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পবিত্র ইবজিল শবিফ দুছিা বছপািা

আল-মার্কুছ

পবিবিবি

আল-মার্কুছ বছপািাি ম্ল িাবলম অইললা, হজিি ইছা আল-মসীি রামি 

খেমিা। আল্া পালর িানলি খেমিা বিছইন, ইিবলছ-শয়িানি হরল লাোন 

খেমিা আি িল-শবতিি উপলি। িান খেমিা আবছল খিমাবি অরলি খিমাি 

ভালা রিা, বজন-ভ্ি খেিাবন, প্ররৃবি মাবন হাওয়া-িািাস আি পয়িা রিা 

হরলিাি উপলি, আি হায়াি-মউিি উপলিও। আল্ায় িানলি অউ খেমিাও 

বিছইন, খেিা খিৌিা রবিয়া িান উপলি ইমান আলন, িাইন এিাি গ্না মাফ 

রিিা পািইন।

আল-মার্কুছ বছপািাি ১০ রুর্ ৪৫ আয়ালিা হজিি ইছায় রইিা, “মলনা 

িাবেও, আবম বিন-আিম খেজমি পাওয়াি আইবছ না, আইবছ খিা খেজমি 

রিাি। আি িউি মানষি জান িািাবনি লাবগ বনজি জান বিলাই খিওয়াি 

আইবছ।”

খলের পবিবিবি আি সময়

আল্া পারি হ্র্লম অউ বছপািা খলেছইন, হজিি ইছা আল-মসীি 

সাহাবি হজিি বপিিি (িা:) োবিম হজিি মার্কুছ (ি:)। ইবিহাস থাবর 

জানামলি, হজিি মার্কুলছ আল্াি হ্র্ম পাইয়া িান উস্াি হজিি বপিিি 

ম্ে থাবর িয়াবন হ্বনয়া অউ বছপািা খলেছইন। হজিি ইছায় খিলহলস্া 

িশবিফ খনওয়াি অন্মান ২০-৩০ িছিি মালজ ইোন বরিাি আরালি 

খলো অইলছ।
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এিমালজ আলছ,
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হজিি ইছায় খেলাফবি পাইলা 

(১:১-১৩)

হজিি এবহয়া (আ:) নিীি িিবলগ

1 
 আল্া পারি োছ মায়াি জন ইিন্ল্া হজিি ইছা আল-মসীি 

ইবজিল, মাবন ে্শ-েিবি িয়াবনি শ্রু।

2 িউি বিন আলগ, হজিি ইশায়া নিীি বরিালিা আল্া পালর 

িািাইছইন,

হ্লনা, আবম ি্মাি আলগ

আমাি খপগাম্বিলি খিবজয়াি,

এইন ি্মাি পথ ছবহ রিিা।

 3 মরুভ্বমি মালজ জ্লি জ্লি এরজলন এলান রিিা,

ি্মিা মাবলরি পথ ছবহ রলিা,

িান িলাি িাস্া অরল বসিা রলিা।

4 অউ আয়াি মাবফর হজিি এবহয়া নিীলয় মরুভ্বমি বগয়া িিবলগ 

রিিা আি খিৌিাি খগাছল রিাইিা, িাইন এলান রিিা, গ্নাি মাবফি 

লাবগ খিৌিা রলিা, িবিরািবন্ লও। 5 খিউ আস্া এহ্বিয়া বজলা আি 

খজরুজাললম টাউনি হরল মান্ষ িািইয়া এবহয়াি খগলছ আইয়া, োিবেি 

গ্নাি লাবগ খিৌিা রিলা, আি এবহয়ায় িািালি জিকুান গাংগি পাবনি 

খিৌিাি খগাছল রিাইিা।

6 এবহয়া নিীলয় উটি রুমি রাপড় বফবন্িা আি রমলিা 

িামড়াি খিল্ট িাবন্িা। িাইন পাবড়য়া মউ আি ফবিং োইিা। 

7 িাইন মানষলি রইিা, “আমাি িালি আলিা এরজলন িশবিফ 

আনিা, এইন আমাথলনও বহম্মি আলা। উন্া অইয়া িান পাওি 

জ্িাি বফিা ে্লাি লােও আবম নায়। 8 আবম ি্মিালি পাবনবি 

খিৌিাি খগাছল রিাইলাম, অইলল িাইন ি্মিালি পার রুহ বিয়া 

খগাছল রিাইিা।”
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হজিি ইছাি পার খগাছল আি পবিক্া

9 অউ সময় হজিি ইছা গাবলল বজলাি নাছািি গাউ থলন এবহয়াি 

খগলছ আইয়া, জিকুান গাংলগা িবিরািবন্ লইলা।  01 আি পাবনি ি্ড় বিয়া 

উঠলিউ ইছায় ললগ ললগ খিেলা আছমান দুই ভাগ অইলগলছ, আল্াি রুহ 

পালিাি ছ্িি ধবিয়া িান উপলি লাবময়া আইিা।  11 অউ সময় আছমান 

থলন আওয়াজ অইললা, “ও প্ি, ি্বমউ আমাি োছ মায়াি জন, ি্মাি 

উপলি আবম ে্ি ে্বশ।”

 21 এিিালিউ আল্াই পার রুহি িাবগলি িানলি মরুভ্বমি খিজা 

অইললা।  31 অউ মরুভ্বমি শয়িালন িাবল্শ বিন ধবি ইছালি লালছ 

খিোইয়া গ্না রিাইলিা িাইললা। বহলনা জংবল জান্য়ািি ললগ িাইন 

িইলা আি আল্াি বফবিস্া অরলল িান খেজমি রিিা।

গাবলল বজলাি হজিি ইছাি খমালজজা আি িিবলগ 

(১:১৪-৭:২৩)

হজিি ইছাি পয়লা িিবলগ রাম

 41 হজিি এবহয়া খজলোনাি িবন্ অওয়াি িালি ইছা গাবলল বজলাি 

আইয়া আল্াি িািাইল অউ ে্শ-েিবি িিবলগ রিলা,  51 “সময় প্িা 

অইলগলছ, আল্াি িািশাই নজবির আইলছে। আপনািা খিৌিা রিউক্া 

আি অউ ে্শ-েিবিি উপলি ইমান আনউক্া।”

 61 িালি িাইন গাবলল আওিি পালিবি আবটয়া োইিা, অউ সময় 

খিেলা, সাইমন আি িান ভাই আব্রিয়ালছ আওলিা জাল িাইিা। এিা খিা 

মাইমল আছলা।  71 ইছায় এিালি রইলা, “আমাি ললগ আও, আবম ি্মিালি 

মান্ষ ধিাি জাল্য়া িানাইম্।”  81 ললগ ললগ এিা জালি লগ ছাবড়য়া ইছাি 

ললগ লগ ধিলা।  91 অন থলন থ্ড়া আলগ বগয়া িাইন খিেলা, ইয়ার্ি আি 

হান্ান দুইও ভাইলয় নাওলয়া িইয়া জাল জ্ইি-জাইি রিিা, এিাি িাফি 

নাম বজি্বিয়া।  02 ইছায় এিালি খিবেয়াউ ডার বিলা, ডার হ্বনয়া এিাও 

বনজি িাফ বজি্বিয়ালি রামলাইন্তি ললগ নাওলয়া থইয়া ইছাি লগ ধিলা।
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বজনি আছি আলা খিটালি বশফা রিা

 12 িালি এিা হরলল বমবলয়া রফিনাহ্ম টাউলনা খগলা, আি ইহ্বিি 

জ্ম্মািালি িািাি মবছলিা হামাইয়া ইছায় িাবলম বিলা। হজিি ম্ছাি 

খিওয়াজ মাবফর ইহ্বিি জ্ম্মািাি অইললা শ্ক্রিাি স্রুজ ড্িা থাবর 

শবনিািি স্রুজ ড্িা পেকুন্ত। ই বিন র্ন্জাি রাম রিা হািাম।  22 িান 

িাবলম হ্বনয়া মান্ষ িাইজ্্ি িবনলগলা, িাইন খিা িািাি আবলম-উলামাি 

লাোন িয়ান রিিা না, িাইন খেমিাআলা মানষি লাোন িাবলম বিিা।

 32 অউ সময় বজনি আছি আলা এর খিটাও অউ মবছিি বভিলি আবছল। 

 42 খহ বিল্াইয়া রইললা, “ও নাছািিি ইছা, আমিাি ললগ আপনাি র্ন ্জায়-

জরুি আলছবন? আপলন বরিা আমিালি বিনাশ রিাি আইছইন বন? আবম খিা 

আপনালি বিবন, আপলনউ আল্াি হউ পার জন।”  52 ইোন হব্নয়া ইছায় িালি 

ধামবর বিলা, “িপ্, অেনউ এলি ছাবড়য়া ো।”  62 অউ বহ বজলন খিটালি মি্াবন 

মাবিয়া জল্ি বির বিয়া ছাবড়য়া খগলবগ।  72 ইিা খিবেয়া হরলল িাইজ্ি্ অইয়া 

এলর-অইলনযে রইললা, “খিেিায়বন! আিানর রািিাি! ইিা র্ন জািি নয়া 

িাবলম? িান খেমিা োটাইয়া বজন্ািলি হর্্ম খিইন, আি িািাও মালন।” 

 82 এিিায় ইছাি নাম আস্া গাবলল বজলাি িাইলিািায় েি্ জলবি উবড় খগল।

সাইমনি হবড়ি িাবড়ি হজিি ইছা

 92 মবছি থাবর িািইয়া িাইন-িাইন ইয়ার্ি আি হান্ানি ললগ 

অইয়া সাইমন আি আব্রিয়াছি িাবড়ি খগলা।  03 সাইমনি হবড়ি ে্ি 

িাপ অইবছল, িাইন বিছনাি পড়লনা আছলা। ইছায় িশবিফ আনলিউ 

িানলি খিমাবিি রথা জানাইল অইললা।  13 খিমাি হ্বনয়া িাইন অউ খিবটি 

আলিা ধবি ি্ললা, আি ললগ ললগ িালপ ছাবড় বিললা, খিবট উবঠয়া বগয়া 

এিাি খমহমানিাবি রিাি লাগলা।

 23 অউ জ্ম্মাি বিন খশলষ হাইজিািালা, স্রুজ ড্িাি িালি মানলষ হরল 

খিমাবিলি আি বজনি আছি আলা মানষলি ইছাি খগলছ লইয়া আইললা। 

 33 আস্া টাউনি মান্ষ আইয়া অউ িাবড়ি উঠালনা িলা অইলগল।  43 খিউ 

ইছায় নানান নম্নাি িউি খিমাবিি বশফা রিলা আি িউিি লগ থলন 
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বজন্াি ছাড়াইলা। অইলল বজন্ালি িান পবিিয় জানাই বিিা রবি, িাইন 

ইিালি র্ন্ মাি-মািাি স্লোগ বিলা না।

গাবলল বজলাি িিবলগ

 53 িালি পিািালা উবঠয়া িাইন বনিাই জাগাি বগয়া খিায়া রিাি িইলা। 

 63 খিউ সাইমন আি িান লগি হরলল ইছালি িালাশ রিাি িািইলা। 

 73 িািইয়া িানলি পাইয়া রইলা, “হ্জ্ি, হক্ল মানলষ আপনাি িালাশ 

রলিি।”  83 ইছায় রইলা, “আও, আমিা অউ রান্া-রাছাি গাউয়াইলন্তা 

বগয়া িিবলগ রবি। এিলাবগউ খিা আবম আইবছ।”  93 িালি িাইন হািা 

গাবলল বজলাি মবছিাইলন্তা বগয়া িিবলগ রিলা আি বজন্াি ছাড়াইলা।

পিা-র্ষ্ঠ খিমাবিলি বশফা রিা

 04 এরবিন এর পিা-র্ষ্ঠ খিমাবিলয় হজিি ইছাি রান্াি আইয়া িান 

পাওি পবড়য়া বমনি রবিয়া রইললা, “হজ্ি্, আপনাি মবজকু অইলল আমালি 

বশফা রবিয়া পার-ছাফ রিউক্া।”  14 খিটাি িায় িান েি্ িয়া হামাইললা। 

িাইন বনজি আি িাড়াইয়া িালি ছইয়া রইলা, “অয় আবম িাইিাম, িব্ম 

পার-ছাফ অও।”  24 রওয়াি ললগ ললগ িাি খিমাি ভালা অইয়া খহ পার-

ছাফ অইলগল।  34 ইছায় অউ সময়উ িালি বিিায় বিলা আি িড়াইয়া রইলা, 

 44 “হল্না, ইিা েিি খরউিলি হন্াইওনা। োবল ইমাম ছািি খগলছ বগয়া 

খিোও আি পার-ছাফ অওয়াি লাবগ হজিি ম্ছাি বরিািি হর্্ম মাবফর, 

র্িিাবন আিায় রলিা। খিউ সমালজও জাবনবলি, িব্ম ভালা অইলগলছা।”

 54 অইলল খহ িালি বগয়াউ ইিা হক্ল িায় িটাই বিললা। এিিায় ইছা 

আি ে্লালমলা র্ন্ গাউি োইিা পািলা না। িাইন িািা বনিাই জাগাি 

বগয়া িওয়া লাগললা, অলনাও িাইলিািায় থলন মান্ষ িান খগলছ আইলা।

অধকুং খিমাবিলি বশফা রিা

2 
 রয়বিন িালি হজিি ইছা বহিিাি রফিনাহ্ম টাউলনা বফবিয়া 

আইলল মানলষ হ্বনবললা িাইন ঘলিা আছইন। 2 খিউ অলিা 
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মান্ষ ইলনা জমা অইলা, ঘলিা খিা দুিি রথা, ঘিি িালিও আি জাগা 

িইললা না। িাইন এিা হরলি খগলছ আল্াি রালাম িিবলগ রিাি আছলা।

3 অউ সময় িাইি জন মানলষ এরজন অধকুং খিমাবিলি িইয়া লইয়া 

ইছাি খগলছ আইললা, এিাি ললগ আলিা মান্ষ আছলা। 4 অইলল বভড়ি 

লাবগ িালি ইছাি খগলছ লইয়া োইিা পািলা না। এিিায় িাইন খে 

জাগাি িওয়াি আছলা, বঠর িাি উপিি িাল ফ্ড় রবিয়া পললা স্দ্া অউ 

খিমাবিলি লামাি লামাই বিললা। 5 িািাি ইমানি িল খিবেয়া িাইন অউ 

অধকুং খিমাবিলি রইলা, “িািা, ি্মাি িামাম গ্না মাফ রবি বিলাইলাম।”

6 অইলল বহরালনা রয়জন খমৌলানা িওয়াি আছলা। িাইন-িাইন 

মলন মলন রইলা, 7 “ই মানলষ ইলাোন মালিি খরলন? খহ খিা বশবিবর 

রলিি। এরমাত্র আল্া ছাড়া আি খর গ্না মাফ রিলিা পালি?”

8 িানলি লইয়া খমৌলানা অরলল খে অলাোন বিন্তা রিিা, ইছায় িান 

গাইবি িলল ইোন িব্জবললা, িব্জয়া এিালি রইলা, “আপনািা খরলন মলন 

মলন ইলা বিন্তা রিিা? 9 ই অধকুং খিমাবিলি র্নোন রওয়া আমাি লাবগ সজ্া, 

িম্াি গন্া মাফ রিা অইললা, না, উলঠা িম্াি পললা লইয়া আবটয়া োওবগ? 

 01 খি অেন আপনািা পিমান খিেউক্া, ই দুবনয়াি গন্া মাফ রিাি খেমিা 

আবম বিন-আিমি আলছ,” অোন রইয়াউ িাইন খিমাবি খিটালি রইলা, 

 11 “আবম িম্ালি রইয়াি, উলঠা, িম্াি পললা লইয়া িম্াি িাবড়ি োও।”

 21 খিউ ললগ ললগ অউ খিমাবি খিটা উবঠয়া িাি পললা লইয়া হরলি 

ছামলনউ িািইয়া খগল। ইোন খিবেয়া হরলল িাইজ্্ি অইয়া রইলা, 

“ছ্িহানাল্া, বজলন্বগলয় র্ন্বিন ইলাোন রাম খিেবছনা।”

হজিি ইছা গ্নাগািি রান্াবি

 31 িালি হজিি ইছা বহিিাি িািইয়া গাবলল আওিি ধালিা খগলা, 

খিউ হক্ল মান্ষ িান রান্াি আইললা, িাইন িািালি িাবলম খিওয়াি 

লাগলা।  41 িাবলম বিয়া পলথবি োইলি োইলি খিেলা, আলবফি প্য়া 

খলবি োজনা ি্লাি অবফলসা িই িইছইন। খিবেয়া িানলি রইলা, “আও 

আমাি উম্মি অও।” খিউ খলবি উবঠয়া ইছাি ললগ ললগ খগলা।

 51 িালি িাইন খলবিি িাবড়ি বগয়া োওয়াি িইলা। িউি োজনা 

ি্লিা আি গ্নাগাি মান্ষও ইছা আি িান উম্মি অরলি ললগ োবনি 
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আছলা। অউ সময় িউি মান্ষ িান েলি েলি ঘ্িাি আবছল।  61 অইলল 

িাইন গ্নাগাি অরলি ললগ িইয়া োবন োইিা খিবেয়া ফবিবশ মজহিি 

খমৌলানা অরলল িান উম্মি অরললি রইলা, “এইন ঘ্ষে্ি োজনা ি্লিা 

আি েবিছ অরলি ললগ োওয়া িাওয়া রিইন খরলন?”

 71 ইোন হ্বনয়া ইছায় অউ খমৌলানা অরললি রইলা, “ভালা মানষি 

রবিিাজ লালগ না, অইলল খিমাবিি খিা লালগ। আবম পলিজগািি খগলছ 

আইবছ না, গ্নাগাি অরললিউ িাওি বিিাম আইবছ।”

প্িান িাবলম থাবর হজিি ইছাি নয়া িাবলম ভালা

 81 এরিাি হজিি এবহয়াি উম্মি আি ফবিবশ অরল খিাজা আছলা, 

ইিা খিবেয়া বরছ্ মানলষ ইছাি খগলছ আইয়া রইলা, “এবহয়া নিীি উম্মি 

আি ফবিবশ অরলল খিাজা িােইন, অইলল আপনাি উম্মি অরলল খিাজা 

িােইন না খরলন?”

 91 ইছায় িািালি রইলা, “নশা ললগ থারলি বরিা বিিাবি অরলল 

খিাজা িােলিা পালি বন? না, খরউ খিাজা িয়না, েিবিন নশা ললগ থারইন, 

অলিা বিন িািা খিাজা িােলিা পালি না।  02 অইলল অলা অেি আইলিা, 

খেিলা নশালি িািাি খগছ থলন হিাইল অইবেি, অউ সময় িািা খিাজা 

িােিা।  12 প্িান রাপড়ি মালজ খরউ নয়া রাপড় জ্ড়া খিয় না। জ্ড়া বিলল 

অউ রাপড় ধইয়া হািলল ে্ছ অইয়া বছবড়য়া ই ফ্ড় আলিা িড় অইোয়। 

 22 প্িান িামড়াি থবলি খরউ িাজা আংগ্িি িস ভলি না। ভিলল অউ 

িাজা িসি ফালফ থবল ফাবটয়া িস আি থবল দুইওিা িিিাি অয়। িাজা 

িস নয়া থবলি থইলি অয়।”

জ্ম্মািািি খিয়াপালি নয়া িাবলম

 32 এর জ্ম্মািালি হজিি ইছা খেিি আইললবি আবটয়া োওয়াি 

আছলা। আবট আবট িান উম্মি অরলল ধানি ছড়া বছড়াি লাগলা।  42 ইিা 

খিবেয়া ফবিবশ িলল ইছালি রইলা, “আমিাি ম্ছা নিীি শবিয়ি মাবফর 

খিা জ্ম্মািালি র্ন্জাি রাম রিা জাইজ নায়, খি িািা ই ধানি ছড়া 

বছবড়িা বরিাি লাবগ?”
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 52 ইছায় জ্য়াপ বিলা, “িাউি নিী আি িান লগি হরলল এরিাি 

খপটি ভ্লর খেিা রিছলা, ইিা বরিা ি্বমিাইন র্ন্ সময় পড়লছা 

না বন?  62 িাইন খিা পিধান ইমাম অবিয়াথিি আমললা আল্াি ঘলিা 

হামাইয়া, খে পবিত্র রুবট ইমাম ছাি িালি আি খরউ োওয়া জাইজ নায়, 

অউ রুবট োইছলা আি িান লগি মানষলিও বিছলা।”  72 ইছায় িািালি 

আলিা রইলা, “জ্ম্মািািি ভালাইি লাবগ খিা মানষলি িানাইল অইলছ 

না, অইলল মানষি ভালাইি লাবগউ জ্ম্মািাি িানাইল অইলছ।  82 হ্লনা, 

জ্ম্মািািি িামাম এেবিয়াি আবম বিন-আিমি আলিা আলছ।”

আি হ্রনা খিমাবিি বশফা

3 
 হজিি ইছা বহিিাি মবছলিা বগয়া হামাইলা, হলনা অলা এর খিটা 

আবছল, িাি এর আি খিমালি হ্রাই খগলছ। 2 িাইন জ্ম্মািালি 

অউ খিটালি ভালা রিইন বর না খিোি লাবগ ফবিবশ মজহিি রয়জন 

মানলষ িানিায় ে্ি বেয়াল িােলা, িািা িাইলা িান র্ন্ ে্ি িাি রবিয়া 

ফালন্া ফালাইিা। 3 ইছায় অউ হ্রনা আিআলা খিটালি রইলা, “ওিা, 

হরলি ছামলন আইয়া উিাওছাইন।” 4 খিটা আইয়া হািলল িাইন হরল 

মানষলি বজরাইলা, “ছাি অরল, জ্ম্মািালি বরিা রিা জরুি, খনর রাম, 

না িি রাম? জানি খহফাজি রিা, না জালন মািা?” ইোন হ্বনয়া িািা 

ম্ে িন্ রবি িইিইলা। 5 িািাি মনি ই পাষান হালি খিবেয়া, ইছাি 

বিললা ে্ি দুে হামাইললা। িাইন িািাি িায় িাইয়া গ্ছা রবি হউ খিমাবি 

খিটালি রইলা, “ি্মাি আিোন িাড়াও।” খহ িাি আি িাড়াইলিউ 

আগি লাোন প্িা ভালা অইলগল। 6 ইোন খিবেয়াউ ফবিবশ অরল 

ললগ ললগ িািইলগলা, বগয়া িাজা খহলিািি মানষি ললগ বমবলয়া ইছালি 

রািল রিাি পিাবমশ রিলা।

7- 8 িালি ইছায় িান সাগবিি অরললি লইয়া আওিি পালিা 

খগলাবগ, হলনাও িউি মান্ষ িান েলি েলি খগলা। িান নানান খমালজজা 

আি খরিামবিি েিি পাইয়া, এহ্বিয়া বজলা, গাবলল, খজরুজাললম, 

ইলিাম, জিকুান গাংগি হপাি, খসাি আি বসিন এলারা থাবর অউ মান্ষ 

অরল আইছলা। 9 মানষি বভড় খিবেয়া িাইন সাগবিি অরললি রইলা, 

“ি্মিা আমাি লাবগ এোন নাও জ্ইি রলিা, আিনায় মানলষ খঠলা-ধাক্া 
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োইয়া আমাি উপলি আইয়া পবড়বেিা।”  01 িাইন িউি খিমাবিলি বশফা 

রিায় খিমাবি মানলষ িালন ছইিা রবি খঠবলয়া ধাক্াইয়া আইয়া িান 

উপলি পবড়বেিা।  11 আি বজন-ভ্ি অরলল িালন খিেললউ িান ছামলন 

মাবটি পবড়য়া সইজিা রবিয়া বিল্াইয়া রইলিা, “আপলনউ আল্াি োছ 

মায়াি জন ইিন্ল্া।”  21 অইলল ইছায় িািালি ে্ি রড়ারবড় হ্র্ম বিিা, 

“েিিিাি! ি্মিা আমাি পবিিয় জাইি রবিও না।”

িালিাজন সাহাবি পছন্ রিা

 31 িালি হজিি ইছা পাড়ি উপলি খগলাবগ, বগয়া িান পছন্ রিা 

বরছ্ সাগবিিলি িান রান্াি ডারাইয়া বনলা।  41- 51 এিা আইয়া হািলল 

এিাি মাজ থলন িালিাজনলি িাইন আলগ রিলা, এিা োন্ িান ললগ 

ললগ িইন, আি বজন-ভ্ি ছাড়াবনি খেমিা বিয়া এিালি িিবলগ রালমা 

খিবজিা পািইন। অউ িালিাজন অইলা িান সাহাবি।  61 িাইন সাইমনি 

নয়া নাম িােলা বপিি।  71 বজি্বিয়াি দুই প্য়া ইয়ার্ি আি হান্ান, িাইন 

এিাি নয়া নাম বিলা খিালনিগশ, মাবন খমঘি ডারি প্য়া।  81 আব্রিয়াছ, 

বফবলফ, িথকুলময়, মবথ, থ্মাছ, আলবফি প্য়া ইয়ার্ি, থলদ্য়, ম্বতিলোদ্া 

সাইমন,  91 আি ইহ্িা ইস্াবিয়াি, অউ ইহ্িায় িালি খিইমাবন রবিয়া 

ইছালি দুশমনি আলিা ধিাইয়া বিবছল।

হজিি ইছা আি বজনি িািশা

 02 হজিি ইছা এর িাবড়ি খগলা। অলনা আইয়াও অলিা খিবশ মানলষ 

বভড় িাবন্লা, বভড়ি লাবগ ইছায় আি সাহাবি অরললও োনা োইিা 

পািলা না।  12 িান ভাই-বিিািলি ই েিি হ্বনয়া িানলি অন থাবর িাি 

রবি খনওয়াি আইলা, এিা রইলা, “িাি খিা মাথা োিাপ অইলগলছ।” 

 22 খজরুজাললম থাবর রয়জন খমৌলানা আইছলা, িািা রইলা, “বজনি 

িািশা খিল-সি্লল িালি আছি রিলছ। অউ খিল-সি্লি িলল খহ বজন-ভ্ি 

ছাড়ায়।”  32 ইোন হ্বনয়া ইছায় অউ খমৌলানা অরললি ধালিা আনাইয়া 

বরছো বিয়া রইলা, “শয়িালন বরলা শয়িানলি খেিায়?  42 র্ন্ খিশি 

বভিলি িলািবল লাবগ খগলল ই খিশ খিা আি বটলর না।  52 অউলা র্ন্ 
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পবিিািি মালজও খেিলা িলািবল লাবগ োয়, অউ পবিিািও আি বটলর 

না।  62 খি শয়িালনও ে্বি বনজি মালজ িলািবল লাগাই খিয়, খহ-ও খিা 

বটরলিা নায়, বিনাশ অইবেি।  72 আসল হাছা রথা অইললা, র্ন্ ডারাইি 

ডারাবিি আইয়া পয়লা অউ িাবড়ি িলআলা ম্ল বগিস্লি না িাবন্লল, 

খহ ল্ট-িিাজ রিলিা পািলিা নায়। অইলল িালি িাবন্য়া হািলল ল্ট-

পাট রিলিা পািি।  82 হ্নউক্া, আবম হাছা রথা রইিাম, মানষি িামাম 

নম্নাি গ্না আি র্ফ্বিি মাবফ আলছ,  92 অইলল পার রুহি খিয়াপালি 

র্ফ্বি রিলল, র্ন্মলন্তউ ই গ্নাি মাবফ বমললিা নায়। ই গ্না খিাজ হাশি 

পেকুন্ত জাবি িইি।”  03 ইছাি উপলি বজলন আছি রিলছ, খমৌলানা অরলল 

অউ রথা রওয়ায় িাইন িািালি অউলা জ্য়াপ বিলা।

হজিি ইছাি আপন মান্ষ খর?

 13 অউ সময় হজিি ইছাি মা আি ভাইয়াইন আইয়া িালি থলন িান 

খগলছ েিি পাঠাইলা।  23 অইলল িাইলিা গালািায় মানষি বভড় লাগাইল 

আবছল, মানলষ িানলি রইলা, “হ্জ্ি, আপনাি আম্মা আি ভাইয়াইন 

আইয়া িালি আপনাি িালাশ রিিা।”  33 িাইন রইলা, “আমাি মা 

আি ভাইয়াইন খর?”  43 রইয়া িাইন িাইলিা গালাি মানষি িায় িাইয়া 

রইলা, “হ্লনা, এিাউ খিা আমাি মা আি ভাইয়াইন।  53 খেিা আল্াি 

মবজকু ে্গাইয়া িলইন, িািাউ খিা আমাি মা, আি ভাই-িইন।”

আল্াি িািশাইি ফল ধিাি নানান নম্না

4 
 হজিি ইছা বহিিাি গাবলল আওিি পালিা আইয়া মানষলি িাবলম 

বিিা লাগলা। িান িাইলিা গালািায় িউি মানলষ বভড় িাবন্ল্া, 

এিিায় িাইন এর নাওি উবঠয়া িইলা, আি মানলষ পালিা থলন িান িয়ান 

হ্নলা। 2 িাইন বরছো হ্নাই-হ্নাই মানষলি িাবলম খিওয়াি আছলা, 

এিমালজ িাইন রইলা, 3 “ধিউক্া, এর বগিলস্ জালা িাইন রিাি খগল। 

4 বগয়া িাইন রিাি সময় বরছ্ জালা পথি রান্াি পড়ললা, আি পাবেলন্ত 

আইয়া ইিা োইবলললা। 5 বরছ্ জালা পাথি আলা মাবটি পড়ললা, ইিাি 

িলল খিবশ মাবট আবছল না, এিিায় িললবি িল না রবিয়াউ জলবি রবি 
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ফ্বটলগল। 6 িালি স্রুজ উবঠয়া হািলল জইি োইবলল, আি িলি জলড় 

িস না পাওয়ায় হ্রাইয়া মবিলগল। 7 বরছ্ জালা জংলাি মালজ পড়ললা, 

খিউ জংলা িড় অইয়া ইিালি জাবিয়া ধিললা, এিিায় র্ন্ ছড়া ছাড়ললা 

না। 8 অইলল বরছ্ জালা ভালা জবমলনা পড়ললা, ইিায় আবল িািইয়া 

িড় অইয়া ছড়া ছাড়ল, র্ন্ ছড়ায় বিশ, র্ন্ ছড়ায় ষাইট, র্ন্ ছড়ায় 

এরলশা গ্ন খিবশ ধান ধিললা।” 9 খহলশ ইছায় রইলা, “হ্নাি লাে রান 

োি আলছ, খহ হ্নউর।”

 01 িালি বভড় রবময়া হািলল িান লগি মানলষ আি িালিাজন সাহাবিলয় 

িানলি বজরাইলা, “হ্জ্ি, ই বরছোি ম্ল মাবন বরিা?”  11 ইছায় জ্য়াপ 

বিলা, “আল্াি িািশাইি খগাপন িহইসযে জানাি স্লোগ ি্মিালি খিওয়া 

অইলছ, অইলল িাইিা মানষি খগলছ বরছোি মাজবি রওয়া অইলছ।  21 এি 

রািন অইললা, আল্াি রালামি অউ আয়াি ফবললি অইলিা,

িািা িাইয়া থারললও র্ন্তাউ খিেলিা নায়,

হ্নললও র্ন্তা ি্জলিা নায়।

বরোন্ িািা ে্বি আল্াি িায় বফবিোইন,

আি মাবফ পাইলাইন।”

 31 িালি ইছায় িািালি রইলা, “ি্মিা অউ বরছোি মাবন োনও ি্জলায় 

না বন? খি িাবর বরছোি মাবন বরলা ি্জিায়?  41 হ্লনা, বগিলস্ খে জালা 

িাইন রলিি, ই জালা অইললাবগ আল্াি রালাম।  51 পথি রান্াি পড়া 

জালা বিয়া িািাি খিয়াপালি ি্জাইল অইলছ, খেিা ই রালাম হ্লন, 

অইলল ললগ ললগ ইিবলছ আইয়া িািাি বিল থাবর ই রালামলি রাবড়য়া 

খনয়বগ।  61 পাথিি উপলি পড়া জালাবি ি্জাইল অইলছ, খেিা ই রালাম 

হ্লন আি ে্ি ে্বশ অইয়া ললগ ললগ রি্ল রবিলায়,  71 অইলল িািাি 

বিললা ভালামলন্ত হামায়না রবিয়া, ইিা োবল থ্ড়া রয়বিন রাইম িয়, 

িালি ই রালামি লাবগ র্ন্ জ্ল্ম মবছিি আবজি অইলল িািা বপছলাই 

োয়।  81 জংলাি মালজ পড়া জালাি মাবন অইললা, খেিা ই রালাম হ্লন, 

 91 অইলল জগিি বিন্তা-ভািনা, ধন-ছামানাি মায়া আি দুবনয়াবি লাললছ 

ই রালামলি জাবিয়া ধবিলায়, এিিায় রালালম র্ন্ আমল রলি না। 

 02 আি ভালা জবমলনা পড়া জালাি মাবন অইললা, খেিা ই রালাম হ্লন, 
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রি্ল রলি আি ভালা ফল ধলি, খরউ বিশ, খরউ ষাইট, খরউ এরলশা 

গ্ন ফল ধলি।”

 12 ইছায় আলিা রইলা, “র্ন্ মানলষ খলম জালাইয়া ট্রবিি িলল 

িা িবরি িলল থয় বন? খলম জালাইয়া গাছাি উপলি থইন না বন?  22 খি 

ইলা ল্রাইল র্ন্তাউ নাই, খেিা িািইলিা নায়। আি ইলা র্ন্ িাি্বন 

খিয়াপািও নাই, খেিা জাইি অইলিা নায়।  32 হ্নাি লাে রান োি আলছ, 

খহ হ্নউর।”  42 িালি িাইন রইলা, “ি্মিা বেয়াল রবিয়া হ্লনা, ি্মিা 

খেলা মাবপয়া খিও, ি্মিাি লাবগ অউলা মাপা অইলিা। ধবিলাও, ি্মিাি 

লাবগ আলিা খিশ রবি মাপা অইলিা।  52 োি আলছ িালি আলিা খিওয়া 

অইলিা, অইলল োি নাই, িাি খেিা আলছ এওিা খনওয়া অইবেি।”

 62 িাইন আিরিাি রইলা, “হ্লনা, আল্াি িািশাই অইললা অউ 

লাোন। ধবিলাও, এর বগিলস্ িাি জবমলনা জালা িাইন রিললা।  72 িালি 

খহ িাইি অইলল ঘ্মাইললা আি বিনি িালা ঘ্িা-ঘ্বি রিললা। অইলল 

জালা ফ্বটয়া খরমলন গাছ অইললা, খহ খিা র্ন্তা জালননা।  82 জবমলন বনলজ 

বনলজউ ইিা ফলাইললা, পয়লা খিিা, িালি ছড়া আি ছড়াি মালজ প্ষ্ট 

ধান ধিল।  92 ধান পাবরয়া হািলল খহ ি্বজলায় িাওয়াি সময় অইলগলছ, 

খিউ রাবি লাগাইয়া িায়।”

খডংগা বিবছি বরছো

 03 হজিি ইছায় রইলা, “আল্াি িািশাইলি আমিা বরিাি ললগ 

ি্লনা রিিাম? বরিাবি ি্জাইিাম?  13 আইছো, মলন রলিা, আল্াি 

িািশাই অইললা এগ্ খডংগা বিবছি লাোন। ই বিবছ িাইন রিাি িালা 

খিো োয়, হরল জািি বিবছ থলন ইটা হ্রু-ম্রু।  23 অইলল িাইন 

রিাি িালি ইটা হক্ল জািি হাগ থলনও িড় িড় পািা আি গাছ 

অয়। আি খমাটা খমাটা ডাল িািয়, ই ডালি ছায়াি পাবেলন্ত আইয়া 

আশ্রয় লইন।”

 33 অউ লাোন িউি নম্নাি বরছো রইিা, আি খে খেলা ি্জলিা 

পালি, িাি ি্জ মাবফর িালি আল্াি রালাম হ্নাইিা।  43 বরছো ছাড়া 

িািালি র্ন্ িাবলম বিিা না। অইলল োবল সাহাবি অরল খেিলা িান 

ললগ িইিা, অউ সময় িাইন হরল খভি ভাংবগয়া ি্জাইিা।
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আওিি ি্ফান িন্ রিা

 53 অউ বিন হাইজিা িালা হজিি ইছায় িান সাহাবি অরললি রইলা, 

“আও, আমিা আওিি হপালিা োইিাম।”  63 খিউ সাহাবি অরলল মানষি 

খগছ থাবর বিিায় লইয়া, ইছা খে নাওলয়া িওয়াি আছলা অউ নাওলয়া 

উবঠয়া িওয়ানা বিলাইলা, এিললগ আলিা নাওয়াইনও আবছল।  73 নাও 

িললি, অউ সময় আেিাউ ে্ি িড় এর ি্ফান আইললা, ি্ফানি িায় 

আফালি পাবন হামাইয়া নাও ি্বড়বেিাি িশা।  83 ইছা নাওি েি গালাি 

এর িাবললশা বহিান বিয়া ঘ্লমা আছলা। সাহাবি অরলল িানলি হজাগ 

রবিয়া রইলা, “হ্জ্ি, আপলন বেয়াল রিিা না বন, আমিা খিা মবি 

োইয়াি।”  93 িাইন উবঠয়া ি্ফানলি ধমর বিলা আি আওলিালি রইলা, 

“িম লও, বথি অও।” রওয়াি ললগ ললগ ি্ফান িন্ অইলগল, আি 

হক্লিা বথি অইললা।  04 িালি িাইন সাহাবি অরললি রইলা, “ি্মিা 

অলিা ডিাললার খরলন? ি্মিা অেনও ইমান আনলছা না বন?”  14 ইিা 

খিবেয়া সাহাবি অরলল ে্ি ডিাইলা, আি এলর-অইলনযে রইলা, “এইন 

আসলল খর? পাবনলয় আি িািালসও খিবে িান হ্র্ম মালন।”

ভ্িি পাললি খেিাই খিওয়া

5 
 হজিি ইছায় িান সাহাবি অরললি লইয়া গাবলল আওি পাবড় বিয়া 

খজিাবসবন অরলি খিলশা আইলা। 2 িাইন নাও থাবর লামলিউ 

ভ্লি ধিা এর খিটা, রিিস্ান থাবর িািইয়া িান ছামলন আইললা। 3 খহ 

রয়িিি মালজ িইলিা, র্ন্ মানলষ ল্য়াি বজনজ্িবি িাবন্য়াও িালি 

আটরাইিা পািিা না। 4 িাি আি পাও িউি িাি বজনজ্িবি িাবন্ললও 

খহ ইিা বছবড়য়া, পাওি খিবড়ও ভাংবগবললিা। িালি খরউ সামলাইিা পািিা 

না। 5 খহ পাড়ি বটল্ায়-বটল্ায়, রয়িলি-রয়িলি হািা বিন-িাইি ঘ্িলিা 

আি বিল্াইলিা, পাথি বিয়া িাি বনজি শবিললা মািলিা।

6 ইছালি খহ দুিই থাবর খিবেয়াউ খিৌড়াইয়া আইয়া িান পাওি পবড়য়া 

সইজিা রিললা, 7 আি বিল্াইয়া রইললা, “ও ইছা, আল্ািালাি োছ 

মায়াি জন ইিন্ল্া, আপলন খরলন আমাি খগলছ আইছইন? আবম আল্াি 
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রছম োইয়া রইয়াি, আপলন আমালি ছািাইন না োন্।” 8 ইছায় আলগ 

অউ ভ্িলি রইছলা, “ি্ই অউ খিটালি ছাবড়য়া িািইয়া ো,” এিিায় 

খহ ইছালি অউ বমনবি রিললা। 9 িাইন অউ ভ্িলি বজরাইলা, “খিাি 

নাম বরিা?” খহ রইললা, “আমাি নাম খফৌজ, রািন আমিা িউি জন 

আবছ।”  01 অোন রইয়া খহ ইছাি খগলছ িালি িালি বমনি রবি রইললা, 

“আপলন আমিালি ই এলারা থাবর খেিাইন না োন্।”

 11 অউ সময় হলনা পাড়ি গালাি িড় এর শয়্িি পালল োওয়াি আবছল। 

 21 ভি্ি পালল ইছালি বমনি রবি রইললা, “হজ্ি্, আমিালি অউ শয়্িি 

পালি মালজ পাঠাই খিউক্া, আমিা বগয়া অিাি বভিলি হামাই।”  31 ইছায় 

ইজাজি বিয়া হািলল িািা বগয়া অউ শয়্িি পালি মালজ হামাই খগল। খিউ 

শয়্িি পালল পাড়ি বটল্াি খপলটবি েি্ জ্লি খিৌড়াইয়া বগয়া আওিি মালজ 

িব্ড়য়া মিলা। ই পাললা অনম্ান দুই আজাি শয়্ি আবছল।  41 ইিা খিবেয়া 

শয়্িি িাোল অরলল খিৌড়াইয়া বগয়া গাউি আি রান্া-রাছাি হরললি 

েিি জানাইলা। েিি হ্বনয়া মানলষ ইিা খিোি আইলা।  51 িািা ইছাি 

রান্াি আইয়া খিেলা, ভি্ি খফৌলজ খে খিটালি ধিবছল, ই খিটা ভালা অইয়া 

রাপড়-িপ্ড় বফবন্য়া িইিইলছ। ইিা খিবেয়া িািাি মলনা ডি হামাইলগল। 

 61 খিউ খেিা অউ ঘটনা খিেবছল, িািা হউ ভল্ি ধিা খিটাি রথা আি 

শয়্িি ঘটনা এিালি জানাইললা।  71 এিিায় মানলষ হজিি ইছালি বমনি 

রবি রইলা, “খমলহিিাবন রবি আমিাি এলারা থাবর িশবিফ খনউক্াবগ।”

 81 িাইন খেিলা নাওি উবঠবেিা, অউ সময় ভ্লি ধিা খিটাও িান 

ললগ অইয়া োইলিা রবি বমনি লাগাইললা।  91 অইলল ইছায় িালি অোন 

রইয়া বিিায় রবি বিলা, “ি্বম ি্মাি িাবড়ি োও, বগয়া িাবড়ি মানষলি 

খিোও, মাি্লি ি্মালি রি খমলহিিাবন আি িড় িাইজ্্বি রাম রিছইন।” 

 02 িান রথা হ্বনয়া খিটা খগললাবগ আি আস্া বিরাপবল এলারাি মানষলি 

রইললা, ইছায় িাি লাবগ রি িড় রাম রিছইন। ইোন হ্বনয়া িািাও 

িাইজ্্ি অইলগলা।

মিা প্বড়লি বজন্া রিা

 12 হজিি ইছা নাওি রবিয়া বহিিাি আওিি হপালিা বগয়া হািলল, 

িাইলিািায় থলন মানলষ আইয়া অউ আওিি পালিাউ বভড় লাগাই বিলা। 
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 22 অউ সময় মবছি রবমবটি োয়ীি নামি এর খনিা আইয়া ইছালি খিবেয়া 

িান পাওি পবড়য়া,  32 ে্ি বমনি রবি রইলা, “হ্জ্ি, আমাি প্বড়গ্ মিাি 

পবথ অইলগলছ। আপলন িশবিফ আবনয়া আমাি প্বড়গ্লি আিাই বিললউ 

িাই ভালা অইবেলিা।”

 42 খিউ িাইন অউ খনিাি িাবড়ি িওয়ানা বিলাইলা। িান িাইলিা 

গালািায় বভড় িাবন্য়া খঠলা-খঠবল রবিয়া আলিা িউি মান্ষ িান ললগ 

অইয়া োইিা।  52 অউ বভড়ি মালজ এরজন খিবট মান্ষ আছলা, িালিা 

িিছ ধবি িান খিবটয়ািা খিমািি লউ োইলিা।  62 িউি ডাতিি রবিিাজ 

খিোইয়া রষ্ট রবি বনয়ম-রান্ন মাবনয়া, হরল খটরা-পয়সা ে্য়াইয়াও র্ন্ 

ফায়িা অইলছ না। বিলন বিলন খিমাি আলিা িাবড়লছ।  72 ইছাি খিয়াপালি 

হ্বনয়া খিবটলয় অউ বভড়ি মালজ বঠর িান েলিবি আইয়া, িান বফন্ি িাদ্ি 

োনি এর খরানাি ছইললা।  82 িাই এবরন রিবছল খেন, ইছাি বফন্ি 

র্ন্ রাপড়ি মালজ ছইলি পািললউ খিমাি বশফা অইবেলিা।  92 হাছাউ, 

ইছাি িাদ্িি খরানাি ছইলিউ, খিবটি লউ োওয়া এলক্লি রবমলগল। 

খিবটলয় বনজি শবিলি হালি ি্বজবলললা, খিমাি রবমলগলছ।  03 ইছায়ও 

খটি পাইলা, িান শবিল ম্িাির থাবর িল িািইলছ। অউ িাইন বভড়ি 

মালজ িাইলিািায় িাইয়া বজরাইলা, “আমাি রাপলড়া খর ছইললা?”

 13 িান সাগবিি অরলল রইলা, “হ্জ্ি, আপলন খিা খিেিা, মানলষ 

বরলা িাইলিািায় খঠলা-খঠবল রিিা, খি আি খরলন বজরাইিা, খর আপনালি 

ছইললা?”  23 অইলল ইছায় িাইলিািায় িউেবি িাল্াবশি িইলা, খর 

িালন ছইললা।  33 খিউ খিমাি বশফা অওয়া খিবটলয় বনজি হালি ি্বজয়া 

ডিাইয়া রাবপ-রাবপ িান ছামলন আইয়া পাওি পড়ললা, আি হরলিা 

ে্বলয়া রইললা।  43 ইছায় খিবটলি রইলা, “মাই খগা, ি্মাি ইমালন ি্বম 

িাবিলায়। অেন শাবন্তলয় িাবড়ি োও, আি ই খিমাি থাবর খহফাজি িও।”

 53 িাইন অিা মালিা িইছইন, অউ সময় মবছিি হউ খনিাি িাবড় 

থাবর েিবিয়া আইয়া খনিালি রইললা, “ছাি, আপনাি প্বড় খিা আি নাই, 

দুবনয়া ছাবড় খগছইনবগ। খি হ্জ্িলি আি িরবলফ বিিাি রাম নাই।” 

 63 অইলল ইোন হ্বনয়া ইছায় হউ খনিালি রইলা, “ডিাইিা না, োবল 

এবরন রিউক্া।”  73 রইয়া িান সাহাবি বপিি, ইয়ার্ি, আি ইয়ার্িি 

ভাই হান্ান, োবল অউ বিন জন িালি আি খরউিলি িান ললগ বনলা না। 

 83 এিালি লইয়া িাইন হউ খনিাি িাবড়ি আইয়া খিেলা, মানলষ রান্া-
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রাবট, বিলাপ আি মাত্বম রিিা।  93 িাইন বভিলি বগয়া মানষলি রইলা, 

“ি্মিা ই রান্া-রাবট আি মাত্বম রিিায় খরলন? ই প্বড় খিা মিলছ না, 

োবল ঘ্মাইলছ।”  04 ইোন হ্বনয়া মানলষ িানলি বছড়াইলা। খিউ িাইন 

ম্িকুাি খরাঠা থাবর হরললি িাি রবি বিয়া, োবল প্বড়ি মা-িাফ আি সাহাবি 

অরললি লইয়া খরাঠাি হামাইলা।  14 িাইন প্বড়ি আলিা ধবিয়া রইলা, 

“টাবলথা র্ম,” মাবন, “ও প্বড়, ি্মালি রইিাম, উলঠা।”  24 হাছাউ, ম্িকুা 

প্বড় ললগ ললগ উবঠয়া আটা ধিললা, প্বড়ি িয়স আবছল িালিা িছি। ইিা 

খিবেয়া এিা আিানর িাইজ্্ি অইলগলা।  34 ইছায় এিালি হ্র্ম বিলা, 

ইিা খরউিলি হ্নাইও না। আি অউ প্বড়লি অেন োইিাি র্ন্তা খিও।

বনজি গাউ নাছািলিা হজিি ইছাি অসম্মান

6 
 হজিি ইছা হন থলন বনজি গাউ নাছািলিা িশবিফ আনলা। িান 

সাহাবি অরলও ললগ আছলা। 2 জ্ম্মািালি িাইন মবছলিা বগয়া 

িাবলম বিলা। িউি মানলষ িান িাবলম হ্নলা, হ্বনয়া িাইজ্্ি অইয়া 

রইলা, “ই খিটায় ইিা িাবলম র্য়াই থাবর পাইললা? খহ খরমলন ইিা 

ইবলম হাবছল রিলছ, আি খেিা খমালজজা অরল খিোি, ইিাি খভি 

বরিা? 3 এ খিা হউ মবিয়মি প্য়া রাঠ-খমস্ইি নায় বন? খহ ইয়ার্ি, 

ইউবছ, এহ্িা আি সাইমনি ভাই নায় বন? িাি িবনন খিা আমিাি গাউিউ 

িইিা।” ইছাি খিয়াপাি লইয়া মানষি বিলি মালজ বিবিশনা খিো বিললা।

4 খিউ ইছায় িািালি রইলা, “খের্ন্ নিীউ বনজি গাউ, বনজ 

খিশ, বনজি িাবড়, খেশ-র্ট্মি িাইিাোলনা ইজ্ি পাইন।” 5 িালি 

িাইন রয়জন খিমাবিলি আিাই বিয়া খিমাি বশফা রিলা। অইলল বহলনা 

আি র্ন্ খমালজজা জাইি রিাি উপায় অইললা না। 6 মানলষ িান উপলি 

ইমান না আনায় িাইন ে্ি িাইজ্্ি অইলগলা। িালি িাইন গাউলয় গাউলয় 

িাইলিািায় সফি রবিয়া মানষলি িাবলম বিলা।

সাহাবি অরললি িিবললগা পাঠাবন

7 ইছায় িান িালিাজন সাহাবিলি বনজি ধালিা আবনয়া, বজন-ভ্িি 

উপলি খেমিা বিয়া, দুইজন দুইজন রবি িিবলগ রালমা পাঠাইলা। 
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8 সফিি সময় োবল আিি লাবঠ ছাড়া আি র্ন্তাউ এিালি ললগ বনলি 

বিলা না। োবন-ে্িাবর, খিগ িা রমিি থবলি িাবন্য়া র্ন্ পয়সা-রবড় 

বনলিও না রিলা। 9 িাইন রইলা, “পাওি জ্িা বফবন্িায় পািিায়, 

অইলল বফন্ি এর রাপড় িালি আি র্ন্ রাপড়-ি্পড় বনও না।”  01 আি 

হ্র্ম বিলা, “ি্মিা বগয়া পয়লা খে িাবড়ি হামাইিায়, ই গাউ ছাবড়য়া 

োওয়াি আগ পেকুন্ত অউ িাবড়িউ িইও।  11 র্ন্ জাগাি মানলষ ে্বি ি্মিালি 

রি্ল না রলি, আি ি্মিাি িয়ান না হ্লন, খি হন থাবর িািবনি িালা 

ি্মিাি পাওি ধ্ইল ঝাবড়য়া ফালাইও, অউ ধ্ইল িািাি নাফিমাবনি 

সাবক্ িইলিা।”  21 খিউ সাহাবি অরলল বগয়া িিবলগ রিলা, মানষলি 

িাবগি বিলা খিৌিা রিাি লাবগ।  31 এিা িউি ভ্ি ছাড়াইলা, আি িউি 

খিমাবি মানষি মাথাি খিল মাোইয়া খিমািলি বশফা রিলা।

হজিি এবহয়া (আ:) নিীলি রািল রিা

 41 হজিি ইছাি স্নাম িাইলিািায় িবট োওয়ায় িাজা খহলিািি 

রালনাও বগয়া আবজললা। র্ন্ র্ন্ মানলষ রইলা, িাইন অইলা এবহয়া 

নিী, এইন বহিিাি বজন্া অইয়া উবঠয়া আইছইন রবিউ অউ খরিামবি 

খিোইিা।  51 খরউ রইললা, এইন অইলা হজিি ইবলয়াছ নিী। আি খরউ 

খরউ রইললা, এইন প্িানা জমানাি র্ন্ নিীি লাোন নয়া এর নিী। 

 61 ইিা হ্বনয়া খহলিালি রইললা, “এইন খিা হউ এবহয়া, খেন রল্া আবম 

রাটাইছলাম। িাইন বহিিাি বজন্া অইয়া উঠছইন।”

 71- 81 এি আলগ খহলিালি িাি ভাবি খহলিাবিয়াি মন েগ্াবনি লাবগ, 

এবহয়া নিীলি আটর রিাইয়া খজললা হািাই থইবছল। খহ িাি ভাই বফবলফি 

িউলি হাংগা রিায় নিীলয় িালি হালমশা রইিা, “আপন ভাইি িউলি 

বনয়া হাংগা রিা িম্াি জাইজ অইলছ না।”  91 এিিায় এবহয়া নিীি িায় 

খহলিাবিয়াি েি্ গছ্া আবছল। িাই এনলি রািল রিাি বনয়ি রিললা, অইলল 

পািল না।  02 খহলিালি এনলি ডিাইলিা আি জানলিা, এইন এরজন পার-

পলিজগাি রাবমল মানষ্, এিিায় হালমশা এনলি িাইি আি থাবর িািাইলিা। 

এন নবছয়ি হন্লি িাি বভিলি ধড়-ফড় রিললও খহ ইিা েি্ পছন্ রিলিা।

 12 খহলশ িাই এর স্লোগ পাইললা, খহলিািি জনম বিনি অন্ষ্ঠালনা 

িাি উবজি-নাবজি, বসপাইি অবফসাি অরল, আি গাবলল বজলাি গইনযে-
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মাইনযে হরল মানষি লাবগ োবন জ্ইি রিা অইললা।  22 অউ অন্ষ্ঠালনা 

খহলিাবিয়াি প্বড়লয় আইয়া নাি খিোইয়া হরল খমহমান আি খহলিািলি 

ে্বশ রিললা। ে্বশ অইয়া খহলিাি িাজায় প্বড়লি রইললা, “ও মা, ি্বম 

আমাি খগলছ বরিা িাও? খেিা িাইিায়, অিাউ পাইিায়।”  32 খহ রছম 

োইয়া রইললা, “ি্বম আমাি খগলছ খেিা িাইিায়, অিাউ বিম্। আমাি 

িাইজযেি অলধকুর িাইললও বিলাইম্।”

 42 অউ প্বড়লয় িাইি মাি খগলছ বগয়া বজরাইললা, “মাই খগা, আবম 

বরিা িাইিাম?” মা খহলিাবিয়ায় বহরাই বিললা, “ি্বম হউ এবহয়াি রল্া 

িাইও।”  52 প্বড়লয় জলবি রবি আইয়া িাজালি রইললা, “আবম িাইিাম, 

আপলন হউ এবহয়াি রল্া রাবটয়া এর থাললা রবি আমালি খিউক্া।” 

 62 ইোন হ্বনয়া িাজা ে্ি খিজাি অইলগল, অইলল অন্ষ্ঠানি খমহমান 

অরলি ছামলন রছম রিায় অউ প্বড়লি না রিাি র্ন্ উপায় আবছল না। 

 72- 82 খিউ ললগ ললগ িাজায় জল্ািলি হ্র্ম বিললা এবহয়াি মাথা রাবটয়া 

আনাি লাবগ। জল্ালি বগয়া খজল োনাি িবন্ হজিি এবহয়াি মাথা রাবটয়া 

এর থাললা রবি লইয়া আইললা। িাজায় ই থাল অউ প্বড়ি আলিা বিলল, 

িাই বনয়া িাইি মাি খগলছ বিললা।  92 এবহয়া নিীি সাগবিি অরলল ই 

েিি হ্বনয়া খজল থলন িান লাশ বনয়া িাফন রিলা।

পাি আজাি মানষি গাইবি োবন

 03 হজিি ইছাি িালিাজন সাহাবিলয় িিবলগ থলন বফবিয়া আইয়া 

িানলি জানাইলা, িিবললগা বগয়া বরিা বরিা রিছইন, বরলাোন িাবলম 

বিছইন।  13 অউ সময় িউি মান্ষ ইছাি খগলছ আওয়া-োওয়াি থারায় 

সাহাবি অরলল র্ন্ োনা-বপনািও স্লোগ পাইলা না। এিিায় িাইন 

সাহাবি অরললি রইলা, “ি্মিা আমাি ললগ র্ন্ বনিাই জাগাি আইয়া 

থ্ড়া বজিাও।”  23 রইয়া নাওি উবঠয়া এর বনিাই জাগাি িওয়ানা 

অইলা।  33 এিালি োওয়াি খিবেয়া িউি মানলষ বিবনবললা, খিউ 

এিা খপৌছাি আলগউ আশ-পাশি গাউয়াইন থাবর মান্ষ খিৌড়াইয়া বগয়া 

হলনা খপৌবছলগলা।  43 ইছা নাও থাবর লাবময়াউ খিেলা, িউি মানলষ 

িান িাি িাইিা। খিবেয়া এিাি িায় িান িড় িিি হামাইললা। এিা 

আবছল আ-িাোবল খমড়াি লাোন। অউ ইছায় এিালি িউি লাোন 
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িাবলম বিলা।  53 হাইজিা অইয়া হািলল িান সাহাবি অরলল রইলা, 

“হ্জ্ি, ইোন ে্ি বনিাই জাগা, আি হাইজিাও অইলগলছ,  63 খি অিা 

মানষলি বিিায় বিলাউক্া, এিা রান্া-রাছাি অিা গাউয়াইলন্তা বগয়া 

িািাি োবন-ে্িাবর লউর।”  73 ইছায় রইলা, “ি্মিাউ এিাি োবনি 

ইলন্তজাম রলিা।” সাহাবি অরলল জ্য়াপ বিলা, “আমিা বরিা দুইলশা 

বিনািি োবন লইয়া আবনয়া এিালি োওয়াইিাম বন?” দুইলশা বিনাি 

খিা পঞ্াশ আজাি খটরাি হমান।  83 িাইন রইলা, “ি্মিা িাইয়া 

খিলো, ি্মিাি খগলছ বর পবিমান রুবট আলছ।” িািা খিবেয়া রইলা, 

“ছাি, পািোন রুবট আি দুইটা বিিান মাছ আলছ।”  93 িাইন সাহাবি 

অরললি হ্র্ম বিলা, “ি্মিা অউ ঘাসি উপলি লাইন ধিাইয়া মানষলি 

িওয়াই খিও।”  04 খিউ মানলষ এরলশা জন রবি রািাি িাবন্য়া পঞ্াশ 

রািাি িইলা।  14 ইছায় হউ পািোন রুবট আি দুইটা বিিান মাছ আলিা 

লইয়া আল্াি আিশি িায় িাইয়া শ্রবিয়া আিায় রবিয়া, মানষলি 

িাবটয়া বিিাি লাবগ অউ রুবট ট্রিা-ট্রিা রবি সাহাবি অরলি আলিা 

বিলা। অউ লাোন মাছ দুইটাও িাবটয়া বিলা।  24 হরল মানলষ খপট 

ভবি োইলা।  34 োইয়া হািলল িাড়বি রুবট আি মাছি ট্রিাইন বনয়া 

িালিাটা ট্রবি ভিলা।  44 ই িলি মালজ োবল খিটা মান্ষউ পাি আজাি 

জলন িইয়া োইলা।

পাবনি উপলিবি আটা

 54 োবনি িালিউ হজিি ইছায় সাহাবি অরললি িাগিা বিলা, িািা 

নাওি রবি আওিি হপালিা িায়ি-ছয়িা গাউি োওয়াি লাবগ, িাইন অনি 

মানষলিও বিিায় বিলা।  64 মান্ষ বিিায় অইয়া হািলল িাইন খিায়া রিাি 

লাবগ পাড়ি উপলি উবঠলা।  74 িাইিি িালা সাহাবি অরলি নাও আওিি 

মাজোলনা আবছল, অইলল ইছা এরলা হ্রনাি আছলা।  84 িাইন খিেলা, 

উফিা িািাসি মালজ এিা ে্ি রষ্ট রবি িাড় িাইিা। পিািালা ইছায় 

অউ আওিি পাবনি উপলিবি আবটয়া, সাহাবি অরলি গালািায় িািালি 

পািইয়া আলগবি োইিা।  94- 05 িানলি আওিি পাবনি উপলিবি আবটয়া 

োওয়াি খিবেয়া, ভ্ি মলনা রবিয়া ডিাইয়া এিা হরলল বির-বিল্াবন 

লাগাইলা। অউ িাইন রইলা, “ডিাইও না, বহম্মি রলিা, ই খিা আবম।”
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 15 িাইন আইয়া সাহাবি অরলি নাওি উঠলিউ উফিা িািাস িম 

লইবলললা। ইিা খিবেয়া এিা আিানর িাইজ্্ি িবনলগলা।  25 অইলল 

আগি হউ রুবট-মাছি গাইবি োবনি খভি এিা ি্জলা না। এিাি বিলি 

দুয়াি খিা িন্ আবছল।

 35 আওি পাবড় খিওয়াি িালি এিা বগলনসিি এলারাি আইয়া নাও 

বভড়াইলা।  45- 55 নাও থাবর লামলিউ িালন খিবেয়া মানলষ বিবনবললা, 

আি িাইলিািায় খিৌড়া-খিৌবড় লাগাইলা। খিৌড়াইয়া িািা োিবেি খিমাবি 

অরললি পললাবি িইয়া আবনয়া, িাইন খে জাগাি আছলা অউ জাগাি 

লইয়া আইললা।  65 টাউলনা িা গাউি, অবল্লয়-গবল্লয় িাইন খেলনাউ 

িশবিফ বনিা, অলনাউ মানলষ খিমাবি অরললি আবনয়া িাজালিা িলা 

রিিা। আি িানলি বমনি-রাবজ্ রবিয়া রইিা, খিমাবি অরলল োন্ 

িান িাদ্িি খরানাোলনা ছইিা পািইন। আি খেিা ছইিা, হাছাউ এিাি 

খিমাি বশফা অইবেলিা।

ময়-ম্িববিি খগছ থাবর পাওয়া িছ্মি

7 
 িালি খজরুজাললম থাবর রয়জন খমৌলানা আি ফবিবশ মজহিি 

বরছ্ মান্ষ হজিি ইছাি খগলছ আইলা। 2 আইয়া খিেলা, ইছাি 

রয়জন উম্মলি আি না ধইয়া এমলনউ োবনি িইলগছইন। 3 আসলল 

আগি জমানাি খমৌলানা অরলি িািাইল িছ্মি মাবফর, হক্ল ইহ্বি 

আি ফবিবশ অরললও অজ্ না রবিয়া র্ন্ োবন োইন না। 4 িাজাি-আট 

থাবর র্ন্ বজবনস আনলল পার-ছাফ না রবিয়া ম্লো খিইন না, থাল-িাসন 

ধইয়া ছাফ-ছ্িিা রিা, অউ লাোন িউি িীবি-খিওয়াজ িািা মালন। 

5 এিিায় অউ খমৌলানা আি ফবিবশ অরলল ইছালি বজরাইলা, “আপনাি 

উম্মি অরলল আগি জমানাি খমৌলানা অরলি িািাইল িছ্মি খরলন 

মানইন না? িািা খিা নাপার আলি োবন োইন।”

6 িাইন জ্য়াপ বিলা, “আপনািা খিা ভন্! হজিি ইশায়া নিীলয় 

আপনাইন্তি খিয়াপালি বঠরউ রইছইন,

ইিা মানলষ ম্ে বিয়া োবল আমালি ইজ্ি রলি,

অইলল িািাি বিল আমা থলন িউি দুিই।

	 আল-মার্কুছ	 6:51	–	7:6	



A

111

 7 িািা হ্িাি োলমাো আমাি এিািি রলি,

িািাি িাবলম অরল খিা

মানষি িানাইল মনগড়া শবিয়ি।

8 খি আপনািা খিা আল্াি খিওয়া হ্র্ম-আহরাম িাি বিয়া, মানষি 

িানাইল িছ্মি আমল রিিা।” 9 ইছায় িািালি আলিা রইলা, “আল্াি 

খিওয়া হ্র্ম িাি বিয়া, বনজি মনগড়া িছ্মি রাইম রিাি ধান্া খিা 

আপনািা ে্ি ভালা রবিউ জানইন।  01 খেলা হজিি ম্ছায় রইছইন, মা-

িািালি ইজ্ি রবিও, খে মানলষ আপন মা-িাফি িিনাম গায়, িালি রািল 

রিা অইলিা।  11 অইলল আপনািা মানষলি িাবলম বিিা, র্ন্ মানলষ ে্বি 

িাি মা-িাফলি রইলায়, আমাি খেিা ছামানা বিয়া আপনাইন্তি খেজমি 

রিিাম আবছল, ইিা আল্াি নালম বলল্া বিলাইবছ,  21 খি িাি মা-িাফি 

লাবগ আি র্ন্তাউ রিা লালগ না।  31 অউ লাোন আপনািাি িাফ-িািাি 

মনগড়া বনয়ম বিয়া আল্াি রালাম িাবিল রবিবলছইন। ইোন িালিও 

আপনািা অউলা আলিা িউি রাম রিিা।”

 41 িালি ইছায় মানষলি িান রান্াি বনয়া রইলা, “আপনািা হরলল 

আমাি রথা বেয়াল রবি হ্নউক্া আি ি্জউক্া।  51- 61 িাইলি থাবর খেিা 

বজবনস মানষি বভিলি হামায়, ইিায় খিা িালি নাপার িানায় না। িিং 

মানষি বভিলি থাবর খেিা িািয়, অিায়উ িালি নাপার িানায়।”

 71 িয়ান িালি িাইন মানষি খগছ থাবর হবিয়া বগয়া ঘলিা হামাইলা, 

খিউ সাহাবি অরলল িানলি এি মাবন বজরাইলা।  81 ইছায় রইলা, “ি্মিা 

বরিা অউলাউ খিআক্ল বন? ি্মিা ি্লজা না বন, িালি থাবর খেিা বজবনস 

মানষি বভিলি হামায়, ইিায় মানষলি নাপার রিলিা পালি না।  91 ইিা 

খিা িাি বিলি বভিলি হামায় না, োবল খপটি মালজ হামায়, আি খপট 

থাবর বহিিাি িািই োয়।” ইছায় অউ িাবলম বিয়া ি্জাইলা, র্ন্জাি 

োবনউ নাপার নায়।  02 িাইন রইলা, “মানষি বভিলি থাবর খেিা িািয়, 

অিায়উ মানষলি নাপার রলি।  12 মানষি বিল থাবরউ খিা হরল নম্নাি 

র্-বিন্তা আয়; বজনা, ি্বি, ে্ন,  22 খলাভ-লালছ, পিি খেবি রিাি ধান্া, 

ছল-িি্বি, িিমাইবশ, র্-নজি, ইংসা-বনন্া, িড়াই-খিটাবগবি আি 

শয়িাবন িািয়।  32 অউ িামাম নাফিমাবন মানষি বিল থাবর িািইয়া 

িািালি নাপার িানায়।”
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গাবলল বজলাি িালি হজিি ইছাি খমালজজা 

(৭:২৪-১০:৫২)

বিধমকুী খিবটি ইমানি িল

 42 িালি ইছা অউ এলারা থলন বসবিয়া খিশি খসাি টাউনি রান্াি 

িশবিফ বনলাবগ। অলনা আইয়া িাইন এর ঘিি বভিলি ল্রাই িইলা, 

িাইলা মানলষ োন্ না জানইন িাইন আইছইন রবি। অইলল িান েিি 

িবট খগল।  52 হলনা এর খিবট মানষি প্বড়লি ভ্লি ধিায়, ইছায় িশবিফ 

আনছইন হ্বনয়া অউ খিবটলয়, জলবি রবি আইয়া িান পাওি পড়ললা। 

 62 ই খিবটি িাবড় বসবিয়া খিশি বফবনবরয়া এলারাি, অইলল মাবিলিা 

ইউনাবন ভাষায়। িাই ইছাি খগলছ বমনি-রাবজ্ রবিয়া রইললা, “হ্জ্ি, 

ভ্িি রিজা থাবর আমাি প্বড়গ্লি িািাউক্া।”  72 ইছায় রইলা, “আলগ 

বনজি হ্রুিাইলন্ত খপট ভবি োউক্া, বনজি ছািালি োবন র্রিি ছামলন 

ফালাবন বঠর নায়।”  82 খিবটলয় রইললা, “বজঅয় হ্জ্ি, আপনাি রথাউ 

বঠর, অইলল বনজি ছািালি োবনি খেিা গ্ড়া-গাড়া গালািায় পলড়, ইিা 

খিা র্রলি োয়।”  92 িাইন রইলা, “ি্বম খিা োবট মািউ মািলছা। খি 

োও, বগয়া খিলো, ভ্লি ি্মাি প্বড়লি ছাবড়য়া খগলছবগ।”  03 হাছাউ খিবটলয় 

িাবড়ি বগয়া খিেললা, িাইি প্বড় ভালা অইয়া বিছনাি হ্বিিইলছ।

োল্য়া ি্িলা খিটালি বশফা রিা

 13 িালি ইছায় খসাি এলারা থলন বসিন টাউন অইয়া, গাবলল আওিি 

হপালিা বিরাপবল এলারাি আইলা।  23 অলনা আইয়া হািলল মানলষ এর 

োল্য়া ি্িলা খিটালি িান খগলছ আবনয়া বমনি লাগাইলা, িালি আিাই 

বিিাি লাবগ।  33 িাইন এলি মানষি বভড় থলন িালি বনিাই জাগাি 

বনয়া, িাি দুইও রালনা িান আিি আংগ্ইল হািাইলা, িান ম্েি খছফ 

লাগাইয়া িাি বজফিা আিাই বিলা।  43 আি উপলি আছমালনবি িাইয়া 

লাম্বা রবি শাস ফালাইয়া রইলা, “ইফ্ফািা,” মাবন, “ে্বল োউর।” 

 53 ললগ ললগউ খিটাি রান ে্বল খগল। ি্িলাবম ছাবড় খগল, খহ পবিস্াি 
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মািা ধিললা।  63 খহলশ িাইন এিালি হ্র্ম বিলা, “েিিিাি, ি্মিা ইিা 

খরউিলি হ্নাইও না।” অইলল িাইন েলিা খিবশ না রিলা, িািা অলিা 

খিশ রবি ইিা িটাইলা।  73 িািা আিানর িাইজ্্ি অইয়া রইলা, “এইন 

খিা হরল রামউ ে্ি বনে্ি রবি রিইন। খিেিায় বন, িাইন োল্য়ালি 

হ্নাি শবতি, আি খিািালি মাবিিাি িাক্ি বিছইন।”

িাইি আজাি মানষি গাইবি োবন

8 
 িালি আিরিাি িউি মান্ষ আইয়া িান খগলছ িলা অইলা। এিাি 

খগলছ র্ন্ োবন-ে্িাবর না থারায়, ইছায় িান সাহাবি অরললি 

ধালিা বনয়া রইলা, 2 “ইিা মানষি লাবগ আমাি িড় িিি লালগি, আইজ 

বিন বিন ধবি িািা আমাি ললগ ললগ আছইন, অইলল অেন িািাি োবনি 

র্ন্তা নাই। 3 অউ হাললি এিালি বিিায় রবি িাবড়ি পাঠাই বিলল, ইিা 

পলথাউ খিউশ অইবেিা, এিা খরউ খরউ খিা িউি দুিই থাবর আইলছ।” 

4 সাহাবি অরলল রইলা, “হ্জ্ি, ই বনিাই-মরুভ্বমি মালজ খর র্য়াই 

থাবর অলিা রুবট ে্গাইয়া এিালি োওয়াইলিা?” 5 িাইন রইলা, “ি্মিাি 

খগলছ রুবট রয়োন আলছ?” এিা রইলা, “ছাি, সািোন আলছ।” 6 িাইন 

মানষলি রইলা, “আপনািা োবনি লাবগ মাবটি িইোইন।” রইয়া রুবট 

সালিাোন বনয়া আল্া পারি শ্রবিয়া আিায় রবি অেনাইন বছবড়লা, আি 

সাহাবি অরললি বিয়া িাবটয়া খিওয়াইলা। 7 সাহাবি অরলি খগলছ হ্রু 

হ্রু রয়টা বিিান মাছও আবছল, িাইন অউ মাছি লাবগ শ্রবিয়া আিায় 

রিলা, আি এিালি রইলা মানষলি িাবটয়া বিিা। 8 হরল মানলষ খপট 

ভবি োইলা। োবনি িালি খেিা িইবছল, সাহাবি অরলল অিা িলা রবিয়া 

হািলল সাি ট্রবি ভবিলগল। 9 ই িলি মালজ োবল খিটা মান্ষউ অন্মান 

িাইি আজাি জলন োইলা। িালি িাইন এিালি বিিায় বিয়া,  01 সাহাবি 

অরললি লইয়া নাওি রবি িালমান্থা বজলাি খগলাবগ।

 11 অলনা আইয়া হািলল ফবিবশ অরলল িান ললগ িরকুা-িবরকু লাগাইলা, 

আি িানলি োিাই রিাি লাবগ িািা আছমাবন র্ন্ খমালজজা খিেিা 

িাইলা।  21 ইোন হ্বনয়া ইছায় লাম্বা রবি শাস ফালাইয়া রইলা, “ই 

জমানাি মানলষ োবল খমালজজা ি্রাইন খরলন? আবম হর রথা রইয়াি, 

এিালি র্ন্জাি খমালজজা খিোইল অইলিা নায়।”  31 রইয়া িাইন এিাি 
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খগছ থাবর হবিলগলা, আি নাওি উবঠয়া বহিিাি আওিি হপালিা খগলাবগ। 

 41 সাহাবি অরলল ললগ রবি রুবট বনলি ফাউবিবললা। নাওি মালজ এিাি 

ললগ োবল এোন রুবট আবছল।  51 অউ সময় ইছায় রইলা, “ি্বমিাইন 

হ্বশয়াি অও, িাজা খহলিাি আি ফবিবশ মজহিি োবমি থাবর হ্বশয়াি 

িইও।”  61 ইোন হ্বনয়া সাহাবি অরলল রানা-রাবন রবি রইলা, “আমিা 

ললগ রবি রুবট না আনায় িাইন মলনালয় অোন রইিা।”

 71 অইলল সাহাবি অরলল বরিা মাবিিা, ইছায় ইোন ি্বজয়া িাইন 

এিালি রইলা, “ি্বমিাইন খরলন রইিায়, রুবট আনলছা না রবি আবম 

ইোন রইবছ? ি্মিা বরিা অেনও র্ন্তা জালনা না বন, র্ন্তাউ ি্লজা 

না বন? ি্মিাি বিল পাষান অইলগলছ বন?  81 ি্মিাি িউে থারলিও 

খিেিায় না বন? রান থারলিও হ্নিায় না বন? ি্মিাি মলনা পলড়ি 

না বন,  91 খেিলা আবম পাি আজাি মানষি লাবগ োবল পািোন রুবট 

বছবড়ছলাম, অউ মানলষ োইয়া হািলল ি্মিা রি ট্রবি গ্ড়া-গাড়া 

িলা রিছলায়?” এিা রইলা, “হ্জ্ি, িালিা ট্রবি।”  02 িাইন বহিিাি 

রইলা, “আইছো, আবম খেিলা িাইি আজাি মানষি লাবগ সািোন রুবট 

বছবড়ছলাম, মানলষ োইয়া হািলল ি্মিা রয় ট্রবি িলা রিছলায়?” 

এিা রইলা, “সাি ট্রবি।”  12 অউ িাইন রইলা, “এিিালিও ি্মিা 

ি্জলায় না বন?”

আন্াি িউে ভালা রিা

 22 িালি ইছায় িান সাহাবি অরললি লইয়া িায়ি-ছয়িা গাউি 

আইলা, আইয়া হািলল মানলষ এর আন্া খিটালি িান খগলছ আবনয়া 

রইললা খিটাগ্লি আিাই বিিাি লাবগ।  32 ইছায় অউ খিটাি আলিা ধবি 

গাউি িালি লইয়া খগলা। বগয়া িান ম্েি খছফ খিটাি িে্ি লাগাইয়া 

িাি গিলিা আি বিয়া রইলা, “ওিা, ি্বম র্ন্তা খিেিায় বন?”  42 খিটায় 

িউে ে্বলয়া িাইয়া রইললা, “বজঅয় হ্জ্ি, আবম খিা মান্ষ খিেিাম, 

অইলল ইিালি গাছি লাোন লালগি, এিা আটা-উবট রলিি।”  52 খিউ 

ইছায় আিরিাি িাি িে্ি উপলি আিাই বিলল, খহ ভালা রবি িাইললা 

আি হক্লিা পবিস্াি খিেল।  62 ইছায় িালি িাি িাবড়ি পাঠাই বিয়া 

রইলা, “হ্লনা, িায়ি-ছয়িা গাউি আি হামাইও না।”
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হজিি ইছাউ আল্াি ওয়ািা রিা আল-মসী

 72 িালি িাইন আি সাহাবি অরল বরছবিয়া-বফবলবপ টাউনি 

রান্া-রাছাি গাউয়াইলন্তা খগলা। পলথা িান সাহাবি অরললি বজরাইলা, 

“রওছাইন, মানলষ আমাি খিয়াপালি বরিা মলনা রিইন, আবম খর?” 

 82 এিা জ্য়াপ বিলা, “খরউ রয়, আপলন হজিি এবহয়া। খরউ রয় ইবলয়াছ 

নিী। খরউ খরউ রইন, আপলন অইনযে র্ন্ নিী।”  92 অউ িাইন রইলা, 

“অইলল ি্মিা বরিা মলনা রলিা, আবম খর?” সাহাবি বপিলি জ্য়াপ 

বিলা, “আপলনউ আল্াি ওয়ািা রিা হউ আল-মসী।”  03 িাইন এিালি 

হ্বশয়াি রবি রইলা, “ি্মিা আমাি খিয়াপালি খরউিলি হ্নাইও না।”

পয়লা িাি বনজি মউিি আগাম েিি

 13 িালি িান সাহাবি অরললি অউ িয়ান হ্নাইলা, “আবম বিন-আিলম 

িউি দুে-মবছিি প্য়াবন লাগি। ম্িববি অরলল, িড় ইমাম অরলল, আি 

খমৌলানা অরললও আমালি মানিা নায়। আমালি রািল রিা অইলিা, অইলল 

মউিি বিন বিন িালি বহিিাি বজন্া অইয়া উঠা লাগি।”  23 িাইন ে্ি 

ে্লালমলা রবি ইিা রইলা। এিিায় বপিলি িানলি আলগা হিাইয়া বনয়া 

রইলা, “হ্জ্ি, সািধান, ইলা মাি মািইন না োন্।”  33 ইছায় সাহাবি 

অরলি িায় ম্ে বফিাইয়া বপিিলি ধামবর বিয়া রইলা, “ধ্ি ইিবলছ, 

আমাি খগছ থাবর িাগ! ি্ই আল্াই ম্নশালি িাি বিয়া, মানষি লাোন 

বিন্তা রিলি।”

 43 িালি িান সাহাবি আি আম মানষলিও িান ধালিা বনয়া রইলা, 

“হ্লনা, আমাি িবিরায় খরউ বজলন্বগ রাটাইলি িাইলল, খহ িাি বনজি 

ে্বশলয় িলা িাি খিউর। িাি আপন দুে-রষ্টি সবলি িইয়া লইয়া আমাি 

েলি আউর।  53 খে জলন িাি বনজি স্াধীলন িললিা িায়, খহ িাি হাছািি 

বজলন্বগ ে্য়াইবলি। অইলল খে জলন আমাি লাবগ আি আল্াি খিওয়া 

ে্শ-েিবিি লাবগ িাি জান বিলায়, খহ িাি হাছািি বজলন্বগ িািাইলিা। 

 63 খরউ ে্বি আস্া দুবনয়াি মাবলর িবনয়াও িাি হাছািি বজলন্বগ, মাবন 

আলেি ে্য়াইলায়, খি িাি র্ন্ ফায়িা অইললা বন?  73 খহলশ হাছািি 
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বজলন্বগ পাওয়াি লাবগ খহ র্ন ধন বিলাইলিা?  83 হ্নউক্া, ই জমানাি 

খিইমান আি গ্নাগাি অরলি মালজ, খরউ ে্বি আমাি লাবগ িা আমাি 

িাবলমি লাবগয়া ম্ে ল্রায়, খি আবম বিন-আিম খেিলা পবিত্র বফবিস্া 

অরললি ললগ লইয়া, আমাি গাইবি িাফি শান-িজবল্লয় জগলিা বহিিাি 

আইম্, অউ সময় আবমও এিালি খিেলল ম্ে ল্রাইম্।”

হজিি ইছা রুহ্ল্াি ন্িাবন ছ্িি

9 
 হজিি ইছায় িান সাহাবি অরললি রইলা, “আবম ি্মিালি হাছাউ 

রইিাম, ইলনা ইলাোন রয়জন আবজি আছইন, খেিা আল্াি 

িািশাইি শান-িজবল্লি বনজি িউলে না খিোি আলগ মউি অইলিা নায়।” 

2 ইোন রওয়াি ছয়বিন িালি িাইন োবল হজিি বপিি, ইয়ার্ি আি 

হান্ানলি লইয়া উিা এর পাড়ি উপলি উবঠলা। অউ বিলনা জনি িউেি 

ছামলন িান বনজি ছ্িি িিবল খগল। 3 িান বফন্ি খলিাছ অলিা খিবশ 

ধলা িরিরা অইললা খেন, দুবনয়াি র্ন্ ধ্পায়উ ইলা িরিরা রবি খধায়াি 

িাক্ি নাই। 4 সাহাবি অরলল হজিি ম্ছা আি ইবলয়াছ নিীলি খিেলা, 

এিা আইয়া হজিি ইছাি ললগ িািবিি রিিা। 5 খিউ বপিলি রইলা, 

“হ্জ্ি, আমিা খিা অলনা আবছ, ে্ি ভালা অইলছ। আমিা বিনোন খডিা 

বিয়াি রবিলাই, এোন আপনাি লাবগ, এোন হজিি ম্ছা আি এোন 

ইবলয়াছ নিীি লাবগ।” 6 এিা ে্ি খিবশ ডিাই খগছলা, এিিায় বরিা 

মাবিিা র্ন্ িাল পাইলা না। 7 অউ সময় গাইবি এর খমঘি ট্রিায় 

আইয়া এিালি গ্বিবলললা, আি অউ ট্রিা থাবর গাইবি আওয়াজ অইললা, 

“এইনউ আমাি োছ মায়াি জন, ি্মিা এন নবছয়ি হ্লনা।” 8 বঠর অউ 

সময় িািা িাইলিািায় িাইয়া োবল ইছা ছাড়া আি খরউিলি ইলনা খিেলা 

না। 9 িালি পাড় থাবর লাবময়া আইিাি িালা ইছায় এিালি হ্র্ম বিলা, 

“আইজ খেিা খিেলায়, আবম বিন-আিম মিা থাবর বজন্া অইয়া উঠাি 

আগ পেকুন্ত ইিা আি খরউিলি হ্নাইও না।”

 01 এিা িান হ্র্ম মানলা, অইলল মিা থাবর বজন্া অওয়াি খভি বরিা 

অোন না ি্জায়, িািা এলর-অইলনযে বজরাইলা।  11 িালি ইছাি খগলছ আিজ 

রিলা, “হ্জ্ি, খমৌলানা অরলল খরলন রইন, হজিি ইবলয়াছ নিীলয় পয়লা 

িশবিফ আনা জরুি?”  21 িাইন রইলা, “ইোন হাছা রথা, পয়লা হজিি 
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ইবলয়ালছ আইয়া হক্লিা আগি হাললিা বফিাই আনিা। অইলল বিন-আিমি 

খিয়াপালি আল্াি রালালমা খরলন খলো অইলছ, িাইন ে্ি দুে-মবছিি 

প্য়াবন লাগি, মানলষ িানলি রি্ল রিিা নায়?  31 আবম ি্মিালি রইয়াি, 

ইবলয়াছ নিীি খিয়াপালি পার বরিালিা খেলা খলো আলছ, অলাোনউ িাইন 

আইছলা। মানলষও িান ললগ খেিা মলনালয় অিা রিলছ।”

বজনি আছি আলা প্য়ালি ভালা রিা

 41 ইছায় অউ বিলনা জনলি লইয়া পাড় থলন লাবময়া িাবর সাহাবি 

অরলি খগলছ আইয়া খিেলা, িউি মান্ষ আইয়া িাইলিািায় িলা অইছইন, 

আি রয়জন খমৌলানায় এিাি ললগ িরকুা-িবরকু রিিা।  51 ইছালি খিবেয়াউ 

মান্ষ িাইজ্্ি অইয়া, খিৌড়াইয়া আইয়া িানলি ছালাম রিলা।  61 িাইন 

অউ খমৌলানা অরললি বজরাইলা, “আপনািা বরিা লইয়া এিাি ললগ 

িরকু রিিা?”

 71 বভড়ি মাজ থাবর এরজলন রইললা, “ছাি, আমাি প্য়াগ্লি লইয়া 

আপনাি খগলছ আইছলাম, অগ্লি খিািা বজলন আছি রিলছ।  81 অউ বজলন 

িালি খেিলাউ ধলি, িালি আছাড় মাবিয়া মাবটি ফালায়। িাি ম্ে থাবর 

খফনা িািয়, িালিা রিট লাবগয়া ডাট্া অইোয়। আবম িালি লইয়া আপনাি 

সাহাবি অরলি খগলছ আইছলাম, অইলল এিা পািছইন না।”  91 খিউ ইছায় 

রইলা, “হায়লি খিইমান অরল! আবম আি রয়বিন ি্মিাি ললগ িইম্, 

ি্মিাি জালা রয়বিন সইেযে রিম্? আইছো, প্য়ালি অলনা আন।”  02 মানলষ 

প্য়ালি িান খগলছ আনলা। িালন খিবেয়াউ বজলন িালি ে্ি জাবিয়া ধিল। 

প্য়ায় মাবটি পবড়য়া ম্েি খফনা িাি রবি গড়া-গবড় লাগাইললা।  12 ইছায় 

িাি িাফলি বজরাইলা, “িাি ই িশা রিবিন থাবর?” খিটায় রইললা, 

“হ্রুমান থাবরউ।  22 আি ই বজলন িালি মাবিবললিা রবি িউি িাি িালি 

আগ্বনি আি পাবনি ফালাইলছ। অেন আপলন ে্বি পািইন, খি আমিালি 

িয়া রিউক্া।”  32 ইছায় রইলা, “ে্বি পািইন, ই রথাি মাবন বরিা? খে 

এবরন রলি িাি লাবগ হক্লিাউ অয়।”  42 অউ খিটায় জ্লি জ্লি রইললা, 

“হ্জ্ি, আবম এবরন রিবছ। আমাি ইমানি রমজ্বি হিাই খিউক্া।” 

 52 আলিা িউি মান্ষ খিৌড়াইয়া িান খগলছ আইিা খিবেয়া, িাইন বজনলি 

ধামবর মাবি রইলা, “অই োল্য়া আি খিািা বজন, আবম হ্র্ম বিয়াি, এি 
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খগছ থাবর িািইো। িালি আি র্ন্বিন ধবিছ না।”  62 ইোন হ্বনয়া বজলন 

িালি ে্ি জ্লি বির বিয়া জািা মাবি ছাবড়য়া খগললাবগ। খিউ ই প্য়া ম্িকুাি 

লাোন মাবটি পবড় িইলছ খিবেয়া মানলষ রইলা, “এ খিা মািা খগলছ।” 

 72 অইলল ইছায় িালি আলিা ধবি ি্ললিউ খহ উিাই খগল।

 82 িালি িাইন ঘলিা হামাইয়া হািলল সাহাবি অরলল িানলি বনিালায় 

বজরাইলা, “হ্জ্ি, আমিা পািলাম না খরলন?”  92 িাইন জ্য়াপ বিলা, 

“খিায়া না রিলল আি র্ন্মলন্তউ ই লাোন বজন ছাড়াইল োয় না।”

দুছিা িাি বনজি মউিি আগাম েিি

 03 িালি হরলল বমবল ই জাগা ছাবড়য়া গাবলল বজলাি মালজবি িওয়ানা 

অইলা। িাইলা, মানলষ োন্ ইিা না জানইন।  13 অউ সময় খিা িান সাহাবি 

অরললি িাবলম খিওয়াি আছলা, িাইন রইলা, “আবম বিন-আিমলি 

মানষি আলিা ধিাই খিওয়া অইলিা, রািল রিা অইলিা, আি মউিি 

বিন বিন িালি বহিিাি বজন্া অইয়া উঠম্।”  23 সাহাবি অরলল িান ই 

িাবলমি র্ন্ খভি ি্জলা না, আি িান খগলছ বজরাবনিও সাওস পাইলা না।

িাবম মান্ষ খর?

 33 িালি ইছায় িান সাহাবি অরললি লইয়া রফিনাহ্ম টাউলনা আইলা। 

আইয়া ঘলিা হামাইয়া এিালি বজরাইলা, “পলথা ি্মিা বরিা লইয়া িরকু 

রিলায়?”  43 এিা ম্ে িন্ রবি িইিইলা। আসলল পলথা িািা িরকু 

রিছলা, িািাি মালজ খর হরল থাবর িাবম মান্ষ।  53 ইছা িইলগলা, 

িইয়া এিা িালিাজনলি িান ধালিা বনয়া রইলা, “খরউ ে্বি িাবম মান্ষ 

অইলিা িায়, খি খহ হরলি েলি িইলি অইলিা। আি হরলি খেজমি রিা 

লাগলিা।”  63 িালি এর হ্রুিালি আবনয়া এিাি ছামলন উিা রিাইলা। িালি 

র্ললা লইয়া রইলা,  73 “খে জলন আমাি লাবগ অউ হ্রুিাি লাোন র্ন্ 

ছািাললি রি্ল রলি, খহ আমালিউ রি্ল রলি। আি আমালি খে রি্ল রলি, 

খহ োবল আমালি নায়, আমালি খেইন খিবজছইন িানলিও রি্ল রিললা।”

 83 িান সাহাবি হান্ালন রইলা, “হ্জ্ি, আমিা এর খিটালি খিেবছ, খহ 

আপনাি নাম লইয়া বজন্াি ছাড়ায়। খিবেয়া আমিা িালি বনলষধ রিবছ, 
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খহ খিা আমিাি িবিরাি মান্ষ নায়।”  93 িাইন রইলা, “এলি বনলষধ 

রবিও না। আমাি নাম লইয়া খরউ খরিামবি খিোবনি িালি, খহ অলিা 

জলবি আমাি বগিি গাইলিা পািলিা নায়।  04 খেিা আমিাি বিপলক্ নায়, 

িািা খিা আমিাি পলক্।  14 হ্লনা, আবম হাছা রথা রইয়াি, আল-মসীি 

িবিরাি মান্ষ অওয়াি োবিলি, খরউ ে্বি ি্মিালি এর খগলাস পাবন 

োওয়ায়, খি খহ এি প্রুস্াি পাইলিাউ পাইলিা।

বিপ্ থাবর হ্বশয়াি িওয়া

 24 “আি আমাি িবিরাি অউ হ্রু-ম্রু এরজনলি ে্বি খরউ িাি 

ইমানি পলথ িাধা খিয়, খি এি িাইলি িাি লাবগ আলিা ভালা অইলিা, 

িাি গলাি পাথি িাবন্য়া িবিয়াি ফালাই খিওয়া।  34 ি্মাি আি ে্বি 

ি্মাি বিপ্ অইোয়, খি আি রাবটয়া ফালাই খিও।  44 দুইও আি লইয়া 

জাহান্াবম অওয়া থাবর, এর আি লইয়া জান্ালিা োওয়া ি্মাি লাবগ 

ভালা। জাহান্ামি আগ্ইন খিা র্ন্বিন বনলভ না।  54 ি্মাি পাও ে্বি 

ি্মাি বিপ্ অইোয়, খি পাও রাবটয়া ফালাই খিও। দুইও পাও লইয়া 

জাহান্ালমা জলা থাবর, খলংড়া অইয়া জান্ালিা োওয়া ি্মাি লাবগ ভালা। 

 64- 74 ি্মাি িউে ে্বি ি্মাি বিপ্ অইোয়, খি িউে ি্বলয়া ফালাই খিও। 

দুইও িউে লইয়া জাহান্ালমা জলা থাবর, রানা অইয়া আল্াি িািশাইি 

িাবেল অওয়া ি্মাি লাবগ ভালা।  84 ই জাহান্ামি বিছে্ অরল মলি না, 

আি বহনি আগ্ইনও র্ন্বিন বনলভ না।

 94 “হ্লনা, পিলির মান্ষউ আগ্বনি ন্নিা অইলিা।  05 ন্ন খিা ভালা 

বজবনস, অইলল ন্লন ে্বি িাি ন্নিা গ্ন ে্য়াইলায়, খি িালি আি ন্নিা 

িানাইল োইলিা বন? ি্মিা োিবেি বিলি মালজ ই ন্ন রাইম িালো, আি 

এলর-অইলনযে শাবন্তলয় িসি রলিা।”

িালারি ম্ছলা

10 
 রফিনাহম্ থাবর হজিি ইছা এহব্িয়া বজলাি আইলা, আি 

জিকুান গাংগি হপালিা খগলা। অলনা আইলল বহিিাি িউি মানষ্ 

আইয়া িান খগলছ িলা অইলা। িাইনও িান খিওয়াজ মাবফর এিালি িাবলম 
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বিলা। 2 অউ সময় িানলি পবিক্া রিাি বনয়লি ফবিবশ মজহিি রয়জলন 

আইয়া বজরাইললা, “ছাি, রউক্াছাইন, িউলি িালার খিওয়া জাইজ 

আলছ বন?” 3 িাইন জয়্াপ বিলা, “হজিি মছ্ায় আপনাইন্তলি বরিা 

িািাইছইন?” 4 িািা রইলা, “িাইন রইছইন, িালার নামা খলবেয়া হাবি 

িউ িালার খিওয়া জাইজ আলছ।” 5 ইছায় রইলা, “িম্িাি বিল পাষান 

গবিলরউ মছ্া নিীলয় ই মছ্লা খলেছইন। 6 অইলল এওোন খিা খলো আলছ, 

আল্ায় পয়লা আিম আি হাওয়ালি মিকু আি আওিি িানাই পয়িা রিছইন। 

7 এিিায় মানলষও িািাি মা-িাফলি থইয়া িউি ললগ আবশর অইিা। 

8 জামাই আি িউ এর রায়া অইিা। িািা দুই িইিা নায়, এর অইিা। 

9 খি আল্ায় খেিা জ্ড়া লাগাইছইন, মানলষ ইিালি আলগ না রিউর।”

 01 িালি সাহাবি অরলল ঘলিা হামাইয়া, বহিিাি িানলি অউ ম্ছলা 

বজরাইলা।  11 খিউ ইছায় রইলা, “খে মানলষ িাি িউলি িালার বিয়া 

আির খিবটলি বনরা রলি, খহ অউ িউি ললগ বজনা রলি।  21 অউলা 

িউলয়ও ে্বি বনজি জামাইলি িালার বিয়া আির খিটাি খগলছ বনরা 

িয়, খি িাইও বজনা রলি।”

হ্রু হ্রুিাইন্তি খিয়াপালি িাবলম

 31 িালি মানলষ হ্রু হ্রু হ্রুিাইন্তলি লইয়া ইছাি খগলছ আইলা 

িািালি আিাই বিিাি লাবগ। অইলল সাহাবি অরলল এিালি িরা-জরা 

রিলা।  41 ইিা খিবেয়া ইছা নািাজ অইয়া িািালি রইলা, “হ্রুিাইন্তলি 

আমাি খগলছ আইলি মানা রবিও না, আল্াি িািশাই খিা এিাি লাোন 

মানষি লাবগউ।  51 আবম হর রথা রইিাম, হ্রু হ্রুিাইলন্ত খেলা িড়ি 

শাসন মানইন, আল্াি শাসনলি অউ লাোন না মানলল, মান্ষ র্ন্মলন্তউ 

আল্াি িািশাইি হামাইলিা পািলিা নায়।”  61 িালি িাইন িািালি র্ললা 

লইয়া িািাি মাথাি আি িাবেয়া খিায়া রিলা।

গবিি আি ধবনি খিলহস্

 71 হজিি ইছা খেিলা িািইয়া িওয়ানা অইলা, অউ সময় এর খিটা 

খিৌড়াইয়া আইয়া আট্ গাবড়য়া িান ছামলন িইয়া রইললা, “উস্াি, আপলন 
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খিা খমলহিিান। খি আমালি িািাই খিউক্া, আলেি পাওয়াি লাবগ আবম 

বরিা রিিাম?”  81 িাইন রইলা, “আমালি খরলন খমলহিিান রইিায়? 

এর আল্া ছাড়া আি খরউ খমলহিিান নায়।  91 ি্বম খিা খিৌিাি বরিািি 

হ্র্ম জালনা। ে্ন রবিও না, বজনা রবিও না, ি্বি রবিও না, বমছা সাবক্ 

বিও না, টগা-টবগ রবিও না, মা-িাফলি ইজ্ি রবিও।”  02 খিটায় রইললা, 

“ছাি, আবম খিা হ্রুমান থলনউ ইিা আমল রবিয়াি।”  12 খিউ ইছায় 

মায়াি নজলি িাি িায় িাইয়া রইলা, “োবল এোন বজবনস ি্মাি িাবর 

িইলছ। ি্বম োও, বগয়া ি্মাি হরল ধন-ছামানা খিবিয়া গবিি অরললি 

বিলাই খিও। খিউ ি্বম খিলহলস্া ি্মাি ছামান রামাইিায়। িালি আইয়া 

আমাি উম্মি অইও।”  22 ইোন হ্বনয়া খিটাি ম্ে রালা অইলগল। িাি 

িউি ধন-ছামানা আবছল রবি মলনা দুে লইয়া খগলবগ।

 32 খিউ ইছায় িাইলিািায় িাইয়া িান সাহাবি অরললি রইলা, 

“ধবন মান্ষ আল্াি িািশাইি হামাবন িড় মশবরল।”  42 ইোন 

হ্বনয়া এিা িাইজ্্ি অইলগলা। ইছায় বহিিাি রইলা, “িািা অরল, 

খিেিায়বন, দুবনয়াবি ধন-ছামানাি উপলি খেিা ভিসা রলি, আল্াি 

িািশাইি হামাবন িািাি লাবগ িউি মশবরল।  52 ধবন মান্ষ আল্াি 

িািশাইি হামাবনি িাইলি, ছ্ইি ফ্লড়বি উট হামাবন আলিা স্জা।” 

 62 ইোন হ্বনয়া সাহাবি অরল আলিা িাইজ্্ি অইয়া এলর-অইলনযে 

রইলা, “খি র্ন মানলষ নাজাি হাবছল রিি, খর খিহাই পাইলিা?” 

 72 ইছায় এিাি িায় িাইয়া রইলা, “মানষি লাবগ অসম্ভি অইলিা পালি, 

অইলল আল্াি নজলিা ইিা খিা মাম্বল। িাইন হরলিাউ পািইন।” 

 82 সাহাবি বপিলি রইলা, “হ্জ্ি, আমিা খিা হরলিা ফালাই থইয়া 

আপনাি েলি আইবছ।”  92 িাইন রইলা, “আবম ি্মিালি হর রথা 

রইিাম, খে মানলষ আমাি লাবগ আি আল্াি িািাইল ে্শ-েিবিি 

লাবগ বনজি িাবড়-ঘি, মা-িাফ, ভাই-িইন, প্য়া-প্বড়, জবম-বমিাস 

ছাবড় বিলছ,  03 খহ অউ দুবনয়াি ইিাি এরলশা গ্ন খিবশ িাবড়-ঘি, 

মা-িাফ, ভাই-িইন, প্য়া-প্বড়, জবম-বমিাস পাইি। ইিাি ললগ 

খহ জ্ল্ম-িরবলফও পাইি। িািি বজলন্বগি খহ আলেিও পাইি। 

 13 অইলল খেিা পয়লা রািালিা আছইন, এিাি মালজ িউি জন েলি 

পবড়বেিা, আি খেিা েিি রািালিা আছইন, িািাি িউি জন পয়লা 

রািালিা আইিা।”
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বিছিা িাি বনজি মউিি আগাম েিি

 23 হজিি ইছায় িান সাহাবি অরললি লইয়া খজরুজালললমা োইিা। 

িাইন আলগ অইয়া আবটিা, আি সাহাবি অরল ডিাই ডিাই েলি েলি 

োইিা। আলিা খেিা িান েলি অইয়া োইিা িািাি জালনাও ডি আবছল। 

ইছায় িান িালিাজন সাহাবিলি আলগা হিাইয়া বনয়া বহিিাি রইলা, িান 

র্ন িশা ঘবটলিা।  33 িাইন রইলা, “হ্লনা, আমিা অেন খজরুজাললম 

োইিাম। হলনা আবম বিন-আিমলি ধবিয়া িড় ইমাম আি খমৌলানা অরলি 

আলিা সবপ খিওয়া অইলিা। িািা বিিাি রবিয়া রািল রিাি িায় বিিা। 

আমালি বিধমকুী জাবিি আলিা সমজাই বিিা।  43 অউ বিধমকুী অরলল 

ঠাট্া-মশরিা রবিয়া, শবিললা খছফ বছটাইয়া, খিজ্ইিা িাি্র মািিা, 

আি রািল রিিা। মউিি বিন বিন িালি বহিিাি বজন্া অইয়া উঠম্।”

মন্তী অওয়াি লাবগ অন্লিাধ

 53 িালি বজিব্িয়াি দুই পি্ ইয়ার্ি আি হান্ান নামি দুইও সাহাবি 

হজিি ইছাি খগলছ আইয়া রইলা, “হজ্ি্, আমিা এোন আিবজ লইয়া 

আইবছ, মলনা রিিাম, আপলন আমিাি আিবজোন িােিা।”  63 িাইন 

রইলা, “আবম িম্িাি লাবগ বরিা রিিাম, িম্িা বরিা িাইিায়?”  73 এিা 

রইলা, “আপলন খেিলা পি্াপি্ িাপটি ললগ িাজ গবিি িইিা, অউ সময় 

আমিা এরজনলি আপনাি ডাইনি গবি, অইনযে জনলি িাউওি গবিোন 

বিিা।”  83 ইছায় রইলা, “িম্িা খিা িজ্িায় না িম্িা বরিা িাইিায়। 

আবম খে িরবলফি বপয়ালাবি োইম,্ ইিা র্ন ্িম্িা োইিায় পািিায় বন? 

আবম খে িরবলফি খগাছল রিম,্ িম্িা ইিা পািিায় বন?”  93 িািা রইলা, 

“বজঅয় পািম।্” িাইন রইলা, “আইছো, আবম খে বপয়ালাবি োইম,্ িম্িাও 

অগব্ি োইিায়। আবম খে খগাছল রিম,্ িম্িাও অউলা রিিায়।  04 অইলল 

আমাি ডাইন িা িাউ গালাি িওয়াবনি এেবিয়াি আমাি আলিা নায়। ই গবি 

অরল খেিাি লাবগ জই্ি রিা অইলছ, োবল িািাউ পাইিা।”  14 িাবর িশজন 

সাহাবিলয় ইয়ার্ি আি হান্ানি ই আিবজ হ্বনয়া েি্ বিিতি অইলা।  24 খিউ 

ইছায় এিা হরললি এোলনা িলা রবিয়া রইলা, “িম্িা খিা জালনা, বিধমকুী 
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জাবিি িাজা অরল িািাি প্রজাি মব্নি অয়। িািাি জবমিাি অরলল বনজি 

গল্ামি উপলি খিটাবগবি রলি।  34 অইলল িম্িাি মালজ ইলা অওয়া বঠর 

নায়। িম্িাি খরউ িাবম িনলি িাইলল, খহ িম্িাি খেজমি রিউর।  44 আি 

খরউ িড় অইলি িাইলল, খহ হরলি গ্লাবম রিউর।  54 মলনা িাবেও, আবম 

বিন-আিলমও খেজমি পাওয়াি আইবছ না, আইবছ খিা খেজমি রিাি। 

আি িউি মানষি জান িািাবনি লাবগ বনজি জান বিলাই খিওয়াি আইবছ।”

আন্া খিটালি বশফা রিা।

 64 হজিি ইছায় িান সাহাবি অরল লইয়া বেবিলহা টাউলনা আইলা। 

িালি এিালি আি আলিা িউি মানষলি লইয়া টাউন থাবর িািবনি িালা, 

িীময়ি প্য়া িিিীময় নামি এর আন্া খিটায় পথি ধালিা িইয়া বভর 

রিাি আবছল।  74 এইনউ নাছািি গাউি ইছা, ইোন হ্বনয়া খিটায় জ্লি 

বিল্াই বিল্াই রইললা, “ও ইছা, হজিি িাউিি আওলাি, আমালি িহম 

রিইন।”  84 বিল্াবন হ্বনয়া িউলি রইলা, “ি্প, বিল্াইছ না।” অইলল খহ 

আলিা জ্লি বিল্াইয়া রইললা, “িাউিি আওলাি, আমালি িহম রিইন।” 

 94 িাি বিল্াবন হ্বনয়া ইছায় িম লইয়া রইলা, “এলি অলনা আলনা।” মানলষ 

অউ আন্া খিটালি রইলা, “ডিাইও না, আও। হ্জ্লি ি্মালি ডাবরিা।” 

 05 খিউ খিটায় িাি শবিলি িাদ্ি ে্বলয়া, ফালবি উবঠয়া িান রান্াি 

খগল।  15 ইছায় িালি বজরাইলা, “ি্বম বরিা িাওিা? আবম ি্মালি বরিা 

রিিাম?” খিটায় রইললা, “হ্জ্ি, আবম িউলে খিেিাম িাই।”  25 িাইন 

রইলা, “আইছো োও, ি্মাি ইমানি িললউ ি্বম ভালা অইলায়।” রইলিউ 

িাি খিোি শবতি আইললা আি ইছাি েলি েলি িওয়ানা অইললা।

খজরুজাললম টাউলনা হজিি ইছা 

(১১:১-১৩:৩৭)

িািশাি খিলশ খজরুজালললমা হামাবন

11 
 হজিি ইছায় িান সাহাবিলি লইয়া খজরুজাললমি রাছাি, 

জয়ি্ন পাড়ি ললগ িায়ি-আবনয়া আি িায়ি-ফাইজ্া গাউি 
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আইয়া আবজলা। অলনা আইয়া িান দুইজন সাহাবিলি রইলা, 2 “ি্মিা 

দুইও জন ছামনি অউ গাউি োও। বগয়া গাউি হামাইলিউ খিেিায় 

এগ্ গাধাি িাইচ্া িান্া আলছ। এি উপলি খরউ র্ন্বিন ছওয়াি অইলছ 

না। অগ্ি গলাি িবড় ে্বলয়া অলনা লইয়া আইও। 3 খরউ বজরাইলল 

রইও, হ্জ্িি িিরাি আলছ, এিিায় বনিাম। িাইন জলবি রবি বফিি 

বিলাইিা।” 4 িান হ্র্ম মাবফর এিা খগলা। বগয়া খিেলা, হাছাউ পথি 

রান্াি এর িাবড়ি উঠালনা গাধাি িাইচ্া িান্া আলছ। খিবেয়া এিা িাি 

িান্ ে্বলিা িাইলা, 5 অউ সময় হলনা উিা রয়জন মানলষ বজরাইলা, 

“ওিা, ি্মিা ই িাইচ্াি িবড় ে্লিায় খরলন?” 6 খিউ ইছায় খেলা 

বহরাই বিছলা, এিা অউলাউ জ্য়াপ বিলা। ইোন হ্বনয়া মানলষ আি 

র্ন্তা রইলা না। 7 গাধাি িাইচ্া লইয়া ইছাি খগলছ আইয়া হািলল, 

মানলষ বনজি গিিি িাদ্ি ে্বলয়া গাধাি বপবঠি বিছাইলা। িালি িাইন 

এি উপলি িবড়লা। 8 আলিা িউি মানলষ িািাি গিিি িাদ্ি ে্বলয়া 

পথি মালজ বিছাই বিলা, আি িউলি গাছি পািাইন বছবড়য়া আবনয়া পলথা 

বিছাইলা। 9 ইছাি ললগ অইয়া আলগ-েলি খেিা োওয়াি আবছল, এিা 

জ্লি জ্লি এলান বিলা,

“মািহািা! মাি্িি নালম খেইন িশবিফ আনিা,

িান িাবিফ অউর।

  01 আমিাি ম্ল-ম্িববি িাউিি িািশাই রাইম অি,

আল-হামদুবলল্া! খিলহলস্াও মািহািা!”

 11 খজরুজাললম আইয়া িাইন পবিত্র িায়ি্ল-ম্রাদ্লছা হামাইলা আি 

িাইলিািায় িাইয়া হরলিা খিেলা। িালি হাইজিা অইোওয়ায় িান িালিাজন 

সাহাবিলি লইয়া িায়ি-আবনয়াি খগলাবগ।

 21 িািি বিন িায়ি-আবনয়া থাবর বিিায় অওয়াি সময় িান খপলটা ভ্র 

লাগললা।  31 অউ িাইন দুিই থাবর পািায় ভিা এগ্ ড্ম্ি গাছ খিবেয়া, 

অগ্ি ফল োওয়াি বনয়লি গাছি ধালিা খগলা। অউ সময় ড্ম্ি গালছা 

ফল ধিাি বিন নায়। িাইন বগয়া খিেলা, গাছি মালজ োবল পািা, র্ন্ 

ফল নাই।  41 িাইন অউ গাছলি রইলা, “আি র্ন্বিন খরউ োন্ ি্মাি 

ফল না োয়।” িান ই ি্বল সাহাবি অরলল হ্বনবললা।
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খজরুজাললমি রািা শবিফলি পার-ছাফ রিা

 51 িালি খজরুজাললম আইয়া িাইন পবিত্র িায়ি্ল-ম্রাদ্লছা হামাইলা। 

আি রািা ঘিি সীমানাি েলিা েবিি-বিবরি রািিাবি আবছল, ইিালি 

খেিাই বিলা। িাইন খটরাি িাট্াি রািিাবি অরলি খরশ িাক্স, আি 

পালিা খিিিা অরলি আসন উল্টাইয়া ফালাই বিলা।  61 িায়ি্ল-ম্রাদ্ছি 

উঠালনবি র্ন্জাি মাল-ছামানা লইয়া িলািল রিলি বনলষধ বিলা।  71 িাইন 

িাবলম বিলা, “আল্াি রালালমা িািাইল অইলছ না বন, আমাি ঘিলি 

দুবনয়াি িামাম জাবিি এিািি োনা রইয়া ডারা অইলিা? অইলল ি্মিা 

ই ঘিলি ডারাইিি িালাোনা িানাইবললছা।”  81 ইোন হ্বনয়া িড় ইমাম 

আি খমৌলানা অরলল িানলি রািল রিাি ধান্াি লাগলা। অইলল িািা 

ইছালি ে্ি ডিাইিা, রািন িান িাবলম হ্বনয়া মানষি মালজ আিানর 

এশবর পয়িা অইবছল।  91 হাইজিা িালা িাইন সাহাবি অরললি লইয়া 

টাউনি িালি খগলাবগ।

মজি্ি ইমানি খিায়া

 02 বিয়ালন সাহাবি অরলল পলথবি আবটয়া আওয়াি িালা খিেলা, অউ 

ড্ম্ি গাছ এলক্লি জলড়-ফলড় হ্রাইয়া মবি খগলছ।  12 খিবেয়া সাহাবি 

বপিিি মলনা অইলগল। অউ িাইন রইলা, “হ্জ্ি, আপলন খে গাছলি 

িিলিায়া বিছলা, খিেউক্া, ইগ্ মবি খগলছ।”  22 িাইন এিালি রইলা, 

“আল্াি উপলি এবরন িালো।  32 আবম ি্মিালি হাছাউ রইিাম, র্ন্ 

মানলষ িাি বিলি মালজ সন্য় না রবিয়া, প্িাপ্ি ইমালন ে্বি অউ 

পালড়ালি রয়, োও, উবড়য়া বগয়া িবিয়াি পলড়া, খি খহ খেলা রইলিা 

িাি লাবগ অলা রিা অইলিা।  42 এিিায় আবম ি্মিালি রইিাম, খিায়া 

রিাি সময় ি্মিা খেিা মাংলগা, এবরন রবিও ি্মিা ইিা পাইবললছা। 

খিউ হাছাউ ইিা পাইিায়।  52- 62 ি্মিা খেিলাউ খিায়া রিাি উিাও, 

অউ সময় খরউিি বিরুলদ্ ি্মিাি র্ন্ নাবলশ থারলল, িালি মাফ রবি 

বিও। খিউ ি্মিাি খিলহবস্ িাফ আল্ায়ও ি্মিাি িামাম গ্না মাফ 

রবি বিিা।”
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হজিি ইছায় রাি এেবিয়ালি রাম রিইন?

 72 িালি হজিি ইছায় িান সাহাবি অরললি লইয়া বহিিাি খজরুজাললম 

আইলা। িাইন রািা ঘিি উঠালনা আবটিা, অউ সময় িড় ইমাম অরলল, 

ম্িববি আি খমৌলানা অরলল িান ধালিা আইয়া বজরাইলা,  82 “ি্বম র্ন 

এেবিয়ালি ইিা রিিায়? খর ি্মালি ই খেমিা বিলছ?”  92 িাইন রইলা, 

“আবম আপনািালি এোন ছওয়াল রিম্। আপনািা এি জ্য়াপ বিলাইলল, 

আবমও রইম্, রাি এেবিয়ালি আবম ইিা রবিয়াি।  03 আইছো রউক্া 

ছাইন, হজিি এবহয়ায় িবিরাি খগাছল খিওয়াি এেবিয়াি রাি খগছ 

থাবর পাইছলা, আল্াি খগছ থাবর, না মানষি খগছ থাবর?”  13 ইোন 

হ্বনয়া িািা রালন রালন মাবিলা, “আমিা ে্বি রই আল্াি খগছ থাবর, 

খি িাইন রইিা, ি্মিা িান উপলি ইমান আনলায় না খরলন?  23 আি 

ে্বি রই মানষি খগছ থাবর, খি খিা?” িািা মানষলি ে্ি ডিাইিা, 

রািন হরল মানলষউ মানিা, হজিি এবহয়া এরজন নিী।  33 এিিায় 

িািা জ্য়াপ বিলা, “আমিা ইোন জাবন না।” খিউ ইছায়ও রইলা, “খি 

আবমও আপনািালি রইিাম নায়, রাি এেবিয়ালি আবম ইিা রবিয়াি।”

আংগ্ি খেিি বগিস্ি বরছো

12 
 খিউ হজিি ইছায় হউ খমৌলানা অরললি বরছো হ্নাইয়া 

ি্জাইলা, “এরজন মানলষ আংগ্ি খেি রবিয়া িাি িাইলিািায় 

খিড়া বিলা। িালি আংগ্িি িস িাি রিাি লাবগ এর গাি ে্বিলা আি 

িবরিািি লাবগ উিা রবি এোন টং ঘি িানাইলা। খহলশ মানষি খগলছ 

খেি িাবগ বিয়া মাবলর বিলিশ খগলাবগ। 2 আংগ্ি পাবরয়া হািলল 

মাবললর িান এর গ্লামলি িাবগিািি খগলছ পাঠাইলা, িান িাট আনাি 

লাবগ। 3 অইলল িাবগিাি অরলল ই গ্লামলি ধবি মাইি-ধইি রবি, োবল 

আলি বিিায় রবি বিললা। 4 খিউ মাবললর িান আলিা এর গ্লামলি 

পাঠাইলা। িাবগিাি অরলল িালিও গালা-গাবল রবিয়া মাবিয়া িাি মাথা 

ফাটাইবলললা। 5 এিিালি িাইন আলিা এরজনলি পাঠাইলা। এনলি িািা 

জালন মাবিবলললা। অলাোন রবি িাইন আলিা িউি জনলি পাঠাইলা। 
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এিাি মাজি রয়জনলি িািা মাইি-ধইি রিললা, আি রয়জনলি জালন 

মাবিবলললা। 6 খহলশ মাবলরি োবল এরজন মান্ষ িাবর িইবছল, খহ অইললা 

িান মায়াি প্ি। খহশ-খমশ িাইন অউ প্য়ালিউ িািাি খগলছ পাঠাইলা, 

মলনা রিলা, আমাি প্য়ালি িািা ইজ্ি বিলিা। 7 অইলল িাবগিাি অরলল 

এলর-অইলনযে পিাবমশ রবি রইললা, ‘অউ প্য়াউ খিা িালি ই সম্পবতিি 

মাবলর অইলিা। খি আও, এলিও আমিা মাবিলাই, খিউ আমিাউ ইিাি 

মাবলর িবনবেম্।’ 8 রইয়াউ িািা প্য়ালি ধবিয়া জালন মাবিয়া, আংগ্ি 

খেিি িালি বনয়া ফালাই বিললা।

9 “খি অেন রওছাইন, খেিি মাবললর বরিা রিিা? িাইন আইয়া 

খিা অউ িাবগিাি অরললি মাবিবলিা আি খেি অইনযে মানষি খগলছ িাবগ 

বিিা।  01 আপনািা আল্াি রালালমা পড়ছইন না বন,

িাজ খমস্ইি অরলল খে পাথিলি খিরামা রইয়া ফালাই বিবছল,

অরটা বিয়াউ ঘিি ইয়ান ে্বট অইললা।

  11 মাি্লি বনলজউ ইিা অওয়াইলা,

ইিা খিবেয়া খিা আমিাি িাইজ্্বি লালগি।”

 21 ইিা হ্বনয়া িািা ইছালি ধবিবললিা িাইললা। িািা ি্বজবলললা, িাইন 

ই বরছো িািাি বিপলক্উ রইিা। অইলল মানষলি ডিাইয়া িানলি ছাবড়য়া 

খগলবগ।

োজনা বিিাি খিয়াপালি িাবলম

 31 িালি অউ ম্িববি আি খমৌলানা অরলল ইছালি ফালন্া ফালাবনি 

লাবগ, ফবিবশ আি িাজা খহলিািি িলি রয়জন মানষলি িান খগলছ 

পাঠাইললা।  41 িািা আইয়া রইললা, “হ্জ্ি, আমিা খিা জাবন, আপলন 

এরজন হর মান্ষ। মানলষ বরিা মলনা রলি িা না রলি, ইিায় আপনাি 

র্ন্তাউ োয় আয় না, আপলন খিা খরউিি ম্েি িায় িাইয়া র্ন্তা রিইন 

না। হর-হালাল বনয়লম মানষলি আল্াি িাস্া িািাই বিিা। খি আমিালি 

িািাই খিউক্া, হজিি ম্ছাি শবিয়ি মাবফর খিামান িািশালি োজনা 

খিওয়া জাইজ বন?  51 আমিা িানলি োজনা বিিাম বন, না বিিাম না?” 
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িাইন িািাি ভন্াবম ি্বজবললা, ি্বজয়া রইলা, “ি্মিা খরলন আমালি 

পবিক্া রিিায়? খিবে, এরটা বিনাি আবনয়া আমালি খিোও।”  61 িািা 

বিনাি লইয়া িান খগলছ আইলল, িাইন বজরাইলা, “ই পয়সাি উপলি 

রাি নাম আি ছবি?” িািা রইলা, “খিামান িািশাি।”  71 িাইন রইলা, 

“খি হ্লনা, িািশাি খেিা ইিা িািশালি খিও, আি আল্াি খেিা ইিা 

আল্ালি খিও।” ইোন হ্বনয়া িািা আম্মর িবনলগলা।

মিন িালি বজন্া অওয়া

 81 িালি বসলদ্বরয়া মজহিি রয়জন মান্ষ ইছাি রান্াি আইলা। 

এিা এবরন রিইন, মউিি িালি র্ন্ মান্ষ আি বজন্া অইয়া উঠইন 

না। এিিায় িািা ইছালি বজরাইলা,  91 “হ্জ্ি, হজিি ম্ছায় আমিাি 

লাবগ অউ ম্ছলা খলবেয়া খগছইন, র্ন্ মানলষ বিয়া রবিয়া, িাি িউলি 

বনআওলাবি হাললি থইয়া খহ ে্বি মািা োয়, খি িাি ভাইলয় অউ 

খিবটলি বিয়া রবিয়া িাি ভাইি িংশ িািাইলি অইলিা।  02 খি ধিউক্া, 

এর পবিিালিা সাি ভাই আবছল। িড় জলন বিয়া রবিয়া বনআওলাবি 

হাললি মািা খগল।  12 িালি দুছিা ভাইলয় িাি অউ ড়াবড় ভাবিলি বিয়া 

রিললা। অইলল খহ-ও বনআওলাবি িইয়া মািা খগল। িালি বিন নম্বি 

ভাইলয় বিয়া রবিয়া খহ-ও অউলা মািা খগল।  22 অউ নম্নায় িািা সালিা 

ভাইি খরউিিউ হ্রুিা অইললা না। খহলশ অউ খিবটও মািা খগল।  32 খি 

মিন িালি খেিলা মান্ষ বজন্া অইয়া উঠিা, অউ সময় ই খিবট, এিা 

র্ন ভাইি িউ অইলিা? িািা হরললউ খিা ই খিবটলি বিয়া রিবছল।”

 42 িাইন জ্য়াপ বিলা, “আপনািা খিা আল্াি রালামও জানইন না, 

আল্াি র্িিবি িাক্িও ি্জইন না। এিিায় আপনািা ই ভ্ল রিিা। 

 52 হ্নউক্া, ম্িকুা অরল খেিলা বজন্া অইয়া উঠিা, অউ সময় িািা বিয়া-

শাবি রিিা নায়, খরউ িািালি বিয়া বিলিাও নায়। এিা খিা বফবিস্াি 

লাোন িবনবেিা।  62 খিৌিাি বরিালিা ি্ি পাড়ি জংলা জলাি িয়াবনি 

মালজ, ম্িকুা অরল বজন্া অওয়াি খিয়াপালি বরিা খলো আলছ, ইিা 

আপনািা পড়ছইন না বন? আল্ায় ম্ছা নিীলি রইলা, ‘আবমউ ইব্াবহম, 

ইসহার আি ইয়ার্িি আল্া’।  72 খি আল্া খিা ম্িকুা অরলি আল্া নায়, 

িাইন বজন্া অরলি আল্া। আপনািা খিা িউি িড় ভ্ল রিছইন।”

	 আল-মার্কুছ	 12:16	-	27	



A

129

হরল থাবর িড় হ্র্ম

 82 অউ সময় এরজন খমৌলানা আইয়া এিাি িরকুা-িবরকু হ্নলা। 

আি ইছায় খেন বঠর জ্য়াপ বিছইন ইোন ি্বজয়া এইন বজরাইলা, 

“রউক্া ছাইন, খিৌিাি শবিফি মালজ হরল থাবর িড় হ্র্ম র্নটা?” 

 92 ইছায় জ্য়াপ বিলা, “হরল থাবর িড় হ্র্ম অইললা, ও িবন 

ইসিাইল অরল, আমিাি আল্া মাি্ি এর।  03 ি্মিাি আস্া বিল, 

জান, মন আি হরল শবতি বিয়া ি্মিাি আল্া মাি্িলি মহবিি 

রবিও।  13 দুছিা হ্র্ম অইললা, ি্মিাি আবি-ফবিলি বনজি লাোন 

মহবিি রবিও। অউ দুইও হ্র্ম থাবর িড় আি র্ন্ হ্র্ম নাই।” 

 23 ইোন হ্বনয়া বহ খমৌলানায় রইলা, “হ্জ্ি, মািহািা! আপলন 

খিা বঠরউ রইছইন, আল্া এর, িাইন ছাড়া আি র্ন্ মাি্ি নাই। 

 33 আি আস্া বিল, বিলির-ি্বদ্, আি হরল শবতি বিয়া িানলি 

মহবিি রিা, আবি-ফবিলি বনজি লাোন মহবিি রিা অইললা, 

হরল নম্নাি পশ্ র্িিাবন আি বলল্া-ছিরা থাবরও জরুবি।” 

 43 ইছায় খেিলা খিেলা, অউ খমৌলানায় ে্ি স্ন্ি রবি জ্য়াপ 

বিছইন, অউ িাইন রইলা, “আল্াি িািশাই থাবর আপলন খিা 

খিবশ দুিই নায়।” এিিালি থলন ইছালি র্ন্ ছওয়াল রিাি সাওস 

আি খরউিি অইললা না।

আল-মসী খর?

 53 ইছায় িায়ি্ল-ম্রাদ্লছা িাবলম খিওয়াি সময় বজরাইলা, 

“খমৌলানা অরলল খরমলন রইন, আল-মসী অইলা হজিি িাউিি 

আওলাি?  63 িাউলি খিা পার রুহি িলল রইছইন,

মাি্লি আমাি ম্বনিলি রইলা,

আবম েলিা সময় ি্মাি দুশমন অরললি

ি্মাি পাওি িলাি না ফালাই,

অলিা সময় ি্বম আমাি ডাইনি িেলিা িও।

	 আল-মার্কুছ	 12:28	-	36	



A

130

 73 িাউলি খেিলা বনলজউ আল-মসীলি িান ম্বনি রইছইন, খি আল-

মসী খরমলন িাউিি আওলাি অইিা?” িউি মানলষ ে্বশ অইয়া ইছাি 

িয়ান হ্নাি আবছল।

 83 িয়ানি মালজ িাইন রইলা, “খমৌলানা অরলি খিয়াপালি হ্বশয়াি 

িইও। িািা োবল লাম্বা লাম্বা জ্বিা বফবন্য়া িাজাি-আলটা ঘ্িা-বফিা 

রিইন আি ইজ্ি পাইিা িাইন।  93 িািাি শে অইললা র্ন্ মজবললছা 

খগলল িাবম জাগাি িওয়া, োবনি সময় ছামনি রািালিা িইয়া োওয়া। 

 04 এরিায় িািা লাম্বা লাম্বা খিায়া রবিয়া মানষি মন গলাইন, আির 

িায় ড়াবড় খিবটন্তি জবম-বমিাস িেল রবি খনইন। হাশিি ময়িালনা এিাি 

হরল থাবর িড় মবছিি অইলিা।”

গবিি ড়াবড় খিবটি ছিরা খিওয়া

 14 িালি িাইন িায়ি্ল-ম্রাদ্ছি বলল্াি খডগি রান্াি িইয়া 

খিেলা, মানলষ আইয়া খরমলন বলল্া-ছিরা বিিা। িাইন খিেলা, িউি 

ধবন মানলষ খিশ রবি খটরা-পয়সা িান রিিা।  24 িালি এর গবিি ড়াবড় 

খিবটলয় আইয়া োবল দুইটা পয়সা িান রিললা।  34 খিবেয়া িান সাহাবি 

অরললি রইলা, “আবম ি্মিালি হর রথা রইিাম, হরল মান্ষ থলন অউ 

খিবটলয় খিবশ িান রিললা।  44 হরল মানলষ িািাি িউি ধন-ছামান থাবর 

বরছ্ অংশ িান রিলছ, অইলল ই খিবট অভাবি অইললও, খিবটলয় বনজি 

লাবগ র্ন্তা না িাবেয়া, হরলিাউ িান রবি বিললা।”

বরয়ামিি আলামি

13 
 হজিি ইছা িায়ি্ল-ম্রাদ্ছ থাবর িািইয়া োওয়াি িালা িান 

এরজন সাহাবিলয় রইলা, “হ্জ্ি, অউ খিেউক্া, রি িড় 

িড় পাথিি ওয়াল আি স্ন্ি স্ন্ি িলান।” 2 িাইন রইলা, “ি্বম 

অউ খেিা িড় িড় িলান খিেিায়, ইিাি দুই পাথি এোলনা লাগাইল 

িইলিা নায়, হরলিা ভাংগা অইবেলিা।” 3 িালি িাইন খেিলা জয়ি্ন 

পাড়ি উপলি িায়ি্ল-ম্রাদ্ছ রািা শবিফ ম্ো িওয়াি আছলা, অউ 

সময় সাহাবি বপিি, ইয়ার্ি, হান্ান আি আব্রিয়ালছ িানলি বনিালায় 

	 আল-মার্কুছ	 12:37	–	13:3	



A

131

বজরাইলা, 4 “হ্জ্ি, আমিালি জানাউক্া, ইিা র্ন সময় অইলিা? র্ন 

আলামি খিবেয়া আমিা ি্জম্, ইিা বিনাশ অওয়াি সময় আইলছে?” 

5 িাইন রইলা, “খিবেও, খরউ োন্ ি্মিালি না টলগ। 6 িউি জলন 

আমাি নাম ধবিয়া আইয়া রইলিা, আবমউ খহইন, রইয়া িউিলি টবগলিা। 

7 অইলল ে্দ্ি আওয়াজ আি লাড়াইি েিি হ্বনয়া ি্মিা ডিাইও না। 

ইিা বনিয় ঘটি, ঘটললও ইিা খিা খশষ নায়। 8 এর জাবিলয় আির 

জাবিি ললগ, এর খিলশ আির খিশি ললগ লাড়াই রিলিা। িউি জাগাি 

বভছাল আি বনিান খিো বিলিা। অইলল ইিা খিা োবল মবছিিি শ্রু।

9 “ি্মিা বনজি খিয়াপালি হ্বশয়াি িইও। মানলষ ি্মিালি ধবিয়া 

বিিািি আিাললিা সমজাইলিা। মবছিি বভিলি ি্মিালি বছংলাবি মািা 

অইলিা। আমাি লাবগ ি্মিালি খিশি িাজা-িািশাি ছামলন খনওয়া অইলিা। 

ি্মিা এিাি ছামলন আমাি খিয়াপালি সাবক্ বিিায়।  01 পয়লা দুবনয়াি 

িামাম জাবিি খগলছ আল্াি খিওয়া ে্শ-েিবি িিবলগ রিা জরুি। 

 11 ি্মিালি ধবিয়া খেিলা বিিালিা খনওয়া অইলিা, অউ সময় বরিা 

জ্য়াপ বিিায়, ইিা লইয়া আলগ র্ন্ বিন্তা রবিও না। হউ সময় ি্মিালি 

খেিা বহরাইয়া খিওয়া অইলিা, ি্মিা অিাউ রইও। আসলল ি্মিা খিা 

বহলনা মািিায় নায়, পার রুলহউ মাবিিা।  21 ভাইলয় ভাইলি, িালফ প্য়ালি 

জালন মািাি লাবগ ধিাই বিলিা। প্য়া-প্বড়লয় আপন মা-িাফি বিরুলদ্ 

বগয়া, মা-িাফলি ে্ন রিাইলিা।  31 আি আমাি লাবগ হরলল ি্মিালি 

বঘন্াইলিা, অইলল খহশ পেকুন্ত খে বটবরয়া িইি, খহ খিহাই পাইলিা।

 41 “খে বিলাওি রলিি খহ ি্জউর, খিজ্ইিা মবছিিি বঘন্াি ই বিজ 

খে জাগাি আওয়াি রথা নায়, ই বিজলি খেিলা অলনা খিেিায়, অউ সময় 

খেিা এহ্বিয়া বজলাি আছইন, িািা িাবগয়া পাবড়য়া এলারাি োউর। 

 51 ছািি উপলি খেিা িইিা, িািা লামাি লাবময়া র্ন্তা খনওয়াি লাবগ 

ঘিি বভিলি আি না হামাউর।  61 খেিি মালজ খেিা িইিা, িািাি গিিি 

িাদ্ি খনওয়াি লাবগ িাবড়ি না আউর।  71 অউ সময় খেিা খিবটন্তি হ্রুিা 

অইিা, আি খেিা হ্রুিালি ি্র্ি দুধ োওয়াইিা, িািাি িড় জিি মবছিি 

অইলিা।  81 ি্মিা খিায়া রলিা, ইিা োন্ শীিি বিলনা না অয়।  91 অউ 

সময় খিা অলিা খিজ্ইিা রষ্ট অইলিা, খেিা দুবনয়াি পয়লা থলন আইজ 

পেকুন্ত র্ন্বিন অইলছ না, আি র্ন্বিন অইলিাও নায়।  02 মাি্লি ে্বি 

ই সময়লি রমাইয়া না বিিা, খি খরউ বজন্া িইললা না অলন। অইলল 
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আল্ায় িান পছন্ রিা িন্া অরলি লাবগ ই সময় রমাই বিছইন।  12 বহ 

সময় খরউ ে্বি ি্মিালি রয়, হ্নলছা বন, আল-মসী অলনা আইছইন, িা 

খিলো, অউন্ িাইন, খি ি্মিা ইিা এবরন রবিও না।  22 রািন িউি 

ভন্য় আইয়া রইলিা, আবমউ আল-মসী, আি িউি ভন্ নিীও আইিা। 

সম্ভি অইলল িািা আল্াি পছন্ রিা িন্া অরললিও ধ্রা বিয়া খি-পলথ 

বনিা রবি িউি খরিামবি-খমালজজা খিোইিা।  32 অইলল ি্মিা হ্বশয়াি 

িইও, আবম খিা ি্মিালি আলগউ ইিা হাল-হবররি জানাই বিলাম।

 42 “অউ মবছিিি সময় পািবনি িালি,

স্রুজ আন্াইি অইবেলিা,

িালন্ আি ফি বিলিা নায়।

  52 খিিা অরল আছমান থাবর ে্বলয়া পবড়বেলিা,

আছমানি র্ন্ শবতিআলা বিজউ

বঠর-ঠার িইলিা নায়।

 62 অউ সময় মানলষ খিেিা, বিন-আিলম আল্াি র্িিবি জালাল আি 

শান-িজবল্লয়, খমঘি ট্রিাি অইয়া দুবনয়াি িশবিফ আনিা।  72 িাইন 

বফবিস্া অরললি দুবনয়াি এর মাথা থাবর আির মাথাি পাঠাইয়া, আল্াি 

পছন্ রিা িন্া অরললি িাইলিািায় থলন িলা রিিা।

 82 “ড্ম্ি গাছি িায় িাইয়া ইবলম রামাই রলিা। গাছি ডাল-পালা 

নিম অইয়া খেিলা নয়া র্বড় িািয়, অউ সময় ি্মিা ি্বজলাও গিমি 

বিন আইলছে।  92 খি অউ লাোন ি্মিা খেিলা খিেিায় ইিা হরলিা 

ঘলটি, খিবেয়া ি্বজবলও, বিন-আিমও ধালিা আইছেইন। োবল ধালিা নায়, 

িাইন আইয়া দুয়ালিা ঠ্রাইিা।  03 আবম ি্মিালি হর রথা রইিাম, ইিা 

না ঘটা পেকুন্ত ই জমানাি মান্ষ ফ্ড়াইিা নায়।  13 আছমান-জবমন হরলিা 

বিনাশ অইবেলিা, অইলল আমাি রালাম হালমশা রাইম িইলিা।

 23 “হউ বিন আি বহ সময়ি খিয়াপালি োবল আমাি গাইবি িাফ িালি 

আি খরউ জানইন না। আছমাবন বফবিস্া িা োছ মায়াি জলনও জানইন না। 

 33 ি্মিা হ্বশয়াি অও, বেয়াল রবি িললা আি খিায়া রলিা। বহ বিন র্ন 

সময় আইলিা, ি্মিা খরউ খিা জালনা না।  43 অলা এর মানষি লাোন 

বহ বিন আইলিা, খেইন বিলিশ োওয়াি সময় িান গ্লাম অরলি আলিা 
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হরলিা সমজাই বিয়া োিবেি রাম ি্জাই বিলা। আি িবরিািলি রইলা 

হজাগ িইলিা।  53 ি্মিাও অউলা হজাগ িইও। িাবড়ি মাবলর র্ন সময় 

আইিা, হাইজিা িালা, মাজ িাইলি, পিািালা না ফজলি আইিা, ইোন 

খিা ি্মিা খরউ জালনা না।  63 িাইন আেিা আইলল োন্ না খিেইন, 

ি্মিা ঘ্মাই িইলছা।  73 আবম ি্মিালি খেলা রইলাম, হরললিউ অউলা 

রইিাম, হজাগ িও।”

হজিি ইছাি দুে-রষ্ট আি মউি 

(১৪:১-১৫:৪৭)

হজিি ইছালি হাজাবনি খভি

14 
 আজাবি ইি আি োবমি ছাড়া রুবটি ইিি োবল দুই বিন িাবর 

িইলছ। িড় ইমাম আি খমৌলানা অরলল, হজিি ইছালি মানষি 

আফিলে ধবিয়া রািল রিাি ধান্া লাগাইলা। 2 িািা রইলা, “ইিি 

সময় িালি ধিিাম নায়। ধিলল মানলষ গন্লগাল লাগাই বিলিা পালি।”

3 ইছা অউ সময় িায়ি-আবনয়া গাউি পিা-র্ষ্ঠ খিমাবি সাইমনি 

িাবড়ি আছলা। অলনা িইয়া িাইন োনা োইিা, আেিাউ এর খিবট মানলষ 

বিনি এর খিািললা রবি েি্ িাবম োবট আিি লইয়া আইয়া, খিািল ভাংবগয়া 

হরল আিি িান মাথাি ঢাবল বিললা। 4 ইিা খিবেয়া বহলনা আবজি র্ন ্র্ন্ 

জলন না-েশ্ অইয়া এলর-অইলনযে রইললা, “ই আিি ফ্টাইন খরলন িিিাি 

রিা অইললা? 5 ই ফ্বটন খিবিলল খিা বিনলশা বিনাি পাইয়া গবিি অরললি 

বিলাই খিওয়া খগললা অলন।” অিাি লাবগ িািা খিবটলি িরা-জরা রিলা। 

6 অইলল ইছায় রইলা, “অইলছ, িানলি আি র্ন্তা রইও না। িাইন খিা 

আমাি লাবগ েি্ সন্্ি রাম রিছইন। 7 গবিি অরল খিা হালমশাউ িম্িাি 

ললগ িইিা। িম্িাি খেিলা মলন িায় িািালি সাইেযে রিিায় পািিায়। 

অইলল আমালি খিা হালমশা পাইিায় নায়। 8 খিিাবড়লয় খেোন পািছইন 

অোনউ রিছইন। এইন আইয়া আমাি গিলিা আিি ঢাবলয়া, িাফন-

রাফনি লাবগ আমালি আলগউ জই্ি রিছইন। 9 আবম িম্িালি হর রথা 

রইয়াি, দুবনয়াি খে র্ন ্জাগাি আল্াি েশ্-েিবি িিবলগ রিাি সময়, 

অউ খিিাবড়লি মলনা রিাি লাবগ, িান ই রামি রথা োনও রওয়া োইলিা।”
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 01 িালি িান িালিাজন সাহাবিি মাজি এরজন, এন নাম ইহ্িা 

ইস্াবিয়াি, এইন ইছালি ধিাইয়া খিওয়াি লাবগ িড় ইমাম অরলি খগলছ 

খগলা।  11 ইমাম অরলল হ্বনয়া ে্ি ে্বশ অইয়া রইলা, “িালি ধিাইয়া 

বিলল ি্মালি খটরা বিম্।” খিউ ইহ্িায় িানলি ধিাই খিওয়াি স্লোগ 

ি্রাবনি িইললা।

হজিি ইছাি আলেবি ইি

 21 োবমি ছাড়া রুবটি ইিি পয়লা বিন, আজাবি ইিি লাবগ 

খমড়াি িাইচ্া জলিা রিা অইলিা। এিিায় সাহাবি অরলল ইছালি 

বজরাইলা, “হ্জ্ি, আমিা র্ন জাগাি বগয়া আপনাি লাবগ ইিি 

োনা বিয়াি রিিাম?”  31 অউ ইছায় িান দুইজন সাহাবিলি রইলা, 

“ি্মিা টাউলনা োও। বগয়া খিেিায় হলনা এর খিটা মানলষ বেলাবি 

পাবন ভবিয়া বনিা। ি্মিা িান েলি েলি োইও।  41 িাইন খে িাবড়ি 

বগয়া হামাইিা, হউ িাবড়ি মাবলরলি ি্মিা রইও, ‘ছাি, ম্িবশলি 

রইছইন, সাহাবি অরললি লইয়া আবম খেোলনা আজাবি ইিি োনা 

োইিাম, হউ ম্ছাবফিোনা োন খিোই খিউক্া।’  51 িাইন ি্মিালি 

উপি িালাি হাজাইল-পাড়াইল এর িড় র্ঠা খিোই বিিা। ি্মিা অলনা 

হরলিা বিয়াি রবিও।”  61 খিউ সাহাবি অরল বগয়া টাউলনা হামাইলা। 

হামাইয়া ইছায় খেলাোন রইছলা, বঠর অউ লাোন হরলিা পাইলা 

আি ইিি োনা বিয়াি রিলা।

 71 হাইজিা িালা ইছায় িান িালিাজন সাহাবিলি লইয়া অলনা আইলা। 

 81 আইয়া োবন োওয়াি সময় িাইন রইলা, “আবম ি্মিালি হর রথা 

রইিাম, ি্মিাি মাজি এর জলনউ খিইমাবন রবিয়া আমালি ধিাই 

বিলিা, খহ অেন আমাি ললগ িইয়া োি।”  91 ইোন হ্বনয়া িািা ে্ি 

খিজাি অইলগলা। আি এর-এর রবি বজরাইলা, “হ্জ্ি, ই জন বরিা 

আবম বন?”  02 িাইন রইলা, “খহ অউ িালিাজনি মাজিউ এরজন। খহ 

অেন আমাি ললগ থাললা আি হািাি।  12 বিন-আিমি মউিি খিয়াপালি 

আছমাবন বরিালিা খেলা খলো আলছ, িান মউি খিা অউলাউ অইলিা, 

অইলল আফছ্ছ হউ মানষি লাবগ, খে িানলি ধিাইয়া বিলিা। দুবনয়াি 

িাি জনম না অওয়াউ, িাি লাবগ িউি ভালা আবছল।”
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 22 োনাি িইছইন, অউ সময় ইছায় রুবট আলিা লইয়া আল্াি 

শ্রবিয়া আিায় রবিয়া, বছবড়য়া ট্রিা ট্রিা রবি সাহাবি অরলি আলিা 

বিয়া রইলা, “অউ খনও, মলনা রলিা ইিা আমাি শবিল।”  32 িালি িাইন 

আংগ্িি শিিিি বপয়ালা লইয়া আল্াি শ্রবিয়া জানাইয়া এিালি বিলা। 

এিা হরলল অউ বপয়ালা থাবর শিিি োইলা।  42 ইছায় রইলা, “োও, মলনা 

রলিা ইিা আমাি লউ। অউ লউি জবিয়ায় আিম জাবিি িউিি িাবিিাি 

লাবগ নয়া উবছলা রাইম রিা অইলিা।  52 আবম হাছা রথা রইয়াি, খেই 

পেকুন্ত আল্াি িািশাইি িাবেল অইয়া আবম আংগ্িি শিিি না োইবছ, 

অলিা বিন ই লাোন শিিি আি োইিাম নায়।”  62 খহলশ হরলল বমবল 

এর গজল গাইয়া, ঘি থাবর িািইয়া জয়ি্ন পালড়া খগলাবগ।

হজিি বপিলি অস্ীরাি রিাি আগাম ইশািা

 72 পালড়া বগয়া ইছায় িান সাহাবি অরললি রইলা, “ি্মিা হরললউ খিা 

আমালি ফালাইয়া িাবগিায়। আল্াি রালালমা আলছ, ‘আবম পালি িাোললি 

মাবিবলম্, খিউ পালি খমড়াইন িাইলিািায় বছিবিবেিা।’  82 অইলল আমালি 

ম্িকুা থাবর বজন্া রিাি িালি, ি্মিাি আলগউ আবম গাবলললা োইম্বগ।” 

 92 বপিলি িানলি রইলা, “হ্জ্ি, হরল িাবগ খগললও আবম িাবগিাম নায়।” 

 03 ইছায় রইলা, “খি হ্লনা, আবম ি্মালি রইিাম, আইজ পিািালা ম্িগায় 

দুইিাি িাং বিিাি আলগউ, ি্বম বিনিাি রইিায়, ি্বম আমালি বিলনা না।” 

 13 অইলল বপিলি আলিা িড় গলায় রইলা, “হ্জ্ি অউ বরিা রইন, আপনাি 

ললগ ে্বি আমাি মিনও অয়, িা-ও আবম র্ন্মলন্তউ রইিাম নায় আবম 

আপনালি বিবন না।” হরল সাহাবিলয়ও অউ লাোন রইলা।

খগিবশমাবন িাগালনা হজিি ইছা

 23 িালি হজিি ইছায় িান সাহাবি অরললি লইয়া খগিবশমাবন নামি 

এর িাগালনা আইলা। আইয়া িাইন এিালি রইলা, “আবম েলিা সময় 

ধবি খিায়া রিম্, অলিা সময় ি্মিা অলনা িওয়াি িইও।”  33 অোন 

রইয়া িাইন বপিি, ইয়ার্ি আি হান্ানলি িান ললগ িােলা, মনি দুে 

আি জালায় িাইন িড় িরবলফ পাইলা।  43 িাইন এিালি রইলা, “দুলে 
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আমাি জান িািইোিবগ। ি্মিা হরল অলনা িও আি হজাগ থার।” 

 53 রইয়া থ্ড়া হবিয়া বগয়া িাইন মাবটি সইজিাি পবড়য়া আিজ রিলা, 

সম্ভি অইলল ই মবছিিি অেিোন হবিবেিাি লাবগ।  63 িাইন রইলা, 

“ও আবিা, আমাি অবল, ি্বম খিা হরলিাউ রিিায় পালিা। ি্বম আমাি 

উপি থাবর আলনওয়ালা অউ মবছিি োন হিাইলাও। অইলল ইিা আমাি 

ইছোয় নায়, ি্মাি মবজকু মাবফরউ অউর।”

 73 সইজিা থাবর উবঠয়া িাইন সাহাবি অরলি খগলছ আইয়া খিেলা, 

এিা ঘম্াই খগছইন। অউ িাইন বপিিলি হজাগ রবি রইলা, “সাইমন, িব্ম 

ঘম্াই খগলায় বন? এোন ঘন্াও হজাগ িইিায় পািলায় না বন?  83 হজাগ 

িও, পবিক্া থাবর িািিায় রবি খিায়া রলিা। বিলি মালজ বনিয় বেয়াল 

আলছ, অইলল রায়া খিা রমজি্।”  93 িালি িাইন বহিিাি বগয়া হউ এরই 

খিায়া রিলা।  04 বফবিয়া আইয়া খিেলা, এিা বহিিাি ঘম্াই খগছইন, ঘল্ম 

িািাি িউে ফালাই খিি। িািা ইছালি বরিা জয়্াপ বিিা, র্ন্তা িজ্লা না। 

 14 বিন নম্বি িাি িাইন আইয়া এিালি রইলা, “িম্িা খিবে অেনও আিালম 

ঘম্াইিায়। আইছো অইলছ, সময় আইলছে খিা। খিেিায় বন, বিন-আিমলি 

গন্াগাি অরলি আলিা সমজাই খিওয়া অি।  24 উলঠা, আমিা িওয়ানা 

খিই। আমালি খেবগলয় দুশমনি আলিা ধিাই বিলিা, খহ আইয়া আবজলগলছ।”

হজিি ইছা আল-মসী দুশমনি আলিা িবন্

 34 িাইন এিাি ললগ মালিা িইছইন, অউ সময় ইহ্িা হলনা আইললা। 

খহ আবছল িালিাজন সাহাবিি মাজি এরজন। িাি ললগ অইয়া আলিা িউলি 

লাবঠ-ছটা, িললায়াি লইয়া আইললা। িড় ইমাম, খমৌলানা আি ম্িববি 

অরলল এিালি পাঠাইছইন।  44 িানলি খেবগলয় ধিাইয়া বিলিা, খহ িাি 

লগি এিালি আলগ বহরাইয়া বিবছল, “আবম বগয়া খেন গাললা হ্ংগা বিম্, 

এইনউ হউ জন। ি্মিা এনলি িবন্ রবিয়া ে্ি সািধালন লইয়া োইও।” 

 54 খিউ ইহ্িায় স্জা-স্বজ ইছাি খগলছ বগয়া রইললা, “হ্জ্ি!” রইয়া 

খহ িানলি হ্ংগা বিললা।  64 ললগ ললগ িািা আইয়া ইছালি ধবিবলললা। 

 74 িান রান্াি খেিা উিাি আছলা, এিা এরজলন বনজি িললায়াি িাি 

রবিয়া পিধান ইমামি গ্লামলি খছি মািলা, খছিি ললগ িাি এর রান 

রাবটয়া পবড়লগল।  84 ইছায় অিা মানষলি রইলা, “বরিািা, আবম র্ন্ 

	 আল-মার্কুছ	 14:35	-	48	



A

137

ি্ি-ডারাইি বন, ি্মিা খিবে লাবঠ-ছটা, িললায়াি লইয়া আমালি ধিাি 

আইলছা।  94 আবম খিা পিলিরবিন িায়ি্ল-ম্রাদ্লছা বগয়া ি্মিাি 

ছামলনউ িাবলম বিিাম। অউ সময় খিা ি্মিা আমালি ধিলায় না। বনিয় 

আল্াি রালামি আয়াি খিা ফবললি অইলিা।”

 05 িানলি িবন্ রিলিউ িান হরল সাহাবি িালন থইয়া িাবগ খগলা। 

 15 োবল এরজন জ্য়ালন এোন লংবগ বফবন্য়া িান েলি েলি খগল। অইলল 

মানলষ খেিলা িালিও ধিিা িাইলা,  25 খহ িাি লংবগ ফালাইয়া খলমটা 

অইয়া খিৌড়াইয়া িাবগললা।

ফলিায়া রবমবটি িিিালিা বিিাি

 35 অউ মানলষ হজিি ইছালি ধবিয়া হাবি পিধান ইমামি খগলছ লইয়া 

খগল। হলনা িড় ইমাম অরল, ম্িববি আি খমৌলানা অরলও এোলনা িলা 

অইলা।  45 সাহাবি বপিি ইছাি খগছ থলন দুিই হবি-হবি িইয়া িান েলি 

েলি বগয়া পিধান ইমামি িাবড়ি উঠালনা খগলা। বগয়া হলনা পািািাি অরলি 

ললগ বমবলয়া আগ্ইন িািাবনি িইলা।  55 িড় ইমাম অরলল আি ফলিায়া 

রবমবটি হরল মানলষ ইছালি রািল রিাি লাবগ র্ন্ নাবলশ ি্রাইলা, 

অইলল পাইলা না।  65 মজবললছা ইছাি বিরুলদ্ িউলি বমছা সাবক্ বিললও, 

িািাি সাবক্ি বমল অইললা না।  75 খিউ আলিা রয়জলন িান বিরুলদ্ অউ 

বমছা সাবক্ বিললা। িািা রইললা,  85 “আমিা হ্নবছ, খহ রইলছ, মানষি 

আিি িানাইল খজরুজাললমি অউ রািা শবিফ, আবম ভাংবগবলম্, আি 

বিন বিনি মালজ র্ন্ মানষি আি না লাগাইয়া আবম আিরোন িানাইম্।” 

 95 অইলল এিাি সাবক্ও বমলললা না।  06 খহলশ পিধান ইমাম উিাইয়া 

হরলি ছামলন ইছালি বজরাইলা, “ওিা, ি্বম র্ন্ মািি জ্য়াপ বিিায় না 

বন? ইিা মানলষ ি্মাি খিয়াপালি বরিা সাবক্ বিিা, হ্নিায় বন?”  16 অইলল 

িাইন র্ন্ জ্য়াপ না বিয়া বনিাই িইলা। পিধান ইমালম িানলি বহিিাি 

বজরাইলা, “ি্বম বরিা আল্ািালাি ওয়ািা রিা হউ আল-মসী, িান 

োছ মায়াি জন ইিন্ল্া বন?”  26 িাইন জ্য়াপ বিলা, “বজঅয়, আবমউ 

খহইন। আপনািা খিেিা, আবম বিন-আিম আিলশ-আবজলমা আল্া িাবি্ল 

আলাবমনি ডাইনি িেলিা িওয়াি আবছ। আি খিেিা, আবম খিলহবস্ 

খমঘি িারাি অইয়া দুবনয়াি িশবিফ আবনয়াি।”  36 ইোন হ্বনয়াউ 
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পিধান ইমালম বনজি বফন্ি রাপড় বছবড়য়া রইলা, “আি র্ন্ সাবক্ি জরুি 

আলছ বন?  46 আপনািা বনজি রালনউ খিা হ্নলা, খহ বশবিবর রিললা। খি 

অেন আপনািা বরিা িায় বিিা?” অউ িািা হরলল িালন দুবষ সাইিলস্া 

রবিয়া, রািল রিাি হ্র্ম বিললা।  56 খরউ খরউ িান উপলি খছফ বিললা। 

িান ম্ে িাবন্য়া ঘ্বষ মাবিয়া রইললা, “হই, ি্ইন ি্লল নিী, খি অেন 

অবহ রছনা।” িালি বসপাই অরললও িালন বনয়া মাইি-ধইি রিললা।

হজিি বপিলি বিনিাি অস্ীরাি রিলা

 66 বপিি খেিলা লামাি উঠালনা আছলা, অউ সময় পিধান ইমামি এর 

িাবন্ খিবট িান রান্াি খগল।  76 বগয়া িানলি আগই্ন িািাবনি খিবেয়া, 

ভালা রবি িান িায় িাইয়া হাবি রইললা, “আপলনও খিা অউ নাছািিি 

ইছাি ললগ আছলা।”  86 বপিলি অস্ীরাি রবিয়া রইলা, “না খগা, িব্ম অউ 

বরিা রইিায়? আবম ইিা র্ন্তাউ জাবন না, িব্জও না।” অোন রইয়া বপিি 

খগইটি ধালিা খগলা, আি অউ সময় ম্িগায় িাং বিলাইললা।  96 িাবন্ খিবটলয় 

খেিলা খিেললা, বপিি অলনা বগয়া উিাইছইন, অউ িান রাছাি উিা মানষলি 

বগয়া িাই রইললা, “অউ খিটাও এিাি লগি এরজন।”  07 বপিলি বহিিাি 

না রিলা। অইলল িান রান্াি খেিা উিা আবছল, থড়্া িালি িািা রইলা, 

“িব্ম বনচ্য় এিাি লগি, িম্াি িাবড়ও খিা গাবলল বজলাি।”  17 বপিলি 

রইলা, “আল্াি গজি পড়উর, আবম রছম োইয়া রইয়াি, িম্িা অউ োি 

রথা রইিায়, িালি আবম বিবনও না।”  27 অোন রইলিউ মি্গায় দুয়ািা 

িাং বিললা। িাং হব্নয়াউ বপিিি মলনা অইলগল, ইছায় রইছলা, “মি্গায় 

দুইিাি িাং বিিাি আলগউ িব্ম বিনিাি রইিায়, িব্ম আমালি বিলনা না।” 

অোন মলনা অইলিউ িাইন আউ-আউ রবি রান্ন ধিলা।

পিধান হাবরম বপলািি আিাললিা হজিি ইছা

15 
 িড় ইমাম অরলল ছিলি উবঠয়া ম্িববি অরল, খমৌলানা আি 

ফলিায়া রবমবটি হরলি ললগ পিাবমশ রবিয়া, হজিি ইছালি 

িাবন্য়া খিামান হাবরম বপলািি খগলছ লইয়া খগলা। 2 বগয়া হািলল হাবরম 

বপলালি ইছালি বজরাইলা, “ি্বম বরিা ইহ্বি অরলি িািশা বন?” িাইন 
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রইলা, “আপলন বঠর রথাউ রইিা।” 3 িড় ইমাম অরলল িান নালম িউি 

নাবলশ বিলা। 4 বপলালি বহিিাি রইলা, “ি্বম র্ন্তা জ্য়াপ বিিায় না বন? 

খিেিায় বন, িািা ি্মাি বিরুলদ্ রলিা নাবলশ খিি।” 5 অইলল ইছায় 

র্ন্ জ্য়াপ না খিওয়ায় বপলাি িাইজ্্ি অইলগলা। 6 আজাবি ইিি সময় 

হাবরলম খিশি মানষি পছন্ মাবফর, এরজন আজবিলি োলাছ বিিা। 

7 অউ সময় িািাবিা নামি এরজন মান্ষ খজললা আবছল। সংগ্ামি সময় 

খহ খফৌজি ললগ িইয়া মান্ষ ে্ন রিবছল। 8 মানলষ বপলািি খগলছ আইয়া 

িাবি জানাইলা, “আপলন আপনাি বনজি খিওয়াজ মাবফর রাম রিউক্া।” 

9 িাইন বজরাইলা, “ি্মিা িাইিায়বন, আবম ইহ্বি অরলি িািশালি ছাবড় 

বিিাম?”  01 বপলালি জানিা, িড় ইমাম অরলল ইংসা রবিয়া ইছালি বনয়া 

িান আলিা বিছইন।  11 িড় ইমাম অরলল মানষলি উছরাইয়া বিলা, মানলষ 

ইছাি ম্বতি না িাইয়া োন্ িািাবিাি ম্বতি িাইন।  21 এিিায় বপলালি 

বহিিাি মানষলি বজরাইলা, “খি ি্মিা োলি ইহ্বিি িািশা রও, িালি 

আবম বরিা রিিাম?”  31 িািা হরলল বিল্াবন লাগাইললা, “িালি সবললিা 

খিও।”  41 িাইন রইলা, “খরলন, খহ বরিা দুষ রিলছ?” অইলল মানলষ 

আলিা জ্লি জ্লি বিল্াইয়া রইললা, “সবললিা খিও।”  51 খিউ বপলালি 

িািালি ে্বশ রিিা রবি িািাবিালি োলাছ বিলাইলা, আি ইছালি খিশ 

রবি িাি্র মাবিয়া, সবললিা লটরাইয়া রািল রিাি হ্র্ম বিলা। (সবলি 

অইললা লােবড়বি িানাইল মানষলি লটরাইয়া মািাি এর বজবনস।)

বসপাই অরলি ঠাট্া-মশরিা

 61 িালি বসপাই অরলল ইছালি ধবিয়া পিধান হাবরমি িাবড়ি বভিলি 

লইয়া খগলা। হলনা িািা আলিা বসপাই অরল িলা রিলা।  71 িািা ইছালি 

িাইংগবন িংগি িািশাই খলিাছ বফন্াইলা, আি গছা-রাটা বিয়া ম্র্ট 

িানাইয়া িান মাথাি বিলা।  81 িালি িািা মশরিা রবি বমবছল বিললা, 

“ইহ্বিি িািশা, মািহািা।”  91 আি এর লাবঠ আবনয়া িালি িালি িান 

মাথাি মািললা, গিলিা খছফ বিললা, িালন ইজ্ি খিোবনি ভান রবিয়া 

িান ছামলন আট্ গাবড়য়া িইললা।  02 অউ লাোন ঠাট্া-মশরিা আি 

খিিবমবজ রিাি িালি িান বফন্ি িাইংগবন খলিাছ ে্বলয়া, িান বনজি 

রাপড় বফন্াইললা আি সবললিা বনয়া রািল রিাি লাবগ িওয়ানা বিললা।
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সবলিি উপলি হজিি ইছা

 12 িািা লইয়া োইিা অউ সময় র্বিবন এলারাি বছরন্ি আি িউফি 

িাফ, সাইমন নামি এরজন মান্ষ গাউ থাবর অউ পলথবি আবটয়া োওয়াি 

আছলা। বসপাই অরলল জ্ি রবিয়া এলনবি হউ সবলি িওয়াইয়া বনলা। 

 22 িািা ইছালি গলগাথা, মাবন রল্াি িাড় নামি জাগাি লইয়া খগলা। 

 32 হলনা বনয়া িানলি ম্িা নামি ওষ্ধ প্িাইল আংগ্িি শিিি োইলি 

বিলা, অইলল িাইন ইিা োইলা না।  42 িালি িািা িানলি সবললিা, মাবন 

গালছা লটরাইললা। বসপাই অরলল িান রাপড়-ি্পড় িাবটয়া খনওয়াি লাবগ 

লটাবি মাবিয়া ভাইগযে পবিক্া রিললা।

 52 বিয়ালন নয়টাি সময় িািা িানলি জালন মািাি লাবগ সবললিা 

গাবথললা।  62 আি িান অপিাধ-নামাি মালজ খলেললা, “ইহ্বিি িািশা।” 

 72 িািা দুইজন ডারাইিলিও িান ললগ সবললিা লটরাইললা, এরজন 

ডাইন গালাি, অইনযেজন িাউ গালাি।  82 এিিায় আল্াি রালামি অউ 

আয়ািও ফবললগল, “িানলি নাফিমান অরলি ললগ গনা অইলছ।”

 92 হউ পলথবি খেিা োওয়াি আবছল িািা মাথা লাড়াইয়া ইছালি 

বছড়াইয়া রইললা, “ওই বময়া, ি্বম ি্লল রািা ঘি ভাংবগয়া বিন বিনি 

মালজ বহিিাি িানাইিায় পািিায়!  03 খি অেন সবলি থাবর লাবময়া 

আইয়া বনজি জান িািাও না।”  13 িড় ইমাম আি খমৌলানা অরললও 

িানলি বছড়াইয়া মািা-মাবি রিলা, “খহ খিা মানষি জান িািাইলিা, অেন 

বনজি জান িািাইলিা পালিি না।  23 খহ ি্লল ওয়ািা রিা হউ আল-মসী, 

িবন ইসিাইলি িািশা! খি পািলল অেন সবলি থাবর লাবময়া আউর, 

খিউ আমিাও অিা খিবেয়া ইমান আনম্।” িান ডাইলন-িাউলয় খেিালি 

সবললিা লটরাইল অইবছল, িািাও িানলি বছড়াইললা।

হজিি ইছা আল-মসীি উফাি

 33 িালি খিইল দুইফি থাবর খজাহিি িাি পেকুন্ত বিন ঘন্া আস্া খিশ 

আন্াইি অইলগল।  43 এিিালিউ িাইন ে্ি জ্লি জ্লি রইলা, “এললাই, 

এললাই, লামা ছািাতিানী,” মাবন, “ও আমাি আল্া, আমাি মউলা, ি্বম 
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খরলন আমাি লগ ছাবড় বিলায়?”  53 অউ সময় খেিা িান ধালিা উিা 

আবছল, িািা ইোন হ্বনয়া রইলা, “হ্লনা, হ্লনা, খহ হজিি ইবলয়াছ 

নিীলি ডালরি।”  63 অোন হ্বনয়া এরজন মানলষ খিৌড়াইয়া বগয়া এোন 

খিনা আবনয়া খটংগা আংগ্িি শিিিি মালজ বভজাইয়া, এর লাবঠি মাথাি 

িাবন্য়া উিা রবি িানলি োইলি বিললা। খহ রইললা, “অউর, খিবেনা 

ইবলয়ালছ িালি লামাইয়া খনওয়াি আইন বন।”

 73 খহলশ ইছায় জ্লি আওয়াজ রবিয়া আলেবি িম ফালাইয়া ইলন্তরাল 

রিলা।  83 ললগ ললগ খজরুজালললমা রািা ঘিি খহলিম শবিফি পিকুাোন, 

উপলি থাবর িল পেকুন্ত বছবড়য়া দুই ট্রিা অইলগল।  93 বসপাইি খে অবফসাি 

হলনা পািা খিওয়াি আছলা, এইন ইছাি মউিি ই হালি খিবেয়া রইলা, 

“বনচ্য়, এইনউ আছলা আল্াি োছ মায়াি জন ইিন্ল্া।”

 04 রয়জন খিবট মানলষও দুিই উিাইয়া ইিা খিেলা, এিাি মালজ 

আছলা মগবিবলনী মবিয়ম, ইউবছ আি হ্রু ইয়ার্িি মা মবিয়ম, আি 

বিবি শাললামী।  14 ইছা খেিলা গাবলললা আছলা, অউ সময় অউ খিবটন 

হালমশা িান ললগ ললগ িইিা আি িান খেজমি রিিা। আলিা িউি খিবট 

মান্ষ, খেিা িান ললগ অইয়া খজরুজাললম আইছলা, িািাও ইিা খিেলা।

হজিি ইছাি িওজা ম্িাির

 24 ই বিন আবছল ইলন্তজামি বিন, মাবন ইহ্বিি জ্ম্মািািি আগি 

বিন, অউ বিন স্রুজ ড্িাি িালি থলন র্ন্জাি রাম রিা হািাম আবছল। 

 34 এিিায় অউ বিয়াবল িালা ফলিায়া রবমবটি ইজ্বি মন্তী, অবিমাবথয়া 

গাউি ইউছ্ফ নামি এরজন মানলষ, সাওস রবিয়া হাবরম বপলািি 

খগলছ আইয়া, হজিি ইছাি লাশ বনিা িাইলা। আল্াি িািশাই রাইম 

অওয়াি লাবগ এইন িাি িাওয়াি আছলা।  44 বপলালি হ্বনয়া ে্ি িাইজ্্ি 

অইলগলা খেন, ইছায় অলিা জলবি রবি ইলন্তরাল ফিমাইছইন। এিিায় 

িাইন বসপাইি ছ্লিিািলি আবনয়া বজরাইলা, হাছাউ ইছাি রুহ িািই 

খগলছ বন।  54 ছ্লিিালি খেিলা রইলা, “বজঅয়, িাইন মািা খগছইন”, 

অউ বপলালি ইছাি লাশ ইউছ্ফি বজম্মায় সমজাই বিলা।  64 ইউছ্লফ বগয়া 

রাপনি রাপড় েবিি রবি আবনয়া, ইছাি লাশ সবলি থাবর লামাইয়া, 

রাফন বফন্াইয়া, পাথি রাবটয়া িানাইল এর রয়িিি মালজ িানলি 
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িাফন রিলা, ই লাোন রয়িলিা মাবট খিওয়া লালগ না। এিিায় িািা 

িড় এর পাথি গবড়য়াইয়া আবনয়া রয়িিি ম্লো বিলা।  74 অউ সময় 

মগবিবলনী মবিয়ম আি ইউবছি মা মবিয়লম খিেলা, িানলি র্ন জাগাি 

িাফন রিছইন।

মউি িালি বজন্া অইলা হজিি ইছা 

(১৬:১-২০)

হজিি ইছা বজন্া অওয়াি পিমান

16 
 িািাি জ্ম্মাি বিন খশষ অইয়া হািলল মগবিবলনী মবিয়ম, 

ইয়ার্িি মা মবিয়ম আি বিবি শাললামীলয়, হজিি ইছাি 

লালশা মাোবনি লাবগ ে্শিয় আলা মসলা লইয়া আনাইলা। 2 হাপ্াি 

পয়লা বিন বিয়ালন, মাবন িবিিালি ফজলি স্রুজ উঠাি ললগ ললগউ এিা 

িান রয়িিি রাছাি খগলা। 3 অউ সময় িািা এলর-অইলনযে বজরাইলা, 

“রয়িিি ম্েি অউ পাথি খর হিাইিা?” 4 মাবি-মাবি িািা িাইয়া 

খিেলা, ই পাথি হিাইল অইলগলছ। পাথিটা আবছল ে্ি িড়। 5 িালি 

িািা রয়িলিা হামাইয়া খিেলা, এর জ্য়ান খিটায় ধলা রাপড় বফবন্য়া 

ডাইন গালাি িই িইছইন। এলন খিবেয়া িািা ে্ি িাইজ্্ি অইলগলা। 

6 অউ খহইন রইলা, “িাইজ্্ি অইও না খগা। ি্বমিাইন খিা নাছািি 

গাউি ইছালিউ িালাশ রিিায়, খেনলি সবললিা গাবথয়া রািল রিা 

অইলছ? িাইন অেন ইলনা নায়, িানলি বজন্া রিা অইলছ। খিবেোও, 

অউ জাগািউ িানলি িাফন রিা অইবছল। 7 খি ি্বমিাইন অেন োও, 

বগয়া িান সাহাবি অরললি আি বপিিলিও রও, িাইন আলগ খেলাোন 

রইছলা, অউলা ি্মিাি আলগ গাবলললা োইিা। ি্মিা হলনা খগলল িান 

িিশন পাইিায়।” 8 ইোন হ্বনয়া খিবটলন্ত রয়িি থাবর িািইয়া খিৌড়াইয়া 

িাবগলা। িািা িাইজ্্ি িবনলগলা, ডিি ি্লট খরউিলি র্ন্তা রইলা না।

9 হাপ্াি পয়লা বিন ফজি অেলিা ইছা ম্িকুা থাবর বজন্া অইয়া উঠলা, 

আি পয়লাউ মগবিবলনী মবিয়মলি িিশন বিলা। অউ মবিয়মি লগ থাবর 

িাইন সািগ্ বজন্াি ছাড়াইছলা।  01 িান িিশন পাইয়াউ মবিয়লম বগয়া 

ইছাি লগি হরললি েিি জানাইলা। অউ সময় িািা রান্া-রাবট আি 
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আহাজাবি রিাি আবছল।  11 অইলল িাইন বজন্া অইছইন আি মবিয়মলি 

িিশনও বিছইন, ইিা িািা খরউ এবরন রিলা না।

 21 িালি িান দুইজন উম্মলি আবট-আবট গাউ িায়বি িওয়ানা অইলা, অউ 

সময় ইছায় িান ছি্ি িিলাইয়া িািালি িিশন বিলা।  31 িািা বগয়া িাবর 

হরললি অউ েিি জানাইলা। অইলল িািাি রথাও এিা এবরন রিলা না।

হজিি ইছাি আলেবি ছির

 41 খহলশ হজিি ইছায় িান এগালিা জন সাহাবিলি িিশন বিলা। অউ 

সময় এিা োওয়াি আছলা। ম্িকুা থাবর বজন্া অওয়াি িালি খেিা িানলি 

খিেবছল, িািাি রথা এবরন না রিায়, এিাি ইমানি রমজ্বি আি বিলি 

না-হ্মাবিি লাবগ িাইন এিালি ধমরাইলা।  51 আি অউ সাহাবি অরললি 

রইলা, “ি্মিা দুবনয়াি িামাম জাগাি োও, বগয়া হরল মানষি খগলছ 

আল্াি িািাইল ে্শ-েিবি িিবলগ রলিা।  61 খে মানলষ ইমান আবনয়া 

খিৌিাি খগাছল রলি, খহ-উ খিহাই পাইলিা। খে মানলষ ইমান আনলিা 

নায়, খহ আল্াি িিিালিা দুবষ িবনয়া সাজা পাইলিা।  71 খেিা ইমান 

আনলিা, এিাি মালজ অউ বনশানা খিো োইলিা, আমাি নালম িািা বজন্াি 

ছাড়াইলিা, নয়া নয়া ভাষায় গাইবি ি্বল মাবিলিা।  81 িািা জাবি হাফলি 

আলিা লইিা, খিজ্ইিা বিষাতি র্ন্তা োইললও িািাি র্ন্ খেবি অইলিা 

নায়। আি র্ন্ খিমাবিলি আিাইয়া বিলল খিমাি বশফা অইবেলিা।”

হজিি ইছাি খিলহলস্া োওয়া

 91 সাহাবি অরলি ললগ িািবিি রিাি িালি হজিি ইছালি আিলশ-

আবজলমা ি্বলয়া খনওয়া অইললা। হলনা িাইন আল্া পারি ডাইনি িেলিা 

িশবিফ িােছইন।  02 িালি সাহাবি অরলল হরল জাগাি বগয়া িিবলগ 

রিলা। হজিি ইছায় এিাি মাজবি রাম রিলা, আি এিালি খরিামবি 

রামি িাক্ি বিয়া পিমান খিোইলা, এিা খেিা িিবলগ রিিা, ইিা 

হাছা। আবমন॥ 
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