত্তর করিতে ইভ) তাহারে 
ঘাঁহাঁতে ও আগর পজনিদ্ৎ হঈলাঁয় পঁবের্ব লিঘোঁজিৎ 

হইযণ তাহার নিয়তেরান্যায়ি ঘিনি সকল করেন তাহার 

ইদুর ঘুক্সির যত আ'যরা যে পুথম ঈটছে বিশ্বাস 
ক্রিয়া, হইবরি কারণ ভাহার মৃহায্হ্তযির স্যবের 

5 

-. ভীহার যহীঘোর স্তবের কারণ 1 
8৫. 

$১ 

জন্য |. ধাঁহাঁতে ও ভোঁযরা অভাভার কথা! ডাহা 

অাণের মঞ্জীলৈ সমাচার শ্নিলে পরে সুত্যয় করিলাঁ 
ঘখহাঁরে ও ভোর! আছ! করিলে জে আরিকোঁরের 

বর্মাআার' মহরে তাপী হইল যাহা আঁযাঁর দেব 
আবিকীরের বায়ুলা সে কেলা অধিকারের মুক্ত পন্ড 

4 জাতি ও ভৌ্গরদের ভক্তি: ঘাহা জর্শহধরদের 
ত হোস্ত ঃু্ডে এব০২ শ্যে সকল পুন্যকানকে তাহার 
রা স্যানয়ধ ড্যাগা করি নাহ্তব করিতে তোযারদের 

. কারণ তেছরিদের লাঁঘ কহিভে আঁযার কাঁঘলাঘ 
9৪ 

&৮" 

$৯ 

আহ্ারদের পভ যেশ্ত গুড়ের ইশ্বর তেজের পিডা 
তভজ্ঞশ্ীল দিয় বুদ্ধি ও প্রকাঁশেরাঁতা ভৌযারদিগিকে 
দিবার কারন তেযাঁরদের যনের চচ্ছ পৃসন্ন হইয়া 
হজালিতে ভাহাঁর তাঁকলের ভরসা কি ও ভাহার 
জাবিকারের তেজের বন দন্যবাঁনের হধ্যে কি ও 
তাহার পরীক্ষেয্রে আতিশযত্ব আাারদের ছিগৌ থে 
আস্ছাকরে ঘেআ্ন ভীহাঁর অতিশয় পরাক্রমের কার্ঘ! 
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২৪ ঘাঁহা ভিনি করিলেন ফঞ্চের যবে ঘ/খুন ওঠাইলেন 
তাহাকে মৃত্য হইতে ও আহাকে বসাইলেল আপনার 

২$. দক্ষিণে আ্গিয় স্থানে সমস্ত শ্ঞ্চত্ব ও পরাক্রম্; 

ও শক্তি ও বৈভৰ ও পতি নাঘের ওপর যাহা পালন 
. হইয়াছে এ জাতে কেবল নহে কিন্ত -আইজললের 

৯২ জ্গাতে ও এব০২ অম্স্ত খুইয়াছেন তাহার চরণের 
নিচে ও তীহাকে দিয়াছেন সকলের শে হইবার 

ঘ্৩ নিযিত্ত মগুলির কারণ মাহা তাহার শরীর তাহার 

. পুর্ন ঘিনি সকল করেল সকলের মহ 17 

পব্্ +তোমার দিগীকে ও তিনি জীবাইয়াঁচেন ঘে জপরণধ' ও 
২ পদে মরা ছিল ঘাঁহাঁতে তোয্্র। প্বর্ব কালে ঢলিল। 
৮৮ জগতের ব্যবহারেরানূঘা়ি শৃনার শরাক্রঘের সৃখজা 

.. ব্ানূ্য়ি সে আআ যাহা এখন করিতেছে আনা্াবর্তি 
৩. শিশুর যঞ্যে ঘযাহাঁরদের মঞ্চে আমরা ও অস্ত 

. করিলাম শরীরের কাঁষে শরীর ও যানের হা! 
চি করিতে ও পুকুতিতে ক্োঁবের সন্তান জিলা 
৪. অনা লোকের মত) কিন্ ভ্রগবান অভি স্কোবন্ত 
... হুইঘা তাহার মহা প্রেমের কারণ যাহাতে পে 
৫ করিলেন আঁযাঁরদিগান্জে আরা ও পাঁপে মৃত্যু হলে 

কাঁতাইলেন আরারদ্গিকে খঞ্চের সহি ভোম্ণরদের 

৬. আপ আনুগঠুহভে এব সহজীব্যইযাচেল ও বাই 
জেন আথারদিগীক্তে আগত হখনে খীষ্জ ঘোশাতে ! 
আবার কালে দোখাইিতে তাঁহার আনুগুহের আভিশফুঃ 

৮ পুন ভাঁহাঁর- কুপাড় আঘাঁরছিগীকে |. এ্রকারণ 
_জন্ুগুহতে _তোযারূদের ত্রাণ ভক্তি দিয়া ওঃভাহা 

০ 
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 আঁখারছের ভাঁহাতে চলনের কারণ 1 

9৪ 

& স্থিভীয় পক এছেলীজৌ সা? 

আএসনারদিগ হইতে লহে তাহ ভগবানের দখন।, 
ক্রিযাড়ে নছে পাছে কোল কেহ দর্প কথন ফহিহে 
একারণ আঁযুরা তাছা'র নার্ঘাত সুত্ধুন হইয়া ভাল 

কিহার জলা জাঁহী ভগাবান পর্বে লিঙ্কস করিয়াছেন 
স্স্মর্ট 

এ লিহ্স্ত হালে কর থে ডৌয়র? পবর্ব সালে চিল 

অন্য বর্ল শরীরেরানূযাঁয়ি হস্তকৃত তকচেদির মধ্যে 
£-আতকছেছি খ্যাত জে সময ভৌঘরণ চিল? ঃখ 
হিল ঘিশরালের অসপুধান হইডে চগ্াঁল ও অগ্গি 

কারের বনদবস্তের আন্য বর্ন ভরসা হিন ও ঈদস্বর হিল 
জগতের মধ্যে! কিন্ছু এখন »টুঞ্চ ঘেগ্তুতে ভোর. 

পূর্ব কাঁলে তি দূর হইলে গঞ্জের রক্ত দিয়া নিকট 
হ্ছযাঁজ ! একারন তিনি আঁমীরছের হিলল হিনি 

দুই করিফাঁজেল একটা এব, লে যাছি ভিন্ন করণের, 

4১ 

৫4 

৪ 

৫৯ 

্ দেল ভার্ি্ঘছেন ঘাঁভা চিল আঁারদের সঙ হালে 

4৫. তাহার শরীরে লোপ হুরিয! দে শত্রুতা তাহ? 

আভার-ব্যবস্থা বিধীলে লে দুই আনাতে একটা নতল 
যানুষ নির্মান করণের কারন এ যত মিলল করিয়া 

এব০২ দুই এক শরীরে ভাঁহার জল দিয় যিলন করিতে 
ঈদন্থরের আহি ভাহাড়ে ও লে. শতন্রাই মরিয়া 
ফেলিলেন এব, জ্ঁজিহঘুণ ঘিলন ছেতি দিলেন তোমার 

ছিগাকে যাহারা অতি দূর ও তাহারদিগাকে ঘাহার। 

নিকট 1; একারন' ভীহার ফ্ারণ্ক আঁ্ারদের 
দুর পথ পিতার কাই এক আতা দিয়া? আভএৰ 

শ্রঘন আরা আর অনা বল্স ও চাল নাচছে কিন 



ং দ্বিতীত পর্ব, শরহে 

২? পল্যবালের অহবর্ঘ ও ঈশ্বরের পরিজন এব৭, গঠন 
হইয়াজি পেতিত ও ভবিষ্যৎ হ্তাঁর ভিভের ওপর মেশ্বু 

২$ এষ জীললি শো কোলা হঈয়াা  ঘাঁহাডে সকল 
: খী্ব ভোঁতা হই বাড়ে এক পবিত্র হন্তিক হিছহাঁরা 

২২ কারণ ঘাঁহাঁডে তোয়র) ও আহগাঁঘন, হইয়া, 
আজআাঁডে ঈশ্বরের আশয়ের কারণ 1 লাস 

পর্ব. অতএব আছি পাওল ঘেশ ঃটঞ্চের বন্দিৎ ভোমির? 
৩ জন্য বর্মের জঙ্গা  ভোঁঘরা ঘদি শ্তনিতে পাইযাণজ 

শ. ঈন্রের অল্গৃছের কারের ক্কখী যাহা গীছিৎ 
৩ আনার ঠাই ভোমারদের কারণ কি ঘভ তিনি 

পঁকাশ করি জানাইলেন আঘাঁকে সে আদৃষ্ত ঘে মতে 
গু পত্রে লতীপে লেগিলায় যাহা পতিঘা তোর? 

- হুক্মংত সারিবা আমার ত্বাল ঃঘঁগের আদৃহ্ঠতে। যাহ! 
৫ অন্য পুক্ধযে জালালা গোল মালাঘের অন্তানেরছের 
[কঁইিঘে মুত এখল আধতগ দিয় পৃকাশ হইয়াছে উহার 
৬ পরিব্র পতিত ভবিঘ্যজ্গ্রন্বন্তারদিগক্কে বে আন্য 
“হর্ন হঈৰে আহার ও সহ্শরীতীত শু মঙ্গল 
সমাচার দিয়া! ভাহাঁর ঈটীঞ্চে অগ্নিকারের সহাভীগি 
৭ যাহার এক সেবক আফি লিঘুক্ত হইল ঈশ্বরের 
_ আঅন্গ্হের দ্বালেরাহতযি যা ভাহার  পরাক্রমের 
৮ তোঁরেতে দাভৃব্য হঈহাচে আাকে । জাাকে ঘে 

নকল পুল্যবান- হইতে ক্ষত এই আন্গছ দাঁতৃবঃ 
ছুইযুজে গঞ্জের আজই] বন চেতি দিতে অনা 

৯ বর্নর মঝোে ও সকল লোককে দেখাইতে কি জে 



3৩ 

$$ 

$৯ 

৩ 

ও তৃতীঘ্র পদ্ব এছেীফে- 

আছৃষ্ডের আস্তাঁছ ঘাঁহা পুঁকঘং ইইল ভগীবাঁলেক্র, 

মধ্যে ছিনি সকল সৃজন করিলেন যেশ্ত »যঞ্ঠ দিয়] 
শ্রধন গুলি দিয়া! তানাইতে ঈশ্বরের লালা কপ জান 

জ্বগঁণ্স্ স্থানের শে ও পর্ধক্রমেরদিগাঞ্ষে তাঁহার 

অনাদি নিঘুতেরান্যাঁয়ি যাহা করিলেন আমাঁরছের পভ 

যেষ্ট গচেঠে ঘাহাঁরে আমযাঁরদের বিশ্বাস ও সহ 
গঁগ্য তাঁহার ভক্তি দ্যা ।  আভএব আমি চাহি থে 

ভোর] লিরাশ্থাজি লা হও আঁযাঁর দুঃঢেখতে ঘাহী 

তোযযাঁরদের জন্য ঘাছা ভোযা'রদের বৈভব | একারিএ 
আমি হাটু গাতি আযারদের পুভু যেন্ত )ীঞ্চের লিভার 
তাই ঘাঁহণ দ্যা সকল পরিজনের লাঁহ্ আগেও 
পৃথিবীতে তাঁহাঁর বৈভবের বলেরানবাঁয়ি ভোয়ারি 

দের ভিতরে যাঁনঘে অতি বলবন্ড হইবার দিতে তোর 
দিগাঁকে তাঁহার আতা দ্য খু বাস করিতে 
ভোাব্নদের আন্ত৪কর'ণে শক্তি ছিয়া! তোরা নেয়ে 
জ্িখত গৌতে ও ঘব্জবুত লেগে সকল পুল 

লোকের অহি- বুষিভে পাঁরিবাঁর জন্য পৃ. দির্ঘ 
গজীরত্বগুতুত্বক্কি ওম্টুঞ্জের পৌঁছ জীনিবার কারণ 
যাহ] জবান হইতে আবিক ভোমরা ঈশ্বরের সকল 

পর্নত্ে পৃর্ধি- হওনার্ধে। এখন ছিলি করিতে পাঁরেগ 
চাছন ও মনল হইতে অত্যান্ত আবিক তাহাঁর পরীক্ 
€মরান্ঘায়ি ঘাহা শক্ত কার্থায করে আমারদের 

এজআন্তরে তাঁহাকে স্ব হওক সকল দুঁকছা 
হা নক্রযে দাসব্বক্ষথে মগডুলির মধ্যে যেম্ত গুজে । 

্ 
রি নে 

শীতে জামাতা ছা (.. 597 চর . ৪ 



৪ চত্তর্থ পর্ব এখেনীকে 

পর্ব আতবৰ আমি: ঘিক্হার বন্দিত আরনা করি : 
১ ভৌঘারদিগকে চলিতে ভোঁয়ঠরদের বাবলা ঘেখগা] 

ঘাহা করিতে ভাকি- হইল] অক্ল নিরহষ্কার ও 
মৃদুতা করিয়া বঙ্ছকাঁল বৈর্ঘয করিতে পে করিয়া 
পরস্র অহিঞ্চুত] করিতে আর অযশীলৈতা 
নির্বিরোরী বন্দে পালন করিবার ঘতু করিতে | এক 
শরুর ও এক আঁজাঁ ঘেয়ন ডাকি হইলা তোমার 
দে ব্যবসার এক ভরসা এক পভ এক ভক্তি এক 
ভূ কলের এক উন্থঘর ও পিডী হিলি সকলের 

শুপর ও সকলের সহিৎ্ ও ভোমরা সকলের মধ্যে । 
কিন্ড আঁয়ারদের পতি জনকে আলগহ দেয় গিয়াজে 
খুঞ্জের পরিযাণেরানূঘাঘি । অতএব বলেন তির 
ওর্ঘেতে ওধ্িয্া লু্টিতকে লুটিলেন ও মানূষকে 
দান ছিযাজেল ; এখন ভাছার ওষ্টনের বিষয় কি 

; ছিলি লামিলেন তিলি সেই জন বিনি শুর্তিন্েন অতি দুরু 

আবর্ক জগ হইতে আস্ত প্ করণের নিযিত্ত ॥ 

এব০. তিনি দিলেন কতক লেরিত ও কতক উব্িহা]- বক্তা 

ও তক মল অযাঁচার বক্তা ও কতক রক্ষক ও কতক 

গুঝ পন্য লোকের শ্রদ্ধত্ব সেবক কার্থা ও চে 
শরীরের ছিতাঁঠে: আরা সকল ভক্তি ও উঈশ্থরের 
পুণের জ্ঞানের একাশীপর্তে ফলন শ্রদ্ধ মুন্ষ্া 

ূ ছে পর্নিতের' পরিমাঁলে হওল পর্যান্ত। -আযার! 

এ ন কনাঁবস্থি কাঁলক লা.হওনের জলা এদিকে ওদিকে 

গুনষ্টাপুল্ঠা ও পুতি পুকরণ স্বাতাসে ওক়ান নুষ্যের 



$৫ 

$৩ 

৪৭. 

$ চস পরব এছেসকে--"”* 

কপট ও কুজীন দিয়া ঘাহাতে তাহারা চারি 
করিতে নেওয়াতি ্াকে কিন্ পঁযেডে ত্য কথা 
ক্হিতে* বাকিতে পারি তাঁহার যধ্! হিনি মাথা খুগে 
যাহা হইতে জব্ব শরীর জোতান ও মজবুত 
হই ভাহা দ্যা যাহা পুতি গির1 জোগাঁযু পতি 

। ভাগের. পরিযাল কার্বোরালাআীয়ি শরীরকে বাততাযু 
্প্প্প্ী নেঁযেভে আপনার হিত করিতে 

জাতএব আছি ইহা কহি এব০ ঘি্হায় আহ দেই 
মে তোর এখন হঈতে চল লা জল্য বর্মের যত 

তোবারদের যুনের বেছথাঁতে  হুদ্ছি অন্ধক্ারীয় হইয়া! 
ঈশ্বরের বলের পরজাঁতি হইয়া সে মুখ দিয়া 
ঘাঁছ' ভাঁহাঁরদের য্্যে জান্ত$করণের আন্ধতাঁর কারণে 

; যাহারা দুরন্ত হয! আিনারদিগাকে দিযুখছে কাঁমের 
গছিতে চি ন অর্শত কার্থা তততত্তিয়া করিতে । কিন 
ভোয়রা সে যত শিছ্ষিলা না খফু্খকে তাহার পুজগ্জ, 
স্টলিয়া ও.ভাঁহাঁরে শিক্ষিত হইয়া! ঘে যত সভ্যতা আচেং 
যেস্তুতে ভরা পৃহ্ব্ণচাঁরের বিষয় পুরাতন মীলুঘক্তে 
চ'তিন দেহ ঘাহা অসার লে ভূলনীয়া কাঁেরানূযায়ি ও 
তৌঁযাঁরদের মনের আজ্ায় তন হও ও পরিধান কর 

লৃতল যানুঘ যাহা জৃন্ভি হইয়াছে পক্তার্ধ ও সত্য 

৯৫. 

৬৬ 

ধর্মে ঈশ্বরের য্ড। 
আভএহ হিখ্]1 বালী ত্যাগ! করি! পুতি জন তা কখণ 

কুক তাহার পতিবাসির সহি একারণ আর 
পরমুর অভাগা ] ফোশানিত হও পাঁপ করণ বিনা 

স্ 



& চত্তর্থণ পর্ব এক্েসীকে-- 

ব্য আন্ড' ঘাঁইতে দেহ লা ভোযারছের ক্রোধের গুপরে 

৭ ও অধুভানক্ে খন দেহ লা । বে চুরি করিয়াছে 

৯৮ সে আরধার তরি কৰক লা কিন্ড বরণ, কমর্য কক 
আপনার হস্ত দিয়া শক্ত কী্য করিভে* ভাঁহাছু 
২৯ দরিদুকে দিবার ক্ক্িচ্ হওলাঠৈ:1  কোলি অপ্কৃত 

কথা বাহির হওক না তোঁযারদের মুখ হইতে কিন্ত 
যাহা হিতের কারণ পুকৃত ভাঁহা অন্গহ ছিবারাথে 

৩০ শোতারদিগিকে 1 ঈশ্বরের বৃর্দাজআাকে ও ত্াক্ত 
করিও না ঘাহা ছ্হিণ তোর] মরে চাঁলা হইয়ুাজ 
মুক্তির দিন পর্ঘযন্ড 1 ৷ 

৩$ তৌঁযারিদিগী হছুইীডে গুল হওক আকুল তিক্তডী ও 

৩২ ক্রোব ও কোপ ও ছ্ড়াহাত ওঠকামি ওত্রত্ব। 
ও পরয়র পিতঘুক্ত ও সেহক হও পরম্ুর মাছে করিতে 

ঘে যত ইঈশ্থুর আঁ করিয্াচেন ভোহারদিগাকে 
পব্ব” ীঞ্জেরাখে? 1 জতএব ডভোয়্রা হও ঈশ্বরের হয 
ঞ্চ এ কর্তা শর শিশুর যত ও পৌষে চল ঘেযল "ধু ও 
দু টিনের কৃরিলেন আঁযার দিগকে ও আর্পলাঞন্ছে আর 

দের কারণ ওহজ্্গর্দ ও হলিদান ছিলেন উশ্বরকে 

১] আুগান্দের করণ  কিন্ড প্রদ্ধর ও আকুল আশ্টচিক 

॥ ক লোভি একবার কহন হওক না ভোযাঁরদের 

মধ ঘেষন পুল্য লোকের গচিত কিম্থা লোতুামি ও 

ম্খ ক্খ্। কচ গালাগালি যাহা গুপবুক্ত নহে 

€ কিন্ত ব্র০স্ভব। একাঁরণ ডোর? ইহা তাঁন কোল লোচু! 

_ক্িহ্তা অশ্বচি লোক কিম্বা কৃপন ঘে আঁচে পুতিযা 

প্জকু তাঁহার কিছু অবিকরি নছে চি ও ঈশ্বরের 



৫ পঞ্চ পর্ব এতেআকে 

৩ রাঁজ্ো 1] কোন কেহ আন্ঠক কহ কহি্ণ চাও 

করিতে দেহ ল! ভৌঘখরদিগাকে একাঁরন ইহধর জলা 
ঈশ্বরের ক্রোধ আইজে অনীড্া বশ্তির শিশ্করদের 

৭ ওনর !. আউএব তোম্র! তাহাঁরদের সহভাগি। 
৬ হাইও না ! একারণ পৃঁবব কাল তেরা জিল! 

অন্ধকার কিন্ত এখন আলো পুভুতে আলোর শিশ্তর্ 
৬ দের য্ত চল একাঁরণ আখজ্ঞার হল জ্াছে আয়ন 

$০ নিত ও পুঁকতাথ ও জআন্তাভীঘ় বিচার করিতে ঈশ্বরের 

4$ তুণ্ডি কি: অন্ধকারের নিগুলি কর্মের আহি" 
ও কিচু অঙাহ করিও না কিন্ড বর্ণ তাহা বিবপ্ত 

$ ক্র । একাঁরণ ফেবল কহিতে তাঁহার] কি কার্য 

৩ গত্তে করে লব! কিন্ত সমস্ত ঘাঁহা বিবত্তিৎ, 
.. আলোতে পুঁকার্শ আচে একারণ ঘাহী পুকাশ কক 
$8 তাহা আলো । অতএব তিনি বলেন ছে নিদুক জাগ 

শ মৃত্যু জাতি! ওঠ ও "থু দাত্তি দ্রিবেন ভোযাঁকে ৫. 
$৫ তবে সাবান কর ঠিক য্তচল আক্রানের মভ 

$৬ নহে কিন্ড ভ্রানবানের যত কাল মুক্ত করিতে 
4৭ .একারণ দিন যনদ্দা? অতএব আজান হইও ন1 কিন্ত 
4৮ হিছ্হার ইন্কী জাত এব শ্বরা ঘাঁহাঁতে যাডিলামি 

. তাহা শী বেশ্তর হইও না কিন্তু আআ পৃর্নিৎ 
£-হ31. পরসর কথা? বার্তা কছিতে১ স্তৰ গত 
রতি -ও নম গীত গাইিতেং ও অন্তঃকরণে 
ধা করিতে হিহার পুতি জরব্ত্বকাল অর্ক 
তি কারণ ভগবান ও আমযরিদের পিতাকে স্তষ 

করিতে আয়ারদের পু যেস্ত খ্রীঞ্চের লাম 
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৫ পয পর্ব সক 

ঈশ্বরের ভয়েতে পরজজর বজিহৃত হও 1ঁাা 
পতিরে আর্পনং মাহীর বস হও যেঘল সিখহাকে 

একীরণ হ্হাী পীর সির ঘে মত ঃীঞ্ত যণ্ডলির চক 
ও তিনি শরারের ত্রান কতা ।* এ নিঘিত্ত ও ঘেযল 
মণ্ডলি এূুঁ্ের বস তেন পর্তী হওক আঁপন২ 
আাীর আঅযস্ত কার্যে আযাগিন পয কর 
তোঁযারদের জাঁযাকে ঘেযন টড পৌঁফ করিলেন 

গুলিকে ও আঁসনাক্জে দিয়াছেন তাহার কারণ ! 

ভহণ জল পুঁক্ালন দিঘণ পবিত্র ও পরিস্কার করণীঞ্ডে 
বাঁকা করণক্ত ভীহা আসলার গোঁচরে দ্বারার্থে 
এক ডেজহুর গুলি ঘাহার দাগ কি কোকভী কিএ 
কোন পুকাঁর নহে কিন্ত তাহা পুন ও বুটি হিন হলের - 

জন্য । আঅভগ্রব মন্ষ্য তাহারদের জায়ীকে গেছি 
করিতে আপনারদের শরীরের যত জায় ঘে জন জায়াকে 

পে করে মে আপিলাঁকে পে করে একাঁরণ কোল 
কেহ আপিনার শরীর দৃনা করে নল কিন্তু পুতিশীলন 

২১২ 

৩৩. 

করে ও লি করে তাহা ঘে মত চুভু যণুলিকে 
একাঁরণ আমর! তাঁহার শরীর ভাঙার মান ও হাতের 
আশ) : তগ্িঘিস্ত আনাঘ ত্যাগী করিবেক তাহার 
শিতী মমতাকে ও একি হবে তাঁহার জা্ণর সহিৎ এব, 
সে দুষ্ট হইবে এজাদি। এই আঁচে বত আদ্র্ণন 
কিন্তু আফি কহি ষ্ঠ ও শরশুলির বিঘয়ু। কিন 
ভোঁহারিদের পুতি এফ জন তাহার জায়াকে ছে কহ 

আশীলার মত ও ১ জায় ডাহীর এ য় রত 
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৬. হ্ুয় পব্ষ্ শছেসীকেো শা 

শিশ্তুরে পৃরভতে হান ভৌযাঁরদের পিভী মাঁতাকে 
_একাঁরন তাহা! ভাল! প্র কর তোহাঁরদের পিতী 
যাঁভান্কে ঘাহা পুত আতর আগ্িকাঁরের সহি, 

৮৯. 
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ভৌঁযাঁর কল্যানের জনা ও ভোঁমাণারদের বছফাঁল স্থিতি 
হওলের জন্য পুঁথিবীতে 1 পিভাগীগরে ক্রোধ করাইও ন! 

ভোযাঁরদের শিশ্তুরদিগকে কিন্য তাহাঁরদিগাকে পালক 

কর হিঙহার তত্ত ও হিত ওপদেশশে । পা 

দাঁলরে ঘাঁহরি ভোঁযাঁরদের শহিফের মলিব ভাহার 

দিগীকে যান ভয় ও ক্র করিতে অন্ডঃকরণের 

শৌজত্বে ঘেযন ঃঞ্চকে সাধ্য সেবা না করিযুণ 
 আাঁন্ঘ তোহক্কের যত কিন্ত ঘেযন »টছের. দাস 

তগাহানের ইনু যন দিয়া করিতে শঢুক সেবা] 
করিতে যেযন হিক্হাঁকে ও মন্ষ্যকে নহো তানিঘুণ 

হে কিচু ভাঁল ক্রিয়া কেহ করে তাঁর চল পাইবে 
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হিছহার স্থানে দাস হওক কি ওদ্াার হওক! 
মূনিবেরাহে সেই কার্ধা কর তাহাঠরদের দিগৌ পতিতা 
না! ক্রিয়া ও সজ্ঞাভ হৃইযুণ ঘে ভৌযাঁরদের মনি ও 
ভূর্গে ও তাহার স্থানে ৬পরোরি নহে | 

আরকি! আর ভাইরে হিহ্হা ও তাহা 
বলের পরধকমে শক্ত হও) উঈশ্থরের সকল আজ 

তোখযারদের গাছে দ্হ্ স্থির হইবাঁর জন্য সমুতালের 
কটের বিরিতে |. একাঁরণ আমরণ ঘুদ্ধ করি ন! 
মাস রক্তের সহিৎ কিন্তু রীজ্য ও পরাক্রয় ও 

_ অগীতের: অন্ধকারের পতি ও আঁজীয় দু্ভাঁর' 
আহি আর্গয় দন! অতএব ঈশ্বরের সকল 

্মটি 
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২০ 

৬৪ 

৬. সঞ্জয় পর্ব এছেকীকে-- 

আঁজ লও ভৌঁয়ারদের ষ্াই দ্বিঘ্য দিনে যুদ্ধ করণ ও 

অকল করিঘাস্থির হওনাঁহ্ে। আভএৰ নি হও কমর 
অতাতারু বান্দুত হইয়া ও বম্মের বুক্পাঁটা পরিবাঁন 
করিয়া? ও ম্গ্ীল সযাতারের আয়োজন ভৌথারছের 
পাঁতু দ্য সকলের গুপর ভান্তর চাল লহয়! 

সে দুষ্চের সক্ল পজুলিত বান নিবীইীডে এব০ লও 
অানের টোসর ও আজশার তলোয়ার তাহ] ভগাব্খনের 

বাক্য সকল কাফন] ও আঁত্ঞার কাকুতি করিয়া! 
নিতা নিবেদন করিডে ও ভাঁহাঁতে চৌকি দিতে 

সকল লিস্ত্যাগা ঘূনে এহ০১ কাযিনা সমস্ত পুলা 
লোকের জন্য এব০ আঁযার জলা ও বাঁকা আযাকে 

দেওনাখে: আহার মুঃখ নির্ভ ঃখুলিঘ়ু! মঙ্ীল সযাঁচারের 
আদৃষ্ঠ-জানাইতে  ঘাঁহার কাঁরন আমি জিত্রিরে 
বনিদুৎ হইয়ুএ ওকিলত্ব করি আঁযাঁর লে কথ] নির্ভয় 
কহ্লাের্টে যেযল ক্হিতে জুয়ায়। ৫০০ 

কিন্ড তোরা! আসার পরিম্য় ও কি করিতেজি, 
জালিবাঁর কারণ টিগিক্ এক জন লয় ভাই এব, 

হহ 

ভোঁয্রা আঃঞরদের পরিতঘ আঁলল ও তাড়ি 

২৪ 

বিশ্বাজি জেরক উশ্বরের কমের জাঁনাইবে অহ্স্ত 
তোম্ারদিগকে ঘাঁছাকে আমি পাঁঠাইআোজি এ হেতু, 

আন্তঃকরণকে শান্তনা করণের কারন। কুশল 
ওল্ড ও ভক্তি ভগীবান- পিতা ও সভু মেস 

চটুঞ্জ হইতে হওক কল ভুাতীরদিগকে 7 রগ 
হওক অকুল লোক্কেরিগীকে যাহার! মলে গেয়ে করে 

.আমারদের গভূ ফস্ত ্জকে |. ২ আঘেন 1777 
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পাঁওন পেরিতের পত্র হিলিপীকে 

& পা পর্ব 

ঘষ্ত ঃঘঞ্চের সেবক পাঁওল ও চিোতিযু হিলিপিতে 
ঘে সক্তল পন্য লোককে ঘোষ টনি আচার্ঘ্য শু 
ভিকন সুন্ব- অনুগহ হওক তোারাদগীকে ও কশল 
ভগাবাঁন আমাদের পিভী ও পভ ঘের টা হইতে 1 

তোযারদের স্মরন পাইহণ আসি নিত্য স্তব করি 
আঁযখর ঈশ্বরকে অবর্ব কাঁল আহার পুতি নিবেদনে 
তোযারদের কারণ আনন্দ করিয়া কালা করিতেং 
তোযারদের ঘ্ীলে সমাচারে সন্তাষের কারণ দুখ 

দিনাঁবহ্ি খাল পর্ঘান্ড ৮. ইচ্থাঁতে হলি হইয়] ঘে 
তিনি ভাল ক্রিয়া ভোর্াঁরদের যব্যে আর করিয়া 
করিবেন তাঁহণ যেষ্ত ঃখঞ্চের দিবস পর্যন্ত ঘেয়ন 
আঁযাঁর পুকৃড এল বুধিতে তোারদের সকলের 
বিষ্ঘ এক্ারণ ডোয্র] সকল আযার আন্তরে ভাহাঁতে 

আমার বন্দ ও ম্গ্ুলে আর্ঘাচারের দীঘাঁণ দেওন ও 

স্থির করনে ভোষর] সফল আহার অনগৃছের ভাঁগি ॥ 
শ্রকাঁরণ ভগাবান আঁযার আহ্কী আছি কি মত হু! 
করি তৌয্রা সকলকে যেশ্ত টের অন্তরে । আমি 
ও এ নিবেদন করি ঘে. তোয়ারদের দে আর বাঁতিঝে 
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$ লয় পর্ব ফিলিপিকে-া 

অক্ন জালের বিবেচনায় ভোমরা ওয় পচন 
করিবার কারণ ভোর সঞ্চের দিনে শ্রদ্ধশীল ও. 
নিরপরাঁধি হইবার করিণ. বঘ্ম হল পম যাহা 
যেশ্ত 2ীঞ্চের করণক ভগাবালের অঞ্জু নত হ্যবের 
কারন।- নু 

কিন্ ভুতীদান আমি জানাইতে চংহি তোারদিগা্ে 

ছে আঁযার ঘাহা হইল তাহা হলে সম্ণাচারের ব্দ্ছূ 
হইবার কারণ তাহাতে আমার বন্দ »িঞ্ের কারণ 
পুকাশি হইয়াছে আঞুটালিক1 এব, আর আকুল টাহি ও 
পভৃতে আরি অনেক ভাঁই আতর হন্দেভে লাহলি হইয়া! 

নির্ভর হইল আত বাতা বলিতে কেহ আুচ্চের 
হিত শুদেশ করে পেশ ও ঝকত়াশখীলে সে অত 
ও কেহ আশিলার ইনু 1. ইহারা ল্যায়েতে 

খের হিত ওপদেশ করে শ্দ্ধ যনে নচ্ছে ঠাঁওরিঘু! 

দুধ করিতে আংাঁর বনের আহি । কি্ন্ছু 

শুরা পেঁঘেতে তাঁত হইয়া ঘে আমি লিঘুক্ত হইয়ুখজি 
মল অম্ঘাচার: গললির জন্য |. তবে কি পতি 
মত ভুকুটিতে হওক কি সভ্যতায় হওক খুঞ্ের হিত 
গুবদে্শ হইর্োছে ও আর্খনি তাহাতে আনন্দিত হঈ 

বটে আমি ও আাঁলন্দ করিহ 1  একারণ আমি জনি 

এ আঁঘার তীণ শপন্ন করিবে ভৌয়ারদের কাঁঘিলা ও 
আয়াঁরদের পীভূ মেস খুঞ্জের আজার জোগান 
করণক ঘেযুল আযাঁর বত আশিক্ষা ও ভরজলা হে. 
আসি কৌন বিষয়ুড়ে লত্ু- হইব লা কিন্যু সকল 

সহজে হেন অব্বকাঁল তেন এখন »টীঞ্ছের আডুম 



& গস পর্ব ছ্িিলিপীকে_ 
ছবে আমার শরীরে ঘদি জীবনে হওক কি মুভ্যাভে 

হওক ॥. শ্রকারণ আনার বাঁভিতত খুটি মরিতে 
২$ লত্য 1 হি শরীরে বাঁতি এই আমার কাধের ছল ! 
২২ কিচু আছি জানি না] কি পচন্দ ক্রিক  একারণ 

২৩ দুছেতে বস্থ হইয়াটি এখঞের সঙ্থি- হইবার 
৯৪ ঘাইতে চাহিয়ুশ যাহ! ইহা হইতে অতি ভান কিনব 

আবশ্যক আঁচে এখখনে রহিতে তোযারদের কারণ ? 
২৪ শ্রব০ এ বিশ্বাস পাইযু জানি ঘে আগি রুহি ও বাজ 

করিব ডৌঁযাঁরছের কলের আহি ভোথারদের 

হিত ও ভক্তিতে আনন্দেত্র করণ তাহাতে আমি 
৩ পুনহর্কার ভোয়ারদের বিদ্াযান হই! ভোমাঁরদের 

আনন অতি বিস্তারিত হইতে পারে আমর কারণ 
২৭ ঘেষ্ত )ুঁছ্ে। কেবল হওক ভৌযারদের জাঁচরণ 

গঞ্জের মঞ্জীল সমাচার যোগ) ভাঁহাতে আসি তোর 
দিগীকে ছেটিধিতে আইলে কি অনুপস্থিত হইলে শ্তলিতে 
সাইৰ ভেখযারদের পরিচয় ঘে ভোযর! স্থির হইযুর্চং 

এক আভ্ঞাতে পরস্মুর ঘর করিতে এক ঘন দিয়! ঘর 
২৬ অমাঁতারের তক্তিতে এব০ কোন কিছুতে ভয়াধ নহে: 

তোমারদের শতুতে ঘাঁহা তাহাঁরদের ঠাই স০্হাঁরের 
চি কিন্ত তৌমরদের উই ভ্রাণের এব০ তাহা ঈশ্বর 

২৯ হইতে |  একাঁরণ ভৌযারদিগাকে দাঁভৃব্য হইয়াছে 
. এটীঞ্চেরা্ে ভীহীরে কেবল আছ করিত নহে কিন্তু 
৩০ দুগ্ধ ও পীইতে তাহার কারণ তোযারদের সেই 

রূণ হইঘা! যাহা! দেগিলা আমাতে ও এখন স্তন থে 

স্ & ণ 

০৮ 



২ দ্বিতীয় পর্ব হিলিসবক্ে- 

পকর্ব আঁবারে আঁচে 1. আভতশ্ব ঘছি কোন শান্ত খে 

(রী 

চ 

৬. 

০১ 

ঘদিপেযের কিছু আখ ঘছি আতর সউাছ যদি কৌন 
অন্তর কিহ্বা ক্ষেযা ভবে প্র কর আমার আনন্দ 

ইহাতে সযশটিল হও এক হত পে করিয়া এক মলে 
হস একি কমু করিডে১। কিচু করিও না বাকডা কি 
গব্বীতে কিন্ু যৃদ্ যনে পরস্পর অন্যকে পেস কর অপ 
নারদিগা হইতে অধিক 1 কেহ আপনার লভায চে] 

কৰক নী কিন্ড "তি জল আল্যের ও! ঘে ম্ন 

৬ খন্ড যেশ্ততে ছিল তাহা হওক তোযাঁরদিগৌর 

তা 

নি 

8০ 

1 

৫৯ 

ও৩ 

হিনি ইঈশ্বরীকার হইঘা ঈশ্বরের সান হইবার 
ভাবিলেন না টৌর্য কিন্ আপলাঁকে শান করিলেন 

দাঁলাক্কার লা ও যালঘের পুতিমূর্তিতে নিম্ন 
হইয়া ও যাঁনছ্ের পুতিমূর্তিতে প্রাপ্য হইলে 
আঃপনাঁকে আলা করিলেন হৃত্ার বস হইয়া হটে 
সের মৃত্যুর 1. অতএব ঈশ্বর অতি আবিক্াতা 
শুরিযীচেন তাঁহাকে ও নী দিয়াচেনে ভাঁহাঁকে আয্স্ত 
লাঁয় হইতে বড় আর্গে ও দুথিকীতে ও দৃথিবীর নিচের 
পুতি হটু গাততিতে ঘেশ্ত সঞ্চের নামেতে ও পুতি 
জুহা শ্বিকাঁর করিতে যে যেস্ত »ঘচ আঁচেন দভু 
ঈশ্বর শিভার সম্রযের জনা 1 জতএক আঁযাঁর 

প্রেহিরে ঘেযন ভোঁযর1 সদকা আজা বর্ত হইল? 
আযার গৌচরে ফেবল নঙে কিন্ত তাহা হইতে ভবিকি 

আছি অবিদ্যযান হয আনারদের জাঁণ পর কর 

ভয় এব, কমর করিতে একারিণ ঈশ্বর আপনার 
ইচ্চুতে করেন ভোাঁরদের মধ্যে ইত! ও কায 
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২ দ্বিতীয় পর্ব হিঃনিন কে 

করিবারে। . কল কাঁও কর কই ও ল্য বিনা 

নিরাপরাঙি ও শ্রদ্ষাশবখীল ও উন্থরের দো হিন শিশ্ট 

হইবার কারণ এ দু ও পার পুকছের মধ্যে ঘাহায়ে 

১ ভোযরা দত্তি কর ঘেযুন আলো তগতে পুক্াশ ক্রিডে 
জীবনের কথা আমি ঞ্চের ছিলে আনন্দ করণের 
নিমিত্ত ঘে বৃথ্যা দৌতিলাঁয় লা ও কার্ঘ্য করিলাম 
০. 31275827771 

একারিণ আমি পীনীয় বহ্তু ও ক্যর্গের মড 
তভোযারদের ভক্তির বলিদাঁন ও সেবার ওপর চাল? 

ভৃঈলে আন্ত হই ও আনন্দ করি ভেধরদের 

জ্মকলের আহি 1 এ হেতু ও ভোয়ুর] আনন্দিৎ হও 

এব০ আনন্দ কর আঁযাঁর সহি । রি 
কিন্ত আচার ভরা আঁচে পুভূ ঘেশ্ততে চিযোভিযুকে 

শু পাঠাইতে তৌযঠরদের নিকট আঘি ও ডোয়ারদের 
পরিচস্ব জাঁনিয় আরাঁয় পাঁইবারার্ঠে 1 শকারণ 

এরযধাঁনে আঁম্ধর এনশনলে কেহ নহে ঘে এমন সেচ 

করিয়া চিন্তিত হইবে তোমাদের বিষ্য॥ একারশ 

আক্চল চে করে আপিলারদের কেহ লহে যে ফের! 
তোমরা জান ভাহা'র পুয়ান সে কি যত করিয়াছে 
আঁযাঁর আহি হঞ্জীল অম্যাচারের কম্মে যেযল পণ 

শিভাঁর সহি 1 - আডএবক আঁযার ভরা আঁচে 
শশীদা পা্ঠাইতে তাঁহাকে আযার বিঘ্যু কেমন হইবে 

দেখিয়া | কিন্ড আমি পভুড়ে বিশ্বাস করি ঘে 
আপনি আ'নিব তোরারদের নিকট কি্িত কাল পরে! 
কিন্তু আয় ভাবিলামু আঁবশ]ক আঁচে তৌমারদের 
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লেবার যি আখাঁরদিগে 1 

ছু দ্বিতীয় পর ছিিলিপাকে- 

নিকট পা্াইতে আযাঁর ভাই ও সহক্র্তী ওজন 
শৈনা এসামুদীভষকে লে তোঁয়ারদের দত ও সে 
জন বে দেবা করিল আগার তন্নান্তিতে একারন লে 

তেঘারদিগকে সন্ল দেগিতে বত ইচু! করিঘু! দুঃগিত 

হইন শ্রকরিন তেযরা শ্কলিতে পাইয়া! চিল ঘে সে 
পীরিভ। লে শীতিত ছিল বটে মরণের নিফট কিন্ত 
ভগীবাঁন দয়া? করিলেন তাঁহাকে ও তাহাকে কেবল লে 
কিন্ড আঁযাকে ও পাঁচে আহার শোকের ওপর শোক 

সহঈভ 1 অভএব আহি আহিক যত করিহা পাঠাইলা 
তাঁহাকে এজন্য ডাঁহাঁকে আর্বাঁর দেগিধঘাণ ভাঁযখরছের 

আনন্দ হবে ও আঁয়ার শোক কি । অতএব গৃহন কর 

তাহাকে পভ হতে সকল আনন্দে ও ভালবাস এ পুকার 

শকারন গে কার্ধোর শল্য হরণের নিকট চিল 
জীবন জসাঁবধান করিয়া! গা করিতে ভোঘাঁরদের 

এ পা এস 

আর কি ভাঁইছে! আঁলন্দ কর পড়ে) জেই কথা 

২ লেটিতে আঠার ব]াঁযহ লাহে কিন তোঁমাঁরদে রুস্ফা! 

যা আববীন হর কৃক্রকে সাবধান কুক্তাকে সাবধা'ল 
কর আঅহচেছি দি গাঁকে | একারণ আযরা তকছেছি ঘে 

ঈশ্বরের সেবা! করি আজ দিয়া ও ঃঞ্চ যেশ্ধতে 

আনন্দ করি ও শরীরে বিশ্বাস করি লা?) আমার 

বিশ্বাস করিবার আছে শরীরে মে অত্য  যছি আছ 
ফেহ ভাঁবে থে ভাঁছাঁর শরীরে বিশ্বান করিবার আজে 

আয়া তাহা হইতে জনক আঞ্চয দিনে ভীঁকছদি 
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৩ তৃতীয় পর্ব সিলিপাঁফে--- 

যিশরালের বণ বেলিঘ্নের গৌ!ছি হইডে ওোবুছু 
দিগা হইড়ে এক ডের ব্যবস্থার বিষয় পরিজ 
ভপ্ততে মগ্ডুলিকে বিপক্ষত1 করিয়া! ব্যবস্থার ধর্মেতে 
নিরাঁপরাধি!] ক্ন্ডু হাহা চিল আঁত্ঠর লাভ তাহা 

অক্তল আমি আশচয়ু যনে করিযজি আঞ্চের কারণ | 
বটে ও আমি নিসন্দেহ যানে বুফি মস্তই কেবেল অপচমু 
আযাঁর পুভু »ধঞ্ঠ যেস্ত ভ্রাঁলের অভি দিব্যতের 
ভূল ঘাহাঁর কারণ আমি সকলে ফ্ষেভি পাঁইয়চি ও 
তাহা সঙ্কল যনে করি কেবল বিষ্ঠা িঞ্চ প্াঁ্তার্টে 
৩ তাহারে পাঞ্তার্চে আপনার বমর্য ঘাহী ব্যবস্থ! 

হইতে না পরিঘুণ কিন্ ভাঁহা ঘাঁহণ ঃঘীঞ্চের ভক্তি হঈতে 
চলেই বর্ম ঘাঁহা ভক্তি দিয়! ঈশ্বর হইতে আমি 
তাহাকে ও তাহার পনব্ণ্ধালের পরাক্রয ও জনুণাঁর 
আহশনলৈ জাঁনলের কারণ ভাহার মৃত্যাবত হইয়া 
ঘদি কোন মতে বরিতে পাঁরি মৃত্যুর দীনহণ্ধান 
ঘেয্ন এখন ব্রিতীঘ কিম্থণ এখন শ্রদ্ধ হঈডাঁয় ডেঘন 
নহে কিন্ড্ব আহি পশ্ঠাঁ দৌতি তাহা বরিতে যাহার 
কারন ও আহি »ঞ্ঠ ঘেশ্ুরাকমিত হইয়াচি। ভাইরে 
আমি বুধি না বে আপনি স+ইযুঠচি কিন্যু এক কর্ম 

করি পন্ঠাঁ ঘাঁহাঁ আঁচে ভীহা বিস্মৃতি হইতে ও 

আঁগোঁ যাহা আঁচে তাহাতে ধাভতে১ আমি লন 

পন করি কোট ধরিতে ভগাবাঁলের হ্রছা? ব্যবসার 

বাঁজির কারণ ঘাঁহা ঃঘচ্ যেশ্ুডে । ৮ 
আভবব আর! যভ লোক শ্রদ্ধ ইহা! করি ও ভোহার 

দের কেহ অন্য মলে ভৃইলে ঈস্থর তাহাই আাঁনাইবেল 
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৩ ভতিঘু পর্ব ক্ষিলিপাঁকে-- 

ডৌারদিগীকে 1 কিন্ত ঘে প্ন্ত আাজযাজি লে 

বাহ্হাঁর আভ চলি জোই পঁচন্দ করিও ভাঁতগণ, 

আর সহকত্তা হও ও যাহারা এল করে তাহার 
নিগীকে আঁঘারদের যত দেখে লয়ুলার, কারণ ॥ 
জানেক্ তোঁক্ গীভি করে যাহারদের বিজ জাতি বার 

কছিন্যার্জ তোহারদিগীকে ও এাধন ক্রন্দন করিতে ক্ছি 

তাহারা খাঞ্চের কুসের শত্রু) : ঘাহারদের শেষ 
আঅঙ্হর ঘাহারদের ঈস্বর আশলাহদের লেট যাহার 

দের আ্তুয় অনিলারদের লতা ঘাঁহাঁর] মযাঁলে দহি'হীয় 

ক] । কিল আন্যারদের আচরন কৃ হেো17 

হইতে অপিক্ষা করি ত্রাণ কর্তী পভ যেন ১৬ 
বিনি জল্য যত করিঘেন আরযারছের চার শরুরকে . 

তাহা তাহার ভেজোয্যি শরীরের যড হওলাঁঠ্র্ে তাহার 

পরাক্রযে্রান্যা়ি ঘাহণ ছিঘা! তিনি অকলে জাঁপনার 
বর্ষ হল করাতে: পাঁরেণ |. আডএক আঁাঁর অভি দৌঁতি 
. ৯৩ বাক্জিত ভাঈছে আঁযার আনন ও 3 এমত স্থির 
ও শুতে আসার পেষিরে ।- এ 

- আহি আধ্না করি ইগুওছিয়া ও আহি সাবিলা করি 
জিন্ভতখকে পুতে এক কার্জা হাল ! আমি ও 

আবুনণ করি ভৌয়াকে আভাবাছি আথা গুসগীর কর 

সে নারী ঘাহার] হীন অহাচারের কম্ম করিল 

আঁয্খর সহি জ্িযেস ও আল্য রিকি আুগু আহার : 
শাশর্ 

দের লাঁয জীবনের পস্ভকে। 

আনন্দ কর গুভুতে. সবর্বকাল বনররার, জা 

] 

] 
] 
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& তত্তর্ঘ পর্ব ক্ষিলিপ কা 

কি আনন্দ করা ভোবারদের আধামি আানাক 

সকল লোকের: ঠাই! পভু আনিব্া। কিছুর 
কারণ চিন্তিত হইও লা কিন্চ পতি বিহযাতে লিবেদূল ও 

কাঁঘলা ও স্তব করিতে জাঁলাও ডোঁযারদের নিবেদন 
ঈশ্বরের তাই 1. এব ভগাৰালের কুশল ঘাঁহা 

অকল জানিরার হইভে অধিক রাখুক তোয্ঠর দেব 

হদ্ঘু ও যন ঘন যেসশ্ততে! রে 
আরকি তারে 1. যাহা আতা হাহা শু রা 

কৃত ঘাঁছাঁং পরিস্কার যাঁহাঁং দিভ জনক যাহা 

সভ্ান্ড ঘদি কোন ব্য কিহ্থা যি কোল স্ব ভবে এ 
কার্ধ্য যনে কর. ঘা? ভোযিা! শি করিয়াঁচি ও 

লঙ্টর্ঘাত্ ও শ্তনিযঘাজে ও দেখিয়াছি আঁহাঁতে ডাহা কর 

ও কুশল দাঁতা ঈশ্বর হইবেন ভৌযাঁরদের সহিৎ্ 74 

কিন্ত আমি পভুতে অতি আনন্দ করিল ভাহখতে 
ভোযাঁরদের মে আঁরবার বাড়াতে আরারছিগৌঠ 
ঘাঁহার বিহ্বয়ু বটে তিন্ডি- চিল] পবের্ব কিন্তু অপকাশ 
হিল জিনা] আঁত়ি কহি লা! হিনত্তের কথা একারন 

আযার কোল ছিভিতে রাঁজি হইবার শিহ্কিযাজি 1 ভিল 

হঈতে জানি ও আশ্বিক ধরিতে জানি পতি জাঁযুগীমু 
ও অস্ত স্থিতিতে আমি শিক্ষিত হুইয়জি পর্নি- ও 

বিত হইব'রে অধিকত্ ও হিনতু ভুঙ্জিতে। আমি 

সক্ল করিতে পাঁরি যেশ্ত মুঁঞি দ্যা হিনি শল্ত করাণ 
জার্াকে। কিন্তু ভোর! ভাল ক্রিয়াঁছ দিতে 

আর ভিনতত্ব শখণ্তিবাঁরে 1] হে ক্লিনার! ভোর? 
আঁ মালে সযাচারের পুথয়ে ঘাধন যাইতে চিলাঁয 
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$ তত্তর্ পবর্ব সিলিপীঞ্চো- 

যাঁকিদলিযা হইতে ভাখন কোঁন যণ্ডুলি আমার অহিৎ, 
হইল লা দেওন পাঁওনের বিহু কেবল ভোম্র! 

একাঁরণ ভসলোনিক্াঁয় হইয়া! ভৌম্র1 একবার দুইবার 
পাাইল1 আবার তন্নাস্তির কারন আঁযার দান 
চাঁহবার ফাঁরন নহে কিন্ত আমি কল তাহ হাঁ! 
আধিক হৰে ভোযঠরদের লত্যতে ; ক্রিন্ আয়াত 

সকল এব০, অধিক আঁচে; আযি এপাদীতঘ হইতে 
তোযারদের দান পীইয়1! পরিতোছ হয় তাহ! এক সুগন্ধ 
ও গঁহলিত ৬9 ঈশ্বরের ভূষ্তি দাইক |. কিন 
আঁযাঁর ইশ্বর জোগীইিবেন ভৌযারদের আক্ল 

তন্নাস্তিকে তাহার বৈভবের ধনেরানুযাঁয়ি গীঞ্যোস্তেতে! 
এখন ঈশ্বর ও আঁযাঁরদের পিভাঁকে ব্ততি হওক দা! 

বকর্বহটণ | আছেন 1টি 

নম্স্তার কর পতি পন্য জল এইুগ্জ যেশ্তুতে | ঘেং | 

ভাতাগাণ আযার সহি তাহারা নমস্কার করে তৌখাঁর 

দিগক্চে | আকুল পুন্যবাঁন নম্র করে তোযাঁর : 

দিগাকে কিন্ত ঘাঁহাঁর! কাঁইসরের প্রিজবের সকল 

হইতে অধিক ॥. আআযাঁরদের পভ য়েশ্ত গীঙ্চের : 
আনগুহ হণডক তোারদের সকলের . সহিহ, 
আযেল | :১৫ 



$ 

৮৬. 

$ 

৫ 

দ্ 

লাঁওস পেরিতেয পত্র কলসীকে 14 

$ পয পরব" 

পওন ঈশ্বরের ইচীতে ঘোগ্ত খঞ্চের এক সেরিত ও 
ভাই টিয্োতিঘুছ লে পন্য লোক ও খঞ্ছে বিশ্বাি 
ভুঁভাগণকে যাহারা কলমে অনুগুহ ও কশল 
হওক তোঁযারদিগীকে ঈশ্বর আমারদের পিতা ও পুত 

ঘেক্ঠ চি হইতে (7 
আঁয্রা স্তব করি ভগীবাঁন ও আর্ারদের সৃভূ মেস্ত 

থিঞ্চের পিতাঁকে সবর্বকাল কাঁযনা করিতে ভৌযা'র 
দের কীরণ তোম্ারছের ভক্ত থকে যেস্ততে ও পন্য 
বাঁনেরদিগৌ পয্রে কণা] স্নিয় সে ভরসারাথে 

ঘাঁহা1 কর্ে রক্ষা হইযণীচে ভোঁযাঁরদের করণ আাঁহর 

বিষয় ভোমরা পৃব্ষে শ্তনিতে পীইয়ুণজ হখীলে আর্ঘাচারের 

সত্যতার বাকের ঘাঁহ! আঁনিয়াঁজে তোযারদের হই. 
ঘেমান আকুল জগাতে ও কল লে ভোয়ারদের বো 

মে দিলাবধি যাহাতে ভোর! ভগীবাঁলের ত্য অনুগাঁহ 
হ্টনিতে পাইল ও জ্ভাত হইল 1! ঘেযাল ও তোরা 

শিহ্কিল আণয্ারদের পিয় সহদশীস এনহাঁজের ঠাই হে 

৮. ও খ্ীছের বিদ্থালি সেবন তোমারদেরাথে যে ও 
কু 



৪০ 

$ পু পব্র্ক কফলসীকে- 

পুকাশ করিয়াছে আঁযারদিগীকে ভোঁারদের মলেকর 
শেখে ॥  আতএব আ'য্র)? জে দিলাবব্বি যাছাঁতে 
স্টনিতে পাইছি ভৌযারদের কারণ. কীনা ও লিবেদুন 

করিতে ভাগ করি না তোরা তাহার ইদ্র? পরি" 
ছওলাধে সকল জীন ও পর্যাহিএক.ব্দ্যাতে, তে টা 

অমঙ্ত ডোছক কার্যে সিহ্ন্থা ঘোগায.চলনাতেজকুল 

সুককার্ঘেে হল পৃর্নি-হইয়া! ও ঈশ্বর ভ্ঞানে বাক্ততে৯। 

আকুল বলেতে পি হইযূণ তাহার তেজের পরক্ষয়ে 

রাল্যাঁয়ি সকল বৈয্যশনীন ও আনন্দ পৃবর্বক ও দীর্ঘ 
কাল ক্ছেযাঁতে পিতাকে স্তব করিতে ঘিলি' পস্ডত 

করেন আ'যারদিগীকে পুল্য লোকের অধিকারে র 
ভাগা জনা যাহা দীপ্তিতে ঘিনি পরিব্রাণ করিহাছেল 

আঁাঁরদিগিকে আব্দকাঁরের পরাঁক্রয হইতে ও ভাঙার 

নতি পণ্রের রাঁজো স্থিতি করাইযাছেন আ্াঁরছিগাকে 
যাছারে আয়িরা মুক্ত ভাঁহা পাপের বিহোতিল পাকি 

তাহার রক্ত দিয়া 1. ঘিনি অদর্শন ভগবানের 
পতিযৃর্তিণ সমস্ত আুষ্ঠির পু জলত একারপ তাহার 

করণক অকফল হইল জ্যগোঁর ও পঁথিবীর দর্শন 
ও অদর্শণ বন্য লিতহাসন হওক কি অধ্যক্ষতা-কিছণ 

রাজা কিমা পরধ্য় হওক সমস্ত আুত্ুন হইল উহার 
করুনক ও তাহার কারণ ভিলি ও সকলের পরের 
ও ভাহাঁর করণক আহস্ত স্থির হইয়াছে. ৩ 

তিনি হশুলি তাহা শরির আযাঁখা ঘিলি মৃতু হইতে 
পথম জাত অম্স্তে ভাঁহাঁর পুথয্ত্ব হঈবারাঁথেন 

একারণ নিতাঁর- শন্তোছ্ধ হে সকল পর্ন বাঁল 



$ পথম পবর্ব কলসীকে- 

২০ করিবে তাহার মধ্যে. ও তাহার হুসের রক্ত দিয়া 

'ম্িলনো পাত করিয়া) তাঁহার করণক জোপলার আহি 

মিলাল করিতে অযস্তক্ষে পৃথিবর হওক কি গোর 
২১ হওগুক্ত। : ভোয়রা ও যে পৃৰ্ে চিল! অল বর্ণ 

ও কুকার্থা করিতে মনে শত্র তিনি এধল মিলল 

চে করিযাঁছেল তাঁহাঁর যাঁণসীত উঃ মৃত্যু দিয়া তোমার 

 দ্িগীকে করাইতে পুন্য ও নিরাপরহি ও ওলানণ হিন 

ও ভাঁহার নিজ গোঁচরে ঘদ্িত ভক্তিতে তিশু হ্থির ও 

,. শির গৌক়ে ও চাঁড় না হুল আথাঁচাঁরের ভরুী আহ] 

খ্তুনিঘাঁছ ও ঘাঁহা দেত্ডি দ্যু' হইল ব্বূর্গের নিচের 

কল সৃষ্ঠির ছি ঘখহার এক সেবক আসি পাওল 
 নিঘুক্ত হইছি | ০০ 

৫. এন আছি আনন্দ ক্রি আঁযার আকুল দঃণে 

টা ঘাহাঁতোরযারদের জন্য ও গনুষ্চের দা যাঁহী কছি 
তাহাদ্র্স করি আঁযার শরীরে তাহার শরীরের জন্য 

৫ ডাহা গুলি যাহার এক সেবক আনি নিযুক্ত হঈযাঁচিং 

উশ্বরের মে সম্ঘটনেরানিঘায়ি ঘাঁহা দেয় তীযুজে 
আঁযাকে ভোযাঁরদের কারন ঈশ্বরের বাক্য পন পকাশ 

৬ ক্রিডে সে নিঘভ ঘাহা! ০২ চিল প্ব্ব্ নবনথাবস্ি 
কিল্চ এাধন পুঁকার্শি হইঘাঁচে তাহার পুল্যবানস্ে 

২৭ ঘাঁহারদিগকে ভগীবান জীনাইতে ইদ্ভী করিলেন এই 
নিঘতের তেজের ধন কি আন্য বর্ধের মধ্য তাঁহা ১ 

৮ তোযারদের মঞ্চে যোক্ষের ভরসা । যাহার সমাচার 
আখঘারণ দেই পুতি জনকে পুবোধ করিতে ও শিক্ষা 

 কুরাইতে* প্রতি জনকে শুদ্ধ সুপারিহ করিতে খন 



£ লু পবর্ষ কলংীকে”-- 

২৯ গ্নেশ্ততে ! তেকারণ আমি ও ঘত্তু করি প্রাণ পল 
ক্রিডেং ভাইর কর্ণক্ক ঘিনি ভাতিশয় করাপ আমার 

শবর্য হবো] শুঞ্ারন আমি তোয়ারছিগকে জাঁলাইতে 
ই চাহি আ্যার ফ্কেযন দাঁন পন আচে ভৌঁয্যারদেগ্প 

ও লাওদিক্রয়ে! লেক ও ঘড় লোকের কারন 'ঘাহরা না 

চ্ দেটিয়াছে আয়াঁর নিজ যু ভাহারদের অন্তইকরণ 

নুীর হওনের নিমিন্ত লে জোড়া হৃইযুণ আতি পরি 
রন ও নিগ্ওত্ত জ্রাঁনেতে ও পিতা ওর গুঞ্ের 

ত চঁহনেতে যাঁহণর যব ভান ও বিদ্যার অফল ধন 

$৪ 

গড জাঁজে 1 আছি ইহ] কৃহি কোন কেস হেন 

পতারণাঁ করে না ভোযারদিগকে ভোগী কথা কৃহিঘা। 

অত্রএব আসি শরীরে অনুপস্থিত হইয়া তত্রাণি আত্সাতে 
তোখাঁরদের বিদ্াযান আনন্দ করিতে ও ছেঠিংতেং 

তোাঁর দের সুরার ও ভক্তির হ্থিরতা খঞ্চে। আতএৰ 
যেমন তোর লঘু ন্হ্ঠ যেস্ত লুকে ভেযন হল 
তাতে জিথার গৌতে ও গাল হয়া তীহার আহহ -ও 
ভত্তিতে ছবির ঘেযন শিহ্চধ ইহ ছিল ডাহা করিবারে 
বিস্তর হঈতেং স্ব করিয়া 1 

অববীন পাঁচে কোন কেহ ভগুন করে তোর 

দিগাকে জান পে ও আন তাস্তরি করিয়া হানঘ্যের 
ব্যবহারেরালুরারি এ জগাত জ্ানারষ্লেরানুঘামি কিন্ত 

খাঁঞে রানি লহে। একারণ ঈম্বরতবের পর্ন বসতি 
করে হোলোয়ানী ভার হার ও ভোমরা পরি 

শু তাহার আধো ঘিলি সমস্ত রাজা ও পরাক্রহ্রে 

ঢুকা) হাঁহারু মধ ও তৌর' ভকঠেেছদি হইয়া 



দ্বিতীয় পর্র্য কলবনীকে 

আছত্তকৃত তকচেছে.  মাঁজের পাঁপের শরীরকে 
4৯ চাতিযা ছিলে থর ভকছেদ দিয়া... ভূবেতে 

কবরে স্টঈঘুখ- আহার, নহি যাহাতে ও তোমর1 
আহ্োণ্খল_ হইয়া ঈম্থরের করিয়াছে ভক্তিতে ঘিনি 

$৩. গাইলেন তাহাকে মৃত্য হইতে! ডোঁঘর1 ও ফলজ 
ও শরীরের  অভকেদে মৃত্যু হইলে জীবাইযাছেন 

7 ভীঁহাঁর আহিৎ ভোযাঠরদের সকল আগরার মাজে 
৪8 করিযণ সে বিপরিভ গুন কাটিয়া ঘাঁহা বাবহীর 
-;. দাইিক ঘাঁহ] আঁযারদের বিপরিভে এব০ভীহা ধগিলেল' 

8৫ কাঁঞাঁতে বন্দর করিঘুণ ভাঙার কুসেতে এব” রাঁজা ও 

পরাক্্ লহ করিলে ভাসা করাইলেন ভাহারদিগীক্কে 

4৬ তাহাতে জয় করিয়া তাহারদের ওপর 1. আডএকহ 
কোন কেহ বিচার কৰক লা তৌযাঁরদিগাকে ভক্ষা 

_. পানীয়ুর বিজয় কিম্থা' ঘিমন্বণ কি সতিপদের চত্ু কি 

$৭ শাঁবতের বিষয় যাহারা সকল আবার 1 
£৮ দায় কিন্তু শরীর ঁঞ্চের ৮. কেহ মিথ্যা বিচারে 

-ভোমঘারদের বাঁজি নিশেধ কৰক না বীচুক সুদ হইয়া 
ও দ্যতের ভজলা করিয়া! অদৃশ্য এতরাঁজি করিতেং 

4% হৃগ্াা গযাঁন হইয়া] ভাহরি সারি যুলেতে ও 

আধা] লা ধরিয়া! যাহা হইতে সকল শরাঁর গিরি ও 
75. জোঁভাড়ে চিল ও জোত় হইয়া বাঁতে ঈশ্বরের 
'বুস্ধতাতে | হি 

চা জাত ঘদি' তোমরা, জগতের স্বালার ত্র হইতে মরা 
: হত )ঞ্চের সহি কি কারণ যান এ সকল নিকপণ 

&॥ কর্তা েমন জগতে বাঁচি. ছুইও না ঢাঁকিও না 



% দ্বিতীয় পর্ব কুলজীক্ 

২ জাতে করিও লা যাঁহ? কার্ঘ্যতে সকল ক্ষয় হয় 
৯৩ য্নঘোর আভা! ও নিকপনেরাল্ঘাঁয়ি ঘাঁছাঁরণ ডালের 

পর্ণ 

সত দোখা যায়ে সে আতা শীচুক্ত ভজলা ও মলের বসত 

ও শরীরের জন্গণাঁ ছেওলে শরীতরের অসস্্রান্ত পরি 
'ভৌঁছের কারন ১ আভএব  ঘছি তেগ্রা গুগ্ধাল স্ষ্ঈ্পেচ 

১. খটঞ্চের সহি ভবে চেঞ্চা কর ঘাঁছা ওদ্ধ আঁচে 
যে হ্বালে 2 আছেন ঈশ্বরের দক্ষিণে কিয়া 

হাহা ওপর তাহা যান মাহা দুথিবীভ লহ্থে। 
একারন তোর! যর] ও ভোযাারদের জীবন ঈশ্বর যেশ্ব 
চটঞ্চের সহিত যখন এ্ুষ্ড আারছের জীবন 

দেখে] দিবেন ভাঘল আরা! ও যোঁক্ষে দ্য] ঘাঁৰ স্ 

নহি 7 ই 

জভএব মারিয়া! ছেল তোঁযারদের ঘেধ_ ভা০্শা 
| পৃথিবীর ওপর পরদাঁর মল ক্রিয়া কায দুরা1 অর্থ 

লোভ ঘাহা পুতি পুজা: এই সকলের কারণ 
ঈশ্বরের ক্রোরি আইলে অতক্ত শিশ্টগানের ওপর ॥ 
যাঁহারদের মযৃঙবো তভোযরা ও প্বর্বকাল চল্িল থাড 

৮ ব্রাাতিল। ভাহারছের যুধো । কিন্য শ্রথন ভোর 

দূর কর এস্মস্ত রাগী কফোৰ দুর্ঘতি কুকাহিলি কায়ি 

কণা ভোমারিদের মুখ হইতে তোমরা পরস্রর মিথ্যা 
কৃহিওলা পুরাতন যান ভাহার- ক্রিয়া জগ জাতিয় 

ও নতুন পরিধান করিয়া থে পুঁনবর্থ র্ স্রানেডে নূতন 

হইয়াছে তাঁহার হ্ছসে বিনি, সৃজন করিলেন ডাহাকে 1 
ঘেখানে গুঁক নহে হিহোঁদী নহে তকচেছি কিমা ভাতঙ্ক 

চেদি নহে মু সিভি দস কিস্থা ওদ্ধার নহ্ে কিন্তু 



৩ তৃতীয় পর্ব কলসীকে---+ 

$২ ইট সকল ও সকলে]  জাভএব ঘেযল ঈম্থরের 
মননিত বী্র্ঘক ও লেমি পরিবান কর হেহ কষে] ইদযু 

$৩ লতি নিরহঞ্চীর অতিশ্পীন বহুকাল বৈর্ঘায়ন পরসুর 
বৈর্বায করিতে পরস্ুর আছি করিডেং ঘছি কাহার 
বাকা খন্ডে অন্যর আহি যেন ওধুঁজ্ঠি যাতে 
করিলেন তৌরদিগাকে তেন ও কর ভোর?) 
ও. সকনা হুইতে আব্ক গৌঁয় পরিধান কর যাহ! 
হচ্ধতাঁর বন্্া॥? ও ঈম্থরের কশল কৃতৃত্ব কৰক 

ভোাঁরদের আন্তঃকরণে ঘাঁহাঁতে ও তোঁঘির! এক শরীরে. 
8১ ডাকত হইয্ধ জিলা ও শ্যাবক ছও। জের কথা বক 

০; জ্ঞালে বিজ্ভারিত হইয়া! বাস কৃষক ভোযাঁরদেক যবে 

শিক্ষা করাইতেং ও পরশ্রর হি করিতে গাঁ ও স্তৰ 
গত ও পরীর গছিত গইভে হিহহার ঠাই ধন্য 

৭ গুন ভো্ারদের আন্তউকরণনে হইয়া? ও কাহিনি কি 
ক্রিস গাঁহা তোর কর তাহা অকল কর পভ মেস্তর 
হলাম: ঈম্থর ও শিতান্তে শ্তব করিতে তাহার 

4 জাঘাভে। -আঁননারদের জ্যার্থরে বস হও যেন 

$৯-টিছ হিচ্ছহাঁতে 1] ব্বাযীরাহে আনলার জায়াকে 
পেস কর ও তিজ্ত হইও লা ভাঁহাঁরদের বিপরিতে ॥ 

২০ শিপ্ঠরে তৌযখরদের নিত! স্ণভাঁর আতা বর্তি হও অকল 

5 কার্বো একাঁরণ এই হিচ্হহাঁর সন্তো্ পিতাঁহে ক্োঁধ 
 নক্করাইও 'না ভৌযারদের শিশ্তবদিগাকে পাঁচে তাহারা 
হং নিরাম্থতিি হইবে 1  দাঁজরে ভোযারদের এহিকের' 

, ফোলিব্র আবক্তা বর্তিছও কল কার্থোে সাক্ষাৎ 

২ প্রজ্ি 



৩ তৃতীয় পৰর্ব ফ্লব্সীকে 

ৰা না করিয়া! সনম তোহকের মত কিন্ত আন্তঃ 
২৩ করণের সোজতৃতে ঈশ্বরকে ভয়ু করিয়া - ও 

যাহা ভোঁয্র1! কর তাহা কর এদুক আত দেযন, 
২৪ টুভুকে ও মনুষ্যকে নহে. আত হইয়া ঘে তোরণ 

পাইবা অধিকারের কছলোদিয় পুভুর টাই একারণ 
২৫ ভোর পভ টের সেবা! কর । কিন্ত যেকেহ 

অপ্ুকৃত করে লে পাইবে ঘেযন হ্েতি করিয়াছি ও, 
পর্ব -মুখাকলোকাঁন লহে ॥.. যোনিবরে ঘাহা পুকৃত তাহ! 
& 

চি 

€ 

1 

রা ৮2 

৮ 

(দৃহ তেযারদের দাসকে জানি! ঘে তৌঁযারদের এক 
সপাসপার্ যোঁলিঘ ও জ্বৃগোঁ । 

নিরব্থি কাম্নণ কর ও তাহাতে টোকি দেহ স্ব 
করিতে আযা'রদের কারণ ও তাধন লিবেদন করিডেং 

যে ঈশ্বর কহিবার দ্বার খুলিবেন গটঞ্ঠের আজ্ঞা 
বাক্য কহিতে ধার কারণ আছি ও বন্ধিৎ আমি 
তাহা পকাঁশ করণের জল্য ঘেয্ন গুপঘুক্ত করিতে 1 
ভ্ানেতে চল বাহিরে লোঁক্রেদিগিকে কাল মুক্ত 
ন্রিভেহ। ভোযারদের বতন ক্থাদু হওক .জসব্্ক 
কাল লবন দিযুশ লুলি হইয়ণ তোারদের জানলের অন্য 
কি যত পুভ্যুত্তর করিতে পুতি জনকে 1-_-++ 
আমার আকল পরিচয় টিথিক্ন এক জন গেছি ভাই 

ও বিশ্খজি ছিকন ও সহদাছ হিচ্হার কর্মে জানাইবেন 
ভৌযারিছিগাকে ঘাহাঁকে আসি পাঁঠাইয়াজি ভো্াঁরদের 
নিকট ভৌযারছের পবিচঘ জানিৰ্র ও ভৌয়ীরদের আন্তঃ 

করণ সুহ্থির করিবার জন্য এলেজিযম্হ এক জন 

বিশ্বানি ও দেমি ভাইর সহি- হে তোমারছের এক জন? 



৪ তত্তখ পর্ব কলসীকে 

+ তাহার? জানাইবে ভোযারদিগঞ্কে তর হলের লরি / 
4০ 

8৫ 

৫৬ 

$৩ 

ঠ৪ 
5৫ 

£৬ 

৫৭ 

অরিসার্ঘ আমার সহবন্িত লয়স্ার করে তোমার 

দিগাকে ও মার্ক বার্নবার ভাীনেয় ঘাঁহারি বিজু 

তোঁয্রা আভ্ঁ পাইর্ঘছ ঘদি লে জখইলে ভবে মর্ঘ7]দ1 

কর ভাহ্বকে যেশ্ত ও হাহার লা যুষ্তস 1 ইহারা 
উকছেছি কেবল আঁযাঁর সহকারি ঈশ্বরের করের 
ঘাহারাঁ আযাকে সুস্থির করিয়াছে. একাজ 

ুঞ্চের এক দাঁস ও ভোয়ারদের এক জন নমস্কার করে 
তোযারদিগাঁকে অব্বকাল পাস পন করিতে ভোয্ণরু 
দের কারন কান! করিতে ভোযারছের স্থির হওলেরু 

জন্য শ্বদ্ধ ও ঈশ্বরের সকল ইচ্ পর্নি-। একা'রণ 
আঁতি আাঁঙ্কা দেই তাহার বিহ্বয ভাঙার বড তাপ আছে 
তোঁযাঁরদের কারন এব লাওদিকেঘু! ও হি্যুরাপলিহের 

বাজিরদের কারণ 1! লুক পৌসি কবিরাজ ও 

ছেয়হ নমসার করে ভৌঁযারদিগকে । লাওদিকেয়োর 

ভ্রাতারদিগকে নযগ্কার কর নগ্ন ও এব০ হে য্ণডলি 
ভাঁহরি ঘরে 1! ও ঘাখন এ পত্র পাঠ হইয়াছে 
তোরাঁরদের শুবণে ভাখন ও পরত কর1ও তাহ! 
লওদিকে্যঁর য্গুলিতে এব তোরা ও পাঠ কর 

সে পত্র লাওদিক্য়ু! হইতে! ও আঁটিপিহকে 

বল সাঁবধীন কর সে সেবা ঘাঁহ! পাইয়াজ পুভু হইতে 

তাহ! পর্ন করিতে | ৮ 

আআ &, 



৪ চত্তথ পব্ৰ কলংনীকে_-/ 

4৮... পাঁওলের লয়সার অপিলাঁর হাড়ে 1... 'যলে রা 

জামার বন্ধন? অনুগূহ হওক তোমারদের হি ! 

আঁযেন টি. 



$ 

৭ 

 শীশুল প্ররিতের পুর পত্র তসলোঁনীকে 1 

৫. 

$ পথ্য পবহ -শর্গি 

পাওল ও সন্মান ও টিযোঁভিয়ঘ ডআলোলারুদের 

যণ্ডলিকে যাঁহা ঈশ্বর পিভা ও পুভু যেশ্ত খু 
অন্গুহ ও কুশল হওক ভোযাঁরদেরদিগে ঈশ্বর 
আারদের পিতা ও পুভু যেস্ত ঃযু্ত হইতে 1 
আয্রা নিত্য স্তব করি ঈশ্বরকে তোযারদের সকলের 

জন্য ভোর্যারদের না কহিতে* আয়ীরদের কায্লাযু ! 

নিরবধি যনে করিতে তোাঁরদের ভক্তির ক্রিয়া ও 

লেম়ের ঘর ও ভরসার বৈহাতা আঁঘারদের পুভু মস্ঠ 
খঞ্চে ঈশ্বর আমযাঁরদের পিভার গোচরে জাঁনিঘুশ 

লেঁমি ভাইরে তৌযখরদের ঈশ্বরে মন! একারণ 
আঁযাঁরদের যগ্ীল সমাচার আইল নল! ভৌযারদিগকে 
কেবল ভাঙ্গতে কিন্ত পরাক্রয় ও বর্্ঘাতা ও বহু 
সাহসে ঘাঁছাঁডে ভোয্র]? জান আরা কেযুন লেক 

জিলামি ভোর্যারদের যধ্যে ভোযারদেরাখে ও ভোর! 
চিলাঁ আঁয্ারদের ও পভুর সয্কারক বত দুই এ 

বাঁকা লই! ধ্র্মাআর আনন্দে ভাঁহাঁডে ভোর জিলা 
যাক্দিনিঘ ও আঁঠযাঁ়র অকল ভক্তের লমুলা ! 

৮ এস্কারণ .তোারদিগ হইতে ঈশ্বরের কথার গনি 



৫০ 

প্র 

$ পয পর্ব ভতসলোনীকে-- 

গোল হকিদিনিযা! ও আঁথায়ায়ু কেবল নহে কিন্ত পতি 
হানে ডোযাঁরদের ভক্ত ঈশ্বরের দিগৌ পৃকাশ হইয়াছে 
তাহাতে আযারদের কিচু বলিবার গযঘোজল নহে ৷ 
একারন তাহারা পুকাশ করে আযারদের কেমন দরবেশ 

চিলি তোঁযারদের হবে ও ভোঁযর কেয্ন ভিরিল 

দেবতা! হইডে ঈশ্বরের দিগো জীবত ও জঅত্যবাঁি 
ঈস্থরের সেবা করিতে তাহার তলয়ের আগাযলাপিক্কাঁ 
করিতে জগ হইতে তিনি যেন্ধ ঘিনি পরিত্রাথ করেন 

 আারদিগকে আজিহার ক্রেখব হইতে | 
ভাইরে তোরা জান আয়ারিদের দবেশ তৌয়ারদের 

৩ এত যে তাহা নিরগ্র নহে! চি ঘন আহয্রা 

সশার্গ 

-. দু্াঘ ও বিসহ্কিডা পাইয়া জিলা ছিলিপিত্রে ঘেযন 
্ তোমরা জান ভাখন আঁম্র) নির্ভয় জিলা উ্বরের যঙ্গীল 

রি সঃ 

আয়াচার কহিতে ভৌযাঁরদিগকে আনেক ন্যায় করিয়]। 

. একারণ আ'সরদের স্ডোভ ছিল লা চাঁভরি কিম্বা? 
অপরিস্তীরত্ব কিম্বা কুত্বানের |. কিন্ ঘেযুন ঈম্থরে 
. পঁছন্দিত চিলাযু এ যগ্ীল অযাঁতার গনিত শাইতে 
তেমন বুলি যানুমের ডোছকের যড নহে কিন্ত ঈস্থর 

রিনি জ্ঞ 'মাঁরদের অন্ডঃকরণ ভ্াঁতি। একারনণ আম্র 

কোন কালে পুর্ন! কা কৃহিলায় লা হেন তোর! 
এ জান কিম্থা লোজের চাপী করিলাসি ঈদশ্বর আহ 
আছেন! ও আগ্্রয় চেছ্চা করিলাঁয় না যলঘ্যের উই 

ঃ কিমা ভোমারদের তাই কিস্থা অন্য লোকের ই হান 
উরি হইতে পাঁরিভাম যেয়ন »ুঁঞ্চের গ্লেরিত। কিন্ত 
* কোমলভিআায়। তোমারছের মৰ্োে যেমন বাই, ডাহার 



$ 

৪৩ 

২ দ্বিতীত়ু পর্ব ভললোনীক্ে বা 

বালককে পুতিপালন করে। তাহাতে তের 
দের দিগৌ বত লোঁভ ক্রি! মুলে সমাচার কেবল 
দিতে চাহিলায লা কিন্ত আঁশীনারদের পান একারণ 

তোরণ আথারছের প্রিয়? ভাইরে ভৌষ্রা মলে 

কর আঁয়ারদের কার্ধা ও শু একারন দিব! 
রাত্রি মেহেলত করিতে মঞ্জিল সর্যাঁচার চেল দিলা 
ভোয্ধরদের তাই ভৌয়ারদের ওপর ভারি না হওনার্ঠে। 

তোয্র) ও ঈশ্বর সাঁী ক্যেন ধার্মক ও পুকৃতার্থিক্ত 
ও নির্হ আর চলিলায় তৌযাঁরদের মধ্যে ঘে আছ! 

॥ করে ভোযুরী ও জান কেমুন আমরা স্তোভ ও 

সুস্থির করিলাঁয্ তোযারদের পুতি জনকে ঘে মৃত পিতা 
শিশ্ধকে যে তোরা হলিরা ঈশ্বরের ঘোগায ঘিনি 

ভাক্যাঁচেন তৌযারদিগকে তাহার রাজো-ও ম্োেক্ষে | 

একারণ আঘির্া? ও নিরবধি স্তব করি ঈশ্বরকে 

ইহাতে যখন তোমরা লইল1 ঈশ্বরের বাঁক্য যাঁছা 

_ হ্নিলা আযারদের টাই তাখন তাঁহ! লইল না যেন 
মনছোর বাঁক্য কিন ঘেয়ন নিতাঁন্ড আঁছে ঈশ্বরের 

৩8 

চা 

বাক্য যাহা হঙ্গ্দানি ভোর ভক্তেরদের বৌ । 

একারন ভাইরে ভৌ্রা! জিল1 ইস্থরের হগুলির সম্ক্র্তা 

ঘাঁহণ যেস্ত 'ধঁঞ্চে হিহোদা দেশে ইহাতে তোরা ও 

সেই দুঃখ ল্য তৌযাঁরদের সঅহদেশির দের ই 

ঘাঁহা তাহারা পাইল নিহোদিরদের সালে ঘর্থহাঁর" 

দুহে বব করিল পুঁভু যেশ্তকে ও আপনারদের ভব্হ্ণু্, 

এর বক্তারদিগাক্ে ও বিপক্ষতা করিল আযহার দিগকে 

. তাহারা ও ঈশ্খরের তুষ্চি করে লী ও সকল লোকের 



২ ছিতীয় পর্ব ভললোনলীকে 

£৬ বিপরিতে হইয়াছে আঁয়ারদিগিকে মানা! করিতে 
জন্য বর্নকে কহিতে ভাঁহারদের অঁণের নিমিত্ত তাঁহার 
দের পানের ভৌল অদকাল পর্ন করণাঁঞ্ে একীরণ 

$৭ শ্ল্ঁ ক্রোব্ আজিঘাঁছে তাহারদের ওপর ৮. কিন্ত 
ভাইরে আমরা কিছ্বি কাঁল দুশণে ভোযাঁরদের আহি 

দ্যান হইয়ী আন্তঃকরণে নহে অতি যুলোঁভিছ্ 
হইলে ঘত্ব ককরিলয তৌযারদেরযুখ আরবাঁর দেগিতে ! 

$৮. এতদর্থে আঁযুরা আয়িই পাঁওল একবার ও দ্বিতীয়বার ইচ্া 
করিলাযি আজিডে ভোখারদের নিকট কিন্তু অয়তান 

$৯ নিবারণ করিল আথারদিগকে |. একাঁরণ আম্ধর 
দের ভরসা কিন্ত আনিন্দু কিমা! আনন্দ করণের 

মুকুট কি. তাহা ভৌযরা নহে আমাদের পভ যশ 

২০ তের সলাচে' তাহার পুক্কাশ র্লালে॥ ্রকারণ 
পর্ব ভোয়ুর! আঁয়ীরদেরু সগ্ুযু ও আখলন্দু ॥. . আতএব 
ও আয়া আর বৈর্থ্ করিতে নম পাঁরিয়ু সনস্থ কুরিলায 

রদ... রহিড়ে আতেনসে..ও টিযোভিঘুঘআযারদের 

৬ 

ভাই ও ঈইস্রের সেবক ও আমারদের সহকারি 
ঠীঞ্ডের মুন সাঁতারে পাঠাইলাম় স্থির ও. শান্তন] 
করিতে তোমারদিগাক্ছে ভক্তির বিষ -. ক্লোন কেহু এই 
সকল দুঃখ দেখিয়া অনির না হওনাগে৫ একারণ 

তোমরা জান হে আমরণ নিখুক্ত হইলাম সে জন্য | 
৪ একার হাখন,আয়্র! জিলায় ভৌারদের সহি তাখল 

৫ 
আর সবের কুহিলায় ভৌযারদিগকে ঘে আারদের 

2 হবে যেন ও হইল ও ভোর! জানা শর হতে 

আহি আর ধৈর্য করিতে না পাঁরিয়া পাঁঠাইলাস ভোঁমার 



-৩.ভুতীয়ু পর্ব ততসলোনীকে-- 

দের. উক্তি জানিবহাঁর_ কারণ পাছে কোল মুভে সে 

পরিস্ষা কর্তা পরিক্ষা করিভ তোয্ধরদিগাকে ও আসার 

৬ দের কার্থা নিরই্ক হইত, 1. কিন্তু এন টিযোতিযু 

তোয়াঁর্দিগী হইডে আঁয়ারদের নিকট আঁজিয়া ও 
ভোযাঁরদের ভক্ত..ও পেঁযের ভাল সপ্াদি আনিয়া! ও 

যে ভোয়র1 সদঠকাপি আঁযারদিগাকে চালে ভাল রা 

বছ ইছ়্া করিয়া দেখিতে আঁযাঁরদিগাকে ঘেযন আরা 

৭. ও তৌয়ারদিগকে সে কাঁরণ ভাইরে অমির ইহাতে 
আস্থির হইলাঁয ভৌযারদের বিছুয় আমারিদের সকল 

৮. শস্কট ও অশযানে ভৌযাঁরদের ভক্তি দিয়া ।  একারণ 
* আরা হাতি দি ভোয্র পুভুতে ছির ! আঁস্রা 

কি স্ব দিতে পারি ঈশ্মরকে তোঘারদের জন্য লে 
সকল আনন্দের নিঘিত্ত ঘাঁহাঁতে আমরা তোঁযাঁরদের' 

8০ জন্য আননি্শ হই ভগাবাঁনের অনুচেধ. দিবা রাত্রি 
বু কায্না করিতে তোয়ারদের মুখ দেগিতে এব০১ 

$$ পন করিতে তোঁযারছের ভক্তির যাহা কমি ৷ শবে 

ঈশ্বর আপনি ও আঁযাঁরদের পিতা ও আাঁরদের পভ 
যদ যুঙ্ত সিদ্ধ কছণ আঁ্যারদের গীহল ভোযারচেকু 

১৯ নিকট শুভ বাকান ও তোযাঁরদের পরজ্ুর দৌঁি বিস্তারিত 
করাঁণ, আপনারুদের ও সকলের ছিগে ঘেযন আমর 

$৩ ভোযারদেরদিগে। ভোযাঁরদের আন্তঃকরণ ছ্থির হওলার্থে 
নিরপরাধি বর্ঘেতে ঈশ্বর আাঁরদের লিভার সনে" 

আআঁরদের পুভু যেশ্ত ঃফঁঞ্চের আইনে তাহার সকল 
পর্ব বীর্মিকের সহইশ। অভাব ভার ঘাহা আঁচে ভাইরে 

£. আব স্ডাভ করি তোযাঁরদিগাকে পভ ঘেশ্তুতে ঘেযাল 

৮০ 



গড. /৮ 

৪ উত্তর্থ পর্ব তসলোলীকে-- 
তৌিরা শইযজি আঁযাঁরাদির্গ হইতে কি যত চলিতে ও 
ঈদশ্খরের আন্ডোঘ দিতে জয়াহি ভেয্ুন আঁরুং অব্কি 

কর) ভোমরা জান কি পুকার আত্বা আয়রা 

দির্ঘিটি তোারদিগীকে ভু যেত হালে;  একাঁরন 

- ীশ্বরের ইত ভেংআংরদের বৃত্ম ভোঘরিদের পরদারা 

কে ০৬. 

$$. 

৬২ 

| ভাঁগা ভোারদের পতি জন" জাঁনিবাঁরে কি যত নি 

পাত্র বন্ছ ও অঙ্জুযে ধরিভে!  কাঁস়ে নহে পুতি! 
পৃজকের মত ঘাঁহাঁরা ঈশ্বরকে জানে লা ঘেকোলি 

তে কার্কো দোকীনদ্ধরি কিনব পতারণা করে না 

তাহার ভুভীকে একাঁরণ ঘিচ্হা এযন সকলের লাজ! 

দাঁতী ঘে মত আঘরা পৰের্ব কৃহিলায ও সাঙ্কী দিলাম 
তৌারদিচাক্ে। ঈশ্বর আমারদিগাক্ষে অস্তরচিতে 
নণ ভাঁকিয়াজেন কিন্ত পুল্য করিতে! এ নিষিস্ত যে জন 

লিন্দকসে মানুষকে নিন্দা করে নাঁকিল্ ঈশ্বরকে ঘিনি 

ও দিয়াছেন: তাহার ব্যাজ আমাদিগকে 1 

_ কিন্ত ভুতীশলি দেয়ের কা আমিরি আবশ্যক নহে 
লেটিতে তোঁযারুদিণাকে প্রকাঁরন আপনারা দৈৰ 

শিক্ছি হই পরার শৌঁয় করিতে 1] ভৌযিরা ও 
ইছণ করিতে বটে সকল শ্রীতারদিগকে ঘাহাঁর যাকি 
দলিত কিল্ট আঁযর আধুনা করি ভোারদিগীকে 
ভষ্টিরে ইহা আরং বিস্তর করিতে  নির্বিরোধি 
জাঁতরণৈর জনা'ঘত্ু করিয়া! নিজ কমর্যও কর এবং, 
জর্থনারদের হাত দিয় ঘেহলত কর ঘেয্ন আয্র! 
আজ্ঞা দিিজি জেএকজাশটীলে ভললাঙে তাহরিদের 
ছিগে ঘাঁহাঁর বাহিরে ও কিছ কসি না হওলার্চে 



& চত্ত্ পর্ব তসলোনীকে_+ 

$৩ কিন্ড ভাইরে ভৌয্র1 আজ্ঞা হইতে চাহি না ভাঁহার 
দের বিহ্বয়ু ঘাঁছাঁর1 নিদ্রিত হইযাঁচে শোকিত নল! 
হওনাঁ্ধে অন্য লেকের মৃত ঘাঁহরিদের ভরসা লহে। 

88 যেশ্ত যরিলেন ও আরঘার ওঠিলেন আয়্র তাহ] আস! 

করিলে জাঁনি ঘে ঈদস্থরা ও সে মত ভাহারদিগঞ্চে 
আনিবেন উহার আহ ঘাহারা যেসশ্তুভে নিদিৎ, 

4৫ হইয়াছে । একাঁরন আমর! উশ্বরের বাকা হইতে 

ইহা কহি আঁ্রা ঘে বর্তযান জীবত পুর আইজনের 
কাঁলে ভাঁহীরদের পৃবের্ব হইৰ লা যাহারা লিদ্বিত 

4৬ হইয়াছে । রগ ঞনল পভ আপনি নীমিবেন ক্্গ 

. হইতে জয় শঙ্জ ও পুর্ন দ্যতের রৰ করিয়া! ও 

ভগবানের ভরি হাজহিয়া তাখন যঁঞ্চে ঘাঁহারা মৃত্যু 
$৭ ভাহার! ওতিবে পুধ্য তৎপর আমর বর্ততান জীব 

তাহারদের সহিৎ চে দিযুশ মেঘে লিভ হই পুর 
সহি শুনতে ভেটিতে ও সে যত অনন্ত স্থিতি করিব 

$৮ পুভুর সহি). অতএব এই কথা] কৃহিতে পরস্ুর 
সুস্থির কর | রত 

পর্ব, কিন্তু সযয় ও কলের কখী ভাই ভোখ়াঁরদের 
€ আবিশযক নহে ঘে আমি লেঠি" ভোযারদিগকে | 
-এ জন্য আপনার] নিশ্চত্র জান . যে ঈশ্থরের দিন 
৩ আমিবে ঘে মত চোঁর রাত্রে । যখন তাহারা হলিকে, 

কুশল ও নিরাশদ তখন সত্তর সণ্হার পত্তিষে 

তাহাদের গুপর যেমন পসব অয় গর্তবতি সর 
& নোকের ওপর ও ভাহীরণ গুপায় পাইবে না) হি 

ই ২ 



€ সঞ্চয় শব্ধ ভসলেখনীকে 

ভহিব্েে ভোঁয্্া আন্ককাঁরে নছে লে ছিষল ভোযাক 

দিগাকে চোরের যত বরনাঁহেে 1 তোর]? আঅকল 

দীপ্তি ও দিনের শিশ্ত আঁযরণ রাজি কি আন্বকারে র 
৬ নহি! অউতরব আমর! গুযাইব না অন্য লোকের 

$৩ 

৫০ $ 

৪ 

8৩ 

-&$ 

8৫ 

ঘত কিন্টি চৌকি দি ও আভ্ানি হই ৮ একারণ 
যাহারা ঘুযায় তাহার রাত্রে গুযার ও ঘাঁহরি বেশ্তর 

ভাহাঁরা রাত্রে বেশ্তর। কিন্ড আরশ ছিবলের 
লোক আস্ানি হইৰ ভক্তি ও পেঁখের হুক পাঁটা পরিধীন 
স্রিযাণ ও টোপরের জলা জনের উরজা 1: শ্রকারণ 

শগাবান লিঘুক্ত লাখ করিয়াছেন আম্ধার্দিগক্তে ক্রোত্রেত্র - 

জন্য কিন্য ত্রাণ পাঁইবারে আঁযারছের পুত যেস্ত ফের 
ক্রর্ণক ঘিনি য্রিলেন আযারদের কখরুন ভাঁহাঁতে 

আরা চৈভলা কি লিদিভ হইলে বাঁতিহ তীহারি সহি-। 
জতএব পরসুুর সুধীর ও ভিত কর ঘেযল তৌম্র! 
ও-কফরিতিজ- |লী্লিশিি 
জোহা ও আধিলা রি ভিত এ ভাইগ্রে 

ভাহারদিগকে জান হাঁহাঁর1 যেহলড করে ভোযারদেক 
মধ্যে এব, তোয়াঁরছের অধ্যক্ষ হইয়াছে পুভৃডে ও 

ভোযারদের নিত শিক্ষায় ও পেঁযেতে হত যান তাহার 

দিগকে তাহারদের কর্মের কারণ 1 ও পরসুর নির্বরোষি 

হও আয়া ও স্যোভ দেই তৌারদিনাকে ভাই 

দীভযাছেশ কর তাঁহারদিপন্কে যাহারা কুরধারা আসক্ত 

কে সুহির কর পুতিশালন কর দুরর্বলকে ও 
বৈর্ঘ্যয্ন শ্থত আকলেরদিগৌ 1 লাবধানল কোন 

কেহ ঘেন মন্দের কারণ মন্দ করে না কোন কাহাক্ে 



৫ পঞ্চ পবর্ক তসলোনীকো 

পরস্রর ও অকলেরদিগৌ ভাল ক্বার্থ্য করিতে ঘ্বক্র । 

৪৩ জব্/ কাল আঁলন্দর কর ॥ নিরবধি কাঁঘলা কর ॥ 
আকুল কার্ধো স্তব কর একারণ এ ভগীবালের 

১৯ ইচুা ঘুষ যেস্তড়ে তৌখারুদের বিঘয়। আজকে 

২০ নিৰিত্ত লা? ভৰ্বিঘ্য বাঁক্াকে ভুচু করিও না? 

২$ তজবিজ কর সকলকে মী? ভীল ভীহ1 শক্ত ধর ॥ 
২২ ত্যাগা কর দোঁছের সমস্ত লিদর্শন। তাহাতে কফুশলের 
৯১ ইশ্বর আনি ফোঁলোয়ানা পবিত্র করিবেন.,তোযর 
_দিগীকে ও ডোমারছের অক্ল আআ প্রাঁণ ও ফলেবর 

নিরপরাবি রক্ষা হওক আ্ারদের পুভু যেস্ত খণ্ডের 
২৪ পৃকাশে 3 ঘিনি ভাঁকিয়াঁচেন তোয়াররিদীকে তিনি 

-বিশ্থাজি- তিনি ও ডাহা করিবেন, । হে 
৫ - ভাইরে কালা কর আযারদের কারন লমহাণর 

টু কর সঙ্ল ভীতাগিণকে পৰিত্র চুল দিয়া।. আমি 
৭ ঘিচ্ছছার নায় লইয়া! আখক্তা দই তৌসারদিগিকে এ পত্র 

প্র পাঠ ক্রাছিতে সকল পন্য ভুীতাগাণের উ্াই। আমার 
দের পুঁভু যেসব হের আনুগহ হওক যাদের 
চানিড়িন 1 বাছা ] - 



] 

দের পিডী ও পু মেস টু হইতে ।- 

পাওল শ খর দ্বিতীয় পত্র ওদনোনীকে7 | 

০ $ পৃ পর্ব 

পাল ও সনদ সর চিযোতিয তসলোনীরদের 
মণুলিকে ঘাঁহা আযারদের পিতা ও পৃভূ যেশ্ত [চে । 
তৌযাঁরদিগীকে অন্গুহ ও কুশল হওক ঈশ্বর আমার 

আমরা ঈশ্বরকে নিতা স্তব করিতে জুয়া তোমাদের 
কাঁরণ ঘেযন ওপঘুক্ত এ নিমিত্ত তোঁঘাঁরদেরে ভক্তি বং 
হাতে ও তোযারদের, পরশু পে বিস্তারিত আজে 
ডেকরিন আঁযরা দর্প কথা কি তোঁাারদের ব্য 
ঈশ্থবের সকল মণ্ডলিতে তোযারদের বৈর্ঘাতী ও ভক্তির 

কারণ ভোযারদের সকল বিপক্ষ্া ও দুঃঠেধ ঘাঁহী 

পাইয়াচ্ছ ঘাহা ঈশ্বরের পুত বিচারের লক্ষণ ঘে 
ভৌরা গননা হইব ঈশ্বরের রাজা ঘোঁগা ঘাহ্খর 

কারন ও ভোর দু খাইতেছ!  একারণ জ্বরের 
 পুকত কার্থয দুঃখ দিতে তাহারদিগাকে মাহীর দুঃখ 
দ্য ডৌযারদিগকে ও ডোযারদিগাকে যাহারা দুঃখ 

খাও বিশ আমারদের সহি পীভূ ঘেস্ত গগ্চ তাহার 

পরাহান্ত দ্যুতের সহি জগ হইতে পুকাশশিত কালে 

শৃ্ুলি- আনলে তাহারদিগকে শাস্তি দ্বার জন! 



$ লু পর্ব দ্বিতীয় ভসলোনীকে-”-- 

যহ্ির] ভগঝনলকে জানে লা ও যাহারা আঁযারদেই 

৯ পৃভূ যেস্তু খীঞ্চের আভা বৃহ লহো। . ঘাহার! 

আনত সঙ্হাঁরি খাইবে ঘিছহাঁর আঠা ও তাহ 

» তেজোয্য পরায় হইতে যাথন স্তিলি আিবেল ভাতার 
'পুন্যবানে সঞ্রয পাওন ও ভক্তেরদের মধ্যে যলোহর 

যত হওনার্থ্£ে সে দিনে: এ্রকাঁরন আযারদের 
$8 প্যাঁণ ভোঙ্গারদের হাথে আহা হইয়াছিল. এ 
-নলিমিত্ত আর অবর্বদা-কাঁয়লা করি ভোঁাঁরছের কারণ 
:এঘে.আযারছের ঈশ্বর করিবেন: ভোয্জরদিগীকে এ 

-ক্কার্ঘোর ঘা ও প্র করেল ভাহাঁর শে গুনের 
-আভিলাঘ্ ও ভক্তির বড পরাক্রচ্ে ভোঁমারদের হবে 

$ঘ আমারদের পুভভয়েখ্ত খটীঞ্চের নায় জঙ্রীন্ত হওনা্ে 
'- ভোযারদের মথো ও ভোয়রা তাহাতে আয়ারছের 

4 দ্থর ও পুঁভ মস্ত ফের অনুষ্টুহেরানুমায়ি টো. 

পা : রি আমি লাধন। ক্র ১8৬ আরা 

8. ছের-দুঁভূ মেস্ত )ঠুঞ্জের আগীয়ন ও আযারদের 
২, ভাছারে সভা হওন লইয়া যনে শীতু না! লতিতে 

এ্রবণ আছর লা হইডে আভা কিমা কী কিন! 

পত্র দিয়! ঘে যত আযাঁরদিগী হইতে যেন ডের 
ও. দিন নিকট: হইত |... কেহ ভগুন কন্ডক না! ভোাঁর 
45 ছ্গীকে কোন মত একারণ তাহা আঁজিবেক লা বর্ণ 
ইন্তাগি লা হইলে ও লে পাপের ব্যক্তি সবর্বলাশের' 
৪ পুর প্ুকাশি না হইলে থে ইবর্ব ঈশ্বর নাম্ পুরা ও 

-- পজ্যের বিসরধিতে গর্বশব_ তাহাতে জস্তিকে ঈ্থরের 



২ দ্বিভীঘ্র পরর্থ দ্বিতীয়: ভনলো লী 

মত বলিঘী বলেআপলি ঈম্থর | তোমরা আলে 
পাও না যে আমি তোঞারদেরবিদ্যাহাল : ভ্ইয়ু 
কহিলায় এ কথা ভোয়ারছিগীকে 1 ও এধন তোষ্র1 
জান মে জন আপলাঁর সমযুতে পুঁকাশ হইরাঁর কি 
লিশেধ্, করে| - একার অঘথার্ধের-গষ্তি এখন 
কার্থয- করিতেছে কেবল ঘে ঘারণ, করে জে নিবারণ 
করিবে ভাহার খণ্ডন পথ্যন্ত।  ওভডখন. লে পাসি 
পক হইবে ঘাহাকে পু সণ্হার করিবেন তাঁহার 

&০ 

৫$ 

$২, 

$৩ 

মুখের হাই দিয়া ও তাঁহার আঁইসলের তেজ দিয়া 
বর্বলাশ করিবেন? জে জন যাহার আইন 
অয়তালের মদ্দালিরাল্ঘাঁয়ি সকল মিথ পরাক্রম় ও 
চিহ্ন ও অন্তু করিতে. এব কল পুকার 

আবথার্ধ ভ্ান্তি জন্যাইয়া তাঁহাঁরদের যধো আহার 
আকল্মলারকি হইতেক একাঁরন আতাতার পম লইল 
লা তান পাঁওনের জলা] এ ছেতৃ ঈশ্বর পারা 

ইলেন চাত্তরি কার্য তাছাঁরদের স্কাই তাহার? 
মিথ কখ] আহ করনে । সকল দোঁছঘাতি 
হওনের জন্ম ঘাঁহীর! অভ্যতা আস্থা! করিল ল। কিন্ত 
আহহ তু হইল সর 

কিন্ড আঁম্র] ঈশ্বরকে নিতা স্তক করিতে জুয়া 

ডোয়ারদের কারণ ভাই সিছ্হার পেযি একারন উশ্থর 
ঈ্থযাবক্ধি নিঘুক্ত করিয়াছেন ভৌমাঠরদিগাকে আ্রাণের 
কারন আজআঁর ঈল্যতা ও. অতাতা'র ভক্তি করণক 

যাঁহাডে তিনি ভাকিঘাঁছেল ভোম্খরদিগীকে মঙলে 

সযাভার দিয়া! আঘারদের পুল মস্ত খঞ্চের মোক্ষ 
গতি ৪ 



& দ্বিতীয় পহ্ৰ: দ্বিতীয় উসলোনীকে-- 

৫ লীন্ার্টে  আতএহ ভাইরে ছির হও ও ঘে ব্যবহার 
'শিক্ষিঘাঁজ ফখ] কিহ্থা আারদের পত্র দিয়! ভাঁহ? 

5৬ শক্ত ধর! আ্ারদের পুঁভু যেস্ত 2 আপনি ও ঈম্থর 
আঁযাঁরদের পিভ| ঘিনি পে করিয়াছেন আর দিগাকে ও. 

দিয়াছেন আঁযাঁরদিগাকে আনন্ত আুবীরতী ও সুভরজ1 
$৭ অনুগাহ দিয়া। লুম্থির ককণ তোখারদের অন্ত 

করণফে ও বলবান কন ভোযারদিগীকে গতি সুবানা 
ই শুসুক্রিয়ার কারণ ৮ 

পর্ধ ওঁর কি উভষি 1 কাহিল কর আঁঘাঁরদের কারণ 

০৯ যিইহার ফা ঘেল দৌত্তিকে ও অঞ্জু পাইবে ঘে যত 

'হ ভোগারদের যধ্যে ও ঘেল আমরা পরিত্রাণ পাই 
হছুরর্ড ও দুষ্ত মানু হইতে একাঁরণ সকলের ভক্তি 

৬ নছৈ। 'কিন্য ঈ্থর বিশ্বাি ঘিনি শক্ত করাইবেল 
& ও রাঁটিষেন ভোযাঁরদিগাকে লে দুষ্ভ হইতে; আার 
দের সাহস হিচ্ছহায় তোযাঁরদের বিষ্যু যে ভোয্র+ 
7 স্চরিডেচ ও করিবা ঘাঁহাঁৎ আ'য্রা আভা করি তোযার 
৫ দিগকে !  মিচ্ছহণ ভোঘাঁরদের আন্তঃকরনের পথ! 

দেখান ঈশ্বরের প্রেমেতে ও | »টাঞ্চের অপিক্ষা 
১১০ এজাজ | 

৬. ভাইরে আরা আতা করি ভৌরযারদিগিকে আমার 
দের পৃভৃয়েশ্ত গঞ্জের নাযে আপনা রদিগকে ্থতন্তর' 

 স্বাধ কোন ভছি হইতে যে কীরা চলে ও মে 
বাবগাঁরের যত নহে যি পায়াছ আযাঁরদিগ 

৭ হইতে । একারণ ডোঁসির! জান কেমন আযারদের 



$$ 

৪২. 

$৩ 

৫৪ 

৫৫ 

$৩ 

ও তৃতীু পবর্থ দ্বিতীত্র ভসলেনি 

অয করিতে জুয়াযু এক্ারণ আরা চিলাযি না কুধীরা] 
তোযাঁরদের যঞো. আর! ও. কোন কাহার ভক্ষ্য 
ইলাযা খাইলায না কিন্ডু যেহনত ও শি করিতে 
কমর্য করিলাধ্ দিবা বাত্র ভারি না হওলের কারণ 
তোযাঁরদের ক্যোন কহিধর ওর 1 আঁযরা পরাক্রয় 
হিন হওনা্ তাঁহী নহে কিন্ডু আনা রদিগাকে নুন] 
করিভে ভৌযারদের দৃষ্চে ভোমর1 আমারদের লহ 
কারি হওনের জন্য | ঘন আযর1 চিলামঘি ভোঘার 
দরে সহিৎ তাল এ আভা! দির্ঘচি ভৌমা'রদিগাকে 
হদি কেহ কর্ম করিতে চাহে লা সে খহিতে পাইকে 

লা? একারণ আমরা শ্রলিতে পাই যে কতক লোক 
আছে তোঁঘারদের মঙো ঘাহারা চলে একাকাণকণ 

কচি কম্ম লা করিয়া কিন্ত সালিলা ওপরপত়ী । 

অতএব এ পকারিকে আমি আতা দেই ও আধুনা করি 
আযারদের পুঁভু যেস্ত »ঞ্চের লাঁর লইয়া নির্বিরোি 

কমর্য করিতে ও ও আশনারদের ভক্্যা হিতে | কিন 
ভাঁাগন ভাল কার্ঘের কারণ ইীপিও না! কে 

আযারদের এ পত্রে লোখা কার্টের আভা বহ লা 

হইলে সে লোককে দোধ ও সস্তী করিও লা তাহার 

সহি তাঁহার লব ইওর জন্য গননা কর 
নাতীহাঁকে শত্রুর মত কিন্ত স্ভোভ দেহ তাহাকে ভাইর 

হত! কুশলের পভ 5 আপনি কৃর্শল দেওল ভোহযাঁর 

দিগীকে সবর্বকালে” লক্ষন ভে ি্হা হগুল 

ভোমারছের সকলের সহি-১177 শাশিশিশাকি 



৩ ত্তীয় পরবর্ধ দ্বিভীয় তসলোনীকে 

$৭ আমি পাঁওলের নগহীর জুহস্ডে লে] ৮০. রে 
$৮ পত্রের তিষ্বা এন আমি লেোধা। পভু ্ 

গঞ্জের অনুগীহ হগুক ভৌযারদের সকলের সহি 
আঁমেন | ণ 

* 



পালের পয পত্র টিযোতিযহকে 1 
৬ 

রি 8০৮৮2 
$ প্ পবৰ 

যেস্ত ঃুঁঞ্চের প্রেরিত পাঁওল ঈশ্বর আযরিদের ত্রাণ 
কর্তা ও আঁগারদের শুভ যেন্ত খুঞ্চের নিঘুক্তেরানূঘাঁয়ি 

তিলি আযারুদের ভরসা চিযোভিয্হ আর্খযঠার নিজ 

পু ভক্তিতে তাহাকে অনূগুহ ক্ষেযা ও কুশল হওক 
ঈশ্বর আযারদের পিতা ও আঁঘাঁরদের প্রভু ঘোস্ত ধু 

হইতে!  : 

যে যত আযার য্খকিদলিয়য়ি ঘাত্রা কালে ভোমাকে 

এছ্রেসসে রৃহিতে বলিল কতক লোককে ভাতা 
করিতে অন্য শি না করাইতে ভেহন কর. এব, 
মানা কর আদ্রত কথা! ও আনন্ত পুক্ষাীবলি ঘাহা ন্যায় 
জন্বায় ঈশ্বরাঘু ছিতাধিক যাহা উক্তিড়ে। আঁজ্া'র 

অনুর্যান আঁচে লু নিমর্্ল অন্তঃকরণ ও সুবিবেচন! 
ও আক্পট ভক্তি হইতে ঘাঁহা জাঁতিলে কেহা* ভুলিয়] 
বিছা কাহিনিভে হিরিঘাঁছে ব্যবস্থা শিহ্চক হইবার 

চাহিয়া কিন্তু ঘাহা কহে ও ঘাঁহ! দৃঢ় কহে অজ্ঞাত 
হইঘাঁ। আঁয্র! জানি ব্যবস্থা ভদ্ু যদি কেহ তাহা 
ওসঘুক্ত মানে এ জানিয়ী ব্যবন্থা নিঝপথ নহে 

পুকৃতাঠি কের কারিন কিন্ত ব্যবন্থী হিন ও অব ও 
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£ গায় পর্ব পথম টিযোতিসুষ্াে--” 

দুরাতার ও পপি ও পাঁঘব ও পর্নেচিত ও লিভ 
মাতা বধ্য ও খুনি ও পর্দারিক্ক ও লৌগ্ডিরাজ -ও 
নরচোর মিথ্যা হক্তা ও মিথ] শাহ্জীর কারণ 
এব০- আর ঘাঁহা ভুপ্রক্করণের বিপরিতে আঙ্দ্রানন্দ্ 

ঈশ্বরের তেজস্কর, গুল সযাঁচারানঘায়ু ঘাহা গনিত 
হইফাছে আখহঠর ঠীছ 

জর্ঠমি ও স্ব করি আঁয/রদের পভ ঘেস্ত ইঞ্ঠ ঘিনি, 
শক্ত করিলেন আঁযাকে একারণ' আমাকে _বিস্থা্ি 

দেখিঘু! নিঘুক্ত করিলেন এ সেবা কর্ধিতে . পক্ষ 

তাহার পাঁছণুক ও বিপাঁকি ও নিনদক হইয়া ।॥ কিল 
আহি আদ্রান হইলে আভক্ততে ভাহা করিয়া ক্ষেয়া 
পাঁইলায় ও আঁযারদের পুভু ফেম্ত )ঞ্চের অনুগূহ 

অত্যন্ত চিল তাক্ত ও নলযে ঘাহা খঞ্চ যেস্তুতে 
এ আছে বিশ্থাতি বাক্য ও আবব গঁহাক আচ ঘেষ্ 
অবতার হইলেন পাঁপি লোঁককে তারিতে ঘাঁহা'রদের 
দর্বান আমি 1.  কিন্ড আমি ফেেযা পাইলাম যেপ্ত 

সপ 

যু মস্ত বগথক্কাল টর্ধাতা পুকাশ করণের জন্য 
আগাঁতে ঘেয়ন পুরান তাহারদের এক মুলার কারণ 
ঘাহরি? ইহার পরে আঁম্থা করিবে ভাহাতে অনন্ত 
দযাঘুর ক্কারণ। ঘিনি আঁচেন আনন্ড আমর আদ্বাশ] 

রাজা এক ডানমন্ত উশ্থর তাঁহার সমর ও স্তব হওক 

দাসব্্বকষণ £॥. আসেন । রদ 
এ স্যাত্তী আমি দেই ভোঁয়াকে পু] টিযোতিযহকে 

তূমি ভাল ঘুদ্ধ করণের কাঁরণ ঘেয়ন পৃ কালের 

ভবিছ/ বাক্য তোমার বিদঘু. ভক্তি ও সুবিবেষনা! 



4 সুখ পর্ব শুখয চিযোভিযঘকেো_- 

বরিয়া যাহা কতক লোক চ্াতিযু? ভক্তির জাঁহাঁজ ভুল 
২* করিয়াছে আঁহারদের মধ্যে হচ্মেলেয়ু ও আলেবু 

যাঁহারদিগকে আঁতি দিয়াচি আয্ভাঁনকে জহারদের 

শিক্ষনের জন্য পাছগুডা না করিতে 1- 

পর্ব অত্র পথ আহি স্তোভ দেই ঘে কালা ও 
স্ঞ্্নিবেদেন ও সাবলা ও স্যৰ করিতে হয় সকল লোকের 
ঙ 

৬ 

৫৩ 

$৫ 

কারণ র্লীজা ও সকল শাঁসক্রেদের কাঁরণ যে 
আমরা অবিরোধি ও কুর্শলি বাঁঠিব কুল ব্য 
শোৌঁজাতরণ করিতে ॥.. এই পুঁকৃত ও গুহা 
ঈশ্বর আমারদের ভ্রাণকর্তার গৌচিরে . ঘিনি সন 
লোঁক ত্রান পাইতে ও অত্যভা গহন করিতে চাল 1. 

এক ঈশ্বর আঁচেন ও এক মধ্যঙ্থ ঈশ্বর ওযানুমের 
মৃব্য স্থানে তিনি সেম্রনুষ্য ঃঘ্ডয়েম্ত ঘিনি আপনাকে 
দিলেন সকলের কারণ ওস্ফারের মূল্য ওচিত সময়ে 
ল্চার হওলাঁধে। যাহার এক খতগির ও প্রেরিত আমি 
লিতুক্ত হইযা'চি অন্য বর্মের গস্ক  উত্তি- ও অভ্যতাতে 
আমি ত্য কথা কহি ইিচে আহি যিথ্াা কখা কহি 
লা). আভএৰক আঁফি চাহি ঘে লেক পুঁভি স্থালে 
কাঁষনী করে পবিত্র হাত গঠাইয়া! ক্রোধ ও ওষাজ 
বিহিনি ৮. সী লোক ও আপিনারদ্িগকে জে যত 
বিহ্ঘন কৃন্ধক ওনঘুক্ত পরিষদে সলভ ও সম্বানে 

বিওনি চুল কিম্থা সোনা কিম্থা মৃক্তা কিম্থণ বছ মূল্য 
পরিচুদ না শরিয়। কিন্তু ঘাহা সরু লোকর গুচিত 
যাহারা বর্ম সুগুহণ করে সুক্তিয়া॥ - সী লোক চুপ 



২ দ্বিভীয়ু পর্ব পথম টিযোভিযুঘক্রোপপান 

$২ করিয়া শিক্ষুক সকলে বজ্স থাকিয়া । কিন্ড আছি 
লোক শিক্ষণ ক্রীইতে কি শাসন লইতে পুৰষের ওপর 

$৩ হানাক্রি কিন্তু তুপ রহিতে কি! একরিণ আদ 
48 পৃ নির্মান হইয়া জিল ভীরপর হষায়ী? আঁদয ও 

ভুন্তি াইন নাকিন্ড সে সী লোক আঁকি পাইয়া ঘাইিটে 

২৫ চিল । কিন্য ভক্তি দে ও ধম্মে থাকিয়া ও অভি 
হুইয়া! রক্ষক পাইবে জপতা পওনব কালে 1 

পর্ব. এই বিশ্বাসি কা ঘটি কেহ আচারের কার্বা 
৩ চাঁহে তবে সে ভল কাঁর্া চাঁছে ! অভএব আচার্ঘ নিরহ্ 

হইতে জুয়ার এক জার়াঁর স্বাঁযী সীবানি অত্াঁনি 
ও আগ্রদাইক অতিথী লিফ্চকশীলে যে বচ্ছকাঁল বে 

লা শ্তর1 পার করিতে হটাঁ যাঁরক লছে যূল আঁ 
: বলোভি নহে কিন্ত মৃদু বাকভাশলৈ নহে আঁকাঁতীক 
৪ নহে ঘে ভাল ক্তৃত্ব করে জাঁপলার ঘর তীহার শিশ্ 

-& অকলে বস ধাঁকিলে একাঁরণ ফ্হে আপিনাঁর ঘরে 

কৃতৃহ করিতে না! পারিলে শাঁসন করিবে ভাগীবানের 

৩ ম্গুলি কেনে! . অনু! দিলের ভক্ত নহে পচে 
আহণ্কাঁরে গুয়ানি হইয়া? পরে অয়তাঁনের 

৭ ছোঁঘাতে! বাহিরে লোকের কাই ভাঁল লা 
পাইডে জুঘাঁয় নত্তবা পত্তিষে নিন্দা ও অযুভাঁনের 
আ্রাদে। 

৬. মেষ্ত ও দিকন গাভীর. গাল নহে ঘে হচ্ছ 
৯ স্টরাপীন করে না যল লভ্য ইভা না করিয়া 

$০ ভক্তির গত বিবেচনা ধরিয়া! ইহা'রদের দুয়া 

মত 



$$ 

$২, 

$৩ 

৫৪ 

৫৫ 

$৬ 

ও তৃতীয় পর্ব পয টিযোভিঘ্হকেো 

পৃধ্যে জানা ঘাওক পরে নিব হইহুণ দিকলের কার্থা 
কৰক মে য্ত ও লোক অভি  থিথ্য! গুল্ানিক 
নহে আখব্ধীনি আকুর্লে বিস্বাজি | দিক্ন হওক 
এক জাঁযাঁর গায়ী আখণনার শিশ্ঠ ও দর ভাল শাসন 

করিয়া? একারন যাহার! দ্রিকলেরু কার্ঘয ভাঁল 

করিঘুঠজে তাহারা আপনারিদের কারণ গুপর লতি 
পাঁঘ়ে এব বত সাহস সে ভন্ততে ঘাঁহা! মস্ত »টষ্চে। 

এ সকল কা] আহি লেঠি' তোয্নকে ভরা করিয়ে 

দেঠিতে তৌহাঁকে কিছ কাল পরে । ক্িন্দু ঘি 

বিলম্থ করি ভবে ভৌোমাঁর জজাঁনলের কার ক্কি 

মত ঈদস্থরের ঘরে চলিতে জুযাঁছ ঘহা! জীব উত্থরের 
যগুলি জত্যতার স্যস্ত ও ভিত! ও নিশ্পয়ু ধর্মার 
অভ্রীভ বড ঈশ্বর হইলেন গ্যাৎকে অবতার 
আআ লক্তার্চিক দ্যতের পতি দর্শন আলা 

বর্ধের ভাই চেততি দেয় ৯ অগাতে পুঁতাঘ হইলেন 
পবর্ব থেক্ষে যুজিলেন। কিন্ আতা নিশ্চিত হলে হে 
ঃ 
৮ 

৬ 

শেঁহ কাঁলে কতক লোক ভক্তি ত্যাগী করিবে ভান্তি 

আতা ও দেবতার পুঁকরণ যাঁনিঘা ভূক্টিতে ঘিথ্যা 
কৃহিতেং -ঘাঁহারছ্ধের বিবেচনা তপ্ত লেগছাতে 
চ্যক্কা হইয়াঁচে  বিরাঁহ আনা করিঘ ও ক্ক্া 
তাগি আত্বা করিয়া! যাহা ঈশ্বর জ্ডিঠ করিয়াছেন 
শক্ত ও অত্যাতাত্র স্তব করিয়া! লহইবার কারণ | 
ঈশ্বরের ঈতি অৃহ্তি ভাল ও ত্যাজা কিছু লহে যদি 
স্ব করিয়্খ লঘু একাঁরণ ডাহা ৷ ঈ্মরের তয ত 

কাঁয়নায় পবিত্র হইয়াছে 177 



4৬ 

% টত্ত্ঘ? পর্ব সুথহ চিরোভিযুইকে-৮ 

ভীভাগনকে ইহা করিতে ঘৃক্তি করিয়ু) হইবাঁ ঘেশ্খ 
-ঃঘঁঞ্টের ভী'ল সেবক ভক্তি ও ত্য পুকরনের বাক্যতে 
সলল' হাঁহা চেঙ্া করিয়াছি? কিন্ত ধর্মোটভ ও 

খুতির গুপকথী জাতিও ও পরিশ কর ঈমর্য করিতে 
একারণ শরীরের পরিশ্ীয়ে আলু লাভ কিন্ত বর্্স 
সকলে লব এ পুযাতু ও আজহার পযাঘুর অস্থিকার 
পাইয়া এই বিষ্বার্জি কথা? ও সক্তলে গাইল হোচি । 

আতর! যোহনত ক্রি ও নিন্দা যাই একারণ জীউ 

ঈশ্বরে ভরসা করি ঘিনি সকলের ব্রাণকর্ত। বর, 
শক্তেরদের1. ইন্গা আভা কর এব০- লিক্ষাও 1 
কোন কাঁহীকে তোঘার ঘুবত্ব ভুচু করিতে দেহ 
লা কিন্ড বাক্য পরসর কখী প্যে আজা ভক্তি 

'নি্ফাল্যভীয় উক্তেরদের নুন! হও আঁযার আইসন 
নর্ধান্ড পাঠ কর স্ভোভ কর শিহ্ডা করাও 1 হে দাঁন 

ভোহিপর মধ্যে হেলন করিও লী যাহা] ছেযুখ হীগ্াঁছো 

তোযাঁকে ভবিধ্যৎ বাক্য হইতে প্রাচিন লোকের হি 
 শুপর দেওনে। এ অক্ষলে ধ্যান কর ইহাতে হজ 

তোর আবিক্তাতী পুকাশি হওনের জন্য সফলে ! 

আপনাকে ও তৌঘা'র পুকরণ সাঁববীন করি যান 

ও ভাঁহাঁতে খাঁক একারন ইহা করিযঘা আন করিব 
আবিনাঁকে ও তোমার শৌোতারদিগকে। হি 

পর্ক বুদ্ধ যাঁলমকে বিবক্ত করিও লা কিন্ স্তোভ দে 

চি 

ঘেখন লিতা ও ঘুবাকে ঘেয়ন ভাঁই বৃদ্ধ সী লোক 
ঘেমুন জননী:ঘুৰতিকে মেম্ন ভদীনী সকল আ তরিত্রো। 

৮ 



৫ পঞ্চ পর্ব পুখঘ টিোতিঘুছকে_-+ 

৩ হবহাঁরা বিধবা নিতান্ত ভাঁহারছিগীকে আস কর কিচ্ছু 
ঘছি কোল ব্রার জাঁলিযা] ক্ি পৌঞ্রেরা আঁছে.তবে 
তাহারদিগীকে পৃখযে শিক্ষাণ্ডক ধম করিতে আনারিদের 
ঘরে ও নিত যাঁতার দুতিসাঁনন সোব্ করিতে একারণ 
এ ক্ার্ঘয শেষ ও গাহ্যক ভগাঁবালের সন্যুণধ ॥ জত্য 
বিবৃৰা ও আনাঁথধা ভরা করে ঈশ্বরে ও দিবা রাতে 

৬ নিবেদন করে| কিন্ত ভোক্তা জীবন কালে মৃত্যু 
৭ আছে ॥!. এ সঙফ্কল কৃখা আভা কর তাঁহারদেব্র 

নিরুপরাঙি হওলের জলা!  কিন্ড যদি ফোন কেহ 

জোগীত় না আপনার কারণ ও আকুল হইতে অধিক 

আপনার পরিজনের কারন মে ভক্তি হেয়ুস্ান 
কৃবিঘাঁছে ও আনাস্থিক্ক হইতে আবৃন্থ ॥ কোন বিধৃবা 
হর্দে লেটিও না বাইট বর ব্যুক্ষয্ কৃমি ঘে চিল 
কেবল এক জনের জাঁয়ী যাহার ল্ুক্রিয়া! করণের 
নাহ আঁছে  শিশ্যঞ্চে পতিপালন করিযুণ বিদেশিকে 
অভি: করিয়ুণ পুঁন্যবাঁলের পাঁদ দুক্ষীলন করিয়া 

দুঃখি- লোককে গুপগীর করিয়া ও পুতি ভাল ক্রিয়া! 
বর্ভ হইয়া ॥ কিন্ত ঘুবতী বিধবা লইও না একারণ 
তাহারা »ীঞ্চের বিপরিতে কাঁঘী হইয়া বিবাহ 
করিবে ছোষ্গুহস্থ হইয়া একারণ তাহারদের পু 
ভক্তি ভিজে |. তীহাঁরা ও অল হইয়া! ঘরে* 
ঘাঁইতে শিক্ঞা করে এব০১ অল কেবল লহে কিল 

বক্তী ও তা অনোঁতি কথা কহিতেধ | আভগ্রব ঘুবভ 
বিব্বা বিবাহ কক বালককে জন্য দেওক দরের 

শানন করন্ক শতুর নিন্দা করিবার ঘেন কিচু লা হয়! 



4৫ 

$৩ 

৪৭ 

4৮ 

$৯ 

২৪ 

৯৫ 

1 

৩ 

১৪ 

৫ 
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একারণ এখন কেহ গিয়াছে য্ভাঁনের পু্জে £ 
কোন ভক্ত কি তল্তার বিবৃবী যছি হয় তবে ভাহাঁর! 
পালন কক ভাঁহারনিগাকে যণ্ডলির ভাঁর ঘেন লাঁ হয 
তাহা লিতান্ড বিব্বাকে পুতি পলিনাথে। সী 

ঘে প্রাঁচিন লোক ভাল কৃতৃত্ব করে তাহারা বিন সপ 
ঘোগায গাণল্ণ কর সকল হইতে অধিক ভাহাঁরদিগঞ্ে 
ঘাহারা বাক্য ও পুকরণে যেহনত করে একারণ 
ব্যবস্থা বলে শস্য যাড়া বলদের মুখ বন্ধিও লা ও 
মুর তাহার য্জুরি যোগ্য ৮ প্রাচিন লোকের ওপর 
গুলানা লইও না দুই তিন সাহ্কী ব্াতিরেক £ যাহার! 
পাঁণ করে ভাহাঁরদিগকে বিব্ক্ত কর সকলের অনুতেধ 
আর» লোক ভয় করণের জন্য ৮ 'আগি আজব! 

করি তৌযাক্কে ঈশ্বর ও পভু যেস্ত ধুঁষ্তে ও মুলনিত 
দ্বাতাণের অন্মুচধ এ সকল কথ] প$লল কর ্র্ঘ্য 
কিম্বা ওনরোখেতে কিচ্ না করিয়া | -. হস্ত হটা 
দিও না ফোন কাহার ওপর অন্যের পাপের 
ভারী হইও না আপনাকে পবিত্র রাখ. এখন 
হইতে জল পাঁন করিও ন! ক্রিন্ড তোযার বুকের কারণ 
ও ভোযার পুন অশান্তির কারণে কিশ্থিভ দাক্ষা রস 

পীও!. কতক লোকের পাপ পৃকাশ হইয়াছে 
তাঁহারদের অগুগাছি হই বিচারেতে ও কতক 
লোকের পশ্চাতগাসি ॥ মে মতে কতক লোকের 
অক্রিঘা প্কাশ হয় ও ঘাহাঁর1] অন্য মত গগ হইতে 
প্রা লা] 1777 

ও ২ 



৬ ঘল্জয পর্ব পয টিযোভিঘুফকে- 

পর্ব ঘতদাঁস জো়ালের নিতে আপনাদের মনিবকে 
১ মনে হাঁক অল অগ্ুয ঘেগায উশ্বরের লা ও 
২ পুকরণ পাঁছগুভা লা হওনের জন্য? ও থাহাঁরদের 

ভক্ত যোঁনিৰ তাহার! তুচু কৰক না ভাগারদিগীক্ষে ভাই 
 হুওনের কারণ কিন্ বরুণ ভীহীরদের জেবা] কৰক 

একাঁরণ তাহারা বিশ্বাি ও দেখি লে লাভের সঙ 
ভাঁগী। নী 

৩. এ কথা শিচ্চীও এব০ ভ্তোৌভ দেহ! ঘযদিকোন 
কেহ শিহ্চায় আন্য মৃত এব, শ্রহ্্য কথা যনে লা ভাঁহা 

আযারদের পভ যেশ্ত খন্ডের ও ছে করণ ধম্মে 
হ রানুঘায় ভবে সে আঁচে অহষপ্কারি ও কিছু জালে 

নাজিজ্াঁসা ও ন্যায় কথায় য্ত হই ঘাঁহা হইতে 
ও.্পন্ন দেশ বিরোধ গালাগালি দুঙ্ড যনযনায় 

প. পচা যূলি ও ভাতা হিল যলছের দায় হাঁহাঁর! 

| বুঝে লাভ আঁচে বমর্ঘ , এল লোক হইতে হর | 

কিন্ বম্ম/ নির্ণারিভের সাহু বত পাত্তি। আর! 
কিচু আনিলাযি লী এজীতে ও নিতান্ত কিচু লইয়1 
ঘখইভে পারি নাঁ। অতএর ভক্কা বসু পাইয়ু! 

নিদ্বারিত হই । কিন্টু ঘাহীরা বীনবাঁন হইতে চাহে 

তাহার! অধীমুণে তে পরিশ্া' ও খর ও আনেক 

অনর্থক ও নাশক আসায় যাহা মন্ষ্যকে ভুবাঁতু 

4০ অবর্বনাশ ও অধগতিতে | একারণ আর্চের প্ 
কল কর্মের য্ল হাহা কতক লোক চেহ্াা করিয়ুণ 

ভক্তি পথ হরিহঘছে ও জীীপলারদিগীকে আলেক দুম, 

48 দিয়ুণ বিচ্ছিয়াছে ॥. কিন্ত আরে ঈদ্থরের মান্ 

দুদ 
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৮. ৬য় পর্ব পথ্য টিখোতিঘুষক্ছেত 

তুমি এ কাঁধ্য তিতা দেহ ও পুকুর ব্য বিশ্বীস 
ন্ বৈথাভা নমুশন পাপন কর? ভক্ত ভাল 

মু কর অলন্ধ পুরান বর যাহাতে ভাকত হইয়া 
চিল! ও ভাল শ্থিকার করিয়াছে আনেক শাক্ষীর 
পার01-”- 

আছি আতা করি ভৌঁযাঁকে অব্য জীবন দাঁইক 
ঈশ্বর ও টন ঘ্েস্তর ৌ'তরে থিনি ভাল শ্থিকার গয়াঁণ 

করিলেন পন্তম্হ পীলাতের সুতা এ আজ! 
আকনটে ও নিরহ শাঁলল কর আযাবদের পু যেশ্ঠ 
টুজের পাশ পর্ধান্ড যাহাকে তিনি পুকাশি করিবেন 
আলীর কাঁলে ঘিনি ম্বারক ও একি নৃপতি রাজার 
রাঁজা ও পতির সভি  ঘাঁহার অহুভ্যুতা কেবল ঘিনি 
বাঁস করেন আগীয্য দীস্তিভে ঘাহাকে কেহ দে না 
ও ছেনিতে পারে নী ঘাহাঁর হওক জগ ও অনন্ড 

বৈভৰ। আমেল। ০ 

এ জাতের ধনবালকে আনা কর ওহ যনে লা 

হইতে ও অদ্ির ধনে বিশ্বাজন না করিভে কিন্য জীবত 
ঈদস্থরে ঘিনি সকলকে কুল জ্রাথ দিবার দিতেছেন 

ভাল. কার্থেয বান. ভাগীং করিতে পুত্তভ 
দিবার শচুককী আপনারদের ভাঁল ভিড করিযণ 
আনিবার সময়ের করিন আনন্ত পঁযাতু বরণাঞ্ে ॥ 
ছে টিযোভিঘ্্ধ ঘাহা গ্টিত হইয়াছে ভোহা'র হই 

তাহা রুক্কী কর বর্মোছিত ও বেদ! ম্যোলি কথ] 



৬ হন্তুয় পর্ব পরখয় টিমোতিযুছক্ো+ 

স্যাগী করিয়া ও যাহা হিথ্যা কহিয়া! জবান ন্যায় হলে 
যাহা কতক লোক গীহণ করিঘা' ভক্তি হরিয়াছে। 
জআনুগ্হ হওক তোযাঁর সহি আয়েন 177 



৫ ৬০ 

পাওলের দ্বিভীঁ়ু পঞ্র টিযতিসুফক্ডে-7 

ঠ পু পর্ব 

পাঁওন ঘেশ্ত ঃঞ্চের পেরিত ঈম্থরের ইন্ভাতে জীবনের 
সে অগ্নিকারের ঘড যাহা গুঞ্ঠ মেস্ততে আয়াত 
লেখি পুঞ্ টিযোতিয্ুহকে আনুগহ ক্ষেয1 ও কুশল 
ছণডক ঈশ্বর পিতা ও আযারদের পু যেশ্ত 2 

আমি ইস্থরকে ভ্তব করি ঘাঁহাঁর সেবা আহি 
করি লিতৃ অবহি নিম্থন বিবেছনা দিয়া ঘে আয় 
নিরবধি দিবা বখত্রি যনে রাঁঠথি ভোযাকে আহার 

নিবেদেনে তৌঁয়ার হঞ্ষুর জল আযার মনে হইয়া! 
তোয়ান্ছে দেটিতে বুক আমার আনন্দ প্রন 
হওনের কারণ মে ভুকুটি হিন ভক্তি যূলে করিয! 

মাহা তোঁযাতে যাহ] পথ্য জিল ভোযাঁর মাতায্হ 

লোইছে ও তোযাঁর মাঁডা ইশুনিকে ও আমি হির 
হইয়াঁচি যে তৌাঁর মধ্যে ও। সে হেতু আমি 
চাহি যে তুমি পুনব্র্বার চৈতন্য করাও ঈশ্থরের মে দান 
ঘাহা ভৌম্যাভে আহার হস্ত দেওন করণক । একারিশ 
ঈশ্বর ভয্কান্থিত আতা নল! দিয়াছেন আঁমঘাঁরদিগীকে 



5৩ 

46 
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৫ 

£ পয পর্ব ছ্বিতীয়ু টিআেোতিযুক্--+ 

কিন্ত পরাঁকয় ও পে ও সুত্বালের £ অতএব পুভূর 

আহ্টী কিম্থা আমি ভাহাঁর বন্ফিতে লঙ্ভিত হইও না 
কিন্ত মলে সমাঁচারের দুঃের অহভাগি। হও ঈম্থরের 
/0/424543 বিলি আয়ারদিগাক্ধে ডারিলেন 

ও ভাকিলেল ব্য বাবসা করিতে আঁারদের কাঁর্ধোর 

মত নহে কিন্ড আনার যুক্তি ও অনুগুহের যত ঘাহা! 

খু মোস্তুতে দেয়া দিয়াছে আখযারদিগাকে অন 
কালারবি! কিন্ড এখন জাঁলা যায় আহ্ারদের তা 

কর্তা ঘেম্তু গঞ্চের পুকাশ দিয়া ঘিনি মৃতকে 
অবর্বলাঁশ ক্রিযাাজেন এব, জীবনও জহৃতাভান্র আভ! 
দচারিফাছেন য্গ্জীল আমাঁচাঁর দিয়া! যাছাঁর এক 

তগির ও প্রেরিত আমি নিতুক্ত হইযুখজি অন্য বর্মের 
শিক । . এডদখে আহি এ সকল সহিষ্কতা করি 

কিন্দু লতি নাহ একাঁরণ আফি জানি কাঁহীকে জামা 
করিয়'চি ও আ্হ্থির হই:ঘে ঘাঁহা ভাহাঁর গাভ্িডে 

হুরিযুঠজি ভাহা ভিন হাটিভে পারেন সে. ছিন 

পর্যন্ত | পা 

সার বাঁকোর ঘে নগুনী শ্বনির্ঘাজ আঁ্যার ঠাঁই চারা 

উক্তি ফেস নে ও পে করিয়া শক্ত ধর ৮ দ্বে 
ভাল কথা গনিত হইতে ডোমার ঠাই ভাঁহ র্ 

ইর্মাজুল ছিঘে। যাঁছ1 বসতি করে আারদের আহে । 
ভি সাত হইঘাচছ ঘে আলিয়ার সকলে হিরিয়াজে 
আহ! হইতে ঘাহারদের হধ্ো আগীল্দুঘ্ধ ও হের্যগৌনহ্। 

সু ক্ষেযা করণ ওলেসিক্ছুরসের পরিজনক্ে এক্কারঞ 

লে পল বিশয় ক্রাইন আমানতে এব আমার 



$ দুখ স্ব ছিভীত চিযোতিযহাকে 

5৭. জিক্কিরে লজিত জিল লা। কিন্ু রোমে হইয়া 
$৬ বছতি চেহা করিয়া পাইন আঁকে 8 ঘিগ্হহা 

ভাহাক্কে ক্ষেত পাইতে দেওন সে দিনে; ও কৃত 

হাঁর্বো সেবা করিল আধস্াক্ধে, এছেজলে তুমি জা 

ছুছয়াঁচি । এ 

পর্ক  আতএব আর পণ্ররে ভূমি হলঘান হও সে 
এ অনুগুতে ঘাহা ঃ ঘেখ্টতে 1! ও হাহা! শ্রনিযাঁছ 
সস্পআমিরি ছি আলেক্ সাহার জন্মাতে তাহা বিশ্বাস 

লোকের গদ্টচিতে দেহ ঘাছারা আর লোককে 

শিক্ষাইতে পারিবে! অতএব ভূমি দুঃাধ হরদাস্ত 
কর যেস্ত »টী'হর এক ভাল টশেল্যের সত! কহে 
রণ করিয়া বহিকের কার্যে আটকায় লা তাহার ত্ছ্চি 
করণার্র্চ হাঁহার শৈলা আঁচে] ফেছ মন্দ 

ক্করিলে মুকুট পা লা কর্তব্য মল্যঘুদ্ধ না করিয়া ॥ 
৬. কৃঘ্াীন পু কার্ধা করিভে ভারপর হুল পাঁইতে 

৯ 

সস্লি ছেগুল ভোতীকে ॥ 
চল 

জুয়া ।  ঘাঁহাঁ কহি যলে কর ও হিছণ সকলে 
স্্্পর্ট 

যনে রাখ দাঁওদের ব০শের যেস্ত ু ঘিনি মৃত্ঠ 
হইতে গুগ্যাল হই্াঁচেন আাযার হ্গীল আমযাতাঁরেরু 

যত ঘাঁহার কারন আহি দুধ পাই বন্দন পর্থান্ত 
০ ককর্তার মত কিন্ ভগবানের কৃ বন্ধিত নছে। একারণ 
আছি এ সকল অহ্ি যলনিতের জন্য ভাহারদের সে 
রী 
ঃ 

ডাঁরণ পাঁইবারাঁঞে হাহা ুঞ্ঠ যেস্ততে অনন্ত যোক্ষ 
ক্র 1 এই বিশ্বাস বাঁক্া.আম্রা তাঁহার সহি মরিলে 



২ দ্বিতীয় পরর্বদ্বিভীত টিমোতিঘুহকে 

4১ বাঁতিৰ তাহার সহি তৈর্ঘ্য করিলে কতৃত্ব ক্রিক 
তাহার সহি. তাহাকে হেয়ত্রাঁন করিলে ভিলি হেয় 

$৩ জবান করিবেন আসারদিগকে আযহা বিশ্বাসি না 

হইলে তিনি খাক্েল বিশ্বামি আপনাকে হেয়ুস্তান 
করিড়ে পাঁরেন লা 1- ৮৪ 

$8  তাহারদিগান্ছে যুক্তি দেহ ও সাক্ষী দেহ হিহ্হাঁর 
আন্ুযে হে তাহারা ক্ন্যাঘ় করে নাঁ যাহ! অআলভা 

শ্োতাকে গুনাটি পালট করণ বিনা । ঘত্্ু কর 
আনলাকে প্াঁযান্য দোখাইিতে ঈশ্বরের ই কম 
কারক ঘাঁহাঁর লজ্জার হেড নাহি উশ্বরের কথ) 

8৩ শক্ত ভাগা করিডেং। কিন্য ধর্দো্টিত বিহাদণ হাঁপত 
হাটি ভাতডিও একারস তাহা বাঁড়াইবে আহক আহ 

£৭ পর্যন্ত]. ভাহার কথা! ও যাইবে )াগুজের যত 

$৮ থাঁহারদের হর হয়েনেযুষ ও আছলেতহ ঘাহারা 

সত্যতার বিশ্বয় তক করিযাঁছে বলিয়া পীনকণ্ধান তান 

হাইহা? গৌল ঘাঁহাঁতে কতক লোকের উক্তি ওন্নিয় 

$৯ দ্য । কিন্ ঈশ্বরের ভিত স্থির তাহার এ লহ্কণ 
হইয়া হিগ্হাঁ জাঁনেন' ভাঁহাঁর নিজ এব পুতি জন হে 
ীঞ্চের নাহ কৃছে সে অনার্য জাতিয়া দেওক | 

০ হত দরে পত্র আছে কর্ন কপখর কেবল নহে কিন্ত 
. ফ্চাঞ্ের ও মুত্তিকাঁর ও কোন অগ্রান্ত কোন অজস্রান্ড 

কার্ের কারন অতএব কেহ আপনাকে ইহা 
'হইডে দরিদ্র করিলে হইবে এক অগ্রান্ত পাত্র পবিত্র 

ও৭ুক্ত সুভ'র কার্ধের কারণ ও পত্যত পতি ভাল ক্রিয়ার 

২২ জন্য কিন্্ গু সঙ্তল ঘুবা কাঁলের হায়! হইতে 

4 ন 
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দ্বিতীয় পবৰ্ দ্থিভীয় টিযোতিযুহকে শপ 

শু পুৃতার্ঘ/ ভক্তি দেয় কুশল অতিরন কর তাহার 
দের সহিহ, ঘাহাঁরা কাতান করে ঈশ্বরের কাই 

&৩ অুহদ হইতে। কিন্তু হিপ ও অজ্ঞান জিজ্াসা 
।- নর্থ জালিয়ুখ ঘে ভাহরি বিরোধি জলা? 
*৪ ঈ্থয়ের দাঁল বিরোধী করিতে জুয়া না কিন্ত 
: র্ধীর হইহার সকল লোককে শিক্ষা করছিতে ও-দু৪ই 
৫ বৈর্ঘা করিতে পুস্তৃত নয়ুতাতে শিক্ষাইভেং বিপক্ষকে। 
ক্কি জানি ঈশ্বর কোন মতে দিবেল তাহাছি 

৩ দিগিকে ঠেদ অভ্যতী গহন করণের কারণ ও 
তাহারদের টৈতন্য হওনের লিঠিত্ত অযুভালের আদ 
হইতে ঘাহারদিগকে ধরা গেল তাহার কপট, দিযুণ 
তাহাঁর ইন্ীতে 1 

শব্ধ ইহা জাল শেষ দিনে বিশ কাল হইবে একারন 
৩ লোক হইছে ্লিঘুক আখলিয়ুক গনি অহষপ্কীরি 
০ পানু শিভা মাতা অগ্থান্যক অন্তাবক ুর্্মতি 
৩ মাহা হিল অমিলন ঘিথ্যা ওল্লানক কামষি দুরন্ত 
8 গুত্তযকে অপ্যিক বিশ্বীঅঘাতি রাগী গর্ব সু 

৫ পিহক ঈশ্বর হইতে আবিক ঘাঁহাঁরদের ধর্সের 
: আকার আঁচে তাহার পরাঁক্রয হেযুজ্ঞান করিয়া 
৬ এল লোককে জাকিয়া দেহ? ইহাদের যবে 
সে লোক ঘাঁহারা ঘরে ২*য্যনি করিয়া! ধোঁহনি 
7; করে ক্ষদু নারাঁকে পাপ নাঁদাইয়া নানান কাঘেতে রি 

ণ্ ৮ নিই অব্র্বদী শিক্ষিতে* কিন্ত কদাঁত সতাতা 
০7.- দি 



- ৮ 

৫০. 

৩ তৃতীয় পর্র্ দ্বিতীয় ডিহোতিযঘকো-- 

গৃহন স্্শ করিতে পাঁরে না? : ঘেয্ল যাকে ও যাস 
মোশার বিপরিত করিল তেযল ও ইহার অতাভার 

বিপরিত করে পচা যনি লোন উক্তির বিষয় 
অধাঞ্চি1 - কিন্য ভাঁহীরা আর বালিতে পাইবে লী 
এঙ্কারণ ভাহারদের পাগলামি পাকা হবে কুলের 

₹৯ ঘেক্তওতাহরিদের চিল | কিম তৃম্ি লিপ 

ভাত হইয়াজ আঁযাঁর পঁকরণ আলিখন লিয়ুযু ভক্তি 
বছ কাল বৈর্ঘ্তা লে বৈর্ঘযতা  বিলক্ষতা-জনুণা 

। হাহাঁতে আসি মজিলা আল্িয়োটেধ ইকো নিযে 

লম্বায় কি বিপক্ষতী খাইলাম কিন্ সে সকল হইতে 

$৫ 
&১ 

$৭ 

পুতি পরিত্রান করিলেন আমাকে |... বটে ও ঘাহার! 
বম্যাচরন করিতে ঢাহে-থীচ্চ ঘেশ্ুতে ভাহীরা কল 
পাঁইবে বিপহ্ষতী। কিন্য দুঘঠ লোঁক্ ও পুঁতাঁরক 

আরঘ নদ হইৰে ভ্ান্তি তন্মাইতে ও ভান্তি খাইতে), 

কিন্ড তুমি যাহা শিক্ষিযাঁজ ও আহ! করিয়া 

জার স্থানে. তাঁহাঁডে থাক জানিয়ু কাহার কাই 

শিক্ছিঘাঁছ তাহা ও ঘে বালক কাঁলাববি ধ্ম্হব্াব্হথ 

সাত হছর্ঘাছ যাহা আাঁনেতে তঁনবান করাইিতে পারে 
তেযা'কে ভক্তি দিয়া যাহা যুঞ্চ যেশ্ততে | - সমস্ত 
বর্ম গুরু ঈশ্বর দত্ত ও পকরণ বেজার বিবক্ত ব্য 
শিক্ষার কার্ঘে লাগে ঈশ্বরের মনুষ্য শুদ্ধ হওনের 

পর্ব কারণ পুতি লুক্রিয়ারাথে পর্ন সাজি-। : অতএক 
$ 

উজ 

সুচি ঘিলি বিচার কৃরিদেন জীব ও মৃত্যু তাহার, 
চি 

আসি জীড্ঞ। দেই তোযাকে ঈশ্বর ও পুভূ যেস্ত ঁঞ্ের 

পক/শ ও তাহার বাজাতে কথ? প্রচার পাণণন কর 



$ উত্তর্ঘ পর্ব দ্বিভীঘ় চিযোতিয়ুহকে- 

ক্ষালে অকালে. ল্যা কর ব্হশ্ত কর স্যোভ দেহ 

অকুল বচ্ছ কাঁল টৈর্যাঘল ও পুঁকরণন ক্রিয়া! | 
একাঁরণ সম্য আঁজিবে যাধন তাঁহার] সুপকরন 

জহিবে লা কিন্যু আঁপলারদের আভলাছে গক জহর 

করিবে আনারদের কাঁরণ চুলকাঁন শোভা হইয়া 
তাহার ও কর্ম ভিরাইবে অভাতা হইতে ও হিরিভে 

« হবে গবকথাতে | কিন্ত ভঘি সকলে চৌকি 

দ্হাদুষ্ঠাকে ব্য কর হিল অযাচার বন্তর কার্য 
কর ভোযাঁর সেবা পূর্ব কর? একারণ আমি 
ওক হইবার আজে ও আর আাত্রা কাল 
সাঘিধা । আমি ভাল ঘুদ্ধ করিয়াছি আর্ার 

কোঁটে দৌকাঁন শৃর্ঘ করিয়াছি আমি ভক্তি পালন 
কুরিযাঁচি |. এক্ণাবকি রক্ষা হইয়াছে পুক্ভাঁ্ের 

-. আকুট আঁযার কারণ ঘাঁহী ঘিছহা পুক্তার্ঘক বিচার 
কর্তা দিবেন আঁয়াকে হে দিনে ও কেবল আরঁযাকে 

_লছে কিন্ড তাহারদিগাকে সকল যাহারা পেঁয করে 
গব্াহরিন্টাকান্খি বস 

আঁযার তাই শীঘু আসিতে ঘক্ত কর একারণ দেয় 
চাঁতিঘ্জে আঁমাঁকে এই বর্তুযাঁন জ্গালকে পৌঁি করিয়া! 
ও গিয়াচে ভলসলোনিকায়ু ক্রেছনে গাঁলধতিযায়ি ও 

 টিটস দাল্যাতিয়ায় |: ফেবল লুক আযার অঙ্গে । 

আঁককে লইঘণ আন ভৌঁথার সহি একারণ তাহাকে 
আর সেবার কারণ চাহি আহি ও পাঠাইয়াজি টিটি 
কস এছেললে। ঘে গ্রীস আমি রাঁখিলাম টৌয়াসে 



€ চত্ত: পর্ব দ্বিতীয় টিযোঁতিযুষ্ষকে-্া 

কার্সসের ভাই তাহা সাতে আন তৌয়াঁর আইসন 
কাঁনে পুঁস্তক্ক ও কিন্ডু সকল হইতে অনিক মে চর্ম । : 

58 আলেখ্ান্ত কাঁসারি আনেক দুঙ্ঠখ ছিল আযান 
4৫. ঘিছ্হ] তাঁহার অম্মোতিত ক্ছল দিন তাহাকে ও - 

সাবধীন কর্ এক্রণ মে বত বিপরিত করিল আযারদের 
$৬ কুখা. . আঁযাঁর পথ্য গুত্তরে কেছ চিল না আমার 
সহি কিন্ত কুল জাতিযুখ দিল আঁহাকে তাহা হওক 

$৭ লা তাহারদের হিসাবে ! কিন্য পু ভাশাইলেল 
7-আঁঘার.আঁতে ও বলবান করালেন আযাকে বাক্যের 
-: -পঁকাশি আঘার করণক  অম্ভুন্দ চলিবারা্ও অক্ল 

.. বর্ন শ্তনিবার/ আছি ও পরিত্রাণ পাইলাঁ জিৎ্হের 
$৮ মুখ হইতে । পভ ও পরিত্রাণ করিবেন আমাকে 

পুতি কৃক্কসর্য হইতে ও রাথিবেন আঁযাঁকে তাঁহার 
জ্বি রাজ্যতে। তাহাকে স্তর হগুক অদ্াসবর্বহ্চণ । 

$৯ আছেন ।. লমস্ারি কর পু ও আক্ল্জা এক০, 
০. ওলেজিহ্রল্ের পরিজন! এরাস্তছ থাকিল ক্রিন্তে। 

ও টুদ্িযসকে আমি পতিত চঠতিযা'চি মিলেটলে । 
২৪ ঘত্কু কর আিতে শাঁত কালের পঁবের্য | রি 

ইওৰলস লমসর করে ভোয়াঁকে ও দুদেস ও লিন 
ও জিয়া ও অযস্ত ভাভাগিণ ৮8. পুভু যশ আঃ 

হগ্ুন তৌযার আর সহিত ৮. অনুগহ হওক 

তোঘারদের সহি) আমেন 4 
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পাঁওল লেেরিতের পত্র চিটআকে তি 

» ৈ 

4 লু পরব 

পাঁওল ঈশ্বরের দস ও যেন্ত ঃঞ্চের গৌরি 
ঈশ্থরের যূননিভের ভল্তি ও মে অভ্যতভার হত 
যাহা ধর্মেরান্যায়ি অনন্ত পযাঁঘুর ভরসায়ু হা 
মিথ্যা] হিন ঈশ্বর অগ্নিকাঁর করিলেন এ জগাতের 
আরা কালের প্র কিল্য আপনার, আমযযতে 
হিত ওশদেশে প্ঁকর্শি করিয়াছেন ভাঁহার বাক্য ঘাঁহ 

আঁফার গাড়িতে দেয়া গৌল ঈঈম্বর আারদের অাঁণ 
কর্তার আত্ারান্যাঠহি টিটসক্ে ঘে আমার লিজ গু 

স্ার্মাল/ শক্তিরালমায়ি অনুগুহ কেহ! ও কুশল! হওক 
ঈশ্বর পিতী ও পভ যেস্ত ফুঁ আমারদের ভ্রান-কর্তা 
হাড়ে সস 

এ হেত আমি চাঁতিনায তোঁযাকে কেটে সে সকল 
কৃষি কার্ধা সুর! করিতে ও পুন নিঘুক্ত করিতে 
পতি সহরে যেমন আহি, আঁত্বা দিলা ভোযাঁকে। কেহ, 

মছিনিরহা এক আাঁযার স্বাতী ঘাঁহার ভক্ত চালিয়ে! 

অশত কি অআর্যানন ওুলুীনিত লা হই! একারনণ 

আঁতার্ঘ্য নিরহ হইতে জুয়ার ঘেষে ঈম্থরের দেয়ান 



$ পুখয় পর্ব টিটসকে- 

একউয়া লহে রাগী তাল নহে। দাক্ী রস পাঁয়িক 
নহে হট মাকক নহে ছাঁর ধন পাত্তি লোভি 

৬ নহে কিন্তদাঁতা শি ঘুক্ত সঙজ্ানি পুক্তার্ঘিক 
৯» বীর্দিক জীভোন্িতি বিশ্বাঙ্ি বাক্য ধর ঘাহা 
বাতি জং লোঁককে সুপ্ুঁকরণে শিক্ষাইিতে 

তাঁহা'রদিগক্কে বো কারণ যাহার] বিপরিত 
করে। এ 

45. একাঁরন অলেক কুরারা ও বেছদা বক্তা ও ভূলালীষ্কা 
$$ আছে সকল হইতে অবিক তকচেদির যাহরিদের 

ম্যখ কদ্ছ করিতে জ্যায় যাহারা! পরিজন ঘোঁলোঘান! 

ওল্টয়াদেযু অলোতিত কথা শিক্ষাইতেং চার লাভের 
$৬ জন্য; ভাহারদের এক জন নিজ ভব্িহ্যৎ বস্তা কহিন 
_ক্েভী সবরাদা মিথ্া বক্তা হিণ্আসুকক পন্ত আলংল 

$৩ পেট 2. এ জাঁক্জী অভ্যা. অতএব শক্ত বিবস্ত কর 
- »তাহাঁরদিগীকে. তাহাঁরদের ভক্তিতে মেবিন হওনলার্্ে। 
$8 সিহোদিরদের- ওপদেশ ও মানের আভা লা আানিযুণ 
$৫ ঘাঁহী অভাভার বিপরিভ করে ।  পদিত্র লোককে 

সকল পবিত্র সে সত্য তথাঁচ অপবিত্র ও অলাহ্িককে 

কিচু পবিত্র নহে কিন্ড ভাঁহাঁরদের যন ও বিবেচন। 

$৬ অস্তচি আজে] তাহার! ঈশ্বর জালন অগুহণ করে 
কিন্ ক্রীর্যা্তে হেয়ত্রান করে তাহাকে দৃন্বি ও 

শর্ত ভক্ত ও আকুল সুক্রিয়াতে অধম 1777 
৯. কিন জুদকরণের ওতিত ঘাঁহা হয় তাহা তি কহ। 

»্কৃদ্ধ লোককে আবধানি গীভীর অস্বাঁনি উক্তি পে ও 

ও ইৈর্ঘাতাতে শুদ্ধ হইবার কহ। বৃদ্ধ নারীকে ও বেন পন্য 



২. দ্বিভীয় পর্ব টিটসক্কো” 

লোকের যোগ্য ব্যবলা করিতে যিখ্যা গুল্ুলিই্ঃ লহে 
বেশ্তুর নহে সুক্রিঘা শিক্ষক যেমন ঘুবতী লারীকে 
জভ্ডানি হইবার শিক্ষাইতে পারিবে জান পিক 

শিশ্ত পয়িক জ্যযতি অভি আৃঘরি ভাল জ্বাহীর বস 
ঈশ্বরের কথায় পাঁঘগুতা না! হওলের কারণ লে. 
মত ও ঘুবাঁ দক সস্বানি হইবার স্ভোভ দেহ। 
আঅয্স্তে তুমি ও জুক্রিয়ার নমুনা শিক্ষর্ণলে নিমর্লাভায্ 

ভ. গীতীবত্ব একশীলত্ব করিতে অবাক) কহিতে* হাহার 

$৩ 

$$ 

অন্থায়ান্য লইডে পাঁরিহে লা বিপরিত পক্ষের ঘে জন 

জে লঙ্তি হইবার কখরন ককখা কৃছিবাঁর না হইয়া 

তেয়ারিদের বিহয়ু | দা আপনারদের যুনিবেক? 

বস হওক সকল কার্থো তুঞ্ি করিতে পৃত্যুন্তর ল' 

করিযু বাটনাতি না করিয়া! কিল সকল ভা, 

বিশ্বস্ত দেখাইয়া ইশ্বর আয্ধরদছের আরা ক্তার 

এক্রণ বিহ্ৃণার্থে |- না 

শক্ারণ ভগীব্ধনের আন দাইক আন্গঁহ দোখখলীয়াটে 

আকল লোকের রা আঁারদিগকে শিক্ষাইতেং 

সকল অধমর্য ও এহিকের কার্থা হেযুজ্রান করিয়্ 

সত্রানি পুকৃতার্ধ ও বুর্মাচরণ করিতে এ বস্তযাঁন কালে: 

ডো আঁশীবর্বাদীয় ভরসা ও য্হাঁ ভগীবাঁন ও আঁয়ারছের 

বাপ কর্তা যেশ্ব ধুঁঞ্চের পুকীশ অপিক্কা করিতে» 
হিনি আপনাকে দ্যািছেন আম্ণারদের কারণ আমার 

দিগকে মুক্ত করিতে সকল অনথার্চ হইতে ও আপনার; 
_ জন্য পবিত্র করিতে একজাতি লোককে অুক্তিযা করিতে 

$৫ তপ্ত এ কথ] কহ ও স্বোভ দেহ ও বিবা্ত কর, 



ব্য ছ্বিজীয পবর্ঘ ভিটসকে-- 

নকল শীসালে। কেহ ভৌরাঁকে ভূচু করিতে 
দেহ লী ৃ 

পর ডাহারদেরী আনে দেহ আদলিড ও পরাঙ্মের বঞ্জ 

, রহিতে শাসকের আরা মাঁনিভে পুতি ভাল কাঁধ্য 
২. করিবার পুক্মত রহিতে ফাহাঁকে পরিবাদি না করিতে 

অবাকতৃন্ক কিন্্ সুদ সকল লম়ুতা দেখিতে আকন 
৩ লোকেরদিগাক্ে।  এ্রকারণ আর) ও প্ৰ্ব কালে 

ছিলাম আঙাঁন অভক্ত হরনয়ে লালা কাঁষি ও হলোছ্বের 
দাঁস দুর্মভিত্ব ও দেশে বাবা করিতে ছৃক্লীকর ও 

৪ পর্স্ুর দলা করিতে |. কিন্ত ঈশ্বর আন্িরদের 
রান কর্তার দয়া ও পে শ্রাষেরছিগো পকাশি হইলে 

৫ তিনি তারিলেন' আঁঘাঁরদিগিকে আারতদর কৃত ধর 
: কার্ঘয দিয় নহে কিন্ডু আপনার ক্ষেযারানষাঁয়ি গুল 

৩৬ জন্মের বৌত ও হর্্াতাণর লুতন করণ দি আহ] 

.*ভিলি বিস্তারিত চী'লিলেন: আযধরদের ওপর যেস্ত খুঁজি 

৭. আ্ারদের ত্রাণ কর্তার করণ তাহাতে তাহার 
অনূগহতে পৃকতাছিংক হইয়া? আমর] অধিকারি হইতে 

৮ পীরিৰ আনন্ড পুযাঁযুর ভরসানঘায়ি ৮ এ আছে 

বিশ্বাি কথা ও আঁফি চাহি হে ভূহি ইহাতে সব্্ধ 
কাল দৃটু কৃহ ইশ্বর উক্ত আনুক্রিযা করিভে যত 
করণা্ে। উচ্ধা মানুষের ভীল ও লু কার্থা। 

৯ কিচ্ু পাঁগালীযি জিত্বাসা ও পুকহ।বলি ও বাকতা ও 

ব্যবন্থা ল্যাি জাতিয়! দেহ এক্াঁরণ তাহা অলত্কু ও 
£* কৃথা। হেরেটিক যানুষ পথম দ্বিতীয় বিক্তের 



$$ 

$২ 

$৩ 

$ঃ 

$৫ 

৩ তৃতীয় পদ্্ব ডিটসকে--৮ 

পরে চাঁতিঘশ দেহ জ্বতি হইযুশ হে এ পুকার লোক 
নি আছে ও পাপ করে আপনি ঢোঁহাভাঁতি 

হইয়া]। 

আঁঘি আর্টিযা কি্থা ডিটিংকজ তোঁযার তই পার্ঠাইলে 
ঘতু কর আসিতে আমার ঠাই নিকপলিতে একারণ 
আগ়ি নিয়ুযু করিয়ীচি সোথানে বাস করিতে শীত 
কাঁলে। জেলা বিধিকর্তা ও আঁল্ঘকে তাহারদের 
যাত্রায় ওসগাঁর ফর তাহাঁরদের কিচু কযি ঘেন লী 

হয়। আঁযারদের লোক ও শিক্ষক লুক্রিয়া করিতে 
প্য়িজলত্ব কাধের হেতু তাহারা লিলি লা হওনেয় 
কা'রণ! আঁয়রি সতি ঘে লঞ্তনল লোক নমাহীর করে 

তৌযাকে । লম্ার কর তাহীরদিগীকে ঘাহার? পে 
হরে আারদিগীকে উক্তিতে | অনুগুহ হওক 
তৌথাঁরদের সকলের লহি-। আমন ॥ 

খু ৯ 

পট. 



পীওল পেঁরিতের পত্র ক্রিলেহ্নকে 1৮ 

৬০ 

$ লু শ্র্ব 

পর্ব পাওল যশ 2ীঞ্চের এক বন্িত-ও টিহোতিযু্ত ভা 

$ আঁযাঁরদের নেহি ও সহকারি িলেমনকে ও পেছি 
স.-আম্ছিয়া ও আনির্মপঘ আযারদের অহশৈন্যক্ে..ও.ল 
৩ হৃগুলিকে যাহা ভোর দ্বরে অনুগুহ এ কুশল 

ছশুক ডোয়াঁরদিগীকে উঠাবান আযারদেক পিতা. 

পুভু ঘেস্ত সঞ্জ হইতে | মা এ 

৪8. আহি স্তব করি আমার ঈশ্বরকে তোমার নাঁঘ 
পক্জী অবর্বদা হিতে আযাঁর নিবেদেনে  ভৌমার উক্তির 

কথা হ্বলিযো ও ভার দৌঁি আহা পুভু যেশ্ত ও সকল 
৬ পন্য লোঁক্রেছিগৌ ও ভোযাঁর ভক্তিভে সহবাস 

জার মাদ্দীনি হওনের জন্য ভোাঁরদের গঞ্চ যেস্র 
ছিগৌর পতি ভাল ব্যাশীর শ্থিকাঁর করিভেং ! 

৭ একাঁরন আযাঁরছের বড আনন্দ ও শান্তনা ভোযাঁর 
সঁযে ভাইরে একারন পুন্য লোকের আন্তর বিশ পায়ু 
তোম্ণ হইতে | 

৮... আছি ওচিত কার্ণা ভোযাঁকে আতা করিতে বক 
৯. নিয় হইতে পারি. লে সত্তা কিন্তু আমি বরণপেমেতে 



৩ 

৫ 

ই পৃ পবর্ব দ্রিলেঘলকো 

কাঁকতি করি ভৌাঁকে পাঁওল বৃদ্ধের মৃত হুইঘ়ুণ এব৭, 
এখন ও য়েশ্ত আুঞ্চের হন্ছিত। আঁটি বিলযু কথ] 

কৃহি তোযাঁকে আঁার পুণের বিহ্য় ঘাঁহাঁকে আহি 

জল দির্ঘিতি অখযাঁর বন্ধেতে সে ওলেজিহ্ঘ হবে 

প্র্য কাঁল ভোর্যার অপবু জিল কিল্য প্রধান তোরে 

ও আমারে লু ধাহাকে আমি পারঠঠাইয়ুঠজি পুনহবার | 

অভবৰ তুমি গণ কর ভাহাঁকে ঘেয়ল-আঁয্শর লিজ 

জন্তর ! ঘাহাকে আমি আনলধর নিকট রবিতে 

চাঁহিলাহ্ সেবা করিতে ভোম্ধার বদলে আযার হুল 
আাঁচারের কারণ হন্যে! কিন্ু তোঁযাঁর ইচু বিনা 
কিছু করিতে চাঁহিলাঁয লা] ভৌযাঁর দন অনৈটুক না 
দোখানাঁখে কিন্ত বচুক্ত।  একারণ বৃদ্ধি সে ভিন্ন 
হইয়াছে তোমা হইজে কিস্ছিত কান ভৌযার তাহাকে 
নিরবধি সাদর করনের জন্য এখন দাসের যত নহে 

কিন আবিক্ এক দৌঁহি ভাই বরণ আঁযাঁকে কিন্ত কত 

অধিক ভৌমাঁকে দুই শরীর ও পভূরে 1: অক্এহ 
ঘদি আগাঁকে সহবাসি যান তবে গুহণ কর ভাঁহাঁকে 
আমার মত ঘদি করিয়ঠছে ভোযার কিচু অপচয় 
কিম্বা ভৌাঁর দেলাদার আছে ভবে ডাহা! আঁযার 
ভিলাঁবে লো জাতি পাঁওল লেগিাজি আখপনাঁর 

হাতে আহি ভাহা সোঁব করিৰ কিন্ত আমি বলি নয 
তোরাকে বে ভূষি আঘাঁর দাঁয়ুগৃহঙ্ছ ভৌযার নিজ 
সবল । ছন ভাই আঁ্ার আনন্দ হওক দভুতে বিশ্য্ 

কর আ্যার আন্তর পভডেো ভোর মান্যরীলে 
বিশ্বাস পাই লেন্খিয়াজি ভোযাঁকে জানিয়ুণ ছে তুখি 



৪২ 

৪ থয পরর্ষ ছিলেয়নকেশি 

করিবা আধার কথার অব্কি 1 কিছ্চ বাসা পক্ৃত 
হর আাঁত়ার কারণ এ জলা আনি ভরঙলা করি ঘে আনকে 

দেয়ে জাঁবে তোমার (ই তোমার কানা করণক 1 
এসফ্রা আয়া অহবন্ধিত লমঙ্ষার করে তোকে 

হুজি ঘেশ্তডে যাক আরিহ্ঠার্যহ দে ও ল্কঃ 

আমার সহকর্ত্ণ ও 1 আঁযারদের পভ যেশ্ত গর 

আগুহ হওক ডৌয়ার আজীর আহ আয়েন । 



শাওন শত পনর ডেরিরদিপকে- 

* কি 

৪ লু পরর্ব--- | 

“ স্বর হিনি ৪ ও নান মতে ল্ব কানে 

ভবিষ্যৎ বাকি কহিলেন লিভৃরদিগীক্ডে এ পোজ 
ছ্বিনে কহিযাচেন আঁথাঁরছিগকে ভাঁহার গুল দিয়া 

যাহীকে নিযুক্ত করিযাজেন অম্প্ভের আবিকাঁরি যাহার 
করণক ও জগতকে নির্্টন করিলেন। হিনি তাহার 

বৈভবের তেজ ও তাঁহার নিজ নত হইয়! এ ফলে 

বারন করিয়া তাহার পরাক্রয়ের কখাতে আঁপলার 
জান দিয়! আয়ারদের পাপ বিযোচিল করিয়ুণ হসিলেন 

মীযার দক্ষিণ ওুহ্ত্বডে। দ্যত হইতে বক 
ছইয়া ঝেধন পইয়াঁ জিলেন তাহাঃদিগ হইডে হক 
লাযাবিকার। একাঁরণ দূতের কাহাকে কোন কালে 

ুলিলেন তিনি তুঘি জয়ার প্র আজি তনু দির়্াচিং 

থু 

ডা 

তোযাঁকে। ও আরহাঁর আছি হইব তাহার পিতা ও 
সে হইবে আঁথাঁর পুণ্ত ॥ ও আরবার ঘখন পথম 
জন্মিভ জগীতে পুঁবেশ ক্করাইলেন তখন কহিলেন 
ঈদস্থরের সকল দূত তলা কুক ভাহাকে। ছৃতের 
বিষয় তিনি কহেন ঘিলি করেণ তাহার ছ্যতকে 
আজ! ও তাহার সেবককে আননের শিঃধ1॥ কিন 



4 পবর্ধ গেবিকে--+ 

পরের বিঘয়ু কহেল হে ঈশ্বর তোর সি০ছাঁজিন 
সদাসবর্বকণে তোযার রাজা তপ্ত এক্তাখের ডগ । 

২ পুক্তাঁকে প্রি করিয়াছি ও অথথাঞকে দৃন্বা করিয়াজ 

সে লিযিস্ত ঈশ্বর ভৌযার ইশ্বর আনন্দ ডৈলে 
অভিশেক করিয়াছেন তৌমা'কে তোৌরার হবাজির 

$০ দের গুসরা। আঁরবাঁর হে ফিছহা ভুমি পুখমে পৃথিবীর 
48 ভিত করিয়া ও ব্হগ।4ভোমার হস্ডের কম্ম। তাহারা, 
-. হয় হবে কিন্তু ভূষি খাঁকিতেছ: তাহারা সকল পরাতল 
$৯ হইয়া ঘাঁবেক বক্কর মত ভূমি ও বঙ্গের ঘতে তো- 

করিৰাঁ তাহরিদিণীকে ও তাঁহারা অন্য মত হইবে কিন্ত 

তৃষি ঘবেছ্ধবে ধাকিবা ও তোয্ধর বৎসর বহিবেক 

4৩ লা! কিন্ত দ্যুতের কাহাঁকে কোন কাঁলে কহিয়াছেল 

বস আযার দক্ষনে যাঁর পর্ঘান্ড আঁতি করি ভৌয্যার 

48 আঙ্কল শ্ররদিগীকে ভেখযার পদ্দাসন £ তাহারা 
জক্কল্ সেবা করনের দাঁজ লে পাঠাল হইয়া নারি 

.. ক্কাঠরিরদের সেবা করিভে। 
পর্ব অভএক আরা জে বাঁকা খর সাবধান করিতে 
৯ ২. জুমা পাঁচে কোন কালে তাহা চুইতে দেই ঘে 
সবাক দাতে কহা গৌল যদি স্থির এব, পতি লন ও 
৩ অবাধ্য পিছে সয়োঁতিভত ছল ভবে আ'সারদের 

ন্চিওুশায়ু হবে এহুল আহা ভ্রাণ লা যাঁনিহা হাহা 

লৃথাম্সে পু ছিয়া! পকাশ হইতে লাগলে স্থির হইল 
৫ আারদের তাই তাহারদের ক্রণক যাছণরা শ্তনিল £ 

ঈঙ্থার ও আলা ইন্তারানূঘায়ি চিহ্ন ওক্যা্ঘ্য ও লানাল 
অনু সবার্ধ্য করিয়া ও বর্্মাআঁর-ছাঁলেতে পুমা দিয়া! 

সি 



১4 

দানি 

ই দ্বিতীয় পর্ব হক 
শ্রফায়ন আ'লিবাঁর জগত যাহার বিষ্বয়ু আর! 

কহি তাহা দ্যুতের বস নল করিয়াচেন। কিন শক জন 

দুঁযান দিযাজে এক তাই কহিয়া যন্ষ্য কি মে তুমি 
হানে করিতেছে ভাহীকে কিম যুন্ষ্ের অন্তান হে 

তুমি লিরচ্ষণ করিতেছ তাহাকে ভহি করিয়াজ 

তাহাকে ছাত হইতে কিস্থিত লিচে তুমি তেজ ও 

অন্ত্রযের় মুকট দিয়া তাহাকে ও নিযুক্ত করিযুচি 
তাঁহাকে তর হস্তকৃত সকলের ওয়! তুমি 
আকুল ক্রিযাঁছ ভাঁছার চরনের নিচে । তিনি সকল 
তাঁহার বক্স করিযাচছেন সেকাঁরন কিছু ডাঁহার আব 

লা দাঁভিম্ঘচেল |] কিল্ড এখান আমরা সযস্ত তাহার: 

ব্জিহৃত দেগি' লা। কিন্য ঘেখ্ ঘিনি কিস্তি কলি 
কৃত হইলেন দাতের নিচে মৃত্য ভোঁগোর জন্য তাহাকে 

| দে তেজ ও” জান্ুয মুকুট বিশ্বান্ব, ডিনি ঈন্থর়ের 
অনুগূহতে মৃত্যু চাক্তনাঁথে? অকলের কারণ আভগ্র, 
যাহার কারণ ও যাহার করণ সকল ভাহাঁর শপযুক্ত 

চিল আনেক দু যোক্ষে আঁলিতেং তাঁহাঁরদের ত্রানের' 

শেনাশতিকে দ৪ণেতে শ্রদ্ধ করাইডে। বিলি পবিত্র 

করেণ ও হাঁহাঁর1 পত্র হইছে তাঁহারা সকল এক 

হইডে এ হেত তিনি তাহাদিগকে ভাই বলিতে লত্তবি 
লহেন : বলিয়া আছি কহিব ভোর্যাঁর নায় আমার 
ভাভারদের ষধ্ণে হগুলিতে ভোযাঁর স্তব গায়িৰ | 

$৩ এব পুনরবার আহি বিশ্বাস করি তাহারে! এব০, 

$$ 

- আব্বার দেখ আমাকে ও শিশ্তরদিণকে যে ঈহ্্ত 
দিয়াছেন: আমাকে! শিশ্তু হইল হাস রক্ত 



২ দ্বিজীহ পর্ব গরুকে” 

বিশিষ জতএব তিনি আঁপনি ও তাহা লইলেন মৃত্তা দির 
$৫ মৃত্যু কর্তা ভাঁহা সঘভাঁলকে নাশ, করিতে ও ভাহাঁ্ 

৪৩ 

$৫ 

$৮" 

পায়ু । 

দিগকে পরিব্রাণ করিতে থাছাঁরা মৃত্যুর ভয়েতে দাঁত 

বস ছিল ভাহাঁরদের সকল পঁখাতু। তিনি দত 

আবডাঁর হইলেন নী হটে কিন আঁহরহাঁয়ের অল 

অবতার হইলেন। আভএব ভাঁহাঁর ভুতাগিণের যত 

অবর্ব কপে হইবার গুপঘুক্ত ছিল কঘবন্ত ও বিশ্বাজি 
পুরান যাজক হওলের কারণ ঈশ্থরেরদিগের সকল 
কার্ধে পাস্টিভা করিতে লোকের পাপ মেনে 
তিনি দু ভূঙ্রিয়া পরিচ্ষিত হইলেন কারণ তাঁহার 
ছিগাঞক্তে গুসগার করিতে পারেন হাহারা পারছ 

স্পার্প 

£ ট ৃ ৮ এ ্ ৃ পরব আভএব পুল্য ভাই বগা বাবলা ভাঁতিরে হলে ক 
আযারদের হয়ে কর্মের পরিত ও পবা ঘাজক ১নিষ্ি 

চি 

৩ 

ঃ 

ও 

ঘেশ্তকে হিলি বিশ্বীহিন হইলেন তাহার ভঁঈ হিলি নিঘুক্ত 

করিলেন তাহাকে ঘে যড ও হোশ্ণ ভাহাঁর আক্ল 

দরে? ভিলি হো হইতে ভাবিক জয়ন্ত বি) 

হইলেন ঘেযল গাঁথকের আহূঘ ঘরের হইতে অধিক । 
একারণ প্রতি ঘর গত৭ হইছে কোল কাহার করণক 

কিন ঘিনি' কলের গধন্ড ভিনি ভগাবাল 1 হোঁশা 

বিশ্বাঞি চিলেন বটে তাহার সকল দরে দাঁজের হাড় 
সে বচনের পাপের কারণ ঘাহ! এরে বলিডে হইঝে 
কিন্ড চন্ত দপ্রোর যত লিজ ঘরে ঘাহাঁর ঘর আরা 
হদ শক্ত ধরি সে সাহস ও ভরসার আনন্দ শেছ 



4৩ 

48 
$৫ 

4৬ 

ও তভীহ্ পর্ব ডেবিকে-- 

পর্থ্ন্ত। অতএব যেযল পরযাজ্ণি কছেন আজি 
হদি তেযর] শ্বনিব। তাহার রব কঠিন করিও না 
তোহারদ্র আন্তঃকরন হেন ছু করণ কালে ঘেয্ন 
পরিচ্চার দিধলে আরুন্যে  ঘাখন তেযারদের পিতৃগীণ 

পরিহ্চা করিল ও জাঁলাইল ঝআর্াঞক্চে ও দেল আতা 

ক্রিয়া চল্মিশ বসর 1 . এতদ্ে আহি সে সুকছের 
গুসর ক্রোথ্তি হইয়া বলিল তাহারা দাকালি 

আলঃকরণনে চক করে আাঁর পধ না জানিযা! এ 
জন্য আহি ক্রোবিত হইয়া কির] করিলাঁঘ ছে তাহার! 

আর বিশে যাইতে পাইবে লা? সাবধান 

ভাইরে পীঁজে তৌযাঁরদের কোন কাহারে হয় দু 
আলীম্থিক আন্তঃকরণ। ঘঁইতে২ জীবত ঈন্বর হইতে | 
কিন্ত দিন ধদিন পরয্নুর স্ভোভ দেহ ঘাঁবত কাজি বলে 
পাঁচে ভেযাঁরদের কোন ফ্হে কঠিন হইয়ুর হাঁফু 
পাপের ভাীন্ডিতে 1 

একারণ আয্রা ঃঘঞ্ছের ভাগী হইয়ুখচি ঘি স্থির ধরি 
আযারদের সাহলের আরস্ত শেঘ পযন্ত ঘেযুন বল? 
হইল আজি তাহরি রব স্তলিতে চাহলে কঠিন করিও 
লা ভোঁযারদের আন্তঃক্রণকে ঘেযন বন করণ কালে! 

অকারণ কতক লোক শ্রনিযু কড্ত করিল কিন্য সকল 

নহে যাহার! থিচর চাঁভডিযাা আইল ঘোঁশার করণক ? 

৫ কিন্ত কাহার ওপর ক্রোবিভ ছিলেন চল্লিশ বর ? 

4৮" 

মে পাপিরদের গুপর নহে যাঁহাঁরদের যর পতিন্থ- 

আরুলে |. এব কাঁহাঁরটিগাকে কির করিলেন হে 

| ধী& 



ও তৃতীয় পর্ব ডেরিফে”-* 

তা'হারাদেঁবেশ করিতে পাঁইকে ন] ভাহীর বিশে বিন! 
8৯ জে অভক্তেরদিগাকে 1 আভএহ আর! দেখিতে পাই 

ঘে. তাহার! পরেশ করিতে পারিল না অনাচ্ছার 
পর্ব কারণ |. ভাতএক আসর শয়ু করি পাঁচে ভাহাঁর 
স্পবিশৃঘে পুবোশ করণের অগ্নিকাঁর থাকিলে তৌয়ারিদের 
৬ ফ্োন কেছা কহি হইবার মত দেঠো । একারণ। 

আঁযারদিগাঁকে আক্ীল আর্যাচার আইল ঘেযন 
ভাহারদিগাকে কিন্্র জে বাক্য তাঁছা'রদের গ্ৰান্তি চিল 
ল1 শক্তির সহি নিলন ল! হৃইয়! শ্রোতারদের আধো ! 

৩ একারন আর] আছ] ক্রিয়ুণ পুবেশ করি বিশে 
ঘে. সত কলিয্ঠজেন ঘেয্ন আমি ক্রোবে কির করিল!য় 
দি তাহারা পরেশ করে আঁঘার বিশে! ভত্রানি 

৪. কমর্থ পর ৬৯্ন জগাতের ভিড করনাবি ডি এন 
কাই ও ডিন এযান কছিলেল অপু দিনের বিহ্য উস্থর 
ও বিশৃফ করিলেন অঞ্তয দিনে তাহার ক্ল 

৫ ক্যান্ডি ৮... ও পুনবার এ কাই ঘছি তাহারা পবের্শ 
৬. করে আগার বিশুয়ে]. আডএব কতক লোক পৃবেশ, 

করিবার হছযা ও-ঘাঁহাঁরদিগীক্ষে মন্ীল সমাচার চেডডি 
দেয়! হউল পথে তাঁহার! অভক্তিরাঁথে “টবেশ করিল 

পৃ লা জেকারুণ ভিনলি আবার ছিলের নিকসন করিলেন 

দাঁওছে হলিযা আজি এত কাঁলের পরে ঘেযুন বল! 

'হুইয্াজে আজি যি তাঁহার কথ] শ্তনিবা তবে কঠিন 

উঁ করিও-লা তোমারদের আন্ডঃকরণ 1: একাঁরণ ঘছি 

ঘিহস্থ্ব1 দিত. বিশ্প্য তাহারদিগীক্ষে তবে তারপর আর 
৯ এক দিনের ক] বলিডেন লা! আতএব একি ভবিঘাৎ, 



"7? তত্তথ পহ্ৰ্ ওষ্িক্েন--+ 

6৯ বিগ আটেকঈীক্গহের লোকের কারন | টৈ জন উতর 

_ফ্েহাপড়ে সে অনঙ্থির নমুনীর যত । 

৪ 

বিশে প্রহেশ করিয়াছে সে ও আপনার কারি ভযাগ 
ক্করিতাঁতে ঘে হত উর ও ভাঁহাঁর 1-- জউএৰ আরা 
(সে বিশ্বযে পরেশ করিতে পবিশৃঘ কি পাছে কোন 

শ্ 

প্রকাঁরণ ভগীবাঁনের কা জীহত ও বলবান দুই ধার 
: ভলোয়ার হইতে ভীক্ক ভে? করিয্ণ পাঁণ আজ এব০ 
* গিরা ও মর্জা ভিন্ন করণ পর্থান্ত তাহা ও আন্যকরণের' 

$৩ শুর ও জভিনাঁছ প্তারুক! কৌন সৃষ্তি ও 'নজছ ঘাঁহা 
_ ভাঙার গোঁতরে ভাত নহে কিন্ত সমস্ত কাঁথা শুলরতা 

8৪ 

4৫. 

ও সকাশ তীহার- গেচিরে ঘাহার আহি আযার্ 

দের কীর্থ7 আভএব আঁারদের ম্হী পরীন ঘাঁজক্ 

- হু্ঈঘা বিলি দিয়াজেল জ্গ ভিনি ঈশ্বরের দঃ যেস্ত 
ফিরা শক্ত ধরি আযারদের জদীয় কম কারণ 

 জ্াযারিদের শর পর্ন ঘাঁজন্ লহে: হিলি আঁমাঠরদের 

উদ্দক্তি দয় করিতে পারেন নাতিনি সকলে পরুহ্চিৎ, 
$৬: ছচ্ট্হ আাঁরুদেরি যত কিন্তু পাঁণি হিল ৮: আভউএক: 

_ জআহলি হই অসিত অনুগূছের সিণ্হছাসলের নিকট 
পবব্চ ওপগাঁর করিবার ক্ষেফা এব, জলাগুহ পাত্তা বিষ 

৫. কালে! পতি পর্বান যঘাঁজক য্ল্হ্া হি লঙ্ণে নিঘুক্ত 

আজে ম্নাঞ্ধোর কারণ ঈশ্বরের দিগের কার্থেতি দান ও 
২ 

৩. 

হুলিদাল ও এবছর করিতে পাঁপের কারন যে আড্রাঁল ও 

-হ্ুললীঘ় নোঁককে সহ করিতে পাঁরে আপনি দুর্বলতা | 
বস্তি 88 | এবৎ,এছেত্ তাহির আবশ্যক আজে থে 



৫ পঞ্চম পর্ব টেবুকে- 

হত লোকের কারণ জে মত আঁপলারা কারণ ও পাপ, 
শ২জগ। করিতে | এব০১ কে এ অগ্রয় লঘু লা 
দমে জন রই ঘে ঈশ্বরে নিঘোর্জি১ আঁহারণের যত । 

সে যত ও গু পুরান যাজক নিঘুক্ত হওনের কারণ 
আপনাকে অদ্য করিলেন লা ক্ষিল্ তিলি ঘিনি ষলিলেন 

ভাঁহণকে তুমি আমার গু আজি জনা দিযাঁচিং 

ভোযাঁকে । বেন ও তিনি বলেন জাল্য টঁইি ভুষি 

যাজক লদ!কালে ম্লিছদেকের বারী ৮ ঘিনি তাহার 
অবতার ছিনে কাযুনী ও নিবেদুন মৃহা ক্রন্দন ও ঢঙ্ছুর 
জল আত ও২ ক্র কুরিয়ুণ তাহার ঠাই ঘিনি ভারিতভে 
পারিলেন ডীহাকে মৃত্য হইতে এব” ভয় করিলে 

ভ-ফ্টন1] হইলেন । তিনি পণ হইয়া ভত্রাণি ম্যানন 

3২. 

. শিক্ষিনেন লে দুর্গতি হইতে ঘাঁহা পাইলেন ও শ্রাদ্ধ 

হইয়া তিনি হইলেন মে সফলের অনন্ত ভ্রাণের কর্তা 

যাহারা! শুনিযা মানে তাহার কথা ঈশ্বরে বলা হইল 
. এক বান যাজক মেল্িজদেক্র বারী 17 

48. বাহার বিষ আঁঘারদের অনেক ও বুঝিতে বাহ 
কী কহিতে একাঁরণ তোরা বির শ্নিতে । কাল 
বুঝয়া যখন (তামারদের গনিত হইভ গুঝ ব্যবসা 

এ করিভে আঁরশ]ক আঁচে ঘে গুনবর্কার কেহ শিক্ষা করায় 

৩ 

4? 

তোযারিদিগীকে ঈশ্বরের বাক্যের পা অক্ষর কি 

ও দুঠক্ক)যাদক খ্যাত শক্ত ভক্ষ্য খাদক লে । 

একারন পুতি দঃ খাদক পুকৃতা?/ কর্ম অবিজ্ব আছে 
বালক হইয়া। কিন্তু শক্ত তক্ষ্য শুদ্ধ মনুঘ্যের 



“৫ গগ্থ পরর্ব উব্ক্কে 

- ফ্লাঁরন ঘাঁহধর! কার্থ্য করিতে আহাদ হয ভান যন্দেগ 

ভেদ জানিতে 17 

দবর্ব অতএব আরা রপ পক্রনের পরথমাঙ্কর জাতিয় 
৬. যাই ্বদ্বতারদিগো মৃত্যু কি হইতে চোদ ও ঈশ্বরের 
ঘি দ্বিগে ভক্তির ভিত পনব্কার না করিয়া কিম্থা ভূক 

ও হস্ত দেওন ও মৃভ্যারদের পুনবণ্ধান ও অনন্ড 

৩. বিচারের পক্রণ। এব ঈশ্বর বারণ না করিলে 
৪. আখয্রা ইহা করিহ। - এক্রিণ যাহার] একবার 

প্ত্তিযান হইল ওন্দ্গণিয় দলকে চাঁকিল ও বর্ম 
'আ'র ভাঁগি হইল. ও ঈ্থরের সুবানী এব আজি 

বাঁর জগতের পরখক্্য চাঁক্যঘাজে তাহারা পতিত 

হইলে ঠেদেতে নৃন করাছিতে ভাহব্দিগাকে অসাবা 
এজন) ভাঁছার1 আরবার ঈশ্বরের পুথকে হুসে গুন 

% করে ও লভ্ভাঁকর ভা্যালা করায় তাহাকে!  একারণ 

সহি ছে রুদ্ডি পুনঃ পড়ে তাঁহার ওপর খখবইলে উ্থরের 
আশির্বাদ পাইয়া গাছ শু২পন করে ভাহারদের 

৮. ফকারন গুভিত যাহার কৃষি করে তাহ] কিছ্য ঘাহ? 
কণ্চক ও স্যাকুল ৩.্পন্ন করে ভাহা হেঘ়ুত্বানী ও 

৯» ীপ পাঁওনের নিকট ঘাঁহার শেছ পোতন ; কিন্তু 

পেযির়ে অমিরা এযন কথা কহিলে তথাচ ভাঁহী হইতে 
ভালংন্ধান করি ভৌমারদের ব্ষিঘ ও ঘাঁহীং আঁণের 

৫০: শ্রকাঁরণ ঈশ্বর অথথীর্ঘিক নহেন ভোযাঁরদের ক্রিয়া 
ও পৌঁযের মেহলত হৃলিতে ঘাহা তৌয়র! দেখাইল1 

তাহার নামের দ্বিগে পুল্য লোকের সেবা করিয়া ও 

৫৫ হে 



4$ 

8৯ 

৫৩ 

$8 

4৫ 

4৬ 

এখন জেবা করিডেহ 1. আরা ও আসা করি হে 

তেয্রা পতি জন এন ঘত্ব কর শেছ পর্ঘান্ত ভয় 

প্ করণাঞ্থে .ঘেল আলঞ্ন লা হও কিন্ত ভাঁহাঁর' 

ছেরে সহক্কর্তা যাহারা ভক্তি ও. থয করিতে 

অঙ্গিকার আবিকার পা. একারণ আঁব্রহামিকে 

অগ্িকার করিয়া আপনা হইতে বত লইয্ কির! 
করিতে না লারিলে আপিলার নাত লইয়ু করা করিলেন 

বলিয়া! নিতান্ত আশীর্বাদ দিতে দ্বিব ভৌয্রাক্ে ও 
বাঁড়াইতেং বাভাইৰ ভোযাঁকে। পরে মে বর্থো 

করি অগ্থিকাঁর পাইল - স্লয্য বটে করা করে 
. অবিকি বত লইয়া এসির করনা কির ভাহারিদের 

$%. বিরোধের শেফা। অতএব ঈশ্থর অতি এঁচুক্ধ হইয়! 
: জ্ার্িক্ঞার আহ্িকীরিকে দ্যখাঁইতে তাহার পরীমর্শের' 

$চা স্থিত ভা টৈন করিলেন কির করিযুণ ইহাতে 

দুই ছির ৰাক্যতে ঘাঁছাতে হিথ্য] কথা কহিতে ঈদম্থরের 

: আজাধ্য আঁযারদের দু লুস্থিরভা হইতে পারে 
তবে রুক্ষের জন্য পলাইঈাঁজি সে ভরসা ব্রিতে হাহা 

&৯. আঁযারদের' অধ নিরোপিত  ঘাহী আঁমাঁরদের' 

- গ্লাণের নগ্জরের্র যত লিকাপিছি ও স্থির ও মাহা বরে 
৫ যারাখানে- পর্দার ভিতরে যোথালে যেন্ত আগুগিছি 

পঁবেশ করিয়া গিয়াছেল আযাঁরদের কারন তিনি জদ্াঁ 
অবর্বকনে পর্ধীন ঘাঁজকু হইয়া মেল্গিজদেকের বাহ! । 

পবর্ক  একাঁরন শালছের.এ মেলিছিদোক: রাজী আতি আহ! 
ঈশ্বরের হাঁজকু ঘিনিছোধা] করিলেন আবর্হায়ের সহিৎ 



হি 

৪০ 

$3 

: ছিলেন . হখ্হারী লোইর সন্তান হইতে ঘাঁজকের কহ 

ধু লগয পর্ব েহিকে- 

ওআঁশীবর্বাদ দিল তাহাকে রাঁজাঁর হী হইতে আঁগানে 
হা ঘাঁছাকে ও আবরহাযি দিল অকলেরি দর্দাঁঁশ তিনি 

লু হইলে অর্থ করিয়া ধর্মের রাজা ও তারপর ও 
শালযের রাঁজা তাঁহার আঙ্ নির্ঘুদ্ধের রূজা! “শিশু 

হিন ফাড়ী হিন অন্তান হিল ঘাঁহাঁর দিনের আঁরগ- ও 

দুাঘুর অন্ত নাঁছি কিন্তু ঈন্থারের দপ্দের মত হইয়া 
অদ্াকালে ঘাঁজক থাকেল? এখন ঘলে কুঝাএ মন্ঘ্য 

কেন বড় ঘাঁহণকে আবরহায় শিতু লে ল্টের দশা 
£€ 

পাছে তাহারছিগকে বটে আজ্ঞা আঁচে দশা লইতে 
লোকের টাই বাবস্থারান্যাহি ভাঙা ভীহারদের 
ভুভাগণ হইতে যাহার? বাহির হইল আঁবরহাঁমের 
ক্র হইতে কিন্ডু তিনি যাহার পুঁকছ গণনা নহে 

ভা্াঁর্দ্গী হৃইডে তিনি লইলেন দৃশাঁৎশ জাঁবরহাঁত়ের 
কই ও আশীবর্বার ছিলেন তাহাকে ঘাহাকে শর্রিকাঁর 
চিল! ও সকল বিপরিত কা বিনা ঘে জন হু 

মে অশাবর্বাদ পা হভ হইতে । শখীয় ও যর 
মন্হ্য দশা পড়ে কিন্ত সোখাঁনে ভিনি ঘাহার 
অনর্বকাল খাঁতেন প্যান আঁচে! . আনি ও কলিতে 
পারি যে দশশ পাসক্ লোই দশা দিল আবর 
হাযের করনক! : এক্াঁরণ মে তাধনি চিল পিতাঁর 

ক্কঘারে যন মেল্গিজদেক দে করিলেন তাঁহার 
আহি আভএব ঘছি শ্রদ্ক্ী হইতে পারিত লোযীযু 
ঘাঁজক্তা দ্য একাঁরণ তাহা বর্তযাঁন হইলে লোক 
ব্যব্থাপাইল . তবে আঁর এক ঘাজক ওম্পর কি 

4 
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হ সপ্ত পরর্ টেবিকে-” 

পয়োজন যেলিিছদেকের ধারা ও আহরিণের বারা 
বিঘা নে । এরকাঁরণ ঘাঁজক্তা বছল হইলে ব্যবস্থার 

বালে হইবার আবশ্যক আঁদে 1 ঘাঁহার বিষ্যু এ সকল 

কথা কছে ভিনি ও আয় এক গৌজ্ির ৩*পতি ঘাহাঁর 
কেনি ক্কেহ যত্ত কৃণ্ডের ক্মর্য করিল নাঁ। একাঁরণ বিখ্যাত 
আচে থে আথায়দের পুভূ চিলেন ঘিছোঁদা! হইতে ঘে 

গৌঞ্চির ঘাঁজকের' বিহয়ু যোঁশ কিছু কহিল ন11 
তাহা ও আর ব্যখ্যা আঁচে একারণ মেল্িছিদেকের 

সদৃশ আর এক ঘাঁজক ৩শ্পন্ন আঁচে ঘিনি লিঘুক্ত 

নছেল এহিক্রে আভার ব্যবহ্থণরাল্যাঁয়ি কিন্ত 

অনন্ত পঘাহুর পরাক্রঘোন্ঘণয়ি | ভিনি পুযাঁশ 

দিলেন তন অদাকাঁলের ঘাঁজক মেক্টিজদেের 

বারা? পড়া 

একার প্ আঁঙাঁর লোপ লিম্চয মি 

ডাঁহাঁর আঅশল্তিভা ও জলভাভার করিস একবর্ণ 

ব্যবস্থা কিছু শ্ন্ধ করে লা কিন্ড আর ওস্তঘ ভরসার 
লবের্শ তাহা করিল তাহা দরিয়া আমার ও ঈস্থারের লিক 
ফাই! ইহাতে তিনি নিহুপ্ত চিলেন লা অস্থিকাঁর 
ব্াতিরেছ তিলি ওক্জিরা ব্ভিরেক লিঘোঁজি হেল 

একাঁরণ ইছাঁর1! ঘাঁজক হইয়াছে কিরা বিলণ ক্ল্মি তিনি 
কিরা কৃম্থিঘঠ তাহা দত! হিলি কৃঙ্িলেন- চিহ্ন 

কিরা কুরিঘাঁজেন ও থেদ করিবেন লা ভূমি অদকাল 
হাঁজক যেল্সিচতদকের ধার] ইহাতে তাহা হইতে 
অধিক মস্ত নিধুক্ত হইয়াছেন আর ওত্তয বন্দবস্তের' 
জামিল 1. ভাগ্াঁর1 হটে অনেক ঘাঁজক চিল একারণ 



৭ অগতয পব্ব উেব্কেন 

২8 হ্রনের জন্য স্থিতি করিতে পাঁরিল লী) কিন্তু 
ইহার অবর্ধকলি স্থিতি হইলে তাঁহার আনন্ড ঘাঁজক্তা 

২8 আঁচে । অভএব তিনি লিতা ভ্রাঁণ করিতে পারেন 
তাহারদ্িগীকে যাহার তাহা দিয়া আইলে ঈশ্বর কাঁছে, 

তিনি সর্গাক্কান জীবত হইলে কহিল করিতে তাহার 

₹৬ দের কারা আঁযাঁরদের এযন পুরান ঘজিক জুয়ায় 
ঘিনি ধীর্মিকি লিবহ জযল পাঁপি লোক হইডে.সতন্তর 

৭ ও আগা হইতে ও খাঁহার নিউা পুয়োজন নহে 
পুর্ধীন ঘাঁজকের মৃত খলিদাঁন ৬২আর্গ করিতে পথ 
আননাই পাশেই জলা? তৎপর লোকের জন্য একারণ 

তিলি ইহা একবার করিলেন আপিনাকে ৩শক্ব্গ্ 
৮ করিয়া!  একারণ খাবহণ লোককে পুরীন যাজক 

নিতুক্ত করে ঘাঁহারদের আশক্ত আঁচে: কিন্ত কিরারু 

কহ হাহা বাবস্থার পরে তাহা পুগকে করে ঘিনি 
আঁদকাল পবিত্র 1 

৬৩ঠী 

এক হাহা কহিয়াজি এভাঁহার এন জায়ারদের এহন পরান 
চিএ... জচৈ ঘিনি ব্লিডেজেল চাহ্যাঁর জি০হাসিনের 

& দুক্ষিনে আগের মধ্যে সে পবিত্র স্থান ও সভা পবিত্র 
তাম্দুর সেবক ঘাঁহা হিচ্হা ঃখাঁডী করিলেন ও মনলুষ্ 

ও নহো। একাঁরন পুতি পুর্বান হাজি নিঘুক্ত হঈয়াঁছে 

দনিও বলিদান ও২ন্রী করিতে অতএব এ মনযোর: 
কিচু ওু২ক্্গ করিতে হইবার এুযোজন হইল ! 

£ কারণ ঘছি তিনি হইতেন দথিবীর ওপর তবে যাজক 

চিঠি পু 
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মা অন্য পবক ডেবুক্যে-+ 

হইতে পারিতেন না এ নিমিত্ত থাজক আঁচজ ঘাহার) 
দাঁন ও-ম্ছগকরে ব্যবস্থারান্ঘায়ি ঘাহারা কর্গীযু 
নমুনা ও. ছাঁয়াতে সেবা করে যেন যোঁশা] খল 
পবিত্র তাম্কু নির্মান করিতে পুষ্ভভ হছয়ুণ ইস্বরের 
আভা পাইয়াছে একাঁরণ তিনি বলিলেন আাব্বীন' 
কল নিম্মমান.কর সে লমুনার যত ঘাঁহ] পুকাশ হইল 

তোযাঁকে পবর্কডে ॥ কিন্ু এন তিনি পাহইয়াছেন 
আর দিব্য দেব! ইহাতে তিনি অঙ্ক ভাঁল-বন্দরত্ত্ের 

মধ্য ধাহা আর ওত্তয অক্রিকাঁরে ছি হইয়াছে ! 
একারন প্র বনদববস্ত- দৃঢ় হইলে দ্বিতীঘ়ের স্থাল 

চেঙ্ঞা করিতেন না কিন্তু তাহার দোঁষ কৃহিয়ুঠ তিলি' 
ৰলেন- দেখ দিন আসিতেছে কছেন যিচছ্ছহ! খন 

আমি নূতন বন্দবস্ত করিব ঘিশরাল ও যিহোদার 
ব্০শের সহি লে বন্দবস্ভের মত নহে যাহা করি 
লাঁয ভাঁহারদের পিতৃরছের অহিৎ ঘখন তাহারদিগীকে 
ঘিছর হইতে আানিবার কারণ তাহারদের হতি রি 

লাঁহা একাঁরন ভাঁহাঁরী যানিল লা আমার বন্দবস্ত ও 

আঁয়ি শুদ্ধ! করিলাম না তাহীরদিগাকে কছেন গিছহী। 
একারণ এ লে বন্দবস্ত ঘাঁহা করিব ঘিশরাঁলের ব০শের 
জহি মে দিনের পরে কছেন সিছছা আহার ক্যাব! 
ুইব তাহাঁরদের যনে ও লেটিযিব তাহা ভাহারদের 
আন্ত৪করণে, আঁঘি ও হইব ভাহাঁরদের ইশ্বর ও 
তহারা হবে আরার লোক... তাহ'রাও পতি জন 

আপল্র.পুঁতিবনিন ৩. পুতি.আন আপনার ভাইকে 
শিক্ছাইিবে নাঁ হালয়ু! ডান গিছ্হাঁকে একারণ অমন্ত 



৮ আঙ্য পর্ব বিডির 

/* 'ক্ষদু বত আদি জানিতে আঁযাঁকে 1 একায়ন আমি 
হঈহ ক্ষেযাবন্ত ডাহাঁরদের অথথ ক্রিঘায় ও তাহা 

৩ দের পখন আ্খর ক্যধন মূলে করিব লা! তিনি বলেন 

ন্তন বন্দ্বস্ত ইন্াতে পুখ্যকে করিয়াছিল পরতল" 

এখন ঘাঁহ1 শু ও পুরাতন ভয় তাহা আন্তর্ধান 

হইবার পুস্থত। 

ঃ পুর পৰিত্র জার ও লিল পঁজা করণেল আজ্ঞা বটে 
সারি এহিকেের পবিত্র সাল? শ্রকারণ পয পবিত্র 
ভাগ নির্মান হইল ঘাহার মধ্যে গাছ পদীপ ও 
ও হোজ ও দর্শন কটি উহার লাফ পবিত্র স্থান! ও দ্বিতীয় 

পরছা'র পার জে পবিত্র তাবু ঘাঁছা বলে মহা পবিভ্ত 

8 ঘাঁহীতে সোলার ধুনচি ও বন্দবন্তের লিন্দুক চত্তরভিভ 

সোনা য্ভাইযা মাছাঁর হধ্োে যানের সোনা ভ্্ঠতি ও 

'- আহারানের ভণ্ড ঘাঁহা পঁদ্রবন্ড হইল ও বন্দবস্ভের ভক্তি! 
গু ডাহা ওপহে তেজোয্য এধরবি ক্ষেযা আঁসলের 

“-গুপর চাঁযা করিয়া: যাহার কথা? আয্রা- এখন 
৬. সখ কৃছিডে পারি লা %.. এ কুল এন সাজান 
- হ্যা ঘাঁজকেত্ঠ লিত্য গৌল সখ্য পবিত্র ভান্মুতে সেবা! 

৭' ফ্রিতে কিন দ্বিতীয়ের যধ্বযে কেষল পর্বান যাজক: 
বলসরঘ একবার রক্ত ব্যাতিরেক নহে হাহা ও ক্ছর্গ 

৮ করিল আশনাঁর ও লোকের চকের কারণ): বর্মাতখ : 
' ইহাতে জানাইিঘু! ঘৈ অভি বর্ম স্থানের পথ ভাখন পকাশ 

৯: নহে দুধ পুবিত্র তাু খাড়া থাকিয়]। যাহা চিল. 

ট নিদ্পি মে সময়ের কারন: ঘাহাতে দান:ও বনিদান,. 

নি 
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৯ নহয় পবর্ধ ডেবিফে- 

ুআর্গ হইল মাহা সেবককে শুদ্ধ করিতে পারল 
না যেযন বিচ্চনাঘ়ু লাগে যাহ হইল কেবল ভক্ষা 
গনী ও নানান. ধৌত করণ এহিকের আভায়ু ঘা! 
দেয়া গৌল সোঁবীন কাঁল পর্থান্ত 1. কিন্ত 2 
আজনিবার্ ভাঁল বহ্তর পান যাঁজক হই আহ্থিক বত 

ও শ্বস্ম পবিত্র তাঙ্ু যাহা হচ্ভক্তত নহে. ভাঁহা হলে এ 
জ্ষ্ঠির নহে ও ছাঁগীল কি বাচুরের রক্ত নহে কিন্ত 
আপনার রক্ত সহি করিয়া! আইলে পুঁবেশ, করি 
লেন একবার পবিত্র হানে আঁয়ারছের কারণ অনন্ত 

মুক্ত পাইয়া |! একারণ আঁভ্তিঘা ও চাগিলের 
রুক্ত ও দোঁয়ানির ছাই অশ্তনির ওপর চিট ঘদি পাত 
করে মাঁস শ্বতি করণার্থে তৰে রে রক্ত 
ঘিনি অনন্ড আজ দিয় অপিলাকে নিখুত ও কম্9 
করিলেন ঈশ্বরের ই ভাঁহা হইতে কেহন জাঞ্থক 
পরিসর করিবে ভোম্মরদের বিবেচল। মুত্যু ক্রিয়া 
হইতে জীব্ত ঈষ্থরের সেবা করিতে । ১ 

এ হেতু ও তিনি নূতন বন্দবস্তের মধ্যন্ছু তাহা 
সখ্য ব্নবস্ত কালের লগ্ন মুক্ত করণের 

স্ার্ণ সুরিলে নিঘোঁজিতের] পাইতে পাৰে অনন্ত 

জহিকাঁরের আগ্লিকার্ধ॥। একারিন যোখাঁনে দাশ 

পত্র ধানে পত্র দাতার মৃত্যুর আবশ্যক আজে 

দান পত্র মলে মরণের পরে বটে কিন্্ব তাহার 
কিচু হলন লহ্ছে পত্র দাতা জীবত খাতে । তেকার৭ 
পায় বন্দ্বস্ত পর্ব কালে পবিত্র হইল লা শত 

ব্যড়িরেক। মৌশা ও বারস্থার মত ছুতি আত 
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৯ বয় পর্ব ডের 

সকল লোককে কুহিযা! লইল ঘাঁঢুর ও চাঁগলের 
রক্ত ও জল ও মেঝের সিন্দুরিয়র লোঁয ও এসৰ ও 

চিটিঘু! দিল পুতি ও সকল লোকের ওপর বলিয়া এ 
মে বন্দবস্তের রক্ত যাহা! ঈম্থর আড্) দিয়াঢেন 
ভৌযারুদিগিকে 1. আও রুক্ত চিটিযা দিল 
পরিকর ভান্বু ও সেবার সকল আমিগীটতে। ব্যবস্থার 
আতা ও পয সকল বস্তু পরিসু+র হইল রক্ত দি] 
ও রক্ত পাত বিনা মুক্ত নহ্ে৮ অতএব লিয়োজিন 
ছিল ন্বর্গায়ি বস্তর নমুনা! এ অকল দিয়! পৰিক্র করিতে 

কিন্্ আর্গণয় বস্তু আপনি ইহা হইতে ভাল বলিদান্ 
করিয়া! । এখুনি ও পুবেশ না করিঘাঁচেন হস্তকৃত 
পবিত্র স্থানে কিন্ড্র আগে আপনি এখন ঈশ্বরেরা 

আখ্যা হইবারার্ধে আখাঁরদছের কারন] ও ছে 
মত পুর্ধান যাঁজক বর পবেশ করিল পৰি স্্ণনে 
আন্যের রক্ত লইয়া! সে ঘত পুনঃ ৩-ম্ল্গাকরিতে আপ 
নাকে. ভীঁহা নছে: একারণ তাহ হইন্তে তাহার অনেক 

বার মরণের আবিশযক হইত জীতের ভিত ক্ররাবধ্থি! 
কিন্তু এখন জগতের শেছে গুকশি হহযাছেন পাপ 
ঘোঁতিতে আখপনাঁর বলিছাল দিয়া) যেযন অক্ল 

লোকের একবার যুরন ও তৎপর বিচার নিকনণ 
হইয়াছে তেষন ও ফুঁ একবার ৩ম হই] 
জিলেন আনেক লোকের পাপ খণ্ডিতে এব০ যাহার] 

পিজা? করে - তাহাকে. ভাহারিদের উই 
- স্থিভট্ বার পাশ হৃইবেল পন বিনা ভ্রাঁণের 

কারণ! 
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$০ দর্শয. দর্ব শেবিকে--+ 

এঙ্গারণ ব্যহহ্ছা। আনিকার ভাঁল বৃত্তর চা ৩ মে 
বন্য আশা লা-হঈঘ়ু ঘখহা ফ€আরং লিতা ৩৭কগ 

০০০ 

করিন সে হলিদাঁলে কদাচ শ্রদ্ধ করাছিতে পাঁরে নখ 
তাহারদিগকে হাঁছার। তাহা করিতে আছিলে 1 তাহা 
হইলে তাহাঁরদের ওক্ব্গ নিব হইভ লা একারন' 
পজকের! পরিস্কার: হইলে - তাহারদের' আর" 
পাপের বিবেচল) হঈভ লা? কিন্ড তাহাতে পাঁসের 

জ্মরণ জর হঈয়াঁছে।.- একারন আঁভিয়ুশ কি: 
চাঁচালের রুক্ত পাপ হোঁচল করিতে আসাধা । 

জভএকু তিনি জগাতে আঁজিয়$ বলেন: বলিদান ও ৩, 

বগা তূছ্ঘি ইনু! লী করিযাজ কিন্টু এক শরীর পৃত্ভ: 
করিঘবভ জাঘাঁর কারণ আচতি ও পাপের ৬৭ 
বর্গ ভোযার কিছু আন্তোঘ নহে. ভন আছি 
ঘলিলায় দ্ধ আহি আঁজিতেজি ভোযশর উর কফিতে 
ওহে ঈশ্বর পুস্তকে লিপি আছে আ্ার বিঘ্যু । 

গুসর যখন বলিলেন ব্লিদ্ান ও ওুত্ব9৩ আঁছতি ও. 

লালের শুক্র ঘাহ] ও২২হ্গ হইল ব্যবছর যত 

তুমি ইস্ট লা ক্রিয়াজ ও ভাঙতে অন্ভোছ লা 

পাই ভাঘ্ন ভিনি 'বলিলেন দো আমি 

আঁকিতেজি তৌাঁর ই? করিতে ওহে ঈশ্বর (তিনি 

পথকে শগ্ডেন দ্বিতীঘুকে ছ্ির করণার্ছে। জে. 
ইন্াডে আমর] পবিত্র হইয়াজি ফেস আছর 

শরীরের শ্রকবার : শুজ্্গ * দিঘা ৮. পুতি 
- ঘাঁজক ও লিত্া ভাগাসু সেবা করিভেং ও পুনঃ, 

গু করিতে সেই বলিদান ঘা কাচ 



৮4০ পর্ব ওরফে: 
$৮ পাদ ঘোঁচিতে পরে লী কিন্ত এ যল্ফ্য তাহ 

এক লিদাঁন ওক করিলে নিরুৰ্ঝি বলিলেন 

&৩ ক্রীবণলের দক্ষিনে ।- ডাখনাবহি আঅপিহ্জী করি তেখ 

48 তাঁহার শত্রু তাহণর পঁদাসন হওল পর্থান্ত। একারণ 
তিনি এই -শুক্্গ করিয়া! সদাকাঁলেরাথে শ্দ্ছ 
ক্রিঘ্ঠচেন পলাবানকে । 

$৫.. ইর্মাতি ও এক আহটী আঁযাঁরদিগঞক্চে একারণ ভাঁহা 
$৩ প্বর্ব কাঁলে এ কা কি এই সে বন্দৃবস্ত যাহা আমি 

করিব ভাহারিলের সহি কহেন যাহা সেকালের 
1: পত্ধে আমি আমার ব্যব্হ্থা খুব তাহারদের আন্তঃ 

করনের ভিরে ও ভাহাঁ লেগঠিৰ ভীহারদের যনে 
8৭ ভাহারদের পান ও আনা আছি ও আর যনে রাঁটিঘক, 
$৮ লা এরধন ঘেযাঁনে ইহাঁরদের যোঁচন লোখবনে 

$৯ আর ওক নহে পাঁদের কারন] ডর 

ভাইরে যেলা পা পাইয়া! পঁবেশ করিতে আহা! 
২০ পবিত্র স্থানে যেষ্টর রুক্ত ছিয়া এক নূতন ও জীবত পু 

হইযু! ঘাঁহা তিনি আযারদের কাঁরণ পবিত্র করিলেন 
আাকাঘালে পর্দা ছিযা ভীহা তাহার মা০ 

হ$ ও আঁযারদের এক পঁবীন ঘাঁজক্ত হইয়া ঈপ্থহের দরের 
২ গুলরা নিকট আইজি আমারুখ - ত্য আন্তওকরণ 

অঙগ্টে করিযুণ-ভজির পূর্ন আহ পাইয়া আমারদের 
আন্তঃকরণ কৃবিবেচল হইতে চিটটান ও আর 

ঘ৩ দের শরীর পরিসর জলে ধৌত হঈয়ু$। আরেক 
ভন্তিত্রশ্থিকার শক্ত ধরি নির্থিা হইয়া! একারণ ছিনি 

২৪. অগ্নিকার কুরিয়ুঈজেল_ তিনি, বিশ্বাসি ও. পরযুর 

তি 



4০ দর্শহা পর্ব উধিকে- 

₹৫ ঠীওরি আরা পঁষে ও আক অস্ত করিতে আপনি ণ | 
দিগাকে সভা করণ তা লাশ করিয়া কতক লোকের 
হত কিন আঙ্গিক স্ডোভি দিডেং ঘেমন তৌমরা দোখ 
দিন নিকট আজিতেছে। -৬৫ 

৬. একারণ ঘছি আয্রা শচুক যত পপ কষ সভাড়া 
স্বান পাঁওলের পরে তকে পাপের কারণ আর 

২? বলিদাল থকে নখ কিন্্ বিচার ও পঁড়ুলিত 

কোধের নিগ্তভ ভয় দৃহিষ্জ শপিহ্কা ঘাঁই! চাই 

২৮ ছ্লিবে শত্ুরদিগীক্ষে | ঘে জন ভূ করিল মোঁশার 

ব্যবস্থা তে কবে না! সয়া রিল দুষ্ট তিন সাক্ষী 

২৯ হইয়া ইহা হঈডে আর কি মহা শান্তি যোগ্য মে 
জন ঘে দূলাইল ঈশ্বরের পথকে ও হলদবস্যের রম্ত | 
যাহ! দিয়! ধার্ট্িক হইছে অপবিভ্র যানিল ও ত্ষতা 

৩০ করিল অল্গহের আতাক্কো। ব্রক্কারণ আমর 
জানি তাহাকে ঘিলি কহিযাছেল জিরাণসা আর 

আাঁয়ি অযোভিত ছল দিব কহেন যিগ্হহছণ এব ছনবর্কার 
৩$ হিহ্াহণ বিতাঁর করিবেন ভাহাঠ়ি লোককে! শভীবত 

৩২ ইশ্বরের হস্তে পতিতে হৃহাণ গোর কথা কিন্যু 

প্বর্ দিল হলে কর ঘাঁহখতে ভেখিরা ভৌ্যারটেত দীপ্তি 
৩৩ শাওনের পরে বৈধা করিল দঃণের বন্ড ঘুদ্ধ কিছুই 

দছে নিন্দা ও দুঃখ মাছিতেং ভাযিসীন হট ও 

কিচু তাহাঁরদের সহজ হইত? হাঁছারণ ইন ইলা 
শকারণ ভৌঁথিরণ দ্যা করিল জাতিকে জাঁযারি বন্ধে ও 

হরিহ যনে লইল ভৌমারছের আহিগীীর লহ আদিনার 
-দের যৃঙ্োে জাঁনিযা ঘে ভোযারদের আজে একটা ইঞ্ছ 

৩ 
৬০০ 



০ দশম পর্্য ডেরিকে 

৩৫ হতে ভাঁল ও আহ্চতু ধন জা অর্এব চলিয়া দেই 
লা. ভোযারদের সাইস ঘাঁহাঁর হত মলাদয়েহ দান $ 

৩১ একারণ ভোমারদের টবর্ঘযশীলের বত পুয়োজন' আজে 
তো্শরদের ঈশ্বরের ইচুী ফরিলে জে অগ্থিকীঁর 

৩৭ পাঁওলের কারণ ।  এক্াঁরণ এঘন আলু কাল হইলে 

যাহার আঁগীঘল ভবিষ্যত তিনি আজক্িবেন ও বিলহ্ছু 

৩৮ করিবেন লী 1 এখন পক্তার্থিক ভক্তি করিডে* 
আঁটরণ করিবে কিন্ড্ কেহ পাঁছাইছল আঁঘার পাঁণের 

৩৯ কিচু আন্তোছ হবে না তাহারে । ক্িন্ আমরা 
তাহারদের মধ্যে লহে : ঘাঁছারা পাজায় আঁকল্্ 

নরক পর্ঘান্ড কিছ তাহারদের ঘহাঁহারা1 আন্থা করে 

জীণের শ্রাণ পর্য্যন্ত ৷ টি 

পর্ব ভক্তি আচে ভরানিতের আকার এহ০ জাদর্শলীয়ের 
_০২ হাথ! ॥ একার তাহা দিয়ণ সীতিল লোঁক অঘাঁণ 
৩ পাইল 1 উক্তি দি" আঁযরী জানিতে পাই ঘে জগত 

নির্মান হইয়া চিল ভগীবালের কথা করণক যেযলে 
দর্শলীয়ু নিম্ছান লা হইযুধ চিল ভাঁহা হইতে ঘাঁছা? দেখে$ 

& হাঁ 1 ভক্তি দিয় হারল ও জগ করিল ঈস্থচরর 

ঠাই কীন হইতে শেঞ্ বলিদান ঘাহা'তে ধীমিক হইবার 
আহ পাইল ঈনস্থর ভাহার দাঁনেতে পুযাঁণ দিয়ু!, 

& এব০ তাহাতে সে মৃত্য হইয়া এঘন কহে। ভক্তি দিয়! 
_হ্কনোথ অপরীরে হ্বূর্গে দৌল মৃত্যু না দেখনের জন্য 

এবও, পাঁ়ু! গেল না একারন ঈশ্বর তাহারে বগা 
ৃ নী & 
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88 একাদশ পর্ব ডেবিকে--/ 
গান করাইলেন এ জন্য তাঁহার আুর্গঁ গন পের্ক 

তাহার ঈশ্বরকে সক্টো দিবার দ্ঘাঁণ হইল কিন 

ভক্তি না হ্ছল ভাহ্খকে ভৌছিডে জা একারণ ঘে্ 

জল আঁইীলে ঈস্থরের ই ভাঙার আবশ্যক আছে 

আস্থা করিভে ঘে তিনি বর্তুযান ও ভাহাঁরদের হল দাতী। 

যাহারা চেঞ্জ করে ভাহাকে | উত্তি দিয়া লোক 

পত্যাদেশি হইযুণ ভবিষ্্য দর্পনীয়ের বিষয় ভয়াকর্থিত 
হইয়ু! জাঁহাঁজ নির্মান করিল উহার ব০শ রক্ষা হাহ? 

করিয়া! দেখহাঘাতি করছিল তগাতকে ও সে ধর্ঘাঙ্িকারি 
হইল যাহা ভক্তি করণক 1? ভক্তি দু জবরুহায্ 
এক স্থানে যাইবার কারন ভাঁকিত হইয়া] ঘাঁহধ 

তারপরে পাইবে আঁত্বাঁ মটনিল ও গেল অভ্ডাড হইযুণ 

কোন স্থানে যাইডে চিল 1 সে ভক্তি দিয়া বসতি 

করিল অগ্থিকৃত দেশে ঘেযন বিদেশে তাঁনুতে বাঁস 
করি ঘিচক্ষেক ও যাকুবের সহিত তাহার জে আগ্দি 
কারের সহাহ্কারি।  একারণ এক সহর অপিক্ষা 
করিল যাহার ভিত আছে ঘাঁহাঁর গক ও লিম্হাঁন 

কারক ঈশ্বর £ ভক্তি দ্যা শাঁরা আপনি কঁজ 
আঁবাইবার বল পাঁইল ও পঁ্) পুব হইল অকালে 
একাঁরন বিচার করিল ঘে অঙ্গিকার দাঁত বিশ্বাজি । 

অভডএরহ এক জন হইতে ও লে যর ব বাহির হইল 

আকাশের তারার যত অনেক লোক ও সমুদ্র 
তিরের বালির যত আবছা?) এসকল ভউক্তিতে 

মরিল অ্দিকৃত না পাইয়া কিন্ত দূরে দেখিয়া ও তাহাডে 
স্বোভিত হট নমস্কার করিল” ওশ্থিকার করিল যে 
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আপনার! বিদেশি ও ভুযাঁচারি গুঘিবীর গুপর। এক্চারণ 
হাহাঁর! ই] কছে নিতান্ড কহে ঘে ভাঁছাঁরণ এক দেশ 

 চেসড1 করিতেছে 1 ও বটে তাছারী আখপলারছের 
- চাঁতলীয় দেশের বিষ্যু ব্াহ্তিড হইলে জিরিয়? হাছকার 
অর্পণ পাইতে পারিভ 7. কিল্ট প্রধল ভাহার! 

আর শ্রট] চাহে: ভাঁহা হইডে ভাল বটে বগি 
 হআআডএব ঈশ্বর তাহারদের ঈস্থর ব্চিঘ্যাত হইবার লতুত 

ঠ 

$৮ 
4৯ 

২ 

৪ 

২২, 

খত 
রঃ 
৬ 

ঠ 

নভেন তিলি ও পুহ্ভত করিযুণচেল এক হর ভাহার 
দের কাঁরএ 1 টা 

ভক্তি ছি্যুশ আঁবরছাযি পরিস্িত হয়া শুৎতছর্গ 
করিলেন হিচক্ষককে ও আগ্বিকার পঁপিক শু্ছর্গ 

করিল ভাঁহাঁর একা জলি হাঁছার বিহু কহণ 

গেল হিজহ্কে তোর বত খ্যাত হইবে ভাবয্ধ 

_ যে ঈশ্বর গুর্ঠাইিতে পারিতেন ভাহাকে সৃত্ঠ হইতে 
হোন হইডে ও ভাহাকেে লিদর্দনে পাইল] শক্তি 

দিয় ঘিচহ্কক আীব্বীদ্ ছিল ধাঁকৃষ ও ডেল" 
আঁকিবার্ কার্ধেযর বিছয় 1: ভত্তি দিঘ়শ ধীকুহ 

তাহার মরন কাঁলে আঁশবর্বাদ দিল্প ঘুলচ্ছের 

দুই পুঁএকে ও ভজনা করিল ডাহাঁর উগ্র 
ঘাঁধীয়।. ভক্তি ছিয়ণ ঘুসক্ছ তাহার মরণ কালে 

স্মছিলেন হিশরালের সন্তানের ঘাত্রা কথ] ও আপনার 

ছাঁভের বিষ্য আজব] দিল 1 ভক্তি দিয়া যোশখ 

জন হইলে ০ ছিল ভিন মাঁজ ভাঁহাঁর লিতী আঁভার 
হাত দিয়া একারণ তাঁহার দেখিল মে হইল আুন্দর' 

খষ্ঠ বাঁনক এব রা'জাঁর আয়ু ভয়ান্িত হইল না উত্তরঃ 
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দিয়া হোপ হত হইয়া হারোার কন্যার পুশ বিখ্যাত 
৫ নস, করিল শঈীশ্বরের লেকের আহ্থিৎ, দু্া 

খাইতে পাপের সুঠা কিচ্ ষ্কাল পাঁওন হইতে আহ্িক্ষ, 

২৬ পছন্দ করি: ও ভারয! যে নিন্দা খঞ্চের কারণ 

_িদপের সমস্ত ধন হইতে বত এক্ারণ কার্থেঃর কলে? 
২৪ দের দাঁল মালিল। লে উক্তি দিয়া যিজরক্ষে চ্টীতিল 

রাজার ক্রোধ ভগ লা করিয়া! একার নির্ভয়ু হইল 

২৮-ঘে মুড তাহাকে ছেঘিয়া ঘিনি অদর্শনীয়ু। ভক্তি-দ্যি। 
পেশা ও রক্ত ছিটা ব্যবস্থা যাঁনিল পাঁচে গুধয 
জন্বিতের সৎহারক তুর্শ” করিত তাহাঁরছিগিকে | 

২৯ ভক্তি দিয়া ভাহাঁরা গৌন ওরাৰি সমুদ্ু দ্যা হেযন 
সুস্কভুম্িতে মিজরিরা ভাহা করিতে চেচ্জা করিলে 

৩০ ভূবিয়া মরিল 1. ভীক্ত দিয়া যিরিঞোর দেয়াল 
৩ পতিন লাভ দিনের বেতান খাইলে পরে 1. ভক্ত 

দি রুহ্ষব বেশ্যা যরিল লা অনাহিকেরদের আহি 

শ্রকারণ শলোর কৃশলে অভীথি করিল 174. 
৩২. আর কি বলিব | জম্য হবেনা গাদটো ও 

হারক ও শামশোন ও সিগ্তক্ক ও দাওিদ ও শাঁমুল 

৩৩ ও ভবিষ্যাত বক্তার কথা কহিতে -ঘাঁহারা ভক্তি দিঘি 
রাজাকে জিলিল বর্ম করিল আন্নিকাঁর পাইল: 

৩$ বিন০হের মধ বন্ধ করিল আগর জোরকে নিবাইল 
'ভলেশহারের ধীর জীতিল দুবর্বল্যতী হইতে বলবান 

হঈল  যৃদ্ছে নির্ভঘতে বাতিল ও তশুঠলের শৈনাকে 
৩৫ ঠোছিখণ দিল 1. নারী ভাহারদের যা পাইল 

পুনবর্ধার জীব হইয়া আরও আনুন পাইল পরিত্রাণ রা. 



১ প্রকাদশ, পর্ব ভরা 
৬ লঘু! ডাহা হইতে ভাল পুলযগ্থাল পুষ্ভিথে আরা, 
লোকের জিলে অতি লিন! ও মারি খওন ঘটে ওনডাহারা 

৩৭ বন্ধন -ও কাঁরাগীরের দু পাইল 17 তাহার] পাথরে 
২. ্াধদ্রিঃধাইিল ভাহারা ক্র্ঠ়ে দুই ভাগা চির? হইল 
 জারিহ্ক!পাইল তলোযারে ঃখুন হইল : তাহাঁর]এছিগো ও 
অদিগে গল যেজ ও ছাগলের তম্ম পরিয়! অনাথ দুইটিভ 
উিপাজিত। 1..- ঘাহারদের ঘোগায এ জগত চিল ন! 
ভাহারা আরণ্য ও পবর্ষত ও হ্াঁতিঘবরাঁ ও পৃথিবীর 

৩৯ গীভীরে ভুল ক্রিল | এ সরল ভক্তিতে আখ্যা 
$৮ পাইয়া! আগ্লিকৃত পাইল না জীম্ঘর আমারদের 

কারণ ইহা! হইতে ভাল বস্ত পুভ্ভত করিযুণ তাহারা 
হ্যদ্ধ না হওনের কারণ আঁযারদের ব্যতিরেক ৮7৮ 

পর্ব আভএৰ আরা এড বলত সাহ্মী মেঘ বেড়ান হইয? 
3৯ ১ জাতিয় দেই গতি ভার ও ফে পাঁপ এত অনায়ালে ব্যস্ত 

আমাদিগকে ও বৰ্ঘ্য করিতেহ ছৌতি- দে ফোটে 
২ যাহা আযারছের আগৌ আঁযারছের ভক্তি জন 

ও গর্ঘ কারক যেস্তর পুতি দেখিতে ঘিলি তাহার 
নে বিদ্যয্ণান আলিন্দের কারণ কসকে সহিলেন 
ও লঙ্তা! ভূ করিয়া এখন বসেন ঈশ্বারের জিন্হা 

৩ অনের দক্ষিনে - আলে কর ভাহাঁকে এ ঘিনি 
পাণির্দের ক্ুধা লঅহিলেন আপনার বিপরিতে পাঁছেং 

২ শ্রীন্ত কিন্থা যনে.হ্কীগভইরণ 17 
৪ ভৌঘরা বৰ পর্ঘান্ড স্থির লা হইয়া? চিল পাপের 
& বিপরিতে যুদ্ধ করিয়া। তৌয্রী ও সে স্বোড 



$ 

৪৫ 

£ দ্াঁদুশীঘ পর্ব ডেবকে- 

স্মৃতি হইয়া ঘাঁছা বলে তোয়ারদিগিকে ঘে মত 
শিশ্তরদিগীকে আঁযার পুণ্ররে তৃড় করিও না ঘিক্ছছার 
সাজা ও তাহারে বিকস্ত ছুইযণ ক্ষীণ হইও লী 
একারণ ঘাহাকে যিচ্ছহা পে করেন তাঁহাকে শাস্তি 

দেন ও ঘে পুতি গুঁল্ুকে সুগুহণ করেন তাহাকে হারি 

াঁয়ান। যদি ভৌযিরা] শান্তি 2াঁও তহে ঈুর 

করেন তৌযারদের সহিত ঘেযন পণ্রের সঙ্ছি- এ 
কারন কোন তনয় আছে ঘাঁহাঁকে পিতা শান্তি দেয় না । 
কিন্ত শাস্তি ঘাহা সকলে যায় ভোমরা তাহ? না 

পাইলে বিজন ও ভনযু লহ আারদের শরীরের 
লিভা জিল যাঁছাঁর! শান্তি টিলে আমির ভয় করিল 

 ভাহারদিগিকে অভ্র বর?” আর পিতার বাঁচলা 

না হইব ও বাঁচি! এ্রকারণ তাহারা বটে আল্লু 
ছিন শাস্তি দিলেক আাঁরদিগিকে ঘেযন আর্পলারদের 
ইন্ত! কিন্ড তিনি আঁয়ারদের প্লান্তির কারণ আমরা 
তাহার বর্ম্মের পরাপ্তার্ঘে। কোল শান্তি বস্তঘান 
অনিন্দ দাইক দে না কিন্ত দুখ ছাইক তত্তরাপি তাহা 

পরকালে বর্মোর ছল ছলিবে ভাঁছাঁরুদিগাকে যাহারা 

$ তাহা পীছু |: আভএব বুলান হব্ত ও কক্রুযান হাট, 
$৩ খাড়াকর ও লিদ্ধাঁ পথ কর ভোঁযারদের পদের 

জনা পাঁচে চড়া কিরাত লঘ হইতে কিন্ত বরণ, তাহা 

$£ আৃঙ্থ হওক । কল লোকের সহিন চে কর 
সুমিলন ও বর্ম যাহা ব্যতিরেক ফেহ পুভূকে দেগিিতে 

$৫ পাবেনা সাঁহধনি কর পাঁচে কেছে ঈশ্বরের 
অলুগৃহ জাতিয়া পত্ে পাঁচে: ফোন কটু মূল. গু্ঠিতেৎ 
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নিশশের করে ও ভাঁহাডে অনেক অশ্ততি হ্যা দীছে 
কোন পরছারিক কি বর্দেখছিত হয় ঘেয্ন লা হে 
বিক্রয় করিল তাঁহার জো্০২শ কি্ছিত ভক্ষ্যের কারণ! 
ও ভোয্র1 জাঁন ডাঁরূপর যার আশীশীব্বাদট শাইতে 

চাঁহিল ভাখন' অব্ত্ী হইল একারণ ঠেদ করনের সথলি 

- নেত্র জল ছ্েলিতেং বহু চেষ্চা করিয়া! তখাঁচ ভাঁহা 

১ 

$৯ 

৩ 

২ 

২৯ 

হও 

চে 

৬ 

স্ পাইল লা1 

একারণ ভোর সে স্র্শনীয় পর্বত ও পু্জুলিত অগি]ু 
ও ঘোর যেঘ ও আন্করি ও ধাতের স্বানে না আজিয়/জ 
কিম্থী তুরির শন্জু ও কথার রৰ যাহা শোতার1 নিবেদন 
করিল বে সে কথা আখর কদাচ কৃহা ন! যায় ভীহার 
দ্িগান্তে একফারিন তাহারা সহিতে পাঁরিল ন! সে 
আতা বাক্য ও কেবল এক পন্য ঘি পবর্বতকে রম 

করে তবে তাহা পাথর যার] কি বান হাঁলিয়া টি 

স্থইবে | ও এ মত ভয় দাই লে দর্শন যে যেশি! 

বলিল আঁটি অতি ভয় ও কম করি কিন্ তোর] 
আলিয়াচি চুন পৰর্ষত ও ট ঈশ্বরের সহর তাহ] 
বর্ণ ঘৈ যিরোশলয্.এব০১ কোচি' দূতের কাঁচে ও সে 

সখ্য জাতের সামান্য সভা ও হণ্ডলি হাহা লেখা 

হটে ভগে ও সকলের বিচি কর্তা ঈশ্বর ও 

ধীমির্মকের শোধনীয় আতা ও নুতন বন্দবস্তের মধ্যন্থ 
ঘেশ্ত ও চিটানের রক্তের সালে হা! কহে হাঁবলের 
রক্ত হইতে ভাল ক1। সাবধান হেয়ভ্রান করিও লা 
তাহাকে ঘে কথা কহে এফাঁরণ ছি তাহারা পঁলাইতে 

- পাইল না ঘাহাঁরা ঘেয়ন্বান করিল ভাহাকে হবে 
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 $ দ্বাদশ পর্থ ডেবিকে_+৮ 
কাহিল ঈঠি'বীর ওসর ভবে আরা? ভাঁহাঁরদিগী হস্তে, 
কেন দোঁঘি ঘদিং আরা হরি তাহা হইতে ঘিন্নি 

ছেল কহর্গ” হইতে! ঘাহীর রূব ভান লতাইল 

দথিহীকে কিন্তু এখন তিনি পতিজ্ক করিয়াচেল বলিয়া 
আঁর একবার আছি কেবল পুিবীকে লাই ল কিন্ 

গী--1. এক০ এ আন একবার কথার জার্থ এই হে 

বৃত্ত লত্তিভ হইয়াছে তাঁহাদের স্থান বদল ফ্রিতে 
 ম্য্ননিমির্ঁত বন্ত তাহা ছ্থির হওলাঁচই যাহা! লত্তন হইভে : 

খ্ড 

৯ 

পবহর্ঁ 
৬১ 

৮৮ 

পারিবে নাঃ. আভএহ আমর) আলত রাজ্য গুহণ 
করিয়া! অলুগহ লই ঘাঁহাতে 'ভগাবাঁনের আগাছা? 

(সেবা করিতে পারি ভীত ও ধর্ম ভযবেক্ত প্জা করি 1 

একারণ আঁযারদের ঈশ্বর জবর্থনাশক আনিল- 1) 

ভাতার যত পঁছ্ থাকুক! - কিস্তি হইও লা 

০১ অভীথি করিতে একরিণ ভাহাঁ, করিতেং কতক লেক 

-৩ "দেরীতে আজ্কতি অভীগি করিফাঁছে। বক্জিতাকেে; 

মলে রা ঘেযত বনি ভাহাঁরদেয় ন্থিশ ও দুঃটি৬. 

ঘেযন আঁপলারদিগাকে ও শরীরে ইয়া । বিবাহ 

কলে অগ্ররান্ড কার্থ) ও শর্ঘ)া ভাল কিন্য. কসিবাজ 

ও পরদারিককে ঈশ্খর বিচার করিবেন. তাারদেকু? 
সকল ক্রিয়া হওক আকা) বিন! ও. জাল হলে রাঁজি 
হও এক্ারণ তিনি কহিষ্কাছেন আঁচ কদতলাঁতিক কি 
তাাগা করিক নী ভোযাঁকে।. ডেকাঁরণ আঁত্রী 
নির্ভয় কৃহিতে পাঁরি স্্হহা আযার গবগীরি আমি, 
ভয় করি না মনুষ্য কি করিভে পারে আযাঁকে 1 

ঘাঁহারা কতৃত্ব করে_তোমঘারদের গপর ও ঈ্থরের 
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ক?) কছে ভোঁযাঁরদিগীক্কে ভাঁহারদিগাঁকে হালে কর তাহার 
দেয় ভক্তির আম্কারি হও ঠাঁওরিতেং ভাহারদের ক্রিয়ার 

৬ অশ্র্যান  যেস্ত 9 কৃল্য আজি ও সদকাল একি 
যভ!  লাঁলা ও আসহুব পুকরণাকর্িত হইও লা। 

 শ্রক্কারণ আন্তঃক্রণ অনুগ্হতে স্থির হইবার ভাল ভক্ষ্ে 
নহে ঘাহ1 তাহারদের আচারকফেরেদের লভ্য লে । 
আযারদের ঘক্র কৃণ্ড আজে ঘাঁহা হইতে তাহীরদের 

কিছু ঃধাইবার বিক্রুঘ লাহি ঘাঁহার1] পবিত্র ভাঙুর 

জোবা করে 1. একারণ যে জন্র রস্ত পান ঘঁজক 

জানে পবিত্র স্থাঁলে পাঁপের কারণ তাঁহারা সোড়ান হইল 

টশন্য হুলির বাঁছিরে 1 এভদর্খে যেম্ত ও লোককে 

- পবিত্র করনের কান হাঁসলবর রক্ত দিতো! মরিলেল 

8৬ 

৪৭ 

দরের বাহিরে । আভএব আমরা ঘাঁই ভাঁহার ছার্নে 

টশৈন্য স্থলির বাহিক্রে তাঁহার নিন্দা লইয়া? একারণ। 
আঁয়ার এখানে স্থিতি করণের অহর নছে কিন্য ভবিম্যৎ, 
একটা চেঞা করি। অভএব ত₹করণক ন্তি! 
ঈশ্বরকে ওক করি স্তবের ঘজ্ত ভাহা আর্যার 

দের ওর "ছল ভীহার নামকে স্যব করিতে | 
কিন্ অুক্তিয ও দান করিতে বিস্মৃতি হইও না একারণ 
একার ঘক্ডে ভগীবাঁনের শান্তোজ । টা 

ঘাহায়া! ভোঁঘাঁরদের ওপর কতৃত্ব করে তাহারদের 
অবস্তা বর্তি ও হস হও একাঁরণ তাহারা চৌকি 

দেয় তৌযাঁরছের গীনের করিণ তাহাঁরদের মত ঘাঁহারি 
দের বিশেঘ কৃহিতে জুয়াছ্ছ ভাহা করিতে অলন্দ ও 

3 ৯ 
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দুঃটে লহে একাঁরন তাহা ভৌযাঁরদের অলভ্যা। কাঁম্ন" 

কর আযারদের কারণ এ জন্য আমির বিশ্ব করি 
ঘেআঁহাঁরদের ভাল বিবেচল] আছে অকল কার্থে 

সোজাচারিতে শুক । কিন্ডু আসি সাধনা করি 
ভোঁারদিগাঁকে রণ ইহা করিতে আমার আরবার 

ভোযারদিগীকে দাতৃৰ্য হওলাঁথে। টিপ 

এখান কৃশলের ঘিনি হিরিযু আলিলেল মতা 

হতে আমারদের পভ যেশ্তু লে যেঘ পালের মহা 
রুফ্ষক্ক জলন্ত বন্দবস্ভের রক্ত দিয়া! শ্রদ্ধ করাগুল 
তোঘারিদিগীন্ষে পুতি বনুক্রিয়াতে ভীহার ইচু! করিতে 
তোর্ারদের মধ্যে করিয়ু! ঘাঁহাং তোছক তাহা 
গৌঁচরে যেশ্খ সুভ দিয়া তাহাকে স্যর হক সদা 
অব্বক্ষন 1 আছেন 1 শা 
আমি ও সাধনা! করি ভোয়ারদিগাকে ভাইরে 

স্ভোঁভের কথা সহ একারণ আহি আলু কথা কহিঘা 
প্র লেঠিলায্ তোযারিদিগাকে। জান ভোঁযরা আমার 
দের ভাই টিচ্যোতিয্ঘ খালাস আছে ঘাঁহাছা আহিৎ, 

যদ শীঘু আকিবে আহি দেখব তোখাঁরদিগাকে 1 
তাহারদিগকে সফল নমহ্'র কর্ ঘাঁহাঁরা কতত্ত করে 
ততাযারদের গপর 7 ইটাঁলিঘুশ নোকি নগর করে 
তোয়ারদিগকে | অআনগঁহ হওক তোযারদের 
আক্কলের অহিৎ্। আছেন) পচ 
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ঘদকবের অবর্বত্ত পত্র ৮ 

(পি 4 পয পবহ্ 

ঈশ্বর ও পভযেশ্ত ইটঞ্ের দল ধাকুব সে দ্বাদশ 
চতলীয় গৌন্ডিকে নহস্ার | 

.. জহির ভাইরে লাঁল। সা যুজিলে ভাঙা? মালে কর্ 

৩ যস্ত আলন্দ ভাত হইয়া ঘে ভোর্ঘারদের ভিত 
পঁরিহ্কা টৈর্ঘম্যন জন্মায় কিল্ডয ধৈর্ঘাশীল ভাহাঁর 

পনর ক্রিয়া কক তেযিরা শ্বদ্ধ ও আাঈ পাঙ্ী হওলাঁথে 

কেলি কাঁর্ছো কি লে? ভৌঁযারিদের কেহ ভান হিল 

হইলে চাক ঈম্থরের স্থলে ঘিনি আনযোগী লা 

. ক্ুরিযুণ বিস্তার দেল সমস্ত লোঁককে এহৎ- দিতে হইবে 

. ভাহাকে। কিন্ত সে নিঃসন্দেহ হইয়া ভক্ত করিলে 
চাহকে একারণ সন্দেহক আছে সমুদের চেওর যত 
বাতু ঠেলা ও লহরি মার! ৮. সেযান্স ঈশ্থরের! 
তাই কিচু পাইবাঁর অপিক্কা কক লা! ছিমনি যান 
আস্থির তাহার সর্ব গতিতে । ৯. 

ইভর ভাই আঁবন্দ কক তাঁহার পী্বীনাভায় 
ক্িন্ট ধনবাঁন তাঁহার জল্মভাতে একাঁরণ লে বহিয়ু 
যাইবে ঘেযন ঘঠশের আন ত্য পচগু রৌদু করিয়া! 

গুদ হই! মাত্র ঘাশ স্বাঘইযা য় তাহার ফুল ও 
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পে এহ০ ভীছাঁর সুপ বৎস হয় সেই যত ও ধন 
বান আট ভাবায় ভাঁহার গতিতে ঘেযালছ পরিক্ষা 

হে সে বলা একারিণপরিহ্ষিৎ- হইলে পাঁইিবেক জৃবলেরু 

চুক ধাহা পভ অগ্িকাঁর, কারিয়াছেল দিতে ভাহর 
দিগীকে ঘাহারা! লেম করে ভাহীকে। কেঞ্জ পরিহ্চি, 
হঈঘা বল না! জমি ঈশ্বরে পরিহ্চি একারিণ ঈশ্বর 
ককসেছ 'পরিহ্চি- হইতে পারেন না তিনি ও ফোন কাহাঁকে 

পরিক্কা করেন লা! কিদ্য তি যান আপনার কাছে 

ছুলনান ওভুীত্তিত হইয়া রিক্কি- হইয়াঁজে এঙ্কারণ 
কা গর্তে ধারুণে পাপ দুসব হয় ও সাঁৰ পৃর্মিৎ, 

হইলে মৃত্যা-্প্ন কর়ে। আাঁর লিয় ভারে হ্ুনিও ত্না 1 

পুতি শত্তয় ও পতি শ্রদ্ধ দান ওপর হইতে এব০, 
লাযে দীর্তির পিউ হইতে যাহার কিচুভীৰ! ভর কিহ্থা 

চিরণের চায়! লছে ! আপনার ইচুখর তিল 
আতাতার কথা দিয়! জল্াহিলেল আঁহাঁরছিগকে আতর! 
তাঁহার জ্ষ্ঠির এক পঁকাঁর পথ্য হল হওনা্ধে। 
জাততএব জ্াযার পি ভাইরে নতি জন শ্বনিভে দত 
হওক বলিতে ব্রি কো করিতে হিরি। পকারণ 
যালছের ক্রোধ ঈশ্বরের বকে ও০পন্ন করে লা। 
জআতএব সমস্ত যল ও ক্রিয়ার বিস্তরতা চাঁতিয় গুহণ 
কর কুলয় লাগা বাঁকা ঘহী অ্রাণ করিতে পাঁরে 

তোযরিদের শী). কিন্ত ক! কারক হও ও শোভা 
যাত্র লহে আখপলারদিগাকে ভত্তল করিতে ! একারণ 
কেছ কথা শোভা ও কারক লা হইয়া! আঁচে কাহার 

২৪ মত ঘেআপলার মুখ আরলিতে দের একারথ 
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মে আননাঁকে দেথিযা যাঁতু এৰ০, ভততজ্কণে হিজ্মৃতি হয় 
২৫ সেকি পঁকার যালম্বা। কিন্ডঘে জন যোক্ছের শুদ্ধ 

ব্যবহায় দে ও তাহাতে খাকে লে ম্লঘ্য বিজ্যুতিকক 

শোৌতী নহে কিন্ত ক্রিয়া! কারক হইযুণ বন্য হইবেক তাহার 
২৬ কাঁর্ঘ্য. তোঁঠরদের ফোন কেহ প্জক খ্যাত হইলে 

- আনার জ্বাকে লাগায় না ধরিয়া! কিন্ আপনার 

জন্তঃকরন ভন্তিঘা সে ্াঁনছের পৃজী নিরর্ক £ 

৭ নিচ্মল ও শ্ততি পুজা ঈশ্বর পিতার দৃষ্চে এই. পি 
হিন ও বিব্বাকে দেগ্ধিতে ভাহারদেরু দুধ কাঁলে ও 
আপলাঁকে নিদ্দারি হাঁঠথিতে ভগীত হইতে 1 

পর্ব আখযাঁর ভাইয়ে আসঠরদের পৃভু ঘেস্ত ঘট তেতের, 
২. লাখের ভক্তি ওপরোধি করিয়া ধরিও না। একারণ 

শক জল যদি তৌঁঘাঁরদের মগুলিতে আইলে জন 

আগ্দুরি ও অসুন্দর পরিভুদ্ পরিয়া? ও এক জন গারক 
৩ ভাহাঁড়ে আইলে পাঁজি পারচুদ পরিযুখ ও ডো? 

সঙ্ুয় কর লে জুন্দর পরিছুদ ধরা ও বল তাহাকে বস 
এযানে ভাল হ্থাঁনে এব, বল গারিবকে আাখাঁনে ডাণ্াও 

% কিম্বা বল ওঘালে আগার প্ছাসনের নিচে ভরে 

 আবলারদের মধ্যে কুসুয়াণি পছিবা লা ও কুবার্তা বিচার 
৫ কর্তা লহে!  শ্বনিও আঁাঁর পিঘু ভাইরে ঈন্বর' 

২ জুল করেন লছে এ আগতে গর়িবকে ভত্তিডে 
২ হিনবান-ও সে রাজ্যের অধিকাঁরি যাহা ভিনি তাহার 
- দ্বিগীচ্ধে দিয়াছেল ঘাঁহার। পৌঁং করে ভাহাকে । 
১৯ .কিন্ড তোরা! ছরিদুকে ভু করিয়াছ। বনবাঁন 



-& দ্বিতীয় পৰর্ব ঘাকুহ--- 

জোর করে লাতোযাদের গুপর ও তৌযাঁরদিগীকে টানিয়ু] 
লয়ু না আ'দী'শতে। তাঁহারা পাঁঘগুতা! করে লালে অগ্ান্ত 

৬ লা যাহা দিয় ভোর? বাখাঢাত হইয়া! ভামির! 

রাঁজীঘ় ব্যবহ্থা ঘেয়ন' লিপি জণচে পের কর তোমার 
সুতিবাসিন আপনার মত পূর্ন করিলে ভান কর! কিছ্ড 
লোককে গুসরোধি করিলে পাপ কর ও ব্যবস্থায় দোষ] 
ঘাঁতি হইয়াছে ভাঙা লগ্ুকের যত।  এক্ারণ ফেহ' 
সক্তল ব্যবস্থা মাঁলিয়া! এক লঞ্ুন করে মে আঅবর্ব1 
পরা । ঘিনি বলিলেন পরদার করিও লা! তিনি 

ও বলিলেন বধ করিও না। অতএব ঘছি পরদারিক 
লা হইলে বই কর ভবে ব্যবস্থা লঙ্্বীক আঁচ । কথ! 

কছ ও কার্জা কর তাঁহাঁরদের অত ঘাহণরণ মুক্ত বাবহ্ছা 
দিয়ো বিচার্ঘা হবেক 1 হে ক্ষেত] করে লা ভাহার 
বিচার. হইবে ক্ষেয1 বিনা ও ক্কেয1] আনন্দ করে 
বিচারের ওপর'। টি *: 
কি গ্ারত্তি আয়ারা ভাইরে যছি ফোন কেছ বলে! 

তাঁহার ভক্তি আজে কিন্ট তাঁহার্ ক্ষিযা নহে ভল্তি 

নাঁণ করিতে পারে ভাঁহাঁকে 1 কোল ভাই ক্ষতি ভিন? 

'হদি গল ও দিনের গাঁদা হিন ও ডৌযারদোর কেহ 

ৰনেতাহাকে কশলে সাল কর গর্ি হও তত্তি হও কিন্ত 

$? 

$০ 

দেহ না তাহারিদিগঞ্ে ঘাহা ভাঁছে শররের কারণ তবে 

ভার কি স্টান্তি। এ হত ও ভক্ত মদি ক্রিয়া হিল 
আলাদা হইয়া! মুর] আছে কেহ ঘলিতে পারে 

তৌযার ভক্তি আছে ও জাযার ক্রিয়া দেখাও ভাযাঁকে 

. ভৌমাঁর' ভক্তি ভৌম্ার ক্রিয়া! বিন] ও আছি দোখাহৰ 



২ দ্বিতীয় পর্ব ধাঁকুব_-- 

ভোঁমাঁকে আঁযার ভক্তি আঁযার কীর্ব্য ক্রিয়া 
$৯ তৃয়ি পৃত্যয় করিতেজ হে এক ঈশ্বর আছেন ভাল 
২০ ক্রিয়া অযুতানগন পায় করে ও কত ॥ কিন্ত 

আরে বিছুদ] মনুষ্য ভূমি জাঁনিবা যে ভক্তি ক্রিযুখ 
২$ ব্যতিরেকে মৃত্যু আঁচে) আঁয়ারছের পিতা আবর 

হা কার্থেযতে বাম্হিক হইল লা ঘাখন তাহার পু 
গিচকফিককে শুভভূর্গ করিল ঘত্ত কণের ওপরে ! 

ং দো ভক্তি কেযেন তাহার কাঁর্ধোর আহি করিল ও 

ও ভক্তিতে ক্রিয়া পূর্ন হইল।  বমর্য গু ও চভাক্ক 
হইয়া চিন ঘাহা1! বলে আ্ণবরহাঁয তায় করিল 

উঈশ্থরকে ও তাহী হইল ভাহাকে বর্ষের কারণ 
২৪ আভনব সে বিধ্যাঁভ হই চিল ঈশ্বারের বন্ধু ॥ 

ভাতবৰ তোঁযরা! দেখ মলব্ধ্য বর্দিক হইয়াছে ক্রিয়াডে 
২৫ ও ভাক্ততে কেবল লঙ্ে। বক্কর বেশ ও এহন 
. ধ্বাম্ষ্িক হইল নাঁ কিয্ণতে ঘখন লে ৭ করিল 

মে শ্তলোরদিগকে ও পাইয়া দিল ডাঁহারদিগঞকে 

২৬ অন্য পথ দি? একাঁরণ ঘেযনল শররৈ আতা 
বাভিরেক মরা ডেযন ভক্ত ও ক্রিয়া! ব্যতিরেকে 
হারা গালে পাশ 

পর্ব আঠার ভাইরে আলেক শিছ্কক ছহইও লা ভাত হই 
৩ ঘে আ্ারদের অধিক শীঙ্তি হইবে একাঁরণ 
জআলেক কার্ো আযাঁরছের কলের দাইট : ঘি 

কাহার বাক্যের ঘাছিট নহে ভবে সে শ্দ্দ য্ন্ষ্য সকল 
৩ শরুরাকে উইওলাইতে পক্র 1; . ছে আযরা ঘোভার' 



ও তৃতীয় পর্ব ধাঁফব+-- 

হত লাগা দেই তাঁহারা আফারদের আলনার্ঠে ও 
আঁরী হিয়াই ভাঁহাঁরদের অম্স্ত শরুরেকে | 

জীহবজকে ও দেখ ভাহারণ এ যত বত হইয়া ও 

বাবুতে ঠেল1 তত্রাণি ছুদু হালিতে ছিরে ঘে হালে 

ক্ম্তার ইচ়্ু। ; দেই মত ও জঙ্বা আচে হুদ ভাগা 
কিন্ত বক্ত দর্প কহে । দেখ অল্প অগিি কেন বঙ্গ 
বস্ত জালায়। জ্বী ও অগ্ি অঘথণর্জের জগত ! 

আারদের আঙরে মধ্যে জবা এযন রচন হে তাহ? 

জাশ্চি করে লহ্্ত শরীয়কে ৩ অব্বোঁষ্পন্ন: দগী 

করে আপনি ও নরক আগি]ুতে পক্জুলি*- হইয়াছে | 
পুতি পুকার পন্য ও পহ্চ ও আর্ট ও জল জন্য যাঁলছে 

জন্জ্রু আছে ও হইয়া চিল । কিন্দ জুহাঁকে কোন 

কেহ জঙ্ক করিতে পারে না ভঁছা জাঁছে এক আব 

দোঁছ হনাঁহল বিষ প্রি । আমরা তাহা দিয়া 

ইশ্বর পিতার আশিবৈর্বাদ কৃহি ও ভাহা দিয়া! 

৪৩ 

48 

যন্ঘ্যের আপ কৃহি ঘাহারা নির্ঘিত হইল ঈশ্বরের 
কলে? এক ম্চু দিয়া বাহিরে আঁশ্বর্বাদ এ 

আন) আঁথাঁর ভাইরে এ কার্থ্য এ মত হইবার 

গুপবুক্ত নহে! ঘোঁগা এক হলে হিত্ৰী ও ডিশ জল 

বাহিরীয়ু আঁযাঁর ভাঁইরে ভূমগূর কুচ জিত ছল হুলিতে 
পাঁরে কি ছুণঞ্ষা বৃক্ষ ভঘুর ছল সেই হত কোন 
ঘেোগী লোঁলা ও হিঠা জল দেয় লী! 4 

বিদ্যাযিন্ত ও স্বানঘন্ড ভোযারদের আধো কে? হৃদু 

ত্রান করিতে ভাহাঁর ক্রিয়া পকাঁশ কৰক আুগিমন 
ক্রিয]ী। কিন অন্৪করণে হছি ভৌাঁরছের ভাগ 
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৩ তৃতামু পর্ব ঘাকুহ 

ও নাত ভরে আজপ্রাঘা হইও না ও থিখা। কথা 

কৃহিও না আত্যতার বিসরিতে ! এ ত্রান ওপর হইতে 
নহে কিন্ত পথ্িবীয় এহিকের ও সযুভানীয়। একারণ 
ঘেখানে তাস ও বিরোধ সেখানে লণ্ডভণ্ড ও সকল 
কুক্রিয়া॥ _ কিন্ড-যে ভ্তান ওপর হইতে তাহ! পুধ্ 
নিম্মল তাঁরশর নিবির্বিরোধি আুবুদ্ি ও স্ডোভযালা 
ফ্ষেয়া' ও ভান করল গূর্নি- ওগরোৰ ও চাতুরি হিন। 

ইমোর চল ও কুশলে বুনন ছইঘ্খছে কশল কাঁরকের 
ভি; 

দের যহ্যে। 

কোথা] হইতে যুক্ছ ও রণ ভোযারদের এ 
তাহা লে ৫ তয়ারদের কায হইডে হাহা ঘুদ্ধ করে 

১7 ভোযারদের আগ্জে।  ভোয়র! চাছিলে ৭৩ না 

ডৌঁযরা বব ও ভাপ করিলে পাইতে পার না ভো'য্র! 
রণ ও; যুদ্ধ কর কিন্্র লিবেদেন না] করণাখ্ পও 

না। ডভোয্রা নিবে্দেন করিলে. পাও না একারণ 
আস্কৃত নিবেদন কর. ভোযাঁরদের আভিলাঙ্ছে 
গড়ানের কারন 1 হে. লোচীরা! ও ব্যভিচারিনির? 
জান না ঘেএ জগতের বন্দু ঈম্থরের শত্রুতা । 
আভবব ঘে জন জগতের বন্ধু হইতে চাহে সে ঈশ্বরের 

শু বম্ছ গুন কৃঘ্যা বনে বুক ঘে আজ থাকে 
৩ আঘারদের ঘধ্ো তাহা দেশ করিতে চাহে ৮ কিন্ত 

তিনি অধিক অনুগুহ দেন. ঘেম্তকহে ঈশ্বর 
অহঞ্কারির বিপরিতে করেন ও ক্ষনেকে অসুগুহ 
দেন 1 -আডএব উশ্বরের হজ হও. আয়ুতীনের 

৪২ 



৪ চত্ত পর্ব ধাকুৰ-- 

বিপরিত কর ও সে পলহিবে তোমারছিগৌ হইতে 
৮ ঈশ্বরের নিকট যাইও ও তিনি তোর্ঘারদের লিকট 

হইবেন! হস্ত পরিহার গর পাপিঞ্ঞরে এব, 
তোয়ারদের অন্ডঃকরণ নিন্মল কর ছ্বিঘলিরে ! 

৯ হাহাকার কর ও শোৌঁকিত হও ও সকবন কথ) কহ 
হওক ভোযারদের হাসা শোক ও ভো্ারদের 

4০ মহো্অব দুঃয 1 আঁপিনার্দিগাকে হ্জীণ কর্ 
ঈশ্বরের. আদলে ও ভিলি ওুঠাইিবেন তোঁয়ারদিগিকে 1 

৫৪. ভাইরে পরস্র বিপরিত কথা কৃহিও না যে কছে 
তাহার ভাইর দো ও তাঁহার ভাইকে বিচার করে 
সে ব্যবস্থার বিপরিডে কছে ও ব্যবস্থখর বিচার করে 1. 

কিন্ত বাবস্থাকে বিচার করিলে ব্যবন্ণ বর্তি নস তুখি 
$২. কিন্চ বিচার কর্তী 1 এক ব্যবছ্ছ] দাঁত! আছেন ছিনি 

ত্রাণ ও ন্ করিতে শক্ত 7. ভুমিকে ঘে অন্যের 
বিচার কর । ০ 

$৩. আইস ভোয্রা-যে বল অদ্য কিম্বা কল আমরা 
'. গ্লানা! হরে ঘহাঁইয়ুা থাকিব ব্রেক ও ক্রয় কিয় 

88 করিযুখ লভা পাইব কিনি ভোয্রা জান না কনা 

কি হাবেক একারন কি তোর প্যাঁধু তাহা এক ভাব 
ভাঁহ1 কি্ছিভত কফাঁল দেখা! ঘাঁয় তারপর হিটিয়া ঘাঁসু ॥ 

5৫ কিন্ড ভোযাঁরদের গুপঘুক্ত হইভ বলিতে পুঁভুর ইচ্ছা 

$৩ হইলে অগির1 কীঁচিব এব ইহা গুহা করিব 1. কিন 
শাঘন ভৌয়িরা ভৌমঘারদের আতাগ্রাঘাতে আনন্দ কর 

£৭ এই হত আনন্দ আঅকলি দোঁছ! অতএব ঘে ভাল 

কদর্য করিতে জানিঘু। করে না তাহা তাহার গান 



পীর্ষ্ষ 
চা 

৬ 

€ পয পর্র্য ঘাঁকুব--+ 

শাধল আাইবন ব্নবালরে রোদন ও ক্রন্দন কর ভোার 

_এ.. দের দুগাতিতে ঘাঁছণ আসিতেছে ভোযাঁরদের ওপরে 1. 
তৌঘারদেবে বন লঞ্চ হইয়াছে তৌাঁরদের বসু সৌকায়ু 
খহিযুশচে ভৌঁয়ারদের সোনা ঝশা কল্িত হইয়াছে 

ও ভাঁহারদের ক্লু সহী হবেক তৌযারদের বিপরিড়ে 

ও তীহী খাবে ভৌযারদের মণ আগ্সির মভ! 

ভোয়রা ধন অঙ্ক করিযাঁছ শে কালের ভ্াাঁরণ 
দেখ যজরের যাঁছিল। যাহার] তোযারছের ক্ষেত্রে 

কাটিয়া, চ্তাা তো়ারদের স্টাকিতে বন্ধ হইয়া ভান্তে 
ওক্তল কাটকেরছের চেঁচান পুবেশ করিয়াছে শৈন্যের 
পুর কর্মে । তোমরা পৃথিবীর ওপর আচে চলিলে 
কাঁযি হইল তোাঁরদের অআন্তঃক্রণ পুঁতিপালন করিযাঁজ 
ঘেয়ন মারিবার দিনের স্কারন।  ডোঁঘরা ধার্দিককে 
ছোঁছাঘাতি ও বধ করিয়াছ ও সে জিব করে না 

তা এ 

সপ তৌযারদিগীকে ) 

অউএব ভাইরে ই্ঘ্যশীল হও পুঁভুর আইন পর্যন্ত! 

'দোখা কৃছাঁণ আনিক্ষা করে পৃথিবীর মুলাবাঁন ছল ও 
বু বৈর্ঘা করে তাহার কারণ প্রখয় ও শেষ ব্রা 
পাঁওন পর্থান্ত। ভোর) ও ধৈর্ঘায়ানল হও দৃঢ় কর 
তোযারদের অন্তঃকরণ একাঁরণ দুভূর আগীঘন 
ওনলিছছ। 

ভাইরে পরস্রর ভাস কথা কহিও লা দোঁছে ন 

স্পট 

8০ আজলশশে দো বিচার কর্ত। দ্বারে ভাণাইিতেচেল | 
আমার ভবিষ্যৎ, বক্তা ভাই যাহারা কথা কহিলেক 

| গ্ভুর নাছে সহিষ্ঃতা ও বৈর্ঘয করণের লমূল] গহণ 



$$ 

৩১, 

$৩ 

রি 

$৫ 

৫৬ 

৪৭ 

৪৮" 

$৯ 

৫ পঞ্থ পরর্ক ধীকুৰ 

কর । দেখ আমর! ভাঁহাঁরদিগকে আুট্খি হলি 

যাহারা সহিষ্কতা করে তোরা আহিওবের ব্র্ঘ 
রি কথা শটলিযাজ ও ভূর অনুমান দেখি়াচি, ঘে 
পভ য্হা ক্ষ্যৌঁবান ও দয প্র | এ 

কিচ্ছু আযাঁর ভাইরে সকল হতে বড কিরা করিও 

না হর্গ কিনা পৃথিবী লইয়া] কিমা অন্য কেলি 
কির ক্রিয়া কিন্্ ভোযাঁরদের হণ হওক হব ও তেযারি 

দের নানী পাঁচে ছোঁছাঁঘাতে পড় ! কেহ ভোর 

দের যধ্ে দুঃটিত হইয়া! কানা কৰক কেহ 
গুলাছিত স্ব গাঁন কর সে ৮. ভোঁষারদের কেহ 
অসুদ্ছ হইয়া ভাঁকুক ম্গুলির প্রাতিন লোক ও ভাহার? 
কালী কৰক ভহখর ওপরে তাহাকে তৈল আাঁঠযাইযু 

শুভর নাঘে ও উক্তির কানা ত্রাণ করিবে আন্ুহ্ 
লোককে তাহাতে পুঁভু ওঠাইবেন তাহাকে ও তাহীর পাপ 
করিয়া খাঁকিলে তাহা ফেযাী করিতে হবেক ॥ 

পরসুর শ্বিকাঁর কর তোযারদের দোছ ও কানা কর 
এক জন আঁর এক জনের কারণ তোখাঁরদের তনুহ্ছ 

হুওনের জন্য বার্িকের মার্দালি আঁতুক্ত 

কিনার বড হল 1 আঁলীহা চিল আযাঁরদের 

অফ দুর্্বলের বস মানুঘ ও সেকুঞ্িি লা হওনের 
জন্য কাঁয্না করিল তাঁহাতে কুচি হইল না সাতে 
তিন ব*-জরু | পরে লে আঁরবাঁর ফাঁয়্লা 

করিল ও ক্্গ বুদ্তি ছিল ও স্ৃঘি তাহার ফল 
ঞ্ুলিল | | ্ 

ভষ্ইিয়ে তৌর্াঁরদের কেহ হদ্ি অভ্াতা জাতিয়; 



৫ পঞ্চঘ় পবর্ষ ধাঁকুব--+ 

২০ যা ও কেছতিহরাঁত় তাহাকে তবেলে জাত হওক 

ঘে কোন কেহ পালি ভাহাঁর পখের হুল হইতে 

ক্ষিরাইলে আঁন করিবেক্ এক দঁন মৃত্যু হইতে ও বছ 
পাপ. চাকিবে জনসন 



$ 

রি 

শিডরের ব্বত্র পত্র 

্ক্ ০০০ $ পুথয় পক 

মেস্ত খটছ্চের প্লেরিভ শির অক্ন চত্রলীয়ু পবাঁজির 
ছিগাকে ঘাহীরা গলাতিযা? কানছোোঁক্য়ুা! আক্িযা ও 

বতিনিঘাঁয়.  য্নলিভরে উম্থরু পিতার বক ভ্রাঁলের? 
ন্বাফি আজআ'র পবিত্রতা মাননের কারন ও যে 

ফেরার রক্ত ্  দিয়া অনুগুহ ও কুশল (০০ 
হওক । 

ধন্য আযারিদের প্ুভু মস্ত টের ঈদ্থর ও পিতা 
ঘিনি ভাহার মৃহী ক্ষ্যারানূঘাঁয়ি আমারদের গভু মেস 
চর মৃত্য হইতে দুনবণ্থান ছিযুণ পুন জন্যাইয়াজেন 
আাধর্দিগীফে জীব ভরতে আহ্কয়ু ও অয্ল-ও 
ভাঙন অহ্থিকীরেতে ঘাঁহী র্চা হইয়াছে জ্ছর্গে 

ভোৌবাঁরদের কারণ ঘাহা'র1 ভক্তি দিঘু? বুহ্চ1? হইয়াছে 
ভ্রানের জন্য ভগবানের পরক্রিযে মাহা শেষ কালে 

শকাশি হওনের জন্য পস্তত ৮ ঘাহারে তোমরা বত 
আনন্দ কর কিন্ তাঁত আবশ্যক হইলে কিছু কালে 
দুঃথি' হইযাঁছ নানান পরিক্ষা পাইয়া । তোমার 

দের ভক্তির পরিক্ষা ক্ষয় বর্ন হইতে হছ মৃলা 
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হওক ঘি আপিন দিঘুশ পরিক্কিত স্ব ও সঙ্গ ও 

যো যোগী হওনের জন্য যেস্ ফের পকাশেতে 
হাহাঁকে লা দেখিঘুণ ভৌয্র1 দেয়ে কর: ঘাহাঁতে শাখন 

তাহার দর্শণ না পাইলে তৌঁয্র আহ! করিয়া) আনন্দ 

কর অক্ধ্য হরিঘ ও মোক পরিস্র্নি- হইয়া] 
ভোযাঁরছের শক্তির অনুযান পাইয়ুশ ডাহা তৌ্াঁরদের 
পানের ত্রাণ।  হেভ্রাণের বিহ্ঘু ভবিষ্যৎ বক্তা 
চে করিল ও তজবিজ করিল ঘাহার! মে আনবগঁহের 
ভব্হ]* বাঁক্য কৃহিল ঘাঁহা আঁজিবে ভোর্ারদিগঞ্জে 

তজবিজ করিতে কি কিছ কি পুকারি কাল চ্টীঙের 
আজ হাহা তাঁহারদের হধ্যে বুঝাইল ঘন প্বের্ক 

টের জ্রণা ও তারপর যোঁক্কের পু্যাঁপ দিলি । 
ঘাঁহারনিণকে পঁকাঁশ হ্হীর্ঘাচে ঘে তাহারা আপনাঁর' 
দিগাকে নহে কিন্যঠ আঁযারদিগাকে জেবা করিল লে 

কথন ঘাঁছা এখন কছণ ঘাঁত ভোযারদের ভাই তাহাঁরদের 
করণক্ত ঘাঁহারা যঞ্জল আযাঁচাঁর চেডি ছিল তৌঁখাঁরদের 

যধ্যে বর্মাআঁতে হাহা পাঠান ভগ হইতে যাহাতে 
পার্ট: দ্যতগীণ ধ্যনি করিতে ঘত্বু করে। 

এতদর্ঠে তোযাঁরদের যনের ক্ষ্র বন্ধিও জুক্ঞানি 
হও শু. শেষ পর্থান্ড ভরসা কর লে অন্গূহ পাইতে 

ঘাছা দাঁতৃব্য হবে ভৌযাঁরদিগকে মস্ত জের 
লিকাশ্শ কালে আভা বর্তি শিশ্তর মত আঁপনাঁর' 
দিগিকে প্বৰ কার্ধোর অয না করিযুা! ভোযারদের 
আক্ডাঁন কালে কিন্তু ঘেহুল তিনি ব্য হিনি ডাকি 

ঘাচেন ভোঁয়ারদিগীকে তেহন বার্িক হও সকল 



4 পথ পর্ব পিতরা- 
এ৬ ক্রিয়াতে লিলি আঁচে ধারক হও একারণ-আহি্ | 
4৭ বিম্ঘ।. ও- ছি তোর] লিহেদন কর পিতার ঠাঁই 

বিনি ওপরোর ল1. করিঘু% বিচার করে পুতি জলের 
কাঁণ্যেরানুঘাঘি তবে ভৌখাঁরদের এখানে-বাস করি 

4৮. বার কাঁলে ভয়ু আচরন কর  এহেভু ভৌযর। 

জান হে তোর মুক্ত হইল! না ক্ষয় বস্তু দরিয়া ঘেয্ল 
হর্ন কি ঝলী-ডৌযারদেরু বেদ] আচার হইতে ঘাঁহ! 

4৯ পাইঘাছ তোযাঁরুদের পিতারদের বাঁকা শ্ুনিহা1! কিচ্ছু 
গ্ীঞ্চের বু মুলা রক্ত দ্য ঘেঘন ঘেছের বাছা 

২০ লিখুতি ও নিদ্দীরী।. খিনি বটে নিমুক্ত চিলেন 
. আগাতের ভিত করপের "বেক কিন্ত ঘুকাশা হইলেন এ 

২৬. শেছ অযফুতে ভোঘারছের কারন ঘাহারা-ভাহী 
হিয়া আচ্ছা করে ভগাবালকে বিনি ভাঁহাঁকে মৃত্য 
হইতে ওঠাইলেন ও যোস্চ ছিলেন ভো্ারদের ভক্তি ও 

য়া ঈশ্বরে -ছুওনের জন :. আতএর অত্যতাঁর 
5. আজ্ঞা বর্তিতে ভাতাগণকে আভ্য লেখ করণ-ীর্ঘান্ড 

আতা দিয়া ভোমযারদের -গুঠাণকে পরিস্কার ক্রিয়া 
অতিশ্যু পৌঁে কর পরস্ুর নিম্ংল _অন্তওক্রণহহ্ীতে! 

ই৩-পুবর্ধার-জন্যা হইয়া কত ওবছে নহে কিন্তু অক্ষত: 
ভাহাণ ভগাহালের কথ]! ঘাহা? নিয়ববিকাীতে ওঞখাঁকে | 1 

২৪ এরকারিণ আকুল মাণযন ঘাশের হত ও মনুছ্োর আকল 

ভেজ দাশের ফুলের ঘভ | দ্ঘাশ সানবহ্থফুও তাহার 
৫ কুন পতে। : কিন্ি উইস্থরের কথ] জবর্বদী থাকে 1 
73 তাহা মে কথা ঘাঁছণ মগ্্রীল লম্মাচারে চেভি দেয়ুণ 

হুইযাজে তোারদের ঠাই শি | 



২ দ্বিতীয় পবর্ব শিউর” 

পর্ব অত্খহ সকল দুর্মতি ও চাতরি ও ভান্তি ও দেশ 
ও কুবচন চীততিয়া ইটা কর বাঁক্যের অতাতুরি দুগ্ধ 

৩ বালকের ল্যায তাহাতে বাতুনের জনা ঘদ্ছি 

গু 

$৩ 

নিশ্চয় তাকিয়ুণ জ্বাত হইয্ণছ ঘে পভ আনগহ দাঁতা। 
তিনি জীবত পাথর বটে মাঘের তি কিন্তু 

ঈশ্বরের পনি ও বছ মূল্য. ভোমরা? ও তাহার 
স্থানে আলিয়া! গঠন হৃইতেজ জীব পীঁধরের মভ এক 
পর্যার্ছিক দর ও ধর্ম ঘাজকতা পরণর্র্কি হলিদাল 

শুক করিতে ভগীবালকে গুঁহনি* যেম্ত 2 
দিয়া! অতএব ধর্্য গৃত্বে আছে ছোখ আমি জীয়ুনে 
খুই এক শে কোনীয় পাথর পজন্দিত হচ্ছ: মূল্য 
এব০ ঘে কেহ বিশ্বাস করে তাহার ওপর লে লতা! 
পাইবেক না! . আভএব তিনি ব্ছ্ মূল্য তোমরা 

ভক্তেরদের উই কিন অভক্তেরছ্িগে ঘে পাঁখর রাঁজ 
ভূঢুকরিল ভাঁহা! নিবসণ হইয়াছে কোলের শেপ এব৩» 
হারা সাঁধর ও বেজাঁর দাঁইক পব্রভ তাঁহারদিগঞ্ে 
ঘাঁহাঁর আযান! হইয়া? কখ$তে লরনীযুণ পত্তিডেং হাঁ 
ঘাহাঁতেও তাহার! নিযুক্ত হইল কিন্ত তোরা যননিত 

পু রাজীয় ঘাজক্তা না বর্মণ আ্তন্তর লোক 
ভীহাঁর স্ভব দেখাইতে ঘিনি ভাঁকিযাছেন ভোারদিগাঞ্জে 
আন্ধকাঁর হইতে তাঁহার আঁম্চর্ঘা দীর্তিতে যাহার 
প্নর্ব কাঁল লোঁক চিল ন1 কিন্তু এখল ঈশ্বরের লোক 

হাহার1 ক্ষেযা পাইয়া! চিল না! কিন্ড এধল পাইয়াঁছে 
ক্রয় 

৩০ * 



২ 

| আগীয়নের দিনে )- 

ও৩ 

£ঃ 

$ 

২ দ্বিতীয় পর্ব শিউর 

প্রেমিরে আঁফি সাধন করি তো্যারদিগীকে ঘেযন 
বিদেশি ও ভুযাঁচারি ত্যাগ কর এহিকের কায্ ঘাঁহা 
যুদ্ধ করে পীণের সহি- তোঁঘারদের আচরন নির্মল 
হই অন্য বর্দের যৃধ্যে ভাঁহাঁতে তাঁহারা ভোথারদের 

বিষয় যেন কুক্র্তীরদের মন্দ কথা কহিয়া তোযার 
ছের অক্রিযা দেখিলে স্ব করিবে ভগারধলকে তাহাঁর 

স্প্পেশ 

মনুষ্যের পতি বাবস্থার বস হও প্ররার্থে রাঁজীর 

হওক ঘেযুল নক ক শতিবাদের হওক ঘেহ্াল' 

তাহারদের যাহার) পার্ঠান হইয়াছে ভাঁহা হঈতে 
কুকর্তাকে শাস্তি দেওন কিমা সুক্র্তার কীর্তাে | 
একাঁরণ এ যত ঈশ্থরের ই তাহাঁতে অুক্িযা করিতে 

মুর্খ লোকের আস্বান চুপ করাইবা যেন 
-গুদ্ধার ও তোযাঁরদের যো না করিয়া দুর্ঘতির 
আটাঁদন কিন্ত ঈশ্বরের সেবকের যত । কল 

লোককে সহুয কর ভুতাগানকে দেয় কর ঈশ্বরকে 
ভয়কর রাঁজাকে সগ্রুষ কর £ দর 

দাঁসরে অবর্কদী ভয় করিডেং যলিব্র বস হও 
ভাল ও সল্লোকিকে ফেবল নছে কিন্ড দুরন্তকে ও । 

এই পুকৃত ঘদি কেছ ঈশ্বরের দিগৌ বিবেচলাগে? দুটা 

খাত ঘদ্যর্পি নিদৌছি হইয়া ভাহী »যায একারণ কি 
সপ্রয় বছি ভোঁয়ীরছের দোষের জন্য যাঁরি খাইয়া? তাহ! 
অহিষ্চভা কর? কিন্চ ভাল কার্ঘা ক্রণার্চে ঘি দু 
ছিলে তাহা সহিষ্চতা কর তাহা ঈশ্বর তেঁঘুক কারা? 

তোয়্রা ইছার নিখিত্ত ভাঁকিত চিল একারন চট ও 

চিনিকল বালক রুকন 



- 

" * দ্বিজীয় পর্ব পিভর"+ 
২২ জিলা পাইলেন আঁযারদের কারণ নমুনা হউযুণ 

২৩ তোরা তাহার-পদচি্থ কুরনের জন্য --ঘিনি কিছু পান 

করিলেন না ও ভণুন তাহার মুতে পায়ু! গৌল না হিনি 

নিন্দিত হইয়া! লিল্দা করিলেন না জাতন1 পাই 

পতিত্বা করিলেন না কিন্ত আপনাকে দিলেন ভাহারু 

৪ গান্চিতে খিনি পুকৃত বিচার করেন ঘিনি আপনি আঁয়ার 
দের পাঁপের ভোগী করিলেন বৃক্ষের ওপর আপনার 

: শরীরে আমির পপ হইতে মুক্ত হইলে বর্ঘীচরএাঁথে 
২৫. ঘাঁহার পুহা'র দিয়া তোর! সুস্থা হইতেচছ। একর 

৩ 

৩. ভ 

৪ 

তোমরা ছিল হরলীয় মেষের যত কিন্ এখল 
_ভোঙ্ছারদের প্রাণের রক্ষক ও আচার্ঘোর কাই ভীয়াছ ) 

পর্ব জায়াগিণরে ভোগাঁরদের নিজ জ্ণযীর বল হও 

তাহাতে কেহ কথা! ন] আাঁনিলে কথা বিনা শৃচ্ধনত, 
হইছে জাঁযার ক্রির্াতে ভোযাঁরদের অতিহ্থ ক্রিযু 

ভয়েতে জোৌঁভী -ছ্ইযাঁ ছেঠিধিলে ! ঘহাহাঁরদের 

া অনক্কির ছুগুকলা জে বাহিরে ঘেহন চুল বিওনি ক্রি 

অ্ঘ্ব পরণ কি পরিচদ গীঁঘু দেওন ৮ কিছ্তাহা 

_হগুক অন্থঃক্রণের ০ যানুঘ: ভাহাঅক্ষয় নমুও 
নিবির্বরেব আজীতে যাহ! অতি মূল্য ঈশ্বরের 
গৌঁতরে ৮. একারণ পর্ব কাঁল পন্য নারী ইশ্বরের 
ভল্ত এয়ন বিহ্ছিল- আশনারদিগঁকে আঁপনারদের 

স্বাযার বল হইয়া _ঘেষন শাঁরা আবরহাঁযের আভা! 
+ ্র্তি হইল তাহাকে প্রভূ ভূক্হিযু! ঘাঁহার কল্যা! তোযর! 
এ ঘত-িন ভাল কর ও ১ ক্কোন ভটস্ততে ভয়: লা-হও ! 

ভোমরা ভ্বামাণিণ ও হাস. কর তাহারদের সহিখ 



৩ তৃতীয় পরর্থ পিতর_-- 

জ্ানেরানুঘাফি জায়াকে অঙ্তুয করিডেছ আশক্ত পাত্রের 
মত এব যেন জীবন অনুগহের সহাষ্িকারি হইয়। 

_ তোর্যারদের নিবেদন বারণ না হওনের জন্য 1 

4০ 

$$. 

১৯. 

$৩ 

? 

$৫ 

4৩ 

৭ 

আর কি? সকল এক মূলি হও অহসহিষ্তা 
ভাইর: যত প্্মেক হও দগ্াযন্ত হও মৃদু হও 
কুকম্ম কুক্ষমের্টর কারণ নাঁ করিযু! কিনা! নিন্দার 
কাঁরিন নিন্দা কিন্টু আন্য পক্ষ হইলে আঁশীবর্ধাদ তাত 
হইয়া ঘে ভৌরণ ইহাতে ডাঁকিত হইল জ্াশীবর্বাদ্ 
পাঁওনের নিষিস্ত।  একারণ হে জন জীবন প্রিয়ুক 
ও দেখিতে চাহে হত দিন সেভাহার জুহ্বা কুক? 
কৃহিতে বারণ কনক ও তাহার ওঞ্ঠাধর ভণুন কথা 
কছিতে : কুক্রিয়া জাত্ুণ সুক্তিয়া কৰকু কুশল চে 
কৰক ও তাহ! পিটুক | একারণ ঘিহহায় দুষ্ি 
পঁক্তার্ঘিকের পর ওভার কর্ন শুনে ভাহায়দের 
নিবেদন কিন্ত হিচ্যহা'র মুখ ককর্তারদের বিপরিতে ! 
ও তোঁঘরণ ধর্ম্থ বর্তি হইলে কেভা ভেযাঁরদের নদ 
করিবে | পুঁক্ভার্চের জন্য দুধ খাইিলে ভাগাযযন্ত 
তোরা শঘ় করিও লা ভাঁহারদের ভয় ও ভাবি হইও 
লখ কিন্তু হিচ্যহা ভগাবালকে আহ্যঃকরনে পবিত্র কর 

ও হৃদুর্শীন ও ভয় করিয়া নিত্য পশু হও গতি জনক্কে 
পত্যত্তর করিভে যে ভিত্বালা করে লে ভরলার হেতু 
ঘাছা? তোযারদের ঘধেোো তোঁযারদের় ভাল বিবেচনা 
ভইযুশ ভাছাতে ঘাঁহাঁরণ শুলুখল! করে তোঁখরদের 
বুক্ষিঘা )মঞ্ছে পুকখণ কহিয়শ ভৌযাঁরদের বিষয় তাহার 
লঙ্তিত হইছে : প্রকাঁরণ ঈশ্বরের ইদুশ হইলে তোমার 



৩ তৃতীয় পর্ধ পিউ 

দের সুক্ষিয়ার কারণ দুপা লাইভে অধিক ভান ভোর 
$৮ দের দুধ পাঁওন_ হইতে কুক্রিঘাঁর কারা ও ও 

একবার দু$ধ পাইলেন পাসের কারণ পুকৃতাহি:ক্ক' 
আগুকৃভার্চিকের বদাল্নে আযারদিগকে আলিতে 
উনস্থরের নিকট শরীরে বহু সাইহু। কিন্ড আঁভশতে 

$৯ জীবন হাহ] ছিঘা ও ভিলি হাই! হি-ওসছেশ 

করিলেন সে আত্আর'দের পতি ঘাঁহারা কতছে আছে 
২৩ ঘহাঁছাঁর? পর্ব ক্লে আহালা চিল ঘহাখান ঈশ্বরের হচ্ছ 

কাল বৈর্ঘতা অপি করিল নোচ্চর ছিলে হাঁবত 

ঞ্াছাঁজ পুন্তুত হইতে ছিল ঘাহাতে আলম ভাঁহ! অঞ্চ 
২$ জন ত্রান পাইল জল দিয়া] এন নলিদশন উহ] 

ভূব এখন ত্রান করে আয্রিদিগীকে শরীরের যল 

যোটন নহে কিন্তু সুবিবেচলাঁর পত্যুন্তর ঈশ্বরের 

মি দিচো মস্ত খন্ডের শলব্বপ্চান দিয়া বিনি ভিঘূর্টচেন 

.. আু্পতে ও আছেল ঈশ্বরের কর দাত ও শোঙ্ডের!। 
শু পরাক্রয ভার হল হহীয়ুখ | 

পরর্য আভশ্রব যি আঁযারদের কাঁরন শরীরে দুঃখ 
৪ সাইলে আপলারদিগকে শাজাও জেই হন দিক 

ুল্ছল 

একারণ ঘে জন শরীরে দু$/ধ 2ধহিয়াঠজে মে পান ত্যাগ 
ই ক্রিরযঁছে তাহার আর শীছে বক্কি প্াঁতু না আর 

গাঁ ম্নৃঘ্যের কার্ধোরাঁল্যাযি ক্ন্ট ঘেহ্ন ই্্বরের 

৩ ইচছ়ু;?  একারিণ আমাদের গীত পুথু অন্য বর্মের 

: ইস্ করিবার বঙ্ছভ লো়ুীগিরি কায শুরাপান রাঘব! 
& মাঁভলামি ও দৃষ্নিৎ পতিযা পজা আঁচারিচ11 ঘাঁছাতে 

তোঘরা'মে বেলিস্তের বিস্তবভায় লা দৌতিযুণ ভাঙ্গার! 

০ 
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আঁম্চর্তা আ্বান হইয়াছে তোঁযারদের কুন কহিতেং 
ঘাঁহারদের কাঁরণ বলিতে হইবে তাহাকে বিলি দুস্ভত 

৩ আছেন মৃতা জীবভকে বিচার করিতে? এছেতৃও 
মক্ছিল অযাচাঁর চেতি দেয়া হইল মৃত্যুরদিগীকে 

তাঁহার] নুর যত বিচার পীঁওলীঞ্টে শরীরে বিন 
ইম্বথরের হত আঁচরণার্থে আজআায় ॥ 4. 

কিন্ড সকলের শেছ নিকট অতএব অক্ভীনি হও ও 
৮ নিব্দেন করিবার চৌকি রাধা সকল হইতে আফ্কু 

$০ 

$5 

8৯. 
বিষয়, যাহা পরিস্চা করিবে ভৌযারদিগীকে হে 

82 

তৌম্রা পরস্্রর অভিশয় দে কর একারণ দে 
জলেক পাপকে চাকিবে্কি | বক্িলি বিলা পরস্ুর 

আহটৃতি হও । . পতি জল ঘেষন অনুগুহ পাইয়া 
ভেয্ন পরস্রর তাহ! আন্যাযি- কৰক ঈশ্বরের বা ৭ 
অনুগুহের ভাল দাঁতের ঘ্ত। -: কেহ যদি কহে মে 
কক ঘেযুন ঈশ্বরের বাঁক্য কেহ ঘদি সেবা করে লে 

ডাহা কৰক ঘেয়ন ইশ্বর শক্তি ছেন অকলে ইশ্বরে র 

নায় হওনের জন্য+ঘেশ্ত )ঞ্ের করণক্ক . যাহাকে 
স্তব ও রাজ্য হওক স্দাসবর্বক্ষনে; . আঁমেন।-, 

পেমিরে এ আন্র্থা ভাবিও না তে অগীয়ে দুঃ দু্গরা, 

হাত কোন আশ্চির্ঘা বিঘ্যু পতি ডোঁযারদের পপ 

কিন্তু তোরা এুঞ্চের দুঃঢেখর ভীতি ভুইয়াআনন্দ 
কর ভাঙ্াতে তাহার লাম পুকাশ হইলে তৌযর1 
হরিছে পুলোক্কিত হইব! ন্ধীঞ্চের নায়েব জন্য 
নিনিদ হইয়া! ভাগীম্ন্ড ভোঁঘরা একার ঘোঁক্ক +ও 

ঈশ্বরের আতা বলে ভৌঘারদের গুপর তাহারুদের 



| 

»...-& ঠত্তর্ঘ পর্ব পিউর-- 

:$৫ ই পাঁঘত্ডি কিন্ত (তাাঁরদের ভাই লাঁঘ লহ ।. কিন্ত 
তোমারদের কেহ দুঃখ গাওক না গুল কত্তী কিম্থা চোর 
কিম্বা কুক্র্তা কিম্থা অনোক্ত তর্কের যত! 

$৬ ইটান্ডিয়নের যত দু্ঠাধ খাই লঙ্ি- হওক না কিন্ত 
$৭ তাহাতে ঈশ্থরকে স্তব কৰক একারণ বিচারের 

আরগ্র কাল আঁছে ভগীবণনের ঘরে ভাহা ও আঁযারদের 

মব্যে আর করিলে তাহাঁরদের শেষ কি পকার 
- সবে হাঁহাঁর] ঈশ্বরের মঙ্গল সযাচার হালে লু! 

$৮ পুঁকৃতার্থিক ও যদি ব্রাঁণ প্রায় পায় না ভবে 
$ পাঁঘর ও পাঁপি লোক কোখাঁয় দর্শন দিবে |. আতএব 

যাহারা দুখ )যাঁঘু তাহারা আুক্রিয়া করিতে গান 

কক তাহাঁরদের পাঁণ ভগীবালের হস্তে যেন 
বিশ্থাজি অৃতুল কর্তা | 

পবর্্য আমি: আপনি পঁচিন ও ঘবেস্ত ডের জণাঁর এক 
ও সাক্ষা ও সে ঘোক্ষের এক ভাঁগি যাহা পুকাশ হবে 

হইয় স্যোভ দেই লে পাঁচিন লোককে যাহার! ভৌঁমার 
,& দের ওধানে ইম্বরের পালকে পালন কর হাহা 

তোঁযারদের মধ্যে তাহার রক্ষকের কার্থা জোঁরেতে লা 

৩ লইয়া কিন্ড বুক যত. অধিকারের পতিরদের যত 
8 নহে কিন্তু পালের নমুনা হইয়ী ভাহাতে স্বাল 

রক এ টি তোমরা পাইবা যোক্ষের এক অক্ষয় 
মুকুট! 

৫. তোমরা ঘুব)ও বৃদ্েরদের বল হও । বটে সমস্ত 



্ 

দঠ 

$২. 

$৩ 

৫ -পঙ্ছয় পর্ব লিতর-- 

শর়স্রুর বাঁছল্য হত এব 'নহূ হি হও একারণ 4 
ঈশ্বর করেন অহঞ্ীরির বিপরিত কিন্য অনুগহ দেন | 
লমুকে । নমুশীল হও ঈশ্বরের আ'কান্ত হস্ডের 
লিতে তাহার ওঠ করাঁণের জনয তোযারদিগাকে 
শুসধুস্ত অম্সতে ভৌযাঁরদের সকল ভাঁৰলা 
ছেলিভেং ভীহ্ণর গুসর একারণ তিনি চিন্ত করেন 
আয্ণরদের কাঁরন। কন 

অক্ানি হও সটৈতন্য হও একারন ভোরারদের শত্র 
অযত্ন বেড়ীইযণে ঘাঁযু গাজি জি০ছের হৃড টপ 

করিতে কাহাকে খাইয়া! গলিতে পাবে যাহার 

বিশরিত ক্রু ভক্তিডে ছ্ির হইয়ুণ জানিতে পাছিলে যে 

সেই দুধ পার্থ হইয়াজে ভোাঁর দের ভাতার দের 

হন্যে ঘাঁহাঁর? জগতে । নন 
কিন সকল অনুগুহের ঈশ্বর ঘিনি উার্নিযোডেন 

-হআঁাঁরদিগীকে তাহার অনন্ত যোক্ষিতে ঃঘুচ্চ যেস্ দ্য 

ভোহ্্রদের কিচু কাঁল দু পাইলে পরে শ্দ্ধ কন, 
হ্থির কন বলবান কন সুতির কন ভৌযাঁরছিগাকে ? 

তারার ৩ হশ এ বত সদাঁসবর্বক্ষণে | 
আঁমেল। নর 

অন্থানঘের আর্ত ঘাঁহাঁকে আছি বুঝি বিশ্বাজি 
ভি আঠি ঙ্রেপ লেগ্যিলাযু স্ভোভ ও সাক্ষী 

দিতে এই ঈশ্থরের সভা আনুগীহ ঘাহাঁতে তৌযরা 
ভাশুওি) বাঁবেলর মযগ্ডলি পঁছন্দিত ভোযাঁরদের 
সহিত ও আগার পুল যান নহস্কীর করে 



€ পঞ্চয পর্ব পির 

8৪ ভৌাঁরছিগকে! পরস্রর লহ্সার কর দেয়ের 
চুম্থন দিয়া? কল হওক ভোাঁরদের সকলের 
সহি খুজে যেশ্ততে। আযেন | 

আঞ্ * 
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$ পথ পৰর্ব না 

যেস্ত খুঞ্চের সেবক ও পেরিত শৃযিল পিতর ভাহারি 
দিগাকে ঘাহাঁরা আযাঁরদের যত বহু মুল ভক্তি 
পাইর্ঘাছে ঈশ্বর ও আঁযারদের পভ ভয়েস ঞ্ের 

বম্ম দিয়া অনুগুহ ও কুশল বৃদ্ধি হত তোঁমারদের 
দিগ ঈশ্বর ও আযারদের প্রভু, যেস্ত ঃটঞ্চের তান 
ছিয়া ! প চুরি” 

ঘেযন ভাহাঁর ইইশ্বরীয়ে পরাঁক্রুয় ছিযাচে আযাঁর! 
দিগকে পৃযাঘু ও ৰর্ছের কল বন্ড তাহার জ্রনি দিয়া 
হিনি ভাক্যাঁচেন আারদিগকে ফোক ও বম্মোতে 
ঘাহাতে দেয়া যাহ আযাঁরদিগীকে আতি হত ও বঙ্ছ 

মূল্য অগ্রিকার তোয্রা ইহাদের করণক বর্ম কৃভাবি' 
লাপক হওনের কারন সে য্ল চাতিযাঁ যাঁহা কাঁযেতে 
গুদ্তব হইয়া আঁচে জগতে ইহা জাভা দীনপন 
করিতে তৌমারদের ভক্তির সঙ্টে কর বশ্যও হর্মের 

১ অঙ্জে ভন ও জানের অগ্কঠে য্ধ্যমি ও মধ্যহির অঙ্গে 
পন ও টৈর্ঘাযনের অগ্জে পন্য ও পন্যের 

সপ্গে, ভাতার যত পি ও ভুতার, যত পিভের অসগ্ধে 
পেৌঁঘি ॥: - একারণ ঘদি এ সকল তোমারদের“হাথ্যে 



$ পুধয, পবর্ধ দ্বিতীয় পিতর 1-- 

ও বিস্তারিত হয় ভবে তাঁহারা করাইবে ভৌারদ্গিকে 
হেন বন্ধ্যা কি নিছুলি নল! হইবা আযারদের পৃ মস্ত: 

৯ ঘ্ত জ্াঁনেড়ে।  ক্িদ্যু ঘে জন ইহা হিন জে জান ও 
চালিসা এব তাহার প্ৰর্থ পাপ হইতে পরিস্কীরতা- 

$০ বিম্ফুতি হইর্াচে। আতর ভুঁভাগীন বর পাঁনপন 
কর ভোযাঁরদের হ্যবলী ও মনস্থ ছির করাইতে 

একাঁরণ ইহা করিলে তোরা করাত পতিবাঁ না ॥ 

£8. এহন জারুললে মেল চুবেশ দেয়া হইতে ভোযীরদিগাক্জে 
আয়ারদের পভ ও আনক্র্তা যেশ্ত ঃুঞ্চের অলন্ত : 
প্লীজো | -, 

$--আডএব ভোর ভাঁহা অঞ্চল আত হইয়া ও আীনের 

সত্তাতে স্থির হইয়া আনি গাছ্ছিলি হইক লী এ 
$৩ সকলে ভোর্ারদের যনে দিতে 1]  কিন্যি আমি বুঝি 

হা ঞৰতএ তাচ্ছুতে থাকি তৌঁয়ারিদিগীকে দুটিতে ওচিভ 
45 ভো্ম্ঠরদের-যুনে দিতে জানিয়ুণ ঘে কিস্থিত কাঁল 
পরে আমার আবশ্যক আছে এ ভাম্কু ভাগা করিতে 

নেন আযার পভ্যয়েন্ত ধুকে দেধাইয়াছেন আ্যাকে 1 
$৫জ্ধসিও হত করিব হে ভোয্রা এ কার্য যলে বাটিতে 
০৩ আঁক হারনের পরে 2০৪ 

একীরণ আয্রা চাতৃবি গড, হি গপদেশের-বর্তি 
এ না ঘন, আমরা জাঁনাইলায্ ভৌযাঁরদিগীক্ডে 

চাকরি পুঁজ মস্ত খঞ্জের পরাক্রয ও আগীম্ন 

হানিকিল্ড ভিলা তাহার মহা ভবের দুষ্ি আাী। 
4" এক্কারগ'তিনি অঙ্জুষ ও-ল/য্ পাইলেন ঈশ্বর শিলা হুইত্তে: 

£ঘুধন মত রূৰ ঝাহিরে আইল তাহার ঠাই লে আহত 



* $ পুথয পহরিদ্বিভীক পির 1--- 
-. তৈজ হইতে তুমি আমার-পিয়ি পৃ] তৌঁযাঁতে আমার 
4৮ বত ভূত) এ রব ঘাহ] আইল জব” হইতে 

- আমরা তীহারসন্থিৎ্ পবিত্র শর্তের ওপর হুইয়ু 
$৯. শ্ঠনিলখয।। আ'যারদের ইসা হইতে স্থির বিমা 
ঘাক্ঞা আজে যখহাঁ যদি যাঁনিযুখ ভাল করিব! ঘেয্ন 

_; প্রদীপের তেজ আন্দ্রকাঁর জাঁঘুগীয়ু দিতি করিতে ভোর 
ুদয় ও শৌয়াডে নক্ষত্র ভোযাঁরদের আন্তঃকরণখে গদ্য 

২৮ পর্বান্ত - পুখযে ইচ্ছা! জালিয়া ধর্ম গৃত্রের কোন, 
&$ ভবক্ষ্যঞ্চ বাকের জ্যা্ধ লঙে । পরা পর্ব 

কাঁল ভবিপ্যৎ* বাক্য আইল না যালুঘের ইনু কিন 

- ঈশ্বরের বার্্িক লোক কহিল ঘে মুড হারার দুটান 
ভিন রারশস্পাগহগরণ নদ এ 

৮২ 

7 কিদ্য যি ভহিহ্্যঙ্শ হস্ত ও দিল লোকের মাধে 

টি. ঘেযন বিখ শিক হবেতোযাঁরদের মধ্যে ছারা কপট; 
লফরিয়ণ গুস্পল করিবে সন্হারিক ছেরেজিপভভকে হেয় 
জীন করিয়া ছিনি ত্রয়ু করিলেন তাহারদিগীক্ষে শ-আপ 

ছু. লাঁরদের অত্হা'র ঘেগোকরে। আলেক লোক শুতাছার 

দেব নাশক ক্রিয়া সযকাঁরি হইবে ঘাহারদের করণ 
শু. ভাভার পের হন লাগবে | ৩ অফাঠ্যাতে 
-১ভাহারণ- কলিজা করিবে ভীযারছিগক্ে কপট, কথা 
হজঞ্কহিতে যাঁহারছের: বিচার '2ধল। বঙ্গ কালাহহি 
_রিলম্থ করে-ন1ও ভাহা'রদের দোষের শীস্তি নি করে 

৪. লা ঈশ্বর যদি সে পতিত গ্যুভকে দয়া! করিলেন 
“লা কিন্তু ছেলিয়া দিনেন ভাহারদিগিকে ঘোর নরকে 



সং দ্বিতীয় পহর্ঘ দ্বিভীহ শিক 7৮ 

_অআন্দকাঁর জিঙ্তিরে ধন্দিত হওনাঁখে বিচার পর্ঘয্ত 
& পয জীভাকেও ঢয়াখ করিলেন লা কিন্য শীণ করিলেন 
আহত পুরা লোককে বম হাক্য ঈর্ঠারক জল কাবিত 

উ আনিয়া! অবীম্িফের ভগাভের ওপর এব আছ ও 
ওমা হর ভক্কারালী করালে আঅতহারে হোঘাদাডে 

করিলেনভাহারি্রিগান্তে একট! নমুল। করিযুখ তাহাদের, 
এ কারণযাছা'রা তারপর আধমর্ঘআচারিঘে ও পরিত্রাণ 
নকরিলেন ঘথার্্িক লোটকে যে ত্যান্ত হইল দু 
৬ লোকের কাঁযুক আলা? শ্বনিয়া! একারন সে পুক্ভাখিক 
লোক তাছারদের মধ্যে বসতি করিয়া ভাঁহাঁরদের, 
'ছারাচার লিভ্য দেখিতে; শ্তলিতে ২ তাপ করিল তাহার 
৯ বার্মিক পণ মিচ্হা ভাঁলেন ফেয়েন পরিত্রাণ করিতে 

বাসি লোঁককে পরিক্ষা হইতে ও অযখাঠিককে 
ট্যাক্েমেল ব্ক্ডা করিভে বিচারের ৩ % আজ 

শেলপাইবাহ কারন 7 চর » 

£৮ নাক্িন্ডাভাহা! হইতে জাহিক ভাহারণ এ নি 
 লমত হনে অলেরু কাঁমেতে ও আদালত তুণ্ঠু করে কুজাহলি 

ঢাজাএকগ্যা তাহারা তয় কয়) না কুক কহিভে 
48-আধ্্ঠতাঁর, বিঘঘু। : কিন্ড দতগীপ ঘাহারা পরার 
হলে আঅবিকি: নিন্দা ওল্ধরানা কহে লা তাহারদের 
ঠ বিপরিত কযিহোর তই 1 কিন্তু ইহারা অবোবিজন্তর 
7জহভঘাঙার ধরণ ও হার হওনেরা জন্য ভাহার! 

১ জর কহে যাহা বাবে না ও আপলার মলেতে 
ঠ৩ হলোনা! আকলুনারকি হইবে. আবখার্থের আল 
৮০-পাইয়তাহীরদের মভ ঘাহার! দিন আুহক্কণে যজিতে 



& ছ্বিতীঘু পবর্কদ্বিতীঘ্ পির _- 

তাহে। দীগা ও আতা  ঠোলাইডেং. আপনা 

দের ভান্তিভে ঘা ই ভায়ারদের. আহি, 
58. পরছার পর্ধি- চঙ্ক গৃহস্থ হইয়া ও ঘাহার] পাঁপ ভাগ! 

, করিতে পারেনা অন্থির গাণকে ভগুন, করিতে 
দুরালা প্র্ব অন্তঃকরণীয় সাপ গৃহহ্ছ শিশ্বগণ 

$$ যাহারা সভা পথ ত্যাগ করিলে হরিয়া . ্রির্ঘাছে 

বেওরের্ পু হলগ্ীয়েরা পথে: যে চাহিল_অনথীর্থের্ 
$৬ মাহিলা . কিন্তু বিষ্ল্ত হইয়া ছিল...ডাহাঁর 
.অঘথাঁহ্র্রর কারন গৌণ গাথা মনুষ্তের কথা কহিয়ণ 
$৫ যান করিল ভবিষ্যৎ, বক্র লাগালামি | ইহারা 

. জল হিন কুপ ঝ্তেতে গুক্ান য্ঘে যাহারছের কারণ 

$৮ ভাল্মক্কারেহ ক্ষ সববক্ষণে রক্ষা হইয়াছে একারণ। 
তাহার! বত গালি বেছিদ] কথা কৃহিতেফ শার্টের 
কায়েও সুভক্ক্যে চাতুরি করে তাহাঁরদিগীকে যাহার! 

লিষ্ট, চা, হইয়া চিল তাাঁরদিগী হুইতে-াহার। 
৪৯ ঢুকে আতারে -. তাহারিদিগীকে যেফি অগ্িকার-করিযুখ 

আপনারা ঘলের গৌলম॥ একারিন যাহাতে কেহ 
পরাজয় হইয়াছে তাহাতে গোলাযিতে বন্দন: হহ্ঘুীচে ॥ 

২৪ একারন তাঁহারা আয়ারদের সুভ ও আন কর্তা যশ 
এটীঞ্ডের করণ জাতের মল চাঁতিলে ঘদি আরবার 
জালে আটকা ও পরাজয় হয় তবে তাহাঁরদের শেষ 

২৫ আরস্ত হইতে মন্দ? এফাঁরণ-বর্ঘের পথ, নল! 
জানিতে তাহারছের ভাগ] সে. বর আতা -চাঁতিন 

২২ হইতে আহা দেয় গোল ভাহাঁরছিগীকে & রর 
ভাহারদের গতি. হইযাজেলে লতা ওপদশের-আত 



তৃতীয় এবর্ব স্থিতীত়ু পিতরঁ 

কুফর ক্ষিরিযছে তাঁহার বযি খাইতে ও দুর যে 

বৌ হইয়াছে কাদীতে চাড়া গাড় ছিড়ে । এ 

বর্ব এ দ্বিতীয় পত্র আসি এরথন লি তোমাদের ভাই 
»১_ পঁয়িরে ঘাঁহাতে আছি ছুটি তোমারদের মনকে যলে 
২ দিবার জন্য? সে কথা তোয়ারদের যনে দিতে 
যাহা বের কা গৌল পুঁন্য ভবিহাৎ বক্তার মুখ দিয়! ও 
৩ আমারদৈর পৃভু ও ত্রান কর্তার পেরিতের আত্জা। পথ 

ইন্াত্বাত হইয়া ঘে শেষ ছিনে অজিবে নিন্দক আপনার 
& দের কাঁযের যত আচরন করিডে ও কহিতে 
- তাহার আজিবার অভিকোর কথায়! একারণ পিতৃগএ 

নিছায় পক্তিলে সকলে খাঁকে যেযন চিল সৃক্জনের 
৫. প্যাবহি | একাঁরণ তাহারা ইহাতে জ্ছেস! অস্তান 
চে ভগারালের বাঁক্য করণক জুর্গ প্ব্বকাঁলে চিল 
২ শ্রধ্১ গথিকী জলের বাহিরে ভিওরে বিদ্যযান ॥ 

৬. হাহা দিয়া সে কালের জগত দ্লীবিৎ, লয় পাঁইল ! 
4 কিন এ কালের আগ পৃথিহী সে বাঁক্যতে ছবির হইল 
/ “আলির পর্বান্ত এব দু্লোঁকের বিচার ও বিলাশের 
৬৮ দিন পর্ধান্ত রঙা হইয়া? কিন্ত দেসিরে এ এক কথা 

 আস্তাত হইও লা যিছ্হাঁর ছি এক ছিব্স আঁচে আহর্শ 
নসর সভ ও অহশ ব্সর এক ছিবের, ম্ড 1 

৯ সিিহা : আপনার আন্িকার গত্ক্ষ করিতে বিলম্বিত 

হেন বেন: যন বলে বিল কিন্টু ব্ুকাল ্র্য্ 
£ খন আমাদের ছিলো কেই আফললারাকি হইবার লা 

8৩ চাহিয়া কিন্্ সকল টোটে যজিডে? কিন্তু ঈশ্বরের 
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দিন আলিবেক ঘেহন চোর রাত্রে ঘাহাঁতে কর্গ বশ 
শঙ্জ করিয়া ঘাবেক ও জ্ষ্ি পুক্জালত হইয়া! গলি 
হাবেক ও ছাঁথিবী ও তাহার অসব্ক ক্রিযো প্রতি! 

ঘাঁইবে 1]. আভশব এ সকল যদি গালিয়' ঘাকেক 
আঁযারা কি পকীর লোক হইতে গুচিত সকল পুল 

ক্রিয়া ও ধঙ্মোতে ঈঁম্বকের দিনের আগীযন আপিঙ্কাঁ 

করিডে ও ভাহাঁরদিগৌ হাতে ঘাহাতে কর পুক্জুলিত 
হইতে গলিয়া ঘাবেক ও গনি মহা] গীর্মিতে গীল$ 
হইবে। কিন আরা বেল তাহার আগ্লিকার 
আপিঙ্কাঁ করি ন্তল ভূর ও লৃতন দথিকী হাহাতে 

ধর্ম বাস করে জতএৰ পেয়রে ভোমরা এল 
গতি অপিক্কা করিয়া পাঁনপন কর যেন ভাহাঁরে পাপ্য 
হইহা দাগ হিল ও নিরহ এব০ পুভৃর ব্থকালঃ 

বৈর্ঘাতা জাল ক্র ত্রাণ ঘে যত আযারদের পেঁছি ভাই 
পাঁওল ও লেঙ্িয়াছে তোর্যাঁরদিগাকে সে ভালেরানূযাদি 
হখহা দেয়! গৌল ভাঁহাঁকে ঘে যত ও তাহার সকল পত্রে 

এ কথা বলিয়া ঘাহাঁতে কতক বর্ঠিন বুদ্ধিতে যাহা মু্ঘ 
ও অস্থির লোক জোর করে যেন ও অল্য গত 

আঁপলারদের সবর্বলাশেতে। পা 
অতএব প্রেঘিরে প্ব্ৰে ভাত হ্যা সাবধান পাঁচে 

তোরা অব্য লোকের দ্কে মিলে পত্ আনার: 

দের স্থিরভা হইতে। কিন্তু আল্গুহ ও আনার 

দের পভ ও ত্রাণ কর্তা ঘেস্ত থিঞ্চের আ্রাঁলে বাড়াও 
তাহাকে নাম্ হওক এখন ও ল্কাঁল ; আমেন। 



/৫ ০ 
ঘোহনের পথম জব পত্র 1 

$ পথ পর্ব 

& .. যাহাতিল প্থযাবধি যাহা আমরা শ্রনিয়াছি ঘাহণ 
আশবারদের চক্ষু দিয়া দেখিয়াচি. জীরলের ঘাঁক্যের 
হাহা দৃষিবাত করিয়াছি ও. আযাঁরদের হাতে 

৬. দ্েখিঘাঁছে.. আবন পুকাঁশ হইল ও আমর! তাহা! 

দেটযলায় ও সা যেই. ও পুকাশ করি ভৌমারদিগাকে 
মেনন পুয়াু, হাহা জিন নিতার আহি, ও 

৬. এুকাশি হইয়া ছিলি  আরাঁরদিগকে ঘাহ1 আহ] দি 
৮ য্াছি ও শ্নিয়ুছি ভাঁহা আমরা ঈকাশ হরি তোর 
 দিগীকে তায়র] আমারদের, সা আগ্তাঁষ লার্থে 

ও কটে আাঁরদেয় স্টার্ঘ লিভ. ও তাহার পু যে 
৪.এফঞ্ের আহি]. আযহা] ইহা লেখিয়াজি 
... তোয়ায়দিগান্ছে তোযারাদের, আনন্দ পর্ঘ হওনের 
€ জন্য] এও এসে স্বাদ ঘাহ] আম হ্যনিতে 

পাঁইযু/জি, তাঁহার ঠাই ও পকণশ করি তোঁযারদিগঞ্জে 
যে ঈশ্বর দাত্তিও ভাহা'র মধ্যে কিচু অন্্রকার লহে ! 

৬. যদ আমর অন্ধকারে চলিডেং নি আঁযারদের 

+আগ্তাঘ তাঁহার অঞ্জে.. তবে, আগর] হি কথ] কহি 
৭. খচিত! করি না।. কিন্তু ঘি আঁয়91 চলি দাঁত্িতে 

কও 



$ পয পর্ব যোহন_-+ 

ঘেমন তিনি দীত্তিতে তবে আঁযাঁরদের পরগ্ুর সস্তা 
আছে ও ভাহার- গুণ য়েস্ত খের রুক্ত পরিসর করে 

উ আঁয়ারদিগীকে আমস্ত পাল হইতে ঘদি আঁয়িরা 

বলি আয়রিদের শাঁপ.নহে তবে আমর আপনারদের 

ভ্রান্তি জন্মাই ও সততা আমাারদের যধ্যে নহে! 
৯. ,যদি,আগিরা আম্খরদের পাঁপ শ্বিকাঁর করি তবে তিলি 

বিশ্বাসি ০ পক্তার্ত্িক আযারদের পল যা করিতে 

.... ৩ পরিসর করিতে আমাদিগকে সকল আহ খা 
$০ হইতে |. যদি কহি আমার পর্পি করলা না তকে 
এ আয়া করাইি তাহাকে এক মিথ্যা বস্তী এবঙ, ত'হা 

ক্যা আয়ারদের যথটো নহে ।- -- - 
্ আয়ার শিশ্তরে আমি এ কথা লিি! তোযারনিগিক্রে 

৬ তৌয়ারদেব পাঁপ,লা করণের কারণ. কিন্ড কেহ পাপ 
ক -- করিলে আমারদের এক্ গুকিল আঁচে পিতার, জহিৎ 

২ ভিন মস্ত থু বাকি ০ তিনি তোঁঘক ওক 
.. আঁযধরদের প্র কারি আঁমারদের পাপের কারন 

৩ ও কেবল নহে কিন্ত সকল, জগীতের ও 1 ইহ্ণতে 

. আমরা জানি ঘেআযরা ঠিনি তাঁহাকে ঘদি তাঁহার 

8 আতা পালন করি, যে বলে জণসি চিনি তাহাকে ও 
_ ভাহীর আকা পালল করে না সেএক ম্থ্যা তা ৩ 

৫. অভাতা তাহার মধ্যে নহে! . কিন্তু ঘে কেহ পালল 
করে তাহার কথা তাহার মধ্যে ঈশ্বরের লেয়ি নিতান্তি 

হচ্ছ হঈ্াচে ইহাতে আমির জালি ঘে আমরা 

"তাহার ঘঙবো 1 ঘে হলে আছি খাকি তহিতে 

উহ্িরি আহক আঁচে চলিতে যেহুল তিলি চলিলেন ) 



ধ-ছ্ি্ভীঘ় পর্ব যোছিনা 

ভাইরে আমি নৃতন আত্বা লেট লা তোঁমারদিগীকে 
; কিন্ড মে প্রান আজ্ঞা ঘাঁহা ছিল ভোয়ারদের-হিৎ 
পুধযাবকি  গুঁরীঁতন আজ্ঞা লেই কথা যাহা ভৌঘির্!, 

স্যনিলা শথায়াঁরধি 'ুনব্বার আমি নৃতন আডা 

; লেটিধ তৌয়ারদিগকে যাহা সভ্য ভাঁহাঁর ও তোযারদের, 

১সহো একারণ অন্ধকার বহিঘ্াছে এর সত্তা দাত্তি ধন 

$৬. 

ওত্ন করে।  ঘে জন তাহার ভাইকে ঘৃনা করে ও 
খুলে আমিদ্ীস্তিতে লে অন্ধকারে এখন পর্ঘান্ত ! 
ছে জনসহ করে তাহার ভাইকে সে থাকে দ্নপ্তিডে 
ও তাঁহীর যাবে বাবক নহে 1 কিন্ড যে কেহ তাহার 

: ভাইকে দৃন্বা'করে সে অন্ধকারে আচে ও অন্ধকারে 
এলে এব০১ জানে লা কোঁখায় হায় একারণ লে 

_. আন্্কাঁর অন্ধ ক্রাইয্রাছে ভাঁহার চক্ষু | 
$৮ ধর 

সস 

শিশ্রে - আমি লেগ" ভৌযাঁরদিগকে এফারণ 
ভোমাব্রদের পন মাচ হইয্াচে তাহার নয দিস? ! 
নিতাঁহে আফিলেটি ভোমার্দিগাকে একারণ ভোমরা 
জা/নযাচছ.তাঁহাঁকে ঘিনি আঁজেন পুধযাববি॥ হে ঘুব! 

আছি লেখি-ভোযারদিগীকে একারন ভোর] জিনিযাচ 

-সেদুঞ্জনকে। শিশ্তরে আমি লেখি তৌম়ারদিগকে 
83, 
আছি লেখিয়াচি ভৌযণরদিগাকে একারন- তোঘ্র। 

ঠ 

একারিণ.ভোযরা। পিতাকে জালিতে পইিয়াঁছ | পিতাঁছে 

জানি তাঁহাকে মিনি আঁচেন পথযাঁবহি:। ঘুবারে 
জমি লেখিয়াঁজি, তোয়াঁরদিগীকে একারণ ভৌযর! 

বলবান হইয়ীচ ও ঈশ্বরের বাঁকা থাকে ভোমারদের 

8৫ মধ্যে ও ভোঘরা.জিনিয়াচ সে দু জনকে ॥ . আগা 



$৬ 

৫৭ 

৪৮ 

ঘি দ্বিতীয় পর্ব যোহন---- 
ও জগতের বস্তুকে লে করিও লা? ঘি কেহ পে 
করে এ জাীতিস্কে তবে লিভার পুষে ডাহাতে নহে ॥ 
একাঁরণ অযস্ত ঘাহী পৃথিবীতে শরীরের কাফি চঙ্ছুর 
কায ও জতিঁরের আহঃগ্কাঁর পি! হইতে নছে কিছু 
জগত হইতে 1 জ্গাভ ও তাহার আভিনাঁ বৃস্থিঘা 

ঘাঁয় কিন্ত ঘেক্হে করে ঈশ্বরের ইন্ঠী সে নিরব 
ঠাঁকে 1 7৮ 

শিশ্তরে এ আচে শেহ কাল ওধে যত ভোযর 
ছ্টলিতে পাইর্াছ ঘে বিপরিত ইট আঁজিবে লে মত 

- শান আনেক বিপরিত ০5 আছে ঘাঁছাতে আরা 

$১ 

২ ৪ 

২৪ 

২৯. 

৯৩ 

জানি এ আঁচে শেহ কাঁল। ভীঁহখরখ গেল আর্িরিদিণী 

হইতে কিন্ত ভাঁহীর1 চিল লা আখয়ারদিগোর একরণ 
ঘদি আঁযারিদের হইত তবে অবশ] খাঁকিড আমারতাহে 
সহি 1 কিন্ু ইহা! জিল ভাঁহা'রদিগকে পঁকাশ 
হরিতে একাঁরণ কল লেক আ'যারদের লো ! 
কিন্ড তোযারদেহ এক আভিশেক্ক জীছে বর্্ হইতে 

এব ভৌঘিয়া সঙ্কলে জান! আমি লেখিলাঁযি না 

তৌযা'র্দিগাক্ষে তোযিরা সভা লা জানলা কিছু 
শ্রকাঁরন তাহা জনি এ নিষিত্ত পুতি হিথ্যা কথা সভা! 

হইতে লহেঃ।  হিথ্য বক্তা কে তাহা বিল ঘে 
ইরা করে ঘে মস্ত আঁচেল ষ্ঠ |. এই বিপরিত 
ঠীন্ঠ ঘে নৈরাষ করে লিতা ও প্রকে | পতি জন 
ঘেলৈরাছ করে দক পিডা তাঁহার লহে কিন্তু হে 

২£ক্হ পু্কে গৃহণ করে নিভা ওভাহার! আতগহ, 

ঘাঁহা ভৌয্র1 শ্তনিয়াজ পুধমবহ্থি ভাঁহা খাকফ 



২ ছিতীয় পর্ব যোহব 

ভোঁঘারদের বো | ও যে কথা তোর শুনিলা 

সথযাবথধি তাহা ভোঁযাঁরদের মধ্যে গবকিলে 
৫ তোর ও গ্রাকিবে গণ্র ও লিভার মধ্যে) থে 

অদ্দিকার ভিনি করিঘাচেন আযিরিদিগাক্ে তাহা আন্ত 
৯৬ পুর্যা্বটে। আসি এ কথা লেখিয়াছি তৌয়াঁর্দিগাক্কে 

তাহারিদের বিছয়ু ঘাহাঁরণ ক্লাকি হেয় ভোযারদিগাকে। ্ 
২৭ হে অভিশেক তোর! পাই তাহা হইতে ভাঁহা ও 

খণাকে তোহ্বারদের হৃরো ও ভোমযাঁরদের আখবশাক 

লহে ঘে কোন কেহ শিক্চাইকে ভৌযাঁর্দিগক্ষে | কিন্ডু 

ঘে য় সে আভিশেক শিক্ষায় তো্শরদিগাঞক্তে সফলের 

বিষয় এব ভাঁহা আজে আতা ও যিখ্যা নহে গ্ধক 

_ তাহার যো ঘেয়ন ভাঁহণ শিক্চাইযারঁচে তোর দিগকে। 

২৮ বটে শিশুরে থাক তাহার যধ্ো। তাঁছাতে তিনি 
দোখা দিলে আঁয্রা আঁহলি হইতে পারিব ও লতা 
পাইব না তাঁহার সনুচে তাহার আগীঘন ক্ষালে 1 

২৯. তোরা সে লুক্ডার্থিকফে ত্বাতি হইয়া আতএক 
জানিব] যে জন্ম হ্হর্াচে তাহা হইতে সে পতি জন 

৭. পৃকৃতার্ঘিক আজে । দোখ লিত1 কি যত গেয ক্রি 
ও ঘাঁচেন আঁ্ারদিগকে ঘে আরা ঈশ্বরের শিক্ক 
আও হইতে পারি ॥ অভ জগত জানে ন! 
২ আঁযাঁরদিগকে একি তাহাকে জানিল নী! লেস 
আধল আম্সা হাটি ঈশ্বরের শিশ্ব এবণ ক্জি 

হইৰ ভাঁহা এখন পুকাঁশ নহে' কিন্যু আর! জাল 
তিনি পুকাশ হইলে অর্ঘরা হইৰ তাহার পে 



৩ ভূীযু পর্ব মোহন! 

এস্চারন আমির দেঠ্ঘিৰ -ভাহাঁকে যেন আঁছেল । 
ও পতি জন ঘাঁহাঁতে এ ভরা! পরিহার '-ক্ষরে 

7) আঁপলাকে যেত ভিনি পরিসর? - পুতি জন 

যে পাপ করে লে ব্যবস্থা লঙ্ুন- করে' একার পাপ 

স্বাবন্থা লঙ্ুন ; ও ভোমরা! জাল ঘে তিনি দক : 
হইয়া চিলেল )ণ্তিতে আয়ারদের পাপ ও কিছু পান 

ভার যব্যে লহে। হে জন খাঁকে তাহাতে জে. 
: পানীকরে লা পুতি জন হে পন কুরে তাহাকে না দেখি 

£&০ 

৬ 

হাঁচে ল1 জানিয়ে! শিশ্টুরে কোঁন কেহ: আঁকি 

দেওক না ভোযারদিগিকে 1. ঘে জন-ধ্মর্ড করে 
লে বীর্ছিক্ি ঘে যত তিনি আপনি ধামির্কি। - যে দাঁপ 

করে সে সযুভানের একারন অযতান পাঁপ করিতেছে, 

দুধযাবধি এ হেভু ঈশ্বরের পু দুকাঁশ হইলেন? 
 জহুভীল্রে ক্রিযু! ব্বিনাশ করিতে | পতি জন যেজন্ 

হ্টযুগজে ইস্বর হইতে মে পাপ করে লা এক'রণ 
তাঁহার কীজ খাঁকে ভাঁহার মহ ও মে ভগবান হইতে 

জন্ম হইলে পাঁপ করিতে পারে না! ইছাঁতে ঈদম্বরের 
শিশ্ত ও সয়তানের শিশ্ঠ পুকাঁশ হয়? তি জমে 

পুকৃতীঘ করে লা সে ঈশ্বরের নহে কিম্থা ছে পে 
করে লা তাহার ভাইকে ।  প্রকারণ এলে কথা 
যাহা ভোখরা শ্তনিল। পধযাবহি ঘেআয়র? পরস্তর 
পে কর. ক্বীনের ঘত নহে ঘে চিল লে দু 
জন হইতে ও বধ করিল তাহার ভাইকে 1. এব 
কি কারন খুন করিল তাহাকে । একাঁরণ তাহার 
আপিনার কার্য দুষ্ধ ও তাহার ভাতার পকৃত। জমার 



৩ ভৃভীয নর্থ ঘৌঁহন---+ 
£ 5 ছিরে জগত তৌয়ারদিগকে দৃ্লা করিলে তয্*কৃড 
২8 হইও লা আর জানি ঘে আমরা মৃত্যু জাতিয়] 

জীবনে আলিয়াজি একারণ ভীঁতাগাণকে শে করি । 
থে জন তাঁহারি ভষ্টিকে পে করে না সে খাকে গৃত্যুর 
5 তে পুতি জন ঘে দৃল্লা করে ভাহাঁর ভুতাকে সে 
৯- আঁচে গুল কর্তা ও তোর] জীল বে কোন খুন কর্তার 
$৩ জলন্ত পুমা নহে ভাঁহীর মধ্যে ইহাতে আ্থযর) 

. জালি তাহার লে একাঁরণ আপনার পাঁণ দিয়াছেন 

 আঁযাঁরদের কারণ ও আযারদের ওটিছ, আঁযাঁরদের. 

4৭ গ্রীণ ছিতে ভুঁভীরদের কারণ কিন ঘছি কাহার 
এ জগীতের ধন হইলে তাঁহার ভুতীর তনবান্তি দেখিয়া 

বদ্ধ করে তাঁহখর অন্তর তীহাঁ হইতে তবে ভগাঝাঁনেরু 
8৮ পৌষ বাঁ করে ডাহীর মধ্যে কেষনে |: আরা 

শিশ্তুরে দৌঁঘু করি না আমরা কী কিম্থা জুহাতে কিন্ত 

$৯ ক্রিয়া ও অত্াভাতে [. ইহাতে ও আর জানিতে 
পারি ঘে আীঘ্রা1 সভাভা হইতে ও আযাঁরদের আন্তঃ 
করণে, হর্ করিতে পারি তাহরি অনু । 

২০ একারিন ঘদ্দি'আযাঁরদের আন্তঃকরণ আখযারদের দোষ 

_ ঘাত করে তবে ভগীবান আঁযাঁরদের আন্তঃকরন হইতে 
$ বত ও সক্লি জাঁনেন। পেঁথিরে যদি আাঁরদেক্ধ 

আন্তঃক্রন জাযাঁরদের দোঁধীঘাত করে না তবে আঁমাছু 
খ& দের সাহস জাঁচে ঈশ্বরে রদিগো।  এব০, হাহা 

_ আঁম্রা চাহি ভাঁহার স্থালে-তাহা? আমর পহি একারণ 
২. আযরা পালন করি ভাহীর -আত্বাকে ও-সে কার্ষের 
২৩ ক্রি যাহা সন্ত দেয় তাঁহার দৃথ্ে। : এ্রভীহী 



৩ তৃতীয় পর্ব ঘোহন_--/ 

আাস্তা ঘে আমরা আহ্ণ করি তাহার গু] যেত খের 
নাহে এব০ পরদুর দঁি করি ঘেযুন তিনি আখড1 করিলেল 

২৪ আর্যারদিগাকে। ঘে পালন করে তাহার আজ! 
সে থাকে তাহ্খাভে এব" ভিনি সে লোকে ইহাতে 
আর! জানি ঘে তিলি ধাকেল আর্ঘারদের মধ্যে সে 
আখআ'তে হাহা দিয়াছেন আহাঁরদিগন্তে 1 পি 

পর্ব পেখিরে আনা করিও না পতি ও কিন্ত 
এ 8 ডজবিজ ক্র আঁআ'রদিগকে ঘছি ভগাবান হইতে কি 
না একারণন আনেক যিথাযা ভবিষ্যৎ বস্তা দিতে 

& গিঘুখছে। ইহাতে ভোর! জাঁন ভাবালের আতা 
পুতি আআ যাহ! শ্বৈককার করে হে যেস্ত ষ্ঠ অবতার 

৩ হইলেন তাহা ঈশ্বর হইতে 1. এ পুতি আতা হে 
শ্বক্কর করে না হে যেস্তু থে আবতা'র হইলেন তাহ! 
ঈস্থর হইতে নহে? এই আছে বিপরিত গু ঘাহীর 
কথ] শ্টনিতে পাঁইয়াজি ঘে সে আসিবে শরথল ও ভাহা 

£ আছে জগাতে। শিশ্তরে তৌম্র! ভগীবখন হইতে ও জয় 
হ্রিযাঁভ ভাহারদ্চীকে একারিন ঘিনি ভোঁঘারদের 

হো তিনি তাহা] হইতে বড় হে আছে জগাডে। 
€ তাঁহার! হয জ্চীতে অতএব জাতের কথী কহে ও 

৬ জ্গাত শ্বনে তাঙহাঁরদের কখী) আখ ভগবানের 

যেজন ভগীবাঁনকে জানে সে শ্বনে আয়ারদের কথা! 

হে শুগাবানের নহে লেশ্ঠিবে লা আমারদের কথা । 

ইহাতে আর] জাঁলি ভাতার আতা ও চুকের 
? আভ্যা; প্রেমি পরমুর গম করি আমরা! এন্কারণ 
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পৌঁফে ঈশ্বর হইতে পতি জন বেপুষে করে সেজন্ম 
হইয়াছে ঈশ্বর হইতে ও ভগীবালকে জানে । ছে 
শে করে না সে ঈশ্বরকে লা] আনিয়াছে একারণ 
ঈশ্বর পেয়ে! ইহাঁতে ঈশ্বরের পে পকাশ হইয়াছে 
আ'যাঁরদেরছিগৌ এ জন্য ঈশ্বর পাঁাইলেন উতীহণস্ঈ 

একি জব প্র এ জগীতে আঁযাঁরদের বাচনের জন্য 
তাহার করণক ॥  ইহীতেদেযে আমরা ঈশ্বরকে 
পে করিলাঁয তাহা নহে কিন্ড তিনি পেস করিলেল 
আমারিদিগকে ও ভাহাঁর পুশকে পাঁধছিয়া দিলেন 
আঁযারদের পাপের কারণ ভৌঘক ওআর্গ হওনের 
জন্য। পৌঁখিরে ঘি ঈদশ্বর এ ম্ভ দে করিলেন 
আঁযাঁরদিগাকে তবে আর্যারদের আবশযক আঁচে 
পরস্ুর পেঁয় করিতে | কেহ কোন কাঁলে দেটিিতে 
না পাইয়াশচে ঈশ্বরকে । আঁস্রা পরস্র ছেঁি করিলে 

ঈশ্বর বাস করেল আফযারদের মধ্যে ও তাঁহার দে 
শ্বদ্ধ আঁচে আঁমীরদের মধ্যে | এ 
 ইছাতে আমিরা জানি ঘে আমরণ থাঁকি তাঁহার 
হধ্যে ও তিনি আম্াঁরদের মধ্যে একারন তাহার আআ 
দির্ঘাজেন আঘাঁরদিগকে 1 আমরা ও দেখিয়াঁজি 
ও সাঁক্কী দেই ঘে পি পাঠাইযাঁচেন পথকে জগতের 
ত্রাণ কর্তা হওনের কাঁরণ 1 ঘে কেহ শ্থিকার করে হে 
যেশ্ত আছেন ভগবানের পু ভগীবান বাঁস করেন 

ভাহাতে ও সে ভগবানে ! আর! জানি ও আস! 

ৃ বা লে সে পে যাহা হারা | 
8৩) 
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ঈস্থর আছেন গু এব যে বান করে লৌষেতে সে 
বাস করে ঈশ্বরে ও ঈশ্বর তাহাতে! এ ম্ত 

প্রেম শোধন আযারদের মধ্যে আঘারদের নির্তয় 
হইবারার্থে বিচারের দিনে এ জন্য ঘেযেন তিনি তেষ্ন 
আমর এ জগীতে | শ্েঘেতে কিছু ভয় নহে কিন 

খ্যন্ছ লেয় বাহিরে ছলে ভয়কে একারণ ভয়েৰ 
ব্যাথা আঁচে ঘে জনভগ়ু করে লে দেঁহেতে শ্বন্ধ নছে। 

আয্রা পে করি তাহাকে একারণ তিনি দ্য করিলেন 

আযাঁরদিগকে পায়. ঘদি কেহ বলে আমি দে 
করি ঈস্থরকে ও দুন্নী করে তাহার ভাইকে মে আছে: 

ঘি বক্তা একারিণ যে পেঁয় লা করে তীহা'র ভাই 
ঘাহাকে দেটিয়াছে লে পে করিবে ভগবান ধাহাকে 
শ্রা দেখিয়াছে ক্যেনে॥ শব আযারদের এ আতা! 
ভীঁহা হইতে যে কেহ পে করে ঈশ্থরকে তাহার 
আবশ্যক আজে দেয় করিতে তাহাঁর ভাইকে ও 1 

হেজন আছি! করে ঘেযেশ্ত আঁচেল গাঁ দে 

»০ ঈীম্বর হইতে জনিত ও পুতি জন ঘে জনককে দে 

করে সে ও পি করে অন্নিভকে ৷ ঈশ্বরকে 
লে করিলে ও তীঁহাঁর আঁত্তা পালন করিলে আঁম্রা 
জানি ছে আর] পে করি ঈন্থরের শিশ্তরদিগিকে ! 
এক্ারণ ঈশ্বরের লে এই তাহার আতা পালন করিতে 

তাহার আঁড্বা ও ভারি লন্ে৮০০ ঘাহা, ঈস্থর হইতে 

জন্ণছে ভাঁহ1 জগাতকে জ্িনে ও যে জয় জ্াতকে 

জিলে ভাঁহা এই আমযারদের ভক্তি 1. এ জ্গাত 
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জয়কে লে জন বই হে আছা করে ঘে হেশ্ব আছেন 

ঈশ্বরের দু | ১ 

'এই তিনি ঘিনি আইিলেন জল ও রক্ত দিয় তিনি 
যেস্ত খু তলে কেবল নহে ক্িন্ড জল ও রুক্ত 

দিয়া আতা ও আপনি সাক্ষী দেয় একারণ আতা, 
অতাভা ॥ তিল হইয়াছে সাক্ষী দিতে, ছর্চ 

পিতা বাঁকা ও বর্টাত এব এ তিল, শ্রক্কা) 

৮ তিন ও পৃঁথিধীতে সাহু দেহে আতা জল রক্ত ও 

এ তিন একেতে যিলে | যদি আমর! লই যাঁলফেহ 
সাক্ষী তবে ভগবানের সাঙ্কী তাহা হইতে বত একারণ 
এ ঈশ্বরের সাক্ষী ঘাঁহা দিঘাজেন তাহার পুণের বিষয় 
ঘে আছি! করে ভগবানের পুণে তাহার নিজ আন্তরে 
সাহ্ী আচে! কিল্চ যে আহ! না করে ঈশ্বয়কে সে 
তাহাকে করায় যি] বক্তা একারণ হে আহ ঈহ্র 

$$ 
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দিযাচেন তাহার পুঁথের বি তাহ] আশ লা 
করিযঘাছে! এই মে জাহ্টী ঈশ্বর দিয়াছেন অনন্ত 
পু আঁযরদিগাক্তে ও এ পুরা, তাহার পথে 7 

যাহার আছে পু তাহার আছে বল ও যাহার 
ঈশ্বরের পুণ্র নহে জীবন তাহার লহে। চে 

আমি ইশ লেটিঘর্পিতি, ভোাঁরদ্ণীকে ' হ্হ্ণর! 
বিশ্বাস করে ঈশ্বরের পুণে ভোযাঁরদের জাঁননের জন্য ৃ 

হে জনন্ত প্্যাু তোমারদের ও ভোয্ধরদের ঈশ্বরের 

4 সুরের নাছে বিশ্বাস করণার্ঘে 1] এ ও আযারদের 

সাহস তাঁহারছ্িণৌ ঘি আমরা কোল কিচু চাহি 
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তাঁহার ইীরাঁনুযাঁই তবে ভিলি শ্কনেন আঁযারদিগাকে। 
ও ঘদি আঁঘরী জানি ঘে তিনি শ্নেন আযারছের কথ! 

তবে আ'য়র জানি ঘাঁহা আয়ুর1 চাঁহি সে নিবেদন 
লাইক তাহার ই । স্- 

ঘহ্দি কেহ ছেটে ভাঁহাঁর ভাই পাপ করে যাহিখ 

মৃত্যুতে নহে তবে লে চাহিবে ও তিনি দিবেন জীবন 
তাহাকে ভাহারদের কারণ ঘাঁহাঁরা পার্প করে যাহা! 
মৃত্যুতে নহে ; পাপ আছে মাহা মৃত্যুতে! আমি 
কৃহি নাঁঘে সে কমিন! করিবেক তাহার কাঁরণ। সমস্ত 
অঘখাধ আছে পাস কিন্ত পাপ আছে ঘঁছা মৃত্যুতে 
নছে |] আরা জারি ঘে কেহ ঈশ্বর হইতে জন্নি 

যাঁছে সে পাপ করে লা কিন্ু ঘে ঈশ্বর হছতে 
জন্বিত মে আপনাকে বাঁচে এব, লে দু ছোয়ে না 

তাহাকে. । আরা ও জানি আর উস্থরেরু' 

ও আমন্ড জাত শ্তইঘা-কে দুষ্ডতাঁতে । কিছ 

আমরা! জানি ঈশ্বরের গুঞ আইলেন ও ডান দিঘীচেন 

আঁয্খরদিগীক্ধে জাযারদের তাহাকে জাঁননের জলা 

বিনি জভ্য আঁয়রা ও ভাঁহাঁর মধ্যে হিনি আছেন আভা 

--ও তাহার গুণ যেস্ত গঞ্জে । তিনি-অভাবাছি ভগাবাল 

8. 
বাকা 

স্প্্ ও অনন্ত য়াঁু । 

শিশ্বগানরে 'আলনারদিগ রঃ কর দেব হে 
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পাতিল লে যলনিভ ঠাঁকরালী ও ভাহার শিশ্ুরদিগাকে 

যাহারদিগীক্ে আখি অভাতাতে দে করি আছি 
, ও কেবল নহে কিন আকুল আঁহাঁর1ভ্তী জানে সে 

অতাতা ও পরে 
২. আঘি বু আনন্দ করিলাম যাধন শ্বনিতে পাইলাযি 

- ভাতার কারণ হাহা বাস করে আমারদের ব্য ও 

যাহা অদ্াঁকীল হবে আর্ারদের সহিৎ, আনুগহ 

ক্ষেয়া ও কুশল হওক তোরয়াঁরদের সকলের আহি, 

ঈশ্বর শিতা ও শিতার পু গভূ য়েশ্ত খাত হইতে 
সালা 

ভোর শিশ্তরদের অত্যতাঁতে আচরণের কথা লে 
আঁত্বারানূঘাঁছ়ি ঘা আর পাইলাঁয পিতা হইতে ? 
এখন ও আঁঘি সাবলা করি তোযাকে ঠাঁকরানীভেখ 

যেন নৃতন আজ্ঞা লেখিভাম ভৌঘাকে তেন নহে 

কিন্ড ভাহা ঘাহাঁ আর] পাইল যাবি ঘে 
আরা পরস্রর পে ক্রি । এবণ, এই দেয় 
ঘে আঘ্রা ভাহাঁর আত্বা যভ আচার? এসে 
আঁত্বা ঘাঁহ! ভৌযরণ শ্বনিয়াঁছ প্রথীযাবহি ভোযাঁরদের: 
তাহাতে চলনের জল্যা।? একাঁরন অনেক পতাঁরক্ 
গিয়াছে জগতে ঘাঁহারা শ্বৈিকার করে না হে যোশ্ত চুন 
অবতার হ্ইয়াচেন। সে আছে পতারক ও বিপরিভ 
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খুঁডি। সাবধান আঁপনাঁরদিগীকে ঘে আর! পাঁচে 
হরি না তাহা! যাহা করিয়াজি কিন্তু পর্ঘ হল যেন 
পাই -ঘেকেছে লঙ্থে ও থাকে নাঁযফটঞ্জের পকরণে 
ঈশ্বর ভাহাঁর নহে কিন্ড ঘে জন থাকে গঞ্জের 

এক্রথে দুহে পিতা ও পু তাহার! মনি ক্ছে 
আঁইঈসে তোযারদের ই ও আনে না এ পুক্রণ লইও ন" 

তাঁহাকে ভৌযারছের ছকে ও তাছাক্ছে লক্ষণ হওক 

বলিও না! একাঁরণ ঘে ভাহাকে লক্ষ্মী হওক 
শাক 

আনেক কথ] হা লেঠিতে তৌরারদিগীকে আঁচ 

তাহা! করি না কাগজ কালিতে কিন্ড ভরসা করি 

তোরা নিকট যাইয়া সন্যুখা ঙ্মুতে কহিতে আযার 
দের আলন্দ্ র্ হওনের জন্য টা তোর্যাঁর যননিত 

ভগিনীর শিশুরা নয় করো ভোযকে। আঁমেল। 



ঘোহনের তৃতীয় সব্্বত্র পত্র - 

পচিন দেখি গীহীমুকে ঘাহাঁক্ষে আমি অভাভাতে 
দে করি। 

দেঁযিরে আহি চাহি হে ভোঁযার ভাগা বাতিহে 
সকলে ঘেযল তৌঁযাঁর প্রাণের ভাগ্য বাড়ে! আমি 
বছ আনন্দ করিলা্ হাখন ভাতাগণ আজিয়া1 তোযার 

সত্তার পুয়াণ দিল ঘেয্ন ভূঘি চলিতেছ অত্যতাতে । 
আর শিশ্ুগানের আতাতীডে চলনের সযাঁচার শ্কনন 
হইতে আসার আর বত আনন্দ নহে! প্রঁহিয়ে 

-: তুষি বিশ্বাস ক্রিতেচ ঘাহা করিড়েজ ভাীভীগাণ ও 
বিদেশিরদিগক্ে যাহারা তোযার পেষের সাকা 
দিঘুখচে ম্গুলির আদলে ঘাহাঁরদিগকে তাহার ঘাত্রায়ু 
বমর্ঘ যতে ওপগাঁর করিলে ভাল করিব! একারণ 

তাহারা গল তীহার নামের জন্য কিছু লা লইয়ু? 
অন্য কর্ঘ হইতে] অতএব আঁযারদের পয়োজন 
আছে এযন লোককে সুগুহণ করিতে আমর! 
জহকর্জ হওনের জন্য] আছি মগুলিতে লেহিলায 
কিন্তু দিয়ত্রেছঘ যে দবীনহ্ চাঁছে ভাহাঁরদের আধ 
গীহণ করিল লা আযারদিগাকে। অতএব 
আঁফি আইলে মলে রাঁটি'ব ভাঁহার ক্রিয়া হাহা করে 
ুম্ঘতি ক্ধ] বকিতেং আযারদের বিপরিতে এব তাহ] 



ঘোহলের তৃতীয় সর্বত্র পত্র1-- 
করিয়া পরিতোষ লহে ভ্রতাগনকে মর্ঘাদ1 করে 
না আপনি ও যাঁহার1 তাহা করিতে চাছে ভাহার 

88 ছিগাকে বারণ করে ও ছেলে যণ্ডলি হইতে । প্রেঘিরে 
মন্দ কাঁর্ধোর সহকারি হইও লা কিন্ড ভাল। হে ভাল 

কার্থা করে হে ভগবানের কিন্থব হে মন্দ কার্থা করে 

$& সে ঈশ্বরকে না দেখিয্াচে £ দেয্িযুছের ভাল 

লা আছে সকলের ভাঁই ও অভ্াভীর াঁইিআপনি এবণ্ 
জাঁয্র1 লে সাক্ষী দেই ও তোঁম্র! জান ফেশাযারদের 
লক্ষী আত্য। রত 

4৩  আঁয়ার আলেক লেগিিতে আঁচে চা প্রান ফলস 

88 কলি দিয়! লেটার ন! তোকে কিন্ডু কিশ্ি কাল 

পরে তোর্যাক্ষে দেটিতে ও অন্[ুখা অন্য কথা কহিতে 
ভরলা আচে । : তৌঁযাঁর কুশল হওক । কলে 
নমস্ার করে তোমাকে ॥ নম্র কর বন্ধুগীনকে 
লাষেহ। ০০ ৪৮৮ 

. 



৬ 
$ 1 

টি এটি রুজচ ৮৩০ ৮. নি উট ও বাটি? -: ৯ 
এ 

পান এ নাটক ১৩৭৮৮১৮৮ ।-.2৮৮০৮ * 
মে ধুতি 4451] ) ৮8%ু ০ ০. ং 

৬ 
* াশশ্টাটটার্রা স্িছের্গার অব্বত্র পত্র । & 

+৮ ৭ 0 2৮৮... ৯০” ২৮ 88 এজ ৮ 
4৯১ পুজি ৮২৮ ০১ ৮1০ চিত ৮৮৪ 6 ৮: 

পার ২. উজ িস্যাড। ₹:৮৮ ৭ . নাট (5৮ ৫০ 
1১৪ র” রা এটি পা ১1১ ঠ1 ৬৪ চি হা 

40 নীতি 

2০৫ পলা. ০ তরী শঠ ৪ 

1০ পিন কি 

& জা হোগা বশ, আঃ সেহক্ক ও রাত ভাই 
কট ভাঙার দ্গাক্ষে ঘাহীরণ ভগবান পিতাঁতে পবিত্র শযযেঙ্ক 

012 খে, রা ও লিঘোজিভ : ক্যা ছু শু দ্য 

কি বৃদ্ধ হওক: তোযারিদিগিকে | 

13 +পরেযিরে তোমণরছিগাকে লেটিডে গার জি 

1৩. হি আঁযাঁর পোেজন হইল ঘর্জ করিয়া লেখিতে 
%-ভোযা'রছিগাকে স্ডৌভ করনাথে হে ভোযরণ পাপন 

৫ স্তক্ষর সে্ভক্তিরঃকারণ যাহা এক্বীর দেয়া গৌল পুলা 
8 বাঁনক্ে 1. অ্রক্কারণ কতক লোক বু করিয়া ভিততে 
৮, আলিযীছে. যাছারা পর্ব কাঁল লেছিত এ দো? 

ছাঁতের-করেণ পার সলোক্, আরাঁরদের ঈম্থর়ের 

১৮: এ. কাঁযেতে বদল করিতে হেয়স্তান করিতে 
: মে এক তক্রবর্ত্ি ও আধিরিদের হতু ঘেষ্ট ঈিিকে | 

€ কিন্ড: তৌয্রী, স্ব তীহা জালিলে আমি তত্রাপি 

ভোযারদের মালে দিতে চাঁভি কেয্ল হিছহা লোককে 

হিজর দেশ হইতে আরাণ করিলে স০হাঁর করিলেন, 

৬. ভাহারদিগকে যাহারা আহ্ছাকরিল লা; সে 
:. দ্ৃতগিণ:ও হাহারা আঁপলারদের পথ্য স্থিতি রাটখিল লন! 
[ *” 

৬৪ 



যিহোদার' অবর্বতর পত্র 1 
ক্রিন্ঠু তাহারচেরে নিজ গৃহ চাতিল তিনি রক্ষা করি 
সেল জাথাগুন বন্ধে অন্ধকারের নিতে জে হস্ত দিনের 

ব্চায় পর্থান্ত 1. -ঘে সুভ ও আদয় ও ওর! ও ভাহার 
ঘের তত্তঙ্গিগের সহর' ভাঁহারদের মত পরাদাঁর করিয়া 
ওআন্য যাঁলের পাচেহ বেকাইয়া নমুলা লিকপণ হইল 

অনন্ত অগির তত্রুণা ভুক্জিতে* 8 লেমতএ জ্প্র 
দেখ শরীরকে যল করে তু করে শসলকে ও 
কুকথা কহে যহত্তার বি কিছ্য হিথাল পুরান 

৮. গত ঘন সযুডাঁলের হি বাঁদানযবাদ করিতে, শা 
করিল যোঁশার শরীরের বিহ্বয়ু তখন আলিল না! লিনা 

করুণ গুল্ালা ডাহার বিপরিতে কিন্যু বলিল টিখ্ঙ 
$9. 

গু 
8৮৭ 

বিরক্ত কফন ভোয়াকি 1 কিন্ত ইহারা ঘাহা আঙন 

নর ডাহা পাষগুড়া করে ও যাহা জ্ভাঁৰি জালে আনো 
জন্দর যত ভাঁহাঁচভ লঙ্ হইল ॥ আন্ভার্প হওক 

ভাহাঁরদিগতক: একার কীনের পে গীঘুজে 

--লতীষের- চুকেতে: দৌতিঘা: পু্ডির- হার ও 

১ 

8 

ফয়'ফের বিপরিত কার্ো লিখ হইল 17৮ 

ইনার দাগী ভোঘাঁরদের পীত লিযকুলে তোযারিদের 
সি ভৌজন কালে নির্ভয় ? ধাইভেং জল হিল যেগ্ক 
লইয়া গৌল ঝ্াতেতে হৃক্ যাঁছার, মা মুরি যান 
হইযীচে:  ঘল হিল দুইবার: মৃত্যু *শুসকন 
আমদের উরি আপনরদেক লতা নো ভািতে 

চঞ্চল নঙ্ছত্র ঘাহারদের কারন আহন্বকাছের ঘোরভা 
অনন্ত কালে রক্ষা হইছে? প্রহণ্ কষনেখঠধ ও:ঘে 
অপ্তয পুঁকহ্ আদম -হইডে ভব্িহঃৎ বাক্য কহিল 



ননসিহোগার সপব্ব্ পত্র ৮7 
রী ডাহারছের বিপরিতে বলিয়া দো ঘিছ্হ? আিতেছেন 
৪৫ তাহার কুটিং জু গলা জন সাতে করিয়া! ফলকে 

শাস্তি ছিভে ও সকল অরীর্মিকক্চে অপুযাণ 
করিতে সকল অধর্ঘ্ম ক্রিযোর বিহু ঘা; জজ 
করিতে এব০ সকল শক্ত কথা যাহা আধামিকি 

- পালি লোক কৃহির্াঁচে তাঁহার বিপহিতে। ১৪ 

৫৬. উহ্ণরা কচকচাঁ লারাজি চলিতেং আপনাঁরদের 
- কাযেরালুঘারি এবৎ তাহাঁরদের মুগ্খ হলে বন্ত গর্ধ 
7 কথা লোকক্কে মুখাঁবলোকন ক্রিয়া লভোর কারণ! 

4 রঃ কিন্য প্েমিরে ঘে কথা আ্যারদের পভূ মস্ত ফের 
7 প্রিত রক কহিল ভাঁহা যনে লও! কারণ তাহার 

নভ০ বন্িল তৌারছিগাকে শেভ কালে নিলা কর্তণজালিধে 
করিতে আঁবনারদের আঅধর্ম্য কামেরানূঘায়ি 

আঞ্৯. এনে লেক হাঁহাঁরা আঁপলারদিগীকে আঁলাদ] করে 

৬ আঞ্শারিক ঘাঁহারদেরা - ধর্র্জতিধ নে! ক্ল্ি 
ভোর পৌঁসি আপনারদিগীকে তোঁযারদের অঙ্থা প্রল্য 

ভত্রির তর গীহিডেহ কালা করিডেখ ধর্যাভাজে 

৯ আপনলারদিগকে রক্ষা কর ঈশ্বরের পেষে অনিচ্চাঁ 
7. করিতে আমারিদের পভু যেশ্ত ঃঞ্চের ক্ষেযরি করিণ 
& আনন্ত পযাথু পর্থান্ত ; কাহাকে দয়া কর ভে 

২৩ ক্রিয়া 1 ও অন্যকে তাপ কর ভয় কর্ণ 
--ভীঁঘা'রদ্িগীক্কে টানিতেঘ-আর্সি হইতে দৃণ্না করিয়া সে 
০ ঘাঁহা মাতে দাঁগা আছে সাঃ 
সি প্রাধন-তভীহাকে হিনি রহ্কা করিতে য়ে তোর 

-5. দ্বিগাে পত্তন হইতে ওভীহাঁর ভেজের সঃম্যাতে দো 



22722 সা নন 

]: সপ, কাত টপ 

ডিগ্রি ৃ | 
1 বাগান রাগ টাটা রাহ চা (৮ কিউ 
ভিলা গত াজতাদ টাটা হায়াত লিজা সালাহ 
টাকে চি. ডা কািকাচিইাটিভ 5 
ঠারানাপতকতরাছে ক িরাণাজাপ আযাাটিগাডা) চাষি 
1/টাউটি কত কত উর  জ্ষানএ/- গায় 
এবালালএ৩০০ রা 
ই: 1495/চ3 | পুরি 
লীগ শা 7. পীশস্পম্পশ$ চিত যার 

জা টির ঢা হা? সাও মারি, 

£গ্ দ্ী তাস ভটারাতির তত রাঁচিগোরগত। ভি 8) 
টা ভীত ০০০০ 
সিট টা এও ২ ভাপা চা তটিত.০০৫৬, 
০ নাত ০ ৪০ ০৮০০০ 



০৬ এ. ১2, শট ছি ৬ 11৯৯ 

2 িটিত কলি টন “চি শুদি 

[ ৮015১, বধ লে 1 ধা পে 4858 : 3 / 

হাহা পকাশিত যোহন মধিল_ সমাচার হক্কীর ঠাই, 

প্র পর্ব 10৭ 
নর ৯ 

৮ অর 

ঘেস্ত খু হইতে পকার্শি ঘাঁহা ঈশ্বর ছিলেন তাহাকে 
ভাঁহ। দোইডে ভাহার সেবক্ষেরদিগাকে ঘাঁহীং শী 

হইবার জুয়ার ওতিনিউখহরি মঠ পার্ঠাইয়া বুহ্বাইলে 

ডাঁহ তাহার লেবক যোহনের স্থানে: ঘে । ঈস্থীরের 
কথাতে ও য়েষ্ট্র ুঁঞ্চের সাক্ষী ও যাহাং দেগি! ডাঁছ! 

সকলের পান দিলা] ঘে পাঠ করে: ও যাহার 
আব্বাল জরে এ ভব্ম্াযৎ, বাকাফে ও যাঁনে সে কথা 

হাহ লিপি হইল ভাঁহার মঞ্য্ে ডাহাঁর! ধন্য বার্ণ 
হাল সারির তে স্্পপিণ 

হোগার আলিয়ার অন্ত, হাঞুলিকে অনু শু 

কুশল হগুক ভৌযারদিগকে তাঁহা হইতে হিনি বর্তন্ 
৩ আঅভিভ ও ভবিষ্যত এব লে সা আজ 
€ সইতে ঘাঁছাঁরা ভাঁহাঁর সিৎহাঁসনের অনুচেধ গু 

--যবেস্তু স্ীঞ্ত বিশ্বীসি সাক্ষী হইতে ঘিনি ত্য হ্ইস্তে 
চু জনি ও দুথিকীর রাজার পতি তাহাকে ঘিনি 

আল্লার শত দ্র ইয়া জেলিযুখজেন আমাদের 
৬. পান -ওঃকরিয়াঁচেন জামারদিগন্কে রাজা ও হান 
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ভগবান ডাহা স্ভার স্থানে ভীহাকে হওক স্তঙ এ 
পরাক্ুয় সদাঁসবর্কক্ষনে ) আমেন | | 

দ্বেখ তিনি-যেঘে অহিলেল ও গতি চক দেখিবেজ 
তাহাকে ঘাহারা বিন্দিযা ছেলিল তাহীকে ও দৃথিহীর 
গ্রস্ত গো/ছি। রোদন করিবে ভাহার কাঁরন। . বটে 
আমেন? - আমি কু এব০ ছু দুখ ও শেহ 
হলেন ঘিখহ1 ঘিনি বর্তমান ও অভিত ও উবিষ্থ্যৎ 

ভিন সববশ্পাক্ত 7 নগে নি 

আফি ঘোহধ হে ভৌত ভাই গা সত 
-. ঈিকের দুধ ও রাজ্য ও বৈর্ঘ/ভাঁয় জিলায় পাজ লাখে 

&০ 

) 

৪২ 

$৩ 

উসদ্রিপে ঈশ্বরের বাঁক) ও যেম্ত ঃুঞ্ের আাক্ষীর 
কারণ) : পুভূর দিনে আমি আত্জাতে চিল এব 
আয়ার পঞ্টাত শ্রনিলায এক বত কুনি ভুরির বাঁজনের 
মত. কহিতে০ আম্মি কু. এব হক দুখয 

*্ শেহু যাহা দেটিতে পিডেছ তাহা পন্ভকে ৫ লেখ 

পরে পাঢাও মান্নিয়ার লাভ মণ্ডলিতে এক্ষেলস এ 

কর্ন ও. পরর্াযঘ ও ভদ্র -ও সার্দিস ০ 
চিলাঁদেক্িযা! ও লাওদিক্য়োঘ/ ভাখন আহি 
ত্িবিনায়ি দেগিতে কি রুঝ বসিল আঁযাকে শব 
ভ্রিরলে ছেগিলায় সভটা ব্যর্ঘ আদীন ০৩ আর 

.. পুাঁসের মধ্যে স্থানে এক জল মনু ুঞের জাতি 

53 

লগা জা দ্যা পরিধান হই শা. পর্ন্ত এ বুক 
বন্ধিত আর্থ বন্ধ দিয়া. তাহার যি! ও-চুল ধালা 

মেদের লোছের মত্ত বরছের লয় শাহ বন্দ ও.ডাহার 



8৫ চচ্ষ আগলের পা পপ ও ভাহার পী বা 
_ লিতলের' মত যাহা সীচটা হঈযু ছিল আরে ও 

৪৬ তাহার বুধ ঘেযব আলেক জলের শর তাহার দক্ষিএ 

হস্তে ও সাভটা লক্কত্র ও ভাহা'র তগ্ হতে বাঁহিরিল 
_ এ্রকটা তীক্ দুই বীর তলোয়ার ও জহার সা সূর্যের 

হত যখন য্হশ ভেজ ফিরে ঠা 
4৭. আসি তাহাকে দেিছা মৃতার ন্যায় পতিলায ডাহা 

চরণে তাখন তিনি তাহার দক্ষিন হস্ত আয়া ওপর 

4৮ দিয়া? বলিলেন ভুলা আসি আগা ও শে আছি 

ভিলি ঘে জীবত আঁচি ও ত্য িলাঘ ও দেখ আছি 
আব আজি সঙাসবর্বকষণে আম়েল ? এব০, আদ্শনি 

$৯ কজগাত ও মৃত্যুর জোতান আ'াঁর? | ঘাহণ দেঙ্খিতে 

| পীর ও যাহা আঁচে ও হাহা হবে ইহার পর ভাহ 

০১০৪৮ সে সাত নহৃত্রের অত্াত থাহ! 
দেত্টিভেজছ আযাঁর দৃফষিন হক্তে ও আর্ঘ সী প্র 

তাঁহাঁরদের বিঘযয সে সাত ভারা সাঁড হশুলি€ 

এ, ও সে ০০ নুন যাহা দেগিধিডেচ সেই জত্ত 
মগুনি 

[হাত দা; 

পর্ব এর খা লোখ এঞফ্েসলের' যশুলিত দ্যতকে বলেন 
এবভীনি সে আঁড ভারা ডাহা'র দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া তু 
১ সে সাও জব ল্রিপের যধৌখাঁলে ফেড়াইয়া! আমি 
৯২ জানি-ভৌয়াঁর কর্ঘও পরাক্রয ও টর্ঘাতা ঘে কুক্তাকে 
'7-অহিক্কিতা- করিতে পার লা ও ঘাহারণ আনায় দিগকে 
১ হলে পৈরিত কিন্ত ভীী লছে ডাহা'রদের পরিষ্ণা 



8০ 

&9 

". & দ্বিতীঘু: পরর্য পুকাশিত্ত 
-ছ্দ্লিয়া ভাহারদিগাকে, পাঁইযুজে: হি] খন্তাঁত 
সহিয়াঁছ ও বৈর্ঘা ও পরশ করিযাঁজে: আমার 

 শামেরার্ঘে ও শান্তনা হতইযাছ1 কিন্ত তূষি জাতি 
তোমার পুথম পে অতএব আযাঁর কিছু তোমার 
বিপরিডে। আমরণ কর কোখণ হইড়ে পন্ভিঘণছ ও টো 

কর ও ভোর দ্ধ ক্রিয়া কর ইহা লা করিলে আছি 
শীঘ্ আঁভিহ তৌঁমাঁর ঠাঁই ও ভুমি খোদ লাকরিলো 
লইয়া ঘাঁক ভোার পুদীপ তাঁহার স্থান হইতে! কিন্দ 

ভোার এ আঁছে তুমি দৃন্না করিতেছ নিকোলগইতনেন্স) 
ক্রিয়া ঘীহা আহি এ-দুন] করি - ঘাহার শ্বনিবার' 
কর্ন আছে লে শ্তনুক আজম! ক্ষিবলে মগুলিচক ছে 
জন জয় করে, তাহাকে জাতি 2াইতে দিব জীবালেছু, 
বৃক্ষের ছল, ঘাঁহ? ঈম্বরের আরদীশে ০৮০ 

এব্০, স্মর্জার মুগুলির দাতকে একথা লোখ বলেন, 

পয ও শেষ বিলি, সতগ-জিলেন ও জীব আছেন 

আনি জানি ভার কার্থা ও ক ও তর্মাস্তি কিল্ যি 

থঁলবান আহি ও জানি ভাহারদের পাঁঘগুডা ঘাছারা 

আপিনাঁরদিগীঞফে বলে হিহোদ কিছ্্ তাহা হছে তাহার! 
বটে সয়তানের লিনগগী ॥.. তাহা কিচু ভয় করিও 
নাঁ ঘাঁহা ভৌযাঁরছের সহিতে হইছে, দোখ, যুভাঁন 
কারাগারে ছেলিবে ভোযাঁরদের কতক: লোককে 

ডোঁযা'রদের পরিক্ষার জন্য ও তোগ্রা দশ দিল দুঃখ 
পাঁইবা কিন্যু বিশ্বাসি হও মৃত্ত্য পর্থান্ত ও আছি 

জীবনের মুক্ট ছিব তৌযাঁকে।  ঘছরি শ্ুনিৰার 
কর্ন আধো লে শ্তনুক আতা! কি বলে মগুলিকে থে 
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২. জন জন্বকরে- সে দিয় তুহিন জী 
জা, নটি ল্চ 

$. এব০ রর মনির দ্যুতকে এ কথী লেখ 
$৩. বলেন তিনি ঘাহাঁর মে অক্ষাদুইবীর তলোয়ার আহি 
২. আনি,তো'ঘার কার্থ; ও ভুমি কোথায় লতি করিতেজং 
ভাঙা খানে সয়তাঁনের আসন ভূমি ও শক্ত বরিতেচং 

1 আমার নাহ্ .ও আমার ভক্তি হেয়ন্ডান ন] করিয়াঁছ সে 
ননছিনে যাহাতে আন্তিনীছ চিল আযার বিশ্বাজি-লাহ্ক্ 

7 ছে খুন হইল ভেযারদের ম্চব্যি - ঘেখানে সরুভালের: 

$8জবজতি. : কিন্ত যাহারা বরে বলগামের প্রকরণ 
“ঘে-শিক্ষাইল হলাককে বাধী চেলিতে রিশরালের 

এমন্তনের আগ দেবতার পুলাঁদ খাইতে ও-পরদীর 
করিতে তাঁহার তোযার স্বস্থানে হইলে আমার কিছু 

$৫আচে.তোযার বিপরিতে। দে মত তোযার আজে যাহারা 
- হরে নিক্ছালাইতনের পকরএ...ঘহ] আযি গূলী করি ॥ 

$৬- এদ কর তাহা না করিলে. আঁ তোমার ই শ্্ঘ 
আনি] ঘুদ্ধ করিব তাহাদের, সহি- আযার মুখের 

$4-ভাল্োযাঁর দিয়া! 1. যাহার শ্তনিৰার কর্ম আজে নে 
হ্ঠনক আজ ক্তি বলে মগ্ডলিকে থে জন জয়কে 
তাহাকে: দিব গুঞ্ যান-ধাইতে, তাহাকে ও দিষ, এক 

- ধলাসাধর ও সে পাথরে এক নূতন নায় লোখা যাহা] 
+কেহ জানে লা তাঁহার বাতিরেক যে পায়ু তাহ! 1 
৩ এব তয়াটীরার মগ্ডলির দ্যতকে ইহা! লেখ বলেন 
 ইশ্থরের দুঞএ ঘাহার চক্ষু অগ্নির শিখার মত ও 
+৮৮ নাছ ৬:5০ ঘি ৬ 
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২৩ 

২৪ 
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উহার পাঁ হ্যাদিণ লিভলের যত আমি জানি ভৌযার 
কিয়া! ও পেষে ওসেবা ও ভক্তি শু বৈর্ঘা ও কার্থ 
তাহাতে শেহ পু হইতে আবিক 1 কিন্ত সে 
হাখঈহশ শাইতবল ঘে আপনি বলে ভবিহাু হত 
শিক্ষা কহাইতি ও ভুক্কলামি করিতে দিঘি আমার, 
দাসকে সরদার করণ ও দেবতার পলাদ হ্ওনা” 

অভব্ক আায্ার কিছু আছে তৌঁযাঁর হিপারিতে € 
আমি তাহাকে তাহার পরদাঁরের মদ করিবার সময 
দিল কিন্ত সে যো করিল লা দেখ আসি 
ফেলি ভাঁছাকে পক বিজানাঁয়ু ও ঘাঁহাঁর। পরার করে 

উহার সহিৎ্ বত দুর্গতিতে ডাঁহারদের ককাতর্ঘ্য খোদ 
লাকরিলে তাহার শিশ্ুগণকে ও মৃত্যু দ্য বধ করিৰ 
ভীঁচ্ঘাতে সফল মশ্রলি জানিতে পাঁইবে ঘে জাতি পাঁজর 

প্রধণ, আন্তঃকরণ বিচারক আঁঠরি ও ছিব তোযারিদের 

পতি জনকে ভোঁযারতদরে ক্রিঘরান্ঘায়ি! কিন্ত 
_ আয়ি কাছি তোযারিদ্িগান্তে ও ওয়াভীরাঁর জান্য লেবকক্ছে 

ঘত লোক এ পঁকার্ণ হরে লা ও ঘাহারা সঘুতালের 

ঠীভীর লা জানিয়ে: ঘেন তাহারা বলে আছি'আ'র 

£ ফ্যোঁন ভাঁর দিব না তোয়ারদের ওপর; কিন্ত তোর 
দের ঘাহা আচে তাহা শক্ত বর আঁয়ার আগয়ন পর্থন্ত? 
ঘে জয় করে ও যাঁনে আার কার্য শে পর্ঘন্ 

ভহিন্ে বিক্ুয্ দিব বর্মেরদের শুপর সে লোহার 
তপ্ত দিয় কৃতৃত্ব করিবেক্ত তাঁহরিছিগকে ভাহার! চুদন? 

- ফ্রিতে হবে কুমারের পাত্রের ঘত ঘেযন আমি ইলা 

২৮ আগার লিতা হইতে। - আছি ও ছ্িহ শৌয়াজা তার! 
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৬৯ তাহাকে 1. ঘাঁহার শনিবার কর্ম সে শুনুক আতা 
কি বলে ণ্ডলিক্ে | ০০০ 
শিব. ইহা ও লোধ সার্দিসের গুলির দৃ[তকে হলেন তিশি 
,৬ যাহার আজে ঈশ্বরের সাত ভাজা ও সাত ভারণ 

আমি জ/নি .তোযার ক্রিয়া] মে ভোরাঁয় জীবত না 
জজ আচে./কিন্ত মৃত্যু হইয়া |. চৌকিঘুক্ত হও ও 

7 মাহা, থাকে ঘাহা করিবার দায় ভাঁহা শত করাও 

একারন তোয়ার কিয়া! পৃর্মিৎ না নাঁইয়ুঁচি ভগীরানের 

তি গৌচরে 1 অভ্এব হে মত পাইয়াঁজ -ও-স্ভনিযাঁচত 

১5 ভাহা/য়নে কর ও শক্ত-্বর ও গেদ.কর অতএব ভুমি 
. (ভীকি লা দিলে আজিব তৌযাঁর ঠাই চোরের মতে ও 

--জুযি জানিতে, গাইব না! কোন, সময় আজিব ভোমার 
৪. কীইি। সার্দিলে ডোমার অল নায় আঁচে যাঁছার) পরিচুদ 

এক মুলা লা-করিঘুছে তাহার ঘোগীয অতএব সপ 
৪. লাইবে আয়ার হি-শক্ধ বর্ঘ পরিজ্ুদে- ৮... থে 
জিনে লে শ্তন্র বস্থ পরিধান হবে ও আসি কাচিৰ ল! 

জর নাত আর দুঁস্ভক হইতে কিল শ্থিকাঁর, করিৰ 
7ভীস্ঘার লা আঁযার লিভী ও ভীহার দ্যভের সনে 1 
রঃ মাহীর শ্তনিবার ক্র আছে সেম্কলুক জাজ! কি বলে 

গুলিকে ) পর 
৪... এব০১ কিনা দেয়ার সনির নিরু দ্যতকে ইহা নোধ 
প্লেন ভিনি ধর্ম ও -স্নত্য যাহার আচে দাওদের 

_; জক্ষাল বিনিঃটুলিলে কেহ কদ্ছ করে না ও বদ্ধ করিলে 
া. কেহওধুলে না আমি জানি তোমার ক্রিয়া দেখ আছি 

৭ শক মুখ দ্বার খুইয়াজি তোযার সনু ও কেহ 



ও ত্তীয় পর্ব ্ছার্শিত-- 
বন্ছ করিতে পাঁরে লা তাহা : ব্রঙ্কারণ ভৌঁযারি আঁচে 
কিস্থিত বল ও আর্্যার কথা আাঁলিযাঁচি ও আয়া নাম্ 

২ হেয়ত্ান লা করিয়াজ 1. দেধ ঘাঁহা'রখ সযভালেকক 
জিলগাগের লোঁক যাহার! আআঁপনারদিগকে লে ফিহোদী, 
.শুভাহা লহে কিল্য মিথ] কখন, কছে ভাহাঁরদিগাকে 

আনি দিক ছে আসি ভাহরিছিগিকে আলিঘু! ভজল 

করাঁইব ভোঁযাঁর চরনে ৩ তাহারা! জাঁনিকে ঘে 

$০ আছি পেঁঘি করিয়াছি তাকে 1 ভূমি হক 
করিয়াছি আঁহখর ইর্থাকখা সেকারণ আহি ওরা 

করিব ভৌহাঞ্কে পরিক্ষী ছণ্ডে ঘাঁহা আসিবে সকল 
জগতের শুরু পরিক্ষা ফ্রিতে পৃথিবীর অকল 

8) পুঁজাগীণকে &.. দো আঁটি শীদু আন্িৰ যাহ? 
আছে ভার ভাহী শক্ত ধর কেহ তোমার মুকুট 

8২ ঘেল না লয়  ঘে জিলে তাহাকে আনি করিব এক 
*. ক্যগ আমার উশ্বারোর ঘরে এব সে আর কখন 

হাহিরে যাইবেক, ল আঁযার ঈশ্বরের লায় শু লেগির 

ডাহার় ওসর ও আর ঈশ্বরের অহরোর লাঁয্ 

+ : তাহা ন্ডল ঘিক্বোশলঃ যাহা কর্ণ” খাকিয লামিল 
৬০ আসার ঈন্বর হইতে এব, আার ল্তল লাম ও । 

৪৩ ঘাহাঁর' শনিবার কন লে স্তলুক আজ ৯ বলে 
ওক. এ 

নন এরও. লাওদিকেরঘোর হগুলির দ্যতক্ে। চর 
| লাল আঁঘেন বিস্বাজি ও ভা াচ্চী ঈশ্বরের 

অুষ্থির অরিষ্ত ২, আহি জানি তোযার, ক্রিয়া ভু 

: - শীতল: লহ ভগ লহ আছি আসা কারি-ক্েতৃষি 



ও তৃতীয় পৰর্ক পকাপশিত-- 

$৬ শডিল- কি তগ্ঠ হইতী | আভএব শীতল নহে-ঙগ্ত 
_ নছে: কিন্ত জুত়াঁন-হইলে আমি গুগিষ্ব তোকে 

4৭ আযাঁর “মুখ হতে! তি বলিডেছ জাতি ব্নবান ও 

হনে বাতিতঁজি ৩ আর কিচু অভাব নহে কিন্ত 

স্বাঁভ নহ-ঘে তুমি কাল ও দিলহিল ও গারিব ও আক 

০০ শু গুল আমি পরা্র্শ- দেই তোযাকে পরি 

- হহূর্ঘ কেল আঁয্রার উই বীববাল হওনের জন্য: শ ইজ 
_পরিচুদ আঁচুধদিত হওনের জন্য ও তোমার ওলপ্ভার 
- লঙ্জাঁ দর্শন না হওনের জন্য তৌমঠর চক্ষ ও চক্ষে& 
$৯ শব: দ্য়ুশ (লেপ ভোর দখলের কারন! ঘত লোক 

আনি পেঁঘে করি তত লেখককে বিহক্ত করি ও আঁজা 
২০ দে আভএব ডপ্ত হও ও খোদ করা, দো আমি ভাই 
- স্বারের কাজে ও দ্াতি যদি কোন কেহ আয়ার বুক 

ক ইলিয়া কপাট গুলে তবে আঁয়ি ঘরে আমির তাঁহার 

*.- সবাই ও -ব্বাত্রে ভোজন করিক তাহার আহি ও আজে 
&$ আযাঁর অভি 1  হে-জহ-করে তাঁহাকে বজিতে 

: দিব আমার সহি আয়া জিৎহাঁসলের ওপর ঘে 
আতজআআঁসি জয় করিলাম ও হন্সি আঁযার পিতার ৪৮ 

রী ভাহার জিৎছাঁসনের গুপর |. ঘাহা'র শ্টনিবার ক্র 

আজে লে শলুক আতা কি হলে যগডলিকে 9 

বা ইহার পর আমি দুথিঃ করিল'য এব দো এক 
৯ ম্যুংলা দ্বার ব্্্ো তাখন পথ্য রুহ যাহা শ্বশিলায্ 
নন জিলন্তুরির মত কথা কৃহিতেং আঁযার আঅহিৎ ও ভাহখ 

: স্বলিল বালে আইস আমি দোধাইৰ তোহাঁকে ঘাঁহখং 



৪ চত্তা/ পর্ব পুকাপিড- 

হবে ইহার পরে।- সত্তর আমি ছিলাফ আজ, 

এহ০ দেখে এক. জিণ্হ্খলল ক্র্গে য়া! হোল এক জন 

চি ঠ »ঙাাসনে বলি হিনি বলিলেন ডাহা 

দর্শণ জিন জবৰ্রজদ ও আঁক্িকি পাথরের হত এক হুল 

ধনুক ও পাঁনীর মত সে সিৎহাঁজলের' চ্তদির্ঘগি | 

সে লি০হাসলের চত্তদির্গে ও চরিবাশ আসন এব 

লে চবিব্শ আমানের) ওপর দেখিলাম চব্বিশ পাচিন 

লোক বলসিতু? শব বর্ন পরিচুছে তাহারছের মাখা 

ও অর্ের শুট... বিদাত ও. জন্ধ্যাগর্জুল.ও রব 
হ্বাছিরিল সে লিৎহাঁসন হইতে) এব০ আত 
দক্জুলিত চুপি নিতা জালিল লে নিৎহাসনের জন্মুখে 

যাহা ভগবানের সাত আত্াা। . কীচের এক যদ 

ও. সুটিকের মত লিৎ্হাঠসলের জলাচেখ |. এব 
টি, খাল ও ঢকাঁকারের অঙ্জা স্থলে চারি জন্ব চক্ছ 

সুর্মি- আগে! ও পাছে. পথ জন্ড সি৭হের মত 

দ্বিতীয় বাছুরের মত তৃতীয় জন্ডর মুখ জিল মানুঘের 
সত ও তত্ত জন্ড ছিল এক গনী? নচরের মৃত এব, 
লে তারি জন্তু চিল একৈক্ছের জযুটা ভেলা চত্ত্দ্গো 
ভিতরে ও ভাহার1 চিল চক দৃর্মি- তাহার] .ও..দির 

| রাত্তি বিশু করে না বলিতে, রম্ ব্ বর্ম ভহহ 
্ জবর্বশততি ঈশ্বর ঘিনি আতিত ও বর্তর্যান ও. ভবিষ্যৎ | 
মেজন্ড তাহন্ছে বিনি বলেন জিৎহ!সনের ওপর ঘিনি 
সগাসবৃক্ষন জী স্তর ও অগ্রুম-ও স্বতি করিতে 
মবিবশ দঠিল লোক তাঁছাঁরদের অন্মুণর পি! 

ভতল! কুরিল তাহাকে ছিনি বসেন লি্ভাক্সনেত 



সই তত্তর্ঘ পর্ব পকীপিতীি 

7. পর হিনি অ্াসন্হঞ্চিণ জীব পরে তাছারদের মুকুট 
8 হেলিল জিওহাঁজলের জলাণে বলিতেহ 1 হে হে! 

ভুঁযি স্বর ও সগ্তয ও পরা নাতে যোগী, একাঁরণ, 

তুষি জুল করি আঅফলকে ও ভোঁযাঁর যাঁসার্ে 
তাহা সকল হযু ও সৃসকুন হইল | ৮৮৮৮ 

রা ভাঙার দক্ষিন হস্তে ঘিনি বসিলেন অত্হাঁললের 
এও আসি দেল এক পতি ভিতরে হাছিরে লে 

৮ তত আাঁড যৃহর দিয়া াযিকরণ। আছি ও ছেখিলি 

_ শ্রক বলবাঁন দূত মহা ঝুলি করিহণ চেতি িভেং হলিল 
৩ তি চলিতে উ যারা গুলিতে ঘোগা কে ভন 
রণ কিছ পহিকী কিনা | পুিহীর' লিচে সে ক্ষতি 

হুলিতে কিমা ভাহাঁতে দুঙ্ঠি হিতে কাহাকে ও পাতা 
& গেল না।॥। ভাথন কোল কাঁহাকে পুতি গুলিতে 

- শু পাঠ করিতে কিম ভাঁহাঁতে ছেগিতে নাতে না গেলে 

৫ জআীয়ি হু রোঁদুল করিলায ভাঁহাঁডে মে লাতিন 

লোকের এক জন কহিল-আযাঁকে ক্রন্দন করিও লা 
ছেধ ঘিনি আটিজল হিহোঁদী গোর লিষ্হ ছাদের 

' মূল ভিনি পে পুতি গৃলিবার ও ভাঁহার আত যিকর 

ঙ. মুলিবার- পরাভিহ করিতাজেল | তান আহি দুঙ্ি 

পাত করিলয্ ও দ্ধ মে লিশ্ছাঁলন ও জন্মর আগে 

থলে ও পুচিন লোফেরদের আঁহ্ো ভাগুইিল এক হেহ্েরু 
স্বাঁটী ঘে যত বলিদান হইত যাহার সাত শী ও সা 

চু ডাহা ঈশ্বরের আঁ আতা সমস্ত দথিকীতে 
« -গেল$ তিনি নিকট আনিয়া লইলেন লে পৃতি 
£ ভাতিয় দিন হক হষ্টাতে মিন বসলেন লিহাজলের 



৫ পয পবর্ধ পরককার্শিত-- 

৮ ওর 1: ও তিনি পুতিকে লইলে লে চারি-জন্ম ও 
চব্হিশ প্রাতিন লোক পততিল সে মেছের বাড়ার অন্যাণে 
পুতি জনের জেতার! ও স্র্সের কুড হইয়া জুগান্ধ 

ৰৈ সৃর্ধিৎ ঘাঁহা পন্য লোকের লিখেদূল তাহারা ও 
মৃডল গীত গাইল কহিতেং তি লে পতি লওন ও 
তাঁর খায্করা খুলল ঘোগীয একাঁরন আপনার বুজ্ত, 

ন- দিয়া! যুক্ত করিঘচিং আমাদিগকে ঈস্মরের: পে 
০ পুতি গৌন্তি ও ভা: ও লোক ও বর্ম হইতে . ৩. 
করিয়াছে আযারিদিগীকে রাজা ও ঘাজিক আহারের, 

ঈশ্থরের ছি ও আরা কতৃত্ব করিব পৃথিবীর ওর.) 
8$-ভাখন আমি দেখিলাঁয় ও শ্নিলাযি আনেক দ্যভের রৰ 
,.. সে লিৎহাঁসন ও জন্ত ও প্াচিন লোকের চত্তদির্টৌ ও 

$২ ভীহখরদের গীণন.কৌটিং ও ) অহী শু. রবে কৃহিতে 
-. ঘে মেহেক বাঁ বলিদাঁল হইল তিলি পরাক্র্য ও লন ও 

-- স্বান ও বল ও অন্ত ২-চ্যোক্ ও ধল্য পিল হোগা 

$৩ উন শুলিলাযি আর্গও দৃথিৰী ও দইথিবীর নিচে ও 

মদের অমস্ত জীব ও আহারছের মঞ্যোর অক্লঞ্কে 
বলিতে ধূল্য ও আগত ও যো ও বল হগুক ঈশ্বর 

$8 ও ফেযের হাঢাকে অদাসবর্বক্ষণ 1. তাখন সে চারি 
জন্ড লিল আঁয়েন ও লে চবিব্শ পাঁচিন লোক পতিঘা 

- শুজল ক তাঁহাঁকে হিনি াসন্বরক্ষণে চু 

শব আঁমি ও দেটিলাঁয় ঘাখল সে মেছের বন নিল 
১. লগ ধণযক্রা ও আহি শ্ঘনিলাষি জে জন্মর একক 

যে সন্ধ্যার নের নী শন্ধু করিয়া বলিল আইস দেখ 



ও য় পর্ণ পুকাশিভ চল 

তাহাতি আতি দৃথি পাত করিলাম ও ছোধ এক শীদা 
ঘোৌতী ও ঘে জন তাহাতে আরোহন করিল সে ধনুক 
ধরিল এক মুকুট ও দেয়া! গেল তাহাকে এব জে 

হাহিরে গেল জিনিতেং ও তয় করণনার্ধে পাশা 

তিলি ও দ্বিতীয় ঃখাথকর কুলিলে শ্তনিল+য দ্বিতীয় 
জন্ড বলিতে জাই দেখে? ভাহাতে রপ্ত বর্মের আর 
এক ঘোড়া বাহির হইল এব ঘে তাহাতে আরোহন 
ফরিল ডাহা'কে দাতত্য হইল আরন খণ্ডিত পৃথিক 
হইতে ভ'হাঁতে তাহার পরস্পর বব করিবে বত 
ভলোঘাঁর দেয়) গোল তাহাকে 1 ্ 

তিনি ও ভূত খ'ঘকরা খুলিলে আমি স্কনিনাঘ 
ভূতীয জন্য কহিডে১ আইল দেখ তাহাতে আমি দৃঞ্ধি 
লী করিনা ও দো এক সানা ছোতী এব মে জন 
তীহাঁতে আ'রোঁহল করিল ভাছার হস্তে একটা হাতি ? 
পিন্বে আহি শ্তনিলায় এক্স রুধ জে চারি জন্দর মধ্য 
হানে কহিডে* এক জের গৌ এক নিকা দর ও তিন 
জের যহ একক নিকা কিন্য আবৰান তৈল ও দা রস 
হেল লস কর লা। 34 

ভিবি চত্রর্শ াযিকর? খুলিলে শ্তনিনমি চত্তধ 

৮ জান্ডর রব ঝলিতেং আইল ছোখ ৮ তাহাতে. আসে 
ছুষ্ডি পাড করিলায় ও দোখ ওকসাচকুসা ঘ্বোত্া বব, 
ঘে জন ভাঁহাত্তে আরোহন করিল তাহার লাম মৃত্য 
ক্লার্ক ও হইল ভাহবর পশ্চাত বর্ত এব হব করিবার 
এ দেয়া! গৌল তাহাকে পৃথিবীর চতত1০শ 

ও ৩ "বি। আপ ৯, 



শহাটি ওহ প্র পকাশিত 1 
খারিডে তলে যাঁর ও মহুন্তর ও মৃত্য ও হন পশ্ত দিয়া। 

৯. তিনি পঞ্চম খিক খুলিলে দেঠ্িলায্ ভাঁহাঁরদের 
সব ঘত্ব কণ্ডের নিচে ঘণহার! গুন হইয়া! চিল ঈশ্বরের, 
কা ও লে সাক্ষীর কারণ ঘাঁহা ডীহার] বরিল ॥ 

স্ব তখন তাহার? ওঠ বব করিয়া! ডাকল বলিতে ওরে 

যিছহা ব্য ও ত্য আমাঁরদের ঃুন করন রিতার ও 
_ আুনের দাঁয়া করণ কত কাঁল গৌণ করিব দথিবীর 
১ বাসিরদের ওপর] তাথন তাহারদের ল্তি' জনকে 

-* স্কক পরিচুদ দেয়া গেল ও তাঁহা'রদিগীকে কিছু কলি চুন 

.. স্থইয়ুণ রহিবাঁর কা] গৌল ভাঁহাঁরদের হদাঁল ও 
ভাভারদের খুন পর্ন হওন পর্ণ্ন্ত ঘাহারা গুন হইবে 
»তাহারদের যত ! নি 

5৮. তিনি ও অগ্তয নাঁযকরা গুলিলে দেখ মহা হমি 

' কমর হইল ও স্র্ধয লোমের চটের মত কালা হইল 

৩ চত্ত্র ও হইল রক্তের হাত ও ক্গেরি তার! পতিল 

ঃ দুিবীতে ঘেয্ন ভূম্মুর গাঁচি বক্ত বাঘুতে লত্তিয়া তে 

5 তাহার অকাল আল. এব সর্প বহিল পাইজ 
... পুঁতির মত পুতি পর্বত ও ওপদীপ ও লিল আাপনং 

৪৫ স্থান চাত্তিঘা' ও পুঁথিবীর অকল রাজা ও য্হত ও 
“*. হইলবাল ও শেঁনাপিডি ও বিক্রাঁন্তঠ লোঁক ও পতি গোলা 
“ও পতি মুক্ত নুহ এল. গাভীরে: ও পর্বতের 

$৩ খ্হায়ি নৃফাইল , ভিরি ও পরর্থতকে বলিল 

পু আয়ারদের শপ ও ০5 কর আঁমাঁরদিগাকে 
_ শহিরি যুখ হইতে ঘিনি হজ্সেন জিণ১ছাঁসলসনের ওপর ও 

£৭ মেঘের পাঁ়ার ক্রি” হইতে 8. একাঁরণ ভাহাঁর 



ন্ 

শর 

৬ ষ্ঘটয় পর্ব প্কাশিত ৮৮ 

শোঁবের মহা দিন হইছে ও জে ছি হত 
০. নিউ 

(৫টি 

এ সকলের পরে আঁি দেখিলাঘ চারি দাত 

- দঠি'বরৈ চারি কৌলায ভাশাইযুণ ও দিথিবীর চারি বাঘু, 

চে 

গ্রিঘে ঝাতীল না বহনের জন্য পি কিম্া? সুদ 

কিবা বৃক্ষের ওপর আমি দে টিলা আর এক দ্য 
_আর্েচদর দ্িগো ওুতিযু] যাঁহাঁর চিল জাঁব্ত ঈশ্বরের 

মহর 'এব* মে বত চেচাইঘা ডাকল সে চারি 
£ দ্যাত্ষে ঘাহাঁরদিগিকে পরাক্রম দেয়া গৌল পৃথিবী ও 
তত. 

& 

সম্মুছের হিৎসা করিভে কহিডেং হিৎ্সা করিও 

না পুথিব কিন্থা সমুদু কিম্থণ বৃক্ষকে ঘাঁরত-পর্থান্ধ 
_ জ্াংযরা মহরে না চাঁপাইর্াঁচি আর্যারদের ঈশ্বরের 

লেহকু তাহারদের কপালে? পরে আছি খুনিলায্ 

- ভাহাঁরছের অঙ্গ? ঘাহীরণ যবে চান! হইল এক শত, 

* -চৌযান্িশ সহ যাহার! যহরে চাঁপা হইল-িশিরালের 
€&.. পতি গৌনিও হইতে]. হিহোদার গৌজ্ডির বারে) 

ছাঁজার ম্হরে চাঁপা। ব্লাওরলের গোঙ্ির বায়ে! 
ছাঁজার মরে চাঁশী॥ গীদের গৌর বারে হাজার 
মহরে জাপা ৮ আঁশরের গোচ্ছির বারে। হাজার 
হৃহরে জালা) লাগুলির গোজ্রবারে। হাজার যে 
জাপা; শিয়ু$লের গোঁজির বারে হাজার আহে 

৯ থড : লোইর চৌকির বারে হাজীর যহারে চ্ঘাপা ॥ 
- ঘিশগ্যরের গেোছির বারো হাজার মনরে চাঁপা! 

চি/০৬৫ গেষ্ঠির বারে! হাতার মহরেছাপ3। 



২ সপ্ঠিহ পর্ব পাত 1 

৮ যুসক্েরা গৌজ্জির, বারে! হাজার গহরে জাপা । 
বেনিমিনের গৌন্ছির বারো হাজার হরে জাপা 1 

ইহার পর আমি দুম পাত করিয়া! দেটিলায় বত 

-: আলিবা যাহা কেহ গীণন করিতে পারিল লা পতি বর্ম 

০২ গৌঁভজি। ও লোঁক ও ভীাঘি হইতে, জিহাঁসল- ও 

০ 

$$ 

$% 

$$ 

২৪ 

যেঘের বাঁন্তার সনে ভাণ্তাইঘ! শব পরিচুদে পরিধাৰ 
হইয়া! ও তাঁল শাঁভা হত্তে করিহণা।  প্রহণ্ গ্রে 
কহিতেং আঁযারদের ঈশ্বর হিলি বজেল লিৎহাসনের 
ওর ওঘেঘের বাত়াকে আন যশ হওক 1 শ্র০, 

নকল দাত ড+গু'ইল লিণ০হাঁজন ও পাটিল লোঁক ৩ 

ঠাঁরি জক চত্তপি্দগৌ পরে ভাঁহার! জিতহাঠসলের 

আলুখে পত্তিযুণ শজলা ক্রি উম্থরকে বলি 

আঁয়েল আচীবর্বাদ ও নাঁর ও ভাল ও জ্যহ ও জন্ত্রয 
ও পর্ধক্রুহু ও হল হওক আঁযারছেরা শভগবালকে 

অদাসবর্কক্ষণে | আঁছেলা লে পাতিল লোকের এক 
নসর করিয়া বলিল আঁান্ছে আহার শক্ু পরিচুদে 
পরিবীল হুইয়াঁজে তাহারা কোন লেখক ও কোথা 
হইতে : আমি বলিল+য মায় ভূমি ভাত আঁচ । 
তাহাঁড়ে ভিলি কছিলের আপাকে এ ভাঁহাঁরা খাছায়! 
বত দুদ হইতে আলিয়াছে ও ভাহারদের বন্ধু বুয়া 
শাদা করাইযাচে ঘেহেয়' ঘাঁার রপ্তে  আডএহ 
তাহার ইঈত্বরের লিৎহণসলের অন্যুতে থাকে ও 

. ভাহাকে দিবা রাজি পিজা করে ডাহা দরে থিলি 

৬ 

হলে লিত্হাঁললের পর তিনিও বলভি করিহেল 

তাহারচর মঝ্টো তাঁহারা আর কাখন দুখিত কিম্বা 



৭ সন অন্তয পবর্ উকাশিত ঘা 

তৃগ্থিত হইবে লা রৌদু ও কিছণ গার্মি লালিকে লা 

89 ডাহারছ্িগীকে. একার মেঘের ঘান্কা থিলি বি 
হাঁললের মধ্য হালে ডিনি ভাহারদের ভক্ষ্য দিবেল ও 

লইযু! ঘাঁবেল তাহা রদিগাক্ে অমৃতা জলের ঘোগাঁডে 
ঈশ্বর ও হোচিযা গ্েলিবেল আক্তল চক্ষের জল তাহার 

- দের আধা হইতে আশা 

পর্ব ভিনি ও জন্য ধার ঠুলিলে আছ্ছেকি: ০ 
০.৮ নিঃশন্ হুইল হযগ ভাখন আমি দেখিলাম লে সাত 

_ছ্্ুত যাহার! ভণ্ডাইল ঈশ্বরের অন্যুণে' ও সাত ভুরি 
৩. দেয়ে গোল তাহাঁরদিগাকে ! পরে আর এক দ্য 

আকিঘ! তাণুইল যত কু্ডের নিকট ক্যর্সের: এক 
 ধ্ুলাচি হস্তে করিয়ণ ও হ্ ধুপি দেয়া গৌল তাহাকে), 
তাহা সঙ্চল দরন্য লোকের নিবেদূল জি ওভক্ছগা 

ক্ষরিতে আর্ কুণ্ডের ওনর যাহা নিৎ্হাসলের 
৪ সনে ও লে পের ধু] ওতিল ঈশ্বরের গোতরে, 

পুলাবালের নিব্দেল সুক্ধী সে দ্[তের হস্ত হইতে 

গ্. পরে সে দ্যত বুনাতি লইয়া ঘত্ত কৃণের আগ; প্র 

করিল ও তাহা! ছেলিযুণ দিল পৃথিবীতে তাহাতে রক 
ও জন্থ্যাগর্জন ও বিদ্বুু ও হৃহি কত হইল 1 

৩৬. লে সাত দূত ঘে লীইয়া চিল সাতটা তৃরিও 
_ আপনার দিগীকে বাঁজাইতে পঙ্তত করিল । 
৭. খায় দাত বাঁজাইল পরে শ্টীল ও আন্টি রত্তের, 

 লহিক্চ মিশিত, হইল.ও তাহা ছেলন হইল ছৃথিবীতে 

-০০০/ 



স্র অন্য নপবর্্ন্পকাশিত- 

ও বৃক্ষের তুতীয়াৎ, শঁপোঁতা গেল সকল পণ শি 

ও শোঁড়া গৌল 1 

৮. দ্বিতীয় দ্য হাঁজহিল ও বড শঁ্জুলিত টার হ্ভ 
হেলন ইহল জযুদেে তাহাতে অযুদের তৃতীয়া 

৯ হইল রক্ত - ও অসুদ্ের জন্ডর সপ মরিল 
জাহাঁজেব্র ভৃতীয়০শ শু নঙ্ঃ ইইল | ট১ 

$০ ভূজ দ্বাত বাঁজাইল এব একটা বত তাঁরা পতল 

-. আঁ হতে পর্জুলিত ভায়ের অভ শু ভাহী এ এ 
$5 নদী ও জলের ঘোগর তৃতীম়ণশের গুপর 

তারার লী লাঁগাদালা তাহাতে জলের তৃতীয় তি 
নাগীদাবা ও অনেক লেক এজন পায় মরিল একারণ 

ভিক্ত হইল ৮ ০23508৮ ৬ 

$৯ - তত্ত্য দত হীজাইলে র্তর ও ওক ও রা 
ভ্তীতা০শ যাঁরা গেল ইহাতে তাহা'রহদের তৃভীয়1০-শ 
জন্দরক্ারি হইল-৩ দিলের ভূভীয়০শী. ছোখা গৌল না 

$৩ রাত্রি ও এই সত 1 -. আহি, দেখিংলাঁয্ ও শ্ুলিলাগ 

বে দূযতের এক জন আগের হব দিয়া ওততিয়ণ; সত 
সুষে কহিতেই অন্তাঁন সন্তশি-সন্ভান ভাহরিদিগাঞকে 

এখহাঁর] বসতি করে ঈথিবীর ওপর লে তিন দূতের 

ভুরির হাঁজনার্ঘে ঘাঁছারদের বাঁজজন ভবিষৎ ৮ 

পর্ব, দরে পঞ্চ দা বাঁজাইলে আসি দেটিলায্ এক তারা 
* পত্ডিল জর্গহইতে পৃথিবীতে ও -অউলস্র্প )ধাদের 

সহ চৌতান দেয়া! গৌল তাহাকে! তাখন লে মুলিল আতল 

রশ যাদু এ ধুয়া গল খাদ হইতে নক বত সারের 



৯স্পস্ নব পর্ব গ্কাঁশিভ-- 

? ৮০: জূর্থ্য ও শন্য অন্ধক্কার হইল জে 
চ 
. 

০৩ 

খাদের হুর্যাতে 0. এব০ পাল আতিক বাহিরিল 

ধুয়া হইতে ুথিবীর গুপর পরার ও দেয়া গল 
»ভীহারদিগকে .ইথিবীর বি কাক্কার মত 168, 
ভাহারদ্িগীকে জা গোল পুথিবার গাঁশ কিম্বা! কোল 

আবুজ তণ কিম্বা কোল বৃক্ষ নঙ্ঠ না করিত্তে কিন্ঃ 
লে লেক কেবল ঘাঁহছারছের কপালে ভগীবানের হর 

চাপিল লা!) - এব০ তাহা'রদিগাকে ছু গোল বৰ 
না করিতে তাঁহাঁরদিগিকে কিন্তু যেমন তাহারা পাত 

গু মালের জানা পাইবে এব০১ ভাছারদের ব্যাথা [চিল 

বিহু কাকার কাযাড মত ঘাযন যান্ক্ষকে কাটে | 
মে দিনে লোঁক মৃত্যুকে চেগ্া করিয়া পাইবে লা. ও 
মরিতে আসা করিবে কিন্ত মৃত্যু পলাইবে ভাহারদিগ 
হইতে । . সে পদপাঁল স্তিগ্জের মুর্তি চিল ঘোতা'র 
মুত হারা! রণ করিতে পুস্তৃত ও ভাহা'রছের মাথায় 

মুকুট কর্মের যত ও তাহারদের মু মনুষ্োের মুণ্েরা 

৮ সত তাঁহারদের' চুল ও সী লোকের: চুলের মত ও 

৯. তাহারদের দন্ত লিৎহের দন্ডের হও | ভাহারদের 

বুক্ত পাটা ও লোহার বুক পাটীর মত ও তাঁহারদের 
_ তেলাঁর শব্ধ ঘেযল রথ ও অনেক আশ্বের শত; ঘে ঘুদ্ধ 

4০ করিতে দৌতে 1]. ভাহা'রদের লেজ ও হইল বিহু 
২ ক্কাকতাঁর মত নেজে ও ছল ওভাহরিদের পরায় 

মন্ষ্ের হিন্জা করিতে পাঁচ যাঁল | তাহার 
88 দের এক রাজা লে আতলযর্শ ঠখদের দূত তাঁহার 

নন ডেতি লায, আবাঁদন-. ্ ঠক ভাহীয় ডাহার 



৫. 

৯ অবয পথহ এুকাশিত 17 

নঘি অনিলায়ুন 1 এক অন্তাল গেল এব দেখ আর 
গ্লু অন্ভাপ আলিবে ইহার পর 1টি 

৬৩ 

৫৬ 
&৭ 

পরে সপ্তম গুড বাঁজাইল তাহাতে আমি স্কনিলার 

- এক রূহ লে আর্মের শিঁতির চারি শী হইতে হাহা 
তগাবালের সল্মুতে কহিয়া সে ঘচ্ুয দ্যডকে যাহার 
ভুরি হইল ঘেচাঁরি দৃ[ভ বন্ধিত বত নদী করাতে 
তাহাঁরদিগাকে ুল॥ তাখন সেচারি দৃযত পোল] গেল 
যাহারা প্রস্তুত হইল এক দগড ও এক দিবস ও এক মা 

ও এক বরের জন্য যল্ষ্যের ভৃতীয়া্শ বই 
করিতে এব মে অস্মো়ারির গণন দুই লক্ষ 
হাজার আঁঘি ও শ্বনিলাঁয় ভাহীরদের গীণন ও আমি 

দেখিলাম লে ঘোতা ও ভাঁহাঁরদের সোঁয়ারির মূর্ত 
তাছাঁরদের অগিি ও লীলা ও গন্দুকফের বুক পাটা ও নন 
ঘেঁকতারি মস্তক জিওহের মস্তকের আত এব, আগি ও 

ইয়া ও গান্ধক্ক হাহিরিল তাহারদছের মুখ হইতে | এ 
তিনে অগ্ি ধু গন্দক ঘে বাঁহিরিল ভাহীরদের হু 
হইতে ম্লুষ্যের ভূতীঘ়াশ গুল হইল] একারণ তাহার 

- দেক্ পরীক্রুঘ তাঁহারদের মুঃধ ও লেজে ভাহারদের মেজ 

শ দের নেজের যত তাঁহাঁরদের যাঁথা ও হইঈন্দ এব, 
ডাহা! দিয়া! তাহারা হিৎসা করে! কিছ যাকের 

-গ্বক্ষি ছে রিল না এ দাঁতে ঠেদ করিল বা] ভাহারদের 

মঠ 

ছন্যকৃভ দেবতা ও জর ফলা লিতল পাথর ও কাছের 

ঈতিযার ভজন ভ্যাগ করিতে ঘাহারা দেখে না স্কুলে 

লা তলে লা এব৩, তাহার থেদ করিল লা তাহার 

দের গুন ও মন্ত্রুওপরদাঁর ও চৌর্ঘয বিজয়ী 



8০ দশয় পরর্য পুকাশিত 1 

পরর্ক আছি ও দেঠ্ধিলয আঁরু এক হলবাল দত মোছে 

4০ ৪০ পরিধান হইযু ক্বগ হইতে লাঁমিতেং এক ঘন ধন্ঝ 

চ 

৬ 

_ ভুবিহ্য- বক্তা দাঁসেরদিগকে 1 

- তাহার মায় ও তাহার যু সূর্ধোর হত তাহার! 
চরণ ও ঘেযন আগ্ির স্তন ও তাহার হাতে একটা 
ছোঁট ম্যাঁলাল পতি ভাখান তিনি ভাহা'র দক্ষিন পা 
সযুদূ ও বায পা দধিবীর ওপর দিনে ওত রক্ষে 
কছিল কি০হের গজজুনের যত এব, ভাহাঁর বলনের 
পরে সাত সন্ধ্যাগজল তাহারদের শব্ধ সরিল ; সে 

সাত সন্থ্যাগর্জন শত্জু সরনের পরে আমি লেগিতে 
লাগিল তাখন আমি শ্বনিলাঘ এক রহ হাঁ হইতে 
কছিতেহ আঁকে ঘাঁহা এ সাত শন্াগর্জ্ণ সরিল 
তাহা য্হর দিয়া বন্ধ কর ও তাহা লেঃ নী; এব০৬ 
ঘে দাত আছি দেঠিলায্ অযুদ্ু ও প্রথিধীয গুপর , 
ভাশ্তাইযা মে জর্গের দিগৌ হা বাঁডষ্িযা কির! 

করিল উহ লইয়া! ঘিলি অদ্ণবসবর্বহ্ছনে জীহড হিলি 
সৃক্ধুন করিলেন বর্গ ও যাঁহাং তাহার মধ্যে ও 
দথিবী এব্০ ঘাহীঘ তাহার মবেযে ও অমুদূ এবও, 
ঘাঁহাং ভাহাঁর যঞ্ধো ঘে আর সময় হইবে লা কিন্ত 

সপ্তম দৃযতের শঙ্পের দিনে যান হাঁজাইতে আরও 

করিবে তন উরে অভ্ডাঁড পূর্ন হইবে বেন ভিনি 

জে যঙ্জীল অযাচার পকাশি করিয়া জিলেল তাঁহার 
জারি 

হে বৰ আহি শ্ুনিলা জর্গহইতে তাহা আঁরবার 
এ কথাবলিল আমাকে ঘে চোট পুতি ম্যালান আচে: 

টয, তু ৩ 
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৬ ? 

$০ দশম পর্ব পুকাশিত 

উাঁহাঁ যাঁইঘা? লও দ্যুতের হাত হইডে ঘে ভাগ্ায় যুদ্ 

ও শৃধিঝার ওপর ৮. তখন আমি লে দৃযতের নিকট 
ঘা কৃহিলায় সে চেংট পুতি আযাকে দে শব০ 

সে বলিল ডাহা লও ওনঘাও ও ভীহাণ তিক্ত করাইবে 

তোঘার পেট কিন্ডু তোঁযার মুচধ হইবে হিঠা মধুর 

হত 1] এব আমি জে চোট ্ুতি ছ্যতের হা 

হইতে লয় ইলা এব০, জা জিল মুগ্ধ হিঠা 

মধুর যত কিন্ত তাহা খাইলে আগার পেট হইল তিক্ত! 
তে ও বলিল ভোযার আবশ্যক আজে খুনবর্বার 
ভবিষ্যৎ বাঁকা কাহিতে অলেক লেখক ও বর্ঘ ও ভা 
ও রাজারদিগাকে ? পন 

ভান গজের যত এক নল দেয়া! গেল আযাঁকে ২ 

০১০ দ্যত ভাণ্তাইল বলিয়া! ওঠ হা ভগীবালের ঘর ও 

চাট... কুণ্ড ও ভাঁহাঁরছিগাকে ঘাহারা যজ্ঞ করে সেম্মানে 

কিন্ত ঘরের বাহিরে ক্যান ঢাড়িঘা মাপ লা 

একারণ তাহা দেয়! গেল অন্য বর্কে ও তাহারা পবিত্র 

অহরকে দুলাইবে বেয়াল্িশ যাস; আমি ও 
আমার দুই লাহ্কীকে ভবিষ্যৎ বাঁক্য কৃহিতে দিব এক 
হবু দুই শভ যাইট দিন চট পরিবান হইয়া 
ইহারা সে দুই জিত গাছ ও দুই পুন যাহা ভাণায় 
অন্কন পুথিব্টর ঈদশ্বরের অন্যটা ৮. এব যদি 
কেন কেহ হিছ্ঞৰলা করিতে চীহে ডাঁহারদিগীকে তকে 

আগ ভাহারদের মুগ হইতে বাহির হইঘা বৎস, 

করিবে তাঁহারদের শবুগাণকে ও দি কেহ হি০সা 

করিতে চাহে ভাহারুদিটিকে ভবে সে এমত খুন 
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$$ 

*. ৪8. পকীরশযু পর্বত একাঁশিত-- 

হইবে 1: ইহাঁরদের পরাঁক্রয আঁটৈ আর্তি বদ্ধ 
করিতে বর্ধ বাঁরণীর্ঘে তাহারদের ভবিষ্য- হাক 
দিনে ডাঁহারদের পরীঁক্ষয্ ও আঁচে জলের ওপর তাহা 
রক্ত করিতে ও পথিবীতে পতি পিতা মাঁরিতে ঘত বারি 

আাহারদের ইন্ঠী; ও ভাছারদের সাঙ্গ সর্নিি" 
হইলে হে দুর্জন জন্ভ গুঠে গভীর হইতে জে তাহারদের 
সহি ঘুদ্ধ করিয়া জম করিবে ও )খুল করিবে তাহারা 

দিগীকে ] এব, ভাঁহাঁরদের মর) পত্তিবে সে বর্ত 
অহরের গলিতে ঘাঁহাঁর আ্য্য্াতি লা সদ্য ও মিছির 

ঘোধানে ও আঁয়ারদের পুভু হুম সমুল হইলেন %- 

তাল লোক এ গো ও তাঁছি ও বর দেঠিবেক্ 

তাহারদের যর আসাঁভেতিল ছিবল ও তাহারদের 

মহা! কবরে দিতে বারণ করিবে; এব৩১ খিক - 

বাজি আনন্দ করিবে ও হরছিত হইবে ভহিরদের 
শুসর ও পরসুনু দান শাঠীইবে একারণ এ দুই ভবিষ্যৎ 
বস্তগ ব্যধহ ছিল পুথিংবীর বাজিরদিগিকে 1. এব, 

-কাঁতেতিন ছিলের পরে জীবাশপ উস্থর -হহীতে 

4২, 

$৩ 

গেল তাহাদের যঞ্চে ত্রব.ভীহরি পায়ে ডভশ্ডাইল 

ভাহঠতে হত ভমু পতল ভাঁহারদের ওপর হাঁহি! 

দেহ ডাঁহরিদিগক্ষে 1 .: এব, তাঁহার? শুনিল এফং 

রব হ্হ্গহইতে ভাহারদিগিকে কহিয়ু এখানে জাই 
ভাহাঁতে ভাইরা যোদ্ধে চতিযাওষ্িল জর্গে ও তাহারদের 
শু দিল ভাছারদিগকে ₹. সেই দগু ও জিল 
বত হুহি কমর ও সহরের দশাণশ পিল ও াঁভ..০. 
“সহ্শ্ জন মনুছ্যের হব হইল লে হৃযি কমতে বক্রি- 



4$ একাদশ পব্ব” পকাশিত- 

_ লোক ও বড় ভীত হইয়া! হুতি করিল হবৃগোর ঈশ্বরকে! 
48 দ্বিউীয় অন্তাঁন গোল এবৎ দো তৃতীয় অন্তাঁপ বেগো 

আজিবে ৷ ঢা 

4. পরে অগ্রয ছাত বাঁজাইল তাহাতে বত্ত গনি হইল 
হর্স কহিতেং এ জগতের রাজ্য হয়ছে আঁযারদের 

-. প্ীভূ.ও তাহার খঞ্ডের রাজ্য তিনি ও কৃতৃত্ত করিবেন 
$৬ অদাসববক্ষণে ). তখন মে চবির্বশ পাঁচিল লোক 

*₹ যাহার বজিল তাহারদের লি০ছাঁসনের ওপর; 
- ঈশ্বরের সনাচেধ মুখে পততিযুণ ভজন! করিল ঈশ্বরকে 

84 বলিডে আমির] স্যব করি ভোযাকে ছে ঘিছুহ। 
বর্য শক্তি ঈশ্বর ঘে ব্তঘাল ও আতীভ ও ভব্ঘ্া্ 
একারণ তুমি তোমার মহা পরাঁক্য লইয়া! কৃতৃত্ত 

৪৮ করিযুখছ ). বর্মগান ও প্রেখবিত হইল ও ভোঁযাঁর' 
-- ক্ষোব আজিযীছে ও মুত্যু বিচার অযয়ু খন হছলোদ্য 

দিতে হইবে ভোর দান ভবিষ্যৎ বস্তা ও পুন্যবানকে 
০০ তাহারিছিগাক্ে যাহার! ভয় করে তোর লাঁয চোট? 

ও বন্ড এব০ যাখান তুমি অণ্ছা'র করিবা তাঁহারদিগীকে 
যাহারা বাস করে পৃথিবীর ওপর 1 

$৯. ভাখল ভগবালের ঘর জ্হর্গে খোল] গোল এবি, 
তাঁহার ঘন্দবস্তের লিন্দুক্ষ দেখা গেল তাহার দরে 

ও বিদ্যুত ও রূৰ ও সন্ধ্যাগর্ডন ও স্ৃযি কা ওর 

্ শীল হইল 1. এক বড় লক্ষন ও দে) গে আগে 
৮০ এক সু সূর্ঘ্য পরিবীন হইয়া! ও তন্তু তাহার প।দূর নিচে 
নে ও তাহার খায় এক বারো ০, মুকুট ওলে 



৭ 

ঙু 

৪? 

৪০ 

4 দ্বাদশিম্ পর্ব পকাশিত-- : 

গা্তবতি হইয়া! পুনৰ জন্রণা পাইল ও ব্যাথিত হইল 
পঁসব হওনের জনা ৮ আর এক লক্ষণ ও ছোধ 
গৌল ক্বর্গে ও ছোখ এক বত অগ্গি বন্ল লাগ তাহার 
আত আখ! ও দশ শী এব সত মুকুট তাঁহার 

মাঁথায়ু। ও তাহার লেজ জ্র্গের নক্ষত্রের তৃতীয়া 
টণনিযু! ছেলিল দথিকীতে ও লাগী ভাগাইল লে সু 

লোকের সনে খাঁইয্! ছ্েলিতে তাছাঁর ব্ধলককে 

সব হইবা মাত্র। ভান সে পুনৰ হই এক 

বলবা পু ছে কৃতৃতৃ করিবেক সকল বল “লোহার 

তশ্ড দিয় ও মে বালক চে দিয়া? লইয়া! গৌল ঈশ্বরের 

রাই তাহার সিৎছাঁসনে। ও সে নারী পলাইল্ 
আর্ন্যডে ঘোখালে তাহার এক জায়গা! ঈশ্থরায়ে পৃক্ভত 

তাহার পুৃতিপালনার্ধে এক সহর্শ দুই শত ষাঁইট দিবস ॥ 
পরে ঘুহ্ধ হইল হ্বূর্গে মাধাল ও তাহার দৃ]ত যুদ্ধ 

করিল নাগা ও তাহার ছ্যুতের সহ ও দে লাগ ও 

তাছার দৃযত ঘুদ্ধ করিল কিল্ড জিনিল নল] ও তাঁহার 

দের কারু স্থান পা! গৌল না জরে এহ্ভ সে, 

বড় নাগা বাহিরে ঘেলণ হল তাহা সে বুক র্প 

দৈতা ও অন্তাঁন ঘে অবর্ক জীতকে চারি দ্য জে 
ডাঁহীর দ্যাত সুপ ছেল। গোল বিখিবাতে 1 আমি ও 

ক্টনিলায্ এক বড় বর কর্ণ কৃহিডেই এখন ভরা 

ও পরাক্ষয় ও আয়ারদের ঈশ্বরের রাঁজ্য ও তাহাই 

সি খোঞ্চের শাসন আনিয়াছে একারুন আযারদেহ, 

জুাগণের গল্ানা কর্তা ঘে ওল্ীনা করিল তাহার! 

২. দ্িগীক্'দিবা রাত্রে আয়ারদের ঈশ্বরের আথ্যা্ 



$ ছাদর্শহ্ বর্ণ সিকালাত-:- 

$$ বাহিরে ফেলা হইযাঁজে। ও তাহারা জিনিল তাঁহাকে 
যেছের বান্ার রক্ত ও ভাহবরছের সাহ্কী কথ? দিয়ুণ 

ও তাঁহারা মায়া করিল না আননারদের পুঁনকে মৃত্যু 

$৯ র্ঘযন্ত। জতশুক অখলন্দ কর আরে তোর 

আগ ও ভোমরা ঘে বাস কর তাহাতে; অন্তা 
দৃহিক্র ও অমুদর গৃহহ্থকে আয়ুভান বত 

- শ্রোহিত হইয়া লাহিযাছে ভোঁহারদের আধো একারণ 
৩ সে জানে ঘে তাহার কেবল অন্য সময়): ঘখল 

: লাগ দেখিন আপনি বাহির হইল দৃঘিবীতে ভাখল 
বিপফতা করিল সে সী লোককে যে দুঁঝহ বালক 

$8 পুসব হইল । ভান তাহাঁঞ্ছে দেঘু! গোল দুই তেল 
এক বড বছরের যত অরন্যতে ওতনের জন্য তাহারা 
জায়গা হেধাঁনে পতিপাঁলল হ্ইর্যাঁচে কাল ও কালের 

ঠত. ও আর্ কাল সে সর্নের যুটখহইতে | ক্সের্প ও: 
» উল হাঁছিরাইল ভাহ'রি, মুখ হুঈতে ঘন 41র হত লে 

£৬ শোতে লইহা হাহছিতে ভাহাঁকে 1 তাথন দীথিকী গুপগারও 

করিল লে স্বুকে ও দুঁথিকী ভাঁহাঁর মুখ খুলিয়া 
_াইল সে ৰর্মাকে যাহা নাগ বাহিরহিল তাহার সুখ 

$৭ হইতে |. ভাখান লাগি বত কোঁশিত হইল ত লোঁকের 
শুপরু ও ভার্াঁর ব্রি আন্তালের সঙ্গে রন করিতে গোল, 
ঘে পালন করে ভীবানের আঁত্বা ও ঘে আাঁলে যেশ্ু 
ীঞ্চের আহ্কী 0 

পর্ব আমি ভাগ ইলা সযুদের বাঁল্র ওপর এ দোলা 
5৩ এক দুরন্ত জন্য জঘুদু হইতে গপ্তিযা ঘাঁহার জা 

দস্থক্ সাথ] ও -দুরশী শাহ্ ও দশ যুকুট ভাহা'র শনির পক 



. 

$+ 

$৩ ভিয়্দশয় পর্ব পুকীশিডা-- 

এব, পীহগুত] লাম তাঁহাঁর যায ৮ এব হে 

জন্ড আছি দেখিলাঁয় তাহা নাকেসরি ব্যাথের 
মত ও তাহার পা ভালাকের পায়ের.মত ও সে-নাগ। 
ছিল ভাঁহাঁকে পরীক্রুয় ও জি হখসন ও বত শীলন ॥ 

আসি ও গোখলায় ভাহার' এক যাঁধা চরন্দে। যরিবার 
মত কিন্ড লে বত ঘেন্দে] সুঙ্থ হইল।॥ তীহাতে সকল 

জরগাত চয৮কৃত হইয়া সেজন্তর পশ্ঠাত বর্ত হইল ॥ 
তাহার] ও দে লাগৌর ভজন করিল বে শাসন দিল 
হল জন্যকে তাহারা ও মে জন্তর ভজলা করিল 

ক্হিতে২ কে আছে এ জন্তুর যত কে ঘুদ্ধ করিতে 
পীরে তাহার সহি । এক]! মুখ ও দেয়া! গোল 
তাহাকে বত যানি কগ্ী ও পাছণ্ডত1 কহিডেং 
পরত ও দেয়া গেল তাহাকে পুন্য লোকের সহিৎ 
রণ করিতে বেরাল্িশ মাছ 1 এব সে ভাহাকু 
মুখ ঃখুলিল ঈশ্বরকে পাঘগুতা করিতে তাহার নাঁয্ ও 
তার পবিত্র স্থান ওক্বগের বাজিরদিগাকে পাঘগুতা, 

করিতে  ভাহীকে ও দেয়া গোল রণ করিতে ছল 
লেকের সহিৎ ও জিনিডে ভাঁহাঁরদিগীকে পঁরাক্রয ও 

দেয়া গেল তাহাকে পুতি গোডি ও ভা ও বর্ের 
১০০১ 
শ্রবণ দঁহিকীর অকল পুজা ভজনা করিবে তাহাঞ্জে 

ঘাঁহারদের লাফ লেখা নহে যেছে'র বাঁন্তার জীৰনেক্র 

গতিতে ঘিনি বব হইলেন জগতের ভিত করগাঁবধি 
ঘদি কোঁন কাহার স্টনিবার কর্ণ আজে লে হ্যনুক ॥ 

যে অনা দেশে জোঁর করিয়া! লইয়ু! ঘাঁয় সে ও অন 



$$ 
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$৩ বরিযদাশয্ পর্ব পঁকার্শিভ---- 

দেশে লগা যাইতে হইবে কেহ ভলোয়ার ছিহিণ হই 
করিলে তলোয়ার দিয়া! ব্বী করিতে হইবে এ পুন্য 
লোকের 'ধর্ঘা ও উক্তি! রে! 
আয় ও দেগিলাঘে আর এক জন্য গিতে* দৃথিকী 

হইতে ও তাঁহীর দুই শব যেঘের বাটার মত কিন্তু 

কহিল লাঁগের মভ। এব লে করে পুথ্য জন্যর 
সকল পরাক্রযের কম্ঘ তাহার আখযাভি সে ও 
প্থিব্ ও তাহার ঘভ বালিক্ছে জোর করিয়া. ভজনখ 

করায় সে প্র জন্ডকে হাহার মৃত্যু যভ খোঁনেছা সুঙ্থ 
হইল? এব মে করে বত লক্ষণ যাঁবুছের আধ্যাঁতে 
ভাহাতে আগন আর্গ হইতে পত়ায় ছৃথিবীর ওপর ॥ 
এবৎ, পৃথিবীর গুজাগানকে ভ্রান্তি জন্মায় লে চিহ্তে 
হাহ! কফরিভে দেয়া গৌল তাহাকে মে জন্থর নাতে 
গথিকীর পজারদিগাকে সে জন্তুর এক পুঁতিঘা বানাইতে, 
আভা করিয়া ঘে তলাযাঁরের বড চেট পাইয়া! 
ই্বতিল। এব০, জন্দ্র ঈতিযাঁকে নিশ্বাস দ্বার 

পর্ক্রয দ্য! গোল তাঁহাঁন্তে সে জন্থর প্তিযা! কণা) 

কৃছন ও ঘড লেখককে বৰ করন সীইবাঁরার্ঘে যাহারা 

প্জা করে না লে জন্ম পুতিযা'। এব০ সকল 

লোককে বড জোট বৃনবা'ন গার বন্ধিত ও মুক্ত 

. একটা দাগী লইতে করায় ভাহাঁরদের দক্ষিন হস্কেও 

$৭ 

4৮ 

কিম্বা কপালে এব০* হে ফোন কেহ ক্রয় বিশ্ুয় 

করিতে পাবে লা সে লেখক ব্াযতিরেক থাঁহারদের আঁচে, 

লে দ্াকিলে জন্ডর নাহ কি তাহার লাযের গঁণন, 

এই জবান ঘাঁহীর বদ্ধি আঁচে লে গীণন কৃষক জন্তর+ 
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অই] একারন ভাহা মনুষ্য সঙ ও তাহার অয) 

চয় শত ছেঘষ্ডি । রি 

শা আঁটি ও দৃ'্চিঃ করিলাম এব০ দে এক যেঘের বা 
৯৯, চীয়ন পর্বতের ওপর ভাগ্য! ও তাহার সহি 

এক শত চৌয়াল্লিশ সহঙ্শ্ যাহীরছের কপালে তাঁহার 
২ পিভার নাঁ লোধা ; এব আঁয়ি শ্তনিলম্ি এক 

_. হুৰ আর্গণ হইতে অনেক জলের শর্জের মত ও বত 
আন্ধাণার্জনের যত আহি ও শ্রনিলাঘ বীন বাঁচে 

৩ শন্তু বীন বাঁজীইন্তেং | এব০১ ভাহার1 গায়ুল 
ঘেযন এক নৃডল গীত সে সিৎহাসন ও চারি জন্ড ও 

দঁতিন লোকের গোচরে এব০. কেহ সে গণিত শিহ্িতে 
সারিল না সে এক শত চৌযাল্িশ সহশু বিনা ঘ'ঁহারা! 

ঠি মুক্ত হইল দুঁথিব হইতে ৮. এই আকুল সু লোকের - 
আঞ্চে অপরিহ্যার নহে এক্ারন ভাঁহাবা! আইবভ | 
ইছারণ কল হেঘের বানর পক্টাড বর্তি যেখ কোন 
স্থানে ঘাঁয় ॥ ইহান্ছ যন্ঘ্য হইতে ক্রয়ু হইয়াছে 

ঘেযন পু হল ঈশ্বর ও যেষের বান্তার জন্য) 

€ জাহারছের মুখে ও কিচু চাভুরি পায়! গেল না এক্ারন 

ভাঁহাঁরা নিদের্টাছি ঈশ্বরের িৎ্হাঁসনের অন্য ঠ 
৬ আছি ও দেগিল+ঘ আর এক দত ওক্ডিতেং ২ আগের 
- মাঝ দিয়! অলন্ভ যক্ধীল সমাচার লইয়া চেতি দিবার 

কারণ পুঠিব্র সকল পুজারদিগীকে ভাঁহ! তি বর্ন 
৭ ওঠ্োনি১ ওভাষি ও লোক গুদ রবে কহিয় তয় 

চ্ ও 
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ফর ঈশ্থরকে ও তাহার লা কর একারুণ হাঁক 
বিচারের দণ্ড আঁলিযুচে শ্রবণ, পঁজা কর তাহাকে 

ঘিনি নির্মান করিলেন হ্গ ও পুথিবী ও জমুদু ও 

জলের দোগখরদিগাক্ে!  এব০২ আর এক দ্যত তাহার 

পাঁচে ঘাঁইযুখ বলিল পভ্ডিল! পড়িল? বাঁবেল সে, 

বত সহর. একারণ তাহার দুক্ডন পরদাঁরের শ্রা 
পান ক্রাইযাঁচে সফল বর্মঘকে ৮. এব, তৃতীয় দত 

তাহাদের পাঁচে ঘা গষ্রৰে বলিল ঘটি ক্ছে 

পুজা করে সেজন্ত ও তাহার গুতিযাঁ ও তাহার দাগা 
কপালে কি হাতে দয লে পাঁন করিবে ঈশ্বরে 
কফোবের শ্বরা ঘাহা অসিশ্িত চাল ঘাঁযু তাহার ক্রোধের 

পাত্রে এব সে অগ্ি গক্মক দিয়া জনুণা পাইবে 
হামিকি দূত ও যেছের ব্ণচার গোঁচরে 7:2৬ এরি 

ভাহরিদের 'জাঁতলার বগা অদাসবর্বহ্ষণে ওতিন ও দিক্! 

ব্লীত্রি তাহীরছের কিচু বিশ লছে ঘাঁহার! প্জা নহে 

লে জন্ড ও ভাহারি প্তিযা ও ঘহাহরা লয় তাহার 

নাঁখের দাগী এই পুনা লোকের বৈর্ঘাতা এই সে লোক 
হাহাঁরখ পালল করে ঈশ্বরের আ্ভী ও মেশ্রুর ভক্তি! 

শরণ আমি শ্টনিলায এক রব জ্গ্গ কিয়া] কহিতে 
লোধ্ এখান হইতে বলা লে মৃত্যু যাহার যরে এভুডে 

বর্্মাজা বলে হটে একারন তাঁহারা বিশ পাঁযু তাহার 
দের কার্ধা হইতে ও ভীাঁহারদছের ক্রিয়া তাহারদেহ 
পচাত বর্ত । 
আহি ও দূষ্ি পাত করিলাম এব ছোধ এক শাদা 

যে ওযেছের ওসর এ জন হলিয়া যনঘোর অন্তানের 

শারপর্ী 
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মত তাহার মাথায় এক সোনার মুকুট ও তাহার হাতে 
এক ভীক্রু কাস্তা। আর এক দত ও বাহিরিল 
স্তিক হইতে ওত্ঠরবে কহিতে তীঁহাঁকে যে ৰসে। 
ঘেদের ওপর ডৌ'যার কাকা! দিয়া! কাঁট একারণ ভোযার 
ছস্ল ক্রাঁটনের সখ্য হইল এ নিষিস্ত দথিবীর গসল 
পাকাঁ। ও হিনি বজিলেন যেঘে তাহার কাস্ত্যা 

দৃ্নিকীতে ছিলে পুঁথিবীর ছসল কাঁটা! গেল ৮ 
পরে আর এক দত বাহিরিল স্স্ভিক হইতে ঘাঁছা 

আঁচে. ভরে এব০, তাঁহার ও এক ভীক্ষ কাস্তা ॥ 
আ'র এক গত ও আইল ঘত্ত কুণড হইতে যাহার 

পরক্রুঘ আগির ওপর এব লে বত শত্তু করিযুণ বলিল 
তাহাকে বাহার তীক্ষ ক্থাস্তা] কহিতে তোযার তীক্ক 
কান্ত দিয়া কাট দুথিরীর দ্বাক্ষার থকা একারণ 
তাঁহার ফল পাকা]  তাখন সে দুভ তাহার কবাস্া 
দুয়িবীতে দিয়া দক্ষ গাঁজ কাঁটিল পরে ছল হেলিয়! 

৩ 

০ 

দিল ঈদশ্বরের ফোঁবের মহা চালে & ওলে দৃক! 
চাঁপ দৃনান হইল অহরের বাহিরে তাহাতে রক্ত 

বাহিরিল লে দঁক্কী চাপ হইডে ঘোর লাগান পর্যন্ত 
প্রণীত কো এ 

আমি ৩ দেঠিলায আর এক বড আদ লক্ষ» 

১৮ সাত দাত ঘাহাঁরদের আঁতটা টে ঘাড় 

নদ এক্রণ ডাহাতে ঈশ্বরের করো র্্ঘ হইল । 
আহি ও দেখলায়ি ঘেয়ন কাঁচের সমু অগ্সি হিশ্শিত 
ও ঘাহাঁর] জিনিঘু! চিল মে জন্য ও তাহার দতিয] ও 
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তাহার দাঁগী এব তাঁহার লাষের জঙ্যা জীহাঁরণ 
ঈশ্বরের কান লইয়া ভাণায় সে কাঁচের মুছে 

ও গুপর 8 ও তাহীরণ গাঁ ঈশ্বরের লেবক ঘোঁশন ও 

যেছের বাটার গাঁ কহিতেং হে তু অবর্বশক্তি 
ঈশ্বর বত ও আশ্টঘ ভোযার হল ক্রি প্ক্ত 
শ অত্তা ভোাঁর সবর্ঘ পু, ওরে পুন্যবানের রাজা ॥ 

$ হে দুভু কেভা ভয় করিবে না তাকে ও স্ব করে ন! 

তোঁযার নায় একারণ ভূমি কেবল ব্মর্ত 1 লিতান্ত 

অকল বর্ত আলিয়া ভজন! করিবে ভোযার ন্মুচে 

প্রকরিণ তোঁখাঁর দুক্ত বিচার পুঁকাশি হছে 1 

€. ইহার পরে আঁটি ুগিঃ পাঁত করিলাঘ এব০, দো, 

সে সাক্ষী পৰি ভাশুর স্বন্ভিক এলি! গোল আর্গে 
৩ শ্রবণ মে সাত দত ঘাহারদের মে লাভ ঘ্াঁত 

আইল জান্তিক হউডে পরিস্ার ও তেজ ঘুক্ত হছে 

পরিধান হইয। এব০ বুকে বন্ছিত সোলার বন্ধ দিয়া । 
নন. ভাখল সে চারি জন্মর এক জন দিল অর্াজীবত ঈশ্বরের 

৮. ব্রেধ পর্ন সভিটা বাজী সে লাভ দূযতকে। ভাহাভে 
জাস্তিক বুযা পর্ন হইল ঈশ্বরের তেজ ও পরাক্রযে 
ও কেছ আ্তিকে পবেস করিতে পারে লা সে আভ 

ঢ্যুভের সাতটা ঘাঁত শ্র্বনা হইলে । না 

পক্ষ আমি ও শ্তনিলাহ এক বত গনি জস্তিক্ক হঈতে 
৯১, কহিতেংসে সাত দ্য ও চাল ঈশ্বরের কোঁথের 
২ বাঁচী পুথিকীতে । ভাঘন লয় ঘাইযা চালিল তাঁহার 

- সার্টী ্ ঘিীতে তাঁহাঁতে এক বত্ত তীহ ও অসহায ঘা হইল 
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জে লেখকের গুপর খাহীরদের সে জন্বর দাগ ও 
তাহার পুতি পূজকের ওপর 1 | 

দ্বিতীয় দত বাঁচী চাঁলিল সমুদ্র ওপর ভাঁহাঁতে 
তাহা রুজ্তঃ হইল মরা হ্ন্ষ্যের রক্সের যত ও গতি 

জীব যরিল যাহ! সমুদে। / 
তৃতীয় দূত চালিল তাঁহার বাঁটী নদী ও জলের 

ঘোঁচাঁত তাহাতে ভীহাঁর1 ও হইল রক্ত ॥& এব আছি 

শ্বনিলয জলের দ্যৃত বলিতে আরে পুভু ঘে বহন 

ও জভীত ও ভবিষ্যৎ, ভূমি ব্য বকারন ইহারদিগাকে 

। বিচার করিয়াঁচ তাঁহার তৌযাঁর দীনাবাঁন ও ভবিষৎ 

বক্তারদিগীকে রক্ত পতি করিল এব০ তুষি রক্ত 
পাঁন ক্রবইী়ছ ভাঁহারদিগক্ে একরিন তাহারা তাহা 

ঘোগ্য। পরে আমি শ্তনিলাহ আর এক যত্ব কুগু 

হইতে কহিতেং বটে পভু সবর্বশক্তি ঈশ্থর সত্য ও 
পুকৃত তৌযার কল বিচার [ পি 

- 5কধত দ্বুত তাঁহার হঁচী চালিল সূর্ধোর গর্পর এব, 

পঁরাক্রুফ দেয়ে গেল তাহাকে ভাদে কলজিভে 

মান্হাকে!  ভীঁহীঁতে মান্ষ্য য্হা তাপ পাইয়া বাল 
আন হইয়ুণ চিলে ও পাঁছগুডা করিল ঈশ্বরের লাগ 
যাহার পরীক্রঘ হইল এ সকল দাতের ওপর ভাহার] ও 
ঢেদফরিল লা তাহাকে স্যর করিডে | মু 
পচ ঢ্ড চাঁলিল ভাঁহাঁয় বাঁচী জন্মর নিৎ্ছাঁসিনের: 

ওপর তাহাতে জহর রাজা আন্দকাঁরীয়ি হইল এরব০ 

ডাহা'রণ বাণিত হইয়া আপিনরদের জৃহ্ধ কাযতাইল 
ও পাঁছণুতা,করিল গোর ঈশ্বরকে তাহারদের ব্যাথা 
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4) ৩ দায়ের কারণ এব ভাহারদের ক্রিয়া! 0 করিল 
লা 1? সম 

4৯. সয় দত চালিল তাহার বাটা বড় নদী ছ্রাতের 
ওপর তাহীতে তাহার জল অঙ্ক হইল সবর্্রদিগের 

$৩ রাঁজাগণের পু পুভ্ভৃত হওনার্থে। পরে আহি 

দেখল! ভিন অপবিত্র আজ বেদের মত নাগা ও 

জন্ত ও হিথ্যা ভবিহ্যাত বক্তার মুখ হইতে, আজিয়ু 
৫৪ একারণ ইহারা দেবের আতিণ আদ্রত কার্থা করিতে 

যাহারা ঘাঁয় গুথিবূর কল রাজার হ্ানেভাহার' 
দি একত্তর করিতে অবর্বশক্তি ঈশ্বরের বড় ছিনের 

ও রূণের কারন. দ্ধ আমি আইজি চোরের মত 
বন্য সে জন ঘে চৌকি দিয়া! আপনার বুকে রাঁতধ 
পাঁচে গলপ গোলে লোক ছেতে তাহার লঙুকে। 

ধ৬ ও. বে একস্তর করিল তহারদিগীকে এক স্থানে ঘাঁছাঁর' 

না ডেবু ভার হার্যগৌদল। 2 
53 অত্তর্য দ্য তাঁহার বাছী ছাঁলিল শৃন্যতে তাহাতে 

বড়হুনি বাহির হইল চ্ছর্গের ব্স্তক হইতে 

$৮ কহিতেই- হইয়াছে! ভাখল হুনি ও অন্ধ্যাগারজন ও 

বিদ্যুত ও বড় হৃমি কমর হইল যেয়ন কখন হইল নল! 
লে 'কালাবহি হাঁহাতে মানু দথিবীতে বিদ্যযাঁন হইল 

$৯ সে ব্রুকার ও সে যত স্হা যি কম! এব, বর্ড 

অহর বিভিন্ন হইল তিন ভাগে অন্য বর্মের হর ও 

পভিন্না এব মহ] বাঁবেল ঈশ্বরের যনে হইল 

দিতে ভাঁহাঁকে ঈদশ্বরের মহা দুস্তর ক্রোধের শ্তরার 

হাঁটী। তখন পুতি ওপদীস পলাইল ও পরর্বত্যাণ ডর চ 
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২ঠ আর পাঁ় গেল না। বড় শণল ও বর্ধিল জুগী 
থাক্যিণ যাঁনুহের ওপবৰ পতি গুলি আঁবৃযোল তাঁক 

তাহাতে লোক পাঁহগুতা করিল ঈশ্বরকে সে শীলের 
ঘাঁতের জন্য একাঁরন তাঁহা অতি বত! রি 

পর্ব পরে ঘে সাত দূতের চিল সাত বাঁচী তাহার 
৬] দের এক জন আসিঘু! বালিল আযাকে আইস আছি 
্ল পোর্ধাউিক তোম্থকে সে বত বেশ্যার বিচার ঘে বসে 
& অনেক জলের শুর্পর ঘাঁহাঁর সহিত ঈথিকীর রাজা 

আজত ক্রিস! করিয়াছে ও দুথিবার সমস্ত পুজা তাহীর 
৩ বেশ্যা ক্রিযুণ শুর পাশ বেশ্তর হইযুখ ছিল; তাখল 

আযাঁকে আঁআ্ায় অরন্ো লঙ্ইলে আছি দেট্যিলয 
এক দ্টীলোক এক পাঁহগুতা নাথ পর্ন জন্থ আঁরোহল 

? করিয়া সে জন্তর লতি যাঁগী ও দ্শী ক্রি সেসু 
লোক বাগওনীয়ু ও জিন্দুরীয় ৩ ব্র্ঘ রত মুক্তা! বিশ 
ফিতা ও একটা হ্ছর্সের বাচী তাহার বেশ্যা ক্রিয়ার হারায় 

৫ ও মূল পর্নি হাঁতে করিয়া? তাহার কপালে এক 
নাঁয লেখিত অস্ৰাঁত যৃহ1 বাবেল বেশ্যাগান ও পৃথিবীর 

৬ হাঁরায্ কার্োর যাতা; আহি ও সে স্ীকে বেশ্বর 
দেঠিলায্ পুনাবান ওয়েশ্র সীক্ষীরদের রক্ত খাই । 
ভাখান তাহাকে দেয় বত তম্.কুত হইল 14 

& .. তাহাতে সে দ্যুত কহিল আযাকে চযক্তি হইয়াঁজ 
কি নিমিত্ত /। আঁফি হলিৰ তোঁযাকে সে সুর 
অড্ডাত কথা ও জন্যর ঘে হছে তাহাকে ঘাঁহার আাঁভ 

৮ যা] ও দশ শৃর়্ি। : হে জনকে দেখিতে পাইয়া, 
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তাহা চিন ও হবে: ও আছে এব০, অতলসুর্ম ঠা 

হইতে ওপ্তিবে ও দিলাঁশে ঘাঁবে দুথিবীর পুজা ও থাহাঁর 
দেনা আবলের পুঁতিতে লেঃখা লা থকে জগীতের 
ভিত ক্রণাঁবব্ি তাঁহারা চঘক্ি্ হইবে জে জন্দ দেখি 
যাহ? চিল ও আছে না ও আঁচে এই সে যন থাঁহাঁর 
বুদ্ধি আচে । মে লাভ মাথা আত পরর্কত ঘাহার 
ওপর স্টলোঁক কমে। আঁ রাজা ও আছে পাঁচটা 
পতিযাছে এক আছে বর্তরযাঁন ও আর এক এখন নহে 
কিন্ত হইলে কিখিং কাল থাকিবে! েজন্ত ও 

যাহ] ছিল ও আছে ন! ভাহা জন্য এব০১ জে লাভ 
হইতে ও বিনাশে যাবে! - কে দশ শী ও যাহ] 
দেঠিয়াচি তাহারা! দশ রাজা আহার! এধন ব্ব+জ্য 
গাইল নল) কিন্ত রাজার মত পরাক্রয্ পায় এক দণ্ড জে 

জন্তর সহ ইহাঁরদের আঅক্ল এক মন ও আপনার 
দের পরাক্রয ও শীজ্রন-ছ্িবে জন্তকে | ইছ্ারা ঘুচ্ছ 
করিবে ম্ষের বানর সহি. ও হেছের বানা জিনিবেন 
ভাঁহারদিগীকে নকীরণ তিন -পুভূর গুভূ ও রাঁজীর রাজ! 
ও ভাহাঁর আতি লোক ভাক্ত ও মননিত ও 
বিশ্যকি। 

তিনি ও বলিলেন আযাঁকে যে জন ছেঠি'তে গাইড 

ঘাঁহার ওপর জে বেশ] বজিল ডাহা লোকু ও মাঁনবা 
ও হর্ন ও ভ্াধ্ান। ও সে দশ হা ঘাহা দেখিতে 

পাইয়া জন্তর ওপর তাঁহারা! বেশ্যাকে দৃগ্নী করিবে 

ও কুরাইবে তাঁহাকে হিল ও ওল এব০১ ভাঁছারু আজ 

ও /ধাইন্ধে ও আগ্টিতে পৌতাইবে ডাহাকে। নুকারণ 
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ঈশ্বর ভাহাঁরদের অন্ধঃকরণে দিয়াখজেল তাঁছাঁর.নিল! 
পুতাক্ষ করিতে ও এক মনে হইয়া দিতে ভাহারদের রাত 
লে জন্ম্কে ঈশ্বরের কৃখ] পুতাক্ক হওন পর্য্যন্ত । যে হু 
ভুমি দেগিতে পীইয়ুখছ সে আঁচে বক সহর ঘাঁহা 
কতৃত্ব করে দুথিবীর অক্ল রাজাঁর ওপর 1 

ইহার পরে আঁঘি দেটিলাযি এক দূ নাঁমিতেং 

০৪ আগ হইতে ঘণহাঁর বত পরাক্রয় এব থিকা দীপ্তিয্ঠন 
হইল তাহাঁর তেজেতে! লে য্হ1? বলে বড টেচাইয়া 

বলিল পত্তিল। পশ্ডিল। মহঠবাঁধেল ওভাঁহ! হইল 

ছুতের বসতি ও সকল অপবিত্র আজআ'র বাঁসী ও পুতি 

অপবিত্র ও হারা পক্ষের পিঙ্ির1 একারণ সকল 
বর্ণকে তাহায় দুরন্ত বেশ্যা কিযার শুরা পান 
ক্করাইছে এব০১ পথিবীর ফল রাজা আজ ক্রি! 

করিয়াছে, তাহার সহিৎ- দহিবীর যৃহ) জনের1 ও ধল 
পীইয়াচে ভাছাঁর বিস্তর লুভক্ফ্যতে ৷ টি 

আমি ও শ্তনিলায় আর এক হীনি জর্গ হইতে 
কুহিতেং হে আঁআাঁর লোক আই ভাহাকে জাতি 

তোর! তাহার পাশের আহাভোঁী না হওনা্চ৮ এব 
তাহার সশ্ঘাড় লা পাঁপ্তার্থে ৮ একারণ তাহার পা 

ভিয়াছে জ/ পর্ঘন্ এব, তাঁহার আঘথাঁথ ঈম্বরের 

গানে আঁচে |. ভাহাঁকে দেহ ঘেয়ুন সে দিয়াছে 

 ভৌযারদিগিকে ও তাঁহার সযোচিত ঘুল দেহ তাহাকে 
তাহার ক্রিয়ার মত দ্বিগুণ দেহ ঘে বাঁচীতে মিশ্তি 

জ ৩ 
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করিয়াছে তাহাতে দ্বিগুন যী? কর তাঁহার নতি ॥ 
আশিনার না ও আখ ঘত করিয়াছে তত দুখ ও 

ঃ ক্রন্দন দেহে তাহাকে শকাঁরণ আন্তঃকরণে কহিযজে 
আমি বলি রানীর যত আঁি বিধবা নহে আঁযার 

বিপদ হইবে না! অতএব এক দিনে আসিবে 
তাহার ঘা মুভ্যু ও ক্রন্দন ও মদৃন্তর সে ও 

অগ্সিতে পৌড়ান হইবে একাঁরণ পভু উগাবান ঘিনি বিচার 
করেন তাহাকে তিনি বলবান 1 দুঁথিকীর রাজা ও 

যাহার! অজ্সতভ ক্রিয়া করিযাঁছে ও আধ পাঁছ্ঘাজে 

তাঁহরি সহি তাহারা রোদন ও হাহণকাঁর করিবেক 

ডাহার কারন যখন তাহণর! দেযিবেক ভাঁহার 

পৌঁডাঁনের বুয়া তাহার জনুণাঁর ভয়েতে দূর ভাগাইয়ুন 

কহিভেং আহা আহা সে বত অহর বাঁবেল লে হহ! 

সহর একারন এক দথ্ডে তোমার বিচার হইয়াজে 1 
দগিবুর মহাজন ও হাঁ করিবে ও ক্রন্দন করিবে 
তাহার গুপর  একারণ কেহ ক্রয় করে না তাহারদের 

যাল সোনা ও কপ! ও পতি রত ও মুক্তা ও হেছি 

কাপিভ ও বানি! ও রেট ও সিন্দুরিয়া ও 

সুগন্ধ কান ও হস্ডভির দন্তের দুতি পকার পাত্র ও 
ব্চ্ছ ম্লা কখঞের পুতি পুকার পাত্র ও পিল ও 

লোহা ওঁ কি ও পাঁথরের ও দাঁকচিনি ও আুগান্ধ ৩ 

মর্ঘ ওধুপ ওদুক্ষা রন ওতৈল ও বেস সুজি 
টা. 

ট ও গো ও গক, ও ম্হ্ ও দোতা ৩, ও 

৫ গোলা ও যল্ছ্যের দীপ তৈঘাঁর পাপ 

শুক হল ও নিয়াজ তোঁয়া হইতে এব, (ভাযার 



৫৫ 

8? 

3৮ 

৫8 

তস্য, পবর্ব,পুক্কা্শিত-+ 

বল জুম্মা ও.তেজহুর বসত, দিয়াছে, তোমা হইতে 
ও ভূমি, তাহা আর, ক্থল পাছা নী এ জক্ল 

ও দুব্োর,. মহাজন, যাহারা তাহার পরসাঁদে বূনবাঁন 

হইয়া চিলি ভাঁহার ব্যাথার ভয়েতে দূরে থাকিয়া 
৬ ভাণ্ডাইৰে কাঁনিদিতে ওহাহাকার করিতেং ও কহিতেং, 

আঁহা আহা মে বত সহর ঘাছা যেহি কর্পিত ও 
হনিযুশ ও জিন্দুরিয়! ওক্র্ৰ ও রত ও মুক্তা 
পরিবীন হইয়ুশ জিল | একারন এক দণ্ডে এত বড 
ইন অবর্বলাশ হইয়াছে? লতি অন্ধানি ও অকল 
যাহার জাহ্বজের বাবলা করে ও মাল] ও ঘত লেখক 

সমুদ্র বাবসা করে তাহারা দুরে তাগ্ুইল ও 

তাঁহার সৌতানের বসা দেটিিযা! কান্দিতং বলিল, এ বত 

সহরের মত কি তাহারা ও ঝুল মাঁধাঁয়ু ছেলিল 

ও ক্ান্দিল রোদন করিতে ও হাহাকার করিতে ও 

কহিতে আহা আহা মে বত অহর যাহার য্হ? 
এারচে সকল লোকের বন যাহারদের জাহাজ 

্ অমুছে। একরিণ লে এক দণ্ড নরু শৃন্য হুষ্যাঁচে | 

চু. 

ছে জর্গ ও তোরণ ধন্্িক গেঁরিত ও ভবিষ্যৎ, 

বক্তাঠাণ তাঁহাকে দেটিয়ু আনন্দ কর একারন ঈশ্বর 

তোমীরদের দাঁয়া করিয়াছেন তাহার ওপর 1 
পরে এক ব্লবান, দণুভ বত তীতীর মত এক পাধ্র 

লইয়া ছেলিল সমুদ্দে কহিত় এ হুড সে বত হর 
_খ্াবেল জোর করিয়া? রী ছইবে এব০, আর কদণত 

১২ পায়ু যাবেক না? ». বীনবাদক ও জঙ্গি ও 

যাহারা টা ও তুরি রা তাহারা আর কাস 
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4৮ আহঠাদর্শয় পর্ষ অফাশিত--+ 

লী ঘাঁবেক লা তৌয়াতে পুদীপের আলো আঁক 
কাথান দোখ] ঘাবেক লাঁ তৌঁযতে' বয় কন্যার রহ ও 

আর কাফন শ্বনা ঘণৰেক লা তোযা্রে বককারণ তোযার 

মহাজন চিল গঁথিবর মহত ও আকুল হ্রদ ভৌঁযার' 

যাবেতে ভাঁন্তি চিল ডান তাহার যধো পা! গেল 

ভিসা বস্তা ও পুন লেখক ও অকল লোকের রুন্তঃ 

ঘাহারদের »ুল হইছে গুথিকতে শশা 

ইহ্ঠার পরে আসি বড় গুনি শ্বনিলায়ি জ্র্গে আনেক 
.$৯ লেকের মড কৃহিতেং হালিলুখা। ত্রাণ বৈভৰ 

ও সয় ও শরীক হওক পভ চু আমারদেক ঈশ্বরকে 

একারও ভাঙার বিচার সততা ত পুকৃত ভিলি রিচা 
_ ক্ষরিরযাঁচেল সে বসত বেশ্যা ঘে তাহার আজত করিয়ে 

নচ্ঠ করিল কল দঘিবীকে তিনি ও ভাঙার জেবকের 
থান দায় করিযাঁজেল। পরে ভাহারখ আরৰাঁর বলিল 

হালিলুযা। এবৎ তাঁহার পথ ওঠিল সদীসবর্বক্ষনে। 
তাল "সে তব্বির্শ পাঁচিন লোক ও তারি জন্্ব পত্তিয়ু 

ভক্ন1 করিল ঈশ্বরকে হিনি বসেন জিৎকাঁসনের 

ওপর কহিঘা আঁমেন ভাঁলিলুযা! এক. 'রুৰ ও 
বাহিরিল মি০হাঁসন হইতে কহিঘ়া স্তব কর আমার 
দের ঈশ্বরকে তোমরা ভাহাঁর আকল সেবকরে ও 

_ ভোঁযরা ঘে ভয় কর তাঁহাকে চেঁট ও বত আছি 
৩ শ্বনিল'ঁয ঘেযন বর্ত যালব্যের গনি ও ঘেযুন আনেক 

জলের শর্ু ও মহা অন্ধ্যাগার্জনের অন্জের যত কহিতে 

হালিলুরা একাঁরণ হিছহা ঈস্থর সর্বশক্তি কত্ত্ব 
করেন! আমর! আননন্ব;ও ,ওল্সাঘ করিব এব, 



$৯ ওনবিৎ্শতীয় পর্ব একাশিতা 

স্ব করিব তাহাকে একা'রণ মেছের বাসার ব্রিহাহ 

আইল এব০১ তাহার জায়! আপনাকে পুত্তত ক্রিযাজে ৮ 

ডাধন তাঁহাকে দেয়া! গৌল হেহি কাত পরিধান ভুইবার্ 

মাহা শা ও তেজ ঘুক্ত মে মেহি কাঁপত্ পুলা লোকের 

8০ . 
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ধরর্ঘা] মে ও কিল আমাকে লে ধন্য সো 

লোঁক্ যাঁহরি! মেছের বাসীর বিবাহের রাত্রি ভোজন 
করিতে নিজ 1 সে ও বলিল আন্যাকে এই ইম্থরের 
তা কথা৷ ১৮ 

তান আছি পতিলায় তাহার চরণে সু করণীর্থে্ 
তাঁছাঁকে কিন্থু মে বলিল সাঁব্ধীন ইহ] করিও না 

আনি তোমার ও ভৌঁযাঁর ভুভারদের হান ঘাহাঁরখ 
পালন করে যেশ্তর সাক্ষী পজা কর ঈশ্বরক্ছে নকীরণ 
জক্কী ঘেশ্তর বিষ্যু ভবিহাৎ বাক্যের আত 

তখন আি দেটিলায় ক্বৃগ মুঃখুল হইল ও দোথ? 

নক স্থেত দো] ও ঘিনি আরোহন করিলেন ভাঁহাঁর 

ওপর তাহার নাম বিশ্বাঙি ও স্সত্য তিল ও কৃত 
বিচার ও ঘুদ্ধ করেন! তাঁহার চচ্ছু অগ্ির শিগ্ার মত 
এব, জানেক মুকুট তাহার মাথায় এক না ও লেমা! 
তাঁহার ওপর মাহা অআখপনি হ্যত্বিরেক কেহ জানে না 
তিনি ও এক রক্তে ভূবিৎ, বনে পরিধান হইলেন ও 

তাহার নাম্ কছে ভগীৰ/নের রা 1] জুর্গের সকল 

শেনাঁ ও তাহার পঞ্চঠাৎ বর্তি হইল শ্বেত ঘোড়া 
আরোহন করিডে ও ঘেহি শাদা ও শাছে কাঁপতে 
পরিধান হইঘা॥ এক তীক্ক তলোয়ার বাঁরিরিল 
তাহার মধ হইতে এ জল্য তাহা! দি! মারিবেন বন, 



...$৯ ওণরিত২শতীয় নবৰ ্কাশিতা- 

গানকে তিনি লোহার ভপ্ত দ্য ক্তৃত্ব করিবেন তাহার 
দিগকে ও তিনি দুলান সবর্বশক্তি ঈশ্বরের কোপ ও 

4৩ কো'বের চাস! এ এক নাছ ও লেখা! আছে ত 
রম ও তাহার, শুকর শুপর রাজার. রাজ! ও শুভর 

$৭ হা পরে, আমি এক দাত ছেখিল'য ভাত্তাইয়? 

সর্স্যে সে ওুরবে, ডাকল পক্ষকে ঘাঁহাঁর! শল্যতে 

ওকে বলিতে আইজ জাপলার দিগাকে বক্র ক্র 

$৮ ম্হা! ভগবানের রানি ভোঁজনের কারন রাঁজার যান 

 আাইিতে ও শেনাপতির মা ও-বলবান লোকের 
মাঁঁজ ও ঘোত্া এর০- তাঁহারদের সোয়ারির রা 

.. ও সকল লোকের মুক্ত কিম্থা গৌলাম্ ছোট হত | 
১৯. আসি ও দেটিলাঁয় লে দুল জন্ড ও পৃথিবীর রাজা 
ও ভাহারদের শৈন্যগিণ একত্তর হইল রণ করিতে 
তীহাঁর আহ যিনি আরোহব করেন, 

২৯ শুপর ও তাহার শৈন্/গীগের, আহি শ্রবণ সে 
জন্ডকে, ধুর, গৌল, ও. ভিথায] ভবিষৎ, বক্তা তাহার 

আহি ঘে আন্চর্ঘা কিয়া করিল তাহার অন্যুতে ঘাঁহ? 

ক্রিয়া? ঢাতুরি করিল তাহার দিগাকে ঘাহারভ? জল 

করিল ডাছার পতিযাক্ে | এব তাহার! দুই জন 

[জীব লা গেল অনি সাগারে যাহা গন্ধ দিয়া 
৪ জুলিত আঁচে? বি লোক্ ও »যূন হুইল জে 

তলোয়ার দিয়া ঘাঁহা বাহিরে তাহার যুগ হইতে ঘিনি 

আঁরোঁহল করিলেন ঘোড়ার ওপর ণ সকল পক্ক 

তীহাঁরদের মাঁৎ্ল ধাইয়া পরিতোষ হইল 177. 
ষ& 
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২* বিততীঘু পৰ্ৰ? পকাশিভ+-- 

পরে আমি দেটিধিল্ এক দূত লীফিতেং, রগ 

২০ হইতে ঘাঁহার হইল অতলস্র্দ যাঁদের দোঁভান ও একট 
”স্-*ন্ জিঞ্ির তাঁহার হা ডান লাগাকে বরিল জে 

বুড়া সর্প ঘাঁহাকে বলে তো ও সম্তান এব বক্র 

করিল তাহাকে এক সহশু বর. এবৎ ছেলিয় 
ছিল তাঁহাকে মে গাভীরে ও বদ্ধ কর্সিল ভাঁহণ এব০, 

মহর দিল তাহার গুপর তাহাতে সে আরবার ডল 

ফ্রিতে লা বর্ঘেরদিগিকে সে সহশ ব-সর ্্ না 

হইলে তারপর লে ুলব্র্বার কিছ্ধিৎ, কাল ভীনাস 
হইবে | শ্রবণ আমি দেসি'লায জিৎহাঁলল গান ও 

তাঁহার] বলিল তাঁহারদের শুপর ও বিচার দেয়া! গেল 
তাহারদিগকে তাহারছের গান ও ঘাঁহাঁরদের মাঁথ! 
ক্ষাটা গোল যেস্তর লা ও ভগীবানের কথার 

 হারণ ও ঘাহার? মে জন্ট ও ভাহার দতিযাকে ভজনা 
করিয়া চিল লা কিন্থা পাইল ভীভার ছাগি তাহার 

ৰা ছের কপালে কি হাতে রহ, হার বাঁতিল ও 
রাঃ 

কৃত করিল একট অহর্পু বর গঞচের হি 
€ কিন্ত ৰ্ক্কি মৃত্য জীহিল' লা সে সহ ব্-সর ূর্ 
ঙ 

8০ 
৫ 
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হওন পর্থান্ত এই পু প্ুনকণ্যান। ধন 

ধীর্ঘক লে ঘাহাঁর' ভাঁগা আছে পয দনবগ্ধাঁলে এ 

পৃকারের গুপর দ্বিতীয় মৃত্যুর কচু পরাক্রয নহে 
কিন্ তাহার হইবে, ভগীবাঁন ও ঞ্চের ঘাঁজক এব০ 
-্্ করিবেক এক সহ বর তাহাঁর সহি-। 

তাখন এ অহর্শ বর র্ঘ হইলে সয়তীন মুক্ত 
হবে তাঁহার ক্এদ হইতে এব০ ঘাঁৰে ঘর্নকে 
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স্তারণা করিতে ঘাঁহা'র1 দৃঁথিকীর চারি কোনায় গৌগী- 
ও মগোগাকে তাহারদিগান্ে ঘুদ্ধতে একত্র করিতে 
ঘাঁহারদের গাণন সমুদূের বালুর নাহ) ভান 

তাহারা গৌল পৃথিবীর সঙ্তল পুঞ্জের ওপর ও বেতিল 
পন্য লোকের ৈনঃ স্থল ও শিয় লহরকে কালে 
আগ পততিল আগ খখকিয়ু ঈশ্বর হইতে, ও খাইয়া 
ছেলিল ভাহীরদিগীকে !.. যুতান ও ছে কাকি দিল 
সে ও অনি ও গীন্জকের আগারে চলা গৌল ঘেখাঁলে 
সে জন্ড ও যিথ্যা ভবিস্রাৎ বপ্তা আছে ও তাহারা 
দিবারাত্রি জনা পাইবে অদাঁসবর্ব্ষণে 1 

আঁমি ও ৮ ধলা এক হত শাদা জি০্ছাঁসন ও 

ঘিনি বলেন তাহার ওপর তাহীর মুঃখ হইতে পুথিবা 
ও জুর্গ পলাইল ও আঁর স্থল পায়! গেল না তাহার 
দের কারণ) আমি ও দেখিলাষ মৃত্যু লোক 

_ বমকল ছোট বক্ত ভান্তাইয়া ঈশ্বরের সাথ্যতি ও পতি 

$৩ 
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$৫ 

চোঁলী চোল আর এক পুঁতি ও ঠোঁল? হইল তাহা 
জীবনের পুতি ও মৃত্যু লোকের বিচার হইল দে 
পতির লোখার যত তাহারদের ক্রিয়ারানুঘাঁহ়ি 1 এব০ 

সমু বাহিরে ছিল ঘে২ মৃত্যু তাহাতে ও মৃতু ও 
আদর্পন জগত ছ্িরিযু দিল ঘেই মৃত্য পায়া গেল 
ভাঁহাঁরদের মধ্যে ও সকলের বিচার হল ডাঁহারদের 

ক্রিয়ারানূর্ায়ি।:: মৃত্যু ও অদর্শন জগত ফেল! গেল 
অগ্গি সাগরে এই দ্বিতীয় মৃত্যু; ঘদি কেহ লেখা? 
পায়! গোল শ জীবনের পুঁতিতে তবে সে ছেল গেল 

জপ 
আগি লাগিয়ে । টু 



৬ ২৫ একবিৎশতীয়ু পরর্ষ পকাশিত-শ 

গ্ব্ধা পরে আমি দেখিলারর ন্তন কর্ণ ও নতন পৃথিবী 

২১, একারন পথ বড ও প্রথা দিবা বহি কিয়া চিল 

১. আর সমু ও নছো। আমি হোহন ও দেটিলঞি 
সে পবিত্র সহর ন্তন হিরোশলম নািতেই ভর্গ 
খাকিয়া ঈত্থর হইতে পস্তত ঘেয়ুন কল্যা বিহিত 

৩ তাহার হ্যাযীর জল্য ৷ আঁঘি ও বড রুব শুলি. 

লা ক হইতে কহিতেং দঃ ভগবানের পবিত্র 
তাম্বু যলুষ্্যের হিৎ এব, তিনি তাহার তাস্মু স্থির 
করিবেন তাঁহাঁরদের হিশ তাহারা ও হইবে তাহার 

$ লোক ও ঈশ্বর আপনি হইবেন ভাহাঁরদের ঈশ্বর ! 
উস্থর ও যোচিঘু ছেলিবেন সমব্ত চক্র জল তাহারদের 
চচ্ছ হইতে ও মৃত্যু-কিম্া দুঃখ কম ক্রন্দন কিম্থা 

বাথ) আর কাল ছইহে লা একারণ পিক অকল 

৪. বহিয়ী গিয়াছে! ঘিলি বঙ্সিলেন জিচ্হাঁসলের 

_গুপর কহিলেন দোখ আছি অব্য বন্যকে নতন করাই! 
তিনি ও কহিলেন আযাকে ক সর এ অক্ল 

৩ সভা ও বিশ্বাসি কফখী। ০. তিনি বলিলেন 

আমাকে হইয়াছে; আমি ভর ক্ষ দুধ্য ও 
শেছ হে জন ত্রিষ্কিত তাহাকে নিসুর দিব আমৃত্া 

৭ জলের ঘোগা হইতে 1] ঘে জিনে তাহাঁকে সকলের 

অধিকার হইতে দিব জ্ঞাহি ও হইব তাহার ঈশ্বর 

৬. ও মে হইবে আহার দুপা? কিন্তু ভ্ও আনাশ্বিক 

ও দৃক্সিত ও টুন কর্তা ও কসবিবাজ ও গুলি ও 
পতিযা পুজন্জ ও সকল ঘিথ্য! বক্তাঁরদের ভাগ 

কও 
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হইবে মে অন্সি ও গী্যক পুজলিত সমুদে মাহা 
দ্বিতীয় মৃত্যু! 
পরে ছে [ আঁভ দাতের চিল মে আয শেঁহ ঘাত পর 

আভট! বাঁচা তাহাঁরছের এক জল আলিয়া! কথা কহিল 
আমার সহি কহিয়া আইস আমি ঢোঘ্াছিব ভোঁযাকে 

যেষের বাঁচার জাঁয়ী সে কন্যাকে | ভাখন মে 

আআ আঁকে এক বত ও ওষ্ পর্বতের ওপর 
আনিয়া দ্েয়াইল সে বত সহরকে তাহা নৃতন 

হিরোঁশলয নামতে কর্গ হাঁক্িযু! ভগীবান ছে 
তাহার জিল ঈশ্বরের তেজ ও ভাহার ভেজ য্যোন বঙ্ছা, 

যূল্য রত মুটিকের মত পরিস্থারা তাহার ও হইল 
বড ও ওদ্ক পাঁটার ঘাঁহার দ্বাদশ ছার ও দ্বারের 

ওপর দ্বাদশ দূত ও না লেখা! তাহার গুপর যাহা 

দিশরালের সন্তানের দ্বাদর্শ গৌজির না পরর্ষদিগে 
ভিন দ্বার গুত্তরদিগে তিন ছার দৃক্ষিনদিগো তিন দ্বার 
পঞ্চিঘদিণৌ তিন দ্বার ; অহরের পুীচীরের ও হইল 
দাশ ভিভ ও ভাহাঁর ঘধ্োে ম্ঘের বাসার ছাঁদশ 
পেরিতের নাঘ ;  ঘে জল কথা কহিল আঁযার 
সহি তাহার হইল এক জর্ঘ নল সহর ও তাহার 
দার ও তাহার গাটির যাঁপিবার কারণ জে পট 

হল চৌকোনা তাহার দির্ঘ পণ্ড অযানি এ্হণ্ 
হাপিল সহরক্ধে নল দিয়া! সা শত পঞ্ণশ দিন ও 

তাহার দীর্ঘ পর্জ ওয়ে এক সান [ঈ ভাহার চীর 
যাশিল এক শত চৌহান হতি যানূষ্র ভাঁহা.সে 
দ্যতের মাশেরানুঘায়ি।. এবলে প্রাচীরের গলে 



হঠ শ্রফবিণ্পভীয় পরর্য পকাশিউ- 

জবরুজদের ম্ড ও সহর নির্ভাজ সোনা নিলে কীচের 

$৯ যত! এবৎ২অহরের ভিত বিহ্সিত পতি গুকাঁর রত দিয়া 

পয ভিত জবুরজদ দ্বিতীয় নীল! ত্তীয় 'লানডুরি চনত 
৬. পাল্লা সঞ্চয় আলিম্যানি হজ্জ আকিকি সপ্ত [ গাসলীত 

আঞ্ম নীলঘ্রেল! ৰস পক্ষরাজ দশক সপ্ন একা 

- ঘ$ দশম সোনালি দ্বাদশ জাহিরা; আাঁরো কপাট ও 

বারো মুক্ত পুতি এক কপাট এক অমুচ্ মুক্ত; ও 

সহরের গলি নির্ভাজ মোনা কাঁচের মত তত)! 
ধং এব ভাহাঁর মধ্যে আছি কোন জুস্তিক ছেঠিিলাঁ নল" 
-. একারন ঘি অবর্ষশক্তি ঈশ্বর ও সেছেহ বাঠা 
২৩ ভাহাঁর আস্তিক ॥. এব অহরে বদূর্ঘয কিম্বা চত্ 

তেজ করনের কিছু পয়োজল' নছে একারন ঈশ্বরের 

তেজ দীপ্তি করে তাহা ও য্ঘেক বানা আছেন তাহার 
৪ আলো? এব০ আঁন পাপ বর বেতাইবে ভাঁহাঁর 

: দীত্তিতে দৃহিবীর রাঁজাচাঁণ.ও আঁনিবে ভাহারদের বৈভব্ 
৫. ও অন্তু তাহার মধ্যে: তাহার কপাট ও-ছিনে বক্ষ 
খ৬হইবেক লা এরকারণ রাত্রি নহে লোখাঁনে। - ও 

তাহার! আনিবেক বর্মেরদের' বশ্বর্যা ও অন্ত তাঁহার 
খন অধ ॥ কিছু অপবিত্র 'কিম্থাণ দৃলিভ কিয়া! কারক 

কি মিথ্যা বক্তা তাহাতে পবেশ করিতে পাইবে নখ 
কিন্ত তাহারা কেবল যাঁছাঁরদের: লাঁয্ টি হল 

যেছের বাসার জীবনের পতিতে 1 
পবর্ষ পরে ভিনি'দোঘাইলেন আঁকে আগ্রত্যু জলের এক 
৮০ জাযল নদী সটিকের যত শাহ বাহিরিতেং ঈস্থার ও 
৯ যেষের বান্ঠার সিণ্হাঁসন হইড়ে। তাহার গলিতে 



০ 

২২ দ্বাবিৎ২শতীয় পর্ব পুকাশিড-- 

ও সে নদীর তীরে জীবনের বৃক্ষ যাহ! ছাদ পুকার' 
হল লো হাসে একং পার হল ও সে রুক্ষের 

পীতা বর্ঘণানকে ্ জা জন্য! ও পতি পের 
শেষ হইছে | » ঈশ্বর ও মেঘের থানার 

জিহাজসন হইকে। ক যবে তাহার সেবক ও 

ভাহাঁর মেবা করিবে ৮ ভাঁহারা ছেখিহে তাহার 
মুখ ও তাহারি নাঁফ হইবে তাহারদের কপালে ! 
কিছু, রাত্রি ও হইবে লী সোখাঁলে ও পুদীপ কিমা 

সূর্ধোর দীত্তির পুঁয়োজন একারণ, ঘিহ্হা ঈস্থর 

আলো দন ডাহারদিগিকে ওভাহার। সাহা সব্ণে 

ক্তৃত্ব করিবে | তা 

পরে তিনি কহিলেন আযাঁকে এই বিশ্বালি ও জভা 
কথা । ঘিছিহা ুঁন্য ভব্ঘ্্যৎ, বক্তারদের ইশ্বর ও 
তাহার দূ[ত পাঠাইয়াচেন দেখাইভে তাহার মেবাক্র 
দিগীক্ছে- যাঁহাৎ করিতে হবে কিছ কাল পরে] 

(েখ্ আসি শীঘু আজিব বন্য সে জন যে যানে এ 

পতির ভব্ঘ্যৎ বাঁকা । আমি যোছন ইহা দেখিলাম 

ও শ্রনিলায় এব আমি ডাহা শ্বনিয়া দেঠিছা! প্! 

করিবার পতিলাম মে দ্যতের চরণে ঘে দেখাল এ 
সফল আঁযাঁকে ৮. কিন্ডু মে বলিল আঁকে সাক 

ধান তাহা করিও লা আমি ভোযার এক আহদীজল ও 

ভোযাঁর ভবিষ্যৎ বক্তা! ভ্ঁতারদের এক জন ও তাহা 

দের এক জন ঘাহাঁর] যানে এ দিতির ক) ঈশ্বরকে 
পজা ক্রু? রি - ছি 
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৬ ২ স্থারিশতীঘ় পর্ব পুষ্চাশিতলান 
ওতম্তিনি কহিলেন আযাঙ্ছে এ ছুঁত্তির ভবিষ্যৎ বাঁক 

 মৃহর চাপাইয়ুণ খন্ধ করিও লা একারপণ সময় সালিহ 

অধ্যথার্্কি আঘথার্চিক হওক ও অপবিত্র অপবিত্র 
হওক:ও দুক্তার্ঘক- পৃক্তার্্িক হওক ও লুল্যবান 
পলারান হওক 1 দেখ আহি শীদূ আজিব ও আঁয়ার 

লোঁদয আমার সহি পত্বি. জনকে দিতে ঘে ম 
জাহার ক্রিয়া! আমি ক এব দুধ্য ও শেছ আদি 
ও আইন) ০০০ 

ভাগাঃহান্ড তাহারা ঘাহার] পীলল করে তাঁহার 
আনা এ অনুগুহ পাইবারাে্ জীবনের বৃক্ষের ছল 
ঠাইতে ও দ্বার দিয়া বেশ করিভে সহরে ।; একারন 
বাহিরে কুকুর ও গনি ও পরদারিক ও খুন কর্তা ও 
ঈতিঘা প্জক ও ঘে ক্ছে পেেযেকরে ও কহে মিথ্যা 

লস 

আমি যেশ্ত আমার দৃ[ত পাঠাইঘাঁচি ইহার সাঙ্ষী 
দিতে গুলিতে! আতি দাঁওদের যূল ওল লে 

তেজস্কর ও পৌঁয়াভ তার? । আভা ও কল্যা বলে 

আইস ওষে শ্বনে সে কক আইস এব, ঘে আছি 
আজে সে আইন্ুক ও ঘেকেহ ইন্কা করে সেনিষুর 
লণ্ডক আমৃত্যু জন্প 17 
আঘি ও সাক্ষী দেই পুতি জনকে হে শ্বলে এ পুঁতির 

ভবিছ্যৎ বাঁকা যদি কোন কেহ অধিক করায় এ কখা 

তবে ভগীবীন দিবেন তাঁহাকে মে দাতের অধিক যাহ? 
লোথ! হইল এ গতিতে ও ঘদি কেহ এ ভবিষ্যৎ বাঁকা 
খ্ুতির কৃ কমি করে তবে ঈশ্বর ঃঘণ্ডিবেন তাহার 



&& দ্বাবিৎশতীয় পৰ্্ব পুঁকাশিত_--+ 
ভাগী-জীহনের পুতি ও ধর্ম সহর হইতে ও মে সফল 

৬৭ হইতে যাঁহা গুনিভ হইয়াছে এ পুতিভে | : ঘিনি 
ইহার সাক্ষট দেন তিনি কহেন অবশ্য আছি শা 
আজিব ; আঁমেনে। হওক তাহা আইস পু 

চিক, চুলার 

৯. আমযারদের প্রভূ যেত ঃযঞের অলুগহ হওক 

ভৌঘারদের সফর্থে্ট সহি 1 আমে 177 
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৮৬৫এপস্থাবিশতীয় সত্য মাতিওর রচিত 
». টেকি আত করিল রিম্থা ওলগ হইলে পরি 
০৯.দিলাযশ্ভোযাকে কিন্থা কান পাড়ি কি কারাগারে 

8 ,হইলে,দেগিিতে আউলায়,ভোয়ার কাই ৮. এবৎ রাজন 
পৃত্যুন্তর করিহুণ বন্িবেন তাহীরদিগঃক.সত্য আমি? 

এলি তোযারদ্বিঠাকে ইহীডে ভোমরা! ডাহা করিল এ 

, আর. ভবাভারদের কা চুদু একজনকে, তাহা: 

এক্রিয়াজে আমাকে 17 -+ 
$8. ডাখন ভিলি তাহারদ্রিগিকে ও কছিবেন যাহারা 

বাফে খানে ভোমরা আীপগুহস্থ আমা হইতে ঘাও 
..স্কানন্তানলে ঘাঁহা-পুৃশ্ভ আছে অয়ুতান ও, -ভাহায় 

৪ দ্যুতেরদ্ধের অল]. একারন, আমি হুব্তি হইলে 
তোরণ দিল্দ লা খাইতে আঁযি তৃঞ্চ্ডি হইলে তৌযরা 

৪৩ পীতে দিলা না! আছি বিদেশি হইলে ভোমরা আযাঞ্চে 
:/আভীখি করিল না] . ওলগ্ক হইলে তোযর1 পরিচুছ 
-. ধ্িলা লা পতিত ও কারাগারে. হইলে. আমাকে 

98. দেখিডে আইল) না. তখন তাহার ও পুত্াস্তর 
করিয়া হলিবে তাহাকে গুভু কাধন আমর ভোযাক্কে 
ক্ষহিভ-কি ভূঞ্িত কি বিদেশি কি গলগল কি পাতি 
কি কারাগারে দেট্িয ভৌমা'র সেবা করিলমি লা! 

৪৫ তাখন তিনি: ভা'হা'রদিগাক্কে গৃতুন্তর করিয়া বলিবেন 
সায়োচ্ছার_ আমি. বনি তৌয়ারদিগাে তোয়্রা 

ভীহাএইহাঁরদের অতি) হ্ছদ্ু-এক জনকে লা 
৪৬.করিয়া করিল1. বা আঁযাকে 1... ইহারা ও 

স্বাইবেক আনন্ত, টিতে: ক্ল্ি টহতামিন অনঞ্চ 

. প্ুামুতে ৮ ৃ 
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২৬ ততারগ্পতীয় পর মাতিগু রচিত 
ভারপর যোস্ত এ অস্ত পুরী সা করিয়া! হলিলেন 

৬ তাঁহার শিঘোরদিগকে তোর! জান দুই দিবস পরে 
সেশাফ হবে ও মল্ছ্যের পুণকে গাছ হইফে 
কুসে খুনের জন্য; তাখন পবীন ঘাঁজক ও 

আবণাপক ও লোকের পাঁতিলেরী সভা হইল প্রান 
ঘাজক্ের অষ্থালিকায়। ঘাঁহার লীয় ঘলে কাযা ও 

মপ্রুসা করিল চাডুর্ঘো লইণ রী করিতে যেখুকে ! 
কিন্ত তাহারা! বলিল পর্ব দিবসে লহে আজে কন 
রুহ হইবেক লোকেদের হো 15 রা 

ঘাখন ঘোষ কাড়ীনিঘায়ু ভিলেন শাযিন পার 
পহহ্থের বাচীতে) ভোতলে বসলের কালে এক্জ 

. স্্রী লোক বহু মুলোর জুগন্থ রবি আলবাষ 
পাঁধরের কৌটা তাহার কাঁচে আনিয়া চাঁলিল তাহার 
ঘস্তক্ের ওপরে কিল্ তাহা শিছ্েরা তাঁছ। 

দেখিয়া কঞ্চ হইল ও ধলিল ত্র ক্ষেভি করিল 

৯ কেন |. একাঁরণ এ জ্রগন্ অলেক মুলে বিক্রা 
করিতে পাঁরিত ৩ দরিছ লোককে দিতে পারিত । 

কিন্য মলেশ্ তাঁহ! জানিঘ়া' হলিলেধ ভীহারদিগীকে 
কিযাঁখেট তোমরা ব্যস্ত কর সে সী লোককে লে 

ভাল ক্মর্ড করিয়াছে ভাঁযার ওপর ॥ ছরিছ 
লোকেরা সদত ভোষারদের তে কিন আছি তোমার 
দের অঙ্দে সদত নাহি এ আ্গন্জ যাহা আথার 

খুনে চলিয়া দিযাঁচে তাস আর কবরে পতনের 

জলা অত্যা আছি হলি ভোারদিগকে পহজ্ভ 
জগাতে ঘেং স্থানে এ ম্প্নীল সমাচার ছেতি দ্বিতে হই 
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