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পবিত্র ইবজিল শবিফ পয়লা বিপািা

আল-মবি

বিলবি ভাষায় তিজমা

পবিবিবত

আল-মবি বিপািাি মুল তাবলম অইললা, হজিত ইিা আল-মসী একজন িাদশা। 

আল্া পাকি িওয়াল কিা িাদশা। তাইন ই দুবনয়াত তশবিফ আবনয়া মানষলি দাওত 

বদলা, তান উপলি ইমান আনাি লাবি। যেিা তান উপলি ইমান আনিা, এিা অইিা 

আল্াি নয়া জাবত। এিাি নাম অইলিা, আল্াি প্রজা িা যিলহবতি িাদশাইি জন, আি 

হজিত ইিা আল-মসীউ অইলা অউ িাদশাইি মাবলক। আল্া পালক তানলি িওয়াল 

কিলা, োলত যিাজ হাশিি বদন তাইন দুবনয়াি হক্কল মানষি বিিাি কিইন।

অউ আল-মবি বিপািা বতলাওত কিলল, আমিা হজিত ইিাি তাবলমি মুল্যিান 

হকল িয়াবনি বিতিাবিত যদখমু। আমিা যদখমু, হজিত ইিাি জনম বকলা অইবিল, তান 

দুবনয়াবি িািা মাবন বিবি মবিয়মি (আ:) জামাই হজিত ইউিুফি জিানিবদি পাইমু। 

অউ বিপািাত আমিা পাইমু, হজিত ইিায় বকলা কাম-কাজ কিিইন, যকমলন বজলদিবি 

কািাইিইন, তাইন কুয়াই িাবক িল-শবতি পাইতা। আমিা আলিা যদখমু, িউত জমানা 

আলি আল্া পালক হজিত মুিা (আ:) আি হজিত দাউদ (আ:) নিীি পবিত্র যতৌিাত 

আি জিুি শবিফি মালজ, এিললি িাদ-িাবক আলিা নিী-িিুল অকলি যিলি যেতা 

যেতা িাতাইিইন, হজিত ইিাি জমানাত আইয়া তান আলতা অতা হকলতা ফবললি।

আল-মবি বিপািাি ৫ রুকু ১৭, ২০ আয়ালতা আলি, হজিত ইিায় কইিা, “তুমিা 

ইখান মলনা কবিও না, আবম যতৌিাত বকতাি আি নিী অকলি িবহফা িাবতল কিাত 

আইবি। আবম যতা ইতা িাবতল কিাত নায়, িিং পুিা কিাত আইবি। হুলনা, আবম 

তুমিালি কইিাম, আবলম-উলামাি আমল িাবকও তুমিাি আমল েুবদ আলিা ভালা 

না অয়, যত কুনুমলতেউ যিলহবতি িাদশাইত হামাইতায় পািতায় নায়।”
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আি ১১ রুকু ২৮-৩০ আয়ালতা আলি, হজিত ইিায় কইিা, “ভাি-যিাঝা িইলত 

িইলত তুমিা যেিা যহিান অইলিলিা, তুমিা হকল আমাি যিলি আও, আবম তুমিালি 

আিাম বদমু। আমাি জুয়াল তুমিাি কালদিা তুললা আি আমাি যিি িাবক তাবলম 

লও, যতউ তুমিাি আিাম অইলিা। আমাি জুয়াল িইয়া যনওয়া সুজা, আমাি যদওয়া 

ভাি খুি পাতলা। আমাি বমজাজ খুি নিম আি ঠান্া।”

যলখক পবিবিবত আি সময়

আল্া পাকি হুকুম মাবফক অউ বিপািা যলখিইন, হজিত ইিা আল-মসীি 

সাহাবি হজিত মবি (িা:)। হজিত ইিাি উপলি ইমান আনাি আলি তান যপশা আবিল 

খাজনা আদায় কিা। তাইন মানষি যিি িাবক খাজনা তুবলয়া যিামান সিকািি আলতা 

সমজাই বদতা। হজিত ইিায় তানলি ইমানি দাওত বদলল তাইন ইমান আবনয়া ইিা 

আল-মসীি উম্মত অইলা। আি হজিত ইিায় যিলহলতিা তশবিফ যনওয়াি অনুমান 

২৫-৩৫ িিি িালদ অউ বিপািা বকতাি আকালি তাইন যলখিইন।

এিমালজ আলি,

(ক) হজিত ইিাি পবিিয় আি পয়লা বজলদিবি ....................১-২.রুকু

(খ) হজিত ইিায় কাম শুরু কিলা ................................. ৩-৪.রুকু

(ি) পাড়ি যপলিা হজিত ইিাি তাবলম ............................ ৫-৭.রুকু

(ঘ) হজিত ইিাি দশ যকিামবত .................................... ৮-৯.রুকু

(ঙ) িালিাজন সাহাবিলি পিদি আি তাবলম .........................১০.রুকু

(ি) হজিত ইিালি সদিয় আি বিরুবিতা কিা .................. ১১-১২.রুকু

(ি) হজিত ইিাি িাতাইল সাত বকচ্া ................... ১৩:১-৫২.আয়াত

(জ) হজিত ইিায় যকলন তশবিফ আনিইন ............... ১৩:৫৩-১৭:২৭

(ঝ) উম্মতি লাবি হজিত ইিাি জরুবি তাবলম .....................১৮.রুকু

(ঞ) সমাজি মানষি লাবি হজিত ইিাি তাবলম ..............১৯-২২.রুকু

(ি) যনতা অকললি হজিত ইিাি হুবশয়াবি ..................... ২৩-২৫.রুকু

(ঠ) হজিত ইিাি উফাত আি বজদিা অওয়া ................... ২৬-২৮.রুকু

	 আল-মথি	পথিথিথি	
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হজিত ইিাি পবিিয় আি পয়লা বজলদিবি 

(১:১-২:২৩)

হজিত ইিা আল-মসীি খাদিান

1 
 হজিত ইিা আল-মসী অইলা দাউদ নিীি িংশিি, আি দাউদ 

অইলা হজিত ইব্াবহমি িংশিি। ইিা আল-মসীি খাদিানি পবিিয় 

অইললা,

2 হজিত ইব্াবহমি পুয়া হজিত ইসহাক, ইসহাকি পুয়া হজিত 

ইয়াকুি, ইয়াকুিি পুয়া এহুদা আি তান ভাইয়াইন, 3 এহুদাি পুয়াইন 

বফলিাজ আি জািাহ, এিাি মাি নাম তামাি। বফলিাজি পুয়া হাবিি, 

হাবিিি পুয়া িায়াম, 4 িায়ামি পুয়া আবমনাদাি, আবমনাদািি পুয়া 

নাবহশ, নাবহশি পুয়া যসবলম, 5 যসবলমি পুয়া যিায়াজ, তান মাি নাম 

িাহিা। যিায়াজি পুয়া উিালয়দ, তান মা অইলা রুত। উিালয়দি পুয়া 

ইয়াস, 6 ইয়াসি পুয়া িাদশা দাউদ।

দাউদি পুয়া নিী সুলাইমান, এন মা আিলা উবিয়াি ড়াবড় িউ 

িাতলিিা। 7 সুলাইমানি পুয়া িহবিয়াম, িহবিয়ামি পুয়া আবিয়া, আবিয়াি 

পুয়া আসা, 8 আসাি পুয়া বেলহািাফি, বেলহািাফিি পুয়া উিাম, উিামি 

পুয়া উবজয়া, 9 উবজয়াি পুয়া যোিম, যোিমি পুয়া আহাজ, আহাজি পুয়া 

বহজবকয়া,  01 বহজবকয়াি পুয়া মানশা, মানশাি পুয়া আলমান, আলমানি পুয়া 

ইউবশয়া,  11 ইউবশয়াি পুয়া ইয়াকুবনয়া আি তাি ভাইয়াইন। ইসিাইল 

জাবতলি িাবিল যদলশা িবদি কবি যনওয়াি িালা এিাি জনম অইবিল।

 21 ইসিাইল জাবতলি িাবিল যদলশা িবদি কবি যনওয়াি িালদ 

ইয়াকুবনয়াি পুয়া সালবতলয়লি জনম অইবিল। সালবতলয়লি পুয়া 

যজিিাবিল,  31 যজিিাবিলি পুয়া আিীহুদ, আিীহুদি পুয়া ইবলয়াবকম, 

ইবলয়াবকমি পুয়া আজি,  41 আজিি পুয়া িাবদক, িাবদকি পুয়া আবখম, 

আবখমি পুয়া এবলহুদ,  51 এবলহুদি পুয়া আবল-আজি, আবল-আজিি 

পুয়া মবতন, মবতনি পুয়া ইয়াকুি,  61 ইয়াকুিি পুয়া ইউিুফ, অউ ইউিুফ 

অইলা বিবি মবিয়মি জামাই। বিবি মবিয়মি যপলিা হজিত ইিাি জনম 

অইবিল, এনলি ডাকা অয় আল-মসী।

	 আল-মথি	 1:1	-	16	
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 71 অউ লাখান হজিত ইব্াবহম িাবক দাউদ নিী পে্যতে যিৌদ্দ বিবড়। 

দাউদ নিী িাবক িাবিললা িবদি কবি যনওয়া পে্যতে যিৌদ্দ বিবড়। িাবিললা 

িবদি অওয়া িাবক আল-মসী পে্যতে যিৌদ্দ বিবড়।

হজিত ইিা আল-মসীি জনম

 81 ইিা আল-মসীি জনম অইবিল অউ লাখান। ইউিুফ নামি এক 

জনি ললি বিবি মবিয়মি শাবদ বঠক অইবিল, অইলল তািা একললি 

বমলা-বমশা কিাি আলিউ আল্াি পাক রুহি কুদিবত িলল মবিয়মি 

যপলিা হুরুতা আইললা।  91 ইউিুফ আিলা হক মানুষ, মবিয়মি যপলিা 

হুরুতা আলি, ই খিি হুবনয়া তাইন মবিয়মলি মানষি িামলন শিম বদতা 

িাইলা না, এিদায় মলন মলন বঠক কিলা, লুকাইয়া ই বিয়া ভাংবিবলতা।

 02 তাইন যেিলা অলাখান বিতো কিিা, অউ সময় মািুদি এক বফবিতিায় 

যখায়ািি মালজ তানলি দিশন বদয়া কইলা, “ও ইউিুফ বিন দাউদ, তুবম 

মবিয়মলি শাবদ কিলত ডিাইও না। তান যপলিা যে হুরুতা আইলি, ইতা 

যতা পাক রুহি কুদিবত িললউ অইলি। তান ঘলিা এক পুয়ায় জনম লইিা। 

 12 তুবম ই পুয়াি নাম িাবখও ইিা। কািন ই নামি মাবন তিালনআলা, এইন 

বনজি উম্মত অকললি িুনা িাবক তিাইিা।”

 22 আিি জমানাি নিীি মাজবদ মািলুদ যেলা িাতাইিলা, অখান ফবলিাি 

লাবিউ ইতা অইলিা।  32 মািলুদ িাতাইিলা, “হলুনা, একজন আবিয়াবত সতী 

নািীি যপলিা হরুুতা আইলিা, তাইন এক পয়ুাি জনম বদিা, ই পয়ুালি ডাকা 

অইলিা ইম্মানলুয়ল।” ই নামি মাবন অইললা, আল্া আমিাি ললি আিইন।

 42 িালদ ঘুম িাবক উবঠয়া ইউিুলফ বফবিতিাি হুকুম মাবফক বিবি 

মবিয়মলি শাবদ কিলা।  52 অইলল অউ পুয়াি জন্মি আি পে্যতে তাইন 

মবিয়মি ললি কুনু বমলা-বমশা কিলা না। সময় মলতা অউ পুয়াি জনম 

অইললা, তাইন অউ পুয়াি নাম িাখলা ইিা।

হজিত ইিাি তালালশ িনক অকল

2 
 িাজা যহলিাদি আমললা এহুবদয়া বজলাি যিলিলহাম িাউত হজিত 

ইিাি জনম অইবিল। জন্মি িালদ পুিি যদশি কয়জন িনক 

	 আল-মথি	 1:17	–	2:1	
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যজরুজাললম িাউলনা আইয়া বজকাইলা, 2 “ইহুবদ জাবতি যে িাদশাি 

জনম অইলি, এইন কুয়াই? আমিা আিমানি পুলিবদ তান জন্মি যতিা 

যদখবি, যদবখয়া তানলি ভবতি যদওয়াত আইবি।”

3 নয়া িাদশাি কিা হবুনয়া িাজা যহলিাদ আি যজরুজাললমি িাদ-িাবক 

হকল মানষু খিু বিতোত পবড়লিলা। 4 এিলাবি যহলিালদ যদশি িড় ইমাম 

আি যমৌলানা অকললি এখালনা দলা কবি বজকাইলা, “আপনািা জানইন বন, 

আল-মসী কুয়াই জনম লইিা?” 5 এিা কইলা, “তান জনম অইলিা এহবুদয়া 

বজলাি যিলিলহাম িাউত। আিি জমানাি এক নিীি বকতালিা যলখা আলি,

 6 ও এহুবদয়া বজলাি যিলিলহাম,

এহুবদয়াি নাবম-দাবম জািাি মালজ

তুবম কুনুমলতেউ হুরু নায়,

তুমাি মাজ িাবকউ যতা

অলা একজন িাদশা পয়দা অইিা,

যেইন আমাি ইসিাইল জাবতলি িালাইিা।”

7 যতউ যহলিালদ হউ িনক অকললি বনিালায় বনয়া বজকাইয়া জানলা, বঠক 

কুন সময় হউ জন্মি যতিা যদখা যিবিল। 8 তাইন অউ িনক অকললি 

কইলা, “আপনািা যিলিলহাম োউক্কা, বিয়া ভালা কবি অউ হুরুতাি 

তালাশ কিউক্কা। তান কুনু খিি পাইলল আমালি জানাইিা, যতউ আবমও 

বিয়া তানলি ভবতি বদমু।”

9 িাজাি হুকুম পাইয়া িনক অকল িওয়ানা বদলা। তািা পুিি 

আিমালনা যে জনম যতিা যদখবিলা, অউ যতিা তািাি আলি আলি যিল। 

আি অউ হুরুতা যে জািাত আিলা, বঠক অউ জািাত আইয়া যতিা িাবম 

যিল।  01 যতিা িাবম যিলি যদবখয়া িনক অকলি বভতলি খুবশি যেউ 

উঠললা, খুবশি মাইলি তািা ঘিি বভতলি হামাইলা।  11 ঘলিা হামাইয়া 

অউ হুরুতালি তান মা মবিয়মি কাদিাত যদখলা। যদবখয়া তািা মাবিত পবড় 

তানলি ভবতি বদলা, আি তািাি যিি খুবলয়া দাবম দাবম উপহাি বদলা। 

অউ উপহাি অইললা যসানা, যলািান আি মুিা-আতি।  21 অইলল আল্ায় 

যখায়ািি মালজ তািালি হুবশয়াি কবি বদলা, তািা োনু িাজা যহলিাদি 

যিলি আি বফবিয়া না োইন। যতউ তািা দুিিা পলি বনজি যদলশা যিলাবি।
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হজিত ইিা আল-মসীি খুলজ িাজা যহলিাদ

 31 িনক অকল বিয়া হািলল আল্াি এক বফবিতিায় যখায়ািি মালজ 

ইউিুফলি দিশন বদয়া কইলা, “ও ইউিুফ উলঠা, পুয়া আি তান মা’লি 

লইয়া বমসি যদলশা িাবিয়া োওবি, িালদ আবম েতবদন না কই, অতবদন 

হলনাউ িইও। ই পুয়ালি মাবিবললতা কবি যহলিালদ তুকাইলিা।”

 41 যতউ ইউিুফ উবঠয়া অউ িাইতউ তািালি লইয়া বমসলিা িওয়ানা 

বদলা,  51 আি িাজা যহলিাদ মিাি আি পে্যতে হলনা িইলা। ইতা ঘবিবিল, 

োলত আিি এক নিীি মাজবদ মািুলদ যেতা জানাইিলা, অতা পুিা অয়। 

মািুলদ িাতাইিলা, “আবম আমাি পুতলি বমসি িাবক ডাবকয়া আনলাম।”

 61 িনক অকলল িাজা যহলিাদলি িবিিইন কবিয়া তাইন খুি িুিা 

কিলা। এিলাবি িনক অকলি যিি িাবক তাইন যে সময়ি কিা হুনিলা, 

অউ সময় মাবফক যিলিলহাম িাউ আি এি আশ-পাশ এলাকাত দুই িিি 

িা তাি কম িয়বস েত পুয়াইন আিলা, ইতা হকললি মাবিবলিাি হুকুম 

বদলা।  71 এলত নিী ইয়ািবময়াি মাজবদ মািুলদ যেতা জানাইিলা, অতা 

ফবললিল। মািুলদ িাতাইিলা,

  81 িামাত খুি কাদিা-কাবিি আওয়াজ হুনা োি,

িালহলায় তাইি হুরুতাইতেি লাবি কালদিি,

কুনুমলতেউ শাবতে অি না,

তাইি হুরুতাইন যশষ অইলিিইন।

 91 িালদ িাজা যহলিাদ মবিয়া হািলল মািুদি এক বফবিতিা আইয়া, 

বমসি যদলশা ইউিুফলি যখায়ািি মালজ কইলা,  02 “ও ইউিুফ, উলঠা, 

অউ পুয়া আি তান মা’লি লইয়া ইসিাইল যদলশা োওবি। পুয়ালি যেতায় 

মাবিবলতা িাইিলা, ইতা যতা মবি যিিইন।”

 12 যতউ ইউিুফ উবঠয়া পুয়া আি পুয়াি মা’লি লইয়া ইসিাইল যদশি 

সীমানাত আইলা।  22 আইয়া হুনলা, হউ যহলিাদি পুয়া আবখ্যলাউি অখন 

এহুবদয়া বজলাি িাজা অইলিলি। এিলাবি তাইন বহলনা োইলত ডিাইলা। 

িালদ যখায়ালি হুকুম পাইয়া িাবলল বজলাত যিলাবি।  32 িাবলললা বিয়া 

	 আল-মথি	 2:13	-	23	



A

7

নািািত নামি এক িাউত িসত কিলা। ইতা ঘবিললা, োলত আিি নিী 

অকলি মাজবদ যেতা জানাইল অইবিল, অতা অখন পুিা অয়। জানাইল 

অইবিল, “তানলি নািািবত কইয়া ডাকা অইলিা।”

হজিত ইিায় কাম শুরু কিলা 

(৩:১-৪:২৫)

হজিত এবহয়া (আ:) নিীি তিবলি

3 
 অউ সময় এহুবদয়া বজলাি মরুভুবমত আইয়া এবহয়া নিীলয় তিবলি 

কিলা, 2 “যতৌিা কলিা, দুবনয়াি মালজ যিলহবতি িাদশাই িালু 

অইলত আি যিবশ যদবি নায়।” 3 অউ এবহয়া নিীি যিয়াপালিউ ইশায়া 

নিীলয় আলি িাতাইিলা,

মরুভুবমি মালজ একজন মানলষ

জুলি জুলি এলান কিিা,

তুমিা মাবলকি পি িবহ কলিা,

তান িলাি িাতিা অকল বসদা কলিা।

4 এবহয়া নিীলয় যতা উিি রুমি কাপড় বফবদিতা আি কমলিা িামড়াি 

যিল্ট িাবদিতা। তাইন পাবড়য়া মউ আি ফবিং খাইতা। 5 তান তিবলি 

হুনাি লাবি আতিা এহুবদয়া বজলা, যজরুজাললম িাউন আি জদ্যান িাংিি 

িাইলিা িায় িাবক িউত মানুষ তান যিলি আইলা। 6 আইয়া োিবেি িুনা 

স্ীকাি কিলা, িালদ তাইন এিালি জদ্যান িাংলিা যতৌিাি যিািল কিাইলা।

7 তাইন যদখলা, যতৌিাি যিািল কিাি লাবি িউত ফবিবশ আি 

বসলদ্দবকয়া মজহিি মানুষও তান যিলি আইিা। অউ তাইন কইলা, “ও 

হাফি িাইচ্াইন, আিমাবন িজি আইওি যদবখয়া জান িািাবনি পি 

তুমিালি যখবিলয় িাতাই বদললা? 8 তুমিা েুবদ হািািি যতৌিা কবিয়া 

িালকা, যত এি ফলও যদখাও। 9 মলন মলন কইওনা, তুমিা ইব্াবহমি 

আওলাদ। হুলনা, আবম কইিাম, আল্ায় িাইলল যতা অউ পািি অকল 

িাবকউ ইব্াবহমি আওলাদ িানাইতা পািিা।  01 িািি িুবড়ত যতা কুড়াল 
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লািাইলউ আলি। যে িালিা ভালা ফল িলি না, ই িাি কাবিয়া আিুবনত 

ফালাইল অইলিা।

 11 “যতৌিা কিলিা িবতলক আবম তুমিালি পাবনবদ যিািল কিাইলাম, 

অইলল আমাি িালদ আলিা একজন আইিা, এইন আমািলনও বহম্মত আলা, 

তান পাওি জুতা িওয়াি লাখও আবম নায়। তাইন আইয়া তুমিালি পাক 

রুহ আি আিুইনবদ যিািল কিাইিা।  21 তান কুলা যতা তান আলতাউ 

আলি, ইখান বদয়া তাইন িান উয়াইয়া উিালিা তুলিা, আি িুিালি অউ 

আিুবনত ফালাইয়া জালাইিা, যে আিুইন কুনু সময় বনভলতা নায়।”

হজিত ইিাি পাক যিািল

 31 অউ সময় িাবলল বজলা িাবক হজিত ইিাও পাক যিািল কিাি 

লাবি, জদ্যান িাংলিা এবহয়া নিীি যিলি আইলা।  41 অইলল এবহয়ায় তানলি 

অখান কইয়া না কিলা, “আপলন আইিইন বন আমাি যিলি, আমািউ 

জরুি আবিল আপনাি যিলি বিয়া যিািল কিা!”  51 ইিায় জুয়াপ বদলা, 

“আইচ্া, অখন অলাউ অউক, কািন আমিাি উবিত অইললা আল্াি মবজ্য 

পুিন কিা।” ইখান হুবনয়া এবহয়া িাবজ অইলিলা।

 61 পাক যিািল কবিয়া পাবন িাবক উঠলতউ ইিায় যদখলা, আিমান 

দুই ভাি অইলিলি, আি আল্াি রুহ পালিাি িুিত িবিয়া তান উপলি 

লাবময়া আইিা।  71 অউ সময় আিমান িলন িাইবি আওয়াজ অইললা, 

“এইনউ আমাি খাি মায়াি জন ইিনুল্া, এন উপলি আবম খুি খুবশ।”

হজিত ইিালি ইিবললি পবিক্া কিললা

4 
 পাক যিািল কিাি িালদ, আল্াি পাক রুহি ইশািায় ইিালি 

মরুভুবমত যনওয়া অইললা, োলত অউ সময় ইিবললি তালন পবিক্া 

কিাি সুলোি পায়। 2 মরুভুবমি মালজ তাইন একলািালি িাবল্শ বদন 

িাবল্শ িাইত যিাজা আিলা, কুনুজাত খাবন খাইিইন না। এিিালদ তান 

খুি যপলিা ভুক লািললা। 3 অউ সময় ইিবললি আইয়া তানলি কইললা, 

“তুবম েুবদ ইিনুল্া, আল্াি খাি মায়াি জন অও, যত অতা পািিলি কওনা 

রুবি অইবেলতা।”
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4 ইিায় জুয়াপ বদলা, “আল্াি কালালমা যলখা আলি, খাবল রুবি 

খাইললউ মানুষ িালি না, িিং আল্াি পিলতক কালালমউ মানুষ িালি।”

5 যতউ যহ ইিালি লইয়া পবিত্র িাউন যজরুজালললমা যিল, বিয়া 

িায়তুল-মুকাদ্দি কািা ঘিি বমনািাি উপলি তালন উিা কিাইয়া কইললা, 

6 “তুবম েুবদ আল্াি খাি মায়াি জন অও, যত যদবখিাইন, অন িাবক ফাল 

বদয়া লামাত পলড়া, বকতালিা যতা যলখা আলি,

আল্ায় তান বফবিতিা অকললি হুকুম বদিা;

আি তািা বনজি আতবদ তুমালি িবিবলিা,

োলত যতামাি পাওলয়া কুনু পািিি িুি না লালি।”

7 ইিায় তালি কইলা, “বকতালিা অউ কিাও যলখা আলি,

তুবম তুমাি আল্া মািুদলি পবিক্া কিাত লাবিও না।”

8 িালদ ইিবললি তানলি খুি উিা এক পাড়ি উপলি লইয়া যিল, 

বনয়া এক পললক দুবনয়াি তামাম মুল্ুক আি অতাি হকল জাক-জমক 

যদখাইললা আি কইললা, 9 “তুবম েুবদ আমালি সইজদা কবিলাও, যত ই 

হক্কলতা আবম তুমালি বদলাইমু।”

 01 ইিায় জুয়াপ বদলা, “িুি শয়তান, িাি। আল্াি কালালমা আলি, 

তুবম খাবল তুমাি আল্া মািুদলিউ ডিাইও, খাবল তান এিাদত কবিও।”

 11 অখান হুবনয়া ইিবলি তান যিি িাবক হবিয়া যিলবি, আি আল্াি 

বফবিতিা অকল আইয়া তান যখজমত কিলা।

হজিত ইিা আল-মসীি তিবলি

 21 িালদ ইিায় খিি পাইলা, এবহয়া নিীলি আিক কবিয়া যজললা 

হািাইল অইলি, অখান হুবনয়া তাইন িাবলল বজলাত যিলাবি।  31 হলনা 

বিয়া নািািত িাউ িাবড়য়া সিুলন-নপ্াবল এলাকাি আওিি পািি 

কফিনাহুম িাউলনা বিয়া িইলা।  41 ইতা হকলতা অইললা, োলত 

ইশায়া নিীি মাজবদ আল্ায় যেতা িাতাইিলা, অতা অখন ফবলোয়। 

ইশায়া নিীলয় কইিলা,
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  51 বিিম্যী মানষি িসত খানা িাবলল বজলাি

আওিি পািি সিুলন-নপ্াবল এলাকাি মানুষ,

আি জদ্যান িাংিি দুিিা পািি মানষি যিলি

আল্াি নুি জাইি অইলিা।

  61 যেতা মানুষ যি-পবি িবনয়া আদিাবিি মালজ বজলদিবি কািাইিা,

তািা আল্াি নুিি মহা রুশবন যদখিা।

আি যেিা িইন আদিাবিি মালজ িসত কলি,

তািাি যিলিও আল্াি নুি জাইি অইলিা।

 71 অউ সময় িাবক ইিায় তিবলি কিলা, কইলা, “যতৌিা কলিা, কািন 

দুবনয়াি মালজ যিলহবতি িাদশাই িালু অইলত আি যিবশ যদবি অইলতা নায়।”

হজিত ইিাি পয়লা সািবিদ অকল

 81 হজিত ইিা িাবলল আওিি পালিবদ আবিয়া োইিা, অউ সময় 

যদখলা, সাইমন উিলফ বপতি আি এন ভাই আব্রিয়ালি আওলিা জাল 

িাইিা, এিা যতা জালুয়া আিলা।  91 ইিায় এিালি কইলা, “আমাি ললি 

আও, আবম তুমিালি মানুষ িিাি জালুয়া িানাইমু।”  02 ললি ললি এিা 

জাল ফালাইয়া ইিাি ললি িওয়ানা অইলিলা।

 12 অন িলন িুড়া আলি বিয়া যদখলা, ইয়াকুি আি হান্ান তািা দুইও 

ভাইলয় িাফি ললি নাওলয়া িইয়া জাল জুইত-জাইত কিিা। এিাি িাফি 

নাম বজিুবদয়া। ইিায় এিালি যদবখয়া ডাক বদলা,  22 ডাক হুবনয়া এিাও 

তািাি িাফলি নাওলয়া িইয়া ইিাি ললি আইলা।

হজিত ইিায় িউত যিমাবিলি বশফা কিলা

 32 িালদ ইিা িাবলল বজলাি হকল জািাত ঘুবি ঘুবি, হনি নানান 

মবিলদা বিয়া নবিয়ত কিলা, আি যিলহবতি িাদশাইি খুশ-খিবি তিবলি 

কিলা। এিললি িউত নমুনাি যিমাবিলি ভালা কিলা।  42 আতিা বসবিয়া 

যদশি মালজ তান খিি িবি যিল। এলত নানান নমুনাি যিমাি-আজাি 

আি জালা-েন্ত্রনায় যেতা মানলষ কষ্ট পাইবিল, যেিালি বজন-ভুলত িিবিল, 

	 আল-মথি	 4:15	-	24	



A

11

বমিবি আি অি্যং যিমাবি েলতা মানুষ আবিল, মানলষ অতালি ইিাি যিলি 

লইয়া আইলা। তাইন এিা হকললি ভালা কিলা।  52 িাবলল, বদকাপবল, 

যজরুজাললম, এহুবদয়া আি জদ্যানি অইন্য পাি িাবক িউত মানুষ ইিাি 

খলি খলি িওয়ানা অইলা।

পাড়ি যপলিা হজিত ইিাি তাবলম 

(৫:১-৭:২৯)

কুন কুন মানুষ যনক-কপাবল

5 
 িউত মানুষ আইিইন যদবখয়া ইিা বিয়া এক পাড়ি উপলি 

উবঠলা। উবঠয়া িওয়াি িালদ তান সািবিদ অকল কাদিাত আইলা। 

2 সািবিদ অকললি যদবখয়া তাইন অউ তাবলম বদলা, কইলা,

 3 “যনক-কপাবল অউ মানষুউ, োিা বদল িাবক বনজলি িবিি মলনা কলি,

যিলহবতি িাদশাই যতা তািাউ পাইিা।

 4 তািাউ কপাবল, োিাি মলনা অখন দুখ আলি,

তািাউ যতা সুখ পাইিা।

 5 তািাউ কপাবল, োিাি িাল-িলন নিম,

ই দুবনয়া যতা তািািউ অইলিা।

 6 তািাউ কপাবল, যেিা বদলল-জালন পাক-পলিজিাবিি লাবি কালদি,

তািাি অউ আশা পুিা অইলিা।

 7 তািাউ কপাবল, োিা মানষলি দয়া কলি,

তািাউ যতা দয়া পাইিা।

 8 তািাউ কপাবল, োিাি বদল খাবি,

কািন তািাউ আল্াি বদদাি পাইিা।

 9 তািাউ কপাবল, োিা মানষলি শাবতেলয় িাখাি লাবি যমনত কলি,

আল্ায় তািালি তান আপন আওলাদ কইয়া ডাবকিা।

  01 তািাউ কপাবল, োিা আল্াি হুকুম মাবফক িলাত বিয়া

জুলুম-মবিিত সইে্য কলি,

যিলহবতি িাদশাই যতা তািাউ পাইিা।
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 11 “আি তুমিাউ কপাবল, োিালি আমাি লাবি মানলষ বঘন্ায়, মানলষ 

তুমিালি জুলুম কলি আি নানান নমুনাি বমিা িদনাম িায়।  21 ইলা অইলল 

মলনা িাবখও, তুমিাি আলি যে নিী অকল আইিলা, ইতা মানলষ অউ নিীি 

উপলিও অলা জুলুম কিতা। যত তুমিা খুবশ-িাবস আি ফুবত্য কবিও, কািন 

তুমিাও অউ নিী অকলি লাখান যিলহলতিা িউত িড় পুরুস্াি পাইিায়।

মুবমন অকল দুবনয়াি িাবতি আি নুন

 31 “তুমিা অইলায় দুবনয়াি নুন, অইলল নুনি িুন েুবদ নষ্ট অইোয়, 

যত আি নুনতা কিা োয় বন? ই নুন যতা আি কুনু কালমা লালি না। মানলষ 

ইতা িালি ফালাই যদইন আি ইতাি উপলিবদ আিইন।

 41 “হুলনা, তুমিা অইলায় দুবনয়াি িাবতি। পাড়ি উপিি কুনু িাউন যতা 

লুকাইল িাখা োয় না।  51 আি কুনু মানলষ যলম জালাইয়া িুকবিি তলল 

িয় না, ইকিা যলম-দাবনি উপলিউ িয়, োলত ঘিি হকলল ফি যদখইন। 

 61 অউ লাখান তুমিাি ফিও মানষি িামলন জলউক, োলত তুমিাি ভালা 

কাম যদবখয়া মানলষ তুমিাি যিলহবতি িাফ, আল্া পাকি তাবিফ কিইন।

শবিয়তি যিয়াপালি তাবলম

 71 “তুমিা ইখান মলনা কবিও না, আবম যতৌিাত বকতাি আি নিী 

অকলি িবহফা িাবতল কিাত আইবি। আবম যতা ইতা িাবতল কিাত নায়, 

িিং পুিা কিাত আইবি।  81 আবম হািা কিা কইিাম, যতৌিাত বকতািি 

হকল কিা েতবদন না ফবললি, অলতা বদন ই বকতািি একিা হিফ িা 

যজি-জিিও িাবতল অইলতা নায়। আিমান-জবমন ক্য় না অওয়া পে্যতে, 

ইখান িাবতল অইলতা নায়।  91 যতৌিাত বকতািি কুনু হুরু-মুরু হুকুমও েুবদ 

যকউ না মালন, িা ই হুকুম না মানাি লাবি মানষলি পিাবমশ যদয়, যত 

যিলহবতি িাদশাইত তালিও হকল িাবক হুরু কওয়া অইলিা। অইলল যে জলন 

ই হুকুম-আহকাম আমল কলি আি মানষলিও বহকায়, যিলহবতি িাদশাইত 

তালি িউত দাম যদওয়া অইলিা।  02 আবম তুমিালি কইিাম, আবলম-উলামা 

আি ফবিবশ অকলি আমল িাবকও, তুমিাি আমল েুবদ আলিা ভালা না 

অয়, যত কুনুমলতেউ যিলহবতি িাদশাইত হামাইতায় পািতায় নায়।

	 আল-মথি	 5:11	-	20	



A

13

িাি-িুিাি যিয়াপালি হুবশয়াবি

 12 “তুমিা হুনলিা, আিি আমলি মানষি যিলি কওয়া অইলি, ‘খুন 

কবিও না, যেবিলয় খুন কিলিা, যহ ই খুনি দালড়া পড়লিা।’  22 অইলল আবম 

তুমিালি কইিাম, যে মানলষ তাি ভাই-বিিাদিি ললি িাি-িুিা কলি, যহ 

বিিািি দালড়া পড়লিা। যহ েুবদ তাি ভাইলি কয়, ‘তুবম যতা যিআখল’ যত 

আলিা িড় বিিািি দালড়া পড়লিা। আি যে জলন তাি ভাইলি কয়, ‘তুবম 

যিওকুফ,’ যহ যদাজখি আিুইলনা জললিা।

 32 “এিদায় কুিিাবন খানাত বিয়া আল্াি নালম বলল্া-িদকা বদিাি 

সময় েুবদ তুমাি মলনা অইোয়, তুমাি ললি তুমাি কুনু ভাইি বিিাদ 

আলি,  42 যত তুমাি বলল্া-িদকা অউ জািাত িইয়া, আলি বিয়া তুমাি 

ভাইি ললি বমি-মাি কলিা, িালদ বিয়া তুমাি কুিিাবন যদও।

 52 “যকউ তুমাি বিরুলধে কুনু মামলা কিলল আদাললতা োওয়াি আলিউ 

তাি ললি জলবদ বমি-মাি কবিবলও। ইলা না কিলল, যহ তুমালি হাবকমি 

আলতা বদি, হাবকলম তুমালি পুবলশি হাওলা কিিা, আি পুবললশ তুমালি 

যজললা হািাইিা।  62 যহলশ তাি যষালআনা পাওনা আদায় না কিা পে্যতে, 

তুবম কুনুমলতেউ িাড়া পাইতায় নায়। আবম তুমিালি আসল কিা কইলাম।

বজনা আি কিমি যিয়াপালি হুবশয়াবি

 72 “তুমিা হুনলিা, আলি িাতাইল অইলি, ‘বজনা কবিও না।’  82 অইলল 

আবম তুমিালি কইিাম, কুনু যিিায় েুবদ কুনু যিবি মানষি িায় কু-নজলি 

িায়, যত যহ অউ সময় মলন মলন তাইি ললি বজনা কিললা।

 92 “তুমাি ডাইন িউলখ েুবদ তুমালি িুনাি পলি িালন, যত ই িউখ 

তুবলয়া ফালাই যদও। আতিা শবিল লইয়া যদাজলখা োওয়া িাবক, একিা 

অংি বিনাশ কবিলাওয়া তুমাি লাবি ভালা।  03 তুমাি ডাইন আলত েুবদ 

তুমালি িুনাি পলি িালন, ই আত কাবিয়া ফালাই যদও। আতিা শবিল লইয়া 

যদাজলখা োওয়া িাবক, একিা অংি বিনাশ কবিলাওয়া তুমাি লাবি ভালা।

 13 “আলিা কওয়া অইলি, ‘যে মানলষ তাি িউলি তালাক যদয়, যহ 

িউলি তালাক-নামা যদউক।’  23 অইলল আবম তুমিালি কইিাম, যে মানলষ 
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বজনা িাড়া অইন্য কুনু কািলন বনজি িউলি তালাক যদয়, যহ যতা তাি 

িউলি বজনাকুি িানায়। আি তালাক পাওয়া যিবিলি যেবিলয় বিয়া কলি, 

যহ-ও বজনাকুি িলন।

 33 “তুমিা যতা জালনা, আিি জমানাি মানষি যিলি িাতাইল অইলি, 

‘বমিা কুনু কিম কবিওনা, আি যেকুনু কিম কিলল ইিা আল্াি নালম আদায় 

কবিও।’  43 অইলল আবম তুমিালি কইিাম, কুনুজাত কিম কবিও না। 

যিলহতিি নালম কিম কবিও না, ইখান যতা আল্াি আিশ।  53 দুবনয়াি নালম 

কবিও না, ইখান যতা আল্াি কদম মুিািক িওয়াি জািা। যজরুজাললমি 

নালমও কিম কবিও না, ইখান অইললা মহান িাদশা আল্াি িাউন।  63 তুমাি 

বনজি মািাি নালম কিম কবিও না, ই মািাি একিা িুললি িলা িা কালা 

কিাি যখমতা যতা তুমাি নাই।  73 তুমিাি মাতি অয় খান অয়, আি না খান 

না অউক। হুলনা, ইতাি িালি আি েততাউ অয়, ইতা ইিবলি িাবক আয়।

িদলা লওয়াি যিয়াপালি তাবলম

 83 “তুমিা যতা হুনলিা, আলি িাতাইল অইলি, যে পবিমালন যখবত 

অইলি, অউ পবিমালন সাজা বদও, ‘িউখি িদলা িউখ আি দাতি িদলা 

দাত।’  93 অইলল আবম কইিাম, যকউ েুবদ তুমিাি ললি খািাপ ি্যিহাি 

কলি, যত তুমিা এি িদলা লইও না, িিং কুনু মানলষ তুমাি ডাইন িাললা 

িড় মািলল, তালি িাউ িালও পাবতয়া বদলাইও।  04 যকউ েুবদ মামলা-

মকদ্দমা কবিয়া তুমাি যকাত্যা বনলতাবি িায়, যত তুমাি িাদ্দিও বদলাইও। 

 14 যকউ েুবদ তুমালি কয়, তাি িাইি িইয়া লইয়া এক মাইল োইতায়, 

যত তুবম তাি ললি দুই মাইল োইওবি।  24 যকউ তুমাি যিলি কুতো খুবজলল 

তালি বদও। যকউ আওলাত িাইলল, তালি বফিাই বদওনা।

দুশমনলি মহব্বত কলিা

 34 “তুমিা জালনা, আলি যতা িাতাইল অইবিল, ‘তুমাি আবি-ফবিলি 

মায়া কবিও আি দুশমনলি বঘন্াইও।’  44 অইলল আবম তুমিালি কইিাম, 

তুমিাি দুশমনলিও মায়া কবিও। যেিা তুমিালি জুলুম কলি, তািাি 

লাবি যদায়া কবিও।  54 ইতা যদবখয়া মানলষ িুজিা, তুমিা হািাউ তুমিাি 
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যিলহবতি িাফ আল্া পাকি মায়াি আওলাদ িবনলিলিা। তাইন যতা ভালা-

িুিা হকলি উপলি তান সুরুজ উঠাইন, দীনদাি আি নাফিমান হকলি 

উপলিউ যমঘ-পাবন যদইন।  64 োিা তুমিালি মহব্বত কলি, তুমিা েুবদ 

খাবল তািালিউ মহব্বত কলিা, যত তুমিা বকতা পুরুস্াি পাইিায়? ঘুষখুি 

তবশলদাি অকললও ইলা কলি না বন?  74 তুমিা েুবদ খাবল বনজি ভাইলি 

িালাম যদও, যত অইন্য মানুষ িাবক যিবশ আি বকতা কিিায়? বিিম্যী 

অকললও ইলা কিইন না বন?  84 এিলাবি আবম কইিাম, তুমিাি যিলহবতি 

িাফ আল্া পাক যেলা খাবি, তুমিাও অলা খাবি অও।

দান-খয়িাতি যিয়াপালি তাবলম

6 
 “তুমিা হুবশয়াি িইও, মানষলি যদখাবনি লাবি এিাদত-িলদিবি 

কবিও না, ইলা কিলল তুমিাি যিলহবতি িাফ আল্া পাকি যিি 

িাবক কুনু পুরুস্াি পাইতায় নায়।

2 “কুনু মানষলি দান-খয়িাত বদলল ভন্ অকলি লাখান বদও না। 

তািা যতা মানষি যিি িাবক তাবিফ পাইতা কবি মবিলদা-মবদিলিা আি 

পলি-ঘালি, ডুল-ডপবক িাজাইয়া বলল্া-েকাত যদইন। আবম তুমিালি 

হািাউ কইিাম, তািাি পুরুস্াি যতা তািা পাইবললি। 3 অইলল তুবম 

কুনু দান-খয়িাত বদলল, তুমাি ডাইন আলত বিলাইলল িাউ আলত োনু না 

জালন। 4 অউলা লুকাইয়া দান কবিও। যতউ তুমাি যিলহবতি িাফ আল্া, 

যেইন লুকাইয়া হকলতা যদখইন, তাইনউ তুমালি পুরুস্াি বদিা।

যদায়া কিাি যিয়াপালি তাবলম

5 “তুমিা যেিলা যদায়া কলিা, অউ সময় ভন্ অকলি ভাি িবিও না। 

তািা মানষলি যদখাবনি লাবি মবিলদা-মবদিলিা আি পিি মুলখা উিাইয়া 

যদায়া কলি। আবম তুমিালি হািাউ কইিাম, ইতায় যতা তািাি পুরুস্াি 

পাইবললি। 6 অইলল তুবম যদায়া কিাি িালা ঘিি দিজা-জানালা লািাইয়া 

যদায়া কবিও, আি তুমাি বনিাকাি িাফ, যেনলি যদখা না যিললও আবজি 

আিইন, হউ আল্াি যিলি িাইও। তাইন যতা যিাপন হকলতা যদখইন, 

তাইনউ তুমালি ফল বদিা।
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7 “তুমিা যেিলা যদায়া কলিা, অউ সময় দুবনয়াি মানষি লাখান 

খালমাখা যিি-যিবি কবিও না। তািা মলনা কিইন, যিবশ যিবশ কইলল আল্ায় 

তািাি যদায়া কিুল কিিা। 8 তুমিা তািাি লাখান অইও না, তুমিাি 

যিলহবতি িাফ আল্াি যিলি িাওয়াি আলিউ, তাইন জানইন তুমিাি বকতা 

দিকাি। 9 এিলাবি তুমিা অলাখান যদায়া কবিও,

ও িািা, আমিাি যিলহবতি িাফ,

তুমাি নাম পাক-পবিত্র মানা অউক।

  01 দুবনয়াইত তুমাি িাদশাই জলবদ আউক,

সি তুমাি মবজ্য মাবফক কিা োউক,

যিলহলতিা যেলা অউলা দুবনয়াইত,

যিলহলতিা যেলা অউলা দুবনয়াইত।

  11 ও িািা, আইজকুি খাবন আইজকু যদও,

মাফ কলিা আমিাি হকল অপিাি,

  21 োিা আমিাি বিরুলধে কিলি পাপ,

আমিা যতা তািালি বদলাইবি মাফ।

  31 ফালাইও না আমিালি পবিক্াত,

শয়তানি কিজা িাবক কলিা খালাি॥

 41 হলুনা, তমুিা েবুদ আিক জনি অপিাি মাফ কলিা, যত তমুিাি যিলহবতি িাফ 

আল্ায়ও তমুিাি অপিাি মাফ কবি বদিা।  51 অইলল তমুিা েবুদ অইন্যলি মাফ 

না কলিা, যত তমুিাি যিলহবতি িালফ তমুিালিও মাফ কিতা নায়।

যিাজাি যিয়াপালি তাবলম

 61 “তুমিা যেিলা যিাজা িালখা, অউ সময় ভণ্ড অকলি লাখান মুখ কালা 

কবিও না। তািা যিাজা িাখিইন, অখান যদখাবনি লাবি িউখ-মুখ কালা 

কবি িাখইন। আবম তুমিালি হািাউ কইিাম, ইতায় যতা তািাি পুরুস্াি 

পাইবললি।  71 অইলল তুবম যিাজা িাখলল মুখ-আত িইও, মািাত যতল-পাবন 

বদও,  81 যেলা মানলষ িুজলতা না পালি, তুবম যিাজা িাখলিা। যতউ তুমাি 
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বনিাকাি িাফ, যেনলি যদখা না যিললও আবজি আিইন, হউ আল্ায়উ ইতা 

যদখিা। তাইন যতা যিাপন হকলতা যদখইন, তাইনউ তুমালি ফল বদিা।

আলখিাতি িন কামাও

 91 “ই বজলদিবিত তুমিা বনজি লাবি অলতা িন-সম্পদ জমাইওনা। 

দুবনয়াি সম্পদি মালজ জংিালি িলি, পুলক খায় আি বহং খুবদয়া িুলি যনয়। 

 02 অইলল যিলহতিি মালজ বনজি লাবি িামানা জমাও, বহলনা জংিালি িলি 

না, পুলকও খায় না আি িুবিও অয় না।  12 মলনা িাবখও, তুমাি িন যেলনা, 

মনও হলনা িয়।

 22 “জালনা যতা, িউখ অইললা শবিলি িাবতি। তুমাি িউখ েুবদ ভালা 

অয়, যত তুমাি আতিা শবিললা িকিকা ফি অইলিা।  32 অইলল তুমাি িউখ 

েুবদ খািাপ অয়, যত আতিা শবিলউ কালা আদিাইি অইবেলিা। তুমাি 

বদলি িাবতি আদিাইি অইলল, ই আদিাইি িড় যিজুইতা।

 42 “জালনা বন, কুনু িুলালমউ দুই মুবনিি যখজমত কিলতা পালি না, 

যহ একজনলি বঘন্াইলিা আিক জনলি ভালা পাইলিা। আিনায় একজনি 

িায় বখয়াল কিলিা, আিক জনলি এলাবম কিলিা। যত তুমিাও আল্া আি 

িন-িামানা, দুইওতাি যখজমত একললি কিতায় পালিা না।

 52 “এিদায় আবম তুমিালি কইিাম, বকলা খাইতাম আি বকলা 

বফবদিতাম, ইতা লইয়া বিতো কবিও না। খাবন িাবক জান িড়, কাপড়-িুপড় 

িাবক শবিল িড়।

 62 “আিমানি অউ পাবখতেি িায় িাও, তািা জালাও িাইন কলি না, 

ফসলও কালি না, উিালিা কুতো জমায় না, খাবল তুমিাি যিলহবতি িাফ 

আল্ায় তািাি খুিাক যদইন। যত তুমিা কুনু ইতা িাবক আলিা দাবম নায় 

বন?  72 কওিাইন, তুমিাি মালজ যকউ বিতো-ভািনা কবিয়া তাি হায়াবত 

এখান ঘণ্া িাড়াইলতা পািলিা বন?

 82 “বফন্ি কাপড়ি লাবি বিতো কলিা যকলন? তুমিা অউ জংবল ফুলি 

িায় িাইয়া যদলখা, ইতা কলতা যিবশ সুদিি! ইতায় যতা বনজি সুদিিি লাবি 

কুতোউ কলি না, কুনু িংিও বসলাই কলি না, িাইনও কলি না, এমলনউ 

অয়।  92 যত আবম কইিাম, িাদশা সুলাইমান অলতা জাক-জমকি মালজ 

িইললও তান যলিাি যতা অতা এিু জংবল ফুলি লাখানও সুদিি আবিল 
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না।  03 যদখিায়বন, জংিলি মালজ অউ যেতা সুদিি ফুল অখন আলি, 

কাইল অইললউ মানলষ ইতা দারু িানাইয়া আিুইনবদ জালাইলিা। আল্ায় 

েুবদ অউ জংিললি অলা সুদিি কবি হাজাইিইন, যত ও কমজুি ইমানদাি 

অকল, তুমিালিও তাইন সুদিি কবি হাজাইতা নায় বন?  13 এিদায় বকতা 

খাইতায় আি বকতা বফবদিতায়, ইতা লইয়া বিতো কবিও না।  23 ই দুবনয়াি 

মানলষ খাবল অতা লইয়াউ িাদিা কলি। তুমিাি যিলহবতি িাফ আল্ায় 

যতা জানইনউ, ইতা হকলতা তুমিাি জরুি আলি।  33 এিলাবি তুমিা 

পয়লাউ আল্াি মবজ্য েুিাইয়া িললা, তান িাদশাইি িাদিাত িও। যতউ 

ইতা হক্কলতাও তুমিা পাইিায়।  43 কাইলকুি বিতো কবিও না, কাইলকুি 

যিয়াপাি কাইলকুি উপলি িাবড় যদও। বদনি আজাি বদনি লাবি েলিষ্ট।

মানষি দুষ তুকাইওনা

7 
 “তুমিা মানষি দুষ তুকাবনত িইও না, যতউ তুমিাি দুষও তুকাইল 

অইলতা নায়। 2 তুমিা যেলা মানষি দুষ তুকাও, আল্ায়ও অউলা 

তুমিাি দুষ তুকাইিা। তুমিা যেলা পাল্াবদ মাবপিায়, তুমিাি লাবিও 

অলা মাপা অইলিা।

3 তুমাি ভাইি িউখি বভতলি িুড়া আলি ইখান যদখিায়, অইলল 

বনজি িউলখা িািি যিবল আলি ইখান যদখিায় না যকলন? 4 তুমাি িখুত 

যিবল হামাইলি ইখান যেিলা যদখিায় না, যত তুমাি ভাইলি বকলা কইিায়, 

ভাই, তুমাি িখুত িুড়া হামাইলি, আও, িাি কবিয়া যদই? 5 হায়লি ভন্, 

পয়লা বনজি িউখ িাবক যিবল িাি কলিা, িালদ তুমাি ভাইি িউখ িাবক 

িুড়া িাি কিাত লািলল ভালা কবি যদখতায় পািিায়।

6 “হুলনা, কুতিাি িামলন পাক-পবিত্র কুনু বিজ বদও না। শুয়িি িামলন 

মবন-মুতিা বিিাইও না। আিনায় অউ বিজলি তািাি পাওবদ উবড়য়া, উল্টা 

আইয়া তুমিালিও হামলা কিতা পািইন।

যদায়া-মুনাজাতি যিয়াপালি ওয়াদা

7 “আবম তুমিালি কইিাম, িাও, তুমিালি যদওয়া অইলিা। তালাশ 

কলিা, যতউ পাইিায়। দুয়ালিা ঠুকা যদও, যতউ দুয়াি খুলা অইলিা। 8 োিা 
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িায়, তািাউ যতা পায়। যে তালাশ কলি যহ পায়। যে দুয়ালিা ঠুকায়, তাি 

লাবি দুয়াি খুলা অয়। 9 তুমিাি মালজ ইলা কুনু মা-িাফ আলিবন, োি 

পুলত রুবি িাইলল মাবি বদলিা?  01 মাি িাইলল হাফ বদলিা?  11 তুমিা খািাপ 

অইয়াও েুবদ তুমিাি হুরুতাইনলি ভালা ভালা বিজ বদতায় জালনা, যত 

োিা যিলহবতি িাফ আল্া পাকি যিলি িাইলিা, তাইন যতা বনিয় তািালি 

ভালা ভালা বিজ দান কিিা, ইতা যতা স্াভাবিক।  21 হুলনা, তুমিা মানষি 

যিি িাবক যেলাখান যিিহাি পাইতায় িাও, তুমিাও হকলি ললি অউ 

লাখান যিিহাি কলিা। অতাউ অইললা যতৌিাত বকতাি আি নিী অকলি 

িবহফাি মুল তাবলম।

কুন পলি িলতায়

 31 “হুলনা, তুমিা বিপা দুয়ালিবদ হামাইও, কািন যে পলি বিনাশি 

িায় িালন, ই পি যমািা, পিি দুয়ািও িড়, িউত মানুষ অউ দুয়ালিবদ 

হামাইন।  41 অইলল যে পলি যিলল বজলদিবি বমলল, ই পিি দুয়াি বিপা, 

পিও হুরু-মুরু। খুি কম মানলষউ ই দুয়ািি খুজ পাইন।

 51 “ভণ্ড নিী অকল িাবক হুবশয়াি িইও। তািা তুমিাি যিলি যমড়াি 

িুিলত আয়, অইলল বভতলি-বভতলি তািা িাইক্কস িাঘি লাখান।  61 তািাি 

বজলদিবি যদবখয়াউ বিনতায় পািিায়। জালনা যতা, িিা-কািাি মালজ কুনু 

আংিুি িলি বন িা িন-জংলাি মালজ ডুমুি ফল িলি বন?  71 বঠক অউ 

লাখান, ভালা িালি যতা ভালা ফলউ িলি আি মদি িালি মদি ফলউ 

িলি।  81 ভালা িালি যতা মদি ফল িলি না, আি মদি িালি ভালা ফল 

িলি না।  91 যে িালি ভালা ফল িলি না, ইিুলি কাবিয়া দারু জালাইল 

অয়।  02 অলাউ ভণ্ড নিী অকলি বজলদিবিি ফল যদখললউ ইতালি বিনিায়।

যিলহবতি িাদশাইত যক হামাইলিা?

 12 “মলনা িাবখও, আমালি ‘হুজুি, হুজুি!’ কইললউ যেন যিলহবতি 

িাদশাইত হামাইবেিায়, ইখান বঠক নায়। িিং যে জলন আমাি যিলহবতি িাফ 

আল্া পাকি মবজ্য েুিাইয়া িলল, খাবল যহ-উ হামাইলতা পািলিা।  22 হউ 

বদন আইলল িউলত কইিা, ‘মুবনি, মুবনি, আমিা তুমাি নালম িাইবি খিি 
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কইবি না বন? তুমাি নালম বজন-ভুত িাড়াইবি না বন? তুমাি নালম িউত 

যকিামবত যদখাইবি না বন?’  32 অইলল আবম তািালি জুয়াপ বদমু, ‘িুি, 

ইিবলিি দল, আবম যতা তুমিালি বিবনউ না, আমাি যিি িাবক িালিা।’

ইমানি দুই নমুনা

 42 “যে মানলষ আমাি অউ তাবলম হুবনয়া আমল কলি, যহ আখলদাি 

মানষি লাখান মজিুত খুবিি উপলি তাি ঘি িানায়।  52 িালদ যমঘ-তুফান 

আি জুয়াি আইয়া অউ ঘিলি যঠলা বদললও ফালাইলতা পালি না, কািন 

ইখান যতা মজিুত খুবিি উপলি িানাইল অইলি।  62 অইলল যে আমাি 

তাবলম হুবনয়াও আমল কলি না, যহ যিআখলি লাখান নিম মাবিি উপলি 

ঘি িানায়।  72 িালদ যেিলা যমঘ-তুফান আি জুয়াি আইয়া অউ ঘিলি 

যঠলা যদয়, অউ সময় ইখান পবড়য়া যিপিা অইোয়।”

 82 ইিাি ইতা তাবলম হুবনয়া মানুষ তাইজ্ুি িবনলিলা।  92 কািন 

তাইন যতা তািাি যমৌলানা অকলি লাখান তাবলম না বদয়া, যখমতািান 

মানষি লাখান তাবলম বদতা।

হজিত ইিাি দশ যকিামবত 

(৮:১-৯:৩৮)

পিা-কুষ্ঠ যিমাবিলি ভালা কিা

8 
 হজিত ইিা পাড় িাবক লাবময়া আইলল িউত মানুষ তান খলি 

খলি আইলা। 2 অউ সময় এক পিা-কুষ্ঠ যিমাবিলয় তান কাদিাত 

আইয়া পাওত পবড়য়া কইললা, “হুজুি, আপনাি মবজ্য অইলল আমালি অউ 

নাপাক যিমাি িাবক ভালা কিতা পািইন।” 3 যতউ তাইন আত িাড়াইয়া 

তালি িইয়া কইলা, “অয় আবম িাইিাম, তুবম পাক-িাফ অও।” কওয়াি 

ললি ললিউ তাি যিমাি বশফা অইলিল। 4 ইিায় তালি কইলা, “হুলনা, 

ইতা যকউিলি হুনাইও না, খাবল ইমাম িািি যিলি বিয়া যদখাও। মুিা 

নিীি শবিয়ত মাবফক পাক-িাফ অওয়াি লাবি যেলা কুিিাবন কিা জরুি, 

অউ কুিিাবন বদললউ সমালজ জাবনবলিা তুবম ভালা অইলিলিা।”
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যিামান িুলিদািি িুলামলি ভালা কিা

5 এিিালদ ইিা বিয়া কফিনাহুম িাউলনা হামাইলা। বহলনা যিামান 

বসপাইি এক িুলিদাি তান যিলি আইয়া বমনত কাবজ্ লািাইলা, 6 “হুজুি, 

আমাি িুলামি অিশ যিমাি অইয়া বিিনাত পবড় িইলি, যহ খুি কষ্ট কলিি।”

7 ইিায় এনলি কইলা, “আইচ্া, আবম োইমুলন, বিয়া তালি ভালা 

কিমু।”

8 যতউ িুলিদালি কইলা, “হুজুি, আপনাি মলতা জলন আমাি িাবড়ত 

তশবিফ বনতা, আবম যতা এি লাখ নায়। আপলন খাবল মুখ-খানবদ কইললউ 

যহ ভালা অইবেলিা। 9 আপলন যতা িুজিা, আবমও আমাি কামান্ািি 

হুকুলম িবল, অউলা আমাি বসপাই অকলও আমাি হুকুলম িলইন। আবম 

এিা একজনলি আও কইলল আয়, োও কইলল োয়। আমাি িুলামলি 

েুবদ কই, অখান কলিা, যহ ইখান কলি, যত আপলনও অলা মুখবদ হুকুম 

বদললউ যহ ভালা অইবেলিা।”

 01 ইখান হুবনয়া ইিা এলক্কলি তাইজ্ুি অইলিলা, তান খলি অইয়া 

েলতা মানুষ আওয়াত আবিল, এিালি কইলা, “আবম তুমিালি হািাউ 

কইিাম, ই িুলিদাি যতা বিিম্যী যিামান মানুষ, অইলল আমাি িবন 

ইসিাইলি মালজও অলতা িড় মজিুত ইমানদাি আবম আি যদখবি না। 

 11 হুলনা, পুি আি পইিমি যদশ িাবক িউত জন আইিা, তািা হজিত 

ইব্াবহম, ইসহাক আি ইয়াকুি নিীি ললি যিলহবতি িাদশাইত খাবনত 

িইিা।  21 অইলল যিলহবতি িাদশাইত োিা িাকাি কিা, তািালি িালি 

আদিাইি িালতা ফালাই যদওয়া অইলিা। বহলনা তািা কাদিা-কাবি কিিা 

আি জালা-েন্ত্রনায় দাত বকবড়বমবড় খাইিা।”

 31 িালদ ইিায় অউ িুলিদািলি কইলা, “তুবম োওবি। তুবম যেলা এবকন 

কিলিা, অলাউ অউক।” হািাউ, ললি ললিউ হউ িুলাম ভালা অইলিল।

হজিত বপতিি হবড়ি বশফা

 41 এিিালদ হজিত ইিা হজিত বপতিি িাবড়ত যিলা, বিয়া যদখলা, 

বপতিি হবড়ি খুি তাপ উঠলি, তাইন বিিনাত পড়লনা।  51 তালন যদবখয়া 

	 আল-মথি	 8:5	-	15	



A

22

ইিায় তান আলতা িইলা, আি ললি ললি তাপ িাবড় বদললা। যিবিলয় উবঠয়া 

ইিাি যমহমানদাবিত লািলা।

 61 অউ বদন হাইজিা িালা মানলষ বজনি আিি আলা িউত জনলি ইিাি 

যিলি লইয়া আইলা। ইিায় তান মুখি কিায়উ এিাি বজন িাড়াইলা, 

আি হক্কল যিমাবিলি ভালা কিলা।  71 ইতা ঘিললা, োলত ইশায়া নিীি 

মাজবদ িউত আলি যেতা িাতাইল অইবিল, অতা অখন পুিা অয়। হলনা 

িাতাইল অইবিল,

আমিাি হকল কমজুবি তান কালদিা বনলা,

আমিাি যিমাি-আজাি হিাইলা।

খাবি উম্মত অওয়াি তাবিদ

 81 ইিাি িাইলিা িালািায় বভড় লাবি যিলি যদবখয়া, তান সািবিদ 

অকললি হুকুম বদলা আওিি হপালিা োইতাবি।  91 অউ সময় একজন 

যমৌলানা আইয়া ইিালি কইলা, “হুজুি, আপলন যেলনা োইিা, আবমও 

হলনা োইমু।”

 02 ইিায় এনলি কইলা, “হুনউক্কা, বহয়ালি িাত আলি, পাবখিও িাদা 

আলি, অইলল আবম বিন-আদমি মািা িওয়াি ঠাই নাই।”

 12 আিক জন সািবিলদ আইয়া কইলা, “হুজুি, আমালি িাবড়ত 

োইলত যদউক্কা, আবম পয়লা বিয়া আমাি িািাি দাফন-কাফন কবিয়া 

আই।”  22 তাইন কইলা, “মিা অকললউ তািাি মিালি মাবি যদউক, তুবম 

আমাি ললি িললা।”

আওিি তুফান িদি কিা

 32 ইিা আওিি হপালিা োইতা কবি, তান সািবিদ অকললি লইয়া 

এক নাওলয়া উঠলা।  42 ইিা নাওি মালজ ঘুমাইিা, অউ সময় আখতাউ 

আওিি মালজ িড় এক তুফান আইললা, তুফালন নাও খান িুবড়বেিাি দশা 

অইলিল।  52 ই দশা যদবখয়া সািবিদ অকলল ইিালি হজাি কবি কইলা, 

“হুজুি, আমিালি িািাউক্কা, আমিানু মবি োইিাম।”
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 62 ইিায় জুয়াপ বদলা, “ও কমজুি ইমানদাি অকল, তুমিা ডিাইিায় 

যকলন?” অখান কইয়া তাইন উবঠয়া তুফান আি আওলিালি িমক বদলা, 

যতউ হক্কলতা বিি অইলিল।  72 ই যকিামবত যদবখয়া তািা তাইজ্ুি অইয়া 

কইলা, “এইন আসলল যক? তুফান আি আওলিও যদবখ তান হুকুম মালন!”

ভুলত িিা দুইজন মানুষ

 82 এিিালদ ইিা আওি পাবড় বদয়া যজিাবসবন অকলি যদলশা আইলা। 

অউ সময় ভুলত িিা দুইজন মানুষ কিিস্ান িাবক িািইয়া তান যিলি 

আইললা। তািা অলা জনুন পািল আিলা যেন, তািালি ডিাইয়া যকউ 

অউ পলিবদ োইলতা পািলতা না।  92 তািা বিল্াইয়া ইিালি কইললা, “ও 

আল্াি খাি মায়াি জন ইিনুল্া, আমিাি ললি আপনাি বকতা দিকাি? 

সময় অওয়াি আলিউ আপলন আমিালি িাতাবনত আইচ্ইন বন?”

 03 অউ সময় তািাি যিি িাবক িুড়া দুিই িড় এক শুয়িি পালল 

খাওয়াত আিলা।  13 ভুত অকলল ইিালি বমনত কবি কইললা, “আপলন 

আমিালি যখদাইলত িাইলল, অউ শুয়িি পালি মালজ পাঠাই যদউক্কা।”

 23 ইিায় তািালি ইজাজত বদয়া হািলল তািা বিয়া অউ শুয়িি পালি 

মালজ হামাইলিল। আি শুয়িি পালল আওিি খাড়া িলিবদ খুি জুলি 

যদৌড়াইয়া বিয়া পাবনি মালজ িুবড়য়া মিলা।

 33 ইতা যদবখয়া শুয়িি িাখাল অকলল যদৌড়াইয়া বিয়া িাউি হকল 

মানষলি খিি জানাইলা, এিললি অউ ভুলত িিা মানষি কিাও কইলা। 

 43 ই ঘিনা হুবনয়া িাউি হকল মানুষ ইিাি ললি যদখা কিাত আইলা। 

তান ললি যদখা কবিয়া তািা বমনত কবি কইলা, “যমলহিিাবন কবি আমিাি 

যদশ িাবক োউক্কাবি।”

অিশ যিমাবিলি বশফা কিা

9 
 িালদ হজিত ইিা নাওলয়া কবি আওি পাবড় বদয়া বনজি িাউলনা 

আইলা। 2 আইয়া হািলল কয়জন মানলষ একজন অিশ যিমাবিলি 

পললাবদ িইয়া লইয়া তান যিলি আইললা। তািাি ইমানি িল যদবখয়া ইিায় 

অউ যিমাবিলি কইলা, “মলনা িল িালখালি পতু, তমুাি িনুা মাফ কিা অইলি।”
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3 ইখান হুবনয়া কয়জন যমৌলানায় মলন মলন কইলা, “ই যিিায় যতা 

বশবিবক কলিি।” 4 ইিায় তািাি বদলি ভাি িুবজয়া কইলা, “আপনািা 

যকলন ইলা কু-বিতো কিিা? 5 আমাি লাবি কুনখান কওয়া সুজা, তুমাি 

িুনা মাফ কবি বদলাইলাম, না উলঠা, তুমাি বিিনা লইয়া িাবড়ত োওবি? 

6 যত অখন আপনািা পিমান যদখউক্কা, ই দুবনয়াত িুনা মাবফি যখমতা 

আবম বিন-আদমি আলি।” অখান কইয়াউ তাইন যিমাবি যিিালি কইলা, 

“ওিা উলঠা, তুমাি যখতা-িাবলশ লইয়া িাবড়ত োওবি।”

7 কইলতউ বহ যিমাবি যিিা উবঠয়া তাি িাবড়ত যিললাবি। 8 ইতা 

যদবখয়া মানুষ তাইজ্ুি অইলিলা, আল্ায় মানষলি অলতা যখমতা বদিইন 

কবি তািা আল্াি তাবিফ কিলা।

হজিত মবিলি তবিকাি দাওত

9 ইিায় পলিবদ আবিয়া োইিা, অউ সময় যদখলা, মবি নামি একজন 

মানুষ খাজনা তুলাি অবফলসা িইিইিইন। যদবখয়া তানলি কইলা, “আও, 

আমাি উম্মত অও।” যতউ মবি উবঠয়া ইিাি খলি খলি যিলা।

 01 এিিালদ ইিায় তান সািবিদ অকললি লইয়া মবিি িাবড়ত বিয়া 

খাওয়াত িইলা। তান ললি িউত খাজনা তুলিা আি নাফিমান অকলও 

খাবনত আিলা।  11 ইতা যদবখয়া ফবিবশ মজহিি মানলষ ইিাি সািবিদ 

অকললি কইলা, “তুমিাি মুিবশলদ ঘুষখুি খাজনা তুলিা আি খবিি 

অকলি ললি খাওয়া-দাওয়া কিইন যকলন?”

 21 ইখান হুবনয়া ইিায় কইলা, “ভালা মানষি লাবি কবিিাজ লালি না, 

অইলল যিমাবিি লাবি যতা লালি।  31 আল্াি কালালমা িাতাইল অইলি, 

‘আবম কুনু পশু-কুিিাবন নায়, খাবল দয়া যদখতাম িাই।’ যত অউ আয়াতি 

মাবন বকতা, অখান তালাশ কিউক্কা। মলনা িাখিা, আবম কুনু পলিজিািলি 

দাওত যদওয়াত আইবি না, খাবল িুনািাি অকললিউ দাওত বদতাম আইবি।”

পুিান তাবলম িাবক হজিত ইিাি তাবলম ভালা

 41 এিিালদ এবহয়া নিীি উম্মত অকলল আইয়া ইিালি বজকাইলা, 

“হুজুি, আমিা আি ফবিবশ মজহিি মানলষ হালমশা যিাজা িাবখ, অইলল 
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আপনাি উম্মত অকলল যিাজা িাখইন না যকলন?”  51 তাইন জুয়াপ বদলা, 

“নশা ললি িাকলল লিি বিিাবতলি কুনু দুখ যদওয়া োয় বন? যদখিালন, 

ইলা সময় আইলিা, যেিলা নশালি তািাি যিি িাবক হিাইল অইবেলিা, 

হউ সময় তািা যিাজা িাখিা।

 61 “আনা-যিায়া নয়া কাপড়ি িুকিাবদ যকউ পুিান যকাত্যাত তাবল যদয় 

না। ইলা কিলল িইয়া হািলল পুিান কাপড় িাবক নয়া তাবল খুি অইয়া 

বিবড়োয়, আি বিড়াখান আলিা িড় অয়।  71 পুিান িামড়াি িবলত যকউ 

তাজা আংিুিি িস ভলি না। ভিলল অউ তাজা িসি ফালফ িবল ফাবিয়া 

িস আি িবল দুইওতা িিিাদ অয়। এিলাবি মানলষ তাজা িস নয়া িবলত 

িইন। যতউ দুইওতা িালি।”

এক মিা পুবড় আি যিমাবি যিবি

 81 হজিত ইিায় যেিলা অতা যিয়াপালি তাবলম বদিা, অউ সময় এক 

যনতা আইয়া তান পাওলয়া পবড়য়া কইলা, “হুজুি, আমাি পুবড়িু অউ মাত্র 

মািা যিলি। যত আপলন আইয়া যমলহিিাবন কবি তাইলি আতাই বদললউ 

পুবড়িু বজদিা অইবেলিা।”  91 যতউ ইিায় তান সািবিদ অকললি লইয়া 

এন ললি িওয়ানা বদলা।

 02 োওয়াি পলি এক যিবিলয় খলিবদ আইয়া ইিাি িাদ্দিি কুনাত 

িইললা। িালিা িিি িবি ই যিবিি যিবিয়ািা যিমািি লউ োইলতা।  12 যিবিি 

এবকন আবিল, তাই েুবদ খাবল তান িাদ্দিি কুনাত িইবললতা পালি, যত 

যিমাি ভালা অইবেলিা।  22 ইিায় যিি পাইয়া খলিবদ িাইয়া অউ যিবিলি 

কইলা, “ডিাইও না যিা মাই, তুমাি ইমানি িললউ তুবম ভালা অইলায়।” 

অখান কওয়াি ললি ললি যিবি ভালা অইলিল।

 32 এিিালদ ইিা হউ যনতাি িাবড়ত যিলা। বিয়া যদখলা, আতিা িাবড়ি 

মানলষ বহ-হুল্া কিিা, আি তািাি সমাজি যিওয়াজ মাবফক মিা িাবড়ত 

িাবশ-িাজনা িাজাইিা।  42 তাইন কইলা, “তুমিা হকল ঘি িাবক িালি 

োও। পুবড়িু মিলি না, তাই যতা ঘুমাি।” ইখান হুবনয়া মানলষ তানলি 

লইয়া আসা-আবস লািাইলা।  52 মানষলি িাি কবিয়া হািলল, তাইন বিয়া 

ঘিি বভতলি হামাইয়া পুবড়ি আলতা িিলা, িিলতউ তাই উবঠয়া িইলিল। 

 62 আি ই ঘিনাি কিা অউ এলাকাি হকল িায় িবি যিললা।
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আদিা আি যিািালি ভালা কিা

 72 ইিা অউ যনতাি িাবড় িাবক বিদায় অইয়া হািলল দুইজন আদিা যিিা 

তান খলি খলি যিললা। তািা জুলি জুলি কইললা, “ও দাউদি আওলাদ, 

আমিালি িহম কিউক্কা।”  82 িালদ তাইন আইয়া ঘলিা হামাইলল, হউ 

দুইও আদিাও তান যিলি আইললা। তাইন বজকাইলা, “তুমিা এবকন কিিায় 

বন, আবম তুমিালি ভালা কিতাম পািমু?” তািা কইললা, “বজঅয় হুজুি, 

আপলনউ পািিা।”

 92 যতউ তাইন এিাি িউখ আতাই বদয়া কইলা, “তুমিা যেলা এবকন 

কিলিা, অলাউ অউক।”  03 অখান কইলতউ তািাি িউখ ভালা অইলিল। 

িালদ ইিায় তািালি খুি দড়াইয়া কইলা, “হুলনা, ইতা যকউিলি হুনাইও 

না।”  13 অইলল তািা িািইয়া বিয়া আশ-পাশ হকল জািাত তান ই খিি 

িিাই বদললা।

 23 হউ দুইও আদিা যেিলা ভালা অইয়া োইিাবি, অউ সময় মানলষ 

ভুলত িিা এক যিািা যিিালি ইিাি যিলি লইয়া আইললা।  33 তাইন ই 

যিিাি ভুত িাড়াবনি িালদ তাি জিান খুবললিল, যহ মাত-কিা মাবতললা। 

ইতা যদবখয়া হকলল তাইজ্ুি অইয়া কইলা, “আতিা ইসিাইল যদশি 

মালজ ইলা কাম যতা কুনুবদন যদখবি না।”  43 অইলল ফবিবশ অকলল 

কইলা, “ইবিলয় যতা ভুতি িাদশাি সাইে্যয় ভুত িাড়ায়।”

জবমলনা ফসল িউত, কামলা কম

 53 হজিত ইিায় িাউলয়-িাউলয় আি িাউলন-িাউলন বিয়া তািাি 

মবিলদা হামাইয়া তাবলম বদলা। তাইন যিলহবতি িাদশাইি খুশ-খিবি তিবলি 

কিলা, আি হকল নমুনাি যিমাবিলি ভালা কিলা।  63 অউ সময় মানষি 

বভড় যদবখয়া তান খুি দুখ লািললা, ইতা মানুষ যতা আ-িাখাবল যমড়াি 

লাখান যি-ফানা লাবি ঘুবিিা।  73 যতউ ইিায় সািবিদ অকললি কইলা, 

“জবমলনা যতা ফসল িউত আলি, অইলল কামলা খুি কম।  83 এিলাবি 

জবমনি মাবলকি যিলি যদায়া কলিা, তান ফসল তুলাি লাবি তাইন 

কামলা পাঠাইিা।”
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িালিাজন সাহাবিলি পিদি আি তাবলম 

(১০:১-৪২)

িালিাজন সাহাবিলি তিবললিা পাঠাবন

10 
 িালদ ইিায় তান িালিাজন সাহাবিলি ডাকাইয়া আনলা, আবনয়া 

বজন-ভুত িাড়াবন, আি হকল জাতি যিমাবিলি ভালা কিাি 

যখমতা বদলা। 2 অউ িালিাজন সাহাবি অইলা,

সাইমন উিলফ বপতি আি তান ভাই আব্রিয়াি,

বজিুবদয়াি পুয়াইন ইয়াকুি আি হান্ান,

বফবলফ আি িি্যলময়,

 3 িুমাি আি খাজনা তুলিা মবি,

আলবফি পুয়া ইয়াকুি আি িলদ্দয়,

 4 মুবতিেুধো সাইমন আি ইহুদা ইস্াবিয়াত।

অউ ইহুদায় িালদ যিইমাবন কবিয়া ইিালি দুশমনি আলতা িিাই বদবিল।

5 অউ িালিাজন সাহাবিলি ইিায় হকুুম বদলা, কইলা, “তবুমতাইন 

তিবললিা োও, অইলল কুন ুবিিম্যীি যিলি িা শমবিয়া জাবতি কুন ুিাউত 

োইও না, 6 খাবল িবন ইসিাইলি আিাইল যমড়া অকলি যিলি োও। 

7 োওয়াি পলি তিবলি কবি কবি োইও, কইও, যিলহবতি িাদশাই িালিা 

আইলচ্। 8 আি তমুিা যিমাবি অকললি ভালা কবিও, মিালি বজদিা কবিও, 

পিা-কুষ্ঠ যিমাবিলি ভালা কবিও, আি বজন-ভতু িাড়াইও। তমুিা যেলা বিনা 

যিকায় পাইলিা, অউলা বিনা যিকায়উ বদও। 9 োওয়াি সময় ললি কবি 

যিকা-পয়সাি িবল, যসানা-রুপা িা একিা বসবকও বনও না।  01 তমুিা পিি 

লাবি লাবঠ, িাইি-িিুবক, জতুা, িা দুইিা যকাত্যাও ললি বনও না। যে জলন কাম 

কলি, যহ খাওয়া-বফদিা পাওয়াি জকুা।  11 তমুিা যে িাউত হামাইিায়, অউ 

িাউি একজন যোইি্য মানষলি তকুাইয়া িাি কবিও, ই িাউ িাবড়য়া োওয়াি 

আি পে্যতে এন িাবড়তউ িইও।  21 িাবড়ি বভতলি হামাবনি িালা তািালি 

িালাম বদও।  31 ই িাবড় েবুদ িালাম পাওয়াি জকুা অয়, যত তমুিাি যদওয়া 
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অউ শাবতে তািা পাইিা, আি জকুা না অইলল তমুিাি শাবতে তমুিাি যিলিউ 

বফবিয়া আইলিা।  41 ই জািাি যকউ েবুদ তমুিালি কিুল না কলি, তমুিাি কিা 

না হলুন, যত ই িাবড় িা িাউ িাবক িািবনি িালা তমুিাি পাওি িইুল ঝাবড়য়া 

ফালাইয়া আইও।  51 আবম তমুিালি হািা কিা কইিাম, হাশিি বদন অউ িাউি 

দশা িাবক, হউ লান্বত িাদুম আি আমিুা িাউনি দশা িউত ভালা অইলিা।

সাহাবি অকললি আিাম হুবশয়াবি

 61 “হলুনা, িাইক্কস িাঘি িামলন যমড়াি লাখান আবম তমুিালি পাঠাইিাম। 

এিলাবি তমুিা হাফি লাখান িালাক-িতিু আি পালিা পাবখি লাখান সিল 

অও।  71 হবুশয়াি িইও, মানলষ তমুিালি িবিয়া আদাললতা সমজাইিা, আি 

তািাি মবিলদা বনয়া তমুিালি বিংলাবদ মািিা।  81 আমাি নাম লওয়াি লাবি 

তমুিালি িাজা-িাদশাি িামলন যনওয়া অইলিা। তমুিা এিাি িামলন আি 

বিিম্যী অকলি যিলি আমাি যিয়াপালি সাবক্ বদিায়।  91 মানলষ যেিলা 

তমুিালি িিাই বদলিা, অউ সময় বকতা মাততায় িা বকতা কইতায়, ইতা 

লইয়া কুন ুবিতো কবিও না। হউ সময় তমুিালি ইতা বহকাই যদওয়া অইলিা। 

 02 আসলল তমুিাি মখুবদ যেন তমুিা বনলজ মাতিায়, ইখান নায়, তমুিাি 

িাতবুন িাফি যে রুহ তমুিাি বভতলি আলি, হউ রুলহউ ইতাি জয়ুাপ বদিা।

 12 ভাইলয় ভাইলি আি িালফ পুয়ালি খুন কিাবনি লাবি িিাই বদলিা। 

পুয়া-পুবড়লয়ও তািাি মা-িাফি বিপলক্ বিয়া তািালি খুন কিাইলিা। 

 22 আমাি কািলন হকল মানলষ তুমিালি বঘন্াইলিা, অইলল যহশ পে্যতে 

যে বিবকয়া িইলিা, যহ-উ যিহাই পাইলিা।  32 কুনু িাউি মানলষ তুমিালি 

জুলুম কিলল, ই িাউ িাবড়য়া অইন্য িাউত োইওবি। হুলনা, আবম হািা 

কিা কইিাম, ইসিাইল যদশি হক্কল িাউন আি িাউত তুমিাি তিবলি 

যশষ অওয়াি আলিউ বিন-আদম বহিিাি আইিা।

 42 “মলনা িাবখও, উতিাদ িাবক সািবিদ িড় নায়, আি মুবনি িাবক 

তাি িুলাম িড় নায়।  52 যত সািবিদ তাি উতিাদি সমান, আি িুলাম তাি 

মুবনিি সমান অওয়াউ েলিষ্ট। হুনিায় বন, ঘিি মুবনিলি যেিলা ভুতি িাদশা 

যিল-সিুল কইিা, যত ঘিি িাবক হকললি তািা আলিা কলতাতা কইিা!

 62 “অইলল তুমিা তািালি ডিাইওনা, কািন ইলা যিাপন কুতোউ নাই 

যেতা জাইি অইলতা নায়। ইলা লুকাইলও কুতো নাই যেতা যকউ হুনলতা 
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নায় িা জানলতা নায়।  72 আবম আদিাবিি মালজ যেতা তুমিালি কইবি, 

তুমিা ইতা ফিি মালজ কইও। যেতা কালন-কালন হুনলিা, ইতা িাতি 

উপলি িাবক জুলি জুলি এলান কবিও।  82 োিা মানষি কায়ালি বিনাশ 

কিলতা পালি, অইলল রুহলি কুতো কিলতা পালি না, তািালি ডিাইও 

না। যেইন কায়া আি রুহ দুইওতালি যদাজলখা জালাইতা পািইন, খাবল 

তানলিউ ডিাইও।  92 হুলনা, দুইিা িড়া পাবখ খাবল দুই যিকায় বিলক না 

বন? অইলল তুমিাি িাতুবন িাফ আল্াি হুকুম না অইলল অতা এিু িড়া 

পাবখও মাবিত পলড় না।  03 জালনা যতা, তুমিাি মািাি িুল যিিাইনও 

িনা আলি।  13 এিদায় তুমিা ডিাইও না। তুমিাি দাম যতা িউত িড়া 

িাবকও যিবশ।

 23 “সমাজি িামলন যে জলন আমালি কিুল কলি, আবমও আমাি 

যিলহবতি িাফ আল্া পাকি িামলন তালি কিুল কিমু।  33 অইলল যে 

মানলষ সমাজি িামলন আমালি অস্ীকাি কিলিা, আবমও তালি আমাি 

যিলহবতি িাফ আল্াি িামলন অস্ীকাি কিমু।

 43 “তুমিা মলনা কিিায় বন, আবম দুবনয়াত শাবতে বদতাম আইবি? 

না, যমালিউ নায়, আবম যতা দুবনয়াত এক মলতালভদ লািাবনত আইবি। 

 53 আবম িালফ-পুয়ায়, মায়-পুবড়লয়, আি হবড়লয়-িউলয় বিিাদ লািাবনত 

আইবি।  63 মানষি বনজি পবিিািি জলনউ তাি ললি দুশমবন কিলিা।

 73 “যে মানলষ আমা িাবক তাি মা-িাফলি যিবশ মায়া কলি, যহ আমাি 

উম্মত অইলতা পািলতা নায়। আি যে জলন আমা িাবক তাি পুয়ালি িা 

তাি পুবড়লি যিবশ মায়া কলি, যহ-ও আমাি উম্মতি জুকা নায়।  83 যে 

জলন বনজি দুখ-কষ্টি সবলি িইয়া লইয়া আমাি খলি না আয়, যহ-ও 

আমাি জুকা নায়।  93 যে জলন তাি বনজি জান িািাইলতা িায়, যহ তাি 

আসল বজলদিবি খুয়াইলিা। অইলল যে জলন আমাি লাবি তাি জান কুিিাবন 

বদলায়, যহ আসল বজলদিবি পাইলিা।

 04 “যে জলন তুমিালি কিুল কলি, যহ আমালিউ কিুল কলি, আি যে 

আমালি কিুল কলি, যহ আসলল হউ আল্ালিউ কিুল কলি, যেইন আমালি 

পাঠাইিইন।  14 যকউ েুবদ কুনু নিীলি নিী কইয়া কিুল কলি, যত অউ 

নিীলয় যে পুরুস্াি পাইিা, যহ-ও অউ পুরুস্াি পাইলিা। কুনু আল্ািাইয়া 

মানষলি যকউ েুবদ আল্ািাইয়া কইয়া কিুল কলি, যত অউ আল্ািাইয়া 

মানলষ যে পুরুস্াি পাইিা, যহ-ও অউ পুরুস্াি পাইলিা।  24 আি আমাি 
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উম্মত জাবনয়া যকউ েুবদ তুমিাি মাজি এক নিইন্য জনলিও এক যিলাস 

পাবন খাওয়ায়, যত যহ কুনুমলতেউ এি পুরুস্াি িাবক িাদ পড়লতা নায়।”

হজিত ইিালি সদিয় আি বিরুবিতা কিা 

(১১:১-১২:৫০)

হজিত ইিাি দিিালিা এবহয়া নিীি সািবিদ অকল

11 
 হজিত ইিায় তান িালিাজন সাহাবিলি অউ তাবলম বদয়া হািলল, 

তাইন িাউলয় িাউলয় বিয়া তিবলি আি তাবলম যদওয়াি লাবি 

িওয়ানা অইলিলা।

2 এবহয়া নিীলয় যজললা িাবক যেিলা আল-মসীি কামি কিা 

হুনলা, অউ সময় তান কয়জন সািবিদলি পাঠাইলা খিি জানাি 

লাবি। এিা বিয়া ইিালি বজকাইলা, 3 “হুজুলি কইিইন, যেইন 

আইিাি কিা আবিল, আপলনউ যহইন বন? না আমিা আি যকউিি 

লাবি িাি িাইতাম?”

4 ইিায় কইলা, “হুলনা, অলনা আইয়া তুমিাি বনজি িউলখ যেতা 

যদখলিা আি হুনলিা, অতা বিয়া এবহয়ালি কও। 5 তানলি কইও, আদিা 

মানলষ িউলখ যদখিা, যলংড়ায়ও আবিিা, পিা-কুষ্ঠ যিমাবি ভালা অইিা, 

খালুয়া অকলল হুনিা, মিা মানুষ বজতা অইিা, আি িবিি অকলি যিলি 

আল্াই খুশ-খিবি তিবলি কিা অি। 6 হুলনা, যহ-উ যনক-কপাবল, োি 

বদললা আমাি যিয়াপালি কুনু িািা আয় না।”

এবহয়া নিী আসলল যক

7 এবহয়া নিীি সািবিদ অকল োইিাবি, অউ সময় এবহয়াি যিয়াপালি 

ইিায় মানষলি কইলা, “বকতািা, মরুভুবমত বকতা যদখাত যিিলায়? িাতাস 

আইলল যেতা নল-খািড়ায় ললড়, অতা যদখাত যিিলায় বন? 8 না, বকতা 

যদখাত যিিলায়? সুদিি কাপড় বফলন্া কুনু মানষলি বন? আসলল, যেিা দাবম 

দাবম কাপড় বফদিইন, তািা যতা িাজ িাবড়ত িাকইন। 9 যত তুমিা বকতা 

যদখাত যিিলায়? কুনু নিীলি যদখাত বন? হুলনা, আবম কইিাম, এবহয়া যতা 
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খাবল নিী নায়, নিী িাবকও িড়।  01 এইন যতা হউ জন, যেন যিয়াপালি 

আিমাবন বকতালিা যলখা আলি,

হুলনা, তুমাি আলি পাঠাইয়াি আবম, আমাি যপিাম্বি,

এইন বিয়া বঠক-ঠাক কিিা তুমাি িলাি পি।

 11 যত আবম তুমিালি হািা কিা কইিাম, এবহয়া িাবক িড় আতিা দুবনয়াতউ 

কুনু আদম আিলা না। অইলল যিলহবতি িাদশাইি মালজ হকল িাবক হুরু 

জনও, এবহয়া িাবক মহান।  21 এবহয়া নিীি আমল িাবক অখন পে্যতে যিলহবতি 

িাদশাই খুি মজিুত অইয়া আিুয়াি, আি যেিা ইমালন মজিুত, তািা 

বদলল-জালন আইয়া এি বভতলি হামাইিা।  31 হুলনা, এবহয়া নিীি আমল 

পে্যতে হজিত মুিাি যতৌিাত বকতাি আি সি নিীি িবহফাি মালজ, আল্াি 

িাদশাই আওয়াি কিা জানাইল অইলি।  41 অখন েুবদ আপনািা আমাি 

মাত এবকন কিইন, যত হুনউক্কা, যে ইবলয়াি নিীলয় বহিিাি আইিাি কিা 

আবিল, অউ এবহয়াউ অইলা হউ ইবলয়াি।  51 োি কান আলি, যহ হুনউক।

 61 “ই জমানাি মানষলি আবম বকতাি ললি তলুনা কিতাম? তািা যতা 

অমন হরুুতাি লাখান, যেতায় িাজালিা িইয়া এলক-অইন্যলি ডাবকয়া কইন, 

 71 ‘হই, আমিা তমুিাি লাবি িাবশ িাজাইলাম, তমুিা যতা নািলায় না, 

আহাজাবিি িান িাইলাম, তমুিা যতা কানলায় না।’  81 বঠক অলাখান, এবহয়া 

নিীলয় আইয়া সমাজি ললি খাওয়া-দাওয়া না কিায়, মানলষ কইিা তালন 

ভলুত িিলি।  91 অইলল আবম বিন-আদম আইয়া খাওয়া-দাওয়া কিায় তমুিা 

কইিায়, যদখউক্কা, ই যিিা যতা যপিয়ুা, মদখিু, যহ ঘষুখিু খাজনা তলুিা আি 

নাফিমান অকলি ললি দুবতি কলি। যত আখল খািাইয়া যেিা িলল, তািাি 

িাল-িলন িাবকউ পিমান বমলল, আখলউ অইললা খাবি-বনখতু বিজ।”

লান্বত িাউ আি িাউন

 02 হজিত ইিায় যেতা িাউয়াইলতো আি িাউলনা যিবশি ভাি যকিামবত 

যদখাইিলা, ইতাি মানলষ যতৌিা কিিইন না। এিলাবি তাইন ই িাউ আি 

িাউনি উপলি যিজাি অইয়া কইলা,  12 “হায়লি িায়ত-িয়দা আি খুিাবিন 

িাউ, তুমিা যতা লান্বত। তুমিাি মালজ যেতা কুদিবত কাম যদখাইল 
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অইলি, ইতা েুবদ যসাি আি বসদন এলাকাত যদখাইল অইলতা, যত িউত 

আলিউ তািা কাতি অইয়া যতৌিা কিললা অলন।  22 অইলল আবম তুমিালি 

কইিাম, বকয়ামতি বদন যসাি আি বসদন এলাকাি দশা িাবকও, তুমিাি 

দশা িউত কবঠন অইলিা।  32 ও কফিনাহুম িাউন, হুলনা, তুবম িুলল উিা 

অইয়া আিমালনা বিয়া লািতায়? না, পািতায় নায়! তুমালি পাতাললা 

লামাবন অইলিা। তুমাি মালজ যেতা কুদিবত যমালজজা যদখাইল অইলি, 

ইতা েুবদ িাদুম িাউলনা যদখাইল অইলতা, যত ই িাউন অখনও বিবকয়া 

িইললা অলন।  42 অইলল আবম তুমিালি কইিাম, হাশিি বদন িাদুম িাউনি 

হালতও তুমিাি িাবক িউত ভালা অইলিা।”

হজিত ইিাি যদায়া আি আিামি দাওত

 52 এিিালদ ইিায় কইলা, “ও আমাি িাইবি িাফ আল্া, তুবম যতা 

আিমান-জবমনি মাবলক। আবম তুমাি শুকবিয়া জানাইিাম, কািন তুবম 

আখলদাি আি িুবধেমান অকলি যিলি ইতা জাইি না কবিয়া, যিিুজ-

হুরুতাি লাখান মানষি যিলি জাইি কিলিা।  62 িািা, আসলল ইতা 

হকলতাউ তুমাি মবজ্য।

 72 “আমাি িাইবি িািায় হকলতাউ আমাি আলতা সবপ বদিইন। িাফ 

িাড়া দুিিা যকউ অউ পুতলি বিলন না, আি পুত িাড়া দুিিা যকউ অউ 

িাফলি বিলন না। পুলত িাফলি োি যিলি জাইি কিাি বখয়াল অয়, খাবল 

যহ-উ িাফি পবিিয় পায়।

 82 “ভাি-যিাঝা িইলত িইলত তুমিা যেিা যহিান অইলিলিা, তুমিা 

হকল আমাি যিলি আও, আবম তুমিালি আিাম বদমু।  92- 03 আমাি জুয়াল 

তুমিাি কালদিা তুললা আি আমাি যিি িাবক তাবলম লও, যতউ তুমিাি 

আিাম অইলিা। আমাি জুয়াল িইয়া যনওয়া সুজা, আমাি যদওয়া ভাি 

খুি পাতলা। আমাি বমজাজ খুি নিম আি ঠান্া।”

জুম্মািািি যিয়াপালি তাবলম

12 
 এক জুম্মািালি হজিত ইিা যখতি আইললবদ আবিয়া োওয়াত 

আিলা। তান সািবিদ অকলি যপলিা ভুক লািায়, তািা িানি 
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িড়া বিবড় বিবড় খাওয়াত লািলা। 2 ইতা যদবখয়া ফবিবশ মজহিি মানলষ 

ইিালি কইলা, “আমিাি শবিয়লত কয়, জুম্মািালি কুনু কাম কিা জাইজ 

নায়, যত আপনাি সািবিদ অকলল িানি িড়া বিবড়িা যকলন?”

3 ইিায় জুয়াপ বদলা, “দাউদ নিী আি তান লিি মানলষ একিাি 

যপিি ভুলক যেতা কিিলা, ইতা আপনািা পড়িইন না বন? 4 তাইন 

আল্াি কািা ঘলিা হামাইয়া হউ পবিত্র রুবি খাইিলা, ই রুবি খাওয়া যতা 

তাইন আি তান লিি মানষি লাবি নাজাইজ, ইতা খাবল ইমাম িািি 

লাবি জাইজ আবিল। 5 আি আপনািা যতৌিাত শবিলফা পড়িইন না বন, 

িায়তুল-মুকাদ্দিি ইমাম অকলল জুম্মািালি জুম্মাি বদনি বনয়ম ভাংললও 

তািাি কুনু িুনা অয় না। 6 অইলল আবম আপনািালি কইিাম, িায়তুল-

মুকাদ্দি িাবকও দাবম এক মানুষ অলনা আিইন। 7 আল্াি কালামি অউ 

আয়াতি যভদ েুবদ আপনািা িুজতা, যে আয়ালতা আলি, ‘আবম দয়া 

যদখতাম িাই, পশু-কুিিাবন নায়।’ যত আপনািা বন-অপিাবিলি অপিাবি 

িানাইলানা অলন। 8 হুনউক্কা, জুম্মািািি তামাম এখবতয়াি আবম বিন-

আদমি আলতা।”

হুকনা আত আলা যিমাবিি বশফা

9 িালদ হজিত ইিা ইনিলন বিয়া অউ ফবিবশ অকলি মবিলদা 

হামাইলা।  01 হলনা অলা এক যিিা আবিল, তাি এক আত যিমালি 

হুকাই যিলি। ইিাি কুনু খুত িাি কবিয়া তানলি দুবষ িানাবনি বনয়লত, 

অউ মবিদি মানলষ তানলি বজকাইললা, “িাি, মুিাি শবিয়ত মাবফক 

জুম্মািালি যকউিি যিমাি বশফা কিা জাইজ বন?”

 11 ইিায় জুয়াপ বদলা, “িিউক্কা, আপনািা একজনি এিু যমড়া 

েুবদ জুম্মািালি িাতি মালজ পবড়োয়, যত অউ বদন ই যমড়ালি িালতা 

িাবক তুলতা নায় বন?  21 আি মানষি দাম যতা যমড়া িাবক িউত যিবশ। 

এিলাবি িুজা োয়, জুম্মািালিও যনক কাম কিা জাইজ আলি।”  31 িালদ 

তাইন অউ হুকনা আত আলা যিিালি কইলা, “তুমাি আত খান িাড়াও।” 

যহ তাি আত িাড়াইলতউ হুকনা আত অইন্য আতি লাখান পুিাপুি ভালা 

অইলিল।  41 িালদ হউ ফবিবশ অকলল িালি বিয়া পিাবমশ কিলা, ইিালি 

বকলা জালন মািা োয়।
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হজিত ইিাউ আল্াি খাি মায়াি জন

 51 তািাি অউ পিাবমশি খিি ইিায় জাবনবললা, এিলাবি তাইন 

বহনিলন হবি যিলা। অউ সময় িউত মানুষ তান খলি খলি আইলা। এিাি 

মালজ েলতা যিমাবি আিলা, তাইন এিা হকললি ভালা কিলা।  61 তাইন 

এিালি দড়াইয়া কইলা, “খিিদাি, তুমিা আমাি পবিিয় জাইি কবিও 

না।”  71 ইতা অইবিল োলত আিি আমলি নিী ইশায়াি মাজবদ যেতা 

িাতাইল অইবিল, অতা ফবলোয়। তাইন কইিলা,

  81 হুলনা, আবম আমাি অউ িুলামলি পিদি কিবি।

এইনউ আমাি মায়াি জন, তান উপলি আবম খুি খুবশ।

এন উপলি আবম আমাি রুহ বদমু,

হকল জাবতি যিলি তাইন আমাি হক বিিািি কিা জানাইিা।

  91 তাইন কুনু তক্যা-তবক্য িা বিল্া-বিবল্ কিতা নায়,

পলি-ঘালি কুনু মানলষ তান আওয়াজ হুনলতা নায়।

  02 হক বিিাি কাইম অওয়াি আি পে্যতে,

তাইন যিিা নল-খািড়া ভাংবিতা নায়,

আি বমি বমি কবি জলিা যলমি বফতাও বলমাইতা নায়।

  12 দুবনয়াি হকল জাবতলয় তান উপলিউ ভিসা কিিা।

হজিত ইিা আি বজনি িাদশা

 22 িালদ মানলষ বজনি আিি আলা এক যিিালি ইিাি যিলি লইয়া 

আইললা। ই যিিা আবিল আদিা আি যিািা। তাইন অউ যিিালি ভালা 

কিলা। যহ ভালা অইয়া মাত-কিা মাবতললা আি িউলখও যদখললা।  32 ইতা 

যদবখয়া হকল মানুষ তাইজ্ুি অইয়া কইলা, “দাউদ নিীি খাদিালনা যেইন 

জনম অওয়াি কিা, এইনউ যহইন বন?”  42 ইখান হুবনয়া ফবিবশ অকলল 

কইলা, “ইবিলয় যতা বজনি িাদশা যিল-সিুলি িলল বজন্াত িাড়ায়।”

 52 তািাি মনি বিতো িুবজয়া ইিায় কইলা, “কুনু যদশি বভতলি দলাদবল 

লাবি যিলল, ই যদশ যতা বিনাশ অইোয়। অউ লাখান কুনু পবিিািি মালজ 
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িা কুনু িাউলনা যেিলা দলাদবল লাবি োয়, ইতাও আি বিলক না।  62 অউলা 

শয়তালন েুবদ শয়তানলি যখদাই যদয়, যত যতা তাি বনজি মালজউ দলাদবল 

লাবি যিল। তাি িাজত্ব আি বকলা বিকলিা?  72 আবম েুবদ যিল-সিুলি 

িলল বজন্াত িাড়াই, যত তুমিাি মানলষ কাি িলল িাড়ায়? তুমিাি মাতি 

বিিাি তুমিাি মানলষউ কিিা।  82 অইলল আবম েুবদ আল্াি রুহি িলল 

বজন্াত িাড়াই, যত যতা আল্াি িাদশাই তুমিাি িালিা আইলচ্।

 92 “কুনু িলআলা মানষি িাবড়ত লুি-তিাজ কিাত আইয়া, পয়লা 

িলআলা জনলি না িাবদিলল, যকমলন লুি-তিাজ কিলিা? অইলল তালি 

িাবদিয়া হািলল লুি-পাি কিলতা পািলিা।

 03 “যকউ েুবদ আমাি পলক্ না িালক, যহ যতা আমাি বিপলক্। যে 

জলন আমাি ললি তুকায় না, যহ যতা বিতিায়।  13 আবম তুমিালি কইিাম, 

মানষি তামাম নমুনাি িুনা আি কুফুবিি মাবফ আলি, অইলল পাক রুহি 

যিয়াপালি কুফুবি কিলল, ই কুফুবিি কুনু মাবফ বমললতা নায়।  23 আবম 

বিন-আদমি বিরুলধে যকউ কুতো মাবতললও যহ মাবফ পাইলিা, অইলল 

পাক রুহি বিরুলধে মাবতলল তাি কুনু মাবফ নাই, ই বজলদিবিতও নাই, 

আলখলিাও নাই।

ফল যদবখয়া িাি বিনা োয়

 33 “মলনা িাখিা, িাি ভালা অইলল তাি ফলও ভালা অয়, আি 

িাি িুিা অইলল তাি ফলও িুিা অয়। ফল বদয়াউ িাি বিনা োয়।  43 ও 

হাফি িাইচ্াইন, তুমিা বনলজউ যতা খািাপ, যত তুমিাি মুখ িলন ভালা 

িুবল যকমলন িািইলিা? মানষি বদল যেতাবদ ভিা, মুখ িাবক যতা অতাউ 

িািয়।  53 ভালা মানষি বদলি বভতিি ভালাই িলন ভালা িুবল িািয়, আি 

িাদ মানষি বদলি িুিাই িলন িাদ িুবল িািয়।  63 অইলল আবম তুমিালি 

কইিাম, যে মানলষ আলজ-িালজ যিি-যিবি কলি, হাশিি ময়দালনা তাি 

পিলতক মাতি বহসাি বদলত অইলিা।  73 তুমাি জিালনউ তুমালি দুবষ 

িানাইলিা, আি অউ জিালনউ তুমালি বনদু্যবষও িানাইলিা।”

 83 িালদ কয়জন যমৌলানা আি ফবিবশলয় ইিালি কইলা, “হুজুি, 

আমিা আপনাি এখান যকিামবত যদখতাম িাই।”  93 ইিায় জুয়াপ 

বদলা, “ই জমানাি নাফিমান আি যিইমান অকলল খাবল যকিামবত 
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যদখতা িাইন, অইলল ইউনুি নিীি যকিামবত িাড়া দুিিা কুনু যকিামবত 

তািালি যদখাইল অইলতা নায়।  04 ইউনুি নিী যেলা মািি যপলিা 

বতন বদন, বতন িাইত আিলা, আবম বিন-আদমও অউলা বতন বদন, 

বতন িাইত মাবিি তলল িইমু।  14 বকয়ামতি বদন হউ বননভ িাউনি 

মুদ্যা অকল উবঠয়া হাবি, ই জমানাি মানষি দুষ জাইি কিিা। কািন 

ইউনুি নিীি তিবলি হুবনয়া তািা যতৌিা কিবিলা। অইলল অখন যতা 

ইউনুি িাবকও আলিা মহান একজন ইলনা আিইন, তা-ও মানলষ 

যতৌিা কলিি না।  24 যিাজ বকয়ামতি বদন দউকনি যদশি িানী 

উবঠয়া আইয়া অউ জমানাি মানষি দুষ জাইি কিিা। কািন িাদশা 

সুলাইমানি আখলি কিা হুনাি বখয়ালল তাইন দুবনয়াি যহশ মািা 

িাবক আইিলা। অইলল অখন যতা সুলাইমান িাবকও আলিা মহান 

একজন অলনা আিইন।

 34 “হুলনা, কুনু ভুলত যেিলা মানষি লি িাবড়য়া োয়বি, অউ সময় 

যহ আিালম িাকাি বখয়ালল হকল হুকনা জািাত আশ্রয় তুকায়। অইলল 

আিামি জািা না পাইয়া িালদ কয়,  44 িুি, আমাি আিি ঘিউ ভালা, 

যেিুি যিি িাবক আইবি, অিুি যিলিউ বফবিয়া োইবি। বফবিয়া আইয়া 

যদলখ ই ঘিখান খাবল, িাফ-িফা আি হাজাইল-পাড়াইল।  54 যদবখয়া যহ 

বিয়া তাি িলন আলিা খািাপ সাতিু ভুত ললি লইয়া আয়, আইয়া অউ 

ঘলিা িয়। এিদায় অউ মানষি দশা পয়লা িাবক যহলশ আলিা যিবশ খািাপ 

অয়। যত ই জমানাি নাফিমান অকলি দশাও অলাখান অইলিা।”

হজিত ইিাি মায়াি মানুষ যক?

 64 ইিায় যেিলা মানষি ললি মাবতিা, অউ সময় তান মা আি 

ভাইয়াইন িালি আইয়া, তান ললি যদখা কিাি লাবি িাি িাওয়াত আিলা। 

 74 যতউ একজন মানলষ আইয়া তানলি কইললা, “হুজুি, আপনাি মা আি 

ভাইয়াইন আপনাি ললি মাতাি লাবি িালি উিাই িইিইন।”

 84 ইখান হুবনয়া ইিায় তালি কইলা, “আমাি মা যক, আি আমাি 

ভাইয়াইনউ িা যক?”  94 িালদ তান সািবিদ অকললি যদখাইয়া কইলা, 

“এিাউ আমাি মা আি ভাইয়াইন।  05 োিা আমাি যিলহবতি িাফ আল্া 

পাকি মবজ্য েুিাইয়া িলইন, তািাউ আমাি মা আি ভাই-িইন।”
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হজিত ইিাি িাতাইল সাত বকচ্া 

(১৩:১-৫২)

এক বিিতিি জালা িাইন কিাি বকচ্া

13 
 হজিত ইিা অউ বদন ঘি িাবক িািইয়া আওিি পালিা বিয়া 

িইলা। 2 িইয়া হািলল িউত মানুষ তান যিলি আইয়া বভড় 

লািাই বদলা, বভড় যদবখয়া তাইন বিয়া এক নাওলয়া উবঠয়া িইলা আি 

হকল মানুষ পালিা উিাই িইলা। 3 অউ সময় তাইন বকচ্া হুনাই হুনাই 

নানান নমুনাি তাবলম বদলা।

তাইন কইলা, “মলনা কলিা, এক বিিলতি জালা িাইন কিাত যিল। 

4 বিয়া িাইন কিাি িালা বকিু জালা আইলি মালজ পড়ললা, আি পাবখলতে 

আইয়া ইতা খাইবলললা। 5 তাি বকিু জালা হুকনা-শতি মাবিি উপলি 

পড়ললা, ই জালা ফুবিয়া আবল িািইললও তলল যিবশ মাবি না িাকায়, 

জলবদ িাবড়ললা। 6 িালদ সুরুজ উবঠয়া হািলল জইি খাইবলললা, আি তলি 

জলড় িস না পাওয়ায় হুকাইয়া মবিলিল। 7 বকিু জালা িন-জংলাি মালজ 

পড়ললা, আি অউ িন-জংলা িাবড়য়া ইতালি জাবতয়া িিললা। 8 অইলল 

বকিু জালা ভালা জবমলনা পড়ললা, ই জালায় ভালা িান অইললা, ইতাি কুনু 

িড়ায় বতশ, কুনু িড়ায় ষাইি, কুনু িড়ায় একলশা িুন যিবশ িান িিললা।”

9 অউ বকচ্া হুনাবনি িালদ ইিায় কইলা, “োি কান আলি, যহ 

হুনউক।”

 01 িালদ তান সািবিদ অকলল কইলা, “আপলন খাবল বকচ্া কইয়া 

মানষলি তাবলম বদিা যকলন?”

 11 তাইন কইলা, “যিলহবতি িাদশাইি যিাপন িহস্য জানাি সুলোি 

তুমিালি যদওয়া অইলি, অইলল িাবক মানষি যিলি ইতা িাতুবন িইলি। 

 21 হুলনা, োি আলি, তালি আলিা যদওয়া অইলিা, তাি আলিা িাবড়লিা। 

অইলল োি নাই, তাি যেতা আলি, অতাও কাবড়য়া যনওয়া অইলিা। 

 31 এিলাবি আবম বকচ্াি মাজবদ এিালি তাবলম বদিাম, এিা যতা 

যদবখয়াও যদলখ না, হুবনয়াও হুলন না আি কুতো িুলজও না।  41 এিাি মাজ 

বদয়াউ ইশায়া নিীি িাতাইল অউ আয়াত পুিা অইলি, তাইন কইিলা,
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তুমিা কালন হুনললও কুতো িুজতায় নায়,

িউলখ যদখললও কুতো বিনতায় নায়।

  51 ইতা মানষি বদল অসাড় অইলিলি,

তািাি কালনা তালা লাবি যিলি।

তািা োিবেি িউখ মুবজ িইিইলি,

োলত িউলখ না যদলখ,

কালন না হুলন,

আি বদল বদয়া না িুলজ।

বকোনু তািা যতৌিা কবিয়া

আমাি িায় বফবিোইন,

আি আবম তািালি ভালা কবিলাই।

 61 অইলল যনক-কপাবল যতা তুমিা, তুমিাি িউলখ যদলখ, আি কালন 

হুলন।  71 আবম তুমিালি হক কিা কইিাম, তুমিাি িউলখ যেতা যদখিায় 

আি কালন যেতা হুনিায়, ইতা িউত নিী আি অবল-আউবলয়ায় যদখাি 

আশা কিললও যদখাি কপাল অইলি না, আি হুনাি আশা কিললও হুনাি 

কপাল অইলি না।

 81 “অখন তুমিালি অউ বিিতিি বকচ্াি মাবন িুজাই বদিাম, 

 91 হুলনা, আইলি মালজ পড়া জালা বদয়া অলাখান মানষি যিয়াপালি 

িুজাইল অইলি, যে মানলষ যিলহবতি িাদশাইি কিা হুবনয়াও িুলজ না, 

এিলাবি ইিবললি আইয়া অউ জনি বদললা আল্াি যে কালাম িাইন 

কিা অইবিল, অতা কাবড়য়া যনয়বি।  02 হুকনা-শতি মাবিি উপলি পড়া 

জালাবদ িুজাইল অইলি, যেিা ই কালাম হুলন আি খুি খুবশ অইয়া কিুল 

কলি,  12 অইলল তািাি বদললা ভালামলতে হামায় না, এিলাবি ইতা িুড়া 

কয়বদন িয়, িালদ ই কালামি লাবি কুনু জুলুম-মবিিত আইললউ তািা 

খিলাবম োয়।  22 িন-জংলাি মালজ পড়া জালাবদ িুজাইল অইলি, যেিা 

ই কালাম হুলন, অইলল দুবনয়াবি বিতো-ভািনা আি িন-িামানাি মায়ায় ই 

কালামলি জাবতয়া িবিলায়, এিদায় কালালম কুনু ফায়দা অয় না।  32 আি 

ভালা জবমলনা পড়া জালাবদ িুজাইল অইলি, যেিা ই কালাম হুলন, হুবনয়া 

িুলজ আি আমল কলি। যকউ বজলদিবিত বতশ িুন, যকউ ষাইি িুন, যকউ 

একলশা িুন যিবশ ফল যদয়।”
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িান আি ফুফিা িািি বকচ্া

 42 িালদ ইিায় তাবলম বদিাি লাবি আলিক বকচ্া হনুাইলা। কইলা, 

“যিলহবতি িাদশাই অলা এক বিিতিি লাখান, যেইন বনজি জবমলনা ভালা 

িানি জালা িাইন বদলা।  52 িালদ িাইত অইয়া হািলল যেিলা হকল মানষু 

ঘমুাই যিিইন, অউ সময় তান এক দুশমলন আইয়া িাইন যদওয়া অউ জবমনি 

মালজ ফুফিা িািি বিবি বিিাইয়া যিলবি।  62 যহলশ িানি িাি যেিলা িড় 

অইয়া িড়া িাড়ললা, অউ সময় এিমালজ ফুফিা িািও যদখা যিল।  72 ইতা 

যদবখয়া িাবড়ি িাকি অকলল তািাি মবুনিলি কইলা, ‘আপলন জবমলনা খাবল 

ভালা িান িাইন বদিলা না বন? অখন ফুফিা িাি অইললা কুয়াই িাবক?’

 82 “তাইন কইলা, ‘কুন ুদুশমলন ই কাম কিলি।’ িাকি অকলল তানলি 

বজকাইললা, ‘যত আমিা বিয়া অউ ফুফিা িাি িাফ কবিলতাম বন?’  92 মবুনলি 

কইলা, ‘না, না, তমুিা ফুফিা িাি িাফ কিাত বিয়া, িানি িািও তবুলবলিায়। 

 03 এিলাবি িান দাওয়াি আি পে্যতে ইতা িাকউক। িালদ দাওয়াি িালা আবম 

মানষলি কইম,ু পয়লা হকল ফুফিা িাি তলুতা, আি দারু জালাবনি লাবি 

আবি িাবদিতা, িালদ িান দাইয়া আমাি উিালিা তলুিা।’ ”

যডংিা বিবি আি খাবমিি বকচ্া

 13 হজিত ইিায় আিক বকচ্া হুনাইলা। কইলা, “যিলহবতি িাদশাই 

অইললা এিু যডংিা বিবিি লাখান। একজন মানলষ এিু যডংিাি বিবি তাি 

জবমলনা িাইন বদললা।  23 ই বিবি যতা হকল জাতি বিবি িাবক হুরু। অইলল 

িাইন যদওয়াি িালদ ই িাি হক্কল জাতি হাি-তিকাবি িাবক িড় অয়, 

আি পাবখলতে আইয়া তাি ডাল-পালাত িাদা িানায়।”

 33 এিিালদ আিক বকচ্াি মালজ কইলা, “যিলহবতি িাদশাই অইললা 

খাবমিি লাখান। একজন যিবি মানলষ বতন িতিা ময়দাি মালজ িুড়া খাবমি 

বমশাইললা। খাবমিি ফালফ হকল ময়দা ফুবলয়া উঠললা।”

 43 হজিত ইিায় বকচ্া হুনাই হুনাই হকল নমুনাি তাবলম বদলা। বকচ্া 

িাড়া তাইন কুনু তাবলম বদলা না।  53 ইতা হক্কলতা অইললা, োলত নিীি 

মাজবদ যেতা িাতাইল অইবিল, অতা অখন পুিা অয়,
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তাবললম ভিা বকচ্া হুনাই হুনাই

আবম মাবতমু,

দুবনয়াি পয়লা িাবক েততা িাতুবন আবিল,

অতা অখন খুলমু।

িান আি ফুফিা িািি বকচ্াি অি্য

 63 িালদ ইিায় মানষলি বিদায় বদয়া ঘলিা হামাইলা। অউ সময় তান 

সািবিদ অকলল আইয়া কইলা, “হুজুি, ফুফিা িািি বকচ্াি মাবন খান 

আমিালি িুজাই যদউক্কা।”

 73 তাইন কইলা, “ভালা িানি জালা যেইন িাইন কিইন, এইন 

অইলাম আবম বিন-আদম।  83 জবমন অইললা অউ জিত, আি যিলহবতি 

িাদশাইি মানুষ অইলা ভালা বিি। ইিবলিি খাদিান অইললা অউ 

ফুফিা িাি।  93 যে দুশমলন ফুফিা িাি িাইন বদবিল, যহ অইললা 

ইিবলি। িান দাওয়াি সময় অইললা বকয়ামত, আি দাওিা অকল 

অইলা আল্াি বফবিতিা।  04 ফুফিা িাি আবি িাবদিয়া যেলা দারু 

জালাবন অয়, বকয়ামতি সময় বঠক অলাউ অইলিা।  14 বিন-আদলম 

তান বফবিতিা অকল পাঠাইিা। যে মানলষ বনলজ িুনা কলি আি আিক 

জনলি িুনাি পলি িালন, তািা হকললি বফবিতিা অকলল বিন-আদমি 

িাদশাইি মাজ িাবক এখালনা দলা কবিয়া,  24 যদাজখি আিুবনত 

ফালাইিা। বহলনা মানলষ কাদিা-কাবি কিিা আি জালা-েন্ত্রনায় দাত 

বকবড়বমবড় বদিা।  34 বহ সময় আল্ািাইয়া মানলষ তািাি যিলহবতি িাফ 

আল্া পাকি িাদশাইত নুিাবন িুিলত সুরুজি লাখান বঝলবমল কিিা। 

হুনাি লাখ কান োি আলি, যহ হুনউক।

যিলহবতি িাদশাইি আলিা বতন বকচ্া

 44 “হুলনা, যিলহবতি িাদশাই অইললা, মাবিি তলল লুকাইল কুনু িনি 

লাখান। কুনু মানলষ অউ িন তুকাইয়া পাইললা, পাইয়া বহিিাি িাবড়য়া 

িই বদললা। ই িন পাইয়া খুবশ অইয়া যহ তাি হকল িামানা যিবিয়া, অউ 

জবমন খান খবিদ কিললা।
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 54 “বহিিাি, যিলহবতি িাদশাই অইললা অলা এক সদািিি লাখান, 

ই সদািলি খাবি মবন-মুতিা তুকাবনত আবিল।  64 যহ একিা দাবম মুতিাি 

খিি পাইয়া, তাি হক্কলতা যিবিয়া অউ মুতিা খবিদ কিললা।

 74 “িা যিলহবতি িাদশাই অলা এক জালি লাখান, ই জালবদ আওলিা 

িান বদলল এি বভতলি হক্কল জাতি মাি হামাইললা।  84 মালি জাল ভবিলিলল 

জালুয়া অকলল ইখানলি িাবনয়া পালিা তুলললা। িালদ তািা ভালা ভালা 

মাি িাবিয়া িাংিাত িইললা আি িাদ িুইন ফালাই বদললা।  94 যত হাশিি 

ময়দালনা অউ হালত অইলিা। বফবিতিা অকলল আইয়া আল্ািাইয়া মানষি 

দল িাবক, নাফিমান অকললি আলিাইয়া যদাজখি আিুবনত ফালাইিা। 

 05 বহলনা তািা কাদিা-কাবি কিিা আি জালা-েন্ত্রনায় দাত বকবড়বমবড় বদিা।”

 15 এিিালদ ইিায় তান সািবিদ অকললি বজকাইলা, “তুমিা ইতা 

হকলতা িুজলিা বন?”

তািা কইলা, “বজঅয়, িুজবি।”

 25 যতউ ইিায় তািালি কইলা, “যে যমৌলানা অকলল যিলহবতি িাদশাইি 

তাবলম পাইিইন, তািা অলা এক বিিতিি লাখান, যে বিিলতি তান সদিুক 

িাবক নয়া আি পুিানা মাল িাি কিইন।”

হজিত ইিায় যকলন তশবিফ আনিইন 

(১৩:৫৩-১৭:২৭)

বনজি িাউত হজিত ইিাি অসম্মান

 35 হজিত ইিায় বকচ্া কইয়া কইয়া তাবলম বদয়া হািলল ইনিলন 

যিলাবি।  45 বিয়া তান বনজি িাউি মবিলদা হামাইয়া ওয়াজ-নবিয়ত কিলা। 

তান িয়ান হুবনয়া মানলষ তাইজ্ুি অইয়া কইলা, “ই যিিায় যকমলন অলতা 

ইবলম আি যকিামবত পাইললা?  55 এ বকতা হউ কাঠ যমতিবিি পুয়া নায় বন? 

তাি মাি নাম মবিয়ম নায় বন? যহ ইয়াকুি, ইউিুফ, সাইমন আি এহুদাি 

ভাই নায় বন?  65 তাি িইনাইন যতা আমিাি িাউতউ িইিা? যত যহ ইতা 

ইবলম কই িাবক পাইললা?”  75 অউ লাখান ইিালি লইয়া মানষি বদললা 

বিবতশনা আইললা। অউ সময় ইিায় তািালি কইলা, “বনজি িাবড়-ঘি িা 

িাউ-যদশ িাড়া আি হকল জািাতউ নিী অকলল সম্মান পাইন।”
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 85 িাউি মানষি ইমান নাই যদবখয়া, তাইন বহকালনা যিবশ যকিামবত 

যদখাইলা না।

হজিত এবহয়া (আ:) নিীি মউত

14 
 অউ সময় িাবলল বজলাি িাজা যহলিালদ ইিাি যিয়াপালি 

হুনলা, 2 হুবনয়া তান উবজি-নাবজিলি কইলা, “এইন যতা 

যতৌিাি যিািল কিাওিা এবহয়া। এইন মিা িাবক বজদিা অইয়া উঠায় 

অউ যকিামবত যদখাইিা।”

3 অউ যহলিালদ তাি ভাই বফবলফি িউ যহলিাবদয়ালি হাংিা কিবিল। 

তাইি মন েুিাবনি লাবি যহ এবহয়া নিীলি যজললা িবদি কবিয়া িইবিল, 

4 কািন এবহয়ায় যহলিাদলি কইতা, “তাইলি হাংিা কিা যতা তুমাি বঠক 

অইলি না।” 5 এিলাবি যহ এবহয়া নিীলি মাবিবললতা িাইললা, অইলল 

মানষি ডলি মািলতা পািললা না, মানলষ জানতা এইন একজন নিী।

6 িালদ িাজা যহলিাদি জনম বদনি অনুষ্ঠালনা যহলিাবদয়াি পুবড়লয় 

নাবিয়া িাজালি খুবশ কিললা। 7 এিদায় িাজায় কিম খাইয়া কইললা, 

“অউ পুবড়লয় যেতা িাইলিা, অতা বদমু।” 8 পুবড়লয় তাইি মাি ললি 

পিাবমশ কবি কইললা, “যতৌিাি যিািল কিাওিা এবহয়াি কল্া কাবিয়া 

এখান িাললা কবি, অখন আবনয়া আমালি যদউক্কা।”

9 ইখান হুবনয়া িাজাি মন খুি যিজাি অইলিল। অইলল তাি ললি 

িওয়া যমহমান-মুিাবফিি িামলন বনলজ কিম কিলি, এিলাবি যহ অউ 

কল্া কাবিিাি হুকুম বদল।  01 তাি জল্াদ পাঠাইয়া যজলি বভতলি এবহয়া 

নিীি কল্া কািাইললা।  11 িালদ অউ কল্া এক িাললা কবি আবনয়া অউ 

পুবড়লি যদওয়া অইললা, পুবড়লয় বনয়া তাইি মাি যিলি বদল।  21 এিিালদ 

এবহয়া নিীি উম্মত অকলল তান লাশ বনয়া দাফন কিলা, আি হজিত 

ইিাি যিলি বিয়া অউ খিি জানাইলা।

পাি আজাি মানষি িাইবি খাবন

 31 এবহয়াি মউতি খিি হুবনয়া ইিায় এখান নাওত উবঠয়া বনিাই এক 

জািাত যিলাবি। তাইন যিিইনবি হুবনয়া, নানান জািাি মানুষ হুকনা িায় 
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আবি আবি তান খলি িওয়ানা অইলা।  41 তাইন নাও িলন লামাি িালদ 

মানষি বভড় যদবখয়া তান বভতলি দয়া হামাইলিল। এিদায় তািাি মালজ 

েলতা যিমাবি আিলা, তাইন এিালি ভালা কিলা।

 51 বিয়াবল িালা সাহাবি অকল কাদিাত আইয়া কইলা, “হুজুি, ইখান যতা 

খুি বনিাই জািা, আি যিইলও োিবি। যত অতা মানষলি বিদায় বদলাউক্কা, 

এিা কাদিা-কািাি িাউয়াইলতো বিয়া তািাি খাবন-খুিাবক লউক।”  61 ইিায় 

কইলা, “না, তািা োওয়াি দিকাি নাই, তুমিাউ এিালি খাবন যদও।” 

 71 সাহাবি অকলল কইলা, “আমিাি যিলি যতা খাবল পাি খান রুবি আি 

দুইিা বিিান মাি িাড়া আি কুতোউ নাই।”

 81 তাইন কইলা, “অখনাইন আমাি যিলি আলনা।”  91 িালদ তাইন 

মানষলি কইলা, ঘাসি উপলি িইবেতা। তাইন হউ পািখান রুবি আি 

দুইিা বিিান মাি আলতা লইলা, আি আিমালনবদ িাইয়া শুকবিয়া আদায় 

কিলা। িালদ অউ রুবি িুকিাইয়া সাহাবি অকলি আলতা বদলল, এিা 

িাবিয়া বদলাইলা।  02 অতাবদ হকল মানলষ যপি ভবি খাইলা। খাইয়া 

হািলল িাড়বত যেতা িইললা, অখনাইন দলা কিলল িালিা িুকবি ভবিলিল। 

 12 অনুমান পাি আজাি যিিা মানলষ অউ খানা খাইলা, এিাি ললি যিবিন 

আি হুরুতাইনও আিলা।

পাবনি উপলিবদ আিা

 22 খাবনি িালদউ তান সাহাবি অকললি হকুুম বদলা, তাইন োইিাি 

আলি তািা নাওলয়া উবঠয়া আওিি হপালিা োইতাবি। কইয়া তাইন অনি 

মানষলি বিদায় বদলাইলা।  32 এিা বিয়া হািলল তাইন যদায়া কিাি লাবি 

পাড়ি উপলি উবঠলা। হাইজিা িাদ পে্যতে হলনা একলা িইলা।  42 অউ সময় 

সাহাবি অকলি নাও আওিি মাজখালনা যিলিবি, আি উফতা িাতাসি যেউলয় 

নাও খিু ইলকাবন িিললা।  52 পতািালা হজিত ইিা আওিি পাবনি উপলিবদ 

আবিয়া সাহাবি অকলি কাদিাত আইিা।  62 অউ সময় সাহাবি অকলল তানলি 

যদবখয়া খিু ডিাইলা, তািা ভতু মলনা কবিয়া ভতু, ভতু কইয়া বিল্াইয়া উঠলা।

 72 অউ তাইন কইলা, “ডিাইও না, সাওস কলিা, ই যতা আবম।”

 82 যতউ সাহাবি বপতলি কইলা, “হুজুি, আপলনউ েুবদ অইন, যত 

আমালি ইজাজত যদউক্কা, আবমও পাবনি উপলিবদ আবিয়া আপনাি যিলি 
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আই।”  92 ইিায় কইলা, “আও।” যতউ বপতি নাও িাবক লাবময়া পাবনি 

উপলিবদ আিা িিলা।  03 অইলল িাতাসি জুি যদবখয়া তাইন ডিাই যিলা, 

আি িুবড়বেিা যদবখয়া জুলি জুলি ইিালি ডাক বদলা, “হুজুি, হুজুি, আমালি 

িািাউক্কা।”

 13 ললি ললি ইিায় আত িাড়াইয়া তানলি িবিয়া কইলা, “অউবন 

তুমাি ইমান? মলনা সদিয় আনলায় যকলন?”  23 িালদ ইিা আি বপতি 

নাওলয়া উঠলতউ িাতাস িাবম যিল।  33 যতউ নাওি হকলল তানলি সইজদা 

কবিয়া কইলা, “হুজুি, আসললউ আপলন আল্া পাকি খাি মায়াি জন, 

ইিনুল্া।”

 43 আওি পাবড় বদয়া তািা বিলনসিত এলাকাত আইয়া নাও িাবক 

লামলা।  53 লামলতউ হনি মানলষ তানলি যদবখয়া িাইলিািায় খিি 

পাঠাইলা। খিি পাইয়া মানলষ হকল জাতি যিমাবিলি লইয়া তান যিলি 

আইললা,  63 তািা বমনত কবি কইললা, অউ যিমাবি অকলল োনু তান 

িতিি িাদ্দিি কুনা খালনা িইতা পািইন। আি েলতা মানলষ িইলা, তািা 

হক্কলউ ভালা অইলিলা।

মানষি িানাইল িিুমত

15 
 যজরুজাললম িাউন িাবক কয়জন যমৌলানা আি ফবিবশ মজহিি 

বকিু মানুষ ইিাি যিলি আইলা, আইয়া তানলি বজকাইলা, 

2 “আপনাি উম্মত অকলল আিি জমানাি যমৌলানা অকলি িাতাইল 

িিুমত মানইন না যকলন? তািা যতা অজু না কবিয়াউ খাবন খাইলাইন।” 

3 ইিায় জুয়াপ বদলা, “অউ যমৌলানা অকলি িিুমত মানাি লাবি আপনািা 

যকলন আল্াি হুকুমি িিলখলাফ কিিা? 4 আল্ায় হুকুম বদিইন, ‘মা-

িাফলি ইজ্ত কবিও, আি যে মানলষ তাি মা-িাফি িদনাম িায়, তালি 

বনিয় মাবিবললত অইলিা।’ 5 অইলল আপনািা কইন, কুনু মানলষ েুবদ 

তাি মা-িাফলি কইলায়, ‘আমাি যেতা িামানা বদয়া আপনাইতেি যখজমত 

কিতাম আবিল, ইতা আবম আল্াি নালম বলল্া বদলাইবি,’ 6 যত তাি 

মা-িাফলি আি কুতো কিা লালি না। অউ লাখান আপনািাি িাফ-দাদাি 

মনিড়া বনয়ম বদয়া আল্াি কালাম িাবতল কবিবলিইন। 7 ও ভন্ অকল! 

হজিত ইশায়া নিীলয় তুমিাি যিয়াপালি বঠকউ কইিইন,
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 8 ইতা মানলষ মুখ বদয়া খাবল আমালি ইজ্ত কলি,

অইলল তািাি বদল আমা িাবক িউত দুিই।

 9 তািা হুদাি খালমাখা আমাি এিাদত কলি,

তািাি তাবলম অকল যতা মানষি িানাইল মনিড়া িিুমত।”

মানুষ বকলা নাপাক অয়

 01 িালদ ইিায় মানষলি ডাবকয়া কইলা, “আমাি তাবলম খানাইন 

বখয়াল কবি হুনউক্কা।  11 িাইলি িাবক যেতা বজবনস মানষি মুখি বভতলি 

হামায়, ইতায় যতা তালি নাপাক িানায় না। িিং মানষি মুখ িাবক যেতা 

িািয়, অতায়উ তালি নাপাক িানায়।”

 21 যতউ তান সািবিদ অকলল কইলা, “হুজুি, আপলন িুজিইন বন, 

ফবিবশ অকলল মলনা কিিা, অউ তাবলম বদয়া আপলন তািালি যিইজ্ত 

কিিইন?”  31- 41 তাইন কইলা, “ইতাি মাত ফালাও। আমাি যিলহবতি 

িাফ আল্ায় যে িাি লািাইিইন না, ই িাি তান িািান িাবক হুবিয়া 

ফালাইল অইলিা। তািাি দাবয়ত্ব আবিল আদিা মানষলি পি যদখাইলতা, 

অইলল তািা বনলজউ আদিা িবনলিলি। কুনু আদিায় আিক আদিালি পি 

যদখাবনত যিলল, দুইও আদিাউ িালতা পবড় মিলিা।”

 51 যতউ সাহাবি বপতলি কইলা, “আপলন যেতা িাতাইিা, অতা আমিালি 

িজুাই যদউক্কা।”  61 ইিায় কইলা, “তমুিা অখনও যিিজু িইলিা বন?  71 তমুিা 

িলুজা না বন, িাইলি িাবক যেতা বজবনস মানষি মলুখা হামায়, ইতা যতা খাবল 

যপলিা হামায়, আি যপি িাবক বহিিাি িািই োয়।  81 অইলল মানষি মখু 

িাবক যেতা িািয়, ইতা বদললা িাবক আয়, আি অতায়উ মানষলি নাপাক 

িানায়।  91 মানষি বদল িাবকউ যতা হকল নমনুাি কু-বিতো িািয়, যেমন 

খনু, বজনা, িবুি, বমিা সাবক্, আি ইংসা-বনদিা িািয়।  02 অতায়উ মানষলি 

নাপাক িানায়, অইলল অজ ুিাড়া খাবন খাইলল যকউ নাপাক অয় না।”

বিিম্যী যিবিি ইমানি িল

 12 িালদ হজিত ইিা বনজি যদশ িাবড়য়া যসাি আি বসদন যদলশা 

যিলাবি।  22 হলনা বিয়া হািলল যকনানী জাবতি এক বিিম্যী যিবি তান 
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যিলি আইয়া জুলি জুলি কইললা, “ও হুজুি, দাউদি আওলাদ, আমালি 

িহম কিইন। আমাি পুবড়িুলি বজলন িিায় তাই িড় কষ্ট কলিি।”

 32 অইলল ইিায় কুতো মাবতলা না। যতউ তান সাহাবি অকলল তানলি 

বমনত কবি কইলা, “হুজুি, অউ যিবিিুলি বিদায় বদলাউক্কা, তাই আমিাি 

খলি অইয়া বিল্াি।”  42 ইিায় কইলা, “আমালি যতা পাঠাইল অইলি, খাবল 

িবন ইসিাইলি আিাইল যমড়া অকলি লাবি।”

 52 অইলল অউ যিবি তান কাদিাত আইয়া কদমিুবি কবিয়া কইললা, 

“হুজুি, আমালি অউ আিান খান কিউক্কা।”  62 তাইন কইলা, “বনজি 

হুরুতাি বিলজক কুতিাি িামলন যদওয়া বঠক নায়।”  72 যিবিলয় কইললা, 

“বজঅয় হুজুি, আপনাি কিাউ বঠক, অইলল মুবনিি খাবন িাবক যেতা 

িুড়া-িাড়া িালািায় পলড়, ইতা যতা কুকলি খায়।”  82 যতউ তাইন যিবিলি 

কইলা, “আসলল যিা মাই, তুমাি ইমান িড় মজিুত। আইচ্া, তুবম যেলা 

িাইিায়, অলাউ অউক।” অখান কওয়াি ললি ললিউ পুবড় ভালা অইলিল।

িাইি আজাি মানষি িাইবি খাবন

 92 িালদ ইিা হনিলন িাবলল আওিি পালিবদ আবিয়া যিলা, বিয়া 

এক পাড়ি উপলি উবঠয়া িইলা।  03 িইয়া হািলল মানলষ লুলা-যলংড়া, 

আতুি, আদিা, যিািা, অলাখান আলিা িউত জাতি যিমাবিলি দলল-দলল 

তান যিলি লইয়া আইললা। আবনয়া তান পাওি কাদিাত িইললা, তাইন 

এিা হকললি ভালা কিলা।  13 মানলষ যেিলা যদখলা, লুলা-যলংড়া ভালা 

অইবেিা, যিািা অকলল মাবতিা, আতুি মানলষ আবিিা, আদিায় িউলখ 

যদখিা, যদবখয়া তািা হকল তাইজ্ুি অইলিলা, আি িবন ইসিাইলি আল্া 

মািুদি শুকবিয়া আদায় কিলা।

 23 এিিালদ ইিায় তান সাহাবি অকললি কাদিাত আবনয়া কইলা, “ইতা 

মানষি লাবি আমাি িড় দিদ লালিি, আইজ বতন বদন িবি তািা আমাি 

খলি খলি ঘুবিিা, অইলল তািাি ললি খাবনি কুতো নাই। যত অউ হাললত 

এিালি বিদায় বদতাম িাই না, আিনায় ইতা পলিাউ যিউশ অইবেিা।”

 33 সাহাবি অকলল কইলা, “হুজুি, ই বনিাই মরুভুবমি মালজ অলতা 

মানষলি খাওয়াবনি লাবি রুবি আমিা কুয়াই পাইমু?”  43 তাইন কইলা, 

“তুমিাি যিলি কয়খান আলি?” এিা কইলা, “সাতখান রুবি আি বিিান 
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কিা কয়িা হুরু মাি আলি।”  53 যতউ ইিায় মানষলি মাবিত িওয়াি 

লাবি কইলা।  63 কইয়া তাইন অউ সালতাখান রুবি আি বিিান মাি 

আলতা লইয়া, আল্াি শুকবিয়া আদায় কবিয়া অখনাইন িুকিাইলা, িালদ 

সাহাবি অকললিবদ িািাইলা।  73 হক্কল মানলষ যপি ভবি খাইলা। খাইয়া 

যেতা িইবিল, সাহাবি অকলল অতা দলা কিাি িালদ সাত িুকবি ভবিলিল। 

 83 অনুমান িাইি আজাি যিিা মানলষ অউ খানা খাইলা, এিাি ললি যিবিন 

আি হুরুতাইনও আিলা।  93 িালদ তাইন এিালি বিদায় বদয়া নাওলয়া উবঠয়া 

মিদন এলাকাত যিলাবি।

মানলষ খাবল যকিামবত যদখতা িাইন

16 
 িালদ ইিালি পবিক্া কিাি লাবি ফবিবশ আি বসলদ্দবকয়া মজহিি 

বকিু মানুষ আইলা, আইয়া আিমাবন কুনু বনশানা যদখতা িাইলা। 

2 ইিায় কইলা, “বিয়াবল িালা আিমানি লাল িং যদবখয়া আপনািা কইন, 

কাইলকুি বদন যতা ভালা অইলিা। 3 আি বিয়াবন িালা আিমালনা কালবন 

যদবখয়া কইন, আইজ যমঘ-তুফান অইলিা। যত আিমানি হালত আপনািা 

বঠকউ িুজইন, অইলল জমানাি হালত আপনািা িুজইন না। 4 অউ জমানাি 

যিইমান আি নাফিমান অকলল খাবল যকিামবত যদখতা িাইন, অইলল 

ইউনুি নিীি বনশানা িাড়া দুিিা কুনু বনশানা তািালি যদখাইল অইলতা 

নায়।” অখান কইয়া তাইন এিালি িইয়া হবি যিলা।

5 িালদ আওি পাবড় বদয়া োওয়াি কাললা সাহাবি অকলল ললি কবি 

রুবি বনতা ফাউবিবললা। 6 ইিায় তািালি কইলা, “তুমিা সািিান অও, 

ফবিবশ আি বসলদ্দবকয়া দলি খাবমি িাবক হুবশয়াি িইও।”

7 ইখান হুবনয়া সাহাবি অকলল কানা-কাবন কবি কইলা, “আমিা 

রুবি আনবি না কবি মলনালয় তাইন অখান কইিা।” 8 ইিায় তািাি 

ভাি িুবজবললা, িুবজয়া কইলা, “হায়লি কমজুি ইমানদাি অকল, তুমিাি 

যিলি রুবি নাই, ইখান কইিায় যকলন? 9 তুমিা অখনও কুতো িুলজা না বন, 

কুতো মলনা অি না বন? আবম যেিলা পািখান রুবিবদ পাি আজাি মানষলি 

খাওয়াইিলাম, খাবনি িালদ তুমিা কত িুকবি িুড়া-িাড়া দলা কিিলায়? 

 01 আি হউ যে সাত খান রুবিবদ িাইি আজাি মানলষ খাইিলা, খাইয়া 

হািলল কত িুকবি দলা কিিলায়?  11 যত অখন তুমিা িুলজা না যকলন, 
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আবম অউ রুবিি যিয়াপালি কইয়াি না? হুলনা, ফবিবশ আি বসলদ্দবকয়া 

অকলি খাবমি িাবক হুবশয়াি অও।”  21 যতউ সাহাবি অকলল িুজলা, তাইন 

আসলল খাইিাি খাবমি িাবক হুবশয়ািি কিা কইিা না, িিং ফবিবশ আি 

বসলদ্দবকয়া অকলি তাবলম িাবক হুবশয়াি অইলত কইিইন।

হজিত ইিা আসলল যক?

 31 িালদ তান সাহাবি অকললি লইয়া বকিবিয়া-বফবলবপ িাউনি 

কাদিা-কািাত যিলা। পলিা সাহাবি অকললি বজকাইলা, “কওিাইন, 

মানলষ বকতা মলনা কিইন, আবম বিন-আদম যক?”  41 এিা জুয়াপ 

বদলা, “কুনু কুনু মানলষ কইন, আপলন এবহয়া নিী। কুনু জলন কইন 

ইবলয়াি নিী। যকউ যকউ কয় ইয়ািবময়া নিী, িা অইন্য কুনু নিী।” 

 51 অউ তাইন কইলা, “অইলল তুমিা বকতা মলনা কলিা, আবম যক?” 

 61 সাহাবি সাইমন-বপতলি জুয়াপ বদলা, “আপলন যতা আল্াি ওয়াদা 

কিা হউ আল-মসী ইিনুল্া, বজদিা আল্াি খাি মায়াি জন।”  71 ইিায় 

কইলা, “ও সাইমন বিন ইউনুি, তুবম িড় যনক-কপাবল, কািন, 

দুবনয়াি কুনু মানলষ তুমালি ইতা জানাইলি না, অইলল আমাি যিলহবতি 

িাফ আল্ায়উ জানাই বদিইন।  81 যত আবম তুমালি কইিাম, তুবম যতা 

পািি, এিলাবি তুমাি নাম বদিলাম বপতি, আি অউ পািিি উপলিউ 

আমাি তবিকাি তামাম জমাত িবড়য়া তুলমু। যদাজবখ কুনু শবতিলয়উ 

এি ললি পািলতা নায়।  91 তুমাি আলতা আবম যিলহবতি িাদশাইি িাবি 

বদমু, অউ দুবনয়াত তুবম যেতালি নাজাইজ কইিায়, ইতা আল্াি দিিালিা 

নাজাইজ অইবেলিা, আি তুবম যেতালি জাইজ কইিায়, আল্াি দিিালিাও 

ইতা জাইজ অইবেলিা।”

 02 িালদ ইিায় তািালি দড়াইয়া কইলা, “আবমউ যেন হউ আল-মসী, 

ইতা যকউিলি হুনাইও না।”

পয়লা িাি বনজি মউতি আিাম খিি

 12 অউ সময় িাবক ইিায় তান সাহাবি অকললি জানাবন িিলা, তাইন 

যজরুজালললমা োইলত অইলিা। হনি মুিবব্ব অকলল, িড় ইমাম অকলল আি 
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যমৌলানা অকলল তানলি িউত দুখ-মবিিলতা ফালাইিা। িালদ তানলি কাতল 

কিা অইলিা, অইলল মউতি বতন বদনি বদন বহিিাি বজদিা অইয়া উঠিা।

 22 ইখান হুবনয়া সাহাবি বপতলি তানলি িুড়া হিাইয়া বনয়া কইলা, 

“হুজুি, অসম্ভি, আপনাি উপলি কুনুমলতেউ ইতা অইলত পালি না।” 

 32 ইিায় বপতিি িায় বফবিয়া কইলা, “িুি ইিবলি, আমাি যিি িাবক 

িাি। তুই আমাি পিি জইজিাল। তুই আল্াই মুনশালি িাদ বদয়া, মানষি 

লাখান বিতো কিলি।”

 42 িালদ তাইন এিালি কইলা, “যকউ েুবদ আমাি তবিকাত আইলতা 

িায়, যত যহ তাি বনজি খুবশলয় িলা িাদ যদউক, তাি আপন দুখ-কষ্টি সবলি 

িইয়া লইয়া আমাি খলি আউক।  52 যে মানলষ তাি বনজি জান িািাইলতা 

িায়, যহ তাি আসল বজলদিবি খুয়াইলিা। অইলল যে জলন আমাি লাবি 

তাি জান কুিিাবন যদয়, যহ আসল বজলদিবি পাইলিা।  62 কুনু মানলষ আতিা 

দুবনয়া পাইয়াও েুবদ তাি আসল বজলদিবি খুয়াইলায়, যত তাি কুনু ফায়দা 

অইললা বন? যহলশ আসল বজলদিবি পাওয়াি লাবি যহ কুন িন বিলাইলিা? 

 72 আবম বিন-আদলম যেিলা আমাি বফবিতিা অকললি ললি লইয়া আমাি 

িাইবি িাফি কুদিবত মবহমায় জিলতা বহিিাি আইমু, অউ সময় পিলতক 

মানষলি তাি আমল মাবফক ফল বদমু।  82 হুলনা, আবম তুমিালি হািা কিা 

কইিাম, অলনা ইলাখান কয়জন আবজি আিইন, আবম বিন-আদম িাদশা 

হাললত না আওয়া পে্যতে, কুনুমলতেউ এিাি মউত অইলতা নায়।”

হজিত ইিা রুহুল্াি নুিাবন িুিত

17 
 এি িয়বদন িালদ হজিত ইিায় খাবল বপতি, ইয়াকুি আি 

ইয়াকুিি ভাই হান্ানলি লইয়া উিা এক পাড়ি উপলি উঠলা। 

2 উবঠয়া হািলল এিাি িউখি িামলন তান বনজি িুিত িদবল যিল। তান 

মুখ অইলিল সুিজি লাখান জলমল, আি বফন্ি যলিাি অইললা িলা 

িকিকা। 3 সাহাবি অকলল যদখলা, হজিত মুিা আি ইবলয়াি নিীলয় 

আইয়া তান ললি িাতবিত কিিা।

4 অউ সময় বপতলি কইলা, “হুজুি, আমিা যতা অলনা আবি, খুি 

ভালা অইলি। আপলন িাইলল আবম বতন খান যডিা িানাইলাই, এখান 

আপনাি, এখান মুিা নিীি আি এখান ইবলয়াি নিীি লাবি।” 5 তাইন 
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ইিাি ললি মাবতিা, আখতাউ িলা িিিিা যমঘি এক িুকিায় আইয়া 

এিালি িুবিবলললা, আি অউ িুকিা িাবক িাইবি আওয়াজ আইললা, 

“এইনউ আমাি খাি মায়াি জন ইিনুল্া, এন উপলি আবম খুি খুবশ, 

তুমিা এন নবিয়ত হুলনা।”

6 ইখান হুবনয়া সাহাবি অকল খুি ডিাইলা, ডিাইয়া মাবিত পবড় 

যিলা। 7 অউ সময় ইিা আইয়া তািালি িইয়া কইলা, “উলঠা, ডিাইও 

না।” 8 যতউ তািা িউখ তুবল িাইলা, িাইয়া খাবল ইিা িাড়া আি 

যকউিলি যদখলা না।

9 পাড় িাবক লাবময়া আওয়াি িালা ইিায় এিালি হুকুম বদলা, 

“আইজ যেতা যদখলায়, আবম বিন-আদম মিা িাবক বজদিা অইয়া উঠাি 

আি পে্যতে ইতা আি যকউিলি হুনাইও না।”  01 সাহাবি অকলল ইিালি 

বজকাইলা, “হুজুি, যমৌলানা অকলল যকলন কইন, আল-মসী আইিাি আলি, 

পয়লা ইবলয়াি নিীি আওয়া জরুি?”  11 তাইন কইলা, “ইখান হািা কিা, 

পয়লা হজিত ইবলয়ালি আইয়া হক্কলতা আিি হাললতা বফিাইয়া আনিা। 

 21 অইলল আবম তুমিালি কইিাম, ইবলয়াি নিী বঠকউ আইিলা। ই দুবনয়াি 

মানলষ তানলি না বিনায়, তান ললি যেতা মলনালয় অতা কিলি। আি 

আবম বিন-আদলমও অউ লাখান দুখ-মবিিত পুয়াবন লািি।”  31 যতউ 

সাহাবি অকলল িুবজবললা, তাইন অখন এবহয়া নিীি কিা কইিা।

বজনি আিি আলা বমিবক যিমাবিি বশফা

 41 িালদ তািা পাড় িাবক লাবময়া আইলা। অলনা মানষি বভড় আবিল, 

অউ বভড়ি মালজ এক যিিা আইয়া ইিাি িামলন আিু িালাবদ িইয়া 

কইললা,  51 “হুজুি, আমাি পুয়ািুলি িািাউক্কা, যহ বমিবক যিমালি খুি 

কষ্ট কলিি। অউ যিমাি উঠলল যহ হালমশা আিুবনত আি পাবনত পবড় 

োয়।  61 আবম তালি লইয়া আপনাি সাহাবি অকলি যিলি আইিলাম, 

অইলল তািা ভালা কিতা পািিইন না।”

 71 ইিায় কইলা, “হায়লি যিইমান আি নাফিমানি জাত, আবম আি 

কতবদন তমুিাি ললি িইম,ু তমুিাি জালা কতবদন সইে্য কিম?ু যদবখ, তমুাি 

পয়ুালি অলনা আলনা।”  81 ইিায় পয়ুাি লিি হউ বজন্াতলি িামবক বদলা, 

িামবক খাইয়া বজলন পয়ুালি িাবড়য়া যিলবি, ললি ললি যহ ভালা অইলিল।
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 91 িালদ সাহাবি অকলল বনিালায় ইিালি বজকাইলা, “হুজুি, আমিা 

যকলন অউ বজন্াত িাড়াইতাম পািলাম না?”

 02 তাইন কইলা, “তুমিাি ইমানি কমজুবিি লাবিউ পািলিা না। আবম 

হািাউ কইিাম, তুমিাি বদললা েুবদ এিু যডংিা বিবি পবিমান ইমান িালক, 

আি তুমিা অউ পাড়লি কও, ‘অন িাবক ডুবলয়া হলনা োওবি,’ যত অউ 

পাড়ও ডুবলবেলিা। তুমিাি অসাইি্য কুতোউ িইলতা নায়।  12 হুলনা, যদায়া 

আি যিাজা িাখা িাড়া ই-জাত বজন িাড়াইল োয় না।”

দুিিা িাি বনজি মউতি আিাম খিি

 22 িালদ িাবলল বজলাত আইয়া ইিায় তান সাহাবি অকললি কইলা, 

“আবম বিন-আদমলি মানষি আলতা িিাই যদওয়া অইলিা।  32 তািা আমালি 

জালন মাবিবলিা, মিাি বতন বদনি বদন আবম বহিিাি বজদিা অইয়া উঠমু।” 

ইখান হুবনয়া সাহাবি অকল খুি যিজাি অইলিলা।

মািি মুলখা রুপাি যিকা

 42 এিিালদ ইিায় সাহাবি অকললি লইয়া কফিনাহুম িাউলনা যিলা, 

অউ সময় িায়তুল-মুকাদ্দিি খাজনা তুলিা অকলল সাহাবি বপতিলি 

কইলা, “আপনািাি উতিালদ িায়তুল-মুকাদ্দি কািা শবিফি িাদিা যদইন 

না বন?”  52 বপতলি জুয়াপ বদলা, “বজঅয়, যদইন যতা।” অখান কইয়া 

বপতি ঘলিা হামাইয়া কুতো মাতাি আলিউ ইিায় কইলা, “বপতি, তুবম 

বকতা মলনা কলিা? দুবনয়াি িাদশা অকলল কাি যিি িাবক খাজনা-িাদিা 

আদায় কিইন? বনজি মানষি যিি িাবক, না িািা মানষি যিি িাবক?”

 62 বপতলি কইলা, “িািা মানষি যিি িাবক।” যতউ ইিায় কইলা, 

“যত যতা বনজি মানুষ ইতা িাবক িাবি যিললা, আি আমিাও আল্াি 

আপন মানুষ অওয়ায় আল্াি ঘিি খাজনা িাবক িাবি যিবি।  72 অইলল 

আমিা এিালি যিজাি কিতাম নায়, এিলাবি তুবম আওলিা োও, বিয়া 

মাি মািাি লাবি িবি ফালাও, িবিত পয়লা যে মাি লািলিা, অিুি মুখি 

বভতলি একিা রুপাি যিকা পাইিায়। অউ যিকা বনয়া তুমাি আি আমাি 

িাদিা বদলাও।”
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উম্মতি লাবি হজিত ইিাি জরুবি তাবলম 

(১৮:১-৩৫)

যিলহবতি িাদশাইত িড় যক?

18 
 অউ সময় সাহাবি অকলল হজিত ইিাি কাদিাত আইয়া 

বজকাইলা, “হুজুি, যিলহবতি িাদশাইি মালজ হক্কল িাবক িড় 

যক?”

2 যতউ ইিায় এক হুরুতালি ডাবকয়া আবনয়া তািাি মালজ উিা কিাই 

কইলা, 3 “আবম তুমিালি হািাউ কইিাম, তুমিা েুবদ মন বফিাইয়া অউ 

হুরুতাি লাখান না অও, যত কুনুমলতেউ যিলহবতি িাদশাইত হামাইতায় 

পািতায় নায়। 4 যে জলন বনজলি অউ হুরুতাি লাখান হুরু মলনা কলি, 

যিলহবতি িাদশাইত যহ-উ হকল িাবক দাবম। 5 আি যে জলন আমাি লাবি 

অউ হুরুতাি লাখান কুনু িািাললি কিুল কলি, যহ আমালিউ কিুল কলি।

িুনাি কাম িাবক হুবশয়াি িওয়া

6 “হুলনা, আমাি তবিকাি অউ হুরু-মুরু একজনলি যেবিলয় িুনাি 

পলি িাবনয়া যনয়, অিুি লাবি আলিা ভালা অইললা অলন, অিুি িলাত 

পািি িাবদিয়া দবিয়াত ফালাই যদওয়া। 7 হায়লি দুবনয়া, িুনাি পলি 

যনওয়াি লাবি তুমাি মালজ কলতা উিকাবন আলি! উিকাবন যতা আইলিাউ 

আইলিা। অইলল লান্ত হউ জনি উপলি, যেবিলয় িুনা কিাবনি লাবি 

উিকাবন যদয়। 8 তুমাি আত িা পাও েুবদ তুমালি িুনাি পলি িালন, 

যত ই আত-পাও কাবিয়া ফালাই যদও। দুইও আত-পাও লইয়া যদাজলখা 

জলা িাবক, আতুি অইয়াও যিলহলতিা োওয়া তুমাি লাবি ভালা। 9 তুমাি 

িউলখ েুবদ তুমালি িুনাি পলি িালন, যত ই িউখ তুবলয়া ফালাই যদও। 

দুইও িউখ লইয়া যদাজলখা জলা িাবক, কানা অইয়াও আলখি পাওয়া 

তুমাি লাবি ভালা।

 01 “হুলনা, আবম কইিাম, তুমিা অউ হুরুতাি লাখান কুনু িািাললিও 

এলাবম কবিও না। তািাি বফবিতিা অকলল যিলহতিি মালজ হি-হালমশা 
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আমাি যিলহবতি িাফ আল্া পাকি মুখ যদখিা।  11 জালনা বন, যেিা যি-

পলি যিলিবি, এিালি িািাবনি লাবিউ আবম বিন-আদম ই দুবনয়াত 

আইবি।

 21 “মলনা কলিা, কুনু মানষি একলশািু যমড়া আলি, এি মাজি এিু 

যমড়া আিাই যিলল যহ িাবক বনিানব্বইিা িলদিা িইয়া, হউ আিাইল অিু 

তুকাবনত োয় না বন?  31 আবম তুমিালি হািাউ কইিাম, যহ েুবদ ইকিা 

তুকাইয়া পায়, যত যে বনিানব্বইিু আিবিল না, অিুইন িইয়া যেিু আবি 

যিবিল, অিুি লাবিউ যহ খুি খুবশ-িাবস কলি।  41 বঠক অউ লাখান, তুমিাি 

যিলহবতি িাফ আল্ায়ও িাইন না, অউ হুরুতাইতেি মাজি এিু হুরুতাও 

বিনাশ অউক।

অপিাবিলি িুজাও

 51 “তুমাি কুনু ভাইলয় েুবদ তুমাি যিলি দুষ কবিলায়, যত যহ যেিলা 

বনিালায় িালক, অউ সময় তুবম একলা বিয়া তালি িুজাইও। তুমাি 

িুজ েুবদ মাবনলায়, যত অউ ভাইি ললি তুমাি ভাইয়াবল িািাইবললায়। 

 61 অইলল যহ েুবদ তুমাি িুজ না মালন, যত আলিা দুই-একজন মাজি 

মানুষ লইয়া োইও। বিয়া তািাি িামলন তালি িুজাইও। যতউ মুিাি 

শবিয়তি অউ হুকুম পুিা অইলিা, ‘দুই-বতনজন সাবক্ি কিায় যে 

কুনু যিয়াপাি পিমান অয়।’  71 এিাি িুজও েুবদ যহ না মালন, যত 

তাি যিয়াপালি জমালতা নাবলশ যদও। জমাতি কিা েুবদ মাবনলায় যত 

ভালা, আি না মানলল তালি বিিম্যী িা ঘুষখুি তবশলদাি মলনা কবিয়া, 

তালি তাি পলি িাবড় যদও।  81 যত আবম তুমিালি হািা কিা কইিাম, 

অউ দুবনয়াইত তুমিা যেতালি নাজাইজ কইিায়, ইতা আল্াি দিিালিা 

নাজাইজ অইবেলিা, আি তুমিা যেতালি জাইজ কইিায়, আল্াি 

দিিালিাও ইতা জাইজ অইলিা।

 91 “হুলনা, আবম তুমিালি আলিা কইিাম, তুমিাি মাজি 

দুইজন েুবদ একমত অইয়া কুনু যিয়াপালি যদায়া কলি, যত 

আমাি যিলহবতি িাফ আল্ায় অউ যদায়া কিুল কিিা।  02 আমাি 

নালম যে জািাত দুই িা বতন জন জমা অয়, হউ জািাত আবমও 

আবজি িাবক।”
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মাফ কিাি যিয়াপালি তাবলম

 12 অউ সময় বপতলি আইয়া ইিালি কইলা, “হুজুি, আমাি ভাইলয় েুবদ 

আমাি যিলি িাি িাি দুষ কলি, যত আবম কতিাি তালি মাফ কিতাম? 

সাত িাি বন?”  22 ইিায় কইলা, “খাবল সাত িাি নায়, আবম কইিাম, 

তালি সতিইি িুন সাত িাি মাফ কবিও।

 32 “হলুনা, যিলহবতি িাদশাই অলা এক িাদশাি লাখান, যেইন তান 

উবজি-নাবজিি যিলি বহসাি-বনকাশ িাইলা।  42 িাদশায় বহসাি লওয়াত 

িইলল এিাি মাজি অলা এক জনলি তান িামলন আনা অইললা, িাদশায় এি 

যিলি লাখ লাখ যিকা পাওনা আিলা।  52 অউ পাওনা বফিত বদিাি যখমতা 

এি নাই। এিদায় িাদশায় হকুুম বদলা, যহ সধুো তাি িউ, পয়ুা-পবুড়ন িলুাম 

বহসালি বিবক খাইয়া, হকল সয়-সম্পবতি যিবিয়া তান পাওনা আদায় কিাি 

লাবি।  62 অউ হকুুম হবুনয়া যহ িাদশাি পাওত িবিয়া কাবদিয়া কইললা, ‘হজুিু, 

আমালি িড়ুা সলুোি যদউক্কা, আবম আপনাি হকল পাওনা বদলাইম।ু’  72 অউ 

তাইন দয়া কবিয়া তালি িাবড় বদলা, আি হকল যদনা মাফ কবি বদলাইলা।

 82 িালদ যহ িালি বিয়া তাি লিি আিক িাকবিয়ানলি পাইললা। অউ 

জনি যিলি যহ একলশা যিকা পাওনা আবিল। পাইয়া তালি িলাত বিপা 

মাবি িবিয়া কইললা, ‘অই, তুই আমাি পাওনা যিকা যদ।’  92 হউ জলন 

তাি পাওলয়া পবড় বমনত কবি কইললা, ‘আমালি িুড়া সুলোি যদও, আবম 

তুমাি হকল পাওনা বদলাইমু।’  03 অইলল যহ এি কিা মানললা না। তাি 

যিকা না যদওয়া পে্যতে তালি যজললা হািাই িইললা।

 13 ইতা যদবখয়া তাি লিি উবজি-নাবজি অকল খুি যিজাি অইলা। 

তািা বিয়া ইতা িাদশালি জানাইলা।  23 িাদশায় হউ িাকবিয়ানলি আনাইয়া 

কইলা, ‘হায়লি নাফিমান, তুবম আমালি বমনত কিায় আবম তুমাি হকল 

যদনা মাফ কবি বদলাইিলাম।  33 যত আবম যেলা তুমালি দয়া কিিলাম, 

তুবমও অউলা তুমাি লিি িাকবিয়ানলি দয়া কিা উবিত আবিল না বন?’ 

 43 িালদ িাদশায় িুিা কবিয়া তালি যজললা হািাইলা, তান পাওনা আদায় 

অওয়াি আি পে্যতে যজলি জল্াদ বসপাইলয় তালি কড়াকবড় সাজা বদলা।

 53 “বঠক অউ লাখান, তুমিাও েুবদ তুমিাি ভাইলি বদল িাবক মাফ কবি 

না যদও, যত আমাি যিলহবতি িাফ আল্ায়ও তুমিালি অউলা সাজা বদিা।”
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সমাজি মানষি লাবি হজিত ইিাি তাবলম 

(১৯:১-২২:৪৬)

তালাকি মুিলা

19 
 অউ তাবলমি িালদ হজিত ইিা িাবলল বজলা িাবক জদ্যান 

িাংিি হপালিা এহুবদয়া বজলাি পুি এলাকাত আইলা। 2 অউ 

সময় িউত মানুষ তান খলি খলি আইলা, তাইন এিা হকলি যিমাি ভালা 

কিলা।

3 আি ফবিবশ মজহিি কয়জন মানুষ আইয়া ইিালি পবিক্া কিাি 

লাবি বজকাইলা, “কউক্কািাইন, মুিা নিীি শবিয়ত মাবফক কুনু মানলষ 

যেকুনু কািলন তাি িউলি তালাক যদওয়া জাইজ বন?” 4 ইিায় কইলা, 

“আপনািা আল্াি কালালমা পাইিইন না বন, আল্ায় পয়লা আদম 

আি হাওয়ালি যিিা আি যিবি িানাই পয়দা কিিইন, তাইন কইিইন, 

5 ‘এিলাবিউ যিিাইলতে তািাি মা-িাফলি িাবড়য়া িউি ললি িাকিা, 

তািা দুইওজন এক শবিল অইিা।’ 6 এিদায় তািা দুই িইতা নায়, এক 

কায়া অইিা। যত আল্ায় যেিালি জুড়া িাবদিয়া বদিইন, মানলষ ইতালি 

আলি না কিউক।”

7 যতউ ফবিবশ অকলল তানলি কইলা, “যত মুিা নিীলয় যকলন 

িাতাইিইন, তালাক নামা যলবখয়া িউলি তালাক যদওয়া জাইজ?” 8 তাইন 

কইলা, “তুমিাি বদল পাষান িবতলকউ মুিায় ই অনুমবত বদিইন। অইলল 

পয়লা িাবক ইলা বনয়ম আবিল না। 9 আবম তুমিালি কইিাম, যে মানলষ 

বজনাি দুষ িাড়া অইন্য যেকুনু কািলন তাি িউলি তালাক বদয়া আিক 

যিবিলি হাংিা কলি, যহ বনলজউ বজনা কলি।”

 01 যতউ সাহাবি অকলল তানলি কইলা, “জামাই-িউি মালজও েুবদ 

অলা ঘিনা ঘলি, যত যতা বিয়া না কিাউ ভালা।”

 11 ইিায় তািালি কইলা, “হকল মানুষ যতা ইলা িইলতা পালি না, 

খাবল আল্ায় যেিালি ই যখমতা বদিইন, তািাউ পালি।  21 কুনু কুনু মানুষ 

না-মদ্য হাললতউ দুবনয়াত জনম লয়, এিলাবি তািা বিয়া কলি না। আি 

কুনু কুনু জনলি মানলষউ না-মদ্য িানাইলায়, এিদায় তািাও বিয়া কলি না। 

	 আল-মথি	 19:1	-	12	



A

56

বহিিাি যকউ যকউ আলি বিয়া-শাবদ না কবিয়া, খাবল যিলহবতি িাদশাইি 

যখজমলতা বজলদিবি কািাবনি বনয়ত কবিলায়। যত ইখান যেিা আমল 

কিলতা পালি, তািা আমল কিউক।”

হুরু হুরুতাইতেি যিয়াপালি তাবলম

 31 িালদ মানলষ হুরু হুরু হুরুতাইনলি লইয়া ইিাি যিলি আইলা, 

তািা িাইলা তাইন োনু হুরুতাইতেি মািািু আতাই বদয়া যদায়া কিইন। 

অইলল সাহাবি অকলল এিালি িকা-জকা কিলা।  41 ইতা যদবখয়া তাইন 

কইলা, “হুরুতাইনলি আিকাইও না, তািালি আমাি যিলি আইলত যদও। 

আল্াি িাদশাই যতা এিাি লাখান মানষি লাবিউ।”  51 হুরুতাইতেি মািা 

আতাইয়া যদায়া কবিয়া হািলল, তাইন বহন িাবক যিলাবি।

িবিি আি িবনি যিলহতি

 61 িালদ এক জুয়ান যিিায় আইয়া তানলি বজকাইললা, “হুজুি, আলখিাত 

পাওয়াি লাবি আবম কুন হক কাম কিতাম?”  71 ইিায় কইলা, “হক কামি 

যিয়াপালি আমালি যকলন বজকাইিায়? হক যতা খাবল একজনউ আিইন, 

তুবম আলখিাত পাইলত িাইলল, তান হকল হুকুম-আহকাম আমল কলিা।” 

 81 হউ জুয়ালন কইললা, “হুজুি, কুন কুন হুকুম মানতাম?”

তাইন কইলা, “খুন কবিও না, বজনা কবিও না, িুবি কবিও না, বমিা 

সাবক্ বদও না,  91 মা-িাফলি ইজ্ত কবিও আি আবি-ফবিলি বনজি 

লাখান মহব্বত কবিও।”

 02 যিিায় কইললা, “িাি, ইতা যতা আবম এমলনউ আমল কবিয়াি, 

অইলল আি বকতা কিতাম কউক্কা?”  12 যতউ ইিায় তালি কইলা, “তুবম 

েুবদ যষালআনা খাবি অইতায় িাও, যত তুমাি িাবড়ত োও, বিয়া তুমাি 

হকল িন-িামানা যিবিয়া িবিি-দুবখলি বিলাই যদও। যতউ তুবম যিলহলতিা 

িন-িামানা পাইিায়। এিিালদ আইয়া আমাি উম্মত অইও।”  22 ইখান 

হুবনয়া যিিা যিজাি অইয়া যিলবি, তাি যতা িউত িন-িামানা আবিল।

 32 যতউ ইিায় তান সাহাবি অকললি কইলা, “আবম হািা কিা কইিাম, 

িবন মানষু আল্াি িাদশাইত হামাবন িড় মশবকল।  42 হলুনা, িবন মানষু আল্াি 
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িাদশাইত হামাবনি িাইলত, িইুি ফুলড়বদ উি হামাবন আলিা সজুা।”  52 ইখান 

হবুনয়া সাহাবি অকল তাইজ্িু অইয়া কইলা, “যত কুন মানষু নাজাত হাবিল 

কিলিা, যক যিহাই পাইলিা?”  62 তাইন এিাি িায় িাইয়া কইলা, “মানষি 

লাবি অসম্ভি অইলতা পালি, অইলল আল্াি নজলিা ইতা যতা মামবুল। তাইন 

হকলতাউ পািইন।”  72 অউ সময় বপতলি বজকাইলা, “হজুিু, আমিা যতা 

হক্কলতা ফালাই িইয়া আপনাি খলি আইবি। যত আমিা বকতা পাইম?ু”

 82 ইিায় কইলা, “আবম তুমিালি হািা কিা কইিাম, তুমিা োিা 

আমাি উম্মত অইলিা, আবম বিন-আদম বজদিা অইয়া যেিলা আল্াি 

িাদশাইি িবদত িইমু, অউ সময় তুমিাও আমাি ললি অইয়া িালিািা 

তখলতা িইিায়, িইয়া িবন ইসিাইলি িালিা িুবষ্টি বিিাি কিিায়। 

 92 হুলনা, যে মানলষ আমাি লাবি বনজি িাবড়-ঘি, মা-িাফ, ভাই-িইন, 

পুয়া-পুবড়, আি জবম-বমিাস ফালাইয়া আইলি, যহ অউ দুবনয়াত ইতাি 

একলশা িুন যিবশ পাইলিা, এিললি আলখিও পাইলিা।  03 অইলল অখন 

যেিা আিি কাতালিা আলি, এিাি িউত জন খলি পবড়বেলিা, আি খিি 

কাতািি িউত জন আলি আইলিা।”

আংিুি িািানি বিিতিি বকচ্া

20 
 হজিত ইিায় আলিা কইলা, “যিলহবতি িাদশাই যতা অলা 

এক বিিতিি লাখান। ই বিিলতি তান যখতি কামি লাবি খুি 

বিয়ালন উবঠয়া কামলা তুকাবনত যিলা। 2 বিয়া কামলা িাইয়া তািালি 

একলশা যিকা যিাজ ফুড়াইয়া তান আংিুি িািালনা কালমা লািাইলা। 3 বকিু 

যিইল অইয়া হািলল তাইন বহিিাি িািইলা, িািইয়া যদখলা আলিা কয়জন 

কামলা যিকাি উিাই িইিইন। 4 যদবখয়া কইলা, ‘তুমিাও বিয়া আমাি 

িািালনা কালমা লালিা, আবম তুমিালি উবিত যিকা বদমু।’ 5 যতউ তািা 

বিয়া কালমা লািলা। অলাখান যিইল দুইফবি িালা আি যজাহিি িালদ 

বিিতি বহিিাি িািইয়া বিয়া আলিা কামলাইন আবনয়া কালমা লািাইলা। 

6 যহলশ বিয়াবল িালা তাইন িালি বিয়া, আলিা কামলাইন উিাই িইিইন 

যদবখয়া কইলা, ‘তুমিা হািাবদন িবি ইলনা উিাই িইলিা যকলন?’ 7 এিা 

কইলা, ‘িাি, আমিা কুনু কাম পাইবি না।’ বিিলতি কইলা, ‘তুমিাও বিয়া 

আমাি িািালনা কালমা লালিা।’
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8 “হাইজিা িালা বিিলতি তান বনজি িাকিলি কইলা, ‘ওিা, িািানি 

অউ কামলাইতেলি আবনয়া, যশষি জন িাবক পয়লা জন পে্যতে হকলি যিাজ 

বদলাও।’ 9 বিয়াবল িালা যেিা কালমা লািবিল, তািা একলশা কবি পাইললা। 

 01 ইতা যদবখয়া পয়লা োিা কালমা লািবিল, তািা মলনা কিললা তািা 

আলিা যিবশ যিকা পাইলিা, অইলল বিিলতি এিা হকললি এক হমান যিাজ 

বদলা।  11 এিদায় পয়লা দল অউ বিিতিি উপলি যিজাি অইয়া কইলা, 

 21 ‘আমিা হািা বদন িবি িইলদ জবল-পুবড় কাম কবিয়া একলশা যিকা 

পাইলাম। অইলল তািা যহলশ আইয়া িুড়া সময় কাম কিায়ও, আপলন 

তািালি আমিাি হমান যিকা বদলা।’

 31 “যতউ বিিলতি তািাি একজনলি কইলা, ‘ওিা, আবম অইন্যায় কুতো 

কিবি বন, তুবম বনলজউ যতা একলশা যিকায় কাম কিলত িাবজ অইলিা না 

বন?  41 অখন তুমাি পাওনা লইয়া তুবম োও। আবম আমাি বনজি ইচ্ায় 

হকললি এক হমান বদবি।  51 আমাি বনজি িামানা, বনজি ইচ্া মলতা খিি 

কিাি অবিকাি নাই বন? আবম তািালি দয়া কিায় তুমাি িখুত জললি বন?’ ”

 61 অউ বকচ্া হনুাবনি িালদ ইিায় কইলা, “িজুলিা বন, যেিা খিি 

কাতালিা আলি তািা আলি আইলিা, আি আিি কাতািি তািা খলি োইলিা।”

বতিিা িাি বনজি মউতি আিাম খিি

 71 িালদ তাইন যেিলা যজরুজাললম মখুা িওয়ানা অইবেতা, অউ সময় 

তান িালিাজন সাহাবিলি আলিা হিাইয়া বনয়া কইলা,  81 “হলুনা, আমিা 

অখন যজরুজাললম োইিাম। হলনা আবম বিন-আদমলি িবিয়া িড় ইমাম আি 

যমৌলানা অকলি আলতা সবপ যদওয়া অইলিা। তািা বিিাি কবিয়া কাতল কিাি 

িায় বদিা।  91 আমালি বভন-যদবশ অকলি আলতা সমজাইিা। তািা আমালি 

ঠাট্া-মশকিা কবিয়া, যিজইুতা িািকু মাবিয়া, লাখবড়ি সবললিা লিকাইয়া 

কাতল কিিা। মউতি বতন বদনি বদন আবম বহিিাি বজদিা অইয়া উঠম।ু”

মন্ত্রী অওয়াি লাবি অনুলিাি

 02 িালদ বজিুবদয়াি দুইও পুয়ালি লইয়া তািাি মায় ইিাি যিলি 

আইলা। আইয়া কুতো িাওয়াি আশায় তান পাওলয়া পড়লা।  12 ইিায় 
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যিবিলি বজকাইলা, “আপলন বকতা িাইন?” যিবিলয় কইলা, “হুজুি, আমাি 

এিু পুয়ালি আপনাি িাজত্বি ডাইনি িবদ, আি আলিািুলি িাউি িবদখালনা 

িইিাি সুলোি বদিা বন?”

 22 ইিায় তািালি জুয়াপ বদলা, “তুমিা যতা িুজিায় না, তুমিা বকতা 

িাইিায়। আবম যে দুখ-মবিিতি বপয়ালাবদ খাইমু, ইতা কুনু তুমিা খাইতায় 

পািিায় বন?” তািা কইলা, “বজঅয়, পািমু।”  32 তাইন কইলা, “আচ্া, 

আবম যে বপয়ালাবদ খাইমু তুমিাও অউ বপয়ালাবদ খাইিায়, অইলল আমাি 

ডাইলন িা িাউলয় িওয়াবনি এখবতয়াি যতা আমাি আলতা নায়। আমাি 

যিলহবতি িাফ আল্ায় োিাি লাবি ই িবদ বঠক কিিইন, খাবল তািাউ 

পাইিা।”

 42 বজিুবদয়াি দুইও পুয়াি আিবজ হুবনয়া, িাবক দলশাজন সাহাবি এিাি 

উপলি খুি বিিতি অইলা।  52 যতউ ইিায় এিা হকললি কাদিাত আবনয়া 

কইলা, “তুমিা যতা জালনা, বিিম্যী জাবতি িাজা অকল তািাি প্রজাি উপলি 

হুকুম জাবি কলি, আি তািাি জবমদাি অকলল িুলামি উপলি যিিাবিবি 

কলি।  62 অইলল তুমিাি মালজ যতা ইলা অওয়া বঠক নায়। তুমিাি যকউ 

দাবম িনলত িাইলল, যহ তুমিাি যখজমত কিউক।  72 আি যকউ িড় অইলত 

িাইলল, যহ হকলি িুলাবম কিউক।  82 মলনা িাবখও, আবম বিন-আদলমও 

যখজমত পাওয়াত আইবিনা, আইবি যতা যখজমত কিাত। আি িউত মানষি 

জান িািাবনি লাবি, বনজি জান বিলাই যদওয়াত আইবি।”

হজিত ইিায় দুই জন আদিালি ভালা কিলা

 92 হজিত ইিায় তান সাহাবি অকললি লইয়া বেবিলহা িাউন িাবক 

িওয়ানা অইলিলা, অউ সময় িউত মানুষ তান খলি খলি যিলা।  03 োওয়াি 

সময় পিি কাদিাত দুই আদিা যিিা িওয়াত আবিল। তাইন অউ পলিবদ 

োইিা হুবনয়া তািা জুলি জুলি বিল্াইয়া কইললা, “ও হুজুি, ও দাউদ নিীি 

আওলাদ, আমিালি িহম কিইন।”  13 বিল্াবন হুবনয়া অনি মানলষ তািালি 

িমক বদলা। অইলল তািা আলিা জুলি জুলি বিল্াইয়া কইললা, “ও হুজুি, 

ও দাউদ নিীি আওলাদ, আমিালি িহম কিইন।”

 23 এিাি বিল্াবন হুবনয়া তাইন উিাই যিলা, উিাইয়া অউ দুইও 

আদিালি কাদিাত আনাইয়া বজকাইলা, “বকতািা, বকতা িাও? আবম তুমিালি 
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বকতা কিতাম?”  33 তািা কইললা, “হুজুি, আমিাি িউখ িুইন ভালা কবি 

যদউক্কা।”  43 ইখান হুবনয়া তান দিদ হামাই যিল। তাইন তািাি িউখ 

আতাই বদলা, ললি ললিউ তািাি িউখ ভালা অইলিল। িালদ তািাও তান 

খলি খলি িওয়ানা অইললা।

পবিত্র যজরুজালললমা হজিত ইিা

21 
 হজিত ইিায় তান সাহাবি অকললি লইয়া যজরুজাললমি 

কািাত, জয়তুন পাড়ি ললি িায়ত-ফাইজ্া িাউত আইয়া 

আবজলা। অলনা আইয়া তান দুইজন সাহাবিলি কইলা, 2 “তুমিা অউ 

িামনি িাউত োও। িাউত হামাইলতউ যদখিায় এিু িািা িাদিা আলি, 

ললি তাি িাইচ্াও িাদিা। অিুইতেি িলাি দবড় খুবলয়া অলনা লইয়া 

আইও। 3 যকউ কুতো বজকাইলল কইও, হুজুিি দিকাি আলি, এিদায় 

বনিাম। যতউ যহ ললি ললি িাবজ অইবেলিা।”

4 ইতা অইললা োলত আিি জমানাি হউ নিীি মাজবদ যেতা 

িাতাইল অইলি, অতা অখন ফবলোয়। 5 তাইন কইিলা, “বসলয়ান-

কইনা যজরুজাললমলি তুমিা কইও, তুমাি িাদশা তুমাি যিলি আইিা। 

তাইন খুি নিম বমজাবজ। তাইন িািা িবড়য়া, িািীি িাইচ্া িবড়য়া 

আইিা।”

6 যতউ ইিায় যেলা বহকাই বদিলা, দুইও সাহাবিলয় বিয়া অলা কিলা। 

7 অউ িািা আি তাি িাইচ্া আনাি িালদ সাহাবি অকলল বনজি িতিি 

িাদ্দি খুবলয়া িািাি বপবিত বিিাই বদলা, যতউ ইিা এি উপলি িওয়াি 

অইলা। 8 আলিা িউত মানলষ তািাি িতিি িাদ্দি খুবলয়া পিি মালজ 

বিিাই বদলা, আি িউলত সুদিি সুদিি িািি পাতাইন বিবড়য়া আবনয়া পলিা 

বিিাইলা। 9 ইিাি আলি-খলি আলিা িউত মানুষ োওয়াত আবিল, এিা 

জুলি জুলি বমবিল বদলা,

“িাদশা দাউদি আওলাদ, মািহািা!

মািুদি নালম যেইন আইিা,

তান তাবিফ অউক।

যিলহলতিাও মািহািা!”
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 01 হজিত ইিা যজরুজাললম আইয়া হািলল আতিা িাউলনা উলইতিল লাবি 

যিল। হকলল বজকাইলা, “ওিা, এইন যক?”  11 মানলষ কইলা, “এইন যতা 

হউ ইিা নিী, এন িাবড় িাবললি নািািত িাউত।”

যজরুজাললম কািা শবিফলি পাক-িাফ কিা

 21 িালদ যজরুজাললম আইয়া তাইন পবিত্র িায়তুল-মুকাদ্দলিা হামাইলা। 

হলনা কািা ঘিি সীমানাত যেিা খবিদ-বিবকি কািিাবি আবিল, ইতালি 

যখদাই বদলা। তাইন যিকাি িাট্াি কািিাবি অকলি যকশ িাক্স, আি পালিা 

যিিিা অকলি আসন উল্টাইয়া ফালাই বদলা।  31 তাইন কইলা, “আল্াি 

কালালমা িাতাইল অইলি, আমাি ঘি অইলিা এিাদতি ঘি, অইলল তুমিা 

ইখানলি ডাকাইতি আড্াখানা িানাইবললিা।”

 41 এিিালদ আদিা, লুলা-যলংড়া মানুষ অকল ইিাি যিলি িায়তুল-

মুকাদ্দলিা আইলা, তাইন এিা হকললি ভালা কিলা।  51 হজিত ইিায় 

যে কুদিবত যমালজজা কাম কিিলা, িড় ইমাম আি যমৌলানা অকলল 

ইতা যদখলা। তািা হুনলা, িায়তুল-মুকাদ্দিি বভতলি হুরুতাইলতে কইিা, 

“মািহািা, দাউদি আওলাদ, মািহািা।” ইখান হুবনয়া তািা জবল-পুবড় 

উঠলা।  61 তািা ইিালি কইলা, “অউ হুরুতাইলতে বকতা বিল্াইিা, ইতা 

তুবম হুনিায় না বন?” তাইন কইলা, “অয়, হুবনয়াি যতা। আল্াি কালালমা 

পড়িইন না বন,

নািাবলক হুরুতাইতেি মুখ িাবক

তুবম তুমাি তাবিফ আদায় কিলিা?”

 71 িালদ হজিত ইিা তািাি যিি িাবক যিলাবি, বিয়া িাউনি িালি 

িায়ত-আবনয়া িাউত িাইত িইলা।

মজিুত ইমানি মুনাজাত

 81 িাদি বদন বিয়ালন িায়ত-আবনয়া িাবক যজরুজাললম িাউলনা 

আওয়াি সময় তান যপলিা ভুক লািললা।  91 অউ তাইন পিি কাদিাত 

এিু ডুমুি িাি যদবখয়া, অিুি ফল খাওয়াি বখয়ালল িািি িালিা যিলা। 

	 আল-মথি	 21:10	-	19	



A

62

বিয়া যদখলা, িািি মালজ খাবল পাতা, কুনু ফল নাই। তাইন অউ িািলি 

কইলা, “তুমাি মালজ োনু আি কুনুবদন ফল না িলি।” অখান কওয়াি 

ললি ললিউ িািিা হুকাইয়া মবি যিল।  02 সাহাবি অকলল ইতা যদবখয়া 

তাইজ্ুি অইয়া কইলা, “িািিা অলতা জলবদ হুকাই যিল বকলা?”  12 ইিায় 

জুয়াপ বদলা, “আবম তুমিালি হািাউ কইিাম, তুমিা েুবদ বদলি মালজ 

সদিয় না কবিয়া, পুিাপুি ইমালন মজিুত িালকা, যত আবম অউ ডুমুি 

িািলি যেতা কিবি, তুমিাও অলা পািিায়। খাবল ইখান নায়, তুমিা েুবদ 

অউ পালড়ালি কও, ‘উবড়য়া বিয়া দবিয়াত পলড়া,’ যত অলাউ অইলিা। 

 22 তুমিা েুবদ খাবলি বনয়লত এবকন কবিয়া যদায়া কলিা, যত তুমিা যেতা 

িাইিায়, অতাউ পাইিায়।”

িায়তুল-মুকাদ্দলিা হজিত ইিা আল-মসী

 32 িালদ হজিত ইিা বহিিাি িায়তুল-মুকাদ্দলিা আইয়া ওয়াজ নবিয়ত 

কিাত আিলা। অউ সময় িড় ইমাম আি মুিবব্ব অকল আইয়া তানলি 

বজকাইলা, “আইচ্া, কওিাইন, তুবম কুন এখবতয়ালি ইতা কিিায়? যক 

তুমালি ই যখমতা বদলি?”  42 ইিায় জুয়াপ বদলা, “আবমও আপনািালি 

এখান িওয়াল কবিয়াি, আপনািা এি জুয়াপ বদলাইলল আবমও কইমু, 

কুন এখবতয়ালি আবম ইতা কিিাম।  52 আপনািা কউক্কািাইন, হজিত 

এবহয়ায় তবিকাি যিািল যদওয়াি এখবতয়াি কাি যিি িাবক পাইিলা? 

মানষি যিি িাবক, না আল্াি যিি িাবক?” ইখান হুবনয়া তািা কালন-কালন 

মাবতলা, “আমিা েুবদ কই, আল্াি যিি িাবক, যত যহ কইলিা, তাইলল 

তুমিা তান উপলি ইমান আনলায় না যকলন?  62 আি েুবদ কই, মানষি 

যিি িাবক, যত মানলষ আমিালি মািিা, কািন মানলষ যতা এবহয়ালি নিী 

কইয়া মানইন।”  72 এিলাবিউ তািা জুয়াপ বদলা, “আমিা ইখান জাবন 

না।” ইিায় কইলা, “যত আবমও কইতাম নায়, কুন যখমতায় আবম ইতা 

কিিাম।”

 82 এিিালদ ইিায় কইলা, “আইচ্া, আপনািা বকতা মলনা কিইন? 

িিউক্কা, এক যিিাি দুই পুয়া আবিল। যিিায় তাি িড় পুয়ালি কইললা, 

‘তুবম আইজ আংিুিি িািালনা কালমা োও।’  92 পুয়ায় পয়লা কইললা, 

‘আবম পািতাম নায়।’ অইলল িালদ তাি মন িদলাইয়া কালমা যিল। 
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 03 িালদ যিিায় তাি হুরু পুয়াি যিলি যিল, বিয়া অউ কামি কিা 

কইললা। যহ জুয়াপ বদল, ‘আইচ্া আবম োইমুলন,’ অইলল িালদ যিল না। 

 13 যত কউক্কািাইন, অউ দুইও পুয়াি মালজ যক িাফি হুকুম মানললা?” 

তািা কইলা, “িড় পুয়ায়।” যতউ ইিায় কইলা, “আবম আপনাইতেলি হািা 

কিা কইিাম, ঘুষখুি তবশলদাি আি বিনাল যিবিন আপনাইতেি আলি 

অইয়া আল্াি িাদশাইত হামাইবেিা।  23 কািন এবহয়া নিীলয় হক পি 

িাতাইয়া যদওয়াত আইিলা, তা-ও আপনািা তান কিায় ইমান আনিইন 

না। অইলল ঘুষখুি তবশলদাি আি বিনাল যিবিলতে ইমান আনলা। অতা 

যদখাি িালদও আপনািা ইমান আনিইন না, যতৌিাও কিিইন না।”

আংিুি িািানি বিিতিি বকচ্া

 33 িালদ হজিত ইিায় কইলা, “আপনািা অখন আিক বকচ্া হুনউক্কা। 

একজন বিিলতি আংিুিি িািান কবিয়া িাইলিািায় যিড়া বদললা। িালদ 

িবকদািি লাবি উিা কবি এখান িং ঘি িানাইললা আি আংিুিি িস িাি 

কিাি লাবি িাত খুবদললা। যহলশ যখত িাবি বদয়া বিিতি বিলদশ যিললাবি। 

 43 আংিুি পাবকয়া হািলল বিিলতি তাি িাি বনিাি লাবি, িাবিদাি অকলি 

যিলি তাি িাকি অকল পাঠাইললা।  53 অইলল িাবিদালি বিিতিি এক 

িাকিলি িবিয়া খুি মাইি-িইি কিললা, দুিিা িাকিলি পািিবদ মাবিয়া 

জখম কিললা আি আিক িাকিলি জালন মাবিবলললা।  63 িালদ তাইন আলিা 

যিশ কবি এক দল িাকি পাঠাইলা, অইলল িাবিদাি অকলল তািাি ললিও 

অউলা যিিহাি কিললা।  73 যহশ-যমশ বিিলতি তান বনজি পুয়ালি তািাি 

যিলি পাঠাইলা, মলনা কিলা, তািা তান পুয়ালি দাম বদি।  83 অইলল 

িাবিদাি অকলল পুয়ালি যদবখয়া, এলক-অইলন্য পিাবমশ কবি কইললা, অউ 

পুয়াউ যতা িালদ ই সম্পবতিি মাবলক অইলিা। যত আও, অিুলি মাবিলাই, 

যতউ আমিাউ ইতাি মাবলক িবনবেমু।  93 কইয়াউ তািা পুয়ালি িবিয়া 

আংিুি িািানি িালি বনয়া জালন মাবিবলললা।  04 অখন কউক্কািাইন, িািানি 

মাবলক যেিলা আইিা, আইয়া অউ িাবিদাি অকললি বকতা কিিা?” 

 14 তািা কইলা, “তাইন আইয়া যতা অউ নাফিমান অকললি খুন কিিা 

আি সময় মলতা যেিা ফসলি িাি বদি, তািাি যিলি যখত িাবি বদিা।” 

 24 হজিত ইিায় কইলা, “আপনািা আল্াি কালালমা পড়িইন না বন,
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িাজ যমতিইি অকলল যে পািিলি যিকামা কইয়া ফালাই বদবিল,

অকিা বদয়াউ ঘিি ইয়ান খুবি অইললা।

মািুলদ বনলজউ ইতা অওয়াইলা,

ইতা যদবখয়া যতা আমিাি তাইজ্ুবি লালিি।

 34 এিলাবি কইিাম, আল্াি িাদশাই আপনািাি যিি িাবক কাবড়য়া 

যনওয়া অইলিা। আি যেিাি বজলদিবিত অউ িাদশাইি ফল যদখা োইলিা, 

তািালিউ অউ িাদশাই যদওয়া অইলিা।  44 হুলনা, অউ পািিি উপলি যে 

জন পড়লিা, যহ িুকিা িুকিা অইবেলিা। আি অউ পািিও োি উপলি 

পড়লিা, যহ-ও িুিমাি অইবেলিা।”

 54 ইিাি অউ তাবলম হুবনয়া িড় ইমাম আি ফবিবশ অকলল িুবজবললা, 

তাইন ইতা তািাি বিপলক্উ কইিা।  64 এিদায় তািা ইিালি িবিবললতা 

িাইললা। অইলল মানষলি ডিাইয়া তানলি কুতো কিললা না। মানলষ যতা 

হজিত ইিালি নিী বহসালি মানতা।

বিয়া িাবড়ি দাওতি বকচ্া

22 
 হজিত ইিায় বহিিাি তািালি আলিা বকচ্া হুনাইলা। তাইন 

কইলা, 2 “যিলহবতি িাদশাই অলা এক িাদশাি লাখান, যে 

িাদশায় তান পুয়াি বিয়াি খাবনি যিিতিা কিলা। 3 আি দাওবত যমহমান 

অকললি আনাি লাবি তান কয়জন িাকিলি পাঠাইলা, অইলল তািা যকউ 

আইললা না। 4 িালদ তান আলিা িাকিলি অখান বহকাই বদয়া পাঠাইলা, 

কইলা, ‘তুমিা বিয়া যমহমান অকললি কইও, আবম আমাি তাজা িলদ আি 

যডকাইন জলিা কবিয়া খাবন জুইত কিবি। অখন খাবন বতয়াি অইলিলি, 

আপনািা আইয়া খাইলাউক্কা।’

5 “দাওবত অকলল এিাি কিাও না হুবনয়া, যকউ তাি বনজি খামালিা 

আি যকউ তাি যদাকালনা যিলবি। 6 আি িাবক মানলষ অউ িাকি অকললি 

িবিয়া যিইজ্ত কবিয়া খুন কবিলল্া। 7 িাদশায় ইতা হুবনয়া িুিায় আিুইন 

অইলিলা। তাইন বনজি বসপাই দল পাঠাইয়া হউ খুবন অকললি বিনাশ 

কিলা, তািাি আতিা িাউন আিুইনবদ জালাইবললা। 8 িালদ তান িাকি 

অকললি কইলা, ‘খাবন যতা বতয়াি অইলিলি, অইলল যেতালি দাওত 
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বদিলাম, ইতা যতা ই দাওতি জুকা নায়। 9 যত হুলনা, তুমিা অখন 

িাতিাি মুিায় মুিায় োও, বিয়া েলতা মানষলি পাইিায়, তািা হক্কললি 

বিয়াি আসলিা লইয়া আও।’  01 িাদশাি হুকুম পাইয়া তািা িািইয়া বিয়া 

িাদ-ভালা েলতা জনলি পাইললা, হকললি আনললা। এিলাবি যমহমালন 

আতিা বিয়া িাবড় ভবি যিল।

 11 “এিিালদ িাদশায় যমহমানি ললি যদখা কিাত আইলা, আইয়া 

মজবলিি বভতলি হামাইয়া যদখইন, এক যিিায় সািািন কাপড় বফবদিয়া 

খাবনত আইলচ্।  21 তাইন এলি বজকাইলা, ‘ওিা, বিয়া িাবড়ি জুকা কাপড় 

না বফবদিয়া ইলনা হামাইলল বকলা?’ অইলল যহ কুনু জুয়াপ বদলতা পািললা 

না।  31 যতউ িাদশায় তান িুলাম অকললি হুকুম বদলা, ‘অিুি আত-পাও 

িাবদিয়া িালি বনয়া আদিাইি িালতা ফালাই যদও।’ হলনা মানলষ কাদিা-

কাবি কিিা আি জালা-েন্ত্রনায় দাত বকবড়বমবড় খাইিা।”

 41 বকচ্াি িালদ ইিায় কইলা, “এিলাবিউ আবম কইিাম, দাওত 

পাইিইন িউলত, অইলল পিদি অইিইন কম।”

খাজনাি যিয়াপালি দুশমন অকলি প্রশ্ন

 51 অখান হুবনয়া ফবিবশ দলি মানুষ ইিাি যিি িাবক হবিয়া 

যিলাবি, বিয়া পিাবমশ কিলা তানলি বকলা কিাি ফালদিা ফালাইল 

োয়।  61 যতউ তািা বনজি কয়জন সািবিদ আি িাজা যহলিাদি দলি 

বকিু মানষলি ইিাি যিলি পাঠাইলা। অতায় আইয়া কইলা, “হুজুি, 

আমিা যতা জাবন, আপলন একজন হক মানুষ। হক-হালাল পলি মানষলি 

আল্াি িাতিা িাতাই বদিা। যক বকতা মলনা কলি িা না কলি, ইতায় 

আপনাি কুতোউ োয় আয় না, আপলন যতা মুখ িাইয়া কুতো কিইন 

না।  71 যত আমিালি িাতাই যদউক্কা, হজিত মুিাি শবিয়ত মাবফক 

যিামান িাদশালি খাজনা যদওয়া জাইজ বন? আমিা তানলি খাজনা 

বদতাম বন, না বদতাম না?”

 81 ইতাি কু-পিাবমশ তাইন িুবজবললা, িুবজয়া কইলা, “ও ভন্ 

অকল, তুমিা যকলন আমালি পবিক্া কিিায়?  91 যে যিকাবদ খাজনা 

যদইন, অতা এিু যিকা আমালি যদখাও।” অউ তািা একিা বদনাি 

আবনয়া ইিাি আলতা বদলা।  02 তাইন বজকাইলা, “ই পয়সাি উপলি 
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কাি নাম আি িবি?”  12 তািা কইলা, “যিামান িাদশাি।” তাইন 

কইলা, “যত হুলনা, িাদশাি যেতা ইতা িাদশালি যদও, আি আল্াি 

যেতা ইতা আল্ালি যদও।”  22 ইখান হুবনয়া তািা তাইজ্ুি িবনয়া তান 

যিি িাবক যিলাবি।

মিন িালদ বজদিা অওয়াি প্রশ্ন

 32 অউ বদন বসলদ্দবকয়া মজহিি কয়জন মানুষ ইিাি কাদিাত 

আইলা। এিা এবকন কিইন, মউতি িালদ কুনু মানুষ আি বজদিা অইয়া 

উঠইন না। এিদায় তািা ইিালি ফালদিা ফালাইিাি লাবি বজকাইলা, 

 42 “হুজুি, হজিত মুিায় কইিইন, যকউ েুবদ তাি িউলি বনআওলাবদ 

হাললত িইয়া মািা োয়, যত তাি ভাইলয় অউ ড়াবড় যিবিলি বিয়া 

কবিয়া তাি ভাইি িংশ িািাইলত অইলিা।  52 যত আমিাি অলনা এক 

পবিিালিা সাত ভাই আবিল। িড় জলন বিয়া কবিয়া বনআওলাবদ হাললত 

মািা যিল।  62 িালদ দুিিা ভাইলয় তাি অউ ড়াবড় ভাবিলি বিয়া কবি 

মািা যিল। অউ নমুনায় বতিিা ভাই িাবক শুরু কবিয়া সালতা ভাইলয় 

অউ যিবিলি বিয়া কিললা।  72 যহলশ অউ যিবিও মািা যিল।  82 যত 

কউক্কািাইন, মিন িালদ যেিলা তািা বজদিা অইয়া উঠিা, অউ সময় 

ই যিবি, এিা কুন ভাইি িউ অইলিা? তািা হকললউ যতা ই যিবিলি 

বিয়া কিবিল।”

 92 তাইন জুয়াপ বদলা, “আপনািা যতা আল্াি কালাম জানইন 

না, আল্াি কুদিবত যিয়াপািও িুজইন না। এিদায় আপনািা ই ভুল 

কিিা।  03 হুনউক্কা, মুদ্যা অকল যেিলা বজদিা অইয়া উঠিা, অউ সময় 

তািা বিয়া-শাবদ কিতা নায়, যকউ তািালি বিয়া বদলতাও নায়। এিা যতা 

বফবিতিাি লাখান িবনবেিা।  13 মুদ্যা অকল বজদিা অওয়াি যিয়াপালি 

আল্ায় বকতা িাতাইিইন, ইতা আপনািা বকতালিা পড়িইন না বন? 

 23 বকতালিা যলখা আলি, ‘আবম ইব্াবহমি আল্া, ইসহাকি আল্া আি 

ইয়াকুিি আল্া।’ অখান িাবক িুজা োয়, অউ নিী অকলি উফাত 

অইললও এিা যতা আল্াি িখুত অখনও বজদিা আিইন। আল্া যতা মুদ্যা 

অকলি মািুদ নায়, তাইন বজদিা অকলি মািুদ।”  33 ই তাবলম হুবনয়া 

তািা তাইজ্ুি অইলিলা।
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হকল িাবক িড় হুকুম বকতা?

 43 ফবিবশ অকলল যেিলা হুনলা, বসলদ্দবকয়া মজহিি মানলষ ইিাি 

মাতি কুনু জুয়াপ বদতা পািিইন না, যতউ তািা হকল এখালনা অইলা। 

 53 তািাি দলি একজন যমৌলানা আইয়া ইিালি পবিক্া কিাি লাবি 

বজকাইলা,  63 “হুজুি, মুিাি শবিয়তি মালজ হকল িাবক িড় হুকুম 

কুনিা?”

 73- 83 ইিায় জুয়াপ বদলা, “হকল িাবক িড় হুকুম অইললা, ‘তুমিাি 

আতিা বদল, আতিা জান, আতিা মন আি হকল শবতি বদয়া তুমিাি আল্া 

মািুদলি মহব্বত কবিও।’  93 দুিিা হুকুমও অউ লাখান, ‘তুমিাি আবি-

ফবিলি বনজি লাখান মায়া কবিও।’  04 অউ দুইও হুকুমি উপলি আতিা 

যতৌিাত শবিফ আি আিমাবন বকতাি অকল বনভ্যি কলি।”

আল-মসী যক?

 14 ফবিবশ অকল এখালনা দলা িইিইন, অউ সময় ইিায় তািালি 

বজকাইলা,  24 “আল-মসীি যিয়াপালি আপনািা বকতা জানইন? তাইন 

কাি আওলাদ?” তািা কইললা, “দাউদ নিীি আওলাদ।”  34 যতউ ইিায় 

তািালি কইলা, “যত পাক রুহি িলল দাউদ নিীলয় বকলা আল-মসীলি 

তান বনজি মুবনি কইিইন? দাউলদ যতা কইিইন,

  44 মািুলদ আমাি মুবনিলি কইলা,

আবম েলতা সময় তুমাি দুশমন অকললি

তুমাি পাওি তলাত না ফালাই,

অলতা সময় তুবম আমাি ডাইনি তখলতা িও।

 54 দাউলদ যেিলা বনলজউ আল-মসীলি তান মুবনি কইিইন, যত আল-মসী 

যকমলন দাউদি আওলাদ অইিা?”

 64 তািা এি কুনু জুয়াপ বদতা পািলা না, আি অউ বদন িাবক যকউ 

তানলি কুতো বজকাবনিও সাওস পাইললা না।
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যনতা অকললি হজিত ইিাি হুবশয়াবি 

(২৩:১-২৫:৪৬)

যমৌলানা অকলি লাবি আফিুি

23 
 হজিত ইিায় তান লিি মানষলি আি সাহাবি অকললি কইলা, 

2 “মুিা নিীি শবিয়ত তাবলম বদিাি এখবতয়াি যতা যমৌলানা 

আি ফবিবশ অকলি আলতা। 3 এিলাবি তািা যেতা কইন, অতা মাবনও, 

আি যেতা আমল কিাি হুকুম যদইন, অতা আমল কবিও। অইলল তািা 

বনলজ যেতা কিইন, তুমিা ইতা কবিও না। কািন, তািা মুখ বদয়া যেলা 

কইন, ইলা কাম কিইন না। 4 তািা আম মানষি কালদিা িড় িড় িাইি 

তুবলয়া যদইন, অইলল সাইে্যি লাবি তািা একিা আংিুলও লাড়াইন না। 

5 তািা খাবল মানষলি যদখাবনি লাবি হকলতা কিইন। আল্াি কালামি 

আয়াত বদয়া িড় িড় তাবিজ িাদিইন আি বনজি পলিজিাবি যদখাবনি 

লাবি লাম্বা লাম্বা পাউিবড় িাদিইন। 6 তািা খাবনি মজবললিা ভালা 

ভালা জািা তুকাইন আি মবিলদা হামাইয়া িামনি কাতালিা িইতা িাইন। 

7 িাজাি-আলিা বিয়া িালাম পাইলত খুি পিদি কিইন, আি িাইন মানলষ 

তািালি হুজুি হুজুি কিউক।

8 “অইলল তুমিালি যকউ হুজুি হুজুি কিউক, ইতা আশা কবিও না। 

তুমিাি আসল হুজুি যতা খাবল একজনউ আিইন, তুমিা খাবল ভাই ভাই 

িইও। 9 ই দুবনয়াত যকউিলি িািা কইয়া ডাবকও না, কািন তুমিাি 

িাতুবন িাফ যতা একজনউ, তাইন যিলহলতিা আিইন।  01 যকউ তুমিালি 

যনতা কইয়া ডাকউক, ইতা আশা কবিও না। তুমিাি যনতা যতা একজনউ, 

তাইন অইলা আল-মসী।

 11 “তুমিাি মালজ যেইন হকল িাবক িড়, এইন তুমিাি যখজমত 

কিউক।  21 যে জলন বনজলি িড় মলনা কলি, তালি হুরু কিা অইলিা। 

আি যে বনজলি হুরু মলনা কলি, তালি িড় কিা অইলিা।

 31 “হায়লি যমৌলানা আি ফবিবশি দল, আফিুি তুমিাি লাবি, 

তুমিা ভন্! তুমিা মানষি িামলন যিলহবতি িাদশাইি দুয়াি িদি কবি 

িইলিা। তুমিা বনলজও অলনা হামাইিায় না, মানষলিও হামাইলত বদিায় 
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না।  41 হায়লি ভন্ যমৌলানা আি ফবিবশি দল, মানষলি যদখাবনি লাবি 

তুমিা লাম্বা-লাম্বা যদায়া কলিা, বহিিাি ড়াবড় যিবিতেি জািা-বমিাসও দখল 

কলিা। এিলাবি তুমিাি কবঠন সাজা অইলিা।  51 হায়লি ভন্ যমৌলানা আি 

ফবিবশি দল! একজন মানষলি তুমিাি দললা বনিাি লাবি সাত সমুদ্র 

যতি নদী পাি অইয়া তুমিা যদৌড়াও। অইলল যহ তুমিাি দললা হামাইয়া 

হািলল, তালি তুমিা িাবক আলিা িড় যদাজবখ িানাও।

 61 “হায়লি আদিা পি যদখাওিা! তুমিা বনলজ আদিা অইয়া অইন্যলি 

বকলা পি যদখাও? তুমিা যতা কও, িায়তুল-মুকাদ্দিি নালম কিম খাইলল 

কুতো অয় না, অইলল িায়তুল-মুকাদ্দিি যসানাি নালম কিম খাইলল 

মানলত অইলিা।  71 হায়লি আদিা যিআখলি দল, কুনখান িড়? িায়তুল-

মুকাদ্দি, না যসানা? িায়তুল-মুকাদ্দলিউ যতা অউ যসানালি পাক-পবিত্র 

কলি।  81 বহিিাি তুমিা কও, কুিিাবন খানাি নালম যকউ কিম কিলল 

কুতো অয় না, অইলল কুিিাবনি বিজি নালম কিম কিলল মানলত অইলিা। 

 91 ও আদিা অকল, কুনখান িড়? কুিিাবন খানা, না কুিিাবনি বিজ? অউ 

কুিিাবন খানায়উ অউ বিজলি পাক-পবিত্র কলি না বন?  02 এিলাবি যে জলন 

কুিিাবন খানাি নালম কিম কলি, যহ কুিিাবন খানা আি কুিিাবনি বিজ, 

ই দুইওতাি নালমউ কিম কলি।  12 অলাউ িায়তুল-মুকাদ্দিি নালম যে 

জলন কিম কলি, যহ-ও িায়তুল-মুকাদ্দি আি এি বভতলি যেইন িাকইন, 

তান নালমউ কিম কলি।  22 যে জলন যিলহতিি নালম কিম কলি, যহ আল্াি 

আিশ আি আিলশা যেইন আিইন, তান নালমউ কিম কলি।

 32 “হায়লি ভন্ যমৌলানা আি ফবিবশি দল! তুমিা িুয়ামুবি, পবদনা 

পাতা, আি বজিাি দশ িািি এক িাি আল্াি ওয়ালতি েকাত বদিায়, 

অইলল মুিা নিীি শবিয়তি হুকুম মাবফক আলিা জরুবি যিয়াপাি, মাবন 

হক ইনিাফ, দয়া আি আল্াি মহব্বত তুমিা িাদ বদলাইলিা। যত পয়লা 

হুকুম আমল কিাি ললি ললি িাদিতাও আমল কিা জরুি।  42 তুমিা 

বনলজউ আদিা, অিি আিক জনলি পি যদখাইিায়। তুমিা এিু মশাও 

িাবকয়া তুললা, অইলল উিলি বিবললাও।

 52 “হায়লি ভন্ যমৌলানা আি ফবিবশি দল! তুমিা যতা িাসন-িত্যনি 

িািিালা ভালা কবি িাফ কলিা, অইলল ইতাি বভতি িালা জুলুম আি 

যলাভ-লাললি ভিা।  62 হায়লি আদিা ফবিবশি দল, তুমিা পয়লা অতাি 

বভতি িাফ কলিা, যতউ িািিালা এমলনউ িাফ অইলিা।
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 72 “হায়লি ভন্ যমৌলানা আি ফবিবশি দল! তুমিা অইলায় িুন-কাম 

কিা কয়িিি লাখান, এি িািিালা িকিকা অইললও বভতলি যতা খাবল 

মিা মানষি আবড্-িুবড্ আি খািিায় ভিা।  82 বঠক অউ লাখান, মানলষ 

মলন কিইন তুমিা খুি পলিজিাি, আসলল তুমিাি বদল যতা ভন্াবম আি 

নাফিমাবনলয় ভিা।

 92 “হায়লি ভন্ যমৌলানা আি ফবিবশি দল! তুমিা নিী অকলি 

িওজালি সুদিি কবি পাক্কা কলিা, আি অবল-আউবলয়াি মাজািলি 

িকিকা কবি হাজাও।  03 আি তুমিা কও, ‘ইস, আমিা েুবদ আমিাি 

িাফ-দাদাি জমানাত দুবনয়াত আইতাম, যত নিী অকললি কাতল কিাি 

িালা িাফ-দাদাি ললি যিলাম না অলন।’  13 অউ মালত তুমিা পিমান 

বদিায়, নিী অকললি যেতায় কাতল কিিলা, অতাি িংশিিউ তুমিা। 

 23 যত তুমিাি িাফ-দাদাইলতে যেতা শুরু কবিয়া যিিইন, তুমিা অতাি 

িাবক িালা পুিা কিিায়।

 33 “ও হাফি িাইচ্াইন, যদাজখি আজাি িাবক তুমিা বকলা 

িািতায়?  43 এিলাবি আবম তুমিাি যিলি নিী-িিুল, আি আবলম-উলামা 

পাঠাইয়াি। এিাি মাজি কয়জনলি তুমিা কাতল কিিায়, কয়জনলি 

দুখ-কষ্টি সবললিা লিকাইয়া মািিায়। আি কয়জনলি তুমিাি মবিলদা 

হািাইয়া িািুক মাবিয়া, এক িাউ িাবক আিক িাউত যখদাইয়া বনিায়। 

 53 এিদায়উ বনদু্যবষ হউ হাবিলি লউ িাবক িািাবখয়াি পুত জাকাবিয়ালি 

কাতল কিা পে্যতে, দুবনয়াত েলতা খুন-খািাবপ অইলি, ইতা হকল খুনি 

দাবয় অইিায় তুমিা। অউ জাকাবিয়ালি যতা িায়তুল-মুকাদ্দিি বভতিি 

কুিিাবন খানা আি খাি পাক জািাি মাজখালনা কাতল কিা অইবিল। 

 63 আবম তুমিালি হািা কিা কইিাম, অউ তামাম খুনি দাবয় অইিায় 

ই জমানাি মানুষ।

যজরুজাললমি লাবি আফিুি

 73 “যজরুজাললম! হায়লি যজরুজাললম িাউন! তুবম নিী অকললি 

কাতল কলিা, তুমাি যিলি োিালি পাঠাইল অয়, তুবম তািালি পািি 

মালিা। মুিবিলয় যেলা তাইি িাইচ্ালি ডাখনাি তলল আশ্রয় যদয়, আবমও 

অউলা তুমাি মানষলি আশ্রয় বদতাম িাইবি, অইলল তািা হুনলা না।  83 ও 

	 আল-মথি	 23:27	-	38	



A

71

যজরুজাললমি িাবসদিা অকল, তুমিাি িখুি িামলনউ তুমিাি িসত খানা 

খাবল িাবড় অইলিা।  93 আবম তুমিালি কইিাম, েতবদন তুমিা ইখান না 

কইিায়, ‘মুিািক তাইনউ, আল্াি নাম লইয়া যেইন আইিা,’ অলতা বদন 

তুমিা আি আমালি যদখতায় নায়।”

বকয়ামতি আলামত

24 
 হজিত ইিা িায়তুল-মুকাদ্দি িাবক িািইয়া োইিাবি, অউ 

সময় তান সাহাবি অকল তান যিলি আইলা, তানলি িায়তুল-

মুকাদ্দিি সুদিি সুদিি দলান যদখাবনি লাবি। 2 তাইন কইলা, “আবম 

তুমিালি হক কিা কইিাম, তুমিা অউ যেতা িড় িড় দলান যদখিায়, 

ইতাি দুই ইি এখালনা িইলতা নায়, হকলতা মাবিত বমবশবেলিা।”

3 িালদ তাইন যেিলা জয়তুন পাড়ি উপলি িওয়াত আিলা, অউ 

সময় সাহাবি অকলল আইয়া তানলি বনিালায় বজকাইলা, “হুজুি, আমিালি 

কইিা বন, ইতা কুন সময় অইলিা? কুন আলামত যদবখয়া আমিা িুজমু, 

আপনাি আওয়াি সময় আি বকয়ামতিও সময় আইলচ্?” 4 ইিায় 

কইলা, “যদবখও, যকউ োনু তুমিালি না িলি। 5 িউত জলন আমাি 

নাম িবিয়া আইলিা, আইয়া কইলিা, আবমউ আল-মসী, কইয়া িউতলি 

িবিলিা। 6 হুলনা, েুধেি আওয়াজ আি লাড়াইি খিি তুমিা পাইিায়, 

অইলল ইতায় ডিাইও না। ইতা বনিয় ঘিলিা, ঘিললও ইতা যতা যশষ নায়। 

7 এক জাবতলয় আিক জাবতি ললি, এক যদলশ আিক যদশি ললি লাড়াই 

কিলিা। িউত জািাত বভিাল আি বনদান যদখা বদলিা। 8 অইলল ইতা 

যতা খাবল মবিিতি শুরু।

9 “অউ সময় আইলল মানলষ তুমিালি জুলুম কিাি লাবি িিাই বদলিা 

আি খুন কিাইলিা। আমাি লাবি হকল জাবতলয় তুমিালি বঘন্াইলিা।  01 যতউ 

িউত জন বপিবলবেলিা, এলক-অইন্যলি বঘন্াইলিা আি িিাই বদলিা। 

 11 িউত ভন্ নিী আইয়া মানষলি িবিিা।  21 নাফিমাবনি পবিমান 

িাবড়বেলিা, এিলাবি িউত মানষি মায়া-মমতা কবমবেলিা।  31 অইলল 

যহশ পে্যতে যেিা বিবকয়া িইিা, এিাউ যিহাই পাইিা।  41 হকল জাবতি 

যিলি সাবক্ বহসালি যিলহবতি িাদশাইি খুশ-খিবি তিবলি কিা অইলিা, 

এিিালদউ বকয়ামত আইলিা।
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আলখবি জমানাি হালত

 51 “হজিত দাবনয়াল নিীি মুখ িাবক যে যিজুইতা নফিবত বজবনসি 

কিা জানাইল অইলি, তুমিা অউ পাক জািাত ই বজবনস যদখিায়। যে জলন 

বতলাওত কলিি, যহ িুজউক।  61 অউ সময় যেিা এহুবদয়া বজলাত িাকিা, 

তািা পালড়বদ বিয়া িািউক।  71 বহবদন যকউ েুবদ ঘিি িালি উপলি িালক, 

যত তাি ঘিি মাল-িামানা বনিাি লাবি, লামাত লাবময়া ঘিি বভতলি না 

হামাউক।  81 যেিা িদিি মালজ আলি, তািাি িতিি িাদ্দি বনিাি লাবি 

িাবড়ত না আউক।  91 অউ সময় যেতা যিবিতেি যপলিা হুরুতা, আি যেিা 

হুরুতালি িুকুি দুি খাওয়াইিা, তািাি িড় মবিিত অইলিা।  02 তুমিা 

যদায়া কলিা, শীতি বদলনা িা জুম্মািালি োনু তুমিাি িাবিয়া োওয়া না 

লালি।  12 অউ সময় অলতা যিজুইতা কষ্ট অইলিা, যেতা দুবনয়াি পয়লা 

িাবক আইজ পে্যতে কুনুবদন অইলি না, আি অইলতাও নায়।  22 মািুলদ 

েুবদ ই সময়লি কমাইয়া না বদতা, যত যকউ বজদিা িইললা না অলন। অইলল 

আল্ায় তান পিদি কিা িদিা অকলি লাবি ই সময় কমাইয়া বদিা।

 32 “বহ সময় যকউ েুবদ তুমিালি কয়, ‘হুনলিা বন, আল-মসী িুলল 

অলনা আইিইন’ িা ‘হলনা আইিইন’ যত তুমিা এবকন কবিও না।  42 কািন 

আল-মসী নাম লইয়া িউত ভন্ আইিা, নিী হাবজয়াও িউত ভন্ আইিা। 

ইতায় িউত িড় িড় আিানক যকিামবত কাম যদখাইিা। তািা িাইিা, 

সুলোি পাইলল আল্াি পিদি কিা িদিালি িুকা বদয়া যি-পলি বনতাবি। 

 52 যদবখও, আবম ইতা হক্কলতা তুমিালি আলিউ জানাই বদলাম।

 62 “হুলনা, যকউ েুবদ তুমিালি কয়, ‘আল-মসী িুলল মরুভুবমত 

আিইন,’ যত তুমিা োইও না। েুবদ কয়, ‘তাইন ঘিি বভতলি আিইন,’ 

যত এবকন কবিও না।  72 যমঘি বজলবকি ললি পুলি-পইিলম হকল িায় 

যেলা ফি অইোয়, আবম বিন-আদম আইললও অলা অইলিা।  82 হুলনা, 

লাশ যেলনা িালক, হকুন এমলনউ হলনা দলা অয়।

 92 “অউ মবিিতি সময় যশষ অওয়াি িালদউ, ‘সুরুজ আদিাইি 

অইবেলিা, িালদি আি ফি বদলতা নায়। যতিা অকল আিমান িাবক 

পবড়বেলিা, আিমানি কুনু শবতিআলা বিজউ বঠক-ঠাক িইলতা নায়।’  03 অউ 

সময় আিমানি মালজ আবম বিন-আদমি বনশানা যদখা োইলিা। দুবনয়াি 
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হকল মানলষ আহাজাবি কিিা। তািা যদখিা, আল্াি কুদিবত শবতি আি 

নুিি মবহমায়, ‘যমঘি িাকাত অইয়া বিন-আদম দুবনয়াত আইিা।’  13 অউ 

সময় জুলি জুলি বশংিাি আওয়াজ অইলিা, এি ললি ললিউ দুবনয়াি এক 

মািা িাবক আিক মািাত তাইন বফবিতিা অকললি পাঠাইিা, এিা আল্াি 

পিদি কিা িদিা অকললি িাইলিািায় িলন দলা কিিা।

 23 “অউ ডুমুি িািি িায় িাইয়া তাবলম লও। িািি ডাল-পালা নিম 

অইয়া যেিলা নয়া কুবড় িািয়, অউ সময় তুমিা িুবজলাও িিমি বদন 

আইলচ্।  33 যত অউ লাখান তুমিা যেিলা যদখিায় ইতা হকলতা ঘলিি, 

যদবখয়া িুবজবলও, বিন-আদমও িালিা আইচ্ইন। খাবল িালিা নায়, তাইন 

আইয়া দুয়ালিা ঠুকাইিা।  43 আবম তুমিালি হািা কিা কইিাম, ইতা না 

ঘিা পে্যতে ই জমানাি মানুষ ফুড়াইতা নায়।  53 আিমান-জবমন হকলতা 

বিনাশ অইবেলিা, অইলল আমাি কালাম হালমশা জাবি িইলিা।

 63 “হউ বদন আি বহ সময়ি যিয়াপালি খাবল আমাি িাইবি িাফ আল্া 

িাড়া আি যকউ জানইন না। আিমাবন বফবিতিা িা ইিনুল্ায়ও জানইন না। 

 73 নুহ নিীি আমললা যে হালত অইবিল, আবম বিন-আদম দুিিা িাি 

আওয়াি সময় বঠক অলাখানউ অইলিা।  83 িইন্যা শুরু অওয়াি আলি নুহ 

নিী জালজা উঠাি আি পে্যতে মানলষ খাওয়া-দাওয়া কিলি, এলক-অইন্যলি 

বিয়া শাবদ কিলি।  93 নুহ নিীি িইন্যাি পাবনলয় ইতালি ভাসাইয়া যনওয়াি 

আি পে্যতে তািা কুতোউ যিি পাইলা না। আবম বিন-আদম আইিাি সময়ও 

বঠক অলাখান অইলিা।  04 অউ সময় দুই জন মানুষ একললি িলদিা িাকলল, 

একজনলি যনওয়া অইলিা আি দুিিা জনলি িাদ যদওয়া অইলিা।  14 দুই 

যিবিলয় একললি িািা-িানাত িাকললও, এিাি একজনলি যনওয়া অইলিা, 

আিক জন িাদ পবড়বেলিা।  24 এিলাবি কইিাম, তুমিা হুবশয়াি িইও, 

তুমিাি মাবলক কুন বদন আইিা, ইতা যতা তুমিা জান না।  34 অইলল 

ইখান মলনা িাবখও, িুি কুন সময় আইলিা, ইখান েুবদ বিিলতি জানলতা, 

যত যতা যহ হজাি িইললা অলন আি িুিলি ঘলিা হামাইলত বদললা না অলন। 

 44 এিলাবি তুমিাও হালমশা বতয়াি িইও, যে সময়ি কিা তুমিা বিতোও 

কিতায় নায়, হউ সময় বিন-আদম আইিা।

 54 “ইলা হক-হালাবল আি আখলদাি িাকি যক আলি, োি আলতা তাি 

মুবনলি দাবয়ত্ব বদলা যহ অখতি কাললা অইন্য িাকি অকললি খাবন িাবিয়া 

বদলিা।  64 কপাবল যতা হউ িাকি, োলি তাি মুবনলি আইয়া হক-হালাল 
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পাইিা।  74 আবম তুমিালি হািা কিা কইিাম, মুবনলি অউ িাকিি আলতাউ 

তান বনজি হকল িন-িামানাি ভাি বদিা।  84 অইলল িলিা, হউ িাকলি মলন 

মলন কইললা, আমাি মুবনি আইলত যতা িউত যদবি আলি,  94 আি অউ ফালখ 

যহ হক্কল িাকি-িাকিলি মাইি-িইি কিললা, আি মদখুিি ললি খানা-দানা 

কবিয়া মদ খাইললা।  05 িালদ যে বদন আি যে অখতি কিা যহ বিতোউ কিলতা 

নায়, হউ বদন আি হউ অখলতা তাি মুবনি আইয়া আবজি অইিা।  15 তাইন 

আইয়া তালি কাবিয়া িুকিাইয়া ভন্ অকলি ললি বমশাইিা। বহলনা মানলষ 

কাদিা-কাবি কিিা, আি জালা-েন্ত্রনায় দাত বকবড়বমবড় বদিা।”

যিলহবতি িাদশা যকমলন আইিা

25 
 এিিালদ ইিায় কইলা, “যিলহবতি িাদশাই অইললা অলা দশিু 

পুবড়ি লাখান, যেতা পুবড়লতে বিয়াি দামাদিলি আিুয়াইয়া 

আনাি লাবি যলম-যলমিন লইয়া িািইললা। 2 এিাি মালজ পাি জন 

আবিল আখলদাি আি পাি জন আবিল যিআখল। 3 যিআখল পুবড়লতে 

খাবল যলম লইয়া িািইললা, যলমি কুনু যতল বনললা না। 4 অইলল আখলদাি 

পুবড়লতে যলমি ললি বফফাত কবি যতলও বনললা। 5 দামাদি আইলত যদবি 

অওয়ায় তািা হকলউ উংিাইলত উংিাইলত ঘুমাই যিল।

6 “িালদ আিা-িাইতকুি িালা বিল্াবন হনুা যিল, ‘দামাদি আইচ্ইন, 

দামাদি আইচ্ইন, জলবদ িািও।’ 7 বিল্াবন হবুনয়া অউ পবুড়ন উবঠয়া 

যলম-যলমিন বঠক কিাত লািলা। 8 হউ যিআখল পবুড়লতে আখলদাি 

পবুড়নলি কইলা, ‘আমিালি িড়ুা যতল যদওনা, আমিাি যলম বলবমোিবি।’ 

9 তািা কইলা, ‘আমিাি যিলি যেতা যতল আলি, ইতা যতা আমিািউ 

লািলিা। যত তমুিা যদাকান িাবক যতল আনাইলাও।’  01 অউ যিআখল 

পবুড়ন যতল আনাত বিয়া হািললউ দামাদি আইল্া। অউ সময় আখলদাি অউ 

পবুড়ন জইুত আিলা, তািা দামাদিলি লইয়া বিয়া িাবড়ত হামাইললা। তািা 

হামাবনি িালদউ দুয়াি িদি কিা অইললা।  11 িালদ অউ যিআখল পবুড়লতে 

আইয়া দুয়াি িদি যদবখয়া কইলা, ‘হনুিাবন, দুয়াি খান খলুউক্কা।’  21 দামালদি 

জয়ুাপ বদলা, ‘আবম হািাউ কইিাম, আবম যতা তমুিালি বিবন না।’ ”

 31 অউ বকচ্াি িালদ ইিায় কইলা, “এিদায় তুমিা হুবশয়াি িইও, 

বহ বদন আি বহ সময়ি কিা যতা যকউিি জানা নাই।
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বতন িাকিি বকচ্া

 41 “যিলহবতি িাদশাই অলা একজন মানষি লাখান, এইন বিলদশ 

োওয়াি িালা তান িাকি অকলি আলতা আতিা সম্পবতিি ভাি সমজাই 

বদলা।  51 এিাি যোইি্যতা মাবফক তাইন একজনলি পাি আজাি যিকা, 

দুিিা জনলি দুই আজাি আি আিক জনলি এক আজাি যিকা বদলা। 

 61 পাি আজাি যিকা যে পাইবিল, যহ অউ যিকাবদ কািিাি কবিয়া আলিা 

পাি আজাি লাভ কিললা।  71 দুই আজাি যিকা যে পাইবিল, যহ-ও আলিা 

দুই আজাি লাভ কিললা।  81 অইলল এক আজাি যিকা যে পাইবিল, যহ 

তাি মাবলকি ই যিকা কালমা না লািাইয়া িাত খুবদয়া মাবিি তলল িইললা।

 91 “িউত বদন িালদ হউ মাবলক যদলশা আইয়া তািাি বহসাি-বনকাশ 

িাইলা।  02 যতউ পাি আজাি যিকা যে পাইবিল, যহ আলিা পাি আজাি 

লইয়া আইয়া মাবলকলি কইললা, ‘িাি, আপলন আমালি পাি আজাি যিকা 

বদিলা, অউ যিকাবদ আবম আলিা পাি আজাি লাভ কিবি।’  12 ইখান হুবনয়া 

মাবললক কইলা, ‘সাব্বাস, তুবম খুি হক-হালাবল মানুষ। তুবম হুরু-মুরু 

যিয়াপালিউ হক-হালাল িইলিা, এিলাবি আবম তুমালি আলিা িউত িড় 

দাবয়ত্ব বদমু। আও, আমাি খুবশি ভাবি অও।’  22 িালদ দুই আজাি যিকা 

যে পাইবিল, যহ আইয়া কইললা, ‘িাি, আপলন আমালি দুই আজাি যিকা 

বদিলা। আবম যতা আলিা দুই আজাি লাভ কিবি।’  32 যতউ মাবললক 

কইলা, ‘সাব্বাস, তুবম খুি হক-হালাবল মানুষ। তুবম িুড়া যিয়াপালিউ 

হক-হালাল িইলিা, এিলাবি আবম তুমালি আলিা িউত িড় দাবয়ত্ব বদমু। 

আও, আমাি খুবশি ভাবি অও।’  42 অইলল এক আজাি যিকা োলি বদিলা, 

যহ আইয়া কইললা, ‘িাি, আবম জাবন আপলন খুি কড়া মানুষ। আপলন যখত 

না কবিয়াও িান কািইন আি িাইন না বদললও আবল হুিইন।  52 এিদায় 

আবম ডিাইয়া আপনাি যিকা মাবিি তলল লুকাইয়া িইিলাম। অউ যনউক্কা 

আপনাি যিকা।’  62 মাবললক কইলা, ‘হায়লি খবিি, তুইন যতা কুবড়য়া। তুই 

েুবদ ইখান মলনা কিলল, আবম যখত না কিললও িান কাবি আি িাইন 

না বদললও আবল হুবি,  72 যত আমাি যিকা তুই যিপাবিি যিলি বদলল না 

যকলন? যত যতা আবম আইয়া মুল যিকাি ললি বকিু লাভ পাইলাম অলন।’ 

 82 িালদ তাইন অইন্য িাকি অকললি কইলা, ‘তুমিা অিুি যিি িাবক 
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অউ যিকা বনয়া, দশ আজাি োি যিলি আলি তালি যদও।  92 হুলনা, োি 

আলি তালি আলিা যদওয়া অইলিা, তাি আলিা িাবড়লিা। অইলল োি নাই, 

তাি যেতা আলি অতাও কাবড়য়া যনওয়া অইলিা।  03 অউ িজ্াত িাকিলি 

বনয়া তুমিা আদিাইি িালতা ফালাই যদও। হউ িালতা মানলষ কাদিা-কাবি 

কিলিা আি জালা-েন্ত্রনায় দাত বকবড়বমবড় বদি।’

আলখিাতি বিিািি িয়ান

 13 “বিন-আদলম যেিলা বফবিতিা অকললি লইয়া বনজি মবহমায় 

বহিিাি আইিা, আইয়া বনজি িাদশাইি িবদত িইিা।  23 অউ সময় 

দুবনয়াি তামাম জাবতি মানষলি তান িামলন আনা অইলিা। যমড়া িাখালল 

যেলা যমড়া আি িািললি আলাদা কলি, তাইনও অউলা হকল মানষলি 

আলিাইয়া দুই ভাি কিিা।  33 তান ডাইন িালািায় যমড়া আি িাউ 

িালািায় িািললি িাখিা।

 43 “এিিালদ িাদশায় তান ডাইন িালাি মানষলি কইিা, ‘তুমিা োিা 

আমাি িাতুবন িাফি িহম পাইলিা, তুমিা আও। আি দুবনয়াি পয়লা িাবক 

তুমিাি লাবি যে িাদশাই বতয়াি কবি িাখা অইলি, অউ িাদশাইি দখল 

সমবজয়া যনও।  53 মলনা আলি বন, আমাি যেিলা যপলিা ভুক লািবিল, 

তুমিা আমালি খাবন বদিলায়, বপয়ািি সময় পাবন বদিলায়, আি মুিাবফি 

হাললত আমালি আশ্রয় বদিলায়।  63 আবম যেিলা উদলা আিলাম, তুমিা 

কাপড় বদিলায়, যিমািি সময় যখজমত কিিলায়, আি যজল খানাত 

আমালি যদখাত যিিলায়।’

 73 “অউ সময় হউ আল্াওয়ালা মানলষ কইিা, ‘মাবলক, আপনাি ভকু 

লািায় আমিা কুন সময় আপনালি খাওয়াইলাম? কুন সময় আপনালি পাবন 

বদলাম?  83 আি কুন সময় মিুাবফি হাললত আপনালি আশ্রয় বদলাম, খাবল 

িা যদবখয়া কুন সময় কাপড় বদলাম?  93 আি কুন সময়উ িা যিমাবি হাললতা 

আপনাি যখজমত কিলাম, িা যজল খানাত যদখাত যিলাম?’  04 অউ সময় 

িাদশায় তািালি কইিা, ‘আবম হক কিা কইিাম, আমাি অউ হরুু-মরুু একজন 

মানষি লাবি তমুিা যেিলা ইতা কিলিা, এি মাবন আমালিউ কিলিা।’

 14 িালদ িাদশায় তান িাউ িালাি মানষলি কইিা, ‘ও লান্বতি দল, 

আমাি িামন িাবক িালিা। ইিবলি-শয়তান আি তাি িামিা বজন্াত অকলি 
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লাবি যদাজখি যে আিুইন বতয়াি কিা অইলি, হলনা োও।  24 আমাি যপলিা 

ভুকি কাললা তুমিা আমালি খাওয়াইলিা না, বপয়ািি সময় পাবন বদলিা 

না।  34 আমাি মুিাবফি হাললতা িইিাি আশ্রয় বদলিা না, আবম যেিলা 

উদলা আিলাম, কাপড় বদলিা না, যিমািি সময় িাইলিা না, আমালি 

যদখাি লাবি যজলখানাতও যিলিা না।’

 44 “অউ সময় তািা কইিা, ‘হুজুি, আমিা কুন সময় ইতা কিলাম? 

আপনালি ভুকাবস, বপয়াবি, মুিাবফি, উদলা িতি, যিমাবি আি যজল 

খানাত যদবখয়াও সাইে্য কিলাম না?’  54 িাদশায় তািালি কইিা, ‘আবম 

হক কিা কইিাম, আমাি অউ হুরু-মুরু একজন মানষি লাবিউ তুমিা 

যেিলা ইতা কিলিা না, এি মাবন আমালিউ কিলিা না।’ ”

 64 যহলশ ইিায় কইলা, “অউ নাফিমান অকলল আলখিালতা বিিকাল 

সাজা পাইিা, অইলল আল্াওয়ালা মানলষ আলখবি বজলদিবি পাইিা।”

হজিত ইিাি উফাত আি বজদিা অওয়া 

(২৬:১-২৮:২০)

হজিত ইিালি কাতল কিাি পিাবমশ

26 
 অউ িয়ান যশষ অইয়া হািলল, ইিায় তান সাহাবি অকললি 

কইলা, 2 “তুমিাি যতা জানা আলি, আি দুই বদন িালদউ 

আজাবদ ইদ। ইদি সময় আবম বিন-আদমলি সবললিা লিকাইয়া মািাি 

লাবি িিাই যদওয়া অইলিা।”

3 অউ সময় িড় ইমাম আি মিুবব্ব অকল আইয়া, তািাি পিিান ইমাম 

কায়াফাি িাবড়ত দলা অইলা। 4 দলা অইয়া অউ পিাবমশ কিলা, ইিালি 

বকলা লকুাইয়া আিক কবিয়া কাতল কিা োয়। 5 অইলল তািা কইলা, “ইদি 

সময় তালি িিতাম নায়। িিলল মানলষ িন্লিাল লািাই বদলতা পালি।”

হজিত ইিালি হাজাবনি যভদ

6 ইিা যেিলা িায়ত-আবনয়া িাউি পিা-কুষ্ঠ যিমাবি সাইমনি িাবড়ত 

আিলা, 7 অউ সময় এক যিবি মানুষ তান যিলি আইলা। যিবিলয় বিনি 
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এক বিয়ালমা কবি খুি দাবম খাবি আতি আনবিলা। ইিা খাওয়াত িইয়া 

হািলল যিবিলয় হকল আতি তান মািাত োবল বদলা। 8 ইতা যদবখয়া 

সাহাবি অকল বিিতি অইয়া কইলা, “অউ আতি ফুিাইন যকলন িিিাদ 

কিা অইললা? 9 ই ফুবিন যিবিলল যতা িউত যিকা পাইয়া িবিি অকললি 

বিলাই যদওয়া যিললা অলন।”

 01 ইখান িুবজয়া ইিায় কইলা, “তুমিা ই যিবিিুলি দুখ বদিায় যকলন? 

তাইন যতা আমাি লাবি বঠক কামউ কিিইন।  11 িবিি অকল যতা হালমশাউ 

তুমিাি ললি িইিা। অইলল আমালি যতা হালমশা পাইতায় নায়।  21 এইন 

আইয়া আমাি িতলিা আতি মাখাইয়া, দাফন-কাফনি লাবি আমালি জুইত 

কিিইন।  31 আবম তুমিালি হািা কিা কইিাম, দুবনয়াি যে কুনু জািাত 

আল্াি খুশ-খিবি তিবলি কিাি সময়, অউ যিিাবড়লি মলনা কিাি লাবি, 

তান ই যনক কামি কিাখানও কওয়া োইলিা।”

সাহাবি ইহুদাি যিইমাবন

 41 িালদ তান িালিাজন সাহাবিি মাজি একজন, এন নাম ইহুদা 

ইস্াবিয়াত, এইন িড় ইমাম অকলি যিলি বিয়া কইলা,  51 “ইিালি 

আপনািাি আলতা িিাইয়া বদলল আমালি বকতা বদিা?” যতউ িড় ইমাম 

অকলল তালি রুপাি বতশ যিকা বদলা।  61 এিিাদ িাবকউ ইহুদায় ইিালি 

িিাইয়া যদওয়াি সুলোি তুকাবনত িইললা।

হজিত ইিাি আলখবি ইদ

 71 খাবমি িাড়া রুবি খাওয়াি ইদি পয়লা বদন, সাহাবি অকলল আইয়া 

ইিালি বজকাইলা, “হজুিু, আমিা কুন জািাত বিয়া আপনাি লাবি আজাবদ 

ইদি খানা বতয়াি কিতাম?”  81 তাইন জয়ুাপ বদলা, “তমুিা িাউলনা োও। 

বিয়া অমকু মানষলি কইও, ‘হজুলুি কইিইন, আমাি সময় ঘনাইয়া আইলচ্, 

যত আবম আমাি সাহাবি অকললি লইয়া তমুাি িাবড়ত ইদ কিম।ু’ ”  91 ইিাি 

হকুুম মাবফক সাহাবি অকলল বিয়া আজাবদ ইদি খাবন বতয়াি কিলা।

 02 িালদ হাইজিািালা ইিায় তান িালিাজন সাহাবিলি লইয়া খাবনত 

িইলা।  12 িইয়া কইলা, “আবম তুমিালি হািা কিা কইিাম, তুমিাি 
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মাজি এক জলনউ যতা আমালি দুশমনি আলতা িিাই বদলিা।”  22 ইখান 

হুবনয়া তািা খুি যিজাি অইলিলা। এিলাবি তািা এক-এক কবি বজকাইলা, 

“হুজুি, ই জন বকতা আবম বন?”

 32 তাইন কইলা, “অখন যে জলন আমাি ললি অইয়া িাললা আত হািাি, 

যহ-উ আমালি িিাইয়া বদলিা।  42 আবম বিন-আদমি মউতি যিয়াপালি 

আিমাবন বকতালিা যেলা যলখা আলি, আমাি মউত যতা অউলাউ অইলিা। 

অইলল আফিুি হউ জনি লাবি, যেবিলয় আমালি িিাইয়া বদলিা। দুবনয়াত 

তাি জনম না অওয়াউ, তাি লাবি িউত ভালা আবিল।”  52 যে ইহুদায় 

ইিালি িিাই বদলতা িাি, যহ তানলি বজকাইললা, “হুজুি, বহ জন বকতা 

আবম বন?” ইিায় তালি কইলা, “তুবম বঠকউ কইিায়।”

আল-মসীি যমজিাবনি নমুনা

 62 তািা খানা খাইিা, অউ সময় ইিায় রুবি আলতা লইয়া আল্াি 

শুকবিয়া আদায় কিলা। তাইন রুবি বিবড়য়া িুকিা িুকিা কবি সাহাবি 

অকললি বদলা। বদয়া কইলা, “অউ যনও, খাও, মলনা কলিা ইতা আমাি 

কায়া।”

 72 িালদ তাইন শিিতি বপয়ালা লইয়া আল্াি শুকবিয়া জানাইলা, আি 

এিালি বদয়া কইলা, “তুমিা হকলল অউ বপয়ালা িাবক আংিুিি শিিত খাও। 

 82 মলনা কবিও, ইতা আমাি লউ। অউ লউি জবিয়ায় আদম জাবতি িউতি 

িুনা মাবফ অইলিা। আল্াি ললি মানষি বমলনি উবিলা অইললা অউ লউ। 

 92 আবম হািা কিা কইয়াি, আবম আমাি িাইবি িাফি িাদশাইত দাবখল 

অইয়া হাবি, তুমিালি ললি লইয়া েতবদন নয়া হাললত আংিুিি শিিত না 

খাইবি, অলতা বদন ই শিিত আি খাইতাম নায়।”  03 যহলশ তািা হকলল 

বমবল এক িজল িাইয়া, ঘি িাবক িািইয়া জয়তুন পালড়া যিলাবি।

হজিত বপতলি অস্ীকাি কিাি আিাম ইশািা

 13 িালদ ইিায় তান সাহাবি অকললি কইলা, “হুলনা, আইজ িাইত 

তুমিা হকললউ যতা আমালি ফালাইয়া িাবিিায়। আল্াি কালালমা আলি, 

‘আবম যমড়াি পালি িাখাললি মািমু, যতউ পালি যমড়াইন িাইলিািায় 
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বিতবিবেিা।’  23 অইলল আমালি মুদ্যা িাবক বজদিা কিাি িালদ, তুমিাি 

আলিউ আবম িাবলল বজলাত োইমুবি।”

 33 যতউ সাহাবি বপতলি তানলি কইলা, “হুজুি, হকল িাবি যিললও 

আবম িাবিতাম নায়।”  43 ইিায় কইলা, “যত হুলনা, আবম তুমালি হািা 

কিা কইিাম, আইজ পতািালা মুিিায় িাং বদিাি আলিউ তুবম বতনিাি 

কইিায়, তুবম আমালি বিলনা না।”  53 অইলল বপতলি কইলা, “হুজুি, 

অউ বকতা কইন, আপনাি ললি েুবদ আমাি মিনও অয়, তা-ও আবম 

কুনুমলতেউ আপনালি অস্ীকাি কিতাম নায়।” হকল সাহাবিলয় অউ এক 

লাখান কইলা।

যিতবশমাবন িািালনা হজিত ইিা

 63 িালদ হজিত ইিায় তান সাহাবি অকললি লইয়া যিতবশমাবন 

নামি এক িািালনা আইলা। আইয়া এিালি কইলা, “তুমিা অলনা িও, 

আবম হিালাত বিয়া যদায়া কিমু।”  73 অখান কইয়া তাইন বপতি আি 

বজিুবদয়াি দুই পুয়ালি তান ললি বনলা। আলতি আলতি তান বদলি মালজ 

দুখ আি হায়-হুতাশ িাবড়ললা।  83 তাইন এিালি কইলা, “ভাইয়াইনলি, 

দুলখ আমাি কইলজা ফাবিোি। তুমিা অলনা িইিও আি আমাি ললি 

হজাি িইও।”

 93 অখান কইয়া িুড়া হবিয়া বিয়া তাইন মাবিত সইজদাত পবড়য়া কইলা, 

“ও আমাি যিলহবতি আব্বা, আমাি উপলি অউ যে জুলুম-মবিিত আইওি, 

দুিিা কুনু উপায় িাকলল ইখানতা হিাইলাও। অইলল ইতা আমাি ইচ্ায় 

নায়, তুমাি মবজ্য মাবফকউ অউক।”  04 সইজদা িাবক উবঠয়া তাইন সাহাবি 

অকলি যিলি আইয়া যদখলা, এিা ঘুমাই যিিইন। অউ তাইন বপতিলি 

হজাি কবি কইলা, “তুমিা এখান ঘন্াও হজাি িইতায় পািলায় না বন? 

 14 হজাি িও যদায়া কিাি লাবি, আি যদায়া কলিা পবিক্া িাবক িািাি 

লাবি। তুমিাি বদলি মালজ বনিয় বখয়াল আলি, অইলল কায়া যতা কমজুি।”

 24 িালদ তাইন দুিিা িাি বিয়া যদায়া কিলা, “ও আমাি যিলহবতি 

আব্বা, অউ জুলুম-মবিিত আবম সইে্য না কিলল, েুবদ দুিিা কুনু পি 

না িালক, তাইলল তুমাি মবজ্য মাবফকউ অউক।”  34 িালদ তাইন বহিিাি 

আইয়া যদখলা, এিা ঘুমাই যিিইন, ঘুলম তািাি িউখ ফালাই যদি।
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 44 যদবখয়া তািালি িইয়া তাইন বতিিা িাি বিয়া একই যদায়া কিলা। 

 54 এিিালদ তাইন সাহাবি অকলি যিলি আইয়া কইলা, “তুমিা যদবখ 

অখনও আিালম ঘুমাইিায়। হুলনা, সময় আইলচ্, আবম বিন-আদমলি 

িুনািাি অকলি আলতা সমজাই যদওয়া অইলিা।  64 উলঠা, আমিা িওয়ানা 

যদই। আমালি যেবিলয় দুশমনি আলতা িিাই বদলিা, যহ আইয়া আবজলিলি।”

হজিত ইিা দুশমনি আলতা িবদি

 74 তাইন এিাি ললি মালতা িইিইন, অউ সময় ইহুদা হলনা আইললা। 

যহ আবিল িালিাজন সাহাবিি মাজি একজন। তাি ললি অইয়া আলিা 

িউলত লাবঠ-িিা, তললায়াি লইয়া আইললা। িড় ইমাম আি মুিবব্ব অকলল 

এিালি পাঠাইিইন।  84 তানলি যেবিলয় িিাইয়া বদলতা, অউ ইহুদায় তাি 

লিি এিালি আলি বহকাইয়া বদবিল, “আবম বিয়া োি িাললা হুংিা বদমু, 

যহ-উ হউ জন। তুমিা এলি আিক কবিও।”  94 এিলাবি ইহুদায় সুজা-সুবজ 

ইিাি যিলি বিয়া কইললা, “হুজুি, আিিালামু আলাইকুম।” কইয়া যহ 

তানলি হুংিা বদল।  05 ইিায় তালি কইলা, “ভাইলি, যেতা কিাত আইলিা, 

কবিলাও।” ললি ললিউ তািা আইয়া ইিালি িবিবলললা।

 15 অউ সময় ইিাি লিি একজলন বনজি তললায়াি িাি কবিয়া 

পিিান ইমামি িুলামলি যিদ মািলা, যিদি ললি তাি এক কান 

কাবিয়া পবড়লিল।  25 যতউ ইিায় এনলি কইলা, “তুমাি তললায়াি 

যিলিা হািাইলাও। তললায়ািবদ োিা যখলায়, তললায়ািি তললউ তািাি 

জান োয়।  35 তুবম ইখান বিতো কলিা না বন, আবম আমাি িাতুবন িাফি 

দিিালিা আিজ কিলল, তাইন কলয়ক আজাি বফবিতিা পাঠাইতা নায় বন? 

 45 অইলল আবম ইলা কিলল বকতািি কিা বকলা ফবললিা? বকতালিা েততা 

িাতাইল অইলি, ইতা যতা ঘিলিাউ।”

 55 িালদ তাইন অতা মানষলি কইলা, “বকতািা, আবম কুনু িুি-ডাকাইত 

বন, তুমিা যদবখ লাবঠ-িিা, তললায়াি লইয়া আমালি িিাত আইলিা। আবম 

যতা পিলতক বদন িায়তুল-মুকাদ্দলিা িইয়া তাবলম বদতাম। অউ সময় 

যতা তুমিা আমালি িিলায় না।  65 আসলল ইতা হক্কলতা ঘলিি, োলত 

আিমাবন বকতালিা নিী অকলল যেলা িাতাইিইন, অতা পুিা অয়।” অউ 

সময় সাহাবি অকলল ইিালি িইয়া িাবি যিলা।
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যদশি ফলতায়া কবমবিি িামলন হজিত ইিা

 75 হজিত ইিালি িবিয়া হাবি অউ মানলষ পিিান ইমাম কায়াফাি 

যিলি লইয়া যিল। হলনা যমৌলানা আি মুিবব্ব অকল এখালনা দলা অইলা। 

 85 সাহাবি বপতি ইিাি যিি িলন দুিই হবি-হবি িইয়া তান খলি খলি 

পিিান ইমামি িাবড়ি উঠানি কাদিাত যিলা। বিয়া যহশ-যমশ বকতা অয়, 

অখান যদখাি লাবি উঠানি বভতলি হামাইয়া, হনি পািাদাি অকলি ললি 

িইলা।

 95 হজিত ইিালি কাতল কিাি লাবি িড় ইমাম অকলল আি মজবলিি 

হকল মানলষ ইিাি বিপলক্ কুনু নাবলশ তুকাইলা,  06 অইলল পাইলা না। 

মজবললিা ইিাি বিপলক্ িউলত বমিা সাবক্ বদললও, তািাি সাবক্ি বমল 

অইললা না। িালদ দুইজন মানলষ আইয়া তান বিরুলধে বমিা সাবক্ বদয়া 

কইললা,  16 “আমিা হুনবি, যহ কইলি, আল্াি কািা শবিফ, মাবন িায়তুল-

মুকাদ্দিলি যহ ভাংবিবললিা, আি বতন বদনি বভতলি বহিিাি িানাইলিা।” 

 26 যতউ পিিান ইমাম উিাইয়া হকলি িামলন ইিালি বজকাইলা, “ওিা, 

তুবম কুনু মাতি জুয়াপ বদতায় না বন? ইতা মানলষ তুমাি যিয়াপালি বকতা 

সাবক্ বদিা, হুনিায় বন?”  36 অইলল তাইন কুনু জুয়াপ না বদয়া বনিাই 

িইলা। পিিান ইমালম তানলি বহিিাি কইলা, “তুবম বজদিা আল্াি কিম 

খাইয়া কওিাইন, তুবম বকতা আল্াি ওয়াদা কিা হউ আল-মসী বন, তুবমউ 

আল্াি খাি মায়াি জন ইিনুল্া বন?”  46 তাইন জুয়াপ বদলা, “আপনািাউ 

যতা কইিা। অইলল আবম কইিাম, আপনািা যদখিালন, আবম বিন-আদম 

আিলশ-আবজলমা আল্া িাব্বুল আলাবমনি ডাইনি তখলতা িওয়াত আবি। 

আলিা যদখিা, আবম যিলহবতি যমঘি িাকাত অইয়া দুবনয়াত আইয়াি।”

 56 ইখান হুবনয়াউ পিিান ইমালম বনজি বফন্ি কাপড় বিবড়য়া কইলা, 

“যহ যতা বশবিবক কিললা, যত আি কুনু সাবক্ি জরুি আলি বন? আপনািা 

বনজি কালনউ যতা হুনলা, যহ বশবিবক কিললা।  66 যত অখন আপনািা বকতা 

িায় বদিা?” তািা কইলা, “এলি যতা মাবিলাওয়া দিকাি।”  76 অউ সময় 

তািা তান মুলখা যিফ বদল, আি তানলি িড়-তািড় মািললা। যকউ যকউ 

ঘুবষ মাবিয়া কইললা,  86 “হই আল-মসী, িাইবি কওিাইন, তলি যখবিলয় 

মািললা?”
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হজিত বপতলি বতনিাি অস্ীকাি কিলা

 96 বপতি উঠালনা িওয়াত আিলা, অউ সময় এক িাবদি যিবি তান 

কাদিাত আইয়া কইললা, “িাবললি অউ ইিাি ললি যতা আপলনও আিলা।” 

 07 অইলল বপতলি হকলি িামলন অস্ীকাি কবিয়া কইলা, “না যিা, তুবম 

ইতা বকতা মালতা? ইতা কুতোউ আবম জাবন না।”

 17 অখান কইয়া বপতি যিইিি িালিা যিলাবি। তানলি যদবখয়া আিক 

িাবদি যিবিলয় কইললা, “অউ যিিাও যতা নািািত িাউি ইিাি ললি 

আবিল।”  27 অইলল বপতলি বহিিাি কিম কবি কইলা, “না, না, আবম 

তালি বিবনউ না।”

 37 অউ সময় তান কাদিাত যেিা উিা আবিল, িুড়া িালদ তািা কইলা, 

“ওিা, তুবমও বনচ্য় এিাি লিি, তুমাি মাত-কিায়উ যতা িুজা োি।” 

 47 যতউ বপতলি কইলা, “আল্াি িজি পড়উক, আবম কিম খাইয়া কইয়াি, 

আবম যমালিউ তালি বিবন না।”  57 অখান কইলতউ মুিিায় িাং বদলাইললা। 

িাং হুনলতউ বপতিি মলনা অইলিল, ইিায় আলি কইিলা, “মুিিায় িাং 

বদিাি আলিউ তুবম বতনিাি কইিায়, তুবম আমালি বিলনা না।” এিলাবি 

তাইন িালি বিয়া আউ-আউ কবি কাদিন িিলা।

হাবকম বপলাতি িামলন হজিত ইিা

27 
 বিয়ালন উবঠয়া িড় ইমাম আি মুিবব্ব অকলল হজিত ইিালি 

কাতল কিাি পিাবমশ কিলা। 2 তািা তানলি িাবদিয়া যিামান 

হাবকম বপলাতি যিলি লইয়া যিলা।

ইহুদাি মিন

3 যে জলন হজিত ইিালি দুশমনি আলতা িিাই বদবিল, হউ ইহুদায় 

যেিলা যদখললা বিিালিা তানলি দুবষ সাইিলতিা কিা অইলি, অউ তাি বভতলি 

খুি দুখ হামাইললা। যহ িড় ইমাম আি মুিবব্ব অকলি যিলি হউ রুপাি বতশ 

যিকা লইয়া আইয়া কইললা, 4 “আবম যতা একজন বন-অপিাবি মানষলি 
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কাতল কিাি লাবি িিাই বদয়া িুনা কিবি।” ইখান হুবনয়া তািা কইলা, 

“যতউ আমিাি বকতা অইললা? ইতা যতা তুমাি যিয়াপাি।” 5 অউ সময় 

ইহুদায় হউ বতশ যিকা িায়তুল-মুকাদ্দলিা ইিা মাবি ফালাইয়া যিলবি, 

বিয়া বনলজ বনলজউ ফাস লাবিয়া মবিলিল।

6 িড় ইমাম অকলল ই যিকা আলতা লইয়া কইলা, “ইিুইন যতা 

িায়তুল-মুকাদ্দিি তহবিললা িাখা বঠক নায়, কািন ইতা অইললা লউি 

দাম।” 7 িালদ তািা পিাবমশ কবিয়া অউ যিকাবদ মুিাবফি মানষি 

কিিস্ানি লাবি এক কুমািি যিি িাবক জািা লইলা। 8 এিলাবি অউ 

জািালি অখনও ‘লউি জািা’ কওয়া অয়। 9 ইতা অওয়ায়, ইয়ািবময়া 

নিীি মাজবদ যেতা িাতাইল অইবিল, অতা ফবললিল। তাইন কইিলা, 

“তািা যে বতশ যিকা বনললা, ইকিা অইললা তান দাম। িবন ইসিাইলল 

তান অউ দাম সাইিলতিা কিবিল।  01 আল্ায় আমালি যেলা হুকুম বদিইন, 

অলাউ তািা কুমািি জািা লওয়াি লাবি যিকা িুইন বদললা।”

হাবকম বপলাতি আদাললতা হজিত ইিা

 11 হজিত ইিালি যিামান পিিান হাবকম বপলাতি আদাললতা আবজি 

কিা অইললা। হাবকলম তানলি বজকাইলা, “বকতািা, তুবম ইহুবদ অকলি 

িাদশা বন?” তাইন কইলা, “বজঅয়, আপলন বঠকউ কইিা।”  21 িড় ইমাম 

আি মুিবব্ব অকলল তান নালম িউত নাবলশ বদলা। অইলল ইিায় কুনু জুয়াপ 

বদলা না।  31 অউ সময় বপলালত বজকাইলা, “তুবম কুনু জুয়াপ বদতায় না 

বন? যদখিায় বন, তািা তুমাি বিরুলধে কলতা নাবলশ বদিা।”  41 অইলল 

ইিায় ইতাি এখানও জুয়াপ না যদওয়ায় বপলাত খুি তাইজ্ুি অইলিলা।

 51 যদশি পিিান হাবকমি বনয়ম আবিল, আজাবদ ইদি সময় মানষি 

পিদি মাবফক একজন আজবতলি খালাি বদতা।  61 অউ সময় ইিা-িািাব্বা 

নামি এক নামকিা আজবত যজললা আবিল।  71 হকল মানুষ এখালনা দলা 

অওয়াি িালদ হাবকম বপলালত তািালি বজকাইলা, “তুমিা বকতা কও? আবম 

কালি িাড়তাম, ইিা-িািাব্বালি, না হউ ইিালি, োলি আল-মসী কওয়া 

অয়?”  81 বপলালত জানতা, িড় ইমাম অকলল ইংসা কবিয়া হজিত ইিালি 

বনয়া তান আলতা বদিইন।  91 বপলাত যেিলা হাবকমি আসলনা িওয়াত, 

অউ সময় তান বিবিলয় খিি পাঠাইয়া জানাইলা, “অউ বনঅপিাি মানষলি 
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তুবম কুতো কবিও না, তান যিয়াপালি আবম আইজ একিা যখায়াি যদবখয়া 

িড় দুখ লািলি।”

 02 অইলল িড় ইমাম আি মুিবব্ব অকলল মানষলি উিকাইয়া বদলা, 

তািা োনু িািাব্বাি মুবতি িাইন আি ইিালি কাতল কিাি কিা কইন। 

 12 িালদ পিিান হাবকম বপলালত অনি মানষলি বজকাইলা, “অউ দুইও 

জনি মালজ আবম কালি িাড়তাম?” তািা কইলা, “িািাব্বালি।”  22 যতউ 

বপলালত তািালি বজকাইলা, “যত তুমিা োলি আল-মসী কও, হউ ইিালি 

বকতা কিতাম?” তািা হকলল বিল্াবন লািাইললা, “তালি সবললিা িাবিয়া 

মালিা।”  32 তাইন কইলা, “যকলন, যহ বকতা দুষ কিলি?” অইলল মানলষ 

আলিা জুলি জুলি বমবিল লািাইললা, “সবললিা যদও, সবললিা যদও।”

 42 বপলালত যেিলা যদখলা, তাইন কুনুমলতেউ ইিালি িািাইতা পািিা 

না, িিং িন্লিাল আলিা িালড়ি। অউ তাইন পাবন বদয়া হকলি িামলন 

তান আত িইয়া কইলা, “ই মানষি লউি দাবয় আবম নায়, তুমিাউ এি 

জুয়াপ বদিায়।”  52 যতউ হকল মানলষ কইলা, “বঠক আলি, আমিা আি 

আমিাি আওলাদ অকল ই লউি দাবয় অইমু।”  62 যতউ বপলালত তািালি 

খুবশ কিতা কবি িািাব্বালি খালাি বদলাইলা। আি ইিালি যিশ কবি িািুক 

মাবিয়া, সবললিা যদওয়াি হুকুম বদলা। (সবলি অইললা লাখবড়বদ িানাইল 

মানষলি লিকাইয়া মািাি এক বজবনস।)

বসপাই অকলি ঠাট্া-মশকিা

 72 িালদ বপলাতি বসপাই অকলল ইিালি িবিয়া তািাি যকম্পি বভতলি 

লইয়া যিললা। হলনা আতিা বসপাই দল বদয়া তানলি যিি কবি িাখললা। 

 82 তািা তান বফন্ি কাপড়-িুপড় খুবলয়া, লাল-িাইংিবন িংিি িাদশাই 

যলিাি বফদিাইললা।  92 আি িিা-কািা বদয়া িাজ-মুকুি িানাইয়া তান 

মািাত বদললা। তান ডাইন আলতা বদললা একিা িাজ-লাবঠ। তালন ইজ্ত 

যদখাবনি ভান কবিয়া তান িামলন আিু িাবড়য়া িইয়া কইললা, “ইহুবদি 

িাদশা, মািহািা।”  03 অউ সময় তািা তান উপলি যিফ বদললা আি অউ 

লাবঠ বদয়া িালি িালি তান মািাত মািললা।  13 অউ লাখান ঠাট্া-মশকিা 

আি যিতবমবজ কিাি িালদ তান বফন্ি িাইংিবন যলিাি খুবলয়া, তান বনজি 

কাপড় বফদিাইললা। তানলি সবললিা বনয়া কাতল কিাি লাবি িওয়ানা বদললা।
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সবলিি উপলি হজিত ইিা

 23 বসপাই দলল ইিালি লইয়া োইিা, অউ সময় তািা কুবিবন এলাকাি 

সাইমন নামি একজন মানষলি যদখললা। বসপাই অকলল জুি কবিয়া এলনবদ 

হউ সবলি িওয়াইয়া যনওয়াইললা।  33 তািা ইিালি লইয়া িলিািা, মাবন 

কল্াি িাড় নামি জািাত যিল।  43 হলনা বনয়া হাবি মুিা নামি ওষুি 

পুিাইল আংিুিি শিিত তান মুলখা বদললা, অইলল তাইন ইতা খাইলা না।

 53 িালদ তািা ইিালি বনয়া অউ সবললিা িাবিললা। বসপাই অকলল তান 

কাপড়-িুপড় িাবিয়া যনওয়াি লাবি লিাবি মাবিয়া ভাইি্য পবিক্া কিললা। 

 63 আি তািা অলনা িইয়া তানলি পািা বদললা।  73 সবললিা তান মািাি 

উপলি অপিাি-নামাি মালজ যলখললা, “এন নাম ইিা, ইহুবদি িাদশা।”

 83 দুইজন ডাকাইতলিও তান ললি লিকাইল অইললা, একজন ডাইন 

িালাত, অইন্যজন িাউ িালাত।  93 পলিবদ যেিা োওয়াত আবিল তািা 

মািা লাড়াইয়া ইিালি বিড়াইয়া কইললা,  04 “ওই বময়া, তুবম িুলল িায়তুল-

মুকাদ্দি কািা ঘি ভাংবিয়া বতন বদনি মালজ বহিিাি িানাইবলিায়! যত 

অখন বনজি জান িািাও না। তুবম িুলল আল্াি খাি মায়াি জন ইিনুল্া, 

যত সবলি িাবক লাবময়া আও না।”

 14 িড় ইমাম, যমৌলানা আি মুিবব্ব অকললও তানলি বিড়াইয়া কইলা, 

 24 “যহ িুলল মানষি জান িািাইলতা, অখন যতা বনজি জানউ িািাইলতা 

পালিি না। বহিিাি িবন ইসিাইলি িাদশাও িুলল যহ! যত অখন পািলল 

সবলি িাবক লাবময়া আউক, যতউ আমিাও অতা যদবখয়া তাি উপলি ইমান 

আনমু।  34 যহ যতা আল্াি উপলি ভিসা কলি। অখন আল্া েুবদ তাি উপলি 

খুবশ িাকইন, যত তালি িািাউক্কা। যহ যতা দাবি কিলতা, যহ ইিনুল্া, আল্া 

পাকি খাি মায়াি জন।”  44 তান ডাইলন-িাউলয় যে দুই ডাকাইতলি সবললিা 

লিকাইল অইবিল, তািাও তানলি অতা কইয়া বিড়াইললা।

হজিত ইিা আল-মসীি উফাত

 54 অউ বদন দুইফি িাবক যজাহিি িাদ পে্যতে বতন ঘন্া আতিা যদশ 

আদিাইি অইলিল।  64 আি ইিায় খুি জুলি জুলি কইলা, “এললাই, এললাই, 
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লামা সািাতিানী?” মাবন, “ও আমাি আল্া, আমাি মউলা, তুবম যকলন 

আমাি লি িাবড় বদলায়?”  74 অউ সময় তান িালিা োিা উিা আবিল, 

তািা ইখান হুবনয়া কইলা, “হুলনা, হুলনা, যহ হজিত ইবলয়ািলি ডালকি।” 

 84 তািা একজলন যদৌড়াইয়া বিয়া এখান যতনা আবনয়া যিংিা আংিুিি 

শিিতি মালজ বভজাইয়া, এক লাবঠি মািাত িাবদিয়া উিা কবি তানলি 

খাইলত বদললা।  94 িাবক হকলল কইললা, “আইচ্া, যদবখনা, ইবলয়াি নিী 

তালি িািাবনত আইন বন।”

 05 যহলশ ইিায় বহিিাি জুলি আওয়াজ কবিয়া আলখবি দম ফালাইয়া 

ইলতেকাল কিলা।  15 ললি ললি িায়তুল-মুকাদ্দি মাবন কািা ঘিি যহলিম 

শবিফি পদ্যাখান, উপলি িাবক তল পে্যতে বিবড়য়া দুই িুকিা অইলিল। 

আি বভিালি ললি িড় িড় পািি অকল ফাবি যিল।  25 িউত কয়িিি 

মুখ খুবললিল, আি আল্াি মায়াি যে িদিা অকল মািা যিিলা, এিা িউত 

জন বজদিা অইয়া উঠলা।  35 তািা কয়িি িাবক িািইয়া আইলা। ইিা 

মুদ্যা িাবক বজদিা অইয়া হািলল, তািা পবিত্র িাউলনা বিয়া হামাইলা, আি 

িউত জনলি যদখা বদলা।  45 পিিান বসপাইি ললি আলিা যেতা বসপাই 

অকলল ইিালি পািা যদওয়াত আিলা, তািা অউ বভিাল আি হকল হালত 

যদবখয়া খুি ডিাইয়া কইলা, “বনচ্য়, এইনউ আিলা আল্াি খাি মায়াি 

জন, ইিনুল্া।”

 55 িাবলল বজলা িাবক যেতা যিবিলতে ইিাি যখজমত কিাি লাবি 

তান ললি অইয়া আইিলা, তািাও দুিই উিাইয়া ইতা যদখলা।  65 এিাি 

মালজ আিলা মিবদবলনী মবিয়ম, ইউবি আি ইয়াকুিি মা মবিয়ম, আি 

বজিুবদয়াি িউ।

হজিত ইিাি িওজা মুিািক

 75 অউ বদন হাইজিা িালা অবিমাবিয়া িাউি ইউিুফ নামি একজন 

িবন মানুষ হলনা আইলা। তাইন ইিাি এক সািবিদ আিলা।  85 তাইন 

হাবকম বপলাতি যিলি আইয়া, হজিত ইিাি লাশ বনতা িাইলা। যতউ 

বপলালত তানলি লাশ যনওয়াি ইজাজত বদলা।  95 ইউিুলফ ইিাি লাশ 

সবলি িাবক লামাইয়া কাফন বফদিাইলা।  06 তাইন পাড় কাবিয়া বনজি 

লাবি যে কয়িি খুবদিলা, অউ কয়িিি মালজ ইিালি দাফন কিলা। িালদ 
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িড় এক পািি যঠবলয়া আবনয়া কয়িিি মুলখা বদয়া যিলাবি।  16 অইলল 

মিবদবলনী মবিয়ম আি আিক মবিয়ম অউ কয়িিি িালিা িই িইলা।

 26 িাদি বদন জুম্মািালি িড় ইমাম আি ফবিবশ অকল আইয়া হাবকম 

বপলাতি যিলি কইলা,  36 “হুজুি, আমিাি মলনা আলি, অউ িলি বজদিা 

িাকলত কইবিল, যহ িুলল মিাি বতন বদন িালদ বহিিাি বজদিা অইয়া 

উঠলিা।  46 এিলাবি আপলন হুকুম যদউক্কা, কয়িিিা োনু বতন বদন 

পে্যতে কড়া পািা বদয়া িাখা অয়। আিনায় তাি উম্মত অকলল তাি লাশ 

িুবি কবি বনয়া মানষলি কইলতা পালি, তাইন যতা বজদিা অইলিিইন। 

তাইলল আলি যেতা কইয়া িুকা বদলি, অখন আলিা যিবশ িুকা বদি।” 

 56 বপলালত কইলা, “তুমিা পািাদাি অকললি যনও, বনয়া যেলা পালিা, 

অলা পািা যদওয়াি যিিতিা কলিা।”  66 অউ তািা বিয়া কয়িিি মুলখা যে 

পািি আবিল, অউ পািিি উপলি সীল-িাপ্পড় মাবি িইলা আি কড়াকবড় 

পািা যদওয়াি যিিতিা কিলা।

হজিত ইিা মউতি িালদ বজদিা অইলা

28 
 জুম্মািাি যশষ অইয়া হাপ্াি পয়লা বদন ফজি অখলতা, 

মিবদবলনী মবিয়ম আি অইন্য মবিয়লম হজিত ইিাি কয়িি 

যদখাত যিলা। 2 অউ সময় আখতাউ িড় এক বভিাল অইললা আি আিমান 

িাবক আল্াি এক বফবিতিা লাবময়া আইলা। আইয়া তাইন কয়িিি মুখি 

পািিিা হিাইয়া, এি উপলি িইলা। 3 তান িুিত আবিল খুি নুিাবন আি 

বফন্ি কাপড় আবিল িলা িকিকা। 4 তানলি যদবখয়া পািাদাি অকলল 

ডিাইয়া কাপা িিলা আি তািা যিউশ অইয়া পবড় িইলা।

5 বফবিতিায় অউ যিবিতেলি কইলা, “ডিাইওনা যিা। আবম জাবন, 

সবললিা লিকাইয়া োলি কাতল কিা অইলি, তুমিা হউ ইিালিউ তুকাইিায়। 

6 অইলল তাইন যতা ইলনা নায়। তাইন যেলা কইিলা, অলাউ বজদিা অইয়া 

উবঠ যিিইন। আও, তানলি যে জািাত হুতাইয়া িাখা অইবিল, অখান আইয়া 

যদলখা। 7 আি তুমিা জলবদ োও, বিয়া তান সাহাবি অকললি কও, তাইন 

মুদ্যা িাবক বজদিা অইয়া তািাি আলি অইয়া িাবলললা োইিাবি। হলনাউ 

তান ললি তািাি যদখা অইলিা। হুলনা, আবম আলিউ তুমিালি ইখান 

জানাই বদলাম।” 8 যিবিলতে েুবদও ডিাইিলা, যতিউ তািা খুবশি িুলি 
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তান সাহাবি অকললি ই খিি জানাবনি লাবি যদৌড়াইয়া িওয়ানা অইলা। 

9 অউ সময় আখতাউ হজিত ইিা আইয়া এিালি িালাম বদলা। ললি 

ললি তািা তান িামলন আইয়া পাওত িবিয়া কদমিুবি কিলা।  01 ইিায় 

তািালি কইলা, “ডিাইওনা যিা। তুমিা বিয়া আমাি ভাইয়াইনলি কও, 

তািা িাবলললা োইতাবি। হলনা তািাি ললি আমাি যদখা অইলিা।”

 11 ইিাি লিি িাতবিত যশষ কবিয়া তািা যেিলা োইিাবি, অউ 

সময় হউ পািাদািি কয়জলন িাউলনা বিয়া িড় ইমাম অকললি ইতা 

হক্কলতা জানাইলা।  21 যতউ িড় ইমাম আি মুিবব্ব অকল এখালনা দলা 

অইয়া পিাবমশ কিলা, অউ পািাদাি বসপাই অকললি িউত যিকা বদিাি 

লাবি।  31 তািা বসপাই অকললি কইলা, “তুমিা কইও, ‘আমিা যেিলা 

ঘুলমা আিলাম, অউ সময় সািবিদ অকলল আইয়া তান লাশ িুবি কবি 

বনিইনবি।’  41 ইখান েুবদ যদশি পিিান হাবকম িালি হুবনলাইন, যত 

আমিা তানলি িুজ বদমু, তান আত িাবক তুমিালি িািাইমু।”  51 যতউ 

পািাদাি অকলল অউ যিকা বনলা, আি তািালি যেলা বহকাইল অইবিল, 

অলা কইলা। অখন পে্যতে ই বমিা কিা ইহুবদ সমালজা িিাইল আলি।

হজিত ইিা আল-মসীি আলখবি হুকুম

 61 ইিায় তান সাহাবি অকললি িাবললি যে পালড়া োওয়াি কিা 

কইিলা, হউ এিালিা জন সাহাবি অউ পালড়া আইলা।  71 আইয়া ইিালি 

যদবখয়া তািা সইজদা কিলা, এিমালজ কয়জনি বভতলি সদিয় আবিল। 

 81 অউ সময় ইিা তািাি কাদিাত আইয়া কইলা, “যিলহতি আি দুবনয়াি 

হক্কল যখমতা আমালি যদওয়া অইলি।  91 এিলাবি তুমিা বিয়া তামাম 

জাবতি মানষলি আমাি উম্মত িানাও। যিলহবতি িািা আল্া পাক, তান 

খাি মায়াি জন ইিনুল্া, আি পাক রুহি নালম মানষলি তবিকাি যিািল 

কিাও।  02 আবম তুমিালি যেতা হুকুম বদবি, অতা আমল কিাি লাবি 

তািালি তাবলম যদও। মলনা িাবখও, বকয়ামতি আি পে্যতে সি সময় আবম 

তুমিাি ললি ললি আবি।” আবমন॥ 
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