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লুকলিখিত সুসমাচার।

১ অধ্যায় !

যোহনের জন্মের বিবরণ ।

১ যাহারা প্রথমাবধি সাক্ষী এবং বাক্যের প্রচারক, তা

২ হাদের শিক্ষানুসারে আমাদের মধ্যে সপ্রমাণরূপে

প্রচলিত সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত অন্য ২ অনেকেই

৩ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। অতএব হে মহামহিম

থিয়ফিলঃ, আমিও প্রথমাবধি সে সমস্ত উত্তমরূপে

অবগত হওয়াতে আনুপূর্বিক তাবৎ বিবরণ তো

৪ মাকে লিখিতে মনস্থ করিলাম; তাহাতে তুমি যে

সকল কথা শিক্ষিত হইয়াছ, তাহার দৃঢ় প্রমাণ প্রাপ্ত

হইব! ।

• যিহূদা দেশীয় হেরোদ নামক রাজার অধিকার

সময়ে অবিয় যাজকের পালার অধিকারী সিখরিয়

নামে এক জন যাজক এবং হারোণের বংশোদ্ভব।

১ ইলীশেবা নামে তাহার স্ত্রী, এই দুই জন নির্দোষ

কপে পরমেশ্বরের সমস্ত অাজ্ঞা ও বিধি পালন করিয়া

• ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধাম্মিক ছিল। ইলীশেবা বন্ধ্য!

- হওয়াতে তাহাদের সন্তান ছিল না, ও তাহারা দুই

৮ জনই বৃদ্ধ ছিল। যখন সিখরিয় পালানুক্রমে

ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয় কর্ম করে, তখন যজ্ঞ

কম্মের রীতিক্রেমে পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করণ
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২ লুক । [১ অধ্যায় ।

সময়ে তাহার ধূপ জ্বালাওনের ভার ছিল। সেই ধূপ ১.

জ্বালাওনের সময়ে লোকসমূহ প্রার্থনা করিতে বা

হিরে থাকিলে পরমেশ্বরের এক দূত ধূপবেদির ১১

দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন দিল।`সিখরিয় ১ ২

তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন ও শঙ্কাযুক্ত হইল। তখন ১৩

সে দূত তাহাকে কহিল, হে সিখরিয়, ভয় করিও না;

তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহাতে তোমার

স্ত্রী ইলীশেবা পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম

যোহন রাখিবা । আর সে তোমার আনন্দ ও হর্ষ- ১৪

জনক হইবে ; তাহার জন্মেতে অনেকেই অান

ন্দিত হইবে। যেহেতুক পরমেশ্বরের গোচরে সে ১৫

মহান হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান

করিবে না ; আর জন্মাবধি পবিত্র আত্মাতে পরি- ১১

পূর্ণ হইয়া ইস্রায়েল বংশের অনেককে প্রভু পর

মেশ্বরের পথে অগনিবে । এবং সন্তানদের প্রতি ১৭

পিতৃগণের মন ফিরাইতে ও অনাজ্ঞাবহুদিগকে ধর্ম

জ্ঞান প্রদান করিয়া প্রভু পরমেশ্বরের সেবার নি

মিত্ত্বে এক জাতি প্রস্তুত করিতে, সে এলিয়ের ন্যায়

অাত্মা ও শক্তিবিশিষ্ট হইয়া তাহার অগ্রে গমন

করিবে। তখন সিখরিয় দূতকে কহিল, ইহা কি ১৮

প্রকারে জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ, এবং আমার

স্ত্রীও বয়সে বৃদ্ধা। তাহাতে দূত উত্তর করিয়া কহিল, ১৯

ঈশ্বরের সাক্ষাদ্বক্তী জিব্রায়েল (নামে দূত ) আমি

তোমার সহিত কথোপকথন করিতে ও তোমাকে

এই সুসমাচার দিতে প্রেরিত হইলাম । কিন্তু দেখ, ২ •
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অধ্যায় ।] লক- ৩

আমার যে বাক্য কালক্রমে সফল হইবে, তাহাতে

তুমি প্রত্যয় করিল না; এ নিমিত্তে যে পর্যন্ত এই

সকল সিদ্ধ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তুমি বাক্য উচ্চা

২১ রণের শক্তি না পাইয়া বোবা হইয়া থাকিবা। সে

সময়ে যে সকল লোক সিখরিয়ের অপেক্ষাতে ছিল,

তাহারা মন্দিরের মধ্যে তাহার অনেক বিলম্বেতে

২ ২ অাশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল ; কিন্তু সে বাহিরে

অাইলে পর যখন কোন কথা বলিতে না পারিয়া

সঙ্কেত করিয়া নীরব থাকিল, তখন মন্দিরের মধ্যে

সে যে কাহারো দর্শন পাইয়াছে, তাহা সকলেই

২৩ বুঝিতে পারিল। পরে তাহার সেবার পালা সম্পূর্ণ

২৪ হইলে সে নিজ গৃহে গমন করিল। কিছু দিন গত

হইলে তাহার স্ত্রী ইলীশেবা গর্ভিণী হইল; পরে

২৫ সে পাচ মাস সংগোপনে থাকিয়া কহিল, লোকদের

নিকটে আমার অপমান খণ্ডাইবার নিমিত্তে এখন

পরমেশ্বর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এমন ব্যব

হার করিলেন ।

২৬ অপর তাহার ষষ্ঠ মাস গর্ভ হইলে গালীলু

প্রদেশীয় নাসরৎ নগরে দায়ূদ বংশোদ্ভব ঘুষফ

নামক পুরুষের প্রতি মরিয়ম নাম্নী যে কুমারী

২৭ বাগদত্তা হইয়াছিল, তাহার নিকটে জিব্রায়েল দূত

২৮ ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিয়া কহিল, ওগো

ঈশ্বরের মহামুগৃহীতে কন্যে, তোমার কল্যাণ হউক;

নারীগণের মধ্যে তুমিই ধন্য; পরমেশ্বর তোমার

২৯ সহায় । তখন সে তাহাকে দেখিয়া তাহার কথাতে

B 2 3



8 লুক। [১ অধ্য়।
…

উদ্বিগ্ন হইয়া, এ কেমন সম্ভাষণ? ইহা মনে ভাবিতে

লাগিল। তাহাতে দূত কহিল, ওগো মরিয়ম, ভয়

করিও না; তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে।

দেখ, তুমি গর্ভিণী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিব,

তাহার নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিবা । তিনি মহান

হইবেন, এবং সর্বোপরিস্থের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত

হইবেন, আর প্রভু পরমেশ্বর তাহার পিতা দায়ূদের

সিংহাসন তঁাহাকে দিবেন; এবং তিনি যাকুবের

বংশের উপরে সর্বদা রাজত্ব করিবেন ; ও তাহার

রাজত্বের শেষ হইবে না। তখন মরিয়ম ঐ দূতকে

কহিল, আমি পুরুষের সঙ্গে ব্যবহার করি না.

তবে কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইবে? তাহাতে দূত

কহিল, পবিত্র আত্মা তোমাতে আশ্রয় করিবেন,

এবং সর্বোপরিস্থের শক্তি তোমার উপরে ছায়া

করিবে; অতএব তোমার গর্রেতে যে পবিত্র বালক

উৎপন্ন হইবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বিখ্যাত

হইবেন । অার দেখ, তোমার জ্ঞাতি ইলীশেবা যা

হাকে সকলে বন্ধ্যা বলিত, সংপ্রতি ষষ্ঠ মাস হইল

সেও বৃদ্ধকালে এক সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছে।

৩°

৩ ১

৩ ২

৩৩

৩৪

৩ ৫

৩ ১

কোন কর্মই ঈশ্বরের অসাধ্য নহে। তখন মরিয়ম্ ০৭

কহিল, দেখ, পরমেশ্বরের দাসী যে আমি, আমার

প্রতি তোমার বাক্যানুসারে ইহা ঘটুক। পরে দূত

তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল।

• অনন্তর তৎকালে মরিয়ম তথাহইতে পর্বতময়

প্রদেশীয় যিহদার এক নগরেতে ত্বরায় গমন করিয়া

৩৮

৩৯

|।
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১ অধ্যায় ।] লুক। ৫

৪০ সিখরিয়ের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া ইলীশেবাকে সম্বো

৪১ ধন করিল । এবং মরিয়মের সম্বোধনবাক্য ইলীশে

বার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার গর্রস্থ বালক

৪ ২ নাচিয়া উঠিল। তাহাতে ইলীশেবা পবিত্রতাত্মাতে

পরিপূর্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, নারী

গণের মধ্যে তুমিই ধন্য, এবং ধন্য তোমার গর্ভস্থ

৪ • শিশু। তুমি আমার প্রভুর মাতা আমার বাটীতে পদা

৪৪ র্পণ করিলা, অদ্য আমার এ কি সৌভাগ্য? দেখ, তো

মার বাক্যের শব্দ আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র

৪৫ আমার উদরস্থ শিশু আনন্দে নাচিয়া উঠিল । আর

যে স্ত্রী বিশ্বাস করিল, সে ধন্যা, যেহেতুক তাহার

প্রতি পরমেশ্বরের উক্ত বাক্য সকল সিদ্ধ হইবে।

৪ ৬ তখন মরিয়ম্ কহিল, অামার মন পরমেশ্বরের

৪৭ ধন্যবাদ করিতেছে, এবং আমার আত্মা আমার ত্রাণ

৪৮ কর্ভ ঈশ্বরেতে উল্লাসিত হইতেছে। তিনি নিজ

দাসীর দুর্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ; অতএব

দেখ, অদ্যাবধি পুরুষপরম্পরা সকলেই আমাকে

৪১ ধন্য বলিবে । যিনি সর্বশক্তিমান, যাহার নাম

পবিত্র, তিনি আমার নিমিত্তে মহৎকর্ম করিলেন ।

৫ • এবং যাহারা তাহাকে ভয় করে, তাহাদের সন্তান

৫ ১ পরম্পরার প্রতি তাহার করুণা আছে। অার তিনি

নিজ বাহুবল প্রকাশ করিয়া অহঙ্কারিদিগকে তা

• ২ ছাদের মনের কুমন্ত্রণাতে ছিন্নভিন্ন করেন; এবং

মহাবলবানদিগকে সিংহাসনহইতে নামাইয়া ক্ষুদ্র

৫৩ লোকদিগকে উচ্চপদে স্থাপিত করেন। এবং ক্ষুধার্ল্ড
B 6 9



৩ লক । [১ অধ্যায়

লোককে উত্তম সামগ্রীর দ্বারা তৃপ্ত করিয়া ধনবান

দিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করেন। এবং তিনি অা.

মাদের পিতৃলোকদের কাছে যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়া

ছিলেন, তদনুসারে ইব্রাহীমের ও তাহার বংশের

প্রতি সতত সেই দয়ার কথা স্মরণ করিয়া নিজ

সেবক ইস্রায়েলের উপকার করেন। পরে মরিয়ম

প্রায় তিন মাস ইলীশেবার সহিত বাস করিয়া

নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। -

তদনন্তর ইলীশেবার প্রসবের সময় উপস্থিত

হইলে সে এক পুত্র প্রসব করিল। তাহাতে পর

মেশ্বর তাহার প্রতি মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন,

ইহা শুনিতে পাইয়া প্রতিবাসি ও কুটুম্ব লোকের।

তাহার সহিত অামোদ করিতে লাগিল। এবং অষ্টম

দিনে বালকের ত্বকছেদ করিতে আসিয়া তাহার

পিতৃনামানুসারে তাহার নাম সিখরিয় রাখিতে

চাহিল। কিন্তু তাহার মাতা কহিল, তাহা নয়,

উহার নাম যোহন রাখিতে হইবে। তখন তাহার।

কহিল, তোমার বংশের মধ্যে এমন নাম কাহারও

নাই। পরে তাহার পিতা সিখরিয়কে সঙ্কেত পু

র্বক জিজ্ঞাসা করিল, বালকের কি নাম রাখা যা

ইবে ? তাহাতে সে এক লিপির পত্র চাহিয়া লইয়া

লিখিল, তাহার নাম যোহন হইবে ; তাহাতে সক

লেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল । এবং তৎক্ষণাৎ সিখ

রিয়ের জিহ্বার জড়তা ঘুচিলে মুখ খুলিয়া যাওয়াতে

সে বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ

৫ ৪

৫ ৫

৫ ১

৫ ৭

৫ ৮

৫ ৯

৩ ০

৩ ১

৩ ২

৩ ৩

১৪
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১ অধ্যায়।] লুক। ৭

১৫ করিল। তাহাতে চতুর্দিকস্থ প্রতিবাসি লোকের।

ভয় পাইল, আর এই সকল কথা যিহূদার পর্বতময়

৬১ প্রদেশের সর্বত্র প্রচারিত হওয়াতে শ্রোতারা মনেই

বিবেচনা করিয়া কহিল, এ কেমন বালক হইবে ?

আর পরমেশ্বর তাহার সহায় হইলেন।

৬৭ তখন যোহনের পিতা সিখরিয় পবিত্র আত্মাতে

১- সম্পূর্ণ হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল, ইস্রায়েলের

প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া

১১ আপন লোকদিগকে মুক্ত করেন। এবং পূর্বক

লাবধি আপন পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের দ্বারা যেমত

• • কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি শত্রুগণের ও ঘৃণা

৭১ কারি সকলের হস্তহইতে আমাদের রক্ষা করণার্থে

আপনসেবক দায়ূদের বংশেতে এক শক্তিমান ত্রাণ

৭ ২ কর্তাকে উৎপন্ন করিলেন । অার অামরা বিপক্ষ

লোকদের হস্তহইতে নিস্তার পাইয়া নির্ভয়ে তঁাহার

৭৩ সাক্ষাতে থাকিয়া যাবজ্জীবন ধর্ম ও সরলাচরণে

৭৪ তাহার সেবা করিতে পারিব, আমাদের পিতা ইব্রা

হীমের কাছে এমন দিব্য করাতে তিনি যে পবিত্র

৭৫ নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া অামা

দের পূর্বপুরুষদের প্রতি আপনার স্নেহ প্রকাশ

৭১ করিলেন। অতএব হে বালক, তুমি সর্বোপরিস্থের

ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হইবা, কারণ তুমি

প্রভুর পথ প্রস্তুত করিতে তাহার অগ্রগামী হইব।

৭৭ এবং আমাদের চরণ মঙ্গলপথে চালাইবার জন্যে,

ও অন্ধকারে অর্থাৎ মৃতু্যরূপ ছায়াতে উপবিষ্ট
7



৮ লক। [ ২ অধ্যায় ।

লোকদের নিকটে দীপ্তি প্রকাশের জন্যে, ঈশ্বরের

যে মহাকৃপাতে স্বর্গীয় আলোক আমাদের প্রতি

উদিত হইল, সেই রূপান্ধারা পাপ মোচনার্থে তা

হার লোকদিগকে পরিত্রাণ বিষয়ক জ্ঞান প্রদান

করিবা ।

পরে বালক শরীরেতে ও বুদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল ; আর সে ইস্রায়েল বংশীয় লোকদের

নিকটে যাবৎ প্রকাশিত না হইল, তাবৎ প্রান্তরে

বাস করিল ।

২ অধ্যায় ।

খুঁীষ্টেব জন্ম ও বালককালে তাহার বুদ্ধি।

অপর সে কালে অগস্ত কৈসর রাজ্যের সমুদয় লো

কের নাম লিখিয়া দিতে আজ্ঞা দিল। তদনুসারে

কুরীণিয় নামে স্কুরিয়া দেশের শাসনকর্তার সময়ে

এই নাম লিখিয়া লইবার আরম্ভ হইল । অতএব

নাম লিখিবার নিমিত্তে প্রত্যেকে অাপন ২ নগরে

গমন করিল। তাহাতে ঘূষফও বাগদত্তা আপন

গর্ভবতী স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার

জন্যে গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরহইতে যিহূদ

প্রদেশের বৈৎলেহম্ নামক দায়ূদের নগরে গেল।

অপর তাহারা সেই স্থানে থাকিতে ২ মরিয়মের

প্রসব সময় সম্পূর্ণ হইলে সে ঐ প্রথম সন্তানকে

প্রসব করিল। কিন্তু ঐ উত্তরণীয় গৃহে স্থানাভাব

প্রযুক্ত বালককে বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া গোশা

লাতে রাখিল।

৭ ৮

৭ ১

৮ ০

৭
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২ অধ্যায়।] ল ক্ষু । ৯
-

৮ অনন্তর যে ২ মেষপালক ঐ প্রদেশে প্রান্তরে

থাকিয়া রাত্রিযোগে অাপন ২ পাল রক্ষাের্থ প্রহরি

৯ কর্ম করিতেছিল, তাহাদের নিকটে পরমেশ্বরের

এক দূত আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং চতুষ্পাশ্বে

পরমেশ্বরের তেজঃ প্রকাশিত হইল, তাহাতে তা

১• হারা অতি শঙ্কাকুল হইলে সে দূত কহিল, ভয়

করিও না, কারণ দেখ, যাহাতে তাবৎ লোকের আ

নন্দ হইবে, এমন সুসমাচার অামি তোমাদিগকে

১১ জানাইতেছি; ফলতঃ অদ্য দায়দের নগরে তোমা

দের নিমিত্তে ত্রাণকর্তা অর্থাৎ অভিষিক্ত প্রভু জন্মি

১২ লেন । তোমরা সেই স্থানে গেলে বস্ত্রবেষ্টিত সেই

বালককে এক গোশালাতে শয়ন করাণ দেথিতে

১৩ পাইবা, তোমাদের প্রতি এই চিহূ হইবে। দূত এই

কথা কহিলে অকস্মাৎ তাহার সঙ্গে এক স্বগবা

১৪ হিনী উপস্থিত হইয়া, * সর্বোপরিস্থ (স্বর্গেতে) ঈশ্ব

রের মহিমা প্রকাশিত হউক, এবং পৃথিবীর শান্তি

ও মনুষ্যদের প্রতি অনুগ্রহ হউক, এই কথা কহিয়া

ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল।

১• অনন্তর দূতগণ তাহাদের নিকটহইতে স্বর্গে গমন

করিলে ঐ মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, আাইস,

পরমেশ্বর যে ঘটনার কথা আমাদিগকে জ্ঞাত করি

লেন, তাহার তত্ত্ব জানিতে এই ক্ষণেবৈৎলেহম নগর

১১ পর্য্যন্ত যাই। পরে তাহারা শীঘ্র গমন করিয়া মরি

য়মকে ও মৃষফকে এবং গোশালার মধ্যে শোয়ান

১৭ বালককে দেখিতে পাইল । এমত দেখিয়া তাহারা

* 9
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…

-

বালকের বিষয়ে উক্ত সকল কথা প্রচার করিল ।

তাহাতে যে সকল লোক মেষপালকগণের প্রমুখাৎ

ঐ সমাচার শুনিল, তাহারা অাশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

কিন্তু মরিয়ম্ এ সকল ঘটনার মর্ম বিবেচনা করিয়া ১

মনেতে রাখিল । পরে দূতের জ্ঞাপনানুসারে

শুনিতে ও দেখিতে পাইয়া মেষপালকগণ ঈশ্বরের

গুণানুবাদ ও ধন্যবাদ করিতে ২ ফিরিয়া গেল ।

অনন্তর বালকের ত্বকছেদের সময় অর্থাৎ অষ্টম

দিবস উপস্থিত হইলে তাহার গর্ভূস্থ হওনের পূর্বে

স্বর্গদূত যেমন আজ্ঞা করিয়াছিল, তদনুসারে তঁাহার

নাম যীশু রাখা গেল ।

পরে মুসলিখিত ব্যবস্থানুসারে তাহাদের শুচি

হওনের কাল সম্পূর্ণ হইলে, প্রথমজাত প্রত্যেক

পুরুষসন্তান পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বিখ্যাত

হইবে, পরমেশ্বরের এই আজ্ঞানুসারে যীশুকে

পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত করিতে, এবং পরমে

শ্বরের বিধিমত দুই ঘুঘুকে কিম্বা ছুই কপোতের

বৎসকে বলিদান করিতে তাহারা তাহাকে লইয়া

ষিকশালমে গমন করিল।

যিকশালম নগরনিবাসি শিমিয়োন নামে এক

জন ধার্মিক ও ভক্ত লোক ছিল ; সে ইস্রায়েলের

সান্তনার অপেক্ষাতে থাকিত, এবং পবিত্র আত্মা

তাহাতে আবির্ভূত ছিলেন। আর পরমেশ্বরের

অভিষিক্ত ত্রাতার দর্শন না পাইলে তোমার মরণ

হইবে না, এই কথা পবিত্র আত্মাকর্তৃক তাহার

১ ৮

২ •

২ ১

২ ২

২ ৩

২ ৪

২ ৫
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২৭ প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল । অপর যখন যীশুর পি

তামাতা তাহার বিষয়ে ব্যবস্থানুসারে ক্রিয়া করিতে

২৮ তাহাকে মন্দিরে আনিল, তখন শিমিয়োন আত্মার

আকর্ষণদ্বারা মন্দিরে আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে

২১ করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্বক কহিল, হে প্রভো.

নিজ বাক্যানুসারে অাপন সেবককে এখন কুশলে

৩ • বিদায় করুন, কেননা তাবদেশীয়দের দীপ্তি প্রদানের

৩১ দীপ্তিস্বরূপ, এবং তোমার লোক ইস্রায়েলের গৌরব

৩২ স্বরূপ যে পরিত্রাণকর্তাকে সকল লোকের সম্মুখে

উৎপন্ন করিয়াছ,তিনি আমার নয়নগোচর হইলেন।

৩৩ তখন তাহার মাতা ও খৃষফ তঁাহার বিষয়ে উক্ত

৩৪ এই সকল কথাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল । অনন্তর

শিমিয়োন তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া তাহার

৩৫ মাতা মরিয়মূকে কহিল, দেখ, ইস্রায়েল বংশের

মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের নিমিত্তে এবং

বিরোধপাত্র হইবার নিমিত্তে এবং অনেকের মনের

গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এই বালক

নিযুক্ত আছেন। তাহাতে তোমারও প্রাণ শূলেতে

বিদ্ধ হইবে ।

৩১ আর আশেরের বংশীয় পিস্তূয়েলের কন্যা হুন্না

নাম্নী এক অতিবৃদ্ধা ভবিষ্যদ্বক্তী যে বিবাহের পরে

৩৭ স্বামির সহিত সাত বৎসর বাস করিয়াছিল, পরে

বিধবা হইয়া চৌরাশী বৎসর ( বয়স ) পর্য্যন্ত

মন্দিরহইতে প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রার্থনা

৩৮ পূর্বক দিবারাত্রি ঈশ্বরের সেবা করিত, সেও ঐ
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১ ২ লক ! [২ অধ্যায়

সময়ে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল,

এবংফিকশালম নগরনিবাসি যত লোক মুক্তির অপে

ক্ষাতে ছিল, তাহাদিগকে যীশুর বৃত্তান্ত জানাইল।

অনন্তর পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সমস্ত কর্ম ৩১

সাধন হইলে তাহারা পুনর্বার গালীলের নাসরৎ

নামক অাপন নগরে প্রস্থান করিল । পরে বালক ৪ •

শরীরেতে বৃদ্ধি পাইয়া অাত্মাতে শক্তিমান ও জ্ঞা

নেতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন, এবং তাহার প্রতি

ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইল।

তাহার পিতামাতা প্রতি বৎসর নিস্তারপর্ব সম- ৪ ১

য়ে ফিকশালমে যাইত । অপর যীশুর বারো বৎসর ৪ ২

বয়স হইলে তাহারা পর্বসময়ের রীত্যনুসারে ষিক

শালমে গমনানন্তর পর্ব সম্পন্ন করিয়া পুনশ্চফিরি

য়া যাইতেছে, এমন সময়ে যীশু বালক আপন মা- ৪৩

তার ও ঘুষফের অজ্ঞাতসারে যিরূশালমে রহিলেন।

তাহাতে তিনি সমভিব্যহারিদের সঙ্গে আছেন, ৪ ৪

এমন বোধ করিয়া তাহারা এক দিনের পথ পর্য্যন্ত

গেল ; কিন্তু অবশেষে জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবদের নিক

টে অন্বেষণ করিয়া তাহার উদ্দেশ না পাওয়াতে ??

তাহারা তাহার অন্বেষণ করিতে ২ ফিকশালমে ফি

রিয়া গেল। তিন দিনের পর পণ্ডিতগণের মধ্যে ৪ ৬

তাহাদের কথা শ্রবণ ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে মন্দি

রে উপবিষ্ট তাহাকে দেখিল। এবং তাহার বুদ্ধি- ৪৭

তে ও উত্তরেতে শ্রোতা সকল বিস্ময়াপন্ন হইতেছে,

এমত দেখিয়া তাহার পিতামাত। চমৎকৃত হুইল :

}
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৩ অধ্যায়।] লুক । ১৩

৪৮ এবং তাহার মাতা তাহাকে কহিল, হে পুত্র,

আমাদের প্রতি এমন ব্যবহার কেন করিল? দেখ,

তোমার পিতা এবং আমি শোকাকুল হইয়া তো

৪৯ মার অন্বেষণ করিলাম। তাহাতে তিনি কহিলেন,

আমার অন্বেষণ কেন করিলা ? পিতৃগৃহে আমার

“ • থাকা কর্তৃব্য, ইহা কি তোমরা জান না ? কিন্তু তা

· হারা তাহার এই কথার কি ভাব, তাহা বুঝিল না।

৫১ পরে তিনি তাহাদিগের সঙ্গে নাসরেতে গিয়া ভ.

হাদের বশীভূত হইয়া থাকিলেন ; কিন্তু এই সকল

“ং বিষয় তাহার মাতা মনে রাখিল। পরে ঘীশুর বুদ্ধি
ও শরীর এবং তাহার প্রতি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের

অনুগ্রহ বাড়িতে লাগিল।

৩ অধ্যায় ।

যোহন অবগাহকের বিবরণ, ও খ্রীষ্টের অবগাহন।

১ অপর তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পোনেরো বৎ

সর কালে, যখন পন্তীয় পীলাত যিহূদা দেশের অধি

পতি, ও হেরোদ গালীল্ প্রদেশের রাজা, ও ফিলিপ

নামে তাহার ভ্রাতা যিতুরিয়া ও ত্রাখোনীতীয়

প্রদেশের রাজা, এবং লুষানিয় নামে অবিলীনা

২ প্রদেশের রাজা, এবং হানন ও কিয়ফা ইহারা

প্রধান যাজক ছিল ; ঐ সময়ে প্রান্তরের মধ্যে সিখ

রিয়ের পুত্র যোহনের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য প্রকা

৩ শিত হইলে সে যদ্দনের নিকটস্থ দেশে আসিয়া

পাপমোচনার্থে মনঃপরিবর্তনের চিহ্ণস্বরূপ যে অব

গহন, তাহার কথা সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিল ।
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১ ৪ লুক। [৩ অধ্যায় ।

যেমন যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে লিপি আছে,

যথা, “ প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের রব

“ আছে, পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর, এবং তাহার

“রাজপথ সমান কর; প্রত্যেক নিম্নভূমি উচ্চ হইবে,

“ এবং পর্বত ও উপপর্বত সকল নিমু হইবে,

“ এবং বক্র পথ সরল হইবে,ও উচ্চনীচ ভূমি সমান

“ হইবে, এবং তাবৎ প্রাণী ঈশ্বরদত্ত ত্রাণকর্তাকে

“ দেখিবে।” ঐ যোহনদ্বারা অবগাহিত হইবার

নিমিত্তে যে সকল লোক বাহিরে আইল, তাহাদি

গকে সে কহিতে লাগিল, অরে সর্পের বংশ, অাগা

মি কোপহইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে

চেতনা দিল? অতএব মনঃপরিবর্তনের উপযুক্ত

ফলে ফলবান হও; কিন্তু “আমাদের পিতা ইব্রাহীম

অাছেন, আপনাদের মনে ২ এমন কথা কহিও না,

কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বর এই ২

প্রস্তরহইতে ইব্রাহীমের সন্তান উৎপন্ন করিতে

পারেন। আর বৃক্ষের মূলে এখনও কুঠার লাগান

আছে; অতএব যে বৃক্ষেতে উত্তম ফল ধরে না, সে

ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। তখন লোকেরা

কি? তাহাতে সে উত্তর করিল, যাহার দুই খান

বস্ত্র আছে, যে বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে এক খান বিতরণ

করুক ; আর যাহার কাছে খাদ্য সামগ্রী আছে,

সেও তদ্রপ করুক ।

১ •

১ ১

· পরে করসঞ্চয়কারিরাও অবগাহিত হইতে আ- ১২
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৩ অধ্যায় ] লুক। ১ ৫

সিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, অামাদের কর্তৃব্য

১৩ কি? তাহাতে সে কহিল, নিরূপিতের অধিক কিছু

৯৪ গ্রহণ করিও না । অনন্তর সেনাগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, আমাদেরই বা কর্তব্য কি ? তাহাতে সে

বলিল, বলেতে কাহারো হইতে কিছু লইও না, ও

মিথ্যা অপবাদ দিও না, এবং আপনাদের বেতনে

সন্তুষ্ট হইয়া থাক।

১৫ অপর লোকেরা অপেক্ষাতে থাকিয়া, এই যোহন

ইনি অভিষিক্ত ত্রাতা কি না ? ইহা সকলে মনে ২

১৬ বিতর্ক করিলে যোহন সকলকে কহিল, আমি তোমা

দিগকে জলেতে অবগাহন করাইতেছি বটে, কিন্তু

যাহার পাদুকার বন্ধন খুলিতে যোগ্য নহি, অামা

হইতে গুরুতর এমন এক ব্যক্তি আসিতেছেন, তিনি

তোমাদিগকে অগ্নিস্বরূপ পবিত্র আত্মাতে অবগাহন

১৭ করাইবেন । আর তাহার হস্তে কুলা আছে; তিনি

অাপন শস্য শুদ্ধ মতে ঝাড়িয়া গোম ভাণ্ডারে সং

গ্রহ করিবেন, কিন্তু ভূষি সকল অনির্বাণ অগ্নিতে

১৮ দগ্ধ করিবেন। এইরূপ নানা উপদেশদ্বার যোহন

লোকদের নিকটে কথা প্রচার করিল।

১৯ অপর হেরোদ রাজা ফিলিপ নামক সহোদরের

স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয়ে, এবং অন্য যে সকল

দুষ্কর্ম করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে যোহন কর্তৃক অনুযুক্ত

২• হইলে, যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া আরো

অপরাধী হইল।

· ২১ ইহার পূর্বে যে সময়ে সকল লোক যোহনদ্বারা
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১ ৩ লক । [৩ অধ্যায়।

অবগাহিত হইতেছিল, তৎকালে যীশুও অাসিয়া

অবগাহিত হইলেন । এবং তিনি প্রার্থনা করিলে

মেঘদ্বার মুক্ত হইল, ও তাহাহইতে পবিত্র আত্মা ২২

মূর্তিমান হইয়া কপোতের ন্যায় তাহার উপরে নামি

লেন; এবং তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেআ

মার পরম সন্তোষ, এমন এক আকাশবাণী হইল।

তৎকালে যীশুর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর, এবং ২৩

লৌকিক জ্ঞানেতে তিনি যুদ্ধফের পুত্র ও যুফ

এলির পুত্র। এলি মত্ততের পুত্র, মত্তৎ লেবির ২৪

পুভ্র, লেবি মল্কির পুত্র, মলিক যান্নের পুত্র, যান্ন

যুষফের পুত্র। যুষফ মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় আ- ২৫

মোসের পুত্র, আমোস নহুমের পুত্র, নহুম্ ইন্সুলির

পুত্র, ইষলি নগির পুত্র। নগি মাটের পুত্র, মাট ২১

মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় শিমিয়ির পুত্র, শিমিয়ি

যুষফের পুত্র, ঘুষফ যিহূদার পুত্র। যিহূদা যোহানার ২৭

পুত্র, যোহানা রীষার পুত্র, রীষী সিরুব্বাবিলের

পুভ্র, সিরুব্বাবিল শল্তীয়েলের পুত্র, শলতীয়েল

নেরির পুত্র। নেরি মল্কির পুত্র, মলিক অদীর ২৮

পুত্র, অদী কোষমের পুত্র, কোষম ইলমোদদের

পুত্র, ইলমোদদু এরের পুত্র। এর যোশির পুত্র, ২৯

যোশি ইলীয়েষরের পুত্র, ইলীয়েষর যোরীমের

পুত্র, যোরীম মত্ততের পুত্র, মত্তৎ লেরিব পুত্র।

যিহূদী খৃষফের পুত্র, ঘূষফ যোননের পুত্র, যোনন

ইলিয়াকীমের পুত্র। ইলিয়াকীম মিলেয়ার পুত্র, ৩১

'
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মিলেয়া মৈননের পুত্র, মৈনন মক্তত্তের পুত্র, মত্তত্ত

৩২ নাথনের পুত্র, নাথন দায়ূদের পুত্র। দায়ূদ যিশ

য়ের পুত্র, যিশয় ওবেদের পুত্র, ওবেদ বোয়সের

পুত্র, বোয়স্ সলমোনের পুত্র, সলমোন নহ

৩৩ শোনের পুত্র। নহশোনূ অম্মীনাদবের পুত্র, অস্মী

নাদব অরামের পুত্র, আরাম্ হিষ্বোণের পুত্র, হি

৩ঃ স্রোণ পেরসের পুত্র, পেরস্ যিহূদার পুত্র। যিহূদা

যাকুবের পুত্র, যাকুবু ইস্হাকের পুত্র, ইসহাক

ইব্রাহীমের পুত্র, ইব্রাহীম্ তেরহের পুত্র, তেরহ

৩৫ নাহোরের পুত্র। নাহোর সিন্ধগের পুত্র, সিঝগ

রিয়ুর পুত্র, রিয়ু পেলগের পুত্র, পেলগ এবরের

৩২ পুত্র, এবর শেলহের পুত্র। শেলহ কৈননের পুত্র,

কৈনন অফক্ষদের পুত্র, অফকুষদ শামের পুত্র,

৩৭ শাম নোহের পুত্র, নোহ লেমকের পুত্র। লেমক

মিথুশেলহের পুত্র, মিথুশেলহ হনোকের পুত্র,

হনোক যেরদের পুত্র, যেরদ মহুললেলের পুত্র,

৩৮ মহললেল কৈননের পুত্র। কৈনন ইনোশের পুত্র,

ইনোশ শেতের পুত্র, শেৎ আদমের পুত্র, আদম

ঈশ্বরের পুত্র।

৪ অধ্যায় ।

খ্রীষ্টের পরীক্ষা ও উপদেশ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

১ পরে যীশু পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া যর্দন নদী

হইতে ফিরিয়া আত্মার দ্বারা প্রান্তরে আকর্ষিত

২ হইয়া চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত শয়তান কর্তৃক পরীক্ষিত

হইলেন ; আর সেই সকল দিন অনাহারে থাকাতে
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দিন সম্পূর্ণ হইলে তিনি ক্ষুধিত হইলেন । তাহাতে ৩

শয়তান আসিয়া তাহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্ব

রের পুত্র বট, তবে আজ্ঞাদ্বারা এই প্রস্তরকে

রুটা কর । তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, এমত

লিপি আছে, “মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচে না,

“ কিন্তু ঈশ্বরের যে ২ বাক্য তাহাদ্বারা বাচে।” তখন

শয়তান তাহাকে এক উচ্চ পর্বতোপরি লইয়া

গিয়া এক নিমিষের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য

দেখাইল। পরে শয়তান তাহাকে বলিল, এই সকল

রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ সমস্তই তোমাকে দিব ;

তাহা আমার স্থানে সমর্পিত অাছে; আমার যাহাকে

ইচ্ছা, তাহাকে তাহা দিতে পারি। তুমি যদি আমাকে

প্রণাম কর, তবে এ সকলি তোমার হইবে । তখন

যীশু তাহাকে উত্তর দিলেন, দূর হও, শয়তান; লেখা

আছে, “তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রণাম

“ করিও, এবং কেবল তাহারি সেবা করিও ।” পরে

সে তাহাকে ফিকশালমে লইয়া গিয়া মন্দিরের

চূড়ার উপরে বসাইয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের

পুত্র বট, তবে এ স্থানহইতে নীচে পড়; কেননা ১

এমন লেখা আছে, “তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে

“আপন দূতগণকে আজ্ঞা দিবেন, তাহাতে তো- ১

“মার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না লাগে, একারণ

“ তাহারা তোমাকে হস্তে ধরিয়া রাখিবে।” তখন ১২

যীশু উত্তর করিলেন, ইহাও উক্ত আছে, “তুমি

“ আপন প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা লইও না।” পরে ১৩
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শয়তান পরীক্ষা সকল শেষ করিয়া ক্ষণেক কাল

তাহাহইতে প্রস্থান করিল।

১৪ তখন যীশু আত্মার প্রভাবে পুনর্বার গালীল

প্রদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাহার সুখ্যাতি দেশের

১৫ চারিদিগে ব্যাপিল। এবং তিনি তাহাদের ভজনা

লয়ে উপদেশ দিয়া সকলের কাছে প্রশংসিত হইতে

লাগিলেন ।

১৬ তদনন্তর তিনি আপন পালনের স্থান নাসরৎ

নগরেতে উপস্থিত হইলেন, এবং বিশ্রামবারে আ

পন ব্যবহারানুসারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া

১৭ পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন। তাহাতে যিশয়িয় ভবি

ষ্যদ্বক্তার লিখিত পুস্তক তাহার হস্তেতে সমর্পিত

হইলে তিনি সেই পুস্তক খুলিয়া এই বচন যে স্থানে

১৮ লেখা আছে, সেই স্থান পাইলেন, যথা * পরমে

“শ্বরের আত্মা আমাতে আবির্ভূত আছেন, কেননা

“তিনি দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার

*করিতে আমাকে অভিষিক্ত করিলেন, এবং ভগ্না

“ স্তঃকরণদিগকে সুস্থ করিতে এবং বন্দি লোকদের

“ প্রতি মুক্তির ও অন্ধদিগের প্রতি চক্ষু দানের

** কথা প্রচার করিতে, ও বদ্ধদিগকে নিস্তার

১১ “ করিতে, এবং পরমেশ্বরের গ্রাহ্য বৎসর প্রচার

২০ “ করিতে আমাকে প্রেরণ করিলেন।” পরে তিনি

ঐ পুস্তক বন্ধন পূর্বক পরিচারকের হস্তে দিয়া

আসনে বসিলেন ; তাহাতে ভজনালয়ে যত লোক

ছিল, সকলেই তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া
19
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রহিল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, ২ ১

অদ্য এই সকল লিখিত বচন তোমাদের সাক্ষাতে

সিদ্ধ হইল। তাহাতে সকলেই তাহার অনুরাগ ২২

করিল, ও তাহার মুখহইতে নির্গত অনুগ্রহের

কথাতে চমৎকার বোধ করিয়া কহিল, এ কি ঘুষ

ফের পুত্র নহে? তখন তিনি কহিলেন, হে চি- ২৩

কিৎসক, আপনাকেই সুস্থ কর; কফনাভূমে যাহা ২

করিয়াছ শুনিলাম, সে সকল ক্রিয়া এই স্বদেশেও

কর, এ কথা তোমরাই আমাকে অবশ্য বলিব।

তিনি আরও কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ ২৪

কহিতেছি, কোন ভবিষ্যদ্বক্তাই স্বদেশে সম্ভম পায়

না । কিন্তু আমি তোমাদিগকে যথার্থ বলি, এলিয়ের ২৫

বর্তমান সময়ে যখন সাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত

আকাশের বৃষ্টি নিবৃত্ত হওয়াতে সমুদয় দেশে

মহাদুর্ভিক্ষ জন্মিল, তখন ইস্রায়েল দেশের মধ্যে

অনেক ২ বিধবা ছিল, কিন্তু এলিয় তাহাদের মধ্যে ২৬

কাহারো নিকটে প্রেরিত না হইয়া কেবল সীদোন

প্রদেশীয় সারিফৎ নগর নিবাসিনী এক বিধবার

নিকটে প্রেরিত হইল। আর ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তার ২৭

বর্তমান সময়ে ইস্রায়েল দেশে অনেক ২ কুষ্ঠী

ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ পরিস্কত হইল না,

কেবল স্কুরিয়া দেশীয় নামান পরিস্কৃত হইল। এই ২৮

কথা শুনিয়া ভজনালয়স্থিত লোকেরা ক্রোধেতে

পরিপূর্ণ হইল, এবং উঠিয়া তাহাকে নগরহইতে ২৯

বাহির করিয়া যে পর্বতের উপরে তাহাদের নগর
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স্থাপিত অাছে, ঐ পর্বতহইতে নিক্ষেপ করণার্থে

৩• তাহার শিখরে তাহাকে লইয়া যাইতেছিল ; কিন্তু

তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিয়া স্থানান্তরে

প্রস্থান করিলেন ।

৩১ পরে যীশু গালীল প্রদেশীয় কফর্নাহুম্ নগরে

উপস্থিত হইয়া বিশ্রামবারে লোকদিগকে উপদেশ

৩২ দিতে লাগিলেন। এবং সকলেই তাহার উপদেশে

চমৎকৃত হইল ; কারণ তাহার কথা প্রবল হইল ।

৩৩ তখন ঐ ভজনালয়ে অপবিত্র ভূতগ্রস্ত এক মনুষ্য

৩৪ ছিল ; সে চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, হে নাসর

তীয় যীশু, অামাদিগকে থাকিতে দেও, তোমার

সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? তুমি কি আমাদিগকে

নষ্ট করিতে আইলা? তুমি যে ঈশ্বরের পবিত্র

৩৫ লোক, তাহা আমি জানি। তখন যীশু তাহাকে

ধম্কাইয়া কহিলেন, নীরব হও, এবং উহাহইতে

বহির্গত হও, তাহাতে সেই ভূত তাহাকে মধ্যস্থানে

ফেলিয়া কিছু আঘাত না করিয়া তাহাহইতে বহি

৩৬ গত হইল। তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া পরস্পর

বলিতে লাগিল, এ কি? ইনি প্রভাবে ও পরাক্র

মেতে অপবিত্র ভূতদিগকে আজ্ঞা করিবামাত্র তা

৩৭ হারা বহির্গত হয়। পরে চতুর্দিকহু দেশের সর্বত্র

তাহার সুখ্যাতি ব্যাপিল।

৩৮ অনন্তর তিনি ভজনালয়হইতে বাহিরে আসিয়া

শিমোনের বাটীতে প্রবেশ করিলেন; তখন শিমো

নের শ্বশ্রী জ্বরেতে অত্যন্ত পীড়িতা থাকাতে শিষ্যেরা
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তাহার নিমিত্তে তাহাকে বিনতি করিল। তাহাতে ৩৯

তিনি তাহার নিকটে দাড়াইয়া জ্বরকে তর্জন করি

বামাত্র তাহার জ্বরত্যাগ হইল ; তাহাতে সে তৎ

ক্ষণাৎ উঠিয়া তাহাদের সেবা করিতে লাগিল।

পরে সুর্য্যাস্ত সময়ে আপনাদের যে সকল ব্যক্তি ৪০

নানা রোগেতে পীড়িত ছিল, লোকেরা তাহাদিগকে

তাহার নিকটে আনিলে তিনি প্রত্যেক জনের গা

ত্রেতে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।

তাহাতে ভূতগণ অনেকহইতে বহির্গত হইয়া চীৎ- ৪১

কারশব্দ করিয়া কহিল, তুমি ঈশ্বরের অভিষিক্ত

পুত্র; কিন্তু তিনি অভিষিক্ত ত্রাতা, ইহা তাহার।

জ্ঞাত ছিল, এ প্রযুক্ত তাহাদিগকে কোন কথা

কহিতে নিষেধ করিলেন। অপর প্রভাত হইলে ৪ ২

তিনি বিরল স্থানে প্রস্থান করিলেন ; পরে লো

কেরা তাহার অন্বেষণ করিতে ২ তাহার নিকটে

গিয়া স্থানান্তরে না যাইতে তাহাকে অনুরোধ করি

তে লাগিল । কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ৪৩

ঈশ্বররাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে অন্য ২

নগরেও আমাকে যাইতে হইবে ; কেননা তন্নিমি

ত্তেই প্রেরিত অছি। পরে গালীলের নানা ভজনা- ৪৪

লয়ে উপদেশ দিলেন।

৫ অধ্যায় ।

অনেক মৎস্য ধরণের ও পাপক্ষমার ও উপবাসের কথা।

অনন্তর যীশু এক দিন গিনেষরৎ হ্রদের কুলে ১

দাড়াইলে লোকেরা ঈশ্বরের কথা শ্রবণার্থে তঁাহার
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২ উপরে চাপাচাপি করিল। তখন হ্রদের কুলের নি

কটে দুই খান নৌকা আছে, এবং মৎস্থ্যব্যবসায়িরা

তাহা ত্যাগ করিয়া জাল ধুইতেছে, ইহা দেখিয়া

৩ তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে এক খানে অর্থাৎ শিমো

নের নৌকাতে আরোহণ করিয়া কূলহইতে কিঞ্চিৎ

দূরে যাইতে তাহাকে বিনতি করিলেন ; অপর

নৌকাতেই বসিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতে

৪ লাগিলেন । পরে সেই প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিয়া তিনি

শিমোনকে কহিলেন, গভীর জলে গিয়া মৎস্থ্য

৫ ধরিতে জাল নিক্ষেপ কর। তাহাতে শিমোন কহিল,

হে গুরে, যদ্যপি আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া

কিছুমাত্র মৎস্থ্য পাই নাই, তথাপি আপনকার আ

৬ জ্ঞাতে জাল ফেলি। পরে জাল ফেলিলে যথেষ্ট

৭ মৎস্থ্য পড়াতে জাল ছিড়িতে লাগিল। তাহাতে

উপকারার্থে অন্য নৌকাস্থিত সঙ্গিদিগকে আসিতে

ইঙ্গিতে ডাকিলে তাহারা আসিয়া মৎস্তেতে দুই

নৌকা এমন পূর্ণ করিল, যে নৌকা ডুবিবার উপ

৮ ক্রম হইল। তখন শিমোন পিতর তাহা দেখিয়া

যীশুর চরণে পড়িয়া কহিল, হে প্রভো, অামি পাপি

মনুষ্য, আমার নিকটহইতে আপনি প্রস্থান করুন।

১ কারণ জালে পতিত মৎস্থ্যের বাঁাকেতে শিমোন ও

১ • তাহার সঙ্গিরা চমৎকৃত হইল, এবং শিমোনের

সহকারি সিবদিয়ের পুত্র যাকূব ও যোহন ইহারাও

তদ্রুপ হইল। তখন যীশু শিমোনকে কহিলেন, ভয়

১১ করিও না, অদ্যাবধি তুমি মনুষ্যধারী হইব। অনন্তর
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নৌকা সকল কূলে আনিলে তাহারা সকলকে পরি

ত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাদগামী হইল।

তদনন্তর যীশু কোন এক নগরে থাকিলে এক

জন সর্বাঙ্গ কুষ্ঠ তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকটে

উবুড় হইয়া বিনতি পূর্বক বলিতে লাগিল, হে

প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে

পরিস্কৃত করিতে পারেন। তখন তিনি হস্ত বিস্তার

পূর্বক তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার

ইচ্ছা আছে, তুমি পরিস্কৃত হও; তাহাতে তৎক্ষণাৎ

সে কুষ্ঠহইতে মুক্ত হইল। পরে তিনি তাহাকে

আজ্ঞা দিলেন, এই কথা কাহাকে না কহিয়া যাজ

কের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং লোক

দিগকে আপন পরিষ্কৃত হওনের প্রমাণ দিবার

নিমিত্তে মুসার আজ্ঞানুসারে দান উৎসর্গ কর।

তথাপি যীশুর সুখ্যাতি ততোধিক প্রকাশ পাইতে

লাগিল, আর তাহার কথা শুনিতে এবং আপন ২

রোগহইতে মুক্তি পাইতে লোকসমূহের সমাগম

হইল। পরে তিনি প্রান্তরে গিয়া প্রার্থনা করিলেন।

অপর এক দিবস যীশু উপদেশ দিতেছিলেন,

ইতোমধ্যে গালীল ও যিহূদা প্রদেশের সমস্ত নগর

হইতে এবং যিরূশালমহহতে কতক ফিকশি লোক

ও ব্যবস্থাপকেরা আসিয়া তাহার নিকটে বসিল;

তৎকালে লোকদিগকে সুস্থ করণেতে পরমেশ্বরের

ক্ষমতা প্রকাশ পাইল। পরে কতক লোক এক জন

পক্ষাঘাতিকে খাট্টাতে লইয়া যীশুর সম্মুখে অানিয়া

১ ২

১ ৩

১ ৪

১ ৫

“১৩

১ ৭

১ ৮
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১৯ রাখিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু জনতা প্রযুক্ত অানি

বার কোন উপায় না পাইয়া গৃহের উপরে গিয়া

ছাত খুলিয়া ঐ পক্ষাঘাতিকে খউার সহিত যীশুর

২• সম্মুখে গৃহের মধ্যে নামাইল। তখন যীশু তাহাদের

এই ঝপ বিশ্বাস দেখিয়া ঐ পক্ষাঘাতিকে কহিলেন,

২১ হে মনুষ্য, তোমার পাপক্ষমা হইল। তাহাতে অধ্যা

পকেরা ও ফিক্কশিরা মনে ২ এমত বিতর্ক করিতে

লাগিল, এই যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করে, এ কে?

ঈশ্বর ব্যতিরেকে পাপের ক্ষমা করিতে কাহার

২২ সাধ্য ? তখন যীশু তাহাদের এই প্রকার অনুভব

বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে ২ কেন

২৩ বিতর্ক করিতেছ? তোমার পাপক্ষমা হইল, কিম্বা

তুমি উঠিয়া চল, এ দুইয়ের মধ্যে কোন কথা কই।

২৪ সহজ ? কিন্তু পৃথিবীতে পাপক্ষমা করিতে মনুষ্য

পুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে

পার, (এই নিমিত্তে তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহি

লেন) উঠ, আপন শয্যা লইয়া গৃহে গমন কর,

২৫ আমি তোমাকে এই অাজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে সে

তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সকলের সাক্ষাতে অাপন শয়নের

শষ্যা লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে ২ নিজ গৃহে

২৬ চলিয়া গেল। তাহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন ও ভয়

যুক্ত হইয়া, অদ্য আমরা অসম্ভব ব্যাপার দেখি

লাম, ইহা বলিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

২৭ তদনন্তর বাহিরে গমন করিতে ২ যীশু করসঞ্চয়

স্থানে উপবিষ্ট লেবি নামে করসঞ্চয়কারিকে দে



২ ৬ লুঙ্ক। [• অধ্যায় ।

থিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস।

তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া ২৮

উঠিয়া তাহার পশ্চাদগমন করিল। পরে লেবি ২১

আপন গৃহে তাহার নিমিত্তে বড় ভোজ প্রস্তুত

করিলে তাহাদের সঙ্গে অনেক ২ করসঞ্চয়কারী

এবং অন্য ২ লোকেরা ভোজনে বসিল। অতএব ৩•

করসঞ্চয়কারি ও পাপি লোকদিগের সঙ্গে তোমরা

কেন ভোজন পান করিতেছ? এ কথা কহিয়া অধ্যা

পকেরা ও ফিক্কশিরা তাহার শিষ্যদের সহিত বচসা

করিতে লাগিল। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে উত্তর ৩৯

করিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকেতে প্রয়োজন

নাই, কিন্তু অসুস্থ লোকদেরই প্রয়োজন আছে।

আমি ধার্মিক লোকদিগকে আহ্বান করিতে আসি ৩২

নাই, কিন্তু মন ফিরাইতে পাপিদিগকে আহ্বান

করিতে আসিয়াছি।

পরে তাহারা কহিল, যোহনের এবং ফিকশি- ৩৩

দের শিষ্যগণ বার ২ উপবাস ও প্রার্থনা করে, কিন্তু

তোমার শিষ্যেরা ভোজন ও পান করে, ইহার কা

রণ কি? তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে ৩৪,

পর্য্যন্ত সখিগণের সঙ্গে কন্যার বর থাকে, তাবৎ

কি তাহাদিগকে উপবাস করাইতে পার? কিন্তু ৩৪

যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত হইবে, এমন

সময় আসিবে; তৎকালে তাহারা উপবাস করিবে।

তিনি আরও এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, পুরাতন বস্ত্রে- ৩১

তে কেহ নূতন বস্ত্রের তালা দেয় না, যেহেতুক
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তাহা করিলে নূতন বস্ত্রও নষ্ট হয়, এবং পুরাতন

৩৭ বস্ত্রেও নূতন বস্ত্র মিলে না। আর পুরাতন কুপাতে

কেহ নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না ; যেহেতুক তাহা

করিলে নূতন দ্রাক্ষারসের তেজেতে পুরাতন কুপ।

ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারসও পড়িয়া যায়,

৩৮ এবং কুপা সকলও নষ্ট হয়। অতএব নূতন কুপাতে

নূতন দ্রাক্ষারস রাখা কর্তৃব্য, তাহাতে উভয়েরই

৩৯ রক্ষা হয়। অপর পুরাতন দ্রাক্ষারস পান করিয়া

কেহ তৎপরে নূতনের বাঞ্ছা করে না, কেননা সে

বলে, নূতন অপেক্ষা পুরাতন ভাল।

৬ অধ্যায় ।

বিশ্রামবারের কথা ও শিষ্যগণকে মনোনীত করণ ।

৯ অপর পর্বের দ্বিতীয় দিনের পর প্রথম বিশ্ম

বারে শস্যের ক্ষেত্র দিয়া যীশুর গমনের সময়ে তা

হার শিষ্যেরা শস্যের শীষ ছিড়িয়া ২ হস্তে পিষিয়।

২ খাইতে লাগিল। তাহাতে কএক জন ফিরূশী তা

হাদিগকে কহিল, বিশ্রামবারে যাহা কর্তৃব্য নয়, এমন

৩ কর্ম কর কেন? যীশু উত্তর করিলেন, দায়ূদ ও তা

হার সঙ্গিরা ক্ষুধার্ত হইয়া কি করিল, তাহা কি তো

৪ মরা কখনো পাঠ কর নাই? সে ঈশ্বরের আবাসে

প্রবেশ করিয়া যে দর্শনরূটী যাজকবর্গ ব্যতিরেক

আর কাহারও ভোজন করিতে নাই, তাহা লইয়া

• আপনি খাইল এবং সঙ্গিগণকেও দিল। পরে তিনি

তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও

কর্তা আছেন।
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২ ৮ সূক। [৬ অধ্যায় ।

অনন্তর অার এক বিশ্রামবারে তিনি ভজনালয়ে ৬

প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিতেছিলেন ; সে সময়ে

ঐ স্থানে দক্ষিণহস্তশুষ্ক এক মনুষ্য উপস্থিত ছিল।

তাহাতে অধ্যাপকেরা এবং ফিক্কশিবর্গ যীশুর প্রতি ৭

দোষ আরোপ করিবার নিমিত্তে,তিনি বিশ্রামবারে

সুস্থ করেন কি না,তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তখন তিনি তাহাদের চিন্তা বুঝিয়া ঐ শুষ্কহস্ত ব্য- ৮

ক্তিকে কহিলেন, উঠিয়া মধ্যস্থানে দাড়াও । তা

হাতে সে উঠিয়া দাড়াইলে পর যীশু তাহাদিগকে ১

কহিলেন, তোমাদিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি,

বিশ্রামবারে ভাল করা কি মন্দ করা, এবং প্রাণ রক্ষা

কি প্রাণ নাশ করা, ইহার কোন কর্ম কর্তৃব্য?

পরে চারিদিগে সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঐ মনু- ১•

ষ্যকে বলিলেন, আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে

সে তাহা করিলে তাহার হস্ত অন্য হস্তের ন্যায়

সুস্থ হইল। তাহাতে তাহারা প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত ১১

হইয়া যীশুকে কি করিবে, পরস্পর ইহার মন্ত্রণ!

করিতে লাগিল।

তৎকালে তিনি প্রার্থনা করণার্থে এক পর্বতা- ১ ২

রোহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা

করিলেন। পরে দিন উপস্থিত হইলে তাবৎ শিষ্য- ১৩

কে ডাকিলেন, এবং তাহাদের মধ্যহইতে যাহাকে ১৪

পিতর (প্রস্তর) বলিয়া উপনাম দিলেন, সেই শি

মোন ও তাহার ভাতা আন্দ্রিয়, এবং যাকুবৃও যোহন,

এবং ফিলিপ ও বর্থলময় ; এবং মথি ও থোমা, এবং ১৫
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• অধ্যায় ।] লুক। ২ ৯

আলফেয়ের পুত্র যাকুব ও উর্দূযোর্গী নামে খ্যাত

১২ শিমোন ; এবং যাকুবের ভ্রাতা যিহূদা, ও যে খ্রীষ্ট

কে পরহস্তগত করিল, সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা,

এই দ্বাদশ জনকে মনোনীত করিয়া লইলেন, এবং

প্রেরিত বলিয়া তাহাদের উপাধিও রাখিলেন।

১৭ পরে তিনি তাহাদের সহিত পর্বতহইতে না

মিয়া নিমু ভূমিতে গিয়া দাড়াইলেন ; তাহাতে

তঁাহার শিষ্যসমূহ, এবং যিহূদাদেশ ও যিরূশালম্

এবং সোর ও সীদোনের নিকটস্থ সমুদ্রের তীর

হইতে লোকসমূহ আসিয়া তাহার বাক্য শুবণার্থে

এবং রোগহইতে মুক্ত হওনের নিমিত্তে তাহার নি

১৮ কটে উপস্থিত হইল ; এবং অশুচি ভূতগ্রস্তেরাও

১১ তাহার নিকটে আসিয়া সুস্থ হইল। এইরূপ ক্ষম

তা প্রকাশ হওয়াতে তাবৎ লোক আসিয়া তাহাকে

স্পর্শ করিতে যত্ন করিল, এবং তিনি সকলকে সুস্থ

করিলেন।

২• পরে তিনি শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহি

লেন, হে দরিদ্রেরা, তোমরা ধন্য, কেননা ঈশ্বরের

২১ রাজ্যে তোমাদের অধিকার। হে ইহকালে ক্ষুধিত

লোকেরা, তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত

হইবা, হে ইহকালে রোদনকারি লোকেরা, তো

২২ মরা ধন্য, যেহেতুক তোমরা হাসিব। যখন লো

কেরা মনুষ্যপুত্রের নাম প্রযুক্ত তোমাদিগকে ঘৃণা

করিবে, এবং পৃথক করিয়া নিন্দা করিবে, এবং

অধমের ন্যায় তোমাদিগকে আপনাদের নিকট
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৩ • লক । [৬ অধ্যায় ।

হইতে দূর করিবে, তখন তোমরা ধন্য। সেই দি- ২৩

বসে উল্লাস কর, এবং আনন্দেতে নৃত্য কর, কে

নন স্বর্গে প্রচুর ফল পাইবা ; তাহাদের পূর্ব

পুরুষেরাও ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রতি তদ্রপ ব্যবহার

করিয়াছিল। কিন্তু হায় ২ ধনি লোকেরা, তোমরা

সুখ পাইলা। হায় ২ পরিতৃপ্ত লোকেরা, তোমরা

ক্ষুধিত হইবা ; হায় ২ ইহকালে হাস্যকারিরা, তো

মাদের শোক ও রোদন করিতে হইবে । তাবৎ

লোক তোমাদের সুখ্যাতি করিলে তোমাদের সন্তাপ

হইবে; তাহাদের পূর্বপুরুষেরা ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা

দের প্রতি তদ্রপ ব্যবহার করিয়াছিল।

হে শ্রোতারা, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,

তোমরা শত্রুদিগের প্রতি প্রেম কর ; ও যাহারা তো

মাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল কর । এবং

২ ৪

২ ৫

২ 9

২ ৭

২৮

যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে অা- .

শীর্বাদ দেও ; এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা

করে, তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর । অার কেহ

তোমার এক গালে চড় মারিলে তাহার প্রতি অন্য

গালও ফিরাইয়া দেও ; এবং কেহ তোমার গা

ত্রীয় বস্ত্র হরণ করিলে তাহাকে পরিধেয় বস্ত্রও

লইতে বারণ করিও না । যে কেহ তোমার কাছে

যাত্রা করে, তাহাকে দেও; এবং যে তোমার সম্প

ত্তি লয়, তাহার কাছে চাহিও না । আর অন্যদের

হইতে আপনাদের প্রতি যে রূপ ব্যবহারের অপে

ক্ষী কর, তোমরা তাহাদের প্রতি তদ্রপ ব্যবহার

২ ৯

৩ •

৩ ১
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৩২ কর। কেননা যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, কে

বল তাহাদিগকে প্রেম করিলে তোমাদের কি ফল?

পাপি লোকেরাও অাপনাদের প্রেমকারিদিগকে

৩৩ প্রেম করে । আর যদি হিতকারিদিগের মাত্র হিত

কর, তবে তোমাদের কি ফল? পাপিলোকেরাও

৩৪ তাদৃশ করে । এবং যাহাদের হইতে ঋণ (পরি

শোধ) পাইবার আশা থাকে, কেবল তাহাদিগকে

ঋণ দিলে তোমাদের কি ফল? পুনঃপ্রাপ্তির আশাতে

পাপিলোকেরাও পাপি লোকদিগকে ঋণ দেয় ।

৩৭ অতএব তোমরা শত্রুদিগকেও প্রেম কর, এবং পরের

হিত কর, এবং পুনঃপ্রাপ্তির আশা না করিয়া ঋণ

দেও ; তাহা করিলে তোমাদের বড় ফল হইবে,

এবং তোমরা সর্বোপরিস্থের সন্তান বিখ্যাত হইবা,

যেহেতুক তিনি কৃতঘ্নদের ও ছষ্টদেরও হিত করেন।

৩১ অতএব তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু তোমরাও

তদ্রুপ দয়ালু হও।

৩৭ অার অন্যকে দোষী করিও না, তাহাতে তোমরা

দোর্ষীকৃত হইবা না; এবং অদণ্ড্যকে দণ্ডাজ্ঞা দিও না,

তাহাতে তোমরাও দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবা না; পরের

দোষ ক্ষমা কর, তাহাতে তোমাদেরও দোষ ক্ষমা

৩৮ হইবে। দান কর, তাহাতে তোমরাও দান প্রাপ্ত

হইবা ; বরঞ্চ লোকেরা চাপিয়া ঝাকরিয়া উপচিয়া

সম্পূর্ণ পরিমাণে তোমাদের কোলে দিবে; তোমরা

যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণেতেই

তোমাদের নিমিত্তে পরিমিত হইবে ।
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৩২ লুক । [ণ্ড অধ্যায় ।

পরে তিনি তাহাদিগকে এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, ৩১

অন্ধ ব্যক্তি কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? তাহ।

করিলে উভয়ই কি গর্ভে পড়িবে না? গুরুহইতে ৪ •

শিষ্য শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু শিষ্য সিদ্ধ হইলে গুরুর

তুল্য হইতে পারে। আর আপন চক্ষুতে যে অা- ৪ ১

ড়কাটা আছে, তাহার আলোচনা না করিয়া তো

মার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে, তাহাই কেন

দেখিতেছ? আর তোমার নিজ চক্ষুতে আড়কাটা ৪ ২

আছে, তাহা না বুঝিয়া, হে ভ্রাতঃ, তোমার চক্ষু

হইতে কুটা বাহির করিতে দেও, এমন কথা ভ্রা

তাকে কি প্রকারে কহিতে পার ? হে কপটি, অগ্রে

আপন চক্ষুহইতে আড়কাটা বাহির করিয়া ফেল,

তাহাতে দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে তোমার ভ্রাতার চক্ষু

হইতে কুটা বাহির করিতে পারিব। অার ভাল … ৩

বৃক্ষেতে কখনো মন্দ ফল ধরে না, এবং মন্দ বৃক্ষে

তে ভাল ফল ধরে না। স্ব ২ ফলদ্বারাতেই প্রত্যেক ৪৪

বৃক্ষকে চেনা যায়; কণ্টকবৃক্ষহইতে কেহ ডুম্বুর

ফল পাড়ে না, এবং শ্যাকুলের বৃক্ষহইতেও কেহ

দ্রাক্ষাফল পাড়ে না । ভাল মনুষ্য আপন অন্তঃ- ৪ ৫

করণরূপ ভাল ভাণ্ডারহইতে ভাল দ্রব্য বাহির

করে ; এবং মন্দ মনুষ্য আপন অন্তঃকরণঝপ মন্দ

ভাণ্ডারহইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে ; যেহেতুক

অন্তঃকরণের পূর্ণভাবানুসারে মুখহইতে বাক্য

নির্গত হয়।

অপর অামার অাজ্ঞা পালন না করিয়া আমাকে ৪ ১
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৪৭ কেন প্রভু ২ করিয়া বল? যে কেহ আমার নিকটে

আসিয়া আমার কথা শুনিয়া তদনুসারে কর্ম করে,

সে কাহার সদৃশ হয়, তাহা তোমাদিগকে জানাই।

৪৮ যে ব্যক্তি গভীর খনন করিয়া পাষাণে ভিত্তি প্রস্তুত

করিয়া আপন গৃহ নির্মাণ করে, এমন লোকের

সহিত তাহার তুলনা হয় ; কেননা বন্যা আসিয়া

তাহার মূলে বেগেতে স্রোত বহাইলেও সে গৃহ

হেলাইতে পারে না ; কারণ তাহার ভিত্তি পাষাণের

৪ ৯ উপরে থাকে। কিন্তু যে কেহ আমার কথা শুনিয়া

পালন না করে, সে পত্তন ব্যতিরেকে মৃত্তিকার

উপরে গৃহ নির্মাণকারি লোকের সমান হয়। কে

ননা বন্যা আসিয়া তাহার মুলে বেগেতে স্রোত

বহাইলে সে গৃহ পড়িয়া যায়, ও তাহার ঘোর

তর পতন হয়।

৭ অধ্যায় ।

সেনাপতির দাসকে সুস্থ করণ ও এক মৃত যুবকে প্রাণদানাদি ।

১ পরে তিনি লোকদের কর্ণগোচরে ঐ সকল উপ

দেশ সমাপ্ত করিয়া কক্ষনাহুম নগরে প্রবেশ করি

· ২ লেন । সেই সময়ে শতসেনাপতির এক জন প্রিয়

৩ দাস মৃতবৎ পীড়িত হওয়াতে ঐ সেনাপতি যীশুর

সম্বাদ শুনিয়া দাসকে সুস্থ করিবার নিমিত্তে তাহার

আগমনার্থে বিনয় করিতে যিহূদয়দের কএক জন

• প্রাচীনকে পাঠাইয়া দিল। তাহারা যীশুর নিকটে

উপস্থিত হইয়া একান্তঝপে বিনতি করিয়া বলিতে

লাগিল, তুমি যাহাকে এই অনুগ্রহ করিব, সে
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এমত যোগ্যপাত্র বটে, কেননা সে আমাদের

বংশীয় লোককে ভাল বাসে, এবং আমাদের এখা

নকার ভজনালয়ও নির্মাণ করাইল। তাহাতে যীশু

তাহাদের সঙ্গে গমন করিয়া বাটীর নিকটে উপ

স্থিত হইলে ঐ শতসেনাপতি বন্ধুলোকদ্বারা তা

হার নিকটে কহিয়া পাঠাইল, হে প্রভো, আপ

নাকে ব্যামোহ দিবেন না ; আপনি যে আমার

গৃহমধ্যে পদার্পণ করেন, আমি এমত যোগ্যপাত্র

নহি, বরঞ্চ আমি আপনকার নিকটে যাইতেও

আপনাকে অযোগ্য বুঝিলাম ; আপনি কথামাত্র

অাজ্ঞা করুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে।

যেহেতুক আমি আপনি পরাধীন হইলেও আমার

অধীন যে সেনাগণ আছে, তাহাদের এক জনকে

যাও বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে অাইস

বলিলে সে আইসে, আর আমার নিজ দাসকে

* এই কর্ম কর ” বলিলে সে তাহাই করে । যীশু

তাহার এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করি

লেন, এবং মুখ ফিয়াইয়া পশ্চাদ্বর্তি লোকদিগকে

কহিলেন, আমি তোমাদিগকে কহি, ইস্রায়েল

বংশের মধ্যেও এমন বিশ্বাস পাইলাম না । পরে

ঐ (সেনাপতির ) প্রেরিত লোকেরা গৃহে ফিরিয়া

গিয়া সেই পীড়িত দাসকে সুস্থ দেখিল।

পরদিবসে তিনি নায়িন নামক নগরে গমন

করিলেন, এবং তাহার অনেক শিষ্য ও অন্য ২

«

১ •

১ ১

অনেকেই তাহার সঙ্গে গেল । অপর সেই নগর- ১২
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দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে কোন বিধবা স্ত্রী

লোকের যে এক পুত্রমাত্র ছিল, কতক লোক তা

হার মৃত শরীরকে বহিয়া নগরের বাহিরে যাই

তেছিল, এবং তাহার মাতার সঙ্গে তন্নগরীয়

১৩ অনেক ২ লোক ছিল। প্রভু তাহাকে দেখিয়া সদয়

১৪ হইয়া কহিলেন, কান্দিও না। এবং নিকটে গিয়া

খাট স্পর্শ করিলেন; তাহাতে বাহকেরা স্থগিত

হইয়া দাড়াইলে তিনি কহিলেন, হে যুব মানুষ,

১৪ উঠ, আমি তোমাকে এই অাজ্ঞা দিতেছি। তাহাতে

সেই মৃত ব্যক্তি উঠিয়া কথা কহিতে লাগিল; পরে

যীশু তাহার মাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করি

১৬ লেন । তাহাতে সকলে শঙ্কিত হইল, অার অামা

দের মধ্যে এক মহাভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইল, এবং

ঈশ্বর আপন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন,

১৭ এ কথা কহিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল। পরে

সমুদয় যিহূদা দেশে এবং তাহার চতুর্দিক প্রদেশে

তাহার এই সুখ্যাতি ব্যাপিল।

১৮ অনন্তর যোহনের শিষ্যগণ যোহনকে এই সকল

১১ সমাচার জ্ঞাত করিলে সে আপনার দুই জন

শিষ্যকে ডাকিয়া যীশুর নিকটে এমন কহিতে পা

ঠাইল, যাহার আগমনের অপেক্ষাতে আছি, তুমি

কি সেই জন? কি আমরা অন্যের অপেক্ষাতে

২• থাকিব? পরে সেই মনুষ্যেরা তাহার নিকটে উপ

স্থিত হইয়া কহিল, যাহার আগমনের অপেক্ষাতে

আছি, তুমি কি সেই জন? কি আমরা অন্যের
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অপেক্ষাতে থাকিব? যোহন অবগাহক আমাদের

দ্বারা অাপনকার কাছে এ কথা কহিয়া পাঠাইল।

যীশু সেই দণ্ডে রোগ ও মহাব্যাধি ও দুষ্ট ভূতগ্রস্ত

অনেককে সুস্থ করিয়া অন্ধকে চক্ষু দিয়া উত্তর

করিলেন, তোমরা যাও, এবং এই যে সকল দেখি

তেছ ও শুনিতেছ, তাহার সম্বাদ যোহনকে দেও ।

দেখ, অন্ধেরা দেখিতেছে, ও খঞ্ছেরা চলিতেছে,

ও কুষ্ঠির প্ররিষ্কৃত হইতেছে, ও বধিরেরা শ্রবণ

করিতেছে, ও মৃতের উত্থাপিত হইতেছে, ও দরি

দ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচার হইতেছে; এবং

আমি যাহার বিঘ্নস্বরূপ না হই, সেই ধন্য।

যোহনের ঐ দূতগণ প্রস্থান করিলে পর তিনি

যোহনের বিষয়ে লোকসমূহকে কহিতে লাগিলেন,

তোমরা প্রান্তরের মধ্যে কি দেখিতে বাহিরে গি

য়াছিলা? কি বায়ুকম্পিত নল? তোমরা কি দেখি

তে বাহিরে গিয়াছিলা ? কি ভূক্ষবস্ত্র পরিহিত

কোন মনুষ্যকে ? দেখ, যাহারা শুভ্রবর্ণ বস্ত্র পরি

ধান করে, এবং উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করে, তা

২ ১

২২

২ ৩

২ ৪

২ ৫

হারা রাজধানীতে থাকে। তবে তোমরা কি দেখিতে ২৬

বাহিরে গিয়াছিলা ? কি এক জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে?

তাহাই বটে, বরঞ্চ সে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তাহইতেও

শ্রেষ্ঠ, ইহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি। “দেখ,

“ আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করিলে

“ সে তোমার অগ্রে যাইয়া পথ প্রস্তুত করিবে;”

যাহার বিষয়ে এই কথা লিখিত আছে, সে এই

২ ৭
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২৮ যোহন । অতএব তোমাদিগকে কহিতেছি, স্ত্রীলো

কের গর্ভজাত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মধ্যে যোহন অব

গাহকহইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহে; তথাপি ঈশ্বরের

রাজ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাহাহই

২১ তেও শ্রেষ্ঠ হয়। আর লোক সকল ও করসঞ্চয়

কারিবর্গ বাক্য শ্রবণ করিয়া যোহনের অবগাহ

নেতে অবগাহিত হইয়া পরমেশ্বরকে নির্দোষ করি

৩• য়, মানিল; কিন্তু ফিকশিরা এবং ব্যবস্থাপকের।

তাহাদ্বারা অবগাহিত না হইয়া আপনাদের প্রতি

৩১ ঈশ্বরের উপদেশ নিস্ফল করিল। পরে প্রভু কছি

লেন, কাহার সঙ্গে এই বর্তমান কালের লোকদের

৩২ তুলনা দিব? এবং তাহারা কাহার সদৃশ হয়? যে

বালকেরা বাজারে উপবিষ্ট হইয়া আপন ২ সক্তি

গণকে ডাকিয়া কহে, আমরা তোমাদের নিকটে

বাশী বাজাইলাম, কিন্তু তোমরা নৃত্য করিলা না ;

এবং তোমাদের নিকটে বিলাপ করিলাম, কিন্তু

তোমরা রোদন করিলা না, এমন বালকদের সহিত

৩৩ তাহাদের তুলনা হয়। কেননা যোহন অবগাহক আ

সিয়া রুটী খাইল না এবং দ্রাক্ষারসও পান করিল

না, তাহাতে তোমরা বলিয়া থাক, সে ভূতগ্রস্ত।

৩৪ পরে মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করিলেন,

তাহাতে বলিয়া থােক, দেখ, এ এক জন ভোক্তা ও

৩৫ মদ্যপ এবং চণ্ডাল ও পাপিলোকদের বন্ধু । কিন্তু

জ্ঞানি সকল জ্ঞানের ব্যবহার নির্দোষ জানে ।

৩৬ পরে এক জন ফিকশা যীশুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ
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করিলে তিনি তাহার গৃহেতে প্রবেশ করিয়া ভো

জনে বসিলেন। এমন সময়ে ঐ ফিকশির গৃহে ৩৭

তিনি ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা শুনিতে

পাইয়া তন্নগরনিবাসী কোন দুষ্ট স্ত্রীলোক এক

শ্বেত প্রস্তরের কোটায় সুগন্ধি তৈল লইয়া তাহার ৩৮

পশ্চাতে চরণের নিকটে দাঁড়াইল, এবং রোদন

করিতে ২ নেত্রজলদ্বারা তাহার পাদপ্রক্ষালন করি

য়ী নিজ মস্তকের কেশদ্বার মুছাইল, এবং তাহার

চরণ চুম্বন করিয়া সেই সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লা

গিল। তাহাতে ঐ নিমন্ত্রণকারি ফিকশী মনে ২ ভা- ৩৯

বিল, ইনি যদি ভবিষ্যদ্বক্তা হইতেন, তবে ইহাকে

স্পর্শ করিতেছে যে স্ত্রী, সে কে এবং কি প্রকার

সে দুষ্ট আছে। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, ও ৪ •

হে শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বক্তব্য আছে;

তাহাতে সে কহিল, হে গুরো, তাহা বলুন। এক ৪১

মহাজনের দুই জন ঋণী ছিল ; তাহার মধ্যে এক

জন পঁাচ শত সিকি, ও অন্য জন পঞ্চাশ সিকি ধণ.

রিত ; পরে তাহাদের পরিশোধ করিবার সঙ্গতি ৪২

না থাকাতে সে ঐ দুই জনের ঋণ ক্ষমা করিল ;

তাহাতে ঐ দুই জনের মধ্যে কে তাহাকে অধিক

প্রেম করিবে? তাহা বল । শিমোন উত্তর করিল, ৪৩

আমার বোধ হয় যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিল ;

পরে যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি যথার্থ বিচার

করিল । পরে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ফিরিয়া শি- ৪৪
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মোনকে কহিলেন, এই স্ত্রীকে দেখিতেছ? আমি

তোমার গৃহে আইলে তুমি আমার পাদ প্রক্ষাল

নার্থে জল দিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী নেত্রজল দিয়া

আমার পাদ প্রক্ষালন করিয়া মস্তকের কেশদ্বার।

৪৫ মুছাইয়া দিল। এবং তুমি আমাকে চুম্বন করিলা না,

কিন্তু এই স্ত্রী আপন আগমন অবধি অামার চরণ

৪ ১ চুম্বন করিতে নিরস্তা হয় নাই। আর তুমি আমার

মস্তকেও কিছু তৈল মর্দন করিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী

সুগন্ধি তৈল লইয়া আমার চরণে মর্দন করিল।

৪৭ অতএব তোমাকে কহিতেছি, ইহার অপিক পাপ

ক্ষমা হইল, এই জন্যে অধিক প্রেম করিতেছে;

কিন্তু যাহার অল্প পাপ ক্ষমা করা যায়, সে অগপ

৪৮ প্রেম করে। পরে তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তো

৪ ৯ মার পাপ ক্ষমা হইল। তখন যাহারা তাহার সঙ্গে

ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা মনে ২ ভাবিতে লা

৫০ গিল, এই যে পাপ ক্ষমা করিতেছে, এ কে ? কিন্তু

তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে

পরিত্রাণ করিল; কুশলে প্রস্থান কর।

৮ অধ্যায় ।

নগরে ২ স্ত্রীষ্টের ভুমণ ও বীজবাপকাদির দৃষ্টান্ত ।

*১ অপর যীশু নগরে ২ ও গ্রামে ২ ভ্রমণ করিতে ২

ঈশ্বরের রাজত্বের সুসমাচার প্রচার করিতে লা

গিলেন, এবং দ্বাদশ শিষ্য তাহার সঙ্গে ছিল ।

২ এবং যে অনেক স্ত্রীলোক নিজ সংস্থান ব্যয় করিয়া

৩ তঁাহার সেবা করিত, তাহারা বিশেষতঃ মরিয়ম
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অর্থাৎ যাহাকে মগদলীনী বলে ও যাহাহইতে সাত

ভূত বহির্গত হইয়াছিল, আর হেরোদ রাজার

গৃহাধ্যক্ষ হোষির ভার্যা যোহানা, এবং শোশম্ন

প্রভৃতি যাহারা মন্দ ভূত ও রোগহইতে মুক্ত হই

য়াছিল, এই সকলে তাহার সঙ্গে ছিল।

অনন্তর নানা নগরহইতে অনেক ২ লোক অা

সিয়া তাহার নিকটে একত্র হইলে তিনি তাহাদিগকে

এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন। এক জন বীজবাপক বীজ

বপন করিতে গেলে, বপনের সময়ে কতক বীজ

পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে তাহা পদতলে দলিত

হইল, ও আকাশের পক্ষিগণ তাহা খুঁটিয়া খাইল।

অার কতক বীজ পাষাণস্থলে পড়িল, তাহাতে তাহার

অঙ্কুর হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু রসের অভাব প্রযুক্ত
শুষ্ক হইয়া গেল। অার কতক বীজ কন্টকবনের

মধ্যে পড়িল, তাহাতে কণ্টক সকল সঙ্গে ২ বাড়ি

য়া তাহা গ্রাসিয়া রাখিল। অার কতক বীজ উর্বর।

ভূমিতে পড়িল, তাহাতে তাহার অঙ্কুর বৃদ্ধি পা

ইয়া শতগুণ ফলেতে ফলবান হইয়া উঠিল। এই

কথা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যাহার

শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

পরে শিষ্যগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ :

দৃষ্টান্তের তাৎপর্য কি? তাহাতে তিনি কহিলেন,

ঈশ্বরের রাজত্বের নিগুঢ় কথা জানিবার ক্ষমতা

তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্যেরা যেন

দেখিয়াও না দেখে,এবং শুনিয়াও না বুঝে,এই জন্যে
40
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১ ১

১ ২

১ 8

১ ৫

১ ১

১ ৭

১ →

তাহাদের নিকটে দৃষ্টান্তদ্বারা সেই সকল কথা কই।

যাইতেছে। ঐ দৃষ্টান্তের ভাব এই ; ঈশ্বরের কথা

বীজস্বকপ । অার পথের পার্শ্বে বীজ পড়িল, তা

হার অর্থ এই ; কোন ২ লোক কথা শ্রবণমাত্র করে,

পরে তাহারা বিশ্বাস করিয়া যেন পরিত্রাণ না পায়,

এই অাশয়ে শয়তান আসিয়া তাহাদের মনহইতে

সেই কথা হরণ করিয়া লয়। আর পাষাণস্থলে বীজ

পড়িল, তাহার অর্থ এই ; কোন ২ লোক কথা

শুনিবামাত্র আহ্বাদপূর্বক গ্রহণ করে, কিন্তু মূল

না ধরাতে কিছু কালমাত্র প্রত্যয় করিয়া পরীক্ষার

সময়ে পতিত হয়। আর কণ্টকবনের মধ্যে বীজ

পড়িল, তাহার অর্থ এই ; কোন ২ লোক কথা

শুনিলে পর ক্রমে ২ বিষয়চিন্তাতে কি ধনলোভেভে

কি ঐহিক সুখেতে মগ্ন হইয়া উপযুক্ত ফলে ফল

বান হয় না । অার উর্বর ভূমিতে বীজ পড়িল,

তাহার অর্থ এই ; কোন ২ লোক কথা শ্রবণ করিয়া

সরল ও শুদ্ধান্তঃকরণে তাহা পালন করে, এবং

ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ফল উৎপন্ন করে।

অার প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ পাত্র দিয়া ঢাকে না,

এবং খট্টার নীচেও রাখে না, কিন্তু দীপাধারের

উপরেই রাখে; তাহাতে প্রবেশকারিরা দীপ্তি

পায়। প্রকৃশ পাইবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নাই ;

এবং জ্ঞাতও প্রচারিত হইবে না, এমন লুক্কায়িত

কিছুই নাই। অতএব তোমরা যে প্রকার শুনিতেছ,

তদ্বিষয়ে সাবধান ; যাহার কাছে বাড়ে তাহাকে
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আরও দত্ত হইবে ; কিন্তু যাহার কাছে বাড়ে না,

তাহার বোধেতে যে যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহাও তা

হার নিকটহইতে নীত হইবে।

অপর যীশুর মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাহার নিকটে

আইল, কিন্তু জনতা প্রযুক্ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে পারিল না । পরে তোমার মাতা এবং ভ্রাতা

রা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছাতে বাহিরে

দাড়াইয়া আছে,এই সম্বাদ তঁাহাকে দত্ত হইলে তিনি

উত্তর করিলেন, যাহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া পা

লন করে, তাহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ ।

পরে যীশু এক দিন শিষ্যগণের সহিত নৌকা

রোহণ করিয়া কহিলেন, আইস, আমরা হ্রদের

ওপারে যাই ; তাহাতে তাহারা প্রস্থান করিল, কিন্তু

যাইতে ২ তিনি নিদ্রিত হইলেন। তখন অকস্মাৎ

একটি প্রবল ঝড় হ্রদে উপস্থিত হওয়াতে নৌকা

ঢেউতে আচ্ছন্ন হইলে তাহারা বিপদগ্রস্ত হইল ।

তাহাতে তাহারা যীশুর নিকটে গিয়া তাহাকে জা

গ্রৎ করিয়া কহিল, হে গুরো ২, অামাদের প্রাণ

যায়। তখন তিনি উঠিয়া বাতাসকে ও জলের তর

জকে তর্জন করিলেন, তাহাতে উভয়ই নিরূত্ত

হইয়া নিথর হইল। এবং তিনি তাহাদিগকে কহি

লেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায় ? তাহাতে তাহার।

ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর কহিল, আঃ,

ইনি কেমন মানুষ ! বাতাসকে ও জলকে অাজ্ঞা

দিলে তাহারাও ইহার আজ্ঞা মানে ।

১ ৯

২ ০

২ ১

২ ২

২ ৩

২ ৪

২ ৫
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২১ পরে গালী প্রদেশের সম্মুখস্থ গিদেরীয় প্রদেশে

২৭ নৌকা লাগিলে পর, তিনি তটে নামিবামাত্র বহু

কাল ভূতগ্রস্ত এক জন নগরহইতে আসিয়া তাহার

সহিত সাক্ষাৎ করিল; সে মনুষ্য বস্ত্র পরিধান

করিত না, ও গৃহেতে বাস না করিয়া কেবল কবর

২৮ স্থানেতে থাকিত। যীশুকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার

শব্দ করিল, এবং তাহার সম্মুখে পড়িয়া উচ্চৈঃ

স্বরে কহিল, হে সর্বোপরিস্থ ঈশ্বরের পুত্র যীশু,

তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কি ? তোমাকে বি

২৯ নতি করি আমাকে যন্ত্রণা দিও না । কারণ তিনি

সে মনুষ্যকে ছাড়িয়া যাইতে অপবিত্র ভূতকে

আজ্ঞা দিয়াছিলেন ; ঐ ভূত সে মনুষ্যকে বার ২

ধরাতে সে শৃঙ্খল ও বেড়িদ্বারা বদ্ধ হইয়া রক্ষিত

হইলেও বন্ধন ছিড়িয়া ভূতের বশেতে প্রান্তরের

৩• মধ্যে আকৃষ্ট হইত। পরে যীশু তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, তোমার নাম কি? তাহাতে সে উদ্ভব

করিল, আমার নাম বাহিনী, যেহেতুক অনেক

৩১ ভূত তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। পরে ভূতগণ

বিনয় করিয়া কহিল, আমাদিগকে গভীর গর্ভে যা

৩২ ইতে আজ্ঞা দিও না । ঐ সময়ে নিকটস্থ পর্বতের

পার্শ্বে এক বৃহৎ শূকরপাল চরিতেছিল, তাহাতে

ভূতগণ বিনতি করিয়া করিল, ঐ শূকরপালে আ

শ্রয় লইতে আমাদিগকে অনুমতি দেও; তাহাতে

৩৩ অনুমতি করিলেন। পরে ভূতগণ সেই মনুষ্যহইতে

বহির্গত হইয়া শূকরদিগের আশ্রয় লইল, তাহাতে
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শূকরপাল গড়ান স্থান দিয়া মহাবেগে দৌড়িয়া

হ্রদের মধ্যে (পড়িয়া) প্রাণত্যাগ করিল। তাহ।

দেখিয়া শূকরপালকেরা পলায়ন করিয়া নগরে ও

পল্লীগ্রামে গিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিল । তাহাতে

কি হইল, তাহা দেখিবার নিমিত্তে লোকেরা বহ্রি

গত হইল, এবং যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূ

তহইতে পরিত্যক্ত সেই মনুষ্যকে বস্ত্রান্বিত ও সচে

তন মানুষের ন্যায় যীশুর চরণের নিকটে উপবিষ্ট

দেখিয়া ভয় পাইল । এবং যাহারা সে ভূতগ্রস্ত

মনুষ্যের সুস্থ হওনের বিষয় দেখিয়াছিল, তাহার।

তাহাদিগকে সমস্ত বিবরণ কহিল । পরে সেই গি

দেরীয় প্রদেশের চতুদিকস্থ অনেক ২ লোক অতি

ত্রাসযুক্ত হইয়া তাহাকে বিনয় করিয়া বলিল, আ

পনি আমাদের নিকটহইতে প্রস্থান করুন ; তা

হাতে তিনি নৌকারোহণ করিয়া তথাহইতে ফি

রিয়া গেলেন। তখন ভূতহইতে পরিত্যক্ত মনুষ্য

তাহার সঙ্গে থাকিতে প্রার্থনা করিল ; কিন্তু তো

মার নিমিত্তে ঈশ্বর কেমন মহৎ কর্ম করিয়াছেন,

বাটীতে গিয়া তাহা জানাও, যীশু এ কথা কহিয়া তা

হাকে বিদায় করিলেন । তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া

তাহার জন্যে যীশু কেমন মহৎ কর্ম করিয়াছেন,

তাহা নগরের সর্বত্র প্রকাশ করিতে লাগিল।

পরে যীশু ফিরিয়া আইলে লোকেরা তাহাকে

গ্রাহ্য করিল, যেহেতুক তাহারা সকলে তাহার

অপেক্ষাতে ছিল ।

৩৪

৩৫

৩ ৬

৩ ৭

৩৮ ,

৩ ৯

৪ •
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৪ ১ অনন্তর যায়ীর নামে ভজনালয়ের এক জন অধ্যক্ষ

অাসিয়া যীশুর চরণে পড়িয়া আপন বাটীতে

৪ ২ অাসিতে তঁাহাকে বিনয় করিল ; কারণ তাহার

দ্বাদশ বৎসরের একটি কন্যামাত্র ছিল, সে মৃত

কুপা হইয়াছে। তাহাতে তাহার গমন সময়ে পথে

৪৩ লোকেরা তাহার উপরে চাপাচাপি করিল । এবং

দ্বাদশ বৎসর প্রদর রোগগ্রস্ত এবং নানা বৈদ্যের

নিকটে চিকিৎসা করাইয়া সর্বস্ব ব্যয় করিয়া কা

৪৪ হারো দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, এমন এক স্ত্রী

লোক যীশুর পশ্চাদদিগে আসিয়া তাহার বস্ত্রের

থোপ স্পর্শ করিল ; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার

৪৫ রক্তস্রব বদ্ধ হইল। তখন যীশু কহিলেন, কে আ

মাকে স্পর্শ করিল? তাহাতে অনেকেই অস্বীকার

করিলে পর পিতরূ ও তাহার সঙ্গিরা বলিল, হে

গুরো, লোক সকল চাপাচাপি করিয়া অাপনকার

গাত্রের উপরে পড়িতেছে, তথাপি কে অামাকে

স্পর্শ করিল? ইহা আপনি কেন বলিতেছেন ?

৪৬ যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ স্পর্শ করিল, কেননা

অামাহইতে শক্তি নির্গত হইল, আমি ইহা নিশ্চয়

৪৭ জানিলাম। তখন ঐ স্ত্রীলোক অাপনি গুপ্ত নহে,

ইহা বুঝিয়া কাঁপিতে ২ তাহার সম্মুখে আসিয়া

পড়িল; এবং কি নিমিত্তে তাহাকে স্পর্শ করিল,

এবং স্পর্শ করিবামাত্র কি প্রকারে সুস্থ হইল,

৪৮ তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে বলিল। তাহাতে

তিনি তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে, সুস্থির হও,
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তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; তুমি

কুশলে যাও ।

যীশুর এই কথা কহন সময়ে অধ্যক্ষের বাটী

হইতে কোন লোক আসিয়া তাহাকে কহিল, তো

মার কন্যা মরিল; গুরুকে ব্যামোহ দিও না। কিন্তু

যীশু তাহা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, ভয় করিও

না, কেবল বিশ্বাস কর, তাহাতে সে বাচিবে । পরে

তিনি তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলে, পিতর ও যা

কুব ও যোহন এবং কন্যার মাতা পিতা ব্যতিরেকে

অার কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না ; আর

যাহারা রোদন ও বিলাপ করিতেছিল, ঐ সকলকে

কহিলেন, তোমরা কান্দিও না, কন্যা মরে নাই,

নিদ্রিতা অাছে । কিন্তু তাহার মরণ নিশ্চয় জানিয়া

তাহারা তাহাকে উপহাস করিল। পরে তিনি সক

লকে বাহির করিয়া কন্যার হস্ত ধরিয়া ডাকিয়া

কহিলেন, হে কন্যে, উঠ; তাহাতে তাহার প্রাণ

পুনশ্চ আগত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিল।

তখন তাহাকে কিছু আহার দিতে আজ্ঞা করিলেন।

তাহাতে তাহার পিতা মাতা বিস্ময়াপন্ন হইল ;

কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এই কথা

কাহাকেও কহিও না । -

· ১ অধ্যায়।

শিষ্যদিগকে প্রেরণ এবৎ খ্রীষ্টকে দেখিতে হেরোদের ইচ্ছা ।

পরে তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া ভূতগণ ছাড়া

ইতে এবং রোগের প্রতিকার করিতে তাহাদিগকে

৪ ৯

৫ ০

৫ ১

৫ ২

৫ ৩

৫ ৪

৫ ৫

৫ ১

১
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২ শক্তি ও কর্তৃত্ব দিলেন । অার ঈশ্বরের রাজত্বের

সুসমাচার প্রকাশ করিতে এবং রোগিদিগকে সুস্থ

৩ করিতে তাহাদিগকে প্রেরণ করিবার সময়ে কহি

লেন, যাত্রার নিমিত্তে যষ্টি কিম্বা ঝুলি কিম্বা খাদ্য

কিম্বা টাকা কিম্বা দ্বিতীয় বস্ত্র, ইহার কিছুই সঙ্গে

৪ লইও না । আর তোমরা যে বাটীতে প্রবেশ কর,

সেই স্থানে থাক ; পরে সেই স্থানহইতে প্রস্থান

৫ কর। তাহাতে যদি কোন লোকেরা তোমাদিগকে

অতিথি না করে, তবে সে নগরহইতে গমন সময়ে

তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণার্থে তোমাদের পদধূলি

৬ ঝাড়িয়া দেও । পরে তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্বত্র

সুসমাচার প্রকাশ করিতে এবং পীড়িতদিগকে সুস্থ

করিতে গ্রামে ২ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৭ ইতোমধ্যে হেরোদ রাজা যীশুর সকল কর্মের

সংবাদ পাইয়া বড় উদ্বিগ্ন হইল। কারণ কোন ২

৮ লোক বলিল, যোহন কবরহইতে উঠিল ; আর

কেহ ২ কহিল, এলিয় দর্শন দিল ; এবং অন্য ২

লোক বলিল, পূর্বকালীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এক

৯ জন কবরহইতে উঠিল । হেরোদ কহিল, আমি

যোহনের মস্তক ছেদন করিয়াছি, কিন্তু যাহার

এমন কর্মের সংবাদ পাইতেছি সে কে? তাহাতে

সে তঁাহাকে দেখিতে সচেষ্ট হইল।

১০ অনন্তর প্রেরিতেরা প্রত্যাগমন করিয়া যে সকল

কর্ম করিয়াছিল, তাহা যীশুকে কহিলে পর তিনি

বৈৎসৈদা নগরের (নিকটস্থ) এক নিভত স্থানে
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তাহাদিগকে গোপনে লইয়া গেলেন। পরে লোকে- ১ ১

রা তাহা জানিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিলে তিনি

তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের প্রসঙ্গ

কহিলেন, এবং যাহাদের চিকিৎসাতে প্রয়োজন

ছিল, তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। অপর দিবা অব

সান হইলে দ্বাদশ শিষ্য তাহার নিকটে আসিয়া

কহিল, আমরা এখানে প্রান্তরস্থানে অাছি, অতএব

নগরে ২ ও গ্রামে ২ গিয়া বাসস্থান লইয়া খাদ্য

দ্রব্য ক্রয় করিতে লোকসমূহকে বিদায় করুন ।

তখন তিনি কহিলেন, তোমরাই তাহাদিগকে ভো

জন করাও ; তাহাতে তাহারা বলিল, আমাদের

নিকটে কেবল পঁাচ রুটী ও দুই মৎস্য অাছে, অত

এব স্থানান্তরে যাইয়া এই লোকসমূহের নিমিত্তে

খাদ্যদ্রব্য ক্রয় না করিলে হয় না , যেহেতুক তা

হারা প্রায় পঞ্চ সহস্র পুরুষ ছিল। তখন তিনি শি

ষ্যদিগকে কহিলেন, পঞ্চাশ ২ জন করিয়া তাহা

দিগকে সারি ২ বসাও। তাহাতে তাহারা তদনুসারে

১ ২

১ ৩

১-৪

১ ৫

সকলকে বসাইলে পর তিনি সেই পাচ রুটী ও ছুঁই ১ 24

মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের

ঋণানুবাদ পূর্বক ভাঙ্গিয়া লোকদিগকে পরিবেষণ

করিতে শিষ্যদিগকে দিলেন। তাহাতে সকলেই

ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং অবশিষ্ট খাদ্য

কুড়াইলে বারো ডালি হইল।

১৭

পরে এক দিন নির্জনে শিষ্যগণের সহিত ১৮

প্রার্থনা করণ সময়ে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা
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করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে?

১১ তাহাতে তাহারা কহিল, প্রায় সকলে বলে, তুমি

যোহন অবগাহক; কিন্তু কেহ ২ বলে, তুমি এলিয়;

ও কেহ ২ বলে, পূর্বকালীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এক

২• জন কবরহইতে উঠিল। তখন তিনি তাহাদিগকে

জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা

কি বল? তাহাতে পিতর উত্তর করিল, তুমি ঈশ্ব

২১ রের অভিষিক্ত ব্যক্তি । তখন তিনি তাহাদিগকে

দৃঢ় অাজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এ কথা কাহাকেও

২২ কহিও না। তিনি আরো কহিলেন, মনুষ্যপুত্রকে

অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীন

লোক ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অব

জ্ঞাত হইয়া হত হইতে হইবে; আর তৃতীয় দিবসে

কবরহইতে উঠিতে হইবে।

২৩ আর তিনি সকলকে কহিলেন, কেহ যদি আমার

পশ্চাদগামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনাকে

দমন করুক, এবং দিনে ২ অাপন ক্রুশ তুলিয়া

২৪ লইয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক ; কেননা যে কেহ

নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হা

রাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে প্রাণ হা

২ৎ রায়, সে তাহা রক্ষা করিবে। এবং কেহ যদি সমু

দয় জগৎ প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রাণ হারায় ও বিনষ্ট

২১ হয়, তবে তাহার কি লাভ ? আর যে কেহ আমাকে

কিম্বা আমার কথাকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করে, মনু

ষ্যপুত্র যখন আপনার ও পিতার এবং পবিত্র
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দূতগণের প্রভাবে আসিবেন, তখন তিনিও সেই

ব্যক্তিকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করিবেন। কিন্তু আমি ২৭

তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজত্ব না

দেখিলে মৃতু্যর আস্বাদ পাইবে না, এই স্থানে দণ্ডা

য়মান ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কএক লোক আছে।

এই প্রসঙ্গ কহনের পর প্রায় আট দিন বিলম্বে ২৮

তিনি পিতরকে ও যোহনকে ও যাকূবকে সঙ্গে

লইয়া প্রার্থনা করণার্থে এক পর্বতারোহণ করি

লেন। পরে তাহার প্রার্থনা করণ সময়ে তাহার ২৯

মুখের আকৃতি অন্যরূপ হইল, এবং তাহার বস্ত্র

উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ হইল। আর মুসা এবং এলিয় এই ৩•

দুই জন তেজবিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়া যিরূশালম নগরে ৩৯

তিনি যে মৃতু্যু সাধন করিবেন, তদ্বিষয়ের কথা

বার্তা তাহার সহিত করিতে লাগিল। কিন্তু পিতর ৩২

ও তাহার সঙ্গিরা নিদ্রাকর্ষিত ছিল, পরে জাগৃত

হইয়া তাহার তেজ এবং তাহার সহিত দণ্ডায়মান

সেই দুই জনকে দেখিল। পরে সে দুই জনের ৩৩

গমনকালে পিতরু যীশুকে কহিল, হে গুরো, অামা

দের এ স্থানে থাকা ভাল ; অতএব অাপনকার

জন্যে এক, ও মূসার জন্যে এক, ও এলিয়ের জন্যে

এক, এই তিনটা কুটীর নির্মাণ করি; সে বিবেচনা

না করিয়া এ কথা কহিল । অপর এই কথা কহিবার ৩৪

সময়েতে এক মেঘ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ছায়া

করিল ; তাহাতে ঐ দুই জন তন্মধ্যে প্রবেশ করি

লে তাহারা শঙ্কাযুক্ত হইল। তখন সেই মেঘহইতে ৩৭
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এই অাকাশবাণী হইল, “এই আমার প্রিয় পুত্র,

৩৬ ইহঁার কথাতে মনোযোগ কর ।” ঐ শব্দ হইবামাত্র

তাহারা যীশুকে একাকী দেখিতে পাইল; কিন্তু তা

হারা সেই সময়ে ঐ দর্শনের এক কথাও কাহাকে

না বলিয়া গুপ্ত রাখিল।

৩৭ পরদিনে সেই পর্বতহইতে নামিলে তাহার সহিত

৩৮ সাক্ষাৎ করণার্থে অনেক লোক আইল, এবং তাহা

দের মধ্যহইতে এক জন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে

গুরো, আমি বিনয় করি, আমার পুত্রের প্রতি রূপা

৩১ দৃষ্টি করুন; সে আমার এক পুত্রমাত্র। আর দেখ,

ভূত তাহাকে আক্রমণ করিলে সে হঠাৎ চীৎকার

করে, এবং ভূত তাহাকে মুচড়াইয়া ধরিলে তাহার

মুখ দিয়া ফেণী উঠিতে থাকে; এই রূপে ক্লিষ্ট

৪ • করিয়াও প্রায় ছাড়িয়া যায় না। অতএব সেই ভূ

তকে ছাড়াইতে তোমার শিষ্যগণের নিকটে নিবে

৪ ১ দন করিলাম, কিন্তু তাহারা পারিল না। তখন যীশু

কহিলেন, ওরে অবিশ্বাসি ও বিপথগামি বংশ, অার

কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিয়া তোমাদের

ভার সহ করিব ? তোমার পুত্রকে এ স্থানে আন।

• ২ তাহাতে তাহার আগমন সময়ে ঐ ভূত তাহাকে

ভূমিতে ফেলিয়া মুচড়াইয়া ধরিল ; তখন যীশু সেই

অপবিত্র ভূতকে তর্জন করিয়া বালককে স্নস্থ

করিয়া তাহার পিতার নিকটে সমর্পণ করিলেন।

৪৩ ঈশ্বরের এই মহাশক্তি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত

হইল ; কিন্তু যীশুর এই ঝপ সকল ক্রিয়াতে তাবৎ

51



৫ ২ লুক। [১ অধ্যায় ।

লোক অাশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে তিনি শিষ্যগণকে

কহিলেন, এই কথা তোমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হউক; ৪৪

মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন। কিন্তু ৪৫

তাহারা সেই কথা বুঝিতে পারিল না, এবং অস্পষ্ট

হওয়াতে তাহার ভাব তাহাদের বোধগম্য হইল

না ; এবং তাহার অাশয় কি, তাহাও জিজ্ঞাসা

করিতে ভয় করিল ।

পরে তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হইবে, এই কথা ৪৬

লইয়া তাহারা পরস্পর বাদানুবাদ করিলে, যীশু ৪৭

তাহাদের মনের আশয় বুঝিয়া এক বালককে

লইয়া আপনার নিকটে রাখিয়া তাহাদিগকে কহি- ৪৮

লেন, যে ব্যক্তি আমার নামেতে এই বালককে

অতিথি করে, সে আমাকে অতিথি করে ; এবং যে

কেহ আমাকে অতিথি করে, সে আমার প্রেরণ

কর্তৃাকে অতিথি করে ; তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই শ্রেষ্ঠ হইবে।

অপর যোহন কহিল, হে প্রভো, তোমার না- ৪১

মেতে ভূতগণকে ছাড়াইতেছিল এমন এক জনকে

দেখিলাম, কিন্তু আমাদের পশ্চাদগামী না হওয়াতে

তাহাকে নিষেধ করিলাম। তখন যীশু কহিলেন, ৫.

তাহাকে নিষেধ করিও না, কেননা যে ব্যক্তি অামা

দের বিপক্ষ নহে, সেই আমাদের সপক্ষ হয়।

অনন্তর তাহার স্বর্গারোহণের সময় প্রায় উপ- ৫ ১

স্থিত হইলে তিনি একান্তমনে যিকশালমে যাত্রা

করিতে স্থির করিয়া অগ্রে দূতগণকে পাঠাইলেন। ৫২
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তাহাতে তাহারা যাইয়া তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য

প্রস্তুত করণার্থে শোমিরোণীয়দের এক গ্রামে প্র

৫৩ বেশ করিল। কিন্তু তিনি যিকশালম নগরে যাই

তেছেন, এই জন্যে লোকেরা তাহাকে অতিথি

৫৪ করিল না। অতএব যাকুবও যোহন নামে তাহার

দুই শিষ্য তাহা দেখিয়া বলিল, হে প্রভো, এলিয়

যেমন করিয়াছিল, তদ্রুপ আমরাও কি আকাশ

হইতে অগ্নি নামিতে ও ইহাদিগকে ভস্ম করিতে

৫৫ আজ্ঞা দিব? তোমার ইচ্ছা কি? কিন্তু তিনি মুখ

ফিরাইয়া তাহাদিগকে তর্জন করিয়া কহিলেন,

তোমাদের মনের ভাব কি প্রকার, ইহা তোমর।

৫২ জান না। মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদিগের প্রাণ নষ্ট করিতে

আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতেই আসিয়াছেন।

পরে তাহারা অন্য গ্রামে প্রস্থান করিলেন।

৫৭ , তাহার পর পথে যাইবার সময়ে এক ব্যক্তি

তঁাহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি যে কোন স্থানে

যাইবেন, আমিও সেই স্থানে অাপনকার পশ্চাৎ

৭৮ যাইব। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালের

গর্ভ আছে, এবং অাকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে,

কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই।

৫৯ পরে তিনি অন্য এক জনকে কহিলেন, তুমি আ

মার পশ্চাৎ অাইস ; তাহাতে সে কহিল, হে প্রভো,

অগ্রে পিতাকে কবর দিতে আমাকে যাইতে অনু

১• মতি দিউন । তাহাতে যীশু কহিলেন, মৃতদের কবর

মৃতেরা দিউক, কিন্তু তুমি যাইয়া ঈশ্বরের রাজ
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ত্বের কথা প্রচার কর। পরে আর এক জন কহিল, ৬ ১

হে প্রভো, অামিও আপনকার পশ্চাৎ যাইব,

কিন্তু অগ্রে আমার গৃহের পরিবার লোকদের নি

কটহইতে বিদায় লইয়া আসিতে দিউন । তখন ১২

যীশু তাহাকে কহিলেন, যে কেহ লাঙ্গলে হাত

দিয়া পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া চাহে, সে ঈশ্বরের রা

জ্যের উপযুক্ত পাত্র নহে।

- ১ ০ অধ্যায়।

সন্ত র শিষ্যকে নিরূপণ ও কোরাসীনাদি নগরের দোষ।

তদনন্তর প্রভু আরও সত্তর শিষ্যকে নিযুক্ত করিয়া ১

আপনি যে ২ নগরে ও স্থানে গমন করিবেন, সেই ২

নগরে ও স্থানে অগ্রে ছুঁই ২ জন করিয়া তাহাদি

গকে পাঠাইলেন। আর তাহাদিগকে কহিলেন, ২

শস্যের বাহুল্য বটে, কিন্তু ছেদকেরা অপ; অত

এব শস্যক্ষেত্রে আরও ছেদকদিগকে পাঠাইয়া দিতে

ক্ষেত্রের স্বামির নিকটে প্রার্থনা কর। আর তো- ৩

মরা যাও ; দেখ, কেন্দুয়া ব্যাঘ্রসমূহের মধ্যে যেমন

মেষবৎস, তদ্রুপ তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। তো- ৪

মরা আপনাদের সঙ্গে থলী কিম্বা ঝুলি কিম্বা পাদুকা

লইয়া যাইও না,এবং পথের মধ্যে কাহাকেও নমস্কার

করিও না। অার কোন বাটীতে প্রবেশ করণের সম- ৫

য়ে, এই বাটীর মঙ্গল হউক, এ কথা প্রথমে বলিও।

তাহাতে সে বাটীতে যদি মঙ্গলের পাত্র থাকে, তবে ১

সে মঙ্গল তাহারই উপরে বর্ভিবে, নতুবা তোমাদের

প্রতি ফিরিয়া আসিবে। আর তাহাদের নিকটে যে ৭
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কিছু থাকে, তাহাই ভোজন পান করিয়া সেই বা

টীতে থাকিও, কেননা কার্য্যকারি লোক বেতনের

৮ যোগ্য হয় ; ঘরে ২ যাইও না। আর তোমরা কোন

নগরে প্রবিষ্ট হইলে লোকেরা যদি তোমাদিগকে

অতিথি করে, তবে যে খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত হইবে,

৯ তাহাই ভোজন করিও। এবং তন্নগরস্থ অসুস্থদিগকে

সুস্থ করিও, এবং ঈশ্বরের রাজত্ব তোমাদের নি

১• কটে আইল, এ কথা তাহাদিগকে কহিও । কিন্তু

কোন নগরে প্রবিষ্ট হইলে লোকেরা যদি তোমা

দিগকে অতিথি না করে, তবে সে নগরের রাজপথে

১১ যাইয়া এই কথা বলিও, তোমাদের নগরের যে ধুলা

আমাদিগেতে লাগিয়াছে, তাহাও তোমাদের প্রতি

কুলে ঝাড়িয়া দি; তথাপি ঈশ্বরের রাজত্ব তোমা

১২ দের নিকটে আইল, ইহা নিশ্চয় জানিও। আমি

তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিনে সে নগরের

দশাহইতে সিদোমের দশা সহ্যতর হইবে।

১৩ হায় ২ কোরাসীন, হায় ২ বৈৎসৈদা, তোমাদের

মধ্যে যে ২ আশ্চর্য্য কর্ম করা গিয়াছে, সেই সকল

কর্ম যদি সোর ও সীদোন নগরে করা যাইত, তবে

ইহার অনেক দিন পূর্বে তন্নিবাসিরা চট পরিধান

১৪ ও ভস্ম লেপন করিয়া বসিয়া মন ফিরাইত। অত

এব বিচারদিবসে তোমাদের দশাহইতে সোর ও

১৫ সীদোনের দশা সহ্যতর হইবে। অরে কফনাভূম,

তুমি স্বর্গপর্য্যন্ত উন্নত হইতেছ, কিন্তু নরকপর্য্যন্ত

১২ অধোগামী হইবা। যে ব্যক্তি তোমাদের কথা গ্রাহ্য
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করে, সে আমারই কথা গ্রাহ্য করে, এবং যে ব্যক্তি

তোমাদিগকে অবজ্ঞা করে, সে আমাকেই অবজ্ঞ।

করে ; ও যে ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করে, সে আ

মার প্রেরণকর্তাকেই অবজ্ঞা করে।

পরে সেই সত্তর শিষ্য আনন্দেতে প্রত্যাগমন

করিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার নামদ্বারা

ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়। তখন তিনি

তাহাদিগকে কহিলেন, স্বর্গহইতে বিদু্যতের ন্যায়

শয়তানকে অধঃপতিত হইতে দেখিলাম । দেখ,

সর্প ও বৃশ্চিক এবং শত্রুর তাবৎ পরাক্রম পদতলে

দলন করিতে তোমাদিগকে শক্তি প্রদান করি ; তা

হাতে তোমাদের কোন হানি হইবে না। ভূত

গণ তোমাদের বশীভূত হয়, ইহার নিমিত্তে উল্লাস

না করিয়া স্বর্গেতে তোমাদের নাম লিখিত অাছে,

বরং ইহার নিমিত্তে উল্লাস কর। সেই দণ্ডে যীশু

মনে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে স্বর্গ ও পৃথিবীর

একাধিপতি পিতঃ, তুমি জ্ঞানবান ও বিদ্বান লোক

দের নিকটে এই সকল কথা প্রকাশ না করিয়া

শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিলা, এই নিমিত্তে তো

মার ধন্যবাদ করিতেছি; হে পিতঃ, এই মত হউক,

কারণ ইহা তোমার দৃষ্টিতে উত্তম। পিতাকতৃক

অামার নিকটে সকলই সমর্পিত অাছে; আর পিতা

ব্যতিরেকে কেহু পুত্রকে জানে না, এবং পুত্র ও যে

জনের নিকটে পুত্র পিতাকে প্রকাশ করেন, তাহা

দের ব্যতিরেকে কেহই পিতাকে জানে না।

১ ৭

১ ৮

১ ৯

২ ০

২ ১

২ ২
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২৩ পরে তিনি শিষ্যগণের প্রতি ফিরিয়া গোপনে

কহিলেন, তোমরা যাহা ২ দেখিতেছ, তাহা দর্শন

২৪ কারিদের চক্ষু ধন্য। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,

তোমরা যাহা ২ দেখিতেছ, তাহা অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা

ও ভূপতি দেখিতে ইচ্ছা করিলেও দেখিতে পাইল

না; এবং তোমরা যাহা ২ শুনিতেছ, তাহা তাহারা

শুনিতে চাহিলেও শুনিতে পাইল না।

২৫ অনন্তর এক জন ব্যবস্থাপক উঠিয়া তাহার

পরীক্ষা লইবার অাশয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

হে উপদেশক, অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে আ

২৬ মার কি কর্তৃব্য? যীশু উত্তর করিলেন, এ বিষয়ে

ব্যবস্থাতে কি লেখা আছে? তুমি কেমন পাঠ করি

২৭ তেছ? তাহাতে সে কহিল, “তুমি আপন সমস্ত

**অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি ও সমস্ত

“চিত্তদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে প্রেম কর,

২৮ “ এবং প্রতিবাসিতে আত্মতুল্য প্রেম কর।” তখন

তিনি কহিলেন, যথার্থ উত্তর করিল; এই মত

২৯ আচার কর, তাহাতেই বাচিবা । কিন্তু সে ব্যক্তি

আপনাকে নির্দোষ করিয়া জানাইতে চাহিয়া

যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমার প্রতিবাসী

৩০ কে? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, এক ব্যক্তি

ফিকশালম্ নগরহইতে যিরীহো নগরে যাইতেছিল,

এমত সময়ে দসু্যদলের হস্তে পতিত হওয়াতে তা

হারা তাহার বস্ত্রাদি হরণ করিল, এবং তাহাকে

৩১ আঘাত করিয়া মৃতপ্রায় ত্যাগ করিয়া গেল। অক
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স্মাৎ এক জন যাজক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল ;

সে তাহাকে দেখিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া

গেল। পরে তাহার ন্যায় এক জন লেবীয় সেই ৩২

স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার কাছে গিয়া অবলো

কন করিয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ৩৩

এক জন শোমিরোণীয় যাইতে ২ সেই স্থানে আসি

য়া তাহাকে দেখিয়া দয়া করিল । এবং তাহার ৩৪

নিকটে যাইয়া তাহার ক্ষতেতে তৈল ও দ্রাক্ষারস

ঢালিয়া বন্ধন করিয়া নিজ বাহনের উপরে তাহাকে

বসাইয়া উত্তরণীয় গৃহে লইয়া তাহার শুশ্রূষা

করিল। পরদিবসে আপনার যাওন সময়ে দুই ৩৪

সিকি বাহির করিয়া সেই গৃহের কর্ভাকে দিয়া

বলিল, এই ব্যক্তির শুশ্রূষা করিও, তাহাতে যে

অধিক ব্যয় হয়, তাহা পুনরাগমন সময়ে আমি

পরিশোধ করিব। এই তিন জনের মধ্যে ঐ দসু্য- ৩৬

দলের হস্তে পতিত ব্যক্তির প্রতিবাসী কে? তোমার

কি বোধ হয়? তাহাতে সেই ব্যবস্থাপক কহিল, যে ৩৭

ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া করিল, সেই । তখন যীশু

কহিলেন, তুমিও যাইয়া তদ্রপ ব্যবহার কর।

পরে তাহারা যাইতে ২ কোন গ্রামের মধ্যে ৩৮

প্রবেশ করিলে মথা নামে এক স্ত্রী তাহাকে আপন

গৃহেতে অতিথি করিল। তাহাতে মরিয়ম নাম্নী তা- ৩৯

হার ভগিনী যীশুর চরণ নিকটে বসিয়া তাহার

উপদেশ কথা শুনিতে লাগিল। কিন্তু মথা নানা ৪ •

প্রকার সেবাকর্মে ব্যস্ত হওয়াতে তাহার নিকটে
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আসিয়া কহিল, হে প্রভো, অামার ভগিনী কেবল

আমার উপরে সকল কর্মের ভার দিল, তাহাতে

আপনি কি কিছু মনোযোগ করেন না? আমার

৪ ১ উপকার করিতে উহাকে অাজ্ঞা দিউন। তাহাতে

যীশু উত্তর করিলেন, হে মর্থ, হে মর্থ, তুমি নানা

৪ ২ বিষয়ে চিন্তিত ও ব্যস্ত আছ; কিন্তু প্রয়োজনীয়

এক বিষয়মাত্র আছে। অার মরিয়ম যে উত্তম

অংশ মনোনীত করিল, তাহা তাহাহইতে অপহূত

হইবে না ।

১ ১ অধ্যায় ।

প্রার্থনার বিষয়ে উপদেশ ও গুঙ্গাভুত ছাড়াওন ইত্যাদি ।

১ তদনন্তর তিনি কোন এক স্থানে প্রার্থনা করিলেন;

পরে সাঙ্গ হইলে তাহার এক শিষ্য তাহাকে কহিল,

হে প্রভো, যোহন যেমন নিজ শিষ্যদিগকে প্রার্থনা

করিতে উপদেশ দিত, আপনিও তদ্রপ অামাদিগকে

২ উপদেশ দিউন। তাহাতে তিনি কহিলেন, প্রার্থনা

সময়ে তোমরা এই কথা কহ ; হে আমাদের স্বর্গস্থ

পিতঃ, তোমার নাম পূজ্য হউক। তোমার রাজত্ব

হউক; আর তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন, তেমনি

৩ পৃথিবীতেও সফল হউক। অামাদের প্রয়োজনীয়

৪ অাহার প্রতিদিন দেও । অার অামরা যেমন অাপন

প্রত্যেক অপরাধিকে ক্ষমা করি, তদ্রুপ ভূমিও

অামাদের পাপ ক্ষমা কর। আর আমাদিগকে

পরীক্ষাতে অানিও না, কিন্তু মন্দহইতে রক্ষা কর।

• পরে তিনি আরও কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কা
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হারো কি এমন এক বন্ধু আছে, যাহার নিকটে

সে অর্হরাত্রি সময়ে যাইয়া বলে, “ হে মিত্র, অা

মার বাটীতে এক পথিক বন্ধু আইল, কিন্তু তাহাকে

অতিথি করিতে আমার কাছে কিছুই নাই; অতএব

আমাকে তিনখান রুটী ধার দেও?” সেই বন্ধু

ভিতরে থাকিয়া আমাকে দুঃখ দিও না ; এখন দ্বার

রুদ্ধ, এবং বালকেরা আমার সহিত শয়নে অাছে;

তোমাকে দিবার জন্যে উঠিতে পারি না; এমন

উত্তর দিতে পারে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহি,

সে যদি মিত্রভাবে তাহা দিতে না উঠে, তথাপি বার ২

প্রার্থনাতে বিরক্ত হইয়া যাহাতে তাহার প্রয়োজন,

তাহাই দিবে। এ জন্যে তোমাদিগকে কহিতেছি,

যাত্না কর, তাহাতে তোমাদিগকে দত্ত হইবে; এবং

অন্বেষণ কর, তাহাতে উদ্দেশ পাইবা ; এবং দ্বারে

অাঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার মুক্ত

হইবে। যে যান্ত্রী করে সে পায়, এবং যে অন্বেষণ

করে সে উদ্দেশ পায়, এবং যে দ্বারে আঘাত করে

তাহার জন্যে দ্বার মুক্ত হয়। পুত্র রুটী চাহিলে তা

হাকে প্রস্তর দেয়, কিম্বা মৎস্য চাহিলে তাহাকে

মৎস্য না দিয়া সর্প দেয়, কিম্বা ডিম্ব চাহিলে

তাহাকে বৃশ্চিক দেয়, তোমাদের মধ্যে এমন পিতা

কে আছে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আ

পন ২ বালকদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে

তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা অাপন যাচকদিগকে কি

পবিত্র আত্মা দিবেন না?

১ ১

১ ২

১৩
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১৪ অনন্তর যীশু কোন মনুষ্যহইতে এক গুঙ্গ ভূত

ছাড়াইলে পর সে ভূতত্যক্ত মনুষ্য স্পষ্টরূপে কথা

কহিতে লাগিল ; তাহাতে লোক সকল আশ্চর্য্য

১৫ ভান করিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ ২ বলিল,

এ ব্যক্তি বালসিবুর্দ্বারা অর্থাৎ ভূতরাজদ্বারা ভূত

১১ গণকে ছাড়ায়। এবং তাহার পরীক্ষার্থে কেহ ২

আাকাশে কোন এক চিঙ্কু দেখাইতে তাহার কাছে

১ ৭ প্রার্থনা করিল। তখন তিনি তাহাদের মনের কল্পনা

জানিয়া কহিলেন, কোন রাজ্য যদি আপনার বি

পক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সে রাজ্য উচ্ছিন্ন হয় ; এবং

কোন পরিবার যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়,

১৮ তবে তাহাও নষ্ট হয়। তেমনি শয়তানও যদি

অাপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে তাহার রাজ্য কি

প্রকারে থাকবে? আমি বালসিবুর্দ্বারা ভূতদিগ

১১ কে ছাড়াই, তোমরা ইহা বলিতেছ। অামি যদি

বালসিবুর্দ্বারা ভূতদিগকে ছাড়াই, তবে তোমা

দের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? অতএব তো

২• মাদের ইহার বিচারকর্তা তাহারাই হইবে। কিন্তু

: আমি যদি ঈশ্বরের পরাক্রমদ্বারা ভূতগণকে ছাড়াই,

তবে ঈশ্বরের রাজত্ব অবশ্য তোমাদের নিকটে

২১ উপস্থিত হইল। বলবান ব্যক্তি সুসজ্জীভূত হইয়া

যত কাল আপন অট্টালিকা রক্ষা করে, তত কাল

২২ তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে ; কিন্তু তাহাহইতে

প্রবল কোন ব্যক্তি যদি আসিয়া তাহাকে পরাভব

করে, তবে যে অস্ত্র শস্ত্রেতে তাহার বিশ্বাস ছিল,
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সে সকলই হরণ করিয়া তাহার দ্রব্য বণ্টন করিয়া

লয়। অতএব যে আমার সপক্ষ নহে, সে বিপক্ষ ২৩

আছে; এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে

ছড়াইয়া ফেলে।

অপর অপবিত্র ভূত মনুষ্যহইতে বহির্গত হইলে ২৪

পর সে শুষ্ক স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের '

অন্বেষণ করে; কিন্তু না পাইয়া বলে, আমার যে

গৃহহইতে আইলাম, সেই গৃহে ফিরিয়া যাই। পরে ২৫

সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা মার্জিত ও শোভিত

দেখে; তখন সে পুনশ্চ যাইয়া আপনাহইতেও ২১

· দুষ্টতর আর সাত ভুত সঙ্গে লইলে তাহারা সকলে ।

সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে , তাহাতে সেই

মনুষ্যের পূর্বদশাহইতে শেষদশা আরও মন্দ হয়।

এই কথা কহিবার সময়ে জনতার মধ্যে কোন ২৭

স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে বলিল, তুমি যে গর্রে

ধৃত হইয়াছ, ও যে স্তন পান করিয়াছ, সে উভয়ই

ধন্য। কিন্তু তিনি কহিলেন, যাহারা পরমেশ্বরের ২৮

কথা শুনিয়া পালন করে, বরঞ্চ তাহারাই ধন্য।

পরে তাহার নিকটে অনেক ২ লোকের সমা- ২৯

গম হইলে তিনি কহিতে লাগিলেন, এই কালের

লোকেরা দুষ্ট ; তাহারা চিহ্ণের অন্বেষণ করে,

কিন্তু ঘৃনস্ ভবিষ্যদ্বক্তার চিহ্ণ ব্যতিরেকে আর

কোন চিহ্ তাহাদিগকে দেখান যাইবে না । ফলতঃ ৩•

যনস্ যেমন নীনিবীয় লোকদের কাছে এক চিকু

স্বরূপ হইয়াছিল, তেমনি এই বর্তমান কালের
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লোকদের নিকটে মনুষ্যপুত্রও চিকুস্বরূপ হইবেন ।

৩১ আর দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারদিনে এই কালের

লোকদের প্রতিকুলে উঠিয়া তাহাদিগকে দোষী

করিবে, কেননা সে সুলেমানের জ্ঞানের কথা

শুনিতে পৃথিবীর সীমাহইতে আসিয়াছিল; কিন্তু

দেখ, সুলেমানহইতেও গুরুতর এক জন এ স্থানে

৩২ আছেন। অার নীনিবীয় লোকেরাও বিচারদিনে এই

বর্তমান কালের লোকদের প্রতিকুলে উঠিয়া তাহা

দিগকে দোষী করিবে ; কেননা তাহারা ঘূনসের

উপদেশে মন ফিরাইয়াছিল, কিন্তু দেখ, যুনস

হইতেও গুরুতর এক জন এ স্থানে আছেন।

৩৩ প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ গুপ্ত স্থানে কিম্বা কাঠার

নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে,

৩৪ তাহাতে প্রবেশকারিরা দীপ্তি পায়। চক্ষু শরীরের

প্রদীপ ; অতএব তোমার চক্ষু যদি প্রসন্ন হয়, তবে

তোমার সমুদয় শরীরই দীপ্তিময় হইবে; কিন্তু চক্ষু

অপ্রসন্ন হইলে তোমার শরীরই অন্ধকারময় থাকি

৩৫ বে। এ কারণ তোমার অন্তরস্থ জ্যোতি যেন অন্ধকার

৩১ ময় না হয়,এ বিষয়ে সাবধান। কেননা শরীরের কোন

অংশ অন্ধকারময় না হইলে সমুদয় যদি দীপ্তিময়

থাকে, তবে তোমাকে দীপ্তিদানকারি উজ্জ্বল প্রদী

পের ন্যায় তোমার সমুদয় শরীর দীপ্তিময় হইবে।

৩৭ ঐ কথা কহিবার সময়ে এক জন ফিকশী আ

সিয়া তাহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল ; তাহাতে

৩৮ তিনি যাইয়া ভোজনে বসিলেন। কিন্তু ভোজনের
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পূর্বে অবগাহন করেন নাই, ইহা দেখিয়া ঐ ফি

কশী আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। তখন প্রভু তাহাকে ৩১

কহিলেন, তোমরা ফিক্কশি লোক পানপাত্রের ও

ভোজনপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার করিয়া থাক,

কিন্তু তোমাদের অন্তর্ভাগ দৌরাত্ম্যেতে ও দুস্কৃ

তিতে পরিপূর্ণ থাকে। হে নির্বোধ সকল, যিনি ৪ •

বহির্ভাগ সৃষ্টি করিলেন, তিনিই কি অন্তর্ভাগের

সৃষ্টি করেন নাই? অতএব তোমাদের যে সংস্থান ঃ ১

আছে, তাহার কিছু বিতরণ কর, তাহাতে দেখ,

তোমাদের পক্ষে সকল বস্তুই শুচি হইবে । কিন্তু ৪ ২

হায় ২ ফিক্কশিগণ, তোমরা পোদিনা ও অারুদ

প্রভৃতি সকল প্রকার শাকের দশমাংশ দান করি- ১

তেছ, কিন্তু ন্যায় ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ত্যাগ

করিতেছ; এই দুইয়ের পালন করা ও অন্যের

লঙ্ঘন না করা তোমাদের কর্তব্য হয়। হায় ২ ৪ ৩

ফিরূশিগণ, তোমরা ভজনালয়ে প্রধান স্থান, ও

হাটে বাজারে লোকদের নমস্কার ভাল বাস ।

হায় ২ কপটি অধ্যাপক ও ফিকশিগণ, যে কবরের ৪৪

উপর দিয়া লোকেরা উপলব্ধি না পাইয়া গমন

করে, তোমরা এমন গুপ্ত কবরের স্বরূপ হইতেছ।

তখন ব্যবস্থাপকদিগের মধ্যে এক জন যীশু- ৪ ৫

কে কহিল, হে উপদেশক, এ ঝপ বাক্যেতে অা

মাদিগের প্রতিও দোষারোপ করিতেছ। তাহাতে ৪১

তিনি কহিলেন, হায় ২ ব্যবস্থাপকগণ, তোমরা

মনুষ্যদের উপরে দুর্বাস্থ ভার চাপাইয়া দেও,
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কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি দিয়াও সেই ভার স্পর্শ

৪৭ কর না । হায় ২ তোমাদের পুর্বপুরুষেরা যে সকল

ভবিষ্যদ্বক্তাকে বধ করিয়াছে, তোমরা তাহাদের

৪৮ কবর নির্মাণ করিতেছ। তাহাতে তোমরা যে অা

পন পূর্বপুরুষদের কর্মে সম্মত আছ, তাহার প্র

মাণ দিতেছ; কেননা তাহারা যাহাদিগকে বধ

করিয়াছে, তোমরা তাহাদের কবর নির্মাণ করি

৪ ১ তেছ। অতএব ঈশ্বরের জ্ঞানেতে উক্ত আছে,

আমি তাহাদের নিকটে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও প্রেরিত

বর্গকে পাঠাইব, কিন্তু তাহারা তাহাদিগের মধ্যে

৭ • কাহাকে বধ ও কাহাকে তাড়না করিবে। তাহাতে

৫১ হাবিলের রক্তপাতাবধি মন্দিরের ও হোমবোদর

মধ্যস্থানে হত সিখরিয়ের রক্তপাত পর্য্যন্ত, জগতের

সৃষ্টি অবধি যত ভবিষ্যদ্বক্তার রক্তপাত হইয়া আ.

সিতেছে, সে সমস্ত অপরাধের দণ্ড এই বর্ত্তমান

লোকদের উপরে বর্ভিবে ; আমি তোমাদিগকে

নিশ্চিত কহিতেছি, এই বর্তমান পুরুষেতে ঐ সকল

৫২ বর্ভিবে। হায় ২ ব্যবস্থাপকগণ, তোমরা জ্ঞানের

চাবি হরণ করিয়া আপনারা প্রবেশ করিলা না,

এবং প্রবেশ করিতে উদ্যত লোকদিগকেও প্রবেশ

• ৩ করিতে দিল না । এই ঝপ কথা কহনেতে অধ্যা

পক এবং ফিকশিগণ অতি ক্রুদ্ধ হওয়াতে তাহার

• ঃ অপবাদ করণার্থে ছলেতে তাহার কথার ছিদ্র

ধরিতে চেষ্টা করিয়া নানা প্রসঙ্গ করিতে তাহাকে

অনেক প্রবৃত্তি দিতে লাগিল।
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স্ত্রীষ্টের নানা উপদেশ ও দৃষ্টান্তকথা ।

তৎকালে সহস্র ২ লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে

এক জন অন্যের উপর চাপিয়া পড়িতে লাগিল ;

তখন তিনি শিষ্যদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোম

ব্রা ফিকশিবর্গের তাড়ীস্বরূপ কাপট্য বিষয়ে বিশে

ষব্ধপে সাবধান থাক ; কেননা প্রকাশিত হইবে”না,

এমন আচ্ছন্ন কিছুই নাই ; এবং জ্ঞাত হইবে না,

এমন গুপ্ত কিছুই নাই। অন্ধকারে থাকিয়া যে ২

কথা কহিয়াছ, সেই সকল কথা দীপ্তিস্থানে শুনা

যাইবে ; এবং নির্জনে কর্ণে ২ যাহা কহিয়াছ,

তাহা গৃহের ছাতহইতে প্রচারিত হইবে। অার হে

বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যাহারা

শরীরের বধ ব্যতিরেক আর কিছু করিতে পারে

না, তাহাদিগকে ভয় করিও না। তবে কাহাকে

ভয় করিতে হইবে তাহা বলি ; যিনি তোমাদিগকে

বধ করিয়া নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তাহা

কেই ভয় কর ; পুনশ্চ কহিতেছি, তাহাকেই ভয়

কর। অার পঁাচ চটকপক্ষী কি দুই পয়সাতে

বিক্রীত হয় না? তথাপি ঈশ্বর তাহার একটাকেও

বিস্মৃত হন না। তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও

গণিত অাছে; অতএব ভয় করিও না, তোমরা

অনেক চটকপক্ষিহইতে বহুমূল্য। আর আমি

তোমাদিগকে কহিতেছি,যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষা

তে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের
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দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিবেন;

১ কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বী

কার করে, আমিও ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে

১ • তাহাকে অস্বীকার করিব। আর যে কেহ মনুষ্য

পুত্রের নিন্দাভাবে কোন কথা কহে, তাহার সেই

পাপের মোচন হইতে পারে ; কিন্তু যে কেহ পবিত্র

অাত্মার নিন্দা করে, তাহার মোচন হইবে না ।

১১ অার যখন লোকেরা তোমাদিগকে ভজনালয়ে এবং

বিচারকর্তাদের ও রাজ্যকর্তাদের সম্মুখে লইয়া যা

ইবে, তখন কি প্রকারে ও কি কথাতে উত্তর দিব।

১২ ও কি কহিবা, এ বিষয়ে চিন্তা করিও না ; কেননা

সে সময়ে যাহা ২ বক্তব্য, তাহা পবিত্র আত্মা তো

মাদিগকে শিক্ষা দিবেন ।

১৩ পরে জনতার মধ্যহইতে এক ব্যক্তি তাহাকে

বলিল, হে গুরো, আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ

১৪ করিতে আমার ভ্রাতাকে অাজ্ঞা করুন । কিন্তু

তিনি তাহাকে কহিলেন, হে মনুষ্য, তোমাদের

উপরে বিচারকর্তা ও বিভাগকর্তা করিয়া আমাকে

১৫ কে নিযুক্ত করিল? পরে তিনি লোকদিগকে কহি

লেন, লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া

থাক ; কেননা বহু সম্পত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিরও সম্পত্তি

১১ দ্বারা আয়ু হয় না । পরে এক দৃষ্টান্তকথা উত্থা

• পন করিয়া কহিলেন, এক জন ধনবানের ভূমিতে

১৭ যথেষ্ট শস্যাদি উৎপন্ন হইল। তাহাতে সে মনে ২

ভাবিয়া কহিল, আমার এ সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য
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রাখিবার স্থান নাই , কি করিব ? পরে কহিল, ইহা ১৮

করিব, আপন ভাণ্ডারগুহ সকল ভাঙ্গিয়া বড় ২

ভাণ্ডারগুহ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তাবৎ ফল ও

সামগ্রী রাখিব । এবং অাপন মনকে কহিব, ও ১১

মন, বহু বৎসরের নিমিত্তে নানা সামগ্রী সঞ্চিত

আছে; বিশ্রাম কর, ও ভোজন পান করিয়া কে

তুকে থাক । কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, অরে ২ •

নির্বোধ, অদ্য রাত্রিতে তোমার প্রাণ তোমাহইতে

নীত হইবে ; তাহাতে এই যে সকল সামগ্রী অা

য়োজন করিলা, সে কাহার হইবে ? অতএব যে ২১

কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে ধন সঞ্চয় না করিয়া

কেবল আপনার নিকটে সঞ্চয় করে, সে তদ্রুপ।

পরে তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, আমি তোমা- ২২

দিগকে কহিতেছি, কি ভোজন করিব? কি পরিধান

করিব? ইহা বলিয়া প্রাণ ও শরীরের বিষয়ে ভা

বিও না । ভক্ষ্যহইতে প্রাণ ও বস্ত্রহইতে শরীর ২৩

শ্রেষ্ঠ হয়। কাক পক্ষির বিষয়ে বিবেচনা কর; তা- ২৪

হারী বুনে না, ও কাটে না; তাহাদের ভাণ্ডার

নাই, এবং কোষও নাই ; তথাপি ঈশ্বর তাহাদি

গকে আহার দিতেছেন ; তোমরা কি পক্ষিগণহইতে

শ্রেষ্ঠ নহ ? আর তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ভা- ২২

বিত হইয়া আপন আয়ুর ক্ষণমাত্র বৃদ্ধি করিতে

পারে? অতএব তোমরা ক্ষুদ্র কর্ম সিদ্ধি করিতে ২১

অক্ষম হইয়া অন্য বিষয়ে কেন ভাবিত হও ? . .

আর কানুড় পুষ্প যেমন বাড়িতেছে, তাহাও ২৭
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বিবেচনা কর ; সে সকলে কোন শ্রম করে না এবং

স্থতাও কাটে না , তথাপি আমি তোমাদিগকে

কহিতেছি, সুলেমান এত ঐশ্বর্য্যবান হইলেও

২৮ ইহার এক পুষ্পের ন্যায় বিভূষিত ছিল না। অত

এব অদ্য ক্ষেত্রেতে বর্তমান, ও কল্য চুলাতে নি

ক্ষিপ্ত হইবে, এমন যে তৃণ, তাহাকে যদি ঈশ্বর

এতাদৃশ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্প প্রত্যয়িরা,

২১ তোমাদিগকে কি বস্ত্র দিবেন না ? অতএব অামরা

কি ভোজন করিব ? ও কি পরিধান করিব? এ বি

ষয়ে চিন্তান্বিত হইও না এবং সন্দিগ্ধও হইও না ।

৩• জগতের দেবপূজকেরাই এ সকল বিষয়ে সচেষ্ট

আছে; এবং এই সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্বক

৩১ অাছে, তাহা তোমাদের পিতা জানেন । অতএব

ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে

৩২ এই সকল দ্রব্য তোমাদিগকে দত্ত হইবে। হে ক্ষুদ্র

মেষপাল, ভয় করিও না, তোমাদিগকে রাজ্য দিতে

৩৩ তোমাদের পিতার অভিমত অাছে । অতএব তো

মাদের যে ২ দ্রব্য থাকে, তাহা বিক্রয় করিয়া বিত

রণ কর; এবং যে স্থানে চোর আইসে না ও কীট

ক্ষয় করে না, এমন স্বর্গেতে আপনাদের নিমিত্তে

৩৪ অজর থলীতে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর; কেননা যে

স্থানে তোমাদের ধন, সেই স্থানে তোমাদের মন।

৩৫ অার তোমরা প্রদীপ জ্বালিয়া বদ্ধকটি হইয়া

৩১ থাক; এবং প্রভু বিবাহহইতে আসিয়া দ্বারে আ

ঘাত করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া দিবার জন্যে যেমন
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দাসেরা তঁাহার অপেক্ষা করিয়া থাকে, তেমনি

তোমরাও থাক। যেহেতুক প্রভু আসিয়া যে ২ ৩৭

দাসগণকে সচেতন থাকিতে দেখিবেন, তাহারাই

ধন্য ; আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, প্রভু

আপনি কটি বান্ধিয়া তাহাদিগকে ভোজনে বসা

ইয়া নিকটে আসিয়া পরিবেষণ করিবেন । অার ৩৮

দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় প্রহরে আসিয়া যদি ঐ কপ

দেখেন, তবে সেই দাসেরাই ধন্য। আর কোন ৩৯

দণ্ডে চোর আসিবে, তাহা যদি গৃহস্থ জানিতে

পারে, তবে অবশ্ব্য জাগ্রৎ থাকিয়া নিজ গৃহে সিঁধ

কাটিতে দেয় না, তোমরা ইহা জান। অতএব তো- ৪ •

মরাও প্রস্তুত হইয়া থাক; কেননা যেই দণ্ডে তা

হার অপেক্ষাতে না থাকিবা, সেই দণ্ডেই মনুষ্য

পুত্র আগমন করিবেন ।

তখন পিতর জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, আপনি ৪১

কেবল আমাদিগের প্রতি, কি সকলের প্রতি এই

দৃষ্টান্তকথা কহিতেছেন? তাহাতে প্রভু কহিলেন, ৪২

নিজ পরিবারগণকে উপযুক্ত সময়ানুক্রমে ভোজ্য

পরিবেষণ করিতে প্রভু যাহাকে কর্তৃত্বপদে নিযুক্ত

করিয়া রাখেন, এমন বিশ্বাস্থ্য ও বুদ্ধিমান অধ্যক্ষ

কে আছে? প্রভু আসিয়া যাহাকে এমন কর্মে ৪৩

প্রবৃত্ত দেখিবেন, সেই দাস ধন্য । আমি তোমাদি- ৪৪

গকে যথার্থ কহিতেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্ব

স্বেরই অধ্যক্ষ করিবেন। কিন্তু প্রভুর আগমনের ৪৭

বিলম্ব আছে, ইহা মনে ২ ভাবিয়া সে দাস যদি
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অন্য দাস দাসীদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে

৪৬ ও ভোজন পানেতে মত্ত হয়, তবে যে দিবসে ঐ

দাস প্রভুর অপেক্ষা না করিবে, এবং যে দণ্ড সে

না জানিবে,তদ্দণ্ডেই তাহার প্রভু উপস্থিত হইবেন,

অার তাহাকে দারুণ শাস্তি দিয়া অবিশ্বস্তদিগের

৪৭ সহিত তাহার অংশ নিঝপণ করিবেন। অার যে

দাস প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাত হইয়াও প্রস্তুত থাকে না

এবং তদাঞ্জানুসারে কর্ম করে না, সে অনেক প্র

৪৮ হার পাইবে ; কিন্তু যে ব্যক্তি না জানিয়া প্রহারের

যোগ্য কর্ম করে, সে অপ প্রহার পাইবে। কেননা

যাহাকে বাহুল্যকপে দত্ত হইয়াছে, তাহারই নি

কটহইতে বাহুল্যরূপে লইতে হইবে ; এবং মনু

ষ্যেরা যাহার কাছে অধিক গচ্ছিত করিয়া রাখে,

তাহার নিকটহইতেই অধিক চাহে।

• ১ আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসি

য়াছি, আর তাহা যদি এইক্ষণে প্রজ্বলিত হইয়া

৫ • উঠে, তাহাতেই বা আমার ভাবনা কি? কিন্তু যে

অবগাহনেতে আমাকে অবগাহিত হইতে হইবে,

যে পর্য্যন্ত তাহার সিদ্ধি না হইবে, তাবৎ আমি কত

• ১ কষ্ট পাইব ! আমি পৃথিবীতে ঐক্য করিতে আ

সিয়াছি, তোমরা কি এমন বোধ করিতেছ? তোমা

দিগকে কহিতেছি, তাহা নয়, বরং অনৈক্য করিতে

• ২ আসিয়াছি। যেহেতুক এখন অবধি এক পরিবারের

মধ্যে পাঁচ জন ভিন্ন ২ হইয়া তিন জন দুই জনের

প্রতিকূল, ও দুই জন তিন জনের প্রতিকুল হইবে ;
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পিতা পুত্রের বিপক্ষ, ও পুত্র পিতার বিপক্ষ হইবে;

এবং মাতা কন্যার বিপক্ষ, ও কন্যা মাতার বিপক্ষ

হইবে; এবং শ্বশ্র বধূর বিপক্ষ, ও বধূ শ্বশ্রুর বি

পক্ষ হইবে।

তিনি লোকদের প্রতি আরও কহিলেন, পশ্চিম

দিগে মেঘোদয় দেখিলে তোমরা হঠাৎ বল, বৃষ্টি

হইবে ; এবং তাহাও হয় । অার দক্ষিণ বাতাস

বছিলে বল, গ্রীষ্ম হইবে ; এবং তদ্রুপও ঘটে।

© ৩

৫ ৪

অরে কপটি সকল, ভূমির ও আকাশের লক্ষণ বুঝি- ৫১

তে পার, কিন্তু এই কালের লক্ষণ কেন বুঝিতে পার

না? আর তোমরা আপনারা কেন প্রকৃত বিচার

কর না ?

অার বিবাদি লোকের সহিত বিচারকর্তার নিক

টে যাইতে ২ পথের মধ্যে তাহাহইতে উদ্ধার পাই

বার যত্ন করিও : নতুবা সে তোমাকে ধরিয়া বিচার

কর্ভার সম্মুখে লইয়া গেলে বিচারকর্তা যদি তোমা

কে প্রহরির নিকটে সমর্পণ করে, এবং প্রহরী তো

মাকে কারাগারে বদ্ধ করে, তবে আমি তোমাকে

কহিতেছি, শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ না করি

লে তুমি তথাহইতে বাহিরে আসিতে পাইবা না।

১৩ অধ্যায় ।

নিষ্কন্স ডুঙ্গুরবৃক্ষের দৃষ্টাস্ত ৪ পাপিলোকদের প্রতি অনুযোগ ।

অপর পীলাত যে গালীলীয়দের রক্ত আপনাদের

বলিদানের রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়াছিল, তা

ছাদের বৃত্তান্ত কএক জন উপস্থিত হইয়া যীশুকে

৫ ৭

৫ →

৫ ১
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২ কহিল। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, সেই লো

কদের এমন দুর্গতি ঘটিয়াছে, এই নিমিত্তে তাহার।

অন্য সকল গালীলীয় লোকহইতে অধিক পাপী,

৩ তোমরা কি এমন বোধ করিতেছ? আমি তোমা

দিগকে কহিতেছি, তাহা নয় ; কিন্তু মন না ফিরা

৪ ইলে তোমরা সকলেও তদ্রপ বিনষ্ট হইবা । অার

শীলোহ নিকটবর্তি উচ্চগৃহের পতনে যে আঠার

জন হত হইল, তাহারা যিরূশালম্ নিবাসি সকল

হুইতে অধিক অপরাধী, তোমরা কি এমন বোধ

৫ করিতেছ? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহা

নয় ; কিন্তু মন না ফিরাইলে তোমরা সকলেও

তদ্রপ বিনষ্ট হইবা।

১ পরে তিনি এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, এক ব্যক্তি

দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে একটি ডুম্বুরবৃক্ষ রোপণ করি

য়াছিল। পরে সে আসিয়া ঐ বৃক্ষে ফল অন্বেষণ

৭ করিল ; কিন্তু ফল না পাওয়াতে উদ্যানের মালিকে

কহিল, দেখ, তিন বৎসর পর্যন্ত আসিয়া এই ডুম্বুর

বৃক্ষেতে ফল অন্বেষণ করি, কিন্তু কিছুই পাই

না ; এটা কেন মিথ্যা স্থান যোড়া করিয়া থাকে?

৮ কাটিয়া ফেল । তাহাতে মালী উত্তর করিল, হে

প্রভো, আর এক বৎসর থাকিতে দিউন ; উহার

১ মূলের চারিদিগে খনন করিয়া সার দিব, তাহাতে

ফল ধরিতে পারে ; যদি না ধরে, তবে পশ্চাৎ

কাটিয়া ফেলিবেন।

১• পরে বিশ্রামরারে এক ভজনালয়ে যীশু উপদেশ
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দিতেছেন, এমন সময়ে ভূতের অধীন হওয়াতে ১১

কক্ত হইয়া কোন ক্রমে সোজা হইতে পারে না,

এমন এক আঠার বৎসর পর্য্যন্ত দুর্বল স্ত্রীকে

সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া যীশু তাহাকে ডাকি- ১২

স্বা কহিলেন, হে নারি, তোমার দৌর্বল্যহইতে

তুমি মুক্ত হও। পরে তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করি- ১৩

বামাত্র সে সোজা হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে

লাগিল। কিন্তু বিশ্রামবারে যীশুর সুস্থ করাতে ভজ- ১৪

নালয়ের অধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া লোকদিগকে বলিল,

ছয় দিনের মধ্যে লোকদের সকল কর্ম করা কর্তব্য ;

অতএব সুস্থ হইবার নিমিত্তে ঐ সকল দিনেতে

আসিও, বিশ্রামবারে আসিও না । তখন প্রভু ১৫

উত্তর করিলেন, অরে কপটি, তোমাদের প্রত্যেক

জন বিশ্রামবারে আপন ২ বলদ ও গর্দভকে বন্ধন

স্থানহইতে মুক্ত করিয়া জল পান করাইতে কি

লইয়া যায় না? তবে আঠার বৎসরণবধি শয়তান- ১৬

কতৃক বদ্ধা আছে যে ইব্রাহীমের সন্ততি এই স্ত্রী,

ইহাকে বিশ্রামবারে শৃঙ্খলহইতে মুক্ত করা কি

কর্তব্য নয়? এ সকল কথা কহিলে তাহার বিপ- ১৭

ক্ষেরা অপ্রতিভ হইল, কিন্তু তাহার কৃত সকল মহৎ

কর্মের নিমিত্তে লোকসমুহু আনন্দিত হইল।

পরে তিনি কহিলেন, কাহার সহিত ঈশ্বরের রণ- ১৮

জ্যের সাদৃশ্য হইবে? কিসের সহিত তাহার তুলনা

দিব? কোন মনুষ্য এক সাির্ষপবীজ লইয়া আপন ১৯

উদ্যানে রোপণ করিলেন; ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া
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এমন মহাবৃক্ষ হইয়া উঠিল, যে তাহার শাখাতে

অাকাশের পক্ষিগণ আসিয়া বাস করিল ; সেই

২ • সর্ষপের তুল্য ঐ রাজ্য। পুনর্বার কহিলেন, আর

২১ কাহার সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা দিব? এক

স্ত্রী যে তাড়ী লইয়া তিন কাঠা ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া

রাখিলে পর ক্রমে ২ তাহা সমুদয় ময়দাতেই ব্যা

পিয়া গেল, সেই তাড়ীর ভুল্য ঐ রাজ্য।

২২ এই রূপে তিনি যিরূশালম নগরে গমনোন্মুখ

হইয়া নগরে ২ ও গ্রামে২ উপদেশ দিতে২ চলিলেন।

২৩ তখন এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে

প্রভো, কি কেবল অল্প লোেক পরিত্রাণ পাইবে?

২৪ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার

দিয়া প্রবেশ করিতে প্রাণপণ কর, কেননা অামি

তোমাদিগকে কহিতেছি, অনেকেই প্রবেশ করিবার

২৫ চেষ্টা করিবে, কিন্তু পারিবে না । গৃহের কর্ভা

উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে পর তোমরা যদি বাহিরে

দাড়াইয়া দ্বারে আঘাত করিয়া বল, হে প্রভো, হে

প্রভো, আমাদের জন্যে দ্বার খুলিয়া দিউন, তবে

তিনি এই উত্তর দিবেন, তোমরা কোথাকার লোক,

২ 9 তাহা আমি জানি না । তখন তোমরা বলিবা, আমরা

তোমার সাক্ষাতে ভোজন পান করিয়াছি, এবং

২৭ আমাদের নগরের পথে তুমি উপদেশ দিয়াছ। কিন্তু

তিনি বলিবেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, .

তোমরা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি না ;

২৮ হে দুরাচার সকল, অামাহইতে দূর হও। তখন
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৭ ৬ লুক। [১৩ অধ্যায় ।

ইব্রাহীমকে ও ইস্হাককে ও যাকূবকে এবং তাবৎ

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে ঈশ্বরের রাজ্যপ্রাপ্ত, এবং আ

পনাদিগকে বহিস্কৃত দেখিয়া তোমরা রোদন ও

দন্তের ঘর্ষণ করিব। আর পূর্ব পশ্চিম উত্তর

দক্ষিণ চারিদিকহইতে লোকেরা আসিয়া ঈশ্বরের

রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবে। দেখ, এই ঝপে পশ্চাতের

অনেক লোক অগ্রে, এবং অগ্রের অনেক লোক

পশ্চাতে পড়িবে।

অপর সেই দিবসে কএক জন ফিকশী অাসিয়া

তাহাকে বলিল, বহির্গত হও, ও এ স্থানহইতে

প্রস্থান কর; হেরোদ তোমাকে বধ করিতে চাহে ।

তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তোমরা গিয়া সেই

শৃগালকে এই কথা বল ; দেখ, অদ্য এবং কল্য ভূত

গণকে ছাড়াইয়া রোগিদিগকে আরোগ্য করিয়া

তৃতীয় দিবসে সিদ্ধ হইব। তত্রাপি অদ্য ও কল্য ও

পরশ্ব (এ স্থানে) আমাকে গতায়াত করিতে হইবে ;

যেহেতুক যিরূশালমের বাহিরে কোন ভবিষ্যদ্বক্তা

হুত হইতে পারে না । হে যিরূশালম, হে যিরূশা

লম, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তৃদিগকে বধ করিয়া থাক ; এবং

আপনার নিকটে প্রেরিতগণকে প্রস্তরাঘাত করিয়া

থাক; যেমন কুকুটী পক্ষের নীচে আপন শাবক

সকলকে একত্র করে, তদ্রুপ আমিও তোমার সন্তান

সকলকে একত্র করিতে কত বার ইচ্ছা করিলাম,

কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা না ! দেখ, তোমাদের

অাবাস উচ্ছিন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইবে ; আমি

২ ৯

৩ ০

৩ ১

৩২

৩৩

৩৪

৩ ৫

76



১৪ অধ্যায় ] লুক। ৭ ৭

তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, “যিনি পরমেশ্বরের

নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য, এমন কথা. যে

পর্য্যন্ত না বলিব, সে পর্য্যন্ত আমাকে তার দেখি

তে পাইবা না ।

১ ৪ অধ্যায় ।

নমু হওনের উপদেশ ও মহাভোজের দৃষ্টান্ত ।

১ পরে বিশ্রামবারে যীশু প্রধান ফিল্কশিদের এক

জনের গৃহে ভোজন করিতে গমন করিলে তাহারা

২ তাহার প্রতি কুদৃষ্টি করিতে লাগিল; তখন এক

৩ জলোদরী তঁাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে যীশু ব্য

বস্থাপকগণকে ও ফিক্বশিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

ঃ বিশ্রামবারে সুস্থ করা কর্তৃব্য কি না? তাহাতে

তাহারা নীরব থাকিলে তিনি তাহাকে ধরিয়া সুস্থ

৫ করিয়া বিদায় করিলেন; ও তাহাদিগকে কহিলেন,

তোমাদের কাহারো কোন গদভ কিম্বা বলদ যদি

গর্তের মধ্যে পড়ে, তবে কি বিশ্রামবারে তৎক্ষণাৎ

১ তাহাকে ধরিয়া তুলিবা না? তাহাতে তাহারা এ

কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না ।

· ৭ অপর নিমন্ত্রিত লোকেরা প্রধান স্থান মনোনীত

করিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে এই

৮ উপদেশকথা কহিলেন, ভুমি বিবাহাদি ভোজ্জেতে

নিমন্ত্রিত হইয়া প্রধান স্থানে বসিও না । কি জানি,

তোমাহইতে অধিক মর্য্যাদাপন্ন কোন নিমন্ত্রিত

৯ লোক আইলে নিমন্ত্রণকর্তা অাসিয়া এই মনুষ্যকে

স্থান দেও, এমন কথা যদি বলে, তবে তুমি সম্মুচিত
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৭ ৮ লুক । [১৪ অধ্যায় ।

হইয়া ইতর স্থানে বসিতে উদ্যত হইবা । অতএব

নিমন্ত্রণে গেলে অপ্রধান স্থানে বসিও ; তাহাতে

নিমন্ত্রণকর্তা আইলে পরে বলিবে, হে বন্ধেী,উচ্চতর

স্থানে গিয়া বৈস; এমন হইলে ভোজনোপবিষ্ট

সকলের সাক্ষাতে সন্ত্রম পাইবা। যে কেহ অাপ

নাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে ; কিন্তু

যে জন আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা

যাইবে ।

তখন তিনি নিমন্ত্রণকারি ব্যক্তিকেও কহিলেন,

মধ্যাহ্ল কিম্বা রাত্রি ভোজ প্রস্তুত করিলে নিজ বন্ধু

গণ ও ভ্রাতৃবর্গ ও জ্ঞাতিবর্গ ও ধনি প্রতিবাসিগণ

কে নিমন্ত্রণ করিও না; কি জানি তাহারা পুনর্বার

তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলে তাহা তোমার শোধ

হইবে। কিন্তু যখন ভোজ প্রস্তুত কর, তখন দরিদ্র

১ •

১ ১

১ ২

১৩

ও মুলা ও খঞ্জ ও অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিও; তা- ১৪

হাতে অাশীর্বাদ পাইবা, এবং তাহারা পরিশোধ

করিতে না পারিলে ধার্মিকদের কবরহইতে উত্থান

সময়ে শোধ পাইবা ।

পরে ঐ কথা শুনিয়া ভোজনোপবিষ্ট কোন এক

ব্যক্তি কহিল, যে জন ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন

করিতে পাইবে, সেই ধন্য। তাহাতে তিনি কহি

লেন, এক ব্যক্তি রাত্রিতে মহাভোজ প্রস্তুত করিয়া

অনেককে নিমন্ত্রণ করিল । পরে ভোজন সময়ে

নিমন্ত্রিত লোকদিগকে আহ্বান করণার্থে দাসদ্বার।

কহিয়া পাঠাইল, এখন সকলই প্রস্তুত আছে,
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১৪ অধ্যায় ।] স্ক । ৭ ১

১৮ তোমরা আাইস ; কিন্তু তাহারা সকলে এক ২ ছল

করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল । প্রথম জন কহিল,

এক খান ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, তাহা দেখিতে আ

মাকে যাইতে হইবে ; অতএব আমাকে ক্ষমা

১ ১ করিতে নিবেদন করিও । অন্য জন কহিল, অামি

পাচ যোড়া বলদ কিনিলাম, তাহাদের পরীক্ষা

করিতে যাইতেছি ; অতএব আমাকে ক্ষমা করিতে

২ • নিবেদন করিও । অার এক জন কহিল, আমি বি

২১ বাহ করিলাম, এ কারণ যাইতে পারিব না । পরে

সে দাস ফিরিয়া গিয়া আপন প্রভুর সাক্ষাতে সমস্ত

বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পর ঐ গৃহের কর্ত্ত ক্রুদ্ধ

হইয়া আপন দাসকে কহিল, তুমি ত্বরায় নগরের

পথে ও উপপথে গিয়া দরিদ্র ও নুলা ও খঞ্জ ও

২২ অন্ধদিগকে এ স্থানে অান। পরে সে দাস কহিল,

হে প্রভো, অাপনকার আজ্ঞানুসারে কর্ম করা

২৩ গেল, তথাপি আরও স্থান আছে। তখন সে প্রভু

পুনশ্চ দাসকে কহিল, রাজপথে ও বৃক্ষতলে যাইয়া

আমার গৃহ পরিপূর্ণ করণার্থে লোকদিগকে অাসিতে

২৪ প্রবৃত্তি দেও । আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঐ

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক জনও আমার এই রাত্রি

ভোজ্যের আস্বাদ পাইবে না। -

২৫ অনন্তর অনেক লোক যীশুর সঙ্গে ২ গমন করি

২৬ লে তিনি ফিরিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, কেহ অা

মার নিকটে আসিয়া আপন মাতা ও পিতা ও স্ত্রী

ও সন্তান ও ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীবর্গ এবং নিজ প্রাণ, এ
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৮ • লুক । [১৪ অধ্যায় ।

সকল অপ্রিয় জ্ঞান না করিলে আমার শিষ্য হইতে

পারিবে না। এবং যে কেহ আপন ক্রুশ বহন

করিয়া আমার পশ্চাদগামী না হয়, সে আমার

শিষ্য হইতে পারিবে না । দুর্গ নির্মাণ করিতে

গেলে কত ব্যয় হইবে, ও তাহার সমাপ্তি করিবার

সঙ্গতি আছে কি না, প্রথমে বসিয়া ইহা গণনা

না করে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে? সে

ভিত্তি করিয়া শেষে যদি সমাপ্তি করিতে না পারে,

তবে কি জানি সকলে তাহা দেখিয়া, এই মনুষ্য

ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করিতে পারিল না,

ইহা বলিয়া তাহাকে বিদ্রুপ করিতে আরম্ভ করিবে।

আর অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হই

লে, দশ সহস্র সৈন্য লইয়া আমি বিংশতি সহস্র

সৈন্যযুক্ত প্রতিবাদির সম্মুখে যাইতে পারিব কি

না? ইহা প্রথমে বসিয়া বিবেচনা না করে, এমন

রাজা বা কে? যদি না পারে, তবে শত্রু দূরে থাকি

তে সে দূতকে প্রেরণ করিয়া সন্ধি নির্দ্ধারণের কথা

জিজ্ঞাসা করে । তদ্রপ তোমাদের মধ্যে যে কেহ

সর্বস্ব ত্যাগ করিতে না পারে, সে আমার শিষ্য

হইতে পারিবে না। লবণ উত্তম বটে, কিন্তু যদি

লবণের লবণাত্ যায়, তবে তাহা কেমন করিয়া

আস্বাদযুক্ত হইবে? তাহা ভূমির কিম্বা সারচিবির

নিমিত্তেও ভাল হয় না ; লোকেরা তাহাকে বা

হিরে ফেলিয়া দেয়। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে

সে শুনুক।

২ ৭

২ ৮

২ ৯
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৩

১ ৫ অধ্যায় ।

হারাণ মেষ ও হারাণ রূপার ও অপব্যয়ি পুত্রের দৃষ্টান্ত ।

তখন করসঞ্চয়কারি ও পাপি সকল তাহার কথা

শুনিতে যীশুর নিকটে আইল। তাহাতে ফিকশির!

ও অধ্যাপকেরা বচসা করিয়া কহিল, এ মনুষ্য

পাপিগণের সঙ্গে প্রণয় করিয়া একত্র ভোজন করি

তেছে। তখন তিনি তাহাদিগকে এই এক দৃষ্টান্ত

কথা কহিলেন ; কাহারো শত মেষ থাকিলে তা

হার মধ্যে যদি একটা হারায়, তবে নিরানব্বইট।

মেষ প্রান্তরের মধ্যে ছাড়িয়া হারাণ মেষের উদ্দেশ

প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অন্বেষণ না করে, এমন লোক তো

মণদের মধ্যে কে অাছে? আর তাহার উদ্দেশ

পাইলে হূষ্ট মনে স্কন্ধে করিয়া স্বস্থানে আনয়ন

পূর্বক বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিদিগকে ডাকিয়া

বলে, হারাণ মেষকে পাইলাম, অতএব আমার

সঙ্গে অানন্দ কর । তদ্রুপ আমি তোমাদিগকে

কহিতেছি, যাহাদের মনঃপরিবর্তনের আবশ্যকতা

নাই, এমন নিরানব্বই ধার্মিক লোক অপেক্ষা যে

জন মন ফিরায়,এমন এক পাপির নিমিত্তে স্বর্গেতে

অধিক আনন্দ হয়। অার দশ খান ঝপার মধ্যে

এক খান হারাইলে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাটি দিয়া

তাহার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত যত্নপূর্বক অন্বেষণ না করে,

এমন কোন স্ত্রী আছে? অার পাইলে পর বন্ধু

বান্ধব প্রতিবাসিগণকে ডাকিয়া কহে, হারাণ ঝপা

খান পাইলাম, অতএব আমার সঙ্গে আনন্দ কর।
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তদ্রুপ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এক জন ১ ০

পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের মধ্যেও

আনন্দ হয় ।

অপর তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ১১

ছিল ; তাহার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল, ১২

হে পিতঃ, তোমার যে সম্পত্তির অংশ পাইব, তাহা

বিভাগ করিয়া দেও; তাহাতে পিতা নিজ সম্পত্তি

ভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিল। অল্প দিনের পর ১৩

সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত ধন একত্র করিয়া লইয়া

দূরদেশে প্রস্থান করিয়া দুষ্টাচরণেতে সমস্ত সং

স্থানই অপব্যয় করিল। তাহার সকল ধন ব্যয় ১৪

হইলে পর সে দেশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল,

তাহাতে তাহার দৈন্যদশা ঘটিতে লাগিল । পরে ১৫

সে যাইয়া তদ্দেশীয় এক গৃহস্থের আশ্রিত হইলে

সেই ব্যক্তি শূকরপাল চরাইতে তাহাকে মাঠে পা

ঠাইয়া দিল ; কিন্তু কেহ তাহাকে কিছু আহার না ১৬

দেওয়াতে সে শূকরের খাদ্য খোসাম্বারা উদর পূর্ণ

করিতে বাঞ্ছা করিল । অবশেষে সে মনে ২ চেতনা ১৭

পাইয়া কহিল, হায়, আমার পিতার নিকটে কত ২

বেতনগ্রাহি দাস যথেষ্ট ও ততোধিক অাহার পাই

তেছে, কিন্তু আমি ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া ১৮

পিতার নিকটে গিয়া এই কথা বলিব, হে পিতঃ,

ঈশ্বরের এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিলাম, এ ১৯

কারণ তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য

নহি ; অামাকে তোমার এক বেতনগ্রাহি দাস করিয়া
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২• রাখ। পরে সে উঠিয়া পিতার নিকটে গমন

করিল; তাহাতে তাহার পিতা অতি দূরে তাহাকে

দেখিয়া দয়া করিল, এবং ধাবমান হইয়া তাহার

২১ গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। তখন পুত্র

তাহাকে কহিল, হে পিতঃ, ঈশ্বরের ও তোমার

বিরুদ্ধে পাপ করিলাম, এবং তোমার পুত্রকপে

২২ বিখ্যাত হইবার যোগ্য নহি। কিন্তু তাহার পিতা

নিজ দাসদিগকে অাজ্ঞা দিল, সর্বোত্তম বস্ত্র অা

নিয়া ইহাকে পরাও, এবং ইহার হস্তে অঙ্গুরীয়

২৩ দেও, এবং পায়েতে পাছকা দেও। আর কৃষ্টপুষ্ট

- বাছুর আনিয়া মার; তাহা ভোজন করিয়া আমরা

২৪ আনন্দ করিব। যেহেতুক আমার এই পুত্র মৃত

হুইয়া পুনশ্চ সজীব হইল, এবং হারাণ হইয়া প্রাপ্ত

হইল ; তাহাতে তাহারা আনন্দ করিতে লাগিল।

২৫ তৎকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রেতে ছিল; পরে

আসিতে ২ বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া নৃত্য ও

২৬ বাদ্যের শব্দ শুনিয়া দাসদের এক জনকে জিজ্ঞাসা

২৭ করিল, ইহার কারণ কি? তাহাতে সে কহিল, তো

মার ভ্রাতা অাইল, এবং তোমার পিতা তাহাকে

সুস্থ শরীরে প্রাপ্ত হওয়াতে সৃষ্ট পুষ্ট বাছুর মা

২৮ রিল। তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভিতরে যাইতে

অসম্মত হইল। অতএব তাহার পিতা বাহিরে অা

২৯ সিয়া তাহাকে সাধ্যসাধনা করিল। তাহাতে সে

পিতাকে উত্তর করিল, দেখ, আমি তোমার কোন

অাজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া বহু বৎসরাবধি তোমার
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সেবা করিয়া আসিতেছি, তথাপি মিত্রগণের সহিত

উৎসব করিতে কখনো একটি ছাগলও অামাকে দেও

নাই; কিন্তু তোমার যে পুত্র বেশ্ব্যাগমনাদিদ্বার।

তোমার সম্পত্তি অপব্যয় করিয়াছে, সে অাসিবা

মাত্র তাহারই নিমিত্তে তুমি ভূস্ট পুষ্ট বাছুর মা

রিল। তখন তাহার পিতা কহিল, হে পুত্র, ভুমি

সর্বদা আমার সহিত অাছ, তাহাতে আমার সর্ব

স্বই তোমার। কিন্তু তোমার এই ভ্রাতা মৃত হইয়া

পুনশ্চ সজীব হইল, এবং হারাণ হইয়া প্রাপ্ত হইল,

এ কারণ উৎসব ও আনন্দ করা (আমাদের) উচিত।

১ ৬ অধ্যায় ।

অপব্যয়ি গৃহাধ্যক্ষের এবং ধনি ও দরিদ্রের দৃষ্টান্ত।

অপর যীশু শিষ্যদিগকে আর এক কথা কহিলেন,

এক ধনবানের গৃহাধ্যক্ষ আপনার স্বামির সম্পত্তি

অপব্যয় বিষয়ে অপবাদিত হইলে ঐ স্বামী তাহাকে

ডাকিয়া কহিল, তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনিতে

পাই? তুমি অধ্যক্ষপদের নিকাশ দেও, তুমি গৃহা

ধ্যক্ষের পদে আর থাকিতে পাইবা না। তখন সে

গৃহাধ্যক্ষ মনে ২ ভাবিতে লাগিল, প্রভু আমাকে

অধ্যক্ষপদচু্যত করিলে কি করিব? মৃত্তিকা কা

টিতে আমার শক্তি নাই, এবং ভিক্ষা করিতেও

লজ্জা হয়। অতএব পদচু্যত হইলে যেন লোকের।

আপনাদের গৃহে আমাকে গ্রহণ করে, ইহার নিমি

ত্তে কি কর্ম করিতে হয়, তাহা আমি মনস্থ করি।

পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণিকে ডকিয়।
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প্রথম জনকে জিজ্ঞাসিল, তোমার কাছে আমার

১ প্রভুর কত পাওনা আছে? তাহাতে সে বলিল, এক

শত মোন তৈল ; তখন গৃহাধ্যক্ষ কহিল, তোমার

পত্র অানিয়া শীঘ্র বসিয়া তাহাতে পঞ্চাশ মোন

৭ লেখ । পরে আর এক জনকে জিজ্ঞাসিল, তোমার

নিকটে প্রভুর কত পাওনা আছে? তাহাতে সে

বলিল, এক শত বিশি গোম; তখন সে কহিল,

৮ তবে তোমার পত্র আনিয়া অাশী লেখ । তাহাতে

প্রভু সে অযাথার্থিক অধ্যক্ষের বুদ্ধির কৌশল

প্রযুক্ত তাহার প্রতিষ্ঠা করিল; এই রূপে জ্যোতির

সন্তানদের অপেক্ষা এই বর্তমান সংসারের সন্তা

১ নেরা স্ব ২ কালে অধিক বুদ্ধিমান হয়। এ জন্যে

বলি, তোমরাও অযথার্থ ধনম্বারা মিত্রলাভ কর,

তাহাতে তোমরা দীনহীন হইলে তাহারা তোমা

দিগকে নিত্যস্থায়ি আশ্রয়ে গ্রহণ করিবে।

৯• যে কেহ ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশ্বাস্ত্য হয়, সে মহদ্বিষ

• য়েও বিশ্বাস্ত হয় ; কিন্তু যে কেহ ক্ষুদ্র বিষয়ে অবি

১ ১ শ্বাস্ত্য হয়, সে মহদ্বিষয়েও অবিশ্বাস্থ্য হয় । অতএব

যদি অযথার্থ ধনে তোমরা অবিশ্বাস্ত্য হইলা, তবে

যথার্থ ধন তোমাদের হস্তে কে সমর্পণ করিবে?

১২ আর পরকীয় অধিকারে যদি তোমরা অবিশ্বাস্থ্য হও,

তবে তোমাদিগকে তোমাদের অধিকার কে দিবে ?

১৩ কোন দাস দুই কর্ভার সেবা করিতে পারে না ;

যেহেতুক এক জনকে মন্দ বসিয়া অন্য জনকে

ভাল বাসে, কিম্বা একের প্রতি মনোযোগী হইয়া

«85



৮৩ লুক । [১৬ অধ্যায়।

অন্যকে অবহেলা করে; তেমনি তোমরা ঈশ্বর

ও ধন উভয়ের সেবা করিতে পার না ।

তখন এ সকল কথা শুনিয়া লোভি ফিকশিরা তঁণ- ১৪

হাকে ব্যঙ্গ করিল। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা ১৫

মনুষ্যদের নিকটে আপনাদিগকে নির্দোষ করিয়া

দেখাইতেছ বটে, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণ

জানেন ; যাহা মনুষ্যদিগের প্রশংসিত হয়, তাহা

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। যোহনের আগমন পর্যন্ত ১১

ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের লিপি ছিল; তদবধি

ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার হইতেছে,

এবং প্রত্যেক জন তন্মধ্যে যত্নে প্রবেশ করিতেছে।

বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, তথাচ ১৭

ব্যবস্থার এক বিন্দুরও লোপ হইবে না । যে কেহ ১৮

আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীকে বি

বাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই

স্বামিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।

এক ধনবান মানুষ শুভ্রবর্ণ স্থক্ষম বস্ত্র পরিধান ১১

করিত, এবং প্রত্যহ পরিতোষকপে ভোজন পান

করিত। এবং সর্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত ইলিয়াসর নামে এক ২০

জন দরিদ্র ঐ ধনবানের ভোজনাসনহইতে পতিত ২১

উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইতে বাঞ্ছা করিয়া তাহার দ্বারে

পড়িয়া থাকিত, এবং কুকুরগণ আসিয়া তাহার ক্ষত

সকল চাটিত। কিছু কাল পরে ঐ দরিদ্র প্রাণত্যাগ ২২

করিলে স্বর্গীয় দূতগণ তাহাকে লইয়া ইব্রাহীমের

ক্রোড়ে বসাইল। পরে সেই ধনবানও মরিল, ও তা

86

/



১৬ অধ্যায় ।] লুক। ৮ ৭

২৩ হার কবরও দেওয়া গেল ; কিন্তু পরলোকে যন্ত্রণা

গ্রস্ত হইয়া সে উর্দুদিগে দৃষ্টি করিয়া দূরে ইব্রাহী

মকে এবং তাহার ক্রোড়ে ইলিয়াসরুকে দেখিয়া

২৪ চেচাইয়া কহিল, হে পিতঃ ইব্রাহীম, আমার প্রতি

দয়া করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার

জিহ্বা শীতল করিতে ইলিয়াসরকে পাঠাইয়া দেও ;

২৫ এই অগ্নির শিখাতে আমি ব্যথিত আছি। তখন

ইব্রাহীম কহিল, হে পুত্র, তুমি জীবদ্দশাতে সম্পদ

পাইয়াছিলা, এবং ইলিয়াসর বিপদ পাইয়াছিল,

ইহা স্মরণ কর ; কিন্তু সম্প্রতি তাহার সান্ত্বনা ও

২১ তোমার যন্ত্রণা হইতেছে। অারও বলি, তোমাদের

ও অামাদের স্থানের মধ্যে মহাবিচ্ছেদ স্থাপিত

অাছে, তন্নিমিত্তে এ স্থানের লোক ওস্থানে, কিম্বা

ওস্থানের লোক এ স্থানে যাতায়াত করিতে পারে

২৭ না । তখন সে কহিল, হে পিতঃ, তবে বিনয় করিয়া

২৮ বলি, আমার পিতৃগৃহে যে পাঁচ ভ্রাতা আছে, তা

হারা যেন এই যন্ত্রণাস্তানে না আইসে,এই পরামর্শ

দিবার জন্যে তাহাদের কাছে তাহাকে পাঠাইয়া

২১ দেও । তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, মূসার ও ভবি

ষ্যদ্বক্তৃগণের পুস্তক তাহাদের নিকটে আছে, তা

৩• হারা ঐ বচন মানুক । তখন সে নিবেদন করিল,

হে পিতঃ ইব্রাহীম, তাহা নহে, কিন্তু যদি মৃত লো

, কদের কোন জন তাহাদের নিকটে যায়, তবে

৩১ তাহারা মন ফিরাইবে । তাহাতে ইব্রাহীম কহিল,

তাহারা যদি মুসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বচন না
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মানে, তবে মৃত লোকদের কোন এক জন উঠি

লেও তাহারা তাহার পরামর্শ মানিবে না ।

১ ৭ অধ্যায় ।

নমুক্তার কথা ও দশ জন কুষ্ঠিলোকের বিবরণ।

পরে যীশু শিষ্যদিগকে কহিলেন, বিঘ্ন অবশ্ব্যই ১

ঘটিবে, কিন্তু যাহাচ্ছ্বারা বিঘ্ন ঘটিবে, তাহার সন্তাপ

হইবে । এমন ব্যক্তি যদি এই ক্ষুদ্র প্রাণিদের মধ্যে ২

এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তবে গলদেশে যাতাবদ্ধ

হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়া বরঞ্চ তাহার সৌভাগ্য

হয় ; তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক। ৩

তোমার ভ্রাতা যদি তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে,

তবে তাহাকে অনুযোগ কর; তাহাতে সে যদি

মন ফিরায়, তবে তাহাকে ক্ষমা কর । অার এক ৪

দিনের মধ্যে যদি তোমার বিরুদ্ধে সাত বার অপ

রাধ করে, কিন্তু সেই দিনে সাত বার অাসিয়া

বলে, আমি অপরাধ করিলাম, তবে তাহাকে ক্ষমা

কর। অপর প্রেরিতেরা প্রভুকে কহিল, আমাদি- ৫

গের বিশ্বাসের বৃদ্ধি কর। তাহাতে প্রভু কহিলেন, ১

যদি তোমাদের এক সষপের মত বিশ্বাস হয়, তবে

তুমি সমূলে উৎপাটিত হইয়া সমুদ্রে রোপিত হও.

এ কথা ঐ ডুম্বুর বৃক্ষকে কহিলে সে তোমাদের

আজ্ঞাবহ হইবে ।

আর তোমাদের মধ্যে কাহারো দাস হাল বহিয়া ৭

কিম্বা পশু চরাইয়া ক্ষেত্রহইতে আইলে, “তুমি আ

ইস, ভোজনে বৈস, সে কি এমন কথা তাহাকে
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৮ বলিবে? বরঞ্চ আমার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত কর,

এবং আমি যাবৎ ভোজন পান করিব, তাবৎ কটি

বন্ধন করিয়া পরিচর্যা কর, পরে তুমিও ভোজন

৯ পান করিতে পাইবা, কি এমন কথা বলিবে না? ঐ

দাস প্রভুর আজ্ঞামত কম্ম করিল, এই জন্যে প্রভু

কি তাহার কাছে বাধিত হইল? অামার এমন বোধ

১• হয় না। এই প্রকারে নিঝপিত তাবৎ কর্ম করিলে

পর তোমরা এই কথা বল, আমরা অযোগ্য দাস,

আমাদের যাহা ২ কর্তৃব্য তাহাইমাত্র করিলাম।

১১ অপর যিঝশালমে যাত্রা করণ সময়ে তিনি শো

মিরোণ ও গালীল প্রদেশের মধ্যস্থান দিয়া গমন

১২ করিয়া কোন গ্রামের নিকটে অাইলে দশ জন কুষ্ঠী

১৩ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে

বলিতে লাগিল, হে প্রভো যীশু, আমাদিগকে দয়া

১৪ করুন । তাহাতে তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া কহি

লেন, তোমরা যাজকগণের নিকটে গিয়া আপনা

দিগকে দেখাও ; তাহাতে তাহারা যাইতে ২ রোগ

১৫ হইতে পরিষ্কৃত হইল। তখন তাহাদের মধ্যে এক

জন আপনাকে সুস্থ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের

১৬ ধন্যবাদ করিতে ২ ফিরিয়া আাইল, এবং যীশুর চর

ণতলে অধোমুখে পতিত হইয়া তাহার গুণানুবাদ

১৭ করিতে লাগিল ; সে শোমিরোণী ছিল। তখন যীশু

কহিলেন, কি দশ জন পরিষ্কৃত হইল না? তবে আর

১৮ নয় জন কোথায়? এই বিদেশি ব্যক্তি ব্যতিরেক

প্রত্যাগমন করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে আর
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কেহ উপস্থিত হইল না? ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে

কহিলেন, উঠিয়া চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তো

মাকে সুস্থ করিল।

অনন্তর কোন সময়ে ঈশ্বরের রাজত্ব হইবে,

ফিকশিরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর

করিলেন, ঈশ্বরের রাজত্ব সমারোহ পূর্বক হইবে

না । অতএব এ স্থানে দেখ, কি ও স্থানে দেখ, এমন

কথা লোক কহিতে পারিবে না ; ঈশ্বরের রাজত্ব

তোমাদের অন্তরেই আছে।

পরে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, যে সময়ে

তোমরা মনুষ্যপুত্রের এক দিন দেখিতে ইচ্ছা করি

বা, কিন্তু দেখিতে পাইবা না, এমন সময় অাসি

তেছে। তখন এই স্থানে কিম্বা ঐ স্থানে আসিয়া

দেখ, এই কথা লোকেরা বলিবে ; কিন্তু যাইও না,

ও তাহাদের পশ্চাদগামী হইও না। কেননা বিদু্যৎ

যেমন আকাশের এক দিগহইতে নির্গত হইবামাত্র

অন্যদিক ব্যাপিয়া দীপ্তি প্রকাশ করে, তদ্রপ আ

পনার সেই দিনে মনুষ্যপুত্রের প্রকাশ হইবে। কিন্তু

তাহার পূর্বে তাহাকে অনেক দুঃখভোগ করিতে

এবং এই বর্তমান লোককর্তৃক অবজ্ঞাত হইতে

হইবে । অার নোহের বর্তমান সময়ে যেরূপ হই

য়াছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়েও তদ্রুপ হইবে। ফলতঃ

নোহের জাহাজারোহণ করিবার দিন পর্য্যন্ত যেমন

লোকেরা ভোজন পান, এবং বিবাহ করণ ও বি

বাহ দেওন, এই ২ কম্মেতে প্রবৃত্ত ছিল, কিন্তু জল

১ ৯

২ ০

২ ১

২ ২

২৩

২ ৪

২ ৫

২ ৩

২ *
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প্লাবন উপস্থিত হইয়া সকলকে বিনষ্ট করিল ;

২৮ এবং লোটের বর্তমান সময়েও যেমন লোকের!

ভোজন পান, ও ক্রয় বিক্রয়, এবং বৃক্ষ রোপণ ও

২১ গৃহ নির্মাণ কর্মেতে প্রবৃত্ত ছিল, কিন্তু যে দিনে

লোট সিদোমহইতে বহির্গত হইল, তদিবসে আ

কাশহইতে সগন্ধক অগ্নি বর্ষিয়া সকলকে বিনষ্ট

৩• করিল, তদ্রুপ মনুষ্যপুত্রের প্রকাশ হওনের দিনেও

৩১ হইবে। তদিনেতে যে কেহ গৃহের ছাতের উপরে

থাকে, সে গৃহের মধ্যস্থিত আপনার দ্রব্যাদি লই

বার নিমিত্তে নীচে না নামুক; এবং যে কেহ ক্ষেত্রে

৩২ থাকে, সেও ফিরিয়া না যাউক। লোটের স্ত্রীকে

৩৩ স্মরণে রাখ। যে জন প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা

করিবে, সেই তাহা হারাইবে; আর যে জন প্রাণ

৩৪ হারাইবে, সেই তাহা রক্ষা করিবে। আমি তো

মাদিগকে কহিতেছি, সেই রাত্রিতে দুই জন এক

শয্যাগত হইলে তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে,

৩৫ এবং অন্য জনকে ত্যাগ করা যাইবে। আর দুই

স্ত্রী একত্র যাতা পিষিলে তাহাদের এক জনকে ধর।

৩২ যাইবে, এবং অন্যকে ত্যাগ করা যাইবে। এবং

দুই পুরুষ ক্ষেত্রেতে থাকিলে, তাহাদের এক জনকে

ধরা যাইবে, এবং অন্যকে ত্যাগ করা যাইবে।

৩৭ তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, এমন কোথায়

হইবে? তাহাতে তিনি কহিলেন, যে স্থানে শব

থাকে, সে স্থানেই গৃধু একত্র হয়।
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বিধবার ও করসঞ্চয়কারির ও যুব অধ্যক্ষের বিবরণ ।

অপর ক্লান্ত না হইয়া অনবরত প্রার্থনা করা লোক

দের কর্তব্য, এই অাশয়ে যীশু এই এক দৃষ্টান্ত

কথা কহিলেন। কোন নগরে এক জন বিচারকর্তা

ছিল, সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না এবং মানুষকেও

মানিত না । পরে তন্নগরনিবাসিনী এক বিধবা

তাহার নিকটে আসিয়া, প্রতিবাদির সহিত আমার

বিচার পরিষ্কার করিয়া দেও, এই নিবেদন করিত।

তাহাতে ঐ বিচারকর্তা কএক দিন পর্য্যন্ত তাহা

স্বীকার করিল না ; পরে মনে ২ ভাবিল, যদ্যপি

ঈশ্বরকে ভয় না করি এবং মনুষ্যকেও না মানি,

তথাপি এই বিধবা অামাকে ব্যামোহ দিতেছে, এ

জন্যে উহার বিবাদ পরিষ্কার করিয়া দিব, নতুবা

সে সর্বদা আসিয়া আমাকে ব্যস্ত করিবে । পরে

প্রভু কহিলেন, ঐ অন্যায়ী বিচারকর্তা যাহা কহে,

তাহাতে মনোযোগ কর। ঈশ্বরের যে মনোনীত

লোকেরা দিবারাত্রি তাহার কাছে প্রার্থনা করে,

তিনি অনেক দিন বিলম্ব করিলেও কি তাহাদের

বিবাদ পরিষ্কার করিবেন না ? আমি তোমাদিগকে

কহিতেছি, ত্বরায় পরিষ্কার করিবেন ; কিন্তু যে

সময়ে মনুষ্যপুত্র আসিবেন, তখন কি পৃথিবীতে

বিশ্বাস পাইবেন ?

অপর আপনাদিগকে ধার্মিক জ্ঞান করিয়া অন্য

সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এমন আত্মাভিমানি
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১• কএক জনকে এই দৃষ্টান্ত কহিলেন। এক ফিকশী

অার এক করসঞ্চয়কারী এই উভয়ে প্রার্থনা করি

১১ তে মন্দিরে গেল। পরে ঐ ফিকশী এক ভিতে

দাড়াইয়া এই প্রার্থনা করিল, “হে ঈশ্বর, আমি

অন্য লোকদের মত উপদ্রবী কি অন্যায়ী কি পার

দারিক নহি, এবং ঐ করসঞ্চয়কারির তুল্যও নহি,

১২ এই জন্যে তোমার ধন্যবাদ করিতেছি; সপ্তাহের

মধ্যে দুই দিন উপবাস, এবং সমস্ত সম্পদের

১৩ দশাংশের একাংশ দান করিয়া থাকি ।” কিন্তু সে।

করসঞ্চয়কারী দুরে দাড়াইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি

করিতে সাহস না পাইয়া বক্ষস্থলে করাঘাত করি

য়া, “হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠ যে আমি, আমাকে দয়া

১৪ কর, এই ঝপ প্রার্থনা করিল । আমি তোমাদিগকে

কহিতেছি, এই দুই জনের মধ্যে কেবল করসঞ্চ

স্নকারী পুণ্যবান গণিত হইয়া নিজ গৃহে গমন

করিল ; কেননা যে কেহ অাপনাকে উন্নত করে,

তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে জন আপনাকে

নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে ।

১৫ পরে তিনি যেন শিশুগণের গাত্র স্পর্শ করেন,

লোকেরা এই অাশয়েতে শিশুদিগকে তাহার নি

কটে অনিল ; শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া আনয়ন

১১ কারিদিগকে অনুযোগ করিল। কিন্তু যীশু শিশুদিগ

কে ডাকিলেন এবং কহিলেন, শিশুদিগকে আমার

নিকটে আসিতে দেও, তাহাদিগকে বারণ করিও

না ; কেননা এই মত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের রাজ্যের
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অধিকারী । আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ১৭

যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রাহ্য না

করে, সে কোন প্রকারে তাহাতে প্রবেশ করিতে

পারিবে না ।

অপর এক জন অধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ১৮

হে পরম গুরো, অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে

আমার কি করা কর্তব্য ? তাহাতে যীশু কহিলেন, ১৯

আমাকে পরম করিয়া কেন বল? ঈশ্বর ব্যতি

রেকে কেহই পরম হয় না । * পরদার করিও না, ২ •

“ নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা

“ সাক্ষ্য দিও না, মাতা পিতাকে সন্ত্রম কর,” এই২

অাজ্ঞা তুমি জ্ঞাত আছ। তখন সে কহিল, বালক- ২১

কালাবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি। এ ২২

কথা শুনিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, এক বিষয়ে

তোমার ত্রুটি আছে, তুমি আপন সর্বস্ব বিক্রয়

করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গেতে

ধন পাইবা, পরে আসিয়া আমার পশ্চাদগামী হও।

কিন্তু এ কথা শুনিয়া সে অধ্যক্ষ অতি শোকান্বিত ২৩

হইল, কারণ তাহার বিস্তর ধন ছিল। তখন যীশু ২৪

তাহাকে অতি শোকান্বিত দেখিয়া কহিলেন, ধনি

লোকদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন

দুষ্কর! ঈশ্বরের রাজ্যে ধনি লোকের প্রবেশ করণ ২৫

অপেক্ষা বরং সুচির ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমনাগমন

করা সহজ। তখন শ্রোতারা জিজ্ঞাসিল, তবে কাহার ২৬

পরিত্রাণ হইতে পারে ? তিনি কহিলেন, যাহা মনু- ২৭
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২৮ ষ্যের অসাধ্য, তাহা ঈশ্বরের সাধ্য। তখন পিতর

কহিল, দেখ, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া

২১ তোমার পশ্চাদগামী হইলাম। তাহাতে তিনি কহি

লেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ঈশ্ব

রের রাজ্যের নিমিত্তে বাটী ও পিতা ও মাতা ও

৩• ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রী ও সন্তানগণকে ত্যাগ করিলে ইহু

কালে তদপেক্ষা প্রচুর ও পরকালে অনন্ত পরমায়ু;

প্রাপ্ত না হইবে, এমন লোক কেহই নাই।

৩১ পরে তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন,

দেখ, আমরা যিকশালম নগরে যাইতেছি; তাহাতে

মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কর্তৃক যেরূপ

লিখিত অাছে, তদনুসারে তাহার প্রতি ঘটিবে ।

৩২ ফলতঃ তিনি অন্যদেশীয়দের হস্তে সমর্পিত হই

বেন, এবং তাহারা তাহাকে পরিহাস করিবে, ও

তাহার প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার করিবে, ও তাহার

৩৩ গাত্রেতে থুথু দিবে ; এবং কোড়া প্রহার করিয়া

তাহাকে বধও করিবে; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে

৩৪ কবরহইতে উঠিবেন। এ কথার ভাব তাহারা কি

ছুই বুঝিতে পারিল না, কারণ তাহাদের নিকটে

অস্পষ্ট হওয়াতে তাহারা তাহার ঐ সকল কথার

মর্ম জানিতে পারিল না ।

৩৫ পরে তিনি যিরীহো নগরের নিকটস্থ হইলে এক

জন অন্ধ পথের পাশ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল ;

৩১ সে লোকসমূহের গমনের শব্দ শুনিয়া তাহার কা

৩৭ রণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে নাসরতীয় যীশু যা
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ইতেছেন, লোকেরা ইহা বলিলে সে উচ্চৈঃস্বরে ৩৮

কহিতে লাগিল, হে দায়ূদের সন্তান যীশু, আমার

প্রতি দয়া করুন। তাহাতে অগ্রগামী লোকেরা চুপ২ ৩৯

বলিয়া তাহাকে ধমক দিল, কিন্তু সে আরও অধিক

চেচাইয়া বলিল, হে দায়ূদের সন্তান, আমার প্রতি

দয়া করুন। তখন যীশু স্থগিত হইয়া আপনার ৪ •

নিকটে তাহাকে আনিতে অাজ্ঞা দিলেন, তাহাতে

সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে পর তিনি তা

হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাহ? তোমার ৪ ১

নিমিত্তে আমি কি করিব? সে কহিল, হে প্রভো,

যেন দেখিতে পাই। তখন যীশু কহিলেন, দেখিতে ৪২

পাও ; তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল। তা- ৪ ৩

হাতে তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু প্রসন্ন হওয়াতে সে

ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে ২ তাহার পশ্চাৎ গমন

করিল; তাহা দেখিয়া সকল লোক ঈশ্বরের প্রশং

সা করিতে লাগিল ।

১ ৯ অধ্যায় ।

সক্কেয়ের বিবরণ ও দশ দাসের দৃষ্টান্ত।

পরে যীশু যিরীহো নগরে প্রবেশ করিয়া তাহার

মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সক্কেয়

নামে করসঞ্চয়কারিবর্গের প্রধান এক ধনবান

ব্যক্তি, যীশু কি প্রকার লোক, তাহা দেখিতে চেষ্টা

করিল , কিন্তু নিজ খর্বতা প্রযুক্ত লোকসমূহের

মধ্যে তাহার দর্শন না পাওয়াতে, যে পথে তিনি

যাইবেন, সেই পথে অগ্রে দৌড়িয়া তাহাকে দে

'

৩
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• খিবার জন্যে এক ডুম্বুরবৃক্ষে উঠিল। পরে যীশু

সেই স্থানে উপস্থিত হইলে উদ্বুদৃষ্টি করিয়া তাহাকে

দেখিয়া কহিলেন, হে সক্কেয়, তুমি শীঘ্র করিয়া

নাম, অদ্য তোমার গৃহে আমাকে বাস করিতে

১ হইবে। তাহাতে সে শীঘ্র নামিয়া আহৃাদপূর্বক

৭ তঁাহাকে গ্রাহ্য করিল। তাহা দেখিয়া সকলেই

বচসা করিয়া কহিতে লাগিল, তিনি অতিথিভাবে

৮ দুষ্ট লোকের গৃহে গমন করিতেছেন। কিন্তু সক্কেয়

দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুকে বলিতে লাগিল, দেখ,

আমার যে সংস্থান অাছে, তাহার অর্দ্ধেক দরিদ্র

দিগকে দান করি ; অার অসঙ্গত করিয়া কাহাহই

তেও যদি কখনো কিছু লইয়া থাকি, তবে চতুর্গুণে

১ তাহা ফিরাইয়া দি। তখন যীশু তাহার বিষয়ে

কহিলেন, ইনিও ইব্রাহীমের এক সন্তান, এই

১ • জন্যে অদ্য ইহার গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল :

কারণ যাহা হারাণ ছিল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া

রক্ষা করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।

১১ পরে তিনি যিরূশালমের নিকটে উপস্থিত হও

স্নাতে ঈশ্বরের রাজত্বের অনুষ্ঠান তখনি হইবে,

লোকেরা এমন অনুভব করিতেছিল, এই কারণ

তিনি শ্রোতাদিগকে এক দৃষ্টান্তকথা উত্থাপন করি

১ ২ য়া কহিলেন। কোন মহৎ লোক আপনার জন্যে

রাজত্বপদ লইয়া ফিরিয়া আসিতে দূর দেশে গে

১৩ লেন । যাত্রার সময়ে অাপনার দশ জন দাসকে

ডাকিয়া দশ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, আমার আগমন পর্য্যন্ত
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ন১৮ লুক । [১১ অধ"}ায় ।

ব্যবসায় কর, এই আজ্ঞা দিলেন । কিন্তু তাহার ১৪

প্রজারা তাহাকে ঘৃণা করিয়া এমত মনুষ্যকে আ

মাদের উপরে রাজত্ব করিতে দিব না,” এমন সং

বািদ তাহার নিকটে পাঠাইল। অনন্তর তিনি

রাজত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে পর

প্রত্যেক জন ব্যবসায় দ্বারা কি প্রকার লাভ করি

যাছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে যে দাসদিগকে মুদ্রা

দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে অাজ্ঞা

করিলেন । তখন প্রথম ব্যক্তি অাসিয়া কহিল,

হে প্রভো, তোমার ঐ এক মুদ্রাদ্ধারা অার দশ

মুদ্রা লাভ হইল। তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি

উত্তম দাস, অতি অল্প বিষয়েতে বিশ্বস্ত হইল ;

এ জন্যে তুমি দশ নগরের কর্তা হও । পরে দ্বিতীয়

জন আসিয়া কহিল, হে প্রভো, তোমার ঐ এক

মুদ্রাদ্বারা পাচ মুদ্রা লাভ হইল। তাহাতে তিনি

তাহাকে কহিলেন, তুমিও পাচ নগরের কর্তা হও।

পরে অন্য জন অাসিয়া কহিল, হে প্রভো, দেখ,

আমি তোমার মুদ্রা গামছাতে বান্ধিয়া রাখিয়াছি,

এই লও। তুমি কঠিন লোক, যাহা রাখ নাই তা

হাই তুলিয়া লইয়া থাক, এবং যাহা বুন নাই তা

হাই কাটিয়া থাক ; অতএব আমি তোমাহইতে

ভীত হইলাম। তখন তিনি কহিলেন, অরে দুষ্ট

দাস, তোমার নিজ মুখের (কথাতেই) তোমাকে

দোষী করিব; যাহা রাখি নাই তাহাই তুলিয়া লই,

এবং যাহা বুনি নাই তাহাই কটি, আমি এমন

১ ৫

১ …

১ ৭

১ ৮

১ ৯

২ ০

২ ১

২ ২
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১৯ অধ্যায় ।] লুক । ৯৯

২৩ কঠিন লোক, ইহা যদি তুমি জানিয়াছ, তবে আমার

২ ৪

২ ৭

২ ৮

৩ ০

৩ ২

টাকা বণিকের হস্তে কেন সমর্পণ কর নাই ? তাছা

করিলে আমি আসিয়া সুদের সহিত তাহা পাই

তাম। পরে তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে এই আজ্ঞ।

দিলেন, ইহার নিকটস্থইতে ঐ মুদ্রা লইয়া যাহার

দশ মুদ্রা আছে, তাহাকে দেও । তাহাতে তাহারা

কহিল, হে প্রভো, উহার দশ মুদ্রা আছে। আমি

তোমাদিগকে কহিতেছি, যাহার কাছে বাড়ে, তা

হাকে অারও দত্ত হইবে ; কিন্তু যাহার কাছে বাড়ে

না, তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ অাছে তাহাও তাহার

নিকটহইতে নীত হইবে। কিন্তু আমার কর্তৃত্বের

বশে থাকিতে অসম্মত যে আমার শত্রুগণ, তাহা

দিগকে অানিয়া অামার সাক্ষাতে সংহার কর।

অপর এই উপদেশকথা কহিয়া তিনি অগ্রগামী

হইয়া ষিব্ধশালম নগরে গমন করিলেন। তাহাতে

জৈতুন নামে খ্যাত পর্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও

বৈথনিয়া গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে পর তিনি

দুই শিষ্যকে ইহা কহিয়া পাঠাইলেন, তোমরা ঐ

সম্মুখস্থ গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র যাহাতে কোন

মনুষ্য কখনো আরোহণ করে নাই, এমন এক

গর্দভশাবককে বান্ধা দেখিতে পাইবা, তাহাকে

১ খুলিয়া আন। তাহাতে কেন খুলিতেছ? এমন কথা

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে বলিও, ইহাতে

প্রভুর প্রয়োজন আছে। তখন তাহার। প্রেরিত

হইয়া গমন করিলে তাহার কথানুসারে সকলি
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১ ০ ০ লুক। [১১ অধ্যায় !
:

পাইল । গর্দভশাবককে খুলিবার সময়ে তাহার

স্বামিরা বলিল, গদভশাবককে কেন খুলিতেছ ?

তাহাতে তাহারা কহিল, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন

আছে। পরে তাহারা সেই গর্দভশাবককে যীশুর

নিকটে আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র

পাতিয়া তদুপরি যীশুকে আরোহণ করাইল। পরে

যাত্রা করণু সময়ে লোকেরা পথিমধ্যে আপনা

দের বস্ত্র পাতিয়া দিতে লাগিল। আর জৈতুন

পর্বতহইতে অবরোহণের পপের নিকটে উপস্থিত

হুইলে শিষ্যসমূহ যীশুর পূর্বদৃষ্ট মহৎকর্ম সকল

স্মরণ করিয়া, “যে রাজা প্রভুর নামে আসিতেছেন

তিনি ধন্য, স্বর্গেতে কুশল এবং সর্বউচ্চেতে জয়

ধনি হউক;' এই কথা কহিয়া আনন্দপূর্বক উচ্চৈঃ

স্বরে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল । তখন

লোকারণ্যের মধ্যহইতে কএক জন ফিকশী ইহা

শুনিয়া যীশুকে কহিল, হে উপদেশক, অাপনকার

শিষ্যদিগকে অনুযোগ করুন । তাহাতে তিনি উত্তর

করিলেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, উহার।

যদি নীরব হইয়া থাকে, তবে প্রস্তর সকল হঠাৎ

উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে ।

পরে তিনি নগরের সন্নিকটে আসিয়া তাহার

প্রতি অবলোকন করিয়া অশ্রুপাত পূর্বক কহি

লেন, হায় ২ যদি তুমি পূর্বে বা তোমার এই দি

নেতে নিজ মঙ্গলের উপলব্ধি পাইতা, (তবে উত্তম

হুইত ;) কিন্তু এই ক্ষণে তাহা তোমার দৃষ্টির অগো

৩৩

৩৪

৩ ৫

৩ º

৩ °

©৮

৩ ১ *

8 ১

৪ ২
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৪ ৩ চর হয়। তুমি আপন পরিত্রাণের সময়ের প্রতি

| • •

মনোযোগ কর নাই, এই জন্যে যে কালে তোমার

শত্রুবর্গ জাঙ্গাল বাঁধিয়া তোমার চতুর্দিক বেষ্টন

করিয়া অবরুদ্ধ করিবে এবং বালকগণের সহিত

তোমাকে এমত ভূমিসাৎ করিবে, যে তোমার

মধ্যে একখান প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে

না, এমন কাল উপস্থিত হইবে । পরে তিনি মন্দি

রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ ক্রয় বিক্রয়কারি

৪ ৬ দিগকে বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন,

| ••

“ আমার গৃহ প্রার্থনাগৃহ,” এই ঝপ লিপি আছে,

কিন্তু তোমরা তাহা দসু্যর গহ্বর করিতেছ। পরে

তিনি প্রত্যহ মন্দিরের মধ্যে উপদেশ দিতে লাগি

লেন ; অনন্তর যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ এবং

প্রধান লোকেরা তাহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা

| ৪৮ করিল ; কিন্তু তাহার উপদেশে লোক সকল নি

বিষ্টচিত্ত থাকাতে তাহারা তাহা করিতে কোন

সুযোগ পাইল না।

২ ০ অধ্যায় ।

যাঞ্জক ও অধ্যাপক ও সিদুকিদিগকে নিরুত্তর করণ ।

পরে এক দিবস যীশু মন্দিরের মধ্যে সুসমাচার

প্রচার করিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন,

এমত সময়ে প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ ও

প্রাচীন লোকেরা তাহার নিকটে আসিয়া জি

জ্ঞাসা করিল, তুমি কি ক্ষমতাতে এই সকল কম্ম

করিতেছ? আর তোমাকেই বা এমন ক্ষমতা কে
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দিল ? তাহা আমাদিগকে বল । তখন তিনি উত্তর

করিলেন, আমিও তোমাদিগকে এক কথা জিজ্ঞাসা

করি, আমাকে তাহার উত্তর দেও । যোহনের অব

গাহন ঈশ্বরের কি মনুষ্যের অাজ্ঞাতে হইল? তা

হাতে তাহারা পরস্পর ইহা বিবেচনা করিতে লা

গিল, যদি ঈশ্বরের বলি, তবে তোমরা তাহাকে

প্রত্যয় কর নাই কেন? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে।

আর যদি মনুষ্যের বলি, তবে তাবৎ লোক অামা

দিগকে প্রস্তরাঘাত করিবে, কারণ যোহন যে ভবি

ষ্যদ্বক্তা ছিল, ইহা সকলেরি দৃঢ় বোধ আছে।

অতএব তাহারা উত্তর করিল, কাহার অাজ্ঞাতে

হইল, তাহা আমরা জানি না । তখন যীশু তাহাদি

গকে কহিলেন, তবে কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম

করিতেছি, তাহা আমিও তোমাদিগকে কহিব না।

পরে তিনি লোকদিগের নিকটে এই দৃষ্টান্ত

কথা কহিতে লাগিলেন; কোন ব্যক্তি ক্ষেত্রে দ্রণ

ক্ষণলতা রোপণ করিয়া ঐ ক্ষেত্র রূষকদের হস্তে

সমর্পণ করিয়া বহুদিনের নিমিত্তে দূরদেশে গমন

করিলেন । পরে তাহারা যেন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল

তঁাহাকে দেয়, এই নিমিত্তে তিনি উপযুক্ত সময়ে

কৃষকদের নিকটে এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন ;

কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে প্রহার করিয়া রিক্ত হস্তে

বিদায় করিল। পরে তিনি পুনর্বার আর এক দা

সকে পাঠাইলে তাহাকেও প্রহার করিল, এবং

অপমানগ্রস্ত করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল। পরে

৩

১ ১

১ ২
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তিনি তৃতীয় বার আর এক জনকে পাঠাইলেন,

তাহাতে তাহারা তাহাকেও ক্ষত বিক্ষত করিয়া

১৩ বাহিরে ফেলিল। তখন ঐ ক্ষেত্রের স্বামী বিবেচনা

করিলেন, এইক্ষণে আমার কর্তৃব্য কি? আমার

প্রিয় পুত্রকে পাঠাইয়া দিলে বোধ করি তাহারা

১৪ তঁাহাকে দেখিয়া সমাদর করিবে। কিন্তু কৃষকেরা

তাহাকে দেখিয়া পরস্পর এই মন্ত্রণা করিতে লা

গিল, এই উত্তরাধিকারী ; অাইস, ইহাকে বধ করি,

১৫ তাহাতে অধিকার আমাদের হইবে । পরে তাহারা

তাহাকে ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। তা

হাতে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা তাহাদের প্রতি কি -

• ১৬ করিবেন? তিনি আসিয়া ঐ কৃষকদিগকে সংহার

করিয়া অন্যদের হস্তে ঐ ক্ষেত্র সমর্পণ করিবেন।

এই কথা শুনিয়া কোন লোক কহিল, এমন ঘটনা

১৭ যেন না হয়। কিন্তু যীশু তাহাদের প্রতি অবলোকন

করিয়া কহিলেন, তবে এই শাস্ত্রীয় বচনের তাৎ

পর্য্য কি, “ গণথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে,

“ তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল ?”

১৮ অগর যে জন সেই প্রস্তরের উপরে পড়িবে, সে ভগ্ন

হইবে, কিন্তু যাহার উপরে সেই প্রস্তর পড়িবে,

তাহাকে ধূলিবৎ চূর্ণ করিবে।

১১ তিনি আমাদের বিষয়ে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন,

ইছা বুঝিয়া প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ সেই

সময়ে তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোক

২• দিগকে ভয় করিল, । অতএব তাহার প্রতি সতর্ক
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হইয়া কোন প্রকারে তাহার বাক্যের ছিদ্র ধরিয়া

যেন তাহাকে দেশাধিপতির হস্তে ও শাসনেতে

সমর্পণ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে কএক জন

সাধুবেশধারি চরকে তাহার নিকটে প্রেরণ করিল।

তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, ২ ১

আপনি প্রকৃত কথা কহিয়া সৎ উপদেশ দিতেছেন,

এবং কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া সত্যরূপে ঈশ্ব

রের পথ দেখাইতেছেন, ইহা আমরা জানি । কৈসর ২ ২

রাজাকে রাজস্ব দেওয়া অামাদের কর্তব্য কি না ?

তিনি তাহাদের খলতা বুঝিয়া কহিলেন, আমার ২৩

পরীক্ষা কেন করিতেছ? আমাকে একটা সিকি ২৪

দেখাও । ইহাতে লিখিত এই মূর্তি ও নাম কাহার?

তাহারা কহিল, কৈসরের । তখন তিনি কহিলেন, ৯ •

তবে কৈসরের যাহা তাহা কৈসরকে দেও, এবং

ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও। তাহাতে লোক- ২ ১

দিগের সাক্ষাতে তাহার কথার কোন ছিদ্র ধরিতে

না পাইয়া তাহারা তাহার উত্তরে অাশ্চর্য্য জ্ঞান

করিয়া অবাক হইয়া থাকিল ।

অপর কবরহইতে উত্থান অস্বীকারকারি সিদুকি ২৭

গণের কএক জন আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

ছে গুরো, * কাহারো স্ত্রীবিশিষ্ট ভ্রাতা যদি নিঃসন্তান ২৮

হইয়া মরে, তবে সে তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া

ভ্রাতার বংশ উৎপন্ন করিবে, মুসা আমাদের প্রতি

এমন অাজ্ঞা লিখিয়াছে । কিন্তু কোন লোকেরা ২ ১

সাত ভাই ছিল ; তাহাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহু করি
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৩• য়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল। অপর দ্বিতীয় ব্যক্তি

তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিল, কিন্তু সেও নিঃসন্তান

৩১ হইয়া মরিল । পরে তৃতীয় জন ঐ স্ত্রীকে বিবাহ

করিল ; এই ঝপে ক্রমে ২ সাত জনই তাহাকে

৩২ বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল । সকলের

' ৩৩ শেষে সে স্ত্রীও মরিল। অতএব কবরহইতে উত্থান

সময়ে সে তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে ? যে

হেতুক তাহারা সাত জনই তাহাকে বিবাহ করিয়া

৩৪ ছিল । তখন যীশু উত্তর করিলেন, এই জগতের

৩৫ লোকেরা বিবাহ করে এবং বাগদত্তা হয়, কিন্তু

যাহারা সেই জগৎ পাইবার যোগ্যপাত্র গণিত,

তাছারা কবরহইতে উত্থান করিয়া বিবাহ করে

৩১ না, এবং বাগদত্তাও হয় না । আর তাহারা পুন

র্বণর মরেও না, কিন্তু কবরহইতে উত্থাপিত হইয়া

৩৭ ঈশ্বরের সন্তান ও স্বর্গদূতগণের সদৃশ হয়। অধি

কন্তু পরমেশ্বর ইব্রাহীমের ঈশ্বর, ও ইসহাকের

ঈশ্বর, ও যাকুবের ঈশ্বর, মূসা ঝোপের বৃত্তান্তে

ইহা বলিয়া কবরহইতে মৃতদের উত্থানের প্রমাণ

৩৮ দেখাইয়াছে। যেহেতুক ঈশ্বর যিনি তিনি মৃত

লোকদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবৎ লোকদেরই

৩১ ঈশ্বর, তাহার নিকটে সকলেই জীবৎ আছে। ইহা

শুনিয়া কএক জন অধ্যাপক কহিল, হে উপদেশক,

৪ • অাপনি বিলক্ষণ উত্তর দিলেন। এবং ইহার পর

তঁাহাকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তাহা

দের সাহস হইল না ।
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পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, খ্রীষ্ট যিনি

তিনি দায়ূদের সন্তান, এ কথা লোকেরা কেমন

করিয়া বলে? যেহেতুক দায়ূদ আপনি গীতপুস্তকে

এই কথা কহিয়াছে, “পরমেশ্বর আমার প্রভুকে

“কহিলেন, আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তো

“ মার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার

“ দক্ষিণে বৈস।” অতএব দায়ূদ যদি তাহাকে প্রভু

করিয়া বলে, তবে তিনি কি প্রকারে তাহার সন্তান

হইতে পারেন ? পরে তিনি তাবৎ লোকদের কর্ণ

গোচরে শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাহারা দীর্ঘ পরি

চ্ছদান্বিত হইয়া ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে, এবং

হাটে বাজারে লোকদের নমস্কার ও ভজনালয়ে

প্রধান স্থান এবং ভোজের সময়ে প্রধান অাসন

ভাল বাসে ; এবং বিধবাদিগের সর্বস্ব গ্রাস করি

য়া ছলেতে দীর্ঘ কাল প্রার্থনা করে, এমন যে

অধ্যাপকেরা, তাহাদের বিষয়ে সাবধান হও ; তা

হাদের ঘোরতর দণ্ড হইবে। -

- ২ ১ অধ্যায় ।

মন্দিরের বিনাশ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য ।

পরে ধনি লোকেরা ভাণ্ডারে দান রাখিতেছে,

তাহা তিনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন ; ইতো

মধ্যে এক দীনহীন বিধবাকে সেই স্থানে দুই

পাই রাখিতে দেখিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন,

আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই দরিদ্র।

বিধবা সকলহইতে অধিক রাখিল ; কেননা অন্য

৪ ১

৪ ২

3 8

৪ ৫

8 9

8 ৭
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সকলে আপনাদের প্রচুর ধনের কিঞ্চিৎ ২ ঈশ্ব

রের উদ্দেশ্য দানের সহিত রাখিল, কিন্তু এই

দীনহীন দীনপাতের জন্যে আপনার যে যৎকিঞ্চিৎ

ছিল, তাহা সমুদয় রাখিল।

৫ অপর উত্তম প্রস্তর ও উৎসর্গভ্রব্যেতে মন্দির

কেমন সুশোভিত হইয়াছে, এ কথা কেহ ২ বলিলে

৬ তিনি উত্তর করিলেন, তোমরা এই যে সকল দেখি

তেছ, ইহার এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থা

কিবে না, সকলি ভূমিসাৎ হইবে, এমন সময় আ

৭ সিতেছে । তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো,

এ প্রকার ঘটনা কবে হইবে? আর এই ঘটনা

৮ উপস্থিত হওনের চিহূ বা কি? তখন তিনি কহিলেন,

সাবধান, কেহ তোমাদিগকে না ভুলাউক; অনেকে

আমার নাম ধরিয়া আসিবে, এবং আমি খ্রীষ্ট,

ও সময় উপস্থিত,” এই কথা কহিবে ; তাহাদের

১ পশ্চাদগামী হইও না । আর যুদ্ধ এবং উপপ্লবের

সংবাদ শুনিলে শঙ্কাযুক্ত হইও না; কেননা প্রথমে

এই সকল ঘটনা আবশ্যক হয় ; কিন্তু আপাততো

যুগান্ত হইবে না।

১• আরও কহিলেন, তৎকালে দেশের বিপক্ষে দেশ,

১১ ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে ; এবং স্থানে ২

মহাভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইবে, আর

অাকাশমণ্ডলে ভয়ঙ্কর দর্শন ও আশ্চর্য্য লক্ষণ

১৯ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এই সকল ঘটনার পুর্বে

লোকেরা তোমাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তোমা
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১ ০৮ লুক । [২১ অধ্যায় ।

দিগকে তাড়না করিবে, এবং ভজনালয়ে ও কারণ

গারে সমর্পণ করিবে ; এবং অামার নামের নিমিত্তে

তোমরা রাজা ও দেশাধ্যক্ষদের সম্মুখে আনীত

হুইবা । সাক্ষ্যের জন্যে এই সকল তোমাদের প্রতি

ঘটিবে। কিন্তু সে সময়ে কি উত্তর দিতে হইবে, তা

হার নিমিত্তে চিন্তা করিব না, ইহা মনে স্থির কর ।

আমি তোমাদিগকে এমত বাক্পটুতা ও জ্ঞান দিব,

যে বিপক্ষের কোন উত্তর কি আপত্তি করিতে

পারিবে না। আর তোমরা পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ

ও জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ কর্তৃক পরহস্তে সমর্পিত হইব ;

তাহাতে তোমাদের কাহাকে ২ তাহারা বধ করা

ইবে । এবং তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত সকলের

নিকটে ঘৃণাস্পদ হইবা । কিন্তু তোমাদের মস্তকের

একটি কেশও বিনষ্ট হইবে না ; অতএব ধৈর্য্যাবল

স্বন করিয়া আপন ২ প্রাণ রাক্ষা কর।

অার যিরূশালম্ নগরকে সৈন্যসামন্তদ্বার বে

ষ্টিত দেখিলে তাহার উচ্ছিন্ন হইবার সময় যে সন্নি

কট ইহা জানিবা। তখন যিহূদী দেশস্থ লোকের।
পর্বতে পলায়ন করুক, ও যাহার। ( নগরের ) মধ্যে

থাকে, তাহারা তন্মধ্যহইতে পলায়ন করুক, এবং

যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহারা নগরের মধ্যে

প্রবেশ না করুক ; কেননা সমুচিত দণ্ড দেওনের

ঐ সময় হইবে, তাহাতে ( তদ্বিষয়ে ) ষে সকল

লিখিত অাছে, তাহা সফল হইবে। কিন্তু তৎকালে

গর্রবতী ও স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের দুর্গতি হইবে, যে

১ 8
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১ ১

১ ৭
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১ ৯

২ ১

২ ২

২ ৩
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২১ অধ্যায় ।] লক । ১ ০ ১
«

হেতুক এই লোকদের উপরে কোপ ও দেশের

২৪ মধ্যে বিষম দুর্গতি ঘটিবে। ফলতঃ তাহারা খড়গ

ধারেতে পতিত হইবে, এবং বন্দী হইয়া তাবৎ

দেশে নীত হইবে ; আর অন্যদেশীয়দের সম্পূর্ণ

সময় উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত ফিকশালম নগর তা

২ • হুাদের পদতলে দলিত হইবে। এবং সুর্য্যে ও চন্দ্রে

ও নক্ষত্রেতে লক্ষণাদি হইবে, এবং পৃথিবীস্থ তা

বৎ দেশীয়দের দুঃখ ও ভাবনা, এবং সমুদ্রের ও

• ১ তরঙ্গের তর্জন গর্জন হইবে । এবং পৃথিবীতে

ভবিঘটনা চিন্তা করিয়া মনুষ্যেরা ভয়েতে মৃতকল্প

হইবে ; কেননা অাকাশমণ্ডলের গ্রহগণ বিচলিত

২ ৭ হইবে। তখন পরাক্রমে ও মহাতেজেতে মেঘাকচ

২৮ মনুষ্যপুত্রকে আসিতে দেখিবে। কিন্তু এ সকল

ঘটনার উপক্রম হইলে মুখ তুলিয়া উর্দুদুষ্টি করিও ;

যেহেতুক তোমাদের মুক্তির সময় সন্নিকট হইবে।

২১ অপর এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, দেখ, ডুম্বুরাদি

৩• বৃক্ষের নবীন পত্র দেখিলে গ্রীষ্মকাল সন্নিকট

হইতেছে, ইহা যেমন আপনারা জানিতে পাির,

৩১ তদ্রপ এই সকল ঘটনার উপক্রম দেখিলে ঈশ্বরের

৩১ রাজত্ব সন্নিকট ইহাও জানিও । আমি তোমাদি

গকে যথার্থ কহিতেছি, এই বর্তমান কালের লো

৩৩ কদের গত হওনের পূর্বে সেই সকল ঘটিবে । অা

কাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে; তথাপি আমার

৩৪ কথার লোপ কখনো হইবে না । অতএব অসঙ্গত

ভোজনে ও পানে কিম্বা সাংসারিক চিন্তাতে তো
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মাদের মন মত্ত হইয়া থাকিলে তোমাদের অনপে

ক্ষিত সময়ে সেই দিন যেন উপস্থিত না হয়, এই

জন্যে আপনাদের বিষয়ে সাবধান হইয়া থাক।

পৃথিবীস্থ সমুদয় লোকের পক্ষে সে দিন ফণদের

স্বরূপ উপস্থিত হইবে। তোমরা যেন এই ভাবি

ঘটনা উত্তীর্ণ হইতে এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দা

ড়াইতে যোগ্য হও, এ কারণ সাবধান হইয়া নির

ন্তর প্রার্থনা কর।

তৎকালে তিনি দিবাতে মন্দিরের মধ্যে উপ

দেশ দিয়া রাত্রিতে জৈতুন নামক পর্বতে গমন

করিতেন। আর প্রতু্যষে লোক সকল তঁাহার কথা

শ্রবণার্থে মন্দিরে তাহার নিকটে আসিত।

২২ অধ্যায় ।

প্রভুর ভোজ নিরূপণ ও উদ্যানে খুঁৗষ্টের দুঃখ ।

অপর তাড়ৗশূন্য রুটীর পর্বের সময় উপস্থিত

হইলে প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা কি প্রকারে

তঁাহাকে বধ করিতে পারে, ইহার উপায় চেষ্টা

করিল, কিন্তু তাহারা লোকদিগকে ভয় করিল ।

এই সময়ে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে গণিত ই স্করিয়েণ

তীয় উপাধি বিশিষ্ট যে যিহূদা, তাহাতে শয়তান

অাশ্রয় করাতে সে গিয়া কি প্রকারে যীশুকে তাহা

দের হস্তগত করিতে পারে, এই যুক্তি প্রধান যাজ

কদের ও সেনাপতিদের সহিত করিল । তাহাতে

তাহারা তুষ্ট হইয়া তাহাকে টাকা দিতে পণ করি

লে, সে তাহা স্বীকার করিয়া যাহাতে জনতার

৩ ৫

৩ ৭

© →
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২২ অধ্যায় ।] লুক। ১ ১ ১

°

৯ •

১ ২

১ 8

১ ৬

অগোচরে তাহাকে তাহাদের হস্তগত করিতে

পারে, এমন সুযোগ চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনন্তর তাড়ীশুন্য রুটীর দিনেতে, অর্থাৎ যে দি

নেতে নিস্তারপর্বের মেষশাবক বধ করিতে হইবে,

সেই দিনে যীশু পিতরকে ও যোহনকে প্রেরণ

করিয়া কহিলেন, তোমরা গিয়া আমাদের ভোজ

নের নিমিত্তে নিস্তারপর্বের দ্রব্য অায়োজন কর ।

তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাসিল, কোথায় অায়োজন

করিব ? অাপনকার ইচ্ছা কি ? তখন তিনি কহি

লেন, দেখ, নগরে প্রবেশ করিবামাত্র এক জন

জলকুম্ভ লইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে,

সে যে বাটীতে প্রবেশ করিবে, তোমরাও সেই

১ বাটীতে তাহার পশ্চাৎ যাইয়া বাটীর কর্তাকে বল,

গুরু কহিতেছেন, আমি যে স্থানে শিষ্যগণের সহিত

নিস্তারপর্বের ভোজ করিতে পারি : সে অতিথি

শালা কোথায় ? তাহাতে সে ব্যক্তি সুসজ্জিত

দ্বিতীয় তলার এক প্রশস্ত কুঠরী দেখাইয়া দিবে;

তোমরা সেই স্থানে ভোজের আয়োজন কর। তা

হাতে তাহারা যাইয়া তাহার বাক্যানুসারে সমস্ত

দেখিয়া তথায় নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করিল।

পরে সময় উপস্থিত হইলে যীশু দ্বাদশ প্রেরিতের

সম্ভিত ভোজনে বসিয়া কহিলেন, আমার দুঃখ

ভোগের পূর্বে তোমাদের সহিত এই নিস্তারপর্বের

ভোজে ভোজন করিতে আমি অত্যন্ত বাঞ্ছা করি

লাম। এবং তোমাদিগকে কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত
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'১ ১ ২ লক৭
। [২২ অধ্যায় ।

ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা সিদ্ধ না হয়, সে দিন পর্য্যন্ত

ইহা আর ভোজন করিব না । অপর তিনি পানপাত্র ১৭

লইয়া, ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্বক তাহাদিগকে দিয়া

কহিলেন, ইহা গ্রহণ করিয়া আপনাদের মধ্যে বি

ভাগ কর ; তোমাদিগকে কহিতেছি, যাবৎ ঈশ্বরের ১৮

রাজত্বের সংস্থাপন না হয়, তাবৎ আমি দ্রাক্ষা

ফলের রস আর পান করিব না । পরে রুটী লইয়া ১ ৯

ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্বক ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে

দিয়া কহিলেন, তোমাদের নিমিত্তে সমর্পিত অামার

শরীরস্বরূপ এই রুটী ; আমাকে স্মরণ করিবার জন্যে

ইহা ভোজন কর । অপর ভোজন সাঙ্গ হইলে ২ •

তিনি তদ্রুপে পানপাত্র লইয়া কহিলেন, তোমাদের

নিমিত্তে পাতিত যে অামার রক্ত, তাহার দ্বার।

স্থিরীকৃত নূতন নিয়মম্বঝপ এই পাত্র ।

দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে পরহস্তগত করিবে, সে ২ ১

আমার সহিত ভোজনাসনে বসিতেছে । অার ষে ২ ২

প্রকার নিরূপিত আছে, তদনুসারে মনুষ্যপুত্রের

গতি হইবে তাহা সত্য ; কিন্তু যে ব্যক্তিদ্বারা তিনি

পরহস্তগত হইবেন, তাহার সন্তাপ হইবে । তখন ১ ৩

তাহাদের মধ্যে কোন জন এমন কর্ম করিবে, তাহা

তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ।

_আর তাহাদের মধ্যে কোন জন শ্রেষ্ঠরূপে গণিত ৪

®হইবে, এই বিষয়েও তাহাদের বাদানুবাদ হইয়া

ছিল । একারণ তিনি কহিলেন, অন্যদেশীয়দের ২৫

রাজবর্গ প্রজাদের উপরে কর্তৃত্ব করিয়া থাকে, এবং
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২ ৬

২ ৭

২ ৮

২ ৯

৩ ১

৩২

৩৪

শাসনকতৃর্গণ ভূপালকপে বিখ্যাত হয়। কিন্তু

তোমাদের মধ্যে তদ্রপ হইবে না ; তোমাদের মধ্যে

যে জন শ্রেষ্ঠ হইবে, সে কনিষ্ঠের ন্যায় হউক ;

এবং যে উপদেশক হইবে, সে সেবকের সদৃশ

হউক। ভোজনোপবিষ্ট ব্যক্তি আর পরিচারক,

ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যে ভোজনে বসিতেছে,

সে কি শ্রেষ্ঠ নহে ? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে

এক জন পরিচারকের ন্যায় অাছি । অার তোমরা

অামার পরীক্ষা সময়ে প্রথমাবধি আমার সঙ্গে

রহিয়াছ, এ জন্যে পিতা যেমন আমার নিমিত্তে

এক রাজ্য নিঝপণ করিয়াছেন, আমিও তেমনি

তোমাদের জন্যে এক রাজ্য নিঝপণ করি ; তাহাতে

তোমরা আমার রাজ্যে ও ভোজনাসনে সঙ্গে ভো

জন পান করিবা, এবং সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়ে

লের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবা ।

অপর প্রভু কহিলেন, হে শিমোন ২, দেখ, চা

লুনীতে যেমন ধান্যকে নাচায়, তদ্রুপ নাচাইতে

শয়তান তোমাদিগকে হস্তগত করিতে চাহে ; কিন্তু

তোমার বিশ্বাসের লোপ যেন না হয়, এই জন্যে

আমি তোমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিলাম , আর

তোমার মন পরিবর্ত হইলে ভ্রাতৃগণের মন স্থির

কর । তখন সে কহিল, হে প্রভো, আমি তোমার

সঙ্গে কারাগারে যাইতে ও মৃতু্যুভোগ করি

তেও প্রস্তুত আছি। তাহাতে তিনি কহিলেন, স্কে

পিতর, তোমাকে কহিতেছি, অদ্য কুকুড়াডাকের
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পূর্বে তুমি যে আমাকে চিন, ইহু। তিন বার

অস্বীকার করিবা ।

অপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সময়ে থলী ৩৫

ও ঝুলি ও পাদুকা ব্যতিরেকে তোমাদিগকে পাঠা

ইয়াছি, তখন কি তোমাদের কিছু অকুলান হই

য়াছে? তাহাতে তাহারা কহিল, কিছুই না । তখন ৩১

তিনি কহিলেন, কিন্তু এইক্ষণে থলী ও ঝুলি যাহার

নিকটে থাকে, তাহাকে তাহা লইতে হইবে ; এবং

যাহার কাছে খড়গ না থাকে, তাহাকে আপন বস্ত্র

বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করিতে হইবে । কেননা ৩৭

আমি তোমাদিগকে কহিতেছি ; “তিনি পাপিদের

• সহিত গণিত হইলেন,” এই যে লিখিত বচন,

তাহাও এখন আমাতে ফলিবে ; যেহেতুক আমার

সম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয় সিদ্ধ হইতে হইবে । তখন ৩৮

তাহারা কহিল, এই দেখ, প্রভো, দুই খান খড়গ

আছে। তাহাতে তিনি কহিলেন, এই যথেষ্ট।

পরে তিনি তথাহইতে বহির্গত হইয়া আপনার ৩ ১

ব্যবহারানুসারে জৈতুন নামক পর্বতে গেলেন ;

এবং শিষ্যগণ তঁাহার পশ্চাৎ গমন করিল । সেই ৪ •

স্থানে উপস্থিত হইলে পর তিনি তাহাদিগকে কহি

লেন, যেন পরীক্ষাতে না পড়, এই জন্যে প্রার্থনা

কর। পরে তাহাদের হইতে এক তীরভূমি দূরে ৪ ১

গিয়া হাটু পাতিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, ছে ৪২

পিতঃ, যদি তোমার অভিমত হয়, তবে এই পান

পাত্র আমার নিকট হইতে দূর কর ; কিন্তু আমার
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৪ ৩ ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক । ঐ

সময়ে তাহাকে শক্তি প্রদান করিতে স্বর্গহইতে

• ঃ এক দূত দর্শন দিল । পরে তিনি যন্ত্রণাতে ব্যাকুল

হইয়া আরও দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে

রক্তের বড় ২ ফোটার ন্যায় তাহার ঘর্ম ভূমিতে

৪ ৫ পড়িতে লাগিল । অনন্তর প্রার্থনাহইতে উঠিয়া

শিষ্যগণের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে মনো

৪ ১ ঢুঃখে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন, কেন নিদ্রা যাই

তেছ? উঠ, পরীক্ষাতে যেন না পড়, এই জন্যে

প্রার্থনা কর ।

৪ ৭ এই কথা কহিবার সময়ে দ্বাদশের মধ্যে গণিত

যিহূদা নামক শিষ্য জনতা সঙ্গে লইয়া তাহাদের

অগ্রে চলিয়া যীশুকে চুম্বন করণার্থে তাহার নি

•• কটে আইল। তাহাতে যীশু কহিলেন, হে যিহূদা,

চুম্বন করিয়া কি মনুষ্যপুত্রকে পরহস্তগত করিতেছ?

৪ ১ তখন কি ২ ঘটিবে, তাহা অনুমান করিয়া সঙ্গিরা

কহিল, হে প্রভো, আমরা কি খড়গাঘাত করিব ?

• • তাহাতে এক জন খড়গাঘাতে মহাযাজকের এক

• ১ দাসের দক্ষিণ কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিল। এখন

ক্ষান্ত হও, এই কথা বলিয়া যীশু তাহার কর্ণ স্পর্শ

• ২ করিয়া সুস্থ করিলেন । পরে যীশু নিকটস্থ প্রধান

যাজকগণ ও মন্দিরের সেনাপতিবর্গ ও প্রাচীন

লোকদিগকে কহিলেন, খড়ুগ ও যষ্টি লইয়া আ

• ৩ মাকে কি চোর ধরিতে অাইলা? যে সময়ে আমি

তোমাদের সঙ্গে দিনে ২ মন্দিরে থাকিতাম, তখন
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আমাকে ধরিতে হস্ত বিস্তার করিল না; কিন্তু এখন

তোমাদের এবং অন্ধকারের কর্তৃত্বের সময় হইল।

পরে তাহারা তাহাকে ধরিয়া মহাযাজকের • ৪

অট্টালিকাতে লইয়া গেল। তাহাতে পিতরু দূরে ২ ৫৫

পশ্চাৎ গিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে যে স্থানে অগ্নি

জ্বালিয়া লোকেরা একত্র বসিয়াছিল, সে স্থানে

তাহাদের সঙ্গে বসিল। পরে অগ্নির নিকটে বসি- ৫৬

বার সময়ে এক দাসী তাহাকে দেখিয়া মনোযোগ

পূর্বক তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, এই

ব্যক্তিও তাহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে তঁাহাকে ৫ ৭

অস্বীকার করিয়া কহিল, হে নারি, আমি তাহাকে

চিনি না । অপর ক্ষণেককাল বিলম্বে আর এক জন ৫৮

তাহাকে দেখিয়া বলিল, তুমিও তাহাদের এক জন

বট। পিতর উত্তর করিল, হে মনুষ্য, আমি নহি । .

তাহার অাড়াই দণ্ড পরে অার এক জন নিশ্চয় ৫ ১

করিয়া বলিল, সত্যই, এ ব্যক্তিও তাহার এক জন

সঙ্গী, কেননা এ গালীলীয় লোক । পিতর কহিল, ১•

হে মনুষ্য, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি বুঝি

না , এই কথা কহিবামাত্র কুকুড় ডাকিয়া উঠিল।

তখন প্রভু ফিরিয়া পিতরের প্রতি দৃষ্টি করিলে, ১১

কুকুড়াডাকের পূর্বে আমাকে তিন বার অস্বীকার

করিব, প্রভুর এই পূর্বকথা পিতরের স্মরণে হুও

রাতে সে বাহিরে গিয়া মহাখেদে ক্রন্দন করিল । ৬২

তখন যীশুর প্রহরি লোকেরা বিদ্রুপ করিয়া ১৩

তঁাহাকে প্রহার করিতে লাগিল । এবং বস্ত্রেতে ২৪
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তাহার চক্ষু বদ্ধ করিয়া গালে চপেটাঘাত করিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমাকে চড় মারিল? তাহা

১৫ গণনা করিয়া বল । তদ্ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে অারও

অনেক ২ নিন্দার কথা কহিতে লাগিল ।

৬৬ অপর প্রভাত হইলে প্রাচীনেরা ও প্রধান যাজক

গণ এবং অধ্যাপকবর্গ সভাস্থ হইয়া সভার মধ্যে

১৭ যীশুকে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যদি অভি

ষিক্ত ত্রাতা হও, তবে তাহা অামাদিগকে বল । তা

হাতে তিনি উত্তর করিলেন, তাহা বলিলেও তো

' ৬৮ মরা বিশ্বাস করি বা না । অার তোমাদিগকে কোন

কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে উত্তর দিবা না,

১৯ এবং ছাড়িয়াও দিবা না ; কিন্তু ইহার পরে মনুষ্য

পুত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিবেন।

৭০ তাহাতে তাহারা সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি

তুমি ঈশ্বরের পুত্র? তাহাতে তিনি কহিলেন, তো

৭ > মরা যথার্থ কহিতেছ, আমি সেই বটি। তখন তাহার।

কহিল, তবে আর সাক্ষ্যেতে আমাদের কি প্রয়ো

জন? ইহার আপন মুখেতেই সাক্ষ্য পাইলাম।

২৩ অধ্যায় ।

খুঁৗষ্টের বিচারের ও মৃতু্যর বিবরণ ।

১ পরে ঐ সকল লোক উঠিয়া তাহাকে পীলাতের

· সম্মুখে লইয়া গিয়া অপবাদ দিয়া বলিতে লাগিল,

আপনাকে অভিষিক্ত রাজা কহিতে ও কৈসর রণ

জাকে কর প্রদান নিষেধ করিতে, ও রাজ্য বিপ

৩ র্য্যয় করিতে প্রবৃত্ত এই ব্যক্তিকে পাইলাম। তখন
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পীলাত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূদী

য়দের রাজা ? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, সত্য

কহিতেছ। তখন পীলাত প্রধান যাজক প্রভৃতি

লোকসমূহকে কহিল, আমি এই ব্যক্তির কোন

দোষই পাইলাম না । তাহারা অারও সাহসী হইয়া

কহিল, এ ব্যক্তি গালীল অবধি এই স্থান পর্য্যন্ত

সমুদয় যিহূদা দেশে তাবৎ লোককে উপদেশ করণ

পূর্ব্বক কুপ্রবৃত্তি দিয়া আসিতেছে। তখন পীলাত

গালীল প্রদেশের নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ

ব্যক্তি কি গালীলীয় লোক? তাহাতে তিনি যে হে

রোদ রাজার অধিকারস্থ লোক, পীলাত ইহা অব

গত হইয়া, ফিকশালম নগরে হেরোদ রাজার সেই

সময়ে থাকাতে তাহার নিকটে তঁাহাকে পাঠাইয়া

দিল। তখন হেরোদ যীশুকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট

হইল, কেননা সে তাহার বিষয়ে অনেক ২ সংবাদ

শ্রবণ করাতে তাহার কোন আশ্চর্য্য কর্ম দেখে,

এই আশা করিয়া বহুকালাবধি তাহাকে দেখিতে

প্রয়াস করিয়াছিল । তাহাতে সে তাহাকে অনেক ২

কথা জিজ্ঞাসা করিল ; কিন্তু তিনি তাহার কোন

কথারই উত্তর দিলেন না । পরে প্রধান যাজকগণ

ও অধ্যাপকবর্গ দণ্ডায়মান হইয়া সাহসপূর্বক তা

হার অপবাদ করিতে লাগিল । এবং হেরোদ ও

তাহার সেনাগণ তাহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া বিদ্রুপ

ভাবে রাজবস্ত্র পরিধান করাইয়া পুনর্বার পীলা

তের নিকটে পাঠাইয়া দিল । পুর্বে হেরোদের

১ ১

১ ২
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ও পীলাতের পরস্পর বৈরিভাব ছিল, কিন্তু ঐ দি

নেতে উভয়েরই মিলন হইল ।

১৩ পরে পীলাত ও প্রধান যাজকগণ ও শাসনকতৃগণ

১৪ লোকদিগকে একত্র ডাকিয়া কহিল, রাজ্য বি

পর্য্যয়কারী বলিয়া এই মানুষকে আমার নিকটে

অানিয়াছ; কিন্তু দেখ, তোমাদের সাক্ষাৎকারে

ইহার বিচার করিলেও উক্ত অপবাদানুসারে ইছার

১৫ কোন দোষ পাইলাম না ; এবং তোমাদিগকে হে

রোদের নিকটে প্রেরণ করিলে সেও কোন দোষ

১৬ পাইল না। দেখ, এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন

দোষ করে নাই, অতএব ইহাকে শাস্তি দিয়া ছা

১৭ ড়িয়া দিব । ঐ পর্বসময়ে তাহাদের এক জনকে

১৮ মুক্ত করিতে হয়। এই হেতু তাহারা একেবারে

উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ইহাকে বধ করিয়া বরকাকে

১১ মুক্ত কর । ঐ বরব্বা নগরের মধ্যে উপপ্লব ও বধ

২ • করণ দোষে কারাগারে বদ্ধ ছিল। কিন্তু পীলাত

যীশুকে মুক্ত করিতে বাসনা করিয়া পুনর্বার তাহা

২১ দিগকে কথা কহিল। তথাপি “উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ

কর, উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর, ইহা বলিয়া তাহার।

২২ ডাকিয়া উঠিল। পরে সে তৃতীয় বার কহিল,

কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? আমি তাহার

প্রাণদণ্ডের দোষ কিছুই পাই না, কেবল শাস্তি

২৩ দিয়া তাহাকে বিদায় করি। তথাপি তাহারা অারও

দৃঢ়রূপে “উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর, ইহা উচ্চৈঃ

স্বরে বলিয়া প্রার্থনা করিল। তাহাতে প্রধান যাজক

119



১ ২ ০ লক । [২৩ অধ্যায় ।

প্রভৃতি লোকদের কলরব প্রবল হইলে পীলাত

তাহাদের প্রার্থনানুঝপ করিতে আজ্ঞা দিল ; এবং

রাজদ্রোহ ও বধ করণ দোষে কারাগারে বদ্ধ যে

ব্যক্তিকে তাহারা চাহিল, তাহাকে মুক্ত করিয়া

যীশুকে তাহাদের ইচ্ছাতে সমর্পণ করিল ।

পরে তাহারা তাহাকে লইয়া যাইতেছিল, ইতি

মধ্যে পল্লীগ্রামহইতে আগত শিমোন নামে এক

কুরীণীয় ব্যক্তিকে ধরিয়া যীশুর পশ্চাৎ লইয়া যা

ইতে তাহার স্কন্ধে ক্রুশ দিল। তাহাতে মহালোক

রণ্যের মধ্যে অনেক স্ত্রী রোদন ও বিলাপ করি

তে ২ যীশুর পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু তিনি ফিরিয়া

তাহাদিগকে কহিলেন, ওগো ফিকশালমের কন্যা

গণ, তোমরা আমার নিমিত্তে রোদন না করিয়া

অাপনাদের এবং আণপন ২ সন্তানদের নিমিত্তে

রোদন কর । দেখ, যাহারা কখনো গর্ভবতী হয়

নাই এবং স্তনপান করায় নাই, এমন বন্ধ্যাবর্গকে

যে সময়ে ধন্য ২ বলিবে, সে সময় আসিতেছে ।

সেই সময়ে “ হে পর্বতগণ, অামাদের উপরে পড় ;

হে উপপর্বতগণ, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ,” এমত

কথা লোকেরা বলিবে । যেহেতুক সতেজ বৃক্ষে

যদি এমন ঘটে, তবে শুষ্ক বৃক্ষে কি না ঘটিবে? ঐ

সময়ে তাহারা বধ করণার্থে দুই অপরাধি ব্যক্তিকে

তঁাহার সঙ্গে লইয়া গেল ।

অপর মাথাখুলী নামক স্থানেতে উপস্থিত হইয়া

তাহাকে ক্রুশেতে বিদ্ধ করিল, এবং ঐ দুই অপ

২ ৪

২ ৫

২ ৩

২ ৭

২ ৮

২ ৯

৩ ০

৩ ১

৩২

৩৩
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৩৪
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৩ ৭

*৩৮

রাধির এক জনকে তঁাহার দক্ষিণ পার্শ্বে, অন্য জনকে

বাম পার্শ্বে ক্রুশে বিদ্ধ করিল। তখন যীশু কহিলেন,

হে পিতঃ, উহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা কি কম্ম

করিতেছে, তাহা ইহারা জানে না , পরে তাহারা

গুলির্বাটদ্বারা তাহার বস্ত্র অংশ করিয়া লইল। সেই

স্থানে লোকসমূহ দাড়াইয়া দেখিতেছিল, এবং

তাহারা ও তাহাদের শাসনকর্তারা তাহাকে বিদ্রপ

করিয়া কহিল,এ ব্যক্তি অন্য২ লোককে রক্ষা করিল ;

যদি ঈশ্বরের মনোনীত অভিষিক্ত ত্রাতা হয়, তবে

এখন অাপনাকে রক্ষা করুক । তদ্ভিন্ন সেনাগণ

আসিয়া তাহাকে অমুরস দিয়া পরিহাসঙ্কপে বলিতে

লাগিল, তুমি যদি যিহূদীয়দের রাজা হও, তবে অা

পনাকে রক্ষা কর। অার এ যিহদীয়দের রাজা,” এই
-

«_

কথা ঘুনানীয় ও রোমীয় ও ইব্রীয় অক্ষরে লিখিত

হইয়া তাহার মস্তকের উর্দ্ধে স্থাপিত হইল।

তখন ক্রুশে বিদ্ধ দুই অপরাধির মধ্যে এক জন

তাহাকে নিন্দা করিয়া বলিল, তুমি যদি অভিষিক্ত

ত্রাতা হও, তবে আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা

৪ • কর । কিন্তু অন্য জন তাহাকে অনুযোগ করিয়া

৪ ২

কহিল, ঈশ্বরের প্রতি তোমার কি কিছুই ভয় নাই?

তুমিও সমান দণ্ডে আছ; আমরা যোগ্য পাত্র,

আপন ২ কর্মের সমুচিত ফল পাইতেছি , কিন্তু এই

মনুষ্য কোন দোষ করে নাই। পরে সে যীশুকে

কহিল, হে প্রভো, অাপনি স্বরাজ্যে প্রবেশ করণ

• ৩ সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন। তখন যীশু কহিলেন,
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তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার

সঙ্গে (পরলোকের) সুখস্থানে উপস্থিত হইব ।

অপর দুই প্রহর বেলাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত

স্থর্য্যের তেজ অন্তর্হিত হওয়াতে সমুদয় দেশ অন্ধকা

রণরত হইল, এবং মন্দিরের বিচ্ছেদবস্ত্র ছিড়িয়া

দুই খান হইল । পরে যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,

হে পিতঃ, অামার অাত্মাকে তোমার হস্তে সমর্পণ

করি ; এই কথা বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন ।

তখন এই সকল ঘটনা দেখিয়া শতসেনাপতি ঈশ্ব

রের ধন্যবাদ করিয়া কহিল, ইনি নিতান্ত সাধু মনুষ্য

ছিলেন । এবং যত লোক দেখিতে আসিয়াছিল,

তাহারা ঐ সমস্ত ঘটনা দেখিয়া বক্ষস্থলে করাঘাত

করিয়া ফিরিয়া গেল। এবং যীশুর জ্ঞাতিবর্গ ও যে ২

স্ত্রীলোক গালীলহইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল,

তাহারাও দূরে দাঁড়াইয়া ঐ সমস্ত দেখিল।

তখন অন্য মন্ত্রিদের যুক্তিতে ও ক্রিয়াতে অস

স্মত এবং ঈশ্বরের রাজত্বের অপেক্ষা কারি যিহুদা

-

«

দেশীয় অরিমথিয়া নগরের যুষফ নামে এক মন্ত্রি

ভদ্র ও ধার্মিক লোক পীলাতের নিকটে গিয়া

যীশুর মৃত দেহু যাত্না করিল। পরে দেহু নামাইয়া

বস্ত্র বেষ্টন করিয়া, যাহাতে কখনো কোন মনুষ্যকে

রাখা যায় নাই, শৈলে খোদিত এমন এক কবরমধ্যে

তাহা রাখিল। সেই দিন আয়োজন দিন এবং

বিশ্রামবারও সন্নিকট। অপর যীশুর সহিত গালীল

হইতে আগত স্ত্রীগণ পশ্চাৎ গিয়া কবরস্থান, এবং

৪ 3

8 «

3 3

3 ৭

8 →

৪ ৯

« ৯

৫ ২

« ৩

৫ ৪

৫ ৫
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৫৬ কি প্রকারে দেহ রাখা গেল, তাহা দেখিয়া ফিরিয়া

গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করিল, কিন্তু

বিধিমতে বিশ্রামবারে বিশ্রাম করিল।

২ ৪ অধ্যায় ।

খৃীষ্টের কবরহইতে উত্থানের বিবরণ ও নানা প্রমাণ ।

১ পরে সপ্তাহের প্রথম দিনে অতি প্রতু্যষে ঐ

স্ত্রীলোকেরা প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া অন্য কতক

২ স্ত্রীলোকের সহিত কবরস্থানে গমন করিল । কিন্তু

৩ কবরদ্ধারের প্রস্তর খান সরাণ দেখিয়া তাহারা

• প্রবেশ করিয়া প্রভু যীশুর দেহ না পাইয়া ব্যাকুল

হইতেছে, এমন সময়ে তেজোময় বস্ত্রান্বিত দুই

৫ ব্যক্তি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হওয়াতে তাহারা

শঙ্কাযুক্ত হইয়া ভূমিতে অধোমুখে থাকিল। তখন

তাহারা তাহাদিগকে কহিল, মৃতদের মধ্যে জীবৎ

১ ব্যক্তির তত্ত্ব কেন করিতেছ? তিনি এখানে নাই,

৭ উঠিয়াছেন। পাপি লোকদের হস্তে সমর্পিত হইয়া

ক্রুশে হত হইলে পর তৃতীয় দিবসে মনুষ্যপুত্রকে

কবরহইতে উত্থান করিতে হইবে, গালীলে থাকন

সময়ে এই যে কথা তিনি তোমাদিগকে কহিয়াছি

৮ লেন তাহা স্মরণ কর। তখন তাহার সেই কথা।

তাহাদের মনে পড়িল ।

৯ পরে তাহারা কবরহইতে গমন করিয়া একাদশ

১• শিষ্য প্রভৃতি তাবৎকে ঐ সকল সংবাদ কহিল। মগ:

দলীনী মরিয়মও যোহান ও যাকূবের মাতা মরিয়ম ও

১১ অার২ সঙ্গিক্সীলোকেরাও প্রেরিতদিগকে এই সংবাদ
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দিল ; কিন্তু তাহাদের কথা অনর্থক গণপমাত্র বোধ

করিয়া কেহু প্রত্যয় করিল না । তখন পিতর উঠিয়া

কবরের নিকটে দৌড়িয়া গেল, এবং হেট হইয়া

বস্ত্রমাত্র দেখিল ; তাহাতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে

মনে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে ২ প্রস্থান করিল।

সেই দিবসে দুই জন শিষ্য যিঝশালমূহইতে

চারি ক্রোশ দূরে ইম্মায়ু নামক গ্রামে গমন করিতে২

১ ২

১৩

ঐ সকল ঘটনার কথোপকথন করিতেছিল; এবং ১৪

তাহাদের আলাপ ও বিচার করণ কালে যীশু আ

পনি নিকটে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করি

লেন, কিন্তু তাহারা যেন তাহাকে চিনিতে না

পারে, এই নিমিত্তে তাহাদের দৃষ্টি রুদ্ধ হইল।

তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা

বিষন্ন হইয়া কি কথার বিচার করিতে২ গমন করি

তেছ? তাহাতে তাহাদের মধ্যে ক্লিয়পা নামে এক

জন উত্তর করিল, যিকশালম্ নগরে এ সময়ে যে

সকল ঘটিয়াছে, কেবল তুমি প্রবাসী হইয়া কি

তাহার বৃত্তান্ত জান না? তিনি জিজ্ঞাসিলেন, কি

ঘটনা? তখন তাহারা বলিতে লাগিল, যীশু নামে

যে নাসরতীয় ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরের এবং মনুষ্য

সকলের সাক্ষাতে বাক্যেতে ও কর্মেতে ক্ষমতা

পন্ন ছিলেন, তাহাকে অামাদের প্রধান যাজকগণ

ও বিচারকর্তারা যে রূপে ক্রুশে বিদ্ধ করাইয়া

তাহার প্রাণদণ্ড করাইয়াছে,তদ্বিষয়ক ঘটনা। কিন্তু

যিনি ইস্রায়েল লোককে উদ্ধার করিবেন, তিনিই

১ ১

১ ৭

১৮

১ ৯

২ •

২ ১
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ঐ ব্যক্তি, আমরা এমন অাশা করিয়াছিলাম । সে

যাহা হউক, ঐ সকল ঘটনা অদ্য তিন দিন হইল।

২ ২ অধিকন্তু আমাদের সঙ্গি কএক স্ত্রীলোক আমাদের

আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মাইল ; তাহারা প্রতু্যষে তাহার

২৩ কবরে গিয়া তন্মধ্যে তাহার দেহ না পাইয়া ফিরিয়া

আসিয়া কহিল, স্বর্গদূতগণের দর্শন পাইয়াছি ; এবং

২৪ দূতেরা বলিল, তিনি জীবৎ হইলেন। তাহাতে আ

মাদের কেহ ২ কবরস্থানে গমন করিলে তাহারাও

সেই স্ত্রীলোকদের কথানুসারে দেখিল, কিন্তু তাহার

২ ৫ দর্শন পাইল না। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,

হে অবোধের ও হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণোক্ত বাক্যে প্রত্যয়

২১ করিতে বিলম্বকারি লোকেরা, এই সমস্ত দুঃখভোগ

করিয়া আাপন বৈভব প্রাপ্ত হওয়া কি অভিষিক্ত ত্রা

২৭ তার উচিত নয়? তাহাতে তিনি আরম্ভ করিয়া মুস।

ও তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তার সর্বশাস্ত্রে অাপন বিষয়ের

২৮ লিখিত সকল প্রসঙ্গের ভাব বুঝাইয়া দিলেন। পরে

গন্তব্য গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি অগ্রে

২১ যাইবার লক্ষণ দেখাওনেতে তাহারা সাধ্যসাধন।

করিয়া কহিল, আমাদের সঙ্গে থাক ; বেলা অব

সান, প্রায় রাত্রি হইল ; তাহাতে তিনি তাহাদের

৩ • সঙ্গে থাকিতে গৃহে গেলেন । পরে ভোজনে বসি

বার সময়ে তিনি রুটী লইয়া ঈশ্বরের গুণানু বাদ

করিলেন, ও তাহা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিলেন।

৩১ তখন তাহাদের চক্ষুঃ প্রসন্ন হওয়াতে তাহারা তা

হাকে চিনিল ; কিন্তু তিনি তাহাদের সক্ষাৎহইতে
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অন্তর্হিত হইলেন। পরে তাহারা পরস্পর কহিতে

লাগিল, গমন সময়ে যখন কথোপকথন করিতে

ছিলেন এবং শাস্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিতেছিলেন,

তখন অামাদের অন্তঃকরণ কি প্রজ্বলিত হইল না ?

তাহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ফিকশালম্ নগরে

প্রত্যাগমন করিল ; তাছাতে সে স্থানে একত্র যে

একাদশ শিষ্যের ও সঙ্গিদের সহিত তাহাদের দেখ।

হইল, তাহারা বলিল, সত্য বটে প্রভু উঠিয়াছেন,

এবং শিমোনকে দর্শন দিয়াছেন । পরে তাহারাও

পথের সমস্ত ঘটনার বিষয়, এবং রুটী ভাঙ্গনের

সময়ে কি প্রকারে তাহার পরিচয় হইয়াছিল ;

এই সকল বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল ।

এই কাপে তাহারা পরস্পর কথোপকথন করি

তেছে, ইতোমধ্যে যীশু আপনি তাহাদের মধ্যস্থানে

দাড়াইয়া, তোমাদের কল্যাণ হউক, এই কথা কহি

লেন ; কিন্তু ভূত দেখিতেছি, ইহা বোধ করিয়া

ভাঙ্গরা উদ্বিগ্ন ও ত্রাসযুক্ত হইল। তখন তিনি

কহিলেন, তোমরা কেন ব্যাকুল হও ? এবং তোমা

দের মনে সন্দেহের উদয় হইতেছে কেন? এই

আমি, আমার হাত প। দেখ ; বরঞ্চ স্পর্শ করিয়া

দেখ ; আমাকে যে রূপ দেখিতেছ, তদ্রুপ ভূতের

অস্থি মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি হাত পা

দেখাইলেন। তাহারা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া তখনও

আনন্দ প্রযুক্ত বিশ্বাস না করিলে, তিনি তাহাদিগকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, এ স্থানে তোমাদের কাছে খাদ্য

৩ ২

৩৪

৩৫

৩9

৩৭

৩৮•

৩ ৯

৪ ০

8 ১
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৪ ২ দ্রব্য কিছু আছে? তাহাতে তাহারা কিছু দগ্ধ মৎস্য

৪ ৩ ও মধুচাক দিলে পর তাহা লইয়া তিনি তাহাদের

৪ ৪ সাক্ষাতে ভোজন করিলেন; আর কহিলেন, মূসার

ব্যবস্থাতে ও ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে এবং গীতপুস্তকে

আমার বিষয়ে যে সকল বচন লিথিত আছে, তদনু

সারে ঘটিবে, তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া এই যে কথা

আমি কহিয়াছিলাম, তাহা এখন প্রত্যক্ষ হইল ।

৪৫ পরে তাহাদিগকে শাস্ত্র বোধাধিকার প্রদান করিয়া

৪২ কহিলেন, অভিষিক্ত ত্রাতাকে এই ঝপ মৃতু্যুযন্ত্রণা

ভোগ করিতে ও তৃতীয় দিবসে কবরহইতে উত্থান

৪৭ করিতে হইবে, এই রূপ লিপি আছে। এবং তাহার

নামে যিরূশালম অবধি করিয়া সমস্ত দেশীয়দের

নিকটে মনঃপরিবর্তনের ও পাপমোচনের সুসমা

৪৮ চার প্রচার করিতে হইবে । তোমরাও এ সকল

৪ ৯ বিষয়ের সাক্ষী হও । অারও দেখ, পিতাকতৃক যাহা

প্রতিজ্ঞাত তাহা পাঠাইয়া দিব ; অতএব যে পর্য্যন্তই

তোমরা স্বর্গহইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হও, তাবৎ

যিরূশােলম নগরে থাক ।

৫ • পরে তিনি তাহাদিগকে বৈথনিয়া পর্য্যন্ত লইয়া

গিয়া হুস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ;

৫১ এবং অাশীর্বাদ করিতে ২ তাহাদের হইতে বিভিন্ন

৫ ২ হইয়া স্বর্গেতে নীত হইলেন । তখন তাহারা তা

হাকে ভজনা করিয়া মহানন্দে ফিকশালমে প্রত্যা

৫ ৩ গমন করিল, এবং নিরন্তর মন্দিরে থাকিয়া ঈশ্বরের

প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে লাগিল।
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প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ ।

…

১ অধ্যায় ।

যীশ্বর স্বর্গারোহণ, ও মত্তথিয়ের প্রেরিত অর্পদ পাওন ।

১ হে থিয়ফিল, যীশু আপনার মনোনীত প্রেরিত

দিগকে পবিত্র আত্মাদ্ধারা অাজ্ঞা দিয়া যে দিনে

২ স্বর্গারোহণ করিলেন, তদিন পর্য্যন্ত যে ২ ক্রিয়া

করিয়াছিলেন ও যে ২ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার

এ সমস্ত বিবরণ পূর্বে লিখিয়াছি। তিনি আপন

মৃতু্যদুঃখভোগের পরে অনেক ২ প্রত্যক্ষ প্রমাণ

দ্বারা অাপনাকে সজীব দেখাইয়া চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত

ঐ প্রেরিতদিগকে দর্শন দিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের

৪ প্রসঙ্গ কহিলেন। পরে তাহাদিগকে একত্র করিয়া

এই অাজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরূশালমহইতে অন্যত্র

গমন না করিয়া পিতার অঙ্গীকার বিষয়ে আমার

· প্রমুখাৎ যাহার কথা শ্রবণ করিয়াছ, তাহা পাই

৫ বার অপেক্ষাতে থাক । যোহন জলেতে অবগাহন

করাইল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তোমরা পবিত্র

১ অাত্মাতে অবগাহিত হইবা। পরে তাহারা একত্র

হইয়া তঁাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি
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১৩ ০ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [১ অ 411 স্ল ।

কি এই সময়ে পুনর্বার রাজকতত্ত্ব ইস্রায়েল，

লোকদের হস্তগত করিবেন ? তাহাতে তিনি কহি- ৭

লেন, যে সকল কাল এবং সময় পিতা আপন বশে

রাখিয়াছেন, তাহা জানিতে তোমাদের অধিকার

হয় না । কিন্তু তোমাদিগেতে পবিত্র আত্মার অণবি- ৮

ভাব হইলে তোমরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ফিকশা

লম্ ও সমুদয় যিহূদা এবং শোমিরোণ দেশে,

এবং পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত যত দেশ, সর্বত্র আমার

সাক্ষী হইবা । এ কথা কহিয়া তিনি তাহাদের সা- ৯

ক্ষাতে উর্দ্ধে নীত হইলেন, এবং মেঘাকড় হইয়া

তাহাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেন। যে সময়ে ১ •

তাহারা আকাশের প্রতি একদৃষ্টিতে তাহার এই

কপ উর্দ্ধগমন দেখিতেছিল, এমন সময়ে শুক্ল বস্ত্র

পরিহিত দুই জন তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান

হইয়া কহিতে লাগিল, হে গালীলীয় লোকেরা, ১ ১

তোমরা কি জন্যে আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া

দাড়াইয়া আছ? এই যে যীশু তোমাদের নিকট

হইতে স্বর্গেতে নীত হইলেন, তাহাকে তোমরা

যে রূপ স্বর্গারোহণ করিতে দেখিলা, তদ্রুপে তিনি

পুনর্বার আগমন করিবেন।

পরে তাহারা জৈতুন নামক পর্বতহইতে বিশ্রাম ১২

বারের পথ (অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ) দূর যে

ষিব্ধশালম নগর, তথায় ফিরিয়া আাইল। অনন্তর ১৩

নগরে প্রবেশ করিয়া পিতর ও যাকূব ও যোহন ও

অান্দ্রিয়, এবং ফিলিপ ও থোমা, এবং বর্থলমন্ধ ও
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১ অধ্যায়।] প্রেরিতদের ক্রিয়1। ১ ৩ ১

মথি, এবং আলফেয়ের পুত্র যাকুব ও উদযোগী

শিমোন, এবং যাকুবের ভ্রাতা যিহূদা, এই সকলে

যে স্থানে বাস করিতেছিল, সেই গৃহের উপরের

১৪ কুঠরীতে গেল। পরে ইহারা এবং কতকগুলীন

স্ত্রীলোক ও যীশুর মাতা মরিয়ম্ ও তাহার ভ্রাতৃ

বর্গ, এই সকলে একচিত্ত হইয়া অনবরত বিনয় ও

প্রার্থনা করিতে লাগিল ।

১• এই সময়ে সে স্থানে সর্বশুদ্ধ নূ্যূনাধিক এক

শত বিংশতি শিষ্য ছিল। তাহাতে পিতর তাহাদের

১১ মধ্যস্থলে দাড়াইয়া কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ,

যীশুর প্রতি আক্রমণকারি লোকদের পথদর্শক

হইল যে যিহূদী, তাহার বিষয়ে দায়ূদের দ্বার।

পবিত্র আত্মা যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ

১৭ হওয়া আবশ্যক ছিল । সে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে

১৮ গণিত হইয়া এই সেবার অংশ পাইল। পরে দুষ্কর্মে

প্রাপ্ত যে মূল্য সেই মুল্যেতে এক খান ক্ষেত্র

ক্রীত হইল, এবং সে অধোমুখে ভূমিতে পতিত

হইলে তাহার উদর বিদীর্ণ হওয়াতে নাড়ী ভুড়ী

১১ সকল নির্গত হইল। ইহা যিরূশালম্ নিবাসি তাবৎ

লোক জ্ঞাত আছে, এবং তাহাদের নিজ ভাষায়

ঐ ক্ষেত্র হকল্দামা অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র বলিয়া বি

২ • খ্যাত আছে। আর “ তাহার বাটী শূন্য হইবে।

“ও তাহাতে বাসকারী কেহ থাকিবে না, এবং অন্য

“ব্যক্তি তাহার পদ প্রাপ্ত হইবে,” গীতপুস্তকে

২১ এঝপ লিখিত অাছে । এ জন্যে যোহনের অবগা
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হুনাবধি আমাদের নিকট হইতে প্রভু যীশুর স্বর্গ

রোহণ দিন পর্য্যন্ত তিনি অামাদের মধ্যে যত দিন

গমনাগমন করিলেন, তত দিন যে মনুষ্যেরা অামা

দের সঙ্গে ২ থাকিয়া আসিতেছে, যীশুর উত্থান

বিষয়ে আমাদের সহিত সাক্ষী হইবার জন্যে তাহণ

দের এক জনের প্রয়োজন অাছে । অতএব যাহ্ণর

উপাধি যুক্ট, যাহাকে বর্শবা বলিয়াও ডাকে, এমন

যে ঘূষফ এবং মস্তথিয়, এই দুই জনকে পৃথক
করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে

সর্বান্তৰামি পরমেশ্বর, যিহূদা যে সেবা ও প্রেরি

তত্বপদহইতে চু্যত হইয়া নিজ স্থানে গিয়াছে, সেই

পদ পাইতে এই দুই জনের মধ্যে তুমি কাহাকে

মনোনীত করিয়াছ, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া

দেও। পরে গুলিবাট করাতে মত্তথিয়ের নামেতে

গুলি উঠিল ; তাহাতে সে অন্য একাদশ প্রেরিতের

মধ্যে গণিত হইল।

২ অধ্যায় ।

পবিত্র আত্মার আবির্ভাব ও পিতরের উপদেশ ।

অপর নিস্তার পর্বের পঞ্চাশ দিনের দিন উপ

স্থিত হইলে তাহারা সকলেই একচিত্ত হইয়া এক

স্থানে একত্র ছিল। এমত সময়ে অকস্মাৎ আকাশ

হইতে প্রচণ্ড খরতর বায়ুর শব্দের ন্যায় একট৷

শব্দ আসিয়া যে গৃহে তাহারা বসিয়াছিল, ঐ তাবৎ

গৃহ ব্যাপিল। পরে অগ্নিঝপ বিভক্ত জিহ্বা প্রত্যক্ষ

হইয়া প্রতি জনের মস্তকে স্থগিত হইয়া থাকিল।

২ ২

২ ৩

২ ৪

২ ৫

২ 9
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ট

৯ ২

তাহাতে সকলে পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া

আত্মা যে প্রকার কহাইলেন, তদনুসারে অন্যদে

শীয় ভাষাতে কথা কহিতে লাগিল ।

ঐ সময়ে পৃথিবীস্থ তাবৎ দেশহইতে যিহূদী

মতাবলম্বি ভক্ত লোকেরা যিরূশােলমে প্রবাস করি

তেছিল, এবং ঐ কথা জনরব হইলে লোক সকল

একত্র হইয়া প্রত্যেক জন অাপন ২ ভাষাতে প্রচণ

রকারি শিষ্যদের কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইল । এবং

সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও অাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পর

স্পর বলিতে লাগিল, দেখ, যাহারা কথা কহিতেছে,

তাহারা সকলে কি গালীলীয় লোক নহে ? তবে

আমরা প্রত্যেক জন অাপনাদের জন্মদেশীয় ভা

ষাতে ইহাদের কথা শুনিতেছি, এ কি ? পর্থিয়া

ও মাদিয়া ও পারস্ ও অরাম-নহরয়িম্ দেশ নি

বাসিরা ও যিহুদা ও কপদকিয়া ও পস্ত ও আশিয়া

· ও ফরুগিয়া ও পম্ফুলিয়া ও মিসর দেশ নিবাসির।

এবং লুবিয়া দেশের কূরীণীর নিকটবর্তি প্রদেশ

নিবণসিরা এবং রেশম| নগর প্রবাসি যিহূদীয় লো

কেরা ও যিহূদী মতাবলম্বিরা, এবং ক্রীতীয় ও অর

বীয় ইত্যাদি লোক যে অামরা, অামাদের নিজ ২

ভাষাতে ইহাদের মুখে ঈশ্বরের মহৎকর্ম ব্যাখ্যা

শুনিতেছি । এই রূপে তাহারা সকলেই বিস্ময়া

পন্ন ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল,

১৩ ইহার ভাব কি ? অার কেহ ২ পরিহাস করিয়া

কভিল, ইহারা নূতন দ্রাক্ষারসেতে মত্ত হইয়াছে।
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তখন পিতর একাদশ জনের সহিত দণ্ডায়মান

হইয়া ঐ লোকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ছে ষি

হুদীয়েরা, হে যিরূশালম্ নিবাসি সকল, অবধান

করিয়া আমার কথা বুঝ । এখন এক প্রহর বেলার

অধিক নাই, অতএব তোমরা যে অনুমান করি

তেছ, এই মনুষ্যেরা মদ্যপানেতে মত্ত, তাহা নয়।

কিন্তু যে বাক্য যোয়েল্ ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা উক্ত

ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, যথা, “ ঈশ্বর কহি

“তেছেন, শেষযুগের সময়ে আমি সমুদয় প্রণির

“ উপরে আপন আত্মার বর্ষণ করিব ; তাহাতে

“ তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভবিষ্যদ্বাক্য বলিতে

“ পারিবে, এবং তোমাদের যুবকেরা প্রত্যাদেশ

«« ব, ও প্রাচীনেরা স্বপ্ন দর্শন করিবে । তৎ

* কালে অামি অাপনার দাস দাসীদিগেতেও আগ

**পন আত্মার বর্ষণ করিব, তাহাতে তাহারা ভবি

“ষ্যদ্বাক্য কহিবে । এবং উর্দুস্থিত আকাশে এবং

“ অধঃস্থিত পৃথিবীতে রক্ত ও অগ্নি ও নিবিড় ধুম

“ প্রভৃতি চিহ্ণ ও আশ্চর্য্য কর্ম দেখাইব। আর

“ পরমেশ্বরের ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের

“ পূর্বে স্থয্য রূষ্ণবর্ণ ও চন্দ্র রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে।

“ কিন্তু যে কেহ পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিবে,

“ সেই পরিত্রাণ পাইবে।” অতএব হে ইস্রায়েল

বংশীয় লোক সকল, এই কথাতে অবধান

কর । নাসরতীয় যীশু যে ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি,

ইহা ঈশ্বর তঁাহারি হস্তকৃত আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত

১ 8

১ ১

১ ৭

১ ৮

১ ৯

২ •

২ ১

২ ২

184
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২ ৩

কম্ম ও লক্ষণদ্বারা তোমাদের সাক্ষাতে প্রতিপন্ন

করিয়াছেন, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ। সেই

যীশু ঈশ্বরের নিশ্চিত মন্ত্রণা ও পূর্বনিরূপণেতে

সমর্পিত হইলে তোমরা তাহাকে ধরিয়া দুষ্ট

লোকদের হস্তদ্বারা ক্রুশেতে বিদ্ধ করিয়া বধ

২৪ করিয়াছ। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে মৃতু্যর বন্ধনহুইতে

২ ৫

২ ৩

২ ৭

২ ৮

২ ৯

মুক্ত করিয়া উত্থান করাইলেন, কেননা তিনি যে

মৃতু্যদ্বারা বদ্ধ থাকেন, ইহা সম্ভব হর না । এত

দ্বিষয়ে দায়ূদও কহিয়াছিল, “আমি সর্বদাই পর

“মেশ্বরকে সম্মুখে রাখি; তিনি আমার দক্ষিণদিগে

“ থাকিলে আমি বিচলিত হইব না । তন্নিমিত্তে

“ অামার মন আনন্দিত হইবে, ও আমার জিহ্বা।

“ আনন্দেতে গান করিবে, আমার শরীরও প্রত্যা

“শাতে শয়ন করিবে। যেহেতুক তুমি পরলোকে

“ অামার অাত্মাকে পরিত্যাগ করিবা না, ও নিজ

“ পুণ্যবানকে ক্ষয় পাইতে দিব না । এবং আ

“ মাকে জীবনের পথ দর্শন করাইবা ও অাপনার

“ সম্মুখে যে আনন্দ তাহাতে আমাকে পূর্ণ করিব।”

হে ভ্রাতৃগণ, সেই পূর্বপুরুষ দায়ূদের কথা আমাকে

স্পষ্টরূপে কহিতে দেও, সে প্রাণত্যাগ করিয়া

কবরস্থ হইয়াছে, অদ্যাপিও সে কবর অামাদের

নিকটে বিদ্যমান আছে। কিন্তু লৌকিক ভাবে

দায়ূদের বংশেতে অভিষিক্ত ত্রাতার জন্ম গ্রহণ

করাইয়া তাহারই সিংহাসনেতে বসিতে তাহাকে

উঠাইবেন, পরমেশ্বর দিব্য করণ পূর্বক দায়দের
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১ ৩ ৩ প্রেরিতদের ক্রিয়1। [ ২ অধ্যায় ।

নিকটে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দায়ূদ ভবি

ষ্যদ্বক্তা ছইয়া ইহা জ্ঞাত হইল । এবং পূর্বে অভি- ৩১

ষিক্ত ত্রাতার উত্থান জানিয়া এই কথা কহিল,

তাহার আত্মা পরলোকে ত্যক্ত হইবে না, এবং

তাহার শরীর ক্ষয় পাইবে না । অতএব পরমেশ্বর ৩ ২

এই যীশুকে কবরহইতে উঠাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে

আমরা সকলে সাক্ষী আছি। তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ ৩৩

পাশ্বে উচ্চপদান্বিত হইয়া পবিত্র আত্মার বিষয়ে

পিতা যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার ফল পণ

ইয়া যাহা সম্প্রতি দেখিতেছ এবং শুনিতেছ, তাহ।

বর্ষণ করিলেন। অার দায়ুদ স্বর্গারোহণ করে নাই, ৩৪

কিন্তু আপনি এই কথা কহিল, “ পরমেশ্বর আমার

“ প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণ- ••

“ কে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আ

* মার দক্ষিণে বৈস।” অতএব যে যীশুকে তোমরা ৩৬

ক্রুশে হত করিয়াছ, পরমেশ্বর যে তাহাকে প্রভুর

ও অভিষিক্ত ত্রাতার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহু।

ইস্রায়েল লোকদের স্থির জ্ঞান হউক ।

এ প্রকার কথা শুনিয়া তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ ••

হওয়াতে তাহারা পিতরকে এবং অন্য প্রেরিতদি

গকে কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা কি

করিব ? তাহাতে পিতর উত্তর করিল, ভোমরা ৩৮

প্রত্যেক জন অাপন ২ মন ফিরাও, এবং পাপমো

চনের নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টের নামে অবগাহিত

হুও ; তাহা হইলে পবিত্র আত্মাঝপ দান প্রাপ্ত
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৩ অধ্যায় ।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ১৩ ৭

৩১ হুইব । যেহেতুক তোমাদের ও তোমাদের সন্তান

• সন্ততিদের, এবং আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যত দু

রস্থ লোককে আহ্বান করিবেন, সেই সকলের প্রতি

৪ • ঐ অঙ্গীকার আছে। এতদ্ভিন্ন আর ২ অনেক কথাতে

প্রমাণ 'ও উপদেশ দিয়া কহিল, এই বিপথগামি

• বর্তমান লোকহইতে অাপনাদিগকে রক্ষা কর।

• ১ পরে যাহারা আনন্দপূর্বক এই কথা গ্রাহ্য করিল,

৪ ২ তাহারা অবগাহিত হইল। সে দিবসে প্রায় তিন

সহস্র লোক মণ্ডলীভুক্ত হইয়া-প্রেরিতদের উপদেশে

“ ও সঙ্গে থাকনে ও রুটী ভাঙ্গনে ও প্রার্থনা করণে

৪ ৩ মনঃসংযোগ করিয়া থাকিল। অার প্রেরিতেরা নান৷

প্রকার লক্ষণ ও অাশ্চর্য্য ক্রিয়া দর্শন করাইলে লোক

৪ ঃ মাত্রেই ভয় পাইতে লাগিল। এবং বিশ্বাসকারি

সকলে এক সঙ্গে থাকিয়া আপনাদের সমস্ত সম্পত্তি

• • সাধারণে রাখিল। ফলতঃ বাটী ঘর ও দ্রব্য সামগ্রী

সকলি বিক্রয় করিয়া প্রত্যেক জনের প্রয়োজনানু

৪ 9 সারে অংশ করিয়া দিল । অার সকলে একচিত্ত

~ হইয়া নিত্য ২ মন্দিরে যাতায়াত করিল, এবং ঘরে ২

রুটী ভাঙ্গিতে ২ ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে ২ লো

কদের সমাদর পাইয়া পরমানন্দে ও সরল অন্তঃ

৪ • করণে ভোজন পান করিল। এবং পরমেশ্বর দিনে ২

• · পরিত্রাণপাত্রের দ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি করিলেন।

৩ অধ্যায় । ,

এক খণ্ড ব্যক্তির সুস্থ হওন ও পিতরের উপদেশ।

· 2 অপর তৃতীয় প্রহর বেলা হইলে প্রার্থনা করণের
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সময়ে পিতর ও যোহন একত্র হইয়া মন্দিরে যাই

তেছিল । এমত সময়ে মন্দিরে প্রবেশকদের কাছে

ভিক্ষা করিবার নিমিত্তে যে জন্মখঃ মনুষ্যকে

লোকেরা মন্দিরের সুন্দর নামক দ্বারেতে দিনে ২

রাথিত, তাহাকে সেই দ্বারে বহুন করিয়া আনি

তেছিল। তখন পিতরকে এবং যোহনকে মন্দিরে

প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া ঐ খঞ্জ তাহাদের

নিকটে ভিক্ষা করিল । তাহাতে যোহনের সহিত

পিতর তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া

কহিল, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহাতে

সে কিছু পাইবার আশাতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি

করিয়া থাকিল । তখন পিতর বলিল, আমার নি

কটে কিছু স্বর্ণ রূপ্যাদি নাই, কিন্তু যাহা আছে,

তাহা দান করি ; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামেতে

উঠিয়া গতায়াত কর। পরে সে তাহার দক্ষিণ হস্ত

ধরিয়া তাহাকে ভুলিল ; তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ

ব্যক্তির চরণ ও গুল্ফ সবল হওয়াতে সে লম্ফ

দিয়া উঠিয়া গতায়াত করিতে লাগিল । এবং

গতায়াত করিতে ২ লম্ফ দিতে ২ ঈশ্বরের ধন্য

বর্ণদ করিতে ২ তাহাদের সহিত মন্দিরে প্রবেশ

করিল । লোক সকল তাহাকে গতায়াত করিতে ও

ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে দেখিয়া, মন্দিরের সুন্দর

দ্বারেতে যে বসিয়া ভিক্ষা করিত সে এই, ইহা

বুঝিয়া তাহার প্রতি ঐ ঘটনার বিষয়ে চমৎকৃত

ও বিস্ময়াপন্ন হইল। এবং যে খঞ্জ সুস্থ হইল, সে

১ •

৯ ১
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১ ২

১ ৩

১ 8

১ ৫

» ৬

পিতরের এবং যোহনের নিকটে থাকিলে তাবৎ

লোক অসম্ভব জ্ঞান করিয়া সুলেমানের বারণ

গুাতে দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে অাইল।

তাহা দেখিয়া পিতর তাহাদিগকে কহিল, ছে

ইস্রায়েল লোক সকল, তোমরা কি জন্যে ইহাতে

অাশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ? এবং অামরা নিজ

ক্ষমতাতে কিম্বা নিজ পুণ্যেতে এই খপ্প মনুষ্যকে

গমন করাইলাম, ইহা ভাবিয়া আমাদের প্রতি কেন

একান্ত দৃষ্টি করিয়া আছ? যে যীশুকে তোমরা

পরহস্তগত করিয়াছ, এবং পীলাত যাহাকে মুক্ত

করিতে মনস্থ করিলেও তোমরা তাহার সাক্ষাতে

অস্বীকার করিয়াছ, ইব্রাহীমের ও ইসহাকের ও

যাকুবের ঈশ্বর, অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষের

ঈশ্বর আপনার সেই পুত্র যীশুর মহিমা প্রকাশ

করিয়াছেন । কিন্তু তোমরা সেই পবিত্র ও ধার্মিক

ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়া আপনাদের নিকটে

এক হত্যাকারিকে অর্পণ করিতে যান্ত্রা করিয়াছ।

অবশেষে ঐ পরমায়ুর অধিপতিকে বধ করিয়াছ ;

কিন্তু ঈশ্বর কবরহইতে তাহাকে উঠাইয়াছেন,

তাহার সাক্ষী অামরাই অাছি । এই যে মনুষ্যকে

তোমরা দেখিতেছ এবং চিনিতেছ, সে তাহারই

নামেতে বিশ্বাস করণ প্রযুক্ত তাহার দ্বারা চলৎ

শক্তি পাইল; এবং তাহাতে তাহার যে বিশ্বাস সে

তোমাদের সকলের সাক্ষাতে সম্পূর্ণ কপে তা

১৭ হাকে সুস্থ করিল । হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এবং
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তোমাদের অধ্যক্ষের না বুঝিয়া এই সকল কর্ম

করিয়াছ, এখন আমার এমন বোধ হইতেছে ।

কিন্তু ঈশ্বর অভিষিক্ত ত্রাতার দুঃখভোগের বিষয়ে

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রমুখাৎ যে ২ কথা পূর্বে কন্ড্রিয়া

ছিলেন, সে কথা এই ঝপে সিদ্ধ করিলেন। অতএব :

অাপনাদের পাপমোচনার্থে খেদ করিয়া মন ফি

রাও, তাহাতে ঈশ্বরের নিকটহইতে সান্তনা পাই

বার সময় উপস্থিত হইবে, এবং পূর্বাবধি প্রচারিত

১ →

২ •

যে যীশু খ্রীষ্ট (অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাণকর্তা,) তঁাহাকে ..

পরমেশ্বর তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন।

কিন্তু জগতের পত্তনাবধি ঈশ্বর নিজ পবিত্র ভবি

ষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা যেমন কহিয়া আসিতেছেন, তদনু

সারে সকলের পুনর্নির্মাণ হওন কাল পর্যন্ত তাছা

কে স্বর্গে বাস করিতে হইবে। “তোমাদের প্রভু

“পরমেশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে অর্ণ

“ মার সদৃশ এক জন ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় করিবেন,

* তঁাহার সকল কথাতে তোমরা মনোযোগ করিবা ;

“কিন্তু ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা যে ২ কথা কহিবেন, তাহা

* যে জন না শুনিবে, সে আপন লোকদের মধ্য

“হইতে উচ্ছিন্ন হইবে ;” এমত কথা আমাদের

পূর্বপুরুষদিগকে কেবল মুসা কহিয়াছে তাহা নয়,

শিমূয়েল্ ভবিষ্যদ্বক্তী অবধি যত ২ ভবিষ্যদ্বক্তা

ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছে, সকলেই এই সময়ের কথা

কহিয়া গিয়াছে । তোমরাও সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের

২ ১

২ ২

২ ৩

২ ৪

২ ৫

সন্তান; আর “পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি তোমার বংশ- ..
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“দ্বারা অাশীর্বাদ পাইবে,” ইব্রাহীমকে এই কথা

বলিয়া ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের সহিত যে

নিয়ম স্থির করিয়াছেন, সেই নিয়মের অধিকারীও

২২ তোমরা হইতেছ। এই প্রযুক্ত ঈশ্বর আপন পুত্র

যীশুকে উঠাইয়া তোমাদের প্রত্যেক জনকে অা

পন ২ পাপহইতে ফিরাইয়া আশীর্বাদ দিতে তা

হাকে প্রথমে তোমাদের নিকটে পাঠাইলেন।

৪ অধ্যায় ।

পিতরকে ও যোহনকে কারাগারে রাখন ।

১ যে সময়ে পিতর ও যোহন লোকদিগকে উপ

· ২ দেশ দিতেছিল, সেই সময়ে তাহাদের উপদেশ

দেওনে এবং যীশুর দ্বারা তাবৎ মৃত ব্যক্তির

উত্থান প্রকাশ করণে যাজকেরা ও মন্দিরের সেনা

পতি এবং সিদুকীবর্গ ব্যস্ত হইয়া তাহাদিগকে

৩ আক্রমণ করিল ; এবং তাহাদিগকে ধরিয়া দিন

অবসান প্রযুক্ত পরদিবস পর্যন্ত বদ্ধ করিয়া রণ

৪ খিল । তথাপি যে সমৃহলোক তাহাদের উপদেশ

শ্রবণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস

করাতে শিষ্যদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র পু

রুষ হইল ।

৫ পরদিবসে অধ্যক্ষেরা ও প্রাচীনেরা এবং অধ্যা

৬ পকগণ ও হানন নামে মহাযাজক এবং কিয়ফা ও

যোহন ও সিকন্দর ইত্যাদি মহাযাজকের জ্ঞাতি

৭ সকল ফিকশালম্ নগরেতে একত্র হইয়া প্রেরিত

দিগকে মধ্যস্থানে দাড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,
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তোমরা কি ক্ষমতাতে বা কি নামেতে এই কর্ম

করিয়াছ ? তখন পিতর পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ ৮

হইয়া উত্তর করিল, হে লোকদের অধ্যক্ষবর্গ, হে

ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা, এই দুর্বল মনুষ্যের প্রতি ১

যে হিতকর্ম করা গিয়াছে, অর্থাৎ সে কি প্রকারে

সুস্থ হইয়াছে, তাহা যদি অদ্য আমাদিগকে জিজ্ঞাসা

কর, তবে তাবৎ ইস্রায়েল লোক ও তোমরা সকলে ১ •

জ্ঞাত হও, নাসরতীয় যে যীশু খ্রীষ্টকে তোমরা '

ক্রুশে বধ করিয়াছ, এবং যাহাকে ঈশ্বর কবর হইতে

উঠাইয়াছেন, তাহার নামে ঐ ব্যক্তি সুস্থ হইয়া

তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতেছে। গাথকেরা যে ১১

তোমরা, তোমাদের দ্বারা অবজ্ঞাত যে প্রস্তর কো

ণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল সে এই। তদ্ভিন্ন ১২

অার কহারেণহইতে পরিত্রাণ হইতে পারে না ;

যাহাম্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়, ভূমণ্ডলস্থ লোকদের

মধ্যে এমন আর কোন নামই প্রচারিত হয় নাই ।

তখন পিতরের এবং যোহনের এতদ্রপ সাহস ১৩

দেখিয়া, তাহারা অবিদ্বান ইতর লোক, ইহা বু

ঝিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল ; এবং তাহারা যে

যীশুর সঙ্গী হইয়াছিল, ইহা জানিতে পারিল। কিন্তু ১৪

তাহাদের সঙ্গে ঐ সুস্থ মনুষ্যকে দণ্ডায়মান দেখিয়া

তাহারা আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

পরে তাহাদিগকে সভাহইতে স্থানান্তরে যাইতে ১৫

অাজ্ঞা দিয়া পরস্পর এই পরামর্শ করিতে লাগিল,

সে মনুষ্যদিগকে আমরা কি করিব ? তাহারা যে ১১
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একটা প্রসিদ্ধ অাশ্চর্য্য কর্ম করিয়াছে, তাহ।

ফিকশালম্ নিবাসি তাবৎ লোকের কাছে প্রকাশ

১৭ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না । কিন্তু

লোকদের মধ্যে ইহা যেন ব্যাপিয়া না যায়, এই

নিমিত্তে তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া এই নামেতে

কোন মনুষ্যকেই অার উপদেশ দিও না, দৃঢ়রূপে

১৮ এই নিষেধ করিয়া দি। তদনন্তর প্রেরিতদিগকে

ডাকিয়া এই অাজ্ঞা দিল, ইহার পর যীশুর নামেতে

কদাচ কোন কথা কহিও না এবং কোন উপদেশও

১৯ দিও না । তাহাতে পিতর এবং যোহন উত্তর করিল,

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা কিম্বা তোমাদের

আজ্ঞা পালন করা এই উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের

গোচরে কোনটা বিহিত, তাহা তোমরা বিবেচন।

২ • কর । অামরা যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, তাহ।

যে প্রচার করিব না, এমত কখনো হইতে পারে

না । অার যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া সকল লো

২১ কই ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতে লাগিল ; তন্নিমিত্তে

লোকভয় প্রযুক্ত তাহাদিগকে শাস্তি দিবার কোন

উপায় না পাওয়াতে তাহারা পুনর্বার তর্জন

২২ করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। যে মনুষ্যের

স্বাস্থ্য করণঝপ এই আশ্চর্য্য কর্ম করা গিয়াছিল,

তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

২ ৩ পরে তাহারা বিদায় পাইয়া আপন সঙ্গিদের

নিকটে গিয়া প্রধান যাজকগণের ও প্রাচীন লোক

২৪ দের উক্ত সমস্ত কথা জানাইল। তাহা শুনিয়া
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সকলে একচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চৈঃ

স্বরে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে প্রভো, অঙ্গ

কাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র এবং তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলে

রই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তুমি, তুমি নিজ সেবক দায়ূদের
দ্বারা এই কথা কহিয়াছ, যথা, “অন্যদেশীয়ের।

* কেন কলহু করে ? ও লোকেরা কেন অনর্থক

“ চিন্তা করে ? পরমেশ্বরের ও তাহার অভিষিক্ত

“ ব্যক্তির বিপরীতে ভূপতির দণ্ডায়মান হয় ও

“ রাজারা পরস্পর পরামর্শ করে ;” ফলতঃ তোমার

হস্ত ও মন্ত্রণাদারা পূর্বে যাহা ২ স্থির করা গিয়া

ছিল, তাহা যেন সিদ্ধ হয়, এই জন্যে যাহাকে তুমি

অভিষিক্ত করিয়াছ, এমন যে তোমার পবিত্র পুত্র

যীশু, তাহার প্রতিকূলে হেরোদ এবং পন্থীয় পীলাত

ও অন্যদেশীয় লোক এবং ইস্রায়েল লোক, ইহারা

সকলে সভাস্থ হইল । হে পরমেশ্বর, এখন তাহা

দের তর্জন গর্জন শ্রবণ কর ; এবং তোমার বাহু

বল প্রকাশ করণ পূর্বক তোমার পবিত্র পুত্র

যীশুর নামেতে আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও অসম্ভব কর্ম

করিতে ক্ষমতা দিয়া তোমার সেবকদিগকে নির্ভয়ে

তোমার বাক্য প্রচার করিতে দেও । এইকপে

প্রার্থনা করণেতে যে স্থানে তাহারা সভাস্থ ছিল,

ঐ স্থান কাপিতে লাগিল ; এবং সকলে পবিত্র

আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া ঈশ্বরের কথা সাহসে প্র

চার করিতে লাগিল ।

আর প্রত্যয়কারি লোকসমূহ একচিত্ত ও একমন।

২ ৫

২ ৬

২ ৭

২ ৮

২ ১

৩ ০

৩ ৯

৩ ২
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হইয়া থাকিল ; তাহাদের কেহ নিজ সম্পত্তি অাপ

নগর জ্ঞান করিল না, কিন্তু তাহাদের সর্বস্ব সাধা

৩৩ রণে থাকিল। অপর প্রেরিতেরা মহাক্ষমতা প্রকাশ

পূর্বক প্রভু যীশুর উত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, ও

৩৪ তাহাদের সকলের প্রতি মহা অনুগ্রহ হইল। আর

তাহাদের মধ্যে কোন জনের অকুলান হইল না :

কারণ তাহাদের বাটী ঘর ভূম্যাদি যাহার যাহা

৩৫ ছিল, তাহা তাহারা বিক্রয় করিয়া তাহার মুল্য

অানিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিলে প্রত্যেক জনের

যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে তাহাকে দত্ত হইল।

০১ এইরূপে কুপ্র উপদ্বীপীয় লেবি বংশজাত যোশি

নামে এক জন ভূমির অধিকারী ছিল, যাহাকে প্রে

৩৭ রিতের বর্ণবা, অর্থাৎ সান্ত্বনাদায়ক, বলিয়া ডাকিত,

সে ব্যক্তি নিজ ভূমি বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য

অানিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিল।

৫ অধ্যায় ।

অননিরের ও সফীরার মৃতু্য এবং প্রেরিতদের ক্লেশ ও সাহস।

১ তখন অননিয় নামে এক জন, যাহার পত্নীর নাম

২ সফীরা, ঐ ব্যক্তি অধিকার বিক্রয় করিয়া আপন স্ত্রীর

জ্ঞাতসারে তাহার মূল্যের এক অংশ লুকাইয়া রা

থিয়া অন্য অংশমাত্র অানিয়া প্রেরিতদের চরণে

৩ সমর্পণ করিল। তাহাতে পিতর কহিল, হে অননিয়,

ভূমির মূল্য কিছু গোপন করিয়া রাখিতে এবং পবিত্র

আত্মার নিকটে মিথ্যা কথা কহিতে শয়তান কেন

ঃ তোমার অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি দিয়াছে? ঐ ভূমি যখন
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তোমার হস্তগত ছিল, তখন কি তোমার নিজের

ছিল না? এবং বিক্রয় করিলে পর তাহার মূল্য কি

তোমার নিজ অধিকারে ছিল না? তবে অন্তঃকরণে

এমন কুকল্পনা কেন করিয়াছ? তুমি কেবল মানু

ষের কাছে মিথ্যাকথা কহিল না, কিন্তু ঈশ্বরের

কাছেও কহিলা। এই কথা শুনিবামাত্র ঐ অননিয়

ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল; এই বিষয় যত

লোক শুনিল, সকলেরই বড় ভয় জন্মিল। পরে

সুবলোকেরা উঠিয়া তাহাকে বস্ত্রে জড়াইয়া বাহিরে

লইয়া গিয়া কবর দিল। অনন্তর এক প্রহরের পর

কি হইয়াছে, তাহা অবগত না হইয়া তাহার স্ত্রীও

সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাতে পিতর তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এত টাকাতে ভূমি বিক্রয়

করিয়াছ কি না ? তাহা বল ; তখন সে উত্তর করিল,

ইঁ এত টাকাতেই বটে । তাহাতে পিতর কহিল,

তোমরা কেমন করিয়া পরমেশ্বরের আত্মাকে পরীক্ষা

করিতে এক পরামর্শ হইয়াছ? দেখ, যাহারা তোমার

স্বামিকে কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারের নিকটেই

উপস্থিত আছে এবং তোমাকেও বাহিরে লইয়া যা

ইবে। তাহাতে সেও তৎক্ষণাৎ তাহার চরণের নি

কটে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল ; পরে সে যুবকের

ভিতরে আসিয়া তাহাকেও মৃত দেখিয়া বাহির

করণ পূর্বক তাহার স্বামির পার্শ্বে কবর দিল। তা- ১ ১

হাতে মণ্ডলীর তাবৎ লোক এবং অন্যান্য লোক

এই কথা শুনিলে সকলের বড় ভয় জন্মিল।
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১ ২ পরে প্রেরিতদের হস্তদ্বারা লোকদের মধ্যে অ

নেক ২ আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কর্ম করা গেল , তখন

শিষ্যেরা সকলেই একচিত্ত হইয়া সুলেমানের বা

১৩ রাগুাতে একত্র হইল। তাহাদের দলভুক্ত হইতে

অন্য কাহারও সাহস হইল না, কিন্তু লোকেরা তা

১৪ হাদিগকে সমাদর করিল। আর স্ত্রী পুরুষ অনেক ২

লোক প্রভুতে বিশ্বাস করিয়া মণ্ডলীভুক্ত হইল ।

১৫ এবং পিতরের যাতায়াতে কোন ক্রমে তাহার ছায়া

কোন জনে লাগে, এই অাশয়েতে লোকেরা পীড়ি

· তদিগকে ভুলিতে ও খট্টাতে লইয়া পথে ২ রাখিতে

১১ লাগিল। এবং চতুর্দিক্স্ নগর হইতে অনেক লোক

একত্র হইয়া পীড়িত ও অপবিত্র ভূতগ্রস্ত প্রভৃতি

রোগিদিগকে ফিকশালমে আনিলে সকলকেই সুস্থ

· করা গেল ।

১৭ পরে মহাযাজক এবং তাহার সহচর সিদুকিদের

১৮ মতাবলম্বী সকল মহাক্রোধান্বিত হইয়া প্রেরিতদি

: 'গকে ধরিয়া ইতর লোকদের কারাগারে বদ্ধ করিয়া

১১ রাখিল। কিন্তু রাত্রিকালে পরমেশ্বরের দূত ঐ কা

রাগারের দ্বার খুলিয়া তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া

কহিল, তোমরা গিয়া মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া লো

কদের প্রতি এই জীবনদায়ক তাবৎ কথা প্রচার

২• কর। ইহা শুনিয়া তাহারা প্রতু্যষে মন্দিরে উপস্থিত

২ ১ হইয়া উপদেশ দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সহচর

গণের সহিত মহাযাজক আসিয়া মন্ত্রিগণকে এবং

ইস্রায়েল বংশের প্রাচীনগণকে সভাস্থ করিয়া কা
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রাগারহইতে তাহাদিগকে আনাইবার নিমিত্তে পদা

তিকগণকে পাঠাইয়া দিল। তাহাতে তাহারা গমন

করিয়া কারাগারে তাহাদিগকে না পাইয়া ফিরিয়া

আসিয়া এই সমাচার দিল, আমরা তথায় যাইয়া

নিরাপদে কারাগারের দ্বার বদ্ধ এবং রক্ষকদিগকে

দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান দেখিলাম বটে, কিন্তু

দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে কাহাকেও পাইলাম না ।

এ কথা শুনিয়া মহাযাজক ও মন্দিরের সেনাপতি

এবং প্রধান যাজকেরা, ইহার পর আরো কি হইবে?

ইহা ভাবিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইল। ইতোমধ্যে আর

এক জন আসিয়া এই সংবাদ দিল, দেখ, তোমরা

যে মনুষ্যদিগকে কারাগারে রাখিয়াছিল, তাহার।

মন্দিরে দাড়াইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছে।

তখন মনিদরের সেনাপতি পদাতিকগণকে সঙ্গে

করিয়া তথায় যাইয়া, লোকদের দ্বারা প্রস্তরে আা

হত হওনের ভয়েতে অত্যাচার ব্যতিরেকে তাহাদি

গকে অানিল । অপর তাহারা মহাসভার মধ্যে তা

হাদিগকে অানিয়া রাখিলে পর মহাযাজক তাহাদি

গকে জিজ্ঞাসা করিল, এই নামে উপদেশ দিতে

আমরা কি দৃঢ় ঝপে নিষেধ করি নাই? তথাপি

দেখ, তোমরা আপনাদের সেই উপদেশে ফিকশালম্

পরিপূর্ণ করিয়া সেই ব্যক্তির রক্তপাত জন্য দোষ

আমাদের প্রতি বর্তাইতে চেষ্টা পাইতেছ। তাহাতে

পিতর এবং অন্য প্রেরিতের উত্তর করিল, মনুষ্যের

অাজ্ঞা পালন অপেক্ষায় ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন

২ ২

২৪

২ ৫

২ ৬

২ ৭

২ →

২ *
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»© ০

৩ ১

৩ ২

করা আমাদের উচিত। যে যীশুকে তোমরা ক্রুশে

বিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছ, তাহাকে অামাদের

পৈতৃক ঈশ্বর উত্থিত করিয়া ইস্রায়েল বংশদিগের

মনঃপরিবর্তন ও পাপক্ষমা করিতে রাজা ও পরি

ত্রাণকর্তা করিয়া অাপন দক্ষিণ পাশ্বে তাহার উন্ন

তি করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে আমরাও তাহার সাক্ষী

' অাছি, তাহা কেবল নয়, ঈশ্বর আজ্ঞাবহদিগকে যে

৩ ৪

৩ ৬

১৩ ৭

পবিত্র আত্মা দিয়াছেন, তিনিও সাক্ষী আছেন ।

এ কথা শুনিলে তাহাদের হূদয় বিদ্ধ হইল, এবং

তাহারা তাহাদিগকে বধ করিতে মন্ত্রণ করিতে লা

গিল। ইতোমধ্যে সকল লোকের মধ্যে সুখ্যাত গমি

লীয়েল নামে এক জন ব্যবস্থাপক ফিকশি লোক

সভাতে দাড়াইয়া প্রেরিতদিগকে ক্ষণের নিমিত্তে

স্থানান্তর যাইতে অাজ্ঞা দিয়া কহিতে লাগিল, হে

ইস্রায়েল বংশীয় সকল, তোমরা এই মনুষ্যদের

প্রতি যাহা করিতে উদ্যত আছ, তাহাতে সাবধান

হও। ইহার পূর্বে খৃদা নামে এক জন উপস্থিত

হইয়া আপনাকে কোন মহাপুরুষ বলিলে প্রায়

চারি শত লোক তাহার মতাবলম্বী হইল ; পরে সে

হত হইল, ও তাহার অাজ্ঞাবহ যত ছিল, সকলেই

ছিন্নভিন্ন হইয়া অকৃতকার্য্য হইল। ঐ ব্যক্তির পর

নাম লিখিয়া দিবার সময়ে গালীলীয় যিহূদা নামে

এক জন উপস্থিত হইয়া অনেক লোককে অাপন

মতেতে লওয়াইল ; তাহাতে সেও বিনষ্ট হইল,

এবং তাহার আজ্ঞাবহ যত ছিল, সকলে ছিন্নভিন্ন
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হইয়া গেল। অতএব এখন বলি, তোমরা এই মনু

ষ্যদের প্রতি কিছু না করিয়া ক্ষান্ত হও, কেননা

এই পরামর্শ এবং এই কর্ম যদি মনুষ্যহইতে হইয়া

থাকে, তবে বিফল হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ঈশ্বর

হইতে হইয়া থাকে, তবে তাহার অন্যথা করিতে

পারিবা না, বরঞ্চ ঈশ্বরের প্রতি বিরোধী হইয়া

উঠিবা। তখন তাহার পরামর্শ স্বীকার করিয়া তা

হারা প্রেরিতদিগকে ডাকিয়া প্রহার করিয়া যীশুর

নামেতে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া বিদায়

করিল । কিন্তু তাহার নামের নিমিত্তে লজ্জা ভোগ

করিতে আপনারা যে যোগ্যপাত্র গণ্য হইয়াছে,

ইহাতে আহলাদিত হইয়া তাহারা সভাস্থদিগের

সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিল। পরে দিনে ২ মন্দিরে

ও ঘরে ২ অবিশ্রামে উপদেশ দিতে যীশু খ্রীষ্টের

সুসমাচার প্রচার করিতে লাগিল ।

৬ অধ্যায়।

সাত সেবককে নিযুক্ত করণ ও স্তিফানের অপবাদিত হওন।

অপর ঐ সময়ে শিষ্যগণের বাহুল্য হওয়াতে দিব

সিক দান বিতরণে অন্যদেশ প্রবাসিদের বিধবা

স্ত্রীগণ উপেক্ষিত হইলে ইব্রীয় লোকদের সহিত

অন্যদেশ প্রবাসিদের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন

দ্বাদশ প্রেরিত তাবৎ শিষ্যকে একত্র ডাকিয়া কহিল,

ঈশ্বরের কথা প্রচার করণ ত্যাগ করিয়া ভোজনের

তত্ত্বাবধারণ করা আমাদের উচিত নহে। অতএব

হুে ভ্রাতৃগণ, আমরা যাহাদিগকে এই কর্মের ভার

©৮

৩ ৯

8 ১

8 ২
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দিতে পারি, এমত সুখ্যাত্যাপন্ন এবং পবিত্র আ

স্মাতে ও জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ সাত জনকে আপনা

৪ দের মধ্য হইতে মনোনীত কর। কিন্তু আমরা প্রার্থনা

করণ ও কথা প্রচার কর্মে নিত্য প্রবৃত্ত থাকিব।

৫ এ কথাতে তাবৎ লোক সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদের

মধ্যহইতে প্রত্যয়েতে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ

· স্তিফান ও ফিলিপ ও প্রখর ও নীকানর ও তীমন

১ ও পমিন এবং যিহূদী মতাবলম্বী আন্তিয়খিয়ার

নিকলায়, এই সাত জনকে প্রেরিতদের সম্মুখে আ

নিলে তাহারা প্রার্থনা করিয়া তাহাদের মস্তকে

৭ হস্তার্পণ করিল । অপর ঈশ্বরের কথা ব্যাপিয়া গেল,

বিশেষতঃ যিরূশােলম নগরে শিষ্যদের সংখ্যা প্রচুর

ঝপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; এবং যাজকদের

মধ্যেও অনেকে খ্রীষ্টের ধর্মাবলম্বী হুইল।

৮ স্তিফান প্রত্যয়েতে ও পরাক্রমেতে পরিপূর্ণ

হইয়া লোকদের মধ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত ও আ

১ শচর্য্য কর্ম করিল। তাহাতে লিবস্তীন নামে খ্যাত

দলের কএক জন, এবং কুরীণীয় ও সিকন্দরীয় ও

কিলিকীয় এবং আশিয়া দেশীয় কতক লোক উঠিয়া

১• স্তিফানের সঙ্গে বাদানুবাদ করিল। কিন্তু স্তিফান

জ্ঞানেতে ও পবিত্র আত্মাতে এই মত কথা কহিল,

১ ১ যে তাহারা আপত্তি করিতে পারিল না । পরে কএক

জনকে লোভ দেখাইলে তাহারা এই কথা কহিল,

আমরা তাহার মুখে মুসার এবং ঈশ্বরের নিন্দা

১৭ কথা শুনিলাম। লোকদিগকে ও প্রাচীনগণকে এবং
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অধ্যাপকদিগকে এই ঝপে কুপ্রবৃত্তি দিয়া তাহাকে

ধরিয়া মহাসভামধ্যে অানিল । পরে কএক জন

মিথ্যাসাক্ষিকে আনিলে তাহারা কহিল, এই ব্যক্তি

এই ধর্মধামের ও ব্যবস্থার নিন্দা করা ত্যাগ করে

না । ফলতঃ নাসরতীয় যীশু এই স্থান উচ্ছিন্ন

করিবে, এবং মূসার সমর্পিত আমাদের বিধি

অন্যথা করিবে, তাহার এমন কথা শুনিলাম। তখন

মহাসভাস্থ সকলে তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া

স্বর্গদূতের মুখ সদৃশ তাহার মুখ দেখিল।

৭ অধ্যায় ।

স্কিফানের উত্তর করণ ও তাহার বধ হওন ।

পরে মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিল, এই কথা কি

সত্য? তাহাতে সে উত্তর করিল, হে পিতৃ ও ভ্রাতৃ

লোক সকল, মনোযোগ কর । আমাদের পূর্বপু

রুষ ইব্রাহীম হারণ নগরে বাস করণের পূর্বে যে

সময়ে অরাম-নহরয়িম দেশে ছিল, তৎকালে তে

জোময় ঈশ্বর দর্শন দিয়া তাহাকে কহিলেন, “তুমি

“ আপন দেশ ও জ্ঞাতি ও কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া

“ আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সে দেশে চল।”

অতএব সে কস্দীয় দেশ ত্যাগ করিয়া হারণ না

মক নগরে বাস করিল ; অনন্তর তাহার পিতার

মৃতু্য হইলে পর যে দেশে তোমরা এখন বাস

করিতেছ, এই দেশে ঈশ্বর তাহাকে প্রবাস করা

ইলেন। কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র অধিকার অর্থাৎ

এক পদ পরিমিত ভূমিও দিলেন না; তৎকালে

১ ৩

১ ৪

`৯ ৫
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তাহার কোন সন্তান ছিল না, তথাপি তুমি ও

তোমার ভাবিবংশ এই দেশের অধিকারী হইবা,

৬ তাহার প্রতি এই অঙ্গীকার করিলেন । ঈশ্বর এই

বাপ অারও কহিলেন, “ তোমার সন্তানগণ চার

“শত বৎসর পরদেশে প্রবাস করিবে, এবং তদে

“ শীয় লোকেরা তাহাদিগকে দাসত্বে রাখিয়া

৭ “ তাহাদের প্রতি কুব্যবহার করিবে ।” এবং ঈশ্বর

এ কথাও কহিলেন, “ যাহারা তাহাদিগকে দাস্ত

“ কর্ম করাহবে, আমি তাহাদের দণ্ড করিব ;

“ পরে তাহারা বহির্গত হইয়া এই স্থানে আমার

৮ “ সেবা করিবে।” পরে তিনি তাহাকে ত্বকছেদের

নিয়ম দিলেন ; অতএব ইস্হাক নামে ইব্রাহীমের

এক পুত্র হইলে পর অষ্টম দিবসে তাহার ত্বকছেদ

করিল ; ঐ ইস্হাকের পুত্র যাকুব এবং ঐ যাকুবের

ঔরসেতে আমাদের দ্বাদশ পূর্বপুরুষ জন্মিল।

→ পরে ঐ পুর্বপুরুষেরা ঘুষফের প্রতি ঈর্ষা

করিয়া মিসরদেশে পাঠাইতে তাহাকে বিক্রয়

১• করিল । কিন্তু ঈশ্বর তাহার সহায় হইয়া সকল দু

গতিহইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে বুদ্ধি দিয়া মিসর

দেশের রাজা ফিরৌণের প্রিয়পাত্র করিলেন; এবং

মিসর দেশ ও তাবৎ রাজপুরীর শাসনকর্তৃত্বপদ

১১ তাহাকে দিলেন। সেই সময়ে মিসর ও কিনান দেশ

দুর্ভিক্ষছেতু বড় ক্লিষ্ট হওয়াতে আমাদের পূর্ব

১২ পুরুষেরা ভক্ষ্য দ্রব্য পাইল না। কিন্তু মিসরদেশে

শস্য আছে, যাক্কুবু এই সংবাদ পাইয়া প্রথমে আ
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মাদের পূর্বপুরুষদিগকে মিসরে পাঠাইল। পরে

দ্বিতীয় বার গমনে মুষফ আপন ভ্রাতাদের পরিচিত

হইল, এবং ঘূষফের জ্ঞাতি ফিরৌণের কাছে পরি

চিত হইল। পরে ঘূষফ ভ্রাতৃগণকে পাঠাইয়া অাপন

পিতা যাকুবকে এবং আপন পচাত্তর জন জ্ঞাতিকে

আপনার নিকটে আহ্বান করিল। তাহাতে যাকুব

মিসর দেশেতে গিয়া আপনি এবং আমাদের পূব্ব

পুরুষেরা সে স্থানে মরিল। তাহাতে লোকেরা তা

হাদিগকে শিখিমে লইয়া গিয়া যে কবরস্থান যা

কুব মুদ্রা দিয়া শিখিমের পিতা হমোরের পুত্র

১ ৩

১ 8

১ ®

১ ৩

দিগের নিকটে ক্রয় করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাহাদিগ- .

কে কবর দিল ।

পরে ঈশ্বর ইব্রাহীমের নিকটে শপথ পূর্বক যে

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ঐ প্রতিজ্ঞা ফলিবার সময়

নিকট হইলে ইস্রায়েল লোকেরা মিসরদেশে বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হইয়া বহুসংখ্যক হইতে লাগিল। অবশেষে

ঘুষফকে চিনে না, এমন আর এক রাজা উপস্থিত

হইয়া আমাদের জ্ঞাতিবর্গের সহিত ধূর্তৃত। করির।

পূর্বপুরুষদের প্রতি কুব্যবহার পূর্বক তাহাদের

বংশ লোপ করণের আশয়েতে তাহাদের নব২ জাত

শিশুদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে মুসা

জন্মিল ; সে পরম সুন্দর হইল এবং পিতৃগৃহে তিন

মাস পর্য্যন্ত পালিত ছিল। কিন্তু বাহিরে নিক্ষিপ্ত

হইলে পর ফিরৌণের কন্যা তাহাকে তুলিয়া লইয়া

১ ৭

১ *

১ ৯

২ •

২ ১

পোষ্যপুত্র করিয়া প্রতিপালন করিল। তাহাতে ঐ ২২
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- মুসা মিসরদেশীয় সমস্ত বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া

২৩ বাক্যে ও ক্রিয়াতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিল। অপর

সম্পূর্ণ চল্লিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর ইস্রায়েল

বংশীয় অাপন ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

২৪ মনস্থ করিল। পরে তাহাদের এক জনকে হিংসিত

দেখিয়া তাহার সপক্ষ হইয়া হিংসিত ব্যক্তির উপ

২৫ কার করিয়া মিস্রীয় ব্যক্তিকে বধ করিল। তাহার

হস্তদ্বারা ঈশ্বর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন, তা

স্থার ভ্রাতৃগণ ইহা বুঝিবে, সে এই মত অনুমান

২১ করিল; কিন্তু তাহারা বুঝিল না। তাহার পরদিনে

তাহাদের দুই জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে মূসা

নিকটে গিয়া তাহাদের মিলন করিতে মনস্থ করিয়া

কহিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা ভ্রাতৃগণ, পরস্পর

২৭ অন্যায় কর কেন ? তাহাতে প্রতিবাসির প্রতি

অন্যায় করিয়াছিল যে ব্যক্তি, সে তাহাকে দূর করি

য়া কহিল, কে তোমাকে আমাদের উপরে রাজা ও

২৮ বিচারকর্তা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে? কল্য যেমন

মিস্রীয় লোককে বধ করিলা, তদ্রুপ কি আমাকেও

২ ১ বধ করিতে চাহু? তখন মূসা এমন কথা শুনিয়া

পলায়ন করিল, এবং মিদিয়ন দেশে গিয়া প্রবাসী

হইয়া থাকিল ; আর সে স্থানে তাহার দুই পুত্র

৩• জন্মিল। পরে চল্লিশ বৎসর গত হইলে সীনয় পর্ব

তের প্রান্তরে একটা প্রজ্বলিত ঝোপের অগ্নিশিখাতে

স্থিত হইয়া পরমেশ্বরের দূত তাহাকে দর্শন দিলেন।

৩১ মুসা তাহা দেখিয়া অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া বিশেষ জা
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নিবার নিমিত্তে নিকটে যাইতেছিল, এমন সময়ে

“ আমি তোমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, ফলতঃ ইব্রা

“ঈমের ঈশ্বর ও ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকুবের

“ঈশ্বর,” মুসার উদ্দেশে পরমেশ্বরের এমত অণ

কাশবাণী হইলে সে কম্পান্বিত হইয়া নিরীক্ষণ করি

তে আর সাহস করিতে পারিল না । পরে পরমেশ্বর

তাহাকে কহিলেন, “তোমার পদহইতে পাদুকা দূর

“ কর, তুমি যে স্থানে দাড়াইয়া আছ, সে পবিত্র

“ভূমি। আমি মিসরে স্থিত আপন লোকদের অত্যন্ত

“ ক্লেশ দেখিলাম, এবং তাহাদের রোদনও শুনি

“ লাম, আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে নামিয়া

“ আইলাম, এখন অাইস, মিসরদেশে তোমাকে

“ পাঠাই।” দেখ, কে তোমাকে রাজা ও বিচারকর্তা

করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে? এই কথা বলিয়া তাহারা

যে মূসাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, ঝোপেতে দর্শনদা

য়ক দূতদ্বারা ঈশ্বর সেই মুসাকে শাসনকর্তা এবং

মুক্তিদাতা করিয়া পাঠাইলেন। আর সে মিসরদেশে

ও সুফ নামক সমুদ্রে এবং মহাপ্রান্তরে চল্লিশ বৎ

সর পর্যন্ত নানাবিধ অদ্ভূত কর্ম ও লক্ষণ দেখাইয়া

তাহাদিগকে বহির্গত করিয়া আনিল। অার “ তো

“মাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃগণের

“ মধ্যহইতে আমার সদৃশ এক জন ভবিষ্যদ্বক্তার

“উদয় করিবেন তাহার কথাতে তোমরা মনো

“ যোগ করিব,” যে ব্যক্তি ইস্রায়েলের বংশ

৩ ২

৩৩

৩৪

৩৫ *

৩ →

৩৭

দিগকে এই কথা কহিল সে এই মুসা। আর সেও ৩৮
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৩১

৪ ১

8 2

মহাপ্রান্তরে মণ্ডলীর মধ্যে সীনয় পর্বতে আপনার

প্রতি বাক্যবাদি দূত এবং আমাদের পূর্বপুরুষ এই

উভয়ের সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে দিবার নিমিত্তে

জীবনদায়ক বাক্য পাইল। তথাপি আমাদের পূর্ব

পুরুষেরা তাহাকে অমান্য করিয়া আপনাদের

নিকট হইতে দূর করণ পূর্বক মিসরদেশে ফিরিয়া

• যাইতে মনে ২ অভিলাষ করিয়া হারোণকে কহিল.

“ আমাদের অগ্রসর হইয়া যাইতে আমাদের নিমি

“ ত্তে দেবতা নির্মাণ কর, কেননা মিসরদেশহইতে

“ আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলযে মূসা,তাহার

“ কি দশা ঘটিল, তাহা আমরা জানি না।” সেই

সময়ে তাহারা একটি গোবৎসাকৃতি প্রতিমা নির্মাণ

করিয়া তাহার উদ্দেশে বলিদান পূর্বক আপনাদের

হুস্তকৃত বস্তুতে আনন্দিত হইতে লাগিল। তাহাতে

ঈশ্বর তাহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া আকাশস্থ জ্যো

তির্গণকে পূজা করিতে তাহাদিগকে দিলেন; যেরূপ

ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে লেখা আছে; যথা, “ হে ইস্রা

“ য়েল্ বংশ, তোমরা চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মহা

* প্রান্তরে থাকিয়া যে সকল বলিদান ও হোমাদি

“ করিল, তাহা কি কেবল আমার উদ্দেশে করিলা ?

৩ “ তাহা নহে, কিন্তু তোমরা মোলক নামে দেবতার

“ তাম্বু, এবং আপনাদের রিমফন নামে দেবতার

“ নক্ষত্র এই যে প্রতিমূর্ত্তি সেবার্থে নির্মাণ করিলা.

“ তাহা উঠাইয়া লইলা ; অতএব আমি তোমাদিগকে

“ বাবিলের ওপারে লইয়া যাইব।” আরও যে নি
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দর্শন দেখিয়াছ, তদনুসারে অাবাস নির্মাণ কর,

যাচার বিষয়ে ঈশ্বর মুসাকে এ কথা কহিয়াছিলেন,

সেই তাহার নিঝপিত স্বাক্ষ্যস্বরূপ অাবাস অামা

দের পিতৃগণের সঙ্গে মহাপ্রান্তরে ছিল। পরে তা

তাদের বংশজাত আমাদের পূর্বপুরুষেরা যিঙ্গে

শূয়ের সময়ে তাহা লইয়া গিয়া, যাহাদিগকে ঈশ্বর

আমাদের পিতৃগণের সাক্ষাৎহইতে দূর করিয়া

ছিলেন, সেই ভিন্নদেশীয়দের অধিকারেতে অর্ণ

নিলে পর ঐ অাবাস দায়ূদের অধিকার পর্য্যন্ত

(সে স্থানে) ছিল। ঐ দায়ূদ ঈশ্বরের অনুগ্রহ

পাইয়া যাকুবের ঈশ্বরের নিমিত্তে এক বাসস্থান

নির্মাণ করিতে বাঞ্ছা করিল ; কিন্তু সুলেমান তা

হার জন্যে এক মন্দির নির্মাণ করিল। তথাপি

সর্বোপরিস্থ যিনি তিনি যে কোন হস্তকৃত মন্দিরে

বাস করেন এমন নয়। ভবিষ্যদ্বক্তা এই কথা কহে,

যথা, “পরমেশ্বর কহেন, স্বর্গই আমার সিংহাসন

“ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ ; তবে তোমরা আমার

“ নিমিত্তে কি ঝপ গৃহ নির্মাণ করিবা? ও আমার

“বিশ্রামস্থান কি? এ সকল বস্তু কি আমার হস্ত

*রূত নয় ?”

অরে অনাজ্ঞাবহ এবং অন্তঃকরণে ও শ্রবণে

দুষ্ট লোক সকল, তোমরা অনবরত পবিত্র আত্মার

প্রতিকুলাচরণ করিতেছ, তোমাদের পুর্বপুরুষের।

যেমন, তোমরাও তেমনি। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা

কোন ভবিষ্যদ্বক্তাকে তাড়না না করিয়াছে? ঘাস্থা

৪ ৫

৪ ৩

৪ ৭

৪ ৮

8 ১

৫ ১
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রা ঐ ধার্মিক ব্যক্তির আগমনের কথা কহিয়াছিল,

তাহাদিগকে বধ করিয়াছে ; এবং তোমরা এখন তা

৫৩ হাকে পরহস্তগত করিয়া বধ করিলা। অার স্বর্গ

দূতগণদ্বারা ব্যবস্থা পাইলেও তাহা পালন কর না।

৫৪ এই কথা শুনিয়া তাহারা ভূদয়ে বিদ্ধ হইয়া তা

৫৫ হার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিল। কিন্তু স্তিফান পবিত্র

আত্মাতে পূর্ণ হইয়া আকাশের প্রতি স্থির দৃষ্টি

করিয়া ঈশ্বরের তেজ এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডা

৭ ২ য়মান যীশুর দর্শন পাইয়া কহিল, দেখ, মেঘের

দ্বার মুক্ত ও মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়

৫৭ মান দেখিতেছি। তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বর করিয়া

কর্ণেতে অঙ্গুলি দিয়া একচিত্ত হইয়া তাহার উপরে

• ৮ আক্রমণ করিল। অবশেষে তাহাকে নগরের বহির্গত

করিয়া প্রস্তরাঘাত করিল ; এবং সাক্ষি লোকের।

শেীল নামে এক যুবকের চরণের নিকটে অাপ

৫ ৯ নদের বস্ত্র রাখিল। পরে হে প্রভো যীশু, আমার

আত্মাকে গ্রহণ কর, স্তিফানের এই প্রার্থনার কথা

কহিবার সময়ে তাহারা তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে

১• লাগিল। তাহাতে সে হাটু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে

চেচাইয়া, হে প্রভো, ইহাদের এই পাপের দণ্ড দিও

না, ইহু। বলিয়া মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইল। অার তা

হার হত্যা করণেতে শেীলও সম্মত ছিল।

৮ তমধJায়।

মগুলীর বৃদ্ধি ও মায়াবি শিমোনের ও নপুংসকের বিবরণ ।

১ আর সেই সময়ে বিকশালমৃ নগরস্থ মণ্ডলীর প্রতি
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বড় তাড়না হওয়াতে প্রেরিত লোক ভিন্ন অন্য

সকলেই যিহূদা ও শোমিরোণদেশের নানা স্থানে

ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। এবং ভক্ত লোকেরা ঐ

স্তিফানকে কবর দিয়া বিস্তর বিলাপ করিল। কিন্তু

শৌল ঘরে ২ ভ্রমণ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষগণকে ধরিয়া

আনিয়া কারাগারেতে বদ্ধ করণ পূর্বক মণ্ডলীর

মছা উৎপাত করিতে লাগিল । তাছাতে যাহারা

ছিন্ন ভিন্ন হইল, তাহারা সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া সুস

মাচার প্রচার করিল। তখন ফিলিপ শোমিরোণের

রাজধানীতে গিয়া খ্রীষ্টের প্রসঙ্গ প্রচার করিল।

এবং অশুচি ভূতাশ্রিত লোকদের হইতে ভূতগণ

উচ্চৈঃস্বর করিয়া ছাড়িয়া গেল, এবং অনেক ২

পক্ষাঘাতী ও খঞ্জ লোক স্বাস্থ্য পাইল ; তাহাতে

লোকেরা তাহার এই ঝপ আশ্চর্য্য কর্ম দেখিয়া

শুনিয়া সকলেই একচিত্ত হইয়া তাহার উক্ত প্রস

ঙ্গেতে মনোযোগ করিল; এবং ঐ নগরেতে মহা

নন্দ হইল।

আর ইহার পূর্বকালে ঐ নগরে শিমোন নামে

এক ব্যক্তি অনেক ২ মায়াক্রিয়া করিয়া অাপনাকে

কোন মহাপুরুষ বলিরা শোমিরোণীয়দের মোহ

জন্মাইয়াছিল ; তাহাতে এই মানুষ ঈশ্বরের মহা

শক্তিস্বরূপ, ইহা বলিয়া মহান ও ক্ষুদ্র সকলেই

তাহাতে মনোযোগ করিল। এই ঝপে সে বহুকা

- লাবধি মায়াবি ক্রিয়াতে সকলকে একান্ত মোহিত

১ ১

করিয়াছিল,এবং তাহারা তাহাতে মনোযোগ করিল। .
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১২ কিন্তু ঈশ্বরের রাজত্ব এবং যীশু খ্রীষ্টের নাম

বিষয়ক প্রসঙ্গ প্রচারকারি ফিলিপের কথাতে বি

শ্বাস করিয়া তাহারা স্ত্রী পুরুষ উভয় লোক অব

১৩ গাহিত হইল। অবশেষে ঐ শিমোন আপনিও

১ 8

১ ৭

৯ ৮

২ ০

প্রত্যয় করিল, এবং অবগাহিত হইয়া ফিলিপের

রূত অাশ্চর্য্য ক্রিয়া ও লক্ষণ দেখিয়া অসম্ভব জ্ঞান

করিয়া তাহার সঙ্গে থাকিল।

এই প্রকারে শোমিরোণ দেশীয় লোকেরা ঈশ্ব

রের কথা গ্রহণ করিয়াছে, ষিকশালম নগরস্থ প্রে

রিতগণ ঐ সংবাদ পাইলে পর পিতরকে ও যোহু

নকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিল। তাহাতে

তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া লোকেরা যেন

পবিত্র আত্মা পায়, এই নিমিত্তে প্রার্থনা করিল।

কেননা তদবধি তাহারা কেবল প্রভু যীশুর নামেতে

অবগাহিতমাত্র হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে

কাহারও প্রতি পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হয় নাই।

তখন প্রেরিতেরা তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে

পর তাহারা পবিত্র আত্মাকে পাইল। এই ঝপে

লোকদের গাত্রে প্রেরিতেরা হস্তার্পণ করিলে তাহারা

পবিত্র আত্মাকে পায়, ইহা দেখিয়া সেই শিমোন

প্রেরিতদের নিকটে টাকা আনিয়া কহিল, আমি

যাহার গাত্রে হস্ত অর্পণ করিব, তাহারও যেন এই

ঝপ পবিত্র আত্মা প্রাপ্তি হয়, এই ক্ষমতা অামাকেও

দেও । কিন্তু পিতরু তাহাকে উত্তর করিল, তোমার

টাকা তোমার সঙ্গে বিনষ্ট হউক, ঘেহেতুক ঈশ্ব
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রের দান টাকাতে ক্রয় করিতে মনস্থ করিলা ;

এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমার অন্তঃকরণ সরল নয়,

এই জন্যে এ বিষয়ে তোমার অংশ কি অধিকার

কিছুই নাই। অতএব সেই পাপের নিমিত্তে খেদা

ন্বিত হইয়া কোন প্রকারে তোমার মনের এই কুক

•পনার ক্ষমা হয়, এই জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

কর, কেননা তুমি যে তিক্তপিত্তে ও পাপের

বন্ধনে আছ, তাহা বুঝিলাম। তখন শিমোন কহিল,

তবে তোমাদের উক্ত কথা আমাতে যেন না ফলে,

এই নিমিত্তে তোমরা আমার জন্যে প্রভুর কাছে

প্রার্থনা কর। এই প্রকারে তাহারা সাক্ষ্য দিয়া

প্রভুর কথা প্রচার করিতে ২ শোমিরোণীয়দের

অনেক গ্রামেও সুসমাচার প্রচার করিতে ২ যিক

শালম্ নগরে ফিরিয়া গেল।

পরে পরমেশ্বরের দূত ফিলিপকে এই অাজ্ঞা

দিয়া কহিল, তুমি উঠিয়া দক্ষিণদিগে যিরূশালম্

হইতে প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে পথ অসা নগরেতে

যায়, ঐ পথে গমন কর । তাহাতে সে উঠিয়া গেলে

পর কুশীয় লোকদের কন্দাকী নাম্নী রাণীর সমস্ত

সম্পত্তির অধ্যক্ষ কুশ দেশীয় এক জন নপুংসক,

সে ভজনা করণার্থে যিকশালম নগরে গমন করিলে

পর প্রত্যাগমন কালে রথারূঢ় হইয়া ঘিশয়িয় নামে

ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ পাঠ করিতেছিল। এমন সময়ে

আত্মা ফিলিপকে কহিলেন, তুমি ঐ রখের নিকটে

গিয়া তাহার সঙ্গে মিলন কর। তাহাতে সে দৌড়িয়া

২ ১

২২

২ ৩

২ ৪

২ ৫

২ ৩

২ ৭

২ ৮•

২ ৯
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৩ ২

৩ 3

৩ ৫

গিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তৎকর্তৃক

পঠ্যমান ষিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য শুনিয়া জি

জ্ঞাসা করিল, যাহা পাঠ করিতেছ, তাহা কি

বুঝিতে পার? তাহাতে সে কহিল, কেহ আমাকে

বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব ?

তাহাতে সে ফিলিপকে রথে আরোহণ করিতে ও

অাপনার সঙ্গে বসিতে নিবেদন করিল। যে স্থানে

এই কথা লিখিত আছে, “ তিনি হত হওনের জন্যে

* মেষের ন্যায় আনীত হইলেন, আর লোমচ্ছেদ

“কের সম্মুখে যেমন মেষশাবক নীরব হইয়া থাকে,

“ তেমনি মুখ বদ্ধ করিয়া থাকিলেন ; এবং দীনতা

“ প্রযুক্ত অন্যায়বিচারে হত হইলেন, এবং তৎ

* কালের লোকদের বর্ণনা কে করিতে পারে? যে

“হেতুক তিনি পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইলেন ;”

গ্রন্থের এই স্থান সেই নপুংসক পাঠ করিতেছিল।

পরে ফিলিপকে কহিল, নিবেদন করি, ভবিষ্যদ্বক্তা

এই যে কথ। কহিল, এ কি আপনার বিষয়ে, না

অন্য কাহারো বিষয়ে? তাহাতে ফিলিপ সেই প্রক

রণাবধি আরম্ভ করিয়া যীশুর উপাখ্যান তাহার

কাছে প্রস্তাব করিল। এই ঝপে পথে যাইতে ২ এক

জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে নপুংসক কহিল,

দেখ, এ স্থানে জল অাছে ; আমার অবগাহিত

· হওনের বাধা কি ? তাহাতে ফিলিপ উত্তর করিল,

সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি প্রত্যয় কর, তবে

বাধা নাই; তাহাতে সে কহিল, যীশু খ্রীষ্ট যে
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ঈশ্বরের পুত্র, ইহা প্রত্যয় করিতেছি। তখন সে

রথ স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা করিল, এবং ফিলিপ ও

: নপুংসক উভয়ই জলে নামিলে ফিলিপ তাহাকে

অবগাহিত করিল । পরে জলের মধ্যহইতে উঠিলে

পর পরমেশ্বরের আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া

লইয়া গেলেন ; তাহাতে নপুংসক তাহাকে আর

দেখিতে পাইল না; তথাপি হূষ্টচিত্ত হইয়া আ

৩৮°

পন পথে চলিয়া গেল। কিন্তু ফিলিপ অস্দেগদ ৪ •

নগরেতে উপস্থিত হইয়া তথাহইতে কৈসরিয়া নগরে

উত্তরণ কাল পর্য্যন্ত সমস্ত নগরে সুসমাচার প্রচার

করিতে ২ গমন করিল।

১ অধ্যায় ।

তাড়নাকারি শৌলের মনঃপরিবর্ঝন ।

এই সময় পর্যন্ত শৌল প্রভুর শিষ্যদের প্রতিকূলে

শাস্তি ও বধের কথা গর্জন করিয়া, এই মতাবলম্বি

যে কোন স্ত্রীর কি পুরুষের দেখা পায়, তাহাদিগকে

যেন ধরিয়া বান্ধিয়া ষিব্ধশালমে অানে, এই অাশ

য়েতে মহাযাজকের নিকটে যাইয়া দম্মেষক নগরীয়

সভা সকলের প্রতি পত্র চাহিল । পরে যাইতে ২

দন্মেষক নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে পর অক

স্মাৎ আকাশহইতে তেজ তাহার চতুর্দিগে আলো

করাতে সে ভূমিতে পড়িল; পরে হে শৌল, হে

শেীল, অামাকে কেন তাড়না করিতেছ? আপনার

প্রতি উক্ত এই একটি রব শুনিয়া সে জিজ্ঞাসিল,

হে প্রভো, আপনি কে? তখন প্রভু কহিলেন, যে

৪
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*.

যীশুকে তুমি তাড়ন করিতেছ সেই আমি ; কন্ট

কের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর। তখন সে

কম্পবান ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, হে প্রভো,

অামাকে কি করিতে হইবে? অাপনকার ইচ্ছা কি?

তাহাতে প্রভু আজ্ঞা করিলেন, উঠিয়া নগরে যাও,

তাহাতে তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা

যাইবে। আর তাহার সঙ্গি লোকেরাও এই রব

* শুনিল, কিন্তু রব শুনিয়া কাহাকেও না দেখিতে

১ '১

'১ ২

পাইন্না স্তব্ধ হইয়া থাকিল। পরে শৌল ভূমিহইতে

উঠিয়া চক্ষুঃ মেলিয়া কাহাকেও দেখিতে পারিল

না ; তখন লোকেরা তাহার হস্ত ধরিয়া দম্মেষক

নগরে আনিল। তাহাতে সে তিন দিন পর্য্যন্ত অন্ধ

হইয়া ভোজন পান কিছুই করিল না।

তদনন্তর প্রভু ঐ দম্মেষক নগরবাসি অননির

নামে এক শিষ্যকে দর্শন দিয়া ডাকিলেন, হে

অননিয় ; তাহাতে সে উত্তর করিল, হে প্রভো,

আমি উপস্থিত আছি। তখন প্রভু তাহাকে আজ্ঞ।

করিলেন, তুমি উঠিয়া সোজা নামক পথে গিয়া

ঘিহুদার বাটীতে তাষ নগরের শৌল নামে এক

ব্যক্তির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর; দেখ, সে প্রার্থনা করি

তেছে, এবং অননিয় নামে এক জন তাহার কাছে

আসিয়া তাহার গাত্রেতে হস্তার্পণ করিয়া দুষ্টি প্রদান

করিতেছে, এ প্রকার দর্শন পাইল। তাহাতে অন

নিয় উত্তর করিল, হে প্রভো, ফিকশালমে তোমার

পবিত্র লোকদের প্রতি সে মনুষ্য কত হিংসা করি
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য়াছে, তাহা অামি অনেকের প্রমুখাৎ শুনিলাম ;

এবং এ স্থানে যে সকল লোক তোমার নামে প্রণ

থনা করে, তাহাদিগকেও বন্ধন করিবার নিমিত্তে

সে প্রধান যাজকদের হইতে ক্ষমতা পাইয়াছে।

কিন্তু প্রভু কহিলেন, চলিয়া যাও, অন্যদেশীয়

লোকদের ও ভূপতিগণের ও ইস্রায়েল বংশীয়দি

গের নিকটে আমার নাম প্রচার করিতে সেই জন

অামার মনোনীত পাত্র অাছে । এবং আমার না- ১

মের নিমিত্তে তাহাকে কত বড় ক্লেশ ভোগ

করিতে হইবে, ইহা তাহাকে দেখাইয়া দিব। তাহা

তে অননির চলিয়া গিয়া সেই গৃহেতে প্রবিষ্ট হইয়া

তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, হে ভ্রাতঃ

শেীল, তুমি যেন দৃষ্টি পাও এবং পবিত্র আত্মাতে

পরিপূর্ণ হও, এই জন্যে তোমার আগমনকালে যে

প্রভু যীশু পথিমধ্যে তোমাকে দর্শন দিলেন, তিনি

আমাকে পাঠাইলেন। ইহা বলিবামাত্র তাহার

চক্ষুঃহইতে তাহষের ন্যায় নির্গত হইলে তৎক্ষণাৎ

সে প্রসন্নচক্ষুঃ হইয়া উঠিয়া অবগাহিত হইল, এবং

ভোজন পান করিয়া সবল হইল। পরে শৌল দম্মে

ষক নগরের শিষ্যগণের সহিত কএক দিবস থাকিয়া

অবিলম্বে তাবৎ ভজনালয়ে গিয়া যীশু যে ঈশ্বরের

পুত্র, এই কথা প্রচার করিতে লাগিল। তাহাতে

তাবৎ শ্রোতা চমৎকৃত হইয়া কহিল, যে জন যিক

শালম নগরে এই নামে প্রার্থনাকারি লোকদের

বিনাশ করিল, এবং এমত লোকদিগকে বন্ধন

১ 8

৯ ৫

১ ৭

১ ৮•

১ ৯

২ •

২ ৯
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২ ২

২ ৩

২ ৪

২ ৫

২ ৭

২ ৮

২ ৯

করিয়া প্রধান যাজকদের নিকটে লইয়া যাইবার

অাশয়েতে এ স্থানেও অাইল সেই জন কি এই

নহে? কিন্তু শৌল উত্তরোত্তর উৎসাহযুক্ত হইয়া

যীশু যে অভিষিক্ত ত্রাতা, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিয়!

দন্মেষক নিবণসি যিহূদয় লোকদিগকে অপ্রতিভ

করিল। এই প্রকারে বহু দিন গত হইলে পর

যিহূদয় লোকেরা তাহাকে বধ করিবার মন্ত্রণ।

করিল ; কিন্তু শৌল তাহাদের এই মন্ত্রণার অনু

সন্ধান পাইল। পরে তাহারা তাহাকে বধ করিবার

অপেক্ষাতে দিবারাত্রি গুপ্তবাপে নগরদ্বারে থাকিল।

তাছাতে শিষ্যগণ রাত্রিযোগে তাহাকে লইয়া একটি

ঝুড়িতে করিয়া প্রাচীর দিয়া নামাইয়া দিল।

পরে শৌল যিরূশােলমে উপস্থিত হইয়া শিষ্য

বর্গের সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা পাইল ; কিন্তু সকলে

তাহাকে ভয় করিল, এবং সে যে শিষ্য, ইশ্

প্রত্যয় করিল না । এ কারণ বর্ণবা তাহাকে

লইয়া প্রেরিতদের নিকটে আসিয়া পথের মধ্যে

প্রভূ কি রূপে তাহাকে দর্শন দিয়া যে ২ কথা

কহিয়াছিলেন, এবং সে কেমন সাহসী হইযা

দন্মেষক নগরে যীশুর নাম প্রচার করিয়াছিল,

এ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জ্ঞাত করিল । এবং

শেীল ঘিকশালমে তাহাদের সঙ্গে গমনাগমন

করিয়া নির্ভয়েতে প্রভু যীশুর নাম প্রচার করিতে

লাগিল । তাহাতে অন্য দেশ প্রবাসি লোকদের

সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাহারা তাহাকে বধ
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করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ভ্রাতৃগণ তাহা জানিতে

পাইয়া তাহাকে কৈসরিয়া নগরে লইয়া গিয়া তাষ

নগরে পাঠাইয়া দিল ।

এমন হইলে যিহূদা ও গালীল এবং শোমিরোণ

দেশীয় মণ্ডলী সকল বিশ্রাম পাইলে তাহাদের নিষ্ঠা

হইতে লাগিল; আর প্রভুর প্রতি ভয়েতে এবং

পবিত্র আত্মার সান্তুনাতে কালক্ষেপ করিয়া বহু

সংখ্যক হইতে লাগিল ।

তদনন্তর পিতর স্থানে ২ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে

লোদ নগর নিবাসি পবিত্র লোকদের নিকটে উপ

স্থিত হইলে সে স্থানে পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আষ্ট বৎ

সরাবধি শয্যাগত ঐনেয় নামেএক মনুষ্যের সাক্ষাৎ

পাইয়া তাহাকে কহিল, হে ঐনেয়, যীশু খ্রীষ্ট ভো

মাকে সুস্থ করিলেন ; তুমি উঠিয়া আপনার শয্যা

রাখ ; ইহা বলিবামাত্র সে উঠিল। এ ঝপ দর্শন

করাতে লোদ ও শারোণু নিবাসি লোকেরা প্রভুর

প্রতি মনঃপরিবর্তন করিল।

অপর ভিক্ষাদানাদি নানা সুক্রিয়াতে নিত্য নি

বিষ্টা, এমন যে ঘাফে নগর নিবাসিনী টাবিথ।

অর্থাৎ দর্কা (হরিণী) নামে শিষ্য, সে সেই সময়ে

পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহাতে লো

কেরা তাহাকে ধৌত করিয়া উপরিস্থ কুঠরীতে শয়ন

করাইয়া রাখিল। অার যাফোর নিকটবর্তি লোদ

নগরে পিতর অাছেন, এই সংবাদ পাইয়া শিষ্যগণ

ছুঁই মনুষ্যদ্বারা তাহাকে অবিলম্বে আসিতে বিনতি

৩ •

৩ ১

৩২

৩ ৩

৩৪

৩ ৫

৩ ৬

৩ ৭

৩৮
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৩১ করিয়া পাঠাইল। তাহাতে পিতরু উঠিয়া তাহাদের

সহিত গেল ; তথায় উপস্থিত হইয়া উপরিস্থ কুঠ

রীতে অানীত হইলে বিধবা সকল অাপনাদের

সঙ্গে থাকনের সময়ে দর্কারূত যে উত্তরীয় ও পরি

ধেয় বস্ত্র ছিল, সে সমস্ত তাহাকে দেখাইয়া রোদন

৪ • করিতে ২ চতুর্দিকে দাড়াইল। কিন্তু পিতর তাছা

দের সকলকে বহির্গত করিয়। হাটু পাতিয়া প্রার্থনা

করিল ; পরে শবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,

হে টাবিথা, উঠ। এই কথা বলিলে সে স্ত্রী চক্ষু

মেলিয়া পিতরের প্রতি অবলোকন করিয়া উঠিয়া

• ১ বসিল। তাহাতে পিতর তাহার হস্ত ধরিয়া তা

হাকে তুলিয়া পবিত্র লোক ও বিধবাদিগকে ডা

কিয়া তাহাদের নিকটে সজীব তাহাকে সমর্পণ

৪ ২ করিল । পরে যাফোর সমুদয় নগরে এই কথা

ব্যাপ্ত হওয়াতে অনেক ২ লোক প্রভুতে বিশ্বাস

• ৩ করিল । অপর পিতর ঐ যাফে নগরীয় শিমোন

নামক এক চামারের গৃহেতে অনেক দিন বাস

করিল ।

১ ০ অধ্যায় ।

কণীলিয়ের ও তাহার লোকদের বিশ্বাস করণ ।

১ কৈসরিয়া নগরে ইতলীয় নামক সৈন্যদলভুক্ত কর্ণ

২ লিয় নামে এক জন শতসেনাপতি ছিল ; সে সপ

রিবারে ভক্ত এবং ঈশ্বরপরায়ণ ছিল, আর যিহূ

দীয় লোকদিগকে বিস্তর দানাদি করিয়া নিরন্তর ।

৩ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিত । এক দিন তৃতীয়
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প্রহর বেলার সময়ে সে দর্শন পাইল, যেন এক

জন ঈশ্বরের দূত প্রকাশ কপে তাহার নিকটে

আসিয়া কহিল, হে কণীলিয় । সে তাহাকে দেখিয়া ৪

ভীত হইয়া কহিল, হে প্রভো, কি? তখন সে তা

হাকে কহিল, তোমার প্রার্থনা এবং দানাদি সা

ক্ষিস্বরূপ ঈশ্বরের গোচর হইয়াছে ; এখন যাফে ৫

নগরে লোকদিগকে পাঠাইয়া সমুদ্রের তীরে

শিমোন নামে এক চামারের গৃহে প্রবাসকারি

পিতর নামে খ্যাত যে শিমোন, তাহাকে ডাকাও ;

তাহাতে তোমার যাহা ২ কর্তব্য, তাহা সে বলিবে। ৬

কণীলিয়কে ইহ কহিয়া দূত প্রস্থান করিলে পর ৭

সে আপন গৃহস্থ দাসদের মধ্যে দুই জনকে এবং ৮

আপনার কর্মকারি সেনাগণের মধ্যে এক ভক্ত

সেনাকে ডাকিয়া, এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া

তাহাদিগকে যাফো নগরেতে পাঠাইল।

পরদিবসে তাহারা যাত্রা করিয়া নগরের নিকটে ১

উপস্থিত হইলে পিতর দুই প্রহর বেলার সময়ে

প্রার্থনা করিবার নিমিত্তে ছাতের উপরে আরো

হণ করিয়াছিল । এমন সময়ে অতি ক্ষুধিত হইয়া ১ •

কিছু আহার করিতে চাহিল, কিন্তু তাহাদের অন্ন

প্রস্তুত করিবার সময়ে সে অভিভূত হইয়া পড়িল ;

এবং মেঘদ্বার মুক্ত হইলে চারি কোণে ঝুলান ১১

একখান বড় বস্ত্রের মত কোন পাত্র স্বর্গহইতে

পৃথিবীতে নামিতে দেখিল। এবং তন্মধ্যে নানা- ১২

প্রকার গ্রাম্য ও বন্য পশু এবং খেচর ও উরো
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১ • অধ্যায় ।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ১ ৭ ১

১৩ গামি প্রভৃতি জন্তু ছিল । পরে হে পিতর, উঠিয়া

বধ করিয়া ভোজন কর, তাহার প্রতি এমন অা

১ ঃ কাশবাণীও হইল। তখন পিতর উত্তর করিল, হে

প্রভো, এমন না হউক, অামি এখন পর্যন্ত নিষিদ্ধ

১৫ বা অশুচি সামগ্রী কিছু ভোজন করি নাই। তা

হাতে অারবার ঐ ঝপ অাকাশবাণী হইল, ঈশ্বর

যাহা শুচি করিয়াছেন, তাহা তুমি নিষিদ্ধ জ্ঞান

১১ করিও না । এই প্রকার তিন বার হইলে পর ঐ

পাত্র পুনর্বার আকাশে আকর্ষিত হইয়া গেল।

১৭ , পরে যে দর্শন পাইয়াছিল, তাহার ভাব কি,

এই বিষয়ে পিতর মনে সন্দেহ করিতেছিল, এমন

সময়ে কর্ণীলিয়ের ঐ প্রেরিত মনুষ্যেরা শিমোনের

বাটীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বারের নিকটে উপ

১৮ স্থিত হইয়া ডাকিয়া কহিল, পিতর নামে বিখ্যাত

যে শিমোন, তিনি কি এখানে প্রবাস করেন ?

১৯ এবং যৎকালে পিতর সেই দর্শনের কথা মনে ২

আন্দোলন করিতেছিল, তৎকালে আত্মা তাহাকে

কহিলেন, দেখ, তিন জন তোমার অন্বেষণ করি

২ • তেছে; তুমি উঠিয়া নামিয়া নিঃসন্দেহে তাহা

দের সহিত গমন কর, অামিই তাহাদিগকে প্রেরণ

২১ করিলাম। তাহাতে পিতর নামিয়া কর্ণীলিয়ের প্রে

রিত লোকদিগের নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ,

তোমরা যাহার অন্বেষণ করিতেছ, সেই ব্যক্তি

২২ অামি ; তোমরা কি নিমিত্তে অাইলা ? তাহাতে

তাহারা উত্তর করিল, কণীলিয় নামে শুদ্ধসত্ত্ব
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১ ৭ ২ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [১০ অধ্যায় ।

ও ঈশ্বরপরায়ণ অথচ তাবৎ যিহূদীয় লোকের

নিকটে সুখ্যাত্যাপন্ন, এমত এক জন শতসেনাপতি

তোমাকে নিজ গৃহে ডাকিয়া আনিতে এবং তো

মার স্থানে কথা শুনিতে পবিত্র দুতকর্তৃক প্রত্যা

দেশ পাইয়াছে। তখন পিতর তাহাদিগকে ভিতরে

ডাকিয়া আতিথ্য ব্যবহার করিল, ওপরদিবসে

তাহাদের সহিত যাত্রা করিল ; এবং যাফো নি

বাসি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কএক জনও তাহার সঙ্গে

গমন করিল।

পরদিবসে কৈসরিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিবার

সময়ে কণীলিয় জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবদিগকে আহবান

পূর্বক একত্র করিয়া তাহাদের অপেক্ষাতে ছিল।

পরে পিত্র গৃহেতে উপস্থিত হইলে কণীলিয় তা

হার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চরণে পড়িয়া প্রণাম

করিল। তখন পিতর তাহাকে উঠাইয়া কহিল,

দাড়াও, আমিও মনুষ্য । পরে কর্ণীলিয়ের সহিত

অালাপ করিতে২ ঘরে প্রবেশ করিল; এবং তন্মধ্যে

বহু লোকের সমারোহ দেখিয়া তাহাদিগকে কহিল,

অন্য জাতীয় লোকদের সহিত আলাপ ব্যবহার

করা কিম্বা তাহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করা যিহূদীয়

দের নিষেধ আছে, ইহা তোমরা অবগত আছ ;

কিন্তু কোন মনুষ্যকে অব্যবহার্য্য কিম্বা অশুচি

জ্ঞান করা আমার উচিত হয় না, ইহা ঈশ্বর আ

মাকে জানাইয়াছেন। এই নিমিত্তে আহ্বান শুনি

বণমাত্র কোন আপত্তি না করিয়া তোমাদের নি

২ ৩

২ ৪

২ ৫

২ ৩

২ ৭

২৮

২ ৯
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কটে চলিয়া আইলাম। জিজ্ঞাসা করি, তোমরা

কিসের জন্যে আমাকে ডাকাইলা? তখন কণীলিয়

৩• বলিতে লাগিল, অদ্য চারি দিন হইল, এত বেল৷

পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলাম; তাহাতে তৃতীয় প্রহর

বেলা হইলে গৃহেতে প্রার্থনা করণ সময়ে তেজো

ময় বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে

৩১ দাড়াইয়া এই কথা কহিল, হে কর্ণীলিয়, তোমার

প্রার্থনা ঈশ্বরের কর্ণগোচর এবং তোমার দানাদি

৩২ তাহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছে， অতএব যাফে।

নগরেতে লোকদিগকে পাঠাইয়া সে স্থানে সমু

দ্রের তীরে শিমোন নামে এক চামারের গৃহে

বাসকারি পিতর নামে বিখ্যাত যে শিমোন তা

হাকে ডাকাও, তাহাতে সে আসিয়া তোমাকে

৩ ৩ উপদেশ দিবে । এই নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ তোমার

নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলাম; তুমি যে অাসি

য়াছ, ইহা উত্তম করিয়াছ। ঈশ্বর যে সকল প্রসঙ্গ

কহিতে অাজ্ঞ। দিয়াছেন, তাহা শুনিতে অামর।

সকলে সম্প্রতি ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত আছি।

৩৪ তখন পিত্র্ এই কথা কহিতে লাগিল, ঈশ্বর

৩৭ মনুষ্যদের মুখাপেক্ষা না করিয়া, যে কোন দেশীয়

লোক হউক, যে জন তাহাকে ভয় করিয়া সৎকর্ম

করে, সে তাহার গ্রাহ্য হয়, ইহার নিশ্চয় উপলব্ধি

৩১ পাইলাম । সকলের প্রভু যে যীশু খ্রীষ্ট, তাহাদ্বারা

ঈশ্বর ইস্রায়েল বংশদের নিকটে যে সুসমাচার

প্রেরণ করিয়া সম্মিলনের সংবাদ প্রচার করিলেন,
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১ ৭ ৪ প্রেরি স্তদের ক্রিয়া । [১ • অ ধ্য য় ।

সেই উপদেশ তোমরা শুনিয়া থাকিবা ; যেহেতু ক ৩৭

যোহনের অবগাহন প্রচার হইলে পর তাহা গণ

লীল দেশাবধি সমুদয় যিহূদা দেশেতে ব্যাপল ।

ফলতঃ নাসরতীয় যীশু ঈশ্বর কর্তৃক পবিত্র আত্মাতে

ও ক্ষমতাতে অভিষিক্ত হইয়া স্থানে ২ ভ্রমণ পূর্বক

সুক্রিয়া করিয়া শয়তানদ্বারা ক্লিষ্ট তাবৎ লোককে

সুস্থ করিলেন, এবং ঈশ্বর তাহার সহায় ছিলেন ;

এবং যিহূদীয়দের দেশে ও যিরূশােলম নগরে যে ২ ৩

কর্ম করিয়াছিলেন, সে সকলের সাক্ষী আমরা

৩৮

হইতেছি। আর লোকেরা তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ ৪ •

করিয়া বধ করিল ; কিন্তু তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর তা

হার উত্থান করাইয়া প্রকাশ কপে তঁাহাকে দেখা

ইলেন। সকল লোকের নিকটে এমন নয়, কিন্তু

তাহার কবরহইতে উত্থান হইলে পর তাহার সহিত

ভোজন পান করিলাম, এমন ঈশ্বরের পূর্বমনো

নীত সাক্ষী যে আমরা, অামাদের নিকটে প্রকাশ

করিলেন। আর জীবিত ও মৃত উভয় লোকদের

বিচার করিতে ঈশ্বর যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন,

তিনি সেই ব্যক্তি, এই কথা লোকদের প্রতি প্রচার

করিতে এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতে অামাদিগকে

তিনি অাজ্ঞা দিলেন । অার যে জন তাহাতে বি

শ্বাস করে, সে তাহার নামের গুণে পাপহইতে

মুক্ত হইবে, তাহার বিষয়ে তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তাও

এমন সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে ।

পিতরের এই কথা কহুন কালে সকল শ্রোতা

8 ১

৪ ২

৪ ৩
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১১ অধ্যায় ।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ১ ৭ ৫

৪ ৫

৪ ৭

৪ ৮

দের উপরেতেই পবিত্র আত্মা নামিলেন। তাহুণতে

পিতরের সঙ্গে অাগত ত্বকছেদবিশিষ্ট বিশ্বাস

কারি লোকেরা, অন্যদেশীয়দিগকে পবিত্র আত্মা

ঝপ দান বিতরণ হইতেছে, এবং তাহারা নানাজা

তীয় ভাষাতে কথা কহিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করি

তেছে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন

হুইল । তখন পিতর কহিল, আমাদের ন্যায় যাহারা

পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের জলাবগা

হনে কি কেহ নিষেধ করিতে পারে ? তাহাতে

প্রভুর নামে অবগাহিত হইতে তাহাদিগকে অাজ্ঞা

দিল। পরে তাহারা আপনাদের সহিত কিছু দিন

থাকিতে তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল।

১ ১ অধ্যায় ।

অন্যদেশীয়দের প্রতি সুসমাচারের প্রচারের ব্লু ভ্রান্ত ।

এই রূপে ভিন্নদেশীয় লোকেরাও ঈশ্বরের বাক্য

গ্রহণ করিয়াছে, এই সমাচার প্রেরিতেরা এবং

যিহূদ দেশস্থ ভ্রাতৃবর্গ শুনিতে পাইল। তাহাতে

পিতর ষিব্ধশালম নগরে গমন করিলে পর ত্বকছেদি

লোকেরা তাহার সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, তুমি

অত্বকছেদি লোকদের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের

সহিত একত্র ভোজন করিয়াছ। তাহাতে পিতর

ক্রমে ২ আদ্যোপান্ত ঐ বৃত্তান্তের কথা বুঝাইয়।

কহিতে লাগিল ; যাফো নগরে এক দিন আমি প্রা

র্থনা করিতে ২ অকস্মাৎ অভিভূত হইলে এক দর্শ

নেতে চারি কোণে ঝুলান বড় এক বস্ত্রের ন্যায়
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একটি পাত্র অাকাশহইতে নামিয়া আমার নিকটে

আসিতে দেখিলাম। পরে তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে

অবলোকন করিয়া তন্মধ্যে নানা প্রকার গ্রাম্য ও

বন্য পশু এবং উরেণগামী ও খেচর সকল দেখিতে

পাইলাম ; এবং “ হে পিতর, উঠিয়া বধ করিয়া

ভোজন কর,' অামাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে এমন

একটি রবও শুনিতে পাইলাম। তাহাতে অামি

উত্তর করিলাম, হে প্রভো, এমন না হউক ; যেহে

তুক কোন নিষিদ্ধ কি অশুচি সামগ্রী আমার মুখ

মধ্যে কখনো প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহাতে • ঈশ্বর

যাহা শুচি করিয়াছেন, তাহা তুমি নিষিদ্ধ জ্ঞান

করিও না, দ্বিতীয় বার আমার প্রতি এমন অাকা

শবাণী হইল। তিন বার এই ঝপ হইলে সে সমস্ত

পুনর্বার আকাশে আকর্ষিত হইয়া গেল। পরে

কৈসরিয়া নগরহইতে তিন জন আমার নিকটে

প্রেরিত হইয়া যে বাটীতে আমি ছিলাম, ঐ সময়েই

তথায় উপস্থিত হইল। তাহাতে নিঃসন্দেহবাপে তা

হাদের সহিত যাইতে অাত্মা অামাকে অাজ্ঞা দি

লেন। পরে আমার সহিত এই ছয় জন ভ্রাতা গমন

করিলে আমরা সেই মনুষ্যের গৃহে প্রবেশ করি

লাম। সে আমার নিকটে এই নিবেদন করিল, এক

দিন এক দূত প্রত্যক্ষ হইয়া আমার গৃহমধ্যে দাড়া

ইয়া আমাকে এই অাজ্ঞা দিল, যাফে নগরে লো

কদিগকে পাঠাইয়া পিতর নামেতে বিখ্যাত শিমো

নূকে ডাকাও ; তাহাতে তোমার ও তোমার পরি

১ ১

১ ২

১ ৩

১ 8
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২ ১

বারের পরিত্রাণ যাহাতে হয়, এমত উপদেশ সে

দিবে । পরে আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে

প্রথমে অামাদের উপরে যেমন পবিত্র আত্মা নামি

য়াছিলেন, তদ্রুপ তাহাদের উপরেও নামিলেন।

তাহাতে “ যোহন জলেতে অবগাহন করাইল, কিন্তু

“ তোমরা পবিত্র আত্মাতে অবগাহিত হইবা,” এই

যে কথা প্রভু কহিয়াছিলেন, তাহা তখন আমার

স্মরণে হইল। অতএব আমাদিগকে ঈশ্বর যে দান

করিয়াছেন, তাহা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যয়কারি

সেই লোকদিগকেও দিলে আমি কে ? ঈশ্বরকে

নিবারণ করা কি আমার সাধ্য ? এমন কথা শুনিয়া

তাহারা ক্ষান্ত হইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া

কহিল, তবে পরমায়ু প্রাপ্তির নিমিত্তে ঈশ্বর অন্য

দেশীয় লোকদিগকেও মনঃপরিবর্তনঝপ দান করি

য়াছেন ।

আর স্তিফানের বিষয়ে যে ক্লেশ উপস্থিত ছইয়া

ছিল, তৎপ্রযুক্ত যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল,

তাহারা ফৈনীকিয়া ও কুপ্র ও আন্তিয়খিয়া পর্য্যন্ত

ভ্রমণ করিয়া কেবল যিহূদীয় লোক বিনা অার কণ

• হারো নিকটে ঈশ্বরের কথা প্রচার করিল না। কিন্তু

তাহাদের মধ্যে কুপ্রীয় ও কুরীণীয় কএক জন আ

ন্তিয়খিয়া নগরে আসিয়া অন্যদেশীয়দের নিকটেও

প্রভু যীশুর সুসমাচার প্রচার করিল। আর প্রভুর

হস্ত তাহাদের সহায় থাকাতে অনেক ২ লোক বিশ্বাস

২` করিয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল। এই সমাচার যিরূশা
177



১ ৭ ৮ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [১১ অধ্যায় ।

লমস্থ মণ্ডলীর লোকদের কর্ণগোচর হইলে পর

তাহারা আন্তিয়খিয়া নগর পর্য্যন্ত যাইতে বর্ণবাকে

প্রেরণ করিল। তাহাতে বর্ণবা সে স্থানে উপস্থিত

হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল দেখিয়া আহলাদিত

হইল ; আর সে নিজে সল্লোক এবং বিশ্বাসেতে ও

পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হওয়াতে মনের নিষ্ঠাদ্বারা

প্রভুতে আসক্ত থাকিতে সকলকে উপদেশ দিল ;

তাহাতে প্রভুর অনেক শিষ্যবৃদ্ধি হইল।

অবশেষে শৌলের তত্ত্ব করিতে বর্ণঝ। তার্ষ নগ

রেতে প্রস্থান করিল। পরে তাহার উদ্দেশ পাইয়া

তাহাকে আন্তিয়খিয়া নগরে আনিলে তাহারা মণ্ড

লীস্থ লোকদের সহিত সভা করণ পূর্বক সম্পূর্ণ এক

বৎসর পর্যন্ত অনেক লোককে উপদেশ দিতে লা

গিল ; ঐ আন্তিয়খিয়া নগরেতে শিষ্যেরা প্রথমে

খ্রীষ্টীয়ান নামে বিখ্যাত হইল।

অনন্তর সেই সময়ে কতক ভবিষ্যদ্বক্তা ফিকশা

লমহইতে অন্তিয়খিয়া নগরে আগমন করিলে পর,

অাগাব নামে তাহাদের এক জন উঠিয়া আত্মার অা

বির্ভাবে সমুদয় দেশে মহাদুর্ভিক্ষ হইবে ইহা জানা

ইল, এবং ক্লেীদির কৈসরের অধিকার সময়ে তাহা

প্রত্যক্ষ হইল। তাহাতে শিষ্যেরা প্রতি জন স্ব ২

ক্ষমতানুসারে যিহূদা দেশনিবাসি ভ্রাতৃগণের দিন

পাতের নিমিত্তে অর্থ পাঠাইতে স্থির করিয়া, বর্ণব

ও শৌলের হস্তদ্বারা প্রাচীন লোকদের নিকটে

তাহা পাঠাইয়া দিল।

২ ৩

২ ৪

২ ৫

২ 9

২ ৭

২ →

২ ৯

৩ •
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কারাবদ্ধ পিতরের মুক্তি ও তাড়নাকারি হেরোদের দণ্ড ।

১ তৎকালে হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কএক জনকে দুঃখ

২ দিতে ধরিল, বিশেষতঃ যোহনের সহোদর যাকুবকে

• খড়গাঘাতে বন্ধ করিল। তাহাতে যিহূদয়ের। সন্তুষ্ট

হইল, ইহা দেখিয়া সে পিত্তরকেও ধরিতে উপক্রম

৪ করিল। তৎকালে তাড়ীশুন্য রুটীর পর্ব দিন উপ

স্থিত হইল ; অতএব পর্ব গত হুইলে লোকদের সা

ক্ষাতে তাহাকে বাহির করিয়া আনিব, ইহা মনস্থ

করিয়া সে তাহাকে ধরাইয়া প্রত্যেক দলে চারি জন

এমত চারি দল প্রহরির নিকটে রক্ষার্থে সমর্পণ

৫ করিয়া কারাগারে রাখিল। কিন্তু কারাগারস্থ

পিতরের নিমিত্তে মণ্ডলীর লোকেরা অবিশ্রামে

• ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছিল। পরে হেরোদ

তাহাকে বাহিরে অানাইতে উদ্যত হইলে সেই

রাত্রিতে পিতর দুই জন প্রহরির মধ্যস্থানে দুই

শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইয়া নিদ্রিত ছিল, এবং দৌবারিক

সকল কারাগারের সম্মুখে থাকিয়া দ্বার রক্ষা করি

৭ ভেছিল ; এমন সময়ে পরমেশ্বরের দূত উপস্থিত

হইলে কারাগার দীপ্তিময় হইল, এবং সেই দূত

পিতরের কুক্ষিদেশে আঘাত করণ পূর্বক তাহাকে

জাগ্রৎ করিয়া কহিল, শীঘ্র উঠ ; তাহাতে তাহার

৮ হস্তহইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। পরে সেই দূত

তাহাকে কহিল, কটি বন্ধন করিয়া পায়েতে পাহুক

দেও; সে তাহা করিলে পর দূত তাহাকে কহিল,
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গাত্রীয় বস্ত্র গাত্রেতে দিয়া আমার পশ্চাৎ অাইস।

তাহাতে পিতর তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া বাহিরে ৯

গেল ; কিন্তু দূতদ্বারা এ কর্ম হইতেছে ইহা যে সত্য

এমন বুঝিতে না পারিয়া স্বপ্ন জ্ঞান করিল। এই ১ •

মতে প্রথম ও দ্বিতীয় কারা লঙ্ঘন করিয়া যে লে

হনির্মিত দ্বার দিয়া নগরে যাওয়া যায়, তন্নিকটে

উপস্থিত হইলে তাহার কপাট আপনা আপনি

খুলিয়া গেল ; তাহাতে তাহারা তথাহইতে বহির্গত

হইয়া এক পথ ধরিয়া গমন পূর্বক সে পথ ছাড়া

ইলে পর অকস্মাৎ ঐ দূত পিতরকে ত্যাগ করিল।

তখন সে চেতন পাইয়া কহিল, নিজ দূতকে প্রেরণ ১১

করিয়া পরমেশ্বর হেরোদের চেষ্টা এবং যিহূদয়

লোকদের সমস্ত আশা বৃথা করিয়া আমাকে উদ্ধার

করিলেন, ইহা নিশ্চয় জানিলাম ।

পরে সে বিবেচনা করিয়া মার্ক নামে বিখ্যাভ ১ ২

যে যোহন, তাহার মাতা মরিয়মের বাটীতে চলিয়া

গেল ; সেই স্থানে অনেকে একত্র হইয়া প্রার্থনা

করিতেছিল। অপর পিতর বহিদ্বারে আঘাত করিলে ১৩

রোদ নাম্নী এক বালিকা দেখিতে গেল। তাহাতে ১৪

পিতরের স্বর শুনিয়া সে হর্ষযুক্ত হইয়া দ্বার না

খুলিয়া পিতর দ্বারে দাড়াইয়া আছে, এই সংবাদ

দিতে ভিতরে দৌড়িয়া গেল । তাহাতে তাহারা ১৫

কহিল, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ; কিন্তু সে দৃঢ়রূপে

বলিতে লাগিল, না, এমনি হইয়াছে বটে ; তখন

তাছারা কহিল, তবে তাহার দূত হইবে। অপর ১
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১১ পিতর দ্বারে আঘাত করিতে ২ থাকিল, তাহাতে

১ ৭

১ ৮

২ ১

২ ২

তাহারা দ্বার খুলিয়া পিতরকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন

হইল। তাহাতে পিতরু নীরব হইয়া থাকিতে হস্ত

দ্বারা সঙ্কেত করিয়া পরমেশ্বর যে প্রকারে তাহাকে

কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, তাহার

বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইল ; এবং যাইয়া যাকুব

প্রভূতি ভ্রাতৃগণকে এই সমাচার দেও, ইহা কহিয়।

প্রস্থান করিয়া স্থানান্তরে গেল ৷ তদনন্তর রাত্রি

প্রভাত হইলে পর, পিতর কোথায় গেল, ইহার

বিষয়ে প্রহরিগণের মধ্যে বড় কলহ হইতে লাগিল।

এবং অনুসন্ধান করিলে পর হেরোদ তাহার

ডদেশ না পাওয়াতে রক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ

করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে অাজ্ঞা দিল ;

পরে সে যিহূদী দেশ হতে কৈসরিয়া নগরে প্রস্থান

করিয়া তথায় অবস্থিতি করিল। -

তৎকালে হেরোদ সোর ও সীদোন দেশীয় লোক

দের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিল, কিন্তু তাহারা

এক পরামর্শে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বাস্ত

নামক তাহার বস্ত্রগুহাধ্যক্ষকে সহায় করিয়া হেরো

দের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিল, কেননা ঐ রাজার

দেশদ্বারা তাহাদের দেশের ভরণপোষণ হইত ।

অতএব এক নিঝপিত দিবসে হেরোদ রাজবস্ত্র

পরিধান পূর্বক সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের প্রতি

কথা প্রস্তাব করিল। তাহাতে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে

উত্তর করিল, এ মানুষের রব নহে, দেবতার রব।
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তখন হেরোদ ঈশ্বরের সম্মান করিল না, এই

জন্যে পরমেশ্বরের দূত হঠাৎ তাহাকে প্রহার

করিল ; তাহাতে সে কীটদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া

প্রাণত্যাগ করিল । কিন্তু ঈশ্বরের কথা দেশ ব্যা

পিয়া প্রবল হইল। অার বর্ণৰা এবং শৌল যে

কম্মের ভার পাইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করিলে পর

মার্ক নামে বিখ্যাত যে যোহন তাহাকে সঙ্গে লইয়া

ফিকশালম্ নগর হইতে ফিরিয়া গেল।

১ ৩ অধJTয় ।

কুপ্র ও পম্ফুলিয়া ও পিষিদিয়া দেশে পৌলের গমন।

অপর বর্ণবা, ও শিমোন, অর্থাৎ যাহাকে নিগ্র

বলে, এবং কুর৷ণীয় লুকিয়, এবং ছেরোদ রাজার

সহিত বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিল যে মিনহেম, এবং

শেীল ইত্যাদি কএক জন ভবিষ্যদ্বক্তী অথচ উপ

দেশক অান্তিয়খিয়া নগরস্থ মণ্ডলীতে থাকিল।

এবং যে সময়ে তাহারা উপবাস করণ পূর্বক প্রভুর

সেবা করিতেছিল, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহি

লেন, যে কর্মে আমি বর্ণব্বা ও শৌলকে নিযুক্ত

করিয়াছি, সে কর্ম করিতে তাহাদিগকে পৃথক করি

য়া দেও । তাহাতে তাহারা উপবাস ও প্রার্থনা

করিলে পর তাহাদের গাত্রেতে হস্তার্পণ করিয়া

তাহাদিগকে বিদায় করিল ।

পরে তাহারা পবিত্র আত্মা কতৃক প্রেরিত হইয়া

সিলুকিয়া নগরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রপথ দিয়া

কুপ্র উপদ্বীপে গমন করিল । এবং সালামী নগরে

২ ৩

২ ৪
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শু

উপস্থিত হইয়া সে স্থানে যিহূদীয়দের ভজনালয়ে

গিয়া ঈশ্বরের কথা প্রচার করিতে লাগিল ; এবং

যোহনও তাহাদের সহচর হইল । এই ঝপে তাহণ

রণ ঐ উপদ্বীপের সর্বত্র ভ্রমণ করিতে ২ পাফঃ নগর

পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে সুবিবেচক সর্জিয় পেীল

নামে তদেশের অধ্যক্ষের সহিত যে ভবিষ্যদ্বক্তৃবে

: শধারি বরযীশু নামে এক জন মায়াবী যিহূদীয়

১ ১

১ ২

১ ৩

লোক ছিল, তাহার সাক্ষাৎ পাইল। পরে ঐ দেশ

ধ্যক্ষ ঈশ্বরের কথা শুনিতে বাঞ্ছা করিয়া পৌল ও

বর্ণব্বাকে নিমন্ত্রণ করিল। কিন্তু ইলুমা, যাহাকে

ভাষা ভঙ্গ করিলে মায়াবী বলে, সে ব্যক্তি তাহা

দের বিপক্ষ হইয়া দেশাধ্যক্ষকে ধর্মপথহইতে

বহির্ভূত করিতে যত্ন করিল। তাহাতে শৌল অর্থাৎ

পৌল পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া সেই মায়া

বির প্রতি একদৃষ্টি করিয়া কহিল, হে ধর্মদ্বেষি, ও

কুটিলতাতে ও দুষ্কৃতিতে পরিপূর্ণ শয়তানের আ

স্লজ, তুমি প্রভুর সত্য পথের বিপর্যয় করিতে কি

নিবৃত্ত হইব। না ? এখন প্রভু তোমার সমুচিত

করিবেন, তাহাতে কিছু দিন অন্ধ হইয়া সুর্য্যকেও

দেখিতে পাইবা না। তৎক্ষণাৎ কুজ্ঝটিকা ও অন্ধ

কার তাহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করাতে তাহার হস্ত

ধরিবার লোক তত্ত্ব করিতে সে ইতস্ততে ভ্রমণ

করিল । এই ঘটনা দেখিয়া ঐ দেশাধ্যক্ষ প্রভুর

উপদেশে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিশ্বাস করিল ।

তদনন্তর পৌল ও তাহার সঙ্গিগণ পাফঃ নগর
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হইতে জাহাজ খুলিয়া পম্ফুলিয়া দেশীয় পগ নগ

রেস্তে গেল ; কিন্তু যোহন তাহাদের নিকট হইতে

যাইয়া যিরূশােলমে প্রত্যাগমন করিল । পরন্তু তা

হারা পগাহইতে যাত্রা করিয়া পিষিদিয়া দেশের

অন্তিয়খিয়া নগরে উপস্থিত হইলে পর বিশ্রাম

বারে ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া বসিল। ব্যবস্থা ও

ভবিষ্যদ্বাক্য পাঠ হইলে, হে ভ্রাতারা, লোকদের

প্রতি তোমাদের কোন উপদেশকথা যদি থাকে,

তবে তাহা বল, ঐ ভজনালয়ের অধ্যক্ষেরা তাহা

দের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল। অতএব

পেীল দাড়াইয়া হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিয়া কহিতে

লাগিল, হে ইস্রায়েল্ মনুষ্যেরা, হে ঈশ্বরপরায়ণ

লোক সকল, অবধান কর । এই ইস্রায়েল লোক

দের ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে মনোনীত

করিয়া লইলেন, ও মিসরদেশে প্রবাস করণের

সময়ে তাহাদের উন্নতি করিয়া তথাহইতে নিজ

বাহুবলেতে তাহাদিগকে বহির্গত করিয়া আনি

লেন। তদনন্তর প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মহা

প্রান্তরে তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিয়া কিনান

দেশান্তঃপাতি সপ্ত রাজ্য নষ্ট করিলে গুলির্বাট

দ্বারা ঐ সমস্ত দেশের অধিকার তাহাদিগকে দি

লেন। অপর প্রায় চারি শত পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত

অর্থাৎ শিমূয়েল্ ভবিষ্যদ্বক্তার সময় পর্যন্ত তাহা

দের উপরে বিচারকর্তৃগণকে নিযুক্ত করিলেন।

তদনন্তর তাহারা এক রাজাকে প্রার্থনা করিলে

১ à

১ ৫

১ ৬

১ ৭

১ →

১ ৯

২ •

২ ১
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ঈশ্বর বিন্যামীন বংশোদ্ভব কীশের পুত্র শৌলকে

চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের উপরে রাজী করি

২২ লেন । পরে তাহাকে পদচু্যত করিয়া “ যে আমার

“ ইষ্টক্রিয়া সকল করিবে, এমত আমার মনের মত

“ এক জন যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইলাম,” যা

হার বিষয়ে তিনি এই প্রমাণ দিলেন, সেই দায়ূদকে

তাহাদের উপর রাজত্ব করিবার নিমিত্তে উৎপন্ন

২৩ করিলেন । এবং আপন প্রতিশ্রুত বাক্যানুসারে

ঈশ্বর ইস্রায়েল লোকদের নিমিত্তে ঐ দাযুদের

ংশেতে এক জন যীশু অর্থাৎ ত্রাণকর্তাকে উৎপন্ন

২৪ করিলেন । তাহার প্রকাশ হওনের পূর্বে যোহন

ইস্রায়েল লোকদের কাছে মনঃপরিবর্তনসূচক

২৫ অবগাহনের প্রসঙ্গ প্রচার করিল। আর যে কর্মের

ভার পাইয়াছিল, যোহন তাছা নিষ্পন্ন করিতে ২

এই কথা কহিল, তোমরা আমাকে কোন ব্যক্তি

জ্ঞান কর? আমি (খ্রীষ্ট) নহি, কিন্তু দেখ, যাহার

পদের পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি যোগ্য নহি,

এমত এক জন অামার পশ্চাৎ আসিতেছেন।

২১ হে ইব্রাহীমের বংশজ ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে

যত লোক ঈশ্বরকে ভয় করে, তাহাদের এবং তো

মাদের নিকটে এই পরিত্রাণের কথা প্রেরিত হুই

২৭ য়াছে । যিঝশালম্ নিবাসিরা এবং তাহাদের অধ্য

ক্ষেরা তাহার পরিচয় না পাওয়াতে প্রতি বিশ্রাম

বারে পাঠ্য যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বচন, তাহার অভি

প্রায় না বুঝিয়া তাহার দণ্ডাজ্ঞী করণেতে সে বচন
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সফল করিয়াছে, এবং প্রাণদণ্ডের কোন হেতু না ২৮

পাইলেও পীলাতের নিকটে তাহার বধ প্রার্থনা

করিয়াছে। এবং তাহার বিষয়ে যে সকল কথা ২ ১

লিখিত অাছে, তদনুসারে কর্ম সম্পন্ন করিয়া

তঁাহাকে ক্রুশহইতে নামাইয়া কবরেতে শয়ন করণ

ইয়াছে । কিন্তু ঈশ্বর কবরহইতে তাহার উত্থাপন ৩ •

করিয়াছেন ; এবং গালীল প্রদেশহইতে যিরূশালম্

নগরে র্তণহার সহিত যে সকল লোক আসিয়াছিল, ৩ ১

তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দর্শন দিযা

ছেন ; অতএব তাহারা লোকদের কাছে তাহার

সাক্ষী আছে। আর “তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য ৩২

“ তোমাকে উত্থাপিত করিলাম,” এই যে বচন

দ্বিতীয় গীতে লিখিত আছে, তদনুসারে ঈশ্বর

যীশুকে উঠাইয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ৩৩

যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তান যে

আমরা, আমাদের নিকটে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া

ছেন, তোমাদিগকে এই সুসমাচার জ্ঞাত করি

ভেছি। ঈশ্বর তাহাকে কবরহইতে উত্থিত করাতে ৩৪

তঁাহার শরীর কখনও ক্ষয় পাইতে দিবেন না, এত

দ্বিয়য়ে তিনি আপনি কহিয়াছেন, যথা, “দায়ূদের

“ প্রতি আমার যে অনুগ্রহ নিশ্চিত ছিল, তাহা

“তোমাদিগকে দিব।” তদ্রুপ অন্য গীতেও কহি- ৩৫

য়াছেন, “ভূমি নিজ পুণ্যবানকে ক্ষয় পাইতে দিব।

“না।” দায়ূদ ঈশ্বরের অভিমতানুসারে তাহার ৩১

সেবা করিতে ২ আপন আয়ুর ব্যয় করিলে পর
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১৩ অধ্যায় ] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ১৮৭

* ৩৭

৩৮

৩১

é ২

মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইয়া নিজ পূর্বপুরুষদের সহিত

মিলিত হইয়া ক্ষয় পাইল । কিন্তু যাহাকে ঈশ্বর

কবরহইতে উঠাইলেন, তিনি ক্ষয় পাইলেন না ।

অতএব হে ভ্রাতৃগণ, এই ব্যক্তিদ্বারা পাপমোচন

হয়, ইহা তোমাদের প্রতি প্রচারিত অাছে । ফলতঃ

মূসার ব্যবস্থাতে তোমরা যে ২ দোষহইতে মুক্ত

হইতে পার না, সে সকল দোষহইতে এই ব্যক্তিতে

প্রত্যেক বিশ্বাসকারী মুক্ত হইতে পারে, এই কথা

• তোমরা জ্ঞাত হও । অার, “ হে অবজ্ঞাকারি লো

“কেরা, চক্ষু মেলিয়া দেখ, এবং অসম্ভব জ্ঞান

“ করিয়া লজ্জিত হও , যেহেতুক আমি তোমাদের

« বর্তমান সময়ে এমন কর্ম করিব, যে তাহার

* বিবরণ কেহ তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলেও প্র

“ ত্যয় করিবা না ;” এই যে কথা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের

গ্রন্থে লিখিত আছে, সাবধান তাহা যেন তোমা

দের উপরে না ঘটে।

অপর যিহূদীর ভজনালয়হইতে বহির্গত হইলে

পর আগামি বিশ্রামবারেও যেন আপনাদের প্রতি

এই কথা প্রচারিত হয়, অন্যদেশীয়েরা এই প্রণ

র্থনা করিল । এবং সভা ভঙ্গ হইলে অনেক ২

যিহূদার লোক ও যিহূদীয় মতাবলম্বী ভক্ত লোক

পৌল ও বর্ণকার পশ্চাৎ গমন করিল ; তাহাতে

তাহারা তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া ঈশ্ব

রের অনুগ্রহেতে আশ্রয় করিয়া থাকিতে তাহা

দিগকে প্রবৃত্তি দিল।
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১৮৮ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [১৩ অধ্যায় !

অনন্তর পর বিশ্রামবারে নগরের প্রায় তাবৎ

লোক ঈশ্বরের কথা শুনিতে একত্র হইল ; কিন্তু

যিহূদীয় লোকেরা জনতাকে দেখিয়া ঈর্ষ্যাতে

পরিপূর্ণ হইয়া, বিপরীত কথা কহন এবং ঈশ্বরের

নিন্দা করণ পূর্বক পৌলের উক্ত কথা খণ্ডন করি

বার চেষ্টা করিল । তাহাতে পৌল ও বর্ণবা সাহস

করিয়া কহিল, প্রথমে তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের

কথা প্রচার করা উচিত ছিল বটে, কিন্তু তাহা

অগ্রাহ্য করাতে তোমরা অাপনাদিগকে অনন্ত

পরমায়ুর অযোগ্য দেখাইতেছ, এই জন্যে আমরা

অন্যদেশীয় লোকদের নিকটে কথা কহিব। পর

মেশ্বর অামাদিগকে এমন অাজ্ঞা দিয়াছেন, যথা,

“ আমি তোমাকে অন্যদেশীয়দের দীপ্তিস্বরূপ ও পৃ

“থিবীর সীমাপর্য্যন্ত পরিত্রাণস্বরূপ করিব ।” এমন

কথা শুনিয়া অন্যদেশীয়েরা আহৃাদিত হইয়া প্রভুর

কথাতে ধন্য ২ করিতে লাগিল ; এবং যত লোক

পরমায়ু প্রাপ্তির নিমিত্তে নিরূপিত ছিল, তাহারা

বিশ্বাস করিল । এই রূপে দেশ সমুদয়ে প্রভুর বাক্য

ব্যাপিয়া গেল। কিন্তু যিহূদীয়েরা ভক্ত ও সম্ভ্রান্ত

কএক স্ত্রীলোককে ও নগরের প্রধান পুরুষদিগকে

কুপ্রবৃত্তি দিয়া পৌলকে ও বর্ণব্বাকে তাড়না করিয়া

সে অঞ্চলহইতে দূর করিয়া দিল । অতএব তাহারা

আপনাদের পদের ধুলা তাহাদের প্রতিকুলে ঝা

ড়িয়া দিয়া ইকনিয় নগরেতে গেল । এবং শিষ্যগণ

আনন্দেতে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইল।

৪ 3

৪ ৫ '

৪ ৩

৪ ৭

৪ ৮

8 ১

® •

® ১

• ২
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১৪ অধ্যায়।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ১৮৯

১ ৪ অধ্যায় ।

লুকায়নিয়া দেশহইতে অান্তিয়খি স্নাতে পৌলের প্রত্যাগমন ।

১ তদনন্তর তাহারা দুই জন একেবারে ইকনিয়

নগরস্থ যিহূদীয়দের ভজনালয়ে যাইয়া যাহাতে

অনেক ২ যিহূদার ও অন্যদেশীয় লোক বিশ্বাস

২ করিল, এমত কথা কহিল । কিন্তু অবিশ্বাসকারি

যিহূদীরের অন্যদেশীর লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিয়া

ভ্রাতৃগণের প্রতি তাহাদের বৈরিভাব জন্মাইয়া

৩ দিল। অতএব আপনার অনুগ্রহকথার প্রমাণ দিয়।

তাহাদের হস্তদ্বারা অনেক লক্ষণ ও অদ্ভুত কর্ম

প্রকাশ করিলেন যে প্রভু, তাহার কথা সাহসপূ

র্বক প্রচার করিয়া তাহারা অনেক দিবস সে স্থানে

• অবস্থিতি করিল। কিন্তু কতক লোক যিহূদীয়দের

পক্ষ ও কতক প্রেরিতদের পক্ষ হওয়াতে নগরের

৫ জনতার মধ্যে ভিন্ন বাক্য তা হইল । পরে অন্যদে

শীয়েরা ও যিহূদয়ের এবং তাহাদের অধ্যক্ষের।

দৌরাত্ম্য করিয়া তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিবার

২ উদ্যোগ করিলে পর, তাহারা ইহার অনুসন্ধান

• পাইয়া লুকায়নিয়া দেশের অন্তঃপাতি লুক্সা ও

দবী এবং তাহার নিকটস্থ দেশে পলায়ন করিরা

সে স্থানে সুসমাচার প্রচার করিল ।

৮ তাহাতে উভয় চরণে চলৎশক্তিরহিত জন্মাবধি

থঃ কখনো গমন করে নাই, এমন যে এক মনুষ্য

লুস্রা নগরে ছিল, সে বসিয়া পৌলের কথা শুনি

১ তেছিল । ইতিমধ্যে পৌল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত
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১ ১ ০ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [১৪ অধ্যায় ।

করিয়া তাহার সুস্থ হওনের বিশ্বাস বুঝিয়া উচ্চৈঃ

স্বরে কহিল, চরণে ভর করিয়া সোজা হইয়া দা

ড়াও ; তাহাতে সে লম্ফ দিয়া গতায়াত করিতে

লাগিল। তখন লোকেরা পৌলের সেই কার্য্য

দেখিয়া লুকায়নীয় ভাষাতে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা

কহিতে লাগিল, দেবতারা মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া

আমাদের নিকটে নামিয়া আইলেন । এবং তা- ১

হার বর্ণবাকে যুপিতর করিয়া বলিল, এবং পোল

প্রধান বক্তা, এই প্রযুক্ত তাহাকে মকরিয় বলিল।

পরে ঐ নগরের সম্মুখে স্থাপিত যুপিভর বিগ্রহের

যাজক বলদ ও পুষ্পের মালা নগরদ্বারের নিকটে

অানিয়া লোকদের সহিত তাহাদিগের উদ্দেশে

উৎসর্গ করিয়া দিতে উদ্যত হইল । কিন্তু বর্ণবা ১

ও পৌল প্রেরিত ইহার সংবাদ পাইয়া, আপনাদের

বস্ত্র ছিড়িয়া লোকদের মধ্যে বেগেতে প্রবেশ

করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হে মহাশয়েরা,

এমত কম্ম কেন কর ? আমরাও তোমাদের মত সুখ

ঢুঃখভোগী মনুষ্য ; আর তোমরা এই সকল বৃথা

কল্পনা ত্যাগ করিয়া, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ও

সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকলেরই সৃষ্টিকর্তা, সেই অমর

ঈশ্বরের প্রতি যেন ফির, এই জন্যে আমরা তোমা

দের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতেছি। তিনি

পূর্বকালে তাবদেশীয় লোকদিগকে আপন ২ পথে

চলিতে দিলেও তাহাদের হিতৈষী হইয়া অাকাশ- ১

হুইতে জল বর্ষণদ্বারা নানা প্রকার শস্থ্যোৎপত্তি

১ •

`১ ১

১ ৩

১ ৫

১ 9
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১৪ অধ্যায় ।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ১ ৯ ১

১ ৮

১ ৯

২ ১

২ ২

২ ৪

২ ৫

২ 2

করণ পূর্বক ভক্ষ্যেতে ও আনন্দেতে তোমাদেরও

অন্তঃকরণ তৃপ্ত করিয়া সে সকল বস্তুকে আপনার

সাক্ষিস্বকপ রাখিলেন। কিন্তু এতদ্রুপ কথা কহি

লেও তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করণহইতে লো

কসমূহকে প্রায় ক্ষান্ত করিতে পারিল না।

পরে আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় নগরহইতে কএক

যিহূদীয় লোক আসিয়া লোকদিগকে সম্মত করিয়া

· পৌলকে এমনি প্রস্তরাঘাত করিল, যে তাহাতে

সে মরিয়াছে ইহা বোধ করিয়া তাহাকে নগরের

বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু শিষ্যগণ তা

হার চতুর্দিগে দাড়াইলে সে আপনি উঠিয়া পুন

কর্বার নগরমধ্যে প্রবেশ করিল ; এবং পরদিনে

বর্ণব্বার সহিত দবী নগরেতে গমন করিল । সে

স্থানে ক্ষুসমাচার প্রচার করণ পূর্বক অনেক

লোককে শিষ্য করিলে পর তাহারা লুক্সা ও ইক

নিয় এবং অান্তিয়খিয়াতে ফিরিয়া গেল । এবং

অনেক দুঃখভোগ পূর্বক ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ

করিতে হয়, ইহা কহিয়। ধম্মপথে থাকিতে বিনতি

করিয়া শিষ্যগণের মন স্থির করিল। আর প্রত্যেক

মণ্ডলীতে প্রাচীনগণকে নিযুক্ত করিয়া যে প্রভুতে

তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহার হস্তে প্রার্থনা ও

উপবাস করণ পূর্বক তাহাদিগকে সমর্পণ করিল।

পরে পিষিদিয়া দেশের মধ্য দিয়া পম্ফুলিয়া দেশে

গমন করিয়া পগা নগরেতে সুসমাচার প্রচার করি

য়ী অদ্ভালিয়া নগরে প্রস্থান করিল। তাহার পর
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তথণহইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া তাহারা যে কর্ম

সম্পন্ন করিল, ঐ কর্ম সাধনের নিমিত্তে যে

স্থানে ঈশ্বরের অনুগ্রহুেতে সমর্পিত হইয়াছিল,

সেই অন্তিয়খিয়া নগরেতে গেল । পরে তথণয়

উপস্থিত হইয়া তন্নগরস্থ মণ্ডলীকে একত্র করিয়া

আপনাদের দ্বারা ঈশ্বর যে ২ কর্ম করিয়াছিলেন,

এবং যে প্রকারে ভিন্ন দেশীয়দিগকে বিশ্বাস ঝপ

দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন, এ সমস্ত বিবরণ তাহাদি-.

গকে জানাই ল । পরে তাহার শিষ্যদের সহিত সে

স্থানে অনেক দিন পর্যন্ত বাস করিল।

১ ৫ অধ্যায় ।

অস্ক ছেদি খুঁীষ্টীয়ান লোকদের বিষয়ে প্রেরিতদের বিচার ।

পরে যিহূদা দেশহইতে কএক জন আসিরা ভ্রাতৃ

গণকে এইরূপ শিক্ষা দিতে লাগিল, মূসার ব্যবস্থা

নুসারে যদি তোমাদের ত্বকছেদ না হয়, তবে তো

মরা পরিত্রাণ পাইতে পারি বা না । তাহাতে পৌল

ও বর্ণববা তাহাদের সহিত অনেক বিচার ও বাদা

লুবাদ করিলে পর মণ্ডলীর লোকেরা এই কথার

তত্ত্ব জানিতে ঘিকশালম নগরস্থ প্রেরিতগণের ও

প্রাচীনবর্গের নিকটে পৌল ও বর্ণবা প্রভৃতি কএক

জনকে পাঠাইতে স্থির করিল । তাহাতে তাহারা

মণ্ডলীদ্বারা প্রেরিত হইয়া ফৈণীকিয়া ও শোমি

রোণ দেশ দিয়া গমন করিয়া অন্যদেশীয়দের মনঃ

পরিবর্তনের সংবাদদ্বারা ভ্রাতৃগণের পরম অর্ণ

হৃাদ জন্মাইল । পরে যিরূশালমে উপস্থিত হইয়া

২ ৭

২ →
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১৫ অধ্যায় ।] প্রেরিগুদের ক্রিয়া । ১ ৯ ৩

প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ প্রভৃতি মণ্ডলীকর্তৃক গৃহীত

হইলে পর, আপনাদের দ্বারা ঈশ্বর যে সকল কর্ম

করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিবরণ তাহাদের সাক্ষাতে

কহিল । কিন্তু বিশ্বাসকারী কএক ফিকশি মতাব

লন্বি লোক স্পষ্টরূপে এই কথা কহিতে লাগিল,

অন্যদেশীয়দের ত্বকছেদ করা এবং মুসার ব্যবস্থা

পালন করিতে অাজ্ঞা করা উচিত হয় ।

তাহাতে প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা এ কথা বি

বেচনা করিতে সভাস্থ হইল । পরে অনেক বাদা

নুবাদ হইলে পিতরু উঠিয়া কহিতে লাগিল, হে

ভ্রাতৃগণ, ভিন্নদেশীয় লোকেরা যেন আমার প্রমু

খাৎ সুসমাচার শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করে, এই

জন্যে অনেক দিন হইল ঈশ্বর আমাদের মধ্য

হইতে আমাকে মনোনীত করিয়া লইলেন ; এবং

অন্তর্যামী ঈশ্বর যেমন আমাদিগকে তেমনি ভিন্ন

দেশীয়দিগকে পবিত্র আত্মা প্রদান করিয়া বিশ্বাস

দ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র করিয়া তাহাদের

এবং আমাদের মধ্যে কিছু বিশেষ না রাখিয়া

তাহাদের বিষয়ে আপনি প্রমাণ দিলেন, ইহা তো

মর জ্ঞাত আছ। অতএব আমাদের পূর্বপুরুষেরা

ও অামরা নিজে যে যোয়ালির ভার সহ্য করিভে

পারিলাম না, তাহা সম্প্রতি শিষ্যগণের স্কন্ধে দিতে

১ কেন ঈশ্বরের পরীক্ষা করিবা ? প্রভু যীশু খ্রীষ্টের

অনুগ্রহেতে তাহারা যেমন, আমরাও তেমনি পরি

ত্রাণ পাইবার আশা করি ।
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পরে বর্ণববা ও পৌলের দ্বারা ঈশ্বর ভিন্নদেশীয়

দের মধ্যে কি ২ অাশ্চর্য্য এবং অদ্ভূত কর্ম করি

য়াছিলেন, তাহার বিবরণ তাহর। আপন মুখে

বর্ণনা করিলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইয়া শুনিল ।

অনন্তর তাহাদের কথা সাঙ্গ হইলে পর যাকুব

কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমার কথাতে অব

ধান কর। ঈশ্বর আপন নামের জন্যে ভিন্নদেশীয়

লোকদের মধ্যহইতে এক দল লোক গ্রহণ করিতে

মনস্থ করিয়) কি প্রকারে প্রথমে তাহাদের প্রতি

রূপাবলোকন করিয়াছেন, তাহা শিমোন বর্ণন।

করিল । পরন্তু ভবিষ্যদ্বক্তাদের উক্ত যে সকল

বাক্য, তাহার সহিত ই হার ঐক্য হইতেছে; যেরূপ

লিথিত আছে, “ সর্ব কর্ম সাধনকর্তা যে পর

“মেশ্বর তিনি এই কথা কহেন, অবশিষ্ট মনুষ্য

* সকল, এবং অন্যদেশীয় যত লোক আমার নামে

“বিখ্যাত আছে, তাহারা যেন পরমেশ্বরের তত্ত্বা

“ নুসন্ধান করে, এই জন্যে আমি ইহার পরে ফি- ১

* রিয়া আসিয়। দায়ূদের পতিত তাল্লু পুনর্বার

“উঠাইব, এবং তাহার উচ্ছিন্ন স্থান সকল পুনর্বার

* প্রস্তুত করিব ।” প্রথমাবধি ঈশ্বর আপনার তা

বৎ কর্ম জ্ঞাত অাছেন । অতএব আমার নিবেদন ১

এহ, ভিন্নদেশীয় লোকদের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের

প্রতি ফিরিয়াছে, তাহাদিগকে আর কিছু ভার না

দিয়া, দেবতাদের অপবিত্র প্রসাদ ভক্ষণ, ও ব্যভি

চার এবং গলাটিপিয়া মারা প্রাণী ও রক্ত ভক্ষণ,

১ ২
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২ ১

২ ২

২ ৩

২৪

২ ৫

২-৬

*

২ ৭

এই সকল পরিত্যাগ করিতে লিখি। কেননা পূর্বা

পর মুসার ব্যবস্থা প্রচারকারি লোকেরা প্রতি

নগরে আছে, এবং প্রতি বিশ্রামবারেতেই ভজনা

লয়ে তাহার পাঠ পাইতেছে।

পরে প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ এবং তাবৎ

মণ্ডলী আপনাদের মধ্যহইতে বর্শৰা বিখ্যাত যে

যিহুদা, এবং সীল, ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রধান এই

দুই জনকে মনোনীত করিয়া লইয়া পোল ও

বর্ণব্বার সহিত অান্তিয়খিয়া নগরেতে প্রেরণ

করা বিহিত বুঝিয়া তাহাদের দ্বারা পত্র পাঠা

ইয়া দিল। ঐ পত্রের বিবরণ এই, যথা, ' অা

ন্তিয়খিয়া ও সুরিয়া ও কিলিকিয়া স্থানস্থ অন্য

দেশীয় ভ্রাতৃগণের প্রতি প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ

ও ভ্রাতৃগণের নমস্কার। বিশেষতঃ আমাদের

অাজ্ঞা প্রাপ্ত না হইয়াও কএক জন অামাদের

মধ্যহইতে যাইয়া তোমাদিগকে ত্বকছেদ ও মুসার

ব্যবস্থা পালন করিতে হইবে, এমন শিক্ষা দিন্ন।

তোমাদের মন অস্থির করিয়া তোমাদিগকে সন্দিগ্ধ

করিয়াছে, এই কথা আমরা শুনিলাম । তন্নিমিত্তে

আমরা এক পরামর্শে সভাস্থ হইয়া প্রভু যীশু

খ্রীষ্টের নামের নিমিত্তে যাহারা প্রাণপণ করি

স্নাছে, এমন যে তামাদের প্রিয় বর্ণবা ও পৌল,

তাহাদের সঙ্গে কোন মনোনীত লোকদিগকে

তোমাদের নিকটে প্রেরণ করা বিহিত বুঝিলাম।

অতএব যিহুদা ও সীলকে তোমাদের নিকটে
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পাঠাইলাম, ইহাদের প্রমুখাৎ এই কথা বিশেষ

ঝপে জ্ঞাত হইবা | দেবতাদের প্রসাদ ভক্ষণ ও

রক্ত ও গলাটিপিয়া মারা প্রাণি ভক্ষণ, এবং ব্যভি

চার কর্ম, এই সকল সুনিষিদ্ধ ক্রিয়া ব্যতিরেকে

তোমাদের উপরে অন্য কোন ভার না দিতে পবিত্র

আত্মার এবং আমাদের বিহিত জ্ঞান হইল ।

অতএব এই সকলহইতে ভ্যাপনাদিগকে রক্ষা

করিলে তোমরা ভাল কর্ম করিবা । তোমাদের

মঙ্গল হউক ।”

তদনন্তর তাহারা বিদায় পাইলে পর অান্তিয়

থিয়া নগরে উপস্থিত হইয়া লোকসমুহকে একত্র

করিয়া পত্র দিল । তাহাতে তাহারা ঐ পত্র পাঠ

করিয়া সান্তনা পাওয়াতে আনন্দিত হইল । অন

স্তর যিহূদা ও সীল স্বয়ং প্রচারক হইয়া ভ্রাতৃগণকে

নানা উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সুস্থির করিল।

এই প্রকারে সে স্থানে তাহাদের সহিত কিছু দিন

ঘাপন করিয়া শেষে প্রেরিতদের কাছে ফিরিয়া

যাইবার নিমিত্তে তাহাদের নিকটহইতে কল্যাণে

বিদায় হইল। কিন্তু সীল সে স্থানে থাকিতে বা

সন করিল । এবং পৌল ও বর্ণব্বা এবং অনেক

শিষ্যেরা লোকদিগকে উপদেশ দিতে ২ প্রভুর

সুসমাচার প্রচার করিতে ২ অান্তিয়খিয়াতে কাল

যাপন করিল ।

তদনন্তর কতক দিনের পর পৌল বর্ণব্বাকে

কহিল, তাইস, আমরা যে সমস্ত নগরে ঈশ্বরের

২ ৮

২ ৯

৩ ১

৩ ২

৩৩

৩৪

৩«

৩৩
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৩ ৭

°৮

$ ০

ঋ৩

সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, সে সকল নগরে

পুনর্বার যাইয়া ভ্রাতৃগণ কেমন অাছে, ইহা দে

খিতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাহাতে

মার্ক নামে বিখ্যাত যোহনকে সঙ্গে লইতে বর্ণ

ঝার মত ছিল। কিন্তু সে ব্যক্তি পূর্বে তাহাদের

সহিত কার্য্যেতে না গিয়া পম্ফুলিয়া দেশে তাছা

দিগকে ত্যাগ করিয়াছিল, এই জন্যে পৌল তা

হাকে সঙ্গে লওয়া অনুচিত বোধ করিল । একপে

তাহাদের অত্যন্ত বিরোধ হওয়াতে তাহারা পর

স্পর পৃথক হইল, তাহাতে বর্ণব্বা মার্ককে লইয়া

কুপ্র উপদ্বীপে জাহাজে গমন করিল। কিন্তু পোল

সীলকে মনোনীত করিয়া ভ্রাতৃগণের দ্বারা ঈশ্ব

১ রের অনুগ্রহেতে সমর্পিত হইয়া প্রস্থান পূর্বক

সুরিয়া ও কিলিকিয়া দেশ দিয়া মণ্ডলীগণকে স্থির

করিতে ২ গমন করিল ।

১ ৬ অধ্যায় ।

ফিলিপী নগরে পৌলের গমন।

তদনন্তর পৌল দব্বা ও লুস্তু নগরেতে উপস্থিত

হুইল; সেস্থানে তীমথিয় নামে এক শিষ্য ছিল ;

সে এক বিশ্বাসকারিণী যিহূদীয় স্ত্রীর গর্ভজাত

বটে, কিন্তু তাহার পিতা অন্যদেশীয় লোক। আর

সে ব্যক্তি লুক্সা ও ইকনিয় নগরস্থ ভ্রাতাদের নি

কটেও সুখ্যাতাপন্ন ছিল। ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া

যাইতে মনস্থ করিয়া পৌল তদেশনিবাসি যিহূদী

য়দের অনুরোধে তাহার ত্বকছেদ করিল; কেননা
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তাহার পিতা যে অন্যদেশীয় লোক, ইহা সকলেই

জানিত । পরে তাহারা নগরে ২ ভ্রমণ করিতে ২

ফিকশালমস্থ প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গের দ্বারা নি

কপিত যে ব্যবস্থাপত্র, তাহা পালনার্থে লোকদি

গকে দিল । তাহাতে মণ্ডলী সকল খ্রীষ্টের ধর্মেতে

সুস্থির হইয়া দিনে ২ বহুসংখ্যক হইতে লাগিল।

পরে তাহারা ফরুগিয়া ও গলাতিয়া দেশ দিযা

গেলে পবিত্র আত্মা তাহাদিগকে অাশিয়া দেশে

কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন । এবং

মুসিয়া দেশে উপস্থিত হইয়া বিথুনিয়ায় যাইতে

উদ্যত হইলে আত্মা সে দেশেও যাইতে তাহাদি

গকে অনুমতি দিলেন না । তাহাতে তাহারা মু

সিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া ত্রোয়া নগরে গিয়া উপ

স্থিত হইল। এবং রাত্রিকালে পেীল স্বপ্ন দেখিল,

যেন এক মাকিদনীয় লোক দাড়াইয়া বিনতি

করিয়া তাহাকে কহিতেছে, মাকিদনিয়া দেশে উত্ত

রিয়া অামাদের উপকার কর । সে এ প্রকার স্বপ্ন

দর্শন করাতে প্রভু যে তদ্দেশীয় লোকদের নিকটে

সুসমাচার প্রচার করিতে আমাদিগকে ডাকিতে

ছেন, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া আমরা শীঘ্র মাকিদনিয়া

দেশে যাইতে উদ্যোগ করিলাম ।

পরে ত্রোয় নগরহইতে যাত্রা করিয়া সোজা

পথে সামথ্রাকী উপদ্বীপ দিয়া গমন করিয়া পর

দিনে নিয়াপলি নগরে উপস্থিত হইলাম। এবং

ভথাহুইতে গমন করিয়া মাকিদনিয়ার অন্তঃপাতি

১ ১

১ ২
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যে ফিলিপী নামে এক প্রধান নগর (রোমীয়দের )

বাসস্থান ছিল, তাহাতে উপস্থিত হইয়া কতক দিন

১৩ পর্য্যন্ত সে স্থানে থাকিলাম। আর বিশ্রামবারে

নগরহইতে গিয়া নদীর তীরে যে স্থানে প্রার্থনা

করণ ব্যবহার ছিল, তথায় বসিয়া অাগত স্ত্রীলো

কের নিকটে কথা প্রচার করিতে লাগিলাম।

১১ তাহাতে শ্রোতৃগণের মধ্যে থুয়াতীয়া নগর নিবা

সিনী ধূসরামুর বিক্রয়কারিণী লুদিয়া নামে যে

এক ঈশ্বরসেবিকা স্ত্রী, প্রভু কর্তৃক তাহার হূদয়ের

কপাট মুক্ত হইলে সে পৌলের উক্ত বাক্যে মনো

১৫ যোগ করিল। অতএব সে স্ত্রী সপরিবারে অবগা

হুিত হইয়া বিনতি পূর্বক কহিল, তোমাদের বি

চারে যদি প্রভুর প্রতি বিশ্বাসকারিণী হইলাম,

তবে আমার গৃহে আসিয়া থাক । এই মতে সে

যত্নেতে অামাদিগকে রাখিল।

১৬ পরে প্রার্থনাস্থানে যাইবার সময়ে, যাহার গণ

না করাতে তাহার কর্তাদের যথেষ্ট ধনোপার্জন

হইত, এমন দৈবজ্ঞ ভূত বিশিষ্ট এক বালিকা

১৭ অাসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল । সে

অামাদের এবং পৌলের পশ্চাৎ ২ অাসিয়া উচ্চৈঃ

স্বরে এই কথা কহিতে লাগিল, এই মনুষ্যেরা

সর্বোপরিস্থ ঈশ্বরের সেবক হইয়া আমাদের নি

১৮ কটে পরিত্রাণের পথ প্রকাশ করিতেছে। ঐ বা

লিকা অনেক দিন পর্য্যন্ত এ প্রকার করিল ; তাহণ

' তে পৌল দুঃখিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া সে ভূতকে
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কহিল, যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমাকে অাজ্ঞ।

দিতেছি, ইহাহইতে বহির্গত হও , তাহাতে তৎ

ক্ষণাৎ সে ভূত তাহাহইতে বহির্গত হইল । তখন

আপনাদের লাভের প্রত্যাশা বিফল হইল, ইহা

দেখিয়া তাহার প্রভুগণ পৌলকে ও সীলকে ধরিয়া

টানিয়া বিচারস্থানে অধ্যক্ষদের নিকটে আনিল ।

পরে শাসনকর্তাদের নিকটে তাহাদিগকে লইয়া

গিয়া, রোমীয় লোক যে অামরা, আমাদের যে

ব্যবহার গ্রহণ ও পালন করিতে নাই, ইহার! যি

হূদীয় লোক হইয়া তাহাই শিক্ষা দিয়া অামাদের

নগরে অতিশয় কলহ করিতেছে। ইহা বলিলে

লোকসমূহ তাহাদের প্রতিকূলে উঠিল, এবং শাস

নকর্তারা তাহাদের বস্ত্র ছিড়িয়া বেত্রাঘাত করিতে

অাজ্ঞা দিল । এবং তাহাদের বিস্তর প্রহার হইলে

পর কারাগারে লইয়া গিয়া সাবধানব্যপে রক্ষা

করিতে কারারক্ষককে অাজ্ঞা দিল । এই অাজ্ঞা

পাইয়া সে তাহাদিগকে অন্তরস্থ কারাগারে ফেলিয়া

তাহাদের পায়ে ছাড়ি দিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিল।

১ ৯

২ ১

২ ২

২ •

২ •

পরে রাত্রির দুই প্রহর সময়ে পৌল এবং সীল ২৭

ঈশ্বরোদেশে প্রার্থনা ও গান করিল, তাহাতে বন্দি

লোকেরা তাহাদের রব শুনিল । তখন অকস্মাৎ

এমন এক মহাভূমিকম্প হইল, যে ভিত্তিমূলের

সহিত কারাগার টলটলায়মান হইতে লাগিল;

এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত দ্বার মুক্ত হইল, এবং সক

লের বন্ধন খুলিয়া গেল। অতএব কারারক্ষক নি

২ ৬

২ ৭
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দ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া কারাগারের দ্বার মুক্ত

দেখিয়া বন্দি লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, ইহ।

অনুমান করিয়া কোষহইতে খড়গ বাহির করণ

২৮ পূর্বক আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইল। কিন্তু পোল

উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ওহে, আমরা

সকলেই এ স্থানে আছি; তুমি আপন প্রাণের কিছু

২৯ হিংসা করিও না । তখন প্রদীপ আনিতে কহিয়া

সে কম্পবান হইয়া লম্ফপূর্বক ভিতরে আসিয়া

৩• পৌলের এবং সীলের চরণে পড়িল। পরে সে তা

হাদিগকে বাহিরে অানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে

মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে অামাকে

•১ কি করিতে হইবে ? তাহাতে তাহারা কহিল, প্রভু

যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর ; তাহাতেই তুমি সপরি

৩২ বারে পরিত্রাণ পাইবা । পরে তাহাকে এবং ঐ

গৃহস্থিত সমস্ত লোককে প্রভুর কথা কহিতে লা

৩৩ গিল । এবং সেই রাত্রির তদণ্ডেই সে তাহাদিগকে

লইয়া তাহাদের প্রহারের ক্ষত সকল ধৌত করিল;

এবং সে আপনি ও তাহার পরিবার সকল তৎ

৩• সময়ে অবগাহিত হইল । পরে তাহাদিগকে অা

পন বাটীতে অানিয়া তাহাদের সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী

রাখিল ; এবং সে অাপনি ও তাহার পরিবার সক

লে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিয়া আনন্দিত হইল।

৩• পরে দিন উপস্থিত হইলে, ঐ লোকদিগকে ছা

ড়িয়া দেও, এই কথা কহিতে শাসনকর্তার পদা

৩১ ভিকগণকে পাঠাইল। কারাগাররক্ষক পৌলকে ঐ
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সংবাদ দিয়া কহিল, শাসন কর্তৃারা তোমাদিগকে

ছাড়িয়া দিতে লোক প্রেরণ করিয়াছে, এখন তোম

রা বহির্গত হইয়া কুশলে প্রস্থান কর। কিন্তু পোল

তাহাদিগকে কহিল, রোমীয় লোক যে আমরা,

অামাদের কোন দোষ নিশ্চয় না করিয়া সক

লের সাক্ষাতে অামাদিগকে কোড়া মারিয়া কারণ

গারে বদ্ধ করিয়াছে ; এই ক্ষণে কি গোপনে

আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে ? তাহা হইবে না,

অাপনারা অাসিয়া আমাদিগকে বাহির করিয়া

লইয়া যাউক । তখন পদাতিকেরা শাসনকর্তা

দিগকে এই সংবাদ দিলে পর তাহারা যে রোমী

লোক, এ কথা শুনিয়া ভীত হইয়া তাহাদের নিকটে

অাসিয়া বিনয় করিল, এবং বাহির করিয়া নগর

হইতে প্রস্থান করিতে প্রার্থনা করিল । তাহাতে

তাছারা কারাগার হইতে নির্গত হইয়া লুদিয়ার

বাটীতে গেল ; অনন্তর ভ্রাতৃগণের সঙ্গে দেখা

করিয়া তাহাদিগকে সান্তুনা করিলে পর তথাৎইতে

প্রস্থান করিল ।

১ ৭ অধ্যায় ।

থিষলনীকী ও বিরয়া ও অার্থীনী নগরে পৌলের গমন ।

পরে পৌল ও সীল অামফিপলি ও অাপল্লোনিয়া

নগর দিয়া গমন করিয়া থিষলনীকী নগরেতে উপ

স্থিত হইল। সেই স্থানে যিহূদীয়দের এক ভজনা

লন্ন থাকিলে পৌল আপন রীত্যনুসারে তাহাদের

নিকটে গিয়া তিন বিশ্রামবারে তাহাদের সঙ্গে

৩৭

৩→

৩ ১

৪ …
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৩ ধর্মপুস্তকের কথার বিচার করিল। ফলতঃ অভি

ষিক্ত ত্রাতাকে ঢুঃখভোগ করিতে এবং কবর হইতে

উত্থান করিতে হইল, এবং তোমাদের নিকটে যে

যীশুর প্রসঙ্গ প্রচার করিতেছি, তিনিই অভিষিক্ত

• ত্রাতা, সে এই সকল কথা প্রকাশ করিয়া প্রমাণ

দিয়া স্থির করিল। তাহাতে তাহাদের মধ্যে কএক

জন ও অন্যদেশীয় অনেক ভক্ত লোক ও অনেক

• প্রধান স্ত্রীলোক বিশ্বাস করিয়া পৌল ও সীলের

৫ পশ্চাদগামী হইল । কিন্তু অবিশ্বাসি যিহদীয় লো

কেরা ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হইয়া হাটের কএক লম্পট

লোককে সঙ্গে লইয়া জনতা করিয়া নগরের মধ্যে

উৎপাত করণ পূর্বক ঘাসেনের বাটী আক্রমণ

করিয়া প্রেরিতগণকে ধরিয়া লোকসমূহের নিকটে

• অানিতে চেষ্টা করিল । কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ

না পাওয়াতে যাসোনকে এবং কএক ভ্রাতাকে

ধরিয়া নগরাধ্যক্ষদের নিকটে আনিয়া উচ্চৈঃস্বরে

কহিতে লাগিল, যে মনুষ্যেরা তাবৎ জগৎকে লণ্ড

ভণ্ড করিয়াছে, তাহারা এ স্থানেও উপস্থিত হইল ;

৭ এবং এই যাসোন তাহাদিগকে অতিথি করিয়।

৮ রাখিল । এবং যীশু নামে আর এক জন রাজা

আছে, এ কথা বলিয়া ইহারা সকলে কৈসরেরআ

- ১ জ্ঞার বিরুদ্ধে কর্ম করিতেছে । তাহাদের এ কথা

শুনিয়া লোকসমুহ ও নগরের অধ্যক্ষেরা উদ্বিগ্ন

চইল। পরে যাসোনের ও অন্যদের প্রতিভূ লইয়া

তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল।
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পরে ভ্রাতৃগণ রাত্রিকালে পৌলকে ও সীল

কে বিরয়া নগরেতে শীঘ্র পাঠাইয়া দিলে তা

ছারা তথায় উপস্থিত হইয়া যিহদীয়দের ভজনালয়ে

গমন করিল। ঐ স্থানস্থ লোকেরা থিষলনীকীর

লোক অপেক্ষা মহাত্মা ছিল ; কেননা তাহারা স্বচ্ছ

নেদ কথা গ্রহণ করিয়া এমত হয় কি না, তাহা জা

নিবার নিমিত্তে প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থের অালোচনা

করিতে লাগিল ; তাহাতে অনেক যিহূদীয়েরা এবং

অন্যদেশীয়দের মান্য স্ত্রীলোকেরা ও পুরুষের।

অনেকে বিশ্বাস করিল । কিন্তু বিরয়া নগরেতে

পোলদ্বারা ঈশ্বরের কথা প্রচার হইতেছে, ইহা

থিষলনীকীর যিহূদীরের। জ্ঞাত হইয়া সে স্থানেও

আসিয়া লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিল। অতএব

তথাহুইতে সমুদ্রে যাইতেছে, এমন দেখাইয়া ভ্রা

তৃগণ পৌলকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিল, কিন্তু সীল ও

তীমথিয় সে স্থানে রহিল। পরে পৌলের পথদর্শকে

র} তাহাকে অার্থীনী নগরেতে উপস্থিত করিলে

পর, ত্বরা করিয়া এস্থানে অাসিতে সীলকে ও তীম

থিয়কে কহ,এমন অাজ্ঞা পাইয়া প্রত্যাগমন করিল ।

পৌল আথীনী নগরে তাহাদের অপেক্ষা করি

য়া থাকিতে ২ ঐ নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া

উত্তপ্তচিত্ত হইতে লাগিল । তাহাতে সে ভজনা

লয়ে যিহূদয় ও ভক্ত লোকদের সহিত, এবং হাটে

যাহাদের ২ দেখা পাইল, তাহাদের সঙ্গে প্রতি

দিন বিচার করিতে লাগিল । কিন্তু ইপিকুরেয় ১
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২ ১

২ ২

ও স্তোয়ির্কীয় মতাবলম্বী কএক জন জ্ঞানী তাছার

সহিত বিবাদ করিল। তাহাতে কেহ ২ কহিল, এই

বাচাল কি বলিতে চাহে? আর কেহ ২ বলিল,

বোধ হয় এ ব্যক্তি কোন বিদেশীয় দেবতাদের প্র

চারক হইবে ; কারণ সে যীশুর ও উত্থিতির প্রসঙ্গ

তাহাদের নিকটে প্রচার করিয়াছিল। পরে তা

হারা তাহাকে লইয়া অারেয়পাগ নামক বিচার

স্থানে অানিয়া কহিল, এই যে নূতন মত তুমি প্র

• কাশ করিতেছ, ইহা কি প্রকার ; তাহা আমরা জা

নিতে প্রয়াস করি ; কেননা এই যে কথা আমাদের

কর্ণগোচর করিতেছ, ইহা অসম্ভব ; ইহু'র ভাবার্থ

কি ? তাহা আমরা জানিতে বাঞ্ছা করি। ঐ অার্থীনী

নগরনিবাসি ও প্রবাসি লোকেরা কেবল কোন

নূতন কথা শ্রবণ কিম্বা প্রচার করিতে ২ কাল

যাপন করিত ।

অতএব পৌল আরেয়পাগের মধ্যস্থলে দাঁড়া

ইয়া এই কথা কহিতে লাগিল, হে অার্থীনীয় লো

কেরা, তোমরা সর্বতোভাবে দেবপূজাতে আসক্ত,

ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি । যেহেতুক পর্যট.

নের সময়ে তোমাদের পূজ্য বস্তু দেখিতে ২ : অজ্ঞাত

দেবতার উদ্দেশে, এই লিপিযুক্ত এক যজ্ঞবেদি

দেখিলাম ; অতএব না জানিয়া যাহাকে পূজা

' করিতেছ, তাহার তত্ত্ব তোমাদের নিকটে প্রচার
২ ৪

করি। জগৎ এবং জগৎস্ব সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা

যে ঈশ্বর, তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর একাধিপতি হইয়া
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হস্তক্বস্ত মন্দিরে বাস করেন না ; আর তিনিই সক

লকে জীবন ও প্রাণ ও তাবৎ সামগ্রী দেন ; অত

এব তিনি যে কোন সামগ্রীর অভাব প্রযুক্ত মনু

ঘ্যদের হস্তদ্বারা সেবিত হন এমত নয়। তার তিনি

এক রক্তহইতে তাবৎ জাতীয় মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া

তাবৎ ভূমণ্ডলে বাস করিতে দিয়া পূর্বকালে তা

ভাদের নিকপিত সময়ের এবং বাসসীমার নি

শচয় করিয়াছেন ; তাহাতে লোকেরা যদি কোন

প্রকারে অনুসন্ধান করিয়া পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান

পাইতে পারে, তন্নিমিত্তে তাহার অন্বেষণ করিতে

হয়। কিন্তু তিনি আমাদের কাহারও হইতে দূরে

অাছেন তাহা নহে ; অামরা তঁাহাদ্বারা নিশ্বাস

প্রশ্বাস ত্যাগ ও গমনাগমন ও প্রাণধারণ করি

তেছি, এবং তোমাদের কএক জন কবি কহিয়াছে,

যথা, * অামরাও তাহার বংশ ।” অতএব অামর।

যদি ঈশ্বরের বংশ হই, তবে মনুষ্যদের বিদ্যাতে

ও কৌশলেতে খোদিত যে স্বর্ণ কি কপ্য কি প্রস্তর,

ইহাদের তুল্য ঈশ্বরকে জ্ঞান করা আমাদের

কর্তৃব্য নহে। আর সেই পূর্বকালীর অজ্ঞানতার

প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টি না করিয়া এখন সর্বত্র সকলকে

মনঃপরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন , যেহেতুক

আপন নিযোজিত এক পুরুষদ্বারা যে দিনে তিনি

ন্যায়েতে পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের বিচার করিবেন,

এমন এক দিন নিঝপণ করিয়াছেন, আর তাহাকে

কবরহইতে উত্থিত করাতে তদ্বিষয়ে সকলের নি

২ •

২ 2

২ ৭

২ ৮

২ ৯

৩ •

৩ ১
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১৮ অধ্যায় ।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ২ • ৭

৩ ২

৩৪

কটে প্রমাণ দিয়াছেন। তখন মৃত লোকদের উত্থা

নের কথা শুনিয়া কেহ ২ উপহাস করিল; অার

কেহ ২ বলিল, তোমার কাছে ইহার প্রসঙ্গ পুন

র্বার শুনিব। তাহাতে পৌল তাহাদের নিকটহইতে

প্রস্থান করিল । তথাপি কোন লোকেরা তাহার

সঙ্গে মিলিত হইয়া বিশ্বাস করিল ; তাহাদের মধ্যে

আরেয়পাগীয় দিয়নুষিয় এবং দামরি নামে এক

স্ত্রী ও তার কএক জন ছিল।

১৮ অধ্যায় ।

করিন্থহইতে যিরূশালমে ও তথাহইতে গলাতিয়া দেশে গমন ।

ঐ ঘটনার পরে পৌল অার্থীনী নগরহইতে

যাত্রা করিয়া করিন্থ নগরে আইল। ঐ সময়ে

ক্লেদিয় সকল যিহূদীয়দিগকে রোমানগর ত্যাগ

করিয়া যাইতে আজ্ঞা করাতে প্রিস্কিল্লা নাম্নী জা

স্নার সহিত ইতলিয়া দেশহইতে কিঞ্চিৎ পূর্বে

আইল যে পন্ত দেশজাত আকুল নামে এক ষি

হুদীয় লোক, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া পৌল তাহা

দের নিকটে গেল। তাহারা তামুনির্মাণ ব্যব

সায়ী তৎপ্রযুক্ত পরস্পর একব্যবসায়ী হওয়াতে সে

তাহাদের সহিত বাস করিয়া ঐ কর্ম করিল , এবং

প্রতি বিশামবারে ভজনালয়ে যাইয়া বিচার করণ

পূর্ব্বক যিহূদয়দিগকে এবং অন্য দেশীয়দিগকে
লওন্নাইতে লাগিল । অপর সীল ও তীমথিয় মাকি

দনিয়া দেশহইতে আইলে পর, যীশু যে অভিষিক্ত

ত্রাতা বটেন, পৌল আত্মাতে আকৃষ্ট হইয়া যিহ
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২ ০ ৮ প্রেরিতদের ক্রিয় 1 । [১৮ অধ্যায় ।

দীয়দের নিকটে ইহার প্রমাণ দিল। কিন্তু তাহার।

অত্যন্ত বিরোধ করিয়া নিন্দাকথা কহিলে পৌল

বস্ত্র ঝাড়িয়া এই কথা কহিল, তোমাদের রক্তপণ

9

তের দোষ তোমাদেরই প্রতি বর্ভূক, তাহাতে আমি

নির্দোষ, অদ্যাবধি ভিন্ন দেশীয়দের নিকটে যাই।

পরে সে তথা হইতে প্রস্থানপূর্বক ভজনালয়ের

নিকটস্থ যুক্ট নামে ঈশ্বরের ভক্ত এক জনের

বাটীতে প্রবেশ করিল । অার ক্রীম্প নামে ভজনা

লয়ের এক অধ্যক্ষ সপরিবারে প্রভুতে বিশ্বাস

করিল ; এবং অনেক করিন্থ নগরীয় লোক শুনিয়৷

বিশ্বাস করণ পূর্বক অবগাহিত হইল। পরে রাত্রি

কালে প্রভু পৌলকে দর্শনেতে কহিলেন, ভয়

করিও না, নিরস্ত না হইয়া কথা প্রচার কর। অামি

তোমার সঙ্গে আছি, হিংসা করণার্থে কেহই তো

মাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না ; এ নগরে আমার

অনেক লোক আছে। তাহাতে পৌল প্রায় দেড়

১ ০

১ ১

বৎসর পর্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বরের

কথার উপদেশ দিল।

অপর গালিয়ো নামে এক ব্যক্তি আখায়া দে ১ ২

শের অধিপতি হইলে, যিহূদীয়েরা একবাক্য হইয়া

পৌলকে আক্রমণ করিয়া বিচারস্থানে লইয়া গিয়া

এই মনুষ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ভজনা করি

তে লোকদিগকে প্রবৃত্তি দিতেছে এই নিবেদন

করিল। তাহাতে পৌল উত্তর করিতে উদ্যত হইলে

গাল্লিয়ো যিহদীয়দিগকে কহিল, যদি কোন অন্যা

১ ৩

১ ৪
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১৮ অধ্যায় ।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ২ ০১

য়ের বা অতিশয় দুষ্টতাব্যবহারের বিষয়ে এই

১৫ বিচার হইত, তবে তোমাদের কথা সহ্য করা আ

মার কর্তৃব্য হইত । কিন্তু যদি কেবল কথা কি নাম

কি তোমাদের ব্যবস্থার বিষয়ে বিবাদ হয়, তবে

অামি তাহার বিচার করিব না, তোমরা আপনার।

১৬ তাহার মীমাংসা কর । তাহাতে সে বিচারস্থান

১৭ হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। এবং অন্য

দেশীয়েরা সোস্থিনি নামে ভজনালয়ের অধ্যক্ষকে

ধরিয়া বিচারস্থানের সম্মুখে প্রহার করিল; তথাপি

গাল্লিয়ো সে সকল কর্মুেতে কিছু মনোযোগ

করিল না।

১৮ অনন্তর পৌল সে স্থানে আরও অনেক দিন বাস

করিলে পর ভ্রাতৃগণের নিকটে বিদায় লইয়া কোন

ব্রতের নিমিত্তে কিংক্রিয়া নগরে শিরোমুগুন করি

১৯ য়া জলপথে সুরিয়া দেশে গমন করিল ; কিন্তু

আকুিল ও প্রস্কিল্লা তাহার সঙ্গে গমন করাতে

ইফিষ নগরে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে তাহাদিগকে

রাখিয়া অাপনি ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া যিহ

২• দীয়দের সহিত বিচার করিতে লাগিল। তাহাতে

তাহারা আপনাদের সঙ্গে তাহাকে আর কিছু দিন

২১ থাকিতে বিনয় করিলে সে অস্বীকৃত হইয়া এই

কথা কহিল, ফিকশালমে কোন প্রকারে আমাকে

আগামি পর্ব পালন করিতে হইবে ; পরে ঈশ্বরের

ইচ্ছা হইলে তোমাদের কাছে পুনর্বার ফিরিয়৷

২২ আসিব। অপর সে তাহাদের নিকটে বিদায় লইয়া
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২ ১ • প্রেরিতদের ক্রয়া । [১৮ অধ্যায় ।

জলপথে ইফিষহইতে প্রস্থান করিল ; পরে কৈস

রিয়াতে উপস্থিত হইয়া (যিরূশালমে) যাইয়া মণ্ড

লীকে নমস্কার করিয়া তথাহইতে আন্তিয়খিয়া নগ

রেতে প্রস্থান করিল । এবং সে স্থানে কিছু কাল

যাপন করিলে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া তাবৎ

শিষ্যদের মনঃ সুস্থির করিতে ২ ক্রমশো গলাতিয়া

ও ফরুগিয়া দেশ ভ্রমণ করিয়া চলিল।

ঐ সময়ে সিকন্দরিয়া নগরে জাত অাপল্লো নামে ২৪

ধর্মশাস্ত্রে তৎপর ও সুবক্তা এক যিহূদীয় লেপক

ইফিষ নগরে আইল। সে প্রভুর পথে শিক্ষিত ও

মনে উদযোগী হইয়া যোহনের অবগাহনমাত্র

২ ৩

২ •

জানিয়াও বিশেষরূপে প্রভুর কথা কহিয়া উপদেশ ，

দিল। পরে এ ব্যক্তি নির্ভয়েতে ভজনালয়ে কহিতে

লাগিল ; তাহাতে আকুিল ও প্রিস্কিল্লা তাহার

২ ৬

উপদেশ কথা শুনিয়া তাহাকে আপনাদের নিকটে

আনিয়া বিশেষরূপে ঈশ্বরের পথ বুঝাইয়া দিল।

পরে সে আখায়া দেশে যাইতে মানস করিলে

তথণকার শিষ্যগণ যেন তাহাকে গ্রাহ্য করে, ভ্রা

তৃগণ এই কথা লিখিয়া পাঠাইলে আপল্লো সে

স্থানে উপস্থিত হইয়া অনুগ্রহেতে প্রত্যয়কারি

দের উপকার করিল ; ফলতঃ যীশু যে - অভি

ষিক্ত ত্রাতা, ইহা শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া প্রকাশকপে

২ ৭

২ ৮

প্রতিপন্ন করিয়! ফ্রিদিগকে অতিশয় অপ্রতিভ

করিল।



১৯ অধ্যায়।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ২ ১ ১

' ১১ অধ্যায় ।

ইফিষ নগরে সুসমাচারের প্রচার ও পেীলের বিরুদ্ধে কলহ।

১ , অপর অাপল্লোর করিন্থ নগরে থাকন সময়ে

পৌল উত্তর অঞ্চল দিয়া আগমন পূর্বক ইফিষ

• ২ নগরে উপস্থিত হইল। তাহাতে কএক শিষ্যের

সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তো

মরা বিশ্বাস করিয়া পবিত্র আত্মাকে পাইয়াছ কি

না? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, পবিত্র আত্মা

৩ যে অাছেন, তাহা আমরা শুনিও নাই। তখন সে

কহিল, তবে তোমরা কিসেতে অবগাহিত হইয়া

ছিলা ? তাহাতে তাহারা কহিল, যোহনের অব

৪ গাহনেতে । তখন পৌল কহিল, ইহার পরে যিনি

উপস্থিত হইবেন, তাহাতে অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টেতে

, বিশ্বাস করিতে হইবে, ইহা বলিয়া যোহন মনঃ

পরিবর্তনস্থচক অবগাহনেতে লোকদিগকে অব

৫ গাহিত করিল। তখন এমন কথা শুনিয়া তাহার।

১ প্রভু যীশুর নামেতে অবগাহিত হইল। তাহাতে

পৌল তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তাহাদি

গের উপরে পবিত্র আত্মা নামিলেন ; তাহাতে

তাহারা নানা দেশীয় ভাষা এবং ভবিষ্যৎ কথা

৭ কহিতে লাগিল। তাহারা নূ্যূনাধিক প্রায় দ্বাদশ

জন ছিল। -

৮ পরে পৌল ভজনালয়ে যাইয়া প্রায় তিন মাস

পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজত্ব বিষয়ে বিচার করিয়া লো

৯ কদিগকে সুপ্রবৃত্তি দিয়া সাহসে কথা কহিল । কিন্তু
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২ ১২ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [১৯ অধ্যায় ।

কঠিন অন্তঃকরণ প্রযুক্ত কএক জন বিশ্বাস না

করিয়া সকলের সাক্ষাতে এই পথের নিন্দা করিতে

প্রবৃত্ত হইলে, পৌল তাহাদিগকে ছাড়িয়া শিষ্যগ

ণকে পৃথক করিয়া প্রত্যহ তুরান্ন নামে এক ব্য

ক্তির বিদ্যালয়ে বিচার করিতে লাগিল। এই কপে

· দুই বৎসর গত হইল ; তাহাতে আশিয়া দেশনি

বাসি সমস্ত যিহূদীয় ও অন্যদেশীয় লোকেরা প্রভু

যীশুর প্রসঙ্গ শুনিতে পাইল । অার পোলের হস্ত

দ্বারা ঈশ্বর এমত অদ্ভূত কর্ম করিলেন, যে তাহার

দেহহইতে পরিধেয় কিম্বা গাত্রমার্জনী বস্ত্র পীড়িত

লোকদের নিকটে আনিলে তাহারা সকলে ব্যাধি

হইতে মুক্ত হইল, এবং অপবিত্র ভূতগণ তাহাদের

হইতে বহির্গত হইল।

অপর দেশ পর্যটনকারি কএক যিহূদীয় ভূতু

ড়িয়া ভূতগ্রস্ত লোকদের কাছে প্রভু যীশুর নাম

জপ করিয়া এই কথা বলিল, যাহার কথা পোল

প্রচার করে, সেই যীশুর নাম লইয়া তোমাদিগকে

অাজ্ঞা দিতেছি। এবং স্কিবা নামে যিহূদীয় এক

জন প্রধান যাজকের সাত পুত্র ঐ প্রকার কহিলে

পর এক অপবিত্র ভূত উত্তর করিল, যীশুকে জানি,

পৌলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে ? ইহা বলিয়া

সে অপবিত্র ভূতগ্রস্ত মনুষ্য লম্ফ দিয়া তাহাদের

উপরে পড়িয়া বলেতে তাহাদিগকে পরাস্ত করিল ;

তাহাতে তাহারা উলঙ্গ এবং ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে

গৃহহইতে পলায়ন করিল । পরে এই কথা ইফিষ

১ ১

১ ২

১৩

১ 8

১ ৫

১ ৬

১ ৭
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নগরনিবাসি তাবৎ যিহূদীয় এবং অন্যদেশীয় লো

কদের কর্ণগোচর হইলে সকলেরই ভয় হইল, এবং

প্রভু যীশুর নামের যশোবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। আর

যাহাদের প্রত্যয় জন্মিল, তাহাদের অনেকে আশ

সিয়া আপনাদের কৃত ক্রিয়া প্রকাশ কপে স্বীকার

করিল। এবং অনেক মায়াকর্মকারী আপন ২ গ্রন্থ

আনিয়া একত্র করণ পূর্বক সকলের সাক্ষাতে দগ্ধ

করিয়া ফেলিল ; তাহাতে গণনা করিয়া দেখা গেল,

• পঞ্চাশ সহস্র কপ্যমুদ্রার পুস্তক দগ্ধ হইয়াছে। এই

প্রকারে প্রভুর কথা সর্বত্র ব্যাপিয়া প্রবল হইল।

অপর এই সকল কর্ম সম্পন্ন হইলে পেীল মাকি

দনিয়া ও আখায়া দেশ দিয়া যিরূশালমে যাইতে

মনস্থ করিয়া কহিল, তথায় যাত্রা করিলে পর অা

মাকে রোমা নগর দেখিতে হইবে । পরে অাপ

নার অনুগত লোকদের মধ্য হইতে তীমথিয় ও

ইরান্ত এই দুই জনকে মাকিদনিয়া দেশে প্রেরণ

করিয়া আপনি আশিয়া দেশেতে আর কিছু কাল

থাকিল। কিন্তু তৎসময়ে এই মতের বিষয়ে মহা

এক কলহ হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই, দীয়া

“নার রূপ্যময় মন্দির নির্মাণ করিয়া আপনার এবং

তাবৎ সুশিল্পকারের যথেষ্ট লাভ জন্মাইত যে

দীমীত্রিয় নামে এক স্বর্ণকার, সে তাহাদিগকে এবং

সেই ব্যবসায়ি তাবৎ লোককে ডাকিয়া কহিল, হে

মহাশয়েরা, এই ব্যবসায় দ্বারাই আমাদের সংসা

রের নির্বাহ হয়, ইহা তোমরা জ্ঞাত আছ। কিন্তু
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হস্তনির্মিত ঈশ্বর, ঈশ্বর নয়, পৌল নামে এক

ব্যক্তি এ কথা বলিয়া কেবল ইফিষ নগরে নয়,

প্রায় সমস্ত অাশিয়া দেশে প্রবৃত্তি দিয়া অনেক

লোকের মতি ফিরাইয়াছে, ইহা তোমরা দেখিতেছ

এবং শুনিতেছ । তাহাতে আমাদের ব্যবসায়ের

সর্বতোভাবে হানি হওনের সম্ভাবনা ইহা কেবল

নয়, আশিষ দেশস্থ বরং সমুদয় জগৎ স্থ লোকের

পূজ্য যে দীয়ান মহাদেবী, তাহার মন্দিরকে

অবজ্ঞা করণের ও তাহার ঐশ্বর্য্যের নাশ হওনে

রও সম্ভাবনা আছে। এমন কথা শুনিয়া তাহার!

মহাক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল,

ইফিষীয়দের দীয়ানী মহাদেবী হয়। তাহাতে তাবৎ

নগর কলহেতে পরিপূর্ণ হইল; পরে তাহারা মাকি

দনীয় গায় ও অরিষ্টখ নামে পোলের দুই জন

সহচরকে ধরিয়া লইয়া একচিত্তে রঙ্গভূমিতে বেগে

দৌড়িল । তাহাতে পৌল লোকদের নিকটে যা

ইতে উদ্যত হইল, কিন্তু শিষ্যগণ তাহাকে যাইতে

দিল না । পরে পৌলের আত্মীয় অাশিয়া দেশস্থ

কএক জন প্রধান লোক তাহার কাছে এক জনকে

প্রেরণ করিয়া, তুমি রঙ্গভূমিতে যাইও না, এই

নিবেদন করিল । তাহাতে নানা লোকের নানা

কথা কহাতে সভা ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এবং

কি জন্যে এত সমারোহ হইয়াছে, অধিকাংশ

লোক তাহা জানিল না । পরে যিহূদীয়েরা সিক

নদরকে অগ্রসর করিলে লোকেরা তাহাকে জন

২ ৭

২ ৮

২ ৯

৩ •

৩১

৩ ২

৩ ৩
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তার মধ্য হইতে বলেতে বাহির করিলে সিক

নদর হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিযা লোকদিগকে উত্তর

দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে যে যিহূদীয় লোক ইহা

নিশ্চয় বুঝিয়া, ইফিষীয়দের দীয়ানী মহাদেবী হয়,

এই কথা প্রায় দুই ঘণ্টা পর্যন্ত একস্থরে কছিল।

তাহাতে নগরের অধ্যক্ষ তাহাদিগকে সুস্থির

করিয়া কহিতে লাগিল, হে ইফিষীয় লোক সকল,

শ্রবণ কর ; দীয়ান মহাদেবীর বিশেষতঃ বৃহস্পতি

হইতে পতিতা তাহার প্রতিমার পূজা ইফিষ নগ

রস্থ তাবৎ লোকই করে, ইহা কে না জানে?

অতএব ইহার প্রতিকূলে কেহ কিছু কহিতে পারে

না, ইহা জানিয়া সুস্থির হওয়া ও অবিবেচনাতে

কোন কর্মু না করা তোমাদের কর্তব্য। এই ষে

মনুষ্যদিগকে তোমরা এ স্থানে আনিয়ােছ, তাহার।

মন্দিরের দ্রব্যের অপহারক এবং তোমাদের দেবীর

নিন্দক নহে। যদি কাহারো উপরে দীমীত্রিয়ের ও

তাহার সহকারি শিণপকারিদের কোন আপত্তি

থাকে, তবে বিচারদিন ও প্রতিনিধি লোক আছে ;

তাহারা সে স্থানে গিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করুক।

কিন্তু তোমাদের অন্য কোন কথা যদি থাকে, তবে

উপযুক্ত সভাতে তাহার নিষ্পত্তি হইবে। কিন্তু

এই বিরোধের উত্তর দিতে পারি, এমন কোন

উপায় না থাকাতে অদ্যকার কলহু প্রযুক্ত অা

মাদের অপবাদিত হওনের আশঙ্কা আছে। ইহা

বলিয়া সে সভাস্থ সকলকে বিদায় করিল ।
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নিরূশােলমে যাওন সময়ে মিলীত নগরে পৌলের উপদেশ ।

এই ঝপে কলহ নিবৃত্ত হইলে পেীল শিষ্যগণকে

ডাকিয়া বিদায় লইয়া মাকিদনিয়া দেশে প্রস্থান

করিল । পরে সে স্থান দিয়া যাইতে ২ তদ্দেশীয়

শিষ্যদিগকে অনেক উপদেশ দিয়া ঘুনানিয়া দেশে

উপস্থিত হইল। পরে সে স্থানে তিন মাস পর্য্যন্ত

অবস্থিতি করিয়া তথাহইতে জলপথে সুরিয়া দেশে

যাইতে উদ্যত হইল ; কিন্তু যিহূদয়ের তাগকে

বধ করিবার চেষ্টায় গোপনে থাকাতে সে মাকিদ

নিয়ার পথ দিয়া ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিল। অার

বিরয়া নগরীয় সোপাত্র, ও থিষলনীকীয় অরিষ্টখা

ও সিকুন্দ, ও দৰী নগরীর গায় ও তীমথিয়, এবং

আশিয়া দেশীয় তুথিক ও ত্রফিম তাহার সহিত আ

শিয়া দেশ পর্য্যন্ত গেল। এই সকলে অগ্রসর হইয়া

আমাদের অপেক্ষাতে ত্রোয়া নগরে অবস্থিতি

করিল । পরে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্বদিন গত হইলে

আমরা ফিলিপপী নগর হইতে জল পথে যাইয়া

পাচ দিনে ত্রোয় নগরে তাহাদের নিকটে উপ

স্থিত হইয়া সে স্থানে সাত দিন অবস্থিতি করিলাম।

অনন্তর সপ্তাহের প্রথম দিনে শিষ্যেরা রুটী

ভাঙ্গিতে একত্র হইলে পৌল পরদিনে তথাহুইস্তে

যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়া তাহাদের সহিত কথো

পকথন করিয়া প্রায় দুই প্রহর রাত্রিপর্য্যন্ত ধর্মকথা

কছিল। আর উপরিস্থ যে কুঠরীতে তাহারা সভা
2 | 6
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করিয়াছিল, সে স্থানে অনেক প্রদীপ ছিল । অার

উতুখ নামে এক জন যুবা গবাক্ষেতে বসিয়া থা

কিতে ২ ঘোরতর নিদ্রায় মগ্ন হইল ; এবং পোল

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথা প্রচার করিলে সে নিদ্রায়

মগ্ন হইয়া ঐ তেতালাহইতে পড়িলে লোকেরা তা

হাকে মৃতবৎ ধরিয়া তুলিল। তাহার পর পোল

নামিয়া গিয়া তাহার গাত্রে পড়িয়া ক্রোড়ে করিয়া

কহিল, তোমরা ব্যাকুল হইও না ; ইহার প্রাণ বি

যোগ হয় নাই। পরে সে পুনর্বার উপরে গিয়া

রুটী ভাঙ্গিয়া ভোজন করিয়া অনেক ক্ষণ অর্থাৎ

রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত কথাবার্তা কহিয়া প্রস্থান

করিল। পরে তাহারা সে জীবৎ যুবাকে লইয়া

গিয়া পরমাপ্যায়িত হইল ।

পরে আমরা তথা হইতে জাহাজে অগ্রে গিয়া

অাসঃ নগরে লাগাইয়া পৌলকে তুলিয়া লইতে

মনস্থ করিলাম ; কারণ সে স্থলপথে যাইতে মনস্থ

করিয়া ইহা নিঝপণ করিয়াছিল। তাহাতে সে

স্থানে আমাদের সহিত মিলিলে পর আমরা তা

ছাকে তুলিয়া লইয়া মিতুলীনীতে আইলাম। পরে

তথাগুইতে জাহাজ খুলিয়া পরদিনে খায়ের সম্মুখে

ডক্তরিলাম ; এবং তথাহইতে এক দিনে সামঃ উপ

দ্বীপে গিয়া লাগান করিয়া ত্রোগুল্লিয়েতে থাকি

য়। পরদিনে মিলীত নগরে উপস্থিত হইলাম ।

যেহেতুক পেীল অাশিয়া দেশে অনেক কাল যাপন

করিতে ইচ্ছা না করিয়া, যদি হইতে পারে, তবে
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২ ১৮ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [২• অধ্যায় ।

নিস্তারপর্বের পঞ্চাশ দিনের দিন যিকশালমে উপ

নীত হয়, ইহা মনস্থ করিয়া ইফিষ নগর ফেলিয়া

যাইতে পরামর্শ স্থির করিয়াছিল।

পরে পৌল মিলীভহইতে ইফিষে লোক পাঠা

ইয়া মণ্ডলীর প্রাচীন বর্গকে ডাকাইয়া আনিল ।

তাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে সে তাহা

দিগকে এই কথা কহিতে লাগিল, অাশিয়া দেশে

অাগমনের প্রথম দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমা

দের মধ্যে কি ঝপে কাল যাপন করিলাম, তাহ।

তোমরা জ্ঞাত আছ ; ফলতঃ সর্বতোভাবে নম্রমন

হইয়া অশ্রুপাতদ্বারা এবং যিহূদারদের ঘাটি বসা

ওনেতে নানা পরীক্ষণদ্বার। প্রভুর সেবা করিলাম ;

এবং কোন হিতকথা গোপন করিলাম না, কিন্তু

প্রকাশকপে তাহা প্রচার করিয়া ও ঘরে ২ উপ

দেশ দিয়া, ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইতে হইবে,

এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস

করিতে হইবে, যিহূদীয়দের এবং অন্যদেশীয় লো

কদের নিকটে এমত সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছি। দেখ,

সম্প্রতি আত্মাতে আকৃষ্ট হইয়া যিরূশালম নগরে

তে যাত্রা করিতেছি ; সে স্থানে অামাকে কি ২

ঘটিবে, তাহা জানি না, কিন্তু আমাকে বন্ধন ও

ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, ইহা পবিত্র আত্মা নগ

রে ২ প্রমাণ দিতেছেন । কিন্তু সে ক্লেশ অামি তৃণ

জ্ঞানও করি না, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে সুস

মাচার, তাহার প্রমাণ দিবার জন্যে প্রভু যীশুর নি

১ ৭

১ →

১ ১

২ •

২ ১

২ ২

২ ৩

২ ®
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২ ৭

২ ৩

২ ৮

২ ৯

৩ ২

কটে যে সেবার ভার পাইয়াছি, সেই সেবা সাধন

করিতে ও আনন্দপূর্বক আপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে

অাপনার প্রাণকেও প্রিয়জ্ঞান করি না । অার

এখন দেখ, যাহাদের নিকটে আমি ঈশ্বরের রা

জত্বের সুসমাচার প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি,

এমন যে তোমরা, তোমরা সকলে আমার মুখ

অার দেখিতে পাইবা না, ইহাও আমি জানি ।

আমি ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ প্রকাশ করিতে নি

বৃত্ত হইলাম না । অামি ভাবৎ লোকের রক্তপা

তের দোষহইতে যে নির্দোষ অাছি, অদ্য তোমা

দিগকে ইহার সাক্ষী করি । তোমরা আপনাদের

বিষয়ে, এবং যে পালের সকলের উপরে পবিত্র

আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করি

য়াছেন, তাহার বিষয়ে সাবধান হও ; ও যে মণ্ড

লীকে প্রভু আপন রক্তপাতের দ্বারা ক্রয় করিয়া

ছেন, তাহার প্রতি পালন কর। কেননা আমি প্র

স্থান করিলেই দুরন্ত কেন্দুয়া ব্যাঘ্র তোমাদের

মধ্যে প্রবেশ করিয়া পালের প্রতি নির্দয় আচরণ

করিবে ; বরঞ্চ তোমাদের মধ্যহইতে কোন লো

কের৷ উঠিয়া আপনাদের নিকটে শিষ্যগণকে হরণ

করিতে বিপরীত উপদেশ দিবে, ইহা আমি জানি ।

এই জন্যে তোমরা সচেতন হইয়া থাক ; আর আমি

যে অশ্রুপাত পুর্বক তিন বৎসর পর্যন্ত দিবারাত্রি

প্রত্যেক জনকে প্রবোধ দিতে নিবৃত্ত হইলাম না,

ইহাও স্মরণ কর। এখন হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে
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নিষ্ঠা দিতে এবং পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে অধি

কার দিতে সমর্থ যে ঈশ্বর, এবং তাহার অনুগ্রহের

যে বাক্য, এই উভয়ের প্রতি তোমাদিগকে সমর্পণ

করিলাম। অার অামি কাহারো স্বর্ণ কি বাপ্য কি ৩ ৩

বস্ত্রের প্রতি লোভ করি নাই, কিন্তু আমার নিজের ৩৪

এবং সহুবর্তি লোকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যে

আমার এই হুস্তদ্বয় শ্রম করিয়াছে, ইহা তোমরা

অাপনার জ্ঞাত আছ। এই প্রকারে গ্রহণ করা ৩৭

অপেক্ষায় দান করা ভাল, এই যে বাক্য প্রভু

যীশু কহিয়াছিলেন, তাহার স্মরণ পূর্বক এই মত

শ্রম করিয়া দীনহীন লোকদের উপকার করা উচিত,

ইত্যাদি সকল বিষয়েতে আমি তোমাদের নিকটে

নিদর্শনস্বরূপ হইলাম ।

এই কথা কহিয়া সে হাটু পাতিয়া সকলের ••

সহিত প্রার্থনা করিল। তাহাতে তাহারা সকলে ৩৭

অনেক ক্রন্দন করিয়া তাহার গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন

করিল । এবং আমার মুখ আর দেখিতে পাইবা ৩৮

না, এই যে কথা সে কহিল, তন্নিমিত্তে বিশেষ

ঝপে বিলাপ করিল, পরে তাহারা তাহাকে জা

হাজে লইয়া গেল।

২ ১ অধ্যায় ।

যিরূশালমে পৌলের গমন ও তাহার বিষয়ে কলহ ।

তদনন্তর তাহাদের নিকট হইতে দুঃখেতে বিদায় ১

লইয়া পাইল ভুলিয়া সোজা পথ দিয়া কে উপ

দ্বীপে অাসিয়া পরদিবসে রোদিয়া উপদ্বীপে আই
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লাম, এবং তথাহইতে পাতারায় উপস্থিত হইলাম।

২ পরে সে স্থানে ফৈনকিয়া দেশগামি এক জাহাজ

• পাইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্বক জলপথে যা

ইতে ২ কুপ্র উপদ্বীপ দেখিয়া তাহা বাম দিগে রণ

খিয়া সুরিয়া দেশের নিকটে গিয়া জাহাজের

বোঝাই ফেলিবার নিমিত্তে সোর নগরেতে লাগান

• করিলাম । এবং তথায় শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ

হওয়াতে আমরা সে স্থানে সাত দিন থাকিলে তা

ছারা পবিত্র আত্মাদ্ধারা পৌলকে কহিল, তুমি ফি

ৎ কশালম্ নগরে যাইও না । এবং ঐ সাত দিন

যাপন করিলে পর অামরা যখন আপন পথে গমন

করিতে সে স্থানহইতে প্রস্থান করিলাম, তখন

তাহারা অাবাল ব্রদ্ধ বনিতা সকলে অামাদের

সহিত নগরের বাহিরে আইলে আমরা সমুদ্রতীরে

১ ঘঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলাম। পরে পরস্পর

বিদায় লইয়া আমরা জাহাজে গেলাম, ও তাহার।

অাপন ২ ঘরে ফিরিয়া গেল ।

৭ পরে আমরা সোর নগরছইতে যাইয়া তলি

মায়ি নগরে উপস্থিত হইলে সমুদ্রপথ শেষ হইল ;

সে স্থানে ভ্রাতৃগণকে নমস্কার করিয়া এক দিন

৮ তাহাদের সঙ্গে বাস করিলাম । পরদিনে পৌল

ও তাহার সঙ্গিলোক আমরা প্রস্থান পূর্বক কৈস

রিয়া নগরেতে অাগমন করিয়া সপ্ত জনের মধ্যে

গণিত সুসমাচার প্রচারকারি ফিলিপের গৃক্ষেতে

৯ প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করিলাম। ঐ ব্যক্তির
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২২২ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [২১ অধ্যায়।

অবিবাহিতা চারি কন্যা ভবিষ্যদ্বক্তী ছিল। ঐ স্থানে

আমরা কতক দিন প্রবাস করিলে যিহূদা দেশছই

তে আগাব নামে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত

হইল। সে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের

কটিবন্ধন লইয়া আপনার হস্ত পদ বন্ধন পূর্বক

কহিল, পবিত্র আত্মা এই কথা কহিতেছেন; যাহার

এই কটিবন্ধন, তাহাকে যিহূদীয়েরা যিরূশালম্

নগরে এই প্রকারে বন্ধন করিয়া অন্যদেশীয়দি

গের হস্তে সমর্পণ করিবে।

এমন কথা শুনিয়া অামরা এবং তন্নগরবণসি লো

কেরা পৌলকে যিরূশালমে না যাইতে বিনতি করি

লাম। কিন্তু সে উত্তর করিল, তোমরা ক্রন্দন করি

স্না আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করিয়া কি করিতেছ ?

প্রভু যীশুর নামের নিমিত্তে যিরূশােলমে বদ্ধ হই

তে প্রস্তুত আছি তাহা কেবল নয়, প্রাণ দিতেও

প্রস্তুত আছি। সে আমাদের কথা গ্রাহ্য না করিলে,

ঈশ্বরের যেমন ইচ্ছা তাহাই হউক, ইহা বলিয়া

আমরা নিরস্ত হইলাম । পরদিনে পাথেয় সামগ্রী

লইয়া যিরূশালমে যাত্রা করিলাম । তাহাতে কৈস

রিয়া নগরবাসি কএক শিষ্য অামাদের সঙ্গে যা

ইয়া কুপ্রৗয় মুসোনূ নামে যে প্রাচীন শিষ্যের

সহিত অামাদিগকে বাস করিতে হইবে, তাহার

নিকটে অামাদিগকে লইয়া গেল।

পরে অামরা যিরূশালমে উপস্থিত হইলে ভ্রাতৃ

গণ আহ্বাদে আমাদিগকে গ্রহণ করিল । পরদিনে

১ •

১ ১

১ ২

১ ৩

১ 8

১ «

১ 9

১ ৭

১ ৮
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প্রাচীন লোক সকল যাকুবের নিকটে সভাস্থ হইলে

পৌল অামাদের সহিত তথায় প্রবেশ করিল ; এবং

তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া তাহার প্রচার দ্বার।

অন্যদেশীয়দের প্রতি ঈশ্বর যে কর্ম সাধন করিয়া

ছেন, তাহার বিবরণ আনুপূর্বিক কহিতে লাগিল।

• ইহা শুনিয়া তাহারা প্রভুর ধন্যবাদ করিয়া এই

কথা কহিল, হে ভ্রাতঃ, যিহূদয়দের মধ্যে সহস্র ২

লোক বিশ্বাসকারী অাছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ;

কিন্তু তাহারা সকলেই ব্যবস্থাপরায়ণ হয় । অার

শিশুদিগের ত্বকছেদ করণাদি রীত্যনুসারে চলিতে

নিষেধ করিয়া তুমি যে অন্য দেশনিবাসি যিহূদীয়

লোকদিগকে মুসার প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে উপদেশ

দিয়া থাক ; তোমার বিষয়ে তাহাদের মধ্যে এমন

জনরব আছে। আর তুমি এ স্থানে আসিয়াছ, এ

সমাচার পাইয়া অবশ্য লোকসমূহ একত্র হইয়া

আসিবে ; অতএব কি কর্তৃব্য? অামরা এই যে পরণ

মর্শ তোমাকে দি, তাহা কর। ব্রত করিতে সঙ্কল্প

করিয়াছে, এমন আমাদের চারি পুরুষ আছে,

তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের সহিত আপনাকে

শুচি কর, এবং তাহাদের মস্তক মুণ্ডনে যে ব্যয়

হইবে, তাহা তুমি দেও । তাহা করিলে তোমার

আচার ব্যবহারের বিষয়ে যে ২ জনরব হইতেছে,

তাহা কিছু নয়, কিন্তু তুমি আপনিও বিধিমত আচ

রণ করিয়া ব্যবস্থা পালন করিতেছ, ইহা সকলে

জানিবে । অার অন্য দেশীয় বিশ্বাসি লোকদের
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নিকটে আমরা পত্র লিখিয়া এ ঝপ স্থির করিয়াছি,

দেবতার প্রসাদ ও রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণি

ভক্ষণ এবং ব্যভিচার, এই সকলহইতে অাপনাদি

গকে রক্ষা করা ব্যতিরেক তাহাদের আর কোন

বিধি পালন করিতে হইবে না। তাহাতে পৌল ঐ

মনুষ্যগণকে লইয়া পরদিবসে তাহাদের সহিত

শুচি হইয়া মন্দিরে গিয়া শৌচ কর্মের দিন সম্পূর্ণ

হইলে তাহাদের প্রত্যেকের নিমিত্তে নৈবেদ্যাদি

উৎসর্গ হইবে, ইহা জানাইল

অনন্তর ঐ সপ্ত দিন প্রায় সমাপ্ত হইলে অণ

শিয়া দেশ নিবাসি যিহূদীয়ের। তাহাকে মন্দিরের

মধ্যে দেখিয়া লোকসমূহের মনে কুপ্রবৃত্তি দিয়া

তাহাকে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ইস্রায়েল

লোক সকল, সহায়তা কর। যে মনুষ্য আমাদের জা

তির ও ব্যবস্থার এবং এই স্থানের বিপরীতে সর্বত্র

সকলকে শিক্ষা দিতেছে,সে এই ; অারও সে অন্যদে

শীয় লোকদিগকে মন্দিরে আনিয়া এই পবিত্র স্থা

নকে অপবিত্র করিয়াছে। পূর্বে তাহারা নগরের

মধ্যে ইফিষ নগরীর ত্রফিমকে পৌলের সঙ্গে দে

থিয়াছিল, এ কারণ পৌল তাহাকে মন্দিরের মধ্যে

অানিয়া থাকিবে, ইহা অনুভব করিল । অতএব

তাবৎ নগরে কলহ হওয়াতে লোকেরা একত্র দেী

ড়িয়া আসিয়া পৌলকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে

টানিয়া লইল, এবং তৎক্ষণাৎ দ্বার সকল রুদ্ধ
-

২ ৬

২৭

২ *

২ ৯

৩ •

করিল । পরে তাহারা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত ৩১
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৩ ১

হইলে যিরূণালমের সমস্ত নগরে বড় উপপুব হুই

তেছে, এই সংবাদ সহস্রসেনাপতির কর্ণগোচর

হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ সৈন্যসামন্ত ও শতসেনা

পতিগণকে লইয়া বেগেতে আইল। তাহাতে লো

কের। সেনাগণকে সঙ্গে করিয়া সহস্রসেনাপতিকে

আসিতে দেখিয়া পৌলের প্রহার করণহইতে নিরস্ত

হইল। পরে ঐ সহস্রসেনাপতি নিকটে আসিয়া

পৌলকে ধরিয়া দুই শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা

দিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এ ব্যক্তি কে ?

আর কি কর্ম করিয়াছে? তাহাতে জনতার কেহ

এক প্রকার কথা, কেহ অন্য প্রকার কথা কহিয়া

কলহু করিলে তাহার কিছুই নিশ্চয় না হওয়াতে

সে তাহাকে লইয়া যাইতে অাজ্ঞা দিল। পরে সো

পানের উপরে উপস্থিত হইলে লোকদিগের অত্যন্ত

ঠেলাঠেলি প্রযুক্ত সেনাগণ পৌলকে তুলিয়া লইয়া

গেল। যেহেতু ক লোক সকল পশ্চাদগামী হইয়া,

ইহাকে দূর কর, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে কহিল।

পরে পৌল দুর্গে আনীত হওন সময়ে ঐ সহ

স্রসেনাপতিকে কহিল, আপনকার নিকটে কথা

কহিতে অনুমতি দেও । তাহাতে সে জিজ্ঞাসিল,

তুমি কি যুনানীয় ভাষা জান? যে ব্যক্তি পূর্বকালে

কলহ করিয়া চারি সহস্র ঘাতককে সঙ্গে করিয়া

প্রান্তরে গিয়াছিল, তুমি কি সেই মিস্রীয় ব্যক্তি

নও? তখন পৌল কহিল, আমি কিলিকিয়া দেশের

তার্ষ নগরের যিহূদীর লোক, আমি সামান্য নগ
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রের মনুষ্য নহি ; অতএব বিনতি করি, লোকদি

গের নিকটে আমাকে কথা কহিতে অনুমতি

দেও । অনন্তর সে অনুমতি দিলে পৌল সোপ- • •

নের উপরে দাড়াইয়া হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিলে

সকলেই সুস্থির হইল। -

- ২২ অধ্যায় ।

লোকদের প্রতি পৌলের নিবেদন ও তাহার বিরুদ্ধে কলহ ।

তখন পৌল ইবীয় ভাষাতে কহিতে লাগিল, হে ১

পিতৃভ্রাতৃগণ, এখন আমার নিবেদন অবধান কর।

তখন সে ইবীয় ভাষায় কথা কহিতেছে, ইহা ২

শুনিয়া লোকেরা আরও নিঃশব্দ হইয়া থাকিল ।

পরে সে কহিল, আমি নিতান্ত যিহূদীয় লোক, কি- ৩

লিকিয়া দেশের তাষ নগর আমার জন্মস্থান ; কিন্তু

এ নগরে গমিলীয়েল নামক অধ্যাপকের শিষ্য

হইরা পিতৃপুরুষের বিধি ব্যবস্থানুসারে সম্পূর্ণ
কপে শিক্ষিত হইলাম, এবং ইদানীন্তন তোমরা ষে

প্রকার হইতেছ, তদ্রুপ আমিও ঈশ্বরসেবাতে উদ

যোগী হইলাম। এবং স্ত্রীপুরুষগণকে বন্ধন পূর্বক •

কারাগারে সমর্পণ করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত

এই মতের বিপক্ষতা করিলাম । মহাযাজক এবং •

সভাশুদ্ধ প্রাচীন লোকেরা অামার এই কথার

প্রমাণ দিতে পারে , যেহেতু ক তাহাদের নিকট

হইতে দম্মেষক নগর নিবাসি ভ্রাতৃগণের বিষয়ে

আজ্ঞাপত্র লইয়া যাহারা সে স্থানে ছিল, তাহা

দিগকে বদ্ধ করিয়া দণ্ড দেওনের নিমিত্তে যিঝ
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শালমে অানিতে দম্মেষক নগরে গেলাম । কিন্তু

যাইতে ২ সে নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে

বেলা দুই প্রহরের সময়ে অকস্মাৎ আকাশহইতে

মহাদীপ্তি আমার চতুর্দিগে প্রকাশ পাইল। তা

তাতে আমি ভূমিতে পড়িলে, ছে শৌল, হে শৌল,

অামাকে কেন তাড়না করিতেছ ? আমার প্রতি

উক্ত এমন এক রবও শুনিতে পাইলাম । তখন

অামি উত্তর করিলাম, হে প্রভো, অাপনি কে ?

তাহাতে তিনি কহিলেন, যাহাকে তুমি তাড়ন!

করিতেছ, সেই নাসরতীয় যীশু অামি । অার অামার

সঙ্গি লোকেরা সেই দীপ্তি দেখিয়া ভীত হইল ; কিন্তু

আমার প্রতি উক্ত সেই কথা তাহারা বুঝিল না।

পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভো, আমি কি

করিব? তাহাতে প্রভু কহিলেন, উঠিয়া দম্মেষক

নগরে যাও, ও তোমার কর্তব্য যাহা ২ নিকপিভ

আছে, তাহা সে স্থানে তোমাকে জ্ঞাত করা যাইবে।

পরে ঐ খরতর দীপ্তি প্রযুক্ত কিছুই দেখিতে না

পারিয়া সঙ্গিগণকর্তৃক ধৃতহুস্ত হইয়া দম্মেষক নগরে

উপস্থিত হইলাম। অনন্তর তন্নগরনিবাসি তাবৎ

যিহূদীয়দের কাছে মান্য এবং ব্যবস্থানুসারে ভক্ত

অননিয় নামে এক মনুষ্য আমার নিকটে আসিয়া

দাড়াইয়া কহিল, হে ভ্রাতঃ শেীল, প্রসন্নচক্ষুঃ হও ;

তদ্দণ্ডে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম। পরে সে

আমাকে কহিল, তুমি যেন ঈশ্বরের অভিপ্রায়

জ্ঞাস্ত হও, এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির দর্শন পাইয়া
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২ ২ ৮ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [২২ অধ্যায় ।

তঁাহার মুখের বাক্য শ্রবণ কর; এ নিমিত্তে অামা

দের পূর্বপুরুষের ঈশ্বর তোমাকে মনোনীত করি

লেন। কারণ যাহা ২ দেখিয়ািছ এবং শুনিয়াছ,

তাবৎ মনুষ্যের নিকটে তুমি তদ্বিষয়ের সাক্ষী

হইব। অতএব আর কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠিয়া

অবগাহিত হও, এবং প্রভুর নামে প্রার্থনা করিয়া

অাপনার পাপ প্রক্ষালন কর। তাহার পরে ফিকশা

লম নগরে ফিরিয়া গেলে, এক দিন অামি মন্দিরে

প্রার্থনা করিতেছি, এমন সময়ে অভিভূত হইয়া

প্রভুকে সাক্ষাৎ দেখিলাম, এবং তুমি ত্বরায় ফিক

শালম্হইতে প্রস্থান কর, যেহেতুক লোকেরা আ

মগর বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না, অণ

মার প্রতি উক্ত তাহার এই বাক্য শুনিলাম। তাহাতে

আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো, অামি যে প্রত্যেক

ভজনালয়ে তোমার বিশ্বাসকরি লোকদিগকে কা

রাগারে বদ্ধ করিয়া প্রহার করিয়াছি, আর তোমার

সাক্ষি স্তিফানের রক্তপাত হওন সময়ে তাহার

সংহারে সম্মত হইয়া নিকটে দাড়াইয়া হত্যাকারি

লোকদের বস্ত্র রক্ষা করিয়াছি, ইহা তাছারা জ্ঞাত

আছে। তাহাতে তিনি কহিলেন, প্রস্থান কর, তো

মাকে দূরে অন্যদেশীয়দের কাছে প্রেরণ করিব।

তখন লোকেরা এই পর্য্যন্ত তাহার কথা শুনিয়া

উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ইহাকে ভূমণ্ডলহইতে দূর করিয়া

দেও, এমন লোককে জীবৎ রাখা উচিত নয় । ইচ্ছা

উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অাকাশে

১ ৫

১ ৩

১ ৭

১ →

১ ৯

২ ১

২ ২

২ •
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২২ অধ্যায়।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ২ ং ৯

ধূলিক্ষেপ করিলে সহস্রসেনাপতি পৌলকে দুর্গে

২• লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। এবং ইহার প্রতিকুল
হইয়া লোকেরা কিসের নিমিত্তে এমন উচ্চৈঃস্বর

করিল, ইহা জানিতে তাহাকে ঢুর্গে আনিয়া কোড়া

প্রহার দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা করিল ।

২৫ এবং চর্মনির্মিত বন্ধনীদ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিতে

উদ্যত হইলে পৌল সম্মুখস্থ শতসেনাপতিকে কছি

ল, অদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রোমি লোককে প্রহার করিতে

২৬ কি তোমাদের অধিকার অাছে? এ কথা শুনিয়া

সে সহস্রসেনাপতির নিকটে গিয়া এই সংবাদ

দিল, সে ব্যক্তি রোমি লোক, অতএব সাবধান

২৭ হইয়া কর্ম করিও । তাহাতে সহস্রসেনাপতি গিয়া

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি রোমি লোক?

২৮ অামাকে বল। সে কহিল, হ। তাহাতে সহস্রসেনা

পতি কহিল, বহু ধন দিয়া আমি এই অধিকার

পাইলাম , কিন্তু পৌল কহিল, আমি জন্মের দ্বারা

২ ১ পাইলাম। এমন হইলে যাহারা প্রহার দ্বারা তাহার

পরীক্ষা করিতে উদ্যত ছিল, তাহারা তাহার নিক

টহইতে প্রস্থান করিল ; এবং সহস্রসেনাপতি তা

হাকে রেণমি লোক জানিয়া আপনি যে তাহাকে

বন্ধন করিয়াছিল, ইহার নিমিত্তে ভীত হইল।

৩ • অনন্তর। যিহূদীয় লোকেরা পৌলের অপবাদ

কেন করিতেছে, তাহার বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করি

স্না সহস্রসেনাপতি পরদিনে পৌলকে বন্ধন হইতে

মুক্ত করিয়া প্রধান যাজকগণকে ও মহাসভার তা
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২ ৩ ০ প্রেরি স্তদের ক্রিয়া । [২৩ অধ্যায় ।

বৎ লোককে উপস্থিত হইতে অাজ্ঞা দিয়া ভণহা

দের নিকটে পৌলকে নামাইয়া রাখিল।

২ ৩ অধ্যায় ।

সভার সাক্ষাতে পৌলের বিচার ও তাহার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণ।

অপর পৌল সভাস্থ লোকদের প্রতি একদৃষ্টি করিয়া

কহিল, হে ভ্রাতৃগণ, অদ্য পর্য্যন্ত সর্ব প্রকারে সরল

মন পূর্বক ঈশ্বরের সাক্ষাতে অাচার করিয়া আ

সিতেছি। ইহাতে অননিয় নামে মহাযাজক তাহার

গালে চড় মারিতে নিকটস্থ লোকদিগকে অাজ্ঞা

দিল। তখন পৌল তাহাকে কহিল, ছে কপটি মনুষ্য,

ঈশ্বর তোমাকে প্রহার করিতে উদ্যত অাছেন,

যেহেতুক ব্যবস্থানুসারে বিচার করিতে বসিয়া ব্য

বস্থা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে প্রহার করিতে আজ্ঞ।

দিতেছ। তাহাতে নিকটস্থ লোকেরা কহিল, তুমি

কি ঈশ্বরের মহাযাজককে নিন্দা করিতেছ? তাহা

তে পৌল উত্তর করিল, হে ভ্রাতৃগণ, ইনি যে মহা

যাজক, তাহা বুঝিলাম না ; তদ্ভিন্ন “আপন লোক

“ দের শাসনকর্তাকে শাপ দিও না,” এমন লিপি

আছে। পরে পৌল তাছাদের একাংশ সিদুর্কী ও

একাংশ ফিকশী দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সভাস্থদিগকে

কহিল, হে ভ্রাতৃগণ, অামি ফিক্কশিমতাবলম্বী ও

ও ফিকশির সন্তান, মৃত লোকদের উত্থানের প্রত্যা

শা প্রযুক্ত এই বিচারের দায়েতে পড়িলাম।

এমন কথা কহিলে ফিকশি ও সিদুকি লোকদের

পরস্পর ভিন্নবাক্যস্ত হওয়াতে সভার মধ্যে দুই
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২ ৩ অধ্যায় । ] প্রেরি তদের ক্রিয়া । ২ ৩ ১

৮ দল হইয়া উঠিল। কারণ সিদুকি লোকের উত্থান

আর স্বর্গীয় দূত এবং আত্মা, এ সকল কিছুই মানে

১ না, কিন্তু ফিরূশিরা সকলি স্বীকার করে। তাহাতে

পরস্পর অত্যন্ত কোলাহুল উপস্থিত হইলে ফিক্ক

শিদের পক্ষীয় সভাস্থ অধ্যাপক সকল দাড়াইয়া

প্রতিপক্ষ হইয়া কহিতে লাগিল, এই মনুষ্যের কোন

দোষ দেখিতে পাই না ; যদি কোন আত্মা কিম্বা

কোন দূত ইহাকে প্রত্যাদেশ করিয়া থাকে, তবে

১. আমরা ঈশ্বরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিব না। ভাঙ্গা

তে আরও ভিন্নবাক্যতা হইলে পাছে ভাহারা পেী

লকে খণ্ড ২ করিয়া ছিড়ে, এই আশঙ্কাতে সহস্র -

সেনাপতি সেনাগণকে তথায় যাইতে ও সভাহইভে

বলদ্বারা পৌলকে ধরিয়া দুর্গমধ্যে লইয়া যাইতে

১১ আজ্ঞা দিল । পররাত্রিতে প্রভু তাহার নিকটে

দাড়াইয়া কহিলেন, হে পৌল, সাহসী হও, যেমন

ফিকশালম নগরে অামার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছ,

তদ্রপ রোমা নগরেতেও দিতে হইবে ।

১৯ অপর দিন উপস্থিত হইলে কতক যিহূদীয় লোক

একপরামর্শ হইয়া পৌলকে বধ না করিয়া ভোজন

পান করিব না, এই দিব্যেতে অাপনাদিগকে বন্ধ

১৩ করিল । চল্লিশ জনের অধিক লোক এ প্রকার পণ

১৪ করিয়াছিল । পরে তাহারা মহাযাজক ও প্রাচীন

বর্গের নিকটে যাইয়া কহিল, আমরা পৌলকে

বধ না করিয়া কিছু খাইব না, এই দৃঢ় দিব্যেতে

১৫ বদ্ধ হইলাম। অতএব সম্প্রতি সন্ডাস্থ লোকদের
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২ ৩২ প্রেরিস্তদের ক্রিয়া । [ ২ ৩ অধ্যায় ।

সহিত তোমরা আরও বিশেষরূপে তাহার বিচার

করিবার ছল করিয়া কল্য তোমাদের নিকটে তা

হাকে আনয়ন করিতে সহস্রসেনাপতির নিকটে

নিবেদন কর ; তাহাতে তোমাদের নিকটে উপ

স্থিত হওনের পূর্বে আমরা তাহাকে সংহার করি

তে প্রস্তুত হইব ।

তখন পৌলের ভাগিনেয় তাহাদের এই ঘাটি

বসাইবার মন্ত্রণার অনুসন্ধান পাইয়া দুর্গে গমন

করিয়া পৌলকে ঐ সমাচার দিল। তাহাতে পোল

এক জন শতসেনাপতিকে ডাকিয়া এই কথা কহিল,

সহস্রসেনাপতির নিকটে এই যুব মনুষ্যের কিছু

নিবেদন অাছে, অতএব তাহার নিকটে ইহাকে

লইয়া যাও। তাহাতে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া

সহস্রসেনাপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল,

আপনকার নিকটে এই ব্যক্তির এক নিবেদন

অাছে, ভন্নিমিত্তে বন্দি পৌল আমাকে ডাকিয়া আ

পনকার নিকটে ইহাকে আনিতে প্রার্থনা করিল।

তখন সহস্রসেনাপতি তাহার হস্ত ধরিয়া নিভৃত

স্থানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিবে

দন কি ? তাহা বল । তাহাতে সে কহিল, যিহূদীয়

লোকেরা পেীলের বিষয়ে আরো বিশেষরূপে বি

চার করিবার ছল করিয়া তাহাকে সভাতে লইয়া

যাইতে মহাশয়ের কাছে নিবেদন করিবার মন্ত্রণা

করিয়াছে। কিন্তু তুমি তাহা স্বীকার করিও না,

কেননা তাহাদের মধ্যে চল্লিশ জনের অধিক লোক

১ ৬

১ ৭

১ *

১ ৯

২ ১
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একপরামর্শ হইয়া পৌলকে বধ না করিয়া ভোজন

ও পান করিব না, এই দিব্যেতে বদ্ধ হইয়া ঘাট

বসাইয়া প্রস্তুত হইয়া এখন কেবল মহাশয়ের

২২ অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে। এই যে কথা তুমি

নিবেদন করিল, তাহা কাহাকেও বলিও না, এই

কথা বলিয়া সহস্রসেনাপতি ঐ যুবকে বিদায়

২ ৩ করিল । পরে দুই জন শতসেনাপতিকে ডাকিয়া

এই অাজ্ঞা দিল, তোমরা এক প্রহর রাত্রি থাকিতে

কৈসরিয়া নগরে যাইতে দুই শত পদাতিক সৈন্য

ও সত্তর জন অশ্বারূঢ় সৈন্য এবং দুই শত বড়শা

২৪ ধারি সৈন্য প্রস্তুত কর ; এবং পৌলকে আরোহণ

করাইয়া ফীলিকস অধ্যক্ষের নিকটে নির্বিঘ্নে

২৫ লইয়া যাইতে বাহুন সকল উপস্থিত কর । পরে

২ • পত্র লিখিয়া দিল। ঐ পত্রের বিবরণ এই, মহা

মহিম ত্রযুক্ত ফলিক্স অধ্যক্ষের নিকটে ক্লেদিয়

২• লুষিয়ের নমস্কার। যিহূদার লোকেরা পূর্বে এই

মনুষ্যকে ধরিয়া স্বহস্তে বধ করিবার উদযোগ

করিতেছিল ; ইতোমধ্যে অামি সসৈন্য উপস্থিত

হইলে ঐ ব্যক্তি যে রোমি লোক, তাহা অবগত

২৮ হইয়া ইহাকে রক্ষা করিলাম । তাহার পর কি নি

মিত্তে তাহারা ইহাকে অপবাদত করিতেছে, তাহা

জানিবার জন্যে তাহাদের সভাতে ইছাকে অানা

২৯ ইলাম। তাহাতে তাহাদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কোন

কথাতে এ ব্যক্তি অপবাদিত হইল, বটে, কিন্তু সে

শৃঙ্খলেতে বদ্ধ কি প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইতে পারে,
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২ ৩ ৪ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [২৪ অধ্যায় ।

তাহার এমন কোন দোষ দেখিলাম না । তথাপি

এই মনুষ্যের নিমিত্তে যিহূদয়ের ঘাটি বসাই
তেছে, এই সমাচার পাইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার নি

কটে ইহাকে প্রেরণ করিলাম, এবং ইহার অপ

বাদকদিগকেও তোমার নিকটে যাইয়া অপবাদ

দিতে অাজ্ঞা করিলাম । তোমার মঙ্গল হউক ।

পরে সৈন্যগণ আজ্ঞানুসারে পৌলকে লইয়া

ঐ রাত্রিতে অন্তিপাত্রি নগরে আনিল। পরদিনে

তাহার সঙ্গে যাইতে অশ্বাঝঢ় সৈন্যগণকে রাখিয়া

অন্য সকলে ঢুর্গেতে ফিরিয়া গেল । পরে অশ্বা

ঝঢ়গণ কৈসরিয়া নগরে উপস্থিত হইয়া অধ্যক্ষের

হস্তে সেই লিপি দিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত

করিল। তখন অধ্যক্ষ ঐ পত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, এ ব্যক্তি কোন প্রদেশীয় লোক? এবং সে

কিলিকিয়া প্রদেশীয় এক জন ইহা জানিয়া কহিল;

তোমার অপবাদকারিগণ অাইলে পর তোমার

কথা শুনিব ; পরে হেরোদের রাজগৃহে তাহাকে

রাথিতে অাজ্ঞা দিল ।

২৪ অধ্যায় 1

ফীলিকসের সাক্ষাতে পৌলের বিচার ও ধর্মকথা।

তদনন্তর পাঁচ দিনের পর অননিম্ন নামে মহা

যাজক অধ্যক্ষের সম্মুখে পৌলের প্রতিকুলে নিবে

দন করিতে ভর্তুল নামে এক জন বক্তাকে এবং

প্রাচীনবর্গকে সঙ্গে করিয়া কৈসরিয়া নগরে অর্ণ

ইল। ভাহাতে পেল আনীত হইলে পর ভর্তুল

৩•

৩ ১

৩ ২

৩ ৩

৩৪

৩«
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তাহার অপবাদের কথা কহিতে লাগিল, হে মহাম

হিম ফীলিকস, আপনকার দ্বারা আমরা অতিনির্বি

স্লে কাল যাপন করিতেছি, এবং আপনকার পরি

… ণামদর্শিতাদ্বারা এতদ্দেশীয়দের অনেক মঙ্গল ঘটিয়া

৩ ছে, এই নিমিত্তে অতি কৃতজ্ঞ হইয়া সর্বদা আপন

৪ কার গুণ গান করিয়া থাকি । কিন্তু অনেক কথা কহি

স্তে গেলে অাপনকার ব্যামোহ বোধ যেন না হয়, এই

জন্যে সংক্ষেপে বলি, অনুগ্রহ পূর্বক শ্রবণ করুন।

৫ মহামারীস্বরূপ এই ব্যক্তি নাসরতীয় মতাবলম্বি

দলের প্রধান হুইয়া রাজ্যের তাবৎ দেশে যিহূদীর

সকলকে রাজদ্রোহ অাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া মন্দির

৬ অশুচি করিতে চেষ্টা পাইতেছিল ; এই জন্যে

অামরা ইহাকে ধরিয়া আপনাদের ব্যবস্থানুসারে

· ৭ ইহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম । কিন্তু

লুষিয় সহস্রসেনাপতি আসিয়া মহাবলেতে আমা

· দের হস্তহইতে ইহাকে ছাড়াইয়া লইয়া ইহার

অপবাদকদিগকে আপনকার নিকটে আসিতে

৮ অাজ্ঞা করিল। অামরা যে বিষয়ে তাহার অপবাদ

করি, আপনি ঐ অপবাদের কথা বিচার করিলে

ইহার তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন ।

- • তাহাতে যিহূদীয়েরাও স্বীকার করিয়া কহিল, এই

কথাই প্রমাণ। ·

১• পরে অধ্যক্ষ পৌলকে উত্তর করিতে ইঙ্গিত

- করিলে সে কহিতে লাগিল, অাপনি বহুবৎসরাবধি

এতদেশের শাসনকর্তা হইয়াছেন, ইহা জ্ঞাত
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২ ৩৩ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [২৪ অধ্যায় ।

হইয়া উত্তর করিতে সাহস পাইলাম । অদ্য কেবল

দ্বাদশ দি বস হইল, অামি অারাধনা করিতে যিক

শালম নগরে গেলাম, ইহা আপনি অবগত হইতে

পারিবেন। কিন্তু ইহারা মন্দিরের মধ্যে কাহারো

সহিত বিতণ্ডা করিতে কি কোন ভজনালয়ে কি

নগরে লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিতে আমাকে দে

খিল, এমন নহে । অার এই ক্ষণে যে ২ বিষয়ে

আমার অপবাদ করিতেছে, তাহার কিছুই প্রমাণ

দিতে পারে না । কিন্তু অামি অাপনি তোমার

নিকটে অাপন বিষয় স্বীকার করি, ব্যবস্থাগ্রন্থে

ও ভবিষ্যদ্বাক্যগ্রন্থে যে ২ কথা লিখিত অাছে, সে

সকলেতে বিশ্বাস করিয়া যে মতকে ইহুণরা বৈধর্ম্য

জ্ঞান করে, সেই মতানুসারে আমি নিজ পিতৃপুরু

ষের ঈশ্বরের আরাধনা করি । আর ধার্মিক অধা

র্মিক দুই প্রকার মৃত লোকেরই উত্থান হইবে, এ

কথা ইহারা স্বীকার করে ; আমিও তাহার বিষয়ে

ঈশ্বরে প্রত্যাশা করিয়া ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে

যেন মনে নির্দোষ হই, এই নিমিত্তে সতত যত্নবান

অাছি। অপর বহুবৎসর গত হইলে আপন দেশীয়

লোকদের নিমিত্তে দান্দ্রব্য এবং নৈবেদ্য সঙ্গে

করিয়া পুনর্বার আগমন করিলাম। তাহাতে আমি

শুচি হইয়া লোকের সমারোহ কিম্বা কলহু না

করাইলেও আশিয়া দেশের কতক যিহূদীয় লোক

মন্দিরের মধ্যে আমার দেখা পাইল। অামার উপরে

যদি কোন অপবাদের কথা থাকে, তবে আপনকার

৯ ১

১ ২

১ ৩

১ 8

১ ৬

১৮
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২ ৪ অধ্যায় ।] প্রেরিতদের ক্রিয়া । ২ ৩ ৭

২ ৯

« ২

২ ৪

২ •

২ ৩

নিকটে উপস্থিত হইয়া ঐ লোকদের সাক্ষ্য দেওয়া

• উচিত । নতুবা মহাসভাস্থ লোকদের নিকটে

দণ্ডায়মান হওন সময়ে, *অদ্য আমি তোমাদের

দ্বারা মৃতদের উত্থান বিষয়ে বিচারের দায়েতে .

পড়িলাম, তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি এই

যে কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলাম, তদ্ভিন্ন অামার

আর কোন দোষ পাওয়া গেল কি না, তাহা বরঞ্চ

এই উপস্থিত লোকেরা বলুক ।

তখন ফীলিকস এ কথা শুনিয়া এই মতের বি

শেষ বিবরণ অবগত হইয়া বিচার স্থগিত রাখিয়া

কহিল, লুষিয় সহস্রসেনাপতি আইলে পর আমি

তোমাদের বিচার নিষ্পত্তি করিব । পরে বন্ধন

বিনা পৌলকে রক্ষা করিতে, ও সেবার কিম্বা সা

ক্ষাভের নিমিত্তে তাহার কোন আত্মীয় বন্ধুকে নিক

টে আসিতে বারণ না করিতে শতসেনাপতিকে

অগঞ্জা দিল ।

অল্প দিনের পর ফীলিকস অধ্যক্ষ দ্রুষিল্লা না

মেতে আপন যিহূদায় স্ত্রীর সহিত আসিয়। পে

লকে ডাকাইয়া তাহার প্রমুখাৎ খ্রীষ্টধর্মের

বৃত্তান্ত শুনিল । অার পৌল ন্যায়ের ও পরিমিত

ভোগের এবং শেষবিচারের বিষয়ে কথা কহিলে

কীলিক্স ভয়ার্ল্ড হইয়া কহিল, এখন যাও, অবকাশ

পাইলে আমি তোমাকে ডাকাইব । পরে পোল

মুক্তির জন্যে আমাকে কিছু টাকা দিবে, এই প্র

ত্যাশা করিয়া সে পুনঃ ২ তাহাকে ডাকাইয়া তা
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২ ৩৮ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [ ২৫ অধ্যায়

হার সহিত কথোপকথন করিল। কিন্তু তুই বৎ- ২৭

সরের পরে পর্কিয় ফীলিকসের পদ প্রাপ্ত হইলে

ফলিক্স যিহুদীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে বাসনা

করিয়া পৌলকে বদ্ধ রাখিয়া গেল।

২ ৫ অধ্যায় ।

ফীষ্টের ও আগ্নিপেপর কাছে পৌলের কথা।

পরে ফীষ্ট নিজ রাজ্যে অাসিয়া তিন দিন থাকিলে ১

কৈসরিয়াহইতে যিরূশালম্ নগরে গমন করিল ।

তাহাতে মহাযাজক এবং যিহূদীয়দের প্রধান লো– ২

কেরা তাহার নিকটে পৌলের বিপরীতে নিবেদন

করিল। এবং পথিমধ্যে পৌলকে বধ করিবার জন্যে ৩

গুপ্তভাবে ঘাটি বসাইব, এই অভিপ্রায়ে পৌলকে

ফিকশালমে আনাইয়া দিতে ফীষ্টকে নিবেদন

করিয়া তাহার বিরুদ্ধে এই অনুগ্রহ চাহিল।

কিন্তু ফীষ্ট উত্তর করিল, পৌল কৈসরিয়াতে থা- ৪

কিবে ; আর অল্প দিনের পর অামিও সে স্থানে

যাইব। তাহাতে ঐ মানুষের যদি কোন অপরাধ ও

থাকে, তবে যাহারা পারে, তাহারা আমার সহিত

সে স্থানে যাইয়া তাহার অপবাদ করুক, এই কথা

কহিল । অপর অার দশ দিবস বিলম্বে ফীষ্ট ভথণ- ১

হইতে কৈসরিয়া নগরে যাইয়া পরদিনে বিচারা

সনে বসিয়া পৌলকে অানাইতে আজ্ঞা করিল ।

তাহাতে পৌল উপস্থিত হইলে যিরূশালম্হইতে ৭

আগত যিহূদীয় লোকেরা তাহাকে চতুর্দিকে ঘেরি:

য়া ভাহীর বিপক্ষে অনেক ভারি ২ দোষের কথা।
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উত্থাপন করিতে লাগিল,কিন্তু তাহার কিছুই প্রমাণ

৮ দিতে পরিল না । পরে পৌল অাপনার বিষয়ে এই

উত্তর করিল, যিহূদীয়দের ব্যবস্থার কি মন্দিরের কি

১ কৈসরের প্রতিকূলে কোন অপরাধ করি নাই। কিন্তু

ফীষ্ট যিহদীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে বাসনা করিয়া

পীলকে কহিল, তুমি কি আমার সাক্ষাতে এই বিষ

য়ের বিচারের নিমিত্তে যিকশালমে যাইতে সম্মত

১• আছ? তাহাতে পৌল উত্তর করিল, যে স্থানে অা

মার বিচার হওয়া উচিত, কৈসরের এমন বিচারা

সনেই আমি উপস্থিত আছি, যিহূদারদের কিছু ক্ষতি

করি নাই, ইহা আপনি ভালঝপে জ্ঞাত অাছেন।

১১ কোন দোষ কিম্বা মৃতু্যযোগ্য কোন কর্ম যদি করি

স্না থাকি, তবে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতেও অসম্মত

নহি ; কিন্তু ইহারা আমার যে অপবাদ দিতেছে,

তাহা যদি কল্পিতমাত্র হয়, তবে ইহাদের হস্তে

অামাকে সমর্পণ করিতে কাহারো অধিকার নাই,

১৯ কৈসরের কাছে আমার বিচার হউক। তখন ফীষ্ট

মস্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পৌলকে কহিল,

কৈসরের কাছে কি তোমার বিচার হইবে? কৈস

রের কাছে যাইবা।

১৩ অনন্তর কতক দিনের পর অাগ্রিপপ রাজা এবং

বণীকী ফীষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৈসরিয়া

১৪ নগরে আইল। তাহাতে তাহারা অনেক দিন সে

স্থানে থাকিলে ফীষ্ট ঐ রাজাকে পেীলের কথা জা

নাইয়া কহিতে লাগিল, পোল নামে এক জন বন্দি
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কে ফীলিক্স বদ্ধ রাখিয়া গিয়াছে । অার যিকশ

লমে আমার থাকনের সময়ে যিহূদীয়দের মহাযা

জক এবং প্রাচীন লোকেরা অপবাদ দিয়া তাহার

প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করিল। তাহাতে আমি এই

উত্তর করিলাম, যাবৎ অপবাদিত ব্যক্তি অাপন

অপবাদকগণের সহিত সাক্ষাৎ না করে, এবং অi

পনার প্রতি যে দোষ অারোপিত হইয়াছে, তাহার

প্রভু্যুত্তর করিবার অবকাশ না পায়, তাবৎ কোন

মনুষ্যের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া রোমি লোক

দের রীতি নহে । তাহাতে তাহারা এ স্থানে সঙ্গে

অাইলে আমি পরদিবসে বিচারাসনে বসিয়া অবি

লম্বে সেই মনুষ্যকে জানিতে আজ্ঞা দিলাম। পরে

তাহার অপবাদকেরা উপস্থিত হইয়া আমি যেরূপ

বুঝিয়াছিলাম, সেইরূপ কোন অপবাদের উত্থাপন

না করিয়া, আপনাদের মত বিষয়ে এবং পৌল যা

হাকে সজীব করিয়া বলে, যীশু নামে এমন এক মৃত

ব্যক্তির বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে লা

গিল । তাছাতে আমি এমন সূক্ষ বিষয়ে সন্দিগ্ধ

হওয়াতে কহিলাম, তুমি কি এই বিষয়ের বিচা

রের নিমিত্তে যিরূশালম্ নগরে যাইতে সম্মত আছ?

তখন শ্রীশ্রীযুক্তের কাছে আমার বিচার হউক,

পৌল এই প্রার্থনা করাতে, যদবধি তাহাকে কৈস

রের নিকটে পাঠাইয়া দিতে না পারি, তত দিন

তাহাকে এই স্থানে রাখিতে অাজ্ঞা দিলাম। তখন

আগ্রিপ ফীষ্টকে কহিল, আমিও সে মনুষ্যের

১ «

১৬

১ ৭

১ →

১ ৯

৯ ১

২ ২
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২ ৩

২ 3

২ •

২ ৭

কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। তাহাতে ফীষ্ট কহিল,

কল্য তুমি তাহার কথা শুনিতে পাইবা।

পরদিনে অাগ্রিপপ ও বণীকী মহাসমারোহ

করিয়া সহস্রসেনাপতি এবং নগরস্থ প্রধান লোক

দের সহিত একত্র হইয়া রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত

হইলে কীষ্টের আজ্ঞাতে পৌল আনীত হইল ।

ভখন ফীষ্ট কহিল, হে রাজন অাগ্রিপপ, ছে উপ

স্থিত লোক সকল, যিরূশালম্ নগরে এবং এই

স্থানেও যিহূদীয় সমু হুলোক যে মনুষ্যের বিষয়ে আ

মার নিকটে নিবেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা

কহিয়াছিল, তাহাকে অার কিঞ্চিৎ কালও জীবৎ

রাখা উচিত নয়, এই সেই মনুষ্যকে দেখ। কিন্তু

এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন কর্ম করে

নাই, ইহা জানিলাম ; তথাপি ঐশ্রযুক্তের কাছে

আমার বিচার হউক, সে এই প্রার্থনা করিলে তা

স্থার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে মনস্থ করিলাম।

কিন্তু ঐশ্রীযুতের নিকটে ইহার বিষয়ে কি লিখিত

হইবে, তাহার কিছু নিশ্চয় না হওয়াতে তাহার

বিচার হইলে আমি যেন লিখিবার কিছু সুত্র পাই,

এই নিমিত্তে তোমাদের কাছে, বিশেষতঃ হে

রােজন অ্যাগ্রিপপ, আপনকার সাক্ষাতে ইহাকে

আনিলাম । কেননা বন্দিকে পাঠাইবার সময়ে

তাহার অপবাদের কথা কিছু না লেখা আমার

অসঙ্গত বোধ হয়।
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২ ৬ অধ্যায় ।

অগ্নিপেপর প্রতি পৌলের উত্তর করণ।

তখন আগ্রিপপ পৌলকে কহিল, আত্মবিবরণ ১

কহিতে তোমাকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে ; তা

হাতে পৌল হস্ত বিস্তার করিয়া আপনার বিষয়ে

উত্তর দিতে লাগিল । হে রাজন আগ্রিপপ, যাহার ২

নিমিত্তে যিহূদারদের দ্বারা অপবাদগ্রস্ত হইলাম,

ভাহার বিশেষ বিবরণ অদ্য অাপনকার সাক্ষাতে

নিবেদন করিতে পাই, ইহা অামি অাপনকার

পরম ভাগ্য করিয়া মানিলাম ; যেহুেতুক যিহূদীয় ৩

লোকদের মধ্যে যে সকল রীতি এবং স্থক্ষ বিচার

আছে, তদ্বিষয়ে আপনি বিজ্ঞ ; অতএব প্রার্থনা

করি, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আমার নিবেদন শুনুন।

অামি যিরূশালম্ নগরে স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে ৪

থাকিয়া যৌবনকাল অবধি যেরূপ আচার ব্যবহার

করিয়া আসিতেছি, তাহা যিহূদীয় লোক সকলে

জ্ঞাত আছে। আর সকলহইতে শুদ্ধসত্ত্ব যে আ- •

মাদের ফিকশি মত, অামি তদবলম্বী হইয়া কাল

যাপন করিলাম, তাহারা সকলে বাল্যকালাবধি

আমাকে জ্ঞাত হওয়াতে এমন সাক্ষ্য দিলে দিতে

পারে। পরন্তু হে রাজন আগ্রিপপ, ঈশ্বর আমা- ১

দের পূর্বপুরুষের নিকটে যে অঙ্গীকার করিয়া

ছিলেন, তাহার প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমি এখন বি

চারস্থানে দণ্ডায়মান আাছি। সেই অঙ্গীকারের ৭

ফলপ্রাপ্তির জন্যে ও অামাদের দ্বাদশ গোষ্ঠী
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অনবরত অতি যত্নপূর্বক ঈশ্বরসেবা করিয়া যে

প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছে, সেই প্রত্যাশার

জন্যে আমি যিহূদীয়দের দ্বারা অপবাদগ্রস্ত হই

লাম। ঈশ্বর মৃতদের উত্থান করিবেন, এই কথা

তোমাদের নিকটে অসম্ভব কেন হয় ? নাসরতীয়

যীশুর নামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রতিকুলাচরণ

করা উচিত, ইহা আমি মনে যথার্থ বুঝিয়া যিরূ

১• শালম নগরে তাহা করিলাম । ফলতঃ প্রধান যাজ

১ ২

১ 8

কের নিকট হইতে ক্ষমতা পাইয়া অনেক পবিত্র

লোককে কারাগারে বদ্ধ করিলাম ; বিশেষতঃ তা

হাদিগকে বধ করণ সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে সম্মতি

প্রকাশ করিলাম ; এবং বার ২ প্রত্যেক ভজনালয়ে

তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিলাম, ও বলেতে ঐ

ধর্ম নিন্দা করাইলাম, এবং তাহাদের প্রতি অতি

শয় রণগোন্মত্ত হইয়া বিদেশীয় নগর পর্য্যন্ত তাহা

দিগকে তাড়না করিলাম। এই প্রকারে প্রধান

যাজকের নিকটহইতে ক্ষমতা ও অাজ্ঞাপত্র পাইয়া

দম্মেষক নগরে যাইতেছিলাম । অার হে রাজন,

পথিমধ্যে মধ্যাহ্ল সময়ের সুর্য্যতেজঃ অপেক্ষাও

তেজস্বী এক দীপ্তি অাকাশহুইতে অামার ও অা

মার সঙ্গি লোকদের চতুর্দিগে প্রকাশ পাইতে

দেখিলাম। তাহাতে আমরা সকলে ভূমিতে পতিত

হইলে, হে শৌল, হে শৌল, আমাকে কেন তাড়ন!

করিতেছ? কন্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার

ঢুঃসাধ্য কর্ম, ইব্রীয় ভাষাতে এমন এক শব্দ শুনি
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লাম। তখন আমি জিজ্ঞাসিলাম, হে প্রভো, অা

পনি কে? তাহাতে তিনি কহিলেন, যে যীশুকে

তুমি তাড়ন করিতেছ সেই অামি । কিন্তু উঠিয়া

দাড়াও; যাহা ২ তুমি দেখিলা আর ইহার পরে

যাহা ২ তোমাকে দেখাইব, এই সকলের প্রচারক

ও সাক্ষী করিবার জন্যে তোমাকে দর্শন দিলাম ।

বিশেষতঃ অন্যদেশীয়দের ও নিজ দেশীয় লোক

দের যেন পাপমোচন হয়, ও তাহারা অামাতে

বিশ্বাস দ্ধারা পবিত্রীকৃতদের মধ্যে যেন অংশ পায়,

এই অভিপ্রায়ে তাহাদের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রসন্ন করিতে

এবং অন্ধকারহইতে দীপ্তির প্রতি ও শয়তানের

অধিকারহইতে ঈশ্বরের প্রতি মতি ফিরাইতে তা

হাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের

মধ্যহইতে তোমাকে মনোনীত করিলাম। হে রণ

জন আগ্রিপপ, এমন স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ অগ্রাহ্য ন।

করিয়া প্রথমে দম্মেষক নগরে, অনন্তর যিরূশালমে

ও সমুদয় যিহূদা দেশে এবং অন্যান্য দেশে যাহাতে

লোকেরা মতি ফিরায় ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরে ও

মনঃপরিবর্তনের যোগ্য কর্ম করে, এমন উপদেশ

প্রচার করিতে লাগিলাম। এই নিমিত্তে যিহূদী

য়েরা মন্দিরের মধ্যে আমাকে ধরিয়া বধ করিতে

উদ্যত হইল। তথাপি অভিষিক্ত ত্রাতা দুঃখ ভোগ

করিয়া সকলের অগ্রে কবরহইতে উত্থান করিয়া

নিজ দেশীয় ও ভিন্নদেশীয় লোকদিগের নিকটে

দীপ্তি প্রকাশ করিবেন, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও মুসা এই

'১৫

১ ৩

১ ৭

১৮

১ ৯

২ •

২ ১

২ ৩
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যে সকল ভাবি কথার প্রমাণ দিয়া গিয়াছে, তদ্ব্য

তিরেকে অন্য কথা না কহিয়া ঈশ্বরহইতে সস্থা

য়তা পাইয়া ছোট বড় সকলের কাছে সাক্ষ্য দিয়া

আসিতেছি।

২৪ তখন তাহার এমন কথা শুনিয়া ফীষ্ট উচ্চৈঃ

স্বরে কহিল, হে পৌল, তুমি উন্মত্ত আছ; বহু

২৫ বিদ্যাভ্যাস তোমাকে হতজ্ঞান করিল। তাহাতে

সে কহিল, হে মহামহিম ফীষ্ট, আমি উন্মত্ত নহি,

কিন্তু সত্য ও বিবেক বাক্য প্রস্তাব করিতেছি ।

২১ রাজাও ঐ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন, এই

জন্যে উহার সাক্ষাতে সাহসী হইয়া কথা কহি

তেছি, ইহার কিছুই উইঁার অগোচর না থাকিবে,

ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হয় ; যেহেতুক এই সকল

২৭ গোপনে করা যায় নাই। হে রাজন আগ্রিপপ,

আপনি কি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণোক্ত বাক্যে প্রত্যয় করেন?

২৮ অাপনি প্রত্যয় করেন, তাহা আমি জানি । তখন

আগ্রিপ পৌলকে কহিল, তুমি প্রবৃত্তি দিয়া আ

২৯ মাকে প্রায় খ্রীষ্টীয়ান করিতেছ। তাহাতে পৌল

কহিল, আপনি এবং অন্যান্য যত লোক অদ্য

আমার কথা শুনিতেছে তাহারা সকলেই প্রায় খ্রী

ষ্টীয়ান তাহা নয়, কিন্তু এই শৃঙ্খলে বন্ধন ব্যতি

রেকে যেন সর্বতোভাবে আমার সদৃশ হয়, ঈশ্ব

৩০ রের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি। এমন কথা

কহিলে ঐ রাজা ও অধ্যক্ষ ও বণীকী প্রভৃতি সভাস্থ

৩১ লোকেরা তথাহইতে উঠিয়া বিরলে যাইয়া পর
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স্পর বিবেচনা করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি বন্ধনের

কিম্বা প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন কর্ম করে নাই।

তাহাতে আগ্রিপ ফীষ্টকে কহিল, যদি এ ব্যক্তি ৩২

কৈসরের নিকটে বিচারিত হইতে প্রার্থনা না

করিত, তবে মুক্ত হইতে পারিত।

২ ৭ অধ্যায়।

সমুদ্রপথে রোমাতে গমন ও জাহাজ ভাঙ্গন।

পরে জলপথদিয়া আমাদের ইতলিয়া দেশে যাত্রা

নিশ্চয় হইলে তাহারা যুলিয় নামে মহারাজের

সৈন্যদলভুক্ত এক জন শতসেনাপতির নিকটে

পৌলকে এবং অন্য কতক বন্দিকে সমর্পণ করিল।

পরে আদ্রামুক্তীয় এক জাহাজে আরোহণ করিয়া

অাশিয়া দেশের স্থানে ২ যাইতে মনস্থ করিয়া

লঙ্গর ভুলিয়া আমরা জাহাজ খুলিলাম, এবং মাকি

দনিয়া দেশান্তঃপাতি থিষলনীকী নিবাসি অরিষ্টখাে

নামে এক জন অামাদের সহিত ছিল। অনন্তর

পরদিবসে আমরা সীদোন নগরে লাগান করিলে

সেস্থানে যুলিয় সেনাপতি পৌলের প্রতি সৌজন্য

প্রকাশ কবিয়া বন্ধ বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া প্রাণ জুড়াইতে তাহাকে যাইতে দিল। পরে

তথাহইতে জাহাজ খুলিলে সম্মুখ বাতাস হওয়াতে

অামরা কুপ্র উপদ্বীপের দক্ষিণ দিয়া গেলাম। অন

স্তর কিলিকিয়া ও পম্ফুলিয়ার সমুদ্র পার হইয়া

লুকিয়া দেশান্তঃপাতি মুরা নগরে উপস্থিত হইলাম।

পরে ইতলিয়া দেশে যাইতেছে যে সিকন্দরিয়া

১
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নগরের এক জাহাজ, তাহা সেস্থানে পাইয়া শতসে

নাপত্তি অামাদিগকে ঐ জাহাজে আরোহণ করাইল।

৭ পরে বহুদিবস ধীরে ২ গমন করিয়া কুীদের নি

কটস্থ হওনের সময়ে প্রতিকূল বাতাস প্রযুক্ত

আমরা সলমোনীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ক্রীতী

৮ উপদ্বীপের দক্ষিণ দিয়া গেলাম। পরে কষ্টে তাহা

উত্তীর্ণ হইয়া লাসেয়া নগরের নীচে সুন্দর নামে

১ এক খালে উপস্থিত হইলাম। অার বহু দিবস গত

হইলে উপবাস সময়ের পর জলপথ গমনে শঙ্কা

হওয়াতে পৌল বিনতি পূর্বক কহিল, হে মহাশ

১• য়েরা, আমি নিশ্চয় জানি, এই যাত্রাতে আমাদের

ক্লেশ ও অনেক অপচয় হইবে, তাহা কেবল জা

হাজের ও জাহাজস্থ দ্রব্যের এমন নয়, আমাদের

১১ প্রাণ পর্য্যন্তেরও হইতে পারিবে। কিন্তু শম্ভসেনা

পতি পৌলের উক্ত কথা অপেক্ষা জাহাজের নাবি

১ ৯ কের ও অধ্যক্ষের কথা অধিক গ্রাহ্য করিল । এবং

ঐ খাল শীতকালের উপযুক্ত বাসস্থান না হওয়াতে

তথাহইতে দক্ষিণ পশ্চিম সম্মুখস্থ ক্রীতীয় ফৈনীকী

খালে যাইয়া যদি পারে,তবে শীতকাল যাপন করিভে

১৩ প্রণয় সকলে পরামর্শ করিল। পরে দক্ষিণ বাতাস

মন্দ ২ বহিতে দেখিয়া আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ

হওনের সুযোগ হইতেছে, এমন বুঝিয়া জাহাজ খু

১ঃ লিয়া ক্রীতী উপদ্বীপের কুলে২ চলিল। কিন্তু অপেক্ষ

ণের পরেই উরকুদোন নামে এক প্রতিকুল প্রচণ্ড

বায়ু উঠিয়া জাহাজে লাগিল, তাহার সম্মুখে জাহাজ
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স্থির থাকিতে না পারাতে আমরা তাহা ছাড়িয়া

ভাসিয়া যাইতে দিলাম। পরে ক্লেদ' নামে এক ক্ষুদ্র

উপদ্বীপের কূলের নিকট দিয়া জাহাজ চালাইয়া বহু

কষ্টে ক্ষুদ্র নৌকাখান রক্ষা করিলাম। পরে নাবি

কেরা তাহা লইয়া রজুদ্বারা জাহাজের তলা বা

ন্ধিল ; পরে জাহাজ পাছে চড়াতে ঠেকে, এই ভয়ে

পাইল ফেলিয়া দেওয়াতে ভাসিতে ২ চলিল। কিন্তু

পরদিবসে বায়ুর প্রবলতা প্রযুক্ত জাহাজ টলট

লায়মান হওয়াতে কতক ২ বোঝাই সামগ্রী ফে

লাইয়া দিতে হইল। এবং তৃতীয় দিবসে আমরা

স্বহস্তে জাহাজের সজ্জা সকল ফেলিয়া দিতে লণ

গিলাম । এবং বহুদিন পর্যন্ত স্থাি নক্ষত্রাদি অর্ণ

চ্ছন্ন এবং ক্রমিক অত্যন্ত ঝড় হওয়াতে, আমাদের

প্রাণরক্ষার প্রত্যাশা কিছুই থাকিল না।

অনেক দিন অনাহারে থাকিলে পর সকলের

সাক্ষাতে পেীল দাড়াইয়া কহিতে লাগিল, হে মহা

শয়েরা, ক্রীতী উপদ্বীপহইতে জাহাজ না খুলিতে

আমি অগ্রে যে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহা গ্রাহ্য

করা তোমাদের উচিত ছিল ; তাহা করিলে তোমা

দের এই সকল বিপদ ও অপচয় ঘটিত না । কিন্তু

সম্প্রতি তোমাদিগকে বিনতি করিয়া বলি, সাহস

কর, তোমাদের এক প্রাণিরও হানি হইবে না,

কেবল জাহাজের হানি হইবে। কেননা যে ঈশ্ব

রের লোক আমি, এবং যাহার সেবা করি, তাহার

এক দূত কল্য রাত্রিতে আমার নিকটে দণ্ডায়মান

১ *

১ ৬

১ ৭

১ →

১ ১

২ ০

২ ১

২ ২

২ ৩

248



২৭ অধ্যায়।] প্রেরিতদের ক্রিয়া। ২ 8 ৯

২ ৫

২ ৬

২ ৭

২ ৮

২ ৯

৩ ১

৩ ২

হইয়া কহিলেন, হে পৌল, ভয় করিও না, কৈস

রের সম্মুখে তোমাকে উপস্থিত হইতে হইবে,

এবং তোমার এই সঙ্গিলোক সকলকে ঈশ্বর

তোমাকে দিলেন । অতএব হে মহাশয়েরা, তো

মরা সাহস কর, আমার প্রতি যে কথা কথিত

হইয়াছে, তাহা অবশ্য ঘটিবে, ঈশ্বরেতে অামার

এমন বিশ্বাস আছে। কিন্তু কোন উপদ্বীপের উপ

রে অামাদিগকে পড়িতে হইবে । পরে এই রূপে

আদ্রিয়া সমুদ্রে জাহাজ টলমল করিয়া ইতস্ততে।

গমন করিতে ২ চতুর্দশ দিনের দুই প্রহর রাত্রির

সময়ে কোন স্থলের নিকটে উপস্থিত হইতেছে

ইহা জাহাজের লোকেরা অনুমান করিতে লাগিল।

তাহাতে তাহারা জল পরিমাণ করিয়া সে স্থানে

বিংশতি বেউ জল দেখিল, পরে আরও কিছু দূরে '

যাইয়া পুনর্বার জল পরিমাণ করিল। সেই স্থানে

পঞ্চদশ বেউ জল দেখিয়া, পাছে শৈলে ঠেকে, এই

ভয় প্রযুক্ত জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে চারি লঙ্গর ফে

লিয়া দিবসের অপেক্ষাতে সকলেই চাহিয়া থা

কিল। কিন্তু জাহাজীয় লোকেরা জাহাজের অগ্র

ভাগে লঙ্গর ফেলিবার ছল করিয়া সমুদ্রে নৌকা

নামাইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। তাহাতে

পৌল সেনাপতিকে ও সৈন্যবর্গকে কহিল, এই

লোকেরা জাহাজে না থাকিলে তোমাদের রক্ষা

হইবে না। তখন সেনাগণ রজু কাটিয়া নৌকা

• ৩ জলে পড়িতে দিল। পরে প্রভাত সময়ে পেীল

249
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সমস্ত লোককে ভোজন করিতে প্রার্থনা করিয়া

কহিল, অদ্য চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত তোমরা অপেক্ষা

করিয়া ভোজন পান না করিয়া অনাহারে কাল

ক্ষেপ করিভেছ। অতএব বিনতি করিয়া বলি, কিছু

খাদ্য সামগ্রী লও, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে,

তোমাদের মস্তকের এক চুল পর্যন্তও নষ্ট হইবে

না । ইহা বলিয়া পৌল রুটী লইয়া সকলের সা

ক্ষাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া

ভোজন করিতে লাগিল । পরে সকলে সুস্থির হই

য়া কিছু খাদ্য গ্রহণ করিল । জাহাজে আমাদের

সকলশুদ্ধ দুইশত ছেয়াত্তর লোক ছিল। সকলে

যথেষ্ট ভোজন করিলে পর জাহাজস্থ গোম সকল

সমুদ্রেতে ফেলিয়া জাহাজের ভার লাঘব করিলাম ।

অনন্তর দিন হইলেও সে কোন দেশ, তাহা

তখন চিনিতে পারা গেল না ; পরে সে স্থানে নিম্ন

তীর বিশিষ্ট এক খালের প্রতি দৃষ্টি হওয়াতে, যদি

পারি তবে তাহার ভিতরে আমরা জাহাজ চালাই,

ইহা মনস্থ করিয়া তাহার লঙ্গর কাটিয়া সমুদ্রে

ত্যাগ করিল; পরে হাইলের বন্ধন খুলিয়া বাতা

সের সম্মুখে প্রধান পাইল তুলিয়া তীরের নিকটে

চলিল। কিন্তু উভয় সমুদ্রের সঙ্গমস্থানে পড়িয়া

চড়ার উপরে জাহাজ ফেলিল, তাহাতে গলহী বা

ধিয়া যাওয়াতে ও পশ্চাদ্ভাগে তরঙ্গ লাগিলে জা

হাজ বাড়ে ২ খসিয়া গেল। তাহাতে বন্দিরা পাছে

সাতার দিয়া পলায়ন করে, এই আশঙ্কাতে সেনা

৩৪

৩৫

৩৩

৩ ৭

৩৮

৩ ৯

৪ ১

৪ ২
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গণ তাহাদিগকে বধ করিতে পরামর্শ করিল ।

৪৩ কিন্তু শতসেনাপতি পৌলকে রক্ষা করিতে প্রয়াস

৪ 8

করিয়া তাহাদিগকে সেই চেষ্টাহইতে ক্ষান্ত করিয়!

এই অাজ্ঞা দিল, যাহারা সাতার জানে, তাহার।

অগ্রে গিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সাতারিয়া কুলেতে

যাউক, আর অবশিষ্ট লোকেরা কাষ্ঠখণ্ড ও জাহা

জের যে যাহা পায়, তাহা অবলম্বন করিয়া যাউক ।

এই রূপে সকলেই ভূমি পাইয়া প্রাণে বাচিল ।

২৮ অধ্যায় ।

মিলিতাহইতে রোমাতে গমন।

এই প্রকারে সকলে রক্ষা পাইলে পর তথাকার ঐ

উপদ্বীপের নাম যে মিলিতা, ইহা জানিতে পা

রিল। পরে অসভ্য লোকেরা যথেষ্ট অনুগ্রহ প্র

কাশ করিয়া বর্তমান বৃষ্টি ও শীত প্রযুক্ত অগ্নি

প্রজ্বলিত করিয়া আমাদিগকে অতিথি করিল। কিন্তু

পৌল এক বোঝা কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যে সময়ে ঐ

অগ্নির উপরে ফেলিল, এমন কালে অগ্নির উত্তাপে

এক কালসর্প বহির্গত হইয়া তাহার হস্তে কাম

ড়াইল । ঐ অসভ্য লোকেরা তাহার হস্তে সর্পকে

ঝুলিয়া থাকিতে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে

লাগিল, এ ব্যক্তি অবশ্য নর হত্যাকারী হইবে ;

কেননা যদ্যপি সমুদ্রহইতে রক্ষা পাইল, তথাপি

প্রতিফলদাতা উহাকে বাচিতে দেন না । কিন্তু সে

হস্ত ঝাড়িয়া ঐ সর্পকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিল,

9 তাহার কোন ক্ষতি হইল না । তথাচ বিষজ্বালাতে
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২ ৫ ২ প্রেরিতদের ক্রিয়া । [২৮ অধ্যায়।

ইহার শরীর ফুলিবে, নতুবা পড়িয়া হঠাৎ প্রাণ

ত্যাগ করিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া লোকেরা অনেক

ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা দেখিবার অপেক্ষা করিয়া রহিল ;

কিন্তু তাহার কোন বিপদ না ঘটাতে তাহারা তদ্বি

পরীত বোধ করিয়া কহিল, ইনি কোন দেবতা

' হইবেন।

তদনন্তর পুবলিয় নামে এক জন সেই উপদ্বী

পের অধ্যক্ষ ঐ স্থানের নিকটস্থ ভূম্যাদির অধি

কারী হইয়া আমাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া সৌজন্য

প্রকাশ পূর্বক তিন দিন পর্যন্ত আতিথ্য করিল ।

তৎকালে ঐ পুবলিয়ের পিতা জ্বরাতিসারে পীড়িত

হইয়া শয্যাগত থাকিলে পৌল তাহার নিকটে

গিয়া প্রার্থনা করিয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া

তাহাকে সুস্থ করিল । এই মত হইলে পর ঐ উপ

দ্বীপ নিবাসি যত রোগি লোক ছিল, সকলে আসিষ।

সুস্থ হইল। তাহাতে তাহারা আমাদিগকে অত্যন্ত

সম্ভ্রম করিতে লাগিল, বিশেষতঃ প্রস্থান সময়ে

নানা প্রকার অাবশ্যক সামগ্রী দিল।

এই প্রকারে সে স্থানে তিন মাস গত হইলে,

যাহার চিঙ্কু দিয়স্করী, এমন যে এক সিকন্দরিয়া

নগরীয় জাহাজ ঐ উপদ্বীপে শীতকাল যাপন করি

য়াছিল, সেই জাহাজে অামরা অারোহণ করিয।

যাত্রা করিলাম। তাহাতে প্রথমে সুরাকুষী নগরে

উপস্থিত হইয়া সে স্থানে তিন দিবস থাকিলাম ।

পরে তথাহইতে ঘুরিয়া আসিয়া রাগিয় নগরে

১ •

১ ২
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উপস্থিত হইলে এক দিনের পর দক্ষিণ বাতাস

অনুকূল হওয়াতে পরদিন পুতিষলী নগরে উপ

১৪ স্থিত হইলাম। তাহাতে অামর। সেখানকার ভ্রাতৃ

গণকে পাইলে তাহারা অাপনাদের সহিত অামা

দিগকে সপ্তাহ রাখিতে যত্ন করিল ; এই প্রকারে

১৫ আমরা রোম নগরের দিগে গেলাম। পরে তথা

• কার ভ্রাতৃগণ আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া

অপিয়ফর ও ত্রীষ্ট বর্ণী নামে স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর

হুইন্না অামাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল ;

এবং তাহাদের সহিত দেখ। হওয়াতে পেীল ঈশ্বরের

… ধন্যবাদ করিয়া সাহস পাই ল ।

২৬ পরে অামর। রোম নগরে উপস্থিত হইলে শত

সেনাপতি তাবৎ বন্দিকে প্রধান সেনাপতির নি

কটে সমর্পণ করিল; কিন্তু পৌল অাপন প্রহরি

পদাতিকের সহিত ভিন্ন বাস করিতে অনুমতি পা

১৭ ইল। অনন্তর তিন দিনের পর পৌল তদেশীয়

প্রধান ২ যিহূদীরদিগকে আহবান করিল, এবং তা

হারা উপস্থিত হইলে সে কহিতে লাগিল,হে ভ্রাতৃগণ,

অামি নিজ লোকদের কিন্তু পূর্বপুরুষদের রীতির

' বৈপরীত্যে কোন কর্ম করি নাই, তথাপি যিরূশালম্

নিবাসি লোকেরা আমাকে রোমি লোকদের হস্তে

১৮ সমর্পণ করিয়া বন্দি করিয়াছে। অার রেণমি লো

কেরা বিচার করিয়া অামার প্রাণদণ্ডের যোগ্য

কোন কারণ না পাওয়াতে আমাকে মুক্ত করিতে

১১ চাহিয়াছিল। কিন্তু যিহূদীয় লোক আপত্তি করাতে।
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আমাকে কৈসর রাজার নিকটে বিচার হওনের

প্রার্থনা করিতে হইল ; নতুবা নিজ দেশীয় লোক

দের প্রতি আমার কোন অপবাদ নাই। এই কারণ

অামি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন

করিবার জন্যে তোমাদিগকে আহ্বান করিলাম;

ইস্রায়েল বংশীয়দের প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমি এই

শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইলাম। তখন তাহারা তাহাকে

কহিল, যিহূদা দেশহইতে আমরা তোমার বিষয়ে

কোন পত্রই পাই নাই; এবং তথাহইতে যে ভ্রাতৃগণ

আসিয়াছে তাহারাও তোমার বিষয়ে কিছু সংবাদ

দেয় নাই এবং মন্দও বলে নাই। তোমার মত কি,

তাহা আমরা তোমাহইতে শুনিতে বাঞ্ছা করি। এই

যে নূতন মত উঠিয়াছে, ইহা সর্বত্রই সকলের

কাছে নিন্দিত হইয়াছে, ইহা আমরা জানি। পরে

তাহারা তন্নিমিত্তে এক দিন নিঝপিত করিলে সেই

দিনে অনেকে একত্র হইয়া পেীলের বাসায় অাইল ;

তাহাতে পৌল প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুসার

ব্যবস্থাগ্রন্থ এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থহইতে যীশুর

প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের প্রমাণ

দিয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিতে চেষ্টা পাইল। এবং

তাহার কথাতে কেহ ২ প্রত্যন্ন করিল, কেহ ২ বা

প্রত্যয় করিল না। এই জন্যে তাহাদের পরস্পর

অনৈক্য হওয়াতে সকলে চলিয়া গেল ; তথাপি

তাহাদের অব্যবহিত পূর্বে পৌল এই এক কথা

কহিল, পবিত্র আত্মা যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার প্রমুখাৎ

২•

২ ৯

২ ২

২ ৩

২৪

৭ •
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২৮ অধ্যায় 1) প্রেরিতদের ক্রিয়া । ২৫ ৫

আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই কথা বিলক্ষণ

৯৬ কহিয়াছেন, “ এই লোকদের নিকটে গিয়া বল,

“তোমরা শুনিবা, কিন্তু বুঝিবা না ; এবং দেখিবা.

২৭ “কিন্তু জানিতে পারি বা না ; কেননা এই লোকেরা

“চক্ষুতে দেখিয়া ও কর্ণে শুনিয়া ও অন্তঃকরণে

“বুঝিয়া মন ফিরাইলে আমি যেন তাহাদিগকে

“সুস্থ না করি, এই নিমিত্তে তাহাদের বুদ্ধি স্থূল

“ও তাহাদের কর্ণ ভারী ও তাহাদের চক্ষুঃ মুদ্রিত্ত

২৮ “ হইয়া থাকে।” অতএব ঈশ্বরহইতে যে পরিত্রাণ,

তাহার সংবাদ অন্যদেশীয় লোকদের কাছে প্রেরিত

হইতেছে, এবং তাহারাই তাহা গ্রাহ্য করিবে, ইহা

২১ তোমরা জ্ঞাত হও। এমন কথা কহিলে পর যিহূদী

য়েরা পরস্পর অনেক বিচার করিতে ২ চলিয়া গেল।

৩• এই প্রকারে পেীল সম্পূর্ণ দুই বৎসর পর্যন্ত ভাড়া

টিয়া বাসাগুহে বাস করিয়া যে ২ লোক তাহার নি

•১ কটে আইসে, সমস্তকেই গ্রহণ করিয়া নির্বিঘ্নে

অতিশয় সাহস পূর্বক ঈশ্বরের রাজত্বের কথা

প্রচার করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ

দিল। ইতি।
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