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এব” পরমেশ্বরের বাণী গুন্থ পুচারার্থে 

যে সকল মহাশয়ের! ইন্লগও দেশ ও রুদ্ধ 

জার্নী পুভ্তি পরদেশে এক যুক্তি হইয়া 
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্বক্ছল সম্াচারু মতিউর রচিত . 

4 পথম অআধ্ঠীফ 

আবরহীমের সন্তান দাউদ তাহীর সন্তান যিশু 

শীট তাহার পৃবর্বপুরুষাখ্যান | আবরহীম হইতে 
ফিসহতের উদ্ভব ও ফিসহক হইভে ফাকুকের উত্তঙ 

ও য়াকুৰ হইতে য্িহৃদ্া ও তাহার ভুতাগণের উত্ভব। 

ও সিহ্দা হইতে ভামরের উদরে ফ্রস ও জরশ্খের্" 
উদ্ভব ওফ্রূস হইতে হসরোণের উদ্ভব ও হসরোণ 

হইতে রামের উদ্ভব | ও রাম হইতে আমিনদ্ববের্- 

উদ্ভব ও তআমিনদূৰ হইতে নাখশোৌনের উত্তৰ ও 

নীখশোৌন হইতে শলমার উদ্ভব | ও শলম] হইতে 

রুখবের উদ্রে বয়াজের উত্তৰ .ও বয়্াজ. হইতে 

রেভের উদ্রে ওবেছের উত্ভহ ও ওবেদ হইভে . 
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যে দেখ একটা কুমারী গর্ত ধারণ করিবে ও গৃত্র 

পুসব হইবে ও তাহার নাম আমনুএল রাখা! যাইবে 

ইহার অর্থভাষাভঙ্গ করিলে ঈশ্বর আমারদের 'সঙ্গে | 

তখন যুশফ নিদ! হইতে গাত্রোস্রান করিয়। ঈশ্বরের 

দূত যেমত তাহাকে অন্মতি দিয়াছিলেন সেইমত 

করিয়া? আপন হ্বীকে স্বস্কানে লইলেক। কিন্ত তাহাকে 

জানিলন| যাবৎ পর্য্যন্ত সেআপন পুথ্ম জাত সুত্র 

পুসব না হইয়াছিল পরে ইহীর নাম ঘ্লিস্ত রাখিলেদ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

অনন্তর ছেরৌদ হাজার সময়ে য়ুহূদিয়ার বীতলহম্গে 

যিশুর জন্ম হইলে পরে দেখ কতেক পণ্ডিত পূর্বৰ 
দিক হইতে ফ্রিরোশলমে আসিয়! কহিলেক। যে 

যুহ্ছীরদের রাজা হইয়া যিনি জন্মিয়াছেন তিনি 

কোথায় কেননা আমরা পূর্ববদিক থাকিয়া তাহার 
নক্ষত্র দেখিলাম এব্* তাহীর্ সাক্ষাতে দণৰৎ করিতে 

আসিয়াছি। হেরোদ রাজা একথ] শুনিয়া তিনি সমৃ্দায় 

যিরোশলমের সঙ্গে বিস্মিত হইলেন | পরে তিনি 

পৃধান যাজক ও লোকের অধ্যাপক গণের দিগকে 

একত্র করিয়। তাহারদিগকে সুখাইলেন যে শ্ীষ্টের 
জনম কোন স্বানে হইবে | তাহারা কহিল য়হ্দীয়ার 

বীভলহমে কেননা ভৰ্ষ্ঠৎ বক্তার দ্বারাতে এইমত 

লেখা আছে।যে হে রুসুদ্বা দেশস্ বীভলহম তুমি 
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ঘৃহদীর অধিপগণের মধ্য কদাচ লঘুতর নহ কেনন। 

তোমার ম্ধ্য হইতে এক অধিপতি বাহিরাইবেন 

যিনি আমার লোক ফিশরাইলকে পুতিপালন করিবেন। 

তখন হেরোদ সে. পণ্ডিতেরদিগকে' স"'গোপনে 

ডাকাইয়া সে নক্ষত্র কোন সময়ে দেখী দিয়াছিল 

ভাহীর নিরাকরণ তিনি তাহার্দের স্ানে নিশ্চয় 

রূপে সুধাইয়ী লইলেন | পরে তাহীরদিগকে বীতলহমে 

পাঠাইয়া কহিলেন ফাও এ বালকের অন্বেষণ য্ত্ুরপ 

করিয়। তাহার উদ্দেশ পাইলে পরে আমাকে সণ্বাদ্ 

দেহ তাহাতে আমিও আসিয়া ভাহীকে যেন পুণাম্ 

করি । তখন রাজার কথা শুনিয়া তাহারা পুস্থান করিল 

পরে দেখ ফে নক্ষত্র তাহার! পূর্বদিকে দেখিয়াছিল 

সে তাহারদের অগ, ২ চলিয়া গিয়া যেখানে বালক 

ছিল সে স্থানের .উপর্ স্থকিত হইল | এব্* নক্ষত্র 

দেখিয়ী: তাহারা অত্যন্ত আনন্দে আনন্দিত হইলেক। 

অতঃ পরে হরেতে পুবিষ্ট হইয়া সে নকীন বালককে 

তাহার মাতা মারিয়ার সঙ্গে দেখিলেক এব” দণ্ডবৎ 

হইয়া তাহাকে পুণাম করিলেক পরে তাহীরদের 

থন সম্পত্য খুলিয়া হর্ণ ও লবান ও মর্থ লইয়া তাহাকে 

ভেট দিলেক | অনন্তর স্বপ্প ফৌগে হেরোদ রাজার্ 

স্বানে পুনশ্চ যাইতে ঈশ্বরে নিষেখ্ত হইয়! ভাহারা 
অন্/পথদিয়া৷ আপনারদের স্বদেশে গমন করিলেক। 
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ভাহারদের পৃস্বান হইলে পরে দেখ ঈশ্বরের ্ভ 

স্বপ্ধ যোগে যুশফের নিকট দেখা দিয় কহিলেন উঠ 

তাহীর মাতার সহিৎ পৌগণ্কে লইয়া! মিসরদেশে 

পলাইয়া যাও ও যাবৎ আমি তোমাকে সণ্বাদ 

নাদি তাবৎ সেখানে থাক কেননা ছোট বালককে 

নফ করিতে হেরোদ তাহার অন্বেষণ করিবে | তখন 

সে গাত্রোত্রান করিয়া, ছোট বালক ও ভাহার মাতাকে 

লইয়া! ব্রাত্রি যোগে, মিসরে চলিয়া গেল | এব, 

হেরোদের মরুণ কাল পর্য্যন্ত সেখানে থাকিল তাহাতে 
যেন তাহাই পূর্ন হয় যে ঈদ্বর্ ভবিষৎ বক্তার দ্ারায় 

কহি্য়ীছিলেন যে আমি আপন সন্তানকে মিসর 

দেশ হইতে ডাকিয়াছি | অনন্তর য্খন হেরোদ্ 

দেখিলেন ফে আপনি সে পণ্ডিতেরদিগ হইতে বঞ্চিত 

হইয়াছেন তখন তিনি অত্যন্ত উষ্মান্থিত হইয়া যে সময়ে 

নিরাকরণ সে পণ্ডিতেরদের স্থানে নিশ্চয় রূপে সুত্যাইয়া 

লইয়াছিলেন তদন্সারে লোক পাঠাইয়া দ্বিতীয় বৃ, 

সরাবধি ও তাহীর্ কমতর বয়ঃক্রমে যত ছাওয়াল 

কীতলহম ও তাহার সকল সীমানাতে ছেল সমস্তকেইী 

বধ করাইলেন | তখন সেই কথা পূর্ণ হইল যে 

যুরমীহা ভবিষ্যৎ বৃক্তী হইতে উক্তছিল | যে রাম্াতে 

এক রব শুনা গেল ক্রন্দন ও রোদন ও বড়ই শোক 

বিলাপ রাহেলে আপন ছাওয়ালের্দের কারণ রোদন 
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করিতে ২ পুবোধ কথা মানেনা কেননা তাহারা নাই। 

কিন্ত হেরোদের মৃত্য পরে দেখ মিসর দেশে ঈশ্বরের দূত 

পপ ছারাতে যুশফের স্থানে দর্শন দিয়া কহিতেছেন। 
গাত্রোত্বীন কর এব" তাহার মাতার সহিৎ পৌগণ্ডকে 

লইয়া গিশরাল দেশে যাঁও কেননা শিশুর পণ 

লইতে যাহারা অন্বেষণ করিয়া ছিল তাহীরা মরিয়। 

গিয়াছে | তখন সে গাত্রোড্ান করিয়া শিশুকে 

আপন মাতার সঙ্গে লইয়া যিসরাল দেশে আইল। 

কিন্ত যখন সে শুনিল ফে অর্খেলায়স আপন পিতার 

স্কানে যুহ্দাদেশে রাজত্ব করিতেছে সে সেখানে 

যাইতে ত্রাস করিল কিন্ত স্থপ্প যোগে ঈশ্বরে চেতনা 

২৩ পাইয়। সে গালিলির আঞ্চলে গেল | এব নাজরেত 

নামেতে এক নগরে গিয়া অবস্থিতি করিল তাহাতে 

সেই যেন পূর্ণ হয় যে ভবিষ্ঠৎ বৃভাগণের দ্বারায় 

উক্ত ছিল তাহাকে নাজরেণ কহিবে | 

তৃতীয় অধ্ঠায় 

সেই সময়ানুক্রমে য়োহন বাপ্টাইজক যুহূদিয়ার 
প্রান্তরে উপস্থিত হইয়। ঘোষণা দিতে লাগিল । ও কহিল 
যে যন ফিরাও কেদন। স্বর্গের রাজ্য সন্গিকট আছে। 
এই সে ব্যক্তি যাহার বিষয়ে ফিশাইয়! ভবিষ্যৎ 
বক্তা কহিয়! ছিলেন ঘে প্লান্তরের মধ্যে চীৎকারায়মান 
এক জনের রব আছে বশ্বরের পথ পুস্তত করহ 
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তাহার সড়ক সকল সমাম করহ | এই ফোঁহনের 
. 4 বজ্র উটের লোমেরু বুনা ও তাহার কোমরে চর্ষের 

পটুকায় হেষ্ঠিত এব তাহার ভঙ্গ্চ পঞঙ্গপাল ফরিঙ্গ 

ও বনমধু ছিল | তখন যিরোশলম ও সমস্ত যহূদিরা 
ও য়ির্দনের চতুর্দিক নিবাসীরা হাহিরাইয়া তাহার 
নিকটে গেল | এব” তাহারদের পাপ স্বীকার করিয়] 

তাহার দ্বারায় র্ির্দনে বাঁপ্টাইজিত হাইল। কিন্ত অনেক 
ফার্সী ও শাদুকীরদিগকে তাহার বাপ্ৃটন্মে আসিতে 

দেখিয়। তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আরে সর্পের 

ছা সকল তোমারদিগকে আগত কোপ হইতে পলায়ন 

করিতে কেটা চেতাইয়া দিয়াছে । অতএক মন্দ 

ফিরাণের উপযুক্ত ফুল ফ্লহ । জার আপনার 

দের মনে ইহা! কহিতে ভাবিওনা যে আবদুহাম 

আমার্দের পিত। আছেন কেনন। আমি তোমার্দিগকে 

কহি যে ঈশ্বর এই পুস্তর গুলাই দিয়া আবরহামের 
পৃতি সন্তানের উদ্ভব করিতে পারেণ | অপর বৃক্ষের 

মূলে কুঠার এখন ও লাগিয়া! আছে অতএব পুতি 

বৃক্ধে যে ভাল ফুল থরে ন। সে কাটা যায় ও অমিতে 

ফেলা যায় । আমি তোমারদিগকে মন ফিরাণের 

পুতি জলেতে বাপট্টাইজ করিতেছি বটে কিন্ত যিনি 
আমার পশ্চাতে আসিতেছেন তিনি আমা হইতে 

মহৎ আছেন তাঁহার জুতা বহিতে আমি যোগ) নহি 
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তিনি তোমারদিগকে ধর্মআাতে ও অন্নিতে বাপটাইজ 
করিবেন ॥ তাহার কুলা ম্বহস্তগত আছে এব, 

তিনি আপম খামার শুদ্ধমত ঝাঁড়িযা দিবেন ও 

তাহার গোঁ একত্র করিয়া গোলাতে রাখিবেন কিন্ত 

তূশী সকল অনির্র্বানলে গোড়াইয়া দিবেন। তখন 

বিশু ফ়োহনের ছ্বারাতে বাপট্টাইজিত হওনের কারণ 

গালিলি হইতে তাহার নিকট র্ির্দনে আইলেন। কিন্ত 

য়োহন তাহীকে নিষেধ্করিয়া। কহিলেন তোমার ছারায় 

আমার বাপ্টাইজ হওনের আবশ্যক আছে ইহাতে 

তুমি না কি আমার স্ানে আলিতেছ"। যিশু তাহাকে 

উত্তর দিয়া কহিলেন এখন তাহা হৃইতে দেও কেনন! 

এই মতে সকল ধর্ম পূর্ণ করিতে আমারদের উপঘূক্ত 
আছে তখন তিনি হইতে দিলেন । পরে যিশু বাপ্টাইজত 

হইয়। জল হইতে বাহির হইব! মীত্র দেখ ভাঙার 
পুতি সবর্গেতে শুণ্য পথথ হইল এব” তিনি-ঈশ্বরের 
আত্মাকে কবুতরের ন্ঠায় নামিতে ও আপনার 

উপর বসিতে দেখিলেন | পরে দেখ স্বর্গ হইতে 

এক উক্তমান শব্দ আইল যে এই আমার প্য়ি পৃত্র 

চতুর্থ অধ্যায় রী 

তখন ফিশু শয়তান হইতে পরীক্ষিত হইবার 

কারণ আত্মার 'দ্বারাতে প্ুস্তরে আকর্ষিত হইলেন। 
ঢ 
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এ" চল্লিশ দিবা! রাত্রি আনাহারে থাকিলে পরে ভিনি - 
হ্ষুধিত হইলেন | অনন্তর পরীক্ষক তীহার নিকটে 

আসিয়। কহিল তুমি যদি ঈশ্বরের পুক্র হও তবে: 

এই পুস্তর গুল! যেন রুটি হয় তাহার আজ্ঞা দেও । 
কিন্ত তিনি উত্তর দিয়া কহিলেন লেখা আছে হে 

মনুষ্ঠ কেকল রুটিতে বাচিবেক না কিন্ত পুতিবাক্ 

যে ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত হু ভাহাতেই | তখন 

শয়তান তীহাকে পৃণ্ঠনগরে লইয়া গেল এব মন্দিরের র 

এক চূড়ার উপর রাখিয়া দ্বিল | পরে তাহাকে 
কহিল যদি তৃমি ঈশ্বরের পূত্র হও তবে নীচে বুম্প 

দিয় পড় কেনন! লিপি আছে ফেে তিনি তোমার্ 

বিষয়ে আপন দৃতগণেরদিগকে ভার দিবেন ও তাহারা 

তোমাকে হীতে রিয়া রাখিবে যেন তোমার পা! 

পাষারন্নের উপর আছাড় না খায় | ফিশু তাহাকে 
কহিলেন ইহাও লেখা আছে ফে ভুমি আপন পুভূ 

ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিবানা | পুনশ্চ শয়ভান তাহাকে 

অতি উচ্চ পর্বতের উপর লইয়া গিয়া তাহাঞ্ধে 

জগতৈর সমস্ত রাজ্য ও তাহারদের এসব দেখাইল। 

এব" তীহাকে কহিল য্দি তুমি ভূমিতে পড়িয়া 

আমাকে ভজন করিবা তবে আমি এসকল তোমাকে 

দিব | তখন যিশু তাহাকে কহিলেন দূর যাও 

শয়তান লেখ। আছে যে. তুমি আপন পুভূ ঈশ্বরকে 
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ভজন! করিবা এব* তাহীরি সেবা করিব! কেবল। 

তখন শয়তান ভাহাকে ছাড়িস্াগেল পরে দেখ স্রগা 
দুতগণ আসিয়। তীহীর সেবা! রুরিতে লাগিল। অনন্তর 

যখন যিশু শুনিয়াছিলেন যে যোহন কারাগ্রারেতে 

রাখ] গিয়াছে তিনি গালিলিতে চলিয়। গেলেন । পরে 

নাজরেত ছাঁড়িয়। তিনি রুফ্রুনহমে আসিয়। বাস 

করিলেন তাহা সমুদরে তটে জবুলন ও নপ্তলীমের 

সীমানাতে | তাহাতে সেই যেন পূর্ণ হয় ফে ব্রিশাইহ1 

ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে উক্ত ছিল | যে জবুলন দেশও 

নগ্তলীম দেশ সমুদের পথদিয়া যির্দনের অন্য পারুভিঙ্ন 

দেশীরদের গালিলি | যে লোক অন্ধকারে বসিয়া! 

থাকিত সে লোক মহা আলে! দেখিয়াছে ও যাহার! 
মৃত্যুর দেশ ও ছায়াতে বসিয়াছিল তাহারদের 

পুতি দীপ্তি উদিত হইয়াছে | সেকাল হইতে যিশু 

পুচার করিয়া কহিভে আর্ম্ত করিলেন যে মন্ 

ফিরাও কেনন! স্বর্গের রাজঠ সমীপে আছে | অনন্তর 

যিশু গালিলি সাগরের তীরে চলিতে২ শীমন্ 

যাহাকে পিতর বলে ও তাহার ভাই আক্্র দুই 

ভুীঁতাকে সাগরের মধ্যে জাল ফেলিতে দেখিলেন 

কেননা তাহার! মাছুয়া' ছিল | তিনি তাহারদিগকে 

কহিলেন আমার পম্চাৎ আইস ও আমি তোমার. . 

দিগকে মনুষ্য ধরা করিৰ | এব্* তৎ হ্ষণাৎথ তাহার! 
[2 
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জাল পরিত্যাগ করিয়া! তাহার পশ্চাৎ গমন করিল । 

পরে সেখান হইভে যাইতেং আর দুই ভুত! 
জেবদ্দীর পুত্র য়াকুৰ ও তাহার ভাই ফোহনকে 

এক নৌকায় তাহারদের পিতা জেবদীর সহিৎ জাল 

সারিতে দেখিলেন এব” : তিনি তাহার্দিগকে 

ডাকিলেন | ও তাহারা তৎ ক্ষণে নৌকা ও 

আপনারদের পিতাকে ছাভিয়। তীহার্ পশ্চাৎ গামি 

হইল | পরে ফিশ ভাহারদের সিনগগে শিখাইতে ২ 

ও রাজ্যের ম্তল সমাচার পুচার করিতে ং এব, 

লোকেরদের মধ্যে সব্র্ব পুকার রোগ ও সর্ব 

পুকার পিড় সুস্থ করিতে ২ গালিলি দেশ সমুদয় 

ভুমণ করিলেন এব” তীহীর্ খ্যাতি সিবিয়ার 

আদ্যোপান্ত ব্ঠাপিল পরে যে সকল লোক নানান 

গুকার রোগেতে ও ৰ্যথাতে পীড়িত ছিল এব* ভূত 
গৃস্থ ও উন্মাদ ও অদ্ধাঙ্গী এই সকলেরদিগকে লোকেরা 

তাহার নিকটে আনিল এব* তিনি তাহারদিগকে 

সুস্থ করিলেন | এব" গালিলি ও দেকাপোলিষ ও 

যিরোশলম ও য়িহুদীয়া ও যির্দনের ওপার হইডে 

বহু লোকার্ণঠ তাহার পশ্চাৎ গমন করিল । 

পঞ্চম অধ্যায় 

এবলোকারণ্ সকল দেখিয়া! তিনি এক পর্বতে 

গেলেন ও বহসিলে পরে তীহীর শিষ্যেরা তীহার 
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নিকটে আইল | পরে আপন সুখ খুলিয়া তিনি 

তাহার্দিগকে শিখাইতে লাগিলেন | যে দরিদ্বাত্মারা 

ধন্য কেন! স্বর্গের রাজ তাহারূদের আছে । খিদ্ঠমান 

লোকের! ধন্য কেননা তাহার] সান্তনা পাইকে । ক্ষান্ত 

স্বভাবেরা ধন কেনন! তাহারা পৃথিকীর অধিকার 

ভোগ করিবে। ধর্মের পুতি যাহার হ্ষুধিত ও. ত্ঞ্তি 

হয় তাহীরা থ্ন্য কেননা তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে । 

দয়ালসকল ধন্য কেননা তাহারা দয়া পাইবে । 

নির্মলান্তঃকরণ লোকেরা! ধন্য কেনন। তাহার! ঈশ্বরকে 

দেখিতে পাইবে । মিলনসায়ীরা থন্য কেনন। তাহীর! 

ঈশ্বরের সন্তান কহী। যাইবে | ধর্মের হেতু যাহারা! 
তাড়িত হয় সে ধন্য কেনন! স্বর্গের রাজ্য ভাহারদের | 

যখন মন্ষ্যের] আমার পুযুক্তে তোমারদিগকে 

নিন্দা করে ও তাড়না করে এব" মিথ্ঠায় তোমারদের 

পৃতি সকল পুকার মন্দ বলে তখন ধন তোমরা | 

উল্লাস কর্হ এব” অত্যন্ত আনন্দিত হও কেনন! 

স্বর্গেতে তোমারদের পুতিফল বড় কেননা এই মতে 

তাহারা ভবিষ্যৎ বৃক্তাগণেরদিগকে তোমারদের পূর্বে 

তাড়না! করিল। তোমর1 পৃথিবীর লবন কিন্ত যদি 

লবনেরু স্বাদ যায় তবে কিসেতে স্বাদ যৃক্ত হইবে. সে 

আর কোন কার্ধের নহে কেবল ফেলিখার ও মনুষ্টের : 

দের পদ্ভলে দলিত হইবার কারণ | তোমরা জগতের 
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দীপ্তি গিরিস্বিত নগর্ যে সে গুপ্ত হইতে পারিহেকন। | 

এব” মনুষ্যেরা পু্দীপ স্বালিয়া কাঠার্ নীচে থোয়ুন! 

কিন্ত দীপদানের উপর তাহাতে খরের মধ্যকার 

সকলেরদিগক্ষে দীপ্তি দেয় । ভোমারদের দীপ্তি 

মনৃষ্ঠেরদের গোচরে এমৎ পুকাশ হউক ফে তাহার! 

তোমারদের সুক্রিয়া দেখিয়া! ভোমারদের স্বর্গস্থ পিতার 
গৌরুক যেন করে | এই অন্ভৰ করিওনা যে 

আমি ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ বাণী নিবর্ত করিতে 

আসিয়াছি আমি নিবর্ত করিতে আসি নাই কিন্ত 

পূর্ণ করিতে আপিয়াছি। কেননা আমি তোমারদিগকে 

সত/ কহি যাবৎ স্বর্গ ও পৃথিবী লুপ্ত না হয় তাবৎ 
সমূহ পূর্ণ না হইলে ব্যবস্থা হইতে এক মাত্রা কিবা 

এক বিন্দুর লোপ হইবে না। অতএব যে কেহ এই 

আজ্ঞার মধেঠ সকলের লধূতর কোন এক আজ্ঞার 

লজ্ঘন করে ও মনুষ্ঠেরদিগকে তদ্নূসারে শিশায় 

সে স্বর্গের রাজ্যের মধ্যে সকলের লঘ্ধুতর গণিত 

হইবে কিন্ত যে কেহ. তাহা পাজ্ল ও শিশীয় সেই 

স্বর্গের রাজ্যের মধ্যে গুরুতর কহা যাইবে । 

কেন না আমি তোমারদিগকে কহি ফে তোমারদেক 

. ধর্ম অধ্যাপক ও ফারিসি বর্গের ধর্স হইতে অধিক 

না হইলে তোমরা কোন ক্রমে ঈশ্বরের রাঁজ্যেতে 

পুবেশ হইতে পাইৰানা | তোমরা শুনিয়াছ হে 
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পূর্বকার লোকেরদিগকে কহ গিয়াছিল তুমি বৃ 

করিবানা আর যে কেহ বধ করে সে দণ্ডের 

দায়ী হইবে । কিন্ত আমি তোমার্দিগকে কহি যে্ 

কেহ আপনার ভুীতার পুতি অকারণে কুদ্ধ হয় 

সেই দণ্ডের দায়ী হইবে আর যে কেহ আপনার 

ভাইকে রাকা করিয়া কহিবে সে মন্ত্রী সভাহু দায়ী 

হইত কিন্তু ফে কেহ কৃহিবে তুই বর্বর সে 

ন্কানলের, দায়ী হইকে | অক্এহ তৃমি আপনার 

নৈব্দ্ঠ যজ্ঞ কুণ্ডের নিকট আনিতে পুবর্ত হইলে 
যদি সেখানে তোমার স্মরূণে পড়ে যে তোমার গতি 

তোমার ভুঁতার কোন দাওয়। থাকে | তবে সে যজ্ঞ 

কুণ্ডের অগ। তোমার নৈবেদ/ রাখিয়! পুস্থান কর 

এব” পুথমে ভোমার ভ্াতীর সহিৎ মিলন কর্হ 

তার পরে আসিয়। তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করু। 

তোমার দায়কের সহিৎ শীঞ্চু মিলন করহ্ যাবৎ 

তৃমি পথের মধ্যে ভাহার সঙ্গে আছ নতুবা কি 

জানি দায়ক ভোমাকে বিচার কর্তার নিকট সমর্পণ 

ধরে ও বিচার কর্তী তোমাকে কোটালের স্থানে 

২৬._ 

২$ 

সৌপিয়। দেয় ও তুমি কারাগারেতে ফেলা যাও । 

সত্য আমি তোমাকে কহি' যে শেষেক কপর্দক 

পর্যন্ত পরিশোধ না করিলে তুমি সেখার্য হইতে" 

কোনক্রমে বাহির আসিতে পাইবানা ॥ তোমরা 
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শুনিয়াহ্ ফে পুর্্বকার লোকেরদিগকে কহা গিয়াছিল 

তুমি পরদার করিব না | কিন্ত আমি তোমারদিগকে 

কহি ফে কেহ কাম ভাবেতে ভ্রীর উপর অবলোকন 

করে সে আপন মনেতে তখনি তাহীর সঙ্গে পর্দার 

করিয়াছে | অতএব য্দি তোমার দক্ষিণ চচ্ছু তোমার 

উচোট লাগাইবার্ ঠেস হয় তবে তাহাকে উপড়াইয়া 

আপনার নিকট হইতে ফেলিয়া দেও কেননা তোম্ণর্ 

ভাগ্যে ভোমার সমস্ত শরীর নরকে ফেলা যাওন্ 

হইতে তোমার এক ইন্দিয়ের নষ্ট হওয়া ভাল । 

এব্* যদি তোমার দহ্ছিণ হস্ত তোমার উচোট লাগাইবার্ 

ঠেস হয় তবে তাহাকে ছেদন করিয়া আপনার 

নিকট হইতে ফেলিয়া! দেও কেননা তোমার ভাগ্যে 

তোমার সমস্ত শরীর নরকে ফেলা যাওন হইতে 

তোমার এক ইন্দিয়ের নউ হওয়া ভাল | উক্ত আছে 

যে কেহ আপন ভ্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে চাহে সে 

তাহাকে এক বর্জন লিপি দিউক. | কিন্ত আমি 

তোমারদিগকে কহি যে কেহ ব্যভিচার হেতু ব্যতিরেক 

আপন ভ্রীকে পরিত্যাগ করে সে তাহার ব্যভিচার 

কর্ম করাইতেছে এব” যে কেহ সে বঙ্গিত ভ্রীকে 

বিবাহ করে সে পরদার করিতেছে | পুনশ্চ ভোমর। 

 শুনয়াছ যে পূর্র্বকার লোকেরদিগকে কহা গিয়াছিল 

যে ভুমি মিথ্যা দিব/ করিবা ন1 কিন্ত আপনার দিব 
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সকল ঈশ্বরের পুতিপালন করিবা |কিন্ত আমি তোমার 

দিগকে কহি কিছুই কিরা করিওন! স্বর্গ লইয়াওন! 

কেনন| তাহা ঈশ্বরের সি'হাসন। পৃথিকী লইয়াওন! 

কেননা এই তাহার পায়ের পিঁড়ি যিরোশলম লহীয়াও 

না৷ কেনন| সেই মহারাজার্ পৃরী। আপনার মস্তক 
লইয়াও কিরা করিবানা কেননা এক চুল শুকুবর্ণ কিবা 
কৃফ্বর্ণ করিতে তোষ্কার্ অসাধ্য । কিন্ত তোমারদের্ 

কথোপথন ইহ] হ| না না হউক কেনন। ইহার অধিক. 

যাহ] হয় সে মন্দ হইতে আইসে। তোমরা শুনিয়াছ 
যে উক্ত হইয়াছিল চহ্ষুর কারণ চচ্ছু ও দন্তের কারণ 

দম্ত। কিন্ত আমি তোমার দিগকে কহি হে ভোমরা 
উপদুর্বীকে বারণ করিওনা কিন্ত যে কেহ তোমার 

দক্ষিণ গালে চড় মারে তাহার পুতি অন্যকে ফিরাইয়া 

দেও। এব" যে কেহ তোঘার উপর আদালতে দাওয়! 
করিয়া তোমার কাবা লইয়1 যায় তাহাকে তোমার্ 

জামাও লইতে দেও | এব" যে কেহ তোমাকে এক 

ক্রোশ যাইতে বেগার ধরে তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ 

'যাও। যে জন তোমার স্থানে যাঁচে ভাহাকে দেও ও 

যে তোমার ঠাই ধার লইতে ইচ্ছাকরে তাহার পুতি 

তুমি পরাস্ুখ হইওনা । তোমরা! শুনিয়া হে উক্ত 
হইয়াছিল তুমি আপন পড়সীর পুতি সভার করিব। 

কিছু শত্রু পুতি ছেষ ভাহ্ রাখিৰা। কিন্ত আম 

ও 
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ভৌমারদিগকে কহি যে তোমরা আপনারদের শত্ুর 
দিগকে সন্ভাব কর্হ তোমায় দিগকে যাহীরা শীপদেয় 

তাহারদিগকে তোমরা আশীর্বাদ দেও যে তোমার 

দিগকে মন্দ বাঁসে তাহারদিগকে ভাল কর্হ এব” ফে্ 

সকল ভোমার্দিগকে আপমীল দেযু ও তাড়না করে 

তাহারদের কারণ প্ার্থনা করহ। ইহাতে ভোমরা 
আপনারদের স্বর্গীয় পিতার সন্তান যেন হও কেনন! 

তিনি মন্দ ও ভাল লোকের উপর আপন সূর্য্যের উদয় 
করাইতৈছেন এব, সৎ ও অসৎ লোকের উপর বৃষ্কি 

বর্ষাইতেছেন । কেন্ন। যদি তোমরা তাহার দিগকে 

পম কর্হ যাহারা তোমারদিগকে পুষে করে তবে 

তোমারদের পুতিফল বা কি পাটওয়ারীরাও এই মঞ্চ 

গুকার করেনাকি | জ্যার যদি তৌমর! কেবল আপনার 

দের জুতার দিগকে নমস্কার কর্হ তবে তোমরা! কোন 

বড় কর্ম করিতেছ কি পাটওয়ারীরাও এই মৎ করে 

না। অতএব তোমরা সিদ্ধ হও ফে মু তোমারদের 

্থর্গায় পিতা সিদ্ধ আছেন--+ 

য্ষ্ট অধ্ণাম 

সাবধান ভোমরা! আপনারদের দানাদি মন্ষ্যেরদের 

 ছেখিবার জন্যে তাহারদের সাক্ষাতে নাঁ.কর্ নতুবা 

তোমারটদর স্বর্গীয় পিতা হইতে তোষারদের পুতিফল 

হয়ন। | অতএব যখন তুমি ভিক্ষা! দেও তখন তোমার 



মদ্স-মাচার মাতিউর রচিত ১, 

ভাগে সবাক দাজাইওন। যেমৎ কপটারা মনৃষ্েরদিগ 

সইতে পুশ"সিত হইবার কারণ সভাতে ও সরানেতে 

"বাজায় নভ্ভ আমি তোমারদিগকে কহি তাহার! 

আপনারদের পুতিফল পাইয়াছে। কিন্ত যখন, তুমি 

ভিচ্ষা দেও তখন তৌমার্ দক্ষিণ হাত কিকর্ম করিভে' 

ছে তাহা! তোমার্ বাম্ হাত ফ্নে জানিতে না পারে ॥ 

তাহাভে তোমার ছ্ান সকল: যে গোপনে হয়ূপ্ত 

তোমার্ পিতা যিনি গোপন্েরে মধ্যে. দেখিতেছেন 

ভিন্ি তোমাকে ব্যক্ত রূপে পুতিফল দিবেন। অপহ্ 

যখন ভুমি প্রার্থন! করুহ তখন ভুমি কপটীবর্গের মত 

হইবান। কেনন| তাহীরা সভাতে ও সরানের কোনাতে 

ছবাড়াইয়! পুর্থনা করিতে আকাভচ্ষা করে মনৃষ্যেরদের্ 

স্থানে যেন দৃক হয়ু সত্য আমি তোমার্দিগকে কহি 

তাহারা আপনার্দের পুৃতিফল পণ্ড হইয়াছে: । কিন্ত 

ভুমি যখন পুর্ঘনা করহ্ তখন আপনার অন্তরাগারে 
পুবেশ কর এব” দ্বার রুদ্ধ করিয়। ভোমার গুপ্তমান্ 

পিতাকে আরাধ্ন] করুহ ও তোমার পিতা যিনি 

_গোপনের্ মধ্যে দেখিতেছেন তিমি তোমাকে পৃকাশ 

রূপে পুতিফল দিরেন। কিন্ত যখন ভোমর। পরার্থন/ 

করহ তখন বৃথা পুণরুক্তি করিওন! যেস্ত ভিমদেশী 

তারা রিরারিত 

কহাতে তাহার্দের প্যার্থনা শুনা যাইবে । অতএব 
০2 
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তোমরা তাহারদের মত হইওনা কেলনা ভোমারদের 

কিং আবশ্যক আছে তাহা তোমারদের যাচনের পূর্বে 

তোমারদের পিতা জানেন । অতএব তোমরা এইমত 

পীর্থনা করহ হে আমারদের বর্গস্থ পিত তোমার নাম 

পুণ্য জ্ঞানে মানা যাউক। তোমার রাজ/ আইসুক 

: ; তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিকীতে 

১১ 

১হ 

১৩ 

পালিত হউক | আমারদের দিকসিক আহার এই' 
দিবসে ছেও। ওষে সত আমরা আপনারদের দায়ীর্ 

দিগকে হুমা করিতেছি সেই মৃত আমার্দের দাওয়া! 

সকল ক্ষমা করহ। এব" আমার্দিগকে পরীক্ষায় 

: ; লওয়াইওনা কিন্ত মন্দ হইতে রক্ষা! করহ কেননা রাজস্ব 

৯৪ 

১৫ 

৯১৬ 

& 

১৭ 

ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদাসর্ব্বক্ষণে আমেন। 

অতএব যদি তোমরা মনৃষ্যেরদের অপরাধ ক্ষম1 করহ 

তবে ভোমারদের স্বর্গণয় পিতা ভোমার্দ্িগকেও ক্ষমা 

করিবেন । কিন্ত যদি ভোমরা মনুষ্ঠেরদের অপরাধ 

না হ্ছমহ তবে তোমারদের পিতা তোমারদের অপরাধ 

ও মক্কা করিবেন না । অপর ফন তোমরা উপবাস 

কর তখন কপটীবর্গের মত বিষ্ঙ্গ বদন হইওন! 

কেননা তাহারা মনুষ্ঠেরদিগকে উপবাসী দেখীইবার 

-ক্ষারণ আপনারদের মৃখ বিকৃতি করে সত্য আমি 

কৃহি ভোমারদিগকে তাহার আপনারদের প্ুতিফল 

পাইয়াছে | কিন্ত যখন তুমি উপহাস করহ তখন্ 
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আপন মস্তকে. তৈল মর্দন কর ও মূখ পৃহ্চালন কর। 

তাহাতে যেন তুমি মনুষ্ঠেরদের পুতি উপবাসীম্ 

নাদেখাও কিন্ত তোমার গৃপ্তমান পিতার পুতি এব 

তোমার পিতা যিনি গোপনে .দেখিতেছেন তিনি 

তোমাকে ব্যক্তরূপে পুতিফল দিবেন । পুথিকীর উপর 

আপনারদের কারণ ধন সঞ্চয় করিওন] যেখানে কীট 

. ওমা ক্ষয় করে ও যেখানে চোরের সিদ্ধ দিয়! চুরি 
০ 

১ 

হ 

২৩ 

২৪ 

২৫ 

করে। কিন্ত স্বর্গেতে থন সঞ্চয় কর্হ্ যেশ্বানে কীট 

ও মর্চচা হ্ষয়ও করেন! এব সেখানে চোরের লিঙ্ক 

দিয় চুরি ও করিতে পারেন] | কেননা যেখানে 

তোমারদের ধন সেই খানে তোমার দের মনও হইকে। 

চ্ষুশরীরের পু্দীপ আছে অতএব যদি. তোমার চচ্ছু 
_প্ুসন্ন_ হয়. তবে ভোমার সমুদয় শরীর দাপ্তিতে পূর্ণ 

হইকে। কিন্ত যদি ভৌমার চক্ষু মন্দ হয় তবে তোমার 

সঘত্ত শরীর অন্ধকারে পূর্ণ হইবে অতএব হি তোমার 
অন্তরস্থ দীপ্তি অন্ধকার হয় তবে সেই অন্ধকার কেমন 

বড়। দুই কর্তার সেক কোন মনুষ্য করিতে পারিবেক 

না| কিন্ত সে এক জনকে মন্দ বাসিয়। অন্যকে ভাল 

বাসিৰেক কিম্বা সে একের পুতি মনঘুক্ত হইয়। অন্ঠের 

পুতি অবহেলা করিবেক তোমরা ঈশ্বরের ও থলের 
দুয়ের সেবা! করিতে পারিবান! | অতএব. আমি 

তোমারদিগকে কৃহি তোমরা আপনারদের জীবনার্থে 
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২৬ 
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১২ 

২৯ 

২৬০ 

২৩১ 

১২ 

কি শীইবা কিম্বা কি পান করিবা ও আপনার্দেরূ 

শারীর্ণর্থে কি পরিধান করিবা ভাবিৎ হইওন। ভঙ্গ 

হইতে প্রাণ এব” বজ্র হইতে শরীরু কি বু নহে । 

শৃন্যের পক্ষী সকল ছেখ তাহার! বুনেওনা কাটেও ন! 

এব, গোলাতে সঞ্ু করেওন! তত্রাপি তোমা'রদ্রু 

্গয় পিতা তাহারদিগকে খাওয়াইতেছেন তাহার 
দিগ হইতে তোমরা কি অতি শষ নই। তোমারদের 
মধ্যে কেট! ভাবন। করিলে আপনার কায় একহাত 

বৃদ্ধি করিতে পারে । এব্*বন্রের কারণ কেন ভাবিৎ্, 

হও ভূমির সুসন পুষ্প আলোচন। কর্হ সে কেমন্ 

বাড়িতেছে সে কর্মও করেন! সৃতও কাটেনা । তথাচ 

আমি তোমার দিগকে কহি যে শলমা! আপন সমস্ত 

এ্বর্ষেতে এই এক পৃষ্পের মত বিভূষিত ছিলনা । 

অতএব ভূমির তৃণ যে অদ্য বর্তমান আছে ও কল; 

আখাতে ফেল! যায়ু তাহীকে যদি ঈশ্বর এমৎ পরাইয়ু! 

দেন তবে কি তোমারদিগকে. ততোথিকে পরাইয়া 

দিবেনন৷ আরে অল পুত্যয়া। অতএব ভাবিৎ হইও 

না| যে আমরা! কি খাইৰ কিম্বা কি পীব কিহ্বা কি 

পরিধান করিব । কেননা ভিন্ন দেশীরা এসকলেরু 

_---কারণ সচেষ্ট থাকে এব” তোমারদের স্বর্গীয় পিত! 
জানেন যে এই সকলের কারণ তোমারদের আবশ্যক 

৩৩ আছে। কিন্ত পুথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাহার ধর্ম 
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উআনিসম্থান করহ্ পরে এসকল বপ্ত তোমারদিগকে 

বাড়া দেওয়া হ্যাইবে । অতএব কল্যকার হেতু ভাবিৎ 

হইওনা কেমন! কল্য আপনার বিষয়ে আয়োজন 

স্করিবে বর্তমান দিবসের কারণ জাপনার মন্দ পুচুর 

সপ্তম অধ্যায় 

দৌঁষ বিচার করিওনা যেব তোমরা দোষ বিচারিভ 

মাহও 1 কেনন। ফে বিচারেতে তোমরা বিচার করহ 

তদঘ্সারে তোমরা! বিচরিত হইবা| এব” ফে পরিমানে 

তে তোমরা! পরিমান কর্হ তাহ! দিয়াই পুনস্চ তোমার 

দের স্বানে পরিমিত হইবে । কিন্ত তোমার ভাতার 

চক্ুতে যে কনিকা আছে ভাহাঁর পুতি অবলোকন 
করিফ। অ্পিন নিজ চচ্ছুতে যে কাণ্ডী আছে' তাহার 

আলোচন] কেন কর্হমী। কিম্বা আপনার ভুাতাকে 

কিরূপে কৃহিতে পারিবা যে থাক ভাই আমি তোমার 

চক্ষু বইতে কনিকা! বাহির করিয়া দি ও ভাবছ দেখ 

তোমার নিজ চচ্ষুতে একটা কাণ্ডী আছে: । হে কপটী 

পুথমে আপন নিজ চচ্চছু হইতে কাণ্তী বাহির করিয়। 

দেও তৰে তোমার ভাতার চচ্ছু হইতে কনিকা বাহির 

করিতে তোমার দৃষ্টি পুসন্গ হইবে । কুকুরেরদিগকে 
পৃণ্ঠ বস্ত দিওনা ও শুকরের অগে তোমঘারদের মৃকত! 

ফেলিয়! দিওন| যে কি জানি ভাহারদের পায়ের তলে 
. তাহ) দলাইয়। দেয় এব” ফিরিয়া তোমারদিগকে চিরে। 



শা ০ 

২৪ মঙ্গল সমাচার মাতিউর্র্রচিত 

গ. যাচএগ কর তবে তোমারদিণকে দেওয়া যাইহে 
অন্বেষণ কর্ তবে উদ্দেশ পাইৰ! দ্বারে হা দেও তবে 

সে তোমারদের পুতি খোল! যাইবে | কেনন]| যাহার! 

ষাঁচঞ। করে তাহারা পুত্ঠেক জন প্রাপ্ত হয় ওহে: 

জন অন্বেষণ করে সে উদ্দেশ পায় এব ফে ছ্বারেতে 

৯. ফা দেয় ভাহার পুতি সে খোলা যাইবে । বরণ 

তোমার্দের মধ্যে কোন জন যদি আপন পুত্র তাহার 

১০ স্থানে কুটি চাহে তাহীকে পাথর দিবে । কিন্ত যদি 

১১ সে মৎস্য চাহে তাহাকে সর্প দিবে । অতএব তোমরা 

মন্দ হইয়া যদি আপনার্দের ছাওয়ালেরদিগকে ভাল 

দান দিতে জীনহ্ তবে তোমারদের স্বর্গস্থ পিতা তিনি 

আপন যাঁচকেরদিগকে কতোথিকে উত্তম সামগুী 

১হ দিবেন। অতএব যে সকল কর্ম তোমরা চাহ যে্ 

,... মনুষ্ঠেরা তোমারদিগকে করে সেই মত কর্ম তোমরা! 
ও তাহারদিগকে কর কেননা এই ব্যবস্থাও ভবিষ্যৎ 

১৩. গুঙ্থের সার। স্থীর্ণ ছার দিয়া পুবেশ করহ কেননা 

সেই দ্বার চৌড়৷ ও সেই পথ পুসর যাহা সব্র্বনাশেতে 

১৪ য্যয়ু এব* অনেকে তাহীতে পুবেশ করে । কিজন্যে 

মা! সেই ছার সম্ীর্ণ ও সেই পথ ছোট যাহা জীবনে 

- ১১৫ -খযায়ু এব অলপ লোক তাহার উদ্দেশ পায়। মিথ 

ভবিষৎ ৰক্তাগণের পুতি সাবধান থাক সে তোমার 

দের নিকট মেষের পরিচ্ছেদে আইসে কিন্ত আভ্যান্তরে 

| খু 
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৯৬  তাহীর। গিলন/ কেঁদুয়] | তীহীরদের ফলেতে ভৌমরা৷ 

তহীরদিগকে চিনিতে পারিক] কীাটাগাছে দক্ষ) ফল 

কিছ্বা শিয়াল কাটাতে আঞ্জীর ফল না কি মনুষ্ঠের! 

১৭ পাড়ে। সেই মত পুতি উত্তম হৃক্ষ উত্তম ফুল ধরে 

কিন্ত মন্দ বৃচ্ষ মন্দ ফল থরে। ভাল বৃক্ষ মন্দ ফল 

১৮ ফুলিতে পারে না এব* মন্দ বৃক্ষ ভাল ফুল ফুলিতে 

১৯ পারে ন|। যে সকল বুচ্ উত্তন ফল ফলেনা সে কাটা 

/ যায় ও অগ্নিতে ফেলা যায়। অতএব তাহার্দের্ 

২০. ফলৈতে তোমরা তাহারদিগকে জানিবা । আমাকে 
২১ পুভো!ং কৰিয়) যাহার! কহে তাহারা পুত্যেক জনস্র্গের 

রাজ্যেতে পুৰেশ করিতে পাইবেন। কিন্ত সেই জন যে. 

&ং আমার হর্ন্ব পিতার ইচ্ছী পালন করে। সেই 
দিবসে অমেফধে আমীকে ঘলিবে হে গ্ুভো ২ 

আমরা কি তোমার নামেতে ভবিষ্যৎ বাণী কহি 

মাই ও. তোমার -নামেতে ভূভেরদিগকে বাহির 

করিয়া দি নাই ও তোমার নামেতে নানান আশ্চর্ঘঃ 
; ২৩ কর্ম করি নাই ॥তখন আমি তাহারদিগকে নিতান্ত 

বলিব যে. আমি -তোমারদিগকে কখন জানি নাই 

আমার নিকট হইভে দূর হও দৃস্কৃতি কারীরা | 
হ৪ অতএব ফে কেহ আমার এই সকল কথা শূনে 

ও তাহী পালন করে তাহাকে আমি এক বুদ্ধিমন্ত 

মনুষ্যের সহিৎ্ তুলনা! করি যে আপম ঘর 

0 
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পাষানের উপর নির্মান করিয়াছিল । পরে বৃঝ্ি 

পরল ও বন্যা আইল ও বাভাস বহহিল এব" সে 

যরের উপর ভাহার চোঁট পড়িল কিন্ত সে অধ্ঃ 

পতন হইল না কেননা তাহার ভিৎ পাষানের 

উপর ছিল । কিন্ত পুত্যেক জন যে আমার এই 

সকল কথা শুনে ও তাহার পালন না! করে তাহার 
তুলনা এক নির্বৃদ্ধি লোকের সহিৎ করিতে হইবে 
যে আপন ঘর বালীর উপর নির্মাণ করিয়াছিল। 

পরে বৃষ্টি পড়িল ও বন্ঠা আইল ও বাতাস বহিল ও 

সেই হরের উপর চোট পড়িল এব" সে অঞ্পতন! 

হইল ও তাহার ভাঙ্গ/া পড়া বিপরীত ছিল। পরে 

ঘটনীক্রমে য্খন মিশু এই সকল উপদেশ সাকা 

করিলেন তখন লোক সকল তাহার শিক্ষাতে চমৎ 

কৃত হইল | কেননা তিনি এক সাধ্ঠমান ব্যক্তির 

মত তাহারদিগকে শিখাইলেন ও আধ্ঠাপকেরদের 

মত নহে ্ 

অঙ্ষ অধ্যায় 

পরে, তিনি ষে পর্বত হইভে নামিতে ং বন্ত. 

লোকার্ণ/ ভাহীর্ পশ্চাৎ চলিল | ও দেখ একজন 

কুষ্ঠী আসিয়া তাহাকে পুর্ণাম্ করিয়া কহিল হে 

পূভো আপনি যদ্দি ইচ্ছা করেণ তবে আমাকে 

: পরিহ্ত করিতে পারেণ | তখন ররিশু হত্ত বিস্তার 
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করিলেন ও তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন আমার 

ইচ্ছা আছে তুমি পরিস্কৃড হও এৰ* ততক্ষণাৎ 

তাহার কৃষ্ঠ পরিস্কৃত হইল | পরে রিশু তাহাকে 
কহিলেন সাবধান তুমি কৌন মনুষ্যকে কহিও 

না কিন্তু পুস্থান করিয়! যাঁজকের স্থানে দেখীদিয়া ফে 
দান মোশ! নিরূপণ করিয়। আজ্ঞ। করিলেন তাহা 

তাহারদের পুতি সাহ্জীর শিঘিত্ে নিবেদন কর্হ্-! 

সেনারপত্তি তাহীর নিকট, আইল ও কাকুডি 

করিয়া কহিল, হে পুভো। আমার নফ্র অর্থাঙ্ত 
বঠাধিতে ব্ঠাঞ্ধিত ও অত্যন্ত, বেদনীকুল হইয়া! ঘরেডে 

শুইয়া! আছে: | ফ্িশু তাহীকে, কহিলেন আছি 
যাইয়া তাহাকে সুস্থ করিব | দে. শতসেনারপতি 
পুত্যত্তর করিয়া! বলিতে লাগিল- হে পুভে! আছি 

এমত যোগ্য পাত্র নহি যে আপনি আমীর 

ছাতের নীচে আইসেন কিন্ত কথ] মাত্র বলুন ভাহীতে 

আমার নফর সুস্থ হইবে। কেননা আমি এক 

মন্ষ্ঠ আজ্ঞার বশীভূত হইয়! আপন আজ্ঞার 

বশে সেনাগণকেও র্রাখিতেছি তাহাতে আমি 

একজনকে যাও বলিলে সে যাইতেছে ও অন্যকে 

আইস বলিলে সে আসিতেছে. এব” আপনার 

বফর্কে এই কর্ম কর বলিলে সে তাহা করিজেছে ॥ 
703 
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ফিশ এই কথা শুবণ করিয়। আশ্চর্য জ্ঞান" করিলেন 

এব” পশ্চাৎ গারীরদিগকে কহিলেন সত্য আমি 

তোমারদিগকে কহি এইমছ পুত্য় বর" ফিশরালের 

মধ্যে আমি পাই নাহ । এব" আমি তোমার্দিগকে 

কহি যে পুর্ব ও পশ্চিম দিগ হইতে অনেক লোক 

আসিয়। আবরহাম ও ফিশহক ও য়াকুবের সহি 

স্বর্গের রাজ্যেতে বসিকে.। কিন্ত রাজেঠর সন্তানেরা! 

হৃহির্ভূত অন্ধকারে পরিতঠাগ হইবে সেখানে ক্রন্দন 

ও দত্তের কিড়ি মিড়ি | পরে যিশু সে শতসেনার্ 

 পতিকে কহিলেন চলিয়া যাও ও যেমৎ তুমি পুত্যয় 
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করিয়াছ সেইষৎ তোমাকে ঘটুক এব” সেই দণ্ডেই 

তাহার নফ্র সৃস্ক হইল | আনস্তর যিশু পিতরের্ 
ঘরেতে আসিয়া তাহার শাশুড়ীকে স্বরেতে অসুস্থ 

শয়মে দেখিলেন | এব” তিনি তাহার হাত সপর্শ 

করিলে স্বর তাহাকে ছাড়িয়া! দিল ও সে গাত্রোণ্থান 

করিয়া তাহারদের সেবা করিতে লাগিল। সন্ধ্যাকাল 

নিকটে আনিল এব" তিনি সে ভূত সকল কথার 

দবারীয় বাহির করিয়া! দিলেন ও য্ত ব্যাথথিত ছিল 

সমস্তকে সুস্থ করিলেন | তাহাতে সেই কথা যেন 

পর্ণ হয় যে গ্িশাইহা! ভব্ষ্/ৎ বক্তা হইতে উক্ত 

ছিল ঘে তিনি আমারদের দূর্বলতা সকল ধরণ 
1 ও 
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করিলেন ও আমার্দের ব্যাধি সকল লইয়া গেলেন । 

অনন্তর যিশু বহু লোকারণঠ আপন চঙ্ষুষ্পার্শে 

দেখিয়া তিনি অন্য পারে চলিতে আজ্ঞা করিলেন । 

পরে এক অধ্যাপক আসিয়া তাহীকে কহিলেক 

হে গৃরো! আপনি য্থা! তথা যান আমি আপনকার 

পশ্চাৎু বর্তী হইব। গ্লিশু তাহাকে কহিলেন খেকসেয়। 

_লীর গর্ত আছে ও শুন্ের পচ্ষীসকল খোন্দা রাখে: 
কিন্ত মন্ষ্য পৃত্র আপন মস্তক রাখিবার স্বান ধরেন। | 

তাহার অন্যেক শিষ্ঠ তাহাকে কহিল পুথমে আমার 

পিতার কবর দিতে আমাকে যাইতে দেন । কিন্ত ফিশু 

তাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাতে আইস ও মরা 

লোকের কবর মরারা দিউক। পরে তিনি নৌকাতে 

পৃবিষ্ট হইলে তাহার শিষ্/গণ তাহীর্ পশ্চাৎ চলিল | 

এব্* দেখ সাগরের মধ্যে বড় এক আথি উঠিল এমহ 

যে নৌকা তরে ঢাকা গেল কিন্ত তিনি নিদিত ছিলেন। 

তখম তাহার শিষ্ঠগণ আসিয়া তাহাকে জাগাইয়! 

কহিলেক হে পুভো। ২ আমারদিগকে রুক্ষা করুণ 

আমরা মরিতেছি তিনি তাহারদিগকে কহিলেন 
আরে অলপ বিশ্বীনক তোমরা কেন শঙ্কাকুল হইয়াছ 
তখন তিনি গাত্রোান করিয়া বাভাস ও সমুদ্দুকে 

ধমকাইয় দিলেন তাহাতে বড় শান্তি হইল। কিন্ত সে 

 মন্ষ্েরো অসম্ভব জান করি) কহিলেক এ কি 
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 হ্্গল সমাচার মাতিউর রকি 

পুকার মন্ষ) যে বাতাস ও সমূদূ, তাহার আত 

বহ আছে । অনন্তর তিনি পার হইয়া গগসেন্, 

দেশে উপস্থিত হইলে দূইবয/ক্তি ভূতগুস্ত কবরহা ন্ 

হইতে বাহিরাইয়। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল তাহীরা 
এমত তেজাল যে সেই স্থান দিযু। কেহ ফাইতে পারি 

না। এব" দেখ তাহার! চিৎকার করিয়া কহিলেক হে 

যিশু ঈশ্বরের পৃত্র তোমার সহিত আমারদের ক্ষয় কি 

তুমি না কি কালের পূর্বে আমারদিগকে জন্তরণ দিতে: 

আসিয়াছ। ইহীতে কতক দূরে বড় এক শৃকরের পান, 

চরাই করিতেছিল । অতএব সে ভূতের তীহাকে, 

কাকুতি করিয়া! কহিল ঘি ভূমি আমারদিগকে বাহির 

করিরা তবে আমারদিগেকে শৃকরের পালে যাইরা। 
পুৰেশ করিতে দেও । তিনি তাহারদিগকে কহিলেন 
যাও অতএব বাহির হইলে পরে তাহারা শুকরের 

পালে যাইয়া পুবিষউ হইল পরে দেখ সমূদায় 

শুকরের পাল আড়ারী দিয় মহীবেগে ধাইফ়। 
সমদে. পড়িল ও জলের মধ্যে নষ্ট হইল । তখন 

তাহার রক্ষকেরা পলায়ন করিয়। ন্গরে গিয়া 

সমস্ত বৃত্তান্ত এব" ভূতগুত্তেরদিগকে কিং ফ্টিয়াছে' 

তাহা কহিয়া দিল | এব* দেখ সে নগর সমূহ 

যিশুর সহিৎ সাক্ষাৎ করিতে. বাহিরে আইল ও 

তাহাকে দেখিলে পরে ভাহারা কাকুতি করিল হে 
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তিনি তাহারদের সীমান্তরে পুস্থান করে 
নবম অধ্যায় 

এব তিনি এক ডিঙ্ায় চড়িয়া পায় হইয়া 

আপন নগরে আসিয়া পৌছিলেন | পরে দেখ 

তাহারা এক জনকে অর্থাক্জ ব্যাধিতে ব্যাহিত এউ্টার 

উপরে শোয়া তাঁহার নিকটে আনিলেক ও যিশু 

তাহীরদের পুত্যয় দেখিয়া সেই অর্থাক্গীকে কহিনেন 

হে পৃত্র সৃস্থির হও তোমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে | 

এব” দেখ কএক জন অধ্যাপক আপনারদের মৰে হ 

.কহিতে লাগিল যে এই মনূষ্য ইঈশ্বরাপমানক 

কথা কহিতেছে | ফিশ তাহারদের অনুভব জানি? 

কহিলেন তোমরা কি জন্টে আপনারদের যবে 

কুচিন্তা করহ ॥ কি ভোষার পাপ ক্ষমা! হইয়াছে 

বলিতে কিন্বা' গাক্রোণ্থান করিয়া চল বলিতে 

ইহার কোন কথা সহজ | কিন্ত পৃথিবীতে পাপ 

ক্ষমা করিতে মন্ষঠ পুত্রের শক্তি আছে হ্হ! 

যেন তোমরা জ্ীত হও তখন তিনি সে অর্থাক্সীকে 

কহিলেন উঠ তোমার শর্ধ্যা ভুলিয়া! লইয়া! আপন্ 

হ্রাটীতে যাও | এব সে উঠিয়া আপন ঘটরেতে 

চলিয়া গেল | কিন্ত লোক সকল দেখিয়া! চমহ, 

কৃত হইল এব ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল 

যে তিনি এই মত শক্তি মনুষ্যের দিগকে দিয়াছে'ন। 
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অনন্তর- যিশু সেখান হইডভে জাইতে ২ তিনি এক 

জনকে মাতিউ নামে করের কাছারীতে বসিয়। থাকিতে 

দেখিলেন ও ভাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাৎ চলিয়া 

আইস এব" সে- উঠিয়া ভীহার পন্চাৎ গমন করিল । 
পরে ঘটনাক্রমে যখন যিশু ঘরের মধ্যে €ভাজনে 

বসিয়া ছিলেন তখন দেখ অনেক পাটওয়ারী গু পাপী 

লোক আসিয়া! তাহার এব” ভাহার শিষ্ঠ গণের সঙ্গে 

ব্সিল। যখন ফারিসি সকল দেখিল তখন তাহার! 

তাহার শিষ্যেরদিগকে কহিলেক যে কি জনেঠ তোমার. 

দের গুরু পাটওয়ারী ও পাপী বর্গের সঙ্গে খাইতে 

ছেন। যিশু তাহা শুনিয়া ভাহীরদিগকে কহিলেন 

চিকিৎসকে সুস্থ লোকের পুয়োজন নহে কিন্তু অসুস্থ 

লোকের | কিন্ত তোমর। যাইয়। এই গুন্থের অর্থ শিক! 

কর আমি দয়া চাতি যজ্ঞ কর্ম নয়ু কেননা আমি 

।মন ফিরাইবার কারণ পুক্ার্থিক লোকেরদিগকে 

আহীন করিতে আসি নাই কিন্ুপাপীলোকেরদিগকে। 

তখন যোহনের শিষ্ঞগণ ভাভার নিকটে আাসিয়) 

কহিলেক আমর ও ফারিনিরা অনেকবার উপবাস 

করিতেছি কিন্ত তোমার শিষ্েরা উপবাস করে ন! 

ইহার কারণ কি । গ্নিশু ভাহার্দিগকে কহিলেন কন্যার 

সখীগণ যাবৎ বর তাহারদের সঙ্গে থাকে তাবৎ কি 

তাহারা বিলাপ করিতে পারে কিন্ত সময় আসিবে 

রি 
1 

পম 
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যখন তাহারদের নিকট হইতে হর লওয়! যাইছে 

তখন ভাহারা উপবাস করিবেক | পুরাতন বাস্তরে নুতন 

কাপড় কেহ লাগায়ু মা কেননা ভাহার পূর্ণ হইবার 

কারণ যাহা লাগানি আছে ভাহা সে বশ্বের কাপড় 

টানিয় লয় এহ* মে ছিদ্ব আরও মন্দ হয়। এব* 

যদুষেঠরা নৃতন ছু রস পুরাতন কুপাতেও রাখে 

ব। তাহা! করিলে কৃপা জ্ছার্টিয়া যায় ও দক্ষ রূম 

চুইয়া পড়ে এব" কুপা সকল নষ্ট হয় কিন্ত ভাহারা 

নৃতন দ্টুক্ষা রস নৃতন কুপীতে রাখে ভাহীতে উভয়ের 

রক্ষা হয়। তাহারদিগকে এই কথা কহিতে ২ দেখ 

এক জন অধ্য/ক্চ আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া 

কহিলেক আমার কন্যা এখন মৃত হইল প্ুয় কিন্ত 

আইসুন আপনকার্ হস্ত তাহার উপর দিউন তকে 

সে বীচিবে। তখন গিশু উঠিয়। তাহার পশ্চাৎৎ চলিলেন 

এব্* ভাহার শিষ্যগণ-ও | ইহীতে দেখ এক ভ্ীলোক 

ছাদশ বৎসর হইতে রোহিনি ব্যাধিতে ব্চাথিত৷ যিশুর 

পশ্চাৎ, দ্রিগে আসিয়া তাহার বস্ত্র আচল। সপর্শ 
করিল । কেননা সে আপনার মনেহং কহিয়াছিল যদি 

আমি কেকল তাহার বস্ত্র হুইতে পাই তবে আমি সৃস্থা! 

ইইক। কিন্ত ফিশু আপন মুখ ফ্রাইয়। যখন তাহাকে 

দেখিলেন তখন তিনি কহিলেন কনা গে সুস্থির হও 

তোমার পুত্যয় ভোমাকে সুস্থ করিয়া দিযাছে। এবৎ 

ঢু 
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সে জ্রীলোক সেই দণ্ড হইতেই সুস্থা হইল। পরে 

য়িশুসে অধ্যক্ষের ঘরে আসিয়া বাঁদ্যকর ও লোক 

সকল কলরব করিতে দেখিয়া! তিনি তাহারদিগকে 

কহিলেন পথ ছাড় কমঠাটি মৃতা নহে কিন্ত নিছিতা 
আছে তন তাহারা তাহাকে পরিহাস করিতে লাগিল। 

কিন্ত লোক সকল বাহির করাগেলে পরে তিনি ভিতরে 

গিয়? তাহার হস্ত ধারণ করিলে কন্যা উঠিল । এছ, 

তাহার খঠাতি সে দেশাবধি পুকাশিত হইল । পরে 

য্খন বিশু সেখান হইতে পুস্তান করিলেন তখন দুষ্ট 

অন্ধ মন্য্য চেঁচাইতে লাগিল এব" হে দাউদের সন্তান 

আশমারদের উপর দয়া করুন কহিতে ₹ তাহার পশ্চাৎ 

চলিল। এব" তিনি ফরেতে গুবিষ্ট হইলে পরে সেই 

দৃই অন্ধ মনুষ্ঠ ভাহীর নিকটে আইল তখন যিশু 
তাহারদিগকে' কহিলেন আমি যে একর করিতে পারি 
তোমরা না কি পুত্/য় করহ তাহারা বলিল হ। পুভু। 

তখন তিনি ভাহারদের চচ্ষু ষপর্শ করিয়া কহিলেন 
তোমারদের পুত্যয়ান্সারে তোমারদিগকে হউক | এব" 

তাহারদের চঙ্ছু খুলিয়া গেল ও ফ্রিশু ভাহারদিগকে 

দৃঢ় আজ্ঞ। দিলেন যে সাবধান কোন মনৃষ্য ফেন্ 

জানিতে না পায় । কিন্ত তাহার] পুস্তান করিলে পরে 

সে দেশাহ্ধি তাহীরু কীর্তি পুকাশ করিল। পরে 

বাহিরে ফাইতেং দেখ লোকেরা এক ভূতগুনত গুব। 
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মনুষঠকে তাহার নিকটে আনিয়। দিল । এব" ভূত 

বাহির করাগেলে পরে সে গৃঙ্কা কথা কহিতে লাগিল 

তাহাতে লোক্'র্ণচ সকল আশ্চার্চ জ্ঞান করিয়া 

কহিলেক য়িশরালেতে এইমৎ কথন দেখ] যায় নাই। 

কিন্ত ফবারসিরা বলিল সে ভূতের অধিপতি দিয়া ভূতের 

দিগকে বাহির করিয়। দিতেছে । পরে যিশু সকল 

নগর্ ও গাম দিয়! ভাহারদের সিনাগগে শিশখাইতে ২ 

ও রাজ্যের ফজল: স্মাঁচার পুচার করিতে ২ ও লোকের 

সথেঠ সমস্ত বঠাধি ও সমন্ত রোগ আরোগ্য করিতে ২ 

ভূষণ করিতে-লাগিলেন। কিন্তু লোকারণঃ সকলকে 

দ্েখিয়। তিন্দি তাহার্দের উপির করুণ1ব্ষউ- হইলেন 

কেনন] তাহার! ব্ৰীন্ত-হইয়াছিল: এব অরহ্ষক মেষের 

ন্যায় ছড়িয়া! গিয়ীছিল-। তখন-তিনি, আপন শিষ্ঠ 

গণের্দিগকে, কহিতেছেন, পাকা, শস্য বাহুল্য সত্যই 

কিন্ত খাটন্ঠারা অলপ.। অভএব. শস্যের অধিকারী 

কেপ্রার্থন। কর যে তিনি আপন পাকা শস্যের মধ্যে 

আর শাটন্ঠার দিগক্কে বাহির করিয়। পাঠান | 
্ দশম অধ্যায় 

পরে আপন দ্বাদশ জন শিষ্১ের্দিগকে আপনার 

নিকটে: ডাকিয়। ভাহারদ্িগকে অপবিত্র ভূত সকল 

বাহির করিতে এৰ্ৎ সকল পুকার রোগ ও সকল. 

-পুকার ব্যাধি সুস্ব করিতে শত দিলেন | সে দাদশ 

&8 হুঁ 
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পৌরিতেরের নাঘ এই গুথম শীমন যাহাকে 

পিতর বলে ও তাহার ভাই আকন্দ্র জেবদ্দীর পুত্র 
যাকুক ও তাহার ভাই ফোহন | ফিলিপ ও 

বার্তালমি ও তমা ও মাতিউ পাটওয়ারী আলফ্ির্ 

পৃত্র য়াকুৰক ও লবী যাহাকে তদী বলে | শীমন 

কানায়ুনী ও যুভ্দা! সারিওট। ফে. তাহাকে বিশ্বাস 

ঘাতকীও করিল এই ছাদশেরদিগকে ফিশ দিগিদিপ' 

অন্মতি করিয়া পাঠাইলেন ফে তোমরা ভি দেশীরু 

দেবু পথে ফাইও না এধ০ শমরনীরদেরে কোন্ 

নগরে প্রবেশ করিও না| বর” ফিশুরালের গোত্রের 

অনদ্েশ মেষের স্বানে যাও । এব" ফাইভে ২ 

পচার করিয়। কছ্ ফে স্বর্গের রাজ; সমীপে আছে । 

ব্যাধিতেরদিগকে সূষ্থ কর কুষ্টীরদিগকে পবিত্র কর 

মরার্দিগকে জীয়াও ভূতেরদিগকে বাহির করিয়! 

দেও অমনি তোমরা! পাইয়াছ অমনি দিও | 

ভোমার্দের কীশাতে স্বর্ণ কিন্ব। রূপা কিম্বা তামা 

আয়োজন করিও না । এব যাত্রার কারুণ ঝোল! 

কিন্বা দুই জামা কিছ্ছ। জুতা কিম্বা লাঠী লইও ন! 

কেনন। খাটন্ঠা আপন শ্বাদ্যের যোগ/ আছো । 

ও যে কোন নগরে কিনব! গ্ুমেতে তোমরু। পুবেশ 

করহ তাহাতে কেং ভাজন আছে' তাহা তত্ব 

২ ও সেখানে থাক । এব" যখন €তামরা কোন ১ 
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পুবেশ কর তখন তাহাকে আশীবর্বাদ দেও আর 

যদি সে ঘর ভাজন হয় তবে তোমারদের কলয1৭ 

তাহার উপর আসিবে কিন্ত যদি সে অভাজন হয় 

তবে তোমার্দের কলচাণ আপনার্দের পুতি ফিরিবে। 

এক, ফে কেহ তোমারদিগকে আতিথ্য ক্যব্হীরু 

দন করে ও তোমারদের কথা শুবণ ন1 করে যখন 

তোমরা সে হর কিবা সে নগর হইতে পুস্থা্ 

ক্ষরহ তখন আপনার্দের পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া দেও । 

আমি তোমারদিগকে সত্যই কহি বিচারের দ্ব্সে 

সেই নগরের গতিক হইতে সদম ও অম্রা দেশের 

গতিক সহজ হইবে | দেখ যেষ্ত কেদ্যার ম্ধ্ে 

মেষ হয় সেই মত আমি তোমার্দিগকে পাঠাইতেছি' 

অতএব তোমরা সর্পহৎ বুদ্ধিমান ও কপোতের 

ন্যায় আহি"সক হও | কিন্ত মনৃষ্ঠেরদের পুতি 
সাবধানে থাক কেননা তাহারা! রাজ সভাতে 

তোমার্দিগকে সমর্পণ করিকে ও তাহারদের শিলাগঞ্গে 

পৃহার করিবে | এৰ* আমার পুযুক্তে তোমর! 

শাসন কর্তা ও রাজাগণের সাক্ষাতে আনা] যাই! 

তাহারদের ও ভিনদেশীরদের পুতি সাক্ষী হইবার 

কারণ ॥ কিন্ত য্খন তাহীরা তোমারদিগকে 

সমর্পণ করিবে তখন তোমরা কিরপে কিন্থা কি 
_. কথা কহিবা তাহ] ভাবিও, না কেনন| যাহ 
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তোমারদিগকে কহিতে হইবে তাহা! তোমারদিগকে 
সেই দণ্ডেই দেওয়|। যাইবে ॥ €েনন| যে কলে: 

সে তোমরা নহ্ কিন্ত ভোমারদের পিতার জাত যিনি 

তোমারদের অন্তরে কহিতেছেন | কিন্ত ভাত1 ভুঁভাকে; 

ও পিতা পুত্রকে মরিবার কারণ সমর্পণ করিবেক, 

এব" সন্তানেরা আপনার্দের পিভ্ মাত্রদের বিপচ্ছে- 

উঠিয়া তাহারদিগকে বধ করাইবে | এব” আমার 

নামার্থে সকল মনৃষ্য তৌমারদিগকে মন্দ বাঁসিবে- 

কিন্ত যে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত সহিষ্ণুতা করে সে. 

পরিত্রাণ পাইবে । কিন্ত ফ্খন তাহারা এক নগরে 

তোমার্দিগকে তাড়না! করে তখন তোমরা অনেঠতে 

পলায়ন কর কেননা আমি তোমারদিগকে সতঃ 

কহি যাবৎ মনুষ/ পুত্রের আগমন না হয় তাৰ, 

গিশরালের নগরে তোমারদের ভুমণ সমাপ্ত হইবে 

না। গুরু হইভে শিষ্ মহৎ নহে এব” করত, 

হইতে. ভূভঠ ও মহৎ নহে । শিষ্য আপন গুরুর, 

সমতুলচ ও ভূত্য আপন কর্তার সমতুল্য হইলে 

এই, পুর ষদি তাহার! ঘরের কর্তাকে বেয়লজবব, 

করিয়া কহিয়াছে.তবে কতোধিকে তাহার পরিজনের, 

দিগকে-কহিবৰে। অতএব.তাহার্দিগকে ভয় করিও. 

না কেননা যে. পুকাশিত: না হইবে এছ কিছু, 

আচ্ছাদিত নহে. এর" ফে ব্যক্ত না হইবে: এমৎ 
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কিছই গুপ্ত নহে | যাহী আমি তোমার্দিগকে 

অন্ধকারে কহিতেছি তাহী তোমরা দ্বীপ্তিতি কহ 

এব” যাহা তোমরা কর্ণেতে শুন তাহা তোমর। 

ঘরের ছণত হইভে পুচার করুহ | ও যাহার! 

শরীরকে বধ করে ও জীবাত্মীকে বধ করিতে 

পারে না তাহারদিগকে ভয় করিও না কিন্ত যিনি 

জীবাতী। ও শরীর উভয়ু নরকে নষ্ট করিতে 

পারেণ বরঞ্চ তাহাকে ভয় কর্হ | দুই চটক পঙ্ছী 

এক পযশাতে বিক্রিত ইইতেছে না কি তথাচ 

তোমার্দের পিতার অগোচরে তাহীরদের একটাও 

ভূমির উপর পড়িতে না। বরঞ্চ তোমারদের মস্তকের 

চুল সমন্তই গণিত আছে । অউএব ভয় করিও 

না তোমরা অনেক চটক পক্ষী হইতে অধিক 

মূল্যবান । অতএৰ ফে কেহ মনুষ্ঠের্দের সাক্ষাডে 

আসাকে স্বীকার করে আমি আপন স্বর্গস্ব পিতার 

বিদ্যমানে তাহাকেও স্বীকার করিব । কিন্ত ফে কেহ 

মনুষ্ঠেরদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করিকে 

আমি আপন স্বর্গস্ব পিতার বিদ্যমানে তাহাকেও 
অস্বীকার করিব । আমি ভূমিতে সম্মিলম দিবার 

জন্যে আসিয়াছি এই মত অনুভব করিও না আমি 

সন্সিলন দিতে আসি নাই বর” তলওয়ার | কেনন! 

মন্ষ্তে আপন পিভার পুতি ও কন্ঠাতে আপন 
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মাতার পুতি এব* পুত্র বধুতে আপন শাশুড়ীর 

পুতি আমি বিরোধ লাগাইতভে আসিয়াছি | এব 

মনুষ্যের নিজ পরিজন তাহীর শত্রু হুইকে | যে কেহ 
পিতা কিম্বা মাতাকে আমা হইতে অধিক প্র 

করে সে আমাতে যোগ; নহে ও যে কেহ পৃত্র 

কিবা কনঠাকে আমা হইতে সু করে সেও 

আমাতে যোগঠ নহে । এব, যে কেহ আপন ক্রুশ 

তুলিয়া আমার পশ্চাৎথ গার্মী ন! হয় সে আমাভে 

যোগ্য নহে । ফে আপনার পাণকে কাচাইয়া রাখে 
হে তাহাকে হীরাইৰে কিন্ত যে আমার কারণ 

আপনার প্ীণকে হারাফ সে তাহাকে প্রাশ্ত হইবে। 

যে তোমারদিগকে আতিথ্_ ব্যৰহাী করে সে আমাকে 

করিতেছে এব” যে আমাকে আতিথ্য ব্যবহার 

করে সে আমার প্রেরণকর্তীকেণ্ করিতেছে । 

য্জন ভবিষ্ঠ বৃক্তা কে ভক্ষ্যিৎ বক্তা্্ নামেতে 

আতিথ/ ব্যবহার করে সে ভবিষ্যৎ বৃক্তার পৃতিফল 

পাইবে ও যে গ্লৃক্ভার্থিক মনুষ্ঠকে পুক্ভার্থিক 

মনুষ্ঠের নামেতে আতিথ্যঠ বঠবহার করে সেপ্মুক্তার্থিক 

মনৃষ্যের পুতিফল পাইবে । আর যে কেহ এই 

ছোট প্াণীরুদের মধ কোন এক প্ু]ণীকে এক বাটী 

শীতল জল মাত্র শিষ্/রু নামে দেয় আমি তোমারদিগকে 

নত) কহি সে কোন ক্রমে পুতিফল বর্জিত হৃইবেক না 
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অনন্তর যিশু আপন ছাদশ জন শিষ্ঞকে অনুমন্তি 

করিতে সান্গ করিলেনপন্পে তিন্নি তাহারদের নগরে 

শিশাইতে ও-কথ। পুচার করিভ্ভ সেখান হইতে।পুস্থান 

করিলেন। তখন যোহন কারাগারেতে শ্যাস্টের কর্মের 
অদ্বাদ্দ পাইয়। আগুন দুই জন্শিয়েঠর দ্বারাতে তাহাকে: 

জিজ্ঞাসা! করিয়া] পাঠাইলেক যে তুমি অা ক্ি সেই জন 

যাহার আইসনের.অপিহ্কঃছিল কিন্ত! আমরু।অন্যের 

গথ্ দ্েখিব। ফিশু উত্তর করিয়া তাহারদিগকে কহি 

লেন যাও ও যে ২ কর্গ তোমরা শুনিতে ও,দেখিডেছ 

তাহ যোহনকে শৃনাও গিয়া” আ্ছেরা চক্ষু পায়-৩ 

খোড়ার! হাটে কৃষ্টটরা পরিক্িত হয়;ও বধিরেরা শুজে 

মরারা জীবৰমান হইয়। উঠে.ও দরিদ্রদের স্কানে মল 

সমাচারু পুচার হইতেছে | এব” খন:সেই যে,ঃআমাতে 

ঠেক খায় | পরে তাহার! পুসান, করিতে ২ যিশু 

ফ্লোহনের বিষ্মু-লোকারুণ্যকে কহিতেলাগ্সিলেন যে. 

তোম্র। প্রান্তরের মধ্যে কি” দেখিতে গিয়ীছিলা.এনা 

কি বাতাসে দোলিত নল | কিন্ত-কি দেখিতে বাহিরে: 

গিয়াছিলা না কি এক মন্ষ্য কোমল, বস্রেতে ভূষিত 

দেখ যাহারা! কোমল বৃত্র- পরিধান করে. তাহারা রাজ, 

পৃরীতে থাকে | কিন্ত তোমরা কি দেখিবার জন্যে 

বাহিরে গ্রিয়াছিল1.ন] কি এক জন ভবিষ্যঞ বুক্তাক্কে। 

ঢূ 
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সেই হটে বর" ভবিষৎ হক হইতেও বড় আছি" 

তোমার্দিগকে কহি। কেননা এ সেই ফাহীর বিষয়ে 

লেখা আছে দেখ আমি জ্ঞাপন দুৎকে তোমার আগুসার 

করিয়! পাঠাই ও সেই তোমার আগ. তোমার পথ 

পুস্তত করিবে । সত্য আমি তোমারদিগকে কহি ত্র 
লোৌকেতে যাহার্দের উদ্ভব হয় তাহারদের মধ্যে মোহন 

বাপ্টাইজক হইতে মহ কাহার উদয় হয় বাই তত্রাপ্সি 
. স্বর্গের রাজ্যেতে ষে সকল হইতে ছোট সেই তাহা হইতে 

বড় তর। এব" য়োহনের সময়াবধি এখন পর্যন্ত সর্গের 

রাজ্য অতিক্রম পাইডেছে ও পুবল জনেরা তাহাকে 

বলেতে ধরিয়] লয়। কেননা যোহ্ন পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ বৃত্ত! 

সকল ও ব্ঠবস্ার গুন ভবিষ্ঠৎ কথা প্ুকাশ করিল ॥ 

এব যদি তোমরা] স্বীকার করিবা তবে এই আলীহা 

আছে যাহার আইসনের অপেক্ষ] ছিল। যাহীর শুবি 

বার কর্ণ আছে সে শুন্ক। কিন্তু এই বর্তমান লোককে 
কিশেতে তুলন। করিব সে বাজার স্থলে বৈস। ছাওয়া 

লেরদের ন্যায় । যে আপনার্দের সশাগণেরদিগকে 

ডাকিয়| কহে আমর ভোমারদের পুতি বাঁশী বাজাইয়া 

ছি কিন্ত ভোমরা নৃত্য করহ নাই আমরা তোমার্দের 

পুতি রোদন করিয়াছি কিন্ত তোমরা বিলীপ করহ নাই। 

১৮ কেনন যোহ'ন খাইতে ২ কি পীতে হ আইলেক মন) 

৯৯ কিন্ত তাহারা বলে হে তাহীর স্থানে ভূত আছে । মনুষ/ 
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পুত্র খ্বাইতে ২ ও পীতে ২ আসিয়াছে ও তাহীরা বলে 

দেখ এক ভৌক্তা ও মদির! পীয়ুক পাটওয়ারী ও 

পাপী লোকের বঙ্ণু কিন্ত জ্ঞানট! আপন সন্তানেরদের্ 

স্বানে নির্দ্োশী ঠাহর] যায় তখন যে ং নগরে তাহার্ 

আশ্চর্য্য কর্ম অধিক করা গিয়াছিল তাহারদের মন 

ফিরাণ না হওয়াতে তিনি তাহারদিগকে ধিকার্ করিতে 

লাগিলেন। ওরে খোরাজিন ধিক তোমাকে ওরে 

কীতসিদা থিক তোমাকে কেননা ভোমারদের মধ্যে ফে্ 

আশ্চর্ঘ/ কর্ম কর! গিয়াছে ডাহা! যদি সোর ও সীদনে 

করা যাইত তাহারা অনেক কাল পুর্ব চট পরিধানে 

ও ভয লেপনে মন ফিরাইত। কিন্ত আমি তোমাক 

দিগকে কহি যেব্চারেরদ্দিকসে তোম্ণর্দের গতি হইতে 

সোর্ ও সীদনের গতি সহজ হইবে । আর ভূই রে 

কফ্রনহম যে হবর্গ পর্যন্ত উদ্ধত হইয়াছিস তই নরকে 

মওযান যাইৰি কেননা যে আঁশ্রর্য্য কর্ম ডোমাডে 

করাগিয়ীছে তাহা য্দি সদমে করা যাইত তবে সে 

আজি পর্য্যন্ত থাকিত। কিন্ত আমি ভোযার্দিগকে কহি 

' ফে বিচারের দিবসে তোমার গতি হইতে সদম্রে গতি 

সহজ হইবে | এই সময়ে হিশু পুনশ্চ কহিতে 

লাগিলেন হে পিত স্বর্গ ও পৃথিকীর পুভূ তুমি এসকল 
বিষয় জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোকেরদিগ হইতে গোপন 

করিয়। ছাওয়ালের্দিগকে পুকাশ করিয়াছ এই নিমিত্তে 
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আশমি ভোমার্ ধন্যবাদ করিতেছি । এই মত হউক 

গিত হে ফেনন1 এই ভোম্ধর অভি মত। সকল বস্ত 

আমার পিতা হইতে আমর স্তানে সমর্পসিভ হইয়াছে 

পৃত্রকে কেহ জানে না পিতা ব্যতিরেক এব" পিতাকেও 

কেহ জাঁনে না পূত্র ব্ঠতিরেক ও দেই জন যাহার 

স্বানে পৃত্র তাহাকে পুকাশ করিবে | হে সকল পরিশ্া্ত 

ও ভারাক্রান্ত লোকেরা তোমরা আমার নিকটে আইস 

ও অংঃমি তোমীর্দিণকে বিশীম দিব । আম্ধর জোয়াইল 

ভোমরা আপনার্দের উপর ধরিয়ু! লও ও আমারস্থানে 

শিক্ষা কর কেনন1 আমি হ্চান্তশীল ও অন্তঃকরণে 

নমৃঘান এব” ভোমরা আপনার্দের প্লাঁণেতে বিশ্বু 

পাইবা। কেমন! আমার জোয়াইল সহজ ও আদার 

বোঝা হালকা | 

গ্বাদশ আধা ূ 

সেই সময়ে হিশু বিশ্যামবারে শস্যের ক্ষেত দিয়! 
গমন করিতেছিলেন ইহাতে তাহার শিষ্যগণ ক্ষুধিত 

হইয়া শীষ্ ছিড়িয়া! ২ খাইতে লাগিল । কিন্ত যখন 

ফারিসিরা দেখিল তাহারা কহিল দেখ যে কর্ম বিনা 

বারে করা অকর্তব্য তাহ! তোমার শিষ্যগণ করিতেছে। 

তখন তিনি তাহার্দিগকে কহিলেন যখন দাউদ্ ক্ষুধিত 

ছিল তখন তিনি ও তাহার সফিভ্ঠারীরাকি কি করিল 

ভাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই । সে কিরূপে ঈশ্বরের 
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গুন্দিরে পৃবেশ করিয়। ফে দর্শন রুটি যাজকেরদের 

্যতিরেক তাহার ও তাহার সমিভ্য/রীর্দের ভোজন্ 

রা কর্তব্য ছিল নী! তাহা খ্বাইল। কিনব ব্যবস্থাত্তে 

তোমরা পাঠ কর নাই ফে বিশ্বামবারে মন্দিরের 

যাইজকেরা। সামীম কর্ম করিয়া! বিশ্বামবারের লজ্ঘন 

করে তথাচ নির্দোষ হ্য় | কিন্ত আছি তোনারদিগকে 

কহি ফে মন্দির হইতে কিছু এই স্থানে গুরুতর আছে । 

কিন্ত যদি ভোষরা! ইহার অর্থ জানিতা আহি দয়! চাহি 

যজ্ঞ কর্ম নহে তবে ভোমর] নির্দোীরদিগকে দোষী 

করিয়। ঠাহরাইতা ন। | কেনন! মন্ষ্ঠের পৃত্র বিশ 

বারেরও কর্তা আছেন । অনন্তর সে স্থান হইতে 

ুস্থান করিলে পরে তিনি তাহারদের সিনাগগে 

পুবেশ করিলেন। ও দেখ এক জন যাহার্ হাত শৃঙ্ক 

হইয়া গিয়াছিল সেখীনে উপস্থিত হইল এব” তাহাকে 

যেন অপবাদ করিতে পায় তাহারা ভাহাকে জিজ্ঞাস! 

করিলে বিশ্ামবারে সৃস্থ করা না কি কর্তব্য আছে । 
তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোম্ার্ুদের মধ্যে 

কেটা যদি তাহার একটা মেষ বিশ্মবারে গর্তে পড়ে 

তাহাকে থরিয়া উঠাইবেন| | তবে মেষ হইতে মনুষগ 
কত শ্েউ অতএহ বিশ্ামবারে ভাল করা কর্তব্য ॥ তশগ্ 

তিনি সে মনূষ্ঠকে কহিলেন তোমর। হাত বিস্তার কর 

এব" সে বিস্তার করিলে তাহা অন হাতের মত ভান 
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হইল। তখন ফারিসির! বাহিরে গিয়!তাহার বিপক্ষে 
মন্ত্রণা করিতে লাগিল ফে তাহারা কিরপৈ তাহাকে 

ন্ট করিতে পাঁরিকে। কিন্তু যিশু তাহা জানিয়। সেখান 

হইতে গ্বানার্তরে গেলেন ও ব্ড় লৌকারণ$ তাহার্ 

পশ্চাতে গমন করিল ও তিনি সে সকলেরদিগকে সৃত্থ' 

কবিলেন । এব” ভাহারদিগকে আজ্ঞা! দিলেন যে 

তাহার! তীহীর পরিচয় যেন না দেয় | তাহাতে যেন 

মেই কথ পূর্ণ হয় যে ফিশাইহা ভবিষৎ কমার 
দ্বারীয় উক্ত ছিল | দেখ আমার মনোনীত সেবক 

আমীর পয যাহাতে আমার প্াণের সন্তোষ আছি 

তাহার উপর আপন আতু। রাখিব এব" তিনি ভিন্ন 

দেশীরদিগকে বিচার পুচার করিবেন | তিনি পুতিরোধ 

করিবেন না ও চিৎকার করিবেন না এব” সরাণেক্ 

মধ্যে তাহার রও কেহ শুনিবে ন]। তিনি থেঁতলা নল 

ভাঙ্গিবেন না ও ধৃমযুক্ত পলিতা নিবাইবেন না যাব্ু 

পর্য্যন্ত তিনি জয়েতে বিচারে উদয় না করেণ । এব, 

তাহার নামেতে ভিন্নদেশীর। বিশ্বাস করিবেক | তখ্ন্ 

এক জন ভৃতগুস্ত অন্ধ ও গোক্ষা তাহার নিকটে আনা! 

গেল ও,তিনি তাহাকে ভাল করিলেন এমত যে এ অস্থ 

ও গুঙ্গা। কহিতে লাগিল এব” দেখিতে ও পাইল। এব 

লোক সকল চমৎকৃত হইল ও কহিল একি দাউদের 

সন্তান নহে । কিন্ত যখন ফারিসিরা তাহা শুনিল 
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তাহারা কহিতে. লাগিল এ জন ভূতগণের রাজা বেঅল 

জববের দ্বার! ব্যতিরেকে ভূভেরদিগকে বাহির করিয়া 

দেয়না] | যিশু ভাহারদের মনোন্তব জানিয়! তাহার 

দিগকে কহিলেন পুতি রাজ্য যে আপনার বিরোধে 

ভিরং হয় সে উচ্ছন্গে যায় এব" পুতি নগর কিছ! ঘর্ 

যে আপনার বৈরকঙ্ষে ভিন্ভেদ হয় সে ঠাহবিতে পারে 

না। ও যদি শয়তান শয়তানকে বাহির করিয়া দেয় 

সে আপন বিপক্ষে ভিন্নং হইয়াছে তবে তাহীর রাজ 

কিরূপে থাকিবে | আরু যদি আমি বেঅলজববের্ 

দ্বারাতে ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া দি তবে তোবার 

দের সন্তানের! কাহার দ্বারায় তাহারদিগকে বাহির 

করিয়া দেয় অতএব তাহীরা ভোমারদের বিচার করত! 

হইবে | কিন্ত যদি আমি ঈশ্বরের আত্ম! দিয়] ভূতের 

দিকে বাহির করিয়া! দি তবে ঈশ্বরের রাজ্য তৌমারু 

দের নিকটে আনিয়াছে। অথ্হ] কেহ পুবল মন্ষের 

ঘরে পুবেশ করিয়া তাহার দুৰ্য সামগ্ী সকল লটিয়! 

লইবে কি রূপে যদি পূর্বে সে পুবল মনুষ্ঠকে ন। 
_ বাঁধিয়া দেয় তবেই সে তাহার হর ল্ট পাট করিবে । 

২৩১ 

ফে আমার সহীয়ে নয় সে আমার বিপক্ষে আছে ও 

যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না সে হছড়াইয়া ফেলে | 

অতএব আমি ভোমাঁর দিগকে কহি সকল পুকার্ পাপ 

ও অপনিন্দা মন্ষ্ঠেরদিগকে ' কম] হইবে কিন্ত 
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ধর্থত্মার অপনিন্দ৷ মণ্ুয়্যেরদিগকে ক্ষমা হইবেন & 

এব" মনুষ্/ পুত্রের বিপক্ষে যে কেহ এক কথা কহে সে. 

তাহাকে হম] করা যাইবে কিন্ত ধর্মাত্মার বিজ্ঞছে হে 

কেই কথা কহে সে তাহাকে ক্ষমা হইবে না এই 

লোকেও ন] পরলোকে ও ন') বৃচ্ষক্ে সম্বজুলে ভাল 

কর কিছ্বা বৃক্ষকে সম্বফলে মন্দ কর কেন্ন। বৃক্ষ 

স্বফলেতে জান] যায় । আরে সর্পের ছা সকল তোরা 

মন্দ হইয়া! কি রূপে ভাল কথা কহিতে পারিকি কেননা 

মনের পুঞ্জী হইতে মূখ কহে। ভাল মনুষ্য অন্তঃ 

করণের ভাল পুপ্রী হইতে ভাল সামগু। বাহির করে 

এব, মন্দ মনূষ্ঠ মন্দ পুঞ্জী হইজে মন্দ সামগুী বাহির 

করে। কিন্ত আমি তোমার্দিগকে কহি ফে পুতি অনর্থ 

কথা যাহ] মনৃষ্যের! কহে তাহীরু কারণ বিচার দিবসে 

তাহারদিগকে উত্তর দিতে হইবেক | কেনন। আপনার 

কথানুসারে তুমি নির্দোধী ঠাহরা যাইবা এব” আপনার 

কথানুকমে তুমি দোষী ঠাহর] যাইবা | তখন কতেক 

জন অধ্যাপক ও ফারিসি উত্তর করিয়। কহিল হে গুরো 

আমরা আপনকার স্ানে চিহু দেখিতে ইচ্ছা করি । 

কিন্ত তিনি তাহারদিগকে পুত্যত্তর করিয়। কহিলেন 

একট] মন্দ ও পার্দারিক লোক চিনের অহ্েষন্ 

করিতেছে কিন্ত যোন। ভৰ্ষ্যৎ বৃক্তার্ চিহ্ের ব্তিরেক 

তাহাকে কোন চি দেওয়ু। হাইবেক না| কেনন। যে 
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মত ফোন] তিন দিবা! রাত্রি মৎস্যের উদ্দরে ছিল সেই: 

মত মনৃষ্যের্,পৃত্র তিন দিব রাত্রি পৃথিকীর অন্তরে, 

থাকিবে-। এই বর্তমান লোকের সহিৎ নিনিবের 

লোক রিচারে উদ্ভিবে ও.তাহারদের দোষ বর্তাইহে 
কেননা! যোনীর উদ্দেশে তাহীরা। মন ফিরাইলও ছে 

য়োনা হইতে এখ্টানন এক.জন-গুরুতর আছে । দক্ষিণ 

দিগের রাণী এই. বর্তমান লোতকর সহিৎ খ্রিচারে 

উঠ্ঠিবেও তাঙ্কার দৌষ বর্তাইবে কেলন্। সে.শলমনের্ 

বৃদ্ধি শুনিতে প্থিবীরুসীম। হইতেই আগমন- করিল- 

কিন্তুদেখ শলমন হইতে,এখখনে একজন গুরুতর আছে। 

অপবিত্র ভূভ, মনুষ্যের অন্তর হইতে বির হইর্বরে 
পরে সে শুক্ক সনি দিয়া-গতি করিয়-বিশ্াষ টুঁড়িতেছে 

কিন্ত কিছু গীইতেছেন তখন সে.বলিতেছে যে ঘর. 

হইভে আমি আলিয়াছি সে হরে আমি ফিরিয়া ফাই 

এব্* প্বৌছিল পরে তাহা শুন্ঠ ও,মার্জিভ ও শোভিত 

দেখিতেছে | তখন স্মেযাইয়া অপ্ররু,সাঁভ ভূত আপন! 

হইতে. মন্দতর সঙ্কে লইয়া. তাহারা। গুবেশ করে এব, 

সেখানে বাস করে,এব* সে মনুষ্যের পূর্ব গতি হই, 

শেষ গতি. মন্দ আছে সেই মত এই দু. লোককেও; 

হইবে । তিনি লোৌকেরদিগকে এ কথা কহিতে,হ দেখ. 
শা 

ভাঙার মতা ও ভুভাগণ-তাহীরুসঙ্গে কিছু কথা৷ কহিতে, 

ইচ্ছা করি) বাহিরে দাড়াইয়| থাকিল.।. তন এক 
হি. 



৪৮ 

৪ 

৫5 

আঙ্গল সমীচারু ম্শাতিউর রচিত 

জন শীহাকে কহিল দেখু তোমার মাতা ও ভুঁচারা 

তোমার সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করিয়া বাহিরে 

দাঁড়াইয়া আছে ।কিন্ত তিনি উত্তর -করিয়ু। সে জঞাপকঞ্চে, 

কহিলেন আমার মাতা বা কে ও আমার ভুাতাগণ বা 

কে। তখন তিনি আপন শিষ্ঠগণের পুতি হস্ত বিস্তার 

করিয়া কহিলেন আমার মাতা ও ভুতাগণেরদিগকে এই, 

দেখ | কেননা! যে কেহ আমার ্গয় পিতার ইচ্ছ! 

পালন করে সেই আমার ভাই ও ভগ্নী ও মাতা 

ত্রিয়োদশ আধ্ঠায়ু 

সেই দিবসে যিস্ত হর হইতে বাহিরাইয়ু! সমুদের 

কুলে যাইয়া বসিলেন | এব" তাহার নিকটে বড় 

লোকারণ্/ আসিয়া সগুহ হইল ভাহাতে তিনি এক. 

ডিঙ্গাতে চড়িয়া বসিলেদ এব" টা সমূহ তীরে 

দ্াড়াইয়া! থাকিল। এব” তিনি দৃষ্টান্ত বচনে অনেক 

পুসঙ্গ তাহারদিগকে কহিতে লাগিলেন কহিলেন দেখ 

এক বুনন্যা কীজ বুনিতে বাহিরে গিয়াছিল বুনিতে ২ 

কিছ,ং পথের পার্খে পড়িল তাহাতে পঙ্ষী সকল 

আসিয়। তাহা খ্াইয়। ফেলিল। কিছুপাষান স্থলেতে 
পড়িল যেখানে বিস্তর মৃত্তিক! ছিলনা এব” তৎক্ষণাৎ, 

সে বাঁড়িয়ু! উঠিল কেনন। তাহার মৃ্ডিকা গভীর ছিলনা 

এব সূর্যের উদয় হইলে পরে তাহ দণ্চ হইল ও . 

তিহার মূল ঘা হওয়াতে সে শৃঙ্ক হইয়া মরিয়া! গেল | 
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এ” কিছ. ং কীট। বনের মধ্যে পড়িলে সে কাটা সকল 

বাড়িয়া তাহা দাবাইয়া] রাখিল | কিন্ত আর ২ সকল 

ভাল ভূমিতে পড়িল ও ফল দিল কতক শত গু কতক 

যষ্টি গৃণ কতক ত্রিশ গুণ । যাহার শুনিরার কর্ণ আছে 

সে শুন্ক | পরে শিষ/গণ আসিয়| তাহাকে কহিলেক 

আপনি-কি জন্যে তীহীয়দিগকে দৃষ্টান্ত কথাতে কহিতে 

ছেন। তিনি তাহার্দিগকে উত্তর করিয়। কহিলেন পে 

কিজনে না তৌমারদিগকে স্বর্গের রাজের নিগৃঢ্ বিষস্ক 
জানিতে পুদান হইয়ীছে কিন্ত ভাহারদিগকে সে দেওয়! 

ফাঁুন] | কেনুনা যাহার, স্বানেতে আছে তাহাকে 

দেওয়া! যাইবে ও তাহার বাভুল্যতা! হইবে কিন্ত যাহার 

স্বানেতে নাই বর” ফে কিছ, তাহার স্বানেতে আছেই 

তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়| যাইবে | অতএহ' 

তাহার] দেখিয়। দেখেন] ও শুনিয়| শুনেন! এক" বুঝেও 

না এই নিমিত্তে আমি তাহারদিগকে দৃষ্টান্ত কথার 

দ্বারাতে :কহিতেছি। এব” তাহারদিগতে গিশাইহার 

ভব্ষ্/ৎ বাণী পূর্ণ আছে ফে শুনিতে তোমরা শুনিব! 

কিন্ত বুঝিবান। এব* দেখিতে তোমরা দেখিব। কিন্ত দিশ! 

পাইবান]। কেনন। এই লোকের অন্তঃকরণ মোট] হ্ইয়। 

গিয়াছে এব" শুনিতে তাহারদের কর্ণ ভারী ও আপনার 

দের চচ্ছু তাহীর! বুঁজাইয়া! রাখে যে কি জানি ব| কোন 

সময়ে তাহারা চক্ষুতে দেখে ও কর্ণেতে শুনে ও মনেতে 
এ 
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বুঝে ও তাহারদের সুমতি হয় শ্রবণ আছি তাহীইই 

দিগকে সৃদ্থাবা করি । কিন্ত ধন্য তোমারদের চচ্ফু ছে 

তাহা দেখে ও তোমার্দের কর্ণ হে তাহা শুনে | কেনন! 

আমি ভৌমার্দিগকে সত্য কহি য্হ! ২ তোষর্া 

দেখিতে পাইডেছ তাহা? অনেক ভবিষ্যৎ বৃক্ত। ও সঙ 

পুরুষ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছে কিন্ত দেখিতে পাইলন! 

এব যাহা হ তোমরা! শুনিতে পাইতে ভাহা শুন্তশ্ত 

চাহিয়াছে কিন্ত শুনিতে পাইল না অতএহ বুনন্ঠার 

দৃষ্টান্ত কথা শুন ৷ য্খন কেহ রাজ্যের কথ শুনিয়! 

ববোন] তখন পাপাত্মা আসিয়া তাহার মনে যাহ? 

বৃৰ। গিয়াছিল তাহা কাড়িয়া লইয়া! যাইতেছে এ সেই 

যে পথের পার্থ বীচী পড়িল | কিন্তু যে ব্যক্তি পাষান 

স্বলেতে কাঁচী প্ুপ্ত ছিল সেই সে আছে যে বাণী শুনিহী 

মাত্র ডাহা! সানন্দে গুহণ করিতেছে | কিন্ত মে আপনার 

অন্তরে মূল হরেন কিন্ত কিছুক্ষণ থাকে কেননা যখন 

বাণীর নিমিত্তে কেশ ও তাড়না উপস্থিত হয় তখন 

সেশীঘু উচট শায়। ও কাঁটা বনের মধ্যে যে কীচী 

পাইল সেই সে আছে যে বাণীট। শুবন করিতেছে 

কিন্ত এ জগৎ সণ্সারের চিন্তা ও ধনের ভূযান্তি বাণীকে 

দাবাইয়। রাখে তাহাতে সে নিজুল থাকে। কিন্ত জল 
ভূমিতে যে কীচী পাইল সেই সে আছে যে হাণীটা শুবণ 

করিয়া তাহাবুঝে যে ফল ধরিয়!। উৎপভিও করে কয়টা 
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শতগ্ণ কয়টা যন্ঠি গুণ কয়টা ত্রিশ গণ । পরে তিনি 
আর এক দৃষ্টান্ত তাহার্দিগকে পুস্তাব করিলেন হে 

ছর্গের রাজ্য এক জনের তুল্য যে. আপন ক্ষেত্রে ভাল 

বীজ বুনিয়াছিল। কিন্ত জন সকল নিদ্টয়ু থাকিতে ২ 

ভাহার শত্তু আসিয়া গৌমের মধ্যে হন কী্চী ফেলিয়। 

চলিয়া! গেল | কিন্ত পত্র বার্ডিলে পরে যখন শীষ 

উদ্ঠিতে লাগিল তখম বন যাসও দর্শন দিল । জতএহ্ 

সে গ্হ্স্থের ভৃত্য সকল আসিয়! তাহীকে কহিলেক হে 

ঘহীশয় আপনি আপন ক্ষেত্রে কিভাল কীজ বুনিলেন্ 

ন! তবে বন হাস কোথাহইতে হইল | তিনি তাহাকু 

দিগকে কহিলেন কোন বৈরী ইহা! করিয়া খাকিকে 

ভ্ত্যেরা কহিলেক তবে আপন কার ইচ্ছা] হয় তে। 

আমরা যাইয়া তাহা উ্ডড়াইয়া লই। কিন্ত তিনি 

কহিলেন যে না কি জানি ব্নহাস উশড়ীইতে ২ 

তোমরা গৌমও তাহার সহিৎ উৎখাত হা কর । 

কাটনেৰ্ সময় পর্য্যন্ত দুই একত্র বাড়ুক পরে কাটিবার 

সময়ে আমি কাটান্ঠার দিগকে কহিৰ যে পুথমে বন 

ঘাস সকল কুড়াইহা একত্র কর এব” তাহা! পোড়াইবার্র 

কারণ বোৰা বোঝা করিয়া বান্ধিয়া রাখ কিন্ত গোম্ 

সকল গোলাতে একত্র কর্হ। পরে তিনি আত্ু 

এক উপমা! তাহার্দিগকে পুস্তাব করিলেন ফে স্বর্ণের 
রাজ্য এক দান! বাইর সদৃশ ষে এক মন্ষ্ঠয লইয়া! 

আপন ক্ষেত্রে রোপন করিল। ভাহা সুকল বীল্ 
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হইতে ছোট বটে কিন্ত বাড়িলে পরে সে সকল গুল্ম 

হইতে হড়তর হয় এব" থৃক্ষ হইয়া! যায় এমৎ ফে, 

তাহার শাশখাতে শুণ্যের পক্ষী নকল আসিয়। বাস করে। 

পুনশ্চ তিনি আরু এক উপমা তাহার্দিগকে কহি' 

লেন স্বর্গের ব্রাজ্য খমীরের' ন্ঠাফু যে এক ভ্বীলোক 

লইয়া তিন কাঠি! ময়দার মধ্যে ঢাঁকিয়] রাখিল যাৰ, 

পর্যন্ত সমূহ খর্ষীরী হইয়া! গেল। স্বিশ্ত এ সকল পুসঙ্ক 

উপমা! কথাতে লোকারণ্কে কহিলেন এব” উপম] 

হ্যতিরেকে তিনি ভাহার্দিগকে কহিলেন ন| | তাহাতে 

সেই কথা যেন পূর্ন হয় ঘে ভবিষ্যৎ বত! হইতে উক্ত 

ছিল যে আমি উপম। কথায় আপন মূখ শুলিয়। দিক 

ও ফে পৃথিবীর পত্তনাবঞ্ধি গুপ্ত হইয়া আসিতেছে 

এমছ পুসক্ত আমি পুস্তাব করিব । তখন যিম্ত লোকা 

রুণঠকে বিদীয় করিয়া এক ঘরেতে পুবেশ করিলেন 

পরে তাহার শিষ্ঞগণ তাহার নিকট আনিয়। কহিলেক 

ক্ষেতের বনযাঁসের দ্টান্ত আমারদিগকে পুভেদ করিয়] 

বলুন। তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন 

ভাল কীচী যিনি রোপন করিলেন তিনি ম্নৃষ্ঠের 

পৃত্র। ক্ষেত্র আছে জগৎ ভাল বাীচী রাজ্যের সন্তান 

কিন্ত বন ঘাস দ্ ব্যক্তির সন্তান । যে শত্রু তাহার্ 

দিগকে রোপন করিয়াছিল সে শয়তান কাটনের সময় 

জগতের শেষ এব, কাটন্ঠা সকল স্বর্গীয় দূতগণ | 
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ত্রিয়োদশে অধ্যায় তে 

অতএব যে মত বনঘাস একত্র করাগেলে পৌড়ান 

যায় সেই মত এই জগতের শেষে হইবে । মহ্ষ্ঠের 

পত্র আপন দূতগণেরদিগকে পাঠাইয়া দিবেন ও সে 

তাহার রাজ্য হইতে সমস্ত দোষনীয় বিষ্য়ু ও কৃকর্মীর 

দিগকে একত্র করিয়। বাহির করিবে । এব” তাহারু 
দিগকে অগিকৃণ্ডে ফেলিয়া! দিবে তথায় ত্রাহি ত্রাহি 

শব ও দন্তের কড়ঘড়ি হইবে । তখন ধার্থিকের! 

আপনারদের পিতার রাজে, সূর্ধ্রস্যায় দীপ্তবান হইহে 
যাহার শুনিবার কর্ণ আছে সেশ্তনুক। আর্বার 

বর্গের রাজ/ ভূমিতে গ্রপ্ত ধনের ন্যায় যাহার উদ্দেশ 

এক মনূষ্ঠ পাইলে পরে তাহী৷ লুকাইয়! রাশিয়া! তাহার 

আনন্দে যাইয়! আপন সমত্তই বিক্রয় করিয়। সেই 
৪৫ | ৪৬ ভূমি ক্রয় করিতেছে । আর্বার্ স্বর্গের রাজ্য দিব 

$9 

মৃক্তীর অন্বেষনের এক বনিকের মত আছে যে এক 

মূল্যবান মুক্তার উদ্দেশ পাইলে পরে সে যাইয়! 

আপনার সর্্বস্থ বিক্রয় করিয়া! তাহা ক্রয় করিল 
আরবার স্বর্গের রাজ্য সমূদতে ফেলা! এক জালের সদৃশ 

$৮% যাহাতে সকল পুকার ধর] যাঁফু। ও ভরিয়া গেলে 

৪৯ 

পরে তাহীরা৷ কুলেতে টানিয়া লয় ও বসিয়। ভাল ২ 

সকল পাত্রেতে কুড়াইয়। রাখে কিন্ত মন্দ সকল ফেলিয়। 

দেয়। সেইমতও জগতের শেষে হইবে দুতগণ আসিয়া 
পুক্তার্থিকেরদের মধ্য হইতে পাপাত্মারদিগকে দূর 
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করিয়। দিকে । এর* তাহীরগিরকে, অমিকুঝে 
ফেলিয়। দিবেক সেই খানে, ত্রাহি « শক ও দের কও 
মড়ি হইবেক.। জিস্ত তাহারদ্িগকে কহিলেন, তোমরা, 

এসকল পুসক্গ নাকি বুঝিয়াছ ভুহারা কৃহিল,হ। পুভে। | 
তখন তিনি ভাহার্দিগকে কহিতিলন; অতএব পুতি 

অধ্যাপক যে হর্গেরু রাজ্যার্থে শিক্ষিত অষ্টঘ সে এক 

গৃহহ্বেরদেত যে আপন ভাণ্ডার হইতে নৃতক্ঞও পূরাভন্ঞ 

দূৰ্য আনিয়! দেয় । পরে হটনাক্রমে স্তিস্ত এই উপম! 

সকল সমাপন করিয়! মই শ্বীন হইতে পুদ্থান্ব 

করিলেন । এব, আপন স্বদেশে আইলে, পরে তিনি 

ভাহার্দের সিনগগে এম শিখীইলেন ফে ভ্বাহার! 

চযৎকৃত হইল এক. কহিতে লাগিল এই মনুষ্যের এই' 

মৃত জ্ঞান ও আন্চর্ত্ ক্রিয়া কোথা হইতে হইয়াছে - 

এই কি মৃত্রধরের পত্র নতহ তাহার মাতার ন্বম কি 

মারিয়। নহে এব য়াকুৰ ও য়োশেষ ও শীমন ও যুহুদ! 

তাহার ভাতা নহে। এব, তাহার ভগ্নী সকল সে 

কি আমারদের এখানে নহে তবে ইহার এই সকল, 

কর্স কোথা হইতে হইয়াছে অতএৰ তিনি ভাহারদেরে, 

ঠেফ বিষ্যু হইলেন । কিন্ত যিস্ত তাহারদিগকে: 

কডিলেন আপনার দেশে ও আপনার পরিজনের.যধ্যে 

ছাড়। ভবিষ্যৎ বক্তা কোথায় অস্ান্ত নহে। এব" 

তাহারদের অবিশ্বাস নিসিত্তে তিনি সেখানে.বহু আশ্চর্য 

কর্থ করিতে পারিলেন না 

ররর টি 



চতুর্দশ অধ্যায় ৫ 

চতুর্দশ অধ্যায় 
সেই সময়ে হেরোদ চতূর্থাঞ্পী কর্তা ্িশ্তর সুষ্যাজি 

&  শ্তমিলেন। এব" আপনার ভ্ত্যেরদিগকে কহিলেন এই 

ফোহ্ন বাপ্টাইজক হইবে সে মৃতু হইতে উদ্থান্ত 

করিয়াছে এই নিমিত্তে আশ্চর্য; ক্রিয়া! তাহাতে গুকাশ 

শু হইতেহছ। কেনন! হেরোদ আপন ভাতা ফিলিপের জ্বী" 

হেরোীয়ার কারণ ফোোহনকে ধরিয়াছিলেন ও তাহাকে 

৪. বান্ধিয়া কারাগারেতে রাখিয়ণছিলেন। সেকি জন্ঠে না 

ফোইন ভাইকে কহিয়াছিলেন যে উহাকে তোনার: 

€  স্বনিকটে রাখ] কর্তব্য নহে । কিন্ত ফখন তিনি তাহাকে 

ইন করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি লোকের পুতি 

ভীত হইলেন কেননা তাহারা তাহাকে ভবিষ্যৎ বক্তা? 

৬. করিয়া জানিলেক। কিন্ত ফ্খন হেরোদের জন্মদিন 

.. উপস্থিত হইল তখন হেরোদিয়ার কন্ঠা তাহারুদের অণু 

৭. নৃত্ করিলেনও হেরোদের গীতি জন্মাইলেন | তাহাতে 

-.. তিনি সদিবে; অঙ্গীকার করিলেন যে ঝ্ঃছি যাহা চাছেন 

৮. কিছু হয়ন। কেন তাহা! তিনি তাহাকে দিবেন । অতএব 

তিনি পূর্বে আপন মাতা হইতে শিক্ষিত হইয়! 

কহিলেন যোহন বাপ্ট্রাইজকের মস্তক থালাতে করিয়া 

৯ এথায় আমাকে দিউন | তখন রাজ! ক্ষোভিত হইলেন, 

কিন্তআপনদ্বিবযর্থে ও তাহার ভোজনে উপবিষ সঙ্গীর 
2০. দের কারণ -ভীহাকে দেশয়। যাইতে আজ্ঞা করিলেন। 

্ 
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এব* তিনি কারাগারেতে লোক পাঠাইয়া যোহনের 

শির ছেদন করাইলেন পরে তাহার মস্তক থালাতে 
আনাগিয়! কনঠাকে দেওয়াগেল এব” তিনি আপন মাডারু 

নিকট আনিয়া দিলেন। অনন্তর তাহার শিষ্ঠগণ আসিয়] 
দেহ উঠাইয়ু! লইয়া] তাহীকে কবরু দিলেক এক* যাইয়া! 

যিস্তকে সণ্বাদ দিলেক | যখ্খন ফিশু শুনিলেন তখন্ন 

তিনি নৌকা! যোগে এক উজড় স্বানে বিরলে গেলেন 

পরে লোক সকল তাহী শুবণ করিয়! নগরং হইতে 

পদবুজে তীাহীর পশ্চাৎ গমন করিলেক | তখন যিস্ত 

অগ্চ বাড়িলেন ও মহা। লোকার্ণ্/ দবেখিয়! তাহারছের 
উপর করুণাৰিষ্ট হইলেম এব" তাহারদের ব্যাধিতের 

দিগকে সুস্ক করিলেন | পৰে সন্ধযাকাল হইল শিষ্ঠগণ 

তাহার নিকটে আসিয়া! .কহিলেক এই উজড় স্বানন 
আছে এব" সম্য়এখন গত হইয়ুযছে লোক সকল গ্রামে 

যাইয়া আপন্ারদের কারণ ভচ্ষ দুৰ্য যেন কিনিয়! 

লয় ভাহীর্দিগকে বিদায় করুণ। কিন্ত যিশু ইহার 

দিগকে কহিলেন আাহারহদর যাওনের আবশ্যক নাই 

তোমরাই তাহারদিগকে শীওয়াইয়া দেও | তখন 

তাহারা কহিতেছে আমারদের এখানে কেবল পাচটা 

কুটী ও দুইটা মৎস আছে । তিনি কহিলেন তাহ। 

আমার নিকটে আন। পরে তিনি লোকারণ্যেকে ঘাসের 

উপর বসিতে আজ! করিলেন এব” সে গ্াঁচ রুটী ও 
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ছুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের পানে চাহিয়। তিনি আশীর্বাদ 

দিলেন ও ভাঙ্গিলেন ও র্টী সকল শিষ্ঠের্দিগকে 

দিলেন পরে শিষ্যেরা লোকেরদিগকে দিল। এব 

ভাহারা সকলেই খীইয়! তৃপ্ত হইল ও অবশেষ গৃঁড়। 

গাঁড়াতে বারো ডালী পূর্ণ করিয়ণ উঠাইয়া! লইল। এব্* 
সে ভক্ষকেরা জ্রী ও ছাওয়াল ছাড়। নৃযনাধিক পাচ 

সহসু পুরুষ ছিল। অনন্তর গিশু লোকারণ্ঠর বিদায় 

করিবার কারণ থাকিতে ২ তিনি আপন শিষ্েরদিগকে 

স্বরিত এক নৌকায় চড়াইয়। আপনার জগ অন/ পার 

পাঠাইয়া দিলেন | এব" লোকারণ্যকে বিদায় করিলে 

পরে তিনি বিরলে পার্থন! করিতে এক পরতে গেলেন 

ও সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে তিনি সেখানে একাকা 

হাকিলেন | কিন্ত সেই সময়ে নৌকা সাগরের মধ) 

তরঙ্গে হেল দোল খাইতে লাগিল কেননা বাতাস সনূখ 

ছিল। পরে চারি পৃহর রাত্রির সময়ে যিশু সমুদ্র 

উপরহ্থী্টিয়! তাহারদের নিকটে গেলেন । এব, যথন 

শিষ্যেরা তাঁহাকে সমূদেের উপর হীটিতে দেখিল তখন 
তাহারা বিস্মৃত হইয়| কহিল ভূত আছে এব শঙ্কাতে - 

চিৎ কার করিতে লাগিল । কিন্ত যিশু তৎ ক্ষণাৎ তাহার. 
দের সহিৎ কথ। কহিতে লাগিলেন যে স্থির হও 

আমিতো আছি ভয় করিও না । তখন পিতর উত্তর 
দিয়। কহিল হে পুভে! 'যদি আপনি আছেন তবে 

মহ 
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আমাকে আপনকার নিকটে জলের উপর আ'সির্তে 

আজ্ঞা করুণ। তিনি কহিলেন আইস তখন পিতর্ 

নৌকা হইতে নামিয়! যিস্তর নিকটে যাইতে জলের 

উপর্ হীটিতে লাগিল। কিন্ত ফখন বাতাস পুচণ্ড দেখিল 

তখন সে শঙ্কিত হইয়! ডুবিতে লাগিল এক" চেটইয়! 

কহিল হে পুভো আমাকে রুক্ষ করুণ 1 তখন য়িশ্ত 

ত্বরিত আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে থরিলেন ও 

কহিলেন আরে অলপ গ্ুত্যয়ী তুমি কি জন্/ সন্দেহ 

করিলা । এব” তাহারা নৌকায় চড়িলে পরে বাতাস 

নিবর্ত হইল । তখন সেডিঙ্কায় যে সকলছিল তাহারা! 

আ'সিয়। তাহাকে ভজন1 করিয়। কহিল তুমি ঈশ্বরের 

পৃত্র নিতান্তই | পরে পার হইলে তাহারা গনসর দেশে 
আইল | .এব* তথাকার্ মন্ষ্যের! তাহার পরিচয় 

পাইয়। সেই দেশ সমূহে চতুর্দিক পাঠাইয়] ব্যাথিত 

লোক যত ছিল সকলের্দিগকে তাহার নিকট আনাইল। 

এব* তাহাকে কাকুতি করিল যে ইহারা কেৰল তাহার 

বাসের আীচলা মাত্র সপর্শ করিতে পায় পরে ফতেক 

সপর্শ করিল তাহারা সব্ববাঙ্গে সৃস্ব হইল___- 

পঞ্চদশ অধ্যায় | 

- তম কতেক অধ্যাপক ও ফারিসি যিরোশলমের্ 

নিবাসী যিশ্তর নিকটে আসিয়া! কহিলেক। তোমার শিষ্ঃ 

গণ পাচীনেরদের পারম্পর্য উপদেশ কেম লভ্ঘিতেছে 
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কেননা যখন ভীহারা ভোজন করে তখন তাহারা হা 

ধোয়না। তখন তিনি তাহারদিগকে উত্তর দিয়] 

কহিলেন আপনার দের পায়ক্পর্ঘ;য উপদেশে তোমরা ও 

ঈশ্বরের আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন করহ্ ৷ কেনন। ঈশ্বর আজ্ঞা 

দিয়া কহিলেন তোষার্ পিত) মাভাকে সম্মান করুহ্ 

আর যে পিতা কিন্্ী ম্যতীকে শাপ দেয় সে নিতান্তই 

মরুক | কিন্ত তোমর। বল যে কেহ আপন পিতা কিন্বা 

মীভাকে বলিবে আমা হইতে যাহীতে তোমার উপকার 

হইভ সে নৈবেদ্য হইয়াছে । পরে সে আপন পিতা! 

কিস্ব। মাতাকে সন্মান না দেয় তবু কিছ. ক্ষতি নাই এই 

রূপে ভোমরা আপনারদ্র পারম্পর্যঃ উপদেশ দিয়া 

ঈশ্বরের আজ্ঞা বৃথা করিয়া দিয়াছে । আরে কপর্টী 

সকল ফ্িশাইহা। ভোমীর্দের বিষয়ে ভবিষৎ বাণী 

কহিয়া ভাল কহিলেন | ফে এলোঁক আপনার্দের 

মুখেতে আমার নিকট আসিতেছে এব" ওষ্ঠাথকে 

আমাকে সম্পানন করিতেছে কিন্তু তাহার দের 

অন্তঃকর্ণ আমা! হইতে দূর থাকে। কিন্ত বিধানের: 

কারণ মলুষ্যেরদের আদেশ শিখাইয়া তাহারা বৃথায় 

আমাকে পূজা করে | তখন তিনি লোকারণ/কে 

ডাকিয়! কহিলেন শুন এব্* বুঝ | মৃখেতে যাহা পুবিষউ 

হ্যু তাহ মনৃষ্ঠকে অপবিত্র করায় না কিন্ত যাহা 

মুখ হইতে বাহির হয় ভাহাই মনুষ্ঞকে অপবিত্র 
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করায় | তখন তাহার শিষ্ঠগণ আসিয়া তীহাকে কহিল 

ফারিসিরা এই কথ শুলিয় বিরক্ত হইল ইহা! আপনি 

নাকি জানেন । কিন্ত তিনি উত্তর দিযু! কহিলেন 

 প্ুত্যেক চারা যে আমার হর্গীয় পিতা রোপন করেশ 

১৪ 

১৫ 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

১৯ 

১ 

১ 

চে 

নাই ভাহা! উপড়ান যাইবে । তাহারদ্িগকে থাকিতে 

দেও ভাহারা আদ্েরদেরু অন্ধপথদর্শক আর যদি অস্থ 

অন্ধকে পথ দেখাও তবে উভয় গর্তে পড়িবে । তখন 

পিতর উত্তর করিয়! তাহাকে কহিল এই দৃষ্টান্ত আমার 

দিগকে পুভেদ্দ করিয়া কহেন। ফিশ কহিলেন কি 

তোমরাও অদ্যাপি অবুক থাঁকিতেছ ॥। তোমর। কি 

অদ্যাবধি বুৰহ ন! ফে মৃখেতে ফাহী। পৰি হয় তাহ 

উদরে পড়ে এব" সেৎ্খানাতে ফেল! যায়| কিন্ত মুখ 

হইতে যেং নির্গত হয় সে অন্তঃকরণ হইতে বাহিরাহী 

ভেছে এব” মন্ষ্ণকে অপবিত্র করাইতেছে । কেনল। 

অন্তঃকরণ হইতে কুচিন্ত। বথ পরদার বেশ্যাগমন চৌর্য, 
মিথ্ঠা সাহ্কী ঈশ্বর নিন্দ। এ সলক বাহির হইডেছে। এই 

সকল মনুষ্ঠকে অপবিত্র করায় কিন্ত অধোত হস্তে 

ভোজন কর! মনূষ্ঠকে অপবিত্র করায় না। তখন 

যিশ্ত সেখান হইতে পুষ্বান করিয়া সোর ও শীদনের 
অঞ্চলে গেলেন । ও দেখ সেই অঞ্চল হইতে একজনা 

কন্টাঅশী স্রী আইল এব" তাহীর পুতি চেষ্টায়! কহিল : 

হে গুভে। দাউদের সন্তান্ব আমার উপর দয়) করুণ মোর 
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ঞ্চদশ অধ্যায় ও 

কম্যা ভূতে অভ্যস্ত বেদনায় কিইটাহইয়াছে' | কিন্ত তিনি 

তীহাঁকে কথা মাত্রও কহিলেন মা পরে ভাহার্ 

শিষ্েরা আনিয়া তাঁহাকে মিনতি করিয়া! কহিলেক 

ইহাকে বিদাফু করুণ কেননা সে আমার্দেরু পশ্চৎ, 

চের্টাইতে থাকিতেছে। কিন্ত তিনি উত্তর দিযু। কহিলেন 

আফি গ্িশরালের গোত্রের নিরুদ্দেশ মেষের ঠাই 
ব্যতিরেক প্রেরিত হই নাই ।॥ তখন সেস্ী আসিয়ু। 

তাহাকে পুজা করিয়। কহিল হে গুভে৷ আমার উপকার 
করুণ | কিন্ত. তিনি'উত্তর করিয়! কহিলেন ছাওয়ালের্ 

দের ভক্ষয দুর্ট লইয়া কুকুরের কাছে ফেলা বিহিত 

নহে । সে কহিল দত্তি পভ ভত্রাপি স্বামীর মেজ হইতে 

যে গুঁড়াগীড়া পড়িয়া থাকে তাহ কুকুর সকলশ্ায়।তখন্ 

ফিশ্ত তাহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন হে-নারী তোমার 

বিশ্বাস বড়ই আছে তোমার ইচ্ছা যেমত হয় সে মতই 

তোমাকে হউক এব" সেই দণ্ড হইভেই-তাহার কন্ঠ 

সৃস্থা হইল,। অনন্তর যিশ্ত তথা! হইতে পৃস্তান করিয়1 

গাঁলিলির লম্ুদর নিকট: আইলেন এব" এক পর্র্বত 

চড়িয়া সেখানে বসিলেন । পরে বড়ই লোকারণ 

খোড়! অন্ধ গৃঙ্ষা অক্গহীন পুভ্তি অনেক. এই মত 

লৌকরেদ্গকে সঙ্গে করিয়। তাহার নিকটে আইল শু 

যিশুর পায়ের সমীপে রাখিয়াদিল এব” তিনি.তাহার 

দিগকে সুষ্ক করিলেন। এমৎ্ যে লোকারণ্য গৃক্ধাকে 

)% 
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দৃক্তিমান যখন দেখিল তখন সে চমৎ্ক্জ:হ্ইল- এহ* 

ফিশরাইলের ঈশ্বরের গৌর পুকাশ করিতে লাগিল 

| তখন যিস্ত আপন: শিষ্যেরদিগকে স্থমিকটে ভাকিয়। 

কহিলেন লোকারণ্যের, উপরূ- আমার করুণা আছে, 

কেননা এখন তাহারা তিন. দিবস. আমার. সঙ্গে 

থাকিতেছে এব তাহারদের, স্বানে কিছু খাদ) নাই 

অতএব;আমি তাহারদিগকে অন্ঠহীরে. বিদায় করিৰ 

না যে কি জান পথ্রে মধ্যে তাহার! স্বান্তক। হয়। 

তখন তাহার শিষ্যেরা তীতাকে কহিতেছে এমন বড়, 

লৌকারণ যাহাত্ত উদর পূর্ণ হয এত-কটী। এইপু[তরে 
কোথা হইতে পাই । ফ্রিস্ত তাহারুদ্িগরে কহিলেন 

তোমারদের কাছে কত: কুট -আছে তাহারা বলিল 

সাতটা এব” ছোট মস অলপ ২-1- তখন; তিনি 

লোকারণকে ভূমিতে ব্সিতে আজ্ঞা! দিলেন । পরে সে 
সাত রুট -ও মৎস গুলা-লইয়া ও স্তৰ দিয়] তিনি 

ভাঙ্ষিলেদ ও আপন শিষ্ঠেরদিগকে -দিলেন, এব 

৩৭? 

৮ 

৩৯ 

শিষ্ের! লোকের্দিগকে দিল-। - এব" তাহার সকলি 

খাইল এব. তৃপ্ত হইল পরে তাহার উদ্রর্ত গুঁড়। গড়াতে 

তাহারা সাঁত ডালী পুর্ণ করিয়! উঠাইয়। লইল। এব" 

খাঁদকের] চারি সহসু পুরুষ ছিল ভ্রী ও ছাওয়াল ছাঁড়া। 

পরে ভিনি লোকারণ/কে বিদায় করিয়। ভিঙ্গায় চড়িলেন 

ও মাগ্দলার অঞ্চলে আইলেন 7 



সোড়শ অধ্যায়... ড্ঞ 

তখন ফারিসীর। সাদুকীরদের সঙ্গে আসিয়। তাহার 

পরীক্ষার্থে যাচঞ্া করিলেক ফে তিনি স্বর্গ হইতে.তাহাঁর 

দিগকে একটা৷ চিহ্ব দেখাইয়। দেন। তিনি তাহারদিগকে 

উত্তর দিয়! কহিলেন সন্ধ্যা কালে তোমরা! বল ফে্ 

আকাশ পুসন্ধ হইবে কেনন! সে রুক্তব্র্ণ হইয়াছে 

এক প্ুটাতঃকালে আজি ঝড় বৃদ্তি হইবে কেনন! 

আকাশটা লাল-ও মলিন আছে হে কপটী সকল তোমরা! 

আকাশ .মগলের.চিহ্ন সকল বুঝিতে পার অতএব 
সময়ের লক্ষণ কেন চিনিতে পারহ না| এই দূ ও 

পারদারিক লোক চিহ্ু যাঁচঞ। করে কিন্ত যোনা! ভবিষ্যৎ, 

বক্তার চিহ্ন ব্ঠতিরেকে তাহীকে, কোন চিহ্ন দেওয়া 

যাইতেক্ ন। তখন তিনি তাহারদিগকে ছাড়িয়। পন্থান্্ 

করিলেন এব” তাহার শিষ্যেরা অন্ঠ পারে পে ছিলেন 

পরে তাহার] রুটী লইতে বিস্মৃতি হইয়া আইল । তখন 

িস্ত তাহারদিগকে কহিলেন যে ফারিসী ও শাদুকীর 
দের খমীর পুতি সাবধান ও সচেতন হইয়া! থাক । 

তখন তাহারা! আপনারদের মধ্যে বিচার করিয়! 

কহিতে লাগিল যে আমরা কুটী আনি নাই ইহার 

কারণ । ইহা] য্খন য্রিস্ত বোধ করিলেন তখন 

তিনি ভাহার্দিগকে কহিলেন হে অলপ পুত্/য়ী তোমার 

দের কুটী না আনাতে কিজনে; তোমর1 আপনারদের 
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। ৯ ১০ মধ্যে বিবেচম1 করহ্) তোষরা কি অদ্যাসিও বৃহ 

না কিস্া সে পীচ সহসুর মধ্যে পীচ কুটী হইলে 

তোমরা! কত ডালী উঠাইয়| লইল! কিছ! চারি সহস্র 

মধ্যে সাত ফুটী হইলে কত ডালী উঠাইয়া' লইল! 
১১. ইহাঁছি তোমারদের স্দরণে থাকিল লা | যে ভোমরা 

ফারিসীরদের ও সাদূকীরদের খর্দীর পুতি সাবধান 

থাঁকিবা তাহা আমি রুটীর বিষয়ে কৃহিলাম না ভোমরা 

১২. কেন বুঝ্ৃহ না। তখন তাহীরা বুঝ্বিল ফে তিনি রুটার্ 

মীরের পুতি সাবধান থাকিতে আজ্ঞা দিয়! ছিলেন 

১৩ না কিন্ত ফারিসী ও সাদুকীরদের্ শিক্ষার পৃতি । পরে 

যিস্ত কাইসারিয়া! ফিলিপের অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত, 

হইলে তিনি আপন শিষ্যেরদদিগকে 'জিজ্ঞাসা করিয়া 

কহিলেন আমি যে মনৃষ্ঠের পুত্র কেট। মনুষ্ঠেরা কিং 

১৪ বলে। তাহারা কহিল কেহ ফোহ্ন বাপ্টাইজক বলে 

কেহ আলীহ1 ও আর কেহ ২ ফ্রিরুম্ীহা কিস্বা ভবিষৎ 
১৫ বৃক্তারদের মধ্যে একজন্ | তিনি তাহার্দিগকে কহিতে 

১৬ ছেন তোমরা1ওবা কি বল ফে আমি কেটা আছি। তখন 

-শীমন পিতর উত্তর দিয়! কছিল তুমি শীষ জীব্মান 

১৭ ঈশ্বরের পৃত্র। গ্িস্ত তাহাকে পুত্যুত্তর করিয়৷ কহিলেন 
ৃ 
| 

হে শীমন বার্ষোনা তৃমি ধন্য কেননা! তোমার স্থানে ৃ 

/&৮ রুক্ত মাণ্স ইহ পৃকাশ করিল না। কিন্ত আমার সরস ও 

পিতা এব* আমি তোমাকে কহি যে তুমি পিতর্ বট | 
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আৰ এই শিলার উপর আছি আপন গুলী নির্মান 

“করিব ও নর্কের্ ছার তাহাকে পরাজফু করিবেক ন1। 

এব” আমি তোঘাকে স্বর্গের রাজের ছোড়ান দিৰ ও 

যে কিছু তৃমি পৃথিকীর উপর বদ্ধ করিব। সে স্থগেতে 

বদ্ধ হইবে ও ফে.কিছু ভূমি প্ৃথ্কীর উপর মোচন 

করিব সে স্বর্গেতে মুক্ত হইবে । তখন তিনি আপন 

শিষ্ঠেরদিগকে আজ! দিলেন যে যিশ্ত তিনি খী্ ইহ। 

তাহীরা! কীহাঁকে যেন না কহে | সেই সময় হইতে 

রিস্ত আপন শিষ্যেরছিগকে জানাইভে লাগিলেন ফে্ 

আপনাকে গিরোশলমে যাইতে ও পুঁচীন লোক ও 

পুধীন যাজক ও অধ্যাপকেরদের স্থানে অনেক দুঃখ 

খইতে ও মারা যাইতে এব" তৃতীয় দিবসে পৃনব্ৰ্বার 

উদ্থিতি হইতে হইবে | তখন পিতর তাহার হস্ত ধরিয়। 

তীহাকে পুতিরোধ বচন বলিতে লাগিল যে হে পুভে! 

এমন যেন ন| হয় ইহা ভোমীাকে ঘটিৰেক না | কিন্ত 

ভিনি মুখ ফিরাইয়! পিতরকে কহিলেন দূর যাও 

শয়তান তুমি আমার পুতি ঠেফ বিষ্যু আছ কেলন। 

এশ্বরিক বিষয় তোমার শৃদ্ধা নাই কিন্ত মান্যিক 

বিষ্যু। তখন ফ্িপ্ত আপন শিষ্যের দিগকে কহিলেন 

যদি কেহ আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে তে 

সে আত্ম অভিলাস ত্যাগ করুক এব* আপনারু ক্রুশ 

তুলিয়। লইয়ু! আমার পশ্চাঞ্থ গামী হউক | কেননা হে্ 
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কেহ আপানার প্ুণকে রক্ষা করিবে সে ভাহীকে 

হীরাইৰে এব" ফে কেহ আগার কারণ আপনার 

প্ুণকে হারাইবে সে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে । কেনন! 

মনুষ্য সমূদায় জগত গুপ্ত হইলে যদি সে আপনার 

জীবাত্বীকে হীরায় তবে তাহার লাভ বা কি কিছ! 

আপনার জীবাত্মার পরিবর্তে মনুষ্ট! কিহা দিবে । 

কেনন] মনুষ্যের পৃত্র আপন পিতার পুভাবে তাহার 

দূতগণেরদিগকে সঙ্গে করিয়া আসিবেন এব* সেই 

সময়ে তিনি পুতে,ক মনুষ্যকে আপন ক্রিয়ানুসারে 

পুতিফল দিবেন | সত/ আমি তোমারদিগকে কহি' 

কএক জন এখানে দীগায়মান আছে ফে আপনার 

রাজ্যেতে মন্ষ্যের পুত্রের আগমন না দেখিলে তাহারা 

মৃত্যুর আম্বাদ পাইবেক হাসিন 

সপ্ত দশ অধ্যায় 

ছয়দ্িবস পরেযিশ্ত পিতরকে এব" য়াকুৰ ও ভাহার 

ভাই যোহনকে ভিঙ্গ করিয়। এক উচ্চ পর্র্কতে সঙ্গে 

লইয়! গেলেন। এব" তাহারদের সাক্ষাতে অন্যমূর্তি 

হইলেন তাহীর বদন সূর্য্য তেজস্কর এব" তাহার 

পরিচ্ছেদ দীপ্তির ন্যায় শ্তভূব্র্ণ হইল । এব” দেখ মোশ! 

ও আলীহা তাহার সহিত কথোপকথন করিতে ২ 

ভাহারদের স্বানে দেখা দিলেন । তখন পিডর উত্তর 

করিয়া! ফ্িশ্তকে কহিল হে পুভে। আমার্দের এখানে 
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ধর্ঁক1! ভাল য্দি আপনকার ইচ্ছা! হয় তকে আমর] 

তিন তাখু বানাই একটা আপনকার কারণ একটা 

মোশার কারণ ও একট আলীহ্বার কারণ ।তিনি এই 

কথা! কহিতে ২ দেখ এক উদ্তুলা মেঘ তহারদিগকে 

হাঁওয়াইয়া! দিল এব" দেখ সে. মেহ হইতে এক রুকু 

বাহিরাইয়া! কহিল এই আমার পিয়ি পৃএ যাহীভে 

আমার পরম সন্তোষ তাহার কথা! ভোমরা স্তন | তখন্ 

শিষ্যের! ইহা? শুনিয়! উভড় হইয়। মুখের ভরে পড়িন 

এব্” অত্যন্ত শঙ্কাকুন্ হইল । পরে র্িপ্ত আলিয়া তাহার 

দিগকে সপর্শ করিয়। কহিলেন গাত্রোণ্যান কর ভীত 

হাইওন1]। এব* তাহারা চক্ষু উঠাইয়। যিস্ত ব্যতিরেক 

আর কাহাকে দেখিল না । পরে পর্বত হইতে নামিতে ₹ 

যিস্ত তাহারদিগকে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন যাৰ 

মনুষ্যের পৃত্রের মৃত্য হইতে পুনরুণ্থান না হয় তাবৎ 

এই টব দর্শন কীহাকে কহিও না। তখন তীহার্ 

শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল তকে 
অধ্যাপকের! কি জন্য বলে যে পূর্বে আলীহাকে 

আসিতে হইবে । রিস্ত তাহারদিগকে উত্তর দিয় 

কহিলেন আলীহ পূর্বে আসিবেন সে সত্যই এব" 

সমস্তকেই পৃনর্বস্থিত করিবেন | কিন্ত আমি ডোমার 

দিগকে কহি যে আলীহী আসিয়ু! গিয়াছে ও তাহাকে 

তাহারা! চিনিল ন1 কিন্তু তাহাকে যাহা ইচ্ছা! করিল 
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তাহী তাঁহারা করিয়াছে তদনূসারে মনুষ্যের পৃত্রণ্ত 

তাহারদের স্থানে ছূঃখ ভূপ্জিবে । তখন শিষ্চের! বুৰিল 

যে তিনি 'য়াহন বাপ্টাইজকের বিষ্য় ভাহারদিগকে 

কথা কহিয়।) ছিলেন । অনন্তর লোকারুন্ঠের নিকটে 

আইলে এক মনুষ্য) তাহার স্তানে আসিয়। হাটু পাড়িয়া 

কহিতে লাগিল । হে পুভো! আমার পুত্রের উপর দয়া 
করুণ কেনন। সে উন্মাদ ও অত্যন্ত ব্যথিত আাছে অপর্ 

সে বারেং অধির মধ্যে ও বারেং জলের মধ্যে পড়িতে 

ছে। এব* আমি তোমার শিষে/রদের নিকটে ভাহাকে 

আনিলাম কিন্ত তাহারা তাহাকে সুস্ত করিতে পারি 
লেক না। তখন যিস্ত উত্তর করিয়! কহিলেন ওরে 

অপ্পুতীত-ও মূর্খ লোক আমি কতকাল তোমারদের সঙ্গে 

থাকিব তোমার্দিগকে সহিষ্ণুতা করিব তাহাকে এখানে 

আমার নিকট আনগা। তখন খ্রিশ্ত সে ভূতকে ধমক 

ইলেন ও সে তাহা হইতে বাহিরাইয়! গেল এব" সে 

দণ্ড হইতেই সেই বালক সুস্থ হইল। তখন শিষ্যরা 

যিশ্তর নিকটে বিরলে আসিয়! কহিল আমরা কিজনে/ 

তাহা বাহির করিয়1 দূর করিতে পারিলাম না । রিশ্ত 

ভাহার দিগকে কহিলেন তোমারদের অবিশ্বাসের কারণ 

কেনন] আমি ভোমারদিগকে সত্য কহি যদি ভোমার্দের 

পৃত্যয় এক দীন] সর্ষপের সমান হয় তবে তোমরা এই 

পব্বতকে বলিতে পার ফে এস্বান হইতে এস্থানে সরিয়া 
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যাও এব" সে সরিয়া যাইবে ও -কিছ,ইী তোমাদের 

আনাধ্য হই বে না| তত্রপি এই মত পুকার্ পার্থনা ও 

উপবাস ব্যতিরেকে বাহির হয় না। পরে তাহারা 

গালিলিতে থাকিতে ফিশ্ত তাহীর্দিগকে কহিলেন 

_ মম্ষ্ণের পুত্র বিশ্বাসফাতিত হইয়া! মনৃষ্যেদের হাতে 

হও 
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সমর্পিত হইবেদ | এব" তাহীরা তীহাকে বধ করিবে ও 

তিনি তৃতীয় দিবসে পূনরায় উঠিবেন তখন তাহারা অত্যন্ত 

উদ্ধিগ্রিত হইল। অনন্তর তাহারা কফরনহমে আইলে 

পরে কর গহকেরা পিতরের নিকট আঁসিয়। কহিল 

তোমারদের গুরু কি রাজকর দেয়না । সে কহিল হ 

পরে ঘরের মধ্যে আইলে যিন্ত তাহার অগুসার হইয়া 

কহিলেন হে' শীমন তুমি কি বুবিতেছ পৃথিবীর রাজা 

গণকাহীরদের স্বানে রীজস্ব কি] কর লয় কি আপনার, 

দের সন্তান হইতে কিস্থা অন্য লোক হইতে । পিতর 

কহিল অনয লোক হইতে র্িশ্ত কহিলেন তবে সন্তানের! 

মুক্ত আছে । তত্রাপি আমরা তাহার্দিগকে যেন বিরক্ত 

ন|। করি ইহার কারণ তুমি সমূদে, যাও এব” বড়সী 

ফেলিয়! যে মৎস্য পৃথমে উঠে তাহ! তুলিয়া লও এব* 

ভাহার সুখ খুলিয়া দিলে তুমি একটাকা পাই 
ভাহা লইয়া! আমার ও তোমার কারণ ভাহারদিগকে 

দেও টু 
১. 
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| . অক্টাদশ অধ্যায় 
সেই সময়ে শিষ্যেরা রিশ্তর নিকটে আসিফ! 

'কহিলেক স্বর্গের রাজে/তে কেটা বড় তখন ফিশু এক 

ছোট ছায়ালকে আপনার নিকটে ডাকিয়া! তাহাদের 
মধ্/খানে ব্সাইয়া দিলেন | এব” কহিলেন সত আমি 

তোমাদিগকে কহি যে ভোমারদের মন না ফ্রিলে ও 

তোমরা ছোট বাঁলকেরদের ন্যায় না হইলে তোমরা? 

স্বর্গের রাজ্েতে পুবেশ করিতে পারিবা না । অতএব 

যে কেহ আপনাকে এই ছোট: বালকের মত নমু হয়ু 

সেই জন স্বর্গের ব্লাজ্যেতে বড় । এব” ফে কেহ এই ঘত 

এক ছোট বালককে অতিথি করে সে আমাকে অতিথি, 

করে । কিন্ত যে কেহ এই আমাতে রিশ্বাসক্ হ্ষুদু গীণীর 

দের মধ্ঠে এক জনের পথে উচোট শ্রীওয়াইবার ঠেষ্ 

থোয় তাহারগলাতে জীতা বান্ধা গিয়া ও অগাধ সমূদের 
মধে; তাহাকে ফেলা দেওয়া তাহার ভাগে বরঞ্চ এই 

ভাল। উচোট খাওয়াইবার কর্ম পুযুক্তে জগতের পরি 

ত্রাহি হইবে কেননা উচোট খাওনের বিষ্য়ু অবশ্য 

হইতেচায় কিন্ত যে মন্ষ্ঠের দ্বারাতে সে উচোট শীওযা! 

হয় ভাহার ত্রাহি ত্রাহি হইবে । অতএব যদি তোমার 

হাত কিস্বা পা তোমার ঠেষ বিষয় হয় তবে তাহা! 

ছেদন করিয়া আপনার নিকট হইতে ফেলিয়া! দেও 

তোমার ভাগে, দুই হাভ কিনব! দুই পা ধরিয়। অনন্ত 
রামপাল. 
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আগ্রিতে ফেলা যাওন হইতে খোড়। কিন! নূলা হইয়া 

জীবনে পুবেশ করা ভাল । এব ফদি তোমার চকু 

তোমার ঠেষ খাওন হেতু হয় তৰে অহা! উশ্থড়াইয়। 

আপনার নিকট হইতে ফেলিয়ু! দেও তোমার ভাগে। 

দুই চচ্ষুতে নর্কানলে ফেলা যাওন হইতে এক চচ্ছুতে 

জীবনে পুৰেশ করা ভাল। সাবধান এই হ্ছুদ পাণীর 
মধ্যে একটাকেও তুচ্ছ জ্ঞান যেন না কর কেননা! আমি 

তোমারদিগকে কহি যে হুর্গেতে তাহারদের দূতগণ' 

আমার স্বর্গস্ব পিতার মুখ সর্ব্বদা দেখিয়া থাকে। 

কেনন] যাহা হারিয়। গিয়। ছিল তাহাকে পরিত্রাণ 

করিতে মনৃষ্যের পুত্র আসিয়াছেন। ভোমরা কেমন বুঝ" 

যদি কোন মনৃষ্যের শত মেষ্ হয় এব" তাহার্দের মধ্যে 

একটী অনদ্দিশ্য হইয়। থাকে তবে সে নিরানব্ৰেই 

গ্লা ছাড়িয়। পর্বতের মধ্যে যাইয়। সে অনুদ্দিশ) 

মেষের অন্বেষণ করিবে কি না । এব যদি সে ঘটনা 

ক্রমে তাহার উদ্দেশ পায় সত্য আমি কহি তোমার 

দিগকে সে তাহার বিষয়ে যেমত আস্ত্রীদ করে এমত 

আহাদ সেই উদ্দেশ থাক! নিরানব্বেই গুলার কারণ 
করিবে ন| | সেই মতই তোমারদের স্বর্স্থ পিতার ইচ্ছা! 
নহে যে এই হ্ষুদ্বেরদের মধ্যে একটা ও নউ হয়। অপর 

য্দ্যপি তোমার ভুটাতা তোমার স্বানে অপরাধ করে 

স্বৰে যাইয়। দুই জন বিরলে হৃইয়। তাহার দোষ 

] 
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তাহাকে জানাও যদি সে তোমার কথা শুমে ভবে তুমি 

আপন ভুতাকে প্রাপ্ত হইলা। কিন্ত যদি সেনা শ্তঙগে 

তবে আর দুই এক জনকে সঙ্গে লইয়। যাও যে দুই 

তিন সাক্ষীর মূখে পুতি বাক্য যেন স্থির হয় । কিন্ত 

যদি সে তাহারদের কথ ন। মানে তবে মগুলীর স্থানে 

তাহা কহিয়।দেও আর ফ্দ্দি সে মগুলীর পুতি অবহেলা! 

করে তবে সে তোষার্ স্বানে ভিনদেশী ও পাটওয়ারীর 

তুল/ গণা যাউক | সত্য আমি ভোমার্দিগকে কহি ফে 

কিছু ভোমরা প্থিকীর উপর বদ্ধ করিৰা তাহ? স্বর্গেতেইী 

বদ্ধ হইবে এব্* ফে.কিছু তোমরা পৃথিবীর উপর, 

মোচন করিব তাহা! স্বর্গেতেই মুক্ত হইবে । পুনশ্চ 

আমি তোমারদিগকে কহি য্দ্যপি প্থিকীর উপর 

তোমারদের ম্ধে; দুই জন. আপনারদের্.কৌন্ যাঁচঞ। 

করিবার বিষয়ে িলন করে তবে তাহা। আমার স্বর্গ 

পিতা হইডে তাহারদের কারণ করা যাইবে | কেনন। 

যেখানে দূই তিন জন. আমার নামেতে একত্র হয় সে 

স্বানেই আমি তাহার্দের মধ্যখানে আছি। তখন 

পিতর তাহীর নিকটে আসিয়া কহিলেন হে পুতে! 

আমার ভীতা আমার্ পুতি কতবার অপরাধ করিলে: 

আমি ভাহীকে ক্ষমা করিব কি সাতবার পর্য্যন্ত | গ্রস্ত 

তাহাকে কহিতেছেন আমি ভোমাকে সাভবার্ পর্যন্ত 

কহিন। বরঞ্চ, সত্তর সাতবার পর্যন্ত । অভএব স্বর্গের 
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রাজ এক রাজার ভুল/ যে আপন ভ্ড্ঞগণের সহিত 

লেখা যোখা সমাধা করিতে স্থির করিল। এব" সম্থ্যা 

করিতে আরগ্ভত করিলে এক জন তাহার স্বানে আন 

গেল যে ভাহার তিন ক্রোটী টাকা থারিত। কিন্ত 

তাহার শোধ করিবার যৌত্র না হওয়ীতে তাহার পুভূ, 

তাহাকে স্ত্রী ছাওয়াল সর্বস্ব সমেত বিক্রয় করিয়! 

পরিশোধ করিফু লইতে আজ্ঞ। দিলেক | অতএব সে 

ভ্ত্য, তাহার চরণে পড়িয়া! অফ্টাঙ্গ হইয়া! কহিল হে 

পুভো আমার পুতি ধৈর্যঘ£ করুণ তবে আমি সমূহ 

পরিশোধ করি । তখন সে ভ্ত্যের পভ সকরুণ 

হইয়। তাহাকে মুক্ত করিলেন এব" সে খণ ও ছাড়ি! 

দিলেন। কিন্ত সেই ভূত্য বাহিরে গিয়। আপনার এক 

জন্ সহ্ভ্ত্য যে তাহীর এক শত নিকা ধার রাখিত 

ইহার দেখা পাইয়া! তাহীর গলা ধরিয়া! কহিল আমাকে 

তোর ধার পরিশোধ করিস । তখন তাহার সহভ্ভ্ঃ 

তাহার পায়েতে পড়িয়া! তাহাকে কাকুতি করিতে লাগিল 
যে আমার পুতি ধৈর্য্য কর তবে আমি সমূহ পরিশোধ 

করিৰ | তথাচ সে স্বীকৃত হইল ন! কিন্ত যাইয়ু| তাহাকে 

কারাগারেতে রাখীইয়ুা! দিল হ্দৃবধি সে ধারের শোধ 

ন। করে। অতএব তাহার সহভ্ত্চেরা য্খন্ 

এই কর্ম দেখিল তখন তাহীরা অতি উদ্দিগ্রিত হইল 

এব" আনিয়া ভাহারদের পুভুকে কি ং হইয়াছে সকল 
1 2 
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কহিয়া দিল। ভখন তাহার পুভু তাহাকে ডাকিয়া! 

আনাইযা! কহিল ওরে দুউ ভূত্য তুই আমার দয়? 

চাহিলে আমি সেই সমস্ত খণ তোর স্থানে ছাড়িহ। 

দিলাম। অতএব ফে মত আমি তোর উপর দয়। করিয়। 

ছিলাম সেই মত তোকে আপন সহ্ভ্ত্যের উপর কৃপা! 

করা কি উপমুক্ত ছিল না | পরে তাহার পুভু উন্মিত 

হইয়া তাহার স্বানে আপনার পাওয়া ফাবৎ কে 

ঘাদেয় তাবু, তাহাকে যন্ত্রণা তৃপ্তিতে কোটালেরদের 

স্বানে সমর্পণ করিলেন । এই মতো আমার স্বগণয়' পিতা 

তোমারদিগকে করিবেন যদ্িস্যাৎ ভোমরা পুতি জন্ব 

আপন হ ভাতার অপরাধ তাহারদের স্থানে সাস্তঃ 

করণে হুমা না করা 

উপবিণ্শতি অধ্যায় 

এব্* ঘটনাক্রমে এ সকল কথা সমাপ্ত করিলে পরে 

যিশ্ত গালিলি হইতে পুস্কান করিয়| যুহুদা দেশাঞ্চলে 

ির্দনের ওপারে আইলেন । এব্* বড় লোকার্ণ্য 

তাহার পশ্চাৎ চলিল ও তিনি সেখানে তাহারদিগকে 

সুস্থ করিলেন । পরে ফারসীরা তাহার নিকটে আসিয়া 

তাহাকে পরীক্ষা করিয়া কহিল, যে গতি বিষয় 

আপন জ্বীকে পরিত্ঠাগ করা মনুষ্ঠের কর্তব্য আছে 

কিনা। ভিনি উত্তরু দিয়া তাহারদিগকে কহিলেন 

তোমর) ইহীকি পাঠ কর দাই যে তাহারদিগকে মিনি 
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পুথমে স্ফি করিলেন তিনি পুলিক্ক ও স্রীলিঙ্গ করিয়া 

তাহ তাহার্দিগকে সৃজন করিলেন । এব” কহিলেন 

যে ইহার কারণ মন্ষ্ঠ আপন পিতা মাতাকে ছাড়িয়া! 

আপন ভ্রীর সহিত সম্যৃক্ত থাকিবে এব" সে ছুই একাঙ্ষ 

হইকে। অতএব ভাহীরা আর দূই নহে কিন্ত একাঙ্ষ 

হইল এতদার্থে যাহা ঈশ্বর সম্মূক্ত করিয়! দিয়াছেন 

তাহ] মনুষ্ঠ বিয়োগ ন। করুক | তাহারা তাহাকে 

ৰলিতেছে তবে মোশা হ্র্জিত লিখন দিয়া তাহাতে 

পরিত্যাগ করিতে কেন আণজ্ঞা! করিলেন | তিনি 

ভাহারদিগকে কহিতেছেন মোশ1] তোমারদের মনের 

কঠিনতা৷ পুযুক্তে ভোমার্দিগকে আপনারদের জীগণের 

দিগকে ত্যাগ করিতে দিলেন কিন্ত পুথ্ম হইতে এই 

মতছিল না । এব" আমি ভোমার্দিগকে কহি যে 

ব্যভিচার কারণ ব্যতিরেক যে কেহ আপন জ্রীকে 

বর্জন করিয়া অন্যকে বিবাহ করে সে পর্দার করে 

এব, ফেকেহ্ সে বর্জিত ভ্রীকে বিবাহ করে সেও পরদার 

করে। তাহীর শিষ্যেরা তাহাকে বলিল হদিস) আপন 

জ্বীর্ সঙ্গে পুরুষ্রে এমন গতিক হয় তবে বিবাহ করা! 

ভাল নয়। কিন্ত তিনি তাহীরদিগকে কহিলে ন এই কথা 

সকল মন্ষ্য গুহণ করিতে পারে না| কেবল সেই লোক 
যাহারদিগকে সাধ দেওয়। গিয়াছে । কেনন! কতেক 

নপুসক আছে যে. আপনারদের মাতার গর্ত হইতে 
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অমনি জন্মিল এব" কতেক নপূসক আছে হে মন্ষ্ঠদের 

ছারায় কৃত নপৃণসক হইল আর এমন নপৃূমসক আছে 

যে হ্র্গের রাজ বিষয় আপনারা আপনারদিগকে নপৃণ 

সক করিয়া দিয়াছে যেজন সেই কথা গুহণ করিতে পারে 

সেগৃহণ করুক। তখন তীহার নিকটে ছোট শিশুর 

_ দ্বিগকে আনাগেল ফে তিনি তাহারদের উপর হাত দিয়! 

প্রার্থনা করেণ তাহাতে শিষ্যগণ তাহার্দ্বিগকে ধমকাইভে 

লাগিল | কিন্ত ঘ্িস্ত কহিলেন ছোট শিশ্তরদিগকে 

থাকিতে দেও আমার নিকট আসিতে নিষেধ কারও 

না কেননা এমতেরদিগ হইতেই ঈশ্বরের রাজা হয়ু। 

এব* তিনি তাহারদের উপর হাত দিয়! সেখান হইতে 

পুস্বান করিলেন | পরে দেখ এক জন আসিয়। তাহাকে 

বলিল হে ধার্থিক গুরো। আমি কে!ন.ধর্ম করিব যাহাতে 

আমার অনন্ত জীবন প্ুাপ্তি হয় | তিনি তাহাকে 

কহিলেন আমাকে খার্সিক করিয়া কেন বল ধার্মিক 

কেহ হয় না এক ব্যতিরেক সে ঈশ্বর কিন্ত যদিস্যাৎ তুমি 

জীবনের মধ্যে, পুবেশ করিতে স্থির করিয়াছ তকে 

ব্যবস্থার আজ্ঞা সকল পালন করহা | সে তীহাকে 

বলিতেছে কোন হ য্িশ্ত কহিলেন তূমি বধ করিবা না 

তুমি পরদার করিৰা না তুমি চুরি করিবা না 

তুমি মিথঠা সাহ্ছী দিবান1 | তোমার পিতা ও মাতাকে 

শমান করহ এব" তোমার পড়সীকে আপনার তূল্/ স্নেহ 
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করিব! । সে যুবক তাহাকে বলিল এই সকল আমি 

আপন বাল্যাবস্া হইতে পালন করিয়! আসিতেছি 

এখন আমার আরকি আবশ্যক আছে । য্িশ্ত তাহাকে 

কহিলেন যদি ভূমি সিদ্ধ হইতেচাহ তবে ফাইয়। ভোমার্ 

সর্ব্বথ বিক্রয় করিয়া দরিদেরদিগকে দান কর পরে তৃষি 

স্র্গেতে ধন পাইবা এব, আইস আমার পশ্চাৎ বর্তি 

হও। কিন্ত সে যুবক য্খন এই কথা শ্তনিলেক তখন 

সে উদ্দিগ্িত হইয়। চলিয়। গেল কেন না তাহার যথেষ্ট 

সম্পত্তি ছিল | তখন য়িস্ত আপন শিষ্যেরদিগকে 

কহিলেন সত্য আমি ভোমার্দিগকে কহি ফে ধনবান 

পক্ষ স্বর্গের বাজ্যেতে বহুকফ্টে' পুবেশ করিবে | এৰ* 

পুনশ্চ আমি তোমারদিগকে কহি যে স্বর্গের রাজ্যেতে 

থনবানের পুবেশ করণ হইতে সুচির রঙ্ধু দিয়া উটের 

পার হওয়া সহজ। তীহার শিষ্ঠেরা যখন ইহাস্তনিল 

তখন তাহীর্া! অত্যন্ত চমণ্ক্ত হইয়া কহিল তবে 

কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে । কিন্ত খ্িশ্ত তাহারদের 

পুতি অবলোকন করিয়া কহিলেন ইহা মনুষ্ঠেরদের 

স্বানে অসাধ্য -কিন্ত ঈশ্বরের স্বানে সকলেই সাধ্য।তখন 

পিতর উত্তর দিয়! তাহাকে. বলিল দেখ আমরা সমস্তই 

পরিত্ঠাগ করিয়া তোমার পশ্চাৎ গার্ষী হইয়াছি অতএব 

আমরা কি পাইক |যয়িস্ত ভাহারদিগকে কহিলেন সর্ড 

আমি তোমারদিগকে: কহি তোমরা যে পুৰ্জন্মেতে 
৪. 
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আমার পশ্চাৎ বূর্তী হইয়া আনিতেছ যখন মনুষ্যে্ 

পৃত্র আপন এই্বর্ষে/র সি'হাসনে বসিবেন তখন তোমরা! 

ও ছাদশ নিহাসনে বুসিয়। গিশরালির ছাদশ গোষ্ঠীর 

দের বিচার করিব | এক পুতি জন যে আমর নামার্থে 

ঘর কি ভুত কি ভগিনী কি পিতা কি মাতা কি জ্রী 

কি ছাঁওয়াল কিবা ভূমি ছাঁড়িস্া গিয়। থাকে সে শত 

গুণ পাইবে এব অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে । 

কিন্ত অনেকে পুথম আছে যাহারা শেষ হইবে এব. 
অনেকে শেষ আছে যাহীরা পুথম হইবে 

বি্শতি অধ্যায় এ 

কেনন। স্বর্গের রাজ্য এক জন গুহপতির তুল্য যে অভি 

গুভাতে আপন দুক্ষা। বাগাণের কারণ জন পাইটের 

দিগকে বেতন দিয়া আনিতে গেলেন। এব" খ্াট্রন্ঠাদের 

সহিত এক সিকা দিন তাহারদের বেতন স্থির করিয়া 

তিনি তাহারদিগকে আপন দুটক্ষা। বাগাণে পাঠাইয়! 

দিলেন। অনন্তর এক পূহর বেলায় বাহিরে গিয়ণ 

তিনি বাজারেতে আর জনেরদিগকে নিষ্কর্মে দাড়াইয়! 

থাকিতে দেখিলেন। এব্* তিনি তাহীরদিগকে কহিলেন 

তৌমরাও দক্ষ! বাগাণে যাও আর যাহা উপযুক্ত আছে 

ভাহা! আমিভোযারদিগকে দিৰ অতএব তাহীরা চলিয়া 

গেল। পুনশ্চ তিনি দৃই পুহর ও তিন পুহর বেলায়ু 

বাহিরে গিয়। তন্মত কহিলেন | তদপরে এক ঘড়ি দিন 
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খাকিতে তিনি বাহিরাইয়। আরআর্ জনেরদিগকে ও 

নিষ্কর্সে দাড়াইয়ু! থাকিতে সাক্ষাত পাইলেন ও তাহার 

দিগকে কহিলেন তোমরা সমস্ত দিন এখান নিষ্কর্ম। 

হইয়] থাক কেন। সে জনেরা তাহাকে কহিল কেহ 

আমার্দিগকে বেতন দিয়! লইয়! যায় নাই এই' 

নিমিত্ে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমারও দক্ষ! 

বাগানে যাও ও যাহ] উপযুক্ত হয় তাহা তোমরা পাইৰা। 

অতএব সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইলে সে দু]ক্ষ। বাগানের 

কর্ত। আপন কর্মকারীকে কহিভেছেন খাটুন্ঠারদিগকে 

ডাকিয়! শেষ জনে আরন্ত করিয়। পুথ্ম পর্যন্তই 

আপান ২ বেতন সকলেরদিগকে দেও | এব" যাহার! 

এক ঘড়ি দিন থাকিতে কর্ম পাইয়াছিল তাহারা অনসিয়| 

পুতি জন এক& নিকা পাইল । .কিন্ত যখন পুখম 

জনের আইল তাহার! অনুমান করিল যে আমর! 

অধিক পাইৰ্ কিন্ত তাহীরাও পুতিজন এক ২ নিক] 

পাইল। এব" পাইলে পরে তাহার। সেই গৃহ পতির 

পুতি কচ কচ করিয়! বলিতে লাগিল আমর! দিনের 

গ্রীষ্ম ও শুমেরু ভার সহিয়াছি ভথাচ এই ফে পশ্চাৎ 

জনের এক ছড়ি মাএ কর্ম করিয়াছে তাহারদ্িগকে 

তুমি আমার্দের সমতুল/ করিয়া দিয়াছ। কিন্ত তিনি 

তাহারদের মধ্যকার এক জনকে উত্তর দিয়/ কহিলেন 

হে মিত্র আমি তোমাকে কিছুই অন্যায় করি নাই ভুমি 
44 
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'আমার সহিত 'এক সিকা দিন সমাধা করিয়ী স্বীকৃত 

হইয়াছিলা কি না | তুমি যাহা আপনার তীহা লইয়! 

চলিয়া ফাও যে মত তোমাকে দিয়াছি সেই মত আমি 

এই পশ্চাৎ জনকেও দিব আমার নিজ দৃব্য যাহা 

ইচ্ছা ক্রি তাহাই করিভে আমার কর্তব কি লা আমি 

ভাল আছি ইহার কারণ কি তোমার চচ্ছু মন্দ | 

অতএব পুথমটা ,শেষ্ হইবে ও শেষট] পুথ্ম কেননা! 

অনেক লোক আহ্ীনিত হয় কিন্ত অলপ লোক 

মনোনীত | অনন্তর ফিন্ত-ফিরোশলমে যাইতে ২ পথের 

মধ্যে তিনি দ্বাদশ -শিষ্ঠকে.এক ভিতে লইয়া তাহার 

দিগকে-কহিলেন। দেখ-আম্রা যিরোশলমে ফাইতেছি ও 

মমুষ্যের পুত্র গুধান -যাজকেরদের ও অধ্যাপকেরদের 

স্তানে বিশ্বীন ঘাতিত হইয়া সমর্পিত হইবেন এব" 

তাহারা তাহার মরণের আধজ্ঞ দিবে ।॥ ও তীাহীকে 

তিরস্কার করিতেও কোড়া মার দিতে ও ক্রুশে বধ করিতে 

ভিন দেশীরদের স্থানে সমর্পণ করিবে পরে ত্তীয় দিবসে 

তিনি পুনবর্বার উঠবেন | তখন জেবদির পত্রেরদের 
মাতা আপন প্ত্রেরদের সহিত তাহার. নিকটে আসিয়া! 

ঠ১ পৃজা করিয়া তাহার স্থানে কিহ্ অনুগুহ চাহিল। তিনি 
তাহাকে কহিলেন ভূমি কি চাহ সে তাহাকে বলিল 

(তোমার রীজ্যেতে এই আমার দুই পত্র এক জন আপন 

দক্ষিণ পার্খে ও অন্যজন আপন বাম পার্থ বসিতে 
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আজ্ঞ! করুণ। কিন্ত যিশু উত্তর দিয়! কহিলেন তোমর] 

'কিচাহ তাহা তোমরা জান" না' আমি হে কাটীতে পীৰ 

তাহাতে তোষর! ন।॥ কি পান করিতে পার ও ফে 

বাপটিস্মে আমি বাপ্টাইজিভ হৃইততছি তাহাফ 

কি তোমরা! বাপট্রাইজিত হইতে পার তাহার! বলিল 

আমরা! পারি । তখন ভিনি তাহারদিগ্রকে কহিলেন 

ভোম্রু। অবশ্ঠ আজ্কার কাট্ণীতে পান করিব এব" ফে। 

বাপ্পুটিস্সে আছি: বাপ্টাইজিভ হইতেছি তাহাতে 

ৰাপ্টাইজিত হইব কিন আম? দক্ষিণ পার্থে,ও বাম 

পার্খে বসিতে আমারু ছেওয়। নহে কিন্ত যাহারদের কারণ 

আমার পিড। হইতে পৃদ্ধত হইয়াছে তাহারুদিগকে, 

দেওয়। যাইবে । ইত। ফখন আন্ দশটা শুনল তখন 

সেইদূই ভুতারদের পুতি তাহার! ক্রোধাবিষ্ট হইলেক ॥ 

কিন্ত হিন্ত: তাহারদিগকে আপনার নিকটে ডাকিয়ু& 

রুহিলেন তোমর! জানহ যে ভির্দেশীর্দের রাজাগণ 

ভাহারদের উপর রাজত্ব করে এব যাহারা মৃহৎ হয় 

সে তাহার্দের উপর শাসন করে| কিন্ত চোমারদের 

মধ্যে এইমত হইবে ন| কিন্ত যে কেহ তোয়ার্দের মধ্য 

বড় হইতে চাহে সে তোমার্দের সেবক হউক | ও যে 

কেহ তোমার্দের মধ্যে পুথান্ হইতে ইচ্ছি। করে সেই 

তোমারদের ছাপ হৃউক্ত। বে মৃত মনুষ্যের পৃত্র 

ৰিত হইতে আইল ন। কিন্ত সেরা করিতে এৰ* 
৪ 
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অনেকের উদ্ধারের মৃল্যার্থে আপন পণ দিতে । পরে 

যশখন ভাছার। ফিরিখে। হইতে পৃস্কানন করিতে লাগিল 

তখন তাহার পশ্চাতে বড় লোকারণ চলিল | এব" দেখ 

দুই অন্ধ মন্ষ্/ পথের পার্খে বসিয়া থাকিত ও যখন 

তাহ'রা শুনিল যে য্িশ্ত সেই স্থান দিয়। গমন করিতে 
ছেন ডখন তাহার! চিৎকার করিয়া কহিল হে পুভো! 

দাউদের সন্তান আমারদের উপর কৃপা করুণ। কিন্ত 

লোক সকল তাহারদিগকে ধমকাইল ফে তাহারা চুপ 

করিয়। থাকে কিন্ত ভাহারা ততোধিক চেঁচাইতে লাগিল 
যে হে পভ দাউদের সন্তান আম্ার্দের উপর দয়া 

করুণ। তখন যিশু স্বকিত হইলেন ও তাহারদিগকে 

ডাকিয়! কহিলেন আমি তোমারদের কারণ কি করিৰ 

তোমারদের বা কি তাহারা তীহাকে কহিতেছে হে 

পুভে৷ আমারদের চক্ষু যেন শুলিয়া যায় । অতএব যিস্ত 

তাহারদের পুতি সকরুণ হইয়া ভাহারদের চক্ষু সপর্শ 
করিলেন এব” ততন্ষণাৎ্ তাহারা চক্ষু পাইল ও তাহারু 

পশ্চাৎ গমন করিল ্ 

এক্ বিস্পতি অধ্যায় 

- পরে যখন তাহারা য়িরোশলমের্ নিকট পৌছিতে 

লাগিল বীতফাজের' সমীপে জৈতুন পর্বতে উপস্থিত 

হইলে তখন যিশু দূই শিষ্ঠকে কহিলেন যে । এ সমু 

গ্ীমেতে যাও এব* পৌছিব মাত্রে তোমার! সসাবকে 
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এক বি-শিতি অখ্যায় ৮৫ 

একটী গর্থভ বান্বা পাইবা তাহা খসাইয়। আমার্ 

নিকটে আনিয়। দেও। আর যদিস্যাৎ কেহ কিছ, বলে 

তবে তোমরা কহিবা ফে তাহাতে পুভুর আবশ্যক 

আছে ও তহক্ষণণৎ সে তাহীকে পাঠাইয়। দিবে । 

এই সমস্ত হইল সেই য্নে পূর্ণ হয়ু যে ভবিষ্যৎ বক্তাতে 

উক্তছিল। যে ভোমরা সীয়নের কন্যাকে বল দেখ 

তোমার রাজা নমুশীল হইয়া গর্থভের উপর বরঞ্চ 

গর্ঘভের নরু বাচ্চা এক সাবকের উপর আরোহিত 

হইয়া! তোমার নিকটে আসিতেছেন। তখন শিষ্যেরা 

যাইয়া ফিস্তর আজ্ঞান্সারে করিল । এব" সে গর্ভ ও 

সাবককে আনিয়ুণ তাহারদের উপর আপনারদের বক্র 

হ্বাখিয়া তাহার উপর তীহাকে আরোহণ করাইল। 

পরে বড় এক লোকার্ণ্য পথের মধ্যে আপনারদের 
পরিচ্ছদ পাতিয়। দিল অন্যরা বৃক্ষের ডাল ছেদন 

_ করিয়া পথে ছড়াইয়। দিল। এব, অগুগামী ও পশ্চাৎ 

গামী লোকারণ্য সকল টেঁচাইয়। বলিতে লাগিল 

হোশান] দাউদের সন্তান ধন্য তিনি যে ঈশ্বরের নাষেতে 

* ত্রাসিতেছেন সব্র্বোচ্চেতে হৌশআনা | এব ভিনি 

যিরোশল্মে গুবিষ হইলে পরে এই কেটা ২ বলিয়া 

২২ নগর সমূদায়ু লড়চড় হইল। লোকার্ণ্য কহিল এই 

২২ গালিলি নাজরেতের ভবিষ্/ বক্তা রিশু। পরে গিশু 

ঈশ্বরের মন্দিরে গেলেন ও মন্দিরের দধ্যে যে সকস 
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ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল তাহারদিগকে তিনি হাহির 

করিয়া দিলেন ও বণিফের দের মেজ ও কপোজ- 

হ্যাপারীর্দের আসন সকল উলট করিয়া ফেলিয়। 

দিলেন | এব” তাহারদিগকে কহিলেন লিপি আছে যে 

আমার ঘর প্রার্থনার ঘর কহা যাইবে কিন্ত তোমরা 

তাহা চোরের গনঠুর করিয়। দিয়াছ। পরে আন্ধ ও 

খোৌড়। লোক তীহীর নিকট মন্দিরে আইল এব” তিনি 

তাহারদিগকে সৃস্থ করিলেন | পুধান যাজকের। ও 

অধ্যাপকের! যখন তাহার কৃত আশ্চর্য্য দেখিল এব 

মন্দিরের মথে) ছাওয়াল সকল হোশান] দাউদ্রে সন্তান্ট: 

বলিয়। চেঁচাইতে শুনিল তখন তাহার! বির্ক্ত হইল | 

এব” তীহাকে বলিল ইহারা কি বলে তু নাকি 

শুনিতেছ গিশু ভাহারদিগকে কহিলেন হ1 তোমরা কি 

পাঠ কর নাই যে ছোট বালক ও স্তনপা শিশুদের 

মুখ হইতে তুমি পুশণসা সিদ্ধ করিয়াছ |. পরে তিন 

তাহারদিগকে ছাড়িয়। গিয়। নগর হইতে কীতানীয়ায় 

গেলেন ও সেখানে পুবাশ করিলেন । এব” রাত্রি পুভাতে 

নগরে ফিরিয়া আসিতে ং তিনি ক্ষুধার্ত হইলেন ॥ 

তাহাতে পথের মধ্যে একট। আগ্জীর বৃক্ষ দেখিয়। তাহার 

সমীপে গিয়। ভাহার উপর পত্র ব্/তিরেক কিছুমাত্র 

ন| পাইয়া তিনি তাহাকে কহিলেন অদ হইতে 

ভোমাতে ফল কখন না খরুক এব, সে আক্জ্রীর বৃহ্ধ 
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এক বিৎশাতি অধ্যায় ৮? 

তথ্ক্ষণাৎ শুকাইফ়ুা! গেল এব* শিষ্যের! য্খ্স তাহা 

দেখিল তখন তাহারা আশ্চার্ঘয জ্ঞান করিয়া কহিল 

আপ্জীর বুহ্ষটা কেমন ত্বরিত শুকিয়। গিয়াছে । যিশু 

উত্তর করিয়৷ তাহারদিগকে কহিলেন সত্য আমি 

তোমারদিগকে কহি ফ্দি সন্দেহ ন| করিয়া তোমরু! 

পৃত/য় কর তবে এই আপ্জীর বৃক্কে যাহা করা! 

গিজ়াজ্ছ তাহা কেবল তোমরা! করিরা না কিন্ত যদি 

তোমরা এই পব্র্বতকে বল যে তুমি সরিয়াগিয়! 

সমূদেতে পড়িয়া যাও তাহাও হইবে | এৰ* ফে কিছ, 

তোর! প্রার্থন! করিয়! চাহ পুুভ্য় করিলে সকলি 

পাইবা । জ্নন্তর তিনি মন্দিরে পুবিষ হইলে পরে 

শিখাইতে ২ পুধান যাজকেরা ও লোকের প্রাচীনেয়া 

তীহার নিকটে আসিয়া কহিলেক এসকল কম্ম তুমি 

কি সাধ্যেতে করিতেছ ও তোমাকে এমত সাধ্য কে! 

দিল। তিনি উত্তর করিয়া! তাহারদিগকে কহিলেন 

আমি ও তোমারুদিগকে এক রুথণ জিজ্ঞাসা করি তাহা! 

য্দি আমাকে বুল তবেকি সাধ্যেতে আমি এসকল কর্ম 

করিতেছি তাহা আমি তোমারদ্দিগকেও কহিক্ | 

যোহন্রে বাপ্টিস্স যে সে কোথা হইতে হইয়াছিল 

বর্গ হইতে কিছ ম্নুষ্ঠেরদিগ হইতে তখন তাহার] 
আপনারদের মধ বিবেচনা করিতে লাগিল ফে্ 

আমরা যদি রলি বর্গ হইতে তবে. আমারদিগকে 
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কহিবে তোমরা তবে কি জন্য তাহাকে পৃত্যয় করিল! 

না। কিন্ত যদি আমরা বলি মনুষ্যেরদিগ হইতে তবে 
লোক পুতি আমারদের ভয় আছে কেনন। ফোহনকে 

সকলেই ভবিষ্যদক্ত1 করিয়া জানে । অতএব ভাহার! 

যিশুকে পু্ুত্তর দিয় বলিল আমরা কহিতে পারিন। 

তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আমি কি সাধ্যেতে 

এসকল করিতেছি ভাহা আমিও তোমার্দিগকে 

কহি না। কিন্ত তোমরা কি বৃঝ এক মনৃষ্যের 

দুই পৃত্র ছিল এব" সে গুমের নিকটে আনিয়া 

কহিল হে পুত্র আজি আমার দ্যক্ষা বাগানে কর্ম 

করিতে যাও । সে উত্তর দিয়! বলিল আমি যাইৰ ন! 

কিন্ত পশ্চাতে মন ফিরাইয়। গেল। পরে সে 

ছ্বেতীয়ের স্বানে আনিয়। তন্মত বলিল এব" সেই উত্তর্ 

দিয়া কহিল আমি যাই মহাশয় কিন্ত গেল ন1| এদূয়ের 

মধ্যে কোন জন আপন পিঙার ইচ্ছা পালন করিল 

তাহার! কহিল যে পৃথ্মটা যিন্ত তাহারদিগকে কহিলেন 

সত্য আমি তোমার্দিগকে কহি যে উশ্বরের রাজ্যেতে 

পাটাওয়ারীরা ও বেশ্যারা তোমাদের পূর্বে পুবেশ 

করিবে । কেনন! য়োহন ভোমারদর স্থানে ধর্ম পথেতে 

আইলেন ও তোমরা! তাহীকে পুত্/য় করিলা না কিন্ত 

পাটওয়ারীর! ও বেশ্যারা তাহাকে পুত্/য় করিল পরে 

যখন তোমরা তাহ দেখিল! তখনও তোমরা তাহাকে 



শত 

এক বিশ্শতি অধ্যায় - ৮১ 

পুত্যয় করিতে মন ফিরাইল! না ।আর্ এক দৃীন্ত গুন্ 
_- একজন গৃহপতি ছিল ফে একট। দক্ষ! বাগান রোপন্ 

৩৪ 

১৬ 

৩৭ 

তা” 

৩৯ 

$ 

করিলেন ও তাহার চতুর্দিগ আড় দিলেন ও তাহার 
মধ্যে দুাক্ষা চাপ খনন করিলেন ও মঞ্চ বানাইলেন ও 

ক্ষকেরদের স্থানে তাহ! গচ্ছিত করিয়াদিয়। দূর দেশে 

গমন করিলেন ।পরে যখন ফলের সময় উপস্থিত হইতে 

লাগিল: তখন তিনি তাহার ফুল পাইবার কারণ সেই 

_কুষকেরদের স্বানে আপন ভ্ত্যেরদিগকে পাঠাইয়া 

দিলেন। তখন সে ক্ষকেরা তাহার ভূত্যেরদিগকে 

ধরিয়া এক জনকে মারি মারিল অন্যকে বধ করিল ও 

অন্যকে পুস্তর মারিল | পুনশ্চ তিনি জার ২ ভ্ত্যের 

দ্িগকে পাঠাইলেন পূর্ব্ব হইতে অধিক এব* তাহার 
দিগকে ও তাহীরা তন্মত করিল। কিন্ত সবর্ব শেষে তিনি 

আপনার পুত্রকে তাহারদের নিকটে পাঠাইলেন? 
কহিলেন যে আমার পুত্রকৈ তাহারা সমাদর করিবেক। 

কিন্তু যখন সে কৃষকেরা পুত্রকে দেখিল তখন তাহার 

আপনারদের মধ্যে কহিতে লাগিল এইটা না উত্তরাধি 

কারী আইস আমরা তাহাকে বধ করি ও তাহার 

অধিকার ধারণ করিয়া লই | তখন তাহারা ভহাকে 

ধরিল ও দুক্ষা বাগান হইতে বাহির করিয়া বধ 

করিল। অতএব সেদ্ৃক্ষা বাগানের স্বামী যখন আসিবেন 

তন সে ক্ষকেরদিগকে তিনি কি করিবেন। তাহার! 
৫ 
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মঙ্গল সম্গাচার মতিউর চিত 

কহিতেছে তিনি সেই দুর্জনেরদিগকে দারুন রাপে সই 

করিবেষ এব" দক্ষ বাগান আন্য ক্ষকেরদের স্কানে 

গচ্ছিত করিয়া দিবেন যে সময়ামূক্রমে ফল ভাহাকে 

যোগাইয়া দিকে । ফ্িশু তাহারদিগকে কহিতেছেন্ 

তোমরা কি গুঙ্থেতে কখন পাঠ কর নাই যে পাগর্ 

গাথকের। ভ্ঞাগ হৃরিফ্রাছিল সেই পাথর কোনার চড়! 

হইয়াছে এই তে! ঈশ্বরের কর্ম ও আমারদের দর্শনে 

অদ্ভুত । অতএব আমি তভোমার্দিগকে কহি যে 

ঈশ্বরের রাজ্য তোমারদের নিকট হইতে লওয়া ফাইৰে 

এব* যে দেশ তাহীর ফুঁলোস্ভৰ করিবে এমন এক 

দেশকে দেওয়া যাইবে । এব" যে কেহ এই পৃস্তরের 

উপর পড়ে সে ভগ্ন হইতবেকিস্ত যাহার উপর তাহা! 

পড়ে সে তাহাকে ধুলাবৎ করিয়া চূর্ণ করিবে 7? এক* 

পুধান যাজকেরা ও ফারিসীরা তাহার দৃ্টান্ত সকল 

শুনিলে পরে তাহারা বোধ পাইল ফে তিনি তাহার 

দের বিষয়ে একথা কহিফলাছিলেন | কিন্ত যখন তাহারা 

তীহীর উপর হাঁতদ্দিতে অনুসন্ধান করিল তখন তাহার! 

লোকেরদের পুতি ভীত হইল কেননা তাহার] তাহাকে 

ভাবিষ/ৎ বক্তা করিয়। মানিল-_-- 

স্বাবি্পতি অধ্যায় 

এব* ফ্িশু পুমরায় উত্তর করিয়া! তাহারদিগকে 
হ. দৃষ্টান্ত কথাতে কহিতে লাগিলেন যে। স্বর্গের রাজঃ 
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ছাবিস্পতি অধ্যায় ৯৯ 

এক রাজার যত যিনি আপন পত্রের কারণ বিবাহ স্থির 

করিলেন । ও নিমন্ত্রিত লোকের্দিগকে বিবাহে জাকিয়। 

আনিতে আপন ভ্তে/র্দিগকে প্রেণ করিলেন স্চিন্ত 

তাহারা আসিতে চাহিলন। | পুনশ্চ তিনি অন্যান 

ভ্ত্যেরদিগকে পাঠাইযু! কহিলেন আমস্ত্িভেরদিগকে 
কহিয়। দেও ঘে দেখ আমি আপন ভূরিতোজ্যের 
আয়োজন করিফ়াছি আমার বলদ ও হুইপৃষ সকল 

মারাগিয়াছে এব" সকল সামিগী পুস্তত হইফাছে' 

বিবাহেতে আইস। কিন্ত তাহারা অবহ্লো করিয়। এক 

জন আপন জোভে অন্/টা আগন বানিজ্ঠ চলিয়া 

গেল | এব* অন্য সকল তাহার অনুচরেরদিগকে 

থরিয়! দৌরাত্য ব্যবহারু করিয়। তাহার্দিগকে মারিয়! 

ফেলিল। কিন্ত সে রাজ! যখন ইহীরু স্বাদ পাইলেন 

ভখন তিনি কোপাবিষ্ হইলেন ও আপন সৈন্য সামন্ত 

পাঠাইয়! সেই ৰথিকের্দিগকে নষ্ট করাইয়া তাহার্ 

দের পুরী পোড়াইয়াদিলেন। তখন তিনি আপন্ 

অনুচরেরদিগকে কহিতেছেন বিবাহ তো পৃস্কত আছে 

কিন্ত যে সকল নিমস্ত্রিত ছিল তাহীরা অফোগ্য পাত্র 

ছিল। অতএব তোমরা রাজ পথে যাইয়া! যডেকের 

দেখ! পাও তাহারদিগকে বিবাহেতে আহান করহ। 

অতএর সে অনুচরের! রাজ পথে গেল এব” ভাল মন্দ 
যত লোকেরদের দেখা! পাইল তাহারা সকলের 

1]? 



মক্গল সমাচার মতিউর রচির 

_দ্বিগকে আনিয়া, জড় করিল এব" সে বিবাহের পুচ 
৯১১৯. 
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মত অভ্ঠাগত হইল | অনন্তর রাজা অভগাগত সকলের 

. দিগকে দেখিতে ভিতরে আসিয়া বিবাহ বক্র বিহীনে 

এক জনকে সাক্ষাতে দেখিলেন | এক তিনি তাহাকে 

কহিলেন হে মিত্র তুমি কিবাহ্: কত্রবর্জিত এখানে 

আসিয়। পুবেশ করিল! কি রূপে তাহাতে সে নিরক্ 

হইল তখন সে রাজা অনুচরেরদিগকে কহিলেন 

তাহার হাতপা! কাথিয়। তাহাকে লইয়া যাইয়া! বহির্ভূভ 
অদ্ধকারে ফেলিয়া দেও সেখানে ক্রন্দন ও দন্তেরু 

-কড়মড়ি হইছে । কেনন! অনেকে আহ্ানিত হয় কিন্ত 

অলপ জন মনোনীত | তখন ফারিসী সকল যাইয়। 

তাহার কথোপ কথনে ফাদ কিরূপে লাগাইভে পারে 

ইহার পরামর্শ করিতে লার্গিল | পরে তাহারা 

হেরোদিয়! বর্গের সঙ্গে আপনার্দের শিষ্ঠগণের ছারায় 

তাহাকে কহাইয়া পাঠাইলেক ফে হে গুরো আমরা! 

জানি যে আপনি সত্য হন ও ঈশ্বরের পথ সত্য রপে 

শিখাইতেছেন এব কাহাকে মানেন না কেননা 

আপনি মনুষ্যেরদের মূর্তি পুতি অবলোকন করেন না| 
অতএককাইসরকে কর দেওয়া কর্তব্য আছে কি না 

আপনি কি বুঝিতেছেন আমারদিগকে বলুন । কিন্ত 

রিশ্ত তাহার্দের দৃক্কৃতি বোধ করিয়া! কহিলেন ওহে 

কপটী সকল আমাকে ক্ষি জন্য; পরীক্ষা করহ । 
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আমাকে করের মৃদ্ধু! দেখাও এব* তাহারা এক শ্কী 

ভীহার্-নিকটে আনিয়ু! দিল | তখন তিনি তাহার 

দিগকে কহিলেন এই মূর্তি ও.লেখা কাহীর। তাহার 

কহিল কাইসরেরু তখন তিনি ভাহীর্দ্দিগকে বলিলেন 

তদ্ে কাইসরের বস্ত কাইসরকে দেও ও ঈশ্বরের বস্ত 

ঈশ্বরকে দেও। এই থা শুনিয্। তাহারা আশ্চর্য 

মানিল ও তীহাকে ছাড়িফ। চলিয়। গেল। সেই দিবসে 

শাদ্রকীরা যে কহে প্নরুগ্থান হয়না তাহারা তাহার 

নিকটে আসিয়! জিজ্ঞাসা করিয়া কহিভে লাগিল যে। 
হে গুরো মোশা কৃহিলেন য্দ্িসঠাৎ কোন মনুষ্ঠ 

নিঃসন্তানে মরে তবে তাহার ভাই তাহার আ্ীকেবিবাহ 

, করিয়া তাহার ভুীতার কারণ বশোস্ভৰ করিবেন । 
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কিন্ত আসারদের এখানে সাত ভাই ছিল এব" পুথ্ম্ট! 

এক ভ্রীকে বিবাহ করিয়। মরিল এব” তাহার সন্তান 

ন| হইলে আপন ভ্রীকে আপনার ভুতার স্বানে ছাড়িয়া 

গেল। এইমত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্ত জন পর্য্যন্ত ও 

হইল। সকলের শেষে সে ভ্রীও মরিল। অতএব পুন 

ক্ুথথানে সে সপ্তজনের মধ্যে সে কাহার স্ব হইবে 

কেনন1 সে সকলের ভূক্তি ছিল। যিস্ত উত্তর করিয়া 

তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা গুহ্থের মর্ম ও ঈশ্বরের 

শি না জামিয়া ভুঁত্ত হইয়াছ। কেনন! পুমরুণ্ানে 

তাহার! বিবাহ করে না বিবাহিত ও হয় না কিন্ত 
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মঙ্গল সামার মাতিউর রচিহ 

ঈশ্বরের ্ব্ন্থ দূতগণের তুল/ হয়। কিন্তু মৃতেরদের 

পুনরুণ্থান বিষয়ে যে কথা তোমারদের পুতি ঈশ্বরের 

উক্ত'ছিল তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাহ | যে আমি 

আবর্হীমের ইশ্বর ও যিসহাকের উশ্বর ও য়াকুবের 

ঈশ্বর আছি ঈশ্বফু ঘিনি তিনি মৃত লোকের ঈশ্বর নহেন 

কিন্ত জীব্মানেরদের ঈশ্বর । ইহ? শুনিয্। লোকার্ণঃ 

তাহীরু শিক্ষাতে চমৎ কৃত হইল । কিন্ত ফখন ফ্কারিসীরা 

শুনিলযে তিনি শাদূকীরদিগকে নিকুত্তর করিয়াছিলেন 

তথ্ন তাহারা আসিরু! একত্র হইল । তখন তাহার্দের 

মধ্যে এক জন উপাধ্যায় পরীক্ষা করিয়া! তাহাকে পুশ্ম 

করিল যে । হে গুরো ব্যবস্থার মধ্যে কোন আজ্ঞা! 

বড় । গ্রিস্ত তাহাকে কহিলের্ন তুমি আপণার পুভূ 

ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত চিত্তে ও সমস্ত পাঁণে ও সমস্ত 

অন্তঃ করণে পম করিক|। এইটা পুথ্ম ও মহা আজ্ঞা । 

এব" দ্বিতীয় আজ্ঞা তাহার সদৃশ আছে যে্ তুমি 

আপনার পড়শীকে আপনার সমতুল্য স্নেহ করিবা। 

এই দুই আজ্ঞার উপর সমস্ত ব্যবস্থা ও ভক্ষ্যিৎ বাণীর 

ভার থাকে । পরে ফারিসীরা একত্র থাকিতে হ যিস্ত 

তাহার্দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়। কহিলেন । তোমর্! 

খটাফের বিষয়ে কি বুঝ তিনি কাহার সন্তান তাহার! 

কহিল দাউদের | তিনি তাহারুদিগকে কলিলেন তকে 

দাউদ তাহাকে আত্ম। হইতে পুভু করিয়া কহিতেছেন 
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কি রূপে । যে পুভুট। আমার পুভুকে কহিলেন যাৰৎ 

শাছি তোমার শত্রুরদিগকে তোমার পায়ের পিড়ী ন! 

করিয়। দি তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণ পার্খে বিয়া! 

থাক। অতএব যদি দাউদ তাহাকে পুভুকরিয়। বলে 

তবে তাহার সম্ভান ভিনি কি রূপে হইবেম । এব, কেহ 

এনক্ক কথা কহিু। ভীহাকে উত্তর দিতে পারিল কা এব, 

সেই দিবস হইতে তাহার স্বানে কোন অনুষ্ঠের 

জিজ্ঞাসা করিবার সাহস ছিল ন1---- 

জয়োবিশ্শতি অধ্যায় 

তখন যিশ্ত লোকারণ্যেরপুতি ও আপার শিষ্যের 

দের পুতি কথা পুস্তার করিতে লাগিলেন । কহিলেন 

যে অধ্যাপকের! ও ফারিসীরা মোশার আসনে 

সিতেছে । অতএক্ যে সকল ভাহারা তোমারদিগকে 

মানিতে আজ্ঞ) দেয় ভাহাতোমরা/যান ও কর কিন্ত তাহার! 

ছের ক্রিয়ান্সারে ভোম্রা করিওনা কেনন! তাহার কহে 

কিন্ত করেনা । কেনন] তাহারা! ভারী ও অসহ্য বোঝা 

বান্ধিয়া মনুষ্ঠেরদের কান্ধে ধরিয়। দেয় কিন্ত তাহার! 
আপনারদের এক অঙ্গুলী দিয়! তাহা লাড়িভেও চাহে 

না। কিন্ত তাহীরা আপনারদের সমস্ত কর্ম মন্ষ্ঠেরদের 

দেখিবার জন্য করে | তাহার! আপনার্দের ফিলাক্তরী 

সকল পুসর করে ও নিজ বস্ত্রের আচল! বিস্তার করে। 

এব” নিমন্ত্রণে পুধান স্থান ও সভাতে উচ্চাসন ও 
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বাজারেভে নমস্কার ও অনুষ্ঠেরদের রাবি ং কহাডে 
ভাল বাসে। কিন্তু ভোমরা রাবি করিয়া সম্ভাষিভ 

হইওনা কেননা এক ব্/ক্তি তোমারদের শর আছেন তিনি 
: স্বীষ্ট এক তোমরা সফলে ভুঁভা | এব-পৃথিকীর মঞ্চে 
পিতা করিয়া কাহাকে কহিওন! কেননা এক ব্যক্তি 

তোম্ণারদের পিতা আছেন তিনি স্বর্গেতে থাকেন । অপর 

ব্যক্তি তৌমারদের গুরু আছেন তিনি এষ । কিন্ত 

তোমারদের মধ্যে যেটা বড়তর হয় সে তোমারদের 
সেবক হইছে । এব" ফে কেহ আপনাকে উন্নত করে 

সে নত করা যাইবে আর যে কেহ আপনাকে নম করে 
সেউনত কর! যাইবে | কিন্ত হে অন্ঠাপক ও ফারিসীরা 

কপটী সকল ধিক ₹ তোমারদিগকে কেননা তোমরা! 

মন্ষ্যেরদের পুতি সর্গের রাজ্য বদ্ধ করিতেছ তাহার 
মধ্যে তোমরা আপনারাও গুবেশ কর্হ না তার 

যাহারা পুবেশ করিতে পুবর্ত হয় তাহীরদিগকে ও ্ 

ভিতরে যাইতে দেওন]। হে অধ্যাপক ও ফারিসীরা 

কপটী সকল ধিক ং তোমারদিগকে কেনন! তোম্রা 

বিধ্বারদের বাটী সকল খ্বাইয়া ফেল এব" বাহানার 

কারণ দীর্ঘ আরাখনা করহ অতএব তোমারদের ঘোর 

তর দণ্ড হইবে । হে অধ্যাপক ও ফারিসীরা কপটা 

সকল থিক হ তোমারদ্িগকে কেননা তোমরা এক 



৬ 

১ 

৯1৮ 

৯৯ 

২০ 

২৯ 

২২. 

২১ 

ত্রিয়োবিশ্শতি অধ্যায় ১৪ 

জনকে আপনারদের ধর্াশ্তি করিতে সমুদ, ও প্থিকী 

বেষটন করিয়। লও. এব" সে জন কৃত হইলে পরে 

তাহাকে আপনারদিগ হইতে স্বিগুণ নরহকর হেটা! 

করিয়া দেহ। খিক ং ভোঘারদিগকে ওরে অন্ধ পথ্ 

দর্শকেরা যে কহিতেছ যে কেছ' মন্দিরের দিব্য লয় 

ভাহী কিছু নয় কিন্ত ফে কেহ মন্দিরের স্বর্ণের দিব্য 
লইতেছে সে দায়গুস্ত আছে । হে মুঢুও অন্ধ সকল 

কোনটা বড় কি স্বর্ণ কিন্বা মন্দির যাহী হইতে স্বর্ণ 

পরিষ্কৃত হয় । অপর ফে কেহ যজ্ঞকুণ্ডের দিব্য লঙ 

তাহা কিছু নয় কিন্ত যে কেহ তাহার উপরস্থ দানের 

দিব্য লইতেছে সেই দায়গুস্ব আছে । হে মূঢ ও অন্ধ 

সকল কোনটা বড় কি দত্ত বন্ধ কি যজ্ঞ কুণ্ড যাহীতে দান্ 

পবিত্র হয়। অতএব ফে কেহ যজ্ঞকুণ্ড লইয়া! কিরা 

করে সে তাহী৷ এব* তাহার উপরষ্ক সমস্তের কির! 

করেতেছে । এব" যে কেহ মন্দির লইয়া! কিরা করে 

সে তাহী এব” তাহার মধ্যকার নিবাসির কির! 

করিডেছে । এব” ফে স্বর্গ লইয়া? কিরা করে সে ঈশ্বরের 

সিশ্হাসন ও তাহার উপরে যিনি বসিয়া আছেন 

উভয়ের কিহ। করিতেছে । হে অধ্যাপক ও ফারিসী 

সকল কপটারা ধিক ২ তোমারদিগকে কেনন! তোমর। 

পোদ্দিনার ও গ্যামহরির ও জীরার দশমান্শ দ্বিতেছ 

কিন্ত ব্যবস্থার ভারী বিষয় ন্যায় ও দয়! ও বিশ্বাস 

0৬ 
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এসকল তোমরা লঙ্ঘন করিয়াছ ইহার পালন করা 

এব” অন্যের লঙ্ঘন ন1 করা! তোমারদের ক্ত্তব্য ছিল। 
ওরে অন্ধ পথ্ পুজ্েরা ফে মশাকে হা কিয়! ফেল এক্ 

উটকে গিলিয়! হাও। হে অধ্যাপক ও. ফারিসীরা 

'কপটী সকল ধিক হ ভোমার্দিগকে কেনন! তোমরা! 

বাটী ও থালীর বাহিরদিক পবিত্র কর কিন্ত অভ্যন্তরে 

দৌরাআুনঠ ও অতি ভোগেতে পূর্ণ হয় । হে অন্ধ ফারিসী 
_প্ুথমে বাটীর্ ও থালীর ভিতর পবিত্র কর তাহীতে 

যেম তাহার বাহিরদিকও পবিত্র হয় । হে অধ্যাপক 

ও ফারিসীর। কপটী সকল ধিক হ তোমারদিগকে 

কেননা তোমরা শুক্ীকৃত কবরেরু নঠায়ু যে বাহিরে 

সূন্দর কূপ দেখায় বটে কিন্ত ভিতরে মৃত লোকের হীড়ে 

ও সকল পুকার্ মলেতে পরি পূর্ণ আছে। তদনূরূপে 

তোমরাও মন্ষ্ঠেরদের পুতি পুক্তার্থিক দেখাও কিন্ত 

অভ্যন্তরে তোমরা কাপট/ ও দুরিতে পরিপূর্ণ ছে; 
আধ্যাপক- ও ফারিসীরা কপটী বর্গ থিক-ং তোমার 

দিগকে কেননা তোমরা ভবিষ্ঠৎ ব্জ্গণের কবর 

নির্মাণ কর এব” সতলোকের গোরস্বান চিত্র বিচিত্র 

কর্। এব” হল যে আমরা যদি আমারদের পিত্গণে.. 

কালে বর্তমান হইতাম তবে আমরা ভবিষ্ঠ্জ ৰজু 

গণের রক্তাপরাধে তাহারদেরসহ  ভাগী হৃইভাম ন। 
ইহাতে তোমারা সেই ভবিষ্যৎ ব্তার-্রেবধকারকের ূ 
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: দের সন্তান আছ ইহা তোমরা আপনারদের পুতি সাক্ছী 

দেও | অতএব তোমরা আপক্মারদের পিভ্গণের 

পরিমান সম্পূর্ণ করহ। তৌমর! সর্প সকল ভোমরা! 
অর্পের ছারী। নরকের দণ্ড কেমন করিয়ু। ছাড়িয়া 

যাইবা । অতএব দেখু আমি তোমারদের নিকটে 

ভবিষৎ খক্ত্গণ ও বুদ্ধিমান লৌক ও অগ্ঠাপকগণের: 

দিগকে পৌরেণ করি এব” তাহরদের কাহাকে ২ তোমরা! 
বধ করিবা ও কুশ দিবা ও কাহীকে হ তোমার 

আপনারদের সিনাগগে কোড়1 আাঁরিবা ও নগরে ং 

ভাড়ন| করিব | তাহীতে যত সত রক্ত ভূমির উপর 

চালা গিয়াছে সত পুরুষ হাবেলের রক্তাবছি বরশখীহার্ 
পুত্র জখরীহা যাহাকে তোমরা মন্দির ও য্জ্ঞ কুণ্ডের্ 

মধ্যখানে ব্থ-করিলা তাহার রুক্ত পর্য্যন্ত সমস্তই যেন্ 

ভোমারদের উপর আসিয়! পড়ে | সড্যই আমি 

 ভোমারদিগকে কহি এই বর্তঘান লোকর উপর এসকল 

আসিবে । হেফ়িরোশলম ২ যে ভবিষ্যৎ বক্গণের্ 

দিগকে বধ করিতেছ এৰ* যাহারা তোমার নিকটে 

প্রিভ হয়' তাহাকূদিগকে পুস্তরাঘাত করিতেছ যে মত 

কুকড়ী আপন. ছা! লুল আপনাহ্ ডেনার নীচে একত্র 

করে সেই মত আমি কতবার তোমার ছাওয়ালের্ 

দিগকে একত্র করিতে চাহিলাম কিন্ত “তোমর! সম্মত 

হইল? না| দেখ তোমার্দের হর তোমারদের পুতি উচ্ছ্গ: 
খে 
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৩৯. হ্ইয়] ছাড়াগিয়াছে | -কেননা! আমি ভোমারদিগর্ে 

একহি যে এখন হইতে ভোমরা আমাকে আর দেখিতে 

পাইবা না য্দবধি তোমরা] ন। বল যে ধ্স্য সেই ফে 

ঈশ্বরের নামেতে আসিতেছেন__-7 
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পরে য্িশ্ত ৰাহিরাইয়। মন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন 

তখন তাহার শিষ্যেরা তাহাকে মন্দিরের নির্থাণ 

&. দেখাইতে নিকটে আইল। তখন যিস্ত তাহারদিগকে 

কহিলেন এ সকল তোমরা দেখহ না আমি ভোমার 

দিগকে সত্য কহি যে এই খানে একখান পুস্তর অন্যের 

৩. উপর থাকিবে না যাহার পতন না হইবে । অনন্তর 

তিনি জৈভূন পর্বতে বসিয়াছিলেন তখন শিষ্যগণ 

তাহার নিকট নিরীবিলে আসিয়া কহিলেক আমার 

দিগকে কহুন এ সকল ঘটনা কখন হইবে এব্* 

আপনার আগমন ও জগতের শেষ হওনের চিহ্ন কি । 

রিশ্ত ভাারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন সাবধান 

পর. যেন কোন ম্নৃষ্ঠ তোমারদিগকে ভূলায় না । কেনন! 

আমার নামেতে অনেকে আসিয়া! কহিবে যে আমি শীট 

৬ এব" অমেকেরদিগকে ভূলাইবে | এব* ভোমর] যুদ্ধের 

অণ্বাদ ও যুদ্ধের আড়ম্বর শুনির্ সারধান যেন তোমরা 

ভাবিত না হও কেনন1 এ সকলের ঘটনা হইতে হয় 

৭. কিন্তশেষ অদ্ঠাপি নহে * কেন ন! দেশ দেশের বিপক্ষে 

টি” বা নিত এ লা 
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ও বাজ রাজ্যের বিপক্ষে উঠিবে এব” স্বাদে ২ আকাল 

ও মড়ক ও ভূকম্প হইবে এই সকল দুঃখের আরস্ত | 

তখন তাহীরা ভোমারদিগকে বেশ পাইতে সমর্পগ 

করিবে ও মারিয়ুণ ফেলিৰে এব* আমার নাম পুযুক্তে 
তোমার সকল €দশেতে খুণিত হইবা। আর তখন 

অনেকে উচোট খাইবে এব্* পরুসপর্ বিশ্বাস ঘাতকী 

করিবে ও অন্যোন্যে মন্দ বাসিবে। এব” নানী মিথ! 

ভবিষ্যৎ বক্তা উঠিবে ও অনেকেরদিগকে ভূলাইবে। 

এব" দৃক্র্ম বিস্তারিত হইবে এই নিমিত্তে অনেকেরদের 

প্মঙ্ছীণ হইয়া যাইবে কিন্ত যে জন শেষপর্যন্ত ধৈর্য; 

করিয়া থাকিবে সেই জন পরিত্রাণ পাইকে | এব 

এই ব্লাজে/র মঙ্গল সমাচার সকল দেশের পৃতি সাক্ষী 

হইবার কারণ জগত পর্য-্ত প্চারিভ হইছে তখন্ শে! 

আসিবে । অতএব ফ্খুন তোমরা সে উচ্ছন্নকারী 

বিরুদ্ধ বিষ্য়ে যে দানিএল ভবিষ্যৎ বৃক্তা হইতে 

জ্ঞাপিত ছিল তাহাকে পৃণ/ স্থানে খ্রাড়। দেখিবা যে কেহ 

পাঠ করে সে বুকে তখন যাহারা যুহুদা দেশে থাকে 

তাহার] পর্ধ্ধতে পলায়ন করুক | ষে জন ঘরের ছাতের 

উপর হয় সে আপনার ঘর হইতে কোন বস্ত লইবার 

কারণ ন] নামূক | এব* যে জন ক্ষেতে হয় সে ও 

আপন বজ্র লইতে বাহুড়িয়! না যাউক | কিন্ত তখন 

কার দিবসে যাহার! গর্ভবতী হয় এব" যাহারা স্তন 
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মহল সমাচার মাতিউর রূচিত | 

পাল দেয় তাহারদের দুর্গতি হইবে। কিন্ত পর্থনা করে 
তোমারদের পলায়ন শীতকালে কিবা বিশ্ঠুমবারেনা হয়। 

কেননা সেই সময়ে বড়ই ব্লশ হইবে যেমত জগতের 

আরগাবধি আজি পযন্ত কখন হয় নাই আর কখন 
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হইবে ও না । আর সে সময় হাস না করা যায় তবে 

কোন প্রাণির রুঙ্ষা হয় না কিন্ত ঘনৌনীতেরদের কারণ 

সেই সময় হাঁস করা যাইবে 1 তখন যদ্দি কেহ তোসারু 

দিগকে কহে দেখ শীষ এশানে আছেন কিস্তা ও খানে 

আছেন তাহাকে পুত্যয় করিওনা | কেননা মিথ্যা শীষ 

ও মিথ্যা ভৰ্বিষ্/ৎ ব্ভারা উঠিবে এক" মহৎ লক্ষণ ও 

আশ্চর্য কর্ম পুকাশ করিবে এমত ফে তাহারা 

অনোনীতেরদিগকেই ভীন্ত করাইবে যদি ভাহী হইতে 

পারে | দেখ আমি তাহার পূর্ব হইতে তোমারদিগকে 

কহিয়াদিয়াছি । অতএব যদি তাহারা তোমারদিগকে 

কহে যে দেখ তিনি প্রান্তরে আছেন তকে বাহিরাইওন]! 

কিম্বা দেশ তিনি অন্তসপুরে আছেন তাহা। পুত্যয় করিওনা। 

কেনন! যেম্ত বিদ্যুৎ পূর্ব্কদিগ হইতে নির্গত হইয়া. 

পশ্চিমদিগ পর্যন্ত পুকাশিত হয় সেই মত মনুষ্য পৃত্রের 

আগম্নও হইবে । কেনন] যেখানে মরা আছে সেই 

স্বানে গিরী সকল যড় হইবে। সেই দিবসের রেশ 

হইলে পরে তৎক্ষণাৎ সূর্ঘ, অহ্বীকৃত হহীৰে ও চন্দু, 

আপনার জ্যান্ত! দিবেক না এব্ৎ নক্ষত্র সকল আকাশ 

টনি বারি ররর রিযিক রা. করার রিটন 7 টক নস রাসসসারালর 
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হইতে পতন হইবে আর স্বর্গের বল সকল দোলিভ 

হইৰে। তখন মনুষ্ঠ পুত্রের চিহ্ু আকাশেতে দেখা! 

ফাইবে ও সেই সময়ে প্ৃথ্কীর্ সমস্ত জাতি ক্রন্দন 

করিবে এক্* ভাহীরা মনুষ্/ পৃত্রকে সপরাক্রমে ও মহা 

ডেজেতে আকাশের মেঘে আসিতে দেখিবে। এব* 

তিনি আপন দৃতগণেরদিগকে বাকের মহত শবেডে 

পুরণ করিবেন ও তাহারা আকাশের একদিক হইতে 

অন্যদ্িগ পর্যন্ত চতুব্র্বাযু হইতেই তাহার মনোনীতের 

দিগকে আনিয়! একত্র করিবেক । এখন আব্জীর্ 

রৃক্ষেতে এক দৃষ্ঠান্ত শিখ্হ যখন তাহার শাখা কোমল 

হয় এব” পত্র বাহির করে তখনি তোম্রা জানহ ফে্ 

গীষ্ম সমু নিকট আছে । তদন্রূপে তোমরা ও যখন 

এসকল দেখিবা তখন জানিও যে তাহা! নিকটে আছে 

বরঞ্চ বারের কাছে । সত্যই আমি তোমারদিগকে কহি 

এই' বর্তমান লোক যাইবেনা যাবৎ পর্যন্ত এসকল 

ঘটনা পূর্ণ না হয়। স্বর্গ ও পৃথিবী লোপ হইয়া যাইবে 

কিন্ত আমার কথা লপ্ত হইবে না । কিন্ত সেই দিবস 

ও দণ্ডের নিরাক্রণ কেহ জানেনা বরণ স্বর্গের দূতগণও 

জানেনা কিন্ত আমার পিতা কেব্ল। কিন্ত নৃহের 

সময়ে যে. মত ছিল সেই মত মনুষ্ঠ পুত্রের আগমন 

ও হইবে । কেননা যেমত জল সু্মাৰিতের পূর্বে যে 

দিবস নুহ যাহাজেতে_ পুবেশ করিলেক সেই দিবস 
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মঙ্ঈল সমাচার মাতিউর রচিত 

পর্যন্তই তাহারা খাইতেছিল ও পীডেছিল ও বিবাহ 

করিতেছিল ও বিবাহ দিতেছিল। এব" যাবৎ বণ! 

আসিয়া ভাহীরদিগকে না৷ লইয়াগেল তাবৎ তাহারা 

অজ্ঞাত থাকিল সেই মত মন্ষ্ঠ পুত্রের আগমন ও 

হইবে । খন দুই জন চ্ষেতে হইবে এক জন ধর! 

যাইবে ও অন্য জন ছাড় ফাইবে | ছুই মাইয়। জীতা 

পিষিতে থাকিবে এফ জনা ধৃত হইবে ও অন্যজলা 

ত্ক্ত হইকে। অতএব সম্চতন হইয়া থাক কেনন। 

তোমাররদের গুভু কোন দ্ণ্ডে আসিবেন তাহা তোমরা! 

জাননা | কিন্ত ইহা বুঝ যে গৃহপতি যদি জানিত চোর 

কোন পুহরে আসিবে তরৰ সে জাগুত হইফা! থাকিত 

ও আপন গৃহে সিদ্ধ করিতে দিত না । অতএব তোমরাও 

পস্তত হই থাঁক কেনলা যে দণ্ডে তোমরা ভীব্ন! 

করহ না সে দণ্ডেই মনুষ্ঠ পত্রের আগমন । ভবে সে 

বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান ভূত) কেটা যাহীকে তাহীর্ পুভু, 

আপন পরিজনেরদিগকে সময়ানুক্রমে ভোজন করাইতে 

৪৩ 

8? 

৪৮ 

ডাহারদের উপর অধ্যক্ছ করিয়া! রাখেন । ধন্যসে 

ভূত্য যাহাকে তাহার পুভ্ যখন আসিবেন তখন সেই 

মত করিতে পৃব্র্ত পাইবেন । সত্য আমি তোমার 

দিগকে কহি তিনি ভাহাকে আপন সর্ধ্বস্বের অধ্যক্ষ 

করিয়। রাখিবেন | কিন্ত যদ্তু সে দুষ্ট ভূত) আপন 

মনের মধে) কহে যে আমার পুভু আপন আগমন 
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চতুর্বিষ্মতি আগায়, ১০৪ 

বিলম্ব করিতেছেন ॥ পরে তাহার সহ ভ্ত্যের্দিগন্কে 

মারিপিট করিতে ও অভ্ভলোকের সঙ্ষে ভোজন গান 

করিতে পুবর্ত হয় । সে ভ্ত্ঞের পুভু যে দিবসে তাহার 

অপেক্ষা সে করেন! এব" যে দণ্ডে তাহার চেতন হয়নঃ 

তখনি আসিবেন । এব" তাহাকে ছেদন করির! 

ফেলিবেন ও কপি বর্গের সঙ্গ তাহার ভাগ নিরূপণ 

করিবেন সেখানে ক্রন্দন ও দত্তের কিড়ি মিডি- 

পঞ্থবৃ্পতি অধ্যায় . 

তখন স্বর্গের রাজ্য দশ কম্যার মত হইকে ফ্আপনার্ 

দের পুদীপ লইয়া বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগে 

বাড়িল। এব* তাহারদের পাঁচজন] জ্ঞানকৃতী ছিল ও 

গাচজন। অজ্ঞান] |. যাহীরা! অজ্ঞান| ছিল তাহারা! 

আপনা রদের পুদ্দীপ লইল কিন্ত তাহার স্কে তৈল লইল 

ন1 কিন্ত জ্ঞানবৃভীর পুর্দীপের সহিত তৈল আপনারদের 

পাত্রে লইল | বরু বিলম্ক করিয়। থাকিতে ২ তাহার! 

সকলি ঢুলিয়শ ২ নিদুগত হইল। পরে অর্থ রাত্রির 

সময়ে কলরব হইল যে হে দেখ বর আসিতেছে তাহার 

_ অহিত সাক্ষাৎ করিতে আগে বাড়। তখন সে সকল 

কনঠা উঠিয়া! আপনারদের পুদ্দীপ সকল উদ্কাইতে 

লাগিল তাহীতে অজ্ঞানার] জ্ঞানবতীর্দিগকে বলিতে 

লাগিল যে তোমারদের তৈল হইতে আমারদিগকে কিছু. 

দেও কেনন! আমারদের পুদদীপ সকল নিবিয়। গিয়াছে । 

9 



১১ 

২. 

১৩ 

৯৪ 

৫ 

৯১৬ 

১৭ 

এ 

অজ্গল সমাচার মাতিউরু রচিজজ 

কিন্ত জানবতীরা উত্তর করিয়া কহিল ফে না কি জানি, 
আমারদের ও তোমারদের কারণ কুলাইবার মত হু: 

কি না তা মাকরিয়িণ বর বিক্রয়ুকেরদের স্বানে 

যাইয়া আপনার্দের কারণ কিনিযু! লও | কিন্ত যাবৎ 

তাহীরা কিনিতে গিয়াছিল ইহার মধ্যে বর আইলেন 

এব্* যাহারা পুস্তত ছিল সে সকল তাহার সম্ভ্ঠারে 

বিবাহ বাটীতে পুবেশ করিল পরে দ্বার রুদ্ধ হইল। 

তাহীর পরে অন্/ কন্ঠারা আসিয়। কহিল হে মহাশয় ২ 

আমারদেরু পুতি ছার খুলিয়া দেও। কিন্ত সে উত্তর 

করিয়া কহিলেক আমি ভোষার্দিগ্রকে জানিনা ইহা 

আমি তোমার্দিগকে নিতান্ত কহি । অভএব সচেতৰ 

হুশকহ্ কেননা মন্ষয পত্র কোন দিবসে কিম্বা কোন 
দণ্ডে আইসেন তাহা তোমরা! জ্ঞাত নহ | কেনন! সে 

দূর দেশ যাত্রী এক মনৃষ্ঠের মত যে আপন ভ্ত্যের 

দিগকে ভাকিয়! তাহণরদের স্থানে আপন সম্পত্তি 

গচ্ছিত করিয়া দ্দিল। তাহাতে সে এক জনকে পাঁচ তোড়। 

অন্য জনকে দূই আর এক জনকে এক তাহারদের 

আপন ২ হ্ষম্তান্যায়ী পুত্যিক জনকে দিল দিয় 

তৎক্ষণাৎ চলিয়া! গেল। তখন যে জন্দ পাঁচ তোড়া 

পাইয়াছিল সে যাইয়া তাহা দিয়] ব্যাপার করিযু। আরু 

পাচ তোড়। উপার্জন করিল । এব্* যে জন দূই তৌড়। 

পাইয়াছিল সেও তার দৃইটা লাভ কৰিল। কিন্ত যে 
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ব্যক্তি এক তোতু। পাইয়াছিল সে যাইয়। মৃত্িক। 

খনন করিয়ু! আপন কর্তার টাকাকড়ী পৃতিয়। রাখিল। 

ব্যাপক কাল গভ হইলে সে ভ্ত্যেরদের কর্ত। আনিয়া 

তাহারদের সঙ্গে লেখ! ফোখা! করিতে লাগিল | অডএক 

যে জন পাঁচ তোড়| পাইয়াছিল সে আর পাঁচ তোড়! 

লইয়া] আসিয়া কহিল হে মহাশয় আপনি আমারু 

ছ্বানে পাঁচ তোড়া সমর্পণ করিয়াছিলেন দেখ ভাহার্ 
অধিকে আমি আর পাঁচ তোড়া লাভ করিয়াছি । 

তাহার কর্তা তাহাকে কহিল ধন্য ভাল ও বিশ্থাসী ভ্ত 

তুমি অলপ বন্কতে বিশ্বসী হইলা আমি ভোমাকে বৃহ 

ৰস্তর উপর অধ্যক্ষ করিয়া রাখি তুমি আপন পুভূর 

সুখামোছে পুবেশ করহ। যে জন দূই তোড়!পাইয়াছিল 

সেও. আসিয়। কহিল হে মহাশয় আপনি আমার 

স্তানে দুই তৌড়। সৌপিয়।ছিলেন দেখ তাহ] ছাড়। আমি, 

আর দুই তোড়। লাভ করিয়াছি । তাহার কর্তী তাহাকে 

কহিল ধন্য ভাল ও বিশ্বাসী ভৃত্য তূমি অলপ সামগীতে 

বিশ্বাসী হইলা আমি তোমাকে বহু সামগীর উপর 

অধ্যচ্চ করিয়। রাখিব তুমি আপন পুভুর সুখামোছে 

পুৰেশ করুহ | তখন সেই যে এক ভোড়। পাইয়াছিল 

সে আসিয়। কহিল হে মহাশয় আমি তোমাকে কঠিন্ 

লোক.করিয়! জানিলাম যেখানে তুমি বুনহ নাই সেই 

থানে কাট এৰ* যেখানে -তুমি ছড়াও নাই সেইস্থানে 
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যর কুড়াইতেছ | এব" শঙ্কিত হইফা! আমি সি চোমার্ 

তোড়। ভূমিতে পুতিয়। রাখিয়াছি এই দেখ, ভুমি. 

২৬ আপনার লও । তাহার কর্তা তাহাকে উত্তর করিয়া 

কহিল রে দু ও অলস ভৃত্য তুই জাঁনিলি যে আি 

কাটিতেছি যেখীনে আমি হুনি নাই ও কুড়াইভেছি 

২৭ যেশীনে আমি ছড়াইনাই। অতএব আদার টাকা 

বণিকেরদের স্তানে দিতে তোর উপযুক্ত ছিল ভবে 

আগার আইসনে আমি আপনার নিজ সুর্দ সমেত পাই 

হ্৮ তাম | অতএব ভাহা হইতে তোড়। লইয়া! যাহার দশ 

২৯ তোড়া! আছে তাহাকে দেও | কেনন!| পতি জন যাহার 

স্বানেডে আছে তাহাকে দেওয়া! যাইবে এক্" ভাহার 

বাহ্ল্যত! হইকে কিন্ত যাহার স্থানে নাই বরণ যে কিছু 

সে খারণ করে তাহাও তাহা হইতে লও যাইকে। 
৩* এব” তোমরা! সে নিফুল ভ্ত্যকে বহির্ভূত অদ্ধকারে 

ফেলিয়া! দেও সেখানে ত্রন্দন ও দত্তের কিড়ি মিড: 

৩১ হইবে । যখন মন্য্য পত্র ধর্মদূত সকল সঙ্গে করিয়া 

আপন পুভাবে আসিবেন তখন তিনি আপন ভেজে মস্ত 

৩২ সি-হাসনে বসিবেন | এব তীহীর সাচ্চাডে সমস্ত দেশ 

একত্র করা যাইবে ও ভিনি ভাহারদিগকে পৃথক ধ. 

করিয়া রাখিবেন যাদূশ মেষ পালক আপন মেষ সকল: 
৩৩. ছাঁগ হইতে ভিন্ন ং করে| এক তিনি মেষ সকল 

আপন দক্ষিণ ভিত থুইবেন' কিন্ত হাগ সকল'+বাম 
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ভিতে। তখন রাজা আপন দক্ষিণ দিগ স্িত সকলের 

পুতি কহিবেন আইস আমার পিতার অন্গুহ পাত্রের! 

সেরাজ্ের ভোগ কর ফে তোমারদের কারণ জগতের 

পত্তনাবধি পুস্তত হইয়াছে । কেননা! আমি জ্চুথিত 

ছিলাম ও ভোমরা আমাকে খাওয়াইলা আমি ভূষিত 

ছিলাম ও ভোমরা আমাকে পান ক্রাইলা আমি 

বিদেশী ছিলাম ও তোমরা আমাকে স্বস্কানে লইলা । 

হস্ম হীনহৃ্ইলে তোমরা! আমাকে বস্্র পরাইল। আহি 

ব্যাধিত ছিলাম ও ভোমরা৷ আমার তত্বাবধারণ করিনা 

আমি কারাগারেতে ছিলাম ও ভোমর! আসার নিকটে 

আইলা । ভখন ধার্থিকের! তাহীকে উত্তর করিয়। কহিকে 

হে গুভে। কোন সময়ে আমর! তোঙাকে জ্চুঘিত দেখিয়ু! 

খাওযাইলাম কিনা! তৃফ্তি দেখিয়া পান করাইলাম্ | 

আগসরা কোন সময়ে তোমাকে বিদেশী দেশিয়! স্থানে 

লইলাম কিবা বত্তর হীন দেখিয়। বন্র পরাইলাদ | 

কি্বা আমরা কোন, সময়ে ভোমাকে ক্াধিত কি 

কারাগারস্থ দেখিয়া তোমার নিকটে আইলাম | তখন 

রাজ! পুন্যুততর. করিয়! তাহারদবিগকে কহিবেন লত্চ 

আমি তোমারদিগকে কহি য্খন তোমরা! এই আমার 

ভ্ঠত্গণের লঘূতর কোন এক গ্]াগিকে সেইমত করিলা 

তখন সে তোমরা আমাকেই করিলা। খন যে সকল 
তাহার বাঘ দিগে থাকে তাহারদিগকে তিনি কহিবেন 
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হে শাপগুস্ত সকল তোমরা আমার নিকট হইতে সেই 

অনন্তানলে চলিয়। যাও ফে শয়তান ও তাহার দূত গণের 

কার্ণ পুস্তত আছে । কেননা আমি ক্চুধিত ছিলাম ও 

তোমরা আমাকে শীওয়াইল] না আমি ভূঞ্িত ছিলাম 

ও ভোমর! আথাকে পান করাইলা না] | আমি বিদেশী 

ছিলাম ও তোমার! আমাকে স্বস্থানে লইলান] ব্ত্র হীন 

ছিলাম ও ভোমরা! আমাকে বস্ত্র পরাইলা না আছিং 

ব্ঠািত ও কারাগারস্ক ছিলাম ও তোমরা আমার 

তন্বাৰ্থারণ করিল না | তখন ভাহারাও উত্তর করিয়া 

তাহাকে কহিবে হে পুভে! আমরা কোন সময়ে ভোমাকে 

হুখিত কি ভূষিত কি বিদেশী কি বস্ত্র হীন কি ব্যাধিত 

কিস্বা কারাগারস্থ দেখিয়া]! তোষার সেবা করি নাই। 

তখন তিনি পুভ্যুত্তর করিয়া! তাহারদিগকে কহিবেন 

তোমরা ইহীরদের লঘূতর কোন এক গ্াণিকে যখন্ 

করিল! না তখন আমাকেই করিল! না! | এব্* ইহারা 

অনন্ত দণ্ড ভোগে চলিয়া! যাইবে কিন্ত প্রৃক্তার্থিকের! 

অনন্ত জীবনে 

ষ্ড়বিশ্শতি অধ্যায় 

অনন্তর কালানুক্রমে য্িশ্ত এসকল পুসঙ্গ সমাপ্ত 

করিলে পরে ভিনি আপন শিষ্যেরদিগকে কহিতে 

লাগিলেন ফে। তোমরা জান দুই দিবস পরে পেষাচ্ষ্ 

পর্ব হইবে এব" মনুষ্/ পূত্র কুশেডে হত্যা হওনের 
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কারণ বিশ্বাস হাতিত হইয়া! সমর্পিত হইয়াছে । তথন্ 

কাইয়াফা নামে মহাযাজকের অউালিকায় পুধান 

যাজকেরা! ও অধ্ঠাপকেরা ও লোকেরদের প্ুনচীনেরা 

আসিয়ু! সভ। করিল । এব” যিস্তকে কিপধূপে ফাকীতে 

ধরিয়। বধ করিতে পারে তাহা! তাহার! মন্ত্রণা করিতে 

লাগিল। কিন্ত তাহার। কহিল ফে পূর্ব সময়েনয়ু কি 

জানি লোকের মধ্যে গোলমাল ব1 হয় | পরেয্খন হস্ত 

বিতানিয়ায় শীমন কুষ্ঠীর ঘরেতে ছিলেন । তখন 

ভোজনে বৃপিয়া থাকিতে ২ এক ভ্রীলোক অভি মূল্যবান 

অতি সুগন্ধী ডেল একট। মর্মরী পুস্তরের কৌটায় সঙ্গে 

করিয়া তীহার নিকটে আসিয়। তাহার মস্তকে ঢালিয়। 

দিল। কিন্ত যখন তাহার শিষ্ঠের! তাহা দেখিল তখন 

তাহারা মনংস্তীপিত হইয়া! কহিল যে এই অপবক্/যু 

কিসের কারণ | কেনন! এই তৈল বনু মূল্যে বিক্রীত 

হইয়া! দরিদেরদিগকে দেওয়া! যাইতে পারিত | কিন্ত 

 গিস্ত ইহা জানিয়। তাহার্দিগকে কহিলেন অআীটাকে 

চু 

টং 

২৩ 

কেন ব্ঠাম্হ দেও কেনন! সে আমার উপর একটা ভাল 

কর্ম করিয়াছে । কেনন? তোমারদের স্থানে দরিদ্র] 

দত আছে কিন্ত আমি তোমারদের স্থানে সদত নহি । 

সে যখন এই তৈল আমার শরীরের উপরু ঢালিয়। দিল 

তখন সে আম্ণর কবর দেওনের্ কারণ তাহা করিল । 

সত্যই আমি তোমার্দিগকে কহি জগত সমূদায় হে হ 
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- মক্ল সমাচার মাতিউর রচিত 

স্থানে এই মৃক্রল সমাচার গুগরিত হইবে সেই ং স্বাঙ্গে 

এই. যে কর্ম এই জ্বরীলোক করিয়াছে তাহা তাহার 

স্রণার্থে জ্ঞাপিত হইবে | তখন যুহ্থা। সুরিওট। নামে 

দ্বাদশের একজন পুরান যৰজকেরুদের নিকটে গেল | ২ 

এব্* তাহার্দিগকে বলিত্েলাগ্রিল আমি তাহাকে, 

তোমারদের স্বানে সমর্পণ করিলে তোমরা আমীকে কি 

দা তখন তাহার! ত্রিশশ্খান্ ক্কুপা নিয়ুম করিয়া. 

তাহার সঙ্গে পণ স্বির করিল । এক" সেই কাল- 

হইতে সে বিশ্বাস ছাতকী করিরু? খরাইয়া! দিতে 

সাঙ্গভ্ঠের চে করিল | অনন্তর অখমীরী কুটির পুথম- 
দিবসে শিষ্েেরা যিশুর নিকটে আসিয়া কহিলেক 

আপনকার্ খীইবার কারণ আমরা কোন হানে 

পেষাক্ষের আয়োজন করিব আপনকার ইচ্ছা কি। 

তখন তিনি কহিলেন নগরের মধে; অমুক জনের নিকটে 

যাইয়া তাহাকে বল ষে দেখ গুরু কহিতেছেন আমার 

৯১৯ 

৩ 

১ 

সময় সনিকট হইল আমি আপন শিষ্যগণের সঙ্গে 

তোমার ছরেতে পেষাক্ষ্ পর্ব করিব | এব খ্িস্ত যেষত 

নিরূপণ করিয়াছিলেন.সেই মভ শিষ্যেরা করিল এক 

পেষাচ্ষ পুন্তত করিল । অতএব সন্ধ্ঠাকাল উপস্থিত 

ভইজে তিন দ্বাদশটার সঙ্গে বসিলেন | এব" তাহীরা! 

খাইতে ফভিনি কহিলেন সত্যই আমি ভোমারদিগকে 

কহি তোমার্দের এক জন আমাকে বিশ্বান ঘাতকী 
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করিয়া ধ্রাইয়। দিবে | তখন তাহারা অত্যন্ত উদ্দিগ্র 

হইল এব পুত্যেক জন তাহাকে বলিতে লাগিল যে হে 

গুভে। সেকি আমি | ভিনি উত্তর করিয়া! কহিলেন যে. 

জন আমার সঙ্গে থালেতে হাত দিতেছে সেই আমাকে 

বিশ্বাস ছাতকী করিয়ু! ধরাইয়। দিবে: | মনৃষ্ঠ পৃত্র 

যাইতেছে' যে মত তাহার বিষফে গুস্থ আছে কিন্ত ফে 

জনেতে মনুষ্য পুত্র বিশ্বাস হাতিত হয় সে জনেরু 

মনত্তাপ হইবে সেই জনের জন্ম যদি কখন হইত ন। 

তবে. তাহার ভাগ্যে সেই ভাল । তখন যুহ্দ| ফে্ 

তাহাকে বিশ্বাস ঘাতকী করিল সে পুড্ুততর করিয়। 
কহিল হে গুরে! সেকি আমি তিনি তাহাকে কহিলেন 

তুমি ৰলিল| | পরে ভাহারা খাইতে হতিনি কুটি 
লইলেন ও আশীর্বাদ করিয়। খণ্ড. ২ করিলেন এবৎ 

শিষ্যেরদিগকে দিয়াকহিলেন্ লও খাও এই আমারু 

শরীর | পরে তিনি. বাটাটা| লইয়। স্তৰ করিলেন এব, 

ভাহারদিগতক দিয়! কহিলেন ইহ1 তোমরা সক্লি পান্গ 

কর। কেনন| এই আমার রক্ত সে নৃতন অঙ্গীকারের 

যে পাপের হুমা পুযুক্তে অনেকের কারণ পাত 

হইয়াছে | কিন্ত আমি তোমাররদিগকে কহি যে এখন্ 

হইতে এই দৃণাক্া বৃক্ষের উদ্ভব যাবৎ, পর্য্য্ত আছি 

আপন পিতার রাজ্তে তোমারদের সঙ্গে তাহা নূতন না 

_পানকরি তার আমি আরু পান করি ন।। এব” এক 

£ 
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মঙ্ল সঙ্গচার মাতিউর গুচিত 

স্তব গীত গাইলে পরে তাহারা বাহিরাইয়া জৈচুক 

পর্বতে গেলেন। তখন ফ্িস্ত ভাহারদিগকে কহিলেন এই 

রাত্র ভোমরা সকলেই আমার বিষয়ে উচোট খাইকা। 

কেননা গন্ধ আছে যে আমি মেষ পালককে মারিক 

পরে পাংলর মেষ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! যাইবে । 

কিন্ত আমার পৃনকুণ্থান হইলে পরে আর্মি তোমারদের 

অগুসর হইয়া গালিলিতে ফাইৰ । পিতরু তাহাকে 

উত্তর করিয়া কহিল য্ছি সকল লোক তোমার বিষয়ে 

উচোট শ্ীয় আমি তো কখন উচোট খীইবনা। 

ধিশ্ত তাহাকে কহিলেন সত্য আমি তোমাকে কহি এই 

রাত্রি কুকড়ার ডাকের পৃর্রেই তৃমি তিনবার আমাকে, 

অস্বীকার করিবা। পিতর তীহীকে বলিল যদিতু আমি 

ভোমার্ সঙ্গে মরিতথাপি আমি তোমাকে অস্বীকার 

করিব না তদন্সারে ষকল শিষ্/ও বলিল। তখন ফিস্ত 

তাহারদের সহিত গেতসমনি নামে এক স্থানে আইলেন 

পরে শিষ্যের্দিগকে কহিলেন যাঁৰৎ আমি ওখানে 

যাইয়া] পূর্থ না! করি তাবৎ তোমরা এখানে বসিয়। থাক। 

পরে পিতর ও জেবদির দূই পৃত্র কে সঙ্গে লইয়া গিয়] 

তিনি শোকাকুল ও অত্যন্ত মমোব্/থিত হইতে 

লাগিলেন | তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আমার 

গান অত্যন্ত শোকাকুল হইল বর" মরিবার মত তোমরা] 

আমার্সঙ্কে এখানে জাগুত হইয়। থাঁক। পরে কিঞ্চিত 
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দুরে আগে বাড়িয়া তিনি অফীঙ্গে পড়িয়। প্যর্থনা করিতে 

লাগিলেন যে হে আমীর পিত যদি হইতে পারে তবে 

এই ৰাটী আমার নিকট হইতে যেন দুর হয় তত্রাপি 

আমার ইচ্ছা মত না হইয়া তোমার ইচ্ছা অত 

হউক । পরে শিষ্ঠেরদের নিকটে আসিয়। তাহার 

দিকে নিদুগত দেখিস! পিতরকে কহিলেন কি আমার 
সঙ্গে একদও মাত্র জাগুত থাকিতে পারিলানা | সচেতন 

থাকিয়া গ্র্থনা করহ যে ভোমরা পরীক্কাতে প্রবেশ 

নাকর আতা উদ্যুক্ত বটে কিন্ত শরীর অশক্ত | দ্বিতীয় 

বার যাইয়া তিনি পুৃর্ঘন! করিতে লাগিলেন যেহে আমার 

পিভ যদ্দি তাহীর পান করা ব্যতিরেক এই বাটা 

আমার নিকট হইতে দূর করা যায় না তৰে তোমার 

ইচ্ছা পূর্ণ হউক । পরে ত্যাসিয়। তিনি পুনবর্ধার তাহার 
দিগকে নিদ্বাগত পাইলেন কেননা তাহারদের চঙ্জু 

ভারী ছিল। পুনশ্চ তিনি ভাহারদিগকে ছাড়িয়। গিয়া 

তৃতীয় বার প্রার্থনা! করিয়া পূর্ব কথা কহিলেন তখন 

তিনি শিষ্যেরদের নিকটে আসিয়া তাহার্দিগকে 

হহিলেন সম্পৃতি শয়ুন করিয়া আরামে থাক দেখ 

সময় উপস্থিত হইল এব" ম্নুষ্) পৃত্র পাপিগণের হাতে 

বিশ্বাস ঘাতিত হইয়] সমর্পিত হইতেছে । উঠ আমরা 

যাই দেখ যেআমাকে বিশ্বাস ঘাতকী করিয়া! ধরাইয়ু! 

দেয় সে সমীপে আছে । এষ তিনি কথ। কহিতে ২ 

৮8 
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দেখ যুহুদ দ্বাদশের একজন এব” তাহার সঙ্গে পুরান 

ফাজক ও লোকরদের পুচীনগণ হইতে তলওয়ার ও 

লাঠী লইয়াব্ড় লোকার্ণ্/ আইল | ইহাতে ফে ব্যক্তি 

তাহাকে বিশ্বাস ঘাতকী করিয়া ধ্রাইয়! দিল সেতাহার 

দিগকে একট। নিদর্শন দিয়া কহিয়াছিল যাহাকে আজি 

চ্স্বন করিব সেই সে আছে তাহাকে ধরিয়া লও । 

অতএব সে এককালীন গ্িশ্তর নিকট আইল এব" হে 

গুরে। পুখাম ব্লিয়। তাঁহাকে চুম্বন করিল য্িস্ত তাহাকে 

কহিলেন হে মিত্র তুমি কি কারুণ আসিয়াছ তখন 

তাহারা আসিয়। যিশ্তর উপর হাত দিয়া তীহীকে 

থরিয়া লইল। পরে দেখ ফ্িন্তর সমভ্যারিরদের মধ্যে 

এক জন হাত বিস্তার করিয়া আপনার তলওয়ার ধারণ 

করিল এব” মহা ফাজকের এক জন ভূঙ্কে ঘা মারিয়া . 

তাহার কর্ণ কাটিয়া ফেলিল । তখন য্িশ্ত তাহাকে | 

কহিলেন তোমার তলওয়ার আপন স্থানে পৃনশ্চ রাখ 

কেননা যাহার তলওয়ার ধারণ করে সে সকল 

তলওয়ারেতে নঞ্ট হইবে | ভূমি কি বুবহ না ষে এই 

হ্ছণে আমি আপন পিতার স্থানে প্রার্থনা করিতে 

পারিৰ তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে স্বর্গ দূতের 

ঘাদশ বাহিনী হইতে অধিক দিবেন | কিন্ত তাহা 

ইইলে গুহ সকল কি রূপে পূর্ণ হইবে যে এই মত 

হইবার আবশ্যক আছে । সেইক্ষণে যরিস্ত লোকারণ 
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গতি 'কহিতে লাগিলেন তোমরা! তলওয়ার ও লাঠা 

লইয়! যাঁদৃশ চোরের পুতি তাদৃশ কি আমাকে ধরিডে 

্বাহিরাইয়। আলিয়া আছি পুত্হ তোমারদের সঙ্গে 

মন্দিরে হদিস! শিশ্াইভেছিলাম কিন্ত তখন তোমর্! 

আশমাকে ধূরিলান। | কিন্তু এসকল করাগেল ভবিষ্যহ, 

হৃক্তারূদ্র্ গুস্থ সকল ফ্নে পূর্ণ হয় তখন শিষ্যের! 

সকলেই তীহাকে ছাড়িয়। পলায়ন করিল । তন ফে. 

সকল স্রিস্তকে থরিয়াছিল তাহারা কাইয়াফ! মহ! 

যাঁজকের নিকটে তীহাকে লইয়া! গেল যেখানে 

অধ্ঠাপকেরা ও প্রাচীনের। সভাস্ত হইল । কিন্ত পিডব্ু 

দরে থাকিয়া! মহ। ফাজকের অউীলিকায় তাহার পাছে হ র 

চলিল এব” শেষ দেখিতে ভিতরে পুবেশ করিয়া ভ্ঙ্ 

লোকের সঙ্গে বলিয়া থাকিল । তখন পুরান ফাজকগণ 

ও গ্লচীনলোক ও মন্ত্রী সভা সমূহ সিশ্তকে বধ করিবার 

কারণ তাহার বিপক্ষে মিথ্ঠা সাক্ষীর অন্সন্থান করিল। 

কিন্ত কিছু পাইলনা তাহাতে অনেক মিথ) সাহ্কীু! 
আইল বটে তত্রাপি তাহারা কিছু পাইলন। অবশেষে 

দুই মিথ্ঠা সাহ্ছী আসিয়া কহিল। এই বেট। বলিল 
যে আমি মন্দিরিকে ভগ্জন করিয়। তাহ! পূনরায় তিন 

দিবসের মধ্যে নির্মাণ করিতে পারি | তখন মহা যাজক 

উঠিয়া তাঁহাকে কহিল কি ভুমি কিছু উত্তর দেওন! 
তোমার পুতি ইহার! কি সাক্ষী দেয় | কিন্ত রিস্ত চপ 
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করিয়ী থাঁকিলেন তখন মহা! যাজক তাহাকে উত্তর 

করিয়। কহিল তুমি খীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র বট কি না ইহ 

আমারদিগকে বলিতে আমি তোমাকে জীবৰান 

ঈশ্বরের দিব) দি। ফিিস্ত তাহাকে কহিলেন তুমি 

হলিয়াছ অপর আমি তভোমারদিগকে কহি ফে ইহারু 

পরে তোমরা মনূষ্ঠ পৃত্রকে পুভাবের দক্ষিণ ভিতে 

বসিয়া] থাকিতে এব" আকাশের মেঘে আগমন করিতে 

 দেখিবা | তখন মহা যাজক আপন বস্ত্র ফ্াভিয়ি! 

কহিল এট] ইশ্থরাপমানক কথা কহিয়াছে আমারদেরু 

আর সাক্কীতে পুয়ৌজন কি দেখ তে! তোমরা তাহার 

ঈশ্বরাপমানক কথা সম্প্রতি শ্তনিয়াছ । ভোমরা কি 

বুঝহ তাহারা উত্তর করিয়। কহিল সে মৃত্যুর দোষী । 

তখন তাহারা তাহার মুখে থুক ফেলিল ও তাহাকে 

কীল মারিল | এব্* অন্/যর। চড় মারিয়। কহিতে লাগিল 

রে খু আমারদিগকে ভবিষৎ বাণী কহ কেতোকে 

ঘা মারিল। ইহার মধ্যে পিতর্ বাহির দালানে ৰ্সিয়। 

ছিল এব* এক চেড়ী তাহার নিকটে আসিয়! কহিল 

তুমিও গালিলি রিস্তর সঙ্গে ছিলা। কিন্ত সে সকলের 

সাহ্কাতে আস্বীকার্ করিয়া কহিল তুমি কি বলিতেছ 

ভাহা আমি জানিন| ॥ অনন্তর দর্দালানে গেলেপরে 

আর এক চেড়ী তাহাকে দেখিয়া! সেখানকার উপস্থিত 

লোকেরদিগকে কহিল এই জনও র্রিশ্ত নাজারণের 
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সক্ষে ছিল | এব” সে দিহ্য করিয়। পূনরায় অস্বীকার 

করিল যে আমি সে মন্ষ্যকে জানিন| | কিঞ্চিত কাল 

পরে ৫স 'আশপাশের লোক আসিয়া পিতর্কে কহিল 

অবশ তুমি ভাহার্তদর মধ্যকার লোক কেননা ভোমার্ 

ভাষা ভোমাতি ব্যক্ত করায় । তখন সে স্পষ্$ বলিতে 

ও দিব্য করিতে লাগিল ফে আমি সে মনুষ্যকে জানিনা 

ও ততক্ষণ কুক্ড়। ঠুনি দিল । তশ্থন পিতর সে কথা 

স্রূণ করিল ফে য্ি্ত তাহাকে বলিয়াছিলেন ভুমি 

কুক্কুট হনির পূর্বে আমাকে তিনবার অস্বীকার 
করিাএর“ সে বাহিরে যাইয়। ডুকুরিয়। কান্দিতে লাগিল 

সপ্তবিন্শতি অধ্যায় 

রাত্রি পুভাত হইলে পরে পুধান্ন ফাঁজকেরা! ও 

লোকের্দের  প্রীচীনেরা যিস্তকে বৃ করিতে তাহারা 

বিপক্ষে মন্ত্রণা করিতে লাগিল । এব” কীঞ্িলে পরে 

তাহাকে লইয়া গিয়া পন্তিযূস পীলাত রাজ্য কর্তার 

স্বানে সমর্পণ করিল। কিন্ত যুহুদা যে বিশ্বাস ঘাতকী 

করিয়া তাহাকে ধরাইয়াছিল যখন সে দেখিল ভীহার 

দণ্ডের নিশ্চয় হইয়াছে তখন সে সখেদ হৃইয়। এ 

ত্রিশ শান রূপা পুধান যাজক ও পুচীন.লোকেরদের 

স্থানে পুনশ্চ আনিয়া দিয়! কহিল। আমি পাপ 

করিয়াছি । কেননা আমি বিশ্বাস ছাতকী করিয়! 

নিষ্পাপী রূক্ত সমর্পণ করিয়াছি তখন তাহারা উত্তর 
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করিল যে তাহাতে জামারদের কি তুমি তাহা! বুঝ 
তখন সেই' ত্রিশ খান রূপা মন্দিরের মধ্যে ফেলাইয়া! 

দিয়। সে পুস্থান করিল এব” যাইয়া আপনাকে ফাঁসী 

দিল। পরে পুরান যাঁজকেরা সেই রূপ| শখ্বান সকল 

উঠাইয়া লইয়া কহিল এ সকল ভাগারে রাখ। কর্তৃব্ঠ 
নহে কেননা সে রক্তের মুল্য । অতএব তাহারা মন্ত্রণা 

করিফা বিদেশি লোকেরদের কবরূস্থানা৫থ ভাই] দিয়া 

কুম্তকারেরদের ভূষিক্রয় করিল। এতদর্থে সেই ভূমি: 

আজি পর্যন্ত রক্ত ভূমি কহায়। তন তাহা পূর্ণ 

হইল যে। ভবিষ্ঠৎ বক্তা হইতে উক্ত ছিল ফে 

তাহার! ত্রিশ শ্বান রূপা সেই ব্বিক্রীত জনের মূল্য 

হাহীকে গিষ্রালের সন্ভীনেরা বিক্রয় করিল তাহা 

লইয়! কুস্তকারের ক্ষেত্রের কারণ দিল যেমত য্িহ্হা? 

আমার স্বীনে, নিরূপণ করিয়! ছিলেন। তখন যিস্ত রাজ্চ 

কর্তার সাক্ষাতে ছ্রাড়াইয়া! থাকিলেন এক, রাজ্য কর্ত! 

তাহাকে জিজ্ঞাস। করিয়া কহিলেন তুমি নাকি যুহুদীরদের- 

রাজায়িস্ত তাহাকে কহিলেন ভুমি কহিয়াছ।পরে যখন 

পু্ধান যাজক ও প্রচীনগণ তাহার অপবাদ করিতে 

লাগিল .তখন্ তিনি কিছু উত্তর দিলেননী। অডএৰ্ 

পীলাত ভীহাকে কহিলে ইহারা কত অপাবাছ তোমার 

_ পুতি সাক্ষী দেয় তুমি কি শুনহ না । কিন্ত তিনি এক 

কথার উত্তর ও দিলেননা তাহাতে রাজ্যকর্তা, বড়ই 
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৯৫. আশ্চর্য্য মানিলেন। তে! নিয়ুমানুসারে সেই পর্বের 

সময়ে রাজ্য কর্তা একজন বন্দী যাহীকে লোকের। চাহিত 

.. তাহীকে মুক্ত করিয়। তাহারদের স্থানে ছাঁড়িঘ্রা দিতেন। 
১৬ এব সেই সময়ে তাহীরদের এক জন বরাব্ৰ। 

১৭ নামে বৃডূই বিশখঠাত বন্ধুয়ান্ছিল। অতএব তাহারা 

আসিয়। জড় হইলে পীলাত তাহার্দিগকে কহিলেন 

আমি কাহীকে তোমার্দের স্তানে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়! 

দিব কি বরাব্বাকে কিনা ঘিশ্তকে যাহাকে শ্রী বলে 

১৮ তোমারদের ইচ্ছ। কি। কেলন! তিনি জানিলেন ফে্ 

. তাহারা ঈর্ষ। ভাবেতে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল । 

*৯ এব যখন তিনি বিচার আসনে কসিয়াছিলেন তখন 

তাহীর্ জ্ত্রী তাহীকে কহিয়। পাষাইংলসক জে সেই 

পক্তার্থিক ব্যক্তির ভাল মন্দেতে কিছু করিগন। কেনন! 

আজি আমি স্বপ্ম দ্বারাতে তাহার কিষয়ে কহ পৃকার্ 

২০. দুঃখ পাইয়াছি। কিন্ত পুধান যাজ.কর। ও পুাচীনের! 

লোকারণ্ঠকে বুঝাইল ফে তাহার। বরাবৰাকে চাহে ও 

২১. গিকে নউকরে | ররাজ্যকর্ত। তাহারদিগকে উত্তর 

করিয়। কহিলেন এ দ্য়ের মধ্যে আমি কাহাকে তোমার 

দের স্থানে মুক্ত করিয়। ছাড়িয়া দিক তোমারদের ইচ্ছ। 

২২ কিভাহারা কহিল বরাব্ৰাকে। পীলাত তাহারদিগকে 

কহিলেন তবে যিিপ্ত যাহাকে শীষ করিয়া বলে তাহাকে 

আমি কি করিব তাহারা সকলেই বলিস ফে তাহাকে 
্ ৫ রী 
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ত্রশ দেওয়া যাউক। তথনন রাজ্/কর্তী কহিলেন কে 

সেকি মন্দ করিয়াছে কিন্ত তাহারা আরও টেঁচীইতে 

লাগিল যে তাহীকে ত্রুশ দেওয়। যাউক। ফ্খম পীলাভ 

দেখিলেন যে তিনি কিছু করিতে পারিলেদন। বর" 

গোলমাল হইতে লাগিল তখন জন লইয়া! তিনি 

লোকারণ্ঠের সাক্ষাতে আপনার হাত ধুইয়। কহিলেন 

আমি এই গ্রৃকৃতার্থিক ব্যকির রক্তেতে নিরুপরাধী 

আছি তোমরাই তাহা বুঝহ। তখন লোক সকল উত্তর 

করিয়া কহিলেক তাহার রক্ত আমারদের উপর ও 

আমারদের সন্তামেরদের উপর বর্তৃক । তখন সে 

ভাহারদের স্বামে বর্াৰ্বাকে মুক্ত করিয়া ছাড়ি 
দিল এব" যিস্তকে কোড়া মারি দেওয়াইয়ু! ভাহীর 

ত্রুশ হওনের কারণ সমর্পণ করিল। তখন রাজ্য 

কর্তার সেনাগণ রিশ্তকে বিচার দালানে লইয়া! গেল 

এব তাহার নিকটে সেনার যঠা সমূহ একত্র করিল। 

পরে তাহার রদ্র খসাইয়া লইয়া তাহার উপর তাহারা 

এক রক্ত বর্ণের রাজবজ্র পরাইয়। দিল। এব" এক কাটার 

মুক্ট বনাইয়া তাহার মস্তকে রাখিল ও তাহার দক্ষিণ 

হাতে বেত দিল পরে তাহার সশ্গখেহাটুপাড়িয়া তাহাকে 

হে য়হদীরদের রাজন্নমস্কার ং বলিয়া পরিহাস করিতে 

লাগিল । পরে তাহার উপর থক ফেলিয়। দিয়া তাহার 
মন্তকে তাহারা বেত মাহিল। এব" তাহাকে তিরুক্কার 
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_গ্করিলে পরে তাহা হইতে সেই রাজ বঙ্গ উঠাইয়| 

লইল' এৰ* নিজ পরিচ্ছেদ পরাইয়। তাহাকে 

তুশেতে চড়াইয়াদিতে তাহাকে লইয়। গেল। পরে 

বাহিরে ফাইতে * তাহারা শীমন নামে এক কিন্তেনি 

মনুষ্যের সান্কা্ পাইয়] তাহাকে তাহার ক্রুশ বহিয়!1 

লইয়া যাইতে বেগার ধরিল। অনন্তর গলগত নামে 

এক স্থান |অর্থাৎ মাতা খুলী স্থান সেই খান পৌঁঁছিলে 

পরে তাহীর। তাহাকে পিত্ততে মিশ্িত ছিরকা পান 

করিতে দিল কিন্ত তাহা] চাকিয়া তিনি পান করিতে 

চাহিলেননা | তখন তাহারা তাহাকে ক্রুশতে চড়াইয়। 

এব্* গুলীকাট করিয়। তাহার পরিচ্ছেদ ভাগং করিয়। 

লইল সেই কথ যেন পূর্ন হয় ফে ভবিষ্যৎ বক্তার | 

দ্বারা উক্ত ছিল যে আমার বস্ত্র তাহার! আপনার্দর 

মধ্যে পরিব্ণ্টন করিল এব" আমার জামার কার? 

গুলীবাট করিল। পরে তাহারা সেই খানে বশিয়! 

ভাহার.পুহরিতে থাকিল | এব” তীহার মস্তকের উপর 

তাহার অপবাদের লেখন লাগাইয়| দিল যে এইরিন্ত 

য়হুদীরদের রাজ! | এৰ* দুই চোর্ তাহার সঙ্গে ক্রুশেতে 

চড়ান গেল এক জন দছ্ছিণ পার্থ ও অন্য জন বান 

পার্থ । এক পথগামি সকল তাঁহাকে তিরস্কার করিতে 

লাগিল তাহার! আপনারদের মস্তক লাড়য়। কহিল। 

ওরে মন্দিরের নাশক ও তাহার তিন দিনের মধে$ 

থে £ 
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নির্সাণ কারক তুই আপনার রুচ্ষ। করিস যদি ঈশ্বরের 

পুত্র হইস তবে ক্রুশ ইইতে নামিস | এব, পুথান্ 

যাঁজকেরাও পরিহাস করিয়া অধ্যাপক ও গ্াচীন 

লোকের সহিত বলিতে লাগিল । সে অন্যেরদিগকে 

পরিত্রাণ করিল আপনার বরিত্রীণ কার্রিতে পারিল না 

যদি সে গিশরালের রাজা! হয় তবে সে ক্রুশ হইতে 

এখন নামুক ও আমরা তাহাকে পুচ্ঠয় করিব । সে 

জশ্বরেতে বিশ্বাস করিল এখন তে। উন্নি ভাহীর্ উদ্বার্ 

করুণ যদি তাহীকে রাখিতে ইচ্ছ। করেণ কেনন। সে 

কহিল যে আমি ঈশ্বরের পুত্র । এব ফে চোরের! 

তাহীর সঙ্গে ক্রুশেতে চড়ান গেল ভাহীরাও ভাহীকে 

সেই রূপ নিন্দা ফরিতে লাগিল। পরে দূই পুহর 
আবি তিন পুহর পর্য্যন্ত দেশ সমূদায় অস্ককারাবৃত 

হইল। এব* তিন পুহর সময়ে র্িস্ত উচ্গৈঃ স্বরে 

চেঁচাইতে লাগিলেন ঈলী হ₹ লামা শাবাকতনী আর্থাহ 

হে আগার ঈশ্বর হে আমার ঈশ্বর ভুমি কেন আমাকে 

ছাড়িয়া গিয়াছ | ইহা সে আশপাশ উপস্থিত লোকের 

দের কেহ শুনিয়া কহিল এই মনূষ্ঠ ইলিয়াকে স্মরণ 

করিতেছে । এব" তাহীরদের এক জন শীষু দৌড়িগ 

এক টুকী জপঞ্জ লইয়! ছিরকায় ভরিয়া দিয়। তাহা এক 

বেতের অগুভাঁগে লাগাইয়া তাহাকে পান করিতে দিল 

অন্/ সকল কহিল থাক্ ঈলিয়া তাহাকে পরিত্রাণ 
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করিতে আসিবেন কি না,আ!মারা দেখি । যিশ্তউচ্চৈঃশব্দে 

চেঁচাইয়! পাণত্যাগ করিলেন। তখন দেখ মন্দিরের 

পর্দা উপর হইতে নামো পর্য্যন্ত ফাটিয়। গিয়া দুইশখান 

হইল ও ভূমি কীপিতে লাগিল ও পর্বত ফাটিয়। গেল। 

এব" কবরস্থান উদল| হইয়! গেল ও অনেক পৃণ্যবানের 

দের শুপ্ত দেহ উঠিল। এব" ঝ্িশ্তর পূনকখান পরে 
কবর হইতে বাহিরাইয়। পৃণ্ঠনগরে গিয়। অনেকেরদের 

স্বানে দেখা দিল। ইহার মধ্যে সে শতসেনারপতি ও 

তাহার সমিভ্যারিরা ফে রিস্তর পুতি পৃহরী ছিল: 

তাহারা সেই ভূমি কম্প ও যে & কর্ম হইয়াছে তাহ? 

যখন দেহিল তখন তাহারা! বড় ভীভ হৃইয়া কছিতে 

লাগিল সত/ বটে এই ঈশ্বরের পত্র ছিলেন। এৰ* সেই 

খানে অনেক ভ্রীলোক যে যিস্তর সেবা করিতে হ 

তীহারু পশ্চাৎ হইয়া গালিলি হইতে আসিয়। ছিল 

তাহারা অনেক দূরে থাকিয়া দেখিতেছিল তাহারদের 

মধ্যে মারিয়া মাদ্গলেন ও য়াকুৰ ও যোসের মাত ও 

মারিয়! ও জেবদির প্ত্রেরদের মাত! ছিল। সন্থ্যাকাল 

উপস্কিত হইলে যুশফ্ নামে আরিমাতেয়ার এক 

থনবান লোক. আইল সে আপনি রিিশ্তর শিষ্যও 

ছিল। সেই পীলাতের নিকটে গিয়। গ্িশ্তর দেহ মাঙ্দিল 

তখন পীলাত ভাহার দেহ সমর্পণ করিতে আজ্ঞাদিলেন 

এব" রুশফ দেহ পাইলে পরে তাহাকে নির্মল কাপড়ে 
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জড়াইয়া দিল । ও আপন নৃডন কবর ফে তিনি পাষাণ 

পর্বতে খনন করিয়াছিলেন ভাহাভে শোয়াইয়। দিন 

পরে কবর স্বানের ছারে এক মহা পাতর গড়াইয়। 

দিয়। সে পৃহ্থীন করিল। এব* সেখীনে মারিয়া 

মান্গালেন ও অন্য মারিয়। কবরস্ানের সন্মূখে বলিয়া 

থাঁকিতেছিল। অনন্তর আয়োজন দিবসের পর দিবসে 

পান যাঁজকের। ও ফারিসীর!পীলাতের নিকটে একত্র 

আসিয়া কহিল। মহাশয় আমারদের স্মরণে পড়ি 

যে ও পূৰঞ্চক আপন জীবৎকালে কহিয়াছিলফে তিন্ 

দিন পরে আমি পুনবর্কার উঠিৰ। অভএব তৃতীয় 

দিবস পর্য্যন্ত কবরস্তান সুরক্ষিত হইতে আজ্ঞ! করুণ 

যে কি জানি তাহার শিষ্/গণ রাত্রি সয়ে আপিয়! 

ভাহাকে হর্ণকরিয়। লইয়া ষাঁয় পরে লোকেরদিগকে 

৫ 

৬৬ 

বলে যে ও ম্ত্য হইতে উঠিয়াছে তাহাতে শেষ ভান্তি 

প্রথম হইতে মন্দ হয়। পীলাত তাহার্দিগকে কহিলেন 

তোমারদের স্থানে পুহরী এক যঠ| আছে চলিয়া যাও - 

' তাহা আপনারদের য্থাসাধ্যে রুক্ষা করুগা | অতএব 

তাহারা যাইয়া পাতরে মোহর দিয়া! পুৃহরিবর্গ রাখিয়া 

কবরস্থান রক্ষা করিল-__ 

অফীবি্শতি অধ্যায় 

বিশ্সবারের অবশেষে সপ্তাহের পুথমের ভোর 
হইতে ২ মারিয়া মাদগলেন ও অন্ মারিয়। কবরস্থান 



২৬ 

আক্টাবি“শতি অধ্যায় চা 

দেখিতে আইল | পরে দেখ মহা ভূমিকম্প হইল 
কেননা ঈশ্বরের দূত স্বর্গ হইতে নামিলেদ এব" আপিয়া 
পাতর শান দ্বারের নিকট হইতে গড়া ইয়া দিয় তাহীরু 
উপর বসিলেন। তাহার বদন বিদ্েতের ন্যায় এব* 

তাহীর পরিচ্ছেদ হিমের তুল্য শুববর্ণ। এব” তাহার 
ভয়েতে পুহরিরা কম্পিত হইয়। মৃতবৎ হইল । তখন 
সে দূত ত্রীলোকেরদিগকে উত্তর করিয়া! কহিলেন 

তোমরা শঞ্কিত হইও না কেননা আমি জানি ষে 

তোমরা গ্িশ্র উদেশে আছা যিনি কুশেতে হ্ড) 

হইয়াছিল | তিনি এখানে নহেন তিনি উতিজ্াছেন 
যেমত আপনি কহিয়াছিলেন আইস যে স্বানে প্ভূ 
শয়ন করিলেন তাহা দেখ । পরে শী যাইয়] তাহার 
শিষ্যেরদিগকে কহিয়। দেও যে তিনি মৃত্যু হইতে 
উঠিয়াছেন ও দেখ ডিনি তোমারদের অগুনর হইস! 
গালিলিতে যান দেখ আমি ভোমার্দিগকে কহিকা। 
দিয়াছি। অতএৰ তাহারা কবরস্থান হইতে সভয় ও 
মহানন্দে ঝটিভি চলিয়া গেল ও শিষ্যগণেরদিগকে 
স“বাদ আনিতে ছৌড়িয়। আইল। এব*শিষ্েরদিগকে 
কহিয়। দিতে যাইতে হ₹ দেখ খরিশ্ব তাহারদেরসঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন সকল কল্যাণ তখন তাহারা! 
আসিয়া তাহার চরণ খরিয়া ভীাহাঁকে ভজন! করিতে 
লাগিল। তখন য্রিস্ত তাহারদিগকে কহিলেন ভীভ 

হইওদ। আছার ভরাতারছ্িগকে গাসিলিঙে হাইভেক 
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গিয়া সেখানে তাহারা আমার দেখা পাইকে। পরে 

ভাহীরা ফাইভে ২ দেখ পুহরি বর্গের মধ্যেকেহ হ নগরে 

আবিয়া যাহা হইয়াছে প্রধান ফাজকের্দিগকে সফলি 

কহিয়াদিল | তখন তাহারা প্ুচীন লোকের সঙ্গে সভ! 

করিয়া মন্ত্রণ। করিলেক পরে তাহারা সেনাগনেরদিগকে 

যথেষ্ট তঙ্কাদিয়। কহিল । তোমরা বল ফে তাহার 

শিক্যগণ রাত্রি সময়ে আসিয়। আমর নিদাঠ করিতে হ. 

তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া! গেল। এব এই কথা 

যদি রাজ্য কর্তার শুবণে আইসে তবে আমরা তাহাকে 

বৃঝাইয়। তোমারদের রুচ্ছ! করিক । অতএক্.তাহার্! 

সেই তঙ্কা গৃহণ করিয়া যেমত শিক্ষিত হইল সেই মত 

করিল এব" সেই কথা যু'ছদী লোকের মধ্যে আজি 

পর্য্যন্ত সচরাচর আহছ | তখন এগারটা শিষ্য রিশ্তর 

নিরূপিত একপব্বতে গালিলি দেশে চলিয়ু। গেল ।পরে 

তাহারা তীহাকে দেখিয়ুঃতাহীর ভজন করিল কিন্ত 

কাহীর ২ সন্দেহ ছিল। তখন র্রিস্ত আলিয়] তাহার 

দিগকে শুনাইয়। কহিলেন যে স্বর্গেতে ও পৃথিবীকে 

সকল -াধঠ আমাকে দেওয়। গিয়াছে । অতএব তোখর 

যাইয়ু। সকল দেশের লোকের্দিগকে। পিতার পৃত্রের 

: ও খর্মাক্ীর নামেতে বাপ্টাইজ করিয়াষে কিছু অ।মি 

. ভোমারদিগকে আজ্ঞা করিয়াছি সে সকল পালন করিতে 

তাহারদিগকে শিশীইযু। শিহ্যকরহএব"দেখ জগতেরু 

শেষ পর্যন্তই আমি নদৃত তোমারুদের সঙ্কে আছি 
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পৃথ্ম অধ্যায় 

আর্স্ত | ভৰিষ্ঠৎ হক্তারদের গুহ্থে যেত লিপি আছে 

দেখ আমি আপন দূতকে তোমার অগুসর করিয়! 

পাঠাই ও সে তোমার অগু তোমার পথ পুস্কত করিবে। 

পান্তরের মধ্যে চীৎকারায়ুমান এক জনের রব ফে 

পুর পথ পুপ্ধত করহ 'ভাহীর সরান সকল সমান্দ 

 কর্হ | ফোহন মহ] প্রান্তরে বাপ্টাইজ করিংলল ও 

পাপের ক্ষমা পুযুক্তে মন ফিব্রাণের ৰাপ্টিক্ পুগরু 

করিলেন । এব, ফুহোদ। দেশ লমুায় ও ছ্রিরোশনহ 

নিবানি সকল বাহির হইফ। তাহার নিকটে গেন ও 
 আপনারদ্র্পাপ হকার করিস! তাহার দ্বার ঘিন্বন 

ঢং 
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আমারদিগকে থাকিতে ছেও তোমার সঙ্রে আধারদ্ত্ 

বিষয় কি তুমি ন। কি আমারদিগকে ক্ড করিতে 

আসিয়া তৃমি কেটা তাহা আনি জানি ঈশ্বরের 

ধার্মিক | তখন যিস্ত ভাহাকে ধ্মকাইয়। কহিলেন চুপ 

কর ও তাহা হইতে হাহির হও | তখন সে অপবিত্র 

ভূভ তাহাকে মুচড়াইসু) উচ্চেংশকে চেঁচাইলে পরে তাহ! 

হইতে বাহির হইল | তাহাতে সকলেই চমৎক্ত হইল 

এ্রমত যে ভাহারা পরস্পর জিজ্ঞাস। করিতে লাগিল 

একিআছে একি মত নূতন শিক্ষা কেননা ইনি 

হসাখে হর” অপবিত্র ভূতেরদিগকেই আজ্ঞ। করিলে 

ভাহালা তাহার আজ্ঞা বৃহ হয় | অতএহ্ তাহার খঠাতি 

গ্রালিলির চতুদ্দিগ দেশ সমূদ্বায় তৎক্ষণাৎ ব্যাপিভে 

লাগিল। পরে শিন্গগ হইতে বাহির হইবা মাত্র 

তাহার য়াকুৰ ও যোহনেরু বঙ্গে শীমন আজ্্রুর হরে 

পুবেশ করিলেন | কিন্ত পিতরের শাশুড়ী ভ্বরেতে 

পীড়িডা হইয়! শুনে ছিল অতএব তাহার গতিক 

তাহারা শী তাহাকে জানাইয়ুা!দ্িল। এব* তিনি 

আসিয়া ভাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে উঠাইয়া 

দিলেন ও তত্চ্কণীৎ জর তাহাকে ছাড়িয়। দিল পরে সে 

ভাহারদের সেবা করিতে লাগিল | অনন্তর সন্ধ্যা সময়ে 

সূর্য অস্ত হইতে ২ তাহারা ব্যাথিগুস্ত ও ভূতগুস্ত সকলের 

দিগকে তাহার নিকটে আনয়। দিল। এব" নগর 
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সমূহ আসিফ ছারের কাছে যড় হইল | এব* ফে নানা 

গ্কার রোগেতে রোগী ছিল এম অনেকেরদিণকে 

তিনি ্দীরৌগ করিলেন ও অনেক ভূতেরদ্বিগকে বাহির 

করি! ছিলেম কিন্ত ভূতের! তীহাকে জানিল এই 

লিক্ষতে তিনি ভাহাবদিগরকে কথা! কহিতে দিলেন ন।। 

সেই রাত্রি পুভাতে দিন পুকাশ হুওনের অলেক পূর্বে 

তিনি গাত্রোণ্থান করিয়। বাহিরাইয়! এক নির্জন স্থানে 

চলিয়া গিয়া সেই খানে প্রার্থন|। করিতে লাগিলেন 

পরে শীমন্ ও ভাঙার সমভঠারির1 তাহার পশ্চাতে 

গ্রমন করিল। এব* তাহার উদ্দেশ পাইলে পরে তাহাকে 

কহিল সকল মনৃষ্য তোমার অন্বেষণ করে। ভিন 

জহারদ্দিগকে কহিলেন আমরা! অগে. অন্য ২ং মগরে 

যাই স্বেখীনে যেন আমি কথা পৃচার করি কেনন| 

আমি এই নিমিত্তে বাহির হইয়া আইলাম। পতে 

ভিনি গালিলি সমূদায় তাহারদের নিনগগে কথ? পুচান 

করিলেনও ভূত সকল বির করিস। দিলেন এব" এক 

কুষ্ঠী তাহার নিকট আসিয়া] তাহাকে কাকুতি করিয়। 

তীহার অগে হাটু পাঁড়িয়) কহিতে লাগিল । আপনকার্ 

ইচ্ছ! যদি হু তবে আপনি আমাকে পরিষ্কার করিতে 

পারেন। তখন যিস্ত সকরুণ হইয়। হস্ত বিস্তার করিয়। 

 ভাহাকে সপরর্শ করিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা) আছে 

তুমি পরিস্থত হও | তিনি কথা কহিক] মাত্র বুষ্ 
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ঃ ৪৩ | ৪৪ তাহাকে ছাড়িয়া দেল. এব" সে পরিঙ্থৃত হইল । পরে 

| ভিন তাহীকে দঢ় মতে আজ্ঞা দিয়া] বিদায় করিয়! 

কাহজেন সাবধান কাহাকে কিছু কহিও না! কিন্ত চলিয়া। 

গিয়া যাঁজকেরু স্বানে আপনাকে দেখাইয়[] তোমার 

পরিস্কারার্থে তাহার্দের পুতি সাক্ষী হইবার কারুণ 

যে দুব্ঠ মোশা আজ্ঞা করিয়া! ছিলেন তাহা নিবেদন 

£€. করুহ | কিন্ত সে বাহির হইয়া সেই কর্ম ব্যাপক রূপে 

পুচার করিয়া! তাহার জনর্ৰ করিতে লাগিল তাহাতে 

য়িশ্ত আরুবার নগরের মধ্যে ব্যক্ত মতে পুবেশ করিতে 

পারিলেন না কিন্ত উজড ২ স্বানে বাহিরে থাকিলেন 

এব্* লোকের! সকল দিগ হইতে তাঁহার নিকটে আইল 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

কএক দিবস পরে তিনি প্নরায় কফর্নহে পুবেশ 

করিলেন এব্* জনর্ৰ হইল ফে তিনি ঘরেতে আছেন । 

২. তাহাতে শীঘ এতেক লোকের স'গুহ হইল ফে তাহার 

দেরুসেস্বানে সমাবেশ হইলনা বরুঞ্চছারের আশপাশও 

নাই তখন তিনি তাহারদের পুতি বাণী পুচার করিতে 

৩. লাগিলেন। পরে তাহারা! চারি জনেতে উহ্ঠমান অর্ছাঙ্গ 
ব্যাধিতে ব্যাথিত এক জনকে লইয়া তাহার নিকটে 

৪ আইল | কিন্ত লৌকের উপর্যূপরি নিমিত্ে তাহার 

সাচ্চাতে প্ৌছিতে না পারিয়া। ভিনি ফে স্তানে ছিলেন 

নে স্থানের ছাত তাহারাখনন করিতে লাগিল এব* তাহ! 
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উদলা করিলে পরে যে শঘঠাতে সে আর্থার ব্যাথিত 

শোয়।ন ছিল তাহা লাযাইয়। দিল । য্িন্ত তাহারদ্র 

পৃত্যয়ু দেখিয়া সে অর্থাক্রিকে কহিলেন রে বাছা তোমার 

পাপ ক্ষমা হইফাছে | কিন্ত কতেক অধ্যাপক সেখান্ছে 

বসিয়া ছিল ও আপনারদের মনেহং বিচার করিতে 

লাগিল। যে এই মন্ষ্য ইশ্বরাপমানক কথা কেন 

ক্হিতেছে ঈশ্বর ব্যতিরেক পাপের হ্মমা কে করিতে 

পারে। পরে য্খন গ্রিম্ত আপন অন্তঃকরণে বোধ 

পাইলেন ফে তাহীর। আপনার্দের মনের মধ্যে এই যত 

বিচার করিতেছে তৎ্জ্ণাৎথ তিনি তাহার্দিগকে 

কহিলেন যে ভোমরা ফেন আপনাদের মনে এমত 

বিচার কর্হ। এই অদ্ধার্গিকে ডোমার পাপ ক্ষমঃ 

হইয়াছে, কহিতে কিবা তোমার শব্য। তুলিফু। লইয়। 

হাটিয়া যাও কহিতে কোন কথা সহজ আছে। কিন্ত হে 

পৃথিবীর উপর গ্রাপের হুমা! করিতে মন্ষ্ঠ পুত্র 

সাঁধ্য আছে ইহা তোমারদের জানিবার কারণ সেই 
অর্থাক্রিকে ভিনি কহিলেন । আমি তোমাকে কহি উঠ 

তোমার শঘ/ ভুলিয়া লইয়া! আপন রে চলিয়া যাও। 

এব্* তৎক্ষণাৎ সে গাত্রোঞ্ান করিয়া আপন শষ? 

উঠাইয়! লইয়া! তাহারদের সকলের সাক্ষাতে বাহিরাইফ়ু1 

গেল এমত যে তাহারা সকলেই চমৎক্ত হইল এৰ* 

ঈশ্বরের পুশশ্সা করিয়। কহিল আমরা এই পুকার 
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কখন দেখি নাই। পরে বাহির হইয়া ভিনি পৃ্শ্চ 

সাগরের তীরে গেলেন ও তীহীর নিকট লোক অকলের 

অমাগম হইতে লাগিল এব” ডিনি তাহারুদিগকে 

শিশাইতে লাগিলেন। পরে গতি করিতে ২ তিমি 

করের কাছারিতে আল্যার পূত্র লোইকে বসিয়া 

হাঁকিতে দেখিষা ভাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাঙৎ 

আইস এব* সে উচ্ভিয়ু! তীহার্ পশ্চাৎ গমন করিল | 

পরে ফ্রিশ্ত তাহার ঘরে ভোজন করিতে বনিয়! 

থাকিতে ং ঘটনাক্রমে অনেক পাটওয়ারী ও পাপ! 

লোক যিশ্তর ও তাহার শিষ্যেরদের সক্গে বসিয়া 

ছিল কেনন1! তাহারা যথেফ ছিল এব” তীহীর 

পশ্চাৎ আসিয়াছিল | তখন অধ্যাপকেরা ও ফ্ঞারিসীর॥ 

তাহাকে পাটওয়ারী ও পাঁপি লোকের সঙ্গে খাইতে 

দেখিয়া তাহারা তাহার শিষ্ঠেরদিগকে কহিল 

সে কেমন কবিয়ু। পাটওয়ারী ওপাপি লোকেরদের 

সহিত ভোজন করিতেছে । য়িস্ত একথা শুনিয়া! ভাহার 

দিগকে কহিলেন অরোগিলোকের চিকিৎসকে আবশ)ক 

দাই কিন্ত রোগি লোকের আমি মন ফিরাইবার কারণ 

ধার্মিক লোকেরদিগকে আহীান করিতে আনি নাই কিন্ত 

পাপি লোকেরদিগকে । অপর গোহনের ও ফ্কারসীর 
দের শিষ্চগণ উপবাস করিত এব” তাহারা আসিয়া 

তাহাকে কহিলযে য়োহনের ও ফারিসীরদের শিষ্/রা! 
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উপবাস করে কিন্ত তোমার শিষ্ঠগণ উপবাস করে না 

কেন |গ্রিস্ত ভাহীরদিগকে কহিলেন বর সঙ্গে থাকিতে 

কন্যার সখীগণ কি উপবাস করিতে পারে যাবৎ হর 

তাহারদের সঙ্গে থাকে তাবৎ ভাহারা উপবাস করিতে 

পারে না । কিন্ত এমন সময় আবে ষ্খ্বন বর তাহার 

ছের নিকট হইতে লওয়া ষাইবে তখন তাহারা সেই 

সময়ে উপবাস করিবে । অপর পুরাতন বস্তের উপঞূ 

একটুকী নৃতন কাপড় কেহ সীয়ায় না তাহা করিলে 

যে নৃতন কাপড় তাহা পুরিয়। দেয় সেই সে পুরাতন 

বৃত্রের অপহরণ করে তাহীতত তাহীরু ফাটা আরো! 

মন্দ হয় ।অপরু পৃরাভন কুপাতে কেহ নূতন দুক্কারস 

থোয় ন৷ তাহা করিলে সে. নূতন দ্যুক্ষারসেতে কুপ! 

সকল ফাটিয়া যায় ও দুক্ষ। রূস চুইয়| পড়ে এব" 

কুপা সকল অকার্ষ হয় কিন্ত নৃতন দুক্ষা রস নৃতন্ 

কুপাতে রাখিতে হয়| পরে ঘটনাক্রমে বিশ্বামবার 

দিবসে তিনি শস্যের ক্ষেত্র দিয় গতি করিতে ছিলেন 
তাহাতে তাহার শিষ্যেরা যাইতে ২ যবাদির শী 

ছিড়িতে লাগিল | তখন ফারিসী লোকেরা তাহাকে 

বলিল দেখ যাহা! বিশাম বারেতে কর্তব্য নয় তাহা 
ইহারা কেন করিতেছে । তিনি তাহারদিগকে কহিলেন 

দাউদ যখন অনাহারী ও হ্ষুধিত ছিলেন তখন তিনি 
আপনি ও শ্বসমভ্যারিরা কিং করিলেন ভাহ।কি 

9 
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২৬ ভোমরা কম পাঠ কর নাই | যেকিরুপে আাবিতর 

পুধান যাঁজকের সময়ে তিনি ঈশ্বরের মন্দিরে পুবেশ 

করিয়। যে দর্শনীয় কুটী যাজকপণ ব/তিরেক সকলের 

অশ্বীদ্য ডাহা] খাইতে লাগিলেন এব" আপন সমভ্যারির 

২৭ দ্গকেও দিলেন । পরে তিনি ভাহারদিগকে কহিলেন 

বিশ্মামবার  মনুষ্যের হেতু নিরূপিত ছিল কিন্তু মনুষ্ঠ 

২৮ বিশামবারের হেতু নহে। অতএব মন্ষ্ঠ পুত্র বিশ 

.. হারের কর্তাও আছেন 

ত্তীয় অধ্যায় 

অনন্তর তিনি পুনব্বার দিনগগে গুবেশ করিলেন 

এব্* এক মনুষ্ঠ যাহার এক হাত শুষ্ক হইয়। গিয়ছিল 

২. সেখানে ছিল। অতএব তাহাকে তিনি বিশ্বামবারে 

ভাল করিবেন কি না ইস] দেখিতে উহীরা তীহারপুতি 

, ও. নিরীক্ষণ করিয়া থাকিল। তখন তিনি সে নল 

২. মনফ্যকে কহিলেন ফে অগ্ যাইয়া দীড়াও। . পরে 

ৰ তিনি উহারদিগকে কহিলেন বিশ্বাম্বারে ভাল করা 

কিহ্বা মন্দ করা! গুণ রক্ষা! করা কিবা বধ করা ইহায় 

কোন্টা। কর্তব/ কিন্ত তাহারা চুপ করিফু। থাকিল। 
৫ . তখন ভাহারদের অন্তঃকরণের কঠিনতা" পুযুক্ত উদ্দিন 

হইফ। তিনি চতুষ্পার্থ্ে তাহারদের উপর জুদ্ধ দৃ্ি 

করিলে পরে সেই মন্ষযকে কহিলেন তোমার হাভ 

বিতার কর এব, সে তাহা বিস্তার করিল ও তাহার হাত 
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অন্য হাতের সদৃশ ভাল হইল। পরে ফারিসীর) 

বাহির হইয়! শীঘু করিয়। হিরোদিয়ানের্দের সহিভ 

ভাহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিতে লাগিল ঘে তাহার! 

কেমন করিয়। ভীহাকে নউ করিতে পারে | কিন্ত সপ্ত 

আপন শিষ্ঠগণের সহিত সেই স্থান ছাড়ি সাগরের 

নিকটে গেলেন এব" গালিলি ও যুহুদা দেশ ও মিতা 

শলম ও আদোম দেশ ও হির্দনের -ওপার হইত হস 

_-লোকার্ণ্য তাহার পশ্চাত গমন করিল। এব” সোর্ 

ও সীদনের নিকটাবর্তি লোকেরা যখন শুমিল তিনি 

কেমন মহা কর্ম করিভেছেন তখন বড় লোকারণ্য হইয়া! 

তাহার নিকটে আইল | তখন্ন তিনি আপন শিষ্যেহ 

দিগকে অন্মতি করিলেন যে একখান্ছোট ডিঙ্গী আমার 

নিকট পস্থত থাকে ফেন আমার উপর লোক সকল 

চাপা] চাপি না করে । কেমন! তিনি অনেকেরদ্িগতক 

আরোগ; করিয়াছিলেন এমন জূপে যে ব্যাধিগ্ভরা 

যতেক ছিল সে সকল তাহার নিকটে ঠেলা ঠেলি করিয়া! 

আইল। এব” অপবিত্র ভূত সকল তাহাকে দেখিবা | 

মাত্র তীঁহীর সাক্ষাতে পড়িয়! চেচাইতে লাগিল হে তু 

ঈশ্বরের পুত্র আছ । কিন্ত তিনি তাহারদিগঙ্কে দৃঢ় 

মতে আজ্ঞ। করিলেন যে তাহার পরিচয় তাহীরু। ঘ্ন্ 

নাদেয়। অনন্তর তিনি এক পব্বতের উপর গম 

করিলেন এব" যাহারদের পুতি তাহার অভিমত হিল 

১ 
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তাহারদিগকে ভিন ডাকিলেন ও সে সকল তীহার 

নিকটে আইল। পরে আপনার সঙ্গে থাকবার কারণ 

ও কথা পুচার করিতে প্লরেশ করিবার কারণ এব রোগ 

সকল দূর করিবার কারুণ ও ভূভেরদিগকে বাহির. 

করিবার কারণ তিনি দ্বাদশেরদিগকে নিশক্ত করিলেন। 

এব* শীমনকে তিনি পিতর্ করিয়া খঠাত নাম দিলেন। 

এব" যেবদির পুত্র য়াকুব ও য়াকুৰের ভাই ফ্লোহন 

ইহারদিগকে তিনি বোনরজস করিয়া বলিয়। দিলেন 

ইহার অর্থাৎ মেঘনাদের পৃত্র এব" আকন্দ্র ও ফিলিপ ও 

বার্ভালোমি ও মাতিউ ও তামা ও লেয়ার পৃত্ 

ফাকুব ও তর্দী ও শীমন কনায়নী 1 এব” যুহুদ। 

ভ্বারিওট। যে তাহাকে বিশ্বাসঘাতকী করিক। ধরাইয়! 

দিল পরে তাহীরা এক বাড়ীতে গেলেন । এব লোক 

সকল পৃনবর্বার একত্র হইল এমত ফে ভাহীর। ক্ুটাঞ 

'াইতে পাইল না | পরে ইহার স-বাদ পাইফু। তাহার 

জ্ঞাতিরা রাহিরাইয়া তাহাকে ধরিতে গেল সে কেনন। 

তাহারা কহিল তিনি উন্মত্ত আছেন। অনন্তর ফে 

অধ্ঠাপক সকল রিরোশল্ম হইতে আসিয়াছিল 

তাহারা কহিল যে সে বেঅলজব্বকে রাখিতেছে এৰ* 

'ভূতপতির ছারা ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া দেয়ু। 

তখন তিনি তাহার্দিগকে ডাকিয়ু। দৃষ্টান্ত কথানুসারে 
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বাহির করিতে পারে । আর যদিষ্যাৎ কোন রাজ) 

আপনার বিপক্ষে ভিন্ন ২ হয় তবে সেই. রাজ্য দ্বির 

থাকিতে পারে না। ও যদি কোন বাটী আপন বিপক্ষে 

ভিন্ন ২ হয় তবে দেই বাটীও থাকে না। এব যদি 

শয়তান আপন, বিপচ্ছে উঠিযু। ভিন্ন ং হয় তবে সে 

স্থির থাকিতে পারে না কিন্ত শেষ হয়। প্রথমে 

বলবান মন্ষ্ণকে দ্বান্ধিয়। ব্রাশে তবেই তাহার ঘর 

লটরপাট হইতে পারে নতুবা! কেহ সেই বলবান লোকের 

হরে পুবেশ করিয়। তাহার সামগুী সকল লূটেয়। লয় 

এমত কি রূপে করিতে পারে । সত্য আমি তোমার 

দিগকে কহি যে সমস্ত পাপ ও অপনিন্দা যে কিছ 

তাহারা নিন্দা করিয়। কহিৰে তাহা মনুষ্ঠেরদের 

সন্ভানেরদের পতি ক্ষমা হইবে | কিন্ত যে কেহ্ 

ধর্থাতাকে অপনিন্া করে তাহার ক্ষমা কখন হয় ন। 

কিন্ত অনন্ত কালের দণ্ড দায়ী হয় । কেনন। ইহারা 

কহিয়াছিল ফে তাহীর স্থানে একট! অপবিত্র ভূভ 

আছে। তখন তাহার ভু ত্গণ ও মাতা আনিয়। বাহিরে 

দৃীয়মান হইয়ু। তাহীকে ডাকিয়ু। পাঠাইল। এব 

লোকারণ/ তাহীর চতুর্দিগে বসিয়াছিল ও তাহার 
তাহাকে কৃহিয়। দিল যে দেখ তোমার মাত ও ভীতুরা 

তোমার অন্বেষণ করিয়া বাহিরে দাড়াইয়। আছে। 

তখন্ন তিনি তাহারদিগ্রকে উত্তর করিয়া কহিলেন 
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আমায় মীড। বা কে আসার ভুত্রাও বাকে।পরে হে 

সকল তীহাকে বেস্িত করিয়। ৰসিয়। ছিল তাহারদের 

উপর তিনি চতুষপার্থে দি করিয়া) কহিলেন আসার মাতা 

ও ভত্রদিগকে এই দেখ । কেননা ফে কেহ ঈশ্বর 

ইচ্ছাপালম করে সেই আমার ভাইও ভগিনী ও মাতা 
4 

চতুথু আধ্ণয়ু 

অতঃপরে তিনি সমূদেরে তীরে পৃনব্র্বার শিক্ষাইীতে 

লাগিলেন এব তীহার নিকটে বড় লোকার্ণ্য- সণগৃহ 

হইল এমত ফে তিনি সসুদতে এক নৌকায় চড়িয়া 

বসিলেন ও লোক সমূহ সমুদ্রে তটে থাকিল। 

পরে তিনি দৃষ্টান্ত কথার হারাতে অনেক পুলঙ্গ তাহার 

দিগকে শিক্ষাইতে লাগিলেন ও তাহীর শিক্ষার মধ্যে 

কহিলেন । শুন দেখ এক বুনন কীজ বুনিতে বাহির 

আইল। এব" ঘটনাক্রমে বুনিতে ২ কিছ, পখের 

পার্থ পড়িল পরে শৃণ্যের পচ্ছষি সকল আতিয়া তাহা! 

খাইল | এব" কিছ ২ পাষাণ ভূমিতে পড়িল 

যেখানে বিস্তর মৃত্তিকা ছিলন1 পরে গভীর মাটা না 

হওয়াতে সে শীঘ্ বাড়িয়া উঠিল । কিন্ু-সূর্ঘ্ের উদয় 

হইলে পরে সেদ্ধ হইল এব* তাহার মূল না হওয়াতে 

সে শুকাইয়াগেল। আর কিছু ২ কীটা বনের মধ্যে 

পড়িল পরে কাটা সকল বাড়িয়া! তাহ! দাবাইয়। দিল 

তাহাতে তাহার ফল হইল না| এব* আর কিছু ভাল 
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মৃত্তিকা পড়িল ও ফলবান হইল ও দে নির্গত হইয়া 

উঠিল ও ৰাড়িল ও ফুলিল কিছ, ত্রিশ গুণ কিছু ষক্চি 

গুণ কিছ,শত গুণ। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন 

যাহার শনিবার কর্ণ আছে সে শুনুক ৷ অনন্তর তিনি 

একাকী হইলে তাহার আশপাশ লোক সকল দ্বাদশের্ 

দের সঙ্গে তাহাকে সে দৃষ্টান্ত কথার তত্ব জিজ্ঞাস! 

কিল) তশ্খন তিনি তাহার্দিগকে কহিলেন ঈশ্বরের 

রাজ্যের গুদ কথা জানিতে তোমারদিগকে দেওয়া 

গিয়াছে কিন্ত যাহার বহির্ভ্ভ আছে তাহারদিগকে 

এসকল বিষয় দৃফ্জীন্ত কথাতে হয়। যেন দেখিতে 

তাহারা দেখে কিন্ত চিনিতে পায় না ও শুনিতে ভাহীরা? 

শুনে কিন্তু বুৰিতে পারেনা যে কি জানি বা কোন্ 

সময়ে তাহীরদের সৃমতি হয় ও তাহারা পাপের ক্ষমা 

পায়ু পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন কি তোমরা 

এই দৃষ্টান্ত কথা জানহ ন! তবে সকল দৃষ্টান্ত কি রূপে 

জানিব1| বুনন] ট1 বাণী বুনিতেছে। এব" পথের 

পার্ডে হাহীর। তাহার! সেই যেখানে বাণী বুন। গিয়াছে 

কিন্ত তাহার! শুর করিব! মাত্র সয়তান আসিয়া! ভাহার 

দের মনে যাহা লুনা গিয়াছিল তাহা উঠাইয়! নইয়া 

যায়। এব” পাষাণ ভূমিতে হে ঝুনা যায় তাহারা এই 
যে বাণী শুনিবা মাত্র তাহা] সানন্দে গুহণ করে 1 কিন্তু 

আপনারদের অন্তরে মুল ধরেন! অতএব কিছু * সময় 
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মাত্র হ্বির হইয়া গাঁকে তাহার পরে বাণীর হেতু কেশ 

ও উপদূৰ উপস্থিত হইলে তাহার] ঠেল শ্বায়। এব 

কাটা বনের মধ্যে যে বূন! যায় তাহারা এজন লোক 

ঘেবাশীট| শুৰ্ণ করে। পরে এই জগত স-সারের 

চিন্তা ও থনের ভুন্তিও অন্য বিষয়ের লোভ পুবিষ্ট 

হইয়া বাণীকে দমন করিয়া রাখে তাহাতে সে নিধুল 

হয়। এৰ* ভাল ভূমিতে যে বুনিত হয় ভাহারা এমন 

লোক ফে বাণীট! শুনিয়া! তাহা গৃহণ করে এব ফল 

বান হয় কেহ ত্রিশ গণ কেহ ষ্কি গ্রণ কেহ শত গ্তণ। 

অনন্তর তিনি ভাহীর্দিগকে কহিলেন পুদীপষে সেকি 

কাঠার নীচে কিছ পালস্কের নীচে থুইবার কারণ আন 

যায় ও দীপদ্গানের উপর রাখিবার কারণ নয় | কেনন। 

যে পুকাশিত না হইবে এমত কিছু ল্্তায়িত হয় ন 

এব" তাহা ব্যক্ত হইবার ব্যতিরেক কিছু গোপনে 

রাখা যায় নাই। ফ্দি কোন মনুষ্যের শুনিবার কর্ণ 

হয় সেই শুন্ক। পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন 

তোমরা কি ২ শুৰণ করহ তাহার পুতি সাবধান হইয়! 

থীকহ যে ২ পরিমীণে তোমরা পরিমাণ করহ তদনসারে 

তোমারদের পুতি পরিমিত হইবে এব” ভোমরা যে 

শুনমিতেছ তোমারদিগকে আরও দেওয়া যাইবে | কেন 

ন|-যাহার স্বানে আছে ভাহাকে দেওয়। যাইবে কিন্ত 

যাহার স্বানে নাই বরুণ যে কিছু নেই জন ধারণ করে 
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সেও তাহা হহীতে লওয়ু! যাইবে ।পরে তিনি কহিলেন্ 

- ঈশ্বরের রাজ কীদ্শ না যাঁদ্শ এক মনৃষ্ঠয ষে আপন 
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ভূমিতে কীজ বপন করে। পরে রাত্রেং ও দিনে হ 

শয়ন ও গাত্রোণ্থান করিতে হ সে কীজ নির্গত হ্ইয়! 

উঠ্ঠে ও বাড়ে কি রূপে সে জানে না| কেনন! ভূমিট! 

আপন]! আপনি ফলোৎপন্ন করে পুথ্মত পাতা ততঃপরে 

শীব তারপর শীষেতে পূর্ণরূপ দান! । কিন্ত ফল পাকিহ! 

মাত্র সে দাত্র লাগাইফু। দেয়ু কেননা! শস/ উঠাইবারু 

সময আসিয়াছে" । পরে তিনি কহিলেন ঈশ্বরের রাজ, 

আমরা! কিসেতে উপম1 দিব কিন্ব! কিসের তূল/তে 

তাহার তুলন| করিৰ | সে এক দান! রাইর সদৃশ যে. 

তাহার মৃত্তিকার় বপন সময়েতে যত কীজ ভূমিতে হয় 

সকল হইতে হ্ষাদুভম আছে'। কিন্ত কুন গেলে পরে 

তাহ] বাড়িতেছে ও সকল শাকাদি হইতে অতি কড় হয়ু 

এব” বড় হ শাখা নির্গত করে এমত হে শৃশেঃর পক্ছি 

সকল তাহার হছায়াতে বাসা করিতে পারে । এম্ত ₹ 

অনেক উপম1 কথায় তাহার্দের শনিবার সাধ্যানূনাকে 

তিনি তাহার্দিগকে বাণী শুনাইলেন। কিন্ত উপম1 

কথা ব্যতিরেক তিনি তাহীরদিগকে কথা কহিতেন ন| 
এব, একাকী হইলে পরে তিনি আপন শিষ্যেরদ্িগকে 

সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া'দিলেন। পরে সেইদিবসে সন্ধণাকাল 
- হইলে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন আইস আমর! 

ঘি 
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ওপারে যাই | অআডএক তাহারা লোকার্ণ্কে বিদায় 

করিলে পরে তিনি যেমত মৌকাতে ছিলেন ভাহাকে 
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ছিল। পরে বড় আধী উঠিল এব" মৌকাতে ঢেউ 

উপ্চয়ু। পড়িল এমত যে তাহী ভরিয়া গেল । 

তাহাতে ষ্খন ভিনি নৌকারু পাছায় বালিশের উপর 

নিদিত ছিলেন তখন তাহীকে জাগুভত করিয়ুণ তাহারা 

বলিতে লাগিল হে গুরো আমার্দের সর্র্বনাশেতে কি 

আপমিনিশ্চিন্ত থাকেন।তখ্ন তিনি গাত্রোগ্থান করিয়া 

বাভাসকে হঙ্গকাইয়। দিলেন এব* সমুদূকে কহিলেন 

স্থির হও তাহাতে বাফু নিবর্ত হইফা! অতি শান্ত 

হইল। পরে তিনি ভাহার্দ্গক্কে কহিলেন তোমর! 

এম্ত শক্তিত কেন হও তোমার্দের বিশ্বাস নাই কিং 

নিমিত্তে | কিন্ত তাহার! অত্যন্ত ভয়ীঙ্লিত হইয়। পরস্পর: 

কহিতে লাগিল এ কেমন মন্ষ্ঠ যে বাতাস ও সমূদ্ু 

তাহার আজ্ঞ। বহ হয় 7 

পঞ্চম অধ্যায় 

পরে তাহারা সমুদেরে অন্যপারে গদরী লোকের 

দেশে আইল। এব"তিনি নৌকা হইতে নামি! মাত্রএক 

জন্ অপবিত্র ভূতে ধরা কবরস্থান হইতে বাহিরাইরা 

তাহার সাক্ষাৎ পাইল। সে কবরের মধ্যে বাস করিভ 

এব” ভাহাকে কেহ বাধিয়া! রাখিতে পারি না! 
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বরঞ্চ শৃঙলেতেও না । কেননা সে অনেক বার 

নিগতে ও জগ্জীরে বাধা গিয়াছিল কিন্ত সে জগ্জীর' 

গুলা ভাঙ্গিয়৷ দিত ও নিগড় সকল খণ্ড ২ করিত ও 

কেহ তাহাকে বশ করিতে পারিতন]| এব” সে দিবারাত্র 

পর্র্বতে ও কবর স্থানে নিত্যং চীৎকার করিত ও পুস্তর 

দিয়া আপনাকে কুটিতে থাকিত। কিন্ত রিশ্তকে দূর 

হইতে দেখি! মাত্র সে দৌড়িয়া আসিয়া তীহাকে 

ভজন! করিতে লাগিল । এব” উচ্চৈঃ স্বরে চেচীইয়ু! 

কহিতে লাগিল হে যিস্ত সবর্ধ পুধান ঈশ্বরের পূত্ত 
তোমার সঙ্ষে আমার বিষয়ু কি আমি তোমাকে 

ঈশ্বরের দিব দি ভূমি আমাকে যন্ত্রণা দিওন। কেনন] 

তিনি কহিয়। ছিলেন রে অপবিত্র ভূত এই মনুষ্য হইতে 

হাহির হও। পরে তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন যে তোমার্ 

নাম কি ও সে উত্তর করিয়! কহিল আমার নাম 

লেজিওন কেনন1 আমরা! অনেক আছি । এব" সে 

তাহাকে বহু কাকুতি করিতে লাগিল ফে তিনি তাহার 

দিগকে দেশান্তরে পাঠাইয়া! না! দেন | এব* সেইখানে 

পর্বতের নিকট বড় এক শুকরের পাল চরিতে ছিল। 

অতএব সেই ভূত সকল তাহাকে কাকুতি করিয়। 

কহিল শৃকরের মধেঠ আমারদিগকে পাঠাইয়। দেন 

যেন তাহারদের ভিতরে আমরা পুবেশ করি । এব, 

ফিস্ত তৎক্ষণাৎ তাহারদিগকে যাইতে দিলেন পরে সবে 

ণু' 2 
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অপবিত্র ভূত সকল বাহির হ্ইয়। শুকরের মগ্ে/ 

প্রবেশ করিল ও সে শৃকরের পাল এক আডরী 

স্বান দিয়া মহা! বেগে সমূদে দৌড়িয়। নুঃনাথিক দুই 

সহ্হ্র হইয়। সমূদেতে শ্বাস কুদ্ধ হইয়া! মরিল। পৰে 

সে শুকরের পালকের পলাইয়া1! নগরে ও গৈগীয়ে 

তাহার বৃত্তান্ত কহিল তখন লোক সকল হাহির হৃইয়! 

কি ২ হইয়াছে তাহা দেখিতে গেল।. পরে তাহার! 

য়িশ্তর নিকট আনিয়। সে ভূত গু ফাছাতে লেজিওন! 

ছিল তাহাকে বস্ত্র পরিয়া ও সঙ্ঞান হইয়। বসিয়া 

থাকিতে দেখিয়া! ভয়যুক্ত হইল । এব*যাহারা দেখিয়া 
ছিল তাহার! সেই ভূত গুস্তের ঘটনা কি রূপ এৰ্ৎ শক্ত 

রের পুসঙ্গ ইহারদিগকে জানাইয়ু। দিল। তন তাহারা 

তাহাকে মিনতি করিতে লাগিল যে ভিনি তাহারদের 

অঞ্চল হইতে পুস্থান করেন | অনন্তর তিনি নৌকারুঢু 

হইলে পরে যে জন ভূত গুস্ত হইয়াছিল সে তাহার 

সঙ্গে থাকিতে তাহাকে প্ুর্থন। করিল । তত্রাপি যিশ্ত 

থাঁকিতে দিলেন ন| কিন্ত তাহাকে কহিলেন ফে তুমি 

আপন জ্ঞাতিরদের নিকট বাটীতে যাও এৰ্* তোমার 

কারণ পুভু কেমন বড় কর্ম করিয়াছেন এব" তোমার 
উপর সকরুণ হইয়াছেন ইহ! তাহারদ্বিগকে কহগা। 
অতএব সে পুস্থান করিয়। গ্িস্ত কেমন মহৎ কর্ম তাহার 

জন্ঠ করিয়াছিলেন তাহা দেকাঁপলিতে পুচার করিতে 
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লাগিল তাহাতে সকল লোকের আশ্চর্য জ্ঞান হইল । 

অনন্তর যিশ্ত নৌকা যোগে পুনবর্ধার অন্য পারে উত্তীর্ণ 

হইলেপরেবিস্তর লোক তাহার নিকটে যত হইল এব* 

তিনি সদর. তটাঞ্চলে থাঁকিলেন । পরে দেখ 

মাইরস নামে সিনগগের এক জনন অধ্যচ্চ আসিয়! 

তাহাকে দেখিয়। তাহার চরণে পড়িল। এব" বিস্তর 

কাকুতি করিয়! কহিল আমার ছোট কন্যারটির আসম্ 

কাল হইল আইসুন তাহার স্বাস্থ্য হইবার কারণ 

আপনকার হস্ত তাহীর উপর দেউন তবে সে বাচিকে। 

তখন য়িন্ত তাহার সঙ্গে গেলেন এব* য্থ্ষে লোক 

তাহার পশ্চাত গমন করিয়1 তাহার উপর চাপা চাপি 

করিল। ইহীতে এক জ্রীলোক যে দ্বাদশ বৎসর হইতে 

রোহিণী বঠাখিতে পীড়িভা ছিল । এব" অনেক চিকিৎ 

সকের স্থানে অনেক দূঃখ সহিষ্ণুতা করিয়! ছিল এব 

তাহার সর্বস্ব ব্যয় করিয়াছিল কিন্ত তাহার কিছু 
বিশেষহয় নাই বর" আরও মন্দ হইতেছিল। সেয়িস্তর 

সণ্বাদ পাইয়া! লোকারণ্যের মধ্যে ভীহার পশ্চাৎ দ্বিগে 

আসিয়া তাহার বৃত্তের অঞ্চল সপর্শ করিল । কেনন! 

সেকহিয়াছিল যদ্দি আমি তীহার্ বজ্র মাত্র সপর্শ 

করিতে গাই তবে আমি ভাল হইব । এব* তৎক্ষণাৎ, 

তাহার রক্তের উনৃই শুকিয়। গেল ও সে আপন শরারে 

বোধ গাইল,যে সে সে আপদ হইতে মুক্তা হইয়াছে। 
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অতএব যে আপন] হইতে শক্তি নির্গত হইয়াছে ইহ! 
িশ্ত আপন অন্তরে তহক্ষণাৎ জানিয়1] ভীড়ের মে 

মুখ ফিরাইয়! কহিলেন আমার বজ্র কেটা সপর্শ 

করিল। তখন তাহার শিষ্যেরা তাহাকে কহিল 

আপনি দেখিতেছেন ফে লোকার্ণ্য আপনকার্ উপহু 

চাপাচাপি করে তবুকেন আপনি বলেন কে আমাকে 

সপর্শ করিল। কিন্ত একর্ম যে করিয়াছিল তাহাকে 

দেখিতে যিিন্ত চত্ুর্দিগে চাহিতে লাগিলেন কিন্ত সে স্রাট 

শন্কিতা ও কম্সিত হইয়া আপনার মধ্যে কি হইয়াছে 

তাহ জানিয়া আসিয়। তাহার সম্মথে পভভিয়া সত্য 

বৃত্তান্ত সমস্ত তীহণকে কহিয়া! দিল । তখন যরিস্ত তাহাকে 

কহিলেন হে কন্যে তোমার পুত্যয় তোমাকে ভাল 

করিয়া দিয়াছে কুশলে চলিয়! যাও তোমার কেখ 

হইতে মুক্তা হও । তিনি কথা কহিতে ২ সিনগগের 

অধ্যক্ষের বাটী হইতে কেহ আসিয়া কহিল চোষার 

কনা মরিয়। গিয়াছে গরুকে আর ব্যামোহ কেন 

দিতেছ । কিন্ত খ্িশ্ত সে কথিত কথ! শুনিবা মাত্র 

শিনগগের অধ্যচ্গকে কহিলেন ভয় করিওন। কেবল 

পুতায় কর। পরে পিতর ও য়াকুৰ ও য়াকুবের ভাই 

য়ৌহন ব্যতিরেক তিনি কাহাকে আপন পশ্চাৎ যাইতে 

দিলেন না। এব সিনগগের অধ্যক্ষের ঘরে আসিয়া 

তিনি কলরব আর লোক বিস্তারিত মত রোদন ও 



3১ 

$৩ 

৪৪ 

প্রঞ্চম আধণয়ু ৯৫১৯ 

শোক বিলাপ করিতে দেখিলেন | পরে গৃবিষ্ঞ হইয়া 

ভিনি তাহার্দিগকে কহিলেন কেম এই মৃত রোল ও 

ক্রদ্দন করহ্ কম্ঠাটী মৃতা নহে কিন্ত নিদতা আছে । 

তখব তাহার ভাহারু পুতি পরিহাস করিতে লাগিল 

কিন্ত তিনি সে সকলেরদিগকে বাহির করিয়! দিয়! 

কন্যার পিতা! মাতা ও আপন সম্তঠারিরদিগকে লইয়। 

যেখানে সে কম্ঠা পড়িয়া আছে সে স্থানে প্বেশ 

করিলেন। এব্* কন্যার হাত ধরিয়। তিনি তাহাকে 

কহিলেম তালীতা৷ কুমি তাহার অর্থাৎ ভাষা ভঙ্গ 

করিলে'ছে কলে আমি তোমাকে বলি উঠহ | এব” সে 

তৎক্ষণাৎ উঠিল ও হাঁটিতে লাগিল কেনন]! তাহার 

দ্বাদশ বৎসরের বফুঃক্রম ছিল তখন তাহারা! বড় 

চম্ৎকারেতে চমৎ্কুত হইল 1 পরে তিনি তাহারদিগকে 

দৃঢ় মতে আজ্ঞা দিলেন যে কোন মনুষ্য তাহা! ফেল 

জানিতে পায় না এব* তাহার খাইবার কিছু দিতে 

"আজ্ঞা করিলেন" 

হৃষ্ট অধ্ঠায় 

পরে তিনি সেখান হইতে পুস্থান করিয়া স্বদেশে 

আইলেদ এব” তীহার শিষ্যগণ তীহীর পশ্চাঞথ 

গমন করিল। অনন্তর বিশ্মামবার উপস্থিত হইলে 

তিনি সিলগগের মধ্যে শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহাজে, 

আনেক লোক উাহীর্ কথ] শুমিয়! অসস্তব জ্ঞান করিয়! 
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হটিতনাগ এ মন্ষ্যের এই সকল ক্রিয়। কোথা! হইতে 

হইল এব" এ কেমন বুদ্ধি যে তাহাকে দেওয়া! গিয়াছে 

ভাহাতে এমত আশ্রর্য্য কর্ম তাহার হাতে কর! 

৩ যাইতেছে | এই না কি ছুতার মারিয়ার পৃত্র যাকুক 

ও যোশি ও যুহৌদ1 ও শীম্নের ভাই নছে ও তাহার 

ভগনী সক তাহারা কি আমারদের এখানে নাই 

$. অতএব তাহাতে তাহীর। ঠেফ্ খাইল ॥ কিন্ত সিস্ত 

তাহার্দিগকে কহিলেন ভবিষ্যৎ হা হ্বদেশে 

ও আপন কুটুঙ্ের মধ্য ও আপন ঘরেতে ব্যতিরেক 
গত. অসস্ন্ত হয়ু না। এব" তিনি অলপ ব্যাথিত লোকের: 

উপর হাত দিফু! সুস্থ করিলেন এই মাত্র নতুবা! 

তছ্ঠতিরেক তিনি সেখানে আর্ কোন আশ্চর্য্য কর্ম 

৬ করিতে পারিলেন না । এক্" তাহীর অবিশ্বাসের কার্ণ 

তিনি অসম্ভব জ্ঞান করিলেন পরে তিনি গাঁমে ২ 

॥. শিক্ষাইতে ং ভুমণ করিলেন | অনন্তর তিনি দঘাদশটার্ 

দিগকে স্বনিকটে ডাকিয়। দুই জন ২ করিয়া দিগিদিগ 
প্রেণ করিতে লাগিলেন এব্* ভাহীরদিগকে অপবিত্র 

৮  ভূতগণকে বশীভূত করিবার শক্তি দিলেন। এব” তাহার 

দিগকে আজ্ঞা দিলেন ফে একটা লাঠী ছাঁড়। তাহারা 

আপনারদের যাত্রার্থে কিছু যেন ন! লয় ঝোল1ও না 

১. রুটি ও না কীশাতে টাকা! কড়ীও না | কিন্ত পায়ে, 

২* পাদুকা দিয়। দুই জামা পরিবা ও না। এব" তিনি 
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তাহারদিগকে কহিলেন যে হহ্থানে তোমরা কোন ঘরেজছে 

পুবেশ কর্ সেই স্থান হইতে ফ্দবধি তোমরা! পৃহ্ান 

ন1 কর্ তদ্দবধ্ধি সেই ঘ্রেতে থাক.। এব" যে কেহ 

তোমারদিগকে অতিথি না করে কিছ। ভোমারদের কথ 

না শুনে যখন তোমরা সেখান হইতে পুঙ্কান কর 

তখন' তাহারদের পতি সাচ্ষী হইবার কারণ তোমরা 

আপনারদের পায়ের ধুলা বাড়িয়া দেও সভ্য আছি 

তোমারদিগকে কহি বিচার দিবসে সেই নগরের গতি 

হইতে সদর্ঘ ও অমরার গতি সম্হ হইবে । পরে তাহারা! 

চলিয়া গিয়া পুচার করিতে লাগিন ফে মনুষ্যেরদের মন্ 

ফিরাণ করণের আবশ্যক আছে । এব তাহার! অনেক 

| ভূত' বাহির করিয়। দিল ও অনেক পীড়িত লোকের 

দিগকে চৈল মর্দন করিয়। সুস্ব করিলেক। অনন্তত্ধ, 

হেরোদ রাজ! তীহার স্বাদ পাইলেন কেমন! ভাহানু 

খ্যাতি চতুর্দিগে ব্যাপিতে লাগিল এব সে কহিলয়োহন্ 

বাপ্টাইজক মৃত্যু হইতে উদ্থান করিয়াছেন এই 

নিঘিত্তে অস্ভুত কর্ম তাহাতে পুকাশ হইতেছে । অন্যের! 

কহিলেক এই আলীহা আছে ও আরং সকলে 

কহিল সে ভবিষ্যৎ বক্তা কিস্বা ভবিষ্যৎ বজ্গণের 

মধ্যে এক জনের তুল/ আছে । কিন্ত হেরোদ তাহার 

শ্রুতি পাইয়। কহিলেন এই ফোোহন হবে যাহার 

মততক আমি ছেদন করিয়াছিলাঘ তিনি মৃত্যু হইডে 

ঢ 
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উঠিয়াছেন । কেনন। হেরোদ আপনার ভুতা ফিলিপের্ 

ত্রী হেরোদীয়ার কারণ লোক প্রেরেণ করিয়া] যোহনকে 

ধরাইয়। কারাগারেতে বদ্ধ করিয়ু। ছিলেন সে কিজন্যে 

ন। আপনি সে তরী বিবাহ করিয়াছিলেন । এই 

নিঘিত্তে য়োহন তাহীকে কহিয়াছিলেন যে আপনার 

ভুাত্ বুকে গুণ করা তোমার্ কর্তব্য নহে | অতএক 

হেরোদীয়। ভাহার পুতি হি-সাভাক হাখিল এব 

তাহাকে বথ করিতে ইচ্ছা করিলেক কিন্ত পারিলেক 

না| কেননা হেরোদ তাহাকে প্রাক্তার্থিক ও ধার্মিক 

লৌক জানিয়া যোহনের পুতি সমাদর করিলেন এব* 

অবঞ্থান ও শুদ্ধ! পুরর্বক তাহার কথা শুবণ করিলেন: 

ও নানা কর্ম করিলেন। অনন্তর ঘটনাক্রমে এক শুভ 

দিন হইল যখন হেরোদ আপন জন্ম দিবসে তাহার: 

মহা রাজ ও পুধান সেনাপতি ও গালিলি দেশের মহৎ 

পদবী লোকেরদের কারণ এক রাত্রি সময়ের ভ্রি 

ভোজ্/ পুস্তত করিলেন । তাহাতে হেরোর্দীয়ার কন্যা 

সাক্ষাতে আসিয়। নৃত্য করিয়া হেরোদ ও তাহার. 

নিমন্ত্িত সকলেরদের সন্তোষ জন্মাইলে রাজা সে কন্যা... 

কে কহিলেন তোমার বাঞ্ডিত যাহ] হয়ু তাহা আমার 

নিকট যাচঞএা করিলে আমি তোমাকে দিব । পরে, 

ভিনি ভাহাকে দিব্য করিয়। কহিলেন যে আনার অর্ছেক 

রাজ পথ্যন্ত হাহা চাহ কিছু হয় ন| কেন তাহা আমি 
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তৌমাতক পুদীন করিব | তখন সে বাহিরে গিয়।আপন 

মাতাকে কহিলেক আমি কি চাহিৰ এব* সে উত্তর্ 

দিলেক যে হোহন বাপট্টাইজকের মস্তক । তখন সে 

তৎ্চ্কণাৎ রাজার নিকটে ত্বরিত আনিয়। ফাচঞ্া করিয়। 

কহিলেক আপনি হ্ষণেকের মধ্যে য়োহন বাপ্টাইজ 

করম এক থালিতে করিম। আমীকেদেন এই আমি 

চাহি | তখন রাজ! অত্যন্ত ন্ঠোভিত হইলেন তত্রাপি 

আগন দিব্য ও নিমন্ত্রিগণের পুতুক্ত তিনি তাহাকে 

অস্বীকার করিতে চাহিলেন 'ন| | এব" তৎক্কশীৎ্ ভি।ন 

তাহার মস্তক আনযুন, করিতে আজ্ঞ। করিয়া! এক জন 

জন্লাদকে পুরেণ করিলেন অডএব সে কীরাগাহরতে 

ফাইয়া ভাহীর্ মন্তকছেদল করিল। পরে তাহার 

মস্তক থালিতে আনিয়। সে কলঠাকে দিল এব” কন্যার্টে ৃ 

আপন মাতাকে দিলেক | এব" তাহার শিষ্গণ এই 

স্বাদ পাইয়। তাহারা আসিয়1 তাহার দেই উঠাইয়ু! 

কবরে শোওয়াইর়। দিলেক | অনন্তর প্ুরিতের। 

যিশুর নিকট আসিয়। একত্র হইল এব যাহা হ 

তাহার! করিয়াছিল ও শিক্ষাইয়াছিল সকলি তাহাকে . 
কহিযু। দিল । তখন তিনি ভাহার্দিগকে কহিলেন 

তোমরা আপনারা এক নির্জন স্থানে সজোপনে 

আসিয়। কিছুকাল বিশু করপিয়। কেমন। অনেক 

লোকের ফাতাহাত ছিল এমত ফেতাহার। কর্; ভোজন 

2 
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৩২ করিবার অবকাশ পাইল না । অভএৰ তাহারা নৌকা 

যোগে এক উঞ্ড় স্থানে গোপন দ্ূপে পুস্থান করিল। 

৩৩ তাহাতে লোক সকন তাহার্দিগকে পুস্থান করিতে 

. দেখিল এব* অনেক লোক তাহাকে জানিল ও যাব্দীয়ু 

নগর- হইতে পদবুজে সেখানে দৌড়িয়! গিয়ু! তাহার 

দিগকে পশ্চাৎ করিয়া পূর্বে পৌছিল এব" ভাহার 

৩৪ নিকট একত্র আইল | পরেয়িস্ত বাহির হইয়। বড় 

লোকারণ; দেখিয়ু! তাহাদের উপর করুপাবিষ্ট হইলেন 

কেননা ভাহারা অপালক মেষের ন্যাপ ছিল এব” তিনি 

৩৪. ভাহীরুদিগকে অনেক পুসঙ্গ শিক্ষাইতে লাগিলেন। তখন 

দিন প্রায় গত হইলে তাহার শিষ্ঠের! উহার নিকটে 

আসিয়।কহিতে লাগিল ফে এই তে! উজড় স্বান আছে 

৩৬ এবসময় বহু গত হইয়াছে । তাহার] চতুর্দিগ গৈগা ও 

গ্রামেং যাইয়। আপনারদের কারণ ভচ্ষ; দুর/ কিনিয়। 

লইতে তাহারদিগকে বিদায় করুণ কেদন। তাহারদের 

৩. স্থানে কিছুখাইবার নাই। তিনি তাহারদিগকে পুত্যৃত্তর 

করিয়। কহিলেন তোমরাই তাহারদিগকে খাওয়াইয়! ্ 

দেও,তখন ভাহীরা কহিল ঘে আমরা নাকি ফাইয়! ৷ 

দুই শত সুকার কুটি কিদিয়। তাহারদিগকে খাওয়াইয়। 

৩৮ দিব। ভিন তাহীরদিগকে কহিলেন ভোমারদের কাছে 

কত কুটি আছে যাঁও দেখ গিয়া পরে জ্ঞাত হইয়া! 

৩৯ তাহার। কহিল পাঁচটা এব” দুইটা মৎ্আ/ | তখন, তিনি 
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সে সকলেরদিগকে থাকে ২ সবুজ ত্ণের উপর 

ৰসাইজু। দিতে আজ্ঞ! করিলেন । এব্* ভাহীরা শত ২ 

জন ও পঞ্শ ং জন শশী ক্রমে ভূমিতে বসিল । পরে 

সেই পাঁচ কুটি ও দুই মৎস্য লইয়/তিনি স্বর্গ পানে উর্ 

দৃষ্টি করিলেন ও আশীব্বাদ দিলেন ও কুটি ভাঙ্গিলেন 

এব, ভাহারদের অগ থুইতে আপন শিষ্যেরদ্িগকে 

দিলেন পরে তিনি সকলের মধ্যে সেদুই মৎস্যও 

বণ্টন করিলেন। এব্* তাহার সকলেই খা ইয়। পরিত্প্ত 

হইল | পরে তাহার্ অব্শিষ গুঁডারগাড়াতে ও মৎ্স্যতে 

তাহারা ছাদুশ ভালী পরিপূর্ণ করিয়া উঠাইয়| লইল। 

এব" মে রুটির খাদকের। সহসুর্পাচেক পৃর্ুষ ছিল পরে 

ভিন লোকেরদিগকে বিদায় করিতে আপনি থাকিয়া , 

তাবৎ আপনার শিষ্যেরদিগকে পার হইয়! বিৎসীদায় 

আগ যাইবার কারণ তৎকালে এক নৌকায় চড়াইয়! 

দিলেন । এব* লোকেরদিগকে বিদায় করিয়া তিনি 

এক পর্বতে প্রার্থনা করিতে পুস্থান করিলেন । এব, 

সায়-কাল হইলে পর নৌকা! সাগরের মধ্যে ছিল ও 

“আপনি ভূমিতে একাকী থাকিলেন | পরে তিনি 

দেখিলেন. যে তাহারা বাহিতে ২ পরিশ্ন্ত হইয়াছে 
. কেমন| বাতাস তাহারদের সম্মথ ছিল এব" ভিন পুহর 

রাত্রি গত হইলে তিনি সমূদের উপর হাটিয়া তাহার 

' দের নিকটে আসিয়া তাহারদিগ্শকে লজ্হিয়া যাইতে 
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ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ভাহাকে সম্ুদেরে উপর হীটিতে : 

দেখিফ। নে ভূত আছে অনুমান করিয়া! তাহার! 
চৎকার করিতে লাগিল । কেনন1 তাহার! সকলেই 

তাহাকে দেখিয়। বিছ্ছিত হইল এক তিনি তৎক্ষণাৎ 

তাহারদের সহিভ আলাপ করিয়। কহিলেন ফে সৃন্থির 

হও্ড আহি তো আছি শঙ্কিত হইও না । পরে তিনি 

ষেনেকায় চড়িয়! তাহীরদের নিকটে গেলেন তাহাতে 

বাতাস নিবর্ত হইল এব* তাহারা আত্যন্ত চমৎুকৃত: 

হইল ও আপরিমাণ রূপে আশ্চর্য ভাবিল। কেননা 

তাহীরদের মন কঠিন ছিলতাহাডে সেই কুটির আশ্র্য/ 

তাহারা বিবেচনা করিল ন| | পরেপার হইয়ু। তাহারা 

গেনসরত দেশে আসিয়। তীরে লাগান করিল । এব* 
তাহীর! নৌকা! হইতে নামিব| মাত্র তিনি লোকেতে ; 

চিনা গেলেন। এব* তাহারা সেই অঞ্চলের চতুর্দিগে 

দৌডিয়! যেখীনে তাহীর! শুনিল তিনি আছেন সেখানে | 

বাধিত লোকেরদিগকে খ্টার উপরে লইয়া! যাইতে 
লাগিল । এব গঞ্জ কি নগর কিহা! গাষেতে যে কোন 

স্কানে তিনি পূবেশ করিলেন তাহার] পীড়িতেরদিগকে | 

'সভ়কে রাখিয়া তাহার বশ্বের জচলা মাত্র ইহারা ফেন. 
হইতে পায়ুত্ীহাকে প্ার্থন। করিল এব" যতেক সপর্শ 
করিল ততেক ভাস হইল-_+ | 
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, অনন্তর ফারিসীগণ ও কতেক অধ্যাপক যাহা 

হিরোশলম হইতে আসিয়াছিল ভাহার। ফ্রিশ্তর নিকটে 

আসিয়। একত্র হইল | পরে তাহারা! ভীহার শিষ্যগণ 

কএক জনকে অপবিত্র অর্থাৎ অঞোভ হীতে রুটি খই 

ভে দেখিয়) তাহারুদের দোষ হর্তীইতে লাগিল | 

কেনন] ফ্রারিসীরা এব" যুহোদী লৌক সকলেরই 

পাচীন লোকেরদের পারম্পর্য্য. উপদেশ রাখিয! 

তাহারা হারে ং হাত পৃক্জালণ না করিলে খায় না? 

. এব" হাট বাজার হইতে য্খন আইসে তখন 

ধৌত না করিলে তাহার শাযু না এক আরং অনেক 

ক্রিয়। তাহারা গুহণ করে ও রাশ ফ্ম্ন কাটা ও 

লোটা ও পিতল্ তাই ও ত্রিপদীর ধৌত করা ইত্যাদি ॥ 

তখন ফাঁরিসীরা ও অধ্যাপকেরা তীাহীকে জিজ্ঞাসা" 

করিল ফে ভোষার শিষ্ঠেরা পুচীনেরদের পারক্পর্যঠ 

উপদেশানুক্রমে গতি না করিয়। অধোৌত হাতে কুটি 

খায় কেন | তিনি তাহার্দিগকে উত্তর দিয়। কহিলেন্ব। 

আরে কপটি সকল তোমার্দের বিষে, ফ্ীশয়ীহ1 

ভবিষৎ বক্তা ভাল করিয়া ভরিষ্ঠৎ বাণী কলিলেন্ত 

-. যেমত লিপি আছে এলোক আপনারদের.. ওষ্টাধরে 
আমাকে সম্মান করে কিন্ত তাহারদের অআন্তঃকর্ণ 

আম] হইতে দূর থাকে | তথাপি মনুষ্ঠেরদের আদেশ 

বিধান করিয়া শিক্ষাইলে তাহার] বৃথা. আমাকে 
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ভজনা করে | কেননা ঈশ্বরের আজ্ঞ। ছাড়িত্রা ভোষরা 

মনুষ্যেরদের পারম্পর্ধ্য কথা রুহ করহ যেমন বাট" 

লোটাদির ধৌত করা এব" এইমত আর ংঅনেকক্তিয়া? 

তোমরা করহ। পরে তিনি ভাহারদিগকে কহিলেন 

তোমরা তো আপনারদের প্রারম্পর্থ/ উপদেশ রক্ষার্থে 
ঈশ্বরের আজ্ঞা সুন্দর রূপ বৃথ! করিতেছ।  কেনন? 
হুশ কহিলেন আপন পিতৃ যাত্কে সম্মান দেও আর 

যে কেহ আপনার পিতা কিস্কা! ঘাতাকে শপ দেয় সে 

নিতান্তই মক্রুক। কিন্ত তোমরা কুল ষছি কেহ আপন্ঠ 

পিতা কিহ্বা মাতাকে বলে যে আম] হইতে যাহাতে 

তোমার উপকার হইত ভাহাতো কোর্ব্কান অর্থাহ দান 

হইল । তার পর ভোমষর! তাহার পিত। কিন্ত! মাতার 

কারণ তাহাকে আর কিছু করিতে দেও! । এই ম্জ 

আপনারদের পুচারিত পারম্পর্যয উপদেশ ছার! 

তোমরা ঈশ্বরের বাণী বৃথা করহ এব আর ং ও এই 

মত পুকার্ ক্রিয়া ভোমরা কর । পরে লোক সকনকে- 

ডাকিয়া তিনি তাহারদিগকে কহিলেন প্ুতি জন আমার 

কথা! অবৃধান করিয়! শুন কর্ণ বুঝ | মন্ষ্যের বাহিরে 

কোন বস্ত,নাই যে তাহার অন্তরে পুবিউ হইয়া 

তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে কিন্ত তাহার আন্তর 

হইতে যাহা নির্গত হয় সেই সে মনুষ্যকে অপবিত্র 

করে | যদি কাহার শুনিকার কর্ণ থাকে তবে সে 
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শুনক। পরে তিনি লোক সকলকে ছাড়িয়া ছরেরু মধ্যে 

গবিউ হইলে তীহার শিষ্যেরা সেই দৃফান্ত কথ! 

শজিজ্ঞাঁসা করিতে লাগিল । তখন তিনি তাহীরদিগকে 

কহিলেন কি তোমরাও এই মত অবুঝ হও তোমরা! 

কি বুঝহ না যে মনুষ্ঠের বাহির হইতে যে কিছু 

তাহার অন্তরে যায় সে তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে 

না | কেননা তাহার মনেতে সে পূবেশ করেনা কিন্ত 

উদ্রের মধ্যে তার পরে সর্র্ব ভঙ্ষ্য শোধনীয় গর্তে 

যায় ।পরে তিনি কহিলেন যাহা মনুষ্য হইতে নির্গত 

হয় ভাহাই মন্ষ্তকে অশুচি করে। কেননা অন্তর 

হইতে অর্থাৎ মন্ষ্যেরদের মন হইতে কুচিন্তা পরদার্ 

বেশগমন বৃ চৌর্যয লোভ দুর্ভাৰ পুরঞ্চনা কামূকতা 
কুদৃফি ঈশ্বর নিন্দ! অহ্স্কার মূর্খতা এই সকল বাহির 

হয়। এই সকল মন্দ বিষয় অন্তর হইতে নির্গত 

হইয়া মনুষ্যকে অশুচি করে। অনন্তর তিনি উঠিয়া 

সেশখীন্ হইতে সোর ও সীদনের অঞ্চলে গেলেন এব্ৎ 

এক ঘরেতে পুবেশ করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেন যে 

তাহা কেহ যেন জান না কিন্ত তিনি গুপ্ত থাকিতে 
পারিলেন না। কেননা এক তরী যাহার অলপ বয়সী 

কন্যা অপবিত্র ভূত গুস্ত ছিল তাহার বার্তা পাইয়! 
আসিয়] তাহার চরণে পড়ি । সেই জ্বী শিরফনীকী 

দেশীয় যুনানী লোক ছিল. এব" সে তীহাকে কাকুতি 
১ 
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করিতে লাগিল ফে তিনি সে ভূত তাহার কন্ঠ হইডে 

বাহির করিয়া ফেলেন | কিন্ত স্িশ্ত ভাহীকে কহিলেন 

ছাওয়ালের! তো পৃথমে পরিতভ্প্ত হউক কেলন! 

ছাওয়ালেরদের ভক্ষ ঘুব্য লইসক। কুকুরের স্থানে ফেল! 
উচিত নছে | তখন সে তীহাকে উত্তর করিয়। কহিল 

বটে পভ! ভথাচ ছাওয়ালেরদের উড়। গাড়। কুকুরে 

মেজেরু নীচে খায় । তখন তিনি কহিলেন এই কথ! 

.প্লুুজ চলিয়া! যাও ডোমার ক্ন্ঠা হইতে ভূতট। 

৪৩ 

৩১ 

৩২, 

বাহ্রাইফা গেল। পরে আপন ঘরে আসিয। সে 

দেখিল যে ভূত বাহির হইয়া গিয় ছে এব* আপন 

কন্যাটি শয্ঠাতে শুইয়া আছে । অনন্তর সোর ও 

সীদনের অঞ্চল হইভে পৃনন্চ পুস্থান ক্রিয়। তিনি 

দ্বেকাপলীর্ অঞ্চলের মধ্য দিয়] গালিলির সাগরে 

আগমন করিলেন | এব" সে লোকরা এক জন 

বধির যে জড়িতবাক্য ছিল তাহাকে তাহার 

নিকটে আনিয়া! স্বতি করিতে লাগিল ফে ভিনি 

আপনার হস্ত তাহার উপর দেন । তখন তিনি 

লোকার্ণ/ হইতে তাহাকে এক ভিতে লইয়া! গিয়া 

৩৪ 

৩৫ 

আপনার অঙ্গুলী তাহার কর্ণে দিলেন এব" থুক দিয়া 

তাহার জি? সপর্শ করিলেন | পরে হর্গের পানে 

চাকিযা তিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া! তাহাকে কহিলেন. ৃ 

এফাতা অর্থাৎ গুলিয়। যাউক | এব্* তৎক্ষণাৎ তাহার 
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কর্ণ খুলিয়া গেল ও তাহার জিযীর দড়ি খসিউ। গেল 
এব" সে নুসপষ্জ রূপে বলিতে লাগিল । তখন তিনি 

তাহারুদিগকে নিষ্ধে করিলেন যে তাহারা কাহাকে 

যেন কহিয়! দেয় না কিন্ত ষতেক তিনি ভাহারদিপকে 

নিষেধ করিয়া! ছিলেন ততোধিকে তাহর। ব্যাপক 

রূপে তাহা পুচার করিলেক । এব" অপরিমান রূপে 

চমৎকৃত হইয়! কহিলেক তিনি সকল কর্ম বিলক্ছণ রূপে 

করেন তিনি বখিরকে শৃনাইয়া। দেন এব" গুঙ্গাকেও 

কহীইয়া। দ্বেন__-+ 

অফ্টম অধ্যায় 

সেই সময়ের মধ্যে জতিব্ড লোকারণ্য হইলে ও 
তাহারদের কিছু শ্বাইবার নাথাকাতে যিশ্ত আপন্গ 

শিষ্যেরদিগকে ডাকিয়া তাহারদিগকে কহিলেন | 

এখন ভিন দিবৃস হইতে লোকারণ/; আমার সঙ্গে 

থাকিতেছে এব তাহারদের কিছ খাদ্য দুব্য লাই এই 

নিমিত্তে আমি তাহারদের উপর সকরুণ হইলাম । 

আর যদি আমি তাহারদিগপকে আপনার হ₹ হরে, 

যাইবার কারণ অনাহাত্র বিদায় করি ভবে তাহারা 

পথের মধ্যে বান হইবে কেননা তাহারদের মধ্যে 

অনেক লোক দুরু হইতে আসিয়াছিল | তথন তাহার 

শিষ্যেরা তীহাকে. উত্তর করিল থে প্রুন্তরের ঘধ্ে 

কোন, মন্য্য কোথা! হইতে এসকলেরদিগকে কটিতে 
৪ 
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পরিত্গ্ করিতে পারে । তখন তিনি তাহারুদিগতে 

জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভোমারদের কাছ কত কুটি 

আছে তাহারা কহিলেক সাভট] | পরে তিনি. লোকের 

দিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞ। দ্রিলেন তারপরে সে সাত 

কুটি লইয়া তিনি স্তব করিলেন ও ভীর্জিলেন ও তাহার 

দের অগে থুইভে আপন শিষ্যেরদিগকে দিলেন এব্* 

তাহারা লোকেরদের অগ. থুইল | এব তাহীরদের 

কানে কএকটা ছোটং মৎস্য ছিল ও তিনি ভব করিয়।? 

তাহাও তাহারদের সঙ্গখে রাখিডে আজ্ঞা করিলেন। 

অতএব তাহার! ভোজনৰ করিয়। তৃপ্ত হইল এব" 

তাহার উচ্ছিষ্ট ভগ্ন ভচ্ছে্টে তাহারা সাত ডালী অম্পূর্ব 

করিয়। উঠাইয়। লইল। এব” যাহার! শ্বাইয়াছিল 

তাহীরা জন সহশু চারেক ছিল পরে ভিনি তাহীর্ 

দিগকে বিদায় করিলেন । এব” তৎকানে তিনি আপন 

শিষ্যগণের সঙ্গে এক ভিঙ্গায় চড়িয়া দলমনূতার অগঙ্ে 

আইলেন | এব" ফারিসীরা আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা 

করিতে লাগিল ও তীহার পরীক্ষা ভাবে স্বর্গ হইজে 

এক চিহ্ন তাহীর্ স্তীনে চাহিল। তখন তিনি আপন 

আত্মায় দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন এই বর্তঘীন লোক 

চিহ্বের অনুসন্ধান কেন করে নিতান্ত আমি তোলা 

দিগকে কহি এই বর্তযান লৌকেরদিগকে কিছূ চিহ্ন 

দেওয়] যাঁইবেক ন| পরে তিনি তাহারদিগতক,ছাডিত। 
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গিয়া পুনশ্চ ডিঙ্গীয় চড়িযা অন্য পারে পুস্থান 

করিলেন |; _ইতোঘধ্যে কট. লইতে শিষ্যেরা হিস্মত 

হইয়। গেল তাহীতে- এক কুটি মাত্র তাঁহার সঙ্গে 

নৌকাতেছিল আর অধিকছিলমা। তখন তিনি তাহার 

দিগকে. চেতাইয়! দিলেন যে সাবধান ফারিসীরদের 

খমীর ও হেরোদের খমীর পতি সচেভ থাক | অভএব 

ভাহারা আপবারদের মধে বিবেচনা করিয়া কহিভে 

লাঞ্িল আমারদের স্থানে কুটি নাই এই লিমিতে ভাহীও 

কহেন ।গরিস্ত ভাহ1 জ্ঞাত হৃইয়। তহারুদিগ্রকে কহিলেন 

তোমারদের স্বানে রুট নাই ইহার কারণ কেল 
আপনারদের মধ্যে বিবেচন। করহ কি অদ্যাপিও 

তোমরা দেখহ বা ও বুঝহ মা এখন পর্যন্ত কি 
ভোমারদের মন কঠিন আছে । তোমারদের চচ্ষ 

. থাকতেও কি দেখহ্ না ও কর্ণ থাকিডেও কি শুনহ না 
কিস্ব।স্মরণ করহন। যখন আমি পাচসহশ্রে মধ্যে কুটি 
ভাঙ্গিয়। দিলাম তখম তাহার গুঁড়াগাড়াতে পূর্ণ কভডালী 
উঠাইয়। লইল। তাহার! তাহাতে কহিল বারো! 1 আর 
যখন সাতট। চারি সহশ্পুর মধ্যে তখন ভোমরা কত 
ডালী গুড়া গাঁড়। তুলিয়া লইলা তাহারা কহিল সাতটা . 
তখন তিমি ভাহারদিগকে কহিলেন তবে কেন 
তোমরা বুঝিতে পারছ না| অনন্তর তিনি কীহুসীদায়! 
আনিয়া উপস্থিত হইলেন এব" ভাহারা এক 'বঙ্গির 



১৬৮ ,. অল্গল-সঘাচার মার্চের রূচিত 

পার্দারিক ও পাপি পুরুষে ফে কেহ আমাতে ও 

আমার কথাকে লঙ্জিত হু য্খন মন্ষ্/ পৃত্র ধর্ম 

দুতেরদিগকে সঙ্গে করিয়া আপন পিতার: তেজেডে 

আপিবেন তখন তিনি সেই জনেতেই লজ্জিত হইবেন 

নবৃম অধ্যায় 

তখন তিনি তাহার্দেগকে কহিলেম- সত্য আছি 

ভোমারদিগকে কৃহি এখানে যে সকল দাড়ীইতেছে 

তাহারদের মধ্যে কএক জন আছে ফে ঈশ্বরের রাজ্য 

স্বপরাক্রমে আনিতে ফাক না দেখিকে তাবু তাহারা! 

মৃত্যুর শ্বাদু পাইবেক না । এব” ছয় দিবস পরে য়িস্ত 

পিতর ও যাকুৰ ও ফ়োহনকে সঙ্গে করিয়া একটা উচ্চ 

 প্রব্কতে গোপন রূপে বিরুলে লইয়া! গ্রেলেন এব" তাহার 

দের সাক্ষাতে তিনি অন্ঠ রূপ হুইয়া' গেলেন । এব 

ভাহার পরিচ্ছেদ উদ্ল। হিমার্নীর সদৃশ অতি শুভ বর্ণ 

হইল এমত ফে জগতের মধ্যে কোন রূজক তাহার তুল, 

ভু করিতে পারিল না এব” তাহার নিকটে আলীহী 

মশার সঙ্গে দেখ! দিলেন এক্* তাহার স্তর সহিত 

কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন পিতর উত্তর 

করিয়া যিশ্তকে কহিলেন হে গরো আমারদের এখানে 

থাকা ভাল আমর! তিন তাধূ বানাই একটা আপনকার 
কারণ একট। মুশীর কারণ ও একটা! আলীহীর 

কারণ । -কেনন] ভাহার। ভয়াপন্ন হইল অতএব কি 

ঙ 
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কহিতে হয় তাহা মে জানিলেক না | পরে একটা মেস 

উপস্থিত হইয়া] তাহার্দিগকে ছাইয়া লইল এক* সে 

মেঘ হইতে একট। রূৰ নির্গত হইল যে এই আমার 

পিয়ু পৃত্র তাহার কথা অব্ধান কর । এৰ্* আচম্থিতে 

তাহার! চতুর্দিগে দূ করিয়া! আপনারদের সঙ্গে যিশ্ত 

ব্যতিরেক আর কাহাকে দেখিলেক না । পরে পর্বত 

হইতে নামিতে ২ যাহা তাহারা দেখিয়াছিল তাহা 

যদবধি মনুষ্যের পুত্র মৃত্য হইতে উদ্খান না করেন, 

তদ্বধি তাহীরা কাহাকে যেন কহিয়া না দেয়ু এই 

কথা ভিনি ভাহারদিগকে ভার দিলেন | অতএব সেই 

কথা অব্ধান করিয়। মৃতু হইতে উগ্ধান করার মর্ঘ।, 

কি ইহ] তাহার! পর্স্পর বাদান্ৰাদ করিতে লাগিল । 

অনন্তর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ফে্ 

অধঠাপকের1! তবে কেন কহে ফে পুথমে আলীহার্ 

আইসনের আবশ্যক আছে। তিনি তাহার্দিগকে 

উত্তর করিয়া কহিলেন আলীহা। অবশ্য পুথমে 

আসিবেন ও সকল বিষ্যু সুধার1 করিয়া দিবেন তথাপি 

মন্ষ্ঠ পৃত্রের বিষ্য় কেমন লিপি আছে ফে তাহাকে 

অনেক দুখ পাইতে ও ভূচ্ছ রূপে ত্যক্ত হইতে 

হইকে | কিন্ত আমি তোমার্দিগকে কহি যে আলীহ! 
আসিয়া! গিয়াছে নিতান্ত এব* যদন্সারে তাহার 

বিষয় লিপি আছে তাহারা যে মত ইচ্ছা! করিল সেই 

৮ 
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মত তাহীকে করিয়াছে । তদনন্তর আপন শিষ্ঠগণের 

নিকটে আসিয়া তিনি তাহারদের চতুষপার্থ্ে বড় 
লোকারণ) এব* অধ্ঠাপকেরদিগকে তাহার্দের সঙ্গে 

বাদ্যনুবাদ করিতে ছেশ্িলেন । এব” লোক সকল 

তাহাকে দেখিকা মাত্র চঘৎক্ত, হইল এব” তীহর 

নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তীহাকে পুণাজ করিতে লাগিল । 

তখন তিনি সেই অধ্যাপক গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

হে ইহারুদের সঙ্গে ভোমর্! কোন্ পুসজের বাদীনবাছ্ 

কৃরিতেছ। তাঁহীতে লোকের মধ্যে এক জন উত্তর করিয়া! 

কহিল হে রো আমি আপন পৃত্রকে অংপনকার্ 

নিকটে লইয়া আসিয়াছি তাহায় একটা! গুঙ্গা ভ্ভ 

অণছে 1. এব যেখীনে ং সে তীহাঁকে ধরে সেখানে ২ 

তাহাকে মৃচড়াইয়া! ফেলে পরে তাহার মৃখেতে ফণা 

উঠে ওসে দন্তে দৃন্তে কড় মড় করিতে থাকে এব*তাহার 

শরীরু ক্ষীণ হইয়া! যায় ইহশতে আমি আপনকার 

শিষ্যেরদিগকে তাহা বাহির করিয়। ফেলিতে বলিলাষ ৃ 

কিন্ত তাহীরা পারিল না |তিনি তাহাকে পৃত্যন্ডর দিয়া! | 

কহিতে লাগিলেন আরে অপুত্/য়ি লোকেরা আমি 

কতকাল তোমারদের সঙ্গে থাকিব কতকাল তোমার 

বের পুতি মহিষুতা করিব তাহাকে আমার মিকটে 

আনগা|এব”তাহারা তাহাকে তীহার নিকটে আমিল | 

ওতাহীকে দেখব মাত্র সেই ভূত তাহাকে মৃচড়াইয়। ূ 
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ফেলিয়া দিলএব* সে ভূমিতে পড়িয়া মুখে গাজলা উঠিয়া 

ছটপট করিতে লাগিল। তখন তাহার পিতাকে তিনি 

জিজ্ঞাস করিলেন যে তাহার এই মত গভি কতকাল; 

হইল সে কহিল ভাহারু ৰালককালাবপ্থি | এব” 

বারে হ তাহাকে নস্উ করিবার কারণ আগ্নিতে ও জলেজ্ে 

ফেলিয়া! দিয়াছে কিন্ত আপনি যদ্দি কিছু করিতে 

পারেন তকে আমারদের উপর সকক্পণ হইয়া) আমার 
দিগের উপকার করুন । ফ্রিশ্ত ভাহীকে কহিলেন যদি 

তুমি পৃত্/ফ করিতে পারু তবে পৃত্যয়িত জনের স্থানে 

সকলি হইতে পারে । - তখন সে চেঙ্গডাটর পিতা শী্ছু 

উচ্চৈঃস্বর করিয়া কাঁন্দিতিং কহিল হে পুভো আমি 

পৃত্য় করি আমার অপূভ্যয়েতে আপনি সাহীহ্য 

করুণ 7? তখন কিশ্ত লোকারণ্যকে একত্র ধ্যইয়া 

আসিতে দেখিয়া তিনি সে অপবিত্র ভূভকে ধমকাইয়া? 

কহিলেন ওরে প্রঙ্গা ও বৃথ্ধির ভূত তাহ হইতে ৰাহির 

হও তাহার অন্তরে আর কথন পূবেশ করিও না ইহ! 

আমি তোকে ভারিলাম । তখন সে. ভ্ভ চীৎকার 

করিরাও তাহারে বিষ্ম রূপে মৃচড়াইফ। তাহা হইভে 

নির্গত হইল ভাহীভে সে ম্ভবৎ দেখাইল এমভ যে. 

অনেকে কহিল'সে মরিয়ু। গিয়াছে | কিন্ত যরিস্ত ভাহার 

হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন এব' সে গাত্রোন্টান্ 

করিল। অনন্তর ঘরেতে আইলে 'পরে তীহ্টর 
* খু 
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শিষ্যেরা তাহাকে নিভ্ততে জিজ্ঞাসা করিল যে আমর! 

তাহা বাহির করিতে পারিলাম নাকি জন্য। তখন 

তিনি তাহারদিগকে কহিলেন ষে পাথন। ও উপবাস 

ব্যতিরেক এই পুকার আর কিছুতে বাহির হয় 

না। পরে তাহার! সেই স্বান হইতে পুস্কান করিয়া 

গাঁললি দেশ পার তই এব্* তাহা কেছ জানিতে 

পায় তাহা! তিনি চাহিলেন না । কেননা তিনি আপন 

শিষ্যেরদিগকে অবগত করাইলেন ও তাহার্দিগকে 

'কহিলেন যে মনুষ্যের পুত্র মনুষ্ঠেরদের হাতে সমর্পিত 

হইয়াছে এব" তাহারা তাহাকে ৰধ করিবে এব্ত 

তাহার বধ হইলে পরে. তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থান -. 

করিবেন । কিন্ত সে কথা তাহীরা বুঝিল না এব্* 

তাহীকে জিজ্ঞাস| করিতে ভয় করিল | অনন্তর তিনি 

কফরনহমে আইলেন এব ঘরে থাকিয়া] তিন তাহারু 

দিকে জিজ্ঞীসা করিলেন ফে তোমরা পথের মধ্য অন্/ 

অন্যেতে কি বিষয়ের বাদানুবাদ করিতেছিলা | কিন্ত 

তাহারা চুপ করিয়া থাকিলকেনন1 কেট পুথান হইকে 

ইহাই তাহারা পথের মধ্যেপরস্পর বাদান্বাদ করিয়। 

ছিল। পরে তিনি ব্সিলেন এব, দ্বাদশটারদিগকে 

ডাকিয়া কহিলেন যদি কেহ পুধান হইতে ইচ্ছা করে 

তবে সে সকলের শেষ ও সকলের সেবক হউক | এব* 

তিনি এক ছাওয়ালকে লইজ্ক! তাহারদের ম্থ্/স্বা 
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বসাইয়! দিলেন পরে তাহাকে আপনার হাতে লইয়! 

তিনি তাহারদ্গকে কহিতে লাগিলেন । ফে কেহ 

এই মত এক জন ছাওয়ালকে আমার নামেতে অতিথি 

করেসে আমাকেই অতিথি করে ও যে কেহ আমাকে 

অতিথি করে সে আমাকে অভিথি ন1 করিয়। আমার 

প্রেণ কর্তীকে অতিথি করে । তখন যোহন ভীহাকে 

উত্তর করিয়া! কহিল হে গুরো আমরা এক জনকে 

দেখিলাম যে আমারদের পশ্চাৎ্কৃন্ী নাহইয়। ভোগার 

মামেতে ভূত সকল বাহির করিয়া দিতে ছিল অতএক্ 

সে আমারদের পশ্চাৎ্ৎ বর্ভী নাহওয়াতে আমরা 

তাহীকে নিষেধ করিলাম | কিন্ত যিশ্ত কহিলেন 

তাহাকে নিষেধ করিওনা কেননা কোন মৃন্ষ্য আঘার 

নামেতে আশ্চর্য; কর্ম করিতে পাইবে না ফে সহজে 

আমার মন্দ কলিতে পারিবে । কেননাযে কেহ আমার 

দের বিপচ্ছে নহে সে আমার্দের স্বপক্ষে আছে | কেন 

না ফে কেহ আমার নামেতে তোমারদিগকে খীঙের 

অন্গত ভাবে ও এক বাটী শীতল জলপান করিতে দেয়ু 

নিতান্ত আমি তোমারদিগকে কহি সে আপন পৃতিফল 

'অপৃপ্ত হইবেক নাঁ। কিন্ত এই হ্ষ্দু পপির যে 

আমাতে পুত্যয় করে তাহারদের এক জনের উচোট 

খাওনের ঠেষ যে কেহ থোয় তবে তাহার গলাতে 

জীতা ৰান্ধিয] তাহাকে সমূদের মধ্যে ফেলিয়। দেওয়া] 



১৭৪ কল সাচার সার্থের রচিভ 

৪৩ তাহার ভাগ্য ৰরুঞ্চ এই ভাল। এব ফন্দি তোমা ক্ষণ 

হাত ভোমারকু ঠেষ বিষ্য়ু থাকে তবে তাহ? কাটিয়া! 

ফেল তোমারু জ্যগ্যে নূল! হইয়ু। জীহনে গ্ুকেশ, কর! 

ফেমত ভাল এসত নরকের মধ্যে ফে অগ্ঠি কখন নির্বাণ 

হইত লা! ভাহীতে তোমার দুই হজ, রাথিক্ক। পুবেশ 

৪৪ করা, ভাল, নয: ॥ সেই খানে তাহাব্রদ্ের কীট মতে নাঃ: 

৪০ ও ভাহার্রদের অগ্গি নিৰিয়! যায়না ॥/ আর যদি : 

ভোমার প] তোমারু ঠেফ্ বিষয় থকে ভবে তীহা। 

ছেদন করিয়া হেল; তোমার জাগে) শ্েভ। হইয়া 

জীবনে পৃবেশ কর্ যেক্বত ভাল: সে মত নরকে ফে 

অগ্নি কথন নিবর্বাণ হাইকে না তাহার অত তোমার 

৪৬ দুই পদে ফেল! যাওয়া ভাল নছে | সেইখানে তাহার 

দেরু কীট মদদে না ও তীহারদের অথি লিবিয়া যায় 

৪% না টু এক যদি তাঘারু, চচ্ু ভোমারু ঠেফ বিষয় হয় 

তবে তাহ? খসাইয়া ফেল তোমার ভাগ্যে এক, চচ্চুভে 

ঈশ্বরের বাজে পূবেশ করা যে মত ভাল সে মত 

তোনারু ছুই চচ্ছুতে মরুকানলে, ফেলা ফাঁওয়া ভাল 

5৪৮ অঙোে & স্ইশ্টানে তাহারদেহ কীট মরে না ও 

৪৯ তচ্হারদেক অগ্ি নিবর্ধাণ হফু লা ॥ কেনন! আমিতে। 

পৃত্যেক জন লুবণটুক্ত কক! যঃইবে এক লকণেতে পুতি 

” উদ্ৎসর্গ আছ্ছাদূ যৃক্ত হইীকে ॥ লব্ণ তো, ভাল, কিন্ত যে 

লবণ হইতে তাহার স্থাদু যায় তন্যে আহা! কিনেতে 



দশম আখ্ঠায়ু ১. 

আহ্াদিত করিব! তৌমরা অপনকারদের অন্তরে লবণ 

ধরে এক" জন্য আনতে এক্ঠ ত্বাখ 

জ্শম অধ্টায় 

অনন্তর তিনিসে্বান হইতে উঠিয়া যির্ঘনেয় অন্যপায় 

সহোগা দেশের অঞ্চলে আইলেন এব” সুমশ্চ তাহার 

নিকট লোকেছ মমাগম হইল এব আপৰ ধারাতে 

তিনি ভাহারদিপকে আরবাক্স শিক্ষাইতে লাগিলেন। 

তাহাতে -্ঞারিসীরা ভীহার নিকটে আসিয়া] তাহার 

পরীক্ষা ভাবে তীহাকে জিজ্ঞান করিতে লাগিল হে 

আপন ভ্রীকে প্রুষের পরিত্যাগ করা কর্তব্য কি না। 

তথ্খন তিনি তাহার্দিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন মৃুশ্া 

ভোম্ণরদিগকে কি আজ্ঞা দিলেন । ভাহারা। কহিল মৃশ। 

এক বর্জন লিপি লিখিতে ও তাহাকে পরিড্ঠাগ করিতে 

'দিলেন। তখন ফ্রিস্ত তাহার্দিগকে পুত্ঠত্তর করিয়া 

কহিলেন ভোমারত্দের মনের কঠিনতা পুযুক্ত তিনি লেই 

উপদেশ তোমায়দিগকে লিখিয়। দিলেন । কিন্ত সফর 

আরন্ত হইতে ঈশ্বর ভাহণরদিগকে পূ-লিঙ্ক শ আলিঙ্গ 

করিয়। সৃষ্টি করিলেন । ইহা কারণ পুক্রষ্রঃ আপন 

পিভা মাতাকে ছাভ়িয় স্বত্রীতে সন্যুক্ত থাকিৰে | এব, 

সেই দুই জনে একাক্ হইহে অতভএৰ সেই কাল হইডে 

তাহারা আর দুই নহে কিন্ত একাঙ্গ | এতদর্থে যাহা! 

ঈশ্বর সণ্যুক্ত করিয়। দিয়াছেন তাহা কোন মনু 
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বিভিহ্গ না করুক | অনন্তর ঘরে থাকিয়া! ভাহার 

শিষ্ঠেরা পুনবর্ার সেই বিষয়ের কথা তীহাকে জিজ্ঞান! 
করিতে লাগিল ॥ এব তিনি তাহারুদিগকে কহিলেন 

যো কেহ আপন জ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া! অন্যকে 

বিবাহ করে সে তাহীর পুতি পরদার করে । আর যদি 

কোন জ্রী আপন স্বামিকে বঙ্জন করিয়। অন্যের সঙ্গে 

বিবাহিতা হু সেও ব্যভিচার কর্স করে | পরে তাহার 

সপর্শ পাইবার কারণ তাহারা ছোট শিশুরদ্দিগকে 

তাহার নিকটে লইয়া! আইল কিন্ত যেসকল তাহার্ 

দিগকে আনিয়ছিল তাহারদিগকে শিষ্যেরা ধ্্কাইতে 

লাগিল । কিন্ত ফ্রিস্ত তাহা! দেখিয়া! অতি বির্ক্ত হইলেন 

ও তাহার্দিগকে কহিলেন যে ছোট শিশুরদিগকে 

আমার নিকট আসিতে দেও ও তাহার্দিগকে নিষে 

 করিওন! কেনন। এই মত লোকেভে ঈশ্বরের রাজ হয়। 

নিতান্ত আমি তোমার্দিগকে কহি যে কেহ ঈশ্বরের 

রাজ্য ছোট শিশুবৎ গুহণ না করে সে তাহীতে পুবেশ 

করিতেপাইবে না | তখন তিনি তাহারদিগকে কোলে 

করিয়া! লইয়া! তাহারদের উপর আপন হাত দিয়া! 

তাহারুদিগকে আশীবর্কাদ করিলেন । অনন্তর পথ 

থরিয়া যাইতে ং এক জন দৌড়িয়া আসিয়া তাহার 

অগে হাটু পাড়িয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল 

যে হে ধার্মিক গরো আমার অনন্ত জীব্নাধিকার 



দশম অআধ্গয় ১৭৭ 

প্প্তি হইবার কারণ আনি কি করির | গি্ত তাহাকে 
সাউ 

কহিলেন আমাকে কেন থার্িক করিয়। কহ এক 
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ব্যতিরেক ধার্মিক কেহ নাই সেই সে ঈশ্বর । জুমিত 

আজ্ঞা সকল জ্ঞাত আহ্ পর্দার করিবা ,ন| বু 

করিবান]চুরে করিব] ম] মিথ সান্ডী দিবা না পুর্চলা 

করিবীনা আপনার পিত্ মাভ্কে সম্গান করিবা। তখন 

সে উত্তর করিয়া কহিলেক হে গুরো এসকল আছি 

আপন বাল্যকাল হইতে পালন করিয়। আসতেছি। 

তখন ক্রিশ্ট ভাহীকে একান্ত দ্ডি করিয়। স্নেহ করিতে 

লাগিলেন এব" তাহাকে কহিলেন তোমার এক কর 

বক্তী আছে চলিয়া যাও আপন সর্ব বিক্রয় করিয়া 
দরিদেরদিগকে বিতরণ কর্গ। তাহাতে তোমার স্বর্গেতে 

ধম গ্যাপ্তি হইবে তাহার পরে আইস ক্রুশ উঠাইয়া 

লইয়া আমার পশ্চাত্বর্তী হওসিয়া! | কিন্ত সে কথাতে 

সেই ব্যক্তি বিনঙ্ন হইল এব* উদ্দিগ্ধ হৃইয়। 

চলিয়। গেল কেনন!| তাহার অনেক ধন ও সম্পত্তি 

ছিল। তখন: যিশ্ত চুর্দিগে দৃফি করিয়া! আপন 

শিষ্যেরদিগকে কহিতে লাগিলেন ধনবান্ যাহারা 
তাহারা কেমন কঞ্টেতে ঈশ্বরের রাজ্যে পুৰশ 

করিবে। এব*ভাহার কথাতে শিষ্েরা চমৎক্ত 
হইল কিন্ত ফিস্ত তাহারদিগকে প্রায় উত্তর করিয়া 
কহিলেন হে বাছারা যাহারা ধনেতে বিশ্বান রাখে 

রঃ ৃ 
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তাহারদিগের ঈশ্বরের রাজ্যেতে পুবেশ করা কেমন. 

কফ ঈশ্বরের রাজ্যতে ধনবানের পুবেশ করা 

হইতে সূচির রহ্ধু দিয়া উটের পার হওয়া সহজ 
অতএব তাহার! অপরিমান রূপে চমুক্ত হইয়। 

আপনার্দের মধ্যে কলিতে লাগিল যে কাহারু পরিত্রাণ 

তবে হইভে পারিহে | তখন য্িস্ত তাহারদের উপর 

দৃফ্টি করিয়ু। কহিলেন মন্ষ্ঠেতে তাহা অসাধ্য কিন্ত 

ঈশ্বরেতে এমত নয় কেনন| ঈশ্বরেতে সকল কর্ঘ্- 

সাধ্য আছে 1 তখন পিতর্ তাহাকে বলিতে লাগিল 

ফে দেখ আমরা সমস্তই পরিত্ঞাগ করিয়! তোমার 

পশ্চাথ বর্তী হইয়া! আছি। যিস্ত পুন্যুত্তর করিয়! 
কহিলেন সত্য আমি তোমারদিগকে কহি কেহ ছর কি ্ 

ভাই কি ভগ্রিনী কিপিতা কি মাতা কি্্ী কিছাওয়াল 

ক্যা ভূগিকে আমার ও মঙ্গল সমাচারের কারণ 

পরিত্যাগ করিয়া এই বর্তমান কালে তাড়নার সহিত 

শতগুণে হুর ও ভাই ও ভগিনী ও মাতা ও ছাওয়াল ও 

ভূমিকে এক্ পরকালে আনন্ত জীবন যে না পাইবে 

এমত মনুষ্য নাই। কিন্ত অনেকে পুখম হইয়! শেফ 

হইবে ও শেষ হইয়া পুথম হইকে। অনন্তর তাহারা 
যিরোশলমে যাইতে পথের উপর হইলেন ও স্িশ্ত 

ভাহারদেরে জগু হৃইয়। গম্ষন করিলেন এব” তাহারা! 

বিন্বিত হইল এব" পশ্চাৎ চলিতে ং ভয়াপন্ন হইল: 
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পরে তিনি দ্বাদশটারদিগকে পুনব্বার লইয়া ফে 
সকল তাহাকে ঘটিবে তাহা. তাহারদ্িগকে. কহিতে 

লাগিলেন। যে দেখ আমরা যিরোশলমে ফাইতেছি 

এব্* মনুষ্যের পুত্র পুধাযন যাজক ও অধ্যাপক গণের 

স্বানে সবর্পিত হইবে ও সেঃ সকলতাহার মৃত্যু দণ্ড স্বির 
করিবে ৩ তাহাকে ভিমদেশি গশের স্বানে সমর্পণ 

করিবে ।এব" তাহার! ভাহাকেপরিহাস করিবে ওকোড। 

মারিকে ও থুক্ ফেলিবে ও বধ করিবে এব" ত্তীয় 

ছিরে সে পুনব্র্বার উঠিবে। পরে জেবদীর পুত্র য়াকুৰ 
ও ফলোহ্ন: তীহার নিকটে আসিয়! কহিতে লাগিল হে 

গুরে। আমর যাহা. চাহিক ভাহা আপনি আটমারদের 

কারণ করিয়া ছেন ইহা আমরা ইচ্ছা করি।. তিনি 

তাহারুদিগকে কহিলেন তৌমরা। কি চাহ যে আমি 

ভোমারদের জন্য করিয়া দিব । তাহারা; তীহাকে 

কহিল আমারদিগকে এক জন আপন দক্ষিণ দিগে ও 

অন্যজন আপন বাম দরিগে আপনকার বৈভবে কসিজে" 

দিতে আজ্ঞা হউক। কিন্ত খ্িস্ত ভাহারদিগকে,কহি লেন 

তোমরা কি. চাহ তাহা. ভোমবরু জান না যে কাটীতে 

আমি পান করি: স্মে বাটাডে নাকি তোমরা পান করি 
তে পার এব" ফে বাপ্পুটিক্ছে আমি বাপট্টাইজিত হহী 

১৯ তাহায় কি তোমরা! বাপট্টাইজিত হইতে পার। তাহারা 

কইল আমর পাবি তখন যিস্ত তাহীরছিগকে কহিলেন 
্ রঃ ্ 
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অবশ্য যে বাটীতে আমি পান করি সে বাটীতে ভোমরা 

ও পাম করিৰা ও ষে বাপরটিষ্মে আমি বাপটাইজিত 

হই তাহায় তোমরাও বাপ্টাইজিত হইৰা। কিন্ত 

আমার দক্ষিণ দিগে ও বাম দিগে বসিবার কারণ 

আমার দেওযু] নহে কিন্ত যাহীরদের কারণ তাহা! পুস্থত 

হয় তাহারদের পান্তি হইবে | তখন আন) দশ জন ইহ? 

শুনিয়া তাহারা য়াকুৰ ও ফোহনের পতি অতি বিরুক্ত 

হইতে লাগিল | কিন্ত য্রিস্ত. তাহারদিগকে ডাকিয়া 

কহিলেন তোমরা জান যে ভিন্ন দেশিলোতের উপর 

যাহারা শাসন কর্ত|। মান! যায় তাহারা তাহারদের; 
উপর করৃত্ব করে এব” তাহারুদের পুধান লোক তাহার 
দেরু উপর আধিপত্য ধরে । কিন্ত তোমার্দের মধ্যে 

এমত হইবে না বর" ষে কেহ তোমারুদের মধ্যে মুত 

হইতে ইচ্ছা! করে সে তোমারুদের সেবক হউক | এব্ৎ 

যে কেহ তোমারদের ঘধ্ পুধান হইতে চাহে সে. 

সকলের ভূত্য হউক | কেনন। মনুষ্যের পুত্রও সেবিত -. 

হইতে আইসে নাই কিন্ত সেবা করিতে এব* অনেকের 

মোচনার্থ মূল্য নিমিত্তে আপন পুণকে পুদান করিতে। 

অনন্তর তাহীরা খিরিকোতে পৌছিলেন এক" তিনি 

স্বশিষ্ঠগণ ও যথেউ$ লোকের সঙ্গে ফ্িরিকো হইতে 

বাহিরাইয়া যাইতে ং টিমায়ের পূত্র ভান্ধ বাটি. মায় 

সড়কের পার্থে ভিহ্ষা! মাক্তিতে বসিয়াছিল |] এবুন 
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যখন সে শুনিল যেয়িশ্ত নাজরেণ আছেন তখন সে 

চেঁচাইয়। বলিতে লাগিল ফে হে'য়িশ্ত দাউদের সন্তান 

আমার পতি দয়া! করুণ । তাহাতে অনেক লোক 

তাহাকে নির্স্ত থাকিতে কহিলেক কিন্ত সে তভোথিকে 

আরো অতিশয় চেঁচাইতে লাগিল হে দাউদের সন্তান 

আমার পুতি দয়া করুণ | তখন ররিশ্ত স্াকিড 

হৃইয়|] তাহীকে ডাকিয়] আনিতে আজ্ঞা দিলেন এব, 

ভাহারা তাহাকে ডাকিয়া! কহিল ফে স্থির হও উষ্উ 

তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন । তখন সে আপন বস্ত্র 

ছাড়িয়া উঠিয়া ফ্রিশ্তর নিকট আইল । এব* সপ্ত 

তাহাকে উত্তর করিয়। কহিলেন আমি তোমার কারণ 

কিকরিব তূমি কি চাহ সে অন্ধ লোক তাহাকে বলিল 

হে পুভে। চচ্ছু যেন পাই । ফ্রিশ্ত. তাহাকে কহিলেন 

চলিয়। যাও তোমার বিশ্বাস তোমাকে ভাল করিয়! 

দিয়াছে এব* তৎক্ষণাৎ সে চচ্ছুঃ প্রাপ্ত হইল এব” পঞ্থ 

দিয়! ঘিশ্তর পশ্চাৎ গমন করিল 

একাদশ অধ্যায় 

আনন্তর তাহার! ফ্িরোশলমের নিকট জৈ টুন পর্বতে 

বীতফাজ ও কীতানিয়ীয় উপনীত হইয়া তিনি আপন 

শিষ্ঠগণের মধে দুই জনকে এই কথা কহিয়া পর্ণ 

করিলেন । যে তোমারদের সম্মুখে ফে গাম আছে 

তাহাতে চলিয়া হাও এব্* ভাহার মধ্যে পুবিষ হৃইৰা 
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মাত্র তোমর। এক গর্ধভেব্ু সবক যাহর উপব্ণ যন্ষ্যের 

আরোহণ কশ্যন হয নাই বাঙ্ধ। গাইকা তাহা! স্মুঁলয়া 

আনগা 1 আর যদ্দি কেহ ভোম্যরদিগকে, কহে 

€যে তোমরা, তেন এমত. করুহ তে তোমরা বলিব যে 

তাহাতে পুভূর আবশ্যক আছে তখন সে কহিবা মাত্র 

তাহী এখানে পাঠাইফু। দিবে | অতএকভীহারা চলিয়! 

গেল এব" হেশানে দই, পথের মিলন ছিল সেই 

স্বানে; সে জাবকটাকে দ্বারের বাহির দিগে বাস্থা 

পাইল ।॥ এব" সে সকালে যাহীর! দ্কাড়াইয়াছিল তাহার 

দের মধ্যে কএক জন কহিল' ভোমরু। কি করিতেছ 

আঁৰকটা! কেন খুলিতেছ ॥ তখন যে মত রিশ্ত তাহার 

দিগকে আতা করিয়াছিলেন সেই মত তাহীবর| উহার 

দিগকে কহিল, তখন উহার, ইহারুদিগকে যাইভে 

দেল, । এব" তাহার সাবকটাকে ফ্িম্তর নিকট লইয়া! : 

গিয়া! আগনারদেত বজ্র তাহার উপরু বিছাইয়ু। দিল 

এক্" তিনি তাহার উপৰু আরোহণ করিলেন? এবর* 

আনেক লোক আপনারদের পরিচ্ছেদ পথের মধ 

_ গাতিফ। দিল ও অন্যেক্ বৃক্ষের ডাল কাটিয়া সরাণেতে 

ছভ্যাইয়ু। দিল। এর” অগুগামি ও পশ্টাৎৎ গামিরা 

চেচাইযু। কহিতে লাগিলযে হোশানা ধনযং তিনিষিনি 

ঈন্বরের লামেভে আসিতেছেন | হুন্য আনারদের পিহ্ . 

দাউদ্দে ক্লাজ্য হে ঈশ্বরেক্র-নামেভে আসিতেছে দর্করেঃ 
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চ্েেতে হৌশান) | পত্রে হিস্ত ফিরোশলছে ও মন্দিরের 

মধ্যে পুৰেশ করিলেন এব" চতূর্দিগে সকল বগ্ধরর উপর 

দি করিয়া ফ্খন সায়ণকাল উপস্থিত হইল তিনি 

দ্বাশটার বঙ্গে বাহিরাইফা কীতানিয়ায় গেলেন । এব্* 

রাত্রি পৃভাতে বীতানিয়। ছাড্ডিলে পরে ভিদি ্কুধ্তি 

হইলেন! এব” ছূর হইতে সপত্র একটা আপ্জীর বৃক্ষ 

দেখিয়া! তাহাতে যদি কিছু পান এই ভাবে তিনি অগে 

বাঁড়িলেন কিন্ত তাহার নিকটে যাইয়| তাহার উপর 

পত্র বতিরেক আর কিছু পাইলেন না! কেননা আশ্জীর 

ফলের অময় তখন ছিল না| তখন ফিন্ত তাহাকে 

উত্তরান্ক্রমে কহিলেন এই অবধি তোমার হস কোন 

মন্ষ) কখন যেন শীয় না এব- তাহার শিষ্যরা ইহ? 

শুনিলেক | পরে তাহারা ফিরোশলমে আইলেন এব* 

স্িম্ত মন্দিরে যাইয়া যে সকল মন্দিরের মধ্যে কর 

কিক্রয় করিতেছিল ভাহারদিগকে তিনি কাহির করিয়! . 

খেদাইয়। দিতে-লাগিলেন এব বণিকেরদের পাট! ও 

কপোত বিক্রয়িরদেরে আসন সকল উল্টাইয়! 

ফেলিলেন | এব অদ্দিরের ভিতর হইয়া! কাহাউকে 

কোন পাত্র লইয়! ফাইভে দিলেন না। এব তিনি. 

তাহারদিগকে শিক্ষাইয়ু! কহিতে লাগিলেন যে লিপি 
আছে যে আমার হর সকল দেশের প্যার্থনার ঘর 

কহা যাইবে কিন্ত তাহা তোমরা চোরের গহুর 
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১৮ করিয়া দিয়াছ | এব” আধ্যাপকেরাও পুথান যাজকেরা 

ইহার স'বাদ পাইয়া! তীহীকে কিরূপে নক্ট করিতে 

পারে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল কেনন! 

তাহার শিক্ষাতে লোক সকল আশ্চর্য্য মানিল ও 

১৯  তাহীরা তাহাকে ভয় করিল | পরে স্দ্ধ্যাকীল উপস্থিত 

২০ হইলে তিনি নগরের বাহিরে গেলেন. |  এহ* 

গ্যভঃকালে তাহার নিকট হইয়। যাইতে হ তাহারা 

দেখিল যে আজ্জীর বৃক্ষট। সমূলে শুষ্ক হইয়। গিয়াছে। 

২৯. তখন পিতর্ তাহ স্মর্ণ করিয়। কহিতে লাগিল হে 

গুরে। দেখ যে আগ্জীর বৃক্ষকে আপনি শাপ দিলেন 

২২ সেই ত শুকাইয়! গিয়াছে । ফিস্ত তাহাকে উত্তর 

২৩ করিয়। কহিলেন ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখ | কেননা আমি 

ত্য তোমারদিগকে কহি ফে কেহ এই পর্র্বতকে 

বলিবে ফে তুমি সরিয়া গিয়। সমূদেতে পড়গা এবং 

আপন মনেতে সন্দেহ নাকরিয়ু। যাহা বলিতেছে 

তাহা হইবেই ইহা! যদি বিশ্বাস করে তবে তাহার 

২৪ কথানুসারে তাহাকে ঘডিবে। এতদর্থে আমি তোমার 

দিগকে কহি যখন যে কিছ ভোমরা প্রার্থনা করিয়া: 
চাহ তখন ভোমারদের পু]প্তি হওয়ার বিশ্বাস করহ্ 

৫ তবে তোমরা প্রাপ্ত হইবা। এব" য্খল তোঘর| গ্ার্থন। 

করিতে পুবর্ত হও যদি কাহার সঙ্ে ভোমারদের কিছু 

বিষয় থাকে তখন হ্ষম| কর্হ তাহাতে যেন ভোমার্ 
হি 



* ই৬ 

ই 

ৰা 

২৯ 

সত 

২৩১ 

৩ 

৩৩ 

একাদশ অধ্যায় ১৮৫ 

দের স্ব্গস্থ পিতা তোমারদের অপরাধণ্ড জমা করেন । 

কিন্ত যদি তোমরু] ক্ষম1 না কর তবে তোযারদের স্বর্গ 

পিতা চোঘারদের অপরাধ হ্চম। করিবেন .ন। | 

তদনস্তর তাহার] গিংরাশলমে প্মর্র্বার আইলেন । 

এব* তিনি মন্দিরে টহলিতে ২ পুধান যাক্গতকর। ও 

অখ্যাপকেরা ও প্্ীন লোকের! তাহার নিকটে 

আসিয়া! বলিতে লাগিলেন যে তুমি কিযোগ্যহায় একর 
করিতেছ এব* একর করিতে কে ভোমাকে সে যোগ্ত1 

দিল | তখল যিস্ত তাহারদিগকে উত্তর করিয়! 

কহিলেন আমিও তোমারদিগকে এক কথ। জিজ্ঞান! 

করি পরে তোমর। তাহার উত্তর দিলে আমি কি 

যোগ্যতায় একর করিতেছি তাহ! তোমার দিগকে 

কহিয়। দিব। য়োহনের বাপ্টিস্ম যেসেকি স্বর্গ 

হইতে কি! মন্ষ্ঠরদিগ হইতে হইয়াছিল ইহার 

উত্তর আমাকে দেও । তখন তাহীরা! আপনারদের 

মধ্যে বিবেচনা করিয়ু! কহিতে লাগিল যদি আমরা 

বলি যে স্বর্গ হইতে তখন সে কহিবে যে তোমরা! তবে 

কি জন্য তাহাকে পুত্যয় করিলা না। কিন্ত যদি 

আমরা বলি যে মলুষ্যেরদিগ হইতে তবে লোকের 

ভয়ু আছে কেননা ফে য়োহন ভবিষ্যত্বক্তা ছিল 

নিতান্ত ইহ! সকল লোক মানিল। তখন তাহারা হিশ্তকে 

উত্তর করিয়া! কহিল আমর] বলিতে পারিনা এব' রিস্ত 
্ ৪ 
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তাহারদিগকে পুত্যত্তর করিয়া কহিলেন আমি কি 

যোগ্যতায় এ কর্ম করিতেছি তাহা আমি তোমার 

দিগকে ও কহিবন1- 

ছাদশ অধ্যায় ৃ 

পরে তিনি দ্ফীন্ত কথাতে তাহারদিগকে কহিতে 

লাগিলেন যে এক মনুষ্য একট? ছুক্ষ। বাগান রোপণ 

করিল ও তাহার চতুর্দিগে আড়। দিল ও দাহ রসের 

হাওজ শোদিল ও মঞ্চ বানাইল এব" কষকেরদিগকে 

তাহা গছাইয়। দিয়! দূর দেশে গমন করিল । পরে 

সময়ান্কমে সে দ্বাঙ্চা বাগানের ফল সেই ক্ষকেরদের 

স্বানে পাইবার কারণ সে এক ভ্ত্যকে ক্ষকেরদের 

নিকট পাঠাইল। এব* সে তাহীর। তাহাকে খরিয়। 

মারি পিট করিয়া শুন্য হাতে বিদায় করিল | 

তার পরে তিনি পুনরায় আর এক জন নফ্রকে 

তাহারদের নিকট পাঠাইয়া! দিললেন ও তাহাকে 

তাহারা পাতর ফেলিয়া তাহার মস্তক ছাইল করিয়। 

লজ্জীকর ব্যবহারে বিদায় করিল | এব" পুনবর্বার 

তিনি আর এক জনকে পাঠাইলেন ও তাহাকে তাহারা 

বৃ করিল এব্* কাহার মারি পিট ও কাহারহ বধ 

করিয়া আরং অনেকেরদিগকে এই মত করিল | 

সকলের পরে ভীহার পরম প্রিয় একটা পুত্র ছিল 

ভাহাকে ও তিনি অবশেষে পুরেণ করিলেন বলিলেন 
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যে আমার প্রকে তাহারা সমাদর করিবেই | কিন্ত 
সে কৃষকেরা পর্সপর লিতে লাগিল এইটা না৷ 

উত্তরাধিকারী আইস আমরা তাহাকে মারিয়। ফেলি 

পাছে অধিকারটা আমারদিগের হইবে । অতএব 

তাহারা তাহাকে ধরিয়া বধ করিয়। দক্ষ! বাগান 

হইতে ঘাহির করিফু| ফেলিয়। দিল | তবে সে দক্ষ! 

বাগানের অধিকারী কি করিবে তিনি আসিয়। সেই 

কৃষকেরদিগকে নট করিয়া দাচ্চা বাগানট| অনে/র 

দিগকে দিবেন। এব্* এই গুঙ্থ ভোমরা কখন পাঠ করছ 

নাই ফে পুস্তর ঘর গাথকেরা ত্যাগ করিয়। ছিল সেইভ 

কোণের চূত্। হইয়াছে । : এইত ঈশ্বরের কর্ম এব 

আমারদের দৃষ্টিতে অভ্ভূুত। তখন ভাহারা তাহাতে 

ধদ্ধিয়।! লইতে চেষ্টা করিল কেননা তাহারা! জানিল ফে্ 

তিনি সেই দৃষ্টান্ত তাহারদের বিরুদ্ধে -কহিয়'ছিলেন 

কিন্ত লোকেরদ্িগকে ভয় করিল পরে ভীহাতক ছাড়ির। 

তাহারা চলিয়। গেল | অনন্তর তাহার কথার ছিছ 

ধরিবার কারণ তাহারা কএক জন ফারিসী ও 

হেরোদীয়ারদিগকে তাহার নিকটে পাঠাইলেক | এব্ৎ 

উহ্ারা আসিয়া তীহীাকে কলিতে লাগিল ফে হে গুরো 

আমরা জানি যে আপনি সত্যবান,ও কাহারে! পুয়োজন 

রাখেন না কেনন। আপনি মন্ষ্যেরদের মূখ দেখা 

করেন না কিন্ত ঈশ্বরের পথ সত্যেতে শিক্ষান অতএব 

14822 ৃ্ 
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কাইশরকে রাজস্ব দেওয়| কর্তব্য কি না| আমর। দিব 

কি ন| দিবকিন্ত তিনি তাহারদের কাপট/ জানিয় 

তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা আমার পরীক্কা কেন 

করহ্ আবার দেখিবার জঙগঠ একটা সুকি আনহা । 

এব্* ভাহার। আনিয়ু। (ছিলেক তখন তিনি তাহার 

দিগকে কহিলেন এই মূর্তি ও সেখ] কাহার ভাহার! 

কহিল যে কাইশরের। তথন জ্রিস্ত তাহঃরদিগকে 

গৃত্ভর করিয়। কহিলেন কাইশরের বস্ত কাইশরকে। . 

দেও এব ঈশ্বরের বস্ত ঈশ্বরকে দেও এব" তাহার 

কথাতে তাহার! আশ্চর্ঘ/ মানিল | তখন সাদুকীরা হযে 

বলে পুমরুণ্খান হয় না ভাহারু! তাহার নিকটে আসিয়! 

জিজ্ঞসা করিভে লাগিল য়ে । হে গরো! মৃশা আমার 

দের পুতি এই লিপি করিলেন যে কাহারো ভাই সস্থী 

হইয়। নিঃসস্তানে যদ্দি মরে ভবে তাহার ভাতা তাহার 

আীকে গুহণ করিয়। আপন ভ্যুতার কারণ বশোভৰ 

করিবে | ইহাতে সাভ ভাই ছিল এব পুথমটা জী; 

গুহণ করিয়া বশ রহিত মরিল | পরে ছ্বিভীয় ভাইসেই 

স্বীকে গুহণ করিয়। সেও নিঃসস্তানে মরিল এব* 

তৃতীয় জন ও তদনূরূপ হইল। পরে ক্রথেং সাত জনেই 

সেই জ্রীকে গুহণ করিয়। সন্তান রহিত মরিল 

সকলের শেষে সে আও মরিল। অতএব পৃনরূগ্যান 
বময়ে হখন সেই জনের উঠিবে তখন তাহারদের 

0 
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অথ্যেসে কাহীর জ্্রী হইবে কেমন! সাত জনেই ভাহাকে 

হত্্রী করিয়া রাখিয়া ছিল। তখন রিস্ত পুত্ঠুতর করিয়। 

তাহার্দিগ্রকে বলিলেন ভোমর। গুহথর কথা? এব” 

ঈশ্বরের শক্তি ন! জানিয়া ভ্যন্ত আছ নাকি। কেন 

না| যখন তাহারা যৃজ্ু হইতে উদ্ধান কার তখন 
ভাঙার বিবাহ করেল। বিবাহেতে ওদকহয় ন।কিস্ত 

ঘর্গায় দূতগণের মৃত হয়ু। কিন্তু মৃত লোকের উন্ধান 

করার বিষয় কি তোমর। মৃশার্ পুস্তকে পাঠ করহ 

নাই যে ঈশ্বর োপের মধ্যে থাকিকু। তাহাতক কিম 

কহিডে লাগিলেন তবে আনি আবর্হামের ঈশ্বর ও 

ফিশহাকের ইশ্ছর ও ফাতুবের ঈশ্ছর | তিনি ম্ত 
লোকের ঈশ্বর নহেন কিন্ত জীববানের উশ্বর অতএব 

তোমর! অতি ভুন্ত আছ | পরে অধ্ঠাপকের্ছের মধ্যে 

. এক জন আশসিয়। তাহারদের উত্তর পুচ্যত্তরের হিচারু 

শুনিয়া এব" উহারদের পুতি তিনি বিলকণ উত্তর 

দিয়াছেন ইহা! বুৰিয়। সে তাহাকে জিজ্গানা করিডে 

লাগিল যে সকল আজ্ঞার মধ্যে শ্ষ্ঠ আজ্ঞ। কোন্ট।। 

গিশ্ত তাহাকে উত্তর দিলেন যে সকল আজ্ঞার মধ্যে 

শেষ্ট আজ্ঞা এই হে ফিশরাল অবধান কর আমার্দের 

পভ ঈশ্বর একই পুভু আছেন। এব* তুমি আপন পুভু 

ঈশ্বরকে আপনার সকল' ঘন ও সকল পণ ও সকল 

অন্তঃরূরণ ও বকুল, দামর্থেতে প্রেম করিহা, এইটা 
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পথম আজ্ঞা জ্ঞাছে। এব" স্থিতীয়ু তাহার সদ্শসে 

এই তুমি আপন পড়সীকে আত্মুব্ৎ পেস করিহ্া 

এই আজ্ঞা হইতে আর কোন আজ্ঞা. বড় নহে । 

তখন সে অধ্যাপক তীহাকে কহিলেক সত গুরো! 

আপনি বিলক্ষণ কহিলেন কেননা এক ইশ্বর আছেন 

এব" ডিনি ব্যতিরেক আর কেহ নাই | এব" তাহাকে 

সকল মন ও সকল বুদ্ধি ও সকল প্রাণ ও সফল সামর্থ 

দিয়া পম করা এব আপন পড় সীকে আত্মবুব্ৎ 

পরম করা ইহা যাবতীয় সম্পূর্ণ হোম যজ্ঞ বলিদানাদি 
হইতে অধিক আছে। তখন যিশ্ত তাহার সূবৃন্ধি রূপ 

উত্তর করা দেখিয়। তিনি তাহাকে কহিলেন তুষি 

ঈশ্বরের রাজ; হইতে অতি দূর নহএব” তাহার পরে 

তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিডে কাহার সাহস 

হইল ন1। অনন্তর যিশু মন্দিরের মধ্যে শিক্ষাইতে & 

তিনি প্ম করিয়া কহিতে লাগিলেন অধ্যাপকের 

কেমন করিয়া বলে যে শীষ দাউদের সন্তান আছেন। 

কেননা দাউদ আপনি ধর্মাতনা হইতে কহিলেন যে 

খ্রিভূহা। আমার পুভুকে কহিলেন য্দকধি আমি তোমার 

শতরুদিগকে তোমার পায়ের পড়ি না করিয়া দি তাবভ্ 

তুমি আমার দক্ষিণ পার্থ বসিয়া থাক | অভএব দাউদ 

আপনি তাহাকে পুভু করিয়া কহিতেছেন তবে তিনি 

কেমন করিয়। তাহার পুক্র হন এব" ইতর লোক 
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সকল তাহার কথ? শুন পূর্বক শুমিল। এব" আপন 
শিক্ষার মধ্যে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন যে 

অধ্যাপকেরদের পুতি সাবধান থাক ভাহীরা ভূসণে 

দীর্ঘ পরিচ্ছেদ ও হাটি বাজারেতে | পুণাম ও সিনগগের 

মধ্যে পান আসন ও উত্সব নিমান্ত্রণে শেষ স্থান 

আকাভচ্কা করে | তাহারা বিধ্বার্ ঘর খাইয়। ফেলে 

, এব* বাহান! করিয়। দীর্ঘ আরাথল। করে ইহারা 

অধিক দণ্ড ভোগ পাইবে । অনন্তর ঘ্িশ্ত ভাগারের 

সুখে বসিয়া! লোক সকল ভাগাতরর মধ্যে টাকা! 

কত়ী-কি রূপে ফেলিতেছে তাহা দেখিতে লাগিলেন 

এব” ধ্নবানেরদের ঘধ্যে অনৈকে যথেফি মত ফেলিয়ু। 

দিলেক। পরে এক জন দরিদু বিধবা! আনিয়। দূই 

দশক ফাহাতে এক ঢেবুয়। হয় তাহা ফেলিয়! 

দিল। তখন তিনি আপন শিষ্ঠেরদ্িগকে ডাকি 

কহিলেন নিতান্ত আমি তোমারদিগকে কহি হে 

ভাগারের মধ্যে হত লোক ফেলিয়। দিয়াছে সকল 
হইতে এই দরিদু বিধবা অধিক ফেলিয়া! দিয়াছে । 

কেননা সে সকল আপনারদের বাহুল্য হইতে 

ফেলিয়া দিয়াছে কিন্ত এই আপনার দৈন্য হইতে 

বর" আপন সব্বস্ধ এব* আপন দিনপাত সকলি 
. ফেলিয়। দিয়াছে __-- 

/ 
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পরে ভিনি মন্দির হইতে যাইতেং তাহার একজন 

শিষ্য ভাহাকে কহিতে লাগিল হে রো দেখ একি 
গৃকার পুত্তর ও নির্মিত কর্ম সকল। তখন র্রিস্ত তীহাকে 
উত্তর করিয়। কহিলেন তুমি এ বড় নির্গাণ সকল 

দেখিতেছ তাহার মধে)এক পাতর অন্টের উপর অপড়! 

৩. থাকিবে না। অনন্তর ভিনি জৈতুন পর্বতে মন্দিরের 

সম্দুশ্ে বনিয়ী ছিলেন ইহীতে পিতর ও য়াকুত ও 
প্লাহন ও আক্দ্ট তাহাকে সংগোপনে জিজ্ঞাসা 

৪. করিলেক | যে এ সকল কর্ম কখন হইবে এব" 

ফ্খন এ সমস্ত পূর্ণ হইবে তখন ভাহীর চিহ্ন বাকি 

€. ইহা আমারদিগকে বলুন । ভখন রিস্ত তাহার 

দিগকে পুতুত্তর কদ্িয়। কহিতে লাগিলেন সাবধান 

খা 

] 
] | ] ) 

৬ কেহ যেন তোমারদিগকে ভান্ত করায় না । কেননা - 

আমার নামেতে আমি শ্রী বলিয়। অনেকে আসিবে 

৭. এব" অনেকের ভাান্তি জন্মাইবে | এব্* যখন তোমরা 

সগামের স্বাদ ও সংগ্রামের আড়মবর শুলিবা তখন 

ভোমরা? ছুতাস করিও না| কেমন! এ সকল হইতেই 

৮. চায়কিস্ত শেষ অদ্ঠাপি হয় না। কেননা দেশের 

বিপচ্ছে দেশ ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ/ উঠিবে এব* 

স্বানেং ভূকম্প হইবে ও দূর্তক্ষ ও কেশ হইবে এ 

১৯. বল দুখের আরন্ত। কিন্ত আপনারা সসাবধানে 
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থাকিও কেননা তাহারা ভোমারদিগকে রাজ সম্ভাতে 

_ অমর্পণ করিবে ও সিনগগেং ভোমারদ্িপকে প্হার 

করিবে এব* আমার কারণ ভোমরা দেপাধ্যক্ষ্যেরদের 

ও র্বাজগণের সাক্ষাতে আন! যাইৰা ভাহারদের 

পৃতি সাক্ষী হইবার কারণ । এব" পুখমে মঙ্গল 

সমাচার সকল দেশের মধ্যে পুচার হইবে । কিন্ত 

যখন তাহারা তোগারদিগকে আকৃউ করিয়! সমর্পণ 
করিবে ভথন কিং কহিবা তাহার অগু সৃচন। করিও 

না এব" পূর্ব বিবেচনাও করিও না কিন্ত যেং কথা। 

তোমারুদিগকে সেই মুহূর্তে দেওয়া যাইবে ভাহা কহিও 

কেন না তোমরা তাহার বক্তা নহ কিন্ত ধর্মাত।। 

তখন ভুাতা ভাভ্কে ও পিতা পুত্রকে মারিবার কারণ 

খরাইয়! দিবে এৰ্* সন্তানেরা পিভ্ মাত্র বিকন্ধে 

উঠিয়া তাহার্দিখকে বধ করাইবে। এব আগার 

নামার্থে সকলেই তোমারদ্িগকে মন্দ বাসিবে [কি 

যে জন শেষ পর্য্যস্ত সহিষ্তা করের সেই সে. পরিআণ 

পাইবে । কিন্ত যখন তোমরু! সে উচ্ছন্সের কর্র্ধচ 

বিষয়. যাহার পুসঙ্গ দানিএল ভৰিষ্যদ্বজ্ভে উক্ত ছিন 

তাহাযে স্থানে অনুচিত হয় সে স্থান স্থাপিত 

দেখবা যে পাঠ করে সে বুঝুক তখন ফুহোদ| দেশে 

যাহারা থাকে তাহীরা পৰ্র্তে পলাইয়। যাউন্ত। 

এব যে জন ফরের ছাতে গাকে সে জন ঘরের 

8৮ 
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মধ্যে না .মামূক এব" আপন হর, হইতে কোন 

১৬ বস্ত লইতে ও পরেশ নাকরুক। আর যে জন 

ক্ষেত্রে থাকে সে আপনার বক্র উঠাইয়া লইভে 

১৭ ফিরিয়া না যাউক। কিন্তু দূর্ভগ! তাহারা হে সেই 

১৮. সময়ে গর্তবভী হয় এব যে ভন পান দেয় |. এব" 

_. প্রর্থন। কর যে ভোমারদের পলায়ন কর! শীতকালে 

১৯ যেন নাহ্য়। কেননা সেই সময়ে ফ্মত দুর্গতি 

হইবে এমত দুর্গতি ঈশ্বরের কৃত সৃস্টির আরুস্ত হইতে 

২* অদ্যাবধি হয় নাই এব হইবেও না| এব যি 

ঈশ্বর সেই সময়ের হ্াসতা না করিতেন তবে কোন 

 গ্ুণির রুক্ষা হইত না কিন্ত আপন বাতি মনোনীতের 

দের কারণ তিমি সেই জময় হাস করিয়াছেন । 

২১. তখন যদি কেহ তোমারদিগকে বলে.যে দেখ খুঁজি 

এখীনে আছেন কিন্বা দেখ ও খানে আছেন তখন 

২২ পুড্যয় করিবান] | কেননা মিগ্ঠ শরীক ও মিথ 

ভৰ্বিষ্যদ্ব্ুরা উঠিবে এব* চিহ্ন ও আশ্চর্য কর্ম 

দেখাইবে তাহীভে মনোনীতের] ও ভাান্ত হয় যদি সে 

২৩ পারা যায়। কিন্ত তোমরা সসাবখান থাক দেখ 

আমি সকলের টন! তোমারদিগকে অগু সুচি জ্ঞাত 

২৪ করিলাম । কিন্ত সেই সময়ে সে কেশের পরে সূর্য/টা 

অন্ধীক্ত হইবে এব” চন্গুটা আপনার জ্ঠোৎল্সা দিবেক 

২৫ না। এব" আকাশের নক্ষত্রাদি পতন. হইবে ও স্বর্ন 
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বল সকল লড়িৰে ৷ তখন ভাহারা মনূষ্ পুত্রকে মহা 

পুভাৰ শু তেজেতে মেঘের উপর আসিতে দেখিবে | 

ও তখন তিনি আপন দুতগণেরদিগকে প্রেণ করিয়। 

শ্রন্বর্গ পৃথিবীর সীমাবধি চারিদিগের বায়ু হইতে 

আপনার মনোনীতেরদিগকে আনাইয়। একত্র করিবেন । 

সম্পৃতি আত্জীর্. বৃক্ষেতে এক দৃষ্ীন্ত শিক্ষহছ যখন 

তাহার শাখা কোমল হইয়। পত্রাদি নির্গত করিতে লাগে 

তখন তোমর। জান্ যেগুষ সময় সন্গিকট আইল । 

তদশরূপে ভোমরা য্খন এসকল টন! পুত্যচ্ষে 

দেখিবা1 তখন জানহ তাহা ও সন্িকট আছে বর 

দ্বারেতে উপস্থিত । নিতান্ত তামি তোমারদিগকে 

কহি যে এসকল কথা যদ্বি পূর্ণ নাহ্যু তদৃবধি এই 

: ত্র্তমান পুরুষ হিয়া যাইবে না। স্বর্গ ও প্িথিবী 

লোপ হইয়া ফাইবে কিন্তু আমার কথা কদাচ লুপ্ত 

হইবে না। কিন্ত সেই দিবস ও সেই দণ্ডের নিশ্চয় 
কেহ জানে ন! বর" সব্গস্থ দূতগণ ও জানে না পুজ ও 

না কিন্ত পিতা কেবল সাবধান সচেত থাকিয়। 

পরার্থনা করহ কেননা সময়টা! কখন হয় তাহা! তোমর| 

জাত মহ | সে কিমত না যেমত এক মনুষ দূর যাত্রায় 

আপন ঘ্র ছাড়িতে উদ্যত হইয়া আপনার ভ্ত্যের 

দিগকে যোগ/তা দিয়! ও পুত্যেক জনকে নিজ হ কর্ম : 

ভারিল এব* ছারিকে জাগৃত থাকিতে আজ্ঞ দিল। 

8৮2 



৩৬ 

৩৭ 

. আঙ্গল সঙ্গাচরু মার্কের রচিত 

জতএব তভোকরা সচেতন থাকহ কেননা! খর়ের কর্ত। 

কখন আইসেন কি সায়”কালে কি দুই পুহর রাত্রিতে 

কি কুক্কুটের বাঁক সময়ে কিনা গাতঃকালে রাঙ্গা ভোমরা! 

জানহ না | কিজানি তিনি অকস্মাৎ আিয়। তোমার 

দিগকে নিদ্বাগত পীন বা। এব" যাহা আমি তোমার 

দিগকে কহি তাহা আমি সকলেরদিগকেই কি 

সচেতন থাকহ7 

চতুর্দশ আধ্যার 

দুই দিবস পরে পেশাক্ষ ও অখ্খমীরী কুটির পর্য্ক 
হইল তাহাতে পুরান যাঁজকেরা ও অধ্যাপকের] 

অন্ফদ্ধা করিতে লাগিলেন ফে কিরুপে ছল করিয়। 

তাহাকে ধরিয় বধ করিতে পারে । কিন্ত তাহারা! 

কহিল যে পব্র্ষ সময়ে নয়ু কিজানি লোকেরদের 

গোলমাল বা হয়। পরে কীতানিয়ায়' শীমন কৃষ্টির 

ঘরে থাকিয়। তিনি ভোজনে বসিয়াছিলেন ইভোমখ্ে 

এক জ্রীলোক একটা মর্মরী পুস্তরের কৌট! অতি 

ছুর্লভ জটামাণ্সী তৈল সঙ্গে লইয়া সেখানে আইল 

এব্* কৌট] ভাঙ্গিয়। তাহার মন্তকে ঢালিয়া দিল। 

তাহাতে কেহ ২ আপন অন্তরে বিরক্ত হইয়। কহিভে 

লাগিল যে ও তৈলের এমত অপব্যয় কেন হইল । সে 

তিন শত সুকি হইতে অধিক মূলে/ বিক্রীত হইয়া! 

রিদু লোকেরদিগকে বিতরণ হইতে পারিত এৰ* 
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ভাহার পুতি তাহারা কচকচ করিতে লাগিল। তখন 

গ্রস্ত কহিলেন তাহাকে থাকিতে দেও তাহাকে কেন ব্যস্ত 

করিতেহ সেভ আমার উপর একটা সুকর্্ম করিয়াছে। 

কেননা দরিদেরো সতত তোমারদের নিকটে থাকে এব* 

যখন ইচ্ছা কর তখন তোমরা তাহারদের উপকার 

করিতে পার কিন্ত আমি তোমারদের নিকট সত 

থাকিনা ।ষে কিছু তাহার সাধ্য ছিল তাহা করিয়াছে 

সেত আমার দেহের কবরু দেওনার্থ তৈল মর্দন করিতে 

অগুসূচি আসিয়াছে | সত্য আমি তোমারুদিগকে 

কহি সমূদায় জগভ পর্যন্ত যেং স্বামে এই মঙ্গল 

সমাচার পুচার হইবে সেইং স্বাঁনে যাহা এই অ্বরীলোক, 

করিয়াছে তাহা ভাহার স্মরণে উক্ত হইবে । অনভ্তরু 

জহোদা স্বারিওটা ছাদশটার, মধ্যে এক জন সে 

তাহাকে পুথান যাঁজকের্দের স্থানে ধরাইয়া দিবার 

কারণ তাহারদের নিকটে গেল। এব* তাহা শুনিয়! 
তাহারা আনন্দিত হইল ও তাহীকে টাকা কড়ী দিতে 

অঙ্গীকার করিল এব* সে তাহাকে সুযোগ মত 

ধ্রাইয়া৷ দিতে অনুসন্ধান করিতে লাগিল | পরে 
অখমীরী রুটির পুথম দিবস যখন পেশাক্ষ মারা যায় 
তখন তাহার শিষ্ের! তাহাকে কহিলেক যে আমর! 

আপনকার্. পেশাক্ষ খীাইৰার কারূণ কোন স্থানে 

যাইর়ু! পুপ্তত করিতে আপনকার অভিমত কি । তখন 



১৯৮ মক্ষল সমাচার মার্কের রচিত 

তিমি আপন শিষ্ঞগণের মধ্যে দুই জনকে এই কথা 

কহিয়া। পাঠাইলেন ।ফে তোমরা নগরের মন্ধ্যে যাও 

তাহাতে এক ফড়া জল বৃহ! এক জনের সাক্ষাত 

১৪. গাইব. তাহার পশ্চাৎ ধরিয়া চল | এব" যেখানে 

সেই জন পূবেশ করিবে সেই গৃহের কর্তাকে কহিবা। 

যে গুরু কহিতেছেন আমি আপনকার শিষ্যেরদের 

সঙ্গে যেখানে পেশাক্ষ  খাইৰ সে ভোজনশালা 

২৫ কোথায় |  তখন্দ মে তোমারদিগকে বড় এক 

উপরদালান দজ্জমান ও পুস্তত দেখাইয়া দিবে সেখানে। 

১৬ আমার্দের কারণ পৃস্তত করিব! । অতএব তাহার 

শিষ্যের। পুস্কান করিয়! নগরে আসিয়| তিনি তাহীরু, 

দ্বিগকে যেমত কহিয়াছিলেন সেই মত তাহারা পাইল 

১৭ এৰ্* তাহারা পেশাক্ষ পুস্তত কিল । পরে সায়কালে 

৯৮ তিনি ছাদশটার সঙ্গে আইলেন | এব* ভাহারা! বসিয়া 

ভোজন করিতে ₹ স্রিশ্ত কহিতে লাগিলেন সত্য আমি 

তোমার্দিগকে কহি ভোমারদের 'মধ্যে এক জন ফে্ 

আমার সঙ্গে খাইতেছে সে আমীকে বিশ্বাসহাতকী 

১৯ করিয়া খরাইয়া দিবে । তখন তাহারা উদ্দিপ্ন হইয়া 

তাহাকে একে হ বলিতে লাগিলযে সেকি আমি সে 

২০ কি আমি | তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া 

কহিলেন সে ছাদশটার মধ্যে একজন যে আমার সঙ্গে 

২১. থালেতে হাত দিতেছে | মনুষ্য পুত্র যেত তাহার 
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দ্বিষয়ে লিপি আছে তদনুসারে আরশ্য যান ক্িস্ত'যাহীর 

ছারাতে মনুষ্/ পুত্র বিশ্বাসয়াতকী করিয়া খর! যায় নেই 
মন্ষ্ঠের পরিত্রাহছি হইবে সে জনের ভাগ্যে বছুঞ্চ 

ভাহারু জন্ম না হওয়া ভাল হইত | পরে ভাহীব। 

খাইভে হ ফরিস্ত কটি লইলেন ও আশীর্বাদ -করিয়। 

তাহা ভাঙ্রিলেন এব" তাহারদিগকে দিয়! কহিলেন লও 

খাও এই আমার শরীর | পত্রে তিনি বাটা টা ধরিলেন্ 

এব* স্তব করিয়া তাহারদিগকে দিলেন ও ভাহাহ! 

সরুলি তাড়াতে পান করিলেক |. ভশ্খন তিনি ভাহীঙ্ছ 

 দিগকে কহিলেদ এই আমার সেই মৃভন নিয়মের বু 

যে অনেকের কারণ পাত হইতেছে । নিতান্ত আছি 

ভোমার্দ্িগকে কহি আমি দু্তার রূুস আর বার পান 

করিব ন) যদ্দিবস পর্যন্ত আমি ঈশ্বরের রাজ্য তা! 

নৃতন না খাই | অনন্তর এক গীত গ্রাইলে পরে তীহার] 

বাহিরাইয়। জৈডুন পৰ্ধতে গরেলেদ। পরে রিশ্ত ভাহারু 

দ্রিগকে রূলিতে লাগিলেন এই রাত্রি ভোমর। সকন 

আমার বিষয়ে ঠেষ খাইবা কেনন। লিপি আহে তে 

আমি মেষ রক্ষককে মারিব এব" মেষ সকল ছিপ ভি ৃ 

হইয়া যাইবে । কিন্ত আমার উদ্মীন হইলে পরে 

আমি তোমার্দের আগ. গালিনিতে যাইৰ। কিন্ত 

পিতর বলিভে লাগিল যদিতু সকলি ঠেফ খার তথাচ 

আমি খাই আা| তখন ফ্রিস্ত তাহাকে কহিলেন নঙ্ 
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আমি তোমাকে কহি যে অদ্যই এই রাত্রির মধ্যে ভুত 

পৃরের্ব আমাকে তিঘবার অহ্বীকার না করিলে কুকত। 

ছিতীয় কাক দিবেক ন!। কিন্ত সে ততাধিত্ক একান্ত 

মত বলিতে লাগিল যদি আমি ভোমার সঙ্গে মরি তবু 

আমি কোন ক্রমে তোহাকে অক্বীকার করিবন। 

তদন্রূপে তাহারা সকলি হলিল। পরে তাহার 

গেতসমনী নামে এক স্থার্ণে আসিয়া তিনি আপন 

শিষ্যেরদিগকে বলিলেন ভোমরা এখানে বসিয়া থাক 

যাবৎ আমি প্রার্থনা করি। এক, পিতর ও ফাকৰ ও 

ফোহন সঙ্গে লইয়া গিয়া তিনটি অত্যন্ত বিক্মিত ও . 
৩৪ 

১৩৫ 

ব্ঠাকুল চিত্ত হইতে লাগিলেন । এব* তাহারদিগকে 

কহিলেন আমার পলাণ মৃত্যু পর্যন্ত শোকাবৃত হইয়াছে 

তোমরা এখানে জাগ্ত হইয়া থাক | পরে কিঞ্চিত দূরে 

, অগুসার হইয়া তিনি ভূমিতে উভভ্ভু হইয়া পড়িলেন ূ 

৬ 

৩৭ 

ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ফে তাহা! যদ্দিতু হইতে 
পারে তবে এই সময় আঙ্গা হইতে যেন শণ্ডিয়া যায়| 

কহিলেন হে আব্ৰাপিত সকলি তোমার সাধ্য এই 

ৰাটী আমার নিকট হইতে দূর কর তথীপি আমার 

ইচ্ছামভ ঝা হইয়া ভোমার ইচ্ছা! যাহা তাহাই হউক। 

পরে তিনি আসিয়। তাহীরদিগকে নিছ্গিত পাইয়। 

পিতরকে কহিলেন হে শীমন ভূমি নাকি, শয়ন 

করিতেছ তুমি কি একদগু মাত্র সচ্চেন থাকিতে 
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পারিলা ন1 | সচেতন থাকিয়। প্রার্থনা! করহ যেন 

পরীক্ডার মধ তোমারদের পুবেশ না হয় আত্মাট। 

উদুুক্ত বটে কিন্ত শরীরটা অশক্ত | এব" প্নর্র্বার 

তিনি যাইয়। পূর্ব স্বরূপ কথ। কহিয়ু! প্রার্থন। করিতে 

লাগিলেম। পরে তিনি ফিরিয়! আসিয়! ভাহার্দিগকে 

নিদ্রিতপাইলেন কেন ন| তাহার্দের চচ্ষু ভারিছিল এব 

তীহাকে কি উত্তর দিকে তাহার। বুঝিতে পারিল ন। | 

অতঃপরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়। তাহারদিগকে 

কহিলেন এখন তোষর। শয়ন করিয়। বিশামে থাক 

সাক্গ হইয়াছে হ্ষণট। আসিয়াছে দেখ মন্ষ) পূল্ 

পাপিরদের হাতে বিশ্বাসঘাতকির দ্বার] ধরা ফাইতেছে। 

উঠ আমর] চলিয়া] য়াই দেখ যে জন আমাকে বিশ্বাস 

ঘাতকী করিয়া! থরাইয়া! দেয় সে উপস্থিভ- হইল 

আসিয়া! | এব* তৎ ক্ষখাৎথ সেই কথা কহিতে হ 

য়হোদ। দ্বাদশটার মধ্যে এক জনের সঙ্গে পৃধান 

ফাজক ও অধ্যাপক ও গ্াচন লোকের নিকট হইতে 

তলওয়ার ও লাঠি লইয়া! মহা! লোকারণয আসিয়। 

পৌছিল। এব" তাহার বিশ্বাসস্থাতকী থুরাণ্)| তাহার 

'দিগকে এক চিহু দিয়া] কহিয়া ছিল ফে ফাহাকে 

আমি চুম্বন করিব সেই সে ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়! 

সুরক্ষিত করিয়া! লইয়া যাও অতএব সে আনিব! 

মাত্র তাহার নিকটে এক কালীন যাইয়ু! গুরে। হব্লিয়ু। 

0 ০. 
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তাহাকে চুহন করিল। এব" সে সকল তাহার উপর 

হাত দিয়। ধরিয়। লইল | পরে তীহীর আশ পাশ 

লোকের মধ্যে এক জন্ তলওয়ার্ ধারণ করিয়া মহা! 

ফাজকের চাকরের উপর চ্ষেপণ করিয়া] তাহার কর্ণ 

ছেদন করিয়া! ফেলিল। তখন য্রিশ্ত তাহারদিগকে 

উত্তর করিয়া! কহিলেন তোমরা তলওয়ার ও লাঠি 

লইয়! চোরকে যাঁদ্শ তাদ্শ না কি আমাকে থরিতে 

আসিয়াছ | আমি প্রত্যহ মন্দিরের মধ্যে শিক্ষাইভেহ 

তোমারদের সঙ্গে ছিলাম তথাচ ভোম্র] আমাকে 

ধরিয়া লইলা ন! কিন্ত গুন্থের পূর্ণ হওয়! আব্শ্/ক। 

তখন তাহার সম্ভঠারি সকল তীহাকে ছাঁড়িয়। 

পলায়ন করিল । কিন্ত এক যুবক আপন উলঙ্ক 

শরীরে একখান কাপড় ফেলিয়। দিয়। তাহার পাছেহ 

চলিতে লাগিল তাহাতে যুবকেরা তাহাকে থরিল। 

কিন্ত সে কাপড় শান পরিত্ঠাগ করিয়া সেই উলঙ্গ : 

হইয়া তাহীর্দের নিকট হইতে পলাইয়। গেল। 

পরে তাহার] স্িশ্তকে মহা] যাঁজকের স্তানে লইয়। গেল 

এব” ইহীর সঙ্গে পুধান যাঁজকের। ও পাচীন লোকেরা 

ও অধ্ঠাপকগণের। সকলেই সভাস্ত হইলেন | পে 

পিতর অতি দূরে তাহার পশ্চাৎ & চলিয়া মহ 

যাজকের অক্রালিকায় ও আইল এব" ভূত্য লোকের 

সঙ্গে বসিয়া] অগ্নি তাপিতে লাগ্সিল।' তখন পৃধান 
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যাজকেরা ও মান্ত্রি সভা সমূহ রিশ্তকে নষ্ট করিবার 

কারণ তীহার বিপক্ষে সাক্ষির /চে্া করিল কিন্ত 

পাইলেক না। কেননা! অনেকে তাহার বিপক্ষে 

মিথ্যা সাক্ষী দিল কিন্ত তাহারদ্রে সাক্ষির কথা 

মিলিল না । পরে কএক জন উঠিয়া! তাহার বিরুদ্ধে 

মিথ্যা সাক্ষী দিয়! বলিতে লাগিল ফে। আমর! এই 

কথা৷ তাহার মূখে শ্তনিলাম আমি এই হস্তে নির্গত 

মন্দির নট করিয়া! তিন দিবসের মধ্যে অহস্তে নির্মিভ 

আর্ একটা বানাইয়া দিৰ | কিন্ত ইহীয়ুও তাহার্দের 

সাচ্ষির কথ। মিলিল না। পরে মহা] যাজক মধ্যখানে 

উঠিয়া গ্রিশ্তকে প্লু্শ করিফা!। কহিলেন তুমি নাকি 

কিছু উত্তর দেওন। তোমরু দোষেতে ইহারা কি সাক্ষী 

দেয় । কিন্ত তিনি চুপ থাকিয়ু। কিছু উত্তর দিলেন! 

পৃনশ্চ মহা যাজক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়। কহিলেন 

তুমি সদানন্দের পুত্র শষ কি না। তখন যিশ্ত 

কহিলেন আমি আছি এব” তৌমরা! মন্ষ্ঠ পুত্রকে 

মহিমার্ দক্ষিণ ভাগে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের 

মেঘে আগমন করিতে দেখিবা। তখন মৃহা যাজক 

আপন বৃত্ত ফাড়িয়! কহিলেন আমারদের আর 

সাচ্ষিতে পুয়োজন কি। তোমরা ইঈশ্বরাপমানক 

কথাটা শুবিয়াছ তোমরণকি বুঝ তখন তাঁহারা সকলেই 

তাহাকে মরণার্থ অপরাধী করিয়। নিশ্চয় করিলেন ।- 
0৪০? 



২5৪ মল অমণচারু মার্কের রচিত 

৬প এব” কেহ তাহার উপর থক ফেলিতে ও তাহার 

মুখ আচ্ছাদন করিতে ও তীহাকে মূফিকাঘাত 

করিতে ও ভবিষ্ঠৎকথ! কহেক বলিতে পূর্ত 

হইল এব" অন্চরেরা! তাহাকে চাপড় মারিল | ্ 

৬৬ কিন্ত পিতর নীচে দালানের মধ্যে থাকিতে হ₹ মহ | 

৬৭ যাঁজকের এক দীসী সেখানে আইল | এব" পিতরকে 

অগ্নি তাপিতে দেখিয়া সে তাহার উপর স্বির দৃষ্টি 

করিয়া কহিল হণ তুমি ও য়িশ্ত নাজরেতের সঙ্গে ছিল1। | 

৬৮ কিন্ত সে অস্বীকার করিয়। কহিতে লাগিল আমি জানি 

না আর তুমি কি কহিতেছ তাহাও আমি বুঝিতে 

পারি না পরে সে দর্দালানে গেল এব” কুকড়া বাক 

৬৯ দিল। পুনশ্চ এক দাসী তাহাকে দেখিয়া নিকটস্থ 

লোকের্দিগকে বলিতে লাগিল এই ভাহারদের মধ্যে 

৭ এক জন এব” সে প্নর্র্বার অস্বীকার করিল কিঞ্চিত্ 

কাল পরে নিকটস্থ লোকেরা পুনরায় পিতরকে বলিল 
যে আব্শ্য তুমি তাহারদের মধ্যে কেননা তুমি 

গালিলীয় লোক ও ভোনার্ ভাষণ তাহাতে ছিটিতিছে | 

৭১ তখন তিনি শাপ ও দ্িব্ঠাদি করিয়া বলিতে লাগিলেন 

যে আমি সে মনুষ্টকে জানি ম| যাহার কথা ভোমরা! 

গহ বলিতেছ। এব* দ্বিতীয় বার কুকড়া কাক দিল তখন 

যে কথা যিস্ত তাহাকে কহিয়াছিলেন ফে ভুমি পূর্বে 

আমাকে তিনবার অস্বীকার না করিলে কুকড়। ছিতীয় 
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বাক দিবেক ন! তাহা পিভরের মনে পড়িল এব্ৎ 

তাহার ভাব্ন। করিয়া সে ক্রন্দন করিতে লাগিল_ 

পঞ্চম অধ্যায় 

এব” পুভাত হইব! মাত্র পুধান যাজকের প্রাচীন 

লোক ও অধ্যাপকথণ ও মন্ত্রি সভা সকলের সঙ্গে মন্ত্রণা 

করিয়া হিশ্তকে বাদ্ধিয়া লইয়া গিয়। পীলাতের স্থানে 

সমর্পণ করিলেন । এব” পীলাত তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন যে তৃমি নাকি যুহৌদীরদের রাজ। তিনি 

উত্তর করিয়া তাহীকে কহিলেন তুমিতে কহিয়ীছা। 

পরে পুধান ফাজকেরা তাহার অনেক বিষ্য়ের 

অপবাদ করিডে লাগিল কিস্তু তিনি কিছু, উত্তর 

দিলেন না ৷ তখন পালাত তাহাকে পুনব্বার জিজ্ঞাসা 

করিয়! কহিলেন তুমি কি কিছু উত্তর দেওন] দেখতো 

ইহারা কত বিষয়ের পুমীণ তোমার দোষে: দেয় । 

কিন্ত যিশ্ত তখনও কিছু উত্তর দ্বিলেদন| অআতএক 

পীলাতের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। ডে] কিনা সেই 

পর্ব সময়ে 'যাহাকে তাহীরা! চাহিভ এমত একজন 

বন্ধিকে তিনি তাহারদের স্বানে মৃক্ত করিয়া ছাড়িঘু। 

দিতেন । ইহাতে একজন বারাব্ৰা নামে যে কতেক 

লোকের সঙ্গে গণ্ডগোল করিয়া! সে গণ্ডগোলের মধ্যে 

বধ ও করিয়াছিল সে তাহীরদের সমভ্যারে বন্ধ ছিল। 

অতএব লোক সকল উচ্চৈঃশব্দে চেচাইয়| তিনি যেমত 
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তাঁহারদের পুতি সডত করিয়াছিলেন সেই মত করিতে 

তাহাকে যাচট করিতে লাগিল, । তখন পীলাত 

তাহার্দিগকে উত্তর করিয়। কহিলেন আমি তোম্টর্ 

দের নিকট যুহাদীরদের রাজাকে মৃক্ত করিয়া ছাড়িয়। 

দি এই তোমারদের ইচ্ছা কিনা। কেননা তিনি 

জান্িলেন যে পুধান যাজকের। তাহাকে ঈর্ষা তাবেতে 

১১ স্মর্পণ করিয়াছিল | কিন্ত তাহার অপেক্ষা! বর” 
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বারার্বাকে তিন্নি তাহারদের নিকট মুক্ত করিয়া 

ছাড়িয়াদেন এই মত যেন করেণ সে. পুধীন্ ফটজকগণ 

লোৌকের্দিগকে উদ্কাইতে লাগিল | তখন পীলাজ 

তাহারদিগকে পুনব্র্বার উত্ত় করিয়। কহিলেন তৰে 

যুহোদীর্দের রাজা করিয়া যাহীকে ভোমরা বল্ 

তাহীকে তোমরা! কি চাহ যে আমি করি । তাহার! 

পুনরায় টেচাইতে লাগিল যে তাহাকে ক্রুশ দেন। 

তশখন পীলাত তাহারদিগকে কহিলেন কেন সে কিবা! 

মন্দ করিয়াছে কিন্ত তাহার! ততোধিকে বড়ই চীৎকার 

করিতে লাগিল যে তাহাকে ক্রুশ দেন। অতএব পীলাত 

লোকেরদের তুফি জন্মাইতে ইচ্ছুক হইয়! তাহারদের 

নিকট বারার্ৰাকে মৃক্ত করিয়। ছাড়িয়। দিয়। যিশ্বকে 

কোড়া মারিলে পরে ক্রুশেতে টাক্গা যাইতে সমর্পণ 

করিলেন । তখন সেনাগণ তাহাকে প্েতোরিয়ম 

নাম দালানে লইয়! গিয়া সৈন্য সমূহ একত্র ডাকিয়! 
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আগিল | পরে তাহারা তাহাকে বাগুনি বর্ণের বৃত্ত 

পরাইল ও কাটার মুকুট বিনাইয়। তাহার মস্তকে 

দিল। এব্* হে যুছোদীরদের রাজন্ নমঃ ২ ব্লিয়! 

তাহীকে নমস্কার করিতে লাগিল। পরে তাহরা তাহার 

মস্তকে বেত মারিল ও তীহার উপর থক ফেলিল 

ও হাটু পাড়িয়া তীহাকে ভজন] করিতে লাগিল । এব 

তাঁহাকে পরিহাস করিলে পরে তাহার! সেই বাপ্তন্গি 

বর্ণের বজ্র তাহা হইতে উঠাইয়! লইয়া! আপন নিজ 

বস্ত্র পরিধান করাইয়1তাহাকে ক্রুশ দিতে লইয়। গেন। 
তাহাতে শীমন নামে এক জন কিরেনী আলেকপান্দ 

ও রূফসের পিতা ফে গৈর্গা হইতে আনিয়া! চলিয়ু। 

যাইতেছিল ভাহাকে ভীহার তুশ হহিয়া লইয়া 

যাইতে তাহার। বেগার্ ধরিল | এব” ভাঙার গলগড। 

বান ফাহার অর্থাৎ মাথাখুলি স্থান সেই খানে 

তাহাকে লইয়) আইল | পরে তীহার্ পান করিবার 

কারণ তাহারা মর মিশিতি দৃাক্ষ! রূস তাহাকে দিল 

কিন্ত তাহা তিনি গুহণ করিলেন না | এক ভাহাকে 

তুশের উপর টাঙ্গাইলে পরে তাহার বজ্র ভাগ ২ 

করিয়া পৃতি জন কোন ং ভাগ পাইবে তাহা স্থির 

করিতে তাহারা গুলীকাট' করিতে লাগিল। এক 

পৃহর ৰেলাফু তাহারা তাহাকে ক্রুশ দিল ॥ এব, 

যুহোদীরদের রাজ! করিয়ু| তাহীরু দোষ পাতির উপরে 
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লেখাছিল। এব" ভাহারা দূই চোরকে এক জন | 

তাহার দক্ষিণ দিগে ও অন্য জন ভীহার হামদিগে 

তাহার সে কুশ দিল। তখন সেই গুন্থ পূর্ণ হইল 

যাহীতত উক্ত আছে ফে তিনি অপরাধিরিদের সঙ্গে 

গণিত ছিলেন ৷ এব" সেহইী- স্থান ভ্ইয়ু! ফাঁওনের্ 

পথিকের! আপনার্দেরু মাথা লাড়িযু!। তাহার্ 

২০ 

২০১ 

২২ 

০৩ 

০৪ 

৩৫ 

অপনিন্দ1৷ করিয়। বলিতে লাগিল যে ওরে মন্দিরের 

নাশক ও তাহার তিন দিব্সান্তর নির্মাণ কারক । 

তুই আপনার রক্ষা করিয়া ক্রুশ হইভে নাদিস। 

সেই মত পুথান যাজকের1ও পরিহাস করিয়া! 

অধঠাপকগণের সক্ষে পর্সপর বলিতে লাগিল সে ্ 

অন্যেরদের রুচ্চা করিল আপনার হুচ্চ। তে। করিতে 

পারিল না । - এখন তো শা ফিশরালের রাজা ক্রুশ 

হইতে নাষ্ুন তাহীতে আমরা দেখিয়া যেন বিশ্বাস 

করি এব* তাহার অঙ্গে যাহার! ক্ুশে টাক্গা গিয়াছিল | 

তাহারা ও তাহাকে তিরগ্ধার করিতে লাগিল । পরে: 

দুই পুহর বেলা হইলে দেশ সমূদায় তিন পুহর পর্য্যন্ত 

অন্ধকারাবৃত হইয়। থাকিল।  এব* তিন পুহর 

বেলায় স্িম্ত উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়ু। কহিতে লাগিলেন 

আলোই আলোই লামা সাবাখভনী তাহার অর্থাৎ 

হে আমার ঈশ্বর ২ তুমি কেন আমাকে ছাভ়িযা 

গিয়াছ। তখন তাহার নিকটাবর্তি উপস্থিত লোকের 
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দের মধ্যে কেহ ২ তাহা শূর্নিয়! বলিতে লাগিল ফে্ 

দেখ সে আলীহাকে ডাকিতেছে। পরে এক জন্ 

দৌড়িয়া আসিয়া একটুকী সপঞ্জ সির্কাডে ভরিয়। দিয়] 

তাহা বেতে লাগাইয়া তাহাকে পান করিতে দিয় 

বলিল থাক আলীহা1 তাহাকে নামাইয়া লইতে 

আিবেন কি না তাহা আমরা! দেখি ॥ পরে যিস্ত 

উচ্চৈঃশক্দে চীৎকার করিয়া পাণ ত্যাগ করিলেন । 

তখন মন্দিরের পর্দা উপর হইতে নামো পর্য্যন্ত 

ফাটিয়া! গিয়া দুইখান হইল । এব" সে শতসেনার 

পতি যে তাহার সম্মুখে দীড়াই্যা! থাকিল তীহার 

এমন চীৎকার করিয়া প্াণ ত্যাগ করা দেখিয়া সে 

কহিতে লাগিল যে সত্যই বটে এই মনুষ্য ঈশ্বরের 

পুত্র ছিলেন । এব" জ্রীলোকেরাও দ্রে থাকিয়া 

দেখিতেছিল তাহারদের মধ্যে মারিয়। মাগলেন ও 

মারিয়া ছোট য়াকুবের ও ফোশের মাতা ও শলোমী । 

ইহারা ষ্খন তিনি গালিলিতে ছিলেন তখন তাহার 

পশ্চাদগামী হইয়া তাহার সেবা ও করিয়াছিল এব্* 

আন & অনেক ভ্রীগণ ছিল যাহারা তাহার সমভ্ঠারে 
য়িরোশলমে আসিয়া ছিল । তানন্তর সায়“কাল হইলে 

আয়োজন সময় অর্থাৎ বিশ্মুমবারের পূর্ব দিবস 
হওয়াতে । অরামাতিয়ার যুশফ এক জন পৃজনীয় 

সভাসদ মন্ত্রী যিনি শ্বরের রাজ্যের অগেচ্ছায় 

7) এ 
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থাকিতে ছিলেন তিনি পীলাতের নিকট সুসাহসে গিস়্া 

যিশ্তর দেহ. চাহিলেন | কিন্ত ফে তিনি মরিয়া 

_ গিয়াছেন ইহা পীলাত অসম্ভব বুৰিলেন এব" শত 

৪ ৫ 

৪৬ 
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সেনার পতিকে ডাকিয়া ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

যে সেটা না কি কিছু ব্যাজে মরিয়] গিয়াছে । 

এব্* শত সেনার পতির স্থানে অবগত হইয়া! তিনি 

যুশফ্ কে দেহট] দান করিলেন । তখন তিনি মিহী 

কাপড় ক্রয় করিষা তীহাকে নামাইয়। দিয়া সেই 

কাপড়ে জড়াইয়া পাষাণে খোদিভ এক কবরে 

শোয়াইয়া দিয়া কবরের ছারে একটা পাডর গড়াইয়। 

রাখিলেন | এব” মারিয়া মাগ্দলেন ও যোশের মাত! 

মারিয়। তিনি কোন স্বানে রাখা] যান ইহা তাহারা 

দেখিতে থাকিল___+ ৃ 

ফোড়শ অধ্যায় 

বিশ্বমবার গত হইলে মারিয়া মাগ্লেন, ও 

যাক্ৰের মাত! মারিয়। ও শলোমী তীহার দেহে 

যাইয়া মাশখাইবার কারণ সৃগন্ধি দুব্য কিনিয়। লইল। 

এব” সপ্তাহের পুথমে অতি ভোরে আসিয়া ভাহীর। 

ূর্যেঠাদয় সময়ে কবরে পৌছিলেক। এৰ-ভাহারা 

পরস্পর বলিভে লাগিল যে কবরের মুখ হইতে কেটা৷ 

আমার্দের কারণ পাতর খান গড়াইযু] দিবে । কেনন। 

সে অতি বৃহৎ ছিল কিন্ত আহার অবলোকন করিয়। 
ডা 
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দেখিল ফে পাঁতরটা গড়ান গিয়াছে । পরে কবরের 

ভিতর পুবেশ করিয়। তাহারা দেখিল যে এক যুবক 

দীর্ঘ শুক বর্ণ পরিচ্ছেদে দক্ষিণ ভিতে বসিয়া আছে 

এব তাহারা আতঙ্কিত হইল। তখন সে তাহারদিগ্কে 

কহিতে লাগিল যে ভীত হৃহশুন! তোমরা যিস্ত নাজরেগ 

যে ভ্রুশেতে টাঙ্কা! গিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশে আছে 

তিনি উঠিয়াছেন তিনি এখানে নাই যে স্বানে তীহাকে 

'রাশিয়! ছিল সেই স্বানে দেখ্হা | কিন্ত চলিয়] গিয়া 

তাহার শিষ্যগণ ও পিতরকে কহিয়া দেও যে তিনি 

তোমার্দের অগ্র. গালিলিতে যাইতেছেন সেইশখীতনে 

তোমরা তীহার দেখীপাইৰা যেমত তিনি ভোমারদিগকে 

কহিয়াছিলেন। অতএৰ তাহারা কটকরিফা বাহি 

রাইয়া কবর স্বীন হইতে পলায়ন করিল কেবন! 
ভাহীরা কম্পায়ুমান ও বিস্মিত হইল এক" কাহাকে 

- কিছু কহিলেওন] কেননা, তাহারা শক্কিত হইল। কিন্ত 

যিশু অতি ভোরে সপ্তাহের পুথমে উদ্ধান করিলে পর 

মারিয়! মাগ্দলেন যাহ হইতে তিনি সাত ভূত বাহির 

করিয়াছিলেন তিনি তাহার স্থানে পুথমে দর্শন দিলেন | 
এব* সে যাইয়া যাহারা ভীহার সম্ভ্ঠারেতে ছিল 

তাহারা শোক বিলাপ ও ক্রন্দনে থাকিতে ২ সেতাহার্ 

দিগকে কহিয়। দিল। কিন্ত তাহারা তাহার জীববাল 
হওন এব ইহার স্থানে তাহার দেখা ফাওনের কর্থা 
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মধ্যকার দুইজন গৈগ হাটিয়া ফাইভে হ তিনি তাহার, 
দের স্তানে অন্য বেশে দেখা! দিলেন | এব্* তাহারা 

যাইয়া তাহা অনে/রদিগকে কহিয়া দিল তথাপি 

ইহারা] তাহারদের কথ? ও পুড্/য় করিললা। তদনন্তর 

ভাহারা ভোজনে বসিয়া থাকিতে হ তিনি একাদশ 

টারদের স্থানে দর্শন দিয়া তাহারদের অপুতর ও 

মনের কঠিনত পূযুক্তে তাহারদিগকে নিন্দা করিতে 

লাগিলেন কেননা যাহারা তীহার উগ্যান করণের 

পরে তীহার দেশ! পাইয়াছিল তাহারদের কথা 

ইহারা পৃত্যয় করিল না । পরে তিনি তাহারদিগকে 

কহিলেন তোম্র! সম্দীয় জগতে চলিয়া]! যাও এব্* 

পৃত্যেক জীবকে মল সমাচার পুচার করহ। যে জন্ 

পুভ্যয় করিয়া বাপ্টাইজিত হয় সে পরিত্রাণ পাইকে 

কিন্ত যেজন পৃত্/য় না করে সে দণ্ড পাত্র হইবে । এব 

যাহারা পুত্যয় করিবে তাহারদের সক্ষে এই চিহ্ 

হইবে আমার নামেতে তাহারা ভূত সকল বাহির 

করিয়া দিবে তাহারা নূতন ভাষা! ব্লিবে। তাহার! 

সর্পাদি ধরিয়া উঠাইয়া! লইবে এব্* যদিতু তাহারা! 

কোন জীবান্তক বন্ধ পান করে তথাচ সে তাহারদের 

কিছু ক্ষতি করিবেন! ভাহীর। ব্যাধি লোকের উপর 

হাত দিলে সে ব্যাধিতেরা সুস্থ হইবে। পুভূ এই 



৬ 

ষোড়শ অধ্যায় ২১৩ 

মত তাহারদিগকে কহিলে পরে তিনি স্বর্গেতে লওয়ান্ 

গেলেন এব্* ঈশ্বরের দক্ষিণ দিগে বসিলেন । পরে 

তাহার! পঙ্ান করিয়া সর্বত্র কথা পুচার করিতে 

লাগিল তাহাতে পুভু তাহীরদের সহকারী হইলেন 

এৰ* তদনুহর্তি রূপ চিন্বেতে বাণী পুনমাণঠ করিলেন । 

| 
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5) ৬! মঙ্গল সমাচার শুকর র 

পুথম অধ্যায় 

হে পরম পুজনীয় তেয়ফিলন যে সকল তত্ব আমার 

দের মধ্যে নিশ্চিত পুমাপে-স্থির হইয়াছে যদনুসারে 

সেই জনেরা আমার্দের স্বানে সৌপিয়া দিসেন্ 

যাহারা আদে্রঠোপান্তে বাণীর পৃত/ক্ষ সাক্ষী ও সেবক 

ছিল তাহার উপাখ্যান রূচিতে অনেক জন পুব্ত্ত 

হইলে আমি ও তাহার পথম আরম্ত হইতেই সকল 

কথা নিশ্চয় রূপে অবগত হইয়া তাহার আনুপূর্র্বক 

বিবরণ আপনকাকে লিখিতে বিহিত বু বুঝিলাম তাহাতে 

যে সকল কথা আপনি শিক্ষিত হইয়াছেন তাহার 

নিশ্চয় ফ্নে জ্ঞাত হন__- 

চ) ৪ 



২১৬: হ্গল সমাচার লুকের রচ্তি 

৫... ফিহোদা। দেশের রাজা হেরোদের সময়ে আবীহা? 
পালাতে জখরীয়া নামে এক জন য্মজক ছিল এব" 

তাহার ত্রী আলিশেহ1 লামে আহরণের কন্ঠাসম্ততির 

৬. মখে এক জনা ছিল।: গুই জন য্িহ্হার যাবতীয়, 
আজ্ঞা ও ব্যবস্বায় গতি করিয়া, ঈশ্বরের সাক্ষাতে 

শৃদ্ধসত ছিলেন কিন্ত তআলিশেবা বন্ধ্যা হওনে তাহীরা 

নিঃসন্তান থাকিল অপর দুয়ের বৃদ্ধ বয়স হইয়াছে । 

॥ পরে সময়ান্জূপে তিনি আপন পালাক্রমে ঈশ্বরের 
৮  সাহ্ষাতে যাজকীয় কর্ম করিতে ছিলেন | তাহাতে 

যাজঃ কর্মের নীতিক্রমে যখন য়িভহার মন্দিরে যায়| 

৯১০ তখন তাহা ধুঙ্গ পোঁড়ানের ভার হর 1, পর” গুপ 

পোড়ান সময়ে লোক সমূহ বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা 

১১. করিতেছিল। ইড্/বসরে যিহুহার এক জন দূত ধূপ 

কুণ্ডের দক্ষিণ পার্থ উপস্থিত হইয়া তাহার স্বালে 

১ দেখা দিলেন | এহ* জখরীয়া তাহাকে দেখিয়া 

১৩ বিস্মিত হইল এব* ভয়াপন্থ হইতে লাগিল। কিন্ত 

দূত তাহীকে কহিলেন হে যখরীয়া ভয় করিওন। 

কেনন! তোমার প্লার্থন। শনাগিয়াছে এ" আলিশেবা। 

তোমার ভ্রী গর্ভবতী হইয়া! তোমাকে পুজ্র দিবে এব 

১৪. তৃমি তাহার নাম য়ৌহন রাশ্ধিকা । এব* তোমার 

আনন্দ ও আহীদ হইবে ও তাহার জন্ম নিমিত্ত 

১৫. অনেকে হর্ষিত হইবে | কেননা স্বেয়িহহার গোচরে " 



১৮ 

২১ 

২২ 

পুগ্ম আধ্ঠায -১ ৯ 

মহৎ হইবেএব" দুক্ষারস কিছ! মদিরাপান করিবেনা 
কিন্তু আপন মাতার গর্ত হইতেই ধর্াত্যায় পূর্ণ | 

হইবে । পরে ফ্িশরালীর ব'শের মধ্যে অনেকের 

দিগকে আপনারদের ঈশ্বর ফ্িস্হীর পুতি তিনি 

ফিরাইয়া! দিবেন | এব* পিভ্রদের মন সন্তাশেরদের 

পতি ও অনাঙ্ঞাবহসকল, লোকের জ্ঞান পুতি 
ফিরাইতে গনিহহার অপেক্চাকারী এক লোক পুস্কত 

করিতে ভিনি আলীহার আত্মা! ও শক্তিতে তাহার 

জগ যাইরেন। খন জখরীয়! সে দূতকে কহিল 
আমি কিরূপে' ইহা জানিব কেননা আমি বৃঢা! মনুষ) 

এব” আমার ভ্রীও বৃদ্ধ বয়সী আছে। তখন ক্ষত 

তাহাকে উত্তর দিয়! কহিলেন দেখু আমি গাবুএল 

ঈশ্বরের সাহ্ষা্বর্তশী এবতোমাকে কথা কহিতে ও 

এই আনন্দ বার্তা শৃনাইতে প্রেরিত হইলাম । তুমি 

আমার কথা হে আপন সময়ানুক্রমে পূর্ণ হইবে তাহ! 

পুত্যর করিলা না অতএব দেখে ছ্িব্স পর্য্যন্ত তাহার : 

'ঞালন নাঁহইবে তাবৎ তুমি গুক্কা থাকিকা এব" কথা 

কহিবার শক্তি পাইবানা ।পরে লোক সকল জখরীয়।র 

অপেক্ষায় থাকিতেং তাহার মন্দিরে এমন গৌণ 

করাতে তাহারা আশ্চর্য) ভাবিতে লাগিল। পরে যখন 

সঃ বাহিরে আইলেন তখান তিনি তাহার্দিগকে কথ] বলিতে 

পারিলেননা এব* তাঁহারা বুঝিস ষে তিনি মন্দিরে সপ ৮২ | 
৪ £ | 
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দেখিয়াছেন.কেনন1 সে তাহারদের পুতি ইঙ্দিত করিয়া 

নীরব থাকিল 1? পরে কালানুক্রমে ভাঙার সেবা 

সময় পূর্ণ হইলে তিনি আপন যারে গমন করিলেন । 

ততঃপরে কিছ,কাল গত হইলে তাহার ভ্রী আলিশেবা। 

আন্তরাপত্ঠা হইলেন এব” পাঁচ মাস সগোপন করিয়া 

কহিলেন। হিছুহ] যখন আমার লজ্জার বিষয় মন্ষ্যের 

দের মধ্য হইতে খঞ্ডাইতে আমার উপর দূফ্ি করিলেন : 

তখন তিনি আমার জন্য এমত কর্থ করিয়াছেন | 

পরে বষ্ঠ মাসে গালিলি দেশের নাজরেত নামে | 

এক নগরে এক কনা দাউদের গোত্রে যুশফ্ নামেতে 

এক প্কুষের বাগ্ত্তা তাহার নিকট গাবিএল দূত 

ঈশ্বর হইতে প্রিত হইলেন সেই কুমারীর নাম্ 

মারিয়া | এব” সে দূত ভাহার নিকটে আনিয়। 

ভাহাকে কহিলেন হে গে পরম: অন্গহীন্ডা নমস্কার 

য়িভ্হ!ভোমার সঙ্গে আছেন ভ্রীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা। 

তখন সে তাহাকে দেখিয়। তাহার কথনে বিস্মিত] 

হইল এব" ভাবিতে লাগিল ষে এই কি পুকার সম্ভাষণ । 

তখন দূত তাহাকে কহিলেন ভয় করিওন] মারিয়। গো 

কেননা তোমার উপর ঈশ্বরের অনুগুহ আছে. ও দেখ 

অমি গর্তব্তী হইয়া! পৃত্র পুসৰ হইব এব তাহার 

নাম ঘিশ্ত রাখিবা | তিনি মহামহিম হইবেন এব 

সর্ব পুখানের পুজ্র খঠাত হইবেন এব স্রিহুহা ঈশ্বর 
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তাহার পিভ্ দাউদের সিহাসন তাহাকে দিবেন | 

এব” যাকুৰের বুশের উপরে ভিনি সদা সর্ব্ঘদ! রাজত্ব 

করিবেন ও তীহার রাজ্যের শেষ কখন হইবেক না| 

তখন মারিয়! সে দূতকে কহিল ইহা কিমতে হইরক 

আমিতো পুরুষকে জানি ন1। দূত পুত্যুত্তর করিয়। 

তাহাকে কহিলেন তোমার উপর খর্মাত্বা। আসিবেন 

এব" সবর্ব পৃর্ধানের শক্তি তোমাকে ছাইবে অভএৰ 

ফে.পুণ্যময় উদ্ভব তোমাতে হইছে তাহ। ইশ্বরের পুন 

কহা যাইবে | দেখ তোমার জ্ঞাতি আলিশেঃ 

আপন বৃদ্ধ বয়সে পৃজ অন্তরাপত্যা হইয়াছে এৰ* 

যেই জনা! বন্ধ্যা বলা ফাইত জংপুতি তাহার ষষ্ঠ মান 

হইতেছে । : কেননা ঈশ্বরের স্বানে কোনই কর্ম 

অসাধ্য হইবেনা । তখন মারিয়া কহিল দেখ 

য়িহুহার দাসী বিদ্যমান! আছে. আপনকার্ কর্থাক্রমে| 

আমাকে হউক পরে দূভ তাহার নিকট হইতে পুস্থান্ন 

করিলেন । তখন মারিয়। সেই দিবসে উঠত! পরত 
ভূমির অঞ্চলে শীঘু গতি করিয়া! রিহোদা দেশের এক 
নগরে গিয়। জখরিয়ার ঘরে পুবেশ করিল এব, 
আলিশেঁবাকে নমস্কার করিল। তাহীতে ঘটনাক্রমে 
যখন আলিশেব। মারিয়ার নমস্কার শুনিলেন তখন 
তাহার উদরে অপত্যটা সপন্দন করিতে লাগিল পরে 
আলিশেঁবা ধর্মাত্ায় পূর্ণ হইল | এব” মে. উচ্চৈ-স্বরে 

চা 
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বলিল যে শ্রীগণের মধ্যে ভুমি খন এব" খনঠতোষার 

৪৩ গর্তের লা এব" আমাকে ইহা কোথা হইতে হইল" 

যে আমার পুভুর জননী আমার স্থান আসিয়াছেল। : 

8৯. 

৪৫. 

৪৬ 

কেননা দেখ তোমার নমস্কারের শব আমার কর্ণে 
বাজিৰা মাত্র অপত/ট। আমার উদরে হর্ষেতে সপন্দ্ 
করিতে লাগিল । এব” খন্যা সেই জন! ঘে বিশ্বাস . 

করিল কেননা যে কথা য়িহুহা হইতে তাহাকে 

কহা গিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইবে তখন মারিয়া : | 

বলিল আমার পণ গিহুহীর গৌরব করিতেছে | 

৪৭ 

৮ 

৪৯ 

৫০ 

৫১ 

৫ হ্ 

৫৩. 

এব আমার আআ! আপন্গ ত্রাণ কর্তৃ ঈশ্বরে আনন্দ 

করিতেছে | কেমন ভিনি আপন দাসীর নীচ গতি / 

পুতি মমোযোগ করিয়াছেন এব" দেশ এখন হইতে. | 

মকল লোক পক্রহেহ আমাকে ধ্না-কৃহিবে |কেনন। 

যিনি মহৎ তিনি আমার জন্চে মহ কর্ম করিয়াছেন : ] 

ধর্মমফু তীহার নাম । এব” তাঁহার সাক্ষাতে যে 

ভয়ুবান থাকে তাহারদের উপর পুরুষে হভাহার কুপা 

আছে। তিনি আপন ভুজের বল দেখাইয়শছেন তিনি র্ 

অহঙ্কারিরদিগকে আপনারদের চিত্তের কলপনার 

উড়াইয়। দিয়াছেন | তিনি মহতেরদিগকে আপনার 

দের সিহাসন হইতে নামাইয়! দিয়াছেন এব" নীচ _ 
গতির্দিগকে উচ্চপদ্দে স্বাপন করিয়াছেন। তিনি 

ুার্তেরদিগকে সুন্দর দুব্যে উদর পূর্ন করিয়াছেষ 



৫৯ 

৬১ 

৬২. 

ডগ 

গম আখ্যা . হ২৯ 

কিন্ত ধনবানের্দিগকে কুক্ষ হস্তে ছাঁড়িয়ণ দিয়াছেন। 

তীহ্খর অশেষ দয়া স্্তি করিয়া তিনি আপন সেবক 

যিশরালের উপকার করিয়াছেন | যফেমত তিনি 

ভামারদের পিভ্গণ আবরুহাম ও তাহার হম্শকে 

কহিঙ্কাছিলেন । পরে মারিয়া ইহার সহিত মাস 

তিনেক থাকিয়া! পুনশ্চ আপনার ঘরে গেল। তখন 

আলিশেঁবার পুসব হওন সময় পূর্ন (হইলে পুত্র ভূমি 

হইল। এব” তাহাহু পড়সীরা ও জ্ঞাতিরা শুনিতে 

পাইল যে ইশ্বর তাহার উপর মহা! অনুগ্হ দেখাইয়া 
ছেন এব* সে সকলও তাহার সঙ্গে আনন্দ করিল। 

পরে কালক্রমে অফ্টম দিবসে তাহারা বালকের 

সৃনত করিতে জ্াইল এব, সে তাহার পিতার নাম্ 

দিয়া তাহাকে জখরীয়া বলিল । কিন্ত তাহার মাত! 

উত্তর দিয়া কহিল যে না তাহাকে যোহন করিয়! 

-কুলিতে হইবে |। তখন তাহারা কহিল তোঘার 

জাতির্দের মধ্যে কেহ এলাম ধরেন] | পরে তাহার 

পিতার স্বামে তাহারা ইঙ্গিত করিয়। যাচিল যে 

তাহার কিনাম রাখিতে আপন ইচ্ছা । তখন সে. 

একটা লিখনের তক্তা মায়? একগুণ লিখিল যে ভাহার 
নাস য়োহন তাহাতে সকলের আশ্রর্যয জ্ঞান হইল । 

তৎক্ষণাৎ তাহার সু ও জিহু। খুলিয়া! গেল এব* সে 

উক্তি করি! ঈশ্বরের গৃণান্বাদ করিতে, লাগিল! 



িফাহ।. মঙ্গল সমাচার লুকের রচিত 

৬প্ত পরে তাহার চতূষ্পার্থের সকল নিবাসির। ভয় পাইল 

এব” পর্ব ভূমির সর্বত্র এসকল কথার. জনরৰ্ 

৬৬ হইল | এব” শ্োত্ সকল মনে রাখিয়া কহিতে 

লাগিল এ কি পুকার বালক হইবে এব" ঈশ্বরের হস্ত 

৬৭ ভাঙার সঙ্গে থাকিল। এব” তাহারু পিত। জখরিয়া! 

ধর্মাত্যায় পূর্ণ হইয়া ভবিষৎ কথ! কহিতে লাগিল । 
৬৮৬৯ ফে ধন্য গিশরালের ঈশ্বর স্বিহুহ1! কেনন| | -ভিনি 

?৮. যেষত জগতের আরন্ত হইতে আপন | পুণ্/বান 

৭১ ভবিষ্ঠৎ ব্গণের মূখ দিয়! কহিফাছিলেন। যে. 

আমরা আপনারদের শত্রুরদের বশ হইতে এব" | 

আমারদের সকল হি-সকেরদের হস্ত হইতে উদ্ধারু .. 

+হ পাইৰ | যেই অনগুহ আমারদের পিত্গণের স্থানে 
অক্জীকৃভ ছিল তাহার পালনে এব" আপন ধর্ম পণের 

৭৩ সারণে | সেই দিব্য যে তিনি আমারদের পিভ্ 

৭8 আবর্হামের স্বানে সত্য করিলেন । ফে আমর! 

আপনারদের বিপচ্ছেরদের হস্ত হইভে মুক্তি পাইয়! 

আমারদের' পরমাযুর যাবদ্দিবস পর্যন্তই পুণ্য ও 

. পুক্ভার্থ আচারে তাহার সেবা নির্ভয় করিতে 
৭৫ প্সাধাইয়া] দিবেন | তদন্সারে তিনি আপন লোকের 

৭৬ দিগকে সাক্ষাৎ দিয়! উদ্ধার করিয়াছেন | এৰ্* 

আমারদের কারণ আপন সেবক দাউদের ছরে এক 

পরিত্রাণের শৃঙ্ক উদয় করিয়াছেন এব” তুমি ৰালকরে 
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সর্ব পুধানের ভবিষৎ বক্তা কহী যাইবা । 

৭1৮ কেননা তাহার পথ পুস্তত করিভে । আঘারদের 

শস্১ ঈশ্বরের করুণাময় দয়া! যাহাভে উর্ধহইতে পুভাতের 

অরুণ আমারদের স্বানে দেখা দিয়াছে তাহা দিয় 

আপনার্দের পাপ মোচনার্থ পরিত্রাণ তাহার লোকের 

দিগকে জান্াইতে অদ্ধকারাৰৃত ও ম্ত্যর ছারান্িত 

লোকের্দিগকে দীপ্তি পুকাশ করিতে আমার্দের 

পা সকল কুশলের পথে উত্তীর্ণ করিতে তুমি ফ্িভ্হার 

মুখের অগে গমন করিবা । পরে বালকটা বাড়িল 

এৰ* আত্মায় শক্তি মন্তহইভে লাগিল তৎপরে 

যিশরালের্ স্থানে তাহার দেখ! ছেওন সময় পর্য্যন্ত 

তিনি প্ন্তরে থাকিলেন । 

ভ্বিতীয় অধ্যায় 

তৎকালের ছটনাক্রমে কাইসর আগষ্টসের আজ 

হইল যে দেশ সমুদয় করবদ্ধ হয়। এই কর বন্ধনের 

পুথম নিরূপণ হইল যখন কিরিনীফুস সিরিয়ার 

শাসন কর্তা ছিলেন । অতএব সকলেই কর্ পত্রে 

নাম বন্ধ হইতে আপন ২ নগরে গেল। তাহাতে 

যুশফ ও নাম বন্ধ হইতে আপন বাগদত্ত! রী মারিয়। 
যে পূর্ণগ্তা হইয়াছেন তাহার সহিত নাজরেত নগর 

ছাড়িয়া গালিলি দেশহইতে যুহৌদা1 দেশে কীতলহম্ 
নামে দাউদের নগরে আইল কেননা সে দাউদের 

ছা? 



হহ& । ষঙধল অসার বুকের রচিত শু 

৬. গোষ্ঠী এবণ বশে ছিল | এব" কালক্রজে সেখানে 

থাকিতে ং মারিয়ার পুসক হওন সময পূর্ণ হইল। 

৭. আতএক সে আপন পুথ্ম জাভ পুজ পুসব হইযু।, ৃ 

তাহাকে বেইনীয় কাপড়ে জড়াইয়।! এক হাড়ে 

শোয়াইয়াদিল কেননা তাহার্দের, কারণ রাইতে 

৮. স্থানছিলন! | তখন সেই অঞ্চলে মেষ পালকগণ, 

ক্ষেত্রে থাকিয়া রাত্র ফযুময়ে আপন হ পালের উপর 

৯. পুহরি দিতেছিল। ইহাতে দেখ রিহ্হার দুভ তাহার 
দের উর্থেতে আইল এব* তাহারদের চতুষ্পার্থে 

ঈশ্বরের তেজ পুকাশিত হইল তাহাতে তাহারা অত্যন্ত 

১* ভয়ীকল হইতে লাগিল । তখন সে দূত ভাহারদিগকে 

কহিলেন ভয় করিওন। কেননা দেখ তি তোমাৰ 

দের স্থানে সকল লোকের কারণ মহা! আহাদের 

১১. ম্জল বার্তী আনি | দেখ দাউদের নগরে এক ব্যক্তি 

তোমারদের ত্রাণ কর্তা আদ্ই জন্মিয়াছেন তিনি শবীষ্ট 

১ পুভু। এব এই ভোখারতেরে এক চিহ্ক হইছে ভোমরা 

বালকটাকে বেইনীয় কাপড়ে জড়িত এক হাড়ে 

১৩ শয়নে পাইবা | তখন আচস্বিতে দূতের সঙ্গে অত্যন্ত 

স্বর্গের বাহিনী পৃত্যক্ষ হইয়! ঈশ্বরের গৃণান্বাদ 

করিয়া কহিতে লাগিলেন সর্র্ক উচ্চেতে ঈশ্বরের 
ধন্যবাদ এব” পৃথিবীতে ক্শল মনুষ্ঠেরদের পুতি 

৯৪1১৫ সানুকুল/ ॥ পরে দত গণ ভাহারদের নিকট হইতে 
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স্বর্গ গেলে সে মেষ পালক সকল পরগপরে বলিতে 

লাটিল আইনতে! আমর! এইক্ণে কীতনহবে হাইয়। 

এই হে ঘটিভ বিিভ্ইা! আমারদিশকে জানাইয়া 

১৬ দিরাাছেল তাহ! দেখি । : পরে তাহারা ত্বরিত অসিত 
মারিযর়। ও যুশফ এর্*হাভৃঙ্গে শোয়! বালকটার্ দেখা 

১? প্রাইল ॥ এক দেখিলে পরে যে কথা সে বালকের 

.. শ্িষ্য়ু তাহারদিগকে কহাগিকাছিল তাহ -ফোষ্ণ! 

১৮ করিতে লাগিল | এব সকল শৌভারা সে মে 

১৯ পাল-কর উক্ত পুসজেতে আশ্চর্য্য মালিল | কিন্ত 

মারিয়। এ সকল হটসার মর চিত্তিভে চিন্তিত 

২* আপলার অনের মধ্যে রাখিল। পরে মেষ পালকের। 

ঘে সকল তাহারা শুনিকাছিল এৰ্* ছেখ্য়াছিন 

_যঙ্ছনুসারে তাহারদের স্থানে জ্ঞাপিত হইয়াছিল তাহার 

লিমিত্ত ঈশ্বরের গৌরুর ও গুখান্বাদ করিভে,ং 

₹১ 'প্নশ্চ গমন করিল । পরে ৰালকের সৃনত হওনের 

অই দিবস পূর্ণ হইলে তাহার নাম র্িস্ত রাখাগেন 

যদসুক্রমে তাহার গর্ত সঞ্চিতের পূর্বের দূভ হইতে 
'হহ তাহার নামকরণ হইয়াছিল |-পরে যোশার ব্যবন্থানু 

২৩1৬৪ ক্রুমে মারিয়ার শৌচ-ক্করণ সমস পর্ন হইলে ঈশ্বর 

বিধাতম যেমত গৃহ্থ আছে €হ পুভ/ক পথম জাৎ 

পুরুষ সন্তান য্িভ্ভার্ পৃণ্ঠার্পিত কহা। ফাইবে' তছশূ 

ক্রমে ভাহাকে ঈহুরের নিকট সান্ডাছ করিডে এব" 

2 ৰ 



২হ৬ অঙ্গল সমাচার লুকের রূচিভ 

শিভহার বিপ্ানোক্তান্করমে দুই কপোত কিন্বা দুইট। 

কবুতরের ছা দিয়া বলিদান করিতে তাহাকে লইয়া 

২৫ ভাহীরা ফিরোশলমে আইল | পরে দেখ যিরোশলষে 

- এক ম্ন্ষ্/ ছিল তাহার নাম শিমিয়ুন সেই মনুষ্য 

শৃদ্ধসত্ব ও সুভক্ত হইয়। যিশরালের কৃশলের অপেক্ষার 

থাকিতেছিল এব* খর্মাতু! ভাহাতু উপর বর্তিলেন । 

২৬ পরে তাহার পুতি ধর্মাজ্মা হইতে গুকাশিত হইল যে! 

য়িভ্হার অভিষিককে যাবৎ লা দেখিবে তাবৎ সে 

ং৭ মৃভ্ঠর দেখা পাইবেকন| | অনন্তর যখন জিত 

বালকের কারণ ভাহার পিতা মাতা ব্যবস্থার নীত্যান্ 

২৮  সারিক ক্রিয়া করিতে তাহাকে আনিল ভখখন সেই 

আত্মার আকর্ষণে মন্দিরে আপিয়। তাহাকে আপনার 

হাঁতে ধারণ করিয়া ঈশ্বরের খন্যবাদ করিতে লাগিল 

২৯ এব" বলিল। হে স্রিছুহী এখন আপন কথাক্রমে 

৩* তোমার সেবককে কুশলে বিদায় ক্র | কেননা 

তোমার মুক্তি যাহা সকল লোকের সাক্ষাৎ প্রদ্ধত 

৩১। ৩হ করিয়াছ অন্য দেশীয়েরদের দীপ্চি দেওনের দীপক 

এব” ভোমার লোক ক্লিশরালের গৌর্ৰ তাহা আমার 

৩৬ নয়ন ছেখিয়ীছে | তখন তাহার বিষয়ে এসকল 

উক্তি শুনিয়! তাহার মাতা ও যুশফ আশ্চর্য জ্ঞান 
৩৪ করিল। পরে শীমীয়োন তাহারদিগকে আশীর্ব্কাদ 

(দিল এব* তাহার মাতা মাব্রিয়াকে কহিল দেখ এই 
॥ 
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৪৬ 

৩৭ 
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৩৯ 
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£২ 

দ্বিতীয়া অঙ্যায ২? 

বালক ফ্রিশরালের মথে/ অনেকের পডন ও প্নক্শ্থান 

নিমিত্ত এব” একটা নিন্দিত চিহ্বের নিষিত্ত স্থাপিত 

হইয্াছে 1 তাহাতে নান) চিত্তের ভাব্য ভাবল 

পুকাশিত যেন হয় বর” ভোমার্ নিজ প্টুণও শুলেতে 

বি্ধিত হইবে ॥ তৎপরে হাঁন। নাতে আশরের্ 

গোষ্টিতে ফ্ঞান্এলের কন্ঠা এক জনা ভবিষ্যদ্বক্ত! 

ছিল তাহার বয়স অতি বৃদ্ধ হইয়াছে তাহীার্ 

আইবড় সময় পরে সে স্বীমির সঙ্গে সাত বৎসর 

গৃহ বাস করিয়াছিল | পরে চৌরাশি হৎসংর্র 

বিধবা ভৃইফাছে তাহাতে সে দিৰা রাত্র উপবাস ও 

তরাধনাদিতে ঈশ্বরের সেক! কিছু! মন্দির হইতে 

ফায নাই | সেই ও ততক্ষণে ভিতরে আসিয়] 

খিভ্হীকে স্তঙষ করিতে লাগিল এহ* গ়িরোশলমে 

যাহারা মুক্তির অপেক্ষাতে থাঁকিতেছিল সে সকলের 

দিগকে ইহার পুসক্গ কহিতে লাগিল । অনন্তর 

যিহ্হার ব্যৰস্থানক্রমে সমস্ত ক্রিয়! সাথিলে পরে 

তাহার পুনশ্চ গালিলিতে আপন নগর নাঁজরেতে গমন 

করিল | পরে বালকটা বাড়িল এর* জ্ঞান পর্ণ 

হইয়! আত্মায় শক্তিমন্ত হইভে লাগিল এব" স্িহ্হার 
অনুগুহ তাহার উপর থাকিল। এব” পেশঃচ্ক সয়ে 

তাহার পিতা হাতা পুতিবৎসর ফ্িরোশলমে যাইত | 
এই মতে ভাহার বয়স বারবৎ্সর হইলে তাহারা 
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যঙ্গল ঙগাচার হকি হচিড 

গর্ব্বের খারাক্রতম ্ রিরোশলয়ে গেলেন | পরে 

দিবসের সমাপন হইলে য্িশ্ত বালককে ফিঝোশলষে 

পশ্চা্ড ছাড়িয়া তাহারা প্রমরাঘ় কিরিভেছিল কিন্ত 

যুশফ ও তাহার মাতা তাহ জানিস না,। কিন্ত তিনি 

সমিভ্যারিরদের মধ্ধেঠ আছেন বুঝিরু। তাহারা এক . 

দিবসের পথ গমন করিল। পরে জ্ঞাতি বঙ্গুণণের & 

সধ্যে অন্সন্থান করিলে তাহার উদ্দেশ না পাইয়। 

তাহীর! পূনশ্চ রিরোশলমে ফিরিয়। তাহাক্ষে অন্বেষণ 

করিতে লাগিল | এব হটনাক্রমে তাহারা তিন 

দিবস পরে তাহাকে পণ্ডিত গণের মহ সভান্থ হইক্রা। 

তাহারদের কথা শূহণ করিতে এব, তাহারদের স্থানে ্ু 

তত্ব জিজ্ঞাসা করিতে মন্দিরে পাইল | এব তাহার 

বুদ্ধিতে ও পুত্যুত্বরে. সকল শ্োতারা চমৎক্ত হইল। 

ভীহাকে দেখিয়। তাহার! বিস্মিত হইল এর" তাহার 

মাতা ভাহাকে বলিতে লাগিল হে পত্র আম্বারদের ্ঁ 

পুতি তুমি এমন বঠবহার কেন করিয়াছ দেখ তোমার : 

পিতাও আমিশোকিত হইয়। তোমার অস্বেষ্ণ করিয়া ্ 

ফিরিতেছি। তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন 

তোরা কিজন্/ আমাকে অআন্থেষণ করিল] তোমর! 

কি জানিলা না ফে আপনার প্রিতার কার্ধ্যে পৃৰ্ত্ত 

হইতে আদার আবশ্যক আছে | কিন্ত যে কথা. 

তিনি ভাহারদ্িগকে কহিয়ীছিলেন ভাহা। তাহারা . 

বি 
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ত্ভীয় আধ্যাড ০ ইহ 

বুবিল না । তারপরে তিনি তাহারদের সঙ্ষে হাই! 
নাজরেতে আগমন করিক্। তাহারদের বন্পীভূজহইর। 

হাঁকিলেন কিন্ত তাহার মাতা এ সকল কথা আপন 

ভাস্তঃকরণে রাখিল । অনস্তর বিস্তর বৃদ্ধি ও শরীরু 

এব" ভাহার পুতি ঈশ্বর ও মন্ষ্/েরদের গীতি বাড়িতে 

১০-1798571 

তৃতীয় অধ্যায় 

_তিকেরীয়স কাইসরের র্লাজত্বের পণের হত্সরে 
পন্তিহৃস পাঁলাত যুজোদা দেশের শাসন কর্তা ও হেরোছ 

গালিলির চত্র্থাস্পী “কর্তা ও তাহার ভুত! ফিলিপ 

ইটুরিক্া ও ভ্রাখোনীতিস দেশের চতুর্থাশী কর্তা 
এব" লিসানিয়! আবিলেনির চতুর্থাত্শী কর্তার কানে। 

আনা ও কাইয়াফা পুধান যাজক হইলে ঈশ্বরের 

বাণী মহা পমরে জখরীহীর পুজ যোহনের স্বান্দে 

আইল ।পরে তিনি হিদ্দনের চতুর্দিগ অঞ্চলে আসিয়া 

পাপমোচন কারণ মন ফিরাণের বার্স্টমস সর্হবত্রেহোষণ! 

করিতে লাগিলেন | যদন্ক্রমে' হিশয়ীহা। ভৰিষ্/দক্তার্ 

ৰ হ্বাণী পুস্তকে লিপি আছে যে মহা প্রান্তরে চেচায়ুমীন 

এক্ জনের রূব হইতেছে য্রিঙ্ৃহার পথ গুস্তত কর 

ভাহার বাট সকল শরল করুহ 1 গতি গহার ভরা 
এ 

যাইবে এব" পুতি পর্ধত ও গিরী হেটমান হইতে 

ঘক্রুটা শরুল হইছে ও উরু খাবর পথ সমান করা 
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১২. 

মর্দল সাচার লুকের রুূচিভ 

যাইবে | এব" সকল জীব ঈশ্বরের ত্রাণ 

দেখিবেই | তখন তাহার দ্বার।  ফে লোকারণঠ 

বাপ্টাইজিত হইতে আসিয়াছিল তাহা র্দিগকে ভিন্গি 

কহিতে লাগিলেন ওরে সর্পের ছ। সকল অ'গত কোপ 

হইতে পলাইতে কে তোমারদ্গকে চেভাইর। দিহাছে। 

আভএব মন ফ্রিরাণের উচিত ফল ধর এব" আপনার 

দের মনে কহিওনা যে আবরহীম তিনি আম্ারদের 

পিতৃ কেননা আমি কহি ফে ঈশ্বর এই পুস্তর 

গুলাই দিয়া! আব্রুহামের জন নস্তানের উত্তৰ করিতে 

পারেণ | অপর সম্পুতি বৃক্ষের মূলে কুঠার ও 

লাগিয়া আছে অতএব পুতি বৃহ্ছ ঘে ভাল ফুল ফলেনা 

তাহা কাটা যায় ও অগ্নিতে ফেলা যায় । তখন্ 

লোক সকল তাহাকে জিজ্ঞানা! করিল ফে আমরা তো 

কি করিব।তিনি তাহারদ্িগকে পুহ[তর দিয়। কহিলেন 

যাহার স্থানে দই খান বজ্র আছে দে বস্ব বিহীনকে 

এক থান দেউক এব* যাহার কাছে খাদ থাকে সে 

তন্ধত করুক। তখন পাটওয়ারীর1ও ৰাপৃটিস্ম গুহণ 

করিতে আসিয়] তাহাকে কহিল হে এরো আমরা! 

১৩ কিকরিৰ । তিনি কহিলেন যাহা তোমারদের পূতি 

নিরপিত আছে তাহার অতিরেক ভোমরা কষিয়া! করিয়া 

১৪ লইওন। | পরে সেনাগণ ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 

যে আমরাও কি করিব তিনি তাহারদিগকে কহিলেন ৃ 
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ভোমরা কোন মন্ষ্যকে ব্লাৎকার করিগন। এব 

কাহার মিথ্ঠা অপবাদ করিওনা পরে আপঘারদের 

বেতনে তু হইয়া থাক। তাহার পরে লোকেরা 

স'শিত চিত্ত হইলে এব” ফোৌহনের বিষয় যে তিনি 

শী কি না ইহা সকল মনুষ্য আপন ২ মনে চিন্তিত 

থাঁকিতেং তিনি সকলের পতি উত্তর দিলেন যে আমি: 

জল দিয়! তোমার্দিগকে বাপ্টাইজ করিতেছি বটে' 

কিন্ত আমাহইতে এক ব্যক্তি শক্তিমন্ত আদিতে 

ছেন যাহার জুতার বদ্ধন খসাইভে আমার যোগ্ডা 

নাই তিনি খর্মাত্মা এব" অগ্নি দিয়! তোমারদিগকে 

বাপ্টাইজ করিবেন। তাহার কুল! স্বহত্তগত আছে এবৎ 

_ তিনি আপনার খলিয়ান শুদ্ধমতে ঝাড়িয়। দিবেন পরে 

৮ 

১৯ 

হথ 

গোম সকল আপন গোলায় সশ্গূহ করিবেন কিন্ত 

ভূশী সকল অনির্বাণ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন । 

এব্* অন্য হ উপদেশ দিয়া তিনি লোকেরদের স্বানে 

মঙ্গল বার্তা পুচার করিলেন | কিন্ত তিনি হেরোদ 

চতুর্থাশি কর্তাকে আপন ভাই ফিলিপের সতী 

হেরোদিয়ার বিশ্বয় এব” আর সকল মন্দ ক্রিয়। যে. 

হেরোদ করিয়াছিলেন ইহার বিষ্য়ু তাহার দোষ্ 
বুঙাইলে উনি আর সকলের উপর এই অধিক 

করিলেন ফে তিনি য়োহনকে কারাগারে বন্ধ করিয়া 

রাখিলেন।পরে ঘটনাক্রমে সকল লোক ব্মপ্টাইজিত 
৪ 
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গরক্ষল সমাচার লৃকের রচিত 

হইলে পরে যিস্ত আপনি ও বাপ্টাইজিত হইয়া পার্থনা 
করিতে * স্বর্গেতে শুণ্য পথ হইল। এব, ধর্মাতআ! 

পুকট আকারে কবতরের ল্যায় তাহার উপরু নামিলেখ . 

পরে স্বর্গহইতে এক রব আনিয়। কহিল ভূমি 

আমার পিয় পল্র ভোমাফু আমার প্ররষ সন্তোষ্। 
০ 

তখন যিশুর বয়ঃত্র্গ বৎসরত্রিশেক ছিল তিনি 

লৌকিক অন্ভবে যুশফের সুত এক্" সেই হেলির 

সৃত। সেই মাউ্টাতের সৃত. সেই লোইর সূত সেই 
মলকির সত সেই যানির সৃত নেই যুশফের সুত। 

সেই মততার সৃত সেই আর্ষোজের সূ সেই 

নাহোমের সৃত সেই গ্রিসলির সত সেই নগীর সুড। 

সেই মাতের সূত্ত নেই মাটতের ঘুড সেই সময়ীকু 

সৃত সেই যুশফের মুত সেই অহোদার সুত। 

সেই য়হোনার সূত সেই হেনার সৃত সেই জরবাবলের 

সৃত সেই শলতীএলের সৃত €সই মরীর সূত। সেই 

মলখির সুত সেই উদ্দির সৃড সেই কৌসমেরসূত সেই' 
ত্মালমোদের সুত সেই অবের সুভ | সেই ফোসার্ 

সুত সেই আলিয়েজরের সৃত সেই ওরমের সৃত “সই' 
মতিতার সুত মেই লোইর সুত। সেই শিময়নের 

সুত সেই গ্িহোদার সুত সেই ফুণফের সুত সেই 
য়োননের সুভ সেই আলিকিমের মুত | সেই. 

মনিয়ার সুত সেই মানীর সু সেই মাটতার মুত ] 
] 
] 

ৃ 
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সেই মাতঙ্গের সৃত সেই দাউদের সূ । সেই ঘ্রিশির 

সুতসেই ওদের সত সেই বউজের সূ সেই শলমুনের 

সৃত কই নাহশোৌনের সুচ। সেই আমিনদাবের 

সুভ সেই আরামের সু সেই হনসরোনের সুত সেই 

পরসের সূত সেই যিহোদার সুত। সেইয়াকুলর 

সৃত সেই ফিশহাঁকের সত সেই আবরহামের সূ 

সেই তরহের সুত সেই নাহরের সুত। সেই সারোগের 

সূ সেই,রধষীর সুত সেই পলগের সুত সেই এবরের 

সুত সেই শলছের সৃত। সেই কাইনানের সুত সেই 

আর্জাকশাদের সুত সেই শমের সুত সেই নোহের সুক্ত 
সেই লমকের সূতা সেই ফাতোশলহের্ সূ সেই 

হানোকের সুভ সেই রিরদের সু সেই ম্হললের সু 

সেই কেননের সু ।নেই আনোশের সূ সেই শেতের: 

সুত সেই আদমের সুত সেই ঈশ্বরের সুভ | . 

চতুর্থ অধ্যায় | 

১. পরে যিশ্ত ধর্মাআায় পূর্ণ হইয়া ঘ্ির্দন হইতে 
ফিরিয়। আত্মার আকর্ষণে মহা প্রান্তরে গিয়। চত্রিশ 

দিবস পর্যন্ত শয়তানে পরীক্ষিত হইলেন। এক্, 
সেই সকল দিবনে তিনি কিহু খাইলেন না কিন্ত 

তাহার শেষ হইলে পরে তিনি হ্চুধিত হইলেন । 
পরে শয়তান তীহাকে কহিল তুমি যদি ঈশ্বরের পুল্ল 

বট ভবে এই পাতর খান রোটি হইবার কার 

০৪৫2 



২্তঃ মঙ্গল সমাচার লুকের রড 

₹&  আজ্ঞাকর। তখন হিশ্ত তাহাকে উত্তর দিলেন লিপি 

আছে যে মন্ষ্য কেবল ভক্গ্ত্যেতে কীচিবে না কিন্ত 

« ঈশ্বরের পুত্যেক বাণী হইতেই | পরে শয়তান ্ 

তাহাকে উচ্চ পর্র্বতে লইয়া গিয়া! এক পল মাত্রে 

৬ জগতের সমস্ত রাজ্য তাহাকে দেখাইফা! দিল । এব* 

শয়তান তীহাকে বলিল আমি এসকল পুভাপ এব 
ভাহীর এশ্বর্য; তোমাকে দিক কেমন] সে আমার স্থানে 

সমর্পিত হইয়াছে এব" ফাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে 

দি। অতএব যদি অধ্টার্গ হইয়া আমাকে ভজনা। করিৰা। 

৮ তবে সকলি তোমার হইবে । তখন ফরিশ্ত তাহাকে 

উত্তর করিয়? কহিলেন দূর হও শয়তান কেননা লিপি: | 

আছে তুমি য়িহ্হা আপন ঈশ্বরকে ভজনা করিব! 

এব*তাহার সেবা করিবা কেবল । পরেসে তাহাকে 

যিরোশলমে লইয়া গিয়া ঘন্দিরের এক চুড়ার উপরে 

রাখিয়া তাঁহাকে বলিল ঈশ্বরের পুক্র যদি হও তবে 

১০ ঝাঁপ দিয়া এখানহইতে পড়িয়া যাও | কেননা : 

লিপি আছে তিনি আপন দূতগণকে তোমার রুক্ষ 

১১. করিতে ভারিয়া দিবেন । এব* তিনি তোমাকে হাতে 

উঠাইয়া রাখিবেন যেন পুস্বরে তোমার পা কদাচিৎ 

১২ ক্রমে ঠেফ্ না খায় । তখন যিশ্ত উত্তর দিয়ু। তাহাকে 

কহিলেন উক্ত আছে ফে যিভ্হা আপন ইশ্বরের 

৯৩ পরাচ্ষা তুমি করিবা না। পরে শয়তান সে পরীক্ষা! 

&/ 
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সমূহ সমাপ্ত করিয়া তাহাকে কতেক কাল ছাড়িয়া! 

গেল | এব” আত্মার শক্তিতে যিশ্ত প্নর্র্কার্ 

গালিলিতে গেলেন পরেসে অঞ্চলের চতূষপার্থ্ে তীহার 
খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল। এব" সকলের স্বা্ধে 

পৃশণনসিত হইয়া! তিনি ভাহার্দের সিনগগে শিক্ষাইভে 

লাগিলেন | তদ্নন্তরে তিন্নি আপন পালন স্থান্ 

মাজরেতে আগমন করিলেন এব” আপনার ধারা মতে 

তিনি বিশীমবীরে শিনগগে ফাইয়। অধ্যয়ন করিতে 

দ্াড়াইলেন | তাহাতে যিশয়ীহার ভবিষ্গ বাক্য 

| পৃস্তক ভীহাকে দেওয়ু! গেল পরে তিনি পুস্তক খুলিয়! 

এ স্তান পাইলেন | যেখানে লিপি আছে যে আমার 

উপর ইশ্বরের আত্মা হর্তিতেছেন কেননা তিনি 

দরিদেরদিগকে ম্ক্গল সমাচার ঘোষ্ণ। দিতে আমাকে 

অভিষেকে করিফাছেন তিনি ভগ্নান্ত;করণেরদিগকে 

সান্তনা দিতে বন্ধিতেরদের স্থানে মৃক্তি পুকাশ করিতে 

অন্ধেরদিগকে চক্ষুর্দান দিতে এব” মর্দিতেরদিগকে 

নিস্তার করিতে । ঈশ্বরের গুহ বৎসর পুচার করিতে 

আমাকে পুরণ করিয়াছেন। পরে তিনি পুস্তক বন্ধ 
করিয়া সেবাতিকে পুনশ্চ দিয়া আসনে কসিলেন এব 

সিনগগে যত লোক ছিল সকলের চক্ষু তাঁহার পুতি 

লাগিয়া থাকিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন 
আজি একথা তোমারদের কর্ণ গোচরে পূর্ণ হইতেছে। 



৩৬ 

২. 

৩ 

এক" সকলে তীহীর সাক্ষী হইল এব" তীহার সুখে. 

ঘে মনোহিত কথ! বাহির হইল তাহাতে আশ্চর্যঃ 

জ্ঞান করিল পরে তাহারা বলিতে লাগিল এই কি 

যুশফের পুত্র নহে । তখন তিনি কহিলেন তোমরা! 

অবশ্য এই কথা আমাকে বলিকা যে হে চিকিৎসক : 

৪ 

হে 

২৬ 

২৮ 

২৯ 

আপনাকেই সুস্ব কর যেং কর্ম আমরা শুনিসাৰ 

কফরনহমে করা গিয়াছে তাহাঁ এখানে আপনার 

সদেশে করহ | পরে তিনি কহিলেন সভ্ঠ আমি 

কহি তোমারদিগকে আপনার স্বদেশে. কোনহী 

ভবিষ্যদ্বক্তা গাহ হয় না| কিন্ত আমি ভোমারু 

দিগকে এক নিশ্চয় কথা কহিয়। দি যে আলাহার্ 

সময়ে যখন আকাশটা শাড়ে তিন বৎসরু পর্য্যন্ত রুক্ত 

হইলে দেশ 'সমূদায়ে মহা দুর্ভক্ষ্য হইল তখন 

যিশরালের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল | কিন্ত শীদন 

দেশ শরেপট নগরে এক জন। বিধবা ব্যতিরেক 

আলীহা কাহার স্বানে পুরিত হইলেন নাঁ। পরে 

আলীম! ভবিষ্ঠৎ বক্তীর সময়ে গিশরাইলে অনেক 

কুষ্ঠী ছিল কিন্ত নীমন আরমী ছাড়া কেহ পরিষ্্ত 

হইল না। তখন সে সিনগগের মধ্যে যে সকল ছিল 

তাহারা এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ হইল। এব" 

উঠিয়া ভাহাকে নগরের বাহির করিয়। যে পর্বতে 

তাহার দের নগর স্থাপিত ছিল তাহার কাছাড় দিয় 
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তাহাকে আগ্ধংগপাত করিতে সেখানে লইস্! গেল। 

কিন্ত তিনি তাহীরদের মধ্য দিয়। গতি করিযুণ 

স্থানান্তরে গেলেন । পরে গালিনির এক নগর 

কছরনহমে আনিয়া তিনি বিশামবারে সে লোকের 

দিগকে শিক্ষাইতে লাগিলেন । এব" তাহার শিক্ষাঙ্ে 

তাছারদের আসগ্তৰ্ জ্ঞান হইল কেননা তাহার কা 

সপুভাবে ছিল। পরে সেই শিনগগে মন্দ ভূতের 

আত্মা গৃস্ত এক জন ছিল এব” সে উচ্ষৈঃস্বরে চেচাইতে 

লাগিল যে আছারদিগকে থাকিতে দেও তোমার সঙ্গে 

আমারদের বিষয় কি হে নাজরেতের ঘ্রিশ্ত আমার 

দিগকে নউ করিতে আসিয়াছ নাকি তুমি কেট তাহ 

আমি জানি ঈশ্বরের ধার্মিক | তখন যিশ্ত তাহাকে 

ধমকাইয়। রুহিলেন চুপ কর এব তাহা হইতে 

বাহির হও তাহাতে সে মন্দ ভূত তাহাকে মধ্য স্কানে 

ফেলিয়] দিয়া] তাহা হইতে বাহির হইল কিন্ত তাহাকে 

কিছু আঘাত করিল না। ভাহাতে সকলেই চমৎক্ড 

ইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল এ কিসের কথা তিনি, 

নপুভাবেতে ও শক্তিতে মন্দ ভূতেরদিগকে আজ্ঞা দেন্ 

তাহাতে সে বাহির হয় । অপর সে দেশের চতুৎ্পার্ে 

তীহার খঠাতি সর্বত্র ব্যাপিতে লাগিল | পরে 

তিনি সিনগগ হইতে উঠিয়া শীমনের ঘরে যাইয়া 

পুবেশ করিলেন তথায় শীমনের্ শাশুড়ী শক্ত স্বরেতে 
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পীড়িভা ছিল এব" ইহার বিষয়ে তাহারা তাহাকে 

কাকুতি করিতে লাগিল । তখন তিনি তাহার পার্থ 

দাওডাইয়া জ্রকে ধমকাইয়া! দিলেন ও জর তাহাকে 

ছাঁড়িয়। দিল এব" সেই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ভাহারদের 

সেবা করিতে লাগিল। পরে ূর্ধ অস্তগত হইতে ২ 

যাহারদের স্তানে নান। পুকার ব্যাধিতে কোল ব্যাধিত 

'ছিল সে সকল তাহারদিগকে লইয়। যিশুর স্থানে 

আইল তাহাতে তিনি সকলের উপর হস্ত দিয়া তাহীর্ 

দিগ্কে সৃস্থ করিলেন । এব" অনেক লোক হইতে 

মন্দ ভূত বাহির হইয়া চীৎকার করিয়। থলিতে লাগিল ্ | 

তুমি শুঁষ্উ ঈশ্বরের পুত্র কিন্ত তিনি তাহারদিগকে . 

“ুমকাইয়া কথ] কহিতে দিলেন না কেননা তাহারা 

৪২ 

৪৩ 

৪8. 

জানিল যে তিনি খুটুউ। পরে দিন উপস্থিত হইলে . 

তিনি পুষ্বান করিয়া একটা উজড় স্থানে গেলেন তখন 

লোক সকল তীহার অন্বেষণ করিয়া তাহার নিকটে 
আসিয়া তীহাকে বাধা করিল ফন ভাহারদের নিকট 

হইতে তিনি পুস্বান না করেণ। তখন তিনি তাহারু | 

দিগকে কহিলেন আমাকে ইশ্বরের রাজ্যের ঘোষণা 

আর ং নগরেও দিতে হয় কেননা তাহার নিমিত্ত 

আমি ঞুরিত হইয়াছি। পরে গালিলির শিনগগ 

সকলে, তিনি পুস্তাব করিতে লাগিলেন | 
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পরে ঘটনাক্রমে ঈশ্বরের বাণী শুনিতে লোক সকল 

তীহারু আশপাশে চাপা চাপি করিলে ডিন গণসক্ক 

ৰিলের পার্থ দ্বাড়াইয়া!। সে ৰিলের কুলে দুইখান 
নৌকা) উপস্থিত দেখিলেন কিস ম্বাছুয়ারা তাহা ছাডিয়। 

গিয়৷ ভাহীরদের জাল গুলা খুইতেছিল | অতএব: 

4 এক নৌকা! যে শীদনের ছিল তাহাতে চড়িছ/ তাহা? 

স্কার্থা হইতে কিঞ্চিত দূর ঠেলিতে তিনি তাহীকে 

যাঁচঞ্গ করিলেন পরে তিনি বসিয়া নৌকায় থাকিয়া। 

লোকেরদ্বিগকে শিক্ষাইতে লাগিলেন এব" পুস্তাৰ সাঙ্গ 

কৰিলে পরে তিনি শীমনকে কহিলেন এখন তোমরা) 

গভীরে বাড়িয়া গিয়া খেওয়ার নিমিত্তে ভোমারদের 

জাল নামাইয়। দেও। তখন শীমন তীহাকে উত্তর 

করিয়া কহিল হে গুরো! আমরা সমস্ত রাত্রি শু 
করিয়াছি কিন্ত কিছুমাত্র পাই নাই তথাপি আপনকারু 

কথার নিমিত্তে আমি জীল খীন ফেলিয়া দি । অতএব 

তাহা করিলে তাহীরা বহুতর মৎস্য ঘেরিযা লইল 

তাহাতে জাল ফার্টিতে লাগিল । তখন অন্য নৌকাতে 

ফে সহকারি সকল ছিল তাহারদিগকে ইহারা 

আপনারদের সাহাযে/তে আসিবার কারণ ঠার দিল 

এব্" তাহার! আসিয়া দুই নৌক ভরিয়া! দিল এমত 

ফে তাহা ডুবিতে লাগিল | তখন শীমন পিতর ইহাই 

দেখিক্কা যিশুর হাটুতে পড়িয়া! তাহাকে কহিল 
| 
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হে পুভো! আমার নিকটহইভে গুস্বান করুণ কেননা 

৯ আমি পাপি মান্য । কেননা যে মহুস্যের খেওয়া 

তাহার! ধরিয়াছিল তাহাতে সে আপনি ও তাহার্ 

১৯  অমিভ্ঠারিরা সকলেই চমৎ্ক্ত হইল 1 এব* জেবদীর 

পুজ য়াকুৰ ও যোহন ফে শীমনের সহকারী ছিল 

তাহারাও সেই মত হইল তখন যিশ্ত শীমনকে 

কহিলেন ভয় করিও না এশখনহইতে ভূমি মনুষ্যের 

১১ দিগকে থরিয়া লইবা। পরে তাহারদের নৌকা 

কুলে আনিয়া তাহারা সকলকে পরিভ্যাগ করিকু। 

%২. তাহার পশ্চাদর্তী হইল ॥ তত:পরে ঘটনাক্রমে এক 

নগরে থাকিতে ২ দেখ কৃষ্টঘয় এক জন র্নিশ্তকে 

দেখিয়া উবৃড় হইয়া পড়িয়া তাহাকে কাকুতি করিতে 

,লাগিল যে হে পুভো আপন ইচ্ছা হইলে আপনি 

১৩ আমাকে পরিষ্ৃত করিতে পারেণ। তখন তিনি হস্ত 

বিস্তার করিয়া তাহাকে সপশ করিয়া কহিলেন 

আমার ইচ্ছা আছে তৃমি পরিস্কৃড হও এব” তৎক্ষণাৎ, 

28 সে কুঁড়ি ভাহাহইতে খশ্ডিয়। গেল। পরে তিনি সে. 

জনকে আজ্ঞা করিলেন ফে কোন মনৃষ্যকে কহিওন] 

কিন্ত যাইয়া ফাজকের নিকট আপনাকে দেখাইয়া 

তাহারদের পুতি সাহ্ছী হইবার কারণ ভোমার শুচির 
৯৫ বিষয়ে মুশার.আওক্ঞানৃক্রমে নৈবেদ্য দেওগা। কিন্ত 

তাহার খঠাতি ততোধিক ব্যাপিতে লাগিল এক 
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তাহার কথা শুনিতে ও আপনার্দের হোগে আরোগ; 

হইতে বহু লোকারণ্যের সমাগম হইল । পরে মহৎ 

পান্তরে গিয়া তিনি পা গন] করিতে লাগিলেন । 

এব* ঘটনাক্রমে এক দিবস যখন তিনি লিচ্ষাইভে 
ছিলেন তখন কতেক ফার্সী ও ব্যবস্থার অধ্ঠাপক হে 

গালিলি ও র্রিহোদা দেশের সকল গ্ুমহইতে এব 

যিরোশলমহইতে আসিয়াছিল সে তাহার নিকটে 

্সিয়। আছে এব” পুভূর শক্তি তাহারদিগকে সুস্থ 

করিতে পুত্যক্ষ ছিল । পরে দেখ মনুষ্যেরা একজন 

আর্থাক্ষ ব্যাধিতকে শয্যার উপরে আনিয়া! ভাহাকে 

পূৰেশ করাইয়া র্রিস্তর সাক্ষাতে রাখিতে চেফট! 

করিল । কিন্ত লোকারণ্ের নিমিত্তে তাহাকে ভিতরে 

আনিডে. সংযোগ না পাইয়া! তাহার ছরের উপর্ 

চড়িয়া ছাতের পথ দিয়া তাহাকে মধ্যখানে যিস্তরূ 

অগ্ে সশঘঠাতে নামাইয়া দিল। এব” তিনি তাহার্ 

দের বিশ্বাস দেখিয়া তাহাকে কহিলেন হে মনুষ্য 

তোমার পাপ ক্ষম। হইয়াছে । তখন সে অধ্যাপকও 

ফারুসীগণ ভাবন। করিয়া বলিতে লার্গিল এই কেটা! 

যে ইশ্বরাপমানক কথা কহিতেছে ঈশ্বরে ব/তিরেক 

পাপের ক্ষমা কেটা করিতে পারে | কিন্ত য্রিশ্ত 

তাহারদের অনুভৰ বুৰিয়। তাহারদিগকে উত্তর দিয় 

কহিলেন তোমরা! আপনার্দের মনে কি চিত্ত করুহ। 

ঢা এ 
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২৩ এই কথা ফে €তামার পাপ ক্ষমা হইপ্রাছে কিছু 

তুমি উঠিয়া! হাট ইহার কোন কথা কহিতে সহজ। 

২৪ কিন্ত ভোমার্দের জানিরাঁর কারণ যে পৃথিবীর উপর 

পাপের ক্ষঙ্গা করিতে মনুহ্ঠ পত্রের সাধ্য আছে 

আমি তোমাকে কহি উঠ তোমার শাষা ভুলিয়! 

আপন ঘরে যাও এই কথা তিনি সেই অর্থাক্ষিকে 

৫গ , কহিলেন | তৎক্ষণাৎ সে ভাহার্ছের সাক্ষাতে উঠিল 

এব" আপন শয্ঠা ভুলিয়! ইশ্বরের স্ব করিয় 

হ৬ আপনার হরে গ্রম্ন করিল । ভাহাতে সকলের 

চমৎকার হইল এর" তাহীর্। ভয়ান্থিত হই] ইশ্বরেরু 

গণানুবাদ করিয়। বলিতে লাগিল আজি আমর! 

২৪. অসন্তব ক্রিয়া দেখিয়াছি । তদ্নন্তরে এ কর্ম পরে 

তিনি বাহিরে গতি করিয়া এক জন্ লোই নাঁষে 

গ্াটওয়ারী করের কাছারিতে বসিয়। থাকিতে দেখিয়া! 

২৮ তাহাকে কহিলেন আমার প্রশ্চাৎ আইস । এব 

সে সকলকে পরিভ্ঞাগ করিয়। উঠিয়া! তাহার পশ্চাৎ 

২৯ গ্রমন করিল। পরে লোই আপন হরে মহা! ভোজ 
করিল তাহাতে পাটওয়ারী এব” আরং লোকেতে 

৩০ মহ্] সভা তাহীরদের সঙ্গে বসিল 1! কিন্ত অধ্যাপক 

এব” ফার্সী বর্গ ভীহার শিষ/গণের পুতি চস! 
করিয়! হুলিতে লাগিল যে পাটওয়ারী ও পাপি 

লোকের সহিভ ভোমরা কেন ভোজন করুহ। 
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ভন হিশু উত্তর করিয়! ভাঙ্বারদিগকে কহিলেন 

আরোগী যংহারা তাহারদেষ্ধ চিকিৎসকে পুয়োজগ 

নাই কিন্ত ৃ রোগিরদের। আমি. খরার্মিফেরদিগকে 

অন ফিরাণ করিবার আহীম করিতে আনি মাই 

কিন্ত পাপিরদিণকে 1 পরে ভাহাব্রা বলিল তবে কি 

জন্যে য়োহনের শিষ্য সঙ্ধল অনেক বার উপহার 

শুআরাধনা করে এব” ফারসীর্দের শিষ্য ও তম্মত 

কে কিন্ত ভোদার শিষ্যেরা ভোজন পান করে 1ভিৰি 

কহিলেন তাহগরদিগকে বর সঙ্গে থাকিতে তোনরা 

কি কন্গার সখীগণের উপবাস করাইতে পার। 

কিন্ত সময় আমিবে যখন তাহারদের নিকটহইভে 
বর লওয়া! যাইবে তখন স্বেই সময়ে তাহারা উপবাস 

করিবেই। পরে তিনি এক উপম! তাহার্দিগকে 

কহিলেন জীর্ন কাপড়ে কেহ নৃতন কাপড়ের ভালী 

দেয়না! তাহা করিলে সবে নৃতনে ফাটা হয় এ” জীর্ঘ 

কাপড়ের সহিত দ্ে নূতন কাপড়ের টুকী মিলেওন! 

অপর নৃত দুক্ষারস পুরাতন কুপাতে কেহ র্লাখেন! 

ভাহ! হইলে স্বে নূতন সুক্ষারসে কুপা হ্ঢাটে 
পরে সবে বহিয়! যায় এব" কুপা গলা নহয় | 
কিন্তু নুতন দুক্ষারস নৃতন কুপাতেই রাখিতে হয় 

তবে উভয় রক্ষা পায় । অপর পুরাতন দৃক্ষা 

রস পান করিলে হুতনের বা কেহ শীঘু করেন? 
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সে ব্লিতেছে যে পূরাতনই ভাল |“ 

য্ষ্ট অধঠায়__+ 

তারপরে ঘটনাক্রমে পুথ্মের পর বিশ্বামবারে 

_ ভিন শস্যের ক্ষেত্র দিয়! গতি করিিতেছিলেন তাহাতে 

ভীহার শ্িষ্যঠগণ শস্যের শীশ ছিঁড়িয়া হৃত্তে মলিয়। 

২. খাইতে লাগিল। তখন ফারিসীরদের কএক জন 

তাহারদিগকে কহিল বিশবামবারে যাহা অকর্তৰঠ 

৬. তাহা তোমরা কেন কর । তখন যিিস্ত উত্তর করিয়া! 

তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা! কি এতেক পাঠ ] 

করুহ নাই ঘে দাউদ আপনি ক্ুধ্ধিতি হইলে 

£. অসমিভ্যারিগণে কি ং করিলেন । তিনি কেমন ঈশ্বরের 

মন্দিরে গিয়া] দর্শন দেওয়া কুটন ষাহার্ খাওয়া! কেবল 

যাজক বর্গ ব্যতিরেকে সকলের অকর্তৰ্য তাহ? লইয়া 

খাইতে লাগিলেন এব” আপন সমিভ্ঠারিবদিগকে 

€ ও দিলেন | পরে তিনি তাহারদ্গিকে কহিলেন 

মনৃষ্ঠের পুত্র বিশ্মুমবারের ইশ্বর আছেন |. 

৬. পুনব্বার ঘটনাক্রমে আর এক ৰিশ্ুমবারে তিনি 

সিনগগে প্বেশ করিয়া শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহাতে 

এক জন দক্ষিণ হত্ত নূলা সেখানে উপস্থিত ছিল। 

৭. তখন অধ্যাপক ও ফারসী বর্গ ভাহার অপবাছ 

হওনের ছিদু পাইবার কারণ যে তিনি বিশ্মুমবারে 

'আরোগ/ করিবেন কি না তাহ। দেখিতে অবলোকন 
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করিতে লাগিল। কিন্ত তিনি ভাহারদের অনুভব 

জানিয়! সে ন্লাকে কহিলেন উঠ এব” ম্ধ্য স্থানে 

খাড়। হও তথন সে উঠিযু। শ্াাড়। হইল । পরে 

জিস্ত তাহারদিগকে কহিলেন আমি এক কথ 

তোমার্দের্ স্বীনে জিজ্ঞাসা করি বিশীমবারে ভাল 

করা কিছ্বা মন্দ করা গণ র্রচ্ষা কর কিন্বা নাশ 

করা ইহার কোন কর্স কর্তব্য । তখন চতুহপ্ার্ে 

সকলের উপর দৃষ্টি করিয়। তিনি সে মন্ষ্যকে 

হহিলেন ভোৌমার্ হস্ত বাড়াও তাহীভে সে তম্বত 

করিলে তাহা! অন্য হাতের মত আরোগ্য হইল। 

তখন তাহারা ক্রোধ পূর্ণ হইয়া গিশ্বকে কি করিৰ 

ইহা পরসপরে যুক্তি করিতে লাগিল । পরে সেই 

কালের ঘটনাক্রমে তিনি প্রার্থনা করিবার জন্ঠে 

এক পর্বতের উপর গমন করিয়। সমস্ত রাত্রি 

ঈশ্বরের" পুতি আরাধনায়ু থাঁকিলেন | এব” ছিল 

হইলে আপন শিষ্ঞগণকে ডাকিয়া তাহার্দিগহইতে 

ঘ্বাদশ, জন বাছিয়া লইলেন এৰ্* তাহারদিগকে 

পরিত বলিয়! নামও রাখিলেন। শীমন যাহাকে 

পিতরও বলিয়! নাম দিলেন এর" আক্্র তাহার ভাই 
য়াকুৰক ও ফোহন ফিলিপ ও বার্তোলমি | মাতী 

ও তম! যাকুৰ হলফির পুজ্র ও শীমন যাহাকে ভবলত্ত 

বলে। .এব* যুহোদা ফ্লাকুবের ভাই ও যুহোদ! 
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সলারিওটা যে বিশ্বাম ঘাতকণ্ত ছিল। পরে তাহার 

দের সহিত নামিয়া তিনি গাঁথারে উপস্থিত হইলেন 
পরে তাহার শিষ্যগণের জট ও যুহৌদা! দেশ সমুদয় 

ও/য়িরোশলম এব” শোর ও শিদ্ন সমূদের তটাঞ্চল 
হইতে মহা লোকারণ$ তাঁহার ৰাক্চ শুনিতে এব” 

আপনারুদের রোগে আরোগ্য হইজে ভীহীরু নিকটে 

আইল | এব মন্দ ভূতে বিষ্টি হে সকল ছিল 

তাহারাও আসিয়। সু হইল | এব” লোকারণ্? 

নসূহ তাহাকে সপর্শ করিতে চেষ্ট। করিল কেননা তাহ 

হইতে শক্তি নির্গত হইয়া সকলেরদিগকে সুস্থ 

করিল। পরে আপন শিষ্ঞগণের উপরু চচ্চুঃ উঠাইয়ু? 

তিনি বলিতে লাগিলেন ধ্ন$ তোমরা দরিদ্ পাঁণি 

সকল কেমন! উশ্বরের রাজ; তৌমারদের । ধ্ৰ্; 

তোমরা এখমকার হ্চুধিত সকল কেননা তোমারদের 

উদ্র্ পূর্ণ হইথে ধন) তোমরা! এখনকার বিলাপা, 

কেনন] তোমরা ইাসিবৰা ॥ ধন্য তোমরা যখন 

মনুষ্যের পৃন্রার্থে মানুষেরা ভোমারদিগকে মন্দ বাসে 
ও আপনার্ুদের নিকটহইতে দুর করে ও নিন্দা 

২৩ 

করে এৰ* তোমারদের নাম মন্দ ব্লিয়া বাহির 

করিয়া ফেলে। সেই দিবসে উল্লাস করহ এব 
হর্ষেতে লাফ দেও কেনন] দেখ স্বর্গে তৌমারদের বড় 
পুতিফল হইবে কেননা ভবিষ/ৎবক্তারদিগকে' তাহার 
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দের পিভ্গণ সেউমত করিল । কিন্ত ধিক ভোমরা 

থনবানেরা কেনন| তোমরা আপনলারদের সৃখামোদ 

পাইয়াছ । খিক তোমরা পূর্ণ ভোগিরা কেননা 

তোমরা হ্ষুধিত হইব দ্রিক ভোমরা যে সম্পুতি হান, 

পরিহাস কর কেননা! তোমরা বিলাপ ও রোদন 

করিকা। ধিক তোমরা যখন তোমারদের সু্যাতি 

সকলেই করে কেননা ভাহারদের পিত্গগ মিথ্যা 

ভব্ষদ্রক্তার্দিগকে সেইম্ড করিল | কিন্তু হে - 

শ্রোতারা আমি তোমার্দিগতে কহি ফে তোমারদের 

শতুরদিগকে তোষর গীতি কর তোমারদের দ্বেষকের 

দিগকে হিত কর্ম করহ। ফে তোমারদিগকে শাপ 

দেয় তাহারদিগকে আশীর্বাদ দেও এব ফে তোমার 

দেবু পুতি দূর্জনতী করে তাহারদের জন্য প্র্ঘনা কর । 
ফে তোমার এক গালে চাপড় মারে তাহার পতি 

অন্যটা ফিরাইয়ুাশ দেও এব* তোমার গেলা ফে 

হরণ করে ভোঘার জামাও লইতে বারণ করিও ন!। 
যে তোমার স্থানে যাচ্ঞ্া করে তাহারদের গ্ুত্যেক 

জনকে দেও এব” ফে তোমার সম্পত্তি হরণ করিয়া 

লয় তাহীর স্থানে পুনশ্চ যাচঞ্া করিও না। এব্* 

ফেহ ধার! তোমরা চাহ যে মনুষ্যেরা তোমারদিগকে 

করে তেই ২ খারা তোমরাও ভাহারদিগকে কর। 

কেননা তোমারদিগকে যাহারা প্রীতি করে তাহার 
ঢও 
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দিগকে গীতি করিলে তোমারদের পুশ"সা বা কি 

কেননা যে লোক তাহারদিগকে প্ুমে করে এমন 

লোকেরদিগকে পাপিলোকগ্ পুষে করে ॥ এব 

তোমারদের হিতকারিরদিগকে যদ্দি হিত কর্ তাহাতে 

তোমাদের পৃশসা বা কি কেললা সেই রূপেই 

পাতকিগণ ও করে | অপর যাহারদ্বিগহইতে 

ভোমারদের পরিশোধ হওনের আশা! আছে তাহার 

দিগকে খণ দিলে বা তোমারদের পুশনসা কি কেমনা 

পাপিগণ পাপিগশেরদিগকে পনর্র্বার ভুল্যমত পাইতে 

খুণ দেয় । কিন্ত তোমরা আপনার্দের বিপক্ষের 

দিগকে গ্ীতি কর এব” পুনশ্চ পাইবার আশা না 

করিয়। হিত কর্ম কর এব খণ দেও পরে তোমারদের 

হড় পুতিফল হইবে এব” পুরুষ প্রানের সন্তান কহা। 

যাইবা কেলনা তিনি হিত অমানক এব* মন্দ লোকের 

দিগকে আন্কুল্য করেন । অতএব ভোমারদের পিতা 

যেমত দয়াল সেইমত তোমরাও দয়ালু হও | দোষ 

বিচার করিও না তখন তোমারদের দোষ বিচার 

হইবে, না দোষ বর্তীইওনা তবে ভোমারদের দোষ 

বর্তম হইবে না ক্ষমা কর তখন তোমরা হম! 

পাইবা । দেও তবে দান পাইবা মনুষ্যেরা সুন্দর 

পরিমাণে ঠাস লড়া চড়া এব” উব্রা করিয়। তোমার 

দের কৌচাতে দিবে কেননা যেই পরিযাণে তোমর! 
সি 
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সাপিয়া দেও তাছা দিয়াই তোষারদের স্থানে পুলশ্চ 

পরিমিত হইবে । পরে তিনি ভাহার্দিগকে এক 

উপমা কহিলেন অন্ধ আন্ধকে না কি পথ দেখাইতে 

পারে সে কি উভয় গর্তে পড়িবে না । গ্ররুহইতে 

শিষ্য বড় নহে কিন্ত সিদ্ধ হইলে পুত্যেক জনন 

আপন গুরুর মত হইবে । কিন্ত আপন চচ্জুতে যে 

অশড়। আছে তাহা না দেখিয়া তোমার ভুঁতার চচ্কুতে 

যে কণিকা হয় তাহার পতি কেন অবলোকন কর্হ । 

ভাপর তুমি আপন চচ্ষুর আড় না দেখিয়া, তোলার 

'ভাইকে কেমনে বলিতে পারিবা যে রুহ ভাই আমে 

তোমার চচ্ষুহইতে কণিকা বাহির করিয়। দি হে 

কপটী পুথমে আপন চচ্চৃহইতে আড়াটা! বাহির 

করিয়া ফেলিয়] দেও পরে তোমার ভাতার চক্ুুডেযে 

কণিকা আছে তাহা নির্গভ করিতে পুসন দৃি পাইবা। 

ভাল বৃক্ষ মন্দ ফলদেয়ুন। এব” মন্দ বৃক্ষে ভান 

ফলও হয়না । কেননা আপন ং ফলে পুতি বৃক্ধ 

জানা যায় কাটা গাছে কেহ ডূ্বরের ফল পাড়েন! 

এব" শ্যাকুলের ঝোপে দক্ষ ফলও পাড়ে না। ভাল 

মন্ষ্য আপন মনের সুভাগডারহইতে ভাল সামগুী 

বাহির করে এব* মন্দ মন্ষ্য আপন চিত্তের কুভাগার 

হইভে মন্দ দুব্য বাহির করে কেননা অন্তঃকরণের 

পৃঞ্জত্বহইতে মুখ বলে। অপর আমার কথা ন। 
172 ঠা, 
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মঙ্গল সমাচার লুকের্ রুচিভ 

পালিয়া তোমরা আমাকে পুভো ২ কেন করিয়া 

বল.,। যেকেহ আমার নিকটে আনিয়া আমারু 

উপদেশ শুনিয়। তাহার পালন করে সে কাহার তুল্য 

তাহা আমি তোমারদিগকে দেখাইয়। দি সে এক 

মন্ষ্ঠের মত যে ঘর নির্মাণ করিল ও গভীর খুদিয়। 

তাহার নেও পাষাণের উপর করিল পরে বন্য! 

উঠিলে তাহার শ্েত সে ঘরের উপর মহা! চোটে 

পড়িন কিন্তু তাহাকে ঝুকাইভে পারিল ন। কেনন! 

তাহার পৃস্তন পাষাণের উপর ছিল | কিন্ত কথা 

শুবণ করিয়া যে ক্রিয়। না করে সে এক মানুষের 

মত যে নেও ব্/তিরেক মৃত্তিকার উপরে ঘর নির্মাণ 

করিল যাহার উপর জলের শ্রত বুহৎ চোটে : 

পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ পড়িল এব" নে ঘরের ভাঙ্গা 
পিপা্ছি পড়া বিপরীত ছিল। 

অপ্তষ্ অধ্যায় 

অনন্তরে লোকেরদের কর্ণ গোচরে আপন উপদেশ 

সকল সমাপ্ত করিয়া তিনি কফরনহমে পুবেশ করিলেন। 

ইহাতে এক শতসেনার পতির নফর যাহাকে সে বড় 

ম্েহ করিল স্বে ব্যাধিত হইয়া মৃতব্ৎ হইয়াছে সে 

যখন য্রিশ্তর বার্তা শুনিল তখন তাহার নিকটে 

য়িহোদীরদের পুচীন লোকের দ্বারা কাকুতি করিয়া 

গাঠাইল যে তিনি আসিয়। তাহার সেবৃককে সুস্থ 
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করেন | অতএব তাহার! যিস্তর স্বানে আনিয়া একান্ত 

মিনতি করিয়া তীহীকে বলিল যাহার কারণ এই 

অন্গুহ করিতে হয় তিনি ভাজন লোক ৰটেন। 

কেনন]তিনি জ্ামারদের দেশ ভালবাসেন এব, আমার 

দেরু জনে; একটা! সিলাগগ নির্মাণ করিয়াছেন | তখন 

গিম্ত তাহারুদের সঙ্গে গেলেন এব* তাহীর ফ্রেরু 

নিকটে প্রায় উপস্থিত হইলে সে শত সেনারপতি 

বান্ধবের ছার তীহাকে কহিয়। পাঠাইল যে আপন্ছি 

ব্যামোহ্ না পাঁন কেনন। আপনি যে আমার ছাতের 

মীচে পুবেশ করেন তাহার যোগঠ আমি নহি | বর" 

আপনকার নিকটে আসিতে আমি আপনাকে আংযাগ। 

_বুঝিলাম কিন্ত কথ] মাত্র বলুন তকে আমার নফর সৃষ্থ 

হইবে। কেননা আমিও এক জন শাসন বশীভূত 

হইয়। নিযুক্ত হইলাম ও আমার বশীভূত দ্বেনাগণও 

অশছে তাহাতে আমি এক জনকে যাঁও কলিলে সে যায় 

অন্যকে আইস্ব কহিলে সে আইসে এব" আবার 

নফর্কে একর্ম কর আজ্ঞ| করিলে সে তাহ। ক:র। 

য়িস্ত একথা শুনিয়া! আশ্চর্য) মািলেন এব" ফিরিয়! 
আপন পশ্চাদর্তিরদিগকে কহিলেন এমত বিশ্বাস বর". 

য়িশরাইলেই আমি গাই নাই । পরেযে লোক 

প্রিত ছিল_সে ঘত্র পুনশ্চ গিয়। এ পূর্ব পীড়িত 

নফরকে সুন্ব দেখিন। তাহার পরদিরন ঘটন।ক্রমে 
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তিনি নাইন নামে এক নগরে গেলেন শ্রবণ ভাহার 

অমিভ্যারে অনেক শিষ্চ ও যথেষ্$ লোক ও গেল। 

১হ তখন তিনি সে নগরের বারের নিকটে উপস্থিত হইলে 

দেখ এক মৃত মন্ষ্য বাহিরে বৃহা ফাইভেছিল সে 

তাহার মাতার এক] পুত্র এব” সেও বিধবা এৰ* 

১৩ তাহার সঙ্গে সে নগরের অনেক লোক ছিল। প্রভূ 

তাহাকে. দেখিয়া তাহার পুতি করুণাবিষ্ট হইয়। 

১৪. ভাহাকে কহিলেন কান্দিও না| পরে তিনি আসিফ 

শট সপর্শ করিলেন তাহীতে বাহকেরা স্বকিত হইল 

তখন তিনি কহিলেন হে যুবক আমি তোমাকে কৰি 

১৫. উঠ। তাহাতেসে মৃত লোক উঠিল এব* কথা কহিত্ে 

নে 

৫ 

লাগিল পরে তিনি ভাহাকে আপন মাতার হ্বানে 

১৬ সমর্পণ করিলেন | তখন সকলের ভয় হইল এব" 

ঈশ্ছরের পুশ'সা করিয়। তাহারা বলিতে লাগিল যে 

আমারদের মধ্যে মহা! ভবিষ্যদ্বক্তা উদিত হইয়াছেন 
এব” ঈশ্বর আপন লোকের স্বানে সাহ্ভাৎ দিয়াছেন । 

১৭. তাহার এই মত বার্তা অমুদায় য়হবোদা দেশে এৰ্* 
১৮ তাহার চ-ুষপার্থ্ের অঞ্চলে ব্যাপিল | এবফোহনের 
১৯ শিষ/গণ এ সকল কথ] তীহ্শকে জ্ঞাপন করিল | তখন 

য়োহন আপন দুইজন শ্িষ্যকে ডাকিয়। যিশুর নিকটে - 
, কহিয়া পাঠাইলেন ছে তুমি নাকি সেই জন যাহার 

২»* আগমনের অপেক্ছা ছিল কিন্ব! আমরা অন্যের 

্ঃ 
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জআপেক্কী করিব সেই লোক তীহার নিকটে আপিফা 

কহিল যোহ্ন বাগ্াইজক আমারদের দ্বারা আপনকার্ 

নিকটে কহিয়ী পাঠাইয়াছেন ফে ফাহার আগমনের 

অপেক্ষ/ছিল আপনি নাকি সেই কিম্বা] আমরা অন্যর 

২১. অপেক্ষা করিব । সেই ক্ষণে ভিনি রোগ ও মহাব্যাছি। 

এব" মন্দ ভূতহইতে অনেকেরদিগকে সূস্থ করিলেন 

২২ এব" নান। আন্ধেরদিগকে চকুর্টান দিলেন । তথ 

য়িস্ত তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন এখন্ 

পুস্থান কর এব” যাহা তোমরা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ 

ভীছ] য়োহনকে কহ গিয়া! যে অন্ধ লোক দেখিজে 

পায় নেঙ্গড়। সকল হাঁটে ঝুষ্ঠিরা পরিস্ৃত হয় বধির 
জন শৃনেমৃত লোক উঠে দরিদেরদিগকে মল সমাচার 

৩ পুচার হইতেছে । এব* ধন্য সেই যে আমাতে ঠেক 

২% শ্ীীয় না। ফোহনের প্রিভগণ গেলেপরে তিনি 

লোকেরদিগকে য়োহনের্ বিষয়ে বলিতে লাগিলেন 

-ফেপ্রান্তরে তোমষর। কি দেখিতে গিয়াহিলা নাঞ্ধি 

২৫ বাতাসে দোলিত নল। -কিস্বা কি দেখিতে গ্িফ্যাছিলা . 

কি কোমলবত্র পরা কোন ম্ন্ফ্তকে দেখ যাহার! 

সূন্দর পরিচ্ছেদে বিভূষিভ এব” পরিপাটিরূপ ভোগী 

২৬ হয় তাহীরা রাজ পুরীতে থাকে | কিন্ত কি দেখিতে 

. গিয়াছিলা নাকি এক ভবিষ্যদ্বক্তাকে সেই বটে এব* 

গ্যামি তোমারদিগকে কহি যে ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে 
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অতি শুষ্ঠ। এই সে যাহার বিষয়ে লিপি আছে 

দেখ আমি তোমার সম্মুখে আপন দুত পাঠাই যে 

তোমার অগেু তোমার পথ পুন্তত করিবে । কেনন] 

আমি তোমার্দিগকে কহি নারীর গর্জেতে যাহারদের 

উদ্ভব হয় তাহারদের মধ্যে কোন ভবিষ্যদ্বক্তা য়োহন 

বাপ্টাইজক হইতে বড় নহে কিন্ত ইশ্বরের রাজ্যে যে 

২৯ 

৩১ 

৭৩২ 

সকলের লঘু সে তাহাহইতে গুরুতর | পরে তাহার 

শোতারা সকল ও পাটওয়ারিগণ ফোহনের বাপ্টচ্ে 
বাপটাইজিত হইয়া ঈশ্বরকে পূক্তার্থ করিয়া মানিল | 

কিন্ত ফার্সীলোক এব* ব্যবস্থার অধ্ঠাপকগণ তাহার 

ছারা বাপ্টাইজিত নাহইয়। ঈশ্বরের পরামর্শ আপনার 

দের বিপর্যয়ে অগ্াহ্থ করিল । তখন পুস্থু কহিলেন 

এই কালের লোক কাহার তুল/ করিৰ তাহারা বাজার, 

স্থলে বসা ছাঁওয়ুলেরদের মত ফে আপন সখা]গণের 

দিগকে ডাক দিয়া কহে তোষারদের পুতি আমরা 

বাদ্য বাজাইলাম কিন্তু তোমরা] ন্ত্য করিল) না আমরা] 

তোমারদের পুতি বিলাপ করিলাম তথাচ তোমর। 

কান্দিলা না| কেননা য়োহন বাপ্টাইজক রোটা 

শখীইতে ংকি দুহ্চারস পান করিতে ২ আইল না 

তাহাতে তোমরা বল সে ভূ্তগুস্ত আছে । মনৃষ্/ পক 

ভোজন পাঁন করিতে * আসিয়াছে ভাহীতে তোমরা! 

হল দেখ এক জন ভোক্তা এব” দ্ক্ষারস পিয়ক 
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পাটওয়ারি ওপাপি লোকের বস্কু। কিন্ত জ্ঞানটা! আপন 

সকন শিশুগণের স্থানে পুক্তার্থ মান! ফাইতেছে। 
তাহাবূপরে এক জন ফ্ঞার্সী তাহাকে আপর্ন সঙ্গে 

খাইতে আহান করিল এব তিনি সে ফ্ঞারসীর হরে 

গিয়া ভোজনে কসিলেন । পরে দেখ সেই নগরের 

এক জন জ্রীলোক যে পাপিনী ছিল সে যখন জ্ঞাত 

হইল হে িপ্ত সেই ফার্সীর হরে ভোজনে বসিয়া! 

আছেন তখন সে একটা সুগন্ধি দুব্যের দিব; পুস্তরের 

পেড়ী আনিয়! তীহাঁর চরণের নিকট পাছেরদিগে 

দাড়াইয়ু! ক্রন্দন করিতে লাগিল এব্* নেত্র জলে 

তাহার পা ধুইয়। আপন মাথার কেশে মৃছিয়। 

তীহার পদ চুস্বন করিয়। সেই সুগন্ধি দুৰ্ঠ মাখাইভে 

লাগিল | তখন এ ফারপী ফে তাহাকে নিমন্ত্রা 

করিয়াছিল ইহা? দেখিয়া! আপন আন্তঃকরণে কহিতে 

লাগিল যে এই -মনূষ্ঠ যদি ভবিষ্ঠদ্ুক্তা হইত তবে 

এই তরী লোক যে তাহাকে স্পর্শ করিততছে সে কেট! 

ও কি পুকার লোক ভাহা সে জানিত সেইডে। পাপিনী। 

তখন য়িম্ত উত্তর দিয়া! তাহাকে কহিলেন হে শীমন্গ 

আমি ডোমাকে কিছু কহিতে চাহি সে কহিল বলুন 

মহাশয় । এক মহাজনের দূই জন খাতক ছিল এক 

জন্ পাঁচ শত শ্তকা ধারিল এব্* অন্ঠট। পঞ্চাশ স্তক।। 

৪৬ পরে তাহারদের পরিশোধ করিবার কিছু যোত্ 

: হ [ডি 



+ ছররী ঘদল্ সম্গচার লুকের রূচিভ 

নাহওয়াতে তিমি ছুই জনেরছিগকে নির্দায়ু করিক্ঃ 

ছাড়িজা। ছিলেন আভএৰ ইহারদের মধ্যে কোন জন 

ভাহাকে অধিক সমাদর করিবে, আমাকে বল | 

£১ 
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শীমন পৃত্যভ'র করিঘ্া কহিল সেই বুঝি যাহাকে 

তিনি অধিক হ্কম! করিয়াছিলেন তখন তিনি কহিলেন, 

তুমি পুক্ভ ঘত বিচার করিয়াছ | পরে স্বেম্বীর 

পতি ফিরিয়া তিনি শ্ীমৰকে কহিতভে লাগিলেন তৃমি 

এই ভ্ৰরী লোককে দেখিতেছ আমি ভোমার ঘরে 

পুবেশ্ধ করিলে তুমি পা ধুইবার জন কিছ আমাকে 

দ্বিলা না কিন্ত এই শ্বচন্যুর জলে আমার লা পুক্ষালন 

করিয়া আপন মত্তকেয় কেশ দিয়। ডাহা মৃছিয়া 

দিয়াছে । তুমি আমাকে চুষা দিলা! কিন্তু এই 

স্বীলোক আমার পুৰেশ হওনাবধি আমার পা চুস্বন 

করিতে নিরুস্ত হয় নাই । আমার মন্তকেও তৈল 

মর্দন তুমি করিলা না কিন্ত এই মাইয়া সুগন্ধি দূর্য 

দিঠ়। আমার পা ঘাখাইয়। ছিয়াছে। অতএব আমি 

ভোমাকে কৃহি ভাহার পাপ ঘে বাহুল্য নে ক্ষমা 

হইয়াছে এই কারণ ভাহার প্ষে হড় কিন্ত যে অল্প 

ক্ষমা পায়সে অজ্প গেমে করে । পরে ভিনি সে জ্বীকে 

কহিলেন ভৌমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে । তখন যে. 

সকল তাহার প্লক্ষে ভাোজনে বসিক়্াছিল তাহারা আপন 

অন্তরে বলিতে লাগিল এই কেটা যে পাপেরু হ্ৃমাও 



আহ্টস অধ্যায় ২৪৫$ 

£৮ করে। পুনশ্চ তিনি সে জ্রীকে কহিলেন ভোমার 

বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ করিক়ীছে কূশলে যাঁও | 

[ও অসম অধ্যায় 

তাহার পরে ঘটনাক্রমে তিনি স্মস্ত নগর ও 

গামাবি দিয়া ঈশ্বরের রাজ্যের মঙ্গল বার্তা ঘোষণা 

দিতে ও পৃকাশ করিতে গমন করিলেন এব* দ্বাদশের? 

কাহার সঙ্গে ছিল? এব* কএক জ্বীলোক যে আক্দ 

ভূত এব" অস্বাস্থ্যহইভে সুস্থ হইয়াছিল মারিয়া 

ফাহীকে মাগদলেন করিয়া বল যাঁহাহইতে সাঁত 

ভূভ বাহির হইয়াছিল? ফ্লোহনা হেরোদ রাজার 

দেওয়ান ্মুজার্ ভার্যগ এব" শুসানা ও আর অনেক 

যে আপন সন্তা দিয়া তীহার €সহা করিভ 1 

ইহারাও তীহার সঙ্গে থেল পরে পতি শহব্হইতে 

আসিয়া তাহার সমীপে যখেষ লোকের হট? হইলে 

তিনি এক দৃষ্টান্ত কহিলেন? এক কুনন্যা আপন 

বীজ ঝুনিতে গেল এৰ* ঝুনিতে ২ কিছু পথের পারছে 

পড়িলে সে দলিয়া গেল এব* আকাশের পক্ষী সকল 

তাহা খাইয়া ফেলিল। কিছু পাষাণ সকলে পড়িল 

তাহীতে গাছ হইব মাত্র ভাহারু কম রূস পুযুক্তে সে 
শুকাইয়া গেল | কিছু পড়িল কাঁটা বনের মধ্যে পরে 

সে কট! বল তাহার সঙ্গে বাড়িয়। তাহাকে দাবাইয়া 

দিল। অন্য পড়িন ভাল ভূঁইতে এব" বাক়িল ও 

ঘঘ এ 
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মঙ্গল সমাচার লুকের রচিত 

শত গুণে ফুল দিল এই কথ] কহিয়া তিনি চেঁচাইফু 

বলিলেন যাহার শুনিবার কর্ণ আছে সেই শুন্ক। 
পরে তাহার শিষ্যরা ভীহাশকে জিজ্ঞাসা করিল যে 

এই দৃষ্টান্ত বাকি। তিনি কহিলেন ঈশ্বরের রাজের 

গৃহ বিষয় জানিতে তোমারদিগকে দেওয়াগিয়াছে 

কিস্ত অন্যের্দ্িগকে উপযার্ দ্বারা মাত্র যেন ভাহীরা 

দেখিয়া! না দেখে এব* শুনিয়া না বুঝে | কিন্ত 

দৃষটীন্তটা এই কীজ আছে ঈশ্বরের বাণী । পথের 

পার্থ ফে সে শৌভারা পরে শয়তান আনিয়া তাহার 

দের অন্তঃকরণহইতে বাণীটা বাহির করিয়া লয় 

ফেকি জানি তাহারদের বিশ্বাস হইলে ত্রাণ হা হয়। 

পাষাণ'স্থলে যেসে এমন লোক যে শ্বণ করিয়া 

হর্ষিতমনে বাণী গৃহণ করে কিন্তু ইহারদের মূল না। 

হইলে তাহার! কিছ্ক্ষণ বিশ্বাস করে পরে পরীক্ষা 

সময়ে ঠেষ খাইয়া! ফিরিয়া যায় ।॥ পরে যে কাটা 

বনে পড়িয়াছিল তাহারা সেই যাহার! শূরণ করিলে 

পরে যাইয়া একালের চিন্তায় ও খনেতে ও সুখেতে 

মগ্ন হইয়া উপযুক্ত ফল দেয় না । কিন্ত ভাল মৃত্তিকা 

যে তাহারা সেই যে পুক্তার্থ এব" শুদ্ধান্তঃকরণে বাণী 

শুনিয়া তাহ? রাখে এব* সহিষ্ডা পূর্বক ফলোৎপন্ন 

করে । কেহ্ প্রর্দীপ স্বালিয়া তাহাকে পাত্র দিয়া 

ঢাকেল1 এব” খাটের নীচেও রাখেন! কিন্ত দ্রীপদদানের 
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উপর থোয় তাহাতে পূবেশক সকল দীত্তি দেখে । 

কেননা এমন গুপ্ত বিষয় মাই যে অপুকাশ থাকিবে 

এব্* টাকাও কিছু নাই যে বিদিভ ও সুব্যক্ত না 

হইবে । অতএব সাবধান ভোমরা কিমতে শুবণ 

ক্রহ কেননা যাহার স্বানে আছে তাহাকে দেওয়া 

হাইবে কিন্ত যাহার স্বানে নাই বর* যে কিছু 
আন্ভবেতে তাহার আছে সেও তাহীহইতে লওয়। 

যাইবে । তখন তাহার মাতা ও ভুঁত্গণ তাহার 

নিকটে আইল কিন্ত লোকের চাঁপাচাপি নিঘিত্তে 

তীহার সাক্ষীৎ পাইতে পারিল লা । তখন তাহাকে 

কেহ কহিয়ীদিল যে ভাষার মাতা ও ভাই সকল 

তোমার দেখা পাইতে ইচ্ছা করিয়া বাহিরে দাণ্ডাইয়! 

আছে । তখন তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন আমারু 

মাতা ও জুতার! সেই ফে উশ্বরের ৰাণী শুনিয়। 

তাহার পালন করে| অনন্তরে ঘটনাক্রমে তিনি এক 
দিবস আপন শিষ্যগণের সহিত এক নৌকায় চড়িয! 

তাহা'রদিগকে কহিলেন আমরা বিলের ওপারে যাই 

অতএব ভীহীরা পাল উড়্াইস্! চলিয়া! গেল | চলিতে 

চলিতে তিনি মিদীয় পড়িলেন পরে বিলের উপর বড় 

বাতাস আইলে তাহারা ডরিষা! গেল এব* তাহারদের 

রক্ষার সন্দেহ হইতে লাগিল । তখন তাহার! তাহার 

নিকটে গিয়া গুরো গুরো আমরা মরি বলিয়া তাহাকে 
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চিফ্লাইল তখন্স ভি্গি গাত্রোশ্যান করি! কাতান এবং 

জলের কলোল পুতি দমন্দ করিলেন তাহাতে সে নিবর্ত 

হইয়া শান্ত হইল। তখন তিনি কহিলেন তোমারু 

দের বিশ্বা্ম কোথা কিন্ত তাহারা শহ্কিভ হই! 

সম্ভব জ্ঞা্গ করিয়। পরস্গর বলিতে লাগিল একি 

গুকার মনুষ/ তিনি বাত;স ও জলকে আজ্ঞ) ছিলে সে 

ত্হাকে মানে । পরে তাহার! গদূরীদেশে পৌছিল 

সেই গালিলি দেশের সুখে । এব* তিনি ভূমিতে 
গেলে পরে তথাকারু নগরহইতে এক মনৃষ্ঠ বহুকাল 

হইভে ভূতগুস্ত হে বস্ত্রপরিধ্চন ও গৃহবাস লন! 

করিয়া কবরস্বান্ছে খাকিত তাহর সহিত সাক্ষাৎ, 

হইল। সে যখন ব্রিশ্তকে দেখিল তখন দীৎকার্ 

করি! তাহার অগু পদ্ধিয়। চেঁচাইতে লাগিল যে 

হোয়িস্ত সব্র্ব গুধান ঈশ্বরের পুত্ত তোমারু সহিত 

আমর কি বিষয় আমীকে পীড়িওনা এই ভোমাকে 

ক্যকুতি করি | কেননা তিনি সে অপবিত্র ভূভকে সেই 

যনুষ্ঃহইভে বাহির আস্তে আজ! করিয়াছিলেন 

কেননা সে তাহীকে অনেক ৰারু ধরিয়াছিল পরে সে 

ফন্ষ্য সিকনী ও বেড়ী দিয়! বাচ্ছিয়া। বাথ! যাই 

তথাপি সে বন্ধন সকল ভঙ্গ করিয়া শয়ুতানে মহ 

পূ[ন্তরের মধ্যে খেদাডিভ হইতেছিল। তখন যিস্ত 

তচ্ছাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভোমীরু নাম কি সে কহিল: 
/ 
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িজিও কেননা অনেক ভূত ভাহারু অন্তরে পুবিষউ 

হইয়াছিল । পঞ্ে তাহারা মিনতি করিল যে তিনি 

জাহারুদ্িগকে গরম্তীর়ে যাইতে আজ্ঞ। না ছেদ 1 অপর 

বঙ্ঠু এক শুকরের পাল পর্বতে চরাইভে ছিল অতঞএন্ 

তাহার কাকুতি করিল যে তিনি তাহারদিগকে ভাহার 

মধ্যে সাঁম্কাইতে ছিবেন এৰ* তিনি ভাহীব্রদিগকে 

সাচ্ধাইতে ছিলেন। তখন সে মন্দ্র ভূভসকনা সেই 

মনুষ্যহইতে বাহির হইয়া শ্করেক মধ্যে পুবেশা 

'করিল পরে সে পাল মহাবেগে কাছাড়, দিয়া! ঝীলে 

দৌন্তিয়া শ্বাস কুদ্ধ হইরু। মরিল। তাহার রাখালের! 

এই কর্ম দেখিয়! পলায়ন করিয়া নগর ও গামে গিক়। 

তাহা কহিযা দিল। তখন তাহারা সে কর্ম দেখিতে 

বাহির হইয়া মিশ্তর নিকটে আসিঙা যে মনৃষ্যহইজে 

ভূত সকল নির্গত হইয়া গিয়াছিল ভাহাকে সবস্ত্র এব" 

সঙ্ঞনে সিশ্ুরু চন্পুণের নিকটে বলিয়! থীকিতে দেখিয় 

ত্রাসযুক্ত হইল। অপর সে ভূতগুস্ত কিমতে ভাল 

হইয়াছে তাহা! ষে সহুলে দেখিয়াছিল তাহারা তাহার 

দিগকে বলিতে লাগিল । তখন গরদরীছেশীয়ু সমূহ 

 চভুর্দিগহইতে আসিয়া তাহাকে কাকৃতি করিভে 

লাগিল যে ভিনি ভাহারদের নিকটহইতে পুস্থান 

করেন কেননা] ভাহার! বড় ত্রাস পাইল আভএৰ তিনি 

নেকাস চড়িরা ফিরিয়। গেলেন। কিন্ত এ মানু 



২৬& মঞ্চল সমাচার লুকের রচিত 

যাহার অন্তরহ্ইতে ভূত সকল বাহির হ্ইর্। ও 

গিয়াছিল সে তাঁহার সমিভ্ঠারে থাকিতে তীহাকে 

পার্থনা করিল কিন্ত গরিশ্ব ভাহাকে বিদায়ুকরিয়া 

২৯ কহিলেন । আপন বাড়ীতে পুনশ্চ যাইয়া ভোমার 

জন) ঈশ্বর কেমন মহা] কর্ম করিয়াছেন ভাহা দেখাইয়া ; 

ছেও তখন সে পৃস্থান করিয়া আপনার জন্/ যিশ্ত 

কেমন মহীকর্ম করিয়াছিলেন তাহা নগর সমদায়ে 

৪০  পুকাশ করিতে লাগিল। তৎপরে ঘটনাক্রমে মিশ্র 

পুনশ্চ আগমন হইলে লোক সকল তাহাকে আনন্দ 

পূর্বক গ্লু করিল কেননা তীহা'র অপেক্ষাতে তাহার 

৪১. থাকিতেছিল। পারে দেখ জাইবুস নামে এক মনুষ্ঠ 

_. ফে সিনগগের এক জন কর্তা ছিল সে আসিয়। যিস্তর 

চরর্৫ণৈ পড়িয়া তাহার ঘরে যাইতে কাকুতি করিতে 

৪হ লাগিল। কি জন্য না তাহার দ্বাদশ বৎসরের একটাী 

কন্ঠা মাত্র ছিল এব” সেও শযঠাগত হইয়। মরিতেছিল 

কিন্ত তিনি যাইতে যাইতে : তাহার উপর লোকেরদের 

৪৩ চাপাগাপি হইতে লাগিল ইহাডে এক ভ্ী লোক 

বারুবসর হইতে রোৌহিণীতে পীঁড়িতা ফে আপন সকল 

সন্ত চিকিৎসকেরদের স্থানে ব্যয় করিলেও কাহ। 

৪৪ দির] সুস্থ হইতে পারিল না। সে পশ্চাদ্দিগে আতিয়। 

ভাহার বস্রের অঞ্চল সগর্শ করিল এবৰ* তৎক্ষণাৎ 

&৫. তাহার রক্তের সুড়ী বদ্ধ হইল । তখন যিস্ত কহিলেন 
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কে আমাকে সপর্শ করিল সকলেই নাকার করিলে পরে 

পিতর আপন সমিভ্ঞারিরদের সঙ্গে বলিডে লাগিল 

মহাশয় লোকার্ণঃ ঠেলাঠেলি চাপাচাপি করে তবে 

কিআপমনি কহিতেছেন কেট] আমাকে সপর্শ করিল। 

যিশু কহিলেন কেহ আমাকে সপর্শই করিয়াছে কেনন) 

আমার অন্তর হইতে শক্তি নির্গত হইয়াছে আমি 

তাহার বোধ পাইলাম । পরে সে অ্রীলোক যখন্ 

দেখিল ফে আপনি প্তপ্ত। নহে সে কম্পিভা হইয়া! 

আসিয়|! তাহার অগে পড়িগব! কি বিষয়ে তাহাকে 

সপর্শ করিয়াছিল এব করিবামাত্র কেমনে আত্রাগ্ 

হইয়াছিল তাহা সকল লোতকর সাক্ষাতে কহিয়া! দিল | 

পরে তিনি তাহীকে কহিলেন হে কনে; সুস্বিরা হও 

তোমার বিশ্বাস তোমাকে স্বাস্থ্য করিয়া! দিয়াছে কূশলে' 

যাও। কথা কহিতে কহিভে সেই সিনগগ কর্তার 

্বস্থানহইতে এক জন আসিয়া তাহাকে কহিল তোমার 

কন্য। মরিয়াগিয়াছে গুরু ম্হাশয়কে ব্যামোহ দিও না। 

কিন্ত ফিশ শুনিয়া তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন ভয়ু 

করিও ন। কেবল পুত্/য় কর তবে সে ভাল হইবে। 

ঘরে আইলে পরে পিতর্ ও য়াকুৰ্ এ ফলৌহন এব” সে 

কৃমারীর পিত| মাতা ব্যতিরেক তিনি কাহাকে পুবেশ 

করিতে দিলেন না পরে তাহার জন্যে সকলে ক্রন্দন ও 

শোক বিলাপ করিতে লাগিল কিন্ত তিনি কহিলেন 

ঘু॥] | 
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৫৩ কান্দিও না সে মরে নাই কিন্ত নিদ্দিতা আছে । কিন্ত 

সে মরিয়া গিয়ীছে ইহা! তাহার। নিশ্চয় জানিয়! 

৫৪. তভীহাঁকে উপহাস করিতে লাগিল | পরে তিনি সকলের 

দিগকে বাহির করিয়। তাহার হন্ত ধারণ করিয়া 

৫৫ ডাকিয়! কহিলেন হে কন্য গাত্রোথান কর। তখন 

তাহার পণ ফিরিল এব” সে তৎচ্ষণে উঠিল পরে : 

তিনি তাহাকে ভক্ষ সামগী দিতে আজ্ঞা করিলেন | 

৫৬ এব” ভাহার পিতা মাতা চমৎক্ত হইল কিন্ত তিনি 

তাভারদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে এই কর্ কোন মনুষঠ 

কে কৃহিবী ন1 | 7 

নবম অধ্ঠায় 

তাহারপরে ভিনি আপন ছাদশ জন শিষ্ঠেরদিগকে 

একত্রে ডাকিয়! তাহা রূদিগকে ভূত সকল বশ করিতে 

এব" রোগ পীড়া সুস্থ করিতে সাধ্য ও শক্তি দিলেন | 

২. পরে ঈশ্বরের রাজের ঘোষণা দিতে এব" বচাথিতের 

দ্িগকে সৃস্থ করিতে তাহীরদিগকে পাঠাইয়া দিলেন । 

৩. এব কহিলেন তোমারদের যাত্র। কারণ কিছু লইও ন। 

কি লাঠিকি ঝোলা কি রোটী কি কড়ি কিম্বা এক এক 

৪ জনের দূইশখান বজ্র। এব* ফে কোন ঘরে তোমরা 

পূবেশ কর সেইশখানেই থাক এব” সেখান হইতে পুস্থান 

কর এব, ফে কেহ তোমারদিগকে আগুহ না করে 

সেই নগরহইতে যখন গমন করিবা তখন তাহারদের 
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পুতি পুমাণার্থে তোমারদের পদের খুলা ঝাড়া 

ফেলিয়া দেও | পরে পুস্থান করিয়া! তাহীরা! নগরে ং 

গিয়া মঙ্গল সমাচার ঘোষণা দিল এব আরোগ্য 

করিল | ইহার মধ্যে হেরোদ্ চতুর্থাশাধিকারী 

তাহার সকল ক্রিয়ার সম্বাদ পাইয়] বিস্মিত হইলেন 

কেননা কোন লোকেতে কহ গেল ফে যোহন তিনি 

মৃত্যু হইতে -উঠিয়াছেন | আর কোন লোকে যে 

আলীহ্! দর্শন দিয়ীছেন আন্যং লোকে যে পৃর্রবকালের 

কোন ভবিষ্যদ্বক্তার পুনকুণ্খান হইয়াছে । হেরোদ্ 

কহিল যোহনের মস্তক আমি তো ছেদন করিয়াছি 

কিন্ত যাহারু এমভ কর্মের স্বাদ পাইতেছি সেই বা! 

কেটা পরে ভীহাঁকে দেখিতে ইচ্ছা করিল, । পরে 

পরিতেরদের প্নশ্চ আগমন হইলে ফে সকল তাহারা 

করিফাছিল সে তীহাকে কহিয়। দিল তন তাহার্ 

দিগকে বিরলে লইয়া! তিনি গোপন রূপে কীতশীদা 

নগরের অধিকারে এক উজড় স্বানে গেলেন । পরে 

লোক সকল ইহা! জ্ঞাত হইয়া তীহার্ পশ্চাতে গমন 

করিল এব তিনি তাহারদিগকে আগুহ করিলেন এবৎ 

ঈশ্বরের রাজ বিষ্য়ু কথা পুস্তাৰ করিয়! যাহারদের্ 

স্বাস্থ্য হওনের আবশ্যক ছিল তাহারদিগকে সুস্থ 

করিলেন | পরে ফ্খন দিনের অবশেষ হইতে লাগিল 

তখন দ্বাদশের। আসিয়া তাহাকে কহিল আমরা তে! 

112 
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উজড় স্বানে আছি অতএব লোক সকল যের চারি 

ফীদিগের নগর ও গ্ামে গিয়! বাসা স্বান করে এব, 

ভোজন পা মেলে আপনি ভাহারদিগকে বিদায় 

১২ করুণ। কিন্ত তিনি কতিলেন তোমরাই তাহ্রদ্গকে 

শাওয়াইয়া দেও তাহারা বলিল আমরা যাইয়া 

এসকলের কারণ যদি ভক্ষ্ঠ দুব্য কিনিয়া। লই তবে 

হয় নতুরা আমাব্রদের এখানে কেকল পাট! রোটা 

১৩. এব” দুইটা মৎস্য আছে আর কিছ, লাই | কেননা 

মনুষ্য সহশুপাচেক ছিল তখন আপন শিষ্গণকে 

তিনি কহিলেন পঞ্চাশ করিয়। সারিং ভাহারদিগকে 

১৪ ব্সাইয়া দেও। অতএব ভাহারা সেই মভ করিল 

১৫. এব" সকলেরদিগকে বসাইয়। দিল | তখন সে 

গীচখান রোটী এক" দুইটা! মৎস্য লইয়া তিনি র্গের 

পানে উদ্ধ দি করিয়া আশীর্বাদ দিলেন প্ররে শান্হ 

করিয়া লোকের অগণ্ রাখিতে আপন শিষ্যেরুদিগকে 

১৬ দিলেন। পরে ভাঙার ভোজন করিয়া সকলের তৃপ্তি 

হইল এৰ” তাহার অবশিষ্ট গুঁড়াগীড়। দিয়। ছাদশ 

১৭ টুকরি কুড়ান গেল | পরে ঘটনাক্রমে এককালে তিনি 

আপন শিষ্যগণের সঙ্গে প্রার্থন] করিতে নিরালয় 

ছিলেন তখন তিনি তাহার্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

যে লোক সকল আমাকে কি করিয়া বলে । 

১৮ তাহারা উত্তর করিয়া কহিল য়োহন বাপ্টাইজক 
চে 
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কিন্ত কেহ আলীহা এব” আর কেহ যে পূর্রবকালের 

এক ভ্বিরচদ্রক্তা পুনরায় উঠিয়াছেন। তিনি কহিলেন 

তোমরা তো আমাকে কোন জন করিয়া বল পিতর 

পুত্যুত্তর করি! কহিল ঈশ্বরের অভিষিক্ত । তখন 

তিনি তাহীরদিগকে দৃঢ় মত ভারিলেন ও আজ্ঞ।দিলেন 

যে কাহাকে সেকথ।] কৃহিবা ন। কহিলেন মনুষ্য 

পুত্রকে বহু দূঃখ ভোগ সহিতে হইবে এব* প্ুচীন 

লোক ও পুধান যাজকবর্গ ও অধ্যাপক গণে ত্যজিত 

হইয়া হত হইতে হইবে এব" তৃতীয় দিবসে উত্থান 

করিতে হইবে । পরে তিনি সকলকে কহিলেন কেহ 

যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে তবে সে 

আত্ম অভিলাষ ত্যাগ করুক এব, গুত্যহ আপন ক্স 

উঠাইয়। আমার পাছে আইসুক | কেননা যে কেহ 

আপন পথকে রক্ষ। করিতে ইচ্ছা করে সে তাহাকে 

হারাইবে কিন্ত যে. কেহ আমার বিয়ে আপন 

প্ুণকে ত্যাগ করিতে স্থির করে সেই তাহার রক্ষা 

পাইবে । এব" কোন মনৃষ্য যদি আপনাকে হারায় 

কিস্বা। ত্যাগিত হয় তবে জগত সমূহ প্রাপ্ত হইলেও 

তাহার ফলবা কি । কেননা যে কেহ আমাতে ও 

আমার বাক্যেতে লব্জিত হয় মন্ষ্য পৃভ্র যখন আপন 

পিতার ও ধর্মবান দূতের এব” আপন স্বকীয় তেজে 
আসিবেন তখন সেই জনেতে লজ্জিত হইবেন । কিন্ত 
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আমি তোমারদ্িগকে সত্য কহিয়া দি কেহ এখীল্ছে 

দাওাইয়। আছে যে ঈশ্বরের রাঁজ/ যাবৎ না দেখিবে 

তাৰ মৃত্যুর স্বাদ পাইবে না একথাহইতে দিবন 

আটেক পরে ঘটনাক্রমে পিতর্ ও য়োহ্ন ও ফাকুৰকে 

লইয়া তিনি প্রার্থনা করিবার কারণ এক পর্ব্ডে 
গেলেন। প্ুৃর্থনা করিতে ২ তাহার বদনের আকৃতি 

অন্যন্ূপ হইল এব" তাহার হঙ্র শুক বর্ণ ও 

বিক্িমিকি। পরে দেখ দুই জন তাহার সহিত কথা 
বার্তা কহিতেছে সেই মুশা এব* আলীহীা । তাহারা 

তেজাবৃত হইয়! দেখা দিল এ” তাহীর মরণ বিষয়ের 

কথা কহিলেন যে তিনি তাহীর্ সঙ্কলন ফিরোশলমে 

করিবেন | কিন্ত পিতর ও ভীহার সমিভ্ঠারিরা নিদায়ু 

ভারি হইয়াছিল পরে তাহারা সচেত হইয়া তীহার্ 
তেজ দেখিল এব" সেই দুই মন্ষ্ঠ যে ক্রাহার সহিত. 

ভাড়াইডেছিল | পরে তাহার নিকটহইতে যখন সে 

পুস্ান করিতে লাগিল তখন পিতর্ যিশ্তকে কহিল হে 

গুরো আমারদের এখানে থাকা ভাল আমরা তিনটা! 

তাগু বানাই একটা আপনকার জন্য একটা মুশার 

জন্য এব একটা আলীহার জন্য আপন কথা না 

বুৰিয়া ইহ! কহিল । এই মত কহিভে ং একটা মেহ 

আসিয়] তাহাশরদিগকে ছাইয়া লইল এব” সে মেছে 

পৃবিষ হইতে ২ তাহার] ত্রাস করিতে লাগিল । পরে 
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সে মেঘ্হইতে এক রূহ বাহির হইল যে এইট! 

আশমারু প্রিয় পৃজ্র তাহার কথা অব্ধান কর। সেই 

রব গেলে পরে জ্বিশ্ত একাকী ছেখা গেলেন কিন্ত 

তাহারা চপ করিয়া! থাকিল এব* ষে মকল তাহার। 

দেখিয়াছিল সেই সময়ে তাহার কিছু কাহাকে 

কহিল না। তাহার পর দিবসে ঘটনাক্রমে সেই 

পরব্বতহইতে নামিয়া তিনি অনেক লোকের সাক্ষাহ, 

পাইলেন । এব" সেই ঘটনার মধ্যে দেখ এক জন 

টেঁচাইয়। কহিল ফে হে মহাশয় আমি মিনতি করি 

আমার পুত্র পুতি দৃষি করুণ সে আমার একী পুজ । 

দেখ এক ভূত তাহাকে থরে তাহাতে সে আচস্বিতে 

চীৎকার করে পরে সে তাহাকে এমত মুচড়ায় যে্ 

তাহার মূখে ফেন| উঠে এব” তাহাকে মর্দন করিয়া 

বহুকষ্টে ছাড়িয়া! দেয় । এব* তাহাকে বাহির করিয়। 

ফেলিয়! দিতে তোমার শিষ্ঠগণকে কাকৃতি করিলাম 

কিন্ত তাহার! পারিল না । তখন রিশ্ত গৃত্যততর়ে 

কহিলেন আরে অপুত্/য়ি ও গৌয়ার লোক আমি 

কতকাল তোমারদের সহিত থাকিব ও সহিষ্ণতা 
করিৰ তোমার পৃক্র এখানে লইয়! আইস.।আসিতেং 

সে মন্দ ভূত ভাহাকে মৃচড়াইয়। ফেলিয়। দিল তখন 

যিশ্ত সে অপবিত্র ভূতকে দমন করিয়! বালককে সুস্থ 

করিলেন এৰ* তাহার বাপকে পুনরায় সমর্পধ 
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করিলেন । তখন ঈশ্বরের ম্হাঁশক্তিতে সকলের 

চমৎকার হইল কিন্ত যাবৎ পুত্যেক জন যিশ্তর সকল 

ক্রিয়াতে অসন্তৰ জ্ঞান করিতেছিল তিনি আপন 

শিষ্যগণকে কহিলেন ॥ এই কথা তোমরা! কর্ণেতে 

রাখ যে ম্নৃষ্ঠ পুন্ত্র মান্ষ্রেদের হাতে সমর্পিত 

হইবে । কিন্ত এই কথা তাহারা কুবিতে পারিল না 

কিন্ত তাহার্দের স্বানে অস্পষ্ট থাকিল তাহাতে 

তাহার বোধ তাহারা! পাইল না এৰ* তাহাকে সে. 

কথার আশয় জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিল । তারপরে 

তাহারদের মধ্য একট বাদান্বাদ উপস্থিত হইল যে 

তাহার্দের কোন জন বড় হইবে । রিশ্ত তাহারদের: 

অন্তঃকরণের চিন্তা বুঝিয়া এক বালককে লইয়া! 

আপন নিকটে রাখিলেন | পরে তাহারদিগকে 

কহিলেন আমার নামে যে কেহ এই বালককে গুহর্ণ 

করে সে আমার প্রেণ কর্তাকেও গৃহণ করে কেননা! 

ফে তোমারদের মধ্যে সকলহইতে ছোট সেই বড় 

হইবে। তখন য়োহন পুহ্যুত্তরে কহিল হে মহাশয় 

আমরা এক জনকে ভোমার্ নামে মন্দ ভূতকে বাহির 

করিয়। ছাড়াইতে দেখিলাম কিন্ত সে আমারদের্ 

সহিভ পশ্চাদ্বর্ত নাহইলে আমরা! তাহাকে নিষেধ 

করিলাম | জ্রিম্ত কহিলেন নিষ্ধে করিও না কেননা 

যে আমার্দের ৰেপচ্ছে নহে সে আমার্দের স্বপক্ষে 
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আছে । পরে ঘটনাক্রমে তাহার উর্ধে উঠিত হওন 

সময় উপস্থিত হইলে তিনি যি:রাশলমে ফাইীতে 

আপন মুখ স্থির করিয়। রাখিলেন। এব, তাহার 

অগে দূত পাঠাইলে তাহারা যাইয়া তাহার আগমন 

কারণ পৃস্কত করিতে শমরণীরদের এক গ্ামে পুবেশ 

করিলেন | কিন্ত তীহার্ মূখ যিরোশলমে যাইবার 

মড দেখাইলে সে লোক তীহাকে. আগৃহ করিল না। 

অতএব তীহার শিষ্য যাকুক ও ফোহন ইহাই দেখিয়] 

বলিল হে পুভো। আপনকার ইচ্ছা হয় তে! আমর! 

আলীহার মত তাহার্দিগকে তস্ম করিতে ঘর্সহইতে 

অগ্নি পড়িতে আজ্ঞ। করি । কিন্ত তিনি মুখ কিরাইয়! 

তাহারদিগকে ধমকাইয়ু কহিলেন তোমারুদের কি 

'পরকার আত্মা তাহা তোমরা বুঝহ না। কেননা 

মনুষেঠরদের গাণ নট করিতে মনৃষ্য পল আইলেন. ন1 

কিন্ত রক্ষা করিতে পরে তীহারা অন্য গ্রামে গেলেন । 

তারপরে ঘটনাক্রমে পথে ফাইতে ং একব/ক্তি তাহাকে 

কহিল হে পুভো আপনি যথা তথা যান আমি 

আপনকার্ পশ্চাদ্র্তী হইব ।যিশ্ত তাহাকে কহিলেন 

সেয়াল সকল গর্ত রাখে এব” শৃন্যের পক্ষিগণ 

খোদা থরে কিন্ত মনস্থ্য পৃজ্র আপন মস্তক শোয়াইবার্ 

স্বান ধরে না|. পরে অন্যকে তিনি কহিলেন আমারু 

পশ্চাৎ আইস কিন্ত সে কহিন হে পুভে। পুযমে 

চ] আ। 
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আমার পিত্র কৰর দিতে আমাকে যাইতে ছেউন ! 

যিশ্ত ভাহাকে কহিলেন মরার কবর মরার! দেউক 

কিন্ত তুমি যাইয়। ঈশ্বরের রাজ্যের ঘোষ্ণা করহ। 

আর একটাও কহিল হে পুভে। আমি ভোমার সঙ্কে 

যাইিক কিন্ত পুথথমে আমার ছরের লোকহইভে 

বিদায় লইবার কারণ আমাকে আপন বাড়ীতে 

যাইতে দেউন | যিশ্ত ইহাকে কহিলেন যে কেহ 

হালে হাত দিয়া পশ্চাদ্দিগে দৃষ্ডি করে সে হশ্থরের 
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এসকল পরে পভ আর সত্তরি জন্রেদিগকে গু রা 

নিযুক্ত করিলেন এব" দুই দুই করিয়! যে হ নগরু ও 

স্বানে আপনি যাঁইবেন সেখানে জ্বাপন অগে ভাঙার 

দিগকে পাঠাইয়া দিলেন | অতএব তিনি তাহার 

: দ্িগকে কহিলেন শস্য বাহুল্য বটে কিন্ত জন পাইট 

অল্প এতদর্থে শস্যের অথিকারিকে প্রার্থন! কর হে 
তিনি আপন শস্যে আর হ পাইট লোক পাঠাই! 

দেন। চলিয়। যাও দেখ নেক্ড্যার মধ্যে পাঠা যেমত 

হয় সেই মত আমি তোমার্দিগকে পাঠাই | জালী 

কি হোল! কিম্বা জুতা লইয়া! জাইও ন! এব" পথের 
মথেয ননস্কারাদি কাহাকে করিণ্ড না। এব ফেং 

ঘরে তোমরা পুবেশ কর পূর্বে কহ এ ঘরের কুশল 
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হউক | পরে ঘদি কুশলের সন্তান সেখানে হয় তবে, 

তোমারদের কুশল তাহার উপর থাকিবে না হয় 

তোমারদের স্বানে ফিরিবে | এব” ফে কিছু তাহার! 

দেয় সে ছরে খাইতে পীতে অবস্থান কর কেনন। 

'খাটম্যাটা আপন বেতনের যৌগ ঘরে ং যাইও না । 

এব” ঘেং নগরে পুবেশ করিলে পরে সে তোমার 

দিগকে অতিথি করে যে কিছু ভোমারদের আগে 

থোয়া যাঁহু তাহা খাও । পরে তাহার অবস্থিত 

ব্চাধিতেরদিগকে সুস্থ কর এব" কহ ষে ঈশ্বরের রাজ/ 

তোমারদের নিকটে আসিয়াছে । কিন্তযেং নগরে 

পৃবিউ হইলে সে তোমারদিগকে অতিথি না কহে 

তবে সেইং নগরের সড়কে যাইয়া! বল। তোমারদের, 

নগরের ধলা ফেতআশম্ারদের গায়ে লাগা আছে বরু" 

তাহা! তোমারদের পতি আমরা ঝাড়িয়া দি তত্রাপিএইী 

তোমরা নিশ্চিত জান ফে ঈশ্বরের রাজ্য তোমারদের 

সমীপে আসিয়াছে | কিন্ত আমি কহি তোমার্দিগকে 

সে দিবসে সেই নগরের গতি হইতে শদের গতি 

সন্থ হইবে | ধিক তোমাকে খোরাজিন থিক তোমাকে 

বীতশীদ। কেননা তোমারদের মধ্যে যে মহৎ ক্রিয়] 

হইয়াছে সে যদি শোর ও শীদনে কৃত হইভ তাহারা 

অনেক কালহইতে চট ও ভস্মেতে বসিফুা খিদচমান ৃ 

থাকিত। কিন্ধ বিচার সময়ে শোর ও শীদনের গতি 

উচ 2 
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তোমারদের গতি হইভে সহ হইবে | -এব* তুমি 

কফ্রনাহূম যে স্বর্গ পর্যন্ত উন্নত হইয়াছ ভোমার 
নরকাবধি' অধঃপতন হইবে] যে ভোক্গারদেরে কথ] 

শুনে সে আমার কথা শুনে এব যে ভোমারদিগকে 

হেয়জ্ঞান করে সে আমাকে হেয়জ্ঞান রুরে এব" 

আমাকে যে হেয়জ্ঞান করে সে আমার পেরেণ 

কর্তীকে ও হেয়জান করে। পরে সেই. সত্তরিটা 

সানন্দিত হইয়া পূনরায় আসিয়া ক্ুহিতে লাগিল হে 

পুভো আপন মাম দ্বারা ভূত গণ ও আমারদের 

বশীভূত হয়। তখন ভিনি তাহারদিণকে কহিলেন 

আমি শয়তানকে বিদু'তের মত স্র্গ হইতে পড়িতে 

দেখিলাম | দেখ আনি তোমারদিগকে সর্প বিছাদির 

উপরে পা দিতে এব” শত্রুটার সমস্ত বলের উপর 

শানন করিতে শি দি এব" কিছু কোন ক্রমে ডোমার 

দের হিসা করিতে পাইবে লা | তথাপি এই যে ভূত 

সকল তোমারদের বশীভূত হইয়াছে তাহাতে উদ্লায় 

করিও না কিন্ত যে তোমারদের না সকল স্বর্গেতে 

লেখা আছে ইহায় বর* উল্লান করহ । সেই দণ্ড 

যিশ্ত আক্মায় গুলকিড হইয়। কহিলেন হে পিতঃ স্বর্গ ও 

পৃথিবীর ঈশ্বর তুমি এই সকল বিষয় জ্ঞানবান ও 

সুবিবেক লোকের পুতি গোপন করিয়া ছাওনেরদদর 

গৃতি গ্কাশ করিয়াছ ইহার কারণ আমি. ভোমাকে 
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দৃশম্ আথ্যায় হ৭ষ্ 

স্তব করি এমনিই হউক পিতঃ কেনন। এমত হাইডে 

তোমাকে ভাল দেখাইল। সকল বন্ধ আমার স্থানে 

আমার পিতাহইতে সমর্পিত হইয়াছে এব" পৃত্র কেট! 

পিতা ব্যতিরেকে কেহ জানে না ও পিতা কেট! পুত্র 

ব্যভিরেক কেহ জানে না সেই ছাড় যাহার স্থানে পৃত্র 

তাহাকে প্রকাশ করিবেন । পরে আপন শিষ্যগণের 

গতি ফিরিয়া তিনি নিরাবিলে কহিলেন যে সকল 

তোমরা দেখিতে পাও তাহা! যে চক্ষু দেখে সে ধন্য | 

কেনন1 আমি ভোমারদিগকে কহি যেং সকল ভোমরা! 

দেখিতেছ তাহা অনেক তবিষ্যদ্বক্তা ও রাজাগণ 

দেখিতে ইচ্ছে! করিয়া ও দেখিতে পাইল না এক" ফে্ 

সকল কথা তোমরা শুনিতেছ তাহা শুবণ করিতে ও 

ইচ্ছা করিল কিন্ত তাহার শ্রুতি পাইল না। অনন্তরে 

দেখ একটা! অধ্ঠাপক দাগডাইয়ু! তাহার পরীক্ষ। 

করিয়। কহিল হে গুরে। আমার অনন্ত জীব্নাধিকার: 

হইতে আমাকে কি করিতে হইবে । তিনি কহিলেন 

ব্যবস্থায় কি লেখা আছে তুমি কেমন পাঠ করহ । 

সে উত্তর দিয়া কহিল তোমার সমস্ত চিত্তে ও সমস্ত 

প্াণে ও সমস্ত সাধ্যে এব" সমস্ত আন্তঃকরণে আপন 

ঈশ্বর যিহুহাকে পম করিব এব্* ভোগার পভ়শীকে 

আপনার তুল/। তখন তিনি কহিলেন তোমার উত্তর ফথীর্থ 

বটে এই মত কর তবেই বীচিবা | কিন্ত সেআপনার 
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জঙ্গলে সমাচার লুকের রচিত 

ধ্্/ স্থির করিতে ইচ্ছা করিয়া যিস্তকে কহিল আমার 

পড়শী তো কেবা। ফিশ্ত পৃত্যত্তর করিয়া কহিতে 

লাগিলেন এক মন্ষ্য ফ্িরোশলম্হইতে ফ্িব্রিখোতে .. 

যাইতে ডাকাইভ লোকের মধ্যে পড়িলে সে সুকল 

ভাহার বন্র খসাইয়া লইয়া তাহাকে হা! মারিয়! 

আর্থমৃত ছাড়িয়া গেল। পরে দৈবাৎ এক জন যাজক 

আসিয়া সেই পথ দিয়া ভাহাকে দৃফ্ি করিয়া অন্য 

পার্খব দিয়! চলিয়া গেল। তারপরে এক জন লোই ও 

সেই স্বানে উপস্িত হইলে আসিয়া আবলোকন 

করিয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া তাহাকে লজ্মিয়া গেল। কিন্ত 

এক জন শমরণী যাত্রা করিতে ং সেই স্তানে পৌছিল 

৩৪ 

৩৫. 

এব* তাহাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল । পরে তাহার 
নিকটে গিয়া তাহার্ স্ায়ে তৈল ও দাহ্ছ! রূস ঢালিয়া। 

তাহা বন্ধ করিল পরে তাহাকে আপন বাহনি অন্তর 

উপর চড়াইয়া! এক সরাইয়ে আনিয়ু! তাহীর সেবা 

করিল। পরদিব্সে তাহার পৃস্থান করণ সময়ে সে 

দুই সিকি বাহির করিয়া সরাই কর্তাকে দিয়া 

তাহাকে কহিল ইহার তত্বাৰধান করহ তাহাতে যে 

কিছু তুমি অধিক ব্যয় করিবা তাহা যখন আছি 

প্নর্্বার আসিৰ তখন তোমাকে পরিশোধ করিক। 

অতএক এতিন জনের মধ্যে সে মনুষ্ঠ ষে ডাকাইত 

লোকের মধ্যে পড়িয়া ছিল তাহার পড়শী কেট] তুমি 
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'আকাদশ অধ্যায় হ98 

বুঝহ ।সে কহিল এ ঘে তাহার উপর দ্য়। করিয়। ছিল 

ভখন ব্িিস্ত ভাহাকে কহিলেন যাও তন্মত তুমিও কর। 

পরে হুটনাক্রমে ফাইভে ২ এক গামে পুবিষউ হইলে 

মার্তা নামে একট। জ্রী লোক ভীহাকে আপন ছকে 

লইল | এব" মরিস্ৃম নাষে তাহার এক ভগিশী ছিল 

ফেফিশ্তর চরূণের নিকটে বপিয়। তাহার কথা শৃৰ্ণ 

করিল | কিন্ত মীর্ত! বহু সেবনার্থে ব্যস্ত হইয়। ভীহার 

নিকটে আসিয়। কহিল হে পুভে। আমার ভগিণী 

আমাকে একাকী সেবা করিতে ছাড়িজা দিয়াছে 

ইন্াতে কি আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন অতএব আমার 

সাহায্য করিতে তাহাকে আজ্ঞা দেন | তখন যিশ্ত 

উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন মার্ভেগো। ং তুমি বন্থ 

বিষয়ে সচেষ্ট ও ব্যস্ত সমস্ত আছ 1 কিন্ত এক 

বিষযের আবশ্যক আছে এব” মরিষূম সেই সুভাগ 

গাহ করিয়াছে যে তাহা হইতে কাচ লওয়! 

রিাইতিকীরা (ড়া টিকটি-স্াহিতী? 

একাদশ অধ্যায় 

তাহারপরে ঘটনাক্রমে তিনি একদ্বানে, পার্ঘন 

করিতে ছিলেন এব" সাঙ্গ কৰিলে পরে ভীহার এক জন 

শিষ্ঠ তাহাকে কহিল হে পভৌ যোহন যেমত আপন. 

শিষ্যেরদিগকে পার্থনা করিতে শিচ্ষাইলেন সেই মত 

আপনি আমারুদিগকে শিক্ষা করাণ | তিনি তাহার 

না 



৮৪৪ জল সমাচার লুকের রচিত- 

দিগকে কহিলেন যখন তোমরা! পুর্থন। কর তখন বল, 

হে আমারুদের স্বর্ন পিত;ঃ তোমার নাম ধর্ম করিয়। 

মান] যাউক তোমার রাজ্য আইসুক্ ভোমার ইচ্ছা 

যেম্ন-নবর্গে তেমন পৃথিবীতে পালিত হউক । আমার 

দের ছিনাহার দিবসে ং দেও | আফারদের অপরাধ 

হ্ষমা কর্ কেনন! আমরাও আপনারদের দায়গৃস্ত 

প্রত্যেক জনকে ক্ষমা করিতেছি এব, আমার্দিগকে 

পরীহ্ষায় আনাইও না কিন্ত মন্দহইতে উদ্ধার করু। 

পরে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন তোমার্দের মধ্যে 

কাহার বন্ধু থাকিলে সেই যদি অর্থরাত্রে তাহার স্থানে 

খাইয়া বলে হে মিত্র আমাকে তিনট1 রোটী ধার 

দেও। কেননা! এক বন্ধু পথগামী হইয়া আমার 

স্বানে আসিয়াছেন ইন্থাতে তাহার অগে. রাখিকার 

কারণ আমার কাছে কিছু নাই | তখন সে ভিতর 

থাকিয়। উত্তর দিয়। বলে আমাকে দুঃখ দেও ন] ছার 

রুদ্ধ আছে এব্* ছাওলের! আমার সহিত শষ্ঠাতে 

আছে আমি গাত্রোান করিয়! ভোমাকে দিতে 

পারিৰ না আমি কহি তোমার্দিগকে সে যদি আপন 

বন্ধু জানিয়] গাত্রোঞ্থান করিয়। তাহাকে না দেয় 

তত্রাপি ভাহীর উপরোধ নিমিত্তে সে উঠিয়া! তাহাকে 

যত আবশ্যক দিকে | এব" আমি ভোমারদিগকেই 

কহি চাহ তবে তোমারদিগকে দেওয়! যাইবে অন্বেহ্ণ 
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কর তবে পাইবা দ্বারেতে ফা. দও তখন তোমারদের 

পুতি খোলা যাইবে । কেননা যতেক জন যাচ্ঞখ 

করে তাহারা সকলেই পায়. এব" যে অন্বেষণ করে 

ভাহাকে মিলে এব" ঘারে যে ছা দেয় তাহার পুতি 

শোৌলা যাইবে | তোমারদের মধ্যে কেহ পিতা হইয়া 

থাকে পুজ যদি তাহার স্বানে রোটী চাহে তবে কি 

সে তাহাকে পাতর দিবে কিম্বা মৎস্য যদি, মাজে 

তবে কি মৎস/ বলিয়া তাহাকে সর্প দিবে | কিন্বা 

ফ্দি ডিম চাহে সে কি তাহার আগে বিছা বাখিবে । 

ছতএব ভোমরা মন্দ হইয়া যদি আপনারদের 

ছাওয়ালেরদিগকে, ভাল সামগী দিতে জান তবে 

কতোধিকে ভোমারদের স্বর্গীয় পিভা আগন যাচকের 

দিগকে ধর্সচজ্া পুীন করিবেন | অনন্তরে তিনি 

এক মন্দ ভূতকে বাহির করিয়া ফেলিতে ছিলেন এর, 

সে গুঙ্া ছিল তাহান্তে ঘটনাক্রমে মন্দ, ভূভ বাহির 

হইলে পরে সে গৃক্গা কথা] কহিতে লাগিল এব লোক 

সকল অসম্ভব জ্ঞান করিল। কিন্ত ভাহারদের মধ্যে 

কেহ.কহিল সে বাইলজবুল ভূতরাজের ছারা ভূত 

সকলকে বাহির করিয়ী ফেলিতেছে । আর কেহ 

পরীক্ষা করিয়া আকাশ হইতে একটি চিহ্ন তীহার 

স্থানে যাঁচিল। কিন্ত তাহীরদের অনুভব জানিয়া 

তিনি কহিলেন আপন বিরুদ্ধে যে ২ রাজ্যের ভিন্লত! 

১ 
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হর সে উচ্ছন্গে যায় এব" ঘর পুতি হরের বিপক্ষতা 
হইলে তাহার পতন্ হয় | শফুতানও যদ্দি আত্ম 

বিরুদ্ধে ভিন্ন হ্য়ু তবে তাহার অধিকার কি বূপে 

থাকিবে কেননা তোমরা বল যে আমি বায়ুলজবূল 

দিয়া ভূতেরদিগকে বাহির করিয়া ফেলি। আর 

যদিতু আমি বায়লজবুল দিয়া ভূতেরদিগকে দ্বাহির 
করিয়া ফেলি তবে তোমারদের সন্তান তাহারদিগকে . 

কাহার দ্বারা বাহির করিয়া ফেলে অতএব সেই 
তোমারদের বিচার কর্তা হইবে । কিন্ত যদি আমি 

ঈশ্বরের অঙ্গুলী দিয়া ভূত সকল বাহির করিয়া) ফেলি 

তবে নিঃসন্দেহ ঈশ্বরের রাজ/ তোমীরছের নিকটে 

আসিয়াছে । য্খন বলবা কোন ম্ন্ষ্য সজ্জমান 

হইয়া আপন পৃরী রুক্ষা করে তখন তাহারু সামি 

সকল কৃশলে থাকে । কিন্তু তাহ! হইতে এক জন্ 

প্বল আইলে সে তাহাকে পরাভৰ করিয়া তাহার 

আত্্রশজ্র সকল যাহাতে সে ভরসা রাখিয়ীছিল তাহ? 

লইয়া যায় ও তাহার লুটিত দু্য সকল বণ্টন করিয়া 

দেয়। যে আমার স্বপক্ষে নহে সে আমার বিপচ্ছে 

আছে এব" ফে আমার সহিত কুড়ায় না৷ সে ছড়াইয়া 

ফেলে। কোন মনুষ্ হইতে মন্দ ভূত নির্গত হইলে 
সে সুক্কং স্বান দিয়! গতি করিয়া বিশ্যামের অনুসন্ধান . 

করে কিন্ত কিছু পায়না তখন লে হলিতেছে যে ঘর 

সা 



হ্€ 

২৬ 

ক? 

হ৮ 

৯ 

একখাশে অধ্যায় ৫৮5 

হইডে নির্গত হইয়ু। আনিয়াছি তথায় প্নশ্চ যাইহ। 

গেলে পরে তাহা মার্ভিভ এব" চিত্রবিচিত্র দেখিতেছে | 

তখন সে যাইয়া আপনা! হইতে দুষ্ট মতি আর সাত 

ভূত লইয়া ভাহীর! সেখানে পুহেশ করিয়। আবত্তিতি 

করে তাহীতে সে মনৃষ্ঠের শেষ গতি পু হইতে 

মন্দ | এই কথা কহিতেং ঘটনাক্রমে সে ঘটার মধ্যে 

একটা ফ্রীলোক উচ্গৈঃস্বর করিয়া তাঁহাকে বলিল ফে গর্ভ 

তোমাকে খারণ করিল এব* যে স্তন ভূমি পান করিলা! 

সেই খন্ঠ। কিন্ত তিনি উত্তর দিলেন যে না বর ফে 

সঙ্ল ইশ্থরের বাণী শলে এব” তাহার পালন করে 

সেই সকল খনঃ। ততংপরে লোক সকল একত্র হইয়। 

_ হন্দ হইলে তিনি কহিতে লাগিলেন এইটা! অতি দু 

০ 

৩২, 

পুরুষীয় লোক তাহারা চিহের অন্বেষণ করে কিন্ত 

যুমশ ভবিষ্যদ্বক্তার চিহ্ব ব্যতিরেকে তাহারদিগকে 

কোন লক্ষণ দেওয়া যাইবে না। কেননা যে 

যুনশ নিনৰী লোকের পুতি একট] লক্ষণ ছিল সেইমভ 

এই কালের লোক পুতি মনুষ্/ পুর হইবে । বিচার 

সময়ে এখনকার লোকের সহিত দক্ষি) দিগের রাশী 

উঠিয়া তাহার্দের দোষ নিশ্চয় করিবে কেলন। সে 

শলিমানের বুদ্ধি শুনিতে পৃথিকীর অতি দূরাঞ্চল হইতে 

আইল কিন্ত এখানে দেখ শলিমান হইতে এক ব্যক্তি 

গুরুতর আছেন | বিচার সময়ে নিনৰী লোকের] 
2১ 
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এখনকার মনুষ্যের সহিত উঠিয়। তাহারদের দোষ 

বর্তাইবে কেনন! যুনশের ঘোষিত কথায় তাহারা 

খেদ করিল কিন্ত দেখ যুনশ হইতে এখীনে এক জন্ 

গুরুতর আছেন | পুদ্দীপ স্বালিয়! কেহ গৃপ্ত স্তানে 

কিম্বা কাঠার তলে রাখে মন] কিন্ত দীপছ্গানের উপর 

যেন পুবেশক সকল জ্যোতি দেখিতে পায় । দেহেরু 

দীপক চক্ষু অতএব তোমার চক্ষু পুসন্ হইলে তোমার 

দেহ ও দাপ্তিমীন হইবে কিন্ত তোমার চহ্ু বিকৃত 

হইলে তোমার শরীর্ও জন্ীকৃত হইবে । অতএব 

সাবধান যেন তোত্বার আন্তর মধ) দীপ্তি অন্ধকার ন]: 

হয় | এতদর্থে যদি তোমার শরীর কোন দেশে 

অন্ধকার ন। হইয়ু। সম্দায় দীপ্তিমান হয় তবে ঘ্মভ 

একট৷ পুস্থলিত তেজস্কর পুদ্দীপ তোমাকে দীত্তি দেয় 

তেমনি সমূহ দীপ্তিমান হইবে । কথা কহিতেং এক 

জন ফ্ডার্পী তাহাকে আপনার সহিত ভোজন করিতে 

আমন্ত্রণ করিল এব" তিনি যাইয়। ভোজনে ব্সিলেন। 

পরে যখন সে ফার্সী দেখিল যে তিনি ভোজনের 

পৃর্রে পুহ্ষালন করেণ না তখন দে আশ্চর্য্য জ্ঞান 

করিল | তখন প্রভু তাহারদিগকে কহিলেন হে 

ফারসীরা তোমরা তো বাটা ও থালের বাহির দিক 

পরিস্কার কর কিন্ত তোমার্দের অন্তর দেশ ব্লাৎকার 

ও দৃন্ধর্সে পরিপূর্ণ আছে। হে নির্ধবুব্ধিরা বাহিরের 
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স্ি যিনি করিলেন তিনি কি ভিতরের সৃি 

করিলেন না| কিন্ত আপনারদের সংস্কানুক্রমে ৰরু" 

দান কর তবে দেখ সকল বস্ত ভোমারদের পুতি 

পরিষৃত হয়। কিন্ত ধিক তোমরুদ্গকে ফার্সী 

বর্গরে কেনন! তোমরা পুদ্দীনা! ও সদ্দার ও সকল 

গুকার শাকাদির দশমাম্ণ দিডেছ কিন্ত ন্যায় বিচার 

এব” ঈশ্বরের পুমে ভোষরা লজ্ঘিয়া যাও ইহার ্ 

পালন করা এব্* তাহা ও অপালিত না ছাড় ভোমার্ 

দের কর্তব্য । খিক তোমার্দিগকে ফ্কারসীরা কেনন! 

তোমরা সিনগগে পুরান আসন এব" বাজারে 

পুণামাদি বা?টা কর্হ | ধিক তোমারদিগকে অধ্ঠাপক 

ওফারসী সকল কপটিরা কেননা তোমরা অস্পক্উ 

কবরেরু ন্ঠায় যাহার উপর ফে গতি করে তাহারা 

বোধ পায়ু না । তখন ব্যবস্থা পণ্ডিতের মধেঠ এক জন্গ 

উত্তর করিয়। তীহাকে কহিল হে মহাশয় এমত 

কহিলে তুমি আমারদিগকেও নিন্দ। করিতেছ | তখন্ 

তিনি কহিলেন খিক তোমারদিগ ব্যবস্থা! পণ্ডিত 
: ক্কেমন। মনুষ্যেরদের উপর দুঃসহ ভার বোঝাইয়। 

দেও কিন্ত সে ভার তোমরা আপনার! এক অঙ্গলী 

দিয়া সপর্শ করুহ না। ধিক ভোমারদিগকে কেনন! 
তোমরা ভবিব্যদ্বজ্গণের কবর. নির্াণ করহ এক্* ' 
তোমার্দের পিত্রা তাহারদিগকে বধ করিল । সত্যই 
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বটে তোমরা পুমাণ দিয়। আপনারদের পিত্গণের 

ক্রিয়া স্বীকার করিতেছ কেননা সে তাহার্দিগকে বৃ 

করিল বটে পরন্ত তোমর1 তাহারদের কবর নির্মাণ 

কর্হ। অতএব ঈশ্বরের জ্ঞান ও কহিলেন আর্গি 

তাহারদের নিকটে ভবিষ্/দক্তা ও প্েরিতগণকে 

পাঠাইৰ পরে তাহারদের মধ্যে কতেকেরদিগকে 

তাহীরা মারিয়া ফেলিবে ও তাড়ন। করিবে | তাহাতে 

জগতের স্বাপনাবধি যতেক ভবিষ্চদ্বক্তীর রুক্তপাৎ 

হইয়াছে সমস্তই এখনকার লোকের উপর যেন দাওয়। 

হয়। হাহীলের রুক্ঞাবধি জকরীয়ার রক্ত পর্য্যন্ত যে 

মন্দির ও যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যখানে বধ হইয়াছিল আছি 

নিশ্চিত কহি তোমারদিগকে এই বর্তমান লোকের 

স্বানে তাহার দাওয়া হইবে । থিক তোমারদিগকে 

ব্যবস্থা পণ্ডিতের! কেননা তোমরা! জ্ঞানের ছোড়ান্ 

লইয়া গিয়াছ ভোমরা আপনার পুবেশ কর্হ না 

এৰ* যাহারা পুবেশ করিতেছিল তাহার্দিগকে রোধন্ 

করিলা | এই মত তাহারদিগকে কহিতে হ অধ্যাপক ও 

ফারসী বর্গ ভীহার অপবাদ করিবার কারণ তাহার 

মুখে নির্গত কোন বিষ্যু থরিতে ফাকী লাগাইয়! 
ভাহাকে নান। পুসঙ্গ কহিতে অত্যন্ত উদ্কানি ও চিড় 

দিতে লাগিল | 



দ্বাদশ অধঠয়ু ২৮৫ 

ইত্যৰ্সরে সহসৃং লোক আসিয়া একত্র হইল 

এমত ঘে ভাহারা উপরাউপরি চাপাচাপি করিতে 

লাগিল তখন তিনি আপন শিষ্যের্দিগকে কহিতে 

লাগিলেন যে তোমব্র! ফ্ারসীবর্গের খখীর পতি 

সকলের উপর সাবধান থাক সে কি না কাপট্য ] 

কেননা কিছুই আচ্ছাদিত হয় না যে পুকাশবান যা 

হইবে এব* গুপ্তও কিছ্ নাই যে বিদিভ লা হইবে 

অভএৰ যে কিছু তোমরা! অন্ধকারে কহিয়াছ তাহা 

দীপ্তির মধ্যে তত হইবে এব* যাহা তোমরা নিভৃত 
আলয়ে কানে কহিয়াছ তাহা! ছরের ছাভ হইতে 

গুচার হইবে | হে বন্ধুরা আমি তোমারদিগকে কহি 

যাহার দেহের বধ করিলে পরে আর কিছু করিডে 

পারে না তাহারদিগকে ভয় করিও না । কিন্ত 

কাহার ভয় করিৰা আমি তোমারদ্গকে বুকাইয়া ছি 
যিনি স্হার করিলে পরে নরকে ফেলিবার শি 

ধরেন তাহাকে ভয় কর্ নিতান্ত আমি ভোমারদিগকে 

কহি তাহাকেই ভয় কর্ । চটক পঙ্ছী পাঁচটা করিয়া! 

এক্ পন কড়ীতে বিক্রীত হইতেছে কি না তথাচ 

ঈশ্বরের গোচরে তাহার মধ্য একটাও বিস্মৃতি হয় ন।। 

ৰর* তোমারদের মস্তকের চুল ও গণিত আছে অতএব 

ভয় করিও না বহু চটক পঙহ্ষীর মূল্য হইতে ডোমরা। 

মুল/রান | অপর আমি তোমারদিগকে কহি যে ফেভ 
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মক্রল সমাচার লুকের রচিত 

মমুষ্ঠেরতদর সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে তাহাকে 

মনুষ্য পুত্র ঈশ্বরের দুতগণের সম্মুখে স্বীকার করিবেন। 

কিন্ত যে আমাকে মনৃষ্যেরদের সাছণতে স্বীকার না 

করে সে ঈশ্বরের দূতগণের বিদ্/মানে অস্বীকৃত হইবে। 

এব* যে কেহ মনৃষ্ঠ পত্রের নিন্দীভাকে একটা! কথা! 

কহে সে তাহার ক্ষমা পাইবে কিন্ত যে ধর্মাত্সার 

অপনিন্দা করে সে কাচ ক্ষমা পাইবে না|. পরে 

যখন সে তোমারদিগকে সিনগগে ও বিচারকর্তারদের 

ও রাজ্/কর্ভারদের সাক্ষাতে লইয়া যায় তখন কি 
তর দিব কিম্বা কি কহিহ ইহার ভাবনা করিবা না। 

কেননা! যে ২ কহিতে তোমার্দের উপযুক্ত তাহ 

থর্মাত! তোমারদিগকে সেই দণ্ডেই শিচ্ষাইবেন। পরে 

ঘটার মধ্যে এক জন বলিল হে ম্হাশয় আমার 

ভাইকে আমার সঙ্গে পৈতৃক অধিকার,অন্শ করিয়া 

লইতে বহুন | কিন্ত তিনি তাহাকে কহিলেন হে মনুষ্ঠ 

তোমারদের উপর কেট! আমাকে বিচারকর্ত নিযুক্ত 

করিয়াছে । পরে তিনি ভাহারদিগকে কহিতে লাগিলেন 

সাবধান লোভ পুতি সচেত হৃইয়ু! থাক কেননা 

ম্ন্ষ্ঠের সম্পত্তির বাহুল্/তানুক্রমে ভাঙার জীবনের 

মঙ্গল নহে | পরে তিনি এক দৃষ্টান্ত তাহারদিগকে 

কহিলেন এক জন থনবান লোকের ভূমিতে যথেষ্ট 

উৎপন্ন হইল। পরে সে আপন আন্তঃকরণে কহিতে, 
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লাগিল যে আমি কি করিব আমার সমস্ত উৎপত্তি 
রাখিবার স্থানই নাই |. পরে সে কহিন আহি ইহা 

করির আমার গোলা সকল ভাজিয়। বড়তর করিফু! 

অন্য বালাইৰ পরে সেখানেই আমার সকল উৎপা্তি 

ওসম্পদ রাখি | ততংপরে আমি আপন পুঁণকে কহিহ 

ছে পণ তোমার ব বৎসরের সামগীী সঞ্চিত হইয়াছে 
বিশ্ামে থাক খাও পীও কৌতুক করহ | কিন্ত ঈশ্বর 

তাহাকে কহিলেন রে নিরবধি অদ রাত্রি তোর পণ 
তোর্ স্তানে যাচিভ হইবে তখন এসকল সামগী যাহা 

তুই আয়োজন করিয়াছিস সে কাহীর ভোগ হইকে। 
এই মৃত সেই যে আত্ম নিমিত্তে ধন সঞ্চয় করিয়া 

ঈশ্বরের পুতি ধনবান নহে । পরেতিনি আপন শিষ্যের 

ছ্বিগকে কহিলেন এই নিমিত্তে. আমি তোমারদিগকে 

কহি আপন জীবন বিষয় চিন্তা করিও নাযে কি 

খাইৰ কিম্বা দেহের বিষ্য়ু কি পরিধান করিব ভক্ত 

হইতে জীবন বড় এব" বজ্র হইতে শরীর বড় | 

কাকাদির পুতি আলোচনা করহ সে বুনেও না এব্* 

কাটেও না৷ পরে তাহার্দের ভাগ্ার্ও, নাই তত্রাপি 

ঈশ্বর তাহার্দিগকে খাওফ়াইতেছেন তোমার! তো পক্ষী 

হইতে কত শ্ষ্ঠে। পরে তোমারদের মধ্য কোন জন্ 

ৰা চিন্তা করাতে আপন কায় এক হাত অধিক করিয়া 

বাড়াইতে পারে। অতএব য্দি লঘূতর কর্ম না করিতে 
€ ০ 
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২ পার ভবে আর বিষয়ের চিন্তা কেন কর। কত্তৃত্ী বৃহ 

কেমন বাঁড়িতেছে তাহার বিবেচনা কর সে শু 

করে না সে সূতা! কাটো না তথাপি আমি কৃহি তোমার 

দিগকে যে শলিমান আপন সমস্ত এঙ্র্ষে এই একটার 

২৮ ম্ত বিভূঘিত ছিল না। অতএব চ্কেত্রের তৃ্ণ ফে আজি 

আছে ও কল্য আশ্বীতে ফেলা য্ণরু তাহা যি ঈশ্বর 

এমত পরাইয়া দেন তবে ভোমারদিগফে কভোধিকে 

২৯ পরাইয়! দিছেন আরে অলপ পুড্ভফী । কিন্ত চেষিত 

হইও ন! যেকি খাইবকিপান করিব এব* ব্যস্ত চিত্তও 

৩০ ভৃইও না । কেননা জগত সন্দায়ের রাজ/গণ ূ 

এসকলের অন্সন্ধান করে এব্* ভোমারদের পিতা 

জানে ফে ভোমার্দিগকে এ সকল বস্তর আব্শ্যক 

৩১ আছে। কিন্ত ঈশ্বরের রাজ/ বর” অনুসন্ধান কর তবে 

এসকল বসন্ত তোমারদিগকে বাড়তি করিয়া দেওয়া] 

৩২ যাইবে | হে জ্ষুদু পাল ভয় করিও না তোমারদিগক্ষে 

রাজ্য দিতে তোম্ণরদের পিতাদ্ অভিমত আছে ভোমার্ 

দের যে কিছু আছে তাহ] বিক্রয় করিয়! বিতরণ 
৩৩ করহ | আপনারদের জন্য অজর খৈলী আয়োজন 

করহ.একটা অক্ষয়াৰ্/য় পঁজী স্বর্গেতে যেখানে চোরের 

৩৪ : গাম্যও নাই এব" কীটের শাওয়া ও নাই | কেনন। 

যেখানে তোষ্ারদের ধন সেখান তোমারদের মন ও 

৩৪ হুইবে,। তোমারদের কাকানী বাস্ক। থাকুক ও তোথাদু 
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ছাদশ অধ্যায় হি 

দের পুদীপ পৃস্থলিত | এব" যাঁদশ বিবাহ হইতে 

আপম পুভুর পুনশ্চ আগমনের অপেক্ষায় মনুষ্যেরা 
গাকে তাহাতে ফ্খন সে আলিফ! দ্বারেতে ছ। দেয় 

তৎক্ষণাৎ তাহার! খুলিয়। দেয় তাদৃশ তোমরাও থাক । 

পরে পুভূ আসিয়া! ফে ভৃত্যেরদিগকে সচেত পান সে 

ভূত্যের। ধন সত আমি তোমারদ্গকে কহি তিনি 

আপন কোমর ৰবাস্থিয়। ভাহারদিগকে ভোজনে 

ব্সাইয়া আপনি বাহির হৃইফু! তাহারদিগকে সেবা 

করিবেন। এব" দ্বিতীয় পৃহরে আসিফ়। কিছ। তৃতীয় 

পৃহরে আসিয়। যদি এমত পান তবে ধন্য সে ভ্ত্যেরা। 

এব্* ইহা! বুঝ য্দি গৃহের স্বামী জানিত চোর কোন 

হ্ছণে আমিৰে তবে সে জাগুৎ থাকিয়া আপন হছে 

মিন্দ করিতে দিত না। অতএব ভোমরা ও পৃন্তত হইয়া 

থাক কেনন। €য্ইক্ষণে তোমরা চিন্ত। করুহ না সেই" 

হছণে ম্নুষ/ পুত্রের আগমন | তখন পিতর কহিল হে 

পভ! এই দৃষ্টান্ত আপনি আমার্দিগকে কহিতেছেন 

কিস্ব। সকলেরদিগেকে | পুভু কহিলেন সে বিশ্বাসি 

ও সুঙ্ঞানি পাত্র কেট! যাহাকে সময়ানুক্রমে নিত; 

ভোজনের ভাগ দিতে পুভ আপন পরিবারের অধ্যক্ষ 
করিয়া নিযুক্ত করিবেন | পুভ্ আসিয়। যাহাকে এমত 

করিতে পুবর্ত পান্ন সেই ভৃত্য ধন্য। সত্য আমি 

তোমারদিগকে কহি তিনি তাহাকে আপন-যারতীয়ু 

0০৪ ৃ 
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অথিকারের উপর অধ্যক্ষ করিয়া রাখিবেন। কিন্ত 

যদি সেই ভূত্য আপন মনে কহে যে আমার পুভূ, 

আপন আগমন গৌণ করিতেছেন পরে দ্বাস দাসীর 

দিগকে মারি পিট করিয়া খীইতে পীতে এব* মর্ভ 

হইতে পুবর্ত হয় । তাহার পুভু যে দিসে সেই ভ্ত্য 

তাহার অপেক্ষা করিবে না এব" ফ্ই দণ্ডে সে অচেত 

থাকিবে তখন তিনি আসিয়া তাহাকে ছেদন করিয়া 

শান ২ করিবেন এব" অবিশ্বাসিবর্গের মধ্যে তাহার 

অণ্শ নিরূপণ করিবেন । এব" ঘে ভ্ত্য আপনার 

পুভুর অনুমতি জানিয়া ও পুষ্তত হইয়া থাকিল না এব 

তাহার ইচ্ছানুক্রমে কর্ম ও করিল না সে অনেক পৃহার্ 

পাইবে । কিন্ত যে না জানিয়ু। মাইরের যোগ্য কিয়া 

করিল সে অল্প পুহার পাইবে কেনন! ফাঁহাকে 

বাছুল/ দেওয়া যায় ভাহার স্বানে বাহুলের দাওয়! 

হইবে এব* যাহার স্বানে মন্ষ্যেরা যথেষ গছাইয়] 

রাখে তাহা হইতে পুচুর মত যাচগ্া করিবে । আমি 

জগতের উপর অগ্নি ফেলিতে আনিয়াছি এব* আমার 

আকা্চ্ষা কিন! সম্পূতি যেন তাহা পুস্থলিত হয়। 

কি্ত আমাকে এক বাপ্টিম্মে বাপট্াইজিত হইতে হয়। 

এব্ তাহার পিদ্ধি যাবৎ না হয় তাৰৎ আমি কেমন 

কক্টে থাকি । তোমরা না কি. ইহা! বুঝহ যে আহি 

জগতে এক্যতা দিতে আনিয়াছি আমি তোমারদিগকে, 
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না কহি বন্ধ" তিন্গতা। কেননা এখন হইতে পাঁচটা 

এক হরে ভিন হইয়া থাকিবে দুয়ের কিকুদ্ধে তিন 

এব" ভিনের বিরুদ্ধে দুই পুজ্রের সহিত পিভ্ ভিন্নবাক্য 

হইবে এব*পিত্র সহিত পুক্র কনঠার্ সহিত মাত! এব্* 
মাতার সহিত কন্যা পূজবধূর সহিত শাশুড়ী এব্* 

শীশুড়ীর সহিত পুত্রৰধূ। পরে তিনি লোক পুতি ও 

কহিতে লাগিলেন ষ্খন তোমরা পশ্চিম দিকে একটা! 

ম্হের উদয় দেখহ তখন তোমরা বল বৃষ্টি আসিতেছে 

এব" তাহা হ্যু | এব, দক্ষিণ বাতাস ব্হিলে ভোমরা 

কৃহ গীষ্য হইবে এব* ভাহীও হয়। রেকপটিরা তোমা! 

আকাশ ও ভূমির লক্ষণ বুঝিতে পারহ্ কিন্ত এই 

কালের লক্ষণ তোমর1 বুঝহ না কি কারণ | বরু* যাহা 

উপযুক্ত তাহার বিবেচনা] তোমরা, আপনারাই কেন 

করুহ না। ঘ্খন তুমি আপন দায়কের সহিত ন্যায় 

কর্তার সাক্ষাতে যাও তখন পথের মধ্ঠ তাহা হইজে 

উদ্ধার পাইতে যত্বু কর নতুবা! সে তোমাকে বিচার 

কর্তার স্বানে আকর্ষণ ব। করে পরে বিচার কর্ত। ডৌমাকে 

কোটালের স্থানে সমর করে তাহার পরে কোটাল 

ভোম্াকে কারাগারে বা ফেলে । আমি তোমাকে কহি, 

যে শেষ্ এক কপর্দক পর্যন্তই পরিশোধ ন1 করিলে 

তুমি সেখান হইভে আসিতে পাইবা না 
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সেই কালে কতক লোক যে সাক্ষাৎ ছিল তাহাকে 

সেই গালিলিরদের পুসঙ্গ কহিতে লাগিল যাহার্ছের রুক্ত 

পিলাত তাহারদের বূলিদানের সহিত মিশাইয়া ছিল। 

হ. তখন য়িস্ত তাহার্দিগকে উত্তর করিয়া কহিলেম সেই 

গালিলিরা এমন দুঃখ ভোগ করিল এই নিমিত্তে 

তাহারা আর্ সকল গালিলি লোক হইতে পাপী ছিল 

ও তোমরা না কি এই অন্মান করহ । আমি তোমার 

দিগকে ন। কছি কিন্ত তোমারদের মন ফিরাণ ন। হইলে 

$ তোমা সকলের সর্র্বনাশও হইবে । কিস্বা সেই আঠার 

জন যাহার উপর শিলোয়ার গুমট পড়িয়া নিপাত 

করিল সে কি গ়িরোশলমের সকল নিকানি হইভে 

. পাপী ছিল ভোমরা বুৰ্হ । আমি তোমার্দিগকে না 

কহি কিন্ত মন নাফিরাইলে তোমরা সকলেই নই 

৬ হইব | তিনি এই দৃষ্টীন্তও কহিলেন এক জনের দক্ষ 

বাগানে একটা ডূস্বর বৃচ্ছ রোপিত ছিল পরে সে 

আসিয়। তাহার উপর ফল অন্বেষণ করিয়া কিছু পাইল 

এ. না। তখন সে আপন দক্ষ বাগানের রুক্ষককে কহিল 

দেখ আমি এতিন বৎসর আসিয়া এই ভূষ্বৰ্ বৃক্ষে ফল 

অন্বেষণ করিয়া কিছু পাইন] তাহ ছেদন করিয়া! ফেল 

৮।৯ ভূমিতে স্বান কেন যূড়ে। সেই উত্তর করিয়া কহিল 
পূভু এই বৎসর থাকিতে দেও তাবৎ আমি তাহার 
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০ চতুর্দিগ শু'দিয়া সার দি। পরে ফুল দেয় তো ভাল না 

5১  দেযু পশ্চাতে কাটিয়। ফেলিবেন। পরে বিশ্যামবারে 

তিনি এক সিনগগে শিক্ষাইতে ছিলেন তথা দেখ এক 

জ্রীলোক ছিল যে আঠার বৎসর হইতে এক দৌব্বল/ 

কারিভূতগুস্ত হইয়াছে তাহাতে কুৰজা হইয়া কোন্ 

৪২ ক্রমে গা তুলিতে পারিল না । য্খন যিস্ত তাহাকে 

দেখিলেন তখন তিনি তাহীকে ডাকিয়! কহিলেন হে 

৯৩ মাইয়ে ভোমার দুর্বলতা হইতে তুমি মুক্ত হইলা | এব 

তাহার উপর হাত দিলে সে তৎহ্ষণেই সোজা হইল এৰ্* 

৯৪ ঈশ্বরকে স্ব করিতে লাগিল। তখন সিনগগের করত! 

যিশ্তর বিশ্মামবারে সুস্থ করার বিষয়ে ক্ুদ্ধ হইয়া লোক 

পুতি উত্তর করিয়া বলিতে লাগিল কর্ম করিবার জন্য 

ছয় দিবস আছে অতএব সেই দিবসে আসিয়। সুস্থ 
৯৫. হউক বিশ্মুমবারে নয় । তখন পুভূ তাহাকে উত্তর 

করিয়া কহিলেন রে কপটী তোমরা! পুতি জন বিশামবারে 
আপন ২ ৰলদ কিন্ত! গাধা গোড়। হইতে খুলিয়। দিয়া 

১৯৬ পান করাইতে লইয়া যাইতেছ কি না। তবে এই 

ভ্রীলোক যে আবরহামের কন্যা ফাহীকে শয়ভান দেখ 

এই আঠার ৰৎসরাবথি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে 

তাহাকে বিশ্যুমবারে এ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে কি 

১৪. কর্তৰ্ঠ নহে । এ কথা কাহিলে পরে তাহার বিপক্ষ 
সকল লজ্জিত হইল এব* যে সকল মহৎ কর্স তাহার 
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ছ্ারাতে হইয়াছে তাহার নিমিত্তে লোক্ার্ণ/ সমু 

উল্লান করিতে লাগিল । তখন তিনি কছিলেন্দ ঈশ্বরের 

রাজ কিসের সদৃশ এব* কিসেতে তাহার উপস্]ু 

করিব।সেই এক দাশ! সর্ষপের মত যাহণমলুষেঠ লইয়া 

আপন বাগানে ফেলিয়! দিল পৰে তাহা বাড়িতেহ বড় 

বৃচ্চ হইয়া গেল এব" আকাশের পক্ষী তাহার শাখীতে 

বাস কিল | আর্বার তিনি কহিলেন ঈশ্বরের রাজ$ 

কিসের তুলনা করিব | সে খমীরের সঙগশে যাহ] একট! 

ভ্রী লইয়া তিন কাঠা সুজির মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলে . 

পরে সমস্ত খমিরী হৃইয়ু! গেল। পরে তিনি গতি করিয়া 

নগরে ং ও গামে ২ শিক্ষাইতে ২ যিরোশলমের দিগে 

যাত্রা করিলেন। তখন এক জন তাহাকে কহিল হে 
গুভে। ফাহীরা পরিত্রাণ পাইবে তাহার! নাকি অলপ 

লোক তিনি তাহাকে কহিলেন | আমি তোমারদিগকে 

কহি যে সন্থীর্ণ ছার দিয়! পুবেশ করিতে যথা শক্তিতে 

চেউা কর কেননা] অনেকে গুবেশ করিতে অনুসন্ধান 

করিকে কিন্ত পারিবেক না। যখন হরের কর্ত। এক 

হারু উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবেন ও তোমরা বাহিরে 

দড়াইয়া দ্বারে ঘা দিয়া! বলিতে লাগিবা! যে হে পুভো। ₹ 

আমারদের জন্য দার খোল পরে তিনি তোমারদিগকে 

উত্তর দিবেন ফে তোমরা কোথাকার লোক ভাহ1 আমি 

জানি না। তখন ভোমরা 'হলিব! তোমার' সাক্ষাতে 
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আমরা ভোজন পান করিয়াছি এব" তুমি আমারদের 

সড়কে শিক্ষা করাইয়া | কিন্ত তিনি বলিৰেন আমি 

জানিনা ভোমরা কোথাকার লোক আমার নিকট 

হইতে দূর হও দৃষ্কতিলোক সকল। তথায় রোদন ও 

দৃন্তের কিডিমিড়ি হইবে যখন ভোমরা আপনারা 

বাহিরে ত্যাজিত হইয়া! আবর্হাম ও ইসহাক ও য়াকুৰ 

এব্* সকল ভবিষ্যদ্বক্তারদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে দেখিকা। 

পরে তাহারা পূর্র্ব ও পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ 

দিক হইতে আনিয়াঈশ্বরের রাজ্যে বনিবে। এৰ্ দেখ 

শেষ আছে যাহার! পুথম হইবে এব" পথম আছো 

যাহারা শেষ হইবে । সেই দিবসে কএক জন ফার্সী 

আসিয়া! তাহাকে কহিল এখান হইভে পুস্কান করিয়া 

দেশান্তরে যাও কেননা! হেরোদ্ তোমাকে মারিয়! 

ফেলিবৰে। তখন তিনি তাহারদ্িগকে কহিলেন যাও এ 

শিয়ালকে তোমরা কহ গিয়া যে দেখ অদ্য ও কল 

আমি ভূতগণ বাহির করিয়া ফেলি ও আরোগ্য পৃদ্ধান 

করি এব* পরুশ্থঃ আমার সিদ্ধি হইবে। তত্রাপি 

আজিও কল/ এব" পরদিবসে ও আমাকে গতি করিতে ৷ 

হইবে কেননা! যে য়িরোশলম ব্যতিরেক অন্ভত্রে 

ভৰিষ্যদক্তার হৃত্ঠা হয় তাহা! হইতে পারিবেক না | হে 

যিরোশলমহ যে ভবিষ্যদক্তারদিগকে বধ করিতেছ 

এব" তোমার নিকটে যে সকল প্রিত আছে তাহার 

১ 
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সঙ্গল সমাচার লুকের রচিন্ত 

দিগকে ুস্তরাছাৎ করিতেছ আমি ফে মৃত কুকুটী স্বকীফু 

পাখার তলে আপন ছ1 সকল একত্র করে, 'সেই মত 

তোমার শিশ্ত গণের্দিগকে একত্র করিতে কতবার ইচ্ছা 

করিলাম কিন্ত তোমরা সম্মত ছিলান। | দেখ তোম্ণর্ 

দের ঘর নরুশৃণঠ হইফ! তোমারদের স্থানে ছাড়! 

গিয়াছে এব* আমি সত্য কহি তোমার্দিগকে য্দ্বৃি 

তোমর। না কহিবা খন্য সেই যে জিভ্হার নামে 

আিতেছে তদবি আমাকে আরু দেখিতে পাইবানা। 

চত্দ্দশ অধ্যায় 

তৎপরে হটনাক্রমে তিনি বিশ্বুম্বারে এক জন 

পৃধান ফার্সীর হরে অন্ন খাইতে গেলে তাহারা তাহার 

উপর দৃষ্টি করিয়া থাকিতেছিল। ইহাতে দেখ এক জন 

জলোদরী তাহীরু সাচ্চাৎ ছিল । পরে স্িশ্ত উত্তর 

করিয়া ব্যবন্থা! পণ্ডিত এব” ফার্সীরুদিগকে কহিলেন 

বিশবাম্বারে স্থাঙ্্/ করিতে কর্তব্য কি না। তাহাতে 

তাহার! চুপ করিয়া! থাঁকিল এব” তিনি সে জনকে সুস্থ 

করিয়। বিদীয় করিলে । পরে তিনি ইহারদিগকে 

উত্তর করিয়া কহিলেন কেট৷ তোমারদের মথ্ধে; যদ্দি 

তাহার গাথা কি্বা বলদ কোন গর্তে পড়িস! থাকে তাহা! 

বিশবীম্বারে ত্বরা করিয়া! উঠাইৰে না। কিন্ত এ কথার 

পুদ্ঠতর তাহীরা! করিতে পাতিল না! | অনন্তর 

নিমত্রিতৈরদের পুধান স্থান গুহণের চেষ্টা দেখিয়া তিনি 
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ভাহারদিগকে একটা উপদেশ পুস্তাব করিলেন । তিনি 

তাহারদ্িগকে কহিলেন ফখনকোন বিবাহেজে তোমার 

নিমন্ত্রণ হয় তখল পূরধান স্বানে বসিও না ফ্.কি জানি' 

তামা হইতে আর কোন মর্ধযাদিক লোকের আহান হায় 

বাপরে ফে তোমাকে ও তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল 

সে আসিয়া তোমাকে কহে-এই মন্স্/কে স্ান দেও 

ভাহটতে ভুমি লঞ্জিত হইয়া! নীচ স্বানে যাঁইয়ু। বৈস। 

কিন্ত নিমন্তিত হইলে তুমি নীচ স্থানে ফাইয়। বৈস 

তাহীতে. যেন নিমন্ত্রক আইলে পরে তোমাকে, কছে 

বঙ্ধু উচ্চতর স্বানে যাও তখন ভোমার ভোজনে 

বৈস! সমিভ্ঠারিরদের সাক্ষাতে তৃমি সম্মান পাইা । 

কেননা যে কেহ আপনার গৌরব করে সে লঘু কর। 

যাইতে এব" যে কেহ আপনাকে লঘু করিয়া মানে 

সেগৌরবপাইবে। তখন তিনি আপন নিমন্ত্রককেও 

কহিলেন -য্খন তুমি মধ্যাহ্ কিম্বা রাত্রি ভোজ্য 

ভাগার রহ তখন তোমার বন্ধুকিস্বা ভূঁতা কিন্ব।জ্ঞাতি 

কিছ থনবান পড়সীগণেরদিগকে আহান করিও না 

কি জানি পাছে তাহারা তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলে তুমি 

পুতিফল প্যাপ্ত বা হও। কিন্ত যখন ভাগ্ডার করহ ভখন 

দরিদু ও শক্তিহীন ও ফোঁড়া এব* অন্ধেরদিগকে আ চান 

করিও । পরে ধন্য হৃইৰা কেননা তাহার! তোমার 

পৃত্যুপকার করিতে পারিবেক না কিন্ত ধার্সিকের 
৮০ 
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মক্গল সমাচার লুকের রূচিভ 

পৃনকুণ্যানে ভোমার পৃতিফল হইকেই।পরে এক জন 

তীহার ভোজনসমিভঠারিরদের মধ্যে এই কণা শ্রনিয়! 

কহিভে লাগিল ঈশ্বরের রাজ্যে ফে জন রোটী খ্বাইডে 

পাইবে সেই ধন্য ৷ তখন ভিনি তাহাকে কহিলেন এক 

মনুষ্ঠ বড় এক রাত্রিভোজ/ করিয়! অনেকের নিমন্ত্রণ 

করিল। পরে ভোজন সময়ে এক ভূ্ত্য দিয়া! নিমন্ত্রিতের 

দিগকে কহিয়া পাঠাইলফে আইস সকল সামগ্ী পুন 5 

জাছে। তাহাতে সকলেই একবাক্যে বাহানা করিতে 

লাগিল পুথম জন কহিল আমি একখান ভূমি 

কিনিয়াছি এব* তাহা দৃষ্টি করিতে আমার যাওনের 

আবশ্যক আছে আমাকে হুমা করিতে আজ্ঞা হউক। 

আর একট। কহিল আমি পাচ জোড় বলদ্ ক্রয় 

করিয়াছি এব তাহীর্ পরখ করিতে যাইতেছি আমাকে 

ক্ষ! করিতে আজ্ঞ! হউক | আর একটা কহিল আমি 

এক কন্ঠাকে বিবীহ করিয়াছি অতএব যাইতে 

পারিৰ না। 'তখন সে নফ্র যাইয়। আপন পুভুকে 

এ সকল কথা জানাইল তাহাতে ঘরের কর্তা সকোপ 

হইয়া তাহার নফরকে কহিল ঝট করিয়া নগরের 

সড়ক ও গলীতে যাইয়া দরিদু ও আবশাঙ্গ ও খৌড। 

এব" অন্বেরদিগকে এখানে আনগ1 | পরে সে নফর 

কহিল হে পুভে! আপনি ফে মত আজ্ঞ। করিলেন সে 

মত ভৃইল তথাপি ও স্বান আছে । তখন সে স্বামী সে 
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ড্ত্কে কহিল ভুমি রাজ পথ্ ও বেড়াদি স্থানে যাইয়ু! 

তাহারদিগকে আকর্ষণ করিয়া আন যেন আমার 

ঘর পূর্ণ হয়। কেননা আমি কহি এ নিমন্ত্রিত জনের 

মধ্যে কেহ আমার র্রাত্রিভোজ্য চাকিতে পাইবে ন1।- 

তৎপরে বহু লোকারণ্ ভীহার অঙ্কে যাইতে ং তিনি 

ফিরিয়। তাহার্দিগকে কহিলেন |. যে কেহ আমার 

স্বানে আসির়। আপন পিতা ও মাড়া ও স্রীও সন্তান ও 

ভাই ও ভগিনীগণ বর" আপন গ্ুণকেও মন্দ দা বাসে 

সে আমার শিষ্য হইডে পারিবেক না| এৰ্* ফে কেহ, 

আপন ক্রুশ বহিয়া! আমার পশ্চাদ্তী হয় না নে 

আমার শিষ্য হইতে পারিবেক না! 1 কেননা তোমার 

দের মধ্যে কেটা গুঘট নির্াণ করিতে ইচ্ছ। করিয়া 

পৃথমতঃ বসিয়া ব্যয় ব্যসনের নিরূপণ করে না| নভুবণ 

নেও দিয়া তাহার সমাপন না করিতে পারিলে যে সকল 

দৃষ্টি করে সে তাহাকে উপহাস কা করে। যে এই 
মানুষ গাঁথিতে আর্ম্ত করিয়। সমাধা করিতে পারিল . 

না। কিস্বাকোন রাজা আছে যে অন্য রাজার সহিত 

যুদ্ধ করিতে উদ্চত হইলে পুথমে বসিয়। বিবেচনা করে 

না যে আমি দশ সহসু লইয়া! আমার আগত বিশ 

সহসু ফসৈন্য পুতি রোধির সম্মুখে যাইতে পারিব কি 

না| নতুবা সে অতি দূর থাকিতে দৌতড্য পেরেণ করিত 

সস্মিলনের নিয়ম যাচ্ঞা করিবেক। ষেইম্ত ও. 
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অর্গল সমাচার লুকের রচিত 

ভোমারছের অথ্ে যে কেহ আপন সমস্তকে পরিত্যাগ 

নাকরে সে আহার শিষ্য হইডে পারিবেক না। লবণ 

তাল বটে কিন্ত লবণ হইতে যদি তাহীর স্বাদ্ধ যায় 

তবে কিসেতে স্বাদ যুক্ত হইবে। সে ভূমির জন্য অকার্য 

এব" ফের জন্য ও আকার্থঃ কিন্ত বাহিরে ফেলা যাফু 

যাহার শুনিবার কান আছে সে শ্তনুক-__-+ 

পঞ্চদশ অধ্যায় 

ভখন পাটওয়ারী ও পাঁপি সকল তাহার কথ! 

স্তনিতে নিকট আইল । পরে ফার্সী ও অধ্যাপক 

গণ বচসা করিতে লাগিল যে এই মান্ষ তো পাপি 

লোকেরদিগকে আণগুহ করিতেছে এব" ভাহারদের সঙ্গে 

খাইতেছে। তখন তিনি এই দৃষ্টান্ত তাহারদিগকে 

কহিলেন ফে। তোমারদের মখে/ কোন জন শত মেষের 

কর্তা হইয়া য্দি একটা হারায় তবে সে নিরানব্বই 
গুলা গ্যান্তরে ছাড়িয়া সেই নিরুদ্দেশ্যের উদ্দেশ যাবৎ, 

নাপায় ভাৰৎতাহার পাছে যাইবে না । এব” তাহার 

উদ্দেশ পাইলে পরে সে হর্ষিত মনে তাহাকান্ধে করিয়া 

্বস্তানে আসিয়া আপন বন্ধু ও পড়সী সকল আহান 

করিয়। তাহারদিগকে বলিবে ফে তোমরা আমার সঙ্গে 

উল্লাস কর্হ কেননা আমি আপন হারাণঠ মেষ 

পাইয়াছি। সেই মত আমি কহি ফে স্বর্গেতে এক জন 

মন ক্িরীণা পাপির উপর যে মত আনন্দ হয় সেই 
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পঞ্চদশ অধ্যায় ওত 

মত মন ফিরাণেতে অনাহ শক নিরানব্বহইী জন 

ধার্সিকেরদের উপর হয় না। কিম্বা কোন অ্রীলোক 

দশশ্খান রুপ্য খারী যদি এক খাৰ খোৌয়ায় তবে সে 

পুরদীপ স্থালিয়া ঘর ঝাড়ন্ূড় করিয়া যাবৎ না পায় তাবৎ, 

তাহার অন্বেষণ যত্ুরপ করিবে 1 এব" পাইলে পরে 

সে আপন বন্ধু ও পড়সীগণকে হুনিকটে ভাকিয়া 
কহিবে আমার সহিত উল্লাস কর কেননা যেখান 

খোয়াইয়াছিলাম তাহ] পাইলাম | সেইমত আমি 

তোমারদিগকে কহি এক জন মন ফ্রাণঠা পাপিহর 

উপর ঈশ্বরের দূতগণের অধেযও আনন্দ আছে। পরে 

তিনি কহিলেন এক মনুষ্যের দৃইটি পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ 

আপন পিতাকে কহিল হে পিভঃ সম্পদের অণশ যে 

আমার ভাগে পড়ে ভাহা দেও তখন সে তাহারদের 

মধ্যে আপন বৃত্তি অশাণ্শি করিলেক | অল্প দ্বিস 

পরে কনিষ্ঠ পুত্র সমন্ত একত্র করিয়া দূরদেশে গমন 
করিয়া সেখানে দূর্ণীতি আচারে তাহার সন্থা উড়াইয়! 

দিল। সমূহ ব্যয় করিলে পরে সেই দেশে মহানূর্তচ্ 

উপস্থিত হইল তাহ্াশতে তাহার দৈন্যদশ্বা হইন্তে 
লাগিল। পরে সে যাইফা! সেই দেশের এক পুদেশির 

সঙ্গে মেলন করিয়া ভাহার্ স্বানে ভ্ত্যপণে থাকিল 

এৰ* সেই জন তাহাকে শুকরের পাল চরাইতে আপন 

ভূমিতে পাঠাইয়। দিল। তাহাতে যে ছিলক1 খোশাদি 
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শৃকর নকল খাইভেছিল তাহা দিয়! আপন উদর পূর্ণ 
করিতে ইচ্ছ। করিল কিন্ত কেহ তাহাকে দিল ন1। 

পরে সে ব্যক্তি সঙ্ঞান হইয়া! কহিতে লাগিল আমার 

পিভার কত জন বেতনঠা নফর্ পুতুলের অধিকে অন 

পাইতেছে ইহীতে আমি হ্চুধায় মরিতেছি | আমি 

উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইয়] ভীহাকে বলিহ 

হে পিতঃ আমি স্বর্গ পুতি এব" তোমার সাক্ষাতে পাপ 

করিয়াছি । এব* তোমার পুত্র কলিয়। নাম যোগ্য নহি 

আফাকে তোমার এক বেতন্যা ভ্ড/ করিয়ু! রাখ ।পরে 

সেগাত্রোঙ্টানকরিয়া আপন পিতারনিকটে আইল কিন্ত 

তাহার পিতা অতি দূর হইতে তাহাকে দেখিয়। করুণা 

বিঝউ হইল এব থাইয়ু। তাহার গলায় পড়িয়া 

তাহাকে চুস্বন করিতে লাগিলেন । তখন পুক্র তাহাকে 

কহিল ছে পিতঃ আমি স্বর্গ পতি ও তোমার বিদ্যমানে 

পাপ করিয়াছি এব" ঠজ্র পৃত্র বলিয়। নাঘ যোগ 

নহি | কিন্ত পিতা আপন ভূত্যেরদিগকে কহিলেন 

সর্ব্বোত্তম' বন্্র বাহির করিয়া! তাহাকে পরাও এব* 

ভাহার হীতে অঙ্গুরী ওপায় পাদুকা দেও। তাহার পরে 

পক বাঁছুরকে এখানে আনিয়া] মারসিয়। আম্রাভোজন 

করিয়ু। আনন্দ করি। কেননা এই যে আমার পূত্র সে 

মৃত হইয়া সজীৰ হইলসে হারাণ গিয়া পাপ্ত হইলপরে 

তাহার উৎসাহ করিতে লাগিল। ইতোম্ধে) ভাহার্ 
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জ্যেষ্ঠ পৃত্রচ্ষেত্রে থাকিল পরে সে আনিয়। ঘরের নিকট 

হইভেহ বাদ্য ও নৃত্য শক্ শ্তনিল। তখন এক ভ্ত্যকে 

ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল ফে ইহার কারণ কি। সে 

কহিল তোমার ভাই আসিয়াছে এব” তোমার পিতা 

তাহাকে কল্যাণ কুশলে পাইয়্াছে এই নিমিত্তে পৃ 

বাছুরকে মারিয়াছে। তখন সে কোপিত হইয়] 

ভিভরে গেল না অতএব তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া 

ভাহাকে মিনতি করিতে লাগিলেন। পরে সে আপন্ 

পিতাকে উত্তর করিযু কহিল দেখ আমি অনেক 

বৎসর হইতে তোঘার্ সেৰা করিতেছি এব" তোমার 

আজ্ঞা কোন সময়ে লঙ্ঘন করিনাই তথাপি আমার 

সশখাগণের সহিত মহোৎসব করিতে তুমি আমাকে 

একটি পাঠা ও কখন দেও নাই। কিন্ত এই তোমার পুশ - 

ফে বেশঠাগণের সঙ্গে তোমার সম্পদ খাইয়া ফেলিয়াছে 

সেই আসিৰা মাত্র তুমি তাহার কারণ পুষ্ট বাছুরকে 
মারিয়াছ । তখন সে কহিল হে পুত্র ভূমি সদ আমার্ 

সহিভ আছ্হ এব আমার সর্ব তোমার আছে । 

আমারদের মহোৎসব ও আনন্দ করা! উপযুক্ত ছিল 

কেমনা এই যেতোমার ভাই সে মৃত হইয়া পুনজ্জীবিভ 

হইয়াছে এব* হারাইয়া গিয়া পুপ্ত হইল 

যোড়ষ্ অধ্যায় 

পরে তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে কহিলেন এক 

৩ ৫ 
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খ্নবানের এক জন পাত্র ছিল এৰ* তাহার সম্পত্তি 

অপব্যয় করার বিষ্য়ে সেইজন তাহার স্থানে অপবাদ 

হইল । পরে সে তাহাকে ডাকিয়! কহিল এ কি কৃথ! 

যে তোমার বিষয়ে আমি শ্ুনিতেছি তোমার কার্যে/র 

নিকাশ দেও ভুমি পাত্র আর হইতে পারিহা ন। | তখন 

সে পাত্র আপন আন্তঃকরণে কহিতে লাগিল ঘে কি 

করিব আমার পুভূ তো আগা হইতে পাত্র পদ লইয়1 

ছেন খনন করিতে আমীর শক্তি নাই এব ভিচ্ষ! 

করিতে আঞার লঙ্জ] হয়। কি করিব তাহা এখন স্থির 

ঃ করিলাম তাহাতে পদচ্যত হইলে পরে তাহারা আমাকে 

'আপনারদের হরে লইবে। অতএব আপন পুভুর 

খাতক পুর্চেক জনকে ডাকিয়! পুথ্মকে কহিল আমার 

পুভূর স্থানে তোমারু ধার কত । সে বলিল শত মোন 

তৈল তখন সেই কহিল তোমার হাঁতচিঠ। ল্ইয়! শীঘু 

নিয়! পঞ্চাশ লেখ । তখন অন/কে কহিল তুমি ওকত 

ধার রাখিতেছ সে বলিল শত হ্চড় গৌম পরে সেই 

কহিল তোমার হাতচিঠ। লইয়। চারি কুড়ি লেখ | পরে 

সে অসৎ পাত্রের সুবিবেক ক্রিরা নিমিণ্ে পুভু তাহার 

পুৃতিষ্ঠ। করিল কেনন| এই জগত সন্দারের সন্তানের! 

জাপনার্দের ব্যাপারে দ্ীপ্তির সন্তান হইভে বুদ্ধিমন্ত 

আছে। এব আমি তোমার্দিগকে কৃহি অসৎ ধন 

দিয় আপনারদের জন্য মিত্র লাভ কর তাহাতে তোমার 
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দের স্বানচ্ঠত হইলে সে যেন ভোমারদিগে 

নিত্যনিবাসে লয়। যে ক্ষুদু বিষয়ে পুক্ভার্থ আছে সে 
বাহুল্ঠেতেও পুক্তার্থ হইবে | এব" ফেচ্ছুদু বিষয়ে 

_অযথার্থ আছে সে বাহুল্যেতেও অযথার্থ হইবে 

অতএব যদি অসত্খনে তোমরা অপুক্তার্থ হইয়। 

থক ভব সত্য ধন তোমারদের স্বীনে কে অমূর্পণ 

করিবে | এব" পরের দুব্যে যদি অযথার্থ হইফ। থাক 

তবে নিজ দুব্য তোমারদিগকে কেটা দিবে |দূই কর্তার 

সেবা কোন ভূত্য করিতে পারে নাই বা এক জনকে 

সেমন্দ বাসিয়া অন্যকে ভাল বাসিবে কিন্বা এক জনর 

নিকট মনোনিবিষউ থাকিয়া অন্)র গ্ুতি অবহেলা 

করিবে ইশ্বর এব" খন দূয়ের সেবা তোমরা করিতে, 

পারিবা না। এব-ফারসীরা ফে লোভী ছিল তাহারাও 
এই সফল প্রস্তাব শ্তনিল এব" তাঁহাকে গরিহাস 

করিতে লাগিল । পনর তিনি তাহারদিগকে কহিলেন 

তোমরাতো আপনারদিগকে মন্ষ্ঠেরদের সাক্ষাতে শুদ্ধ 

সত্ব করিয়া ঠাহর্াইতেছ কিন্ত ঈশ্বর তৌমারদের মন 

জানেন কেননা মনুষ্যের্দের মধ্যে ফাহা! অভি মনোনিত 

তাহা ঈশ্বরের সাচ্ষাতে ঘৃণা বিষয় । ব্যবস্থা এব" 

ভব্য্ঠদ্ভ্গণ যোহ্ন পর্য্যন্ত ছিল সে অবথি ঈশ্বরের 

রাজ্য পুচার হইতেছে এব” পৃত্যেক জন তাহাতে বল 

করিয়। সান্ধাইতেছে ।তথাচ ব্/বস্থার এক বিন্দ্র ব্যর্থ 
” & এ 
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১৮ করা হইতে স্বর্গ ও পৃথিকীর লোপ হওয়া সহজ । যে 

কেহ আপন ভ্রীকে ত্যাগ করিয়। অন্যকে বিবাহ করে 

সে পর্দার করে এব" যে কেহ সেস্বামির ত্/জিত 

১৯. জনাকে বিবাহ করে সে ও পরদার করে। এক জন 

থনবান ছিল যে বাপ্তনীয় বর্ণ এব" দেহি কাপতে 

পরিধান করিয়া পুত্হ পরিপাটি রূপ সৃভোগ করিত। 
২০ এব" লাজার নামে এক দরিদু সর্ব্বাঙগ ছায়েতে পূর্ণ হইয়া? 
২১ তাহার দ্বারে রাখ যাইত | এব* সে ধ্নবানের ভোজন 

মেজ উচ্ছিষ্ট গুড়া গড়া দিয়! পোষ্তি হইতে মাঙ্গিয়া 

থাফিত অপর কুকুর সকল আনিয়। ভাহার্ ঘা চার্টিত। 

২২ অনন্তরে ঘটনাক্রমে সে দরিদু মরিয়া! গেল এক, স্বর্গীয় 

দূতগণ তাহাকে লইকা! গিয়। আব্র্হামের কোড়ে 

২৩ রাখিল সেই ধনবান ও মরিল এব” গাড় গেল । পরে 

সে নরকে ব্যথিত হইয়। চক্ষু উঠাইয়া। আবরহাম এব” 

২৪ তাহার ক্রোড়ে লাজারকে অতি দূর হইতে দেখিল | তখন 

সে চেঁচাইয়া কহিল হে পিতঃ আবর্হাম আফাকে 

দয়। করিয়া! অঙ্গুলির অগুভাগ জলে ডুবাইয়া আমার 

জিহ্! দ্িঞ্চ করিতে লাজারকে পাঠাইয়। দেউন কেননা! 

২৫ এই অগ্নির শিখাতে আমি ব্যথিভ আছি।: কিন্ত 

আব্রহাম কহিল হে পুত্র স্মরূণ কর তুমি জীবন সময়ে 

আপন ভাল বন্ত পাইফ্লাছিলা এব লাজার ও আপন 

মন্দ বস্ত কিন্ত সম্প্ুতি তাহার সুখ আছে এব* তোমার 
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ত্বেদ্নো । অপর এ সকল ছাড়া আমারদের এখানের ও 

তোষ্ার্দের ওখ্বানের মধ্যে একট] মহা অগাধ আছে 

তাহাতে যে এখান হইতে তোমারদের নিকটে যাইতে 

ইচ্ছা! করে সে পারিবে না এব" ওখানে ফে থাকে সে 

এখানেও আসিতে পারিবেক া। তখন সে কহিল 

হে পিভঃ ভবে আহি কাকুতি করি যে আমার পিত্র্ 

ঘরে তাহাকে পাঠাইয়া দেন। কেনন| আমার পাঁচ ভাই 

আছে ও ভাহীরা এই জন্ত্রণার স্তানে যেন না আইতস 

তিনি তাহারদ্িগকে পুমাণ দিয়! বুঝাইয়। দিউন। 

আবরহাম তাহাকে কহিল মূশা এব, ভবিষদক্গণ 

তাহীর্দের স্থানে আছে উহীরদের বাণী শুনৃক | তখন 

সে কহিল না পিত আবর্হাম কিন্ত মৃতু! হইতে যদি 
তাহারুদের স্থানে কেহ যায় তবে তাহারা মন্ 

ফিরাইবেই। কিন্ত তিনি কহিলেন যদ্দি তাহারা মৃশ! 
এব” ভবিষ্/দক্তারদের বাণী না স্তনে তবে মৃত্যু হইতে 

এক জন উঠিলেও তাহারা পুবোধ মানিবে না 

সপ্তদশ অধ্যায় 

তখন তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে কহিলেন ঠেষ 

খাওন বিষ্ফ না আসিবে এমত হইতে পারে না কিন্ত 

যাহার দ্বারাতে সে আইসে তাহাকে থিক থাকুক । 

তাহার এই হ্ষুদ্ু পাঁণিরদের মধ্যে এক জনের ঠেষ 

খীওয়ানেতে যেম্ত হয় তাহা হইতে তাহার গলায় জীতা 
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বাস্থিয়া তাহাকে সমূদে ফেলিয়া ছিলে তাহার ভাগে 

৩ বরঞ্চ এই ভাল। তোমর! সসাব্ধানে থাক ফ্ছি ডোমার 

ভাই তোমার স্থানে অপরাধ করে তাহাকে ধম্কাইয়। 

৪. দেওপরে যদি খেদ করে তাহাকে ক্ষমা কর | এব" যদি 

সে এক দিবসে সাত বার তোমার পতি অপরাধ করে 

পরে দিবসের মধ্যে সাতবার ভোমার পুতি ফিরিয়া বলে 

আমি শেদ করিতেছি তবে তাহাকে হুমা করিবা । 

৫ তখন গ্ুভূকে প্রিতেরা বলিল আমার্ত্র বিশ্বাস 

৬. বাড়ায়! দেন। পুভূকহিলেন তোম্রদের বিশ্বাস 

যদি এক দীন! সর্ধপের সমান হয় তবে এই সৃকামিন 

বৃ্ষকে তোমরা বলিতে পার ফে ভুমি সমূলে উপড়িয়া 

গিয়া সমূদে রোপিত হও তাহাতে সে ভোমার্দের 

৭. আজ্ঞান্ছহ হইকে। কিন্ত কেটা ভোমারদের মধ্যে 

আপনার নর চাস করিলে কিম্বা গোব্চ্ছাদি চরাইলে 

পরে ক্ষেত হইতে আসিবা মাত্র তাহীকে বলিকে যে 

৮. আইস ভোজনে বৈস। ব্রুঞ্চ তা না করিয়। সে 

তাহাকে বলিবে না কি যে আমার ভক্ষ্য সামগী পুস্কত 

করিয়া আপন কোমর বান্ধিয়া আমার ভোজন পান 

যাব ন1 হয় ভাব আমার সেবা করুহ ভাহীর্ পরে 

৯. তুমিও ভোজন পান করিতে পাইকা। সে কি তাহার 

আজ্ঞা পালন করিতে সেই ভ্ভ্/কে স্তব করিবে আমি 

১০ বৰবিষেনা। সেই মত হোমরাও যে সকল করিভে 
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ডোমারদিগকে আজ্ঞ। হয় তাহ কৰিলে পরে বল যে 

আমরা নিছুল ভুত্ঠ কেননা যাহা! আমারদিগের 

আবশ্যক ছিল তাহাই মাত্র আমর] করিলাম । পরে 

ছটনাত্রমে যির়োশলমে ফাইতেং তিনি শমরণ ও 

গলিলি দেশের মধ্য দিয়! গমন করিলেন । তাহাতে 

এক গমে গুবেশ করিৰা। মাত্র দশ জন ক্ষ্ঠী তাহার্ 

সহিত সাচ্ষাৎ পাইয়া দূরে দ্বীড়াইল এব" তাহার! 

উচ্গচৈঃস্বর করিয়া বলিল হে য়িশ্ত মহাশয়ু আম্ারদের 

উপর দয়া করুণ । তিনি তাহারদিগকে দেখিয়ু। 

কহিলেন যাও ফাজকগণের স্বীনে আপনার্দিগকে 

দেখাইয়ু! দেওগা1 এব. ফ্টনাক্রমে ফাইভেহ তাহীরা! 

পরিস্কৃত হইল । পরে তাহারদের এক জন যখন 

দেখিল যে আপনি সৃস্ধ হইয়। গিয়াছে সে উচ্গৈঃস্বরে 

ঈশ্বরকে পৃশ*স! করিতেং ফিরিয়া আইল । এব, 

তাহার চরণে পড়িয়া! তাহাকে স্ব করিতে লাগিল ও 

সেই জন শমরণীছিল | তখনয়িস্ত উত্তর করিয়। 

কহিলেন দশ জন পরিস্কত হইয়াছিল না কি কি 

নয়টা কোথায়। এই বিদেশী ব্যতিরেক ঈশ্বরের 

পুশ*সা করিতে কেহ পাওয়। গেল না। পরে তিনি 

তাহাকে কহিলেন উঠ চলিয়া ফাঁও তোমার বিশ্বাস 

তোমাকে শুন্ধাঙ্গ করিয়া! দিয়াছে | আনন্তর ঈশ্বরের 

রাজ কখন আসিবে ইহ ফারসী বৃর্গেতে যাটিত 

ক 
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হইলে তিনি তাহারদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন 

ঈশ্বরের রাজ্য পুকট রূপে আইসে না' এব" এখানে 

দেখ কিম্ব। ওখানে দেখ ইহাও তাহারা! কহিকেন! 

কেনন! ঈশ্বরের রাজ্য দেখ তোষার্দের অভ্যন্তরে হয়ু। 

পরে তিনি শিষ্যেরদিগকে কহিলেন সময় আমিকে 

যখন তোমরা মনুষ্য পুত্রের এক দিন দেখিতে ইচ্ছ! 

করিবা কিন্ত দেখিতে পাইৰা না। এব" তাহার! 

তোমারদিগকে বলিকে যে এখানে দেখ কি ওখানে 

দেখকিস্তআগে বাড়িও ন। এব তাহারদের পশ্চাছর্তীও 

হইও না । কেননা যে মত বিদ্যুৎ আকাশের এক 

দিকে চমকিয়া অন্য দিক ফুড়িযা দীপ্তি পুকাশ করে 
সেই মত আপন দিবসে মনুষ্ঠ পৃক্রও হইবে । কিন্ত 

পূর্ব তাহাকে বু দুখ ভোগ করিতে হইবে এব* 

এই বর্তমান পৃরুষে ভ্যজিভ হইতে হইবে। পরে 

নোহের দিবসে যে মৃত ছিল সেই মত মনূষ্ঠ পুত্রের 

দিবসে ও হইবে । নোহ ফেদ্ব্সে ডিঙ্গায় চড়িল 

তাবৎ পর্য্যস্তই তাহারা খাইতে পীতে বিবাহ করিতে 

বিবাহ দ্বিতে পুবর্ত থাকিল পরে ৰ্ণ্যা আসিয়। 
২৮ 

২৯) 

সকলেরদিগকে নট করিল । অপর লোতের সময়ে ও 

যেমত ছিল তাহার! খাইতে ছিল পীতে ছিল তাহার] 

ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল ভাহারা রোপণ করিতে ও ঘর 

বানাইতে পুবর্ত ছিল। কিন্ত ঘে দিবস লোত সাদুম 
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হইতে হাহির হইয়া চলিয়া গেল সেই দিবসেই 

আকাশ হইতে সগন্ধকে অগ্নিবৃঞ্টি হইয়া সকলের 

দিগকে ন্ট করিল। এই রূপ মনুষ্ঠ পলের,পুকাশ, 

হওন দিবসেও হইবে: | সেই দিনে কেহ ফদি ঘরের 

হাতে হয় ও তাহার সামগী সকল ঘরের মধ্যে থাকে 

সে তাহা লইভে না নামূক এব” যে জন ক্ষেত্রে থাকে 

সেও প্নশ্চ ফিরিয়া না আইসুক। €লাতের ভ্রীকে 

স্মরণে রাখ । যে কেহ আপন প্ণের রক্চ। করিতে 

চেষ্টাকরিবে সেভাহাকে হারাইবে এব" যে কেহ আপন 

পাণকে হারাইয়া। থাকিতব সে তাহার রুক্ষ! পাইকে। 

আমি ভোমারদিগকে. কহি সেই রাত্রে দুই মনুষ্য এক 

শহয্ঠাতে হইবে একটা। লওয়া যাইবে ও অন্ঃট। ছাড়! 

হাইবে।দূই ভ্রীলোক একত্রে জীতা ঘুরাইয়। থাকিবে 

একট] লওয়। যাইবে ও অন্যট। ছাড়। যাইবে | দূই 

পুরুষ ক্ষেত্রে হইবে একটা লওয়। যাইবে এব" অন্যটা] 

ছাড়) যাইবে | তাহারা উত্তর করিয়। তীহাকে কহিস 

কোথায় পুভো। তিনি কহিলেন যেখানে মর! আছে 

সেখানে গিধিনি সকল যড় হইবে 13 

ৃ অফটাদশ অধ্যায় 

পরে তিনি তাছারদিগকে এক দ্টান্ত কহিলেন হে 

সকাতর না হইয়। মনুষ্ণেরদের নিড্/ গ্আার্থন। কর। 
/ রর ॥ 

কর্তব্য । কহিলেন যে এক নগরে একট! ন্যায় কর্তা 

ঢ 

্ঃ 
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ছিল ফে জশ্বরকে ভয় করিল না এব" অন্ষ্ণকে ও 

আদ্র করিল ন।॥ পরে সে নগরে এক বিধবা ছিল 

এব" সে আসিয়। ভাহাকে কহিল আমার হাদির পুতি 

হাহা সমোচিত হয়ু ভাহা আমার কারণ করি দেন ॥ 

৪ কিন্ত ষেকতঙ্ষপ অলঘ্ঘত গাযকিল তাহারপছে আপন 

মনে কহিল ফ্দিতু আসি ঈশ্বরকে ভস্ু না করি এব্ৎ 

€ . অনুষ্ঠকে সমাদর নী করি । তথাপি এই ফে বিধ্ৰ্ 

ও 

সে আমাকে বগামোহ দিতেছে দেই নিমিত্তে আমি 

ভাহার কারণ সমোচিত করিয়া! দিব নতুবা তাহার 

৬. অনবরত আইসনেতে সে আমাকেব্যন্ত ৰা করে। পরে 

_ ,পুভূ কহিলেন শুন তে! সে অন্ঠায়ী নঠায়কর্তা কি কথ! 

৭. কহিতেছে ।তবে ইশ্বর ধাহণর পুতি আপন মনোনীতের! 

দিব! রধত্রি পার্থন! করিতেছে দিত চিরকাল সহিক্ুডা 

করেণ তিনি কি তাহারদের কারণ সমোচিত করিয়া! 

৮. দিবেন না! আমি তোমারদিগকে কহি ফেতিনি ভাহার 

দের কারণ তুরাঁয় সম্পেচিত করিয়া দ্বিবেন তত্রাপি 

অন্য) পুজ যখন আসিবে তখন কি জগতের মধ্যে 

১ - বিশ্বাস পাইবে! পরে কতেক যে আপনারদিগ্কে . 

পুক্তার্থিক জামিয়া আপনার্দিগেতে ভরসা রাখিলেক 

ও অব্যের্দিগকে তুচ্ছ করিল ভাহার্দ্গকে তিনি এই 

১০ দৃষ্টান্ত কহিলেন । দূই মনুষ্য পর্থনার-কারণ মন্দিরে 

১১. গেল এক জ্ন ফার্সী অন্যটা পাটওয়ারী । সে কারস 
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এক ভিতে দীড়াইয়া এই মত প্রার্থনা করিতে লাগিল 

ফে হে ঈশ্বর আমি তোমাকে ভ্তৰ করি ফে আমি অন$ 

মন্ষ্ঠেরদের মত ল্ট্ঠারা অন্ঠায়ী পরদারী কিন্তা এ ফে 

পাটওয়ারির তুল্য নহি । আছি সপ্তাহের মধ্যে দুইবার 

উপবাস করিতেছি এব” আমার সমস্ত সম্পদেরু 

দশমাণ্শ দিতেছি । কিন্ত সে পাটওয়ারী ছুরে দীড়াইয়া! 

স্বর্গের পানে বরুঞ্চ আপন চক্ষু উঠাইভে পারিল না৷ 

কিন্ত আপন বুকে ঘ৷ মারিয়া! বলিল হে ঈশ্বর আহি 

যে পাপিমনুষ্য আমাকে কৃপা করুণ । আমি তোষার 
দিগকে কহি যে অন্য জন হইজে বরু" এই মন্ষ্ঠ আপন 

ঘরে নির্দোষী হইয়া! চলিয়া! গেল কেনন। পুত্যেক জন্ 

যে আপন গৌরব করে সে লঘু করা যাইবে কিন্ত ফ্ে. 

আপনাকে লু করিয়। মানে সে গৌর্ৰ পাইকে । পরে 

তাহীব্রা বালকেরদিগকে তাঁহার সপর্শ পাইকারু কারণ 

তাহার নিকটে আনিল কিন্ত তাহার শিষ্টেরা ইহা 
দেখিয়া তাহারদিগকে ধ্মকাইকত লাগিল । কিন্তু যিশু 

তাহারুদিগকে স্বনিকটে ভ্ডাকিয়া কহিলেন ছোট শিশ্তর 

দিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও গত বারণ করিও 

ন|! কেনন] এই পুকারেতে ঈশ্বরের রাজ্ঠ হয় । সত) 

আমি কহি তোগারদিগকে যে কেহ ছোট বালকের 

তুল/ ঈশ্বরের. রাজ্য গুহণ ন। করে সে কোন ক্রমে 

তাহাতে পুবেশ করিতে পাইবে না। পরে এক জন ন্যায় 

| 
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কর্ত! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল হে ধার্মিক গুরো 

আমি কে করিৰ তাহীতে আমার অনন্ত জীবনের 

অধিকার যেন হয় | ঘ্িপ্ত তাহাকে কহিলেন অ।মাকে 

ধার্সিক করিয়া! কেন বল একট। ব্যতিরেক কেহ ধার্মিক 

নহে সে ঈশ্বর । তুমিতো আজ্ঞ! সকল জানিয়। থাক 

পর্দার করিও না বধ করিও না! চৌর্ঘ্চ করিও না মিথ 

সাহ্ষি দিও না তোমার প্রিতা মাতাকে সম্মান কর্ুহ | 

তখন সে কহিল আমি এসকল আপন বালককালাবৃি ' 

পালন করিয়া আসিতেছি। রিশ্ত এই কথ? শুনির। 

তাহাকে কহিলেন তথাপিও তোমার একটা কর্ম 

থাকিল তোমার সর্ব্বস্থ বিক্রয় করিয়। দরিদেরদিগকে 
বিতরণ করু পরে স্বর্গেতে ধন 'পাইবা এব আইন 

আমার পশ্চাদ্র্তণী হও, এ বথা শুনিয়া সে অতি 

শোকান্বিত হইল কেনন! সে অত্যন্ত ধনবান ছিল। 

পরে যিিন্ত তাহাকে অতি শোকান্বিত দেখিয়। তিনি 

কহিলেন যাহারা থনবান হয়ু তাহার্দের ঈশ্বরের | 

রাজ্য পুবেশ করা কেমন কঠিন । ব্রু" ঈশ্বরের 

রাজ্যেতে ধনবানের পুবেশ করা হইতে সৃচের ছিদ্ দিয়া 

উটের পার হওয়া সহজ । তখন শো তারা কহিল 

তবে কাহার ত্রাণ হইতে পারিবে । তিনি কহিলেন 

যে কর্ম মনুষ্যের স্থানে অসাধ্য সে ঈশ্বরের স্থানে 

সাধ্য। তখন পিতর কহিল দেখ আমর! সকলকে 
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গরিভ্াগ করিয়া তোমার পশ্চার্তী হইয়া আছি। 

তখন ভিন কহিলেন সড্/ আমি কহি তোমারদিণকে 

কোন মনুষ্ঠ নাই ফে ঈশ্বরের রাজ্য বিষয় গৃহ কি 

পিভ্ কি ভাতা কি ভ্রী কিবা শিশুগণকে ছাভিয়। 

থাকে যাহার একালে অধিক বাহ্ল্যতা এক. পর্ কালে 

অনন্ত জীব্ন প্প্তি না হইবে। তখন তিনি ছাদ্শটণর্ 

দিগকে স্বনিকটে লইয়া তাহারদিগকে কহিলেন 

দেখ আমরা যিরোশলমে ফাইতেছিা এব, মনুষ্য 

পের বিষয়ে ভবিষ্ঠদজ্গণের ছার যে সকল 

গুহ আছে তাহার. সিত্ধি হইবে | কেনন। সে 

ভিনদেশির্দ্রে স্বানে সমর্পিত হইবে এব্* তাহারে 

তাহারা পরিহাস ও দৌরাজ্ু$ ব্যবহার করিকে এক্, 

তাহার উপর থুক ফেলিবে। পরে তাহাকে কোড়। 

মারিয়া বধ করিবে অপর তৃতীয় দিবসে সেই পূনরায় 

উঠিবে। কিন্তু ইহার কোন কথা তাহার! বুঝিতে 

পারিল না এব” এ পুসঙ্গ তাহারদের স্বানে অন্প 
.থাকিল অতএব সে উদ্তির মর্ম কি বা তাহার! জানিল 

না। পরে ঘটনাক্রমে তিনি যিরিকোর নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইলে একট অন্ধ ম্নষ্য পথের 

পাঙ্থে বসিয়া ভিক্ষা মাহ্িয়! থাকিতেছিল | এব. 
লোকারুণ্র গমনের চাল! পাইয়া সে তাহার হেতু 
জিজ্ঞাস) করিল। পরলোক তাহাকে কে কহিল যে রিশ্ত 
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লাগিল হে যিস্ত দাউদের সন্তান আমার উপর দয়া 
করুণ । কিন্ত অগগামিররা, তাহাকে ধমকাইয়। চুপ 

রহিতে কহিল কিন্ত সে ততো ধিকে আরে চেঁচাইতে 

_ লাগিল যে হে দাউদের পুত্র আমার উপর কৃপা। কক্সণ। 
, ডখন যিশ্ত স্বকিত হ্ইয়। তাহাকে স্বনিকটে আনিতে 

আজ্ঞা দিলেন এব আইলে পরে তিনি তাহাকে 

জিজ্ঞাস! করিয়া কহিলেন আমি তোমার জন্য কি 

করিৰ তুমি কি চাহ সে কহিল হে পুভে। আমি যেন 

চক্ুপাই। স্রিম্ত তাহাকে কহিলেন চচ্চু লও তোমার 

বিশ্বাস তোমাকে নিস্তার করিয়াছে। এব" তৎক্ষণাৎ 

সেচচ্ছু পাইয়া ঈশ্বরের প্রসংশা করিতে * তীহারু 

পশ্চাৎ্ৎ চলিতে লাগিল এব, লোক, সকল দেখিয়ু! 

ঈশ্বরের ধন্য বাদ করিতে লাগিল | ৃ 

উনবিস্শতি অধ্যায় 

পরে হ্রিন্ত ঝিরিকোতে পুবেশ করিয়া পার হইলেন । 

এব" দেখ জু] নামে এক মন্ষঃ পাটওয়ারি বর্গের 

পু্ধান এব” সে ধনবান ছিল॥ সেয়িস্ত কি পুকার 

লোক আছেন তাহা দেখিতে চেষ্টা করিল কিন্ত খর্ব 

শরীরার্থে ভীতের নিমিত্ত দেখিতে পাইল ন। | পরে 

সে তাহাকে দেখিতে অগ্ধাইয়া এক সুকামোর বৃচ্ছে 

চড়িল কেনন। সেই স্থান দিয়! তাহার যাওয়। ছিল। 
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গ্রে বিশ সেখানে আসিয়। উদ্ধ দৃষ্টি করিয়] ভাহীকে 

দেখিলেন শু কহিলেন হে জু! শীঘু করিয়! নামিয। 
আইস কেননা আজি তোমার হরে আমাকে থাকিতে 

হইবে । এব" ষে কট ফরিয়র| নামিল এব" সানন্দিত 

হইয়া তীহীকে আগুহ করিল । পরে তাহা দেখিয়া 

সকলেই বচস! করিতে লাগিল যে তিন্নি অতিথি ভাবে 

পাপিমনৃষ্যের রে গিয়াছেন। তখন জকু! দীড়াইয়ু! 

পুভ্কে কহিতে লাগিল ফে হে পুভো। দেখ আমি আপন 

অর্ছেক সম্পত্তি দরিদেরদিগকেছি এব" ফ্দিসঠাৎ আমি 

অসঙ্গত করিয়। কোন মনুষ্ঠ হইতে কিছু লইয়া থাকি 

তাহা! আমি চতুগুণে ফিরিয়! দি । তখন গ্িস্ত তাহাকে 
কহিলেন আজি এই হরে পরিত্রাণ আসিয়াছে কেননা! 

এই ও আবর্হীমের সন্তান আছে । এব, মনুষ্য 

পুজ্র হারাণঠার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিভে 

আসিয়াছে । আনন্তর তাহারা এই কথা অব্থান 

করিতে ং তিনি যিরোশলমের নিকট উপস্থিত হইলেন 

এব" ঈশ্বরের রাজ) ততক্ষণে পুক্কাশ হইবে তাহারদের 

এই খত অনুভব হইল এই পুযুক্তে ভিনি কথা 
বিস্তারিত করিয়া! এক উপমা! কহিলেন 1 ব্জতএন্ 

তিনি বলিলেন একটা মহৎলোক আপন রাজ্যপদ্দ 

গুহণ করিতে এব, প্নব্্বার জাসিতে দুর দেশে যাত্রা . 

করিলেক । ইহাহ্ত তাহার দশ জন চাকরকে ডাকিয়া? 
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৩১৮, সকল সম্গাচার লুকের রূচিভ 

.. ভাহারদিগকে দশ শান মৃদু) দিয়া বলিলেন আমার 

58. আইসন কাল পর্য্যন্ত ব্ঠাপার করহা। কিন্ত তাহার 

পুজার! তাহাকে মন্দ্বাসিয়া তাহীর পশম্চাৎ দৌত্) 

পুরেণ করিল যে এই. মনুষ্যকে আমারদের উপর 

১৫. রাজত্ব করিতে দিব না। পরে ঘটনাক্রমে তিনি রাজ্যপদ' 

গৃহণ করিয়া পুনশ্চ আইলে পরে যে ভূত্যেরদিগকে ্ 

টাকা কড়ী দিয়াছিলেন সে বাণিজে। কেমন লাভ 

করিয়াছে তাহ] জানিতে তিনি তাহারদিগকে আপন 

১৬ নিকটে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞ। দিলেন |. এব 

পৃথ্মটা আসিয়| কহিল হে মহাশয় ভোমার মুদ্গাতে | 

১৭. আর দশ মুদ্ু লাভ হইয়াছে । তখন তিনি তাহাকে 

কহিলেন ধন্য ২ ভাল ভূত্য তুমি অভ্যলেগতে বিশ্বাসী 

হইক্রাছিলা এতদর্থে তুমি দশ নগরের অধিকারী হও। 

১৮ পরে ছিতীয় আনিয়া কহিল হে মহাশয় তোমার 

১৯ মুদ্ধুতে আর পাচ, মূদু! লাভ হইয়াছে. তখন তিনি 4 

ইহাকেও কহিলেন. তুমিও পাঁচ নগরের অধিকারী 

২০. হৃও। তাহার পরে অন্যটা আসিয়। কহিল হে মহাশয়ু 

তোমার মুদ! এই দেখ আমি গামছাতে বান্ধিয়া তাহা 

হচ, রক্ষা করিয়াছি |. কেননা ভুমি কঠিন মন্য্য যাহা! 

তুমি থোও নাই তাহা ভুমি তুলিয়া! লইতেছ এব*যাহা 

তুধি বুনহ নাই তাহা! তুমি কাটিতেছ এই নিমিত্তে , 

হহ আমি তোমাকে ভয় করিলাঘ | তখন তিনি তাহাকে 



. উনবিষ্পতি অধ্যা ৩১৯ 

কহিলেন ওরে দুষ্ট ভূত্য আমি, ভোর আপন মূ 

হইতে তোর দণ্ড বিচার করিৰ্ তুই জানিলি যে আছি. 

কঠিন মনূষ্ঠ যাহা আমি ুউ নাই তাহ! তুলিয়া! লই 

২৩ এব যাহা আমি বুনি নাই তাহা কাটি । অতএব 

আমার টাকা বাণঠার কূঠীতে কেন দ্রিলিন! যে আমার 

আইসনে তাহা সুদ ' সমেত আমি পাইতে পারিভাম । 

২৪ পরে তিনি নিকটস্ লোকেন্দিগকে কহিলেন ভাহা 

ইইতে মৃদ্বখীন লইয়। যাহার দশ মুদ্] আছে ভাহাকে 

২৪ দেও কিন্ত তাহারা কফিল মহাশয় তাহার স্ভানে দশ 

২৬ মু] আছে। কেননা আমি তোমারদিগকে কহি 

গৃত্যেক জন 'যাহীর্ শ্বানমে আছে তাহাকে দেওয়া 

ফাইবে কিন্ত যাহীর স্বানে নাই তাহা হইতে যে কিছু, 

হ+ বা থাকে সেও লওয়া যাইবে । কিন্ত এ যে আমার 

শত্ুরা ফে আপনারদের উপর আমাকে রাজস্ব 

করিতে অসম্মত ছিল তাহার্দিগকে এখানে আনিয়া 

২৮ আমার সাক্ষাতে স্হার কর্হ । এই কথা কহিলে 

পরে তিনি আগে বাড়িয়া খিরোশলমে গমন করিলেন? 

২৯1৩০ পরে ঘটনাক্রমে বীতফাজ ও কাীতানিয়ার নিকটে 

জৈভুনবৃক্ষ পর্বতে পৌছিয়া! তিনি দূই জন শিষ্ঠকে 

এ কথা কহিয়া পুরণ করিলেন ফে সম্মুখ গামে চলিয়া 

যাও এব” তাহা পুবেশ করিব! মাত্র একটি গর্দভের 

সাব্ক যাহার উপর কোন মনৃষ্যের আরোহণ কখন হয় 
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মঙ্গল সমাচার লুকের দ্ুচিত 

নাই ভোমরা বাস্থা। পাইব! তাহা খুলিয়া আম । এব 

য্দিসঠাৎ কেহ ভোমার্ছিগকে জিজ্ঞাসা করে যে কি 

জন্য খুলিতেছ তোমরা ভাহারুদিগকে এই মত বলিবা 

যে ভাহাতে পুভুর আবশ/ক আছে | তখন সে প্রেরিত 

জন চলিয়। গিয়া তিনি যে মত তাহারদিগকে কহিয়! 

ছিলেন তাহারা সেই মতই পাইল । পরে সে সাবককে 

শুলিতে হ তাহার স্থামিরা ভাহারদিগকে বলিল যে 

সাবকটাকে কেন খোল | সে কহিল ইহাতে প্ভুর 

আবশ্যক আছে্ে। ততঃপরে তাহা য়িশ্তর নিকটে: 

আনিয়া! তাহার] সে সাঁবকের উপর আপন বৃত্ত রাখিল 

এব" তাহার উপর রিশ্তকে চড়াই! দিল। পে 

চলিতে হ তাহারা আপনারদের কাপড় সকল পথের 

৩৭ 

২০৮ 

২৩৯ 

মধ্যে পাতিয়া! দিল । অনন্তর নিকটে আসিয়। জৈডুন 

পাহাড়ের নামোতে উপস্থিত হইলে যে সকল মহৎ 

কর্ম তাহার! দ্খিয়াছিল তাহার কারণ শিষ্যগণের 

ভীড় সমূহ আহ্বাদ ধুনি করিয়। ঈশ্বরের পুশ*স! 

উচ্গৈঃস্বরে কৰিতে লাগিল বলিল ধন/ং গিহুহবার্ নামে 

যে রাজা আিতেছেন স্বর্গেতে কুশল এব*সবের্বাচ্চেতে 

জয় হধুনি | এব্* লোকার্ণ্ঠের মধ্যেকএক ফারসীগণ 

তাহাকে কহিল হে মহাশয় আপন শিষ্যগণেরদিগকে 

ধ্মকাইয়া! দেন | তিনি তাহার্দিগকে উত্তর করিয়া 

কহিলেন আমি তোমারদ্িগ্রকে কহি যে ইহার! যদি 
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চা 

উদ্নবি্শিতি জধ্যায় তই 

নির্হ থাকে তকে পাতর গুলা তৎক্ষণাৎ চীৎকার্ 

করিবে । পরে সন্গিকট হইলে আসিয়া! তিমি নগর 

পুতি অবলোকন করিয়া তাহার কারণ ক্রন্দন করিতে 

লাগিলেন । কহিলেন হায় & তোযার কুশলের বিষয় 

এই ভোমার্ সময়ে তৃমি বরঞ্চ তুমিই ফ্দিতু জানিত! 

কিন্ত এখন তোমার চচ্ষু হইতে তাহা গোপন করা! 

গিয়াছে । কেননা এমন দিবস তোমার উপর আসিয়ুর্শ 

 শটিবে যে তোমার শত্ুবর্গ তোমার চভূপার্থবে গড়থাই 

করিবে ও তোমাকে ঘেরিয়া লইবে এব্* সকলদিকে 

তোমাকে বন্ধ করিবে | এব* তোমার মথ্যস্থ শিশ্গণের 

সঙ্গে তোমাকে ভূমির সমান পাতিয়া দিবে এব" অন্ঠ 

পাতরের উপর একখীন পাভরও তোমাতে রাখিয়া! 

দিবেক না কি নিমিত্তে না তুমি আপন দর্শন সময় 
জানিলা না | পরে তিনি মন্দিরে গেলেন এব” তাহাতে 

যে সকল ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল তাহারদিগকে তিনি 

বাহির করিতে লাগিলেন। ও কহিলেন গু আছে যে 

আমার ঘর পার্থনার ঘর আছে কিন্ত তাহা তোমরা 

চোরের গহুর করিয়া দিয়াছ । পরে তিনি পুত্যহা 

মন্দিরে শিক্ষা করাইলেন কিন্ত পুধান যাজক ও 

আযাপকগণেরা৷ এব” লোকের পানের! তাহাকে 

নউ করিতে চে করিল | কিন্ত কিছু করিতে 

পারিল না কেননা লোক সকল তাহার কথা শুনিজে 
৪০ 



৩২২ মঙ্গল, সম্যচার লুকের রচিত 

চিত নিবি হইয়া থাকিল। পাপ 

ৰ বিশ্শতি অধ্যায় 

পরে ঘটনাক্রমে এক দিবসে যাৰ তিনি লোকে 

দিগকে মন্দিরে শিক্ষাইতে ছিলেন ও মক্রল সমাচার 
পুচার্ করিতেছেন পুধান যাঁজক ও অধ্যাপকগণ 

পাঁচীন লোকের সহিত তীহার উপর আসিয়া চাঁপিয়! 

পড়িল | এব তাহাকে বলিতে লাগিল যে ভুমি কি 

সাধ্যেতেএই কর্ম করিতেছ এব" কে তোমাকে এ সাধ্য 

দিয়াছে আমারুদিগকে বল। তখন তিনি তাহার 

দিগকে পুত্যুত্তর করিয়া কহিলেন আমিও তোমার 

দিগকে এক কথা জিজ্ঞাস! করি পরে আমাকে উত্তর 

দেও | যোহনের হাপর্টিস্ম যে সে কি স্বর্গ হইতে কিন্ত 

মনুষ্য হইতে ইইয়াছিল। ভ্খন তাহারা আপনার" 

দের মধ্যে বিবেচনা! করিতে লাগিল যে স্বর্গ হইতে 

আমরা যদি কলি তবে সে কহিবে যে তোমরা তবে কি 

জন্য তাহাকে পুত্যয় করিলা না। কিন্তু হি মঘৃষ/ 

হইতে বলি তবে লোক সকল আমার্দিগকে পাতর্ 

মারিবে কেদনা তাহারা নিশ্চয় বুঝে যে য়োহন 

ভব্ষ্যছক্তা ছিলেন । পরে তাহারা পৃত্যুত্তর দিল সে 

কোথা ইইডে তাহা আমরা! বলিতে পারিৰ না । তখন 

যিস্ত তাহারদিগকে ফহিলেন তবে কি সাঞ্যেতে আমি 

এই কর্ঘ করিতেছি তাহা আমিও ভোমারদিগকে কহিৰ 
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বিশতি অধ্ঠাঝ খা 

মাঁ। তখন তিনি লোক গতি এই দৃষ্টীন্ত বলিতে 

লাগিলেন এক ম্ন্ষ্ঠ একটা দু'ক্ষা বাগান রোপণ 

করিয়া তাহা কৃষকলোকের 'স্কানে গছাইয়। দিয়] 

চিরকাল নিমিত্ত দূর দেশে গেলেন। পরে সময়ানুক্রমে 

সেই ক্ষক্ষেরদের স্থানে তিনি একটা! ভ্ত্/কে পাঠাইয়] 

দ্বিলেন ফে তাহারা তাহাকে ফুল দেয় কিন্ত সে কৃষকেরা 

তাহাকে মারিল এব* শুন্য হৃত্তে বিদায় করিল। 

তৎপরে তিনি পুনশ্চ আর এক ভূত্যকে পাঠাইলেন্ 

- এ্* তাহাকেও তাহারা মারিল ও লকব্জাকর্ ব্ঠব্হার্ 

করিল এব" রুক্ষ হস্তে বিদায় করিল | তাহার পরে 

তিনি আরবার তৃতীয় এক জনকে প্ররেণ করিলেন এব" 

তাহীকেও ভাহারা ঘাইল করিয়া বাহির করিয়] 

দিল। তখন সে দু'হ্জাবাগানের অধিকারী কহিলেন 

আমি কি কিল আমি আপন গ্ুণা্ধিক পৃ্রকে 

পাঠাইয়া দিব কি. জানি তাহীকে দেখিয়া তাহারা 

তাহীকে সমাদর হা কছে। কিন্ত সে কৃষকেরা তাহাকে 

দেখিয়া আপনারদের মধ্যে বিব্চেনা করিতে লাগিল 

যে. এইটা ন] উত্তরাধিকারী আইস আমরা তাহাকে 

মারিয়া ফেলি নন অধিকার যেন আহার্দের্. হয়। 

তদনূক্রমে তাহারা তাহীকে দক্ষ বাগান হইতে বাহির 

করিয়া বর করিল অতএহ দ্মুক্ষা বাগানের অধিকারী 

তযহারদিগকে কি করিবেন | তিনি আসিয়া এ কৃহকের 
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যর্মল সাচার লুকের রচিড 

দিগকে মউ করিয়া দশক্ষা বাগানটা অন্যের্দিগিক্কে 

দিবেন এ কথা শ্তনিয়া! তাহার বলিল ঈশ্বর এমন্ 

যেন.না করেণ। তখন তিনি তাহীার্দদের উপর 

অবলোকন করিয়া কহিলেন তবে এই কি ফাহা গুঙ্ছ 

আছে" যে পুস্তর ঘর গাথকের! পরিত্ঠাগ করিল সেট! 

কোণেয় চূড়া হইয়াছে । ফে কেহ সে পুস্তরের উপ 

 পপড়িবেসেই ভাক্কিয়া যাইবে কিন্ত যাহার উপর তাহা 
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পড়িবে সে তাহাকে ধুলা চূর্ণ করিবে | এব সেই 

ঈগণ্ডে পৃধান যাজক ও আধ্যাপঞ্কগণ : ভীহার উপর 

হাত দিতে আনসদ্ধান করিল কিন্ত হ্হায় তাহারা 

লোকেরদিগকে ভয় করিল কেমন! ফে তিনি তাঙীরদের 

পতি সেই উপম]1 করিয়াছিলেন ইহা? তাহারা বোধ 

পাইল |  তাতএব তাহার কথার ছিদ ধরিবার কারণ 

ভাহাতে যেন রাজ্যকর্তার দৃগাধিকার ও শাসনেতে 

ভাহাকে সমর্পণ করিতে পারে তাহারা তাঁহার উপর 

দি রাখিল এব” চরেদদিগকে পৌরেণ করিল ফে ভাহারাঁ 

কপট করিয়। আপনারদিগকে সাধু লোক দেখায় 

এব” ইহীরা তীহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিভে লাগিল । 

হে ম্হীশয় আপনি পুকত কথা কহিতেছেন ও 

শিক্ষাইতেছেন এব" কাহার মূখ দেখা না করিফ। 

ঈশ্বরের পথ সত্য রূপে শিক্ষাইতেছেন | কাইসরকে . 

আমারদের রাজদ্ব দেওয়ী- কর্তব্য কি লা । কিন্ত চিনি 
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তাহারদের চাতুর্য্য বুঝিয়া ভাহারদিগকে কহিলেন 

আমাকে পরীক্ষা কেন করিতেছ । এক শিক আমাকে 

দেখাও এই কালার পুতিহূর্তি এব" আখ্যা ধরিতে 'ছ 

তাহার পুত্যুত্তর করিয়া কহিল কাইসরের। তখন তিনি 

তাহরদিগকে কহিলেন তবে কাইসরের বৃস্ধ কাইসরকে 

দেও এব*ঈশ্বরের বৃস্ত ঈশ্বরকে দেও | অতএব লোকেছু 

আহ্কাতে তীহার কথার ছিদু তাহারা খরিতে পারিল না! 

কিন্ত তাহার পুত্যুত্তরে আশ্চর্য্য মানিয়া নিরব থাকিব । 
ততঃপরে সাদকীগণ যে কৌন মৃত পুনরুশ্যান স্বীকার 

করে মন! তাহারদের কএক জন আমিয়ুা! তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিয়! কহিল মৃহীশয় মৃশা আমার্দের পুতি 

লিখিয়! দিলেন যে কাহার ভুত স্ত্রী হইয়া মরিলে 

পরে যদি নিঃসন্তানে মরে তবে তাহার ভাই তাহার 

স্্ীকে লইয়। আপন ভ্যভার কারণ বশ উদ্ভব করে। 

অতএব মাত ভাই ছিল পুথমটা আ্বীগৃহণ করিয়? 

নিঃসন্তান্ত মরিল। পরে দ্বিতীয় তাহাকে স্বত্ত্রী ভাকে 

লইয়! সেও সন্তানবর্জিভ ম্রিল। তৎপরে তৃতীয় 

তাহাকে লইল এব" সেই রূপ সাত জনও করিল এব্ৎ 

তাহারা নিঃসন্তানে মরিল। সকলেরু পাছে সে ভ্রীঞড 

মরিল। অতএব পুনক্ুগ্খানে তাহারদের মধ্য সে কোন 

জনের ভ্রী হইবে কেননা সাত জনেই তাহাকে ভ্বীভাবে 

গ্লাখিয়াছিল। রিস্ত পুতুঃতর করিয়া তাহারুদিগিষের 
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কহিলেন এই জগতের সন্তানেরা বিবাহ করে এব, 

৩৫ বিৰাহেতে দত্ত হয়। কিন্ত সেই জগত পাইতে যাহারা 

যো গঠ পাত্র গণিত হইবে তাহারা বিবাহ করেও না: 

৩৬ এব” বিবাহ দেয়ও না] এব” তাহার! আর্বার মরতে 

পারেও না কেনন। তাহারা স্বর্গ দূতের সমতুল্য এব 
৩৭ প্নক্ুণ্যানের সন্তান হইয়। ঈশ্বরের সন্তাল হয়। কিন্ত 

যে মৃতলোকের উগ্ধান হয় মুশা আপনি ঝোপেতে 

দেখাইলেন য্খখন তিনি য়িহ্হাকে আব্রহামের ঈশ্বর ও 

ইসহাকের ঈশ্বর এব" যাঝুবের ঈশ্বর করিয়! কহিলেন। 
৩৮ কেননা তিনি মৃতেরদের ঈশ্বর মহেন কিন্ত জীব্বানের 

৩৯ দের ঈশ্বর কেনন] ভীহার পুতি সকলেই জীয়ে | তখন 

কএক জন অধ্ঠাপক উত্তর করিয়া কহিতে লাগিল | 

৪* মহাশয় আপনি পুকৃত কহিয়াছেন। এব* তাহার পরে, 

তাহাকে আর কোন কথা! জিজ্ঞাসা করিতে তাহারদের্ 

৪8১ সাহস ছিলনা | পরে তিনি তাহারদ্িগকে কহিলেন 

তাহারা কেমন করিয়া বলে বে খীষ্ট তিনি দাউদের 

৪২1৪৩ পুত্র | কেননা দাউদ আপনি সঙ্গীত পুস্তকে | 

কহিতেছেন যে যিভ্হা আমার পুভুকে কহিলেন আমি 

তোমার শক্ররদিগকে তোমারু পায়ের পীড়ি যাৰ না 

৪৪ ক্রি তাবৎ আমার দক্ষিণ পার্থ বসিয়! থাক। অতএব 

দাঁউদ্ ভাহাকে পুভু করিয়া ব্লিতেছে তবে ভাহার্ 

৫ পুল কেমনে হয়। তখন সকল লোকের কর্ণ গোচরে 
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৯৬ তিনি অশপন শিষ্ঞগণকে কহিলেন | অধ্যাপকের্দ্র 

হ্+ 

পুতি সাবান থাক ভাহার! দীর্ঘ পরিচ্ছেদ্দে হাটিতে 

ইচ্ছা, করে এব" বাজারেতে পুণাম ও সিনগগে উচ্চতর 

আসন ও উৎসব নিমন্ত্রণ পুরান স্কান আকাচডক্কা করে? 

তাহারা বিধ্বারুদের সর সকল খাইয়া ফেলে এব* 

ছেশ্চাইবাত্র কারণ দ্বীর্ঘ আর্রাথনা কনে তাহার। হো! 

সভুতর গগণড ভোগ পাইক্থে 

এক. বিস্শতি অধ্ঠায 

গরে তিনি উর্ঘ দৃষ্টি করিয়া খনবানেরদিগকে 

আপন  দানভাগ্তারে ফ্্লিতে দেখলেন । এব* তিনি 

এক দ্বরিদু বিধবাকে, দুই বুড়ি তাহাতে ফেলিতে 

দেখলেন । তশ্চম তিনি কহিলেন সভ) আমি তোমার 

দিগ্রকে কহি সবে ষকলেরদিগ হইভে এই ছরিদু বিধবৰ) 

অঞ্ধিক ফেলিয়া! দিয়াছে । কেননা কে সকল আপনার 

দের বাহুল/তা ঈশ্বরের নৈকেদ্যেক্ু মধ্যে ফেলিয়া 

দিল কিন্ত এই সে তাহ্র দারিদ' হইতে জ্বাপনার 

দিনপাত ষত ছিলসকলি ফেলিয়া! দিয়াছে | এব* কেহ 

মন্দিরের গুসঙ্গ যে কেমন দিব) পুক্তরে ও দ্বানেতে 

তাহা শোভান্বিত আছে ইহা) কহিতে২ং তিনি 

কহিলেন | এই যে বস্ক সকল তোমরা দেশিতেছ এমন 

ময় আসিবে ফে তাহাতে এক পাতর অন্/র উপর 

ভ্াঙ্যাপড়। ব্যতিরেক থাকিবে না । পরে তাহারা 

| রি, 
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তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেক যে মহাশয় কিন্ত এই বর্ষ 

কখন হইবে এব" যখন একার্য/ ছটিবে তশ্বন কি চিত 

হইবে । তখন তিনি কহিলেন সাবধান যেন তোমর্! 

ভীন্ত না হও কেননা আমার নামে অনেক আসিয়। 

“বলিবৰে যে আমি খ্রীষ্ এব" সেই কাল পুায়ু উপস্থিত 

হইল তাহারদের পশ্চাতে যাইও ন]। কিন্ত যখন যুদ্ধ ও 

হুলস্কলের সণবাদ পাইবা তখন শঙ্কিত হইওন]| 

কেননা এই সকল টন! পূর্বে হইতে হইবে কিন্ত 

সম্পৃতি শেষ নহে । তখন ভিনি তাহারদিগকে কহিলেন 

দেশ দেশের বিপক্ষে এব্* রাজ্য রাজে/রে বিপক্ষে 

উঠিবে | এব” মানা স্কানে ভূমিকম্প ও আকাল ও 

মড়ক হইবে এব, স্বর্গ হইতে ভয়্কর দর্শন ও বিপরীত: 

চিত হইবে। কিন্ত এ সকলের পৃর্রে তাহার! তোমার 

দের উপর হাত দিবে ও দৌরাতুঠ করিবে এব" 

সিনগগে ও কারাগারে সমর্পণ করিবে এব" আমার্ 

নামার্থে তোমরা রাজারদের ও শাসন কর্তারদের 

সাক্ষাতে আনা যাইবা । এব" সে তোমারদের কারণ 

সাক্ষী হইয়! থাকিবে ।, অতএব কি উত্তর দিৰ্ তাহ 
পৃর্ে না] ভাবিতে মনে স্বির কর । কেননা আমি 

তোমারদিগকে একটা! মুখ ও জ্ঞান দিক যে তাহার, 

গৃত্যত্তর কিনব! পুতিরোধন করিতে তোমারদের কোন 

বিপক্ষের সাধ্য হৃইবেক নল] এব" তোগর] পিভ) 
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মাতা ও ভুত! ও জ্ঞাতি ও বন্ধুগণে বিশ্বাসঘাতিত 

হইব এব" সে ডোমারদের মধে/কাহারং ৰ্খকরাইবে। 

এব* আমার নাঘার্থে তোমরা সকল মনৃষ্যের স্বীনেই 

ঘৃণিত হইব] কিন্ত ভোমারদের মস্তকের একটি চুল ও 

ন্$ হইবে না। তোমরা স্বসহিষ্ভায় আপনার্দের 

গাণ ধারণ করহ | পরে ফ্খন ভোমরা! ফিরৌশলমকে 

সৈন্য সামন্তে বেষিত দেখিবা তখন তাহার উচ্ছঙ্গ 

সম্গিকট জানিবা। তখন ফ্রিহোদ! দেশে যাহারা থাকে 

সে পর্বতে পলাইয়া যাউক এৰ্* তাহার মধ্যখানে 

যাহারা থাকে তাহারা দেশান্তরে পৃস্থান করুক আরু 

দেশান্তরে যাহারা হয় তাহারা তাহার মধ্যে পুবেশ 

না করুক | কেননা সেই সময়ে সমোচিত দণ্ডের 

সময় তাহাতে যে সকল কথা গৃস্থ আছে তাহ যেন্ 

পূর্ণ হয়। কিন্ত দুর্ভাগা তাহারা যে সেই সময়ে গর্ভবতী 

হয় কিন্বা স্তন পান দিয়! থাকে কেনন! দেশের মধ্যে 

বিষ্ম দুর্গতি এব” এ লোকের উপর ঘোর কোপানন 

হইবে ॥। এব” তাহারা তলওয়ারের ধারে নিপাত 

হইবে এব বশতাপন্ন হইয়া সকল দেশে লইয়া! 

যাইবে এব” যাবৎ ভিন্নদেশিরদের সময় সম্পূর্ণ না 

হ্য় তাৰ ফিরোশলম ভিন্দেশিরদের পদ্ভলে দলিত 

হইয়1 থাকিবে । এব” সূর্য ও চন্দু ও নক্ষত্রেডে চিত ও, 

লক্ষণ হইবে এব* পৃথিবীর উপর রাজে রাজে বিড়ন 
6 
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ও বিস্ময় সমূদেতে তরঙ্গের কলোোল 1 বয় পুযুক্তে 

এব* পৃথিবীর উপরের আগত হটনার অপেক্ষাতে 

মনুষ্যেরদের ব্যাকুল চিত্ত হইবে কেননা শ্বর্ণের বল 

সকল লঙ্ভিত হইবে । তথ্থন ভাহারা মন্ষ্য পুত্রকে 

জপূভাষে এফ" মহাতেজে মেছে আিতে দেখিকে। এব্* 

এ সকল ঘটনার অনষ্ঠীন হইলে তখন তোম্ারছের 

মন্ত্র উঠাইয়া উদ্ধ দৃফ্ি কর কেননা ভোমারদের মুক্তি 

সক্নিকট হইরা আসিতেছে | পরে তিনি অহারদ্গকে 

এক দৃষ্টান্ত কহিলেন ফে ডূষ্থরাদি বৃক্ষ সকল দেখ ॥ 

ষে যখন আদ্র হাড়ে তখন তোমরা আপনারা! জান 

ফে এখন গীষ্ সময় উপস্থিত হইল আসিয়া! । সেই 

মত তোমরাও ফ্খন এ সকল ছটবার উপক্রম ফেখিব 

তখন জাবিবা যে ঈশ্বরের রাজ্যও স্বমীপে আছে 

সই আমি তোমারদ্িগকে কহি এস্সকন যাৰ, 
ঠ ূ এ সম্পূর্ণ না হস্থ তাবু এ বর্তমান পুক্রষ যাইবে না। সর্গ 

ওপৃথিবী লুপ্ত হইবে কিন্ত আমার কথার লোপহ্ইবেক 

মা | অতএব সসাবশ্ধানে থাক যে কি জানি বা! কোন 

সময়ে পেটুকত! "ও অতত1! ও সম্সারের চিষ্তাতে 

তোম্ধরদের আন্তঃকরণ ভারাক্রান্ত হয় তাহখতে সে 

দিবস্ব তোষার্দের উপর অকদ্দাৎ আইসে হা । কেনন! 

তাহা ফাছের মত সমূদ্ধয় পৃথিকীভে যত লোক 

অবস্থিত হয় সকলের উপর আমিবেই | অতএব 

8] 
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সসাবধান খাকিয়া আনবরতে প্ঠার্থনা কর্ যেষ এই 
সকল আগত ঘটল! এভ্বাইতে এব" মনুষ্য পৃত্রের অম্মুখে 

দঈাড়াইতে জৌমন্া যোগ) পাত্র গণিত হও । এব" দিবা 

কালে তিনি মন্দিত্বে শিক্ষা! করাইলেন ও র্লাত্রিকালে 

তিনি বাহিক্লাইয়। যে পর্বত জৈতৃন করিয়া বলে সে 

পবর্বভে য্মইক্কা খাকিলেন | এব" রাত্রি পুভভাত হইলে 

লোক সকল তাহার কথ! শুবণ কছিতে তীহঙর নিকট 

অন্দিরে অনইল__- 
শ্বাবি'শতি অধ্যায় 

তখন অশ্বমীরি রোটির পর্র্ব যাহা পেশাচ্ছ করিয়ণ 

লে তাহী সন্নিকট হইতে লাগিল । এব” পুরান 

যাজক ও অধ্যাঁপকেরা তীহাকে কি রূপে বধ করিতে 

পাঁরে ইহা! তাহারা 'আঅন্সদ্ধান করিতে লাগিল কেননা 

তাহাদ্া লে!কেরুদের ভয় করুিল।তখন্দ য়হোদায়ারিওটা 

যে দ্বাদশের মধ্যে গণিত ছিল তাহধবর অন্তরে শয়তান 

পুবেশ করিন। পরে সে চলিয়। গিয়া পৃধান যাজক ও 

সেনঃপতিব্রদের সহিত কথাবধর্তা করিয়! বিবেচনা! 
করিল যে সবে আপনি তাহাকে বিশ্বাসঘাতকী করিজ। 

তাহারদের বশে কি রূপে স্বমর্পণ করিতে পারে ॥ 
ইহীতে তাহারা আনন্দিত হই! তাহাকে টাকা কড়ী 

দিতে পণ করিল । এব" সে অঙ্গীকার করিয়! তাহাকে 

লোকারণেঠর অগেচরে ভাহারুদের স্থানে সমণ 
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৭. করিতে সম্যাগের চে! করিল । তখন অখ্মীরি 

রোটির দিবস আইল যখন পেশাক্ষকে মারিতে হয়ু। 

৮. এব,তিনি পিতর ও য়োহনকে ইহা কহিয়ু/পাঠাইলেন 

যে যাও আমারদের শাওনের জন্য পেশাক্ষের 

৯ আয়োজন কর্গিয় | এব* তাহীর1 বলিল যে আমর 

দের আয়োজন করিবার কার] আপনি কোন স্থান্ 

১০. ইচ্ছা! করেণ । তখন তিনি ভাহারদিগকে কহিলেন দেখ 

নগরে সে ছিবা মাত্র তোমরা কলসে জলবহা এক 

মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ পাইৰা! যে ছরেতে সেই জন 

প্বেশ করিবে সেখানে তোমরা তাহার পশ্চাৎ ধরিয়া! 

১১ যাও। পরে সে হরের কর্তীকে বলিব] যে গুরু ভোমাকে 

কহিতেছেন আমি যেখানে আপন শিষ্যগণের সহিত 

১২ পেশাচ্ক খাইবৰ সেই ভোজনশীল! কোথায় । তখন্ 

সে তোমারদিগকে সসাজে বৃড় একটা উপর দালান্ 

১৩ দেখাইয়! দিকে সেখানে পুস্তত করিবা। এব" তাহারা 

যাইয়া তিনি যেমত তাহীর্দিগকে কহিয়াছিলেন 

সেই মতই পাইল এক্ তাহারা পেশাচ্ষ পুস্তত করিল 

১৪1১৫ পরে সময় উপস্থিত হইলে তিনি দ্বাদশ প্রেরিতেরদের্ 

সহিত বসিলেন এব* তাহারদিগকে কহিলেন আমার 

দু'্খ ভুগ্তনের পূবের্ক তৌমারদের সঙ্গে এ পেশাচ্ষ 

১৬ শ্বীইতে আমার অত্যন্ত আকাভজ্কা! হইয়াছিল। কেনন! 

আমি ভোমারদিগকে কহি য্দ্বপ্ধি ভাহা ঈশ্বরের 
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রাজ্েতে পূর্ণ ন] হয় তদবথি আমি আর শ্বাইহ না। 

পরে তিনি বাটীটা লইয়া] স্তব করিয়া কহিলেন এই 

লও এব্* আপনারদের মধ্য বটনকর। কেনন! 

আমি তোমারদিগকে কহি যে ঈশ্বরের রাজ্য যাবৎ 

ন! আইসে তাবৎ আমি দ্বাক্ষার ফলোভ্ভব আরু পান 

করিব না। পরে তিনি রোটী লইলেন এব” স্তব করিয়! 

ভার্জিলেন এব” তাহারদ্দিগকে দিয়] কহিলেন এই 

আমার শরীর যে তোমারদের কারণ সমর্পিত হইয়াছে 

ইহা আমার স্মরূণার্থে করিও । তন্মত ভোজনের পরে 

বাট ও লইয়া তিনি কহিলেন আমার রুক্ত যে তোমার্ 

দের কারণ পাত হইয়াছে তাহাতে এই বাটা নৃতন 

নিয়ম আছে । কিন্ত দেখ যে আমাকে বিশ্বাসফাতকী 

করিয়া! সমর্পণ করিৰে তাহার হাত আমার সঙ্কে 

মেজের উপর আছে | এব" যেমত নিরূপিত হইয়াছিল 

সেই মত মনুষ্য পুত্র যাইতেছে সত্যই কিন্ত সেই 

যনুষ্ঠের পরিত্রাহি হইবে যাহীর দ্বারা তিনি বিশ্বাস 

ঘাতিত হইয়া সমর্পিত হন। তখন তাহারা পরসপর 

তত্ব করিতে লাগিল যে তাহারদের মধ্য কেট] এমন 

কর্ম করিবে । এব” ভাহারদের মধ্যে বাদান্বাদও 

হইল যে তাহার্দের কোন জন ব্ডুতর গণ! যাইবে । 

ইহাতে তিনি তাহারদিগকে কহিলেন ভিন্গদেশিরদের- 

রাজাগণ তাহার্দের উপর কর্তত্ব করে এব” যে সকল 
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তাহারদের উপর শ্বাস করে তাহারদিগকে উপকারী 

২৬ করিয়া হলে। কিন্ত তোমরু] এমত নহিকা কিন্ত তোমার 

দের মধ) ফেপ্তরুতর হ্য়ুসে যেমন কনিষ্টের সদৃশ হউক 

এব” প্ধান যে সে. যেন" সেবাতির তুল্য থাকুক । 

হ% কেননা যে জন ভোজনে বৈসে কিবা যেটা সেবা কহে ্ 

ইহার কোনট্রা বড়তরু হয় সেইতো লা কি ঘে ভোজন্ছে । 

ব্সিতেছে কিন্ত আমি তোমারদেরু মধ্যে সেবাতির 

২৮ মত আছি | তোমরু! সেই লোক যে আমার পরীক্ষার 

২৯. মধ্যে আমার সঙ্গে থাকিয়াছ । এব" €য্মত আমার 

পিতা আমার কারণ এক হ্লাজ্য নিরুপণ করিয়া স্কিরু 

করিয়াছেন সেইমত আমি তোমারদের জন/ও স্বির 

৩» করি। তাহীভে তোমরা আমার মেজে আমার রাজে॥ 

যেন ভোজন পান করু এব" সি-হাসনে হসিয়া! 

৩৯ ফিশরালের দ্বাদশ গোঠিরদিগকে বিচার কর । পরে 

পৃভু কহিলেন হে শীম্ন ২ দেখ শয়তান তোমার 

৩২ দিগকে গোমের মত চালিতে চাহিয়াছে । কিন্ত আমি 

তোমার কারণ প্রার্থনা করিয়াছি যেন তোমার বিশ্বাসের 

'হানি না হয় এব তুমি আপনিক্িরিলে পরে তোমাক 

৩৩ ভুঁতার্দিগকে দৃঢাইয়া দিও) তশ্খন সে কহিল হে 

পৃভে। আমি তোমটর সহিত কারাগারেতে এব মরণেতে | 

৩৯ উভয়ে ফাইভে পৃস্তত আছি। তিনি কহিলেন হে পিতর.. 

আমি তোমাকে কহি যে আজি তুমি ভিনবযর আমাকে 
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আপনার জ্ঞাত হওয়া অস্বীক্ার ন। করিলে কুকুটের 

শপ বাঁক হইবে না পরে তিনি ভাহারদিগকে কহিলেন 

।. আমি য্খন তোমারদিগকে খৈলী ও কীসা ও জ্ডা 

বর্জিত পাঠাইলাম তখন কি তোমার্দের কিছু আভা 

৩৬ ছিল তাহারা কহিল কিছু লা । তখন তিনি তাহার্ 

দিগকে কহিলেন কিন্ত সম্পুতি যাহার স্থানে খৈলী 

আছে সে তাহা লউক এব* কীসাও লউক. আর 

যাহার ঠাই তলওয়ার নাই সে আপন বস্ত্র বেচিয়! 

৩৭. একটা কিনিয়ু! লউক । কেনন। আমি তোমার্দিগকে 

কহি-. এই ফে লিপি আছে তিনি অপরীপ্িরদের মধ্য 

গণা গিয়াছেন তাহা আমাতে পর্ণ হইতে হইল 

কেনন। আমার নিমিতার্থ কর্মের শেষ হইতেছে । 

৩৮ তখন তাহারা কহিল পুভু এই দেখ দুই তলওয়ার্ 

আছে এব* তিনি তাহারদিগকে কহিলেন এই পুচ্র | 

৩৯ পরে তিনি বাহির হইলেন ও আপন পূর্ব্ব ধারাক্রমে 

হুম পর্তে গেলেন ও তাহার শিষ্যগণ তাঁহার 

৪০ পাছে ২ চলিল। এব" স্থানে উপস্থিত হইলে পর 

তিনি তাহারদিগকে কহিলেন প্রার্থনা কর যেন 

১।9২ পরীক্ষার মখ্যে তোমর] পুরি ন] হও । পরে তাহার্ 

দিগ হইতে ডেলা ফেলার পরিমাণে স্বানান্তর হইয়া 

তিনি হাটু পাড়িয়া পলার্থনা করিয়। কহিলেন হে পিতঃ 

যদি তোমার্ ইচ্ছা! হয় ভবে এই হাটা আমার নিকট 

ঢা 
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হইতে উঠাইয়1 লও তত্রাপি আমার ইচ্ছ! নয় কিন্ত 

তোমার ইচ্ছ! পূর্ণ হউক। তখন তীহার স্থানে স্বর্গ 

হইতে এক দূত দেখা দিয়! তাহাকে দৃঢ়াইতে লাগিলেন। 
 এব* বেদনাকুল হইয়! তিনি আরো একান্ত গ্রার্থন! 

করিলেন এব” তাহার হাম বড়ং বুক্তের ফোট! 

টপং করিয়) ভূমিতে পড়িলে ফ্াদৃশ তাদ্শ ছিল। 

পরে তিনি প্রার্থনা হইতে উঠিয়| আপন শিষ্ঠেরদের 

নিকটে আলিয়! তাহারদিগকে শোকার্থ নিদুাতে 

পাইলেন | তখন তিনি তাহারদ্দিগকে কহিলেন নিদ] 

কেন করহ উঠঠতর। পার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না 

পড় | পরে ইহা কহিতেং দেখ এক লোকার্ণ্য এব 

যুহোঁদা নামে দ্বাদশের এক জন তাহারদের অগে 

চলিয়! গিস্তকে চুন করিতে তাহার নিকটে আইল | 

কিন্ত রিস্ত তাহাকে কহিলেন হে যুহৌদা ভূমি নাকি 

চুদা দিয়া মন্ষ্/প্ত্রকে বিশ্বাসঘাতকি করিয়া 

থরাইতেছ | এব” পশ্চাৎ কিং হইবে তাহা যখন 

তাহার সমিভ্যারির। দেশ্বিল তাহারা কহিল হে পুভো 

আমরা তলওয়ার মারিব । পরে তাহারদের মধ্যে এক 

জন পৃথান যাজকের ভ্ত্যকে ঘ] সারিয়। তাহার দক্ষিণ, 

কর্ণ কাটিয়] ফেলিল | তখন য়িশ্ত উত্তর করিয়া 

কহিলেন এই পর্যন্ত তোমরা! সহিষ্ডা কর পরে 

তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়। তাহাকে ভাল করিলেন । 
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তখন ষে পুঁ্থান যাজক ও মন্দিরের সেনাপতি ওপু চীন 

লোক য়িশ্তরর নিকটে আসিয়াছিল যিস্ত তাহারদিগকে 

কহিলেন কি তোমরা, তলওয়ারু ও লাষ্টী লইয়া চোরের 

উদ্দেশে যাঁদশ তাদশ হইয়া বাহির আসিয়াছ | যখন 

জ্বামি পুত্হ্ তোমারদের সর্ষে মন্দিরে ছিলাম তথন্্ 

, আমর পুতি ভোমরা! হাত বিস্তার করিলা ন। কিন্ত 

এই তোৌসারদের ক্ষণ এব” অন্ধকারের প্রলডা | তখন 

সে তাহাকে থরিফু। আকর্ষণ রুরিয়ু! মহা ফাজকের 

ঘরে আনিল এব” পিতর দূর থাকিয়া পাছে চলিল। 

পরছে তাহারা দালানের মধ্যখানে অগ্ি ভ্বালিয়। 

একত্র বসিলে পরে পিতকু ভাহা?রদের মধ্যে বসিল। 

কিন্ত সে অগ্নির নিকটে বলিয়া? থাকিতেহ এক নফরী 

তাহাকে দেখিযু! তাহার গতি একান্ত দৃষি করিয়া 

কহিতে লাগিল যে এই মন্ফ্ঠও তাহার সঙ্গে ছিল । 

এব" সে ভীাহীকে অস্বীকার করিয়া! কহিল হে মাইয়ে 

আমি তাহাকে জানিন্প। আরবার কিছ. ক্ষণ পরে: 

অন্যটা তাহাকে; দেখিয়! কহিল তুমিও তাহারদের 

মথে; আছ পিতর কহিল হে মন্ষ্য আমি. সে নহি 

তাহার পরে তি এক আন্তরে আর এক জন নিশ্চয় 

করিয়। বলিন যে অত্যই এইও তাঙ্বার অঙ্গে ছিল 

কেমন! সে গালিলি লোক আছে । ভখন্গ পিতর 

বলিল হে মনুষ্য তুমি কি কহিতেছ ভাহী আমি 
8:08 
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জামিন! তহক্ষণাৎ ভাহার এই মত উক্তি হইতেহ 

কুকভ| বাক দিল । তখন পভ ফিরিয়। পিতরের পতি 

দৃকি করিলেদ এব পুভূর বাণী পিতরের স্বরণে 

পড়িল যে তিনি তাহাকে কহিয়াছিলেন কুকড়ার 

বাকের পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার 

করিবা। তখন পিতর বাহিরে গিয়। অত্যন্ত ক্রন্দন 

করিতে লাগিল। পরে যে মনুষ্ঠেরা যিশ্তকে ধরিয়া 

রাখিল সে তীহাকে তিরস্কার করিল ও মারি দিল। 

পরে তাহার চক্ষু বদ্ধ করিয়া তাহার গালে চড় মারিল 

এব* ভীহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল ভৰ্ষ্চদ্বাণী 

বল যে কে তোমাকে মারিল। এব্* তাহারা আরূং 

অনেক অপনিন্দা কথা তাহার পুতি কহিল। পরে 

দিন হবা মাত্র লোকের প্রাচীনেরা ও পান যাজক ও 

অধ্যাপকগণ একত্র আসিয়া] তাহাকে তাহারদের 

সভাতে লইয়! গিয়া কহিল । তুমি নাকি খত বট 

আমার্দিগকে বল তখন তিনি তাহারদিগকে কহিলেন 

যদি আমি তোমারদিগকে বলি তবু তোমরা বিশ্বাস 

করেবা ম|। আর আমিও য্দি জিজ্ঞাসা করি তোমরা 

আমাকে উত্তর দিবানা এব" ছাড়িসু। দিবাও না| 

ইহার পরে মন্ষ্য প্জ্র ইশ্বরের মহিমার  দছ্ষিণে 

হলিয়া থাকিবে । তখন সে সকলে কহিল তবে ন। কি 

অূঘি ঈশ্বরের পত্র এব* তিনি তাহার্দিগকে কহিলেন 



ত্রয়ৌবিশ্শতি অধ্যায় ৩৩৯ 

৭১ তোগর। কহিলা যে আমি আছি । তখন তাহার! 

বলিল আমারদের আর সাক্ছিতে পুয়োজন কি.,আমরা 

ভে! তাহীর আপন মুখেতে শতনিয়াছি | 

ত্রয়োবিন্পতি অধ্যায় 

পরে সভা সকল শুদ্ধা উঠিয়া! তাহাকে পালাতের 

হ. নিকটে লইয়া গেল। এব* তাহার অপবাদ করিয়ু। 

বলিতে লাগিল যে আমরা ইহাকে রাজ্য কিপর্ব্ 

করিতে এব্* আপনাকে শীষ এক রাজ! ব্লিঙ্কা! 

কাইসরকে কর দিতে নিষেধ করিতে পুবর্ত পাইলাম। 

৩. তখন পীলাত তীহাকে জিজ্ঞাসা করিয়। কহিলেন তুমি 

নাকি ফিহোৌদীরদের রাজ! তিনি তাহাকে উত্তর দিয়! 

৪. কহিলেন তৃমি কহিতেছ | তখন পীলাড পান যাজক 

শু লোক পুতি কহিলেন এই মনুষ্যে আমি কিছু দোষ 

ঘ. পাইনা | ইহাতে তাহারা ততোধিক তেজান হইয়। 

কহিল সে গালিলি হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত রিহোদী 

দেশাবঞ্ি শিক্ষ। করাইয়। লোকেরদের গোলমাল 

৬. লাগাইতেছে:। যখন পীলাত গালিলির কথা শৃনিলেন 

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঘে এই মন্ষ্ঠয নাকি 

৭. গালিলির লোক আছে । পরে তাঁহাকে হেরোদের 
তাধিকারাধীন জানিয়া তিনি তাহাকে হেরোদের 

নিকটে পাঠাইলেন যে আপনি ষেইক্ষণে ফিরোশলমে 

৮. ছিলেন। এব" গ্নিশ্তকে দেখিয়া হেরোদের আত্যন্ত 



৩?৩ 

১১ 

১ 

১৩1১৪ 

মঙ্গল সমাচার লুকের রচিত 

আহাদ হইল কেননা তিনি তীহার অনেক বৃত্তান্ত 

শৃনাতে তীহাকে দ্বেখিতে চিরকাল হইতে ইচ্ছা করিয়া) 

ছিলেন এব* তীহার ছার। কোন আশ্চর্য 'দেখিতেও 

আশ করিলেন । ভখন তিনি ত্হীকে অনেক কথাকু 

জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্ত তিনি তাহার কিছু উত্তর 

দিলেন না। এব” পুরান যাজক ও অধ্যাপকগণ 

দাড়াইয়! তীহাকে একান্ত রপে আপবাঙ্ছ করিতে 

লাগিল | পরে হেরোদ আপন যোগ্ধারদ্রে সঙ্গে 

তীহাকে তিরস্কার ও পরিহাস করিভে লাগিলেন এ, 

তাহীকে একটা রাজবত্্র পরিধান করাইয়া পীলাভের 

স্থানে পুনরায় পাঠাইয়। দিলেন । এব" সেই দিবসে 

পীলাতও হেরোদের উভয় পুণয় হইল কেননা পনের 
তাহারদের মধ্যে বিপক্ষতা ছিল । , পরে পীলাভ- 

পুর্ধান ফাজকগণ ও লোকের অধ্/চ্ষে রদিগকে ভাকিয়] 

একত্রে আনাইয়া তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা এই 

মনুষ্যকে লোকেরদের বিপধ্যযূকারী বলিয়া আমার 

নিকটে আনিয়াছ কিন্ত দেখ আমি তোমারদের 

সাক্ষাতে তাহার পরখ করিস! ফে সকল কার্ষ্যের 

কারণ: তোমরা তাহার অপবাছ করিয়াছিল! ইহার 

১৫ বিষ্য়ে এই মন্ষেয আছি কিছু দোষ পাই না । আমি 

পাই না| হেরোদও পান না কেননা আমি তোমার 

দিগকে তাহার নিকটে পাঠাইয়াছিলাঘ কিন্ত দেখ 
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তাহার মযুণোপযুক্ত কোন ক্রিয়ু। ঠাহরা গেল না। 

অতএব আমি তাহাকে শাস্তি করিয়া ছাড়িয়! দ্বিহ| 

সে কি জনে; না সেই পর্ব সময়ে তাহারদের স্থানে 

ইহার এক জনের মুক্ত করা আব্শ/ক ছিল। তখন 

তাহারা সকলেই এককালীন চেঁচাইযু! বলিল ইহাকে 

দূর কর আমারদের স্থানে বারাব্ৰাকে মুক্ত করিয়! 

ছাড়িয়। দেন। সে ব/ক্তি নগরে গৌলমাল করার 

বিষয়ে এব" বৃথ বিষয়ে কয়েদে ছিল । অতএক 

পীলাত ফ্রিশ্তকে সৃক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া! তাহার 

_দ্িগকে পুনরাস্ক কথা কৃহিতে লাগিলেন | কিন্ত 

তাহারা চীৎকার করিয়। কহিল তাহাকে ক্রুশ দেওয়ু! 

যাউক ক্রুশ দেওয়া! যাউক। পরে তিনি ত্জীয়বার 

তাহারদ্িগকে কহিলেন যে কি কারণ সে কোন মন্দ 

করিয়াছে আমি তাহাতে কিছু মব্রিবার হেতু পাই না 

অতএহ্ তাহাকে শান্তি করিয়া ছাড়িয] দিব । কিন্ত 

তাহারা উচ্গৈঃস্বরে তাহার ত্রুশ হওনের যাচ্ঞ 

করিতে একান্ত থাকিল এব. ভাহারদের ও পুধান 

যাজকেরদের কলর্ৰ জিভিল 1 তখন পীলাত আদেশ 

করিলেন ফে তাহারছের যাচ্ঞালুসারে কর! যাইকে। 
পরে সেই ব্য যে গোলমাল ও বধ নিমিত্তে কয়ে. 
ছিল যাহাকে তাহারা চাহিয়াছিল তাহাকে তিনি 

তাহারদের স্থানে মুক্ত করিয়) ছাড়িয়া! দিলেন কিন্ত 



৩৪ মঙ্গল সমাচার লকের প্লচিড 

ফিস্তকে তাহারদের অভিমতে সমর্পণ করিলেন | 

২৬ পরে ভাহাকে লইয়া যাইতেহ শীমন নামে এক জন 

কিরীণি গৈগাও হইতে আমিতে ছিল তাহাকে তাহার! 

বেগার ধরিয়ু। যিশ্তর পম্চাৎ বহিবার' কারণ ভাহার 

২৭ উপর জুশট। ধরিয়। দিল। এব" মহ। লোকারণ্য ও 

ভ্রীগণ তাহার পাঁছেং চলিল এব" তাহার কারণ 

২৮ ত্রন্দন ও বিলাপও করিল | কিন্তযিস্ত তাহারদের 

পৃতি ফিরিয়া কহিতে লাগিলেন হে গো হিরোশল্মের, 

কন্যার! আমার নিমিত্তে তোমরা কান্দিওন| কিন্ত 

আপনারদের কারণ ও আপনহ ছাওয়ালেরদের কারণ 

২৯ রোদন করিও । কেনন! দেখ এমন দিবস আসিতেছে 

যে ভাহাতে তাহীরা1 বলিবে ধন্য বন্ধ্যা সকল এবং 

যাহারা গর্তকতী কখন হয় নাই ও যাহারা স্তন পান 

৩* কখন দেয় নাই। তখন তাহার! পর্ব সকলকে 

বলিতে লাগিবে যে আমার্দের উপর পড় এব্* 

৩৯ গিরিরে আমারদিগকে ঢাকিয়া লও | কেননা যদি 

হারা বৃচ্ষেতে এমন কর্ম করে তবে শুক্ষ বৃক্ষে কি 

৩হ করা যাইবে । এব" আর দুই জন অপরাধী হত্যা 

হইবার কারণ তীহার সঙ্গে লইয়া! যাইতে ছিল। 

৩৩ পরে ফে স্থান কালুরী বল! যায় সে স্বানে লৌছিয়া 

তাহারা সেই অপরাধিরদের সহিভ এক জন দক্ষিণ 
পার্থ অন্য জন বাম পার্থে করিষা! তাহাকে সেখানে 
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তুশ দবিল। তখন রিশ্ত কহিলেন হে পিতঃ.তাহার্ 

দিগকে ক্ষমা কর কেনন। তাহারা কি করিতেছে 

তাহা তাহারা জানেন] পরে তাহারা গুলিকাট করিয়া 

তাহার বত ভাগং করিল। এব* লোক সকল দৃক 

করিতে দাঁড়াইয়া থাকিল এব* ভাহারদের সঙ্গে 

অধ্যক্ষেরা পরিহাস করিয়। কহিতে লাগিল সে 

অন্যেরদের রুচ্চা করিল যদি সে শী ইশ্বরের 

মনোনীত হয় তে] আপনার রুক্ধ। করুন| এব্* 

সেনাগণও তীহীর্ নিকটে আনিকু। তাহার সম্মুখে 

নির্কা রাখিয়। তাহাকে ঠাউ! করিভে লাগিল যে তুই 

যদি যিহোদীর্দের রাজা হইস তে! আপনার রুক্ষ! 

করিস। এৰ* তীহার উপরে যুমানী ও রমী ও 

ইব্রী অক্ষরে একট। পদৰী পাতী লেখা গেল যে এই 

য়হোদীর্দের রাজা । পরে এ অপরাধিরা যে টাঙ্গা 

গিয়াছে তাহীর্দের এক জন্ তাহাকে তির্স্কার করিয়া 

কহিল যদি খুঁটি হইস ডো আপনার সহিত আমার 

দের রক্ষা! করিস। কিন্ত অন্যট। উত্তর দিয়! ভাহাকে 

ধম্কাইয়| কহিল ঈশ্বরুর পুতি কি তোর ভয় নাই 

তুই তে] একি দণ্ডেতে আছিস । এব আমরাতাহার 

উপমক্ত পাত্র হটে কেনন|। আমরা আপনারদের 

ক্রিয়ার সমোচিত ফল পাইভেছি কিন্ত এই মনৃষ্ঠ 

কিছু অপরাধ করে নাই । পরে সে য়িশ্তকে কহিল 
2 আ | 
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হা প্রজা আপন ক্রাজেযতে আইলে পরেজ্ঞাঙাকে মর্গে 
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করুণ তখন য্িস্ত তাহাকে কহিলেন সত্যই জামি 

তোমাকে কহি আজি ভূমি আ্যআামার সঙ্গে হ্রদুশে 

হইহা | পরে ছুই পুহর হেল! হইলে দেশ সমূদায় 

অস্ধকারাবৃত হইল তিন পুহর পর্যন্তই | এই" সূর্য 

জাক্ষীকৃত হইল ও মন্দিরের পরছা মধ্যখানে ফাটিয়া 

গেল 1 পরে হরিশ্ত উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিয়া! কহিলেন 

হে পিতঃ আমি আপন জীবাত্মা। তোমার হস্তে সমর্পণ, 

করি ইহা কহিয়। তিনি পাণ ত্যাগ করিলেন । এব, 

শতসেনার পতি য্খন দেখিল কিং হইয়াছে তখন 

সবে ঈশ্বরের পৃশনসা করিয়া! কহিল এই প্ুাক্তার্থিক 

নুষ্য ছিল নিতান্তই । এব* যে সকল লোক সেই 

দর্শনে আসিয়াছিল সে কর্ম সকল দেখিয়া তাহারা 

আপন বুকে ছ। দিয়। ফিরিয়। গেল । এব তাহার 

জ্ঞাতিরা গু যে জআ্বীলোক গালিলি হইতে তাঁহার 

পশ্চাতে আসিয়াছিল সে সকল দূরে দাড়াইয়! এ সকল 

কর্ম দেখিতে থাকিল | পরে দেখ যুশফ নামে এক 

মনুষ্/ রাজ্য মন্ত্রী গার্থিক এব" পুক্তার্থিক পুরুষ । 

সেই ভাহারদের পরামর্শ ও কর্ম পৃতি স্বীকার করিয়া! 

ছিল নস] সে আরিমাতিয়। নামে যহৌর্দীরদের এক 

বগরের নিবাসী ছিল এব* আপনি ও ঈশ্বরের রাজ্যের ; 
আআপেক্ষাতে থাকিল | 'দসেই পাীঁলাতের নিকটে গিয় 
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'ফ্িশ্তর দেহ মাক্রিল। পারে তাহা] নামাইয়। কাপড় 

যত্তাইয়) পাতরে খুদিত এক কবর যাহাতে কোন 

মনুষ্ তাহার পুরে কখন শোয়ান হায় নাই তাহাকে 

শোয়াইয়! দিল। এব সেই দিবস আয়োজনের 

দিবস ছিল ও বিশ্বামকার্ সন্গিকট' হইতে লাগিল। 

একশ এ জ্বরীগণ ফে তাহারে সহিত গালিলি হইজে 

আসিয়াছিল তাহারীপ্ত পাছেং চলিয়া কবরস্থান এব* 

তাহার দেহ কি ক্ূপে শোয়ান গিয়াছে ভাহা। দেখিল | 

পরে তাহার! ফিরিয়া গিয়া মসলা ও জুগান্ধি লেপনীয়ু 

ব্য পুন্তত করিয়া রাখিল তৎপরে তাহারা আজ্ঞানূ 

ক্রমে বিশামবাছে বিশামেতে থাকিল, | 

চতুর্বিশতি অধ্যায় 

পরে সপ্তাহের পুথমে অতি ভোরে ষে মসলা পুস্ক 

করিয়াছিল তাহা লইয়া! তাহারা আর কাহার ২ সঙ্গে 

কবরের নিকটে আইল | এব" তাহার দেখিল ফে কবর 

হইতে পাতর খান সরিষা! গিয়াছে । পরে তাহার! 

পুবেশ করিয়। পুভূযিস্তর দেহ পাইল না । তৎপরে 

ঘটনাক্রমে এবিষয়ে বিস্মিত হইয়। থাকিতে ং দেখ দূইী 
ব্যক্তি তেজস্কর পরিচ্ছেদ তাহারদের নিকটে ছাণ্ায়ুমান। 

পরে তাহারা শ্ক্কিত হইয়া ভুমিতে মুন নৌয়াইয়।” 

রাখিলে. তাহারা তাহীরদিগকে কহিল তোমরা! 
মৃতলোকের মধ্যে জীববানের উদ্দেশ কেন কর | তিবি 

সা ০2 
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এখানে নহেন কিন্ত উদ্যান করিয়াছেন স্মর্ণ কর তিনি 

গীলিলিভে থাকিতেকেমন কথ! তোমার্দিগকে কৃহিয়! 

৭ ছিলেন । যে মনুষ্য পৃত্রকে পাপি মনুষ্ধেরছের হাতে 

সমর্পিত হইডে ও ত্রুশ ভোগ করিতে এব* তৃতীয় 

৮1৯ দিবসে পুনরায় উঠিতে হইবে । অভএব তাহার কথ 

স্রূণ করিয়] তাহারা কবরুস্ান হইতে প্ৰশ্চ গিয়। 

এ সকল কথা! এগারটারদিগকে এব” আর হ সকলের 

১০ দিগকে কহিয়া দিল। এ বৃত্তান্ত যাহার! পররিতের 

দ্বিগকে কৃহিয়াছিল তাহারা এই মারিয়া! মাগ্লেন 

ও ফ্লোহানা ও মারিয়া যাকুহের মাতা এব” আর ২ 

১১. ভাহারদের সমিভ্যারী। কিন্ত তাহারদের কথা ইহার 

দিগকে গপপু কাহিনীর মত দেখাইল এব্* তাহারা তাহার 

১২ পুতি পুভ্/ফু করিল না । তখন পিতর উঠিয্ব। কবরে 

নিকটে দৌড়িয়া গিয়া আপন শরীর নৌয়াইয়। 

কেবল কাপড় গুলা এক ভিতে থোয়া দেখিল গরে ঘে 

ঘটনা হইয়াছে তাহার বিষয় আপন অন্তর্মথে; 

১৩ আশ্চর্য ভাবিতে ২ সে গুষ্কান করিল । পরে দেখ 

তাহারদের দুই জন সেই দিবসে এনম্মাওশ নামে এক 

গমে যাইতেছিল সে য়িরোশলম হইতে ক্রোশ চারেক 

১৪ অন্তর । এব" যে সকল ঘটিয়াছিল তাহার বিষ্ফে : 

১৫ তাহারা পরস্পর আলাপ করিতে ছিল | এব" হ্টন! 

ক্রমে তাহারা কথোপকথন ও বিচার বিবেচঙ! 

করিতেহয়িস্ত আপনি নিকটে আসিয়া তাহারদের 
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সঙ্গে চলিলেন | কিন্ত তাহারদের চচ্ষু কব হইল যেন 

তাহাকে তাহরা! চিনিতে পারিল ন1| পরে তিনি তাহার 

দিগকে কহিলেন একি প্কার আলাপ পুলাপ ভোম্রু! 

চলিতে ২ বিষ্াদ্দ হইয়া অন্ঠোন্যে করহ। তাহার 

দের এক জন যাহার নাম বিিয়োপাশ সে তাহাকে 

উত্তর করিয়] কহিল ভূমি ন1 কি রিরোশবহমে বিদেশী 

মাত্র যে এই সময়ে ফে সকল ছটন। সেখানে হইয়াছে 

তাহার বৃত্তান্ত ভূমি জাত হও নাই। তিনি তাহারদিগত্ে 

কহিলেন কি হ্টন1 তাহার বলিল র্রিন্ত নাজর:ণর 

বিষয় যিনি ঈশ্বরের ওলোক সকলের সাক্ষাতে কর্মেতে 

ও বাক্যেতে মহৎ এক ভবিষ্ঠদক্তা ছিলেন ॥ এ" 

পৃরধীন ফাঁজকেরা ও আমারদের অধ্যক্ষের] কেমবে 

তীহাকে মৃত্যুর দণ্ডে সমর্পণ করিযু। ক্ুশ দিয়াছে । 

কিন্তু আমরা ভরপী! করিয়াছিলাম ফে তিনি সেই 

ব্যক্তি টেন যে য়িশরাইলকে মুক্ত করিয়। দিতেন 

এব*এ সকল ছাড়। এ কর্মের ঘটন। আজি তিন দিবস 

হইল। অপর আমারদের সমিভঠারিরদের মধ্যে কতেক 

আ্রীলোক যে পুত্যুষায় কবরের নিকটে উপস্থিত ছিল সে 

আমারদের অসম্ভব জ্ঞান জন্মাইল | কেনন। তাহার 

দেহের উদ্দেশ ন1 পাইয়া তাহারা আসিয়া কহিল যে 

আমর! স্বর্গ দূতের দর্শন পাইয়াছি ও সে কহিল যে 

তিনি জীব্মান আছেন | এব” কেহ ং যে আমারদের 

সঙ্গে ছিল তাহারাও কবরস্থানে গিয়] জ্ীলোক যেমত 



১৪৮ 

৫ 

২৬ 

হ্ঞ' 

২৮ 

২৯ 

চা 

১ 

শং 

মল জমাচার লুকের চিত. » 

কহিয়াছিল সেই তই পাইল কিন্তু তাহাকে তাহারা! 

দেখিল না । তখন তিনি তাহারদিগকে.কহিলেন রে 
অবোধ্ও ভব্ষ্/দ্জ্গণের উক্ত বাণী সকল পুতয় 

করিতে অপুন্তত মতির) | খীফটের এ সকল দূঃখ ভোগ 

পাওয়া এব" আপন বৈভৰে তীহার পূৰেশ করা কি 

আবশ্যক ছিল না। পরে তিনি মৃশ। হইতে আরুস্ত 

করিয়া, ভবিষ্যদ্বজ্গগাঁবধি যাবদীয় গৃহে আপনার 

বিষয়ের কথা পুঁভেছ করিয়। তাহারদ্গকে বুঝাইয়। 

দিলেন। পরে যে গাষে তাহার] ফাইতেছিল তাহার 

নিকট তাহারা পৌছিতে লাগিল এব” তিনি আ্বাপনি 

অগে যাইবার পুকার দেখাইলেন কিন্ত তাহারা ভাহীকে 

নিতান্ত রূপ বোদ্ধাইয়া কহিলেক ।॥ যে আমারদের 

সঙ্গে থাক কেননা সন্ধ্যাকাল হইল আসিয়া এৰ* দিবস 

গায় গত হইয়াছে অতএব তিনি তাহারদের সঙ্গে 

থাকিতে পৃৰেশ করিলেন। পরে হটনাক্রমে তাহারদের 

সহিত ভোজনে বসিয়া থাকিতেং তিনি রোটা লইলেন 

এ আশীর্বাদ করিলেন এক্" ভাঙ্িক্া। তাহারদিগকে 

দিলেন। পরে তাহারদের চক্ষু খুনিয়া গেল ও তাহারা 

তাহাকে চিনিল এব তিন্দি তাহাব্রদের সাচ্ছাৎ হইজে 

আন্তর্যাদ হইলেন । তখন ভাহীর পরদপর কহিতে 

লাগিল দেখ তিনি আমারদের সহিত যাঁৰৎপথের হজে 

কথোপকথন করিতে ছিলেন এব" গৃঙ্থ সকল আমার 

দ্িগকে সপঞ্চ করিতেছিলেন তখন না কি আমারদের 
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৩1৩৬ চিত্ত জাপনার্ছের অন্তরে উ্লিল ক । তখন ভাহারা 

সেই হড়ী উঠিয়! ফ্িরোশলমে ফ্রিয়। গেল এব”, 

এগারটারদ্থকে আর জনেক সঙ্গে একত্র পাইল শু 

ইহারা কহিতেছিল যে পুভু উদ্থান করিয়াছেন 
৩৫ নিতান্ত এক* সিমনের স্বানে দেখ! দিয়াছেন । তখন 

উহার! পথেকর বৃত্তান্ত কহিল এবতিনি কেমনে র়োটির্ 

৩৬ ভাঙ্গনে ভাহারদের স্থানে পরিগীত হইলেন । 'পঞ্ে 

ভাহারা এই মত কহিতেৎ ফিস্ত আপনি তাহারদের 

মধ্যখাবে জড়াইয়া কহিলেন ভোমারদের কল্যাণ 

৩৭ হৃউক। কিন্ত ভাহারা চমতকৃত ও শঙ্কাহাৎ হইল 

এব" অনুভব করিস ফে তাহীরা ভূত দেখিতেছে॥ 

৩৮ তখন তিনি ভাহারদিগকে কহিলেন ভোমরা বিস্মিভ - 

হও্ড কেন এব তোমার্দের মনে সণ্শিত ভাবনা কেন 

৩৯ উঠিডেছে। আমার হাত পা দেখ যে আমি আপৰি 

আছি আমাকে হীতে স্পর্শ করিয়া দেখ কেনন। ভূতের 
আস্তি মাস নাই ফেষত আমাতে তোব্ররা দেখিতেছ। 

৪০. ইহা কহিঘ়ণ তিনি আপন হাত পা দেখাইয়া দিলেন 
স১. পরে ভাহারা আনন্দ পুযুক্তে আপুভীভ হইয়া আশ্চর্য 

ভাবিতেং তিনি ভাহারদিগকে কহিলেন তোমারদের , 

1৪২ কিছু ভঙক্ষ্য দুব্য এখানে আছে | এব” তাহারা! 

- এক টুক হলসিত: মহস্য ও মধু চাক উহাকে দিন 

২৩. এব* তাহা] লইয়। ভিনি ভাইীরিক্দর সাক্ষীতে খাইভে 

৪৪ লাগিলেন পরে তিনি তাহীরদিগকে কহিলেন এই নে 
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কথা ফাহা আমি তোমারদের সঙ্গে থাকিতে তোষার 

দিগকে কহিয়াছিলাম ফে আমার বিষয়ে যে সকল 

পূস্গ মশার ব্যবস্থায় ও ভবিষ্ঠদ্বাণী ও গীত পুস্তকে 

গৃহ ছিল তাহার সিদ্ধ হওনের আবশ্যক আছে। 

তখন তিনি তাহারদের বৃদ্ধি পুসন্ন করিলেন তাহাতে 

তাহার! গুনের মর্ম যেন বুঝিতে পারে । পরে তিনি 

তাহার্দগকে কহিলেন এই মৃত গুন্িত আছে এব, 

এই মত শ্ীফকে মৃত্য ভোগ করিতে ও তৃতীয় দিবসে 

মৃত্যু হইতে উত্থান করিতে আবশ্যক ছিল। এব” যে 

তাহার নামে ফিরোশলমে আরগ্ত করিয়া সমস্ত দেশ 

মন ফিরাণ ও পাপমোচন গুচার হয়| এব” তোমরা 

এই কথার সাচ্ছিরা । এব" দেখ আমি তোমার্দের 

উপর আমার পিতার অক্জীকারু পাঠাই কিন্ত যাৰ 

বর্গ হইতে তোমরা শক্তি গ্রাপ্ত না হও তাবছ 

য়িরোশলম নগরে থাক । পরে তিনি তাহারদিগকে 

বীতানীয়া পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন এব* আপন হাত 

উঠাইয়া তাহীরদিগকে আশীবর্কাদ করিলেন এব 

ছটনাক্রমে তাহারদিগকে আশীর্বাদ দিতেং তিনি 

তাহাররদিগ হইতে বিভিন্ন হ্ইয়। হ্বর্গেতে উদ্থিত হইয়া] 

গেলেন । পরে তাহাকে ভজন। করিয়া তাহারা মহা! 

সানন্দে যিরোশলমে ফিরিয়। আইল | এব" মন্দিরে 

অনব্রতে ঈশ্বরের পৃশ*সা -ও. ধন্যবাদ করিতে 

থাকিল আমীন | 
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পথম অধ্যায় 

গ্থত্ষেভে বাক্য ছিল ও সেবাক্য ঈশ্বরের সহিত 

ছিল এৰ* ষেই ৰাক্/ই উশ্বর। সেই পৃথমে ঈশ্বরের 

মহিত ছিল। সকল বস্তু তাহ! হইতে স্ষ হইয়াছিল 

এব" তাহা ব্যতিরেকে কোন বস্তর সৃঞ্চি হয় নাই। 

তাহাতে জীবন ছিল এব* সেই জীবন মনৃষ্যের দীপ্তি | 

এব” সেই' দীপ্তি অদ্ধকারের মধ্য পুকাশমান ছিল 

কিন্ত অন্ধকার তাহীকে জ্বধার্ণ করিল না। যোহন 

নাষে এক মনুষ/ ঈশ্বর হইতে প্রিত ছিলেন । তিনি 

সেই দান্তির বিষয়ে পুমাণ দিতে সাক্ষী হইয়া আইলেন, 

সকল লোক যেন ভাহীা দিয়া বিশ্বাস করে| তিনি 

১ এ 
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সে দীপ্তি ছিলেন না কিন্ত দীপ্তির বিষয়ে পুঘাণ দিতে 

পেরিত হইয়াছিলেদ। পুকৃত দীপ্তি সেই ফে জগৎ 

পুৰিষ্ পুত্যেক যনৃষ্কে দীপ্তি দেন।| তিনি জগতে 

ছিলেন এৰ* তাহা হইতে জগতের সৃফ্ডি হইয়াছিল ্ 

কিন্ত জগৎ তাহাকে চিনিল লা । তিনি আগ্ন নিজ 

জনের নিকটে আইলেন কিন্ত আপন নিজ লোক 

তাহাকে গুহণ করিল! কিন্ত যতেক তাহাকে গৃহণ 
করিল ও তীহার নামে বিশ্বাস করিল সে সকলের 

দিগকেই তিনি উশ্বরের সন্তান হওনের. যোগ/ত! 

দিলেন। তাহারুদের জন্ঘ রক্ত হইতে নড় শরীরের 
জভিলাষেতেও নয় মনুষ্ঠের ইচ্ছ। হইতেও নয় কিন্ত 

ঈশ্বরই হইতে । এব” বাক্য ষন্ষ্ঠ অবতার হইলেন 

ও আমারদের মধ্যে অবস্থান করিলেন এব" আমরা 

শুাহার মহিমা! দেখিলাম যেমন পিতার একটি. উরুস 

পূজের মহিমাই অশগুহে ও সত্যে পরিপূর্ন । যোহনু 

তাহার বিষয়ে সাচ্ছি দিলেন ও প্রচার করিলেন ফে 

আমি যাহার বিষয়ে এই কথা .কহিফাছিলাম 

আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন ভিষি আমা হইতে 

স্ষ্টহইলেন কেননা তিনি আমার পূ ছিলেন এ 

সেই) এব" আমর] সকলেই তীহীরু পূর্ণতা হইতে 

পাইয়াছি অনগুহেতেই অনুগুহ । কেননা মুশার 

ছার! ব্যবস্থা দেওয়া] গিয়াছিল হটে কিন্ত যিস্ত খর 
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স্বারাভে- অন্গুহ এব" সভ্য আসিয়াছে । ঈশ্বর 

কে কোন মন্ফ্ঠ কখন ছেখেনাই পিতার হুদয়বৃর্তি 

একটি উরনপুক্র ফে তাহাকে তিনি পুকাশ 

করিয়াছেন | গযোহনের সাক্ষী এই য্খন সুহ্দদীরা 

যিরোশলম হইতে যাজক ও লোইরদের স্থার! তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেক যে তুমি কেট।। ডিনি 

স্বীকার করিলেন এব" অস্বীকৃত ছিলেন ন] কিছু স্বীকার 

করিলেন যে আমি শ্রী নহি | পরে তাহার] সুধাইল 

তবে তুমি কে তুমি কি আলিহা! তিনি বলিলেন নহি 

তুমি এ ভবিষ্যদক্তা তিনি উত্তর করিলেন যে না। তখন 

ইহারা কহিলেক তুমি কে বট তুমি াপনার কথা বল 

যে আমরা আমারদের পৌরণকর্তারদিগকে যাইয়া! 

উত্তর ছি। তিনি কহিলেন আমি .এক জনের রব ষে 

গ্ণন্তরের মধ্যে চেঁচাইতেছে ফ্িভ্হার পথ সরল করুহ 

হযেমত যিশষশীহা ভিফ্যচ্ছক্তা কহিয়াছিলেন । যে লোক 

প্রিত ছিল তাহারা ফারনী | পরে তাছার। জিজ্ঞানা 

করিয়। কহিলেক তুমি যদি খুব নহ আলিহাও 

নহ্ এব” ভক্ষ্চছ ক্তাও নহ্ তবে বাপ্টাইজ কেন, 

করিডেছ | ফোহন তাহারদিগকে পুহুত্তর করিছু। 

কহিল আমি জলেতে বাপট্টাইজ করি বটে কিন্ত 'এক 

জন তোমারদের মধ্যে উপস্থিত আছেন যাহার পরিচয় 

তোমরা পাওনাই। ভিনি সেই যে আমার পশ্চাৎ 

72 



৫৪ 

হ৮ 

২৯ 

২৩ 

২১১ 

-৩হ 

২৩৩ 

৩৪ 

০৫ 

৩২৬৬ 

যক্জল সমাচার য়োহম রচিত 

আলিয়া আনা হইতে শ্ষ্ট হইলেন যাহার জুতার 

বন্ধন খুলিতে আমি যোগ) নহি । এ সকল থা 

ীতাকারায্ম ফ্রিদ্দনের ওপারে হইয়াছিল যেখানে 

য়োহন বাপ্টাইজ করিতেছিলেন | পর দিবস যিস্তকে 

আপনার নিকটে আনিতে দেখিয়। য়োহন বলিলেন এই 

দেখ ঈশ্বরের পাঠা যিনি জগতের পাপ উঠাইয়া 
লইয়। যান | এই তিনি যাহার কথা আমি কহিলাহ 

আমার পশ্চাৎ এক জন আমিতেছেন যিনি আম] হইতে 

শুষ্ট হইয়াছেন কেনন। তিনি আমার পূর্বে ছিলেন। 

এব্* আমি তাহাকে জানিলাম না কিন্ত রিশরাল পতি 

তিনি যেন ব্যক্ত হন এই জনে; আমি জলেতে বাপট্টাইজ 

করিতে আসিয়াছি। এব* যোহন পুাণ দিলেন যে 
আমি আত্মাকে কবুতরের ন্যায় স্বর্গ হইতে মামিতে 
দেখিয়াছি পরে সে তাহার উপর বসিয়। থাকিল। আমি 

তাহাকে জানিলাম না কিন্ত আমাকে জলেতে ৰাপটাইজ 

করিতে যিনি পাঠাইলেন তিনি আমাকে কহিলেন 

যাহার উপর তুমি আত্মাকে নামিতে ও রহিতে 

দেখি! ও সেই যে ধর্মতায় ৰাপ্টাইজ করিতেছে। 

এব" আমি দেখিলাম ও পুমা দিতেছি ফে সেই 

ঈশ্বরের পুক্র। তাহার পরদিরসে ফোহন পনব্্বার 

আপন দুই জন শিষ্ঠের সহিৎ্ দীড়াইয়া ছিলেন । 

ইহাতে খিশ্তকে ফিরিতে দেখিয়া তিনি কহিলেন এই 
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দেখ ঈশ্বরের পাঠা । এব" সে দূই শিষ্/ তাহার কথ 

স্তনিলেক এব" গ্িশ্তর পশ্চাৎ চলিলেক | তখন যিস্ত 

মুখ ফিরাইয়! তাহারদিগকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয় 

কহিলেন তোমরা কি অন্বেষণ করুহ তাহারা বলিল 

কাব্বি অর্থাৎ গ্তক্ব আপনি কোথাকু থাকেন । তিনি 

তাহারদিগকে কহিলেন আইস দেখসিফ়ুা। তাহারা 

গেল এৰ* তাহার নিবাস স্থান দেখিল পরে তিন পুহর 

ৰেলা গত হওয়াতে সে দিবস তাহার সঙ্গে থাকিল। 

এই দূই জন যাহার। য়োহনের কথা স্তনিয়! তাহীর্ 

_ পশ্চাৎ পিয়াছিল তাহার এক জন শীমন পিতরের ভাই 

৪১ , আন্র। সেই পুথমে আপন ভাই শীমনের সাক্ষা্খপাইয়। 

$২. 

৪৩ 

৪৫ 

তাহাকে বলিল আমরা ফশীহার দেখা পাইলাম তাহারু 

অর্থ খৃি। এৰ* সে তাহাকে রিগ্তর নিকটে আনিলেক 

ও য়িশ্ত তাহাকে স্থির দৃঝ্ি করিয়া কহিলেন তুষি 

শবীমন ফোনার পুত্র তোমার নাম হইবে কাইফা 
ইহার অর্থ পাতর। তাহার পরদিৰসে যিস্ত গালিলিতে 

যাইতে ইচ্ছা করিলেন এব* ফিলিপের দেখ] পাইয়া? 

তাহাকে কহিলেন আমার পশ্চাৎ আইস । ফিলিপ 

বীৎসীদার নিবাসী সে আক্র ও পিতরের নগর। 
ফিটিলপ নভানালের দেখা পাইয়। তাহাকে কহিল 

ৰ্/বস্থার্ গুন্থে যাহার গুসঙ্গ মুশ] এব" ভবিষ্যদ্বক্তারা 
লিখিয়াছিল তাহার লাক্ষাৎ আমরা পরাইয়াছি সে 



৩৬ মক্রল সমাচার য়োহন রুচিভ - 

৪৬ গ্রিস্ত নাজরেতী যুশফের পুত্র। মতনাল তাহাকে 

কহিল মাজরেত হইতে কি কোন উত্তম বস্ত আসিতে 
৪৭ পারে িলিপ বলিল আইস দেখসিয়া | যিস্ত 

নতনালকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার 

বিষয়ে কহিতে লাগিলেন দেখ এক জম গ্রিশরালী 

৪৮ নিতান্ত ফাহাতে কুটিলতা নাই । নতনাল তাহাকে 

কহিল আযাকে কি রুপ জানহ যিশ্ত উত্তর দিয়ু! 

ভাহাকে বলিলেন য্খন ফিলিপ তোমাকে ন। | 

ডাকিক্লাছিলতাহার পুণ্ব্ব যখন ভুমি আব্ধীর বৃক্ষের 
তলে ছিলা তখন তামি তোমাকে দেখিয়ীছিলাম । 

৫৯” ঘতনাল পুত্যুত্তর করিয়া কহিল হে রাব্বি আপনি 

ঈশ্বরের পন্র হটেন আপনিই গ্লিশরালের রাজা | 

«০ য়িস্ত তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন এই যে আমি 

কৃহিলাম যে তোমাকে আগ্জ্ীর গাছের তলে দেখিয়। 

ছিলাম ইহার কারণ না কি তুমি পুত্য় করিতেছ 

৫১ ইহা] হইতে আরু বড় আশ্রর্ঘ দেখিবা | পরে তিনি 

কহিলেন সত্য হ আনি তোমার্দিগকে কহিতেছি' 

_ফে একাল পরে তোমরা স্বর্গ মেলা যাইতে এব" 

মনুষ্ঠের পুত্রের উপরে ঈশ্বরের দূতগণ উ।/ঠতে ও 

মামিতে দেখিৰা-+ ৃ 

দ্বিতীয় অধ্ঠায় 

ভ্তীয় দিবসে গাললির কানায় এক বিবাহ 
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উপাস্িত হইল তাহাতে যিশ্তর মাত! সেখানে ছিলেন । 

এব" সে বিবাহেতে যিস্ত ও তাহার শিষ্ঠগণ দৃয়ের 

নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। পরে দ্যাক্ষ। রসের জুটি হইলে 
যিস্তর মাতা তাহাকে কহিলেন ইহারদের দক্ষ! রস 

নাই । গ্লিস্ত তাহাকে কহিলেন ছে নারি তোমার 

সহিৎ আমার বিষয় কি আমার সময় এখন উপস্থিত 

হয় নাই । তাহার মাতা ভ্ত্যেরদিগকে কহিতলন ফে্ 

ইনি তোমারদিগকে যাহা হলেন তাহা করিও । 

সেখীমে যুন্দদীরদের শ্তচি হওন ব্যবহার ক্রমে ছয়ুট! 

পাতরের জালা থোয়! গিয়াছিল এক ₹ জালায়ু মোন্্ 

“দুই তিনেক আটে । ফ্রিস্ত তাহারদিগকে কহিলেন 
জালা সকল জলেতে ভরি! দেও এব্* তাহারা কান! - 

পর্য্যন্ত তাহ] ভরিয়! দিল | পরে তিনি বলিলেন এখন 

ঢালিয়া লও এব” বিবাহ কর্তার নিকট উঠাইয়া? 

লইয়া যাও অতএব তাহারা উঠাইয়। লইয়। গেল । 

ষখন বিবাহ কর্তা সে জলোভৰ দক্ষ! রস চাকিল 

তাহা! কোথা হইতে হইল জল বাহক ভূঙ্ঞগণ জানিন 

বটে কিন্ত সে না জানিয়া বরকে ডাকিত্! তাহাকে 

১৭ বলিতে লাগিল। যে সকল লাক উত্তম স্মুন্া রস 

পুথমে হাহির করিয়া থোয়ে পাছে লোকের যথোচিত 

পাদ হইলে পরে তাহা হইডে কিছু মন্দ দেয়ু কিন্ত 

তুমিতো উত্তম দক্ষ! রূস এখন পর্য/ভ্তই রাখিয়াছ । 



৩৫৮ মঙ্গল সমাচার ফোহন রচিভ 

১১ রিশ্ত এই আশ্চর্যের আরন্ত গালিলির কানায় করিয়া 

আাপন মহিমা পুকাশ করিলেন, এব" তীঙ্ার 

; শিষ্যরা তাহার উপর বিশ্বাস করিল । তাহার পরে 

১হ তিনি কফরনহষে ফাইয়া উত্তররিলেন জআাপন্দি 

ও আপনার মাতা ভুতারা ও শিষ্যগণ সম্থলিভ 

কিন্ত সেখানে তাহারা অনেকে দিক্স থাকিলেন 

১৩ না। পরে ফুহুদীরদের পেসাক্ষ পর্ব উপস্থিত হইলে 

১৪ রিশ্ত ফ্িরোশলমে গেলেন | এক্* মন্দিরের মধ্যে লছ্ 

ও মেষ ও কপোত ব্যপারিরদিগকে এব" হণিকের 

১৪ দিগকে সাক্ষাতে উপবিষ্ণ দেখিলেন | ভাহাভে তিনি 

পাতল দড়িতে চাবুক বানাইয়া! সে সকলেরদিগঞ্ে 

ষষে বলদ সমেত মন্দির হইতে বাহির করিয়া 

খেদাইয়া! দিলেন এব" বণিকেরদের টাকা কড়ী সকল 

ঢালিয়া ফেলিলেন ও মেজ সকল উলটাইয়া দিলেন । 

১৬. এব, কপোত ব্যাপাৰিরদিগকে কহিলেন এখান হইতে 

এ দুব্য সকল লইয়া যাও আমার পিতার ঘরকে 

১৭ বাণিজের ঘর করিগুনা। শুখন তাহার শিষ্েরদের 

মনে পড়িল ফে এই কথা লিপি আছে তোমার হরের 

তাপ আমাকে খাইয়া ফেলিয়াছে তাহাতে ফুহ্দীরা 

১৮. বলিলেন তুমি এ ক্রিয়া করিতেছ। তন্লিমিত্ত আমার 

১৯ দিগকে কি চিহ্ন দেখাইতেছ। ফ্রিস্ত ভাহারদিগকে 

বলিলেন যে এ মন্দির ভাঙ্জিয়া ফেল পরে আমি 
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[িন দিবসের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিব । যুহুদীরা 

বলিতে লাগিল এ মন্দিরের ৰানানে ছেচলিশ বৎসর 

চাত হইয়াছিল তুমি কি তিন দিবসে ভাহীকে উঠাইৰা।, 

কিন্ত তিনি আপন দেহ মন্দিরের ভাবে সে কথা 

কৃহিয়াছিলেন। অতএব তাহার মৃতুঠ হইতে উত্থান 

হইলে পর তাঁহার শিষ্/রদের ম্মৃতি হইল যে তিনি 

তাহারদিগকে ইহ! কহিয়াছিলেন এব" তাহারা ধর 
গৃন্থে এব* হিশুরু উক্ত কথায় বিশ্বাস করিল । কিন্ত 

পেসাক্ষ পর্ব সময়ে যাহৎ তিবি গিরোশলজে 

থাকিলেন তাবৎ অনেকে তাহার আশ্চর্য্য কর্স দেখিয়া 

ভীহীরু নামে বিশ্বাস করিল | কিন্ত য়িন্ত তাহারদের্ 

স্বানে আপনাকে সমর্পণ করিলেন না| কেনন তন 

সকলকে জানিলেম | এব” মনুষ্ঠের বিষয় কাহার 

পুঘাণেতে তীহার আব্শ/ক ছিল না| কেননা ষনুষ্যের 

অন্তরে যাহা হইতেছে তাহা তিনি জানিলেন | 

তৃতীয় অধ্যায় 3. 

নিকদেমষস নামে এক ফারসী যুহুদ্দী লোকের 

মধ্যে এক জন পুধান ছিল। সেই রাত্রি সময়ে 

যিশ্তর নিকটে আইল এব তীহীকে ৰলিতে লাগিল 

হে রাব্বি আমরা জামি যে আপনি ইশ্থরের নিকট 

হইতে আগত এক জন গু বটেন কেননা এই ফে্ 

আশ্চর্য্য আপনি করিতেছেন তাহা ঈশ্বরের সহীয় 
22 



৩৬৬ 

ব্তিরেকে কেহ করিতে পারে না। রিশ্ত পুত্যত্তর 

করিয়া! তাহাকে কহিলেন সত্যং আমি হলি তোমাকে 

মনুষ্যের পুনর্জন্ম না হইলে সে ঈশ্বরের রাজ্যকে 

দ্বেখিতে পারিবেক ম। | নিকদদেমস তাহাকে বলিল 

মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থা হইলে সে কেমন করিয়া! জাত 

হইতে পারে সেকি আর্বার আপনি মাতার উদরে 

গুবেশ করিয়। জাত হইতে পারে। ফ্িস্ত উত্তর করিলেন 

সত্য ংআমি তোমাকে কহি জলও আত্ম! হইতে মানুষের 

জন্ম না! হইলে সে ঈশ্বরের বাজে পুৰেশ করিতে : 

১৩ 

৯১ 

পারিবে না । হাহা মাস হইতে উদ্ভৰ তাহ মাণসই 

এবন্যাহা আত্ম! হইতে উদ্ভব তাহা আত্মাই। ইহাতে : | 

তুগি আশ্চর্য জ্ঞান করিও না যে আমি বলিলাম . 

তোমারদের আরবাঁর জন্মের আবশ্যক আছে। বাভাস 

যে দিগে ইচ্ছ! করে সেই দিগে বহে এব তুমি ভাঙার : 

শব্দ শুনিতে পাও কিন্ত কোথ! হইতে আইসে কিস্বা 

কোথায় যায় তাহ] তুমি বলিতে পার না এই মত. 

আত্মীয় জন্মিত পুত্ঠেক জনও হয়| নিকদেমস উত্তর 

করিয়৷ কহিল এই কর্থ কিরূপে হইতে পারিকে। ফিশ্ত 

তাহাকে পুতুঃত্তর করিয়। কহিলেন তুমি রিশরালের 

এক জন গুরু বট তথাচ কি এই কথা জান না | সত্ং 

আমি তোমাকে কহি আমরা যাহা জানি তাহা কহি 

এব* যাহ। দেখিয়।ছি তাহার পুমা দিতেছি কিন্ত 
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আসারদের' গ্মাণ তোমরা স্বীকার কর্ না। আমি 

তোমার্দিগকে সা-সারিক কথা! কহিলে যদি বিশ্বাস 

না কর তবে স্বর্গীয় কথা কহিলে তোমরা কেমনে 

বিশ্বাস করিবা। এব” সর্গেতি কোন্ মনূষ্ঠ উঠে 

নাই সেই ব্ঠতিরেক ফে স্বর্গ হইতে নামিল সে মনৃষ্ঠ 

প্জই ষে স্বর্গেতে বর্তমীন আছে । এব সহাপান্তরে 

সুশা যেমৎ সর্পকে উর্ধে উঠাইলেন সেই মত মনুষ্$ 

পুজের উদ্যান হইতে হযু। তাহাতে যে কেহ তাহার 

উপর বিশ্বাস করে সেই যেন নক না হু কিন্ত অনন্ত 

জীবন পায়ু । কেনন। জগৎ পুতি ঈশ্বর এমন স্বেহ 

'করিলেন ফে তিমি আপন একাট উরস পৃত্রকেই 

পুদান করিলেন তাহাতে যে কেহ তীহার উপর বিশ্বাস 
করে সে যেন ন্ট না হফু কিন্ত অনন্ত জীবন পায়। 

কেনন! ঈশ্বর আপন পৃজ্রকে জগতের দৃশু লাগাইতে 
জগতের মধ্যে প্রেরণ করিলেন না কিন্ত'তাহার ছারা 
জগতের নিস্তার যেন হয় । যে জন তীহার উপরু 
বিশ্বাস করে সে দণ্ড পাত্র হইবে না কিন্ত যে বিশ্বাস 

মা করে সে এখনি দণ্ড পাত্র হইয়াছে কি জন্যে না 
সে ঈশ্বরের একটি উরস পুত্রের নামে বিশ্বাস করে 

নাই। এব" দোষের নিশ্চয় এই যে জগতের মধ্যে 
দীপ্তি আসিয়াছে কিন্ত মন্ষ্যেরদের ক্রিয়া মন্দ এই 
কারুণ তাহার! দীপ্তি হইতে -অন্ধকারুকে ভালবাসে । 

| £ 2.2 * 
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মঙ্গল সমাচার ফলৌহন রচিত 

কেমন ফে কেহ মন্দ করে সে দীপ্তির পুতি মন্দবাসে 

এব" তাহার নিকটে আইসেও ন। ফে কি জানি আপন 

ব্ৰ্হার দুষিত বা হয়। কিন্ত যে সৎকর্ম করে সে 

ঘীপ্তির নিকটে আইসে যে আপন ক্রিয। ঈশ্বরেতে 

করা গিয়াছে তাহা যেন ব্যক্ত হ্য়। এই কথার 

গ্রে যিশ্ত আপন শিষ্েরদের সহিৎ য়ুহ্ছা দেশে 

২৩. 
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আইলেন এব” তাহারদের সঙ্গে সেখানে তিষ্টিলেনন 

ও বাপ্টাইজ করিলেন। এব, সালমের নিকটাবর্তি 

বননে অনেক জন হইলে য়োহন সেখানে বাগট্রাইজ 

করিতেছিলেন এব* লোক সকল আসিয়। বাপ্টাইজিভ 

হইল। কেননা তখব গহন কারাগার ফেলা যায় 

নাই। পরে শৌচ ক্রিয়ার বিষয়ে যোহনের শিষ্যেতে 

এব* যুহুদ্ধী লোকেতে এক কথার দ্াদান্বাদ উপস্থিত 

হইল। তাহাতে যোহনের স্থানে যাইস্া তাহাকে বলিল 

হে রাব্বি দেখ এ যে গ্লি্দনের ওপারে আপনকার্ 

সহিৎ ছিল যাহীর্ বিষয়ে আপনি গৃমাণ দিলেন সেইও 

ৰাপ্টাইজ করিতেছে এব" সকল লোক তাহার নিকটে 

আইসে। যোহ্ৰ পুত্যুত্তর করিয়া কহিল স্বর্গ হইভে . 

দত্ত না হইলে মন্ষ্যটটা আপনা হইভে কিছুই লইতে 

পারে না| তোমরা! আপনারা আমার সাহ্ঠী আছ 

যে আমি কৃহিয়ীছিলাম আমি শষ নহি কিন্ত তাহার 

আগে পেরিভ হইরাছি। কন) যে পায় সেটা বর 
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কিন্ত বরের মিত্র হে তাহার কথা শুহণ করিয়া 

দড়াইতেছে' সে বরের রব্তে অত্ভন্ত আই্বীদ করে 

অতএব এই যে আমার আনন্দ তাহা সম্পূর্ণ হইল। 

তাহার বৃদ্ধি এক” আমার ভূঠসত| হইচই চাফু। 

যিনি উপর হইতে আইসেন তিনি সকলের পুধান ফে্ 

পৃথিবী হইতে হয় সে পৃথিবীর এব পৃথিৰীর কথা 

কহে যিক্িবর্গ হইতে আগত তিনি সকলের উপর হন। 

এব* তিন্দি যাহ দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহা 

তিনি পুনঘাণ্য করিষু। কহেন কিন্ত তাহার সাক্ষী কোন্ 

মন্ষ্য গুহণ করে ন1। যে তাহারু ষাক্ষী গুহ্ঠ করিয়াছে 

সে আপন মূদ্ণর ছাঁপ দিয়াছে যে ঈশ্বর সত্চই বটেন। 

কেনন] যিনি ঈশ্বরের প্রেরিত আছেন তিনি ঈশ্বরের 

কথা কহেন ঈশ্বর তাহাকে পদ্বিমাণ রূপে আত্ম! 

দেননা | পত্রে পিতার্ ম্বেহ আছে এব” তাহার হস্তে 

সকল বৃস্ সমর্পণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পৃত্রের উপর 

বিশ্বীস করে তাহার অনন্ত জীবন আছে: কিন্ত ফে: 

পূত্রেতে বিশ্বাস না করে: নে জীবনের দর্শনও 1 

পাইবে না কিন্ত তাহার উপর ঈশ্বরের ক্রোথানল থাকে। 

চতুর্থ অআধঠায়ু 

অতএব পুভু যখন জ্ঞাত হইলেন যে ফারসীরা 

শুনিয়াছিল ফোহন হইতে র্িশ্ত অথিক শিষ্য করেণ 

এব” ৰাপ্টাইজ করেণ। তথ স্বিশ্ত আপনি হাপট্রাইজ 
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করিতেন দা কিন্ত তীহার শিষ্যেরা কেবল। তখন 

যুহুদা দেশ ছাঁড়িয়। তিনি গালিলিতে পুনরায় গেলেন। 

এব* তাহার শমরুণ দেশ হইয়া যাওনের আবশ্যক 

ছিল। ইহাতে তিনি শিখার ন্বামে সহরণের এক 

নগরে পৌছিলেন সে ভূমির ঘিকট যাহা যাকুৰ আপন 

পুত্র বুশফকে দিয়াছিলেন। সেখানে য়াকুৰের কুপ 

ছিল অতএব রিস্ত পথশ্ৃন্ত হইয়া কূপের পার্ছে 

অমনি বসিয়া রহিলেন সম্ফু দুই পুহর বেলা 

হইল. | ইহাভে একজন শমরুণী জ্রীলোক জল উঠাইতে 

আইল যিস্ত তাহাকে কহিলেন আমাকে পান: করিতে 

দেও । কেনন! তীহার শিষ্যরা ভঙ্ষ্/ দুৰ্য কিনিতে 

নগরে গিয়াছিল | তখন সে সরণী স্রীলোক তাহাকে 

বলিল তুমিতো! ঝ্ুহুদ্ী ও আমি শম্র্ণী ভর; ইহাতে 

কি আমার স্বানে পানি চাহ এ কেমন কথা কেনন। 

যুহুদী লোক শমরণীরদের সহিত কোন ব্যবৃহীর করে 

না ।য়িস্ত পুতু/ত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন তুমি যদি 

ঈশ্বরের দান জানিতা এব” তোম্ঠাকে ফু কহিতেছে: 

আমাকে পান করিতে দেও সে কেটা তাহাও জ্ঞাত 

হইতা তবে তাহার ঠাই তুমি যাচ্ঞা করিতী এব্ৎ 

সে তোমাকে অমৃত জল দিত | সে ত্রীলোক তীহাকে 

কহিল হে মহাশযু আপনকার কাছে জল উঠাইকার 

কোন পাত্র নাই এব" কু” আহ গহীর সে অমৃতজন 



১২ 

১৩ 

১৪ 

৯৫ 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

১৯ 

৩ 

চতুর্থ অধ্যায় ৩৬৫ 

আপনি কোথা হইতে পাইলেন । আমারদের পিতূ, 

যাকুব যিনি আমারদিগকে কুপটাও দ্বিলেন এব” 

আপনিও আপন ছাওয়াল ও গো! মেষাদি সকল 

ভাহাতে পানও করিলেক তৃমি কি তাহা হইডে ৰড়। 

যিশ্ত তাহাকে উত্তর দিয়]! কহিলেন এই জল ঘে কেহ. 

পান করে সে পন্ব্বার তৃষ্িত হইবেক। কিন্তু যে কেহ 

সেইজল পান করে যে আমি তাহাকে দিব সে কখন্ 

তৃষ্বিত হৃইত্বে না কেননা যে জল আমি তাহাকে দিক্ 

সে তাহার অন্তরে জল কুপ হৃইয়। অনন্ত জীৰনাকৃঞ্ধি 

উঠিবে | সে জ্রীলোক তীহাকে বলিল মহাশয় এ জল 

আমাকে দেন যেন আমি ভূষিত না হই এব* এখানে 

জল উঠাইৰার জন? না৷ আলি । ্িশ্ত ভাহাকে বলিলেন 

যাও তোমার স্বামিকে ডাকিয়া এখানে আইসগ! ৷ সে 

স্বীলোক উত্তর করিয়া বলিল আমার স্বামী নাই গ্রিস 

তাহাকে কহিলেন তুমি ভাল কহিলা যে আমার 

স্বামী নাই | কেননা তোমার পাঁচ স্বামী হইয়াছিল 

কিন্ত এখন ফে তোমার স্বানে থাকে সে তোমার স্বামী 

নয়া বটে ইহাতে তুমি পুকৃত কহিলা। সে নারী 

তাহাকে বলিল মহাশয় আমি বুঝিলাম ফে আপনি 

ভবিষ্যদ্া। হন । আমারদের পিতৃ লোক এই 
পর্বতে পুজা করিত. কিন্ত আপনারা বলেন হে. 

মনুষ্ঠেরদের পুজ। করিবার কর্তব্ স্থান ফিরোলশমে 
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আছে ।যিশ্ত তাহাকে কহিলেন হে নারি জাঘার কথা 

পৃত্য় কর যে এমন কাল আসিতেছে য্খন্ধ তোমরু! 

পিতার পূজা এই পর্বতেও করিবা না রিরোশমেও 

করিবা না| তোমরা কাহার পূজা কর তাহা তোমর] 

জানহ না আমরা যাহাকে পুজা করি তাহাকে জানি 

কেননা ঝুহুদীরদিগ হইতেই পরিত্রাণ । কিন্ত সেই 

কাল আসিতেছে এব” এখনও আছে য্খম সত্য 

পূজকেরা আত্মাতে এব" সত্যেতে পিতাকে পৃজ 

করিবেক কেননা পিতা আপন ভজন কারণ এমতের 

দিগকে পুয়াস করেণ। ঈশ্বর আছেন আত্মা এব 

তাহার পূজকেরদিগকে তাহাকে আত্মাতে ও সত্যেভে 

পূজা করিতে আবশ্যক আছে | সে জ্রীলোক তাহাকে 

বলিল আমি জানি ফে মসীহা আসিতেছেন গনী ফাকে 

হলে তিনি যখন আমিবেন তখন তিনি আমারদিগকে 

সকল কথা কহিবেদ | যিস্ত তাহাকে বলিলেন আমি 

ফে তোমার সহিত কথা কহিতেছি আমি সেই | 

ইতোমথ্ উহার শিষ্যেরা আইল এব আশ্চর্য্য জান 

করিল ফে তিনি সে স্রীলোকের সহিৎ কথোপক্থন্ 

করিতেছেন তত্রাপি কেহ কহিল না যে আপনি কি 

পয়াস করেণ কিস্বা কি জনে তাহার সহিৎ কথা বার্তা 

করিতেছেন। তখন সে জ্রীলোক আপন কলসী রাখিয়া 
নগরে গিয়। পুক্ষেরদিগকে ৰলিতে লাগিল। যে 
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আইস এক মানুষকে দেখসিয়] যে কিছু আদি কোন 

সয়ে করিয়াছি তাহা তিনি আমাকে সকলি কহিলেন 

তিনি কি খৃষ্$ নহেন। তখন তাহারা নগর হইতে 

হাহিরাইয়। তাহীর নিকটে আইল |) ইত্যবসর 

ভাহার শিষ্যরা তাহাকে কাকু করিতে লাগিল যে হে 

গুরে। অপি ভোজন করু1। কিন্ত তিনি তাহারদিগকে 

কহিলেন আবার স্তনে ভহ্ত খাইডে আছে যাহা! 

তোমরা জান না| আভএব শিষ্যের। পরস্পর বলিতে 

লাগিল কি কেহ তাহীর স্থানে কিছু খাইবার বস্ত 

আয়! দিয়াছে | রফ্রিপ্ত তাহারদিগকে বলিলেন 

আমাকে হিনি পাঠাইয়া। দিলেন তাহার ইচ্ছা পালন 
করিতে এব” তাহার কর্ম পূর্ণ করিতে এই আমার 

ভক্ষ্য | তোমরা লিও না ফে আর চারি মাস আছে 

ভতপরে শস্য কাটনের সঘয় হইবে হেদো তোমারদের 

চচ্ষু উঠাইয়। ক্ষেত্র পুতি দৃষ্টি কর আমি বলি ভোমার 

দিগকে যে এখনি তাহী কাটিবার ঘত খরল 

হইয়াছে | এব* ফে কার্টে সে বেতন পায় আর অনন্ত 

জীবন নিমিত্তে ফল স'গুহ করে তাহাতে বুনন্য1 

এব*কাটন উভয়ের আনন্দ হয়। ইহাতে এই উদ্তিও 

গুকৃত আছে ফে এক জন বুনে অন্যজন কাটে | 
যাহাতে ভোমারদের শুমের ব্যয় হয় নাই তাহাই 

ক্কাটিতে আমি ভোমারদ্িগকে পাঠাইয়। ছিয়াছি অন 
4৯ & &- | 
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লোক শু করিল এৰ* তোমরা তাহার কর্মে পুবিষট 

হইয়াছ।পরে সেই জী লোক ফে এই প্যাণ দিয়াছিল 

ক্মামি যাহা কোন সহয়ে করিয়াছি. সে সকল ভিনি 
আমাকে কহিয়া ছিলেন ভাহীর কথা -পুযুক্তে সেই : : 

নগরের আনেক শমরণী তীহীর উপর বিশ্বাস করিল। 

এভদর্থে শমরণীরা তাহার নিকটে পপৌছিয়া তাহারদের 

এখানে অবস্থান করিতে তীহাকে কাকুতি মিনতি 

করিতে লাগিল এব" তিনি তাহারঙগের স্বালে দুই 

দিবস থাকিলেন | পরে আপন নিজ কথার নিহিত্তে 

আর্ং আনেকে পুত্যয় করিল | এব" সেভ্রীকে বলিল- 

এখন আমরা পুত্যয় করি কিন্ত তোমার ব্চনের কারণ 

তাহা নয কেননা! আমর? আপনারাই তাহার কথ! 

শুনিয়াছি এৰ্* জানি ফে তিনি শী জগতের উদ্ধার 

কর্তা নিতান্ত। তবে 'দৃই দিবস পরে তিনি সেখান 

হইতে পুস্থান করিয়া গালিলিতে গেলেন । কেননা 
যিশ্ত আপনি পুষাণ দিলেন ফে আপন হ্ৃদেশে 

ভবিষ্যদ্বক্তার সভূম হয় ন1। গালিলিতে আইলে পরু" 

গালিলির! তাহাকে গুহণ করিল কেননা যে সকল 

ক্রিয়া ভিনি পর্ব সয়ে যিরোশলমে করিয়াছিলেন 

ূ ভাহা ভাহারা দেখিয়াছিল কেনন। তাহারাও পর্যে 

৪৬ গিয়াছিল। অতএব ফ্িশ্ত গালিলির কানায় পুনব্ধার 
আইলেন যেখানে জলকে দুক্ষ! রূস করিক্াছিলেন 
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এব* সে সময়ে এক মহৎ লোক ছিল যাহার পৃক্্ 

৪৭ কষ্চরন্হমে ব্যঠাধ্ধিগৃস্ত ছিল । সে যখন শুনিলেক - 

যেয়িশু যুহুদা দেশ হইতে গালিল্িতে আসিয়াছেন 

তখন তীহার স্কাঁনে যাইয়। তাহাকে পুর্থনা করিলেক 

. যে আপনি নামক গিয়া! আমার পূজ্কে সুস্থ করুণ 

8৮ কেনন! ভাহীর আসম্গকাল উপস্থিত হইল । তখন্ 

রিস্ত ভাহাকে কহিলেন তোমরা চিহ্ন এব- আশ্র্ঘ 

৪৯. কর্ম ন| দেখিয়। পৃত্/য় করিহা না। সে মহৎ লোক 

তাহাকে বলিল হে মহীশয় আমার পুজের পণ 

৫* /থাকিতেই আইসুন। ফ্রিশু তাহাকে কহিলেন ফাও 

_.. ভোষার পুর বাচিল এব" সে মনুষ্য যে কথ! ফ্িশু 

তাহাকে বলিয়াছিলেন তাহা পৃত্যহ করিস! চলিয়! 

১ গেল। পথেযাইতে £ তাহার ভ্ত্যেরা তাহার সহিভ 

সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল তোমার পূক্র ৰাচিয়াছে। 

৫২ তখন সে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে কোন সময় 

হইতে সে সস হইতে লাগিল তাহারা বলিল কল; দূহইী 

.. প্ুহর আত্বাই দণ্ডের সময়ে স্বর তাহাকে ছাড়িয়া 

৫৩ দিল। অডএৰ পিতা জানিল সেই দণ্ডেই যিশু 

তাহাকে বলিয়া ছিলেন তোমারু পুত্র ব্বাচিল এব* | 

€৪ আপনি পরিহার স্ন্ধ। বিশ্বাস করিল । রিস্ত যুহ্ছা! 

দেশ হইতে গালিলিভে আসিয়া যে আশ্চর্য করিলেন 
ভাহার ছিতীয়ু এই 74. 

ঞ&৩ ৬2 
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পথম অআধ্তায় ্ 

ইহার পরে বুহুদীরছের এক পর্হ্ক ছিল তাহাতে সপ্ত 
ক্িরোশলষে গেলেন । ফ্িরোশলমের যেষবাহারের 

নিকটে পাঁচ ছাটী একটা পৃঙ্করিণী আছে তাহার না 

এব ভাষাতে বীতখেসদা । সেই হাটে জলের লত় 

অপেক্ষাতে অন্ধ খোঁড়া হুলণাঙ্গি বিস্তর অবশ লোকের! 

থাকে। নেকি জন্য না নিরপিভ সময়ে এক বর্গনূড 

সে পুষ্করিণীতে নামিত্া জল লড়াইভেন জন লড়নের 

পরে যে কেহ পুষে নামিযা জলে পুবেশ করে সে সুস্ক 

হয়ু তাহার কোন রোগ হয় নাকেন। সেখানে এক 

জন ছিল যাহীর একটা রোগ আাটত্রিশ বৎসরাবধি 

হইয়াছে । যখন ক্রিশ্ত তাহাকে শয়নে দেখিলেন 

ভাহার এই যত বহৃকালের গতিক জানিয়ু] ভাহাতকে 

কহিলেন ভুমি নাকি সৃষ্থ হইতে চহ। সেকআবশ 

মানুষ উত্তর দিল মহাশয় জল যশ্থন ছেলে তখন 
আমাকে পৃক্রিণীতে নাষাইতে আমার স্বানে কেহ 

মাই ক্ি্ত আমি যাইতেং অন্য কেহ আমার অগে 

গিয়া নাষে। রিশ্ত তাহাকে কহিলেন উঠ তোমার 

শযগা লইয়। ভীটিয়া যাও । এব* সে মনুষ্য ভৎক্ষণাৎ 
সুস্থ হইল ও আপন শযঠা লইয়া হাটিভে লাগিল কিন্ত 
সেই দিস বিশ্মবার ছিল। অতএব ঝুভ্দীরা সে 
সুস্থ হওয়া মনুষকে কহিলেক বিশ্বুমবার আছে 
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তোমার শযঠ। লইপ্র/ যাইতে কর্তব্য নহে । সে উত্তর 

করিল আমাকে যিনি সুস্থ করিলেন তিন্নি আবা:ক 

বনিলেম হে ভোমার শয্যা উঠাইয়। লইন্ব। চল। 

ভখন ভাহারা জিজ্ঞাসা করিল হে সোমার শহ্য] 

উঠাইয়া লইয়া! চল এ কথা কোন মনুষ্য তোমাকে 

কহিল। কিন্ত সে কেট! ছিল এসুত্ত হওয়া বক 

জানিস লা কেননা এ স্বাদে লোকের ছটা হওয়াতে রি 

আপনাকে গুপ্ত করি! স্বানান্তরে. গিকাহিলেন। 

“তদনন্তরে ত্রিশ তাহার স্বাক্ষাৎ মন্দির পাইলেন এই* 

তাহাকে কহিলেন ছেখ তুমি সৃত্ হইয়াছ আর্বার 

পাপ করিও না যে কি জানি ভোমাকে ইহ হইডে 

মন্দতয় কোন আপছ্ হা] ঘটে। সে মন্ষ্য পুষ্থাল 

. করিয়া যহ্দীর্দিগকে কহিয়াদির হে িশ আমাকে 

আরোগ্য করিলেন। অতএব ক্িশু এক বিশ্ঙ্গবারে 

করিয়াছিলেন ইহার কারণ স্ুক্দ্দীরা তাহাকে ভাড়ল! 

করিল এব* বধ করিতে অন্সন্ধান করিলে । কিন্ত 

যিশু তাহারদিগকে উত্তর দিলেন হে আমার পিতা 

অদ্ঘ/াপি কার্য করেন এহ* আমিও করি] অভএহ 

রুহুদীরা তাহাকে সহার করিত ততোধিক ঢেকা! 

পাইলেক ফে ভিনি কেবল বিশ্াবৰারের লঙ্ঘন করিস! 

ছিলেন না কিন্ত ঈশ্বর আমার পিতা বলিয়। তিনি 

আপনাকে ঈশ্বরের সমতুল/ও দেখাইলেন। ভখন র্রিশু 



৩৭ 

২১ 

২২. 

মঙ্গল সমাঙ্গর্ মোহন রুচ্তি 

তত্তর করিয়া কহিলেন সভ্য আমি বলি তোমার | 

দিগকে পিভার ক্রিয়া হাহা দেখে তছ/তিরেকে পুক্তর 

আপনা হইতে কিছু করিতে পারিকেক না! পিতা ফে 

কিছু করেণ তাহাই পুজ্রও করেণ | কেনন! প্জে ৃ 

পিতার স্েহ আছে এৰ* আপনি যাহা করেণ তাহাকে 

সমস্ত দেখান এব এ কার্য হইতে আর হত কর্ছ 

দেখাইবেন যেদ তোবারদের আশ্চর্ঘ/ জ্ঞান হয় | কেনন! 

পিতা যেমৎ মৃতেরদিগক্ে উঠান ও জীবান সেই মত্ত 

পুত্র ও যাহাকে ইচ্ছা করে ভাহাকে জীবায়। ৰরু* 

পিতা কোন ছলুষ্যের বিচার করেণ না কিন্ত সকল বিচার 

২৩ 

২৪ 

হু 

4৬ 

পৃজ্রের স্থানে সৌপিয়া দিক্লাছেন ॥ ভাহাতে সকল 

লোক যেমত পিতাকে সম্ভুঘ করে সেইমত পুভ্রকেও 

সমু করে ষে ব্/ক্তি পুত্রের সন্তু করে ন! সে তাহার 

পররেণ কর্ত। পিতারও সম্ভুষ করে না। সভ্ভং আমি : 

কি তোছারদিগকে আমার কথা ফে স্তনে এব 

আমাকে যিনি পুরণ করিলেন ভীহার উপর বিশ্বাস 

করে সে অনন্ত জীৰন প্র]প্ত হয় এব" দণডপাত্র হইছে 

না কিছ স্ত্য হইতে উত্তীর্ণ হইস্ু) জীৰনে পুবিষ্ত 

হইফ্াছে | সভ/ & ভাসি বলি ভোমারদছিগকে সময় 

জবীসিতেছে এ জম্পৃতিও আছে ফ্খন মৃত লোকেরা 

ঈশ্বরের পৃজ্রের রূৰ শূনিৰে ও যাহারা শুনে তাহারা 

জীবঙ্গান হইতে ।কেননা ফ্মৎ পিতা স্বয়*জীৰি আছেন 



চ২, 

হি 
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সেই সত প্ত্রকেও হয়'জীবি হইতে দিয়াছেন রি 

তিনি সনুষ্যের পক হওয়াতে ভাহাকে বিচার সাখিবার্ 

শক্তিশু দিয়াছেন | ইহাতে আশ্চর্য ভাহিও জা সমস 

ভাসিতেছে যাহাতে কৰরস্ব সকলেরাই তীহার রুৰ 

শুকিৰে । এব" বাহিরে আিবে ৫ কারির! 

নীবনার্থ পূবরণ্থানে এব" কুকির কর্তা ছতার্থ পুন 

রুল্ানে। আমি আপনা হইতে কিছ, করিতে পারিৰ 

| 'ফে যত শুনি সেই-মভ' বিচার করি এব, আবার 

ৃ বিচার পুকৃত কেনন] আজি দ্যাপন ইচ্ছার আন্যন্থান্ধ 

" করি-না কিন্ধ পিতা যিনি আমাকে পাঠাইলেন্ন 

৩৯ 

২৩২. 

২১৩ 

৩৪৪ 

৩ 

৬ 

তাহার ইচ্ছা । যদি আপন বিষয়ে সাক্ষী ছি: 

তবে আমার সাক্ষী সত্য নহে | আর একটা আছে 

_ গিনি আমার জন্যে সাক্ষী দিতেছেন এ'ব* তিন্নি যে 

পৃয্াণে আমার সাক্ষী দেন সেই পুাণ সত্য আহি 
জানি। তোমর! ফোহনের ঠাই পাঁঠাইয়া! ছিলা এৰৎ 

সেও সত্যের পুভি পুত্রাণ দিয়াছে । কিন্ত আঘি 

যন্ষ্/র হানে সাক্ষী লই লা! কিন্ত আমি একথা কি 

যেন তোমারদের পদ্রিত্রাণ হু | সেই একটা পুস্বলিত-ও 

তেজস্কর দীপক ছিল এৰ* ভোমরা কতঙ্ষণে তাহার 

দীপ্তিতি আহাদ করিতে মিৰ্বিউ ছিল! | কিন্ত য়োইনের" 

প্াণ হইতে আহার আর বড় পুষণাণ আছে কেননা 

যে কর্থ নিষন্ন করিবার কারণ পিতা আমাকে 



৩৭৪ জলে সয়াচার রোহন রুটটিত ৰ 

দিযাছেন সেই যে আমার কৃত কার্্টই আগার বিহয়ে 

গুযাণ দেয় যে পিতা আমাকে পেরে করিয়াছেন । 
৩৭ এক” পিতা মিনি আমাকে পাঠাইয়াছেল তিনি 

আপনি আমার বিষয়ে প্থখণ দিয়াছেন তাছার রহ 
তোমরা কখন শুনহ নাই ওতীহার মূর্তি দেখহ নাই 

৩৮ এব" তাহার কথ! জোৌমারদের অন্তঃকরণে স্িত হয় 

মা! বেনল। যাহাঁকে তিনি পাঠাইয়াছেন তাহাকে 

৩৯ তোমরা পুন্যয় কর না। গৃস্থ সকল বিচার কর কেননা) 

. ভাহাভে ভোনরা আপনারদের অনন্ত জীবন লাস 

অনুভব করহ এব সেই সেআটন/র জন্য পুমাণ দেয়। 

৪» কিন্ত তোমরা জীবন প্রৃপ্যর্থে আমার নিকটে আসিতে 

৪১ চাহ না-। ভ্ঞামি মনুষ্ঠেরদের স্থানে মর্যাদা লই ন। 

৪২ কিন্ত আমি তোমারদিগকে জানি হে তোমারদের মহ্েয 

৪৩ ঈশ্বরের প্মে ন্যই। আমি. আপন পিতার নাষে 

আসিয়াছি তাহাডে ভোমরা আমাকে গৃহণ কর না 

অন্যে যদি অঃপলার নামে আইসে ভবে তাহাকে 

8৪. তোমরা গুহণ করিৰা॥ তোমরা জনে ২ পরস্পর 

মর্ঘচাদা পাইয়া! এব" যে মর্যাদা কেবল ঈশ্বর হইতে 
.. আইমসে তাহার চে] না করিয়। কি রূপেবিশ্বান্ ' 

4৫. করিব] | আম যে পিভার স্কানে ডোমারাদর অপবাদ 

করিৰ এমন ভাবিও ন|। তোমারদের অপবাদূক এক 

জন আছে সে মুশাই যাহাতে ভোমরা বিশ্বাস করহ। 



সৃষ্ট অধ্যায় | ৩৭ ৫ 

$৬ কিন্ত তাহাকে যদি বিশ্বাস করিত তবে আমাকেও 

8৭ 

বিশ্বাস করিতা কিজন্য না সে আমার বিষয়ে লিখিল। 

কিন্ত যদ্দি তাহার কথায় ভোষর! পৃতয় নাকর তবে 

আমার কথ! কিরূপে পুত্যয় করিবা-- 

ৃ সৃষ্ঠ অধ্যায় 

এ সকল কথার পরে রিিশ্ত গালিলির সাগর পার 

হইলেন সে তিবেরী সাগর আছে । এব, ব্যাখি 

লোকের উপর যে আশ্চর্য তিনি করিয়াছিলেন তাহ, 
॥ দেখিয়া! বড় লোকারণ্য তীহার পশ্চাৎ গেল । পরে 

ফিশ্ত পর্ধতের উপর গমন করিয়। আপন শিষ্যেরদের 

সহিত তথায় বৰিলেন | এব' পেশাচ্ক নামে যুহুদী 

লোকের ব্রকট1 পবর্ক সন্িকট হইল | অতএব যিস্ত 

চচ্ষু উঠাইয়া মহ! লোকারণয আপন নিকটে আপিতে 
দেখিয়া ফিলিপকে কহিতেছেন ইহারদের ভোজন 

কারণ আমরা কোথ] হইতে রুটী কিনিব | কিন্ত ইহ! 

তিনি কহিলেন তাহার পরীক্ষার নিষিত্তে কেনন! 
আপনি যে কর্ম করিতে স্থির করিয়াছিলেন তাহা 

তিনি জানিলেন | ফিলিপ উত্তর দিলেন যে ইহারদের 

কারণ যদিতুপুত্ঠেক জন কিঞ্চিত ং লয় তবু এক শড 
কাইনের রুটী হইলেও পুতুল হইবেক লা। তাহার 
এক জন শিষ্ঠ আক্দ্র শীমন পিতরের ভাই বলিল | 
এক চেঙ্গড়। এখানে আহেতাহার স্কানে পচট! যবেহ 

7৮ 
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মঙ্গল সমাচার যোহন, রূচিভ 

রুটী এব দুইটা ছোট মৎস আছে কিন্ত এভ লোকের 

মধ্য ইন্ীতে কি হইবে | পরে য্িশ্ত কহিলেন মনষ্যের 

দিগকে বসাইয়া দেও সেস্বানে বিস্তর হাস ছিল। 
অতএব সে পূরুষেরা ভূমিতে বিল তাহারদের গণন! 

নৃযুনাতিরেক সহসু পাঁচেক জন ছিল তাহার পরে-ফ্রিন্ 

সেই রুটী লইলেন এব” স্ব করিয়। শিষ্/েরদগিকে 

বাঁটিয়। দিলেন এব” শিষ্যের সেই উপবিষ্ট লোকের 

দিগকে বন্টন করিলেক এব" মৎসচও যত তাহারা 

ইচ্ছ। করিল। পরে তাহারদের উদর পূর্ণ হইলে তিনি 
আপন শিষ্যেরদিগকে কহিলেন অব্শিষ$ বৃক্রী গুড়। 

গাড়া সকল ঝুড়াইয়। একত্র কর যেন কিছু ক্ষতি না 

হয়। 'অতএব তাহারা সমস্ত একত্র করিল এব" সে 

পাচ য্বরুটীর গুড়া গাড় সেই ভুক্তলোক্র ভোজন 

১৪ 

১৫ 

১৬ 

১৭ 

পরে যে উদ্রর্ত থাকিল তাহ! দিয়! দ্বাদশ ডাল! পূর্ণ ৃ 

করিল। অতএব সেমন্ষ্যের! যখন রিশ্তর এই কৃত 

আশ্চর্য্য দেখিল তখন তাহারা বলিতে লাগিল যে 

অবশ্য ইনি-সেই ভবিষ্যত যাহার জগতে 

.আসিবার অপেচ্ছা ছিল । অতএব গ্রিশ্ত য্খন্ 

দেখিলেন ফে তাহারা আপনাকে ধরিয়। লইয়| রাজা 

করিডে উদ্যত আছে তখন তিনি পুনরায় একাকী 

হৃইয়ু। পৰ্ৰতে গমন করিলেন | পরে অন্তকাল হইলে 

তাহার শিষ্যেরা সমুদে যাইয়া উত্তরিল। এব” নৌকায় 
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চড়িয় কফরনহসের দিগে পার যাইতে লাগিল ইহাতে, 

অন্ধকার হইল এব* যি তাহারদের নিকট তখন 

আইসেন নাই। পরে মৃহা বাতীস হইলে সমূদুের ঢেউ 

উদ্রিতে লাগিল | এমৎ ক্রোশ ডেড়েক দুই ক্রোশ 
কিনারা হইতে বাহিস্! গেলে তাহারা রিগ্তকে সমূদরে 

উপর হাটিয়া নৌকার নিকটে আনিতে দেখিয়ু। শঙ্কিত 

হইল | কিন্ত তিনি কহিলেন আ।মি আছি ভঙ্ু 

করিও না। তখন তাহীরা! আনন্দিত হইয়া ভাহীকে 

নৌকায় চড়াইয়] লইল এব ফে্ ভূমিতে তাহারা যাইতে 

ছিল নেই ভূমিতে নৌকা তৎক্ষণাৎ উপস্িত হইল । 

পর দিবসে যে লোক সমৃদূর এপারে থাকিল সে ফ্খন্ 

দেখিল যে তথাতে আর কোন নৌকা নাই তাহ! 

হ্যতিরেক যাহীতে তাহার শিষ্ঠের। চড়িযাছি'ল এক্* ফে 

যিস্ত আপন শিষ্ঠেরদের সঙ্কে নৌকাতে যান্ নাই 

কিন্ত কেক্ল তীহার শিষ্ঠেরা গিয়াছিল | তত্রাপি 

পুভূর স্তৰ করণ পরে যেখানে তাহীর। রুটী খাইয়াছিল 

সে স্থানের সমীপে আর হ নৌকা! তিবেরী হইতে 

আসিয়াছে | অতএব সে লোকেরা য্খন দেখিন যে. 

যিশ্ত আপনি সেখানে নাই এব, তাহার শিষ্যেরাও 

নাই -তাহারাও নৌকাতে চড়িয়! য্িশ্তর অন্বেষণে 

কফ্রনহমে গেল। এব সমুদ্রে অন্ঠ পারে তাহার 

সাক্ষাৎ পাইয়] তাহাকে বলিভে লাগিল যে হে রাবির 

8১ 0১০ 
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আপনি এখানে কখন আইলেন | যিস্ত তাহার্দিগঞ্জে 

উত্তর করিয়া! কহিলেন সত্য ং আমি .কহি তোমার 
দিগকে তোমরা এ আশ্চর্য দেখাতে আমার অন্বেষণ 

করহ না কিন্ত রুটী খাইয়া পরিত্প্ত হইয়াছিল! ইহার 

জন্য । অনিত্য তক্ষ্ের. কারণ শুম করিও না কিন্ত যে 

ভক্ষ্য অনন্তজীব্নাবধি থাকে তাহার জনে তাহা) 

মন্ষ্যের পুত্র তোমারদিগকে দিবে কেননা ইশ্বর 

পিতা! তাহার উপর আপন মুর ছাপ দিয়াছেন । 

তখন তাহার] কহিল ঈশ্বরের কর্ম যেন করিতে পারি 

এমত আমরা কি করিক। ফ্রিশ্ত পুত্যত্তর দিয়। তাহার 

দিগকে কহিলেন ঈশ্বরের কর্স এই যাহাকে তিনি 

পেরেণ করিয়াছেন তাহার উপর তোমার্দের বিশ্বাপ 

করা |. অতএব তাহারা কহিল তবে কি চিহ্ত 

দেশ্বাইতেছ ফে তাহা! দেখিয়া আমরা পুত্যয় করিৰ 
তুমি কি কর্ম করিতেছ | আমারদের প্রিতুলোক মহা! 
স্টান্তরে মান্গ খাইতে পাইল যেমত লিপি আছে তিনি 
বর্গ হইতেই তাহাদিগকে কুটাঁ খাওয়াইফু। দিলেন | 

তখন প্রিশ্ত বলিলেন সত্য ং আমি কহি তোমারদিগকে 

মুশা সে কুটী তোমারদিগকে স্বর্গ হইতে দিল না কিন্ত 
আমার পিতা স্বর্গ হইতে তোমারদিগকে পুক্ত কুটী 

দেন। কেমন]! সেই ইশ্থরের ক্ুটী যে স্বর্গ হইতে 
নাদিয়া জগৎ কে জীবন দেল। তখন তাহার কহিল 
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হে পুভো এই কুটী আম্ার্দিগকে নিত্য দিউন। যিস্ত 

ভাহারদিগকে হূলিলেন আমিই জীবনের কুটী আমার 

স্বানে যে কেহ আইসে সে হুধার্ত কথন হইবে না 

এব* আমার উপর যে কেহ বিশ্বাস রাখে সে তৃফ্তি 

কাচ হইবে না। কিন্ত আমি কহিয়াছি' যে তোর! 

আমাকে দেখিয়াও বিশ্বাস কর না। পিতা যে সকল 

আমাকে দেন সে সকল আমীর স্বামে আসিবেই এবক্ৎ 

যে কেহ আমার স্বানে আইসে তাহাকে আমি 

কোন ক্রমে ত্যাগ করিব না। কেননা আমি হর্গ 

হইতে নামিয়া! আপন ইচ্ছা পূর্ণ করেতে আইলাম ন] 

কিন্তু আমার পুরেণ বর্তার ইচ্ছা । এব* আমার 

পিতা যিনি আমাকে পাঠাইলেন তীহার ইচ্ছা এই 
€্ সকল তিমি আমাকে দিয়াছেন তাহাতে আমার 

কিছু ক্ষতি না হয় কিন্ত শেষ দিলে আমি তাহাকে 

যেন আরুবার উঠাই | এব* আমাকে যিনি প্রেণ 

করিলেন্দ তাহার ইচ্ছাও এই পুত্যেক জন যে পুত্রকে 

দেখে ও বিশ্বাস করে তাহার অনন্ত জীবন প্রাপ্তি য্ন্ 

হয় এব" শেষ দিনে আমি তাহাকে পূনস্চ উঠাইক্। 

তৰে য়হুদীর। তাহার পুতি কচং করিতে লাগিল যে 

তিনি কহিয়াছিলেন আমি সে কুটী যে স্বর্গ হইতে 

আইল । এব্* তাহারা বলিতে লাগিল এইতো! 

: সুশক্ের পুক্পস্িস্ত না কি যাহার পিতা মাতাকে 
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আমর] জানি তবে কেমন করিয়ু। বলিতেছে যে আছি 

স্বর্গ হইতে নামিয়ু! আইলাম |. অভএক গ্িশ্ত উত্তর : 

করিয়। তাহারদিগকে কহিলেন আপনারদের মধ্যে 

কচং করিওনা | আমার পুরণ কর্ত। পিতা হইতে 

আকর্ষিত না হইলে কোন মনুষ্য আমার স্থানে 

আসিতে পারিৰেক না, এব” সেই জনকে আমি শেষ 

দিনে উঠাইয়া দিব । ভবিষ্ঠছক্তার গুন্থে লেখ! 

আছে যে তাহারা সকলেই উশ্বরে শিক্ষিত হইকে 

অতএব পুতি মনৃষ্ঠ ফে পিডার্ স্বানে ক্রতি করিয়াছে : 

ও. শিক্ষিত হইয়াছে সে আমার কাছে আইসে। 

এমন য়ে কোন মানুষ পিডাকে দেখিয়েছে তাহা নয়ু 

সেই ব্তিরেক ধিনি ঈশ্বর হইতে আছেন তিনিই 

পিতাকে দেখিয়াছেন|' সত্যৎ আমি বুলি তোমার 

দিগকে আমাতে ফে প্রচ্যয় করে তাহার অনন্ত জীবন 

আছে । আমিই সেই জীবনের কুটী। তোমারদের 

পিত্রা মহাপান্তরে মান শ্বাইয়। মরিয়াছে। এই 

সে রুটা স্বর্গ হইতে আইসে ফে তাহা খাইীলে মনুষ্/ 

মরে না । আমি জীবনীয় কুটী যে বর্গ হইতে আইল 

এ রুটী কোন মনুষ্য যদি খায় তবে সে নিত্য জীহী 

২ 

হইবে এব, যে ক্টী আমি দিব সে আমার মাণ্স 

যাহ] আমি জগতের জীবন হেতু পুদান করিব । 

ইহাতে যুহুদীরা পর্দপর বচসা করিযু। কহিতে নক 

চান সি. ৮৫ 
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লাগিল এ মানুষ আপন মা"স আমারদিগের খাইবার 

জন্য কিরপে দিবে । তখন ফরিশ্ত তাহারদিগতক 

কহিলেন মনুষ্য পুত্রের মা-স ন| খাইলে এব" তাহার 

রূক্ত না পিয়িলেও ভোমারদের অন্তরে জীবন নাহ | 

যে কেহ আমার মা-স শীয় এব* আমার রক্ত পান 

করে ভাহীর অনন্ত জীবন আছে এব* শেষ দিনে 

আমি তাহাকে উঠাইয়াদিব | কেননা আমার মাস 

নিতান্ত খাদ্য এব" আমার রক্ত নিতান্ত পেয়। 
্ আমার মাণ্স ভোজন করে এব" আমার রক্ত পান 

করে সেই আঘাতে বর্তিডেছে এব” আমি তাহাতে | 

য্ম্ত জীবমান পিতা আমাকে পাঠাইয়াছেন এব* 

আমি পিতা হইতে জীয়ি সেই মত আমাকে যে খায়, 

সেই আম] হইতে জীয়িবে। এই সে কুটীষে স্বর্গ 

হইতে নামিয়া আইল যেমত ভোমারদের্ পিতরা মান 

খাইয়া মরিল সেই মত নহে এই কুটী যেশ্ায় সে 

নিত্য জীকী হইবে | এ কথা! তিনি শিনগগের মে 

কহিলেন যাবৎ কফ্রনাহমে শিক্ষাইভেছিলেন | 

অতএব তাহার অনেক শিষ্ঠ ইহাই শ্তনিয়| কহিতে 

লাগিল যে এইতো! কঠিন কথা তাহ! কেটা শ্তনিশ্চে 
পারে । য়িশ্ত আপন শিষ্যেরদের এ বিষয়ের কচি 

অন্তঙ্ঞাত হইয়া তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা 

ইহাতে ন। কি ঠেষ খাইলা । তবে কি আপন পূর্ব 
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স্বানে ঘ+ইতে যদ্দিসযাৎ মনুষ/ পুত্রের উর্বগঙ্ষন দেখিব| 

আত্মাই জীবাইতেছে মীতসতে কিছুজল নাই আমি 

যে কথ! তোমার্দিগকে কহি সে আত্মা এব" জীবন] 

কিন্ত তোমারদের কতেক জন আছে ফে পুত্যয় করেনা 

কেনন] ক্রিশ্ব পুথ্মাবথি জানিলেন কে ং অবিশ্বাস 
করিল এব” কেট! ভীহার বিশ্বাস ঘাতক হইবে | পরে 

তিনি বলিলেন এপুমুক্ আমি কহিলাম যে আমার্ 

পিতার দেওয়] ব্যতিরেকে কোন মনুষ; আমার স্থানে 

আসিতে পারিবেক না| সে অবধি তাহার অনেকে 

শিষ্য ফিরিয়া! গেল এব ভাহার সমিভ্যারে আর গতি 

করিল না! | তখন যিন্ত দ্বাদশটারদিগকে কহিলেন কি ও 

ভোমরাও যাইবা । তবে শীমন পিতর্ উত্তর করিল ছে : 

পভ! আমরা. .কাহার্ স্বীনে যাইব অনন্ত জীহনের: 

কথা তোমার স্তানে। এব” আম্র। পুত্য় করি ও. 

নিশ্য় জানি ফে তুষি খীট জীহ্মান ঈশ্বরের পুন্ন। 

যরিস্ত ভাহারদিগকে পুত্যত্তর দিলেন আমি তোমা 

দ্বাদশজনেরদিগকে বাছিয়। লইলাম কিনা কিন্ত 

ভোমারদের মধ্যে এক জন আছে শয়ুতান। তিনি 

শীমনের- পুক্র রিহোদা সারিওটার বিষয়ে একথা, 

কহিলেন কেননা সেই দ্বাদশের এক জন হইফু। তীহীকে 

বিশ্বাস হাভকী করিবে 
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উহার পরে র্িস্ত গালিলির মধ্যে ভূমিতে লাগিলেন 

এক ফুস্থা। দেশে ভূমিতে চাহিলেন ন। কেননা যুত্দীরা 

তাহাকে বথ করিতে চেষ্ট। করিল] ইহাতে যুহ্দীর 

দের তাগৃপর্র্ব উপস্থিত হইল। অতএৰ তাঁহার 
ভুঁভ্গণ তাহাকে কহিলেক এখান হইতে পুষ্থাঙ্গ 

করিয়। যুভ্দা দেশে যাও ফেন তোমার শিষ্যেরাও 

তোমার ক্রিয়। দেখে । কেননা আপমি পূকীশ মতে 

বিদিত হইতে চাহিলে কোন মান্ষ গোপনে কিছ করে! 

না তুমি হ্দি এ কার্য করহ তবে জগৎ পুতি আপনাকে 

দেখাইয়া দেও। কেন্ন! তাহার ভ্ঁভারাও ভীহাকে, 

বিশ্বাস করিল না | তখন রিস্ত ভাহারদিগকে কহিলেন 

আমার সময় এখন আইসে লাই কিন্ত ডোমারদের 

সময় সতত উপস্থিত । জগৎসণ্সার তোমারদিগকে ম্ন্দ 

বাসিভে পারে না কিন্ত আমাকে মন্দবাসে কেনন। 

আমি পুমাণ দিততছি ফে তাহার ক্রিয়। মন্দ | ভোষর। 

এ পব্রবে ফাও আহি এখনি এ পর্বে যাই ন| কেনন! 

আমার সময় অদ্ঠাপি পূর্ণ হয় নাই। তিনি তাহার 

দিগকে একথা কহিয়! গালিলিতে রুহিলেন | . কিন্ত 

তীহার ভাতার! যখন গিয়াছিল তখন ভিনি ও পর্বতে 

গমন করিলেন ব্যক্ত রূপে নহে কিন্ত গোপন রূপে ! 

পরে য়হদদীরা সে পর্বে তাঁহার উদ্দেশ করিতে লাগিল 

১২. এব'বলিল সে কোথায় আছে । এব” তাহার ক্ষয়ে 

(9০9 
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লোকেরছের বিস্তর বচসা হইতে লাগিল কেহ বলিস 

সে ভাল ঘনুষ্য আর কেহ বলিল যেন কিস্ত লোকের 

দিগকে ভুলাইভেছো। তত্রাপি ঝুহ্দীরদের ভয়েজে : 
কোন মনষ্ঠ তাহার বিষ্য়ে সগষ্ট কথা, কহিল না। 

ইহাতে পব্ের্বর ঘধ্য কালে র্িস্ত যন্দিরে গিযু। শিক্ষাইতে 

লাগিলেন | ভাহীতে যুহ্দীরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া 

_হৃলিতে লাগিল এ মনুষ্য অভ্যাস না করিয়। লেখা পড়! 

কি রূপে জানে | ফ্রিশ্ত উত্তর করিয়া! তাহারদিগকে : 

কহিলেন আমার শিক্ষ/ আমার আপনার নহে কিন্ত 

আমাকে যিনি পাঠাইলেন তীহারি |।কোন মন্ষ্ঠ যদি 

তীঁহার আমুঘতি পালন করিভে ইচ্ছা করে তবে সে 
জানিরে এ শিক্চার বি্ষ্য়ি কি তাহা জশ্বরহইভে 5. 

নী ] 

কিশ্বা আমি আপনা হইতে কছি | যে আপনা হইতে” 

কছে সে আপনার গৌরৰ্ চেষউ। করে কিন্ত যে আপন 

প্ররেণ কর্তার গৌরবে চেষিত আছে সেই জন 

পাকৃতার্থিক এব” ভাঙাতে কিছু অফাথার্ঘ/ নাই। মশা 

ভোমারুদিগকে ব্যবস্থা গুহ্থ দিয়াছেন কিল! তথাপিও 

তোমার্দের মধ্েযেকেহ ব্যবস্থা পালন করে নাজআামাক্ে 

বধ .করিভে তোমরা কেন অন্নস্থানন করিতেছ | 

লোকেরা উত্তর দিয়। কহিল তুমি ভূতগৃস্ত কে তোমাকে 

ধ করিতে অনুসদ্ধাম করে। ফিস পৃত্যত্তর দিয়! ভাহার 

দিগকে কহিলেন আম এক. কর্ম করিয়াছি তাহাতে 

০ 
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তোমারদের অসন্ভৰ জ্ঞান হইল । মুশা তোষারু 

দিগকে সৃনভের বিধান দিলেন € তাহা মৃশা হইতে 

হইয়াছিল সে নয় কিন্ত পিত্লোক হইতে ) তাহাতে 

ভোমরা বিশ্যুমবারে ষনুষেণর সু্ত করছ । আতএব 
যদি মুশীর ব্যবস্থার লজ্ঘম না হইতে মনূষ্ঠের সুমত 

বিশামঘকারে হয় তবে কি ইহাতে তোমরা আমার 

উপর ক্রুদ্ধ হও ফে আমি বিশ্ামবারে এক মন্ষঃকে 

*সর্র্বা্গে সূ কারয়। দিয়াছি'। দেখাক্রমে হিচার করিও . 

না কিন্ত পুক্তার্থ বিচার কর। তথন ফ্রিরোশলমের 

কতেক জ নর! কলিতে লাগিল যে উহ্ারা ফাহাকে বধ 

করিতে চেস্টা করে একি সেই নহে । কিন্ত দেখ সে 

সাহস কথা কহিভেছে তথাপি তাহীরা তাহাকে কিছু 

বলে না৷ কি আমার্দের গধানেরা নিশ্চিত জানে থে 

ইনি খীষ্উ নিতান্ত। কিন্ত এ মন্ষ্যকে আমর! জানি দ্বে. 

কোথা ভইতে আসিয়াছে কিন্ত খ্বীউ ফ্খন্দ আশিবেল 

তখন কেহ জানিতে পারিবেন না ফে তিনি কোথা হইতে 

জআাইসেন । তখন ফিশ্ত মন্দিরের মধ্যে শিচ্ষাইভেহ 

উচ্চৈঃস্থরে কহিলেন ভোমরা আমাকেও জান এব, কোথা 

হইতে আইলাম ভাহাও জান কিন্ত আমি আপন] হইডে 

আসি নাই এব* আমাকে ফিনি পাঠাইলেন তিনি সত্য 

তিনি তৌগারদের স্থানে অজান | কিন্ত আমি তীহাকে 

জানি ৫কেদন। আমি তাহা] হইতে আছি এব” তিনি 

0 ০৪: 
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আমাকে প্রেণ করিলেন । তখন তাহাত্কে ধরিতে 

ভাহীরা৷ উদ্তত হইল কিন্তু তাহার সময় তখন উপস্থিত 

ন| হইলে কোন মন্ষ্/ তাহার উপর হাত দিল ন1। এক্" 

লোকেরু মধ্ অনেকে তীহাকে পুভ্য় করিল ও বলিল 

খুকি যথন আসিবেন তখন কি এই মনুষ্ঠের আশ্চর্ক 

ক্রিয়। হইতে মহৎ আশ্র্বয করিবেন । ফ্বার্সীরা শ্ুনিন্ 

যেলোক সকল তীহীর্ বিষয়ে এমৎ কথা! কত্হ অডএ 

তাহার! ওপ্রত্ধান্ যাঁজকেরা ভীহীকে ধরিয়া! আনিতে 

পেয়াদাগণেরদিগকে পাঠাইয়া দিলেক। ভথন ফিশ 

ভাহারদ্িগকে বলিলেন এখন কিঞ্চিৎ কাল আমি 

তোমারদের সহিৎ আছি তৎ্পরে আমি আপন 

প্রণকর্তার নিকটে যাই | তোমরা আমাকে আহষ্ণ 

করবা কিন্ত আমার উদ্দেশ পাইৰা না এব* আছি 

৩ 

৩০৬ 

০৭ 

যেখানে থাকি সেখানে ভোমরা] হাইডে পারিৰা ন। | 

তখন যুহুদীরা পরস্পর কলিতে লাগিল স্বে কোথায় 

যাইবে যে আমরা তাহার উদ্দেশ পাইৰ্না সেকি 

পর দেশাশিত ছড়ানেরদের নিকট যাইয়ু। পর দেশির 

দিগকে শিক্ষাইবে | এ কি কথা কহিতেছে ভোমরু! 

আমাকে অন্বেষণ করিব] কিন্ত উদ্দেশ পাইক] না এব, 

যেখানে আমি থাকি সেখানে তোমরা আসিতে পারিক। 

না। শেষ দিবসে পর্বের, মহাদিবস যিস্ত দীড়াইয়। 

উচৈঃস্থরে ডাকিতে লাগিলেন কোন মনুষ্ঠ হি তৃক্কিত 
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হয় সে আগার স্থানে আসিয়। পান করুক । যে 

আমাতে বিশ্বাৰ করে খর্মগুন্থ যেত বলে তাহার্ 

উদর হইতে অআমৃতজলের নদী বৃহিবে। কিন্ত ইহ! 

তিন্মি কহিলেন 'দে আতর বিষরু যে তাহার 

বিশ্বানকেরা পাইবে কেনন। রিশ্তর মহিম। পুকাশ 

তখন নিন্ধ হয় নাই এ জন্য ধর্মাতন! তাবৎ দেওয়! 

যায়নাই। অতএব লোকের! এ কথা শ্তনিরা] অনেকে 

হিলেক এই নিশ্চিত সেই ভবিষ্ঠদ্বক্তা | অন্দে হলিন্ 

এই শীষ বটে কিন্ত কেহ বলিল- শী কি গালিলি 
হইতে.আলিবে। ধর্মগুন্থে কহে কিনা যে ছাউদের 

বীর্ঘ্য এব* দাউদের জন্মস্বান বীতলহম নগর হইডে 

এজ আসিবেন ॥ অতএব তীহার বিষয়ে লোকেরু 

মধ্যে ভিহ্বাক্তা হইল | এব* কতেক তাহাকে ধ্রিতে 

চাহিল কিন্ত কোন জন তীহার উপর হাড দিল না । পরে 

পেয়াদাগণ পুথান যাজক এব" ক্ার্সীরদেরু স্থানে 

ফিরিল তাহীতে ভাহারা কহিলেক্ তাহাকে তোর! 

কেন আনিলি না। পেয়াদার। উত্তর দ্িষ্ব ফে এই 

মনূষ্ঠ যেমৎ কথা, কহেন এম কথণ কোন মনুষ্য 

কথন কহো নাহ | তখন ফ্ারসীরা পুড্যত্তর 

করিলেক কি তোরাও ভান্ত হইলি। কোন অধ্যচ্ভ/ 

কিছ! ফার্সী ন] কিতাহার উপর বিশ্বাস করিফাছে। 

কিন্ত এই যে ব্যবস্থা অভিজ্ঞ লোক তাহার! শংপণুক। 
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নিকদেমস তাহারদের এক জন্দ সেই ফে রাত্রি কালে 

যিশ্তর নিকুটে গিয়াছিল সে ভাহার/দগকে কহিতে 

লাগিল। ভাহার কথা না ্ তনি্গে সব“ তাহার ক্রিয়; ল! 

জানিলে কি আমারদের ব্যবস্থা! ফোন মন্গফের দোষ 

বর্তায় । তাহারা পুতুতর দিয়া তাহাকে বলিল কি 

তুমিও গালিলী হট তত্ব করি্া দেখ হে গালিলি 

হৃইভে ভবিষ্যদ্ক্তার উদয় হয় না অড পরে পুতি 

জন আপন ₹ ৰাটীতে চলিয়া! গেল_ শা 

| অষ্টম অধ্যাক 

ফিস্ত জিত বৃহ্ধ পর্বতে গমন করিলেন । এব" রাশ্রি 

পুভাতে তিনি পনরায় স্মদ্দিরে আইলেন্* পরে লোক 

সকল তীহার নিকট আইলে তিনি বসিয়া তাহার 

দিগকে শিক্ষাইতে লাগিলেন | তৎপরে অধ্যাপকের ও 

ফার্সীরা ব্যভিচার ক্রিয়ায় ধৃত এক জন ত্রীকে 

তাঁহার কাছে আনিল এব” মধ্যখানে হ্াখিজু। তাহাকে 

কহিতে লাগিল। হে গুরো এই ভ্রীলোক ব্/ভিচার কর্থে 

পৃত্যহ্ত ক্রিয়াতেই থরা গেল | ইহাতে সুশ! ৰ/বস্থাগুন্ে 

আমারদিগকে আজ্ঞ। দিয়াছেন ফে এম লোককে 

পৃস্তরাহাতে মারিয়া ফেলিতে হয় কিন্ত, তুমি কি 

কহিডেছ। ইহাই তাহার পরীক্ষ। ভাবে তাহার! 

কহিল যেন তীহীর অপবাদ করিতে কিছু হিদু পায় 

কিন্ত ব্রিস্ত আপন শরীর নৌয়াইয়া অঙ্জুলী দিয়) 

পা 
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ভূমিতে লিখিভে লাগিলেন ।“পরে তাহারদের পুমঃপুনঃ 

জিজ্ঞাসা করাতে তিনি গা তুলিয়া! তাহারদিগকে 

কহিলেন ভোমারদের মধে; যে জন নিহপাপী সেই 

পৃথযে তাহার উপর পৃন্তর ফেলিয়া! দিউক | পরে 

ভিন্দি প্নবর্বার আপন শরীর নৌয়াইয়া ভূমিতে 

লৈখিতে লাগিলেন | ইহা! শ্তনিয়! আপন আন্তঃকরণে 

পুবোধ পাইয়া তাহারা বৃদ্ধ জন আরস্ত করিয়া! একে £ 

তেষ জন পর্য্যন্তই বাহিরে গেল তাহাতে র্রিশ্ত এব” সে 

জ্রীলোক মধ্যখানে দণ্ডায়মান একাকী থাকিলেন। 

পরে ঝ্রিশ্ত গা ভুলিয়া সে ভ্রী ব্যতিরেক কাহীকে ন1 

দেখিয়া তিনি কহিলেন হে নারি তোমার অপবাদকের] 

কোথায় কি ভোমার দোষ কেহ নিশ্চয় করে নাই। 

সে কহিল কেহ না মহাশয় যিশ্ত ভাহাকে কহিলেন 

আমিও করি না যাও আর্বার পাপ করি ও লা। পরে 

জিশ্ত ইহারদিগকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন আমি 

জগতের দীপক আমার পশ্চান্ভ্ী যে সে আন্ধকারে 

গমন করিবে ন। কিন্ত জীবনের দীপ্তি পাইবেক অতএব 

ফারসীরা তীহাকে কহিল ভুমি আপনার সাক্ষী 

৯৩1১৪ আপনি দেও। ভোমার জাক্ষী সত্য নহে । গিশ্ত পৃচ্যতর 

করিয়া! ভাহারদিগকে কহিলেন যদি আমি আপনার্ 

সাঙ্ছী দি তত্রাপি আমার সাক্ষী সত্য কেননা আদি 

জানি কোথা! হইতে আসিয়াছি এব" কোথায় যাইতেছি 
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কিন্ত ভোমরা আমার আগমঘন কোথা হইডে এক, 

আমীর গমন কোথায় ভাহা কহিভে পারিৰা না| 

ভোমর! শারীরিক বিচার কর আহি কাহাই বিসার 
করি না। কিন্ত যদি করি তথাপি আমার বিচার সন্য 

কেননা আমি একাকী নহি কিন্ত আমার পৌোো ক: 

পিতা তিনি ও আমি দুই আহি | ডোমারে 

ব্যবস্থীয় লেখী আছে যেদুই জনের সাক্ষী সভ্য । 

আপনার পৃমাণ আপনি দিয়া আমি এক সাক্ষী আহি 

ব্* পিতা ধিনি আমাকেপাঠাইলেন তিনিও আবার 

জন্য সাক্ষী দেন | তখন ভাহারা বলিল ভোমার পিতা 

কোথা আছে জ্িশ্ত উত্তর করিলেন তোমরা আমাতকণ্ড 

জান লা আমার পিভাকেও জান না আমাতক য্প্গি 

ঠ্ 

৯. 

২. 

জীনিতা তবে আমার পিতাকেও জানিতা । এই কথা 

যিশ্ত ভীগ্ার্ঘরে কহিলেন যাৰ মন্দিরে শিক্ষা ইতে 

ছিলেন কিন্ত তাহার সময় তাবৎ উপস্থিভ নহিলে কেহ. 

তাহার উপর হীত দিল না | তখন যিস্ত তাহীরদিগকে 

পূনবর্বার কহিতে লাগিলেন আমি পুস্কান করিয়া! যাই 

পরে তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিয়া স্বপাপে মরিৰা! 

যেখীনে আমি যাই সেখানে তোমরা আসিতে পারিবা! ্ 

না। তখন ফুহুদীর! বলিল সেকি আপনাকে বৃধ 

করিবে তাহাতে কহিতেছে যেখানে আমি যাই 

সেখানে ভোমরা আসিতে পারিৰা নম! | তিনি কহিলেন 
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 ভাহারদিগকে ভোমরা নীচু হইতে আমি উপর 

হইতে ভোমরা এ জগৎ হইতে আমি এ জগৎ হইতে 

নহি।আভএব আসি বলিলাম যে তোমরা স্বপাগে মিবা 

কেনন] যদি বিশ্বাস নাকর যে আমি সেই তকে ভোনরা! 

স্থপাপে মরিবাই | তখন তাহারা বলিল তুমি কেট ফিস্ত 

তাহারদ্দিগকে কহিলেন সেই যাহা আমি পুথমাবধি 

তোমারদিগকে কহিলাম | তোমারদের বিষয়ে আমার 

"অনেক কথ। কহিভে ও বিচার করিতে আছে কিন্ত 

আমাকে যিনি পৌরেণ করিলেন তিনি সত্য এব” তাহার 

স্বান্ে যাহা শুনিয়াছি ভাহ। জগৎকে কহিতেছি। 

তাহারা হুঝিল না যে তিনি পিতার প্রসঙ্গ তাহাদিগকে 

কহিতেছেদ 1 তথন ফ্রিশ্ত তাহারদিগকে হলিলেন 

তোমরা ফ্খন মনুষ্যের পুক্রকে উর্ধে উঠাইবা তখন 

জ্ঞাত হইব! ফে জ্বামি সেই এব*ফে আপনা হইত 

আমি কিছু করি না কিন্ত পিতা হইতে শিক্ষিত হইয়া! 

আমি এ স্ুকল-কহি। এব* আমাকে.যিনি পাঠাইনেন 

তিনি আমার সহিৎ আছে পিভা আমাকে একাকী 

ছাড়িয়া দেন নাই কেননা আমি তাহার ভোষ্ক ক্রিয়া 

সন্ঘত করি । যাৰৎ একথা কহিতেছিলেন তাৰ্ৎ 

অনেকে তাঁহার উপর পুত্যয় করিল । পরে যিশ্ত 
আপন বিশ্বীনক য়হুদীরদিগকে কলিলেল যদি আমার 

কথায় সাব্যন্ত থাক তবে তোষরা আমার শিষ্ঠ নিতান্ত। 
এও 
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এব"তোমরা সতুকে জানিৰা ও সত্যটা! তোমারদিগতক 

মৃক্ত করিবে ।তাহারা উত্তর করিল আম্রা আব্রহীঘেরু 

হণ আমরা কোন লোকের বুশতাপন্ধ কখন্ন 

হই নাই তৃমি কেমনে কহ ফে ভোমরু। মুক্ত হইবা। 

যিশ্ত পৃত্যত্তর করিলেন সত্য ২ আমি কহি ডোমার 

দিগকে যে কেহ পাপ করে সে পাপের সেবক আছে । 

এব, সেবক যে সে বাটীতে সদৃত থাকে না কিন্তু পুক্র 

সদত থাকেন | অতএৰ পুত্র যদ্দি তোমারদিগকে মুক্ত 

করেণ তৰে মৃক্ত হইকা নিতান্ত | তোমরা! আব্র্হীমের 

বণ্ণ তাহা আছি জানি কিন্ত আমার কথ? ভোমারদের 

মধ্যে স্থান পায়না! এই জন আমাকে মারিয়া! ফেলিতে 

চেউ।! করহ ॥ আমি যাহা আপন পিতার স্বানে 

দেখিয়াছি তাহা কছি এব ভোমরা যাহা তোমারদের্ 

পিতার কাছে দেখিয়াছ তাহ] ভোমরা করুহ | তাহার! 

উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল আবর্হাম আমার্দের্ 

পিতৃ আছেন রিিশ্ত তাহীরুদিগকে কহিলেন যদি 

আব্র্হামের সন্তান হইতা তবে তোমরা আবর্হামের 

আচরণ করিতা। কিন্ত আমি এক মন্ষ্য ফে ঈশ্বরের 

স্বানে সত)টা শুবণ করিয়া তোমারদিগকে কহিয়া! 

দিয়াছি আমাকেই বধ করিতে তোমরা আনসন্ধান 

কর্হ আবর্হাম এমৎ করিলেক না | তোমর্! 

আগনারদের পিত্কর্ম করিতেছ তখন ভাহারু॥ কলিল 
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আমরা তে বিজন্মা নহি আমারদের এক পিতা আছেন 

তিনি ঈশ্বর | যিস্ত তাহার্দিগকে কহিলেন যদি ঈশ্বর 
তোমারদের পিতা হইতেন ভবে আমাকে পুষে করিত! 

কেননা আমি ঈশ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি 

এব". আমি আপনা হইতে আমি নাই কিন্ত তিনি 

আমাকে পাঠাইলেন 1 আমার বাণী তোমরা বুষঝহ না 

কিজন্য না আমার কথা তোমরা শুনিতে পার্হ না এই 

নিমিত্তে । তোমরা আপনারদের পিত্ শয়তান হইতে 

হইয়াছ এব* তোমারদের পিত্র কামাভিলাষ সকল 

পালন করিবাই সে পৃথমাবধি নাশক ছিল এব 

সত্যেতে থাকিল না কেননা তাহাতে সত্যই নাই য্খন্ 

মিথ্যা কহে তখন সে আপন অত বিষয়ের কথা 

কহে কেনন! সে মিথাবাদী ও মিথঠাজনক| এব” আমি 

তোমারদ্িগকে সম্ভ কহিতেছি এই নিিত্তে তোষর! 

আমাকে পুড্/য় করহ না। তোমারদের কোন জন 

আমার পাপ পুতিপন্ন করিয়া দেখাইতে পারে এক, 

সত্য ষ্দি বলি তবে আমাকে কেন পুত্যয় কর না| ছে 

ঈশ্বর হইতে হয় সে ঈশ্বরের কথা শ্তনে ভোমরা উশ্বর 

হইতে নহ এই জন্যেতোমরা শ্তনহ না । তখন যুহুদীরা 

পৃত্যত্তর করিয়া তীহীকে কহিল আমরা বিহিত কহি 

কিনা যে তুমি শমরণী এব* ভূতগৃস্ত আছ । য়িস্ত উত্তর 

করিলেন আমি ভূতগুস্ত নহি কিন্ত আগন পিতার সন্মান 
7) 4 এ ৪ ৮ 
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€* করি এব" তোমরা আমার অপমান করহ । আছি ্ 

আপন গৌরবের অন্সন্ধান করি না একটা আছেন তু | 

৫১ ফিনিঅনসম্ধান করেশ এব* বিচারও করেণ। সত্য নড 

আমি কহি তোমারদিগকে কোন মন্ষ/ যদি আমার 

কথা পালন করেসে মৃত্ঠকে কখন দেখিৰে না। 

৫২ ডখন যুহ্দীরা বলিল এখন আমরা জানি যে তৃষি 

্ ভূতগৃস্ত বট আবরহাষ এব" ভবিষ্যদ্ক্কীরা মতিয়াঙ্ছে 

তুমি কহিতেছ যদি কোন মনল্য্য আনার কথা 

পালন করে সে ম্ত্ুর আশ্বাদূন কখন পাইবেক 1 

৫৩ ভুমি কি আমারদের পিভ্ আবরহীৰ হইতে মহৎ, 

তিনিও মরিযাছেন এক ভবিষ্যদ্বক্তারাও মরিয়ু ছেল তু 

তুমি আপনাকে কি করিয়। মান। রপ্ত পুশ্যত্তর 

৫৪ করিলেন যদি আপনার মর্যটাদ। আপনি করি তকে 

আমার মর্যাদা কিছ,নয় আমার পিতা যাহাকে তোমরা! 

আপনারদের ইশ্বর করিয়া বল তিনিই আমাকে 

৫৫. মর্যাদা) করেশ | তথাপি তীহীকে ভোমরা জাল না কিন্ত 
আফি তাহাকে জানি এব- ভীহার কথা পালন করি । 

৫৬ . তোমারদেরু পিভ্ আব্রহাম আমার সময়ু দেখিতে 

্ভ্ আকিঞ্চন করিল এব* তাহা দেখিল ও আনন্দিত 

৫৭ হইল। তখন যভ্দীরা তাহাকে বলিল তোমার বয়-ক্র 

অদ্ঠাপি প্শশ বৎসর হয় নাই তুমি নাকি আবর্হাম 
৫৮ কে দেখিয়াছ। যিস্ত তাহারদিগকে কহিলেন সত্য 
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আমি কহি তোমারদিগকে আব্রহামের বর্তমান 

পূর্বে আমি আছি? তখন তাহার! পুস্তর উঠাইয়া 

ভীহার উপর ফেলিয়া দিতে উদ্তত হইল কিন্ত যিস্ত 

আপনাকে গুপ্ত করিলেন এব ভাহারদের মধ্য দিয়া 

গতি করিয়। মন্দিরের বাহির হইয়। পুস্ান করিলেন । 
নব্ঘ অধ্যায় 

গতি করিতে ং তিমি এক মনুষ্ঠকে দেখিলেন ফে্ 

আপন জন্মাবধি অন্ধ ছিল। তাহার শিষ্যের! তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিলেক ফে কেটা পাপ করিয়াছিল তাহাতে 

এ মানুষ অন্ধ হইয়া জন্মিল সে আপনি কিন্তা তাহীক্ 

মাতা পিতা । য়িস্ত উত্তর দিলেন এ মনুষ্যও পাপ 

করে নাই তাহার পিতা মাভাও করে নাই কিন্ত 
ঈশ্বরের ক্রিয়া যেন তাহীতে পুকাশিত হয় | দিন 
থাকিতেই আমার প্রেণ কর্তার কর্ম আমাকে করিতে 
হয় রাত্রি আমিতেছে তখন কেছ' কার্ধয করিতে 
পারিৰেক না। যাৰ আমি জগতে আছি তাবৎ 
আমি জগতের দীপক | তিনি এই রূপ কহিয়। ভূমিতে 
থক দিলেন এব" সে থুক দিয়া কর্দম বানাইলেন | 

পরে সে অঙ্ক লোকের চচ্ছুর উপর এ কাদা লেপাইয়! 
তাহাকে কহিলেন শিলোয়াম অর্থাৎ প্রেরিত প্করিণীতে 
যাইয়। খোৌঁত করগা অতএব সে পুস্থান করিল এক. 

গুক্ষালম করিয়া সচঙ্ছু ইইয়] আইল | ইহাতে পড়ান 
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লোক এব যে সকল পূর্বে তাহাকে অন্ধ দেখিয়াছিল 

তাহারা বলিতে লাগিল এঁ ফে ভিক্ষা মাক্ষিয়া বসিয়া 

১. থাকিভ এট কিসেই নহে । কেহ বলিল সেই বটে | 

আর কেহ বাঁলল তাহার্ স্বরূপ মড আছে কিন্ত | 

১৬ আপনি বলিল আমি সেই বটি । অতএব তাহারা 

১১. কহিতে লাগিল ভুমি কি মতে দৃষ্টি পাইল! | সে উত্তর 

করিয়া কহিল এক মনুষ্ঠ তাহার্ নাম স্বিশ্ত সে কাদ। 

বানাইয়া জামার চচ্চুতে লেপিয়া! আমাকে কহিলেক 

শিলোয়াম পৃষ্করিণীতে যাইয়া! ধোও অতএব আমি 

২. গেলাম এব” ধৌত করিয়া চচ্চু পাইলাম। তখন তাহারা 

কহিল সে কোথায় আছে সে লিল আমি আানিন] | 

১৩ তাহারা সে পৃর্রান্ধ মনু/কে ফার্সীরদের স্থানে 

১৪ আনিয়া দিল । কিন্ত যিশ্ত সে কর্দঘ বানাইয়া ভাহাকে 

১. চচ্ছু দিয়াছিলেন বিশ্বামবারে । তখন ফারসীরাও 

ভাহাকে প্রশ্ন করিল যেকি রূপে চক্কুপাইয়াছ সে 

কহিল তিনি আমার চঙ্ষৃতে কাদা লাগাইয়াদিলেন 

»৬ পরে আমি ধৌত করিয়া এখন দেখিতে পাই | আতএৰ 

কডেক ফারসীরা বলিতে লাগিল এ মান্ষ ঈশ্বর 

হইতে নহে কেনন1সে বিশুমবার মানে না আর কতেক 

বলিল পাপী ফে মনুষ্ঠ সে কেমন করিয়া এই রূপ 

আশ্চর্য্য করিতে পারিবে এক" তাহারদের মধ্যে ভিন্ন 

১৭ বাক্যতা হইল । ভাহারা পৃনশ্চ সে অন্ধ মানুষকে কহিল 
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এ ফে তোমাকে চহ্ষু দিয়াছে তাহার বিষে তুমি কি 

রুল সে কহিল তিনি ভৰিষ্যছ্বক্তা | কিন্ত যুহুদ্দীরা! সে 

চক্ষু প[প্তজনেরু পিতা মাতাফে যদ্বধি না ডাকিয়া ছিল, 

তদবধ্ধি ইহ] প্রত্যয় করিল না যে সেটা অন্ধ ছিলতৎপরে 

চহ্ছু পাইল। অতএব তাহারা তাহারদিগকে আনাইফ়ু! 

জিজ্ঞাসা করিল যে এইটা না কি তোমারদের পুন্র যে 

তোমবু। বুল অন্ধ হইয় জন্মিল তবে সে কি রূপে এখন 

দ্বেখিতে পাইতেছে ॥। তাহারা উত্তর করিয়া! তাহার 

দ্িগকে কহিল আমরা জানি ফে এইটা আমার্দের্ 

পুল এব* ফে সে অন্ধ জন্মিল। কিন্তু এখন সেকি 

গুকারে দেখিতে পাইয়াছে আমরা জানি ন৷ কিন্ত 

তাহাকে কেটা চহ্ষছু দিয়াছে তাহাও জানি না ভাহার্ 

যুবক বয়স হইয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর আপনার 

কথা আপনি বলিবে | তাহার পিতা মাতা যুভ্দীরদের্ 

ভয়েতে এ কথা কহিল কেননা যুভ্দীরা পরামর্শ স্থির 

করিয়াছিল যে কোন মন্ষ্য যদি তীহাকে শী 

বলিয়া স্বীকার করে সে শিনগগ হইতে বাহির করা 

যাইবে | এই নিমিত্তে ইহার পিতা মাতা কহিল নে 

যূৰক হইয়াছে তাহাকে প্ুক্ম কর। তখন তাহারা 

পুনরায় সে পূর্ব্বা্ধ মনুষ্ঠকে ডাকিল এব” তাহাকে 
কহিল ঈশ্বরের পুশ"সা কর এ মানুষ পাতকী আছে 

আমরা জানি | সে উত্তর করিয়া কহিল সে পাক 
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আছে কি ন। আছে তাহা! আমি জানি মা এক কথা? 

আমি জানি যে পৃবের্ব আহি অন্ধ ছিলাম এখন আব 

২৬ দেখিতে পাই । তখন তাহারা পৃনশ্চ কহিল সে 

তোমাকে কি করিল কিমতে ভোমার চচ্ষু ভাল করিল। 

২? “সে পৃত্যততর করিল আমি তো কহিয়াহি কিন্ত তোমরা 

শ্তনিলা না কিমিমিত্ে আরবার শ্তনিতে চাহ ভোমরাও 

২৮ তাহার শিষ্য মাকি হইবা। তখন তাহারা তাহাকে, 

তিরস্কার হরিতে লাগিল ও হুলিল তুই তাহার শিষ্ 

২৯ আমরা মুশার শিষ্য | সূশাকে ঈশ্বর বলিলেন আমর? 
জানি কিন্ত এ কোথাকার লোক তাহা আমরা জানি না) 

৩৯ সে মনুষ্য ভাহারদ্দিগকে উত্তর করিয়। কহিল ভাল এই 

তে। অসম্ভব কথা তিনি আমাকে চচ্ছু দিয়াছেন তত্রাপি; 

৩১ ভোমরা! জান না সে কোথাকার লোক । আমরা তে! 

২ জানি যে পাপিলোকের কথ ঈশ্বর শ্হণ করেণ না? 

কিন্ত তাহীর ভক্ত এব” তীহীর ইচ্ছা! পালক কেহ যদ্দি 

৩২ হয় ভাহার কথা ঈশ্বর অবশ্য শুনেন। জগতের 

পৃথথমীবধি কশ্বন শ্তনা যায় নাই যে কোন মানুষ 

৩৩ জন্মান্ধের চচ্চু ভাল করিয়াছে | এ মনুষ্য যদি উম্ম 

হইতে না হইত সে কিছু করিতে পারিভ না তাহারা! 

পৃ্য্তর করিছ্ব! তাহীকে কহিল তুই নিতান্তই পাপে 

জন্মিলি তুই কি আমারদিগকে শিক্ষাইতেছিন পরে 

৩৪ তাহাকে বহির্ভত করিয়া পরিত্ঞাগ করিল | ফিন্ত 

/ 

» স্ব 
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স্তদিলেন ফে তাহারা ভাহাকে বাহির করিয়াছিল 

পরে তাহার সাক্ষাৎ, পাইয়া তাহাকে কহিলেন ভুছি 

না ফি ঈশ্বরের পুজে বিশ্বাস করহ' | সে উত্তর করিয়া 

কহিল তিনি কেটা পৃভো যে আমি তীহাতে বিশ্বাস 

করিব | যিস্ত ভাহাকে কহিলেন তুমি তাহাকে 

দেখিয়াছ এবণ লে ব্যক্তি ভোষার সহিত কথাবার্তা 

করিতেছে তিনি সেই। তখন সে বলিল হে পুজো আমি 

বিশ্বাস করি ইডা বলিয়া ভীহাকে ভজনা করিডে 

লাখিল। পরে ফরিশ্ত কহিলেন আমি দণ্ডের নিমিত্তে 

এই জগতে আসিয়াছি যেন চচ্ষৃহীন. সকল দেখিতে 

পায়ু এব* চচ্চুবানেরা অন্ধ হয়। তৎপরে তাহার 

নিকটাবর্তি কতেকফার্সীরা একথা! শ্বনিয়া তীহাকে 
বলিল কি আমরাও অন্ক | যরিস্ত 91২১২ 

কহিলেন যছি তোমরা অন্ধ হইত] ভবে তোমারদের 
পাপ হইত না! কিন্তু এখন তোমরা বল আমরা 
দেখিতেছি অতএৰ ভোমারদের পাপ থাকিল-_+ 

দশম অধ্যায় 

সত্যং আমি কহি ভোমরদিগকে দ্বার না দিয়) যে 

আড়েতে চড়িয়! মেষ বাড়ীতে পুবেশ করে সেই চোর 
ও ডাকাইভ | কিন্ত বার দিয় ফে পুৰেশ করে সেই 
মেয়ের পালক । দ্বারী ভাহণকে দ্বার খুলিয়া দেয় 
এর" মেষ তাহার রৰ শ্ুমে এব" সে আপনার ষেষ্ 

79 ৪ 
) 
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সকল নামে হ ডাকিয়া বাহিরে আবে | এব” আপদ 

মেষ সকল বাহির করিয়। দিলে পরে তখন সে তাহার 

দের অগু হইয়] যায় এব, তাহার মেষ পাছে & চলে 

কেননা ভাহার্ রূৰ তাহারা জানে | এব” অন্যের পাছে 

তাহারা যাইবে ন। কিন্ত তাহার নিকট হইতে পলায়ন 

করিবে কেননা অন্যের রৰ তাহারা জানে না| যিস্ত 

এই উপমা তাহারদিগকে কহিলেন কিন্ত তাহারা 

ববিল না তিনি কি বিষয়ের কথা কহিয়াছিলেন | 

তখন ক্রিস্ত পুনরায় তাহারদিগকে বলিতে লাগিলেন 

সত্য ং আমি তোমারদিগকে কহি আমিই মেষ বাড়ীর 

ছার। আমার পৃর্র্বযতেক আইল সকলিই চোরু গু. 

ডাকাইত কিন্ত মেষ সকল তাহারদের কথা শূনিল না। ্ 

জামিই দ্বার আমা দিয়! যদি কেহ পূবেশ করে সে 

রক্ষা পাইবে এব" ভিতরে বাহিরে গমলাগমন করিয়। 

চরাই পাইবে | চোর ফে সে চৌর্ঘয ও বধ ও বিনাশ 

কারণ ব্যতিরেক আইসে না আমি আসিয়াছি যেন 
ভাহারদের জীবন হয় এব্* তাহার বাহুল/তাও হয়। 

আমি ভাল মেষ পালক ভাল মেষ পালক যে সে 

মেষের কারণ আপন প্াণ দেয়। কিন্ত বেতন্যা ছে 

সে পালক না হইয়া! মেষ তাহার নিজ লহিলে 

বেলস্লার আথমন দেখিযু! মেষ গুল ছাড়িয়া! পলায়ন 

হরে এব* কেন্দুস্া তাহারদিগকে ধরিয়া দেহ পালকে 
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ছিন্নভিন্ন করে বেতন পলায়ন করে.। কিজন্য ন। গে 

আছেই বেতন্ঠা এব" মেষের কারণ নিশ্চিন্ত থাকে। 

আমি ভাল ফেষ পাসক এব জআাপন নিজ:ক চিনি 

এব্* আপন নিজের ঠাই চিনিত আছি | যেমৎ পিতা! 

. আমাকে জানেন সেই মৎ আমি পিতাকে জানি এব্* 

মেষের কারণ আপন পণ সমর্পণ করি । কিন্ত এই 

পাল ছাড়। আমার আর ম্ষে আছে সে সকলগ্ 

জামাকে আনিতে হয় এব” তাহারা আছষার রূহ 

শুনিকে এব" এক পাল এক পালন্ত হইবে । অতএব 

আমার পিতা এই জন্য আমাকে স্নেহ করেণ হে 

আমি আপন পুণের পূনগৃহণ করিতে তাহাকে সমর্পণ 
করি ।কোন জন আম। হইতে লইতে পারে না তিস্ত 

আপন স্বেচ্ছায় তাহা সমর্পন করিতেছি ভাহাকে 

সমর্পণ করিতে আমার শক্তি আছে. এব" তাহাকে 

প্নর্গহণ করিডেও আমার শক্তি আছে এই অনুমতি 

আমি আপন পিতার স্তানে পাইয়াছি | অতএক্ 

এ কথা পুযুক্ত গিহোদীরদের মধ্যে পূনস্চ ভিনতেক 

হইল। অনেকে কহিল সে ভূক্গৃত্ত এব” উ্াদ তাহার 
কথ। কি কারণ শুনিতে | অন্যে বলিল ইহা! 
ভূতগুত্তের কথ নহে ভূত নাকি অদ্ধলোতকর চহ্চু 

দিতে পারে। পুনশ্চ যিরোখলহে মন্দি:র্র শুধর। করা? 

পর্ব হইতেছিল এব” শীতকান উপস্থিত হইল । 
চ) ৩৪ 2 ূ 
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০ ইহাতে ঘ্িশ্ত শলমারু দ্র্দানালে টহলিতে ছিলেন | 

২৪ তখন রুভ্দদীরা! আপসিয়। তাহাকে বেঝ্িত করি! 

ৰলিভে লাগিল ভূমি কতকাল আমারদের সন্দেহ 

থাকিতে দিব! যদি শী হও তবে নপক রূপে কহ। 

হপ যিিস্ত তাহারদিগকে উত্তর দিলেন আমিডে। কাইয়ুাছি 

কিন্ত তোমরা প্রত্যয় করিলা ন। আমি আপন পিতার 

নাষে যে ক্রিয়। করিয়াছি সে ক্রিযাই আমার সাক্ষী । 3 

হ৬ কিন্ত তোমরা আমার মেষ্রে মধ্যে নহ এই জন্য 

২৭ তোমরাবিশ্বাস কর না| আমি কহিয়াছি ফে অনার 

মেষ আমার রূৰ শুনে ও আমি তাহারদ্দিগকে জাশ্বি 

২৮ এব তাহারা আমার পশ্চা্র্তী হ্য়। এব" আমি 

ভাহার্দিগকে অনন্ত জীৰন দি তাহারা কখন নষ্ট 

হইবে না এব* আমার হস্ত হইডে কেহ তাহার্দিগকে 

২৯ ভ্রূণ করিতে পারিবেক ন|। আমার পিতা যিনি 

ভাহারদিগকে আমাকে দিলেন তিনি সকল হইতে 

মহৎ, এব" তাহার হস্ত হইতে হরুণ করে কাহার 

৩০৩৯ সাধ্য নাই । আহি ও পিত! এক। তখন ফুহুদীর! 

ও পুনরারু পুস্তর উঠাইয়! তীহাকে পরস্তরাহাত করিতে ; 

৩২ উদ্যত হইল । যিশ্ত ভাহারদ্গকে উত্তরু করিলেন 

আমি আপন পিতা হইতে অনেক ভিত কর্ম ডোমার". 

* দিগকে দেখাইয়াছি ইহার কোন কর্মের, নিহিত 

৩৩ আমাকে পার মারিতে পুৰর্ত হও । যুহ্দীর। তাহাকে. ্ 
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ঈগ্তর করিলেক থে আগরা হিত কর্মের নিখিত্ত 

তোমাকে পাভর মারি ন| কিন্ত ঈশ্বরের অপনিন্দার্ 

বিষয়ে যে 5মি মনুষ্য হইয়। আপনাকে ইশ্বর করিত! 

মান। ধ্রিন্ত তাহার্দিগকে উত্তর দিলেন ভোমারদের 

ব্যবস্থায় কি লেখা নাই আহি কহিলাম ফে ভোমর্! 

দেৰগণ। অতএব সে যদি তাহার্দিগকে দেব্গণ 

করিয়! বলে যাহারদের স্থানে ঈশ্বরের বাণী আইল 

মাত্র এব” গৃ্থর কথা লজ্ঘিত হইতে পারে না । তবে 

 সিত। যাহাকে অভিষিক্ত করিয়! জগতে পাঠাইফ়াছেন্ 

সে যখন কহিল যে আমি ঈশ্বরের পুক্র তখন ইহার্ 

কারণ কি ভোমরা তাহার পুতি বলহ ফে তুমি ঈশ্বরের 

অপনিন্। করিতেছ | আহি যদি আপন পিতারু ক্রিয়ু। 

নী করি তবে আমাকে পুত্যয় করিও না কিন্ত যদি 

করি তবে আমাকেই পুত্/য় না করিয়। কার্ধ/ পুতি 

গুত্যয় .কর যেন তাহাতে জ্ঞাত হও এৰ* পুত্যয় কর 

যে আমাতে পিতা আছেন এব, আমি তাহায়। 

অতএব তাহীরা পুন্্কার তাহাকে থরিতে চে! 

করিল কিন্ত তিনি তাহারদের হাত হইতে এড়াইয়া 

গেলেন.। এব* পুনর্রবার ঘ্ি্ধনের পার হইয়া যোহন্ 

যেখানে পুথমে বাপট্াাইজ করিতেন সেখানে রৃহিলেন। 

এব অনেকে তাহার স্বানে আগমন করিল ও বলিল 

যোহন কোন আন্্ করিলেন না কিন্ত এ মল্ষ্যর. 
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8২. ব্যয় হহন্দ যে কথা কহিলেন সকলি সভ্য । এৰ* 

তথায় অনেকে তীহীতে বিশ্বাস করিল ১০০০০ 

' একাদশ অধ্যায় | 

পরে মারিয়। ও ভাহার ভগিনী মার্ভার নগর 

হকীতানিয়ায়ু লাজার নামে এক জন পীড়িত ছিল। 

হ. এমারিয়। যে পুভূর শরীরে সৃগন্ধি তৈল মাশাইয়া 

তাহার চরূণ আপন কেশ দিয়। মোছন করিল তাহারি 

৫ ভাড়া লাজার ফে পীড়িত ছিল । অতএব তাহার 

বৃহিমীরা কহিয়। পাঠাইল যে হে পুভে। আপনি 

৪. যাহাকে স্নেহ করে সে অসুস্ত আছে। র্রিম্ত ইহা! 

'স্তনিয়া কহিলেন এই বচাথধি মরণের বিষ্য়ু নহে কিন্ত 

ঈশ্বরের মহিম] পৃকাশনার্থে তাহাতে ঈশ্বরের প্জের 

গু. মহিসা,যেন পুকাশিত হয়ু। ত্রিশ্ত সে মার্তা ও তাহার 

৬ ভগিনী ওলাজারকে পোষ করিলেন । অডএক য্খ্স ! 
| 
॥ শুনিলেন ফেসে অসস্থ আছে তিনি ফে স্ালে ছিলেন . 

৭. সেই স্থানে আর দূই দিৰ্স-থাকিলেঙ্গ | তাহার পরে : 

তিনি আপন শিষ্যেরদিগকে কহিলেন আমরা যুভ্দা 

পা 

চি, “পা 

৮. দেশে পুনশ্চ যাই | শিষ্যরা তাহাকে কহিলেক 

হেপ্তরে! সম্পূতি যু্দীরা তোমাকে পাতর মারিতে 

উদ্যত ছিল তথাচ কি সেখানে আর্বার যাইবেন। 

৯. যিস্ত উত্তর করিলেন এক দিনে ফি বারে ঘড়ী নছো 

অতএব কেহ. যদি দিনেতে গভি করে সে উচোট 
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যায়না ফেমমা এই জগতের দীন্তি দেখিতে পায় । 

কিন্তু রাত্রি কালে যদি গমন কত্র তাহাতে জ্যোতি না 

হওয়াতে উচোট শ্বায়। এই কথা তিনি কহিলেন 

তৎপরে তাহারদ্দিগকে কহিতে লাগিলেন ফে আযমারু' 

দের বহ্কুলাজার দিদ্িত আছে কিন্ত আসি যাই 

তাহাকে নিদ] হইতে জাগুত করিতে । তখন তাহার 

শিষ্যের! লিল হে গরো যদি নিদিভ হয় তবে 

ভাল হইবে । ফ্িশ্ত ভাহার মৃতার বিষয়ে সে কথ! 

কহিয়াছিলেন কিন্ত ইহারা বুঝিল ফে্ তিনি বিশ 

করণ নিদার বিষয়ে তাহা কহিয়াছেন | তখন ফিস্ত 

ভাহাররদ্গকে সপৃউ কহিলেন ফে লাজার মরিয়] 

গিয়াছে | এব ভোমারদের কারণ আমার আজাদ 

আছে যে আমি সেখানে ছিলাম না ভাহীতে যেন 

ভোমণরদের পূভ্/য় হয় কিন্ত এখন আমরা তাহার 
স্থানে যাই | তখন তম] যাহাকে দ্বিদিমস কূলিল সে 

আগুন স্বশিষ্যেরদিগকে কহিল আমরাও যাইয়া 

উহার সঙ্গে মরি | অনন্তর গ্রস্ত আসিয়া জ্ঞাত হইলেন 

যে তিনি চারি দিবস কবরে শুইয়। আছেন | 

বীতানিয়ায়িরোশলমের সমীপে নৃচনাতিরেক ক্রোশেক 

অন্তর । অতএব তাহারদের ভাতার বিষয়ে মার্তা ও 

মারিয়াকে পুবোধ দিবার কারণ অনেক যুহুদী ভাহার 

দের নিকটে আইল । পরে য়িস্তর আগমন শুনিৰা 
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মাত্র মার্ভা যাইয়া তাহার সহিৎ সাক্ষাৎ কস্িল ক্ষিপ্ত. 

মারিয়া ঘরেতে বসিয়া রহিল । তখন মার্ভ। গিশুকে । 

বলিল হে পুভে। যদি আপনি এখানে থাকিতেন তন 

আমার ভাই মরিতে। না।কিন্ত আমি জানি যে এখনও 

যাহা ইশ্বরের স্থানে আপনি চাহেন তাহা ঈশ্বর 

আপনকাকে দ্িবেন। ঘিশ্ত তাহাকে কহিলেন ভোমার্ 

ভাই আর্বার উঠিকে | আার্ত। তাহাকে কহিল আমি 

জানি যে শেষ দিবসের পরনরুগ্থানে তিনি পুনরায় 

উঠিবেন | গিশ্ত তাহাকে কহিলেন আমিই পনরুণ্যান 

এব*জীৰন আমাতে যে বিশ্বাসকরে সে ঘৃত হইয়া: 

জীয়িৰে। এব” ফে কেহ জীবিত হইয়া আমাজে. 

বিশ্বাস করে সে কখন মরিবেকা ইহা লাকি জু 

পৃত্/য় করহ্ | সে তাহাকে কহিল হা পৃভু আমি পুভ্যয় 

করি যে আপনি ঈশ্বরের পুজশ্থীষ্ট যাহার জগৎ ঘধ্ে 

আইসন অপেক্ষা ছিল |. এ কথা কহিলে পরে সে 

যাইয়া আপন ভগিম্পী সারিফ্াকে গোপত্ন ভাকিয়! 

'কহিল পুভু আসিয়াছেন এব” ভোমাকে ডাকিতেছেল। 

ইহা শুনিবা ছাত্র সে ত্র উঠিয়া াহীর সকালে আইল। 

যিশ্ত তাবৎ নগরে প্বেশ করেণ লাই কিন্ত সেখানে 

মার্তা তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিল সেইশখীলে গাঁকিলেম | 

ডখন যে য়হুদীর! মারিয়ার পুৰোথ জন্মাইভে ভীহার 
সহিৎ ঘরেতে ছিল সে যখন দেখিল যে তিলি 
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হট করিয়া উঠিয়া! বাহিরে গিয়াছেন তাহারা বলিল 

উনি কবরম্ীনে কান্দিতে যাইতেছেন এই বলিযু! 

ভাঙার পশ্চাৎ গেল। তখন মারিয়া যেখীলে যিশ্ত ছিলেন 

সেখানে আসিয়া ভাহাকে দেখিয়। তাহার চরণে পড়িয়া! 

বলিতে লাগিল হে পৃভেো। আপন্শি যি এখানে সাহ্কাৎ 

থাকিতেন তে! আমার ভাই মরিত না| অতএব গিশ্ত 

তাহাকে ক্রন্দন করিতে এব*তাহার সমিভ্যারী যুভদীর 

দিগকেও ক্রন্দনমন্ দেখিয়া তিনি আপন আত্মায় 

সকাতরু হইয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন | এর" কহিলেন 

তোমরা, তাহাকে কোথায় শোয়াইয়। দ্য়াছ তাহার! 

বলিল হে গৃভো। অইসুন ছেখুনসিয়। | যিশ্ত কান্দিভে 

লাগিলেন । তখন যুন্ুদ্রীর! বলিল দেখ ইনি ভাহীকে 

কেমন পতি করিলেন | এব" ভাহীরুদের কতেক লোক 

বলিল এই যনষ্য যে অন্ধকে চচ্ষুদান করিলেন 

তিনি কি এজনের মৃত্যু যেন না হইত এমন করিতে 

পারিলেন না! অতএৰ যিশ্ত পুনশ্চ আপন অন্তরে 

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কবরের নিরুটে আইলেন তাহ? 

গহুর ছিল এর" তাহার উপর একটা পাতর খোয়। 
গিয়াছে | যিম্ত কহিলেন পাতরকে সরাইয়া দেও সে 

মৃত লৌকের্ ভগিনী মার্ত] বলিল হে পুভে। সম্পুডি 

ূর্ণন্ধ করিবে কেননা এখন চারি দিবস হইল। যিশ্ত 
তাহাকে বলিলেন আমি কি তোমাকে কহিলাম না 

নর 1 
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যে তি যাঁদ বিশ্বাস করিব তবে ঈশ্বরের মহিমা 

দেখা | তখন তাহারা! গে মার শোওয়া স্থান হইতে 

গক্তরুকে সরাইয়া দিল এব" যিশ্ত উর্ঘ.দূফি করিয়া 

কহিলেন হে পিতঃ আমি তোমাকে শব করি যে তুমি 

আমার নিবেদন শুনিয়াছ | এব* আমি জানিলাম ফে 

অমি আমর নিবেদন সতত শুনিতেছ কিন্ত এই আশ 

পাশ উপস্থিত লোকের কারণ আমি কহিলাম যেন তাহার 

দের বিশ্বাস হয় যে তুমি আমাকে পর্ণ করিয়াছ। 

ইহা কৃহিয়1! তিনি উচ্গৈঃস্থরে ডাকিলেন হে লাজার্ 

বাহিরে আইস | এব্" সে মরা লোক কন কাপড়ে 

হাত পা বদ্ধিত হইয়া! বাহিরে আইল এক" তাহার 

মৃখদেশ গামছাতে বেফিত হইয়া! বৃদ্ধ ছিল মস্ত 

কহিলেন বন্ধন শখসাইয়া! তাহাকে ছাঁড়াইয়া দেও । 

তখন যে যুছ্দীরা মারিয়ার স্বীনে আসিয়াছিল এহ্ৎ 

সিস্তর কৃত কার্য দেখিল তাহারদের মগ্র্যে অনেকে 

তাহাকে বিশ্বাস করিল । কিন্তকতেক লোক ফার্সীরু 

দের স্থানে যাইয়া যে সকলয়িস্ত করিয়াছিলেন সে 

সকল তাহাদিগকে কহিয়াদিল । তখন পুধান 

যাজকের] 'ও ফ্ার্সীর1 মান্ত্রী সভা করিয়া বলিল 

আমরা কি করিতেছি এ মনুষ্য তো বছু আশ্চর্য্য করে। 
ভাহাকে যদ্দি এই মত থাকিতে দি তবে সকলেই 

তাহাকে বিশ্বাস করিবে এব" কমী লোকেরা আসিয়া 
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আমারদের স্থান ও রাজ উপ দূর করি:ৰ। এব" 

তাহারদের একজন কাইর্যাফা নামে সেই বৎসরে 

মহীযাঁজক হইয়া! তাহারদিগকে কহিল তোমরা 

ক্ছিই জান না| এব্* বিব্চেনাও কর্ নাযফে লোক 

সকলের কারণ এক জন মরতে আমার্দের আব্শ)ক 

আছে যেন দেশ সমূহ নই না হয়। এব" ইহ। সে 

আপন। হইতে কহিলেক ন] কিন্ত সেই বৎসর পান 

যাজক হইয়া! সে ভবিষ্যৎ কথা! কহিল ফেয়িস্ত সেই 

দেশের কারণ মরিবেন | কিন্ত কেবল সেই দেশের 

কারণ নয় তিনি ঈশ্বরের দিদ্ধিদিগ ছড়ান্যা সন্তানের 

দিগকে একত্র করিয়। একলোক করিবেন । তখন 

তাহার! সেই দিন হইতে এক বাক্যতা করিয়ু। তাহাকে 

৫৪ মারিয়! ফেলিতে যুক্তি করিল। অভডএব গিশ্ত যুহ্দীর্ 

দের মধ্যে সপঞ্ রূপে আর ফিরিলেন না কিন্ত তথ! 

হইতে মহাপ্রান্তরের নিকটে এক দেশ তাহাতে আকফ্কিি 

নামে এক নগরে গেলেন এব* তাহার শিষ্ণেরদের 
€৫ সহিত সেই স্থানে থাকিলেন | পরে যুহুদীরদের 

৪৬ 

পেশাচ্ষ পর্ব সয় উপস্থিত হইল তাহাতে পেশাচ্ষের 
4৫ পর পুর্বে অনেকে আপনার্দিগকেপরিস্কার করিতে গাম £ 

হইতে গ্িরোশলমে গেল । সে সকল রিশ্তর অন্সন্ধান্ 
করিলেক এব* মন্দিরে উপদ্ধিত হইয়া পরস্পর 

রঃ - এ বলিতে লাগিল তোমর। কি বুঝ তিনি কি পর্বতে 
112 
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৭ আসিবেন ন1। কিন্ত পৃথ্ধান যাজকেরা এব* ফারুসীরা 

_. তীগাকে খরিবার কারণ আজ্ঞ। দিয়াছিল যে কেহ 

যদি জানে সে কোথায় আছে তাহা! যেন দেশ্াইযু। 

দৈযসিরশ 

দ্বাদশ অধ্ায় 

তখন রিশ্ত পেশাক্ষের ছয় দিব্স পৃর্রে বীভানিয়াধ 

আইলেন ফেখানে পৃ মৃত লাজার থাকিত যাহাকে 

২. তিনি মৃতু হইতে উঠাইয়াছিলেন। সেখানে তাহার! 

তাহীর জন্যে রাত্রি ভোজ্য করিল এব মারিয়ু। সেৰ] 

করিল কিন্ত লাজার তাহার ভোঁজন উপবিক সমীভ্যারির 

৩. দের মধ্যে এক জন ছিল । তখন মারিয়া! অৰ্ধ সেরু 

অভি মূল্যবান জটামা*্পী তৈল লইয়া গিশ্তর চরণে 

আখাইয়া আপন কেশেতে মোহন করিতে লাগিল পরে 

সে তলের আথোদে ঘর মমৃহ আমোদিত হইল । 

৪. তখন শীমনের পৃন্ব যুহুদা তাহার এক জন শিব্ঠ যে 

«. . তাহাকে বিশ্বাবহাতকি করিবে | সে কহিতে লাগিল 

এই তৈল তিনশত কাহনে বিক্রীত হইয়া! দরিদের 

৬ দিগকে দেওয়া! গেল না কেন। কিন্ত সে দরিদু 

লোকের জন ভাৰিত হইফা৷ ইহ1কহিল তাহ! নয়কিন্ত 

চোর ছিল এবণঝ্োলা বৃইক হইয়। তাহাতে যাহা রাখা 

+. যায় সে বহিয়া লইয়। যাইত এই নিষিত্তে | তখন 

যিশু কহিলেন তাহাকে রহিতে দেও সে আমার কৰর 
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দেওন দিবসের কারণ ইহা। রাখিয়াছিল। কেনন। 

দরিদু লৌক তোমারদের সহিত সতত থাকে কিন্ত 
আমার সঙ্গ তোমারদের নিত) প্াপ্ত নহে। পরে অনেক 

যছদ্দীরা জানিল ফে তিনি সেখানে আছেন অতএব 

গিশ্তর বিষয় ছাড়া লাজার যাহাকে তিনি মৃত্য হইতে 

উঠায়াছিলেন তাহাকেও দেখিতে আইল । কিন্ত পুধান 

যাজকেরা লাজারুকে ও নষ্ট করিতে পরামর্শ করিল । 

কেননা তাহার বিষয়ে অনেক যুহুদীর। যাইয়া ফিশ্তর 

উপর বিশ্বাস করিল। তাহার পর দিবসে যথেষ্ট লোক 

যেপব্রবেতে আসিয়াছিল সে য্খন শূনিল যে ফরিপ্ত 

ফিরোশলমে আমিতেছেন | তখন তাহারা তালবাগড়। 

লইয়া তাহার সহিত দেখা করিতে আগে বাড়িল এব্* 

জয়ধনি করিতে লাগিল ফে হৌশীন! ধন্য যিশরালের 

রাজ! যিনি য়িছুহার নামে আসিতেছেন। পরেক্িশু 

একটা যুৰা গাধা পাইয়া তাহার উপর আরোহণ 

করিলেন যেমৎ লেখা আছে। হে শীয়নের কনে ভয় 

করিওন! দেখ তোমার রাজ! যুৰা গাধায়ু চড়িয়া। আসিতে 

ছেন। এই কথ তীহারু শিষ্যরা তখন বুঝিলেক না! 
কিন্তয়িস্তর মহিম] পুকাশ হওন পরে তাঙারদের স্মরণে 

পড়িল যে এই কথা তাহার বিষয়ে গুন্থ হইয়াছিল 

এব" ফে ভাহাকে লোক সকল এমত কর্ম করিয়াছিল। 

অতএব যে লোৰ তীহার সহিত ছিল যখন তিনি 
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লাজারকে কৰর্ হইতে ডাকিয়া! আনিয়াছিলেন এক 

মৃত্য হইতে উঠাইয়াছিলেন সে লোক পুমাণ দিল। 

এতদর্থে লোক সকলও তাহারু এই কৃত আশ্চর্ঘ/ শুনিয়। 

এ বেষয়েতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। 

অতএব ফার্মীরা। আপনারদের মধ্যে কহিতে লাগিন 

তো'মর!কি দেখহ্ না যে তোমর] কিছ করিতে পারিল। 

না দেখতে! সণসারই তাহার পশ্চান্র্তী হইল । 

পরে যাহীর1 পর্বে ভজন। কুরিতে আসিয়াছিল তাহার 

দের মধ্যে কএক যুনানী লোক ছিল। সেই গালিলী 

বীৎখেসদার ফিলিপের নিকটে আপিয়। যাচমান 

হইয়া কহিল হে মহাশয় আমরা গিশতকে দেখিতে 

চাহি । ফিলিপ যাইয়ু। আক্দ্র:ক কহিয়ু। দিল পরে 

আক্দ্র ও ফিলিপ ফ্িশ্তকে সম্বাদ দিলেক। তখন যিস্ত 

উত্তর করিয়। কহিলেন মনূষ/ পুত্রের মহিমার পুকাশ 

হওন সময় উপস্থিত হইল। সভ্ভং আমি কহি 

তোমারদিগকে গমের দীন। ট] যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া 

না মরে সে একাকী থাকে কিন্ত যি মরে তবে বিস্তর 

ফল ফুলে | যে আপন গ্ুণকে স্নেহ করে সে তাহাকে 

হারাইবে কিন্ত ফে আপন পাকে এ জগতে হেয়ুজ্ঞান 

করে সে তাহাকে অনন্ত জীবনাবধি রক্ষ। করিবে। 

যদি কেহ আমার সেবা করে তবে সে আমার পশ্চাৎ্ৎ 

আইসুক পরে যেখননে আমি থাকি সেখানে আমার 
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সেবকও থাকিবেক কেহ যদি আসগার সেবা করে 

তাহাকে আমার পিতা সজুম করিবেন । সম্পুতি 

আমার পণ দুঃখিত আছে ইহীয় কি বলিক হে পিতং 

এসময়ু হইতে আমাকে ব্রক্ষা করহ্ কিন্ত ইহা 

নিমিত্তেই আমি এসময়েতে আসিয়াছি । হে পিতঃ 

তোমার নামের গৌরব প্কাশ কর তখন স্বর্গ হইতে 

শু হইল ফে আমি তাহার গৌরুৰ পুকাশ করিয়াছি 

এব" পুনর্্বারও করিব । অতএব যে লোক তীহার 

আশপাশ দাড়াইয়া সে কথা শুনিল তাহারা বলিতে 

লাগিল যে্ মেছের গর্জন আছে অন্যে কহিল যে 

একটা স্বর্গশয় দূত তীহাকে কথা! কহিতেছে। যবিশ্ত 

উত্তর করিয়া কহিলেন এই শঞ্ষ আমার জন্যে আইল 

নাকিন্ত তোমারদের নিমিত্তে | এখন এই জগতের 

বিচার উপস্থিত হইল এখন এই জগৎ্পতিকে বাহির 

করা যাইবেক | এব" আমি বদি ভূমি হইতে উদ্থিত 

হই তবে আমি আপনার ঠাঁই সকল মনৃষ্যদিগকেই 

আকর্ষণ করিব । তিনি আপনার মরণ কি পুকারে 

হইবে ভাহ। বৰাইতে ইহা কহিলেন । লোকেরা! 

তাহাকে কহিল তামরা ব্যবস্তারু গুন্থে শ্ুনিয়াছি ফে 

শু তিনি নিত্য থাকেন ভূমি কেমদ কহিতেছ ষে 

মন্ষ্য পুত্রের উপ্ধান হইতে হয় এই যে মনুষ্য পূজ্রদে 

কেটা। িস্ত ভ্ডাহীরদিগক্ষে কহিলেন ম্যান কিঞ্ি 
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কাল দীপ্তি তোমারদের সহিত আছে যাবৎ দীপ্তি 

তোমারদের স্থানে থাকে তাবৎ গভি করু যেন তোমার 

দের উপর অগ্ধকার ন! আসিয়া পড়ে কেননা ফে 

অন্ধকারে গমন করে সে কোথায় যাইতেছে তাহ] 

জানে ন]1। যাবৎ তোমার্দের কাছে দীপ্তি আছে তার 

দীপ্তিতে বিশ্বাস কর যেন দীপ্তির সন্তগন হও যিশ্ত এই 

কথা কহিয়] প্রস্থান করিলেন এৰ* ভাহারত্দর সাহ্ষাৎ 

হইতে লুকাইয়া থাকিলেন । কিন্ত তিনি এতেক 

আশ্চর্যচ তাহারদের সাক্ষাতে করিয়াছিলেন ভত্রাপিও 

তাহাকে তাহার] পুত্যয় করিল না| ইহায় রিশয়ীহ 

ভৰিষ্যদ্বার কথা পাষাণ; হইল যে হে য়িন্ৃদ্া 

কেটা আমারদের সমাচার পুৃত্যয় করিয়াছে এ" কাহার 

পুতি রিহুহার ভূজ পুকাশ হইয়াছে । অতএব তাহার! 

প্রত্যয় করিতে পারিল না৷ কেননা ফিশয়ীহা পবশ্চ ও 

কহিলেন | তিনি তাহাব্দের চচ্ছু অন্ধ করিয়াছেন এক* 

তাহারদের অন্তঃকরণ কঠিন করিয়াছেন যে কি জানি 

চক্ষুতে বা দেখে ও আন্তঃকরণে ৰা বুঝে পরে তাহা 

দের চিত্ত ফিরে এব" আমি তাহীরদিগকে সুস্থ বা! করি। 

একথা ফিশযীহ] কহিলেন যখন তীহার মহিমা। 

দেখিয়া তীহার পুসঙ্গ কহিলেন । তথাপি .পুথ্ান 

অধ্যক্ষের মথে/ও আনেকে তাহাতে পুত্যয় করিল কিন্ত 

হফারসীরদের ভয়ে তীহীকে স্বীকার করিল না হে 
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কি জানি শিনগগ হইতে তাহারা ত্ঠাগিত বা হয়। 

কেমন] তাহার ঈশ্বরের পলৃতিষ্ঠ। হইতে মন্ষ্ঠের গ্ৃতিষ্ঠা 

ভাল বাসষিল। তখন ফ্রিশ্ব উটচঃস্বরে কহিলেন ফে 

আমার উপর প্রত্যয় করে সে আমারি উপর পুত্য় 

করে না কিন্ত আমার প্রেণকর্তার উপর | এৰ* যে 

আমাকে দেশে সে আমার গররেণকর্তাকে দেখে । আমি 

এক দীপক হইয়া এই জগতে আসিয়াছি ভাহাঙে 

যে কেহ আমানত বিশ্বাস করে সেযেন অন্ধকারে 

নাথাকে। এব" কোন মন্ষ্য আমার কথ। শুনিয় 

যদি পুত্/য় না করে আমি তাহাকে বিচার করি ন! 

কেননা আমি জগতের বিচার করিতে আইলাম নাঁ 

কিন্ত জগতের উদ্ধার ক্িতে | ফে আমাকে হেয়ুজ্ঞান 

করে এব” আমারু কথ! অগ্যৃহ করে তাহার বিচার 
কারক একটা আছে আমার উক্ত কথাই ভীহাঞ্চে? 

শেষ দিবসে বিচার করিবে । কেননা আমি আপনা 

হইতে কহি না কিন্ত আমার পের্ণকর্তী পিতা ভিন 

আমাকে কিং বলিডে এব” কিহ শিক্ষাইভে হয় ভাহা 

আমাকে আজ্ঞা দিলেন | এব* আমি জানি যে তাহার 

. আজ্ঞা অনন্ত জীবন অতএব তাছি যে কিছু কহি তাহা 

আমি পিতার আজ্ঞানুক্রমেই কহি | 

ত্রয়োদশ অধ্যায় ১. 
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নিকটে আপন যাওন সমক্রু উপস্থিত জানিয়াণ ভিনি 

আপন জগতস্ত আত্মীয়েরদিগকে প্রেম করিয়া তাহার 

২. দিগকে শেষ পর্যন্তই পম করিলেন । সেই সময়ে 

শয়তান তাহাকে বিশ্বাসঘাতকী করিতে শীমনের 

পুজ্ যুহদা সারিওটারু মনে দিলে ও রাত্রির ভোজন 

সমাপ্ত হইলে পিতা তাহার হাতে সমস্তই সমর্পণ 

ও করিয়াছেন । এব* আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে 

আসিয়াছিলেন ও ঈশ্বরের নিকটে পুনরায় যাইতে 
৪. ছেনয়িত্ত ইহাই জানিয়। রাত্রি ভোজন হইতে উঠিয়া 

আপন বগ্র খসাইয়1 রাখিয়া একটা গামছা লইয়া 

ও... আপন শরীরে জড়াইয়! দিলেন। ততংপরে একট! 

ডাবরে জল ঢালিয়া শিষ্যেরদের ,পা সকল থধুইতে 

লাগিলেন এব* ষে গীমছা! আপন শরীরে জড়াইয়া 

৬ ছিলেন তাহ] দিয়! মৃছাইতে লাগিলেন । পরে শীম্ন 

.. পিতরের স্থানে আইলে পিতর কহিলেক হে পুতে! 

৭. আপনি আমার পা ধুইৰেন। ররিস্ত পুত্যত্তর করিয়। 

তাহাকে কহিলেন আমি যাহা করিতেছি তাহা ভূমি 

৮. এখন জানহ 1 কিন্ত পশ্চাতে জানিবা। পিতর 

জীহাক্ষে কহিল আমার পা আপনি কখন থুইবেন ূ 

না যিস্ত তাহাকে উত্তর করিলেন দি ডোমাকে না 

৯. ধুই তবে আমাভে তোমার অশ নাই। শীমন 

পিতর তাহাকে বলিল হে পুভে। আমার পা তো৷ কেবল 
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নহে কিন্ত আমার হাত এব* মন্তকও। গ্িশ্ত তাহাকে 
কহিলেন ফে ধৌত হইয়াছে তাহার পা ব্যতিরেক 

তাহাকে আর ধোওনের আবশ্যক নাই- কিন্ত সব্ব্বাঙ্ত 

পরিষ্ৃত হইয়াছে এব” ভোমর1 পরিস্থৃত হইলা বটে 

কিন্তু সকলে নয়। কেনন! তিনি. জানিলেন কেট! 

তাহাকে বিশ্বাসঘাতকী করিবে অতএৰ্ তিনি কহিলেন 

যে তোমরা সকল পরিক্ৃড নহ | পরে তাহারদের পা! 

ধুইয়! আপন বস্ত্র পরিধান করিয়া পূনবর্বার মেজ, 
বসিয়। তিনি কহিতে লাগিলেন আমি যাহা করিয়াছি 

তোষারদিগকে তাহা ভোমরা না কিজান। আমাকে 

তোষরা গুরু ও পুভূ করিয়।) বল এব* তোমরা পুক্ডই 

বল কেনন। আমি সেই বটি । অতএব আমিতোমারদের 

পুভু ও গুরু হইয়। যদি তোমারদের পা! ধুইয়। দিয়াছি 
তবে তোমারদের. পরস্পর পা ধ্বোগুয়াও উপযুক্ত 
আছে । কেনন। আমি যে তোমারদ্গিকে করিয়াছি 

সেইমৎ তোমারদের আচরণও হয় এই নিমিত্তে 

আমি'তোমারদিগকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছি। সহ্য হ 

আমি কহি তোমারদিগকে কর্তা হইতে সেবক বড় 

নহে এব" পুরেক হইতে প্রিত ও বড় নহে । ভোমরা 

এই কথ জানিয়া তাহীর পালন যদি কর তবে ধ্য। 

আমি সকলের কথা, কহি না আমার বাছিত কে ২ 
আছে তাহ] আমি জানি কিন্ত এই গুন্থ যেন পূর্ণ হয় 

তয় 
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যেজন আমার সহিত অন্গ খাইত সে আমাকে লাছি 

মারিয়াছে । কিন্তু তাহার ঘটনের পূর্বে আমি তোমার 

দিগকে কহিয়া দিয়াছি যেন তাহার হৃওনের পরে! 

তোষারদের বিশ্বাস হু যে আমি সেই | সত্য ং আছি 

কৃহি তোমারদিগকে আমার কোন্ পৌরিতকে যে জন 

গহণ করে সেআমাকে ও গুহণ করে এক" আমাকে ফে 

গৃহণ করে সে আমার প্রণকর্তাকেও গুহণ করে | 

য়িশ্ত ইহা কহিয়া আত্মীয় দুঃখিত হইতে লাগিলেন 

এব” প্ুমাণ দিলেন ও কহিলেন সত্য ২ আমি বলি 

তোমারদিগকে তোখার্দের মধ্যে একজন আঘাকে 

“বিশ্বাসঘাডকী করিবে । তখন শিষ্যেরা সন্দি্ধ হইয়া 

পরসপর অবলোকন করিতে লাগিল যে তিনি কাহার 

কথা কহিতেছেন | ইহীতে তাহার এক জল শিষ্য হে 

যিশ্তর পিয়ি সেয়িশ্তর বৃকে হেলাল দিগ়ু। বনিয়াছে | 

অভএব শীমন পিতর্ তাহাকে ইশারা করিল যে তি 

যিশ্তকে জিজ্ঞীসা৷ করিবেন কাহার কথা তিনি কহিয়া 

ছিলেন | তখনসে যিশুর বুকে হেলান দিয়া তাহাকে 

বলিল হে পুভো!সে কেটা | যিশ্ত উত্তর দিলেন আমি 

এফ শ্বণ্ড কুটী ভিজাইয়। সে ভিজা রুটী যাহাকে দি 

সে সেই পরে তিনি সে খণ্ড ভিজাইয়া! শীঘনের পৃল্র 

য়হুদ। স্ারিওটাকে দিলেন । এব্* সে খণ্ড গুহণ পরে 

শায়তান তাহীর অন্তরে পুবিষউ হইল তখন ফ্রিস্ত তাহাকে 

/ 
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কহিলেন ভূমি যাহ? করু তাহা শীঘু করহ | কিন্ত মেজে 

যাহার! বসিয়াছিল ইহীরদের কেহ জানিলন1/ তিনি কি 

ভাবে তাহাকে একথ! কহিয়াছিলেন | কেনন] কেহ 

খুবিল যে যহুদার কাছে খেলা আছে এই নিমিত্তে 

খিশ্ত তাহাকে কহিলেন থে পর্বের কারণ আমারহর 

আবশ্যকীয় সাম্গী কিনিয়া লও কিস্বা দরিদেরদিগকে 

কিছ ভিক্ষা দেও। তখন সেই ভিজা খণ্ড গুহণ করিয়। 

সেতৎ্ক্ষণ]ৎ বাহিরে গেল এব" রাত্রি উপস্থিত হইল। 

অতএব তাহার বাহির যাঁওন পরে স্বিশ্ত বলিতে 

লাগিলেন এখন মনৃষয পুজের মহিম পুকাশ হইতেছে 

এব তাহ] দিয়! ঈশ্বরের মহিমাও পুকাশিভ হ্যু। 

যদি তাহা দিয়। ঈশ্বরের মহিমার পুকাশ হ্ঘু তর্কে 

ঈশ্বর আপন। দিয়াই তাহার মহিমা পুকাশ করিবেন 

এব" ভাহথ ভূরায় করিবেন । হে হ্ুদশিশুরা এখন 

আমি আরু কিঞ্িৎকাল তোমাঁরদের সঙ্গে, আছি 

তোমরা আমার অন্বেমণ করিবা কিন্ত ফ্মেত জুভ্দীন্ 

দিগকে কহিলাম আমি যেখানে যাই সেখানে তোঘরা! 

আসিতে পারিবা না মেইমত আমি এখন তোমার 

দিগকেও কহি। আমি একট! নূতন আজ্ঞা তোমার 

দিগকে দি যে -তোমর অনেঠোনেঃ প্মে কর ফেমত 

আমি তোমারদিগকে গীতি করিয়।ছি সেই. মত তোমরা 

পরসপর পুমীতি করহ। ইহাতে যদি পর্ষণরে পে 
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কর্ তবে সকলেই জানিবে যে ভোমরা আমার শিষ্) 

গণ বট। শীমন পিতর্ তাহাকে বলিল হে পুভে! 

আপনি কোথায় যাইবে স্িস্ত তাহাকে উত্তর করিল 

আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে এখন জু্মআবার 

পন্চাতে আসিতে পার লা কিন্ত পরে আপিবা | পির 

তীহাকে বলিল হে পুভো। আমি এখন তোমার পশ্চাতে 

কি জন্যে যাইতে পারিৰ না আম হোষীার কারণ 

আগন প্ুঁপ সমর্পণ করিব। র্রিশু তাহাকে পুত্ত্তর 

দিলেন তুমি আমার কারণ কি আপন গুণ সমর্পণ 

করিব কটে সভ্যং আমি ভোমাকে কহি তুমি যাহৎ 

তিনবার আমাকে অস্বীকার না করিবা তাবৎ কুকড়ার 

বাক হইবে না। 

চতুর্দশ অধ্যায় 

তোমাঁরদের অন্তঃকরণ দু:খিত না হউক তোমরা! 

ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেছ আমাঁতেও বিশ্বাস করহ | 

আমার পিতার পূরীতে অনেক আলয় আছে তাহ! 

না] হইলে আমি কহিতাম আমি তোমাঁরদের জনে 

স্থান পুস্ুত করিতে যাইতেছি আর যদি আমি যাই 

এব" তোমারদের কারণ স্থান পুষ্কত করি তবে আমি 

পূনরায় আসিয়া তোমারদিগকে আপন স্বানে লইক 

তাহাতে যেশানে আমি থাকি সেখানে তোমরাও 

থযকিবা। এব" কোথায় যাইতেছি তাহা ভোমরা 
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_ জান এব পথও জান | তম! তাহাকে কহিল ছে পুভে! 

আপনি কোথায় যান তাহা আমরা জানি ল। তবে 

পথ কিরিপে জানিতে পারি । ফিশ তাহাকে কহি 

লেন আমিই পথ এব সভ্য ও জীবন আঘাদিয়! 

লা গেলে পিতারু স্থানে কোন মনুষ্যের গতি নাই। 

আমাকে যদি জানিতা আমার পিতাঁকেও জানিতা 
এব এখন হইতে তোমরা ভাহাকে জান এব্* দেখিয়। 

থাঁক। ফিলিপ তীহীকে কহিল হে পূভো পিতাকে 

দেখাইয়া! দেউন ভবে আমারদের পুবোধ্ত্য় | রিস্ত 

তাহাকে কহিলেন হে ফিলিপ আমি ভোমারদের 

সহিত এতকাল আছি' তত্রাপি কি আমাকে জানহ ন! 

যে আমাকে দেখিয়ছে সে পিভাকেও দেখিয়াছে তকে 

তুমি কেমন বলিতেছ যে আমারদিগকে পিতাকে 

দেখাও | কি তোমার পুত্য় নাই যে আমি পিতায় - 

এব" পিভা আমায়যে কথা আমি কলি তোমারদিগকে 

সেকথা! আমি আপনা হইতে কহি ন| কিন্ত পিত। 

যিনি আঁমাভে বর্তিতেছেন তিনিই কর্ম করেণ। 

আমার কথ পুত্যয় কর যে আমি, পিতাতে এব" পিডা 

আমাতে অথ্বা কর্মের পুযুক্তেই আমাকে পুু্যয় 

কর্হ। সত্ভৎ আমি কৃহি তোমারদিগকে আমার উপর 

বিশ্বাস করে যু কর্থ আমি কাধ্রিতেছি তন্মত কর্ম 

্ সঃ করিবেক এক" ইহ হুইতেও বু কর্থ করিবেক 

/ 
&্ 
সিক্ত 
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কেননা আমি পিতার স্বানে যাই ॥ এৰ* তোমরা কে 

কিছু আমার নামে চাহ ভাঙা আমি ব্বরিৰ যেন পৃভ্রে 

পিতার মহিমা প্কাশিত হয় । আমার নামে ফে 

কিছু তোমরা ফাঁচ্এঞা কর তাহা আমি করিয়া! দিব | 

যদি আমাকে পেম করহ তবে আমার আজ্ঞা পালন 

ক্র | এব” আমি পিডার স্থানে পুণর্থনা করিব ভাহাভে 

তিনি তোমারদিগরে আর এক গৃৰ্ধসিকর্তা দিবেন 

যে ভোমারদের সহিত নিরবপি থাকিকেক । তিনি 

সত্যময় আত যাহাতক স'সার দেখেও না এব" জানেও 

না এ নিমি€ত্ত ভাহাঁকে গৃহণ করিত পারে ও লা 

কিন্ত তোমরা! ভাহীকে জানিবা কেবল! তিনি তোমার 

দের সঙ্গে থাকেন এব" ভোমারদের আস্তরে বর্তিতৰন | 

অমি ভোমারদিগকে অনাথ ছাত়িয়া যাইব না আছি : 

তোমারহদর স্বানে আজিব । আর কিঞ্িৎ ব্যাজ আছে: 
তৎপরে জগৎ আমাকে আর দেখিবে লা কিন্ত ভোমরা 

দেখিবা আহি জীমান থাকি এই নিগিত্তে তোমরা 

_ওজীবমান থাছ্িবা। সে সমল্য তোমরা ইহা জানিবা 

যে আমি আপম পিতাতে এক" তোমরা আমাতে শু 

আমি তোমাসভাতে। যে আমার আজ্ঞা খরে এহৎ 

পালন করে সেই আমাকে পোষ করিতেছে এব" ফেঃ 

আমাকে পম করে সে আমার পিতার প্রিহইবে এবত 

আমি তাহঃকে স্নেহ করিব ও তাহার স্কানে অছণাকে, 

৮ . 
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প্কাশমান করিব । তখন স্ারিওটা ভিন্ন অন্য যদ! 

তাহাকে কহিল হে পুভো! আপমি জগতের পুতি 

অপুকাশ হইয়া আমারদের স্বানে কি রূপে আপনাকে 

পুকাশমান করিকেন | ম্লিশ্ত তাহাকে উত্তর করিয়া! 

কহিলেন যদ্দি কোন মন্ষ্ণ আমাকে পুষে করে সে 

আমার কথা পালন করিবে এব আমার পিতা 

তাহাকে প্র করিবেন এক” তীহার নিকট আসিয়া? 

আম্রা তাহীর সহিত বাস করিব। যে আমাকে 

পুষে করে না সে আমার কথা রাখে ন| এব্* যে কথ! 

তোমর। শৃূবণ কর সে আমার নয় কিন্ত আমার 

প্রেণকর্তী পিতার । এই সকল কথা আমি তোমার 

দের সহিত বর্তমান থারিতে কহিয়াছি | কিন্ত পুবোধ 

কর্ত! ধর্মম়্ আজব যাহাকে পিতা আমার নামে 

পাঠাইবেন তিনি জোমারদিগকে সকল কথা শিক্ষাই 
বেন এব” ফে কিছু আমি তোমার্দিগকে কহিয়াছি 

সেসকল তোমার্দের স্মরণে দেওয়াইবেন । আমি 

তোমারদের স্থানে শান্তি থুইয়! যাই আমি আপনার 

শান্তি দি স"সারে য্মৎ দান করে সেই রূপ আহি 

তোমারদিগকে দি না তোমারদ্র আন্তঃকর্ণ দুঃখিত 

কিন্থ! ভয়ান্বিত না৷ হউক । আমি বলিলাম তোছ্গার্ 

দিগকে যে আমি যাইয়া আর্বার ৫তামারদের নিকটে 

আসি ইহ| তোমরা! স্তনিয্া। যদি আমাকে পম করিত! 
111)1॥ 
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তবে আমি যে কহিলাষ আমি পিতার নিকটে যাই 

ইহাতে আঙ্বাদ্দিত হইতা কেননা! পিতা আমা হইতে 

২৯ গুরুতর আছেন | এব" তাহার হওনের পূর্বে এখনি ূ 

. আমি তোমারদিগকে কহিয়াছি ফেন তাহার হওনের 

৩* পরে তোমার দর পৃত্/য় হয়| এখন হইতে আমি 

তোমারদের সহিত বিস্তর আলাপ করিব না কেননা 

এ জগতের অধিপ আসিতেছে কিন্ত আমাতে তাহারু : 

৩১ কিছুবিষ্য় নাই | কিন্ত জগৎ যেন ইহা জানে ফে আমি . 

পিতাকে প্ম করিতেছি এব" পিতা যেমত আজ্ঞা দেন 

সেই মত আমি করি উঠ এখান হইতে আমরা যাই। 

পঞ্চদখে অধ্যায় ং 

আমি সত্য দাক্ছা বৃক্ষ এব* আমার পিভা তিনি কৃষ্ক। 

২ .আমাতে পুত্ঠেক ডাল যে নিষল থাকে তিনি ছেদন 

করেণ এৰ্* পুতে;ক ডাল ফে ফলবান হয় তাহা তিনি 

৩ পরিষ্কার করেণ যেন তাহার অধিক ফল হয়। এখন 

: আমার উক্ত কথাদ্বারা তোমরাই পরিষ্ছত হইল । | 

৪ আমাতে থাক এব* আমি তোমারদিগেতে থাকিব যেমত 

বৃক্ষেতে ডাল না থাকিলে সে আপনা হইতে ফল দিতে 

পারে না সেই মত আমাতে না থাকিলে তোমর1ও পার 

& না। আমি দক্ষ বৃক্ষ তোমরা সকল ডাল আমাতে যে | 

থাকে এব যাহাতে আমি থাকি সে বিস্তর ফল ফলে 

কেননা আমা হইতে বিয়োগ হইলে তোমরা কিছু 
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করিতে পার্হ না। কোন মন্ষ্ঠ যদি আমাতে ন। 

থাকে তবে সে ফেলাযাতয়। ভালের মত শুষ্ক হয় পরে 
লোক জড়াইয়1! আগ্নিতে ফেলিয়। দেয় এব সে পড়িয়া! 

যায় | ভোমরা যদি আমাতে থাক এব* তৌমার্দিগের্তে 

আমার কথা থাকে তবে যাহা ইচ্ছ।কর ভাহ। ফ্াচ্ঞ্ 

করিলে পরে তোমারদিগকে দেওয়া! যাইবে | ইহাতে 

আমার পিতার মহিষ! প্কাশিত হয় ফে ভোমরা! 

বিস্তর ফলোন্ডৰ করু তবেই তোমরা আমার শিষ্ঠ 

গণ হইবা। পিতা যেমত আমাকে প্ষেকরেপ সেই 

মৃত আমি তোমারদ্গকে পষে করি আমার প্মেতে 

থাঁক। তোঁকরা ফদি আমারু আজ্ঞ। পালন কর তে 

আমার প্মে থাকিবাই যেমত আগ্ি আপন পিতার 

আজ্ঞা পালন করিয়া তাহার পেমে থাকিতেছি। পরে 

তোমার্দিগেতে আমার আনন্দ ফেন থাকে এব 

ভোমারদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয় এই নিষিতে আমি এ 

সকল পুসঙ্গ তোমষারদিগকে কহিয়াছি। আমার আজ্ঞা 

এই যে তোমরা পরস্পর পৌষ কর যেত আমি 

তোমার্দিগকে পম করিতেছি । মিত্রের কারণ আপন্ 

প্ণুণ দেয় ইহা] হইতে বড় কাহার পর হইতে পারে ন1। 

আমি যে কিছ, ভোমারদিগকে আজ্ঞ। দি তাহা যদি 
করুতৰে তোমরা আমার মিত্র গণ। এখন হইতে আম্ত 

তোমারদিগকে সেবক করিয়া বলি না কেন্ন। কর্তা 

2 
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যাহা করেণ তাহা সেবক জানে না কিন্ত আমি তোমার 

দিগকে মিত্র করিয়া বলি কেননা ফে কিছু আমার 

পিতার স্থানে শুবণ করিয়াছি তাহা! আমি তোমার ূ 

দিগকে জানাইফ়া দিয়াছি | তোমরা আমাকে বাছিফা 

লইলা তাহ নয় কিন্ত আছ্ছি ভোম্ার্দিগকেই বাছিয়ু! 

লইলাম এব* নিযুক্ত করিলাম যে তোমরা যাইয়া! ফল 

ধরে! ও তোমারদের ফল যেন থাকে তাহাতে যে কিছু 

আমার নামে তোমরা পিতার স্থানে চাহ তাহা। তিনি 
যেন তোমারদিগকে দেন | তোমরা পরসপর প্ষে করহ্ 

এই অনুমতি আমি তোমারদিগকে দি । জগৎ স*সার 

যদি তোমারদিগকে মন্দ বাসে তবে তোমরা জান ফে. 

তোমারদের পূর্বে সে আমাকে মন্দ বাসিয়াছিল | যদি 

জগতের লোক হইত! তবে জগতটা৷ আপন আত্মীয়ের 

দিগকে ভাল বাসিত অতএব ভোম্র! জগতের লোক 

নহ কিন্ত আমি তোযারদিগকে জগৎ হইতে বাছিয়া 

লইয়াছি এই নিমিত্তে জগতটা! তোমারদিগকে মন্দ 

বাসে | সে কথা স্মরণে রাখ যে আমি ভোষারদিগকে 

কহিলাম সেবক আপন কর্তা হইতে বড় নয় আমাকে, 

যদি সে সতাইয়ীছে তবে ভোমারদিগকেও সভাইকে 

আমার কথা য্ছি রাখিফ্াছে তবে তোমারদের কথাও 

রাখিবে | কিন্ত এই সকল কর্ম আমার নাম বিষয়ে 

তাহারা তোমার্দিগকে করিবে কেননা! আমার 
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পুরণকর্তাকে তাহারা জানে না এই নিমিত্তে। আমি 

গাপ হইত না কিন্ত এখন তাহারদের পাপের ব্হীন] 

নাই] যে আমাকে মন্দ বাসে সে আমার পিডাকেও 

মন্দ বাসে । আমি যদি ভাহার্দের মধ্যে এমন কর্ষ 

ন1 করিতাম যে অন্যেতে কখন হয় নাই তবে তাহার 

দেরু পাপ হইতমা কিন্ত তাহার] আমাকে এব আমার 

[পিতাকে উভয়েরদিগকে দেখিতেও পাইয়াছে এব 

মন্দও বাসিয়াছে | কিন্ত ইহাতে সে কথ! পূর্ণ হইল 

যে তাহারদের ব্যবস্থায় গুন্থ আছে তাহারা অকারণ 

আমাকে মন্দ বাসিল। কিন্ত পুবোধকর্তা যাহীকে আছি 

পিতার নিকট হইতে ভোমারদের স্তানে পাঠাই সে 

সত্যময় আত্মা ঘিনি পিতা হইতে নির্গত হন তিনি 

যখন আসিবেন তখন আমার বিষয়ে পূমাণ দিবেন । 

এব ভোমরা ও পৃযাণ দিবা কেননা ভোমরু পুথ্ম/বৃধি 

আমার সঙ্গে থাকিতেছ | 

ষোড়শ অধ্ঠায় 

এই সকল কথা আমি ভোমারদিগকে কহিয়াছি 

যেন তোমরা! ঠেষ না খাও | তাহারা ভোমারদিগকে 

শিনগগ হইতে বাহির করিয়। পরিত্ঠাগ করিবে 

ব্রুঞ্চ এমন সময় আসিতেছে যখন তোমার্দিগকে যে 

কেহ বধ করে সে বুৰিবে ফে তাহাতে ঈশ্বরের সেৰা 
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করিতেছে । তাহারা তোমারদিগকে এ সকল করিবেই 

কেননা তাহারা! আমার পিডাকেও জানে না! আমাকেও 

জানে না। কিন্তু এই সকল আমি তোমারদিগকে 

কহিয়। দিয়াছি তাহাতে সময় যখন আসিবে তখন 

যেন ভোমারদের স্মৃতি হয় ফে আমি ভোমারদিগকে 

কহিয়াহিলাম তাহা পুথমে আমি কহিলাম্ না কেনন। 

আমি তোমারদের সঙ্গে ছিলাম | কিন্ত সম্পৃতি আমি 

আপন প্রেণকর্তারু স্বানে ফাইতেছি তথাচ তোগ্সার 

দের কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না যে তুসি কোথা 

যাইতেছ। কিন্ত এসকল কথ যে আমি ভোমার্দিগকে 

কহিয়াছি ইহার নিমিত্তে ভতোমারুদের আন্তঃকরণ শোক 

পূর্ণ হইল। তত্রাপি আমি তোমারদিগকে সত্য কহি 

তোমারুদের হিত নিমিত্তে আমার যাওনের আবশ্যক 

আছে কেননা] আফি যদি না যাই তবে পুবোথকর্তী 

ভোমারদের স্থানে আসিবেন না কিন্ত আনি যদি যাই 
তবে তাহাকে তোমারদের স্থানে পাঠাইৰ | এব" তিনি 

য্খ্বন আনিবেন তখন জগৎসণসারকে পাপ বিষ্য়ূ 

ও পৃণ বিষয় এব" বিচার বিষ্য়ে পুবোধ দিবেন । 

পাপ বিষয়ে এই নিমিত্তে ফে আমাকে তাহারা পুত 

করে না। পৃণ্ঠ বিষয়ে এই কারণ যে আমি আমার 

পিতার স্বানে যাই তাহাতে আর আমাকে তোমরা 

দেখিব। না| বিচার বিষয়ে এই হেতু ফে এই জগতের 

/ 



২ 

৩ 

৪ 

৫ 

১৬ 

৭ 

১৮ 

১৯ 

মোড়ল সধ্ঠাযু ৪২৯ 

অধিপ বিচারিত হইয়াছে । আমার অনেক কথা 

তোমারদিগকে কহিতে জাছে কিন্ত এখন তাহা সহিতে 

পারিবা লা। কিন্ত সত/ময় আত্ম। যখন আসিবেন 

তখন তিনি ভোমারদিগকে সমস্ত সত্যেতে পূবেশ 

করাইবেন কেনন। আপন] হইতে তিনি কহিহেন বা! 

কিন্ত যাহা স্তনিবেন তাহীই বলিবেন এব* তোমাৰ 

দিগকে ভবিষ্ঠৎ কর্ম অনেক দের্বীইবেন। তিনি 

আমার মহিমা পুকাশ করিবেন কেননা তিনি আমা 

হইতে লইয়ু। তোমারদিগকে দেখাইবেন। যে কিছু 

আমার পিতার আছে সে আমার এই নিমিত্তে আমি 

কহিলাময়ে তিনি আম] হইডে লইয়| ভোমার্দিগকে 

দেখাইবেম | কিঞ্চিৎ কাল আছে ততঃপরে ভোমরা! 

আমাকে দেখিতে পাইৰ। না পরে আর কিঞি ব্যাজে 

আমাকে দেখিতে পাইক]| কেননা আহি পিতার স্থানে 

ফাইী। তখন তাহার কতেক শিষ্/ পর্ন্পরু কুলিতে 

লাগিল একি কথা আমারদিগকে কহিডেছেন কিঞ্চিৎ, 

চ্ধণ আছে তার পরে ভোমরা আমাকে দেখিতে 

পাইব। না পরে আর কিঞ্চিৎ ব্যাজে আমাকে দেখিতে 

পাইরা কেনন। আমি পিতার স্বানে বাই । এই যে 

কিঞ্চিৎ কাল বলিতেছেন সে কি কথা কহিতেছেন 

আমর! বুঝিতে পারি না। কিন্ত স্িশ্ত জানিলেন যে 

আপনাকে তাহারদের জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে 
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অতএব তিনি তাহারদিগকে কহিলেন এই যেআঙগি 

কহিলাম কিঞ্চিৎ কাল আছে ততঃপরে আমাকে তোমর! 

দেখিতে পাইৰ। না পরে আর কিঞ্চিৎ ব্ঠাজে আমাকে 

দেখিতে পাইক। ইহার তদন্ত না কি তোমরা! আপনার 

দের মধ্যে তত করহ। সত্যং আমি বলি তোমার 

দিগকে তোমরা ক্রন্দন ও শোক বিলাপ করি 

কিন্ত জগৎসন্দার কৌতুকাৰিউ হইকে এব" ভোমরা 

শোকাকুল হইকে কিন্ত তোমার্দের শোচনা আনন্দে 

লুপ্ত হইকে। পুসৃতি তরী ফ্খুন তাহার ক্ষণ উপস্থিত হয় 

তখন.সে দুঃখিতা আছে কিন্ত পৃন্ধ পূসব হইবা মাত্র 

তাহার একজন পুরুষ ভূমিষ্ঠ হওয়াতে ফে আনন্দ, 

হয় তাহাতে আপনার বেদনা আর স্মরণে থাকে না। 

এমনে তোমরা! ও সম্পৃতি শোকাকুল হইল! কিন্ত আমি 

তোমারদের স্বানে আর্বার সাক্ষাৎ দিব পরে তোমার 

৩ 

২৪ 

ফু, 

দিগের মন আনন্দিত হইবে এব্* তোমারদের আনন্দ 

কেহ হরণ করিতে পারিবেক না। সেই দিবসে 

তোমরা আমাকে আর কোন জিজ্ঞাসা করিবা ন। সত্য হ 

আমি বলি তোষারদিগকে ফে কিছু$আমার নামে 

তোমরা পিতার স্থানে চাহিকা তিনি তোমারদ্গিকে 

অবশ দিবেন | অদ্যাপি আমার নাম করিয়া! ভোমরা! 

কিছু চাহ নাই চাহ তবে তোমারদের পূর্নান্দ যাহাতে 

হু তাহা পাইবা। এসকল কথা আমি উপম! দিয়। 
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পোখারদিগকে কহিয়াছি কিন্ধ সময় আলিডেছে' যখন 

উপমাকথা আর বলিব না কিন্তু তোমারদিগকে 

সপষ্ট রূপে পিতার বিষয় জানাইব | ভশন' ভোমরা. 

আমার নাম করিয়া যাচ্ঞা করিবা কিন্ত আহি 

কি না ফেতোগারদের কারণ আমি পিতাকে পুার্থন! 

করিৰ | কেনলা ভোমরা আমাকে পম করিতিছ এব, 

যে আমি ঈশ্বর হইতে আনিয়াছি তাহা পুর্ভয় 

করিতেছ এই নিমিত্তে পিতা আপন্নি ভোমারদ্গকে 

পম করেণ। আমি পিতার নিকট হইতে-বাহির 
হইয়া জগতে আইলাম পুনশ্চ আসি জগৎ ছাড়ি 

পিতার নিকটে যাই | শিষ্যেরা তাহাকে বলিল দেখ 

এখন তো আপনি সপষ্ট কথা কহিতেছেন এব" উপস] 

কথা কহেন না । এখন আমরা পৃবোধ পাইলাম ছে 

আপনি সকল কথা জানেন" এব ফে কাহার জিজ্ঞাসাতে 

আপনার আবশ্যক নাই' ইহাতে আমরণ বিশ্কাস করি 

ফে আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আইলেল। য়িশ্ত 

তাহার্দিগকে উত্তর দিলেন এখন কি চোমর] বিশ্বাস 

করুহ । দেখ সময়ু আসিতেছে বর্" উপস্থিত আছে 

যখন তোমরা! সকল আপন হ স্তানে ছিমভিন হৃইয়। 

আমাকে একাকী ছাড়িযী যাইবা তথাপি আছি 

একাকী নহি কেননা পিতা আমার সঙ্গে আছেন । 

এসকল কথা] আমি তোখারদিগকে কহিয়ুছি হনে 

1, 
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আমাতে তোযারদের শান্তি হয় জগতে তোমারদের ক্লেশ 

হইবেই কিন্ত নির্ভর থাক আহি. জগৎকে পরাভূত 

করিয়াছি | 

সপ্তদশ অধ্যায় 
যিস্ত এই সকল কথা সমাপ্ত করিয়। স্বর্গের পানে 

চচ্ছু উঠাইয়া কহিতে লাগিলেন হে পিভঃ ক্ষণ তো! 

আইলো তোমার পৃত্রের মহিমা! পুকাশ কর্হ যেন 

তোমার পুত্র তোমার ফহিযাও পুকাশ করে। যেষৎু 

অহাকে তুমি সকল গ্টুণির অধিকার দিয়াছ তাহাতে 

বে সকল তুঘি তাহাকে পুদান্ন করিফাছ তিনি ফেন্ 

তাহারদিগকে অনন্ত জীবন দেন | এব” অনন্ত জীবন 

এই অছ্ধিতীযু সত্য ঈশ্বর যে তুমি এব, তোমার পেরিত 

যিশ্তখীষ্ তোমার ও ভাহার পরিচয় । | তোমার 

মহিমা আমি জগতের মধ্যে গুকাশ করিয়াছি যে কর্ম 

তুমি আমাকে ভারিয়লাছিলা ডাহা আমি সন্পন 
করিয়াছি । অতএব হে পিতঃ সশপুতি আপনা দিয়। 

আমার মহিমা পুকাশ কর সে মহিম। দিয়া যাহা আছি 

জগতের পৃবের তোমার সহিত ধার্ণ করিলাম | ভূমি 

অগৎ্হইতভে যে সকল মশুষ্ঠরদিগকে আমাকে দিয়া 

তাহারদিগকে আমি তোমার নাম জানাইয়া দিয়াছি 

তাহার] তোমার ছিল এব" তাহারদিগকে ভুমি আমাকে 

দিলা এব" তাহারা তোমার কথা পালন করিয়াছে | 
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এখন তাহারা জানে যে কিছু ভুমি আমাকে দিয়াছ 

সে সকল তোমা হইতে হইয়াছে । কেনলা যে কথ! 
তুমি আমাকে দিয়াছ তাহা আমি তাহারদিগকে 

দিয়াছি অতএৰ তীহাকে ভাঙা গৃহণ করিয়াছে এব" 

নিশ্চয় বুঝিয়াছে ফে আমি তোমার নিকট হইতে 

বাহির হইয়া! আইলাম ও ফে তুমি আমাকে প্র 

করিলা। তাহারদের নিগ্িত্তেই আমি পার্থনা 

করিতেছি জগৎসণসার নিমিত্তে আমি-পরার্থনা করি না 

কিস্ত জগৎ হইতে যে সকল তুমি আমাকে দিয়াছ 

তাহার্দের কারণ কেননা সে তোমার । এব" যে সকল 

আমার সে তোমার এব" যে তোমার সে আমার এবৎ 

তাহার্দিগেতে আমার মহিমা! পূকাশিত হয়। এ 

জগতে আমার আর থাকা নাই কিন্ত ইহীরদ্র 

জগতে থাকা! আছে এব* আমি তোমার স্বানে আসি- 

তেছি হে ধর্সময়ু পিতঃ যে সকল তুমি আমাঃক দিয়াছ 
তাহারদিগকে আপন নম দিয়! রক্ষা করু তাহাতে 

আমরা যেমন এক আছি তেমন তাহার্লাও এক হ্য়। 

যাব আমি ভাহারদের সঙ্ষে জগতে ছিলা্ ভাবছ 

আমি তোমার নামেতে তাহার্দের রক্কা করিলাম স্ 

সকল ভূমি আপাতত দিয়াছ সে সকলেরদিগকে আছি 

রক্ষা করিয়াছি এব" ধর্ম গুঙ্থে যে হত বলে ভাহারদের 

অধ সর্ব্ববাশের পু্র ব্ভিরেক আম! হইতে কেহ 
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হারায় নাই । কিন্ত এখন আমি তোমার স্বানে জাঙসি 

অতএব এসকল কথা জগতে থাকিতে আমি কহিডেছি 

যেন আমাজে ভতাঙ্ারদের আনন্দ পূর্ণ হয়। আমি 

তোমার কথ] ভাহারদিগকে দিয়াছি এব* আমি যে 

মত জগতের নহি সেই মৃত তাহারাও জগতের নে 

এই নিমিত্তে জগভটা তাহারদ্দিগকে মন্দ বাসিভেছে'] 
কিন্ত যে তুমি তাহারদিগকে জগৎ হইতে লও এমত 

আমার প্লর্থনা নহে কিন্ত তাহারদিগকে মন্দ হইতে 

যেন রুহ্ডা কর। তাহারা জগতের নহে ফ্েমত আমিও 

জগতের নহি। তোমার সত্য দিয়া তাহার্দিগকে 

পরিষ্কার করু ভোমার ৰাক্যই সত্ভ। যেমত ভুমি 

আমাকে জগতে প্রেণ করিয়াছ €সই মত তাঁছি 

ভাঙহারদিথকে জগতে পর্ণ করিয়াছি' । এব ভাহার 

দের কারণ আমি আপনাকে পরিষ্কার করি যেন 

সত্যের ছারা তাহারাও পরিস্থৃত হয়| তথা 

কেবল ইহারদের কারণ আমি পার্থনা করি ন! কিন্ত 

যে সকল তাহারদের কথাদছারা আমাকে বিশ্বাস 

করিবে সে সকলের কারণও | / তাহাতে যেন সকল 

এক হয় যেমত তুমি আমাতে এব" আমি তোমাতে 

সেমভ ভাহারাও আমারদিগেতে এক হয়: তাহাতে 

জগৎ যেন পুত্/য় করে যে তুমি আমাকে পুরেণ 

করিয়াই | এব* আমাকে যে গৌরৰ তুমি দিয়াছ 
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-জাছা-আমি তাহীরদিগকে দিয়াছি 'ডাহাতে যেমত 
পাস 

আমর] এক সে. মত. তাহারাও এক হয়|. আম 

ভাহার্দ্িগেতে এৰ* তুমি আম্ণতে যেন ভাহারদের 

"কা নিদ্ধ হয় এব" জগৎ যেন জামে হে ভুমি 

আমাকে প্েরেণ করিয়াছ এব” আমাকে যেমড পে 

করিতেছ সেমত তুমি তাহারদিগকেও পরম কর | 

হে পিতঃ আমার ইচ্ছা যথ| আমি থাকি ভথা ছে 

সকল আমাকে দিয়াছ তাহীরাও আমার সহিভ থাকে 

ভাহাতে যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়া ভাহীর! 

যেন দেখে কেননা তুমি জগতের অনুষ্ঠান হওনে 

পর্বে আমাকে পম করিলা। হে গ্ুক্তার্থিত পিডঃ 

'জগতটা ভোমাকে জীনে না কিন্ত আমি ভোমাকে জানি 

এব্* ইহারা জানে যে তুমি আমাকে পুরণ করিলা | 

এব আমি ভাহারদিগকে তোমার না জানাইয়ুঃ 

 দিয়াছি.ও জানাইয়। দিব. তাহাভে আমি তাহার 
দিগেতে বর্তিলে ফে পমেতে আমাকে পে করিয়াছ 

সে তাহারদ্বিগেতে যেন হয়] | 

অক্টাদশ অধ্যায় 

এই কথা কহিয়া যিস্ত আপন শিষ্যেরদের সহিত 

কীদুমনালার পার গেলেন সেখানে একটা বাগান 

আছে তাহার মধ্যে তিনি ও তীহার শিষ্/ের| গুবেশ 

করিলেন । সেই স্থান যুহুদ! তীহার বিশ্বাসঘাউক 



৪৩৬ যঙ্গল সমাচার ফোন রুচিত 

জানিল কেননা গ্িশ্ত আপন শিষ্ঠেরদের সঙ্গে বার হ 
৩ লেখানে যাইতেন । অতএব ফুহুদ! সে সময়ে পুধার্স 

ষাজক ও ফ্ঞারসীরদের স্বানে এক য্ঠা সৈম্য এব" 

পেয়াদাগণ পাইয়া পুঙ্গীপ গু ডামর ও আব্ত্র লইয়ু? 

8. সেখানে আইল | ইহীতে য়িশ্ত আপনাকে যে সকল 

ঘটিবে তাহী? জ্ঞাত হইয়া আগে বার়িলল' এব, 

তর. ভাহারদিগকে কহিলেন কাহার উদেশ করহ | তাহারা 

উত্তর দিল িস্ত নাশিরেতীর সিশ্ত পুত্র করিলেন 
আমি সেই এব* যুহৌদ। ভাহীর বিশ্বাসখাভক তাহার 

৬ দের সহিত দীড়াইয়া থাকিল। অডএব তিনি তাহার 

দিগকে একথা আমি সেই বলিকা মাত্রেই তাঁহারা 

1. পাছাইয়া! ভূমিতে পার্তিল [ ভখন তিনি" পৃনশ্চ ভাঙার 

দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাহাকে অন্বেষণ কর 

৮. ভ্তাহারা বলিল য়িশ্ত নাশরেতীকে। ফ্িস্ত উত্তর দিলেন 

আমি ডে কহিয়াছি যে আমি সেই অঠএব আলালক 

যদি অন্বেষণ কর্হ তবে ইহ্ারদিগরকে যাইতে দেও । 

৯. ইাডে সে কথার পালন যেল্ হয় যে তিনি কহিয়া 

ছিলেন যে সকল তুমি আসাকে দিয়াছ ভাহারদের 

১০ মধ্যে কাহার ক্ষয় হয় নাই । তখন শীমন পিতরের 

স্থানে তলওয়ার্ থাকিলে সে তাহ! খারণ করিয়া! মহা 

যাজকের নফ্রকে ঘা মারিয়া। তাহার দক্ষিণ কর্ণ চা 

১১ ছেদন করিল সেই নফ্রের সাম মালখন | তখন 1 
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পীভরকে যিস্ত কহিলেম তোব্বার তলওয়ার শীপেতে 

ব্লাখ যে বাঁটী আহার পিতা জামাকে দিয়াছেম ভাহা 

কি পান করিব না|. তখন সেনৈম্য ও নেমাপতি 

ও যুহুদী পদাতিকেরা যিন্তকে ধরিলেক। এব তাহাকে 

বদ্ধ করিয়া পুথমে হঙ্গার্ স্বানে আনিলেক সেই 

কাইফার শ্বগর য়ে তছৎসরের মহাযাজক ছিল। 

কাইফ। সেই জল যে যুহ্দীরদিগ্রকে এই পরামর্শ 

দিয়াছিল যে লোকেরুদের নিমিত্তে এক জনের ঘরণ 

বিহিত আছে । পরে শীমন পিতর ও আর এক 

শিষ্য বিস্তর পশ্চাৎ চলিল সেই শিষ্য মহাযাজকের 

স্বানে পরিচিত হইয়া হ্রিস্তর সহিত্ তাহার অউালিকার 

ভিতরে গেল। কিন্ত পিতর বারের নিকটে কাহিরে 

থাকিল তখন সে অন্য শিষ্য ফে ম্হাযাজকের 

ঠাই-পরিচিত ছিল নে বাহিরে যাইয়া দ্বারিকাকে 

কহিয়া পিতরুকে পুবেশ করাইল। তখন সে যুবতী 

ছারিিকা পিতরকে কহিল তুমি ও এই মানুষের এক 

জন শিষ্য না কি সে বলিল আমি বে নহি । 

এব ভূঙ/গণ ও পাইকেরা এক অঙ্গারের আনি 

করিয়া সেখাৰে দাড়াইয়। ভাপিভেছিল কেননা শীত 

হইক্াছিল এব* পিতর দীড়াইয়। তাহারদের সঙ্গে 
তাপিল | তখন ম্হাযাজক ভাহার শিষ্য এব, শিক্ষার 

বিষয়ে গিস্তকে জিজ্ঞাসা! করিলেক । যিিশ্ত উত্তর 
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দিলেন আম্মি জগতের পুতি সপউরপে কহিয়াছি, ৃ 

আগি শিপগগে ও মন্দিরে সদত শিক্ষাইয়াছি যেখানে ৃ 

যুহুদীী সকল নিত্য যাযু এব" গোপনে কিছু কহি নাইী। 

আমাকে জিজ্ঞাসা কেন করুহ ফে সকল আমার কথা ূ 

শৃনিল ভাহারদিগকেই জিজ্ঞাস কর ফে আমি তাহার 

দিগকে কি শিক্ষাইয়াছি দেখ তাহারা জার আমি 

কিহ কহিয়াছি । এই কথা কহিলে এক জন পেয়াদী 

যে নিকটে দীড়াইল সে য়িশ্তকে চাপড় মারিয়া 

ভাহাঞ্চে কহিল তুই ম্হাযাঁজককে এমন উত্তর 

দিডেছিস | ব্রিশ্ত তাহাকে উত্তর দিলেন আমি যদি 

মন্দ কহিয়াছি তকে সে মন্দের পুমাণ দেও কিন্ত যদি 

প্রকৃত বলিলাম তবে আমারে কি জন্য মারহ। ইহার 

মধ্যে হম্সা তীহাঁকে ম্হাযাজক কাইফ্ঞার নিকটে 

বদ্ধিত গাঠাইযুা! ছিলেন। তথা শীম্ন পিতর ক্ীড়াইয়া 

ভাপিতে ২ লোক তীহাকে জিজ্ঞাস! করিলেক যে 

তুমিও ভাহার এক জন শিষ্য হট নাকি সে অস্থীকার্ 

করিয়া! কহিল আমি সে নহি । মহা যাজকের নফ্র 

এক জন সেই ব্যক্তির জ্ঞাতি যাহার কাণ পিতর ছেদন 

করিয্টাছিল সে কহিল আমি কি ভোযাকে বাগান 

তাহার সঙ্গে দেখিলাম না | পিতর আরবার অস্বীকার : 

করিলেন ও তৎক্ষণাৎ কুকুড়ার কাক হইল | তখন. 

ভাহারা যিশুকে কাইফাহ ঘর হইতে বিচার দালানে 
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লই! গেল তখন ্লাত্রি পৃভাত হইল কিন্ত যুস্থবীরা 

বিচার দালানে পরেশ কন্ধিল না যে কি জানি তাহারা 

অপবিত্র করা হায় তাহাতে পেশাক্ষ খাইতে বাধা হয়। 

অতএব পীলাত তাহারদের নিকটে বাহিরে আদিয়। 

কহিতিলন এ মম্ষ্ঠর পুতি তোমরা কিসের অপবা 

আবহ | তাহারা উত্তরু করিল সে অপরাধী নাহইলে 

ভ্াসরা আপনার স্তানে তাহাকে সমর্পণ করিভাখ না। 

অতএব পীলাত কছিলেনল ভৌমরা! আপনার্-দর স্বানে 

লইয়ুখ ভাহাকে আপনার্দের ব্ৰস্বানুকমে বিচার করু 

তখনুহ্দীর] উত্তর দিল যে কোন মন্ষ্যের বধ করা 

আমারদের কর্তব্য নহে । ইহাতে ফ্রিপ্ত আপন মৃত্যুর 

বিষয়ে কি পুকারে মরিবেন যে কথা কহিয়ুছিলে 

তাহা যেন পূর্ণ হয়। তখন পীলাত বিচার দালানে 

প্নব্বার গেলেন এব ফ্িশ্তকে ডাকিয়! তাহাকে 

কহিলেন তুমি ন। কিয়ুহ্বীরদের রাজ। কট | যি 

উত্তর দিলেন তুমি কি আপন। হইতে এ কথা কহ কিন্বা 

অন্য লোক আমার বিষ্ক্য়ু ভাহা ভোমাতক কহিবাছে। 

পীলাত পুশ্যুত্তর করিলেন কি আমি যুুদ্বী চোনার 

স্বদেশিরা এব" পুরান যাজকেরা তোনতক আমার 

স্বানে সমর্পণ করিয়াছে তুমি কি করিয়াহ। ফিপ্ত 

পুত্যুন্তর করিলেন আমার বাজ এ জগতের নহে আমার 

রীজ/ ঘদি এই জগতের হইত তবে আমার পুজারা 
৮৮ 
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য়হদীরদের বশ হইতে আমাকে রূজ্কা। করিতে যুদ্ধ 

করিত কিন্ত আমার রাজ্য এথা কইতে নহে) ইহাভে 
পীলাত কহিলেন্ব তবে কি।তুমি রাজা বট স্রিস্ত উত্তর : 
দিলেন তূমিতো৷ কহিতেছ আমি রাজা বটি ইহার 

কারণ আমার জন্ম হইয়াছে এব” এই বিষয়ে আমি, 

জগতে আইলাম যেন সত্যের নিঙ্গিত্তে সাক্ষী দি যে, 

কেহ সত্যের মধ্যে হয় সে জামার কথ শ্রন্দে | পলা 

তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন সত্য কি ইহা কহিয়1 তিনি 

আরবার যুহুদীরদের নিকটে বাহির ফাইয়। তাহার, 

দিগকে কহিলেন আমিতো! ইহার দোষ্ কিছু পাই না| 

কিন্ত তোমারদের এক নীতি আছে যে আছি পেশাহ্জ 

সময়ে তোমারদের স্বানে এক জনকে মুক্ত করিয়। 

ছাড়িয়। দি অতএব তোমারদের স্থানে আমি যুহদীর 

দের রাজাকে ছাড়িয়। ছি তোমারদের এমত, ইচ্ছা, 

আছে কিন ।তখন ভাহার। সকলেই চেঁচাইয়! কহিল 

এ মানুষ নহেকিস্ত বারাব্বা সেই বার্ার৷ চোর ছিল। 

উনবিশ্শতি অঞ্ঠায়ু 

তখন পীলাত য্িশাকে লইয়] তাহাকে কোড়! 

মারিল। পরে সেনাগ? কাট। গাছের একট] মুকুট 

বিনাইয়! তাহার মন্তকে ছিল এব* তাহাকে একটা! 

বাগুণী বর্ণের রাজ বসে পরিধান করিয়া বলিতে 

লাগিল । নমস্কার ং যুহুদীর্দের রাজা পরে তাহাকে 
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চীপড় মারিল। তখন পীলাত পুনশ্চ বাহিরে যাইয়া 

তাহারছগিগকে কহিলেন ইহার দোষ আমি কিছু 

পাই না৷ তৌমারদ্বরে এই জানিবীর কারণ দেখ আমি 

ভাহাকে তোমারদের নিকটে বাহিরে আনিযু। দি তখন 

রি ।সে কীটার মুকুট এব" বাগৃবী বর্ণের রাজবন্তে 
আচ্ছাদিত হৃইয়া হাহিরে আাইলেন তখন পীলাত 

বলিলেন মনূষ্ঠটার পুতি দৃফ্ি কর । অতএব পুথান্ন 

যাজকেরা এব* পদছাতিকের] তাহাকে দেখি! চেঁচাইজে 

লাগিল যে ক্রুশে চড়াও ক্রুশে চড়াও পীলাত তাহার 

দিগকে কহিলেন তোমরা তাহাকে লইরা! ভ্ুশে চড়াও 

কেননা আমি তাহার কিছু দোষ পাই না| যুহুদীরা 

ভাহীকে উত্তর ছিল আমার্দের এক ব্যবস্থা আছে 

এব” আমারদের ব্যবস্থানুক্রমে তাহার মরণ কর্তৰ্ঠ 

কেনন। সে আপনাকে ঈশ্বরের পৃক্র করিয়! মানে । 

অতএব পীলাভ যখন এ কথা শ্তনিলেন তখন্ 

তাহার অধিক ত্রাস হইল। এব” বিচার দালানে 

পৃনর্বার যাইয়। স্রিশ্তকে কহিলেন তুমি কোথা হইভে 

হুইয়াছ কিন্ত রিশ্ত তাহাকে কিছ, উত্তর দিলেন না । 

তখন পীলাভ তাহাকে কলিলেন কি আমাকে তুমি 

কথা বল না! তুমি কি জানহ ন1 যে তোমাকে ক্রুশ দিতে 

আমার শক্তি আছে এব, তোমাকে মুক্তি দিতেও 

আমার শক্তি আছে। রিশ্ত উত্তর করিলেন তোমাকে 

৮55 
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উপর হইতে দেওয়! না গেলে আমার পৃতি তোধার 

কিছু সাধ্য হইতে পারিত না অতএব যে আমাকে 

তোমার স্থানে সমর্পণ করিল তাহার পাপ অধিক 

আছে । খন সেইক্ষণ হইতে পীলাত তীহীাকে মুক্ত 

করিতে অন্ন্থান করিল কিন্ত ঝুনূদীর! চেঁচাইয়া 

বলিল ভুমি যদি এই মন্ষ্যকে ছাড়িয়া দেও তকে 

তুমি কাইসরের অন্তরঙ্গ নহ যে কেহ আপনাকে রাজ! 

করিয়া! বলে সে কাইশরের বৈরঙ্গভাবে হলে । 

অতএব য্থন পীলান্ত সে কথ শ্বনিলেন তখন তিনি 

বিশ্বকে বাহিরে আনিয়। পাতরবান্ধ। নাষে এক স্থান 

যাহ] একী ভাষাতে গব্বত| বল! যায় সেস্তালে বিচার 

আসনে ব্সিলেন। সেই সময় পেশাচ্ছের আয়োজন 

দিবস দুই পুহরের বেলায় তখন তিনি যুহুদ্দীরদিগকে 

বলিলেন দেখ তোমারদের রাজা । কিন্ত ভাহারা চীৎকার 

করিয়। রূলিল দূর কর দুর কর তাহাকে ক্ুশ দেও 

পীলাত তাহীরদিগকে কহিলেন আমি কি তোমার 

দের রাজাকে ক্রুশ দিৰ পুহান যাজকেরা উত্তর দিল 

কাইসর ব্যতিরেক আমার্দ্ত্র রাজা নাই। তখন্ 

তিনি তাহাকে ক্রুশে চড়া ইতে ভাহারদের স্থানে সমর্প॥ 

করিলেন এব" তাহারা স্িশ্তক ধরিয়। লইয়ু।গেল। পরে 

তিনি আপন ক্রুশ বৃহিয়। মাথ। খুলী স্থল নামে এক 

হানে যাইয়া উত্তরিলেন কিন্ত একী ভাষাতে তাহাকে 
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গলগতা বলে। সেখীনে তাহারা আরু দই জনের 

সহিত তাহাকে জুশে চড়াইল ত্রক ং পার্থে এক ং জঙ্ 

এব য়িস্ত মধ্যখানে । পরে পীলাত একটা পদকী 

লিখিয় ক্রুশের উপর লাগাইয়া দিলেন সেই লেখা 

এই য্িস্ত নাশরেশী যুহুদীরদের রাজা। তখন এ পদবী 

আংনক যুভ্দী পাঠ করিল কেননা যিশ্তর ক্রুশ হওয়! 

স্বান নগরের নিকটে ছিল এব্* তাহা এবী ও যুলানী 

ওলাটিন ভাষাতে রচিত ছিল। তখন রুহুদীর্দের 

পুধান যাজকগণ পীলাতকে কহিলেন ফে যুক্দীর্দেরু 

রাজ! করিয়া! না লিখুন কিন্তু যে সেই বলিন আছি 

যঙ্থদ্দীরদের রাজা | পীলাত উত্তর দিলেন যাহ! 

লিখিয়াছি তাহা। লিখিয়াছি। তখন সেনাগণ রিশ্তকে 

ক্রুশ দিয়। তাহার বস্ত্র গারি ভাগ করিল এক ₹ সৈন্যকে 

এক হ ভাগ এক তাহার জামাও লইল কিন্ত সে জাম। 

আযোড় ছিল উপর হইতে সম্দ্ায় বিনীত । অতএৰ 

তাহার! পরন্পর কহিল তাহা আমরা, চিরি না 

কিন্ত কাহার হইবে তাহার জনে; গুলিরাট দি ইহাতে 

সে কথা হেন পূর্ণ হয় যে গৃন্থিত অঙছে আমার 

পরিচ্ছেদ তাহারা আপনারদেব মধ্যে ব্বাটিয়া লইল 

এব" আমার জামার নিমিত্তে গুলির্বাট দিল অভএক 

সেনাগণ এসকল করিল। এথা যিস্তর ত্রুশের নিকটে 

তাহার মাডা এক মামী ও মারিয়। কেওপার ভ্রী ও 
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মারিয়। মাণ্দলেন্গ দীড়াইতে ছিল। অতএব ফ্লিশ্ত আপন 

মাতা এক" ভাহার পক শিষ্চকে সমিকটে দ্ীড়াইতে 

দেখিয়া ভিনি কহিলেন হে মাইয়ে তোমার পুজকে দেখ। 

পরে সে শিষ্যকে কহিলেন তোমার মাতাকে দেখ এব" 

সেই হ্ষণহৃইতে সেই শিষ্য তাহাকে আপন রে লইল। 

ততংপরে র্িস্ত সকল কর্ম সমাপ্ত জানিয়া গু কথা 

যেন পূর্ণ হয় তিনি বলিলেন জমি ভ্ষ্তি আছি। 

মেই খানে শিরকায় ভরা একটা বাটী গোওয়াছিল 

অতএব তাহারা সে শিরক দিয়া একটা স্পঞ্জ পূরা। 

ইয়া তাহা! হেজবের উপর বাস্ধিয়া তাহার মুখাতগু 

রাশিয়া দিল । য্খন ফিশ সে শির্ক। লইলেন তখন 

তিনি কহিলেন সমাপ্ত হইল এব* মাতা নোয়াইয়ু। পণ 

ত্যাগ করিলেন । তখন আয়োজন সময় হওয়াতে দেহ 

যেন বিশ্বুমবারে ক্রুশের উপর না থাকে কেননা সেই 

বিশ্যামবার এক বড় দিন ছিল এই নিষ্ত্তে রুহুদীরা 

পীলাভের স্থানে যাচ্ঞা করিল যে তাহারদের পা 

সকল ভঙ্গ করিয়া ভাহারদিগকে স্বানান্তরে লইয়! 

ষাইতে আজ্ঞা হয়ু ৷ তখন সেনাগণ আসিয়! পুথমের্ 

পা ভাক্ষিল পরে অন্য জন ফে তীহার সহিত ক্রুশেতে 

চড়ান গেল তাহার ও | কিন্ত যিশ্তর স্থানে আসিয়া 

তাহাকে তখনি মৃতগত দেখিয়া তাহার পা ভাঙ্গিল ন]। 

কিন্ত এক জন সেন! তাঁহার কহ্দেশ শুলেতে বিদ্ধিল 
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ভাঁহাতে রক্ত ও জন ৰাহ্িরাইল। এব” ভাহা যে দেখিল 

সে সাক্ষী দিল ও তাহার সাক্ষী সত্য এব" সে জানে ফে্ 

ভাপনি সত্/ কহিতেছে তাহাডে তেযারদের বিশ্বাস 

যেন হয়! । কেননা, এ সকল হৃইল যেন গুহ কথা পূর্ণ 

হয় হে তাহার একখান অস্থি ভগ হইবে ন1। পুনশ্চ 

আর এক গুহ্থ বলে যাহাকে তাহারা কিদ্ধিল তাহার 

উপর তাহারা আবুলোকন করিবে | তাহার পরেয়ুঙ্ক 

অরিমাতেয়া যিশ্তর এক জন শিষ্য কিন্ত যুহ্দীরদের 

ভয়েতে অব্যক্ত রূপে সে পীলাতের স্বানে যাচওা করিল 

হে যিম্তর দেহলইয়] যাইতে আজ পায়-ভাহাডে 

পীলাত আজ্ঞা! দিলেন অতএব সে আসিয়া ঘিস্তরু 

দেহ লইল। পরে নিকদেষস যে পুথ্মে রাত্রিকালে 

যিশুর নিকটে গ্রিয়াছিল সেও আইল এব” আহ 

ও অগ্ররু মিশিত মোন ড্ঁড়েক আনিলেক। তখন 

তাহারা গিশ্তর দেহ লইয়া যুহুদীরদের, কবর দেওন 

কিয়ানুক্রমে সে বণিক দূব্য সঙ্গে ভাহাকে কাপড়ে জড় 

ইু। দিলেন | ইহাতে ফ্িস্তর ক্রুশ হওয়ার স্থানে এক 

ব্বাগান ছিল এছ" সেই বাগানে একট। নৃতন কবরস্থান 

ঘাহাতে কোন মনৃষ্ঠ সে পর্যন্ত কথন শোওয়া যায় 
মাই অতএব সে কবর নিকট হইলে তাহারা 

আয়োজন সময় নিমিভেঘিশকে সেখানে শোয়াইয়। 

দিলেন । 
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বিশতি অধ্/য় 

সপ্তা্থের পুথ্ম দিবস অতি ভোরে জন্ধক্কার থাকছে 

মারিয়। মাগলেল করত্ররু নিকটে আসিফ! দেখিলে 

যে কবর হইতে পনর ভোলা নিয়াছে। তখন সে 

দৌড়িয়া! শীমন পিতর এহ্* আশি) ফেস্সিস্তর পিয়ু 

ছিল ইহারদের নিক:ট আনিয়। কহিল তাহারা পুভূক 

কবর হইতে লইয়। গিয়াছে কিন্ত কোথায় তীহাকে 

রাখিয়াছে ইহা আমরা জালি ন। | অডএব পিতর এব, 

সে অন্য শিষ্য কবরন্বানে গেন। ইহার দুই জন্ 

দৌড়াদৌড়ি করিলে অন্য শিষ্য পিতর্তকে পশ্চাৎ 

রাখিয়। পুথমে কবরে পৌছিল | তখন সেই শরীর 

নোয়াইয়। কাপড় গুল] সাক্ষাৎ দেখিল ভত্রাপি সে 

ভিতরে গেল ন। ভৎপরে শীম্ন পিতর তাহীর্ পশ্চাৎ 

আসিয়া কৰরে পুবেশ করিল এব*ফাপড় নকল মম্মথে 

দেখিল | কিন্ত গামছা খান যে তীহার মাথায় জড়ি5 

ছিল তাহা কাপড়ের সহিত নহে কিন্ত অন্য স্থান লপটা 

হইয়া একাকী ছিল | তখন সে অন্য শিষ্য যে কবরের 

নিকটে পুথম পৌছিলসেও পুৰেশ করিল এবদেখিয় 

বিশ্বাস করিল । কেননা সে পর্যন্ত তাহার! গুন্থের কথ! 

জানিল মা যে তাহার মৃত্যু হইডে প্নকুণ্থান হওনের 

আব্শ/ক ছিল। তখন শিষ্ঠের] পুমশ্চ আপন £ ঘরে 

গেল । ক্রিন্ত মারিয়| বাহিরে দাড়াইয়। কবরের নিকট 
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রোদনে থাকিল। এব" সে কান্দিতেং শরীর নোয়াইয়া! 

কবরে দৃঝ্ি করিয়া দেখিল ফে য়িশ্তর দেহের শয়ন 

স্বানে দই স্বর্গের দূত এক জন তীহার নিতানে এহ* 

অন্য জন তীহার পৈথানে শুক পরিচ্ছদে হসিয়। আছে। 

তখন তাহার! কহিল হে মাইয়ে ভূমি কেন কান্দিতেছ 

সে কহিল আমার পুভুকে তাহারা লইয়ু। গিয়াছে এব» 

আমি জাঙ্গি না সে কোথায় তাহাকে রাখিয়ীছে এই 

নিমিতে । এই কথা কহিয়া সে আপন মুখ ফিরাইল 

এব*যিস্তকে দণ্ডায়মান দ্েেখিল কিন্ত সে জানিল না ফে্ 

যিশ্ত আছেন । খরিস্ত তাহাকে কহিলেন হে মাইয়ে তুমি 

কেন রোদন করিতেছ কাহার উদ্দেশ কর্হ সে তাহাকে 

বাগানের মাঁলী জানিয়া কহিল হে মহাশয় যদ্দি তূমি 

ভীহাকে এখান হৃইভে লইয়া গিয়া! থাক তাহাকে 

কোথাফু রাখিযাছ আমাকে বল তবে আমি সেখান 

হুইতে তীহাকে লইয়া যাই । স্িশ্ত তাহাকে কহিলেন 

ওগো মারিয়া সে ফিরিয়া তাহাকে বলিল হে রাব্বোনি 

অর্থাৎ হে গুরো | রিস্ত তাহাকে কহিলেন আমাকে 

সপর্শ করিও ন! কেনন! অদ্ঠাপি আমি আপন পিতার 

স্বানেউদ্ধ গমন করি নাই কিন্ত আমার ভাভারদের স্থান্দে 

যাইয়া ভাহারদিগকে কহ যে আমার পিতা ও তোমারু 

দের পিতা এৰ* আমার ঈশ্বর ও তোমার্দের ঈশ্বর 

তাহার স্থানে আমি উর্ধঘ গতি করি | মারিয়া মাগলেন্ 
[11 
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আয়! শিষ্ঠেরদিগকে কহিল ফে আপনি প্ভূকে 
দেখিয়াছিল এব” ফে তিনি তাহাকে এ কথা কহিয়। 

ছিলেন পরে সেই দিবসের সন্ধা সময়ে তাহা সপ্তাহের 

পুথম দিবসে শিষ্ঞগণ যে স্থানে একত্র হইফু। অভাস্থ 

হইল ফুহুদীরদের ভয়ে দ্বার সকল বদ্ধ হইলে যিন্ত- 

আপিয়। তাছারদের মধ্ঠখানে দীড়াইয়| তাহরিদিগকে 

কহিলেন তৌমার্দিগকে শান্তি হউক | ইহা কহিয়! 

তিনি তাহীরদিগকে আপন হস্ত ও কক্ষদেশদেখাইলেন্ 

তন শিষ্যরা পুভূকে দেখিয়া হর্ষিত হইল। তখন 

যিশ্ত পূনশ্চ তাহারদিগকে কহিলেন তোমার্দিগকে 

শান্তি হউক আমার পিভা য্মেত আমাকে পাঠাইলেন 

সেই মত আমি তোদারদিগকে পাঠাই | ইহা কহিয়ু! 

চিনি তাহারদের উপর আপন মুখের ভাপ ছিলেন 

এব" বলিলেন ধর্মাতী লও | ফাহারদের পাপ তোমরা 

ক্ষমা করহ সে তাহারদের পুতি হ্ষমিত আছে এব” 

যাছারদের পাপ তোমরা রাখিয়া দেও সে রাখ। আছে। 

কিন্ত দ্াদশের এক জন তম1 যাহাকে ছ্বিদিম। কলে 

যখন স্রিন্ত আইলেন তখন সে তাহারদের সঙ্গেছিল 

না। অতএব অন্য শিষ্ঠগণ তাহীকে কহিল আমর! 

পুভুর দেখ! পাইযাছি কিন্ত সে তাহারদিগকে বলিল 
ফে তাহার হস্তে পেকের চি ন। দেখিলে এব" প্ুকের 

চিহ্বে আমার্ অঙ্গুলী না দিলে অপর ভাহার কক্ছদেশে 
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আয়ার হাত ন। সেঁধ্ঠাইলে আমি বিশ্বাস করিৰ না| 

পুনশ্চ অষ্ট দিবস পরে তাহার শিষ্ঠগণ ভিতরে স্কিল 

এব্* তম ভাহারদের সহিত তাহাতে দ্বার সকল রুন্ত 

হইলে য্িশ্ত তাহারদের মঞ্চ/খানে উপস্থিত হইয়া, 

কহিলেন জোমার্দিগকে শান্তিহউক।তখন তিনি তমাকে 

কহিলেন ভোমার অঙুলী এ দিগে বিস্তার কর এব* 

আমার হাত দেখ পরে তোমার হাত বাভাইয়! আমা 

কক্ষদেশে ঘৃষাইয়া দেও এব” অনাস্থিক লা হইয়! 
বিশ্বাস যুক্ত হও। তখন তমা তীহাকে উত্তর করিয়। 

কহিলেন হে. আম্বর্ পুরো ও আমার ঈশ্বর। গ্রিস 

তাহাকে কহিলেন ছে তমা তুমিদেখিয়াহ এই নিমিতে 

ভুমি বিশ্বাস করিতেছে না দেখিস! বিস্বাস করে সেই 

খুন) | এব" জ্িশ্ত আপন শিষ্ণের্দর্ সাক্কাতে আরুহ 

অনেক চিহ্ত অবশ্য দ্রেখাইলেন যাহা এই পুস্তকে লেখ! 

যায় নাই | কিন্ত এ সক্ষল €লখ। আছে যেন তোমার 

দের বিশ্বাস হয় যেয়িস্ত আছেন খ্ী ঈশ্ছরের পৃ 

এব বিশ্বাস করিয়া! তীহার লাম দিয়। যেন তোমার 

দের জীবন লাভ হয়া 

এক বিম্শতি অধ্ঠায় 

এ সকল পরে যিস্ত পুনশ্চ আপন শিষ্ণেরদের স্বানে 

তিবেরী সাগরে দেখ। দিলেন এৰ্* তাহার দেখা এই 

মতে হইল। তথা শীমন পিভর ও তমা যাহাকে 

[112 
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দিদিমস লে ও গালিলী কানার নতনাল ও জেবদির 

পুত্রের এবণাহার আর দুই শিষ্ঠ একত্র ছিল। শীমন্ 

পিতর তাহার্দিগকে বলিল আমি মৎস/ মারিতে যাই 

তাহারা,কহিল আমরা ও ফাই তাহার! যাইয়া তৎক্ষণাৎ 

এক নৌকাতে চড়িল কিন্ত সেই রাত্রি কিছু পাইল ন1। 

পাঁতঃকাল হইলে যিস্ত সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন 

কিন্ত শিষ্যেরা জানিল না! ফে তিনি যিশ্ত। ভখন যিশু : 

ভাহারদিগকে কহিলেন হে বাঁছারা তোমারদের স্কানে 

কিছু ভক্্যদূব্য আছে তাহারা উত্তর দিল যে ন1। পরে 

তিনি কহিলেন নৌকার দক্ষিণ পার্থ জাল চ্ষেপণ কর 

তবে পাইবা অতএব তাহারা ফেলিয়া দিল তাহাতে 

ঘ্স্যের বাহুল/তা পুযুক্ত তাহারা জাল টানিতে অসমর্থ 
ছিল। এতদর্থে এ শিষ্য ফে ফ্লিশুর প্রিয় সে পিতরক্কে 

কহিল এই পুভূ বটে পিতর যখন পুভু কথা শুনিলেন 

সেই উলঙ্গ হইলে আপন মাছিয়ার বস্ত্র দেহে বান্ধিয়া 

সাগরে ঝুঁপ দিল । পরে অন্য শিষ্যেরা মৎস্য সহিত 

_ জাল টানিতে ং ছোট ভিঙ্গাতে আইল কেননা তাহারা 

কুল হইতে বিস্তর দূর ছিল না কিন্ত রজ্ঞু আড়াইএক 

পরিমীণ। ভূমিতে উপস্থিত হইলে তাহারা পুন্থলিত 

অক্রারে এক অগ্নি এব" তাহার উপর মৎস; গুলা এৰ* 

রুটী সাক্ষাৎ দেখিল। যিশ্ত তাহারদিগকে কহিলেন 

ভোমরা যে মৎস্য ধরিয়াছু তাহা! হইতে কিছু আনিয়! 
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দেও। শীম্্ন পিতর যাইয়া এক শত তির্পন্ বড় হ 

মৎস্েতে ভর! জালকে ভূমিতে টানিয়া লইল কিন্ত 
এত ছিল তথাচ জাল ভাঙ্গা! গেল না| ফিম্ত তাহার 

দিগকে কহিলেন আইস ভোজন কর তীহাকে পুভু 

জানিয়।! শিষ্যেরদের মখেঠ কেহ তাহাকে কে বট 

জিজ্ঞাসা করিতে সাহসিক ছিল না। তখনযিস্ত আসিয়! 

রুটী লইয়া ভাহার্দিগকে দিলেন এব” মৎস্য ও 

দিলেন | এইটা তৃতীয় বারে ফিস্ত মৃত্যু হইতে উদ্থি 

হইলে পরে আপন শিষ্ঠেরদিগকে দেখা দিলেন | 

তখন ভোজন সমাপ্ত হইলে য্রিশ্ত শীমন পিতরকে 

কহিলেন হে শীমন যোনার পৃক্র তুমি না কি ইহারদিগ 

হইতে আমাকে প্রীতি করহ সে কহিল হ1 পুভুআপনি 

জানেন যে আমি তোমাতে পুতি করিতেছি তিনি 

তাহাকে কহিলেন আমার মেষ্ বাছা! সকল পোষ্ণ 

করহ | পুনশ্চ ভিনি দ্বিতীয় বার তাহাকে কহিলেন হে 

হে শীমন ফোনার পূজর তৃমি নাকি আমাকে পে 

করহ সে কহিল হ। পুভূু আপনি জানেন যে আমি 

তোমাকে পুমে করিতেছি তিনি তাহাকে কহিলেন 
আমার মেষ সকল পোষিয়া দহ | তিনি তৃতীয় বার 

তাহাকে কহিলেন হে শীমন য়োনার পুজ্র তুমি 

আমাকে না কি পরম কর্হ পিতর তীহার তৃতীয় বার 

আমাকে ন|! কি পম করহ্ কৃহাতে উদ্ধিগ্র হইল 
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এব” তাহাকে বলিল হে পুভো৷ আপনি সর্বজ্ঞ আপনি 

তো জানেন যে আমি আপনকাকে প্মে করিতেছি 

যিশ্ত তাহাকে কহিলেন আমার মেষ সকল পালন 

করহ। সত্য ং আমি তোমাকে কহি ডোমার যুবাকালে 

ভূমি আপনার কোমর বান্ধিয়া ঘেখোনে ইচ্ছা! করিলা ৰ 

সেইখানে চলিলা কিন্ত তোমার বৃদ্ধ বয়সে ভূজি 

আপনার হাত বিজ্তার করিবা এব” অন্য জন ভোমাকে 

বান্ধিয়া যে স্তীনে তোমার ইচ্ছা! হয় না সে স্বানে 

লইয়া যাইবে | ইহাতে কি পৃকার মরণে সে ঈশ্বরের 

মহিম] পুকাশ করিবে তাহা বুঝাইয় ইহা কহিলেন 

এব্* ভাহার কহন পরে তিনি ভাহাকে বলিলেন আমার্ 

পশ্চাৎ আইস তখন পিতর মুখ ফিরাইয়। ফিশ্তর পয 

শিষ্ঠ ফে রাত্রির ভোজন সময়ে তাহার বৃকে হেলনা 

দিয়া! জিজ্ঞাসা করিয়া ছিল ফে পুভে! কোন জন 

আপনকার বিশ্বানঘাতকী করিবে ভাহাঁকে পশ্ডাৎ 

আসিতে দেখিল। পিতর তাহাকে দেখিয়। গিশ্তকে 

কহিল হে পুভো এই যন্ষ্যকে ও কি করিতে হইবে | 

যিস্ত ভাহীকে কহিলেন আমার আগমন পর্য্যন্ত তাহার 

থাকা যদি ইচ্ছা করি ইহ্ীয় তোমার কি তুমি আমার 

পশ্চাৎ আইস । তখন ভুাত্গণের মধ) ,এই কথার 

জনরূৰ হইল যে সেই শিষ্ঠ মরিবে ন। তত্রাপি রিস্ত 

কহিলেন না ষে তাহা মরিবেক না কিন্ত যে আপন 
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আগমন পর্য্যন্ত ভাহার কথা যদি আমার ইচ্ছা হয় 

ইহায় তোমার কি। এই সে শিষ্য ফে এসকল কথার 

সান্ডী দিতেছে এব" এসকল গুহু করিয়াছে এৰ্* 

আ'ম্র! জানি যে তাহার সাক্ষী সত্য। এব" গ্িস্তর আর্হ 

অনেক ক্রিয়া আছে তাহাতে যদি এক ২ করিয়! 

সমূহ লেখ] যায় তবে বুঝি এত পুস্তকের গুন্থ হয় যে 

জগত ও তাহা ধরিতে পারে না 





গ্রিতেরদের ক্রিয়া 

পুথম অধ্যায় 

হে তিয়ফিলসযিশ্ত যে কিছু করিতে ও শিক্ষাইতে 

আরগ্ত করিলেন তাহার সফস্ত বৃত্তান্ত আমি পুথ্ম্ 

পুস্তকে লিখিয়াছি । তাহার বিস্তারিত সেই দিবস 

পর্য্যন্ত যাহীতে তিনি আপন বাছিত পেরিতেরদিগকে 

খর্মাতব! হইতে আজ্ঞা! অনজ্ঞা দিলে পরে উপরে লওয়া! 

গেলেন । ও যাহারদিগকে তিনি আপনার মৃত্যু পরে 

নানা নিশ্চিত পুমাণে জীব্বান হইয়। দেখা দিয়া চলিশ 

দিবস তাহারদের স্বীনে দৃউ হইলেন এব” ঈশ্বরের 

রাজ্/ বিষয়ের পুসঙ্গ আলাপ করিলেন | পরে তাহার 

দিগকে একত্র করিয়! তিনি আজ্ঞা করিলেন ফে্ 

তোমরা ফিরোশলম হইতে পুস্থান করিও না কিন্ত 
07 10 হা 
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আমার পিভার অঙ্গীকার ফে তোমরা আমার স্কাঙ্গে 

স্তনিয়াছ তাহার অপেহ্ষাতে থাক | কেনন| যোহন্ 

জলেতে বাপট্াইজ করিলেন বটে কিন্ত তোমরা অলপ 

দিবসের মঞ্চে খর্মাত্মাতে ঘাপ্টাইজিত ইহা | 

অতএব তাহারা একত্র হইয়া আইলে পরে তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিয়া! বলিল হে পুভো আপনি না কি এই 

সময়ে রিশরালকে পুনশ্চ রাজ দিবেন | তিনি তাহার 

দিগকে কহিলেন পিতা যে সকল কাল সময় আত্ম 

বশে রাখিয়াছেন সে তোমারদের জানিবার নহে । 

কিন্ত তোমারদের উপর থর্মাজ্বার আইসনে তোষর! 

শক্তি পাইবৰা এব যিরোশলমে ও যুহোদা দেশ 

সমূদ্বায়ে ও শমরণ দেশে এব. পৃথিবীর সীমা পর্যন্তই 

.আমারু সাক্কী হইবা। এ কথা কহিয়ু। তাহার! দেখিতে & 

তিনি উদ্থিত হইলেন-পরে এক মেঘ তীহাকে তাহার 

দের দৃষ্যন্তর করিয়া লইল | পরে তাহার উর্ধ গমনে 
তাহার৷ স্বর্গ পানে এক দৃষ্টে চাহিতে ২ দেখ দুই মনুষ্। 

শুন পরিচ্ছদে তাহারদের নিকটে দাঁড়াইয়া! কহিতে 

লাগিল হে গালিলীয় মনুষে/র৷ তোমরা দাড়াইয়া' স্বর্গ 
পানে চাহিয়া! থাক কেনন] এই য়িশ্ত যে ভোমারদের্ 

নিকট হইতে ঘবর্গেতে লওয়া গিয়াছেন তাহার স্বর্গে গমন 

যে রূপ তোমর। দেখিয়াছ সেই রূপ ভিনি পুনবর্ধার 

আগমন ও করিবেন । তখন ভাহারা জৈভুন নাম পর্বত 
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পথম আখ্যায়ু: ৪৫. 

হইডে ফিরোশলমে ফিরিয়া! আইল ভাহ1.ব্রিরৌশলম - 

হইভে এক বিশ্মমঘারের পথ ॥ এব" নগরে পুবিষ 

হইলে পরে তাহারা একট1উপর দীলানে গেল যেখানে, 

পিতরু ও যাকুব ও ফলোহন- ও আকন্দ্র ও ফিলিপ ও 

তমা ও কার্ভোলমী -ও'মাতিউ-ও হলফির 'পুজ াকুর ও 

শীমন ভ্বলত্ত ও ফুহোদা যক্ৰের ভাই এসকল অবস্থান 

করিল । এ সকল এব" জ্রীগণ ও মারিয়] রিশ্তর মাতা ও 

তাহার ভুীভ্গণ একত্র' হইয়ী এক মনে পার্থন। 

স্তবাদিতে থাকিল'। সেই-কাংলর মধ্যে পিতর উঠিযুণ 

শিষ্ঠগণের মধ্যথীনে দীড়াইয়া কহিল, হৃঃনাধিকে 

তাহারা সর্বারন্তে এক. শত দ্বিশ জন স্থিল হো 

মনুষ্য ভাই সকল ফিশুর আক্রমন- কর্তারদের পথ 

দর্শক যুহোদ! তাহার বিষজ়ে থর্মাতা! যে গন্থ কথা 

দাউদের মুখে কহিয়াছিলেদ তাছার পূর্ণ হইবার 

আবশঠক ছিল । কেন! সে আমারদের মধ্যে গণ] 

গিয়াছিল এব* এই ৫সবার অন্শও পাইয়াছিল ॥ 

অতএব এই মনুষ্ঠ দৃক্কর্মের ফলে একটা ক্ষেত্র ক্রয় 

করিয়াছিল পরে উভড় হইয়। মূশের ভরে পড়িয়। সে 

মধঠাঙ্গে ফাটিয়া গেল এব" তাহার আগ্ুড়ী সকল 

নির্গত হইল) এব" য়িরোশলমের সকল নিৰাসিরা 

তাহা আবগত হইল তাহাতে সে ক্ষেত্র ভাহারদের 

ভাষায় হকেলদমা কহ। যাইতেছে তাহার অর্থ রক্ত 

8] 1 07 2 
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চ্ছেত্র। কেননা গীত পন্তকে গুথিত আছে তাহার গৃহ 

উজড় হউক তাহাতে কোন মন্ষ্ঠের বাস ন! হউক 

এব” তাহার পদ অনেয লউক | এতদর্থে এই মনুষ্যের! 

যে আগাহুদের সঙ্গে থাকিয়া আসিতেছে যত ক্ষণে 

পুভ্ যিস্ত আমারদের মধ্যে গমনীগম্ন করিলেন 

য়োহনের বাপ্টিম্মাবখি আমারদের নিকট হইতে 

তাহার লওয়া যাওনের দিবস পর্যন্তই ইহীরদের এক 

জনকে আমারদের সহিত তীহারু পৃনকুগ্খানের সাহ্ছী 

হইবার জন্য নিযৃক্ত করিতে আবশ্যক আছে । তখন 

তাহারা যুশফ যাহাকে বারশকা বলে ও যাহার খ্ঠাত 

নাম যস্তস এব" মতীয়া এদুই জনকে নিযুক্ত করিল। 
পরে তাহারা প্রার্থন। করিয়া কহিল হেয়িভ্হ] সকলের 

চিত্ত এদুই জনের মধ্যে তোমার বাহিত কেট! তাহা 

দেখীইয়ু) দেন | সে যেন এ সেবা ও প্রেরিতত্ের ভাগ 

লয়ু যাহা হইতে যহৌদা আপনার স্কানে ফাইবার 

কারণ অপরাধেতে পতন হইল । পরে ভাহারদের 

গুলিাট বাহির করিলে পরে তাহা 'মতিয়ার ভাগে 

পড়িল এব" সে একাদশ প্রিতেরদের সঙ্কে গণ গেল। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

পরে পেন্তকস্ত দিবস পূর্ণ হইয়া আইলে তাহারা 

সকলেই এক মমে একই স্বানে ছিল |' এব্* অকস্মা 

স্বর্গ হইতে প্রচণ্ড খরতর বাতাসের ন্যায় একটা শব্দ 
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আসিয়া! যে ঘরে তাহারা বসিযাছিল তাহা পরিপূর্ণ 

করিল । পরে তাহারদের স্কীনে অগ্নিবৎ ভিন্ন ভিন 

জি গুলা পৃত্যক্ষ হইয়! পুভ্যেক জনের উপর বসিয়। 

থাঁক্লি। এব” ভাহীর! সকলেই খর্ম্াত্মায় পরিপূর্ণ হইল 

এহ্” অন্য ২ ভাষাতে কথা কহিতে লাগিল যেমত 

আত্মা তাহার্দিথকে উক্তি করিবার সাধ্য দিলেন । 

সেই সময়ে দ্বর্গের নীচে যাবদীয়ু দেশ হইভেই' 

যঙোদী ভক্ত লোক ফ্রিরোশলঘে অবস্থান করিতে,ছল। 

পরে একথারু জনর্ৰ হইলে লোকারণ/ আসিয়া একত্র 

হইয়া চম্কৃভ হইল কেনন! পৃতি জন আপন ং দেশ 

ভাষায় তাহাবুদের কথা শ্তনিল। এব* সকলেই চমৎ্ক্ভ 

ও বিস্মিত হইয়া পরসপর বলিতে লাগিল যে দেখ 

এ সকল যাহার॥ বলিতেছে তাহারা না কি গালিলীয় 

লোক নহে । তবে আমরা পতিজন আপন ২ জন্মদেন্ণ 

ভাষাতে তাহারদের কথা কেমন করিয়া শুনিতেছি । 

পার্তী ও মাদ্দী ও আইলমী এব মেফোপোতামিরা ও 

যুহোদী ও কপদোকিয়! ও পন্তষ ও আনিয়া | ও 

: ফিগিয়া ও পাম্পলিয়া ও মিশ্বর ও কিরেণের 

নিকটাব্র্তী লিবিয়া দেশের অধিকার এ সকল দেশ 

 মিবাসিরা এব বূমী পুবাসিরা পুকৃত যুহোদীরা এব, 

যহোদ্পী মতাবলশ্বিরা | ক্রেতীয়ু ও আরবী আমর! 

আঁপনারদের নিজ ভাষায় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ক্রিয়। 
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পুরিতেরদের ক্রিয়া 

তাহারদের মুখে শুনিতেছি'। এক সকলেই চমক্ত ও 
বিন্িত হইয়া পরস্পর হলিতে লাগিল ইহার তদন্ত 

ৰা কি। কিন্ত অনে/রা প্রিহান্স করিয়া! কহিতে।লাগিল 

যে এই মনুষেঃরা অবশ্য নূতন ছ্লুক্ষারসে' পরিপূর্ণ 

হইয়াছে । কিন্ত পিতর এগার জনের সহিত দ্গড়াইয়। 
উচ্গৈঃস্করে কহিল হে ফহোদী মন্ষ্ঠেরা এব" 

য়িরোশলম নিবাসিরা তোমর1 সকল ইহী। জ্ঞাত হ্ত্ত 

এব্* আগার কথা অবধ্ধান করহ। কেদনা এই 

মনৃষ্যেরা মত্ত নহে যেমন ভোমরা অন্যান করহ'কেলন্ণ 

কেবল এক পুহর বেল! মাত্র হইল । কিন্ত এই সে ঘটনা! 

যাহার প্রসঙ্গ যোএল ভব্য্যি্ক্তা কহিয়াছিলেন-। 

ফে অবশেষকালের ছটনাক্রমে ঈশ্বর কহিতেছেন ? 

আমি আপন আত্ম! সকল জীবের উপর ঢালিয়। 

দিব এব* তোমারদের পুক্রগণ ও কন্যাগণ ভবিষ্যদ্বাণী 

বলিৰে ও তোমারদের যুবকের! দৈৰ দর্শন পাইবে 
ও তোমারদের প্ীচীনেরা স্বপ দেখিবৰে। বরঞ্চ 

তখনকার সময়ে আমি আপনার দাস দাসীগণের 

উপর আপন আত্ম ঢালিয়াদিবও তাহারা ভবিষ্যদ্বাণী 

বলিবে। এব” আমি উর্ঘস্থিত ঘর্গে অসম্ভব লক্ষণ 

এব" আধ্ঃস্থিত পৃথিবীতে চিহ্ন দেখাইয়| দিব রক্ত ও 

আগ্নি ও থৃসারু কুজ্ঞটি | য়িহুহার সেই বড় ও ভীষণ 

দিবস্রে আইসনের পৃরের সূর্ঘ/টা অগ্ধকার এব" চন্দট| 
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ছ্বিভীয়ু অধ্ঠায়ু ৪৬৯ 

রক্ত হইয়া! যাইবে । কিন্ত ঘটনাক্রমে ফে কেহ 

য়িহুহার নাম স্মরুণ করিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে । হে 

ধিশরাইলী মনুষ্ঠেরা এই কথা শুন যিশ্ত নাজরেণ 

এক্ ব্যক্তি যাহার ছারা ঈশ্বর তোমারদের মধ্যে 

নানা আশ্র্ ও অসস্তভব কর্ম ও লক্ষণ করাইলে 

তাহার যোগ্যতা তোঘারদের স্বানে ঈশ্বরেতেই পাষাণ 

হইল যেমত তোমরাও জান । তিনি ঈশ্বরের স্থির 

পরামর্শ এব” ভবিষ্যৎ জ্ঞানে সমর্পিত হইলে তোমরু] 

তাহাকে ধরিয়। পাপিরদের হাতে ক্রুশে টাক্ষাইয়া বৃদ্ধ 

করিয়াছ | তাহাকে ঈশ্বর মৃত্যুর বন্ধন ঘুচাইয়া উঠাইয়ু! 

দিয়াছেন কেনন! তাহাতে তাহার বন্ধ থাকা অসাধ্য। 

কেননা! দাউদ তাহার বিষয়ে কহিতেছেন যে আমি 

যিহুহাকে সতত আমার সাচ্ছাৎ্থ রাখিলাম কেননা 
তিনি আমার দক্ষিণে আছেন তাহাতে যেন জাহি 

অলড় থাকি । অভএৰ আমার চিত্ত পুলকিত এব" 

আমার জিহ্! আনন্দিত আছে অপর আমার দেহ ও 

ভর্সায় শয়ন করিবে | কেনন। তুমি আমার আত্মাকে 

অদৃষ স্বানে ছাড়িয়া দিবা না এব* আপন থার্মিককে 

শটিততা দেখিতে ও দিবা না । তুমি আমাকে জীবনের 

পথ জানাইয়া দিয়াছ তূমি আপন ব্দনে আমাকে 

আনন্দে পূর্ণ করিব | হে মনুষ্য ভাই সকল আমাকে 

পিতৃ দাউদের কথা তোমারদিগকে সপষ্ট রূপে কহিতে 



৪৬২ পুরিতেরদের ক্রিয়া! 

দেও যে তিনি মরিয়া! গিফাছেন এব" কবর্স্থও 

হইয়াছেন এব* তাহার কৰরস্থান্ন আমারুদের মখ্ে 

৩৬. অদ্যাপিও আছে ॥ অতএব ভবিষ্যছুক্া! হইফুণ তিনি 

জানিলেন ফে ভাহার্ সি"হাসনে বসিবার কারণ ঈশ্বর 

শরীরের ভাবেতে তাহার উরস সন্তান হইতে খ্রীষ্টের 

উদ্ভব করিতে তাহাকে দিব্য করিয়া কিরা করিয়া 

৩১ ছিলেন | ইহা। পুর্ব হইতে জানিয়া তিনি শ্মীটের 

পৃনকুণ্ধানের কথা কহিলেন ষে তাহারি আত্মু। আদৃ্ট 

স্বানে ছাড়! গেল না এৰ* তাহারি শরীর শটিতভ্ু 
৩২ দেখিল না। এই ফিশ্তকে ঈশ্বর উঠাইয়াছেন এক* 

৩৩. আমরা সকল তাহার সাহ্কী আছি । অতএব ঈশ্বরের 

দক্ষিণ দ্রগে উন্নত হইয়া এব” পিভা হইতে থর্্াত্ার 

অঙ্গীকার পাইয়া ইহী যে তোমরা! দেখিতেছ ও 

৩৪1৩ শুনিতেছ তাহা তিনি নিঃসরাইয়া দিয়াছেন | কেনন। 

দাউদ আপনি স্বর্গেতে উঠেন নাই কিন্ত তিনি কহিতে 

ছেন যে গিহুহা আমার পুভুকে কহিলেন যাবৎ আমি 

তোমার বিপক্ষেরদিগকে তোমার পায়ের পাঁড়ী না 

করি তাবৎ আমার দক্ষিণ দিগে বসিয়া থাক । 

৩৬ অতএব গিশরালের গোষ্ঠী সমস্ত নিশ্চিত জানূক যে. 

এই স্িম্ত যাহীকে তোমরা ক্রুশ দিলা তাহাকে ঈশ্বর 

৩৭ প্ুভু ও খা উভয় করিয়। দিয়াছেন | এতেক শুনিয়া 

তাহারদের অন্তঃকরণ বিদ্ধিত হইল এব” তাহার! 
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পিতরকে ও আর সকল প্ুরিতেরদিগকে কহিভে 

লাগিল হে মনুষঠ ভাইরা আমরা কি করিব ।॥ তখন 

পিতর তাহারদিগকে কহিল চিত্ত ফিরাও এব* পাপ 

মোচনার্থে তোমরা পুত্যেক জন্গ ফ্রিপ্ত খুীঞ্টের নামে 

বাপ্টাইজিত হও পরে তোমরা থর্মাতু। দান পাইকা। 

কেনন] অঙ্গীকার্ট! তোমারদের পতি ও তোমারদের 

ছাঁওয়ালেরছের পতি এব, দুরিত, সকলের! যতেক্: 

য়িভুহী আমারদের ইশ্বর ডাকিবেন ভাহারদের্ও, 

পুতি | এব্* ছার হ অনেক কথায় সে. পুমাণ দিল ও, 

উপদেশ কহিল যে এই বর্তমান দুর্মতি মোক হইতে 

আপনারদিগকে রৃচ্জ। করহ। তখ্ন, যে সকল তাহার 

কথা শৃ্। পুরর্কক গুহণ করিল তাহীরা। বঃপ্টাইজিড 

হইল এব" সেই দিবসে তিন স্হসুষ্্টণা তাারদের 

সমভ্ঠারী হইল। এব" তাহীরা পেরিতেরদের শিক্ষা 

ও সসর্গেতে এব" রূটীর ভাঙ্গনে ও প্ৰার্থনাদিতে 

সুদ্বির হইয়া থাকিল। এব.পুত্েক পুণিতে ভদ্র হইল 

আর পুরিতেরদের দ্বারা মান। আশ্চর্য ক্রিয়। ও লক্ভ? 
করা গেল। এব" ফে সকল বিশ্বাস করিল তাহীরু] 

একত্বে থাকিল ও সৃকন বন্ধ সকলের ছিল | এব" 

আগনারদের অধিকারও সম্পত্তি বিক্রয় করি! পুতি 
জনের আবশ্যকক্রমে সকলেরদিগকে বাঁটিয়া দিন । 

এব" পুঙ্ভহ একবাক্যে মন্দিরে থাকিতে এ ঘরে হরুটা 
5 



৪৬৪? প্রিতেরদের ক্রিয়া! 

ভাঙ্গিতে গুবর্ত হইয়া তাহারা সানন্দে ও তন্তঃকরবণঞ্র 

সরুলতাতে ভোজন পান করিল ঈশ্বরের পৃশণ্সাতে রভ : 

এব” লোক সকলের স্থানে আদৃত আর ত্রাণ পাক্র ]. 

লোক যে সকল ছিল তাহারদ্গকে পুভু দিনে হ 

মওলির স্রমভ্ঠারী করিয়ী তাহার বৃদ্ধি করিলেন ।- 

তৃতীয় আধঠায় 

পরে প্রার্থনার সময়ে তিন পুর বেলাক্ব পিতর ও 
য়োহন একত্রে মন্দিরে গেল। ইহাতে এক মন্ষ্ঠ 

আপন মাতার গর্ত হইতেই, গৌড়] ফে মন্দিরের 
পুবেশকের্দের স্তানে ভিচ্চ। মাক্ষিতে মন্দিরের সুন্দর 

নাম ছারে পুত্যহ রাশ] যাইত সে তখন লোকের ছারা 

'বৃহা ফাইতেছিল । সে পিতর ও ফোোহান্কে মন্দিরে 

পুবেশ স্্ীরতে উদ দেখিয়। ভিক্ষা মা্িতে লাগিল। 

কিন্ত িতর যোহনের সহিত তাহার উপর স্থির দ্ঢ্টি 

করিয়। কহিল আম্ার্দের পুতি অবলোকন কর্হ । 

এব, সে তাহারদ্িগ হইতে কিছু পাইবার আশা! 

করিফু। ভাহারদের পুতি দৃফিপাৎ করিল । তখন পিতর 

কহিল রূপা সোনা আমার স্থানে কিছ, ঘাই কিন্ত 

যাহা আছে শাহা আমি তোমাকে দি নাজরেণী ঘিন্ত 

খ্বীককের নামে গাত্রোগ্থান করিয়ু। হাট । পরে তাহার 

দক্ষিণ হাত খরিয়া তাহাকে উঠাইয়ু। ছিল এবং 

তঙক্ষণাৎ্ ডাহার পা ও গোৌচের গাইট সরল হইল। 



১১ 

৯ ২ 

১৩ 

] 

ভ্তীয় অথ্যীয ৪৬৫ 

এব" সে লাফ দিয়া উঠিয়! দাড়াইল ও হটিতে লাগিল 

'এব” হীটিতে ২৯ও কুদিতে ২ও ঈশ্বরের পুশণ্না করিতে ২ 

তাহার্দের সঙ্গে মন্দিরে পুবেশ করিল । এব” লোক 

সকল তাহাকে হাটিতে ও ঈশ্বরের পুশণ্সা করিতে 

দেখিল | এব* তাহারা তাহাকে চিনিল যে এই তো 

সেই ব্যক্তি যে মন্দিরের সুন্দর দ্বারে ভিক্ষার্থে বসিয়। 

থাকিত এব* তাহাকে যে ছুটিভত হইয়াছে তাহার 

কারণ তাহারা অত্যন্ত চম্থকৃত ও বিস্মিত হইল। 

এব* যাৰ সে খোঁড়। সৃস্ত হওয়া ম্নূষ্ঠ পিতর ও 

যোহ্নকে ধরিয়া থাফিতেছিল লোক সক বড় আশ্চর্য 

মানিয়া তাহীর্দের নিকটে শলিমানের দ্র্দালানে 

একত্রে দৌড়িয়! আইল | তাহ] দেখিয়া! পিতর লোকের 

দিগকে উত্তর দিল যে হে ফ্িশরালী মনুষ্যেরা ইহাতে 

কেন আশ্চর্ঘয জ্ঞান করহ্ কিন্বা যেমন আমর! আপনার 

দের শক্তিতে কি ধর্মেতে এই মনুষ্ঠকে হাটাইয়। 
দিভাম. এমন একান্ত দৃক্টি কেন আমারদের উপর 

করহ। আবর্হাঘ ও য়িশহীক ও যাকুবের ঈশ্বর 

আমারদের পিত্গণের ঈশ্বরই তিনি আপন পুক্র যিশ্তর 

মহিমা পুকাশ করিয়াছেন যাহাকে তোমরু। সমর্পণ 

করিয়া পীলাতের সাক্ষাতে অস্বীকার করিলা য্খন্ 

তিনি তাহাকে ম্ক্ত করিয়া ছাড়িয়। 
দিতে স্বির করিয়। 

ছিলেন । কিন্ত তোমরা সে ধার্মিক ও শৃদ্ধত্ব ব্যক্তিকে 

0৪ 
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অস্বীকার করিয়ু? এক বধিককে যাঁচ্ঞা করিলা | এই* 

জীবনের রাজাকে বধ করিলাগি যাহাকে ঈশ্বর সৃশুছ্ 

০ 

৬ 

ঠা 

৯৯ 

হ০ 

হ৯ 

এব তাহার নামে বিশ্থাসের ছারা তিনি এই মনুষ্য 

যাহাকে ভোমরা ছেখিতেছ ও জীনিতেছ তাহাকে 

সবল করিয়া দিয়াছ হী বটে তীহার নাম ও তাহাতে 

যেবিশ্বান আছে তাঁহীই তাঁহীকে তোমারদের সাক্ষাতে 

এই শৃ্ধমত স্বাস্থ্য দিয়াছে । এখন তো ভাই সকল 

আমি বুঝিলাঘ যে ভোমরা না জানিয়৷ তাহা করিলা 

যেমভ' তোমারদের অথয/চ্ষেরাও কৰিলেন। কিন্ত 

ঈশ্বর যে কথা আপন সকল ভবিষ্যদবক্তারদের মূন্ে ৃ 

পুকাশ করিয়াছিলেন ফে খু দুঃখ ভোগ করিবেন: 

তাহ তিনি পূর্ণ করিয়ীছেন। অতএব সখেদ হইয়া 

মন ফিরাও তাহাতে ভোমারদের পাঁপ সকল মুছিত 

হইলে পুভূর সাক্ষাৎ হইতে শান্ত হওনের সময় যেন .. 

আইসে | এব" সেই য্িস্ত খীউ হিনি পূর্ব হইতে নিযুক্ত 

ছিলেন তাহাকে তিনি তোমারদের স্বানে পাঠাইয়! 

দিবেন | কেনন। আবশ/ক আছে যে স্বর্গ তাহাকে 

ধারণ করে যদবি সকল বিয়ের শুরা করুণ 

সময়ু না জাঁইসে যাহার কথা ঈশ্বর আদিকাল 
২৬ এ .. . এ বর 

হইভেই আপন সকল পুণ্যবান ভবিষ্/দ্বজুগণের 

২ সুস্থ কহিয়াছেন। কেননা মৃশা পিভ্লোকেরদিগকে 



৩ 

হ$ 

২ 
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কহিলেন যে সত্যই যিন্হ? তোমারদের আীত্গণের 

অধ্য হইতে আমার সদৃশ একট! ভবিষ্যদকাকে 
তোমারদের পতি উদয় করিবেন তিনি যে কিছু তোমার 

দিগকে কহিবেন ভাহা তোমরা অবধান করিব । 

এব” ঘটনাক্রমে পুতি প্াণী যে সেই ভহিষ্যদক্তার্ 

বাণী না শুনিবে তাহার লোকের মধ্য হইতে সে 

বিচ্ছেদ করা যাইবে । বরণ সকল ভবিষ্যছজ্গণ 

সীমুএল অবথি ও তাহার সময়ের পশ্চাদর্তিরা 

যতেক জন কহিয়াছে তাহারা এই ছিবসের ভবিষ্যৎ 

কথা কহিয়াছে। তোমর! ভবিষ্যদ্বজ্গণের সন্তান 

এব" সেই অঙ্গীকারেরও যে ঈশ্বর আমারদ্রে পিতৃ, 

গণের সহিত সির করিয়া আবরহামকে কহিলেন ফে 
তোমার উরসে পৃথিবীর সকল গোষ্ঠীর কল্যাণ হইবে । 

অতএব ঈশ্বর আপন পৃজ য়িশ্তর উত্তৰ করিয়া! তোমার 

দের পুত্েক জনকে আপন ₹ পাপ হইতে ফিরাইয়! 

তোমারদিগকে কলচাণ দিতে তীহীকে পথম তোমারছের 
নিকটে পাঠাইলেন ।-___১ 

্ চতুর্থ অধ্যায় 

তাহারা এই মত লোকেরদিগকে কথা কহিডে ₹ 
যাজকেরা ও মন্দিরের রক্ষাপতি শু শাদ্কীবর্গ তাহার 
দের লোকেরদিগকে শিক্ষা করাণেতে এব” ফিস্ততে মৃত 

লোকেরদের পুনকুণ্থান পুস্তাখ করাতে বিমর্ হই! 
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তাহার! তাহারদের উপর আসিয়! চীঁপিয়া পিল | 
ও. এব* তাহারদের উপর হাত দিয়। পরদিবস পর্যন্ত 

বন্ধ করিয়! রাখিল কেনন1 তখন স্বায়ণকীল ইইল। 

৪. কিন্ত যাহারা ব্াণীটা শুনিয়াছিল তাহারদের মধ) 
অনেকে বিশ্বাস করিল এব" তাহারদের গণন! সহ 

&৬ পাঁচেক মনুয়্য ছিল। এব" পর দিবসে তাহারদের 

অথ/ক্ষেরা ও পাচীন লোক ও অধ্যাপকগণ এব” হন] 

মহাযাজক ও কায়ফা ও য়োহন ও শিকন্দর ও মহা 

যাঁজকের জ্ঞাতি যতেক ছিল এ সকল একত্র হয়] 

এ. ফ্িরোশলঘে সভাস্থ হইল | পরে ইহার্দিগকে মধ্ঠ 

খানে রাখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কি 

৮. আধ্যে কিস্বা কি নামে ইহা করিয়াছ। তখন পিতর 

ধর্মত্মায় পূর্ণ হইয়া তাহীরদিগকে কহিল হে লোকের 

৯. অধ্যক্ষেরা ও য়িশরালের প্ুচীনেরা | এই অব্স 

মনৃষ্য পুতি যে হিত কর্ম করা গিয়াছে সে কি গুতিকারে 

সুস্থ হইয়াছে যদি ইহার বিষয় আমরা যাচিত 

১৪. হইতেছি। তবে তোমরা] সকল এব* যি্জরালী লোক 

সকল জ্ঞাত হও যে নাজরেণী যিস্তখীফ ফাহাকে 

ভোমর! রুশ দিলা ও খাহাকে ঈশ্বর মৃত্যু হইতে 

উষ্টাইয়াছেন তাহার নামের ছারাতে এই ম্ন্ষ্য শদ্ধাঙ্গ 

হুইয়।!ভোমারদের সাচ্ষাতে দড়াইতেছে নিতান্ত তাহারি 

১৯ ছারা । এই সে পাতর ফে তৌম! ঘরগার্থকেরদের 
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স্থানে তুচ্ছিত হইয়া কোণার চুড়। হইয়াছে । এব্* 

অন্যেতে পরিত্রাণও নাই কেনন। বর্গের নীচে আর 

কোন নাম মনৃষ্যেরদের মধ্যে দেওয়া যায় নাই 

যাহাতে আমার্দের ভ্রীগ হইতে হয় । তবে পিতর্ 

ও যোহনের সাহস দেখিয়! এব* ফে তাহারা অবিদান 

ও লেখ। পড়। অশিক্ষিত লোক ইহা? বুৰিয়া! তাহার! 

আশ্চর্য্য মানিল পরে সে তাহারদিগকে চিনিল স্ধে 

তাহারা যিশ্তর সমভ্যারেতে ছিল । এব" এ মুস্থ হওয়া! 

মনুষ্ণকে তাহারদের সঙ্গে দাড়াইতে দেখিয়া সে কথার 

১৫1১৬ বিরুদ্ধে তাহার। কিছু কহিতে পারিল না। কিন্ত তাহার 

3৭ 

দিগকে মন্ত্রী ভ1 হইতে স্বানান্তর যাইতে আজ্ঞা করিয়! 

সে আপনার্দের মধ্যে মন্ত্রণা করিতে লাগিল ফে. এই 

ম্ন্ষ্যেরদিগকে কি করিৰ কেননা তাহারদের ছারা ফে্ 

একটা অপুষ্্ব আশ্চর্য) কর্ম হইয়াছে ভাহায়িরোশলঙ্ষেহ্ 

অকল নিবাসিরদের স্থানে সূৰ্যক্ত হইয়াছে এব তাহ! 

আমরা অস্বীকার করিতে পারিৰ ন1। কিন্ত তাহা ঘেস 

লোকেরদের মধ্য আর না ব্ঠাপে আমরা! তাহার 

দিগকে শক্ত রূপে ধমকাই ফে তোমরা এই নামে কোল 

৯৮ মন্ষ্কে আর কখন কিছু কিবা না। তখন তাহার 

৯ 

দ্দিগকে ডাকিয়া তাহারা আজ্ঞা দিল যে তোমরা! য়িশ্তর্ 

নামে আরবার কথা মাত্র কহিবানা এবশিক্ষাইবাও ন! 

কিন্ত পিভর ও যোহ্্ন ভাহারদিগকে উত্তর দিয়। কহিল 

সি 
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_. ঈশ্বরের সাচ্ষাতে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ] হইতে তোষার 

দের আজ্ঞাবহ! বিহিত ইহ1 তোমরাই বিচার করহ। 
২০ কেননা যাহা আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা! 

২৯ আমরা! না কহিৰ এমৃত হইতে পাকিবেক না। অতএব 

লোক বিষ্য় তাহারদের কোন শাস্তি করিবার হেতু না 

পাইয়া তাহারা তাহার্দিগকে পূমশ্চ ধম্কাইয়। ছাড়িয়া 

দিল কেনন! সে কৃত কর্মের নিমিত্তে সকল লোক 

হহ ঈশ্বরের গৃণান্বাদ করিতে লাগিল । কেননা! এ মনুষঃ 

যাহার উপর সে স্বাস্থঃ করার আম্চর্ঘ/ পুকাশ হইয়াছে 

২৩ তাহার চলশ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম ছিল। পরে 

তাহার। বিদায় হইয়া! আপমারদের সমভ্যারিরদের 

স্বানে গিয়া যে সকল তাহারদিগকে পুধান ফাজক ও 

পচীন লোক কহিয়াছিল সে তাহারদিগরে জ্ঞাপন 

২৪ করিল। ইহাই শুনিয়। তাহারা এক যোগে ঈশ্বরের 

উদ্দিশ্যে উচ্চৈংশব্দ করিয়া কহিতে লাগিল হে য্রিহুহ। 

তুমিই ঈশ্বর যে হর্গ ও পৃথিকী ও সমুদুও তাহার 

. হপ্র মধ্যস্থ যতেক বন্ত সকলি সৃঞ্ডি করিলা । যে আপন 

সেবক দাউদের মূখে কহিলা ফে ভিন্দেশিরা কেন 

২৬ গর্জে এব" লোকেরা ব্যর্থ কর্ম কেন ভাবে । য়িহহার 

বিপক্ষে ও তাহার অভিষিক্তের বিপক্ষে প্থিৰীর 

রাজাগণ উঠিল এব" ভাহার শাসন কর্তারা এক 

£91হ৮ বাক্যতা হইল | কেনন! সত্যই তোমার থাার্থিক শিশু 
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স্িশ্ব যাহাকে তুমি অভিষেক করিয়াছ তাহাকে যাহা 

তোমার হাত ও তোমার পরামর্শ পৃবের স্থির করিয়াছিল 

তাহা পূর্ণ করিতে হেরোদ্ ও পত্তিয়স পীলাত ও ভি 

দেশির! ও য়িশরালী লোক তাহার বিপক্ষে এক বাক)ত! 

২৯1৩০ হইল । হেয়িভ্হা এখন তো! তাহার্দের ধ্ঘকানেতে 

মনোযোগ করহ্ একৎ স্বাস্থ্য গূদান করিতে আপন হাত 

বিস্তার করিয়া তোমার সেবকের্দিগকে তোমার বাণী 

নুসাহসে কহিতে বর দেও যে তোমার ধার্মিক শিশৃয়িস্তর 
৩১ নামে লক্ষণ ও আশ্পর্ঘ্য ক্রিয়া! করা যায়। পরে তাহার! 

এই মত ীর্ঘনা করিতে যে স্থানে তাহারা সভান্থ ছিল, 

তাহা কাপিতে লাগিল এব" তাহার! সকল ধর্সাত্ায় 

পূর্ণ হইয়া ঈশ্বরের বাণী সৃসাহসে কহিতে লাগিল। 

৩২ং এব” বিশ্বাসকেরদের মণ্ডলী এক মন ও এক পণহইল 

তাহাতে কেহ আপনার সন্া নিজ করিয়ু। কহিল ন] 

৩৩ কিন্ত সকল বন্ত সকলের ছিল। . এৰ* পুরিতেরা পৃভূ 

য়িস্তর পুনকুগ্খান বিষয়ে মহাঁজ্ছমতায় আপনারদের 

সাক্ষী দিল ও তাহারদের সকলের উপর মহাঅন্গৃহ 

৩৪ হইল । এব* তাহারদের হধ্যে কাহার হীনতও 

ছিল না কেনন] ভূমি কিম্বা! ঘর বাড়ীর অধিকারী 

৩৫ যতেক ছিল তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়। বিক্রীত 
সামগ্রীর মুল/ আনিয়। পুরিতেরদের চরণে রাখিল 

পরে তাহার আবশ/কক্রমে পত্ঠিক জনকে বিতরণ 
০০০. 
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চরণে রাখিয়] দিল । 

$ 

পেেরিতেরদের ভরিয়া! 

করাগেল। ইহার মধ্যে যৌশে যাহাকে প্রিডেরা 

বার্ণব করিয়া কহিল তাহার অর্থ শান্তনাদায়ক পুল 

সে কপ্ুসু দেশী এক লোয়ী। সে ভৌমাথিকারী হইয়া 

তাহা বিক্রয় করিয়। টাকা আনিয়। পেরিতেরদের 

পঞ্চম অধ্যায় 

কিন্ত হৃননীহা নামে এক জন আপন ত্রী শফ্জীরার 

সঙ্গে। এক অধিকার বিকয় করিয়। তাহার মূলের 
তঙ্কা স্বীর সহজ্ঞানে কিছু ছাপাইয়। রাখিয়। প্রিতের 

দের চরণে কিছ অণ্শ আনিয়। দ্রিল। কিন্ত পিতর 

কহিল হে হননীহ] খর্মাতমার পুতি মিথ্যাবাদী করিতে 
ও ভূমির মূলে কিছ ছাপাইয়) রাখিতে শয়ভান 

তোমার অন্তঃক্রণ কেন পূরাইয়। দিয়াছে | যাবৎ সে 

থাকিল তাবৎ কি তোমার নিজ ছিল না এব” তাহার 

বিক্রয় হইলে পরে সেকি তোমার নিজ বশে ছিল না 

এই কর্ম কেন আপন মনে অনুভব করিয়াছ তুমি 

মনৃষ্যের পুতি মিথঠা কহিল না কিন্ত ঈশ্বরেরি পুতি | 

হননীহা! এই কথা শুনিবামাত্র ঢোলিয়। পড়িল এব, 

গুণ ত্যাগ করিল পরে একথা যে সকল শুনিল তাহার 

দের বড় ত্রাস হইল পরে যূরকের। উঠিয়া তাহাকে 

জড়াইয়৷ বাহিরে লইয়। গিয়৷ কবর দিল | ভৎ্পরে 

ড়ী তিনেক অন্তরে. কি হইয়াছে তাহার জ্বী না 
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জানিয়! ভিতরে আইল 1 এক পিতর্ তাহাকে কহিল 

আমাকে বল তোমরা সে ভূমি এতেকের কারণ বিক্র্ক 

করিলা সে কহিল হা! এতেকের কারণ। তখন পিতর 

তাহাকে কহিল কি বৃদ্ধি করিয়া! তোমরা পুভুর 

আত্মাকে পরখাইতে এক পরামর্শ করিয়াছ দেখ হে 

লৌক তোমার স্বামিকে কবর দিয়াছে তাহারদের প| 

দ্বারের নিকটে আছে এব* সে তোমাকে বাহিরে লইয়া! 

যাইবে | এব” ভাহা কহিক। ম্শত্র সে তাহার চত্রণের 

নিকটে পড়িয়ু! প্রীণ ত্যাগ করিল পরে এ যুবকেরা 

ভিতরে আনিয়া তাহাকে মৃতগতা দেখিয়া বাহিরে 

লইয়া! গিয়া তাহার স্বামির পার্থে কৰত্র দিল। এব 

মণ্ডলী সমস্ত-ও ষতেক লোক, একথা শৃনিল ভাহারদ্রে 

উপর বড় ভদ্ পড়িল ।. এব* পর্সিতেরদের হাতে 

অনেক চিহ্ু ও আশ্চর্ঘ্য কর্ম লোকেরদের, যধ্যে কর! 

গেল এব" সকলেই একমনে শলিম্ণবের, দ্র্দালানে 

ছিল। কিন্ত বক্রী লোকেরদের মধ্ঠেতাহারদের সঙ্গ 

ধরিতে কাহার সাহস ছিল না! কিন্ত লোক সকন 

তাহাব্রদিগকে মর্যাদা করিল এব* জ্রী ও পৃক্তষ 

দুয়েতে অনেক& লোক পুভুতে বিশ্বাস করিয়! 

ততোথিকে বাড়িতে লাগিল | তাহাতে এমন হইল হে 

তাহারা ব্ঠাধিগৃস্তেরদিগকে সড়কে বাহির করিয়া! 

ভোষকে ও বিছানাতে শোয়াইল হে' ভাহাতে পিতরের 

০0০92 
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পররিতেবদের করিয়ু 

ছায়া যাতায়াতে কদীচিৎ ক্রমে কাহার উপর ছাইয। 

পড়ে। এব* চতুর্দিগের গর হইীতে তানেক ২ লোক 

একত্র হইয়া অসুস্থ এব* অপরিষ্কার ভূতে ব্যথিত 

লোকেরদিগকে আনিয়া! ফিরোশলমে আইল ও তাহার! 

গৃত্যেক জনই সুস্থ হইল । কিন্ত মহীযাজক ও ভাহার্ ] 

সকল সমিভ্ঠারিরা ফে শাদুকীরদের মভাবলক্ী ছিল 

তাহারা তাপেতে পূর্ণ হইয়। উদ্থিল। এব" প্রিতের 

দের উপর হাত দিয়! তাহার্দিগকে সাখান্য কারাগা 

রেতে রাখিলি । কিন্ত রাত্িিযোগে ঈশ্বরের এক দূত 

কারাগারের দ্বার খুলিয়া তাহা রদিগকে বাহিরে 

আনিয়া কহিল । যাও মন্দিরে উপস্থিত হইয়া! এই" 

জীবন বিজয়ের কথা লোকেরদ্িগকে হল গিয়া | ইহ? 

শুনিয়া তাহীরা অতিভোরে মন্দিরে পুবেশ করিয়া 

শিচ্ষাইতে লাগিল কিন্ত ঘহাঁযাজক স্বসমিভঠারিরদের 

সঙ্গে আসিয়া মন্ত্রিসভা এব* গিশরালবণশের রাজ ; 

সভা সমূহ একত্রে আহান করিয়। তাহারদিগকে 

আনাইবার কারণ কারাগারেতে পাঠাইল | কিন্ত 

পদাতিকেরা যাইয়া! কারাগারেতে তাহারদের লাগাল 

না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া! আসিয়া সণ্বাদ দিল। 
০ 

যে সত্যই আমরা কারাগার সুরক্ষিত মত বন্ধ এব, 

রক্ষকেরদ্িগকে বাহিরদিগে দছ্ারের অগ্ দণ্ডায়মান .. 

পাইলাম কিন্ত খুলিলে পরে, আমরা ভিতরে মমৃষ্ঠ 
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হ8 সাত্রও পাইলাম না। অতএব মহাঁবাজক ও মন্দিরের 

সী 

২৬ 

রুহ্ষাপতি ও পুধান যাজকেরা একথা শুনিয়া স"শিত 

হইলে ইহার শেষ কিহইবে। ভখন এক জন 
আসিয়া তাহীরদ্িগকে কহিল দেখ ফে মন্ষ্যেরদিগকে 

ভোমরা] কারাগারে হ্বাহিয়ীছিলা সে তো মন্দিরে 

উপস্থিত হইয়া লোকেরদিগকে শিক্ষা করাইতেছে । 

তখন ররচ্চাপতি পদাতিকেরদের সহিত যাঁইয়। তাহার্ 

দিগকে শক্তি বতিরেকে আনিল কেনন। তাহার! লোক 

গ্ুতি ভয় করিল ফে কি জানি আমার্দিগকে পাতর 

&২1২৮ বা মারে । অতএব সে তাহীরদিগকে আনিয়। মত্ত 

হ১৯. 

২০ 

১ 

সভার সাহ্কীতে দ্বাখিলে পরে মহাযাজক তাহার 

দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে আমরা কি 

ভোমারদ্বিগকে দৃঢ় আজ্ঞ! দিলাম না যে এই নামে 

তোন্বর1 শিল্ষাইবা মা তথাচ দেখ তোমরা আপমারদের 

শিক্ষাতে যিরোশলম সম্পুর্ণ করিয়া! আমারদের উপর 

এ মন্ষ্যের রক্ত ব্র্ভতাইডে মন্থ করহ ॥ তখন পিতরু 

সপ্পেরিতগণে উত্তর করিয়। কহিল মনুষ্যের আজ্ঞা 

মানন হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞা! মানন আমারদের কর্তঙ 1 

যিশ্ত যাহীকে তোমরা বৃক্ষের উপর টাঙ্গাইয়ু! হত্য। 

করিল! তাহাকে আমারদের পিভ্গণেরু ঈশ্বর উঠাইয়ু! 

দিয়াছেন | ঈশ্বর তাহাকে রাজা ও ত্রাণকর্ত। করিয়া? 

যিশরালকে মন ফিরাণ ও পাপ কোচন পুদান করিতে 



৪৭৬ প্রিতেরদের ক্রিয়া' 

৩ আপন দক্ষিণদিগে উন্নত করিয়! দিয়াছেন । আগ্রা 

এ সকল বিষয়ে তাহার সাক্ষী আছি এব" ধর্থাতা 

.. যাহাকে ঈশ্বর তাহার আজ্ঞাকারিরদিগকে: পুর্দান 

৩৩. করিয়াছেন তিনিও আছেন | ইহা! শুনিযু। তাহারা 

দন্ত কিড়ি মাড় করিয়া! ভাহাশর্দ্িগিকে মাঁরিযু। ফেলিতে 

৩৪ যুক্তি করিল । তখন মন্ত্রিসভাতে গাঘালিএল.নামে 

এক জন ফার্সী ব্যবস্থা পণ্ডিত ও সকল লোকের 

স্থানে পূজনীযু সে উঠিযু। প্রিতেরদিগকে হ্ৃুণেক 

৩ বাহির তে আজ্ঞ| করিলেনন। পরে পে তাহার 

দিগকে বলিল হে হ্লিশরালী মন্ষ্ঠেরা এলোকেরদিগকে 

যে কর্সকরিতে তোরা! উদ্ঠত আছ ইহাতে সনাব্থান 

৩৬ হৃও। কেননা ইহার কিছু কাল পৃর্রে তর্ছা নাঘে 

এক জন আপনাকে কোন মহাপ্কুষ্ হলিয়ু! উঠিল 

যাহার সঙ্গে শত চারেক পৃরুষ্রে জট! সঙ্গ ধরিল 

নেন হইল এব" তাহার আজ্ঞানুবর্তিরা যতেক ছিল 

৩৫ সকলেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়। নিবর্ত হইল । এই মন্ষ্ঠের 

পরে কর বন্ধন সময়ে য্যহোদা! গালিলী উঠিযব। অনেক, 

লোকেরদিগকে নৌয়াইয়।! আপনার পাশ্চাদর্তি 

করিল সেও নউ হইল এব* তাহার যতেক আজ্ঞ।লু, . 

৩৮ বর্তিরা সকলেই ছড়ান গেল। অতএব এসাম্পুতিক 

বিষয়ে আছি কহি এ মন্ষ্ঠেরদের পুতি হ্ষান্ত হইয়া : 

তাহার্দিগকে থাকিতে দেহ কেননা যদ্দি এ পরানর্শ 
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কিন্বা এই ভরিয়া মনুষ্যেতে হয় তবে সবে নিবর্ত হইবে। 

কিন্ত যদি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে ভবে তাহার নিবারণ 

তোমর] করিতে পারবা! নাকি জানি বা আপনারা 

ঈশ্বরের পুতিরোধ্ক ঠাহরা যাও। এব” ইহার পুতি 

তাহার স্বীকৃত হইল ও প্পেরিতেরদিগকে ডাকিয়া! 

পুহার করিয়া গিপ্তর নামে কথা না কহিভে আজ্ঞ। 

দিয়া তাহারদিগকে বিদায় করিল । এব” তাহার 

নামার্থে লজ্জা ভু্তিতে যে আপনারা যোগ্য পাত্র. 

গণিত হইয়াছে ইহাতে আহমাদ করিস তাহারা মস্তি 

সভার সাক্ডাত হইতে পুষ্ান করিল । : পরে তাহার। 

পুত্হ মন্দিরে ও ঘরে * যিশ্ত খীঞ্টের পুক্তাৰ করিতে . 
অনবরত থাঁকিল | ঃ 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

অতএব সেই সময়ে শিষ্ঠগণেরদের বাভ্ল্যডা 

হইলে যুনানীরদের বিধবারা দ্িবসিক সেবার মধ্যে 

ছাড়া যাইত ইহীর কারণ এক্নীরংদূর পুতি যুনাশীর 

দের ব্চসা হইতে লাগিল | তখন দ্বাদশেরা শিষ্ের 

দের সমূহ একত্র ডাকিয়া তাহারদিগকে কহিল আম্রা 

ঈশ্বরের বাণী ছাড়িয়া মেজের সেবা করিব্ এইটা 

উচিত নহে । অডএব ভুন্ভারা তোমরা আপনার 

দের মধ্যে সাত জন সুখঠাতাহ্বিত এব” ধর্মাআ্ায় ও 

জ্ঞানে পরিপূর্ণ ঠাহরাও যাহারদিগকে আমরা এ কর্মের 
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প্রিতেরদের ক্রিয়া 

উপর নিযুক্ত করিতে পারি। কিন্ত আমরা পুার্থনাবব 

ও বাণীর সেবায় অনবরুতে নিবিষ্ট হৃইয়। থাকিব । 

এব* এ কথায় লোক সমূহ সন্ত হইল পরে ভাহারা 

ভেফানস এক জন বিশ্বাসে ও ধর্মাত্মায় পূর্ণ ও ফিলিপ 

ও পখোরস ও নিকানর ও টিমোন ও পর্মেনা ও 

নিকলা আপ্টিয়োখী ফে য়োহোদী মভাব্লম্বী ছিল 

এ সকলকে নিরূপণ করিয়া পেরিতেরদের সাক্ষাতে 

রাখিয়। দিল পরে তাহীরা প্রার্থনা করিয়। তাহারদের 

উপর হাত দিলেক। এব” ঈশ্বরের বাণী বাঁড়িল ও 

ফিরোশলমে শিষ্যেরদের বাহুলচতা অত্যন্ত হইতে 

লাগিল এব" যাজকেরদের মধ বড় এক জঠা বিশ্বাস 
মানিল। পরে স্তেকানস বিশ্বীসেতে ও শক্তিতে পূর্ন 

হইয়া লোকেরদের মধ্যে বড় অদ্ভূত লক্ষণ ও আশ্চর্য 

কর্ম করিল। তখন সে সিনাগগ যাঁহাকে নিবর্তিল ও 

কিরীনী ও ইস্ধান্ত্রীয়া! ও কিলিকিয়া ও আসিয়ার 

সিনাগগ করিয়। বলে ভাঙার কএক লোক উঠিয়া 

স্তেফানসের সহিত বাদান্বাদ করিতে লাগিল। এৰ* 

যে.যভ ঝুদ্ধ ও পুভাবে সে কথা কহিল তাহাতে 

তাহার! স্বির হইতে পারিল না| তখন তাহারা পুকার 

কারয়া কতেক মনৃষ্যেরদিগকে এই কথা কহিতে 

পুবর্ত করিল হে আমরা তাহাকে মুশার এব" ঈশ্বরের 

অপানিন্ করিতে শুনিলাম | এব* তাহীরা ইতর লোক 
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 সঞ্কল ও প্রাচীন লোক ও অধ্যাপক: লোকেরদিগকে, 

উদ্কাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়। ধরিফু। অন্ত্রিসভাভে 

আনিয়ু! দ্িল। পরে মিথ) সাহ্ষিরদিগকে উপস্থিভ 

করিয়। দিল যাহারা কহিল এ মনুষ্ঠ এই পৃণ্য স্বান ও. 

ব্যবস্থার প্রতি অনবরতে আ্পনিন্দার কথা কছিতেছে। 

কেনন! তাহার মুখে অশমর্। এই কথা শুনিয়াহি যে 

এই' ম্বাজরেণী ফ্িন্ত এই স্বান ভাক্ষিয়। ফেলিহে 

এব" যে নীতি-সকল: ফুশ। আমারদের স্থানে সমর্পণ 

করিলেন সে. সকলখণ্াইফু। অন্ঠম্ত করিবে | তখন্- 

মন্ত্রিসভার সভাস্থেরা সকল তাহার উপর স্ির দৃ্ি 

করিয়! তাহার বদন স্বর্গ দুতের বদনের সদৃশ 

দ্েখিলেন। 177 ১ 

সপ্তম অধ্যায় ্ 

ভখক ম্হীযাজক বলিলেন কথা কি এমনি বটে । 

তবে সে কহিল হে মনুষ্ঠ ভাই পিভ্রা আহখান করুণ, 

আমারদের পিভ্আঠররৃহীম ভাহারু খারাণে, অবস্থিতি 

করণের পৃরের্র মেশাপোটমীয়ায় থাকিতেই তেজোময় 

ঈশ্বর তাহ'কে দেখু! দিলেন | এব* তাহাকে কহিলেন 

তোমার স্বদেশ ও স্থজ্ঞাতিরদিগকে ছাড়িয়া ফে দেশ 

আমি তোমাকে দেখাইযু] দিক্ সে ছেশে চলিয়া! আইস। 

তখন সে কাশিদী দেশ হইতে পুষ্থান করিয়। খারাণে 

বাদ করিল এব* তাহার পিতা মন্থিলে, পরে তিনি 
৮0৮ 
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পুরিতেরদের্ ক্রি 

তাহীকে এদেশে আনিয়া! দিলেন যেখানে ভোমরা এখন 

থশকিতেছা | কিন্ত তাহীতে কিছু জিকা ছিলেন লা 

বরণ তাহার পা রাখিবার স্থান না কিন্ত সে. 

লিংসভ্তান থাকিতেই তিনি তাহাকে আক্রীকার করিলেন 

ফে আমি তোমাকে আপন্খার কারণ ও তোগার 

পশ্চাতে তোমার সন্তান্দেরদের কারণ তাহার অধিকার 

দিব । এব" ঈশ্বর এইযত কহিলেন ফে তোমার বশ 

পরদেশে অবস্থান করিবে এক" সে দেশির। চারি শভ 

বৎসর পর্ধ্যস্ত ভাহার্দ্গকে হশতাপন্ন করিয়া দৌরাজ্জু্ 

ব্যবহার করিবে ।, পরে ঈশ্বর 'কহিলেন যে দেশেতে 

তাহারা কশতাপন্ন হইয়া থাকিবে সে দেশের দৃওড 

বিচার আছি করিব তৎপরে তাহারা বাহিরাইয়া 

আসিয়! এই স্তানে আমার সেবা করিবে | পরে তিনি 

তাহাকে সৃনভের নিয়ুম দিলেন অতএব সে ফিশহককে 

জগ্মাইয়া ভাহার্ অফদ্ব দিবসে ভাহাকে সুনত করিল 

পরে য়িশহাক যাকুৰকে জন্াইল ওয়াকুৰ দ্বাদশ পিত্র 

দ্গকে জন্ম দিল। পরে পিড্রা ঈর্ঘাতে উদ্িত হৃইয়) 

মুশফকে মিশ্বর দেশে বিক্রয় করিল কিন্ত ঈশ্বর ভাহার 

পহ্বে ছিলেন। এব* তাহার সকলদুর্গতি হইতে তাহাকে 

উদ্ধার করিয়ু! মিস্থরের রাজা ফারৌয়ার সাক্ষাত 

ভান্গৃহ ও জ্ঞান দিলেন অতএব তিনি তাহীকে মিশ্থর 

চশ ও আদন রাজপুরীর সমস্তের উপর শাসন কত? 
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সমৃদায়ে দুর্ভক্ষ্য ও অহাদূর্গতি হইল তাহাতে আমার 

দের পিত্গণ নির্বাহের সামগুী পাইল লা] | কি্ত 

মিষ্বরে শস্য আছে য়াকুৰ ইহা শুনিয়। তিনি পুথমে 

আমারদের পিভ্রদিগকে পাঠাইয়া দিলেন । দ্বিতীযু 

বারে যুশফ আপন ভুভারদের স্থানে পরিচিত হইলেন 

এব” ফারৌয়াকে যুশফের গোষ্ঠী জানাগেল | তখন্ 

মুশফ প্রেরণ করিয়া আপন পিভা য়াকুৰ ও ভাহীর্ 

জঞাতিবর্গ সত্তরি প্শিদিগকে আপনার স্থানে আহবান 

করিলেন। অতএৰ যাকুৰ আমারদের পিত্গণের সহিভ 

মিঘ্বরে যাইয়া মরিল। এব" সেখান হইতে শিখমে বৃহ! 

গিয়া যে কবরস্থান আবরহাম এক তোড়া টাকা দিয়! 

শিখমের পিতা হমোর তাহার পুলেরদের স্বানে্ 

কিনিফ্াছিলেন তাহাতে ভাহার! শোয়ান গেল | 

কিন্ত ইশ্বর যে অঙ্গীকার আবর্হামকে দিব্যেতে 

করিয়াছিলেন তীহার সময় নিকট হইলে লোকেরদের 

বৃদ্ধি ও বাহুল/তা মিগ্বরে হইতে লাগিল। তখন মুশফকে 

অজ্ঞাত আরএক রাজার উদ্ভব হইল । সেই আমার 

দের জ্ঞাতিরদের সঙ্গে ধূর্ত ব্যবহার করিয়! আমারদের 

পিভ্রদিগকে উপদ্রব করিল তাহাতে তাহারদের বণ্শ 

_ বিনাশার্থে তাহারদের নকীন বালকের্দিগকে বাহির 

করিয়। ফেলা ইয়া ছিল । সেই সময়ে মুশার জন্ম হইয়া 
2002 
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ছিল এব* ভিনি অত্যন্ত স্ন্দর হইয়! আপন পিত্থরে 

২১ তিনমাস পোষিতি ছিলেন। এব তাহার বাহিরে ফেলার 
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পরে ফারোয়ার কুষীরী তাহাকে উঠাইয়! আপন 

পুজ করিয়া তাহার পুতিপালন করিলেন | পরে মৃশা 

মিষরিরদের সমস্ত বিদ্যা অভঠাস করিলেন এব* 

বাক্যেত ও ক্রিয়াতে অতি ক্চমভাপন্ন ছিলেন | কিন্ত 

ভাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইলে পরে তিনি 
ধিশরাল বশ আপন ভুীত্গণের সহিত সাচ্চা 

করিডে মনে করিলেন | এব* ভাহারদের এক জনকে 

হি'সা পাইডে দেখিয়া! ভিনি, তাহাকে রক্ষা! করিয়া! 

মিশ্বরিকে মারিয়া সেই হিশসিত ব্যক্তির কারণ 

সমূচিভ ফরিয়। দিলেন | ফেননা তিনি অন্যান 

করিলেন যে ভাহার ভুত্গণ বুঝিবে ফে ঈশ্বর তাহার 

হাতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন কিন্ত ভাহার] 

হুঝিল না। এব পরদিবসে তাহারদের মধ্যে বিবাদ 

হইলে তিনি তাহারদের নিকট দেখ] দিয়া তাহারদের 

এক্যতা করাইভে ইচ্ছা! করিয়। কহিলেন হে মহাশয়ের 

তোমরা! তো ভাই ং কেন আন্যোন্যের অপকর্ম করহ। 

বিস্ত যেজন আপন পড়সিকে অপকর্ম করিয়াছিল সে 

তাহাকে থকা দিয়া কহিল তোকে আমারদের উপর 

শীসন কর্তা ও ন্যায় কর্তী কেটা করিল। আমাকে 

সাকি.ব্ধ করিৰি যেষত কল্য মিঙ্করিকে করিলি। 
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তখন মূশা এ কথা পুযুক্তে পলায়ন হরিলেন এব" 

, মদিন দেশে বিদেশী হইয়া সেখানে দুই পুল্রকে জন্ম 
৩০ দিলেন । পরে চল্লিশ বৎসর গত হইলে ইশ্বরের এক 

দূ শিশীপর্ধবতের প্রন্তরে তাহাকে একটা ঝোপের 
৩১।৩ং মধ্যে পুজ্বলিভ অগ্নিতে দেখা ছিলেন | তাহা দেখিয়! 

নট৩ 

১৪ 

১৫ 

৩৬ 

মুশা সেই দর্শনে আশ্র্য ভান করিয়! ভাহ! নিরীক্ষণ 

করিতে যাইতে ২ ঈশ্বরের রব ভাহার নিকটে আইল 

যে আমি তোমার পিতৃগণের ঈশ্বর আবরহীমের ঈশ্বর 

ও গ্িশহাকের ঈশ্বর ও য়াক্বের ঈশ্বর তখন মুশা 

কম্পমান হইলেন এব* তাহার দৃষ্টি করিবার সাহস 

হইল না। তখম ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন তোমার জুত 

পাঁ হইতে খসাইয়া দেও কেননা যেখানে তুমি 

দার্তীইতেছ সে ধর্মভূমি আছে । আমি অব্শ্য আপন 

লোকেরদের দূর্দশ! মিশ্বরে দেখিয়াছি ও তাহীরদের 

কোকান শুনিয়াছি এব" তাহারদিগকে উদ্ধার করিতে 

নামিয়া আসিয়াছি অতএব এখন আমি তোমাকেই 

মিশ্বরে পাঠাই | এই মুশা যাহাকে ভাহারা পরিত্ঠাগ 

করিয়া কহিয়াছিল ষে কে তোকে শাসনকর্তা ও 

বিচারকর্তী করিল সেই মৃশাকেই ঈশ্বর এ দূত দ্বারা 

যে তাহার স্বানে ঝোপেতে দেখা দিল শাসনকর্ত! ও 

উদ্ধারকর্তা করিয়া পাঠাইযা! দিলেন । তিনি মির 

দেশে ও আরবী সমুদে ও মহাপুন্তরে চরশ হৎসর 
৫ এসি 
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পর্যন্ত অদ্ভূত কর্ম ও লক্ষণ করিয়া? ভাহারদিগকে 

বাহির করিয়া আনিলেন | এই সে মুশ| যিনি 

ফিশরালের সন্তানেরদিগকে কহিলেন যিহ্হা ভোম্ারর 

দের ঈশ্বর তোমারদের ভুটভ্গণের মধ্য হইতে আমার 

সদৃশ এক জন ভুবিষ্/দ্বক্তীকে উদ্যু করিবেন উহার 

কথা তোমরা আব্ধান করিবা1। এই সে ব্যক্তি ঘিনি 

মহাপুযন্তরে সেই দূতের জে যিনি শিনী পর্বতে 

তাহাকে কথা কহিয়াছিলেন ও আমারদের পিভ্গণের 

সঙ্গে সভার মধ্যে ছিলেন যিনি আমার্দিগকে 

সৌপিয়। দিতে জীবিত বাণী পাইলেন | ফাহাকে 

আহারদের পিত্র! ন। মাশিয়া আপনারদের নিকট 

হইতে ঠেলিয়া দিয়া স্বান্তঃক্রণে মিস্বরদেশে নেওটিয়া 

হারূণকে কহিল যে আমারদের কারণ আযারদের 

অগুসার যাইবার দেবতা বানাইয়ী দেও ফেনন] এ মুশা 

হে আমারদিগকে মিস্কর দেশ হইতে আনিল সেকি 

হইল কোথা গেল আমরা জানি না! | এব” সেই সময়ে 

তাহারা এক বাছুর গঠন করিল এব” বিগুহের সাহ্ষীতে 

নৌবেদ্ উৎ্সগ করিল ও. আপনারদের হস্ত কৃত কর্মে 

উৎসব করিতে লাগিল । তখন ঈশ্বর পরাঞ্জুখ হইয়া 

তাহার্দিগকে আকাশের দলের ভজন! করিতে ছাড়িয়া! 

দিলেন হযুমন ভবিষ্যদ্বাণী পুস্তকে লিপি আছে ঞ্হ 

আরে ফ্লিশরালগ্রোষ্ঠী তোমরা মুহাপ্যান্তরের মধ্যে 



৪৪ 

৫ 

৪৬ 

৪৭ 

৪৮ 

৪৯ 

সপ্তম অধ্যায় ৪৮৫ 

চল্লিশ বৎসর থাকিয়া বলিদান হোঘাদি কি আমার 

পতি উৎসর্গ করিলা। বর" তোমরা আপনারদের 

ক্ভ ভজনার্থ মূর্তি লখ ফে তাহারি তাখু ও তোমার 

দের দেবত রুমান ভাহারি নক্ষত্র উঠাইলা এব 

আমি তোমারদিগকে উঠাইয়া বাবিলের অগু লইয়া 

যাই 1 ও সে সাচ্চী তাগুযাহার বিষয়ে তিনি 

মুশাকে কহিয়াছিলেন ফে নিদর্শন তুমি দেখিয়া 

তদন্রূপ তাহার নির্মাণ কুরিবা সেই ভাস্কুভাহার 

নিরপণানুক্রমে আমখরদের পিত্গণের সহিভ মহা? 

গটীন্তরে ছিল। তাহা লইয়া আমার্দের -পিত্গণের 

য়িহোশুয়ার সঙ্গে ভিদদেশিরদের  আথিকারেডে 

জামিল হাহারদিগকে ঈশ্বর আক্ষারদের পিভুগণের 

সাক্ষাত হইতে খেছাইফ়ু! বাহির করিয়া দিলেন তাহা 

দাউদের সময় পর্য/স্ত যিনি ঈশ্বরের সাক্ষাতে অনুগুহ 

পাইলেন এব" কাকুবের ঈশ্বরের কারণ এক আলয়ের 

নিরপণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । কিন্ত শলিমা 

তাহীর্ জন্য হর নির্মাণ করিলন |  তত্রাপি সর্ধ্ব 
পুধান তিনি হস্ত কৃত মন্দিরে বাস করেণ ন। ফ্দন্সারে 

ডবিষ্যছক্তা কহিতেছেন 1 হে স্বর্গট। আমার সিশ্হাসল | 

এব” পৃথিকীটা আমার পদের পিড়ী আমার কারণ 

কিসের ঘর গাখিয়া! দিবা কিছা আমার বিশ্মুম সান 

বাকিরিহ্হ] কহিতেছেন। এ নকল বত্তক্ষি আমার হও 
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কৃত নহে । আরে অনমুঘাড় এব” আন্তঃ করণে ও শৃবণে 

অসুনতী লোক তোমরা নির্ব্ধি ধর্মাত্মাকে রোধ 

কর্হ য্যেন তোমার্দের পিত্রা তেমন তোমরাও | 

তোমারদের পিভ্গণ ভবিষ্যদ্বক্তারদের কোন জনকে 

তাড়না করিল না বর্* তাহারা সে শুদ্ধসত্তব ব্যক্তির 

_আইসনের ভব্ষ্যঃজজ্ঞাপকেরদিগকে বৰ করিল 

৫৪ 

৫ 

৬ 

৫৭ 

৫৮ 

৫৯ 

যাহার বিশ্বাসঘ্বাতকেরা! ও ব্ধিকেরা তোমরাই 

সম্পুতি হইয়া | যাহার! স্বর্গ দূতের শ্ণৌদ্বার) 

ব্যবস্থা পাইয়াছ কিন্ত তাহার পালন করুহ' নাহ | এই 

কথা শুনাতে তাহারদের মন বিদীর্ণ হইল এব" তাহার 

পুতি তাহারা দন্ত কড়মড় করিতে লাগিল। কিন্ত নে 

ধর্মাতআায় পূর্ণ হইয়। স্বর্গ পানে স্থির দৃষ্টি করিয়! 

ঈশ্বরের তেজ এব* ঈশ্বরের দচ্িন পার্খে ফিস 

দণ্ডায়মান দেখিলেক । এব্* কহিলেক দেখ আমি 

সর্গেতে শূন্/পথ ও মনুষ্যপৃক্রকে ঈশ্বরের দৃক্ষিন পাশ্ছে 

দণ্ডায়মান দেখিতেছি |. তখন তাহারা উচ্চস্বরে 

চীৎকার করিয়া ও আপনারদের কর্ণ সুদ্িয়া তাহার 

উপর এক যোগে ধাইয়। গিয়া চাঁপিয়। পড়িল । এব্* 

নগরের বাহির করিয়া তাহাকে পাতর মারল এব্* 

সাক্ষিরা আপনারদেরু ব্স্র শাওল নামে এক যুবকের 

পায়ে রাখিল | তখন ভ্তিজানস ঈশ্বরের স্মরণ করিতে ং 

এব* হে পুভো গ্িশ্ত আমার জীবাত্মাকে লও বলিতে « 



অন অগ্থঠীযু" 8, 

৬৯. তাহারা তাহাকে পুত্তরাঘাত করিল । তাইভে-সে হাটু 

পড়িয়া উচ্চৈঃশক্চে চেঁচাইল যে হে পুভো এই পঞ্গগ, 

তাহারদের উপর বর্তাইয়ু! দেন না এব" ইহা কহিযু, 

গে নিদু! গেল এহ* তাহার হত হওনে শাওল সম্মত 

হইলেক- লাক ও 

আফটম অধ্যায়" 

এব* সেই সময়ে -স্িরোশলমের, মগ্ুলীর উপর", 

বড়ই উপদুূৰ হইল তাহাতে পুরিতেরা ব্যতিরেক 

সকলেই যুহোদ। ও শমরণ দেশের দিগিদিগে ছিন্ভিঙ্গ 

হ. হইয়া গেল। এব* ভক্ত লোক স্তেফানষকে লইয়া! 

ও গিয়া তাহার ব্ষয়ে বন শৌক-বিলাপ করিল। কিন্ত 

শাওল মগুলীর বড় উৎপাত করিতে লাগিল সে ঘরে & 

গুবেশ করিয়া! পুরুষ ও জ্রীগণেরদিগকে আকর্ষণ 

করিয়াকারাগারেতে সমর্পণ. করিল । ভত্রাপিযে সকল, 

ছাড়িয়া গিয়াছিল. তাহার! সর্বত্র ভূমিয়ু।!ং বাণী 

১ 

৪. . পুচার করিল। তখন ফিলিপ. শমরণ নগরে গিয় 

.. তাহারদিগকে খুুফের পুসঙ্গ পুচার“করিতে লাগিল । 

৬. এবৎ সে. লোকেরা ফিলিপেরু কৃত আশ্চর্য দেখিয়া 
' শুনির1 তাহারু, উত্ত- পুসঙ্কেতে, এক মনে, অব্ধান্ 

.%1৮ করিয়া থাকিল ॥. কেননা অপরিষ্কৃত ভূতেরা অনেকের 

২... দ্বিগকে গুস্ত করিলে পরে ম্হাচীৎকার করিয়া তাহার 

দিগ হইতে বাহির হইল, এব" অনেক অর্থ ব্যাথি 
৭ এ 
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৯ 

টা 

১১ 

ও খ্োড়ালোক সুস্থ করা! গেল তাহাতে সে নগরে 

পরমানন্দ হইল | কিন্ত পুর্ব সেই নগরে এক জন 

শীমন নামে কুহক ব/ৰস। করিত এব আপনাকে 

কোন মহাপুরুষ বলিয়। শমরণীলোকেরদিগকে মোহিত 

করিয়াছল। তাহাতে ছোট বড় সকলেই তাহাকে 

আস্থা করিয়! কহিল এই পুরুষ ঈশ্বরের মহাশক্তি। 

এব্ তাহারা তাহাকে আহ্ব। করিয়াছিল কি নিমিত্তে 

না সে অনেক কীল হইতে কুহক কর্মের দ্বারা 

২২ তাহারদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল'। কিন্ত ঈশ্বরের রাজ্য 

বিষয়ের পুসঙ্গ এব” র্িন্ত খীষ্টের নাম পুচার করণে 

ফিলিপের কথা পুভ্/য় করিয়া! তাহারা স্ত্রী পূরুষ উভয় 

১৩ হাপট্টাইজিত হইল। তশ্বন শীমন আপনিও পুত্/য় 

১৪ 

১৫ 

করিল এব* বাপট্টাইজিত হইযকা। এ কৃত আশ্চর্থ ও 
লক্ষণ দেখিয়া অসম্ভব জ্ঞান করিয়। ফিলিপের সঙ্গে 

থাকিল। অভএব ঘে পরিতগণ ফ্িরোশলমে থাকিল 

সে যখন শুনিল যে শমরণ ঈশ্বরের বাণী গুহণ 

করিয়াছে তখন তাহারা পিতর ও ফ্োহলক্ষে তাহারদের 

নিকটে পাঠাইয়া! দিল এব* ইহারা যাইয়া উত্তরিয়া 

তাহারদের ধর্মাতু। প্াপ্তির নিমিত্তে তাহারদের কারণ 
১৬ প্রার্থনা করিল। কফেনন) তিনি সে অবধি তাহারদের 

কাহার উপর পড়েন নাই তাহার! কেবল পুভু র্িস্তর 

১৪ নামে বাপ্টাইজিত হইয়াছিল | তখন তাহারা তাহীরু 
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ছের উপর হাঁতদিলে পে তাহার! ধর্মাতাকে পাইল। 

পরে যখন শীমন দেখিল যে পরিতেরদের হাত উপর 

দেওয়াতে ধর্জাতা! পুদ্ান হইল মে তাহারদের আগে 

টাকা দিয়া কহিল এই শক্তি আমাকেও দেও ফে্ 

যাহার উপর আমি হাত দি সে যেন থম্মাত্া পায়ু। 

কিন্ত পিতরু তাহাকে কহিল ভোর টাকা তোর সহিত 

নষ্ট হউক কেননা তুই বুঝিয়াছিস যে ঈশ্বরের দান 

তঙ্কাতে ত্রয়ু হয় | এই কর্মেতে তোর ভাগ নাইঅশও 

মাই কেনন। ঈশ্বরের সাজ্তাভে ভোমার আন্তঃকরণ 

সরল নহে ॥ অতএৰ তোমার. এই দূরিত বিষয় 

অখেদ হইয়া ঈশ্বরের স্থানে পার্থন] কর যে কি জানি 

তোমার চিত্তের ভাবনা! তোমাকে ক্ষমা করা যায় বা। 

কেননা আমি বুঝিলাম ফে তুমি পিত্তব্ৎ তিক্ততায়্ 

এব পাপের বন্ধনে আছ । তখন শীঁঘন উত্তর করিয়া 

কহিল ভোমরা পুভুকে আমার: জন্যে প্রার্থনা করছ 

যে আমার উপর তোমারদের উক্ত কথার কিছ যেন্ 

হুটিয়। পড়ে না। অতএব আপনারদের সাক্ষী দিয়া! 

গুভুর বাণী গুচার করিলে পরে তাহারা যিরোশলমে 

পুনশ্চ গেল এব” শমরণেরদের অনেক গামে মকল 

সমাচার ঘোষ্ণ] দিল | পরে ঈশ্বরের দত ফিলিপকে 

আজ্ঞা করিয়া কহিলেন ফে উঠ দক্ষিণ 'দিগে ফে পঞ্থ 

ফিরোশলম হইতে গ্লৃন্তর্. হইয়া! গাজাতে যায় তথ]! 

ৰ ৫ ০ ৪ 



উড 

হ9. 

প্ুদিতেরদেরজিঠু। 

যাও | এব” সে উঠিয়া! গমন করিল এক" দেখ হাব 

দেশের এক জন শ্বজা হাৰ্শ্বী লোকের রাণী কাণ্ডাকীর 

অমাত্য ফে তাহার সমস্ত ধনের উপর কর্তা ছিলেন | 
| ষ 

২৯ 

৬ 

৯ 

৩২ 

৩ 

৩৪ 

তিনি গজ! করিবার জন্য যিরৌশলমে আসিয়া পনশ্চ 

'যাইতেছিলেন এব* আপন দ্ৃথে বসিয়া ফিশয়ীহার্ 

ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করিতে ছিলেন । তখন ফিলিপকে 

আত্মা! কহিলেন ফে তাহার নিকট যাইয়া ও রথের 

সঙ্গ খর ॥ 'এব্* ফিলিপ তখন দৌড়িয়1 গিয়া! তাহাকে 

খিশয়ীহার শুবিষ্যদ্বাণী পঠিতে শুনিয়া! কহিল তুমি 

যাহা পড়িতেছ তাহা না কি বুবিতেছ । তখন তিনি 

কহিলেন 'কেহ' আমাকে না! বুঙাইলে আমি কেমন 

ক্রিয়া পারি পন্ধে তিনি যাঁচঞা করিলে ক্চিলিপ 

উপর চড়িয়৷ তাহার সঙ্গে বসিল। যেগুহের উলশ্ধ 

“তিনি পাঠ হ্ুরিতেছিলেন নৈ এই তিনি মারা যাইবা 

সেষ্রে মত আন] গিয়াছিলেন এব, মেষ্ পাঠা যাদশ 

তাহার লোম কাটন্যার অগ্ গঙ্গা থাকে তাদ্শ তিনি 

ও মূখ শুলিলেন নাঁ। তাহার নৃঠনতায় তাছার বিচাত্র 

বহিয়া! গেল এব্* তাহীর হণ্শাবলির বৃত্তান্ত কেটা 

বলিবে কেনন! তাহার জীব্ন পৃথিকী হইতে বিচ্ছেদ্দ 

হইয়াছে । পরে সে শখ্বাজ! উত্তর করিয়া! ফিলিপকে 

কহিলেন আমি নিবেদন করি ভবিষ্যদক্তা কাহার 

বিষয় এ কথা কহিডেছেন কি আপনার বিষ্দ্ধ কি 
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আর কোন জনের । তখন ফিলিপ আপন মৃখ খলিয়! 

সেই গন্থে আর্স্ত করিয়া তাহাকে ফিশ্তর্ পুস্তাৰ করিতে 

লাগিল । এব” পথে যাইতে হ তাহারা এক জলাশয়ের 

নিকটে আসিয়া খ্বাজ! কহিলেন দেখ জল তো আছো 

আমার বাপ্টাইজ হওনের আটক কি । তখন ফিলিপ 

কহিল যদি তুমি আপন সমস্ত আন্তকরণে পুত্/য় 

কর্হ তে তাহার হওনের কর্তৰ্ঠ বটে এব" সে 

পৃত্ত্তর করিয়া কহিল আমি পুভ্/য় করি ফে যরি্ত 

শষ তিনি ঈশ্বরের পুভ্র। পরে তিনি রথ্ স্বকিত 

করিতে আজ্ঞা করিলেন এব" ফিলিপ ও খ্বাজা উভ় 

জলেতে নামিলেন পরে সে তাহীকে বাপট্রাইজ করিল। 

এব, জল হইতে উঠিলে পরে ইশ্বরেহ আতু। | 

ফিলিপকে হটাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়! গেলেন : 

তাহাতে সে খাজা আর তাহাকে দেখিলেন না পরে 

তিনি আনন্দিত হইয়া স্বপথে চলিহা! গেলেন | 

কিন্ত ফিলিপের উদ্দেশ আজোতশে পাওয়া] গ্রেল এব 

সেখান, হইতে চলিয়া! গিয়া তাহার কাইশারিয়াফ 

পৌছ। পর্যন্ত সে সকল নগরে কথ পুচার করিল | 

| নবম অধ্যায় 

১1২ কিন্ত শাওল পুভুর শিষ্ঠেরদের গতি অদ্যাপি ও 

বিনাশ গ্রুতিজ্ঞা সঙ্থাসে গর্জিতে হ. মহাযাঁজকের 
নিকটে আসিয়) তাহার স্বানে দৃদক্কের সিলাগ্গ 



৪৯ পেরিভেরদের ক্রি! 

সকলের নামে পত্র পাতী চাহিল যে এই মতের্দিগক্কে 

কেহ যদি পায় পুরুষ হউক বা) জী হউক সে তাহার 

দিগকে যিরোশলমে বদ্ধিত আনিয়া! দেয় । পরে গমন 

করিতে ২ দমঙ্কের নিকটে উপস্থিত হইলে আকস্মীৎ 

বর্গ হইতে এফ জেোোতি তাহার চতুষপার্থ্বে চমকিতে 

লাগিল। এব” সে ভূমিতে পড়িয়া আপনার পুতি 

উত্তায়ঘান এক হুৰ শৃনিল যে হে শাওল ₹ আমাকে 

তাড়ন৷ করিতেছ কেন । তন সে কহিল হে পৃভে। 

তুমি কেটা এব” পভ কহিলেন ভ্যামি যিশ্ত যাহীকে 

তূমি ভীড়না করিতেছ কাঁটার উপর লাখীমারা তোমার 

কঠিন কর্ম । তখন সে কম্টামান ও চমৎ্ক্ত হইয়া) 

কহিল হে পুভো! আপনকার ইচ্ছা কি আমাকে কি 

করিতে হইবে পভ কহিলেন উঠ নগরে যাঁও পরে 

তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা ভোমাকে কহ 

যাইবে । এব* তাহার সহগামিঘমৃষ্যেরা সে রৰ 

' শুনিয়া কিন্ত তাহাকে না দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিল। 

স্১ 

9৬ 

পরে শাওল ভূমি হইতে গাত্রোণ্খান করিয়া যদ্যপিও 

তাহার চহ্চু মেলা থাকিল বটে তথাচ সে কাহাকে 

দেখিতে পাইল নম অতএব তাহারা তাহার হাত 

খরিষু) লইয়া গিয়। তাহাকে দমস্ধেতে পৌছাইয়] দিল। 

পরে. সে তিন দিবস দৃফি হীন হইয়া! থাকিল এব* 

কিছু খ্বাইলও না পিয়ীলও না| ॥ তখন দৃমন্কেতে 

নি ০ 

উজ ৮. নি 

/ 
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হননীহ দামে এক শিব ছিল এব" তাহীকে পভ দৈহ: 

দর্শনে কহিলেন হে হন্দনীহা? সে বলিল হে পুভে। দেখ' 

আমি সাক্ষাত আছি। পরে পুভু তাহাকে কহিলেন 

উঠ সোজা সড়ক যাঁকে বলে তথা গিয়া যুহোদার হকে 

শাওল নামে টার্শসের এক মনুষ্যের কারণ জিজ্ঞাস! 

রর কেনন] দেখে সে প্রার্থনা করিতেছে । এব" সে দৈহ. 

দুর্শনে হৃননীহ1 নামে এক মনুষ্যকে ভিতর আসিয়। 

তাহার চক্ষুপাইবার কারণ তাহার উপর হীত দিতে 

দেখিয়াছে | তখন হনশীহা গুন্যুত্তর করিল যে হে প্ভে! 

আমি অনেকের পুমুখাৎ এ মনুষ্যের কথ! শুনিয়াছি 

যে তোমার পৃণ্যবানেরদিগকে গিরোশলমে কৃত মন্দ 

করিয়াছে | এব" এখানে ষে সকল তোমার নাম্ সরূণ 

করে তাহারদিগকে বান্বিবার কারণ পান যাজকের 

দিগ হইতে সাধ্য ধরিতেছে | কিন্ত পুভু তাহাকে 

কহিলেন চলিয়ু! যাও কেননা সে ভিনদেশিরদের ও. 

স্লাজাগণের ওয্লিশরালের সন্তানেরদ্র সাক্ষাতে আমার 

না বহিত্তে আমার একট। মনোনীত পাত্র আছে । 

কেননা আমার নাঘার্থেতাহীকে কত বড় কর্ম সহিভে 

হইবে আমি তাহাকে দেখাইয়| দিব | তখন হননীহ্! 

চলিয়। গিয়। ঘরের মধ্যে পুবেশ করিয়া তাহার উপর 
হাত দিয়া কৃহিল হে ভাই শাওল গ্ুভু গ্িশু যিনি 

(তোমার আগমন কালে তোমাকে পথের মধ্যে দর্শন 



৪৯৪ পেরিতেরদের ক্ষিয় 

দিলেন ভিদি তোমার চক্ষু পাইবার কারণ ওরা 

পূর্ণ হইবার কারণ আমাকে পাঠাইয়। দিফাছেন 7 

১৮. এব" ইহা কহিব। মাত্র তাহার দেত্র হইতে আইল 

যেমন পড়িল ও সে তৎক্ষণাৎ্থ সচহ্ছু হইয়। উঠিয়া 

১৯ বাপ্টীইজিত হইল। পরে সে আহার "ইয়া সবল, 

হইল এব* শীওস কএক দিবস.শিষ্ঠেরদের সহিদ 

২০ দম্ফ্কেতে থাকিল | এব* সে তব্ক্ষণে সিনাগগ ফকলের 

মধ্যে ফিতর কথা প্ুগার করিতে লাগিল হে: তিনি 

২১ ঈশ্বরের পুন্র। কিন্তু শ্ঠতারা সকল চমৎক্ভ হৃইয়ঃ 

কহিতে লাগিল এই না সেই ফে ফ্িরোশলঞ্ষেভাহার্ | 

দের উপদূৰ করিল যাহারা এই নাঁমে ক্কর্ণ করিত 

এব্* এই উপলক্ষেতে এখানেও আসিয়াছে ফেতাহীর 

দিগকে বৃদ্ধ করিয়া! পান ফাজকেরদের স্থানে-লইয়!, 

২২ যাফু। কিন্ত শাওল ততোধিকে পৃৰল হইল এব" ছে 

এইট] শী নিতান্ত তাহ] পাষাণ করিয়। দ্ফ্ধের 

২৩ যহেশদী লিবাসিরদিগকে নিক্ুত্তর করিয়। ছিল। এব* : 

অনেক দিবস গত হইলে ফুহোদীরা! তাহাকে বৃথ্ধ- 

২৪ করিতে এক বাক্ঠতা করিল। কিন্ত শাওলকে তাহার: , 

দের কলপান। জানা! গেল অতএব তাহার কথ করিবার 

২৪. জন্য তাহার দিব] র্লাত্রি দারেডে পুহরি দিল। কিন্ত 

শিষ্যগণ তাহাকে রাত্রি যোগে লইয়ণ প্রাচীর দিয়। 

২৬. ডালীতে নাসাইয়। দ্রিল। পরে শাওল গিরোশলমে 
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আসিয়া! শিষ্যেরদের সঙ্গ খরিতে চে! করিল কিন্ত 

ফেসে শিষ্য আছে তাহা পৃত্ঠয় না করিয়া! তাহার! 

সকলেই তাহাকৈ ভয় করিল। কিন্ত বার্ণৰা তাহাকে 

লইয়! প্রিতেরদের স্ানে আনিয়া তাহার্দিগকে 

সকল বৃত্তান্ত কহিল যে সে কি রূপে পথের মধ্যে পুভুকে 

দেখিয়াছিল এব" ফে পুভু তাহাকে কথা! কহিফাছিলেন 

তাহার পরে সে কেমন সাহসে স্রিশ্তর নাঁমেতে দমস্কেতে 

কথা পুচার করিয়াছিল। অতএব সে রিরোশলমে 

থাকিয়া তাহারদের গমনাগমনের সমিভ্ঠারী হইল। 

এব- রিশ্বর নামে সাহস রূপে কথা পুচার করিল 

ও যুনানীরদের সহিত বাদানুবাদ করিল কিন্ত তাহার! 

তাহাকে ব্ধ করিতে অন্সন্ধান করিল । তখন ভুঁতার! 

তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে কাইশারিয়ায় ৌছাইয়! 

সেখান হইতে টার্শসে পাঠাইয়া ছিল | তখন যুহোদ! 

ও গালিলী ও শমর্ণ দেশের সমূদায়ে মণ্ডলী সকল 

বিশ্যাম পাইয়া থর্েতে বাড়িতে লাগিল এব" পুভূর 

ভয়ে ও খর্মাত্সার আশ্বাসের্তে গতি করিতে ₹ 

তাহারদের বৃদ্ধি হইল । পরে ছুটনাক্রমে পিতর সমস্ত 

দিগ্রিদিগ ভুমণ করিয়া লদ্দার নিবাসি পৃণঠৰানেরদের 

নিকটে আইল | এব সেখানে! এনিয়াস নামে এক 

মনুষ্য যে অর্ধাক্ষ ৰাধিতে আঁ হৎসর হইতে শঘঠাগত 

হইফাছে তাহার দেখা পাইল। তখন পিতর তাহাকে 
চট হত 



৪৯৬ প্রিতেরদের ক্রিয়া 

কহিল হে এনিয়াস গ্রিস্ত খীষঙ তোমাকে সুস্থ করিতেছেন 

০ 

৩৬ 

শ? 

স্টার্ট 

১৯১ 

৪১ 

উঠ ভোমার বিছান। সারিফ়। দেও এব* সে ভত্ক্ষণাঞ্ 

গাত্রোণ্যান করিল । এবৰ্* লদ্ছা ও শারণের সক্ন 

নিবাসিরা ভাহাকে দেখিয়া পুভুর পি ফিরিল। 
তখন এক ত্ত্রী শিষ্য টারিত। নামে যাহাতে ভাষ। ভক্ক 

করিয়া) দর্কাশ বলে সে জাফাতে থাকিন সে সুক্রিয়। 

এব” ভিহ্ডা দানাদি ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ ছিল। সেই 

সময়ে ঘটনাক্রমে সে ব্যাধিগুস্তা হইয়া মরিল পরে 

তাহারা তাহাকে থৌঁত করিয়া! একট। উপর কুউরিতে 

শোয়াইয়া দিল। অডএৰ লব্দ! জাফারু নিকট হিল ও 

সেখীনে পিতরু আছে ইহা শিষ্/গণ শ্তনিষা! তাহীরা 

দুই জন দিয়! তাহাকে আপনারদের স্কানে অবিলম্বে 

আসিতে মিনতি করিয়! পাঠাইল ॥ তখন পিতর 

উঠিঝ্া তাহারদের সহিত আইল এব পৌছিলে পরে 

তাহারা, ভাহাকে সেই উপর কুটরিডে লইয়া! গেল 

এব বিধবা সকল তাহার নিকট দাড়ইয়। ক্রন্দন 

করিতে ২ যে বক্র ও জাম! সকল দর্কাণ তাহারদের 

সঙ্গে থাকিতে বানাইয়াছিল সে সকন দেখাইতে 

লাগিল। কিন্ত পিতর সকলকে বাহির করিয়ু। হাটু 

পাড়িয়া! প্রার্থনা, করিতে লাগিল পরে শব পুভি 

ফিরিয়। কহিল হে টানিতে উঠ এব" নে চক্ষু মেলিল 

ও পিতরকে দেখিস মাও। তুলিয়া উঠিল। পরে সে 
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ভাহাকে হাত দিগ্ক। উঠাইয়া ছিল এব* পৃপ্যবান শু 

বিধ্বারদিগকে ডাকিয়া তাঙাকে তাহারদের স্বানে 

৪ জীবত্মান সাচ্ডাৎ করিয়া] দিল । এব* ইহা! জাফ। 

সঙগাদায়ে বিদ্দিত হইল আর পৃভুভে অনেকের বিশ্বাস 

৪৩ হইল | পরে সে জাফীতে শীগন নামে এক চামারের 

হরে আনেক দিন থাকিল 1 

দশম আধ্ঠায় 

১1হ কাইসরীয়ায় কর্ণেটিয়স নামে এক মন্ষ্য ছিলেন 

সেই যঠার এক শত সেনারপতি যাহাকে ইভালি য্ঠ! 

ৃলে তিনি ভক্তলোক ও স্থপরিবার শ্দ্ধ ঈশ্বরকে ভয় 

করিলেন এহ্* লোকেরদিগকে বস্তু ভিচ্ধা দিলেন ও 

৩. ঈশ্বরের পুতি নিরন্তরে প্র্ঘনা করিলেন? সে ভিন্ন 

পুর সয়ে দৈরদর্শনে ঈশ্বরের এক দূতকে তাহার 

নিকটে আসিতে এব" হেঁক্ণলিয়স বূলিতে পৃসন্ন, রূপে 

৪. দেখিল। পরে তাহার উপর দৃফ্টিপাৎ্করিফু। তিনি 

শন্কিত হইয়া কহিলেন একি পুভে! তখন সে দু 

তাহাকে কহিলেন ভোমার প্রার্থনা ও দানাদি ঈশ্বরের 

&. গোচরে স্মারক নৈবেদ্যার্থে উঠিজ্াছে 1 অভএক 

জাফ্াতে জন পাঠাইয়া শীমন যাহার খ্যাত নাষ 

৬  পিতর তাহাকে ডাকিয়। আনাও 1 সেশীম্ন এক জন 

চাষারের স্থানে পুবাস করিতেছে তাহার ঘ্র সমূদের 

কুলে সে ভোমাকে যাহা করিতে হইতে তাহ! বলিবে। 
1১752 
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তখন সে দূত কর্ণেলিয়সকে কথা কহিয়া গেলে পরে 

তিনি আপন ঘরের দুই ভ্ঙ্কে এব” আপন নিত্য 

সেৰাতি সেনার মধ্যে এক ভক্তসেনাকে ডাকিলেন। 

এব্* তাহারদ্িগকে এ সকল কৃতান্ত কহিয়! জাফীতে 

পাঠাইয়া দিলেন। পর দিবসে তাহারা গমন করিয়া! 

নগরের নিকটে পৌছিতে ং পিতর দৃই পুহর সময়ে 

প্রর্থনা,করিবার কারণ ঘরের ছাতের উপর গেল। 

পরে সে অতি ক্ষুধার্ত হইতে লাগিল এব* শ্বাইতে 

ইচ্ছা! করিল কিন্ত তাহার! পুস্তত করিতে ং সে মোহ 

গেল। এব* দেখিল যে স্বর্গেতে শূন্য পথ আছে এব" 

ড় এক চাদর চারি কোণাতে বান্ধ! ও পৃথিবীতে ওলা 

এমন এক পাত্র আপনার নিকটে ওলান হইতেছে । 

তাহার মধ্ পৃথিকীর সবর্ব বিধ চতুষ্পদ জন্ত ও বন 
পশু ও কীট ও শূন্যের পক্ষী ছিল। পরে তাহার পুতি 

এক রব আইল যে উঠ পিতর মারিয়া খাও । কিন্ত 

পিতর কহিল যে না পুভো। কদাচ না কেন না আমি 

কোন সামান্য কিম্বা অপবিত্র বন্ত কখন খাই নাই । 

পরে দ্বিতীয় বার তাহার পুতি রব হইল যাহাকে 

ঈশ্বর পরিষ্কার করিয়াছেন তাহাকে ভুমি সামান্য 

কহিও না। ইহা তিন ৰার হইল পরে সে পাত্র 

পূনর্্বার স্বর্গেতে লওয়া গেল। পরে যাবৎ পিতর 

আপন অন্তরে সন্দিগ্ধ হইয়া থাকিল যে এই দৈৰ 
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দর্শনের ভীব বা কি ভাৰৎ দেখ কর্ণেলিয়সের পরিত 

লোক শীমনের ঘরের তত করিয়া ছারের নিকট 

উপস্থিত হৃইল | এব” তাহার! ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল 

যে শীমন যাহীর খাত নাম পিতর সেকি এখশনে 

প্ূবাস করিতেছে । ইতিমধ্যে পিতর সে দৈহ 

দর্শনের কথা ভাবিতে হ আত্মা তাহাকে কহিলেন 

দেখ তিন জন তোমার অন্বেষন করিতেছে । অতএহ 

উঠ এব্* নীচে যাইয়া তাহার্দের সঙ্গে নিঃসন্দেহ্ 

যাত্রা কর কেননা! আমি তাহার্দিগকে পাঠাইয়াছি। 

তখন পিতর নামিয়া যে লোক কর্ণেলিয়স হইতে 

আপনার নিকট প্রিত ছিল তাহারদের কাছে গিয়া 

কহিল দেখ আমি সেই ব্যক্তি যাহার উদ্দেশ ভোমরা! 

করহ কিসের কারণ তোমরা আসিয়াছ । তাহারা 

কহিল কর্ণেলিয়স শতসেনার পতি এক শৃন্ধ স্বত্ব মনুষ্ঠ 

যে ঈশ্বরকে ভয় করিতেছে এবৰ* সমূহ যুহোদী 

লোকের মধ্যে সুখ্যাতান্বিত আছেন যে খর্স দূতের 

ছারা তোমাকে আপন ঘরে ডাকিয়া! পাঠাইভে ও 

তোমার স্থানে কথা শুনিতে ঈশ্বরের পুত্যাদেশ 

পাইয়াছেন । তখন পিতর ভাহারদিগকে ভিতরে 

আহ্শন করিয়া তাহান্বদ্িগকে অতিথি করিল এব* 

পর দিবসে সে ভাছারূদের সহিত পস্ান করিল এব* 

ভুাতারদের মধ্যে কএক জন জাফ্ার লোক তাঁহার 
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সমিভটারে গেল 1 তাহার পরদিবসে তাহারা 

কাইসারিয়ায় পুবেশ করিল এৰ* কর্ণেলিয়স আপন 

জ্ঞাতি ও অন্তরঙ্গ লোকেরদিগকে একত্রে ভাকিয়] 

তশলাইয়া তাহারদের অপেক্ষাতে খাকিতেছিলেন | ্ 

পরে পিতর পবেশ করিতে ং কর্ণেলিয়স তাহার 

সহিত দেখা করিয়া] তাহার চরণে পড়িযা! পুণাষ্ 

করিলেন । কিন্ত পিতর তাহাকে উঠাইতে প্র্র্ত 

হইয়া কহিল গাত্রোণ্ান কর আমি আপনিও মনৃষ্ঠ 

তাছি | এব* তাহার সহিত কথালাপ করিতে ₹ 

ভিতরে গিয়া তিনি আনেক লোকের সভা দেখিলেন | 

গরে সে তাহারদিগকে কহিল তোমরা জান যে পরু 

দেশির সঙ্গ করা কিম্বা তাহার ঘরে পুবেশ করা 

য়হোদী অনৃষ্যের অকর্তৰ্য আছে কিন্ত ঈশ্বর আমাকে 

দেখাইয়াছেল যে কোন মনুষ্যকে সামান্য কিস্বা 

অপরিষ্কার বলিতে আমার কর্তব্য নহে । সেই নিগিত্তে 

আমার আহীন হইবা মাত্র আমি বৃহানা ব্ঠতিরেক 

চলিয়া আইলাম অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি য়ে 

তোমরা কি বিষয়ে আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছ। 

তখন কর্ণেলিয়স কহিতে লাগিলেন যে আজি চারি 

দিবস হইল আমি এই বেল! পর্ধ্ন্ত উপবাস করিতে 

ছিলাম তাহাতে তিন পুহর সময়ে আমি প্র্থন! 

করিতে ₹ দেখ এক মনুষ্য তেজঙ্কর ৰৃত্বে আমার 

| 
ধর 
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সাচ্ছীতে দৃীয়মান হইলেন | এব" আমাকে কহি 

লেন হে কর্ণেলিয়স ভোমার পুর্থন৷ শ্নাগিয়াছে এব* 

তোমার দানাদি ঈশ্বরের স্মরণে আছে । অতএৰ 

জাফায়ু লোক পাঠাইয়া! শীম্ন যাহার খঠাত নাম পিতর 

তাহাকে এখানে ডাকিয়। আনাও নে সমুদ্র তীরে 

শীমন এক চামারের হরে পুরাস করিতেছে সে ব্খন্দ, 

আসিবে তখন তোমাকে কথা] কহিবে। এতদর্থে আমি 

তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট পৌরেণ করিলাম এব” তুষি 

আগমন করিয়া ভাল করিয়াছ অতএব যে সকল কথা! 

বলিতে তোমাতে ঈশ্বর আজ্ঞ। দিয়াছেন তাহা শৃবণ 

করিতে আমরা সকলেই এখানে ঈশ্বরের বিদ্চমানে 

আছি । তখন পিতর মৃখ খুলয়। কহিতে লাগিল ষে 

সত্য বটে আমি দেখিতেছি যে ঈশ্বর তিনি প্াণিরদের 

ভিন্নভাব করেণ না| কিস্ত সকল দেশে যে জন্ তাহাকে 

ভয় করে এব” সত্যাচার করে সে তাহার স্বানে গ্ন্থ 

হয়| এই সে কথা ফে তিনি ফ্িশরালের সন্তানেরদের 

নিকট পুরে করিলেন সেকি না যিশ্ত খ্বীষ যিন্ছি 

সকলের পভ তাহার ছার! সম্মিলনের পুচার | হে 

বাপর্চটস্ম ফ্োহন পুচার করিলেন তাহার পরে ফে 

কথার জনরুৰ্ গালিলি হইতে আরন্ত হইয়া যহোদা 

দেশ সমূদায়ে ব্যাপ্ত হইল তাহা তোমর! জান। ফে 

ঈশ্বর কি রূপে যিস্ত নাজরেণীকে ধর্মাতুাতে ও শ্রজিতে 
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অভিষেক করিলেন ও ফে তিনি হিতকর্ম করিতে এব ; 

শয়ভানের মর্দিত সকলেরদিগকে স্বাস্থ্য দিতে ভুমণ 

৩৯ করিলেন কেনন! ঈশ্বর তাহার সক্ষে ছিলেন । এক্” 

যে সকল ক্রিয়া তিনি যুহোদীরদের দেশে ও য়িরে। 

শলমের ঘধ্যে করিলেন তাহার সাহ্ছী আমরা আছি 

৪০ তাহাকে তাহার! বৃক্ছে টাক্ষাইয়া বধ করিল। সেই 

ব্যক্তিকে ইশ্বর তৃতীয় দিবসে উঠাইয়া পকাশমান 

৪১. দেখাইয়া দিলেন । সকললোকের স্থানে নহে কিন্ত 

| ঈশ্বরের পূর্ব নিফোজিভ নাক্ছিরদের স্থানে সেই সে 

আমরাই যে তাহার মৃত্যু হইতে উদ্ধান পরে তীহার্ 

৪২ সহিত ভোজন পান করিলাম । এব" যে তিনি সেই 

যিনি ঈশ্বর হইতে নিযুক্ত হইয়া! জীব ও মৃতলোকের 

দের বিচার কর্তা হইয়াছেন এই কথ! লোকেরদের 

মধ্যে পুচার করিতে ও তাহার পুমাণ দিতে তিনি 

৪৩ আমারদিগকে আজ্ঞা দ্িলেন। তাহার পুতি সকল 

ভবিষ্/দ্বজ্গণ পুমাণ দেয় ফে তীহার নাম দিয়া যে 

সকল তীহীতে বিশ্বাস করে সে পাপের মোচন্ 

৪৪8 পাইবে । পিতর এই কথা কহিতে ং যে সকল বাণী 

৪৫ শুনিতে ছিল তাহারদের উপর ধর্মাত্া। পড়িলেন । এব্* 

বৈশ্বীসিক সুনতীরা যাহীরা পিতরের সহিত আমিয়। 

ছিল তাহীরা৷ ভিন্নদেশিরদের উপর খর্মাত্মার দান 

৪৬ ঢালা যাওয়াতে চমৎ্কৃত হইল। কেননা তাহারা 
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ভাহশর্দিগকে নানা ভীষা কহিতে এব* ঈশ্বরের 

গৃণানুবাদ করিতে শুবণ করিল। তখন পিতরু উত্তর 

দিল যেএ সকল য়াহারা আমারদের তত্তল্য ধর্মাতআাকে 

পাপ্ত হইফাছে ইহার্দের বাপট্টাইজ হইবার জল 

কেহ নাকি নিষেপ্ধ করিতে পারে । পরে সে ভাহারু, 

দের পুভূর নামে বাপ্টাইজ হইবার কারণ আরজ 

দিল তথন তাহারা তাহাকে কএক দিবস থাকিতে 

পুর্ঘনা করিল 17 
একাদশ অধ্যায় 

এব্* ফে পেরিতেরা ও ভাতার যুহোদা দেশে ছিল 

তাহারা শুনিতে পাইল যে ভিন্নদেশিরাও ঈশ্বরের 

বাণী গুহাণ করিয়াছে । এব” পিতর ফিরোশলমে 

পৌছিলে পরে সূন্রতীরা তাহার সহিত পুতিরোধ - 

করিয়া কহিতেলাগিল যে ভূমি না অসুনতী ম্নৃষ্যরদের 

বাটীতে গিয়া তাহারদের সঙ্গে খাইয়াছ। কিন্ত 

পিতর পুথম: হইতে আরস্ত করিয়া তাহার বৃত্তান্ত 

শ্ুঁলা পূর্র্বক তাহারদিগকে কহিল। যে আমি জাফা 
নগরে প্রার্থনা করিতেছিলাম তাহাতে মোহ হইয়া 
আমি দৈৰ দর্শনে চারি কোণাতে থর! বড় চাদরের 
মত এক পাত্র স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিলাম এব" সে 
আমার নিকটে আইল। পরে বিবেচনা পূর্বক 

তাহার উপর একান্ত দৃফ্চি করিয়া আমি পৃথিবীর চতুষ্পদ 
959 
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জন্ত ও বম পশু ও কাটাদি ও শূন্যের পক্ষিসহ্চল্ম : 

দেখিলাম | তাহার পরে আছি এক রৃৰ আমাকে 

এ কথা কহিতে শুনিলাম যে হে পিতর উঠ যারিয়া 

খাও কিস্ত আমি কহিলাম কদাচ না পুতে! কেনন! 

আমার মূখে কোন সামান্য কিস্বা অপবিজ্র বস্ত কখন 

সান্ধায় নাই। কিন্ত সে রব হ্বর্গ হইতে আমাকে পুন 

রায় উত্তর দিল যাঁছ] ঈশ্বর পবিত্র করিঘাছেন তাহা 

তুমি সামান্য বলিও না । এব* ইহা তিপ বার হইল 

পরে সমস্তই স্বর্গেতে পুনশ্চ আকর্ষিত হৃইল। সেই 

হ্ছণে দেখ তিন জন কাইসারিযু। হইতে আমার স্বানে 

প্রিভ হৃইয়া যেঘরে আমি থাকিতেছিলাম সেখানে 

আসিয়া উপস্থিত হইল | এব* আত্ম! আষাকে 

ভাহারদের সঙ্গে নিঃসন্দেহ যাইতে আজ্ঞা দিলেন অপরু 

এই ছয় ভাতার আমার সমিভঠারে গিয়া আমরা : 

সেই মন্্ষ্যের ঘরে পুবেশ করিলাম । পরে সে 

আমারদিগকে কহিল যে সে আপন হরেতে এক 

দৃতকে দেখিয়াছিল ষে ছীড়াইয়া তাহাকে কহিলেন 

তুমি জাফাতে লোক পাঠাইয়। শীমন্দ যাহার খ্যাত 

মাম পিতরু ভাহাকে ডাকিয়া আনাও। সে তোমাকে 

কথা কহিবে যাহীতে তুমি স্পরিবার সমূহে পরিত্রাণ 

পাইকা | পরে যখন আমি কথা কহিতে আরগ্র 

করিতে লাগিলাম তখন ধর্মাত্! যাদূশ আমারদের 
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উপর পথম পড়িংলন তাদৃশ ভাহারদের উপর 
পড়িলেন। তখন পৃতৃর বাণী আমার স্মরণে পড়িন 

যে তিনি কেমন কহিয়াছিলেন য়োহন জলেতে বাপ্টা 

ইজ করিলে টে কিন্ত ভোমরা ধর্মাতু। দিয়াই 

বাপটাইজিভ হইবা ॥ এডদর্থে আমরা হে পুভু গিস্ত . 

খীক্চেতে বিশ্বাস করিয়াছিলাম আমারদিগকে হে ছান্ 

দশ্বর দিযাছিলেন সেই মত দান ফ্খন তাহারদিগতক 

দিলেন তখন আমি কি যে আমি অঙ্কে নিষেধ 

করিতে পারিভাঘ। এই কথা স্তনিয়। তাহার! চুপ, 

করিয়া থাকিল এব, ইশ্থরের থন্য বাদ করিয়। কহিল 

ভবে ঈশ্বর ভিহ্দেশিরদিগকেও জীৰনার্থ মন ফিরাণ 
দিয়াছেন। ইতিমধ্যে হযে সকল তেষ্কানসের 

নিমিতার্থ উপদুহ পুযুক্ত ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহার! 

ফনিকিড্াও কপুস ও আল্টিয়োশ্ব পর্য্যন্ত ভূঘণ করিয়া 
যরহোদী লোক ব্যতিরেক আর কাহারদের স্বালে বাণ 

পুচার করিল না | কিন্ত তাহারদের মধ্যে কএক 

কপুনী ও কিরিণী ছিল যে আন্টিয়োখে পৃবিফ 

হইয়া যুনাননী লোকেরদিণকে রিশ্তর পৃস্তাৰ করিয়। 
কথ্য কহিভে লাগিল । এব" পৃভর হাত ভাহারদের 

সহায়.ছিল ও যথেষ্ট লোক বিশ্বান করিয়া পৃভূর 

পৃতি ফিরিল | পরে এই কথার সণ্বাদ,.ফি:রাশনমর 

মণ্ডলীর কর্ণ গোচর হইলে; তাহারা বার্ণবাকে 
৯5৩৪৪ 



&০৬ পররিতেরদের ক্রিয়া! 

আন্টিফ়োখ পর্যন্ত যাইবার কারণ পর্ণ করিল | 

অতএব সেই আসিয়া ঈশ্বরের অনুগূহ দেখিয়া? 

আনন্দ করিল এব্* সে সকলেরদিগকে পুভুর সহিত 

২4 

একান্ত মনে লাগা থাকিতে উপদেশ দিল | কেননা সে 

ভাল মন্ষ/ এৰ* ধর্মাত্ায় ও. বিশ্বাসে, পূর্ণ ছিল, 

এব* পুভুর পক্ষে অনেক লোকের বুদ্ধি হইল । তখন 

বার্ণব] শাওলের অন্বেষণে টার্শসে গেল | এক তাহার 

উদ্দেশ পাইয়া তাহাকে আন্টিয়োখে আনিল পরে 

ছটনাক্রমে তাহারা মগুলীর সহিভ সভ। করিয়া! ধ 

এক. বৎসর পূর্ণ থাকিল ও যথেষ্ট লোকেরদিগকে 

শিক্ষাইল এব" দৈবে শিষ্যের] পৃথমে আন্টিয়োখে 

শ্ীফিয়ান কুলিয়া মাম পাইল । এব” সেই সমঙ্ে 

- ভবষ্যদ্বক্তার। ফ্িরোশলম হইতে আন্টিয়েখে আইল । 

২৯ 

২৩০ 

ও তাহারদের মধ্যে আগাহস নামে এক জন দীড়ীইয়া! 

আত্মা হইতে জানাইয়! দিল যে দেশ সমূদায়ে বড় 
আকাল হইবে ও সে ঝুদিয়স কাইশরের সমকে 

হটিল। তখন শিষ্ঠেরা পুতিজন আপন হ শাধ্যান্ক্রমে 

যহোদা দেশিভুীত্গণের নির্বাহের সাঙ্গত্য পাঠাইভে 

স্বির করিল । এব* তাহারা সেই মত করিল ও বার্ণব! 

ও শাওলের হাতে প্রাচীন লোকেরস্থানে পাঠাইয়! দিল । 

দ্বাদশ অধ্যায় ্ 

সেই সময়ের মধ্যে হেরোদ রাজা মগুলীর-কএক 



স্বাদশ জধায়ু ্ রে টি. কত 

জনেরদিগকে বেশ দিবার জন্য তাহারদের উপর হাত 
দিলেন 1 পরে তিনি য়োহনের ব্ভাই ক্বাকুবকে 

তলওয়ারে সণ্হার্ করিজেন । এব" তাহাতে যুহোদীর 

দের সন্তোষ আছে দেখিয়। তিনি তাহার বিস্তার 

করিয়া পিতরকে ও ধরাইয়। লইলেন তখন আখমীরী 

রোটীর সময় ছিল । - অতএব তাহাকে পেশাহ্ষ পর্্ক 

হইলে পরে লোকেরদের স্থানে বাহির করিযু। আনিভে 

আনস্থ করিয়! তিনি তাহাকে ধরাইয়া লইঙ্কা চারি 

পালার ুহরিসেনাগণের স্কানে গচ্ছিত ক্রিয়া 

কারাগারেতে .রাখাইয়| ছিলেন | অতএহ পিতর 

কারাগারেতে বন্ধ হৃইয়। থাকিল কিন্ত তাহার বিষয্কে 

মগডলীতে একান্ত ও অনৰরূভ প্রার্থনা ঈশ্বরের পুতি 

করা গেল । পরে হেরোদ তাহাকে বাহির করিয়া 

আর্নিতে উদ্যত হইলে সেই রাত্রিতে পিতর দুই 

জিও্জীরে বন্ধ হইয়। দুই সেনার মধ্যে নি করিতেছিল 

এব” পুহরির! দ্বারের আগে কারাগারের রুহ্ষ! করিভে 

ছিল। তখন দেখ ঈশ্বরের এক দূত দেখা দিলেন 

_ এব" কারাগারেতে এক. দীপ্তি পুক্তাশিত হৃইল পরে 

তিনি পিতরের কোকে হা! দিয়া তাহাকে চেতাইয়! 

কহিলেন ঝট করিস! উঠ তাহাতে ভাহার হাত হইতে 

.. জিঞীরটা খসিয়া পড়িল। পরে সেই ফুত তাহাকে 

“কহিলেন আপন কোমর কাধ ও পায়ে পাদ্কা দেশ 
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ুরিতেরদের ক্রিয়া 

এব» সে তম্মত করিল পরে সে দূত ভাহাকে কহিলেন 

তোমার উড়নী খান গায়ে দিয়া আমার পাছে হ 

আইস। এব*সে ভাহার পাছে হ চলিয়! বাহিরে গেল 
কিন্ত সে দূতের ছারা যে কর্থ হইয়াছে ভাহা পুকৃত 

লা বুবিয়া সে অনুমান করিল যে আপনি এক দৈব 

স্বপন দেখিতেছে । পরে পুগম ও দ্বিতীয় চাতর 

লজ্িয়া গিয়া যে লোহার ছার দিয়া নগরেতে যায় 

ভাহীর নিকটে আইলে. সে তাহারুদের পুতি আপন! 

আপনি শুলিয়া গেল এব* বাহির হইয়। তাহারা এক 

সড়কের পার হইলে পরে অকম্মাৎ সেই দুড পিতরকে 

ছাড়িয়া গেল। পরে সে সচেত হইয়া কহিল এখন 

আমি নিশ্চিত জানিলাম যে পুভুআপনদূত পাঠাইয়! 

আমাকে হেরোদের হাত হইতে এব” য়ুহোদী লোকের 

সকল আশা ভরসা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । পরে 

বিবেচনা করিয়া ঘোহন যাহার দ্বিতীয় লাম মার্ক 

তাহার মাত! মারিয়ার ঘরে চলিয়াগেল ও সেখানে 

অনেকে একত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছিল'। এব* 

. পিতর্ বাহির ছারের কাটে ঘা দিতে রোদ! নামে 

এক যুবতী কে ছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আইল। 

পরে সে পিতরের রব জানিয়া আনন্ছে বিহূল হইয়! 
ছার খুলিল লা কিন্ত ভিতরে দৌড়িয়া গিয়। কহিল যে 
পিতর আপনি দ্বারের অগ দীড়াইতেছে | তখন 
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তাহার! বলিল ভুিতে। পাগলী কিন্ত সে দৃঢ্ম্ত 

কহিল যে এমনি নিতান্ত তখন তাহারা কহিল ভবে 

তাহার দূ হইবে । কিন্ত পিতর ঘা দিতে থাকি 

এব্* দ্বার খুলিলে পরে তাহাতে দেখিয়। তাহারা চমৎ্ 

কৃত হইল | কিন্ত তিনি ভাহারদিগকে চুপ করিয়! 

থাকিতে হাভে ঠার করিয়। পুভু কিরপে তাহাকে 

কারাগার হইতে বাহির করিয়! আনিষ়াছিসেন ইহার 

বৃত্তান্ত তাহারনিগকে কহিলেন পরে তিনি বলিলেন এই 

কথ। য়াকুৰ ও ভ্ভ্গণেরদিগকে জানাও গিয়। 
হাহার পরে তিনি পৃস্কান করিয়া অনয স্থানে গেলেন । 

পরে দিন হৃইহা মাত্র পিভরকি হইল কোথা গেন 

বলিয়া সেনাগণের মধ্য বড়ই হুলস্কুল হইভে লাগিল 

পরে হেরোদ অন্বেষণ করিকু। তাহার উদ্দেশ ন!পাইয়! 

বুহ্ছচকেরদিগকে ষাচিলেন এব" তাঁহীরুদের হত ভৃহী 

বার আজ্ঞ। দিলেন পরে তিনি যুহোদা দেশ হহজে 

কাইশারিয়ায় যাইয়। অবস্থান করিলেন ।পরে হেরোদ 

শোর ও শৈদ। লোকেরদের পুতি রুউ হইলেন কিন্তু 

তাহার। এক.বাক্যত। হইয়! তাহার সাক্কাতে আইল 

এব" রাজার পুঞ্রাধ্যক্ষ রাপ্টসকে আপনারদের স্বপচ্ছ 

করিয়া! সম্মিলন চাহিল কেনন রাজার রাজ/ হইতে 

তাহারদের দেশের পি হইল। অতএব এক নির. 

পিত দিবসে হেরোদ আপনি রাজপরিচ্ছদধে বিভূষিড 
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হইফু। আপন সি, হাসনে বিয়া তাহারদের পুত্তি কথা 

পুস্ত/ৰ করিলেন তাহাতে লোক সকল উস্ৈঃ শব্দ 

করিয়া কহিল এ দেবতার বাণী মন্ষ্যের নহে । কিন্ত 

তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের দূত তাহাকে ঘারিলেন কেননা সেই 

লুশ*্সা তিনি ঈশ্বরকে দিলেন না ভাহাভে তিন্নি 

কাটে ক্ষয় হইয়! পপ ত্যাগ করিলেন । কিন্ত ঈশ্বরের 

ৰাণী' বাড়িল এব” বিস্তারিত হইল পরে বার্ণকা ও 

শাওল আপনারদের সেৰা পূর্ণ করিয়া ফোহন যাহার 

খযাত নাম মার্ক তাহাকে সাথে লইয়া টিনা 

হইতে ফিরিয়া গেল। 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

ভখখন আন্টিয়োখের মগুলীর মধ্যে কএক ভবিষ 

ঘত্া! ও গরু ছিল বিশেষতঃ এইহ ছার্ণবা ও শৈমূন 

যাকে নিগর করিয়া কহিল ও কিরিণীর লূক ও মনা- 

যেন ষে হেরোদ চতুর্থাশির কর্তার গুরু ভাই ছিল 

এবশাওল । ইহারা পভূর সেবা ও উপবাস করিতে হ 

 ধর্ষাত্মা কহিলেন ঘে কর্ছের পুযুক্তে আমি বার্ণবা ও 

শাওলকে আহাদ করিয়াছি তাহীর কারণ ভাহার 

দ্িগকে আমার পুতি বিভিন্ন করিয়া দেও। পল্র 

তাহারা উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া তাহারদের উপর 

হাত দিয়া বিদায় করিল। অতএব ধর্ছাত্সা হইতে 
গুরিভ -হইয়। ভাহার। সলুকিয়ারু যাইয়। সেখান 

॥ 

সিরিরিরাযারারারাারারা 7 টি সী ২ ই 



অয়োদশ অধ্যায় ১১. 

গু. হইতে সমুদ্রে পথে-কপুমে গমন করিল । পরে সাল! 

মিশে উপস্থিত হইয়া তাহার! ঈশ্বরের বাণী য়ুহোর্দীর 
দের সিনগগে পুচার করিতে লাগিল এব" য়োহন্ 

৬ ভাহারদের সেৰাতি ছিল। পরে দ্বীপের সর্ববত্রে 

পাফস পর্য্যন্ত ভুমণ করিয়া তাহারা বার যিন্ত নামে 

গণী ও মিথঠা ভবিষ্যদ্বক্তা এক জন যুহোদীরু দেখা 

পাইল। সেই ব্যক্তি সের্জিয়স পাওসস এক সুবিবেক 

অনুষ্ঠ সে দেশের কর্তা যে বার্ণৰা ও শাওলকে 
আহীন করিয়। ঈশ্বরের বাণী শুনিতে চাহিল ভাহার 

সহিত ছিল | কিন্ত আলিমান যাহা ভাষা! ভঙ্গ করিলে 

সেই গুণির্ নাম ছিল সেই সে দেশকর্তীকে ধর্ছের পথ 

হইতে ফিরাইতে অন্সন্ধান্ন করিয়া তাহারদিগ:ক 

৯১ রোধন করিল। তখন শাওল যাহাকে পাওল ও বলে 

সে খর্মাত্মায় পূর্ব হইয়া তাহার পুতি স্থির দৃক 

করিয়া কহিল আরে সকল পুবঞ্চনায় ও দুষ্কর পূর্ণ 

শয়তানের বেটা! সকল খর্মের বৈরী ভুইকি পুভুর 
'পুকৃত পথের বিপর্যয় করিতে নিরন্ত হইৰি ন1। 

১১. এখন দেখ তোর উপর পুভ্র হাড আছে এব" তুই 
অন্ধ হইয়। কত কালাবধি স্ষ্ঠকে দেখিতে পাইৰি ন। 

এব” তৎক্ষণাৎ তাহার উপর এক কুজ্বটী ও অন্ধকার 

পড়িন তাহাতে মে এদিকে ওদিকে কিরিয।হ কেহ 

তাহার হাত ধরিয়। তাহাকে পথ দেখায় এমত জনকে 

পু 

*টি 

চে 
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১২ 
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১9 
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গেরিভেরদেয ক্রিয়ী 

ু'ড়িতে লাঞ্সিল। তখন সবে দেশরর্তা এ কর দেখিয়া! 

সিভুর শিক্ষাতে বিস্মিত হইয়া পুচ্/য় করিলেন । 

পরে পাঞ্কোস হইতে জাহীজ গুলির! পাওলের সম 

ভ্যারিরা পম্পলিয়া দেশে পর্গাভে আইল কিন্ত ফ্োহ্ন 

ভাহীরদ্িগকে ছাড়িয়া হিরোশলমে ফিরিয়া! গেল। 

পরত তাহীরা। পর্গ| হইতে পুস্থান করিয়া পনিনিয়ার 

আন্িয়োখে আগমন করিল এব" বিশ্বামবারে শিনগগে 

পরেশ করিয়া বসিল। এব” ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাণী 

গৃস্থ পাঠ হইলে পরে শিনগগের কর্তা তাহারদিগকে 

 কৃহিয়! পাঠাইল হে ছে ম্ন্ষ্য ভাইরা যদি লোকের 

১৬ 

৯৭ 

৯৮ 

১৯ 

দের পৃতি ভোমারদের কোন উপদেশ কথ। থাকে তহে 

কহিও 1 তখন পাওল দীড়াইয়ু! হাতের ঠারদিয়। 

কহিল হে ফিশরালী মন্ষ্যেরা এক তোমর। ফে ঈশ্বর 

রির্টি এ রাস সলাত গগার লগা মর রর কির করার নও 

চন 
চ 

কে ভয় কর অহ্ধান কর্হ'। এই ফিশরালী লৌকেরু : 

ঈশ্বর আমার্দের পিত্গণেরদিগকে বাছিয়া! লইলেন 

এব্* খন তাহারা মিশ্বর দেশে বিদেশী থাকিল, 

ডখন তিনি লোকেরদের উন্নতি করিলেন এব্* তথ] 

হইতে উর্ঘবাভ্ডে তাহশরদিগকে বাহির করিয়া! আনিয়া! 

দিলেন। পরে মহাপন্তরের মধ্যে সর চন্্রিশেক 

পর্য্যন্ত তিনি তাহারদের ব্যবহার সহিষ্তা করিলেন । 
তার পরে কনায়ুন দেশে সপ্ত রাজ বিনাশ করিয়ু। 

ইহারংদর দেশ ভাগ ং করিয়া ভাহারদিগকে অহিক। - 



৩ 

১ 

২ 

৩ 

২৪ 

৫ 

২৬ 
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রার্থে দিলেন । তাহার পরে চারিশভ পঞ্ণশ বৎসর 

গত হইলে তিনি তাহারদিগকে ন্যায় কর্ভাগণ 

দিলেন সামুয়েল ভবিষ/দক্তার সময় পর্ধ্স্ত।.সেই কাল 

হইতে তাহারা রাজাকে চাহিলে ক্শ্থর এক মন্ষ্য 

বেনিমনের গোত্রে কিশ্খের পুর শাওলকে চলিশেক 

বুসর ' পর্যন্ত ভাহারদিগকে দ্িলেন। এব" 

তাহাকে অপদস্থ করিয়। তাহারছের রাজ হইবার | 

কারণ দাউদের উদয় করিলেন যাহার পুতি 

তিনি এই পুমাণ ও দিলেন ফে আমি হিশির পৃত্র 

দ্রাউদকে এক মনুষ্য আপন মনোনীত পাত্র 

পাইয়াছি সে আমার সমস্ত আন্ঘতি পালন করিবে 

এই মনুষ্ের উরসে ঈশ্বর আপন অক্সীকারান্ক্রমে 

ফিশরাল পুতি যিস্ত ত্রাণকর্তার উদ্ভব করিয়াছেন । 

ফোহন তাহার দেখা দেওনের অগে রিশরালী লোক 

সকলেরদিগকে মন ফিরাণের বাপৃটিক্ম গ্চারকরিলেন। 

এব" যোহ্ন আপন কর্মেরভার কুলাইতেং কহিলেন 

আমাকে কি করিয়া জান আমি সে নহি কিন্ত দেখ 

এক জন আমার পশ্চাতে আমিতেছেন যাহার পায়ের 

জুতা খুলিতে আমি যোগ; পাত্র নহি। হে মনুষ/ 
ভাইরা আব্রহামের গোত্র সন্তান ও যে কেহ তোমার 

দের মধ্যে ঈশ্বরকে ভয় করিতেছে তোমারদের স্বানে 

এই পরিত্রাণের বাণী প্রেরিত হইয়াছে । কেনন! 

ৃ ঢ৮৮% 



৪১৪ পদ্িতেরদের ক্রিয়া 

-ফির়োশলমের নিবাসির ও তাহারদের অধ্যচ্ছেরা 

তাহাকে না জানিয়া ও তবিষ্যদ্বভুগণের উক্তি যে 

পুতি বিশ্বাযহারে পাঠ হইতেছে তাহা না বুবিক্া 

তাহার দোষ নিশ্চয় করাতে তাহারা পূর্ণ করিয়াছে। 

২৮ এব” তাহাতে কোন -মরণার্থ হেতু না পাইর। তত্রাপি 

ও তাহারা পীলাভের স্বাতন তীভার বধ হইবার কারণ 

২৯ যাচ্ঞা করিল। এব" তাহার বিষয়ে যে সকল গুস্থিত 

হিল তাহার! তাহার পালন করিয়। তাহাকে ক্রুশ 

হইতে নামাইয়া! একটা কবর স্কানে শোয়াইয়। দিল। 

৩০" কিন্ত ঈশ্বর তীহাকে মৃডু হইভে উঠাইয়। ছিলেন। 

৩১ পরে যে সকল তীহ।র সঙ্গে গালিলী হইতে যিরোশলমে 

আসিয়াছিল যাহার! লোকেরদের' পুতি তাহার সাচ্ছী 

আছে তাহারদের স্থানে তিনি অনেক দিবস দেখা 

৩২1৩৩ দিলেন এব* আমরা তোমারদের স্থানে মঙ্গল বার্তা 
আনিতেছি যে পিত্গণের্দিগকে ফে অঙ্গীকার করা 

গিয়াছিল তাহাই ঈশ্বর আমর! তাহারুদের সন্তানের 

দিগকে মিস্তুর পুনরু্থানেতে পূণ করিয়াছেন য্দ্নু কমে 

দ্বিতীয় গীতে গুন্থ ও আছে হে তুমি আমার পুত্র আজি 

৩৪ তোমাকে জন্ম দিয়াছি | এৰ্* যে তীহীকে ম্ডু হইতে 

উঠাইয়াছেন যেন তীহার আর্বার পচন স্থানে যাওয়। 
নাহয় তাহার বিষয়ে তিনি এই. মত কহিলেন আমি 

৩৫ তোমারদিগকে দাউদের অমোঘ হর দিব। এতদর্থে ভিনি 
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এ৬ অন স্বানে ও কহিতেছেন তুধি আপন ধার্মিকক্ে 

পচতার দেখ। পাইতে দ্িবান|| কিন্ত দাউদ ঈশ্বরের ইচ্ছা! 

নৃকমে আপন কালের সেব] করিলে পরে নিদু। গেলেন 

এব" অবগন পিত্গণের স্থানে রাখ। গিয়া! পচতার দেখ! 

৩৭ পাইলেন। কিন্ত যাহাকে ঈশ্বর পুনশ্চ উঠাইলেন তিনি 

৩৮ গ্রচতার দেখ । পাইলেন ন| | অতএর মনুষ্য ভাই 

সকল এই তোমার্দিগের গোচর হউক €ঘ তাহার 

দারা পাপের ক্ষমা তোমারদের পুতি পুর 
৯ হুইতেছে | এব" ফে সকন বিষ্য়ু তোমর। মুশার 

ব্যবস্থা হইতে নির্দোষী ঠাহরিতে পারিলা না ভাহা। 

৪818১ দিয়া পৃত্য়ী সকল নির্দোষী ঠাহরা যায়। অতএব 

সাবধান যেন সেই ভবিষ্যদক্তারদের গুহ্থোক্ত বাণী, 

তোমারদের উপর না ছটে হে তুচ্ছকেরা দৃফি কর 

এব, অসম্ভব জ্ঞান করিয়া নউ হও কেনন! আজি 

তোমারদের সময়ে এক কর্ম করি এমত কর্ম যে 

] 

তোমারদিগকে কেহ যদি তাহার বৃত্তান্ত কহে তথাচ 

$$ তোমরা পুত/য় করিবা না। পরে যুহোদীরা সিনগগ 

হইতে বাহিরাইতে ং ভি্নদেশির1! যাচএ্গা করিল যে 
আর বিশ্ুমবারে আমারদের পৃতি এই কথার পৃস্তাৰ 

$৩ হউ্ক। এব* সভ। ভঙ্গ হইলে পরে অনেক য়হোদী 
ও য়ুহোদী মতাবলষ্ী ভক্ত লোক পাওল ও 

.. ্বার্শবার পাছে হ চলিল ও সে তাহারদিগকে ঈশ্বরের 



৪১৬ 

৪৪ 

৪৩ 

পুরিতেরদের ক্রিয়া! 

অন্গ্ছে থাকিতে বুৰাইয়। দিল। তখন পর বিশ্বামৰাকে 

পায়ু নগর সমূহ ঈশ্বরের বাণী শুনিতে আসিয়া একত্র 

হইল। কিডয়ুহোদীরা লোকার্ণ দেখিয়ু। তাপেতে পূর্ণ ৰ 

হইল এব” বাদার্থ ও 'অপনিন্দা কথা! কহিয়া 

পাগলের উক্ত গস পৃতিরোধ করিতে লাগিল । তখন 

পাওডল ও বার্ণবা সাহস করিয়। কহিতে লাগিল স্থে 

ঈশ্বরের কাণী পুথমে তোমারদিগকে কহিভে উচিত 

ছিল কিন্ত তাহা ভোমরা আপনারদের নিকট হইডে 

দূর করিয়া আপনারদিগকে অনন্তজীবৰনের অফ্োগ/ 

পাত্র ঠাহরাইতেছ অতএব দেখ আমরা ভিম্নদেশিরদের 

4 

8৮ 

$ 

৫১ 

পুতি ফিরি | কেনন) পুক্ভ আমারদ্গিকে তন্মত আজ্ঞা 

করিয়া কহিয়াত ইন যে দেখ আমি তোমাকে 

ভিলদেশিরদের দীপক হইবার কারণ স্বাপন করিয়াছি 

যেন পৃথিবীর সীঘাবধি তুমি পরিত্রাণের হেতু হও। ভিন্ন. : 

দেশিরা এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল এৰ* পুভুর 

বাণীর ধন্যবাদ করিল এব” য্তেক জন অনন্ত 

জীবনার্থে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহীরা বিশ্বাস করিল। 

পরে পৃভুর বাণী সেই অঞ্চলের সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইল | 

য়ুহোদীর] উত্তম ভুক্ত স্রীগণেরদিগকে ও নগরের 

পুথ্ণন লোকেরদিগকে উদ্কাইয়। পাওল ও বার্ণবাসের 

গৃতি উপদ্দুব করিতে লাগাইয়া তাহীর্দিগকে তাহার 

দের অঞ্চল হইতে দূর করিয়। দিল কিন্তু ইহার! 

দির রারাররায়ামারারারা রাপ্ার সা ক রর দলা র ০ সস রক রসাল 
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তীহারদের পুতি আপন পায়ের ধুলা বাড়িয়। দিয়া 

ইকোনিয়ুমে আইল। কিন্ত শিষ্ঠগণ আনন্দে শ 

ধর্মাদ্মীতে পূর্ণ হইল | 

চতুর্দশ অধ্যায় 

পরে ইকোনিয়মে ঘটনাক্রমে ভাছার] দুই জঙ্গ 

য়ছোদীয়েরদের সিলগগে একত্রে গিয়া এমন উক্তি 

করিল ফ্ যুহোদী ও যুলাননী লোক্ক উভয়ের মব্চে 

যথেষউ লোক বিশ্বাস করিল। কিন্ত অবিশ্বাসক 

য়হোদীরা। ভিন্দেশিলোকের মন্দ উদ্ভাইফুা! ভু 

গণের পুতি তাহারদের দৃর্ভাৰ জয়াইয়ু।দিল | অতএহ্ 

তাহার] চিরকাল থাকিয়ু। পুভুতে সাহস কথা কহিল 

ও তিনি আপন অনুগ্হের বাঁণী পুভি পুমাণ দিয়! 

তাহারদের হাতে লক্ষণ ও আশ্চ়্্য কর্ম করা ফাইডে 
প্দান করিলেন। কিন্ত নগরের লোক সকল ভিন্ব 

ভদ্দ হইল কেহং ফুহোদীরদের পুস্থে এব" আর 

কেহ প্রিতেরদের পুঙ্থে ছিল। পরে ভাহার 
দিগকে উপদু ও পৃস্তরাঘাৎ করিবার্র জনে ভিতবদেশী 

ও যুছোদী লোক উভয় আপনারদের পৃথান লোকের 

সঙ্গে অতিক্ষমণ করিতে উদ্যত হইলে তাহার! 
ইহার বৃত্তান্ত পাইয়! পলায়ন করি! লঙ্কাঙ্গুনিয়ার 
নগরে লস্থায ও দর্্বে ওতাহার চতুর্দিগের অঞ্চলে 
গেল। এব সেখানে তাহারা যঙ্গল সঙাগর পুর : 
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পোরিশেরদের ক্রিয়া 

করিতে লাগিল। শখন লঙ্গায় পায়েতে অবশ এক 

জন বসিয়। ছিল যে আপন মাতার গর্ত হইতেই এই 

মত ফেৌড়া হইয়া! কখন হ্বাটে নাই | সেই পাওলের 

কথা শ্তনিতে ছিল এব পাগল তাহার উপর স্বির্দৃক্টি 

করিয়া তাহার ভাল হওনের বিশ্বান বুঝিয়। উচ্চৈঃ 

স্বরে কহিল ভূমি স্বপাজে খাড়া হও এব” সে লা দিয়া 

উঠিয়] হটিতে লাগিল । পরে লোক সকল পাগলের 

কৃত কর্ম দেশ্রিয়া উচ্ৈঃ স্বর করিয়া লকায়নিয়ার 

ভাষাতে কহিতে লাগিল যে দেৰলোক মনুষ্য রূপে 

আঘারদের স্বানে নামিয়াছে। এক" বার্ণবাকে ফুপিতর 

করিয়া কহিল কিন্ত পাওল অগুবক্তা হইলে তাহাকে 

ম্করী করিয়া কহিল। তখন তাহারদের নগরের 

সম্ুখে স্কাপিত যুপিতর তাহার পুরোহিত গুরু ও ফুল 

মাল! দ্ধারের নিকটে আনিয়া! লোকের সঙ্গে যজ্ঞ কর্ম 

করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্ত বার্ণবা ও পাওল 

প্রিতেরা তাহার সণ্বাদ পাইয়। আপনারদের বস্ত্র 

চিরিয়া লৌকেরদের মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া! চেচাইতে 

লাগিল যে হেমহাশয়েরা এমন কর্ম কেন করহ আমর! 

ও ভোমারদের মড ইন্দিয়ুঘুক্ত মনুষ্য ও তোনার্দের 

স্বীনে মঙ্গল সমাচার পুচার করিতেছি ঘে তোমরা এ 

সকল বৃথা কলপন) হৃইডে জীবম্মান ঈশ্বরের পুতি 

যেন ফির যিনিস্বর্গ ও প্থিবী ও সমূদু ওভাহার 

লং 
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মধ্যস্ত সকলের সৃষ্ি করিলেন | এব" গত কালে সমস্ত 

রাজ্য আপন ংই গথে গতি করিতে দিলেন তথাপি 

তিনি হিভ কর্ম করিয়া আমারদিগকে আকাশ 

হইতে জল বৃষ্তি ও ফ্লবন্ত সময় দিয়! আমারদের 

অন্তঃকরণ ভক্ষ্যেতে ও আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়। সাক্ষা 

রহিত থাকিলেন ন1। এই কথা কহিলেও তাহারদের 

পুতি যাগ কর্ম করিতে লোকেরদের বারণ করু। ভার 

ছিল। কিন্ত আন্টিয়োখ ও ইকোনিযুম হইতে কতেক 

যহোদদী আসিয়া! লোকেরদিগকে বুঝাইয়া। পাওলকে 

পুস্তরাহাত করাইয়! তাহাকে মৃতজ্ঞান করিয়া নগরের 

বাহিরে টানিয়। লইয়া গেল। কিন্ত তাহার চতুষ্পার্থে 

শিষ্/গণ দ্ীড়া ইয়া থাকিতে * তিন্দি গাত্রো্থান করিয়ু। 

নগরেতে পুবেশ করিলেন এব- পর দিবসে বার্ণবার 

সহিত দর্বর্বে গেলেন | পরে সেই নগরে মঙ্গল সমাচার 

পুচার করিষু। এব* অনেকেরদিগকে শিক্ষাইয়] তাহার! 

লভ্রায় ইকোনিয়ুমে ও আনণ্টিয়োখে ফিরিযু। গিয়। 

শিষ্/গণের পুণণ স্বির করিল। আর ধর্মে থাকিতে এব হে, 

অনেক দুঃখ ভুগ্জিয় ঈশ্বরের রাজ্যে আমারদের পুবেশ 
করণের আবশ্যক আছে তাহারদ্গকে বুঝা ইয়। দিল। 

পরে তাহার্দের কারণ পুতি মণলীতে উপবাসের্ 

সহিত পুর্থনা করিয়। পাচীনগণকে নিযুক্ত করিলে পরে 
য় গুভূতি ভাহার। বিশ্বান করিয়াছিল তাহার স্থানে 

৮৪৪ 
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৪1৫ তাহার! তাহীরদিগকে সমর্পণ করিল। তাহার পর 

এ 

“সি 

তাহারা পনিদিয়। দেশ পার হইয়া পম্পলিয়ায় আইল 

এব” পর্গাতে বাণী পুচার করিয়া আটালীয়ায় যাইয়া 

পৌছিল। পরে সেখান হইতে জাহাজে গমন করিয়া 

তাহার আন্টিয়োখে আইল যে স্বান হইতে যে 

কর্ম তাহারা পূর্ণ করিয়াছে তাহার নিষিস্তে তাহার! 
ঈশ্বরের অন্গৃহেতে সমর্পিত হইয়াছিল । এব* 

সেখানে আসিয়] মণ্ডলী একত্র করিলে পরে আপনার 

দের দ্বারা ইশ্বর যে সকল করিয়ীছিলেন ও ভিন্নদেশির্ 

দের পুতি তিনি বিশ্বাসের দ্বার কি রূপে শুলিয়। 

ছিলেন তাহারা এসকল বিক্রণ কহিল | পরে তাহারা 

শিষ্ঞগণের সহিত সেশখ্বীনে অনেক কাল থাকল | 

পঞ্চদশ অধ্যায় 

পরে য়ঙহোদা দেশ হইতে কতেক জন আসিয়া? 

ভীত্গণেরদিগকে ' শিচ্ষাইতে লাগিল যে মূশার 

মতানুক্রমে তৌমারদের সুৰত না হইলে তোমরা 

পরিত্রাণ পাইতে পারিবা না। অতএব তাহারদের 

সহিত পাগল গত বার্ণৰা যথেষ্ট উত্তর পূত্যত্তর ও বাদানু 
বাদ করিলে পরে জীতার! স্থির করিল যে একথার 

বিষয়ে পাওল ও বার্ণৰা আমার্দের মধ্যকার আর হ 

জনের অঙ্কে পররিতগণ ও প্রচীন লোকের স্থানে 

যিরোশলমে যাইতে হইবে । অতএব তাহারদের 
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যাত্রায় মণ্ডলী তাহীরদিগকে আগে বাড়িস্র! রাখি ল 

ভাহারা ফনিকী ও শমরণ দেশদিয়। ভিকদেশিহদের 

যন ফিরাণের বার্তা কহিতে কহিতে গমন করিল 

ও সকল ভুভ্গণের পরমাস্রাদ জন্বাইল | এৰ* 

য়িরোশলমে পৌছিলে পরে মগুলী ও পেরিতগণ ও 

গ্াচীন লেঃক তাহারুছের আগুহ করিল পরে তাহার 

দের দ্বারা যে কিছু ঈশ্বর করিয়াছিলেন তাহারা! সকলি 

কহিল। কিন্ত বিশ্বাসক প্রারনি মতাবলস্িকতেক জন্ 

উঠিয়া কহিতে লাগিল ষে উহ্ারদিগকে সূনত দেওয়ু] 

এব” মুশার ব্যবস্থা পালন করিভে আজ্ঞা কর! 

আবশ্যক আছে। তখন প্রিতেরা ও পুুচীনের্! 

একথার বিরেচনা করিত একত্র হইয়! সভাস্থ হইল। 

এব* যথেক্ট বাদান্বাছ্গ হইলে পরে পিভর উঠিয়া! 

ভাহারদিগকে কৃহিতে লাগিল হে মনুষ্য তাই সকল 

তোমরা জান যে আনেক কাল হইতে ইশ্বর আমারদের 

মধেঠ অভিমত করিলেন যে আমার পুমূখাৎ ভিনদেশি 

রা মঙ্গল সমাচারের কথা। শ্তণে ও বিশ্বাস করে। এব” 

ঈশ্বর যিনি অন্তঃকরণ জানেন তিবি ' ফেমন আমার 

দিগকে তেমনি তাহীরদিগকে ধর্সাতআ] দিয়া তাহার 

দের সাচ্ষী হইলেন । এব্* বিশ্বাস ছারা তাহারদের 

অন্তঃকরণ পরিষ্কার করিয়া তাহারদের ও আমারদের 
১০. সধ্যে কিছু ভিন্নভাৰ করিলেন না| অতএব সম্প্চি 

ৃ এআ 
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যে জৌয়াল আষারদের পিত্গণ কিহ্বা আমর? 

আপনারাই সহিতে পারিলাম না তাহা ভোমরা শিষ্ঠ 

গণের ছাড়ে দিয়] ঈশ্বরের পরীচ্চ। কেন কর্। বিন্ 

আমার্দের বিশ্বাস আছে যে পুভু গিশ্ত খের আমুগহে 

ভেই যেমত তাহার্দের পরিত্রাণ সেই মতে আমার 

দেরও হইবে । তখন সভা সমূহ চুপ করিয়া পাওল 

ও বার্ণবার বিবর্ণ যে ঈশ্বর তাহার্দের দ্বারা ভিন্ন 

দেশিরদের মধ্যে কিং আশ্চর্য্য ও আসতৰ ক্রিয়া 

করিয়াছিলেন তাহার। অবথ্থান পূর্বক শুবণ করিল। 

এব্* কথণ সমাপ্ত করিলে পরে য়াকুৰ পূচ্যত্তর করিয়। 

কহিল হে মনুষ্য ভাইরা আমার কথ! অবধ্ধান কর! 

ঈশ্বর আপন নামার্থে ভিঙ্দেশিরদের মধ্য হইভে 

এক লোক লইবার কারণ তাহারদের স্বানে পুথষে 

কি রপে দেখা দিলেন ইহার বৃত্তান্ত শীমন তো কহিয়। 

ছেন। এফ” ইহীতে ভবিষ্যদ্বক্তারদের বাণী ও মিলিতেচ্ছে 

যেঘভ লিপিয়াছে | ইহার পরে আফি ফিরিৰ এব, 

দাউদের পতিত তাগু পুনরায় নির্মাণ করিব আমি. 

তাহার ভাক্ষ্যাপড়! সকল পুনবর্বার গীথিয়া দিব 

ওখাড় করিব তাহাতে বক্রী মনুষ্যেরণ যেন ফ্িহ্হার 

উদ্দেশে পুবর্ত হয় বটে সেই সকল ভিন্ন দেশিরাই 
যাহারদের উপর আমার নাম কহা যাইতেছে যিভহ! 

যিনি এ সকল কর্ম সাধিততিছেন তিনি ইহা কহেন। 
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গথ্দশ অধ্যায় - ২৩ 

আদিকাল হইতেই আপন সমন্ত কর্থ ঈশ্বরের গোচর্ 

আছে | অডএব আম্ণর বিগর এই ফে ভিন্দেশির 

দের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের পুতি ফিরিয়াছে ভাহার 

দিগকে আমরা বঠামোহনাদি। কিন্ত তাহার্দিগকে লিখি 

যে বিগ্হের মল ও পরদার ও গলামোচড়। সারা এক্, 

রক্ত এসকল তাহারা পরিত্যাগ করে। কেননা পৃৰ্বকাল 

হইতেই মৃশার পুচারক পুতি নগরে আছে ও তাহার 

কথ সিনগগে ং পৃতি বিশ্ীধবারে পাঠ হইতেছে । 

তখন প্ুরিতেরা ও প্াচীনেরা শু মণ্ডলীসমূহ পাওল 

ও বাবার সহিত আপনার্দের মধ্ঠ হইতে মনোনীত 

জনেরদিগকে আন্টিয়োশ্ে পাঠাইতে বিহিত বুঝিল 

সে কে নায়হোদা যাহাঁরুখ্যাতি নাম বার্ণৰা ও শীলাস 

যে ভুীঁত্গণের মধ্যে শ্ষ্ঠে লোক | এব* তাহারদের 

ছারা একথা লিখিল যে পুরিভ ও পীচীন ও ভুাত্গণ 

সকল আন্টিয়োখে ও নিরিয়ায় ও কলকিয়ায় ভিন 

দেশিরদের মধ্যে যে ভুত্গণ আছে তাহারদিগকে 

মমস্কার পাঠায় | আমরা শ্তণিয়াছি যে কঙেক জনম 

ফাহারদিগকে আসর এমত কোন আজ্ঞ| দিলাম না! 

ভাহারা আমারদের এখান হইতে গিয়! তোমারদিগ 
কে কথার আলাপ পলাপে ব্যস্ত করিয়া দিয়া তোমার 

দের আন্তঃকর্ণ অস্বির করিয়া কহিয়াছে যে তোষার | 

দের সৃদত হওয়া এব” ব্যবস্থার পালন কর! আবশক 
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আমারদের পয পাওল ও বার্মকা এমন মনৃষ্ের! 

যে আমারদের পৃভুস্রিশ্ত খাটের নম পুযুক্তে তাহারা 

আপনার্দের পাগের সশয় স্বীকার করিয়াছে তাহার 

দের সঙ্গে মনোনীত লোকেরদিগকে ভোমারদের 

নিকটে পাঠাইতে বিহিভ বুঝিলাম। অতএব আগ! 

যুহোদ1] ও শ্রীলাসকে পাঠইতেছি যাহারা তোমার 

দিগকে তন্মত কথণ পুসুশাৎু ও কহিবে | কেনন। ধর্ম 

আীকে ও আছারদিগকে তোমারদের উপর আর 

কোন ভারু- দিতে বিহিভ দেখীইল না কেবল এই 

আবশ্যকীয় কর্ম । বিগৃহের নৈবেদ/ সামগী ও রুক্ত 

ও গলামোচড়ামারা দুব্যও পরার এসকলের পরিজ্যাগ 

করা এসকল হইভে তোমার! হ্চান্ত থাকিলে ভ।ল 

করিবা ইতি । অতএব তাহার] বিদায় হইয়া 

আন্টিয়োশখে আইল পরে লোক সমূহ একত্র করিয়া 

পত্র দিল এব তাহা পাঠ করিয়া তাহার তাহার 

পূবোধ দেওনল হেতু পর্মীনন্দ করিল | এব্* যুহৌদা। 

ও শীলাস আপনারাই ভবিষ্যছক্তা হইয়া ভুঁত্গণের 

দিগকে বিস্তারিত কথায় উপদেশ দিল ও স্থৈর্ধ্য করিল... 
এব" কিছু কাল থাকিলে পরে ভুহগণ হইতে 

পরিতেরদের নিকটে যাইতে পুণয়পূর্র্বক বিদায় 
হইল । কিন্ত শীলাস সেখানে থাকিতে অভিমত 

নন নিস 
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যোড়শ অধথ্ঠাু ৫২ 

করিল | এব পাওল ও বার্ণৰা আরং অনেকের 

সঙ্গে শিক্ষাইতে ও পুভুর বাণী পুচার করিতে 

আন্টিয়োহখ থাকিল | কিছ, দিবস পরে পাওল বার্ণব! 

কে কহিল আমর] পুনশ্চ যাইয়া ফেং মগরে আমরা 

গুভূর বাণী পুচার করিয়াছি সে সকল স্থানে যাইয়া 

আমারছের ভুীত্গণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার 

দের মঙ্গলাদি দেখি | এব* বার্ণৰা তাহারদেছু সমভ্যারে 

ফোহ্ন যাহার ছ্িতীয় নাম মার্কস তাহাকে লইডে 

স্থির করিল। কিন্ত পাগল এমন লোক ফে তাহারদের 

সঙ্গে কার্যেতে না গিয়া পম্পলিয়ায় তাহারদিগকে 

ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহাকে আপনার্দের সহিত লইতে 

অম্পযুক্ত বুঝিল। অতএব তাহারদের বলাবলি এমন 

ভীহ্দু হইল যে তাহারা ভিন্ন হইয়া গেল এব" হার্মৰ। 

মার্কসকে লইয়া জাহাজ যোগে কপুসে গেল। কিন্ত 

পাওল ভুীত্গণ হইতে ঈশ্বরের অনুগুহেতে সমর্পিত 

হইয়া শীলাসকে বাছিয়া লইয়া পুস্থান করিল। 

এব" অগুলী সকল দ্বির করিতেং তিনি মিরিয়। ও 

কলিকিয়৷ দিয়া গমন করিলেন_- 

ষোড়শ অধ্যায় 

পরে তিনি দ্ব্বে ও লত্রাতে আইলেম এব তথায়ূ 

দেখ টিমোতিয়স নামে এক জন শিষ্য ছিল সে একটা 

বশ্বাসিয়হোদী ভ্রীর পুভ্র কিন্ত তাহার পিতা যুনানী 



৫২৬ পুরিতেরদের ক্রিয়া 

ছিল। সে লশ্া ও ইকোনিয়ুমী ভীত্গশের মদে 

_ সুখ্যাতান্থিভ ছিল। ভাহাকে পাওল আপনার সঙ্গে 

চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া এ অঞ্চলের অবস্থিভ 

য়ুছবোদীরদের বিষয়ে তাহাকে লইয়া তাহার সুনভ 

করিয়। দিল কেননা সে সকল জানিল যে তাহার পিতা 

যনানী ছিল। এব* ডাহারা নগরে চলিয়াগিয়া ফে 

আ'জ্ঞ] পত্র পেরিতগণ ও পাঁচীনের। যিরোশলমে স্থির 

করিয়াছিল ভাহ ভাহারদের স্থানে সৌপিয়। দিল। 

অতএৰ মগুলী সকল ধর্মেতে স্বির হইল এব" তাহার 

দের গণনা দিনে বাড়িল। পরে ফিগিয়া দেশ ও 

গালাতিয়৷ অঞ্চলের সব্বৃত্রে ভুমণ করিলে পরে ভাহারা 

আসিয়ায় যাইতে ধর্মাতআা! হইতে নিষেখিত হইয়া 

মিনিয়ায় আসিয়া বৃতিনিয়ায়ু যাইতে উদ্যত হইল 

কিন্ত আতা! ভাহারদিগকে যাইতে দিলেন না। অতএব 

মিসিয়া দেশ লজ্ঘিয়া তাহারা ট্রোয়াসে পৌছিল। 

এব* র্াত্িকালে পাগলের স্কানে এক দৈৰ স্বপ্ধ দেখা 

[দিল এক জন মাকিদনী দণ্ডায়মীন হইয়া তাহাকে 

কাকুতি করিয়া কহিল যে মাকিদনিয়ায় পার হইয়। 

আসিয়া আমারদের উপকার কর্হ | সেই স্বপ দেখিহ! 

মাত্র যে গুভু আমার্দিগকে তাহার্দের স্থানে মঙ্গল 

সমাচার পুকাশ করিতে ডাকিতেছেন ইহা৷ নিশ্চিত 

কুঝয়া আমরা মাকিদনিয়ায় যাইতে উদ্োগ করিলাম। 
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ষোড়শ আধ্ণয় পথ 

শতএহ ট্োয়াস হইতে খুলিয়া! আমর সোজা পথে 

সমোত্রাকিয়ায় চলিয়া পরছিবসে নিয়াপলিস পাইলাম। 

এব, সেখান হইভে ফিলিপিতে আইলাম ফে্ 

মাকিদমিয়ার ও অঞ্চলের পুথান মগর এক্ক নূতন বসত 

এব” সেই নগরে আমরা কেক দিবস থাকিলাম । 

পরে বিশীঘবার্ে আমরা নগর হইতে ঘাহিরাইয়া 

নদীতীরে গেলাম বেশ্যানে নীতিক্রমে একটা পুর্ঘনারস্থান 

ছিল পরে সেখানে বসিয়া যে সকল ভ্রীলোৌক যড় 

ভ্ইফাছিল তাহারদিগকে আমরা কথা! কহিলাম। 

এব" তয়াটীরা মগর হইতে লদিয়া নাঁমে বানী বর্ণের 

বিক্রধিণী এক অ্ী যে ঈশ্বরের ভজনলা করিত সে 

আমার্দের কথা শুণিল এব" পৃভভ তাহার মনের 

কপাট খুলিগ্লা দিলেন তাহাতে সে পাগলের উক্ত 

কথায় যমোযোগণ করিল | পরে স্বপরিবারে 

বাপ্টাইজিত হইয়া! সে আযারদিগকে মিনতি করিয়া 

কহিল যদি আমাকে পভূর বিশ্বাসিপাত্রী ঠাহরাইয়াছা 

তবে আমার হয়ে পুবেশ করিয়া থাক এব" সে 

আমার়দিগকে উপরোধ করিয়া লইয়া গেল । তদনস্তরে 

ঘটনাক্রমে প্রার্থন স্বানে যাইতে & এক চে়ী দৈবজ্ঞীয় 
ভূতগুন্তা যে তাহার ভবিষ্যন্বাণীতে আপন কর্তারদের 
যথেইউ লাভার্জন করিয়া! দিল তাহার আমারদের 

সহিত সাক্ষাভ হইল । এব" পাগুল ও আমারদের 
রি ০০০ 



৫২৮. প্রেরিতেরদের কিয়? 

পঃছে ২ চলিয়। চাঁৎকার করি? কছিতে লাগিল হে 

এই মন্ষ্/েরা সব্ধ্ পধান ঈশ্বরের সেবক যে আঙ্গারু 

১৮ দিগকে ত্রাণের পথ পৃকাশ করেণ |. এই মত সে অনেক 

দিবস করিল কিন্ত পাঁওল ব্যস্ত হইয়া! ফিরিয়া সে 

ভূভকে কহিল যি্ত গ্ীকের নামে আমি তোকে আজ্ঞ! 

দি যে তাহার অন্তর হইহত নির্গত হইস এব" তাহা! 

৯৯. তঙ্ক্ষণাৎ বাহিক্ হইল। পরে যখন তাহার কর্তারা 

দেখল যে তাহারদের লাভের অধশ! গিয়াছে [তাহার 

পাওল ' ও শীলাসকে ধরিয়া বাজার সৃলে শাসষ 

₹০ কর্তারদের স্থানে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। পরে 

ভাহারদিগকে বিচর কর্তাদের নিকটে আনিয়া দিয় 

তাহারা: ক্িতে লাগিল যে এই মনুষ্ঠের! যুহোদী 

হইয়া আমারদের নগরের অত্যন্ত লগুভণ্ড করাইতেছে। 

২১ এব আমরা রর্মীলোক হইয়া যে ধারার গুহণ করা ও 

পালন করা আমারদের অকর্তব্য তাহা শিক্ষাইতেছে। 

হ২ং পরে লোকের ঘটা তাহারদের বিপক্ষে একত্রে উঠিল 

এব্* বিচারকর্ভীরা ভাহারদের হস্্র কাড়াইয়া! লইয়া 

২৩ তাহারদিগীকে বেত মার্িভে আজ্ঞ। করিলেন | এব" 

তাহারা তাহারদের উপর বিস্তর প্হারু দিলে পরে 

তাহারদিগকে কারাগারে ছাখাইয়। কারাগারের 

রহ্ছককে তাহারদের সূর্ুচ্ষা করিতে ভারিয়া ছিল। 

২৪ ও সে এমন ভার পাইয়া ভাহারদিগকে ভিতর 



?৫ 

৬ 

২৭ 

২৮ 

২৯ 

২১ 

৩২ 

৩ 

ঘোড়শ আধ্তায় ৫২৯১ 

ফ্কারাগারে থইয়া তাহারদের পাফে কন্দা দিয়া বদ্ধ 

করিল । কিন্ত দুই পুহর রাত্রি সময়ে পাওল ও শীলাস 
পার্থনা করিব ঈশ্বরের পুতি একট! স্তৰ গীত গাইতে 

লাগিল এব্* বন্ধিসকল তাহ] শুণিল। পর আচন্বিতে 

ভূমিকম্প হইল তাহাতে কারাগারের নেও লড়িল 

এব" তৎক্ষণাৎ ছার নকল খুলিয়া গেল ও নকলের 

বন্ধন খসিয়া পড়িল । তখম কারাগারের রক্ষক নিদু। 

ভঙ্গ হইয়া! কারাগান্ধের স্বার সঞ্চল খোলা দেখিয়া 

বদ্ধিসকল পলাইয়া! গিয়াছে হুঝিয়া সে আপন 

তলওয়ার বাহিবু করিয়া আত্মনাতী হইতে উদ্যত 

হইল । কিন্ত পাওল উচ্চৈ-ন্বরে ভাকিয়? তাহাঞ্চে কহিল 

তমি আপন অপকর্ম করিও মা আসর) সকলেই এখানে 

আছি। তখন সে.পুদীপের ফার্ণ ডাকিয়া! লম্প দিয়! 

কষ্পমান হইয়া আসিয়ু। পাওল ও শীলাসের শাক্াতে 

পড়িল | পরে তাহশরদ্দিগক্ধে বাহির জানিস্থা কহিল হে 

মহাশয়ের] আমি পরিব্রাণ পাতে কি করিব | তখন 

তাহার]! কহিল পু্ভু ফ্িস্ত শরীফের. উপর বিশ্বাস কর 

তবে তূমি স্বপরিবারে পরিত্রাণ পাইৰা | পরে তাহাকে 

এব্* তাহশর ঘরেতে যত ছিল সকলের্দিগিফে ভাহীরু! 

পুভুর বাণী কহিল। তখন্দ সেই ক্ষণ রাত্রিতে সে 
তাহণরদিগকে লইফু! তাহারদের ছা সকল থূইসা! দিল 

পরে আপনি ও তাহার পরিবার সকলেই ততফালে 
চর 
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-ববাপ্টাইজিত হইল পরে তভাহারদিগকে আপন ছে 

আনিয়া তাহারদেরু অগ্ ভোজনীয় সামগ্টী রাখিল 

এব" স্বপরিবার সমূহে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আনন্দে 

প্লকিভ হইল। পরে দিন উপস্থিত হইলে বিচার 

কর্তারা দূতলোকের দারা কহিয্া প্াষ্টাইল ঘে ও 

মন্ষ্ঠেরদিগকে ছাড়িয়া দেও । তখন কারাগারের 

রচ্চক এই কথ পাওলকে রহিল যে বিচারকর্তার! 

তোমারদিগকে ছাক্ীইয়। দ্দিভে পাটাইয্লাছেন অডএৰ 

পু্বান করিরী কুশলে চলিয়া যাঁও। কিন্ত পাওল 

কহিল আমরা রর্মীলোক আছি তথাপি তাহারা দোষ 

নিশ্যয় রহিত আমারদিগকে পুকাশ মতে গুহীর্ 

করিয়া কারাগারেতে রাখিয়ছে এব" পম্পুতি তাহার 

আযারদিগকে গোপন রূপে বাহিরু করিয়। ঠোলয়া 

৬2৮ 

৩০) 

দেয় এ কদাচ হবেক লন] হয় তে! আপনারাই আনিয়ু। 

আঘমারদিগকে বাহির করিয়া! লইয়ু। যাউক । ভখন 

দূত সকল এই কথা বিচারকর্তারদিগকে,যাইয়া কহিল 

এর" সে যখন শুশিল ফে ভাহারা রূমী লোক ভাহীরা 

ভীত হইল । পরে তাহারা আনিয়া! তাহারদিগকে 

তোবাইয়] বাহিরে আনিয়া নগর হইতে পুস্থান করিতে 

যাচঞা করিল। অতএব তাহারা কারাগার হইতে নির্গভ 

হইয়ু! লদিয়ার ঘরে পুবেশ করিল এব" ভুাভ্গণের দখ! 

পাইয়া তাহারদিগকে দুবোথ করিরা পুক্বান করিল | 
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পরে আছ্িপোলিম ও আপলোনিয়া-দিয়া গন 

করিফা। তাহারা তসলোনিকায় পীছিল. যেখানে 

$1২ যহোদীরুদের এক নিনগগ ছিল | এব” পাওল; আপন 

... প্ারাক্রমে তাহারদেরু সভাতে পূবেশ করিল,ও ভিন্র 

বিশ্যমবারে ভাহারদের গ্ুতি গুস্থ কথ! পুতাৰ করিঝ। 

অর্থ খুলিয়া কহিলেন ও সগন্ট করিয়া দেখাইয়। 

দিলেন যে খ্ীক্টের দুখ ভোগ হওয়া এব* মৃত্যু হইভে 

পুনকুণ্থান করা আবশ/ক ছিল এব” ফে এই র্রিশ্ত 

যাহার বথা আমি তোমারদিগকে গুগার করিতেছি 

৪. তিনি শীত আছেন্। এব্*. তাহারদের কএক জন 

বিশ্বাস করিল এব্* প্রাওন শীলানের সঙ্গ ধরিল আনু 

ভক্ত যুনানীরদের মধ্যে ও ফ্থেজউ লোৌক-ও পথান্ 

প্র. জ্ত্রীগণের মধেঠ অলপ নহে । কিন্ত অবিশ্যানক.য়হোছাট 

সকল ভাপেতে পূর্ণ হইয়া, ইতর লোকের মঞ্চে কশ্ডেক 

লম্পটেরদিগকে নে করিয়। লোকের এক জঠ। করাইস়্। 

নগর সমূদায়ে হলস্কুল লাগাইয়া যাসনের ঘর ঘেরিয়! 

লইয়! তাহারদিগকে লোকের নিকটে বাহিরু করিঝুঃ 

৬. আনিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারদের উদ্দেশ না 

পাইয়া! যাসন ও কতেক ভুাত্থণেরদিগকে আকর্ষণ 
করিয়া নগরের শাসন কর্তার্দের স্থানে লইয়া গির 

চীৎকার করিয়া কহিল যে মনুষে/র] জগতকে উনট 

প্লট বছিগ্। দিয়াছে ভাঙার এখানেও আশিয়াছে। 
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এব ফাসন তাহার্দিগকে আপন স্বস্থার্গে লইয়া 

অপর এসকল মস্য্য কাইশরের জ্বাঙগেশ অন্যথ] 

ফরিরা। কহিতেছে হে য়িশ্ত আর এক জন রাজা 

ভ্বাছে। এব* তাহারা লোক সকল ও পগরেরু বিচার 

কর্তারদিগকে এ কথার শৃ্ধণে করাণতে ভশবাপনগ 

করিয়া দিল | এব" তাহারা হাসন ও আম জনেরদের 

স্বানে জামিন লইফা তাহার্দিগকে ছাতিয়। দিল | 

এব* ভুীত্গণ তৎক্ষণাৎ পাওল ও শীলাসকে রাত্র 

যোগঠো বিদায় করিয়া দেরৈফাজ পাাইয়া দিল এব" 

ভাহারা সেখানে পৌছিয়া যহৌদীরত্দের সিনগগে 

গেল। ইহারা তসলোদিকার লোক হইতে উদার্যঃ 

শীল ছিল কেননা তাহারা শু্ধা পূর্বক বাণী গুহণ 

শ্রিল_ এব* কথা এমনি বাস্তব কি. ন| ইহা 

বিবেচনায় গু সকল পুত্যহ বিচার করিল। অতএব 

অনেকে বিশ্বাস করিল এব" যুন্গানী পুরান জ্বীগণ ও 

পূরুষের মধ্যে অলপ নহে | কিন্ত তসলোনীকার 

জহোদীরা যখন জ্ঞাত হইল যে পাওলের দ্বারা 

ঈশ্বরের বাণী বেরৈয়াতে পুগার হইতেছে তাহীরা 

সেখানেও আসিয়া! লোকের গোলমাল লাগাইয়। 

দিল | তখৰ ভুত্গণ শীঘু পাওলকে সমূদের 

পথ দিয়া তাহার যাইবার মত দেখাইয়া! বিদায় করিল 

কিন্ত শীলাস ও টিমোতিয়স তথায় রহিল | পরে 



১৬ 

১৭ 

৮ 

১৯ 

২১ 

অপ্তদশ অধ্যায় ৪৩৪ 

পওলের সেঁথুযারা ভাঙাকে আতেনসে পৌছাইফ়া! 

দিয়! তাহার নিকটে শীলাস ও টিমোডিয়সের পুতি 

যথা শক্তিতে শীঘু আমিতে আজ্ঞ| পাইস্কা! পুরান 

করিল | ইত্ৰসরে পাওল ভাহারদের অপেক্ষায় 

আভেনসে থাকতে & নগরের বিগুহ পূজন্বাশক্ষি 

দেখিয়া তাহার আত্মা আপন অন্তর্মধে উ্থখপিও 

হইল | অতএব সে সিনগগে যুহোদী ও ভক্ত লোকের 

সঙ্গে এব* রাজার স্থলে যাহারদের সাক্ষাৎ পাইল 

তাহারদের সঙ্গে পুত্যহ উত্তর পুত্যত্তর করিল। তখন 
এপিকুর ও স্তোইকলোকের মধ্ কতেক ক্ফিলসূফ 

ভাহাকে প্রতিরোধ করিতে লাগিল এব" কেহ কহিল 

এই বড়বড্যা কি কহিৰ্ে অস/ কহিল সে পরদেশি 

দেবগার্ পুচারক দেখাইডেছে কেনন| তিনি ভাহার 

দিগকে যিশ্ত ও পুনরুণ্থানের কথা! গুচার করিফাছিলেন। 

পরে সে তাহীকে লইয়া! আরেওপাগস স্বানে আনিষুখ 

কহিল এই যে নৃতন শিক্ষা তুমি গুস্তাব করিতেছ 

ভাহার নির্ণয় কি আমরা জ্ঞাত হইতে পারিৰ | 

কেননা ভুমি আমারদের কর্ণ গোচরে অসন্তৰ কথা! 
আনিতেছ অতএব আমরা এ কথার তদস্ত বুঝিডে 

ইচ্ছা করি । কেননা আতেনসী লোক ও তথাকারু 

অবস্থিত পরদেশিসকল আর কিছুতে কাল যাপনা 
করিল না কেবল কোন নৃতন পুসঙ্গের কহীতে কিস 
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হও 

াঁইলীঘ অজাম ঈশ্বরের উদ্দিশ্যে অততব যাহাকে 
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শুণীতে। তখন পাগল আরেওুপাগষের বগ্যধানে 

দাঁড়াইয়া কহিল হে আতৈনসের মনুষ্ঠেরা আমি বোধ ূ 

গাইলাষ যে তৌমক। অত্যন্ত পুজনাবিউ আছ. 

কেননা আমি যাতায়াত করিয়া তোষারদের পৃজ/ 
রা” .. 

সকল চাহিতে ং এক দেকাঁর উপরি এই নিদর্শন পাতী 

_ভোঁঘরা মা জানিয়া শজন! রহ ভাহাঁকে আমি 

তোষারদিগকে জানাই | যে' ঈশ্বর জগতের সহিত 
তাহার মথ্যন্ত বন্ধ সকল সৃষ্চি করিলেন তিনি স্বর্গ ও 

প্থিকীর কর্তা হইয়া হত্তকৃত মন্দিরে থাকেন না! | 

এব* কিছুর পুয়োজন ভাবে মন্ষ্ঠেরদের হাতে পূজিত 

হয়েন না কেননা তিনি সকলেরদিগকে জীবন গু শ্বাস ও 

সমস্তই দেন | এব" সম্দাহ প্থিকীর উপর বসভহাস 

করিবার কারণ মনুষ্যের সমস্ত কুল এক রভেতে 

সৃষ্টি করিয়া তিনি পুর্ব শিরূপিত কাল সমু এব, 

ভাহাঁরদের কসত বাসের সীষ। সকল নির্নাত করিলেন । 

ভাঁইাতে যেন পৃভুর আন্সন্ধান করিয়া কদাঁচিৎক্রমে 

তাহার পাছে হাতভ়িযুশ ং তাহার উদ্দেশ ব1 পায়ু 

ভহ্গাপি তিনি আমারদের গ্ৃত্যেক জন হইতে দূর নহেন। 

কেননা তীহায় আমরা বাঁচিতেছি ও লড়চড় করিতে 

ছি ও বর্তিতেছি যেমত তোমারদের কৰবিলোকের 

মধ্যে কেহ ং কহিয়াছে যে ফেলনা আমরা তীহার 
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উৎগার্দিত | অতএব আমরণ ঈশ্বরের উৎপাদিত হইয়া 

তাহার: ঈশ্বরত্ব মল্ষ্যের শিলপ ও সন্ধানেতে স্বর্ণ কি 
রূপ্য কিম্বা পৃম্তপের কোন নির্সিত আকারের ন্যায় 

আশছে ইহা বুঝিতে আমার্দের কর্তব্য নহে । কেনন। 

যদ্দিতু অঙ্ঞানের কাল পুতি ঈশ্বর ধর্তৰ/ গণিলেন ন! 

কিন্ত সম্পুতি তিনি সকলেরদিগকে সব্বত্রে মগ 

ফিরাইতে আজ দ্িতেছেন | কেননা তিনি এক দিবস 

স্বির করিয়াছেন যাহাতে আপন নিফোজিত এক 

মণুষ্ঠের ছারা জগতের বিচার | পুক্ভারঙ্থ রূপে 

করিবেন ও সেই মনুষ্ঠের মৃত্যু হইতে উদ্যান 

করাণেতে তিনি সকল মনুষ্যেরদিগকে তাহার নিশ্চয় 

দিয়াছেন | যখন তাহারা মৃতলোকের  পৃনকুণ্থান 

কথ শুণিল তন কেহ ২ পরিহাস করিতে লাগিল ও 

আর কেহ কহিল যে একথার পুসঙ্গ আমরা আরবার 

তোমার স্থানে শুণিক। অভএব পাওল ভাহার্দের মধ্য 

সইতে পুস্থান করিল | কিন্ত কতেক জন তাহার সঙ্গে 

লাগিয়। থাকিল ও বিশ্বাস করিল তাহারদের মথে? 

দিওনিসিয়স আরেওপাগী এবৎ দামারিস নামে এক 

আলোক এব” আরু ২ তাহারদের সঙ্গে 1 

| অফাদশ অধ্যায় 

এসকল পরে পাওল আতেনস হইতে গঙ্থান করিয়া! 

করিন্তে আইল । এব" আকন! নীমে পণ্টসে জন্মিত 

সি 



৫৩৬ গুরিতেরদের ক্রিষ্বা 

একজন ফুহৌদী যে আপন আত পিস্থিলার সহিত 

ইভালিয়? হইতে ইদানীন্তন আসিয়াছে কেনন। কুদিয়স 
সকল য়ুহোদীরদিগকে রম ছার্জিয়া! যাইতে আজ 

দিয়াছিলেন্ন ইহার সাক্ষাৎ পাইয়া! পাওল তাহারদের 

স্থানে আইল | এব” তাহারদের একমত ব্যবসা 

হইলেসেজহারদের সঙ্গে থাকিয়! কর্ম করিল কেনন! 

তাহারত্র ব্যবসায় তাখু বানান ছিল | কিন্ত পুতি 

বিশুঘবারে তিনি সিনগগের মধ্যে উত্তর পুত্যুততরে 
বিচার করিয়া যুহোদী ও যুনানীরদিগকে বুৰাইয়া 

দিলেন। এব*শীলস ও টিমৌতিয়ূস মাকিদ্নিয়া হইতে 

আইলে পরে পাওল আতা আকর্ষিত হইহা যহৌদীর 

দের স্বানে পুমাণ দিল যে যিস্ত তিনি শী আছেন ( 

কিন্ত যখন তাহারা বাক্য রব করিয়া অপনিক্ছা 

করিতে লাগিল তখন সে আপন বস্ত্র ঝি! ভাহার্ 

দিগকে কহিল ভোমারদের রক্ত আপনারদের য্তকের 

উপর থাকুক আমি পরিষ্কীর হইয়াছি এখন হইতে 

আমি ভিন্দেশিরদের স্ীনে যাইব | এক" তথী হইতে 

গিয়া য্$স নামে ঈশ্বরের পূজক এক জন যাহার ঘর 

সিনগগের নিকটে ছিল তাহার স্বরে গেল | কিন্ত 

সিনগগের পুরান কর্ত। ক্ষপস আপন সকল পরিবার! 

সহিত পুভুর উপরবিশ্বান করিল এব" অনেক করেন্তী 

শুনিয়া পুত/য় করিয়। বাপ্টাইজিড হইল | তখন 
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ববাত্রি সময়ে পুভু স্ব যোগে গ্রাওলকে কহিলেন ভয় 

করিও না কিন্তু কথ! কহিভে থ্রাক্ষু চুপ করিও না| 

৬৯ কেননা আমি তোমার সহিত আছি: এব, কোন মনুষঠ 

৯৯৮ 

তোমার হি*সনার্থে ডোমার উপরু চাপিয়! পড়িবে ন! 

কেননা এনগরে আমার য্তথ্উ লোক আছে । এক, 

তিনি সেখানে এক বৎসর ছয় মাস অবন্থিতি কুরিয়। 

ভাহারদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শিক্ছাইতে থাকলেন ॥ 

$হ1১৩ পরে গালিও আখায়ার পুকন্সল- হইলে ফুছোদীরু1 

২৪ 

৫ 

১৬ 

১৭ 

একবাক্যতা হইয়া পাগলের উপর অতিক্রম 

করিয়া! তাহাকে বিচারু স্কলেতে লইফু] গিয়া কহিল 

এই বেটা ঈশ্বরের পৃজ! র্/বছার ব্যত্যয়মত করিডে | 

মনুষ্রদিগকে বুঝাইয়া! দেয়। এব” পাওল মূখ 

শখুলিতে উদ্যত হইলে গালিও সে ফুহোদীরদিগকে 

কহিলেন হে ফুছোদীরা এক যদি কৌন অসঙগস্ত 

কিস! উপদুবীযু লাম্পট/াদির বিষয় হইত তবে তোমার 

দের পুতি আমার ধৈর্য্য করা উপযুক্ত বটে । কিন্ত যি 

তাহা বাক্য ও নাম ও আপনারদের ব্যবস্থার বিষয়ক ॥ 

কোন প্রসঙ্গ হয় তবে তোমর1 আপনারা তাহার 

আলোচনা করিয়! বুষ্হ কেননা আমি এমন বিষয়ের 

বিচারকর্তা হইব না। পরে তিনি তাহরদিগকে 

বিচার স্থান হইতে খেদাইয়। দ্িলেন। তখন যুনানী 

সকল সিনগগের পুরান কর্তা সন্তেনসকে লইয়। 

৮৮ ঃ 
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২২ 

আদালত স্থলের সমখে পুহার করিতে লাগিল কিন্ত 

গালিও তাহাতে কিছু মনোযোগ করিলেন মা! । তদনত্তর 
পাওল সেখানে অনেক কাল থাকিল পরে ভুাত্গেইর 

্বানে বিদায় লইয়া তাহার একটা সন্থলপ হওয়াতে সে 

কেক্রেয়ায় জআবাপন মন্তকের মুণ্ডন করিয়া! সেখ 
হইতে জাহাজ দিয় সিরিয়ারদিগে গমন করিল এব 

পিস্কিলা ও আকন! তাহার সমিভ্যারে ছিল । পরে 

এফেসসে পে।ছিয়া' সে তাহারদিগকে সেখানে থুইয়া 

গেল কিন্ত আপনি সিলগগে পুবেশ করিয়া যুহোদীর 

দের সহিত বিচার করিতে লাগিল । তথ তাহারা 

তাহাকে আপানারদের সঙ্গে আর অধিক কাল 

থাকিতে যাচ্ঞ| করিল তথাপি সে স্বীকার করিল না । 

কিন্ত সে বিদায় মাজিরু! ভাহারুদিগকে কহিল ফে্ 

যিরোশলমে এআগড পব্রের পালনে আমার 

সাক্ষাৎ হওয়ু। সব্ব্ভোভাৰে আবশ্যক আছে কিন্ত 

ইশ্বরেচ্ছ। আমি তোমারদের নিকটে পুনবর্বার আস্ৰি 
তখন সে এফেসস ছাড়িয়। জাহাজ যোগে চলিয়া 

গেল । পরে কাইসরিয়ায় উত্তরিয়। সে উপরে গেল এব- 

মণ্ডলীর নমস্কারাদি করিয়। আন্টিয়োখে গমন করিল। 

এব” সেখানে কিছুকাল যাপন করিলে পরে তিনি 

ুস্ান করিয়। গালাতিয়। ও ফিগিয়! দেশ মমুদ্ধায় 
ক্রমান্সারে ভূষণ করিয়ু। সকল শিষ্ঠগণেরদ্দিগকে স্থির 
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করিলেন। ইহার মধ্যে আপলুস নামে ইস্কন্দিযাযু জন্মিত 

এক যুহোদী সুব্ক্ত! এব্* গুহ্থব্ত্তা এফেনসে আইল । 

এই মমুষ্/ পুভূহ পথে শিক্ষিত ছিল এব, পুর মন্ 

হইয়া যোহনের বাপর্টিস্ম মাত্র জানিয়! পৃভূুর কথা 

পুকৃত রূপে কহিল ও শিক্ষাইল। এব* সে সিনগগের 

মধ্যে সুসাহসে বলিতে লাগিল পরে আকলু। ও 

পুস্কিল৷ তাহীর কৃথা শুশিয়ু! তাহাকে আপনারদের 

বস্বানে লইয়া! ঈশ্বরের পথ প্র হইতে ঠিক মতন 

অবগত করিয়া দিল। পরে তাহার আখ্বাফ়াতে পার 

যানের ম্ন হইলে ভুীত্গণ তথাকার শিষ্যের্দিগকে 

তাহার আগুহ করিতে পুবোধ কথা লিখিয়ু! পাঠাইল 

এৰ্* সে তথায় পৌছিয়া ফে সকল অন্গুহ্ই হইতে 

বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারদের বৃহ সাহায্য করিল। 

কেননা যে য়িশ্ত আপনি খু আছেন ইহ সে গুন 

পৃস্তক হইতে দেখাইয়। যুহোৌদী লোকেরদিগের সহিত 

অতি গেট পূর্বক পুরাশ বাদানুবাদ করিল | 

ৃঁ উন্বিম্শতি অধ্যায় 

পরে ঘটনাক্রমে আপলুস করিন্তে থাকিতে ২ পাওল 

উপর অঞ্চল দিয়া গমন করিয়ু। এফ্িনসে আইল । 

এব, সেখানে কতেক শিষ্ঠগণের সাক্ষাৎ পাইয়! 

তাহারদিগকে কহিল তোমরা! ন| কি বিশ্বাস করণের 

পরে ধর্মাতীকে পাইয়াছ তাহার উত্তর করিলে ন। 



৫6৩ প্রিডেরদের ক্রিয়া! 

বর" ফে কোন ধর্মাত্বা ৰা আছে তাহাও আমরা শুষি 

নাই । তখন সে ডাহারদ্িগকে কহিল তবে স্কাহাডে 

ভোমরা বাপ্টাইজিত হ্ইফ্কাছিলা ভাহারা বলিল, 

য়োহনের ৰাপ্টিক্মে। তখন পাওল কহিল ফোহন 

মন ফিরাণের বাপটিক্মে বাপুটাইজ করিয়া লোকের 

দিগকে কহিল আমার পশ্চাতে যিনি আসিবেন 

তাহাতে অর্থাৎ গ্িস্ত খেতে তোমারদিগকে বিশ্বাস 

করিতে হইবে ইহা সত্যই হটে। ইহ শুণিয়া তাহারা 

পুভুরিস্তর নামে বাপ্টাইজিত হইল। গতর লাল 
তাহারদের উপরূ হাত দিলে ধর্মাতু। তাহার্দের উপর 

আইলেন এব” তাহারা নানা ভাষা কহিতে ও 

ভব্য্যদ্বাণী বলিতে লাগিল | ইহার। সব্ধ্কারস্তে দ্বাদশ 

জন ছিল। পরে সে ফিনগগে যাইয়। ঈশ্বরের রাজ 

বিষয়ের কথা সাহস রূপে কহিয়া তছ্র্থ বিচার ও 

বাদানুবাদ যাসতিনেক পর্যন্ত করিতে থাকিল। কিন্ত 

কতেক জন কঠিন হইয়া এব" বিশ্বাস না করিয়া 

ঘটার সাহ্চাতে এপথের নিন্দ। করিতে প্রবর্ত হইলে 

তিনি তাহারদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়। শিষ্“গণের 

দিগকে বিভিন্ন করিয়া পুহহ এক জন তরানসের্ 

পাঠশালে হাদানুবাদ করিতে থাঁকিল। এই মতে 

বদ্ৰর দুই এক গত হইল তাহাডে আসিয়ার সকল 

[নহাপী ফুহোদীরা ও যুনানীরা উভয্ব পভ যিশ্তর 
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উনবি-শডি তধ্যায় ৪ 

বাণী শুণিল। এব* ঈশ্বর পাওলের হ'তে পরম আশ্যর্্য 

করিলেন । এমত ফে তাহার শরীর হইতে গামছা কিঃ 

ধৃতি ব্যাধিতেরদের স্কানে আনা! গেলে পরে ব্ঠাছি 

সকল ভাহারদিগকে ছাড়ি দিল ও মন্দ ভূত তাঁহার 

দের অন্তর হইতে নির্গত হইল।তখন ফুহোদী লোৌকন্দর! 

লোকের মধ্যে কএক জন মন্ত্রজপ্য ভূতপুস্তেরদের 

উপর পুভু বিস্তর নাম জপিতে স্ব” পুবর্ত হইয়া 

কহিতে লাগিল যেই যিশ্ত পাগল পুচার করিতেছে 

তাহার দিব্যলইয়া আষরা তোমারদিগকে আজ্। দি। 

এব* ্বেবা এক জন য়হেদী পুথানন ফাজক তাহার সাত 

জন পুজ্রএই মত করিল । কিন্ত মন্দ ভূত ভাহারদিগকে 

উত্তর দিয়া কহিল রিশ্তরকে আমি জানি ও পাওলকে 

আমি জানি কিন্ত তোরা কে। পরে সে ভূতগৃস্ত মনুষ্য 

তাহারদের উপর লম্প দিয়! পড়িল এব” পুৰল হইয়া 

তাহারদিগকে পরাস্ত করিল তাহাতে তাহারা উলঙ্গ ও 

হতবিহ্চত হইয়া ঘর হইতে পলায়ন করিল । এক্ 

একথা এফ্সসের সকল য়ছোদী ওযুনানীনিবাসিরদের 

গোচর হইল এব” সকলেরদিগকে ভয় লাগিল ও পুভূ 

যিশ্তর নাম মহা গৌরৰ্ পাইল। পরে বিশ্বাসকেরদের 

মধ্যে অনেক আসিয়| স্বীকার করিয়া! আপনারদের 

ক্রিয়া দেখাইয়া ছিল। এব” যে সকল কুহকাদ্িব/ৰসা 

করিভ ভাহারদের মধ্যে অনেক জন আগপদারদের 
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প্র্িতেরদের কি] 

পতি সকল আনিয়া একত্র করিয়া সকলেন সাহ্চাতে 

পোড়াইয়া দিল পরে লেখা যোখা করিয়া তাহার মূল; 
পঞ্চাশ সহসূ খান রূপা ঠাহ্রাইল । ঈশ্বরের হাণী 

এমত পুল রূপে ৰ্বাড়িল ও জিতিল। এই সকল কর্ম 

সমাপ্ত হইলে পরে পাওল আত মধ্যে ভ্বির করিল মে 

মাকিদনিয়াও আশ্বীয়া পার ইইয়ায়িরোশলমে যাই 

ও বলিল সেখানে গেলে পরে আমাকে রম ও দেখিতে 

ইইবে। অতএব. তাহার সেকাকারিরদের মধ্যে 

টিমোতিয়স ও এরাত্তস দুই জনকে মাকিদনিয়াফু 

পাঠাইয়া আপনি কিছুকাল আসিয়ায় থাকিল। এব 

সেই সময়ে সেই পথ্ বিষয়ে বড় গোলমাল উপস্থিত 

হইল। কেননা দেমেত্রিয়স নামে এক জন রূপ্যকার 

দিয়ানর রূপ্যগঠিত ম্ওুপাকৃতি বানাইয়া ং কারিকরের' 

দের যথ্ষে লাভার্জন করাইত। সে তাহারদিগকে 

সেই ব্যবসার কর্ষিরদের সহিত একত্র করিয়া কহিতে 

লাগিল হে মহাশয়ের] ভোমরা] জান যে এই শিলপ 

কর্মেতে জামারদের নির্ব্বাহ হয়। অপর তোমর! 

দেখিতেছ ও শুণিতেছ যে এই পাওল কেবল এফেসসে 

নয়ুকিন্ত গায় আসিযু। সমুদীয়ে যথ্ষে লোকেরদিগকে 

বুঝাইয়া বিপথগামী করাইয়া কহিতেছে যে হস্তেতে 

যাহারদের নির্মাণ হয় তাহার! দেৰৃত। নয়। ইহাতে 

আমারদের ব্যবসার হানি হওনের সম্পয় কেবল নহে 
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উমবিম্শতি অধ্যায় &৪৩ 

কিন্ত সমস্ত আসিয়ার সহিত আজগত পুঁজিভ মহাদেবী 

দিয়ানার মন্দিরে আবজ্ঞ। করণ ও তাহার এশ্বধ্ের 

নাশ হওনের সম্শয় ও আছে । ইহা] শুণিয়া তাহার] 
ক্রোথে পূর্ণ হইল এব* চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল 

মহা ২ এফেসসীরদের দিয়ান। | পরে নগর সমূহ 

লণডভও হইয়া! গেল এক" পাওলের সহগামী মাকিদলী 

লোক গাইহস ও আরিষ্টার্থসকে আকর্ষণ করিয়া 

তামাসা হরে এক সঙ্গে পেলাপেলি করিয়া পুবেশ 

করিল | এব লোকের নিকটে পুবেশ করিতে পাওলের 

ইচ্ছা হইলে শিষ্ঠগণ তাহাকে ষাইতে দিল না । 

এব আসিয়ার কএক পুধান লোক তাহার পুতি সুহদ 

হইফু! ভাহীকে ভামাস ঘরে আসিবার সাহস ন! 

করিতে নিবেদন করিয়া! পাঠাইল ॥ অতএব কেহ & 

এক কথ) ও কেহ হ অন্য কথা কহিফু! চেঁচাইতে লাগিন 

কেনন) ঘটা সমস্ত ঘবরান্নিত হইল এব" অধিক লোক 

জানিল না ফে কি বিষয়ে তাহারা ফ্ড় হইয়াছে । 

পরে যহোদীরা আলেকুান্মরকে অগু কারয়। দিলে 

লোকেরা তাহীকে ঘটার মধ্য হইতে বাহির করিয়া 

ঠেলিয়া দিল তখন আলেকুন্দর হাতে চার করিয়া পুভুতর 

দিতে চাহিল। কিন্ত যখন তাহার) জানিল সে সহোদ্দী 

আছে তখন সকলে এক শব্দে দৃই ঘড়ী পর্য্যন্ত চেঁচাইডে 

হশকিল মহ] ২ এফেসসীরদের দিয়াম। | তখন নগরের 
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৫৪৪ পুরিতেরদের ক্রিয়া? 

তত্তাধচ্ছ লোকের্দিগকে শান্ত করাইয়া কহিলেন হ্েঁ 

এফেসসের মনুষ্যেরা এই এফেসসীরদের মগর মহ 

দেবী দিয়ানা ও যুপিতর হইতে যে পুতিম1! অধংপতন 

হইয়াছিল তাহার্দের পূজক আছে ইহাকে নাজানে। 

৩৬ অতএব এই কথ নিরুত্তর হইলে তোমারদের সির 

৩৭ রূপ থাকা ও সহসা বর্জিত কর্ম করা কর্তব্য | কেনন] 

এই মন্ষ্যেরা মন্দির আপহারক নহে এব* তোমার 

দের দেবীর অপনিন্দক ও নহে ভথাপিও তোম্র! 

৩৮ ভাহারদ্দিগকে এখানে আনিয়াছ। এভদর্থে যদ্গি 

দেমেত্রিয়স ও তাহার সহশিলপকারিরা কাহার উপর 

কোন দাওয়া থরে তে আদ্ালভ আছে এৰ* উকীলের! 

৩৯ ও আছে তাহারা পরপর উত্তর পুত্যুর করুক | কিন্ত 

আর ২ বিষ্যুক কঞ্চার কিছু ভত্বযদি করতবে সে 

৪* বিধান মতে সভাতে নিষ্পন্ন করা যাইবে | কেননা 

যাহাতে আমরা এই যড় হওয়ীর পুয়্োজন দেখবীইতে 

পারি এমত কোন হেতু না থাকিলে আজিকার হূল 

সুলার্থে আমার্দিগের উত্তর দেওনের স'শয় আছে। 
8১ ইহা] কহিক়া! তিনি হটা ভঙ্গ করিয়া বিদায় 

করিলেন । 

বি“শতি অধ্যায় 

আতএব সে কোলাহল নিব্র্ত হইলে পরে পাওল 

শিষ্ঞগণেরদিগকে আপন নিকটে আহান করিক়? 

আনাইয়া তাহারদের সহিভ কোলাকোলি করির? 

৯. 



বিশতি অধ্যায় ৫৪৫ 

মাকিদনিহ্বায়। যাইতে পঙ্তান করিল । এব" সে অঞ্চল 

সকল পার হইফু। যাইতে হ সে তাহারদিগকে বিস্তারিত 

উপদেশ দিয়া যুলানে আইল। এব” সেখানে তিন 
মাস থাকিলে পরে সে সিরিয়ায় যাইতে জাহাজে 

পৃস্বান করিতে উদ্যত হইয়া! যুহোদীর! তাহার কারণ 

ঘাটী বসাইলে সে মাকিদনিয়ু। দিয়া ফিরিক্র| যাইতে 

পরামর্শ স্থির করিল। এব তাহার সমিভ্যারে 

সোপাটর বেৈয়ী ও আরিফীর্থস ও সেকন্দর 

তসলোনিকী ও গাইয়ুস দর্বী ও টিমোতিয়স গটিখিকল 

ও টুফ্কিঘস আশিয়ায়ী আশিয়াতে গেল। ইহ 

অগে গিয়া! ট্রোয়াসে আগার্দের অপেক্ষায় থাকিল | 

এব* অখমীরী কুটার দিবস গত হইলে আমর! 

ফিলিপি হইতে জাহাজে গমন করিয়। পাঁচ দিবসে 

ভাহারদের নিকটে ট্রোয়াসে প্ৌছিলাম এব* সেখানে 

সাত দিবস থাকিলাম। এৰ্* সপ্তাহের পথম দিবসে 

৪৫: 

যশ্বন শিষ্যেরা রুটী ভাঙ্ষিভে একত্র মিলিল তখন 

পাওল তাহার পরদিব্সে পুস্থান করিতে উদ্চত হইয়। 

ভাহারদের স্থানে কথু। পুন্তাৰ করিয়া! আপন উক্তি 

দুই পুহর রাত্রি পর্যন্ত বিস্তারিত করিল। এব যে 

উপর দালানে তাহার] একত্র হইয়াছিল তাহাতে বহু 

পুদীপ ছিল। এৰ” ইউটিখস নামে এক যুবক এক 

খিড়কী দ্বারে বসিয়া থাকিয়। ঘোর নিদায় পড়িল 
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এব* পাওন অনেকহ্ণ কথা পুস্তাব করিতে ং সে 

নিদাতে মগ্ধ হইয়! তিন তাল! হইতে পড়িয়। মৃতগত 

১০ উঠান গেল। তখন পাওল নামিস্কা তাহার উপর্ পড়িল 

এ, কোলে করিয়া কহিল কিছু কলরব করিও ন! 

১১ ভাহার পণ আপন অন্তরে আছে। পরে পুনশ্চ 

উপর যাইয়া কুটী ভাঙ্গিয়া শ্বাইয়া অনেকক্ষণ 

কথালাপ করিতে হ রাত্রি ভঙ্গ হইলে সে অমন্দি 

১হ পুস্থান করিল। এব্" তাহারা সে যুবককে ঘ্বজীৰ 

২৩ আনিযু] বহু সন্ত হইল | পরে আমরা অগে, জাহাজে 

চড়িয়া আসত গমন করিলাম যেখানে পাগলকে 

চড়াইয়ু! লইতে হইল কেননা সে আপনি পদ্বজে 

চলিতে ইচ্ছা! করিয়। সেইমত নিবূপণ করিয়াছিল । 

১৪ পরে সে আসসে আমারদিগকে মিলিহ] মাত্র আমর? 

১৫. তাহাকে চড়াইযু! লইয়া মিটলেনে আইলাম । এব* 

বেখান হইতে খুলিয়া গমন করিঘা পরদিব্সে' 

খিয়ুসের সন্ পাইলাম ও তাহার পরদ্দিবষে সামসে 

লাগান, করির়ু। ত্রোগলিঘ্মে থাকিলাম এব" অতঃপর 

১৬ দিনে মিলেটনে পৌছিলাম | কেনন। পাওল আসিয়াতে 

কাল ক্ষেপণ করিতে অনিচ্ছা করিয়া! এফেসস লঙ্ঘন 

করিয়া যাইতে নিশ্চিত করিয়াছিলেন কেননা তিনি 

পেন্তেকস্ত দিবসে যিরোৌশলমে উপনীভ হইতে য্থা! 

১৭. আখে) চেক! করিলেন । কিন্ত তিনি মিলেটস হইভে 

ৃ 
রিনি 
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এফেসসে পাঠাই! মগুলীর পুীনেরদিগকে ডাকিয়া 
আনাইলেন। এব"সে সকল আইলে পরে তিনি তাহারু 

দিগকে কহিলেন তোমরা জান যে আমার আশীয়ায়ু 

আইসনের পথম দ্বিবসাধি এসকল সময়ে তোমার 

দের মধেঠ আমার কিরূপ আচরণ হইয়াছে । যে 

অন্তঃকরণের নমূতায় ও বহু নেত্র জল ফেলায় এব. 

যুহোদীরদের হাটী বৈসনে আমার বৃভৃু ঘৃটিৎ 

পরীক্ষায় পুভূর সেবা করিয়া । কোন হিতকারিকথা না 

রাখিয়। আমি পুকাশ মতে এব” ঘরে হ তোমারদিগকে 

কথা পুচার করিয়া ও শিক্ষাইয়! য়হোদী এব” যুমাননী 

উভয়েরুদিগকে ঈশ্বরের পতি মন ফিরাণ করা | এব, 

আমারদের পুভূযিস্ত শীষ পুতি বিশ্বাস করা আমি 

পুমাণ করিয়া কহিয়াছি । এৰ” সম্পৃতি দেখ আমি 

আত্মায় বৃদ্ধ হইয়া] বিরোশলমে যাইতেছি ও সেখানে 

আমার কি হইবে তাহা আমি জানি না। কেবল 

খন্মাআু! পুতি নগরে পুমাণ দিতেছেন যে বন্ধন ও ব্লেশ 

আমার অপ্রেক্ষা করে| কিন্ত ইহার কোন বিষয়ে 

আমি ভাবিত নহি বর" আপন পণ পুতি আমি পু 

করিয়া মানি নাতাহীতে আমি আপন দৌড় ও ঈশ্বরের 

অনুগুহের মঙ্গল সমাচারেরু সাচ্চী দেওয়া] সে সেবার 

ভার ফে জামি পুভু গত খু হইতে পাইয়াছি তাহার 

সমাপন যেন সানন্দে করিতে পাই | এব" সম্পুতি দেখ 
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আমি জানি ফে তোমরা? সকল যাহার্দের মঞ্চে আক 

গতায়াত করিয়। ঈশ্বরের রাজ) পুচার করিয়াছি আর 

২৬ আমার মুখ দেশিবা না । অতএব আজি আছি 

তোমারদের সাচ্ছী লই ফে আমি সকল মনৃষ্যের রুক্ত 

২৭ হইতে মুক্ত হইলাম | কেননা আমি তোমারদিগকে 

ঈশ্থরের সমস্ত পরামর্শ জানাইতে আপনার বাঁচাও করি 

২৮ নাই । জতএব আপনারদের পুতি এব” ফে পালের 

উপর ধর্থাত্ব! তোমারদিগকে তত্বাবধারক করিয়। 

নিঘুভ করিয়াছেন তাহার পুতি সসাবধানে থাক যেন 

ঈশ্বরের নিজ রক্তোদ্ধারিত মণ্ডনীকে পুতিপালন কর । 

২৯ কেননা আমি ইহা জানি যে আসার ফাওন পরে 

দুরন্ত কেঁদুয়া পালের পুতি নির্দর হইয়। তোমারদের 

৩০ মধ্যে পুবেশ করিকে | বর” তোমারদের স্থমধ্ঠয হইতে 

মদ্ষ্যেরা আপনারদের পশ্চাতে শিষ্যগণ আকর্ষণ 

৩১ করিতে বিপরীত কথ্| কৃহিয়। উঠিবে। অতএৰ্ 

সচেতন থাকিয়। স্মরণে রাখ যে আমি তিন বৎসর 

পর্য্যন্ত দিবা রাত্রি সনেত্রজলে পৃত্যেক জনকে €চতন! 

৩২ দিতে অনবরত থাকিলাম | এখন তো ভাতার ফে্ 

ঈশ্বর তোমারদিগের ধর্ম বৃদ্ধি করিতে এব* পুণ্যবানের 

দের মধ্যে অধিকার দিতে সাধ্যবান আছেন তীহার স্ালে 

এব তীহার আন্গুহের বাণীর স্বানে আমি তোমার 

শ দিগকে সৌপিয়া দ্ি। আমি কোন মনৃষ্/র রূপ/ কি 
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বর্ন কিছ্বা বস্ত্রের লোভ করি নাই | বরগ্ এই দুই হাত 
আপনার এব, আপন সহজনেরদের আবশ্যকীয় দৃব্যের 

আয়োজন করিয়াছে ইহা ভোমরা আপন"মু। জান | 
আমি ভোমারদদিগকে সকল কর্স দেখাইয়া দিয়াছি 

যে এই মত শুম করিয়। দৃর্বলাদি লোকের উপকার 

করা এব" পুভু গিস্তর নিজোক্ত কথা যে লওন হইতে 

দেওন ভাল ইহার স্মতি কর! তোমারদের কর্তবঠ। 

এই কথা কহিয়া সে হাটু পাড়িয়] তাঁছারদের সকলের 

সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিল । এব” সকলেই বড় ক্রন্দূন্ 

করিয়! পাওলের গলায় পড়িয়া! তাহাকে চুশ্ন করিতে 

লাগিল | ইহাতে তাহারদের বিশেষ শোক সেই কথ! 

পুযুক্ত যে তিনি কৃহিয়াছিলেন আঘার্ মুখ তোমরা 

আর দেখিবা না] পরে তাহারা অগে বাড়ি) তাহাকে 

জাহাজে থইয়া গেল | 

এক বিশিতি অধ্যায় 

পরে ভাহারদের নিকট হইতে বিভিক্গ হইয়! জাহীজ 

খুলিয়া আমরা সোজা পথে কৃূশে আইলাম এব” পরু 
দিবসে ডোদশ পাইয়া! সেখান হইতে পাটারায় শৌছি' 

লাম | পরে ফনিকিয়ায়ু পার যাইবার এক জাহাজ 

পাইয়া তাহায় চড়িয়ু। পাল উড়াইয়া গমন করিলাম | 

এব" কপুস দৃঙ্টি মধ্যে পাইযু] ভাহা। বামদিগে 

রাখিয়া সিরিয়ায় চলিয়া শোরে লাগাণ করিলাম 
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কেননা জাহীজের বোঝাই সেই শ্বানে উভার হইতে 

হইল। পরে শিষ্যগণের সাক্ষাৎ পাইয়া! আমরা 

সেখানে সাভ দিবস থাকিলাম ও ভাহারা আতা 

হইতে পাওলকে কহিল যে হিরোশলমে যাইও না । 

কিন্ত সে সকল দিবস সমাপ্ত হইলে আমরা প্রস্থান 

'করিয়! চলিয়া গেলাম এব্* তাহারা সকল জ্বী ছাওয়ীল 

জস্বলিত আগে বাড়িয়া আমারদিগকে নগরের বাহির 

থুইল তখন আমরা সমূদুরে কুলে হাটু পাতি 

পার্থনা করিলাম । তারপরে পরস্পর মেলানী হইলে 

আমরা জাহাজে চড়িলামঘ ও তাহার] আপনার্দের 

ঘরে ফিরিয়া গেল। পরে জামরা শোর হইতে 

তলমাইসে আলিয়া সম্দূ গমন সমাপ্ত করিলাম এব* 

ভাভ্গণের সহিত কোলাকোলি করিয়া এক দিবস 

ভাহারদের সঙ্গে থাকিলাম | ভাহার পরুদিবসে পাওল 

ও তাহার সমিভ্যারিগণ পুস্কান করিয়া কাইসারিয়ায় 

পৌছিল এব" ফিলিপ মঙ্গল বীর্তা পুচারী যে সপ্ত জনের 

মধ্যে এক জন ছিল তাহার ঘরে আমরা পুবেশ 

করিয়া তাহার সহিত পুবাস কত্িলাম | এব* ভাহার 

অবিবাহিতা কন্ঠ চারি জনা ভবিষ্/দ্বাদিনী ছিল। 

অনন্তর অনেক দিবস থাকিতে & আগবস নীমে এক 

ভবিষ্যদক্তা যুহোৌদা দেশ হইতে আইল | এব” সে 

আমারদের নিকট আসিয়। পাওলের পটটুকা লইয়। 
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আপন হাত পা বদ্ধ করিয়া! কহিল খর্মটাজ্মা ই] 

কহিতেছেন: ফে এই পটকা ফাহার আছে তাহাকে 

যহোদীরা! এই রূপে ফিরোশলছে বদ্ধ করিবে এরহ 

ভিনদেশিরদের হাতে লমর্সণ করিকে। এই কথ) 

শৃণিয়া অটমরা ও তথাকার্র নিৰাসির, উদ্তয় তাহাকে 

রিরোশলফে যাইতে কাকুতি করিয়া দিষ্ধে করিলাম । 

কিন্ত পাওল উত্তর দিল ছে ভোমর] কি-বৃদ্ধি- করিয়া 

কান্দিতে হ আমার মন্দ ভথ্ব করিতেই কেলন। আমি 

পুভূ গ্রস্ত খীকটের নামার্থে কেবল বন্ধ হইতে, পুস্তত 

নহি কিন্ত ফিরোশলমে অআরিতেও, পৃস্তত আহি । 

অভএক সে, বর্গ না মাটনিলে আসরা নিরস্ত হইয়ু! 

কহিলাম ঈশ্বরের ইচ্ছ। যাহা তাহা হউক | সে সময় 

গত হইলে আমরা অঠপনাদ্রদের সাজকোজ বীধিয়ু! 

লইয়া ফিরোশলমে গমন করিলাম । এব" কাইশারিয়া। 

হইতে কএক শিষ্য আমান্রদের সহিত যাইয়। মাসন 

একজন কপুসী প্াচীন শিক) যাহার ঘরে আমারদের্ 

পুবাস হইতে হৃইৰে তাহার স্বানে আমারদিগকে 

আনিল। অনন্তর ফ্রিরোশলমে পৌছিলে পরে ভাভ্গণ 

আমারদিগকে পর্মানদ্দে আগুহ করুন| এব, পরু 

দিবসে পাগল আমারদের সঙ্কে য়াকুবের স্বস্ানে 

প্বেশ করিল ও গ্াচাৰ লোক সকল সাচ্ষাও ছিল | 

ডখন তিনি তাহারদ্িগকে আলিঙ্গম দিয়া ঘে সকল 

৯ 02 & 
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২৩ 

৪ 
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গ্রিতের্ছের ক্রিয়া 

ঈশ্বর তাহার সেবা ছারা ভির্ছেশিরদের মধ্যে 

করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ বিশেষণ করিয়া! সমস্ত 

বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল। ইহা শৃণিয়া! তাহারা পুভূর 
ধন্ঠবাদ করিতে লাগিল এব* তাহাকে কহিল হে ভাই 

তুমি দেখিতেছ কত সহসুবিশ্বাসক য়ুহোদী আছে ও 

তাহারা] সকলেই ব/বস্থা পরায়ণ। ইহাতে তাহারদের 

স্তানে তোমার এই কথ! বিদিত হইয়াছে ফে তুমি 

ভিনদেশিরদের মধ্যস্তিত য়ুহোদী সকলের্দিগকে মৃশাকে 

ত্যাগ করিতে শিক্ষাইয়) কহিতেছ যে্ বালকেরদের সুন্নত 

করা কিছ্বা দীতিক্রমে গতি করা তোমাদের কর্তব/ 

নহে । ভবে কিনা অবশ্য লোকারণ) আলিয়া যু 

হইবে কেননা ভোঘঠর আইসনের কথ! তাহাহা। 

শুনিতে পাইবে । অতএব এই যে আমরা! তোমাকে 

কহি তাহা তুমি করহ আমারদের এখানে সন্গলিপত 

চারি জন আছে | তাহারদিগকে লইয়! তাহারদের 

সঙ্গে আপনার শোচকর্ঘ করিও এঘ* ভাহারদের সাতে 

বয় বসন করিও যেন তাহারদের মস্তক মৃণডন হয় 

তাহাতে সকল জানিহে যে তোমার বিষ্যে হে কথা 

তাহারা শুণিয়াছিল সে কিছু নয় বর” যে তৃমি আপনি 
নীতিক্রমে চলিতেছ এব” ব্যবস্থা পালন করিতেছ | 
কিন্ত বিশ্থাসক তিন্নদেশিরদের বিষয় আমা নিহপন্গ 

করিয়া লিখিয়াছি ষে বিগুহের নৈবেদ্য সামগ্ণী ও রক 

| 



২৬ 

একবিম্পতি আধ্যায় ৫৫৩ 

ও গলামুচড়! মারা ও পর্দার এসকল হইতে আপনার 

দের রুক্ষ! কর! ব্যতিরেক ইহার আর কোন কর্ণ 

ভাহীর। মানেনা । , তখন পাওপ সে মন্ষ্যেরদিগকে 

লইয়া! পরদিব্সে তাহরদের সহিত শুচি হইয়া মন্দিরে 

প্ৰেশ করিয়। সেই শৌচ করুণ দ্ৰিসের সম্পন যাবৎ 

তাহারদের পৃত্যেক জন্বের কারণ নৈহেছ্যের উৎসর্গ 

২৭1২৮ না হয়ুভাহৎ তাহা] জ্ঞাপন করিল। কিন্ত সে সপ্ত দিবসের 

৬ 

৬১ 

সম্পন্ন হইতে হ আশিয়ার যুহোদীরা তাহীকে মন্দিরে 

দেখিয়া লোক সকলের গোলমাল লাগাইয়া! তাহার 

উপর হীড দিয়া! চেচাইতে লাগিল যে হে য়িশরালী 

অনুষ্যেরা সাহীয্য করলিয়। এই সে মান্হ যে সর্বত্র 

সকলেরদিগকে লোক ও ব্যৰস্কা এব এ স্বানের্ 

বিপর্যয়ে শিক্ষ। করাইতেছে অপর সেয়ুলানীরদিগকে 

মন্দিরে আনিয়া এ পৃ্যস্তান অপবিত্র করাইয়াছে। 

কেনন| ভাহারা পূর্ব নগরের মধ্যে টুফ্িষস 

এফেসীকে তাহার সঙ্গে দেখিয়খাইল এব" যে পাওল 

তাহাকে মন্দিরের ভিতরে আলিয়াছে ইহা তাহারা 

অনুভব করিল। পরে নগর সমূহ লড়চড় হইল এৰ" 

লোক সকল দৌড়িয়]! যড় হইল এব" পাওলকে 

ধরিয়া তাহাকে মন্দির হইতে আকর্ষণ করিয়। 

বাহির করিয়া দিল ও তৎক্ষণাৎ দ্বার সকল রব 

হইল। তওপরে তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে 
৯ 2 ৪, % 2 



৫৫৪ স্টেবিতেরদের ক্রিয়। 

ইত্যবসরে ফলনের পূর্ধান সেলাপতিব স্বানে সা? 

৩২ আইল বে ফিরোশলম সমৃদ্ধায হূলস্থল হইয়াছে । ও সে | 

তৎক্ষণাৎ সেনা লোক ও শত সেনারূপতিগণকে লইয়ু! | 

তাহারদের মধ্যে দেড়িন এব তাহারা পূঙ্গাম সেনা 

পতি ও সেনাগণকে দেখিয়া পাওলকে মারিতে নির্স্ত 

৩৩ হইল 1 তখন পুধান সেনাপতি নিকটে আনিত্। 

ভাহাশকে লইয। দূই সিকলে বদ্ধ করিতে আজ্ঞ। দিলেন 

এব* সুধ্যইলেন ষে এ কেট! ও কি করিয়াছে । 

৩৪ ভাহাতে লোকারুখ্ের মধ্যে কেহ এক কথা! কেহ আন্য 

কথা টেঁচাইযু। বূলিতে লাগিল এৰ* ভিনি দে গোলমান 

নিমিতে ইহা নিশ্চয় জানিতে ন! পারিলে তাহাকে 

৩৪ কোটের মধ্যে লইয়া! ফাইভে আজ্ঞ। দিলেন | কিন্তু 

সিডীর উপর হইয়া ছটনাক্রমে লোকেরদের রেলাযু 

৩৬ ভিনি সেলাগণেতে ৃহা1 গেলেন | কেনন। লোকের ভীড় 

ভাহাকে দূরকর & চেঁচাইয়ু। বলিয়। পাছে হ চলিল। 

৩৭ পরে পাওল কোটে আনা যাইতে উদ্চত হইয়। পৃ্ধীন 

সেনাপভিকে কহিল আমি নাকি তোমাকে কথা! 

কহিতে পাইক তিনি কহিলেন কি ভূমি যুনানীভাষ! 

৩৮ কুলিভে পার | ভুমি কি সেই মিসরী নহ যে একালের 

পৰে দশযামু করাইয়। বন প্ান্তরে চারি সহসু 

৩৯ ব্ধ্রিদ্দিগকে লইয়া গিয়াছিল। কিন্ত পাওল কহিল 

আমি কিলিকিয়ার টার্শস হইতে এক যুহোদ্ী ছোট 
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নগরের নগরবাসী নহি এব” মিবেদন করি যে লোক 

পতি আপনি আমাক কহিতে দেন | তখন সে অন্ষতি 

দিলে পাশুল নিড়ীর উপর দাড়ায়! লোক পুতি 

ভাতের ঠারু করিল এব" অতি নি:শক্ হইলে পরে তিনি 

ভাছারুদিগকে ইবানী ভাষায় কহিতে লাগিলেন ।-+ 

দ্বান্বিজ্শতি অধ্যায় 

হে মন্ষ্ ভাই পিতার তোমারদের পুতি আমার 

পৃতিভাষ এখন অবৃধান কর্হ। অতএব য্খন্ 

তাহারা! শুণিল যে তিনি তাহার্দিগকে ইব্াণী ভাষা 

বহিতেছেন তখন তাহারা আরও চুপ করিয়া! থাকিন 

এব্* তিনি কহিলেন । আমি ঝুহৌদী নিতীন্ত টার্শন 

নগরে কিলিকি দেশে জন্মিভ কিন্ত এ নগরে গমালি 

এলের চরণে অভ্যাস করিয়ু! পিহ্গণের ব্যবস্থার 

সিদ্ধ মতে শিক্ষিত এব” ভোমারুদের আজিকার মত 

ঈশ্বরের পুতি ব্যাশন্ত ছিলাম | এব্* আমি পুরুষ ও 

স্রীলোক উভয়েরদিগকে বাখিয়া! ও কারাগারেতে 

সমর্পণ করিয়। মৃত্যু পর্ধ্যস্ত এ খর্ষের পৃতি উপদূৰ্ 
করিলাম | ইহাতে মহাযাজক ও প্ুাচীনের্দের সভা 

সমূহ আমার সাহ্ষী আছে যাঁহারদিগ হইতে ও আমি 

ভুাভ্গণের নাষে পত্র পাতি পাইয়া দমফ্কেতে ফে্ 

সকল থাকিল তাহারদের দৃণ্ার্থে তাহাদিগকে 

ফিরোশলমে কীধা আনিতে সেখানে গেলাম | এব* 
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যাঁতা করিতে হ দঞ্কের নিকটে উপস্থিত হইলে মধ) 
বেলায় আচস্ছিতে স্বর্গ হইতে অহাজ্যোতি আমার 

চত্ষপার্ে পুকাশ হইল |. এব" ভূঘিভে পন্িয়া 
আমি আপন, পুতি উক্তাযুমান এক রূৰ্ শৃণিলাম যে 

শাওলসং কেন আমাকে ভাত] করিতেছ । তখন 

আমি উত্তর দিলাম যে তমি কে পুভে। এব” তিনি 

আমাকে কহিলেন আমি হ্িশ্ত নাজরেণ যাহাকে ভূমি 

ভাড়না ক্রিতভেছ। এব আমার, অমিভ্ঠারিরা সবে 

_ জেঠাতি দেখিয়া] ভীত হইল বটে কিন্ত যিনি আমাকে 

৯১ 

৯২. 

১০ 

১৪ 

কথা কহিতেছিলেন তাহার রূহ ভাহার1] শ্ুতপিজ্তে 

পাইল-না | পরে আনি কহিলাঘ হে পুভেো। আমি কি 

করি পুভ আমাকে কহিলেন উঠ দমস্কেতে যাও যে 

সকল ভোমার করিবার কারণ নিরূপিত হইয়াছে সে 

সকল সেখানে ভোমাকে কহা যাইবে |. এর" সে 

দীপ্তির ডেজের কারণ দৃঙ্$ি করিতে ন। পারিয়। আমার 

সমিভ্যারিগণের. হাতে আকর্ষিত হইয়া আছি দমক্ধে 

গেলাম |. পরে হননীহা এক জন ব্যবস্থান্ক্রমে জ্িক্ত 

লোক যে তথাকার নিবাসি যুহোদীরদের মধ্যে 

সুখঠাভান্িত ছিল | মে আমার নিকটে আসিয়া! 

কাছে দীত়।ইয়া আমাকে কহিল হে ভাই শাওল চচ্ছ 

উঠাইয়া দৃফ্ি কর এব* আমি সেই ক্ষণে তাহার উপর 

চচ্ছু উঠাইয়। দু করিলাম | পরে সবে কহিল 
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জামারছের পিতৃ লেখফের উশ্বর পুর্ব লির্বন্ধন 
তোমাকে আপন্স ইচ্ছা জানিতে এব* সেই শ্তদ্ধনত্ভু . 

ব)ক্তিরু দর্শন পাইতে ও তাহার মুখের রৰ শ্তণিতে 

নিযুক্ত রুররিয়াছে্। কেননা! যাহা ভুমি দেখিয়াছ 

ও শ্তণিয়াছ তাহার পুমাণ দিয়া জমি সকল মন্ষ্যের 

স্বানে তাহার সাহ্ছী হই! । এখন ভো ত্বিলশ্ব কেন 

করিতেছ উঠ বহাপ্টাইজিত হও এব পুভূর নায় ক্মরূণ 

করিয়া আপন পাপ সকল ধূইয়া ফেল। তদপরে 
ঘটনাক্রমে হ্িরোশলমে পুনশ্চ আনিয়া মন্দিরে 

পার্থন] করিতে হ আমি মোহ গেলাম | এব* আমাকে 

এ কথ] কহিতে তাহাকে দেখিলাম ফে তুমি ঝট করিয়। 

বিয়োশলম হইতে ত্রায় চলিয়া যাও কেনন]! স্বোমার 

পুমাণ আমার বিষয়ে তাহারা লইবে না । তখন 

আমি ক্লাহলায হে প্ুভেো ভাহারা জানে যে আমি 

তোমার বিশ্বাসক লোকেরদিগকে বন্ধ করিলাম এৰ* 

পুতি সিনগগে পুহার করিলাম | এব* যখন ডোমার 

সাক্ষী ভ্িফাঁনসের রূক্ত পাত হইতে ছিল তখন আমি 

সঙ্গিকটে দাঁড়াইয়া! তাহার স'হারে শ্বীকৃভ হইয়র 
তাঁহার বধিকেরদের বস্ত্র রুচ্ছা করিলাম | কিন্ত তিনি 

আমাকে কহিলেন গুস্ান করহ কেদলা আমি 

তোমাকে ভিন্দেশিরদের স্কানে অতি দুরে পাঠাইয়] 

দিব। এই কথা পর্যন্ত শুরণ করিয়া ভাহারা উচ্চৈ: 



৪৫৮ পরিতেরদের ক্রি) 

শব করিয়া বলিতে লাগিল এবেটা পুথিকীম শু 

হইতে দূর কর) যাঁউক কেননা তাহার বাচা অনচিত | 

২৩1২৪ তাহারা! এই মত চেঁচাইতে ও বস্ত্র খসাইভে এব, 
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শুনেঠতে ধুলা ফেলাইতে ং পুধান্ সেনাপতি পাওলতে 

কোটের মধ্যে আনিভে আজ্ঞ! করিলেত্র এব কোড। 

মারাতে তাহার যাচা হইবার জনেঠ অনুষতি দিলেন 

তাহাতে যেন আপনি, জাত হন্ যে কিসের কারণ 

তাহার পুতি ত্বাহারা এমত চীৎকার করিল.। এব” 

চামাটি ছিয্া] তাঁহাকে, বন্ধ করিতে ২ পাওল স্রাচ্চাৎ 

বর্তি শতসেমার পতিকে কুহিল রুমী এব" দোষ নিশ্চয় 

বর্জিত যে মনূষ্ঠ তাহাকে কোড! মারিতে কি তোমার 

দের কর্তব্য আছে । শতসেনারুপতি, ইহ! স্তণিয়। 

পুধান সেনাপতিকে কহিল গিয়! যে সাবান কি 

কর্মেতে আপনি পুবর্ত হৃইতেছেন্ন কেননা] এ মন্ষঃ 

বূমী আছে | তখন পধান্ সেনাপতি তআসিরু) 

তাহাকে কহিলেন তুমি নাট রুমী আছ আমাকে বল 

সে কহিল হ1 | পুধান সেন!গতি পুজ্যুতর দিলেন 

আমি বহু মুদ্া দিয়া এই সুক্তি পাইলাম কিন্ত পাওস 

কহিল আমি জন্স মৃত আছি । অতএৰ যে সকল 
৮০ 

, তাহার যাচা করিতে উদ্যত ছিল সে তাহার নিকট 

হইতে স্বানান্তরে গেল এব" পুধান সেনাপতি তাহাকে 

রূরী জ্ঞাত হইলে পরে যে আপনি তাহাকে বাধিয়। 
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৩৭ ছিলেন ইহার নিমিত্তে ভীত হইলেন । গপরদিবসে 

৫স কি বিষয়ে যুহোদীলোকেতে আপবাদিত হইয়াছে 

তাহা নিশ্চিত রূপে. জানিতে: ইচ্ছা করিয়া তিনি, 

তাহাকে বন্ধন হইতে মৃক্ত করিলেন এব্, পুরান যাঁজক 

গণ ও তাহারদের মন্ত্রিসভা] স্বমস্তকে, সভাস্থ হইতে 

আজ্ঞা দিলেন পরে পটওলকে-নামাইয়া আনিয়া তাহা 

দের সাচ্জাতে রাখিকু! দিলেন ।777 

ত্রয়োবি্শতি অধ্ঠাক্ ্ 

তখন পাওল মন্ত্রিনভারু পুতি একান্ত দূফ্ি করিয়! 

কহিল হে ম্ন্ষ্ ভুত্রা আমি অদ্চাৰথি ঈশ্বরের 

সাক্ষাতে সর্বর্ক মতে নিরদূষিভ জ্ঞানে আচরণ করিয়! 

২. আঁসিতেছি। কিন্ত হননীহ্ মহাযাঁজক নিকটস্থ জনের্ 

দিগকে তাহার মুখে চড় সারিতে আজ্ঞ। দিলেন । 

৩  তখনপাওল তাহাকে কহিল হে স্তকুকৃত দেওয়াল ইশ্বর 

তোমাকেই মারিলেন কেননা তুমি নাকি আমাকে 

ব্যবস্থান্সারে বিচার করিতে বসিয়া ব্যবস্থার বিপর্যয়ে: 

৪. আমাকে মারিতে আজ্ঞ৷ দিভেছ। কিন্তু তাহার আশ 

পাশ লোকেরা বলিল তুই কি ঈশ্বরের মহাঁষাজককে 

& . ভর্থসনা করিতেছিস । তখন পাওল কহিল হে 

ভাইরা তিনি মহীযাজক আছেন তাহা আমার: 

মনে ছিলনা কেনন1 গুন আছে যে তুমি আপন 

লোকেরদের অধ্যক্ষ পতি মন্দ কথা! বলিবা না 
11701) 
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পরিতেরদের ক্রিয়া 

কিন্ত পাওল তাহার্দের এক ভাগ সাদূকী এব অন্ঠ 

ভাগ ফারিসী লোক দেখিয়া তিনি সভার মধ 

চেঁচাইতে লাগিলেন যে হে মনুষ্য ভুতু সকল আমি, : 

ফারিসীর পুত্র এক ফ্কারিসী এব” ম্তের্দের পুরু 

টনের আশা পুবুক্ত আমি বিচারের দায় হইলাম । 
তগ্হার এই কথা কহাতে ফারিসী ও সাদুকীবর্গের 

মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হৃইল, এর্* ঘটা। সকুল ভিন্নভেদ্ 

হইয়া গেল। কেনন। সাদুকীর। কলে ফে পুনক্ুান্ 

হর না এব দূত ও নাই ভূত ও নাই কিন্ত হ্কারিসীরা 

উভয় স্বীকার করে । পরে বড়ই কোলাহল হইতে, 

লাগল এব” কারিসীরদের পক্ষে ফে আধ্যাপক ছিল, 

তাহা উঠিয়! পৃতিবাঁদ করিয়া কহিল এই' মবষ্যেভে 

আমরা কিছু মন্দ পাইনা কিন্ত যদ্দি কোন ভূত কিছ) 

দুত তাহাকে কথা কহিয়া থাকে আমরা ঈশ্বরের সহি 

যুদ্ধ যেন করি না । পরে বড় গৌলমাল হৃইলে পাগল 

তাহারদ্বিগ হইতে ছিড়িয়ু! ফেল যায় কা উহ! পুধান : 

সেনাপতি ভূয় করিয়া তাহাকে তাহারদের মধ্য হইস্বে 

বলে লইয়া কোটের মধ্যে আনতে সেনাগণকে 

নামিয়া যাইতে আজা দিলেন। এব পর রাত্রি পু 
আপনি পাগলের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়। কহিলেন 

হে পাওল সুস্থির হও €কনন! ফেমত তুমি আমার 
বিবয়ে যিরোশলমে পুমাণ দিয়াছ নেই মত ভোমাকে 
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বমেতেও সাক্ষী দিতে হইবে । এব দিন উপস্থিত 

ইইলে কতেক য়ুহোদী এক বাক্যত। করিয়া! আপনার 

দিগকে দিব্যে ব্ধকরিল ফে পাওলকে যাঁবহ হত্যা ন! 

করি তাবৎ আমরা ভোজন পান করিব না । এই এক 

পরামর্শ যাহীরা ছবির করিয়াছিল তাহারা চন্নিশ জনের 

অধিক ছিল | পরে তাহারা পুধান, যাজক ও প্্চীন 

গণের স্কানে আসিয়া! কহিল আমরা আপনারদিগকে 

দিবে/ বদ্ধ করিয়াছি ঘষে পাওলকে ফাহ্্ৎ বৃ না করি 

তাবৎ আমরা কিছু খাইব না । অতএব এখন্ 

তোমরা! মন্ত্রিসভার সহিভ পুথান সেনাপতির স্বানে 

যে: পুকারে উহীর কোন কথার বিষয়ে ডোমারদের 

আর সৃক্ষ্য মত বিচার করিবার ইচ্ছা হয় এম্ত 

দেখাইয়া কল্য ভাহাকে ভোগারদের নিকট আনাইতে 

যাচ্এগ করুণ এব* সেই তোমারদের নিকট উপস্থিত 

না হইতে আমরা ভাহাকে বধ করিতে পুস্থচ হৃই। 

কিন্ত পাওলের ভাগিনেয় তাহারদের ঘাটী বৈসনের 

স্বাদ পাইয়া সে যাইয়া কোটের মধ্যে পুবেশ 

করিয়। পাওলকে কহিয়া দিল। তখন পাওল একজন্ 

শতসেনারপতিকে আপন নিকটে ডাকিয়া! কহিল 

এই যুবককে পুথান সেনাপতির স্কানে পৌছাইয়ু। দেন | 

কেননা ভাহার স্থানে ইহার কিছু নিবেদন আছে। 

অতএব সে তাহাকে লইয়া পুঙগান সেনাপতির নিকটে 
7$59১9০০থ 
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আনিয়া কহিল পাঁওল বন্ধী আমাকে ভাকিয়া। এই 

যুবককে তোখার নিকটে আনিতে যাঁচ্ঞ|। করিল যে 

তোমার স্বানে ইহার কিছু নিবেদন আছে । তখন 

পূথান সেনাপতি ভাহীর্ হাত খরিযু! নিভ্তি স্থানে 

লইয়। গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলেন ফে ভোমার্ 

নিবেদন কি। এক" সে কহিল যুহোদ্দীরা আপনকার 

স্তামে য্মেত পাওলের কোন কথার বিষয়ে আর 

সৃক্ষন মত বিচার করিতে ইচ্ছা করে এপুকার 

দেখাইয়া কল্য ফে আপনি তাহাকে মন্ত্রিরভীতে 

আনাইয়ী! দেন ইস] চাহিতে এক পরামর্শ করিয়াছেন । 

কিন্ত তাহারদের স্বীনে আপনি স্বীকার না করুণ 

কেনন] তাহারদের চল্লিশ জনের অধিক ভাহাঁকে যাবৎ, 

বধ না করে তাবৎ ভোজন পান না করিতে আপনার 

দিগকে দিব্যে বদ্ধ করিয়া! তাহার জন্য ছাটী করিয়া! 

বসিয়াছে এখন ও আপনকার্ আজ্ঞার অপেহ্নায়ু 

তাহারা পুস্ভত থাকে । আডএৰ পুধান মেনাপতি সে 

যুৰ্ককে বিদায় করিয়া! আজ্ঞা করিলেন ফে সাবধান 

ভূমি এ কথা আমীকে জ্ঞাত করিয়াছ সে কাহাকে 

কহিও না । পরে তিনি দুই জন শতসেনারপতিকে 

ডাকিয়ু! কহিলেন এক পুহর রাত্রি সময়ে কাইসারিয়ায় 

যাইবার কারণ দূই শত পদাতি এব" সত্তরি অশ্থারাঢু 

ও দূই শত বর্শিধারী পুস্তভ করিয়া রাখ | এব" 
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পাওলের বাহনার্থ জন্ত আয়োজম করিয়া তাহীকে 

ফাঁলিকু রাজ্যাধ্যচ্ষের নিকট নির্ভয় পৌছাইয়। দেও। 

হত পরে তিনি এক পত্রী লেখিয়া! দিলেন তাহার স্বরূপ 

২৬ 
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গুহ 

কথা এই | কুঁদিয়স লিপিয়। শীফৃত মহামহিম 

ফালিক্ু রাজ্য কর্তাকে পুণাম | এই মনুষ্য যুহোদীর 

'দিগ হইডে ধর গিয়া! ভাহার্দের স্কানে মার। যাইতে 

পুস্তত হইলে আমি এক যঠ। সটৈনেঠ আসিয়! তাহাকে 

ছাঁড়াইয়! দিলাম পরে অবগত হইলাম ফে ইনি 

রূমী আছেন। পরে তাহারা কি অপরাধে তাহার 

অপবাদ করিয়াছে ইহ বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া আমি 

তাহীকে মন্ত্রিসভার সাক্ষাতে আনিয়। দিলাম | 

ইহাতে আমি ঠাইরাইলাম সে তাহারদের ব্যবস্থার 

কোন পুসঙ্গে অপবাদিভ হইয়াছে কিন্ত ষে তাহার মৃত্ঠ 

কিস্বা! বথ হওনের উপঘূক্ত কোন দোষ বর্তন ভয় না। 

কিন্ত এ মন্ষ্যের পুতি য়হোদীরদের যাটী বৈসনের 
নিশ্য় কর। আমাকে জ্ঞাপিভ হইলে আমি ত্ুরামু 

ভাহাকে আপনকারু স্থানে পর্ণ করিয়াছি এব, 

তাহার অপবাদকেরদিগকে ও আপনকার অগে্, 

তাহারু কি দোষ আছে তাহা নিবেদন করিতে আজ্ঞ 

দিয়াছি ইতি | অতএব সেনাগণ আজ্ঞান্ক্রমে 

পাওলকে লইয়ু। রাত্রি যোগ আশ্টিপাটিসে আনিল। 

পরু দিবনে এ অসশ্বারূঢণ্ডলারদিগকে তাহীরু সঙ্গে 



৫৬৪ পেরিতেরদের ক্রি! 

যাইবার ভম্/ ছখড়িয়া তাহারা! কোটে হাহতিয়! 

৩৩ আইল । এব” উহীরু! কাইসারিরাযু আনিয়া রাজ 

কর্তীকে পত্রী দিয়া পাওলছে ভাহার সাক্ষাৎ করি! 

৩৪৩গ দিল | রাজ্যকর্তা সে পত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাস! 

করিলেম এই কোন্ জিলার লোক পরে সে কিলিকির 

লোক আছে জ্ঞাত হ্ইয়া তিনি কহিলেন তোমার 

অপবাদক সকল আইলে পরে আমি ভোমার কথা 

স্তণিক পরে তাহাকে হেরোদের ব্লাজদালানে রুচ্চ। 

করিতে আজ্ঞা দিলেন 177 

চতুর্বিষ্পতি অধ্যায় 

পাচছিবস পরে হননীহা মহাাীফাজক প্রাচীন 

লোৌকের সহিত এব" তের্ঁল্স এক আসুৰক্তা! নামিয়ু! 

আইল এৰ্* পাগলের বিরুদ্ধে রাজ)/কর্ভার সগাচ্ছাতে 

২৩ উপস্থিত হইল । পরে তাহার আহবান হইলে ভেরনুন 

ভাহার অপবাদ করিতে আর্স্ত করিল যে হে মহ্! 

মহিম ফীলিক্ আপনকার্দ্বার! আমারদের বড় নির্বিন 

হইয়াছে এব* আপনকার সুশাসনে এদেশ পুতি অতি 

বিশিষ্ট কর্ম করা যাইতেছে অভএব আমরা সতত 

সর্ধবত্রে সব্বতোভাহে কৃতার্থ হইয়া তাহার হিত 

8. মানিতেছি | তবু আমি আপনকার ব্যামোহ যেন 

বিস্তারিত ন) করি আমার নিবেদন এই যে আপনি 

অনুগুহ পূর্বক আমারদের কিছু কথা শুবণ করেণ। 
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চতুর্ঘিশতি অধ্যার ছ্৬৫ 

কেননা এই মনুষ্যকে আমরা বড় দুর্জন ও জগৎ 

সমূদধায়ে সকল য়হোদদীরদের মণ উপদুবী এবং 

নাজরেণী মভাব্লক্ষিরদ্দের এক মহন্ত ঠাহরাইয়াছি 1 

অপর সেমন্দিরিকে অপদ্ধিত্র করিতে অন্সন্ধান করিল 

এব্৮আমরা তাহাকে ধরিয়া! আমারদের ব্যবস্থীবক্রমে 

তাহার হ্চার করিতাম | কিন্ত লিসিয়। পুধান 

সেনাপতি আমার্দের উপর আলিয়া চাপিয়া পড়ি 

এব" মহাকলে তাহাকে আমার্দ্র হাত হইতে 

ছাড়াইয়া! লইয়া! গিফা! তাহার অপবাদকেরদিগকে 

আপনকার দিকট আসিতে আজ্ঞ! করিলেন যে তাহার 

হাচাতে যে সকল হিষ্য়েতে আমরা তাহার অপবাদ 

করিতেছি তাহার নির্ণয় যেন আপনি অবগত হয়েন | 

পরে যুহোদীরাও শ্বীকার করিয়া কহিল কথা এই 

রূপব্টে। তখন পাওল রাজকর্তার স্থানে কহিবার 

ইঞ্চিত পাইয়া? উত্তর দ্বিভে লাগিল ফে আপনি অনেক 

বৎসর হইতে এপুদেশের বিচারকর্তা হইয়াছেন 

ইহা) আমি, জানিয়। ততোধিক আনন্দে আপন 

গুড্যত্তর দি | কেৰনা আপনি জ্ঞাত হইতে পাত্রিবেন 

যে কেবল দ্বাদশ দিব্স হইল য্দক্থি আমি পৃজ! 

করিবার কারণ ঘিরোশলমে গমন করিলাম | এহ* 

তাহারা আমাকে মন্দিরের মধ্যে কোন ম্নুষ্ঠের সহি 

বাদানুবাদ করিতে কি. সিনাগগ কিস্বা নগরে লোকের 
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প্রিতেরদের ক্রিয়ু! 

দেরু মধ্যে গোলমাল লাগাইতে পাইল না । অপরু ফে & 

কর্ম কহিয়। তাহারা আমার অপবাদ করে তাহার 

কিছু পুমাণ ও দেখাইভে পারিবেক না । কিন্ত ইহা 

তআমি আপনকার্ সাক্ষাতে স্বীকার করি যে ব্চবৃন্থ। 

এব ভবিষ্ঠদ্বাণীগৃহ্থে ফে সকল লিপি আছে তাহী। 

বিশ্বাস করিয়ু। যাহা তাহারা বিপথ গমন কৃত্রিয়! 

বলে সেই পথান্ক্রমে আমি আপন পিভ্ লোকের 

ঈশ্বরকে ভজন করিতেছি । এক" ঈশ্বরের পুতি আশ! 

করি যেফ্ণন তাহারা ও অপেহ্ধ! করে ফে মৃত লোক 

সৎ এব" অসৎ উভয়ের পুনরুণ্থান্ হইবে। তাহার 

কারণ আমি ঈশ্বরের ও মনুষ্ঠণেরদের পাতি ফ্াঙহাতে 

আমার নির্দোষ জ্ঞান সতত হয় এমত সাধনে আমি 

সচেক্টিত থাকি । তবে কি না অনেক হৎসর গত হইলে 

পরে আমি আপন স্বদেশে দান ও নৈদেদ/ আনিবার্ 

জনে; আইলাম | ইহাতে কতেক আনিয়ায়ী 

য়হোদীরা আমাকে নাভীর্ডের সঙ্গে ও নাভুডের 

সঙ্গে মন্দিরে পরিষ্কৃত পাইল । অতএব য্দি তাহার) 

আমার কিছু ছিদু ধরিয়! থাকে তবে ভাহারদের 

কর্তব/ ছিল যে আপন্কার অগে সাক্ষাৎ হইয়! 

আমাকে সঙ্গশ্খীসম্মুখি অপবাদ করে। অথ্বা যখন 

আমি মন্ত্রিসভার সাক্ষাতে দ্বীড়াইয়া ছিলাম তখন 

যদি আমাতে কিছ অপরাধ ঠাহরা গেল তবে এই 
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সকল আপনারা বলুক । কিন্ত যদিবা হইল তবে সে 

মাত্র এই এক কথার বিষয়ে ষে আমি ভাহারদ্র. 

মধ্যে দাঁড়াইয়া টেচাইয়া] কহিলাম যে আজি আম 

মৃতেরদের পুনরূণ্ান পুযুক্ত তোমারদের স্ানে বিচারিত 

হইতেছি। ফাঁলিক এ কথা স্তুণিয়া সেই পথের নির্ণয় 

অধিক আবগভ হইয়া ভাহায়ুদিগকে থাক দিয়া 

কহিলেন যখন লিলিয়| পুধান সেলীপতি আসিবে 
তখন তোমারদেরু, বিষয়ের তত্ব সমস্ত যাচিযু। 

লইব | পরে তিনি শতসেনারপতিকে পাওলকে রক্ষা! 

করিতে ও মৃক্ত রূপে থাকিতে দিতে এব” তাহার বৃহ্ধু, 

বাছ্ছবেরদের মধ্যে কাহীক্ষে তাহীর সেবা করিবাস্ 

কি্া নিকট আসিবার জল্/ বারুণ না করিতে আজ্ঞা! 

দিলেন । কএক দিন্গ পরে ফীলিকু আপন সী দ্রুনিনা 

এক যুহোদী তাহার সহিত আসিয়া! পাওলকে ডাকি 

আনাইলেন্ একখীফেতে বিশ্বাস করার পুসক্ষ ভাহার্ 

মুখে শুণিলেন | কিন্ত সেই সভ্যতা ও যথার্থ ভোগ ও 

আগত বিচার ইহার চর্জ]। করিতে £ ফলিক কম্পমান্ 

হইয়। কহিলেন এখন চলিয়া! যাও আব্কাশক্রমে আমি 

পূলশ্চ তোমাকে ডাকিদ্ব। পাঠাইব। এব” তাহার মৃক্দি 

হইবার কারণ তিনি পাওলের স্কানে ধন ও পাইে 

আশা করিলেন অতএব তিনি বার তভোধিকে 

ভাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া তাহার সহিত আলাপ 
৪৮৫০০ 
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পৌেরিতেরদের ক্রিয়া 

পুলাপ করিলেন । কিন্ত দুই বৎসর গত হইলে প্র 

ফাঁলিকঝের পরিবর্তে পর্কিয়স ফেউন পদ্ার্পিত হইলে 

ফীলিক যুহোদীরুদের ভুফ্িজন্মাইতে ইচ্ছা করিয়া 

পাওলকে হন্ধনে ছাড়িয়ু। গেলেন | 

পঞ্চবি'শতি অধ্যায় 

অতএব দেশের মধ্যে ফেউসের আগমন হইলে 

পরে তিন দিহ্সান্তর়ে তিনি কাইসারিয়। ছাড়িয়া 

যিরোশলঘে গহন করিলেন | ভতখরৰ মহাযাজক ও 

যুহোদীরদের পুধান লোক ডাহা নিকট পাওলের 

বিপক্ষে কথা নিবেদন করিয়া তাহাকে: কাকুতি 

করিতে লাগিল । এছ" পাওলকে ব্ছ করিতে পথের 

সে ঘাটী সাইবার কলপনা করিয়া তাহাকে 

হিরোশলমে ডাকিয়া] পাঠাইতে ভাহার ৰিপচ্ছে এই 

অনুগ্হ চাহিল। কিন্ত ফেইস উত্তর দিলেন ফে পাওল 

কাইফারিয়ায় থাকিবে এব, আমি আপনি সেখানে 

অন্তর পুস্বান করি । অভএব তিনি কহিলেন তোঙ্গান্ 

দের মধ্যে যাহারা পারে ভাহারা আমার সঙ্গে যাউক 

এব" থদি সেই মন্ষ্যে কোন দোষ থাকে তবে ভাহার! 

তাহার অপবাদ করুক | এব" ভাহারদের মধ্যে দশ 

দিবস হইতে অধিক থাকিলে পরে তিনি কাইসারিয়ায় 

গেলেন এব” পর দিবসে বিচার আসনে বসিয়া 

পাওলকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন | এব্* সেই আইলে 
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পরে ফে ফুহৌদী সকল ফ্িরোশনম হইতে আলশিরু।ছিল 

তাহারা তাহার চত্বপার্থে দাড়াইয়! তাহার পুতি 

অনেক ভারী দোঁষ্ বর্তাইতে লাগিল যাহার পুমীণ 

তাহারা দিতে পারুল না। তখন সে আপনার পচ্ছে 

পৃশ্যত্তর করিলেক যে যুহাদীরদের ব/বন্থ। পৃতি কিনব 

মন্দিরের পুতি কিস্থা কাইসরের পুতি আমি কিছুই 

দোষ করি নাই । কিন্ত ফেউন যুহোদীর্ত্র সম্ভোব 

জক্ষাইতে ইচ্ছা! করিজ্র! পাওলসকে উত্তর করিয়। 

কহিলেন তুঘি নাকি গ্রিরোশলমে যাইয়া সেখালে 

আমার সাক্ষাতে এ সকল বিষয়ে বিচারিত হইবা। 

তখন পাওল কহিল আমি কাইসরের বিচার জাসনে 

দীড়াইয়| আছি যেখানে আমার বিচার করা কর্তব্য 

আমি যুহোদী লোকেরদিগকে কোন অসঙ্গত করি 

নাই তাহা আপনি ভাল মতে জানেন । কেন ন] ফদদিতু, 

অপরাধী হইয়া কিন্বা মৃত্যু যোগ্য কোন কর্থ করিয়। 

থাকি তবে আমি যরিতে অস্থীকার করি ন কিন্ত 

ফেং বিষয়ে ইহার! আমার অপবাদ করিতেছে 

তাহাতে যদি কিছু নাই তব তাহারদের স্থানে 

আমাকে সমর্পণ করিতে কেহ পারিবে না আমি 

১২. কাইসরের স্থানে বিচার চাহি । তখন ফেস মৃন্ত্রি সভারু 

সহিত বিবেচনা করিয়! উত্তর দিলেন তুমি কি 

কাইস্রের স্বানে বিচার চাহ ভান তুমি কাইসরের 
0০০৫০ 
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পৌরিডেরছের ক্রিয়া 

নিকটে যাঁইবাই। পরে কএক দিবস গভ হইলে 

রাঁজা আঁগিপা বেরনিকির সহিত ফের সন্তাষণে 

কাইসারিয়ায়ু আগমন করিলেন | এক" সেখানে 

তাহারদের অনেক দিবস থাকা হইলে ফেষ্উপ 

পাঁওলের কথা রাজাকে গৌচর করি! কাইলেন এক 

মনুষ্য আছে যাহাকে কিলিক বন্ধনে ছাত়ির। গেলেন। 

তাহার কথা যখন আমি যিরোশলমে ছিলাম তখন 

বুহোদীরদের় পুরান যাজক ও প্রাচীন লৌক আমার 

স্থানে নিবেদন করিয়। তাহার পুতি দণ্ডের আজ্ঞা 

যাচ্ঞ। করিল । তাহীরদিগকে আমি উত্তর দিলা 

যে অপবাদিত অপবাদকেরদের সহিত মৃখামুথি না 

হইলে এব, আপনার পুরি যে দোষের তপবাদ 

হইয়াছে তাহার জন্য আপন পুত্যুত্তর করিবার 

অবকাশ না পাইলে কোন মনুষ্ঠের মরণার্থ সমর্পণ 

করা বূমী লোকের ধারা নহে । অতএব সে সকল 

এখানে আইলে পরে আমি অব্ঠাজে তাহার পরদিবসে 

বিচার আসনে বসিয়। সেই মন্ষঠকে বাহির করিয়া 

আনতে আজ্ঞ| দ্বিলাম। কিন্তু তাহীর বিক্ুদ্ধে 

অপবাদকের! দাড়াইয়। ষে পুকার কর্ম আমি অন্যান 

করিয়াছিলাঘ এমভ কর্মের অপবাদ ভাহারা করিল 

ন1। কিন্ত আপনারদের ধর্ম বিষয় এব" এক জন 

হিন্ত যে মর্রিয়াছিল যাহার জীব্মান হওয়। পাওল 
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নিশ্চয় ক্রিয়া কহিল তাহীরও বিষয়ে কতেক তত্ব 

বলিয়া ভাহার দোষে ধরিল | অতৃএহ এমন বিষ্যুক 

তত্ত পুগ্ক্তে আমার সন্দেহ হইলে আমি কহিলাম যে 

তোমার ইচ্ছা যদি হয়ু ভবে ভূমি যিরোশলমে যাইয়? 

সেখানে ও সকল বিষয়ে বিচারিত হইবা। কিন্ত 

পাওল শ্রীযুত চক্রবর্তির কর্ণগোচর কারণ আপন 

্রহ্ষা হওনের নিব্দেন করিলে আমি আজ। দিলাম 

যে তাহাকে যাবৎ আমি কাইসরের নিকটে পাঠাইতে 

না পারি তাহ ভাহীর রক্ষা! করা যায়। তখন 

আগিপা ফে্টসকে কহিলেন আমি আপনি সে 

মনৃষ্যের কথা শুগিতে ইচ্ছা! করি €স কহিল কল্য 

আপনি তাহার কথ শ্তণিবেন । অতএব পর্দিব্সে 

আগিপা ও বেরনিকি বড় এশ্বর্যে/ পুধান সেনাপতিগণ 

ও নগরের পুধান লোকের সহিত শৃবণস্থানে পুবেশ 

করিলে পরে ফেইসের আঁজ্ঞাতে পাওল সাক্ষাতে 

আনা গেল । তখন ফেস কহিলেন হে রাজন 

আগিপা ও তোমরা আমারদের সাক্ষাদ্র্তি সকল 

এই যে মনুষ্য তোমরা দেখিতেছ তাহার বিষয়ে 

য়হোদীরদের সমূহ ফিরোশলমে এব* এখানে আমাকে 

নিবেদন করিয়া চেঁচাইয়। কহিয়ীছে ফে তাহার আৰু 

কাচ। অনুচিত | কিন্ত সে কিছু মরণ যোগ্য কর্ম 

করিয়াছে তাহা আমি ঠাহরাইতে পারিলাম না 
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পরিতেরদের ক্রিয়। 

তথাচ সে আপনি শ্ীঘুভ মহাঁদহিম চক্রবর্তির স্থানে 

বিচারিত হইতে চাহিলে আমি তাহাকে পুরেণণকরিতে 

স্বির করিলাম | আতএক ইহার বিষ্য মহীষ্হিমের 

স্থানে কোন নিশ্চিত কথ। লিখ্খিবার পৃমাণ না! পাইয়া 

আমি ভোমার্দের সাক্চাতে এব বিশেষত আপন্কার 

সাহ্চাতে হে রাজন আগিপা তাহাকে আনাইয়া] 

দিয়াছি তাহীতে যাঁচা গেলেপর আমি কিছ লিখিবার্ 

পুসঙ্গ যেন পাই | কেননা যে দোষেতে সে অপৰাদিত 

হইয়াছে তাহার বিশেষণ মা লিখিলে বন্ধার পর্ণ 

কর! আমাকে অনুচিত দেখায় | __-+ 

ষড়বিষ্পতি অধ্যায় 

তখন আগিপা। পাওলকে কহিলেন তোমাকে 

আপন কথা কহিতে আজ্ঞা হইল তখন পাঙওল হাত 

বিস্তার করিয়। আপন উত্তর করিতে লাগিল | হে. 

রাজন আগিপা যেসকল বিষয়ে আমি যুহোদী লোক 

হইতে অপবাদিত হইয়াছি ফে তাহার কারণ আজি 

আমি অনপনকার সাক্চাতে আপন প্ুতিভাষ করিতে 

পাই ইহা আমি আপন পর্ষভাগ্য করিয়া মানি। 

বিশেষে এই নিমিত্ত ফে যুহোদ্ীরদের নীতি ও তত্ত 

সকল আপনি পৃজ্ঞজ আছেন অতএব আমি মিনতি 

করি যে আপনি সহিষুতা পৃব্বক আমার কথা 

'অবৃধান করেণ। আমার যুবাবস্থা যে- পুথমাবৃধি 
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ভাঙার নিজ লোকের মধ্যে রিরোশলমে গঠ হইয়াছে 

সে আবি আমার কিরূপ আচরণ সকল যুহোদীর] 

'জ্বাত আছে । তাহারা! পৃথথঘ হইতেই আঙ্গাকে জানে 

যদ্দিতু পুাণ দিতে তাহারহদর ইচ্ছা যে আমারদের 

থর্মের শৃ মতানৃক্রমে আমি ফারিসী আচার 

ছিলাম । অতএব ঈশ্বর হইতে হে অঙ্গীকার 

পিতুগণের স্বানে করা গিয়াছিল তাহার আশা পুযুক্ে 

আমি এখন বিচার দারী হইফ। দীড়াইডেছি। সেই 

অক্রীকার্ আমারদের দ্বাছশ গৌষ্টী দিবা ব্রাত্তি 

অনবরতে ঈশ্বরের সেব! করিফু। পুাপ্ত হইভে ভরসা! 

করে ও সেই ভরসার কারণ হে রাজন আগিপা আমি 

যঙোদীরদিগ হইডে অপবাদিত হাইয়াছি | ইশ্বরেতে 

মৃত লোকেরদের প্নক্ুগ্যান করা ইহা তোমারদের 

স্বানে অবিশ্বাস্য কথা কেন দ্রেখায় | আমি ও আপন 

মনে নিতান্ত বুঝিলীম যে গ্িশ্ত নাজরে ণীর নাম্ বিরুদ্ধে 

নান কর্ম করিতে আমার উপঘূক্ত | তদ্নুক্রমে আমি 

যিরোশলমে করিলাম এব" গুথান ফাজকেরদের 

স্বানে যোগ্যতা পাইয়া আমি অনেক & পৃণ্ঠবানের 

দিগকে কারাগারেতে বন্ধ করিলাম ও যখন তাহার] 

বধ করাগেল তখন আমি ভাহারদের বিপক্ষে আপন 

কথা ছিলাম | এব" সকল দিনাগগের মধ্যে বারে ং 

শাস্তি দিয়া তাহারদিগকে অপনিন্দ। কথা কহিতে 
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বলাৎকার করিলাম এব* তাহারদের পুতি অত্যন্ত চণ্ড. 
হইফু আমি অন্য দেশীয় নগর পর্যন্তই তাহারদিগকে 

৯১৩ তাডুন। করিলাম । এব* সেই উপলক্ষে পুধান্গ যাজ কগণ 

হইতে যোগ্যতা এব আজ্ঞাপত্র পাইয়া দৃমকধে, 

ফাইতে ২ ম্ধ্ঠান্ছে হে-রাজন পথের মধ্যে আমি স্বর্গ 

হইতে সূর্যের তেজাথিকে.তেজদ্বর এক. জ্োতি-আমার 

ও ুসমিভ্যারিগণের চতুষ্পার্খে পুকাশমান। দেখিলাম । 

১৪ পরে আমরাঁ সকলেই ভূমিতে পড়িয়। আমি আপন; 

পুতি এক রক ইবুঁনী ভাষা! বলিতে. শুণিলাম যে হে 

শাওলং কেন আমাকে তাঁড়ন! কুরিতেছ কাটার উপৰু 

১৫ লাথি মারা তোমার কঠিন বিষয় তখন আমি 

বলিলাম ভূমি কে পুভো। এহ* তিনি আমাকে কহিলেন 

১৬ আমি ত্রিশ্ত যাহাকে ভূমি তাড়না! করিতেছা। কিন্ত উঠ. 

স্থপায়ে দ্বাড়াও কেনন! ফে সুকল। ভুমি ছেখিকাছ এব, 

১৭ যাহাতে আমি তোমার স্বানে দেখা দিব । উভয়ের 

বিষয়ে আমি তোমাকে সেবক ও. সাক্ষী করিয়! 

স্থলোক ও ভিন্দেশিলোক যাহীরদের নিকটে আমি 

এখন ভোমাকে পাঠাই তাহারদের বশ হইতে তোমাকে 

১৮ রুহ্চা করিয়া ভাহারদের চচ্ছু খুলিৰার কারণ। এব' 

অন্ধকার হইতে দীপ্তির পৃতি ও শয়ুতালের বশ হইতে 

ঈশ্বরের পুতি তাহারদিগকে ফিরাইৰার কারণ যেন 

তাহারা পাপের ক্ষমা] গায় এব" আমাতে বিশ্বাস 
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ছার! ফে সকল পরিস্কৃত হয় তাহীরুদের মধ্যে অধিকার 

পাঞ্ত হয় এই নিমিত্তে আছি, তোমাকে দর্শন দিলাম । 

সে কাল হইতে হে ব্রাজন আগিপা আছি সেই স্বগীয় 

দর্শন পুতি অনাজ্ঞাবহ্ ভইনাই 1 কিন্ত পৃথমে দনস্ক 

নিবাসিরদিগকে ও ফ্রিরৌশলমে ও যিহ্দা, দেশ 

সমূদীয়ে এফ" ভিন্দেশিরূদিগকে আমি পুচার করিয়াছি 

যে মন.ফিরাণ করিয়া ও ঈশ্বরের গতি, ফিরিয়] মন 

ফিরাঁণের উপযুক্ত ক্রিয়া করিতে তাহারদের আবশ্যক । 

ইহার বিষয়ে ফুহৌদীরা। আমাকে মন্দিরে ধরিয়া 

নিজ হাঁভে বৃঙ্ধ করিতে উদ্দোগ করিল । অতঞএক 

ঈশ্বর হইতে সাহীষ) পাইয়া যে কর্ম ভবিব্যদ্বকতগণ 

ওমৃশা কহিলেন হয হইবে। ফে শষ দুঃখ ভোগ করিয়ু। 

মৃত্ঠ হইতে উদ্থান কর্ণের পুথম জন হইয়া স্বলোক 

ও ভিনদেশিলোকের গতি দীপ্তি পকাশ করিবেন 

তদ্য/ভিরেক আর কিছ ন। কহিয়। আজি পর্য্ভ্ত আমি 

ছোট বড় উভয়েরদিগকে পরাণ দিয়া আসিতেছি। 

এই মত আপন পুতি ভাষ করিতে ং ফেস্তস উচ্চৈঃন্বরে 

কহিলেন হে পাগল ভূমি হৃতজ্ঞান আছ বহু বিদ্ 

অভ্যাসে উন্মত্ত হইলা। কিন্তসে উত্তর দিল আহি 

উন্মত্ত নহি পরম পৃঁজনীয় ফেব্তস কিন্ত সভ্/ ও স্বজ্ঞানীয়ু 

কথা কহিতেছি। কেননা কাজ] একথা জ্ঞাত আছেন 

ধীহার সাক্ষাতে আমি নির্ভয ও কহি কেননা আমার 

0 44৫ ্ 
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গ্রোথ আছে যে ইহার কোন কর্স তাহার জর্গগাচর 
২৭. নহে কেনন]1ভাহা] কোণেতে করা যায় নাই ।'হ রাজন 

আগ্রিপা আপনি নাকি ভবিষ্যদক্তার দিগকে পুত্য/য় 

করেণ আমি জানি যে আপনি গুড্যয় করিতেছেন। 

২৮ তখন আগিপা পাওলকে কহিলেন ভূমি পায়ু আমাকে 

২৯ শ্ীনটিয়ান হইবার কারণ মন লওয়াইয়াছু। তখন পাওল 

কহিল ঈশ্বর যেন করে যে আপনি কেবল নহে কিন্ত 

আজিযে সকল আমার কথ শুৰণ করে তাহারাও এই 

বৃন্ধন ব্যতিরেক গয় এব" অমুদায় আমার মত হফ। 

৩০ এ কথা কহিলে রাজ! ও র্লাজকর্ত ও বেরনিকী ও 

৩১ তাহারদের সভাস্গণ উঠিলেন। এব নিভ্তি স্বান্দে 

গিয়া তাহারা! পরস্পর আলাপ ক্রিয়া কহিল এই, 

মনুষ্য মরণ কিন্বা বন্ধন ফোগ্য কোন কর্ম করে নাই। 
৩২ তখন আগিপি! ফেব্তসকে কহিলেন এ মনৃষ্ণ যদি 

কাইসরের স্থানে বিচার না চাহিত তবে সে মৃক্ত হইতে 

পারিত | 

গগ্তবি.শতি অধ্যা্ 

অতএব ইতালিয়।৷ দেশে আমার্দের সমূদু গমন 

নিশ্চয় হইলে যুলিয়ুষ নামে অগফীন জটার এক জন 

শতসেনারপতিকে তাহারা পাওল ও আর কতক বন্ধির 

হ দিগক্ে সমর্পণ করিল । পরে আদর আদামিডির এক 

জাহাজে চড়িয়! আসিয়া অঞ্চলের তীর হইয়া যাইতে 
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মনস্থ করিয়। লঙ্গর উঠাইলাম ইহাতে. আরিষ্টার্থন 

মাকিদনী তসলোনিকার নিবাষি এক জন আমারদের 

সমিভ্যারে ছিল । পরদিবমসে আমর! শীদনে লাগান 

করিলাম এব” পাওলের পুতি জুলিয়াস সানুকুল্/ ব্যবহার 

করিয়া তাহাকে আপন বন্কুগণের স্থানে যাইতে এব্শ 

তাহারদেের সঙ্গে পণ জুড়াইতে বিদায় দিলেন। 

পরে সেখান হইতে গুস্থান করিয়া সম বাতাস 

হওয়াতে আমরা কপুসের নামোতে গমন করিলাম । 

এব” কিলিকিয়া ও পম্গলিয়ার সম্ষ্ সম্দের পার 

হইয়। লিকিয়া দেশের মিরা এক নগরে লৌছিলাম। 

সেখানে শতসেনারপতি ইতালিয়ায চলিৰার্ উদ্যত 

একটা! ইঞ্কান্দিয়ার জাহাজ পাইয়া ভিনি -ভাহাতে 

আমারদিগকে চড়াইয়ু| দিলেন। পরে হীহানে বাধা 

পাইয়া! অনেক দিবস ধীরে ২ গমন করিলে পরে 

বিদেশের সম্মুখ পাইয়া আমর! ক্রেতের নীচে সাল্মোনের্ 

সমূখ হইয়। চলিলাম | এব তাহ। অনেক কৰ্টে 

ছটিয়। গিয়া সূন্দর কোল নাষে এক স্থানে ৌছিলাহ 

তাহার নিকটে লাসিয়ু। মগরু। অআডএব বহুকাল 

চ্ষেপণ হইলে এব* উপবাস সমধু। গড হতয়ীতে 

সমূদের গঘনে সম্শয় হইলে পাওল তাহারদিগকে 

বুঝাইয়া কহিল হে মহাশয়ের! আমি বোধ পাইলাম 

যে এই যাত্রাতে বড় অপচয় এব হানি হইবে কেবল 

1) এ 0৫ 
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বোব্ণই গু জাহাজের নফু কিন্ত আম্ণরদের পুণের্ও । 

কিন্ত শতসেনারুপতি পাঁওলের উক্ত কথা হইতে 

জাহাজের মাঝি ও কর্তার কথ! অধিক মানিলেন। 

এ” এ কোল শীত কালের হাপনার্থে সুভিতা মত না 

হইলে অধিক্ধ লোক সেখান হইতে চলিতে পরামর্শ 

দিল ফেকোনকষে হ্ঘন্তের ক্ষেপণ করিতে ফনিকিতে 

পেঁটছে সেটা ক্রেতের এক ফোল ফে দক্ষিণ পশ্চিম 

এব উত্তর পশ্চিম কোণের সমুখে । পরে দক্ষিণ 

বাতাস মন্দ ২ 'বৃহিলে তাহারা আপনারদের মনস্ত 

সিদ্ধি বুঝিয়। জাহাজ খুলিয়! ক্রেতের তট ভিড়িয়! গমন 

করিল ।কিন্ত অলপকাল পরে ইউর্কিদন নাষে পুচগুতর্ 

এক বাতাস সম্মুখে উঠিল। তাহাতে জাহাজ মহা 

বেগে ঠেলিত হইয়া বায়ু মুখে স্থির হইতে লা পারিলে 

আমরা তাহাকে বাঁতাসেত্ব উপর ছাড়িয়া দিলাম | 

পে কুদা নামে এক দ্বীপের নীচে চলিয়। আমর! বন 

কৃফ্টে নৌকা খ্বান রক্ষা! করিলাম | এর" তাহা উঠ্টাইলে 

পরে তাহার! জাহাজের ভলাতে বেষ্টনীযু বন্ধন দিয়! 

উপায় করিতে লাগিল এব” মসিন বালির উপর 

পড়িতে ভয়ু করিয়ু। পাল মারিয়। ওমষনি ঠেল। গেল। 

পরে ঝড়েতে আমারদের অত্যন্ত টলমলান হইলে 

তাহার পরদিবসে তাহারা জাহাজের বোঝ! হালকী 

করিল । এব তৃতীয় দিনে আম্র। আপনারাদর হাতে 
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জাহাজের সাজ সকল বাহির করিয়ু। ফেলিয়| দিলাম । 

অনস্তরে অনেক দ্বিবসাব্ধি সূর্ধয কিম্বা নক্ষত্রের 

পৃকাশ না হইলে এব” কড়ের অতিকড় চোট হইলে 

আমার্দের রুক্ধ। হাশুনের ভরস। সকলি গেল । কিন্ত 

অনেক কাল অনাহারে থাকিলে পরে পাগল তাহার্দের্ 

মধ্যখানে দীড়াইয়ু। কহিতে লাগিল হে মহাশয়ের! 

তোমরা ক্রেত হইতে না খুলিয়। এব্* এই অপচঙু ও হানি 

না পাইয়া আমার কথায় মনোযোগ করিতে ভোমার্ 

দের কর্তব্য ছিল। তত্রাপি এখন আমি তোমারদিগকে 

সূস্থির থাকিতে বুঝাইয়। ছি কেননা জাহাজ ব্/তিরেক 

তোমারদের মধ্যে কোন পুণের হ্ছতি হবেক না | 

কেননা যে ঈশ্বরের আমি আছি ও ফাহার সেব। 

আমি করি তাহার দূত এই র্রাত্বে আমার স্বানে 

উপনীত হৃইয়া কহিলেন | হে পাওল ভয় করিও না 

তোমাকে কাইসরের সাক্কাভে আন। ষাইতে হইকে 

এব্* দেখ তোমার সম্দের সহগামিসকলের্দিগকে 

ঈশ্বর তোমাকে দিয়াছেন । আতএৰ সুস্থির হউন 

মহাশয়ের] কেনন| য্মত আমাকে কহা গেল 

সেই মতই হইবে ইহা আমি ঈশ্বরেতে দ্ঢ় বিশ্বাস 

করি। তথাপি এক দ্বীপের উপর আমারদের চ্ষেপণ 

হইতে হইকে। কিন্ত চতুর্দশ রাত্রি হইলে আদিয়। 

সমূদে এদিগ ওদিগ টলমল হইতে হ অর্থ রাত্রি সময়ে 



৫৮৩ প্রিতেরদের ক্রিয়া 

২৮. 

২০) 

৩১ 

৩হ 

৩৩ 

৩৪ 

৩৫ 

২১৬ 

তাস 

মলা লোক অনুভাৰে বুঝিল যে আমরা কোন ভূগির 

নিকটে কাছাইতেছি। পরে থাই পরিমাণ করিয়া 

বিশ বাহুতে পাইল তদনন্তরে আর কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া! 

প্নরায় তৌল করিয়! পনের বাহুতে পাইল । তখন 

কোন পাষাণি আড়ারীর উপর কিজানি বা পড়ে ইহা] 

ভয় করিয়া তাহার! পাছা হইতে চারি লক্ষর ফেলিয়া! 

দিয় দিনের পুকাশ চাহিয়া ং থাকিল। কিন্ত মী 

লোক জাহীজের অগুভাগ হইতে লর্গর ফেলিবার্ ছলে 

নৌকাখান মূদেে নামাইয়1 জাহাঁজ হইতে পলায়ন 

করিতে উদ্ঠত হইলে গ্রাওল শতসেনারপতি ও সেন! 

গণকে কহিল ইহারা! জাহীজেতে না থাকিলে ভোমার্ 

দের রুক্ষ? হইতে পারিবে না| তখন সেন। লোক 

নৌকার রজ্জু ছেদন করিয়। তাহ পড়িতে দিল । এব” 

দিন পৃকাশ হইতে ং পাওল সকলেরদিগকে ভোজন 

করিতে প্রার্থনা করিয়া কহিল আজি তোমরা চোদ্দ 

দিবসের. অপেক্ষ। করিয়। উপবাসে থাকিয়া কিছু 

লও নাই। অতএব আছি প্রার্থন। করি কিছু ভক্ষ্য 
শ্বাও কেনন। সে আপনারদের রুক্ষার কারণ পরুস্ত 

তোমারদের কোন জনের মস্তব্ক হইভে একটি চুল ও 

পড়িতব না । এই কথা কহিয়া সে রুটী লইয়! 

সকলের সাহ্চাতে ঈশ্বরকে স্তৰ করিল এব” ভাঙ্িয়! 

খাইতে লাগিল। তখন সকলে আশ্বাস পাইয়া 
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তাহারাও ভোজন করিল। এর জাহাজেতে সর্ক্ারস্তে 
আমরা দুই শত ছেয়াত্তর গ্াণী ছিলাম । পরে 

তাহার! ভোজনে পরিত্প্ত হইয়া গম সকল সমুদেতে 

ফেলিয়া দিয়! জাহীজকে হালকী করিল । এর" দিন 

হইলে পর কোন্ ভূমি আছে তাহা তাহার! চিনিল ন। 

কিন্ত চড়ঘুক্ত এক খাল দেখিয়া তাহার যধ্যে সাধ্য 

হইলে জাহাজকে ঘুসডাইয়া দিতে সনস্ত করিল । 

অতএব লর্গর সকল তুলিয়া অমুদের স্কানে জাহাজ 

. সৌপিয়া দিয়া পাতওয়ালের বন্ধন খখসাইয়] বাতাসের 

পুতি বড় পান উঠাইয়া কুলের দিকে অণু. বাড়িতে 

লাগিল । কিন্তু এক স্বীন যাঁহাতে দুই সমৃদেরে সঙ্গম 

ছিল এছন স্থানে পড়িয়া তাহারা জাহীজকে চড়ের 

উপরু ফেলিয়া! দিল এব" তাহার অগুভাগ ঠেকিয়! 

অলড় থাঁকিল কিন্ত ভাহারু পাছা! তরজের চোটে ভগ্ন 

হইল। তখন সেনাগণের্দের পরামর্শ হইল ফে: 

বৃদ্ধি লোকেরদিগকে বধ করি যে কি জানি কেহ 

হেলিয়। গিয়া পলায়ন রা করে । কিন্ত শত সেনা 

পতি পাওলেরু রুক্ষ! করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার 

দিগকে সে মনস্থ হইতে থামিয়া ব্রাখিলেন এব্ৎ 

আজ্ঞ। দিলেন যাহারা হেলিতে পারে তাহারা পৃথ্ষ্ 

সমূদে ঝাপদিয়া ভূমিতে যাউক। এব বক্রীসকল 

কেহ তক্তার উপরে কেহ জাহাজের কিছুর উপরে এই 



৫৮২. পরিতেরদের ক্রিয়া 

মতে ঘটনাক্রমে সকলেই ভূমিতে নির্বি্রে পুপীছিল। 

অক্টাবিষ্পতি আধ্যায় 

ভূতে উত্তপর্ধ হইলে পরে তাহারা জানিতেপাইল 

€ যে সে দ্বীপের নাম মেলীটা। এব" সে অসভ্য লোক 

আমারদিগকে অন্িশয় সানুকুলঠ ব্যবহার দেখাইল 

কেনন] তাহারা অগ্নি ভ্বালিয়! বর্তমান বৃষ্টি ও শীত 

নিমিত্তে আম সকলেরদ্বিগক্ষে তাহার কবিকটে আনিল। 

৯ অনন্তর পাওল এক বো! কাষ্ঠ কৃডাইয়ঃঅগ্নির উপর 

রাখিতেছিল ভাহাতে এক সর্প তাপ পাইয়া! বাহির 

8 হইয়া তাহার হাতে লাগিল । তখন সেজ্সস্ভ্য লোক 

সকল সেই বিষ্ধ্র্ তাহীরু হীতে লষ্টকায়ুমাদ দেখিয়া? 

তাহারা পর্সপর কহিতে লাগিল ফে এই মন্ষ্ঃ 

অব্শ/ ব্ধী হইবে অতএব যদ্/পি ও সমূদূ হইভে 

রক্ষা পাইয়াছে তথাপি দৈক্ কোপ তাহাকে কীচিডে 

দেয় না। কিন্ত তিনি সে বিষালী অথির মধ্যে হাড়ির] 

৬ ফেলিয়া কিছ বিদ্ব পাইলেন না। তথাপি সে সকল 

তাহার ফুলিয়া যাওনকিস্বা হটাৎ মরিয়া পড়ন 

তাপেক্ষা করিল কিন্ত অনেকক্ষণ থাকিলে পরে তাহার 

কিছু বিদ্ধ না দেখিয়া! তাহারা অন্/মত বুঝিয়! বলিতে 

৭ লাগিল ফে ইনিদেবতা। এব*পরিয়স নামে সে দ্বীপের 

পুধান মনুষ্য ভাহার অধিকার সেই অঞ্চলে ছিল 
তিনি আমারদিগকে আপন হরে লইয়া তিন দিবস 
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আনুকুল্/ পূর্বক অতিথি ব্যবহার করিলেন । এব্* 

হটনাক্রমে পরিয়সের পিতা অ্বংরতে ও রক্তাতিনারে 

ব্যাধিত হইয় শয্যাগভ হইলেন ইহাতে পাওল ভাহার্ 

নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিয়া! তাহীর় উপর আপন 

হাত দিয়! ভাহাকে নূহ্থ করিন। অতএব তাহ। কত 

হইলে পরে সে দ্বীপের মধ্যে আর লোক যে ব্যাধিগৃত্ত 

ছিল সে সকল ও আসিয়) সুস্ক হইল । এব" তাহারা 

আমারদিগকে অনেক সন্ততম সন্তান্ত ও করিল এব 

বিদায় সময়ে আবশ্যকীয় সামগী চড়াইয়। 'দিল। 

এব" তিন মান পরে এক ইঙ্কান্দিয়ার জাহাজ যে সেই 

দ্বীপে শীত কাল কাটাইয়াছিল ও যাহার নিদর্শন 

কান্তর ও পলুকু তাহাতে আমরা পুস্তান করিলাম । 

পরে সরাকু-স পৌছিয়া সেখানে তিন দিবস রৃহিলাম। 

তথা হইতে আমরা ঘুরিয়! গিয়া ঢেগিয়মের সুখে 
আইলাম এব" একদিন পরে দক্ষিণ বাতাস উঠিলে 

তাহার পরদিবসে আমরা পু্টিওলিতে পৌছিলাঘ। 

সেখানে ভত্গণের সাক্ষাৎ পাইয়া! তাহারা আমার 

দিগকে তাহারদের সহিত সাত দিবস থাকিতে পার্থন। 

করিল এমভ করিয়া আমরা বমেরদিগে গমন 

করিলাম । এব, সেখান হইতে ভুাত্গণ আমারদের 

সহ্বাদ পাইয়া আমারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আপিফোরম এব" তিন সরাই পর্যন্ত অগুসার করিল 
[7০0৫৪ 
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এব” পাওল তাহারদিগকে দেখিয়া! ঈশ্বরকে ধন্/হ্ঠূ, 

করিয়। সুস্থির হইল। এব" রমে আইলে পরে শত 

সেনারপতি বন্ধিরদিগকে মূখ সেনারপতিকে সমর্পণ 
করিলেন কিন্ত পাগল আপন রক্ষক এক সেনার 

সহিত প্থক,বাসে থাকিতে পাইল। এব" ফ্টনাত্রঙগে 

তিন দিবস পরে পাওল য়হোদীর্দের পুরান লোকের 

দিগকে ডাকিয়া আনাইয়়া! ফ্ড় করিল এব তাহারা 

আসিয়া একত্র হইলেপরে সেতাহারদিগকে কহিল হে 

মন্ষ্ঠ ভাত্রা আমিতে স্বলোকেরদের কিন্বা আমার 

দের পিভ্গণের নীতি বিপর্যয়ে কিছ, করি নাই 

তত্রার্পি আমি গিরোশলম হইতে রূমী লোকেরদের 

হাতে বৃন্ধী হইয়] সমর্পিত হৃইয়াছিলাম | ও তাহার। 

আমাকে বিচার করিয়া আমাতে কোন মরণ বিষ্যু 

না পাওয়াতে আমাকে মৃক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে 

ইচ্ছা! করিল। কিন্ত যুহোদীরা বাধা করিলে কাইসরের 

স্তানে আমার বিচার হওনের যাচ্ঞা আবশ্যক 

ছিল তাহাতে আমি আপন নিজ রাজ্যের অপবাদ 

করিবার কারণ কোন বিষ্য় ধরিলাম তাহা নয়ু। 

জতএব ইহার কারণ তোমারদের সহিভ দেখ! 

করিতে ও কথা কহিতে আমি তোমারদিগকে আহীন 

করিয়াছি কেনন। গিশরালের আশ! পুযূক্তে আমি 

এই জিখ্দীরে বন্ধ হইয়াছি। তখন তাহারা কহিল 
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আমরা য়ছোদা দেশ হইতে ভোমার বিষয়ে পত্র 

পাতি ও পাই নাই এব” ষে ভুাত্সকল আসিয়াছে 

তাহারা তোমার মন্দেযু কিছু বৃত্তান্তও দেয় নাই এব* 

কহেও নাই | কিন্ত তোমার অন্ভব কি ইহা! তোমার 

স্ানে আমরা শ্তণিতে চাহি কেননা এই ধর্ম যে সে 

সর্ব্বত্রে নিন্দিত আছে ইহা আমরা জানি । পরে ভাহার 

কারণ এক দিন নিশ্চয় ক্রিয়া অনেকে ডাহার পুবাপে 

আসিয়া সাক্ষাৎ হইল ও তিনি পুৃতঃকালাবঘি 

সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত মুশার ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাণী হইতে 

তাহারদিগকে য্রিস্তর কথা বুঝাইয়া ঈশ্বরের রাজ্যের 

তত্ব প্রস্তাব করিলেন ও পমাণ দিলেন | এব" কেহ £ 

তাহার উক্ত কথায় পুত্/য় করিল আর কেহ ২ পুত্যয় 

করিল না। অতএব অনে্ঠোন্যে অসন্মীলন হইলে তাহার! 

সভাভঙ্গ করিল পাওল ইহাভে এক কথ! কহিল যে! 

গিশয়ীহা ভৰ্ষ্যদক্তার ছারা আমারদের পিভ্গণের্ 

দিগকে ধর্মাতআন! ভালই কহিলেন । যে এই লোকেরদের 

নিকটে যাইয়া কহ স্তণিতে তোমরা শ্ুণিবা কিন্ত 

বুঝিৰা না এব্* দেখিতে তোমরা দেখিৰা কিন্ত দৃষ্টি 

পাইবৰা না । কেনন1! এ লোকেরদের আন্তঃকরণ মোট! 

হইয়াছে এব* তাহারদের কর্ণ শ্তণিতে ভারী এব* 

আপনারদের চচ্ছু তাহার! মুদিয়াছে যে কিজানি ৰা 

চচ্ষুতে দেশে ও কর্ণেডে শ্তণে ও মনেতে বুঝে পরে 
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তাহারদের মন ফিরাণ হয় এব" আমি তাহারদিগকে 

২৮ সুস্তবাকরি। অতএব তোমারদের গোচর হউক যে 

ঈশ্বরের পরিত্রাণ ভিন্দেশিরদের স্বানে পাঠান গিয়াছে 

২৯ এব" তাহার! শ্তরণিবেই । একথা কহিলে পর য়হোদীর! 

পরসপর বাদানুবাদ করিতে & চলিয়া গেল | এ 

পাগল আপন ভাড়া ঘরে পূরা দুই বৎসর থাঁকিল 

এব ফে সকল ভাহার নিকটে আইল সে সকলের 

দিগকে গুহণ করিয়া তিনি কিছু বাধা না পাইয়া 
সাহস রূপে ঈশ্বরের রাজ্/ পা করিতে এব* পভ 

যিশ্ত খফের বিষয়ক কথা শিক্ষাইভে থাকিল |, 
লট 
প্ 



পাওলের পত্র রূমীরদিরীকে 

পুথম অধ্যায় 

পাওল যিশ্ত শ্বীষ্টের সেবক আহীনিত এক পরিত 

ঈশ্বরের সেই মঙ্গল সমাচারার্থে বিভিন্ন কৃত ফে। 

তিনি পূর্বে আপন ভবিব্যদ্বজ্গণের দ্বারা ধর্ম গৃস্থে 

অক্ষীকার করিয়াছিলেন । তাহা আপন পুত্র আমার 

দের পুভূ গ্রিশ্ত খীষ্টের ক্ষয় যিনি শরীরানুক্রমে 

দাউদের উরসে উৎপাদিত ছিলেন । কিন্ত ধর্মময়ু 

আত্মানূসারে মৃত্যু হইতে পৃনরুগ্ান করাতে 

সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র নিশ্চয় রূপে চিত্রিত হইলেন । 

যাহা হইতে আমর! অনুগুহণ এব, পুরিতপদ 

পাইয়াছি যে তাহীর নাম পুযূক্তে সকল দেশ ধর্মের 

আজ্ঞাবহ হয়। তাহারদের মধ্যে তোমরাও গিশ্ত খঝের 
৮111 
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১১ 
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১৩ 

পাওলের পত্র জমীরদিগকে 

আতহ্ীনিত। যে সকল বূমেতে ঈশ্বরের পরয়ু আহ্নামিড 

পৃণ্তৰান আছে তোমারদের পুতি আমারদের পিতা 
ঈশ্বর ও লুভূষিন্ত খর হইতে অন্গুহ এহ* শান্তি 

হউক । প্রথমতঃ আমি ভোমাসকলের কারণ স্িস্ত ' 

খ্ীফ দিয়া আমার ঈশ্বরকে ধনঠব্ণদ করি হে তোমা 

দের বিশ্বাস জগৎ সম্দায়ে বিখ্যাত আছে । কেনন! 

ঈশ্বর যাহার সেবা তীহার পুজের মঙ্গল সমাচারে 

আমি আপন আত্ম! হইতে করি তিনি আমার 

সাম্তী ফে আহি অন্বরতে ভোমারদের কথ! 

কহি । সতত আপনার প্পার্থনার মধ্যে কাকুভি 
করিতেছি যে এতেক সময়ে সম্পৃতি যদ্দি কোনলক্রমে 

ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আমার শ্তভযাত্রা হয আছি তোমার ও 

দের নিকটে যেন আসিতে পাই | কেললা আমি 

তোমারদের দেখা পাইতে অতি আকাডক্ষা করি 

তাহাতে আমি তোমারদিগকে কোন পারমার্থিক দান 

দিলে তোমরা যেন দৃঢ্ত্বির হও । সেকিনা আমি 

তোমারদের মধ্যে থাকিয়া আমার শ তোমারদের 

উভয়ের বিশ্বাসে আমরা একত্রে আশ্বাস পাই |. 

অতএব হে ভুাত্রা তোমারদের একথ। অজ্ঞাত থাকা. 

আমার ইচ্ছা! নহে ফে আমি তোমারদের মধ্যে যেমত | 

আর ং ভিন্দেশিরদের মধ্যে কিছ,ফল যেন পাই 

তদর্থে আমি বার ং তোষারদের নিকটে আসিতে 
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চা 

পৃথম অধ্যায় ৪৮১, 

অনস্ব করিয়াছি কিন্ত এপর্যন্ত বাথ! পাইয়াছি। আমি 
যুনানীলোকেরদের ও অসভ্য লোকেরদের জ্ঞালী ও 

আজ্ঞানী উভ:য়র দায়ী আছি | এতদর্থে আগন্, 

সাধ্যানুক্রমে: তোমব্রা যে রূমেতে থাক আছি ডোমার, 

দের স্বানেও,মঙ্ল, সমণচার পুচার করিতে পুস্তত আছি । 

কেনন]। আমি ঝর মক্গল, সমাচারেতে, লজ্জিত নহি. 

কি,জন্যে না তাহ পুত্/ক বিশ্বাসক' জনের কারুণ। 

ঈশ্খরের পরিক্রাণ সাধনার্থ শভি পুথমে যহোদীরু 

পুতি পরে যুনাধীর্ পুতি | কেননণ তাঙ্াতে, ইস্বরেরু, 

ষাথা্ঘ্য বিশ্বাস দ্বার) বিশ্বাসের পুতি, পকাশিত হয় 

যে রূপ লিপি আছে অলক, যে সে. বিশ্বাসেতে 

বীচিবেক, 1. কেননা যাহারা! অসৎকর্মেতে. সত্যকে 

রোহ করিয়া রাখে সেই মনুষ্যেরদের সকল, অধ ও 

অসওকর্মের উপর ঈশ্বরের কোপানল স্বর্গ হইতে 

পৃকাশ হইয়াছে । কেননা! ঈশ্বরের বিষে যাহা 

জান) যায তাহ] তাহীরুদের মথে! ব্য আছে ইস্বরুই 

তাহারদিগকে দেখাইয়াছেন | কেননা তাহার অদ্শ্ঠ 

বিষয় যাহ তাহা জগতের সৃষ্টি হইতে মনোযোগ 

করিলে সৃষ্ট বস্কতে পুসঙ্গ রূপে দেখা যাইতেছে সে কিন! 

তীহার অনন্ত শক্তি ও ঈশ্বরত্ব অতএব ভাহারা বাহীন। 

রহিত । কেননা তাহারা ঈশ্বরকে জানিয়াও ইশ্থরু 

জ্ঞানে তাহার গ্রণানুবাদ করিল না এব" স্তাবক ও 
চা 
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পাওলের পত্র রূমীরদদিগকে' 

হইল না কিন্তআপনারদের ভাব; ভাবনার ব্যর্থ বৃন্তি 

হইল এব তাহারদের অবোধ অন্তঃকরণ আন্ধকারাবৃ 

হইল আপনারদিগকে জ্ঞানবান্ বলিয়া নিবৃত্ত 

হইয়া গেল । এব" অক্ষয় ঈশ্বরের মহিষ! ক্ষত মন্ষ্য 

ও পক্ষী ও চতুষ্পদ জন্ত ও কাঁটাদির স্বরূপ প্ুতিমাত্ 

পরিকর্ত করিল। এতদর্থে ঈশ্বর ও তাহাদিগকে 

আপনার্দের মনক্কামেতে পরুস্পরে আপনারদের 

শরীরের অপমান করিতে মলত্রিয়ায় পরিত্যাগ 

করিলেন তাহারা ঈশ্বরের সড্যকে ব্যতিক্রম করিয়া 

মিথ্যার স্বাপন করিল এব" সৃষ্টি কর্ত। যিনি সচ্চিদানন 

আমেন তীহার অবহেলায় স্ঙ বস্তর পূজা ও সেব। 

করিল। ইহার কারণ ইশ্বর তাহারদিগকে কদ্য্ঠকামেতে 

ছাড়িয়] দিলেন কেননা তাহারদের ভ্রীলোক স্বজাতি 

ব্যবহার পরিভ্ঞাগ করিয়া জাতির বিপর্যয় যাহাতে 

হয় তাহাই করিল। এব” পুরুষেরাও স্বাভাবিক রূপ 

ভ্রীসঙ্গ ব্যবহার ছাড়িয়া আপনার্দের পরস্পর 

কামেতে দ্ধ হইল পুরুষ পরুষের সহিত কদর্য্য ক্রিয়ায় 
পুবর্ত এব" আপনারদিগেতে আপনারদের ভান্তির 

অমূচিত প্ুতিফস গ্রাগ্ত | এব, যেমত তাহারা 

আপনার্দের জ্ঞানে ঈশ্বরকে রাখিতে চাঁহিল লা সেই 

মত ঈশ্বর তাহারদিগকে অনুচিত ক্রিয়া করিংত 

অবোধ অন্তঃকরণের মধ্যে সমর্পণ করিলেন | 
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দ্বিতীয় অধ্যায় €১৯ 

অন্যায়েভে লাম্পটে হি“সাতে লোভেতে ছর্ভাবেতে 

পরিপূর্ণ ঈষঠাতে বধে বিবাদে পুপক্চনায় দূর্জনতায় 

ভরা । ক্াণফুষ্কিরা পরোক্ষদিন্দক ঈশ্বরের দবেষ্ 

অভ্ঠাচারী অহঙ্কারী আত্মগব্র্বী কুসঙ্ধানী পিতৃ মাভ্ 

অমানক 1 বুদ্ধিহীন অঙ্জীকারলজ্যক মায়াহীন 

নিষ্ঠুর নির্দয় ॥ যাহারা জানে যে ঈশ্বরের পুকৃত 

বিচার্রানুক্রমে এমত ক্রিয়াকারিরা মৃত্যু ফোগঠ তথাচ 

তাহারা) সেই মত কর্ম কেকল করে ন৷ কিন্ত তাহার 

কারকেরদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও করে। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

অতএৰ হে দৌষ্বিচারক মন্ষয কেহ হওনা কেন 

ভূমি উত্তর রহিত আছ কেননা অন্যের বিচার 

যাহাতে স্থির কর তাহীতে আপনার দোষের নিশ্চন্ 

করিতেছ কি জন্য না ভূমি যে বিচারক সেই রূপ কর্ম 

করিতেছ। কিন্ত এমত কর কারকেরদের পুতি ঈশ্বরের 
বিচার যে সে সত্ঠান্ক্রমে আমরা জানি | কিন্ত হে 
মনুষ্ঠ যে এমত কর্থ কারিরদিগকে বিচার করিয়া ও 

আপনি তন্মত করিতেছ তুমি কি এই ম্ড ভাবন! 

করহ যে ঈশ্বরের বিচার হইতে তুমি এড়াইয়! 

যাইবা । কিছ্বা যে ঈশ্বরের আনুকুল্য তোমার যন 

ফিরাণের লওয়াইবার হেতু ইহা ন!জানিয়া ভুমি কি 
তাঙছগার আনুকূল্য ও ক্ষমা ও চিরকাল সহিষ্ডারু 
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পাঁওলের পত্র বূমীরুদিগকে 

নিধি হেয়জ্ঞান করহ। এব* তোমার কঠিনতাযর গু 

অখেদ' অন্তঃকরণের ঘ্ারাতে ঈশ্বরের কোপ গু পুকৃত, 

বিচারের পুকাশ হওনের দিন নিমিভে আপনাক্ু 

কারণ কোপের যঞ্য করহ । তিনি পুত্ঠেক মন্ষ্যকে। 

জাপন্দং ক্রিয়ানুসারে পৃতিজ্বল দিহেন। যাহারা 

তৈর্ত রূপ সৃক্রিয়াফ়ু থাকাতে গৌন্ুৰ ও মর্যচাছা ও, 

অম্ত্যুর অনুসন্ধান কর তাহারদিগকে অনন্ত জীবন |, 

কিন্ভ যাহীর্া বিরোক্ধী এক" সত্যের, অত্জজ্ঞাব্হ ন) 

হইয়। অযাথার্থ্যের আজ্ঞাকারী; হয়: ভাহারদিগকে, 

উন্ধা ও কোপ । কৃকারিমন্ষ্ঠের পুভেযক পুণের 

উপর বেদনা ও যন্ত্রণা পুথমতও য়হেদীর পুতি পে 

ভিমদেশির গতি | কিন্ত সুক্রিয়াকারি গুত্যেক মনুষ্য 

কে গৌরব ও সম্ঘান ও'শান্তি পৃথথম জুহোদ্ীকে: পরে 

ভি্দেশিকে | কেননা ঈশ্বরের" স্বানে পাণির ভিন 

ভাক নাই । কেননা ব্যবস্থা রহিত য্তেক পাপ 

করিয়া] থাকে ভাহারা ব/বস্থা রহিত নও হইবে 

এব” ব্যবস্থার বশীভূত হইয়া বতেক পাপ করে, 

তাহারা ব্যবস্থার দারা বিচাদ্রিত হৃইকে। কেননঠ 

ঈশ্থরের পাক্ষাভে ব্যবস্থার শোতারা নির্দো্তী নহে 

কিন্ত ব্যবস্থার পালকের! নির্দোষী ঠাহরা যাইবে ॥ 

কেননা ভিনদেশিরা যাহারদের স্থানে ব্যবস্থা নাই 

তাহার! যদি স্থস্বভীাবেতে ব্বস্থার ব্যবৃস্থিত কথা কল 
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স্পীলন কয়ে তবে তাহার! ব্যবস্থী বর্তিত হইয়া 

আপনারদের ব্যবস্থা আপনারা হু |ভাহার] ক্যবস্কীর 

কর্থ আপনারদের "মনের -উপর রচিত দেখাদ এব 

তাহারদের অন্তগকর্ণ ও সাহ্ছী দেয়. ও আপনার্হ্দাদ্ 

মধ্যে তাহারদর পরস্পর বিচার বিকেচমাতে দোষ 

বর্তায় কিস্থা নির্দোফী ঠাহরায়। দেই ছিবলে যখন 

আমার মজল সমাচারানুক্রমে ঈশ্বর যিশ্ত -শীস্টের 

দ্বারাতে মন্ষ্যেরতদের শ্প্ত কথা বিচার কছিবেন। 

দেখ ভূঘি যুঙ্কোদী নাম ধৰিতেছ ও ব্যবস্থার উপর 

আহ্লমন করিতেছ ও ইহ্খরেতে গৌরুৰ করিতেছ। 

ব্যবস্থা হইভে শিক্ষিত হইয়া ভাঙার ইচ্ছা! জানিতেছ' 

এক" ভেদ কথার বহশেষ্জ্ঞ আছ | আপর-ভোমার 

নিশ্চয় জ্ঞান আছে ফে তুমি আপনি অচ্ছলোকের 

পথপুজ্ঞ অন্ধকারাবৃত'লাকের দীপক | অজ্ঞানিরদের 

শিক্ষক ছাওয়ালেরদের গুরু ব্যবস্থা মধ্যে যে জ্ঞান্ন 

ও সত্য তাহার পুকরণ খারী-আছ। অতএব ভু 

যে অন্যকে শিক্ষাইতেছ কি আপনার শিক্ষা! করাহ্ 

না তুমি যে মমৃষ্যের চৌর্যয করা অকর্তব্য বলিয়। 
উপদেশ দ্বিতেছ তুমিই নাকি চোরী ক্রহ॥ ভূমি যে 

মন্ষ্যকে পরদার করিতে নিষেধ করিতেছ তুমিই 

নাকি পরদার করহ তুমি ফে বিগুছের পুতি কদর্য 

বাঁনিতেছ তুমি কি পূজার সামগুী অপহরণ করহ। 

পে 
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পাগলের পত্র রূমীরদিগকে 

তুমি যে ব্যবস্থাতে গৌরব করিতেছ ব্/ৰস্থার লঙ্ঘনে 

তুমিই নাকি ঈশ্বরের অপমান করহ ॥ কেনন! 

তোমারদের কারণে ভিন্দেশিলোকের মধ্যে ঈশ্বরের 

নাম নিন্দিত আছে যেরূপ লিপি আছে । অতএব 

যদি ব্যবস্থ। পালন করহ্ তো অবশ্য সুন্নতের ফল হয় 

কিন্ত যদি ব্যবস্থার লজ্ঘক হও তবে তোসার সুন্নত 

অসুন্গত হইআছে। এতদর্থে যদি অসুন্গতীর! ব্যবস্থার 
প্ণর্তার্থ বিধান পালন করে তবে কি তাহার অসুহভ 

সুন্নত করিয়া গণিত হইবে না। বরঞ্চ স্বাভাবিক 

অসূন্নত যদি ব্যবস্থা পূর্ণ করে তবে সে কি তোমার 

দোষ নিশ্চয় করিবে না যে অক্ষর ও স্ন্তত দ্বারা 

ব্যবস্থার লজ্ঘণকরিতেছ। কেননা বাহ্েতে যে য়ুহোদী 

সেয়হোনী নয় এব” বাহ্ রূপ সুভ যাহা মাণসেতে হয় 

সে সূনতও নয়। কিন্ত অভ্যন্তরে ফে যুহোদ্দী সেই সে 

হয় এক, সুন্নত ভাহা যে অন্তঃকরণীয় আত্মার মধ্েঠ 

হয় অক্করেতে নয় ফাহারু পৃতিষ্ট। মনৃষ্ঠ হইতে হয় ন] 

কিন্ত ঈশ্বর হইতে হয়। 

তৃতীয় অধ্যায় 

তবে য়ুহোদীর্ লাভ কা কি ও সূন্ৃতের ফল বা কি। 

সব্্ব মতে বাহ্ল্য বিশেষতঃ এই ফে ভাহারদের স্তানে 

ঈশ্বরের পুকাশবাণী গচ্ছিত হইয়াছিল । আরু যদি 

কেছ অপুত্যফু করিল তাহাতে কি করে তাহীরদের 
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সঈল্ত/যে কি ঈুরের পুণ্য নিবুল করিবে । এমন হেন 

ন] হয় নকল মন্ষ্ঠ মিথ্ঠাবাদ্দী হউক কিন্ত ঈশ্বর তে! 

সত) হউন ফে্ষন লিপি আছে ভুমি আপন বাকে) 

যেন পুক্তার্থ ঠাহরা যাও এব” বিচারেতে আহানিত 

ইইয়ণ পরাজয়ঃকরহ | কিউ যদি আমারদের অধাথার্থ্যে 

ঈশ্বরের যাথার্থয পতিষ্ঠ। পায়ু তবে কি বলিব ইশ্বর 

কি সমূচিত দণ্ড করিলে অনঠায়ী হন আমি মনষ্যের 

মভকহি | এমন যেন না হয এমন, হইলে তো উশ্বর 

কি রূপে জগতের বিচার করিবেন । কেন] য্দি 

আমার মিথঠা কথার দ্বারা ঈশ্বরের কীর্তি আপন 

সত্যের ব্যাপনে পুকাশ হয় তবে জাগি বিচারেতে কেল 

পাপী ঠাহরা ফাই | ব্রণ কেন কহিৰ না য্ষত আমরা 

নিন্দিত আছি এক্* কেহ কহেহে আমরা স্বির করিয়াহি 

যে ভালহ্ইবার কারণ আমরু। মন্দ. করি যাহারদেরে 

দণ্ডের নিশ্চয় পুকৃত। তবে কি আমারদের শ্্ষ্ট হা 

আছে কদাচ না কেননা! আমরা পরের পৃঙ্ষাণ দিয়াছি 

যে য়হোদীরা ও ভিঙ্গদেশিরা সকলেই পাপের বশ্ীভ্ত। 

যেমত লিপি আছে পাক্সার্থিক কেহ নাই একটাও নাই। 

যে বুঝে এমন কফেছ নাই যে ঈ্ংরুর উদ্দেশ কহে 

এমন কেহ নাই | সকলেই বিপথগামী সর্ব _স্তক। 

নিুলা যে ভাল কর্ম করে এমন কেহ নাই একটাও 

৯৩ নাই । ভাহারদের গলা অনাচ্ছাদিত করুর তাহারদের 

০88 
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গাওলের পত্র বমীর্দিগকে 

জিভবীতে পুপঞ্চ কথা তাহারদের ঠোটের নীচ সর্দের 

গরল। তাহারদের মুখ” শাপ বাণী ও তিজ্ততায় গুর্ণ। 

১৫1১৬ ভাহার্দের পা রক্তপাত করিতে দ্রুত । তাহারুদের পথে 

এ বিনাশ ও কেশ। এব” কুশলের পথ ভাহারাজানে নাই। 

১৮১৯ তাহারদের চচ্ছচ গোচরে ঈশ্বরের ভয়, নাই | এখর 

চা 

চ 

চিক 

৩ 

২৪ 

২৫ 

তো জাঁথরা জানি যে ব্/বস্থাটা যাহা হলে তাহা। 

ব্যরস্থার বশীভূতেরদিগকে বলিতেছে তাহাতে পুতি 

মুখ যেন রুদ্ধ হয় এব” জগৎ সমুদ্ধায় ঈশ্বরের 

আচ্চাতে দোষণুস্ত থাকে । অতএব তাহার গোচরে 

কোন প্রাণী ব্যবস্থার ক্রিয়াতে নির্রোফী ঠাহরা। 

যাইবেক না কেননা ব্যবস্থা হইভে পাপের জ্ঞান | 

কিন্ত এখন ব্যবস্থা ব্/তিরেক ঈশ্বরের ফাথার্থ্য ব্যবস্থা 

ও ভবিষ্যদ্বাণী গুন্থেতে প্ামাণ্য হইয়া পুকাশ 

হইয়াছে | বটে যিস্ত খীফের বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরেরি 

যাথার্থ্য সকলের পুতি ও সকলের উপর যাহার! 

পৃত্যয় করে কেননা কিছ, ভিন্ন ভেদ নাই | কেননা 

সকলেই পাপ করিয়াছে এব” ঈশ্বরের কীর্তির ক্রটী 

করিয়াছে। এব" তাহার অনৃগুহ হইতেই তাহার) 

অমনি নির্োয়ী ঠাহ্রা যায় সেই উদ্ধার যোগে যে 

যিশ্ত থীষেতে আছে । যাহাকে ঈশ্বর তাহার রুক্তেতে 

বিশ্বাস ছারা তোষনার্থ বিষয় করিয়া ব্ক্ত 

করিয়াছেন্ন তাহাতে ইশ্বরের হ্ষান্তি পৃৰ্বক যে পাপ 

-% 
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চতুর্থ অধ্যায় ৮৮০১, 

সকল গত হইয়াছে তাহার মোচনে আপন হাথাথয 

যেন সপৰ্উ দেখান । তাহার যাখার্থয এই বর্তমান 

কালেই সপ দেখাইতে যেন আপনি যথার্থ থাকেন 

এব" যে ফ্রিশ্ততে বিশ্বান করে তাহার নির্দোফী 

ঠাইরুণঠ | ভবে গৌরব করণ কোথায় সেই তো কুষ্ধ 

হইল ফি বিধানে নাকি ক্রিয়ার তা নহে কিন্ত 

পত্যয়ের বিধানে । অতএব আমরা স্বির করিলাম ফে্ 

ব্যবস্থার ক্রিয়া! ব্যতিরেকে মনুষ্যেরা নির্দোষী ঠাহরা 

যায়। ঈশ্বর কি য়হোদীরদের ঈশ্বর কেবল তিনি কি ্ 

ভিন্দেশিরদের ঈশ্বর নহেন অবশ ভিলদে্শিররদের 

ঈশ্বর ওআছেন। তিনি এক ঈশ্বর যে বিশ্বাস দিয়া 

সূমভেরদিগকে ও বিশ্বাস ছারা অসুন্তেরদিগকে 

নির্দোষী ঠাহরাইয়। দিবেন। বে কি বিশ্বাস দিয়া 

আমরা ব্যবস্কাকে লিবর্ত করি এমন যেন না হয় 

বর” আমরা ব্যবস্থাকে স্থৈর্ধ্য করিতেছি । 

চনূর্থ অধ্যায় 

তৰে আমারদের শরীরান্সারিক পিতৃ আব্র্হাষ 

কি পাইয়াছেন ইহার কি করিৰ | কেননা যদ্দি 

আব্র্হাম ক্রিয়া! হইতে নির্দোফী ঠাহরা গেলেন তবে 

তাহার গৌরৰ করিত্বার বিষ্যু আছে কিন্ত ঈশ্বরের 

সাহ্চাতে নহে | কেনন। ধর্মগুস্থ কি বলে আব্রহীম 

ঈশ্বরেতে গুত্যয় করিলেন এব” সেই তাহার স্বানে 

০৪৪৪০ 



৫৯৮ পাগলের পত্র রমীরদিগকে 

যাথার্থেরর কারণ গণা গেল । অভএক যে ব্যি কিছু 

করে তাহার স্বানে পুতিফল অনগহের ভাবে গণ৷ 

যায় না কিন্ত দাওয়ার ভাবে । কিন্ত যেক্রিয়ু। না 

করিয়া অথার্সিকেরদের নির্দোষী ঠাহরাকর্তার 
: উপর পৃত্যয় করে তাহার বিশ্বাস যাখার্থেযর কারণ 

১১ 

গণ] যাইতেছে । ফেমত দাউদ সেই মনূষ্ঠের কল্যাণ 

বর্ণনা করিতেছে যাহার পুতি ইশ্বর ক্রিয়। ক্/তিরেকে 

যাথার্থেরর গণন। করেণ। ঘে ধন্য তাহারা যাহার 

দের অপরাধ ক্ষমা হইয়াছে এব* যাহারদের পাপ 

সকল আচ্ছাদিত হইল। ধন্য সে ব্যক্তি যাহার 

স্বানে গ্িহুহা পাপের গণনা করেণ না। তবে এই 

মঙ্গল কেবল সৌনত্যের উপর আইসে কিনব 

অআলৌন্গত্যের ও উপর আইসে কেনন। আমর] কছি 

যে আবরুহামের স্থানে প্ড্যয় যাথীর্থ্যের কারণ গণিত 

ছিল | তবে কি রূপে গণিত ছিল যখন তিনি শৌন্নতেঃ 

ছিলেন কিম্বা অসৌন্গতেযে সৌলত্যে নয় কিন্ত 

অনৌনত্যে। এব* ফে সকল অসুলরতী হইয়া পুভ/য় 

করে তাহারদের পিভ্ হইবার কারণ তিনি সূঙ্গতের' 
চিহ্ন পাইলেন সেই পুভ/য়ের যাথার্থের মোহর যে 

তিনি অসুন্বভী হইয়া! ধরিয়াছিলেন তাহাতে যেন 

১২ ভাহারদের স্বানেও যাথার্থের গণন। হয়। এব" যে 

ভকল কেবল সৌন্ত্চের মধ্যে নহে কিন্ত আমাদের 

সির চট সিরা ০০ এ 
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চতুগা জধ্যায ৫৯ 

পিত্ আবরহামের অসুন্বত থাকা পুড্যয়ের পদ চিকেতে 

ও গতি করে ইহারদের পুতি সৌনত্যের পিডু | 

কেননা তাহার জগতাধিকারী হওনের অঙ্গীকার 

আবরহামকে কিম্বা তাহার বণশকে ব্যবস্থার দ্বারাতে 

দেওয়া গেল না কিন্ত পৃড/য়ের যাথার্ের ছ্বারা 

কেননা ফি ব্ঠবস্থার আশিতেরা অধিকারী হয় তবে 

পৃত্যয় ৰ্র্থ হইল এব্* আঙ্গীকারটা। নিষল। কি জন্যে 

না ব্যবস্থাতে কোপ জন্াইতেছে কেননা ফেশ্খানে 

ব্যবস্থা নাই সেখশনে আজ্ঞ! লজ্যন্ ও নাই । অতএব 

তাহা! পুভ্ঠয়েতে হইয়াছে যেন অলগুহের ছ্বারাতে হয় 

তাহাতে যেন সন্তান সমূহের পুতি অঙ্গীকারটা নিশ্চিত 

হয় কেবল ব্ঠবস্বার আশ্তেরদের পৃতি নহে কিন্ত 

আবরহামের পুত্যয়াশিত লোকেরদর পুতিও । যিনি 

আম] সকলের পিডা আছেন তাহার সদৃশ যাহাতে 

বিশ্বাস করিলেন সেকে ন| ইশ্বর যে মৃুতলোকের 

দিগকে জীবাইতেছেন ও নাস্তিবন্তকে অস্তি জ্ঞানে 

ভাকিতেছেন যেমত লিপিয়াছে আমি তোমাকে অনেক 

রাজের পিভ্ করিয়। দিয়াছি । তিনি ভরসা রূহিষ্ড 

হই! সভরুসায় বিশ্বাস করিলেন যে আপনি অনেক 

রাজের পিভ্হইবেন যেমত উক্ত হইয়াছিলযে তোমার 

বশ এমনি হইবে | : এ, পুত্য়ে অশক্ত না হৃইয়! 

তাহার শত বৎসরের বয়স য় হইলে তিনি এখন 



৬৮৯৮ গাওলের পত্র রর্মীরদিগকে 

আপন শরীরকে মৃভজ্ঞান করিলেন না এব্" শারার 

২০ গর্তের মৃত্যুতা ও গণনা করিলেন না। তিনি ঈশ্বরের 

অঙ্গীকার পতি অপৃত্যয়েতে দ্বিধা করিলেন না কিন্ত 

২১ উশ্বরের মহিমা মাবিয়া পুড্য়ে দৃঢ় হইলেন। এব* 

নিশ্চয় বুঝিলেন ঘিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তিনি 

হ& ভাহাবু পালন কথ্িতে শক্তিব্ন্ত আছেন। অতএব সেই 

₹৩ তাহার স্বানে যাথার্চেের কারণ গণন। হইল। কিন্ত সেই 

যে ভাহারু স্বানে গণনা হইয়াছে ইহা কেবল তাহারু 

২৪ স্বকীয় বিষয়ে গুন্থিত ছিল না কিন্ত আন্লারদের্ 

বিবয়েও যাহারদের স্বানে তাহা গণিত হইবে যদি 

আমরা ভাহার উপর বিশ্বাস করি যিনি আমারদের 

হ€ পুভূযিশ্তকে মৃত্যু হইতে উঠাইলেন | যিনি আমার 

দের অপরাধ নিমিত্তে সঘর্পিত ছিলেন এব্* আমাহ্ 

দের নির্দোষ ঠাহ্রা পুযুক্তে পুনবর্বার উঠিলেন ।-+ 

পঞ্চম অধ্যায় 

অতএব পুত্/য় যোগে নির্দোষী ঠাহরা গিয়।ঈশ্বরের 

সহিত পুভুয়িস্ত শ্বীফটের দ্বারা আমারদের সন্মীলন 

২. হইয়াছে । যাহার দ্বার] পৃত্যয়যোগে সেই অনু, 

গুহেতে আমারদের পুবেশ ও হইয়াছে ফাহাতে আম্র 

স্বির হইয়া থাকি এব্* ঈশ্বরের বৈভবের আশাডে 

৩ আজাদ করিতেছি । এব" ভাহা। কেবল নহে ৰর্ঞ্চ 

আমরা বেশেতেও গৌরব করিডেছি এই জ্ঞাত যে 



১১ 

৯. 

পঞ্চম অধথঠায় ৬০১ 

কেন্বেতে সহিষ্ণত1 হয় এব- সহিঞ্চচায় পরীক্ষিত জ্ঞান 

ও পরীক্ষিত জ্ঞানেতে ভরসা | এব” ভরসা লি ত 

করায় না কেনন। থর্মাত্বা। যে আমারদিগকে দেওয়া 

গিয়াছে তাহার দ্বারা ঈশ্বরের, পেষ আমারদের মনে 

ঢালা যাইতেছে | কেনন] আমরা সাধ্তহীন থাকিতেই 

শীষ অধাস্মিকেরদের কারণ শুভক্ষণে মরিলেন। 

তবে পাক্ভার্থিক মন্ষ্যর কারণ কেহ পায় মরিবে 

না কদাচিৎক্রমে ভাল মন্ষ্/ের বিষয়ে কেহবা মরিতে 

সাহসিক হয় | কিন্ত ঈশ্বর আমার্দের পতি আপন 

পুষে ইহায় গ্াহতম পুকাশ করিফাছেন যে আমর] 

পাপী থাকিতেই শীট আমারদের কারণ যরিলেন । 

অতএব তাহার রক্তে নির্দোষী ঠাহরা গিয়। আমর] 

ততোধিকে তাহার দ্বারা দণ্ড কৌপ হইতে রুহ্ষা! 

পাইৰ। কেননা যদি আমরা শত্রু হইয়া! তাহার 

প্জের মরূণে ঈশ্বরের সহিত সন্মীনন পাইলাম কতে! 

থিকে মিলিয়। আমরা তাঁহার জীবনে রুহ্ষা পাইৰ। 

এব্" তাহা কেবল নহে কিন্ত ঘিম্ত খীষ আমারদের 

পুভু যাহার দ্বারাতে আমরা এখন সন্থীলন পাইয়াছি 

তাহ] দিয়া! আমরা ঈশ্বরেতে গৌরবও করি | অতএব 

যেমত এক মনুষ্যের ছারা পাপ ও পাপের দ্বার! 

সৃত্ঠ জগতের মধ্যে পুবিষ্ট হইল সেই মত ও সকনি 

পাপা হইলে সকল মনৃষ্ঠের উদর মৃদ্য আনিক? 
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বর্তিল। কেমন! ব্/ৰস্থার কাল পর্যন্তই জগরডর 

মধ্য পাপ ছিল কিন্তু যেখানে কোন ব্যবস্থ। নাই 

মেখালে পাপের গণন। হয়না ট তত্রাপি আদ্মাব্ধি 

মুশা পর্যন্তই সৃত্যুহ আথিকারু ছিল বর, তাহারদের 
উপর ফাহারা আদ্ছের অপরাধের সদশ পাপ করিয়া 

ছিল না সেই তাহারু নিদর্শন যাহার আগমন হইবার 

অপেক্ষা ছিল। কিন্ত অপরাধ যাদ্শ হয় তাদক্স্বেছা! 

পূর্বক দান নহে কেনেন! যদিস্যাৎ এক জ্রনের অপরাধে 

অনেকে মরিয়াছে তথা এক জনের অর্থাৎ যিস্ত ফের 

ছারা ঈশ্বরের অনুগুহ এব অনগুহগ হইভে যে দাস তাহা 

অনেকেরদিগকে ততোধিকে বিস্তারিত হইয়াছে । 

এব্* এক জন পাপ করিলে যেমত ছিল সেই মৃত 

দানট] নহে কেননা এক দোষের বিচারে দও নিশ্চয়. 

₹ইল কিন্ত প্েচ্ছা পূর্বক দান ঘে সে অনেক অপরাধ 

হইতে নিরাপরাথ ঠাহরা প্রাপ্তি। অপর যদি এক 

মনুষ্ঠের অপরাধে মৃত্যুর অধিকার একেতে হইল 

তবে যে সকল বাহুল্য রূপ অনুগুহ এব* যাথার্থের 
দান পাইতেছে সে সকল কতোধিকে একের অর্থাৎ ১ 

যিশ্ত শীষের দ্বারা জীবনে অধিকার করিবে ।, 

অতএব যেমত এক অপরাধের ফল সকল মন্ষ্যের 
উপর দণ্ড নিমিত্তে বর্ভিল সেই মত এক খঘথার্থ ক্রিয়ার 

ফল সকল মনুষ্যের উপর জীবনাথ নির্দোফী, ঠাহরার 



হষ্ঠ অধ্যায় ৬৬৩ 

১৯ কারণ বর্তিল। কেননা যেমন এক মনৃষ্যের আজ্ঞা 

২১ 

লজ্ঘানে অনেকে পাপা ঠাহরা গেল তেমন এক জনের 

আজ্ঞ। পালনে অনেকে যথার্থও ঠাহরা যাইবে। অপর 

ব্যবস্থার পৰেশ দোষের ব্যাপনার্থে ছিল কিন্ত যেখানে 

পাপ বিস্তারিত ছিল সেইশখানে অনুগুহছ আর অতিশফু 

ব্যাপ্ত হইয়াছে । তাহাতে যেমন পাপ মৃত্যু পর্যন্ত 

অধিকার করিয়াছিলেন তেমন আমারদের পুভু যিস্ত 

খীকটের দ্বারা অনুগুহ যাথার্থ দিয়া অনন্ত জীবনাবি 

অধিকার করেশ। 

য্ষ্ঠ অধ্ঠায়ু 

তবে কি বলিব অনগুহের বাহুল্যার্থে কি আমর] 

পাপ করিব । এমন যেন না হয় আমরা পাপের 

পুতি ম্ত হইয়া তাহীতে আর কেমন করিয়। বাচিব। 

তোমরা কি জান না যে আমরা যতেক যিন্ত খীষ্চেডে 

বাপ্টাইজিত ' ছিলাম তাহার মৃত্যুতে আমরা 

বাপউ্রাইজিত ছিলাম । অতএব আমরা বাপৃ্টিস্মের 

দ্বার! তাহার সহিত কবরে গাড়া গিয়াছি তাহাতে 

বাদৃশ পিতার মহিমায় এীষ্টের মৃত্যু হইতে উদ্থান 

হইয়াছিল তাদ্শ আমারদের নৃতন জীবন রূপ গতি 

যেন হয় | কেননা যদি তাহার মৃত্যুর সদৃশে 

আমারদের সহরোপণ হয় তবে তাহার প্নরুগ্যানের 

সদূশে ও তন্মত হইবে । ইহাতে আমরা এই জ্ঞাত 
1১1 



১১ 

২. 

০ 

৪ 

গসাওলের পত্র রূমীরদিগকে 

আছি ফে আমারদের প্রাঁভন মন্ষ; খীফ্টের সহিত 

ক্রুসে টাঙ্গ৷ গিয়াছে যেন পাপের দেহ ক্ষীণ হয় 

তাহাতে যেন আমরা পাপের বৰশতীপন্গ আর 1 

থাকি । কেননা যে ম্ড হইয়াছে সে পাপ হইডে 

মৃক্ত হইয়াছে । এব* আমারদের পুত্য় আছে যে 

আমরা য্দি শ্বীষ্টের সহিত মৃত হই তবে তাহার 

সহিত আমর| জীবমানও হইব 1 আর আমরা জানি 

যে শ্বীষ্ট তিমি মৃত্যু হইতে উন্ধিত হইয়া আরবার 

মরেণ না তীহার উপরু মৃত্যুর অধিকার আর হয় না। 

কেননা! য্খন মরিলেন তখন তিনি পাপের কারণ 

একবার মরিলেন কিন্ত জীব্মান হইয়া! তিনি ঈশ্বরের 

পুতি জীতেছেন। তন্গত তোমরাও আপনারদিণ: 

গণনা করহ ফে তোমরা পাপ পুতি মৃত বট কি 

আমারদের পুভু গিস্ত খ্বীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের গতি 

জীব্মান | অতএব পাপের কামাভিলাস হ্বছত 

পালিত হয়ু তাহার এইমত অধিকার তোমারদের 

মর্ত্য শরীরে যেন না হয় ॥ এব* তোমারদের 

ইন্দিয়াদি অসৎ ক্রিয়ার অস্ত্র হইবার কারণ পাপের 

স্বানে সমর্পণ করিও না কিন্ত মৃতু হইতে সজীব লোক 

জ্ঞান করিয়া আপনারদিগকে ইশ্বরের পতি সমর্পণ 

করিও এব" ভোমারদের ইন্দিয় সকল সবক্রিয়ার 

অজ্র হইবার কারণ ঈশরের স্থানে দিও। কেননা 

০ ৪০৯. এরি আরা. 

রা টিনা সুরকার. রর 
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ভোমরা ব্ঠাবস্থার অন্গত নহ্ কিন্ত অন্গুহের অনুগত 

আছ ইহীর কারণ পাপ তোমারদের উপর অধিকার 

করিতে পাইবে না । তৰে আমরা ব্যবস্থার বশীভূত 

ন। হইয়া! অনুগুহের বশীভূত হইলাম ইহার কারণ 

আমরা কি পাপ করিব এমন যেন না হ্য়ু। তোময়ু! 

কিজানন! যাহার স্থানে ভোমরা আজ্ঞাকারি সেবক 

হওলের কারণ আপনারদিগকে সমর্পণ, করহ যাহার 

জ্ঞা তোমরা পালন কর্ ভাহারি সেবক তোমরা আছ 

করিব! মৃভুর বিষ্য়ে পাপের সেবক কিব। যাখার্ধ্ের 

বিষয়ে আজ্ঞাবহনেরু | কিন্ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক 

যে তোষর! য্দ্যপিওপাপের সেবক ছিলা বটে তত্রাপি 

যে শিক্ষার পুকরণ তোমারদের স্বানে সমর্পিত 

হইয়রীছিল তোমরা! সান্তঃকরণে তাহার আজ্ঞাবহ 

হইলা | অতএব পাপ হইতে মৃক্ত হইয়া! তোমরা! 

যাথার্থেের সেরক হইয়াছ |. আমি তোমারদের 

শারীরিক অশভির বিষয়ে মনৃষ্ঠের মত কহি অতএব 

য্মত তোমর। আপনারদের ইন্দিয়াদি দুরীতের গতি 

মল ক্রিয়ার সেবক করিয়া! সমর্পণ করিয়াছিল! সেই 

মত সম্পুতি তোমরা আপনারদের ইন্দিয়াদি নির্ঘলভার 

গৃতি যাথাথ্যের সেৰক করিয়া সমর্পণ করহ্ | কেনন) 

যখন তোমরা পাপের সেবক ছিল তখন তোমর! 

যাথার্থয রহিত .ছিলা। অতএব ফে কর্মের বিষয়ে 
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ভোমরা সম্পুতি লজ্জিভ হইয়াছ তখন তাহাতে তোমার 

দের কি ফল ছিল কেননা একর্থের শেষ ম্ডু | 

কিন্ত এখন পাপ হইতে যুক্ত হইয়! ঈশ্বরের সেবক 

হইলে তোমার প্রণ্যার্থ ফল ধর এব" ভাঙার শেষ 

অনন্ত জীবন । ফেলনা পাপের হেতন ম্তু/ কিন্ত 

আমারদের পুভূ ঘ্রিস্ত খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের দান অনন্ত 

জীবন 

সপ্তম অধ্যায় 

হে ভুত্রা ভোঘর। কি জানহ না কেননা আছি 

ব্যবস্থা পুজলোকেরদিগকে এ কথা কহি যে ব্চবস্থাট! 

যাবজ্জীবনে মনূষ্যের উপর অগ্বিকার করে । কেননা 

বিবাহিতা হ্বীটা যাহৎ তাহার স্বার্ী জীবখান থাকে 

তাবৎ সে তাহার স্বানে ব্যবস্থাতে বদ্ধ আছে কিন্ত 

যদ্দি তাহার স্বামী মরিয়া থাকে তবে স্বামির ব্যবস্থা 

হইতে সে মুক্তা হইয়াছে । অতএব. তাহার স্থামী 

জীবনমান থাকিতে যদি অন্যের ভজিত য় তৰে 

তাহাকে ব্যভিচারিণী করিয়া কহিবে কিন্ত যদ্দি 

তাহার স্থামী অরিয়া থাকে তবে সেই বিধান হইতে 

তাহার মুক্তি হইয়াছে তাহাতে যদ্দি অন্ঠের ভজিত 

হয় তত্রাপি সে ব্যভিচারিণী নহে ॥ এমত আমার 

ভাভ্রা যিস্ত খীষ্চের শরীরেতে তোমরাও ব্যবস্থার 

পুতি মৃত হইল! যেন অন্যের সঙ্গে তোমারদের বিবাহ 
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হয় অর্থাৎ ভীহারু সঙ্ষে ঘিনি শ্থরর পুতি আমার 

দের ফলোস্ব হইৰার কারণ মৃ্যু হাইতে উদ্থি5 

হইফ়াছিলেন। কেনন| যখন আমরা শরীরের অনুগত 

ছিলাম তখন ব্যবস্থা দ্বারাতে পাপি ব্বাগাদি সকল 

ম্রণার্থ ফলোস্তৰ করিতে আমারদের ইন্দিয়াদিতে 

সবেগ হইল | কিন্ত এখন ফে ব্বস্থাতে আমর] বৃদ্ধ 

ছিলাম সে মৃত হইলে আমরা তাহা হাইতে মুক্ত 

হইয়াছি তাহাতে ফ্ন আমরা নূতন আত্মাতে সেক 

করি পূরাতন অক্ষরে নহে । তবে আমরা কি বলি 

যেব্যবস্থাটা পাপ আছে এমন যেন না হয় বর 
ব/বন্া ব্যতিরেকে আমি পাপ জানিতাম না কেনন! 

এই যে কথা তুগি লোভ করিবা না সে যছি ব্যবস্থাতে 

উক্ত না হইত তবে আমি কাম জানিতাম না। কিস্ত 

আজ্ঞা হইতে উপলক্ষ পাইয়া পাপ আমাতে কারি 

করিয়া সর্ধবপুকার লালসা অশ্মাইল কেনন! ব্যবস্থা 

'বৃই পাপ মৃত। কেননা ব্যবস্থার অভাবে আমি 

এক সময়ে জীয়ন্ত ছিলাম কিন্তআজ্ঞাট যখন আইল 

ডখন পাপ সজীব হইল ও আমি মরিলাম 1 এক্, 

জীবন বিষয়ের আজ্ঞা আমি মৃত্যুর কারণ পাইলাম । 

কেননা পাটা আজ্ঞার দ্বারা উপলক্ষ পাইয়া আমাকে 

বঞ্চাইয়া] তাহা দয় আমাকে বধ করিল । অতএৰ 

ব্যবস্থা শ্তদ্ধময় এব আজ্ঞাও দ্ধ ও পুক্তার্থ ও ভাল। 
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১৩. তকে যাহা ভাল ছিল তাহা কি আম্যর পুতি ম্তুঃ 

করা গেল এমন যেন না হয় কিন্ত পাপ ষেন পাপই 

দেখায় তাহা ভাল দ্য্লাই আমাতে কারী করিফ। মৃজ্ঞু 

জন্মাইল তাহাতে পাপ যে আশজ্ঞ যোগে অত্যন্ত পাপী 

১৪ দেশ্বায়ু । কেনন| আমর জানি যে ব্যবস্থ। আত্মিক 

১৫ কিন্ত আমি শারীরিক, পাপেরু বশে হিক্রীভ | কেননা 

| ফাহা আমি করি তাহা আঃমারু মনে, লয় না কিজনে) 

না যাহা আমি ইচ্ছা করি তাহা! আমি র/ৰহ?রে করি 

১৬ না কিন্ত যাহা আমি মন্দ বাসি, তাহাই করি। অভএ্য 

যাহ) আমার অনিচ্ছ! তাহা যদি করি তবে. আমি 
ব্/ৰস্থার পুতি স্বীকার করিতেছি যে তাহী। ভাল আছে। 

১৭ তবে তাহা যে করিতেছে সে আর আমি আপনি নহি 

১৮ কিন্ত পাপফে আমাতে বাস করে। কেননা, আমি জার্সি 

যে আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরেতে কোন ভাল বস্ত বাস 

করে ন1 কেননা! আমার ইচ্ছা! করা উপস্থিত বটে কিন্ত 

১৯ ভাল করিতে আমি সাধ পাই না । কেননা যে ভাল 

কর্ম আমার ইচ্ছা তাহা করিন] কিন্ত যে মন্দ আমার 

২০ অনিচ্ছা তাহা আমি করি । অভডএৰ যাহা আমার 

অনিচ্ছা! তাহ যদি করি তবে সে আমিই তাহ) করি 

২১. ন1 কিন্ত পাপ ফে আমাতে বাস করিতেছে । অতএক 

আমি এক বিধান পাই যে ভাল করিতে যখন 

আমার ইচ্ছা তখন মন্দ আমার স্থানে উপস্থিত হয়। 
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কেননা আন্তরিক মন্ষ্ঠান্ক্রমে আমি ইশ্বরের 

ব্যবস্থার গীতি পাইতেছি | কিন্ত আমার ইন্দিয়াদিডে 

আমি আর. এক বিধান দেশ্িতেছি যে আমার 

আন্তঃকরণের বিধানের সহিত যুদ্ধ করিতে এব" 

আমাকে আমার ইন্দ্য়ন্থিত পাপ বিধানের বশতাগন্গ 

ফরিতে পুবর্ত আছে। হায় দূর্গভ মন্ষ্ঠ যে আসি এই 

মৃত্যুর শরীর হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে | 

আমণরদের পুভূ ঘিশ্ত শীষের দ্বারা আমি ঈশ্বরের 

খবন্যবাদ করি অতএব স্বান্তঃকরণে আমি আপনি 

ঈশ্বরের বিধানের সেবা করিতেছি কিন্ত শরীরেতে 

পাপের বিধানের সেবা | 

অইউম অধ্যায় 

জ্তএৰ এখন যিশু খেতে ফে সকল শরীরান্সারে 

না] চলিয়া! আত্মানুসারে গতি করে তাহারদের উপর 

ফোন দোষ বর্তন নাই | কেননা ফ্রিপ্ত খেতে 

জীবন দায়ক আত্মার বিধান আমাকে পাপ ও ম্ত্যর 

বিধান হইতে মৃক্ত করিয়াছে | কেননা শরীরের 

পুযুক্তে অশক্ত হইলে যে কর্ম ব্যবস্থার অসাধ্য ছিল 

তাহা ঈশ্বর আপন স্বকীফু পুত্রকে পাপার্থে বলিদান 

নিমিতে পাপি শরীরের স্বরূপে পাঠাইয়া পাপের দু 

শরীরেতে নির্ধার্য্য করিয়া সাথিয়াছেল | ভাহাে 

আমরা যে শরীরানূসারে না চলিয়া আত্মান্সারে 
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গতি করি আমারদিগেভে যেন ব্যবস্কার যাথার্থ্ পূর্ণ 
হয় ॥ কেনন। যাহার! শরীরান্সারিক তাহারা 

শারীরিক বিষয়ে মলোঘুক্ত থাকে কিন্ত যাহার! 

আত্বান্সারিক তাহার! আত্মিক বিষ্য়ে মনোযোগ 

করে। কেনন। শারীরিক মন হওয়া মৃত্যু কিস্ত 

আত্মিক মন হওয়া জীবন ও শান্তি । কেনন! 

শারীরিক মন ফে সে ঈশ্বরের পুতি শত্ুভা কি জন্য না 

ডাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না বরঞ্চ হইতে 

পারেও না। অতএব যাহারা শরীরেতে থাকে ভাহারা! 

ঈশ্বরকে ভোষাইতে পারে না। কিন্ত যদি ঈশ্বরের 

আত্মা তোমারুদের আন্তরে বাস করেণ তবে তোমরা 

শরীরের মধ্যে নহ কিন্ত আত্মার মধ্যে আরু যদি 

কেহ খ্রীষ্চের আত্মা না থরে তবে সে তাহারি নহে । 

অপর যদি খন ভোমারদের অন্তরে থাকেন তবে 

পীপের হেতু শরীরট। মৃত বটে কিন্ত হাথার্থ্ঠের হেতু, 

আত্্াটা জীবন । আর যদি ফ্রিস্তর ম্তূ্ঠ হইতে 

উদ্টানকর্তার আত্মা তোমারদের অন্তরে বাস করেন 

তবে ফিনি শীউকে মৃত্যু হইতে উঠাইলেন তিনি 

আপন আত্ম যে সোমারদের মধ্যে বর্তিতেছেন 

তাহা দিয়া ভোমারদের মর্ত্য শরীর জীয়াইবেন | 

আএন্ হে ভাত্রা আমরা শরীরের পুতি বৃদ্ধ নহি 

হে আমরা শরীরান্সারিক আচরণ করি | কেনমা 
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যদি শরীরানুপারেতে আচরণ করছ তবে তোনর] 

মরিবাই কিন্ত যদি আত্মা হইতে শরীরের কিয়! 

দমন করিয়া রাখ তবে তোমরা জীয়িৰ! ॥ কেননা! 

যত লোক ঈশ্বরের আত্মীয় আকর্ষিত তাহারা ঈশ্বরের 

পুন্ধ। কেমন! তোমরা পৃমব্বার শঙ্ক। করিতে দাসত্ত্বর 

মন পাইলা না কিন্তু তোমরা পোষ্য পুত্রতার মন্ 

পাইয়াছ যাহা হইতে আমরা আব্বাপিত করি! 

ডাকি । আত্ম! আপনি আমারদের আত্মার সহিত 

সাক্ষী দেন যে আমরা ঈশ্বরের সম্ভান। আর যদ্ছি 

সন্তান তৰে উত্তরাধিকারী ঈশ্বরের্হই উত্তরাধিকারী 

এব* শীষের সহোত্তরাধিকারী' য্দিতু আমারদের 

এক সঙ্গ বৈভৰ প্রান্তি হইবার কারণ আমরা তাহার 

সঙ্গে দূঃখ ভোগ করি। কেননা আমি গণন। করি, 

যে বৈভব আমারদের স্থানে পৃকাশিত হইকে তাহার 

সহিত এ বর্তমান কালের দুখ ভোগ তুলনা পাইবার 

যোগ্য নহে । কেননা ঈশ্বরের পজ্রেরদের পকাশ 

হওনের অপেক্ষা করিয়া স্দ্ডি একান্ত প্রচ্যাশায় 

থাকিতেছে। কেননা সৃষ্ঠি স্বেচ্ছা পূর্বক ব্চর্থের 
বশীভূত হইল না কিন্ত তাহার দ্বারা যিনি তাহাকে 

ভরসায় বশীভূত করিয়। দিলেন । কেননা স্ফি, 

আপনি বিকৃতির বন্ধন হইতে ঈশ্বরের সন্তানেরদের 

পরম মুক্তিতে উত্তীর্ন: হইবে | কেননা! আমরা, 
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জীনি যে এখন পর্য্যন্ত সি সমূদ্ধায় একত্রে সকাভর 
এব” পুসব রূপ বেদ্নাকুল হইয়। আলিতেছে | 

কিন্ত তাহা কেবল নহে আমরা যে আজ্মার পথ্য 

ফল পাইয়াছি আমরা আপনারাই আপনারদের 

তাভ্যান্তরে পোষ্য পুন্রত! অর্থাৎ শরীরের উদ্ধার 

কারণ অপেক্ষা করিতেকরিভৈে কৌঁকাইতেছি | 

কেননা আমরা ভরসাতে রক্ষা পাইতেছি কিছ 

ভ'রূসা যে দৃষ্ট হয় সে ভরসাই নহে কেনন| যাহাকে 

মন্ষ্ঠয দেখিতেছে তাহার কারণ সে কেন ভরস! 

করিবে । কিন্ত যাহাকে আমরা দেখি ন] তাহার 

কারণ ভরসা করিয়া আমারা তাহার অপেক্ষায় 

সহিষ্ণতা পূর্ব্বক থাকি। অপর আর্ত! আপনি আমার 

দের দ্ববলতার সাহায করেণ কেনা আমরা কিসের 

জনে প্রার্থনা করিৰ তাহ! আমরা উপযুক্ত মত 

জানি না কিন্ত আতা! আপনি আমার্ছের কারণ 

অকথ্য হুস্কারেতে পুতিসাধধনা করিতেছেন । এ 

অন্তঃকরণের পরীক্ষক যিনি তিনি আত্মার মন জানিতে 

ছেন কেনন! উন্দি ঈশ্বরের ইচ্ছানুকমে পৃশ্যবাদের 

দের কারণ সাধনা করিতেছেন । এব* আমরা জানি 

যে সকল বিষ্যু একত্র মিলিয়া! তাহারদের হিত 

সাধিয়। দেয় যাহীরা ঈশ্বরকে পে করে ও তীহার্ 

মনন্বানৃক্রমে আহ্ানিত হয়। কেনন! বাহার্দিগকে 
ঠা 
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তিনি পূর্বে জানিলেন তাহারদিগকে তিনি আপন 

পুত্রের পুতিমূর্তির স্বরূপ হইবার কারণ পূর্ব নির্ব্ধনে 

নিযুক্ত করিলেন তাহাতে যেন অনেক ভীতগণের মধ্যে 

তিনি পৃ জাত হন। অপর যাছারুদিগকে তিনি 

রব নির্ব্বন্ধনে নিযূক্ত করিলেন তাহারদিগকে তিনি 

আহীনও করিয়াছেন এব যাহারদিগকে তি 

আহান করিয়াছেন ভাহারদিগকে তিলি নির্দ্োহী 

করিয়া ঠাহরাইয়াছেন ও যাহশরদিগকে তিনি নির্দোষী 

করিয়া ঠাহরাইয় ীছেন তাহারদিগকে তিনি মোক্চ 

পদও্ দ্হ়াছেন | অতএব এই সকল কথাতে 

আমর] কি কহিব যদি ঈশ্বর আমারদের স্থপক্ষে হন 

তবে আমারদের বিপক্ষে কে হইডে পারে । যিনি 

আপনার স্বীয় পুল না রাখিয়া তীহাকে আমারদের 

সকলের কারণ সমর্পণ করিলেন তাহার সহিত তিনি 

সকল বন্ত স্বেচ্ছায় আমারদিগকে কেন দিবেন না। 

ইশ্বরের বাছিত লোকের পুতি কোন অপবাদ কেট] 

করিবে ইঈশ্বরই নির্দোষী করিয়া ঠাহরাইতেছেন | 

দোষ কেটা বর্তাইয়া দেয় খীষ যে অরিয়াছেন বরঞ্চ 

প্নর্র্বার উঠিয়াছেন যিনি সম্পৃতি ঈশ্বরের দক্ছিণে 

আছেন এব* আমারদের কারণ পুতিসাধনাও 

করিতেছেন । শ্বীঞ্টের পম হইতে কে আহমারদিগকে 

বিয়োগ করিবে কিক্েশ কি ক্$ কিতাড়না কি 
ছা 
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দর্ভগ্চ/ কি উলঙ্ষতা কি শঙ্কট কিস্থা ভলওয়ার। যেন 

লিপি আছে তোমার বিষয়ে আমরা সমস্ত দিন মার! 

যাইভেছি আমরা মারা যাওনার্থ মেষের মত গণা 

যাইতেছি । বরঞ্চ এ সকলের মধ্যে আমরা জদ্্ী 

হইতে অধিক তাহার দ্বারা যে আমারদিগকে পে 

করিলেন ॥ কেননা আমার পূবোধ আছে যে সিশ্ত 

শীতে ঈশ্বরের ফে পুষে তাহা হইজে মৃত্য কি 

জীবন কি স্বর্গরৃত কি পুথান পদ কি শাসন পদ কি 

বর্তমান বিষয় কি ভবিয্ঠদ্বিষয় কি উচ্চভ্ব কি 

গভীরত্ব কিহ্া আর কোন সৃষ্টি আসারদিগকে 

বিয়োগ করিতে পারিবে না। 

নব অধ্যায় 

আমি শ্ীফষেতে সত্য কহি আমি মিথ কথা কহি 

না ও আপন আন্ত-করণ থষ্মাতায় আমার সাক্ষী ও 

আছে | যে আমার মনে বড়ই বিষাদ্দ এক্, 

অনবরত শোক আছে । কেননা আমার শরীরা 

নৃসারিক ভ্ীত্গণ ও জ্ঞাতিরদের কারণ আমি 

আপনার খীষ্ট হইতে বহির্ভূত করা বাঙ্রিতে পারি | 

তাহারা ফিশরালী ও তাহারদের স্বানে পোষ্/প্ত্রতা 

ও তেজস্ও নিয়ম ও ব/বস্থার দেওয়] ও ঈশ্বরের পূজা 

ও অঙ্ীকার কথা । পিত্গণ ও তাহারদের এব* 

শরীরান্সারে ভাহারদিগ হইতে শু হইলেন যিনি 

] 
] ॥ 
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সব্ব পধ্ান নিত্যানন্দ ঈশ্বর আগেন। এমন যে 

ঈশ্বরের ৰাণী নিয়ুলে সুলন হইয়াছে তাহা নয় কেনা 

যাহারা ক্ষিশরাল হইতে তাহারা সফলি ফ্িশরালী 

নহো । এব" আবরহামের বণ্শ হইলে ইহার কারণ ও 

তাহারা সকলেই সন্তান হয় এমত নহে কিন্ত ইহাকে | 

ভোমার হশ কহ। যাইবে । মেকি নাদেহের সন্তান 

হাহারা ভাহার। ঈশ্বরের সন্তান নহে কিন্ত অঙ্গীকারের 

সন্তান বুশের কারণ গণ যাইবে | কেননা আক্গী 

কারের কথা এই কালানুকরমে আমি আদিৰ এফ" 

সার! পুল্র পাইবে । এৰ* সেই কেবল নহে 1কন্ত 

যখন রুহবেকা এক পুরুষ হইতে অর্থাৎ আনারদের 

মহাপিত্ ইশহ্াক হইতে গর্তবভী ছিলেন । যখন 

বালকেরদের জন্ম ছিল মা এৰ” ভীল মন্দ কিহ্ করে 

নাই ঈশ্বরের মনস্থ যেন বাছিতানুক্রম স্থির হয় ক্রিয়া 

হইতে নহে কিন্ত আহবান কর্তা হইতে | তখন 

তাহাকে কহ] গেল যে জেট কনিষ্ঠের সেবা করিবে । 

যেত লিপি আছে আমি য়াকুকে ভাল বালাম 

ও এঞাকে মন্দ বাসিলাম। তবে আমর] কি বলি 

ঈশ্বরের নিকট নাকি অধাথার্থ্ আছে এমন যেন. 

নাহয়। কেনন] তি:ন মূ্ণকে কাহ:তছেন বাহার 

উপর আমি দয়া করিতে বাঞ। করি তাহারি উপর 

আমি দয়া করিব এব" যাহার পতি আমি সককুণ 
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১৬ 

সা 

চে 

২২ 

হ৩ 

গাঁওলের্ পত্র হমীরুদিগকে 

হইতে ইচ্ছা করি তাহারি পুতি আমি সকরুণ হই্। 
অতএব ইচ্ছুক হইতে ও নয় থাবক হইতে ও নয় 

কিন্ত ঈশ্বরই হৃইতে যিনি কৃপা করেপ। কেননা 

গৃন্থেতে ফারোর পতি এই কথা উক্ত আছে যে বরঞ্চ 

ইহার কারণ আমি তোমার উন্ততি করিয়াছি যেন 

তোমাতে আমার শক্তি পুকাশিত হয় এব আমার 

নাম আজগৎ্ পর্যন্ত বিশ্যাত হয়| অডএব তিনি 

যাহার উপরে ইচ্ছা? করেণ তাহার উপরে দয়া করে 

এব” যাহাকে ইচ্ছা করেণ তাহাকে কঠিন করাণ । 

কিন্ত তৃমি আমাকে বলিবা তবে দোষ কেন থরেণ 

তাহার ইচ্ছ1 কেট) বারণ করিয়াছে | কিন্ত থাক 

মন্যঃরে ভূমি ৰা কে যে ঈশ্বরের সহিত পুত্র 

করিতে পুবর্ত আছ নির্মিত বন্ত যে সেকি আপন 

নির্মাণকর্তাকে বলিতে পারিবে ফে কি জন্যে ভূমি 

আমাকে এরূপ বানাইলা। কুম্তকার যে সেকি 

একি পিও মৃত্তিকায় এক পাত্র উত্তম বিষয়ে এব 

অন্য পাত্র অধম বিষয়ে বানাইবার সাধ্য কি ধরে 

না। তৰে যদিভু ঈশ্বর আপন কোপ পুকাশ করিতে 

এব” আপন শক্তি বিদিত করিতে ইচ্ছ। করিয়া সর্থ্ব 

নাশার্থ পুস্তত হওয়া কোপ পাত্রেরদিগকে অতি চির 

ক্ষমাতে সহিষ্ণতা করেণ | এব" দয় পাত্রেরো ষে 

তিনি যোক্ছের কারণ পূর্বে গুস্কত করিয়াছেন তাহার 
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দের উপর আপন মোক্ষের নিধি পুকাশ করেণ । 

সেই আমরা যাহারদিগকে তিনি আহীন করিয়াছেন 

কেবল য়হোদী লোকের মধ্যে নহে কিন্ত ভিন্নদেশি 

লোকর মধ্যেও যেমত তিনি হোশেয়। গৃহে ও 

কহিতেছেন। যাহারা আমার লেক ছিল না তাহার 

দিগকে আদি আপন লোক করিয়া কহিৰ এব" ফে 

অপ্গিয়া ছিল তাহাকে পিয়া করিয়। কহিৰ। এৰ্* 

ঘটনাক্রমে যাহারদ্িগকে যেখানে কহা গিয়াছিল 

তোমরা আমার লোক নহ্ তাহার্দিগকে সেখানে কতা 

ফ্াইবেফে তোমরা জীয়ন্তঈশ্বরের সন্তান | হিশরালের 

বিষ্য় রিশফীহ! ও চেঁচাইতেছে যদ্দিভু ফিশরাইলের 

ব'শের গণনা মমুদের বালির ন্যায় ভত্রাপি অবশিষ্ট 

এক বক্রী রুচ্ষা পাইবে | কেননা পুভু আপন কর্ম 

যাথ্ার্থে/তে সম্পন্ন সংক্ষিপ্ত করিতে পুহর্ত আছেন 

কেনন। পুনভু পৃথিবীর উপর সংক্ষিপ্ত কর্ম করিবেন । 

আর যেমত স্নিশফীহা পূর্রে কহিলেন যদি বলের 

ঈশ্বর আমারদের স্থানে একটি বীর্য ন| ছাড়িয়া 

দিতেন তবে আমরা সদমের ভুল/ হইতাম । এব” 

অমরার সদ্শ করা যাইতাম তবে আমরা কি হলিৰ 

ভিন্নদেশিরা যাহারা যাথা৫থে/র অন্সন্ধান করিল না 

তাহারা যাথার্থেততে পুুপ্ত হইয়াছে বটে বিশ্বাসের 

দ্বারাতে যে যাথার্ঘ্য | কিন্ত যিশরাল য্যথার্থের 



৬১৯১ 

৩২ 

পাওলের পত্র বষীরদিগঞ্ধে 

বিধান অনুসন্ধান করিয়। যাথার্থের বিধান প্রাপ্ত হয় 
নাই | কেনন] তাহারা পুত্যয়োতি অন্সন্ধান করিল ন! 

কিন্ত ব্যবস্কার ক্রিয়াতে কেননা সে ঠেষ' খাওয়ান] 

পাতরে তাহারা উচোট শ্াইল। ফ্মন লিপি আছে 

দেখ আমি শীয়মে এক উচোট খাওয়ানঠা পাতর ও 

ঠেষনঠা পান্থাণ স্বাপন করি এব* ফে কেহ ভাহাজে 

গভ্যয় করে সে লজ্জিত হইবেক লা । 

দশম অধ্যায় 

হে তুত্রা ফিশ্রালের কারণ আমার মনের বাঞ্ 

ও প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকটে আছে যে তাহারদের 

পরিত্রাণ হয় | কেনন। আমি তাহারদের কারণ পৃযাণ 

দিযে ঈশ্বরের কারণ ভাহারদের ব্ঠাশক্তি আছে বটে 

কিন্ত জ্ঞানানকমে নই | কেননা তাহারা অশ্বরের 

যাথার্থয অজ্ঞাত হইয়া এব" আপনারদের যাথার্থঘ/ 

স্বির করিতে চে করিয়। ঈশ্বরের হাথার৫ঘের শরণাগত 

হয় নাই | কেননা যাথার্থেরর নিমিতে শ্রীষ্ট প্ত্ক 

পৃত্যয়িত জনের প্রতি ব্যবস্থার অন্ত আছেন । কেনন। 

ব্যবস্থা হইতে ফে যাথার্থে/ তাহার নির্ণয় মৃশা 

করিয়াছেন নেকি না যে মনৃষ্ঠ একর্ম করিবে সে 

তাহা হইতে বীচিবে | কিন্ত পুভ/য় ছ্বারাতে যে 

যাথাার্থ্য হয় ভাহা এই মত কহিতেছে আপন মনে 

কহিও না ফে স্বর্গেতে কেটা উদ্ধ গমন করিবে অর্থাৎ 
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খীষ্টউকে নাখাইয্া জানিতে । কিস্বা। গভীরে কেটা 

আথোগমন করিবে আর্গাৎথ খীষিকে জড লোক ভইচে 

উঠাইয়া আনিতভ | কি কি কহিতেছে লা যাশীট! 

ভোগার নিকটে বর" তোমার মূ ও তোষার্ 

আন্তঃকরণে আছে সেইসে পৃতায়ের বাণী যে আমরা 

পৃগর করিতেছি |: কেননা যছি তুমি স্বগূখে ঘিশ্ত 

পিভুক স্বীকার করিব! এব* যে ঈশ্বর ভীহাকে মৃত্ঠ 

হইডে উঠ্াইয়াছেন তাহা আপন মনে বিশ্বাস করিকা। 

উদ্ধে হূমি পরিত্রাণ পাইবা। কেননা মনেতে পুভ্যয় 

করিলে মনষ্য যাখার্ঘ্য পায় এব* যুখেতে হ্বীকার্ 
করিলে পরিত্রাণ পাপ্ত হয় । কেননা গৃ্থতে উক্ত 

আছে যে কেহ তাহাতে পৃড্যয় করে সে লজ্জিত হইকে 

না। কেলন] যুঙ্গোদীতে ও যুমানীতে কিছ ভিন ভেদ 

নাই কিউ মিনি সকলের পভ তিনি আপনার স্বরণ 

কারি সকলের পতি মহানিথি আছেন | কেমন] ফে 

কেহ পৃভ্র নামে আহান করে সে গরিত্রাগ পাইবে । 

তবে যাহার উপর ভাঙার] পুত্যযর় করে নাই তাহার 

গ্ুতি তাহার। কেমনে আহীন করিবে ও যাহার 

স্ঘাদ ভাঙার পায় লাই: তাহাতে কিরপে পুত্যয় 

করিবে ও পুচারুক ব্যতিরেকে তাহারা কিষতে বার্তী 

পাইবে । অপর পেরিভ লা হইলে ভাহখরা কেমন 

করিয়া] পার করিবে যেমম লিপি আছে বন্দীললের 
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পাওলের পত্র রমমীরদিগগকে 

মক্তল সমাচার যাহারা আনে ও ভাল বিষয়ের আনম 

বার্তা ঘোষণা দেয় তাহারদের চরণ কেমন মনোহর । 
কিন্ত সে মঙ্গল সমাচার তাহারা সকলেই মানিল না 

কেনল| গ্িশয়ীহা কহিভেছেন হে পাভো আমারদের 

সম্বাদ্ কেটা পৃত্যয় করিয়াছে । অতএব শুবণ 

করাতে প্ৃত্যয় এব” ঈশ্বরের বাণীতে শৃবণ করা 

কিন্ত আমি বলি কি তাহারা শ্তণিল না অবশ) তাহার 

দের রব আপ্থিবী পর্য্যন্ত এব* তাহারদের বাণী 

জগতের সীমাব্ধি গিয়াছে । কিন্ত আমি বলি 

যিশরাল কি জানিল না কেননা পুথমে মূশা 

কহিতেছেন আমি হ্শন রাজের দ্বারা তোমারুদের 

তাপ জন্মাইব এবৎ মূর্খ লোকের দ্বারা ভোমার্দিগকে 

ও 

২১ 

রোষাইয়! দিব | কিন্ত যিশয়ীহা| অতি সাহসী হইয়া 

কহিতেছেন যাহারা আমাকে অন্বেষণ করিল না 

তাহারা আমার উদ্দেশ পাইয়াছে যাহারা আমার তত্ব 

করিল ন! তাহারদের স্বানে আমি পুকাশিত হইয়াছি। 

কিন্ত ধিশরালের বিষয়ে তিনি কহিতেছেন আমি এক 

আনাজ্ঞাবহ এব” ঠেকরিয়া বর্গ পুতি সমস্ত দিল হস্ত 

বিস্তার করিয়াছি । 

একাদশ অধ্যায় 

তবে কি আমি ইহা ৰলিতেছি যে ঈশ্বর আপন 

€লাকেরদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন যেন না] 
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হয় কেননা! আমিও ফ্িশরালী আবর্হীমের বশে 

বেনিমনের গোষ্ঠীর মধ্ে। ঈশ্বর আপন পূর্ব্বজ্ঞাত 

লোকেরদিগকে পরিত্ঠাগ করেণ নাই ভোমরা কি 

জান না যে আলিহাগু বিষ্য়ে গন্থে কি বলে যখন 

তিনি য়িশরালের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের স্থানে সাধনা করিয়া 

কহিতেছেন ফে। হে প্ভো!। তোমার ভবিষ্যদ্ক্তগণের্ 

দিগকে ভাহারা বস্ছকরিয়াছে ও তোমার যজ্ঞকণ্ড 

সকল ভূষ্রাইয়া ফেলিয়াছে এব” আমি একাকী 

থাকিলাঘ ও ভাহারা আমার গণ লইতে অন্সন্ধান 

করে। কিন্ত ইশ্বরের পুভিবাক/ ভাহীকে কি কহিডেছে 

আমি আপনার কারণ সপ্ত সহসু মনৃষ্যেরদিগকে 

রাশ্িয়াছি যাহারা? বাউলের অগ্ হাটু পাড়ে নাই । 

সেই মতে অন্গুহের বাছানুক্রমে এই সাম্পূতিক কালে 

ও একটা বক্রী আছে। আর যদ্িভু অন্গুহ হইতে 

হয় তবে ক্রিয়া হইতে হয় না নতুব। অন্গুহ 

অনুগুহই নহে কিন্ত যদি ক্রি! হইতে হয় ভবে 

অন্গূহ হইতে হয় না নভুব। ক্রিয়া! ক্রিয়াই নহে। 

তবে কি ফ্রিশরাল ফাহাকে চে করিল তাহাকে 

প্রাপ্ত হইল না কিন্ত বাছিভ যে সে ভাহাকে পাপ্ত 

হইফ্াছে এব” ব্ক্রী সকল অন্ধ করা গেল। তদনূক্রষে 

লিপি আছে ইশ্বর ভাহারদ্দিগকে একটা নিদ্ালু আত্মা! 
দিয়াছেন চক্ষু যাহাতে দেখে না এই". কর্ম ফাহাতে . 

]% [1 চু 
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শ্রণে না আজি পর্যন্তই । অপর দাউদ কহিতেছেদ 
তাহারদের ভোজন মেজ তাহারদের পুতি জাল ও ফাদ 

ও উচোট খাওয়াইবার ঠেষ ও সমুচিত ফল হউক 

ভাহারদের চক্ষু অন্ধকৃত হউক যেন দেখিতে না পারে 

এব* তাহারদের পৃষ্ঠ সডত বেঁকা! হইয়া থাকুক । তকে 

আমি কি ইহা হলিতেছি ফে ভাহারদের পতন 

হওনের কারন তাহার! উচোট খাঈযুছে এমন হেন্ 

না হয় বরঞ্চ ভাহারদের তিতিন্ত; জন্মাইবার্ কারণ 

ভিনদেশি লোকের স্থানে পরিত্রাণ আসিয়াছে । কিন্ত 

যদ্দি তাহারদের পতন জগতের ধণ এব ভাহারদের 

ক্ষীণতা ভিন্নদেশিবর্গের সম্পৃতি তবে তাহারদে্র 

পূর্ণতা কতোধিকে হইবে । এখন আমি তোমার 

দিগকে কহি হে ভিনদেশিরা কেনন আমি ভি্দেশির 

দের পররিত হইয়া আপনার পদের গৌরব করিতেছি'। 

তাহীতে যেন কোনক্রমে আমি আপন স্বজ্ঞাতিরদের 

তিতিচ্চা জন্বাইতে পারি এব* তাহারদের মধ) 

কাহারদিগকে ক্বাচাইয়] দি | কেলনা যদ্দি তাহারদের 

পরিত্যাগ করা জগতের সম্মীলন তবে তাহারদের 

গুহণ করা কেমন হইবে না যেমন ম্তুঃ হইতে 

জীবন | কেননা যদি পথম ফল শুদ্ধ হয় তবে তাহার 

সমূহ শুদ্ধ হইবে এব" মূল যদি শ্তদ্ধ হয় তবে ডাল 

সকল ও সেই মত । আর যদিতু কোন্দ ২ ডান 
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শাঁজিয়া গিয়া থাকে এব তুমি বন জৈতুন ব্চ্ছ 

হইয়া! তাহারছের মধ্যে কলম লাগা গিয়াছ ও তাহার 

দের সঙ্গে ভাল জৈভুর বৃক্ষের মূল ও মেদেতে 

সহভাগী আছ । তবে ডাল সকলের পুতি আমু 

গৌরব করিও না আর যদ্দিচু করছ তথাচ তুমি মূলের 

আব্লশ্ব নহ কিন্ত মূল তোমার | তবে ভুমি বলিব থে 

আমার কলম কৃত লগ্ন হওুনের্ কারণ ডাল সকল 

ভাক্রিয়া ফেল! গিয়াছিল। ভাল আনাত্যয়ের কারুণ 

তাহারা ভায়া ফেলা! গিয়াছে এব* গ্চায়েতে তুমি 

স্বির হইয়া থাক অভএক গর্বিত মন হৃইও না কিন্ত 

সভয় থাক। কেননা যদি ঈশ্বর পুকৃভ ডাল রাখিলেন 
না! তবে কদাচিৎক্রঘে তোমীকেও রাখিবেন না । 

অতএব ঈশ্বরের কোমলতা ও কঠিনত! দেখহা যাভাৰ! 

পতিত হইল তাহারদের পুতি কঠিনতা কিন্তু ভোমার্ 

পুতি কোমলত] যি তুমি তাহার কোমলভায় থাকিব! 

নতুবা তুমিও ছেদ্িত হইবা। এব” তাহার যি 

অপুত্ঠয়ে না থাকে ভাহারাও পু্বর্বার কলম কৃত 
হইয়া লাগান যাইবে কেনন। তাহারদিগকে কলম 

করিয়া লাগাইতে ঈশ্বরের সাধ্য আছে । কেনন! 

তুমি যদি ব্ন/ পৃকৃতি জৈমুন বৃক্ষ হইতে কাটা গিয়। 

পুকৃতির ব্যত্/য়ে ভাল জৈতৃন বৃক্ে কলমক্ত লগ্ন হইয়াছ 

কতোথিকে পুকৃত ডাল সকল আপনারদের নিজ ইজতুন 
চ৮ ৮ হগ 
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বৃঙ্ছে লাগান যাইবে । কেননা হে ভুঁত্রা তোষ্র! 

আপনারদিগকে পৃকৃতাধিক করিয়া যেন না জান এই 

নিমিত্তে আমার ইচ্ছা যে তোমরা এই নিগৃঢ কথা 

অভ্ঞাত ন| থাক যে খিশরালকে কতক আন্ধভা ছটিয়াছে 

যাৰৎ পর্যন্ত ভিনদেশিরদের পূর্ণতা না আাইসে | 

অতএব সমত্ত যিশরাল পরিজ্রাণ পাইবে যেমন লিপি 

আছে শীয়ন হইতে এক জন পরিতারক নির্গভ হইকে 

এব্* তিনি যাকুৰ হইতে অথর্স দূর করিবেন । কেননা 

যখন আমি তাহারঙ্গের পাপ খণ্ডাইয়া দিব ভখন এই 

আমার নিফুম | তাহার! মঙ্গল সমাচারের বিষয়ে 

তোমারদের ক্কারণ শতু আছে কিন্ত বাছিভের বিষয় 

তাহারা! পিভ্গণের কারণ প্য়ি। কেনন! ঈশ্বরের 

পুদান ও আহীান অখেদ্য ॥ অতএব যেমন পুর্র্বকালে 

ভোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলা ন। কিন্তএখন তাহার 

দের অবিশ্বাসের কারণ দয়া! পাইয়াছ। সেই মত 

তাহারাও ভোমারদের প্রাপ্ত দয়ার হেতু অবিশ্বাস 

করিয়া দয়াও পাইবে । কেননা ঈশ্বর সকলেরদিগ 

কেই অবিশ্বাসেতে বদ্ধ করিয়াছেন যেন সকলের উপর 

তিনি দয়া করেণ। আ২ ঈশ্বরের নিধি ও বুদ্ধি ও 
জ্ঞানের গাশ্থীর্যয তাহার বিচার সকল নিরাকরণের 

বাহির এব" তাহার পথ সকল অনদ্দেশ/। কেনন] 

গ্ভূর মন কেট! জানিয়াছে কিছবা কোন ব্যক্তি তাহার 
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শত মন্ত্রী হইয়াছে | কে তীহীকে দান করিয়াছে ও পুনশ্চ 

৩৬ তাহাকে পরিশোধ করা যাইবে । ফেননা সকল বৃষ্ 

তাহা হইতে ওর্তীহীর দ্বারা ও তাহার কারণ ও ভাহান্ 

কীর্তি হউক সঙ্গা সর্বদা আছেন 17 

দ্বাদশ অধ্যায় 

অভএব ভুীত্রা আমি ঈশ্বরের সকরুণ দা দিয়া! 

তোমারদিগকে কাকুতি করি ফে তোমরা: শ্ুদ্ধরপ 

ঈশ্বরের তোষ্ণীয়ু মত জীয়ন্ত বলিদানার্থে আপনার 

দের শরীরকে সমর্পণ করিৰা এই তোমারদের উপযুক্ত 

হ. সেবা । এব*এজগতের সদ্মভ হইওনা কিন্ত সান্তঃকরণের 

নকীনতায়ু অন্যমত হও তাহাতে ঈশ্বরের উত্তম ও 

গীহা সিদ্ধিময়ু ইচ্ছা তোমরা পরীক্ষিত জ্ঞানে যেন 

শু. জান। কেননা যে অনগ্ৃহ আমাকে দেওয়াগিয়াছে 

তদনূক্রমে আমি তোমারদের মধ্যকার পুত্যেক জনকে 

কহি ফে তাহার উপযুক্ত জ্ঞান করার অধিকে সে 

আপনাকে বৃত্ত করিয়া যেন জানে না কিন্ত ফ্ম্ত ঈশ্বর 

পত্যেক জনকে পৃত্যয়ের পরিমাণ বিলাইয়া দিফ্াছেন 

৪  তদনুক্রমে সঙ্ঞান পৃর্র্বক যেন বুঝে। কেননা যেষত 

এক শরীরে আমারদের অনেক আঙ্গ আছে কিন্ত 

৫ সকল অজের এক মৃত কর্স নহো | সেই মত আমর 

অনেক হইয়া খ্বীষ্টেতে এক শরীর আছি এব" এক হ 
৬. জন অনেঠানে/র অঙ্গ | , অতএব আমারদ্িগকে যে 
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আনগুহ দেওয়াগিয়াছে তদনক্রমে ভিম্নদালন প্রাপ্ত 

হইয়া যদি ভবিষ্যদ্বাণী হয় তে! পুত্যয়ের পরিমীণ 

পূর্বক তাহাতে পুৰর্ত হই | কি নেঘাতি হয় আপন 

সেবনে কি শিক্ষক হয শিক্ষা করাণেতে । কিছ 

উপদেশক হয় উপদেশ দেওনে যে দান করে তাহা! 

সরলভ্তায় করুক যে তন্বীবারণ করে তাহ! পৃযত্তে 

কক্ু্ক যে ধর্মত্রিয়াতে পুবর্ত হয় তাহা হুউ মনে 

করুক। অকপট প্ম হউক যাহ] মন্দ তাহ] ঘৃণা 

কর যাহা ভাল তাহাতে লাগিয়া থাক। ভুতু পেতে 

পর্সপর গ্লীতিতে পূর্ণ হও সম্ভুমে পরস্পর অন্য 

অন্যের শ্ষ্টতা মানিতে পুস্বত। কর্মেতে নিরালস্/ 

আশার প্রখর পুভূর সেবাতে পুবর্ত। ভরসায় 

সানন্দিত কেশেতে সহি প্রার্থনায় নিত) নিবিষউ। 

পৃণ্যবানেরদের আনাটনে নির্বাহ সামগুী যোগাইতে 

উদ্ক্ত আতিথ্/ ব্/ব্হারে আবি | যাহারা তোমার 

দিগকে শতাইয়1 দেয় তাহারদের কলঠাণ চাহ এব 

শাপ বাণী দিও না| যাহারা উল্লাস করে তাঙ্বারদের 

সহিত উল্লামিত হও যাহারা কান্দিতেছে তাহারদের 

সহিত ক্রন্দন করহ। পরুসপরু ভাবেতে একমন হও 

মহৎ ব্ষ্য়ু পৃতি মনোযোগ করিও না কিন্ত নমুশীল 

হইয়া নীচ পদস্বেরদিগকে সমতা ব্যবহার দেখাও 

আপ্নারদিগকে জ্ঞানী করিয়া জানিও না । মন্দের 
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কারণ কীহাতে মন্দ করিও ন )সকল মনৃষ্ঠের সাচ্ষাতে 

সুর্াতীয় বন্তর আয়োজন করিও । ফদি হইতে পারে 

তবে আপনারদে্র সাধঠানুক্রযে সকল মনূষ্ঠর সহিত 

মিলিয়া থাক | হে প্রা ভোমরা! আপনারদের 

কারণ হি“সাদির সমূচিত করিও ন1 বরঞ্চ ক্রোধ পুতি 

পথ ছখড়িয়া দিও কেঁনদা লিপি আছে গ্িহ্হা কহেন 

সমূচিভ কুল দেওয়া আমার কর্ম আমিই প্তিকল 

দিব | আতএ যদি তোমার শতু হুপিত হয় ভাহাকে 

শাগয়াইয়া দেও। হৃদি তৃক্কিত হয় শাহাকে পান 

করাও কেননা] এ্রমত করাতে ভূমি তাহার মস্তকের 

উপর আঙ্কার ঢেরি করিবা। আন্দহইতে পরাজিত 

হইও লা কিন্ত ভাল দিয়াই মন্দক্ে পরাভব্ করিও । 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

মল গুণী পুধান ২ পদের বশীভূত হউক কফেলন? 

ঈশ্বর হইতে ব্যতিরেক কোন পুধান পদ্গ হয় না যে & 

পুথান পদ আছে সে ঈশ্বরের নিবন্ধনে হইয়াছে 1 
অতএব যে কেহ পুধান পদের রোধ করে সে 

ঈশ্বরের নির্ব্বন্ধন রুদ্ধ করিতেছে ও যাহারা রোধ্ল 
করে তাহারা আপনারদের সমুচিত দণ্ড পাইবে | 

কেননা শাসন কর্তার! সুক্তিয়্ার পতি ভয়ানক নহে 
কিন্ত কুক্তিয়ার পুতি অতএব তুমি কি পুথান পদের 
ভয় করিৰা না ভাল কর্ম করহ তবে তাহার স্বালে, 



২৬ গাওজের পত্র রমীরদিগকে 

পৃতিষ্ঠা পাইবা | কেননা তোমার পুতি সে ঈশ্বরের 

হিতার্থ সেবক কিন্ত যদি মন্দ কর্ তবে ভীত হও 

- কেননা তিনি তলওয়ার্ নিরর্থক্ক থরেণ না তিনি ডে! 

১১ 

ঈশ্বরের সেবক এক সমূচিভ ফুল দাড়া কুকারির 

উপর কোপ সাধিবার কারণ ।. অতএব বশীভূত 

হওনের আবশ্যক আছে কেক্ল কেঃপের বিষয়ে নয়ু 

কিন্তু দোষাদোষ জানের বিষয়েও । ইহার কারণ 

ভোমর। রাজস্বও দেও কেননা তাহারা ঈশ্বরের সেবক 

হইয়া এই কর্মেতেই নিত) পুবর্ত থাকে । অডএক্ 

সকলেরদিগকে যাহার ফে দাওয়া আছে তাহা দেও. 

যাহার ব্রাজস্থ দাওয়া! তাহাকে রাজস্ব দেও যাহার 

পঞ্চেন্তরা দাওয়া তাহাকে পঞ্চোত্তর] দেও যাহার ভয় 

দাওয়) তাহাকে ভয় কর যাহার সম্তম দীওয়] তাহাকে 

সম্তম কর । পরস্পর প্মেকরা ব্যতিরেক কাহার স্বানে 

কিছ. ধার রাখিও না কেননা যে অন্যকে প্মে করে 

সে ব্যবস্থার পালন করিয়াছে । কেননা এই ফে ভূমি 

পরদার করিবা না বধ করিবা না চোরী করিবা না 

মিথ্। পুযাণ দিবা না লোভ করিবা মা এব৮ আর 

কোন -আজ্ঞ। যদি হয় তাহার সণ্গৃহ এই উপদেশে 

আছে যে তুমি আপন পড়সিকে আত্মুৰ্ৎ 'পুম করিব! 

পম আপন পড়সির কিছ মন্দ জন্মাইয়া দেয় না 

অতএব পম ব্যবস্থার সিদ্ধি। অপর সময় বুঝিও যে 



মং 
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চত্দ্র্শি অধ্যায় ৬৭ 

এখন নিছুভঙ্গ করিয়া জাগুত হওনের পূর্ণ সম হইল 
কেনন। আম্ারদের পূত্যয় করণ সময় হইতে এখন 

আগারদের পরত্রাণ নিকট হইয়াছে । রাত্রি পান গত 

হইয়াছে দিন উপস্তিত হইল আলিয়!। অতএব আমরা! 

অন্ধকারের ক্রিয়। খসাইয়া ফেলি এব” দীপ্তির সঙ্জ] 

পরিধান করি। দিনেতে যেষত বিহিত সেইমভ 

আমরা সজ্জন রূপে গতি করি রু্গরূসে ও মত্ততায় 

নহে শয়নাগারে যাপন ও কামাভিলাষেতে নহো 

গুতিবাদ ও পুতিযোগিতায় নহো। কিন্ত গৃভ্ ঘিশ্ত 

ীফ পরিধান করহ এব" শরীরের কাম পালনার্থ 

আয়োজন কুরিও না |-- 

চতুর্দশ অধ্যায় 
ধর্সেতে যে আশক্ত হু তাহীকে গৃহণ করিও কিন্ত 

সন্দেহ বিষয়ের বাদান্বাদ নিমিত্তে নহে | কেননাএক 

জন প্রত্যয় করিতেছে হে আপনি সকল বস্ত খাইতে 

পারে অন্য জন অশক্ত হইয়| শাক শখায়। খাদক ফে 

সে অখাদককে অবজ্ঞা করুক না এব, অখাদক 

শখাদূকের বিচার্ও করুক না কেনন] ঈশ্বর তাহাকে 

গৃহণ করিফ়াছেন। তুমি কে যে অন্/র সেৰ্ককে 

বিচার করিতেছ সে আপনার কর্তার পুতি খাড় 

থাকে কিস্বা পতিত হয়ু বরুঞ্চ সে খাড় থাকিবেই কেননা 

ঈশ্বর তাঁহাকে স্থির করিতে সমর্থ আছেন | এক 
[11 
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মনুষঠ এক দিবস অন দিবস হইতে বড় করিয়া 

মানে অন্য জন গতি দিবস সমতূল/ মানে পুতি মন্ষ) 

৬ আপন & মনেতে পুৰোধিত হইয়া স্বির থাকুক | ষে 

জন দিবসের ম!নন করে সে পুভূর পুতি মানন করে 

এব, হেজন দিবসের মানন না) করে সেই পুভুর 

পুতি মানন করে না! শাদক ফে সে পুভ্র পতি 

খাইতেছে এব ঈশ্বরের স্ব করে এব" অশাদক ফে 

৪ সে পুভূর পৃতিশ্বায় না ও ঈশ্বরের ভব করে। কেনন। 

আমারদের মধ্যে কেহ আত্ম প্রতি জীয়ে না এব" 

৮. কেহ আত্ম পুতি মরেও না।ক্রিন্ত যদ্দিৰা জীয় তবে 

আমর পুভূর পতি জীইতেছি কিম্বা যদি মব্রি তকে 

আমর! পুভূর গতি মরিতেছি অতএব জায়ন্ত থাকি 

কিছ মরি আমর) পুভুর | কেনন! শী মৃত লোক ও | 

জীয়ন্ত লোরু উভয়ের পুভূহইবার কারণ আপন্সি 

মরিলেন ও পুররায় উঠিলেন এব” জীববান 

১৪৮. থাকিতেছেন । কিন্ত তুগে আপনার ভুীতার: বিচ 

কেন করহ্ কিয়া তুমি আপন ভুাতাকে কেন অবজ্ঞা] 

করহ কেনন। খ্বীক্টের বিচার আসনের আগ আমা 

৯১ সকলেরদিগকে সাচ্চা হইতে হইবে । যেমত গুন্থি্ 

আছে গলিহুহা কহিতেছেন আমি যদ্দি জীবৎমান হৃহী 
তৰে পুতি জানু আমার অগে পাড়া ফাইবে এব* 

৯& পুতি জিহ্1] ঈশ্বরের স্বানে স্বীকার করিবে | এতদর্থে 
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আমর। পৃতে।ক জনের্দিগকেই ঈশ্বরের স্তানে আপন ং 

বিষ্য়েরু নিকাশ দিতে হইবে । অতএব আমরা পরস্পর 

এক জন অন্যত্র বিচার আরু যেন করি না বরঞ্চ তোমরা 

এই বিচার করহ ফে কোন ভুঁতার আগে কোন ঠেফ্ 

খাওয়ান কিম্বা পতন কারি বিষয় কেহ না থোয়। 

আমি পুভূ যিশু হইতে জ্ঞাত হইলাম ও পুবোধ্ 

গাইলাম যে ফোন বস্ত আপন] হইতে অপবিত্র হয় 

না কিন্ত যে জন কোন বস্তর পুতি অপবিত্র জ্ঞান করে 

তাহার পুতি সে বস্ত অপবিত্র আছে। কিন্ত য্দ্দি 

ভোমার খাদ্যতে তোমার ভাতা ম্নস্তাপিত হয় তবে 

তুমি সম্প্রীতি পূর্বক কিরূপে চলহ তোমার ভক্ষঠ 

দিয় তাহাকে বিনাশ করিও না] ফাহার কার্ণ শীষ 

মরিলেন। অতএব তোমার্দের ভাল যেন নিন্দিত না 

হয়। কেনন। ঈশ্বরের রাজ ভঙ্ষ্য ও পাণীয় দূব্ঠতে 

নহে কিন্ত যাথার্থ/ ও শান্তি ও ধর্মাত্মার আনন্দে। 

কেনন|! এই সকল দিয়] যে শীষের সেবা করে 

সে ঈশ্বরের স্বানে গুহ এৰ মনুষ্ঠেরদের স্বানে ও 

পুতিষিত। অতএব যে ₹ কর্মেতে এক্যতা বাড়ে এব 

পরসপর ধর্ম বৃদ্ধি হয় ইহার অনুসন্ধান আমরা যেন 

করি। খাদ্যের কারণ ঈশ্বরের কর্ম ন$ করিও ন1 

সকল বন্ক পবিত্র বটে কিন্ত যে মনুষ্ঠ দোষেতে শীয় 

ভাহার্ পুতি তাহী। মন্দ আছে | মাস খাওয়া কি দ্বাচ্ছা 

চ.11] 
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পাওলের পত্র রমীরদিগকে 

রস পান কর! কিস্ব) আর কোন কর্ম্স যাহাতে ভোমার 

ভাতা ঠেষ কি উচোট এায় কিন্বা ক্ষীণ বল হয় সে 

ভাল নহে | ভোমার্ পুত্যয়ু আছে ভাল তাহ 

আপনার স্থানে ঈশ্বরের গৌচরে রাখ ধন্য সেই জন 

যে আপন চলিত কর্ম বিষয়ে আপনার দোষ্ বৃর্তায 

না| কিন্ত যে জন সন্দেহ করিয়া! খায়ু সেইজন দোষী 

টাহরা গেল কেননা সে সপৃত্যয়ে খায় না এব" ফে 

কিছু পুভয় হইতে হয় না সে পাপ | 

পঞ্চদশ আধ্যায় 

অতএব আমরা ষে শক্তিবন্ত আছি আমরা 

আপনারদের ইচ্ছা পালন না করিয়া অশক্ত লোকের 

আত্র্যচাদি সহিতে আমারদের উপঘযূক্ত। আমরা 

পত্যেক জন আপন ২ পড়সির ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ 

তাহাকে তোষাইয়া দি । কেননা খু আপনি আপনার 

অভিলাষ পালন করিলেন ন] কিন্ত ফ্যেনলিপি আছে 

তোমার নিন্দকেরদের নিন্দী আমারি উপর পড়িল। 

কেননা পৃবের যে কিছু লিপি ছিল সে আমারদের 

শিক্ষার্থে লেখা গিয়াছিল তাহাতে যেন ক্ষান্তিতে ও 

গৃঙ্থের আশ্বাসে আমরা] ভরসা পাই | এখন তো 

হ্ষান্তি ও আশ্বাসের ঈশ্বর য্িস্ত খীষ্টান্সারে তোমার 

দিগকে পরস্পর সম্প্রীতি পুদান করুণ | তাহাতে যেন 

তোমরা এক মনে ও এক মূখে আমারদের পুভূ যরিস্ত 
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শীঞ্টের ঈশ্বর ও পিতার পুশ"সা কর । অতএব যেমন 

শষ ঈশ্বরের মহিমার নিমিত্তে আমারুদিগকে গুহণ 

করিয়াছেন সেই মত তোমরা এক জন. অন্যকে গৃহণ 

করুহ | এখন আমি কহি মেিস্ত খীষউ তিনি ঈশ্বরের 

সত্য নিমিত্তে সুন্নতের সেবক হইয়াছিলেন তাহাতে 

যে অঙ্রীকার পিত্গণেরদিগকে করা গিয়াছিল তাহা 

যেন দ্বির করেণ। এব, ভিনদেশি লোক তাহার দয়! 

পুষূক্তে ঈশ্বরের মহিমা যেন গুকাশ করে যেমন লিপি 

আছে ইহার কারণ আমি ভিনদেশি লোকের মধ্যে 

তোমার প্রতি স্বীকার করিব এব্* তোষার নাম পুতি 

কীর্তন করিব । আর পুনশ্চ ভিনি কহিতেছেন হে 

ভিহ্বদেশিরা তাহার লোকের সহিত ভোমরা উন্দাস 

করহ। ও আরবার ছে' ভিন্ন ব্রাজ্য সকল তৌমর! 

য়িহুহার পুশপ্সা করহ এব" হে লোক সকল তাহার 

গুণানূবাদ করহ্ । পুণর্ব্ধার ফ্রিশয়ীহা কহিতেছেন ফে 
যিশি হইতে এক গোটা মূল এব* ভিন্দেশিরদের উপর 

এক জন রাজত্ব করিতে উদিত হইবে ও ভাহাতে 

ভিনদেশি লোক বিশ্বাস করিবে । এখন ভরসার 

ঈশ্বর ভোমারদিগকে পৃত্যয় করণেতে সকল আমোদ্ 

১ শান্তিতে পরিপূর্ণ করুণ তাহাতে ফেন থন্মত্মার 

শক্তিতে তোমারদের ভরস। বাহুল্য রূপ হয়ু। অপর 

হে আমার ভ্াভ্রা তোষারদের বিষিয়ে: আমার 
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পূবোথও আছে যে তোমরা ধর্মেতে পূর্ণ ও সর্ব 

জ্ঞানেতে ভরা এব" পরস্পর উপদেশ দ্বিতৈ হ্ষমতাপঙ্গ 

১৫ আছ তত্রাপি ভুত্রা যে অর্নগ্হ ঈশ্বরে আমাকে 

দত্ত হইয়ীছে তাহার নিমিত্তে তোমারদের স্মৃতি 

উদ্কাইবার ভাবে আমি এই স্বানে তোমারদ্দিগকে 

৯৬ কিছু অধিক সাহসে লিখিয়াছি। সে কি নাযে আমি 

ঈশ্বরের মঙ্গল সমাঁচারের সেকাতে ভিনদেশি লোকের 

পৃতি য্রিস্ত খীকের সেবক হই তাহাতে ফেন ভিনদেশির 

দের উৎ্তবর্গকর! ধর্মাতসা হইতে শুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের 

১৭  স্বানে যেন গাহ হয়। অতএব ঈশ্বরের কর্ম বিষয়ে 

১৮ ফরিশ্ত খীষ্টের দ্বারাতে । আমার গৌরৰ করিবার হে 

১৯ আছে । কেননা ঘ্রিস্ত খী আমার দ্বার! ভিনদেশি 

লোকেরদিগকে আজাবহ করিতে যাহানাসাধাইয়াছে্ন 

তাহার কথা কহিতে আমার সাহস হইতে পারিবে না 

যেকিরপ কথায় ও ক্রিয়ায় ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে 

মহালচ্ষণ ও আশ্রর্য্য কর্মের পুকাশ হওয়াতে আমি 

য়িরোশলম হইতে ইল্লিরিকা পর্যন্ত চভূর্দিগে খের 

হ* মন্গল সমাচার পূর্ণ রূপে পুচার করিয়াছি । কেননা 

যেখানে শীষের নাম উক্ত হয় নাই সেই খানে আমি 

মঙ্গল সমাচার পুচারু করিতে চেষ্টী করিলাহ্গ যেন 

হ$  অন্ঠ মন্ষ্র নেওয়ের উপর ন! গাখি। কিন্ত যেমত 

লিপি আছে যাহারদিগকে তাহার বৃত্তান্ত কৃহা। যায় 
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ন)ই তাহারা দেখিবে এব" যাহারা শণিতে পায় নাই 

তাহীরা বুঝিবে। ইহার কারণ তোমারদের স্বানে 

আসিতে আমার চিরকীল বাধা হইয়াছে । কিন্ত 

সম্পুতি এই সকল অঞ্চলে আমার আর স্ান ন! 

থাকিলে এব, অনেক বৎসর হইতে তোমারদের 

নিকটে আমার আগমন করিবার বাসনা হইলে । 

ফ্খন আমি সপানিয়ায় যাত্রা করিক তখন আমি 

তোমারদের নিকটে আমিৰ কেননা আসার আশ! 

আছে ফে পথের মধ্যে আমি তোমারদের সাহ্চাৎ 

করিয়া যাইৰ এব" যে তোমারদের স-সর্গেডে কিছ 

পরিতৃপ্ত হইলে পরেনে দিগের গমনে তোমরা আসাকে 

অগু বাড়িয়া রাশিবা। কিন্ত এখন আমি প্ণ্যবানেরদের 

পেবনে ফ্রিরোশলমে যাই । কেননা ফিরোশলম্ 

নিবাসি দরিদু পৃণ্তবানেরদের কার্ণ মাকিদনিয়া! ও 

আখারার মগুলী সকল মিলিয়া কিছ্ অর্থপুণ্তী করিয়। 

দিতে বা] করিফ়াছে | তাহার বাঞ্া করিফাছে এক 

উহ্বারদের দায়ী তাহারা আছে কেননা যদি 

ভিলদেশির1 তাহারদের আত্মিক বন্ধর সহভাগী হইল 

তবে শারীরিক বন্ত দিফা তাহারদের সেব। করা 

ইহারদের উচিত আছে। অতএৰ এক্স সাধিয়া! এব” 

এই ফল মৃদ্দা রূপ তাহারদের হত্তগত করিলে পরে 

আমি ডোমারদের ওখান দিয়] সপানিয়ায়ু ফাইৰ। 
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পাওনের পত্র রখীরদিগফে 

এব্* যখন আমি তোমারদের স্কানে আসিহ তখন 

আমি খ্টীষ্টের মক্ষণ সমাচারের কল্যাণের পূর্ণভায় 

আসিব ইহা আমি নিশ্চয় জানি। কিন হে ভুাচ্রা 

আমি পৃভূ গরিম্ত শী ছিয়া এক আমার প্মে দিয়া 

তোমারদিগকে কাকৃতি করি ফে তোমর আমার 

বিষয়ে আপনারদের পার্থনার মধ্যে সহায়তা করিয়া! 
ঈশ্বরের স্থানে একান্ত রূপ মিনতি করিব] | ফে আছি, 

যুহোদা দেশগ্ক অবিশ্বীসক লৌকেরদের বশ হইতে 

রক্ষা পাই এব তে আমার ফ্রিরোৌশলমার্থ সেবা] 

পৃণ্যবানেরদের স্কানে গ্রীস হয়ু। তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছায় 

আমি তোমার নিকটে য্নে সানন্দে আসি এৰ* 

তোমারদের সহিত পাপ জুড়াই। এখন তো একের 

ঈশ্বর তোমা সকলের সঙ্গে হউন আমেনা 

ষোড়শ অধ্যায় 

আমারদের ভগনী ফেবে যে কেঁক্রেয়ার মণ্ডলীর 

এক ভন! সেবানী ভাহাকে আমি ভোমারদের স্থানে 

গুহ পাত্র! করিয়া চিনাইয়া! ছি । যে তোমরা পুভূতে 

প্ণ্বানের্দের উপযুক্ত মতে তাহাকে আগুহ যেন কর্ 

এব” যে কিছুতে তোষারদের স্ানে ভাহার আবশ;ক 

হয় তাহাতে তোমরু॥ তাহার উপকার কর কেনন] সে 

অনেকের উপকারিণী হইয়াছে এব* বিশেষ রূপে 

আমারও । ররিস্ত খে আমার সহকারী পুক্ষিলা ও 

সি সি 
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আকুলণকে নমস্কার বলিও। তাহীরা এমন লোক যে 

আমার প্াণার্থে তাহারা আপনারদের "হাড় পাতিয়া 

দিল কিন্ত ভাহারদের স্তব করা কেবল আমার উপযুক্ত 

নহে কিন্ত ভিনদেশির্দের সকল মণ্ডলীর ও আছে । 

এব* ভাহার্দেহ বাটী সভাস্থ মগুলীকে নমস্কার বলিও 

আমার পরম প্য়ি আইপেনেতস যে শীষের পুতি 

আশখায়ার পথম ফল আছে তাহাকে নমস্কার বলিও। 

মারিয়া যে আমারদের বিষয়ে অনেক যত করিষ়্াছে 

তাহাকে নমস্কার বলিও | আন্্নিকস ও যুনিয়া 

আমার জ্ঞাতি ও সহবন্দী যাহারা পরিতেরদের মধ্যে 
সূশ্যাতাস্থিত এব* আমার পুর্রে খীফ্টেতে ছিল তাছার 

দিগকে নমঙ্কার বূলিও | পুভুতে আমার প্রিয় 

আমল্পীয়াসকে নমস্কার লিও । শ্বীষ্টেতে আমার 

সহকারী উত্ব্বানি ও আমার প্য় স্তাখায়ষকে নমস্কার 

বলিও | খ্ীঞ্জেতে মনোনীত আপেলেষকে নমস্কার 

বলিও আরিস্তবুলসের পরিবারের মধ্যে যাহারা আছে 

তাহারদিগকে নমঞ্কার হলিও | আমার জ্ঞাতি 

হেরোদিয়ান এব্* নার্কসেসের পরিজনে যাহারা 

পৃভৃতে আছে' তাহারদিগকে নমস্কার দিও | ত্রফ্েন] 

ও ত্রফোসা যে পুভুতে শ্ুঘ করিয়াছে তাহারদিগকে 

ন্মস্কার দিও প্য়াপর্ষিস যে পুভূতে বৃহুশূঘ করিল 

তাহাকে নমস্কার ৰলিও। পুভুভে বাঁছিত রফস এবণ 

[1 হা হা) 
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পাগলের পত্র রমীরদিকে 

তাহার ও আমার মাভাকে নমস্কার হলিও। 

আসনকৃতন ও ফে্গণ ও হর্মস ও পাত্রোরাস ও হর্মিস 
এব" তাহারদের সমিভ্ঠারি ভুভ্গণেরদিগকে নমন্কার 

বলিও। ফিললোগস ও যুলিয়। ও নেরিযস ও তাহার 

ভগিনী ওলিম্পাস ও তাহার্দের সহবর্তি পৃণ্যবান 
সকলেরদিগকে মমস্কার ছিও। পুণ/ রূপ চুন দিয়া 

পরসপর নমস্কার করিও খুীঁফটের মওডলী সকল ডোমার 

দিগকে নমস্কার করে| এখন ভুভ্রা আমি তোমার 

দিগকে গ্লার্থনা করি যে শিক্ষা ভোমরা শিখিয়াছ 

তাহার বিপর্ষঃয়ে যাহার! ভিন্নভেদ্ে করায় ও 

ঠেষ লাগায় ভাহারদিগকে চিক্িয়া রাখ এব” তাহারু 

দিগ হইতে ভিন্ন হইয়া] থাক | কেননা এমন লোক 

গুভু জ্িম্ত খীষ্টের সেবা করে ন| কিন্ত আপনারদের 

উদরের সেবা এব" মধুর বাক্/েতে ও পুবন্ধ আলাপেতে 

সরলান্তঃক্রণেরদের মন ভুলায় । কেননা তোমারদেছে 

আজ্ঞাবহন পৃকাশ হৃইয়া সকলের গোচর হইল 

অতএব আমি তোমারদের বিষয়ে আনন্দিত হইলাম 

তথাপি আমার ইচ্ছা! যে তোমরা ভাল গ্লুতি পটু এব" 

মন্দ পতি বাল্য জ্ঞান হও । এব” এক্যের ঈশ্বর 

শয়তানকে ভোমারদের পদতলে শীষ মর্দন করিবেন 

আমারদের পুভূ গিস্ত খীঞ্টের অনুগুহ তোমারদের 

সঙ্গে থাকক আমেন | আমার সহকারী টিমোতিয়স 
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ও আমার আত্মীয় জন লুকিয়স ওযাসন ও সনিপাতর- 

তোমারদ্িগকে নমদ্কার করে। আছি ভর্তিয়স এই 

পত্রের লেখক ভোমারদিগকে পুভুতত নমক্কার দি। 

গাইয়স আমার ও মণ্ডলী সমৃদায়ের আভিথ/ কারী 

তোমারদ্দিগকে নমস্কার দেয় এরান্তষ নগরের পাত্র 

ও ক্বার্তস এক ভাই তোমারদিগকে নমস্কার করে । 

আমারদের পুভূ যিস্ত খ্বীষ্চের অনৃগ্ছ তোসা সকলের 

সহিত হউক আমেন। এখন যে নিগৃঢ তত্ব জ্গাতের 

আদি হইতে গোপনে রাখা! গিয়াছিল কিন্ত সম্পূতি 

পৃত্যয়ের আজ্ঞা বহনার্থে ভবিব্যদ্বজ্গণের গুহ্থান্নারে 

অনাদি ঈশ্বরের আজ্ঞানৃক্রমে সকল দেশের পুতি 

পুকাশ হইয়াছে । সেই পুকাশান্কষে রিশ্ত খুষ্চের 

পুচার করা অর্থাৎ আমার মঙ্গল সমাচারান্সারে হিনি 

ভোমারদিগকে দ্বির করিতে শক্তিবন্ত আছেন । সেই 

অদ্বিতীয় জ্ঞানবান ঈশ্বরের মহিমা যিস্ত খের 

ঘারাতে সদা সর্্বহ্ষণে পুকাশিভ হউক আমেন | 
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পাওল পেেরিতের পুথ্ম পত্র করিস্তীরদ্গিকে 

প্রথম অধ্যায় 

পাওল ঈশ্বরের ইচ্ছায় ফ্িস্ত খীকটের আভানিত 

প্রিত ও ভাই সন্তেনন। ঈশ্বরের করিস্তে স্বিত 

মশুলী য্িস্ত খ্ীক্$েতে পরিস্ৃত আহানিত পৃণ্যবান এব, 

সর্ববত্রে যেসকল আমারদের পভ গিস্ত খ্ষউ যিনি 

তাহারদের ও আমারদের পভু তাহার মামেতে 

আহ্নন করে তাহারদের সকলের পুতি । তোমার 

দিগকে আমঞ্জরদ্দের পিতা উশ্বর এব” আমারদের পূভু 

ফিস্ত খষ্উ হইতে অন্গুছ. ও শান্তি হউক। ইশ্বরের 

প্সাদ যে যিস্ত শ্বীফেতে তোমারদিগকে প্রদান হইয়াছে 

তাহার কারূণ আমি আপন ঈশ্বরকে সতত তোমারদের 

বিবয়ে স্ব করিতেছি | যে তোমরা সমস্ত উল্ভিতে ও 

বি 117) 1) 
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সমস্ত জ্ঞানে সকল বিষয়েতেই তীহীতে গুগবান 

হইয়াছে । যেমত শ্ীক্টের সাক্ষী তোমারদের মধ 

পামাণ্য হইয়াছিল । আতএব আবারদের প্ৃভূ জিত 

শীষের আগমন অপেক্ষায় থাকিয়া তোমারদের কোন 

প্সাদেতে ত্রুটি নাই। ও তিনি তোমারদিগকে শেষ্ 

পর্যন্তই স্বির করিয়া রাথিবেন যেন ভোমরা আমার 

১১ 

১২ 

১৩ 

১৪ 

দের পুভুয়িস্ত খীফটের দ্িহসে নির্দোষী ঠাহরা যাও | 

ঈশ্বর ফে তোমারদিগকে আপন পত্র আমারদের 

পুভু গিশ্ত ফের সসর্গেতে আহান করিলেন তিনি 

বিশ্বাপী আছেন । এখন ভাাত্রা আমি ভোমারদিগকে 

আমারদের প্রভু ফ্রিশ্ত খীফ্টের নামেতে পরর্থনা করি 

যে তোমরা সকলেই এক কথা কহ ও যে ভোমারদের 

মধ্যে কিছু ভিন্নভেদ না হয় কিন্তু তোমরা এক মনে ও 

এক ভাবে যেন মিলিয়। থাক । কেননা ছে ভ্াত্রা 

শ্বোয়ের পরিজনে আমাকে জ্ঞাপিত হইয়াছে যে 

তোমারদের মধ্যে বাদ বিবাদ হইতেছে | অতএব 

আমি ইহা কহি ফে তোমরা পুন্তিজনা কহিডেছ আহি 

পাওলের পক্ষে ও আমি আপলুনের পক্ষে ও আমি 

কাইফার পক্ষে ও আমি শীষের পক্ষে। খুঁষ্ট কি 

ভিন্ন ং হইলেন পাওল মা কি ভোমারদের কারণ 

ক্রুশেতে টাঙ্গ৷ গিয়াছিল কিন্বা পাওলের নামে কি 

তোমর! বাপট্রাইজিত ছিলা! | আমি ঈশ্বরকে ধন্/বাদ 
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করি বহে কৃষ্পষ ও গাইয়স ব্যতিরেক আমি তোমার 

দের মধ কাহাকে বাপ্টাইজ করি নাই | যে কিজানি 

কেহবা কহে যে আমি আপনার নামে বাপ্টাইজ 

করিয়াছিলাষ | আমি স্তিফানসের পরিজনেরদিগকে 

ও বাপ্টাইজ করিলাম এব” ভাহা বই আমি আর 

কাহীকে বাগ্টটাইজ করিয়াছি বা ইহা আমি জ্ঞাত 

নহি | কেননা শীট আমাকে বাপ্ট্রাইজ করিতে 

গাঠাইলেন লা কিন মঙ্গল সমাচার পুচার করিতে 

বাক্য জ্ঞালেতে মহে যে কি জানি শাঁষটের ক্রুশ বৃথা 

হাকরাযায়। কেননা নাশ লোকের স্থানে জুশর 

পন্তাৰ ূ র্থডা হয়কিস্ত আমাসকন জান শাত্রেরদিগক 

ভাঙা ঈশ্বরের শক্তি | কেদলা গস্থিত আছে আম 

জ্ঞানিরদের জ্ঞান ন্ট করিব এব" সুবিৰেক জনেরুদের 

বুদ্ধি নিবৃত্ত করিব | জানী কোথায় উপাধ্যায় কোথা 

এজগতের তরী কোথায় ঈশ্বর এজগতের জ্ঞানকে কি 

মুঢূভা করিয়া দেন নাই। কেনন1যেঅন ঈশ্বরেরজ্ঞানেতে 

জগৎস-সার জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিল না তেমগ 

ঈশ্বর বিশ্বাসক জনেরদিগকে পুচারু করার মূর্খভা দ্বারা 
পরিত্রাণ করিতে অভিমত করিলেন | কেননা যুহোদ্ীর! 

চিহ্ন চ্হে এব* যুনানীরা জ্ঞানের গুয়ান করে। 

কিন্ত আমরা জরুশ দেওয়া খাটের পুচার করিতেছি 

য়হোদীরদের স্থানে ঠেৰ বিয়য় এব” যুমানীরদের 

ঘ700% 
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স্বানে দুর্খতা। কিন্ত যারা আহ্ানিভ হয় যুহাদ 

ও যুনাদী তাহারদের উদ্তয়ের পতি শীষ্ট ঈশ্বরের 

শি ও ঈশ্বরের জ্ঞান। কেনন] ঈশ্বরের অজ্ঞানতা 

মন্য্যেরদিগ হইতে জ্ঞানবান এব" ঈশ্বংরর দূর নতা 

মন্ষ্যেরদিগ হইতে বলবান। কেননা হে ভ্যাভ্রা 

ভোমারদের আহান হওয়া দেখ ফে আনেক শরীরালু 

সারিক জ্ঞান্দী নছে অনেক বিক্রমী নছে অনেক মহ 

লেক নহে | কিন্ত ঈশ্বর জ্ঞাননানেরদিগকে লজ্জিত 

করাইতে জগতের মুট বন্ধ বাছিয়া লইয়াছেম ও ভাহার 

পুৰল বস্তর লজ্জ! জন্বাইতে ঈশ্বর এজগতের দুরর্ল বন্ত 

বাছিয়া! লইয়াছেন। এব" অস্তি বন্তকে নিবৃত্ত করিতে 

ঈশ্বর এজগতের ছার বস্তু ও তুচ্ছিত বস্তু ও নাস্তি বস্তকে 

বাছিড করিয়াছেন তাহার সাক্ষাতে যেন কোন পাঁণির 

গৌরব করা না থাকে | কেননা তাহা হইতে তোমর! 

যিশ্ত খীষ্টেতে আছ যিনি ঈশ্বর হইতে আমারদের 

কারণ জ্ঞানও যাথার্থ/ ও পরিত্রতা ও মুক্তি করা গিয়া 

ছেল। আঁহাতে ফ্মেন লিপি আছে যে গৌরৰ 

করে সে ঈশ্বরেতেই গৌরব করুক | 

দ্বিতীয় অধ্ঠাু 

এব" হে ভ্টীত্রা যখন আমি তোস্কারদের মধ্যে 

আসিয়াছিলাম তখন আমি বাক্যের কিঘা বিদঠার 

গালন্কারেতে ঈশ্বঘ্ের সাক্ষ্যবাণী তোসাদ্রর্দিগকে জ্ঞাপন 



দ্বিতীয় অধ্যায় 5 

২. ফ্রিতে আইলাম না| কেননা! আমি স্থির মন করিয়া 

ছিলাম যে ঝ্রিস্ত খুঁষ্চ ও তাহার ক্রুশ দেওয়া! ব্যতিরেক 

ও আর ১ মধ্যে আমি জানিব না এব 

আমি দৌর্ধ্বল্যে ও ভয়ে ও বহু কম্পনে ভোনারদের 

8 সঙ্গে থাকলাম! এব” আমার উক্তি ও পৃস্তাক মানৃষিক 

জ্ঞানের সাথনীয়ু বাক্যানদ্রমে ছিল না কিন্ত আত্মা! ও 

€. শির পৃত্যক্ষ পৃমীণেতে | তাহীতে য্ন ভোমারদের 

বিশ্বাস. মনষ্যের জ্ঞানের উপর স্বাপিভ না হ্য় কিন্ত 

৬. ঈশ্বরের শক্তির উপর । তত্রাপি সিদ্ধজনের মধ্যে 

আশম'রা জ্ঞানী কথা কহি কিন্ত এই জগৎ কিবা এই 

জগৎ্পতি সকল যাহারা! নিবৃত্ত হইবে ভাহারদের 

৭. জ্ঞান নহে । কিন্ত আসর! ঈশ্বর নিগৃঢন্থ জ্ঞান কহি 

দেই হপ্ত জ্ঞান যে ইশ্বর জগতের পৃ্র্ক হইতেই 

৮. আমারদের মোক্ছার্থে স্বির করিলেন। তাহা এই জগৎ 

পতিরদদের মধ্যে কেহ জানিল না কেননা যদি জানিভ 

তবে ভাহারা মহিমাঁর পুভূকে জুশেতে টাক্গাইয়া দিত 

৯  নাকিন্ত।/ যেমনলিপি আছে ঈশ্বর আপন প্মিরদের 

কারণ যাহা পুস্থত করিয়াছেন তাহ চচ্ষুও দেখে নাই 

কর্ণ ও শ্তণে নাই এবৎ মনৃষ্যের আন্তঃকরূণে তাহার 

১০ প্রবেশ ও হয় নাই | কিন্ত ঈশ্বর আপন আত! দিয় 

তাহা আমারদিগকে পুকাশ করিয়াছেন কেননা 

আত! সকলের তত্ব লইতেছেদ বরঞ্ছ ঈশ্বর 
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গভীর গুন | কেনন। মনুষ্যের তত্ব আপন অন্তরস্থ 

আজ্মাৰ্ঠতিরেক কেকা জানে তন্মত ঈশ্বরের তত্ব 

ঈশ্বরের আত্মা ৰ্/তরেক কেহ জানে না ।॥ অতএব 

আমরা জগডের আত্মা পাই নাই কিন্ত যে. আত! 

ঈশ্বর হইতে হয় তাহাতে যে বন্ধ ইশ্বর ঘেচ্] পূর্র্বক 

জামারুদিগকে দিয়াছেল তাহা যেন আমর! জ্ঞাত হই | 

সেই কথা আঘরা মন্ষে/র জ্ঞানোক্ত কথায় কহি না 

কিন্ত খর্সাতআর শিক্ষিত কথায় তাহাতে আত্মিক বিষয় 

আত্মিক কথায় প্ভেদ্ করিয়া কৃতি । কিন্ত শারীরিক 

মনয্য যে. সে ঈশ্বরের আত্মার কিষয়ু গুহণ করে ন। 

_কেলগা লে ভাহাক স্বালে মর্থতা আছে এব” তাহা সে 
বৰিতে পীারেওলা কেননা সে বিষয় আতিক ঝুদ্ধিতে 

বোধ্য হয় | কিন্ত আত্মিক সনুষ্/ সকলকে বৰিতেছো 

তথাচ আঙগনি, কাহার স্কানে বোধ্/হয় লা কেননা 

ঈশ্বরের মন কেট] জানিয়াছে যে তাহাতক মে মন্ত্রণা 

দিবে কিন্ত আমর! শ্ীষ্টের মন জ্ঞাত আছি | 

তৃতীয় অধ্যায় 

এব* হে ভাহ্র! আমি তোমারদিগকে আতিক 

জান করিয়া কহিতে পারিলাম নাকিহ শারীরিক 

জ্ঞানে খুটিেতে শিশ্ত জান মাত্রে। আনি ডৌমরদিগকে 

দুই খাওয়াই য়াছি চৰঠভক্ষ্য নহে কেননা ভোমারদের 

অগাধ ছিল এত অব্যাপিও ভোলারদের , সাধ্য হয় 
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নাই | কি জন্য না তোমরা আদ্যাপি শারীরিক হইয়া 

আছ কেননা তোমার্দের মধ্যে আড়াআড় ও বাদ 

বিবাদ ও পঙক্চাপক্ষ হইলে তোমরা শারীরিক ও 

মনয্যেরদের খারা মত চলিতেই কি না। কেনন) যখন 

এক জন কহে আমি পাওলের পঙ্ছষে ও অন্য জম আমি 

আপলেসের পক্ষে তবে তোমর। কি শারীরিক নহা। 

পাওল বা কে ও আপলুম বা কে কেবল সেবক মাত্র 

ফাহণরদের দ্বারা ভোমরা পৃচ্/য় করিলা এৰ* সেও 

যদ্ন্সারে ইশ্বর পুত্যেক জনকে পুদীন করিলেন । 

আমি রোপণ করিলাম আপলুম জল সেগিল কিন্ত 

ঈশ্বর বাড়াইয়া দিলেন । অতএব রোপক ও কিছ, নয় 

লেচক ও কিছু লয় কিন্ত ঈশ্বর যিনি বৃদ্ধি দেশ । কিন্ত 

রোপক ও সেচক তাহার] এক এব্* প্ত্যৈক জন 

আগন হ শুমান্সারে আপন হ পুতিফল পাইৰে | 

কেননা আমর। ঈশ্বরের সহকর্মী ভোমরা ঈশ্বপ্রর কৃষি 

তোমরা ঈশ্বরের অউালিকা | ঈশ্বরের পুসাদ ফেমত 

আমাকে পুদান হইয়াছে তদন্সারে আমি পটু 

স্থপতির মত নেওদিয়াছি এব" তাহার উপর অন) জন 

গাথিয়া দেয় কিন্ত পুভিজন সাবধান থাকুক যে তাহীরু 

উপর সে কিরেপে গাথে। কেননা যাহা স্বাপিত 

হইয়াছে তচ্যতিরেক অন্য নেও কোন মনুষ্/ স্থাপিতভে 

পারিবেক না সেযয়িশ্ত খ্বীতি। যদি এই নেওয়ের উপর 



৬৪৬ 

১৪ 

১৬ 

১3 

১৮ 

১৯ 

১ 

২২ 

পাওল পুরিতের পথম পত্র 

রণ রূপ/ রত্বু কা ভূণ নাড়া কেহ রা গার্থে। পুতি 

জনের কর্ম ব/ক্ত কর] যাইবেক কেননা সে দিবস 

তাহ পুকাশ করিবে কেননা অগ্নি দ্বারাতে তাহা 
পুকাশিত হইবে বর" পুতি মন্ষে/র কর্থ কি পুকার 

আছে তাহা সেই অগ্নি পরীক্ষা করিয়া দেখাইৰে 

যদি কোন মনুষ্যের তদৃপরস্থ কর্ম ঠাহরে তবে সে 

পুতিকল পাইবে | কিন যদি কাহার কর্ম দ্ধ হয় তবে 

ভাতার ক্ষতি হইবে কিন্ত সে আপনি রক্ষা পাইবে 

তথাচ অগ্নি হইতে যাদ্্শ হয় তাদূশ। তোমর। 

ঈশ্বরের মন্দির এব* ই্শ্বরের আত্মা তোমারদের 

অন্তরে বাস করিতেছেন ইহা] কি ভোমরা! জ্ঞাত 

নহ্ | যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দিরিকে অপবিত্র করে তত্ব 

ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন কেনন! ঈশ্বরের মন্দিবু 

পবিত্র আছে ও তোমরাই সেহইী। কোন মনৃষ্ঠ 

আপনার ভাান্তি করুক না! যদি ভোষারদের ঘধ্যে কেহ 

এজগতে জ্ঞানবান দেখায় তবে সে জ্ঞানবান হইবার 

কারণ মূর্খ হউক | কেনন] ঈশ্বরের স্থানে এজগডে 

জ্ঞান মূর্খতা যেমত লিপি আছে তিনি জ্ঞানবানের 

দিগকে আপনার্দের চাতুর্যেতে ধরিয়া লন | ও 

আরবার জ্ঞানবানেরদের অনুভব ঈশ্বর বৃথা ক রয় 

জানেন । অতএব মন্ষ্যেরদিগেতে কেহ গৌরব করুক না 

'কেনন! সকল হৃস্ত ভোমারদের আছে । কি পাগল কি 
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চতুর্থ আথ্যায় ৬৪৭. 

আপলস কি কাইফ কি প্থিবী কিজীবন কি মব্রণ 

কি বর্তমান বিষ্য়ু কি ভাৰি বিষ্যু সকলি তোমার 

দের । এব" তোমরা খ্রীক্টের ও খা ঈশ্বরের | 

চতূর্ঘ অধ্যায় 

মনৃষ্য আমারদিগকে খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের 

নিগঢু বিষয়ের কর্মপাত্র গণনা করুক। অপর 

পাত্রেতে চাহে যে মনুষ্যটা বিশ্বাদী ঠাহরা যায়। 

কিন্ত তোমারদিগ হইতে কিন্বা মনুষ্ঠের বিচার হইতে 

আমি বিচারিত হই ইহা আমার স্বানে ' অতি হষুদু 

বিষয় বরঞ্চ আমি আপনার বিচার করি ন। | কেনন। 

আমি আপনার কিছ জানি না তথাচ ইহাতে আমার 

নির্দোষ ঠাহরা হয় না কিন্ত আমাকে যিনি বিচার 

করেণ তিনি পুভু। অতএব সময়ের পূর্বে যাব, 

পৃদ্ভু না আইসেন তাবৎ কিছুর বিচার করিও না! 

তিনিই অন্ধকারের ধপ্ত বিষ্য় দীপ্তিতে পুকাশমান্ 

করিৰেন এব" অন্তঃকরণের পরামর্শ সকল ব্যক্ত 

করিবেন তখন ঈশ্বরই হইতে পুতি জনের পুতিষ্ঠ! 

হইৰে। এব” এবিফ্য় ভুীত্রা আমি তোমারদের 

কারণ দৃষ্টান্ত দ্বারাতে আপনাকে ও আপলুসকে 

বর্তাইয়াছি যেন আমারদিগেতে তোমরা শিক্ষিত হও 

যে লিপি কথার অথিকে ভোমরা আপনারদিগকে বড় 

করিয়া না বৃৰিবা ও ফে ভোমরা এক জনের স্বপচ্ছে 

০0০০৪ 



৬৪৮ পাওল পেরিতের পুথম পত্র করিভ্তীরদিগকে | 

৭. অন্য জনের বিপক্ষে গাফুলা না করিবা | কেননা ] 

অন্য হইতে কে তোমাকে অন্/ম্ত করিয়া! দিয়াছে 

-ঞ্. এব গ্রাপ্ত বস্ত বঠতিরেক তোমার কি আছে কিন্ত যদি 

 পাইয়াছ তবে যাদৃশ ন1 পাইয়াছিলা ভাদ্শে কেন 

৮. গৌরব করিতেছ। এখান তোস্রু] পরিপূর্ণ হইয়াছ ূ 

এখন ভোমরা থনবান হ্ইয়াছ আমরা বর্জিত 

| তোমরা রাজাগণের মত রাজভ্ব করিয়াছ এব*ঈশখ্বরঘেন 

করেণ যে তোমারদের রাজত্ব হয় তাহাতে আমরাও 

৯ তোমার্দের সঙ্গে যেন রাজত্ব করিতে পাই । কেননা 

আমি বুঝি যে ঈশ্বর আম] সকল প্রিতেরদিগকে 

যাদ্শ মরিবারু কারণ নিযৌজিত তাদূশ অবশেষে 

হাহির করি! দেখাইয়া! দিয়াছেন কেমন? আমর! 

জগতের ও স্বর্গ দুতগণের ও মনুষ্যেরদের পুতি কৌনুক 

১০ করা গিয়াছি । আমরা শুঁষ্টের কারণ মৃঢু লোক কিন্ত 

ভোমরা শুঁঞ্টেতে জ্ঞানবান আমর দুর্বল কিন্ত তোমরা 

বলবান ভোমরা সম্মানিত কিন্ত আমর) অপমানিত । 

১১. কেননা এই ঘড়ী পর্যন্তই আমরা ক্ুধিত ও তৃক্কিত ও 
বন্ত্রহীন হৃইয়ু! এব* যারি পিট খাইয়া! আলিতেছি 

১২ ও আমারদের কোন নিশ্চিত বাসা নাই। অপর 

আমর) আপনারদের হাতে কর্ম করিয়া শুম 

করিতেছি তিরগ্কত হইয়া আমরা কলঠাণ চাহি ভাড়িভ 

১৩ হৃইয়। আমরা সহিষ্তা কর | নিন্দিত হইয়া আমর] 
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কাকুতি করি আজি পর্য্যন্ত আম্রা জগতের কস্ক এই 

১৪ সকলের নিছুনিবৎ করা গিয়াছি। একথা! তোষারদের 

জ্জার নিমিত্তে আমি লিখি না কিন্ত আপনার পট 

গজের মত আমি তোমারদিগকে চেতাইয়। দি। 

১৫. কেননা যদ্দিছু খ্ীক্টেতে ভোমারদের দশ সহসু শিক্ষক 

হয় তথাপি তোমারদের অনেক পিতৃ নাই কেননা 

আমি যিস্ত খ্বী্টেতে মঙ্গল সমাচারের ছারা তোমার 

১৬ দ্িগকে জন্াইয়! দিয়াছি | অতএব আমি পার্থলা করি 

১৭ যে তোমরা আমার পশ্চাগামী হও । ইহার কারণ 

আমি আপন প্য়ি পুজ্র ও পভ বিশ্বাসী 

টিমোতিযুসকে তোমারদের নিকটে পাঠা ইয়াছি সেই 

আমার খীটাশূরূপ ধারা যেমত আহি সব্ধত্র সকন 

অগ্ডসীতে শিক্ষাইতেছি তাহা তোমার্দের মনে দিবে। 

১৮ কাহার ং₹ গাফ্ুলা হইয়াছে এই অনুথানে যে আমি 

১৯ ভোমারদের নিকটে আসিব না। কিন্ত ঈশ্বর করেণ 

আমি তোমারদের কাছ ত্বরিত আর্নসিক এব" সে 

গাফুলানেরদের শক্তি জানিৰ কথা নয় কেনন। ঈশ্ব:রর 

২০।২১ রাজ্য কথাতে নহে কি শক্তিতে । তোমারদের বাঞঠা 

কি আছি কি লাঠী লইয়া আনিৰ কিম্বা পমেতে সু 

হ্চান্ত মনেতে আসিব 177 
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জনরব হইয়াছে ফে তোমারদের মধ্যে পার্দারিক 
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পাওল প্রিতের প্রথম পত্র করিস্তীরদিগকে 

ক্রিয়া আছে এমত পরদার ফে ভিনদেশি লোকের 

মধ্যে তাহার উক্তি ও হু না যে কোন ব্যক্তি আপন 

পিত্র ভার্য) আপনার নিকট রাখে | এক* যে ব্যক্তি 

এমত কর্ম করির়াছে সেই যেন তোষারদের মধ্য 

হইতে ত্যক্ত করা যাইত তোমরা এইমত শ্তচনা ন! 

করিয়া বরঞ্চ তোমারদের গাফুলা হইয়াছে । কিন্ত 

আমি শরীরেতে অসাহ্চাৎ ৰটে তথাচ আত্মাতে 

সাক্ষাৎ হইয়া! আপন সাক্ষাৎ হওয়ার ভাবেতে এই 

বিপরীত কর্ম কারির বিচার স্বির করিয়াছি | সে এই 

যে তোমরা ও আমার আতা! আমারদের পুভু রিশ্ত 

খীষ্চের শক্তির সহিত একত্র হইয়া! এমন ব্যক্তিকে 

শরীরের দমনার্থে আমারদের পুভূ ফ্রিশ্ত শীষের 

নামেতে শয়তানের স্থানে সমর্পণ করিৰা যেন পুভু, 

যিশ্তর দিবয়ে আত্মাটা ত্রাণ পায় | ভোমারদের গৌরৰ 

করা ভাল নহে তোমরা কি জানহ নাযে অলপ 

খমীরে গোটা সমূহ খমীরী হয়। অতএব ভোমরা! 

অখমীরী হইয়া পুরাতন খর্মীর বাহির করিয়া! 

ফেলিয়া দেও তাহাতে যেন তোমরা নৃতন চেলা হও 

কেননা শ্রী আমারদের পেশাহ্ষ আপনি আমারদের 

কারণ মারা গিয়াছেন। অতএৰ্ পৃরাতন খমীর্ কি! 

দেষ ও দু্টভার খমীর না দিয়া আমরা সারল্য ও 

সত্যের অখমীরী রুটীতে পর্বের পালন করি । আমি 
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এক পত্রে তোমারদিগকে লিখিষ্াছিলাঙ্গ যে তোনর! 

লোচ্চ৷ লোকের সঙ্গে সঙ্গ কবিরা না । কিন্ত এজগভের 

লোচ্চা কিম্বা লোভী কিম্বা ল্ট্যারা! কিম্বা পুতিষ 

পূজকের। ইহারদের সব্বতোভাবে সঙ্গ ছাড়! তাহা। 

নহে কেননা এমত করিলে তো! চাহে ফে তোম্র! 

জগতের বাহির ফাও। কিন্ত আমি সম্পৃতি তোমার 

দিগকে লিখিয়াছি ফ্দি কোন জন ভীত নাম থরিয়া! 

লোচ্চা কি লোভী কি প্ুভিমাপূজক কি দূর্মখা কি 

মত্তলোক কিম্বা লুটন) হয় এমন জনের সঙ্ষে সঙ্গ 

করিবা না এব* ভোজন ও করিবা না। কেনন! 

ৰহির্ভুত লোকের বিচার করাতে আমার বিষয় ক্কি 

তোমর1 ও অন্তর্গত লোকেরদিগকে ক্চার করহ কি 

না। কিন্ত বহিভূন্ লোকেরদ্িগকে ঈশ্বরই বিচার 

করেণ অতএব আপনাদের মধ হইতে সে দু 

ব্যক্তিকে বাহির করিয়া]! দেও. 17 

ফ্ষ্ট অধ্ঠায় 

ভোমারদের মধ্যেকি এমন সাহসিক কেহ আছ 

ফে অনেঠর সহিত বিষয় রাখিলে পৃণ্তৰানেরদের স্ানে 

 গোহারী না করিয়া! অযাথার্থিকেরদের নিকটে করে। 
তোমরা কি জানহ্ না ফে পৃণ্যবানের! জগতের বিচার 
করিবে আর যদি তোমারদিগ হইতে জগতের বিচার 
₹ইকে তবে-কি জ্ষুদু বিরয়ের সমাধা করিতে তোমরা 
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অযোগ্য বট । ভোমরা কি জানহ নাযে আমরা 

দূতগণেরদিগকে বিচার করিব তবে কতোধিকে 

এজীবন বিষয়ের ব্যাপার । অডএব যঙ্গি এই জীবন 

বিষয়ের ব্যাপারার্থে তোমারদের বিচার হায় ভবে 

মণ্ডলীর মধ্য যাহীরা অলপ মর্যচাদিক তাহারদিগকে 

নি্পত্তি করিতে পুবর্ত করহ। আমি তোমারদের 

লজ্জীর্গে ইড1 কহিতেছি কি ভোমারদের মধ্যে এক জন 

বৃদ্ধিমন্ত নাই যে কোন ভাতার বিষ্য় সমাধা করিতে 

হ্ষমতাপন্থ হয়। কিন্তু ভাতার উপর জভুডা আদ্দাশ 

করিতেছে ও সেই বর্ণ অপুত্যয়ি লোকের সাক্ষাতে । 

অতএব তভোমারদেরু অন্ঠোন্যের গোহারী করা ২ 

সে তোমারদের মধ্যে নিতান্ত দোষ বরঞ্চ ভোষরা 

অসঙ্গত কর্ম কেন সহিষ্কতা করহ না তোমরা আপনার 

দের অন্যায় পাপ্ত অপচয় কেন স্বীকার করহ ন]। কিন্ত 

তোমরাই অন্যায় ও অসঙ্গত করিভেহ বরণ আপনার 

দের ভীতারদিগকেই | তোমরা কি জালহ ন1 ফে অসৎ 

লোকের! ঈশ্বরের রাজ্যাথ্িকার পাইবেক না জুন্ত 

হইও না বেশঠাগামিরা কি পুতিমাপূজকেরা কি 

পরদারির1 কি লম্পট কি গাঁড্যা | কিচোর ফি লোভী 

কি মাতাল কি দুর্মথা কি লুট্যারা এসকল, ঈশ্বরের 

রাজঠাধিকার্ পাইবেক না । আর এমন লোক তোমার 

দের মধ্যে কেহ ং ছিল কিন্ত পুভু ঘিস্তর নামে ও 
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আসারদের ঈশ্বরর আত্মার ছাতা তোমরা! খোৌঁভ 

হইয়াছ তোমর! পরিস্থৃত হইয়াছ ভোমরা নির্বোধ 

ঠাহরা গ্রিয়াছ | সকল বন্ত আমার জনে) কর্তব্য কিন্ত 

সকল বস্ত হিতকারী নহে সকল বন্ত আমার কারণ 

কর্তব্য বটে কিন্ত আমি কিছুর বশ্দীভূত হইীৰ ন1। 

ভক্ষ্য উদরের কারণ এব* উদর ভক্ষ্ের কারণ কিন্ত 

ঈশ্বর ইহার ও তাহার উভয়ের নাশ করিবেন কিন্ত 

শরীর ফে সে বেশঠাগমনের কারণ নহে কিন্ত পুভুন্থ 

কারণ এব" পুভু শরীরের কারণ | এব” ঈশ্বর আপন্ 

শক্তিতে পুভুকে উঠাইয়াছেন এব” আমার্দিগকেও 

উঠাইবেন। তোমরা কি জানহ না যে তোমারদেরু 

শরীর সকল শ্ীক্টের অক্র ং আছে তবে কি আছি 

গীফের অঙ্গ লইয়া তাহ! বেশযার অক্ত করিব এমত 

যেন না হয়। তোমরা কি জানহ না যে জন বেশ্যার 

সহিত সণ্যুক্ত আছে তাহারা একাক্গ হইল কেনন] উত্ত 

আছে দুই জন. একশরীর হইবে । কিন্ত গুভুর সহিত 

যাহার সযোগ'আছে সে তাহার সহিত এক আত! 

হইয়াছে । পরক্ত্রী গমন হইত পলায়ুন কর যতেক ৃ 

পাপ মনুষ্যে করে সে শরীরের বাহিরে হয় কিন্ত সে 

পরজ্রীগামী সে আপন শরীরের পৃতিপাপ করে। কি 

ভোমর] জান ন। যে ভোমারদের শরীর থর্স্াত্মার মন্দির 

যিনি তোমারদের অন্তরে বর্তিতেচ্ছন ধাহাকে তোমরা 
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ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইল! এব" ফে তোমরা আপনারদের 

নিজ নহা। কেবলা তোমরা মূল্যেতে ক্রীত হইয়ণছ 

অতএব তোম্বারুদের শরীর গু তোমারদের আতু। যে 

ঈশ্বরের আছে ভাহা1 দয়া! ঈশ্বরের মহিমা পুকাশ 

বিরত নত নি 

এক সপ্ত অধ্যায় 

এখন ও সকল পুসঙ্গের বিষয় যে তোমরা আমাকে 

লিখিয়াছিলা ভ্রীর সহিত মনুষ্যের বিষয় না হওয়। 

ভাল। তত্রাপি মল ক্রিয়৷ নিবারণার্থে পুতি প্রুষ 

নিজ জায়। রাখুক এ" পুতি ভ্রী নিজ স্বামী ধরুক। 

স্বামিটা জায়ার পুতি উপযূক্ত সম্প্রীতি ব্যবহার করুক 

এব জায়াটা স্বামির্ পুতি ও তদন্রূপ কক্ুক। জায়ার 

শরীর আপনার বশীভূত নহে কিন্ত স্বামির এব" তন্মত 

স্বামির শরীর ও আপনার বশীভূড নহে কিন্ত জায়ার। 

তোমরা এক জন জন্য হইতে পৃথক ং থাকিও না! 

কেবল উভয় স্বীকৃত হইলে তোমরা উপবাস ও 

পর্থনাদিতে কিছু কাল যেন নিবিষউ থাক এইমাত্র 

পূনশ্চ আসিয়)। একত্র হও যে কি জানি ভোমারদের 

অধৈর্য্যার্থে শয়ভান তোমারদিগকে পরীক্ষ। বা করে। 

কিন্ত ইহা আমি পূনাদের শক্তিতে কহি এব* কোন 

আজ্ঞানক্রমে নহে । কেনন! আমার ইচ্ছা আছে যে 

সকল মনৃষ্য আমারি মত হরু কিন্ত পুতি মনুষ আপন ং 
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স্বাভীবিক গুণ ঈশ্বর হইতে গ্ুাপ্ত আছে এক জন 

এপুকার অন জন ওপকার | অতএব স্ত্রী রহিত ও 

কিথ্বাত্রর্দিগকে জমি কহি ফে আমার যত থাকা 

তাহারদের ভাল হয়। কিন্ত যদি তাহারা তৈর্ঘ£ করিতে 

না পারে তে। বিবাহ কনক কেনন। দদ্ধ হওয়া হইতে 

বিবাহ করা ভাল । কিন্ত বিবাহিভেরদিগকে আমি 

আজ্ঞ! দি না কিন্ত গুভূ আজ্ঞ| দেন যে জায়াটী আপন 

যামির নিকট ফেন ছাড়িয়া! যায়না। কিন্ত যদি 

ছাত্িয়া গিয়া! থাকে তবে সে অবিবাহিতা থাকুক 

কিম্বা আপন স্বামির স্গে সম্মিলন করুক এব* স্বামিটা! 

আপন জায়াকে পরিতগ্রগ ন| করুক । কিন্ত অন) 

অকলেরদিগকে পুভু কহেন না কিন্ত আমি কহি যদি 

কোন ভুঁতার অবিশ্থাসক জায়া হয় এব্* রে তাহার্ 

সহিত থাকিতে স্বাকার করে তবে সেই তাহাতে 

পরিত্ঠগ না| করুক | আর যদি কোন ভ্্রীরূ 

অবিশ্বাসক শ্বামী হয় ও সেই তাহার সঙ্গে থাকিতে 

ইচ্ছা করে তবে সে তাহাকে ছাড়িয়া না যাউক। 

কেননা অপুত্যয়ি স্বামিট| জায়ার গ্লুতি পৰিত্র আছে 

এব* অপুভ্ঠয়ি জায়াটী স্বামির পুতি পবিত্র আছে 

নভুব। তোমার্দের ছাওয়াল সকল, অপবিত্র হইত 

কিন্ত এখন তাহারা পবিত্র হয় । কিন্ত যদি অবিশ্বাসক 

ব্যক্তি ছাড়িয়। যাইতে ইচ্ছা করে তবে সে যাউক 

£ঢ0৮ 



৬৫৬ পাগল পুরিতের পুথ্ম পত্র ফকরিস্তীদিগকে 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

১৯ 

৩ 

২১ 

হহ 

৩ 

হ$ 

২৫ 

এমন গতিকে কোন ভুীঁতা কিন্বা ভগিনী বদ্ধ হয় না 

কিন্ত ঈশ্বর আমারদিগকে একের নিমিত্তে আহবান 

করিয়াছেন । কেলন] হে ত্রিকি জানি তুমি আপন 

সামির পরিত্রাণ ৰা করহ এব হে পূরুষ কি জানি 

তুমি আপন জায়ার পরিত্রাণ ৰা করহ। কিন্ত ঈশ্বর 

যে রূপ পৃত্যেক জনকে বিলী করিয়াছেন পুভুষে রূপ 

তাহাকে আহান করিয়ুছেন সেই বূপে গতি করুক 

এব্* এইমসত আমি সকল মগুলীতে আজ্ঞা দিতেছি'। 

কেহ সুর্ততী হইয়া) আহ্ননিত হয় সে অসুন্রতী না 

ইউক কেহ অসূন্গতী হইয়া আহীনিত হয় সে সূন্হত 

গুছণ মা করুক | সূন্ত কিছ নয় অসুন্গত ও কিছু, 

নয় কিন্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন | ফে ব্যবসায় কেহ 

আহ্ানিত হইয়াছে সেই ব্/হসায় থাকুক। তুমি 

দাস হইয়া আহাীনিত হও তাহার ভাবনা করিও ন1 

কিন্ত যদি মৃক্ত হইতে পার তবে ভাহা গ্রাহতর বুঝিয়া 

গৃহণ করছ | কেননা যে দাস হইয়া পুভূতে 

আহানিত আছে সে পুভূর মুক্ত পক্ষ এব* যে মুক্ত 

হইয়া! আহ্নানিত আছে সেও শ্বীষ্টের দান । তোমরা 

মূলে/তে ক্রীত হইয়াছ মনুষ্যেরদের দাস হইও না | 

হে ভুঁত্রা ফে গতিতে কোন মনুষ্ঠের আহীন হয়া 

তাহাতে ঈশ্বরের সঙ্গে থাকুক | কিন্ত আইব্ডরদের 

ভ্রারণ আমি পুভূ হইতে কিছু আজ্ঞ! পাই লাই 
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তত্রাপি পুভূ হইতে বিশ্বাধী হইবার দয়! গুপ্ত এক 

জনের মত আমি আপন পরাঘর্শ দিতেছি | অভএক্ 

আমি বুঝি যে এই বর্তমান বিদশাতে এই বিহিত 
যে মনৃষ্যের অমনি থাক] বরঞ্চ ভাল হয়। যদি 

তুমি জায়াতে বদ্ধ থাক তবে মুক্ত হইতে চেষট। করিও 

না যদি জায়! হইতে মুক্ত থাক তবে জায়ার চে! 

করিও না | কিন্ত যদি বিবাহ কর তথাপি তুমি 

পাপ করহ নাই আর যদি কুমারী বিবাহ করে সেগ 

পাপ করে নাই তথাচ শরীরান্সারে তাহারদের দুঃখ: 

হইবে কিন্ত আমি তোযারদিগকে ক্ষম] করি | কিন্তু 

হে ভুাত্রা আমি ইহা কলি যে কাল সংক্ষিপ্ত হইয়াছে 

অতএব শেষ এই যাহারা জায়াযুক হয় তাহারা 

যাদ্শ জায়াহীন থাকে | এক" যাহারা ক্রন্দন করে 

যাদ্শ না কান্দে ও যাহার! আনন্দ করে যাদ্শ 

আনন্দিত না হয় ওযাহারা ক্রয় করে যাদূশ ভোগ 

ন]করে | এব” যাহার) এ জগৎ ভোগ করে যেন 

তাহার ব্যত্যয় না করে কেননা এ জগতের আকার 

পুকার লোপ হইতেছে । কিন্ত তোমারদের নিশ্চিন্ত 

থাকা আমার ইচ্ছ। অবিবাহিত পুরুষ পুভুর কর্ম 

বিবয়ে চেঞ্িত হয় যে কি রূপে পুভুর সন্তোষ করিতে 

পারে | কিন্ত শ্রীযুক্ত পুরুষ আ"সারিক বিষয়ে 

চেকিত হয় যে কি রূপে আপনার জায়াকে তোষাইভে 
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পারে । অপর জায়াতে ও আহীৰ্ড় কনযাভে ভেদ্ 

আছে অবিবাহিতা ভ্রী পুভুর কর্স বিষয়ে চেষটন্িতা 

হয়ু যেন শরীর ও আতা উভয়েতে শূদ্ধ হয় কিন্ত 

সধ্বা সা"সারিক বিহ্ধয়ে সচে থাকে ফে কিরপে 

আপন স্বামির গীতি জন্মাইতে পারে । কিন্ত এ সকল 

আমি তোমারদের স্বকীয় হিতার্থে কছি ও ভোমারদের 

উপর ফাদ ফেলিৰার কারণ তাহা! নঙু কিন্ত কোন 

কঠিন বাধা ব্তিরেক যাহা! ২ পুভুতে শোভা পায় 

ও বিশিষ্ট হয় তাহার ভাবেতে কহিতেছি | কিন্ত 

যদি কোন মন্য্য বুঝে ফে আপন কন্যার যৌবন যি 

যায় তবে সে তাহার পুতি অবিহ্িত কর্ম করিকে 

এব" তাহার আবশ্যক ও হয় তবে যাহা ইচ্ছা করে 

তাহা কর্ক সেপাপ করেন! তাহারা কি্বাহ করুক। 

তত্রাপি যে আপন অন্তঃকরণে দ্্ঢ স্তির থাকে এব, 

কিছ আবৃশযক রাখে না কিন্ত আপন ইচ্ছা বশ 

করিয়া আপন কনঠাকে রাখিতে মনে হ্বৈর্ধয করিয়াছে 

সে ভাল করিতেছে । অতএব ফে তাহাকে বিবাহ 

দেয় সে ভাল করে কিন্তযে বিবাহ দেয় না সে আরো 

ভাল করে| ব্যবস্থান্ক্রমে শ্বামির যাহজ্জীবৃন তাৰ 

জায় বদ্ধ থাকে কিন্ত স্বামী যদি মরিয়া থাকে তকে 

সে মুক্ত হইয়াছে ও যাঁহাকে ইচ্ছা করে তাহাকে 

বিবাহ করিতে পারে কিন্ত পুভূতে কেবল । কিন্ত 
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আমার বিবেচনায়ুষ্দছি সে অমনি থাকে তবে তাহার 

অধিক স্গতি হইবে এব* আমি বুঝি যে ঈশ্বরের 

আত! আমাতে বর্তিতেছেন। 

অফ্ম অধ্যায় | 

এখন বিগুহের পুতি উৎসর্গায় সামগীর বিষষে 

আমরা জানি যে আমার্দের সকলের জ্ঞান আছ 

জ্ঞানেতে গাফুলে কিন্ত পমেতে ধর্ বৃদ্ধি হয়| এব্* 

কেহ য্গিবুঝে ফে আপনি কিছু জানে তবে আদ্যাপি 

সেই ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত মত কিছুই জানে ন1। 

কিন্ত যদি কেহ ঈশ্বরকে প্ষে করে তবে তাহার স্বানে্ 

তিনি বিদিত আছেন 1 অতএব বিগৃহের পৃতি 

উৎসর্গয় সামগীর ভোজন বিষয়ে আমরা জানি হে: 

বিগৃহটা কিছুমাত্র নয় এব্* যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেক 

দ্বিতীয়া নাস্তি। কেননা যদ্দিভু দেবতা করিয়া মাম 

থারী হয় কি স্বর্গেতে হউক কিস্বা পৃথিকীতে হউক 

কেননা এমত নান! দেবতা ও নান! পুভু আছে। 

কিন্ত আমারদের পুতি কেবল এক ইশ্বর পিতা ফাই! 

হইতে সকল বসন্ত হয় এব” আমরা তাহার কারণ এব” 

এক পুভু রিশ্ত খু ধাহার দ্বারা সকল বস্ত ও আমরাই 

তাহার দ্বারা। তত্রীপি সকল মনৃষ্যেতে এই জ্ঞান 

নাই কেননা কেহ ং বিগুহের জ্ঞানে সামগী সকল 

বিগুহের স্থানে উত্সর্ণিভ জানিয়া খায়ু এবণ তাহার্দের 
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 দোষাদৌহ জ্ঞান অশক্ত হইয়া অপবিত্র হয়। কিন্ত 

ভচ্ষ্ দুব্য আমারদের পুতি ঈশ্বরকে সন্তষ্ট করায় ন! 

কেননা যদিবা খই তবে আমর। ভন্গের নহি ও যদি 

বানা খাই তৰে আমরা মন্দতরও নাহী | কিন্ত 

সাবধান যেন কোনক্রমে এই তোমারদের মুক্তি অশক্ত 

লোকের স্তীনে ঠেষ বিষয় না হয়| কেননা তুমি 

যেজ্ঞান ধরিতেছ কেহ য্দ্দি তোমাকে বিগৃহের 

মন্দিরে বসিতে দেখে তবে সে বিগুহের উত্সর্গিত 

আমগ্ী খাইতে সেই অশক্ত ব্যক্তির দোবাদোষ জ্ঞান 

কি সাহস পাইবে ন]। এব ফে অশক্ত ভাতার কারণ 

শীট মরিলেন সে তোমার জ্ঞানেতে নব হইবে | 

কিন্ত যখন তোমরা ভুীড্গণের পুতি এমত অপরাধ 

করহ ও তাহারদের অশক্ত দোষাদোষ্ জ্ঞানকে আবাছ 

কর তখন তোমরা শ্বীষ্টের পুতি অপরাধ কর । 

অতএব যদি ভক্ষ্য দূৰে/ আমার ভুীতাকে ঠেফ খাওয়ায় 

ভবে জাবজ্জীবন আমি কিছু মাণস খাইৰ না যে কি 

জানি আমি আপন ভীতাকে ঠেষ খাওয়াই ব]। 

নবম অধ্যায়: 

আমি কি পরিত নহি আমি কি মুক্ত নহি আমার 

দের পুভুয়িস্ত খীউকে আমি কি দেখি নাই পৃভুতে 

তোমরা কি আমার কর্ম নহ | যদি অন্ঠেরদের 

পুতি আমি প্রিত নহি কিন্তু তোমারদের্ গ্গুতি 
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নিঃসন্দেহে আমি পৌরিত আছি কেননা তোমরাই 

পুভূতে আমার প্রিতত্বের মৃদু ছাপ । আমার 

যাচকেরদের স্থানে আমার পুত্যত্তর এই । ভোজন 

পান করিতে কি আমারদের সাধ্য নাই 1 অন্য & 

পররিত ও পুভুর ভুঁত্গণ ও পিতরের মত একটা 

ভগিনী জায়াকে লইয়া! বেড়াইতে কি আমার্দের সাধ 

নাই কিস্া কর্ঘ ত্যাগ করিতে কেবল আমার শু 

বার্ণবার আসাধ্য আছে! আপন ব্যয় ব্যসনে কেট! 

যুদ্ধ করিতে যায় কেটা দ্বাচ্ষা চ্ষেত্র রোপণ করিয়! 

ও তাহার ফল না খীয়ু কেবা পাল চরাইীয়া ও পালে 

দুধ না! শীয় | এই কথা আমি মনুষ্যানুক্রমে কাই 

কিবা ব্যবস্থাও তন্মত কহে কিনা । কেননা মূশার 

ব্যবস্থায় লিপি আাছে ফে তুমি দূলান্৷ বলদের মুখ 
বন্ধ করিব! ন] ঈশ্বর কি বলদের তত্বাবধারণ করেগ । 

কিঘ্বা বিশেষে আমারদের কারণ তাহা। কহেন অবশ্য 

আমারদের কারণ লিপি আছে তাহাতে যে জঙ্গ চসে 

সে যেন ভরসাতে চাকরে এব" যে জন ভরসায় 

মলে সে ষেন ভাহার্ ভরসার সহভাগী হয় । যছ্ছি 

তোমারদের স্থানে আগর আতিক বসব রোপণ 

করিয়াছি তবে ভোমারদের শারীরিক বস্ত যদ্দি শস্য 

মতন কাটিয়া লই একি বড় কথা আছে । যর্দি 

তোমারদের উপর অন্যেরা এ সাধ্য ধরে তবে কি 
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তাহারদের অপেক্ষা আমরা তাহা ধরি না তত্রাপি এ 
সাধ্য আমরা ব্যবহারেতে আনি নাই কিন্ত সকল কর্ছ 
সহিষ্ণুতা করি যেন শীষের মক্ষল সমাচার আমারদ্দিগ 
হইতে কোন, বাথ না পায়। ভোমরা কি জান ঘ) 

যে মন্দিরের সেবাতে যাহারা! পু্র্ত থাকে তাহারা 
' মন্দিরের সামগী ভোগ করে এব" ফে য্জ্ঞকণ্ডের 

সেবাতিরা য্জ্ঞকুণ্ডের ভাগপায় | তদন্ক্রমে ও 

মঙ্গল সমাচারের পুচারকের। মঙ্গল সমাচারেতে 

নির্বাহ পায় ইহা পুভু বিধান করিয়াছেন | কিন্ত 

আমি আপন ব্যবহারেতে ইহার কোন কথা গৃহণ 

করি নাই এব* যে আমার পতি এমত করা যায় 

তাহার কারণ এ কথা আমি লিখিও না কেননা যে 

আমার গৌরব করা কোন মনুষ্য বৃথা করে তাহা 

হইতে বরঞ্চ আমার মরণ ভাল | কেননা য্দ্যপি আমি 

মঙ্গল সমাচার পুচার করি তথাচ আমার গৌরব 

করার বিষ্যু নাই কেনন! আমার উপর*আবৰশ্যকের 

ভার আছে ক্র” ফ্দি জমি মঙ্গল সমাচার পৃচার না! 

করি তবে আমাকে ধিক থাকুক । অতএব যদি তাহ। 

স্বেচ্ছাক্রমে করি তবে আমার পৃতিফল হয় কিন্ত যদি 

অনিচ্ছাক্রমে করি তথাচ কর্মের সাধন| আমার স্বানে 

গচ্ছিত হইয়াছে! ভবে আমার পৃতিফল বাকি 

তাহা এই হটেযে আমি ব্/য়ুবসন /তিরেক শরীফের 
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যেমন লিপি আছে লোক সকল ভোজন পান করিতে 

ব্সিল তৎপরে ক্রীড়। করিতে উঠিল । এব" আমর! 

পরদার ও যেন না করি যাঁদশ তাহার। করিল তাহণতে 

এক দিবসে তেইশ সহজ জন মিপাত হৃইল। আপর্ 

আমরা শ্ীষ্টের পরীক্ষাও যেন না করি ফ্ম্র্ড 

তাহারা! পরীক্ষা! কৰিলে সর্পেতে ন$ হইল । এসব 

তোমরা কচকচও করিও ন! ফে রূপ তাহার্দের মধ্যে 

কতেক জন কচকচ করিল পরে নাশকের দ্বারা 

তাহারদের সব্র্বনাশ হইল। কিন্ত তাহারদ্গকে এ 

সকল ফটিল দ্ষটান্তের কারণ এব* আমরা যাহারদের 

উপর জগতের শেষ কাল আসিয়াছে আমারদে 

চেতনার কারণ তাহা লিপি আছে । অতএব যেজন্ 

অনুমান করে ঘে আপনি স্থির হইয়ু। থাকিতেছে সে 

সাবধান থাকুক যেন পড়ে না । যে ং পরীক্ষা! 

মন্ষ্ঠেরদের মধ্যে সাধারণ হয় তদ্ঘ/তিরেক আর কোন্ 

পরীক্ষা তোমারদিগকে ঘটে নাই এব” ঈশ্বর বিশ্বাসী 

আছেন ছিলি ভোমারদ্িগকে আপনার্দের সাধ্যের 

আধিকে পরীক্ষিত হইতে দিবেন ন। কিন্ত পরীক্ফাঁর্ 

অঙ্গে এড়াইবার পথ করিয়া দিবেন তাহাতে যেন 

' তোমরা সহিত করিতে পার । অতএব হে আমার 

পিয়ের বিগুহ পুজ। হইতে পলায়ন করহ। আমি 

তোমারদিগকে জানৰান বুঝিয়! কহি আমার কথ! 

৫: £ 
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বিবেচনা করহ । যেআশীবর্বাদীয় বাটার উপর 

আমরা আশীর্বাদ করি সে কি খীষ্টর রজের সহ 

ভাগ নহে ঘে রুটী আমরা ভাঙ্গিযা রি সেকিশ্বীঞ্ডের 

শরীরের সহভাগ নহে । কেলল! আমরা আনেক 

হইয়া এক ক্ুটী ও এক শরীর আছি কেনলা আমরা 

-অকলই একই রুটির সহভাগী আছি । শরীরাম্সারিক 

িশরাল পুতি বিবেচশ] করিয়া কুক্ধ যাহারা যজ্ঞের 

অ.শেতে খায় তাহারা কি যজ্ঞভুণ্ডের ভাগী নহে । 

তবে কি আমি ইহা কহিতেছি যে বিগৃহ কিছু আছে 

কিছ। বিগ্-হার পুতি যাহা! উৎসর্গিভ হয় তাহা কিছ 

আছে ভাহ। আ(ম কলি না| কিভ ভিলদেশিরা যাহা। 

উৎসর্গ করে তাহা ঈশ্বরের পুতি উৎসর্গ না করিয়! 

ভূতেরদের স্বানে করে অতএব ভূভেরদের 'সহিত হে 

তোমারদের সহভাগ হয় ইহা: আমার ইচ্ছা নর । 

তোমর পুভুর বাটী:ত ও ভূগণের বাটীতে পান করিতে 

পারবা ন] পুভুর মেজ ও ভূতগতের মেজে তোঘরাদ্য়ের 

সহভাগী হইতে পারিবা না । আমরা নাক পুভূর দাই 

এ ন্মাইডেছি তাহা হইতে কি আমর! বলবান আছি । 

সকল সা্গী আনার কারণ কর্তব্য কিন্ত সকল সামগী 
বিহিত নহে সকল বন্ত আনার কারণ কর্তব্য বটে 
কিন্ত সকল বন্ত ধর্ম বৃদ্ধির হেতু নহে । কেহ আপনার 

মি নিজ চেকা না করুক কিন্ত পুতি জন অন্যের কুশল 
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অঙ্গল সমাচার গচার করি তাহাতে মঙ্গল অঘাচারেতে 

আমার সাধ্য যে আত্ছা তাহার আতিক্রন যেন না 

করি | কেমন! আঘি সকল মন্হ্'র পুতি মুক্ত 

হইয়া আপনাকে সকলের দাস করিয়াছি যেন 

অধিকেরদিগকে লাভ কর | য়হোন্ীরদের স্থানে 

আঘি য়হোদীর সদৃশ ছিলাম যুহোদীরদিগকে যেন 

লাভ করি ব্/বস্থা শী ভূতরদের স্বানে ব্/বস্থা বশীভূ 

মত ছিলাম ব/বস্থা বন্শীভূতের দিগকে যম লাভ করি। 

ব্যবস্থা বহির্ভূত লোকের স্কানে ব্যবস্থা! বহির্ভূত মত 

ছিলাম যেন ব্/বস্থ। বহির্ভূত লোকেরদিগকে লাভ 

করি তথাচ ঈশ্ব-রর পুতি ব্যবস্থা বহির্ভূগ না হইযু 

খীঞ্টের পূটি ব্যবস্ত। বশীভ্ 51 আশক্ত লোকেছ 

স্বানে আমি অশক্ত ছিলাম য্ন অশক্ত লোকেরদিগকে 

লাভকরি আম সকলের স্তানে সকল মত ছিঙগাম যেন 

৩ কোনক্রথে কাহার & পরিত্রাণ করি | আর ইহা আমি 

মক্রল লমাচারের কারণ করি যেন আমি তাহার সই 

ভাগী হৃই | তোমর কি জাক্ষ না যাহারা পণ করিয়। 

দৌড়ে তাহার! সকলই দৌড়ে বটে কিন্ত এক জন্ 

জিভামী বন্ত পায় এমত দৌড় যেন তোমরা প্রাপ্ত হও। 

এব* ফে সকল জয় নিমিত্তে প্রতিযোগিতা করে 

ভাহারা সকল বিষয়েডে ধৈর্য্য করে তথাচ তাহার। 

হয় মুকুট পাইবার কারণ এমত করে কিন্ত আমর! 

0৭৫ 
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পাগল প্রিতের পথম পত্র করিন্তীরদ্গকে 

অক্ষয় মুকুটের কারণ করি । অতএব আদৃঢ সন্ধান 

করিলে যেমত হয় এমত আমি দৌডি ন] শৃদ্/ মারিলে 

যাঁদৃশ হয় তাদ্শ আমি যুদ্ধ করিনা | কিন্ত আমি, 

আপন শরীরকে দমন করিয়া! বশ করিয়! রাখি,যে কি 

জানি অন্ঠেরদের পুতি পুচারক হইলে পরে আহি 

তপনি হা কোনক্রমে ত্যক্ত হই। 

দ্রশম অধ্যায় 

অপর হে ভীত্রা আমার ইচ্ছা যে ভোমরা এই কথ! 

জ্ঞাত না থাক যে আম্ারদের পিভ্গণ সকলেই মেঘের 

নীচে ছিলেন ও সকলেই সমূদের মধ্ঠ দিয়া গমন 

করিলেল। এব” মেছেতে ও সমু দূতে সকলেই মৃশাতে 

বাপটাইজিভ হইলেন | এব" একই আত্মিক ভক্ষঠ 

সকলই শাইলেন | এব* একই আত্মিক পেয় সকলই 

পান করিলেন কেননা যে আত্মিকু শিলাদি তাহারদের 

পশ্চাদ্বহিল তাহা হইতেই তাহারা পান করিল এব* 

সেই শিলাদি খ্রীষ$ট । তত্রাপি তাহারদের যথ্ে- 

জনেতে ঈশ্বরের সন্তোষ ছিল না কেননা তাহারা ম্হা 

গ্পৃন্তরে মারা পড়িল। অতএব এই সকল ঘটনা 

আমারদের নিদর্শনার্থে হইয়াছিল যে তাহারা মন্দ 

বন্তর পুতি যাদ্শ লালসা করিল তাদ্শ আমরা যেন 

লালসা না করি । আর তোমরা বিগুহ পৃজকও 

হইও না! যেমত তাহারদেরে মধ্যে কতেক লোক ছিল 
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প্রুষের সৃষ্$ি হয় নাই কিন্ত পুরুষের কারণ স্রীর সৃষ্চি 

ছিল। ইহার কারণ দৃভগণের বিবয়ে স্রীকে আপন 

মাতার উপর বশ রাখিতে কর্তব্য | তত্রাপি পুভূতে 

জী বর্জিড পুরুষুণ্ড নয় এব" পুরুষ বর্ভিত অ্বীও নয়. 

কেননা ফ্ষেত পূরুষ্ হইতে ভ্রী হইয়াছিল সেই$মত 

ভ্রী হইতে পুরুষ ও হয় কিন্ত সকলি ইশ্বর হইতে | 

তৌমরা আপনারা বুঝহ অনাচ্ছাদিত হইয়। ঈশ্বরের 

স্থানে ভ্রীর পার্থনা করা কি উচিত হয়। কি. তোমরা 

ঘাভাবিক বোধেতে শিক্ষিত হও না জে পরুষের দীর্ঘ 

কেশ হওয়া তাহার লজ্জার বিষয় | কিন্ত ভীর দীর্ঘ 

কেশ হৃওয়াতে তাহীর শোভ। ভয় কেন্ন। তাহার কেশ 

তাহাকে আচ্ছাদনার্থে দেওয়। গিয়াছে | কিন্ত যঙ্গি 

কেহ পুতিবাদী দেশীয় তবে আমারদের এমন ধারা 

নাই এব* ঈশ্বরের মগ্ডুলীরও নাই | কিন্ত এই যে. 

তোমরা ভাল ব্তিরেক মন্দের কারণ একত্র হইতেছ্ 

ইহার বিষয় আমি এই উপদেশের মধ্যে তোমারদের 

গুতিষ্ঠ। করি না | কেননা পুথমত আসি শতনিয়াছি, 
যে তোমরা যখন মণ্ডলীতে আসিয়া! একত্র হও তখন, 

তোমারদের মধ্যে তিন্নভেদ হইতেছে এব* তাহা৷ আজি 
কৃতেক পর্য্যন্ত পুত্যয় করি। কেননা বিপর্যয় গমল 

বর” তোমারদের মধ্যেও হইতে চায় তাহাতে যে সকল 

তোমারদের মধ্যে গ্াহ পাত্র থাকে ভাহারা যেন বক 
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হয় । অতএব ফ্খন্দ চোমষর] এক জবান আসিয়া! 

একত্র হও ইহা গপভুর রাত্রিভোজ্য শাওয়! নযু। 

কেননা ভকণে পুডতিজন আপন নিজ রাত্রি ভোজন্ 

অগ্ লক্র তাহাতে এক জন হ্চুধ্ত হার ও অন্য জন 

অভিপান করে। কি ভোজন পান করতে তোষার, 

দের ঘর নাই কিন্তা উঙ্থংরর মগ্ডুনীতক -অবজ্ঞ! 

করিয়া ভোমরা নাকি তদ্দরহিত জনেরদিগকে লজ্জ! 

দেও আনি তোনারদিগ:ক কিকহিবকআমি কি ইহাতে 

ডোমারদের পুটিষ্ঠ। করিব আহি পরতিষ্ঠ। করি ন।। 

কেনন। যাহা আমি ডোষারদের সান সর্প করিয়! 

কহিলাম তাহা, আম পুভু হইতে পাইয়াছিলাম সে 

কিনা পুভূ গরিশ্ত যে রাঁত্রতে তিনি বৈশ্বান ঘাভিড 

হইয়ু। ধরা গেলেন সেই সময় তিনি কুটী লইলেন। 

এব" স্তব করিয়া ভাঙ্বিলেন ও কহিলেন লও শ্বাও এই 

আমার শরীর যে চোগারদের কারণ ভগ্ন হইয়া 

ইহা আমার আরণার্থে করিও | তদশ্ুকরমে ভোজন 

করিলে পরে তিনি কাটীও লইয়ু। কহিলেন এই হাটী 

আমার রভেতে নৃতন নিয়ম আছে ইহা যতেক বার 

পান কর তাহ] আমার স্ার্ণার্থে করিও । আতএক' 

তোমরা যতেক বার এই কুটী খাও ও এই বাটী পিও 

ততেক বার তোমর] পুভুর আগমন পর্থ্যস্ত তাহার 

মর্ণ পুকাশ করিতেছ । এতদর্থে ষে কেহ অযোগ্য 
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অন্নহান করুক । কনাইটোলাতে যাগ বিকীড 

হয় তাহা। দোষাদৌষ জ্ঞানের হেতু জিজ্ঞীনা লাক রয়! 

খাও কেনন। তাহার পূর্নভার সহিত পশিকী পূভর 

আছে । যদি আপ্ত্যিরদের মধ্যে কেহই তোমার 

দিগকে নিমন্ত্রা করে ও চোমারতদের ফাইবার মন হয় 

তো! যাহ] & চোমারদিগের আগে গো! যায তাহা 

দোষাদোষ জ্ঞানার্থে কিহ জিজ্ঞাসা না করিয়া! খাও । 

কিন্ত যদি কেহ ভোমারুদ্গকি কহে ফে এইটা! 

বিগ্হের পুতি বলিদান হইয়াছে তবে সে জ্ঞাপকেত 

বিষ্য়েও দোহাদৌষ্ জ্ঞানের বিষয়ে তাহা খাইও না 

তকেনন? গহিন জন্পূর্ণভায় পুর আছে । আছি ফে 

দোফাতদাষ জ্ঞান কহি সে ভোকার অয ছচিশ্ত অন্য 

জনের কেনন] অন্য জনের দোহাদ্োষ জ্ঞানে আব্বা 

মৃক্তি কেন বিচারিত হইবে । কেলন! যদ্দি অনুগৃহ 

হইতে আমার সহভাগ হয় তবে যাহার কারণ আ।ম 

স্তবকরিতেছি তাহার হেতু আমি কেন নিন্দিত হাই 

আভএব ডোনরা ভোজন কর কিপান করকিন্ব। বহি 

কর সকলি ঈশ্বতরর গৌরবার্থে করছ | ভোমরা 

য়ঙোদীরদিগকে কি যুলানীরদিগিকে কিছ! ঈবরের 
মগুলীকে কাহাকে বিষর্ব হওলের দেনু দিও না| 

যেমভ আট ও সকল কর কন মন্ফ্যরদিগরকে 

তোষাইয়। দি তাহাতে আপন লাভের চেউ! ন] করিয়া! 
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অনেকের লাভ চে করি যেন তাহারদ্র পরিকর 
হয! | নজীর 

একাদশ অধ্যায় 

তোমরা আমার পশ্চাদগাথী হও যেমত আছি 
খানের পশ্চাদগামী আছি । এখন ভাত্রা আমি 

তোমারদের গ্ুতিষ্ট। করি যে তোমরা আমাকে সকল 

বিষয়েতে মনে রাখিতেছ এব" বিধান সকল যে রূপ 

আমি তোমারদের স্থানে সমর্পণ করিলাম সেইজপ 

তোমর্! রক্ষা করিতেছা | কিন্ত আমি চাহি যে তোমর! 

জ্ঞাত হও পতি মনৃষ্যের মস্তক শ্রী ও ত্রীর মস্তক 

প্র এব" শ্ীক্টের মস্তক ঈশ্বর । পুতি পৃরুষ্ 

আচ্ছাদিত অস্তকে পার্থনা করিলে কি্ব। ভবিষ্যদ্বাণী 
কহিলে আপন মন্তকের অপমান কে । কিন্ত পৃতি 

ভ্রী অনাচ্ছাদ্দিত মস্তকে প্রার্থনা করিলে কিম্বা! ভৰিষ্ঠ 

দ্বণী হলিলে সে আপন ম্স্তকের অপমান করে কেননা! 

সেই ভীহার মুণ্ডিত হওয়ার সমতুল্য | অতএৰ যদি 

ত্রী অনাচ্ছাদিত হইবে তকে তাহার মুণ্ডনও হউক কিন্ত 

হদি ভ্রীর চাটা কিস্বা! মণ্ডন করা লক্জ। হয় তবে সে 

আচ্ছাদিত হউক | কেনন] পুরুষ্ট। ঈশ্বরের পুতিূর্তি 

ও শোভা এতদর্থেভাহার মন্তকের আন্ছীদূন উচিত নহে 

কিন্ত ভ্রাটা পুরুষের সোভা। কেনন] ভ্রী হইতে পুক্রহ্ 

নহে কিন্ত পুরুষ হইতে ত্র হয়ু। অপর স্রীর কারণ 

রি 
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রূপে পুভূর এই কুটী খায় কিস্ক। এই বাটা পিয়ে সে; 

পুভুর শরীর ও রক্তের দোষী হইবে । অতএব মন্ষ্ঠ 

আপনার বিচার করুক ও তদঙ্গক্রমে সেই রুটীতে 

ভোজন করুক ও সেই বাটাতে পান করুক। কেননা 

যে অযোগ্য রূপ ভোজন করে ও পান করেসে ভূর 

শরীরকে বিশেষ জ্ঞান না করিয়া আপনার দগ্ডার্থ 

ভোজন পান করে । ইহার কারণ তোমার্দের মধ্েঠ 

অনেকে দুর্বল ও ব্যাধিত আছে এফ* অনেকের নিছু! 

হইয়াছে । কেননা হদ্দি আমরা আপনারদিগকে 

বিচার করিব তবে আমরা বিচারিত হইব না । কিন্ত 

যখন আমরা বিচারিত হই তখন আমর পুভতে শাস্তি 

পাই যেন জগতের সহিত আমারদের দণ্ডের নিরূপণ 

না হয়। অতএব হে আমার ভুীত্রা ফ্খন তোম্র!॥ 

ভোজন করিতে একত্র হও তখন এক জন আন্যরু, 

অপেচ্ষাতে থাকহ | আর যদি কেহ হ্চুধিত হয় তকে 

সে আপনার ঘরে ভক্ষণ করুক যেন তোমারদের একত্র 

হওয়া দৃণডার্থে না হয় ও আরং সকল যখন আছি: 

আসিব তখন ভাহার শৃঙুলা করিয়া দিব । 

“শরীদি ছাদশ অধ্ঠায় । 

সম্পূতি ভুত্রা আত্মিক দানের বিষয়ে তোমার 

দের অজ্ঞাত থাকা আমার ইচ্ছ| নহে । তোমরা 

জানহ্ যে তোমরা ভিন্ন লোক ছিল! এঙ্| বিগুহের 
] [হাহা | 
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পল্চাতে চলিভা যদ্নুক্রমে ডোমরা আকর্ষিত ছিলা | 
অতএব আমি ভোমারদিগকে জানাই যে ঈশ্বরের 

আত্মার ছারা উক্তায়ুমান হইয়া কেহ ফিসম্তকে শাপ 

ভূউ করিয়া কহে না এব* ধর্মাআ্া ক্তিরেকে কেহ 

য়িস্তকে পুক্ভূকরিয়া বলিতে পারিৰেক না । পরস্ত 

মানা পুকার দান আছে কিন্ত একই আত্মা। এব, 

নানা প্ুকার সেবা আছে কিন্ত একই পুভ । আর ভিন্ 

পুকার কর্ম আছে কিন্ত একই ঈশ্বর যিনি সকলেতে 

সকল করিতেছেন । কিন্ত হিত সাধিবার কারণ 

আত্মার পুকাশ পুত্যেক জনকে দেওয়া যাইন্ডেছে। 

কেননা আত্মা হইতে এক জনকে জ্ঞানের কথা 

দেওয়া যায় অন্ঠকে সেই আত্মা হইতে পৃজ্ঞানের 

কথা | অন্যকে সেই আত্মা হইতে পুত্যয় অন্যকে 

সেই আত্মা হইতে স্বাস্থ্য দেওয়া | অন্যকে আশ্চর্য 
কর্ম করা অন্যকে ভবিষ্যদ্বাণী কহা অন্যকে আত্মার 

ঠাহর করা অন্যকে নানা পুুকার ভাষা কহী অন/কে 
ভাহার অর্থ দেওয়া | কিন্ত সেই এক আত! আপন্ছি 

আপন অভিমতক্রমে পৃত্যেক জনকে অন্পা-শি করিয়া 

দিয়া এই সকল সাঙিতেছেন | কেননা যাদ্শ দেহ এক 

হইয়া অনেক অঙ্গ থরে কিন্ত সেই এক দেহের অঙ্গ 

সকল অনেক হইয়া এক দেহ হয় ভাদ্শ শী ও 

আছেন। কেননা আমরা ফহ্বোদী লোক হা ভিন্ন দেশী 
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লোক বদ্ধ বা মুক্ত আমরা সকলেই এক আবু! হইতে , 

এক শরীরেতে বাপট্টাইজিভ হই এব এক আত্মায় 

সকলের পান ফর! যায়| কেননা শরীরটা একাঙ্ 

নহে কিন্ত অনেক | য্দি পদ বলে আমি হাতত নতি 

ইহার কারণ আমি শরীরের মধ্যে নহি তবে কি তাহ! 

শরীরের ষধ্যে নহে । পরে যদি কর্ণ কলে আহি 

চচ্চু নহি এই নিমিত্তে আমি দেহের মধ্যে নহি তবে 

কি দেহোর যথ্যে সে নহে । শরীর হি সমুদায় চচ্চু ভো 

শৃব্ণ কোথায় যদি সমৃদায় শুবণ তো ফাণ কোথায় । 

কিন্ত দেখ ঈশ্বর অঙ্গ সকল পুত্যেক আপন ইচ্ছানুক:ম্ 

শরীরেতে স্থাপন করিয়াছেন | কিন্ত ফদ্দি সকল একাক্গ 

হয় তো শরীর কোথায়। কিন্ত দেখ অনেক অঙ্গ আছো 

তত্রাপি এক শরীর মাত্র । অতএব হত্তকে চচ্চ বলিতে 

পারে না যে তোমাতে আমার পুয়োজন নাই অপর্ 

মস্তক ও পায়েরদিগকে বলিতে পারে না যে ভোমার্ 

দিগ হইতে আমার আবশ্যক নাই | বরঞ্চ শরীরেতে 

যে অঙ্গ সকল অশক্ত দেখীয় সে সকল ততোধিক 

আবশ্যকীয় হয়। এব” শরীরেডে যে সকলদেশ 

আমরা অথম করিয়া বুঝি সে সকল আসর! আর্ 

পুচুর মত শোভনে বেষ্টিত করি ও আমারদের্ 

অসুম্দর দেশ সকল আর অত্যন্ত সৌন্দর্য£ পাইতেছি। 

কেননা আমারদের সুন্দর দেশের আবশ/ক নাই কিন্ত 

| ১2 
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পাগুল পুরিতের পথম পত্র করিস্তীরদিগকে 

ঈশ্বর তিনি হীন দেশকে পুচুরতর শোভা দিয়া শরাঁর | 

কে সময়, পূর্ব্বক একত্র মিলাইয়াছেন | তাহীতে যেন 

শরীরে কিছু ভিন্নভেদ না হয় কিন্ত অঙ্গ সকল যেন্ 

পরনপত্ব সমতুল্য চেষ্টা করে । তাহাতে ফদি এক অঙ্ক 

দুঃখ পাফু ভাহার সহিত সকল অঙ্ক যেন দুঃখিত হয়ু 

কিম্বা এক অঙ্গ সম্মান পায় সকল অঙ্গ তাহার সহিত 

যেন আনন্দ করে। অতএব তোমরাই খীষ্টের শরীর 

এব” পুত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ এব” ঈশ্বর কাহারদিগকে 

মণ্ডলীতে রাখিয়াছেন পুথ্মতঃ গরিভেরদ্গকে দ্বিতীয় 

ভবিষ্/দ্বজ্গণেরদিগকে তৃতীয় শিচ্ষকেরদিগকে তাহার 

পরে আশ্চর্য্য করণ শক্তি তৎপরে আরোগ্য দেওন 

শক্তি সহায়ী শাসনত্ত্ব নানা পৃকার্ ভাষা । কি সকলেই 

পুরিত সকলেই ভবিষ্যদ্ক্তা সকলেই শিক্ষক সকলেই 

. আশ্চর্য কর্মকারী। সকলেই আরোগ্য করণ দান ধরে: 

সকলেই ভাঙা ং বলে সকলেই অর্থ দেয়। তথাপি 
তোরা শ্ষ্টে দানার্থে আকাভিক্কত হও কিন্ত আমি 
তোমারদিগকে তাহা হইতে উত্তম এক পথ দেখাই | 

ত্রয়োদশ অধ্ঠায়ু 

যদ্দিতু আমি মনুষ্যেরদের ও স্বর্গ দূতেরদের ভাষা 
বলি কিন্ত পুষে না রাখি তবে আমি ঝঞ্নঠা কীসা 

কিস্থা উষ্ঠন। মন্দিহার মত হইয়াছি। এব" য্দ্যপি 

আমি ভব্িষ্/ছাণী কহিবার শক্তি ধরি ও সকল নিগুঢ় 
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কথ। ও সকল বিদ্ জানি আরু যদিভূ আমার সকল 

বিশ্বাস হয় তাহাতে পর্র্কত সরাইভে পারি কিন্ত 

আমার পেষে না হয় তবে আমি কিছুই না। অপর 

হাদি আাঁমি আপন সম্পত্তি সমূহ ভিচ্ছাতে বিতরণ 

করি এক্" যদি আমি আপন শরীরকে দঞ্ধ হইবারু 

কারণ দি কিন্ত আমার পম না হয় তাহাতে আমার 

কিছু লান্ত হয় না । পুষে চিরকাল সহিষ্ণতা করে ও 

কোমল হয় পর পরুশ্নীকাভর নহে পরেছ গর্বিত হয় 

না ফুলে না । অবিহ্ত ব্যবহার করে না আজ চেষ্টা 

করে না উগৃশশলী হয় লা'অন্দ ভাব করে না। দুক্র্মেতে 

আনন্দ পীয় না কিন্ত সত্যেতে আনন্দ করে । সকলই 
ক্ষমা করে সকলই পুত্যয় করে সকলই ভরসা কর্ 

সকলই সহিষ্ণুডা করে| প্ম্র হানি কখন হয় না 

কিন্ত ভবিষ্যদ্বাণী হয় তাহা নিবৃত হইবে কিহ্বা ভাষা 

হয় তাহার শেষ হইবে কিম্বা জ্ঞান হয় সে লুপ্ত 

হইবে । কেননা] আমর! অশশ রূপে জানি এব" আশ 

রূপে ভবিষ্ঠদ্বাণী কহি | কিন্ত যাহা! সিদ্ধ আছে তাহ? 
যখন আসিবে তখন অণ্শ রূপ যাহা তাহা নির্র্ত 

হইবে । যখন আমি বালক ছিলাম তখন আছি 

বালকের মত কহিলাম বালফের মত বুঝিলাম 

বালকের মত বিবেচনা করিলাম কিন্ত মন্ষ্য হইলে 
পরে আমি বালকের বিষয় সকল পরিভ্যাগ 
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৬৪৬. পাওল প্রিতের পুথম পাত্র ফরিভীরদিগকে 

5 করিলাম । কেননা জঙ্পুতি আমরা দর্পণে ফাদ 

অপুসম্ রূপে দেখিতে পাই কিন্ত তখন সুখামুখি 
দেখিৰ এখন আমি অন্শ রূপে জানি কিন্ত তখন 

২৩ আমি এমত জানিব ফ্ষত আমি ও জানা আছি । 

আতএব এখন পৃত্যয় ভরসা পরম এই তিন সার 

থাঁকিল কিন্ত ইহার মধ্যে পম বড় 

চতুর্দশ অধ্যায় 

প্মের পস্চাৎ ধাইয়] যাও এক আতিক দান 

চাহ কিন্ত বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বাণী কহিবার শক্তি। 

২ কেননা যে জন অজান ভাষায় বলে সে মনুষ্যের 

দিগকে না বলিয়] ঈশ্বরকে কলে কেননা সে আত্মাতে 

নিগৃঢ তত্ব কছে বটে তথাপি তাহার কথা কেহ 

৩. বুঝেনা । কিন্তযে ভবিষ্যদ্বাণী কহে সে মনুষ্ঠের 

দ্িগকে ধর্ম বৃদ্ধি ও উপদেশ ও পুবোধ দেওনার্থে 

$. কহিতেছে । যে অজান ভাষাতে বলে সে আপনার 

ধর্ম সাঞ্ছিতেছে কিন্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী বলে সে যগুসার্ 

পর. ধর্ম সাধাইয়) দেয়। আমার ইচ্ছি। যে ভোগরা1 সকলেই 

ভাষা ২ বল কিন্ত বিশেষতঃ যে তোমরা ভহিষ্ঠাদাণী 

কহ কেননা ভাষা বক্তা যদি মডলীর থর্ বৃদ্ধির 

নিমিত্তে অর্থ না দেয় ভবে তাহ। হইতে ভবিষ্যদৃক্ত! 

৬ বড়তর আছে। অতএব হে ভাভ্রা যদি আমি 

তোমারদের' নিকটে আসিয়! ভাষা ং কাহতে পুবর্ত 
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হই তবে বিন! তোমারদিগকে পুকাশ বাণী কি জ্ঞাঙ্গ 

কি ভবিষ্ঠঘাণী কিস্থা শিক্ষা দিয়া বৃক্াইয়া! ন 

কহিলে আমাতে তোষারদের কি লাভ হইবে । সেই 

মত ও জীব রহিত শব্কারী বন্ত সকল কি বাশী 

হউক কিন্া সেতারা হউক বিনা শব্দের ভেদ না 

দিলে তাহা। কি বাজিতেছে কেমন করিয়া জানা যা 

অপর বাক যদি আনিশ্চিত শব দেয় তবে যুদ্ধের 

নিমিত্তে কেটা পুস্তত করিবে । তন্মত ফে কথ? সহজে 

বোধ্ হয তাহ] যদি তোমরা ও জিহাতে না হল তবে 

কি উক্তি করুহ তাহা কিরুপে জান! ফা কেননা! 

তোমরা বাতাসকে হলিহা | জগতের মধে; কত পুকার 

ভাষা হয় কিন্ত তাহার মধ্যে অর্থ হীন একটাও নছে। 

তত্রাপি ভাষার অর্থ না জানিলে আমি বক্তার পুতি 

মূ হইব এব" বক্তা আমার পুতিও মূটু হইবে । 

সেইমত তোমরাও যদি আত্মিক দান প্রতি এতাদশ 

আকাভিক্ষত হও তবে মণ্ডলীর ধর্ম বৃদ্ধির কারণ 

তাহার বাহৃল/তা চে] করহা । অতএব যে অজান্ 

তাষাতে বলে সে অর্থ দিতে প্ার্থনা করুক |কেনন। যি 

আমি অজান ভাষায় পুযুর্থনা করি আমার আত্মা! 

প্রর্থন। করিতেছে বটে কিন্ত আমার বুদ্ধি নিয়ুন থাকে । 

তবে কি না৷ আমি সীত্বায় পার্থনা করিব এব” আমি 

সবুদ্ধিতে ও পার্থনা করিব আমি সাত্সায় গাণ কহিহ 
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এব" আমি সবুদ্ধিতে ও গাণ করিব | নতুবা যদি তুঙ্ছি 

আত্মীয় স্তব কর তবে ফে ব্যক্তি ইতর লোকের সভা 

থরে সে তোমার স্তব করণে কিরপে আমেন বনিক 

সেইতে) জানে না তুমি কি কহিতেছ | কেননা তুমি ভাল 

মত থন/বাদ করিতেছ হটে কিন্ত অন্ঠের ধর্মবৃদ্ধি হয় 

ন1]। আমি আপন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি ফেআমি তোম! 

সকলেরদিগ হইতে অধিক ভাষা কৃহিতেছি | কিন্ত 

মগুলীর মঞ্চে যাহাতে অন্ঠরদের শিক্ষ! করাইতে 

পারি এমত পাঁচগুলা কথা স্ববুদ্ধি পূর্বক কহিতে 

যেমত বা) করি এমত অজান ভীস্গাতে দশ সহসু 

কথা কহিতে আমার বাঞ্চা নহে | হে ভুাতুর। বুদ্ধিতে 

ছাঁওয়াল হইওন] তথাচ ছ্েষ্ভাঁৰে ছাওয়াল হও কিন্ত 

বুদ্ধিতে মনূষ/হও | ৰ্/বস্থাতে লিপি আছে যে এলোকের 

দিগকে আমি অন্য ভাষাতে এর" অন্য ওট্ঠাধরে 

কহিবৰ তথাপিও তাহারা আমার কথা শুাণৰে না 

যিভ্হা ইহা কহিতেছেন | এতদর্থে ভাষা সকল 

বিশ্বীসকেরদের পুতি চিহ্ন নহে কিন্ত আবিশ্বাসকের 

দের পুতি কিন্তু ভবিষ্ছাণী অবিশ্বাসকেরদের 

কারণ নহে কিন্ত বিশ্বানকেরদের কারণ | অতএৰ্ 

যদি মণ্ডলী সমূহ এক স্থানে আসিয়া একত্র হয় পরে 

সকলে ভিন্ন ং ভাষা কহিস্কেলাগে ইহীতে অশিক্ষিত 

কিছ্ব। অবিশ্বাসকের মধে) কেহ & ভিভরে আইমে তৰে 
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কি তাহারা বলিৰে না ফে ভোমরা উন্াদ। কিউ যদি 

সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী বলেপরে কোল অবিশ্বাসক কিছ 

অশিক্ষিত মন্ষ্ঠ ভিতরে আইসে সে সন্লেতে 

পুবোছিত হইবে সকলেতে বিচারিত হইবে । এইমত 

তাহার আন্তঃকরণের .গস্ত কথা ব্যক্ত হয় পরে সে 

ভূমিতে অঙ্টাঙ্ত হইয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া পুগর 

করিবে ফে জশ্বর তোমার্দের মধ্যে নিতান্ত । তকে 

এ কি ভীচ্রা ফখন তোষরা আসিয়া একত্র হও তখন 

ভোমারদের পৃত্ঠেক জমের ধর্ম গীড আছে শিক্ষা আছে 

ভাষা আছে পুকাশ বাণী আছে অর্থ আছে সমস্তই 

ধর্ম বৃদ্ধির হেত করা! যাউক। য্দ্দিকেহ অজান 

ভাষীতে বলে তবে দই জনে কিন্বা অতিরেক করিয়! 

তিন জনেতে কহা' যাউক এব” তাহাও পালা মতন 

হউক পরে এক জন অর্থ দেউক। কিন্ত যদি অর্থ 

জ্ঞপক কেহ না থাকে তবে সে মণ্ডলীর মধ্যে চুপ 

করিয়া থাকুক এব* আপনাকে ও ঈশ্বরকে কথা 

কুক । ভবিষ্যদক্তারা দুই তিন জন করিয়! কনক ও 
অনেঠর! বিচার করুক | কিন্ত ফ্র্দি সমীপে উপবিষ্ট 

আর এক জনকে কিছু পুকীশিভ হয় তবে পৃগমের্ 

কথন সমাপ্ত হউক | কেননা তোমরা সকলেই এক ₹ 

করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে পারিব1 তাহাতে সকলের 

শিক্ষা ও. সকলের শান্তনা হইতে; পারে | এব 
৩593 
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ভবিষ্যদ্বক্তারদের আত্তা। ভবিষ্য্ক্তারছের বশশীৃতত 

হয় | কেননা ঈশ্বর ডিনি গড়বড়জনন্ধ অহেল 

কিন্ত শান্তিজনক হন যেমন পণ্যঙালরদের সকল 

স্গুলীতে আছে । তোমারদের আীগণ হগডলীর মধ 

চুপ থাকুক কেলনা ভাহারদের কহিবার আজ্ঞ। নহে 

কিন্ত বশীভূত থাকিবার আজ্ঞা আছে যেমত ব্যবস্থা! 

ওবলে। আর যদি তাহারদের শিকার মন হয় 

তবে শ্বৰাটীতে আপনার্দের স্বামিরদিগকে জিজ্ঞান! 

করুক কেনন। মণ্ডলীর মধ্যে স্রীলোকের কহ লজ্জার 

বিষয় । কি ঈশ্বরের ৰাণী ভোমারদের নিকট হইতে 

বাহিরাইল কিম্বা কেবল তোমার্দের নিকট আইল । 

যদি. তোমারদেরু মধ্যে কেহ ভবিষ্)ছৃক্তা কিছ 

আত্মিক লোক দেখায় তবে সে স্বীকার করুক যে আমি 
যাহা] ভোমারদ্িগকে লিখিতেছি ভাহা। ঈশ্বরের আজ্ঞা 

কিন্ত যাঁদ কেহ অজ্ঞাত থাকে তবে সে অজ্ঞাত থাকুক । 

অতএব ভুত্র! ভৰিষ্ঠছাণী কহিতে চাহ ভথাপি 

ভাষা! ₹ কহিতে নিষেখ করিও না। সকল কর্ছ 

বিহিত রূপে এব" শৃঙলা পূব্বক হউক। 

|  পঞ্চদূশ অধ্যায় £ 

কিন্ত ছে ভুভ্রা আমি সেই মঙ্গল সমাচার তোমার 

_দিগকে জানাইয়। দি যাহা আমি ভোমারদের নিকটে 

পচার করিয়াছিলাম ও যাহা তোমরা গুহণ ও করিলা 
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ও যাহাডে তোমরা স্বির থাকহা | এব" যাঁছীতে 

তোমরা নিরর্থক পুড্যয় না করিলে তোমারদের পরিদ্রাণ 

ও হয় যদি তোষরা সে আনন্দ বার্ত। ধরিয়া রাখ যে 

আমি তোমারদিগকে শ্তণাতীয়। দিলাম | 'আভএব যাহা 

আছি ও পাইয়াছিলাম তাহা আমি তোমারদিগকে 

পুথখঘে শৌপিয়! দিলাম যে শ্রী তিনি গুন্থান্সারে 

আমার্দের পাপের কারণ মরিলেন । এব“যে তিনি 

গাড়া গেতলন এব* ফে তৃতীয় দিবসে তিনি গৃস্থান্সারে 

পুবরয়ু উঠলেন । এব” ফে তিনি কাইফার স্থানে 

দেখা দিলেন তারপরে দ্বাদশ জত্নর্ স্থানে দর্শিত 

হইলেন । ভৎপরে পাঁচশত ভ্যু্গণের অধিক 

একইবারে ভীহার ছেখ। পাইল তাহারদের অধিক ভাগ 

হর্তমান আছে কিন্ত কতেক জন নিদ্বাযু পড়িয়াছে। 

জানন্তর তিনি ফাকুবের ঠাই দেখ। দিলেন ও তাহার 

পরে সকল প্েরিতগণে দর্শিত হইলেন । কিন্ত সকলের 

পাছে যাদুশ এক জন অসময় জন্মিত তিনি আমার স্থানে 

দেখা দিলেন । কেননা! আমি পুরিভগণের মধ্যে 
সকলের লু যে পরিত নামে যোগ/ নহি কেনন! 

আঘি ঈশ্বরের মণ্ডনীকে শতাইফু! ছিলাম কিন্ত 

ঈশ্বরের অন্গগুহেতে যাহা আছি তাহা আছি এব . 

তাহার অন্গৃহ আমার পুতি বৃথা হইল ন। কিন্ত সে 
মকল হইতে আমি বাহ্ল্যমত শৃম করিলাম তথাচ, 

9 5555 
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আমি নহি কিন্ত ঈশ্বরের আনগুহ যে আনার সহিত 
ছিলদেই । অতএব আমি ব। তাহারা আমরা! এইমত 

পুচার করিলাম ও তোমরা এইমত পত্যয় করিলা ৷ 

কিন্ত যদি এই কথা! পুচারিত হইল যে শটিষ্ মৃত্যু হইতে 

উ্ধানকরিলেন তবে কতেক ভোমারদের মধ্য কেমনে 

কহে যে মৃত লোকের পুনরুণ্খাম হয় না। কেননা 

যদি মৃত লোকের পূনকুণ্যান হয় না তবে শ্ীফের উত্থান 

হয় নাই। এব” যদি খের উত্থান হয় মাই তবে! 
আমারদের পচার কর] বৃথা এব" তোমারদের পৃড্যযুও 

বৃথা । বরঞ্চ আমরা ঈশ্বরের মিথ্যা সাচ্চী ঠাহরু। 

গিয়াছি কেননা আমরা ঈশ্বরের পুতি সাক্ষী দিয়াছি 

যে তিনি শ্বাউকে উঠাইলেন কিন্ত যদি মৃত লোকের 

উদ্থান নিতান্ত হয় না তবে তাহাকে তিনি উঠাইলেন্ 

না। কেননা যদি মৃত লোকের উত্থান হয় না তকে 

এীফের উণ্যান হয় নাই | আর যদি খীফটের উত্থান 

হইল না তবে তোমারদের পুত্/য় বৃথা ভোমরা অদ্ঠাপি 

ও আপনারদের পাপেতে আছ । অপর ফে সকল 

শীঞ্টেতে নিদুগত হইয়াছে তাহারাও নউ হইল । যর্ছি 

ীষফ্টেতে আমারদের ভরসা কেবল এই লোকেতে হয় 

তবে আমর] সকল মন্ষ্যহইতে দুর্ভাগা । কিন্ত এখন 

তো শ্ীষ্চ মৃত্য হইতে উঠিয়াছেন এব*যে সকল নিদ্দি 

ছিল তাহারদের পথম ফল হইলেন । কেমন! যেমন 
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পঞ্চদশ অধ্যায় | ৬৮৩ 

মন্য্যর দ্বারা মৃত্যু আসিয়াছিল তেমন মন্ষ্যের 

ছারা মৃতলোকের পুমরুণ্ান ও হয় | কেননা যাঁদশ 

আদমে সকল মরিয়াছে তাদ্শ খাটতে সকনি জীবমাঁন্ 

হইবে। কিন্ত পুতি জন আপন্ট & সায়ানকষে পন 

ফল শু এব পশ্চাতে তাহার আগমন কালে যাহারা! 

ফের হয়। তৎপরে সর্বশেষ হইহে যখন ভিনি 

ঈশ্বর পিতারই স্বানে ব্রাজ্যকে সমর্পণ করিবেন খন 

তিনি সমস্ত রাজত্ব ও সমস্ত শাসনত্ব ও শক্তি নিবৃত্ত 

করিয়া থাকিবেন। কেননা ফাৰৎ তিনি সকল শত্রু 

দিগকে আপন পদতল না করিবেন তাবৎ তাহারু 

সামুজ্/ থ্রকা আব্শ্যক আছে । শেষ শত্র যে নষ্ড 

হইবে সে ম্ত্ঃ | কেননা তিনি সকল বস্তকে তীহীৰু 

পদূভল করিয়া দিয়াছেন কিন্ত যখন তিনি কহিতেছেন 

যে সকল বস্ত তাহার বশীভূত হইয়াছে তখন ব্যক্ত 

আছে যে তিনি ছাড়! আছেন যিনি সকল বস্ত তীহাজ 

বশ-করিয়া ছ্বিয়াছিলেন | কিন্ত যখন সকল বস্ত 

তাহার বশীভূত হইবে তখন পুজ্র আপনিও উহ্ঠী্র 

বশীভূড ইনার যিনি সকল বস্তকে তাহার বশীভূত 

কর্রয়াছিলেন তাহাতে যেন ঈশ্বর সর্বস্ব হম | 

নতুবা! যে সকল মৃতেরদের স্থানে বাপটাইজিত 

হয় যর্দি মৃতলোকের উদ্ান নিতান্ত হয়না তবে 

তাহার] কি করিবে এব" কি জন্যে তাহারা মৃতেরদের 
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ওল প্রেরিতের পথম পত্র করিস্তীরদিগকে 

সান বাগ্টাইজিত হয়। আর আমরা বা! পতি 

কেন প্রাণের সশয় হ্বীকার করিহু। থাকি । ২ 

আমারদের পুভু ঘ্রিশ্ত শখ্বীষ্টিেতে যে'আ]নন্দ আমরু! 

পাইভেছি তাহশর দিবে; আমি কহি “ঘ আমি পৃত্যহ 

মরিতেছি | হদ্দি আমি এফ্জেসসে মন্ষ্ঠেরদের 

পুকারে বন পশ্তর সহিত যুদ্ধ করিয়াছি তবে মৃতেরদের 

পনক্রণ্ণান ন। হইলে আহার লাভ বাকি আমরা তো 

ভোজন পাল করি কেনন। কল) আমরা মরিৰ | ভুন্ত 

হইও না কদালাপেতে সদাচার ভুক্ট হয়ু। ধর্ম পুতি জাগৃত 

হইয়! পাপ করিও না কেননা কতেক জন ঈশ্বরের 

জ্ঞান রাখে না ইহ( আমি তোমাবরদের 'লজ্জ। কারণ 

কহি | কিন্ত কেহবা কহিবৰে যে ম্তেরদের উদ্যান কি 

রূপে হয় এব" কি পুকার শরীরেতে উঠিয়ু) আনিকে । 

রে অবোধ যে কীজ তুমি বুনিতেছ সে পথম না. 

মরিলে পাছে জীয়ন্ত-হইয়া উঠে না। অপর যাহা 

বুনিডেছ তাহা তাহার ভাৰি মূর্তি নহে কিন্ত দান? 

মাত্র গোমের কি! অন্যপুকারের হউক । কিন্ত ঈশ্বর্ 

আপন ইচ্ছানুক্রমে তাহাকে এক ূর্তি দেন এব প্রতি 

বীজ আপন ২ মূর্তি। সকল শরীর এক পুকার নহে 

কিন্ত মন্ষ্যের ও পন্তর ও মৎস্যেরু ও পক্ষির শরীর 

ভিন ২ পুককার হয়|, অপর স্বর্গীয় মুর্তি আছে এব” 
সি -ঁ 4 £. রঃ পৃথির্ায় মূর্তি ও আছে কিন্ত স্বগীয় মৃর্ভির তেজও 
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প্থিবীয় মূর্তির তেজ ভিন্ন ং হয়। সূর্যের একমত তেজ 

ও চন্দের একমত তেজ ও নক্ষত্রগণের একমত তেজ. 

আছে এব্* মক্ষত্রে হ ভিন্ন ২ তেজ খরে। সেইমঙ্জ 

ম্তেরদের পুনকুগ্থান ও হয় তাহার রোপণ হুয়েডে 

তাহার উদ্ধান অক্ষয়েতে | তাহার রোপণ আপষানেতে 

তাহার উত্থান পৃতাপেতে তাহার রোপণ নিব্বলতাস 

তাহার উদ্যান পুবলভাদ়। জান্তিক শরীর হইয়া রোপিজ 

আছে আত্মিক শরীর হইয়া উত্থিত হু জান্তিক 

শরীর আছে 1 এব, আত্মিক শরীর ও জাছে: 

তদলুক্রমে লিপি আছে । যে পৃথম মনুষ্য আদম সে 

জীয়ন্ত গ্ণী হইয়াছিল দ্বিতীয় আদম জীবন হী 

আত্মা হইলেন তত্রাপি আত্মিক যে সে পু্থম লঙ্ছ 
কিন্ত জান্তুক ও ভাহার পরে আজ্মিক। পুথ্ম মনস্থ্য 

পৃথিবী হইতে পৃথিবীয় ছিল দ্বিতীয় মনুষ্য স্বর্গ হইতে 
হুভুআছেন | যেমত পৃথিবীয় ছিল সেইমত তাহার 
যাহারা পৃথিবীয় আছেও ফে রাপ স্বর্গীয় আছে সেই 
রূপ তাহারা যাহারা স্বর্গীয় হয়। এব” যে মত আমরা 
পৃথিবীয়ের আকৃতি থারণ করিয়াছি সেইমত আমর! 
স্বর্গায়ের আকৃতি ও ধারণ করিব । কিন্ত ভীত্রা 
আমি ইহা কহিযে মাস ও রক ঈশ্বরের রাজের 
অধিকার পাইতে পারিবেক না এক, ক্য়তা 
অক্ষয়তার অধিকার গুপ্ত হইভে পারিবেক. না) 



৬৮৬ পাগল প্রিতের পথম পত্র করিস্তীরদিগকে 

৫১1৫ দেখ আমি তোমারদিগকে এক নিশুঢু কথা জানাই 

আমর) সকলি নিদুা! করিব না কিন্ত শেষ তুরীর 

বাজনে এক পল মাত্রেএক চচ্ছর লিমেষেই আমরা 

সকলি অন্যরূপ হইর. কেননা তুরী, বাজিবেই ও 

মৃডেরা আক্ষয় হইয়া! উঠ্ভিবে এব” আমরা অন্যরূপ 

০ হয়া! যাইব । কেননা এই ক্ষয়ের অক্ষয়ু পরিধান 

কর! এব* এই অর্ডের অমৃত্ঠুতা পরিধান করা 

৪8. আবশ্যক আছে। অতএব যখন এই ক্ষয় অক্ষয়ূ 

ৰ পরিধান করিবে এব" এই মর্ড অম্নূ[তা পরিধান 

করিকে তখন এই লিপি কথা পূর্ণ হইবে যে মৃভুঃ 

৫৫ জয়েতে গুত্ত হইয়াছে । ওরে মৃত্ঠ ভোর হুল কোথায় 

৬ ওরে কহর তোর জয় কোথায় | মৃত্যুর হুল পাপ এব* 

৫৭ পাপের শক্তি ব্যবস্থা | কিন্ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক 

যে আমারদের পভ গিশ্ত খীষ্টের দ্বারা আমারদিগকে 

৫৮ জয় দিতেছেন। অতএব হে আমার প্য়ি ভার? 

তোম্রা স্বির ও নিশ্চল ও পুভুব কর্মেতে নিড্চ 

ক্রিয়াবন্ত হও কেননা ভোমরা জান ফে পুভুডে 

তোমারদের পরিশ্ম বৃথা নহে 177 

ষোড়শ আথ্যায় 

অম্পতি পৃণ্যৰানেরদের কারণ অথ পুঞ্জী করার 

বিষ্য় যে ং আজ্ঞ। আমি গালাতিয়। মণ লীরদিগকে 

২. দিয়াছি তদ্নকফমে তোমরাও কর-। সপ্তাহের পুথমে 
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ভোমরা পৃত্যেক জন আপন £ অর্ভিত ধনের পরিমাণ 

পূর্বক কিছু ং সয় করিয়া ব্রাথ যেন আমার 

আগমন সময়ে কিছ সাধিয়া লওনের আবশ্যক ন1 

থাকে | আর যখন আমি পৌছিব তখন যাহাকে ২ 

তোসরা লিপিদ্বারা মনোনীত করিয়া নিরূপণ করিকা 

তাহার্দিগকে আমি তোমারদের পুসাদ হিরোশলমে 

লইয়া যাইতে গরেণ করিব | এব" যদি আমারে] 

যাওয়া উচিত হয় তাহারা আমার সঙ্গে যাইৰে। 

কেননা] আমি মাকিদনিয়া! পার হইলে পরে তোমার্ 

দের নিকটে আসিব এৰ* আমি মাকিদনিয়া দিয়া 

যাত্রা করিতে উদ্তত আছি। ও কিজানিৰা কিছু, 

ব্যাজ করিয়া আনি ভোমারদের মধ্যে শীতকাল 

কাটাইয়। থাকিব তাহার পরে আমার যাত্রা ফে দিগে 

হউক তাহাতে তোমরা! যেন আমাকে আগু বাড়াইফু! 

থোও | কেননা আমি তোমারদ্িগকে এখন পে 

দেখিব না কিন্ত ঈশ্বর করেণ আমি তোমারদের সহিত 

কতেক কালযাঁপন করিতে আশা করি । কিন্ত 

পেস্তিকই পর্ব পর্য্যন্ত আমি এফেসসে থাকিব | 

কেননা আতিবতত ও সফল ছার আহার পুতি খোল) 

গিয়াছে ও অনেক বিপক্ষ আছে । কিন্ত টিমোতিয়স 

হাদি আইসে তবে দেখিও যে তোমারদের সঙ্গে সে 

নির্ভ্ধ থাকে কেনন] নে পুভুর কর্মেতে শুম করিতেছে: 
8৮ 
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২১ 

২ 

১৩ 

৪ 

৫ 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

যে মত আমি ও করি । অতএব কোন 'মনুষ 

তাহাকে অবজ্ঞা না করুক কিন্ত আমার -স্তানে 

আসিবার কারণ তাহাকে কৃশল পূর্বক অগ্ বাড়াইয়া 

রাখুক কেননা আমি ভুভ্গণের সমিভ্যারে তাহার 

পথ্ দেশি | ভাই আপনুসের কথা এই আমি 

তাহাকে ভু'দগণের সহিত তোমারদের নিকটে যাইতে 

রৃহু উপরোধ্ু করিলাম তত্রাপি এখন তাহার আসিবারু 

ইচ্ছা কোনক্রমে হইল না কিন্ত অবকাশক্রমে সুযোগ 
হইলে তাসিতবই | সচকিত থাক ধর্মেতে দৃঢ় স্থির 

হও পৃরুষার্থ ব্যবহার দেখাও বলবন্ত হও । তোমার 

দের কর্ম সকল অম্প্রীতি পূর্বক করা ফাউক। হে 

ভাত্র! তোমর] সত্তিফাল্সের পরিজনেরদিগকে জ্ঞাত 

আছ্ যে তাহারা আশ্বায়ার পথম ফল এব" ফে 

পৃণ্তবানেরদের সেবাতে তাহারা স্বযুনিব্ষ্ হইয়া 

থাকে । অতএব আমি পার্থনা করি যে তোমরা 

এমভ লোক এব" পুত্যটেক জন যে সেই কর্মেতে ও 

শুমেতে সহায়ী হয় তাহারদের বশীভূতহও। স্তিফানস 

ও ফর্তনাতস ও আখাইকসের আইসনে আমার বড় 

আসাদ হইয়াছে কেননা ভোমারদের অভাবে যে তুটি 

হইয়াছিল তাহা তাহার! পূর্ন করিয়াছে । কেননা! 

তাহারা আমার ও তোমারদের গ্াগকে জুড়াইয়াছে 

অতএব তোমর। এই পুকার লোকেরদিগকে মান 



১৯ 

৪ 

২১ 

২২. 

১ 

৫৪ 

ঘোঁড়শ অধ্যায় ৬৮১ 

করিয়। জান । আসিয়ার মণ্ডলী সকল তোমারদিগকে 

নমস্কার বলে আকলু। ও প্ক্টীলা আপনারদের ঘরস্থ 

মৃুুলীর সহিত অভি স্ষেহেতে ভতোমারদিগকে নমস্কার 

দেয় । সকল ভাভ্গণ ভোমারদিগকে নমঙ্কার দেয় 

তোমর) পবিত্র চুম্বনে পরস্পর নমস্কার করিও । আমি 

পাওল আপন স্বীয়ু হস্তে নমস্কার দি। যদি কোন 

মনুষ্ঠ পুভু গ্িশ্ত খীষউকে পম না করে সে অনাতিমা 

মারানাত। হউক । আমারদের পুভূ স্বিশ্ত খুীষ্টের 

অনগুহ তোমারদের সহিত থাকুক | আমার পে 

তোম] সকলের সঙ্গে যিস্ত খে হউক আমেন। 



টি, তি ূ | 

০, চদা 
সি ঠা 

171 টি টা মদ ্  ঠজ 

মত (ভাল ০ ৮ ৮ সজ্জা 
| ০ চা বাজান কাদা 

ন এক 
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পাল পেরিতের দ্বিতীয় পত্র করিস্তীরদিগফে 

পথম অধ্যায় 

পাওল ঈশ্বরের ইচ্ছায় ক্বিশ্ত খ্ী$ের এক প্রিড 
এব* ভাই তিমোতিয়স ঈশ্বরের করিস্তে স্থিত মগুলী ও 

সমস্ত আশায়া দেশে যন প্থ্রান হয় ভাহারদের 

পুতি । আমারদের পিতা ঈশ্বর ও প্ভু য়িস্ত খু 

হইতে অনুগুহ এব্* শান্তি তোমারদের পুতি । ধন) 

আমারদের পৃভূ গ্িশ্ত খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা যিনি 

দয়ার পিতা ও স্নকল সান্তুনার ইশ্বর | তিনি আমার 

দের সকল কলশেতে আম্যরদ্দিগকে সান্তুনা দিতেছেন 

তাহাতে যাহার1 কোন দৃঃশেতে হয় ভাহীরদিগকে যে 

সান্তুনাতে আমরা ঈশ্বর হইতে সান্তিত হই তাহ) 

দিয়া যেন আমর সান্তাইয়া দি। কেননা যেমত 

7 এ 



৬৯২ পাওল পররিতের দ্বিতীয় পত্র করিস্তীরদিগকে 

ক 

১১ 

শ্রীষ্টের দূঃখ ভোগ আমারদিগেতে বিস্তারিত হইতেছে 

সেই মত শ্ীঞ্টেতে আমারদের সাস্তুনাও বিস্তারিত 

হয়। কেননা যদিবা আমরা দুঃখিত হই তাহ! 

তোমারদের সান্তনা ও পরিত্রাণার্থে যে আমারদের 

ভুগ্জনের স্বরূপ মত দূঃখ ভোগ সহিষ্ণুতা করাতে সাধিত 

হয় কিছ যদি আমর] সান্তিত হই তাহাও তোমারদের 

সান্তুনা ও পরিত্রাণার্থে। আর যেমত তোমরা দুখ 

ভোগের সহভাগী আছ সেই মত তোমরা সান্তুনার 

সহভাগীও হইবা ইহাই জানিয়! আমারদের ভরসা 

ভোমারদের কারণ দৃঢ আছে। কেনল] হে ভ্রাত্রা 

আশিয়ায়' কেমন কেশ আমারদিগকে য্টিল তাহ! 

তোমরা অজ্ঞাত থাক সে আমারদের ইচ্ছা নহে যে 

আমর! স্ৃসাধ্যের অথিকে অত্যন্ত রূপে চাপা গেলাম্ 

তাহাতে আমর! জীবন রক্ষার নির্ভরূসা করিলাম । 

এব” আমরা আপনারদের অন্তরমধ্যে মৃত্যুর আদেশ 

পাইলাম যেন আমরা আপনারদিগেতে ভরসা ন1 

, স্বাথিয়া মৃতলোকের উদ্ধান কর্তা! ঈশ্বরেতে রাখি | 

তিনিই আমার্দিগকে এমত দারুণ মৃত্য হইতে রক্ষা! 

করিলেন এব* করিতেছেন ও তীহাতে আমারদের্ 

ভরসা আছে যে তিনি পর পর ও রুচ্ছা করিবেন । 

তোমরাও একসঙ্গ প্রার্থনা করাতে আমারদের সহীয়া 

হইল! তাহাতে য়ে প্সাদ আমারছ্র কারণ অনেকের 

৮ 
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পৃথম অধ্যায় ৬১ 

'বারাতে পপ্ত হইলভাহীর্ জন্য যেন আমারদের পুত্তে 

অনেকের স্তবেতে স্বীকৃত হয়। কেননা আমারদের 

আনন্দ করা! এই যে আপনার্দের আন্তঃকর্ণ সাক্ষী 

থাকিলে আমারদের ব্যবহার জগৎ স"সারের মধ্যে 

এব” বিশেষতঃ তোমারদের পুতি সা"সারিক 

জ্ঞানাদুসারে না হইয়া ঈশ্বরের অনুগুহ পৃক্বক 

সরলতায় ও ধর ভীত যাথার্থেত হইয়াছে । কেননা 

যে কথা তোমরা পুজ্ঞাত ও স্বীকৃত আছ তদ্ঘতিরেক 

আমরা আর কোন কথা] তোমারদের নিকট লিখি ন! 

এব" আমার ভরসা আছে যে তোমরা! শেষ পর্যন্তই 

ভাহা স্বীকার করিব! । তদন্রূতপে তোমরা আমার 

দিগকেও কতেক পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছ যে পুভু 

যিশ্তর দিনে আমরা তোমারদের গৌরব আছি য্মত 

তোমরা! আমারদেরও আছ | এব” এই দৃঢ় বিশ্বাসে 

আমি পূর্বের তোমারদের নিকটে আসিতে মন্ 

করিয়াছিলাম তাহাতে তোমারদের দ্বিতীয় হিত যেন 

হয়। অপর ভোমার্দের ওখান দিয়া মাকিদনীয়ায় 

যাইতে ও মাকিদ্নীয়া হইতে পুনশ্চ তোমারদের্ 

নিকটে আিতে ও যুহোদ। দেশের দিংগ যাত্রা করিয়া 

তোমারদিগ হইতে অগু বাড়াইয়া! থোয়া যাইতে মনে 

করিয়াছিলাম | অডভএব য্খস আমি ইহা মনস্থ 

করিলাম ডভখন কি আমার চঞ্চন বুদ্ধি ছিল কিন্বা যে 
8০ 
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পাওল পরিতের ছিতীয়ুপত্র স্করিস্তীরদিগঞ্কে 

কিছ আমি মনে স্থির করি তাহা কি আমি 

শরীরানুকরমে স্থির করিডেছি এস আমাডে জী হ না £ 

হয়। কিন্ত ঈশ্বর যদি সভ্য ভবে ভোমারদেত্র পুতি 

আমারদের কথ হা না হত নাই | কেননা সিস্ত শীষ 

ঈশ্বরের পুল্র যিনি আমাভে ও সিলানষে। ও 

ভিমতিয়ুসে আমার্দিগেতেই ভোমার্ছেরু মধ্যে 

পুচারিত হইলেন তিনি হী] ন/ ছিলেন ন। কিন্ত 

তীহাতে হা! বটে। কেননা ঈশ্বরের গৌরবার্থে আমার 

দের দ্বার ঈশ্বরের সকল অঙ্গীকার ীহাতে হও 

তীহাতে আমেন | অতএব যে আমার্দিগকে তোমার 

দের সহিত শ্ীষ্টেতে স্বির করিতেছেন এব” আনার 

দিগকে অভিষেক করিয়াছেন তিনি ঈশ্বর | ভিনি 

আমারদের উপর মোহরের ছাপ ও দিয়াছন্ এব্* 

আমারুদের মলে আত্ার বায়না দিঘ্াছেন | কিন 

আমি ঈশ্বরকে আপন জীবাত্মার উপর সাক্ষর 

নিমিত্তে আহান করি যে আমি তোমার্দিগকে ক্ষমা 

করিয়া অদ্যাপি করিন্তে আমি নাই | এমন ফে ভোমারু 

দের পুত্যয়ের উপর আমার্দের কিছ, পভৃত্ব আছে 

তাহা নয় বরঞ্চ আমরা তোষারদের আনন্দের সহায়ী 

কেনন] গুত/য়েতেই তোমরা স্বিরতর থাক | 

ছিতীয় অধ্যায় 

কিন্তু আমি আপনার মনে ত্বির করিলাম যে 



দ্বিতীয় অধ্যায় ৬১৪৫ 

জমি বিহ্হ হইয়া ভোমারদের নিকটে পুমর্ব্বার 

আসিব না। কেনলা যদি আমি তোমারদিগকে 

বিষাদিত করি তবে কে আমাকে আনন্দিত করিতে 

পাকে সেই জন ব্ঠভিরেকে যে আঘ] হইতে বিষাঙ্িত 

হইয়াছে | এব্* যে আমার আনন্দ তোমারদের 

সকলের আনন্দ আছে ইহা তোমা সকলের কারণ দৃঢু 
বিশ্বাস করিয়া আমি এই রূপ ভোমারদিগক্ে 

লিখিয়াছি তাহাতে যাহারদের কারণ আমার আনন্দ 

করা উপযৃক্ত ভাহারদের হেতু যেন আমার উদ্বেগ 

নাহ্য়। কেননা আমি অত্যন্ত শোক ও মনোব্যথায় 

বৃহু নেত্রজল বহিতে ং তোমার্দিগকে লেখিলাম কিন্ত 

যে ভোমরা তাহাতে শোকিত হও এমত নয় ব্রু* 

তোমারদের পুতি আমার পুষে কিরপ বাহুল্য আছে 

তাহা যেন ভোমরা জ্ঞাত হও । কিন্ত কেহ যদি শোক 

জন্নাইয়াছে তথাচ সে আমাকে কেবল কতেক 

শোকিত করিয়াছে ইহীতে যেমন আমি তোমা! 

সকলের্দিগকে ভারাপন্ন না করি। এমন লোকের 

বিষয়ে যেদ্যন অনেক জনেতে হৃইয়ীছে এই পুচুর | 

অতএব এখন অন্/ মত করিয়া! তাহীকে হম করু। ও 

আশ্বাস দেওয়া তোমারূদের উচিভ নতুবা! এমন লোক 

কি জানি অতিরেক শোকেতে গ্ন্ত বা হয়| এতদর্থে 

আমি প্ুর্থনা করি যে তোমর! তাহাকে আপনারদের 
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পৌষ স্বৈর্য্য করিব] । কেননা আমি এই আশিক্কেতেও 
তোমার।দগকে লিখিয়াছিলাম যে তোমরা সকল 

কর্মেতে আজ্ঞাবহ কি না তাহার পরীক্ছিত পুঘাণ যেন 

পাই। যাহাকে তোমরা কিছু ক্ষমা করহ্ তাহাকে 

আিও হ্ষম/ করি এব" যদি আমি কিছু ক্ষমা করি 

ক্কাহাকে কেন হয় না তাহা আমি শরীফের পুতিনিধি 

হইয়া তোমারদের কারণে ক্ষমা করি । যে কি জানি, 

শয়ভান আমারদের উপর কিছু যোগ বা পায় কেননা 
তাহার সন্ধান সকল আমরা অজ্ঞাত নহি । অপর 

যখন আমি খীষ্টের মক্ষল সমাচারের পরিচর্যযাতে 

ট্রোয়াসে আসিয়)ছিলাম এব” পুভূর কারণ আমার 

গতি এক দ্বার খোলাগিয়াছিল। তখন আমার ভাই 

টিটসের সাক্ষাৎ না পাইয়া আমার আত্মায় কিছু, 

শ্যান্তি হইল না কিন্ত তাহারদের স্থানে বিদায় লইয়া! 

আমি সেখান হইতে মাকিদ্নীয়ায় গেলাম |. কিন্ত 

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক যিনি খীষ্টেতে সতত আমার 

দের জয় কার করাইতেছেন এব* আমারদের 

ঘবারা সর্ব্বত্রে তাহার জ্ঞানের সৌরভ প্কাশ 

করিতেছেন । কেননা! আমরা ঈশ্বরের পুতি ত্রাণ 

পাত্রেরদিগেতে এব" নাশ পাত্রেরদিগেতে খীষ্টের এক 

সূগন্ধামোদ আছি । এক লোকের পুতি আমরা মৃত্যুর 

মরণার্থ হাস এব" অন্য লোকের পুতি আমরা 



১৭ 

 ভ্তীয় অধ্যায়... ৬১৪ 

জীবনের জীবনার্থ বাস হই কিন্ত এমন কর্মের পুযূক্তে 

কেট ফোগ/তাপন্ন আছে | কেনন] ঈশ্বরের বাণী যে 

মিশিত করিয়া দেয় এমত অনেক লোকের সদ্শ 

আমরা মহি কিন্ত সরলতা হৃইতে ও ঈশ্বর হইতে 

হ্াদৃশ হয় তাদ্শ আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতেই এীঞ্টেভে 

হালিলাম 

তৃতীয় অধ্যায় 

আমরা কি পুনবর্বার আপনারদের পৃতিষ্। করিতে 
আর্ভ করি কিস্বা কতেক লোকের মত তোমার্ছের্ 

গতি কিস্থা তোমারদ্দিগ হইতে আমারুদের পুতিষ্ঠ। 

পত্রেতে আবশ্যক আছে । তোমরাই আমার্দের পত্র 

আমার্দের মন্তে রচিত এব* সকল ম্নুষ্ঠে পঠিড॥ 

তোমরা! সূব্যক্ত খ্ীষ্টের পত্র আমারুছের দ্বার! চ/লিভ 

কালিতে লেখ! নহে কিন্তজীবমান ঈশ্বরের আত্মার 

পস্তরের তক্তিতে নহে কিন্ত চিত্তের মানসীফু তক্তিতে। 

আমর! এমত দৃঢ বিশ্বাস খীষ দ্য়। ঈশ্বরের পুতি রাখি। 

কিন্ত যে আপনার্দিগ হইতে কিছু গণনা করিতে 

আমারুদের ম্বয়ু* যোগঠতা আছে তাহা নয় কিন্ত 

আমারদের যে/গতা ইশ্বর হইতে হয় | যিনি আমার 

দিগকে নৃতন নিয়মের ক্ষমতাপন সেবকও করিয়া 

দিয়াছেন অক্ষরের নহে কিন্ত আত্মার কেদন। অক্ষরে 

গণ নাশ করে কিন্ত আত্মায় জীবন দান হয়ু। আর 
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যদি মৃতুঠুর সেবা পুস্তরের উপরি খোদাকৃত অচ্ছরে 

তেজোবান ছিল এমত যে মৃশার্ বনের তেজোনিজিত্তে 

যিশরালের সন্তানেরা তাহার মূখ পুতি স্থির দৃফ্ি 

করিতে পারিল না তথাচ সে তেজের লেপ হওয়া! 

ছিল | তবে আত্মার সেবা! কতোধিকে তেজোময়ু 

হইবে । কেনন! যদি দোষ বর্তাইবারু সেহ] ডেজোমত্ু 

হয় তবে যাথার্থের সাধনার্থ সেবা! কতোথিকে 

তেজোসয়ু হইবে । কেনন। সেই পুবল তেজের নিমিত্তে 

যাহা তেজস্কৃত হইয়াছিল তাহার তেজ এ বিয়েতে 

মাস্তি । আর যদ্দি তাহা তেজোযুক্ত ছিল ফাহার নিবৃত্তি 

হইবার আবশঠক ছিল তকে হীহার স্থায়ী থাকা আছে 

তাহা1কতোখিকে তেজোময় হইবে । অতএব এমন ভর্সা 

রাখিয়া আমরা অতি সপঙ্$ কথা কহি । এৰ* মৃশার 

মত নহে যিনি আপন ব্দনের উপর ঘোমটা দিলেন 

তাহাতে সেই নিবৃত্ত হইবার কর্মের অন্তকে 

গিশরাইলেরু বণ্শ স্থির দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পারিল 

না। কিন্ত তাহারদের বৃদ্ধি অদ্ধ হইয়া] গেল কেনন! 

সেই ছোমটা যে শ্ীষ্ষেতে খশ্ডিয়া গিয়াছে তাহা! 

পৃহাতন নিয়মের পঠনে এখন পর্যন্তই অশ্বপ্ডিত 
থাকে। শব* অদ্/পর্য্স্তই যখন মুশা পাঠ হইডেছে 

তখন তাহারদের আন্তঃকরুণের উপর ঘোমটা আছে। 

তত্রাপি হখ্খন সে পুভুৰু পুতি ফিরিবে তখন ঘোমটা! 



৯৭. 

১৮ 

চতুর্থ অধ্যায় ৬৯৯. 

খণ্ডির। যাইবে । অতএব পুভু সেই আতু।আছেন 

জার যেখানে পুভূর আত্মা যেখানেই মুক্তি। এব 

আমরা সকল অনাচ্ছাদ্দিত বদনে পুভুর তেজ যাদ্শ 

দর্পণে চাহিতে ₹ তেজে হ অন্/রূপ ধরিয়া তীহারস্বরূপ 

হইয়। যাই যেমত গুভু আত্মার দ্বারাতে করা যান। 

চতুর্থ অধ্যায় 

জআতএৰ এমত স্বোর ভার পাইয়া য্য্ত দ্কা 

গ্াণ্ত হইয়াছি তদনুসারে আগর কাতর মন হই না|, 

কিন্ত চাভূর্যঠানুক্রমে না চলিয়! ও ঈশ্বরের বাণীকে 

পুবঞ্চনা পূর্বক ব্যতিক্রম না করিয়া কিন্ত সত্যের পুকাশ 

করাতে পুত্যেক মনুষে/র অন্তঃকরণ গোচরে ঈশ্বরের 

সাচ্ছাডে আপনারদের পুক্তার্থের পুমাণ দেখাইয়া 

আমরা লজ্জার গ্রপ্ত কর্ম সকল পরি্ঠাগ করিফাছি। 

কিন্ত যদিভু আমারদের মল সমাচার আচ্ছাদিত হয় 

তবে বিনাশ পাত্রেরদের স্কানে তাহা আচ্ছাদিত 

হইয়াছে | - ও তাহারদের মধ্যে সেই, অপূত্যয়িরা 

আছে যাহারদের অন্তঃকরণ এই জগতের ঈশ্বর অস্থ 

করিয়। দিয়াছে যে কি জানি খু যিনি ইশ্বরের 

পুতিমূর্তি তাহার তেজোমক্ু মক্ষল সমাচারের জ্যোতিঃ 

তাহারদের উপর পুকাশিত বা হয়ু। কেননা আমরা] 
ভ্বাপনারদের কথা পুগার করি না কিন্ত পুভু ফরিশ্ত 

খুঁফের কথা এব” আমরা আপনারা স্িস্তর বিষয়ে 

হু হঙহঙ্ 
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ঠগ্ 

থপ 

ভোমারদের সেবক | কেননা ঈশ্বর যিনি দীর্তিকে 

অন্ধকার হইতে প্রকাশ করিতে আজ্ঞ! দিলেন তিন্নি 
ফরিস্ত খুঁষ্টের বদনে ঈশ্বরের তেজের জ্ঞানের জ্যোর্তি 

আমারে মলে প্কাশ করিয়াছেল। কিন্ত এই.খন 

আমরা মৃত্তিকার পাত্রে থারণ করি যেন শক্তির, 

পুভাৰ ঈশ্বর হইতে হয় আমার্দিগ হইতে নছে। 
আমরা সকল মতে দূংশ্িত কিন্ত ব্যাকুল নহি সশিত 

কিন্ত নির্ভরসা নহি | তাড়িত কিন্ত তক্ত নহি অথঃ 

পাতিত কিন্ত নট নহি 1 আমরা শরীরেতে পুভূঙু 

মরণ সতত বহি! ফিরি যেন যিশুর জীবন ও আমার 

দের শরীরে পুকাশিত হয় । কেননা আমরা ফে্ 

জীব্মান থাকি আমরা খ্রিস্তর কারণ নিত্য ং মৃত্যুর 

স্থানে সমর্পিভ হইতেছি তাহাতে যেন রিস্তর জীবন 

আঘারদের মরণীয় শরীরেতে পুকাশিত হয় । 

অতএব আমারদিগকে মৃত্য আশুয় করিতেছে কিন্ত 

তোমারদিগতে জীবন | আমরা একই পৃত্/য়ের আতা! 

ধরি যাদনুক্রমে লিপি আছে আমি পৃত্যন্ক করিলাম 
/ 

এতদথে আমি কহিয়াছি আমরাও পুত/য় করি 

এতদর্থে আমরা কহি। ইহাতে এই পুজ্ঞাত যে পুভু 

য়িস্তকে যিনি উঠাইলেন তিনি যিশুর দ্বারা আমার 

দিগকেণ্ড উঠাইয়া দিবেন ও তোমারদের সহিভ 

সাক্ষাৎ করাইবেন । কেননা সকল কর্ম ডোমারদের 



১৬ 

১৭ 

১৮ 

পঞ্চম অধ্যায় ৭৬৯: 

কারণ যেন অন্গ্হর বাহুলঠ ঈশ্বরের গৌরবার্থে 
অনেকের স্তবেতে ব্যাপিত হয় । ইহার কারণ আমরা 

কাতর হই না কিন্ত যদ্দিতুআমারদের ৰাহ্রূপ মনৃষ্য 

জীর্ণ হয় বটে তত্রাপি আন্তরিক মনুষ্/টা। পুঙ্/হ নবীন্দ 

হইতেছে। কেনন! আমার্দের এই হ্ষণেক মাত্র লুতর 

দুংখ আমারদের কারণ আর অত্যন্ত অতিরেক অনন্ত 

এঙ্খর্যেযর ভার সাধিতেছে। ইতোমথে/ আমর! দ্ষউ 

বন্তর সন্ধান না করিয়া! অদৃষ্ বন্তর সন্ধান করিতেছি 

কেনন) দৃউ বস্ত অনিত্য ক্রিন্ত অদূষট বস্ত নিত 

পঞ্চম অধ্ঠার 

কেননা আমরা জানি যে আমারদের এই তাস রূপ 

মৃত্তিকার বাস যদি গলিত হয় তবে আমার্দের 

ঈশ্বরক্ত এক অউ্রালিকা আছে এক আলয় হ্স্ত 

ব্যতিরেকে নির্মিত ও স্বর্গেতে নিত্য স্বিত | এৰ্* ইহীয় 

আমরা আপনারুদের স্বর্গীয় বাসে আচ্ছাদিত হইতে 

আকান্ডিক্ষিত হইয়ু] একান্ত রূপে কৌকাইয়। থাকি | যে 

এইমত আচ্ছাদিত হইয়। আমরা উলঙ্গ ঠাহর] যাইৰ্ 

না। কেননা আমরা- এই তাতে থাকিয়ু ভারাক্রান্ত 

হইয়া কৌকাইতেছি তথ্থাপি আমর! অনাচ্ছাদিত হইতে 

ইচ্ছা করি না কিন্ত উপরে আচ্ছাদিত হইতে ইচ্ছা! 

করি মর্ত/ত| যেন জীব্নে গুস্ত হয়। পরস্ত ঘিনি এই 

কর্মের কারণ আমারদ্িগকে পৃষ্থত করিয়। দিয়াছেন 
27062 | 
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১১ 

১২ 

তিনি ঈশ্বর যিনি আমারদিগকে আত্মার বীযুনা ও 
দিয়াছেন । অতএব যাবৎ আমরা শরীরেতে পুবাস 

করি তাবৎ আমরা পুভূর নিকট হইতে দ্রে 

থাকিতেছি ইহা! জানিয়া আমরা সতভ সুজাহন 

থাকি । কেননা আমরা পৃত/য়ের দ্বারাতে গতি করি 
দৃষ্টির দ্বারাতে নহে । আমি বলি যে শরীরেতে 

অবর্তমান হইয়া পুভুর সহিত বর্তমান থাকিতে 

আমরা সুসাহস ও দ্বেচ্ছু আছি। অতএব সাক্ষাৎ 

ক্িছ্বা অসাক্ষার্ৎ হই তাহার গহ পাত্র হইভে 

আমারদের একান্ত চেষ্টা । কেননা শীষের বিচার 

আসনের তাগে আমা সকলেরদের উপস্থিত হওহনর্ 

আবশ্যক আছে তাহাতে পুত্যেক জন যে হ কর্ম 

শরীরেতে করিয়াছে তদনূসারে যেন প্ুৃপ্ত হয় ভাল 

হউক বা মন্দ হউক। অতএব পুভ্র ভয়ুক্বর্তা, 

জানিয়া আমর! মনুষ্যেরদিগকে বুঝাই কিন্ত ঈশ্বরের 

সাহ্গাতে আমরা ব্যক্ত আছি এব* আমার ভরসা হে 

তোমারদের জান গোচরে ও আমর] ব্যক্ত করু। 

গিয়াছি। কেননা আমর! পনব্বার ভোমারদের গতি 
আপনারদের গুতিষ্ঠ। করি না কিন্ত আমারদের বিষয়ে 

তোমারদিগকে গৌরব করিবার হেতৃ দি তাহাতে যে 

সকল দেখাক্রমে গৌরব করে ৩ মনেতে করে না 

তাহারদিগকে ভোমারদের কিছ, পুত্যর্তর থাকে। 
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কেননা যদ্দিহু আমরা স্বত্ঞান বহি হাই তাহাতে! 

ঈশ্বরের পুতি বিশ্ব] যদি জ্ঞান হই সেইভো ভোমারদের 

কারুণ | কেনন। খ্রীষ্টর পম আমারদিগকে আকহণ 

করে কেনন। আমরা! এই মত বিচার করি যে এক জন্ 

যদি সকলের কারণ অর্িলেন তবে সকলি মৃত ছিল। 

এব" তিনি সকলের হেতু মরিলেন যে যাহারা 

জীব্মান থাকে তাহারা আপনারদের কারণ ন1 

জীয়ে কিন্ত যিনি ভাহারদের হেতু মরিলেন ও পৃরাস্ 

উঠিলেন তীহার কারণ | অতএব এখন হইতে আমর! 

শরীরান্ভাৰে কাহীকে জানি না এব” যদি আমর) 

শীককে শরীরান্ভাবে জানিয়াছিলাম তথাপি এখন 

হইতে আমরা আর তাহাকে জানি না । অডএবৰ যদি 

কোন মনুষ্য শীষ্টেতে হয় তবে সে নূতন সৃষ্থি 

হইয়াছে পুরাতন বিষয় সকল বহিয়। গিয়াছে 

দেখ সমস্তই নৃতন হইয়াছে । এব সকল বস্ত ঈশ্বর 

হইতে হইয়াছে যিনি খ্িস্ত খু দিয়া আমারদিগকে 

আপনার সঙ্গে মিলাইয] দিয়াছেন এব” সন্সিলনের 

সেবা আমারদিগকে গচ্ছাইয়া দিয়াছেন । অর্থাৎ 

ঈশ্বর -তাহারদের -অপরাথ্ তাহারদের স্বানে ন। ' 

বর্তাইয়া আপনার সঙ্গে -জগভের সম্মিলন করাইতে 

শীফেতে ছিলেন এব* আমারদিগকে সঞ্িলনের 

কথা গচ্ছাইয়। দিয়াছেন | অতএব আমর] শীষের 
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দুদ আছি যাদৃশ ঈশ্ছর আমারদের দ্বারা তোমার 

দিগকে পুর্থনা করেণ আমরা শীষের পৃঙ্ে তোমার 

দিগকে পানা করি যেইশ্বরের সহিত'ভোষরা সম্মিলন 
২১ করহ |: কেননা মিনি পাপ জানিলেন ন) তাহাকে 

উন আনারদ্দের কারণ পাপ করিয়া ঠাহরাইলেন 

যেন তাহাতে আমর! ঈশ্বরের যাথণর্ঘয করা যাই | 

ষ্ষ্ট অধ্ঠায়ু 

অতএব আমরা তাহার অহকর্মী হইয়া কাকুতি 
করি যে ভোমরা ঈশ্বরের অনগৃহ নিরর€৫ঘক করিয়া দা 

&.. লণ্ড। কেননা তিনি কহিতেছেন আমি গুহ সময়ে 

তোমার কথ) শুলিয়াছি এব” ভ্রাণের দিবসে ভোম!র 

সাহায্য করিয়াছি দেখ এখনি গাহ সময় দেখ এমি 

৩. ত্রাণের দিবস । আমরা কিছুতে ঠেফ বিষয় না! দ্ছি 

& সেবার কর্ম যেন নিন্দিতনা হয়। কিন্ত সকল 

বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের সেবকের প্মাণ' দেখাই বত 

€. ধৈর্যেততে কেশেতে অনাটনে কেভে । গুহ?রেতে বন্ধনে 

গৌলমালেভে শুমেতে জাগুৎ থাকাতে অনাহারেতে। 

৬  নির্থলতাভে জ্ঞানেতে চির সহিষ্ণতাতে কোমলতাতে 

৭. খর্মাত্মাতে অকপট প্ুমেতে। সত্যের বাণীতে 

ঈশ্বরের শক্তিতে যাথার্থের অস্ত্রশন্্র দক্ষিণ হত্তে ও 

৮. বাম হত্তেতে। সম্মানে ও অপমানে সুশ্যাতিতে ও 

কৃখযাতিতে যেমন পুবঞ্চক তথাপি সত্য । যেমন 



৮ 

১১ 

চে 

৩ 

১৪ 

১৫ 

১৬ 

১ 

হৃষ্ঠ ভগায়ু চা. ++ 

অপরিচিত তথাঁচ স্পরিচিত যেমন ষ্তবৎ.কিন্ত দেখ 

আমরা জীব্মান য্ষন শাসিত তত্রীপি অনাশিত। 

যেমন শোকাকুল তথাচ সদানন্দ যেমন দরিছু ভথাচ 

অনেকের খ্ন্দীযুক যেমত বস্ত হীন তত্রাপি সকল 

বস্তর অথিকারী | হে করিভ্তীরা তোমারদের পুতি 

আছমারদের মুখ শোল! আছে আমারদের মন পুন 

হইয়াছে । আমারদিগেতে তোমরা আট নহ কিছু 

ভোমরা আপনারদের অন্তরে আট হাইলা । অতএব 

তাহারি প্ুৃতিফলার্থে তোমরাও পূসঙ্গ হও আছি 

ছাওয়ালেরদিগকে যাদৃশ তাদৃশ বলি | অবিশ্বারকের 

দ্বের সহিত ভোমরা অসমান সংযোট হইওন যাথার্্ 

ও অযাথার৫থেযর মধ্যে কি অশান্শী কিন্ব। দীপ্তিভি ও 
অন্ধকারেতে কি মীলন হ্য়। কিন্ত! খঁফেতে ও 

বেলিউলে কি সন্মত কিস্বা অবি্শ্বাসক জনের সহিত 

বিশ্বাসক জনের কি অন্পণ আছে । আর দেক্ভার 

পুতিষতে ও ঈশ্বরের মন্দিরে কি সম্ভাবনা! আছে 

কেননা তোমরাই জায়ুন্ত ঈশ্বরের মন্দির যেষ্ক 

ঈশ্বর ও কহিয়াছেম যে আমি তাহারদের অন্তরে, 

বাস করিব ও তাহারদের মধ্য গতি করিৰ এব* 

আমি তাহারদেত্ ঈশ্বর হই ও তাহারা! আমার লোক 

হাইবে। অতএব গ্িহুহ। কহিতেছেন যে ভোমরা 

তাহারদের মধ্য হইভে বাহিরে আইস ও বিভিহ 



১৬ পাওল প্লরিতের দ্বিতীক্ক পত্র করিম্তীরদিগকে 

হও ও অপবিত্র বস্তকে সপর্শ করিও না এব* আমি 

১৮ তোম্র্দিগকে গুহণ করিব । ও তোমারদের পতি 

পিতা হইব ও ভোমর। আমার পুত্র ও কন্ঠাগণ হইব] 

রিহুহা সর্বশক্তিমান ইহ] কহিভেছেন। 

আঅঞ্তম অধ্ঠায়ু 

শ্স্্্চ 

আতএহ হে পিয়র। এমত অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়া 

আমরা শরীর ও আত্মার সকল মূল হইভে আপনার 

দেগকে পরিষ্কার করিয়। ঈশ্বরের ভয়েতে পৃণ) নিদ্ধ 

করি। আমারদ্বিগকে গৃহণ কর আমরা কাহার. অপচয় 

করি নাই কাহাকে ধর্ম ভুউ করাই নাই কাহার স্কানে 

ঠকামী করি নাই | আমি তোমারদিগকে দোষাইতে 

ইহাকহি না কেননা! আমি পুরে কহিয়াছি ফে তোমার 

দের সঙ্গে মরিতে ও জীফ়িতে তোমরা আমারদের 

মনেতে আছ ।॥ তোমারদের পতি আমার কহিবার 

সাহস বড় তোমারদের বিষ্যু আমার গৌরুৰ কর! 

বড় আমি শান্তিতে ূর্ণহইয়াছি আমারদের সকল 

বুশের মধ; আমি অত্যন্ত আনন্দিত আছি । কেনন| 

যখন আমরা মাকিদনীয়ায়ু পৌছিয়াছিলাম তখন্ 

আমারদের দেহের বিশুুম হয় নাই কিন্ত সর্বত্র 

আমর] কফি হইয়াছিলাম বাহিরে যুদ্ধ ভিতরে ভয়। 
তত্রাপি ঈশ্বর যিনি অধ্ংপাত জনেরদের সান্তুন। 

দাতা তিনি টিটসের আইমনে আমারদ্গকে সান্তনা 



১১ 

সপ্তম অধ্যায় খঞ্9 

দিলেন ॥ এব" কেবল ভাহার আহইসনেডে নহে 

কিন্ত যখন সে তোমারদের একান্ত আকিঞ্চন ও 

তোমারদের শোক বিলাপ ও আমার পুতি তোবার্ 

দের মনোনিবেশ আমারদিগকে কহিল তখন ফে্ 

সাম্তনায় তিনি তোমারদিগ হইতে সান্ত হইয়া 

ছিলেন তাহাংত আমি ততোধিকে আনন্দিত হইলাম । 

কেননা যদিতু আমি পত্র ছারা ভোমারদের শোক 

জনাইয়াছিলাম ও যদিস্যাৎ পর্ব আমি দেখা করিয়। 

ছিলাম তথাপি এখন আমি খিদ্যযান নহি কেনন! 

আমি বুঝিলাম যে সেই পত্র তোমারদিগ:ক মনস্তাপিত 

করিল বে তত্রাপি অল্প কালের কারণ । কিন্ত আনে 

ইহাতে আনন্দিত হইলাম যে ভোমরা মনস্তাপিত 

করা গিয়াছিলা তাহা নয় কিন্তু যে ডোমারদের 

মনস্তীপ মনফিরাণের বিষ্যু ছিল কেননা ভোমরা 

ঈশ্বর 'ভাবেতে শোকিত ছিলা অডএব ভোমর! 

আমারদিগহইতে কিছ, মাত্র অপচয় পাওনাই | 

কেনন। ইঈশ্বরার্৫থশোক ত্রাণার্থ মনফ্রাণ জয়াইতেছে' 

যাহার অনুশৌচনা কখন ভবিতবৰ্য নহে কিছ 

স"সারের শোক মৃত্যু জনক আছে । কেননা এই যে 

তোমারদের ঈশ্বরার্৫থ শোক ছিল দেখ কেন যু 

কেম্ন ছেষাদোষ্ ঠাহর কেমন কোপ কেছষন ভয় 

কেমন একান্ত বাঞ1] কেমন আবেশ কেমন সমুচিত 

টি) 
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সে তোমারদিগেতে জন্মাইল সকল মতে তোমরা এই: 

বিষয়েতে আপনারদের পরিষ্কার হওয়ার পুমাণ 

দিয়াছ । অতএব যদি আমি তোষারদিগকে লিখিয়াছি 

তৰে সে অপকারিজনের বিষয়েও নয় অপকর্থ 

পাপ্ত জনের বিষয়েও নয় কিন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাতে 

আমারদের উদ্যোগ তোমারদের কারণ যেন ব্যক্ত হ্য়ু। 

অতএব তোমারদের সান্তৃনায় আমরা সান্ত ছিলাম 

এব" টিটসের আনন্দে আমরা আরে অত্যন্ত আনন্দ 

করিলাম কেননা তোমা সকল হইতে তাহার পণ 

জুড়িয়া গেল। অতএব যদি আমি তোমারদের বিষয়ে 

তাহাকে কিছু গৌরব কথা কহিরাছিলামঘ তথাচ 

আমি লঙ্জিত হইলাম না কিন্ত যেমন আমরা সভভ 

তোমারদিগকে সভ্য করিয়। কহিয়াছি তেমন টিটসের 

স্থানে আমারদের গৌরৰ করাও সত্য টাহরা গিয়ীছে। 

এব" যখন সে তোমা সকলের আজ্ঞাব্হত্ব স্মরণ 

করিতেছে যে কিরূপ তোষরা তাহাকে সভয়ে ও 

সকম্পে গৃহণ করিল তখন তাহার কারুণিক স্বেই 

তোমারদের পুতি অত্যন্ত রূপে উ্থলিতেছে। অতএহ 

আমি সানন্দিত আছি যে তোমারদিগেতে সকল 

বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে 17 

অফ্ম অধ্যায় 

জম্পুতি ভুত্রা আমল্া ঈশ্বরের অন্গ্হ ষে শা ৫৮ 



অষ্টম অধ্যায় .. গত 

মাকিদনিয়ুা! দেশের মগুলীর উপর পুকাশ হইয়াছে 

তাহা! তোমারদ্িগকে জানাইয়া দেই । যে অতিব্ড্ 

দূংখের পরীক্ষাতে তাহারদের আনন্দের বাহুলঃ 

এব্* লিপট দরিদূতা কি রূপে তাছারদের দান শীলতার্ 

পৃঞ্জত্বে্ বিস্তারেতে পুকাশ হইয়ীছে | কেননা আমি 

সাহ্কী আছি যেতাহীর্দ্র সাধ্যাব্ধি ব্রুঞ্চ তাহার 

দের সাধ্যের অধিকে তাহারা স্বয়* ইচ্ছু ছিল। ও 

আমারদিগকে সে পুদান ও পুণ্যবানেরদের সেব্নার্থ 

ভাগ লইতে বহু উপরোধ্ প্রার্থনা করিল | এব" তাহা 

আমারদের আশাক্রমে নহে কিন্ত পৃথ্মে তাহীর! 

আপনারুদিগকেই পুভূর নিকট সমর্পণ করিয়। পরে 
ঈশ্বরের ইচ্ছা আমার্দের স্থানে সৌপিয়! দিল । 

 শ্রতদর্থে আমরা টিটসকে যাচ্এঞা করিলাম যে আপনি 

যেমত আরম্ভ করিয়াছিল সেইম্ত সে ভোমারদের মধ্যে 

এই পুসাদকে সিদ্ধ করে । অতএব যেমত তোমারদের 

সকল বিষয়েতে বাহুলচ আছে পুত্যয়েতে ও 

ৰাক্যোচ্চারণে ও জ্ঞানেতে ও য্ত্বেতে ও আঘমারুদের 

প্মেতে সেইমত এই পুসাদেতে ও বিস্তারিত হও । 

আমি আজ্ঞানুক্রমে কহিন| কিছ অনে/রদের আবেশ 

পুযুক্তে এব" ভোমারদের প্মের যাথার্থয পারীক্ষার্থে 

কহি । কেননা আমারদের পুভূ য়িস্ত খ্ুকের অন্গুহ 

তোমরা জান যে তিনি য্ছ/পি ধনবান্ ছিলেন 

8... 
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তথাপি তোমারদের কারণ দরিদু হইয়। গেলে ফ্ে 

তাহার দারিদুঃতে ভোমরা ধনবান হও | এব ইহাতে 

আমি আপন পরামর্শ দিতেছি কেনন! ইহা তোমার 

দের উপযুক্ত যাহারা একর করিতে কেবল আরন্ত 

করহ নাই কিন্ত সম্থৎসর হইতে উদ্্যক্ত হইয়াছ । 

অতএব সম্পৃতি কর্ম লিদ্ধ করহ্ তাহাতে যেমত স্থির | 
করিবার পপ্তত মন ছিল সেইমত তোমারদেরু 

সন্থান্সারে তাহার লিদ্ধি হয়| কেনল। যদি পুথষে 

ইচ্ছান্থিত মন থাকে তবে তাহার সাধ্যান্সায়ে মন্ষ্ঃ 

গাহ হয়ু এব্* ভাঙার অসাধ্ঠান্সারে নয়! কেনন! 

অন্যের্দের সাহায্/ করা ও ডোমারদের ভার হওয়া 

এই মত আমার আশয় নে । কিন্তু শমডা! যেন হয় 

তাহাভে এই সময়ে তোমারদের বাহুলঠ ভাহারদের 

হীনতার সহায় হয় পাছে ভাহারদের বাহুল্য 

তোমারদের হীনতার সহায় ও হয় ভাহাঁতে শমতা যেন 

থাকে | যেষনন লিপি আছে যাহার বাল্য ছিল 

তাহার অধিকভা হৃইল না এব" যাহার অলপত। 

ছিল তাহার ত্ররট ও ছিল নাঁ। কিন্ত ঈশ্বরের ধন্/হাদ 

ইউক যিনি টিটসের মনে ভোমারদের কারণ সেই 

য্ত্বরপ চেষ্টা দিলেন | কেমনা সেটা উপদেশ 

মানিল টে কিন্ত ভাহার অগৃশ্চি পুবৃত হইয়া সে 

ছ্েচ্ছায় ভোমারদের নিকটে গেল। এব" তাহার সঙ্গে 
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আমরা সেই ভতাকে পরে করিয়াছি হে মঙ্গল 

সমাচারেতে মগুলী সমূহের মধে; পশসিত আছে এব* 

তাহ কেহল নহে কিন্ত এই পুসাদ যে একই পুুর পু 

সনার্থে এব" ভোমারদের নিবিষ চিত্তের বিজ্ঞাপনার্থে 

আমারদের ছারা সেবিভ আছে তাহার সহিত আনার 

দের সহ্থামী হইবার কারণ মণ্ডলী সকল তাহাকে 

নিষুক্গ ও করিয়াছে । ইহাভে আমারদের সাব খানও 

আছে যে এই পুঞ্জরপ পুসার্দ যাহা আমারদের 

ঘারাতে সেবিভ আছে তাহার কারণ কেহ ফেন 

আমারদিগকে নিন্দা করিতে না পায়। আমরা 

সদ্বপ্তর আয়োজন করি কেবল ঈশ্বরের সাঙ্ছাতে নহে 

কিন্ত মনষ্যেরদেরু স্াক্ষাতেও | এব* আমারদের ভাই 

যাহাকে আম্রা অনেক বিষয়েতে বারস্বারপর্চ্ধাইয়! 

সুচে$ ঠাহ্রাইয়াছি কিন্ত সম্পুতি তোমারদিগভে 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিমিতে আর অধিক চেকটন্থি 

আছে তাহাকে আমর] তাহারদের্- সঙ্গে পাঠাইরাছি। 

যদি টিটসের তত্ব জিজ্ঞাস! হয়, সে তোমারদের কারণ 

আমার সঙ্গী ও সহকারী কিন্বা আমারদের 

স্ভাত্গণের বার্ত। জিজ্ঞাসিত হয় তে! তাহারা মগুলীর 
দূতগণ ও শের এই্বর্ধয। অতএব তাহারদিগকে ও 
মওলী সকলের সাক্ষাতে তোমারদের পরম ও তোমার 

রর কারণ আমারঙ্গের গৌরব কর] পুতিপন্ন করিয়া 
দেবা 
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কিন্ত তোমারদ্দিগকে পৃণ্যবানেরদের উপকারি 

সেবার বিষয় আমার লেখ পূয়োজনাখিক | কেনন 

আমি তোমারদেরু পুস্তত মন জানি ও তাহার বিষে 

মাকিদনীরদের নিকট তোমারদের গৌরব করিতেছি 

যে আখায়া দেশ সম্বৎসরাবহি পুস্তত হইয়াছে এৰ* 

ভোমারদের একান্ত মন অনেকেরদিগকে উদ্কাইযুাছো | 

তত্রাপি আমি ভুত্গণেরদিগকে পাঠাইয়াছি যে 

আমার কথানূক্রমে তোমরা যেন পুন্তত থাক 

মতুবা কি জানি তোমারদেের এবিষয়ে আমারদের 

গৌরব করা বৃং? বা ঠাহরে। কি জানি যদি 

হটশাক্রমে মাকিদনীরা1! আমার সহিত আইসে ও 

তোমারদিগকে অপুস্কত দেখে তাহাতে ভোমারদের 

কথা থাকুক আমারদের এই নিশ্চিত গৌরব করাতে 

লজ্জ| বা হয়ু। অতএব তোমারদের নিকটে অগু যাইতে 

এব* তোমারদের পূর্বোক্ত পুসাদ অগৃশূচি প্ৰাইয়! 
রাখিতে আমি ভুঁত্গণেরদিগকে বুঝ্াইতে আবশ্যক 

বুৰিলাম তাহা যেন কার্কষ মত দান না হইয়ু। স্বেচ্ছা 

পূর্বক দান হইয়া পুস্তত থাকে । কিন্ত ইহা! আমি, 

কহি যে জন তালপ করিয়া বুনে সে অলপও কাটিৰে 

এৰ্* ফে বিস্তারিত করিয়া বুনে সে বিস্তারিত মতও 

কাটিবে। পুতিজন আপন আপন মনেতে যেমত বাএ 
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করে সেইমত দিউক সকাভরে কিঘা আবহশ্যকান্ক্রছে 

নহে কেনন। ঈশ্বর কউ দ্বাতাকে ভাল বাসেন । এব্* 

ঈশ্বর তোমারদের পুতি সব্র্বমত পুসাদ পূর্ণরপে 

বিস্তারিত করিতে পারেন তাহাতে সকল বিষয়ে 

সর্রধকষণে ভোমারদের সৃপুতুল হইলে তোমরা পুতি 
সুক্তিয়ীতে ক্রিয়াবন্ত যেন হও । ফেমত লিপি আছে 

তিনিবিতরণ করিয়াছেন তিনি দরিদে.রদিগকে ভিচ্ছ! 

দিয়াছেন তীহার ধর্ম নিত্য থাকে । অতএব ঘিন্ছি 

বুননার্থ কীজ ও ভোজনার্থ অঙ্গ যোগাইয়া দেন তিনি 

তোমারদের বুনন যোগান ও বাড়ান এব* তোমারদের 

ধর্ম ফলের বৃদ্ধিও করাণ। যে সকল ওুদার্বয নিখিত্তে 

সকল বিষয়েতে তোমরা ধনবান্হও যাহাতে আমার 

দের. দ্বারা ঈশ্বরের ধ্ন্তৰাদ করা যীয়ু। কেনন। 

এই সেবার সাধনে কেবল পৃণ্ঠবানেরদের দিন কুলায়, 

ন। কিন্ত অনেকের দ্বারাতে ঈশ্বরের ধ্ন্ঠৰাদ ব্যাপক 

মত হয়। ইতোমধ্যে তাহারা এই সেবার পরীক্ষিত 

পুলাণেতে তোমারদের গ্রিশ্ত খীষ্টের যঙ্গল সমাচারের 

স্বীকৃত বশ হওয়ার কারণ এব" তাহারদিগকে ও 

সকলেরদিগকে তোমারদের উদার্য্য রূপ বিতরণ 

করার কারণ ঈশ্বরের পুশ"সা করিতেছে | এব”; 

ঈশ্বরের অত্যন্ত পুনাদ যে তোমারদের অন্তর্গত আছে 

তাহার বিষয়ে তোমারদের পুতি একান্ত বাৎসল/ 
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বাসির়া তাহারা তোমারদের কারণ প্রার্থনা করে | 
ঈশ্বরের অকথ্য দানার্থে তাহার খন/বাদ্দ হউক ।-+ 

দশম অধ্যায় 

সঙগগৃতি আমি আপনি পাওল শীকটের ন্কৃতা ও 

কোমলতা দিয়া তোমারদিগকে কাকুতি দিনতি করি 

আমি যে ডোমারদের মধ্যে সাক্াৎ হইয়া নমুবান্ 

কিন্তু অনাক্ষাৎ হইয়া তোমারদের পুতি সাহসবান 

হই। কিন্ত আমি ভৌমারদ্দিগকে পার্থন! রি যে 

আমি সাহ্কাৎ হইলে পরে কেহ হ যাহারা গণনা 

করে যে আমরা শরীরান্সারে গতি করি তাহারদের 

গতি যে সাহসে আমি সাহসবান হইতে মনে 

করিতেছি এদত সাহসবান আমি যেন 1 হই ) 

কেননা) যদিতু আমর] শরীরেতে গতি করি তথাপি 

আমর! শরীরানূসারেতে যুদ্ধ করি ন] | কেনল] আমার 

দের যুদ্ধের সাজ শারীরিক নহে কিন্ত ঈশ্বর হইতে 

গড় মুরচাদির ভগ্জন করিতে পুল । সফল ভাব) 

ভাবনা ও উচ্চ বিষয় যে ঈশ্বরের জ্ঞান বিরুদ্ধে 

আতোোন্গতি করে সে সকলের অধ্ঃক্ষেপণ করিতে 

এব* সমস্ত অন্ৃভব হশতাপন্ন করিয়া 'খ্ীঞ্টের আজ্ঞা 

বহ্ করিতে পুবৃত্ত। এব” তোমারদের আজ্ঞাবহ পূর্ণ 
হইলে সকল অনাজ্ঞাবহনের সমূন্ঠিত কারতে গুন্ভত। 

£€তামর। কবি স্তর পুকট আকারের উপর দৃক্তি করহ্ 
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য্গি ফোন জন আপনাতে বিখ্বায করে যে আপনি 

খীযের আছে তবে সে পূনশ্চ আপনলাতে ইহা বুকে 

যে আপনি যেত খ্রীষ্ডের আছে সেইমত আমরা ও 

গ্রীষ্$$ের আছি । কেননা যে যোগ্যতা পুভূ আমারদিগকে 

তোমারদের বিনাশার্থে পা দিয়া ধর্মবৃদ্ধির কারণ 

দিয়াছেন তাহার বিষয়ে যদি আমি আরো কিছু, 

গৌরহ করি তথাচ আমি লজ্জিত হইব না| আমি 

যেন পত্র ছারাতে তোমারদের আশঙ্ক] জনম্াইবার 

সত না দেখাই | কেনন| তাহার) কলে যে তাহার পত্র 

পাতি ভারী ও শক্ত বটে কিন্ত তাহার পুড্যচ্ষ মূর্তি 

আশক্ত এব* তাহার আলাপ তুচ্ছ রূপ আছে । এমত 

জন ইহ] বৃঝুক ফে আমরা! অসাক্ষাৎ থাকিয়। 

পত্রদ্ধারা বাক্যেতে যেমত আছি সেইমত সাহ্ষাৎ 

হইলে আমরা! ক্রিয়ীতেও হইব ॥ কেননা আপনার 

দের প্ুতিষ্ঠ। আপনার। করে এমত কডেক লোকের 

সঙ্গে আমরা! আপনার্দের গণন] কিম্বা তুলনা করিতে 

সাহসী নহি কিন্ত তাহার] আপনার্দিগেতে আমারদের 

পরিমাণ করিয়া] এৰ* আপনারদের সহিত আপনারদের 

তুলনা করিয়া জ্ঞানবান্নহে | কিন্ত আমরা আপনার 

দের সীমানার বাহির বিষয় গৌরৰ করিব না কিন্ত সেই 

বিধির পরিমাণ পূর্র্বক যে ঈশ্বর আমারদিগকে ধিলি 

করিস! দিয়াছেন সে এক পরিমাণ ফে তোমারদের 

225.2 
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১৪ 

১৫ 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

নিকট পর্যন্তই যায় তদনুক্রমে গৌরব করি । কেনন! 

আমারদের পরিমাণ যাঁদশ তোমারদের নিকট পর্য্যন্ত 

নযায় এমত আমরা আপনারদিগকে বিস্তার করি ন। 

কেননা আমর! ঘিশ্ত শখ্বীঞ্টের মক্তল সমাচার পূচারেতে 

তোমারদের নিকট পর্যন্তই পৌৌছিয়াছি । আমরা 

স্থপরিমাণান্তরে অম্ঠেরদের পরিশুষে গৌরব করি না 

কিন্ত ভরসা রাখি যে তোমারদের পৃতয়ের বৃদ্ধি 

হইলে পরে আমর! আপনারদের বিধিক্রমে তোমার 

দিগহইতে ব্যাপক পে বিস্তারিত হইব । যে. 

ডোমারদের অগুদিগের অঞ্চলে মঙ্গল সমাচার পচার 

করিতে পাই এব, ফে অন্য মন্ষ্যের সীমানাতে 

পন্থত কর্মের বিষয়ে গৌর করি তাহা নয় । কিন্ত যে 

গৌরব করে সে পৃভূতে গৌরব করুক। কেননা যে জন 

আপনার প্রতিষ্ঠা করে সে জন মনোনীত নহে কিন্ত 

সেই ফে পুভুতে গুতিষিত আছে 1 
একাদশ অধ্যায় 

ঈশ্বর করেন্ যে তোমরা আমীর কিঞ্চিৎ মূর্খতা 

সহিতে পার এব" নিতান্তই আমাকে সহিঝতা কর। 

কেননা আমি তোমারদের উপর ঈশ্বরার্থ' চিন্তাতে 

চিন্তিত আছি যেন জতী কন্ঠার ন্যায় আমি ভোমার 

দিগকে খীঞ্চের সে সাচ্ষাৎ করাইয়াদেই কেননা! আমি 

ছেমারদিগকে এক স্বামির স্থানে বরণ করিয়। দিয়াছি। 
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কেননা আমার শঙ্কা আছে যে কিজানি তাহার 

চাহুর্য/তে সর্প যেমত হাওয়াকে ভূলাইয়াছিল সেইমত 

খীকের পুতি ভোমারদের ঘন্ধ সারল/ হইতে কোনক্রমে 

ব্যত্যয় বা হয়। কেনন! যদি আগড ব্যক্তি অন্য 

যিশ্তকে প্চার করে যাহাকে আমরা পুচার করি নাই 

কিম্বা তোমরা অন্ঠ আত্মাকে পাও যাহীকে তোমষর! 

গ্াপ্ত হওনাই কিম্বা অন) ম্ক্রল সযাচার্ হাহা! তোমর! 

গুহণ কর নাই তবে সুভরা* তাহাকে তোমারদের 

সহিষুতা করা সহজ বটে। কেননা আমি বুঝি 

যে পুরিতগণের সব্ব্ব পুধান হইতে আমার কোন 

পুকার ত্রুটি হয় নাই | কেননা যদি আমি আলাপেতে 

অপটু বটি তথাপি জ্ঞানেতে এমত ন্ছি কিন্ত সকল 

বিষয়ে ও সব্বতোভাবে আমরা তোমারদের গৌচরে 

ব্যক্ত হইয়াছি। তোমারদের উন্নতি হওনাথে আপনার 

নতি হওয়াতে কি আমি ক্ছি অপরাধ করিয়াছি 

ইহায় যে আমি ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচার তোমার 

দিগকে অমনি পুগার করিলাম | আমি তো'মারদের 

সেবা করিয়! আন্যহ মণ্ডলী হইতে বেতন লইয়। 

চৌর্ত্ করিয়াছি । এহ- সাক্ষাৎ থাকিতে যখন আবার 

অনাটন ছিল তখন আমি কোন মনুষ্ঠের ব্যয়কারী 

ছিলাম না কেনন! যে ভীত্গণ মাকিদনীয়। হইতে 

আসিয়াছিল তাহার! আমার দিন কুলাইল এব" সকল 

% 2৪ % 
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বিষয়েতে আমি ভোঘারদের ভ্ভারু না হইবার কারণ 

১* আপনাকে রক্ষা) করিয়াছি ও করিব ! আমাতে যেম্ত 

শীষের সত্য আছে আথায়ার সকল অঞ্চলে আমার এই 

১১ গৌর্ব করার লজ্ঘম হইবেক না| সে কিজনে/ যে আছি 

ভোমারদ্দিগকে পম করি না কি ইহার কারণ ঈশ্বর 

১২ তাহা জানেন | কিন্ত যাহা! করি তাহা আমি করিব ছে 

ছিদূ পুয়াসিরদিগহইতভে আমি যেন ছিদু ঘুচাইয়া 

রাখি যে যাহাতে তাহারা গৌরব করে তাহাডে 

১৩ তাহারা আমারদের তুল্য ঠাহরা যায়। কেমন! 

এমভ লোক মিথ/া প্ররিতেরা পুবঞ্চক কর্মকারী 

যাহারা নিজ বূপ ত্যাগ করিয়া খুফের পরিত রূপ 

১৪ খার্ণ করে। এব" তাহা অসম্ভব কথা] নয় কেনন! 

শয়তান আপনি স্বরূপ পরিবর্ত করিয়া দীপ্তির দূত 

১৫ রূপ হইয়াছে । অতএব যদি তাহার অন্চরেরা অন্য 

রূপ থরিয়া ধর্মের অনুচরেরদের স্বরূপ হইয়াছে ইহ] 

কোন বড় কথা মহে কিন্ধ তাহারদের ক্রিয়ান্সারে 

১৬ তাহারদের শেষ হইবে । আমি পনশ্চ কহি যে কোন 

মনুষ্য আমাকে মূর্খ করিয়া না বুঝ্ক অথবা আমাকে 

সুর্থবৎ্ধ গুহণ করুক যেন আমি আপনার কিঞ্ছিৎগৌরৰ 

১৭ করিতে পাই । যাহা আমি কহি তাহা আমি পুভূর, 

বাক্ঠানুসারে কহি ন1 কিন্ত অজ্ঞান রূপে এই গ্ৌরৰ 

১৮ করার সাহসে । অআভএব অনেক লোকের শরীরানু, 
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সারিক গৌরৰ করা দেখিয়া আমি ও গৌরব করিৰ। 

এব" ভোমরা জ্ঞানী বট অতএৰ মূর্থ লোকেরদিগকে 

তোমরু! স্থচ্ছন্দে সহিভে পার। কেননা ফ্দি কোন 

অন্ষ্য ভোমারদ্দিগকে হশতাপন্ন করিয়া দেয় যুদি সে 

খাইয়া ফেলে যদ্দি সে তোমারদের সামগী ধারণ করে 

যদি সে আপনাকে মহৎ করিয়। দেখায় যদি সে 

তোমারদের মূখে চড় মারে তাহা! ভোমরা সহিষ্ঃত। 

ফরুহ। ইহা কি আমি অপমান ভাবে কহি যাদ্শ 

আমরা আশক্ত হইতাম কিস্ত আবশ্য যাহাতে অন্য 

কেহ সাহসী হয় আমি ূর্থবৎ কহি ভাহাতে আমি ও 

সাহসী আছি। তাহার! কি প্রক্লী বটে আমি ও নেই 

তাহারা কি গিশরাইলী আমিও সেই তাহারা কি 

আবর্হণমের বণ্শ আমি ও সেই |ভাহারা কি খ্ীষ্টের 

সেবক আমি মূর্খবৎ কি আমি অধিক আছি শুমের 

বাহছুল্যেডে অধিক পুহারেতে আরে! অতিবাদ্ 

কারাগার বন্ধনে আরো! অধিক বার মৃত্যুতে বার্স্বার । 

য়হোদদীরদ্দিগহইতে আমি, পাঁচবার এক কম চলিশ 
কোড়। পুহার শাইয়াছি । তিনবার আমি আশাজে 

প্ৃহারিত ছিলাম একবার আমি পুস্তরাঘাত ছিলাষ 

তিনবার আমি জাহাজ ভগ্ন কেশেতে ছিলাম এক 

দিব রাত্রি আমি গম্ভীর সমূদে, যাপন করিলাম। 

আনেক বার যাত্রাতে জল সঙ্কটে চোরের সঙ্কটে স্ছদেশি 
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লোকের সম্কটে পরদেশি লোকের সম্কটে নগর্মধ্য সন্কটে 

বন মধ সন্থটে সমুদ মধ্য সন্কটে মিথ্যা ভুাত্গণের 

মধ্য সন্কটে। শুমেতে ও কেশেতে অনেকবার জাগৃৎ 

,থাঁকাতে ক্ষুধায় ও তু্ণায় অনেকবার অনাহারেতে 

শীতে ও বিবসনে । আর বাহ বিষ্য়ু ছাড়। মণ্ডলী 

সকলের চিন্তা পৃত্/হ আমার উপর চাপিয়া পড়ে। 

কেটা অশক্ত হইলে আমি অশক্ত নহি কেট।, বিরুক্ত 

হইলে আমি সন্তপ্ত নহি। যদি গৌরৰ করিবার 

আবশ্যক হয় তবে আমি আপনার দৌব্্বলচাদিতে 

গৌরব করিৰ। আমারদের পুভূরিস্ত খীষ্টের ঈশ্বর ও 

পিতা যিনি সর্বদা নিভগানন্দ তিনি জানেন যে 

আমি মিথ কথ। কহি না।দ্মষ্কেতে আরেতান রাজার 

পৃতিনিতি শাসনকর্তা! আমাকে ধরিতে স্থির করিয়। 

দ্মস্কীরদের নগরে সৈন্র পুহরিবর্গ রাখিয়া 

দিয়াছিলেন | এব" আমি খড়কী পথে এক তালাতে 

পচীর হইতে উলত হ্ইয়। তাহার হাত এড়াইয়। 

গেলাম হানার্ত.. ও 

দ্বাদশ অধ্ঠায় 

আমার গৌরব করা অবশঠ উপযুক্ত নহে কিন্তু 

আমি পুভুর দৈৰ দর্শন ও পুকাশিত কথাতে আসি। 

চৌদ্দৰৎ্সর গভ হইয়াছে আমি খু গত এক 

মনুষ্যকে জানিলাম কিৰ। শরীরের মথে) ছিল তাহা 
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আমি জীনি ন। কিবা শরীরের বাহিরে ছিল তাহা ও 

আমি জানি না ঈশ্বর জানেন এমত লোক তৃতীয় স্বর্গেভে 

আকর্ষিত হইয় গেল। সভ্ই এমন মন্ষ্য আমি 

জানিলাম শরীরের ভিতরে কিন্বা শরীরের বাহিরে 

তাহ1 আমি জানি লা ঈশ্বর জানেন। সে ফরদূষেতে 

আকর্ষিত হইয়াছিল এব” আকথ্য কথ! শ্তানলেক 

যাহার উক্তি করা মনুষ্যের অসাধ্/। এমত ,জনেতে 

আমি গৌরব করিৰ কিন্ত আপনাতে আমার 

দৌব্্বল্যাদি বিষয় ক্যতিরেক আমি গৌরব করিৰ না| 

কেনন! দিত আমি গৌরব করিডে স্বির করিক 

ভতথাচ আমি অজ্ঞান হইক্ না কেননা আমি সত/ কি 

কিন্ত আমি হ্কান্ত থাকি ফে পাছে কেহ আমাতে যাহা! 

দেখিয়া) থাকে কিন্ত! আমার বিষয়ে শুনিয়া থাকে 

তাহার অধিক ব|। আমাতে গণনা করে । এব" সে 

প্কাশনের বাহুল্য হইতে আমার অতিরেক 

গৌরব যেন না হয় এই নিমিত্তে আমাকে শরীরেতে 

এক কণ্টক দেওয়] গেল শয়তানের দূড যেন আমাকে 

কীল মারে যে কি-জানি আমার অত্যন্ত গৌর্ৰ ৰা 

হয়। এই বিষয়ে আমি পূভুর স্বানে ডিনবার 

পুযর্ঘন| করিলাম যে আমার নিকট হইতে তাহ! দূর 
কর! যায় | কিন্ত তিনি আমাকে কহিলেন ফে্ 

আমার অনুগুহেতে তোমার পুজুল হইবে কেনন! 

স্ 
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আমার শক্তি অশক্তিতে সিদ্ধ হয় জতএব আনি 

আপন দৌব্বল্যেতি অতি আনন্দে গৌরব করিব. যেন 

ফের শক্তি আমার উপর অধিষ্ঠান করে । অতএহ 

খের কারণ আমি দৌব্্বল্গাদিতে নিন্দাতে অনাটনে 

তাড়ুনে কঞ্টেতে সন্তোষ পাইতেছি কেননা যখন 

আমি দুর্বল তখন আমি বলবান্। আমি গৌরৰ 

করাতে মূর্খ হইয়াগিক়্াছি কিন্ত তোমরা আমার 

আবশ্যক করিল কেননা আমার প্রতিষ্ঠা করা 

তোমারদের উপযুক্ত ছিল কেননা যদ্চপি আমি কিছু 

নহি তথাচ আমি কোন বিষয়েতে সবের্বাতষ 

পুরিতের তুল/ হওনের তু্টি করি নাই । অত্যই 

_ভোমারদের মধ্যে পররিতের লক্ষণ যাবতীয় ধৈর্যে/তে 

চিহ্বেতে আশ্চর্থ্যতে ও মহৎ ক্রিয়াতে পুকাশিত ছিল। 

কেনন! তোমরা অন্য হ মগুলী হইতে কাহীতে অধম 

ছিলা এই মাত্র ব্তিরেক যে আমি আপনি তোমার 

দের উপর ভার ছিলাম না৷ এই অপরাধ আমাকে 

ক্ষমা কর | দেখ আমি তৃতীয়বার ভোমারদের নিকটে 

আসিতে উদ্যত আছি তথাপি আমি তোমার উপর 

ভার হইৰ না কেনন! আমি ভোমারদের সম্পদের চে 

করি না কিন্ত তোমারদের আপনারদিগকেই কেননা 

পিত্ মাত্র কারণ সন্ভানেরভ্দর ধন সঞ্চয় করা উচিত 

নয় কিন্ত সন্তানেরদের কারণ পিতৃ মাহ্র সঞ্চয় কর! 
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উচিত | এব আমি তোমারদের কারণ সাঁননে বয় 

করিৰ -এব* ব্যফিত হইৰ তাহাতে যতোধিক আছি 

ভোমারদিগকে গীতি করি ততোধিকে আমাকে যদি 

গীতির নূনতা হয়। কিন্ত ভাহ1 হউক ফে আমি তোমার 

দের উপর ভার ছিলাম না তথাচ ধূর্ত হইয়া আমি 

ভোমারদিগকে ছলে ধরিলাম। তবে যাহারদিগকে 

আসি তোঘারদের নিকট পাঠাইয়ীছিলাম তাহারদের 

মধ্যে কি আমি কাহারো দ্বারা ভোমারদ্িগ হইতে 

কিছু লাভপাইয়াছি। আমি টিটসকে পুর্থনা করিলাম্ 

ও তাহার সঙ্গে এক ভীতাকে গৌেরণে করিলাম 

কি তোমারদের স্থানে টিটস কিছু লাভ করিলেক 

আমরা একী আত্মায় এব একী পাদ চিহ্ছেতভে গতি 

করিলাম কি না। অপর তোমরা কি এই মত বুঝহ যে. 

আঘব্। ভোমার্দ্গিকে বাহাদ| করিয়া কহি আমরা 

খীফেতে ঈশ্বরের শাক্ষাতে কহি এব" হে পিয়িরা 
আমরা সকল কথ! তোমারদের ধর্ম বৃদ্ধির কারণ 
কহি। কেনন| আমি ভয় করি যে আমার আগমনে 

আমি তোমারদিগকে আপন ইচ্ছামত পাইৰ না এব” 

যে-ভোমরা আমাকে আপনারদের ইচ্ছামত পাইবা ন। 

ফে কি জানি বিবাদ আড়াড়ি উদ্ম। কলহ নিন্দ। 

কাণফুষ্ঠী গাফুলামী গোলমাল হয় বা। পাছে যখন 

, আমি পুনশ্চ আসিব তখন আনার ইশ্বর আমাকে 
4১৪22% 
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পাওস প্রিতের দ্বিতীয় পত্র করিস্ীরদিগকে 

নম করেছ ভোমারদের যগ্যে এব আমি অনেকে 

উপর শোক বিলাপ করি যাহারা অদ্যাপি পাপ 

করিয়াছে ও তাহারদ্রে কৃত মলক্রিয়! ও পর্দার ও 

হামাভিলাষ নিমিত্তে খেদিত হইয়া! মন ফিরায়নাই। 

ত্রয়োদশ অধ্ঠায় 

এই তৃতীয়বার আমি তোষারদের নিকটে আসি 

দুই তিন শাকির মূখে পুত্যেক কথা হর্ধ্য করা 

যাইবে । আমি পূর্বে কহিয়াছিলাম ও আপনার 

দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ হওয়া জ্ঞানে আমি অগুশুচি 

করিয়। কহি এব” অসাক্ষাৎ হইয়া! যে সকল আদ্যাপি 

গাপ করিয়াছে ভীহারুদিগকে এব” আর সকলের 

দিগকে এস্ন আমি লিখি যে প্নশ্চ যদি আসি তবে 

আম ক্ষমা করিব না। কেনন] তোমরা শীফটের 

আমাতে কহনের পণ টুড়িতেছ তিনি তো তোমার 

দের পতি অশক্ত নহেন কিন্ত তোমারদের মধ্যে 

শক্তিমান কেননা যদি তিনি অশক্তি দিয়া জুশেতে 

টাঙ্গ। গেলেন তথাচ তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে জীববান্দ 

থশকেন এব" আমরাও তাহাতে আশক্ত আছি কিন্ত 

ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা ভোষারদের পতি তাহার 

সহিত জীয়িব । আপনারদিগকে "বিচার কর যে 

তোর! ধর্মেতে আছ কি ম| তোমরা আপনারদের 

পরীক্ষা করহ তোমরা আপনার! কি-জানহ না যে 
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তোমর] যদি অগাহ পাত্র না হও তবে শ্বীউ ভোমার্ 

দের অন্তর্গত তশছেন | কিন্ত আমি ভরসা করি 

তোমর] জ্ঞাত হইবা ফে আমরা আগীহা পাত্র নহি। 

কিন্ত ঈশ্বর করেন্ ষে তোমর্] কিছু মন্দ কর্ম না কর 

ইহা আমি চাহি আর যে আমরা গুহ পাত্র 

পুকাশিত হই তাহা নয় বর" যে তোমর। বিশিষ্ট 

কর্ম কর ষ্দিহু আমরা অগা পাত্রের মত হইী। 

কেননা আমরা সত্যের বিক্ুদ্ধে কিছ করিতে পারি না 

কিন্ত সত্যের পচ্ছে কেবল | কেননা আমরা দূর্বল ও 

ভোমরা পুবল হইলে আমারদের আভীদ হয় এব্* 

আমরা! ইহাও চাহি বরঞ্চ তোমারদের সিদ্ধি 

অভএব আমি অসাচ্চাৎ হইয়া এই কথা লিখি যেন 

সাক্ষাৎ হইলে পরে ফে শক্তি পুভ জাথাকে বিনাশার্থে 
না দির থর্স বৃদ্ধির কারণ দিয়াছেন তদনূকমে 

কঠিন না করি । অবশেষে ভুত্রা কুশলে থাক 

নিদ্ধ হও সান্তমন হও এক কর্মের সদ্ধানে থাক এক্য 

পূর্বক থাক এব পমের ও এক্যের ঈশ্বর তোমার 

দের সঙ্গে থাকিবেন। পবিত্র চুম্বনে পরস্পর নমস্কার 

করহ। পৃণ্যবানেরু! সমূহ ভোমারুদের নমস্কার বলে 1 

পৃভূ ফিস্ত খীষটের অন্গুহ ও উম্বরর পুষে এব 

ধস্মাআার সঙ্গ ভোম! সকলের সহিত হউক আমেন। 
এটি ১৯5৯৯ 
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চারটি পা লগ 

সি ০ ক সন? গাল 

ভাজা কক ০০০ ৭ 

ছারা গাগা -ানষ্ঠ দাস 

| সী জান চস টাও শী হাক 

জাশীঘা, ০ 8 টগর 

টিগি। রিনা ০ রেজাঞ্ণ্গা 

হল চালাত ক পি: ডি, গল 
ফা লী ফর রি দি ৃ পা | | 

| উস সা করলা 

হা উনার) ।. টনি 

জ ক জা চাচা 

চা লা পা উণ $. 
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উচিত এব” আমি. তোমারদের কারণ সাঁলন্দে ব্য 

করিব এব" ব্যয়িত হইব তাহাতে যতোধিক আমি 

তোঘারদিগকে গীতি করি ততোধিকে আমাকে ফ্দি 

গীভির ন্যনতা হয়ু। কিশ্ত তাহা] হউক ফে আমি তোমার 

দের উপর ভার ছিলাম না তথাচ ধূর্ত হইয়া আছি 

তোমারদিগকে ছলে ধরিলাম | তবে যাহারদিগকে . 

আমি ভোমার্দের নিকট পাঠাইয়াছিলাম তাহারদের 

মধ্যে কি আমি কাহারো দ্বারা তোমারদিগ হইডে 

কিহ্ লাভ পাইফলাছি। আছি টিটসকে প্রার্থনা করিলাম 

ও তাহার সঙ্গে এক জীীতাকে পুরণ করিলাম্ 

কি তোমারদের স্থানে টিটস কিছু লাভ করিলেক 

আমরা] একী আত্মার এব" একী পাদ চিন্তে গভি 

করিলাম কি না। অপর তোমরা কি এই মত বৃষহ যে. 

আমরা তোমারদিগকে বাহানা করিয়া কহি আমর! 

খেতে ঈশ্বরের শাচ্ষাতে কহি এব" হে পিয়ুরা 

আমরা সকল কথা তোমারদের ধর্ম বৃদ্ধির কারণ 

কহি। কেননা] আমি ভয় করি ফে আমার আগমনে 

আমি তোমারদ্িগকে আপম ইচ্ছামত পাইৰ না এব 

যে তোমরা আমাকে আপনারদের ইচ্ছামভ পাইবা] ন] 

যে কি জানি বিবাদ আড়াড়ি উদ্মা! কলহ নিন্দা 

কাণফ্ুষ্কী গাফুলামী গোলমাল হয় ৰা ॥ পাছে য্খন্ 

আমি পৃনশ্চ আসিব তখন আমার ঈশ্বর আমাকে 

4৯ 8788 



পাওল প্েরিতের দ্বিতীয় পত্র করিস্তীরদিগকে 

নমূ করেল তোমারদের্ মধ্যে এব” আমি অনেকের 

উপর শোক বিলাপ করি যাহারা অদ্ঠাপি পাপ 

করিয়াছে ও তাহারদের কৃত ম্লক্রিয়! ও পরদার ও 

কামীভিলাষ নিমিত্তে খেদিত ভৃইয়।? মন ফিরাযুনাহী। : 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

এই ভ্তীয়বার আমি ভোযারদের নিকটে আসি 

দুই তিন শাচক্ষির মথে পুত্যেক কথা স্থৈর্ঘ্য করা 

যাইবে । আমি পূর্বে কহিয়াছিলাম ও আপনার 

দ্বিতীয়বারের সাচ্চা হওয়া জ্ঞানে আমি অগুশুচি 

করিয়। কহি এৰ* অস্বাক্ছাৎ হইয়া যে সকল অদ্যাপি 

গাপ করিয়াছে তাহারুদিগকে এব” আরু সকলের 

দিগকে এখন আমি লিখি যে পুনশ্চ যদি আসি তবে 

আমি ক্ষমা করিব না। কেননা তোমরা খ্রীষ্চের 

আমাতে কহনের পৃাণ টুড়িতেছ তিনি তো তোমার 

দের পুতি অশক্ত নহেন কিন্ত তোমারদের মধ্যে 

শক্তিমান! কেননা যদি তিনি অশক্তি দিয়া ক্রুশেতে 

টাঙ্গ] গেলেন তথাচ তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে জীব্বান্দ 

থাকেন এব" আমরাও তাহাতে অশক্ত আছি কিন্ত 

ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা তোমারদের গতি তাহার 

ভিত জীয়িব॥ আপনারদিগকে বিচার কর যে 

ভোমরা থর্সেতে আছ কি না তোমরা আপনারদের 

গরীচ্চা কর্হ তোমরা আপনারা কিজানহ নাযে 
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তোমরা যদি অগাহ পাত্র না হও তবে খ্ীষ্ট তোমার 

দের অন্তর্গত আছেন | কিন্ত আমি ভরপা করি 

তোমরা! জ্ঞাত হইবা যে আমরা অগ্যহ পাত্র নহি। 

কিন্ত ঈশ্বর করেন্ ফে তোমরা কিছু মন্দ কর্ম না কর 

ইহা আমি চাহি আর যে আমরা গ্রাহ্য পাত্র 

প্কাশিত হই তাহা ঘয়ু বর" ফে তোঘর] বিশিষ্ট 

কর্ম কর ফদিভু আমরা অগ্ুাহ্থ পাত্রের মত হই। 

কেননা আমরা সত্যের ধিক্ুদ্ধে কিছু করিতে পারি না. 

কিন্ত সত্যের পঙ্ষে কেবল | কেননা আমরা দূর্বল ও 

ভোমরা পুবল হইলে আমারদের আভাদ হয় এব* 

আমরা ইহ্শণ চাহি বরুঞ্চ তোমারদের পিদ্ধি। 

অতএব আমি অসাহ্ষা হইয়] এই কথা লিখি যেন 

সাক্ষাৎ হইলে পরে ফে শক্তি পুভ্ আমাকে বিনা গার্থে 
না দিয়] খর্স বৃদ্ধির কারণ দিয়াছেল তদন্করমে 

কঠিন না করি। অবশেষে ভুাত্রা কুশলে থাক 

সিদ্ধ হও জন্তমন হও এক কর্মের সন্ধানে থাক এক্য 

পূর্বক থাক এব* পুমের ও এক্ের ঈশ্বর তোমার 

দের সঙ্গে থাকিবেন। পবিত্র চুম্বনে পরস্পর নমস্কার 

করহ্ ॥ পুণ্ঠবানেরা সমূহ তোমারদের নমস্কার বলে। 

পুভু ফিস্ত খীষ্টের অনুগুহ ও ইশ্বরের গেমে এর 

থর্মাত্মার সঙ্গ তোম! সকলের সহিত হউক আমেন | 

৮ ০০ ২২৯০১ 
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পাগল প্রিতের পত্র গালাতীর্দিগকে 

পথম আধ্ঠায় 

পাঁওল এক প্রিত মনষ্ঠেরদিগ হইতে নহে মন্ষ্যর 

দ্বারাতে ও নহে কিন্ত গিশ্ত খীফ এব” তাহার মৃত্/হইভে 

২. উণ্ধানকর্তা ঈশ্বর পিতা হইতে । আমি এব* আমার 

সক্ষি ভ্টঁত্গণ সকল গালাতীয়ামণ্ডলী সকলের পুতি । 

৩।৪ ঈশ্বর পিতা ও আমারদের পুভুয়িস্ত খীষ্ট হইতে অশগুহ 

ও শান্তি তোমার্দিগকে হউক সেই পুভু যিনি আমার 

দিগকে এই বর্তমান কুজগৎ্হইতে উদ্ধার করিবার কারণ 
আপনাকে আমারদের পাপ পুযুক্ত গুদান করিলেন । 

৫. ও তাহা আঘারদের পিভা ঈশ্বরের ইচ্ছান্সারে 

৬ যাহার পুশণ্সা সর্ব্বহ্ষণে হউক আমেন। আমি 
8১০১৮ কউ. | 
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পাওল প্েরিতের পত্র গাশাতীরদিগকে 

বিস্মায়ীপঙ্গ হইয়াছি ফে শষ্টের অনুগুহেতে ফে ব্যক্তি 

তোমার্দিগকে আসান করিলেক তাহাকে তোম্র! 

এমত শীঘু ছাড়িয়াগিয়া আন; মঙ্গল সমাচারেতে পুবৃত্ত 

হইয়াছ। সেইত অন্য নহে কিন্ত কতেক লোক 

তোমারদিগকে ব্যস্ত করিয়া! দেয় এব" শীষের মঙ্গল 
অমাচারের বিপর্য/য় করিতে ইচ্ছ! করে । কিন্ত যে. 
মঙ্গল সমাচার আমরা তোমারদের স্থানে পুচার 

করিয়াছি তদ্ঠতিরেক যদি আমরা কিস স্বর্গ হইতে 

আগত কোন দূত অন্য মল সমাচার পুচার করে 

তবে সে শাপভুউ হউক। যেমত পূর্বে কহিয়াছি 

সেইমত এখন ও আমি পুনশ্চ কহি যে ম্ক্গল সমাচার 

তোমরা পাইফাছ তাহা বই যদি কোন ব্/ক্তি অন্যকে 

পুচার করে সে শাপগুস্ত হউক । কেনন| এখন আমি 

মনুষ্যেরদিগের মন যোগাইতেছি কি ঈশ্বরের আমি 

কি মন্ষ্ঠেরদের সন্তোষ জন্মাইতে চে করি কেননা 

যদি আমি মনুষ্ঠরদের তুষ্ডি করিতাম তবে আছি 

গীষ্টের সেবক হইতাম না । কিন্তহে ভ্ত্রা যে 

মঙ্গল সমাচার আমার দ্বার পুচারিত হইয়াছে 

তাহ] মনুষ্যান্ক্রমে নহে ইহা আমি তোমারদিগকে 

নিশ্চিত জানাই | কেননা আমি মনুষ্য হইতে 

তাহা] পাই নাই এব" যিশ্ত খীফ্টের পুকাশ বাণীর 

ছারা ব্তিরেক তাহা আমি শিক্ষিত ও হই নাই। 

রাস এ 
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কেনন] তোমরা আমার গতকালের য়ুহোদী থর 

ব্যবহার শ্তনিয়াছু যে আমি ঈশ্বরের মণ্ডলী পুতি 

অপরিমাণ রূপে দৌরাআ্ঠু ও উৎপাত করিলাব। 

এব আমার পিত্গণের পারম্পর্ উপদেশ নিমিত্তে 

অত্যন্ত ব্যাশক্ত হইয়া আমি যুহোদী ধর্মেতে অনেক 

স্বদেশি স্বসমান জন হইতে অধিক বি্সার্দ ছিলাম | 

কিন্ত যে ইশ্বর “আমাকে আপনার মাতার গর্ত হইতে 

বিভিন্ন করিলেন এব্* তাহার অনুগুহেতে ডাকিলেন। 

তিনি যখন আমাতে আপন পুন্ত্র পুকাশ করিতে 

ইচ্ছা! করিলেন যে আমি তাহাকে ভিন্নদেশিবর্গের 

মধ্যে পুচার করি তখন আমি রুক্ত মাসের সহিত 

চ্ধণমাত্রে যুক্তি করিলাম না । এব” আমার পূর্বে 

যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল তাহারদের নিকট; আমি 

যিরোশলম গেলাম না কিন্ত আব্বা দেশে গমন 

করিলাম ও পৃনশ্চ দমস্কেতে ফিরিয়া আইলাম । পরে 

তিন বৎসর গত হইলে জ্বামি পিতরের সহিত দেখা] 

করিতে যিরৌশলমে গমন করিয়া তাহার স্তানে পনের 

দিবস থাকিলাম । কিন্ত পুভুর ভাতা যাকুৰ ব্যতিরেক 

আমি প্রেরিতেরদের মধে; অন্য কাহাকে দেখিলাম 

ন]। এখন যে কথা আমি তোমারদিগকে লিশিতেছি 

দেখ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আমি মিথঠ করিয়া লিখি না। 

তাহার পরে আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অঞ্চলে 

9091০ 



৪০৩ পাওল পরিতের পত্র গালাতীরদ্গকে 

২২ জবাগমন করিলাম । এব" যুহোদা দেশস্থিত শরীফের 
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২৪ 

মণ্ডলী সকলের স্থানে আমি সবদনে পরিচিত ছিলাম 

না। কিন্ত তাহারা শুনিয়াছিল কেবল যে গত সময়ে 

ফেব্যক্তি আমার্দিগকে তাড়না] করিলেক সে ব্/ক্তি 

এখন সেই ধর্ম পুচার করিতেছে যাহার উৎপাত সে 
পর্ব করিয়াছিল । এব” আমার বিষ্য়ে তাহার! 

ঈশ্বরের পুশ"সা করিতে লাগিল --+ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

তাহার পরে চৌদ্দবৎসর গত হইলে আমি বার্ণবার 

সহিত গিরোশলমে পুনরাফ গমন করিলাম এব" 
টিটসকেও সঙ্গে লইয়া গেলাম | কিন্ত আমি ঈশ্বরের 

পৃত্যাদেশে গেলাম এব্* যে মঙ্গল সমাচার আমি 

ভিন্দেশিরদের মৃধ্যে পুচার করিতেছি তাহা আমি 

তাহারদের গোচর করিলাম কিন্ত মর্যযাদিক লোকের 

স্বানে গোপন রূপে যে কি জানি আমি নিরর9৫থক ক! 

দৌড়ি কিম্বা দৌডিযাছিলাম | কিন্ত টিটস যে আমার 

সঙ্ষে ছিল সে যুনা্শী হইয়া ও-সুন্গত লইতে 

আবশ্যকারধীন করাগেল না| এৰ* তাহা ছলেতে 

প্রি মিথ্যা ভাত্গণের বিষয়ে যাহারা আমারদের 

যিস্ত খীষঞ্টেতে প্ুৃপ্ত মুক্তি নেহালিতে স'গোপনে ঘুষড়িয়া 

ছিল তাহাতে যেন আমারদ্গকে বদ্ধনে আনিয়া দেয়। 

কিন্ত আমরা তাহারদের পুতি একক্কণমাত্রে বশ 



দ্বিতীয় অধ্যায় ধ৩১ 

মালিয়। স্বান ছাড়িলাম না ফে ভোমীরদের সঙ্গে মঙ্গল 

৬. সমাচারের সত্য যেন থাকে। কিন্ত যাহার] স্র্ষ্ঠমত 

দেখাইল তাহারদের শ্টষ্টতা যাহা হউক সে আমার 

স্কানে কিছু গণনার বিষ্য়ু নয় ঈশ্বর কাহার মৃখাৰ 

লোকন করেন না কেনন। যাহারা মান্/রূপ দেখাইল 

ণ তাহারা আমার কোনমত বৃদ্ধি করিল না। বর তা 

না হইয়া য্খন তাহারা! দেশিল যে পিতরের স্াঙ্গে 

যাদৃশ সুন্ধতী লোকের শ্বণার্থ মূল সমাচার গাচ্ছিত 
হইয়াছিল তাদ্শ আমার 'স্বানে অসুন্বতী লোকের 

৮. শ্বণার্থ মঙ্গল সাচার গচ্ছিত হইয়াছিল। কেনন! 

যিন সুন্গতী বর্গের স্থানে দৌত/ কর্ম সাধাইতে পিতরে 

সফলকারী করিলেন তিনি ভিন্নদেশিব্র্গের পুতি 

আমাতে ও সফলকারী করিয়া কর্ম সাধধাইয়৷ দিলেন। 

৯. এব* আমাকে যে পুসাদ দেওয়াগিয়াছিল তাহা দেখিয়া 

যাকৃৰ ও কাইফা ও যোহন যাহারা ত্তম্ত মত দেখাইল 

তাহারা আমাকেও বার্ণৰাকে সহজনতার দক্ষিণ হস্ত 

দিলেন যে আমরা ভিন্নদেশিবর্ের স্থানে ও তাহার! 

১০ সূন্গতী লোকের নিকটে যায় । কেবল তাহার) চাহিল 

যে আমরা দরিদ্রদের পুতি মনোযুক্ত থাকি ও তাহ] 

১১ করিতে আমিও উদুকত ছিলাম | কিন্ত পিতর যখন 

আন্টিয়খে- আসিয়াছিলেন তখন তাহার নিন্দার 

ভিহয় হইলে আমি তাহাকে সম্মুখ] সঙ্গশ্থি পুতিরোথ 



41৩২  পাওল প্রেরিতের পত্র গীলাতীরদিগকে 

১২ করিলাম | কেননা যাকুৰের নিকট হইতে কডেক 

লোকের আগমন পূর্বে তিনি ভিনদেশিলোকে্র সহিত 

ভোজন করিয়াছিলেন কিন্ত তাহারদের আইসন পরে 

তিনি সুন্গভীরদিগকে ভয় করিয়া উঠিয়া! গিয়া বিভিন্ন 

১৩ হইলেন । এব" অন যুহোদীর। তাহার সঙ্ষে কপট 

ব্যবহার করিলেক এমত যে বার্ণৰাও তাহারদেরূ 

3. কাপটে/ভে বিচলিত হইয়াগেল। কিন্ত যখন আমি 

দেখিলাম ফে তাহারা মর্জল সমাচারের সত্ঠান্ক্রমে 

যাথার্থ্য রূপে চলিল না তখন আমি পিতরকে সকলের 

সাক্ষাতে কহিলাম যে তুমি যদি যুহোদী হইয়া 

ভিনদেশিবর্গের ধারাকরমে আশচরণ করহ্ তকে! 

ভূমি ভিনদেশিবর্গেরদিগকে যুহোদীরদের ধারামত 

ব্যবহার করিতে আব্শ্যকাধীন কেন করিতেছ। 

5প. আমরা ফে ভিশ্মদেশি বর্গের মধ্তকার পাপী না হইয়া! 

১৬ স্বধর্মেতে যুহোদী হই । এই যে ব্যবস্থার ক্রিয়াতে 

মনৃষ্ঠের মির্দোষ ঠাহারা হয় না কিন গ্িস্ত খটুষ্টের 

পৃত্যয়েতে হয় ইহ! জানিয়া আমরাই গিস্ত খীষ্টেতে 

পুত্/য় করিয়াছি যেন শ্রীষ্টের প্রত্য়েতে আমরা! 

নির্দোষী ঠাহরা যাই এব" ব্যবস্থার ক্রিয়াতে নয় 

 কেনন] ব্যবস্থার ক্রিয়াতে কোন পাঁণী নির্দোষী ঠাহর। 

১৭ যাইবেক না। কিন্ত খীষ্টেতে আমারদের নির্দোষ ঠাহরা! 

যাইবার চে! হইলো যদ্দিতু আমরা আপনারা পাপী 
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ঠাহরা যাই তবে কি খীউ পাপের সেবক হান এমন 

যেন না হয়। কিছ যেকর্ম সকল আমি ভাকিয়! 

ফেলিয়াছিলাম তাহা যদি প্নশ্চ গাথিযা! দেই তবে 

আমি আপনাকে অপরাধী করিয়। মানিলাষ | কেনন। 

আমি ব্যবস্থার দ্বারাতে ব/ৰস্কার পুতি মৃত হইয়াছি 

তাহাতে যেন আমি ঈশ্বরের পুতি জীয়] থাকি । আহি 

গুটীফের সঙ্গে ক্রুশেতে টাঙ্গা গিয়াছি ভবে আমি 

সজীব হইয়া! থাকি তথাচ আমি নহি কিন্ত খষ্ট 

আমাতে জীভেছেন এব, সম্পূতি ফে জীবনের খারা 

আমি শরীরেতে জী তাহা আমি ঈশ্বরের পত্রের 

পৃত্যফেতে জীতেছি ফিনি আমাকে প্মে করিলেন 

এব, আমার বিষ্যু আপনাকে পুদান করিলেন । 

আমি ঈশ্বরের অন্গৃহ বৃথা! করি না কেন না! ফ্িস্যাৎ 

ব্যবস্থার ছ্বারাতে যাথার্থ/ হয তবে খীউ নিরর্থক 

মরিয়াছেন (7 
তৃতীয় অধ্যায় 

হে অবিকেক গালাতীর্। ফাহারদের চচ্চ গোচরে 

যিস্ত খু ক্রুশেতে টাঙ্গ! হইয়া ভোমারদের মধ্যে 

ব্যক্ত রূপে প্কাশিত হইয়াছেন কে তোমারদিগকে 

মোহিয়। দিয়াছেন ফে তোমরা সত্যের আজ] বৃহ ন! 

হও । কেবল ইহা! তোমারদের স্বানে আমি শিক্ষিতে 

চাহি ফে তোমরা ব্যবস্থার ক্রিয়াতে কিষ। পুয়ের 



৭৩৪ পাওল পরিতের পত্র গালাতীরদিণকে 

শুবণে আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলা | ভোমরা কি এত 
অবিবেক আত্মাতে আ'রস্ত করিয়া এখন তোমরা 

শরীরের দ্বারাডে সিদ্ধ হইলা। তোমরা ক্তি এত 

কর্মের সহিষণতা নিরর্থক করিয়াছ যদিভু সে অদ্যা্ি 

নিরর্থক হয় বটে. অতএব যে জন তোমারদিগকে 
আত্বীকে যোগাইতেছে এব" তোমারদের মঞ্চে 

আশ্র্ কর্ম করিতেছে সে কিব্যবস্থার ক্রিয়াতে 

কিয়া পুভ্যয়ের শুহণে তাহা করে |. য্দনুক্রমে 

আবরহাম ঈশ্বরকে পুত্যয় করিলে সে তাহার পতি 

যাথার্থ/ নিমিত্তে গণনা] হইল | অতএব তোমরা জ্ঞাত 

হও ফে পুত্যয়াবলক্বী যাহারা তাহারাই, আবরহামের 
সন্তান । এব” যে ঈশ্বর পুত/য়ের দ্বারাতে ভিন্নদেশি 

বর্গেরদিগকে নিরপরাধী করিয়া! ঠাহরাইবেন ইহ] 

গুহ্থেতে অগুদর্শিত হইলে সে আবরহামের স্থানে 

মঙ্গল সমাচারকে পূর্বে পুচার করিল যে তোমাতে 

সকল দেশের আশীবর্বাদ হইবেক | এতদর্থে যাহারা 

পৃত্যয়াবলম্বী হয়ু তাহারা বিশ্বাসী আবরহামের 

সহিত আশশীর্বর্বাদ পাত্র হয় ! কেনন। ব্যবস্থার 

কর্মাবলম্বী ফতেক হয় তাহারা শাপের তলে আছে 

কি জন্যেনা লিপি আছে যে ব্যবস্থার পৃস্তকে যে 

সকল লেখা আছে সে সকলেতে যাহার তাহারে 

পালন করিতে না থাকে তাহারদের গুত্যেক জন 
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শাপগুত্ত হইল। কিন্ত যে ঈশ্বরের সাক্ষাতে কোন মন্ৰ্য 

ব্যবস্থা হইতে নিরপরাধী টাহরা যাঁয়ু না ইহ। ব্যক্ত 

আছে কেননা যাথার্থক যে সে পশ্গয়েতেই 

বাচিকেক। অতএব ব্যব্তাট! পুয়ের ধারাতে নঙে 

কিন্ত যে মন্ষ্ঠ তাহা পালন করে সেই সে তাহাতে 

বাচিবে। শু আমারদের কারণ আপনি শাপকৃত 

হইয়া আহ্ারদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত 

করিয়াছেন কেনন। লিপ আছে পুত্যেক জন ্ে 

বৃন্ষেতভে টাঙ্গা ফায় সে শাপগুস্ত হয় । তাহাতে ফ্িপ্ত 

শুঁ্টের দ্বারা ভিনদেশি বর্গর উপর আব্রযামের 

আশীবর্বাদ যেন আইপে যে আমর] বিশ্বান হারাতে 

আত্মার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হই | হে ভীচরা আছি 

মনৃষ্যেরদের ধারাক্রমে কহি যদি মন্ষ্ঠরি নিয়ম 

মাত্র হয় তথাচ কোন জন তাহার হাস কিন্ব। বৃক্ধি 

করে না। পরন্ত অঙ্গীকার সকল আবরহীম ও 

তাহার সন্তানকে করা গিয়াছিল তিনি এই কথাও 

সন্তানেরদিগকে কহেন না যাহাতে অনেকের বোধ 

হয় কিন্ত তোমার সন্তানকে যাহাতে এক জনের বোথ্ 

হয় সেকেনা শীষ । এব” ইহা আমি কহি খ্ীষ্টের 

বিষয়ে যেনিয়ম ঈশ্বর পৃব্রে দূঢ্ স্থির করিয়াছিলেন 
তাহাকে যে ব্যবস্থা চারি শত ত্রিশ বৎসর পশ্চাৎ 

হইয়াছে সে নিবর্ত করিতে পারিবে না যে তাহাতে 
0০০০৪ 
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পাওল প্রেরিতের্ পত্র গাঁলাতীর্দিগকে 

অক্গীকারট। নিষ্চল হয় | কেনন! যদি অথিকার্ট। 

ব্যবস্থ। হইতে হয় তবে সে অক্রীকার হইতে আর 

হয় না কিন্ত ঈশ্বর তীহাকে অঙ্গীকার পৃৰ্বক 

আবরহাীমকে দিলেন । তবে ব্ৰস্থার পুয়ৌোজন কি 

তাহা অপরাধের কারণ বাঁড় দেওয়া] গেল যাব 

সে বশ না আইসে যাহীকে অঙ্গীকার কর! 

গিয়াছিল এব” দূতগণের দ্বারা এক ম্ধ্যস্থোর হাতে 

নিযোজিত ছিল । তবু মধ্যস্থ যে সে একের পুতি হয়ু 

ন।কিন্ত ঈশ্বর এক আছেন। তবে কি ব্ঠবস্থাট। ঈশ্বরের 

অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে আছে এমন যেন ন। হযু কেননা! 

যদি জীবন দান করিবার সাধ্যযুক্ত কোন ব্যবস্থা 

দেওয়া যাইত তবে অব্শঠ ব্যবস্থার দ্বারাতেই 

যাথার্ঘ/চ হইত। কিন্ত গুন্থে সকলেরদিগকে পাপের 

বশে বদ্ধ করিয়াছে তাহাতে যে অঙ্গীকার যিশ্ত খীফেতে 

বিশ্বাস দ্বারাতে হয় ভাহী যেন বৈশ্বীসিক জনের, 

দিগকে দেওয়া যাঁফু। কিন্ত পুড্যয়ের আইসনের পূর্বে 

আমর] ব্যবস্থার বশে রক্ষিত হইয়। ফে পুত্যয় পশ্চাতে 

পুকাশিত হইবে তাহার পুতি বৃদ্ধ ছিলাম । অতএব 

শীষের নিকট আকর্ষণ করিবার কারণ যেন পু 

দ্বারাতে আমারদের নির্দোষ টাহরা হয় ব্যবস্থা আমার 

দের শিক্ষাপ্তরু ছিল। কিন্ত পৃত্যয় আইলে পরে আমরা! 

শিক্ষাগ্তরুর শাসন বশে আর হই না। কেননা যিশ্ত 
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শীকে পুভ্যয়ের দ্বারাভে তোমরা সকলি ঈশ্বরের সন্তান। 
কেননা তোমরা যতেক লোক শ্টীষটেতে বাপ্টাইজিত 

হইয়াছ ততেক শ্রীউকে পরিধান করিয়াছ | তীহাতে 

যুহ্োদ্দী ও নাই যুনানী ও নাই তাহাতে বন্ধ ও নাই 

মুক্ত ও নাই তাহাতে পুরুষ নাই ও ত্রী ও নাই কেনন! 

যিশ্ত খষ্জতে ভোমরা সকলি এক | আর ফ্দিতু খুষটের 

হও তবে তোমরা আবর্হামের সন্তান এব"অঙ্গীকারের 

গুণামূক্রমে উত্তরাধিকারী | 

চতুর্থ অধ্যায় 

অতএব আমি কহি যে উত্তরাধিকারী যদ্/পিস্যাৎ 
সকলের পুভু হন তথাচ যাবৎ ছাওয়াল হইয়া থাকেন 

তাবৎ তাহাতে ও দাসেতে কিছু ভেদ নাই । কিন্ত 

পিতার নির্ণাত কাল পর্যন্ত গরু শাসনাদি কর্তার 
অন্গত থাকেন । তশ্মত যখন আমরা ছাওয়াল 

ছিলাম তখন আমরা ও পৃথিবীর সূত্ররূপ বিধানেতে 

বন্ধ ছিলাম । কিন্ত কাল যখন পরিপূর্ণ হইয়া! আইল 

তখন ইশ্বর ভ্রীতে উপজিত ও ব্যবস্থার অন্গত হইয়া! 

উৎপাদিত আপন পন্রকে পররেণ করিলেন | ফে্ 

ব্যবস্থার অন্গত যাহার] ছিল তাহারদিগকে তিনি 

মুক্ত করেন যে আর! পোষ্য পৃত্রের পদ যেন পাই। 

এব্* তোমরা পুভ্রগণ হইল! ইহার কারণ ঈশ্বর তোমার 

দের মনেতে আব্বা পিতে। ডাকিয়া উক্তায়মান আপন 

0 6০2662 
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পাওল প্ররিতের পত্র গালাতীরদিগকে 

প্ত্রের আত্মাকে পাঠাইয়াছেন | অতএব তুমি আর 
দাস নহ কিন্ত পূজ এব" যদি পূজ তবে শীষ দিয়া ঈশ্বরের 

এক উত্তরাধিকারী | কিন্ত যখন তোমরা ঈশ্বরকে 

অআভ্ঞাত ছিল] তখন ভেম্র! তাহারদের বশভাপন 

হইয়াছিল বটে যাহারা স্বপুকৃতিতে ঈশ্বর নহে । কিন্ত 

সম্পুতি ঈশ্বরকে জানিলে পরে বরঞ্চ ঈশ্বরের স্তানে জান] 

গেলে পরে এ অশক্ত ও দৈন্/রূপ সূত্র সকল যাহার 

গতি পুনবর্কার বশতাপন্ন হওয়া তোমরা ইচ্ছা করহ্ 

তাহার নিকটে কেমনে ফ্িরিতেছ। ভোমরা দিবস ও 

মাস ও সময় ও ব্ৎ্সরাদি মীনিতেছ | আমি তোমার 

দ্বের পুতি ভয় করি যেকি জানি আমি তোমারদের 

হেতু পরিশুমের ব/য় নিরর্থক কা করিয়াছি । হে 
ভুতুর) আমি তোমার্দের স্থানে প্রার্থনা করি যে 

তোমরা আমার সম্মত হও কেনন] আমি তোমারদের 

সদ্মত আছি তোমরা! আমার কিছু ক্ষতি করহ্ নাই। 

তোমর। জানহ যে আমি পুথমে শরীরের দৌব্বল্ 

তোমারদের মধ্যে মঙ্গল সমাচার পুচার করিলাম | এব* . 

আমার শরীরস্থিত পরীক্ষা যে আছে তাহার পুতি 

তোমরা অবজ্ঞ। করিলা ন] এব্* তুচ্ছ জ্ঞানে অগ্াহও ৷ 

করিলা না কিন্ত ঈশ্বরের এক দূতের ন্ঠায় বর* : 

যিন্ত শ্রীষ্টেরি ন্যায় আমাকে গুহণ করিল1। তখনু 

তভোমারদের ধন; মানন কি রূপ ছিল কেননা আমি ॥ 



চতুর্থ অধ্যায় ৭৩৯ 

তোমারদেরু সাক্ষী আছি যে ভাহ] যদ্দি সাঞ্্য হইত 

তবে ভোমরা আপনারদের চচ্চু খসাইয়া লইফ্া 

১৬ আমাকে দিতা। আমি তোমারদ্গকে সত/ কহিয়া দি 

আতএর ইহার কারণ নাকিন আমি তোমারদ্ের শত্রু 

১৪ হৃইলাম। সে কল তোমারদের পুতি একান্ত রূপে 

অন্র্ক্ত হয় কিন্ত ভাল মত নয় বুরূ" তাহারা আমার 

দিগকে বাহির করিয়া রাশিতে ইচ্ছা করে যেন 

১৮ তোমরা ভাহারদের পুতি অনুরক্ত হও। কিন্ত ভান 

বিষয়েতে সতত একান্ত রূপে অন্রক্ত হওয়) ভাল 

এর" য্শ্বন আমি তোমারদের সঙ্গে সাক্ষাত হই 

১৯ তখন কেবূল নহে । হে আমার ছোট ছুওয়ীলেরা 

যাহারদের কারণ আমার পুসববেদ্ন! পুনর্র্ৰার 

হইতেছে যাবৎ শ্বীফের আকুতি ভোমারদের অন্তরে 

২০ সৃষ্ট না হয়। সম্পৃতি আমি তোমারদের সঙ্রে সাহ্চাৎ 

হইতে ও আপনার রব অম/মত করিতে ইচ্ছা করি 

২১ কেনন| আমি তোমারদের পুতি সন্দি্ধথাকি | আমাকে 

বুল তোমরা ফে ব্যবস্থার অনগত হওনের ইচ্ছা! করহ্ 

২২ কিব্যবস্থার কথা তোমরা শ্তনহ না। কেনন! লিংগ 

আছে যে আবরুহামের দূই পুজ্র ছিল একট) দান 

২৩ ভ্রীর গর্তে এব অন্যট! মুক্তা ভ্রীর গর্তে। অতএব বে 

দাসী হইতে হইয়াছিল সে শরীরানুক্রমে জমিন কিন্ত 

যে মুক্তা আ্রী হইতে হইয়াছিল সে অঙ্গীকারের গু] 
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পাওল পেরিতের পত্র গালাতীরদিগতকে 

জাত হইলেক | এই কথা নিদর্শনীয় আছে কেলন! 

ইহারা নিযুম দ্বয় বটে একটা শিনাই পর্বত হইতে 

যে দাসত্ব বন্ধনের কারণ সন্তান পূসৰ করে এইটা 

হাগার। কেননা এই হাগার আব্বা দেশস্ শিন্পাই 

পর্বত আছে' এব* বর্তমান যিরোশলম যে আপন 

সন্তানের সহিত দাসত্ব বন্ধনে থাকে তাহার প্রতিরূপ 

আছে | কিন্ত উর্ধন্থিত খ্রিরোশলম তিনি মুক্তা ভ্রীটা 

যিনি আমা সকলের মাতা আছেন । কেননা লাপ 

আছে যে হে বন্ধ্যা যে আন্তরাপত্ঠ ছিলা না কষ্ট 

চিত্তা হও হে তু যে অপুস্ত। ছিল৷ বিকনিত হই! 

মহাধুনি করহ কেননা সবার ছাওয়াল হইতে 

আনাথিনীর ছাওয়ালেরা বু অধিক হইল । অতএক 

ভুত্রা আমরা গ্লিশহাকের মত আঙ্গীকারের সন্তান 

আছি। কিস্ত তখনকার মত শরীরান্সারিক জাত 

ব/ক্তি যেমন আত্মানসারিক জাত ব্যক্তিকে তাড়না 

করিল সেইমত এখনও আছে । কিন্ত গৃঙ্থেতে কি কছে 

দাসী ভ্রীকে সপৃত্রেবাহির করিয়া দেও কেননা দাসী 

স্রীর পুত্র মৃক্তা ভ্রীর পৃত্রের সহোৌত্তরাধিকারী হইবেক 

না। অতএব হে ভুভ্রা, আমরা দাসী ভ্রীর সন্তান 

নহি কিন্ত মূক্তা আ্রীর সন্তান | 

পঞ্চম অধ্যায় 

অতএব যে মুক্কি দিয়া খীষ্ট আমাদিগকে মোচন 
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করিয়াছেন তাহাফ দৃঢ় মতে স্তির থাক এক" দাসত্বের 

জোয়াইলেতে আর্হার রোধিভ হইও না | দেখ আমি 

পাওল ভ্রোঘার্দিগকে কৃহি ফে তোমর] যদি স্গভ 

গৃহণ করহ তবে শ্ীষ্$েতে তোমারদের কিছ, ফল 

হইকে না । কেনন। আমি পুত্যেক সুন্নত গাহী জনকে 

সাক্ষ কথা! কহি ফে সেই ব্যবস্থা সমূহ পালন করিতে 

দায়ুগৃন্ত আছে । তোমার্দের মধ্ে কেহ হয় না কেন 

যাহারা ব্যবস্থ। হইতে নির্দোষী ঠাহরা। যাও তোমার 

দের পুতি শীষ নিষ্ষল হইয়াছেন ভোমরা আনগৃহ 

হইতে পতিত হইল1। কেননা আমরা আত্ার 

ছারা পৃত্যয় যোগে ফাথার্৫থের ভরসার অপেচ্ষাতে 

থাকি । কেননা স্রিস্ত খ্বীষ্টেতে সৌনড; কিছু করে না 

অসৌন্ত্যও কিছু করে না কিন্ত পুত্/য় যে প্মের 

দ্বারাতে কারী করে ॥ তোম্র! ভালরূপ ধাইলা কেটা 

সত্যের আজ্ঞাকারী হৃইভে তোমারদিগকে বাধ] 

করিয়াছে । এই লওয়ানী তোমার্দের আহ্বান কর্ত। 

হইডে আইসে নাই | অলপ খমীরে ঢেল। সম্দায় 

খমীরী করে। পুভুহইতে তোমারদিগেতে আমার 

বিশ্বাস আছে যে তোমারদের অন্যমন হইবে না 

কিন্ত যেতোমারদিগকে ব্যস্ত করিয়া দেয় সে আপনাৰ 

দণ্ড ভুগ্ডিবে কেহ হয়না কেন। কিন্ত হে ভ্াত্রা যদি 

আমি অদ্ঠাপি সুন্নতের বিধান্ব পুচার করিয়। শিক্ষাই 



57,  পাওল পরিতের পত্র গালাভীরদিগকে 

তবেকি জনে; আমি সম্প্তপ্ত তাড়না পাইতেছি তবেভ 

. ১. জুশের ঠেষ নিবৃত্ত হইয়াছে । আমার ইচ্ছ। যে ভোমার 

১৩ দেরব্যস্তকারিরা বিচ্ছেদ হয়ু | কেননা ভ্তাচ্রা তৌমর। 

মুক্তিতে আছ্ানিত হৃইয়াছ কেবল সেই মৃক্তির 

উপলক্ষেতে শারীরিক বিষয়ের ব্যাপার ফেম না কর' 

১৪ কিন্ত পরমেতে পরুদপর সেবা করিও | কিন্ত সমূদায় 

ব্যবস্থা এক কথাতে পূর্ণ হয় তাহা এই তুমি আপন 

১৫ পড়মিরক আত্বব্্ সেই করিবা। কি যদি তোমরা 

কামড়াকামড়ি করিয়। অন্য অন্যেরদিগকে গস 

করহ তবে সাবধান যেন পরস্পর তোমরা নষ্ট না 

১৬ হও ।কিন্ত ইহা আমি কহি আত্মান্ক্রমে গতি করহ 

বৰ তোমরা শরীরের কামাদি পালন করবা না | 

১৭ কেলন] আত্মার বিরুক্ধে শরীরের কামলা এব, 

শীরের বিরুদ্বে আজ্মার কামনা! এব" এই উভতয়েজে 

উভয়ের কিপর্তয় হয় তাহাতে যে কহ ভোনরা! ইচ্ছি। 

১৮ কর্হ ভাহীই তোমরা করিতে পারহ না। কি যদি 

তোমরা আত্মীতে আকর্ষিত হইয়া থাক তবে তোমর! 

১৯ ব্যবস্থার অধীন নভ। পরুস্ত শরীরের ক্রিয়া সুব্যক্ত ণ 

আছে তাহা এই পরদার বেশ্যাগমন মলক্তিয়! 

২০ . কামুকত]| বিগুছ পৃজী মায়াবী ছ্বেষ বিবাদ আড়াড়ি | 

২১ পৃতিকোপ পুতিযোগিতা পক্ষপাৎ ভেদ। ঈর্ষা বৃ 

মত্ত রক্গরসাদি ও আরু & এইমত বিষ্যু যাহার ূ 
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হট অধ্যায় ৭8৩ 

কারণ আমি তোষারুদিগকে অগুশুগি চেতাইয়া দি 

যেমত আমি পূর্ব জানাইয়া ছিলাম যে এত 

আচারির। ঈশ্বরের রাজ্ঠাধিকার পাইবেক না । কিছ্ত 

আত্মার ফল পে আলন্দ শাস্তি চিরচ্ষমা কোনলডা! 

উদ্দার্ঘ। পুণ্য | ক্ষান্তি পুকৃত ভোগ এবত কর্মের বিকুত্ত 

কোন বিধীল নাই | এব* যাহার খীকের হয় তাহারা 

রাগ কামান স্বণরীরে তুশেতে দমন করিয়াছে । 

যদিতু আমরা আত্মা জা তবে আত্মাল্সারে যেন 

গতি ও করি। আমরা পরস্পর উচানি ও পরপহ 

ঈর্ক] করিয়) বুথ! গৌরহ যেল না কর | 

ফ্ষ্ঠ অধ্যান্্ 

হে ভ্াত্র1 যদি কোন মূন্ষ্য যটলাকমে কোন্ 

অআপরাধেতে পড়ে তবে তোমরা যে আত লোক 

হও এমত জনকে আত্ম বিবেচন! করিয়। কোমলতা 

পূর্বক পুনরায় স্থির করহ যে কি জানি তুমি আপনি 

বা পরীক্তিত হও । তোমরু! পরনপর এক জন আন্যের 

ভারবাহক হও এব্* এই মতে খীফেের বিধান পালন 

করহ | কেনন। যদি প্কেহ নাস্তি বন্ত হইয়। আপনাকে 

বস্ত জ্ঞান করে তবে সেম্বয়ু, ভুান্ত হইয়াছে । কিছ 

_পুতিজন আপন ং কর্মের পরীক্ষা! কন্তক তবে সে 

কেবল আপনাতেই আনন্দ পাইবেক আন্টতে নহে । 

&1৬ কেননা পুঠিজনন আপন ং ভার বকহিবে। যে জন 
৭৭৭ এ 
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পাগল প্রিতের পত্র গালাভীরদিগকে 

বাণীতে শিক্ষিত হইতেছে সে জন শিক্ষকের স্থানে 

ভাল সামগুী সকল ফোগাইয়া দিউক। ভ্ন্ত হইও না 

ঈশ্বর বঞ্চিত হন না কেননা মনুষ্যটা যে কিছু বুনে 

তাহাও কার্টিৰে | অতএব যে জন আপন শরীর্ পুতি 

বুলন করে সে শরীর হইতে হুয়ভালন্ক হইতে কিন্ত 

যে আত্মার পৃতি রোপণ করে সে আত্মা হইতে 

অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইবে। এব” সুকর্মেতে আমর! 

যেন পরিশ্ন্ত না হই কেননা কাতর ,না হইলে 

আমর! সময় কালে শস্/ কাটিক। অতএব সাঙ্ষত্যান্ 

ক্রমে আমরা সকল মন্ষ্যরদিগকে ভাল করি কিন্ত 

বিশেষ্ভঃ তাহারদদিগকে যাহারা পূত্য়ের পরিবার 

জনেরুদের মধ্যে হয়। তোঘরা দেখহ আনি আপন 

স্বহৃস্তে কেমন বড় পাতি তোমারদিগকে লিখিয়া ছ। 

যতেক লোক শরীরেতে শিষ$ রূপ দেখা/ইতে ইচ্ছ। করে 

তাহারা তোমার্দিগের সু্ত করাইতেছে তাহারা 

আপনার! যেন তাতিত না হয় । কেননা! সূন্রতী সকল 

আপনারাই ব্যবস্থার পালন করে না কিস্তধ তোমার 

দের সুন্নত হওয়া ইচ্ছা করে যেন তোমারদের শরীরেজে 

১৪ তাহারদের গৌরব করনের হেতু হয়। কিন্ত আমার' 

গৌরৰ করা যেন না হয় কেবল আমারদের পুভু যিশ্ত 

শীঞ্চের ক্রুশেতে যাহা দিয়া জগৎ স'সার আমার পুতি 

এব*আমি জগ স"সারের পুতি ক্রুশেতে টাল গিয়াছি। 
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পাওল প্ররিতের পত্র এফিসীরদিগকে  +8% 

কেনম ফরিস্ত থাফেতে সূন্তত কিছু করে না অসুক্ড ও 

কিছু করে না কিন্ত নূতন সৃন্ডি। এব* এই বিথিক্রমে 

যাহারা চলে তাহারদের উপর অর্থাৎ ঈশ্বরের 

ফিশরালের উপর শান্তি ও দয় থাকুক। ইহার পরে 

কোন মনুষ্য আমাক হঠামোহ ন)] দ্িউক কেল্লা অমি 

আপন শরীরে পুভু গিশ্ত খাটের লক্ষণ বহিতেছি । 

ভুীত্রা আমারদের পুভূ যিশ্ত খীষফের আল্গুহ তোমার 
টি 

দের আত্মার সঙ্গে হউক আমেন | 

পাওল পুরিতের পত্র এফিশীরদিগকে 

পুথ্ম অধ্যায় 

পাওল্ ইশ্বরেচ্ছায় দ্রিন্ত খীঝের প্রিভ এফেলন 

নিবাসি পুণ্যবান ও ঘ্রিশ্ত খীষ্টেতে বিশ্বাসি লোক 

সকলেরদিগকে | ঈশ্বর আমার্দের পিতা ও পু কিন 

শী হইতে অন্গুহ ও শান্তি তোমারদের পৃঠি | খন/ 

আমারদের পুভু র্িশ্ত ফের ঈশ্বর ও পিতা যিনি 

খঁকেতে স্বর্গীয় স্বানে আমারদিগকে সর্বববিধ আত্মিক 

কলঠাণেতে কলঠাণী করিয়) দিয়াছেন । যদনুক্রষে 

তিনি আমার্দিগকে জগতের আর্ম্ত হওনের ্্ 

1) এ ৭৫ 2 
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গাওল পেরিতর পত্র এফিসীরদিগকে 

তাহাতে বাছিলেন যে আমর] তীহাণর মাহ্চাতে পবিত্র 

ও গ্ুমেতে অর্িন্দ) হই ॥ যেমন আপন জদিচ্ছার 

অভিমভত্রমে গ্িশ্ত খেতে আপনার স্ববিষয্কে পোষ 

সন্তামেরদের পদ পাইবার কারণ আমারদিগকে পূর্ব 

ন্র্্বন্ধনে ভ্বির করিক়াছিলেন | তাহা তাহার গুণময় 

অনুগুহের পুশণসার নিমিত্তে যাহাতে তিনি আমার 

দিগকে সেই পরম প্রিয়তে গৃহ পাত্র করিয়। দিয়াছেন | 

যাহাতে তাহার অনুগুহের নিথিক্রমে তাহার রক্ের 

ছারা আমরা উদ্ধার অর্থাৎ পাপ মোচন পাইতেছি। 

ও তদনুত্রমে তিনি সর্ব বুদ্ধিতে ও সুবিবেক জ্ঞানেতে 

আমারদের পুতি পুতুল পূর্বক ব্/বহার করিয়াছেন। 

তাহাতে আপন সদিচ্ছা পুবর্বক যে অভিমত তিনি 

পূর্বে আগ্নার অন্তরে সির করিয়াছিলেন তাহার 

নিগুঢ তত্ব তিনি আমারদ্িগকে জানাইয়া দিয়াছেন। 

যে কালের গুর্ণতার শৃওলাক্রমে স্বর্গে ও পৃথিবীতে 

উভয় স্থিত যতেক বস্তু আছে সকল শ্ীঞ্টেতে মিলাইয়া ৃ 

একাধিকার করেণ | তাহায় বটে যাহাতে আমরাও 

তাহার হনস্থানজারে যিনি আপন স্বেচ্ছার গরামর্শ 

পূর্বক কল কর্ম জাথতেছেন পুর্ব নিবন্ধনে 

নিষ্োজিত হইয়া অধিকার গ্ণপ্ত হইয়াছি | ভাহাতে 

আমর) যে শ্ীফেতে গুখম বিশ্বাস করিলাম তাহার 

মহিযার শসার কারণ যেমন হই | তাহাতে ভোমক্লাও 
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পথম অধ্যায় ৭৪৭ 

বিশ্বাস করিলা যখন সড্যের বাণী যে তোমারদের 

পরিত্রাণের মল সমাচার শুনিয়াছিলা এৰ* তাহাতে . 

পুত্যয় করিয়। তোমরা সে অঙ্গীকৃত খর্সাত্ৰার দ্বারা 

মোহরে ছাপা! গেলা । সেই আমারদের উত্তরাধিকারের 

বায়না যদবথি ক্রীত অধিকারের উদ্ধার লা হু 

তাহার মহিমার পৃশণসনার্থে | ইহার কারণ আহি ও 

পুভু রিস্ততে তোমারদের পৃত্যয় ও সকন পৃণ্যৰানের 

দের পুতি ভোমারদের প্মের বৃত্তান্ত শৃলিয়া। তোমার 

দের বিষয় অনবরত স্তব করিয়া! আপন গ্যার্থনার 

মখ্ তোমারদের উক্তি করিতেছি | হে তীহাত্র 

পরিচয়ার্থে আমার পুভু ঘ্িস্ত খ্বাঞ্টের ঈশবর যিনি 

এম্থর্য্যের পিতা তিনি তোমারদ্গকে বুদ্ধির ও তত্ব 

গুকাশ করনের আত্মা যেন দেন! যে তোমারদের 

জ্ঞান চহ্চু পুসন্গ হইলে ভোর যেন পুজ হও বে 

তাহীর আছান করার ভরসা কি এব, পুণ্চবানের 

. দিগেতে তীহার অধিকারের বৈভবের নিথি কি । 

১৯ 

২১ 

এব” তীহীর মহৎ শক্তির কারিকরণ গুণানূক্রতম আম! 

সকল পুত্যয়ি লোকেরদের পতি তাহার অত্যন্ত শক্তির 

মহিমা কি। সেই যে তিনি শ্টীঞ্ডেতে প্কাশ করিলেন 

যখন তীহাকে মৃত্ঠ হইতে উঠাইয়া দিলেন এব* আপন 

দক্ষিণ পার্ছে তাহাকে র্গায় স্বানেরাশখিলেন ।॥ সমস্ত 

পুধানতা ও পরলতা ও মাহাতু ও পুভূত্ব এব যতেক 
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পাওল প্রিতের পত্র এফিসীরদিগকে 

নাম উক্ত হয় কেবল এইজগতে নয় কিন্ত ভাবি জগতে 

সকল হইতে আতি উচ্চ | এব" ভীহার পদতলে সকল 

বস্ত বশ কত্রিয়াছেন এব মণ্ডলীর পুতি তাহাকে সকল 

বন্তর মস্তক করিয়া দিয়াছেন | সেই তীহার শরীর 

তাহার পূর্ণতা যিনি সমূহ সমূহে পূর্ণ করিতেছেন ।-+ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

এব ডোমারদিগকে ভিনি জীয়াইয়াছেন যাহীর। 

অপরাধেতে ও পাপেতে মৃত ছিলা। যাহাতে ভোমরা 

গত কালে এই জগতের ধারাক্রমে শুনে/র অধিকারা 

ধিপের পুকারে গতি করিলা সেই ভূত যে অনাজ্ঞাবহ 

সন্তানেরদের আন্তরে কারী করিতেছে । যাহার্দের 

মধেঠ আমরা সকলি শরীর ও অন্তঃকরণের অভিলাষ 

পালন করিয়া আপনারদের শারীরিক কামেতে 

আচার ব্যবহার করিলাম এব* স্বপ্ূভাবেতে অন্যেরু 

দের মত দণ্ডকোপের সন্তান ভিলাম | কিন্ত ঈশ্বর 

দয়ানিধি ভূইয়া যে পরম স্নেহেতে তিনি আমার 

দিগকে স্বেই করিলেন । তদনুসারে যখন আমরা 

পাপেতে মৃত ছিলাম তখনি তিনি আমারদিগকে 

খীষ্টের সহিত জীয়াইলেন কেননা তোমার্দের 

পরিত্রাণ অনুগুহেতেই হয় । এব" আমারদিগকে 

এক সঙ্কে উঠাইয়া ফ্িশ্ত খীষ্টেতে ব্গায় স্বানে একসঙ্গে 

ক্সাইয়াছেন | যে যিশ্ত খীফেভে তাহার আমার 
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দিগকে সানুক্ল/ ছ্বারাতে আপন অত্যন্ত অনুগুহের 

নিথি উত্তর কালেতে পুকাশ করেন । কেননা অন্গুহ 

হইতেই তোমারদের পরিত্রাণ পৃত্যয় দ্বার়াতে এব* এই 

ও তোমারদের আপনারদিগ হইডে হয় না তাহা 

ঈশ্বরের দান | ক্রিয়াতে নহে পাছে কেহ গৌরব বা 

করে | কেননা আমরা তাহারি কৃত কর্ম যিশ্ত খীফেতে 

সুক্রিয়ার বিষয়েতে সৃষ্ট বাহার কারণ ঈশ্বর পূর্বে 

আমারদিগকে প্রস্তুত করিলেন হে আমরা ভীহাতে গতি 

করিব | অতএব স্মরণে রাশ ফে তোমরা পূর্ব সময়ে 

ভিন্নলোক হইয়া শরীরেতে ছিল! এৰ* হস্তকৃভ শরীরস্ত 

সুন্নত যাকে বলে তাহা হইতে অসুন্থতী নাম থরিলা। 

যে সেই সময়ে তোমরা শীষ রহিত ছিলা ফ্িশরাইলের 

রাজ্য মণ্ডলী হইতে পরদেশী এব" অঙ্গীকারের নিয়মের 

বহির্তৃত ভরসাহীন এব* জগতে ঈশ্বর বর্জিচ। 

কিন্ত য়িশ্ত খুঁষ্টেতে তোমরা যে পূর্বে দূরত্িত ছিল! 

এখন শখের রক্তেতে সঙ্গিকট আনা গিয়াছা। কেনন! 

তিনি আমারদের মিলনকারী যিনি উভয়কে এক 

করিয়াছেন এব" মধ্যস্বিত ভিন্ন কারণ প্ুঁচীরকে 

ভাক্রিয়া ফেলিয়াছেন | এব, আপন শরীরেতে 

এরিতাকে আর্থাৎ বিখিক্রঘ আজ্ঞার ব্যবস্থাকে নিবৃত্ত 

করিলেন তীহাতে সগ্ধিলন সাধিয়া আপনায় যেন 

দুয়েতে এক নৃতন মনৃষ/ করেন। এবৎ ত্রুশেডে 
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পাওল পেরিতের গঞ্জ এহিলীরদিগকে 

এরিতাকে নষ্ট করিয়া আপনি যেন ভাহা দি 

ঈশ্বরের সহিত এক শরীরেতে উভয়ের সম্মিবন 

করান। এব" তিনি আসিয়। তোম) দুরস্থ সকলের 

দিগকে ও নিকটস্থ সকলেরদ্গকে সদ্ষিলন পুচার 

করিলেন । কেনন] তাহা! নিয়) পিভার নিকটে একী: 

আত্মায় আমারদের উভয়ের গম/ আছে ।অডএৰ এখন 

ভোলর] আর বিদেশী ও পরদেশী নহ' কিন্ত পূণ্যবানের 

দের সহনিবাসী এব* ঈশ্বরর পরিজন । প্রিত ও 

ভবিষ্যদ্বক্তগণের নেওয়ের উপরে গুথিত রিস্ত খুকি 

আপনি কোণার চুড়। | তীহাতে সমুদায় নির্মাণ 

পরিপাটী রূপ সণ্লগ্িত হইয়া পুভুতে এক শ্ুদ্ধময় 

মন্দির বাতিস্রী উঠে । তীহাতে তোমরাও আত্মার 

দ্বার ঈশ্বরের এক আলয়ের কারণ একসঙ্ষে গাথ! 

যাইতেছ। 

তৃতীয় অধ্যায় 

ইহার কারণ আমি পাওস তোম! ভিনদেশি বর্গের 

বিষয়ে র্িম্ত খাঁঞ্টের বন্দী আছি । অতএব ঈশ্বরের 

আনগুছের বিবর্তন করনের ভার বে ভোমারদের কারণ 

আমাকে দেওয়াগিয়াছে তাহীরু বৃত্তান্ত ডোমরু! 

শুনিয়াছ। যে কিরূপে তিনিসে নিম তত্ব আমাকে 

দৈৰ প্কাশনে অবগত করাইলেন যেষ্ত আমি 

সভেক্ষপ রূপে পূর্ব লিখিয়াছিলাম | যাহাতে পা 
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করিলে তোমরা আমার খীষ্টের নিগৃঢ তত্ঙ্ঞান বুঝিতে 

পারিব। | ও যাহ। অন/হং পুরুষে মনুষ্ঠের:দর 
সন্তানেরদের স্থানে বিদিভ ছিল না যেমত সম্পুতি 

তাহার পৃণ্যৰান পুরিত ও ভবিষ্/দ্বক্গণের পুতি 

আত্মু। হইতে পুকাশিত হইয়াছে । যে ভিন:দশির। 

মজল সমাচারের দ্বার) সহোত্তরাধিকারী ও এক 

শরীরেতে সণ্যুক্ত এবৎ ডীহার শীফার্থ অঙ্গীকারের 

সহভাগী হইবে ॥ তাহাতে ঈশ্ব রর অনুগুহের পুলাদ 

যে তাহার কারী করণ শক্তিতে আমাকে দেওযু| 

গিয়াছিল তদনুসারে আমি সেই মঙ্গল সমাচারের 

সেবক করা গিয়াছিলাম । আমি যে সকল পুখ্যবারনর 

দের মধ্যে ছোট হইতে ছোট আমাকেই এই পূসাদ্ 

দেওয়া গিয়াছিল যে আমি ভিনদেশিগণের মধ) 

শীষের অসশ) নিধি পুচার করি । এব* ফে লিগ 

কথা আদিকাল হইতে ঈশ্বরেতে গ্প্ত ছিল যিলি পিন্ত 

ফের ছারা সমন্ত বৃদ্ধ সৃফি করিলেন সেই নিগুঢর 

সহভাগ কি রূপ হয় তাহা সকলেরদিগকে গোচর 

করিয়া দি। যে মণ্ডলীর দ্বারাতে ঈশ্বরের নানাবিধ 

বুদ্ধি র্গস্কিত পান ও মহৎ পদের গতি যেন 
জ্ঞপিত হয়। মেই অনাদি মনস্থানুপারে ফে ভিনি 

আমারদের গুভয়িন্ত খ্াফেতে দ্বির করিয়াছিলেন । 

বাহার দ্বার তাহার পুভ/য় ফোগে আমারদের নিভও 

] 06 92 0 



৭৫২ পাওলপেরিতের পত্র এফিসীরদিগকে 

১৩ রূপ সাহসোক্তি ও সুগম আছে। এতদর্থে হে সকল 

কেশ ভোষারদের বিষয়ে আমাকে লাগে যাহ! 

তোমারদের গৌরৰ ও হয় তাহার নিমিত্তে তোমরা 

১৪1১৫ যেন সকাতর না হও এই আমি চাহি | ইহার কারণ 

আমারদের পুভুয়িস্ত শীষ্চের পিত। যাহা] হইতে 

গনিত ও. পৃথিবীস্থিত যাব্তীয়.. পরিজন. নামধেয় 

১৬ আছে াহার অগ্ে আমি হাটু পাড়ি। যেতিনি :. 

আঃপন বৈভবের নিধিক্রমে পান করেন যে আপন্ : 

আত্মার দ্বারা তোমরা আন্তরিক মনুষ্ণের মধ্যে পুরল 

১৭. রূপে দৃঢ় করা যাও | যে পুভ/য় যোগে খা তোমার 

১৮ দের মন্তে বাস করেন। ও তোমরা পমেতে অভ... 

বান্ধিয়া ও গাড়া গিয়া সকল পৃণ্/বানের্দের সহিত 

অনুভব করিতে সাধ্/যুক্ত হও ফে কিরপ পুস্থ ও দীর্ঘ 

১৯ ও গভীরত্ব ও উচ্চত্ব। এব" শ্রীষের পেঁম যে জ্ঞানেরু 

বহির্ভূত তাহা যেন জ্ঞাত হও যেন ঈশ্বরের সকল 

২০ পর্ণতাতে তোম্র) পরিপূর্ণ হও । এখন তাহাকে যিনি 

আমার্দের সকল যাঁচন! ও ভাব্ন। হইভে অত্যন্ত 

বাহুল্য করিতে পারেন সেই শক্ত/নৃক্রমে ফে, 

২১. আমারদিগেতে কারী করিতেছে । তাহাতে মওলীর 

মধ্যে ররিস্ত খের ছার। সকল পরুষ্ পক্ুঘবান্তরে_ সদা 

সব্র্বক্ষণে পুশ"সা আমেন | 



চতুর্থ অধ্যায় পট ৩ 

অতএব আমিযে পুভূর বন্ধী,তোমারদিগকে কাকুতি 

করি যে আছানেতে তোমরা আহ্ানিভত হইয়াছ 

তাহার, উপযুক্ত রূপে যেন গতি করহ। সমস্ত নমূতায় 

ও অনুগুহতায় ও চিরসহিষ্ণতায় পেমেতে পরস্পর 

হ্কান্ত। সম্সিলনের বন্ধনে আত্মার একতা রাখিতে 

উদ /& এক শরীর ও এক আতা! আছেন যেমত 

ভোমারদের আহ্বানের এক ভরসায় তোমর। আহ্ানিভ 

হইয়াছ। এক পুভু এক পুত্যয় এক বাপ্টিস্ম। 

সকলের এক ঈশ্বর ও পিতা যিনি সকলের উপর ও 

সকলে ব্যাপিত এব্* ভোমা সকলের অভ্যন্তরে । 

কিন্তু আমা পুত্যেক জনেরদিগকে খীষ্টের দানের 

পুমাণানুক্রমে পুসাদ দেওয়া গিয়াছে। এতদর্থে তিনি 

কহিতেছেন যখন সে উচ্চেতে উর্থগমন করিলেন 

তখন তিনি বন্ধনকে বগ্ধী করিয়া লইয়া গেলেন এক 

মনুষ্যেরদিগকে দান দিলেন । অতএব এই কথ! যে: 

তিনি উর্ঘগমন করিলেন তাহার অর্থ কিনা যেতিনি 

পুথমে পৃথিবীর অধ্ঃস্থলে নামিয়াছিলেন | যে ব্যক্তি 

নামিলেন সেই সে ব/ক্তি আছেন যিনি সকল স্বর্গের 

অত্যন্ত উচ্চেতে উর্থণমনও করিলেন তাহাতে যেন 

১১ সমস্ত বন্ধকে পরিপূর্ণ করেন। এব* কাহারদিগকে 

পরিভগণ _কাহারদিগকে ভবিষ্যদ্বজ্গণ কাহার 

দিগকে মঙ্গল সমাচার ৪ কিরানিটিক পাক 

চ১ 589৪ 



৭৫৪ পাওল পেরিতের পত্র এফিসীরদিগকে 

১২ ওশিক্ষক করিয়া দিলেন | তাহা পৃণ্যবানেরদের সিদ্ধি 

নিমিত্তে সেবার কর্ম পুযুকে শাকের শরীরের ধর্ম 
১৩ বৃদ্ধির কারণ। যাবৎ আমরণ সকলেই ধর্মের এ" 

ঈশ্বরের পূজের পরিচয়ের এক্যেতে সিদ্ধ প্রুষের প্ 

ফের পূর্ণতার দীর্ঘতার পরিমাণ পর্যন্ত না পৌছি |: 
১৪. যে আমারা আর ছাওয়াল যেন না থাকি মন্ষ্যেরদের 

ভগুনীয় ফাকি ও ছলময় ঘূর্তামিভে এদিগেওদিগে 

আন্দোলিত ও পুতি শিক্ষার বাতাসেতে ঠেলিয়া * 

১৫ ফেলিত। কিন্ত পমেতে সত্যের পালন করিয়া খীফ 

যিনি মস্তক আছেন তীহায় যেন সব্্ব বিষয়েতে 

১৬ বাড়িয়া উঠি | যাহা হইতে সমস্ত শরীর মিলান মত 

স“যুক্ত হইয়। পুত্েক গিরার আয়োজনে যোড় পাইয়া! 

গুতি দেশের কার করণ শত্তিক্রমে দেহের বৃদ্ধি করিয়া 

১৭ আপনার ধর্ম বৃদ্ধি পুমেতে সাথিতেছে | অতএব ইহা 

আমি কহি এব* পুভূতে সাক্ষী দি ফে আন্যোন্য 

ভিন্দদেশিরা যেষত আপনারদের মনের ব্্থেভে গতি 

১৮ করে তোমরা আরজেই মত গতি যেন না কর তাহার 

দের বুদ্ধি অদ্ধকারময় ও তাহারদের অন্তঃকরণের 

অদ্ধতার পুযূক্তে ফে অজ্ঞতা ভাহারদিগেতে আছে 

তাহাতে তাহার] ঈশ্বরের জীবন গতি হইতে অন্যমন্ 

১৯ হইয়াছে।. তাহারা পাষাণ মতি হইয়! সকল মল 

ক্রিয়া লালশ পুবর্মক পালন করিতে আপনারদিগকে 
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কামাচারেতে সমর্পণ করিয়াছে । কিন্ত তোমরা খের 

কথা এইমত শিখিয়াছ না । কেননা তোমরা তাহার 

কথা শুনিয়াছ এব, সত্য যেমত য়িস্ততি আছে 

তছন্রূপে তাহাতে শিক্ষিত হইয়াছ। যে পূর্বকার 

ব্যবহার বিষয় পৃরাভন অনুষ/টা যাহা ভগুনীয় 
কামাদিক্রমে ভুক্ট হইয়াছে তাহা খসাইয়া ফেলিডে 

হয়। এব” আপনারদের জীবাত্মাতে নবীন হও । 

এব* নৃতন মন্ষ যেঈশ্বরানুকূপে যাথার্থে/তে ও শ্বদ্ধ 
সত্ব নিম্জলতাতে সৃষ্ট হয় তাহা যেন পরিধান কর | 

এতদর্থে মিথঠাকথা পরিত্যাগ করিয়া পুতিজন 

আপন ং পড়সির সঙ্ষে সত্য কথা! কুক কেনন! 

আমরা পরস্পর অন্ঠোনের অঙ্গতর্জ আছি | জুদ্ধ 

হইয়া পাপ করিও না তোমাহুদের কোপের উপর. 

সূর্য্য যেন অস্তগত না হয়| এব* শয়তানকে স্থান ও 

দিও না। যে চোর করিয়াছিল সে আর চোর্য্ কর্ম ন। 

করুক বর. স্বহ্ত্তে কর্ম কার্থ/ করিঝ়। শুষ করুক তাহাতে 

দীনহীনকে তাহার দেওনের কিছু যোত্র থাকে। 

তোমারদের সুখ হইতে কিছু কদালাপ যেন বাহির 

না হয় (কিন্ত ধর্ম বৃদ্ধির নিমিত্তে যাহা ভাল হয়ু 

তাহাতে যেন শ্যেতারদিগকে পূসাদ দেওয়া] যায়| এব” 

ঈশ্বরের ধর্মাতন। ফাহার দ্বারা ভোম্র! মুক্তি হওনেরু. 

দিন পর্যন্ত মোহরে ছাপা গিয়াছ তীহাকে বিম্্ধ 
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করিও না.। তোমারদের নিকট হইতে সমস্ত দর্ভাবের 

সহিভ কটুতা ও উদ্মা ও কোপ ও গোলমাল ও কুৎসা! - 

কথ! দূর করা যাউক। এব” তোমর। এক জন অন্যের 

পতি অনুকূল ও কোমলান্তঃকরণ হও পরস্পর ক্ষমা 

করিতে প্বৃত্ত যেষভ ইশ্বর শখ্বীষ্টের কারণ তোমার 

দিগকে হ্ষম! করিয়ীছেন 1 

পঞ্চম অধ্যায় 

অডএব তোমরা পিয়ি ছাওয়ালেরদের ন্যায় ঈশ্বরের 

পশ্চাদগ্রাধী হও | এব" প্েমেতে গতি কর যেমত 

শী আম্ণরদিগকেও প্রেষ করিয়াছেন ও আমীর 

দের নিমিত্তে আপনাকে এক সুগন্ধি আমোদের্ 

কারণ ঈশ্বরের স্থানে নৈবেদ্য ও বলিদান করিয়! 

সমর্পণ করিয়াছেন | কিন্ত বেশ্যাগমন কি কোন 

পুকার মলক্রিয়] কিস্ব) লালশা ইহা! বর” তোমারদের 

মধ্য যেন উক্ত ন] হয় যেমন পৃণ্যবানেরদের উপযুক্ত 

হয় । পরন্ত কদর্ধ্য ও নিব্বোধ্ধালাপ এব" হাস) 
কৌতুকও ন|। হউক যাহা কোনক্রমে বিহিত হয় না 

বর* তা ম। হইয়া স্তঘাদি হউক। কেননা তোমর! 

ইহা জানহ ফে কোন বেশণাগামী কি মলাচারী কিনব! 

লালশ্য ষে বিগৃহ পূজক ও আছে ইহারদের শীষ ও. 

ঈশ্বরের রাজ্যেতে কিছ অধিকার হয় না । কেহ যেন 

বুথখা কথাতে তোমারদিগকে ভূলায় না কেননা! এই 
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সকল কর্খের কারণ ইশ্বয়ের কোপ অনাজ্ঞাবহ 

অস্ভানেরদের উপরে আসিয়া পড়ে । অতএব তোমরা 

তাহারু্দ্ধর সহভাঁগী হইও না| €কন্ন! এক কালে 

তোমর। অন্ধকারে ছিল বটে কিন্ত এখন পুভূতে 

তোমরা দীপ্তিমান হইল! অতএব দীপ্তির সন্তানান্ক্রমে 

গতি করহ্ | কেনন। আত্মার ফল সকল ধর্ম ও যাথার্থয 

ও জতে/ঃতে আছে । ইশ্বরের তোষ্ণীয়ু কর্ম কি তাহা 

পরখাইয়। জানিতে পুব্ত্ত । এব” অন্ধকারের বিফল 

কর্মেতে তোমর! সহভাগী হইও না বর্* তাহারদিগকে 

ভর্থসন] দেও | কেনন। যে জকল কর্ম তাহাদ্রী গোপনে 

করে তাহার উক্তি কর] লহ্জা। কিন্ত যে সকল কর্ম 

দূষিত হয় সে দীপ্তিতে ব/ক্ত করা যায় কেদনা যাহ! 

ব্যক্ত করায় তাহাই দীপ্তি। এতদর্থে তিনি কহিতেছেদ 

ওহে নিদ্রিত ভূমি জাগুৎ হওও মৃভূঠ হইতে গাক্রোগ্যান 

করু এব শ্রী তোমাকে দীপ্তি দিছেন । অতএব 

দেখিও যে তোমরা সাবধান পূর্বক গতি কর নির্বি 

লোকের মত নহে কিন্ত জ্ঞানবানেরদের মতন ॥ কাল 

বাচাইয়। রাখ কেননা! সময় মন্দ আছে । এতদর্থে 

আবিবেক না হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা তোমরু? 

জাত হইয়া থাক |. এব* মদ্দির। পালে মত্ত হইও না 

যাহাতে বিপর্ধ)য় হয় কিন্ত অংত্াতে সম্পূর্ণ হও] আপ 

নারদের সহিত ভজন কীর্তন স্তবাদি পারমার্থিক শত 
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হানেতে আলাপ করিয়। পুভূর পুতি আপনারদের 

০ মনের মধ্যে স“কীর্তন ও সুঙান করিতে থাক | ইশ্বর 

পিডাকে আমারদের পুভুয়িশ্ত খীষ্টের নামে সভত 

২১ সকলের কারণ স্তব করিতে পুবৃত্ত | ঈশ্বরের ভয়েতে 

হং পরজ্পর এক জন অন্রে বশীভূত হও । হেজ্রীর! 

তোমরা পুভূর« ভাবে আপনার্দের স্বাঘিরদের 

২৩ বশীভূভা থাক। কেনন। স্বামিটা শরীর মস্তক আছে 

যেঘত শ্রী মগ্ডপীর মস্তক আছেন এব" তিনি শরীরের 

২৪  র্রহ্চাকর্তী হয়েন। অতএব যেষভ মণ্ডলী শরীফের 

বশীভূত. আছে দেইমত ভ্রীগণ সকল বিষয়েতে 

হত. আপনারদের স্বমিরদের বশীভূতা হউক | হে স্থামিরা 

তোমরা আপনার্দের ভ্রীরেদিগকে প্রীতি করহ যেমভ 

শীট আপনি ম্গুলীকে পতি করিলেন এব” তাহার 

২৬ কারণ আপনা-ক পুদান করিলেন | যে তিনি বাণীর 

দ্বারা জলপুহ্ষালনে তাহাকে শুদ্ধ ও পরিফ্ূত করেন। 

₹% যে তাহাকে এক পরিপাটা মগুলী করিয়। আপন 

সাক্ষীতে রাখেন এব তাছার দাগ কি সোলা কিনব 

আর. কিছু এমত পুকার দোষ ন) হইয়া! সে যেন 

২৮ নির্মল ও নিশুঁত থাকে। স্বামি সকল যেমত আপনারদের 

ঈদ 

- __ঁঁ টা 

শরীরের পৃতি স্নেহ করে সেইমত আপনার্দের ভ্রীর 

দিগকে তাহারদের: স্নেহ করা উপযৃক্ত ফে জন আপন 

| ২৯ স্ত্রীকে ভাল বাসে সে আপনাকে ভাল বাসে । কেননা 
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আদ্যাপি কোন মন্ষ্য কখন আপন শরীরকে মন্দ বাস 

না কিন্ত তাহার লালন পালম ও ভরণ পোষন করে 

ফ্ম্ড পৃভূমগুলীকে ও করেন | কেননা আমর) তাহার 

শরীরের ও ভীহারু মাসের এব তাহার আন্বি সকলের 

অঙ্ক ং আছি । এই অনুকুে পৃষ্টা আপন পিতা 

মাভাকে ছাড়ি! আপন জ্রীর সহিত সম্যৃক্ত হইঞ্ে 

এব* তাহারা এক শরীর হইবে। এই বড় নিগৃচু 

কথা কিন্ত আমি খ্রীফ' ও মণ্ডলীর বিষয়ে তাহ 

কহিতেছি । তথাপি তোক্ষরা পুত্যেক জন্ন আপন & 

ভ্রীকে আপনার সম্ভল্য ফেন গ্রীতি কর এব” আ্রীটা; 

আপন স্বামিকে যেন সমাদর করে| 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

জে" ছাওয়শলের! ভোমরা! পুভূতে আপনারদের পিতা 

মাভার আজ্ঞা পালন করহ কেননা! এই বিভিত । 

পথম আজ্ঞা যে আঙ্ষীকারযুক্ত সে এই তোমার পিতা 

ও মাতাকে সম্মান করহ। যেন তোমার কৃশল হয় এব 

প্থিকীর উপর তোমার দীর্ঘ আয়ু হয় । এব, ভোমরা 

হে পিভ্রা তোমারদের ছাওয়ালেরদিগকে রোষাইও না? 

কিন্ত পুভুর শিক্ষা ও উপদেশেতে তাহারদের 

অভ্যাস করাও । হে ভ্ত্যেরা তোমরা খ্ীষ্টের ভাবে 

সভয় ও সকম্প হইয়া আপনারদের মনের সরলভায় 

আপনারদের শরীরানুসারিক কর্তারুদের আজ্ঞাকারী 
1111 
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হও। দৃন্ডি সেবাতে মন্ষ্য পরিতোষ্কেরদেরু মত 

নহে কিন্ত সান্তঃকরণে ঈশ্বরের ইচ্ছা! পালৰ করিয়ু! 

খীফের সেবকগণের মতে | পূসন্ব মনে সেহ। করিও 

পুভূর ভাবে মনষ্যেরদের ভাবে নহে | ইহা! জ্ঞাত হও 

যেকিছভাল কর্ম কোন মনুষ্ঠ করে মেদাস হউক ক 

মুক্ত হউক সেই রূপে পভুর স্থানে পাইবে | এব তোমরা 

হে কর্তারা! তাহারদিগকে তন্মত করিয়া থমকানাদি 

হইতে ক্ষান্ত হও এই ফে তোমারদের আপমারদেরুও 

এক কর্তা স্বর্গেতে আছেন তাহা জ্ঞাত হও এব, 

তাহার ভ্বানে পাঁণির ভিন্গভাৰ নাই ॥ শেষে আমার 

ভুঁত্রা তোমরা পুভ্তে ও তাহার শক্তির পুভাবেতে 

পুবল হও । ঈশ্বরের যুদ্ধের রণ সাজ পরিধান করছ 

যেন শয়তানের ছল পুতি তোমরু! স্থির থাকিতে 

সাধ্যমান হও । কেননা রক্ত মাসের সহিত জামার 

দের মলুষুদ্ধ নহে কিন্ত পুথানাধিকারিরদের সঙ্গে 

বিক্রমাধিকারিরদের সঙ্গে এই জগতের আন্ধকারের 

অধিপতিগণের সঙ্গে সব্গস্বিত দুরাত্মারদের সঙ্গে | 

ইহার কারুণ ঈশ্বরের পূর্ণ সাজওয়া আপনারুদের 

লিকটে লও যেন মন্দ সময়ে তোমারদের স্থির 

খ্বাকিবার সাধ্য হয় এব" সকল কর্ম করিলে পরে স্থির 

যেন থাক | অতএব স্বির হও তোমারদের মঞ্চদেশ 

সত্যেতে বেফিত ও যাথার্থের বুকীতে লজ্জিত এব" 
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তোমারদের পাঁ সগ্সিলনের মঙ্ল সষাঁচীরের সাজেতে 

পাদূকাযূক্ত । সকলের উপর পৃত্যয়ের চাল লও যাহাতে 

দুরাতআার অগ্নিবাণ সকল নির্বাণ করিতে সাধ্যযুক্ত 

হইবা| এব" ত্রাণের টোপর ও আত্মার খড় অর্থাৎ 

ঈশ্বরের বাণী ধারণ করহ | সর্ব্ব প্রার্থনায় ও আত্মার 

মধ্য আরাখনায় নিত্য প্রার্থন। করিতে পৃহ্ত্ত এব্ৎ 

তাহাতে সকল অবির্ত চেষ্টায় সকল পৃশ্যবানেরদের 

১৯ বিষয়ার্থ আরাধনাজ় সচেত। এব আমার কারণ 

২ 

৩ 

২৪ 

যেন আমার উক্তি করিবার শক্তি হয়ু তাহাতে মঙ্গল 

সমাচারের নিগুঢ তত্ব বিদিত করিতে আমি আপন 

মৃখ সাহস রূপে যেন খুলিতে পারি ফাহার কারণ আমি 

জিপ্জীরে বন্ধ হইয়া আপন দৌত্য কর্ম সাধিতেছি ইহাতে 

ফেমত আমার কহন উপযুক্ত আছে সেইসত আমি 

যেন সাহস রূপে কথা কহি। কিন্ত আমার বিষ্যু 

সকল এব” কি হ কর্মেতে আছি তাহা! তোমরা যেন্ 

জ্ঞাত হও টিখিকন এক পিয়ি ভাই ও পুভূতে বিশ্বানী 

কর্সকারী তিনি তোমারদিগকে সমস্ত জানাইবেন। 

ইহার নিমিত্তেই আমি তাহাকে পুরে করিয়াছি হে 

তোমর] আমার্দের বিষয়াদি যেন জ্ঞাত হও এব, ফে 

তিনি তোমারদের মনকে যেন নৃশান্ত করিয়া দেন ] 

ভ্যাত্গণের পুতি শান্তি এব* ঈশ্বর পিতা ও পুভু যিশ্ত 

শী হইতে পুত্যয়ের সহিত পুষে হউক | বে সকল 

ঢা 12 



৭৬ পাগল পেরিতের পত্র ফিলিপীরদিগকে 

আমারদের পুভু গরিশ্ত খকে যাথার্ঘ্য পম করে 

ভাহারদের স্বানে অন্গৃহ থাকুক আমেন 1 

পাওল প্রিতের পত্র ফিনিপীরদ্গকে 

গ্থম আথ্ঠায় 

পাওল ও টিমোতিয়স য্িম্ত খ্বীষ্টের সেবক যিশু 

শ্ী্েতে পৃণ্যবান ফে সকল ফিলিপেতে আছে অধ/চ্ছ 

ও ডিকনগণ সমেত তাহারদের সকলের পুতি । ঈশ্বর 

অশমারদের পিতা ও পুভু গ্রিস্ত শীষ্ট হইতে ভোমার 

দিগকে অনগুহ ও শান্তি হউক। আমি ভোমারদের 

মল সমাচারের সহভাগার্থে তাহার পুথম দিনাবখি। 

এখন পর্যন্তই সভত আপনার সর্ব পুার্থনায় তোম] 

সকলের কারণ সানন্দে কাকুতি করিয়া তোমারদের উক্তি 

যতেক বার হয় ততেক বার আমি আপন ইশ্বর 

ধন্যবাদ করিতেছি । এই এক কথায় আমার দৃঢু 

বিশ্বাম আছে ফে তোমারদিগেতে যিনি ভাল কর্ম 

করিতে আরস্ত করিয়াছেন তিনি যিশ্ত খীফের দিবস 

পর্যন্ত তাহার শঙ্কোলন করিবেন । অতএব তোমা! 

সকলের পুতি আমার এই রূপ অনুভব করা উপযুক্ত 
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কেননা আমার বন্ধনে এব" মর্জল সমাচারের রঙ্গ! ও 

স্থাপন করনে উভয়ে তোমরা আমাকে আপনারদের 

মনে হাখিয়াছ য্ষেতে আমার সঙ্গে তোমরা! সকলি 

অনুগুহের সহ্ভাগী ও আছ । কেনন1! তোম। সকলের 

পুতি আমার কিরূপ হাপুড্যাশা আছে তাহ] ঈশ্বর 

আমার সাক্ষী আছেন | এব্* ইহা আমি প্রার্থনা করি 

যেজ্ঞানেতে ও সব্র্ব বোধেতে তোমারদের পৌষ আরু হ 

ও বাড়ে । তাহাতে যেন তোমর1 বিশেষ কথার পরুশখ 

কর যে ভোমরা শখ্ীষ্টের দিব্ন পর্য্যন্ত নিষ্কুপট ও ঠেষ 

লাগান রহিত ফেন থাক । ঈশ্বরের গুণান্বাদ ও 

পুশসা যাহাতে হয় এমত গিন্ত খীফের দ্বারাতে ফে্ 

যাথার্থে/র ফল তাহাতে পরিপূর্ণ। কিন্ত হে ভুত্রা 

তোমারদের এই অবগত হওয়া আমি চাহি যে আমাকে 

যাহ]ং হৃটিয়াছিল তাহা বর* মঙ্গল সমাচারের 

বিস্তারার্থে ঘটিয়াছে | তাহাতে সমৃদ্বায় রাজধানিতে 

এব" আর ং সব্ব্বত্রে আমার শ্রীষীর্থ বন্ধন ব্যক্ত 

হইয়াছে । এব" পুভুতে অনেক ভুত্গণ আমার 

বদ্ধনে দৃঢ় ঘন পাইয়া বাণী পুচার করিতে আর 

অত্যন্ত নির্ভয়ে সাহসিক হইয়াছে । কেহ হউর্য। ও 

বিরোধ ভাবেতে শখ্রীষ্টের কথা পুচার করিতেছে ৰটে 

এব" আর কেহ & সভ্ভাবেতেও করে। পৃথম জনেরা 

আঙার বন্ধনের উপর দুখ লাগাইতে মনে করিয়। 
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পাওল পুরিতের পত্র ফিলিপীরুদিগকে 

খীফের কথা সারল্যে না করিয়া বিরোধেতে পুচার 

করিতেছে ।॥ কিন্ত অন্যেরা আমার মঙ্গল সমাচার 

স্বাপনার্থ নিযুক্ত হওয়া জানিয়া দ্বেহেতে করে৷ তকে 
কি সকল পুকারে কাপটে হউক বা সত্যে হউক শীঞ্টের 

কথাতো গুচারিত হইভেছে এব* ইহাতে আমি আহ্রাদ 

করিতেছি ও করিব | কেনন| আমি জানি যে তোমারদের 

প্রার্থনাতে ও রিশ্ত খঞ্টের আত্মার আয়োজনে ইহার 
শেষ আমার পরিত্রাণেই হইবে। ও তাহা আমার 

একান্ত আশা ও ভরসানৃকুমে যে আমি কিছু্ত লজ্জি5 

হইব না কিন্ত সকল সাহস বাণীতে যেমত সতত সেই 

মত এখনে আমার শরীরেতে শখীঞ্টের মহিম! পুকাশিত 

হইবে জীবনে হউক বা মরণে হউক | কেনন1 

আমাকে জীবন থাকা শ্রফ এব” মৃত হওয়া লাভ। 

আর যদি আমি শরীরেতে জীয়ে থাকি তবে আমার 

শুমের ফল এই কিন্ত ইহাতে কি গাহ করিব তাছা 

আমি জানি না | কেননা আমি দুয়ের মধ্যে বদ্ধ আছি 

আমার এক বাঞ্ঠ যে নিব্বন্ধ হইয়া! শীষ্টের সহিত 

থাকি যাহা ভাল হইতে ভাল। কিন্ত তোমারদের 

বিষয়ে শরীরেতে থাকা অধিক পুয়োজন আছে। 

এব* এই নিশ্চয় বুঝিয়া আমি জানি যে তোমারদের 

প্ত্যয় ও আনন্দের বৃদ্ধি নিমিত্তে আমি তোমা সকলের 

সহিত অবস্থিতি করিব ও থাকিহ।| তাহাতে ভোগার 
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দের নিকট আমার পূনর্লাগমন হওয়াতে আমার 

বিষয়ে তোমরদের গরিস্ত খষ্টেতে আহাদ করা! ফেন 

আর বাহুলঠ হয়। কেবল তোমারদের ব্যবহার গিশ 

খন্ডের মঙ্গল সমাচারের উপযুক্ত মত যেন হয় 

ডাহণতে যদি ভোমারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি 

কিশ্বা সাক্ষাৎ থাকি আমি তোমারদের মঙ্গলাদি 

যেন শ্তনিতে পাই যে তোমরা মঙ্গল সমাচারের খর 

নিমিত্তে এক মনেতে সহচে্টা করিয়া এক আতআীঙ 

দূঢ স্থির হইয়া থাক । এব" ভোমার্দের বৈরিগণের 
তি কিছ সাত্র ভয়ান্বিত হইও না সে তাহারদের স্বানে 

সর্র্বনাশের লক্ষণ কিন্ত তোমারদের পুতি ত্রাণের লক্ষণ 

এব্* তাহা ঈশ্বরই হইতে । কেননা ভোমারদিগকে 

ীঞটের গ্ঙ্থ তাহার উপর কেবল বিশ্বাস করিতে 

প্দান হয় না কিন্ত তাহার কারণ দুংখও ভূঞ্জিভ 

প্সাদ দেওয়া] গিয়াছে । কেননা তোমারদের সেইমভ 

কচ্ষাকক্ষি উপস্থিত হয় যাহা আমাতে দেখিযু্রছিল। 

এব” সম্পুতি শুনিতেছ যে আমাতে আছে | 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

অতএব যদি শীষ্টেতে কিছু সাশান্তন! হয় যদি কিছু 

পুমের আমোদ যদি কিছ, আত্মার সহভাগ যদি কিছু 

দয়া ও করুণা | তবে আমার আনন্দ পরিপূর্ণ কর ঘে 

তোম্র] এক কর্মের মনো যোগে এক গুণ হইয়া! একী 
পর 



৭৬৬ পাওল প্রিতের পত্র ফিলিপীর্দিগকে 

৩ প্র পালন করিয়। এক মন হও) কিছু কর্ম 

বিরোধেতে কিন্ব। বৃথা! গৌরবে ফ্ন করা যায় না 

কি আন্তঃকরণের নমুভায় আপনার্দিগ হইতে অন 

৪.  দ্িগকে উত্তম করিয়া! মান্ক। তোমরা পৃত্যেক জন 

আগন & নিজ বিষ্য় পুতি মনোযোগ করিও ন! 

কিন্ত পুতিজন অন্যোন্যেরদের কর্ম পুতি ও মল্েযোগ 
গু. করিও। তোমারদিগেতে সেই মন হউক ফেয়িস্ত 

৬ শ্ীফেতে হিল। যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ হইয়। ঈশ্বরের 

৭. তুল্য হওয়া চৌর্ঘ্য জ্ঞান করিলেন না । তথাপি 
আপনাকে হীন করিলেন এব্* মন্ষ্ঠাকারে স্ হইয়। 

৮  সেবকের বেশ ধারণ করিলেন । এব" আকৃতিতে 

মনুষ্ঠ ঠাহরা গিয়া তিনি আপনাকে নমু করিয়। মৃত্যুও 

স্বীকার করিয়া আজ্ঞাবহ হইলেন বর” ক্রুশের 

৯. মৃত্যু । অতএব ঈশ্বর ভাহাকে সর্বোত্তম পদেতে উননড 

করিয়াছেন এব* সকল নামের উপর তাহাকে এক নাম 

১০ ক্য়াছেন। যেয়িশুর মামেতে স্ব্গস্থ এব পৃথিকীর 

১১ উপরন্থ ও নীচস্ক সকলের হাটু যেন পাড়ে । এব" 

ঈশ্বর পিতার থন্যবাদার্থে সকল জী ঘেন স্বীকার 

১২ করেষে ঘরিশ্ত শী তিনি পুভু আছেন । অতএব 

আমার প্রিয়রা ফ্েমত তোমরা সতত আজ্ঞাবহ 

হইয়া আসিডেছ কেবল আমার সাক্ষাতে নহে কিন্ত 

অম্প্ুতি আরু অত্যন্ত রূপে আমার অনাচ্ছাতে তোমর! 
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সন্ভয় ও সকম্পে আপনারদের পরিত্রাণ সাধিক্বী লও | 

কেননা ইশ্বর আপনি তেঁহ যিনি স্বভদূ. অভিমত্যনূক্রমে 

ইচ্ছা ও কর্ম উভয় করিতে তোমারদের অন্তরে কারী 

করিতেছেন । সকল কর্ম বিনা কচকচী ও বাদান্বাঁদে 

করিও। যে তোমর1 নির্দোষী ও অহি"সক ঈশ্বরের 

সন্তান হইয়ী এক কুটিল ও বিপথগামিবশের মথ্যে 

আনন্দিত যেন থাক কেননা তাহারদের ঘধ্যে তোমর) 

জীব্নদায়ুক বাণী ব্যক্ত করিয়া জগতস্থিত দীপকের 

ন্ঠায় দীপ্তি পুকাশ করিতেছ । তাহাতে শ্ীষ্টের দিবসে 

আমার আনন্দ হয যে আমি নিরর্থক দৌভি নাই এব, 

নিরর্থক শুম ও করি নাই । আর যদি আমি তোমার 

দের পুত্যয়ের যজ্ঞ সেবার উপরে আহৃতি রূপে ঢালা 

যাই তাহাতে বরঞ্চ আমি উল্লাস করি এব” তোমা সকলের 

সঙ্গে আনন্দিত হই 1 এব" ইহার কারণ তোমরাও 

উল্লাস করহ এব* আমার সঙ্গে আনন্দিড হও | কিন্ত 

আমি টিমোতিয়সকে তোঙগারদের নিকট শীঘু পাাইতে 

পুভুতে আশা! করিতেছি তাহাতে তোমারদের মক্লাদি 
জ্ঞাত হইয়া আমিও পণ জুড়াই । কেননা আমার 

নিকট আপন স্ষশীল আর কেহ নাই ফে স্বভাবে 

তোমারদের মক্লাদির নিমিত্তে চিন্তা করিবেক। কেনন! 
সকলেই. আপন ২ নিজ কর্ম চেষ্টা করে যিশ্ত খীষ্টের 
কর্ম নহে । কিন্ত তাহার পুমাণ তোমরা জানহ ফে 

(০৪৪৪৬ 
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পিতার সহিত পুত্র যেমন তেমনি সে আমার সঙ্গে 

মঙ্গল সমাচারেতে সেব] করিয়াছে । অতএব আমার 

কি গতি হয় তাহা দেখিলে পরে আমি তাহাকে শীঘ্ু 

পাঠাইতে আশা করি । কিন্ত পুভৃতে আমার আস্থা 

আছে যে কিঞ্ি কালান্তরে আমি আপনিও আসিব 

তত্রাপি এপাফ্ুদ্দীতস আমার. ভুাতা ও সহকর্থী ও 
সহযোছ। কিন্ত তোমারদের দূত ও আমার আব্শ্যকীয়ু 

দুবেযের আয়োজনকারী তাহাকে পাঠাইতে আমি 

আবশ/ক বুঝিলাম। কেননা সে তোমাসকলের পতি 

একান্ত হাপুত্যাশী ছিল এব" তোমর] শুনিফাছিলা ফে: 

সে ব্ঠাধিত হইয়াছে ইহার কারণ তাহার বড়ই 

বিষাদ হইয়াছিল। এব সে মৃতবৎ পয পীড়িভ 

ছিল বটে কিন্ত ইশ্বর তাহার উপর দয়! করিলেন এব্*. 

তাহার উপর কেব্ন নহে কিন্ত আমার উপর্ও করিলেন 

যে আমার শোকের উপর শোক যেন না হয়| অতএব 

আমি তাহাকে ততোধিক পুযত্রে পাঠাইয়াছি ফে: 

তাহাকে পুনরায় দেখিয়। তোমরু! যেন আনন্দিত হও 

এব্* আমার শোক যে ক্ষীণ হয় । অতএব ভাহাকে 

সর্ব্বাাদে গুহণ করহ্ এব* এমত লোককে পরম আদর্য; 
পাত্র করিয়া মান | কেননা তিনি আমার পতি তোমার 

দের সেবনের ত্ুটি কুলাইতে আপন প্ু্গকে অবহেলা 

করিয়া শীষের কর্ম পুযুক্তে গলা মৃত হইলেন | 
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শেষ কথা ভুড্রা পুভূতে আনন্দ করহ তোমার 

দিগকে তুল্য কথা পুনঃপূনঃ লেখিতে আমাকে কেশ 

দেয় না এব” তোমারদের কারণ তাহ নিঃশস্ক দায়ক 

হয় । কুককুরের পুতি সাবধান থাক ক্কর্মিরদের পুভি 
সাবধান থাক ছেদিবর্গের পুতি সাবধান থাক | কেননা 

আমরাই সৌন্ত্য ধর্মী যে আত্মীতে ঈশ্বরের ভজন] 

করি ও র্িশ্ত খীষ্টেতে গৌরব করি ও শরীরেতে কিছু, 

ভরসা রাখি না| তথাপি আমার শরীরেতে ভর্স! 

হওনের অবলম্ব হইতে পারে যদি আর কেহ বুঝে যে 

শরীরেতে তাহার ভরস! বাখিবার অব্লম্ব আছে তর. 

আমার আধিক হয়। অফম দিবনে সু পাত 

ফিশরালী কুলেতে বেনিমনের গোত্রে উ্ভূভ একর 

হইতে এক এৰি ব্যবস্থার ধর্মেতে ফারিনী স্বধর্মের 

তিতিচ্ষায় | মগুলীর উপদুবী ব্যবস্থার বাথার্থেচতে 

অনিন্দিত। কিন্ত যেং কর্মসকল আমাকে লাভ 

হইয়াছিল ভাহা৷ আমি খীঞ্টের কারণ ক্চতি করিয়া 

গণমা করিয়াছি । এব” নিঃসদ্দেহ আমার পুভু ঘস্ত 

শীঞ্টের অত্যন্ত গ্রপময় পরিচয়ার্থে আমি সমস্ত ব্ত ক্ততি 

করিয়া গণন। করি ও তাহার কারণ সকলদ্ব্যর হানি 

স্বীকার করিয়াছি এব” তাহ] বিষ্ঠাৰৎ জ্ঞান করি য্ন্ 

জমার এীষ্$ লাভ হয় এক, আপন স্বীয় ব্যবস্থীনূ 

আরিক যাথার্ঘ্য ন! থরিয় শের পুত্যয় ছারাডে 

০৪৪৪৪ 



€$০ পাওল প্রিতের পত্র ক্িলিপীরদিগকে 

যাহা হয় সেই যাথার্থ্য যে পূচ্যয়যোগে ঈশ্বর হইডে 

১০. হয় তাহাই পুপ্ত। ঘে তাহার স্ত্যুর সম্মভ করা গিয়া 
আমি তাহাকে ও তাহার প্নক্ুগ্যাদেরু শক্তি ও তাহার 

১১, দূংথ ভুগুনর মহভাগ ফেন জ্ঞাত হই । যদি কোনক্রমে 

আঘি মৃত্য হইতে পুনরুগ্যান্কে গ্যাপ্ত হইতে পারি 

১. এত যে আমি অদ্ঠাপি প্রাপ্ত হইয়াছ্ছি কিম্ব। অদ্যাপি 

নিদ্ধ হইয়াছি সে নযু কিন্ত আমি তীহার পশ্চা্ 

ধাইতেছি ফে যাহার কারণ আমি ঘ্রিস্ত খীষ্টেতে ধৃত 

১৩1১৪ হইয়গছি ভাহাকে যেন যাইয়া খারণ করি। হে 

ভাঁভ্রা যে আমি পাপ্ত হইয়াছি তাহা আমি গণনা 

করি না কিন্ত এক কথা আমি কহিভে পারি যে ং কর্ম 

সকল পশ্চাৎ ছাড়া গিয়াছে তাহা বিস্মৃত হইয়া এব" অগু, 

কর্মেরদিগকে আগে বাড়িয়া আমি ফ্বিস্ত খীঞ্টে ঈশ্বরের 

মহাআছানের জিতপণ নিষিত্তে চিছ্বের নিকট ধাইয়া] 

১৩. যাঁই। অতএব আমরা ফতেক জন-পিদ্ধ হইয়াছি ইহার 

পুতি যেন মনোফোগ করি এব" তোমারদের মধ্যে কেহ 

যদি অন্যমন হয় তবে ঈশ্বর ইহাও তোমারদিগকে 

১৬ পুকাশ করিবেন | তত্রাপি যে.পর্যন্ত আমর প্রাপ্ত 

হইয়াছি সে পর্য্যন্ত আমরা একী বিধানানুরুমে যেন 
গতি করি আমর। একী কম্ম পুভি যেন মনোবুক্ত থাকি। 

১৭ হে ভুাভ্রা আমার অনগামী হও এব" য্মেত আমরা! 

তোমারদের দৃষ্টান্ত আছি তদন্ক্রমে যাহার) গতি করে 
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তাহারদিগকে তোময়? চিদদিয়া রাখ । কেননা) অনেকের 

গতি আছে যাহারদের বৃত্তান্ত আমি তোমারদিগকে 

অনেক বাব কহিয়াছি এব* এখন ক্রন্দনমান হইয়া 

কহিতেছি ফে তাহারা খ্বাঞ্চের ক্রুশের বৈরী । যাহার 

দের শেষ নাশ যাহারদের ঈশ্বর আপনারদের উদ্্রু 

'যাহারদের গৌরব আপনারদের লজ্জায় ও যাহারা! 

সাণসারিক বিষয়েতে মনোযুক্ত থাকে । কিন্ত আমার 

আলাপ ব/ব্হার্ হ্র্গেতে আছে যেখান হইতে আমরা 

পুভূ ্বিশ্ত শীট ব্রাণকর্তার অপেচ্চা করিতেছি । হিনি 

মনেই কারী কর্ণ শক্তি যাহাতে তিনি সমস্ত বন্তক 

আপনার বশ করিডে পারেন তদণূক্রঘে আমারদের 

ছার শরীরকে অন্যরপ করিবেন যেন আপনার 

জেঠাতির্ময় শরীরানূরূপে নির্থভ হয় 
চতুর্থ অধ্যায় 

অতএব হে আমার পরম প্য় ও প্রাণ তুল্য ভুভ্র! 

আমার আনন্দ ও মুক্ট এমত পুভূতে দৃঢ্ স্বির থাক 
আমার পরিয়েরা | আমি রিহোদিয়াসকে কাকুতি করি 
এব" সিন্তখিকে কাকুতি করি যে ভাহারা। পুভুতে এক 
মন হয়। এব” তুমি ঘে সভ্যসহকারী আমি তোমাকেও 

মিনতি করি এ ক্রীগণ যে আমার সহিত মক্তল সমাচারের 
কর্মেতে পরিশুম করিল ও বৌমেন্ত ও অন্য ২ আমার 
সহকারী যাহারদের নাম জীবনের পুস্তকে আছো 
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পাগল প্ররিতের পত্র ফিলিপীরদিগকে 

তাহ্ারদের সাহার্ষ্য করিও। পুভূতে সদানন্দ হও এহ* 

প্নশ্চ আমি কহি আনন্দ করুহ | তোমারদের সমতা! : 

সকল মন্ষ্যেরদের স্থানে যেন বিদ্দিত হয় পুভূযে 

সমীপে আছেন। কিছুর নিমিত্তে চিন্তিত হইও ন! 

কিন্ত সকল বিষয়েতে স্তৰ স্ততির সহিত আরাধনা ও 

পার্থনা পূর্বক তোখারদের নিবেদন ঈশ্বরের গোচর 

করা ফাউক। এব” ঈশ্বরের শান্তি যে সকল বো 

হইতে বাহির সে তোমার্দের মন ও আন্তঃকর্ণ যিস্ত 

গটীফেডে রূক্ষা করিবে । শেষ কথা! ভুভ্রা ফে 

ব্যবহার সত্য ফে;ং ব্যবহার বিহিত ফেং ব্যবহার 

পুকৃত যে ং ব্যবহার নির্লষে ং ব্যবহার প্ীতিজনক 

যেং ব্যবহার সূশ্যাতান্বিত যদি কোন গণ কিস্া! যদি 

কিছু পুশ'সা হয় তবে এই কথা মনে রাখ | এব 

আমাতে যে কিছ তোমরা শিখিয়াছ ও পাইয়াছ ও 

শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ তাহা করিও এব” শান্তিময় 

ঈশ্বর তোমারদের সঙ্গে থাকিবেন। কিন্ত আমি পুভুতে 

বড়ই হুউ চিত্ত হইয়াছি যে সম্পৃতি পুনশ্চ তোমারদের 

তত্বাবধারণ পুফুলু হইয়াছে ইহাতে তোমরা! পূর্বে 
যত্বুবীন ছিল! বটে কিন্ত সযোগের ত্রুটি হইয়াছিন | 

তত্রীপি আমি স্বীনতার বিষ্য়ে ইহা! কহি না কেননা 

যে কোন দশাতে আমি আছি ভাহায়ু নিরাকাভিজ্ছত 

১হ থাকিতে আমি শিক্ষিত হইয়াছি । আমি নত হইয়! 

7 স্তন সি াশিশ শশটি শিটি ি৭ি 

০৯৪ নি রা সা সি 
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থাঁকিতেও জানি এব* আমি উন্নত হইয়া! থাক্ষিতেও 

জানি আমি পূর্ণরপ ভোজন করিতে এব* ক্ষুধার্ত 

সহিতে পুচুর খরিতে এব" তুটিও ক্ষমিতে সবর 

ও সকল বিষ্ফ়েতে আমি শিক্ষিত হইয়াছি । আমি 

সকলি করিতে পারিৰ রিিশ্ত খীফের দ্বারা যিনি 

আমাকে সাধ্যমান করিতেছেন | তথাপি আমার 

দূ্ঘশায় যে তোমর। উপকার করিল! সে ভাল করিলা। 

কেনন) হে ফিলিপীরা। তোমরা ভাল জান যে মঙ্গল 

সমাচারের আরপ্তেতে যখন আমি মাকিদনীয়।] হইতে 

পৃত্বান করিতে উদ্যত ছিলাম তখন দেওয়া লওয়া বিষয়ে 

তোমরাই বিন1 কোন মণ্ডলী আমার উপকার ক্ররিলেক 

ন]। বরণ তসলোনিকায় তোষরা আমার অনাটনের 

কলানার্থে পূনঃপুনঃ পররেণ করিলা | ইহাতে যে আমি 

দান চাহি তাহা? নু কিন্ত আমি তোমারদের বিষয়ে 

ফল বৃদ্ধি চাহি । কেনন! আম্মার সকল কিছু আছে: 

এব” বাভুল্যও আছে আমি এপাফ্জুদীতসের দ্বারা 

তোমারদের প্রিত সামগী এক সুসৌরভ আমোদ 

ঈশ্বরের পরম পারিতোফিকি এক মনোনীড যজ্ঞ তাহা! 

পাইয়া পরিপূর্ণ হৃইয়াছি | কিন্ত আমার ঈশ্বর আপন্ন 

বৈভবের নিথিক্রমে ঘিশ্ত শের দ্বারা ভোমারহের 

সমস্ত অনাটন কুলাইয়) দিবেন | আমারদের ঈশ্বর 

ও পিতার পুশণসা সদাসব্্ব্ষণে হউক আমেন | 
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পাগল প্ুরিতের পত্র কলশীরদ্গকে 

ব্িশ্ত শীতে পৃণ্যবান পুত্যেক জনকে নমস্কার বল যে 

ভ্যত্রা আমার বঙ্গে আছে তাহারা তোমারদিগকে 
নমস্কার -বলে। পৃণ্যবানের! সকলি তোমারদিগকে 

নমস্কার দেজু কিন্ত বিশেষ মত যাহারা কাইলকেুর 

৩ 

ঙ 

৩1৪ 

পরিজনের মথে/। আমারদের পুভু র্রিশ্ত খের 

অনুগুহ তোমা সকলের সঙ্গে হউক আমেন ।7+ 

বা জ্পাাুেস্পস_... 

পাওল পুরিতের পত্র কলশীরদিগকে 

সি 

প্থম অধ্যায় 

গাওল ঈশ্বরেচ্ছায় গ্রিশ্ত খীকের পরিভ এব" ভই' 

ভিমোতিয়স। কলশে যে সকল যিস্ত খুঞ্চেতে পৃণ্যবান 

ওবিশ্বামি ভাত্গণ থাকে তাহারদ্গকে লেখে আমার 

দের পিতা ঈশ্বর ও পুভূ যরিস্ত খু হইতে তোমার 

দের পুতি অনুগুহ ও শান্তি হউক। ফ্রিশ্ত খুফটেতে 

তোমারদের পুত্/য় ও পৃণ্ঠবানেরদের পতি ভোমার্ 

দের গমের বৃত্তান্ত শ্তনিয়! আমরা আমারদের পুভূ 

যিশ্ত খুীফের ইশ্বর ও পিতাকে স্ব করিয়া তোমার 

দের কারণ সতত প্রার্থন করিতেছি । সেই ভরস্া 

পুযুক্তে যে তোমারদের কারণ স্বর্গেতে সঞ্চিত হইয়াছে 
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গু যাহার বৃত্তান্ত তোমরা মর্জল সমাচারের সহঃ 

বাণীতে পূর্বে শ্তনিয়াছিলা | ও যেমন সদায় জগতে 

তেমন তোমারদের স্থানে পকাশ হইয়াছে ও ফলবান 

ইইতেছে যাদুশ তোমারদের মধ্যে ও হয় যদ্বি 

তোমরা] ঈশ্বরের অনগুহ' সত্যেতে শুনিয়াছ ও জ্ঞাত 

হইয়াছ। যেমত আমারদের প্য়ি সহত চ্য এপাফুস 

যে তোমারুদের কারণ খীষ্টের বিশ্বাসী সেবক তাহার 

স্বানেও তোমরা অবগত হইয়াছ । সেও আমারদ্গিকে 

তোমারদের আঁতাগত প্রেমে জানাইয়াছে | ইহাহু 

কারণ আমরাও যখন শৃবণ করিলাম তখন সেই 

দিনাবধি তোমারদের কারণ প্রার্থনা করিতে ও যারা 

নিবেছিতে দিরস্ত হই মাই ফে তোমরা সকল জ্ঞান ও 

আত্মিক বোধেতে তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ রূপে জ্ঞাত 

হও। যে তোমরা পুভূর যোগ্/পাত্র মত সব্র্বতোষণীয়ু 

রূপ ব্যবহার যেন কর সকল সৃক্রিয়াতে ফলবন্ত ও 

ঈশ্বরের জ্ঞাত হওনে বর্ঘমান | তাহার তেজোময় শক্ত 

নৃসারে পুমোদ পূর্বক সকল ক্ষান্তি ও চির সহিষ্কৃতা 

সাধনার্থে সকল সামর্থেেতে দ্টতর । ইশ্বর পিতার্ 

ধন্যবাদেতে পুবৃত্ত, যিনি আগারদিগকে পুণ্বানের্ 

দের দীপ্তিস্িত অধিকারের সহভাগার্থে উপনুক্ষ পাত্র 

করিয়া দিয়াছেন | ও যিনি আমারদিগকে আন্ধক্াারের 

বশ হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্য় পত্রের রাজে/তে 
2 01010 2 
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পাওল পুরিতের পত্র কুলশীরদিগকে 

উত্তীর্ণ করিয়াছেন | যাহাতে তাহার রজের দ্বারা 
আমারুদের মূক্তি অর্থাৎ পাপের হ্ছম। হইয়ীছে তিনি 

জাদ্শ্য ঈশ্বরের পুতিমূর্তি সমস্ত সৃষ্চির পুথমোস্তৰ | 

কেননা স্বরগস্থ ও জগৎস্থ দৃশ্য এব্* অদৃশ্য যাবৎ বস্ত 

তাহ1 হইতেই সৃষ্ট হইয়াছিল কি রাজাসন কি পুভূত্ 

পুধানত্ব কি শাসনত্ব যাবৎ বন্ত তাহার ছারা ও 

তাহার নিমিত্তে সৃঞ্চি হইয়াছিল 1/ এর" তিনি সকলের 

পুরে ও ত্ীহাতে সর্ুলের স্বিতি আছে |/ এব* মণ্ডলী 

যে শরীর তিনি তাহার মত্ত ভিনি আপনি আদি ও 

মৃতলোক হইতে পুথমোড্ডৰ যেন সকল বিষয়েতে 

তাহার প্রাধান্য হ্য়। কেননা পিতার ইচ্ছ! ছিল 

যে ভাহাতে সকল পূর্ণতা অধিষ্টান করে | এব" তীহার 

শের রক্ত দিয়া সম্মিলন সাধাইয়া তাহার ছারা 

জগৎস্থ বস্ত কিস্বা সর্গস্ব বস্তু যাবৎ বন্তকে ভাহারি 

ছারা যেন আপনার সঙ্গে মিলাইয়! দেন । এৰ্* 

ভোমরা যে পুর্ব কালে বহির্ভূত ও দুস্র্মেতে মনের 

মধেঠ শত্রু ছিলা। সম্পৃতি তিনি তীহাঁর মাসিক 
শরীরেতে মৃত্ঠর দ্বারা তোমারদিগকে মিলাইয়! 
দিয়াছেন তাহাতে যেন তিনি তোমারদিগকে আপন 

গোচরে পরিষ্কৃত ও অনিশ্দিত ও নির্দষিত সাচ্ষাৎ 

করিয়া রাখেন | যদ্দি তোমরা থর্মেতে স্থিরতর ও 

স্বায়ী হইয়া! থাক এব" মঙ্গল সমাচারের ভরসা যাহ? 
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তোমরা শুনিয়াছ যাহা স্বর্গের নীচস্থ সমস্ত সৃষ্তির পুতি 

প্চার হইয়াছে ও যাহীতে আমি পাওল এক সেবক 

হইয়া নিযুক্ত হইয়াছি তাহা হইতে বিচলিত নাঁ হও। 

এখন আমি তোমারদের নিমিত্বক আপন দুঃখ 

ভোগেতে আনন্দ করিতেছি এৰ* শ্ী্ের কেশেডে 

যাহা কমী আছে তাহ] আমি তাহার পরীর অর্থাছ 

মণ্ডলীর বিষয়ে আপন দেহেতে পূবাইয়া দি। সেই 

যগুলী যাহার এক সেবক আমি স্থির করা গিয়া 

ছিলাম ঈশ্বরের সেই নিবর্তব করণের ভারানুকরমে ফে 

ভোমারদের কীরণ আমাকে দেওয়া গিয়াছিল যেন আম 

ঈশ্বরের বাণী পূর্ণরূপে পুচার করি। সেই নিগুঢ কথ! 

যে কাল কালান্তরে ও পরুষ পুরুষান্তরে গুপ্ত ছিল কিন্ত 

এখন তীহার পৃণ্যবানেরদের পুতি পুকাশ হইয়াছে। 
যাহারদিগকে ঈশ্বর এই নিগুটেরে মহিমার নিথি 

ভিনদেশিবর্গেক্র মধ্যে কি তাহা জানাইভে স্থির 

করিলেন তাহা শ্রী ভোমারদের আন্তরে মোচ্ছের 

ভরসা । যাহার তত্ব পুচার করিয়া আমরা পুতি 
মনুষ্ঠকে চেতাইয়া দি যেন আমরা পুতি মনুষ্যকে 

যিপ্ত খীঞ্টেতে সিদ্ধ করিয়া! সাক্ষাৎ করাই । ইহাতে 

তাহার শক্তি ফে আমাতে পুল রূপে কারী করিতেছে 

তদন্সারে আমি ও প্ু্ণ পণ করিস! শুম করিতেছি । 

[7 00) 071৮2 



৭9৮ পাওল পেরিতের পত্র কুসশীরদিগকে 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

ফেননা আমার একান্ত ইচ্ছা যে তোমারদের কারণ 

ও লঙদিকেয়া লোকের কারণ ও য্তেক জন আমার 

শারীরিক বদন দেখে নাই ভাহারদের কারণণ্ড আমার 

কিরূপ ছটফ্টান হয় ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও । 

যে তাহারদের অন্তঃকরুণ প্মেতে ও মিধিময়ু 

সুনিশ্চিত জ্ঞামেতে একত্র বান্ধা গিয়া আম্বাসিত হয় 

ভাহাতে ঈশ্বরের অর্থাৎ পিতার ও শী্টর লিগৃঢ তত 

স্বীকৃত হয় | যাহাতে সমস্ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের নিধি 

গুপ্ত আছে । এব ইহা আমি কহিতেছি যেন কোন 

মনুষ্য পুপঞ্চ কথাতে তোমারদিগকে ভূলায় না| কেমন] 

যদিহু আমি শরীরেতে অসাক্ষাৎ হই বটে তত্রাপি 

আত্মীতে আমি তোমারদের সঙ্গে আছি এব' তোমার 

দরে সুপর্যযায়ে ও শ্রীফ্টেতে তোমারদের প্তায়ের দৃঢ্তা 

দেখিয়া আনন্দ করিতেছি । অতএহ যেষত তোমরা! 

রিশ্ত খু পুভুকে গৃহণ করিয়াছ সেইমত ভাহাতে 

গতি করহ । তীহাতে মূল বান্ধিয়া ও উপরে গৃথিত 

হইয়া এব" ধম্মেতে যেমত শিক্ষিত হইয়াছ তদনূক্রমে 

স্থায়ী হইয়া! তীহায় স্তরে বাড়িতে থাক। সাবধান 

যে কোন মনুষ্য জ্ঞানাঁদ বিদ্যাতে ও বৃথা কলপনাতে 

তোমারদিগকে লুটিয়া লয় না শে সকল বিষয় 

মনুষেঠরদের পারজ্পর্য/ শিক্ষানুক্রমে জগতের সূত্রানূ 
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দ্বিতীয় অধ্ঢানু 9 ৭৯ 

সারে কিন্ত শ্ীঝানুসারে নহে । কেনন1 তাঁহাডে 

ঈশ্বরত্থের সম/ক পূর্ণতা মূর্তিমান হইয়া বাস করিতেছে। 

এব* তিনি ফিনি সমস্ত পাঁধান) ও পরাক্রমের মস্তক 

আশছেন তীহীয়ু তোমরা সিদ্ধ আছ | এব” তাহাতে ও 

ভোমর! খীষ্টের সুঙ্গতে শারীরিক পাপের দেহ খসাইয়! 

ফেলিয়া আহস্তকৃত সৌনত্যে সূন্নতীকৃত হইয়াছ। ও 

তাহার সঙ্গে বাপ্টাইজিত হওয়াতে গাড়া গিয়ু] তাহা 

তাহার ফৃত্যু হইতে উত্থান কর্তা ঈশ্বরের কারী করণ 

শক্তির প্ুত্যয়েতে তোমরা তাহার সঙ্গে উশ্খিতও 

হইয়াছ | এব* তোমর] যে স্থপাপেতে ও স্বীয় শরীরের 

অসৌম্ত্/তে মৃড ছিলা তিনি তোমারদের অপরাথ 

সকল হুমা করিয়া তাহার সঙ্গে ভোমারদিগকে 

জীয়াইয়াছেল | এব" সেই বিধানের লিখুন যে আমাৰ 

দের বিরুদ্ধে ছিল তাহ! আমারদের বিষয়ে মিটাইয়া! 

দিয়া তাহার তুশের উপর উুঁকিয়া দিয়া দূরকরিয়। 
ছেন। এব" পুধান পদ ও শাসনপদস্থের দিগ্রকে লু্টপুট 

করিয়৷ তাহাতেই তাহারদের উপর জয়জয়কার করিয়! 
তাহারদিগকে কৌতুক নিমিত্তে গকাশমান করিলেন । 

অতএব ভক্ষ্য দুব্যকি পেয় দুবঠ কিছ্বা পর্ব্ব কিছ 
নবীন চন্দু কিম্বা বিশ্যামবার এসকলের বিষয়ে কেই 

তোমারদিগকে বিচার না করুক | এসকল ভাকী কর্মের 

পুতিছায্র] বটে কিন্ত মূর্তি খীফটের। কাহাকে স্েচ্ছাকৃত 
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নমুভায় ও গায় দূতগণের পৃজায় তোমারদিগর্কে 

শ্বপৃতিফল বঞ্চিত করিতে দেও নাসে আপন শারীরিক 

মনেতে ব্যর্থমত গব্রিত ইইয়া যাহা দেখে নাই 

তাহাতেই পবিষউ হয । এক মস্তক যাহা হইতে 

সম্দায় শরীর গিরা রুগাদিতে আয়োজিত ও 

স'যোজিত হইয়। ঈশ্বরের বৃদ্ধিতে বাঁড়িতেছে তাহাকে 

ধারণ করে না । অতএব যদি তোমরা জগতের সৃত্রের 

পুতি খের সহিত মৃত হইল! তৰে জগতের মধ্যে 

বাচিয়৷ থাকিলে যার্দুশ হয় তাদুশ এ সকল বিধানেরু- 

অনুগত কেন হও। যে ইুইও না চাকিও না হাতে 

ধরিও না। যাহার সমূহ মনুষ্ঠেরদের উপদেশ ও 

শিক্ষানূক্রমে ব্যৰহারেতে ব্যত্যয় পাইয়া ক্ষয় নিথিত্ত 

হয়। সে সকল স্বেচ্হিত পূজায় ও নমুতায় ও শারীরিক 

তপস্ঠায় ও দেহ্রে তর্পণাবজ্ঞায়ু জ্ঞানরূপ দেখায় হটে । 

তৃতীয় অধ্যায় ্ 

অতএব যদি তোমরা শরীফের সহিভ উদ্থিতি 

হইয়াছ তবে যে বন্তউদ্দেতে আছে যেশালে শীট 

ঈশ্বরের দক্ছিণ পার্থ বসিয়া আছেন তাহার অন্সন্ধান 

করহ |উর্স্ত বস্তর পুতি মনোযোগ কর জগৎস্থ বস্তর 

পুতি নহে | কেননা তোমরা মৃত হইলা এব* তোমার 

দের জীৰন খীকটের সহিত ঈশ্বরেতে গপ্ত আছে | যখন 

নিউ আমারদ্র জীবন পুকাশিত হইবেন তশ্খন . 
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তোজরখ তাহার সহভ্িভ মোচ্ছেতে পুকাশমান হইবা। 

অতএব তোমারদের জগৎস্থ ইন্দিয়াদি সকল দমন 

করিয়া রাখ ইহার মধ্যে বেশ্যাগমন মলক্িয়া! 

অতিবাদ প্লেহ কুলোভ এব” লালসা ফে পুতি 

পৃজাবৎ আছে । যাহার নিমিতে ঈশ্বরের কোপানল 

অনীজ্ঞাবহ সন্তানেরদের উপর আসিয়া পড়ে 7 

যাহারদের মধ্েঃ তোমরাও এক সময়ে গতি করিল! 

যখন তাহারদের মধ্যে তোমারদের অবস্থিতি ছিল। 

কিন্ত সম্পুতি তোমরা ব্লাগ রোৰ দ্বেষ কুৎসাবাক্য 

কুদর্যঠালাপ এই সকল ও আপনারদের মুখ হইতে 

পরিত্যাগ কর্হ। এব” তোমরা অন্ঠোন্যেতে মিথ! 

কথাও কহিও না কেননা তোগর! পূরাতন হন্ষ্যকে 
্বস্বকর্মেতে খসাইয়া ফেলিয়াছ | এব্, নৃডন মন্ষ্ঠ 

যে তীহার সৃষ্টি কর্তার স্বরূপানুকমে জ্ঞানেতে নবীন্ 

হইয়াছে তাহাকে ভোমর! পরিধান করিয়াছ | 

যেখানে যুনানীও নাই য়হোদীও নাই সৌনভ্যও নাই, 
অসৌন্ত্যও নাই গুঁয়ার স্কতি বন্ধ মুক্তও মাই কিন্ত 
শীষ সর্ব্বাসবের্বতেই | অতএব ঈশ্বরের মনোনীত 
পুণ্ঠবান ও প্য়িলোক হইয়া যেমত উচিত হয় 
সকরুণ দুয়া ও কোমলতা ও অন্তঃকরণের্ নমূতা ও 

ধীরতা ও চির সহিষ্তডাকে পরিধান কর্হ | এব, 

কোন মনুষ্যের সঙ্গে যদি কাহার কিছ বাদ থাকে 
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তকে পরস্পর ঠৈর্ঘ; ও পরপর গম করা যাউক 

যেমত খীষ্ট ভোমারদিগকে অমনি হগা! করিলেন 

সেইযত তোমরাও কর। এব* এ সকলের উপর প্র 

হাহ) সিদ্বির বন্ধন তাহী পরিধান কর । ও তোমার 

দের মনেতে ঈশ্বরের শান্তি অধির্কার করুক যাহার 

নিমিত্তে তৌমরা এক শরীরেতে আহুত ও ইইয়াছ 

এব” স্তীবক হঙ। তোমারদের মনেতে খর্প্নাদ্ 

রাখিয়া! পুভুর পুতি স:কীর্তন করিয়া ভজন গীত ও ভ্তৰ 

গীত ও পরমার্থিক গীত গানেতে পরস্পর শিক্ষাইতে 

ও চেতাইতে পূর্ত হইয়া] খীক্টের বাণী সর্ধ্ব বৃদ্ধিতে 

তোমারদের অভ্যন্তরে পৃঞ্জরূপে থাকুক । এব" তাহার 

ছারা ঈশ্বর পিতাকে স্তব করিয়া যে কিছু তোমরা! 

কর কিবা কথায় কিবা ত্রিয়ায় সঘস্তই পুভু ফিশ্তর 

নামেতে করই। হে ভ্রীরা ভোষরা আপনারদের নিজ ং 

হ্বামিরদের বশ্পীভূক্তা হও যেমত পুতে উচিত হ্য়। 

হে স্বামিরা তোমারদের ক্বীরদিগকে ম্বেহ কর ও তাহার 

ছের পুতি কট হইওনা | হে ছাওয়ালেরা ভোমরা সকল 

বিষ্য়েতে আপনারদের পিতা যাতারদিগের আজ্ঞাবহ 

হও কেননা ইহা! পুভূর অতি তোষণীয় হয়। হে পিত্রা! 

তোমারদের ছাওয়ালেরদিগকে রোষাইও না যেন 

তাহারা মনোভর্গ না হয়। হে ভ্ত্যেরা তোমারদের 

শারীরাঁন্সারিক হর্তারদিগের সকল বিষয়ে আজ! 
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চতু্ অধঙ্ক 1৩ 
কারী হও দুটি মেবাতে মনুষ্যেরদের মল যোগালের 

দের মত নহে কিন্ত ঈশ্বরভীত হইয়া অন্তঃকরণের 

সরলভায় | এব* যে কোন কর্মেতে তোমরা! পুরর্ত হও 

তাহা মনুষ্যেরদের ভাবে না করিয়া পুভুর ভাবেতে 

অমনে করু | কেননা তোমর1 পুভু হইতে উত্তর) 

থিকারের পুতিফল পাইৰা ইহা জ্ঞাত আছ | কিন্ত 

যে জন অসঙ্গত করে সে আপন কৃত অস্জতানুসারে 

ফল প্রাপ্ত হইবে এব" তথায় ব্যক্তির ভিন্ভাহ নহে। 

| চতুর্থ অধ্যার 
ছে কর্তার! তোমারদের ও এক কর্তা স্বর্গেতে আছেন 

ইহ] জানিয়া স্বকীয় ভ্ত্েরদিগকে যাহা ন্যায় ও 

পুকৃত তাহা! করছ | সম্তবেতে পুর্ঘনায় সচকিত 

হইয়া অব্বিরত থাকহ | তাহার মধ আমারদের 
কাঁরণও প্ুার্থনা করহ্ হে শ্রীষ্টের নিগৃঢু তত্ব যাহার 

বিষয়ে আমি বন্ধনে আছি তাহা কহিতে ঈশ্বর আষার্ 

দের কারণ এক উক্তি করিবার ছার যেন খুলিয়া দেন | 
যেন আমি আপন কহিবার উচিত মতে তাহা! ব্যস্ত 

করিয়া দি। তোমরা সময় বাচাইয়া রাখিয়া বহির্ভূত 

লোকের পুতি সবুদ্ধিতে গতি করহ। তোমারদের্ 
আলাপ .লবণে স্থাদ্যুক্ত হইয়া সতত অনুগুহ পূর্ব্বক 
হউক যে পুতি. মনুষ্যকে তোমারদের কিরূপ পুত্ঠততর 

দেওনের-উচিত হয়তাহা যেন জ্ঞাত হও। আমার 
7388২ 



4৮৪ 

৯১ 

১২. 

১৩ 

পাওল পেধ্িভের পন্জ 'কলশীরদিগঞকে 

মঙ্গলাদি বৃত্তান্ত টিখিকস এক প্রয় ভাতা শু পুভুভে 
বিশ্বাসী সেবক ও সহ্ভ্ভূত্য তোমারদিগকে জানাইবেক। 

তাহাকে আমি তোমারদের নিকট এই বিষ্য়েতেই 

পাঠাইয়াছি যে সে তোমারদের গতি যেন জ্ঞাত হয় 

এব তোমারদের মম সুশান্ত করে। ওনিস্মস এক্ 

বিশ্বাসী ও পি ভাতা হে তোমার্দের মধ্যকার এক্ 

লোক সে সঙ্ষে আছেতাহারা এখানকার সকল গতিক্ 

তোষারদ্দিগকে জ্ঞাত করাইবেক | আরিষ্কার্থস আমার 

সহবৃন্দী তোমারদিগকে নমস্কার বলে এব" ভার্ণবার 

ভাগিনেয় মার্কস যাহার বিষয়ে তোমরা আদেশ 

পাইয়াছ যদি সে আইসে তবে তাহাকে তোমরা গুহণ 

করুহ । এব-ফিস্ত যাহাকে য্ঝস করিয়া! হলে ইহারাই 

কেবল সৌ্ত্যেক মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যতে আমার 

সহকারী হইয়া! আমার সন্তোষজনক হইয়াছে । 

এপফাস যে তোম্ার্দের মধ্যে এক জন য্িস্ত খীফের 

সেবক তোমারদিগকে নমস্কার বলে সে সতত তোমারদের 

কার্ণ স্বপুর্থনায় একান্ত যাচমান আছে যে তোমরা 

ঈশ্বরের সমস্ত অনুমতিতে সি ও সম্পূর্ণ হইয়া! যেন 
স্বির থাক । কেননা আমি তীহার সাচ্ছী আছি ফে 

ভোমারদের কারণ এব" লাওদিকেয়! ও হিয়রাপলিমী 

লোকের কারণ তাহার হড়ই মনোনিবেশ আছে। 

পিয় চিকিৎসক লুক ও দেমস ভোমারদ্িগকে নমস্কার 
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সাওল প্েরিতের পুথ্ম পত্র তসালোনীরদিগকে 9৮৫ 

হলে। লাওদিকেয়াস্থিত ভুীঁত্গণ ও লঙ্গাস ও তাহার্ 

ঘরস্থ সগুলীকে ন্ষঙ্কার বলিও। এব* এই পত্র তোমার; 

দের স্বধ্ে পঙ্ভিত হইলে পরে লাওদিকেয়৷ মগুলীর্ 

পুতি ভাহার আধ্/য়ুম করাও ও লাওদিকেয়া হইতে যে; 

পত্র তাহা তোমরাও পাঠ কর্হ | এব" আর্থিপসকে 

বল যে সেবার ভার তুমি পুভূভে পাইয়ীছ তাহার 

পুতি সচেউ হইয়া থাক তাহা যেন তুমি সম্পর করহ। 

আমা পীওলের আপনার নিজ হস্তে নমস্কার আমার 

বন্ধন স্মরণে রাখ তোমারদের সঙ্কে অনুগুহ থাকুক । 

আমেন। 

পাওল পৌরিতের পুথম পত্র তসলোনীরদিগকে 

পথ অধ্যায় 

পাওল ও সল্বানস ও টিমোতিহূস তসলোনাীরদের 

মণ্ডলী যে ইশ্বর পিতা ও পুভূ যিশ্ত খ্ীষ্টতে আছে 

তাহীকে লেখে তোমারদের পুতি আমারদের পিতা ঈশ্বর 

ও পুভুয়িস্ত খু হইতে অনুগুহ ওশান্তিহউক। আমর! 

আপনারদের প্রুর্থনার মধ্য তোমারদের উক্তি করিয়া 

ডোম] সকলের কারণ ঈশ্বরকে সতত স্তব করিতেছি । 
555 



৭৮৬ গাওল পেহিতেগ্ন পুথম পত্র তসলোনীরদিগকে 

৩1৪ কেননা হে প্রিয় ভূত্র1 ভোমারদের ঈশ্বরেতে বাছিত 

হওয়া জ্ঞাত হইয়া আমারদের ঈশ্বর অর্থাৎ পিভার 

গোচরে তোমারদের পৃভূ গ্িস্ত শ্বীফেঁজে পুত্যয়ের কর্ম 

ও প্রেমের শ্ম ও ভরসার সহিষ্ণতা অনবরতে স্মরণ 

৬ করিতেছি । কেননা আমারদের মঙ্জল সমাচার ভোঘারু 

দের স্বামে কেবল কথাতে আইল লা কিন্ত শক্তিতে ও 

থর্মাতীডে ও বৃহু নিশ্চয় পুমাণেতে তাহাতে আমরু? 

তোমারদের মধ্যে তোমারদের হেতু কি পুকার মনুষ্/ 
৬ ছিলাম ডাহা ভোমরা! ভাল মতজানহ 1 এব" তোমরা 

থর্মাতমার আনঙ্গের সহিত বহু দুঃখেতে বাণীকে গৃহণ এ 

করিয়া আমারদের ও পুভুর পশ্চাদ্গামী হৃইযুপছিলা। 

৭২. ভাহীতে ভোমর] মাকিদৃনিয়! ও আখায়। দেশস্ব সকল 

৮  বিশ্বানি লোকের দৃষ্টান্ত ছিলা | কেননা তোমা রদিগ 

হইতে পুভূর বাণীর খুনি বাহিরাইল কেহল মাকিদনিয়া 

ও আখীয়ায় মহে কিন্ত সর্বত্র ভোসারদের প্রত্যয় 

ঈশ্বরের পুতি এমত ব্লটনা হইল যে আমারদের কিছু, 

৯/১০ কহিবার পুয়োজন নাই । কেননা তাহার! আপনারাই 

আগমারদের বিষয়ে জ্ঞাপন করাইতেছেফে তোমারদের্ 

যধ্যে আমারদের কির়প পুবেশ হইয়াছিল এব, যে 

জীবমান ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করিতে ও তাহার 
পু ধাহাকে তিনি সৃত্ঠু হইতে উঠাইয়াছেন অর্থাৎ 

ফিশ যিনি আমারদিগকে আগত কোপ হইতে রুক্ষ! 
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কয়িভেছেন তীহার স্বর্গ হইভে আগমনের আপেক্ষা 

থাকিতে তোম্র! কিমতে বিগ্হাদি হইতে ইশ্বর 

গতি ফিরিলা 17 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

কেমন ভে ভীতরা! তোমরা আপনারাই জান ফে্ 

আমারদের পুঘধেশ তোমারদের মধ্যে নিরর্থক ছিল না। 

কিন্ত যখন আমরা পূর্বে দুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম 

এব" ফিলিপিতে বড় দৌরাত্ন্য ববহীর পাইয়াছিলাম্ 

যেষত তোমরা জ্ঞাত আছা তবেই আমরা অনেক 

বাদান্ৰাদে তোমারগিদকে ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচার 

কহিতে আপনারদের ঈশ্বরে সাহসী ছিলাম | কেননা! 

আমারদের উপদেশ পুবঞ্চনাতে কিঘা মল ক্রিফাতে 

ক্িস্বা চাতুর্ষ্েতে ছিল না । - কিন্ত যেম আমারদের 

স্বামে মক্ল সমাচারের গচ্ছিত হওনের কারণ আমরা 

ঈশ্বরেতে গৃহ পাত্র গণিত ছিলাম সেইমত আমর! 

কথা কহিভেছি মনুষ্যেরদিগকে তোষাইবার মত নহে 

কিন্ত ঈশ্বর যিনি আম্রদের অন্তঃকরণে পরীক্ষা 

ধব্েণ তীহাকে। এৰ* আমরা কোন সময়ে মনোরঞ্জক 

কথার কিম্বা! লোভের বাহানা কথার ব্যাপার করি নাই 
যেমত তোম্্র] জানহ ঈশ্বর সাক্ষী আছেন । এব* 

মনৃষ্যেরদের স্বানে কিম্বা তোমারদের স্বাতন কিন্বা 

আন্/রদের স্বানে আমরা গৌরবের প্য়ান করিলাম 



৭৮৮ পাওল পুরিতের পুথ্ম পত্র তসলোনীরদিগঁকে 

না তথাপি শখ্বীষ্টের পরিত হইয়া আমর! ব্য়ব্সনের 

ণ ভার দিতে পারিভাম | কিন্ত ধাত্রী যাদূশ আপনার 

শিল্তরদিগকে লালনপাঁলন করে তাদশ আমরা তোমার: 

৮ দের মধ্যে কোমল ছিলাম | তম্মত তোমারদের পুতি 

আমারদের মায়াৰৎ স্েহ হইলে আমর! তোমার. 

দিগকে ঈশ্বরের মঙলল সমাচার ছাড়া বরঞ্চ আপনার 

দের জীব্কে ও দিতে স্বেচ্ছিত ছিলাম কেনন| তোম্র! 

৯. আমারদের গুণ ভূল/ ছিল! | কেননা ভুঁভূরা হে আমার 

দের পরিশূষ ও পূষ্ত্ব তোমারদের স্মরণে আছে যে 

তোমারদের কোন জনের ব্যয়ভার যেন না দি আমর! 

দিব] রাত্রি শ্ম করিয়া তোমারদিগকে ঈশ্বরের মল 

১* সমাচার পৃচার করিলাম | তোমর! এব" ঈশ্বরও 

সাঙ্গী আছেন ফে আমার্দের ব্যবহার কিরূপ তোমা. 

পৃত্যয়িলোকের মধ্যে শুদ্ধ ও পুক্ভ ও অনিন্দ্য ছিল। 

১১ সেই মতও তোমর] জ্ঞাত আছ যে পিতা যাদশ আপন 

ছাওয়ালেরদিগকে দেন তাদ্শ আমরা তোমারদের . 

পুড্যেক জনকে পুবৌধ ও আশ্বাস ও উপদেশ দিলাম । 

১২. যে উশ্বরুধিনি তোমারদিগকে আপন রাজ্য ও বৈভবের 

মধ্যে আহবান করিয়াছেন তাহীর যোগ্য মত আচরণ 

যেন কর । ইহার কারণণ্ড আমরা ঈশ্বরকে অনবরত 

ধন্যবাদ করিভেছি যে ভোমরা যখন আমারদের 

পুমৃখাৎ ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া তাহ) গুহণ করিলা, 

১৩ 
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তখন তোমরা! ষনুষ্যেরদের বাক্য জ্ঞানে তাহা গুহণ 

করিলা না কিন্ত ফেমন সত্যেই আছে ঈশ্বরেরি বাণ 

যাহ তোমা পুত্য়িসকলের মধ্যে সফলকারী 

করিতেছে । ক্ষেনন1 ভুীত্রা হে তোমরা! ঈশ্বরের 

মণ্ডলী সকল ফে ফ্রিশ্ত খীষ্টে ফুহোদা দেশে আছে 

তাহারদের পশ্চা্গামী হইল! কেনন। তোমরা! আপনার 

দের স্থদেশি লোক হইতে সেইমত দুঃখ পাইয়াছ যে. 

তাহারা ফুহোদী লোক হইতে পাইস্াছিল। যাহার! 

পুভ্ গিস্ত ও আপনারদের ভব্ষ্/দ্বজ্গণ উভয়ের 

দিগকে বথ করিল এব” আমারুদিগকে ও তাড়না 

করিয়াছে পরুস্ত তাহার। ঈশ্বরের তি করে না এবৎ 

সকল মন্ষ্ঠেরদের বিরুদ্ধে আছে । নিরুন্তর আপনার 

দের পাপ সম্পূর্ণ করিতে ভিনদেশিৰর্গের পরিত্রাণ 

যাহাতে হু এমত কথা তাহারদিগকে কহিতে তাহারা! 

আমারদিগকে নিষেধ করে| কিন্ত হে ভুাত্রা আমর! 

মনেতে নয় কিন্ত শরীরেতে তোমারদের নিকট হইতে 

কিঞ্চিৎ কাল বিভিন্ন হইলে তোমারদের মুখ দেখিতে 

অত্যন্ত আকাভিক্কত হইয়া] তাহার চেষ্টা যথাসাখেচতে 

করিলাম। অতএব আমর! বর" আমি ফে পাওল, 

এক বার দুই বার তোমার্দের নিকটে আসিতে ইচ্ছা 

করিলাম কিন্ত শয়তান আমার্দিগকে রোধন করিল। 

কেনন! আমারদের ভরুষা কিআনন্দ কিন্ব! আমনের ও 
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মুক্ট বা কি তোমরাই নাকি আগারদের পুভূ ক্রিশ্ত 

গীফটের দর্শন নমকে তাহার সাচ্চাতে সেই নহ্। 

অবশ তোমরাই আমারদের গৌরৰ ও আনন 1 

ত্তীযু অধ্যায় 

অতএব আর ধৈর্য্য করিতে লা পারিয়। আমকা 

আতেনসে একাকী ছড়া যাইতে স্বীকৃত হইলাম । 

এব্* আমারদের ভাই ও ঈশ্বরের সেবক ও যি 

গীষ্টের মঙ্গল সমাচারেতে আমারদের সহকারি 

টিমোতিয়ূসকে তোমার্দের পুত্/য়ের বিষয়েতে তোমার 

দিগকে দৃঢ় করিতে ও আশ্বাস দিতে প্রেণ করিলাম । 

এসকল বেন্শেতে কোন মন্ফ্ঠ যেন অস্থির না হয় 

কেননা তোমরা আপনারাই জান যে তাহার কারণ 

আমরা নিযুক্ত ছিলাম | কেনন) যখন আমরা তোমার 

দের সঙ্গে ছিলাম তখনি আমর! তোমার্দিগকে কহিলাম্ 

যে আমরা বশ পাইৰ যেমত তাহা ছটিয়াছে এব. 

ভোমরা জান | ইহার কারণ আমি আর ৈর্ঘ্যকরিতে 

নাপারিয়া তোমারদের বিশ্বাস জানিতে পাঠাইলাম যে. 

কি জানি পরীক্ষক কৌনক্রমে তোঘারুদিগকে ভুলাইয়া! 

বাথাকে ও তাহাতে আমারদের শ্ম নিরর9৫থক হা হয়|. 

কিন্ত এখন টিমোতিয়স তোগারদের নিকট হইতে 

আমার্দের নিকট ফিরিয়া! আসিয়া! তোমারদের পুত্যয় 

পের সূসম্ঘাচার এব যেমত তোমাদের দর্শন পাইতে | 

ূ 
1 



১১ 

১২. 

১৩. 

ত্তীয় অধ্যায়. এ, 

আগাঁরদের আকাজজ্কা। আছে সেইষসত আমারদের 

দর্শন পাইতে ভোমরা অত্যন্ত আকাভিক্কত হইয়] সতত 

আমারদিগকে মনে রাখিতেছ এই সুনমাচার আনিলে 

হে ভ্বাত্রা ইহাতে আমরা আপনারদের সমস্ত কেশে ও 

কষ্টেতে তোমারছের পৃত্গয়ের ছারা তোমারদের বিষয়ে 

সান্তনাপাইলাম | কেননা সম্পুতি আমর! জীয়া থাকি 

যদি তোমরা পৃভূতে দৃঢ্স্বির থাক। কেননা তোমারদেরে 

বিষয় যেসকল আনন্দে আমর] জীদনানুিয ঈশ্বরের 

গোচরে আনন্দিত হই ইহাতে আমরা তোমারদের কারণ 

ঈশ্বরকে কি স্তব করিৰ | ভোমারদের মুখ দেখিতে ও 

তোমারদের পৃত্যয়ের ত্রুটি পৃরাইতে দিবারাত্রি একান্ত 

রূপ প্রার্থনা করিতে পৃযৃত্ত আছি । যে ঈশ্বর আপনি 

আমারদের পিতা ও আঁমারদের পুভু র্িশ্ব এ 

আমারদের পথ ভৌমারদের নিকটে যেন স্গম্ 

করেন। এব* পুভু তোমারদের পম পরস্পর এৰ্ৎ 

সকলেরদ্িগকে যেন বর্দিত ও বিস্তারিত করাণ যেত 

আমারদের পে তোষারদের পূতিও আছে। হে 

ভোমারদের আন্তঃকর সদৃঢ্ হইয়া! যখন আমারদের 

পৃভুযিপ্ত "ুষ আপন সকল পুণ্যবানে রদিগকে সঙ্গে 

করিয়। আসিবেন তখন ঈশ্বর আমারদের পিতার 

গোচরে তোমরা পবিত্রতায় অনিন্দ যেন থাক । 

ছু চছছছ . 
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ব্$ 

চতুর্থ অধ্যায়, 

অতএব হে ভ্াত্রা অবশেষ কথা এই আমরা 

ডোমারদিগকে মিনতি করি ও বুঝাইয়! দি ফে আমার 

দিগ হইতে ফ্মত শিক্ষিত হৃইয়াছ কিরূপ আচরণ ও 

ঈশ্বরের সম্ভোষ করণ তোমারদের কর্তৰ/ আছে তদনূ 
ক্রমে তোমরা আর আরে বিস্তার মত করিবা । 

কেননা আমরা পুভুযরিস্ত শ্রী্টের পুষ্বে তোমারদিগকে 

কিরূপ আজ্ঞা দিলাম তাহ] ভোমরা জ্ঞাত আছ । 

কেনন] ঈশ্বরের ইচ্ছা! তোমারদের পরিস্থৃভ হওয়া যে 

তোমরা পরদার হইতে ত্/জ্যমান থাক । যে তোমরা 

পৃত্যেক জন আপন ং আধার্কে পবিত্রতায় ও সম্মীনেতে 

রক্ষা করিডে জান । এব ঈশ্বরকে অজ্ঞাত ভিনদেশি 

বর্গের মত কামাভিলাষের লালসাতে নহে ।ফে কোন 

বিষয়েতে কেহ আপন ভুাতাকে ধূর্তাম ও ঠগাম না 

করে কেননা ঈশ্বর এম লৌক সকলের সমূচ্ত 

ফলদাতা আছেন য্মত আমরা! ভোমারদিগকে অগে 

কহিলাম ও পুমাণ দিলাম । কেননা ঈশ্বর আমারু 

দিগকে মলাচারেতে আহ্বীন করেন নাই কিন্ত পবিত্র 

আচরণার্থে। অতএব যে ব্যক্তি অবহেলা করে সে 

মন্য্যকে অবহেলা করে ন] কিন্ত ঈশ্বরকে যিনি আমার 

দিগকে আপন খর্থাত্া দিয়াছেন । কিন্ত ভাত্ক পুষে 

বিষয়ে আমার লেখনে তোমারদের আবশ্যক নাই 
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কেমন] ভোমরু! পরস্পরু প্মে করিতে আপনারাই 

১৬ ঈশ্বরে শিক্ষিত হইয়াছ। এব” তোমরা সমস্ত মাকিদনিয়! 

বৃস্থিত ভুত্গণ সকলেরদিগকে তাহাই করিতেছ হটে 

কিন্ত হে ভুঁত্র আমরা তোমারদিগকে মিনতি করি ফে্ 

*৯. তোমরা আর্আরে। বিস্তার মত করিবা | এৰ* যেমত 

আমরা তোমারদ্িগকে আজ্ঞা দিলাম তদনুক্রমে ক্ষান্ত 

গাকিভে ও আপন্ধ & কর্ম কার্য; করিভে ও স্বহস্তে শুম 

৯২ করিতে তোমারদের মনোভীক্ট যেন হয! যে বহির্ভূত 

লোকেরদের পতি তোমর। বিশিফ রূপে গতি কর ও 

২৩ কিছুতে যেন তোমারদের তুটি না হয়। কিন্ত হে 

ভীত্রা নিদ্টগত জনের বিষয়ে তোমারদের অজ্াত্ত 

থাকা! আমার ইচ্ছি! নহে ফে.ভোমরা অন্য ং ভরসা 

*৪ রহিত লোকের মত শোক বিলাগ না কর। কেনা 

' যদি আমরা! পুত্/য় করি যেয়িত্ত মরিলেন ও পূনরায় 

উঠিলেন তবে যাহার] যিস্ততে নিদ্তিত হ্য়ু তাহার? 

দিগকে ঈশ্বর সেই পুকারে তাহার সঙ্গে আনয়ন 

%& করিবেন । কেনন1] আমরা পুভূর বাণীতে ইহা! তোমার্. 

দিগকে কহি যে আমর! যে পুভর আগমন কালে 

জীব্মান থাকিব আমরা নিদ্িত জনেরদ্দিগকে বাধা, 

১৬. করিব না । কেনন! পুভু আপনি স্বধুনিতে ও সর্ব্ক, 

পুধান দূতের নাদেতে ও ঈশ্বরের রূণশিঙ্গার শব্দেতে স্বর্গ 
হইতে নামিবেন পরে শ্ীফটেতে যে সকল মৃড হয় 

মু 5002 
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ছু 

চতুর্থ অধ্যায় 

অতএব হে ভ্াত্রা অবশেষ কথা এই আমরা! 

ডোমারদিগকে মিনতি করি ও বুঝাইয়| দি যে আমার 

দিগ হইতে ফ্মত শিক্ষিত হইয়ীছ কিরূপ আচরণ ও 

ঈশ্বরের সন্তোষ করণ তোমারদের কর্তব্য আছে তদ্নূ 
ক্রমে তোমরা আর আরে বিস্তার মত করিবা। | 

কেননা আমরা পুভু স্িশ্ত খের পুষ্বে তোমারদ্িগকে 

কিরূপ আজ্ঞা! দিলাম তাহ) ভোমরা জ্ঞাত আছ | 

কেনন] ঈশ্বরের ইচ্ছা! তোমারদের পরিস্কৃত হওয়া যে 

তোমরা! পরদার্ হইতে ত্যজ্যমান থাক । যে তোমর! 

পৃত্যেক জন আপন আতথারকে পবিত্রতায় ও সম্মীনেতে 

রক্ক। করিডে জান । এব" ইশ্থরুকে অজ্ঞাত ভিনদেশি 

বর্গের মত কামাভিলাষে্র লালসাতে নহে ।ফে কোন 

বি্ষয়েতে কেহ আপন ভুাতাকে ধূর্তাম ও ঠগাম না 

করে কেননা ঈশ্বর এম লোক সকলের সমুচিত 

ফলদাতা আছেন যেমভ আম্রা তোমারদিগকে অগে 

কহিলাম ও পুমাণ দিলাম । কেননা ঈশ্বর আমারু 

দিগকে মলাচারেতে আহ্বান করেন নাই কিন্ত পবিত্র 

আচরণার্থে। অতএব যে ব্যক্তি অবহেলা করে সে 

মন্য্যকে অবহেলা করে ন] কিন্ত ঈশ্বরকে যিনি আমার 

দিগকে আপন খর্থাত্া দিয়াছেন । কিন্ত ভুত্ক পে 

বিষয়ে আমার লেখনে তৌমারদের আবশ্যক নাই 
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কেমন! ভোমরা! পরস্পর পুষে করিতে আপনারাই 

৯৯ ঈশ্বরে শিক্ষিত হইয়াছ। এব" তোমরা সমস্ত মাকিদনিয়! 

ব্স্বিত ভুত্গণ সকলেরদিগকে তাহাই করিতেছ বটে 

কিন্ত হে ভুাত্রা আমরা তোমারদ্িগকে মিনতি করি ফে্ 

*৯ তোমরা আরআরো বিস্তার মত করিব | এৰ্* যেমত 

আমরা তোমারদিগকে আজ্ঞা দিলাম তদনূক্রমে ক্ষান্ত 

গাকিতে ও আপন্ধ ₹ কর্ম কার্য; করিভে ও স্বহত্তে শুম্ 

৯২ করিতে তোমারদের মনোভীক্ট যেন হয! যে বহির্ভূত 
লোকেরদের পতি তোমরা বিশিষ্ট রূপে গতি কর ও 

২৩ কিছুতে যেন তোমারদের তুটি না হয়। কিন্ত হে 

ভীভ্রা নিদ্টগত জনের বিষয়ে তোমারদের অজ্ঞাত 

থাকা আমার ইচ্ছা! নহে ফে.তোমরা অন্য ং ভর্স! 

৪ রহিত লোকের মত শোক বিলাপ না কর। কেনা 

' যদি আমরা! পুত্যয় করি যেযিন্ত মরিলেন ও প্নরাফু, 

উঠিলেন তবে যাহার] যিশ্ততে নিদ্দিত হয়ু তাহার; 

দিগকে ঈশ্বর সেই পুকারে তীহার সঙ্গে জ্ানয়ূন 

&& করিবেন । কেননা] আমরা পুভুর বাণীতে ইহা তোমার. 

দিগকে কহি যে আমর! যে পুভুর আগমন কালে 

জীব্মান থাকিব আমরা! নিদিত জনেরদিগকে বাথ, 

১৬ করিব না। কেনন! পুভু আপনি স্বুনিতে ও সর্ব 

পুধান দূতের নাদেতে ও ঈশ্বরের রূণশিঙ্গার শব্দেতে স্বর্গ 
হইতে নামিবেন পরে খ্ী্টেতে যে সকল মৃত হয় 

ঘ 00552 



৪৯৪ পাওল প্রিতের পথম পত্র ভসলোনীরদিগঞ্ষে 

5৭. তাহার] পুথম উঠিবে |: তখন আমরা ফে.জীবমান 

থাকিব আমরা শূনেঠতে পুভূর সঙ্গে সাক করিতে 

তাহারদের সহিভ মেঘের উপর আকর্ষিত হুইৰ ও 

সেইমত আমরা সদ্াসবর্বচ্ষণে পুভুর সঙ্গে থাকিব । 

১৮ অতএব এই ৰাক্ঠেতে তোমরা পরস্পর অনেঠানে/র . 

আভৃলঃ- কার 17 

পঞ্চম অধ্যাফ 

কিন্ত কাল মময়ের বিষয়ে হে ভভাভ্রা আমার 

$. লেখনে তোমারদের কিছু আবশঠক- লাই | কেননা 

তোমরা আপনারাই নিশ্চয় জান যে প্ুভুর দিন যাদ্শ 

৩  র্রাত্রির মধ্যে চোর তাদৃশ আসিবে । কেননা যখন 

তাহারা মল ও নির্বগ্স বলিবে তখন গর্তবভী ভ্রীর 

পূসৰ বেদনা যেরপ হয় সেরূপেই তাহারদের উপর সর্ধ্ব 
নাশ অকস্মাৎ আসিয়! পত়িহে এব* তাহার] বীচিবেক 

৪ না| কিন্ত হে ভুাভ্রা তোমরা তো অন্ধকারের মধেঠ নহ 

যেসেই দিন চোরের সদ্শ তোমারদের উপর আনিয়া 

 পড়ে। তোমরা তে! সফলি দীপ্তির সন্তান ও দিনের 

অন্তান আমরা! রাত্রির কিম্বা অদ্ধকারের লোক নহি | 

৬. অতএব আমরা অন্ঠেরদের মত নিপু! না ক্রি কিন্ত 

সচেতন ও সজ্ঞান যেন থাকি । কেনন1 যাহারা, 

নিছাভোগ করে তাহারা রাত্রির মধ্যে নিদু! করে ও 

যাহারা মাতাল হয় তাহারা রাত্রি সময়ে মত্ত হ্য়। 



ক 

৯ 

ও 

৪ 

৫ 

পঞ্চম অধ্যায় 2 প্য়াই 

কিন্ত আম্র! যে দিবশীয় লোক আমরা পৃত্যয় ও 

প্মের বৃকপাটা এব" টোপরের কারণ ত্রাণের ভরসা] 

পরিধান করিয়া সজ্ঞান যেন থাকি । কেননা ঈশ্বরু 

আমারদিগকে কোপের কারণ নিযুক্ত করেন নাই কিন্ত 

ত্রাণ প্[প্তি করিবার কারণ আমারদের পভ ক্রিস্ত খীফের 

দ্বারা | যিনি আমারদের কারণ মরলেন যেন আমর] 

তাহার সঙ্গে একত্রে জীয়া! গাকি কিব। জাগুৎ কিবা! 

মিছ্িত হই। অভএব পরপর সান্তনা! ও-অন্যঠোন্যের 

ধর্ম বৃদ্ধি করহ্ ও সেইমত তোমরা করিতেছ বটে । 

কিন্ত হে ভ্যাত্রা আমরা তোমারদিগকে প্লার্থনা করি 

যে তোমারদের মধ্যে যাহারা শুম করে ও পুভ্ভে 

তোমারদের উপর অধ্য্ হয় ও ভোমারদিগকে 

চেতাইয়া দেয় তাহারদিগকে তোমরা যেন জানিয়ু! 

থাক। এব তাহারদের কর্ম পুযুক্তে তাহারদিগকে 
সপগ্মে অতি আদরীয় করিয়া! মান আর পর্সপরূ, 

মিলিয়৷ থাক। পরন্ত ভুত্রা! আমর] তোমারদিগকে 

উপদ্ধেশ দিযে ক্রমব্/ত্যয়ি জনেরদিগকে চেতাইফু! দেও 
অশক্তমতিরদিগকে আশ্বাস দেও দুর্বলজনেরদের 
সহায় হও সকলেরদিগকে চির সহিষ্ভা কর। সাবধান 

যে মন্দের কারণ কেহ কাহাকে মন্দ না করে কিন্ত 

আপনারদের মধ্যে পরস্পর এব* সকল মনুষ্ণেরদের 
পুতি যাহ] ভাল হুয় তাহার আন্ষদ্ধান সতত করহ্ | 



৭১৬ পাওল পেরিতের পথম পত্র শপলোনীরদিগকে 

১৬।১৭ ভোমর! সর্বদা আনন্দিত হও | আন্বরত পার্থন্ 
১৮ 

১০1২৩ 

৯ 

ঙহ 

১৩, 

9 

৫ 

২ 

- ₹৮ 

করু। সকলেতেই ধন্যবাদ করহ' কেনন। এই তোমার 

দের বিষয় যিস্ত শখ্ীফেতে ঈশ্বরের ইচ্ছা জাছে 3 

আত্মীকে নিব্বাণ করিও না। ভব্ষ্যদ্বাণী কহা। 

তুচ্ছ করিও না । সকল কর্ম পরীক্ষা করিয়া যাহা 

ভাল হয় তাহা দৃঢু.মত ধরিয়া রাখ । মন্দের লক্র্ণ 

মাত্র হইতে দূর থাক । এব* সর্জীলনের ঈশ্বর আপনি 

তোমারদিগকে পূর্ণরূপ পরিষ্কার করুণ এব" আছি 
পুর্থনা করি যে তোমারদের সমৃচ্চয় জীবাতা ও পণ 
ও শরীর আমারদ্দের পুভূ গিশ্ত খীষফটের আগমন 

পর্য/ন্ত অনিন্দ) হইয়া রক্ষিত হয়। যিনি তোমার 

দিগকে আছ্বান করিয়াছেন তিনি বিশ্বাসী আছেন, 

এব” তাহাও করিবেন । হে ভুত্রা আমারদের কারণ, 
পার্থনা করহ। সকল ভ্াত্গণেরদিগকে পুণ্য চুস্বন 
দিয়া নমস্কার কর। এই পত্র সকল পৃণ্ঠবান ভুভ্রদিগের 

স্থানে যেন পাঠ হয় ইহা] আমি পুভূর দিবেতে তোমার 
ছিগকে ভারিয়া দি। আমারদের পুভু রিশ্ত খীকের 
অনুগুহ তোমারদের সঙ্ষে থাকুক আমেন | 



পাল প্ররিতের দ্বিতীয় পত্র তসলোনীর্দিগকে ৭৯৭ 

পুথ্ম অধ্যায় 

পাওল ও সল্বানস ও টিমোতিয়স আমারদের পিত! 

ঈশ্বর ও পুভুযিস্ত খুীফটেতে ভতসলোনীরদের মণ্ডলীর 

পুতি। আমারদের পিতা ঈশ্বর ও. পুভুয়িস্ত খু 

হইতে অন্গৃহ ও শান্তি তোমারদের পুতি | হে ভাত্রা 

আমর] তোমারদের বিষিয়ে বিহ্তানুক্রমে ঈশ্বরের 

গতি সদা স্তব করিতে বদ্ধ আছি কেননা তোমারদের 

প্ত্যয় অড্যন্তরূপ বাড়িডেছে এব" পরস্পর তোমার 

দের সকলের পম সকলেরদিগকে বাহুল/ হইতেছে । 

এমত যে আমরা আপনারাই তোষারদের কারণ 

ঈশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে গৌর্ৰ করিতেছি তোমারদের্ 

সেই ক্ষান্তি ও বিশ্বাস নিমিত্তে যে তোমরা আপনার 

দের সমন্ত উৎপাত ও কেশ পাওয়ার মধ্যে ধারণ 

করিতেছ। তাহ) ঈশ্বরের পুক্ত বিচারের স্পষ্ট লক্ষণ যে 

. তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত পাত্র যেন গণিত হও 

91৮ 

যাহার কারণ তোম্র1 দূঃখভোগ ও করিতেছ। কেননা! 

তোমারদের কেশদায়কেরদিগকে বেনশের পুতিফল দেওয়া] 

এব, তোমর। ফে দুঃখ ভুঙ্জিতেছ তোমারদিগকে আমার 

দের সঙ্গে বিশ্যাম দেওয়া! ভাহ] ঈশ্বরের নিকটে য্থার্থ 
বিষয়ে সেই সময়ে যখন পুভুয়িস্ত আপন পরাক্রান্ত 

দূতগণ সঙ্গে করিয়া স্বর্গ হইতে পুম্থলিত আগ্নিতে পুকাশিত 

হইয়। ভাহার[দিগকে সমুচিত ফল দিবেন যাহার! 
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4১৯৮ পাগল পরিতের দ্বিতীয় পত্র তসলোনীর্দিগঞ্কে 

ঈশ্বরকে জানে নী এব” আমারদের পুভূ যিশ্ত খের: 
৯1১০ মল সমাচার ও মানে না। যাহার! পুভূর শখ হইতে ূ 

গু তীহার় তেজোম্য়ু শক্তি হইতে অনন্ত নাশের ছণ্ডে 

মজিবে' সেই সময়ে ফ্খন তিনি আপন পৃণ্তৰান 

লৌকের মধ্যে পুশণসিত হইতে এব, সকল পৃত্যয়ি 

জনেতে আশ্চর্য মান] ফাইতে শাসিবেন কেননা তোমার 

১১ দের মধ্যে আমারদের সাক্ষী পামাণ্য মান) গেল। সেই 

বিষয়েতে আমরা তোমার্তদূর কারণ সতত পুর্ন! 

করিতেছি ফে আমারদের ঈশ্বর তোমারদিগকে এই 

আছানের যোগ্যপাত্র করিয়া দেন ও আপনার ভদ্দুতারু 

সদিচ্ছা এব*পুড্যয়ের কর্ম সশক্তিতে পূর্ণ করিয়া দেন । 

5 যে আমারদের উশ্বর ও পুভূয়িস্ত শীষের অন্গৃহ 

পূর্বক আমারদের পু ফ্িশ্ত খীষ্টের নাম তোমার 

দিগেতে যেন পরশর্ণসত হয় ও তোমর তাহাতে | 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

কিন্ত হে ভীত্রাআমারদের পুভূ যিশ্ত খীঞ্েই 
আগমন ও তীহার নিকট আঁমারদের একত্র হওনের 

€ বিষয় আমরা ভোমারদিগকে প্রার্থনা করি। যে 

শীষের দিন নিকট আছে ইহা! আমার্দিগ হইতে কিবা ্ 

আআ কিবা কথা কিব! পত্রের দ্বারা জ্ঞাপিত হইল 

বৃঝিয়। ভোমরা শীঘু অস্থির মন কিন! ুতাশমুক্ত যেন 

৩. না হও । কোন মনুষ/ তোমারদিগকে-কোনক্রমে যেন 



১১ 

ছ্বিতীযু অধ্যায় ৭১১ 

ভলাইতে পায়ু না কেননা বিনা পুগমে মতান্তর না 

হইলে এব" এ পাপীব্যক্তি সে সব্বনাশের বেট] যে 

ঈশ্বর নামধেয় কিছ যে কিছু পৃঁজিতহয় | সে সকলের 

পুতিরোথ করিয়া আপনাকে তাহারদের উপর উন্নত 

করে এমত যে আপনি ইশ্বরবৎ ঈশ্বরের মন্দিরে 

বসিয়া আপনাকে ইশ্বর করিয়া দেখায় ইহার পূকাশ 

নাহইলে সেদিন আসিবে না ।কি তোমারদের সৃতি 

হয়, নাযে আমি তোমারদের নিকট থাকিয়া এই 

কথা তোমারদিগকে কহিফাছিলাম | এব্* সম্পৃতি 

তোমরা জান যে তাহার আপান সময়ে পুকাশ হওনের্ 

কি বাধা আছে । কেনন। দুদ্ধৃতের নিগুঢ তত্ব এখনে 

কারী করিতেছে কেবল এক রোধক আছে যে আপন্ 

স্থানান্তর করা যাবৎ ন! হৃফু তাবৎ রোথধ্ন করিবে । 

তখন সেই পাপাত্ম! পুকাশিত হইবে যাহাকে পুভু 

আপন মুখের ফু দিয়া ভস্ম করিবেন এব” আপন 

আগমনের তেজেতে বিনাশ করিবেন | সেই ব্যক্তি 

যাহার আইসা শয়তানের কারী করণ গ্তণানক্রমে 

সকল মিথটা শক্তি ও লক্ষণ ও আশ্চর্য কর্মেতে। 

এব, নাশপাত্রেরদের মধ্যে সকল পুকার্ অযথার্থ 

পৃৰঞ্চনায় কেননা আপনারদের পরিত্রাণ হওনের 

কারণ তাহারা সত্যের শুদ্ধ! গুহণ করিল ন1। অতএব 

ইহার কারণ ঈশ্বর তাহারদের স্থানে শক্ত ভান্তিজনক 
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২. 

১৩ 

১৪ 

ছি 

খ্ঙ 

৭ 

পাঠাইবেন এমত যে তাহারা মিথযাকখা: পৃত্যয় 

করিবে | তাহাতে ঘে সকল সঙ্/কে প্রত্যয় না করিয়! 

অযাথীর্ঘে/তে শাহ; পাইল তাহারা যেন দৃণড প্যপ্ত হয়। 

কিন্ত হে ভুত্রা গভূ্র প্রিয়েরা তোমারদের কারণ 

ঈশ্বরের পুতি আমারদের নিড্য স্তব করা উপযুক্ত 

কেনন] ঈশ্বর পথ্য হইতেই তোমারদিগকে আত্মার 

পরিস্কার করাভে এব" সত্যের পৃত্যয় দ্বারাতে পরিত্রাঁপ 

গাইতে বাছিয়াছেন | এতদর্থেতিনি তোমারদিগকে 

আঙারদের পুভূয়িত্ত খীষ্টের এইর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতে 
আসারদের ঘজ্জল সমাচার ছাণরাভে আহীন করিষাছেন। 

অতএব হে ভারা দৃঢ় দ্বির থাক এব" উক্তির ছারা 

কিবা আমারদের পত্র দ্বারাতে ফে ং উপদেশ তোমরু! 

শিক্ষা করিয়াছ তাহা ধরিয়া রাখ | শ্রবণ আমারদের 

পুভূয়িস্ত শী আপনি ও আমারদের পিতা ইশ্বর 

যিনি আমারদিগকে প্রেম করিয়াছেন এব” অন্গুহ 

_পূর্রক নিত্য স্থায়ী সান্জুনা ও সুভরসা দিয়াছেন | 

তিনি তোমারদের মন সুশান্ত করুণ এব* তোমার 

দিগকে সকল সুবচনে ও সুকর্মেতে দৃঢ় করিয়া দিউন। 

ত্তীয়ু অধ্যাস্র 

হে ভুতৃত্বা অবশেষ কথা এই আঙ্গারদ্র কারণ 

পুর্থনা কর যে পুভূর বাণী যেন চলিত হয় এব*যাদৃশ 

মান তোমারদের মধ পাইতেছে ভাদুশ যান পায়। 



ভ্তীয় অধ্যায় ৮৩৯, 

ফে আমরা মতিচ্ছন ও দুউলোক হইতে রক্ষা পাই' 

কেমন সকল ম্নৃষ্যের আন্া লাহী। কিন্ত পুভূবিশ্বীসী 

আছেনও তিনি তোমারদিগকে দৃঢ় করিয়া দিবেন ও 

৪ মন্দ হইতে বুল করিবেন | এব* পুভূতে আমারদের 

দৃঢ় বিশ্বাস আছে তোমারদের পুতি ফে আমরা ফে 

কর্ম তোমারদ্গ্রকে ভারিয়া দিফাছি তাহ ভোমরা 

€ . পালন করিতেছ এব” রিবা । আর পুভ্ভোম্ারদের 

মন ঈশ্বরের পেমেতে ও খ্ীক্টাপেক্ছিক বৈর্যেতে পুৰেশ 

৬ করাইয়া দেন | কিন্ত হে ভুত্রা যে ং ভাই ব্যতিক্রম 

রূপে গতি হরে এমত প্রত্যেক জনের নিকট হইতে 

ভোমরা যেন ভিহ্গ হইফু! থাক ইহা আমারদের পুভূ 

ফরিস্ত খ্ীক্টের নামেতে আমর] তোমারদিগকে ভারিয়। 

৭. দি ।কেননা তোমরা! আপনারাই জান যে আমারদের 

পশ্চাদ্গামী হওয়া তোমারদের কিরূপ উপযুক্ত আছো 

কেননা আমর! তোমারদের খে) ব/ত্যয় রূপে চলিলাষ্ 

৮. মা। এব" নির্বযফ়ে আমরা কাহারো অন্ন খাইলাম ন! 

কিন্ত সশূম ও সযত্্ে দিবারাত্রি কর্ম কার্য্য করিলাম যে 
-ভোমারদের কাহার উপরে আমর] ব্/য়ু ভার না ছি। 

৯. তাহাতে আমারদের যোগ্যতা ছিল না এম্ত নহে কিন্তু 

তোমর] আমারছের পশ্চা্গামী যেন হও এই ভাবে 

আমর] তোমারদের পুতি আপনারদিগকে এক দৃষ্টান্ত 

৯৯ করিয়া দেখাইভে তাহা করিলাম। কেননা যখন 
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আমরা তোমারদের সঙ্গে ছিলাম তখন আমরী। 

তোমারদিগকে এই আজ্ঞা ভারিলাম যে কোন জন্ 

যদিস্যাৎ কর্ম কার্যয না করে তবে সে খাইতে যেন পায় 

না। কেননা আমরা শুনিতে পাই যে তোমার্দের 

মণ্ধে/ কেহ ₹ ব্/ত্/য় রূপে চলে এবকিছু কর্ম কার্ধ/ না 

করিয়া! সালক্ঠামধ্যস্থ হয় । অতএব এইমত জনের 

দিগকে আম্রা আমারদের পুভু গিস্ত খ্ী হইডে 

আজ্ঞা দি ও পৃর্থন! করি যে ভাহারা শান্তরূপ কর্ম 

করিয়। আপনারদের নিজ অন্ধ খীয়। এব” ভোমরা 

হে ভাত্রা,ভীল কর্মেতে সকার হইও না। কিন্ত যদি 

কেহ আমার্দের এই পত্রদ্বারা বাক্যের আজ্ঞা বৰহ 

না হয় তবে সেই মন্ষ্তকে চিনিয়া রাখ এব* তাহার 

_লঙ্জ! জন্মাইবার কারণ তাহার সঙ্গে সলাপ করিও 

না। তত্রাপি তাহাকে বিপক্ষ করিয়া গণিও না কিন্ত 

ভূঁত্ ভাবে তাহাকে চেভাইয়া! ছেও। এখন শান্তির 

অধিকারী আপনি তোমারদিগকে সর্ত্বচ্ষণে সকল মতে 

শান্তি দেন পুভ্ তোমাসকলের সঙ্গে হউন | পাওলের 

নমস্কার আপনার স্বীয়ু হস্তে যাহ] পতি পত্রেতে চিত 

আছে এই মতে আমি লিখি । আমারদের পুভ্ ফ্িশ্ত 

শীষের অন্গুহ তোমাসকলের সক্কে হউক আমেন । 



পাগুল প্রিতের লৃথষ পত্র টিমোতিযুসকে 

পৃথম অধ্যায় 

পাওল আমারদের ত্রাণকর্ত! ঈশ্বর ও আমারদের 

ভরসা পুভুফ্রিশ্ত খ্বীষ্টের নিযোজন পৃর্ব্বক গ্িশ্ত খঁফের 

পুরিত।  ধর্মেভে আপন স্বকীয় পুত্র টিমোডিয়সকে 

আমারদের পিত! ইশ্বর ও আমারদের পুভু গিশ্ত খু 

হইতে অন্গুহ ও দ্য়1ও শান্তি। আমার মাকিদনিয়ায় 

যাওন সময়ে আমি তোমাকে এফেসসে থাকিতে 

পর্থনা করিলাম যে তুমি কাহার কাহারদিগকে অন্য 
শিক্ষা। শিক্ষাইতে যেন নিষেধ কর | গে তাহারা 

প্বন্ধ কলপন। ও অশেষ বশাবলির পুতি মনোযোগ 

না.করে যাহাতে ধর্মবৃদ্ধির সাধন পুতঃয়ানুক্রমে হয় 

ম] বর" ৰাদান্বাদের বিষয় অতএব সেইমত কর্হ। 
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পাওল প্রিতের পথম পত্র টিমোতিয়সকে 

কিন্ত আজ্ঞার তদন্ত এই নির্মলান্তঃকরণও নির্দোফিত মন 
ও নিষ্কপট বিশ্বাস হইতে যে প্মে যাহ] হইতে কেহ 

বিচলিত হইয়৷ গিয়া! বৃথ। আলাপেতে পুৰর্ত হইয়াছে। 

তাহারা কি কথা কহে কিস্থা কি প্ুতিজ্ঞ স্কির করে 

তাহার আশয় না বুঝিয়। আপনারা ব্যবস্থার শিক্ষক 

হওনের ইচ্ছা করে । কিন্ত আমর! জানি যে ব্যবস্থাটা! 

ভালই বটে যদদিতু মনুষ্য তাহাকে কর্তবঠাকর্তব; 

জ্ঞানানুক্রমে স্বব্ঠবহীরেতে আনে | কেনন1 এই জানা 

আছে যে ব্যবস্থা যাথার্থিক মনুষ্যের হেতু করা যায় 
না কিন্ত অনাচারী ও অনাজ্ঞাব্হ ও অধর্মী ওপাপাী ও 

অপবিত্র ও পাষ্ও ও পিত্ঘাতক ও মাত্ঘাতক ও 

ব্ধী। ও বেশ্যাগামী ও গীড়্যা ও ম্নুষ্ঠাপহারক ও 

মিথঠাবাদী ও মিথযাদিবযকারী ও যে কিছু যথার্থ 

শিক্ষার বিপর্য/য় হয় এই সকলের হেতু । ইহ! সেই 

সদানন্দ উশ্বরের মর্জল সমাচারান্সারে যে আমার 

স্কানে গচ্ছিত হইয়াছে | এব* আমি আপন শক্তি দাডা 

যিশ্ত খু আমারদের পুভূকে শব করিতেছি ফে তিনি 

আমাকে বিশ্বাসী জানিয়া সেবার কর্খেতে নিযুক্ত 

করিলেন । যে পেরে নিন্দক ও উপদূকী ও হি"সক 

ছিলাম কিন্ত আমি না জানিয়! অপুহ্/যয়েতে তাহা। 

করিলাম এই নিমিত্তে আমি দয়া পাইলাম | এ 

ফিশ্ত শীষ্টেতে যে পতায ও পেষ হয তাহার সহিত 
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তামারদের পুতূর অনুগুহ অত্যন্ত বহুল; হইয়াছিল। 
এই কথা বিশ্বাসী এব” সর্রগ্ুহ যে পাপিলোক 

যাহারদের পান আমি আছি তাহারদিগকেই 

পরিত্রাণ করিতে ম্িশ্ত শ্রীষ্ট জগতের মধ্যে আইলেন। 

কিন্ত ইহার কারণ আমি দয় পাইলাম ফে তাহার 

উপর যাহারা অনন্ত জীবনার্থে পর পর বিশ্বাস করিছে 

তাহারদের দৃষ্টান্ত পুমূক্তে ফ্িস্ত খু আপন চিরসহিষ্ণতা 

পথম আমাতেই যেন পুকাশ করেন। সম্পৃতি যে 

ব্লাজা অনাদি অমর অদৃশ্য সেই অদ্ধিতীয় বুদ্ধিমান 

ঈশ্বরকে সগ্মান ও গৌরব সদা! সর্্বক্ষণে হউক 
আমেন। হেপুজ্রটিমোতিয়স এই ভার আমি তোমাকে 

দিলাম যে ভোমার বিষয়ার্থ পূর্ব ভবিষ/ৎ কথানূসারে 
ভূমি যেন ভাল যুদ্ধ কর ॥ এব পুত/য়ের সহিত 

নির্দোষিভ অন্তঃকরণ রাখ যাহাকে কেহ ২ পরিত্যাগ 

করিয়া পুত্যয়ের বিষয়ে তরণী ভঙ্গ পাইয়াছে । 

তাহারদের মধ্যে হমেনীয়স ও আলেক্সান্দ যাহার 

দিগকে আমি শয়তানের স্থানে সমর্পণ করিলাম যেন 

তাহার! নিন্দ] না করিতে শিখে 1 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

অতএব আমার উপদেশ আছে ফে পৃথমতঃ সকল 

অনুষ্ঠের কারণ কাকুতি মিনতি ও প্রার্থনা ও পুতি 

সাধন] ও স্তবস্ততি করা যায়| বিশেষতঃ রাজাগণের 

| 2) 00 [0 7) প 
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ও মহৎপাদস্থ ব্যক্তির কারণ যেন সকল মত খর্মতে ও 

সচ্চরিত্রে আমারদের পর্মায়ু নির্বিরোধ্ ও শান্তরপে 

৩ হিয়া যায়। কেননা ইহা আঘারদের শ্রাণকর্তা 
৪ ঈশ্বরের দূষিত ভাল ওগ্াঙস্থ | ও তাহার ইচ্ছা ঘে সকল 

মমৃষ্যেরা পরিত্রাণ পায় এব" সত্যের জান প্রাপ্ত হয়ু। 

€: কেননা এক ঈশ্বর এব* ঈশ্বর ও মনুষ্যেরদের মধ্যে 

৬ এক মনুষ্য অর্থাৎ ফ্রিশ্ত খা মধ্যস্ব আছেন । যিনি 

আপনাকে সকলেরদের মুক্তির মৃল্যার্থ পুদ্দান করিলেন 
৭. যেমত সময়ানুক্রমে গ্াযাণ/ হইতে হয়| যাহাতে আমি 

পুচারক ও প্রিত নিযুক্ত করা গিয়াছি পুভ্ভয়েতে ও 

সত্যেতে ভিহ্নদেশিবর্গের শিক্ষক আমি শ্রীষ্টেতে সঙ্য 

৮. কথা কহি আমি মিথ কথা কহি না। অতএব 

আমার ইচ্ছা যে পুরুষেরা কোপ ও সন্দেহ ব্/তিরেক 

৯. পবিত্র হাত উঠাইয়1 সর্বত্র পার্থনা করে। এব" 

স্রীলোকেরাও তদনসারে 'সলঙজ্জ ও সজ্ঞানে বিহিত 

বস্ত্াদিতে যেন ভূষিতা হয় বিনীত কেশ কি স্বর্ণ কি 

৯০ মুক্তাকিস্থা বহু মূল্য পরিচ্ছদে নহে । কিন্ত ফ্মেত 

ঈশ্বরের স্বীকৃত ভক্তা শ্রীগণের উচিত হয় সুক্রিয়াতে 

১১ ভূবিতা । আটা মৌন করিয়া সকল বশীভূত ভাবে 

৯ং শিক্ষা করুক। কিন্তজ্বীকে শিক্ষা করাইতে কিছ! 

প্রুষের উপর কর্তৃত্ব ধরিভে আমি দি না বর" মৌন 
& 

২৩ থাকিতে আজ্ঞা দি। কেননা আদম পথমে লিমিত ছিল 



ভ্তীয় অধ্যায় তন 

১৪. তারপরে হীওয়া | এব* আদম ভুান্ত ছিল ল!-কিন্ত আ্রীট! 

১৫ ভান্তা হইযু! আজ্ঞার লঙ্ঘনে ছিল। তত্রাপি সে. অপত্য 

পুসবেতে পরিত্রাণ পাইবে ফ্দি তাহারা সধৈর্ষেঠডে 

পুত্যয় -ও পুমেও পবিত্রতাতে থাকে 1 

তৃতীয় অধ্যায়. 

এই কথা সঙ বটে য্দি কেহ মগ্ডলাধ্/চ্ষেরু কর্ম 

হ.. চাহেতবে সে ভাল কর্ম চাহিতেছে। অতএব আবশ্যক 

আছে যে মণ্ডলাধ্যক্ষ অনিন্দিত হয় এক স্ত্রীর স্বামী 

. সচকিত সুবিবেক সদাচারী আতিথঠশালী শিক্ষ] 

৩. রাইতে নিপুন । মদ্ির। পানেতে অনাশক্ত আশু, 
পুহারক নহে ছার লাভের পুতি লালনাযুক্ত নহে কিন্ত 

৪.  চ্ছান্ত শীল বিবাদী নহে ধনলোভী নহে | এমত ব্যক্তি 

ফে আপন ছাওয়ালেরদিগকে সগান্তীর্যে/ বশ করিয়া! 

আপনার পরিজনেরদিগকে সূশাসিত করিয়া! রাখে । 

গু. কেননা যদি কেহ আপনার পরিবারের শাসন করিতে 

নাপারে তবে সে ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্বাবৃধারণ কি রূপে 

৬. করিবে। নৃতন বুভী ন। ৮৫৮ কি জানি অহস্কারেতে 

৭. ফুলিয়) সে শয়তানের দণডবিচারেতে ৰা পড়ে। পরত 

রহিভূভ লোকেতে তাহার সুখ্যাতি হওনের আব্শ/ক 

আছে নতুব! পাছে সে নিন্দায় ও শয়তানের ফাঁদেতে 

৮ বাপড়ে। সেই মত আবশ/ক আছে যে দ্িকনেরাও, 

গম্ভীর হয় 'থিজিস্থা লোক নহে বভ্ মদ্দিরা পানেতে 
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শ্রাশক্ত হে ছার লাভের পুতি লালসাযুক্ত নহে । 

এব" ধর্মের নিগৃঢ কথ! নির্মলান্তঃকরণে ধারণ করে | 

পরে ইহারাও পুথমে পরীক্ষিত হউক তার পরে 

অনিন্দ্য টাহরা গেলে দীকনের কর্গেতে পুরর্ত হউক। 

সেই খত ওচাহে যে তাহারদের জ্রীরা গম্ভীরা হয় 

মিথ্যা অপবার্দী নহে সঙ্ঞানা সকল বিষয়েতে বিশ্বাসী । 

দীকনেরা এক ত্রীর স্বামী হইয়। আপন্ারদের ছাওয়াল 

ও নিজ পরিজনেরদ্িগকে সৃশাসিত করিয়া রাখুক | 

কেননা যাহারা দীকলের কর্ম সূন্দর রূপ সাধিয়াছে 

তাহার আপনারদের কারণ ভাল পদ্ এব*যিস্ত খীষ্টের 

পর্মেতে বড় সাহসের লাভ করিতেছে । আমি তোমার 

নিকটে শীঘু আসিতে আশা করিয়া এই কথা তোমাকে 

লিখিতেছি। কিন্ত যদি আমি বিলম্ব করি তবে ঈশ্বরের 

খরেতে তোমার কিরূপ আচরণ উপযুক্ত হয় ইহাজ় 

যেন ভুমি জানিতে পার সেই ঘর জীবমান ঈশ্বরের 

মগুলী সত্যের স্তপ্ত ও নেও । এব নিঃসন্দেহ থর্মের 

নিগৃঢ বড়ই আছে ঈশ্বর শরীরেতে গুকাশমান ছিলেন 

আত্মাতে যাথার্থয ঠাহরা গেলেন স্বর্গের দূতগণে দউ 

হইলেন ভিন্নদেশি লোকের মধ্যে পুচারিত হইলেন 

জগতের মধ্যে আপনার পুতি বিশ্বাস পাইলেন তেজেভে 

উদ্থান গেলেন 1 
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কিন্ত আত্মা নিশ্চয় কহিতেছন যে শেষ সমক়েতে 

কেহ & ধর্ম হইতে মতান্তর হইক়1 গৃবঞ্চক আত্মার 

দিগকে ও ভূভাদির শিক্ষ) পুতি পুশিধান করিবে । তাহা? 

মিথ্যাবাদী জনের 'কাপটেটতে যাহারদের ছোষাদোষ 

জ্ঞান তপ্ত লোহাতে দৃপ্ধ হইয়া অবোধ হইয়াছে | 

যাহার] বিবাহ করিতে নিষেধ করে এব” যে ভক্ছ্/দূবঠ 

বিশ্বাসী ও সত্যজ্ঞ জনেরদের সস্তবেতে গ্রন্থ করিবার 

কারণ ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন তাহার বারণ করে| কেনন! 

ঈশ্বরের যাবদীয় সৃি বস্ত ভাল হয় এব" কিছুই ত্জ/ 

নহে যদিতূ সত্তবেতে গরাহ হয় । ক্রেননা তাহা ঈশ্বরের 

বাণীতে ও আরাধনাতে পবিত্র হয় । যদি তুমি এই 

সকল কথা ভ্ুত্গণেরদের মনে দেও তবে ভুমি 

আপন কৃত প্রাপ্ত পুভ/য়ের ও সুশিহ্ছার কথাতে 

পালিত হইয়া যিশ্ত শ্বীষ্টেগ্ ভাল এক সেবক হাইবা। 

কিন্ত বিথর্ম ও বুদ্ী লোকের গপু কাহিনী ত্যাগ 
করিয়া ভুমি আপনি থ্র্মাচরণ সাথিতে পুবর্ত থাক | 
কেননা শারীরিক সাধনে অলপ ফল হয় কিন্ত ধর্মাচরণ 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবনের অঙ্গীকার প্রাপ্ত 

হইয়া সকল বিয়েতে ফলদায়ক হয় । এই কথ। 

নিষ্ঠা) এব* সব্র্বভোভাবে গুহণ ফোগ্য | কেনন! জীয়ন্ত 
ঈশ্বর যিনি সকলেরদের ভ্রাণকর্তা আছেন ও বিশেষতঃ 

বিশ্বাসী লোকেরদের তাহাতে আমর ভরসা রাখিয়াছি 
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পাগল পররিভের পুথম পত্র টিমোতিসয়কে 

ইহার কারণ আমরা শ্মও-করিতেছি এব" নিন্দাও 

সহিতেছি। এই সকল কথা ভারিযু! দেও ও শিক্ষা! 

করাঁও। কোন জন তোমার যূবতা যেন তুচ্ছ করিতে 

না পায়ু কিন্ত কথাতে ব্যৰহারেতে পমেতে আত্মাতে 

গুত্য়েতে নির্থলভাতে তুমি বিশ্বাসিরদের দৃক্টান্ত হও । 

আমার আগমন পর্য্যন্ত অধ্যয়নে উপদেশ দেওনে 

শিক্ষা করাণেতে পুবর্ত হইয়া মনোযূক্ত থাক । 

তোমাকে মগ্ডলাধ্যক্ষগণের হাত উপর দেওয়ার সঙ্গে - 

ভবিষ্/দ্বাণী ছ্বারাতে দত্ত হওয়া যে দ্ান তোমাতে 

আছে তাহার পুতি তূমি হেলা করিও ন।। এই সকল 

কথা স্বমনেতে ধ্যান কূর সতত তাহাতে পুবর্ত হও যেন্ 

সকলেতে তোমার ফুল বৃদ্ধি প্কাশিত হয় । আপনার 

গতি ও আপনার শিক্ষার পুতি সৃসাবধানে থাক এব* 

তাহাতে স্থায়ী হও কেননা এই মত করিলে তুমি 

আপনার পরিত্রাণ ও আপন শ্]তারদের পরিত্রাণ 

করিব] 1টি 

পঞ্চম অধ্যায় 

পাচীন মনুষ্যকে ভর্থসন! করিও না কিন্ত তাহাকে 

পিত্বৎ ও যুৰকেরদিগকে ভুত্বৎ বৃদ্ধা স্বীরদিগকে 

মাতৃবৎ ও যুবতীরদিগকে ভগিনীহৎ সব্ধ্ব পবিত্র 

ভাবেতে বুঝাইয়া দেও । যে বিখবার! বিধবা নিতান্ত 

হয় তাহার্দিগকে মর্যঠাদ] করহ | কিন্ত যদি কোন 
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বিধবার পৃজ্র পৌত্রাদি থাকে তবে সে সকল আপনার 

দে সবস্বানে ভক্তি করিতে ও আঁপনারদের পিতা মাতার 

দিগকে হিত পরিশোধ করিতে শিক্ষা করুক কেন 

মা ইহা বিশিষ্উ ও ঈশ্বরের সাক্ষাতে মনোনীত । 

তবে ফে জনা বিধবা ও আনাঁথা নিতান্ত সে ঈশ্বরেতে 

শরসা রাখিয়। দিবারাত্রি প্রার্থনায় ও আরাধ্নায় পুবর্ত 

থাকে । কিন্ত যে জন সুখ বিলাসৈতে কালক্ছেপ করে 

সে জীবিত থাকিয়াও ম্তা হইল। এই সকল কথা 

ভাহারদ্িগকে ভারিয়া দেও যেন তাহারা অনিন্দ্য 

থাকে। কিন্ত ফদি কেহ আপন আত্মীয় লোকের এব্* 

বিশেষতঃ আপন পরিজনেরদের ভার ন1 কুলায় তবে 

সে ধর্মটাকে অস্বীকার করিয়াছে এব* অপৃত্যয়ি হইতে 

মন্দতরু আছে । যেং বিধবা জায়ের মধ্যে গাহ হ্যু 

তাহার ষ্ষ্ঠি বৎসরের বয়স হইতে যেন কম্তর না 

হয় যে এক স্বামির আীহইয়াছিল। ষে সুক্কিয়ার কারণ 

সুখ্যাতান্থিতা হইয়াছে যদি ছাওয়ালেরদের পুতিপালন 

করিয়। থাকে যদি অভিথিরদিগকে পুবাস দিয়! থাকে 

_য্দি পুণ্/বানেরদের পদ্ পুক্কালন করিয়া থাকে যদ্ছি 

দূংশিত লোকের উপকার করিয়া থাকে যদি যত্ত্ব 

পূর্বক যাবদীয় সুকর্মের অন্সন্ধান করিয়৷ থাকে। 
কিন্ত যুবতী বিধ্বারদিগকে লইও না কেননা যখন 

তাহার। কামার্থিনী হইতে লাগিবে ভখন তাহারা বিবাহ 
টি 1) 101 
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পাওল পুরিতের পুথম পত্র টিমোতিয়ুসকে 

করিবে। এব* তাহারদের পূর্ব্ব বিশ্বাস ব্র্থ করিয়া 
দোষ্ গন্ত। হয়। পরন্ত তাহারা অলস হইয়া থরে ঘরে 

বেড়াইয়া ফিরিতে শিক্ষা করে এব* কেবল অলস 

নহে কিন্ত গলপ্া ও সালক্/া মধ্যস্থা হইয়া অবিহিত 

আলাপ করে। অতএব আমার ইচ্ছা ফে যুৰ্তী 

বিধবার] বিবাহ করে ও অপত্যেরদিগকে পুসক হয় ও 

গৃহ কর্মের শাসন করে যেন বিপক্ষ ব্যক্তি কিছ, গোটা 

দেওনের ছিদুনা পায় । কেননা এখনো কেহ & পথ 

ছাড়িয়া শয়তানের পশ্চাদগামী হইয়াছে । যদি কোন্ 

বিশ্বাসি পুরুষ কিছ ভ্রীর স্থানে বিধ্বারা থাকে তকে 

সেই ভাঁহারদের তত্বাবধারণ করুক যেন মণ্ডলীর উপর 

ভার ন1 হয় কিন্ত তাহ সেই সকলের তত্বাবধারণ 

করে যাহারা বিধবা নিতান্তই | যেগ্ুাচীনেরা সৃন্দরূ 

মত শাসন করে তাহার! দিপ্তণ সন্তমের যোগ্য পাত্র 

গাণিত হউক বিশেষতঃ সেই সকল যাহারা বাণীতে ও 

শিক্ষাতে শুম করে । কেনন! গুহ্থ কৃহিয়াছে যে তুমি 

শস/ দলান্যা বলদের মুখ বদ্ধ করিবা না এব” খাটন্যা 

আপন বেতন যোগ আছে । পুচীন জনের বিরুদ্ধে দূই 

তিন সাচ্ছির পূমীণ ব্যতিরেকে কোন অপবাদ শ্তনিও 

ন1। যাহারা পাপ করে তাহারদিগকে সকলের গোচরে 

ভরত্সন! দেও যেন অন্যের! ভয় পায় | আমি ঈশ্বরের 

ও পুভুস্িশ্ত শ্রীষ্টের ও মনোনীভ স্বর্গীয় দূতগণের 



২২ 

২৩ 

২$ 

২৫ 

হৃষ্ট অধ্যায় ৮১৩ 

সাক্ষাতে তোমাকে এই আজ্ঞ। ভারিয়। দি যে তুমি 

ভিন্নভাবে কিছু কর্ম না করিয়া এই সকল কথ! অভেদ্ 

মতে যেন রক্ষা কর | কোন মন্ষ্ঠর উপর সহসা হাত 

দিও না এব্* অন্যেরদের পাপেতে সহভাগী ও হইও 

না] আপনাকে পবিত্র করিয়] রাখ । শ্তধুজল আর 

পান করিও ম1 কিন্ত তোমার উদরস্থ ভাগারের হেতু 

ও তোমার অনেক বার দৌর্বল/ হওয়ার বিষয়ে কিঞিতত, 

মদিরা পান কর। কোন ২ মনৃষ্ঠরদের পাপ পূর্ব্বব্ক্ত 

হইয়া বিচারেতে অগু হইয়া যায় এব” কাহার হ 

পাপ পশ্চাতে চলে । তন্মত কাহার ২ সুক্রিয়াও পূর্বে 
পূকাশমান হয় এব" ফে সকল অন্যমত থাকে সেও 

গুপ্ত হইতে পারিবেক না। 

যষ্ঠ আধ্যায় 

যতেক ভূত্যের জৌয়াইলের বশে আছে তাহারা 

আপনারদের স্বকীয় কর্তারদিগকে সকল সম্মানের যোগ/ 

পাত্র করিয়া মানুক যেন ঈশ্বরের নাম ও শিক্ষা নিন্দিত 

নাহ্য়। এব যাহারদের পুত/য়ী কর্তারা হয় সে 

সকল তাহারদিগকে ভাই হওয়ার কারণে অবজ্ঞা যেন্ 

না করে বর" বিশ্বাসী ও পয এব" পুসাদের সহভাগী 

হওয়াতে তাহারদিগকে ততোধিকে সেবা করুক এই ৃ 

কথা শিখাও এব* উপদেশ দেও | দি কেহ অন্যমত 

শিখায় এব” যথাথ কথ| অর্থাৎ আম্গারদের পভ, 
এ 90079 



৮১৪  পাওল প্রেরিতের পথম পত্র টিমোতিয্থসকে 

যিশ্ত খঞ্টের কথা ও ধর্স্মাচরণ পৃববক শিক্ষা ক্বীকৃভ না 

হয়। তবে সে অহচ্ত আছে ও কিছু না জানিয়া 

বাক্ঠার্থ পুর্মও বাদানুবাদ বিষয়ের বাতিকা হয় যাহা 

হইতে ঈর্ষা বিরোধ গালাগালি দুশ্চিন্তা হয় । সেইতো 
জ্ঞান ভূ ও সত্যবর্রিত লোকের বিপরীত বাদানুবাদ্ 

যাহারা লাভকে ধর্মাচরণ করিয়া বূৰে এমত লোক 

হইতে স্কানান্তর হইয়া থাক | কিন্ত নিরাকাভক্ষার 

সহিত ধর্মাচরণ বড়ই লাভ | কেননা আমরা জগতের 

মধ্য ছ্িছু আনিলাম লা] এব" নিশ্চয় আমরা তাহার 

বাহিরে কিছু লইয়া যাইতে পারিৰ না। অতএব 

ভক্ষ্য বন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া! ইঙাতেই আমরা যেন শান্ত 

থাকি | কিন্ত যাহারা আপনারদ্দিগকে ধনবান হৃইজে 

বাঞা করে তাহারা পরীক্চাতে ও ফাদেতে এব” অনেক 

অনর্থ ও অপকারি লোভেতে পড়ে যে মনুষ্ঠেরদিগকে 

১৮ জর্ববচ্চয়েতে ও সব্র্বনাশেতে মজাইয়া দেয় । কেমন! 

১১ 

ধনের স্েহ সকল মন্দের মূল যাহীর পুতি কতেক * 

লুক্ধ হইয়া ধর্ম হইতে ভূম হইয়া গিয়াছে এব" অনেক 

শোৌকেতে আপনারদিগকে হাড়ে হাড়ে বিদ্ধিয়াছে | 

কিন্ত হে ঈশ্বরের মনুষ্য তুমি এসকল বিষয় হইতে 

এড়াইয়া যাও এব*যাথার্থঘয ভক্তি পুত/য় পরম সহিষ্ুতা 

১২ নমুতা এসকলের পশ্চাৎ ধাইয়া যাও । পুত্রের ভাল 

গুমের যুদ্ধ কর সেই অনন্ত জীবনকে ধারণ কর 
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যাহাতে ভূমি আহ্ানিত হইয়াছ এব* অনেক সাক্ষির 
দের সাচ্চাতে ভাল মৃত স্বীকার করিয়াছ । আমি সকল 

বন্তর জীবন দায়ক ঈশ্বরের সাক্ষাতে এব" স্িস্ত এ 

যিনি পন্তিয়স পীলাতের অগ্ ভাল স্বীকারের সাক্ষী 

দিলেন তীহারো সাক্তাতে ভোষাকে ইহা ভারিয়া দি | 

যে ভূমি আমারদের পুভুয়িস্ত খীফের পুড্যক্ষ হওন পয্যন্ত 

এই আজ্ঞ। নিখুত ও অনিন্দ্য যেন রুক্ষা কর। এব" 

তাহী তিনি আপন সময়ে পুকাশ করিবেন তিনি ছে 

নিত্যানন্দ ও একাধিপতি রাজারদের রাজা ও পুভুরদের 

পূছু। যিনি একা অমৃত্ঠডা ধারণ করিয়া অগম্য দীপ্তির 

মধ্যেবাস করেন ফাহাকে কোন মন্ষ) দেখিতে পায় 

নাই এব* দেখিতে পারিবেও নল তাহাকে সগ্গান ও 

শক্তি সদা সবৃহ্ষণে আমেন | যাহারা এই জগতে 

ধনবান হয় তাহারদিগতক আজ্ঞা ভারির়। দেও যে 

তাহারা মনোগবির্বিত না হয় ও অনিত্য ধনেতে বিশ্বাস 

না রাখে কিন্ত সেই জীয়ুন্ত ঈশ্বর যিনি আমারদিগের 

ভোগ নিমিত্তে সকল বন্ত পুচুর মত যোগাইতেছেন 

তাহাতেই বিশ্বাস করে | যে তাহারা হিত কর্ম করে হে 

তাহারা সূক্রিয়াতেই ধ্নৰান হয় বিতরণ করিতে 

পুপ্তত বীলাইতে ইচ্ছু। পর্কালার্থে আপনারদের 

কারণ এক ভাল পোত। পুস্তত করিয়া রাখে যেন 
তাহার! অনন্ত জীবনকে ধারণ করে| হে টিমোতিরস 



৮১৬ গাওল প্রিতের দ্বিতীয় পত্র টিমোতিয়সকে 

তৃগি বিধর্ম ও বৃথা বকবক এব" সেই কলগনার 

গৃতিরোধন যাঁকে মিথঠ করিয়া বিদ্য। কহে ও যাহ] 

কেহ স্বীকার করিয়া রম হইতে ভূম হইয়া গিয়াছে । 

তাহা ত্যাগ করিয়ু। যাহা তোমার স্থানে গচ্ছিত হইয়াছে 

তাহা রুক্ষ কর্হ অনুগহ তোমার সঙ্গে থাকুক আমেন। 

পাঁওল পেরিতের দ্বিতীয় পত্র টিমোতিয়সকে 

গাম অধ্যায় 

পাগল ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ফ্রিশ্ত খীষ্টের এক প্রেত 

সেই জীবনের অঙ্গীকারান্সারে যে রিস্ত খেতে 

€  আছে। আপন প্য় পূত্র টিমোতিয়সকে ঈশ্বর পিত। 

গু আমারদের পুভু য্িস্ত খীষ্ হইতে অনুগুহ দয়া ও 

ও শান্তি হউক | যে ঈশ্বরকে আমি আপন পিতৃ 

লোকান্সারে নির্দোষ জ্ঞানে সেবা করিতেছি তীহার 
ধন্যবাদ আমি করি যে আপন পার্থনার মধ্যে দিবা 

5. দ্াত্রি অনবরত আমি তোমাকে মনে করিতেছি । ও 

তোমার নেত্রজলে মনোযোগ করিয়া তোমাকে দেখিতে 

আমার একান্ত বাসনা আছে যেন আমি আনন্দে 

উ পরিপূর্ণ হই | কেননা আমি তোমার অন্তরস্থ নিষ্কপট 
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পৃত্যয় যে তোমার মাতামহী লোইসে ও ডোমার মাতা 

ইউনিকিতে বাস করিয়াছিল তাহা স্মরণে রাখ্িতেছ্ছি 

এব আমি নিশ্চয় বুঝি যে তোমাতে সে আছেই | 

অতএব ভোমাতে আমার হাত উপর দেওয়াতে যে 

দন আছে তাহার উষ্কানী করিতে আমি তোমাকে 

চেতাইয়] দ্বি। কেননা ঈশ্থর আমারদিগকে ভীরুর 

আত্মা দেন নাই কিন্ত বিক্রম ও প্মে ও সঙ্ঞান দায়ক 

আত্মা দিয়াছেন । আতএব তৃমি পুভূর সাচক্ষিতে ও 

তাহার বন্ধী আম্াতে লজ্জিত হইও না কিন্ত ম্ক্রল সম 

চরের কেশেতে সহভাগী হও। সেই ঈশ্বরের শক্যন্সার 

যিনি আমার্দ্িগকে পরিত্রাণ করিয়াছেন এব* পবিক্র 

আহ্কানেতে আহ্ান করিক়াছেন আমারদের ক্রিয়া 

ক্রমেতে নহে কিন্ত আপনার মনস্থ ও অন্গৃহ পৃর্বক্ক 

যে য়িশ্ত শ্বীফ্জেতে অনাদি কাল হইতেই আমারদগক্কে 

দেওয়া গিয়াছিল। কিন্ত সঙ্গতি আমারদের ত্রাণকুর্তী 

য়িস্ত খীঁফের পুকাশ হওয়াতে ব্যক্ত করা গিয়াছে 

যিনি মঙ্গল সমাচারের দ্বারাতে মৃত্যকে নিষ্ত করিয়া 

১১. জীবন ও অযৃত্যুজাকে পকাশযান করিয়াছেন | ফাহণ 

১২. 

কারণ আমি পুচরক ও পুরিত ও ভিনদেশিরর্গের 

শিক্ষক নিযুক্ত হইয়ুপছি । এব" ফ্াহার কারণ আছি 

এই ং দূঃখ ভোগও পাইতেছি তত্রাপি জাতি লজ্জিত 

নহি কেনন] ফাহপকে আমি বিশ্বাস করিয়াছি টাতণকে 
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১৪ 

১৫. 

১৩ 

১৭ 

১৮ 

আমি জানি এব" যাহা] আমি তাহার স্থানে গচ্ছিত 

করিয়াছি তাহ তিনি সেই দিবস পর্যন্ত রক্ষা করিতে 

সাধ্যমান আছেন ইহ! আমি নিশ্চয় বৃঝিলাম। সে 

যথার্থ বাক্যের পুকরণ যে তুমি আমার . স্থানে 

শুনিয়াছিলা তাহ] ফিন্ত শীষের পুভ্যয় ও পেমেতে 

দৃঢ্মত ধরিয়া রাখ | সেই ভাল বন্ত যেতোমার স্বানে 

গচ্ছিত হইয়াছে ভাহা তুমি আমারদের অন্তর্িবাসী 

ধর্মাতীর ছারাতে রক্ষা কর | তুমি ইহা জ্ঞাত আছ 
ফে আশিয়ায়ি সকল আমা হইতে ফিরিয়া গিয়াছে 

তাহারদের মধ্যে ফগলুস ও হর্দগনীস আছে | 

গনেসিফরসের পরিজনের উপর ইশ্বর দয়া করুণ 

কেননা সে অনেক বার আমার প্রাণকে ম্সিগ্ধ করিল 

এব" আমার জি্জীরেতে লঙ্জিত হইলেক না । কিন্ত 

রমেতে উপস্থিত হইয়া সে আমাকে যত্তু পূর্বক 

অন্বেষণ করিয়া আমার উদ্দেশ পাইলেক। পুভু 

তাহাকে এই অনুগুহ দেন যে সেই দিনেতে সে পুভু 

হইতে দয়! পায় পরন্ত এফেসসে কত বিষয়েতে সে 

আমার সেব। করিল তাহ!1 তুমি ভাল মত জান 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

অতএব হে আমার পুজ ফে অনুগ্রহ ঘ্িস্ত খ্ীষ্ষেতে 

আছে তাহাতে ভুমি দৃঢ় হও । এব্* যে & কথা তুমি 

আমার স্থানে অনেক সাক্ছির গোচরে শ্তনিয়াছ তাহা 



৯১ 

৯২. 
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ভুমি বিশ্বাস মনৃষ্ের্দের স্থানে গচ্ছিত করিয়া দেও 

যাহারা অন্যোন্যেরুদিগকে ও শিক্ষাইতে পারে । 

অতএব ভূমি যিস্ত খ্বীষটের ভাল এক যোদ্ধার মত 

কেশের সহিষুতা করহ ॥ কোন জন যেরণ করিতে 

যায় সে সা"সারিক ব্যাপারের জালেতে আপনাকে 

আটকায় না যে আপনার সেলগানীকে যেন.তোয়াইয়া 

দেয় | এব কেহ্ যদি মলুযুদ্ধ করে তদে সে 

বিধান মতে যুদ্ধ না করিলে জয় মৃক্ট পানু না । 

কৃষকট]1 পুথমে শুম করে. তবেই সে ফলোৎপনের্ 

অস্শ পায়ু । আমি যে কথা কহি তাহার বিবেচনা 

ভুমি কর্হ এব* পুভূ তোমাকে সকল বিষয়ে বৃদ্ধি 

দেন। সম্মৃতি থাক যে দাউদের উরস. বণ্শ য্িস্ত, খীষ্ট 

আমার ম্ঙ্গল সমাচারান্সারে ম্ত লোক হইতে 

উদ্থিত হইলেন । তাহাতে আমি দুক্ম্ির সদশ দূঃখ 

ভুঞ্জিতেছি বরঞ্চ বদ্ধন পর্য্যন্ত কিন্ত ঈশ্বরের বাণী, বন্ধ 

হয় না। অতএব আমি মনোনীতেরদের বিষ্ষেতে 

সকলকে সহিষ্ণডা করিতেছি যে তাহারা অনন্ত 

এষ্বর্ষের সঙ্গে যে পরিত্রাণ যিশ্ত খীষ্টেতে আছে তাহা 

যেন পপ্ত হয়। এই কথা] নিষ্ট। যে তীহার্ সঙ্গে-যদি 

মরি তবে তীহার্ সঙ্গে ও আমরা জীয়া থাকিব । 

যদি আমর] সহিষ্ণত। করি তবে আমরা তীহার সহিত 

রাজন করিব যদি তাহাকে অস্বীকার করি তবে তিনি 

(0০০০০ 
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১৩ 

৪ 

১৫ 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

১৯ 

খ্ ৩ 

১ 

আমারদিগকে ও অস্বীকৃত হইবেন। যদিতু আমরা 

আবিশ্থাসী হৃই ভথাচ তিনি বিশ্বাসী থাকেন তিনি 

আপনার প্রতি অন্বকৃত হইতে পারিবেন না। এই 

সকল কথার পুতি তাংারদের মন চেতাইয়া দেও ও 

নিতুর পাচ্ছাতে আজ্ঞ। ভারিযু। দেও ফে তাহারা নিক্ষন 

কথার বাদান্বাদ ন) করে যাহ] শ্েতার্দের উৎপাটন 

করার বিষয় মাত্র | ভুমি সত্যের বাণী যথার্থ মতে 

ভেদ করিয়া আপন।কে ঈশ্বরের সাচ্ষাতে লজ্জার হেতু 

রহিত ভাল এক কর্ম কারী দেখাইতে যব্বুরূপ চেষ্ট), 

করহ | কিন্তু বিধর্ম ও অনাহ্ত পুস্তাব হইতে দূর থাক 

কেনন] তাহ) অধিক অধর্মেতে বাড়িৰে | এব্* তাহার 

দের সলাপ. নীনা হায়ের মত ক্ষয় করিবে ইহারদের 

মধ্যে হমেনাইয়ুস ও ফলীতজ | যাহারা সত্যের বিষয়ে 

ভান্ত হইয়া কহিতেছে যে মৃতলোকের প্মকুগ্যান 

গত হইয়া গিয়াছে এব” কাহার ং প্ড্যয় উৎখাত করে। 

ভথা।প ঈশ্বরের গোড়া অচল থাকে এই মৃদ্যার ছাপেতে 

আন্কত যে ইশ্বর আপন আতআীয়েরদিগকে জানেন 

এব্* খ্বাঝের নাম যাহারা লয় তাহার। পৃত্যেক জন 

দুরিত হইতে দূর থাকুক । কেনন] বড় ঘরেতে বর্ণ ও 

রে)প্যের পাত্র কেবল নহে কিন্ত কান্ঠ ও মৃক্তিকার-পাত্রও 

আছে প্রথম পুকার উত্তম কশ্মের বিষয়ে এব" অন) 

প্বার নীচ কদ্দের বিষ্য়ে। অতএব যদি কেহ'এষকন 



২২. 

হ৩ 

২৪ 

হটে 

হ৬ 
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হইতে আপনাকে পরিস্কার করিয়া রাখে তবে সে 

পবিত্র ও কর্তার কর্ম যোগ্য এক মর্যাদা পাত্র হইবে 

সকল বিশিষ কার্ধণর্থে পুস্থভ | কিন্ত যুবাবস্থার কাঘাদি 

হইতে পলাইয়া যাও এব যাহারা নির্মলান্তঃকরণে 

পৃভ্কে আহ্বান করে তাহারদের সহিত যাঁথার্থয 

বিশ্বাস প্ষে শীন্তি এসকলের পশ্চাৎ ধাইয় যাও। 

কিন্ত অবোধ ও অবিদ্য উত্তর পূশ্যত্তর পুতিবাদ জয়ায় 

ইহা] জ্ঞাড হইয়া তাহা ছাতা দেও | কেনলা পুতিৰাদ্ 

'করা পুভূর সেবকের কর্তব্য নহে কিন্ত ভাহাকে সকল 

মন্ষ্যেরদিগকে কোমল শীল হইতে হয় শিক্ষা 

করাইতে ও মন্দ সহিডে পন্তত | পুতিরোধিরদিগকে 

নমূতা পুর্র্বক শিক্ষাইতে পুবর্ত যে কি জানি ঈশ্বর 

তাহারদিগকে সত্যকে স্বীকার করিবার কারণ মন 

ফ্রাণ বা দেল | এব" যাহারা শয়তানের ইচ্ছাক্রষে 

তাহাতে থ্ৃত হইয়া বশতাপন্ন হয় তাঙ্ারা যেন 

সচেতন হইয়া তাহাৰ ফাদ হইতে এড়াইয়া যায়ু | 

তৃতীয় অধ্যায় ৃ 

কিন্ত ইহা জ্ঞাত হও যে শেষ কালেতে দূঃসময় 

উপস্তিত হইবে। কেননা মলুত্ঠরা আত্মাশাঘী লোভী 

গব্র্বধী ঈশ্বর নিন্দুক পিতামাতা অমানক আন্তাবক 

আপবিত্র 1 নির্মায়ীক সত্যলশ্ঘক মিথ্যাঅপবাদক 

অঙ্ছান্ত তেজাল ধার্মিক লোকের তুচ্হকারী। বিশ্বাস 
0০০০০ এ 
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৯১ 

১২ 

০1 

ঘাতক টেট] গালা হইবে এব" ঈশ্বরকে ভাল না 

বাসিয়া সুখ বিলাসকে ভাল বাসিবে। ধর্মের পুকরণ 

থারী হটে কিন্ত তাহার সাব্লাৎসার অস্থবীকৃভ এমত 

লোক হইতে ভিন্ন হইয়া! গাঁক | কেনন1 এমত লোকের 

মধ্যে সেই সকল হয় যাহারা ঘরে ং ঘুষড়িয়। পাপেতে 

ভারাক্রান্ত ও নান] কামেতে বিচলিত । সতত শিথখিতে 

পূর্ত কিন্ত সত্যের ততুজ্ঞ হওনের কারণ কখন সাধ্যযুক্ত 

নহে এমত ইতর ত্রীগণেরদিগকে বশ করিয়া রাখে । 

এব যাদৃশ যালগস ও যাছুন মোশাকে পুতিরোধ করিল 

ভাদৃশ্ব ইহারাও সত্যের রোধন করে মনোভুষ ব্যক্তির] 

ধর্মের বিষয়েতে অগ্যুহহ। কিন্ত তাহারা আর অগ্রে 

বাতিবে না কেননা যেমত উহ্বারদের মূর্খতা পুকাশ 

করা গিয়াছিল সেইমত ইহারদেরো মূর্থতা সকলের 

দিগকে ব্যক্ত করা যাইবে । কিন্ত আমার শিক্ষা ও 

আচরণ ও সদ্ধান ও বিশ্বাস ও চির সহিষ্ঃতা ও পম 

ও ক্ষান্তি। এব” যে উপদূৰ ও কেশ আন্টিওখে ও 

গ্িকোনিয়ায় ও লস্্ায় আমাকে ঘটিল এসকল তুমি 

বিশেষ বিশেষণ রূপে জ্ঞাত আছ যে কিমত উপদূৰ 

আমি সহিকুতা করিলাষ কিন্ত পুভু সে সকল হইতে 

আমাকে উদ্ধার করিলেন । এব" নিশ্চয় বটে যাহীরা 

ফিস্ত শুঁফটেতে ধর্মাচরণ করিতে মনস্থির করে সে 

সকলেরাই উপদুৰ পাইবে । কিন্ত দুষ্ট ও পুবঞ্চক জনের) 
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ভান্তি জশ্লাইডে * ওভান্তি খাইতে ংআর আরো ম্ম্ 

হইয়া ফাইবে | কিন্ত তুমি যে ং কথা শিক্ষা করিয়াছ 

ও যাহাতে তোমার নিষ্ঠ| হইয়াছে এব" কাহার স্থানে 

তাহা শিক্ষিত হইয়াছ ইহা! জ্ঞাত হইয়। তাহাতে স্তায়ী 

থাক। এব যে ধর্মগুহথ সকল য়িস্ত খেতে পুভ/য় 

করিলে তোমাকে পরিত্রাণার্থে জ্ঞানবান করিতে পারে 

তাহা তুমি আপন বাল্যাবস্থা হইতে জ্ঞাত আছ। 

যাবতীয় গুন্থ ঈশ্বরের পুকাশিত বাণী আছে এক” 

শিক্ষার্থে ও দোষজ্ঞার্থে ও দ্মনার্থে ও যাথার্থয শিক্ষাই 

'বার উপদেশার্থে হয়। তাহাতে যেন ঈশ্বরের মনুষ্য সিদ্ধ 

হইস্কা পুতি নুকর্মের নিমিত্তে পূর্ণ রূপে সজ্জমান হয় । 

চতুর্থ অধ্যায় 

অতএব আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে এব” পুভু যিস্ত খষ্উ 

যিনি আপন দর্শন দেওন ও রাজ্য পূকাশ করণ সময়েতে 

জীব্ৎ ও মৃতলোকের বিচার করিবেন তাহার সাক্ষাতে 

তোমাকে আজ্ঞা ভারিয়া দি। যে ভূমি বাণীটা পুচারু 

কর সময়ে অসময়ে নিবি হও সকল সহিষ্ণতা ও 

শিক্ষা পূর্বক দোষ বুঝা ও ভর্থসনা কর এব" 

চেতাইয়া দেও। কেনন! সময় আসিবে যখন ভাহার! 
যথার্থ শিক্ষা সহিবে ন1 কিন্ত সুড়শুড়়্ কাণে তাহার 
দের কামানূসারে আপনারদের নিকট শিক্ষকেরদিগকে 

সঞ্চয় করিবে। এব* তাহারা সত্য হইতে কাণফিরাইয়! 
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€& পুবন্ধকলপনার পৃতি মনোযুক্ত হইবে । কিন্ত তু্ি 

সকল বিষ্য়েতে সচেত হইয়া থাক ব্েশাদির সহিষ্ণডা 

কর মক্ষল সমাচার প্চারকের কর্ম সাধিয়া দেও ভোমার 

৬ সেবা নিহপঙ্গ করহ। কেননা আমি সম্পৃতি উৎসর্গ হইতে 

পৃস্তত আছি এব” আমার পস্থান করণ সময় উপাস্ৃভ 

৭ হৃইলগ্ুয়। আমি ভাল স'গামের যৃদ্ধ করিয়াছি 
আমি আপন দৌড় সমাপ্ত করিয়াছি আমি ধর্মের 

৮ রক্ষা করিয়াছি । এখন হৃইভে আমার কারণ এক 

যাথার্ঘের মুকুট রাখা গিয়াছে যাহা পুভু যাথার্থিক 

বিচার কর্তা সেই দিনে আমাকে দিবেন এব" কেবল 

আমাকে নহে কিস্ত যে সকল তাহার পুকাশ হওয়া 

৯. ভাল বাসে সে সকলেরদিগকেও দিবেন। ভূমি আমার 

১৬ নিকটে শীঘু আসিতে চে] কর | কেলনা দেমস এই 

বর্তমান সণ্সারকে ভাল বাসিয়। আমাকে বর্জন 

করিয়া তসলোনীকায় গিয়াছে ক্রেন্কেষ গালাতিয়ায় ও 

১১ টীটস দালমাতিয়ায় গিয়াছে । কেবল লুক আমার 

সঙ্গে থাকিল তুমি মার্ফকে লইয়া সঙ্গে করিয়া 

আইস কেননা সে আমার সেবা সাথনার্ঘ উপযোগী 

১ধ আছে । তিথিকসকে আমি এফেসসে পাঠাইয়াছি | 

১৩ যখন তুমি আসিবা তখন এ আচ্ছাদলী যে আছি 

ত্রোয়াসে কার্পসের ঘরে ছাড়িয়া আইলাম তাহা! এব্* 

পুস্তক গুলাকে কিন্ত বিশেষ্তঃ চরের পুস্তক আপন 
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সঙ্গে আন। আলেকসান্দ কীসারি আমাকে অনেক মন্দ 

করিয়াছে তাহার কর্মান্সারে পুভু তাহাকে পুতিফল 

দেউন | এবপ্তাহার প্রতি তৃমিও সাবধান থাক কেনন! 

সে যথেষ রপে আমার্দের কথা পুতিরোধ করিয়াছে। 

আমার প্রথম পুতিবাক্য দেওন সময়ে কেহ আমার 

সঙ্গে থাকিল নাকিস্ত সকলেই আমাকে ছাড়িয়া! গেল এই 

যেন তাহারদের দাওয়ার বিষ্য়ু না থাকে । তত্রাপি 

পুভভ আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এব” আমাকে 

দৃঢ়াইয়া দিলেন যে আমার ছার! মঙ্গল সমাচার পূর্ণরূপে 

পুচারিত হয় এব” দেশ সকল যেন স্তনে আর আমি 

সি-হের মুখ হইতে নিস্তার পাইলাম |. এব” পুভু 

আমাকে সকল কুকর্ম হইতে নিস্তার করিবেন ও 

আপন স্বর্গীযু রাজ; পর্যন্তই রক্ষা করিবেন তাহাকে 

পুশ*সা লদা সর্বহ্ষণে আমেন। পুস্কল্া ও আকলা! 

এব্* ওনেসিফরসের পরিজন লোকেরদিগকে নমস্কার. 

বল। এরাস্তন করিন্তে থাকিল কিন্ত ত্রোফিমসকে 

আমি মিলেতসে পীড়িত ছাড়িয়া আইলাম | তুমি 

শীতকালের পৃব্বে আসিতে চেষ্টা কর ইয়ুহ্লস ও 

প্দস ও লীনন ও কুদিয়। ও ভ্াত্গণ সকলেই তোমাকে 

নমস্কার করে। পুভূয়িস্ত শ্রী তোমার আত্মার সঙ্গে 
হউন আমেন | 

 পিস্প হল হক দিটিতি আদা 
৮ শা শশট 



পাগল প্রিতের পত্র টীটমকে 

পথম অধ্যায় 

পাওল ঈশ্বরের মনোনীত লোকের বিশ্বাসার্থে এব 

ধর্মাচারাণুকুমে যে সত্য তাহার স্বীকারার্থে ঈশ্বরের 

সেবক ও যিশ্ত খীষ্টের প্রিত। সেই অনন্ত জীবনের 

ভরসায় যাহা ঈশ্বর যিনি মিথ্যা কহিতে পারেন না! 

তিনি জগদারস্তের পুরে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । 

কিন্ত কাল সময়ানুক্রমে আপনার বাণী সেই ঘোষণ! 

দেওয়া যে আম্মরদের ত্রাণকর্ত ঈশ্বরের আজ্ঞান্যায়ী 

আমাকে ভার] গিয়াছে তাহার দ্বারা পুকাশ করিয়! 

ছেন | সাধারণ ধর্্ানক্রমে আমার স্বকীয় পুন্ধ 

টাটসকে ঈশ্বর পিতা ও আমারদের ত্রাণকর্তা পুভু 

যিশ্ত শীষ্ট হইতে অনুগ্হ ও দয় ও শান্তি হউক। 

আমি তোমাকে ইহার কারুণ ক্রেতে ছাড়িয়া আইলাম 

যে তথায় ফে ং কর্মের তুটি থাক্কিল তাহা যেন তুমি 
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শৃঙুলা পূর্র্বক ব্/রস্িত করিয়া ছেও এব" যেমত 

আমি তোমাকে ভারিয়াছিলাম তদ্দনূকরুমে যেন পুতেক 

ন্গরে গ্লা্গীনগণকে নিযুক্ত কর | যদিতু কেহ অনির্দিভ 
ও এক ভ্্রীর স্বামী হয়ু যাহার ছাওয়ালেরা বৈশ্বাসিক 

হইয়। রক্গরসাদিতে কিম্বা অদৃম্য স্থভাবেতে অপবাদিত 

নাহ্য়। কেনলা আবশ্যক আছে যে মগডলাধ্যক্ছ 

ঈশ্বরের পাত্রবৎ অনিন্দিত হয় আত্ম বুদ্ধি মানক নছে' 

আশুক্ুদ্ধ নহে মদিরাপানাশক্ত নহে পুহারক নহে 

ছার লাভের প্রতি লালসাযুক্ত নহে | কিন্ত আতিথেয়ু 

সাধু লোকেতে অনুরক্ত শান্তশীল পুক্তার্থ শ্তদ্ধসর্ত 

সাম্যভোগী | যে নিষ্ঠ। বাণী সে শিক্ষিত হইয়াছে 

তাহা দৃঢুমত ধারণ করিয়া পুতিরোধকেরদিগকে যুখার্থ 

শিক্ষাতে উপদেশ দিতে এব তাহারদের প্রবোধ 

জন্মাইতে যেন হ্ষমতীপন্গ হয় | কেননা অনেক 

অমানক ও বৃথা বৃক্ৰক/ ও পুৰঞ্চক লোক আছে' 

বিশেষতঃ সূন্তীবর্গের মধ্যে । যাহারদের মৃখ বদ্ধ 

করিতে হয় যাহীরা ছার লাভ নিমিত্তে অন্পযুক্ত করা 

শিশাইয়া স্বপরিজন শুদ্ধ হর হরের উৎপাটন করে। 

তাহারদের আপনারদের মধে) এক স্বদেশী ভৰিষ্যদ্ক্ত! 

কহিয়াছে যে ক্রেতীয়েরা সতত মিথ্যাবাদী দুষ্ট পশ্ত 

অলশ পেটালু হয় । এই পুমাণ সত্য অতএব তাহার 

দিগকে তীল্জ্রভতসন| দেও যেন ধর্ম্েতে তাহারা! যথার্থ 

& ০0০০০ 
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হয়। এব" যুহ্োদীয় প্রস্থ কলপল। ও সতে/র ব্যত্যয় 

কারি মনুষ্যর্দের আদেশ পৃতি যে মনোযোগ না 

করে। পবিত্র লোকেরদের পুতি সকল বস্ত পবিত্র 

আছে কিন্ত অপবিত্র ও অপূত্/যি জনেরদের পুতি 

কোন বস্থ পবিত্র হয় মা বর" তাহারদের মন ও অন্তঃ 

করণ অপবিত্র আছে । তাহার! ঈশ্বরকে আপনার 

দের জ্ঞাড হওয়া স্বীকার করে কিন্তু কদর্য; ও আনাজ্ঞাবস্ 

এব* সকল সূকর্মের পুতি অগ্ুহ হইয়া তাহারা ক্রিয়ার 

দ্বারা তাহাকে আস্বীকার করে 1-ট 

দ্বিতীয় অধ্ঠায় 

কিন্ত ভূমি যথার্থ শিক্ষার যোগ্য কথা কহ | 

যে বৃদ্ধ পুরুষেরা সচেতন ও গন্ভীর ও সাম্চভোগী হয় 

পৃত্যয়েতে ও প্ষেতে ও ধৈর্য্যেতে পুক্তার্থ-! এব* 

বৃদ্ধা স্রীগণ ও সেই মভ পৃণ্ঠৰতীরদের যোগ্য মত 

ব্যবহার যেন কহে মিথ্যা অপবাদক ন! য় বু মদিরা 

পানেতে আশক্তা ন) হয় ভাল পুসঙজের শিক্ষক হয়। 

যে তাহার! যুবতী ভ্বরীগণেরদিগকে আপনারদের 

স্বামিরদের পুতি স্নেহ করিতে ও আপনারদের ছাওয়া! 

লেরদিগকে পুষে করিতে | এব" সৃবিবেকা পতিবুভ! 

স্ববাটীস্থিতা তদু! ্বস্থামিরদের আজ্ঞাবহ! হইতে সুবোধ 

রূপে চেতাইয়। দেয় যেন ঈশ্বরের বাণী অপনিন্দিত না 

হয়। যেই মত যুবকেরদিগকে ও বুঝাইয়] দেও যে 
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তাহার) সচেতন থাকে । ভুমি আপনি সকল বিষয়েতে 

সুর্মের নিদর্শন হইয়া শিক্ষাতে অৰ্ঙ্যয় ও গা্ভীর্যঃ 

ও সরলতা! এব* অকাট; যথার্থ বচন দেখাও | তাহাতে 

যে ব্ক্তি অন্; গচ্ছেতে হয় সে ভোমারদের বিষয়ে 

কিছু মন্দ না কহিতে পাইয়া যেন লঙ্জিত হয়। ভ্ত্/ 

গণেরদিগকে আপনারদের স্বীয় কর্তারদের আজ্ঞাকারী 

হইতে এব সকল বিষয়েতে তাহারদিগকে তোষাইয়া! 

দিতে বুধাইয় দেও তাহার! পুঢ্যুত্তর না দেয় । এব* 
অপহরণ না করিয়া সকল সুবিশ্বাস পূর্ণক কর্ম করে 

যেন সকল বিষয়ে আমারদিগের ত্রাণকর্ত৷ ঈশ্বরের 

শিক্ষা! তাহারদিগ হইতে শোভা পায়। কেনন! 

ঈশ্বরের ত্রাণ কারি অনগুহ সকল মন্ষ্/র পুতি পুকাশ 

হইয়াছে । ও আমারদিগকে শিখাইতেছে যে সেই 

আনন্দময় ভরুসার অপেক্ষায় এব" পরমেশ্বর ও রিশ্ত 
খন্ড আমারদের ত্রাণকর্তা যিন্নি আমারদ্িগকে সকল 

কুকর্ম হইতে মুক্ত করিতে । এবৰ* আপনার কারণ 

সুকর্মেতে রত এক বৈশেষিক লোককে পরিস্কৃত 
করিতে আপনাকে আমারদের কারণ পুদান করিলেন। 

তাহার তেজোময় পূকাশ হওনের অপেক্ষায় থাকিয়া 

সকল অধম ও সা-সারিক কামাভিলাষ পরিত্যাগ 

করিয়া আমরা এই বর্তমান জগতে ধৈর্য ও যাথার্থ/ 

ও খর্মাচরণ পূর্বক যেন কাল যাপন করি | এই সকল 
৮০০৮০, ৪ 



৮৩৩ পাওল পরিতের পত্র টিটসকে 

কথা কহিয়া উপদেশ দেও এব- সকল যোগ্যতা পূর্বক 
ভন্খসনা দেও কেহ তোমাকে অব্জ্ঞ| করিতে যেন ন! 

পায় ।--- 

তৃতীয় অধ্যায় 

তাহারদিগকে চেতাইয়া! দেও যে তাহার! পুধান পদ 

ও মহৎ পদের বশীভূত হয় দেশাধ্ক্ষের আজ্ঞাবহ 

হয় পুতি সূকর্গেতে পুস্বত হয় । কোন মমুষ্ের কলঙ্ক 

না দেয় বিবাদী না হইয়া মৃদু হয় সকল মন্ষ্যের 

দিগকে কোমলতা দেখীয় | কেননা আমরা আপনারাই 

পৃরের্ব অজ্ঞান অনাজ্ঞাবহ্ ভান্ত নানা বিধ কাম ও 

রঙরসাদির বশতাপক্ন ছিলাম দ্েফ ও ঈর্ধাতে কাল 

যাপন করিয়া! ঘৃণা যোগ্য এব* পরদপর খৃণিত 

হইয়া থাকিলাম | কিন্ত যখন আমারদের ত্রাণকর্তী 

ঈশ্বরের দয়! ও স্বেহ মনুষ্ের পুতি পুঁকাশিত হইল! 

তখন তিনি আমারদের কৃত ধর্মের ক্রিয়া ছারাতে 

আমারদিগকে পরিত্রাণ করিলেন তাহা নহে কিন্ত 

আপনার দয়ান্যায়ি পুন্জন্মের পুহ্ছালনে এব" সেই 
ধর্সাত্বার নবীনত্থ করণে । যাহা তিনি আমারদের 

ত্রাণকর্তা গ্রস্ত খ্বীফের ছারাতে আমারদের উপর 
পুচুর মতে ঢালিয়! দিলেন । যে তাঁহার অনুগুহেডে 

নির্দোষী ঠাহরা গিয়া আমরা অনন্ত জীবনের ভরসা! 

পর্র্বক উত্তরাধিকারী যেন হই। এই কথ! নিষ্া 
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এব” এ সকল কথার বিষ্য়ে যাহার! ঈশ্বরেতে পুত/য় 

করিয়াছে তাহার] সুক্রিয়াতে নিপুন হওনের যত্ন 

করে ইহা! তোমার নিত্য ২ দূঢ় কহা আমার ইচ্ছা! 

কেনন1.এ সকল কর্ম ভাল.এৰ* মনুষ্ণেরদের হিত 

কারি। কিন্ত অজ্ঞান পুশ্বাদি ও বণ্শাবলি ও ব্যবস্থা? 

বিষয়ের বাক্যযুদ্ধ ও বাদানুবাদ হইতে দূর থাক 

কেননা এ সকল নিচ্ষল ও বৃথা | যেজন ধর্মেতে 

ভিন্নকারী হয় তাহাকে একবার দূই'ার উপদেশ দিলে 

পরে পরিত্ঞাগ করহ | ইহীতে জান ফে এমন ব্যক্তি 

ভু হইয়াছে এব, আত্মদুষিত হইয়া পাপ করে। 

যখন আমি আর্তেষস কিম্বা তিখিকসকে তোমার 

নিকট পাঠাইৰ তথন ভুমি আমার নিকট নিকপলিসে 

আসিতে চে! করহ কেননা আমি সেখানে শীতকাল 

কাটাইতে স্থির করিয়াছি । জেমস ব্/বস্থাবেতা। এব 

আপলুসকে তাহারদের যাত্রায় সযত্বরে আগে বাড়াইয়া 

থোও যেন তাহারদের কিছু অনাটন না হয়। এব 

আমারদের আত্মীয় বর্গও পুয়োজনি কার্য্যার্থে 

সৃকর্মেতে বিচক্ষণ হইতে শিক্ষা করুক যেন তাহারা 

নিষ্চল না| থাকে | আমার সমিভঠারি সকল তোমাকে, 

নমস্কার দেয় যে সকল আমারদিগকে ধর্মেতে পে , 

করে তাহারদিগকে নমস্কার বল অন্গুহ তোম!॥ 

সকলের সঙ্গে থাকুক আমেন | 



পাওল পেরিতের পত্ব কিলিমনক্ষে 

পাওল স্ধিশ্ত খঞ্চের বন্দী এব" ভাই টিষোতীয়স 

আমারদের প্য়িতম ও নহ'বর্ণী ফিলিমনকে | এবং 

আমারদের প্য় অপিয়া ও সহযোদ্ধা আর্থিপসকে 
এব” তোমার ঘরদ্িত মণ্ডলীকে । আমারদের পিভা 

ঈশ্বর ও পুভুয়িস্ত খত হইতে অনুগুহ ও শান্তি তোমার 

দের পুতি | পুভূ ফ্রিম্তর পুতি ডোমার পুত্/য় এব" সকল 

পৃণ্যবানেরদ্িগকে তোমার প্মের কথা শুনিয়া আমি 

আপনার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া আমার প্রার্থনার 

মধ্য সত তোমার উক্তি করিতেছি । যে যিশ্ত খের 

গতি তোমারদের যাবতীয় অন্তরস্থ সদগৃণের স্বীকার 

করণেতে তোমার ধর্মেতে সহভাগ যেন সার্থক হয়। 

কেননা যে হেতু তোমা হইতে হেভাই পৃণ্যবানেরদের 

নাড়ীভুড়ী স্বিদ্ধ হয় ইহার কারণ আমরা ডোমার 
পুমেতে অত্যন্ত আনন্দ ও সান্তুনা পাইভেছি। অতএহ 

যাহা উচিত হয তাহা! যদ/পিসঠাৎ আমি অতি সাহসে 
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তোমাকে ভ্তারিভে পারি | তত্রাপি পাগল গ্ুঁচীন এমন 

জঙ্গ হইয়া এব* সম্পূতি খুফের বন্দীও হইয়া বরণ তা 

না করিয়া আহি পম পূর্বক তোমাকে মিনতি করি। 

ওনেসিমস আমার এক পৃজ্র যাহীকে আমি আপন 

বন্ধনে থাকিয়া জন্ম দিয়াছি তাহার বিষয়ে আমি তোমাকে 

কাকুতি করি। সে পৃর্র্বকালে তোমার আলাভক ছিল 

কিন্ত এখন তোমার আমার উভয়ের লাভক হইয়াছে । 

আমি তাহাকে পুনশ্চ পাঠাইয়াছি আতএব আনান 

নাড়ীভূড়ীবৎ তাহাকে গুহণ কর । আমি ভাহাকে 

স্বনিকটে রাখিতে ইচ্ছ। করিলাম যেন মঙ্গল সমাচারের 

বন্ধনে সে তোমার পরিবর্তে আমার সেবা করে! 

কিন্তু তোমার সম্মতি বতিরেক আমি কিছু করিতে 

চাহিলাম না যে তোমার উপকারি কর্ম আবশ্যক মডন 

না দেখাইয়া স্েচ্ছ। পূর্বক যেন হয়। কেননা সেকি 

জানি ক? ইহার কারণ ভোথা হইতে কিঞ্চিৎ কাল 

বিভিন্ন হইয়াছিল যে তুমি তাহাকে সদাসর্ধ্বদা প্রাপ্ত 

হইয়া থাক | এখন দাসবৎ নহে কিন্ত দাস হইতে 

শ্ষ্ঠতর এক প্িয়ি ভাই বিশেষতঃ আমার কিন্ত 

কতোধিকে শরীরেতে ও পুভভতে উভয়েতে তোমার. 

অতএব যদি তুমি আমাকে সহ্ভাগী করিয়াজান তবে 

তাহাকে আমার তত্ুল্য গৃহণ করহ। যদি সে তোমার 

কিছু অপচয় করিঘ়ু] থাকে কিন্বা। কিছু ধার রাখে 
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১৯ তবে তাহ! আমার নামে লেখ । আমি পাগুল আপন 

সহস্তে ইহ1 লিখিয়াছি আমি তাহার পরিশোধ করিহ 

তথাপি যে তুমি আপন পণ শুদ্ধ আমার খণী আছ 

২৮ ইহা! আমি তোমাকে কহি লা। হী! ভাই তোমা হইতে 

পুভূতে আমার আনন্দ যেন হয় পুভৃতে আমার নাড়ী 

২১ ভূঁড়ী স্থি্ধ কর। আমি য্ত কহি তাহার অধিক ও 

তুমি করিবা ইহা জানিয়া আমি তোমার আজ্ঞা! 

২২ বহনের দৃঢ় বিশ্বাসেতে তোমাকে লিখিয়াছি। কিন্ত 

আমার কারণ এক পুরাস স্থান ও পুস্তত কর কেনন! 

আমার ভরুসা আছে যে তোমার্দের পার্থনার দ্বারাতে 

&৩1২৪ আমি তোমারদের নিকট দত্ত হওয়া যাইব | যিশ্ত 

শীতে আমার সহবন্দি এপফীস এব* আমার 

সহকর্গি মার্কস অরিষ্টার্থস দেমস ও লুক ভোমাকে 
২৫ নমস্কার বলে। আমারদের পুভু ফিস্ত খের অনুগুহ 

তোমারদের আত্মার সঙ্গে থাকুক আমেন | 

পাওল প্রিতের পত্র এবুরদিগকে 

পূথ্থ আধ্যায় রি 

ঈশ্বর ঘিনি পুর্র্বকালে ভবিষ্যদজ্গণেরদের দ্বারা 
পিভ্গণেরদিগকে অনেক ৰার এব নানা পুকারে 
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কহিলেন। তিনি এই শেষ সহয়ে আমারদিগকে 

প্তের ছারাতে কহিয়াছেন ফাহাকে তিনি সকল বন্তর 

অধিকারী করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন এব" ফাহার 

দ্বার] ভিনি জগদাদ্র সৃতি করিলেন | যিনি তাহার 

তেজের ছটা এব" তাহার মূর্তির ্ রপ এব* তাহার 

শক্তিময়ুৰাণীতে সমস্ত বস্থ ধারণ করিয়া রহিয়ু! আযান 

দের পাপ সকল আপনা দিয়া! মোচন করিয়। উর্ধন্থিত 

মহিমার দক্ষিণ দিকে বণিয়া আছেন | যিনি স্বর্গ 

ছুতগণ হইতে ততোধিকে মহ৭ করা গেলেন যতোধিকে 

তিনি পৈতৃক আঞ্িকারানুক্রমে তাহারদিগ হইতে শেষ্ঠ 

ভর নামলন্ধ হইয়খছেন | কেননা তিনি দূতগণের মধ্যে 

কাহাকে কখন কহিলেন যে ভূমি আমার পুত্র আচ 

আদ্যই আছি তোযাকে জন্ম দিয়াছি আর পূনশ্চ আছি 

তাহার পুতি পিতা হইব ওসেই আমার পৃত্র হইকে। 

কিন্ত যখন তিনি পুনশ্চ আপন পুথমজাত পুত্রকে 

জগতের মধে; আনয়ন করিতেছেন তখন তিনি ইহা 

কছেন এব" ঈশ্বরের যাবতীয় দূতগণ তীহাকে ভজনা 

করুক। এব' দূতগণের বিষয়ে তিনি কহিতেছেন তিনি 

আপন দুতেরদিগকে বাযুকরেন এব* আপন অনুচরের , 

দিগকে অগ্সি শিখা করেন । কিন্ত পৃত্রকে তিনি কহেন। 
হে ঈশ্বর তোমার সিহাসন সদা সর্বদা স্থায়ি তোমার 

রাজ; দণ্ড যাথার্থের দণ আছে । তুমি যাথার্ঘ/কে 
৫৭৭ 
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আপনার সশ্বাগণ ইইতে সুন্দর রূপ অভিষেক 

করিয়াছেন । আর হে র্িহ্হা তুমিতো আদিকালে 

পৃথিবীর দেও দিয়াছ এক" স্বর্গাদি তোমার হস্তের কর্ম । 

গে সকল ক্ষয় হইবে কিন্ত তূমি স্থায়ী সে সকল বন্্ের ্ 

ন্যায় জীর্ণ হইয়া যাইবে । এহ* পাছড়ির মৃত তূমি 

তাহার্দিগকে তো করিব ও তাহারা অন্যরূপ হইবে 

কিন্ত তুমি য্ষেনকোর তেমনি এব* তোমার কালের 

ক্ষয় হইবে না। কিন্ত তিনি দূতগণের মধ্যে কাহাকে 

কথন কহিলেন ফে তোমার শত্রুরদিগকে যদ্বহি 

আমি তোমার পদের পিড়ী লা করিয়া! দি তদ্ৰধি 

আমার দক্ষিণ দিগে বসিয়া থাক। সে সকল তো! 

সেবাকারি আত্মা ত্রাণাধিকারিরদেরু সেবা করিতে 

৩ 

প্রেরিত কি না 17 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

অতএব যে সকল পুসঙ্গ আমরা শুনিয়াছি তাহারু 

পতি আমারদের একান্ত পুনিধান করা কর্তব্য যে কি 

জানি বা আমরা কোনক্রমে তাহ? বহিস্কা ফাইতে দি। 

কেননা যদিতু দূতগণের উক্ত বাণী অটল ছিল এব* 

পৃতি আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ও আনাজ্ঞাৰহন করা সমুচিভ 

পুতিফল পুত ছিল। তবে আমরা ফি রপে বাচিব 
108৬ 
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হচ্ছি আমরা এমন. মহ পরিত্রাণকে হেলা রুরি যে 
তাহার পুথমারস্তে_প্ুভুতে উক্ত ছিল. এব*-তাহার 
শ্োতারদের ছারা আমারদের নিকট প্ুতিপন্গ কর! 

গেল | তাহাতে ঈশ্বর অভ্ূত লক্ষণাদি ও. নান 

আশ্চর্য্য কর্ম এব আপন স্বেচ্ছ! পূর্বক বিবর্তিয়া 

ধর্মাত্মার বিতরণ করার দ্বারা আপনি ও তাহারদের 

সাচ্ছী হইলেন। কেননা] সেই আগত জগৎ যাহার 

কথা আমরা 'কহি তাহাকে তিনি দূতগণের. বশে 

করেন নাই |. কিন্ত এক ব্যক্তি কোন স্বানে পৃমাণ, 

পৃর্র্বক কহিয়াছেন ফে মনুষ্যটা বাকি যে তুমি তাহাকে 

মনে কর আর মনুষ্ঠের সন্তানও হা কিযে ভুমি 

তাহার পুতি মনোযোগ করহ | তুমি তাহাকে দৃতব্র্গ 

হইতে কিঞ্িৎ নীচ করিয়াছ তাহার মন্তকে মহীমহিমা! 

ও সম্মানের মুকুট দিয়া তুমি আপনার হ্ত্তকৃত সৃড্ির্ 

উপর তাহাকে কর্তা করিয়া দিয়াছ।. তুমি সকল 

বস্ধকে ভাঙ্গার পদতল করিয়ু। দিয়াছ কেনন! সম্স্তকে 

তাহার করতল করাতে তিনি তাহার অৰশীভূত কিছুই 

রাখিলেন ন। তত্রাপি সকল ৰৃপ্ত তাহার করতল হইয়াছে 

তাহা অদ্যাপি আমরা! দেখি নাই । কিন্তয়িস্ত বনি 

দূতগণ হইতে কিঞ্চিত নীচ কর! গিয়াছিলেন যে 

ঈক্ছরের অনুগুহ পূর্বক তিনি পুতি মনুষেঠর কারণ 

মৃত্ুর রস যেন চাকেন তীহার্ মুত্ঠুর বেদনা সহিষুতী 

৫৭৫৫৭ % 
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করাতে আমরা তীহাকে মহিমা ও সম্মানের মৃঙটে 
শোভান্লিত দেখ্থিতেছি । কেনা ধাহার কারণ সকল 
বস্ত ও ধাহা হইভে সকল বস্ত ভীহার উপয্ক্ত ছিল 

যে অনেক পুজের মোচ্ক আনয়নে তিনি তাহারদের 

ত্রাণের সেনানীকে ফেন দূঃখ ভোগেতে সিদ্ধ করেন। 

কেননা যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্র করা! 

যায় তাহারা এক শ্ণী হয় ইহার কারণ তিনি তাহার 

দিগকে ভাহ্রা করিয়া কহিতে লঙ্জিচ হয়েন না| 

ফে আমি আপন ভাতারদিগকে তোমার নাম জ্ঞাপন 

করিব আমি ঘগুলীর মধ্যে ডোমার পুশণ্সা গাইব । 

আর পুনশ্চ এই যে আহি তাহাতে বিশ্বাস করিৰ ও 

আরবার এই দেখ আমিও আমার ঈশ্বর দত্ত সম্তানেরা। 

এতদ্র্থে সন্তানেরা রক্তম্বাসের ভাগী হইলে তিনি 

আপনিও তাহার সহভাগী হইলেন তাহাতে হেন 

তিনি ম্ভ্যর অধিকারী অর্থাৎ শয়তানকে নির্ত 
করেন । এব” যাহার! স্বপরমায় পর্যন্ত মত্যুর ভয় 

বদ্ধনে বশীভূত ছিল ভাহারদিগকে মুক্ত করেন । 
কেননা তিনি অবশ) দূতগণেরদের পুক্তি ধারণ 

করিলেন না কিন্ত তিনি আবরহীমের বীর্যে ধারণ 

করিলেন । অতএব আপন ভীত্গণের সব্বতোভাবে 

সমতুল/ হওয়া তাহার আবশ/ক- ছিল তাহাতে যেন 

লোকেরদের পাপের পুয়শ্চিত্ত করিতে তিনি ঈশ্বরের 
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হর্স বিষয়ে দয়ালু ও বিশ্বাসী -মহাধাজক হন | 

এব” এই যে আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখিত হইলেন 

ইহাতে তিনি পরাক্ষি জনেরদিগের বি রা 

পারেন | 

তৃতীয় অধ্যায় 

জতএব হে প্ণ্তবান ভাভ্র! স্র্ীহু আহ্বানের সহ 

ভাগি আগারদের ধর্ছের পেরিত ও ম্হণযাজক দ্রিন্ত. 

শ্ণী্টের পুতি বিবেচনা কর | তিনি আপন নিযোজন্ 

কর্তার পুতি বিশ্বাসী ছিলেন যেষভ যোশাও ভাহার 

সম্দ্বায় ছরের কারণ ছিল | কেঘলা। তিনি মোশ! 

হইতে অধিক সন্ত যোগ্য গনিত হইলেন যদ্নূ কমে 

ঘর হইতে ঘরের স্থপতি অধিক সস্তান্ত হয় কেননা 

পুতি ছর কোন স্তপতির নির্মাণ হইয়া আছে কি 

সকলের স্থপতি ঈশ্বর | এব* মোশা অবশ্য ভাষণ 

দক্তব্য বিষয়ের পুষাণার্থ- সেবক হৃইকা তাহার 

সমৃদায় হরে বিশ্বাসী ছিলেন | কিন্ত শ্রী তিনি 

পুল হইয়া আপন ঘরেতে ছিলেন ফাহার ঘর আমরাই 

আছি ফদি আমরা খর্দের সাহস ও ভরসার গৌরৰ 

করা শেষ পর্যন্ত দৃঢ়যতে ধারণ করিয়া রাখি, 
অতএব ধর্মাতআা] ফ্মেত কহেন অদ্যই যদি তোমরা! 

তীহার রক শুনিতে চাহ 1 তবে তোষারদের মন 

ই: কঠিন করিও না যেত উদ্মা করণ সহজে পৃন্তর মধঃ 



৮৪৭ 

১১ 

১২. 

১৩ 

০ 

৯৭ 

পাওল পুরিতের-পত্র এব্রিরদিগকে 

পরীক্ষা করণ দিবসে হইয়াছিল । -ফ্খন তোমারদের 

পিত্র চলিশি বৎ্সরাবধি আমাকে পরথাইল ও 

যাচিল-ও.আমার কর্ম দেখিল। : অতএব আমি সেই 
বর্গ পুতি রুট ছিলাম ও কহিলাম যে তাহারা সত 

মতিভূম থাকে এব* আমার পথ সকল তাহারা জানে 

নাই । তবে আমি স্থকোপে দিব্য করিলাম যে ভাহারা! 

আমার বিশ্ামেতে কখন পুবেশ করিতে পাইবে না। 

হে ভুত্র। সাবধান যেন তোমারদের কাহারো অন্তরে 

জায়ন্ত ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাওনের অপ্ুত্যয়ি কুচিত্ত ন। 

হয় । কিন্ত তোমরু! পুত্/হ যাবৎ আজি করিয়া কহা! 

যায় পরসপরু চেতাইয়। দেও যে কি জানি তোমারদের 

অধ্ কেহ পাপের ভগুনায় কঠিন কা হয় । কেনন। 

যদি আমরা] আপনারদের দৃঢ় বিশ্বাসের আর্ত শেষ 

পর্য্যন্ত হ্থৈর্য রূপে ধূত করিয়া রাখি তবে আমরা 

এীষ্টের সহভাগী হই । এব” যাবৎ কথিত আছে যে 

দূ/ই যদি তোমরা) তাহার রুহ শুনিতে চাহ তবে 

তোমারদের মন কঠিন করিও ন। যেমৃত উম্ম) করণ 

সময়ে হইয়াছিল। কেনন1! কতেক ২ শ্রনিয়া রোষাইল 

কিন্ত যত মোশার ছারা মিশ্র দেশ হইতে আসিয়া] 

ছিল সকলি নহে | কিন্ত কাহারদের পুতি তিনি চলি 

বৎসর কষ্ট ছিলেন সেকি তাহারদের পতি ছিল ন॥ 

যাহার। পাপ করিম্তাছিল ও যাহারদের শব সকল বৰ 



চতুর্থ অধ্যায় ৮৪) 

১৮ পরান্তরে পড়িয়া থাকিল | এব* কাহীরদিগকে তিঙি 

১৯ 

দিব্য করিয়া কহিলেন যে আমার বিশ্ধমে তোমর? 

প্বেশ করিতে পাইবা না সেই সকল ব্যতির়েক ফে্ 

পৃত্যয় করিল না । অতএব আমর দেখি হে অপুত/স্বেনু 

কারণ তাহার! পুবেশ করিতে পারিল ন] ।--+ 

চতুর্থ অধ্যায় 
এতদর্থে আমরা যেন ভয় করি যে তাহার বিশ্ামের 

মধ্যে পৃৰেশ পাইবার় অঙ্গীকার থাকিলেও পাছে 

আমারদের মধ্যে কেহ বা পৌছিবার জুটি দেখায় । 

ফেননা সেই মঙ্গল বার্তা যেমত তাহারদের পুতি সেই 

মত আমারদের পুতিও পুচার কর] গিয়াছিল কিন্ত সে 

শত কথ্থা শৌতারদের পুত্যয়েতে মিশিতি না হইলে 

তাহারদের পুতি নিষ্ফল থাকিল। কেননা আমরা 

পৃড্যয করিয়া বিশ্ীমের মধ্যে পৃৰবিষ হইফ়াছি য্মত 

তিনি ইহ1 কহিলেন অতএব আমি স্বকোপেতে দিব্য 

করিলাম যে তাহারা আমার বিশ্বীমেতে পুবেশ 

করিতে পাইত্ৰ না তথাপি তাহার কর্ম সকল জগতের 

আরস্তাবধি সমাপ্ত হইয়াছিল । কেনন! তিনি কোন 

স্থানে সপ্তম দিবসের বিষয়ে এইমত কহিতেছেন ফে 

ঈশ্বর আপন সমস্ত কর্ম সমাপন করিয়। সপ্তম দিবসে 

বিশবুম করিলেন। এব” পুনশ্চ এই স্থানে যে আমার 

বিশ্ুমে ভাহারাপুরেশ করিতে পাইবে না| অতএব 



৮৪২. পাল পেরিতের পত্র এন্বিরদিগকে 

এই তপোক্ষা থাকিল ফে তাহার মধ্যে কাহারদেরে 

পুবেশ করণের আবশ্যক আছে এব" যাহারদিগকে 

মঙ্গল বার্ত। পুথমে জ্ঞাপিত ছিল তাহারা অপুত/য়ের 

৭. হেতু পুবেশ করিল না| পুনরায় তিনি এক ছিন স্থির 

করিয়া দাউদে কহিতেছেন যে অদ্যই এত চিরকাল 

পরে যেমত উল্লেখ আছে অদ্যই যদি ভোমরা তাহার 

রূৰ শ্তনিতে চাহ তবে আপনারদের মন কঠিন করিও 

৮. না। কেমনা যদি যহোশ্তয়া তাহারদিগকে বিশাম 

দিতেন তবে তিনি পশ্চাতে আর এক দিবসের কথা! 

৯ কৃহিতেন না । অতএব ঈশ্বরের লোকের কারণ এক 

১০ বিশ্বামের অপেক্ষা আছে | কেনন। ফেজন আপন 

| বিশামে পুবিষ$ হইয়াছে সে আপনার কার্য হইতে 

নিরস্ত হইয়াছে ফেমত ঈশ্বর আপন কর্ম হইতে নির্ত 

১১ হৃইকুখছিলেন । অতএব সেই বিশামের মধ্যে পুবেশ 

করিতে আমরা যেন পরিশুম করি নভুবা পাছে সেই 

অপত/য়ের দৃষ্টান্তানাত্রমে কেহবা অধঃপতন হয়। 

১হ কেননা ঈশ্বরের বাণী সতেজ ও পুল দূই ধারের খু 

হইতে তীহ্ষবান প্রাণ ও জীবাত্মার এব* গিরাদি ও 

ৃ মজ্জার বিছ্দেকারি ভেদক এব" আন্তঃকণের ভাবন। 

১৩ ও কলপনার নিরীক্ষক | এব* কোন জীৰ্ জন্ত তাহার 

সাচ্ছাতে অপুকাশ নহে কিন্ত সকল বন্ত নে-্ট1 ও উদল! 

তাহার দৃফ্চিতে ধাহারু সঙ্গে আমার্দের বিষয় আছে। 



১৪ 

১৫ 

৯৬ 

সম অধ্যায় ৮৪৩. 

অতএব যে হেতু আমারদের স্বর্গগত মহহু এক পুধান 

যাজক ঈশ্বরের পৃত্র য়িস্ত আছেন আঘরা আপনারদের 

স্বীকৃত ধর্মকে যেন দৃঢ় মতে ধারণ করি। কেননা 

আমারদের দৌব্্বলযাদিতে যে সহদুঃঘিত: হইতে না 

পারে এমত মহ্বাযাজক আ'ক্ষার্দের মহেন কিন্ত 

সব্্বতোভাবে আমারদের মত পরী হ্ষিত ছিলেন তত্রাঙ্সি 

পাপ র্হিত। অতএব আমর! দয়াপাপ্ত হইতে এত 

আবশ;)ক কালাশুক্রমে সাহাযে/র অনগুহ গাইতে 

হের সি'হাসনের নিকট নির্ভয় আসি ।-- 

পঞ্চম অধ্যায় 

কেননা হযে হ মহাযাজক মন্ষ্ঠেরদের মধ্ঠ হইতে 

লওয্া! যায় তাহার! পুতি জন মনূষ্ঠেরদের পৃস্থে ঈশ্বর 

বিষয়ক কর্সের উপর নিযুক্ত হয় সে ফ্ন পাপের 

_ক্কারণ দান ও লি ইত্যাদি উৎসর্গ করে। যে অজ্ঞান 
ও পথ ভ্রান্ত লোকের পুতি দয়ালু হইতে পারে কেনন্ধ 

আপনি যে দৌরবলেঃতে বেফ্িত হয়| এব” ইহার 
কারণ তাহার আব্শ্যক য্মড লোকের পুষ্বে সেই 

মত আপনার হেতু ও পাপার্থ উৎসর্গ করে| এব, 

আহারণের সদ্শ ঈশ্বরের আছ্ানিত জন ব/তিরেক 

কোন মন্ষ্/ এই পদ বয়, ধারণ করে না| সেইমত 

শীষ আপনিও মহাযহাজক হওনের গৌরব করিলেন 
না কিন্ত যিনি তাহাকে কহিলেন যে তুমি আমার পুত্র 

4 টা হম 



৮৪৪ 

২৩ 

১১ 
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১৩ 

১৪ 

পাওল পোরিতের পত্র এবি রদিগকে 

আদ্যই আমি তোমাকে জন্ম দ্িয়াছি তিনিই করিলেন । 

ফ্মেত তিনি আর এক স্বানেও কত্িভেছেন যে তূমি 

মলকসদকের খারাক্রমে দিত যাজক আছ।॥ যিনি 

আপন শরীরগত সময়ে মহ? আ্তস্বরেতে ও নেত্রজলেতে 

সেই র/ক্তিকে প্রার্থন] ও কাকুতি মিনতি করিলেন 

যিনি তাহাকে মৃত্ঠ হইতে রক্ষা করিডে লাধবীন 

ছিলেন এব" ষে হেতু তিনি ভয় করিয়াছিলেন তাহাতে 

শুনা গেলেন। তিনি য্দ্যপিও পত্র ছিলেন বটে তত্রাপি 

যে সকল দূশ্খ ভোগ পাইলেন তাহাতে ডিনি আজ্ঞা 

ব্হনের শিক্ষা করিলেন | এব” সিদ্ধ হইয়া আপনার 

আজ্ঞাকারিরছের প্রতি তিনি অনন্ত ত্রাণের কারণ 

হইলেন | মলক্সদকের খ্মারাক্রমে ঈশ্বরের আহ্ীনিভ 

মহাযাজক | যাহার বিবয়ে আমারদের বিস্তর পৃসঙ্গ 

কহিতে আছে যে তোমারদের ভারী শুবণ হওয়াতে 

বুঝিতে কঠিন হয়। কেননা য্দ্রপিও সময়ান্ক্রমে 

তোমারদের আপনি শিক্ষক হওনের উপযুক্ত হয় বটে 

তথাপি তোমার্দের আবশ/ক আছে যে আর কেহ 

তোমারদিগকে ঈশ্বরের বাণীর পুথম সুত্র পুনবর্বার 

শিক্ষায় এব" তাদৃশ লোক হইয়া গিয়াছ যাহারদের 

শক্ত ভঙ্ষ/ র্/তিরেক দুগ্ধ পান করণের আবশ্যক 

থাকে। কেননা দুগ্ধাহারি পুত্যেক জন যাথার্থের 
কথাতে অপটু আছে কেনন! সে তে! বালক। কিন্ত 



১২ 

ষষ্ট অধ্যায় | এগ 

শক্ত ভচ্ষ্য যুবক লোকের কারণ যাহারদের ইন্দিয়ি।ি 

ভাল মন্দ উভয়ের বোধ করিতে অভ্যাসেতে সাঁধত 

হ্য়ু। 

যৃষ্ট অধ্যায় 

অতএব মৃত কর্ম হইতে মন ফিরাণ ও ঈশ্বরের পৃতি 

পুত্যয় ও বাপ্টাইজাদির শিক্ষা ও হাত উপর দেওয়া 

ও মৃতলোকের পুনক্রথান ও অনন্ত কালার্থ বিচার 

এ সকলের নেও পুনশ্চ না দিয়া আমরা শীষের 

শিক্ষার পুথ্ম সূত্র, ছাড়িএ। সিদ্ধি পর্যন্ত যেন অগে 

বাড়িয়া ফাই । এব” ইশ্বর যদি করিতে দেন তবে 

আমরা এই মত করিৰই। কেননা যাহারা একবার 

দীপ্তিান হইয়াছে ও স্বর্গীয় পূলাদের আহ্বাদ্ পাইয়াছে' 

ও ধর্ম্মাত্মার ভাগী হইয়াছে | এব" ইশ্বরের উত্তম 

বাণী ও আগত জগতের শক্তির বস চাকিয়াছে। 

তাহারা! যাঁদ অখ্ঃপতন হৃইয়ু! মতান্তর ভ্যু তকে 

পুনশ্চ মন জিরা যাহাতে হয় এমত তাহার্দের 

পুনঃপুবৃত্তি জন্াইবার সাধ্য 'নাই কেনন। তাহারা 

ঈশ্বরের পূজকে আর্বার আপনারদের পৃতি ক্রুশেতে 

টাঙ্গায় এব* তীহাকে পুকাশিত লহ্জাকর কৌতুক 

করিয়। দেয়। কেনন| যে ভূমি আপন উপরের 

বারস্বার পতিত বৃঞ্ডি শোষ্ণ করিয়া! তাহার কৃষকের 

দের যোগ মত শাকাদি উৎত্তি দেহ তাহা ঈশ্বরূর 

হম 72 
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৮. আশীর্বাদ পায় । কিন্তু যে ভূমি কণ্টক ও বাহলুচ্ঠাদি 

উৎপত্তি দেয় সে ত্যক্ত ও শাপভুষ হওগের নিকট হয়: 

১. এব" ভাহার শেষ দগ্ধ হওয়া | কিন্ত হে পিয়েরা যদদিভু,. ৰ 

আম্রা এইমত কহি তথাচ তোমারদের পতি আমার ্ 

দের ভাল বিষয়ের পুবোধ বরঞ্চ ত্রাণের সম্বলিত 

১০. বিষয়ের প্রবোধ আছে। কেননা তোমরা প্ণ্বানের 

দের সেৰ। করিয়াছ ও করিতেছ্ ইহাতে ভোম্ারদের্ 

কার্ধ্য ও পেমের শুম যাহ ভোমরা উশ্বরের নাম 

পুতি দেখাইয়াছ তাহা তিনি বিস্মৃত হইতে অযথার্থ 
১১. নহেন। এবৰ* আমারদের ইচ্ছ। যে তোমরা পৃত্যেক 

জন ও সেইমত যত্বু করু তাহাতে ভরসার পৃণ্রপ 

১ নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত যেন থাকে । যে ভোমরা অলস 

লা হইয়া যাহারা পৃত্যয় ও সহিষ্ণভার দ্বারা অঙ্গীকারের 

উত্তরাধিকারী হ্য়ু তাহারদের পশ্চাণ্দামী হও | 

১৩. কেননা যখন ঈশ্বর আবরহামকে অঙ্গীকার করিলেন 

তখন আর বড়ডর কাহার দ্িবয-করিতে না পারিলে 

১৪ তিনি আপনার দিব্য করিয়। কহিলেন। যে কল্ঠাণে হ 

আমি তোমার মর্জল করিৰ্ এব" বাড়াইতেং তোমার 

১৫ ব্শবৃদ্ধি করিব্। এব* সে তদন্ক্রমে চিরকাল ধৈর্য 

করিয়া থাকিলে পরে মেই অঙ্গীক্ত ফল পাইল। 

১৬ কেননা মনুষ্যেরা অবশ আপনা হইতে মহ্ছ/ক্তির 

দিব করে এব* নির্ধার্ধযার্থ দিবঃ তাহারদের স্কানে 



১৭ 

১৮ 

১৯ 

থ্ 
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বৈবাদের শেষ হয়। অতএব ইশ্বর অক্গীকারের 

উত্তরাধিকারিরদিগকে আপন পরামর্শের অমোছ্ড! 

যথ্োচিত মড দেখাইতে স্বেচ্ছিত হইয়। তাহা দ্িব্যেে' 

| স্কৈর্য করিলেন | তাহাতে দূই অটল বিষয় যাহাতে 

ঈশ্বরের মিথ্য/ কহী অসাধ্য তাহা দিয়া আমরা যে 

শরণার্থে আপনারদের অগে স্থাপিত ভরসা প্বরিডে 

পলাইয়াছি যেন পূর্ণরূপ সান্তনা পাই। সেই ভরস! 
আমরা যাদ্শ পুণের লঙ্গর ধারণ করিতেছি অসশশি 

ও দৃঢ্তর ও যাহার পুবৰেশ কাগডারের মধ্যে আছে । 

যেখানে ধ্রিস্ত অগুগামী আমারদের কারণ পৃবিষ্ট 

হইয়াছেন ও যিনি মলক্সদকের শ্ণী প্বরক নিত) 

মহাযাজক করা গিয়াছেন 17 ্ 

সপ্তম অধ্যায় ৃ 

কেননা! এই মলক্ষদক শালরমের রাজা ও সর্ব 
 পুধান উশ্বরের যাজক যিনি আবরহামের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করিলেন ও তাহাকে আশীব্র্বাদ দিলেন যখন 

উনি রাজাঁগণের সন্হার করিয়া বাহুড়িতে ছিলেন | ও 

যাহাকে আবরহাঘ সকল দুব্যের দশমা'শ দিলেন 

তিনি নাম ভেদ করিয়। প্থ্মতঃ যাথার্থের রাজা ও 

তাহার পরে শালমের রাজ! অর্থাৎ শান্তির রাজ! | 

পিত্ রহিত মাতৃ রুহিত বম্শালি রহিত যাহার 

পরমাযুর আদিও নাই অন্তও নাই কিন্ত ঈশ্বরের পত্রের 



৮8৮ 

১১ 

পাল প্রিতের পত্র এবিরিদিকে 

তুল্য কৃত হইয়া নিত/ যাজক থাকেন ৷ আডএব বুঝ 

এ কেমন বড় মনুষ্য যাহাকে বরঞ্চ, মহা.পিভ্, 

আবরহাম লুটিত দুব্যের দশমাণ্ণ দিলেন | এব, 

লোইর বশেতে যাহার] যাজক পদ পায় তাহার! 

অবশ্য ব্/বস্থানুসারে লোকেরদিগ হইতে অর্থাৎ 

আপনারদের ভুত্গণ হইতে দশমাণশ লওনের আজ্ঞ! 

থরিতেছে য্দ্যপি তাহারা আবরহামের উরস সন্তান 

হয় তথাপিও | কিন্ত সেই ব্যক্তি যাহার বশাৰলি 

ভাহারদিগ হইতে গণিত হয় না তিনি আবরুহাম্ 

হইতেই দশমা'শ পাইলেন এব” অঙ্গীকার প্রাপ্ত 

ব্যক্তিকে আশীর্বাদ দিলেন । এব” নিঃসন্দেহ গুরু 

তর হইভে লঘুতর ব্যক্তি আশীবর্বাদিত হয় | এবৎ 
এথা মরণীয় মন্ষ্ঠেরা দশমা-শ পাইতেছে কিন্ত তথ] 

তিনি তাহ পান্ যাহার জীৰৎ্ থাকার পূযাণ আছে। 

এব* ইাও কহিতে পার! যায় যে আবরহামের 

দ্বারা লোই যিনি দশমা'শের গাহক ছিলেন তিনি ও 

বরঞ্চ দশমাম্শ দিলেন। কেননা তিনি স্বপিত্র্ 

কাকীলির মধে ছিলেন যখন, মলক্সদক তাহার সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করিলেন । কেনন] য্দিতু লোইয়ের শোষিত 

বাজকতা ছারা সিদ্ধি হইত কেননা ভাহারি ্ 

অধিকারেতে লোকেরা ব্বস্থ] প্রাপ্ত ছিল তবে. 

মলক্সদকের পর্ধ্ায়ানুক্রমে আর এক যাজকের উদয় 
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ভওনের আবশ্যক কি আহারণের পর্য্ায়ামূসারে 
তাহার গণন। কেন হ্যুনা | কেননা যাঁজকত্ে 

পর্য্যায়ু অন্যমত করণ গেলে ব্যবস্থার অন্যমত হওনের 

আব্শ্যকও আছে । কেননা যাহার বিষয়ে এ সকল 

পুসক্গ উক্ত, আছে তিনি অব্/গোত্রের মধ্যে যাহার 

মধ্যে কোনদ জন যজ্ঞকৃণ্ডর সেবাতে প্রবর্ত হয়ু 

নাই । এব সপ আছে যে আমারদের পুভূ যুহোদা! 

কুলেতে উদ্ভূত ছিলেন সেই গোত্র যাহার পুসঙ্গেতে 

মোশা কিছ যাজকতা বিবয়ের কথা কহিলেন ন!। 

এব” আরে! সপষ$ আছে ফে মলক্জদকের দৃষ্টান্ত! 

নৃক্রমে অন্যেক ফাজকের উদয় হয় । ফাহারু সৃষ্টি 

শারীরিক আদেশের বিধানানূক্রমে নহে কিন্ত অনজ্ঞ 

পরমাযুর বলান্সারে হয় । কেননা তিনি এই পুমাণ 

কহেন ফে তৃমি মলক্সদকের শেণীমত নিত/ যাজক 

আছ । অতএব পূর্ববকার আজ্ঞার নির্ব্বলতা ও 

নিম্ষলতা পুযুক্তে সেই আজ্ঞার নিবৃত্ত হয়। কেনন! 

ব্যবস্থাটা কিছুর সিদ্ধি করিল না কিন্ত সেই সৃভরসার 

মধ আনয়মে যাহ] দিয়! আমরা ঈশ্বরের নিকট 

যাইতে পাই তাহাই করিল । এব* ফে হেতু, তিনি 

দিব ব্ঠতিরেক পদার্পিত ছিলেন না কেননা তাহার! 

দিব্য রহিত যাজক করা গিয়াছে | কিন্ত ইনি 

সদিব্েতে করা গেলেন তাহার ছারা যে তাহাকে 
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এ কথ] কৃহিযাছিলেন য়িহুদা দিব্য করিয়াছেন, এব* 

মন ফ্িরাইবেন না যে তুমি মলক্সদকের শেণীমত 

নিভ্যার্থ যাজক হইয়াছ |. এতোধিকে য্িস্ত ভাহা। 
হইতে আর ভাল নিয়মের জামিন হইয়াছেন | পরুন্ত 

তাহারদের থাক] মৃত্ঠতে রোধিত হইলে তাহার! 

অনেক যাজক ছিল-। কিন্ত-ইনি আপন নিত) 

থাকার নিমিত্তে অটল যাজকত্ব ধারণ করেন । এতদর্থে 

তাহার দ্বারা যাহার! ঈশ্বরের নিকটে আইসে তিনি 

তাহারদিগকে যাবৎ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ করিতে সাধ্যবান 

আছেন কেননা তিনি তাহার্দের কারণ পুতিসাঞ্ধন। 

করিতে সতত জীয়ন্ত থাকেন | কেননা যে ব্যক্তি স্তুদ্ধস্তব 

অহি-সক নির্দল পাপিলোক হইতে বিভিন্ন এব* স্বর্গ 

হইতে উচ্চতর এইমত মহাযাজক আম্ারদের যোগ 

ছিলেন । যিনি গৃত্যহ সেই মহা যাজকেরদের- মতন 

প্রথমত আপন পাপার্থে ও তারপরে লোকেরদের 

পাপার্থে বলিদানাদ্দি উৎসর্গ করিবার আবশ্যক 

রাখিলেন না কেনন| ইহা] তিনি একীবারে সকল বার 

করিলেন যখন তিনি আপনাকে দিয়া উৎসর্গ 

করিলেন | কেননা ব্যবস্থাটা দৌর্ব্বল্যযুক্ত মনৃষ্ণের 
দিগকে মহাযাজক করিয়া নিযুক্ত করে কিন্ত যে 

[দিব্যের বাণী ব্যবস্থার পরে ছিল ভাহী নিত্যার্থ 

অভিষিক্ত পুত্রকে নিযুক্ত করেণ | 



অআফ্স অখ্যাত ৮৫১, 

অতএব এ সকল উক্ত পুসঙ্গের সারাৎ্সার এই যে. 

আযমারদের এমত ম্হাযাজক আছেন মিনি স্বর্গন্থিত 

মহিমার সি-হানলের দক্ষিণ ভিতে বণিয়। আছেন |. 

পণ্য স্থানের এব্* সেই সত্য তাঘুর সেবক ফে ঈশ্বর 

খাড় করিলেন মনফ্ঠ নয় | কেননা পুতি মহাযাজক 

বিতরণ ও বলিদানাদি উৎসর্গ করিতে নিযুক্ত ভয় 

অতএব ক্রোনদ্ূবেঠর উৎসর্গ করিতে ইহারো আরশ্যক্ক 

ছিল | কিন্ত যদ্দি পৃথিবীর মধ্যে থাকিডেন তকে.ভিনি, 

যাজক হইভেপারিত্রেন না কেমন! হাজকগ? আছেই ্ 

যাহারা ব্যবস্থানুক্রমে দানাছি উৎসর্গ করে। ও তাহা রা 

স্বর্গীয় কর্গের দৃটন্ত ও. পুতিজ্ছায়৷ লিদিত্তে নেব। কবে 

যেমন মোশা। য্খন ভিন তাগু বানানের নিষ্পন 

করিতে উদ্যত ছিলেন তখন ঈশ্বরের স্থানে উপদেশ, 

পাইলেন কেনন। তিনি কহিলেন ফে দেখিও্ ওই 

নিদর্শন যে ভোমাকে পর্র্বভর উপর দেখান গেল 

তদনরূপে ভুমি সকল বন্তর নিষ্খাণ যেন কর। কিন্ত 

ইনি যতোধিক ভাল নিরমের মধ্যন্থ হইয়াছেন ও 

যাহা তদূত্তম অঙ্গীকারেতে হছ্ঘ) করা গিরাছিলেন 

তিনি ততোধিক পরম সেবার পদ পাইয়াছেন | 

কেননা যদিচু সে পৃথ নিয়মের অতটা হইত তবে 

দ্বিতীয়ের কারণ স্থানের অন্বেষণ কর যাইত না | 

কিন্ত তাহারদের দোষ থরিয়া।! ভিনি কহিতেছেন যে 

9৪ $95 
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পাগুল পেরিতের পত্র এব রিদিগকে 

দেখ সেই সময় আসিতেছে যিহ্হ! কহেন যখন 

আমি গফ্িশরালের গোত্র ও যুহোদার গোষ্ঠীর সঙ্গে 

এক নৃতন নিয়ম করিব | যে নিয়ম আমি তাহারদের 

পিত্রদের সঙ্গে সেই দিবসে করিলাম যখন আমি 

তাহারদিগকে মিশ্বর দেশ হইতে আনিতে তাহারদের 

হাত ধরিলাম তদনক্রমে নহে কেননা তাহারা আমার 

নিয়মে স্বির থাকিল না এব, আজি তাহারদের পূতি 

মমোযোগ করিলাম না| কিস্ত যিহুহা কহিতেছেন যে 

নিয়ম আমি সেই সময়ান্তরে 'জিশরালের গোত্রের সঙ্গে 

করিব তাহা এই আমি আপন বিধি বিধান তাহারদের 

অন্তঃকরণে রাখিব ও ভাহারদের মনে লিখিব এব্, 

আমি তাহারদের ঈশ্বর হইৰ ও তাহারা আমার লোক 

হইবে । এব* তাহারা পুতিজন আপন * পড়সীকে 

ও পুতিজন আপন ₹ ভুঁত্কে তুমি গ্রিহ্হাকে জান 

কহিয়া শিখাইবে না কেননা ভাহারা হ্কুদূতর আবঙ্ছি, 
বড়তর পর্য্যন্ত সকলি আমাকে জানিবে | কেননা আছি 
তাহারদের অযথার্থ কর্ছের পুতি দয়ালু হইৰ এব" 

তাহারদের পাপ ও অপরাধ আরু স্মরণে রাখিব না। 

ইহাতে নৃতন নিয়ম কহিয়া তিনি পুথ্মটাকে পূর্বাতন 

করিয়া দিয়াছেন অতএব যাহা! জীর্ণ ও বৃদ্ধাবস্থাগত 

হুইয়াছে তাহা লুপ্ত হইতে উদ্যত আছে |" 
স্সি 
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পথম তাদুতে অবশ্য এশ্বরিক উপাসনার বিধান 

ও প্ৃথিবীয় পৃণ্যস্বীন ছিল। কেননা গুথ্মে এক তাস, 

বানান গেল যাহাতে পুদ্দীপ ও তেপায়ী ও দশন কটা 

ছিল ইহাকে পৃণ্/স্থান বলে | তারপরে দ্বিতীয় 

কাগ্ারের মধ্যে সেই তাম্ুছিল যাকে প্ৃতণ/র পৃণ) 

কহে । তাহাতে সুবর্ণ ধুনাচি ও হ্বর্ণ মণ্ডিত নিয়মের 

সেন্দক যাহার ভিতর সেই কাঞ্চন ঘট যাহাতে মাল 

থাকিল ও আহারণের মুক্লবন্ত আসা ও নিয়মের 

তক্জী। এব* তাহার উদ্দেতে দয়াসনের ছায়াকারী 

তেজঙ্কর করব যাহার বিশেষ বিশেষণ এখন কহিবাৰর 

সময় নাই। অতএব এ সকল বস্ত এই শ্ঙুলা মত 

স্বাপিত হইলে পরে যাঁজকবর্গ ঈশ্বরের সেব] 

সাথ্িতে হ গুথ্ম তাখুতে নিত্য যাইভ। কিন্ত দ্বিতীয়ের 

অধ্যে কেবল মহাফাজক বৎসরে & একবারু যাইয়া! 

আপনার ও লোক সকলের ভূল ভ্ান্তির অপরাধ 

নিমিত্তে রক্তের উৎসর্গ করিতেন কিন্ত রক্ত ব্যতিরেকে 

তিনি যাইতেন না। ইহাতে ধর্মাত্মা ইঙ্দিতে বুঝাইলেন্ 

যে প্রথ্য তাষুর যাব থাক ভাব পুণেঠর পুণ/ স্বানেতে 

পথ পুকাশ ছিল না। সেই তাগ্াদি বর্তমান কালের 

বিষয়ের উপম্] ছিল কেননা তাহাতে বিতরণ ও বাল 

দানাদি উৎসর্গ হয় যাহ দোষাদোষ্ জ্ঞান বিষয়ে সেই 

সেবার সাধককে সিদ্ধ করিতে পারে না। কিন্ত কেহল 

85:85:52 
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পা, 

পাঁওল প্রিতের পত্র এবুরিদিগকে 

ভঙ্ষ্য ও পেয় দুবঠ ও স্বানাদি শারীরিক বিধান মাত্র ৰ 

যাবৎ সৃধ্রা করণ সময় না আইসে তাবৎ পর্যন্তই 

ব্যবস্থিত। কিন্তু শীট বিন! হস্তে নির্মিত অর্থাৎ এই 

সৃখির বহিভূভ আর বড়তর ও সিদ্ধতর তাঙ্ুতে ভবিষ্যত 

বিষয়ের মহাযাজক হইয়া । আমারদের কারণ অনন্ত 

মুক্তির গ্ুপ্তি করিয়া ছাগের কিবা বাছরের রক্ত না! 

দিয়া আপনার রজের দ্বারা পৃণ্য স্বানেতে একীবারে 

পুবেশ করিলেন | কেননা] যদ্দিতু বৃষাদি ও ছাগাদির 

রুক্ত এব্* বৎসের ভঙ্গ অপবিত্র জনের উপর ছিটাইয়া? 

দিলে শরীরের শোধন ভাঁবেতে পবিত্র করায় | তকে 

শীত যিনি অনন্ত আত্মার ছারা ঈশ্বরের পুতি 

আপনাকে উৎ্নর্গ করিলেন তাহার রুক্ত ডোমারদের 

অন্তঃকরণকে জীয়ন্ত ইশ্বরের সেবা করণার্থে 

কতোথিকে পবিত্র করাইৰে | পরন্চ ইহীর কারণ তিনি 

নৃঙন নিয়মের মধ্যন্থ হইয়াছেন যে পুর্ব নিয়মের 

লঙ্ঘনাপরাধ মোচনার্ঘ মৃতঠযোগে যাহারা আছ্ানিভ 

হয় তাহারা অনন্ত অধিকারের অঙ্গীকার যেন গুপ্ত 

হয়। কেনল] যেখানে নিজুম পর স্বির ভর সেখানে 

নিয়মকর্তার মরণোপেক্ষা: অবশ্য হু কেননা মৃত্যু : 

হইলেই নিয় পত্রের সাথ হয়ু নশূবা নিয়মকর্তা 

জীয়ন্ত থাকিতে তাহার কিছুই সাধ নাই । ইহার | 

কারণ রক্ত ব্যতিরেকে পথম নিফুম ও স্তির করা গেল 

॥ ক 

|. 

] 
] 
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না| কেলনা যখন মোশ] ব্যবস্থানূকরষে পুতি আজ্ঞা 

লোকেরদিগকে কহিয়া শুনাইলেন তখন তিনি জল ও 

সিন্মুরবর্ণের লোম ও জআইজব গাছের সঙ্গে বাছরের 

ও ছাগের রক্ত লইয়া! পস্তকেরি উপর ও লোক 

সকলের উপর ছিটাইয়া! কহিলেন । এই সে নিয়মের 

রউ্ যে ঈশ্বরে ভোমারদের কারণ নিরূপণ করি 

যাছেন | এব" তাখুর উপর ও যেবার যাবদীয় 

পাত্রের উপর! তিনি রুক্ত ছিটাইযু। দিলেন । এক্, 

ব্যবস্ানক্রমে প্ৰায় সকল বস্ত রভেতে পরিইত হ্য় 

আর রক্তপাৎ ব্যতিব্রেক পাপ ক্ষমা হয় না| আডএৰ্ 

সরস ব্ন্তর নিদর্শন সকল এই হ দূব্যেতে পরিক্কত কি 

/ 

স্থগীয় হস্ত আপনি তাহা হইতে উত্তম কলি ছারা 

পরিষ্ৃত হওনের আবশ্যক ছিল 1 কেননা হত্তে নিম 

পুণ্য স্বান্ধ যে পুক্ত পণ) স্কানের উপমা! তাহার মে? 

শীষ পবেশ করেন ন। কিন্ত স্বর্গেতেই পুবিষউ ইইর্পেন 

যেন সম্পুতি ভিন আম্ঠর্ছের কারণ ঈশ্বরের সাক্ষাতে 

দর্শন দিয়] থাকেন | কিন যে তিনি আপনাকে বার & 

উৎসর্গ করেন যেমত অহ্াযাজক অন্ঠের ব্রত লইয়া 

পৃণ্স্বানের মধ্যে বৎসরে ২ প্বেশ করে তাহা নয়) 

কেননা ফদ্দি এমত হয় তবে জগতের আরস্তাবঞ্ছি 

তাহার অনেকবার বধ হৃওনের আবশ্যক হইজভ 

কিন্ত সম্পুতি জগতের শেহাবস্থায় তিনি আপনা.ক 



৮৫৬ পাওল প্রিতের পত্র এবিরদিগকে 

বলি দিলে পাপ নাশ করিতে একীবারে পুকাশিত 

২৭ হইয়াছেন । আর যেমত মনুষ্যেরদের একবার মরণ 

২৮ ও তদ্নন্তরে বিচার হওন নিরূপিত হইয়াছে | সেইমত 

শষ অনেকের পাপ বহনার্থে একীবারে উৎসর্গিত 

হইয়া! আপন আইসনাগেহ্ষী লোকের নিকট পাপ 

বভিত পরিত্রাণার্থে দ্শর্ঘিগদিবোর:176 

দশম আধ্ঠায় 

কেননা ব্/বস্কাটা ভবিষ্/স্ভাল বিষয়ের পুকৃত 

রূপ না রাখিয়া তাহার পৃতিচ্ছায়া মাত্র ধরিয়া যে 

সকল বলিদানাদি তাহারা বৎসরে & নিত্য উৎসর্গ 

করে সে সকল দিয়া তাহার আগত আশ্িতিরদিগকে 

৯. কখন সিদ্ধ করিতে পারিবে না। অথবা তাহার 

উৎ্পসর্গ করণের নিবৃত্তি হইত কেননা সেই উপাসকেরা 
একবার পরিস্কৃত হইলে পরে পাপের জ্ঞান আর 

৩. থাকিতনা। কিন্ত তাহার মধ্যে পাপের স্মৃতি কর] 

৪ বারিক হয়। কেনন। পাপ দূর করিতে ব্য ছাগের 

€ . ব্রক্তেতে অসাধ্য | অতএব তিনি জগতের মধ্যে 

পুবেশ করিয়া কহিতেছেন বলিদান ও নৈবেদ্যাদি 

তুমি চাহিলা না কিন্ত আমার কারণ তুঘি এক 

৬ শরীর পুন্তত করিয়াছ । হোমাদিতে ও পাপার্থ 

1.  'ব্লিদানেতে তোমার সন্তোষ হয় নাই | ভখন 

আমি কহিলাম যে হে ঈশ্বর দেখ তোমার ইচ্ছা 
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পালিডে আমি আসিডেছি পুস্তকের কাণ্ডেতে আমার 

কথার উল্লেখ আছে | উপরে ফ্খন কহিলেন ফে বলি 

ও নৈবেদ্যাদি কিবা) হোস কিবা পাপার্থ বলিদানখি 

যাহা ব্যবস্থান্করষে ঈশ্বরের পুতি উৎসর্গ করা গেল 

সে সকলকে ভূমি চাহিলা না এব” সন্তষ্ও হইলা না । 

তখন তিনি বলিলেন হে ঈশ্বর দেখ তোমার ইচ্ছি! 

পালন করিতে আমি আপিতেছি ডিনি দ্বিভীয়্ধে 

স্াপন করিতে পুথ্মকে উঠাইয়া দেন । এব” সেই 
ইচ্ছাতে ফ্রিশ্ত খীষ্টের দেহের একীবার উৎসর্গ করণ 
দ্বারা আমরা পবিত্র কর] যাই | অপর পতি যাজক 

সেবা করিতে ও বারে & সেই বলিদানাদি.বাহাতে 

পাপ কথন দূর করিতে পারা যায় না তাহা উৎসর্গ 

করিতে পুঠ/হ দাড়াইয়া পুবর্ত হয় | কিন্ত উনি পাপে 
কারণ এক বলিকে উৎসর্গ করিয়। ঈশ্বরের দক্ষিণ 
পার্ট সদা সব্ব্বক্ষণে বসিয়। আছেন | এব, তাহার 
অরি সকল যদ্বৃধি তাহার পদের পীড়ি না করা যায় 

তাব্ মাত্র অপেচ্চা করিয়া থাকেন | কেনন] 

যাহারা পরিস্থত করা যায় ভাহারদিগকে তিন্দি এক 
নৈবেদে/র দার! সদা সিদ্ধ করিয়! দিয়াছেন | ইহাতে 

ধঙ্মাত্বা ও আঘারদিগকে পুমাণ দেন সেই কথাতে 

যাহার পৃরব্বউক্তি এই | যিহুহা কহিতেছেন যে সেই" 

সময়ান্তরে তাহারদের সক্ষে যে নিয়ম আমি করি 



৮৫৫৮) পাওল পেরিভের পত্র এবরদিগকে 

তাহ] এই আমি আগন বিধান সকল তাহার মনে 

১৭ রাখিব ও তাহারছ্ের আন্তঃকরণে ভাহা লিখিৰ্ | এব্*, 

ভাহারদের পাপ ও অপরাধ সকল আমি স্মরণে আরু 

১৮ ব্লাখিহ না| কিন্ত ইহার মোচন যেখানে হয় সেখানে ্ 

১৯. পাপার্থ বলিদান আর হয়না । অতএব হে ভুঁত্র! 

গিস্তর রক্তের দ্বারা! আমারদের পণ স্কানেতে পুবেশ, 

২০ করিবার মুক্তগতি ইওনে | ও এক নূতন ও জীয়ন্ত'পথ্.. 

যে তিনি আমারদের কারণ কাগ্ডার অর্থাৎ আপন : 

২১ শরীর দিয়। স্থাপন করিয়াছেন তাহা পাওনে । এব” 
ঈশ্বরের আলয়ের অধ্যক্ষ এক মহৎ যাজক থাকেন |; 

হং₹ আইস আমারদের অন্তঃকরণ দোষ জ্ঞান হইতে 

ছিটান গেলে ও আমারদের দেহ সকল নির্মন জলেতে 

ঘৌড হইলে আমর সত্য মনে ও নিষ্ঠাম্যু পুভ্যয়েতে 

২৩ সর্িকটে যাই | আমর] দোলায়ুমান না হইয়া | 

আগনারদের ভরসার হ্বীকার দৃঢু মতে থ্রি রাখি 

কেনন] যিনি অঙ্গীকার করিলেন তিনি বিশ্বাসী | | 

২৪. এব" আমর] পরস্পর প্মে ও সৎকর্ম জন্মাইবার্ 

উদ্কানী দিতে অন্যোন্েরদের পতি বিবেচনা করি । 

২৪. ও কাহার ২ মত আমরা আপনার্দের সভাক রণ যেন | 

পরিত্যাগ না করি কিন্ত যেষন তোমরা সেই দিবসের | 

আগত পৌছা। জঙন্গিকট দেখিতেছ তেমন আমরা অনেগ ] 

নেরদিগকে আর অধিক মত. যেন চেতাইয়া দি। : 



২৬ 

২৭ 

৮ 

২৯ 

৬৩ 

৩১ 

৩২ 

৩৪ 

দশম আধ্যাযু ৮৫৯, 

কেননা সভ্যের জ্ঞান পাইলে পরে যদি আমরা! জানিয়া 

শ্তনিয়া পাপ করি তবে পাপের কারণ আর বলিদান্ 

থাকিল না। কিন্ত এক. দণ্ড বিচার ও পুন্থিড॥ 

কোপেরু ভয়্স্কর অপেচ্ছা যে'শত্রর্দিগকে খাইয়] 

ফেলিবে। যে কেহ মৌশার ব্যবস্থাকে তুচ্ছ করিল, 

সে দুই কিছ্বা তিন জন সাচ্ষিরদের পুম্বাণেতে মারা 

যাইত তাহাকে ক্ষমা করা যাইত না । তবে যে. 
৫৮ 

বক 

নিয়মের বৃক্ত যাহাতে সে ব্যক্তি পবিত্র কর! গিয়াছিল, 

তাহা সাঁমান! বন্ধ জানিয়াছে এব* অন্গুষ্বের আত্মাকে 

অপমান করিয়াছে এম্ড ব্/ক্তি কতোধিক ঘোর দণ্ডের 

৫ 

” ট বশ্বরের গুজ্রকে পদতলে টি ও সে 
(৫3 

ঠ 

যোগ্য হয় তোখরা বুঝ । কেননা! আমর জানি কেটা 

একথা কহিলেন যে সঙ্চিত করা আমার কর্ম 

আমিই প্রতিফল দিব গ্িনৃহা কহিতেছেন ত্যার পুনশ্চ 

জ্িহুহা তাঁগন লোকেরদিগকে বিচার করিবেন | 

জীয়ুন্ধ ঈশ্বরের হাতে পড়া অতি ভয়ানক বিষ্য়। 

কিন্ত পূর্ব সময়ের কথা আমরণ করহ যখন তোমরা 

দীপ্তিমান হইলে পরে বড়ই কেশের যুদ্ধেতে সহিফুতা 

করিলা | কথন হ কুৎ্সাবাক্য ও দুঃখ খাইয়া হ. 

লোকের কৌতুক করা যাওয়াতে ও কখন ং সেই মত 

বাবহার ভোগিরদের সঙ্গঠানী হওয়াতে | কেননা! 

আমারু বন্ধনে তোমরা আমার সহ দঃ খা ছিল। এব* 

নু' (6৮৮ 



৮৬৪. 

৪৫ 

৬৬ 

। 

৮ 

পাওল গেরিতের পত্র এবিরিদিগকে 

স্বর্গতে আপনারদের আর উত্তম ও স্কায়িতর সম্পন্ 

জানিয়া তোমরা আপনারদের সামগ্রীর লুট রর! 

সানন্দে স্বীকার কডিলা । অতএৰ্ ডোমারদের দৃঢ় 

বিশ্বাস যে বতৃই গুতিফল গুুপক হয় তাহাকে পরি 

ভ্ঞাগ করিও না| কেননা! তোষারদের ধৈর্য করার 

আবশ্যক আছে যে ঈশ্বরের অভিম্ড পালন করিয়! 

তোমর1 অঙ্গীকার প্রাপ্ত যেন হও | কেননা কিঞ্চিৎ 

কাল বাজে যিনি আসিভেছেন তিনি আসিবেনহ ও 

বিলগ্ব করিবেন না| | এব* পুক্ডার্থিক যে সে 

গত্/য়েতে বীচিবেক কিন্ত যঙ্গ/পি সে পাছাইয়া ষায় 

তবে আমার প্রাণ তাহাতে কিছু সন্তোয় পাইবে না। 

কিশ্ত আমর! সে সকলের মপ্পেচ নহি যাহারা সর্ব 

নাশেতে পাছাইয়। যায় কিন্ত তাহারদের মধ যাহার! 

*াণের পরিত্রাণ পাপক পুতয় করে | 

একাদশ অধ্যাফু 

অতএব পুত/য় য়ে সে পুত্যাশিভ কর্সের নিশ্চি 

অপেক্ষা অপূত্যক্ষ বিষয়ের প্রমাণ । কেননা তাহ! 

হইতে প্াচীনগণ সুখ্যাতি গাইলেন । পুত্যয়ের ছারাতে 

আমরা বুঝিতে পাই ফে জগদাদি সকল ঈশ্বরের 

বাণীতে রচিত ছিল ও ফে দর্শিত বস্ক সকল পুত্যস্চ 

বন্ধ হইতে নির্মিত ছিল না।৮-প্তয়েতে কীনের বলি 

দান হইতে হাৰ্ল এক উত্তম বলিদান ঈশ্বংরর পুতি 

$ 



এফাদশ অধ্যায় ৮৬৯ 

উৎসর্গ করিলেন তাহাতে ঈশ্বর তাহার নৈবেদ্যর পুতি 
সাক্ষী দিলে তিমি আপন যাথা্থ/ হওয়ার পুমাণ পাই 

লেন এব*তাহী। দিয়া তিনি মৃত হইয়াও অদ্যাবধি কহি 

তেছেম| পুত্যয়েতে হমোক মর্ত্ান্তর কর] গেলেন যেন 

মৃত্যুর দর্শন না পান এব* তিমি অনুদ্দেশ হইয়া গেলেন 

কেননা শ্বর তাহাকে মর্তযান্তর করিয়া লইয়াছিলেন 

কেনন] আপন মর্ত্যান্তর হওনের পৃ তিনি এই 

গুমাণ পাইয়াছিলেন, যে ঈশ্বর তাহার পুতি সন্ত 

ছিলেন |. কিন্ট বিনা পুঙ্যয়েতে তাহার সন্তোষ কর! 

অসাধ্য কেননা যে জন ঈশ্বরের উদ্দেশে প্বর্ত হয় সে 

জনের ইহ) প্রত্যয় করণের আবশ্যক হয় যে তিনি 

আছেন এব” যে আপন যন্ত্র পূর্বক উদ্দেশ কারিরু 

দিগকে তিনি পুতিফল দাতা ইয়েন | পুত্যয়েতে নুহ 

অদৃউ কর্ম বিয়ে ঈশ্বরের বাণীতে চেতনা পাইয়া 

ভয়াপন্ন হইয়া স্বপরিবারের রুদ্জার্থে এক ভেলাহর 

বানাইয়া পুস্কত করিলেন তাহীতে তিনি জগৎ সণসারের 

দোষ বর্তাইলেন এব* পুত্/য়ের ছারাতে যে যাথার্থঘ/ 

হয় তাহার উত্তরাধিকারী হইলেন |  পুড্য়েতে রা 

আবরুহাষম এক স্বান যাহ] পশ্চাতে আপন অধিকারের, 

কারণ তিনি পাইবেন সেই স্বানে যাইতে আছ্ানির্ত 

হইয়া আজ্ঞাবহ.ভুইলেন এব* কোথায় গমন করেন 

তাহা নাজানিয়। স্বস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন । 

14118 
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৮৬হ 

চে 

১হ 

৩. 

গাওল পেরিতের পত্র এবরিদিগকে 

 পুভ্/য়েতে তিনি আর্ষীকৃত ভূমিতে বিদেশিবৎ অবস্থিতি 

করিয়া আপনার সেই একী অঙ্গীকারের সছোতর! 

ধিকারি গ্রিশহাক ওয়াকবের সঙ্গে তাখুভে বাস 

করিলেন । কেনন] তিনি এক নগরের অপেক্ষা 

করিলেন যাহার নেও আছে ও যাহার স্থপতি ও 

নির্মাণকর্তা ঈশ্বর ৷ পৃত্যয়েতে শারাও গর্কেতে কীষ্য 

থারণ করিবার শক্তি পাইলেন এব্* ছে হেতুক তিনি 

অঙ্গীকার কর্তীকে বিশ্বাসি করিয়া! জানিলেন ইহার 

কারণ তিনি সাময়িক বয়স গত হইলে পরে সন্তান 

পসব হইলেন । তাহাতে এক জন এব" ষেও মৃতব্ৎ 

ভাহা! হইতে আকাশের নক্ষত্রের তুল/ ও সিঙ্কুকলের 

বালির সদৃশ অসস্থ্য ব'শোন্তৰ হইল.। এই সকল 

অক্জীকারের ফুল না পাইয়/ কিন্ত ভাহা দূর হইতে 

দেখিয়া ও হুদছ্বোধ ভৃইয়া ও কোলে ধারণ করিয়া এক 

আপনারদিগকে জগতের বিদেশি ও ভূষাচারি বলিয়া 

১৪ 

যুদ্ধ 

৮ 

স্বীকার করিয়া সপৃত্ঠয়ে মর়িলেন । কেনন] যাহার! 

এমন কথ] কহে তাহারা সপষরপে জ্ঞাপন করে ফে্ 

আমরা এক স্বদেশের অন্বেষণ করি । আর সম্ই 

বটে যে দেশ হইতে তাহারা আলিয়াছিলেন সে 

দেশ পৃতি যদ্যপি তাহারদের মনোত্যাগ হইত তকে 

ডাহারদের বাভড়! করিবার সাঙ্গত্য' হইতে পারিত। 

কিন্ত তাহার] ভাহা। হইতে এক উত্তম আর্থ কপ 



একাদশ অধ্যায় ৮৬৩ 

দেশ বাঞ্চা করিলেন এতদর্থে ঈশ্বর তাহারুদেরি ঈশ্বর 

কহী যাইতে লঙ্জিত হয়েন না কেনন। ভিনি তাহারদের 

১৭1১৮ কারণ এক পুরী পুস্তত করিয়াছেন |  পুত্যয়েতে 

আব্রহাম যখন পরীক্ষিত হইলেন তখন তিনি 

ইশহাককে উৎসর্গ করিলেন এব" যে ব্/ক্তি অঙ্গীকার, 

সন্ধল পাইয়াছিলেন তিনি আপনার একী ওরস পৃল্র 

যাহার ফিষ্যু এই কথা উক্ত ছিল যে য়িশহাকেতে 

তৌমার বণ্শ নাম হইবে তাহাকে উৎসর্গ করিলেন । 

১৯ কেননা তিনি বিবেচনা করিলেন যে ঈশ্বর তাহাকে 

*.». মৃত্যু হইতে উঠাইতে শক্তিমন্ত আচ্ছেন যথা হইতে 

২০ ও তিনি উপম1 ভাবে পাইয়াছিলেন 1. পৃত/য়েতে 

য়িশহাক ভবিষ্যৎ হটনার পুসঙ্গ কহিয়া যাকুৰ:ও 

২১ এ্রশাকে আশীবর্কাদ দিলেন 1 পুঙ্য়েতে যাকুৰ আপন 

মরণ সময়ে যুশফের পুজদ্ধয়কে আশীর্বাদ দিলেন১ও 

আপন আসার আগাতে ভর দিয়া ভজন! করিলেন । 

হ২ পু্/য়েতে যুশফ আপন মরণ সময়ে ফীশরালী বশের 

পৃস্বান করণের কথা কহিলেন এব* আপনার আন্তি 

২৩ গুলার বিষয়ে আজ্ঞা ভারিলেন | পুড্যফেতে মোগ্পা 

ভূমিষ্ঠ হইলে পরে তাহার পিতা মাত! তাজা অতি 

_সূলক্ষণযুক্ত বালক দেখিয়া তিন মাস-পর্য্যন্ত সগোপন 

করিয়া রাশিল এব” রাজার -জাজ্ঞাতে তাহারা শবস্কি 
:হ৪ ছিললা। পুত্/য়েতে -মোশা-যুকরূকাল হুইল পরে 
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গাওল প্রেরিতের পত্র এবিরিদিগতে 

ফারৌয়ার কন্যার পুত্র কহিয়! নাম ধরিডে অস্বীকার 

করিলেন | তিনি পাপের অলপকালার্থ সুখভোগ 
হইতে ঈশ্বরের লৌকের সঙ্গে দু'খভোগ করিতে 

হত মানিলেন | এব" মিশ্বরের যাবতীয় ধন 

হইতে খ্ীষ্টের নিন্দা মহাীনিথি জানিলেন কেননা তি 

গুতিফল বুঝিয়া মনস্থির করিলেন | পুত্/য়েতে রাজার 

কোপ না মানিয়। তিৰি মিশ্বর দেশ ছাড়িয়া! গেলেন 

কেননা! যেটা অদৃশ্য তাহাকে দূঝি করিয়া তিনি 

সহিফ্ডা করিলেন। গুভ/য়েতে তিনি পেশাচ্ছের 
বিধান গু রভের ছিটান গালন করিলেন যেন পুথম 

সন্তান্রেদের নাশক তাহারদিগকে লপর্শ না করে । 

পুত্ঠয়েতে তাহারা শুঙ্ক ভূমির উপর যাদৃশ হয় তাদ্শ 

গতি করিয়া আরবী সমুদ্ুপার হইলেন কিন্ত মীশ্বরিরা 

তীহা করিতে পুবর্ত হইয়া ড্ৰিয়া। মরিল।.পুঙ্যয়েডে 

যিরিখোর গ্াঁচীর সপ্তম দিবস পুদক্ষিণ করিলে পরে 

পতন হইল । পৃতঃফেতে রাহৰ বেশ চরেরদিগকে 

কুশল পূর্বক বস্তানেতে লইয়া অপুত্যয়ি লোকের সঙ্গে 

নই হইল না । আর কি কহিৰ কেননা! এ সকল 

গদয়ন ও বরাক ও শমশোন ও গিফডঃ ও দাউদ ও 

শমুয়েল ৩ ভৰিষঘযদ্বজ্গণ পুভ্তি ইহারদের পৃন্তাৰ 

কহিতে সময় কুলাইবে না| তাহারা পুভয়ের ছার) 

রাজ/ রাজের দমন করিলেদ যাথার্থ/ কর্ম করিলেন 
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জঙ্গীকার পাইলেন পিছের মুখ বন্ধ করিলেন । 

অগ্নির তেজ নির্বাণ করিলেন খড়ের ধার এড়াইন্ত! 

গেলেন দৌব্র্কল্যেতে বলবান হইয়া গেংলন সণ্গামেভে 

বীর্য্যবস্ত হইলেন পরনৈন্যেরদিগকে নিবারণ করি 

লেন | ভ্রীলোকেরা আপনারদের মরারদিগকে পূনরায় 

সজীব পাইল ও অন্যান্যের! আরু উত্তম প্নকণ্যান 

পাইবার কারণ উদ্ধার না লইয়া যত্ন স্বীকার করিল। 

এব্* আর আরু লোক তির্স্কার ও প্হারাদির পরী ফা 

গাইলেন বর" নিগড় ও কারাগার বন্ধন | তাহারা 

গুস্তরাহাতে হত্যা হইয়ীছিলেন করাতেতে চিরা গিয়ু! 

ছিলেন পরীক্ষিত ছিলেন খড়েতে মার! গিয়াছিলেন 

তাহারা দীনহীন ও কি ও ব্যথিত হইয়! মেষের চর্ম 
ও ছাগের চর্াচ্ছাদনে ভূমিয়া ফিরিলেন । জগৎ 

স*সারর যাহারদের অযোগ্য তাহার! তেপান্তরে এ 

পর্বতের মধ্য ও গৃহাতে ও ভূমির গর্ভেতে ভ্যণ 
করিয়া বেড়াইলেন | এব* এ সকল পুত্যয়ের দ্বার) 

সুখ্যাতি পাইয়া অঙ্রীকারের সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন ন)। 

কেননা ঈশ্বর আমারদের কারণ আর ভাল বিষয়ের 

আয়োজন করিয়াছেন যে আমারদের সক্ষ ব্তিরেক 

তাহারা যেন লিদ্ধ না হয় ।-___--- 

দাশ অধ্যায় 

অতএব এত বড় সাক্ষী মেঘেডে আব্ভ হইয়া 



৮৬৬ পাওল প্রেরিতের পত্র এন্রিরদিগকে 

আমরা পুতি ভার ও যে& পাপ সহজে আশশ্রীরদ্দিতীকে - 

ঘেরে তাহা পরিংঠাগ করিয়ু। আঘারদের ধর্থের 

২. অগুগামী ও সঙ্কুলনকারী | র্িশ্ত যিনি আপনার | 

অগ্যন্তত আনন্দের কারণ ক্রুশের লঙ্জাকে তুচ্ছ করিয়া 

তাহার দুঃখ. ভোগ সহিষ্ণডা করিলেন ও ঈশ্বরের... 

সি'হাসনের দক্ষিণ ভিতে বনিয়। আছেন তাহার পুতি. 

দৃষ্টি করিয়া আমরা আপনারদের অগুস্থিত দৌড় ফেন 

৩: ক্জান্তি পূর্বক ধাইয়া যাই | কেননা যিনি আপনার, 

বিরুদ্ধে পাপিরদের এমন বিপরীত সহিয়াছিলেন-ভাহারু 

পুতি বিবেচনা করিয়া বুঝ যেন তোমরা পরিশ্ান্ত, 

এক্ স্বমনেতে কাতর না হও। ভোমর। পাপের 

বিরু-দ্ধ প্বণপণ করিয়া অদ্যাপি রক্ত ব্যয় পর্য্যন্ত বারণ 

ও. কর নাই। এব" সেই উপদেশ যে তোমারদিগকে 

পুত্রবৎ কহিতেছে তাহা তোমরা বিস্মতি হইয়াছ 

যেহে আমার পুত্র তুমি য্রিহৃহার শাস্তিকে তুচ্ছ 

করিও না! এব* তাহা! হইতে য্খন দমন পাও তখন 

ক্কাতর মন হইও না | কেলন] যাহীকে ফ্রিহুহা পুষে 
৬ 

করেন তাহাকে তিনি শাস্তি ও দেন এব” যে হ পুত্রকে 

৭... তিনি গুহ করেন তাহাকে তিনি গুহার ও করেন । য্দ্দি 

তোমরা শাস্তি সহিঝ্তা করু তং. ঈশ্বরে ভোমারদের 

সঙ্গে প্জ্রৰৎ ব্যবহার করেন কেননা পিডাফেসে 

৮. কোন্ পৃভ্রকে শান্ত দেয় না। কিন্ত যদি ভোমরা! 
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শাভি ত্হিত থাক যাহীতভে সকলের সহভাগ আছে 

তবে তোমরা পুত্র না হইয়া জারজ আছ । পরন্ত 

আমার্দেরু শারীরিক পিতা সকল যাহারা আমার 

দিগকে শাস্তি দিত তাহারদিগকে যদ্যপি আমর! 

সমাদর করিলাম তকে কি ভ্দ্পেক্ষায়ু আমর। আতা! 

সকলের পিভার আজ্ঞ। বশীভূত হইব না যাহাতে 

কাচিব কেননা তাহার অলপ দিব্স পর্য্যন্ত অবশ) 

আপনারদের অভিম্তক্রমে আমারদিগকে শাস্তি দল। 

কিন্ত তিনি আমারদের লাভার্থে তাহা! দেন যেন 

আমর তাহার ধর্মেতে অণ্শাশশি পাই | কিন্ত বর্তমান 

সময়ে কোন শাস্তি সৃথের বিষয় দেখায় না, বরণ 

দখের বিষয়ু তত্রাপি পরিনামে তাহার সাধিত লোকের, 

পতি তাহা যাথার্ের শান্তিময় ফলোস্ডৰ করে। 

অতএব পতিত হস্ত উঠাও ও দুর্বল জানু দৃঢ় কর । 

এব্* আপনার্দের চরুণের কারণ সমান পথ বানাও 

যেন খোড়াদ ব্/ক্তি পথান্তর না হয় বরুঞ্চ সুস্থতা 

পায় | সকল মনুষে/র সঙ্গে নির্র্িরোধের চেষ্টা 

করহ এব" পবিত্রতা যাহার অভাবে কোন মন্ষ$ 

পুভৃকে দেখিতে পাইবে না তাহার চেষ্টাও কর। 

য্ত্বুরূপে সাবধান কর ফে পাছে কি জানি ঈশ্বরের 

অন্গৃহ প্রাপ্ত হওনের কাহারু ত্ুটী বা হয় পাছে কোন 

তিক্ততার মূল বাড়িয়া উঠিয়া ব্যামোহ দেয় ও তাহাতে 

0৪০5 ০॥ 
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পাওল পুরিতের পত্র এব রদিগিকে 

অমেকে অপবিত্র হয় । পাছে কোন পরস্্রীগাধী 

কিছ্বা অথর্ম্মী বা হয় যাদ্শ এশা যে মাত্র একবারের 

ভোজন নিমিত্তে আপনার জ্যেষ্ঠোত্তরী বিক্রয় করিল । 

কেননা তোমরা জানহ যে পাছে যখন সে ব্যক্তি 

সেই আশীব্বাদের উত্তরাধিকার চাহিল তখন সে ত্যক্ত 

ছিল কেনন। য্দ্যপি ও সে সজলনেত্রে একান্ত রূপে 

তাহার চে! করিল তত্রাপি সে মন ফিরাণের স্বান 

পাইল না। কেননা! তোমর! সেই সপর্শনীয়ু পর্বত 

ও প্ুস্বলিত ত্রণ্নি ও হোরতর মেঘ ও অন্ধকার ও 

আধী | ও তূরীর নাদ ও সেই বাণীর রূৰ যে যাহীরা 

স্তনিয়াছিল তাহারা কাকুতি করিল যে সেই বাণী 

আর আমারদের পুতি যেন উক্ত না হয় | কেননা! 

যাহা উক্ত ছিল তাহ) তাহারা সহিতে পারিল না এব, 

যদি এক পশ্তমাত্র সেই পর্বতে স্পর্শ করে তবে সে 

পুস্তরাঘাতে মারা যায় কিন্বা শূলেতে বিদ্ধিয়া যায় | 

এব" সে দর্শন এমত ভয়ন্কর ছিল যে মোশ! কহিলেন ্ 

আমি অত্যন্ত ভয়াপন্গ ও কম্পমান আছি এই সকলের 

নিকট তোমরা আইলা না | কিন্ত তোমরা শীয়ন্ 

পর্বত ও জীয়ন্ত ঈশ্বরের পূরী স্বর্গীয় ফিরোশলম ও 

বর্গ দূডের অসস্থ্য ঘটা । ও সেই পুথম জাতেরদের 

মহাসভা ও মণ্ডলী যাহারদের নাম সকল স্বর্গেতে 

অঙ্কিত আছে ও সকলের বিচারকর্তা ঈশ্বর ও 
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পুক্তার্থিক মনুষ্যেরদের সিদ্ধকৃত আত্মা । ও নৃতন 

নিয়মের মধ্যস্থ গিস্ত এব" সে ছিটানের রুক্ত যে 

হাৰলের রক্ত হইতে ভাল বিষয়ের কথা কহিতেছে 

এ সকলের নিকট তোমরা আসিয়াছ | সাব্ধাল যে্ 

তোমারদিগকে ফিনি বাণী কহিতেছেন তীহাকে 

তোমরা যেন হেলা নাকর কেননা য্দি তাহারা 

বাচিল না যাহারা সেই ব্যক্তিকে অবহেলা করিল 

যিনি জগতের মধ্যে বাণী পুকাশ করিলেন তনে 

আমরা কিরূপে ক্বাচাউ পাইৰ্ যদি আমরা তাহারু 

পুতি পরাজুখ হই যিনি আমারদিগকে স্বর্গ হইজে 

বাণী কহিতেছেন। যাহার রব তখন প্থিকীকে 

হেলাইয়া দিল কিন্ত এখন তিনি পৃতিজ্ঞা করিয়া! 

কহিয়াছেন যে আর একবার কেবল পৃিবী নহে কিন্ত 

স্র্গকেও আমি হেলাইয়! দিব | এব্* এই কথা আর 

একবার তাহা সেই হেলিত বসন্ত সকল কৃত্রিম বস্তর্ 
জ্ঞান করিয়া তাহার স্থানান্তর করা বোধ দেয় তাহাতে 

যে বস্ত সকল হেলান যায় না সে সকল যেন থাকে । 

অতএৰ্ আমরা এক অটল র্লাজ্/ প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে 

আমরা সন্কোচ পূর্র্বক ও ধর্ম ভয় রূপে ঈশ্বরের গা 

যোগ্য সেবা করিতে পারি এমত পুসাদ আগর! যেন 

থারণ করি । কেননা! আমারদের ঈশ্বর ভক্ম কারি 

অগ্ব আছেন । 
১2৮ 
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ভাভ্ক পে স্থায়ী হউক | আতিথ ব্যবহার 

করিতে বিস্মৃতি হইও না কেননা তাহাতে কেহ ং না 

জানিয়! স্ব্গায় দূতেরদ্গকে অতিথি করিয়াছে। 

যাহারা বন্ধনে হয তাহারদিগকে আপনারদের 

সহবদ্ধি জানিয়া ও যাহারা কেশ পায় তাহারদিগকে 

তোমারদের আপনারঞ্দর শরীরেতে অবস্থিতি বৃৰিয়া 

করণে রাখ | বিবাহ করা সকলেতে ভাজন আছে 

এব্* তাহার শযঠা পবিত্র কিন্ত বেশ্যাগাধী ও পরক্ত্রী 

গামিরদিগকে ঈশ্বর দণ্ড বিচার করিবেন । তোমার 

দের আচরণ নির্লোভে হউক এব” যে হ সামগী 

ভোমারদের স্বানে আছে তাহাতে শান্ত মন থাক 

ফেননা তিনি কহিয়াছেন ফে আমি তোমাকে কদাচ 

ছাড়িয়া যাইব না আমি কখন তোমাকে পরিত্যাগ 

করিৰ না। এতদর্থে আমর] নির্ভয় বলিতে পারিৰ 

যে পুভু আমার সহায় আছেন আর মনুষ্যটা যে 

কিছু আমাকে করিৰে তাহার ভয় আমি করিব ন। | 

ভোযারদের উপর যাহারা অধ্ঠচ্চতা করিয়া তোমার 

দিগকে ঈশ্বরের বাণী কহিয়! শুনাইয়াছে তাহার, 

দিগকে স্মরণে রাখ ও তাহারদের আচরণের শেষ 

বিবেচনা করিয়া তাহারদের প্রত্যয়ের অনুগামী হও। 

যশ খীউ কল ও আজি ও সদাসবর্ধদা যেমনকার 
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তেমনি । তোমরা নান! বিধ ও অন্যমত শিক্ষাতে 

এথা ওথা চলিত হইও না কেননা ধর্সগুণ পৃসাদেতে 
অন্তঃকরণের দৃঢ়তা হৃওয়! ভাল ভক্ষণাদিতে নহে ফে্ 

তাহার ব্যাপারিরদিগের কিছু লাভ করে নাই । 

আমারদের একট! য্জ্ঞকুণ্ড আছে যাহার ভাগ তাঘুর 

সেবকেরদের খাইবার যোগ্যতা নাই | কেনন] সেই 

পশুরদের রক্ত যাহা পাপ পুযুক্তে মহাযাজকের দ্বার! 

পুণ্য স্বানেতে বহিয়া আনা যায় ভাহারদের দেহ সকল 

শিবিরের বাহিরে দগ্ধ হয় । এতদূর্থে আপনার রক্ত 

দিয়া লোকবর্গকে যেন পরিস্কার করেন যিস্তও ছারের 

বাহিরে মারা গেলেন। অতএব আইস তীহশর কলঙ্ক 

বহিয়া আমরা শিবিরের বাহিরে তাহার নিকটে 

যাই । কেননা এথায় আমারদের কোন স্বায়ি পুরী 

নাই কিন্ত আমরা এক আগত পুরীর অন্বেৰণ 

করিতেছি । অতএব তাহার দ্বার আমরা নিত্য হ 

ঈশ্বরের উদ্দেশে পরশ"সার নৈবেদ/ উৎসর্গ করি অর্থাৎ, 

আমারদের ওষ্টাধরের ফল যে তাহার নাম পৃতি ধন) 

বাদ করিতে পুবৃত্ত থাকে। কিন্ত উপকার ও বিতরণাছি 

করিতে বিস্মতি হইও না কেনন1 এইমত নৈবেছেভে 

ঈশ্বর অতি সন্ত হয়েন। তোমারদের উপর যাহার! 

আধ্যক্ষতা করে তাহারদের আজ্ঞাবহ এব" বশীভূত হও 

কেলনা তাহারা আপনারদের কর্মের নিকাশ দেওনের 



৮৭ পাওল পররিতের পত্র এছ্বিরদিগকে 

আবশ্যক জানিয়া যাদৃশ হয় তাদ্শ ভোমারদের 

জীবাত্মার তত্বাৰধারূণে সচেতন থাকে অতএক্ ভাহীর! 

যেন সানন্দে তাহা! করে আর শোকেতে নয় কেননা 

৯৮. ইহা? তোমারদের অলাভ নিমিত্তে হইবে । আমারদের 

কারণ প্রার্থনা করহ কেননা! আমারদের নিশ্চিত বোধ 

আছে যে আমর] সছৃজ্ঞানে সকল বিষয়েতে বিশিষ্ট 

১৯ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি । এব" বিশেনৃতঃ 

আমি কাকুতি করি যে তোমব্র] তাহা কর্ যেন আম 

শীঘুতর ভোমারদের নিকট পুনশ্চ দেওয়া যাই। 

২০ এখন তো কৃশলের ঈশ্বর যিনি নিত) নিয়মের রুক্ত 

দিয়! মেষ্গণের মহামেষ পালক আমারদের পুভু 

যিশ্তকে মৃতলোক হইতে পৃনশ্চ আনযুন করিলেন | 

২১ তিনি যিস্ত শীষের ছারা ফাহা & আপন দৃষ্টিতে 

মনোনীত আছে তাহা তোমারদের আন্তরে জন্মাইয়া 

আপন ইচ্ছা পালন করিডে তোমারদিগকে পুতি 

সুকর্সেতে সিদ্ধ করুণ তাহার পুশ*্সা সদা সর্ব্বদা 

২ং হউক আমেন | কিন্ত হে ভুাত্রা আমি তোমার [ 

দিগকে প্রার্থনা করি যে তোমরা! উপদেশ কথাকে 

স্বীকার করিয়া লও কেননা আমি অলপ বচনের পত্র 

₹৩ তোমারদিগকে লিখিয়াছি । জান ভোমরা ফে আমার 

দের ভাই টিমোতিয়স মুক্ত হইয়াছে যাহার সঙ্গে 

যদি সে শীঘআইসে আমি তোমারদিগকে দেখিৰ | 



২৪ 

হত 

ফাক্ন্ের সাধারণ পত্র ৮৭ 5 

যে সকল ভোমারদের উপর অধ্যক্ছত করে তাহার 

দিগকে ও সকল পৃণ্যবানেরদিগকে নমস্কার বল ইভালী 

দেশীয়েরা ভোমারুদিগকে নমস্কার বলে। তভোম! 

সকলের উপর অনুগুহ হউক আছেন ।”_- 

য়াকুবের সাধারণ পত্র 

পথম আধ্ঠায় 

যাঁকৃব ঈশ্বরের ও পুভু ঘ্িশ্ত খীষ্টের সেবক দ্বাদশ 

দিপ্বিদিগ ছিন্বভিঙ্ন গোত্রের্দিগকে নমস্কার । হে আমার 

ভাত্রা তোমরা! আপনারদের নানাবিধ পরীক্ষায় 

পড়াতে সব্ব্বাহ্ঠীদ করিয়। জান | কেননা তোমারদের 

পুড্যয়ের পরীক্ষা করা সহিষতাকে সাধিতেছে 

জানিবা | কিন্ত সহিষ্ণঙার সাধনের সিদ্ধি হউক 

যেন ভোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ ও অত্রুটি হও । কিন্ত 

যদি তোমারদের মধ্যে কাহার জ্ঞানের ত্রুটি হয় তবে 

ঈশ্বর যিনি শট না দিয়া! পৃসন্গ পূর্বক সকল মনুষ্/র 

দিগকে পুদ্ান করেন তীহার নিকট সেই ব্যক্তি যাচ্ঞ 

করুক এব তাহাকে সেই দেওয়া যাইবেক | কিন্ত 

সে দোলায়মান না হইয়। পুত্যয় পূর্র্বক যাচ্এা কঙ্তক 
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কেননা যে জন দোলাফমান থাকে সেতে। সম্দের 

বায়ুতে ঠেলভ ও আন্দোলিত তরঙ্গের সদৃশ আছে । 

9 অতএব যে পুভু হইতে কিছ, পাইবে এমন অন্ভহ 

৮ সেই মনৃষ্ঠ না করুক। দ্বিঘতি মনুষ্য যে সে আপন 

৯ সকল ব্যাপারে অস্থির আছে। নীচ পাদস্ত ভাই 

১০ আপনার উন্নতি করাতে হু মন হউক | কিন্ত ধনবান 

যে সে আপনার নতি হওয়ীতে আনন্দ করুক কেনন1 

১১ সে তৃণ পুষ্পঞরের ন্ঠাফ় বহিয়া যাইবে | কেমন! 

ূর্ধ্য নিদাহ রৌদেতে উদ্দিত হইব? মাত্র ত্ণ শুষ্ক হইয়া 

যায় ও তাহার প্ষ্প গলিয়। পড়ে এব" তাহার রূপের 

সৌন্দর্য ন$ হয় তাদ্শ ধনবানও আপন বঠাপারের 

১২. মধ্যে আাউরিয়া! ফাইবেক | যে মন্ষ্য পরীক্ষা সহিতেছে 

সেই মন্ষ্ঠ ধন্য কেননা মে ঠাহরিয়া গেলে পরেসেই 

জীবনের মূকুট পাইবে যাহ! পুভু আপন প্মি 

১৩ সকলেরদিগকে দেওনের অঙ্জীকার করিলেন। কোন 

মন্ষ্য পরীক্ছিত হইলে এ কথা না কুক যে আমি 

' ঈশ্বর হৃইতে পরীক্ষিত আছি কেননা ঈশ্বর আপনি 

মন্দেতে পরীক্ষিত হৃইতে পারিবেন না এব" কাহাকে 

১৪ পরীক্ষা করেনও না। কিন্ত পুতি মনূৃষ্ঠ আপন ২ 

কাসাভিলাষেতে আকর্ষিভ ও বিচলিত হ্ইয়ু) পরীক্ষিত 

১৫ হয়। কেননা কাম গর্তধার্ণ করিয়া পাপ পুসৰ হয় 

১৬ এব* পাপ পূর্ণ হইলে তাহার অন্তরাপত্য মৃত্যু । হে 
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পথম অধ্যায় ৮৭৫ 

আমার প্রিয় ভুচ্রা, ভীন্ত হইও না। পুতি উত্তম 

দান ও পৃতি পদার্থ দান উপর হইতে হর এব দীপ্তিত্ 

জনক হইতে আইসে ফাহাতে কিছ ফেরা ঘোর] নাই 

এব্* প্রাক হওনের ছায়া ও নাই | তিনি সত্যের 

বাণী দিয়া আপন স্বেচ্ছীয় আমারদ্গকে জন্মাইলেন 

যে আমর] তাহার সৃঞ্ির মধ্যে এক পুকার পথম ফল 

যেন হই। অতএব হে আমার পি ভুভ্র] পুভি 

জন শ্তনিতে দ্রুত কহিতে ধীর কোপেতে ধার হউক । 

কেননা মনুষ্টের ক্রোধে ঈশ্বরের যাথার্থে/র সাধন 

হয়না। অতএৰ সমস্ত কদ্য্ট ও নউতার উবলা্ন 

ছাড়িয়। দিয়া! সেই কলম লাগা বাণী যে. তোঁমারদের 

গণ বাচাইতে শক্তিমন্ত আছে ভাঁহা সনমূতায় গুহ 

করই। পরিস্ত তোমরা! স্বয়” ভুন্ত হইয়া কেবল বাণীর 

শ্োতা হইও না কিন্ত তাহার পালক হও | কেননা 

যদি কেহ বাণীর শোভা হইয়া তাহার পালক লা হয় 

তৰে সে এক মনৃষ্যের সদৃশ যে আপন স্বরূপ বদন 

দর্পণে দেখিতেছে | কেননা সে আপনার্কে অবলোকন 

করিয়] চলিয়। গিয়া স্থানান্তর হইব] মাত্র সেকি 

পুকীর জন ছিল তাহা বিস্মৃতি হইয়াছে | কিন্তয্ 

কেহ মুক্তির মিদ্ধময় বিধানেতে দৃষ্টি করিয়া তাহাতে 

স্বায়ী থাকে সেই অস্দারক শ্োত! না হইয়া কর্মের 

পালক হয় এই মনষ্য স্বক্রিয়াতে ধন) হইবে | যঙ্দি, 
টি ৩ ৭. 



২৭ 

ফা'ক্বের সাধারণ পত্র 

কেহ তোমারদের মধ ভক্তিষান দেখাইয়া আপন 

মখে লাগাম না দিয়া আপনার মনের ভ্যান্তি জন্মায় 

এই মন্ষ্যের ভক্তি বৃথা। ঈশ্বর ও পিতার গোচরে 

যে ভি শুদ্ধ ও নির্থল সে এই ভাহারদের দূর্শশায় 

জনাথ ও বিধবারদিগের তত্বীবধার্ণ করা এব" সণসার্ 

হইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্ক রাখা 177 

দ্িতীয় অধ্যায় 

হে আমার ভুভ্রা আম্ারদের পুভু ফ্রিশ্ত খ্বীফ যে 

এই্সর্ষেটর পুত ভাহার ধর্মকে জনেরদের ভিন্ন ভাবে 

রাখি না| কেনন] য্দ্যপি তোমাদের সভাতে এক 

মন্ষ্য স্র্ণের অজুরী ও দ্রিব্ঠ বত্বেতে আইসে এৰ* 

এক. দরিদু মন্ষ্ঠয কুচ্ছিত কাপতে আইসে। আর 

তোমরা সেই সুন্দর পরিছদান্নিত ব্যক্তিকে সগাদ্র্ 

করিয়) বল যে আপনি ওখানে উত্তম স্বানে বৈসেন 

আর সেই দরিদুকে বল যে তুই ওটাই দাঁড়াইয়া, থাক্ 

কিস্থা এথা আমার পায়ের পীড়ির তলে বৈস্।: তবে 

কি ডোমর। আপনারদের আন্তরে ভিন্ন ভাব করুহ না. 

এব" কুৰিবেক ন্ঠায় কর্তার] হও নাই | হো আমার 

পিয় ভুত্রা অবর্ধীন কর ঈশ্বর এই জগতের দরিদের 

দিগকে পুত্যয়েতে ধনী ও সেই রাজ্য ফে তিনি আপন 

প্রেমি লোকেরদিগকে দিবার অজীকার করিয়াছেন 

তাহার উত্তরাধিকারী হওনের কারণ কি মনোনীত 
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দ্বিতীয় অধ্যায় ন্বায্ 

করেন নাই কিন্ত ভোমরা দরিদ্ ব/ক্তিকে আবজ্ঞা 

করিয়াছ কি ধনবানের। তোমার্দের উপর আতিক্রমণ 

করে না এব”আপনারদের বিচার স্থানে তোমারদ্দিগকে 

আকর্ষণ করিয়া আনায় না। সেই পুজনীয় নাম্ 

যাহ তোমারদিগকে কহাইতেছে তাহার আপনিন্দা! 

কি তাহারা করে না। ভোমরা এই রাজিক বিধান 

যে তুমি আপন পড়সীকে আত্মুবৎ ম্লেহকরিবা ইহ! 

যদি গুহ্থানুক্রমে পালন কর তবে তোমর1 ভাল কর্ 

হটে। কিন্ত যদি তোমরা জনেরদের ভিন ভাব কর 

তবে তোমরা পাপ করিতেছ এব ব্যবস্থা হইতে আজ্ঞা 

লঙজ্ঘক ঠাহরা গিয়াছ। কেননা যে কেহ ব্যবস্থা 

সম্দায় পালন করে কিন্ত এক ক্রমের লজ্ছান করে তবে 

সে সকলের দোষী হইল | কেনন! যে বক্তি কহিলেন 

তুমি পরদার করিবা না তিনি ইহীও কহিলেন যে 
তুমি বধ করিব] না অতএব য্দ্যপি তুমি পরদার না! 

করিয়া বধ করহ্' তবে তুমি ব্যবস্থার লঙ্ঘক হইল! । 

তোমরা সেই লোক যাহারা মুক্তির বিখানেতে বিচারিত 

হইৰে এমত জ্ঞান করিয়া কথাও কহ রি কর্মও 

কর। কেননা যে ব্যক্তি দয়] করে নাই সেব্যক্তি 

দয়া ব্যতিরেক দণ্ড বিচার পাইবে এৰ* দ্ও বিচারের 
উপর দয়) জিতানন্দ করিতেছে । হে আমার ভুত্রা 

যদি কেহ বলে যে আমার পুত্/য় আছে কিন্ত ক্রিয়। 
১৫৫৫ রা, 
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নাই তবে তাহার ফল বা1কি পৃত্যয় নাকি তাহাকে 

বীচাইতে প্রারে। বফ্দ্বি কোন ভ্ভাই কি ভগিনী বত্্ 

ভীল্ন ও নিত্যাহার রহিত হয়ু | এব* তোষার্দের 

মধ্যে কেহ তাহারদিগকে কহে যে কুশলে চলিয়া ষ্াণ্ড 

তোমরা সৃতপ্ত ও পরিত্প্ত হও তথা তোমরা তাহার 

দিগকে শরীরের আবশ্যকীয় দুৰ্য না দেও তবে ক্রি 

ফুল হয় । সেইমত পুত্যয়ুও যদি তাহার ক্রিয়া! না হয় 

সে একাকী থাকিয়া মৃত হইল | অতএব কেহ কহিতে 

পারে যে তোমার পুত্যয় আছে ও আমার ক্রিয়ু 

আছে ভাল তুমি আপনার পুত্যয় আপনার ক্রিয়ার 

ছারাতে আযাকে দেখাও পরে আমি আপন পৃভ্যয 

আপনার ক্রিয়ার দ্বারাতে তোমাকে দেখাই । তুছি 

প্ত্যয় করিতেছ ফে এক ঈশ্বর আছেন তুমি ভাল 

করিতেছ শয়তানেরাও পুত্ঠয় করে এর" কম্পাঘান 

থাকে । কিন্ত হে বাতিকা যনুষঠ তুমি নাকি ইহ? 

বুঝিবা যে ক্রিয়া বর্জিত পুত্যয় মৃত আছে। আমার 
দের পিতৃ আবরহাম যখন তিনি আপন পুত্র 

য়িশহাককে যজ্ঞকণ্ডের উপর উৎসর্গ করিলেন তখন 

তিনি ক্রিয়ারি ছারাতে পুক্তার্থ ঠাহরা! গেলেন কি 

ন1। তুমি দেখিতেছ যে তাহার পুত্/য় তাহার কর্মের 
সহকারী ছিল এব্* কর্মেতে পুতয়ের সিদ্ধি হইয়! 

ছিল | তাহাতে সেই গ্রন্থ পূর্ণ ছিল যে কহিতেছে 
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ভ্তীয় জাখ্যায়ূ ৮৭৯ 

জবরুহীম ঈশ্বরকে পৃত্যয় করিলেন ও তাহা তাহার 

পুতি যাথার্৫থে/র কারণ গীণা গেলেন এব* তাহাকে 

ঈশ্বরের বন্ধু করিয়া কহিলেন । অতএব তোমরা! 

দেখিতেছ ফে মন্ষ্যট। কর্মের ছারাতে পুক্ভার্থ ঠাহ্রা 

যায় ও কেবল পুত্যয়ের ছারাতে নহে | তদন্সারে 

রাখব বেশঠাও যখন চরেরদিগকে অতিথি করিয়া 

সে তাহার্দিগকে অন্/পথ দিয়া পাঠাইয়াছিল তখন্ 

সে কর্মেরি দ্বারাতে পুকৃভার্থ টাহরা গেল কি না । 

কেননা যেম্ত পণ রহিত শরীর মর! আছে সেইভ 

কর্ম রৃহিত পুত্/য়ও মরা আছে। 
তৃতীয় অধ্যায় 

হে আমার ভীত্রা তোমরা অনেক গুরু হইও লা 

কেননা আমরা ততোধিক দণ্ড মজিৰ ইহ? বঝ। কেননা 

আমরা অনেক বিষয়ে সকলি দোষ করিতেছি যি 

কেহ বাক্যেতে দোষ না করে তবে সেই ব্চক্তি সিদ্ধ 

মন্য্ঠ বটে এ" সমস্ত শরীরকে বশ করিতে সাধ্যমান 

হয় | দেখ তে আমরা ঘোড়ার মুখেতে লাগাম 

দিতেছি যেন তাহারা আমারদের হত্তবশ হয় এবৎ 

আমরা তাহারদের সম্দায় শরীরকে ঘৃররাইয়া দ্ি। 

জাহাজ গুলাও দেখ যে এত বড়ং হয় এব” পচণ্ড 

বায়ূত্জ সবেগে চালিত হয় তথাপি অতি ছোট কাগার 

দিয়া কাগ্ডারী যে দিগে ইচ্ছা করে সে দিগে ঘরে 
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য়াকুৰের সাধারণ পত্র 

ফিরে । সেইমভ জিহীও অতিআলপ অঙ্ক বটে 

তত্রাপি বড়ই দর্প কথা কহিতেছে দেখতো যৎকিক্িৎ 
অগ্নিতে কত বৃহৎ বস্ক রাশি স্বলাইতেছে। এব. 

জিস্থা এক অগ্নি আছ বর" পাপের এক ভূবন জিছ্বাটা] 

আমারদের ইন্দিঘাদির মধ্ঠ এমত স্বাপিত আছে মে 

তাহা সমস্ত শরীরকে অপবিত্র করায় ও সৃঞ্তির ঢক্রকে 

স্বালিয়৷ দেয় এব* আপনি নরক হইতে পুস্থলিত হর়ু। 

কেননা মন্ষ্যের দ্বারাতে সকল প্রকার বল পন্ত ও, 

পক্ষী ও ভূজঙ্র ও মৎস্যাদি বশ করা ফায় এব্* করা 

গিয়াছে । কিন্ত জিহ্বীকে কোন মনুষ্য বশ করিতে 

পারে না সেতো অদম্য দূ ও প্ীণান্তক গরুলে পরি 

পূর্ণ। তাহার ছারা আমরা ঈশ্বর পিতাকে ধন্যবাদ 

করি এব” তাহার ছারা আমরা ঈশ্বরের পুতিমূর্তিরপ 

সজ্জিত ম্নুষ্যেরদিগকে শাপ দি। এক মৃখ হইতে 

আশীর্বাদ ও শাপ বচন বাহিরাফ়ু হে আমার ভ্যাত্হা! 

এমত হওয়া! উপযুক্ত নহে । তলশৃষি যেসে কি একী 

মুখেতে মিউ ও তিক্ত জল উবলাইয়ণ দেয় । হে আমার 

ভুাত্রা আন্জীরের বৃক্ষ জৈডুনের ফুল কিস্ব। অঙুরের 

গাছ আঞ্জিরের ফল নাকি দিতে পারে সেই মতও 

কোন তলশ্তষি হ্কারজল ও মিউজল উভয়কে নির্গত 

করে না। তোমারদের মধ্যে কেটা জ্ঞানত্ত্ত ও বুদ্ধি 

মন্ত আছে সেভো বিশিষ্ট ব্যবহারে জ্ঞানের কোমলতা 
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আপনার ক্রিয়া পুকাশ করুক | কিন্ত যদি কটু 

আড়াআড়ি ও বাদানুবাদ তোমারদের অন্তঃকরণে থাকে 

তবে গৌরুব করিও না সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্ঠা কহিও 

না। এইজ্ঞান তো উপর হইতে আইনে না কি 

সাণ্সারিক- ও এন্দিয়িক ও শায়ভানিক আছে । 

কেননা যেখানে আড়াআড়ি ও ৰাদানুৰাদ হয় সেখানে 

গৌলমাল ও যাৰভীফু মন্দ কর্ম উপস্থিত আছে । কিন্ত 

যে জ্ঞান উপর হইতে হয় তাহ। পুথমতঃ নির্থল তার 

পরে মিলনশালশ,কোমল সহজে পুবোধ্তি দয়াতে ও 

উপকারী ফুলেতে পর্ণ ভিনভাব রহিত ও কাপট্যে 

বিহীন এব মিলনকারিরদের কারণ যাথার্থের 

ফুল অম্মিলবেতে বূনা] যায় | 

চতুর্ণ আধ্যায় 

তোঘারদের মধ্যে যুদ্ধ ও সণ্গাম কোথা হইতে আইসে 

ঘে কি ভোমার্দের ইন্দিযাদির মধ্যের যুদ্ধকারি কামাদি | 

হইতে আইসে না। তোমরা লোভ করহ্ কিন্ত প্রাপ্ত 

হও ন। তোমর] হ্ধ করহ ও লালসা করহ' তথাপি 

পাইতে পারহ না তোমরা যুদ্ধ আর সমরণ করিতেছ 

কিন্ত যাচ্ঞা। না করাতে ভোমরা প্াপ্ত হও না). 

তোমরা যাচ্ঞা করহ কিন্ত পাও না কেননা ভোমর! 

আপনারদের কামাভিলাষ্ পালনার্থে তাহার অপব্যয় 
করিতে অবিহিত যাচ্ঞা করিতেছ। হে পরদারী 



৮৮হ য়াকুবের দাহারণ পন্ধ 

ও ব্যভিচারিণী সকল ভোমর। কি জ্ঞাত নহা ঘেস*সারের্ 

মিত্রতা ঈশ্বরের শত্রুতা আছে অতএব যে কেহ : 

স'সারের মিত্র হইতে ইচ্ছা করে সে ঈশ্বরের শত্রু 

হু. নিশ্চিত ঠাহর] গিয়াছে তোমরা ন] কি ইহ] বুঝহ 

যে গৃন্টা নিরূর্থক কথা কহিতেছে' যে আত্মা আমার 

দের অন্তরে বাস করে সে কি ঈর্ষা ভাবেতে 

৬ কলিপতেছে। কিম্ত তিনি আরও পুসাদ দেন য্মত 

উক্ত আছে যে ঈশ্বর অহস্কারিরদিগকে নিবারণ 

করেন কিন্ত নমুমানেরদিগকে তিনি পুসাদ দেন। 

1. এতদর্থে তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞার বশীভূত হও 

শয়ভানকে পুতিরোধ কর্ তবে সে তোমারদের নিকট' 

৮ হইতে পলায়ন করিবে । তোমরা ঈশ্বরের নিকট 

ফাও তখন তিনি ডোমারদের নিকট আসিবেন ছে 

পাঁপিরা তোমারদের হস্ত পবিত্র কর হে দ্বিমতির] 

৯. তোমারদের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করহ। তোমরা 

শোচন] ও বিলাপ ও ক্রন্দন কর্হা ভোমারদের হাস্য 

পরিহাস্য শোক বিলাপ হইয়া! যাউক এব" তোমার 

১০ দের আনন্দ বিষাদ হইয়া যাউক। ইশ্বর প্ভুর 

সাক্ষাতে তোমর1 আপনারদিগকে নমূ কর এব* তিনি 

১১. তোমারদিগকে উন্গত করিবেন । হে ভীভ্র। তোমরা 

এক জন অন্যের মন্দ কথ! কহিও না কেননা যে জন 

আপন ভুতুর মন্দ কহে ও আপন্দ ভুড্কে বিচার' 
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করে সে ব্যবস্থার মন্দ কহে ও ব্যবস্থার বিচার করে 

কিন্ত যদি ব্যবস্থার বিচার করহ তবে তুমি ব্যবস্থার 

গ্ালক নহ কিন্ত বিচার কর্তা হইল। | এক বিধান 

কর্তী তো আছেন যিনি রক্ষা করিতে পারেন এব 

বিনাশও করিতে পারেন তুমি বা কেটা যে অন্ঠের 

বিচার করহৃ। আইস তোমর] যে কহ অদ্য কি] 

কল/ আমর) অমূক নগরে যাইয়া! সেইখানে বৎসরেক 

থাকিয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া ং লাভার্জন করিব । 

তথাচ কল্/কার দিবসে কি হ হৃইৰে তাহা তোমর! 

জ্ঞাত নহ কেননা তোমারদের পণ বাকিসেতো 

এক ভাপ মাত্র যে কিঞ্চিৎ কাল ব্যক্তরূপ থাকে 

ততঃপরে অন্তরীক্ষ হইয়া যায়। ১ তোমারদের 

এইমত কহা৷ উপযুক্ত ফে ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তকে 

আমরা বাচিয়। থাকিয়া এ কর্ম কিস্বা ও কর্ম করিক। 

কিন্ত ভোমরা আপনারদের দর্প কথায় আভ্াদ 

করিতেছ এমত উল্লাস করা সকলি মন্দ। অতএব 

ফেজন ভাল কর্ম করিতে জানিয়া তাহা না করে 

তাহাকে পাপ বর্তিতেছে | 

পঞ্চম অধ্যাফু ্ 

হে তোমরা ধ্নবান সকল আইস তোমারদের 

উপর যে সকল বিড়স্বন ঘটিকে তাহার নিমিত্তে 

ক্রন্দন ও হাহাকার করহ। তোম্ারদের ধন বিগড়িয়া 

মঠ ডুাতি 
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গিয়াছে ও তোমারদের পরিচ্ছদ কীটে খাইয়া 

ফেলিয়াছে। তোমারদের স্বর্ণ রূপ]া্দি মরচ্া ধরিয়াছে 

এব" সেই মর্চঠা তোমারদের বিপক্ষে সাক্ষী হইবে 

এৰ" অগ্নির ভুল্য তোমারদের মাণসাদি খাইয়া জেলিকে 

তোমরা! শেষ কালের কারণ ধন সঞ্চয় করিয়াছ ! 

দেখু যে খাটন্যারা ভোমারদের চ্ষেত্র সকল কাটিয়াছে 

যাহারদের বেতম তোমরা ছলেতে দাবাইয়া বাখিয়াছ 

সে বেতন চেঁচাইতেছে এ সেই শস্য কাটন্যারদের 

চীৎকার বলের পুভুর কর্ণপুট হইয়াছে। ভোমরা জগতের 

মধ্যে সুখবিলাস ও রঙ্গরসাদিতে কাল যাপন করিয়াছ 

তোমরা আপনারদের আন্তঃকরণকে যাদ্শ ঘাতন 

সময়ের কারণ ভাদৃশ হ্ফপুঙ করিয়াছ । তোমর! 

পাক্তার্থিক ব্যক্তিকে দোষী ঠাহরাইয়া! বথ করিয়াছ 

এব" সে তোযারদিগকে রোধন করেনা | অতএব হে 

ভাত্র1 পুভুর আগমন পর্য্যন্ত ধৈর্যযবান হইয়া থাক 

দেখ কৃষকটা ভূমির উত্তম ফলের অপেক্ষা করিতেছে 

সেভো চিরকাল তাহার বিষয়ে ধৈর্য্য করিতেছে 

ষাৰৎ অগু, ও পশ্চাৎ বৃদ্ধি না পায় । তোমরাও 

সধৈর্ঘঃ থাক আপনারদের মন দৃঢ় করিয়া রাখ 
কেনন। পুভূর পুকাশ হওয়া সন্গিকট আছে । হে 

ভাত্রা তোমর। পরস্পরে তাপিভ হইও না যেন 

তোমরা দোষী"না ঠাহরা যাও দেখ ডে! বিচার কর্তা 
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আপনি দ্বারের অগ উপস্থিত হইয়া আছেন । হে 

আমার ভাত্রা ভবিষ্ঠদ্বক্ত্গণ যাহারা গ়িভ্হার 

নামেতে বাণী কহিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহারদ্গকে 

দুর্দশার সহিষ্ণডা ও সঙ্ছান্তি থাকার দৃৰ্টান্ত করিয়া 

জান। দেখ যাহারা সহিষ্ণতা করে তাহারদিগকে 

আমরা ধন করিয়া মানি তোমরা তো আইফুবের 

সহিষূতার কথা শুনিয়াছ এব পুভূর অভিপুয় ও 

দেখিয়াছ যে পুভু তিনি করুণাময় ও অতি দয়ালু 

হয়েন | কিন্ত হে আমার ভাত্রা সকলের আদৌ 

তোমরা কোন কিরা করিও না কিবা! স্বর্গ কিবা 

পৃথিবী কিবা আর কাহারও দিব্য হউক কিন্ত তোমার 

দের হী হা হই ও তোমারদের না না মাই হউক 

যেন তোমরা দোষ বর্তনে না পড়।| কেহ তোমার 

দের মধ্য দূঃখিত থাকে সে প্রার্থনা কন্তক কেছ 

হর্ষিত হয় সে ধর্ম গীত গাউক|। কেহ তোমারদের 

মধ্যে ব্যাধিত থাকে সে মণ্ডলীর পাঁচীন লোককে 

ডাকাইয়া আনুক ও সে সকল পুভূর নাষেতে তাহার 
শরীরে তৈল মর্দন করিয়া তাহার উপর প্রার্থনা 

করুক। এব" বিশ্বাস যুক্ত প্রার্থনা সেই ব্যাথিতকে 

কাচাইৰে ও পুভূ তাহাকে উঠাইয়া দিবেন আর যাঁদ 

সে পাপ করিয়া থাকে তবে তাহাকে ক্ষমা করা 

যাইবে | "। তোমরা পরসপরে আপনারদের অপরাধ 
| মঠ্চচড 2 
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স্বীকার কর ও এক জন অন্যের কারণ পরসপরে 

পার্থনা কর্ যেন তোমারদের সুস্থতা হয় পু[ক্ভার্্ঘক 
জনের একাত্ত স্বার্থক প্রার্থনা অতি ফুল দায়ক হয়। 

১৭ আলীহা আমারদের মত দৌব্্বলচাদি যুক্ত মন্ষ; 

ছিলেন এব* তিনি ফাচএগ করিয়া প্রার্থনা করিলেন 

যে বুফ্ডি না হউক তাহাতে তিন বৎসর ছয় মাস 

১৮ পর্য্যন্ত দেশেতে বৃ্ঠি হইল না। এব" পুনশ্চ তিনি 

পার্থনা করিলে আকাশটা জল বর্ধাইল এব* ভূমিটা 

১৯ ফুলোড্ডৰব করিলেন | হে ভুত্রা কেহ ভোমারদের 

মধ্যে যদি সত্য হইতে ভূম হইয়া যায় ও আর কেহ 

২০ তাহাকে ফি্রাইয়া দের । তবে সে জানূক ফে তাহার 

পথভুম হইতে যে জন পাপিকে ফ্রাইয়া দেয় সে 

এক প্ণকে মৃত্যু হইতে বাচাইবেক ও পাপ রাশিকে 

আচ্ছাদন করিবেক | 

পিতরের পুথম সাধারণ পত্র 

পৃথথম অধ্যায় 

পিতর বিস্ত খীফের পররিত পন্তস ও গালাতিয়া ও 

কাপুদকিয়া ও আশীয়া ও বতনিয়া দেশের দিখিদিগ 

২. ছিনভিম বিদেশি-সকল। যাহারা ঈশ্বর পিতার পূর্ব্ব 



পুথম অধ্যায় ৮৮? 

পৃজ্ঞানানুসারে আত্মার ছারা আজ্ঞ৷ বহনার্থ পবিত্রতা 

করাতে ও যিশ্ত শ্বীষ্টের রক্ত ছিটানেতে মনোনীত 

তাহারদের উদ্দেশে লেখে তোমারদের প্রতি আনগ্হ ও 

শান্তি বিস্তারিত হউক | ধন্য আমারদের পুভ্য়িস্ত 

'ীঞ্টের ঈশ্বর ও পিতা যিনি আপনার অসীম দয়াতে 

কিন্ত খীফের মৃত্য হইতে পূন্রুণ্ধীন দ্বারাতে আমার 

দিগকে জীয়ুন্ত ভরসার প্রতি জন্মাইয়া দিয়াছেন । 

এক অক্ষয় অমল ও অজর অধিকার পতি ফে.তোমার 

দের কারণ স্বর্গেতে রাখ! গিয়াছে । যাহারা শেষ 

কালের পুকাশিত হওনের পুস্তত থাক! পরিত্রাণার্থে 

প্ঙ্যয়ের ছারা ঈশ্বরের শক্তিতে সণ্রক্ষিত হইয়াছ। 

ও যাহাতে তোমরা অত্যন্ত আনন্দ করিতেছ য্দ্যপিও 

সম্পৃতি কিঞ্চিৎ কালার্থে তোমরা আবশ্যকক্রমে নানা 

পরীক্ষাতে বিষাদিত হইয়াছ। সেযেন তোমারদের 

পৃচ্যয়ের পরীক্ষা ক্ষয়ন্ব্ণ য্দ্পিও আগ্নিতে পরীক্ষিত 

হয় তথাচ তাহা হইতে অত্যন্ত মূল্যবান হইয়া স্িশ্ত 

শ্বীষ্চের পুকাশ হওন সময়ে পুশণসা ও সম্মান ও 

গৌরবের যোগ্য মত ঠাহরা! যায় । সেই যিস্ত খু 

যাহাকে তোমরা ন। দেখিয়া পম করহ ও যাহাতে 

তোমরা য্দ্/পিও সম্পৃতি তাহাকে না দেখ তথাপি 

পুত্যয় করিয়া তোমরা অকথ্য ও মোক্কময় আনন্দে 

আনন্দ করিতেছ | এব" তোমারদের বিশ্বাসের আশ 
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অর্থাৎ আপনারদের প্ণের পরিত্রাণ পাইতেছ। |! সেই 

পরিত্রাণ যাহার কারণ সেই ভবিষ্যদ্বজ্গণ যাহার! 

তোমারদের প্রাপ্য অনুগুহের ভবিষ্যদ্বাণী পৃকাশ 

করিয়াছিলেন তাহারা যত্বু পূর্ব্বক তত্ব ও অনুসন্ধান 

করিলেন । যে শীষের আত্মা! তাহারদের অন্তরস্থ 

হইয়া যখন খাীফের দূঃখ ভোগ ও তাহার পশ্চাতের 

মোচ্ষ হওনের পৃমাণ দিলেন তখন তিনি কখনকার্ 

ও কি পুকার সময় বু্াইলেন ইহার অনুসন্ধানে 
থাকিলেন।/ এৰ* তাহার্দিগকে পুকাশ করা গেল 

যে সেই সকল পুসঙ্গ যাহা সেই জনের। তোমারদিগকে 

জ্ঞাপন করে যাহারা স্থগ হইতে পরিত ধর্মাতার ছার! 

মঙ্গল সমাচার তোমারদের পুতি পুচার করিয়াছে তাহা 

তাহারা আপনার্দের প্রতি যোগাইল না কিন্ত আমার্ 

দের পুতি এব" এই পুসঙ্গের গম্ করিতে স্বর্গের দূতগণ 

বাঞা করেন। অতএব আপনারদের অন্তঃকরণের 

কোমর বদ্ধ কর ও সবোধ থাক এব" গিস্ত খের 

গকাশ হওন সময়ে যে পুসাদদ তোমারদের নিকট 

আনা যাইবে তাহার ভরসা শেষ পর্যন্তই রাখ | 

তোমরা আজ্ঞাবহ সন্তানেরদের মত আপনার্দের 

অজ্ঞান সময়ের পূব কামাদিক্রমে সমশীল হইও ন]। 

কিন্ত যেমত তোমারদের আহবান কর্ত। পবিত্র আছেন 

সেই মত তোমরাও সব্র্ব ব/বহারেতে পবিত্র হও। 
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কেননা লিপি আছে যে আমি পবিত্র আছি অতএব 

তোমরাও পবিত্র হও । এব" যদি তোমর] তাহাকে 

পিতা বলিয়া আহান কর যিনি জনের্ ভিন্নভাব না 

করিয়া পুতি জনের কর্মান্সারে বিচার করেন ভবে 

তোম্ারদের এখানকার তিঠিবার সময় পর্য্যন্ত সভয়েতে 

কাল হ্ষেপণ করহ | কেননা তোমরা জানহ ফে্ 

আশপমারদের পিত্গণের পারম্পর্্য উপদেশ দ্বারাতে 

যে বৃথা ব্যবহার তোমারদের ছিল ভাহা হইতে 

তোমরা স্বর্ণ রূপ/ ইত্যাদি ক্ষয় বস্ত দিয়! উদ্ধার পাইলা 

বা। কিন্ত নিশুঁত ও নির্দাগ মেষপাঠার ন্যায় খের 

অমূল) রক্তেতেই। যিনি জগতের আরন্ত হইতে প্র 

নিযৌজিত ছিলেন অব্শ্/ কিন্ত তোমারদের নিমিত্তে 

এই অব্শেষ্ কালে পুকাশিভ হইয়াছেন । ও ভোমরা 

তাহার দ্বার ঈশ্বরেতে আহা কর্ যিনি তাহাকে 

মৃত্যু হইতে উঠাইয়া এই্থ্য্য দিলেন যেন তোমারদের 

বিশ্বাস ও পৃত্যয় ঈশ্বরেতে হয়। অতএব নিষ্কপট' 

ভাত্ক প্র পর্য্যন্ত ভোমরা আত্মার দ্বারা সত্যের 

আজ্ঞা পালন করাতে আপনারদের 'ভীবাতআাকে 

পরিস্কার করিয়া তোমর] নির্সলান্তঃকরণে পরসপর্ 

এক জন অন্যেরদিগকে একান্ত মতে প্মে করহ। 

তোমারদের পূনর্জন্ম হ্ছয়ু কীর্যয হইতে না হইয়া অক্ষ 

বীর্ধ্য হইতে হয় অর্থাৎ ঈশ্বরের নিত্য জীয়ন্ত ও নিত/ 
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স্ায়ি বাণীর দ্বারা । কেনন! সর্ত্ব পণ ত্ণব৭ আছে' 
এব" মনুষ্য যাৰভীয় শোভা ত্ণের পুষ্পের দশ 

মাত্র ভ্ণ তে শুষ্ক হইয়া যায় এব* তাহার পৃষ্প 

গলিয়া পড়ে । কিন্ত পুভুর বাণী নিত্য স্বায়ী এব” 

এই সে বাণী যে মক্তল সমাচারেতে তোমার্দের নিকট 

পুচারিভ হইতেছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

অতএব সমস্ত দ্বেষ ও পুবঞ্চনা ও কাপট্য ও ঈর্ষ! 

ও কুচ্ছালাপ পরিত্ঠাগ করিয়া নবীন বালকের সদৃশ 

বাণীর শুরু দুগ্ধ চাহ যেন তাহাতে তোমরা বাড়িয়া 

উঠ । কেননা তোমর] পুভুর অন্গুহের স্বাদ পাইয়াছ। 

যাহার নিকট যাদ্শ এক জায়ুন্ত পৃস্তরের নিকট যে 

মনষ্যেরদের স্থানে অগ্ুযাহ্ বটে কিন্ত ঈশ্বরের মনোশীত 

ও বহু মূল/তাদৃশ আসিয়া তোমরাও জায়ন্ত পুত্তরব্ 

গাথা গিয়া এক আত্মিক মন্দির নির্ষিত হইয়াছ এব" 

রিন্ত শীষ্টের ছার। ঈশ্বরের গুহণীয় মত আত্মিক 

নৈবেদচ উৎসর্গ করিতে এক পবিত্র যাজককুল হও। 

অতএব গুস্থেতেও উলুখে আছে যে দেখ আমি. 

শীয়নে মনোনীত ও বহুমুল/ এক পুস্তর কোণের চূড়া 

করিয়া স্বাপন করিতেছি এব" যে কেহ তাহাতে আহ্! 

করে সে লজ্জিত হইৰে না। অতএব তোম] পুত্যয়ি 

লোকের স্থানে তাহা .বহুমুল্য আছে কিন্ত অনাক্ঞা 

] 
] 
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কারিরদের পুতি যে পুস্তর স্থপতিরা অগ্ুুহ্হ করিল 

সেতে! কোণের চূড়া হইয়াছে । এব* তাহারদের 

পুতি উচোট খাওয়াইবার পুস্তর ও ঠেষ্ লাগাইবার্ 

পাষাণ কেননা! তাহারা অনাজ্ঞাব্হ হইয়া বাণীতে 

ঠেষ্ খায় যাহার নিমিত্তে তাহারা! নিযুক্ত কর! 

গিয়াছিল | কিন্ত তোমরা! এক মনোনীত বর্গ এক 

রাজিক পুরোহিত কুল এক পবিত্র রাজ এক বিশেষ 

লোক যেন তোমরা তীহার গুণান্বাদ কর্ যিনি 

তোমার্দিগকে অদ্ধকার হইভে আপন আশ্চর্য/ দীপ্তির 

মধ্যে আছীন করিয়া আনয়ন করিয়াছেন | যাহার! 

পূর্বে লোকই ছিলা না কিন্ত সম্পুতি ঈশ্বরেরি লোক 

হইয়াছ যাহারা! দয়! প্রাপ্ত ছিল না কিন্ত এখন দয়! 

প্রাপ্ত হইয়াছ | হে পিয়েরা আমি কাকুতি করি যে 

তোমরা বিদেশী ও অভিথিবৎ হইয়া শারীরিক 

কামাভিলাষ হইতে ক্কান্ত থাক কেননা! সে সকল 

জীবাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করে । ভিন্নদেশিবর্গের মধ্যে 

তোমারদের সদ্ব্যবহার যেন হয় তাহাতে যে হেতুক 

তাহারা কুকারী করিয়া তোমারদের মন্দ বলে তাছারা! 

তোম্পরদের শ্তক্রিয়ার পৃত্/চ্ক পৃযাণ পাইয়া দর্শন 

দেওন সময়ে ঈশ্বরের পৃশ"সা করে। তোমর] পুভুর 

ভাবে পুতি লৌকিক বিধানের বশীভূত হও কৰা 

রলাজাথ্িরাজের হউক তাহাকে সর্ব পুধান কুট ক) | 
2222 
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কিবা শাসনাধিকারিরদের হউক যে তাহারা কৃকারির 

দের দণ্ডাথে ও সুকারিরদের পুতিষ্ঠার্থে তাহা হইন্ডে 

পেরিত হন এই জ্ঞানে । কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এই 

মত আছে যে ভোমরা সূকর্মের ছারাতে অজ্ঞান 

লোকের্দের অজ্ঞতা নিরুত্তর কর? আপনারদগকে 

সূস্ত জানিয়া তথাপি আপনারদের মুক্তি দৃক্র্সের . 

আচ্ছাদনী না করিয়া ঈশ্বরের সেবক মত থাক। 

সকলেরদিগকে মর্যচাদা কর্ ভীঁত্বর্গকে পম কর্ 

ঈশ্বরের পুতি ভয়মান থাক রাজাকে সম্মান দেও । হো 

ভূত্যের৷ তোমরা সকল শহ্কোচ পূর্বক আপনারদের 

কর্তাদের আজ্ঞা বশীভূত হও কেবল ভাল ও কোমল 

স্বভাবিরদের নয় কিন্ত উগৃ শালিরদেরও হও | কেনন! 

কেহ যদি ঈশ্বরার৫থ দোষাদোষ্ জ্ঞান নিমিত্তে অস্ত 

দণ্ড পাইয়া দূঃখ সহিষ্ুতা করে সেইতো প্রতিষ্ঠা ফোগঠ 

হয়। কেনন1,ভোমরা আপনারদের ঘাইট নিমিত্তে 

মারিপীট শ্বাইয়। য্দ্যপিও সহিষ্ণতা কর তাহাতে 

কি পৃতিষ্ঠ। বা হয় কিন্ত যখন ভাল কর্ম করহ তখন 

যদি দূখ পাইয়া ভোমরা সহিষ্ণুতা কর এইতো 

ঈশ্বরের সাক্ষাতে শোভনীয় হয়। এৰ* ইহার নিমিত্তে 

তোমর! আহ্বানিত ছিল! কেননা শ্রী আপনি তোমার 

দের কারণ দূংখ ভোগ করিয়! তোমার্দের নিকট এক 

দৃ্টান্ত রাখিয়া গেলেন যেন তোমরা তাহার পদচিত্ু 
শা 
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দিয়া পশ্চাদণমন করহ্। তিনি কিছুই পাপ করিলেন 

না এব” তাহার মুখে কোনহ ফাকী ছিল না 

তিনি তিরস্কৃত হইয়া তিরগ্কার করিলেন না ও দূঃখ 

ভোগ পাইয়৷ সমুচিত প্ুতিজ্ঞা করিলেন না কিন্ত 

আপনাকে তাহার নিকট সমর্পণ করিলেন যিনি পুকৃত 
বিচার করেন । তিনি আপর্দন আমার্দের পাপের ভার 

আপন শরীরে থারণ করিয়। বৃক্ধের উপর টাক্কা 

গেলেন তাহাতে যেন আমরা পাপের পতি মৃত ভ্ইয়া! 

যাথার্থের পৃতি জীয়া থাকি যাহার পৃহারেতে তোনর্ণ 

সৃন্থ হইল] | কেননা তোমর] ভুম হইয়া বাওনেরু 

ম্ষ্বৎ ছিলা কিন্ত সম্পুতি তোমরা] আপবন্ারদের্ 

গণের মেষ পালক ও রক্ষকের নিকট ফিব্িয়! 

আলিয়াছ' 1 

তৃতীয় অধ্ঠায় 

তদনূক্রমে হে ভ্রীরা তোমরাও আপন ং স্বামিরদ্র 

আজ্ঞা বশ্পীভূতা হও তাহাতে যদি কেহই বাণীর 

'অআনাজ্ঞাবহ হয়! তাহার! তোমারদের সভর়ু পাতি 

বুত্য ব্যবহার দেখিয়া স্বত্রীর চরিত্রে যেন লওয়ান্ 

যায়। যাহারদের ভূষা কেশ বিনন কি স্বর্ণালক্কাব 

কিন্বা দিব্য বস্র পরিধান ইত্যাদি বাহমত বিভূষণে 

যেন না হয়। কিন্ত অন্তঃকরণের গুপ্ত মনুষ্ঠ যাহ। 

অক্ষয় অর্থাৎ নমুশীল ও শান্তশীল আত্মা! যাহ! 
£2 2222 
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ঈশ্বরের দৃফ্ঠিতে অতি মূল্যবান হয় এই বিভ্ষণে 

ভূষিতা হউক। কেননা পূর্ব্বকালের পুণ্ঠা আ্রীগণ যাহারা 

ঈশ্বর প্রত্যাশী ছিল তাহারাও আপন আপন নিজ 

স্ামিরদের আজ্ঞা! বশীভূতা হইয়। এইমতে আপনার 

দিগকে ভূষাইয়া দ্িল। যেমত শারা আবরহামকে 

পভ কহিয়া তাহার আজ্ঞাকারিণী ছিলেন ও যীহারু, 

কন্যাগণ তোমরাই আছা যতক্ষণে ভোমরা সাতঙ্কে 

বিস্সিতা না হইয়া ভাল কর্ম করহ। সেইমত হে 

স্বামিরা তোমরাও পুতিজন ম্বক্্রীর সঙ্গে জ্ঞান প্ব্বক 

সহবাস করিয়া তাহাকে অবলা পাত্র জানিয়া এৰ্* 

উভয়কে জীবন পুসাদের সঙহোত্তরাধিকারীও জানিয়া। 

ভ্রীকে সম্ভুষ দেও যেন তোমারদের পার্থনার বাধা ন! 

হয়। শেষ কথা সকলেই এক মন হও পরুসপরে সকরুণ 

ভুত্ক প্মেতে পূর্ণ দয়াশীল ও শানুকুল। মন্দের 

কারণ মন্দ করিয়। কিত্ব। নিন্দার কারণ [নন্দ করিয়! 

পুতীকার করিও না বর” তাহা না করিয়া আশীর্বাদ 

দেও কেনন]) তোমরা জানহ যে এক আশীবর্বাদীয় 

তরাধিকার পাইতে ভোমরা আছ্ানিত ছিলা । 

কেননা যে কেহ জীবনে গীতি পাইতে চাহে ও শ্ত্ভ 

হাল দেখিতে ইচ্ছ! করে সে আপন জিছ্বাকে মন্দ 

হইতে ও আপন ওষ্ঠাধরকে পুপঞ্চ কথ] কহিতে রোধন 

ককুক। সে মন্দ হইতে ফিরিয়া যাউক ও ভাল কর্মে 
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গুবর্ত হউক সে সম্মিলনের অন্সন্ধান করুক ও তাহার 

পশ্চাতে ধাইয়া যাউক | কেননা যাথার্থিক লোকের 

উপর র্িভ্হার দৃষ্টি আছে এব" তাহারদের পার্থনার্ 

পুতি তাহার কর্ণ লাগিয়া থাকে কিন্ত কুকারিরা ফে 

তাহারদের পুতি র্রিভ্হার নিগ্হ বদন আছে । আর 

যদি তোমরা ধর্মের অন্সন্ধান্ী হও তবে কেটা তোমার 

দের অপকার করিবে | কিন্ত যদিতু তোমরা যাথার্থের 

কারণ দূংখ পাও তবে ধন) তোমরা অতএব তাহারদের 

ভয়েতে ভীত হইও না এব” ভাবাপনও হইও না। 

কিন্ত আপনারদের আন্তঃকরণে পৃভু ঈশ্বরকে ভয় পাত্র 

করিয়া জান এব" তোমারদের অন্তরস্থ ভরসার তদন্ত 

যাহার] জিজ্ঞাসা করে এমত পুত্যেক জনকে নযূতা ও 

শস্কোচ পূর্বক পূত্যত্তর দিতে সতত পুন্থত থাক। এব* 
নির্দোষিত জ্ঞান রাশ যে যাহাতে তাহার! কুকারী 

করিয়া তোমারদের মন্দব্লে সে সকল যে তোমারদের 

শশীষস্ত সদ্ব্যবহার নিন্দা করে সে সকল যেন লজ্জিত 

হয়। কেননা যদি ঈশ্বরেচ্ছ! হু তবে কুকর্ম্ের জন্য 

দুঃখ ভূগ্জন হইতে সৎকর্মের কারণ দুঃখ ভোগ করা 

ভাল | কেননা খুঁফিও পাপের হেতু যাথার্থিক 

অযথার্থিকেরদের কারণ একবার দুঃখ ভোগ করিলেন 

যেন তিনি আম্ারদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনয়ন 

করেন তিনি শরীরেতে মার গেলেন কিন্ত আত্মার 
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দারাতে সজীৰ হইলেন । যাহার দ্বারা তিনি যাইয়া! 

বন্দয়ান আশত্ীরদিগকে উপদেশ দিলেন | ফাহারঠ 

অনেককাল পূর্বে অনাজ্ঞাবহ ছিল য্খন ঈশ্বরের 

চির সহিষ্ভা নহের সময়ে তাহারদের অপেক্ষায় 
৬ / 

থাঁকিতেছিল অর্থাৎ যাঁৰৎ সেই ভেলাঘর প্ুস্তত করা 

বাইভেছিল যাহাতে অলপ অর্থাৎ অই প্রাণী জলেতে 

ভরিয়া গেল । এব* তাহার পুতি নিদর্শন সম্পৃতি 

আমারদিগকে ত্রাণ করিতেছে সেকি না বাপ্্টিস্ম 

তথ্ীচ শরীরের মলা ছাড়াইয়া ফেলা তাহা নয় কিন্ত 

ঈশ্বরের পুতি নির্দোষিত জ্ঞানের পুত্যত্তর দেওয়া য়িস্ত 

'ীষফটের পুনকু্থান হওয়ার দ্বারা । যিলি দুভগণ ও 

শানন পদ ও মহিম পদাদির উপর আথিকার পাইয়া 

স্বর্গে গিয় ঈশ্বরের দক্ষিণ ভিতে বর্তমান আছেন । 

| চসুর্ঘ অধ্যায় 
অভএব যেমত খীষ্$ট আমারদের কারণ স্বশরীরেতে 

দুঃখ ভোগ করিয়াছেন তদ্নত্রমে তোমরাও তত্তুল্/ 

মনেতে সফজ্জ হইয়া থাক কেননা যেটা শ্বশরীরেতে 

ছুখখ ভোগ করিয়াছে সেটা পাপ হইতে নিরন্ত 

হইয়াছে । তাহাতে সে আপন শরীরগ্থ থাকার বক্রী 

সময় আর মনুষ্যেদের কামাভিলাষানূক্রমে না 

কাটাইয়! ঈশ্বরের ইন্ছান্যায়ী যেন ক্ষেপণ করে। 
* 

কেননা: ভিন্দেশি লোকের বাঞ্ঠিত কম্মের পালনে 
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আমারদের গত ব্যুসের সময় বহুত হইল তাহাতে 

যখন আমর! লাম্পটেতে বিপরীত, কাষেতে অতিবাদ্ 

মদ্দিরাপানেতে রুঙ্গরূুসেভে মাতলামিতে বিরুদ্ধ বিগুই 

পৃজাতে কাল যাপন করিলাম । ইহাতে যে ভোমর্! 

তন্মভ বিপরীত রুঙ্গরূসাদিতে ভাহারদের-সঙ্গে ধাইকু] 

যাওনা তাহ) আশ্চর্য্য মানিয়। তাহারা তোমারদের 

মন্দ বলে। কিন্ত ভাহারুদিগকে স্থকর্মের নিকাশ 

তীজ্ার নিকট দিতে হইবে যিনি জায়ুন্ত লোক ও ম্ত 

লোকেরদিগকে বিচার করিতে প্রস্তত আছেন | কেনন! 

ইহার কারণ মজল সমাচার মৃতলোকেরদিগতকঞ্ড 

প্রচার কর। গিয়াছিল যেন শরীরেতে তাহারদের 

বিচার ম্ন্ষ্যেরদের মৃতন হয় কিন্ত আত্মার ভাহারু! 

ঈশ্বরান্ষারে জীয়ে | কিন্ত সকল বিষয়ের শেষ 

সন্গিকট হইয়াছে অতএব সবোধ থাক ও পার্থন! 

সাধিতে সচেতন হইয়া রুহ | এব" সকলের অগে, 

আপনারদের মধ্যে পরস্পর কারুণিক পম পালন 

করহ কেননা পেমে বিস্তারিত পাপের আচ্ছাদন 

করিবে । তোমরা) পরস্পর এক জন অন্যেরদিগকে 

অকাবশ/ রূপে আতিথাদি ব/ব্হার করহ। পুত্যেক 

জন যেমত ২. পুসাদ পাইয়াছে সেই ং. মতে ঈশ্বরের 

বিবিধ পুসাদের সূপাত্র.জ্ঞানে তাহা দিয়। পরন্পরে 

 অন্যঠোন্ঠর হিত যেন সাধে | যদ্দি কেহ কথ) 
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পিতরের পথম সাধারণ পত্র 

পপ্তাৰ করে তবে সেঈশ্বরের বাণীর জ্ঞানে কহুক 

যদি কেহ সেবা করে তবে তাহা উশ্বরের দত্ত 

সাধ্যান্সারে করা ফাউক তাহাতে যেন সকল কর্ে 

ঈশ্বরের মহিমা যিশ্ত শ্বীষ্টের ছারা পুকাশিত হয 

তাহাকে পুশণসা ও পুভ্ত্ব সদা সর্ব্বদ! হউক আমেন | 

হে পিয়েরা সে অগ্নিৰ পরীক্ষা যাহাতে তোমরা 

পরীক্ছিত হইব] তাহাতে চমৎকৃত হই না যাদ্শ 

কোন অসম্ভব গতিক তোম্ারদিগকে হটিয়াছে। 

বরঞ্চ আনন্দ করহ ফে তাহাতে তোমরা খাটের দূঃখ 

ভোগের সহভাগী হইলা ফে তাহার মহিমা যখন 

পকাশিত হইবে তশ্বন তোমরা অত্যন্ত আনন্দে যেন 

প্লকিত হও । যদ্িভূ ভোমর! শাকের নাম্ পুযুক্তে 

নিন্দিত হও তবে ধন্য তোমরা কেননা প্ভাপের ও 

ঈশ্বরের আত্ম! ভোমারদের উপর বর্ভিতেছেন | কিন্ত 

তোমারদের মধ্যে কেহ যেন বধী কি চোর কি ষকর্মা 

কিবা অন্ঠেরদের কর্মেতে সালক্যামধ্যস্থ হইয়া দুঃখ 

ন) পায়ু । কিন্ত যদি কেহ শ্ীঁকিয়ান হইয়া দূংখ 

পাফু তবে সে লঙ্জিত না হউক বর তাহার বিষজ্ে: 

সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ কক্তক | কেননা সেই সময় 

উপস্থিত আছে যখন দণ্ড বিচার ঈশ্বরের ঘরেতেই 

আরম্ভ হইবে এব” যদি আমারদের স্থানে তাহার 

আর্স্ত হইবে তবে ইশ্বরের মঙ্গল সমাচারের 



১৮ 

৯ 

জ্ঞানে আপনারদের প্ুণকে সমর্পণ করুক। 

গঞ্চস্ অধ্যায়ু ৮১ 

আলীজ্ঞাবহ যাহারা হয় তাহার্দের শেষ কি হইবে । 

আর যদিতু যাথার্থিকের! কফেতে ত্রাণ পায় তবে 

অধর্মা ও পাপী কোথায় উপনীত হইবে। অতঞএর্ক 

যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছান্সারে দূঃখ ভোগ করে তাহার 

সুক্রিয়া করিতে ং তীহার নিকট বিশ্বাসি সৃক্তিকর্তারূ 
০৮৮৮৯ 

পঞ্চম অধ্যায় 

ভোমার্দের মধ্যে যে পীচীন লোক হয় আমিও 

এক গ্াচীন এব” শ্বীষ্টের দূত ভোগের সাক্ষী ও যে 

এম্থ্য্য পুকাশিত হইবে তাহার সহভাগী হইয় 

তাহারদিগকে চেতাইফু! দি। যে তোমার্দের মধ্যকার: 

ঈশ্বরের পাল্্কে প্রতিপালন কর এব” তাহার তত্বাৰ 

ধারণের ভার উপরোধ্ ভাবৰেতে না লইয়ু? ্বেচ্ছাপূর্ব্বক 

গৃহণ করহ ছার লাভের নিমিত্তে নহে কিন্ত সুরত 

মনেতে পুবর্ত। অপর পুভভূর অধিকারের উপর পুভৃত্থ 
না ধরিয়া পালের দৃৰ্টান্ত যেন থাক । এব্* পুধান 

মেষ্পালক যখন পুকাশিত হইৰেন তখন তোমরা! 

এক এই্বর্ষেঃর মুকুট পাইৰা যাহা আরউরিয়া যায় না। 
তন্মত তোমরা হে যুবকেরা বৃদ্ধ লোকেরদের বশীভূত 

হও বরঞ্চ তোমরা সকলেই এক জন্ অন্যের বশে থাক 

এব্*নমুতাকে পরিধান কর্হ কেননা ঈশ্বর অহস্কারিকে 

রোধন করেন কিন্ত নমুমানকে পুসাদ দেন। অতএব 
4 & 2 2, 81% 



৯৬৩. পিতরের পথ্ম সাধারণ পত্র 

'তোমর। ঈশ্বরের পুবল ভূজের নীচে নত হইয়া গাব 
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তাহাতে তিনি সময়ান্ক্রমে তোমারদিগকে যেন উন্নত, 

করেন । তোমারদের সমস্ত চিন্ত! তাহার উপর রাখিয়া 

দেও কেননা তিনি তোমারদের কীরণ চিন্তা করেন । 

সবোধ্ হও সচেতন থাক কেননা! ভোমার্দের বিপহ্ষ 

শয়ুতান স-গঞ্জিত সিহের ন্যায় কাহাকে খাইয়া 

ফেলিতে পারে ইহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়। 

ফিরে । অতএব ধর্খেতে দৃঢ হইয়া তাহাকে পুতিরোধ 

করহ এব" যে ততুল্য কেশ তোমারদের জগতিস্থ ভীত্, 

গণেরদিগকে পূর্ণ রূপে হটিয়াছে ইহা জ্ঞাত হও । 

কিন্ত সর্র্ব পূসাদ দাত! উশ্বর যিনি যিশু শখ্ীষ্জের দ্বার! 

আমারদিগকে আপনার অনন্ত এশ্বর্যেভে আহীন 

করিয়াছেন তিনি তোমারদের কিঞিৎ কালের দূ 

ভোগ হইলে পরে তোমার্দিগকে সিদ্ধ ও স্থির ও দৃঢু 

ও স্থায়ী করুণ। তাঁহার পৃভাহ ও পুভূতব সদদাসব্ববদা 
হউক আমেন | সিলানস যে আমার অন্মানে 

বিশ্বাসি ভীই আছে তাহার দারা আমি তোমারদিগকে 

স্ষেপ মতে বুঝাইয়! ও পুমাণ দিয়া লিখিয়াছি যে 

যাহাতে তোম্র! স্থির হইয়া] আছ তাহ] ঈশ্বরের সত্য, 

প্সাদ আছে । বাবেলে যে মগুলী তোমারদের সঙ্গে 

মনোনীত হইয়াছে সে তোমারদিগকে নমস্কারু বলে এব* 

আমার পুত্র মার্ক ও তাহ! বলে। . তোমর] পরেমের" 

2 কাজি 



পিতরের দ্বিতীয় সাধারণ পত্র ১৪$ 

চুম্বনে পরদপরে এক জন আন্যের নমস্কার করহ যিশ্ত 

ীফেতে যত আছ তোমাসকলেরদিগকে শান্তি হউক 

উহার 17 সস্ 

| 
(িতরের দ্বিতীয় সাধারণ প্ত 

গুথ্ম অধ্যায় 

শীষন পিতর কিস খীষ্টের সেবক ও প্রিত যে 

সকল আমারদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত। যিশ্ত খীষ্টের 

যাথার্থেতে আমার্দের সঙ্গে একীমত পরম নিধি রূপ 

গৃত্যয় পাইয়াছে ভাহারদের পুতি | আমারদের 

ঈশ্বরের ও পুভূ ফিস্তর পুজ্ঞান্দে তোমারদিগকে অন্গুহ 

ও শান্তি বিস্তারিত হউক । যদনুক্রমে তাহার এশ্বরিক 

শক্তি আমারদিগকে সকল জীবনার্ঘথ ও ধর্গাচরণার্থ 
সামগী দিয়াছেন তীহার পজ্ঞান দ্বার। ফিনি আমার 

দিগকে এশ্বর্যেতে ও ধর্মেভে আহুান করিয়াছেন। 

যাহা দিয়া আমারদিগকে আত্যন্ত মহৎ ও পরম নিধি. 

রূপ অর্জীকার দেওয়া গিয়াছিল যেন ইহার দ্বারা 

জগতিস্থ কামোভূত নষ্টত| এড়াইয়া গিয়! ভোমরা! 

 এশ্বরিক পুকৃতির অণ্শী হও । অতএব ইহার কারণ 
2222 2122 
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পিতরের দ্বিতীয় সাধারণ পত্র 

তোমরা সব্র্ব মত যত্ু করিয়া আপনারদের পৃড্/য়ের 

উপর ধর্ম ও ধর্মের উপরু জ্ঞান । ও জ্ঞানের উপর 

শাম্যভা ও শাম্ঠতার উপর্-ক্ছান্তি ও চ্ছান্তবির উপর 

ভক্তি। ও ভক্তির উপর ভুঁভ্ক দ্বেহ এব* ভুভ্ক 

ঘ্বেহের উপর প্ষে বাড়াইয়া দেও। কেননা যদিভু, 
এই সকল তোমারদের অন্তরে বর্তমান ও বাহ্ল্যরূপ 

থাকে তবে সে তোমারদিগকে আম্বারদের পুভু যিশ্ত 

খীঞ্চের পরিচয়ে নিঙ্কর্থা ও নিষ্চল! হইতে দিঘেক না। 

কিন্তু যে ব্/ক্তি এ সকলেতে বিহীন থাকে সে তো অন্ধ 

আছে ও দূর দেখিতে পারে না এব* তাহার পূর্ব পাপ 

হইতে আপনার পরিস্কার হওয়া বিস্মৃতি হইয়াছে । 

অতএব হে আমার ভীঁত্রা তোমরা আপনারদের 

আহাীন ও মনোনীত হওয়ার নিশ্চয় করিতে ততোধিক 

যত্বু করহ কেননা যদি তোমরা এই সকলের পালন্ 

কর তবে তোমরা] কখন পতিত হইবা না। কেনৰ! 

এমন করিলে আমারদের পুভু ও ত্রাণকর্তা গ্িস্ত খাটের 

নিত্য রাজ্তে এক পুসন রূপ পুবৰেশ তোমারদের পুতি 

যোগান যাইবে। অতএব যদ্যপিও ভোমরা এই 

সকল কথ] জানিয়া থাক এব* সাম্পুতিক সত্যেভে 

সাব্যস্ত হও তথাপি তাহা তোমারদিগকে সতত স্মরণ 

দেওয়াীইতে আমি হেল করিব না| বরঞ্চ যাবৎ 

পর্যন্ত আমি এই তাগুতে থাকি তাবৎ তোমারদেক্ন 
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পুথম অধ্যায় ৯০৩ 

স্মৃতি উদ্ধাইয়া! ং তোমারদিগকে সচেডন করিতে আমি 

আপনার উচিত বুঝি । কেনন) আম্রদের পুভূ পিশ্ত 

শি যেমত 'আমাকে পুকাশ করিয়াছেন তদনূক্রছে 

আমি জানি যে কিঞ্চিৎ কাল পরে আমার এই ভাঙ্গু 

আমাকে খসাইয়। দিতে হইবে । কিন্ত যাহাতে আমার 

মৃত্যুপরে এ সকল কথা তোমারদের স্মরণে সতত থাকে 

ইহার চে! আমি করিব | কেননা যখন আমরা 

আমারদের পুভূ ঘিশ্ত বীর শক্তি ও আগমনের কথা 

তোমারদিগকে জানাইয়া দিলাঘ তখন আমর] কোন 

চিত্র বিচিত্র কাহিনীরু পশ্চাতে গেলাম না কিন্ত তাহার 

মহিম্ণর পতযঙ্চ সাক্ষী ছিলাম । কেননা খন সেই পরম 

তেজস্ হইতে এমত রৰ বাহিরীইল ফে এইটা আমার্ 

প্রিয় পুত্র ঘাহীতে আমার পরম সন্তোষ তখন ভিনি 

ঈশ্বর পিতা হইতে সম্মান ও তেজ পাইলেন | এব, 

এই রূৰ যে স্বর্গ হইতে আইল তাহা! আমরা শুনিলাম 

যখন আমর! তাহার সঙ্গে পণ্য পর্বতে ছিলাম । 

অপর আমারদের স্থানে ভবিষ্যদ্বাণীর আরও নিশ্চিড 

কথা আছে যাহার পুতি যাদ্শ অক্কীকৃত স্ানে পুদ্বলিত 

পুদ্দীপের পুতি ভোমরা দৃষ্চি রাশিয়া ভাল করহ বারৎ, 

পুতূষ না দেখায় ও গ্ুভাতি তারা তোমারদের 

আন্তঃকরণে উদিত না হয়| ইহাতে পুখমতঃ জ্ঞাত হও 

যে গুস্থের কোন ভবিষ্যৎ কথা গ্াণির স্বয়"উক্ত হয় 
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না 1 কেনন) ভবিষ্যদ্বাণী পৃৰ্বকালে মন্ষ্যের দ্বেচ্ছাতে 

আইল না কিন্ত ঈশ্বরের পুণ্য ব/কিরা যেমন র্জা। 
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কিন্ত লোকেরদের মধ্যে মিথ্যা ভবিষ্/দন্তার৷ ছিল 

যেষত তোমারদের মধ্যে ম্থ্া শিক্ষকণও হইকে 

যাহারা গোপন রূপে নাশক খর্সবঠতয়ি শিক্ষ! 

ঘৃষড়াইয়া দিবে বরঞ্চ যে পুভু তাহারদিগকে ক্রয় 

করিলেন তাহাকে অস্বীকার করিয়া আপনারদের 

উপর সর্বনাশ ত্রিত আনাইবে | এৰ* অনেকে 

তাহারদের কুপথ গমনের অনুগামী হইৰে যাহারদের 

কারণ সত্যের পথ নিন্দিত হইবে । এব” তাহারা 

লোভেতে ফাঁকি কথার ছারা তোমারদিগকে বাণিজ 

সাগুী করিয়া বঠাপার করিবে -কিন্ত তাহারদের দও 
বিচার চিরকাল বিলম্ব করে না ও তাহারদের সব্ব্বনাশ 

ঘুমায় না। কেননা যদি ঈশ্বর পাতকী দূতগণের 

দিগকে রহ্চ! ন] করিয়া নরকে ফেলিয়া দিয়া দৃণ 

বিচারার্থে অন্ধকারের বেড়িতে রক্ষিত হইতে সমর্পণ 

করিলেল | এব" আদি সম্সারকে লা ছাড়িয়া অথর্টি 

জগতের উপর জলপুলয়-আনিয়া অ$ঁম জন যাথার্থের 

পুচারক নূহ্কে রক্ষা করিলেন । এব্* শদম ও অমর 

পুরী ভগ্ম করিয়া উভরূকালের অর্মি লোকের পুতি 



৯১ 

১২ 
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দৃষ্টান্ত করিয়। দিয়া সবর্বনাশেতে দণ্ড করিলেন। এব* 

সেই ভূউ লোকের কদ্র্ধ্য ব্যবহারেতে মনোব্যথিত 

যাথার্থিক লোট যে তাহাকে নিস্তার করিলেন । 

কেননা! সেই যাথার্থিক মনুষ্য তাহারদের মধ্ে 

অবস্থিতি করিয়া দিনে দিনে দেখিয়। শুনিয়া তাহার 

সাত্বিক পণ তাহারদের অকর্তব্ঠ ক্রিয়াতে ব্যথিত 

ছিল। পুভুতে৷ ভক্ত লোকেরদ্িগকে পরীক্ষা হইতে 

উদ্ধার করিতে এব” আসত লোকের্দিগকে দণ্ড 

ভুঞ্জিবার কারণ বিচার দিবস পর্য্যন্ত রাখিতে জানেন । 

কিন্ত বিশেষতঃ সেই সকল যাহারা অপবিত্র কামেতে 

 ইন্দিয়গার্মী হয় এব* শাসনাধিপত্যকে অবজ্ঞা করে 

তাহার! টেটা আপ্তমতি ও মহৎ পদের মন্দ কলিতে 

ভয় করে না | তথাপি স্বর্গায় দূতগণ যাহারা 

শক্তিতে ও সামর্থেতে বড়তর হয় তাহারা পভ 

গোচরে কৃৎ্সা কথা কহিয়। উহ্হারদের অপবাদ করে 

না। কিন্ত ইহারা ধরা যাইবার ও নাশ হইবার 

জ্ঞানরৃহিত পশুবৎ হইয়া যাহা তাহারা বুঝে না 

ভাহা তাহীরা নিন্দ] করিয়া আপনারদের ন্উভাফ 

সমূলে নষ্ট হইবে । এব" দিন পর্যন্ত রক্ষরসাদি, 
করিতে বিলাস মানিয়া অযাথার্থেের পৃতিফল পাইকে 
তাহারা এত ও কলম্ক যে তোমারদের সক্ষে ভোজ 

সভাতে সতাস্থ হইয়। আপনারদের পপঞ্চশায় হাস; 
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কৌতুক করিতেছে ।  তাহারদের চক্ষু কুলটা শরীক 

অধিষ্ঠান ও পাপ হইতে নিরস্ত হইতে পারে না চপল! 

পাণিরদ্িগকে ভ্লাইতে থাকে তাহারদের অন্তঃকরণ 

লুক্ধ কলপনা সাধিতে গুৰর্ত শাপভুউ সন্তানেরা 1 

তাহারা সরুল পথ ত্ঠাগ করিয়া! ভূম হইয়া গিয়া 

বোশরের পুত্র বলাঃমের পথ্ান্গামী হইয়াছে সেই 

ব্যক্তি যে অধাথার্্যের বেতন ভাল বাসিয়াছিল ॥. 

কিন্ত সে আপন দূরিতের উপযুক্ত ভৎসনা পাইল 

কেননা অবোলা গাধাটা! মনৃষ্যের রবেতে কথা 

কহিয়া! ভবিষ্যদ্ক্তীর বাতুলাঘী রোধন করিল | 

ইহার জলহীন কুপ আধীতে উত্ভীয়মান মেঘ যাহার 

কারণ নিত অন্ধকারের ঘোরতা রচ্ছিত ভৃইক্াছে | 

কেনন] তাহারা অনর্থের গ্তমানী কথা কহিয়া যাহারা 

ভুন্তিতে কালছ্ষেপণ করে তাহারদের নিকট হইভে 

যে সকল এড়াইয়া গিয়াছিল তাহারদিগকে শারীরিক 

কামাভিলাষ লাম্পট্যাদ্ির্ ফাদেতে বাজাইতেছে | কিন্ত 

ইহারদিণকে মুক্তি দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাহারা 

আপনারাই নউতার কিন্তর থাকে কেননা যাহা হইতে 

কেহ পরাস্ত হয় তাহা হইতে সে বশতাপনও হইয়াছে। 

কেননা য্দিভু পুভ্ ও ত্রাণকর্তা ঘ্িস্ত শীফে 

পরিচয়েতে জগৎ স*সারের মল সকল ছুটিলে পরে 

তাহার! পুনর্ব্বার তাহাতে আটকিয়া গিয়া হুশতাপন 



তৃতীয় অধ্যায় ্ ৯১০৭. 

হয় তবে পূর্ব গভিক হইতে তাহারদের শেষ গতিক 
/ 

২১ মন্দ কেনন] ভাহারদের ভাগে/। যাথাথের প্ 
॥ 

জানিলে পরে ফে পবিত্র আজ্ঞ।. তাহারদের নিকট 

সমর্পণ ,করা গ্রিয়াছিল তাডা ছাড়িয়া ঘুরিয়া গেলে 

ঘেমত হৃযু ভাহার আপেচ্চা বরঞ্চ সে পথের না জাল] 

২২ ভাল কিন্ত তাহারদিগকে সেই সত/ দৃষ্টান্তান্ক্রমে 

& 

ঘটিয়াছে যে কুককুর আপন বমির নিকট বাহাড়য়া 

গিয়াছে এব” ধৌত শুকরী আপন পক্ষ মধ; গড়াগড়িতে 
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এহ পিয়েরা এই..ফে দ্বিতীয় পত্র আমি সম্পৃতি 

তোমারদিগকে লিখিতেছি তাহাতে তম তোমারদের 

নির্মলান্তকরণ স্মরণার্থে উদ্কাইয়। দি ।. যে পৃণ্ 

তর্বিষ/দ্বকুগণের পুমৃখ্াৎ যে সকল কথ পুবের কথিত 

ছিল তাহার গতি এব" পুভু ও ত্রাণকর্তার পররিতগণ 

আমাসকলের আজ্ঞার গতি তোমরা যেন প্ুণিখান 

করিয়া থাক। আর পুথমে ইহা জান যে শেষ 

কালেতে পরিহীসকেরা উদ্দিত হইয়া আসিয়। আপনার 

দের কামাভিলাষানসারে গমন করিবে । এব" কহিবে 

ঘে উহ্ার আগমনের প্ুতিজ্ঞা কোথায় কেনন। 

পিভ্গণের নিদ্যাগত হৃওনাবধি সমস্ত বন্ত যেরূপ সৃফি 

কালের আরুস্তে ছিল সেইরূপ অদ্যাপিও আছে । কিন্ত 
৮07০9 
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ইহ! তাহারা স্বেচ্ছায় অজ্ঞাত থাকে ফে ঈশ্বরের বাণীর 

দ্বারা আকাশাদি পূর্বে হইয়াছিল এব" যে পৃথিৰা 
জলের বাহির ও ভিডরে স্বিত ছিল । তাহাতে তখন 

কার জগৎ জলেতে প্রাৰিত হইয়া! ন্ট হইল। কিন্ত 

যে আকাশাদি -ও প্থিকী বর্তমান আছে তাহারা 

মেই বাণীতে সঞ্চিত হইয়ুণ বিচারের দিবস ও অ্্সি 

লোকেরদের সর্বনাশ হওন পর্য্যন্ত অগ্ির কারণ 

৯১ 

১২. 

সরুছ্িত হইয়া থাকে । কিন্ত হে পিয়েরা! এই কথা 

যেন তোমারদের আগোচর না থাকে যে পুভুর নিকট 

এক দিবস সহসু বৎসরের সমতৃল/ ও সহনসু বৎসর 

এক দিবসের সমতৃল/ আছে | পুভূতো আপন 

পৃতিজ্ঞাতে শিথিল নহেন যেমত কতেক লোক 

শৈথিল্যের গণন! করে কিন্ত কাহারো! সব্বনাশ ন] 

চাহিয়া সকলেরদের মন ফ্রাণ ইচ্ছা করিয়া আমার 

দের পতি চির হ্ছান্তি করেন । কিন্ত পুভুর দিন যাদ্শ 

রাত্রিকালে চোর তাদ্শ আসিবে ভাহাতে স্বর্গাদি মহ! 

শকেতে স্বানান্তর হইয়া যাইবে ও মৃত্তিকাদি মহ ধাতু 

সকল দগ্ধ হইয়া গলিয়া যাইবে এব" পৃথিকী সম্বকর্ষ্ে 

জ্বলিয়া যাইবে । অতএব যদি এসকল বন্ধ দূৰ হইয়া 

যাইবে তবে পবিত্র ব্বহারেতে ও ধর্মাচরণে কি 

পৃকার লোক হইতে তোমারদের কর্তব্য হয | ঈশ্বরের 

দিবসের আগমনের অপেক্ষায় হইাপৃত্ঠাশী ও সত্বরিত 
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সেই দিবস যাহাতে স্বর্গাদি পুস্থলিত হইয়া! দৰ হইবে 

এব" মহাথাত্ সকল প্রখর তাগেতে গলিগ্রা যাইবে । 

কিন্তু আমরা তাহার অঙ্গীকারানযায়ী এগ মৃতন 

বর্গ ও নৃন পৃথিবীর অপেক্ষা করি যাহাতে যথার্থ) 

বাস করে । অতএব হে পিয়েরা তোমরা এমন দৃব্যের 

পুভ্ঠাশী হইয়া যত্তু পূর্বক চেষ্টা কর যে ভোমর! 

নিখৃৎ ও নিষ্কলঙ্ক হহয়। তাহার সাচ্কাতে সশান্তি 

পূর্বক ঠাহরিতে পার | এব আমারদের পূভুর চির 

ক্ষান্তি পরিত্রাণ করিয়া জান য্মেত আমারদের নয় 

ভাই পাওল ও আপন দান প্রাপ্ত জ্ঞানানৃসারে ভোমার্ 

দিগকে লিখিয়াছে। ও যেমত তাহার সমস্ত পাত্রেতে 

ইহার পুসঙ্গ ও কহিতেছে যাহার মধ্যে কোন ₹ কথা 

বুঝিতে কঠিন হয় যাহার পুর্ভার্থ অশিক্ষ্য ও অস্থির 
লোকের! আপনারদের বিনাশার্থে ব্যত্যয় করে যেমত 

আন/ং গুম্থেরও করে । অতএব হে প্য়েরা তোমরা 

এ সকল অগুশুচি জানিয়! সাবধান যে তোমরা অধর্তি 

লোকের ভুমেতে বিচলিত হইয়া আপনারদের দৃঢতা! 

হইতে পতিত না হও | কিন্ত ধর্ম পুসাদেতে ও আমার 

দেরু পুভু ত্রাণকর্তার জ্ঞানেতে বাড় তাহার কীর্তি এখন 

ও সদাসর্র্বদ] হউক আমেন | 

০-৯০০০০০২ 
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পৃথম অধ্যায় 

সেই জীবনের বাণী যাহা! আদি হইতে হইয়াছিল 

যাহা আমরা শুবণ করিয়াছি যাহাকে আমর+-্বচন্ফুতে 

দেখিয়াছি যাহার উপর আমরা হর দৃষি করিয়াছি ও 

ফাহাকে আমারদের হস্ত সপর্শ করিপ্রাছে। কেননা সেই 

জীবন পুকাশিত ছিল এব আমর] তাহাকে দেখিয়াছি র্] 

ও পুমাণ দিতেছি ও সেই অনন্ত জীবন যে পিতার ্ 

নিকট ছিল ও আমারদের স্বামে প্রকট করা গিয়াছিল : 

তাহাকে তোষারদের পুতি বিদিত করিয়া দি। যাহা? 

আমর) দেখিয়াছি ও শ্তনিযুছি তাহা আমরা ভোম্পর 

দিগকে জানাইয়া দি যেন আমারদের সঙ্গে ভোমারদের 

অনসর্গ হয় এব” সারোদ্ধার আমারদের সংষর্গ পিতার . 

ও তাহার পৃত্র যিশু খীষ্চের সক্ষে আছে । এব" এই 

সকল কথা আমরা তোমারদিগকে লিখিতেছি ফেন 

তোমারদের আনন্দ পরিপূর্ণ হয় । অতএৰ যে বার্তা 
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আমরা তাহার নিকট শুনিয়াহি গ তোষারদ্িগকে 

হিরু] শুনাই তাহা এই মে ঈশ্বর দীপ্তি আছেন এব, 

তাহার মধ্যে অন্ধকারের লেশও নাই । ফ্দ্িআম্রা, 

বলি যে তীহাঁর সঙ্গে আমারদের সঙ্গ আছে গু 

অন্ধকারের মধ্যে গমন করি তবে আম্রা মিথ্যাবাদী 

ও সতে/র পালন করি না। কিন্ত যদি আমরা দীপ্তি 

মধ্যে গমন করি যেমত তিনি আপনিও দীপ্তিডে 

আছেন তবে আমারদের পরস্পর স-সর্গ আছে ও 

তাহার পুত্র রিশ্ত খবীফের রক্ত আমারদিগকে সকল 

পাপ হইতে পরিস্কার করে | যদি আমরা হলিষে 

আমারদের পাপ নাই তবে আমরা স্বয়ণভান্ত আছি 

এব্* সভ্যটা.আম্রদের অন্তরে মাই । যদি আমর 

আগপনারদের পাপ স্বীকার করি তকে আমারদের পাপ 

ক্ধম] করিতে ও আমারদিগকে সমস্ত অধাথার্থ/ হইডে 

পরিষ্কার করিতে তিনি বিশ্বাসী ও পুক্তার্থ আছেন । 

যঙ্দি আমরা! বলি যে আমরা পাপ করি নাই তকে, 

আমরা তাহাকে মিথ্যাবাদী করিয়া! ঠাহরাই এব» 

তাহার বাণী আগারদের মধ্যে নাই । 

| দ্বিতীয় অধ্যায় 

হে আমার বাছারা আমি এই কথা ভোঁমারদিগকে 

লিখিতেছি যে তোমরা পাপ যেন ন| কর কিন্ত যদ্দিতু, 

কেহ পাপ করিয়। থাকে তবে পিতার নিকট এক 
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যাথার্থিক ব্যক্তি ঘ্িস্ত খীষ$ আমারদের পুতিসা্থক 

আছেন। এব” তিনি আমারদের পাপের পায়ু শ্চিত্ত 

আছেন কিন্ত আমারদের কেবল নহেন বরঞ্চ সমূদায় 

জগতেরও হয়েন। এব" যদি আমরা তীহার আজ্ঞ। 

পালন করি তবে ইহাতেই আমারদ্র পুবোধ্ হয় 

যে আমর! তাহাকে জানি । যে জন তীহার আজ্ঞা 

পালন না করিয়] কহে যে আমি তাহাকে জানি সে 

মিখঠাবাদী আছে ও সত্যটা] তাহার মধ্যে নাই | কিন্ত 

যে কেহ তাহার কথা পালন করে সেই জনেতে 

ঈশ্বরের পম অব্শ্য সিদ্ধ আছে ইহাতেই আমর! 

জানি যে আমরা তীহার মধ্ঠ আছি | ফে জন কছে 

যে আমি তীহাতে স্বিত আছি সে জনের কর্তব্য ফে 

উনি যেমত গমম করিলেন সেইমত আপনিও গমন 

করে। হে ভুত্রা আমি তোমারদিগকে কোন নৃতন 

আজ্ঞা লিখি না বরঞ্চ সে পূরাতন আজ্ঞা! যে পুথমাব্থি 

তোমারদের স্বানে ছিল সে পূরাতন আজ্ঞা তো সেই 

বাক্য যাহ। ভোমর! পুথ্ হইতেই শ্তনিয়াছ | পুনশ্চ 

আমি তোমারদিগকে এক নূতন আজ্ঞা লিখিতেছি 

ফে তাহাতে ও তোমার্দিগেতে সত্য আছে কেনন। 

আদ্ধকার্টা 'বহিয়] গিয়াছে এব" সম্পুতি সত্য দীপ্তি 

গকাশমান আছে | যেজন বলে ফে আমি দীপ্তিতে 

আছি কিন্ত আপনার ভুঁতাকে মন্দ বাসে সেতো! 
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অদ্যাপিও আন্ধকারের মধ্যে আছে । যে জন আপন 

ভাইকে পম করে সে দীপ্তির মধ্যে থাকে এব্* তাহাতে 

কোন উচোট খাওনের হেতু নাই। কিন্তযেজন 

আপন ভাইকে মন্দ বাসে সে অন্ধকারের মধ্যে আছে, 

ও অন্ধকারেতে গমন করিতেছে এব কোথা যাইতেছে 

তাহা সে জালে না কেনন1সেই অন্ধকার তাহার চচ্কে 

আন্ধ করিয়া দিয়াছে । হেবাছার! তোমার্দের পাপ 

সকল তীহার নামার্থে হ্ধমা হইয়াছে এই নিমিত্তে 

আমি তোমারদিগকে লিখিতেছি। হে পিতার যিনি 

আদি হইতে হইয়াছেন তীহাকে তোমরা জানিয়াছ 

ইহার কারণ আমি তোমারদিগকে লিখিতেছি হে 

যুবকেরা তোমর পাপাত্মাকে পরাভৰ করিয়া এই 

পুযুক্তে আমি তোমারদিগকে লিখিতেছি হে ছোট 

বালকেরা তোমরা পিতাকে জ্ঞাত আছ এই নিষিস্তে 

আমি তোমার্দিগকে লিখিতেছি । হে পিতার 

আমি তোমারদ্িগকে লিখিয়াছি কেননা যিনি আছি 

হইতে হইয়াছেন তীহাকে তোমরা জানিয়াছ হে 

যুবকেরা আমি তোমারদিগকে লিখিয়াছি কেনন! 

তোমরা বলবন্ত ও ঈশ্বরের বাণী তোমার্দের অন্তরে 

বর্তিতিছে এব* তোমরা পাপাত্মাকে পরাজয় 

করিয়াছ | জগৎকে কিম্বা! জগতিস্থ বস্ধকে ভাল বাসিও 

না কেনন। য্দ্দি কেহ জগৎকে গীতি করে তবে পিতার 
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প্ষে তাহার অন্তরে নাই । কেনন1 জগতের মধ্যে যর 

আছে অর্থাৎ শরীরের কাম ও চচ্ষুর কাম, এব" 
অ-লারেন্্: মাহসর্ধয তাহা পিতা হইতে হয় না কিন্তু 

জগৎ হইতে হয় | এব" জগৎটা। সম্বকামেতে বহিয়। 

যাইতেছে কিন্ত হে ব/ক্তি ঈশ্থরের ইচ্ছ। পালন করে 

সে নিভ্যস্থায়ী হয়| হে বাছার] এইটা শেষ সময় 

আর যেত তোমরা শ্তনিয়াছ ফে খ্বীারি আপিতেছো 

_ €ইমত এখনো অনেক শুফারি হইয়াছে ইহাতে 

১৯ 

চা 

২৯ 

২ ₹ 

আমর] জানি যে এইট] শেষ সময়ু বটে । ভাহীরা 

আমার্দের মধ্য হইতে বাহিরাইয়া!? গেল কিন্ত 

ভাহারা আমারদের মধ্যকার লোক ছিল না কেনন। 

যদ্দি তাহারা আমারদের মধ্যকার লোক হইত তবে 

আব্শ্য তাহারা আ্রামারদের সঙ্কে থাকিত কিন্ত তাহার! 

যেন ব্যক্ত হয় ফে সকলি আমারদের মধ্যকার - 

লোক নহে এই নিমিত্তে তাহা হইয়াছে । কিন্ত 

ধর্সময় হইভে তোমারদের এক অভিষেক আছে 

তাহীতে তোমর। সকল কথা জানহ । তোমর। সড্যকে 

জানহ না| এই নিমিত্তে আম্ি তোমার্দিগকে 

লিখিয়াছি তাহ! নয় কিন্ত ফে তোম্রা! সত/কে জীনহা . 

এব" যে কোন মিথা কথ! সত্য হইতে হয় ন। ইহার ? ৰ 

কারণ । যে ব্যক্ি য়িস্তকে শ্রী করিয়া অস্বীকার 

করে তাহ! ব্/তিরেক কেট মিথঠাবাদী- হয় সেই সে 
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খানি ফে পিতা ও পুজরকে অস্বীকার করে। যে 

কেহ পূভ্রকে অস্বীকার করে সেট! পিতা প্রাপ্ত হয় ন1 

কিন্ত যে জন পৃজ্রকে স্বীকার করে সে জন পিতাকে ও 

গাপ্ত হয়। অতএব যাহা তোমরা পথ্য হইতে 

স্তনিয়াছ তাহা যেমন তোমারদের আন্তরে থাকে আর 

য্দ্িতূ তাহা তোমারদের অন্তরে থাকে যাহা! তোমর! 

পৃথ্মাবধি শুনিয়া তবে তোমরাও পুত্র ও পিতাতে 

থাকিবা। এব্* যে অঙ্গীকৃত কথ] তিনি আমার 

দিগকে অঙ্গীকার করিলেন সে কি না নিত্য জীবন । 

যে সকল তোমারদিগকে ভুলাইতেছে তাহারদের 

বিষয়ে আমি এই সকল পুসঙ্গ তোখারদের পুতি 

লিখিয়াছি । কিন্তু তাহ] হইতে ফে অভিষেক 

তোমর1 পাইয়াছ সে তোমারদিগেতে থাকিতেছে 

এব" কাহার শিক্ষাতে তোমারদের আবশ্যক নাই 

কিন্ত যেমত সেই অভিষেক তোমারদিগকে সকল। 

বিষয়ের কথা শিচ্ষাইতেছে এব" সত্য আছে ও 

তাহাতে কিছু মিথ্যা নাই যদনূক্রমে তাহ! তোমার 
দিগকে শিক্ষা করাইয়াছে তদন ক্রমেই তীহাতে থাক ॥ 

ই] ৰাছার1 তীহাতেই থাক যেন তাহার পৃকাশ হওন 

সময়ে আমরা তাঁহার আগমনে লঙ্জিত না হইয়া! 

২৯ স্সাহসী হই | যদ্দি তোমর] জান যে তিনি যথার্থ 
হন তবে পুতি জন যে যাথার্থ/ করে সে তাহা হইতো 

(00:00 0. 
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জন্বিত আছে ইহাও তোমর। জান 1 

ভ্তীয় অধ্যায় 

দেখ তো কি পুকার প্মে পিতা আমারুদিগকে 

প্দান করিয়াছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান নাঘথেসু 

হই অতএব এ বিষয়ে জগৎ সন্সার আমারদিগকে 

জানে না কেননা সে তাহাকে জানে না। হে পিয়েরা 

এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি পরন্ত আম্রা 

কি হইব তাহা সঙ্গতি পুকাশ হয় নাই কিন্তু 

আমরা জানি যে তিনি য্খন পুকাশিত হইবেন তখন | 

আমরা তাহার সদৃশ হইক কেননা তিনি য্মত 

আছেন সেইমত আমরা তীহাকে দেশি | এব" 

পুৃত্যেক জন ফে তাহাতে এই প্রত্যাশা রাখে তিনি 

য্ম্ত পরিস্ৃত আছেন সেইমত সেই জনও আপনাকে 

পরিস্থার করে | যে কেহ পাপাচার করে সে ব্যবস্থার 

লঙ্ঘন করে কেননা পাপই ব্যবস্থার লজ্ঘন । এব" 

তোমরা জান যে তিনি আমারদের পাপ দূর করিয়া 

দিতে পুকাশিত ছিলেন এব তাহাতে কিছুই পাপা: 

নাই । যে কেহ তীহাতে তিষ্ঠে সে পাপ করে না. 

যে কেহ পাপ করে সে তাহাকে দেখে নাই এব; 

জানেও নাই । হে ৰাছারা কেহ ভোমারদিগকে যেন 

ভুলাইতে না পায় ফে পুক্তাচার করে সে পুক্তার্থ 

আছে যেমত তিনি আপনিও পুক্তার্থ হন । যে 
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লাীগর, করে সে শয়তান হইতে হয় কেনন! 

শযুডান পুথম হইতে পাপ করিয়া আমসিতেছে 

অতএব ইহার কারণ ঈশ্বরের পুক্র পুকাশিত হইলেন 
 ফে তিনি শঙ্কভানের কর্ম সকল নাশ করেন । যে কেই 

ঈশ্বরেতে জাত হ্যু সে পাপাচার করে রা কেননা! 

তাহার কীর্য্য সেই জনেতে থাকে এব" সে ঈশ্বর 

হইতে জন্মিত হইয়াছে ইহার কারণ সে পাপ করিতে 

পারে মা । ইহাতে ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের 

সন্তান ব্/ক্ত হয় যে কেহ লত্যাচার না করে এব” ফে্ 

আপন ভুঁতাকে প্মেও না করে সে ঈশ্বর হইতে 

নহে । কেননা] ফে বার্তা তোমরা পুথ্মাব্ধি শুনিয়াছ 

তাহা এই ফে আম্রা পর্সপর এক জন অন্যরদ্িগকে 

প্ষে কৰি | *কীনের সদৃশ নয় যে পাপাত্া। হইতে 

হইয়া আপন ভ্তাকে ৰ্ধ করিল ও সে তাহাকে 

বধ করিল কি নিমিত্তে না আপনার ক্রিয়া মন্দ ছিল 

ও আপন ভুীতার ক্রিয়া! পুক্তার্থ ছিল এই নিমিত্তে | 

হে আমার ভুাত্রা যদিতু জগৎ সসার তোমার 

দিগকে মন্দ বাসে তাহাতে তোমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান 

করিও না । আমরা তো ভুত্গণের্দিগকে পুষে 

করি এই নিমিত্তে আমরা জানি যে মূ হইতে 

আমরা জীবনেতে উত্তীর্ণ হইয়াছি ফে আপন ভুতাকে 

পুমে না করে সে মৃত্যতে থাকে । ফে কেহ আপন 

65168 555 
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ভীভাকে মন্দ বাসে সে ৰধী আছে এব* তোরা 

জান ফে কোন বধিতে অনন্ত জীবন থাকে না। 

ইহাতে আমর] তাহার পম জানি ফে তিনি আষারু 

দের কারণ আপনার প্াণকে সমর্পপ করিয়াছেন এব 

ভুত্গণের কারণ আপনারুদের পণকে সমর্পণ করা! 

আমারদেরও উপযুক্ত আছে । অতএব হে কেহ 

এ সবসারের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া আপন ভুঁতার 

নির্বাহের আনাটন দেষ্সিয়া! ভাহীর পুতি আপন 

অন্তরস্ত ভাগারকে কুদ্ধ করে. এমন জনেতে ঈশ্বরের 

পেম কিমতে বাস করে। হে আমার বাছার1 আমর] 

বাক্যেতে ও মুখেতে প্রেমে না করিয়। ক্রিয়াতে ও 

সত্যেতে যম করি। ইহাডেই আমরা জানি যে 

আমরা সত্যের সম্পর্কে আছি এব" তাহার সাক্ষাতে 

আপনারদের আন্তঃকরণ ভ্বির করিয়1 রাখিৰ | কেননা 

যদি আমারদের অন্তঃকরণ আমারদিগকে দোষায় তবে, 

ঈশ্বর আমারদের আন্তঃকরণ হইতে মহৎ আছেন ও 

সকলি জানেন। হে পরয়েরা যদি আমারদোর অন্তঃকরণ 

. আমারদিগকে না দোষায় তবে ঈশ্বরের পুতি আমার 

চক 

২৩ 

দের নির্ভয়ু আছে । এব” যে কিছু আমরা ফাচ্ঞ! করি 

তাছা আমরা উ্াহার নিকট পাইতেছি কেনন) আমরা 

তাহার আজ্ঞ। পালন করিতেছি এব্* যে হ কর্ম তাহার 

দৃষ্টিতে তোষণীয় হয় তাহা! আমরা পালিতেছি । এৰ* 
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তাহার আজ্ঞা এই যে আমরা তাহার পুক্র র্রিশ্ত 

খের নামেতে পুত্যয় করি ও পরস্পর পম করি 

য্দনূক্রষে ভিনি আমারদিগকে ভারিয়! দিয়াছেন । 

এব* ফে জন তীাহীর আক্ঞ। পালন করে সে তাহাতে 

বর্তিতেছে ও তিনি সেই জনেতে বর্তিতেছেন এব* ফে্ 

আত্মা তিনি আমারদিগকে দিয়াছেন ইহাতে আমর! 

জানি যে তিনি আমারদ্িগেতে বর্তিতেছেন |" 

চতু্থ অধ্যায় 

হে প্িয়েরা পুতি আত্মাকে পুত্/য় করিও ন1 কিন্ত 

তাহার! ইশ্বর হইতে হয় কিন! ইহার নিরাকরণ্ 

করিতে আত্মারদের পরীক্ষা করহ্ কেননা অনেক 

মিথ ভবিষ্যদ্ক্তা জগতের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে । 

ইহশতে তোমরা! ঈশ্বরের আত্মাকে জানহ প্রতি 

আত্ম। যে যিশ্ত খীঞ্চের সশরীরাগমন স্বীকার করে 

সে উশ্বর হইতে হয়। এব" পুতি আতা য়ে যিস্ত 

খুঁষ্টের সশরীরাগমন স্বীকার না করে সে ইঈশ্বরু- 

হইতে নয় বর" এই সে শ্ীষারি আত্মা যাহার 

আইসনের কথ! তোমরা শ্তনিয়াছ এব" সম্পুতিও, 

জগতের মধ উপস্থিত হইয়াছে । হে বাছারা তোম্র! 

তে ঈশ্বর হইতে আছ এব" তাহারছিগকে পরাজয় 

করিয়াছ কেনন! ফিনি' ভোমারদের অন্তরস্ব আছেন 

তিনি জগতিস্থ ব্যক্তি হইতে মহৎ আছেন। তাহার 
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উগৎ ইইতে হু অতএব তাহার! জগতের কথা কহে 

এব” জগৎট] তাহারদের কথা শ্তনে। আমরা ঈশ্বর 
হইতে হই যে জন ঈশ্বরকে জানে সে আমারদের কথা! 

স্তনে যে জন ঈশ্বর হইতে নহে সে আমারদের কথা স্তনে 

ম]ইহায় আমর! সত্যের আত্মা ও ভুমের আতা! জানি। 

হে পিয়েরা আমরা পরস্পর যেন পুমে করি কেনন! 

পম ঈশ্বর হইতে হফু এব” যাহারা পম করে তাহার 

গুত্যেক জন ঈশ্বর হইতে জাত হয় । যে জন প্মে না 

করে সে ঈশ্বরকে জানে না কেনন] ইশ্বর আছেন পেম। 

এব"ঈশ্বরের পম আমারদের পুতি ইহাতে ব্যক্ত ছিল যে 

ঈশ্বর আপন একাজাত পুত্রকে জগতের মধ্যে পর্ণ 

করিলেন যেন তাহার দ্বারা আম্রা জীবন প্রাপ্ত হই। 

ইহাতে প্ষে হয়ু যে আমরা তাহাকে প্মে করিলাম্ 

তাহ] নয কিন্ত ফে তিনিই আমযারদ্গকে পম করিলেন 

এব* আপন পুন্রকে আমারদের পাপের প্ুুয়শ্চিত্ত 

হইবার কারণ প্রেণ করিলেন । হে প্িফ়ের। ঈশ্বর যদি 

আমাদুদিগকে এমত পম করিলেন তে আমার্দের 

পরসপর্ পম করা কেমন উপযুক্ত হয় । ঈশ্বরকে কেহ 

কখনও দেশে মাই ফ্দিতু আমরা পরস্পর পুষে করি 

তকে ঈশ্বর আসারদের অন্তরে বাস করেন এব" তীহার 

পেম আমারদিগেতে সিদ্ধ হয় । ইহাতে আমরা জানি 

যে আমরা] তঁহ্থাতে বর্তিতেছি ও তিনি আমারদিগেতে 
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বর্তিতেছেষ যে তিনি আমারদিগকে আপন আমার 

সঙ্গ দিয়াছেন । এব” যে পিতা পুত্রন্কে জগতে্ক 

ত্রাণকর্তা করিয়া প্রেণ করিলেন ইহা। আমরা. 

দেখিয়াছি ও পুমাণ দিতেছি । ফে কেহ মিশতে 

ঈশ্বরের পৃত্র করিয়া স্বীকার করে তাহাতে ঈশ্বর বাস, 

করেন ও ঈশ্বরেতে সেও বাস করে । এব" ঈশ্বরের প্ষ্ 

ফে আমারদের পতি আছে ভীহ! আমর] জানি ও 

গৃত্যয় করি ঈশ্বর পমেই আছেন এব*ফে জন পমেতে 

বাস করে সে ঈশ্বরেতে বাস করে ও ঈশ্বর তাহা ॥ 

ইহ্ীতে আমারদের পেম সিদ্ধ হয় যে বিচারের 

দিবসে আমারদেহ সাহস থাকে কেননা! ষ্মেত তিনি 

আছেন সেইমত আমব্রা এই জগতে আছি । প্রমেডে 

কিছু ভয় নাই কিন্ত পম সিদ্ধ হইয়া ভয়কে দূর 

করে কেনন! ভয়েতে বেদনা আছে যেজন ভফ 

করে সে প্মেতে সিদ্ধ নহে । তিনি পথম আমাৰ 

দিগকে পরম করিলেন এই নিমিত্তে ভামর] তীহাঞ্ধে 

পম করিতেছি । কেহ আপনার ভাীঁতাকে মন্দ 

বালসিয়া যদি বলে যে আমি ঈশ্বরকে পম করি তকে 

সে মিথ্যাবাদী হয় কেনন! আপনার ভাই যাহাকে 

'দেখিয়াছে তাহাকে ফে প্রেম করিভে পারে না সে 

ঈশ্বর ফাহাকে ন৷ দেখিয়াছে তীহাকে কি রূপে গে 

করিতে পারে। এব" তাহ] হইতে আমর] এই 
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আজ্ঞ পাইয়াছি যে ইশ্বরকে ফে কেহ প্ষেকরেসে 

আপন ভুতাকেও পুষে করে | 

পঞ্চম অধ্যায় 

যে কেহ গ্িশ্তকে খীষট করিয়ু। পৃত্যয় করে সে 

ঈশ্বর হইতে জন্মিত আছে এব* গতি জন ফে জনকৃকে 

প্মে করে সে তাহার জন্মিতকেও-পোুমে করে। যখন 

আমরা ঈশ্বরকে পম করি ও তাহার আজ্ঞ) পালন. 

করি তখন আমর! জানি যে ঈশ্বরের সন্তানের্দিগকে 

আমরা পম করি । কেনন! ঈশ্বরের পেমে এই যে্ 

আমরা তীহার আজ্ঞা পালন করি এব তীহার আজ্ঞা 

কঠিন নহে । কেনন) যাহা উশ্বর হইতে জন্মিত 

ভাহ।] জগৎ স"সারকে পরাভবৰ করে এব্* জগৎ স-সাহ্ 

যাহাতে পরাজিত হয় সে পরাজয় কি না আমার 

দের পৃত্যয়। যে জন যিস্তকে ঈশ্বরের পৃত্র করিয়! 

পৃত্য় করে সেই জন ব্যতিরেক কেট! জগৎ স-সারকে 

পরাজয় করে। এই সেই যিনি সজল ও সর্ক্তেতে 

আইলেন অর্থাৎ য্িস্ত খুঁউ কেবল সজলে নহে কিন্ত 
সজল ও সরক্তেতেই এব” যাহা! পুমাণ দেয় সেইতে! 

আত্ম! কেননা আত! তিনি সত্য। কেননা স্বর্গেতে 

তিনট। সাক্ষী আছেন পিতা ও বাণী ও ধর্মাত্বা এক. 

এই তিন এক । অপর পৃথিবীর মধ্ তিনট! সাক্ষী 

দের আত্মা ও জ্ল ও রক্ত এব* এই তিন একেতে 
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মিলন হয়। যদি আমরা মনুষ্ণরদের পুসাণ লই 

তকে ঈশ্বরের পুমাণ বড়তর আছে কেননা ঈশ্বরের 

পুমাণ যাহা তিনি আপন প্ত্রের বিষয়ে সাচ্ছী 

দিয়াছেন তাহা এই | ফে জন ঈশ্বরের পত্রের উপরূ 

বিশ্বাস করে সেই জন আপন অন্তরে সাক্ষী রাখিতেছে 

যেজন ঈশ্বরের কথা পুত্যয় না করে সে তাহাকে 

মিথ্যাবাদী করিয়া! ঠাহরাইয়াছে কেনন। ঈশ্বর আপন 

পৃত্রের বিষয়ে ফে পুমাণ দিয়াছেন তাহার পুতি 

সেতো গ্ৃত্য় করে নাই | এব” সেই পৃমাণ এই ফে্ 

ঈশ্বর আমারদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন এব্* সেই 

জীবন তীহার পত্রেতে আছে । যাহার নিকট প্জট 

আছেন তাহার নিকট জীবনও আছে এব্* যাহার 

নিকট ঈশ্বরের পুজ্র নহেন তাহার নিকট জীবনও 

নাই | তোমরা যে ঈশ্বরের পূজের নামেতে পৃড্যয় 

করহ তোমারদেরি নিকট আমি এই সকল প্রসঙ্গ 

লিখিয়াছি তাহাতে তোম্্র! আপনারদের অনন্ত 

জীবন পাপ্ত হওয়া! যেন জ্ঞাত হও এব* ঈশ্বরের পৃত্রের 

নামেতে যেন বিশ্বাস কর । এব" তাহাতে আমার 

দের এই সাহস আছে যে তাহার ইচ্ছামত যদি আমরা 

কোন বিষয়ের যাচ্ঞা করি তবে তিনি আমারদের 

কথা শুনেন | এব্* যদি আমরা জানি ফে তিনি 

আমারদের কথা শুনেন তবে ফাহ যাচ্ঞা করি কিছু, 
7) এ এ ৫এ 
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কেন হয় ন। আমর! জানি যে আমর! আপনারদেরর 

যাচিত নিবেদন পৃপ্ত হই। যদি কেহ আপন ভতাকে 

কোন অমর্ণার্থ পাপে পাপ করিতে দেখে তবে সে 

যাচ্ঞা করিবে এরং যাহারা মরণার্থ পাপ না করে 

তাহারদের হেতু তিনি তাহাকে গ্ীণদান করিবেন এক. 

মরণার্থপাপ আছে ও তাহার কারণ সে প্রার্থন! 

করিবে তাহা আমি কহি না। সমস্ত আযাথার্থ? 

পাপই বটে কিন্তু এমন পাপ আছে যে মরণার্থ নহে। 

আমর! জানি যে ঈশ্বর হইতে যে কেহ জন্মিত হয়ু 

সেপাপকরে না কিন্ত যে ঈশ্বর হইতে জন্মিত সে 

আপনাকে সণ্রক্ষণ করে এব” পাপাত্সা তাহাকে 

সপর্শ করিতে পায় না । আমরা জানি যে আমরা! 

ঈশ্বর হইতে হইয়াছ্ি আরু বে জগৎ সমূদ্যয় পাপেতে 

পড়িয়া আছে | এব্* আমরা] জানি যে উশ্বরের 

পুত্র আলিয়াছেন ও যিনি সত্য আছেন তাহাকে 

জানিতে আমারদিগকে বোধ দিয়াছেন অপর যিনি 

সত্য আছেন তাহাতে ও তীহার পুত্র গিস্ত খ্বীষ্টেতে 

আমরা আছি ইনি যে সত্ঃ ঈশ্বর ও অনন্ত জীৰন | 

হে বাছার। বিগুহাদি হইতে ত্যজ/মান থাক আমেন। 

ফোহনের দ্বিতীয় পত্র 

পুচীন ব/ক্তি সেই মনোনীতা! ঠাকুরাণীর পুতি ও 
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উহার ছীওয়ালেপ্দের পুতি যাহারদিগকে আছি 

সত্যেতে পম করিতেছি কিন্ত কেবল আমি নহি বরঞ্চ ফে্ 

সকল সত্যকে জানে তাহারাও সেইমত করে ।সেই সত্যের 

কারণ যে আমারদের অন্তরে বাস করিতেছে ও আমা 

দের অভ্যন্তরে নিত্য থাকিবে | ঈশ্বর পিতা হইতে ও 

পিতার পুল্র পৃভূযিস্ত খীষ্তট হইতে অন্গুহ ও দস! ও 

শান্তি তোমারদের সঙ্গে সত্যেতে ও প্ম্তে থাকুক ॥ 

তোমার কতেক ছাওয়ালেরদিগকে আমার্দের পিতার 

প্প্ত. আজ্ঞান্সারে সতে/ঃতে গতি করিতে দেখিয়া 

আমি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলাম | অতএব হে গে! 

ঠাকুরাণী সম্পৃতি আমি তোমাকে কোন নূতন এক আজ্ঞ! 

লিশিতেছি তাহ 'নয়ু কিন্ত সেই যে প্থমাবধি আমর! 

প্প্ত হইয়া আসিতেছি অর্থাৎ ফে আমরা পরস্পর 

পুম করি ইহাই লিখিয়া আমি তোমাকে কাকুতি 

করিতেছি । এব* পরম তো এই ফে আমরা তাহার 

আজ্ঞানুক্রমে গমন করি এব” এই সে আজ্ঞা যেমত 

তোমরা পুথ্মাবধি শ্তনিয়াছ যে তাহাতে তোমারদিগের 

গমন করা কর্তব্য । কেননা অনেক পুবঞ্চক জগতের 

মধ্যে পুবিউ হইয়াছে যাহারা যিস্ত খীষ্টের সশরী.. 

রাগম্ন স্বীকার করে না এই এক পুবঞ্চক ও শ্ীঙ্টারি 

ব্যক্তি। তোমরা সসাবধান থাক ফে আমর! আপনার 

দের কৃত কর্মের ক্ষতি না পাই কিন্ত পূর্ণরপ পুতিফল 
1) এএ এ 0৫ ৪ 
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৯. যেন প্রাপ্ত হই। যে কেহ বিপর্যয় করিয়া খীঞ্টের 

শিক্ষাতে সাব্যস্ত না থাকে সে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না 

যে জন শীষের শিক্ষাতে স্বির থাকে সে তো পিতা ও 

১* পুত্র উভয়কে প্রাপ্ত হয়। যদি কেহ তোমারদের 

নিকট আসিয়া এই শিক্ষা সঙ্ষে না আনে ভবে 

তাহাকে স্ববখটীতে লইও না এব" তোমার কর্ম সিদ্ধ 

১১ হউক করিয়) তাহাকে বলিও না ॥ কেনন] যে কেহ 

তোমণর কার্য) সিদ্ধ হউক করিয়া] তাহাকে বলে সেই 

১২ তাহার কৃকর্মের মহভাগী হয়। আসার অনেক ! 

পূসঙ্ তোমারদিগকে লিশিতে থাকিলে আমি কাগজ 

ও কাঁলীতে ভাহা করিতে চাহিলাম না কিন্তু তোমার 

দের নিকট আসিয়া মৃখামূখি কহিতে আমার আশ! 

আছে তাহাতে যেন আমারদের আনন্দ পূর্ণ হয়। 

১৩ তোমার মনোনীতা ভগিনীর ছাওয়ালেরা, তোমাকে 

নমস্কীর বলে আমেন 177 ] 
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গ্যাচীন ব/ক্তি প্রিয়তম গায়সের পুতি যাহাকে আগ 

যে ভোমার জীবাত্ম। যেমত সফল হইতেছে সেই 

মড তৃষি সর্ধর্বতে৷ ভাবেও সফল এৰ* সুস্থ হও$ 

২. সত্যেতে পম করি | হে প্রিয় আমার প্রার্থনা আছে. 

৩. কেননা যখন ভুাত্গণ আসিরা তোমার লত্যেভে 
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যাদ্শ চলন আছে তোমার তাদ্শ অন্তরস্থ সতের 

পুমাণ দিল তখন আমি আত্যন্ত আনন্দে আনন্দিত 

ছিলাম। আমার ছাওয়ালেরদের সত্যেতে গতি করার 

শুৰণে যেমত হয় ইহা হইতে আমার কিছু আনন্দ 

বন়্ হয় না। হে পয ভুমি ভুাত্গণের পুতি ও 
বিদেশিগণের পুতি যে কিছু কর্হ তাহা ,তুমি 

বৈশ্বাসিক মত করিতেছ । ও তাহারা মগুলীর অগে, 

তোমার পেমের পুমাণ দিয়াছে এব* তুমি যদ্দি তাহার 

দিগকে আপনারদের যাত্রায় ঈশ্বরের যোগ্য রূপে 

আগে বাড়াইযু! থোও তবে তৃমি ভাল করিবা। কেননা! 

তাহারা ভিনদেশিরদের স্থানে কিছ গৃহণ না করিরা 

তাহার নামার্থে দিগ্বিদিগ চলিয়া গেল। এতদর্থে 

এমতেরদিগকে আমারদের গৃহণ করা কর্তব্য যেন 

জামরা] সত্যেতে সহকারী হ্ই। আমিতো মওলার্ 

পুতি লিখিয়াছিলাম কিন্ত দিয়ত্রিফস যে তাহারদের 

মধ্যে পরামাণিক হইতে ইচ্ছা! করে সে আমারদিগকে 

ব্বীকার করে না। অতএব যদি অমি আনি তবে 

আমারদের বিরুদ্ধে তাহার দ্বেষ বাক্যের বক্বকাদ্ছি 

যে ক্তকর্ম আছে তাহার পুতি আমি মনোযোগ 

করিব অপর তাহাতে শান্ত না হইয়া সে আপনি 

ভুীত্গণেরদিগকে গৃহণ করে না এব* তাহা করিতে 

যাহারা ইচ্ছু হয় তাহারদিগকে সে নিষেধ করে ও 
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মণ্ডলী হইতে বাহির করিয়। দেয় | হে পরিজ যাহা 

মন্দ আছে তাহার আনগামী হইও ন| কিন্ত যাহ? 

ভাল হয়ু তাহার অন্গমন করহ ফে ভাল করে সে 

ঈশ্বর হইতে হয় কিন্ত যে মন্দ করে সে ঈশ্বরকে 

দেখে নাই | দেমেত্রিয়স্কে সকলি এব* সত্য আপনি 

ভাল কহিয়া পুমাণ দেয় বর" আমরাও পুমাণ দিতেছি 

এ” তোমরা জান ফে আমারদের পরাণ সত্য আছে। 

আমার অনেক পৃুসঙ্গ লিখতে আছে কিন্ত আমি 

কালী ও কলম দিয়া তোমাকে লিখিব না| কিন্ত 

আমার আশা আছে যে শীঘ তোমার সাক্ষাৎ পাইস্কা! 

আমরা মৃখামূখি কহিৰ শুনিব। তোমাকে শান্তি 

হউক এখানকার বন্ধৰান্ধব সকল তোঘার নমস্কার 

. লে ওখানকার বন্থবাস্ধবেরদিগকে নাম ২ করিয়া 
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রভ্দা য্িশ্ত শীষ্টের সেবক ও যাকুবের ভাই সে 

সকলের পুতি যাহার! ঈশ্বর পিতায়ু পরিজ্কত এব 

যিশ্ত খীফেতে 'আছ্বানিত ও জণ্রক্ষিত হইয়াছে । 

তোমারদের পুতি দয়। ও শান্তি ও পম বিস্তারিত হউক। 

হে পিয়েরা আমি ভোমারদিগকে সাধারণ পরিত্রাণের 
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বিষয়াদি লিখিতে একান্ত যত্বু করিয়! সেই ধর্ম জ্ছে 

পৃণ্যহানেরদের স্থানে পাব সমপিত ছিল তাহার 
কারণ যেন তোমরু! পাণপণে যুদ্ধ কর ইহা তোমারু 

দিগকে উপদেশ দ্িয়া লিখিতে আমি আপনার 

আব্শ)ক জানিলাম | ক্রেননা কতেক ব্ক্তি আসিহ়! 

ঘৃষড়িয়া গিয়াছে যাহারা পূর্ব কালে নিরপিত হইয়া! 

এই দণ্ডার্থে ছবির করা গিয়াছিল অধর্গিলোক যে: 

আমার্দের ঈশ্বরের পূসাদকে লাম্পট্যাদি করিস 

অন্যথা করে এব” একাধিপতি ঈশ্বরকে ও আমারদের 

পৃভূ খিন্ত কে আন্বীকার করে । অতএব যদ্/পিও 

তোমরা একবার ইহা! জানিলা বটে তথাপি আসি 

তোমারদ্গকে কারণ দেওয়াইতে ইচ্ছা করি যে পুভূ 

মিশ্বর দেশ হইতে লোকেরদিগকে উদ্ধার করিয়া? 

পশ্চাতে যে সকল পুড/য় না করিল তাহারদিগকে 

নষ করিলেন্। এব” ফে ২ স্বর্গীয় দূতগণ আপনার 

দের পুথমাবনস্থায় না থাকিয়া আপন ৬» বাস ত্বান 

পরিতঠাগ করিল “তাহারদিগকে তিনি মহ] দিনের 

বিচারার্থে নিত্য বন্ধনে অন্ধকারের মধ্যে রাখিয়া? 

দিয়াছেন | যেমত সদম ও আমরা ও তাহারদের 

নিকটস্থ নগর সকল যে ভাহারদের সদশ পরক্রীগমন 

করিয়া ও জাতি বিরুদ্ধ শরীরান্গামী হইয়া! 

অনিবর্কাণানলের সমুচিত দও পাইয়া দৃষান্তার্থে ব্যক্ত 
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রূপে স্কাপিত করা গিয়াছে । তদন্ক্রমে এই স্বগকেরা 

শরীরকে অপবিত্র করে ও কর্তৃত্কে অবজ্ঞা করে 
এব" মহৎ পদের মন্দ হলে । তথাপি মুখ্য দূত 

মিখাল যখন মোশার শরীরার্থে শয়তানের সহিত 

বাদানুকাদ করিয়া উত্তর পুত্যত্তর করিতেছিলেন তখন 

তিনি তাহার পুতি তিরস্কার বাক্যের দ্বারা কোন 

অপবাদ করিতে সাহস করিলেন ন! কিন্তু কহিলেন 

যে পৃভু তোমাকে ধ্ম্কাইয়। দেন | কিন্তু ইহার! 

হে ২ বিষ্যুকে ন1 জানে তাহাকে তাহারা নিন্দ! কহে 

এব” যাহ! তাহারা অবোধ পশ্তর সদশে স্বস্বভাবে জাগে 

তাহাতে তাহীরা আপনারদের ভুউতা করে। ধিক 

তাহারদিগকে কেননা তাহারা কীনের পথে গমন 

করিয়াছে ও ব্লাঃমের্ প্রস্কার লোভে তাহার ভূমের 

পাছে সবেগে ধাইয়া। গিয়াছে এব” করাশখের নষ্উভায়ু 

বিন হইয়াছে । ইহারা তোমারদের পার্থ ভোজ্যের 

কলঙ্ক হয় ফে তোম্ণরদের সঙ্গে ভোজনাদিতে সভাঙ্থ 

হইরু। নির্ভয়ে আপনারদের উদ্র পূর্ণ করে তাহার! 

জলহীন মেছ বামুতে চতুর্দিগে উ়্ীঙ্কমান ফুলৰর! 

বৃক্ষ ফল রহিত ছ্বিবার মৃত সমূলে উৎপাটনীয় | 

সমূদে'র পুচওড তরঙ্গ যে আপন লঙ্জ। নির্গত করিয়। 

সফেন হয় ভূমণীয়ু নক্ষত্র যাহারদের কারণ নিড্য 

অন্ধকারের ঘোরত্ব অপেক্ষা করিয়া থাকে |. এব* 
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আদম হইতে সপ্তম পুরুষ যে হুণেক তিনিও ইহার 

দের বিষয়ে ভবিষ/দ্বাণী কহিলেন ফে দেখ পু 

আপন কোটি ২ প্্/বানেরদিগকে সঙ্গে করিয়া! | 

সকলের উপর দণ্ড বিচার কারতে এব” তাহারদের্ 

মধ্যকার অধর্মি সকলেরদিগকে তাহারদের দক্কৃচ 

অধর্ম ক্রিয়ার নিমিত্তে ও সেই কল দূর্বাক্য যে 

অথর্মি পাপিগণ তাহার বিপক্ষে কহিয়াছে সে সকলের 

কারণ পুৰোধ পৃর্র্বক দোষ বুঝাইতে আসিতেছেন। 

ইহারা আপনারদের কামাভিলাষান্ক্রমে গতি করিয়া 

কচ্কচ্ঠা ইত্যাদি স্বভাগয নিন্দুক হয় এব” লাভ নিমিত্তে 

মন্ষ্ঠেরদের মূর্ভিকে মানিয়া স্বমূখে বাড়ান কথ] 

কহে। কিন্ত হে পিয়েরা যে কথা পৃব্রে আমারদের 

পুভুযরিস্ত ্ীষ্টের পরিতগপ্েে উক্ত ছিল তাহা স্মরণ 

করহ। কেননা তাহারা তোমারদিগকে কহিল যে: 

শেষ্ কালেতে পরিহাসকেরছের উদ্ভব হইবে যাহারা 

আপনারদের দূ কামানূয়াফি গতি করিবে । এই 

সকল সেই'ব্র্গ যাহারা স্বতন্ত্র হইয়া] থাকে এন্দিয়িক 

লোক যাহারা আত্মাকে রাখে না। কিন্ত হে পিয়িরা! 

তোমরা তো আপনারদের পবিত্রময় ধঙ্মেভে আপনার 

দের থর্মবৃদ্ধি সাথিয়া ধর্মাত্মায় প্যর্থন। করিয়া] । আনার, 

দের পভুয়িন্ত খীষ্টের নিত) জীবনার্থ দয়ার অপেক্ষায় 

থাকিয়া! ঈশ্বরের পরমেতে আপনারদিগকে রুক্ষ! 

ঢু) ০০০ ০.৪ 
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২ করহ। এব" বিশেষ বৃৰিয়! কাহার ং উপর সককুণ 

২৩ হও । এব* শরীর হইতে ৰর্* ফে বস্ত্র দাগী হয়ু 

২৪ 

্্ 

তাহাকেও ঘণা করিয়া অন্ঠেরদিগকে অগ্নি হইতে 

টানিয়া লইয়া সভয়ে বার্টাইয়া দেও | সম্পতি বিনি 

তোমার্দিগকে পতন হইতে রক্ষা করিতে এব" আপন 

পৃভাবের বিদ্যমানে অত্যন্ত আনন্দে সাক্ষাৎ করা ইডে 

শক্তিবন্ত আছেন | সেই একা জ্ঞানবান ঈশ্বর আমার 

দের ত্রাণকর্তাকে পুশণসা ও পৃতাপ ও পুভূত্ব ও পরাক্রম 

এখন ও সদাসব্বদা আমেন । 

দৈব্য পূকাশিত 

প্থষ আখ্যা 

যেং হটলাশ্শীঘ ভবিতব তাহা আপনার সেবকের 

দিগকে দেখাইবার কারণ ফ্িস্ত খীষ্টের দৈৰ পুকাশন 

যে ঈশ্বর তাঁহাকে দিলেন ও যাহা তিনি আপন দূত 

দ্বারা আপনার সেবক ফোহনকে অবগত করিয়া! 

পাঠাইলেন। সেই যোহন যে ঈশ্বরের বাণীর ও 

য়িশ্ত খীফের সাচ্ষির পুতি এব* যে কিছ সে দেখিয়। 

ছিল তাহার পুথাণ দিল। ফেজন পাঠ করে ও 
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যাহার! এই ভবিষ্যদ্বাণী শুৰণ করে এবৎ ভাহার 

ম্ধ্কার লিপি কথা পালন করে তাহারা ধন্য কেনন! 

সময়টা সন্গিধান হইল । ফোহন আশীয়াযস্থত সপ্ত 

মগুলীর পুতি লেখেখিনি বর্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ, 

তাহা হইতে এব* তাহার সিহাসনের অগৃহত্তী সপ্ত 

আতা হইতে | এব" বিশ্বাসি সাহ্ঠী ও মৃচলোক 

হইতে পুথমোভ্ভৰ ও ভূপতিগণের রাজা ফিশ্ত খা 

তীহা হইতে আনুগূহ ও শান্তি ভোষারদের পি | 

যিনি আষারদ্িগকে পরম করিলেন ও আপন রজেংড 

আমারদের পাপ সকল ধূইয়া ফেলিলেন ও আপনার 

ঈশ্বর ও পিতার নিকট আমারদ্িগকে রাজ! ও যাজক 

গণ করিয়া দিয়াছেন তীহাকে পুভাৰ ও পুভত্র সদ! 

সবর্বক্ষণে ইউক আমেন | দেখ তিনি সমেঘেডে 

আনিতেছেন ও পতি চচ্ছু তাহাকে দূি করিবে এবৎ 

তীহাকে যাহারা বিস্থিযাছিল তাহারাও দেখিব এব* 

পৃথিবীর যাবতীয় গোত্র তাহার বিষ্তয় হাতাকার 

করিবে এমনি হউক আমেন | পভ ইহা কহভে:ছন 
আমি আল্ফা ও অমিগা আদি ও অন্ত যিনি বর্তমান 

ও ভূভ ও ভবিষ্যৎ সব্র্বশক্তিমান | আমি ফোহন 
যে তোমারদের ভাই এব" স্িস্ত খঁঞ্টের দুঃখ ও রাজ) 

ও সহিষ্ণতার সহভাগী আমি ঈশ্বরের বাণীর পুত 

এব" যিস্ত ফের সাক্ষির নিমিত্তে সেই দ্বী-প ছিলাম 
7৪৪০6৪ 
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যাহা পাটমস বলে। আমি পৃভুর দিনে আত্মাগভ 

ছিলাম এব* আমার পশ্চাদ্দিগে তুরীর শব্দবৎ এক 

মহৎ শক শ্ুনিলাম | তাহাতে উক্ত হইল যে আমি 

তাল্ফা ও অমিগা আদি ও আন্ত এব” যাহা তুমি 

দেখিতেছ তাহা এক প্স্তকে লিখিয়া আশীয়ায়ন্বিত 

সপ্ত মণ্ডলীর নিকট পাঠাও এফিসস ও স্র্ণা ও 

পর্গামস ও তিয়াতীরা ও সার্দস ও ফিলাদেল্ফিয়া ও 

লাগদেকেয়া এ সকলের নিকট । তখন সেরব যে 

আমার পুডি কথা কহিতেছিল তাহাকে দেখিতে আমি 

ঘুরিলাম এব” ছুরিয়া আমি সপ্ত সুবর্ণ পুদীপ 

দেখিলীম। এব*নেই সপ্ত পুদ্দীপের মধ্যখানে এক 

র/ক্তি মনুষ/ পুত্রের সদৃশ একখান বস্ত্র পা পর্য্যন্ত 
পরা এব” বক্ষদেশে এক স্বর্ণ পটুক্রায় বেফ্িত, 

দেশ্িলাম ॥ তাহার মস্তক ও কেশ মেষলোমের 

অদৃশ ধবল বর” হিমানীর সমভুল/ শুকু বর্ণ এবণ 

তাহার নয়ুন ভাগ্নির শিশ্াবৎ ছিল | তীঙ্ার পদদ্বয় 

আফ্রে সম্ভপ্ত চাদী পিতলের ঠায় এব তাহার রূৰ 

বিস্তর জলের কলুোল যাদ্শ। এব” তাঁহার দক্ষিণ 

হস্তেতি/ন ষপ্ত নক্ষত্র ধরিয়া আছিলেন ও তাহার মুখ 

হইতে একট। তীক্ষুৰান দ্বিধার তলওয়ার বাহিরলাইল 

এব" তাহার বদন যাদশ সতেজ সূর্যের পুকাশ। 

গরু, তাহাকে দেখিয়া আমি তীহার চরুণে ম্তবৎ্ 
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পড়িলাষ তখন তিনি আপন দক্ষিণ হস্ত আমার উপর 

দিয়! আমাকে কহিলেন যে ভয় করিও না আমি তো 

পথম এব” শেষ। আমি সেই যেজীয়ন্ত আছি ও 

মৃড ছিলাম এব” দেখ আমি সদা সর্ব্বহ্ষণে জীয়ন্ত 

থাকি আমেন আর নরক ও মৃত্তর ছোড়ান আমার 

নিকট আছে । অতএব যে ং কর্ম তন্মি দেখিডেছ 

আর যে হ হইতেছে এব" যে ং কর্ম পশ্চাতে হইকে 

তাহা লিখিয়া রাখ | আমার দৃছ্িণ হস্তগত 

সপ্ত নক্ষত্র ও সে সপ্ত পুদীপ যাহা তুমি দেখিতেছ 

তাহার নিগৃঢ এই সেই সপ্ত ক্চত্র সপ্ত মণ্ডলীর দূত 

আছে এব" সেই সপ্ত পুর্দীপ সপ্ত মণ্ডলী আছে । 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

এফিসিসের মগুলীর দূকে লেখ যিনি আপন 

দক্ষিণ হস্তে সপ্ত নক্ষত্রকে ধরিয়া রাখেন ও যিনি সপ্ত 

পূদ্দীপের মধ্যখানে গতি করেন তিনি এই কথা! 

কহিতেছেন | তোমার কর্স ও তোমার শষ ও তোমার 

হ্ষান্তি ও ফে তুমি মন্দ লোকেরদিগকে সহিতে পার 

না এসকল আমি জানি এব" যাহারা পেরিত না 

হইয়া কহে যে আমরা পরিত আছি তাহারদ্িগকে 

তছি গরীহ্চ। করিয়। মিথঠাবাদী ঠাহরা ইয়াছ | এবং 

তাৰ লহিষ্তভা -করিয়াছ ও হ্ষান্তিযক্ত আছা এৰ্* 

আসার নামার্থে পরিশুম করিয়া হতচেষ্টা হও নাহ । 
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কিন্ত তোমার কিছু অপবাদ আমার স্থানে আছে 

কেননা ভূমি আপন পুথম প্ষে হারিয়াছ | আতএব্ 

কোথা হইতে পতিত হৃইলা ভাহা মনে কর ও সথেদ্ 

হইয়া) মন ফিরাণ্ড এব* পুথম ক্রিয়া করহ নতৃৰা 

তুমি সখেদ হইয়া মন না ফিরাঈলে আমি ভোষার 

নিকট ভরত আসিয়া তোমার পুর্দীপ তাছার স্বস্থান 

হইতে লইয়া যাইৰ | কিন্ত ভোখার এই আছে 

যে তুমি নিখলাইতী বর্গের ক্রিয়া ঘৃণী করিতেছ, 

যেমত আমি ও ঘৃণা) করি ॥ যাহার কর্ণ আছে সেই 

স্তনুক যে মণ্ডলী সকলের পুতি আত্মা কি কহিতেছেন 

যে জন পরাজয় করে তাহাকে আম ঈশ্বরের 

ফরদুসের মধ্যস্কিত জীবন বৃক্ষের ফুল ভক্ষণ করিতে 

দিব। এব" স্মণার মণ্ডলীর দূতকে লেখ যে পুথম গু 

শেষ যিনি মৃত ছিলেন ও জীবমান তাছেন তিনি এই' 

কথা কহিতেছেন । তোমার কর্ম ও দূঃখ ও দরিদূতা 

আমি জানি তথাপি তুমি ধনবান এৰ* যাহার) বলে যে 

আমরা য়ুহোদী আছি কিন্তু তাহা! না হইয়া শয়তানের 

সভা হয় তাহ্ারঙছ্গের অপনিন্দ। আমি জানি । হে ং 

দুঃখ তোমাকে ভোগ করিতে হইবে তাহার কোন 

বিষজের কারণ ভয় করিও ন। দেখ শয়তান তোমার 

দের পরীক্কার্থে তোমারদের কতেক জনের দিগকে 

কারাগারেডে ফেলিয়া দিবে এব" তোমারদের কশে 
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দশ দিন হইবে ভুমি মৃত্ঠ পর্যন্ত বিস্থানী হও তবে 
আমি তোমাকে এক জীবনের মুক্ট দিব । যাহার 

কণ আছে সেই স্তনূক যে মণও্নী সকলের পূতি আত্ম। 

কি কহিডেছেন যে জন পরাভবৰ করে সেই দ্বিভীফু 

মৃত্ুতে আঘাৎ পাইবেক না ॥ এব” পর্গামসের 

মগুলীর দূতকে লেখ যে তীক্ষবান দ্বিধার তলওয়ার 

ঘিনি ধরিয়া আছেন তিনি এই কথা কহেন | 

তোমার কর্ম আমি জানি এব” যে তোমার বাস 

স্থান যথা শয়তানের আধিষ্টান এব" আমার নাম তুমি 

দৃঢ়ঘত ধারণ কর এব* আমার ধর্মকে অস্বীকার করছ 

নাই বরঞ্চ সেই সময়েও নাই যখন আমার বিশ্বাসি 

সাক্ষী আন্তিপাস তোমারদের মধ্যে হত হইয়াছিল 

যেখানে শয়তান বাস করিতেছে | কিন্ত তোমার্ 

কতেক অপবাদের বিষয় আমার নিকট আছে কেনন। 

বলাঃম যে বিগুহাদির উৎসর্গিত সামগী খাইতে ও 

পরস্্রীগম্ন করিতে ফ্রিসরালী ৰশের অগে ঠেষ্ 

খাওয়। পাতর ফোলিতে ব্লাক্কে শিখাইয়াছল 

তাহার শিক্ষা ধারি লোক তোঘার্ ওখানে আছে। 

তদন্ক্রমে নিলাইতী বর্গের শিক্ষা যাহাকে আহি 
ঘৃণা করিতেছি সেও শিক্ষ1 ধারি লোক তোমার স্থানে 

আছে। সখেদ হইয়া] মন ফেরাও নমুবা আমি 

তোমার নিকট ত্বরিত আসিয়া আপন মুখের তলগওয়ার 
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দিয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব | যাহার কর্ণ 

আছে সেই শ্তন্ক যে অণ্ুলী সকলের পুতি আত্মা 

কি কহিতেছেন যে পরাভব করে তাহাকে আর্মি গুপ্ত 

মাকে খাইতে দ্দিব এব তাহাকে একটা শুক পৃস্তর 

ও সেই পুস্তরে নৃতন এক অস্থিত নাম যে তাহার 

গহক ব/তিরেক কেহ জানে না তাহাও দিব | এব” 

তিয়াতীরায় স্বিত মগুলীর দূতকে লেখ যে ঈশ্বরের 

পৃত্র ষাহার নয়ন অগ্নির শিখার সদৃশ এব” তাহার 

চরণ চাদ পিতলের ন্যায় তিনি এই কথা কহেন । 

তোমার কর্ম ও পেস ও সেবা ও বিশ্বাস এব তোমার্ 

হ্ষান্তি আমি জানি ও যে তোমার শেষ কর্ম প্খম 

হইতে অধিক আছে | তত্রাপি তোমার অল্প 

অপবাদের বিষয় আমার স্বানে আছে কেননা তূে 

সে ভ্রীযজাবেল যে আপনাকে ভবিষ্ঠদ্বন্তী করিয়! 

কহিডেছে তাহাকে আমার সেবকেরদিগকে পরদার 

করিতে এব” বিগুহাদির উৎ্সর্গভ সামগী খাইতে 

শিশাইয়া মোহিয়া] লইতে দিয়াছ। এব” আমি 

তাহাকে মন ফিরাইবার অবকাশ দিলাম কিন্তসে 

সন্ ফির্রাইল না । দেখু তাহারা আপনারদের 

ক্রিয়ার নিমিত্তে সথেদ হ্ইয়া মন না ফিরাইলে 

আমি সে আ্রীকে এক শয্যার উপর এব” তাহার সঙ্গে 

যাহারা পারদার্য। করিয়াছে তাহারদিগকে বিষ্ম 
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দুঃখে ফেলিয়া দিব | এব তাহার ছাওয়ালেরদিগকে 

আমি সপাণে বধ করিব এব মণ্ডলী সমদয় জামিবেই' 

যে আমি সেই ব্জি যিনি মর্মদেশ ও হুদয়ের বিচার 

করিতেছেন এব" আমি তোমারদের সৃত্যক জনকে 

আপন & কর্মান্সারে পুতিদান করিব । কিন্ত আমি 

তোমার্দ্গকে এব্* তিযাতীরায়ু অন্যঠোন্য সকল ফ্ত 

এই শিক্ষার ধারণ ন। করে ও বাহারা উহবারদের্ 

কথানুক্রমে শয়তানের গম্ভীর ং বিষ্য় না জানে 

ভাহারদিগকে বলি ষে আমি তোমারদের উপর আর 

ভার দিব না । কিন্ত ফাহা! তোমারদের স্বানে আছো 

তাহ? আমার আগমন পর্যন্ত দৃঢ় মত ধারণ করহ। 
আর যে জন পরাজয় করে ও শেষ পয্যন্ত আমার 

কর্ম পালন করে তাহাকে আমি দেশান্দির উপর 

শাসনাদি সাধ্ঠ দিব যেত আমি আপন পিতা হইতে 

প্রাপ্ত হইয়াছি। এব*সে তাহারদের উপর লৌহদণ্ডে 

কর্তৃত্ব করিবে এব” তাহার কস্তকারের পাত্রের সদৃশ 

চূর্ণ রূপে ভাঙ্গা যাইবে | এব" আমি তাহাকে 

পুভাতের তারা পুদান করিব। যাহার কর্ণ আছে: 

সেই শুনৃক ফে মগ্ুলী সকলের পুতি আত্মা কি 

কহিতেছেন 1 

ততীয়ু অধ্যায় 

এব, সার্দিশের মগুলীর দূতকে লেখ যে ইশ্বর 
81111 



৯৪৩ দৈব্য পুকাশিত 

সপ্ত আত্ম! ও সপ্ত নক্ষত্র যিনি ধরিয়া আছেল চিনি 

এই কথা কছেন তোমার কর্ম আমি জানি যে তোমার 

জীয়ুন্ত থাকা নাস আছে কিন্ত তু ম্ হইল1। সচেতন 

হও এব” মরিতে উদ্ঠত যে & বিষ্যু থাকল তাহা 

সদ্ঢ করিয়। ছেও কেননা আসি তোমার কর্ম ঈশ্বরের 

সাক্ষাতে সিদ্ধ মত পাই নাই। অতএব তুমি কি রূপ 

গুহণ ও শৰ্ণ করিয়াছ তাহা ঘরেণ কর ও দৃঢু মতে 

ধারণ কর ও মন ফ্রাও অভএব যদি ভূমি সচেতন 

না থাক তবে আমি চোরের ন্ঠার আসিয়া তোমার 

উপর চাঁপিযা পড়িক এব কোন'দণ্ডে আমি আসিব 

তাহা তুমি জানিতে পাইা না । তোমার অলপ নাম. 
ঘর্ঞ্চ সার্দিসে আছে যাহার আপমারুদের পরিচ্ছছ 

মলিন করে নাই এব" তাহারা আমার সঙ্গে স্তবকু বস্তে - 

গতি করিবে কেননা তাহারা ভাজন পাত্র। ফেজন্গ 

পরাভব করে সে ধবল পরিচ্ছদে পরা যাইবে এব, 

তাহার নাম আমি জীবনের পৃস্তক হইতে মিটাইযুা! ক 

ফেলিৰ না কিন্ত আমার পিতা ও তাহার দতগণের সু 

সাক্ষাতে তাহার না স্বীকার করিব । যাহার কর্ণ ৃ 

আছে সে ন্তশুক ফে ম্গুলী সকলের পৃতি আত্ম। কি, 

কহিতেছেন।: এব* ফিলাদেলফ্জিগ্ায় স্বিত মণ্ডলীর 

দূতকে লেখ যে সেই ব্যক্তি চিনি গ্ণ্যমযু সড্যময 1 

দাউদের ছোড়ান ধারী যিনি শুলয্া দিলে কেহ বন্ধ 
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করে না এৰ" বদ্ধ করিলে কেই খুলিয়া দেয় না তিনি 

এই কথা কহিতেছেন | তোমার কর্ম আখি জানি, 

দেখ আমি এক খোল] দ্বার তোমার অগে রাখিয়াছি 

এব” কেহ তাহাশকে রুদ্ধ করিতে পারিবেক না কেননা 

ভোমার কিঞ্িৎ বল আছে এব” আমার বাণী তুমি 

পালন করিয়াছ এব” আমার নাকে অস্বীকার কর্ 

নাই। দেখ শয়তানের সভাসদেরা যাহারা কহে যে 

আশম্রা যুহৌদী আছি কিন্ত তাহা] ল। হইয়া বিথ্ঠাবাঙ্গী 

হয় আর্মি তাহারদিগকে আনাইয়ু! তোমার চরণাগে 

ভজন! করাই এব” যে আমি তোমাকে প্র 

করিয়াছি তাহা! জানাইব | তুমি তো আমার হ্ছান্তির 

বাণীকে রঙ্ছা করিয়াছ ইহার কারণ আমি তোমাকে 

সেই পরীক্ষার ক্ষণ হইতে রুক্ষা করিব যে পৃথ্বী 

নিবাসির্দিগকে পরশাইবার কারণ সমূদয় জগতের 

উপর আমিয়] পড়িবে । দেখ আমি সত্বরিত আসি 

যাহা তোমার স্বানে আছে তাহাকে দৃঢ় মতে ধারণ 

কর্ যেন ভোমার মৃকুট কেহ হরণ করিয়া না লঙু। 

যে জন পরাজয় করে তাহাকে আমি আপন ঈশ্বরের 

মন্দিরের মধ্যে এক ত্তপ্ত করিব এব সে আর বাহিরে 

যাইবে না এব আমি আপন ঈশ্বরের নাম ও আমার 

ঈশ্বরের পুরী সেই নৃন গলিরোশলম যে স্বর্গ হইতে 

আমার ঈশ্বরের নিকট হইতেই নাঁমিতেছে তাহারি নাম 

| ঢা 11011112 
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এব আপন নুতন নাম তাহার উপর লিখিক | যাহার 

কর্ণ থাকে সেই শ্তনূক ফে গুলী সকলের পুতি আত্ম 

কি কহিতেছেন। এব” লাওদিকেয়ার মণ্ডলীর দূতকে 

লেখ যে যিনি আমেন আর বিশ্বাসী, ও সত্য সাক্ষী 

এব্* ঈশ্বরের সঞ্চির আরস্ত তিনি এই কথা কহিতেছেন।, 

তোমার কর্ম আমি জানি যে তুমি শীতল ও নহ 

তপ্ত ও নহ্ আমার ইচ্ছা! যে তুমি শীতল হও কিস 

তগ্ঠ হও । অতএব ভূমি শীভল কিহ্া তপ্ত ন। হইয়! 

কুসম ং হও এই নিমিত্তে আমি তোমাকে আপন মূখ 

হইতে উদার করিয়া ফেলিৰ । কেননা তুমি 

কহিভেছে যে. আমি থনৰান আছি ও অর্থ বৃদ্ধি 

করিয়াছি এব" আষার কিছুতে অনাটন্ নাই, এব, 

যে তৃমি দুর্গত ও দুংখিত ও দীনহীন ও অদ্ধ ও উলক্ষ 

আছ ইহ। তুমি জানহ না। অভএব আমি তোমাকে 

এই পরামর্শ দি যে আমার স্তানে সেই আগ্নিতে,. 

পরীছ্ছিত হ্বর্ক্রয় কর যাহাতে তুমি থনবান হইতে 

পার এৰ* সেই স্তর বস্ত্র যাহাতে তোমার পরিথান 

হয় ও তোমার উলঙ্গভারু লক্জ। পুকাশ না হয় এব 

তোমার চ্চুতে সেই অঞ্জনর পুলেপ দেও যাহাতে 

তোনার দৃফি হয়। আমি যাহাকে ২ পুষে করি 

তাহাকে আমি ভর্থসনা করি ও শাস্তি দি অতএব 
তুমিনিছিস্ট হইয়া মন ক্িরাও। দেখ আমি দ্বারের 

রর ----শ্াীশী ১৩৫ 
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কাছে দাঁড়াইয়া হা দিতেছি যদি কেহ আমার রহ 

স্তনিয়] দ্বার শুলিয়। দেয় তবে 'আমি তাহার ঘরে 

গবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে ভোজন করিৰ এব” শে 

আমার সঙ্গে ভোজন করিবে। যে জন-পরাভৰ 

করে তাহাকে আমি আপন সিণ্হীসনে আপনার সঙ্গে 

হুসিতে দিব যেমভ আমিও পরাভহ করিয়া আমার 

পিতার সঙ্গে তাহার নি'হাসনে বলিয়া আছি। যাহার 

কর্ণ আছে সে স্তনুক যে মণ্ডলী সকলের পুতি আত্ম! 

কি কহিতেছেন | 

চতু অধ্যায় 

শাশিশিশার্ট 

তদনন্তর আমি অবলোকন করিয়া দেখিলাম যে 

স্র্গেতে এক দ্বার খোল! আছে এব্* যে শব্দ আমি 

গুথম শ্তনিলাম সে আমার সঙ্গে কহিতে উক্তায়মান 

এক ভূরীর শব্দের নায় ছিল এব* সে কহিল ফে তুমি 

উঠিয়ু) এখানে আইস এহ* আমি তোমাকে ভবিষৎ 

ফটনা দেখাইক | এব” তওক্ষণাৎ আমি আত্মাগত 

হইলাঘ আর দেখ স্বর্গেতে এক সিণ্ছাসন স্বাপিত ছিল 

এব* তাহার উপর এক ব্যক্তি ব্রাজমান আছেন । 

এব” সে বিরাজিত ব/ক্তি সূর্ঘযকান্ত ও আক্ীক মণির 

ন্যায় দেখীইলেন এব" সেই লিন্হাসনের চতুর্দিগে এক 

মেহ থনূক যে হরিণ্ণির মত দর্শাইল | .এব* সেই 

নি'হাসনের চতূর্তীতে চতুর্বিশতি আসন ও দেই 



৯৪৪ ্ দৈব পুকািভ.. 

আসনের উপরু শুক বজ্র পর ও স্বমকের উপক্ক ঠ 

বর্ণ মুকুট খরা চহুর্বিশতি. প্ু্ীনেরদিগকে আছি ্ 

ও. উপবিষ দেখিলাম। এব” সেই সিন্হাটনন হইতে বিদ্যুৎ 

শ মেহগজ্জন ও রুবাছি নির্গত হইল এক সিহাপনের 

_অগুদ্ধিগে নিষ্য পুস্বলিভ সপ্তট! অগ্নিপুর্দীপ ছিল যে: :.. 
৬. ঈহ্রর সপ্ত আতা | এব" সিশ্হাসনের আগে 

ক্ষটিকের ন্যায় একট। কাচ সঙুদু ছিল এব" সি'হাসনের 

মাঝখানে, ও সি'হাসনের চতুর্দিগে চারি,জন্ত অগু ও 

2. পশ্চাৎ দুই দিগে চক্কুপূর্ণ ছিল। পথম জন্ত সি'হের 

নায় দ্বিতীয় অন্ত বাছরের সদৃশ ভ্তীয়ু জন্তর মন্যঃ 

রূপ বদন ছিল এব” চতুর্থ জঙ্ত উড়ীয়মান নস্থরু 

৮ - পক্ষির সদৃশ | এব” সেই' চারি জন্ত পুত্যেকে স্বশরীর 

বেন করিয়া ছয় ং পাশাতে ঘৃক্ত ছিল এব তাহার 

অভতর্দিগে চ্টূর্ণ এব" তাহারা, অহর্ণিশী অবিরত 

কহে যে থর্স ধর্ম ধর্থমন্ত পুভূ ঈশ্থর সর্ব্বশভিমান, 

৯. যিনি ভূ ও বর্তমান ও ভিব্যৎ | এব" সে চারি জন্ত 

সেই নিহাগনে বিরাজিত ব্যক্তি যিনি নিত্যজীবিত 

তাহার পশ'সা ও অমন ও ধন্যবাদ যখন করে। 

১* তখন দে চতুর্কিশতি প্ুচীনগণ সেই সি'হাণনে। 

বিরাজিড হকির সঙ্গথে পড়িয়া সেই নিত্য জীবিত 

ব্যক্তির ভজনা করে এব আপনারদের মৃক্ট সকল: 

১৯ সিন্হাদনের জগ ফেলিয়া দিষ্বা] কহে । হে পুভো ভুমি. 
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চাপ ও সন্মান ও মহিম। পাইতে যোগ হট কেননা, 

ভূমি সকল বস্তুকে সৃড্ি করিয়াছ এব" তোমার ইচ্ছায় 

তাহারা স্উ হয় এব ছিল | 
পহ্ষ অধ্যায় 

এব* সেই সিহা“্সলে বিরাজিড ব্যক্তির দক্ষিণ হত্তে 

আমি এক পুস্তক ভিতর ও বাহিরে লেখা ও সন্ত 

মুদ্রায় ছাপ হর! দেখিলাম। এব* এক পরল মৃত 

মহা নাদে এই কথা পুচীর করিতে আমি দেখিলাম 

ফে পৃস্তক খান খুলিতে ও তাহার ম্দ্চার ছাপ খসাইভে 

কটা যোগ্য হয়| এ" স্বর্গে কিম্বা পৃথিবীতে ক্িছকা 

প্থিবীর নীচে সেই পুত্তক খুরিতে ক্রিশ্। তাহার উপন্ত্ 

_দৃফ্ি করিতে কাহাযে। সাধ্য ছিল না। অতএব মেই 

পৃস্তক খুলিফ। পাটি করিতে কিহ্বা ভাহার উপর দৃষ্তি 

করিতে ফোগ্য পাত্র কেছ ঠাইরা না| গেলে আমি ঘন্ত 

রোদন করিতে লাগিলাম। তখন সে প্ীলগণের 

মথে এক জন. আমাকে কহিলেন ফে.কান্দিও ল] দেখু 

য়হোদা গোষ্ঠীর সিশ্হ দাউদের মূল তিনি সে পন্তক 

শী শুলিতে ও তাহার সপ্ত মদ্দার ছাপ খসাউভে 

পরাজয়ু করিয়াছেন । . তখন আমি অবলোকন 

করিলাম ও দেখ এক মেহপীঠ! যাদশ পৃবের বি 

ছিল সেই শি“হাসন ও চারি জন্তর মাঝখানে ও পাচীনে 
গ্রণের মধ্য হলে দাড়াইয়াছিল তাহার অপ্ত শৃক্ষ ও সপ্ত 
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চক ছিল যাহ) ইশ্বরের সপ্ত আত্মা! সথৃদয় পৃথ্থিকাতে 
প্রিত| এব*তিনি জাসিয়! সেই সিণ্হাসনে বিরাজিত 

ব্যজির দক্ষিণ হস্ত হইতে সেই পৃস্তক খান লইহলন। 
এব" তিনি পুত্তক খান লইব! মাত্র সে চারি জন্ত ও 

চতুর্বিশতি প্ুচীনেরা পুড্যেক জন কীনা ও সুগন্ধি 

দুবে; অর্থাৎ পৃণ্যবানেরদের প্রার্থনায় পূরিত স্বর্ণ বাটী 

স্বহস্তগত হইয়া! সেই পাঠার সম্মখে পড়িল। এব" 

তাহীর এক নৃতন গীত গাইয়া কহিল তুমি সে পৃস্তক 

খান লইতে এব* তাহাব্ মঙ্ছার ছাপ শ্ুলিতে যোগ 

বট কেননা তুমি আমার্দিগকে আপন রকের ছারা 

সফল কূল ও ভাষা ও লোক ও দেশ হইতে ঈশ্বরের. 

পুতি উদ্ধার করিয়াছ | এব" আমারদিগকে আপনার 

দেরু ঈশ্বরের নিকট রাজ ও যাজকগণ করিয়া 

দিয়াছ এব* আমরা প্থি্কীর উপর রাজত্ব করিৰইী। 

পরে আমি দর করিয়া সেই সিণ্হাসনের চতর্দিগে 

যথেষ্ট দূতগণ ও সেই জন্ত ও প্াচীনগণ যাহারদের 

সমূহ লক্ষ লক্ষ ও সহসু সহসু তাহারদের ধুনি 

শ্তনিলাম | তাহারা উচ্চৈঃস্থরে কহিল যে পৃতাপ ও ধন্ন 

ও জ্ঞান ও পরাক্রিম ও সগ্ান ও এখর্ধ্য ও ধন্যবাদ 

গাইতে যেই মেযপীঠি! যোগ্য হন যিনি বধ করা গিয়া 

ছিলেন ! অআপরু সর্গস্থ ও জগতিস্ব ও জগতের নাঁচস্থ ও ছ্ 

নৃসূন্দেরে সত্য যে ং পুকারু হয় যাবতীয় জীব অস্ত এবং 

এটি... 

__ স্রটিরেসসিরি ্ 



১৪ 

হ্ষ্ঠ অধ্যায় ১৪৭ 

সে সকলরু মধ্যকার ফাব্ভীয় বর্থ আমি ইহা কহিতে 

শ্ুনিলাম যে সিণ্ভাসনে যিনি বিরাজমান তাহাকে ও 

ঘেষ্পাঠাকে ধন্যবাদ ও সম্মান ও এম্বর্ ও পৃতাপ 

সদাসব্্বদা হউক। এব" সে চারি জন্ত কহিল আঙেন 

আর সে চতুর্বি-শতি গাচীনের] পড়িয়া নিত্য জীবিত 

যে ব্যক্তি তাহাকে ভজন! করিতে লাগিল | 

যষ্ট অধ্ঠায়ু 

অনন্তর য্খন মেষ্পাঠা সেই, ম্দখর এক ছাপ 

খুলিলেন তখন আমি দেখিলাম এব” সেই চারি জন্তর্ 

মধ্যে এক জন্তকে মেঘ্নাদের সদৃশে এই কথা কহিতে 

শ্তনিলাম যে আইস দেখসিয়া । এব" আমি দৃষি 

করিলাম ও দেখ একটা শ্বেত ঘোড়। উপস্থিত এব 

তাহার আরোহিত ব্যক্তি একট] ধনুক ধারণ করিয়া 

আছে ও তাহাকে এক মূকুট দেওয়। গেল এব সে 

জয়বিজয় করিতে পৃস্থান করিল। পরে তিনি দ্বিতীয় 

ছাপ যখন খুলিলেন তখন আমি দ্বিতীয় জন্ধকে 
কহিতে শ্তনিলাম ফে আইস দেখসিয়া। এব" আর এক 

ঘোড়া নির্গত হইল রক্তবর্ণের এব" তাহার আরোহিভ 

ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে সম্মিলন হরণ করিতে ও. 

যাহাতে তাহারদের পরসপর বধ হয় এমত শক্তি 

দেওয়া গেল এব* তাহাকে এক বৃহৎ খাড়ু পুদান হইল। 

অনন্তর তিনি তৃতীয় ছাপ যখন খুলিলেন তখন আমি 

০88888 
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তৃতীয় জন্তকে কহিতে শুনিলাম যে আইস দেখনিয়! 

এব, আমি আবলোকন কারুলাম ও দেখ এক কাল 

হোড়। উপস্থিত এক তাহার আরোহিত ব্যক্তির হাতে 

দাড়ীপালু। ছিল। এব” মেই চারি জন্তর মধ্যস্থলে আমি 

এক রৰ উক্তায়মান শুনিলান থে: গম দুই আনা সের 

ও যব দূই আনায় ডিন সের ও সাবধান ভুমি তৈল 

ও দক্ষ! রসের হানি যেন নাকর। অনন্তর তিনি 

চতুর্থ ছাপ যখন খুলিলেন তখন আমি চতুর্থ জন্তর 

কথনের রব শুনিলাম যে আইস দেখনিয়া | এব্* 

আমি অবলোকন করিলাম ও দেখ এক পাগু বর্ণের 

ঘোড়। এব" ভাহার আরোহিত ব্যক্তির নাম মৃত্য ও 

নরক ভাহার পাছে ং চলিল এব" তাহারদিগকে 

তলওয়ার ও দূর্ভক্ষ্য ও মড়ক ও বন্যপশূর ছারা 

পৃথিবীর, এক চৌথ্তক নাশ করিবার শক্তি দেওয়া 

গেল। পরে তিনি পঞ্চম ছাপ যখন খুলিলেন তখন 

আমি সজ্ঞক্ণ্ের নীচে সেই সকলের জীবাত্মাকে 

দেখিলাম ফাহার। ঈশ্বরের বাণীব্র নিনিতে ও আপনার 

দের ধৃচ সাহ্ছির নিষিত্তে হৃত্যা হইয়াছিল। এব” 

তাহার! উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিল হে পুভো। ধর্ম ও 

সত্য তুমি কতক্ষণ পধ্যন্ত জগৎ নিবাসিরদিগকে বিচার 

করিয়া আমারদের রক্তের সমূচিত করিয়া দিবা না। 

এব" ভাহারদের পূত্ঠক জনকে শ্বেত পরিচ্ছদ 

টি সিল 

৮. আট, টস ৬৮:০৯ 

এট রক 
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দেওয়া গেল এব" তাঙারদিগকে এ কথা কহা! গেল ফে্ 

তোমারদের সহ্ভূ্ত্য ও স্াভ্গণ যাহারা তোমারদের 

সদৃশ হত্যা হইবে ঘদবছধি ভাহারদের গণন! সম্পূর্ণ 
না হয় তদবধি তোমারদিগকে কিঞ্চিৎকাল ক্ষান্ত 

হইয়া থাকিতে হইবে | তদনস্তর আমি দৃষ্টি করিলাম 
আর ষষ্ঠ ছাপ যশ তিনি খুলিলেন তখন দেখ মহা! 

ভূমিকম্প হইল এব* ফূর্ঘ/ট) চুলবিনান চটের সম তুল 

কাল এব" চন্দুটা রজব লাল হইয়া গেল। এব" যাদ্শ 

আন্জীরের বৃক্ষ পুচ হাতাসেতে লড়িত হইয়া! আপন 

অসামফ়িক আখক্মীর ফ্রল সকল বরাইয়া ফেলে তাদ্শ 

আকাশের তারা ভূঙ্গিতে পড়িন। এব" কাগজের তা 

যেমত লপ্টা যায় সেইমত হ্বর্গ মণ্ডস ও লপ্ট! গিয় 

বহিয়া! গেল এব: পুতি পৰ্কৃত ও দ্বীপ উপদ্থীপাদ্দি 

সরিয়! গিয়। স্তানান্্র হইল! এব" পৃথিবীর অধিপেরা 

ও মহৎ লোকের ও ধনবানেরা ও পুধান & সেনানীর] 

ও পরাক্রান্ত জনের] ও পুতিদাস/জীৰি ও পুতিমুক্জীৰি 

তাহারা পর্র্তের গুহাতে ও শিলাদ্িতে সগোপন 

করিল। এব" পব্ৰ্বত ও শিলাছির পুতি বলিল যে. 

আমারদের উপর পত়সিয়)] এব* সেই সি'হাসনে . 

বিরাজিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইতে ও মেষ্পাঠার 

কোপানল হইতে লুক্াইয়া রাখ | কেননা তাহার 
কোপানলের মহা দিন আসিয়াছে আর যে ঠাহরিতে 

5৪8৪৪৪৪ £ 
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পারে এমত কাহার সাথ হয়ু 17৮ 

সপ্তম অধ্যায় 

তাহার পরে আমি চারি দূতকে প্থিকীর চারি 

কোণায় পৃথিবীর চারি বায়ুকে ধারণ করিয়া রাখিতে 

দেখিলাম ষে ভূমির উপর কিম্বা সমূদর উপর কিন্বা 

কোন বৃক্ষের উপর বাতাস যেন না বহে। পরে 

আমি আর এক দূতকে জীব্মান ঈশ্বরের মূদ্] হস্তগত 

হইয়া পূর্র্বদিগ হইতে উঠিতে দ্রেখিলাম এব" সেই 

চারি দূত যাহারদিগকে ভূমি ও সমূদের ক্ষতি করিবার 

শক্তি দেওয়! গিয়ীছিল তাহার্দিগকে তিনি মহা নাদে 

ডাক ছাড়িলেন | যে আমারদের ঈশ্বরের সেবকেরদের 

কপালে যাবৎ আমর] মৃদ্গার ছাপ না দি তাবৎ তোমরা 

ভূমির কিস্বা সমূদর কিন্বা বৃক্ষাদির ক্ষতি করিও না, 

এব” যাহারা ছাপান গেল তাহারদের গণনা আমি 

শুনিলাম ফেয়িশরালী ব'শের সকল গোত্র হইতে এক 

শত চৌয়ালিশ সহসু জন ছাপান গেল | যহোদা গোত্রের 

সধ্যে দ্বাদশ সহস্ ছাপান গেল রাউবৰনের গোত্রে 

দ্বাদশ সহসু ছাপান গেল গদের গোত্রে দ্বাদশ সহসু 

ছাপান গেল। আশরের গোত্রে ছাদশ সহসু ছাপান গেল 

নপগ্তলির গোত্রে দ্বাদশ সহসু ছাপান গেল মনসার গোত্রে 

দ্বাদশ সহজ ছাপান গেল। শিমূনের গোত্রে দ্বাদশ 

_সহসু ছাপান গেল ল্ইর গোত্রে ছ্াদশ সহসু হাপান 

) 
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গেল র্িশ্বকারের গোত্রে দ্বাদশ সহস্ ছাপান গেল । 

জবুলনের গোত্রে াদশ সহসু ছাপান গেল, যুশফের 

গোত্রে দ্বাদশ শহসু ছাপান গেল বিন্যামনের গোত্রে 

দ্বাদশ সহ্সু ছাপান গেল। তদনম্তর আমি দৃষি 

করিলাম এব” দেখ পুতি রাজ্য ও গোত্র ও লোক ও 

ভাষা হইতে মহা হ হ্টা যাহার সখা করিতে 

কাহার সাধ্য নাই তাহারা শতক বসতে পরিধিত হইয়া 

এব্* ভালবাগুড়া স্বহস্তে ধারণ করিয়া সি'হাসনের 

সম্মখে এব" মেষপ্গাঠার সক্মশে দীড়াইয়াছিল। এব, 

তাহারা মহা! পুণাদ করিয়া কহিল যে আমারদের 

সি-হাসনে বিরাজমান ঈশ্বরকে এব" মেষ্পাঠাকে 

পরিত্রাণের পুশ*সা হউক | এব" দূতগণ সকল 

সিণহাসনের ও প্চীন গণের ও চারি জন্তরদের চতুঙ্দিগে 

দণ্ডায়মান হইয়া সিহাসনের সমূশ্ে মৃখের ভরে 

পড়িল এব” ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া কহিল। আমেন 

ধন্যবাদ ও কীর্তি ও বৃদ্ধি ও স্তবস্থতি ও সম্মান ও পুভাৰ 

ও শক্তি আমারদের ঈশ্বরের নিত্য হউক আমেন। 

এব” সেই প্চীনগণের মধ্যে এক জন আমাকে পুঙ্গ 

করিলেন: এই যে শ্ত্নু ব্ত্ে পরা আছে তাহার! কে 

এব” কোথা হইতে আইল | আমি তাহাকে কহিলাম্ 

হে মহাশয় আপনি জানেন তখন তিনি আমাকে 

কহিলেন ইহার] সেই সকল যে ৰড়ই বেশ হইতে 
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আসিয়াছে এব" জআ্াপনারদের পরিচ্ছদ মেষপাঠারু 

রক্তেতে ধৌত করিয়া ধবল করিয়াছে । জতএৰ 

তাহার! ঈশ্বরের সি"হাসনের আগে থাকে এব” তাহার 

মন্দিরে দিবারাত্রি তাহার সেৰা করে এব" যিনি ১ 

নি"হাঁসনে বিরাজমান থাকেন তিনি তাহারদের উপর 

অধিষ্ঠটান করিবেন | তাহারা আর হধার্ত হইবে 

না এব* ত্ষণর্তও হইবে না আরু তাহারদের উপর 

রৌদু কিম্বা কোন পুকার তাপ ও পড়িবে লা। কেনন! 

সি“হাাসনের মধ্যন্থ মেষ্পাঠা। যিনি তিনিই তাহার 

দিগকে ভোজন করাইবেন এব” জীয়ুন্ত জলের 

তলশ্তষার নিকট নীয়া যাইবেন এব" ঈশ্বর তাহার 

দের চহ্চু হইতে সকল নেত্র জল মুচিয়া ফেলিবেন। 

অআহম অধ্যায় 

আর যখন তিনি সপ্তম ছাপকে খুলিলেন তখন 

স্বর্গেতে অঞ্ছেক দণ্ড পর্য্যন্ত নিরব হইল। পরে আমি 

ঈশ্বরের সাক্ষাদ্র্তি সপ্তজন দুতকে দেখিলাম-ও ভাহার 

দিগকে সপ্তটা তুরী দেওয়া গেল। এব আর এক 

দূত একটা সুবর্ণ ধুনাচি লইয়া আসিঙ়া বেদীর অগে 
দাড়াইল এব* তাহাকে বনু ধূপাদি দেওয়া গেল যে 

তাহাকে সকল. পৃণ্ঠবানেরদের প্রার্থনাদির সঙ্গে 
বি“হাসনের অগুষ্বিত হ্বর্ণবেদীর উপর যেন উৎসর্গ 
করে | এব্* সে দূতের হস্ত হইতে ধূগাদির ধ্ষা 

র্ 
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পুণ্যযানেরদের প্রার্থনাদির সহিত ঈশ্বরের সাচ্ষাভে 

উঠিল। এব* সে দূত ধূন্াচিটা লইয়া যজ্ঞকুণ্ডের 

আগ্নিতে ভরিয়া ভূমিতে ফেলিয়। দিল তাহাতে কনরৰ 

ও মেহনাদ ও বিদ্যৎ হইল । এব* সে সপ্ত তুরীহারি 

সপ্ত দূত বাজাইতে পুস্তত করিতে লাগিল। পৃথম দূ্ড 

বাজাইলে রক্তে মিশিতি শিলাবৃকি ও অগ্নি হইল 

এব” সে ভূমিতে আছাড় দিয়া অধঃক্ষেপণ করা গেল 

ভাহাতে বৃক্ষাদির তৃতীয়ান্ণ দ্ধ হইল ও হার! 

ত্ণাদি সমস্তই পোৌড়ান গেল | পরে দ্বিতীয় ছভ 

ৰাজাইলে অগ্নিতে পুস্থলিভ ব্হৎ এক পর্বত সমূদেেডে 

চেপণ হইলে যাদৃশ হয় তাদৃশ হইল এব” সমৃদের 

তৃতীয় ভাগ রক্ত হইয়া গেল | এব" সমূদূর 

মধ্যকার জীবঘুক্ত জন্ত সকলের তৃতীয়া্শ মরিল 

ও জাহাজাদির ত্তীয়াস্শণ নট হইল | পরে তৃতীয় 

দুত বাজাইলে বড়ই নক্ষত্র পুস্থলিত ডামরের ন্যায় 

জাকাশ হইতে অধঃপতন হইল এব" সে নদনদী 

ও জলের তলশৃষাদির ভ্তীয় ভাগের উপর পড়িন। 

এব্, সেই নক্ষত্রের নাষ নাগদানা! করিয়। কহে এব 

জলের তৃতীয় ভাগ নাগদানা হইয়া! গেল এব” আনেক 

মনুষ্য তাহার তিক্ত হওয়া প্যূক্তে সে জল হইতে 

মরিল। অনন্তর চতুর্থ দূত বাজাইলে ূর্যের তৃতীয় অণ্ণ 

ও চন্দ্র ভ্তীয় অশ এব" নক্ষত্রগণের তৃতীয় অনশের 
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আঘাৎ হইল তাহাতে তাহারদের ভ্তীয় ভাগ আদ্ধীকৃত: 

হইয়। গেল এব* দিনের পুকাশের ত্তীফু অ.শ হইল 

১৩ না এব্* রাত্রি ও মেইমত ইইল। পরে আমি দ্ডি 

করিয়া এক দৃতকে স্বর্গের মখ্যদেশ দিয়া উড়িয়া 

যাইতে ং মহানাদে এ কথা কহিতে শ্তনিলাঘ ফে্ 

বাজাইবার বক্রী থাকা অন্য তিন দূতের তূবীর,. শক 

পুযুক্তে পুমাদ পুমাদ পুঘাদ পৃথিবীর নিবানিরদের 

উপরগার ল্য লারা 

নবম অধ্যায় 

অনন্তর পঞ্চম দূত বাজাইলে আমি এক নচ্ষত্রকে 

্র্গ হইতে ভূমিতে পড়িতে দেখিলাম এব" তাহাকে 

অআতলসপর্শ গর্ভের ছেড়ান দেওয়া! গেল। এব সে 

২  অতলস্পর্শ গর্ভকে তিন্দি খুলিয়। দিলেন তাহাতে 

গর্ভ হইতে বৃহৎ আফরের ধুমা যেমত হু সেই 

মত ধৃঘা উঠিল এব" সে গর্ভের ধুঘায় সূর্য ও শূনঃ 

৩ সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। এব” সে খুমা হইতে 

পঙ্গফড়ি' নির্গত হইয়া! ভূমিতে আনিয়া থাকিল ও 

ভূমির বিছা যেমত শক্তি থরে সেইমত শক্তি তাহার 

৪. দ্িগকেও পুদান হইল । এব্* তাহার্দিগকে আজ্ঞা 

দেওয়া গেল যে তোরা ভূমির ভ্ণ কি কোন ভারা 

বন্ধ কিছা কোন বৃক্ষের হানি করিবি না কিন্ত কেবল 

নেই মনষ্যেরদিগকে যাহারদের কপালে ঈশ্বরের 
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মৃদদার ছাপ নাই । কিন্ত ইহ্ারদিগকে প্াণে মারিয়া 

ফ্েলিতে উহারদ্িগীকে আজ্ঞ] হইল না কিন্ত যে তাহার! 

গাচ মাস পর্য্যন্ত যেন যন্ত্রণা পায়ু এব* তাহারদের 

যন্ত্রণ। বিছাতে মনুষ্ঠ দশিত হইলে যাদ্শ বেদনা হয়ু 

তাদশ ছিল। এব” সেই সময়ে মনৃষ্যের মৃস্ুর 

জানেফণ করিয়াও তাহার উদ্দেশ পাইবে না! ও ভাহার] 

মরিভে ইচ্ছা করিবে কিন্ত মৃত্যু তাহারদিগ হইতে 

পলায়ন করিবে। এব" সেই পঙ্গফড়িজের আকৃতি 

যুদধার্থ সসহ্জ আশ্বের ন্যায়, ও তাহারদের মস্তকের 

উপর. সূব্র্ণ কিরীটের মড দেখাইল ও তাহারদের 

বৰ্দন্ মন্ষ্যবদনের্ স্বরূপ ছিল। ও তাহারদের কেশ 

বেণী ছিল যাদ্শ স্রীলোকেরদের বেণী হয় ও ভাঙার 

দের দত্ত সি'হের দত্তের নঠায়। এবতাহারদের বুকপাটা 

লৌহ বুকপাটীর্ মত ছিল. এব তাহার্দের পাশ্যার 

ধূলি ফাদ্শ সঞ্গুমেতে বহু অশ্ব রথাদির চাপাচাপির 

শব্দ হয়। এব" বিছার মত তাহারদের লাঙ্গল ছিল ও 

তাহারদের লাহুলে হুলছিল এব তাহারদের শক্তি 

এই যে ম্ন্ষ্ঠেরদিগকে তাহার! পাচ মাস পর্যন্ত হিসা 

করিতে পারে | এব তাহারদের এক রাজা ছিল সেই. 

অতলম্পর্শ গর্ভের দূত যাহার নাম এক ভাঙ্কাতে 

আবাদ্দন কিন্ত যুনানী ভাষাতে তাহার নাম আপলিয়ুন। 

১২. এক পুমাদ গিয়াছে আর দেখ তাহার পাছে আর দুই 

[1 101710)1) 



৯৫৬ 

১৩ 

১৪ 

১৫ 

১৬ 

১৭ 

১৮ 

১০ 

দৈব্য পুকাশিত 

প্রসাদ আসিতেছে | তদনন্তর ষষ্ঠ দুত বাজাইলে 

ঈশ্বরের অগৃস্থিত স্বর্ণবেদ্দীর চারি শৃঙ্গ হইতে আমি 

এক রৰ সেই হষ্ঠ তূরীথারি দূতকে কহিতে স্তনিলাম। 

যে ও চার দূভ যাহারা বড় নদী ফুরাতে বন্ধ আছে 

তাহারদিগকে মুক্ত করিয়া দেও | এব" সে চারি দূত 

মুক্ত করা গেল যাহারা মনষ্ঠেরদের তৃতীয় অন্শকে 

স'হার করিতে এক ঘড়ী ও এক দিন ও এক মাস 

এক বৎসরের কারণ পুপ্তত করা গিফ়াছিল। এৰ* 

সে অশ্বারঢু বাহিনীর সমূহ দুই আবহ্দ ছিল এব* 

তাহার সম্্যা আমি স্তনিলাম | এব" মেই অস্থ ও 

তাহারদের আরোহিত ব্যক্তি সকলের রূপ বেশ আমি 

এইম্ত দেখিলাম তাহরুছের অগ্নি ও নীলা ও গঞ্ধকেরু 

বৃকুপাটী ছিল এব* সেই অশ্ব সকলের মস্তক সি'হের 

মস্তকের সদৃশ ও তাহারদের মূখ হইতে অগ্নি ও থুমা! 

ও গন্ধক বাহিরাইল। এই তিনের দ্বাব্ু। অর্থাৎ 

তাহারদের সুখ হইতে নির্গত সেই অগ্নির ও সেই 

ধুমার ও সেই গন্ধকের ছারা মনুষ্ঠেরদের তৃতীয় 

ভাগ নষ্ট হইল । কেননা তাহার্দেরে শক্তি তাহার 

দের মৃখ ও লাঙ্গলে থাকে কেননা তাহারদের লাঙ্গল 

সর্পবৎ ও মাথাযুক্ত ছিল এৰ* তাহা দিয়াই তাহ।র! 

হি“সা! করে। তথাপিও বক্রী মনৃষ্যেরা যে এ সকল 

বিদ্বশ্নে মরিল না! তাহারা আগপনারদের হস্তকৃত কর্ম 

. এরি 
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গ্যৃক্ে সখেদ হইয়া মন ফিরাইল না ভাহাভে যেন 

দেবতাগণের আর স্বর্ণ রূপ পিতল পাতর কাষ্টাি 

গঠিত বিগ্হ সকল যাহারদ্রে' দেখিবার কি শ্তনিবার 

কিস্বা হাটিবার সাধ) নাই ইহীরদের পূজা না করে। 

এব* তাহারদের কৃত বধ ও প্তণী কর্ম ও পরজ্রীগমন 

ও চৌর্ঘযাদির কারণও তাহার সখেদ হইয়া মন, 

ক্কিরাইল না | 

দশম অধ্যায় 

অতঃপরে আমি আর এক পরাক্রান্ত দূতকে মেঘেতে 

পরিখিত ও তাহার মস্তক মেঘ খনুকে বেফিত সবর্গ 

হইতে নামিতে দেখিলাম এব্* তাহার বদন সূর্য্যের ্ 

নঠায় ছিল ও তাহার চরণ অগ্নি স্তস্তের সদৃশ | এব" 

তাহার হস্তে একট! ছোট খোলা পুস্তক ছিল পরে 

তিনি আপন দক্িণ পদ সমূদের উপর ও বাম পদ 

ভূমির উপর স্বাপন করিলেন | পরে তিনি সগর্ভিত 

সি'হের ন্যায় মহানাদে ডাক ছাড়িলেন এব” তিনি 

ডাক ছাতিলে পরে সপ্ত মেঘ গর্জন স্বস্বনাদ করিতে 

লাগিল। এব" সেই সপ্ত ঘেম গর্জন আপন € নাদ 

করিলে পরে আমি লিখিতে উদ্ঠত ছিলাম ইত্যবসরে 

আমি স্বর্গ হইতে আপনার পুতি এক রৰ₹ কহিতে 

শ্তনিলাম যে ও সপ্ত গর্জনের উক্ত পুসঙ্গ তুমি ছাপ 

দিয় রাখ তাহা লিখিও না । এৰ* যে দূতকে আনি 

| 10107117112 
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সমূদেের উপর ও ভূমির উপর দণ্ডায়মান দেখিয়া 

ছিলাম | তিনি আপন বানু স্বর্গেরদিগে উঠাইয়া যিনি 

হ্র্গ ও তাহার মধ্যস্থ বন্ত এব পৃথিকী ও তাহার অধ্যন্থ 

বস্ত এব” সমূদু ও তাহার মধ্যস্থ বস্থ এ সকলেরদিগকে 

স্ষ্টি করিলেন সেই নিত্/ জীবির দ্বিব্য করিয়া কহিলেন 

যে আর সময় হইবে না । কিন্তু যে সপ্তম দূত 

যাহার বাজাইবার চ্ষণ শীঘু হইবে তাহার শব্দের 

সময়ে ঈশ্বরের নিগৃঢ় বিষয় সম্পূর্ণ হইবে যদন্সারে 

তিনি আপন সেবক ভবিষ্যদ্বজগণেরদিগকে পূকাশ 

করিয়াছিলেন | - পরে যে রব স্বর্গ থাকিয়া আমি 

আপনার পুতি উক্তি করিতে শ্তনিয়াছিলাম সে প্নব্বার 

আমাকে বলিতে লাগিল যে তুমি যাইয়া ওই সম্দ্ু 

ও পৃথিবীর উপরহ্থ দণ্ডায়মান দূতের হস্ত হইতে এ 

ছোট শেল) পন্তক খান লওগা । অতএব আমি সে 

দূতের নিকট যাইয়া তাহাকে কহিলাষ যে এ ছোট 

পন্তক আমাকে দেন এব তিনি আমাকে কহিলেন 

লও ও তাহাকে খাইয়া ফেল সে তোমার উদর তিক্ত 

করিবে কিন্ত ভোমার মৃখে মধ্বৎ মিউ হইবে | 

অতএব আমি সেই ছোট পুস্তক দূতের হস্ত হইতে 

গুহণ করিয়া খাইয়া ফেলিলাম এব* সে আমার মুখে 

মধূৰৎ মি ছিল কিন্তু তাহা শখাইৰা মাত্র আমার 

উদর তিক্ত হইল । পরে, তিনি আমাকে কহিলেন 
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ঘে তোমাকে অনেক লোক ও দেশ ও ভাষা ও রাজা! 

গণের পুতি পণর্র্ধার ভবিষ্যদ্বাণী কহিতে হইবে | 

একাদশ অধ্যায় 

তাহার পরে কাঠির মত এক নল আমাকে দেওয়! 

গেল এব* সে দূত উপস্থিত হইয়া! আমাকে কহিলেন 

যে গাত্রোগ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের মন্দির ও ফ্জকণ্ড ও 

ভাহার মধ্/কার্ পৃজকেরদিগকে পরিমাণ কর। কিন্ত 

মন্দিরের বাহিরে ফে উঠান আছে ভাহ্াকে ছাড়িয়া! 

দিয় পরিমাণ করিও না! কেননা সে ভিন্নদেশিবর্েরু 

দিগকে দেওয়া গিয়াছে এৰ্* তাহারা বেয়ালিিশ মাস 

পর্যন্ত ধর্ম প্রীকে পদতলে দলাইবে | এব” আমি 

আপন দুই সাক্ষিকে শক্তি দিক ও তাহারা চট পরিধানে 

এক সহসু দূই শত ষাইট দিবস পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী 

কহিবে | এই সে দূই জৈতুন বৃচ্চ ও দূই পুদ্দীপ যে 

পৃথিবীর ঈশ্বরের অগৃস্থিত আছে । এব যদি কেহ 

তাহারদিগকে হিন্সা করিতে ইচ্ছা করে তকে তাহার 

দের মৃখ হইতে অগ্নি বাহিরাইয়া তাহারদের শত্র 

দিগকে খাইয়া ফেলিৰে অতএব যদিভু তাহারদের 

হি“সা করিতে কাহার বাঞ্া হয় তবে তাহাকে এই: 

রূপ হতঠা হইতে হইবে | ইহারা আকাশ কুদ্ধ 

করিবার শক্তি রাখে যেন ভাহারদের ভবিষ্যদ্বাণী 

কহন সময়ে কিছু বুঝি না হয় এব" যতবার ইচ্ছা? 
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করে ততবার জল সকল রক্ত করিতে আর পৃথিবীকে 

কল পৃক্তার্ বিড়গ্বন দিয়া হনন করিতে তাহারদ্রে 

শক্তি আছে | এব্* তাহারদের সাক্কী ছেওনের সমঙ্কোলন 

করিলে পরে সে পশ্ত যে অগাহ্ হইতে উঠে তাহার 

দের সঙ্গে যান্ধ করিবে ও তাহারদিগকে পরাস্ত করিযু! 

বর্থ করিবে |। এব" তাহারদের শৰ সেই মহৎ 

নগরের সড়কে পড়িয়! থাকিবে যাহাকে আত্মিক 

ভাবেতে সদম ও মিশ্বর করিয়া! কহে যেখানে আমার 

দের পুভূ ক্রুশেতে টাঙ্গা গিয়াছিলেন | এব* লোক & 

ও জাতি ২ ও ভাষাং ও দেশ ং তাহার্দের মৃত দেহ 

সাতে তিন দিবস দৃষ্টি করিতে থাকিবে এব" তাহার 

দের শবকে কবরে পৃতিযু। রাখিতে দিবে না । এব* 

পৃথিবীর নিবাসিরা তাহারদের উপর আনন্দ করিবে 

ও হর্ধিত হইবে ও পরসপরে উপহার সামগুী পরেণ 

করিবে কেননা সেই দুই ভবিষ্যদ্বক্তা প্থিবী নিবানির 

দিগকে ব্যথিত করিয়াছিল। অনন্তর সাড়ে তিন 

দিবস গত হইলে পরে ঈশ্বর হইতে জীবনের 

আত্মা তাহারদের অন্তরে প্বেশ করিলে তাহার! 

পায়ের ভরে দীড়াইল তাহাভে ফে সকল তাহার 

দের পুতি দৃষ্টি করিতেছিল তাহারদের উপর বড়ই 

শঙ্কা পড়িল। পরে ভাহারা মহারৰ স্বর্গ থাকিকা! 

ভাহারদিগকে কহিতে শ্তনিল যে এখানে উঠি! 
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আইস এব" ভাঙারা মেছগত হই! স্বর্গেতে উদ্ধগমন 

করিল ও তাহারদের শত্রুর! তাহারদের পুতি দি 

করিল। এব" সেই দণ্ডে বড়ই ভূমিকঞ্গণ হইল তাহাতে 

নগরের দশম অ.শ পড়িল এব* সেই ভূমিকম্পে সপ্ত 

সহসু মন্ষয হত্যা হইল আর বক্রী সকল আতগ্িত 

ছিল এব" স্বর্গের ইশ্বরকে পৃশ*সাদি করিল। দ্বিভীষু 

পুমাদ গত হইয়াছে আর দেখ ভূতীয় পাদ ত্বরিভ 

আসিতেছে । অনন্তর সপ্ত দূভ বাজাইলে স্বর্গেতে 

বড় ২ ধুনি হইল ফে এই জগতের রাজ্য সকল আমার 

দের পুভূর ও তীহার্ খ্রীষ্টের অধিকার হইয়া গিয়াছে 

এব” ভিনি সদা সব্বদা সম্গরাজ করিবেন । এব, 

সেই চতুর্বিশতি গ্াচীনেরা যে ঈশ্বরের সম্মশে 

আপন ং সি"হাসনে বসিয়াছিলেন তাহারা মুখের 

ভরে পড়িয়া ঈশ্বরের ভজন! করিয়া কহিলেন । ছে 

পুভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান যে বর্তমান ও ভূত ও 

ভবিষ্যৎ আমরা ভোমার ধন্যবাদ করি কেননা] তৃমি 

আপনার মহাশক্তি ধারণ করিস! সমরাজ করিয়াছ। 

আতএবৰ রাজ সফল ত্রুদ্ধ ছিল এব” তোমারি ক্রোধানল 

আসিয়াছে ও সেই সময়ও পৌছিয়াছে যখন মৃত 

লোকের বিচার হইতে হয় এবর্* €ভামাকে ভোমার্ 

সেবক ভৰিষ্যদ্ব্গণেরদি্গকে ও পৃণ্ঠবানের্দিগকে ও 

তোমার মামভীত ছোট বড় সকলেন্বদিগন্ধে পুতিছল 
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দিতে হয় ও পৃথিবীর নাশকেরদ্িগকে নষ্ট করিভে 

হয়। অনন্তর ঈশ্বরের মন্দির স্বর্গেতে খোলা গেল ও 

মন্দিরের মধ) তাহার সাচ্ছি সিন্দুক দেখা গেল পদে 

বিদ্চত ও কলরব ও ঘেঘগঙ্জন ও ভূমিকম্প ও বড় 

শিলাবৃঞ্ডি হইল |7- 

দাদশ অধ্যায় 

তাহার পরে বড় এক আশ্চর্ঘয স্থর্গেতে পূকাশিভ 

হইল এক জ্রীলোক সূর্যেতে পরিধানা ও তাঙার্ 

চরণের নীচে চন্দুট। এব" তাহার মস্তকের উপর দ্বাদশ 

নক্ষত্রের মুকুট পুত্/চ্ষ হইল । -এব* সে গর্তবতী 

হইয়া! অপত্য জন্মানেতে পূসৰ্ বেদনায় - আর্তস্বর 

করিতে লাগিল | অনন্তর আর এক আশ্চর্য স্বর্গেতে 

পুত্যক্ষ হইল দেখ সপ্ত মাথা! ও দৃশ শৃঙ্গ এব্* তাহার 

মাথার উপর সপ্ত মুকুট এমতু লক্ষণযুক্ত বৃহৎ এক 

রাগ) নাগ দেশ] গেল। এব* তাহার লাঙ্গুল আকাশের 

নক্ষত্রের তৃতীয় ভাগকে আকর্ষণ করিয়া ভূমিতে 

ফেলিয়া দিল এব, সে নাগ মেই পূসহ হওনের উদ্যত! 

ভ্রীলোকের সম্মুখে যাইয়া থাটিল ফে তাহার অপভ/ট। 

ভূমিষ্ঠ হই] মাত্র সে তাহাকে যেন খাইয়া ফেলে । 

অসন্তর তিনি এক পুরুষ সন্তানকে পুসৰ হইলেন 

যিনি সকল রাজ্যের উপর লৌহ দণ্ডে শাসন করিবেন 

এব্* তাহার বালক, ঈশ্বরের নিকট ও তাহার 

টি এ 
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সিহীসনের নিকট আকর্বিত হইরুা! উঠিল। পরে 

সেজ্রীটি বন প্রান্তরে পলায়ন করিলেন যেখানে 

ঈশ্বর তাহার নিমিত্তে এক স্ান পুন্কত করিয়াছিলেন 

যে তথায় তিনি এক সহসু দুই শত যাঁইট দিবস যেন 

পতি পালিত হন। এব ন্বর্গেতে সণ্ঠাম হইল মিখাল 

সন্বূতগণে সেই দাগের সঙ্গে যুৰ করিলেন এব" নাগ 

ও তাহার দূতেরা যুদ্ধ করিল। কিন্ত পারিল না 

এবণ স্বর্গেতে ভাহারদের আর্ সান পাওয়া গেল না । 

এক" সে বড় নাগট| বাহিরে ফেলা গেল সেই বৃন্ধ সর্প 

যাহাকে ইবলীন ও শয়ভান করিয়। কহে যে সঙ্দৃ 

পৃথিবীকে ভূলাইতেছে সে ভে বাহির করিয়া 

প্খিকীতে অধঃচ্ছেপণ হইল এব” ভাহার সঙ্গে তাহার 

দূতেরাও বাহিরে ফেলা গেল। পরে আমি হ্র্গতে 

এক মহারবৰ উক্তায়মান শ্তনিলাম যে এখন পরিত্রাণ ও 

আমারদের ঈশ্বরের শক্তি ও রাজন ও তাহার শরীক 

পৃভৃত্ব আসিয়াছে কেননা আমারদের ভ্াত্গণের 

অপবাদক যে তাহারদিগকে আঘারদের ঈশ্বরের 

জাচ্ছাতে দিবারাত্রি অপবাদ করিত সেতো বাহর্ 

করিয়া ফেল। গিয়াছে । এব* আহার মেব্র্পাঠার্ 

রক্তের দ্বার ও আপনারদের সাক্ষি কখার দ্বার] 

তাহাকে পরাভৰ্ করিয়াছে এব” আপনারদের পাণকে 

ভাল না বাসিয়া মৃত্যু স্বীকার করিল । অতএব হে 
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্র্গাদি ও তোমাসকল তাহার নিবাসিরা আনন্দিত হও 

কিন্ত পৃথিবী ও জমৃদর অবস্তিত সকলেরদিগকে 

পুমাদ থাকে কেননা ইব্লীন ভোমারদের স্বানে 

বিষম কোপেতে অধোগতি করিয়াছে কেনন। সে: 

১৩ জানে যে তাহার অলপকাল আছে । অনন্তর সে স্ 

মাগ যখন দেখিলে আপনি পৃথিবীতে অধ্:ক্িপ্ত 

হইয়াছে তখন ওই পক্ষ সন্তানের পুসৃতিকা জননীকফে 

3১৪ সে শন্তাইতে লাগিল। তখন সেই জ্রীকে বৃহৎ্নশ্বর 

 পক্ছির দৃই পাখা দেওয়া] গেল যে তিনি ব্ন প্রান্তরে 

আপন সবস্থানে যেন উড়িয়! যান যেখানে সে সর্পের 

মৃখ হইতে এক সময় ও ছ্িসময় ও অর্থ সময় পর্য্যন্ত 

১৪. তিনি পুতিগালিত হইয়া থাকেন। এব" স্বীরু পশ্চাতে 

সপটা আপন মূখ হইতে নদীৰৎৎ জলের পুৰাহ্ 
বাহির করিয়া দিল যেন তাহার শ্টতেতে তাহাকে 

১৬ ভাষাইয়া লইয়া যায়। তাহাতে ভূমিটা সে ভ্রার 

সাহায; করিল কেননা ভূমি আপন মুখ মেলিয়া সেই 

34. নাগমূখ নির্গত জল পুবাহকে পান করিল । অতএব 

সে ভ্রীর পৃতি নাগ অতি ক্রোথাবিষ্ হইল এব* 

তাহার বক্রী সন্তান যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন 

করে ও জিশ্ত খীঞ্চের সাচ্ছি কথা ধরিয়া রাখে তাহার রা 

_ দেরু সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পন্থান করিল। __-- 
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অনন্তর আমি সমূদুর বালীর উপর দীড়াইয়া সপ্ত 

মস্তক ও দশ শৃক্ষ ও তাহার শৃঙ্গের উপর দশ মুকুট 

এক" তাহার মন্তকের উপর ঈশ্বরীপমাণক নাম এমভ 

লক্ষণযুক্ত এক পশুকে সমৃদ্চ হইতে উঠিতে দেখিলাম । 

এব" যে পন্তকে অ।মি দেখিলাছ্ নে চিচা ব্যাঘেহ মত 

ছিল ও তাহার পা সকল ভলুকের পায়ের সদৃশ ও 

তাহার মূখ সি"হের মুখের না পরে সেনাগ আপন 

মহিমা ও সি-হাসন ও ষথেষ কর্তৃত্ব ভাছাকে দিল। 

অনস্তর আমি দেশ্িলাম জে তাহার এক মস্তক মরিবার 

মত যাইল হইয়াছে তথাপি-ভাহার আন্তক হা? সুস্থ 

হইয়া গেল এব* জগ সমুদয় সে পশ্তর পাছে গিয়া 

আশ্চর্ষ/ ভাবিল। পরে তাহারা সে পত্তর' শক্তিদাডা 

নাগকে ভজন করিল এব” তাছার] সে পন্ত-কও ভজনা 

করিয়া) কহিল ফে এ পস্তর সমতুল্য কেটা তাহার 

, সহিত যুদ্ধ করিতে কাহার সাধ্য । আনন্তর বড়ই দূর্গ 

কথা ও ইশ্বরাপমাণক কথা কহনের এক মূখ তাহাকে 

দেওয়] গেল এব" বেয়ালিশ মাসের স-গাঁম করিবার 

শক্তিও তাহাকে গুদ্ান হইল । এব" সে ঈশ্বরের 

নিন্দায় আপন মুখ' খুলিয়া তাহার লাম ও তাহার" 

স্থান ও যে সকল র্গেতে বাস করে তাহারদিগকে 

নিন্দা করিভে লাগিল। অপর তাহাকে পুণঠৰানের , 

দের সঙ্গে যুদ্ধ করিত ও তাহারদিগকে পরাস্ত করিতে 
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দেওয়] গেল এৰ* যাবতীয় কুল ও ভাষা ও রাজ্যের 

উপর কর্তৃত্ব করিবার ফাধ্য তাহাকে দেওয়া গেল। 

এব" পৃথিবীর যাবতীয় নিবাসিরা তাহার পূজা করিবে 

যাহারদের নাম সেই মেষ্পাঠার জীবনের পৃস্তকে 

লেখা যায় নাই যিনি জগতের আর্স্তাবৃধি হৃত্/ 

হইয়াছিলেন। যদিভু কাহার কর্ণ থাকে তহে সে 

শ্তনুক। যেটা বন্ধনে নিয়া যায় সেটা বদ্ধনে চলিত 

হইবে যে ব্যক্তি তলওয়ার দিয়া বথ করে সে ব্যক্তি 

তলওয়ারেতে হত্যা হইবে এথায় পৃণ্ঠবানেরদের হ্ষান্তি 

ও পুত/য়। অনন্তর আমি আর এক পাশ্তকে ভূমি 

হইতে উঠিতে দেশিলাম এব” তাহার দূই শৃঙ্গ ছিল 

মেষপাঠার ন্যায় কিন্ত তাহার বোলী নাগের সদৃশ । 

এব" পথম পস্তর যত সাধ শক্তি ছিল তাহা এইট! 

তাহার সাক্ষাতে সাধিতেছে এব" সমস্ত পৃথিবী ও 

তাহার ষধ্যকার নিবাসি সকলেরছিগকে সেই পু 

পশ্তর পূজ। করাইল যাহার অন্তক হা সুস্থ হ্ইয়া 

গিয়াছিল। এব” সে বড়ই আশ্চর্ঘঃ করিতেছে এক্গত 

যে তাহার করাণেতে অগ্ি মনুষ্ঠেরদের পুত্যচ্ছে 

আকাশ হইতে ভূমিতে পড়ে । অভএৰ সে পশ্তর্ 

সম্মুখ যে আশ্চর্য; করিতে তাহার শক্তি ছিল তাহার 

দ্বারা সে জগন্িবাসিরদ্দিগকে ভ্রান্ত করাইয়া সেই 

ভলওয়ারেতে ঘ] পাইয়। বাচা পশ্তর পুতিমা নির্মাণ 
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করিতে জগন্লিবাসিরদিগকে আজ্ঞা দিল । অপর 

সেই পশ্তর পৃতিমাকে অজীব করিতে শক্তি পাইল 

তাহাতে সে পশ্তর পৃতিমা যেন বলিতে পায় এব* যত 

লোক সে পন্তর পুতিমার পৃজা করিতে অনিচ্ছ্ হয় 

তাহারদ্দিগকে বধ করায় | এব" সে ছোট বড় ধনী 

দরিদু মুক্ত ও বন্ধি সকলেরদিগকেই আপন & দৃজ্ছি? 

হস্তে কিম্বা কপালেতে এক চিত্র গৃহণ করায়ু। 

এব" সেই পশুর. চিহ্রকি নাম কিস্া তাহার নামের 

সখা খারি ব/ভিরেক কেহ যেন ক্রয় বিক্রয় করিতে : 
না পায় । ইহাতে বৃদ্ধি আছে অতএব যেটা বৃদ্ধিঘান 

হয় সেই সে পশ্তর সম্থ্য গণনা করুক কেনন]| তাতে 

মন্ষ্ঠর সম্খ্ঠা আছে এব" তাহার সখ্য ছয়ু শত 
সো দাীশাশীসঠ ছেষ্টী। ও 

চত্দ্দশ অধ্যায় 

জানন্তর আমি অবলোকন করিলাম এব*' দেখ এক 

মেষ্পাঠা ও একশত চৌয়ালিশ সহসু জন যাহারদের 

কপালে তাহার পিতার মাম আস্কিত ছিল তাহার লক্ষে 

শীয়ন পর্বতে দণ্ডায়মান ছিল। পরে আমি হ্বর্গ হইতে 

এক রব বহু জলের কল্লোল ও বড় মেঘ গঙ্জনর 

সদৃশ শ্ুনিলাম এব” স্ববীণা বাজাইতে পুবর্ত বীণা 

বাদকেরদের ধুনি আমি শুবণ করিলাম। এবপতাহার। 

মি'হাসনের সঙ্গখে ও চারি জন্তর ও গাচীনগণের 
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সম্মুখে যেমত নৃতন এক গীত গাইতে লাগিল কিন্ত সেই 

গীত সে পৃথিবী হইতে একশত চৌয়াল্লিশ সহসুমৃক্ত জন্ 

ব্যতিরেক কেহ শিখিতে পারিল ন| ইহারা! সেই সকল 

যাহারা আীগণেতে অপবিত্র হয় নাই কেননা তাহারা 

আইবড় সকল ইহারা সেই যাহারা মেষপাঠার পশ্চাৎ 

গামী হয় তিনি যথাতথা ফান ইহারা মনুষ্.রদের মধ্ঠ 

হইতে মুক্ত হইয়। ঈশ্বরের ও ম্ষ্পাঠার পুতি, পুথম 

ফল হয়। এব" তাহারদের মুখেডে কোন পুকার 

পৃৰঞ্চনা ঠাহরা] গেল না কেননা তাহার] ঈশ্বরের 

সি-হাসনের অগে নির্দোকী আছে । অনন্তর আমি 

আর এক দুতকে নিত্য মঙ্গল সমাচারকে থারণ করিয়! 

জগন্সিকাসি যাবতীয় রাজ/ ও কুল ও ভাষ! ও. বর্গের 

পতি পুচার করিতে স্বর্গের মধ্য দেশে উড়িতে 

দেশ্িলাম। এব"সে উচ্চৈ-স্থরে কহিল যে ঈশ্বরকে ভয় 

কর ও তাহার পশ'সা কর্ কেননা তাহার দও 

বিচারের হ্ুণ আসিয়াছে এব* সেই ৰ্/ক্তিকে ভজন! 

কর যিনি স্বর্গ ও পৃথিকী ও সমূদু ও জলাশয়াদির সৃষ্চ 

করিলেন। পরে আর এক দুত তাহার পশ্চাৎ হইফু 

চলিতে ং কহিল মহৎ পুরী বাবেল পড়িয়াছে 

কেননা সে যাবতীয় রাজকে. আপন রাগময় 

ব্যভিচারের মদ. পান .করাইয়াছিল। তাহার পরে, 

তুঠায় এক দূত আহারদের পাছে & চলিয়। উচ্গৈ-্বরে 
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কহিল যদ্দি কেহ সেই পন্তকে ও তাহার পুতিমাকে 

ভজনা করে এব্* তাহার চিহ্তু আপন কপালে কিছ 

হস্তে গৃহণ করে। তবে সে ঈশ্বরের রাগের মদ 

পান করিবে যাহা তীহার কোপের বাটীতে অমিশিতি 

ঢালা গিয়াছে এব" সে ধর্ম দূতেরদের সাক্ষাতে গু 

মেষপাঠার সাচ্চাতে অগ্নিতে ও গন্ধকে যাত্্রণ। ভোগ 

করিবে। ও-তাহারদের যন্ত্রণার ধূ্মা নিত/ ং উঠে এৰ* 

সেই পন্ত ও তাহার পুতিম্ণকে যাহারা ভজন করে 

আশরু ফে কেহ তাহার নামাঙ্ক গৃহণ করে তাহারদের 

বিশাম দিবাডেও হয় না রাত্রিতেও হয় না। এখাকু 

পৃণ্যবানেরদের ক্ষান্তি এথায়্ সেই সকল যাহারা 

ঈশ্বরের আজ্ঞা ও য্রিশ্তর ধর্ম পালন-করে। অনন্তর 

আমি স্বর্গ হইতে এক রুৰ আমাকে কহিতে শ্তনিলাম 

যে লেখ এখন হইতে পুভূতে যাহারা মরে সে মৃতের! 

ধন্য আত্মা কহিতেছেন হই বটে তাহারা আপনারদের 

শ্ম হইতে যেন বিশ্াম পায় এক" তাহারদের কর্স 

সকল তাহারদের পশ্চাদগামি হ্য়ু । পরে আমি 

অবলোকন করিলাম ও দেখ একটা শ্তবুমেছ ও নে 

মেঘ্রে উপর মনুষ্য পৃল্রের ন্যায় এক ব্যক্তি স্বমস্তক 

সূবর্ণ মুকুট এব" স্বহত্তে তীঙ্ষী কাত্তা। ধারণ করিয়া, 

বসিয়া আছেন। অতঃপরে আর এক দূত মন্দির 

হইতে বাহিরাইয়া সেই 'মেঘারোহিত ব্যক্তিকে মহা) 
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নাদে ডাক ছাড়িলেন ফে ভোমার্ কাস্ত্যা লাগাইয়া 

কাট তোমার কাটনের সময় তো আসিয়াছে কেননা 

পৃথিবীর শস/ সকল পরিপক্ হইয়াছে । এব” সে 

ম্হারোহিত ব্যক্তি হস্ত বিস্তার করিয়া আপন কাস্তা 

ভূমিতে লাগাইয়! দিলেন এব্" ভুমর শল্য সকন 

কাটা গেল । অনন্তর আর এক দত স্্গস্বিত মন্দির 

হইতে নির্গত হইলেন এব" তিনি ও তীল্ষ কান্ত 

ধরিয়া আছেন । তদনস্তর আর এক দূত যাছার অগ্নির 

উপর অধিকার ছিল তিনি সেই তীক্কু কান্ত ধারি 

দুতকে বড়ই চীৎকার করিয়া ডাক ছাড়লেন যে 

তোমার তীন্্রু কান্তাা লাগাইয়া পৃথিবীর দ্বাচ্ষার 

থোকা সকল ছিড়য়া লও কেননা তাহার দুক্ষা ফন 

সকল সূপকু হইয়াছে । এব*-সে দূত ভূমির উপর হত্ত 

বিস্তার করিয়া আপন কাত্তা লাগাইয়া! পৃথিবীর 

দৃাচ্ষা ছিশুন করিলেন এব” তাহাকে ঈশ্বরের কোপের্ 

বৃহৎ দীক্ষা চাঁপেতে ফেলিয়। দিলেন | এব" সে দ্া্চি 

চাপ মগরের বাহিরে চাপা গেল ও সে দু'ক্ষা। চাপ 

হইতে রক্ত নির্গত হইয়া পরিমাণে এক সহস্ ছয় শড 
তীর ভূমি যুড়ঠ অশ্থের লাগাম পর্য্যন্ত বাড়িয়। উঠ্িল। 

পঞ্চদশ অধ্যায় | 

অনন্তর আমি আর এক মহৎ ও অস্ত লক্ষ? 

স্বর্গেতে দেখিলাম অপ্ত দূত যাহারদের স্থানে সপ্ত শেষ 
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বিড়মন ছিল কেননা তাহাতে ঈশ্বরের কোপা নল 

পরিপূর্ণ হয়। এব" আমি যাদূশ অগ্নিতে মিশিত এক 

কাচ সমুদুকে দেখিলাম এক্* ফে সকল সেই পন্তরক ও 

তাহার পুতিমাকে ও তাহার চিড্ুকে ও তাহার নামের 

সশ্খঠাকে পরাজয় করিয়াছিল তাহারা ঈশ্বরের বীণা 

লইয়া সেই কাচ সম্স্দূর উপর দণ্ডায়বান ছিল | 

এব তাহারা ঈশ্বরের সেবক মোশার গীত ও মে 

পাঠার গীত গাইয়। কহিতে লাগিল ফে হে পুভে। ঈশ্বর 

সবর্বশক্তিমান তোমার কর্ম সকল মহৎ ও আশ্চর্য্য হ্থো 

পৃণ্তবানেরদের রাজা তোমার পথ সকল পূকৃচ ও স্য। 

হে পুভো তোমাকে কেট ভয় না করিবে ও তোমার 

নাম কাহার দ্বারাতে পরশর্শসত না হইবে কেনন] 

তুমিই কেবল ধর্ম অতএব সকল রাজ্য আসিয়া 
তোমার সাক্ষাতে ভজন! করিবে কেননা তোমার 

যথার্থ বিচার ব্যক্ত কর গিয়াছে | তাহার পরে আছি 

অবলোকন করিলাম এব" দেখ সাচ্ছি তাষ্ুর মন্দির 

স্বর্গেতে খোল! গেল। এব* সেই সপ্ত দূত ফাহারদের 
নিকট সে সপ্ত বিড়ম্বন ছিল তাহার! নির্মল ও চক্যক/। 

বস্কেতে বত্রান্থিত ও বক্ষদেশেতে স্বর্ণ পট্টুকায় বেঝিত 
হইয়! মন্দির হইতে বাহিরাইলেন। পরে এ চারি 

জন্তর মধ এক জন্ত সাতটা সূবর্ণ বাটা নিত্য জীবিত 

ঈশ্বরের কোপানলে পূর্ণ সেই সপ্ত দূতেরদিগকে ছিলেন। 
1000 ঘ 
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এব” মন্দিরটা ঈশ্বরের তেজ ও শক্তি হইভে ধূমায় 

ভরিয়া গেল তাহাতে সেই সপ্ত দুতেরদের সপ্ত 

বিড়ম্বন যাবৎ সিদ্ধ না হয় তাবৎ মন্দিরের মধ্যে 

প্বেশ করিবার কাহার্গ শক্তি ছিল না ।__-+ 

যোড়শ অধ্যায় 

অনন্তর আমি একট] বড়ই রুৰ মন্দিরে থাকিয়া]. 

সেই সপ্ত দুতেরদিগকে কহিতে শ্তনিলাম যে যাও 

ঈশ্বরের কোপানলের বাটা প্থিকীর উপর ঢাল গিয়া। 

এব* পৃথ্ম্টা যাইয়া? আপন বাটী পৃথিবীর উপর 

ঢালিয়া দ্রিলে সেই পশুর চি যাহারা খারণ করিয়। 

ছিল ও তাহার পতিমাকে পৃজা করিয়াছিল তাহার 

দের উপর অতি মন্দ ও পীড়াঙ্গায়ক ঘা হইল । পরে 

দ্বিতীয় দূত আপনার বাটী সমুদ্দের উপর ঢালিয়! 

দিলে সে মৃত মনষ্যের রক্তবৎ হইয়া গেল এব 

সমুদের যাৰ্তীয় জীয়ন্ত গ্ুণী মরিল | অনন্তর 

ভ্তীয় দূত আপন ৰাটী নদনদী ও জলাশয়াদির 

উপর ঢালিলে সে সকলও রুক্ত হইয়া গেল । এব" 

আমি জলের দূতকে কহিতে স্তনিলাম ফে হে পুভো! 

বর্তান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ ভূমি যথার্থ যে এমত 

বিচার করিয়াছ ॥. কেননা তাহারা পণ্তবান ও 

ভাবষ্/দ্বক্তগণের রক্তপাত করিয়াছিল অতএব ভূমি 

তাহারদিগকে পান করিবার কার্ণ রক্ত দিয়াই কেননা 
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তাহার] তাহীতে যোগ্য । এব* আমি আরু একটাকে 

যজ্ঞক্ণ্ড হইতে কহিতে শ্তনিলাক্ষ যে হা বটে তোমার 

বিচার সত্য ও পুকৃত হে পুভে। ইশ্বর সবর্ধশকিমান। 

অনন্তর চতুর্থ দূত আপন হাটা সর্মেের উপর ঢালিয়। 

দিলে সে মন্ষ্ঠেরদিগকে আগ্নিতে ঝলসাইয়া' দিতি 

শক্তি পাইল । এব" মনৃষ্যের! বড়ই তাপেতে ধনসান্ 

গিয়। যে ঈশ্বরের বশে এ সকল বিড়ঘন ছিল তাহীরু 

নামের অপনিন্দ করিতে লাগিল এব” তাহাকে 

পৃশ*সাদি করিতে তাহার! মন ফিরাইল না । তদনন্তর্ 

পঞ্চম দূত আপন বাটা এ পশ্তর সিহাসনের উপর 
ঢালিয়া দিলে তাহার রাজ্য অন্ধকারময়ু হইয়া! গেল 

এব" তাহার! স্থবেদনার জ্বালাতে আপনারদের জিদ! 

কামড়াইতে লাগিল | ও তাহারদের ব্যথা ও হা! 

সকলের নিমিতে স্বর্গের ঈশ্বরকে অপনিন্দা করিয়া 

আপনারদের ক্রিয়া পূথঘুক্তে সখেদ হইয়া মন ভিরাইল 

না। ততংপরে ষষ্ট দুত আপন বাটা ম্হানদী ফবাতের 

উপর ঢালিয়] দিলে তাহার জল শুষ্ক হইয়া গেল 

তাহাতে পূরর্বদিগের রাজাগণের পথ যেন প্রস্থত হয়ু। 

অনন্তর আমি সে নাগের মুখ ও পন্তর মূখ ও মিথ 

ভবিষ্/দক্তার মুখ হইতে ভেকের সদৃশ তিন অপবিত্র 

ভূতকে বাহিরাইভে দেখিলাম | কেননা ইহারা! 

শয়তানগণের আশ্রর্য্যকারি আত্মা যাহারা জগৎ 

কব ও: 
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সমুদয়ের ভূপভিরদিগকে সব্ব্শক্তিমান ঈশ্বরের মহৎ 

দিনের যুদ্ধার্থে একত্র করিবার কারণ তাহারদের নিকট 

গীমনাগমন করে। দেখ আমি চোরের সদৃশ আসিতেছি 

ধন্য সেই ফে জাগরণ করিয়া আপনার পরিচ্ছদ রুহ্ছা 

করে তাহাতে যেন আপনি উলঙ্গ ইইয়। না বেড়ায় 

যে মন্ষ্যেরা তাহার লজ্জা দেখে । পরে তিনি তাহার 

দিগকে এক স্থানে একত্র করিলেন যাহাকে এবি 

ভাষাতে হারমগিদন কহে । অতঃপরে সপ্তম দত 

আপন বাটা শূন্যের মথ্ ঢালিয়। দিলে স্বর্গের মন্দির 

হইতে সি'হাসনের নিকট হইতেই মহৎ এক রৰ 

উক্তায়মীন আসিয়] কহিল যে হইয়ীছে। অনন্তর 

কলরব ও মেঘনাদ ও বিদ্দৎ হইল এব* বড়ই ভূকম্প 

এমভ যে পৃথিবীর উপর অমনুষ্যেরদের বর্তমান 

হওনাবধি সেই পর্য্যন্ত তাদৃশ দারুণ মহভূমিকম্প 
কখনও হয় নাই | এব" মহৎ নগর. তিন ভাগ হইয়া 

ভিন্ন হ হইয়া গেল ও ভিল্দেশিবর্গের নগরাদি সকল 

তধ্ঃপতন হইল এব্* ম্হীবাবেল ঈশ্বরের স্মরণে 

সাক্ষাতে আইল যে আপন পুচগুতর কোপের মদের 

বাটী তাহাকে দেন ।॥ তাহাতে যাবতীয় দ্বীপ 

উপদ্বীপাদি উড়িয়া গেল এব" পৰ্র্বতাদি সকল অনুদ্দেশ 

হইল। পরে আকাশ হইতে বিপরীত শিলাবৃক্তি 

মন্ষ্ঠেরদের উপর পড়িল এক,ং পুস্তর এক ₹ মোন 



সপ্তদশ অধ্যায় এ 

পরিমাণ এব্* সেই শিলের বিভৃশ্নার্থে মনুষ্যের! 

ঈশ্বরের আপনিন্না কাঁরতে নাগিল কেননা ভাহার 

-__-াীর্ঠি 
বিড়ঘন অত্যন্ত বিপত্বীত ছিল। 

সপ্তদশ অধ্যায় 

জনন্তর সেই সপ্ত বাটীধারি সপ্ত দূতের মধ্য এক 

জল আসিয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া 

কহিলেন আইস আমি তোমাকেও অনেক জলের 

উপর বিরাজমানা মহতী বেশ্যার দণ্ড বিচার দেখাইৰ। 

যাহার সঙ্গে পৃথিকীর রীজাগণ ব্যভিচার করিয়াছে 

ও যাহাৰ ব্যভিচারের মদে জগন্গিবাসিরা মত্ত 

হইয়াছে । অতএব তিনি আত্মার যোগে আমাকে 

বন প্রান্তরে লইয়া গেলেন এব" আমি এক জী 

লোককে ইশ্থরাপমাণক নামেতে পরিপূর্ণ এব" সপ্ত 

মস্তক ও দশ শৃঙ্গেতে যুক্ত এক সিন্দূর বর্ণ পশ্তর উপর 
আরোহিত দেখিলাম । এক্* সেভ্্রীটা বাগুণী বর্ণ ও 

সিন্দুর বর্ণের বন্রে বস্্রান্নিতা ও স্বরণ রন মৃক্তাদি অভরুণে 

ভূষিতা হইয়! স্বহত্তে আপন ব্যভিচারের কদর্যেেতে ও 
মলাতে পরিপূর্ণ একটা সুবর্ণ বাটী ধারণ করিয়া 
আছিল। এব" তাহার কপালে এক নাম লেখ। ছিল 

যে নিগৃট় বিষয় মহাবাবেল বেশযাগণের ও পৃথ্থিকীর্ 

কদ্ধ্য বিষয়ের জননী । পরে আমি সেই অ্বীকে 

পৃণ্যবান্রদের রক্তে ও যিশুর সাহ্ষিরদের রক্তেতে মতা 



৯১৭৬ দৈব) পুকাশিত 

দেখিলাম এব্* তাহাকে দেখিয়া আমি ড় অসম্তহ 

জ্ঞানেতে বিস্মিত হইলাম । তখন সে দূত জামাকে 

কহিলেন যে তুমি অসন্তব জ্ঞান কেম করিল! সে ভ্রীর 

এব*তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শূঙ্গে যুক্ত বাহন] পশ্তর 

নিগুঢ় বিষয় আমি তোমাকে কহিয়া দিব যে পাশ্ত 

তুমি দেখিল৷ সে ছিল ও এখন নাই এব” অগা গর্ভ 

হইতে উঠিয়। সব্র্ব নাশেতে যাইবে এব" জগনিবানি 

সকল যাহারদের নাম জগতের আর্সাব্ধি জীবনের 

পুস্তকে লেখ্বা যা নাই তাহারা সেই পশ্ত ফেছিল ও. 

৯১ 

ই. 

১৩ 

এখন নাই তথাপিও আছে তাহাকে দেখিয়া! আশ্চর্যঃ 

জ্ঞান করিবে । এথায় জ্ঞান যু বৃদ্ধি সেই সপ্ত মস্তক 

সপ্ত পর্বত আছে যাহার উপর জ্রীট। বসিয়া থাকে | 

এব্* সপ্ত রাজ! আছে পাঁচটা পতিভ হইয়াছে একটা 

আছে এব্* অন্যটা আদ্ঠাপি আইসে নাই আর যখন 

আসিবে তখন সে কিঞ্চিৎ কাল থাকিবে । এব” ফে 

পশ্ত ছিল ও এখন নাই সেইট1 অক্টম হয় ও সপ্তের 

মধ্যে ছিল এব” সব্র্ব নাশেতে যাইতেছে । অপর যে্ 

দশ শৃঙ্গ তুমি দেখিল! সে দশ রাজা ফে আপনার্দের 

রাজ্যকে অদ্গাপি প্রাপ্ত হয় নাই কিন্ত তাহারা এক 

দণ্ড নিমিত্তে সেই পশ্ত হইতে র্লাজাবৎ শক্তি পায় । 

ইহাণরদের. এক মন আছে এবৰ* তাহারা আপনারদের 

শক্তি ও সামর্থ; সেই পশুর নিকট সমর্পণ করিবে । 
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অফীদশ অধ্যায় ১৬, 

ইহারা মেষ্পাঠার সঙ্গে যুদ্ধ সাধিবে এব" মেষপাঠা 

তাহারদিগকে পরাজয় করিবেন কেননা তিনি পুভূত - 

দের পুভু ও রাজারদের রাজা এব*তীহার সমভঠারিরা 

আহ্ুাানিত ও মনোনীত ও বিশ্বাসী | পরে তিনি 

আমাকে কহিলেন যে জল সকল তুমি দেখিল! 

যাহার উপর বেশ্যাট] ব্সিয়াছিল সেতো লোক ও 

জনতা ও রাজ্য ও ভাষা সকল । এব্* ও দশ শৃক্ষ যে্ 

তুমি পন্তর উপর দেখিলা সে সকল সেই বেশ্যাকে 

ঘৃণা করিৰে ও তাহাকে উচ্ছল্গ ও উলঙ্গ করিয়ু। তাহার 

মান্প খাইবে ও অগ্িতে তাহাকে পোড়াইয়৷ দিবে । 

কেননা ঈশ্বর আপনার মনস্ত নিদ্ধ করিতে এব্ৎ 

ঈশ্বরের কথা সকল যাবৎ পূর্ণ না হয় তাবৎ আপনার 

দের রাজ্য সকল সেই পশ্তকে এক বাক্যতা করিরঃ 

পদান করিতে তাহারদের মনে দিয়াছেন | এব” যে 

স্রীকে তৃমি দেখিলা সেতো সেই মহানগর যে প্থিকীর 
রা রাজাগণের উপর রাজত্ব করিতেছে । 

অক্টাদ্শ অধ্যায় 

তদনন্তরে আমি আর এক দূতকে অতি পুৰল 

হইয়ু! স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিলাম এব" তাহার 

তেজেতে পৃথিবী দীপ্তিমান ইইয়া গেল। এব" সে অতি 

গম্ভীর নাদে ডাক ছাড়িকা কহিতে লাগিল যে মহ্! 

বাবেল পড়িয়াছে পড়িয়াছে এব" শয়ুভানাদির নিবাস 



৯৭৮ দৈব্য পুকাশিত 

স্বানও পুতি অপবিত্র ভূতের গর্ত পুতি অপবিত্র ও 

কুৎসিত পক্ষির পিঞ্জরা হইয়া গিয়াছে । কেননা সে 

আপন রাগময়ু ব্যভিচারের মদ দিয়! সমস্ত রাজকে 

পান করাইয়াছে এব” প্থিকীর ব্রাজাগণ তাহার সঙ্গে 

ব্যভিচার কর্ম করিয়াছে এব*পৃথিবীর ৃণিকের। তাহার 

পরমানাদির বাহুল্যতা পুযূক্তে ধনবান হইয়াছে 

পরে আগি আর এক বুৰ্ স্বর্গ হইতে উক্তায়মান 

শ্তনিলাম যে হে আমার লোক উহ্ভার মধ্য হইতে 

আইস যেন তোমরা তাহার পাপের সহভাগী মা ভ্ও 

ও ফে তোমরু। তাহার বিড়ম্বনেরও সহভাগী ন। ভণ্ড | 

কেননা তাহার পাপ বর্গ পর্যন্ত উত্ভিগাছে এব্ৎ তাভার 

দূক্কতি কর্ম সকল ঈশ্বরের স্মরণে পড়িয়াছে | সেই 

যাদৃশ তোমারদিগকে দান করিল তাহাকে তাদ্শ 

তোম্র পুতিদান কর এব” তাহার ক্রিয়ানুযায়ী 

তাহাকে দ্বিগুণ পুতিফল দেও যে বাটী সেট। ভরিয়া 

ছিল তাহায়ু তাহার পুতি দ্বিগুণ ভরিয়া! দেও । 

সেই “যত আত্মগৌরৰ করিয়াছে ও সুখ বিলাসে 

কাল যাপন করিয়াছে তত যন্ত্রণা ও পাড়! তাহাকে 

দেও কেনন। সে আপন মনে কহিয়াছে ফে আমি 

রাজ্ভী হইয়া বিরাজমান] বসিয়া আছি আমি বিধৰ! 

নহি এব* শোকের দর্শন পাইৰ না| এতদর্থে তাহার 

বিড়ঘন সকল একী দিনেতে আসিবে মৃন্ু ও শোৰ 
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১৪ 

অস্টাদ্শ অধ্যায় আব 

বিলাপ ও দর্ভেক্ষ্য এব" সে অন্নিভে পোড়ান যাইবে 

কেননা তাহার বিচার কর্ত! পুভূ ঈশ্বর বলবন্ত 
আছেন। এব*ষে প্থিবীর রাজীগণ তাহার সঙ্গে 

ব্যভিচার কর্ম ও সৃথ বিলাসে কাল যাঁপন করিয়াছে 

তাহারা তাহার দাহনের ধুমা দেখিয়া! তাহার কারণ 

বিলাপ করিতে ও তাহার পুতি বিনিয়া! ং কীদির্তে 

লাগিবে | এব* তাহার যন্ত্রণার ভয়েতে দূরে দাড়াইয়! 

কহিবে হায় হায় ও বৃহৎ নগর বাবেল সে মহৎ 

নগর কেননা তোমার দণ্ড বিচার এক দণ্ড মাত্রে 

আসিয়াছে | এব্* প্থিকীর বণিকেরা তাহার বিষয়ে 

ক্রন্দন ও বিলাপ করিৰে কেননা! কেহ তাহারদের 

বাণিজ্যের সামগ্রী আর ক্রয় করিবে না। স্বর্ণ ও 

রূপ) ও রত ও মুক্তা ও মিহী কাপড় ও সিশ্দর বর্ণ 
কাপড় ও পউৰস্ত্র ও বাগুণি বর্ণ কাপড় ও চন্দনাছ্ি 
কাষ্ঠ সকল ও হন্তি দত্তের পাত্র ও বহুমূল্য কাষ্টের ও 

পিতলের ও লৌহের ও মরমরের পুতি পুকার পাত্র। 

ও দারুচিন্নী ও শৌরভ ও মর ও লবান ও মদিরা ও 

তৈল ও সূজী ও গম ও গরু ও মেষ ও অশ্থ ও রথ্ ও 

দাস দাসী ও মন্ষ্ঠেরদের জীবাত্মা এ সকল সামগী। 

এব* তোমার পুণের ৰাঙ্রিত ফল সকল তোমার 

নিকট হইতে গিয়াছে এব" ফাক্তীয় মনোরম ও 

পরিপাটী দূৰ তোমার নিকট হইতে গিয়াছে ও 
[11111 
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তাহা সকলেরু উদ্দেশ ভূমি আর কথন গাইব না| 

এ জকল সামগীর বণিকেরা ফে তাহা হইতে ধনাজ্জন 

করিয়াছিল তাহার) তাহার যন্ত্রণার আশঙ্কাতে দূরে 

দাড়াইয় ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে ২ কহিবে। হাফ 

হায় সে মহা নগর যে মিহী কাপড় ও বাণুণি বর্ণের 

বসে ও সিন্ুর বর্ণের বত্তে বস্তাস্থিত এবং স্বর্ণ ও র্ু 

ও চুক্তাদ্দি অভরণে বিভূষ্ত ছিল। কেননা এ 

সকল সম্পত্তি এক দণ্ডে লোপ হইয়াছে অপর পতি 

জাহাজাধ্যচ্ষ্য ও জাহাজের জন্ সমূহ ও খালার্সী 

সকল ও সমুদ্র উপর যত ব্যবসা করে সকলেই দুরে 

দাড়াইল।. এব* তাহার দাহলের গু্া দেখিয়া 

চেচাইকু! বলিতে লাগিল যে কোন নগর এই মা 

নগরের সমচূল্য আছে। পরে তাহারা স্বমস্তকে 

ধুলা ছিটাইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে ং চীৎকার 

করিয়! কহিল হায় হ সেই মহৎ নগর যাহার এশ্বর্যয 

বিষয়ের ব্/য়বঃসনেতে সমূদুর জাহাজের কর্তারা 

সকল ধনবৰান করা যাইত কেননা এক দগুসাত্রে সে 

উচ্ছন্গ-হৃইয়া গিয়াছে । হে স্বর্গ মণ্ডল ও ধর্ম পেরিত 

এব” ভবিষ্যদ্বক্তা সকল তাহার উপর তোমরা আনন্দ 

করহা; কেননা ঈশ্বর তাহাকে তোমারদের কারণ 

সমচিত ফুল দিয়াছেন । অনন্তর এক ব্লখন্ত দূত 

বড় জাভার এক পাটের সদৃশ একটা -পুস্তর উঠাইয়] 
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লম্ছে ক্ষেপণ করিয়! কহিলেন :য়ে এই মত সে বৃহৎ, 

নগর বাবেল পুচণ্ড রূপে অধঃচ্ষেপণ হইৰে এব্, 

তাহার উদ্দেশ আর্ু কখন পাওয়া. যাইবেক না? 

এব" বীণাদি বাদক ও নান! যন্ত্র বাদক ও মূরলী 

বাদক ও শিজাদি বাদকেরুদের শক তোমার মধ্য 

স্যার শ্বনা যাইবে না এব কোন পুকার ব্যবসার 

কোন কারিকর আর ভোমার মধ্যে পাওয়া যাইবেক্ধ, 

না এব" জীতার শব ও তোমারু মধ্যে আরু শুন] 

যাইকে না|! এৰ* গর্দীপের জেঠাতিও ভোমার্, মধ্যে 

আর দেখ] যাইবে না! এব্* ব্র কন্ঠার রও তোযার” 

থে আর শুনা হাইবেক লা কেলঙা! তোমার 

বণিকেরা প্থিকীর মহ লোক ছিল কেনন। সকল, 

রাজ/ তোম্কারু মায়ীতে মোহিত ছিল | এবক্* তাহার 

মধ্যে ভবিষ্/দক্তারদের ও প্রণ্যবানেরদের বরঞ্চ 

গৃথ্কীর অখ্যে যতেকের বধ হইয়াছে সকলেরদের 

বুক্ত পাওয়া! গেল | 7 

উনবিন্শতি অধ্যাু 

তদনন্তর আমি হ্র্ণে যাদ্শ !বড় ঘটার এক থুনি 

শ্তনিলাম তাহাতে এই কথিত হইল যে হালিলয়া! . 

পরিত্রাণ ও পুভাপ ও সম্মান ও শক্তি আমারদের প্ভ্ 

ঈশ্বরের হউক | কেনন1 তাহার বিচার সকল সম্য 

ও প্ুকৃত তিনি সেই মহা ৰেশযাকে বিচার করিফ়াছেন 

15001714188 
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যে ভাহাবু ব্যভিচার ক্রিয়াতে পৃথিবীকে ভূক্ট করিয়! 

ছিল এ" আপন সেবকফেরদের রক্তের সমূচিত তাহার 

হস্তেতে করিয়া! লইফ্কাছেন । এব” পৃনব্র্বার তাহার! 

কহিল হালিল্কা আর উহার ধুমা নিত ং উঠিল। 

পরে সে চৌৰিশ গ্রীণ ও চারি জন্ত উভভূ হ্ইয়ু! 

পিয়া সি“হাসনে বিরাজমান ঈশ্বরকে ভজনা করিয়। 

কহিলের আমেন হালিলুয়া | ভ্ভংপরে সেই সি“হাসন 

হইতে এক রূৰ নির্গত হইফ়া! কহিল যেহে্াহার 

যেবকেরা ও তাহার ভয়কারিরা ছোট বড় সকলেরাই 

ভোমরা আমারদের ঈশ্বরের পুশ*সা করহ। তখন 

আমি বড়ই যটার কলরৰ ও অনেক জলের কোলাহল 

৩ দারুণ মেহ্নাদের শব্ধ যাদৃশ হয় তাদৃশ রূব বলিতে 

স্তনিলাম ফে হালিলুয়া কেননা পুভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান 
সমরাজ করেন । আমরা! আনন্দ ও. উল্লাস করি 

এব” তাহাকে সম্মান দ্দি কেননা মেকর্পাঠার বিবাহ 

সময় হইয়াছে এক" তাহার পাত্রী আপনাকে সঙ্জ 

করিয়া পুস্তত হইয়াছে । এব" তাহাকে মিহী কাপক্ 

নির্থল ও চক্মকঠা পরিধান করিতে ছেওয়া গেল এব" 

সেই মিহী কাপড় প্রণ/কানেরদের যাথার্থ/। পরে 

তিনি আমাকে কহিলেন যে লেখ ধন সেই সকল 

যাহারা মেষপাঠার বিবাহের ভোজে) নিমন্ত্রি হয় 

ভ্মনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন যে এ য়কল ঈশ্বরের 
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সত্য বচন | তখন আমি তাহাকে ভজল! করিতে 

তাহার চরণে পড়িলাম কিন্ত তিনি আমাকে কহিলেন 

যে সাবধ্ধম এমত যেন নাকর আমি তো তোমার 

সঙ্গে এব তোমণর র্িশ্তর সাচ্ছি ধাঁরি ভাত্গণের সঙ্গে 

সহভূ্ত্য আছি উশ্থরকে ভজন] কর কেননা যিস্তর 

সাক্ষী ভবিষ্ঠদ্বাণীর আত্ম] । অনন্তর আমি স্বর্গকে 

শ্োল] দেখিলাম এব” দেখ এক শ্বেত ঘোড়া ও তাহার 

উপর যিনি আরোহিত ছিলেন ভাহাকে বিশ্বাসী ও 

সত্য করিয়া! রুহিল এব+ তিনি যাথার্চেতে বিচার 

করেন ও যুদ্ধ করেন | তাহার চক্ষু অতি শিখার 

ন্যায় ও তীহার মাতার উপর অনেক মৃক্ট ছিল ও 

এক নাম লেশ্না ফাহা] আপনি হ্যতিরেক কেহ জানিল 

না এব্* তিনি রক্তে চুবিত বৃত্ত্রে পরিধিত ছিলেন 

ও তাহার নাম ঈশ্বরের বাণী করিয়া কহে । এৰ* 

সবর্গঙ্ব বাহিনী সকল শ্বেত হোড়ার উপর আরোহিত ও 

মিহী স্তর নির্মল কাপড়ে বস্তান্বিত হইয়া তাঁহার 

পাছে & গমন করিল। এব” তীহার মুখ হইতে 

একটা ীন্ষ্ম তলওয়ার কাহিরাইযা যাজু যে তাহা! 

দিয়া তিনি রাজ রাজেঠর হনন করেন এব" তিনি 

লৌহ দুণ্ডে তাহারদ্দিগকে শামন করিবেন ও তিনি 

সব্র্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুচণ্ড রাগ ও কোপের দাচ্ষা 

চাপ দৃলিয়া দেন। এব" তাহার পরিচ্ছা ও জজ্ছার 
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উপ ভাহার এক নাম লেখ) আছে যে রাজারদ্র 

রাজা ও গুভুরদের পুভূ। অপন্তর আমি এক তকে 

ুর্ষে ঠতে দণ্ডায়মান দেখিলাম এব" ৫ম মহানাদে ভাক 

ছাড়িয়া আকান্দের মধ্তদেশে উ়ীয়মান যাবতীয় 

পক্ষিগণের পতি কহিলেন যে আইস পরুমেশ্বরের 

ভরি রভোতজঠ ভোমরা একত্র হইয়া অভাস্থ হাওসিয়া। 

তোহারা াজাগণের মাস ও সেনাপতিব্রদের মাণস ও 

বিক্রমি লোকেরদের মাস ও সঙ্োটকে অশ্ববরূটের 

দের দাস এব* মৃক ও ছ্রীস্য ছোট বড় সকলেরি মাণ্জ 

যেন ভক্ষণ কর । গারো জন সেই পন্ত ও পৃথিবীর 

ভূপতিরা ও তাহারদের সৈন্যপামন্ত সকলেরদিগকে 

এই আশ্থারোহিত ব্যক্তি ও তাহার সৈতে স্কে যুদ্ধ 

করিবার কারণ আনিয়া একত্র হইতে দেখিলাম । 

এব* সে পন্তটা থরা গেল এর" তাহার সঙ্গে এ মিথ! 

ভবিষ্যদ্বক্তা যে তাহাক্র সাচ্কাতে সেই সকল আশ্চর্ঘয 

করিয়াছিল যাহা হইতে পশ্তটার চিত গ্াহিরদিগকে 

ও তাহার পুতিমার পূজকেরদিগকে ভুলাইয়াছিল সেও 

খরা গেল এই দূই সগন্ধক স্বলন্ত অগ্নির হদে জীয়ন্ত 

ফেলা গেল । এব্* ব্্ষী সকলের সেই আশ্বারোহিত 

ব্যক্তির মৃখের নির্গত তলওয়ারেতে হতঠা হইল এৰ* 

পক্ষি সকল তাহারদের মা'সেতে পরিত্প্ত হইল | 
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অনন্তর আমি এক দৃক্তকে আভলসপর্শ গর্তের ছোড়ান্ 

ও বড় এক জিঞ্জীর স্থহন্তগভ হইয়া স্বর্গ হইতে 

নামিতে দেখিলাম । এব* তিনি সেই নাগ সেই বৃদ্ধ 

সর্প যে ইবলিস ও শয়তান ভাহাকে থরিয়া! এক সহসু 

ৎসর্ পর্যন্ত বৃদ্ধ করিলেন । এব” তাহাকে অগাথ্ 

গর্ভে ফেলিয়া দিয়া! বদ্ধ করিলেন ও তাহার উপর 

ধার ছাপ ও দিলেন যে দেই লহনু বৎসর যাবৎ 

পূর্ণ না হয় তাবৎ সে রাজ্য সকলেরদ্িগকে আর যেন 

ভুন্ত না করায় তাহার পরে তাহাকে কিঞ্িৎ কালাঞ্থে 

ঘ্ক্ত করিতে হইবে । পরে আমি পিশ্যালন গল! ও 

তাহার উপরে উপবিষ্ট ব্যক্তিরিঙ্গিগকে দেখিনাস ও 

তাহারদিগকে ভিচার্ সাধনের ভার্ দেওয়া গেল এব, 

রিশ্তর সাক্ষি নিমিতে ও ঈশ্বরের বাণী পুক্তে যাহার 

দের মন্তক্ত চ্ছেদ্ন হইয়াছিল ও যাহারা সেই পাশ্তকে 

কিস্বা তাহার প্ুতিমাকে পূজা করিয়াছিল না এব" 

আপনারদের কপালে কি হৃপ্তে তাহার চিহুও লইয়া 

ছিল না ইহারদের জীবাত্! সকলেরদিগকে দেখিলাঘ 

এব্* তাহারা খ্বীষ্টের সঙ্গে এক সহসু বৎসর জীয়ন্ত 

হইয়া রাজত্ব করিল । কিন্ত বক্রী মৃত লোকের। যাবৎ, 

পর্যন্ত সে এক সুহসু হত পুন! হইল ভাবৎ 

তাহারা সজীব হইল ন| এই পুথৰ পুনকুগ্থান্ | 

হন ও পুখ/বান দেই যেপুথন পৃনক্র থানের অন্ণী 
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হয় এমভের উপর দ্বিতীয় মৃত্যুর কিছ অধিকার 

নাই কিন্ত তাহারা ঈশ্বর ও শ্বীষ্টরে যাজক 

হইবে ও তাহার সঙ্গে সহস্ বৎসর রাজত্ব করিবে । 

এব” সেই সহসু বৎসর সাঙ্গ হইলে পরে শয়ুতান্ন 

আপন বন্ধন হইতে মুক্ত করা যাইবে । এব” সে 

বাহিরাইয়া প্থিকীর চতুর্দিগন্থ রাজ্য সকল অর্থাৎ 

জুজ ও মাজুজ যাহারদের গণনা সমূদ্রে বালীর সদৃশ 

তাহারদিগকে সণ্গামার্থে একত্র করিবার কারণ ভুলাইডে 

চলিয়া যাইবে । এব* তাহারা প্থিবীর পুঙ্থ হইয়া 

গিয়া পণ্যবানেরদের শিবির ও প্য়ি নগরকে ফেরিয়া 

লইল তখন ঈশ্বরের নিকর্ট হইতে অগ্নি স্বর্গের বাহির 

হইয়া আলিয়া তাহারদিগকে খাইয়া ফেলিল | 

এৰ” তাহারদের বঞ্চক শয়তান সগন্ধক অগ্নির হৃছে' 

ফেলা গেল্ ফেখানে সে পশ্ত ও মিথ্যা ভবিষ্যদক্তা ছিল 

এব তাহার! দিবারাত্বি সদাসর্ধ্বদা যন্ত্রণা ভোগ 

করিবে । অনন্তর আমি বড় স্তক্ুময় এক নি'হাসন' 

ও তাহার উপর বিরাজমান এক ব্যক্তিকে দেখিলাম 

যাহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও স্বর্গ উড়িয়া গেল এৰ* 

তাহারদের আর স্ান পাওয়া গেল না। পরে আমি 

মৃত লোক ছোট বড় সকলেরদিগকেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে 

দণ্ডায়মান দেখিলাম এব” পৃস্তক গল! খোল! গেল এৰ* 

আর এক পুস্তক যে জীবনের হয় তাহাও খোল গেল 
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এব" সেগুস্ত এলারুলিস্থিভ কথা! হইতে মৃত লোকের! 
আপন &-কর্মানুসারে -বিচারিত হইল |. এব* সম্ছু 

আপন যধ্যস্থ মৃতেরদ্িগকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া 

দিল আর মৃত্যু ও নরক স্বস্থমধ্যস্থব, মৃতলোকের(দিগকে 

বাহির করিয়। _ছাড়িয়। দিল এব". তাহারা প্তিজন' 

আপন ২ ক্রিয়ানূসারে বিচারিত হইল |. পরে মৃতু 

ও নরুক অর হ্দে ছে্পণ হইল এই দ্বিতীয় মৃত্যু 

এব" €য্ কাহার নাম জীবনের পৃস্তকে লেখ। যায় 

নাই সে অশ্বির হৃদে ফেল]! গেল 1 

একবি'শতি অথ্যা 

আনন্তর আছি একটা নৃভন স্বর্গ ও নৃতন পৃথিবীকে 

দেখিলাম কেনন! পথম স্বর্গ ও পুথ্ম পৃথিবী বহছিয়! 
গিক্াছিল এব সুমুদুও আর ছিল না। এব* ফাদৃশ 

কন্যা বরের কারণ বিভূঙিতা হইয়া! পুস্থভ থাকে 

তাদৃশ. আমি -ফ্োহন সেই থ্র্থ নগর. নুতন রিরো 

শলমকে ঈশ্বরের নিকট হইতে হর্গের বাহির হইস্থা 

নামিয়া আসিতে দেখিলাম |. এবং রগ হইতে আসি 

বড় এক রূৰ, এই কথা .কহিতে শুলিলাম, হে দেখ 

ঈশ্বরের তাছু মনুষ্ঠেরদের মধে; আছে এবং তিনি. 

তাহারদের মধ্য আপন বাসস্থান করিবেন এব, 

তাহার! তাহার লোক হইবে ও তিনি তাহারদ্র 

ঈশ্বর হইবেন | এব* ঈশ্বর তাহারদের চচ্ছু হইতে 
টা] ঢা) ক 0) ও হও 
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সকল মেত্রজল যোছিয়া ফেলিবেন এব" আর ষরণ 

হইবে না ও শোক কিম্বা! রোদন কিস্বা কোন পৃকার 

ব্যথা আর কখনও হইবে না ফেলা পূর্র্ববিষয় সকল 

বহিষ্া পিয়াছে। পরে সে সি'হাসনের উপর যিনি 

বিরাজমান ছিলেন তিনি কহিলেন যে' দেশ আসি 

সমস্ত বস্তকে নৃতন করিয়া দি এব* তিনি আমাকে 

কহিলেন ফে লেখ কেননা! এই কথা সত্য ও 

বিশ্বাসী | অপরু তিনি আমাকে কহিলেন ফে 

হইয়াছে আমি আল্ফা ও ওমিগা আদি ও অন্ত এব 

যে জন তৃষ্টিত আছে তাহাকে আমি জীবনের তলশ্তষার 

জল অমনি দিব। যেটা! পরাজয় করে সেটা সকল 

বস্তর অধিকার ভোগ পাইবে এব্* আমি তাহার 

ঈশ্বর হইব ও সেই আমার পৃজ্র হইবে | কিন্ত 
ভীরু ও অপৃত্যয়ী ও কদর্য্যকারী ও বখিক ও 

দেপ্যাগামী ও মায়াবী ও বিগুহপৃজক ও মিথ্যাবাদি 

সকল ইহার] সেই সগস্ধক জ্বলন্ত অগ্নির হছে আপনার 

দের অণ্শ পাইকে যে দ্বিতীয় মৃতুঠ আছে । অনন্তর সেই 

সপ্ত শেষ বিড়স্থনে সম্পূর্ণ সপ্ত বাটীধারি সপ্ত দুতের 

দের মধ্যে এক জন আমার নিকট আসিয়। আমার 

সহিত আলাপ করিয়া! কহিতে লাগিলেন যে আইস 

আহি সে কন্ঠাটি যে মেষ্পাঠার আবী তোমাকে 

দেখাইৰ গিয়া । এছ" সে আত! যোগে আমাকে এক 
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বৃহৎ ও উচ্চতর পবর্বভে লইর গিয়। সেই মহৎ নগর 

ধর্মগয় মিরৌশলমকে ঈশ্বরের নিকট হইভে স্বর্গের 

বাহির হইয়) নামিয়া আসিতে আমাকে দেখাইলেন । 

তাহাতে ঈশ্বরের তেজ বর্তিল এব" তাহার জ্যোতি 

বহুমূল্য রত্বের ন্যায় সূর্যযকানেরি সদৃশ ও জ্ক্টিকের 

ভূল্/নির্মল | এব* তাহার পীর বৃহৎ ও উচ্চতর 

ছিল ও তাহান্ডে- দ্বাদশ দ্বার ও সেই ছ্বারের উর্বেতে 

ছাদশ দূত যাহারদের উপর ফ্রিশরালী ব'শের ছাদশ 

গোষ্ঠীর নাম সকল লেখা ছিল। পূৰ্র্বদিগে তিন দ্বার 

ও উত্তরদিগে তিন দ্বার দক্ষিণদিগে তিদ ছার ও পশ্চিম 

দিগে ভিন গ্বার । এব* নগরের পুচীরের দ্বাদশ নেও 

ছিল ও তাহার মধ্যে মেষ্পাঠার পেরিতেরদের নাম । 

পরে যিনি আমার সঙ্ষে কথোপকথন করিতেছিলেন 

তাহার হস্তে সেই নগর ও তাহার দ্বার ও প্চীরকে 

মাপ করিবার কারণ একট! সুবর্ণ নল ছিল । এব" সে 

নগর চৌকোণ] ছিল তাহার দীর্ঘ পুঙ্থ সমান ও তিনি 

সেই নলেতে নগরকে মাপ করিলেন দ্বাদশ সহসু তীর 

পরিমাণ তাহার দীর্ঘ ও পুস্থ ও উচ্চ এক সমান | পরে 

তিনি তাহার পুঁচীরকে মাপ করিলেন তাহাতে মন্ষ্ের, 

অর্থাৎসে দূতের পরিমাণানূসারে সে এক শত চৌয়ান্রিশ 

হাত হইল। এব" তাহার পুচীরের গাখন সূর্য/কান্ত 

মণির ছিল ও নগরট! চাদি সুবর্ণ নির্মল কাচের ন্যায়। 
[য [0 0 যা] হা) গু 
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এশ* প্চীরের নেও সকল সর্ব পুকার আলচবান রদ্ধেে 

মশ্ডিত ছিল পুথ্ম সেও সূর্য; কান্তের ছিতীল্ '্দীল 

কান্তের ভূতীয় লালডির চতুর্থ হরিম্মশিয় | পঞ্চম 
অকীকের ষষ্ঠ পদ্নরাগের সপ্তম চন্দুকান্তের অহটম 

ফিরোজের নবম ভূপাজের দশম খুসপ্রাসের একাদশ 

হায়াসিন্তর দ্বাদশ ফ্লাকতের ছিল । এব” ছাদশ দ্বার 

স্বাদশ মুক্তা ছিল এক ং দ্বার এক ₹ মুক্তা ও নগরের 

সড়ক চীদি স্বর্ণ ছিল বচের তুল; পর্হল। ! অপর 

তাহার অধ আমি ফোন মন্দির দেখিতাম কা কেনন! 

পুভু ইশ্বর সর্বশক্তিমান ও মেষ্পাঠা তাহার অন্দির ৭ 

এব” সেই নগরের সৃর্ধ্য কিস্বা। চন্দেরে পুকাশনে 
আশবশতক ছিল না কেননা ঈশ্বরের তেজ তাহাকে 

দীপ্তিমান করিল এৰ* মেষ্পাঠাই আঙ্ার জ্যোতি । 

এব" ত্রাণ পুৃপ্ত রাজ্য সকল তাহার জেঠোতিতে গতি 

করিবে ও প্থিবার ভূপতির। আপনারদের এয; 

ও মহিমা] তাহার অধ্যেভে আনিতেছে | এ 

দিবাতে তাহার দ্বার সকল কাঁচ রুদ্ধ করা যায় না 

কেননা তথায় রাত্রি হয় না| ও তাহীরা রাজ; 

সকলের এহর্য্য ও মহিমা তাহার মধ্যে আনিৰে |. 

এব” তাহার মধ্যে কোন অপবিত্র কিস্ব। কদর্য কিনব 

মিথঠাকারি বস্ত কোন ক্রমে পুৰেশ করিতে পাইবে 

না কিন্ত সেই সকল কেহল যাহারা মেষপাঠঠার 
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জাবনের পুস্তকে লেখা ছিয়াছে। 

ঘ্বাবিস্পতি অধ্যায় 

তঙস্র তিনি আমাকে জ্ছাঁটকৰছ নির্মল জীবনের 

তালের পবিত্র নর্দী ঈশ্বরের ও সেষ্পাঠার সি'হাসৰ 

হই বাতিরাইতে ছেখাইলেন। এব" তাহার সড়কের 

সখ্য ও নদীর দৃইতীরে জীবনের ঘাদশ পুকার ফল 

স্বায়ুক বৃক্ষ ছিল যে এক ₹ মাষে এক & ফুল ছিল এব 

সে বৃদ্ধের পাত সকল রাজ/ সকলের সুস্থতার নিমিতে 

হয় | এব” ফোন শাপ আর হইবে থাকিস্ত ঈশ্বরেজ ও 

যেঘ্পাঠার সিশহণাসন তাহার মধ্যে হইবে এ" ভাহায় 

সেবকেরা তীহাকে সেবা করিবে ॥ এহ" তীহার্ 

মুখ তাহার দেখিতে পাইবে ও তাহার লাম তাহার 

দের কপালে হইবে । ওসেখানে আর বাতি হৃইহে 

না এব" পুদ্দীপে কিন্থা সূর্য্েতে তাহারদের আবশ্যক 

নাই কেমনা! পুভূ ঈশ্বর তাহারদিগকে দীপ্তি দেন ও 

তাহার নিভ/ং রাজত্ব করিবে | পরে তিনি আমাকে 

কহিলেন এই সফল কথা বিশ্বাসী ও সত্য এব” 

থার্জিক ভবিষ্/দ্বভ্গণের পুভূ ঈশ্বর তিনি আপন 
সেবকেরদিগকে হেং কর্ম শীগ্ু হইকে তাহা! দেখা ইডে 

আপনার দূতকে প্র করিয়াছেন | দেখ আমি 

শীঘ আসি ধন্য সেই ফে এই পুস্তকের ভবিষ্যৎ 

কথ সকল রাখে । এব" আমি য়োহন এই নকল 
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কর্ম দেখিলাম, এব* শ্তনিলাম এ”. তাহ দেখিয়া! 

শ্বনিয়া যে দূত আমাকে এই সকল দেখাইয়াছিলেন 

তাহাকে ভজিতে আমি তাহার চরণাগে পড়িলাম | 

তখন তিনি আমাকে কহিলেন ফে সাবধান এম্ভ 

করিও না কেনল] আমি তোমার সঙ্কে ও তোমার 

ভবিষ্যদ্বা ভুত্গণের সঙ্গে ও এই পুস্তকের কথার 

মানকেরদের সঙ্গে সহভ্ত্য আছি ঈশ্বরকে ভজন 

কর। পরে তিনি আমাকে কহিলেন ফে এই পস্তকের 

ভবিষ্যৎ কথা সকল তুমি ছাপদিয়া বদ্ধ করিও না! 

কেনল] সযয়ুট! সঙ্গিধান আছে | যেটা অন্ঠায়ী হয় 

সেটা অন্যায়ী থাকুক ও যেটা কদর্য হয় সেট! কদর্য্যই 
থাকুক এব“ যেটা পুক্তার্থ হয় সেট। পুক্তার্থই থাকুক 

ও যেটা পত্র হু সেটা পবিত্রই থাকুক। দেখ আমি 

শীঘু আনিতেছি এব" আমার পৃতিফল আমার সঙ্গে 

আছে আমি পুতি মনুষ/কে তাহার কর্মান্সারে পুতিফল 

দিব । আমি আল্ফা ও ওমিগা আদি ও আন্ত পথম ও 

শেষ । ধন্য তাহার] যে তাহার আজ্ঞা পালন করে 

তাহাতে যেন জীবনের বৃক্ষেতে তাহারী স্বত্ব পায় এব 

দ্বার সকল দিয়! নগরের মধ্যে প্ৰেশ করে| কেনন! 

কৃককর ও গ্রণিরা ও বেশ্যাগামিরা ও বধির ও বিগুহ 

পূজকেবা। এব* ফে কেহ মিথ্যাকে ভাল ৰাসে এব 

উদ্ভৰ করে এমকল বহিভূত হয় । আমিয়িস্ত এসকল 
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কথা তোমারদিগকে মণ্ডলী সকলের মধ্যে প্মাণ দিয়া 

কহিতে আপন দূতকে প্রেণ করিয়াছি আমি দাউদের 

মূল ও ফুল এব* ঝক্মকা পৃভাতী তারা । এব" আত্ম! 

ও পাত্রীটি ক্হিতেছে যে আইস ও ফেটা স্তনে সেট। 

কুক যে আইস ও যেট! ভ্হগর্ত হয় সেইটা আইনৃক 

এব" যে ফেহ ইচ্ছা করে সেজীবনের জল অমনি লউক। 

আর এই পৃস্তকের ভবিষ্যৎ কথা সকল ফতেক মন্ষ/ 

স্তনে তাহারুদের পুত্যেক জনকে আমি সাহ্ষি করিয়া! 

কহি যে যদ্দি কেহ এই কথার অধিকে আর কথ! 

ঘাড়াইয়া দেয় তবে ঈশ্বর এই পুস্তকের লিখিত বিড়স্বন 

সকল তাহাকেই অধিক করিয়া বাড়াইয়া! দিবেন | 

আর য্দিসযাৎ কেহ এই ভবিষৎ পুস্তকের কথ 

হইতে কিছু কাটিয়া! লয় তবে ঈশ্থর তাহার ভাগ 
জীবনের পস্তক হইতে ও ধর্ম নগর হইতে এব* এই 
পৃস্তকে লিখিত কথা হইতে কাটিয়া লইবেন । এই 
কথা যিনি সাক্ষি করিয়া কহেন তিনি বলিতেছেন 

যে অবশ্য আমি শীঘু আসিতেছি আমেন তথান্ত 

আইস পুভো। ঘ্রিস্ত | আমারদের পুভূ ব্রিস্ত শীষের 

অঘ্গুহ তোম) সকলের সঙ্গে হউক আমেন 1 

| 



প্র 

১০ 

্ 

৫৯ 

ক. 4৮৮ 

চা 





এ 7. রে ০ শপ ৮ ক হি ৬ 

ৃ
 

1
1
1
1
 

8
7
)
 

৮ 

র
ঙ
 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
 

7/৮72 0035 

০৯৮০ দ০ 

॥8)৬নি,। সিট 



হিস ৮548 এ বত. টি ৯১১, 
রা চি + 



এ 

পর পর 
্ সি 

পরপ্স্ই টু 
4, 

+উিকবাছ। -) 

র : ৮০ 

খুনি 

০০ সচল পঞ্চ উপ ও 

শা রী 

জপ পর 
৬ 

এ 


