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রকািশত
বা য

যাহন এই পু েকর স বে বলেলন

১ ১ এই হল যী রীে র বা য। যসব ঘটনা খবু শী রই ঘটেব তা তাঁর দাসেদর দখােনার জ য ঈ বর যী েক তা
িদেয়িছেলন; আর রী তাঁর বগদূতেক পািঠেয় তাঁর দাস যাহনেক তা জানােলন। ২ যাহন যা যা দেখিছেলন স সব

িবষেয় সা ্য িদেয়েছন। এ হল সই স য যা যী রী তাঁর কােছ বেলিছেলন—যা কবলমা র ঈ বেরর বাতা। ৩ ধ য
সইজন, য এই বাতার বা য িল পাঠ কের এবং যারা তা শােন ও তােত িলিখত িনেদশ িল পালন কের তারাও ধ য, কারণ

সময় সি কট।

যাহন রী ম লীর কােছ যী র বাতা িলখেলন
৪ এিশয়া রেদেশর *সাতিট রী ম লীর কােছ আিম যাহন িলখিছ।

ঈ বর িযিন আেছন, িযিন িছেলন ও িযিন আসেছন এবং তাঁর িসংহাসেনর স ুখবতী স আ া ৫ ও যী রীে র কাছ থেক
অনু রহ ও শাি তামােদর মে য নেম আসকু। িব ব সা ী যী , িযিন মতৃেদর ম য থেক পনু ি তেদর মে য রথম
এবং এই পিৃথবীর রাজােদর শাসনকতা,

িতিন আমােদর ভালবােসন এবং িনেজর র িদেয় আমােদর পাপ থেক মু কেরেছন। ৬ যী আমােদর িনেয় এক রা য
গেডে়ছন এবং তাঁর িপতা ঈ বেরর সবার জ য আমােদর যাজক কেরেছন। যী র মিহমা ও পরা রম যেুগ যেুগ ায়ী হা ।
আেমন।

৭ দখ, যী মঘ সহকাের আসেছন। আর রে যেক তাঁেক দখেত পােব, এমনিক যারা তাঁেক বশা †িদেয় িব কেরিছল,
তারাও দখেত পােব। তখন পিৃথবীর সকল লাক তাঁর জ য কা ায় ভেঙ পডে়ব। যাঁ, তাই ঘটেব! আেমন।

৮ রভু ঈ বর বেলন, “আিমই আল ্ফা ও ওেমগা। ‡আিমই সই সবশি মান। আিমই সই জন িযিন আেছন, িযিন িছেলন
এবং িযিন আসেছন।”

৯ আিম যাহন, রীে েত তামােদর ভাই। আমরা একসােথ যী েত রেয়িছ এবং আমরা কেয়কিট যাপাের পর েরর
সহভাগী: ঃখ-ক , রা য, ও স য করবার ধয্য। আিম পাট ¶ বীেপ িছলাম কারণ আিম ঈ বেরর বা য এবং যী র

রকািশত স য রচার কেরিছলাম। ১০ আিম রভরু িদেন আ ািব হলাম; আর পছন থেক এক উ বর নেত পলাম।
মেন হল তরূী বিন হে । ১১ ঘািষত হল, “তিুম যা দখছ তা একিট পু েক লখ, আর ইিফষ, ুণা, পগাম, থয়ুাতীরা, সাি ,
িফলািদলিফয়া ও লায়িদেকয়া এই সাতিট ম লীর কােছ তা পািঠেয় দাও।”

১২ আমার সে ক কথা বলেছন তা দখার জ য আিম পছন িফের তাকালাম এবং দখলাম, সাতিট সবুণ দীপাধার।
১৩ সই দীপাধার িলর মাঝখােন দাঁিডে়য়, “মানবপেু রর মতন একজন।” পরেণ তাঁর ল বা পাশাক, আর বেুক জডা়েনা
সানালী কিটব । ১৪ তাঁর মাথা ও চলু িছল পশেমর মত— য পশম তষুােরর মত র; তাঁর চাখ িছল আ েনর িশখার মেতা।

১৫ তাঁর পা যন আ েন পাডা়েনা উ বল িপতল, ব যার জল কে ােলর মেতা তাঁর ক বর। ১৬ তাঁর ডান হােত সাতিট তারা,
তাঁর মখু থেক িনঃসতৃ হি ল এক তী ি বধারযু তরবাির। পণূ তেজ বল সেূযর মত তাঁর প।

১৭ তাঁেক দেখ আিম মিু ত হেয় তাঁর চরেণ লিুটেয় পডল়াম। তখন িতিন আমার গােয় তাঁর ডান হাত রেখ বলেলন, “ভয়
কেরা না! আিম রথম ও শষ। ১৮ আিম সই িচর জীব , আিম মেরিছলাম, আর দখ আিম িচরকাল যেুগ যেুগ জীিবত আিছ।
মতৃু্য ও পাতােলর §চািব িল আিম ধের আিছ। ১৯ তাই তিুম যা যা দখেল, যা যা এখন ঘটেছ আর এরপর যা ঘটেব তা িলেখ

*১:৪ এিশয়া রেদশ এিশয়া মাইনেরর পি ম রা (বতমান তকুী)।
†১:৭ বশা যখন যী েক মারা হেয়িছল তখন তাঁেক পাশ থেক বশা িদেয় িব করা হেয়িছল। র য যাহন ১৯:৩৪.
‡১:৮ আিমই … ওেমগা রীক বণমালার রথম এবং শষ বণ িট। আল ্ফা অথ “আিদ,” ওেমগা অথ “অ ।” ই-ই ঈ বর।

¶১:৯ পাট এিশয়া মাইনেরর (বতমান তকুী) উপকূলবতী এইিজয়ান সমেু রর একিট ছাট বীপ।
§১:১৮ পাতাল পাতাল অথাৎ মতৃু্যর পর মানষু যখােন যায়।
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নাও। ২০ আমার ডানহােত য সাতিট তারা ও সাতিট সবুণ দীপাধার দখেল তােদর অথ হে এই-সাতিট তারা ঐ সাতিট
ম লীর বগদূত আর সই সাতিট দীপাধােরর অথ সই সাতিট ম লী।

ইিফেষর ম লীর কােছ যী র প র

২ ১ “ইিফেষ ম লীর বগদূতেদর উে ে য লখ:
“িযিন তাঁর ডান হােত সাতিট তারা ধের থােকন আর িযিন সাতিট সবুণ দীপাধােরর মােঝ যাতায়াত কেরন িতিন বলেছন:

২ “আিম জািন তিুম িক কেরছ। তিুম কেঠার পির রম কেরছ, ধয্য সহকাের স য কেরছ। তিুম য লাকেদর স য
করেত পার না তাও আিম জািন। যারা রিরত নয় অথচ িনেজেদর রিরত বেল দাবী কের তিুম তােদর পরী া কেরছ, আর
তারা য িম যাবাদী তা জেনছ। ৩ আিম জািন তামার ধয্ য আেছ; আর আমার নােমর জ য ঃখক স য কেরছ, া
হেয় পেডা় িন।

৪ “তবু তামার িব ে আমার এই অিভেযাগ আেছ: তামার য ভালবাসা রথেম িছল তা তিুম হািরেয় ফেলছ। ৫ তাই
তিুম িচ া কের দখ কাথা থেক তামার পতন হেয়েছ। অনতুাপ কর, আর েত যসব কাজ করেত তােত িফের যাও। তিুম
যিদ অনতুাপ না কর তেব আিম তামার কােছ আসব ও তামার দীপাধারিট তার ান থেক সিরেয় দব। ৬ িক একিট ণ
তামার আেছ, তিুম নীকলায়তীয়েদর **কাজ ঘণৃা কর, তােদর কাজ আিমও ঘণৃা কির।

৭ “যার শানার মত কান আেছ স নকু আ া ম লী িলেক িক বলেছন। য িবজয়ী হয় আিম তােক জীবন বেৃ র ফল
খাওয়ার অিধকার দব। এই ব ৃ রেয়েছ ঈ বেরর বাগােন।

ুণার ম লীর কােছ যী র প র
৮ “ ুণার ম লীর বগদূতেদর কােছ এই কথা লখ:
“িযিন আিদ ও অ , িযিন মারা িগেয়িছেলন এবং পনুরায় জীিবত হেলন, িতিন এই কথা বলেছন।
৯ “আিম তামার ঃখেভাগ ও দািরে যর কথা জািন; িক সি য তিুম ধনবান! তামােদর নােম লােক য সব ম কথা

বেল তা আিম জািন। সই সব লাক িনেজেদর ই দী বেল িক তারা সি যকােরর ই দী নয়, বরং শয়তােনর দেলর লাক।
১০ তামােক য সম ঃখেভাগ করেত হেব তােত ভয় পও না। আিম তামােক বলিছ তামােদর পরী া করার জ য িদয়াবল
তামােদর কাউেক কাউেক কারাগাের পরুেব। দশ িদন পয তামােদর ক হেব। যিদ মরেত হয় তবু আমার রিত িব ব
থেকা। যিদ তিুম িব ব থাক তাহেল আিম তামােক জীবন-মকুুট দব।

১১ “আ া ম লী িলেক িক বলেছন যার শানার মত কান আেছ স নকু। য জয়ী হয়, স ি বতীয়বার মতৃু্য-আঘাত পােব
না।

পগাম ম লীর কােছ যী র প র
১২ “পগাম ম লীর বগদূতেদর কােছ লখ:
“যাঁর হােত তী ি বধার তেরায়াল িতিন বেলন: ১৩ আিম জািন তিুম কাথায় বাস করছ। তিুম সইখােন বাস করছ, যখােন

শয়তােনর িসংহাসন রেয়েছ। িক আমার রিত তিুম িব ব আছ। এমনিক আি পােসর সময়ও আমার রিত তামার য
িব বাস তা অ বীকার কর িন। আি পাস আমার এক িব ব সা ী য তামােদর নগের িনহত হেয়িছল। তামােদর নগর
সইখােন যখােন শয়তান বাস কের।

১৪ “তবু তামােদর িব ে আমার কেয়কিট কথা বলার আেছ। তামােদর মে য এমন িকছ ু লাকেক তামরা স য কেরছ
যারা িবিলয়েমর িশ া অনসুাের চেল। ই রােয়লেক িক কের পােপ ফলা যায় তা িবিলয়ম িশিখেয়িছল। সই লাকরা রিতমার
সামেন উৎসগ করা খা য খেয় ও যিভচার কের পাপ কেরিছল। ১৫ যাঁ, তামােদর মে যও বশ িকছ ু লাক নীকলায়তীয়েদর
িশ া অনসুাের চেল। ১৬ তাই বিল, তিুম মন িফরাও না হেল আিম শী রই তামার কােছ আসব; আর আমার মেুখর তরবাির
িদেয় তােদর সে যু করব।

১৭ “আ া ম লী িলেক িক বলেছন যার শানার মেতা কান আেছ স নকু।
“ য জীবেন জয়ী হয়, তােক আিম মা ার অংশ খেত দব এবং আিম তােদর রে যকেক একিট কের সাদা পাথর দব।

সই পাথেরর ওপর একটা নতনু নাম লখা আেছ যা অ য কউ জানেত পারেব না, কবল য তা পােব সই জানেত পারেব।

**২:৬ নীকলায়তীয় নীকলায়তীয় এিশয়া মাইনেরর একিট ধম স রদায়, যারা রা িব বাস আর ধারণার অনসুারী িছল।
স বতঃ নীকলায়তীয় নামক কান যি র নােম এই স রদােয়র নামকরণ করা হেয়িছল।
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থয়ুাতীরার ম লীর কােছ যী র প র
১৮ “থয়ুাতীরা ম লীর বগদূেতর কােছ এই কথা লখ:
“িযিন ঈ বেরর পু র, যাঁর চাখ আ েনর িশখার মেতা ও যাঁর পা উ বল িপতেলর মেতা, িতিন এই কথা বলেছন:
১৯ “আিম তামার িব বাস, রম, পিরচযা ও ধেয্ যর িবষয় জািন। রথেম তিুম যা কেরিছেল তার থেক এখন য আরও

বশী কাজ করছ তাও আিম জািন। ২০ তবু তামার িব ে এই আমার অিভেযাগ: ঈেষবল নােম সই রীেলাকেক তিুম তার
ই ামেতা চলেত িদ । স িনেজেক ভাববািদনী বেল। স আমার লাকেদর িশ া িদেয় ভলু পেথ িনেয় যাে । ঈেষবল আমার
লাকেদর যিভচার করেত ও রিতমার কােছ উৎসগ করা বিলর মাংস খেত রলু করেছ। ২১ আিম তােক মন ফরাবার

জ য সময় িদেয়িছলাম িক স তার যিভচােরর জ য অনতুাপ করেত চায় না।
২২ “তাই আিম তােক রাগশ যায় ফলব আর যারা তার সে যিভচার কেরেছ, তারা যিদ তার সে করা পাপ কােজর

জ য অনতুাপ না কের তেব তােদরও মহাকে র মে য ফলব। ২৩ আিম তার স ানেদর ওপর মহামারী এেন তােদর মের
ফলব, তােত সম ম লী জানেত পারেব, আিমই একজন য সম লােকর মন ও দয় সকল জািন। তামরা রে যেক যা

কেরছ তার রিতফল আিম তামােদর রে যকেক দব।
২৪ “থয়ুাতীরােত বাকী লাক, তামরা যারা তার এই ভলু িশ ার অনসুারী হও িন, লােক যােক শয়তােনর িনগঢূ়তৎ ব বেল,

তা যারা শেখ িন, সই তামােদর ওপর অ য কান ভার চািপেয় িদি না। কবল এইটকুু বিল ২৫ যা তামােদর আেছ, তা
আিম িফের না আসা পয শ কের ধের থাক।

২৬ “আর য জয় কের ও শষ পয আমার ই া অনসুাের চেল তােক আিম আমার সম জািতর ওপের কতৎৃ ব করেত
অিধকার দব। ২৭ তােত স লৗহদে র বারা তােদর শাসন করেব। মািটর পা র ভাঙার মেতা স তােদর ভেঙ চরুমার করেব।
††২৮ িপতার কাছ থেক আিম তমন মতাই পেয়িছ, আিম তােক ভােরর তারাও দব। ২৯ আ া ম লী িলেক িক বলেছন,
যার শানার মত কান আেছ স নকু।

সাি র ম লীর কােছ যী র প র

৩ ১ “সাি ম লীর বগদূতেদর কােছ এই কথা লখ:
“ঈ বেরর স আ া ও স তারা যার আেছ িতিন বেলন:

“আিম জািন তামার সব কােজর কথা। লােকরা বেল তিুম নািক জীব , িক বা েব তিুম মতৃ! ২ এখন জােগা। যটকুু
বািক িবষয় মতৃক হল তােক শি শালী কর; কারণ তামার কান কাজ আমার ঈ বেরর দিৃ েত িস বেল দিখিন। ৩ তাই
য িশ া তিুম পেয়ছ ও েনছ তা মেন রেখা এবং তার বা য হও। তামার মন-িফরাও! তিুম যিদ সেচতন না হও, তেব চার
যমন আেস সইরকম হঠাৎ আিম তামার কােছ এেস হািজর হব; কা সময় য আিম আসব তা তিুম জানেতও পারেব না।

৪ “যাই হা , সাি েত তবু এমন িকছ ু লাক তামার দেল আেছ যারা তােদর ব র কলিুষত কের িন; তারা র ব র
পের আমার সে চলােফরা করেব, কারণ তারা তার যা য। ৫ য জয়ী হয়, স ঐরকম র পাশাক পরেব; আর আিম
কান মেতই তার নাম জীবন পু ক থেক মেুছ ফলব না, আিম বীকার করব য স আমার। আমার িপতার সামেন ও তাঁর
বগদূতেদর সামেন আিম একথা বলব। ৬ আ া ম লী িলেক িক বলেছন যার শানার মেতা কান আেছ স নকু।

িফলািদলিফয়ার ম লীর কােছ যী র প র
৭ “িফলািদলিফয়ার ম লীর বগদূতেদর কােছ লখ:
“িযিন পিব র ও িযিন স য িতিন তামায় একথা বলেছন। তাঁর কােছ দায়েূদর চািব আেছ; িতিন খলুেল কউ তা ব করেত

পাের না বা ব করেল কউ তা খলুেত পাের না। িতিনই একথা বলেছন:
৮ “আিম তামার সব কােজর কথা জািন। শান, আিম তামার সামেন একিট খালা দরজা রাখিছ, এই দরজা কউ ব করেত

পাের না। আিম জািন যিদও তিুম বল, তবু তিুম আমার িশ া অনসুাের চেলছ, আর তিুম আমার নাম অ বীকার কর িন।
৯ শান! শয়তােনর দেলর য লাকরা ই দী না হেয়ও িম যাভােব িনেজেদর ই দী বেল তােদর আিম তামার পােয়র সামেন
িনেয় এেস রণাম করাব। আিম তােদর জানােবা য আিম তামােক ভালেবেসিছ। ১০ কারণ ধয্য সহকাের স য করবার য
আেদশ আিম িদেয়িছলাম তা তিুম পালন কেরছ। এই পিৃথবীবাসী লাকেদর পরী ােথ সম জগেতর ওপর য মহাক ঘিনেয়
আসেছ, আিম তামােক সই পরী ার সময় িনরাপেদই রাখব। পিৃথবীর লাকেদর পরী ার জ যই এই মহাক আসেব।

††২:২৭ র য গীতসংিহতা ২:৯.
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১১ “আিম িশি র আসিছ। তামার যা আেছ তা ধের রাখ, যমন চলছ তমিন চলেত থাক, যন কউ তামার িবজয়মকুুট
কেড় িনেত না পাের। ১২ য িবজয়ী হয় তােক আিম আমার ঈ বেরর মি ের একিট করব, আর তােক কখনও সই মি র
থেক বাইের যেত হেব না। তার ওপর আিম আমার ঈ বেরর নাম আর আমার ঈ বেরর নগেরর নাম িলখব। সই নগর হল

নতনু জ শােলম। সই নগর ঈ বেরর কাছ থেক বগ হেত নেম আসেছ। আমার নতনু নামও আিম তার ওপর িলেখ দব।
১৩ আ া ম লী িলেক িক বলেছন যার শানার মত কান আেছ স নকু।

লায়িদেকয়া ম লীর কােছ যী র প র
১৪ “লায়িদেকয়া ম লীর বগদূেতর কােছ এই কথা লখ:
“িযিন আেমন, ‡‡িযিন িব ব ও স যসা ী, িযিন ঈ বেরর সিৃ র উৎস িতিন বেলন:
১৫ “আিম জািন তিুম িক করছ, তিুম না ঠা া না গরম; তিুম হয় ঠা া নয় গরম হেলই ভাল হত। ১৬ তামার অব া ঈষ , না

ঠা া না গরম, তাই আমার মখু থেক তামােক আিম থু থু কের ফেল দব। ১৭ তিুম বল, “আিম ধনবান, আিম ধনস য় কেরিছ,
আমার িকছরুই অভাব নই,” িক জান না য তিুম দশা র , ক ণার পা র, দির র, অ ও উল । ১৮ আিম তামােক এক
পরামশ িদই, তিুম আমার কাছ থেক আ েন িনখাদ করা খাঁিট সানা কেনা, যন রকৃত ধনবান হেত পার। আিম তামােক
বলিছ আমার কাছ থেক সাদা পাশাক কেনা, যন তামার ল াজনক উল তা ঢাকা পেড।় আিম তামােক চােখ দখার
জ য মলম িকনেত বিল, তাহেল তিুম িঠক দখেত পােব।

১৯ “আিম যত লাকেক ভালবািস তােদর সংেশাধন ও শাসন কির। তাই উে যাগী হও ও মন- ফরাও। ২০ দখ, দরজােত
দাঁিডে়য় আিম ঘা িদই। কউ যিদ আমার গলা েন দরজা খেুল দয়, তেব আিম তার ঘেরর ভতের যাব ও তার সে আহাের
বসব, আর সও আমার সে আহার করেব।

২১ “আিম জয়ী হেয় যমন আমার িপতার সে তাঁর িসংহাসেন বেসিছ, সই প য জয়ী হয়, তােকও আিম আমার সােথ
আমার িসংহাসেন বসেত দব। ২২ আ া ম লী িলেক িক বলেছন, যার শানার মেতা কান আেছ স নকু।”

যাহেনর বগীয় দশন

৪ ১ এরপর আিম একিট দশন পলাম; আর দখেত পলাম আমার সামেন বেগ একটা দরজা খালা রেয়েছ। এর আেগ য
ক বর আমার সে কথা বেলিছল, সই একই বর আর তরূীর আওয়াজ নেত পলাম, তা আমােক বলেছ, “এখােন

উেঠ এস। এরপর যা িকছ ুঅব যই ঘটেব তা আিম তামােক দখাব।” ২ মহুেূতর মে য আিম আ ািব হলাম, আমার সামেন
বেগ এক িসংহাসন িছল, সই িসংহাসেনর ওপর একজন বেসিছেলন। ৩ িযিন সখােন বেসিছেলন, তাঁর দহ সযূ্যকা ও

সাদীয় মিণর মত অতু্য বল। সই িসংহাসেনর চারিদেক পা ার মেতা ঝলমেল মঘধনকু িছল।
৪ সই িসংহাসেনর চারিদেক চি বশিট িসংহাসন িছল। সইসব িসংহাসেন চি বশ জন রাচীন ¶¶বেসিছেলন, তাঁরা সকেল
র পাশাক পেরিছেলন আর তাঁেদর মাথায় সানার মকুুট িছল। ৫ সই িসংহাসন থেক িব ্যেতর ঝলকািন, শদ ও

ব র বিন িনগত হি ল; আর সই িসংহাসেনর সামেন সাতিট মশাল বলিছল। সাতিট আ েনর মশাল ঈ বেরর সই স
আ ার রতীক। ৬ আর সই িসংহাসেনর সামেন িছল কাঁেচর মেতা সমু র যা িটেকর মেতা ব ।

িসংহাসেনর সামেন এবং িসংহাসেনর চারিদেক চারজন রাণী িছল যােদর সামেন ও পছেন সবা চােখ ভরা িছল। ৭ রথম
রাণীিট দখেত িসংেহর মেতা, ি বতীয় রাণীিট ষাঁেডর় মেতা, ততৃীয় রাণীিটর মখু মানেুষর মেুখর মেতা। চতথু রাণীিট

উড় ঈগেলর মেতা। ৮ এই চারিট রাণীর রে যেকর ছিট কের পাখা িছল, সই রাণী িলর সবাে , ভতের ও বাইের িছল
চাখ, আর তাঁরা িদন-রাত সব সময় িবরত না হেয় এই কথা বলিছেলন:

“পিব র, পিব র, পিব র রভু ঈ বর সবশি মান,
িযিন িছেলন, িযিন আেছন ও িযিন আসেছন।”

৯ িযিন িসংহাসেন বেস আেছন সই জীব রাণীরা তাঁর মিহমা, স ান ও ধ যবাদ কীতন কেরন। ইিন হেলন সই িচরজীিব।
আর এইরকম ঘটেল রে যকবার, ১০ িযিন িসংহাসেন বেস আেছন তাঁর সামেন ঐ চি বশজন রাচীন ভিূম হেয় রণাম কেরন;
আর িযিন িচরজীিব তাঁর উপাসনা কেরন আর িনেজর িনেজর মাথার মকুুট িসংহাসেনর সামেন রেখ বেলন:
১১ “আমােদর রভু ও ঈ বর!
তিুম মিহমা, স ান ও পরা রম পাবার যা য,

‡‡৩:১৪ আেমন আেমন শেদর অথ কান পরম স যেক সবা ঃকরেণ সমথন করা, িক এখােন শদিটেক যী র একিট নাম
িহেসেব যবহার করা হেয়েছ।
¶¶৪:৪ চি বশ জন রাচীন স বতঃ তারা ই দী বােরািট গা ীর বােরাজন নতা এবং বােরা জন যী রীে র রিরত।
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কারণ তিুম সম িকছ ু সিৃ কেরছ।
তামার ই ােতই সব িকছ ু সিৃ হেয়েছ ও সব িকছরু অি ব আেছ।”

পুঁিথ খালার যা যতা কার আেছ?

৫ ১ িসংহাসেন িযিন বেসিছেলন তাঁর ডানহােত আিম একিট পুঁিথ §§ দখলাম যার ভতের ও বাইের উভয়িদেক লখা ও
তা সাতিট মাহর িদেয় সীলেমাহর কের ব করা িছল। ২ আর আিম এক শি মান বগদূতেক দখলাম, িযিন িচৎকার

কের বলেছন, “এিট খলুেত পাের ও তার সীলেমাহর িল ভাঙেত পাের কার এমন যা যতা আেছ?” ৩ িক বেগ, পিৃথবীেত
অথবা পিৃথবীর নীেচ কউ পু কিট না পারল খলুেত, না পারল তার ভতের িক আেছ তা দখেত। ৪ সই পুঁিথিট খালবার ও
তার ভতের দখবার যা য কাউেক পাওয়া গল না দেখ আিম অেঝাের কাঁদেত থাকলাম। ৫ তখন সই রাচীনেদর মে য
একজন আমােক বলেলন, “তিুম কঁেদা না! দখ, িযিন িযহদূা বংেশর িসংহ, দায়েূদর বংশধর, িতিন িবজয়ী হেয়েছন, িতিন
সাতিট সীলেমাহর ভা ার ও পুঁিথিট খালার যা য হেয়েছন।”

৬ পের আিম দখলাম ঐ িসংহাসেনর সামেন চার জন রাণীর সে এবং রাচীনেদর সে এক মষশাবক দাঁিডে়য় আেছন;
সই মষশাবকেক এমন দখাি ল যন তাঁেক বধ করা হেয়েছ। তাঁর সাতিট শ ৃ ও সাতিট চ ু, সই চ ু িল হল ঈ বেরর

স আ া যােদর পিৃথবীর সব র পাঠােনা হেয়েছ। ৭ এরপর সই মষশাবক এেস িযিন িসংহাসেন বেস আেছন তাঁর হাত থেক
সই পুঁিথিট িনেলন। ৮ িতিন যখন পুঁিথিট িনেলন, তখন ঐ চারজন রাণী ও চি বশজন রাচীন মষশাবেকর সামেন ভিূম

হেয় রণাম করেলন। তাঁেদর রে যেকর কােছ িছল একিট কের বীণা ও সানার বািটেত সগুি ধপূ, সই ধপূ হে ঈ বেরর
পিব র লাকেদর রাথনা ব প। ৯ তাঁরা মষশাবেকর জ য এক নতনু গীত গাইিছেলন:
“তিুম ঐ পুঁিথিট নবার
ও তার সীলেমাহর ভাঙার যা য,
কারণ তিুম বিল হেয়িছেল;
আর তামার র িদেয় সম উপজািত, ভাষা, স রদায় ও জািতর ম য থেক
ঈ বেরর উে ে য লাকেদর িকেনছ।
১০ তিুম তােদর িনেয় এক রা য গেডছ় ও আমােদর ঈ বেরর যাজক কেরছ
আর তারা সম পিৃথবীেত রাজ ব করেব।”

১১ পের আিম তাকালাম, আর সই িসংহাসন, জীব রাণী ও রাচীনেদর চারিদেক অেনক বগদূেতর ক বর নেত
পলাম। তারা সং যায় ল ল , কািট কািট। ১২ তারা উদা কে বলেত লাগেলন:

“ সই মষশাবক, িযিন হত হেয়িছেলন,
িতিনই পরা রমী, স দ, িব তা, মতা,
স ান, মিহমা ও রশংসা পাবার পরম যা য।”

১৩ পের আিম বেগ, পিৃথবীেত, পিৃথবীর নীেচ ও সমেু রর মে য সম রাণী এবং আর যা িকছ ু সইসব জায়গােত িছল
তােদর এই বাণী নলাম:
“িযিন িসংহাসেন বেস আেছন
তাঁর ও মষশাবেকর রিত রশংসা, স ান,
মিহমা ও পরা রম যেুগ যেুগ বিষত হা ।”
১৪ সই চারজন রাণী তখন বলেলন, “আেমন!” এরপর সই রাচীনরা মাথা নীচু কের রণাম ও উপাসনা করেলন।

মষশাবকিট পুঁিথ খলুেলন

৬ ১ মষশাবক যখন সই সাতিটর মে য রথম সীলেমাহরিট ভেঙ খলুেলন, তখন আিম সই চারজন রাণীর মে য
একজনেক দখলাম ও তার মঘ গজেনর মেতা ক বর নলাম। স বলল, “এস!” ২ এরপর আিম দখলাম, আমার

সামেন একিট সাদা রেঙর ঘাডা়। তার ওপর িযিন বেস আেছন তাঁর হােত একিট ধনকু িছল। তাঁেক একটা মকুুট পিরেয় দওয়া
হেল িতিন যু জয় করেত িবেজতার মত বাইের এেলন।

৩ মষশাবক যখন ি বতীয় সীলেমাহরিট ভাঙেলন তখন আিম সই রাণীেদর মে য ি বতীয় জনেক বলেত নলাম, “এস!”
৪ তখন আর একিট আ েনর মেতা লাল রেঙর ঘাডা় বার হেয় এল। সই ঘাডা়িটর ওপর য বেস আেছ তােক পিৃথবী থেক

§§৫:১ পুঁিথ রাচীন যেুগ লােকরা ল বা টােনা কাগেজর বা চামডা়র পুঁিথ লখার জ য যবহার করত।
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শাি কেড় নবার মতা দওয়া হল; আর দওয়া হল সই মতা, যার বেল মানষু পর রেক বধ করেব। তােক একটা বড়
তরবাির দওয়া হল।

৫ মষশাবক যখন ততৃীয় সীলেমাহরিট ভা েলন, আিম নলাম, সই রাণীেদর মে য ততৃীয় জন বলেলন, “এস!” পের
আিম দখলাম, একটা কােলা ঘাডা় আমার সামেন দাঁিডে়য়, তার ওপর য বেস আেছ, তার হােত একটা দাঁিডপ়া া। ৬ এরপর
আিম সই চারজন রাণীর ম য থেক একটা বেরর মত কান একটা িকছ ু নেত পলাম। সই বর বলেছ, “এক সর গম
একজন মজেুরর দিনক মজরুীর সমান; আর িতন সর যব, একজন মজেুরর দিনক মজরুীর সমান। অিলভ তল ও রা ারস
ন কেরা না।”

৭ মষশাবক যখন চতথু সীলেমাহরিট ভাঙেলন, তখন আিম সই রাণীেদর মে য চতথু জনেক বলেত নলাম, “এস!”
৮ পের আিম দখলাম, একটা পা ুবণ ঘাডা় আমার সামেন। তার ওপর য বেস আেছ তার নাম “মতৃু্য” আর পাতাল তার
িঠক পছেনই আেছ। তােক পিৃথবীর এক চতথুাংশ লােকর ওপের কতৎৃ ব করবার মতা দওয়া হল, যন স যু , িভ ,
মহামারী ও িহং র প েদর িদেয় সকলেক বধ করেত পাের।

৯ মষশাবক যখন প ম সীলেমাহরিট ভাঙেলন, তখন আিম য েবদীর নীেচ সইসব আ ােক দখলাম যাঁেদর হ যা করা
হেয়িছল, কারণ তাঁরা ঈ বেরর বাতা িব ব ভােব রচার কেরিছেলন এবং তাঁেদর সা ্য িদেয়িছেলন। ১০ তাঁরা উ কে
বলেলন, “পিব র ও স য রভ,ু যাঁরা আমােদর হ যা কেরেছ, পিৃথবীর সই সম লাকেদর িবচার করেত ও শাি িদেত
তিুম আর কেতা দরী করেব?” ১১ তাঁেদর রে যকেক র রাজ- পাশাক দওয়া হল এবং আরও িকছকুাল অেপ া করেত
বলা হল, কারণ তাঁেদর িকছ ু সহেসবক ভাই ও বান তখনও িছেলন যাঁরা তাঁেদর মত িনহত হেবন। এই সম িনয়ম শষ না
হওয়া পয তাঁেদর অেপ া করেত বলা হল।

১২ পের আিম যা দখলাম, িতিন ষ সীলেমাহরিট ভাঙেলন। তখন ভীষণ ভিূমক হল। সযূ কােলা শাকবে রর মত হেয়
গল আর চাঁদ রে র মেতা লাল হেয় গল। ১৩ রবল বাতােস নেড় গাছ থেক যমন কাঁচা ডমুরু পেড় যায়, তমিন আকাশ
থেক ন ররা পিৃথবীেত খেস পডে়ত লাগল। ১৪ গাটােনা পুঁিথর মেতা আকাশম ল অদ ৃ য হল। সম পাহাড় ও বীপেক
ঠেল িনেজর জায়গা থেক সিরেয় দওয়া হল।

১৫ পিৃথবীর রাজাগণ, সম অিধপিত, সনাবািহনীর অিধনায়করা, ধনবানরা, শি শালী লাকরা ও পিৃথবীর সব বাধীন লাক
এবং সম দাস হার মে যও পাহাড় িলর পাথেরর মে য িনেজেদর লিুকেয় রাখেলা। ১৬ তারা পবত এবং পাহাড় েলােক
বলেত লাগল, “আমােদর ওপের চেপ বেসা এবং িযিন িসংহাসেন বেস আেছন তাঁর কাছ থেক এবং মষশাবেকর রােধর
হাত থেক আমােদর লিুকেয় রােখা। ১৭ কারণ তােদর রােধর মহািদন এেস পডল়। কার সা য আেছ তার সামেন দাঁডা়বার?”

ই রােয়েলর ১৪৪,০০০ লাক

৭ ১ এরপর আিম দখলাম, পিৃথবীর চার কােন চারজন বগদূত দাঁিডে়য় আেছন। তাঁরা পিৃথবীর চারিট বায়ু রবাহেক আটেক
রেখেছন, যন পিৃথবীর বা সমেু রর বা গােছর ওপর িদেয় বাতাস না বয়। ২ এরপর আিম আর এক বগদূতেক পবূিদক

থেক উেঠ আসেত দখলাম। তাঁর হােত িছল জীব ঈ বেরর সীলেমাহর। ঈ বর য চারজন বগদূতেক পিৃথবী ও সমেু র
আঘাত করবার মতা িদেয়িছেলন, তাঁেদর উে ে য িতিন িচৎকার কের বলেলন, ৩ “দাঁডা়ও, আমরা যত ণ না আমােদর
ঈ বেরর দাসেদর কপােল মাহর বারা িচ না িদই, স পয তামরা পিৃথবী, সমু র বা গােছর কান িত কেরা না।”

৪ এরপর আিম নলাম কত লােকর কপােল িচ দওয়া হল। মাট একল চয়ুাি শ হাজার লাক। তারা িছল সম
ই রােয়ল গা ীর ও জািতর।
৫ িযহদূা গা ীর ১২,০০০

েবণ গা ীর ১২,০০০
গাদ গা ীর ১২,০০০
৬ আেশর গা ীর ১২,০০০
ন ািল গা ীর ১২,০০০
মনঃিশ গা ীর ১২,০০০
৭ িশিমেয়ান গা ীর ১২,০০০
লিব গা ীর ১২,০০০

ইষাখর গা ীর ১২,০০০
৮ সবলূনূ গা ীর ১২,০০০
যােষফ গা ীর ১২,০০০

িব যামীন গা ীর ১২,০০০
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িবশাল জনতা
৯ এরপর আিম দখলাম রে যক জািতর, রে যক বংেশর এবং রে যক গা ীর ও ভাষার অগিণত লাক সই িসংহাসন

ও মষশাবেকর সামেন এেস তারা দাঁিডে়য়েছ। তােদর পরেণ র পাশাক এবং হােত খজরু পাতা। ১০ তারা সকেল িচৎকার
কের বলেছ, “িযিন িসংহাসেন বেস আেছন, এই জয় সই ঈ বেরর ও মষশাবেকর দান।”

১১ সম বগদূত িসংহাসেনর রাচীনেদর ও চারজন রাণীর চারিদক িঘের দাঁিডে়য় িছেলন। তাঁরা িসংহাসেনর সামেন
মাথা নীচু কের রণাম করেলন ও ঈ বেরর উপাসনা করেত থাকেলন। ১২ তাঁরা বলেলন, “আেমন! রশংসা, মিহমা, র া,
ধ যবাদ, স ান, পরা রম ও মতা যগুপযােয়র যেুগ যেুগ আমােদর ঈ বেররই হা । আেমন!”

১৩ এরপর সই রাচীনেদর মে য একজন আমায় িজে স করেলন, “ র পাশাক পর! এই লাকরা ক, আর এরা সব
কাথা থেক এেসেছ?”

১৪ আিম তাঁেক বললাম, “মহাশয়, আপিন জােনন।”
িতিন আমায় বলেলন, “এরা সই লাক যারা মহািনযাতন স য কের এেসেছ; আর মষশাবেকর রে িনেজর পাশাক ধেুয়

চী র কেরেছ। ১৫ এই কারেণই এরা ঈ বেরর িসংহাসেনর সামেন দাঁিডে়য় আেছ; আর িদন রাত তাঁর মি ের তাঁর উপাসনা
কের চেলেছ। িযিন িসংহাসেন বেস আেছন, িতিন এেদর র া করেবন। ১৬ এরা আর কখনও ুধাত, ত ৃ াত হেব না, এেদর
গােয় রাদ বা তার রখর তাপও লাগেব না। ১৭ কারণ িসংহাসেনর িঠক সামেন য মষশাবক আেছন িতিন এেদর মষপালক
হেবন, তােদর জীবন জেলর র রবেণর কােছ িনেয় যােবন আর ঈ বর এেদর সম চােখর জল মিুছেয় দেবন।”

স ম সীলেমাহর

৮ ১ তারপর মষশাবক স ম সীলেমাহরিট ভাঙেলন। তখন বেগ রায় আধ ঘ ার মেতা সব িন ধ হেয় গল। ২ তারপর
আিম দখলাম, ঈ বেরর সামেন য সাতজন বগদূত দাঁিডে়য় থােকন তাঁেদর হােত সাতিট তরূী দওয়া হল।

৩ পের আর এক বগদূত এেস য েবদীর কােছ দাঁডা়েলন, তাঁর হােত সানার ধনুিুচ। তাঁেক রচরু ধপূ দওয়া হল, যােত
িতিন তা বণ িসংহাসেনর সামেন ঈ বেরর সম পিব র লােকর রাথনার সে িনেবদন করেত পােরন। ৪ ফেল ঈ বেরর
লাকেদর রাথনার সে বগদূেতর হাত থেক সই ধেূপর ধাঁয়া ঈ বেরর সামেন উঠল। ৫ পের ঐ বগদূত ধনুিুচ িনেয়

তােত য েবদীর আ ন ভের পিৃথবীেত িনে প করেলন। এর ফেল মঘ গজন, উ রব, িব ্য চমক ও ভিুমক হল।

সাত বগদূেতর তরূী বিন
৬ তখন সই সাতজন বগদূত তােদর সাতিট তরূী বাজাবার জ য র ত হেলন।
৭ রথম বগদূত বাজােলন, তােত পিৃথবীেত র মশােনা িশলা ও আ ন বষন হল; ফেল পিৃথবীর এক ততৃীয়াংেশ আ ন

ধের গল, আর এক ততৃীয়াংেশ গাছপালা ও সম সবজু ঘাস পেুড় গল।
৮ ি বতীয় বগদূত তরূী বাজােলন আর দখা গল যন িবরাট এক বল পাহাড় সমেু র ছ ুঁেড় ফলা হল। ৯ তােত সমেু রর

এক ততৃীয়াংশ জল র া হেয় গল ও সামিু রক জীেবর এক ততৃীয়াংশ মারা পডল়; আর সমু রগামী সম জাহােজর এক
ততৃীয়াংশ বংস হেয় গল।

১০ পের ততৃীয় বগদূত তরূী বাজােলন। তখন আকাশ থেক বল মশােলর মেতা এক িবরাট ন র পিৃথবীর এক
ততৃীয়াংশ নদী ও জেলর উৎেসর ওপর খেস পডল়। ১১ সই ন ে রর নাম নাগদানা *কারণ তা পিৃথবীর এক ততৃীয়াংশ জল
িত কের িদল। এভােব জল তেতা হওয়ার কারেণ অেনক লাক মারা পডল়।

১২ এরপর চতথু বগদূত তরূী বাজােলন আর সেূযর এক ততৃীয়াংশ, চে রর এক ততৃীয়াংশ এবং সম ন ে রর এক
ততৃীয়াংশ এমনভােব ঘা খল য তােদর এক ততৃীয়াংশ অ কার হেয় গল। সইভােব িদেনরও এক ততৃীয়াংশ আেলািবহীন
হল, আর রাি রর অব াও একই রকম হল।

১৩ এইসব িকছ ু দখেত দখেত হঠাৎ আিম নেত পলাম আকােশর উঁচু িদেয় একটা ঈগল পািখ উেড় যেত যেত িচৎকার
কের এই কথা বলেছ, “স াপ! স াপ! পিৃথবীবাসীেদর স াপ! কারণ বাকী িতনজন বগদূত যখন তরূী বাজােব তখন সই
স াপ হেব।”

*৮:১১ নাগদানা এক জাতীয় িত গাছ, এখােন ঃেখর িত তা বাঝােনার জ য যবহার করা হেয়েছ।
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প ম তরূীর রথম স রাস

৯ ১ পের প ম বগদূত তরূী বাজােলন, আর আিম দখলাম বগ থেক পিৃথবীেত একটা তারা খেস পডল় আর তারাটােক
অতল কূপ খালার চািব দওয়া হল। ২ ন রিট অগাধ লােকর কূপিট খলুল। তৎ না ঐ কূপ থেক িবরাট অি কুে র

ম য থেক যমন ধাঁয়া বার হয় তমিন ধাঁয়া িনগত হল। এই ধাঁয়ার জ য সযূ ও বায়মু ল অ কার হেয় গল।
৩ পের সই ধাঁয়া থেক প পােলর ঝাঁক বার হেয় পিৃথবীেত এল আর পিৃথবীর কাঁকডা় িবেছর মে য য মতা থােক তােদর

তা দওয়া হল। ৪ প পালেদর বলা হল যন তারা ঘাস, চারাগাছ বা পিৃথবীর গাছপালার কান িত না কের, কবল তােদরই
িত কের যােদর কপােল ঈ বেরর িচ নই। ৫ ঐ লাকেদর মের ফলেত তােদর অনমুিত দওয়া হল না, কবল পাঁচ মাস

পয তােদর য রণা দবার অনমুিত দওয়া হল। তােদর য রণা, কাঁকডা়িবেছ কামডা়েল মানেুষর যমন য রণা হয় তমিন
হেব। ৬ তখন মানষু মরেত চাইেলও মরেত পারেব না। তারা মতৃু্যর আকা া করেব; িক মতৃু্য তােদর কাছ থেক পািলেয়
যােব।

৭ সই প পালেদর দখেত যন যেু র জ য র ত ঘাডা়র মেতা। তােদর মাথায় সানার মকুুেটর মেতা মকুুট িছল।
তােদর মখুম ল যন মানেুষর মখু িলর মেতা। ৮ রীেলােকর চেুলর মেতা তােদর মাথার চলু, আর তােদর দাঁত িসংেহর
দাঁেতর মেতা। ৯ বেুক তােদর বম পরা, তা লাহার বেমর মেতা; আর ব ঘাডা়য় টানা যেু র রথ ছটুেল যমন আওয়াজ
হয় তমিন তােদর ডানার শদ। ১০ তােদর লযু লজ িছল কাঁকডা় িবেছর মেতা। পাঁচ মাস পয তারা মানেুষর য িত
করেব তার মতা ঐ লেজর মে য আেছ। ১১ ঐ প পােলর রাজা হে অগাধ লােকর বগদূত। ই রীয় ভাষায় তার নাম
“আবে ান,” † রীক ভাষায় “আপ ুেয়ান” যার অথ িবনাশকারী।

১২ রথম স াপ কাটল, দখ, এরপর আরও িট স াপ আসেছ।

ষ তরূী বিনর িবে ারণ
১৩ পের ষ বগদূত তরূী বাজােল আিম ঈ বেরর সামেন সানার য েবদীর য চারিট িশং আেছ তার ম য থেক এক বাণী

নেত পলাম, ১৪ সই ক বর ষ তরূীধারী বগদূতেক বলেলন, “ইউে রিটস মহানদীর কােছ য চারজন বগদূত হাত-পা
বাঁধা অব ায় আেছন তােদর মু কর।” ১৫ তখন পিৃথবীর মানেুষর এক ততৃীয়াংশ বংস করার জ য য চারজন বগদূতেক
সই িবেশষ মহুতূ, িদন, মাস ও বছেরর জ য র ত রাখা হেয়িছল তােদর মু করা হল। ১৬ তােদর দেল িছল িবশ কািট

অ বােরাহী স য। আিম তােদর সই সং যা নলাম।
১৭ আিম এক দশেনর মা যেম সই ঘাডা় িলেক ও তােদর ওপর যারা বেসিছল তােদর এইরকম দখলাম: তােদর বম িছল

আ েনর মেতা লাল, ঘন নীল ও গ েকর মেতা হলেদ রেঙর। ঘাডা় িলর মাথা িসংেহর মেতা। ১৮ তােদর মখু থেক িতনিট
আঘােত আ ন, ধাঁয়া, গ ক িনগত হি ল, তার বারা পিৃথবীর মানেুষর এক ততৃীয়াংশ লাক মারা পডল়। ১৯ সই ঘাডা় িলর
আঘাত করার শি তােদর মেুখ ও লেজ িছল। তােদর লজ সােপর মেতা মাথাওয়ালা, তারা বারা তারা িত করেত পারত।

২০ এইসব আঘাত পাওয়া সেৎ বও যারা মরল না বািক সই লােকরা িনেজরা িনেজর হােত গডা় ব র থেক মন- ফরােলা
না। তারা ভতূে রত ও সানা, পা, িপতল, পাথর এবং কােঠর তরী মিূ পজূা করা থেক িবরত হল না— সইসব মিূ , যারা
না দখেত পায়, না নেত বা কথা বলেত পাের। ২১ তারা নরহ যা, মািহনীিব যা, যিভচার এবং চিুরর জ য অনতু হল না।

বগদূত এবং একিট ছাট টােনা পুঁিথ

১০ ১ পের আিম একজন শি শালী বগদূতেক বগ থেক নেম আসেত দখলাম। িতিন একখ মঘেক পাশােকর মেতা
কের পেরিছেলন, আর তাঁর মাথার চারিদেক মঘধনকু িছল। তাঁর মখু সেূযর মেতা, আর পা আ েনর থােমর মেতা।

২ তাঁর হােত িছল একিট খালা পুঁিথ। িতিন তাঁর ডান পা-িট সমেু রর ওপের আর বাঁ পািট েল রাখেলন। ৩ আর িসংহ গজেনর
মেতা ার ছাডে়লন। বগদূেতর গজেনর পর স ব র বিন ার কের উঠল।

৪ যখন স ব র বিন কথা বলল তখন আিম তা িলখেত চাইলাম। িক বগ থেক এক বর বলল, “তিুম িলেখা না।
ব র যা বলেছ তা গাপন রাখ।”

৫ পের সই বগদূত, যাঁেক আিম সমেু রর ওপের এবং েলর ওপের পা রেখ দাঁডা়েত দেখিছলাম, বেগর িদেক তাঁর
ডান হাতিট ওঠােলন; ৬ আর িযিন যেুগ যেুগ জীব , িযিন আকাশ, পিৃথবী ও সমু র ও এই সেবর মে য যা িকছ ু আেছ তার
সিৃ কতা, তাঁর নােম এই শপথ কের বলেলন, “আর দরী হেব না। ৭ যখন স ম বগদূেতর তরূী বাজােনার সময় আসেব তখন

†৯:১১ আবে ান ই রীয় ভাষায় িবনােশর জায়গা।
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ঈ বেরর সই িনগঢৃ় পিরক না পিরপণূ হেব। এ সই সসুমাচােরর পিরক না যা ঈ বর তাঁর ভাববাদী ও দাসেদর কােছ
রকাশ কেরিছেলন।”

৮ এরপর বগ থেক সই রব আিম আবার নেত পলাম। সই রব আমােক বলল, “যাও, বগদূেতর হাত থেক খালা
পুঁিথিট নাও। এই সই বগদূত িযিন সমু র ও েলর ওপর পা রেখ দাঁিডে়য়িছেলন।”

৯ তখন আিম সই বগদূেতর কােছ িগেয় তাঁেক বললাম, ঐ ছা পুঁিথিট আমায় িদন। িতিন আমায় বলেলন, “নাও, খেয়
ফল। এটা তামার পেট িগেয় িত হেব। িক মেুখ মধরু মেতা িমি লাগেব।” ১০ তখন আিম বগদূেতর হাত থেক সিট

িনেয় খেয় ফললাম। তা মেুখ মধরু মেতা িমি লাগল িক খাওয়ার পর আমার পাক লী িত তায় ভের গল। ১১ িতিন
আমােক বলেলন, “অেনক লাক, জািত, ভাষা এবং রাজােদর স বে তামােক আবার ভাববাণী করেত হেব।”

ই সা ী

১১ ১ এরপর আমােক বডা়েনার লািঠর মেতা একিট মাপকািঠ দওয়া হল। একজন বলেলন, “ওঠ, ঈ বেরর মি র ও
য েবদীর পিরমাপ কর আর তার মে য যারা উপাসনা করেছ তােদর সং যা গণনা কর। ২ িক মি েরর বাইেরর

রা েণর কান মাপ িনও না, কারণ তা অই দীেদর দওয়া হেয়েছ। িবয়াি শ মাস ধের তারা সই পিব র নগরিট পােয়
দলেব। ৩ আিম আমার জন সা ীেক মতা দব, তাঁরা বারেশা ষাট িদন পয ভাববাণী বলেবন।”

৪ সই জন সা ী হেলন িট জলপাই গাছ ও িট দীপাধার, যাঁরা পিৃথবীর রভরু সামেন দাঁিডে়য় আেছন। ৫ যিদ কউ
তাঁেদর িত করেত চায়, তেব ঐ সা ীেদর মখু থেক আ ন বিরেয় এেস তাঁেদর শ েদর রাস করেব, য কউ তাঁেদর

িত করেত চাইেব তােদরও এইভােব মরেত হেব। ৬ আকাশ কের দবার মতা তাঁেদর আেছ, যন ভাববাণী বলার সময়
বিৃ না হয়; আর জল রে পিরণত করবার ও পিৃথবীর বেুক সব রকেমর মহামারী যতবার ই া ততবার পাঠাবার মতা তাঁেদর
আেছ।

৭ তাঁেদর সা ্যদান শষ হেল, য প পাতােলর অতল শী কূপ থেক উেঠ আসেব স তাঁেদর সে যু করেব, আর
যেু তাঁেদর হািরেয় িদেয় হ যা করেব। ৮ তাঁেদর মতৃ দহ িল সই মহানগেরর রা ার ওপের পেড় থাকেব, এ সই নগর
যােক আি ক অেথ সেদাম ও িমশর বেল; আর এই নগেরই তাঁেদর রভু েশ িব হেয়িছেলন। ৯ লাকরা তাঁেদর কবর
িদেত অনমুিত দেব না। সম উপজািত, স রদায়, ভাষাভাষী ও জািতর লাকরা জেডা় হেয় সােড় িতন িদন ধের তাঁেদর শব
দখেত থাকেব। ১০ পিৃথবীর লাকরা আনি ত হেব, কারণ ঐ জেনর মতৃু্য হেয়েছ। তারা আেমাদ- রেমাদ করেব, পর রেক

উপহার পাঠােব, কারণ এই জন ভাববাদী পিৃথবীর লাকেদর অিত কের তেুলিছেলন।
১১ এরপর সই সােড় িতন িদন শষ হেল ঈ বেরর কাছ থেক জীবেনর আ া তাঁেদর মে য রেবশ করল, আর তাঁরা উেঠ

দাঁডা়েলন। যারা তােদর দখল তােদর মে য রচ ভেয়র স ার হল। ১২ সই জন ভাববাদী বগ থেক এক রব নেলন,
“এখােন উেঠ এস!” তখন তাঁরা মেঘর ম য িদেয় বেগ উেঠ গেলন; আর তাঁেদর শ রা তােদর যেত দখল।

১৩ সই মহুেূত রচ ভিূমক হল, তার ফেল শহেরর দশভােগর একভাগ বংস হেয় গল এবং সাত হাজার লাক মারা
পডল়। যাঁরা বািক রইল তারা সকেল রচ ভয় পল ও বেগর ঈ বেরর মিহমা কীতন করল।

১৪ ি বতীয় স াপ কাটল। দখ, ততৃীয় স াপ শী রই আসেছ।

স ম তরূী বিন
১৫ এরপর স ম বগদূত তরূী বাজােলন, তখন বেগ কারা যন উদা কে বেল উঠল:

“জগেতর ওপর শাসন করবার ভার এখন আমােদর রভরু ও তাঁর রীে র হল,
আর িতিন যগুপযােয় যেুগ যেুগ রাজ ব করেবন।”
১৬ পের সই চি বশ জন রাচীন, যাঁরা ঈ বেরর সামেন িনেজেদর িসংহাসেন বেস থােকন, তাঁরা উপডু় হেয় ঈ বেরর উপাসনা
করেলন। ১৭ তাঁরা বলেলন:
“ রভু ঈ বর, সবশি মান, িযিন আেছন ও িছেলন,
আমরা তামােক ধ যবাদ জানাই;
কারণ তিুম িনজ পরা রম যবহার কেরছ
এবং রাজ ব করেত কেরছ।
১৮ জগেতর জািতব ৃ তামার ওপর িছল;
িক এখন তামার রােধর পালা।
মতৃ লাকেদর িবচােরর সময় হেয়েছ;
আর তামার ভাববাদী, যারা তামার দাস, যারা তামার লাক,
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ু র এবং বপণূ সব লাক যারা তামােক র া কের,
তােদর পরু ার দওয়ার সময় হেয়েছ।
যারা পিৃথবীেক বংস করেছ তােদর বংস করবার সময় হেয়েছ।”

১৯ পের বেগ ঈ বেরর মি েরর দরজা উ ু হেল মি েরর মে য তাঁর চিু র িস ুকিট দখা গল, িব ্যত চমকােলা,
শদ, ব রপাত, ভিূমক ও রচ িশলাবিৃ হল।

একিট রীেলাক এবং িবশাল নাগ

১২ ১ তারপর বেগ এক মহৎ ও িব য়কর সে ত দখা গল। একিট রীেলাকেক দখা গল, সযূ যার বসন, যার পােয়র
নীেচ িছল চাঁদ, আর বােরািট ন ে রর এক মকুুট তার মাথায়। ২ রীেলাকিট গভবতী, রসব বদনায় স িচৎকার

করিছল।
৩ এরপর বেগ আর এক িনদশন দখা িদল। এক রকা নাগ দখা গল, যার রঙ িছল লাল, তার সাতিট মাথা, দশিট

িশং আর সাতিট মাথায় সাতিট মকুুট। ৪ স তার লজ িদেয় আকােশর এক ততৃীয়াংশ ন র টেন নািমেয় এেন পিৃথবীর ওপর
ফলল। য রীেলাকিট স ান রসব করার অেপ ায় িছল, সই নাগিট তার সামেন দাঁডা়ল, যন রীেলাকিট স ান রসব

করার সে সে স তার স ানেক রাস করেত পাের।
৫ রীেলাকিট এক পু র স ান রসব করল, িযিন লৗহ দ িদেয় সম জািতেক শাসন করেবন। তার স ানেক ঈ বেরর

িসংহাসেনর কােছ িনেয় যাওয়া হল; ৬ আর সই রীেলাকিট রা ের পািলেয় গল, সখােন ঈ বর তার জ য একিট ান
র ত কের রেখিছেলন, সখােন স বারেশা ষাট িদন পয রিতপািলতা হেব।

৭ এরপর বেগ এক যু বেধ গল। মীখােয়ল ও তার অধীেন অ যা য বগদূতরা সই নােগর সে যু করল। সই
নাগও তার অপদূতেদর সে িনেয় যু করেত লাগল; ৮ িক সাপ যেথ শি শালী িছল না, তাই তারা বেগর ান হারােলা।
৯ সই িবরাট নাগেক বগ থেক পিৃথবীেত ছ ুঁেড় ফলা হল। এই িবরাট নাগ হল সই পরুােনা নাগ যােক িদয়াবল বা শয়তান
বলা হয়, স সম র জগতেক রা পেথ িনেয় যায়। সই নাগ ও তার স ী অপদূতেদর পিৃথবীেত ছ ুঁেড় ফলা হল।

১০ তখন আিম বেগ এক উ বর নেত পলাম, “এখন আমােদর ঈ বেরর জয়, পরা রম, রাজ ব, বিন ও তাঁর
রীে র কতৎৃ ব এেস পেডে়ছ। এসবই স ব হেয়েছ কারণ আমােদর ভাইেদর িব ে য দাষােরাপকারী, তােক নীেচ ছ ুঁেড়
ফেল দওয়া হেয়েছ। স িদন রাত আমােদর ঈ বেরর সামেন তােদর নােম দাষােরাপ করত। ১১ তারা মষশাবেকর রে

ও িনেজর িনেজর সা ্য বারা সই নাগেক পরা কেরেছ। তারা িনেজর রাণ তু কের রীে র জ য মতৃু্যবরণ করেত
র ত িছল। ১২ তাই বগ এবং সখােন বসবাসকারী তামরা সকেল আন কর! িক পিৃথবী ও সমেু রর িক দশাই না

হেব, কারণ িদয়াবল তামােদর কােছ নেম এেসেছ। স রােগ ফুঁসেছ, কারণ স জােন য তার আর বশী সময় বাকী নই।”
১৩ পের ঐ নাগ যখন দখল য পিৃথবীেত তােক ছ ুঁেড় ফলা হল, তখন য রীেলাকিট পু র রসব কেরিছল, সই
রীেলাকিটর পছেন স তাডা় করেত ছটুল। ১৪ িক সই রীেলাকিটেক খবু বড় ঈগেলর িট ডানা দওয়া হল, যন য

রা র তার জ য িনিদ সই ােন স উেড় যেত পাের; সখােন স ঐ নােগর দিৃ থেক দূের সােড় িতন বছর পয িনরাপেদ
রিতপািলতা হেব। ১৫ তখন সই নাগ রীেলাকিটেক ল ্য কের তার মখু থেক নদীর জেলর মেতা জল রবাহ বইেয় িদল।

সই জল ব যার মেতা এমনভােব ধেয় এল যন তােক ভািসেয় িনেয় যেত পাের। ১৬ িক পিৃথবী সই রীেলাকিটেক
সাহা য করল; পিৃথবী তার মখু খেুল নােগর মখু থেক িনগত জল টেন িনল। ১৭ তখন সই নাগ রীেলােকর ওপর রেগ
িগেয় ঈ বেরর আেদশ পালনকারী ও যী র স য িশ াসকল ধারণকারী তাঁর বািক সব স ােনর সে যু করেত গল;

১৮ আর সই নাগ সমেু রর তীের বালকুার ওপর িগেয় দাঁডা়ল।

িট প

১৩ ১ এরপর আিম দখলাম সমেু রর ম য থেক একটা প উেঠ আসেছ, তার দশটা িশং ও সাতটা মাথা; আর তার সই
দশটা িশং-এর রে যকটােত মকুুট পরােনা আেছ। তার রিতিট মাথার ওপর ঈ বেরর িন াসচূক িবিভ নাম। ২ য

প িটেক আিম দখলাম, তােক দখেত একটা িচতা বােঘর মেতা। তার পা ভা ুেকর মেতা, তার মখুটা িসংেহর মেুখর মেতা।
সমু র তীেরর সই নাগ তার িনেজর মতা, তার িনেজর িসংহাসন ও মহাকতৎৃ ব এই প েক িদল।

৩ আিম ল ্য করলাম য তার একিট মাথায় যন এক মতৃু্যজনক ত রেয়েছ; িক সই মতৃু্যজনক তিটেক সািরেয়
তালা হল। এই দেখ সম জগেতর লাক আ য হেয় গল; আর তারা সই প র অনসুরণ করল। ৪ ঐ প েক এমন মতা
দবার জ য লােকরা সই নােগর আরাধনা করেত লাগল। তারা সই প রও আরাধনা কের বলল, “এই প র মেতা আর ক

আেছ, কই বা এর সে যু করেত স ম?”
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৫ গব করার ও ঈ বর িন া করার জ য সই প িটেক অনমুিত দওয়া হল। িবয়াি শ মাস ধের এই কাজ করার মতা
তােক দওয়া হল। ৬ তােত স ঈ বেরর অপমান করেত করল, ঈ বেরর নােমর, তাঁর বাস ােনর আর বগবাসী সকেলর
িন া করেত লাগল। ৭ ঈ বেরর পিব র লাকেদর সে যু করেত ও তােদর পরা করবার মতা তােক দওয়া হল; আর
জগেতর সম বংশ, লাকসমাজ, ভাষা ও জািতর ওপর কতৎৃ ব করার মতাও তােক দওয়া হল। ৮ পিৃথবীর সম মানষু,
যােদর নাম জগত সিৃ র আেগ থেক সই উৎসগীকৃত মষশাবেকর জীবন পু েক লখা হয় িন, তারা সকেল ঐ প র ভজনা
করেব। ইিন সই মষশাবক িযিন হত হেয়িছেলন।

৯ যার কান আেছ স নকু:
১০ ব ী হবার জ য য িন িপত
তােক ব ী হেত হেব,
যিদ তরবািরর আঘােত হত হওয়া কারও জ য
িনধািরত থােক তেব তােক তরবািরর আঘােত হত হেত হেব।
এর অথ ঈ বেরর পিব র লাকেদর ধয্ য ও িব বাস অব যই থাকেব।

১১ এরপর আিম পিৃথবীর ম য থেক আর একিট প েক উেঠ আসেত দখলাম। মষশাবেকর মেতা তার িট িশং িছল,
িক স নােগর মত কথা বলত। ১২ স ঐ রথম প িটর সম কতৎৃ ব রথম প র উপি িতেত রেয়াগ করল এবং সই
শি বেল িবে বর সকল লাকেক রথম প িটর আরাধনা করেত বা য করল, যার মাথার ত সের িগেয়িছল। ১৩ ি বতীয়
প িট মহা অেলৗিকক সব কাজ করেত লাগল, এমন িক সকেলর চােখর সামেন আকাশ থেক পিৃথবীেত আ ন নামাল।

১৪ এইভােব স রথম প র সবােথ তােক রদ শি র বেল অেলৗিকক কাজ কের পিৃথবীবাসীেদর ঠকাল। স পিৃথবীর
লাকেদর বলল, “ য প তরবািরর আঘােত আহত হেয়ও বঁেচ উেঠেছ, তার স ানােথ একিঢ মিূত গড।়” ১৫ এেক এমন
মতা দওয়া হল যােত স রথম প র রিতমার মে য রাণ স ার করেত পাের, যন সই রিতমা কথা বলেত পাের ও

য সই প র রিতমার আরাধনা না কের তােক হ যা করার আেদশ দয়। ১৬ এই প িক ু র, িক মহান, ধনী ও দির র,
বাধীন ও রীতদাস, সকলেক তােদর ডানহােত অথবা কপােল এক িবেশষ িচে র ছাপ িদেত বা য করাল। ১৭ কউই এই

িবেশষ িচে র ছাপ ছাডা় কনা- বচা করেত পারেব না। (এই িচ প র নােমর ছাপ অথবা সং যাসচূক ছাপ।)
১৮ য বিু মান স ঐ প র সং যা গণনা ক ক। এরজ য িব তার রেয়াজন। ঐ সং যািট একিট মানেুষর নােমর সং যা

আর সই সং যা হে ৬৬৬।

মিু র গীত

১৪ ১ এরপর আিম িসেয়ান পবেতর ওপর এক মষশাবকেক দাঁিডে়য় থাকেত দখলাম। তাঁর সে দাঁিডে়য় ১৪৪,০০০ জন
লাক। তােদর রে যেকর কপােল তাঁর নাম ও তাঁর িপতার নাম িলিখত।

২ পের আিম বগ থেক নেত পলাম রবল জলকে ােলর মেতা, রচ মঘ গজেনর মেতা এক ক বর; য বর আিম
নলাম তােত মেন হল যন একটা বীণাবাদক দল তাঁেদর বীণা বাজাে ন। ৩ তাঁরা সকেল িসংহাসেনর সামেন ও সই চারজন
রাণী ও রাচীনেদর সামেন এক নতনু গীত গাইিছেলন। পিৃথবী থেক যােদর মূ য িদেয় কনা হেয়িছল সই ১৪৪,০০০ জন

লাক ছাডা় আর অ য কউই সই গান িশখেত পারল না।
৪ এই ১৪৪,০০০ জন লাক হেলন তাঁরা যাঁরা রীেলাকেদর সংসেগ িনেজেদর কলিুষত কেরন িন, কারণ তাঁরা খাঁিট।

মষশাবক যখােন যান তাঁরা সখােনই তাঁেক অনসুরণ কেরন। পিৃথবীর লাকেদর ম য থেক এই ১৪৪,০০০ জন লাকেক
মু করা হেয়েছ। ঈ বর ও মষশাবেকর উে ে য তাঁরা মনু যেদর ম য থেক অি রমাংশ েপ গহৃীত হেয়েছন। ৫ তাঁেদর
মেুখ কান িম যা কথা পাওয়া যায় িন। তাঁরা িনেদাষ।

িতনজন বগদূত
৬ পের আিম আর একজন বগদূতেক আকাশপেথ উেড় যেত দখলাম। পিৃথবীবাসী লাকেদর কােছ, পিৃথবীর সকল জািত,

উপজািত, সকল ভাষাভাষী লােকর কােছ ঘাষণা করার জ য এই বগদূেতর কােছ িছল অন কালীন সসুমাচার। ৭ বগদূত
উদা কে এই কথা বলেলন, “ঈ বরেক ভয় কেরা ও তাঁর রশংসা কেরা, কারণ সময় হেয়েছ যখন ঈ বর সম লাকেদর
িবচার করেবন। িযিন বগ, পিৃথবী, সমু র ও সম জেলর উৎস সিৃ কেরেছন, সই ঈ বেররই উপাসনা কেরা।”

৮ এরপর রথম বগদূতেদর িপছন িপছন ি বতীয় বগদূত উেড় এেস বলেলন, “পতন হল! মহানগরী বািবেলর পতন
হল! স সম জািতেক ঈ বেরর রােধর ও তার যিভচােরর মিদরা পান কিরেয়েছ।”

৯ এরপর ঐ জন বগদূেতর পছেন আর এক বগদূত এেস িচৎকার কের বলেলন, “যিদ কউ সই প ও তার রিতমার
আরাধনা কের আর কপােল অথবা হােত তার ছাপধারণ কের ১০ তেব সও ঈ বেরর সই রাষ মিদরা পান করেব যা ঈ বেরর
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রােধর পাে র অিমি রত অব ায় ঢালা হে । পিব র বগদূতেদর ও মষশাবেকর সামেন বল গ েক ও আ েন পেুড়
তােক িক িনদা ণ য রণাই না পেত হেব। ১১ তােদর য রণার ধাঁয়া যগুপযােয় যেুগ যেুগ উপের উঠেত থাকেব। যাঁরা সই
প ও তাঁর মিূতর আরাধনা কের অথবা য কউ তার নােমর ছাপ ধারণ কের, তারা িদেন িক রােত কখনও িব রাম পােব না।”
১২ এখােনই ঈ বেরর পিব র লাকেদর ধেয্ যর রেয়াজন, যারা ঈ বেরর আ া পালন করেব ও যী র রিত িব বােস
ি র থাকেব।

১৩ এরপর আিম বগ থেক একটা রব নলাম, “তিুম এই কথা লখ; এখন থেক মতৃ লােকরা ধ য, যারা রভরু সে
যু থেক মতৃু্যবরণ কেরেছ।”

আ া একথা বলেছন, “ যাঁ, এ স য। তারা তােদর কেঠার পির রম থেক িব রাম লাভ করেব, কারণ তােদর সব সৎকম
তােদর অনসুরণ কের।”

পিৃথবীর শ য কতন
১৪ পের আিম তািকেয় দখলাম, আমার সামেন একখ সাদা মঘ। সই মেঘর ওপর মানবপেু রর ‡মেতা একজন বেস

আেছন। তাঁর মাথায় সানার মকুুট ও তাঁর হােত একটা ধারােলা কাে । ১৫ এরপর মি র থেক আর একজন বগদূত বাইের
এেলন। িযিন মেঘর ওপের বেস আেছন তাঁেক িতিন বলেলন, “আপনার কাে চালান ও শ য সং রহ ক ন, কারণ শ য
সং রেহর সময় হেয়েছ। পিৃথবীর সব শ য পেকেছ।” ১৬ তাই িযিন সই মেঘর ওপর বেসিছেলন িতিন পিৃথবীর ওপর কাে
চালােলন আর পিৃথবীর ফসল তালা হল।

১৭ এরপর বেগর মি র থেক আর একজন বগদূত বিরেয় এেলন। এই বগদূেতর হােত এক ধারােলা কাে িছল,
১৮ আর য েবদী থেক অ য এক বগদূত উেঠ এেলন, যাঁর আ েনর ওপের কতৎৃ ব করার মতা িছল। িতিন ঐ ধারােলা
কাে হােত য বগদূত িছেলন তার উে ে য িচৎকার কের এই কথা বলেলন, “ তামার ধারােলা কাে লাগাও, পিৃথবীর সম
আ ুর েতর আ ুেরর থাকা িল কাট, কারণ সম আ ুর পেক গেছ।” ১৯ তখন সই বগদূত পিৃথবীর ওপর কাে চািলেয়
পিৃথবীর সম আ ুর সং রহ কের ঈ বেরর রােধর মাডা়ইকেল ঢেল িদেলন। ২০ নগেরর বাইের মাডা়ইকেল আ ুর িল
মাডা়ই করা হেল পের সই মাডা়ইকল থেক র িনঃসতৃ হল। সই র উ তায় ঘাডা়র এক বলগা পয এবং রে ব ২০০
মাইল রবািহত হল।

শষ আঘােতর বগদূতগণ

১৫ ১ পের আিম বেগ আর একিট মহ ও িব য়কর িচ দখলাম। স ম বগদূতেক স আঘাত িনেয় আসেত দখলাম।
এ িলই শষতম আঘাত। এই আঘাত িলর বারা ঈ বেরর মহাে রােধর অবসান হেব।

২ এরপর আিম অি িমি রত কাঁেচর সমেু রর মত িকছ ুএকটা দখলাম। যারা সই প , তার মিূত ও তার নােমর সং যােক
জয় কেরেছ, তারা ঈ বেরর দওয়া বীনা হােত ধের সই কাঁেচর সমেু রর তীের দাঁিডে়য় িছল। ৩ তারা ঈ বেরর দাস মািশর
গীত ও মষশাবেকর গীত গাইিছল:
“ হ রভু ঈ বর ও সবশি মান,
মহ ও আ য তামার ি রয়া সকল,
হ জািতবেৃ র রাজন!
যায় ও স য তামার পথ সকল।

৪ হ রভ,ু ক না তামার নােমর রশংসা করেব?
কারণ তিুমই একমা র পিব র।
সম জািত তামার সামেন
এেস তামার উপাসনা করেব,
কারণ তামার যায়স ত কাজ রকািশত হেয়েছ।”

৫ এরপর আিম বেগর মি র, ঈ বেরর পিব র উপি িতর তাঁবু দখলাম। মি রিট খালা িছল। ৬ সই সাতজন বগদূত
যাঁেদর ওপর শষ সাতিট হানবার মতা দওয়া হেয়িছল, তাঁরা সই মি র থেক বাইের এেলন। তাঁরা িচ র মসীনার
পাশাক পিরিহত, তাঁেদর বেুক সানার িফেত বাঁধা। ৭ পের সই চার রাণীর ম য থেক একজন ঐ সাতজন বগদূতেদর হােত

এেক এেক তেুল িদেলন সাতিট সানার বািট, স িল যগুপযােয় যেুগ যেুগ জীব ঈ বেরর রােষ পিরপণূ। ৮ তােত ঈ বেরর

‡১৪:১৪ মানবপু র দািন. ৭:১৩-১৪; যী িনেজর জ য রায় এই নাম যবহার করেতন।
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মিহমা ও পরা রম হেত উৎপ ধাঁয়ায়় মি রিট পিরপণূ হল। আর সই স বগদূতেদর স আঘাত শষ না হওয়া পয
কউ মি েরর মে য রেবশ করেত পারল না।

ঈ বেরর রাধপণূ পা রসকল

১৬ ১ তখন আিম মি র থেক এক উদা ক বর নেত পলাম, তা ঐ সাতজন বগদূতেক বলেছ, “যাও, ঈ বেরর
রােষর সই সাতিট বািট পিৃথবীেত ঢেল দাও।”

২ তখন রথম বগদূত িগেয় পিৃথবীর ওপের তাঁর বািটিট ঢেল িদেলন, তােত যারা সই প র ছাপ ধারণ কেরিছল, যারা
তাঁর মিূতর উপাসনা কেরিছল তােদর গােয় এক কুৎ িসত বদনাদায়ক ঘা দখা িদল।

৩ এরপর ি বতীয় বগদূত তাঁর বািটিট সমেু রর উপর ঢেল িদেলন। তােত সমেু রর জল মরা মানেুষর রে র মেতা হেয়
গল, আর তােত সমেু রর মে য যত জীব রাণী িছল সবই মারা পডল়।

৪ এরপর ততৃীয় বগদূত তাঁর বািটিট পিৃথবীর নদনদী ও জেলর উৎেস ঢেল িদেলন, তােত সব জল র হেয় গল। ৫ তখন
আিম জল সমেূহর বগদূতেক বলেত নলাম:
“তিুম আছ ও িছেল,
তিুমই পিব র,
তিুম যায়পরায়ণ কারণ তিুম এইসব িবষেয়র িবচার কেরছ।
৬ ওরা পিব র লাকেদর ও ভাববাদীেদর র পাত কেরেছ;
আর তার রিতফল ব প আজ তিুমও এইসব লাকেক র পান করেত িদেয়ছ,
এটাই এেদর রা য।”
৭ তখন আিম য েবদীেক বলেত নলাম,
“ যাঁ, রভু ঈ বর িযিন সবশি মান,
তামার িবচার স য ও যায়স ত।”

৮ পের চতথু বগদূত সেূযর ওপের তাঁর বািটিট ঢেল িদেলন। তােত লাকেদর আ েন পাডা়বার মতা সযূেক দওয়া
হল। ৯ তখন সই রচ তােপ মানষুেদর পাডা়েনা হল। ঈ বরেক তারা অিভশাপ িদেত লাগল। এই সম আঘােতর উপর
ঈ বেরর কতৎৃ ব িছল; িক তারা তবু তােদর মন ফরােলা না আর ঈ বেরর মিহমা কীতন করল না।

১০ এরপর প ম বগদূত তাঁর বািটিট সই প র িসংহাসেনর ওপর ঢেল িদেলন। ফেল তার রাে যর সব জায়গায় ঘার
অ কার হেয় গল, আর লােকরা য রণায় িনেজেদর িজভ কামডা়েত লাগল। ১১ বদনা ও েতর জ য তারা বেগর ঈ বরেক
অিভশাপ িদেত লাগল, িক তারা তােদর কৃতকেমর জ য অনেুশাচনা করল না।

১২ এরপর ষ দূত তাঁর বািটিট িনেয় মহানদী ইউে রিটেসর ওপর ঢেল িদেলন। তােত নদীর জল িকেয় গল ও রাে যর
রাজােদর জ য আসার পথ র ত হল। ১৩ এরপর আিম দখলাম সই সােপর মখু থেক, প র মখু থেক ও ভ ভাববাদীর
মখু থেক যােঙর মেতা দখেত একিট একিট কের িতনিট অ িচ আ া বিরেয় এল। ১৪ সই অ িচ আ ারা ভেূতর আ া,
যারা নানা অেলৗিকক কাজ কের। তারা সবশি মান ঈ বেরর িব ে মহািবচােরর িদেন যু করার জ য সম জগৎ ঘেুর
রাজােদর একি রত করল।

১৫ “ শান! চার যমন আেস আিম তমিন আসব। ধ য সই যি য জেগ থােক, আর িনেজর পাশাক িনেজর কােছ
রােখ, যােত তােক উল হেয় না বডা়েত হয় এবং ল ায় না পডে়ত হয়।”

১৬ পের ঐ অ িচ আ ারা ই রীয় ভাষায় যােক হরমািগেদান বেল সই ােন িনেয় এেস রাজােদর একি রত করল।
১৭ এরপর স ম বগদূত আকােশর ওপর তাঁর বািটিট ঢেল িদেলন। তখন বেগর মি েরর সই িসংহাসন থেক শানা

গল এক পরম উদা ক বর, “সমা হল!” ১৮ তােত িব ্যৎ-ঝলক, মঘ-গজন, ব রপাত এবং ভয় র এক ভিূমক হল।
পিৃথবীেত মানেুষর উৎপি কাল থেক এমন ভিূমক আর কখনও হয় িন। ১৯ সই মহানগরী তােত ভেঙ টকুেরা হেয় গল,
আর ধিূলসাৎ হেয় গল িবধমীেদর সব শহর। ঈ বর মহান বািবলেক শাি িদেত ভেুল যান িন। িতিন তাঁর রচ রােধ
পণূ সই পানপা র মহানগরীেক িদেলন। ২০ এর ফেল সম বীপ অদ ৃ য হেয় গল, আর পবতমালা সমভিূম হেয় গল।
২১ আকাশ থেক মানেুষর ওপের িবরাট িবরাট িশলা পডে়ত লাগল, এক একিট িশলা িছল এক এক মন ভারী; আর এই িশলা
বিৃ র জ য লাকরা ঈ বেরর িন া করেত লাগল, কারণ সই আঘাত িছল িনদা ণ ভয় র এক আঘাত।
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প র ওপের রীেলাক

১৭ ১ এরপর ঐ সাতিট বািট যােদর হােত িছল, সই সাতজন বগদূতেদর মে য একজন এেস আমায় বলেলন, “এস, ব
নদীর ওপের য মহােব যা বেস আেছ, আিম তামােক তার িক শাি হেব তা দখােবা। ২ তার সে পিৃথবীর রাজারা

যৗন পাপ কেরেছ, আর পিৃথবীর লাকরা তার অসৎ যৗন ি রয়ার মিদরা পান কের ম হেয়েছ।”
৩ তখন িতিন আ ার পিরচালনায় আমােক রা েরর মে য িনেয় গেলন। সখােন আিম একিট নারীেক দখলাম, স লাল

রেঙর এক প র ওপর বেস আেছ। সই প িটর সাতটা মাথা ও দশটা িশং, তার সারা গােয় ঈ বর িন া সচূক নাম লখা িছল।
৪ সই নারীর পরেন িছল ব নী ও লাল রেঙর বসন, সানা ও ব মূ য মিণ-মু া খিচত অল ার তার অে , তার হােত সানার
একিট পানপা র িছল, ঘ ৃ য রে য ও তার যৗন পাপ মািলে য তা পণূ। ৫ তার কপােল রহ যপণূ এক নাম লখা আেছ:

মহতী বািবল,
পিৃথবীর ব যােদর
এবং পিৃথবীর যাবতীয় ঘ ৃ য িজিনেসর জননী।
৬ আিম দখলাম, সই নারী ঈ বেরর পিব র লাকেদর রে মাতাল হেয় আেছ। এই পিব র লাকরাই যী র িবষেয়

সা ্য িদেয়িছল।
সই নারীেক দেখ আিম রীিতমেতা অবাক হেয় গলাম। ৭ সই বগদূত আমায় িজে স করেলন, “তিুম অবাক হ কন?

আিম ঐ নারী ও তার বাহন প স েক িনগঢূ়তৎ ব জানাি । ঐ প িটর সাতিট মাথা এবং দশিট িশং আেছ। ৮ তিুম য প েক
দখেল, এক সময় স বঁেচ িছল, িক এখন স বঁেচ নই। স পাতাল থেক উেঠ আসেব ও তার বংস ােন যােব। জগৎ 

প েনর সময় থেক পিৃথবী িনবাসী যত লােকর নাম জীবন পু েক িলিখত নই, তারা ঐ প েক দেখ িবি ত হেব, কারণ
প িট একিদন িছল, এখন আর নই, িক পের আবার আসেব।

৯ “এটা বাঝার জ য িব মেনর রেয়াজন। ঐ স ম ক হে স পবত, যার ওপর ঐ নারী বেস আেছ। তারা আবার
স রাজার রতীক। ১০ তােদর মে য রথম পাঁচ জেনর পতন হেয়েছ। একজন আেছ আর অ য জন এখনও আেস িন। স
এেল কবল অ কালই থাকেব। ১১ য প এক সমেয় জীিবত িছল, আর এখন নই, সই হে অ ম রাজা। এই অ ম রাজা
সই সাত রাজার একিট আর স তার বংেসর িদেক যাে ।

১২ “আর তিুম য দশিট িশং দখেল তা হল দশিট রাজা, তারা এখনও রা য পায় িন, িক সই প র সে এক ঘ ার
জ য রাজােদর মেতা কতৎৃ ব করার মতা পােব। ১৩ এই দশ রাজার উে য এক, তারা িনেজেদর মতা ও কতৎৃ ব সই
প েক দেব। ১৪ তারা মষশাবেকর সে যু করেব িক মষশাবক তােদর পরািজত করেব কারণ িতিন রভেুদর রভু ও
রাজােদর রাজা। িতিন তাঁর মেনানীত এবং িব ব লাকেদর সাহাে য তােদর পরািজত করেবন। এই লাকেদর িতিন আ বান
কেরিছেলন।”

১৫ আর বগদূত আমায় বলেলন, “ দখ, ঐ গিণকা য জেলর ওপর বেস আেছ, সই জল হে জািতগণ, রজাগণ, জনগণ
ও িভ ভাষাভাষীর লাকসমহু। ১৬ তিুম য দশটা িশং ও প েক দখেল, তারা ঐ গিণকােক ঘণৃা করেব। তারা তার সব িকছ ু
কেড় িনেয় তােক উল কের তার দহটােক খােব, তারপর তােক আ েন পিুডে়য় দেব। ১৭ এসব ঘটেব কারণ ঈ বর তাঁর

ই া পরূণ করেত তােদর দেয় এই রবিৃ দেবন। সজ য তারা সকেল একিচ হেয় য পয ঈ বেরর বা য সফল না
হয় সই পয িনেজর িনেজর মতা সই প েক দেব, যােত স রাজ ব করেত পাের। ১৮ তিুম য নারীেক দখেল স ঐ
মহানগরীর রতীক, য পিৃথবীর রাজােদর ওপের কতৎৃ ব কের।”

বািবল বংস হল

১৮ ১ এইসব ঘটনার পর আিম আর একজন বগদূতেক বগ থেক নেম আসেত দখলাম। িতিন মহাপরা রা বগদূত,
তাঁর যািত সম পিৃথবীেক আেলািকত কের তলুল। ২ িতিন রবল শেদ চঁিচেয় উঠেলন:

“পতন হল!
মহানগরী বািবেলর পতন হল!
স ভেূতর আবােস পিরণত হেয়েছ।
সই নগরী হেয়েছ সব রকেমর অ িচ আ ার আবাস।
স যেতা অ িচ পাখীেদর বাসা এবং যেতা নাংরা

ও ঘ ৃ য প েদর নগরীেত পিরণত হেয়েছ।
৩ পিৃথবীর সম মানষু তার অসৎ যৗন পােপর মিদরা
ও ঈ বেরর রাষ মিদরা পান কেরেছ।
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পিৃথবীর রাজারা তার সে যিভচার কেরেছ;
আর পিৃথবীর যবসায়ীরা তার অসংযত িবলািসতার সবুােদ ধনবান হেয় উেঠেছ।”

৪ এরপর আিম বগ থেক আর একিট ক বর নেত পলাম, স বলেছ:
“ হ আমার রজারা, ওখান থেক বিরেয় এস,
তামরা যন ওর পােপর ভাগী না হও;

আর ওর রা য আঘাত যন তামােদর ওপর না আেস।
৫ কারণ ওর পাপ ূপীকৃত হেয় গগণচু বী হেয়েছ;
আর ঈ বর ওর সব অপরাধ রণ কেরেছন।
৬ স অপেরর সে যমন যবহার কেরেছ, তামরাও তার রিত স প যবহার কর।
স যমন কাজ কেরেছ, তামরা তার ি ব ণ রিতফল তােক দাও।

অপেরর জ য পানপাে র স য পিরমাণ মশােতা
তামরা তার জ য সই পাে র ি ব ণ মশাও।

৭ স (বািবল) যত অহ ার ও িবলািসতায় জীবন কাটােতা
তামরা তােক তত য রণা ও মেনাক দাও।

কারণ স িনেজর িবষেয় বলত, ‘আিম রাণী, রাণীর মেতাই িসংহাসেন বেস আিছ।
আিম িবধবা নই,
আর আিম কখনই ঃখ পাব না।’
৮ অতএব এক িদেনর মে যই তার ওপর এই আঘাত আসেব;
মতৃু্য, শাক ও িভ আর আ েন
পিুডে়য় তােক বংস করা হেব।
কারণ রভু ঈ বর িযিন তার িবচার কেরেছন িতিন সবশি মান।

৯ “জগেতর য সব রাজারা তার সে যৗন পােপ িল হেয়েছ ও িবলােস কািটেয়েছ, তারা তােক বলেত দেখ ও তার
থেক ধাঁয়া উঠেত দেখ িবলাপ ও হাহাকার করেব।” ১০ তার য রণার ভয়াবহতা দেখ ভেয় দূের দাঁিডে়য় বলেব:

‘হায়! হায়! হ মহান নগরী!
ও শি শালী বািবল নগরী!
এক ঘ ার মে যই তামার ওপর শাি নেম এল!’

১১ “আর পিৃথবীর যবসায়ীরা তার (বািবেলর) জ য কাঁদেছ ও হাহাকার করেছ, কারণ তােদর বািণ য র য আর কউ
কেন না। ১২ তােদর বািণ য র য িল িছল: সানা, েপা, মিণ, মু া, মসীনার কাপড,় ব নী রেঙর কাপড,় রশেমর কাপড,়

লাল রেঙর কাপড,় সব রকেমর চ ন কাঠ, হািতর দাঁেতর তরী িবিভ িজিনসপ র, মূ যবান কাঠ, িপতেলর, কাঁসার, লাহার
ও মােবল পাথেরর সব রকেমর পা র, ১৩ আর দা িচিন, মশলা, ধপূ, সগুি িনযাস, ম িক, গ ্ ল, মদ ও জলপাইেয়র তল,
ময়দা, আটা, গ , মষ, ঘাডা়র গাডী় আর মানেুষর দহ এবং রাণও। সই যবসায়ীরা কঁেদ কঁেদ বলেব:
১৪ ‘ হ বািবল, য সব ভাল ভাল িজিনেসর ওপর তামার মন পেড় িছল তার সবই তামার কাছ থেক চেল গেছ।
তামার সব রকেমর িবলািসতা ও শাভা রাচযু্য সবই বংস হেয় গেছ।

তিুম তা আর কখনই দখেত পােব না।’
১৫ “ঐ সব িজিনেসর যবসায়ীরা তার ধেন ধনী হেয়িছল, তারা তার য রণা দেখ ভেয় দূের দাঁিডে়য় কাঁদেব, আর হাহাকার

কের বলেব:
১৬ ‘হায়! হায়! হায় মহানগরী!
স মসীনার কাপড,় ব নী রেঙর কাপড়

ও লাল রেঙর কাপড় পরত।
স সানা, মিণ, মু া খিচত গয়না পরত।

১৭ এক ঘ ার মে য তার সই মহাস দ বংস হল!’
“আর রে যক জাহােজর রধান কমচারীরা, জলপেথর যা রীরা, নািবকরা ও সমেু রই জীিবকা যােদর, তারা সকেল বািবল

থেক সের দাঁডা়েলা। ১৮ বল বািবেলর ধাঁয়া দেখ তারা িচৎকার কের বলেত লাগল, ‘আর কান নগর এই মহানগরীর মত
িছল না!’ ১৯ তারা সকেল িনেজেদর মাথায় ধেুলা িছিটেয় হাহাকার কের বলেত লাগল:
‘হায়! হায়! ঐ মহানগরীর িক দশাই না হল!
যার স েদ সমু রগামী জাহােজর কতারা ধনবান হত,
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এক ঘ ার মে য স বংস হেয় গল।
২০ এই জ য হ বগ, উ িসত হও!
হ ঈ বেরর পিব র লাকরা! হ রিরতরা আর ভাববাদীরা, উ িসত হও!

কারণ স তামােদর রিত য অ যায় কেরেছ, ঈ বর তার শাি তােক িদেয়েছন।’”
২১ পের এক পরা রা বগদূত খবু বড় যাঁতার মেতা পাথর তেুল িনেয় সমেু র ফেল িদেয় বলেলন:

“মহানগরী বািবলেক এই পাথরিটর মেতা ছ ুঁেড় ফলা হেব;
আর িচরকােলর মেতা স িনি হেয় যােব।
২২ তামার মে য বীণাবাদক, বাঁশীবাদক, তরূীবাদক ও গায়কেদর গান-বাজনা আর কখনও শানা যােব না।
তামার মে য আর কখনও কান িশ কারেক পাওয়া যােব না,

গম ভাঙার যাঁতার শদ আর কখনও শানা যােব না।
২৩ তামার মে য আর কখনও রদীপ বলেব না,
বর-কেণর কথাবাতা আর কখনও শানা যােব না।
তামার যবসায়ীরা পিৃথবীর মে য িব যাত হেয়িছল।
তামার ত র-মে রর জা েত সম জািত রা হেয়িছল।

২৪ বািবল সম ভাববাদী, ঈ বেরর পিব র লাক,
আর পিৃথবীেত যত লাকেক হ যা করা হেয়েছ, তার র পােতর দােষ দাষী।”

বেগর লাকরা ঈ বেরর রশংসা করল

১৯ ১ এরপর আিম বেগ এক িবশাল জনতার কলরব নলাম। সই লাকরা বলেছ:
“হাি লইুয়া!

জয়, মিহমা ও পরা রম আমােদর ঈ বেররই,
২ কারণ তাঁর িবচারসকল স য ও যায়।
িতিন সই মহান গিণকার িবচার িন কেরেছন,
য তার যৗন পাপ বারা পিৃথবীেক কলিুষত করত।

ঈ বেরর দাসেদর র পােতর রিতেশাধ িনেত ঈ বর সই ব যােক শাি িদেয়েছন।”
৩ তারপর বেগর সই লােকরা বেল উঠল:

“হাি লইুয়া!
সই ব যা ভ ীভতূ হেব এবং যগু যগু ধের তার ধাঁয়া উঠেব।”

৪ এরপর সই চি বশজন রাচীন ও চারজন রাণী িসংহাসেন িযিন বেসিছেলন, সই ঈ বেরর চরেণ মাথা নত কের তাঁর
উপাসনা কের বলেলন:
“আেমন, হাি লইুয়া!”

৫ পের িসংহাসন থেক এক বাণী িনগত হল, ক যন বেল উঠল:
“ হ আমার দাসরা, তামরা যারা তাঁেক ভয় কর,
তামরা ু র িক মহান, তামরা সকেল ঈ বেরর রশংসা কর!”

৬ পের আিম িবরাট জনসমেু রর রব, রবল জলকে াল ও রচ মঘগজেনর মেতা এই বাণী নলাম:
“হাি লইুয়া!
আমােদর রভু িযিন সবশি মান ঈ বর,
িতিন রাজ ব কেরেছন।
৭ এস, আমরা আন ও উ াস কির, আর তাঁর মিহমা কীতন কির,
কারণ মষশাবেকর িববােহর িদন এল।
তাঁর বধওূ িববােহর জ য িনেজেক র ত কেরেছ।
৮ তােক পিরধান করেত দওয়া হল
িচ র উ বল মসীনার বসন।”

( সই মসীনার বসন হল ঈ বেরর পিব র লাকেদর সৎকেমর রতীক।)
৯ এরপর িতিন আমায় বলেলন, “তিুম এই কথা লখ। ধ য তারা, যারা মষশাবেকর িববােহ িনমি রত হেয়েছ।” তারপর

দূত আমায় বলেলন, “এ িল ঈ বেরর স য বা য।”
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১০ আিম তাঁেক উপাসনা করার জ য তাঁর চরেণ মাথা নত করলাম। িক বগদূত আমায় বলেলন, “আমার উপাসনা কেরা
না! আিম তামারই মত এবং তামার য ভাইরা যী র সা ্য ধের রেয়েছ তােদর মেতা এক দাস। ঈ বেররই উপাসনা কর,
কারণ ভাববাদীর আ াই হল যী র সা ্য।”

বত অে বর চালক
১১ এরপর আিম দখলাম, বগ উ ু , আর সখােন সাদা একটা ঘাডা় দাঁিডে়য় আেছ। তার ওপর িযিন বেস আেছন, তাঁর

নাম “িব ব ও স যময়” আর িতিন যায়িস িবচার কেরন ও যু কেরন। ১২ আ েনর িশখার মেতা তাঁর চাখ, আর তাঁর
মাথায় অেনক িল মকুুট আেছ; সই মকুুট িলর উপর এমন এক নাম লখা আেছ, যার অথ িতিন ছাডা় অ য আর কউ জােন
না। ১৩ রে ডাবােনা পাশাক তাঁর পরেণ; তাঁর নাম ঈ বেরর বা য। ১৪ বেগর সনাবািহনী সাদা ঘাডা়য় চেড় তাঁর পছেন
পছেন চেলিছল। তােদর পরেণ িছল িচ র মসীনার পাশাক। ১৫ একিট ধারােলা তরবাির তাঁর মখু থেক বিরেয় আসিছল,

যা িদেয় িতিন পিৃথবীর সম জািতেক আঘাত করেবন। লৗহ যি হােত জািতবেৃ র ওপর িতিন শাসন পিরচালনা করেবন।
সবশি মান ঈ বেরর রচ রােধর কুে িতিন সব রা া মাডা়ই করেবন। ১৬ তাঁর পাশােক ও উ েত লখা আেছ এই
নাম:

“রাজােদর রাজা ও রভেুদর রভ।ু”
১৭ পের আিম দখলাম, একজন বগদূত সেূযর মে য দাঁিডে়য় আেছন। িতিন উঁচু আকাশ পেথ য সব পািখ উেড় যাে ,

তােদর উে ে য খবু জাের িচৎকার কের বলেলন: “এস, ঈ বর য মহােভােজর আেয়াজন কেরেছন, তার জ য এক জায়গায়
জেডা় হও। ১৮ এক, রাজােদর, রধান সনাপিতেদর ও বীরপু ষেদর মাংস, ঘাডা় ও ঘাড-়সওয়ারেদর মাংস, বাধীন অথবা

রীতদাস, ু র অথবা মহান সকল মানেুষর মাংস খেয় যাও।”
১৯ তখন আিম দখলাম ঐ ঘাডা়র ওপর িযিন বেসিছেলন, িতিন ও তাঁর স যেদর সে সই প ও পিৃথবীর রাজারা তােদর

সম সনাবািহনী িনেয় যু করার জ য এক র হল। ২০ িক সই প ও ভ ভাববাদীেক ধরা হল। এই সই ভ ভাববাদী,
য প র জ য অেলৗিকক কাজ কেরিছল। এই অেলৗিকক কােজর বারা ভ ভাববাদী তােদর রতারণা কেরিছল যােদর সই

প র িচ িছল এবং যারা তার উপাসনা কেরিছল। ভ ভাববাদী এবং প িটেক বল গ েকর রেদ ছ ুঁেড় ফলা হল। ২১ যারা
বাকী থাকল তারা সকেল সই সাদা ঘাডা়র সওয়ারীর মখু থেক বিরেয় আসা ধারােলা তেলায়ােরর আঘােত মারা পডল়; আর
সম পািখ তােদর মাংস খেয় ত ৃ হল।

এক হাজার বছর

২০ ১ এরপর আিম একজন বগদূতেক বগ থেক নেম আসেত দখলাম। সই বগদূেতর হােত িছল অতল গ বেরর
চািব আর একটা বড় শকল। ২ িতিন সই নাগেক ধরেলন, এ সই পরুােনা সাপ, িদয়াবল বা শয়তান, িতিন তােক

হাজার বছেরর জ য বঁেধ রাখেলন। ৩ বগদূত তােক অতল গ বেরর মে য ছ ুঁেড় ফেল গ বেরর মখু ব করেলন ও তা
সীলেমাহর কের িদেলন, যােত হাজার বছর পণূ না হওয়া পয স পিৃথবীর জািতব ৃ েক আর িব রা করেত না পাের। ঐ
হাজার বছর পণূ হেল িকছ ু কােলর জ য তােক ছাডা় হেব।

৪ পের আিম কেয়কিট িসংহাসন দখলাম আর তার ওপর যাঁরা বেস আেছন তাঁেদর সকলেক িবচার করার মতা দওয়া
হেয়েছ। যী র িবষেয় সা ্য দবার জ য ও ঈ বেরর বাণী রচােরর জ য যােদর িশরে দ করা হেয়িছল, যারা সই প েক
ও তার মিূ েক পজূা কের িন, িনেজেদর কপােল বা হােত তার ছাপ নয় িন, তােদর রাণ দখেত পলাম। আর তারা সকেল
পনুজীিবত হেয় সই হাজার বছর ধের রীে র সে রাজ ব করল। ৫ ( য পয সই হাজার বছর শষ না হল, স পয বািক
মতৃ লােকরা পনু ি ত হল না।)

এই হল রথম পনু ান। ৬ য কউ এই রথম পনু ােনর ভাগী হয় স ধ য ও পিব র। এইসব লাকেদর ওপর
ি বতীয় মতৃু্যর আর কান কতৎৃ ব নই। তারা বরং রীে র ও ঈ বেরর যাজক েপ তাঁর সে হাজার বছর ধের রাজ ব
করেব।

শয়তােনর পরাজয়
৭ সই হাজার বছর শষ হেল শয়তানেক অতল শী গ বেরর কারাগার থেক মু করা হেব। ৮ স সারা পিৃথবী জেুড় সম

জািতেক িব রা করেব। স গাগ ও মােগাগেকও িব রা করেব; শয়তান যেু র উে ে য তােদর এক র করেব। তােদর
সং যা সমু র সকেতর অগিণত বালকুণার মেতা।

৯ তারা পিৃথবীর ওপর িদেয় এিগেয় চলেব, আর ঈ বেরর লাকেদর িশিবর ও ঈ বেরর ি রয় নগরিট অবেরাধ করেব। িক
বগ থেক আ ন নেম শয়তােনর স যেদর বংস করেব। ১০ তখন সই শয়তান য তােদর রা কেরিছল তােক বল
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গ েকর রেদ ছ ুঁেড় ফলা হেব, যখােন সই প ও ভ ভাববাদীেদর আেগই ছ ুঁেড় ফলা হেয়েছ। সখােন যগু যগু ধের িদনরাত
তারা য রণা ভাগ করেব।

জগেতর মানেুষর িবচার
১১ পের আিম এক িবরাট বত িসংহাসন ও তার ওপর িযিন বেস আেছন তাঁেক দখলাম। তাঁর সামেন থেক পিৃথবী ও

আকাশ িবলু হল এবং তােদর কান অি ব রইল না। ১২ আিম দখলাম, ু র অথবা মহান সম মতৃ লাক সই িসংহাসেনর
সামেন দাঁিডে়য় আেছ। পের কেয়কিট র খালা হল এবং আরও একিট র খালা হল। সই র িটর নাম জীবন পু ক।
সই র িলেত মতৃেদর রে যেকর কােজর িববরণ িলিপব িছল এবং সই অনসুাের তােদর িবচার হল।

১৩ য সব লাক সমু র গেভ িনি হেয়িছল সমু র তােদর সঁেপ িদল, আর মতৃু্য ও পাতাল িনেজেদর মে য য সব মতৃ
যি িছল তােদর সমপণ করল। তােদর কৃতকম অনসুাের তােদর িবচার হল। ১৪ পের মতৃু্য ও পাতাল আ েনর রেদ ছ ুঁেড়
ফলা হল। এই আ েনর রদই হল আসেল ি বতীয় মতৃু্য। ১৫ জীবন পু েক যােদর নাম লখা দখেত পাওয়া গল না, তােদর

সকলেক আ েনর রেদ ছ ুঁেড় ফলা হল।

নতনু জ শােলম

২১ ১ এরপর আিম এক নতনু বগ ও নতনু পিৃথবী দখলাম, কারণ রথম বগ ও রথম পিৃথবী িবলু হেয় গেছ; এখন
সমু র আর নই। ২ আিম আেরা দখলাম, সই পিব র নগরী, নতনু জ শােলম, বগ হেত ঈ বেরর কাছ থেক

নেম আসেছ। কেন যমন তার বেরর জ য সােজ, সও সইভােব র ত হেয়িছল।
৩ পের আিম িসংহাসন থেক এক উদা িনেঘাষ নেত পলাম, যা ঘাষণা করেছ, “এখন মানেুষর মােঝ ঈ বেরর আবাস।

িতিন তােদর সে বাস করেবন ও তারা তাঁর রজা হেব। ঈ বর িনেজ তােদর সে থাকেবন ও তােদর ঈ বর হেবন। ৪ িতিন
তােদর চােখর সব জল মিুছেয় দেবন। মতৃু্য, শাক, কা া য রণা আর থাকেব না, কারণ পরুােনা িবষয় িল িবলু হল।”

৫ আর িযিন িসংহাসেন বেস আেছন িতিন বলেলন, “ দখ! আিম সব িকছ ু নতনু কের করিছ!” পের িতিন বলেলন, “ লখ,
কারণ এসব কথা স য ও িব বাসেযা য।”

৬ িযিন িসংহাসেন বেসিছেলন পের িতিন আমায় বলেলন, “স হল! আিম আলফা ও ওেমগা, আিমই আিদ ও অ । য
ত ৃ াত তােক আিম জীবন জেলর উৎস থেক িবনামেূ য জল দান করব। ৭ য িবজয়ী হয় স-ই এসেবর অিধকারী হেব। আিম
তার ঈ বর হব, আর স হেব আমার পু র। ৮ িক যারা ভী , অিব বাসী ঘ ৃ যেলাক, নরঘাতক, যৗনপােপ পাপ র , মায়াবী,

রিতমাপজূারী, যাঁরা িম যাবাদী, এেদর সকেলর ান হেব সই আ ন ও বল গ েকর রেদ; এই হল ি বতীয় মতৃু্য।”
৯ আর য স বগদূতেদর কােছ স স াপপণূ বািট িছল তােদর মে য শষ স ােপর বািটিট িযিন ঢেলিছেলন, িতিন

এেস আমায় বলেলন, “এস, আিম তামােক মষশাবেকর বধেূক দখাব।” ১০ আিম আ ার আেবেশ িছলাম, সই অব ায় িতিন
আমােক একটা খবু বড় উঁচু পাহােডর় ওপর িনেয় গেলন আর বেগ ঈ বেরর কাছ থেক য পিব র নগরী জ শােলম নেম
আসিছল তা দখােলন।

১১ তা িছল ঈ বেরর মিহমায় পণূ ব মূ য মিণর মেতা, তার উ বলতা সযূকা মিণর মেতা উ বল ও ব । ১২ নগেরর
রাচীরিট খবু উঁচু এবং বড় িছল। রাচীেরর বােরািট ফটক িছল। নগেরর বােরািট ফটেক বােরাজন বগদূত িছল। সই
বার িলর ওপর ই রােয়েলর বােরা গা ীর নাম লখা িছল। ১৩ পবূিদেক িতনিট দরজা, উ রিদেক িতনিট দরজা, দি ণ

িদেক িতনিট দরজা ও পি ম িদেক িতনিট দরজা। ১৪ নগেরর সই রাচীেরর বােরািট িভত পাথর িছল, আর সই সব িভত
পাথেরর ওপর মষশাবেকর বােরাজন রিরেতর নাম লখা আেছ।

১৫ বগদূত, িযিন আমার সে কথা বলিছেলন, তাঁর হােত ঐ নগরিট, তার সব দরজা ও তার রাচীর মাপবার জ য সানার
মাপকািঠ িছল। ১৬ ঐ নগরিট িছল চারেকাণা, দেঘ্য ও রে সমান। িতিন নগরিট সই মাপকািঠ িদেয় মাপেল দখা গল তা
দেঘ্য রে ও উ তায় সমান এবং সই মাপ হল ১৫০০ মাইল। ১৭ পের বগদূত নগেরর রাচীর মাপেল দখা গল তা ১৪৪

হাত উঁচ।ু বগদূত মানেুষর হােতর মাপ অনযুায়ী তা মাপেলন, এই মাপই িতিন যবহার কেরিছেলন। ১৮ রাচীেরর গাঁথিন
সযূকা মিণর এবং নগরিট িছল সানায় তরী, যটা িছল কাঁেচর মেতা ব । ১৯ নগেরর রাচীেরর িভত পাথর িলেত
সব ধরেণর মূ যবান মিণ খিচত িছল। রথমিট সযূকা মিণর, ি বতীয়িট নীলকা মিণর, ততৃীয়িট তা রমিণর, চতথুিট
পা ামিণর, প মিট ব য্যমিণর; ২০ ষ িট লাল বণ মিণর, স মিট বণ মিণর, অ মিট িফেরাজা মিণর, নবমিট পাখরাজ
মিণর, দশমিট হলদু সবজু বণ মিণর, একাদশতমিট র াভ ফলসাবণ মিণর, বাদশতমিট জামীরা মিণর।

২১ বােরািট িসংহ বার হে বােরািট মু া, একিট বার এক একিট মু ার তরী। নগেরর সডক়িট কাঁেচর মেতা ব খাঁিট
সানার তরী।
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২২ সই নগের আিম কান মি র দখলাম না, কারণ রভু ঈ বর সবশি মান ও মষশাবক হে ন সই নগেরর মি র।
২৩ নগরিট আেলািকত করার জ য সূয ও চাঁেদর রেয়াজন িছল না, কারণ ঈ বেরর মিহমা তা আেলাকময় কের, আর
মষশাবকই তার আেলা ব প। ২৪ এর আেলােত সম জািত চলােফরা করেব, আর জগেতর রাজারা তােদর রতাপ সখােন

িনেয় আসেব। ২৫ ঐ নগেরর িসংহ বার িল কান িদন কখনও ব হেব না, কারণ সখােন কখনও কান রাি র হেব না,
২৬ আর জািতবেৃ র সম রতাপ ও ঐ বয সই নগেরর মে য আনা হেব। ২৭ অ িচ কান িকছ ু শহের রেবশ করেত

পারেব না। কান মানষু য ঘ ৃ য কাজ কের অথবা য অসৎ স কখনও নগের রেবশ করেত পারেব না। কবল যােদর নাম
মষশাবেকর জীবন পু েক লখা আেছ ধু তারাই সখােন রেবশ করেত পারেব।

২২ ১ পের িতিন আমােক জীবনদায়ী জেলর একিট নদী দখােলন। এই নদী িটেকর মেতা ব , তা ঈ বেরর ও
মষশাবেকর িসংহাসন থেক বেয় চেলেছ। ২ নদীিট নগেরর রাজপেথর মাঝখান িদেয় বেয় চেলেছ। নদীর ই তীেরই

জীবনব ৃ আেছ। বছেরর বােরা মাসই তােত বােরা বার ফল ধের, রিত মােস নতনু নতনু ফল হয়। সই জীবন বেৃ র পাতা
জািতবেৃ র আেরা য দায়ক।

৩ নগরীেত অিভশ কান িকছইু থাকেব না, সখােন অিধি ত থাকেব ঈ বর ও মষশাবেকর িসংহাসন। সখােন ঈ বেরর
দাসরা তাঁর উপাসনা করেব, ৪ তারা তাঁর রীমখু দশন করেব; আর ঈ বেরর নাম তােদর কপােল লখা থাকেব। ৫ সখােন
রাি র আর হেব না, রদীেপর আেলা বা সেূযর আেলার কান রেয়াজন হেব না, কারণ রভু ঈ বর তখন সবার ওপর তাঁর
আেলা ছিডে়য় দেবন; আর তারা যেুগ যেুগ িচরকাল রাজার মত রাজ ব করেব।

৬ তখন বগদূত আমায় বলেলন, “এই সম কথা স য ও িব বাসেযা য। রভ,ু িযিন সই ভাববাদীেদর আ ার ঈ বর,
িতিন তাঁর বগদূতেক পািঠেয়েছন তাঁর দাসেদর সই সবিকছ ু দখাবার জ য, যা শী রই ঘটেব। ৭ ‘ শান, আিম শী রই আসিছ।
ধ য সই জন, য এই পু েকর িলিখত ভাববাণী পালন কের।’”

৮ আিম যাহন এইসব দখলাম ও নলাম। এইসব দখা ও শানার পর, য দূত আমােক এইসব দখাি েলন, তাঁর
আরাধনার জ য আিম তাঁর পােয়র ওপর উপডু় হেয় পডল়াম। ৯ িতিন তখন আমায় বলেলন, “আমার উপাসনা কেরা না! আিম
তামার ও তামার ভাইেদর অথাৎ ভাববাদীেদর মত একজন দাস। আিম সই সম লােকর মত যারা এই পু েকর বা য
মেন চেল। একমা র ঈ বেররই উপাসনা কর।”

১০ সই বগদূত আমােক আেরা বলেলন, “তিুম এই পু েকর ভাববাণী িল গাপন রেখা না, স সব কথা পণূ হবার সময়
হেয় এেসেছ। ১১ য অ যায় করেছ, স আেরা অ যায় ক ক; আর য কলিুষত, স কলিুষত থাকুক। য ধািমক স এর পের
আেরা ধমাচরণ ক ক; আর য পিব র স আেরা পিব র হা ।”

১২ “ শান! আিম শী রই আসিছ! আিম দবার জ য পরু ার িনেয় আসিছ, যার যমন কাজ সই অনসুাের স পরু ার পােব।
১৩ আিম আল ্ফা ও ওেমগা, রথম ও শষ, আিদ ও অ ।

১৪ “যারা তােদর পাশাক ধায় তারা ধ য। তারা জীবন বেৃ র ফল খাবার অিধকারী হেব ও সকল বার িদেয় নগের রেবশ
করেত পারেব। ১৫ আর নগেরর বাইের আেছ সই সব কুকুররা—যারা মায়াবী, ল ট, খেুন, রিতমাপজূক, আর যারা িম যা
বলেত ভালবােস ও িম যা কথা বেল।

১৬ “আিম যী , আিম আমার বগদূতেক পাঠালাম যন স ম লীেদর জ য তামােক এসব কথা বেল। আিম দায়েূদর মলূ
ও বংশধর। আিম উ বল রভাতী তারা।”

১৭ আ া ও বধূ বলেছন, “এস!” য একথা শােন সও বলকু, “এস!” আর য িপপািসত সও আসকু। য চায় স এেস
িবনামেূ য জীবন জল পান ক ক।

১৮ এই পু েকর সব ভাববাণী যারা নেব, আিম তােদর দঢৃ়ভােব বলিছ, এই পু েক যা িকছ ু লখা হল, কউ যিদ তার
সে িকছ ু যাগ কের তেব ঈ বর এই পু েক য সব স ােপর উে খ আেছ তা তার জীবেন যাগ করেবন। ১৯ কউ যিদ এই
ভাববাণী পু েকর বা য থেক িকছ ু বাদ দয়, তেব এই পু েক য জীবনবেৃ র কথা লখা আেছ তা থেক ও পিব র নগর
থেক ঈ বর তার অংশ বাদ দেবন।

২০ যী , িযিন বলেছন এই িবষয় িল স য, এখন িতিনই বলেছন, “ যাঁ, আিম শী র আসিছ।”
আেমন। এস, রভু যী !
২১ রভু যী র অনু রহ তাঁর সকল লােকর সহবতী হা ।
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