
১৯. নরক 
নরক যে একটি অনন্ত েন্ত্রনার স্থান এই ধারণা শত শত বছর ধরর প্রচটিত হরে আসরছ। অরনক মন্ডিী তারের সেসযরের 
ভীটত প্রেশশরনর উরেরশয এই ধারণাটিরক বযবহার করররছ - যকউই নররকর আগুরন অনন্তকাি শাটি যেরত চাে না। এই 
অধযারে আমরা যেখব বাইরবরি “নরক” বিরত টক বুঝারনা হরেরছ। আেটন হেরতা অবাক হরবন। 
 

মূি োঠ: যপ্রটরত ২:২২-৩২ 
এই অনুরেেটি েঞ্চাশত্তমীর টেরন টেতররর বটিতার একটি অংশ। যস েুরাতন টনেরমর গীতসংটহতার ভটবষ্যতবাণী যেরক 
উদৃ্বটত বযবহার করর যেখাটেি যে টেশুর মৃতুয এবং েুনরুত্থারনর টবষ্ে ১০০০ বছর আরগ ভটবষ্যতবাণী করা হরেটছি। 

 
১. যকন “তারক ধরর রাখার সাধয মৃতুযর টছি না” (২৪ েে)? 
২. টনরচর টতনটি টভন্ন টভন্ন অনুবাে যেরক ২৭ েে তুিনা করর যেখুন। 

Bangla Common Language Version কারন তুটম আমারক মৃতস্থারন যেরি রাখরব না, যতামার ভরির 
যেহরক তুটম নষ্ট হরত যেরব না। 

 
Cary Version কারন তুটম আমার প্রাণ োতারি েটরতযাগ কটররব না, আর টনজ সাধুরক ক্ষে যেটখরত টেরব 
না।  

 
NIV because you will not abandon me to the grave (কবর), nor will you let your Holy 
One see decay. 
 
KJV Because thou wilt not leave my soul in hell (নরক), neither wilt thou suffer thine 
Holy One to see corruption. 
 
NASB because thou wilt not abandon my soul to Hades (নরক বা মাটির তরির যেশ), nor 
allow thy Holy One to undergo decay. 

িক্ষ করুন একই গ্রীক শব্দ বুঝারনার জনয টবটভন্ন ভাষ্া এবং টবটভন্ন অনুবারের বাইরবরি “মৃতস্থান”, 
“োতাি”, “grave (কবর)”, “hell (নরক)”, “Hades (নরক মাটির তরির যেশ)” ইতযাটে টবটভন্ন শব্দ 
বযবহার করা হরেরছ। আেনার কারছ েটে আররা অনয যকান ভাষ্া বা অনুবারের বাইরবি োরক তরব যসগুরিাও  
টমিরে যেখুন। এই সব শব্দগুরিা টক একই অেশ প্রকাশ করর বরি আেটন মরন কররন?  

৩.  (২৭ েে অনুসারর) েীশু টনষ্পাে হওো সরেও োতারি বা নররক টগরেটছরিন। আসরি নরক শব্দটি টক যকান    
    মন্দ অেশ প্রকাশ করর? 

 
 
 



নরক হি কবর 
বাইরবি আমারের টশক্ষা যেে যে নরক হি কবর। সবাই যসই এক োেোেই োে তা যস ভািই যহাক বা মন্দই যহাক। এই 
টবষ্েটি েটে এত সহজই হত তাহরি যকন এত টবভ্রাটন্ত আর মতোেশকয? এর আসরি েু’টি কারন - একটি হি অনুবােগত 
োেশকয আর আররকটি হি প্রাচীন গ্রীক রুেকো। 
 
যপ্রাটরত ২:২৭ েে হি অনুবােগত োেশরকযর একটি উোহরণ। যকন আমরা যেটখ যে NIV এবং Bangla Common 

Language  বাইরবরি  “কবর” এবং “মৃতস্থান”; KJV এবং Cary Version বাইরবরি “নরক” এবং “োতাি”; এবং NASB 

বাইরবরি “নরক বা মাটির তরির যেশ” বিা হরেরছ? এই সমসযার সমাধান খুরজ যবর করার জনয মূি ভাষ্া (রে ভাষ্াে 

বাইরবি যিখা হরেটছি যসই ভাষ্া) আমারের েরীক্ষা করর যেখরত হরব। 

 

মূি শব্দ 

ইব্রীে টসরোি (sheol) বা গ্রীক যহইটিস্ (hades)  = মৃতরের স্থান বা মৃতরের োকবার স্থান, যেমন: কবর বা সমাধী 

ো সাধারণত অনুবাে করা হরে োরক নরক, কবর, মাটির গতশ, গভীরতা, মৃতুয। 

 
যকান যকান ইংররজী বা অনানয ভাষ্ার অনুবারে (রেমন NASB এবং 
NRSV যত) এই সমসযা েটরহার করার জনয টসরোি (sheol) বা 
যহইটিস্ (hades) শব্দগুরিারক অননুবাটেত রাখা হরেরছ। তরব তার 
মারন হি এসব অনুবারের বাইরবি োরা োঠ কররবন তারেররক গ্রীক 
এবং ইব্রীে ভাষ্া জানরত হরব। এই শব্দগুরিার জনয সবরচরে উেেুি 
যে শব্দটি আমরা গ্রহন কররত োটর তা হি “কবর” - এটি এই 
শব্দগুরিার আক্ষটরক অনুবাে। 

 
প্রাচীন গ্রীক রুেকোর টবিৃত প্রভাব 
কুসংস্কারর টবশ্বাসী প্রাচীন গ্রীরকর যিাকরের কারছ যহইটিস্ (hades) শব্দটির অেশ কবররর যেরক আররা যবটশ টকছু। গ্রীকরের 
একজন যেবতার নাম টছি যহইটিস্; োরক মরন করার হত যে যস চরি োওো আত্মাগুরিারক অগুরন েটরেূণশ মাটির টনরচর 
জগরত শাসন এবং যশাষ্ন করর অতযাচার করত। আর এই মাটির টনরচর জগৎটিও তারের কারছ যহইটিস্ (hades) নারম 
যসসমরে েটরটচত টছি। গ্রীক কটব Homer ৭০০ খ্রী.েূ তার  যিখা The Iliad যিখটনরত যহইটিস্ সম্পরকশ মন্তবয করর 
বরিরছন: 
  

গাও ঈশ্বরহীন, টেটিোরসর যছরি এটখিরে যরাধ, এক ধ্বংরসর যরাধ, ো এটখরনর উের টনরে 
এরসরছ তার টবেুি যশাক আর েুেশশা, আর তারের েটঠরে টেরেরছ যহইটিরস, কত সাহসী 
বীররের আত্মা . . . যহইটিস্ টনষু্ঠর আর েুেশমনীে। 
 
(Sing, goddess, the wrath of Peleus’ son Achilles, a destroying wrath which 



brought upon Acheans myriad woes, and sent forth to Hades many valiant 
souls of heroes… Hades is relentless and unyielding.) 
 

গ্রীক সম্রারজযর সমেকারি গ্রীক ভাষ্া এবং সংসৃ্কটত জনটপ্রে হরে ওরঠ - সহজ এবং সাধারণ টেহুেী সংসৃ্কটতর তুিনাে এটি টছি 
চমকপ্রে, টভন্নধমশী এবং অতযাধুটনক। নতুন টনেরমর সমেকাি আসরত আসরত টেহুেীরা গ্রীক যহইটিস্ (hades) শব্দটি েুই 
ভারব বযবহার হরত শুরু করর: এক হি কবর বুঝারত এবং আররকটি হি গ্রীক রুেকোর ছোমে মাটির টনরচর সম্রাজয বুঝারত। 
আমরা স্পষ্টভারব বুঝরত োটর যে, নতুন টনেরমর যিখকরা গ্রীক যেব-যেবতারের মটির টনরচর সম্রাজয বুঝারত যহইটিস্ (hades) 
শব্দটি বযবহার কররনটন। এক কোে বিা োে বাইরবরির যে অেশ প্রকাশ কররত যহইটিস্ (বা টসরোি) শব্দটি বযবহার করা 
হরেরছ তা হি কবর। 
 

আেটন জারনন টক? 

গ্রীরকরা ইোরেিীরের উের উরেখরোগয েটরমান প্রভাব টবিার কররটছি - তারা তারের টনমশান টশল্পকমশ, ভাষ্া, টশক্ষা বযবস্থা, যিখনী 
এবং এমনটক তারের ধরমশর উের েেশন্ত প্রভাব টবিার কররটছি। আরজা আেটন ইোরেরির স্থাটেত ১৬০০ বছররর েুররারনা মটন্দর 
যেখরত যেরত োররন, এবং যসখারন আেটন ইোরেটিরের যমরনারা (বা বাটতোন) এবং সাক্ষ (বা টনেম) টসনু্দরকর োরশ তারের 
যমাজাইরকর উের গ্রীকরের সূেশ যেবতা টহটিোস এবং অনযানয কাল্পটনক চটররের প্রটতকৃটত যেখরত োরবন। যভরব যেখুন ইোরেিীরা 
তারের চারোরশর জাটতরের দ্বারা কিুটষ্ত হওোরত ঈশ্বর কতিাইনা েুুঃখ যবাধ কররটছরিন। টতটন সুটনটেশষ্টভারব ইোরেিীরের সতকশ 
করর বরিটছরিন যেন তারা তারের চারোরশর জাটতরের দ্বারা প্রভাটবত হওো যেরক টনরজরের টবরত রারখ। (টদ্বতীে টববরণ ৭:১-
৬)। 

 
সবাই মারা োে এবং নররক োে 
মানুরষ্র জীবরনর অল্পটকছু টনটিত গন্তরবযর মরধয মৃতুয একটি। োেূে টিরখরছন 

 
যক যসই শটিশািী মানুষ্, যে যবেঁরচই োকরব, মররব না? এমন যক আরছ, যে মৃতস্থারনর হাত 
যেরক টনরজরক রক্ষা কররত োররব? (গীতসংটহতা ৮৯:৪৮) 
 

তরব েীশু যেমন েুণরটত্থত হরেরছন টঠক যতমটন সব মৃত বযটির সমাটি যকবি মৃতুযরতই নে। অরনক মানুষ্রক টবচাররর জনয 
েুণরটত্থত করা হরব, কাউরক অনন্ত জীবরনর জনয আর কাউরক অনন্তকািীন মৃতুযর জনয - তা হরব টদ্বতীে মৃতুয। ৪৪ অধযাে. 
টবচার যেখুন। 
 

... মৃতুয এবং মৃতস্থান টেটররে টেি। প্ররতযকরক তার কাজ অনুসারর টবচার করা হি। 
(প্রকাটশত বাকয ২০:১৩) 

 
নররকর আগুন! 
মরন করুন . . . এরকর ের এক আেনার যেি যমাচড়ারে - েুগশন্ধ, ধুমা, মাটছ, আর আগুরনর উত্তাে। আেটন এই টবভৎস 
োেগাটির চাটরটেরক তাটকরে যেরখন আর এরকর ের এক মৃত েশুোটখ এই ধুমাে েূণশ স্তুরের জরড়া কররত োরকন। এই 
োেগাটি মৃতুয আর ধ্বংরসর েুগশরন্ধ েটরেূণশ। েুগশরন্ধর তীব্রতাে আেনার বটম কররত ইো হে . . . 



 
এই োেগাটি আরজা টবেযমান আরছ, তরব যসখারন আজ আর যকান আগুন যনই। এটি টহরন্নাম উেতযকা নারম েটরটচত, 
যেরুশারিরমর প্রাচীন যেওোরির েটক্ষন টেরক অবটস্থত একটি গভীর উেতযকা। েুরাতন টনেরমর সমরে যমারিক যেবতার কারছ 
টশশু উৎসগশ করার জনয এই োেগাটি বযবহার করা হত (উেহরণ সরুে: টেরটমে ৩২:৩৫)। েরবতশীরত টেহুেীরা এই ধররনর 
জঘনয কাজরক ঘৃণা করর তারের শহররর আবজশনা, মৃত েশুোটখ আর অেরাধীরের মৃত যেহ যেিার জনয এই স্থানটিরক 
বযবহার করত। 

 
আবজশনারক ভস্মীভূত (বা ছাইরত রূোন্তটরত) করার জনয যসই োেগােটিরত সবসমে আগুন জ্বিত, আর যসই কাররন এই 
োেগাটি মৃতুয, ধ্বংস আর অেরারধর সরে সম্পকশেুি হরে ওরঠ। এই উেতযকাটিরক টনরেশশ কররত যে গ্রীক শব্দ বযবহার করা 
হত তা হি যগরহনা (Gehenna)। যগরহনা শব্দটি নতুন টনেরম ১২ বার বযবহার করার হরেরছ। উোহরণ সরুে, েীশু বরিরছন 
 

যতামার যচাখ েটে যতামারক োরের েরে িারন তরব তা তুরি যেি। েুই যচাখ টনরে নররক 
েড়বার যচরে বরং কানা হরে ঈশ্বররর রারজয য াকা যতামার েরক্ষ ভাি। যসই নররক মরা 
মানুরষ্র মাংস খাওো যোকারা কখনও মরর না, আর যসখানকার আগুন কখনও যনরভ না। 
(মাকশ ৯:৪৭-৪৮) 

 
গ্রীক যগরহনা (Gehenna) শব্দটিরক এখারন “নরক” (বা ইংররজীরত Hell) শরব্দ অনুবাে করা হরেরছ। 
 
অনযানয টবটভন্ন ভাষ্ার বাইরবরি (রেমন ইংররজী NIV এবং NASB বাইরবরি) এই অনুরেেটির যক্ষরে একটি োেটিকা বযবহার 
করর বিা হে যে মূি গ্রীক শব্দ হি যগরহনা। েীশু যগরহনা শব্দটি বযবহার কররছন অেরাধ করার এবং ধ্বংরসর এক জ্বিন্ত 
প্রতীক বা েৃষ্টান্ত টহরসরব - ো আসরি েীশুর সমরে টছি এক ধররনর চিটত কো (বা কোর কো)। 
 



প্রাসটেক টকছু েে 
টসরোি বা কবর: আটে ৩৭:৩৫; গণনা ১৬:৩০-৩৩; ১ শমূ ২:৬; গীত ৬:৫; 

১৬:১০; ৩১:১৭; ৮৯;৪৮; ১৩৯:৮;  টহরতা ৯:১৮; উেরেশক ৯:১০; টেশা ৩৮:১৮। 
যহইটিস বা কবর: মটে ১১:২৩; ১৬:১৮; িূক ১০:১৫; ১৬:২৩; যপ্রটরত ২:২৭,৩১; প্রকাটশত ১;১৮; ৬:৮; 

২০:১৩-১৪। 
যগরহনা বা নররকর আগুন: মটে ৫:২২, ২৯-৩০; ২৩:১৫,৩৩; োরকাব ৩:৬। 
অেরাধী বা োেীরা ধ্বংস হরব: গীত ১৪৫:২০, ৩৭;২০; টেশা ২৬:১৩-১৪; ২ টেষ্ ১:৮-৯। 
টবশ্বাসীরা উদ্ধার োরব: গীত ৯:১৭-১৮; যোহন ৩:১৬; ১১:২৫; প্রকা ১:১৮। 
 

যকন েীশু স্বগশ এবং নররকর তুিনা কররন? 
 

And you, Capernaum, will not be exalted to heaven, will you? You shall 
descend to Hades … (Matthew 11:23 NASB) 
আর তুটম কেরনাহূম! তুটম নাটক স্বগশ েেশন্ত উেঁচুরত উঠরব? কখনও না, যতামারক নীরচ 
যহইটিরস যেরি যেওো হরব . . .  (মটে ১১:২৩) (এই েেটি ইংররজী NASB বাইরবি যেরক 
আক্ষটরক ভারব অনুবাে করা হি, বাংিা কযাটর বাইরবি এই েরের যহইটিস্ শব্দটিরক োতাি 
শরব্দ অনুবাে করা হরেরছ) 
 

আর যহইটিস্ হি একটি গ্রীক শব্দ োর অেশ কবর, তাই েটে হে তাহরি েীশু যকন তা স্বরগশর সারে তুিনা কররছন? এখারন 
েীশু এই শব্দগুরিা আসরি প্রতীকী রুরে বযবহার কররছন: 

 স্বগশ - জীবন, েটবেতা আর ধাটমশকতার প্রকাশ করর। 
 যহইটিস - নরক, েতাি বা মৃতস্থান, মৃতুয, অেটবেতা আর োে প্রকাশ করর। 

আমরা েখন এই একই েে বাংিা কমন িযেুরেজ বাইরবরি যেরক েটড় তা আমারের কারছ আররা স্পষ্ট হরে ওরঠ,: 
আর তুটম কেরনাহূম! তুটম নাটক স্বগশ েেশন্ত উেঁচুরত উঠরব? কখনও না, যতামারক নীরচ মৃতস্থারন 
যেরি যেওো হরব . . .   (মটে ১১:২৩) 

যেরহতু োে আমারের মৃতুযর েরে টনরে োে, কবর োরের সারে সম্পকশেুি - কবর হি যসই োেগা যেখারন োেীরা স্থান োে 
(ররামীে ৫:২১; ৬:২৩)। আর এর মাধযরম আমরা বুঝরত োটর যে যকন যহইটিস্ বা মৃতুযর েরক্ষ েীশুরক কবরর ধরর রাখার 
যকান ক্ষমতা টছি না (রপ্রটরত ২:২৪)। টতটন যকান োে কররন টন আর তাই “তেঁরক ধরর রাখার সাধয মৃতুযর (রহইটিস্ বা 
করররর) টছি না”। 
 

সারাংশ  

 “নরক” শব্দটি দ্বারা কবর, সমাটধ বা গতশ প্রকাশ করা হে - ো হি মৃতরের োকবার স্থান। এটি যকান মন্দতার স্থান 
নে। সব মানুষ্ই এক সমে এই নররক/কবরর োে। 

 ইব্রীে শব্দ টসরোি এবং গ্রীক শব্দ যহইটিস্ মারন হি “কবর” এবং তা যকান যকান যক্ষরে বাইরবরি “নরক” শরব্দ 
অনুবাে করা হরেরছ । 

http://biblia.com/bible/esv/Numbers%2016.30%E2%80%9333
http://biblia.com/bible/esv/Psalm%206.5
http://biblia.com/bible/esv/Psalm%2031.17
http://biblia.com/bible/esv/Psalm%2089.48
http://biblia.com/bible/esv/Psalm%20139.8
http://biblia.com/bible/esv/Matthew%2011.23
http://biblia.com/bible/esv/Matthew%2016.18
http://biblia.com/bible/esv/Luke%2010.15
http://biblia.com/bible/esv/Luke%2016.23
http://biblia.com/bible/esv/Revelation%201.18
http://biblia.com/bible/esv/Matthew%205.22
http://biblia.com/bible/esv/Psalm%20145.20
http://biblia.com/bible/esv/Isaiah%2026.13%E2%80%9314
http://biblia.com/bible/nasb95/Matthew%2011.23


 নররকর আগুন বা যগরহনা হি টহরন্নম উেতযকার একটি নাম। এই উেতযকটি টছি যেরুশারিরমর আবজশনা যেিার 
স্থান, এবং যসখারন সব সমে আগুন জ্বিরত োকত। এটি টেশুর সমরে যিারকরের কারছ মৃতুয এবং অেরারধর একটি 
প্রতীক হরে ওরঠ। 

 

টচন্তার উেীেক  

১. আেনার যকান বনু্ধ েটে আেনারক বরি “তুটম নররক োবা” আেটন টকভারব এই সুরোগটি বযবহার করর তার সারে আেনার 
টবশ্বরসর টবষ্রে আিাে কররত োররন? 

২. মটে ১০:২৮-৩১ েড়ুন।  ২৮ েরে োরা বিরত কারক বা কারেররক বুঝারনা হরে? এই অনুরেেটির অেশ আসরি টক? 

৩. আেটন েখন কাউরক নরক সম্পরকশ বুঝারবন আেটন যকাোে আেনার আরিাচনা শুরু কররবন? টকভারব আেটন যকান 
বাইরবি সহাটেকার সাহােয ছাড়া তা বযখযা কররত োররন? 

৪. িূক ১৬:১৯-৩১ েড়ুন। নরক যে একটি মন্দ োেগা তা প্রমান করার জনয প্রােই িাসার ও এই ধনী যিারকর গল্পটি বযবহার 
করা হে। আেটন টকভারব এই রুেক গল্পটিরক বযখযা কররবন? 

 

সহােক অনুসন্ধান 

১. যপ্রটরত ২:২২-২৮, গীতসংটহতা ১৬:৮-১১ এবং গীতসংটহতা ১৬:১০ এই েেগুরিা টবটভন্ন অনুবারের বাইরবি যেরক েড়ুন।  
এই েেগুরিারত যে মৃতস্থান, কবর, োতাি বা নরক শব্দগুরিা বযাবহার করা হরেরছ তা ইব্রীে টসরোি শরব্দর অনুবাে। তার 
মারন টক এই যে টসরোি এবং যহইটিস শব্দ েুটি একই অেশ প্রকাশ করর? একটি বাইরবি সহাটেকা (concordance) 
বযবহার করর এই েুটি টক সটঠক নাটক ভুি তা প্রামন করুন। 

২. নরক শরব্দ অনুবাে করা হরেরছ এমন টতনটি শরব্দর অেশ বযখযা করর আধা েৃষ্ঠার একটি সারাংশ টিখুন। যকান বাইরবি 
সহাটেকা বা অটভধারনর সাহােয টনন। এমন চতুেশ যকান শব্দ আেটন বাইরবি যেরক খুরজ যবর কররত োররবন টক যেখারন 
যকান শব্দরক নরক শরব্দ অনুবাে করা হরেরছ? 

 

এটবষ্রে আররা জানরত চাইরি টনরচ উটেটখত বই/সূেগুরিা অনুসন্ধান করুন 
 Studies in the gospels যিখক Harry Whittaker (Biblia কতৃশক প্রকাটশত)। ১৩৯ অধযাে The rich man 

and Lazarus ৫ েৃষ্ঠা। 
 Wrested scriptures যিখক Ron Abel (The Christadelphians, Pasadena কতৃশক প্রকাটশত)। ১৩১-১৩৫ েৃষ্ঠা 

এই অধযারে বাইরবরির টবটভন্ন েে টনরে েেশারিাচনা করা হরেরছ ো প্রােই ভুিভারব বযখযা বা অনুবাে করা হে। 

 
 

http://www.christadelphianbooks.org/haw/sitg/
http://www.wrestedscriptures.com/


আররা যেখুন 
১৮. মৃতুয 

২৪. েুরাতন টনেরম: টেোবি এবং শেতান 

২৫. নতুন টনেরম: টেোবি এবং শেতান 

৪৩. েুনরুত্থান 

৪৪. টবচার 


