
১৮। মৃত্য ু 
আপনি যখি মারা যাবেি ত্খি নি হবে? আপনি নি ত্খি ত্া েযঝবত্ পারবেি? োইবেবে মৃত্য ু সম্পবিে নি লেখা আবে ত্া নিবে 
আমরা এই অধ্ুাবে আবোচিা িরবো। আমরা লেখবো লয, আমরা যনে নেশ্বাসী হই ত্াহবে লিি আমাবের মৃত্য ুবি ভে িরার লিাি 
িারণ লিই। 
 

মূে পাঠ: উপবেশি ৯:১-১০ 
উপবেশি েইনিবত্, শবোমি গভীরভাবে জীেি ও মািযবের িাযেিোবপর অর্ে নিবে পযেবেক্ষণ িবরি। নত্নি সমস্ত নেশ্ব নিবে নচন্তা 
িবরবেি এেং লেবখবেি লয পৃনর্েীর মবধ্ু এমি অবিি নেেে আবে যা লোঝা িনঠি। 
 
ধ্ানমেি ও েযষ্ট লোবির লশে পনরণনত্ লয এিই হে লস নেেে নিবে এই অধ্ুাবে নত্নি ির্া েবেবেি। আমরা লযি আমাবের 
জীেিিাবি পনরপূণে উপবভাগ িরবত্ পানর, এেং আমাবের লয সযজগ রেবে লসই সযবযাগ েুােহার িবর আমরা লযি আমাবের 
সাধ্ুমবত্া ঈশ্ববরর লসো িরবত্ পানর, লসই ির্া েবে নত্নি অধ্ুােনি লশে িবরবেি। আমরা যখি মারা যাবো ত্খি আমাবের জিু 
আর এরিম লিাি সযবযাগ র্ািবে িা। 
 

 (২ পে অিযসাবর) আমাবের প্রবত্ুবির জীেবির লশে অেস্থা নি হবে?
 যারা মৃত্বের সংবগ ির্া েেবত্ পাবর েবে োেী িবর ত্াবের জিু এই পেগুবোর নি ত্াৎপযে েহি িবর?
 ৫ এেং ৬ পবের আবোবি আমাবের জিু পযিরুত্থাবির লয আশা রবেবে লস নেেবে আমরা নি েযঝবত্ পানর  
[সহানেিা: “সূবযের িীবচ” েেবত্ নি েযঝাি হবেবে?]

 ৮ পেনির অর্ে নি?  
 

মৃবত্রা নিেযই জাবি িা 
শবোমি মৃত্য ুবি এিনি অেবচত্ি অেস্থা েবে েণেিা িবরবেি লযখাবি লিউ নিেয নচন্তা িরবত্ পাবর িা, লিাি সযখ-েয  ু্ঃখ, আবেগ 
অিযভয নত্ লসখাবি লিই, লিউ লসখাবি নিেয িরবত্ পাবর িা। আমাবের সিে সবচত্িত্া মৃত্য ুর সাবর্ ধ্বংস হবে যাে। মৃত্য ুর নেেবে 
এই ধ্ারিা সমস্ত োইবেে জযবে লেখাবিা হবেবে। গীত্সংনহত্া লর্বি নিবচর অংশগুবো নিবে নচন্তা িবর লেখযি: 
 

মবর লগবে লত্ামাবি স্মরণ িরা যাে িা। মৃত্স্থাবি লি লত্ামার লবগেৌরে িরবে? (গীত্ ৬:৫) 
 
মৃবত্রা লত্া সোপ্রভয র লগেৌরে িবর িা; যারা মৃত্য ুর িীরেত্ার মবধ্ু লিবম যাে ত্ারা লগেৌরে িবর িা; নিন্তু আমরা 
সোপ্রভয র লগেৌরে িরবো, লগেৌরে িরবো এখি লর্বি নচরিাে। সোপ্রভয র প্রশংসা লহাি। (গীত্ ১১৫:১৭-১৮) 
 
লিাি উচয  পবের লোি, লিাি মািযবের উপবর লত্ামরা নিভের লিাবরা িা; ত্ারা উদ্ধার িরবত্ পাবর িা। ত্াবের প্রাণ লের 
হবে লগবে ত্ারা মানিবত্ নিবর যাে, আর লসনেিই ত্াবের সে পনরিল্পিা লশে হবে যাে। (গীত্ ১৪৬:৩-৪) 

 



উদৃ্ধনত্গুবোর লশবেরনিবত্ মৃত্য ুবি “প্রাণ লের হবে লগবে” েবে েণেিা িরা হবেবে। নিন্তু এই প্রাণ (ো অিুািু অিযোবে আত্মা) 
মািযবের এমি লিাি অংশ িে যা সবচত্ি ো যা নচন্তা িরবত্ পাবর, িারণ ত্া যনে হত্ ত্াহবে পেনিবর োিী অংশগুে অর্েহীি 
হত্। মৃত্ুবত্ মািযবের লয প্রাণ লের হবে যাে লসই প্রাণবি োইবেবের অিুািু যােগাে “জীেি-োেয” েবে অনভনহত্ িরা হবেবে।   
 

জীেি োেয 
যখি ঈশ্বর আেমবি সৃনষ্ট িবরনেবেি, নত্নি ত্ার লেহিাবি সৃনষ্ট িবরি মানির ধূ্ো লর্বি। ত্ারপর নত্নি “িূ নেবে” এই লেবহর 
মবধ্ু জীেি োেূ ঢয নিবে ত্াবি জীেন্ত িবরি (আনে ২:৭)। মািযে নেে ঈশ্ববরর অসাধ্ারণ এি সৃনষ্ট, ত্ার সৃষ্ট অিুািু সিে জীে-
জন্তু লর্বি লস নেে আোো, নিন্তু এই জীেি োেয শুধ্য লিেেমাত্র মািযবের মবধ্ুই নেবো িা (আরও লেখযি আনে ১:৩০)। পশু-
পানখবের মবধ্ুও এই জীেি োেয আবে েবে োইবেবে েণেিা িরা হবেবে। লযমি, মহােিুার ঘিিাে েো হবেবে: 
 

এর িবে মানির উপবর ঘযবর লেোবিা সমস্ত প্রাণী, পাখী, গৃহপানেত্ আর েিু পশু, ঝাি লেবধ্ চবে লেোবিা লোি লোি 
প্রাণী এেং সমস্ত মািযে মারা লগে। শুিিা মানির উপবর লয সে প্রাণী োস িরত্, অর্োৎ শ্বাস প্রশ্বাস নিবে যারা লেেঁবচ 
নেবো (ো যত্ প্রাণীর িাবি প্রািোেযর সঞ্চার নেে) ত্ারা সোই মবর লগে। (আনে ৭:২১-২২)  

 
জীেি োেয হবো লসই শনি যা নেবে ঈশ্বর জীেন্ত সে নিেয জীনেত্ রাবখি। এনি িা র্ািবে, আমরা মারা লযত্াম। গীত্সংনহত্াত্ 
১০৪ অধ্ুাবে ঈশ্বর লয সমস্ত প্রাণী সৃনষ্ট িবরবেি ত্ার নেেরণ নেবে এই ির্া েো হবেবে : 
 

. . .ত্য নম ত্াবের জীেি-োেয নিবে লগবে ত্ারা মবর যাে, আোর ত্ারা ধূ্ো হবে যাে। লত্ামার আত্মা পাঠাবে ত্াবের সৃনষ্ট 
হে; ত্য নম িত্য ি িত্য ি প্রাণ নেবে পৃনর্েীবি সাজাও। (গীত্ ১০৪:২৯-৩০) 

 
এখাবি লয নহব্রু শব্দ লর্বি “জীেি-োেয” আর “আত্মা” শব্দ েয’নি অিযোে িরা হবেবে লসই নহব্রু শব্দ েয নি এিই শব্দ। নেেেনি 
হবো এরিম লয, ঈশ্ববরর আত্মা ো এই োেয (ো জীেি-োেয)সে প্রাণীবি জীেি লেে, আর নত্নি যখি ত্া নিবে যাি জীে মারা 
যাে। 
 

ধূ্োবত্ নিবর যাওো 
আেম আর হো পাপ িরার পবর পৃনর্েীবত্ মৃত্য ুর শুরু হে। (১৭ অধ্ুাে: পাপ লেখযি)। ঈশ্বর আেমবি েবেনেবেি:  
 

লত্ামার জিু মানি অনভশপ্ত লহাে . . . লয মানি লর্বি লত্ামাবি তত্রী িরা হবেনেে লসই মানিবত্ নিবর িা যাওো পযেন্ত 
মার্ার ঘাম পাবে লিবে লত্ামাবি লখবত্ হবে। লত্ামার এই ধূ্োর লেহ ধূ্োবত্ই নিবর যাবে। (আনে ৩: ১৭-১৯) 

 
মৃত্য ুবি প্রােই োইবেবে  “ধূ্োবত্ নিবর যাওো” েবে প্রিাশ িরা হবেবে। আর আক্ষনরিভাবেও নঠি ত্াই-ই ঘবি।  এিমাত্র 
লিাি রূপি গবল্প োো োইবেবের লিার্াও েো হেনি লয লিাি েুনি ত্ার মৃত্য ুর পবরও নভন্ন লিাি অনস্তবে নেেুমাি র্াবি।  
 
 
 



পরেত্েীবত্ উপবেশবি, শবোমি মৃত্য ুবি এই ভাবে েণেিা িবরবেি: 
 

মানি মানিবত্ই নিবর যাবে, আর লয আত্মা ঈশ্বর নেবেবেি লসই আত্মা ত্ার িাবেই নিবর যাবে। (উপবেশি ১২:৭) 

 

এখাবি আবরিোর,  “আত্মা” শব্দনি “োেয” (ো জীেি-োেয) শবব্দর অিযোে। লয শনি আমাবের োেঁনচবে রাবখ, ঈশ্বর যখি ত্া 

অপসরণ িবরি আমরা ধূ্োবত্ নমবশ লশে হবে যাই। 

 

মরবি ঘযম 

মৃত্য ু েযঝাবত্ োইবেবে সচারাচার আবরিনি লয শব্দ েুােহার িরা হে ত্া হে “ঘযম”। লযমি:  

 

লহ আমার ঈশ্বর সোপ্রভয , আমার নেবি লচবে লেখ, আমাবি উত্তর োও; আমাবি শনি নিনরবে োও, িইবে আমার উপর 

আসবে মরবণর ঘযম। (গীত্ ১৩:৩) 

 
[যীশু েেবেি] “আমাবের েন্ধয  োসার ঘযনমবে পবেবে, নিন্তু আনম ত্াবি জাগাবত্ যানি।” এবত্ নশবেুরা ত্ােঁবি েেবেি, 
“প্রভয , যনে লস ঘযনমবেই র্াবি ত্বে লস ভাবো হবে।” যীশু োসাবরর মৃত্য ুর ির্া েেনেবেি নিন্তু ত্ার নশবেুরা ভােবেি 
নত্নি স্বাভানেি ঘযবমর ির্া েেবেি। (বযাহি ১১:১১-১৩) 
 
এর পবর নত্নি [যীশু] এিই সমবে পােঁচবশারও লেশী ভাইবের লেখা নেবেনেবেি। ত্াবের মবধ্ু লিউ লিউ মারা নগবেবে। 
(ইংবরজী োইবেবে সাধ্ারণত্ এই পেনিবত্ মারা নগবেবে েযঝাবত্ েো হবেবে “fallen asleep” অর্োৎ ঘযনমবে পবরবে ো 
নিদ্রাগত্ হবেবে) (১ িনর ১৫:৬)। 

 
োইবেবে এইভাবে ‘ঘযম’ দ্বারা রূপি ভাবে মৃত্য ুবি লোঝাবিার এিিা নেবশে িারণ আবে। আর ত্া হে, নঠি লযমি মািযে ঘযম 
লর্বি লজবগ ওবঠ, লত্মনি ত্ারা মৃত্য ু লর্বিও লজবগ উঠবে! ত্াই োনিবেে ভােোেীর লেখাে েো হবেবে: 
 

পৃনর্েীর মানিবত্ ঘযনমবে র্ািা অসংখু লোি ত্খি লজবগ উঠবে, লিউ লিউ উঠবে অিন্তিাে লেেঁবচ র্ািোর জিু, আোর 
অবিুরা উঠবে েজ্জার ও নচরস্থােী ঘৃণার পাত্র হোর জিু। (োনিবেে ১২:২) 

 
মৃত্য ু সোর জিু নচরস্থােী নঠিািা িা। যারা মারা নগবেবে ত্াবের অবিবির জিু, যীশুর নিবর আসা হবে এি মহা জাগরবির 
অনভজ্ঞত্া। 
 
আপিার িাবের লিউ নি মারা নগবেবে? মৃত্য ু সম্ববন্ধ এই নশক্ষা নি আপিাবি আপিার লসই লশাি িানিবে উঠবত্ সাহাযু িবরবে?  
 

 

 



 

 

নিেয  প্রাবোনগি অিযশীেি 

যাবের িাবের লিউ মারা নগবেবে এমি িাবরা সবে ির্া েেোর লক্ষবত্র প্রনত্েন্ধিত্ার নেেেগুবো নিবে আবোচিা িরুি: 

 লিউ যনে মবি িবর ত্ার েন্ধয  ো আত্মীে-স্বজি মৃত্য ুর পবর স্ববগে নগবেবে, ত্াবি সান্ত্বিা লেোর জিু আপনি নি 

েেবত্ পাবরি?

 লয নেশ্বাস িবর যীশু যখি নিবর আসবেি ত্খি ত্ার স্বজি আোর লজবগ উঠবে, ত্াবি আপনি নি েবে সান্ত্বিা নেবত্ 

পাবরি?

3. লয ো যারা নেশ্বাস িবর লয ত্াবের মৃত্ আত্মীে-স্বজি ো েন্ধয -োন্ধে মৃত্য ুর পবর আর িখবিা জীেি পাবে িা, ত্াবের 

সান্ত্বিা লেবের জিু আপনি নি েেবত্ পাবরি? 

 

প্রাসনেি নিেয পে 

মৃত্য ুর পবর অেবচত্ি অেস্থা গীত্ ৬:৫; ৮৮:১০-১২; ১১৫:১৭; ১৪৬:৩-৪; উপবেশি ৯:১-১০। 

ধ্যোবত্ নিবর যাওো আনে ৩:১৭-১৯; ইবোে ১০:৯; ৩৪:১৫; গীত্ ৯০:৩; ১০৪:২৯; উপবেশি ৩:২০: ১২:৭। 

মৃত্য ু হে ঘযম নদ্ব.নে. ৩১:১৬; ইবোে ৭:২১; ১৪:১২; গীত্ ১৩:৩; োনিবেে ১২:২, মনর্ ৯:২৪; লযাহি 

১১:১১-১৩; লপ্রনরত্ ১৩:৩৬; ১ িনর ১১:৩০; ১৫:৬,৫১; ইনি ৫:১৪; ১ নর্ে ৪:১৪; ৫:১০। 

 

আত্মা নি অমরিশীে? 
অবিবিই নেশ্বাস িবর লয, প্রবত্ুবির অমরিশীে এিিা আত্মা আবে যা মৃত্য ুর পবর স্ববগে চবে যাে। আমরা এই পযেন্ত যা আবোচিা 
িরোম ত্ার লর্বি এই ধ্ারণারনির জিু িত্িয িয  সমর্েি পাওো যাে? আসবে োইবেবে এই ধ্ারণানির জিু লিাি সমর্েি পাওো 
যাে িা! 
 
োইবেবে “আত্মা” শব্দনিবি েযই ভাবে েুেহার িরা হবেবে: লিাি লিাি জােগাে এনি দ্বারা এিজি েুনিি লোঝাবিা হবেবে, 
আোর অিুািু জােগাে এনি দ্বারা মািযবের অন্তবরর অিযভূনত্ লোঝাবিা হবেবে। লযমি: নযনহবেে ভােোেী   এিজি “েুনি” 
েযঝাবত্ “আত্মা” শব্দনি েুােহার িবরি আর ত্াই ত্ার লেখাে আমরা পাই 
 

লয পাপ িরবে (ইংবরজীবত্: “the soul who sins” অর্ো “লয আত্মা পাপ িবর”) লস-ই মরবে। লেবে োোর লোবের 
জিু শানস্ত পাবে িা আর োোও লেবের লোবের জিু শানস্ত পাবে িা। (নযনহ ১৮:২০) 

 



ত্ার মাবি আমরা েেবত্ পানর প্রবত্ুি েুনি ত্ার নিজ নিজ পাবপর জিু শানস্ত পাবে, লিউ ত্ার োো ো ত্ার সন্তাবির পাবপর 
জিু শানস্ত েহি িরবে িা। আত্মা শব্দনির আবরিনি েুােহার আমরা েহুে প্রচনেত্ এিনি পবে লেখবত্ পাই, লযখাবি েো হবেবে 
“লত্ামরা প্রত্তুবি লত্ামাবের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাি ও সমস্ত শনি নেবে লত্ামাবের ঈশ্বর সোপ্রভয বি ভােোসবে”। এখাবি এিা 
স্পষ্ট লয আমাবের সমস্ত অন্তু্ঃ-সঙ্কল্প  নেবে সোপ্রভয বি ভাবোোসবত্ েো হবি। এই েযই জােগাবত্ই  “আত্মা” ো ইংবরজী “soul” 
শব্দনি েুােহার িরা হবেবে। এই েয নি পবের লিািনিবত্ই “আত্মা” শব্দনি (ো এর অিযোে দ্বারা) মৃত্য ুর পবরর লিাি সবচত্ি 
অেস্থার ির্া লোঝাবিা হেনি। 
 
োইবেবে মৃত্য ুর পবর আমাবের প্রত্ুাশার ির্া েবে, নিন্তু লসই প্রত্ুশা মৃত্য ু হওো মাত্রই পূরণ হবে িা। োইবেবে আমাবের 
পরেত্েী জীেবির লয আশা লেে ত্া লহাে, যীশু যখি নিবর আসবেি ত্খি আমাবের শরীবরর পযিরুত্থাবির মধ্ু নেবে। আমাবের 
এমি লিাি আশা লিই লযখাবি আমাবের মৃত্য ুর পবর লেহহীি এি অনস্তে ঘযবর নিবর নেেুমাি র্ািবে।  
 
োংো অিযোে মন্তেু: ইংবরজী “soul” শব্দনি োংোবত্ নেনভন্ন ভাবে অিযোে িরা হবেবে। soul = আত্মা, প্রাি, অন্তু্ঃিরণ ইত্ুানে। 
অবিি োংো োইবেবে লিাি লিাি লক্ষবত্র, “আত্মা” শব্দনি ভয ে পূেেি অিযোে িরা হেবে “পনেত্র আত্মা”। সনঠি অিযোে নিনিত্ 
িরবত্ আত্মা সম্পনিেত্ পেগুবো পেোর সমে এিানধ্ি োইবেের সাবর্ আপিার োইবেবের পে নমেবে লেখযি। োংো িুারী 
োইবেবে লেনশরভাগ লক্ষবত্র “আত্মা” শব্দনির সনঠি ভাবে েুােহার (ো অিযোে) িরা হবেবে। 
 

সারাংশ 

োইবেবে মৃত্য ুর লয নেেরণ পাওো যাে: 

 এনি লহাে “জীেি োেয” যা ঈশ্ববরর িাবে নিবর যাে। 
 মৃত্ েুনি অেবচত্ি ভাবে ত্ার সমানধ্বত্ পবে র্াবি 
 মৃত্ েুনির লেহ ধূ্োে নমবশ যাে 
 যীশু যখি নিবর আসবেি, ত্খি অবিিবি জানগবে লত্াো হবে এেং নেচার িরা হবে। ত্াবের মবধ্ু লিউ লিউ অিন্ত 

জীেি পাবে। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



আমরা লিি মারা যাই 

লপেৌে নেবখবেি 

এিনি মািযবের মধ্ু নেো পাপ জগবত্ এনেে ও লসই পাবপর মধ্ু নেো মৃত্য ুও এবসনেে। সে মািযে পাপ িবরবে 
েবে এইভাবে সিবের িাবেই মৃত্য ু উপনস্থত্ হবেবে। . . . ত্েযও আেবমর সমে লর্বি আরম্ভ িবর লমাশীর সমে 
পযেন্ত সিবের উপবরই মৃত্য ু রাজে িরনেে। এমি নি, ঈশ্ববরর আবেশ অমািু িবর যারা আেবমর মবত্া পাপ িবর 
নি ত্াবের উপবরও মৃত্য ু রাজে িরনেে। ( লরামীে ৫:১২,১৪) 

ত্াহবে লেখা যাবি আমাবের মৃত্য ুর েয নি িারণ 

 প্রর্মত্, আমরা আেবমর িাে লর্বি েংশগত্ভাবে মৃত্য ু লপবেনে।
 নদ্বত্ীেত্, আমরা পাপ িরার িারবি শানস্ত নহবসবে মৃত্য ু পাোর লযাগু।

যীশু এই িারণগুবোর লিেেমাত্র প্রর্মনির জিু মৃত্য ু লভাগ িবরনেে। 

 
নচন্তার উদ্দীপি 

 নিনেপীে ১:২৩-২৪ পেয ি। লপেৌে “মবর নগবে খ্রীবষ্টর সবে” র্ািা এিিা নসদ্ধন্ত নহবসবে লেবখনেবেি। এই পযেন্ত আমরা যা 
লেবখনে ত্ার আবোবি আমরা েযঝবত্ পানর লয মৃত্য ুর পবর এিজি মািযবের অেবচত্ি অনস্তে োো আর লিাি নিেয 
নেেুমাি র্াবি িা। ত্াহবে এই পেনি দ্বারা লপেৌে নি েযনঝবেবেি?

 ১ শমূবেে ২৮:৭-২০ পে পেয ি।
 ি এই অন্নযবিে লর্বি আমরা নিভাবে েযঝবত্ পানর লয, এই মনহোনি লয “মৃত্বের লোিবের সাবর্” ির্া েেবত্ পারবত্া 

েবে োেী িরবত্া, লস আসবে লসই মৃত্ েুানিবের লচাবখ লেখবত্ পারবত্া িা।
(খ) আসবে নি শমূবেে জীেি নিবর লপবেনেে, িানি এিা লিেেমাত্র এিিা েশেি নেে?
(গ) লমাশীর নিেবম লযখাবি মৃত্বের সবে লযাগাবযাগ িরবত্ নিবেধ্ িরা হবেনেবো ত্া খযবজ লের িরুি।    

 

সহােি অিযসন্ধাি 
 মনর্ ১০:২৮ পবের েুাখুা িরুি।
 (ি)  ২ ত্ীমনর্ে ১:১০ এেং ইব্রীে ২:১৪ এই েযই জােগাবত্ই েো হবেবে লয যীশু “মৃত্য ুবি ধ্বংস” িবরবেি। এই ির্ার 

 অর্ে নি [সহানেিা: লরামীে ৬:২৩ পে লেখযি]
 খ   ইব্রীে ২:১৫ পবে েো হবেবে লয যীশু আমাবেরবি মৃত্য ুর ভে লর্বি “মযি িবরবেি”। মৃত্য ুবত্ লিাি আমাবের লিাি 
ভে পাোর ভে পাোর িারি লিই? আপনি নি মারা যাোর ভে পাি? লিি ভে পাি ো পাি িা - ত্া েুাখুা িরুি। আবরা 
লেখযি ১ নর্ে ৪:১৩ পে।

 আপনি োইবেে লর্বি এমি লিান্ লিাি পে খযবজ লের িরবত্ পাবরি যা  “আত্মহত্ুা” নেেেনির উপবর োইবেে নভনত্তি 
েৃনষ্টভনে সৃনষ্ট িরবত্ সাহাযু িরবত্ পাবর?

 



এই নেেবে আবরা জািবত্ চাইবে নিবচ উনিনখত্ েই/সূত্রগুবো অিযসন্ধাি িরুি 

   What the Bible teaches লেখি Harry Tennant (Christadelphian িতৃ্েি প্রিানশত্, ১৯৮৬), ৩ অধ্ুাে: 

“Death: friend or foe” ৮ পৃষ্ঠা। 

   Wrested Scriptures  লেখি Ron Abel (The Christadelphians, Pasadena িতৃ্তেি প্রিানশত্) ১০৩-১১৫ 

পৃষ্ঠাবত্ মৃত্য ু সংক্রান্ত নেনভন্ন পে নিবে আবোচিা িরা হবেবে যা প্রােই ভয েভাবে েুাখুা িরা হে।  

 

আরও লেখযি 
১৫. এবোবির ঘিিা  
১৯. িরি  
২৩. ভয ত্ আর লপ্রত্   
৪৩. পযিরুত্থাি   
৪৪. নেচার 


