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পবিত্র ইবজিল শবিফ বিছিা বছপািা

আল-লুক

পবিবিবি

আল-লুক বছপািাি নানান িাবলম আছছ, এিমাজি মুল িাবলম অইছলা, হজিি 

ইছা আল-মসীউ অইলা সািা জগিি হকল মানষি নাজািি কান্াবি। িাইন দুবনয়াি 

িশবিফ আবনয়া দেখাইলা, িাইন মানষছি কছিা মায়া কিইন। গবিি-দুবখ, অনাথ-

এবিম, ড়াড়ী, বনিাশ্রয় মানষছি িাইন মায়া কবিয়া আশ্রয় দেইন। দুবনয়াি মানছষ 

যািাছি এলাবম িা িুচ্ছ কছি, িাইন এিাছিও আেি কিইন। হুরু হুরু নািাবলক 

হুরুিা, বনিাশ্রয় দিবিন্তছি িাইন খুি আেি কিইন। আল্াি যছিা িন্া আল্াি 

েিিাি থাবক হবিয়া দগছছবগ, িািাছি িুকাইয়া আবনয়া বহিিাি আল্াি িােশাইি 

জাগা বেছইন। হজিি ইছা রুহুল্াি নামউ বিন-আেম, মাবন আেমি আওলাে, মানুষ 

ছুিছি আওয়া আল্াি খবলফা।

ই বছপািাি পয়লা রুকুি আছছ আল-মসীছয় দুবনয়াি িশবিফ আনিা, ইিা আল্া 

পাকি খাছ মবজজি। বহিিাি আছখবি রুকুি িয়ান কিা অইছছ, িাইন বজন্া হালছি 

দিছহছ্া িশবিফ বনছইন। ইিাও মািুেি খাছ মবজজি, আি হািা দুবনয়াি মানষি লাবগ 

খুবশি খিি।

অউ বছপািাি িউি িাবলম িািাইল অইছছ বমছাল িা বকচ্ছা বেয়া। ই িাবলম, 

দকিামবি-দমাছজজা, আি িিবলগি িয়ানবে িুজাইল অইছছ, হজিি ইছাউ অইলা 

আ্া দুবনয়াি মানষি লাবগ আল্াই িহমি। খাবল িান উবছলায় হকল নমুনাি গুনাি 

মাবফ পাওয়া যায়। িাইনউ আ্া দুবনয়াি নাজািি কান্াবি।

আমিা অউ বছপািাি ১৯ রুকু ১০ আয়াছিা দেবখ, হজিি ইছায় কইিা, “অউ 

লাখান দি-পবথ অকলছি িুকাইয়া িাি কবিয়া, িািাছি িািাবনি লাবগউ দিা আবম 

বিন-আেম ই দুবনয়াি আইবছ।”
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দলখক পবিবিবি আি সময়

আল্া পাকি হুকুছম অউ বছপািা দলখছইন হজিি লুক (ি:)। পবিত্র ইবজিল 

শবিফ থাবক জানা যায়, হজিি লুকি দপশা আবছল দহবকবম ডাক্তি। িাইন হজিি 

ইছাি সাহাবি হজিি পাউলুছি দখজমছিা িইয়া নানান দেশি নানান জাবিি দগছছ 

আল্াি কালাম িিবলগ কিিা। হজিি ইছা দুবনয়া থাবক দিছহছ্া িশবিফ দনওয়াি 

অনুমান ৩০ িছি িাছে অউ বছপািা বকিাি আকাছি দলখা অইছছ। অউ আল-লুক 

বছপািা অইছলা হজিি লুকি দলখা পয়লা বছপািা, িাছে িাইন সাহাবি-নামা নামি 

আিক বছপািা দলখছইন।

এিমাছজ আছছ,

(ক) ভুবমকা, হজিি এবহয়া আি হজিি ইছাি জনম 

 আি পয়লা বজছন্বগ ....................................১:১-২:৫২.আয়াত

(খ) আল্াি কাম কিাি লাবগ হজিি ইছা জুইি অইলা ......... ৩:১—৪:১৩

(গ) গাবলল বজলাি হজিি ইছাি দকিামবি আি িিবলগ .... ৪:১৪—৯:৫০

(ঘ) দজরুজাছলম যাওয়াি পছথ হজিি ইছা ....................৯:৫১-১৯:২৭

(ঙ) দজরুজাছলম িাউছনা হজিি ইছা ........................ ১৯:২৮-২১:৩৮

(ি) হজিি ইছাি দুখ-কষ্ট আি মউি .............................২২-২৩.রুকু

(ছ) মউিি িাছে বজন্া অইলা হজিি ইছা ...........................২৪.রুকু

	 আল-লুক	পরিরিরি	
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1 
 1- 2 মহামাইন্য বথওবফলাছ,

আপনাি দিা জানা আছছ, আমিাি মাছজ দযিা দযিা ঘবিছছ, ইিা 

দযিা পয়লা থাবকউ বনজি িউছখ দেখছইন আি িিবলগও কিছইন, এিাি 

মুখি কথা হুবনয়া ভালামছন্ত সমবজয়া হাবি, িউি মুবমছন দলখাি লাগছইন। 

3 এিলাবগ অখন আবমও আবে-অন্ত হক্কলিা িালাশ কবিয়া, এক-এক কবি 

দলবখয়া আপনাছি জানাবন খান ভালা মছনা কিলাম। 4 অখান থাবক আপছন 

সমবজিা পািিা, আপছন আছগ দযিা িাবলম হুনছইন, ইিা এছক্কিাছি বিক।

হজিি এবহয়া আি হজিি ইছাি জনম আি পয়লা বজছন্বগ 

(১:৫-২:৫২)

হজিি এবহয়া (আ:) নিীি জন্মি গাইবি খিি

5 িাজা দহছিাছে দযিলা এহবুেয়া বজলা িালাইিা, অউ সময় দজরুজাছলম 

িাউছনা িায়িলু-মকুাদ্দছি ইমাম অকলি মাজি একজনি নাম আবছল 

জাকাবিয়া। িাইন িবন ইসিাইলি মলু ইমাম হারুনি খান্ানি আবিয়া েলি 

মানষু। িান বিবিি নাম এবলছাছিি, এইনও হারুনি িংশি মানষু। 6 এিা 

দুইও জনউ আল্াি নজছিা কাবমল েীনোি আছলা। মািেুি হকল হকুুম-

আহকাম দষালআনা আোয় কিিা। 7 অইছল এিা আছলা বনআওলাবে, বিবি 

এবলছাছিি অইলা আিখিুা দিমাবি। অউ হালছি দুইও জন মিুববি অইছগছইন।

8 এিমাছজ অইন্য েলি ইমামবিি বেন দশষ অইয়া িান বনজি 

েলি ইমামবিি িাবি আইছলা, দিউ জাকাবিয়া আল্াি ঘছিা ইমামবিি 

আছলা। 9 ইমামবি কামি বনয়ম মাবফক লিাবি মাবিয়া িাছন পছন্ কিা 

অইছলা, যাছি িাইন িায়িুল-মুকাদ্দছি পবিত্র দহছিম শবিছফা হামাইয়া 

আগি-খুশিয় জালাইন।  01 িাইন বভিছি অিা জালাইিা, আি িাছি 

িউি মানছষ দোয়া-দুরুে কিিা।

 11 আখিাউ আগি-খশুিয় জালাবন খানাি ডাইছনবে আল্াি একজন 

বফবি্ায় িানছি েিশন বেলা।  21 বফবি্াছি দেবখয়াউ িান বেল কাবপছগল, 

জাছনা ডি আইছলা।  31 বফবি্ায় কইলা, “ও জাকাবিয়া, ডিাইও না। হছুনা, 

আল্াি েিিাছিা িমুাি দোয়া কিলু অইছছ। িমুাি বিবি এবলছাছিিি ঘছিা 

এক পয়ুা অইিা, িবুম এন নাম িাবখও এবহয়া।  41 অউ পছুি িমুাি বজছন্বগি 

	 আল-লুক	 1:1	-	14	
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িউি খবুশ িাড়াইিা, িাইন জনম লওয়ায় আছিা িউি জন খবুশ অইিা। 

 51 এইন দিা মািেুি নজছিা িউি িড় ইজ্জবি অইিা। বজছন্বগছয় কুনবুেনউ 

আংগিুি শিাি িা কুনজুাি বনশা খাইিা নায়। িান মাি দপছিা থাকছিউ 

পাক রুছহ কাবমল অইিা।  61 আি িবন ইসিাইলি িউি মানষছি িািাি 

আল্া-মািেুি িায় বফিাই আনিা।  71 িাইন ইবলয়াছ নিীি লাখান বহম্মি 

আি িাক্কছি মাবলকি আছগ অইয়া আইিা। আইয়া িাফ অকলি বেলছি 

আওলােি িায়, আি নাফিমান অকলি বেলছি পছিজগাবিি িায় বফিাইিা। 

অউ লাখান মািেুি লাবগ এক েল িন্াছি িাইন পিুাপিু বিয়াি কিিা।”

 81 ইিা হুবনয়া জাকাবিয়ায় বফবি্াছি কইলা, “এি পিমান বকিা, 

আবম দকমছন এবকন কিিাম? আবম দিা িুড়া অইছগবছ, আমাি িউও 

এছক্কছি মুিববি অইছগছইন।”

 91 বফবি্ায় কইলা, “আবম বজব্াইল, আবম আল্াি ছামছন আবজি 

থাবক। িুমাি লছগ িািবিি কবিয়া, অউ খুশ-খিবি িুমাছি জানাবনি 

লাবগউ আল্ায় আমাছি দিবজছইন।  02 দেবখও, আমাি কথা সময় মি 

ফবলছিা। অইছল আমাি মাি এবকন না কিায়, ইখান ফবলিাি আগ পযজিন্ত 

িুবম দিািা িবনবযিায়, কুন্তা মািিায় পািিায় নায়।”

 12 ইিায় মানছষ জাকাবিয়াি লাবগ িাি িাইিা। িায়িুল-মুকাদ্দছি 

বভিিি অউ পাক জাগাি িান দেবি অি দেবখয়া, িািা হকল বিন্তাি 

পবড়ছগলা।  22 িাছে জাকাবিয়া িািইয়া আইলা, অইছল িাইন কুন্তাউ মািিা 

পািলা না। িাইন দিািা অইছগলা আি ইশািা-আশািায় িুজাইলা। ই হালি 

দেবখয়া মানছষ িুবজবললা, পাক জাগাি বভিছি িাইন কুনু েিশন পাইছইন। 

 32 ইমামবি কামি িাবি দশষ অইয়া হািছল, িাইন বনজি িাবড়ি দগলাবগ।

 42 এিিাছে িান বিবি এবলছাছিিি দপছিা হুরুিা আইছলা, এিোয় 

এবলছাছিি পাি মাস িাবড়ি িাছি িািইলা না।  52 িাইন কইলা, “ইিা 

দিা আল্াই বললা-দখলা। মানষি দগছছ আবম দয খুিাি ভাবগ অইবছ, অউ 

খুিাি শিম হিাবনি লাবগ িাইন আমাি িায় বখয়াল কিছইন।”

ইছা রুহুল্াি জন্মি গাইবি খিি

 62- 72 এবলছাছিিি দপছিা দযিলা ছয় মাসি হুরুিা, অউ সময় 

গাবলল বজলাি নাছািি গাউি একজন আবিয়াবি সিী নািী আছলা, 

	 আল-লুক	 1:15	-	27	
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এন নাম বিবি মবিয়ম। আল্ায় বজব্াইল বফবি্াছি িান দগছছ 

দিবজলা। িান বিয়া বিক অইবছল, িােশা োউেি খান্ানি ইউছুফ 

নামি একজনি লছগ।  82 বফবি্ায় আইয়া বিবি মবিয়মছি কইলা, 

“আছছালামু আলাইকুম; আল্া পাছক আপনাছি িহমি কিছইন, 

িাইন আপনাি লছগ আছইন।”

 92 ইখান হুবনয়া মবিয়মি মন দপছিশান অইছগল। িাইন মছন মছন 

কইলা, ই ছালামি মাবন বকিা?  03 বফবি্ায় কইলা, “ও মবিয়ম, আপছন 

ডিাইিা না, আল্ায় আপনাছি িহমি কিছইন।  13 হুনউক্কা, আপনাি ঘছিা 

এক পুয়া পয়ো অইিা, আপছন এন নাম িাখিা, ইছা।  23 িাইন িউি িড় 

ইজ্জবি অইিা। িানছি কওয়া অইছিা ইিনুল্া, আল্ািালাি খাছ মায়াি 

জন। আল্া মািুছে িান খান্ানি মুিববি িােশা োউেি গবে িানছি বেিা। 

 33 িাইন দুবনয়া আছখিাছিা িবন ইসিাইলি উপছি িােশাই কিিা, িান 

িােশাই কুনুবেনউ ফুড়াইছিা নায়।”

 43 দিউ বিবি মবিয়ছম বফবি্াছি কইলা, “ইিা বকলান অইছিা? আমাি 

দিা বিয়া-শাবেউ অইছছনা।”  53 বফবি্ায় কইলা, “পাক রুহ আপনাি 

উপছি নাবজল অইিা, আি আল্াি কুেিবি ছায়া আপনাি উপছি আইছিা। 

এিোয়উ আপনাি ঘছিা দয পাক আওলাছে জনম লইিা, িানছি ইিনুল্া, 

মাবন আল্াি খাছ মায়াি জন কইয়া ডাকা অইছিা।  63 হুনউক্কা, আপনাি 

কুিুম বিবি এবলছাছিিি দিয়াপাছি মানছষ কইিা না বন, িান কুনু হুরুিাউ 

অইিা নায়? অইছল অখন দিা অউ মুিববি িয়ছসা িান দপছিাও ছয় মাসি 

পুয়া আছছ।  73 দি আল্ায় পািইন না, ইলা কুন্তাউ নাই।”

 83 মবিয়ছম কইলা, “আবম দিা আল্াি িাবন্; আপনাি কথামিউ 

হকলিা ফলউক।” িাছে বফবি্া িান দগছ থাবক বিোয় অইছগলা।

বিবি মবিয়ম বিবি এবলছাছিিি িাবড়ি দগলা

 93 এিিাছে বিবি মবিয়ম উড়া-িাড়া কবি, এহুবেয়া বজলাি এক পাবড়য়া 

গাউি দগলা।  04 বগয়া হছনা ইমাম জাকাবিয়াি িাবড়ি হামাইয়া, িান বিবি 

এবলছাছিিছি ছালাম কিলা।  14 এবলছাছিছি মবিয়মি আওয়াজ হুনাি 

লছগ লছগউ, িান দপিি হুরুিা আখিা লবড়য়া উবিলা। িাইন পাক রুছহ 

কাবমল অইয়া,  24 জুছি জুছি কইলা, “দুবনয়াি িামাম দিবিন্তি মাছজ 
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িুবমউ কপাবল, িুমাি দপিি ছািালও কপাবল।  34 আমাি মুবনিি মা 

আমাি ঘছিা িশবিফ আনছইন, আমাি অছিা িড় কপাল বকলা অইছলা? 

 44 আবম িুমাি আওয়াজ হুনাি লছগ লছগউ, আমাি দপিি দগোয়ও খুবশছয় 

লবড়য়া উবিছইন।  54 িুবম দিা কপাবল দিবি, কািন মািুছে িুমাছি দযিা 

জানাইছইন, িুবম বেছল-জাছন ইিা এবকন কিছছা।”

 64 অউ বিবি মবিয়ছম কইলা,

“আমাি কলছি িাবিফ কছিি আমাি মািুেি,

  74 দিছহব্ খুবশছয় ভবিছগছছ আমাি অন্তি,

িিাওিা িান্ আইছইন, অভাবগবনি ঘি।

  84 িউখ িুবলয়া িাইছইন েয়াল, কাংগাল িাবন্ি িায়,

এিোয়উ িামাম জাবিছয় সািাস সািাস গায়,

িড় কপাবল কইিা দমাছি, যুগ-যুগান্তি।

  94 শবক্তমাছন কিলা দমাছি অছিা িড় কাম,

আমাি লাবগ অইছইন িাইন কুেিবি আছান,

িাইনউ দিা ছুিহানাল্া, পাক-পবিত্র িাইন।

  05 দযিা িাছন িাবজম কবি িইন ডিাইয়া,

িহম কিইন িাইন ইিাছি বনজি জাবনয়া,

ওয়াবিছশ ওয়াবিছশ িহম, িাইনউ বিলাইন।

  15 িানউ কুেিবি আছি কিছইন মহা কাম,

মনি গবিমায় দযিায় কছি িড়াই শান,

ইিাছি দখোইয়া বেয়া, বিিল িানাইছইন।

  25 িাজা-িােশাইন হবকি অইলা গবে খুয়াইয়া,

হবকি অকল িােশা অইলা িহমি পাইয়া,

উিা-নীিা হবকি-িােশা, িাইনউ িানাইছইন।

  35 উপাবস কাংগালছি বেলা ভালা ভালা খাবন,

ভুকাবসি দপছিা দগল োবম োনা-পাবন,

ধবন জনছি খাবল আছি, দখোইয়া বেছইন।
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  45 িাইন দযলা ওয়াো কিছলা ময়-মুিববিি লছগ,

অলাউ দিা আছান কিছইন িবন ইসিাইলছি,

িবন ইসিাইল অইলা আল্াি আপন গুলাম।

  55 ইব্াবহমছি ইয়াে িাখছইন িহম িিকি বেিা,

লছগ িান খান্াছনও অউ েয়া পাইিা,

বিিকাবলন অউ ওয়াো মছনা িাবখছইন॥”

 65 বিবি মবিয়ম িান কুিুম এবলছাছিিি দগছছ বিন মাস িইলা, দহছশ 

িান বনজি িাবড়ি দগলাবগ।

হজিি এবহয়া (আ:) নিীি জনম

 75 িাছে দময়াে পুিা অইয়া হািছল এবলছাছিিি ঘছিা এক পুয়া অইলা। 

 85 মািুছে িানছি অছিা িড় িহম কিছইন হুবনয়া, আবি-ফবি আি দখশ-

কুিুম অকল আইয়া িান লছগ খুবশ-িাবস কিলা।

 95 ইহুবে অকলি দিওয়াজ মাবফক জন্মি আি বেনি বেন, পুয়াি 

মছলমাবন আি আবককা কিাবনি লাবগ িািা হকল েলা অইলা। িািা 

িাইলা, িাফি নামি লাখান পুয়াি নামও অউক।  06 অইছল মায় ইখান 

মানলা না, িাইন কইলা, “না, এি নাম অইছিা এবহয়া।”  16 িািা কইলা, 

“িুমাি দখশ-কুিুমি মাছজ দিা ইলা নাম দকউিি নাই।”

 26 দিউ িািা ইশািায় পুয়াি িাফছি বজকাইলা, িাইন কুন নাম পছন্ 

কিইন।  36 জাকাবিয়ায় িািাি দগছ থাবক খািা-কলম বনয়া দলখলা, “িাি 

নাম এবহয়া।”

অউ িািা হকল িাইজ্জুি অইছগলা।  46 আি লছগ লছগউ জাকাবিয়াি 

জিান খুবল দগল, িাইন মাি-কথা মাবিলা আি আল্াি শুকবিয়া আোয় 

কিলা।  56 ইিা দেবখয়া আবি-ফবি হকছল ডিাই দগলা। এহুবেয়া বজলাি 

পাবড়য়া অঞ্চলি হকল মানষি মুছখ মুছখ অউ খিি িবিছগছলা।  66 যছিা 

মানছষ ই ঘিনা হুনবছল, িািা হকছলউ মছন মছন বিন্তা কবি কইছলা, িড় 

অইয়া হািছল ই পুয়া বকিা অইছিা। কািন মািুেি কুেিবি আি িান 

উপছি আবছল।
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হজিি জাকাবিয়া (আ:) নিীি মুছখা গাইবি খিি

 76 িাছে পুয়াি িাফ জাকাবিয়া, পাক রুছহ কাবমল অইয়া অউ গাইবি 

খিি কইলা,

  86 “শুকবিয়া জানাই আবম িন্ায় আল্া মািুেি,

আছান কিছইন িাইন বনছজ আপন ইসিাইলি,

বখয়াল কবি কিলা আজাে বনজি গুলাম েল।

  96 আমিাি লাবগ পছন্ কিলা োউে খান্ানছি,

িল-িাক্কবি কান্াবিছি আনলা অখান থছন,

দেখাইলায় েয়াল দমাছি নাজাি কিিা জন।

  07 নিী অকছল জিানবে কইছলা িউি আছগ,

িাইনউ কওয়াইছলা ইিা নিী অকলি মুছখ,

িাক্কবি কান্াবিউ অইিা োউে কুলি িল।

  17 দুশমন অকলি কিজা থাবক িাইন িািাইলা,

বঘন-ইংসা কিিা থাবক অখন ফানা বেলা,

আমিাছি িািাইলা আইয়া েয়াল মউলাি জন।

  27 িািাইলা আমিাছি খাবল ময়-মুিববিি খাবিছি,

কছম কিা পাক ওয়াো পুিাবনি বনয়ছি,

ময়-মুিববিছি জিান দেওয়ায় আমিা িাবিলাম।

  37 কছম কবি ওয়াো কিছলা েয়াল আল্ায়,

ইব্াবহমছি জানাইলা িাইন নাজািি উপায়,

ইব্াবহম নিীউ অইলা আমিাি আসল িাফ।
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  47- 57 আমিাছি িািাইিা কবি মউলাি অউ কছম,

দুশমন থাবক িািাি লাবগ িািাই বেলা বনয়ম,

বজন্া যবেন আবছ আমিা বনবিন্তা িইিাম।

ডি খফ ছাড়া আমিা যানু কবি এিােি,

পছিজগাি আি ছবহ পছথ থাবক বনিাপে,

িান ছামছন িইয়া যাছি কবি িান দখজমি।

  67 ওছি আমাি মায়াি পুি এবহয়া িািাবজ,

িুমাছি দিা ডাকা অইছিা আল্ািালাি নিী,

মুবনিি আছগ িইয়া ছবহ কিিায় পথ।

  77 িািাই বেিায় িুবম িান িন্া অকলছি,

গুনা মাবফি পথ বিনিা িুমাি িাবলছম,

িািাইয়া বেিায় িািা নাজাি পাওয়াি পথ।

  87 আমিাি আল্াি িহম আি হউ মহবিছি,

দিছহব্ নুিি এক সুরুজ আইিা উপছিছি,

আমিাি উপছি আইয়া হাবি িাবখিা নজি।

  97 মউি আি আন্াবিি গাছিা দযিা কািায় বেন,

নুিি পথ দেখিা িািা কবিয়া এবকন,

আমিাছিও শাবন্তি পছথ িালাইিা অউ জন।

অউ হুজুি নাবজল অইয়া দেখাইিা কুেিি,

িাইনউ হউ ওয়াো কিা আল্াই িহমি॥”

 08 িাছে এবহয়া আছ্ আছ্ িড় অইলা, লছগ অইয়া িান রুহাবন 

িলও িাবড়ছলা। িবন ইসিাইলি ছামছন খুলাছমলা জাইি অইিাি আগ 

পযজিন্ত, িাইন মরুভুবমি মাছজ বেন কািাইলা।
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হজিি ইছা আল-মসীি জনম

2 
 অউ সময় দিামান িােশা আগ্ বকছছি হুকুম বেলা, িান আ্া 

িােশাইি হকল প্রজায় যািবযি নাম দলখাবনি লাবগ। 2 বসবিয়াি 

হাবকম কুবিবনয়াছি আমছলা, অউ পয়লা িাি মানুষ গনাি লাবগ নাম 

দলখাইল অইছলা। 3 দিউ নাম দলখাবনি লাবগ হকল মানুষ যািবযি 

িুবনয়াবে গাউি দগলা।

4 অউ লাখান ইউছুফও নাম দলখাবনি লাবগ গাবলল বজলাি নাছািি 

গাউ থাবক িােশা োউেি গাউি আইলা। িাইন দিা োউেি খান্ানি 

মানুষ। গাউি নাম দিছথলহাম, ইিা এহুবেয়া বজলাি। 5 বিবি মবিয়মও 

অউ ইউছুফি লছগ অইয়া নাম দলখাবনি দগলা। অউ ইউসুফি লছগউ 

িান শাবে বিক অইবছল, আি িান দপছিা অউ সময় হুরুিা আবছল। 

6 দিছথলহাছমা থাকছিউ মবিয়মি হুরুিা অইিাি বিছষ ধিছলা। 7 আি 

িান পয়লা পুয়াি জনম অইছলা। অইছল বহছনা কুনু দমহমান খানাি থাকাি 

জাগা বমলছলা না, এিোয় মবিয়ছম অউ হুরুিাছি দিনাবে দিিাইয়া দগায়াল 

ঘিি দখিি গামলাি হুিাই থইলা।

বফবি্া আি িাখাল অকল

8 অউ দিছথলহাম গাউি কান্াি িন্ি মাছজ, দমড়াি িাখাল অকছল 

িাইিকুি িালা িািাি দমড়া পািা দেওয়াি আবছল। 9 আখিাউ আল্াি 

এক বফবি্া িািাি ছামছন আইয়া েিশন বেলা, আি মািুেি নুিি দিছজ 

িাইছিা িায় ফি অইছগল। ইিা দেবখয়া িাখাল অকল ডিি িুছি দিবেশা 

িবনছগলা।

 01 অইছল বফবি্ায় িািাছি কইলা, “িুমিা ডিাইও না। আবম 

িুমিাি লাবগ খুি খুবশি খিি লইয়া আইবছ। ই খুশ-খিবি দুবনয়াি িামাম 

মানষি লাবগ।  11 হুছনা, িুমিাি িিাছনআলা আইজ োউেি গাউি জনম 

লইছইন। িাইনউ আল-মসী, িাইনউ মাবলক।  21 িুমিা বগয়া এি পিমান 

দেখিায়, দেখিায় এক কািা হুরুিাছি দিনাবে দিিাইয়া, দগায়াল ঘিি 

দখিি গামলাি হুিাইয়া থওয়া অইছছ।”
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 31 অউ সময় আখিাউ হউ বফবি্াি লছগ আছিা িউি বফবি্াছি 

দেখা দগল। এিা আল্াি বজবকি-আজকাি কবি কবি কইলা,

  41 “আছমাছনা আল্াি বললা-দখলা দেখা যাউক,

দুবনয়াি িুকুি িান বপয়ািা িন্াি শাবন্ত অউক।”

 51 িাছে বফবি্া অকল িািাি দগছ থাবক আছমাছনা বগয়া হািছল, 

িাখাল অকছল এছক-অইন্যছি কইছলা, “আও, আমিা দিছথলহাছমা যাই। 

মািুছে আমিাছি দয খিি জানাইলা, অিা দেবখয়া আই।”

 61 মাবি মাবি িািা জলবে কবি দগলা, বগয়া মবিয়ম, ইউছুফ আি 

দখিি গামলাি হুিাইল অউ হুরুিাছি পাইলা।  71 পাইয়া অউ হুরুিাি 

দিয়াপাছি িািাছি দয খিি জানাইল অইবছল, ইিা িািা হকলছি কইলা। 

 81 িািাি মাি হুবনয়া হকছলউ িাইজ্জুি অইছগলা।  91 অইছল মবিয়ছম 

হকলিা বেলি মাছজ গাবথয়া িাখলা, আি মছন মছন বিন্তাি িইলা। 

 02 বফবি্া অকছল িাখাল অকলছি দযলা কইছলা, এিা ইিা দেবখয়া 

হুবনয়া আল্াি বজবকি িাবিফ কবি কবি বফিি দগলাবগ।

 12 িাছে জন্মি আি বেনি বেন আবককা আি মছলমাবন কিাবনি িালা, 

িান নাম িাখা অইছলা ইছা। মাি দপছিা আইিাি আছগউ বফবি্ায় অউ 

নাম থইছলা।

দগো ইছাছি িায়িুল-মুকাদ্দছছা আনলা

 22 এিমাছজ মুছা নিীি শবিয়ি মাবফক িািাি পাক-ছাফ অওয়াি সময় 

অইছলা। দিউ ইছাছি মািুেি আছিা সবপয়া বেিাি বনয়ছি, ইউছুফ আি 

মবিয়ছম িাছন লইয়া দজরুজাছলম িাউছনা আইলা।  32 মািুেি শবিয়িি 

হুকুম আবছল, পিছিক জানোিি পয়লা পুয়াছি আল্াি নাছম সবপয়া বেছি 

অইছিা।  42 এিলছগ, এক জুড়া ডুবপ পাবখ িা পাছিাি দুইিা িাইচ্া কুিিাবন 

বেছি অইছিা, শবিয়িি অউ হুকুম মাবফক িািা কুিিাবন দেওয়াি আইলা।

 52 অউ সময় দজরুজাছলম িাউছনা ছামাউন নামি একজন আল্ািাইয়া 

িুজুগজি আছলা, িাইন পাক রুছহ কাবমল। িাইন মছন মছন িাি িাওয়াি 

আছলা, আল্ায় কুন সময় িবন ইসিাইলছি শাবন্ত বেিা।  62 পাক রুহ িান 
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লছগ আছলা, অউ রুছহ িানছি িািাইছলা, িান মউিি আছগউ আল্াি 

ওয়াো কিা আল-মসীছি িাইন দেখিা।  72 পাক রুহি ইশািায় ছামাউন 

অউ বেন িায়িুল-মুকাদ্দছছা আবজি অইলা। ইছাি মা-িাছফও শবিয়িি 

হুকুম আোয় কিাি বনয়ছি, দগো ইছাছি লইয়া অছনা আইলা।  82 অউ 

কাবমল িুজুগজি ছামাউছন ইছাছি কুছলা লইয়া আল্াি শুকবিয়া আোয় 

কিলা। িাইন কইলা,

  92 “ও মাবলক, িুমাি জিান মাবফক

িুমাি ই গুলামছি অখন শাবন্তছয় বিোয় দেও।

  03- 13 আেম জাবিছি িিাবনি লাবগ,

িামাম মানষি িউখি ছামছন,

িুবম দয উবছলা কাইম কিছছা হউ আল-মসীছি

আমাি বনজ িউছখ দেবখয়া দগলাম।

  23 িুমাি খাছ প্রজা িবন ইসিাইলি দগৌিি দিা এইনউ,

িাে-িাবক িামাম জাবিছিও পথ দেখাবনি নুি।”

 33 ছামাউছন ইছাি দিয়াপাছি অউ দযিা কইলা, ইিা হুবনয়া ইছাি মা-

িাফ িাইজ্জুি অইছগলা।  43 ছামাউছন িািাছি দোয়া বেলা, িাইন ইছাি 

মা মবিয়মছি কইলা, “হুছনা, আল্া পাকি বখয়াল অইছলা, অউ হুরুিাি 

েরুন িবন ইসিাইলি িউি জছন নাজাি হাবছল কিিা, আি িউি জন 

লান্নবি অইিা। িাইন অউ লাখান এক বনশানা, িান বিপছষে িউছিউ 

মাবিছিা।  53 অিা থাবক িািাি বেলি হাল-হবককি িুজা যাইছিা। আি 

হুছনা, িছলায়াছি কাবিছল দযলা অয়, িুমাি বেছলাও অলা দুখি দসল 

হামাইছিা।”

 63 অউ সময় হান্না নামি একজন দিবি মানুষও আছলা, িাইন 

আল্াি নিী। িান িাফি নাম পানুছয়ল, আি খান্ানি নাম আবশি। িান 

িউি িয়স অইছগছছ, সাি িছি জামাইি ঘি কবিয়া হাবি,  73 দিৌিাবশ 

িছি পযজিন্ত ড়াবড় হালছি আছলা। িাইন িায়িুল-মুকাদ্দছি বভিছি 

দিাজা িাখিা আি দোয়া কিিা। এিােি-িছন্বগি মাছজ িাইি-বেন 

কািাইিা, িাছি িািইিা না।  83 বিক অউ সময় িাইনও অছনা আইয়া 

আল্াি শুকবিয়া আোয় কিলা। আি দযিাি বেছলা অউ আশা আবছল, 
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আল্া পাছক দজরুজাছলমছি আজাে কিিা, িািাি লছগও িাইন ইছাি 

দিয়াপাছি িািবিি কিলা।

 93 মবিয়ম আি ইউছুছফ মািুেি শবিয়ি মাবফক হকল কাম দশষ 

কবিয়া হািছল, িািাি িসি িাবড় গাবলল বজলাি নাছািি গাউি দগলাবগ।

 04 নািাবলক ইছাি িয়স িাবড়ছলা, এিলছগ িাইন শবিলি িল আি 

ইবলম-আখছলও মজিুি অইলা। আল্াি িহমি দিা িান লছগ আবছল।

িাছিা িছিি হজিি ইছা দজরুজাছলম কািা শবিছফা

 14 ইহুবে অকলি আজাবে ইেি সময় আইছল ইছাি মা-িাফ পিবি িছিউ 

দজরুজাছলছমা যাইিা।  24 ইছাি িয়স দযিলা িাছিা িছি, অউ সময়ও হউ 

দিওয়াজ মাবফক িািা দজরুজাছলছমা আইলা।  34 ইে দশষ অইয়া হািছল 

িািা িাবড়ি িওয়ানা বেলা, অইছল ইছা অউ সময় ই েলি লছগ না বগয়া 

দজরুজাছলছমা িইছগলা। িান মা-িাছফ ইখান দিি পাইলা না।  44 ইছাও 

েলি বভিছি আছইন মছনা কবিয়া িািা একবেনি পথ আগুয়াই দগলা। 

বগয়া িািাি দখশ-কুিুম আি লগি মানষি দগছছ িালাশ কবিয়া িানছি 

পাইলা না।  54 না পাইয়া িানছি িুকাই-িুকাই বহিিাি দজরুজাছলছমা 

আইলা।  64 বিন বেন িালাশ কবিয়া িানছি িায়িুল-মুকাদ্দছছা পাইলা। 

িািা দেখলা, িাইন দমৌলানা অকলি লছগ িইয়া িািাি িয়ান হুনিা, 

আি নানান মুছলা বজকাইিা।  74 আি যছিা মানছষ িান মাি হুনলা, িািা 

হকছলউ িান আখলোবি িািবিি হুবনয়া িাইজ্জুি িবনছগলা।  84 িান মা-

িাছফও িানছি দেবখয়া এছক্কছি িমবকছগলা। মায় িানছি বজকাইলা, 

“পুিছি, িুবম আমিাি লছগ ইিা কিলায় দকছন? আবম আি িুমাি 

িাছফ কি দপছিশান অইয়া িুমাছি িুকাইিাম।”  94 ইছায় জুয়াপ বেলা, 

“িুবমিাইন দকছন আমাছি িুকাইিায়? জাছনা না বন, আবম দিা আমাি 

গাইবি িাফি ঘছিাউ িইছি অইছিা?”  05 িান মা-িাছফ ই মািি কুনু 

দভে িুজলা না।  15 িাছে িাইন িািইয়া মা-িাফি লছগ অইয়া নাছািছিা 

দগলা, আি িািাি কথামি িললা। অইছল িান মায় ইিা হক্কলিা বেছলা 

গাবথয়া িাখলা।

 25 এিমাছজ আল্াি মহবিি, মানষি মায়া, িয়স আি ইবলম-আখছল 

িাইন আছ্ আছ্ িড় অইলা।
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আল্াি কাম কিাি লাবগ হজিি ইছা জুইি অইলা 

(৩:১—৪:১৩)

হজিি এবহয়া নিীি িিবলগ

3 
 দিামান িােশা বিবিবিয় বকছিি িােশাইি পনছিা িছি িছলি। অউ 

সময় পন্তীয় বপলাি আছলা িান অধীনি এহুবেয়া বজলাি হাবকম, 

আি দহছিাে আছলা গাবলল বজলাি িাজা, দহছিােি ভাই বফবলফ আছলা 

বযিুবিয়া আি িাখুবনবি বজলাি িাজা, আি লুসাবনয়াছ আছলা অবিবলবন 

বজলাি িাজা। এিা হকলউ আছলা দিামান িােশাি অধীছন। 2 অউ আমলি 

ইহুবে জাবিি পিধান ইমাম আছলা, ইমাম হানন আি কায়াফা। বিক অউ 

সময় জাকাবিয়াি পুি এবহয়াি দগছছ মরুভুবম এলাকাি আল্ায় িান কালাম 

নাবজল কিলা। 3 দিউ এবহয়া নিীছয় জেজিান গাঙ্গি কান্া-কাছাি হকল 

খাছনা বগয়া িিবলগ কিলা। কইলা, গুনা থাবক মাবফ পাওয়াি লাবগ দিৌিা 

কবিয়া িবিকাি দগাছল কিা জরুি। 4 এবহয়া নিীি দিয়াপাছি ইশায়া নিীি 

বকিাছিা দযলা দলখা আবছল, িাইন অউলা কিলা। দলখা আছছ,

মরুভুবমি মাছজ একজছন এলান কিিা,

িুমিা মাবলকি পথ ছবহ কছিা,

িান িলাি িা্া অকল বসো কছিা।

 5 পাবড়য়া হক্কল নীিা জাগা ভিাি অইছিা,

উিা-নীিা বিল্াইন হমান কিা অইছিা।

দিড়া-দিকা হকল পথ সুজা অইছিা,

গাি-গাড়া হকলিা হমান কিা অইছিা।

 6 আি দুবনয়াি মানষছি িিাবনি লাবগ

আল্ায় নাজািি দয উবছলা কিছইন

িামাম মানছষউ ইিা দেখিা।

7 এবহয়া নিীি িিবলগ হুবনয়া দিৌিাি দগাছল কিাি বনয়ছি দযিা 

আইছলা, িাইন এিাছি কইলা, “ও হাফি িাইচ্াইন, আছমাবন গজি 
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আইওি দেবখয়া জান িািাবনি পথ িুমিাছি দখবগছয় িািাই বেছলা? 

8 হাছাউ যুবে িুমিা দিৌিা কবিয়া থাছকা, দি এি ফলও দেখাও। মছন 

মছন কইওনা, িুমিা ইব্াবহমি আওলাে। হুছনা, আবম কইিাম, আল্ায় 

িাইছল দিা অউ পাথি অকল থাবকউ ইব্াবহমি আওলাে িানাইিা পািিা। 

9 গাছি গুবড়ি দিা কুড়াল লাগাইলউ আছছ। দয গাছছা ভালা ফল ধছি 

না, ই গাছ কাবিয়া আগুবনি ফালাইল অইছিা।”

 01 ইিা হুবনয়া মানছষ এবহয়াছি বজকাইলা, “দি আমিা বকিা 

কিিাম?”  11 িাইন কইলা, “দকউিি যুবে দুইিা দকািজিা থাছক, দি 

যাি নাই িাছি একিা দেউক। যাি ঘছিা ধান-িাউল আছছ, দহ-ও অউলা 

বিলাউক।”

 21 খাজনা িুলিা কয়জন িবশলোছি দিৌিাি দগাছল কিাি আইয়া 

বজকাইলা, “মুিবশে, আমিা বকিা কিিাম?”  31 িাইন কইলা, “বনয়ম 

থাবক দিবশ দিকা আোয় কবিও না।”

 41 কয়জন বসপাইছয়ও বজকাইলা, “হুজুি, দি আমিা বকিা কিিাম?” 

িাইন কইলা, “দকউিছি জুি-জুলুম কবিয়া িা ফাছন্া ফালাইয়া কুন্তা 

আোয় কবিও না। যািবযি দিিছন খুবশ িইও।”

 51 মানছষ মছন মছন আল-মসীি লাবগ িাি িাওয়াি আবছল, 

এবহয়াছি দেবখয়া িািা খুি আশা কিছলা, এইনউ মছনালয় আল-

মসী।  61 অইছল এবহয়ায় িািাছি কইলা, “আবম খাবল পাবনবে 

দিৌিাি দগাছল কিাইয়াি, দি আমাি িাছে দযইন িশবিফ আনিা, 

িাইন আমা থাবকও িাক্কি আলা। িান পাওি জুিাি বফিা দগছা 

খুলাি জুকাও আবম নায়। িাইন আইছল পাক রুহ আি আগুইন 

বেয়া িুমিাছি দগাছল কিাইিা।  71 িান কুলা দিা িান আছিাউ 

আছছ, মাড়া দেওয়া ধান অউ কুলাবে উয়াইয়া হাবি ধান বনয়া উগাছিা 

িুলিা, আি ছুছাছি অমন আগুবনি ফালাই জালাইিা, দয আগুইন 

কুনুবেন বনছভ না।”

 81 অউ লাখান আছিা িউি নবছয়ি কবিয়া এবহয়ায় মানষি দগছছ 

খুশ-খিবি িিবলগ কিলা।  91 অইছল িাজা দহছিাছে িউি নমুনাি খািাপ 

কাম কিায়, আি িাি ভাইি িউ দহছিাবেয়াছি হাংগা কিায়, এবহয়ায় 

িাছি দুবষ সাইিছ্া কিলা।  02 এিোয় দহ িাি হকল কু-কামি লছগ 

এওখানও িাড়াইছলা, দহ নিী এবহয়াছি দজছলা হািাইবলছলা।
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হজিি ইছায় পাক দগাছল কিলা

 12 এবহয়া নিী দজছলা হামাবনি আছগ, িান দগছছ আইয়া দযিলা িউি 

মানছষ দিৌিাি দগাছল কিিা, অউ সময় ইছাও অছনা আইয়া িািাি 

লছগ দগাছল কিলা। দগাছলি িাছে ইছায় দযিলা দোয়া কিিা, আখিাউ 

আল্াি আিশি দুয়াি খুবল দগল,  22 আি পাক রুহ পাছিাি ছুিি ধবিয়া 

িান উপছি নাবজল অইলা। লছগ লছগ দিছহব্ অউ আওয়াজও হুনা দগল, 

“িুবমউ আমাি খাছ মায়াি জন, িুমাি উপছি আবম খুি খুবশ।”

হজিি ইছা আল-মসীি খান্ানি পবিিয়

 32 অনুমান বিশ িছি িয়সি কাছলা ইছায় িিবলগ কাম শুরু কিলা। 

মানছষ জানিা িাইন ইউছুফি পুয়া। ইউছুফি ময়-মুিববি অইলা,

  42 আবল, মাত্াি, দলবি, মালবক, ইয়ান্নাই, ইউছুফ,

  52 মাত্াবিয়া, আছমাজ, নাউম, ইছবল, নাগ্াই,

  62 মাহাি, মাত্াবিয়া, বশমীয়, ইউছসখ, ইহুো,

  72 ইউহান্নান, িীসা, দজিিাবিল, সালবিছয়ল, নীবি,

  82 মালবক, আবদ্দ, কাছাম, ইলমাোম, ইছয়ি,

  92 ইউছা, এবলছয়ছজি, ইউবিম, মাত্াি, দলবি,

  03 ছামাউন, এহুো, ইউছুফ, ইউনান, ইবলয়াবকম,

  13 মাবলয়া, মান্না, মাত্ািা, নাথান, োউে নিী,

  23 ইয়াস, উিাছয়ে, দিায়াজ, দসবলম, নাবহশ,

  33 আবমনাোি, আেবমন, আিনী, হাবছি, বফছিাজ, এহুো,

  43 ইয়াকুি নিী, ইসহাক নিী, ইব্াবহম নিী, িাছিখ, নাহুি,

  53 সারুজ, িাউ, ফাছলজ, আছিি, শাছলখ,

  63 বকনান, আফজিাকছাে, সাম, নুহ নিী, লামাক,

  73 মািুশালাখ, ইবরিছ নিী, ইয়াছিে, মাহলাইল, দকনান,

  83 ইছনাস, বশস নিী, আেম,

 আল্া পাক।
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হজিি ইছাছি ইিবলছ-শয়িাছন পবিষো কিছলা

4 
 ইছা পাক রুছহ কাবমল অইয়া, জেজিান গাছঙ্গা থাবক উবিয়া মরুভুবমি 

দগলাবগ। বগয়া পাক রুহি ইশািায় একলাগা িাবল্শ বেন মরুভুবমি 

ঘুবিলা। 2 আি ইিবলছ আইয়া িানছি পবিষো িালাইছলা। অউ িাবল্শ 

বেন একলাগাছি দিাজা আছলা, কুনুজাি খানা খাইছইন না। এিিাছে 

িান দপছিা ভুক লাগছলা।

3 দিউ ইিবলছছ িানছি কইছলা, “িবুম যবুে ইিনলু্া, আল্াি খাছ মায়াি 

জন অও, দি অউ পাথিছি কওনা রুবি অইবযছিা।” 4 ইছায় জয়ুাপ বেলা, 

“আল্াি কালাছমা িািাইল অইছছ, খাবল রুবি খাইছলউ মানষু িাছি না।” 

5 িাছে ইিবলছছ িানছি খিু উিা এক জাগাি লইয়া দগল, বনয়া হাবি এক 

পলছক দুবনয়াি িামাম মলু্কু িানছি দেখাইছলা আি কইছলা, 6 “ই িামাম 

মলু্কুি িােশাই আি জাক-জমক আবম িমুাছি বেলাইম।ু ইিা হক্কলিাি 

মাবলকানা আমাছি দেওয়া অইছছ। আবম যাছি খবুশ িাছি বেিাম পাবি; 7 খাবল 

িবুম আমাছি সইজো কবিলাও, দিউ ই হক্কলিা িমুাি অইবযছিা।” 8 ইছায় 

িাছি কইলা, “আল্াি কালাছমা আছছ, িবুম খাবল আপন আল্া মািেুছি সইজো 

কিিায়, খাবল িান এিােি কিিায়।” 9 দিউ দহ ইছাছি লইয়া দজরুজাছলম 

িাউছনা দগল, বগয়া পবিত্র কািা ঘি িায়িলু-মকুাদ্দছি বমনািাি উপছি িাছন 

উিা কবিয়া কইছলা, “িবুম যবুে ইিনলু্া, আল্াি খাছ মায়াি জন অও, দি 

দেবখছাইন, অন থাবক ফাল বেয়া লামাি পছড়া।  01 বকিাছিা দিা দলখা আছছ,

আল্ায় িান বফবি্া অকলছি হুকুম বেিা,

আি িািা িুমাছি িািাইিা।

  11 িািা বনজি আিবে িুমাছি ধবিবলিা,

যাছি িুমাি পাওি কুনু পাথিি িুি না লাছগ।”

 21 ইছায় িাছি কইলা, “বকিাছিা দলখা আছছ, িুবম িুমাি আল্া 

মািুেছি পবিষো কিাি লাবগও না।”

 31 ইিবলছছ িাি হকল নমুনাি পবিষো দশষ কবিয়া, আপািছিা িান 

দগছ থাবক হবিয়া দগলবগ।

	 আল-লুক	 4:1	-	13	



A

161

গাবলল বজলাি হজিি ইছাি দকিামবি আি িিবলগ 

(৪:১৪—৯:৫০)

বনজি গাউি হজিি ইছা

 41 িাছে পাক রুহি কুেিছি ইছা গাবলল এলাকাি দগলা, বগয়া হািছল 

িান নাম িাইছিািায় িবিছগল।  51 িাইন হনি মবছছো-মবছছো বগয়া িয়ান 

িাবলম বেলা, দিউ হকল মানছষ িান িাবিফ কিছলা।

 61 আি ইছা হউ নাছািি গাউি আইলা, দয গাউি িাইন হুরু 

থাবক িড় অইছইন। অছনা আইয়া িাইন বনজি বনয়ম মাবফক জুম্মািাছি 

মবছছো বগয়া খুিিা পড়াি উিাইলা।  71 ইশায়া নিীি ছবহফাখান িান 

আছিা দেওয়া অইছলা। িাইন বকিাি খুবলয়া অউ আয়াি িাি কিলা, 

দয আয়াছিা দলখা আছছ,

  81 আমাি বেছলা মািুেি রুহ িসি কিইন,

িাইনউ আমাছি দখলাফবি বেয়া দিবজছইন,

গবিি অকলি দগছছ খুশ-খিবি জানাবনি লাবগ।

আি িবন্ অকলি দগছছ আজাবেি কথা,

আন্া অকলি দগছছ িউছখ দেখাি কথা,

দযিাি উপছি জুলুম অি িািাছি িািাবনি কথা

এলান কিাি লাবগ দিবজছইন।

  91 আি অউ কথা এলান কিাি লাবগও দিবজছইন,

অখন মািুেি িহমি দেখাবনি সময় অইছগছছ।

 02 খুিিা বিলাওি কবিয়া হািছল, িাইন বকিািখান আিাইয়া মবছেি 

মিল্ীি আছিা বেয়া িইলা, মবছেি হকল মানছষ িান িায় বধয়ান ধবি িাই 

িইছছ।  12 িাইন কইলা, “আছমাবন বকিািি ই আয়াি খানাইন, আইজ 

আপনািা হুনাি লছগ লছগউ ফবলছগল।”  22 হকল মানছষ িান িাবিফ 

কিছলা, িান মুখ থাবক অছিা সুন্ি িয়ান হুবনয়া িাইজ্জুি অইছগল। িািা 

কইছলা, “এইন ইউছুফি পুয়া নায়বন িা?”
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 32 এিমাছজ ইছায় িািাছি কইলা, “আপনািা বনিয় আমাছি অউ 

বছছল্খ হুনাইিা, ডাক্তি-সাি, বনজি দিমাি বশফা কছিা। কফিনাহুছমা 

িুছল িউি দকিামবি-দমাছজজা দেখাইছছা, দি অখন বনজি গাউিও অিা 

দেখাও না।  42 হুনউক্কা, আবম আপনাইন্তছি হক কথা কইিাম, কুনু নিীছিউ 

িান বনজি গাউি মানছষ মানইন না।  52 আি ইখানও হাছা কথা, ইবলয়াছ 

নিীি জমানাি একলাগা সাছড় বিন িছি কুনু দমঘ অইবছল না, আ্া 

দেছশা দিজুইিা বনোন আবছল। হউ সময় দিা ইসিাইল দেছশা িউি 

ড়াবড় দিবিন আছলা,  62 অইছল ইবলয়াছ নিীছি এিা দকউিি দগছছ না 

দিবজয়া, খাবল বসেন দেশি সাবিফি গাউি এক ড়াবড় দিবিি দগছছ দিজা 

অইবছল।  72 আি আল-ইয়াছা নিীি আমছলা ইসিাইল দেছশা িউি পিা-

কুষ্ঠ দিমাবি আছলা, অইছল এিা দকউিছি ভালা না কবিয়া, খাবল বসবিয়া 

দেশি নামানছি ভালা কিা অইবছল।”

 82 ইখান হুবনয়াউ মবছেি সি মানুষ গুছায় আগুইন অইছগলা।  92 িািা 

উবিয়া িানছি দিবলয়া দখোইয়া গাউি িাছি লইয়া দগল, বগয়া গাউি 

দকানাি খাড়া বিল্াি উপছি বনয়া, ধাক্কাবে িছল ফালাইছিা িাইছলা। 

 03 অইছল বভড়ি মাজ থছন িাইন আবিয়া হবিয়া দগলাবগ।

আল-মসীছয় িউি দিমাবিি বশফা কিলা

 13 িাছে ইছা গাবলল এলাকাি কফিনাহুম িাউছনা দগলা, বগয়া জুম্মািাছি 

মানষছি ওয়াজ নবছয়ি কিলা।  23 িান ওয়াজ হুবনয়া মানুষ িাইজ্জুি 

অইছগলা, িাইন দিা পুিা বহম্মি আলা জনি লাখান িাবলম বেিা।

 33 হউ মবছছো বজনি আছি আলা এক দিিা আবছল। দহ জছুি জছুি 

বিল্াইয়া কইল,  43 “ও নাছািিি ইছা, আমিাি দগছছ দকছন আইছইন? 

আমিাছি বিনাশ কিাি আইছইন বন? আবম জাবন আপছন দক, আপছনউ আল্াি 

হউ পাক-পবিত্র জন।”  53 ইছায় িাছি ধামবক বেয়া কইলা, “িপু, এি বভিি 

থাবক িািই যা।” বজছন লছগ লছগউ িাছি আছাড় মাবি হকলি মাজখাছনা 

ফালাইয়া, কুনজুাি দখবি না কবিয়া ছাবড়য়া দগছলাবগ।  63 ইিা দেবখয়া মানষু 

িাইজ্জিু িবনয়া মািা-মাবি লাগাইলা, “ইিা বকিা দেখলাম? িাইন বহম্মি 

আি দখমিা খািাইয়া বজন অকলছি হকুুম দেইন, িািাও দেবখ িািইয়া 

যায়বগ।”  73 িাছে বহনি হক্কল জাগাি ইছাি দকিামবিি খিি িবিছগল।
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 83 মবছে থাবক িািইয়া িাইন সাইমনি িাবড়ি দগলা। সাইমনি হবড়ি 

খুি দিবশ িাপ উিবছল, এিোয় হকছল ইছাছি খুি বমনি কিলা।  93 িাইন 

সাইমনি হবড়ি কান্াি উিাইয়া িাপছি ধমক বেলা। ধমকি লছগ লছগউ 

িাছপ ছাবড়বেছলা। দিবিছয় উবিয়া িািাি দমহমান োবিি লাগলা।

 04 হাইজিা িালা মানছষ িউি জািি দিমাবিছি লইয়া ইছাি দগছছ 

আইলা। ইছায় িািা হকলি গিছিা আিাই বেয়া দিমাি ভালা কিলা। 

 14 বজনি আছি আলাও িউি দিমাবি আছলা, িািাও ভালা অইলা। 

বজন অকছল জুছি জুছি বিল্াইয়া কইলা, “আপছনউ ইিনুল্া, আল্াি খাছ 

মায়াি জন।” অইছল িাইন ইিাছি ধামবক বেয়া মুখ িন্ কিলা। িািাি 

দিা জানা আবছল, িাইনউ আল্াি ওয়াো কিা হউ আল-মসী।

 24 বিয়াছন উবিয়া হাবি, ইছা বহ গাউ ছাবড়য়া এক বনিাই জাগাি আইলা। 

মানছষ িানছি িুকাই িুকাই িান ধাছিা আইছলা, আইয়া বমনি কাবজ্জ 

কিছলা যাছি িাইন িািাি দগছছ িইন।  34 অইছল িাইন জুয়াপ বেলা, 

“আবম আছিা িউি জাগাি বগয়া আল্াি িােশাইি খুশ-খিবি িিবলগ 

কিা জরুি, অউ কামি লাবগউ আল্ায় আমাছি দিবজছইন।”  44 িাছে 

িাইন আ্া ইহুবে দেশি মবছোইছন্তা বগয়া িিবলগ কিলা।

গাইবি মাছ পাইয়া ইমান আনা

5 
 এক বেন ইছা গাবলল আওিি পাছিা উিা আছলা, অউ সময় িউি 

মানুষ আল্াি কালাম হুনাি লাবগ িান কান্াি আইয়া দিলাছিবল 

লাগাইলা। 2 ইছায় দেখলা, আওিি বকনাছিা দুখান জালুয়া নাও লাগাইল। 

নাও থাবক লাবময়া জালুয়া অকছল িািাি জাল ধইিা। 3 ইছা বগয়া সাইমন 

নামি এক জালুয়াি নাওছয়া উবিয়া িাছি কইলা, নাওখান ভাসাইয়া বকছু 

পাবনি বনিাি লাবগ। কইয়া িাইন নাওছয়া িইয়া মানষছি ওয়াজ নবছয়ি 

কিাি লাগলা।

4 নবছয়ি িাছে িাইন জালুয়া সাইমনছি কইলা, “নাওখান গইন পাবনি 

দনও আি জাল ফালাও।” 5 সাইমছন কইলা, “হুজুি, আ্া িাইি কষ্ট 

কবিয়াও কুনু মাছ পাইবছ না, িা-ও আপনাি কথায় জাল ফালাইিাম।”

6 জাল ফালাবনি িাছে অছিা দিবশ মাছ জাছলা হামাইলা, মাছি 

দিলায় জাল ফাবিবযিাি েশা। 7 অউ িািা সাইয্যি লাবগ লগি নাওি 
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জালুয়াছি ডাক বেলা। িািা আইয়া মাছ ধবিয়া নাও ভবিবললা, জাছলা 

অছিা মাছ হামাইবছল দযন, মাছি ভাছি দুইও নাও ডুিুডুিু অইছগল। 

8 ইিা দেবখয়া, সাইমন-বপিছি ইছাি পাওছয়া পবড়য়া কইলা, “হুজুি, 

আবম দিা গুনাগাি মানুষ, আমাি দগছ থাবক িশবিফ খান দনউক্কাবগ।” 

9 কািন, অছিা মাছ দেবখয়া সাইমন-বপিি আি িান লগি হক্কছল 

িাইজ্জুি িবনছগলা।  01 সাইমনি লগি জালুয়া বজিুবেয়াি দুইও পুয়া 

ইয়াকুি আি হান্নাছনও ইিা দেবখয়া িাইজ্জুি অইলা। দিউ ইছায় সাইমনছি 

কইলা, “ডিাইও না, অখন থাবক আি মাছ নায়, িুবম আল্াি নাছম মানুষ 

ধিিায়।”  11 িাছে িািা নাও লইয়া বকনািাি আইলা, আি হক্কলিা থইয়া 

ইছাি লছগ িওয়ানা অইছগলা।

নাপাক পিা-কুষ্ঠ দিমাবিছি ভালা কিা

 21 একিাি ইছা এক গাউি দগলা। হউ গাউি এক দিিাি আ্া গিি জুবড় 

নাপাক পিা-কুষ্ঠ দিমাি আবছল। ইছাছি দেবখয়াউ দহ িান পাওছয়া পবড়য়া 

বমনি কাবজ্জ লাগাইছলা, “হুজুি, আপনাি মছন িাইছল দিা আমাছি অউ 

নাপাক দিমাি থাবক ভালা কিিা পািিা।”  31 ইছায় আি িাড়াইয়া িাছি 

ছইয়া কইলা, “অয়, আবমও িাইিাম, িুবম পাক-ছাফ অও।” কওয়াি লছগ 

লছগউ িাি দিমাি কবমছগল।

 41 ভালা অইয়া হািছল ইছায় িাছি হুকুম বেলা, “ইিা আি দকউিছি 

হুনাইও না, িুবম বগয়া খাবল ইমাম ছািছি দেখাও। মুছা নিীি শবিয়ি 

মাবফক পাক-ছাফ অওয়াি লাবগ দযলা কুিিাবন কিা জরুি, অউ কুিিাবন 

বেছলউ মানছষ জাবনবলিা, িুবম ভালা অইছছা।”  51 অইছল ইছাি খিি 

িাইছিািায় িবিছগল। এিোয় িান মুখি িুবল হুনাি লাবগ আি দিমাবি 

অকল ভালা অওয়াি বনয়ছি, িউি মানুষ িান দগছছ আইলা।  61 অইছল 

িাইন কুনু না কুনু বনিাই জাগাি বগয়া হাছমশা দোয়া কিিা।

গুনা মাফ কিাি দখমিা হজিি ইছাি আছছ

 71 একবেন ইছা িাবলম দেওয়াি আছলা, অউ মজবলছছা আবলম অকল 

আি ফবিবশ মজহিি িউি দমাল্াইন িওয়াি আছলা। িািা দজরুজাছলম 
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িাউন, গাবলল আি এহুবেয়া বজলাি নানান গাউয়াইন থাবক আইছইন। 

ইছাি মাছজ মািুেি কুেিবি িল আবছল, অউ িছলউ দিমাবি অকলছি 

বশফা কিিা।

 81 এিমাছজ কয়জন মানছষ একজন অিশ দিমাবিছি পছলাবে িইয়া 

লইয়া আইলা। িািা িাইলা িাছি বনয়া ঘিি বভিছি ইছাি ছামছন থইিা। 

 91 অইছল বভড়ি লাবগ ঘছিা হামাবনি পথ পাইলা না। অউ িািা িালি 

উপছি উবিয়া, িালি ছাবন খুবলয়া পছলা সুদ্া দিমাবিছি ইছাি ছামছন 

মানষি মাজখাছনা লামাই বেলা।  02 িািাি ইমানি িল দেবখয়া ইছায় 

কইলা, “ভাইছি, িুমাি গুনা মাফ কবি বেলাম।”

 12 ইখান হুবনয়া আবলম অকছল আি ফবিবশ েলি দমাল্াইছন্ত মছন 

মছন কইলা, “ই মানুষগু দখগু, দহ অলা বশবিবক কছিি? খাবল আল্া 

ছাড়া আি দকউ গুনা মাফ কিছিা পাছি বন?”  22 িািাি বেলি বিন্তা 

ইছায় িুবজবললা, িুবজয়া কইলা, “আপনািা দকছন ইলা বিন্তা কিিা? 

 32 আবম কুনখান কওয়া সুজা, িুমাি গুনা মাফ কবি বেলাম? িা িুবম 

উবিয়া আবিয়া িুমাি বিছনা লইয়া িাবড়ি যাওবগ? কুনখান সুজা?  42 দি 

অখন আপনািা পিমান দেখউক্কা, ই দুবনয়াি গুনা মাবফি দখমিা আবম 

বিন-আেমি আছছ।” অখান কইয়াউ িাইন দিমাবি দিিাছি কইলা, “ওিা, 

আবম িুমাছি কইিাম, উছিা, িুমাি দখিা-িাবলশ লইয়া িাবড়ি যাওবগ।” 

 52 কইছিউ বহ দিমাবি দিিা হকলি ছামছন উিাইয়া, িাি দখিা-িাবলশ 

লইয়া আল্াি িাবিফ কবি কবি বনজি িাবড়ি দগছলাবগ।  62 ইিা দেবখয়া 

হকল িাইজ্জুি িবনয়া, আল্াি িাবিফ কবি ডিাই ডিাই কইলা, “আইজ 

ইিা বকজাি দকিামবি কাম দেখলাম।”

আল-মসীছয় দলবিছি োওি বেলা

 72 িাছে ইছা িাছি দগলা, বগয়া িবশল অবফছসা দলবি নামি এক খাজনা 

িুলিাছি িওয়াি দেখলা। দেবখয়া িাছি কইলা, “আও, আমাি উম্মি 

অও।”  82 োওি হুবনয়াউ দলবিছয় িান হকলিা ফালাইয়া ইছাি লছগ 

অইয়া িওয়ানা বেলাইলা।

 92 িাছে দলবিছয় িান বনজি িাবড়ি ইছাি লাবগ িড় এক খাওয়া-

োওয়াি দিি্া কিলা। িািাি লছগ িউি ঘুষখুি খাজনা িুলিা আি 
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আছিা মানুষ খাওয়াি িইলা।  03 দিউ ফবিবশ আি িািাি েলি আবলম 

অকছল নাখুশ অইয়া ইছাি সাগবিে অকলছি কইলা, “িুমিা খাজনা 

িুলিা িগিাজ আি নাফিমান অকলি িাবড়ি খানা-বপনা খাও দকছন?” 

 13 ইছায় িািাছি জুয়াপ বেলা, “ভালা মানষি লাবগ দিা ডাক্তিি জরুি 

নাই, অইছল দিমাবি অকলি লাবগ জরুি আছছ।  23 দি আবমও পছিজগাি 

অকলছি োওি দেওয়াি আইবছ না, খাবল গুনাগাি অকলছি োওি দেওয়াি 

আইবছ, যাছি িািা দিৌিা কিইন।”

পুিান িাবলম থাবক হজিি ইছাি িাবলম ভালা

 33 িাছে হউ আবলম আি ফবিবশ অকছল কইলা, “এবহয়াি বশষ্য অকছল 

হাছমশা দিাজা িাখইন, দোয়া কিইন, আি ফবিবশি বশষ্য অকছলও অলা 

কিইন, দি আপনাি বশষ্য অকছল কুনু সময়উ খাবন িাে দেইন না দকছন?”

 43 ইছায় জুয়াপ বেলা, “নশা লছগ থাকছল লগি বিিাবিছি কুনু উপাস 

িাখা যায় বন?  53 অইছল অমন এক বেন আইছিা, দযিলা নশাছি িািাি দগছ 

থাবক দনওয়া অইবযি। হউ সময় িািা দিাজা িাখিা।”  63 ইছায় িািাছি 

িাবলম বেিাি লাবগ অউ বমছাল হুনাইলা, কইলা, “নয়া দকািজিাি িুকিা 

বছবড়য়া, দকউ পুিান দকািজিাি িাবল দেয় না। ইলা কিছল দিা নয়ািাও 

নষ্ট অইছিা, আি নয়া কাপড়ি িাবল দিা পুিান কাপড়ি লছগ বমলছিাও 

নায়।  73 পুিান িামড়াি থবলি দকউ িাজা আংগুিি িস ভছি না। ভিছল 

অউ িাজা িসি ফাছফ থবল ফাবিয়া িস আি থবল দুইওিা িিিাে অয়। 

 83 িাজা িস নয়া থবলি থইছি অয়।  93 আি আংগুিি পুিান িস খাইয়া 

হািছল, কুনু মানছষ নয়া িস খাইছিা িায় না। িািা কইন, পুিানিাউ মজা।”

জুম্মািািি দিয়াপাছি িাবলম

6 
 এক জুম্মািাছি ইছা গম দখিি আইছলবে আবিয়া যাইিা। অউ 

সময় িান সাগবিে অকছল গমি ছড়া বছবড়য়া আছিা ঘবষ-ঘবষ 

খাইিা। 2 ইিা দেবখয়া ফবিবশ মজহিি কয়জছন কইলা, “মুছা নিীি 

শবিয়ি মাবফক দিা জুম্মািাছি দযকুনু কাম কিা হািাম, দি িুমিা ই ধানি 

ছড়া বছবড়িায় দকছন?” 3 ইছায় জুয়াপ বেলা, “দি োউে নিী আি িান 
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লগি হকলি দযিলা ভুক লাগবছল, বহ সময় িািা বকিা কিছলা, ইিা 

আপনািা পড়ছইন না বন? 4 িাইন বনছজ আল্াি ঘছিা হামাইয়া পবিত্র 

রুবি খাইছলা, আি িান লগি অকলছিও খাওয়াইছলা। আসছল খাবল 

ইমাম অকল ছাড়া আি দকউ ই রুবি খাওয়া জাইজ আবছল না।” 5 িাছে 

ইছায় িািাছি কইলা, “হুছনা, আবম বিন-আেমউ জুম্মািািি মাবলক।”

6 আিক জুম্মািাছি ইছা মবছছো বগয়া ওয়াজ নবছয়ি কিাি আছলা। 

হছনা এক দিমাবি দিিা আবছল, িাি ডাইনি আি দিমাছি হুকাই দগছছ। 

7 দমৌলানা আি ফবিবশ েলি মানছষ ইছাছি ফাছন্া ফালাইিা কবি ভানা 

িুকাবনি আছলা। িািা দেখিা িাইলা, জুম্মাি বেন িাইন দকউিছি ভালা 

কিইন বন, কিছল িানছি দুবষ িানাইিা পািিা। 8 ইছায়ও িািাি বেলি 

কুমিলি িুবজবললা। িুবজয়া িাইন হুকনা আি আলা দিিাছি কইলা, “ওিা, 

িুবম আইয়া হকলি ছামছন উিাওছাইন।” দিউ দিিা আইয়া উিাইছলা। 

9 ইছায় িািাছি বজকাইলা, “আবম আপনাইন্তছি এখান কথা বজকাইিাম, 

জুম্মািাছি কুন কাম কিা জাইজ, ভালা কাম না িাে কাম? জান িািাবন, 

না জানি বিনাশ কিা?”

 01 িাছে িাইন িাইছিা গালাি হকলি িায় িাইয়া হউ দিিাছি কইলা, 

“িুমাি আিখান িাড়াও।” দিিায় িাি আি িাড়াইছলা, আি পুিাপুি 

ভালা অইছগল।  11 ইিা দেবখয়া হউ দমাল্া অকলি খুি গুছা উিছলা। 

িািা পিাবমশ িালাইলা, ইছাছি দকমছন থামাইল যায়।

িাছিাজন খাছ সাহাবি

 21 িাছে ইছা দোয়া কিাি লাবগ এক পাছড়া উবিলা, আি আ্া িাইি 

আল্াি দগছছ দোয়া কিলা।  31 বিয়াবন িালা িান সাগবিে অকলছি 

ডাবকয়া কান্াি আনলা, এিাি মাজি িাছিা জনছি পছন্ কবিয়া, িান 

খাছ সাহাবি িানাইলা।  41 অউ িাছিা জন অইলা,

সাইমন - ইছায় এন নয়া নাম বেলা বপিি,

সাইমনি ভাই আব্রিয়াছ,

ইয়াকুি, হান্নান,

বফবলফ, িথজিলময়,

 51 মবথ, থুমাছ,
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আলবফি পুয়া ইয়াকুি,

মুবক্তছযাদ্া সাইমন,

 61 ইয়াকুিি পুয়া এহুো,

আি ইহুো ইস্াবিয়াি - অউ ইহুোয় িাছে দিইমাবন কিবছল।

পাড়ি দপছিা হজিি ইছাি িাবলম

 71 এিমাছজ ইছায় িান সাহাবি অকলছি লইয়া উপছি থাবক লাবময়া 

পাড়ি দপছিা হমান এক জাগাি আইয়া উিাইলা। বহছনা িান িউি উম্মি 

েলা অইছলা, দজরুজাছলম িাউন আি এহুবেয়া বজলা থাবক, েবিয়াি 

পািি দসাি আি বসেন এলাকা থাবকও েল িাবন্-িাবন্ মানুষ আইছলা। 

 81 িািা িান িয়ান হুনাি বখয়াছল আি দিমাি থাবক বশফা অওয়াি বনয়ছি 

আইলা। আি যািাি উপছি বজনি আছি আবছল, িািাও ভালা অইলা। 

 91 হকল মানছষউ িানছি আি বেয়া ছইছিা িাইছলা, কািন িান বভিি 

থাবক কুেিবি শবক্ত িািবনছয়, এিা হকলি দিমাি কমবছল।

 02 দিউ ইছায় আপন সাগবিে অকলি িায় িাইয়া কইলা,

“িুমিা দযিা গবিি িুমিাউ কপাবল,

আল্াি িােশাই দিা িুমিাি লাবগউ।

  12 িুমিা যছিা জনি দপছিা ভুক আছছ,

িুমিাউ কপাবল,

িুমিা দপি ভবিয়া খাইিায়।

িুমিা দযিা কাবন্িায় িুমিাউ কপাবল,

িাছে দিা আবসিায়।

 22 “িুমিাউ কপাবল, দযিলা বিন-আেমি োয় মানছষ িুমিাছি বঘন্নায়, 

গাউ থাবক িাবছয়া একঘবি কছি, িেনাম গায়, আি িুমিাি নাম হুনছল 

মুখি থু ফালায়।  32 ইলা কিছল িুমিা খুবশ অইও, ফুবিজিছয় নাবিও, 

কািন দিছহছ্া িুমিা িউি িড় পুরুস্াি পাইিায়। জাছনা বন, অউ 

নাফিমান অকলি িাফ-োোইছন্তও আল্াি নিী অকলি উপছি অলা 

জুলুম কিিা।
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  42 “হায়ছি ধবন অকল,

িুমিাি সুখ দিা দুবনয়ািউ কামাইবলিায়।

  52 হায়ছি দপি ভবিয়া খাওিা অকল,

িুমিাও ভুছক ছিফি কিিায়।

হায়ছি হায় দযিা অখন আবসিায়,

িুমিা কান্া-কাবি আি আহাজাবি কিিায়।

  62 হায়ছি হায়, মানছষ দযিলা িুমিাি সুনাম গায়,

জাছনা বন, অিা মানষি িাফ-োোইছন্তও

আগি আমলি ভণ্ড নিী অকলি

অলা সুনাম গাইছিা।

 72 “িুমিা যছিাজন আমাি িবিকায় িলিায় িাও, আবম িুমিাছি 

কইিাম, িুমিা যািবযি দুশমনছিও মহবিি কবিও। দযিা িুমিাছি বঘন্নায়, 

িুমিা িািাি ভালাই কবিও।  82 দযিা িুমিাি লাবগ লান্নি মাংছগ, িুমিা 

িািাি লাবগ িহমি িাইও। আি দযিা িুমিাি িেনাম কছি, িুমিা িািাি 

লাবগ দোয়া কবিও।  92 দয িুমাি এক গাছলা িড় মাছি, িাছি আিক গাল 

পাবিয়া বেও। দয িুমাি িাদ্দি কাবড়য়া বনছিা িায়, িাছি দকািজিাও খুবলয়া 

বেও।  03 যািা িুমাি দগছছ িায়, িািাছি বেও। দকউ িুমাি কুনু বিজ 

বনছলবগ, িাি দগছছ আি বফিি িাইও না।  13 হুছনা, িুমিা মানষি দগছ 

থাবক দযলাখান দিিহাি পাইিায় িাও, িুমিাও হকলি লছগ অউ লাখান 

দিিহাি কছিা।

 23 “যািা িুমিাছি মায়া কছি, িুমিা যুবে খাবল িািাছিউ মায়া 

কছিা, দি িুমিা িাহিা পাইিায় বকলা? ইলা দিা নাফিমান অকছলও 

এছক-অইন্যছি মায়া কছি।  33 আি যািা িুমিাি ভালাই কছি, িুমিা যুবে 

খাবল িািাি ভালাই কছিা, দি িাহিা পাইিায় বকলা? নাফিমান অকছলও 

দিা ইলা কছি।  43 দয মানষি দগছ থাবক িুমিা কিছজা পাইিাি আশা 

আছছ, িুমিা যুবে খাবল িাছিউ কিছজা দেও, দি বকলা িাহিা পাইিায়? 

নাফিমান অকছলও এছক-অইন্যছি ইলা কিছজা দেয়, দহ আশা কছি 

বিপছো পড়ছল দহ-ও হন থাবক কিছজা পাইছিা।  53 দি আবম িুমিাছি 

কইিাম, িুমিা যািবযি দুশমনছিও মায়া কবিও, িািাি ভালাই কবিও। 

িেলা পাওয়াি আশা না কবিয়া কিছজা বেও, দিউ িুমিাি লাবগ িড় 
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িখবশশ আছছ। িুমিা আল্া পাকি আওলাে িনিায়। িাইন দিা বনমক-

হািাম আি খািাপ মানষছিও েয়া কিইন।  63 িুমিাি বনিাকাি িাফ 

দযলা েয়াল, িুমিাও অলান েয়াল অও।

 73 “মানষি বিিাি কবিও না, দিউ িুমিাও বিিািি োছড়া পড়িায় 

নায়। দকউিছি দুবষ সাইিছ্া কবিও না, দিউ িুমিাও দুবষ অইিায় নায়। 

মাফ কবিয়া বেও, দিউ িুমিাও মাবফ পাইিায়।  83 োন-খয়িাি দেও, 

দিউ িুমিাছিও দেওয়া অইছিা। মানছষ জািাই-জািাই ভবিয়া আবনয়া 

িুমিাি গাবিি িাবন্য়া বেিা। িুমিা দযলা মাবপয়া বেিায়, িুমিাি লাবগও 

অলা মাপা অইছিা।”

 93 িাছে ইছায় িািাছি অউ বকচ্ছা হুনাইলা, “এক আন্ায় কুনু আিক 

আন্াছি পথ দেখাইছিা পাছি বন? দি দুইওজনউ গাছিা পড়ছিা নায় বন? 

 04 সাগবিে উ্াে থাবক িড় নায়, অইছল দয সাগবিছে পুিাপুি িাবলম 

লয়, দহ-ও উ্ােি লাখান িবনযায়।  14 িুমাি ভাইি িখুি গুড়া হামাইছছ 

অখানউ দেখিায়, অইছল বনজি িউছখা গাছি দিবল আছছ ইিা দেখিায় 

না?  24 িুমাি িখুি দিবল হামাইছছ ইখান না িাইয়া িুমাি ভাইছি বকলা 

কইিায়, ভাইছাি, িুমাি িউছখা দয গুড়া পড়ছছ, আও, অগু িাি কবিয়া 

দেই। িুমাি বনজি িখুি দিবলউ দিা দেখিায় না। ও ভন্, পয়লা িুমাি 

বনজি িউখ থাবক দিবল হিাও, দিউ ভাইি িউখ থাবক গুড়া িাি কিাি 

লাগছল ভালা কবি দেখিায় পািিায়।  34 ভালা গাছছ দিা মন্ ফল ধছি 

না, আি মন্ গাছছ ভালা ফল ধছি না।  44 ফল দেবখয়া গাছ বিনা যায়। 

মানছষ দিা বিফুবজ লি থাবক িিই পাছড় না, িা ছুিিা গাছ থাবক আংগুি 

পাছড় না।  54 ভালা মানষি বেলি দনক ভান্াি থাবক ভালাই িািয়, আি 

িে মানষি িে বেল থাবক িেউ িািয়। মানষি বেলি ভান্াছিা দযিা 

জমা আছছ, অিা থাবকউ দিা জিানি িুবল িািয়।

 64 “িমুিা দকছন আমাছি খাবল হজুিু হজুিু কইিায়, অথি আবম দযিা 

কই, ইিা মাছনা না?  74 আমাি কান্াি আইয়া আমাি িয়ান হবুনয়া দয জছন 

আমল কছি, দহ কাি লাখান, আবম িমুিাছি কইিাম।  84 দহ অউ মানষি 

লাখান, দয ঘি িানাবনি বনয়ছি গইন কবি মাবি খবুেয়া মজিিু কবি ঘিি 

খবুি িানাইছলা, িাছে িইন্যা আইছলা আি পাবনি ফুছি অউ ঘিছি দিবলছলা, 

অইছল ইখান লড়াইছিা পািছলা না, ইখান দিা মজিুি কবি িানাইল।  94 আি 

আমাি িয়ান হবুনয়া দয জছন আমল না কছি, দহ অউ লাখান মানষু, দযবগছয় 
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গাি না খবুেয়া খাবল নিম মাবিি উপছি ঘি িানাইছলা, িাছে িানি ফুিি 

ধাক্কায় িাি ঘি পবড়য়া ভাংবগয়া িিুমাি অইছগল।”

বিছেবশ ছুছিোিি গুলামি বশফা

7 
 ইছায় িান িয়ান দশষ কবিয়া মানষি দগছ থাবক বিোয় লইয়া 

কফিনাহুম িাউছনা দগলাবগ। 2 বহছনা দিামান বসপাইি এক 

ছুছিোিি গুলাম দিমাি পবড়য়া মিাি পবথ অইছগবছল, ছুছিোি ছাছি 

ই গুলামছি খুি মায়া কিিা। 3 িাইন ইছাি খিি হুবনয়া কয়জন ইহুবে 

মুিববিছি ইছাি দগছছ পািাইলা, িান গুলামগুছি ভালা কিিা সুপাবিশি 

লাবগ। 4 মুিববি অকল আইয়া ইছাছি বমনি কাবজ্জ কবি কইলা, “ছাি, 

দয জছন আমিাছি আপনাি দগছছ পািাইছইন িান গুলামি লাবগ বমনি 

কিিাম, এইন আসছলও েয়া পাওয়াি লাখ। 5 িাইন বিছেবশ অইছলও 

আমিাি ইহুবে জাবিছি খুি মায়া কিইন। আমিাি মবছে খানও িাইন 

িানাই বেছইন।”

6 ইছা িািাি লছগ অইয়া িওয়ানা বেলা, িাইন ছুছিোিি িাবড়ি 

কান্াি আইছিউ ছুছিোছি বনজি দু্ অকলছি পািাইয়া জানাইলা, 

“হুজুছি আি কষ্ট কিইন না যানু, আপনাি মছিা জছন আমাি িাবড়ি 

িশবিফ আনিা, আবম দিা ইিাি লাখ নায়। 7 আপনাি ছামছন উিাবনি 

দযাইগ্যও আবম নায়, এিোয় আবম আইিাম না। দি আপছন খাবল 

জিানবে কইছলউ, আমাি গুলামি দিমাি বশফা অইবযছিা। 8 আপছন 

দিা িুজিা, আবম আমাি কামান্ািি হুকুছম িবল, অউলা আমাি বসপাই 

অকলও আমাি হুকুছম িলইন। আবম এিা একজনছি আও কইছল আয়, 

যাও কইছল যায়, আমাি গুলামছি অউ কাম কছিা কইছল, দহ কছি। দি 

আপছনও অলা খাবল মুখবে কইছলউ, হক্কলিায় মানছিা।”

9 ইখান হুবনয়া ইছা এছক্কছি িাইজ্জুি িবনছগলা, েছল-েছল যছিা 

মানুষ িান খছি অইয়া আওয়াি আবছল, এিাি িায় বফবিয়া কইলা, “আবম 

িুমিাছি কইিাম, ই ছুছিোি দিা বিধমজিী দিামান মানুষ, অইছল আমাি িবন 

ইসিাইলি মাছজও দিা অছিা মজিুি ইমানোি আবম কুনুখাছনা দেখবছ 

না।”  01 হাছাউ ছুছিোছি যািাছি পািাইছলা, িািা ঘছিা আইয়া দেখলা, 

বহ গুলামি দিমাি কবমছগছছ।
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হজিি ইছায় মুেজিাছি বজন্া কিলা

 11 থুড়া কয় বেন িাছে ইছায় িান সাগবিে অকল আি আছিা িউি মানুষ 

লইয়া নাবয়ন নামি এক গাউি আইলা।  21 িাইন দযিলা হউ গাউি আইয়া 

হামাইিা, অউ সময় মানছষ খিাছিা কবি এক মইয়ি লইয়া যাইিা। ই 

মইয়ি আবছল এক ড়াবড় দিবিি একমাত্র পুয়া। গাউি িউি মানুষ অউ 

খিািি লছগ আছলা।  31 অউ ড়াবড় দিবিছি দেবখয়া ইছাি বেছলা েয়া 

হামাইছলা, িাইন কইলা, “ওছগা, কাবন্ও না।”  41 কইয়া িাইন খিািি 

কান্াি বগয়া খিাছিা ছইলা, দিউ মইয়ি িইয়া দনওিা দিিাইন উিাই 

দগলা। ইছায় কইলা, “ও দিিা, আবম কইিাম, িুবম উছিা।”

 51 দিউ বহ মুেজিা দিিা উবিয়া িইছগল, িইয়া মাি-কথা মাবিছলা। 

ইছায় িাছি িাি মাি আছিা সমজাই বেলা।  61 ইিা দেবখয়া হকলি 

বভিছি ডি হামাইছগল। িািা কইলা, “ছুিহানাল্া, একজন মহান নিীছয় 

আমিাি মাছজ িশবিফ আনছইন, আল্ায় দমছহিিাবন কবিয়া িান িন্া 

অকলি িায় িউখ বফিাইছইন।”

 71 ইছাি অউ দকিামবিি কথা আ্া এহুবেয়া বজলাি আি আশ-পাশ 

হক্কল জাগাি মাশুি অইছগল।

হজিি ইছাি েিিাছিা এবহয়া নিীি সাগবিে

 81 এবহয়া নিীি সাগবিে অকল বগয়া অউ হক্কলিা এবহয়াছি জানাইলা। 

 91 অউ এবহয়ায় িান দুইজন সাগবিেছি ইছাি দগছছ পািাইলা। িািা 

আইয়া ইছাছি কইিা, “হুজুছি কইছইন আমিা জাবনয়া যাইিাম, দযইন 

িশবিফ আনাি কথা, আপছনউ দহইন বন? না আমিা আি দকউিি লাবগ 

িাি িাইিাম?”  02 দিউ দুইও সাগবিে আইয়া ইছাছি কইলা, “এবহয়া 

নিীছয় আমিাছি পািাইছইন, আপনাছি বজকাইিাম, দযইন িশবিফ আনাি 

কথা, আপছনউ দহইন বন? না আমিা আি দকউিি লাবগ িাি িাইিাম?”

 12 বিক অউ সময় ইছায় িউি মানষছি দিমাি-আজাি আি বজন-

ভুিি আছি থাবক ভালা কিলা। িউি আন্াছিও দেখাি দখমিা বেলা। 

 22 অিা কবিয়া হািছল এবহয়াি দুইও সাগবিেছি ইছায় কইলা, “িুমিা 

	 আল-লুক	 7:11	-	22	



A

173

যাওবগ, িুমিা অছনা আইয়া বনজি িউছখ দযিা দেখলায় আি হুনলায়, 

অিা বগয়া এবহয়াছি জানাও। িানছি কইও, আন্ায়ও িউছখ দেখিা, 

দলংড়া অকছল আবিিা, পিা-কুষ্ঠ দিমাবি ভালা অইিা, খালুয়ায়ও হুনিা, 

মুেজিা মানুষ বজন্া অইিা, আি গবিি অকলি দগছছও আল্াই খুশ-খিবি 

িিবলগ কিা অি।  32 আি এিাউ কপাবল মানুষ, আমাি দিয়াপাছি দযিাি 

বেছলা কুনু িাধা না পায়।”

 42 এবহয়াি সাগবিে অকল বগয়া হািছল, এবহয়াি দিয়াপাছি ইছায় 

মানষছি কইলা, “িুমিা মরুভুবমি বকিা দেখাি দগছলায়? িািাছস লছড়-

ছছড় অিা খাগড়া-িন দেখাি দগছলায় বন?  52 না, বকিা দেখাি দগছলায়? 

সুন্ি কাপড় বফছন্না কুনু মানষছি বন? দযিা োবম োবম কাপড় বফবন্য়া 

জাক-জমক কছি, আি সুবখিজিা বেন কািায়, িািা দিা িাজ িাবড়ি থাকইন। 

 62 দি িুমিা বকিা দেখাি দগছলায়? কুনু নিীছি দেখাি দগছলায় বন? অয়, 

হাছাউ আবম িুমিাছি কইিাম, ই এবহয়া দিা খাবল নিী নায়, নিী থাবকও 

িড় জন।  72 এইন দিা হউ জন, দযন কথা আছমাবন বকিাছিা দলখা আছছ,

হুছনা, িুমাি আছগ দিবজয়াি আবম

আমাি দপগাম্বি,

এইন বগয়া বিক-িাক কিিা

িুমাি িলাি পথ।

 82 দি আবম িুমিাছি কইিাম, আ্া দুবনয়াি কুনু আেমউ এবহয়া থাবক 

িড় নায়। অইছল আল্াি িােশাইি হকল থাবক হুরু জনও, এবহয়া থাবক 

মহান।”

 92 সমাজি হকল ধিনি আম-মানছষ আি ঘুষখুি খাজনা িুলিা 

অকছলও এবহয়াি িিবলগ হুনলা, িািা দিৌিাি দগাছল কবিয়া আল্া 

পাকছি হক-ইনছাফ কাবি বহসাছি মানলা।  03 অইছল ফবিবশ েলি মানছষ 

আি দমৌলানা অকছল এবহয়াি দগছছ দিৌিাি দগাছল না কবিয়া, িািাি 

দিয়াপাছি আল্া পাকি দয বখয়াল আবছল, ইিাছি কুনু োম বেছলা না।

 13 দিউ ইছায় বহিিাি কইলা, “কওছাইন, অখন ই জমানাি মানষছি 

আবম বকিাি লছগ িুলনা কিিাম? িািা কাি লাখান?  23 িািা দিা অমন 

হুরুিাি লাখান, দযিায় িাজাছিা িইয়া এছক-অইন্যছি ডাবকয়া কয়,
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িাবশ দিা িাজাইলাম দু্ িুমিাি লাবগয়া,

িুমিা দকউ নাবিলায় না িাবশ হুবনয়া।

মাত্বমি জাবি-গান গাইলাম আমিা সছি,

কাবন্লায় না িুমিা দকউ মাত্বমি সুছি।

 33 দি এবহয়া নিী আইয়া হাবি ভাি-রুবি আি আংগুিি শিিি না 

খাওয়ায়, িুমিা কইলায় িানছি ভুছি ধবিবলছছ।  43 আি বিন-আেম 

আইয়া খানা-বপনা কিিা দেবখয়া িুমিা কইিায়, দেখিায়বন, ই দিিা দিা 

দপিুয়া আি মেখুি। দহ ঘুষখুি খাজনা িুলিা আি নাফিমান মানষি লছগ 

দুব্ কছি।  53 িা-ও আখল খািাইয়া দযিা িছল, িািাি িাল-িলন থাবকউ 

পিমান বমছল, আখলউ অইছলা খাবি-বনখুি বিজ।”

খবিছ দিবিি গুনা মাফ

 63 ফবিবশ েলি একজন মানছষ ইছাছি িান িাবড়ি খাবনি োওি বেলা, 

ইছা অউ িাবড়ি বগয়া খাবনি িইলা।  73 অইছল অউ গাউি এক খবিছ 

দিবি আবছল। ইছা অছনা োওছিা আইছইন হুবনয়া হউ খবিছ দিবিছয় োবম 

এক পাথিি বিয়াছমা কবি আিি লইয়া অছনা আইছলা।  83 আইয়া ইছাি 

বপছন গালািায় িান পাওি কান্াি উিাইয়া, কাবন্য়া িউখি পাবনবে 

িান পাওি পািা বভজাইবলছলা। িাছে িাইি মাথাি িুলবে পাও ফুবছয়া 

বেছলা পাওি মাছজ হুংগা বেছি বেছি আিি মাখাইছলা।

 93 ইিা দেবখয়া ইছাছি দযইন োওি বেছলা, এইন মছন মছন কইলা, 

“ই দিিা কুনু নিী অইছল দিা এমছনউ িুজছলাঅছন ই দিবি দখগু, ইগু 

কিিড় খবিছ গুনাগাি দিবি।”  04 ইছায় িাছি কইলা, “সাইমন, িুমাি 

লছগ আমাি বকছু কথা আছছ।” সাইমছন কইলা, “কউক্কা হুজুি।”

 14 ইছায় িানছি কইলা, “মছন কছিা, এক মাজনি দগছ থাবক দুইজন 

মানছষ বকছ ু দিকা কিজ বনবছল, একজছন পািছশা, আিক জছন পঞ্চাশ 

বেনাি।  24 িািাি দকউিিউ িাক্কি আবছল না ই দিকা বফিি দেওয়া, দিউ 

মাজছন এিা দুইও জনছি মাফ কবি বেলাইলা। অখন কওছাইন, এিা কুন 

জছন মাজনছি দিবশ ভালা পাইছিা?”  34 সাইমছন কইলা, “আমাি মছন কয়, 

যাি দিবশ দিকা মাফ দেওয়া অইছছ।” ইছায় কইলা, “িবুম বিকউ কইছছা।”

	 আল-লুক	 7:33	-	43	



A

175

 44 দিউ ইছায় অউ দিবিি িায় িাইয়া কইলা, “সাইমন, অউ দিবিগুি 

িায় বখয়াল কছিা আি হুছনা, আবম িুমাি ঘছিা আইয়া হািছল িুবম দিা 

আমাছি পাও দধায়ািও পাবন বেছছা না, অইছল িাইি িউখি পাবনবে 

আমাি পাও বভজাইয়া, মাথাি িুলবে ফুবছয়া বেছছ।  54 িুবম দিা আমাি 

লছগ আইজিা কবি ধবিয়া হুংগা বেছছা না, অইছল দেখিায়বন আবম িুমাি 

িাবড়ি হামাবনি িাে অছনউ িাই আমাি পাওি হুংগা দেওয়ািউ আছছ। 

 64 িুবম কুনুজাি িাবজম কবি আমাছি আগুয়াই আনছছা বন? অইছল িাই 

আমাি পাওি আিি ঢাবলয়া িাবজম কিছছ।  74 দি আবম িুমাছি কইিাম, 

িাই দিবশ মায়া কিছছ কবি িুজা যাি, িাই িড় গুনাগাি অইছলও গুনাি 

মাবফ পাইছছ। যাি থুড়া গুনা মাফ কিা অয়, দহ থুড়া মায়া কছি।”

 84 িাছে ইছায় দিবিছি কইলা, “ওছগা, িুমাি িামাম গুনা মাফ কিা 

অইছছ।”  94 যািা ইছাি লছগ খাবনি িইছলা িািা মছন মছন কইলা, 

“এইন দক, দযইন গুনাও মাফ কবিলাইন?”

 05 ইছায় বহ দিবিছি কইলা, “ও দিবি, িুমাি ইমানি িছলউ িুবম 

নাজাি পাইলায়, অখন শাবন্ত অইয়া িাবড়ি যাও।”

হজিি ইছাি দখজমছিা দিবি মানুষ

8 
 িাছে ইছায় অউ িাছিাজন সাহাবিছি লইয়া গাউছয় গাউছয়, িাউছন 

িাউছন, ঘুবিয়া আল্াি িােশাইি িিবলগ কিাি িইলা। 2 িািাি 

লছগ কয়জন দিবিনও আছলা। অউ দিবিন বজনি আছি আি িউি জািি 

দিমাি থাবক ভালা অইয়া িান লগ ধিছলা, এিাি নাম অইছলা, মগবেবলনী 

মবিয়ম, এন দগছ থাবক সািগু বজন ছাড়াইল অইবছল, 3 িাজা দহছিােি 

উবজি কুজাইি িউ দসাহানা, সুসানা আি আছিা িউি দিবিন আছলা। 

অউ দিবিছন্ত িািাি বনজি ছামানা বেয়া ইছা আি িান সাগবিে অকলি 

খিি-পাবি িালাইিা।

বগিব্ কামি লছগ ইমানি িুলনা

4 িাছে দযিলা নানান জাগা থাবক িউি মানুষ আইয়া ইছাি দগছছ েলা 

অইলা, অউ সময় িাইন এক বকচ্ছা হুনাইলা। 5 িাইন কইলা, “এক 
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বগিছ্ ধানি জালা িাইন দেওয়াি দগল। বগয়া িাইন দেওয়াি িালা 

বকছু জালা আইলি মাছজ পবড়ছগল, মানছষ পাওবে উবড়য়া ই জালা 

নষ্ট কবিছল্া, আি পাবখছন্তও আইয়া খাইবলছলা। 6 বগি্ি বকছু জালা 

হুকনা-শক্ত মাবিি উপছি পড়ছলা, ইিায় আবল অইছলও দহছশ িস না 

পাইয়া হুকাইয়া মবিছগল। 7 বকছু জালা িন-জংলাি মাছজ পড়ছলা, ই 

জালায় আবল ফুিছলও ইিাছি িন-জংলায় জাবিয়া ধিছলা। 8 অইছল 

বকছু জালা ভালা জবমছনা পড়ছলা, ই জালায় ভালা ধান অইছলা, আি 

একছশা গুন দিবশ ধান ধিছলা।”

অউ বকচ্ছা কইয়াউ িাইন জুছি জুছি কইলা, “যাি কান আছছ, দহ 

হুনউক।”

9 সাগবিে অকছল আিজ কিলা, “হুজুি, ই বকচ্ছাি মাবন বকিা?” 

 01 িাইন কইলা, “আল্াি িােশাইি দগাপন িহইস্য জানাি সুছযাগ খাবল 

িুমিাছি দেওয়া অইছছ, অইছল িাবক মানষি দগছছ দিা ইিা বকচ্ছাি 

লাখান কইিাম, যাছি িািা দেবখয়াও না দেছখ, হুবনয়াও না িুছজ।

 11 “দি ই বকচ্ছাি মাবন অইছলা, ই ধানি জালা অইছলা আল্াি কালাম। 

 21 আইলি মাছজ পড়া জালাবে িুজাইল অইছছ, দযিা আল্াি কালাম হুছন, 

িাছে ইিবলছছ আইয়া িািাি বেল থাবক ইিা কাবড়য়া দনয়বগ। ইিবলছছ 

িায় না মানছষ ইমান আবনয়া নাজাি হাবছল কিউক।  31 আি হুকনা-শক্ত 

মাবিি উপছি পড়া জালাবে িুজাইল অইছছ, যািা ই কালাম দিশ খুবশ অইয়া 

হুছন, অইছল কালাছম িািাি বেছলা ভালামছন্ত জড় কছি না। এিোয় ই 

ইমান থুড়া কয়বেন বিছক, কুনু পবিষোি পড়ছলউ িািাি ইমান খুয়াইলায়। 

 41 িন-জংলাি পড়া জালাবে িুজাইল অইছছ, দযিা ইমানি োওি হুছন, 

অইছল দুবনয়াবি ধান্াি পবড়য়া ধন-ছামানাি লালছ, আি আিাম-আইশি 

িায় িাইয়া ইিা ফাউবিলায়। এিোয় িািাি বজছন্বগি কুনু ভালা ফল 

ধছি না।  51 ভালা জবমছনা পড়া জালাবে িুজাইল অইছছ, দযিা হক আি 

ছবহ বেছল আল্াি কালাম হুছন, হুবনয়া বনজি বেছলা ভালামছন্ত গাবথয়া 

িাছখ, আি ইমাছন মজিুি িইয়া বজছন্বগি ভালা ফল ধছি।

 61 “কুনু মানছষ দলম জালাইয়া হাবি িবকি িছল থয়বন িা িুকবিবে 

গুবিলায় বন? বনিয় না, িািা গাছাি উপছি থয়, যাছি ঘিি বভিছি ফি 

দেখা যায়।  71 দি ইলা গাইবি কুন্তাউ নাই দযিা জাবহি অইছিা নায়। ইলা 

লুকাইলও কুন্তা নাই দযিা দকউ হুনছিা নায় িা জানছিা নায়।  81 এিোয় 

	 আল-লুক	 8:6	-	18	



A

177

িুমিা বকলা হুনিায় বখয়াল কবিও, যাি আছছ িাছি আছিা দেওয়া অইছিা, 

আি যাি নাই, িাি দযিা আছছ িবলয়া দহ মছন কছিি, অিাও দনওয়া 

অইবযছিা।”

হজিি ইছাি মা ভাই দক

 91 এিমাছজ ইছাি মা আি ভাইয়াইন িান দগছছ আইয়া আবজলা, অইছল 

বভড়ি লাবগ িািা কাছাি আইিা পািলা না।  02 দিউ একজন মানছষ আইয়া 

ইছাছি কইলা, “আপনাি মা আি ভাইয়াইন আপনাি লছগ দেখা কিাি 

আইয়া িাছি উিাই িইছইন।”  12 ইছায় জুয়াপ বেলা, “আমাি মা-ভাই 

দিা এিাউ, দযিা আল্াি কালাম হুনইন আি আমল কিইন।”

হজিি ইছায় আওিি িুফান িন্ কিলা

 22 একবেন ইছা আি িান সাহাবি অকল বগয়া নাওছয়া উিলা, উবিয়া 

িাইন সাহাবি অকলছি কইলা, “আও, আমিা আওিি হপাছিা যাই।” 

দিউ সাহাবি অকছল নাও ভাসাইলা।  32 নাও িলবিি মাছজ ইছা ঘুমাই 

দগলা। আখিাউ আওিি মাছজ অমন িুফান আইছলা, িুফাছন নাওি পাবন 

হামাইয়া ভবিযাি, িািা দেখলা িড় মবছিি আইছছ।  42 সাহাবি অকল 

ইছাি ধাছিা বগয়া িাছন হজাগ কবিয়া কইলা, “হুজুি, হুজুি, আমিানু 

মবিবযিাম।” ইছা উবিয়া পাবনি দঢউ আি িািাসছি ধামবক বেলা। লছগ 

লছগউ দঢউ আি িুফান থাবময়া হকলিা বথি অইছগল।  52 ইছায় িািাছি 

কইলা, “অউ অিাবন িুমিাি ইমান?” িািা ডিাইয়া িাইজ্জুি অইয়া 

এছক-অইন্যছি কইলা, “এইন আসছল দক, দেখিায়বন িািাছস আি 

পাবনছয়ও িান হুকুম মাছন?”

বজছন ধিা দিমাবিছি ভালা কিা

 62 ইছায় িান সাহাবি অকল লইয়া গাবলল আওি পািইয়া দজিাবসবন 

এলাকাি দগলা।  72 বগয়া হাবি িাইন নাও থাবক লামলা, অউ সময় হউ 

গাউি বজনি আছি আলা এক দিিা িান দগছছ আইছলা। বজনি পাছল 
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আছি কিায় দহ িউি বেন ধবি দলমিা আি কুনু িাবড়-ঘছিা িইছিা না, 

খাবল কিিস্াছনা িইছিা।  82 ইছাছি দেবখয়াউ দহ বিল্াইয়া উিছলা, িান 

ছামছন পবড়য়া জুছি জুছি কইছলা, “ও আল্াি খাছ মায়াি জন, আপছন 

দকছন আমাি ইছনা িশবিফ আনলা? দমছহিিাবন কবি আমাছি ছািাইন 

না যানু।”

 92 ইখান কওয়াি কািন অইছলা, ইছায় বহ বজনছি হুকুম বেছলা অউ 

দিিাছি ছাবড়য়া যাওয়াি লাবগ। ই বজছন িাছি িউি বেন থাবক আছি 

কিবছল, দিিাছি ডান্া-দিবড় আি বশকলবে িাবন্য়া িাখছলও, দহ ইিা 

বছবড়বলছিা, হউ বজছন িাছি বনিাই জাগাি বনছিাবগ।  03 ইছায় িাছি 

বজকাইলা, “দিাি নাম বকিা?” দহ কইছলা, “দফৌজ পাল” কািন িািা 

িউি বজন একলছগ আবছল।  13 দিউ বহ দফৌজ পাছল ইছাছি বমনি কাবজ্জ 

কবিয়া কইলা, িাইন যানু িািাছি িসািছল না গাড়ইন।

 23 বহছনা পাড়ি এক গালাি িড় এক শুয়িি পাল আবছল। দফৌজ 

পাছল িানছি বমনি কবিয়া কইলা, িািাছি হউ শুয়িি বভিছি হামাবনি 

ইজাজি বেিা। িাইন ইজাজি বেলা।  33 অউ িািা বহ দিিাছি ছাবড়য়া 

শুয়িি বভিছি বগয়া হামাইছলা, এছি শুয়িি পাল পাড়ি ঢাছলবে দেৌবড়য়া 

বগয়া আওিি পাবনি িুবড়য়া মিলা।

 43 ইিা দেবখয়া শুয়িি িাখাল অকল দেৌবড়য়া বগয়া িাউছনা আি 

গাউছয় গাউছয় খিি বেছলা।  53 খিি পাইয়া িাইছিািায় থছন মানুষ 

আইলা, আইয়া দেখলা, দয দিিাি লগ থাবক দফৌজ পাল িািইয়া দগছইন, 

দহ পুিাপুি ভালা অইয়া কাপড়-িুপড় বফবন্য়া ইছাি পাওি কান্াি 

িইিইছছ। দেবখয়া িািা িমবক দগলা।  63 আি অউ ঘিনা ঘবিছি দযিা 

দেখবছল, িািা হকল মানষছি হুনাইলা, ই দিিা বকলা ভালা অইছছ। 

 73 হুবনয়া দজিাবসবন এলাকাি হকল মানুষ ডিাইছগলা। ডিি িুছি িািা 

ইছাছি বমনি কাবজ্জ কবিয়া কইলা, িাইন িািাি দগছ থাবক িশবিফ 

বনিাবগ। দিউ ইছা নাওছয়া উবিয়া বহিিাি গাবলছলা আইলা।  83 অইছল 

দয দিিাছি বজছন ধিবছল, দহ আিজ কিছলা িান লছগ িইিাি লাবগ। 

ইছায় িাছি অখান কইয়া িাবড়ি পািাই বেলা,  93 কইলা, “িুবম িুমাি 

িাবড়ি যাও, আি আল্ায় িুমাি লাবগ দয কুেিবি কাম কিছইন, অিা 

বগয়া কও।” দিউ দহ দগলবগ, বগয়া িাউনি হকল মানষছি জানাইছলা, 

ইছায় িাি লাবগ অছিা িড় কাম কিছইন।
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এক মিা পুবড় আি দিমাবি দিবি

 04 ইছা গাবলছলা আইয়া হািছল বহনি মানছষ খুবশ অইয়া িানছি কিুল 

কিলা, িািা িান লাবগ িাি িাওয়াি আবছল।  14 অউ সময় যায়ীি নাছম 

মবছে কবমবিি এক মিল্ী আইয়া ইছাি পাওছয়া পবড়য়া বমনি লাগাইলা, 

হুজুিছি িান িাবড়ি বনিাি লাবগ।  24 কািন িান একমাত্র পুবড় ছিখাছিা 

আবছল, পুবড়ি িয়স িাছিা িছি। ইছা দযিলা অউ িাবড়ি যাইিাি লাবগ 

িওয়ানা বেলা, মানছষ আইয়া িান িাইছিািায় বভড় কবিয়া দিলাছিবল 

লাগাইলা।

 34 বভড়ি মাছজ এক দিবি মানুষও আছলা, এইন িাছিা িছি ধবিয়া 

মাবসক দিমাবি। িান হকল ধন-ছামানা ডাক্তিি িছল খুয়াইয়াও ভালা 

অইিা পািছইন না।  44 িাইন ইছাি খছিবে আইয়া ইছাি িাদ্দিি কুনাি 

ছওয়াি লছগ লছগউ িান দিমাি কবমছগল।  54 দিউ ইছায় বজকাইলা, 

“আমাছি দক ছইছলা?” দকউ স্ীকাি না কিায় বপিি আি িান লগি 

মানছষ ইছাছি কইলা, “হুজুি, আপনাি িাইছিািায় কি মানছষ দিলাছিবল 

কবিয়া আপনাি গা’ি লাছগি।”  64 অইছল ইছায় কইলা, “দকউ আমাছি 

ছইছছ, কািন আবম িুজিাম, আমাি বভিি থাবক গাইবি িল িািইছছ।” 

 74 অউ দিবিছয় দযিলা দেখছলা ধিা পবড়ছগছছ, িাই কাবপ কাবপ ইছাি 

ছামছন আইয়া িান পাওছয়া পবড়য়া হকলি ছামছনউ কইছলা, দকছন িাই 

ইছাছি ছইবছল আি বকলান লছগ লছগউ ভালা অইছগছছ।  84 ইছায় দিবিছি 

কইলা, “মাই দগা, িুবম এবকন কিছছা কবি ভালা অইছছা। অখন শাবন্তছয় 

িাবড়ি যাও।”

 94 ইছায় অিা মাবিিা, অমন সময় মবছেি মিল্ীি িাবড় থাবক খিবিয়া 

আইয়া িানছি কইছলা, “ছাি, আপনাি পুবড় দুবনয়া থাবক দগছইনবগ, 

দি হুজুিছি আি কষ্ট বেিাি কাম নাই।”  05 ইখান হুবনয়া ইছায় কইলা, 

“ডিাইও না, খাবল এবকন কছিা। দেখিায়ছন, িাই ভালা অইবযছিা।” 

 15 ইছা হউ িাবড়ি দগলা, বগয়া বপিি, হান্নান, ইয়াকুি আি পুবড়ি মা-

িাফ ছাড়া অইন্য দকউিছি ঘিি বভিছি হামাইছি বেলা না।  25 হকছল 

দযিলা পুবড়ি লাবগ কান্া-কাবি আি আহাজাবি কিিা, অউ সময় ইছায় 

কইলা, “কাবন্ও নাছি, িাই দিা মিছছ না, ঘুমাি।”  35 ইখান হুবনয়া িািা 
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িানছি বছড়াইলা। িািা হকছলউ জানছিা পুবড় মবি দগছছ।  45 দিউ ইছায় 

পুবড়ি আছিা ধবিয়া ডাক বেলা, “মাই দগা, উছিা।”  55 লছগ লছগউ পুবড়ি 

জান বফিি আইছলা। িাই উবিয়া িইছগল। ইছায় কইলা, পুবড়ছি কুন্তা 

খাইিাি বেিা।  65 পুবড়ি মা-িাফ এছক্কছি িাইজ্জুি িবনছগলা। িাছে ইছায় 

কইলা, “হুছনা, ইিা দকউিছি হুনাইও না।”

িাছিাজন সাহাবিছি িিবলছগা পািাইলা

9 
 িাছে ইছায় হউ িাছিাজন সাহাবিছি এখাছনা েলা কিলা, িািাছি 

হকল জািি বজন-ভিু ছাড়াবন, দিমাবিছি ভালা কিাি ইজাজি আি 

দখমিা বেলা। 2 িাছে িাইন আল্াি িােশাইি িিবলগ আি দিমাবিন্তছি 

বশফা কিাি এিাছি পািাইলা। 3 িাইন কইলা, “িমুিা পথি লাবগ লাবি, 

গাইি-িছুবক, খাবন-খিুাবক, দিকা-পয়সা, িা দুইিা দকািজিাও লছগ বনও না। 

4 কুন ুগাউি দগছল িমুিা দয িাবড়ি হামাইিায়, অউ িাবড়িউ িইও, আি 

অন থাবক বহিিাি বিোয় অইও। 5 মানছষ যবুে িমুিাছি জাগা না দেইন, দি 

হন থাবক িািইিাি আছগ িমুিাি পাওি ধইুল ফুবছয়া ফালাইও, অউ ধইুছলউ 

িািাি বিপছষে সাবষে বেি।” 6 সাহাবি অকল িওয়ানা অইয়া গাউছয় গাউছয় 

বগয়া, আল্াি খশু-খিবি িিবলগ আি দিমাবিন্তছি বশফা কিাি লাগলা।

7 িাজা দহছিাছে ইছাি অউ কাম-কাজি খিি হবুনয়া খিু ঘািবড় দগলা। 

কুন ুকুন ুমানছষ িানছি কইলা, এবহয়া নিী বহিিাি বজন্া অইয়া উবি দগছইন। 

8 আি কুন ুকুন ুজছন কইলা, ইবলয়াছ নিীছয় েিশন বেছইন। বহিিাি দকউ 

দকউ কইছলা, পিুানা জমানাি কুন ুনিী বজন্া অইয়া আইছইন। 9 দিউ 

দহছিাছে কইলা, “আবম বনছজউ দিা এবহয়াি মাথা কািাইবছ, দি অউ দযিা 

হনুিাম, এইন আসছল দক?” এিোয় দহছিাছে ইছাছি দেখাি বখয়াল অইছলা।

পাি আজাি মানষি গাইবি খাবন

 01 ইছায় দয িাছিাজন সাহাবিছি িিবলছগা পািাইছলা, িািা বফবিয়া 

আইলা। আইয়া িানছি জানাইলা, িিবলবগ সফছিা বকিা বকিা কিছইন, 

অউ িাইন এিাছি লইয়া খুি বনবিবিবল হালছি িায়ি-ছয়ো নামি এক 

গাউি দগলা।  11 অইছল মানছষ ই খিি হুবনয়া েছল-েছল ইছাি খছি-
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অইয়া িওয়ানা বেলাইলা। িাইন এিাছি খুবশ মছন কিুল কিলা। িািাি 

দগছছ আল্াি িােশাইি িয়াবন িিবলগ কিলা, আি দযিা দিমাবিি দিমাি 

বশফা অওয়া জরুি আবছল, িাইন এিাছি বশফা কিলা।

 21 হাইজিা িালা হউ িাছিা জন সাহাবি আইয়া ইছাছি কইলা, “হুজুি, 

আমিা দয জাগাি আবছ, ইখান খুি বনবিবিবল জাগা। দি অিা মানষছি বিোয় 

বেলাউক্কা, িািা ধাছিা-কাছি গাউি বগয়া িাইিকুি থাকা-খাওয়াি দিি্া 

কিউক।”  31 ইছায় জুয়াপ বেলা, “িুমিা িািাছি খানা খাওয়াও।” িািা 

কইলা, “আমিাি দগছছ দিা খাবল পািখান রুবি, দুইিা বিিান মাছ আছছ, 

আি কুন্তা নাই। দি আমিা িাজাছিা বগয়া এিাি লাবগ খানা লইয়া আনিাম 

বন?”  41 ইছায় কইলা, “এিাছি পঞ্চাশ-জন, পঞ্চাশ-জন কবি িওয়াই 

দেও।” ইছনা খাবল দিিা মানুষউ আছলা পাি আজািি লাখান।  51 দিউ 

সাহাবি অকছল িািাছি িওয়াইলা।  61 ইছায় অউ পািখান রুবি আি দুইও 

মাছ লইয়া আছমানি িায় িাইয়া আল্াি শুকবিয়া আোয় কিলা। িাছে রুবি 

আি মাছ িুকিা-িুকিা কবি ভাংবগয়া, সাহাবি অকলি আছিা বেয়া কইলা 

িাবিয়া বেলাইিা।  71 অউ খানায় হকল মানছষ দপি ভবিয়া খাইলা। খাইয়া 

হািছল দযিা গুড়া-গাড়া িইবছল অিা েলা কিছল িাছিা িুকবি ভবিছগল।

হজিি ইছাি মউিি আগাম খিি

 81 একবেন ইছা এক বনিাই জাগাি দোয়া কিাি িইলা, খাবল সাহাবি অকল 

িান লছগ আছলা। িাইন এিাছি বজকাইলা, “কওছাইন, মানছষ বকিা 

মছনা কিইন, আবম দক?”  91 িািা জুয়াপ বেলা, “কুনু কুনু মানছষ কইন, 

আপছন এবহয়া নিী। কুনু জছন কইন ইবলয়াছ নিী, আি দকউ দকউ কয় 

িউি আগি জমানাি কুনু নিী বহিিাি বজন্া অইয়া উবিছইন।”  02 ইছায় 

এিাছি বজকাইলা, “অইছল িুমিা বকিা মছনা কছিা, আবম দক?” সাহাবি 

বপিছি কইলা, “আপছনউ আল্াি ওয়াো কিা হউ আল-মসী।”  12 ইছায় 

িািাছি কইলা, “খিিোি! ইিা আি দকউিছি হুনাইও না।”

 22 িাছে িাইন কইলা, “আবম বিন-আেছম িউি কষ্ট সইয্য কিা 

লাগছিা। সমাজি মুিববি অকছল, িড় ইমাম, আি দমৌলানা অকছল আমাছি 

এলা কিিা। আমাছি কািল কিা অইছিা, অইছল মউিি বিন বেনি বেন 

আমাি বহিিাি বজন্া অইয়া উিা জরুি।”
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 32 িাইন এিা হকলছি কইলা, “আমাি িবিকায় দকউ বজছন্বগ 

কািাইছি িাইছল, দহ িাি বনজি খুবশছয় িলা িাে দেউক। িাি আপন 

দুখ-কষ্টি সবলি পিছিক বেন িইয়া লইয়া আমাি খছি খছি আউক। 

 42 দয মানছষ বনজি জান িািাইছিা িায়, দহ িাি হাছািি বজছন্বগ 

খুয়াইছিা। অইছল দয জছন আমাি লাবগ বনজি জান কুিিাবন দেয়, দহ 

হাছািি বজছন্বগ পাইছিা।  52 কুনু মানুষ যুবে আ্া দুবনয়াি মাবলক 

িবনয়াও িাি হাছািি বজছন্বগ মাবন আছখি খুয়াইলায়, দি িাি কুনু 

ফায়ো অইছলা বন?  62 হুনউক্কা, দকউ যুবে আমাি লাবগ িা আমাি 

িাবলমি লাবগয়া মুখ লুকায়, দি আবম বিন-আেম দযিলা আমাি বনজি, 

পবিত্র বফবি্া অকলি আি গাইবি িাফি শান-িজবল্ছয় দুবনয়াি বহিিাি 

আইমু, অউ সময় আবমও এিাছি দেখছল মুখ লুকাইমু।  72 আবম িুমিাছি 

হাছা কথা কইিাম, অউ মজবলছছা অউলা কয়জন মানুষ আবজি আছইন, 

আল্াি িােশাই না দেবখয়া এিাি মউি অইছিা নায়।”

হজিি ইছাি নুিাবন ছুিি

 82 অউ িাবলমি একে হাপ্া িাছে, ইছা দোয়া কিাি লাবগ িান সাহাবি 

বপিি, হান্নান, আি ইয়াকুিছি লইয়া এক বিল্াি উপছি উিলা।  92 িাইন 

দোয়া কিিা অমন সময় আখিাউ িান মুখি িংগ িেবলছগল, িান বফন্নি 

কাপড়-িুপড় ধলা িক-িকা অইছগল।  03 অউ সময় দেখা দগল, দুইজন 

মানছষ আইয়া িান লছগ িািবিি কিিা, এিাি একজন অইলা মুছা 

নিী, দুছিা জন ইবলয়াছ নিী।  13 িািা আল্াই জালাল আি শাছন দেখা 

বেলা। দজরুজাছলম সফিি কাছলা ইছা দযন আল্াি মবজজি মাবফক মউিি 

মুখা-মুবখ অইিা, অউ দিয়াপাছিউ িািা িািবিি কিলা।

 23 সাহাবি বপিি আি িান লগি অকল দিমালুম ঘুছমা আছলা। 

আখিাউ ঘুম ভাংবগ যাওয়ায় িািা ইছাি জালাল-শান দেখলা, আি িান 

কান্াি উিা অউ দুইও জনছিও দেখলা।  33 হউ দুইওজন দযিলা ইছাি 

দগছ থাবক িওয়ানা বেলাইিা, অউ সময় বপিছি কইলা, “হুজুি, আমিাও 

দিা অছনা আবছ, খুি ভালা অইছছ, দি এককাম কবিলাই, আমিা অছনা 

বিনখান দডিা িানাইলাই, এখান আপনাি, এখান ইবলয়াছ নিী, আি এখান 

মুছা নিীি লাবগ।” বপিছি দযন বকিা কইিা, ইিা িাইন বনছজউ িুজলা না।
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 43 বপিছি অিা মাবিিা, অউ সময় আখিাউ দমঘি কালবন আইয়া 

িািাছি গুবিবলছলা। িািা কালবনি আওছড় হামাবনি িাছে সাহাবি অকল 

ডিাই দগলা।  53 আি কালবনি বভিি থাবক অউ আওয়াজ আইছলা, “এইনউ 

আমাি খাছ মায়াি জন, িুমিা এন কথা মাছনা।”

 63 ই আওয়াজি িাছেউ দেখা দগল, ইছা হছনা একলা উিাই িইছইন। 

সাহাবি অকল বনিাই অইছগলা, িািা দযিা দেখবছলা অউ সময় ইিা আি 

দকউিছি হুনাইলা না।

বজনি আছি আলা পুয়া

 73 িােি বেন ইছা আি সাহাবি অকল পাড়ি বিল্া থাবক লাবময়া আইছল, 

িউি মানুষ িান লছগ দেখা কিাি আইয়া বভড় িাবন্ল্া।  83 অউ বভড়ি 

মাজি একজছন বিল্াইয়া কইছলা, “হুজুি, আমাি পুয়াগুি িায় বখয়াল 

কিউক্কা, অগু আমাি একমাত্র আওলাে।  93 িাছি একিা বজছন ধছি, 

ইবগছয় িাছি ছাড়ছিা িায় না, দহ আখিাউ বিক বেয়া উছি আি মাবিি 

পবড়য়া ছাবিয়ায়। িাি মুছখবে দফনা িািয়, দহছশ িাছি আছাবড়য়া 

আধ-মিা কবি ফালাই থইয়া যায়।  04 আবম আপনাি সাহাবি অকলি 

দগছছ বমনি-কাবজ্জ কিছলাম অগুিাছি দখোইিাি লাবগ, অইছল িািা 

পািছইন না।”

 14 ইছায় কইলা, “ও দিইমান আি নাফিমানি জাি, আবম আি 

কিবেন িুমিাি লছগ িইমু, িুমিাি ছািাবন সইয্য কিমু? দেবখছাইন, 

িুমাি পুয়াছি অছনা আছনা।”  24 দিিায় পুয়াছি লইয়া আগুয়াি, অউ সময় 

বজন্নাছি িাছি মাবিি ফালাইয়া জাবিয়া ধিছলা, দহ হুবিয়া ছাবিয়াবন 

লাগাইছলা। দিউ ইছায় বজন্নািছি ধামবক বেলা, িাইন অউ পুয়াছি ভালা 

কবিয়া িাি িাফি আছিা সমজাই বেলা।  34 আল্াি কুেিবি বললা-দখলা 

দেবখয়া হকল মানুষ িাইজ্জুি অইছগলা।

দুছিা িাি িান মউিি আগাম খিি

ইছাি দকিামবি কাম-কাজ দেবখয়া হক্কছল িাইজ্জুি িবনয়া বিন্তা কিিা, অউ 

সময় িাইন সাহাবি অকলছি কইলা,  44 “আমাি কথা খানাইন িুমিা মন 
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বেয়া হুছনা, আবম বিন-আেমছি দিা মানষি আছিা ধিাই দেওয়া অইছিা।” 

 54 সাহাবি অকছল ই মািি কুনু মাবন িুজলা না। আল্ায় িািাি দগছছ ইখান 

গাইি িাখলা, যাছি িািা না িুজইন। আি অউ দিয়াপাছি ইছাছিও কুন্তা 

বজকাইছি িািাি সাওস অইছলা না।

িড় দক?

 64 সাহাবি অকলি মাছজ দক হকল থাবক িড়, অিা লইয়া িািা িকজিা-

িবকজি কিিা,  74 এিমাছজ ইছায় িািাি বেলি ভাি িুবজবললা। িাইন এক 

নািাবলক হুরুিাছি কান্াি আবনয়া কইলা,  84 “দয জছন আমাি লাবগ অউ 

হুরুিাি লাখান কুনু ছািালছি কিুল কছি, দহ আমাছিউ কিুল কছি। আি 

আমাছি দয কিুল কছি, দহ খাবল আমাছি নায়, আমাছি দযইন দিবজছইন 

িানছিও কিুল কিছলা। িুমিাি মাছজ দয জন হকল থাবক হুরু, দহ-উ 

হকল থাবক িড়।”

 94 িাছে সাহাবি হান্নাছন কইলা, “হুজুি, আমিা দেখলাম আপনাি 

নাম লইয়া একজছন ভুি ছাড়াি। দেবখয়া আমিা িাছি মানা কিবছ, দহ 

দিা আমিাি িবিকাি নায়।”  05 ইছায় িানছি কইলা, “আি মানা কবিও 

না, দয িুমিাি বিপছষে নায়, দহ দিা পছষেউ আছছ।”

দজরুজাছলম যাওয়াি পছথ হজিি ইছা 

(৯:৫১-১৯:২৭)

হজিি ইছা দজরুজাছলমি িায় িওয়ানা

 15 ইছায় দিছহছ্া িশবিফ বনিাি বেন ঘনাইয়া আইছলা, অউ িাইন 

দজরুজাছলছমা যাইিা কবি বনয়ি কিলা।  25 িান আছগ অইয়া খিবিয়া 

অকল পািাইলা। িািা আছগ বগয়া হকলিা জুইি-জাইি কিাি বখয়াছল 

শমবিয়া জাবিি এক গাউি বগয়া হামাইলা।  35 অইছল বহ গাউি মানছষ 

দযিলা হুনলা, ইছা দজরুজাছলম যাইিা, হুবনয়া িািা িানছি আশ্রয় বেছলা 

না।  45 এিোয় িান সাহাবি ইয়াকুি আি হান্নাছন কইলা, “হুজুি, ইবলয়াছ 

নিীি লাখান আমিাও অখন আিজ কিিাম বন, আছমাবন আগুইন লাবময়া 
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অিাছি বিনাশ কবিলাউক?”  55 ইছায় িািাি িায় বফবিয়া ধামবক বেয়া 

কইলা, “িুমিা জাছনা না বন িুমিা কুন লাখান রুহি গড়া? আমাছি কুনু 

দিজা অইছছবন মানষি বিনাশ কিিাম? আমাছি দিা দিজা অইছছ মানষি 

জান িািাইিাম।”  65 অখান কইয়া এিা আিক গাউি দগলাবগ।

 75 িািা দযিলা পছথবে যাইিা, অউ সময় এক দিিা আইয়া ইছাছি 

কইছলা, “ছাি, আপছন দযখাছনা যাইিা, আবমও আপনাি লছগ হছনা যাইমু।” 

 85 ইছায় িাছি কইলা, “িািাছি, বহয়ালি গাি আছছ, পাবখন্তি িাো আছছ, 

অইছল আবম বিন-আেমি মাথা গুজাি কুনু িাই নাই।”  95 িাছে ইছায় আিক 

জনছি দেখলা, দেবখয়া িাছি কইলা, “ওিা, আমাি লছগ িছলা।” দহ জুয়াপ 

বেছলা, “হুজুি, আমাি িাফি মউিি িাছে িানছি মাবি বেয়া হািছল আবম 

আইমু।”  06 ইছায় িাছি কইলা, “মিা অকছল িািাি মিাছি মাবি দেউক, 

িুবম আইয়া আল্াি িােশাইি োওি দেও।”  16 আছিা একজছন কইছলা, 

“হুজুি, আবম আপনাি লছগ যাইমু, দি আমাি িাবড়ি বগয়া বিোয় লইয়া 

আই।”  26 ইছায় িাছি কইলা, “লাংগলি খুবিি ধবিয়া দযগুছয় খছিবে 

বফবিয়া িায়, দহ আল্াি িােশাইি লাখ নায়।”

সত্তইি জন সাগবিেছি িিবলছগা পািাইলা

10 
 িাছে হজিি ইছায় আছিা সত্তইিজন সাগবিেছি িিবলছগা 

পািাইিা কবি পছন্ কিলা। িাইন বনছজ দযিা িাউন িা 

গাউয়াইছন্তা যাওয়াি ইিাো কিবছলা, হছনা যাইিাি আছগ এিাছি দুইজন 

দুইজন কবিয়া পািাইলা।

2 পািাবনি িালা এিাছি কইলা, “হুছনা, জবমছনা দিা ফসল িউি 

আছছ, অইছল কামলা খুি কম। এিলাবগ জবমনি মাবলকি দগছছ দোয়া 

কছিা, িান ফসল িুলাি লাবগ িাইন কামলা পািাইিা। 3 িুমিা অখন 

িওয়ানা অইযাও। বখয়াল িাবখও, িাঘি পালি মাছজ দমড়া-িাইচ্াি 

লাখান আবম িুমিাছি পািাইলাম। 4 িুমিা যাওয়াি কাছলা দিকাি 

থবল, গাইি-িুছবক, পাওি জুিা ইিা কুন্তাউ লছগ বনওনা, আি পথি 

মাছজ দকউিছি ছালামও কবিও না। 5 দয িাবড়ি বগয়া হামাইিায়, 

হামাইয়াউ কইও, আছছালামু আলাইকুম। 6 ছালাম লওয়াি জুকা দকউ 

বহছনা থাকছল, িুমিাি ছালাম িাি উপছি িবিজিছিা, আি ইলা দকউ না 
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থাকছল, িুমিাি ছালাম িুমিাি দগছছউ বফিি আইছিা। 7 পয়লা দয 

িাবড়ি হামাইিায়, হউ িাবড়িউ িইও। ই িাবড় ছাবড়য়া দুছিা িাবড়ি 

যাইও না। িািা দযিা দেইন অিা খাইও, কািন কামলায় িাি দিিন 

পাওয়াি দযাইগ্য।

8 “দযিলা কুনু গাউি যাইিায়, বহনি মানছষ িুমিাছি কিুল কবিয়া, 

িািা দযিা খাইছি দেইন, অিাউ খাইও। 9 িািাি দিমাবি অকলি দিমাি 

ভালা কবিও। িািাছি কইও, আল্াি িােশাই দিা িুমিাি ধাছিা আইছচ্ছ। 

 01 অইছল কুনু গাউি দগছল হনি মানছষ যুবে িুমিাছি কিুল না কিইন, 

দি গাউি আবি আবি অখান কইও,  11 হিা, িুমিাি গাউি দয ধুইল 

আমিাি পাওি লাগছছ, ইিা আমিা ফুবছয়া ফালাই বেিাম, অউ ধুইছলউ 

িুমিাি বিপছষে সাবষে বেি। অইছল মছনা িাবখও, আল্াি িােশাই কান্াি 

আইছচ্ছ।  21 আবম িুমিাছি কইিাম, বকয়ামিি বেন লান্নবি ছাদুম িাউনি 

েশা থাবক, বহ গাউি েশা আছিা কবিন অইছিা।

 31 “হায়ছি িায়ি-ছয়ো আি খুিাবছন গাউ, িুমিা দিা লান্নবি। 

িুমিাি মাছজ দযিা কুেিবি কাম দেখাইল অইছছ, ইিা দসাি আি 

বসেন এলাকাি দেখাইল অইছল, িািা কািি অইয়া দিৌিা কিছলাঅছন। 

 41 আসছল বকয়ামিি বেন দসাি আি বসেন এলাকাি েশা থাবকও, িুমিাি 

েশা িউি কবিন অইছিা।  51 আি ও কফিনাহুম িাউন, িুবম িুছল উিা 

অইয়া আছমাছনা বগয়া লাগিায়? না, পািিায় নায়! িুমাছি পািাছলা 

লামাইল অইছিা।

 61 “িুমিা মছনা িাবখও, দযিা িুমিাি কথা মাছন, িািা আসছল 

আমাি কথাউ মাছন। আি দযিা িুমিাছি মাছন না, িািা আমাছিও মাছন 

না। দযিা আমাছি মাছন না, িািা আসছল হউ আল্াছিও মাছন না, দযইন 

আমাছি দিবজছইন।”

 71 িাছে বহ সত্তইিজন সাগবিছে িিবলগ কবিয়া খুি খুশ বমজাছজ 

বফিি আইলা। আইয়া কইলা, “হুজুি, আপনাি নাম হুনছল বজন-ভুছিও 

আমিাি কথা মাছন।”  81 ইছায় িািাছি কইলা, “হুছনা, আবম দেখবছ, 

ইিবলছ-শয়িান দমঘি বজলবকি লাখান দিছহ্ থাবক পবড়যাি।  91 দি 

আবম িুমিাছি হাফ-বিচ্ছুি উপছিবে আিাি দখমিা বেবছ, আি িুমিাি 

দুশমন, ইিবলছি হকল শবক্তি উপছি িুমিাছি দখমিা বেবছ। কুনুজাি 

কুন্তায়উ িুমিাি দখবি কিছিা পািছিা নায়।  02 আি বজন-ভুছি িুমিাি 
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কথা হুছনি দেবখয়া খুবশ না অইয়া, িিং দিছহব্ খািাি িুমিাি নাম 

দলখা অইছছ কবিউ খুবশ কছিা।”

 12 অউ সময় ইছাও পাক রুহি িছল খুবশ অইয়া কইলা, “ও গাইবি 

িািা, িুবমউ দিা আছমান-জবমনি মাবলক। আবম িুমাি শুকবিয়া আোয় 

কিিাম, কািন িুবম আখলোি-িুবদ্মান অকলি দগছছ ইিা জাইি না 

কবিয়া, দিিুজ-হুরুিাি লাখান মানষি দগছছ জাবহি কিছছা। িািা, আসছল 

দিা ইিা হকলিাউ িুমাি মবজজি।  22 আমাি গাইবি িািায় হকলিাউ আমাি 

আছিা সবপ বেছইন। িাফ ছাড়া দুছিা দকউ জাছন না অউ পুি দক, আি 

পুি ছাড়া দুছিা দকউ জাছন না অউ িাফ দক। পুছি িাফছি যাি দগছছ 

জাবহি কিাি বখয়াল অয়, খাবল দহ-উ িাফি পবিিয় পায়।”

 32 িাছে িাইন সাগবিে অকলি িায় বফবিয়া কাছন-কাছন কইলা, 

“িুমিা দযিা দযিা দেখছছা, ইিা দেখাি সুছযাগ যাি অয়, দহ-উ 

দনক-কপাবল।  42 আবম িুমিাছি কইিাম, িুমিা দযিা দেখিায়, ইিা 

িউি নিীছয় আি িাজা িােশায় দেখাি আশা কিছলও, দেখাি কপাল 

অইছছ না। িুমিা দযিা হুনিায়, ইিা িািা হুনছি িাইছলও হুনাি কপাল 

অইছছ না।”

হকল থাবক িড় হুকুম

 52 একিাি এক আবলম ছাি ইছাি দগছছ আইলা। আইয়া িানছি পবিষো 

কিাি লাবগ বজকাইলা, “হুজুি, বকিা কাম কিছল আবম দিছহ্ পাইমু?” 

 62 ইছায় কইলা, “মুছা নিীি বকিাছিা বকিা দলখা আছছ? আপছন বকিা 

পাইছইন?”  72 আবলছম জুয়াপ বেলা, “দলখা আছছ,

িুবম িুমাি আ্া বেল বেয়া, জান বেয়া,

হকল িল-শবক্ত বেয়া,

িুমাি দষালআনা মন বেয়া,

িুমাি আল্া মািুেছি মহবিি কিিায়।

আি,

িুমাি আবি-ফবিছি বনজি লাখান মায়া কিিায়।”
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 82 ইছায় িানছি কইলা, “আপছন বিক কথা কইছইন। দি আপছনও অউলা 

কিউক্কা, দিউ দিছহ্ পাইিা।”

 92 অউ আবলছম বনজি োম িাড়াবনি লাবগ ইছাছি কইলা, “আইচ্ছা, 

দি আমাি আবি-ফবি দক?”

 03 ইছায় কইলা, “হনুউক্কা, একজন মানষু দজরুজাছলম থাবক বযবিছহা 

িাউছনা যাওয়াি আবছল। পছথা ডাকাইছি পাইয়া িাি কাপড়-িপুড় হকলিা 

কাবড়য়া বনয়া, িাছি মাবিয়া আধ-মিা কবি ফালাই থইয়া দগলবগ।  13 িাছে 

এক ইমাম-ছাি অউ পছথবে যাইিা, িাইন অউ দিিাছি দেবখয়া গালািায় 

হবিয়া দগলাবগ।  23 অউ লাখান দলবিি খান্ানি এক খাবেম-ছািও অউ 

পছথবে আইলা, িাইনও এছি দেবখয়া গালািায় দগলাবগ।  33 দহছশ শমবিয়া 

জাবিি এক দিিা অউ পছথবে আইছলা, দহ বিধমজিী জাবিি অইছলও এি হালি 

দেবখয়া িাি বেছলা েিে হামাইছলা।  43 অউ দহ এি জখমি উপছি দিল আি 

আংগিুি িস মাবলশ কবিয়া পবটি িাবন্য়া বেছলা। িাছে িাি বনজি গাধাি 

উপছি িবুলয়া, এক মছুাবফি খানাি বনয়া িাি যিন কিছলা।  53 িােি বেন 

অউ শমবিয় দিিায় মছুাবফি খানাি মাবলকি আছিা দুইিা বেনাি বেয়া কইছলা, 

অউ মানষুগিু যিন কিিা। এি দিবশ খিি অইছলও, আবম আইয়া বেম।ু

 63 “দি আবলম ছাি, আপনাি বকিা মছনা অয়, অউ বিন জনি মাছজ 

কুন জন, ডাকাইিি আছিা বপিা খাওিা দিিাি আবি-ফবি?”  73 আবলছম 

কইলা, “দয মানছষ িাছি েিে কিছলা দহ-উ দিা।” দিউ ইছায় কইলা, 

“দি আপছনও বগয়া অউলা কিউক্কা।”

বিবি মাথজিা আি িান িইন

 83 িাছে ইছা আি িান সাহাবি অকল আবি আবি এক গাউি দগলা। হউ 

গাউি এক দিবি মানছষ খুবশ অইয়া ইছাছি িান িাবড়ি বনয়া দমহমানোবি 

কিলা। অউ দিবিি নাম মাথজিা।  93 দিবিি এক িইনি নাম অইছলা মবিয়ম, 

এইন হুজুিি পাওি কান্াি িইয়া নবছয়ি হুনিা।  04 আি মাথজিা বগয়া িান্া-

িাড়া আি খাবিি-যিন কিাি দপছিশাবনি িইলা। এিমাছজ মাথজিা আইয়া 

হুজুি ইছাছি কইলা, “হুজুি, দেখিাবন আমাি িইছন হক্কল কাম-কাজ 

একলা আমাি উপছি থইয়া অছনা আইছছ? দি আপছন কউক্কা, আমাছি 

সাইয্য কিছিা।”  14 হুজুছি কইলা, “মাথজিা, িুবম িউি দিয়াপাছি বিন্তা 
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কবিয়া দপছিশান অইছগছ।  24 হুছনা, আসছল একিা দিয়াপািউ খাবল 

জরুি আছছ। িুমাি িইন মবিয়ছম হউ জরুবি দিয়াপািছি পছন্ কিছছ। 

ইিা দিা িাইি দগছ থাবক কাবড়য়া দনওয়া যাইছিা নায়।”

দোয়া কিাি কায়ো-কানুন

11 
 একবেন হুজুি ইছায় কুনু এক জাগাি দোয়া কিাি আছলা। 

দোয়া দশষ অইয়া হািছল িান এক সাহাবিছয় কইলা, “হুজুি, 

এবহয়া নিীছয় দিা িান সাহাবিছি দোয়া কিা বহকাইিা, দি আপছনও 

আমিাছি দোয়া কিা বহকাউক্কা।” 2 ইছায় এিাছি কইলা, “দোয়া কিাি 

সময় িুমিা অউলা কইও,

ও আছমাবন িািা, িুমাি নাম পবিত্র কইয়া মানা অউক,

দুবনয়াি িুমাি িােশাই কাইম অউক।

 3 আমিাি পিছিক বেনি বিছজক পিবিবেন যুগাই বেও;

 4 িািা, আমিাি িামাম গুনাছি মাফ কবিয়া বেলাও,

দযলা আমিাও মাবফ বেলাইবছ আমিাি অপিাবধ অকলছি;

আি পবিষো থাবক দহফাজি কছিা আমিাছি।”

5 িাছে ইছায় িািাছি কইলা, “ধবিলাও, আধা িাইিকুি িালা িুমিাি 

কুনু দু্ি িাবড়ি বগয়া কইলায়, দু্, আমাছি বিনখান রুবি কিজ দেও। 

6 আমাি এক িন্ু পছথবে যাওয়াি-িালা আখিাউ আমাি িাবড়ি উিছইন। 

অখন িাছন বকিা খাওয়াইিাম, আমাি ঘছিা দিা কুন্তা নাই। 7 দিউ 

দুছ্ ঘছিা থছন জুয়াপ বেলা, আবম েিজা িন্ কবিয়া আমাি হুরুিাইন 

লইয়া হুবিিইবছ, আমাছি কষ্ট বেও না। অখন উবিয়া কুন্তা বেিাম পািিাম 

নায়। 8 অইছল আবম কইিাম, অউ দুছ্ উবিয়া িন্ু বহসাছি কুন্তা বেছি 

না িাইছলও, িুবম িাি-িাি বমনি কিছল দহ উিছিাউ। উবিয়া িুবম দযিা 

িাইিায়, ইিা বিকউ বেি।

9 “দি আবম িুমিাছি কইিাম, িুমিা িাও, দিউ দেওয়া অইছিা। 

িালাশ কছিা, দিউ পাইিায়। দুয়াছিা িুকা দেও, িুমিাি লাবগ দুয়াি 

খুলা অইছিা।  01 যািা িায়, িািাউ দিা পায়। দয িালাশ কছি দহ পায়। 
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দয দুয়াছিা িুকা দেয়, িাি লাবগ দুয়াি খুলা অয়।  11 িুমিাি মাছজ ইলা 

কুনু িাফ আছছবন, যাি পুছি রুবি িাইছল িাছি মাবি বেি, মাছ িাইছল হাফ 

বেি,  21 িা এন্া িাইছল বিছা বেি?  31 দি িুমিা নাফিমান অইয়াও যুবে 

িুমিাি হুরুিাইনছি ভালা ভালা বিজ বেিায় জাছনা, দি যািা দিছহব্ 

িাফি দগছছ িাইি, িাইন বনিয় িািাছি পাক রুহ োন কিিাউ।”

হজিি ইছায় কুন িছল দকিামবি দেখাইন

 41 একবেন এক দিিাি লগ থাবকয়া ইছায় এক দিািা বজন্নাি ছাড়াইলা। 

বজন্নাছি ছাড়াি িাছে বহ দিিাি জিান খুবল দগল, মাি-কথা মাবিছলা। ইিা 

দেবখয়া মানুষ িাইজ্জুি িবনছগলা।  51 অইছল কুনু কুনু মানছষ কইছলা, “ই 

দিিায় বজনি িােশা দিল-সিুলি িছল বজন ছাড়ায়।”  61 আছিা কছয়ক জছন 

িানছি পবিষো কিাি বনয়ছি, িান আিি কুনু দকিামবি দেখছিা িাইছলা। 

 71 ইছায় িািাি বেলি ভাি িুবজবললা। িুবজয়া কইলা, “কুনু িাইজ্য বনছজ 

বনছজ ভাগ অইছগছল, ই িাইজ্য বিনাশ অইযায়। অউলা কুনু পবিিাছিা 

দযিলা বিিাে লাবগ যায়, ই পবিিািও আি বিছক না।  81 দি বজন্নাি যুবে 

িাি বনজি বিপছষে লাবগ যায়, িাইছল িাি িাইজ্য দকমছন বিকছিা? িুমিা 

দিা কইিায়, আবম দিল-সিুলি িছল বজন্নাি ছাড়াই।  91 খুি ভালা কথা, 

আবম যুবে দিল-সিুলি িছল বজন্নাি ছাড়াই, দি িুমিাি মানছষ বকিাবে 

ছাড়ায়? িুমিাি মািি বিিাি িুমিাি মানছষউ কিছিা।  02 অইছল আবম 

যুবে আল্াই কুেিছি বজন্নাি ছাড়াই, দি দিা আল্াি িােশাই িুমিাি 

নজবেক আইছচ্ছ।

 12 “হুছনা, কুনু িল আলা মানছষ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া িাি িাবড় পাহািা 

বেছল, িাি ছামানা বনিাপে থাছক।  22 অইছল িাি থাবক জিিে্ আিক 

জন আইয়া হামলা কবিয়া িাছি আিাইবলছল, দহ দযিা অস্ত্র-শস্ত্রি িড়াই 

কিবছল, ই অস্ত্রও কাবড়য়া বনছিাবগ। িাি হকল মাল-ছামানাও লুবিয়া 

বনয়া িাবিবলছিা।

 32 “দি দয জন আমাি পছষে নায়, দহ দিা আমাি বিপষে। দয আমাি 

অইয়া কাম না কছি, দহ দিা আমাি বিরুছদ্ কাম কছি।

 42 “কুনু বজছন দযিলা এক দিমাবিি লগ ছাবড়য়া যায়বগ, বগয়া িসি 

কিাি লাবগ মরুভুবমি ঘুিা-ঘুবি কছি। িাছে কুনুখাছনা িইিাি জাগা 
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না পাইয়া মছন মছন কয়, দুি! আবম দযন থাবক আইবছ অছনাউ বহিিাি 

যাইবগ।  52 বফিি আইয়া হাবি দেছখ, বহ জাগা সুন্ি কবি হাজাই-পাড়াই 

থওয়া।  62 অউ দহ বগয়া িাি থাবক আছিা িে সািগু বজন লছগ কবি আছন। 

আবনয়া অছনা হামাইয়া িাসা িানায়। এিোয় অউ দিমাবিি েশা পয়লা 

থাবক দহছশ আছিা খািাপ অয়।”

 72 ইছায় অিা িয়ান কিিা, আখিাউ বভড়ি মাজ থাবক এক দিবিছয় 

জুছি জুছি কইছলা, “হুজুি, দয মায় আপনাছি দপছিা লইছইন আি দুধ 

খাওয়াইছইন, এইন িড় কপাবল মা।”  82 ইছায় কইলা, “ইখান হাছা 

কথা, অইছল এি িাইছিও িড় কপাবল িািা, যািা আল্াি কালাম হুছন, 

হুবনয়া অলা আমল কছি।”

হজিি ইউনুছ নিীি আলামি

 92 িাছে আছিা িউি মানুষ হজিি ইছাি দগছছ আইলা। িাইন এিাছি 

কইলা, “ই জমানাি মানুষ দিা নাফিমান। িািা খাবল দকিামবি িুকায়, 

অইছল ইউনুছ নিীি আলামি ছাড়া দুছিা কুনু দকিামবি িািাছি দেখাইল 

অইছিা নায়।  03 ইউনুছ নিী বনছজ বনছজউ দযলা বননভ িাউনি মানষি 

দগছছ এক আলামি অইছলা, বিন-আেমও অউলা ই জমানাি মানষি দগছছ 

বনছজউ আলামি অইিা।  13 দিাজ বকয়ামিি বেন েউকনি দেশি িানী 

উবিয়া অউ জমানাি মানষি দুষ জাইি কিিা। কািন িােশা সুলাইমানি 

আখলি কথা হুনাি বনয়ছি িাইন দুবনয়াি দহশ মাথা থাবক আইছলা। 

অইছল অখন দিা সুলাইমান থাবকও আছিা মহান একজন অছনা আছইন। 

 23 বকয়ামিি বেন বননভ িাউনি মুেজিা অকল উবিয়া ই জমানাি মানষি দুষ 

জাইি কিিা। কািন ইউনুছ নিীি িিবলগ হুবনয়া িািা দিৌিা কিবছলা। 

অইছল অখন দিা ইউনুছ থাবকও আছিা মহান একজন ইছনা আছইন, 

িা-ও মানছষ দিৌিা কছিি না।

িউখ ভালা যাি, বেল ভালা িাি

 33 “কুনু মানছষ দিা দলম জালাইয়া হাবি িবকি িছল িা িুকবিি িছল থয় 

না, িিং গাছাি উপছিউ থয়, যাছি ঘিি মানছষ ফি দেছখ।  43 িুমাি িউখউ 
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অইছলা িুমাি কায়াি িাবত্ত। িউখ যুবে ভালা অয়, দি িুমাি আ্া শবিছলা 

ফি অইছিা। আি িউখ খািাপ অইছল, িুমাি শবিলও আন্াবিি িইছিা। 

 53 দি বখয়াল িাবখও, িুমাি বেছলা দয নুি আছছ, ইিা আন্াইি অইযাি 

বক না?  63 িুমাি আ্া শবিছলা যুবে ফি থাছক, কুনু অংগ আন্াইি না 

থাছক, দি দলছম দযলা িাি বনজি দিছজ িুমাছি ফি দেয়, অউলা ই 

নুছিও িুমাি আ্া শবিলছি ফি কবিবলছিা।”

বেলছি পাক-পাবকজা িাখা জরুি

 73 ইছায় িয়ান কিিা অউ সময় ফবিবশ েলি একজছন িানছি খাইিাি 

োওি বেলা। িাইন বগয়া এন ঘিি বভিছি খাবনি িইলা।  83 ফবিবশছয় 

দেখলা, খাওয়াি িইিাি কাছলা ইছায় ইহুবে বনয়ম মাবফক আি ধইছইন 

না, অউ িাইন িাইজ্জুি িবনছগলা।

 93 দিউ ইছায় িানছি কইলা, “হুনউক্কা, আপনািা ফবিবশ অকছল দিা 

িাসন-িিজিনি িাইি গালা খুি সুন্ি কিইন, অইছল আপনািাি বভিছি 

দিা নাফিমাবন আি লালছছ ভিা।  04 ও দিআখলি েল, দযইন িািগালা 

িানাইছইন, িাইনউ বকিা বভিিগালাও িানাইছইন না বন?  14 এিলাবগ 

আপনািাি বভিছি দযিা আছছ, অিা আছগ আল্াি ওয়াছ্ বলল্া-ছেকা 

দেউক্কা। দিউ দেখিাছন, আপনািাি হকলিাউ পাক-ছাফ অইবযি।

 24 “হায়ছি ফবিবশ অকল, লান্নি িুমিাছি, িুমিা খাবল দিজপািা, 

পবেনা পািা আি হক্কল হাগ-িিকাবিি েশ িািি এক িাি আল্াি নাছম 

যকাি দেও, অইছল আল্াি মহবিি আি হক ইনছাফি িায় িুমিাি কুনু 

বখয়ালউ নাই। আসছল অউ পয়লািা মানাি লছগ লছগ িােিিাও আমল 

কিা ফিজ।  34 ও লান্নবি ফবিবশ অকল! মবছছো হামাইয়া ছামনি কািাছিা 

িওয়া, আি িাজাি-আছিা বগয়া ছালাম পাইছি িুমিা খুি পছন্ কছিা। 

 44 লান্নি িুমিাি উপছি, িুমিা অইলায় অ-বিনা কয়িিি লাখান। মানছষ 

না বিবনয়া এি উপছিবে আিা-বফিা কছি।”

 54 ইখান হুবনয়া একজন আবলছম ইছাছি কইলা, “হুজুি, অখান কইয়া 

দিা আপছন আমিাছিও দিইজ্জি কিিা।”  64 ইছায় কইলা, “বনিয়, 

আপনািাও লান্নবি, আপনািা মানষি কাছন্া ভাি দিাঝাই কবিয়া দেইন, 

অইছল িািাি আছানি লাবগ আংগুলিাও লাড়ইন না।
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 74 “হায়ছি লান্নবি অকল, িুমিা নিী অকলি িওজাছি সুন্ি কবিয়া 

পাক্কা কছিা, অইছল িুমিাি ময়-মুিববিছয়উ দিা এিাছি কািল কিছলা। 

 84 অিা দেবখয়াউ িুজা যায়, িুমিা িুমিাি ময়-মুিববিি কামি সাবষে 

অইিায়, িুমিাও অলা অইিায়। িািা নিী অকলছি কািল কিবছল, 

আি িুমিা হউ নিীি িওজাছি পাক্কা কিিায়।  94 এিোয় আল্া পাছকও 

িান বনজি মবজজিছয় কইলা, আবম িািাি দগছছ আমাি নিী-িছুল দিবজমু, 

এিাি দকউিছি িািা জুলুম কিছিা, আি দকউিছি কািল কিছিা। 

 05 এছি দুবনয়াি পয়লা থাবক অখন পযজিন্ত যছিা নিীছি কািল কিা 

অইছছ, এিা হক্কলি োবয় অইিা অউ জমানাি মানুষ।  15 হুনউক্কা, আবম 

আপনাইন্তছি কইিাম, পয়লা আেমি পুি হাবিলি খুন থাবক শুরু কবিয়া, 

নিী জাকাবিয়াি খুন পযজিন্ত হকল লউি সাজা অউ জমানাি মানষি দগছ 

থাবক আোয় কিা অইছিা। নিী জাকাবিয়াছি দিা দজরুজাছলমি পবিত্র 

কািা শবিফি কুিিাবন খানা, আি খাছ পাক জাগাি মাজখাছনা কািল 

কিা অইছছ।  25 হায়ছি লান্নবি আবলম অকল, িুমিা মানষছিও আল্াি 

পথ বিনাইিায় না, বনছজও আল্াি িােশাইি হামাইিায় না, আি দযিা 

হামাইছিা িায়, িািাছিও িাধা বেিায়।”

 35- 45 িয়ান িাছে ইছা ইখান থাবক িওয়ানা বেলাইলা। দিউ আবলম 

আি ফবিবশ অকছল বমজাজ গিম কবিয়া ইছাছি ফাছন্া ফালাইিা কবি 

খুিাই-ফাড়াই মাবিলা। নানান নমুনাি ছওয়াল কবিয়া িানছি আিকাবনি 

সুছযাগ িুকাইলা।

আছখিািি ছামান কামাই কছিা

12 
 অউ সময় আজাি আজাি মানুষ েলা অইছগলা, িািা দিলাছিবল 

কবি এছক-অইন্যি উপছি পড়লা। ইছায় পয়লা িান সাহাবি 

অকলছি কইলা, “িুমিা ফবিবশ মজহিি খাবমি থাবক হুবশয়াি িইও, 

অউ খাবমি অইছলা িািাি ভণ্ডাবম। 2 বিক অউ খাবমিি লাখান, ইলা 

লুকাইল কুন্তাউ নাই, দযিা জাবহি অইছিা নায়। ইলা দগাপন কুন্তাউ নাই, 

দযিা জানা যাইছিা নায়। 3 িুমিা আন্াইি ঘছিা দযিা মাবিছছা, মানছষ 

ইিা ফিি মাছজ হুনছিা। ঘিি বভিছি কাছন-কাছন দযিা কইছছা, ইিা 

িালি উপছি িিাইল অইছিা।
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4 “ও আমাি দু্ অকল, আবম িুমিাছি কইয়াি, যািা খাবল শবিলছি 

বিনাশ কিা ছাড়া আি কুন্তাউ কিছিা পাছি না, িািাছি ডিাইও না। 5 দি 

কাছি ডিাইিায় এওখানও কইিাম, মািাি িাছে দোজছখা হািাবনি দখমিাও 

যান আছছ, খাবল িানছিউ ডিাইও। আবম বহিিাি কইিাম, িুমিা খাবল 

িাছনউ ডিাইও। 6 মাত্র দুই আনায় পািগু িড়া পাবখ বমছল না বন? আল্ায় 

দিা অউ িড়াি কথাও ফাউিইন না। 7 আি বকিা কইিাম, িুমিাি মাথাি 

িুলি বহসািও িান দগছছ আছছ। িুমিা ডিাইও না, িউি িড়া পাবখ থছনও 

িুমিাি োম িান দগছছ দিবশ।

8 “হুছনা, আবম িুমিাছি কইিাম, দয মানছষ সমাজি ছামছন আমাছি 

কিুল কছি, আবম বিন-আেছমও আল্াি বফবি্া অকলি ছামছন িাছি কিুল 

কিমু। 9 অইছল দয মানছষ সমাজি ছামছন আমাছি অস্ীকাি কিছিা, 

আবমও িাছি আল্াি বফবি্া অকলি ছামছন অস্ীকাি কিমু।  01 আবম 

বিন-আেমি বিরুছদ্ দকউ কুন্তা মাবিছলও মাবফ পাইছিা। অইছল দকউ 

যুবে পাক রুহি বিরুছদ্ কুফুবি কছি, দি িাি কুনু মাবফ নাই।

 11 “মানছষ দযিলা িুমিাছি মবছেি পাঞ্চাইছিা, বিিাবি অকলি ছামছন, 

িা থানাি বনছিা, অউ সময় বকিা জুয়াপ বেিায় িা বকিা কইিায়, ইিা 

লইয়া কুনু বিন্তা কবিও না।  21 বকিা মাবিিায় ইিা পাক রুছহ িুমিাছি 

হউ সময় িািাই বেিা।”

 31 বভড়ি মাজ থাবক একজছন ইছাছি কইছলা, “হুজুি, আপছন 

আমাি ভাইছি কউক্কা, আমাি িািায় দযিা ধন-ছামানা থইয়া দগছইন, 

অিা িাি-িািুিা কবিয়া বেিা।”  41 ইছায় িাছি কইলা, “ওিা, িুমিাি 

বিিাি কিিাম আি ধন-ছামানা িাবিিাম, ইিা এখবিয়াি আমাছি দখগুছয় 

বেছছ?”  51 িাইন মানষছি কইলা, “খিিোি! হক্কল নমুনাি দলাভ-লালছ 

থছন বনজছি িািাও। কািন ধন-ছামানা িাইয়া দগছলও ইিায় মানষি 

জান িািায় না।”  61 িাছে ইছায় িািাছি অউ বকচ্ছা হুনাইলা, কইলা, 

“এক ধবন দিিাি জবমছনা িউি ধান ফবলবছল।  71 ধান দেবখয়া দহ মছন 

মছন কইছলা, অছিা ধান অখন বকিা কিিাম? আমাি দিা থইিািউ 

জাগা নাই।  81 দি আবম এক কাম কবি, আমাি উগাি ভাংবগয়া িড় কবি 

কয়িা উগাি িানাইলাই। দিউ আমাি হকল ধান আি মাল-ছামানা জাগা 

অইছিা।  91 দহছশ আমাি জানছি কইমু, ও জান, িউি িছিি মাল-ছামানা 

আি খাবন খুিাবকি লাবগ বনবিন্তা অইছগছছা। অখন আিাম-আছয়ছশ 
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িুবম খাইয়া বফবন্য়া ফুবিজি কছিা।  02 অইছল আল্ায় িাছি কইলা, ওছি 

দিআখল, দিাি জান দিা আইজ িাইিউ কিজ কিা অইছিা। দি িুই 

দযিা জমাইছছ, ইিা দখগুছয় খাইছিা?”  12 দহছশ ইছায় কইলা, “দয 

মানছষ খাবল দুবনয়াবি ধন-ছামানা েলা কছি, অইছল আছখিি ধন না 

জমায়, িাি হালি অউলাউ অয়।”

 22 িাছে ইছায় িান সাগবিে অকলছি কইলা, “এিোয়উ আবম িুমিাছি 

কইিাম, বকিা খাইয়া িািিাম, আি বকিা বফবন্িাম, ইিা লইয়া িুমিা 

বিন্তা কবিও না।  32 জান থাবক দিা খাবন িড় নায়, আি শবিল থাবক কাপড় 

িড় নায়।  42 অউ কাউয়া গুইন্তি িায় বখয়াল কছিা, িািা দিা দখিও কছি 

না, ফসলও কাছি না। িািাি উগািও নাই, ভান্ািও নাই। আল্ায় িািাি 

বিছজক যুগাইয়া দেইন। দি িুমিা দিা অউ কাউয়া থাবক িউি োবম। 

 52 কওছাইন, িুমিাি মাছজ দকউ বিন্তা-ভািনা কবিয়া িাি হায়াবি এখান 

ঘন্াও িাড়াইছিা পািছিা বন?  62 আি অউ হুরু কামখানউ দযিলা পাছিা 

না, দি দকছন িাড়বি বিন্তা কছিা?

 72 “িুমিা অউ জংবল ফুলি িায় িাও, ইিা কছিা সুন্ি? ইিায় 

দিা বনজি সুন্িি লাবগ কুন্তাউ কছিনা, কুনু িংগ বসলাইও কছি না, 

িাইনও কছিনা, এমছনউ অয়। দি আবম কইয়াি, িােশা সুলাইমান 

অছিা জাক-জমকি মাছজ িইছলও িান দলিাছ দিা অিা এগু জংবল 

ফুলি লাখানও সুন্ি আবছল না।  82 দেখিায়বন, জংগলি মাছজ অউ 

যছিা সুন্ি ফুল অখন আছছ, কাইল অইছলউ মানছষ ইিা োরু 

িানাইয়া আগুইনবে জালাইছিা। আল্ায় যুবে অউ জংগলছি অলা সুন্ি 

কবি হাজাইছইন, দি ও কমজুি ইমানোি অকল, িুমিাছিও িাইন 

সুন্ি কবি হাজাইিা নায় বন?  92 দি বকলা খাইিাম, বকলা িলিাম, 

ইিা দিয়াপাছি বিন্তা কবিও না, িা অবস্ি অইও না।  03 ই দুবনয়াি 

মানছষ খাবল অিা লইয়াউ ধান্া কছি। অইছল িুমিাি িািুবন িাছফ দিা 

এমছনউ জানইন, িুমিাি বকিা বকিা লাগছিা।  13 এিোয়উ িুমিা ইিা 

িাে বেয়া, খাবল আল্াি িােশাইি ধান্াি িও, দিউ ইিা হক্কলিাউ 

িাইন যুগাইিা।

 23 “িুমিাউ আমাি দমড়াি পাল, িুমিাি েল হুরু-মুরু অইছলও 

ডিাইও না, িুমিাি িািুবন িাফি মবজজি অইছলা, িুমিা িান িােশাইি 

বভিছিা হামাও।  33 িুমিাি যিিা আছছ, হক্কলিা দিবিয়া গবিি অকলছি 
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বিলাই দেও, আি বনজি লাবগ খাবল অউলা এক কুবথ-দিগ বিয়াি কছিা, 

দয কুবথ কুনুবেন পুিান অয় না। অউ দিছহছ্া ছামানা জমা কছিা, দযখাছনা 

ছামানা ষেয় অয় না, িুছিও দনয় না, পুছকও খায় না।  43 কািন িুমিাি ধন 

দযছনা িয়, মনও হছনা িইছিা।

হাছমশা বিয়াি িইও

 53 “িুমিা কাপড়-িুপড় বফবন্য়া আি িাবত্ত জালাইয়া বিয়াি িইও। 

 63 িুমিা অউ জাি কামলাি লাখান অও, যািা িািাি মুবনিি লাবগ িাি 

িায়, িাইন বিয়াি োওি থাবক বফিি আইয়া দুয়াছিা িুকা বেছলউ, লছগ 

লছগ দুয়াি খুলছিা পাছি।  73 হউ গুলাম অকলউ কপাবল, দযিাছি িািাি 

মুবনছি আইয়া হজাগ পাইিা। আবম হাছা কথা কইিাম, মুবনছি আইয়া হাবি 

িান বনজি কমছিা গামছা িাবন্য়া িািাছি খাবনি িওয়াইিা, আি বনজি 

আছি িাবড়য়া খাওয়াইিা।  83 িািাউ িড় কপাবল, দযিাছি িািাি মুবনছি 

আধা িাইি িা দহশ িাইছি আইয়া ডাক বেছলউ হজাগ পাইিা।  93 মছনা 

িাবখও, িুি কুন সময় আইছিা, বগিছ্ ইখান জানছল দিা দহ হজাগ িইছলা 

অছন, িাি ঘছিা বহং কািছি বেছলা না অছন।  04 অলা িুমিাও বিয়াি 

িইও, কািন দয অখিি কথা িুমিা বিন্তাউ কিিায় নায়, হউ সময়উ 

বিন-আেছম িশবিফ আনিা।”

 14 দিউ সাহাবি বপিছি কইলা, “হুজুি, ই নবছয়ি খাবল আমিাি 

লাবগ, না হকল মানষি লাবগ?”  24 হুজুছি জুয়াপ বেলা, “আখলোি আি 

হক-হালাবল অউ জন দক, যাি আছিা মাবলছক িান গুলাম-িাবন্ছি 

দেখা-হুনাি ভাি বেিা, দহ অখিি কাছলা িািাি খাবন িাবিয়া বেি? 

 34 হউ গুলামউ কপাবল, যাছি িাি মুবনছি আইয়া অউ লাখান কাম 

কিাি দেখিা।  44 আবম িুমিাছি হাছা কথা কইিাম, হউ মুবনছি িাছি 

িান বনজি হকল ধন-ছামানা িোিবকি এখবিয়াি বেিা।  54 অইছল 

ধবিলাও, হউ গুলাছম মছন মছন কইছলা, আমাি মুবনি আইছি দিা 

িউি দেবি আছছ, আি অউ ফাছখ দহ হক্কল িাবন্ গুলামছি মাইি-

ধইি কিছলা, খাইয়া োইয়া ফুবিজি কবিয়া, মে খাইয়া িাল অইয়া 

পবড় িইছলা।  64 িাছে দয বেন আি দয অখিি কথা দহ বিন্তাউ 

কিছিা নায়, হউ বেন আি হউ অখছিা িাি মুবনি আইয়া আবজি 
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অইিা। িাইন িাছি এক দছছে দুই িুকিা কবিয়া নাফিমান অকলি 

কািাছিা বমশাইিা।

 74 “আি দয গুলাছম িাি মুবনিি মবজজিছি িুবজয়াও বিয়াি অইছছ না, 

িান হুকুম মাবফক কাম কিছছ না, িাছি দিজুইিা মাইি মািা অইছিা। 

 84 অইছল না জাবনয়া যুবে দহ সাজা পাইিাি কাম কবিলায়, দি িাি 

সাজা কম অইছিা। যাছি দিবশ দেওয়া অইছছ, িাি দগছ থছন দিবশ িাওয়া 

অইছিা, আি যাি দগছছ দিবশ পবিমাছন থওয়া অইছছ, িাি দগছছউ দিবশ 

োবি কিা অইছিা।

 94 “আবম দিা দুবনয়াি আগুইন লাগাবনি আইবছ। অখন যুবে 

ই আগুইনখান জবলবযছিা, দি িড় ভালা অইছলাঅছন।  05 আবম দিা 

এক খাছ দগাছল কিাউ লাগছিা। দি আমাি দুখ-কষ্টি ই দগাছল 

যিবেন না অইছছ, অছিা বেন আমাি দপছিশাবনি কুনু সীমা নাই। 

 15 িুমিা মছনা কিিায় বন, আবম দুবনয়াি শাবন্ত বেিাম আইবছ? 

না, দমাছিউ নায়, আবম কইিাম, আবম দিা দুবনয়াি এক মছিাছভে 

লাগাবনি আইবছ।  25 অখন থাবক এক ঘিি পাি জন যািবযি আলগ 

অইবযছিা। বিনজন দুইজনি বিপছষে, আি দুইজন বিনজনি বিপছষে 

লাগি।  35 িাছফ পুয়াি বিপছষে আি পুয়া িাফি বিপছষে। মা পুবড়ি 

বিপছষে আি পুবড়ছয় মাি বিপছষে। হবড় িউি বিপছষে আি িউছয় 

হবড়ি বিপছষে লাগছিা।”

 45 িাছে ইছায় মানষছি কইলা, “িুমিা দিা পইিছমবে কালবন দেখছলউ 

কও, দমঘ আইওি। আি হাছাউ দমঘ আয়।  55 বহিিাি েবকনা িািাস 

িালু অইছল িুমিা কও, খিা অইছিা, আি অলাউ অয়।  65 ও ভন্ অকল! 

িুমিা আছমান আি জবমনি ছুিি িুজিায় পাছিা, দি আছখবি জমানাি 

হাল-হবককি দকছন িুছজা না?

 75 “কুনখান বিক, ইিা িুমিা বনছজ বনছজউ বিিাি কছিা না 

দকছন?  85 কুনু নাবলশ লইয়া হাবকমি ছামছন যাইিাি আছগ, বিপষেি 

লছগ পছথা িইয়াউ বমি-মাি কিাি দিষ্টা কবিও। আিনায় দহ িুমাছি 

ধবিয়া হাবকমি ছামছন বনছিা, হাবকছম পুবলশি আছিা বেছিা, আি 

পুবলছশ বনয়া দজছলা হািাইছিা।  95 দহছশ দশষ পয়সািা আোয় না 

কিা পযজিন্ত, কুনুমছন্তউ দজল থাবক ছাড়া পাইিায় নায়, ইিা আবম 

িুমিাছি কইিাম।”
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দিৌিা না কিছল বিনাশ অইিায়

13 
 হজিি ইছায় িয়ান কিিা, অউ সময় হনি কয়জন মানছষ 

িানছি কইলা, “হুজুি, গাবলল বজলাি বকছু মানছষ আল্াি পাক 

জাগাি বগয়া পশু কুিিাবন দেওয়াি আছলা, অউ সময় হাবকম বপলাছি 

িািাছি হউ পাক জাগাি কািল কবিয়া, িািাি লউ আি কুিিাবনি লউ 

একলছগ বমশাইছইন।” 2 ইখান হুবনয়া ইছায় কইলা, “অউ কুিিাবন 

দেওিাি মউি অলা অওয়ায়, িুমিা মছনা কিিায় বন, গাবললি অইন্য 

মানুষ থাবক এিা দিবশ গুনাগাি আবছল? 3 আবম িুমিাছি কইিাম, না, 

ইলা নায়, অইছল িুমিা যুবে গুনা থাবক দিৌিা না কছিা, দি িুমিাও অলা 

বিনাশ অইিায়। 4 হুছনা, দজরুজাছলমি বশছলা এলাকাি হউ উিা বমনািা 

ভাংগায় দয আিাছিা জন মািা দগবছল, িািাি দিয়াপাছি বকিা মছনা কছিা? 

দজরুজাছলমি িাবক মানুষ থাবক এিা দিবশ গুনাগাি বন? 5 আবম িুমিাছি 

কইিাম, না, ইখান বিক নায়, অইছল িুমিা যুবে গুনা থাবক দিৌিা না 

কছিা, দি িুমিাও অলা বিনাশ অইিায়।”

6 িাছে িাইন অউ বকচ্ছা হুনাইলা, কইলা, “এক বগিছ্ িান িাগাছনা 

ডুমুিি একিা গাছ লাগাইলা। সময় আইছল এইন আইয়া গাছছা ফল 

িুকাইলা, অইছল কুনু ফল পাইলা না। 7 না পাইয়া িাগানি মাবলছি 

কইলা, হুছনা, আইজ বিন িছি ধবি অউ ডুমুি গাছছা ফল িুকাইিাম, 

অইছল কুন্তাউ পাইিাম না। দি িুবম গাছগু কাবিলাও, ইগুছয় খাছমাখা 

জবমনি িস িাছনি। 8 মাবলছয় কইছলা, ছাি, ই িছিখানও থাকউক। 

আবম অগুি িাইছিা গালাি মাবি কুবড়য়া সাি বেমু। 9 ছামনি িছি যুবে 

ফল ধবিলায়, দি দিা ভালা, নাইছল কাবিবলমু।”

জুম্মািাছি দকিামবি

 01 এক জুম্মািাছি ইছা মবছেি বভিছি নবছয়ি কিাি আছলা।  11 হছনা এক 

দিবি মানুষ আবছল, ই দিবিি উপছি আিাছিা িছি ধবি আিবশ-দেওছয় 

আছি কিবছল। দেওছয় দিবিছি গুজা িানাইবলবছল, দিবি বসো অইয়া 

উিাইছিা পািছিা না।  21 ইছায় দিবিছি ডাকবে কান্াি আবনয়া কইলা, 
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“মাই দগা, িুবম অখন ই দিমাি থাবক দিহাই পাইছছা।”  31 অখান কইয়াউ 

িাইন দিবিছি আিাই বেলা। লছগ লছগউ দিবি বসো অইয়া উিাইছলা, 

আি আল্াি শুকুি-গুজাি কিছলা।

 41 অইছল জুম্মাি বেন িাইন ই দিবিছি ভালা কিায়, মবছেি মিল্ীছয় 

গুছা কবিয়া কইলা, “কাম কিাি লাবগ দিা িাবক ছয়বেনউ আছিা আছছ। 

িুমিা জুম্মাি বেন না আইয়া অইন্য দযকুনু বেন আইয়া ভালা অইও।”

 51 দিউ ইছায় বহ মিল্ীছি কইলা, “ও ভন্ অকল! জুম্মাি বেন 

আপনািাি গরু-গাধাছি দগায়ালাি িাছি বনয়া পাবন খািাইন না বন? 

 61 আইজ আিাছিা িছি ধবি ইব্াবহমি অউ আওলােছি শয়িাছন িাবন্য়া 

িাখবছল। অখন জুম্মািাছি ই দিবিছি আজাে কিা জাইজ অইছছ না বন?”

 71 ইখান হুবনয়া দযিা িান বিপছষে আবছল িািা হকছলউ শিবমন্া 

অইছলা। অইছল িাবক মুছবল্ অকছল িান হকল দকিামবি দেবখয়া খুবশ 

অইলা।

দডংগা বিবছ আি খাবমিি বকচ্ছা

 81 িাছে ইছায় কইলা, “আল্াি িােশাইছি আবম বকিাি লছগ িুলনা 

কিিাম?  91 মছনা কিউক্কা, আল্াি িােশাই অইছলাবগ এগু দডংগা 

বিবছি লাখান, কুনু বগিছ্ িাি জবমছনা বনয়া অউ বিবছ িাইন বেছলা, 

িাছে ইিা িড় অইয়া গাছ অইছগল, আি পাবখছন্ত আইয়া গাছি ডাছলা 

িাো িানাইছলা।”

 02 িাইন বহিিাি কইলা, “আল্াি িােশাইি িুলনা আবম বকিাি 

লছগ কিিাম?  12 ধিউক্কা, আল্াি িােশাই অইছলাবগ খাবমিি লাখান, 

কুনু এক দিবিছয় থুড়া খাবমি বনয়া এক মন ময়োি লছগ মাবখছলা, আি 

খাবমিি ফাছফ হকল ময়ো ফুবলয়া উবিছলা।”

নাজািি দিয়াপাছি িাবলম

 22 হজিি ইছায় আবি আবি গাউছয় গাউছয় আি িাউছন িাউছন বগয়া িিবলগ 

কবিয়া দজরুজাছলমি িায় আগুয়াইলা।  32 এিমাছজ একজন মানছষ িাছন 

বজকাইছলা, “হুজুি, দযিা নাজাি পাইিা, এিা পবিমাছন খুি কম বন?”
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অউ ইছায় মানষছি কইলা,  42 “বিপা দুয়াছিবে হামাবনি লাবগ 

বেছল-জাছন বফবকি কছিা। হুছনা, আবম িুমিাছি কইিাম, িউি জন 

ইছনা হামাইছি িাইছলও, হামাইছিা পািছিা নায়।  52 ঘিি মাবলছক 

দযিলা দুয়াি িন্ কবিবলিা, িুমিা িাছি উিাইয়া দুয়াছিা িুকাইছি 

িুকাইছি কইিায়, হুজুি, আমিাছি দুয়াি খান খুবলয়া দেউক্কা। অইছল 

িাইন জুয়াপ বেিা, িুমিা কুয়াই থাবক আইছছা, আবম দিা বিবনউ না। 

 62 দিউ িুমিা কইিায়, আমিা আপনাি লছগ খাইবছ-িইবছ, আপছন দিা 

আমিাি পছথা-ঘাছিা আইয়া আমিাছি নবছয়ি কিিা।  72 অইছল িাইন 

কইিা, হায়ছি নাফিমান অকল, আমাি দগছ থাবক িাছগা। িুমিা কুয়াই 

থাবক আইছছা, আবম দিা বিবনউ না।

 82 “িুমিা দেখিায় ইব্াবহম, ইসহাক, ইয়াকুি আি িামাম নিী 

অকল আল্াি িােশাইি োবখল অইছইন, অইছল িুমিাছি হিাইয়া 

ফালাবন অইছছ। িুমিাি মাছজ দকউ কান্া-কাবি কিিায় আি দকউ োি 

বকবড়বমবড় খাইিায়।  92 আছিা দেখিায়, দুবনয়াি িাইছিািায় থাবক মানুষ 

আইয়া আল্াি িােশাইি োবখল অইয়া খানা-োনা খাইিা।  03 দি দযিা 

অখন খিি কািাছিা আছছ, িািা দকউ দকউ আছগ আইছিা, অইছল অখন 

দযিা আগি কািাছিা আছছ িািা দকউ দকউ খছি যাইছিাবগ।”

দজরুজাছলমি লাবগ আফছুছ

 13 িাইন অিা মাবিিা, এিমাছজ আখিাউ ফবিবশ েলি কয়জন আইয়া 

ইছাছি কইলা, “আপছন ইন থাবক হবিয়া যাইনবগ, কািন িাজা দহছিাছে 

আপনাছি মাবিবলিা িাইিা।”  23 ইছায় িািাছি কইলা, “আপনািা বগয়া 

হউ বহয়ালি ছাওছি কউক্কা, আইজ আি কাইল আবম বজন্নাি ছাড়াইমু, 

দিমাবি অকলি বশফা কিমু, পরু বেন আমাি কাম দশষ অইছিা।  33 দি 

দযলাউ অউক, আইজ, কাইল আি পরু, অউ বিন বেন আমাি িলাউ লাগি। 

আবম দিা জাবনউ, দজরুজাছলমি িাছি কুনু নিীছি কািল কিা অয় না।

 43 “দজরুজাছলম! হায়ছি দজরুজাছলম! িুবম নিী অকলছি কািল 

কছিা। িুমাি দগছছ যািাছি দিজা অইছছ, িুবম িািাছি পাথি মািছছা। 

মুিবগছয় দযলা িাইি ছাওছি ডাখনাি িছল আশ্রয় দেয়, আবম অউলা িুমাি 

মানষছি আশ্রয় বেিাম িাইবছ, অইছল িুবম িাবজ অইলায় না।  53 দি হুছনা, 
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িুমাি িাবড় খাবল-িাবড় অইছিা। আবম িুমিাছি কইিাম, যিবেন িুমিা 

না কইিায়, আল্াি নাম লইয়া দযইন আইিা িাইনউ মুিািক, অছিা বেন 

িুমিা আি আমাছি দেখিায় নায়।”

খাবনি োওছিা িইয়া িাবলম

14 
 হজিি ইছা ফবিবশ েলি এক মুিববিি িাবড়ি কুনু এক 

জুম্মািাছি োওছিা দগলা, বগয়া হািছল িািা িানিায় খুি ভালা 

কবি িউখ িাখছলা। 2 আখিাউ িান ছামছন এক দিমাবি দিিা আইছলা, 

িাি আ্া শবিল দিমাছি ফুবলছগবছল। 3 দিউ ইছায় হনি আবলম আি 

ফবিবশ অকলছি বজকাইলা, “মুছা নিীি শবিয়ি মাবফক জুম্মািাছি কুনু 

মানষি দিমাি বশফা কিা জাইজ বন?” 4 ইখান হুবনয়া িািা হকল বনিাই 

িইলা, আি ইছায় বহ দিমাবিছি বশফা কবিয়া বিোয় বেলাইলা। 5 িাছে 

িািাছি কইলা, “িুমিাি মাছজ ইলা কুনু জন আছছবন, যাি কুনু হুরুিা 

িা গরু-ছাগল জুম্মাি বেন পাবনি পবড়ছগছল, দহ ইগুছি পাবন থাবক িুছল 

না?” 6 ইখান হুবনয়া িািা কুনু জুয়াপ বেিা পািলা না।

7 আি দয দমহমান অকল োওছিা আইছইন, িািা হকছল ভালা 

ভালা জাগা িুকাই িইিা দেবখয়া, ইছায় িািাছি অউ িাবলম বেলা, 

8 “কুনু মানছষ িুমাছি বিয়াি োওি বেছল, িুবম মজবলছছা হামাইয়া 

োবম জাগাি িওয়া বিক নায়। কািন মাবলছক বকিান িুমাি থাবক 

আছিা ইজ্জবি দকউিছি োওি বেছইন। 9 দি অইছল দযইন িুমাছি 

োওি বেছইন িাইন আইয়া কইিা, অউ বসি থাবক উবিয়া আমাি োবম 

দমহমানছি িইিাি দেইন। দিউ িুবম শিবমন্া অইয়া এমছনউ হকল থাবক 

নীিা জাগাি বগয়া িইিায়।  01 এিোয় িুবম কুনু োওছিা দগছল পয়লা 

নীিা জাগাি বগয়া িইও। দিউ যাি িাবড়ি োওছিা দগছছা িাইন আইয়া 

কইিা, ভাইছাি, ইছনা দকছন িইছইন, ভালা জাগাি িশবিফ আনউক্কা। 

এছি আছিা দমহমান অকলি ছামছন িুমাি ইজ্জি িাড়ছিা।  11 আসছল 

দয বনজছি িড় মছনা কছি, িাছি হুরু কিা অইছিা। আি দয বনজছি হুরু 

মছনা কছি, িাছি িড় কিা অইছিা।”

 21 দয দমৌলানায় হজিি ইছাছি োওি বেছলা, ইছায় এনছি কইলা, 

“বেনি িা িাইিকুি খাবনি লাবগ িুবম কুনু অনুষ্ঠান কিছল, িুমাি িন্ু-িান্ি, 
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ভাই-বিিােি, দখশ-কুিুম, আি ধাছিা কাছি ধবন মানষছি োওি বেও 

না। িািাছি খাওয়াইছল িাছে িািাও িুমাছি খাওয়াইয়া িেলা বেলাইিা। 

 31 এিলাবগ িুবম কুনু দমহমানোবি কিছি িাইছল, খাবল গবিি মানুষ, 

আিুি, আন্া, লুলা-দলংড়াছি োওি বেও।  41 এিা দিা বফবিয়া িুমাছি 

খাওয়াইছিা পািছিা নায়। এছি বকয়ামিি বেন িুবম পছিজগাি অকলি 

লছগ ইিাি িেলা পাইিায়।”

 51 ইিা হুবনয়া হউ খাবনি মজবলছি একজছন কইলা, “মুিািক হউ 

িন্া, দযইন আল্াি িােশাইি িইয়া খানা-বপনা খাইিা।”  61 দিউ ইছায় 

কইলা, “কুনু একজন মানছষ খুি িড় এক দমজিাবন কবিয়া, িউি মানষছি 

োওি বেলা।  71 খাওয়াি সময় অইছল িান গুলামছিবে কওয়াইলা, আপনািা 

আইউক্কা, খানা বিয়াি অইছগছছ।  81 অইছল হকল োওবিছয় এছককিা 

উজি দেখাইছলা। পয়লা জছন কইছলা, আবম থুড়া জবমন খবিে কিবছ, 

অখন দেখাি যাইিাম, দি হছনা না দগছল অইছিা নায়, এিলাবগ আমাছি 

মাফ কিউক্কা।  91 দুছিা জছন কইছলা, আবম আলি লাবগ পাি জুড়া িলে 

লইবছ। অখন বগয়া দেখিাম, ইিায় আল িাইন বক না, দি, আমাছি মাফ 

কছিা।  02 আিক জছন কইছলা, আবম দিা নয়া বিয়া কিবছ। অখন যাইিাম 

পািিাম নায়।  12 বহ গুলাছম আইয়া িাি মাবলকছি হকলিা জানাইছলা। 

ইিা হুবনয়া মাবলছক গুছা কবিয়া কইলা, িুই জলবে কবি িাউনি অবল্ছয়-

গবল্ছয় যা, বগয়া গবিি, আিুি, আন্া, লুলা-দলংড়াছি আনবগ।  22 দিউ দহ 

অলা কবিয়া হাবি িাছে আইয়া কইছলা, হুজুি, আপনাি হুকুছম হকলিা 

কিা অইছছ, অইছল অখনও জাগা খাবল িইছছ।  32 অউ িাইন কইলা, 

দি িাউনি িাছি পছথা-ঘাছিা, আি বিপায়-িাপায় যা, বগয়া বমনি কাবজ্জ 

কবি মানষছি আন। মানুষ আইয়া মজবলছ ভবি যাউক্কা।  42 আি িুমিা 

বখয়াল কবি হুছনা, আছগ দযিাছি োওি বেছলাম, ইিা কুনুবগছয় যানু 

আমাি খাবন না পাইন।”

আল-মসীি উম্মি অওয়াি শিজি

 52 িাছে হজিি ইছাি লছগ অইয়া িউি মানুষ আিাি আছলা। অউ সময় 

িাইন এিাি িায় িাইয়া কইলা,  62 “দকউ যুবে আমাি িবিকাি আইছিা 

িায়, দি িাি বনজি মা-িাফ, িউ-িাইচ্া, ভাই-বিিােি, আি বনজি 
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জানছিও আমাি থাবক হুরু মছন কিছি অইছিা। আিনায় দহ আমাি উম্মি 

অইছিা পািছিা নায়।  72 দয মানছষ বনজি দুখ-কষ্টি সবলি কাছন্া লইয়া 

আমাি খছি খছি িয় না, দহ আমাি উম্মি অইছিা পাছি না।

 82 “িুমিাি দকউ যুবে উিা কুনু েলান িানাইছিা িায়, দি দহ পয়লা 

িাি খিিি বহসাি বমলাইয়া দেছখ, েলানি কাম দশষ কিাি লাবগ িাি 

দিকা আছছ বক না।  92 না অইছল, ইয়ান বেয়া হাবি কাম দশষ কিছি না 

পািছল, মানছষ িাটিা কিিা,  03 কইিা, দিিায় েলান িুবলয়া অখন দশষ 

কিছিা পাছিি না।

 13 “আি যুবে এক িাজা আিক িাজাি বিপছষে যুদ্ কিাি লাগইন, 

দি পয়লা িইয়া পিাবমশ কিিা, িাইন কইিা, বিশ আজাি দফৌজ 

লইয়া দযিা আমাি বিপছষে আইিা, আবম েশ আজাি দফৌজ লইয়া এি 

মুকাবিলা কিিাম পািমু বন?  23 যুবে না পািইন, দি হামলা কিিা িাজা 

দুিই থাকছিউ আছপাসি লাবগ কয়জন বিয়াইি পািাইিা।  33 বিক অউলা, 

িুমিাি মাছজ দকউ যুবে িাি হক্কলিাি মায়া ছাড়ছিা না পাছি, দি দহ 

আমাি উম্মি অইছিা পািছিা নায়।

 43 “নুন দিা ভালা বজবনস, অইছল নুনি যুবে স্াে নষ্ট অইযায়, দি 

আি নুনিা কিা যায় বন?  53 ইিাবে সািও িানাইল যায়না, জবমছনা দেওয়া 

যায় না, এিলাবগ মানছষ ইিা িাছি ফালাই দেইন। হুনাি মি যাি কান 

আছছ, দহ হুনউক।”

আিাইল দমড়াি বকচ্ছা

15 
 হজিি ইছাি িয়ান হুনাি লাবগ িউি ঘুষখুি খাজনা িুলিা আি 

দি-শবিয়বি আম-মানুষ িান দগছছ েলা অইলা। 2 ইিা দেবখয়া 

ফবিবশ েলি মানছষ আি দমৌলানা অকছল কানা-কাবন কবি কইলা, “ই 

মানুষগু খাবল নাফিমান অকলি লছগ উিা-িওয়া আি খানা-বপনা খায়।”

3 দিউ ইছায় িািাছি অউ বকচ্ছাইন হুনাইলা। িাইন কইলা, 4 “মছনা 

কিউক্কা, আপনািা কুনু একজনি একছশািা দমড়া আছছ। এিমাজি এগু 

দমড়া আিাই দগছল, দহ িাবক বনিান্নবিইিা িছন্া থইয়া হউ আিাইল 

অগু িুকাবনি যায় না বন? 5 বগয়া অগু িুকাইয়া পাইছল, খুবশছয় ইিাছি 

কাছন্া কবি আছন। 6 িাছে িাবড়ি বগয়া িন্ু-িান্ি আি আবি-ফবিছি 
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কয়, আও, আমাি লছগ ফুবিজি কছিা। আমাি আিাইল দমড়াগু িুকাইয়া 

পাইবলবছ। 7 আবম আপনািাছি কইিাম, এছক্কছি অউ লাখানউ, যািা গুনা 

থাবক দিৌিা কিাি জরুি মছনা কছি না, ইলা বনিান্নবিই জন পছিজগাি 

থাবক একজন গুনাগাছি মন িেলাইয়া দিৌিা কিছল, দিছহছ্া আছিা 

দিবশ খুবশ-িাবস অয়।

আিাইল দিকাি বকচ্ছা

8 “িা ধিউক্কা, কুনু এক দিবিি দগছছ রুপাি েশিা দিকা আবছল। 

এিথাবক এগু দিকা যুবে আিাইযায়, দি দিবিছয় বহ দিকাি লাবগ দলম 

জালাইয়া হুরুইনবে হুবিয়া আ্া ঘি িুকায় না বন? 9 িাছে িুকাইয়া 

পাইবলছল িন্ু-িান্ি আি আবি-ফবিছি ডাবকয়া কয়, আওনা, আমাি লছগ 

খুবশি সাবমল অও। আমাি আিাইল দিকাগু িুকাইয়া পাইবলবছ।  01 আবম 

আপনািাছি কইিাম, এছক্কছি অউ লাখানউ, একজন গুনাগাি মানছষ মন 

িেলাইয়া দিৌিা কিছল, আল্াি বফবি্া অকছল অউলা খুবশ কিইন।”

আিাইল পুয়াি বকচ্ছা

 11 িাছে ইছায় কইলা, “এক বগি্ি দুই পুয়া আবছল।  21 একবেন হুরু 

পুয়ায় িাি িাফছি কইছলা, িািা, আবম িািাইবি জবম-জমা আি ধন-ছামানা 

দযিা পাইিাম, আমাি অউ িাি-খান অখনউ আলগাইয়া বেলাউক্কা। অউ 

িাছফ িান ছামানা দুইও পুয়াি নাছম িাবিয়া বেলাইলা।  31 এি কয়বেন িাছে 

হুরু পুয়ায় িাি হক্কল ছামানা দিবিয়া বিছেশ দগলবগ। বিছেশ বগয়া িাে 

পছথ িবলয়া িাি দিকা-পয়সা হক্কলিা খুয়াইবলছলা।  41 হকলিা খুয়াইয়া 

হািছল হউ দেশি হকল জাগাি খুি বনোন দেখা বেছলা এিোয় দহ খুি 

কষ্টি পড়ছলা।  51 দহ হউ দেশি এক বগি্ি িাবড়ি বগয়া িাকবি িাইছলা। 

মাবলছক িাছি িাকবি বেয়া শুয়িি পাল িাখাি লাবগ িছন্া পািাইছলা। 

 61 িছন্া বগয়া শুয়ছি দযিা খায়, দহও অিা খাইয়া দপিি ভুক বমিাইছিা 

িাইছলা, অইছল অিাও দকউ িাছি বেছিা না।

 71 “িাছে আখিা একবেন িাি হুশ অইছলা। দহ মছন মছন কইছলা, 

আমাি িািাি িাবড়ি দিা িউি িাকি-িাকছি দপি ভবি ভাি খাইিা। দি 
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আবম অছনা উপাছস মিিাম দকছন?  81 আবম বগয়া আমাি িািাছি কইমু, 

িািা, আবম দিা আল্াি দগছছ আি িুমাি দগছছও নাফিমান িবনছগবছ। 

 91 িুমাি পুয়া কইয়া আবম আি পবিিয় বেিাি লাখ নায়। খাবল িুমাি 

িাকিি লাখান আমাছি একজিা আশ্রয় দেও।  02 অখান কইয়া দহ িাি 

িাবড়ি িওয়ানা বেলাইছলা। িাবড়ি কান্াি আইছিউ িাি িাছফ িাছি 

দেবখবললা। দেবখয়া িান বেল গবল দগল। িাইন দেৌবড়য়া বগয়া িাছি আইজিা 

কবি ধবিয়া হুংগা বেলা।  12 দিউ পুয়ায় কইছলা, িািা, আবম দিা িুমাি 

পুয়া কইয়া পবিিয় বেিাি লাখ িইবছ না। আবম আল্াি দগছছ আি িুমাি 

দগছছও নাফিমান িবনছগবছ।  22 অইছল িাছফ লছগ লছগ কামলাইন্তছি 

কইলা, হই, জলবে কবি ঘি থাবক ভালা জুবিািা আবনয়া আমাি পুয়াগুছি 

বফন্াও। িাি আছিা আংবি আি পাওি জুিা বফন্াই দেও।  32 আি হুছনা, 

পাছলা থাবক িাজা দডকা-িাছুিগু আবনয়া জছিা কছিা। আও, আমিা হকছল 

বমবলয়া খুবশ-িাবস কবি খানা খাই।  42 আমাি ই পুয়াগু দিা মবিছগবছল, 

অখন বহিিাি বজন্া অইছছ। অগু নাই অইছগবছল, অখন বফিি পাইবছ। 

দিউ হকছল বমবলয়া খুবশ-িাবসি লাগলা।

 52 “অউ সময় দিিাি িড় পুয়া িছন্া আবছল। দহ িাবড়ি কান্াি 

আইয়া নাি-গান আি ডুল-ডপবকি আওয়াজ হুবনয়া,  62 িািাি এক 

িাকিছি বজকাইছলা, বকিাছি, ইিা বকিা অি?  72 িাকছি কইছলা, ছাি, 

আপনাি হুরু ভাই িাবড়ি আইছইন। আপনাি আবিায় িানছি ছবহ-ছালামছি 

পাইয়া, িাজা অউ দডকা-িাছুি জছিা কিছইন।  82 ইখান হুবনয়া িড় পুয়ায় 

গুছা কবিয়া িাবড়ি বভিছি আইছিা িাইছলা না। দিউ িাি িাফ িািইয়া 

আইয়া িাছি বমনি কাবজ্জ কিলা।  92 দহ িাি িাফছি কইছলা, দেখউক্কা, 

আবম অছিা বেন ধবিয়া আপনাি দখজমি কিিাম, কুনুবেনউ আপনাি 

হুকুম উল্াইবছ না। অইছল আমাি িন্ু-িান্ি লইয়া খুবশ কিাি লাবগ 

এগু িকবিি িাইচ্াও কুনুবেন বেছইন না।  03 আি আপনাি দয পুয়ায় নবি 

দিবিন্তি িছল হকল ছামানা খুয়াইছছ, দহ আইছিউ িাজা দডকা-িাছুিগু 

আবনয়া জছিা কবিলাইলা!  13 িাছফ কইলা, পুিছি, িুবম দিা হাছমশাউ 

আমাি লছগ আছছা। আমাি দযিা ছামানা িইছছ, ইিা হক্কলিাউ দিা িুমাি। 

 23 অখন আমিা হকছল বেল ছাফ কবিয়া খুবশ-িাবস কিা জরুি। িুমাি ই 

ভাই দিা মবিউ দগবছল, অখন বহিিাি বজন্া অইছছ। অগু এছক্কছি নাই 

অইছগবছল, অখন বফিি পাইবছ।”
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দিইমান দমছনজািি বকচ্ছা

16 
 িাছে হজিি ইছায় িান সাগবিে অকলছি কইলা, “হুছনা, কুনু 

এক জবমোিি এক দমছনজাি আবছল। অউ দমছনজািি িেনাম 

িািইছলা, দহ িুছল িাি মুবনিি ধন-ছামানা বিনাশ কবিলাি। 2 িেনাম 

হুবনয়া মুবনছি িাছি আনাইয়া কইলা, িুমাি নাছম ইিা বকিা হুনিাম? 

িুমাি বহসাি-বনকাশ হকলিা সমজাই দেও। িুমাছি আি িাকবিি িাখিাম 

নায়। 3 ইখান হুবনয়া দমছনজাছি মছন মছন কইছলা, অখন আবম বকিা 

কিিাম? মুবনছি দিা আমাছি বিোয় বেলাইিা। আবম দিা মাবি কামও 

কিিাম পািিাম নায়, বভক কিছিও শিম লাছগ। অখন খাইমু বকলা? 

4 আইচ্ছা, এক কাম কবি, যাছি আমাি দমছনজাবি দগছলবগও মানষি 

ঘছিা আশ্রয় পাই। 5 অউ দহ বকিা কিছলা, যািাি দগছছ িাি মুবনিি 

পাওনা আবছল, এক-এক কবি এিাছি আনাইছলা। আনাইয়া পয়লা জনছি 

কইছলা, িুমাি দগছছ আমাি মুবনিি কি পাওনা আছছ? 6 দহইন কইলা, 

একছশা মন দিল। দমছনজাছি কইছলা, জলবে কবি িুমাি খািা িাি 

কছিা, আি একশি িেলা পঞ্চাশ মন দলবখলাও। 7 িাছে দমছনজাছি 

দুছিা জনছি বজকাইছলা, িুমাি দগছছ কি পাইন? দহইন কইলা, একছশা 

ফুিাি গম। দমছনজাছি কইছলা, িুমাি বহসাছিা আবশ ফুিাি দলবখলাও। 

8 ইিা হুবনয়া বহ জবমোছি অউ দিইমান দমছনজািি িাবিফ কিলা। 

িাইন কইলা, দহ ধান্ািাজ অইছলও িউি িড় িুবদ্মানি কাম কিছছ। 

দি বকিা মছনা কছিা, ইিায় িুজা যায় না বন, আল্ািাইয়া মানষি আখল 

থাবকও, ই জমানাি দুবনয়াবি মানষি দপি-পাইচ্ছা দিবশ। 9 হুছনা, আবম 

বকিা কইিাম, িুমিাও নাফিমান অউ জগিি ছামানা বেয়া মানষি লছগ 

দুব্ পািাও, যাছি ই ছামানা ফুড়াইছগছলও িুমিাছি দিছহ্ি িাগাছনা 

ফুলি মালা দেওয়া অয়।

 01 “দয মানুষ সামাইন্য দিয়াপাছি হক-হালাল িয়, দহ িড় দিয়াপাছিও 

হক-হালাল িয়। অইছল দয জছন সামাইন্য দিয়াপাছি দিইমাবন কছি, দহ 

িড় দিয়াপাছিও দিইমাবন কছি।  11 দি িুমিা যুবে দুবনয়াবি ধন-ছামানাি 

দিয়াপাছি হক না িও, িাইছল দক িুমিাছি বিশ্াস কবিয়া আসল ধন 

বেছিা?  21 পিি ছামানা যুবে িুমিা বিক-িাক মছিা দিিহাি কিিায় না 
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পাছিা, দি দক িুমিাি বনজি ছামানা িুমিাি আছিা বেছিা?  31 কুনু গুলাছম 

একলছগ দুই মুবনিি গুলাবম কিছিা পাছি না। দি অইছল দহ একজনছি 

ইংসাইছিা, আিক জনছি মায়া কিি। একজনছি ইজ্জি বেি আি আিক 

জনছি এলাবম কিি। িুমিাও অউলা, আল্ািালা আি ধন-ছামানা দুইওিাি 

গুলাবম একলছগ কিিায় পািিায় নায়।”

 41 ইখান হুবনয়া ফবিবশ মজহিি মানছষ ইছাছি লইয়া ডং িামশা 

লাগাইলা, িািা দিা দিকা-পয়সাছি খুি মায়া কিিা।  51 ইছায় িািাছি 

কইলা, “িুমিাউ দিা মানষি ছামছন বনজি পছিজগাবি দেখাও, অইছল 

আল্ায় িুমিাি বেলি খিি জানইন। মানষি দগছছ দযিা খুি োবম, আল্ায় 

ইিাছি বঘন্নাইন।  61 হুছনা, এবহয়া নিীি সময় পযজিন্ত মুছাি শবিয়ি, আি 

নিী অকলি ছবহফা জাবি আবছল। অইছল অখন আল্াি িােশাইি খুশ-

খিবি িিবলগ কিা অি, আি মানছষও বেছল-জাছন অছনা োবখল অইিা 

িাইিা।  71 ই শবিয়িি একিা হিফ িাবিল অওয়াি িাইছি, আছমান-জবমন 

বিনাশ অওয়াখান িউি সুজা।  81 দি হুছনা, দয দিিায় বনজি িউছি িালাক 

বেয়া আিক দিবিছি হাংগা কছি, দহ বজনাকুি। অউলা িালাক পাওয়া কুনু 

দিবিছি দযবগছয় বিয়া কছি, দহ-ও বজনাকুি।”

লাছাি হবকি আি এক ধবন মানুষ

 91 “এক ধবন দিিা আবছল, দহ িাজা-িােশা অকলি লাখান োবম োবম 

কাপড়-িুপড় বফনছিা, আি হাছমশা জাক-জমক কবিয়া ফুবিজি-আছমাে 

কিছিা।  02 মানছষ লাছাি নামি এক হবকি দিিাছি হাছমশা অউ ধবনি 

দুয়ািি ছামছন িওয়াইয়া থইিা, িাি আ্া গিছিা পিা-ঘা আবছল, 

 12 আি পথি কুত্তাইছন্ত আইয়া িাি ঘা বজফিাবে দলইিা। অউ ধবনছয় 

ভাি খাইয়া হাবি আবডি-গুবডি গুড়া-গাড়া দযিা িছল ফালাইিা, অিা 

খাওয়াি লাবগ িাি খুি ইচ্ছা আবছল।  22 একবেন অউ হবকি দিিা 

মবিছগল, মিাি িাছে আল্াি বফবি্া অকছল িাছি ইব্াবহম নিীি কুছলা 

বনয়া িওয়াইলা। এিমাছজ হউ ধবন দিিাও মবিছগল, িাছি োফন কিা 

অইল।  32 িাছে দহ দোজখি আজাি থাবক আখিা উপছিবে িাইয়া দেখছলা, 

দুিই দিছহ্ি মাছজ ইব্াবহম নিী িই িইছইন, িান কুছলা হউ লাছাি। 

 42 দেবখয়াউ দহ বিল্াইয়া কইছলা, িািা ইব্াবহম! আমাছি িহম কিউক্কা। 
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লাছািছি আমাি দগছছ পািাউক্কা, দহ িাি আংগুবলি আগাখান পাবনি 

িুড়াইয়া আমাি বজফিাছি িান্া কিউক। দোজখি ই আগুবনি আমাি 

িড় আজাি অি।  52 ইব্াবহছম কইলা, িািাছি, মছনা কবিয়া দেছখা, িুমাি 

সুখ িুবম দুবনয়ািউ কামাইবলছছা, আি লাছাছি িউি কষ্ট কিছছ। অখন 

ইছনা আইয়া দহ আিাছম আছছ, আি িুবম আজাছিা আছ।  62 হুছনা, ইিা 

ছাড়াও িুমিাি আি আমিাি মাছজ অখন িউি িড় ফাখ িাখা অইছছ। 

ইনি দকউ ইচ্ছা কিছলও িুমিাি দগছছ যাইছিা পািছিা নায়, আি 

িুমিাও দকউ ইচ্ছা কিছল ইছনা আইিায় পািিায় নায়।  72 অউ বহ ধবন 

দিিায় কইছলা, িািা, দি েয়া কবি লাছািছি আমাি িািাি িাবড়খাছনা 

পািাউক্কা।  82 হছনা আমাি আছিা পািগু ভাই িইছইন। দহ বগয়া আমাি 

ভাইয়াইনছি হুবশয়াি কিউক, িািা যানু ই দোজখি আজাি থাবক িািইন। 

 92 ইব্াবহছম জুয়াপ বেলা, িািাি দগছছ দিা হজিি মুছা আি নিী অকলি 

উবছলায় িউি বকিাি দিজা অইছছ, িািা অউ িাবলম হুনউক।  03 হউ 

ধবনছয় কইছলা, না, না, িািা ইব্াবহম! মুেজিা থাবক দকউ বজন্া অইয়া 

িািাি দগছছ দগছলউ, িািা দিৌিা কিিা।  13 ইব্াবহছম কইলা, িািা 

যুবে হজিি মুছা আি নিী অকলি কথা না হুছন, দি মুেজিা থাবক বজন্া 

অইয়া দগছলও িািা মানছিা নায়।”

নানান দিয়াপাছি নবছয়ি

17 
 হজিি ইছায় িান সাগবিে অকলছি কইলা, “গুনাি পছথ 

দনওয়াি লাবগ উছকাবন আইছিাউ আইছিা। অইছল লান্নি 

হউ জনি উপছি, দযবগছয় গুনা কিাি লাবগ উছকাবন দেয়। 2 অউ দিিুজ 

অকলি একজনছিও দযবগছয় গুনাি পছথ িাবনয়া দনয়, অগুি লাবগ আছিা 

ভালা অইছলাঅছন, অগুি গলাি পাথি িাবন্য়া েবিয়াি ফালাই দেওয়া। 

3 িুমিাও যািবযি দিয়াপাছি হুবশয়াি িইও। িুমাি কুনু ভাইছয় িুমাি 

দগছছ দুষ কিছল িাছি িুজাইও। দহ বেল িেলাইয়া মাফ িাইছল িাছি 

মাবফ বেও। 4 দহ বেনি মাছজ সািিাি দুষ কবিয়া, সািিাি আইয়া িুমাি 

দগছছ মাফ িাইছল, িাছি মাফ কবি বেও।”

5 সাহাবি অকছল হজিি ইছাি দগছছ আিোি কিলা, “হুজুি, 

আমিাি ইমাবন িল িাড়াই দেউক্কা।” 6 িাইন কইলা, “িুমিাি বেছলা 
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যুবে এগু দডংগাি বিবছি পবিমান ইমান থাছক, আি িুমিা অউ দহওিা 

গাছছি কও, জড় সুদ্া হুবিয়া বগয়া েবিয়াি গাবড়যাও, দি দহ িুমিাি 

কথা হুনছিা।

7 “িুমিাি মাছজ ইলা কুনু বগি্ আছছবন, যাি কামলায় আল-

িাইয়া িা গরু িাবখয়া িছন্া থাবক িাবড়ি আইছিউ, দহ িাি কামলাছি 

কয়, িুবম জলবে আইয়া খানা খাও? 8 না, দকউ ইলা কয় না। িিং 

অউলা কয়, ওিা, িুই আমাি খানা জুইি কি। আবম যি সময় খানা 

খাই, িুই অছনা উিাইয়া ভালামছন্ত আমাছি িািাস দে। িাছে িুই 

খাইছ। 9 আি হউ গুলাছম িান হুকুম মানছছ কবি িাইন িাছি কুনু 

ধইন্যিাে দেইন বন? বনিয় না।  01 অউ লাখান িুমিাও হকল হুকুম-

আহকাম আোয় কিছলও কইও, মাবলক, আমিা দিা িুমাি নালাছয়ক 

গুলাম। আমিা দযিা কাম কিা জরুি আবছল, খাবল অিাউ কুনু িকছম 

আোয় কিবছ।”

েশজন পিা-কুষ্ঠ দিমাবিছি বশফা কিা

 11 হজিি ইছা দজরুজাছলম িাউছনা যাওয়াি িালা শমবিয়া আি গাবলল 

বজলাি মাছজবে আবিয়া যাইিা।  21 অউ সময় এক গাউি হামাবনি পথি 

মুছখা েশজন পিা-কুষ্ঠ দিমাবিছয় িানছি দেখাি আইলা। িািা দুিই 

উিাইয়া জুছি জুছি কইলা,  31 “ও হুজুি ইছা, আমিাছি িহম কিউক্কা।” 

 41 িািাছি দেবখয়া িাইন কইলা, “যাও, ইমাম ছাি অকলছি বগয়া িুমিাি 

হালি দেখাও।”

পছথবে যাইছি যাইছি িািা হকলি দিমাি কবমছগল।  51 িািাি 

মাছজ একজছন দযিলা দেখছলা, দহ ভালা অইছগছছ, দেবখয়াউ জুছি 

জুছি আল্াি িাবিফ কবি কবি দহ বফবিয়া আইছলা।  61 আইয়া ইছাি 

পাওি পবড়য়া িানছি শুকবিয়া জানাইছলা। দহ অইছলা শমবিয়া জাবিি 

মানুষ।

 71 দিউ ইছায় কইলা, “েছশা জনছিউ কুনু ভালা কিা অইছছ না বন? দি 

িাবক নয়জন কুয়াই?  81 আল্াি িাবিফ কিাি লাবগ অউ বিছেবশ দিিা ছাড়া 

আি দকউ বফবিয়া আইছলা না বন?”  91 িাছে ইছায় িাছি কইলা, “ভাই, 

িুমাি ইমানি িছলউ িুবম ভালা অইছছা। অখন ছবহ-ছালামছি যাও।”
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বকয়ামিি আলামি

 02 ফবিবশ মজহিি কয়জন আইয়া হজিি ইছাছি বজকাইলা, আল্ায় 

কুন সময় িান িােশাই িালু কিিা। িাইন কইলা, “আল্াি িােশাই দিা 

দকউিছি জানাই-হুনাই আয় না।  12 দকউ কওয়াি সাইধ্য নাই, আল্াি 

িােশাই অছনা িা হছনা দেখবছ। হুনউক্কা, আল্াি িােশাই দিা অখনউ 

আপনািাি মাছজ িালু আছছ।”

 22 িাছে িান সাগবিে অকলছি কইলা, “অমন এক সময় আইছিা, 

দযিলা িুমিা আবম বিন-আেমি এখান বেন দেখিায় িাইিায়, অইছল 

পািিায় নায়।  32 মানছষ িুমিাছি কইিা, অছনা দেছখা, হছনা দেছখা। 

অইছল িুমিা িািাি কথায় দেৌবড়ও না, কুনুখাছনা যাইও না।  42 হুছনা, 

দমঘি বজলবকি লছগ আছমানি একমাথা থাবক আিক মাথা দযিলা ফি 

অয়, অউ সময় দিা হকছল দেছখ। দি আবম বিন-আেম দযিলা আইমু 

হউ সময়ও অলা হকছল দেখছিা।  52 অইছলও পয়লা ই জমানাি মানষি 

আছিা আবম িউি কষ্ট পাইিাম অইছিা, িািা আমাছি দুি-দুি কিিা।

 62 “দযলা নুহ নিীি আমছলা অইবছল, আবম বিন-আেমি জমানািও 

অলা অইছিা।  72 নুহ নিী জাছজা উিাি আগ পযজিন্ত মানছষ খানা-বপনা, 

বিয়া-শাবে আি ঘি-সংসাি কিিা, নুহ নিীি িইন্যা আইয়া ইিাছি বনপাি 

কিছলা।  82 অউলা লুি নিীি আমছলাও মানছষ খানা-বপনা, খবিে-বিবক, 

দখি-বগিব্ আি িাবড়-ঘি িানাবনি দিছ্া আছলা।  92 অইছল লুি নিী 

দযবেন ছাদুম িাউন ছাবড়য়া বিোয় অইছগলা, হউ বেনউ আছমান থাবক 

আগুইন আি গন্কি গজি লাবময়া ইিা হক্কলবিছি বনপাি কিছলা। 

 03 বিক অউলা, আবম বিন-আেম দযবেন জাইিা অইমু, হউবেনও অলা 

আখিা আইছিা।

 13 “বহবেন দকউ যুবে ঘিি িালি উপছি থাছক, দি িাি ঘিি মাল-

ছামানা বনিাি লাবগ, লামাি লাবময়া ঘিি বভিছি না হামাউক। অউ লাখান 

দকউ যুবে িছন্া থাছক, দহ-ও আি িাবড়ি না আউক।  23 লুি নিীি বিবিি 

ঘিনা ইয়াে কছিা।  33 মছনা িাবখও, দয জছন জান িািাইছিা িায়, দহ 

বনজি বজছন্বগ খুয়াইছিা, অইছল দয জছন জান সবপয়া দেয়, দহ বজছন্বগ 

পাইছিা।  43 বহ িাইি একই বিছনাি দুইজন হুবিছলও, একজনছি দনওয়া 
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অইছিা, দুছিা জন িাে পবড়বযছিা।  53- 63 দুই দিবিছয় একলছগ িািা-িানাি 

থাকছলও, এিাি একজনছি দনওয়া অইছিা, আিক জন িাে পবড়বযছিা।”

 73 সাহাবি অকছল কইলা, “হুজুি, ইিা কুয়াই অইছিা?” িাইন জুয়াপ 

বেলা, “মিা লাশ দযখাছনা, হকুনও হছনা েলা অয়।”

বনিাশ অইও না, হাছমশা মুনাজাি কছিা

18 
 মুনাজািি দিয়াপাছি সাগবিে অকল বনিাশ না অইয়া হাছমশা 

যাছি মুনাজাি কিইন, অখান িুজাবনি লাবগ ইছায় এক 

বকচ্ছা হুনাইলা। 2 কইলা, “কুনু এক িাউছনা একজন হাবকম আছলা। 

এইন আল্াছিও ডিাইিা না, কুনু মানষছিও দিায়াক্কা কিিা না। 3 হউ 

িাউছনা এক ড়াবড় দিবি আবছল। অউ দিবিছয় আইয়া হাছমশা িানছি 

কইছিা, হাবকম ছাি, আমাছি দুশমনি আি থাবক িািাউক্কা, েয়া কবি 

অউ ন্যায্য বিিাি খান কিউক্কা। 4 ই হাবকছম কয়বেন কুন্তা কইলা না। 

িাছে মছন মছন কইলা, আবম দিা আল্াছি ডিাইনা, মানষছিও দিায়াক্কা 

কবি না, 5 অইছল ই ড়াবড়ছয় আইয়া দিা হাছমশা ছািায়, অখন অগুি 

ন্যায্য বিিাি খান কবিলাই। নাইছল িাই আইয়া িাি-িাি ছািাইছিা।”

6 িাছে হুজুছি কইলা, “দেখলায়বন, অউ নাফিমান হাবকছম বকিা 

কিছছ? 7 দি দযিা হাছমশা বেছন-িাইছি আল্াি দগছছ কাছন্, আল্ায় 

বকিা িান ই মায়াি িন্া অকলি হক ফবিয়াে হুনিা নায় বন? িাইন 

হুনছি কুনু আি দেবি কিিা বন? 8 আবম কইিাম, িাইন জলবে কবিউ 

এিাি হক ফবিয়াে হুনিা। অইছল আবম বিন-আেম দুছিা িাি দযিলা ই 

দুবনয়াি আইমু, হউ সময় দুবনয়াি কুনু ইমান পাইমু বন?”

ফবিবশ আি খাজনা িুলিাি দোয়া

9 দযিা মানছষ বনজছি খুি পছিজগাি, আি িাে-িাবক হকল মানষছি 

হুরু মছনা কিছিা, হজিি ইছায় িািাছি অউ বকচ্ছা হুনাইলা।  01 কইলা, 

“দুইজন মানুষ দোয়া কিাি লাবগ িায়িুল-মুকাদ্দছছা দগল। এিাি একজন 

ফবিবশ েলি আি দুছিা জন ঘুষখুি খাজনা িুলিা।  11 ফবিবশ দিিায় আলগা 

উিাইয়া অউলা দোয়া কিছলা, ও আল্া, আবম িুমাি শুকবিয়া আোয় 
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কিিাম, আবম দিা সমাজি মানষি লাখান নাফিমান, জাবলম, আি বজনাকুি 

নায়, িা অউ ঘুষখুি খাজনা িুলিাি লাখানও নায়।  21 আবম হাপ্াি দুইবেন 

দিাজা িাবখ, আি আমাি হক্কল রুবজি েশিািি এক িাি িুমাি নাছম যকাি 

দেই।  31 অইছল অউ খাজনা িুলিা দিিায় দুিই উিাই িইছলা, আল্াি 

আিশি িায় িউখ িুলাি সাওসও িাি অইছলা না। দহ িুকুি মাবি-মাবি 

কাবন্-কাবন্ কইছলা, ও আল্া, আবম িড় গুনাগাি, আমাছি িহম কছিা।

 41 “আবম িুমিাছি কইিাম, অউ খাজনা িুলিা দিিাউ পছিজগাি িবনয়া 

িাি ঘছিা দগল, বহ ফবিবশ নায়। আসছল দয বনজছি িড় মছনা কছি, িাছি 

হুরু কিা অইছিা। আি দয বনজছি হুরু মছনা কছি, িাছি িড় কিা অইছিা।”

হুরুিাইন্তি লাখান িবনযাও

 51 মানছষ িািাি হুরু হুরুিাইনছি লইয়া ইছাি দগছছ আইছলা, িাইন 

যানু হুরুিাইনছি আিাই বেয়া দোয়া কিইন। ইিা দেবখয়া সাহাবি অকছল 

মানষি উপছি বিিক্ত অইয়া না কিলা।  61 অইছল ইছায় হুরুিাইনছি িান 

কান্াি বনলা, বনয়া কইলা, “হুরুিাইনছি আমাি কান্াি আইিাি দেও, 

িািাছি িাধা বেও না। আল্াি িােশাই দিা অউ নমুনাি মানষি লাবগউ। 

 71 আবম হক কথা কইয়াি, হুরু হুরুিা িবনয়া আল্াি শাসন না মানছল, 

কুনু জনউ আল্াি িােশাইি হামাইছিা পািছিা নায়।”

হজিি ইছাি দগছছ এক ধবন

 81 হজিি ইছাি দগছছ পাঞ্চাইিি এক মুিববি আইলা, আইয়া কইলা, “ও 

হক উ্াে, আমাছি িািাই দেউক্কা, বকিা কিছল আবম আছখি পাইমু?” 

 91 ইছায় কইলা, “আমাছি দকছন হক কইিা? খাবল এক আল্া িাছে আি 

দকউ হক নায়।  02 আপছন দিা শবিয়িি হুকুম-আহকাম জানইন,

বজনা কবিও না।

খুন কবিও না।

িুবি কবিও না।

বমছা কুনু সাবষে বেও না।

িুমাি মা-িাফছি ইজ্জি কবিও।”
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 12 বহ মুিববিছয় কইলা, “হুজুি, ই হক্কলিা দিা হুরুমান থছনউ আোয় 

কিিাম।”

 22 ইখান হুবনয়া ইছায় কইলা, “অখন খাবল এখান কাম িাবক আছছ, 

আপনাি হকল ধন-ছামানা দিবিয়া গবিি অকলছি বলল্া বেলাউক্কা। দিউ 

আপছন দিছহছ্া ধন পাইিা। িাছে আইয়া আমাি উম্মি অউক্কা।”  32 ইখান 

হুবনয়া বহ মুিববি খুি দিজাি অইছগলা, িাইন আসছল িউি িড় ধবন 

আছলা।  42 িাইন দিজাি অইছগছইন দেবখয়া ইছায় কইলা, “ধবন মানুষ 

আল্াি িােশাইি হামাবন িড় মশবকল।  52 ধবন মানুষ আল্াি িােশাইি 

হামাবনি িাইছি, ছুইি না’ িায়বে উি হামাবন আছিা সুজা।”

 62 ইখান যািা হুনলা, িািা আিজ কিলা, “দি আি দখবগছয় দিহাই 

পাইছিা?”  72 িাইন কইলা, “মানষি দগছছ দযিা অসম্ভি, আল্াি দগছছ 

দিা ইিা সম্ভি।”

 82 অউ সময় বপিছি কইলা, “হুজুি, আমিা দিা হকলিা ফালাই 

থইয়া আপনাি উম্মি অইবছ।”  92 দিউ ইছায় সাহাবি অকলছি কইলা, 

“আবম িুমিাছি হাছা কথা কইিাম, আল্াি িােশাইি লাবগ দযিা বনজি 

িাবড়-ঘি, মা-িাফ, িউ, পুয়া-পুবড়, ভাই-বিিােি, ফালাইয়া আইছছ, 

 03 িািা অউ দুবনয়ািউ এি িউি দিবশ পাইিা, আি িােি বজছন্বগি 

আছখিও পাইিা।”

হজিি ইছাি মউিি বিন নম্বি আগাম খিি

 13 িাছে ইছায় িান িাছিাজন সাহাবিছি ধাছিা িওয়াইলা। িওয়াইয়া 

কইলা, “হুছনা, আমিা অখন দজরুজাছলছমা যাইিাম, দি আবম 

বিন-আেমি দিয়াপাছি নিী অকছল যিিা দলবখয়া দগছইন, ইিা 

অখন পুিা অইছিা।  23 আমাছি বিধমজিী জাবিি আছিা সবপ দেওয়া 

অইছিা। মানছষ লইয়া ডং-িামশা কিিা, দিইজ্জি কিিা, আি 

থু-থু কবি মুছখা দছফ বেিা।  33 আমাছি িািুক মািিা িাছে কািল 

কিিা। মউিি বিন বেনি বেন আবম বহিিাি বজন্া অইয়া উিমু।” 

 43 অইছল িান সাহাবি অকছল অউ মািি কুনু দভে িুজলা না। িাইন 

বকিা কইিা িািা সমবজিা পািলা না, কািন িািাি দগছছ দগাপন 

িাখা অইবছল।
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আন্া হবকিছি ভালা কিা

 53 ইছা দযিলা বযবিছহা িাউনি কান্াি আইলা, অউ সময় এক আন্া 

দিিায় পথি কান্াি িইয়া বভক কিাি আবছল।  63 আখিাউ িউি 

মানষি পাওি িাবল হুবনয়া দিিায় বজকাইছলা, “বকিািা, বকিা অি?” 

 73 মানছষ কইলা, “নাছািিি ইছায় অউ পছথবে িশবিফ বনিা।”  83 অউ 

দহ বিল্াইয়া উিছলা, “ও োউেি আওলাে ইছা, আমাছি েয়া কিউক্কা।” 

 93 বিল্াবন হুবনয়া বভড়ি ছামনি কািািি মানছষ িাছি ধমক বেলা, “িুপ 

কছিা, বনিাই িও।” অইছল দহ আছিা জুছি বিল্াইয়া কইছলা, “ও োউেি 

আওলাে, আমাছি িহম কিউক্কা।”

 04 দিউ ইছা উিাই দগলা। উিাইয়া আন্া দিিাছি িান কান্াি 

আনাইলা। দিিা ধাছিা আইয়া হািছল িাইন বজকাইলা,  14 “বকিািা, 

িুমাছি বকিা কিিাম?” দিিায় কইছলা, “হুজুি, আবম খাবল িউছখ 

দেখিাম িাই।”

 24 ইছায় িাছি কইলা, “আইচ্ছা দি দেছখা। িুমাি ইমানি িছলউ 

িুবম ভালা অইলায়।”

 34 লছগ লছগউ দিিাি িউখ খুবল দগল, দেখাি শবক্ত পাইছলা। দিিায় 

আল্াি শুকবিয়া আোয় কবি কবি িান খছি অইয়া িওয়ানা বেলাইছলা। 

ইিা দেবখয়া হকল মানছষ আল্াি িাবিফ কিলা।

ধবন জাবকিি দিৌিা

19 
 হজিি ইছা বযবিছহা িাউনি মাছজবে আবিয়া যাইিা, 2 হছনা 

জাবকি নামি িড় এক ধবন মানুষ আছলা। এইন অইলা 

খাজনা িুলিা অকলি পিধান। 3 ইছাছি দেখাি লাবগ িান খুি খাইশ 

আবছল, অইছল িাইন িাবটি মানুষ, এিোয় অছিা বভড়ি মাছজ দেখাি 

উপায় অইছলা না। 4 অউ দেৌবড়য়া আছগবে দগলা, বগয়া ইছা দয পছথবে 

আইিা অউ পথি কান্াি এক ডুমুি গাছছা উিলা। 5 ইছা দযিলা হউ 

ডুমুি গাছি িছল আইলা, িাইন উপছিবে িাইয়া জাবকিছি ডাক বেলা, 

“জাবকি, জলবে লাবময়া আও। আবম আইজ িুমাি িাবড়ি িইছি অইছিা।” 

	 আল-লুক	 18:35	–	19:5	



A

215

6 জাবকি লছগ লছগউ লাবময়া আইলা। িাইন খুবশ অইয়া ইছাছি িাবজম 

কবিয়া িান িাবড়ি বনলা। 7 ইিা দেবখয়া হকছল কানা-কাবন কবি কইলা, 

“িাইন দকছন এক নাফিমান দিিাি িাবড়ি িাইি কািাবনি দগলা?”

8 জাবকছি হকলি ছামছন উিাইয়া কইলা, “হুজুি দেখউক্কা, আবম 

অখনউ আমাি ধন-ছামানাি অছধজিক গবিিছি বলল্া বেলাইিাম। আি দযিাি 

হক িবগয়া আনবছ, িািাছি িাইি অিখান বফিি বেলাইমু।” 9 দিউ ইছায় 

কইলা, “আইজ থাবক ই িাবড়ি নাজাি আইছছ। এইনও দিা ইব্াবহমি 

খান্ানি একজন।  01 অউ লাখান দি-পবথ অকলছি িুকাইয়া িাি কবিয়া, 

িািাছি িািাবনি লাবগউ দিা আবম বিন-আেম ই দুবনয়াি আইবছ।”

িাজা আি েশ গুলামি বকচ্ছা

 11 হজিি ইছায় িািাি লছগ অিা মাবিিা, অউ সময় িাইন দজরুজাছলম 

থাবক থুড়া দুিই িইছইন। িািা মছনা কিলা, দজরুজাছলম দপৌবছয়াউ 

িাইন আল্াি িােশাই জাবহি কবিবলিা। এিলাবগ ইছায় িািাছি অউ 

বকচ্ছা হুনাইলা,  21 “নিাি পবিিািি একজন দিিা মানুষ িউি দুিই 

এক দেছশা সফছিা দগলা। িান বখয়াল আবছল হছনা বগয়া িাজা অইয়া 

বফিি আইিা।  31 যাইিাি আছগ িান েশজন গুলামছি আবনয়া পিছিক 

জনছি একিা কবি দসানাি মহি বেয়া কইলা, আবম আইিাি আগ পযজিন্ত 

অগুইনবে িুমিা কায়-কািিাি কছিা।

 41 “অইছল িান প্রজা অকছল িানছি পছন্ কিিা না। এিলাবগ 

িািা িান খছি অইয়া গুইয়া পািাইয়া হউ িােশাছি জানাইলা, আমিা 

িাই না, এইন আমিাি িাজা অউক্কা।  51 অইছলও িাইন িাজা িবনয়া 

বফিি আইলা। আইয়া হউ দয েশজন গুলামছি িাইন মহি বেছলা, 

িািাছি আনাইয়া বজকাইলা, কায়-কািিাি কবিয়া িািা দক কি লাভ 

কিছইন।  61 পয়লা জছন আইয়া কইছলা, হুজুি, আপনাি এক মহিবে 

আবম েশ মহি রুবজ কিবছ।  71 িাজায় িাছি কইলা, ভালা কিছছা! িুবম 

দিা ভালা গুলাম, িুবম খুি সামাইন্য দিয়াপাছিও হক আছছা। দি িুবম 

অউ েশ পিগনাি উপছি জবমোবি কছিা।  81 দুছিা জছন কইছলা, হুজুি, 

আপনাি মহিবে আবম পাি মহি রুবজ কিবছ।  91 িাইন কইলা, িুবমও 

পাি পিগনাি উপছি জবমোবি কছিা।  02 িাছে আিক জছন কইছলা, হুজুি, 
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অউ দনউক্কা, আপনাি বহ মহি। আবম আপনাছি ডিাইয়া আপনাি মহি 

রুমাছলা িাবন্য়া থই বেবছ।  12 আপছন দিা কড়া বমজাজি মানুষ। জমা 

না কবিয়াও আোয় কিইন, দখি না কবিয়াও ফসল কািইন।

 22 “দিউ িাজায় কইলা, ও খবিছ গুলাম! দিাি মুখি কথায় আবম 

দিাি বিিাি কিমু। িুই দিা জানছউ আবম কড়া বমজাজি মানুষ, জমা 

না কবিয়াও আোয় কবি, দখি না কবিয়াও ফসল কাবি!  32 দি আমাি 

মহি িুই দিপাবিি দগছছ থইছল না দকছন? দি দিা আবম আইয়া মুল 

মহিি লছগ বকছু লাভও পাইলাম অছন।  42 িাজায় িান উবজি-নাবজিছি 

কইলা, অগুি দগছ থাবক অউ মহি বফিি আছনা, আি যাি েশ মহি 

আছছ িাছি দেও।  52 দিউ হকছল কইলা, হুজুি, িাি দিা এমছনউ েশ 

মহি আছছ।  62 িাজায় কইলা, আবম িুমিাছি কইিাম, যাি আছছ িাছি 

আছিা দেওয়া অইছিা। যাি নাই, িাি দযিা আছছ অিাও কাবড়য়া দনওয়া 

অইছিা।  72 আি আমাি দযিা দুশমছন িাইছইন না আবম িাজা অইিাম, 

অিাছি অছনা ধবিয়া আবনয়া আমাি ছামছন মাবিলাও।”

দজরুজাছলম িাউছনা হজিি ইছা 

(১৯:২৮-২১:৩৮)

হজিি ইছা দজরুজাছলছমা হামাইলা

 82 অখান কইয়া হাবি ইছায় িািাি আছগ অইয়া দজরুজাছলমি িায় 

িশবিফ বনলা।  92 িাইন জয়িুন পাড়ি কান্াি িায়ি-ফাইজ্জা আি 

িায়ি-আবনয়া গাউি গালাি আইয়া হািছল, িান দুইজন সাহাবিছি 

অখান কইয়া পািাইলা, “িুমিা অউ ছামনি গাউি যাও।  03 গাউি 

হামাইয়াউ দেখিায়, এগু গাধাি িাইচ্া িান্া আছছ। অগুি উপছি 

দকউ কুনুবেন িড়ছছ না। িুমিা অগুি িান খুবলয়া অছনা লইয়া আইও। 

 13 দকউ যুবে বজকায়, ইগুি িান খুছলা দকছনিা? দি কইও, হুজুিি 

গিজ আছছ।”

 23 দয সাহাবি অকলছি পািাইছলা, িািা বগয়া িান কথামি হকলিা 

পাইলা।  33 িািা দযিলা গাধাি িাইচ্াি িান খুলিা, অউ সময় মাবলছক 

বজকাইলা, “ওিা, েবড় খুলিায় দকছন?”  43 িািা কইলা, “হুজুিি গিজ 
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আছছ কবি খুলিাম।”  53 িাছে গাধাি িাইচ্া লইয়া ইছাি কান্াি আইয়া, 

এিাি গিিি িাদ্দিবে গাধাি বপবিি গবে িানাইয়া ইছাছি িওয়াইলা। 

 63 িাইন দযিলা গাধা িবড়য়া পছথবে িওয়ানা বেলা, পথি মাছজ মানছষ 

িািাি যািবযি িাদ্দি বিছাই বেলা।

 73 ইছা দজরুজাছলমি কান্াি জয়িুন পাড় থছন লামাি পছথা আইয়া 

আবজলা, অউ সময় িান উম্মি অকলও লছগ আছলা, এিা িান দযিা 

দকিামবি কাম দেখবছলা, অিাি লাবগ িািা খুবশছয় জুছি জুছি বিল্াইয়া 

আল্াি িাবিফ কবিয়া কইলা,

  83 “মুিািক হউ িােশা, দযইন মািুেি নাছম িশবিফ আনিা।

দিছহছ্া শাবন্ত, আল্াি আিছশা দগৌিি!”

 93 বভড়ি মাছজ ফবিবশ েলি কয়জছন ইছাছি কইলা, “হুজুি, আপনাি 

উম্মি অকলছি ধমক দেউক্কা।”  04 ইছায় কইলা, “আবম আপনািাছি 

কইিাম, এিাি মুখ িন্ কবিছল্ও, পাথি অকছল বিল্াইয়া উিছিা।”

 14 িাইন দযিলা দজরুজাছলমি কান্াি আইলা, অউ সময় দজরুজাছলম 

িাউন দেবখয়া কাবন্ বেলা।  24 িাইন কইলা, “হায়ছি হায়! আইজ যুবে িুবম 

িুজিায়, শাবন্ত বকলা কাইম অয়! অইছল অখন ইিা িুমাি িখুি আওছড় 

িইছছ।  34 িুমাি উপছি ইলা সময় আবজি অইছিা, দযিলা দুশমন অকছল 

দেওয়ালি িাইছিা গালািায় মাবিি দিবক িাবন্ছিা। িুমাছি দিবিবলছিা, 

আি হক্কলিায় আিক কিছিা।  44 িািা িুমাছি আি িুমাি দপিি আওলাে 

অকলছি মাবিি লছগ বমশাইছিা। িুমাি এক পাথিি উপছি আিক পাথি 

িইছিা নায়। কািন আল্ায় িুমাছি িািাইিা কবি দয সুছযাগ বেছইন, িুবম 

ই সময়-সুছযাগছি বিনলায় না।”

দজরুজাছলমি কািা শবিছফা হজিি ইছা

 54 িাছে িাইন িায়িুল-মুকাদ্দছছা হামাইলা। হামাইয়া হছনা দযিায় ি্যিসা 

কিাি আছলা, অিা হক্কলবিছি দখোই বেলা।  64 িাইন কইলা, “পাক 

কালাছমা দলখা আছছ, আমাি ঘি অইছিা মুনাজািি ঘি, অইছল িুমিা 

ইখানছি ডাকাইিি আখড়া িানাইবলছছা।”
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 74 হজিি ইছা পিছিকবেন িায়িুল-মুকাদ্দছছা বগয়া নবছয়ি কিিা। 

অউ সময় িড় ইমাম, দমৌলানা আি সমাজি মুিববি অকছল িানছি মাবিবলিা 

িাইলা।  84 অইছল বকলা িানছি মািা যায়, এি কুনু ফবন্ িািা পাইছলা 

না। কািন হকল মানছষ আবশক অইয়া বেছল-জাছন িান িয়ান হুনিা।

হজিি ইছা দুশমনি মুকাবিলা অইলা

20 
 অউ সফিি কাছলা একবেন হজিি ইছা িায়িুল-মুকাদ্দছি 

মাছজ, মানষি দগছছ আল্াই খুশ-খিবি িিবলগ কিাি 

আছলা। আখিাউ িড় ইমাম আি আবলম অকল িািাি মুিববি অকলছি 

লইয়া আইয়া কইলা, 2 “আচ্ছা কওছাইন, িুবম কুন দখমিায় ইিা কাম 

কিিায়, িুমাছি ইিাি এখবিয়াি দখবগছয় বেছছ?” 3 ইছায় জুয়াপ 

বেলা, “দি আবমও আপনাইন্তছি বজকাইিাম, কউক্কাছাইন, 4 এবহয়া 

নিীছয় দিৌিাি দগাছল কিাবনি দখমিা পাইছলা, মানষি দগছ থাবক না 

আল্াি দগছ থাবক?”

5 অউ িািা এছক-অইছন্য যুবক্ত-পিাবমশ কিছলা, “যুবে কই আল্াি 

দগছ থাবক, দি দহ কইছিা, িাইছল িান উপছি ইমান আনলায় না দকছন? 

6 আি যুবে কই মানষি দগছ থাবক, দি মানছষ আমিাছি পাথিবে মািিা। 

এবহয়াছি দিা িািা আল্াি নিী কইয়া মানইন।”

7 অউ িািা কইছলা, “ই দখমিা কুয়াই থাবক পাইছলা, আমিা জাবন 

না।” 8 ইছায় িািাছি কইলা, “দি আবমও কইিাম নায়, কুন দখমিায় 

ইিা কিিাম।”

আংগুি িাগান িাবগোিি বকচ্ছা

9 িাছে ইছায় মানষছি অউ বকচ্ছা হুনাইলা, “এক বগিছ্ আংগুিি িাগান 

কিলা, িাছে িান িাগানছি দখিাল অকলি দগছছ িাবগ বেয়া িউি বেনি 

লাবগ বিছেশ দগলাবগ।  01 আংগুি পাকাি সময় অইছল মাবলছক িান িাি 

বনিাি লাবগ এক গুলামছি পািাইলা। অইছল দখিাল অকছল িাছি মাইি-

ধইি কবিয়া খাবল আছি বফিাই বেছলা।  11 িাছে িাইন আিক গুলামছি 

পািাইলা। িািা ই গুলামছিও মাইি-ধইি কবি দিইজ্জি কবিয়া খাবল 
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আছি বফিাই বেছলা।  21 িাছে বিন নম্বি গুলামছি পািাইছল, িািা এও 

গুলামছি মাবিয়া জখম কবিয়া িাছি ফালাই বেছলা।  31 দিউ িাগানি 

মাবলছক কইলা, আবম বকিা কিিাম? অখন আবম আমাি মায়াি পুিছি 

পািাইমু, দিউ িািা মানছিা পাছি।  41 অইছল মাবলকি পুয়াছি দেবখয়া 

দখিাল অকছল কইছলা, অউ পুয়াউ দিা িাি িাফি হকলিাি মাবলক 

অইছিা। আও, এছি মাবিয়া ফালাই দেই। দিউ মাবলকি হকলিা আমিা 

পাইবলমু।  51 অখান কইয়া হাবি িাছি িাগানি িাছি বনয়া খুন কবিলাইছলা।

“অখন কউক্কা ছাইন, িাগানি মাবলছক ই িাবগোি অকলছি বকিা 

কিিা?  61 িাইন আইয়া িািাছি বনপাি কবিবলিা না বন? আি িান িাগান 

দুছিা মানষি দগছছ বেিা না বন?” ইিা হুবনয়া িািা কইলা, “নাউজুবিল্া! 

আল্ায় ফানা দেউক!”

 71 দিউ ইছায় িািাি িায় িাইয়া কইলা, “দি আল্াি কালাছমা দকছন 

ইলা দলখা আছছ,

িাজ দম্ইি অকছল দয পাথিছি দিকামা কইয়া ফালাই বেবছল,

অকিা বেয়াউ ঘিি ইয়ান খুবি অইছলা।

 81 ই পাথিি উপছি দকউ পড়ছল, ই জন ভাংবগয়া িুকিা িুকিা অইবযি, 

আি ই পাথিও দকউিি উপছি পড়ছল, দহ-ও জন িুিমাি অইবযি।”

 91 অখান হুবনয়াউ দমৌলানা আি িড় ইমাম অকছল ইছাছি ধবিলিা 

িাইলা। িািা িুবজবললা, ইছায় ই বকচ্ছা িািাি বনয়ছিউ কইিা। অইছল 

মানষছি ডিাইয়া িািা কুন্তা কিলা না।

িােশাি খাজনা দেওয়া জাইজ বন

 02 এিলাবগ িািা ইছাছি িউছখ-িউছখ িাখলা, িান খছি কয়জন গুইয়া 

লাগাইলা। গুইয়া অকছল মুবমবন দিশ ধবিয়া িলছলও, িািাি বনয়ি 

অইছলা ইছাছি কথাি ফাছন্া ফালাইিা, যাছি িাছন দেশি পিধান 

হাবকমি আোলছিা িালান কিাইল যায়।  12 অউ গুইয়া অকছল ইছাছি 

কইলা, “হুজুি, আপছন দিা হকলছি হমান িউছখ দেখইন। আপছন হক 

মাি মািইন, হক িাবলম দেইন। দকউিছি দিায়াক্কা না কবিয়া, মানষছি 
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আল্াি হক পথ দেখাইন।  22 দি কউক্কা ছাইন, দিামান িােশা বকছিছি 

খাজনা দেওয়া জাইজ বন, না নাজাইজ?”

 32 ইছায় িািাি কু-মিলি িুবজবললা। িুবজয়া কইলা,  42 “দেবখ, 

আমাছি একিা বেনাি দেখাও।” বেনাি দেবখয়া কইলা, “ইগুি উপছি কাি 

ছবি আি নাম আছছ?” িািা কইলা, “িােশা বকছিি।”  52 ইছায় কইলা, 

“দি বকছিিিা বকছিছি দেও, আি আল্ািিা আল্াছি দেও।”

 62 িান জুয়াপ হুবনয়া িািা িাইজ্জুি িবনয়া বনিাই অইছগলা। গুইয়া 

অকছল মানষি ছামছন িানছি কথাি ফাছন্া ফালাইছিা পািছলা না।

আছখিািি দিয়াপাছি প্রশ্ন

 72 িাছে বসছদ্দবকয়া মজহিি বকছু মানুষ ইছাি দগছছ আইলা। অউ মজহিি 

মানছষ মছনা কিইন, মিাি িাছে কুনু জানোিউ আি বজন্া অইিা নায়। 

 82 িািা ইছাছি বজকাইলা, “হুজুি, মুছা নিীছয় আমিাি লাবগ অউ বনয়ম 

দলবখয়া দগছইন, কুনু মানছষ িাি িউ থইয়া বনআওলাবে হালছি মবিছগছল, 

িাি ভাইছয় অউ িউছি বিয়া কবিয়া মিা ভাইি ওয়াবিশ পয়ো কিছিা। 

 92 অখন মছনা কিউক্কা, এক ঘছিা সাি ভাই আবছল। পয়লা জছন বিয়া 

কবিয়া বনআওলাবে হালছি মবিছগল।  03- 13 িাছে দুই নম্বি আি বিন নম্বি 

ভাইছয় অউ দিবিছি বিয়া কিছলা। অউ লাখান িািা সাছিা ভাইছয়উ অউ 

দিবিছি বিয়া কবিয়া বনআওলাবে হালছি মবিছগল।  23 দহছশ অউ দিবিও 

মবিছগল।  33 দি বকয়ামিি বেন ই দিবি কাি িউ অইছিা? সাছিা জছনউ 

দিা ই দিবিছি বিয়া কিবছল।”

 43 ইছায় কইলা, “ই দুবনয়াি মানছষ বিয়া-শাবে কিইন, আি বিয়া-

শাবে দেইন।  53 অইছল মউিি িাছে বজন্া অইয়া দযিা আছখিাছিা 

কাবময়াবিি লাখ অইযায়, িািা আি বিয়া-শাবে কিিা নায়, িা বিয়া-শাবে 

িইিাও নায়।  63 িািাি কুনু মউিও অইছিা নায়, িািা বফবি্াি লাখান 

অইবযিা। মউিি িাছে আছখি পাওয়ায় িািা আল্া পাকি আওলাে 

িবনবযিা।  73 িুি পাড়ি জালাইল জংলাি িয়াবনি মাছজ মুছা নিীছয় 

িুজাইছইন, মুেজিা অকল দিা বজন্া অইয়া উিইন, এিলাবগউ িউি আছগ 

দয নিী অকল মািা দগছইন মুছায় মািুেছি হউ নিী অকলি আল্া কইয়া 

ডাবকলা। িাইন মািুেছি কইলা, ইব্াবহমি আল্া, ইসহাকি আল্া আি 
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ইয়াকুিি আল্া।  83 দি আল্া দিা মুেজিা অকলি আল্া নায়, িাইন বজন্া 

অকলি আল্া। িান নজছিা হক্কল মানুষউ বজন্া আছইন।”

 93 দিউ কয়জন আবলছম কইলা, “হুজুি, আপছন দিা খাবি মাি 

মািছইন।”  04 দহছশ িািা ইছাছি আি কুন ুছওয়াল কিাি সাওস পাইছলা না।

আবলম অকলছি দহোয়ি

 14 এিমাছজ ইছায় অউ আবলম অকলছি বজকাইলা, “মানছষ দকছন আল-

মসীছি োউে নিীি আওলাে কইন?  24- 34 জিুি শবিফি মাছজ োউছে 

বনছজউ দিা অখান কইিা,

মািুছে আমাি মুবনিছি কইলা,

যিবেন িুমাি দুশমন অকলছি

িুমাি পাওি িছল না ফালাই,

অছিা বেন িুবম আমাি ডাইন গালাি িইিও।

 44 োউছে দিা আল-মসীছি িান মুবনি কইয়া ডাবকলা, দি আল-মসী 

দকমছন োউেি আওলাে অইিা?”

 54 মানছষ ইছাি িয়ান হুনিা, অউ সময় িাইন সাগবিে অকলছি 

কইলা,  64 “আবলম অকলি দিয়াপাছি হুবশয়াি অও। িািা লাম্বা-লাম্বা 

জুবিা বফবন্য়া ঘুবিছি খুি ভালা পাইন। িাজাি-আছিা বগয়া ছালাম পাইছি 

পছন্ কিইন। মবছছো বগয়া ছামনি কািাছিা িইছি আি মজবলছছা 

বগয়া োবম জাগাি িইছি পছন্ কিইন।  74 িািা মানষছি দেখাবনি 

লাবগ লাম্বা-লাম্বা দোয়া কিইন। বহিিাি ড়াবড় দিবিন্তি ঘি-িাবড় েখল 

কিইন। বকয়ামিি বেন এিাি িড় কবিন সাজা অইছিা।”

ড়াবড় দিবিি োন-খয়িাি

21 
 হজিি ইছায় িাইয়া দেখলা, ধবন অকছল িায়িুল-মুকাদ্দছি 

বলল্াি দডগি মাছজ োন-খয়িাি বেিা। 2 এিমাছজ দেখলা, 

খুি গবিি এক ড়াবড় দিবিছয়ও আইয়া দডগি মাছজ দুইিা পয়সা োন 
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কিছলা। 3 দেবখয়া িান সাহাবি অকলছি কইলা, “আবম িুমিাছি হাছা 

কথা কইিাম, অউ গবিি ড়াবড় দিবিছয় হকল থাবক দিবশ োন কিছছ। 

4 কািন িাবক হকছল খিি কিাি িাছে দযিা দেবড়য়া িইছছ, অন থাবক 

থুড়া অংশ দডগি মাছজ োন কিছছ। অইছল ই দিবিছয় বনজি অভাি-অনিন 

থাকছলও, িাইি কামাইল হক্কলিাউ োন কবিবলছছ।”

বকয়ামিি আগি আলামি

5 কয়জন সাহাবিছয় িায়িুল-মুকাদ্দছ কািা শবিফি দিয়াপাছি মাবিলা, 

কইলা, “দেখিাবন, অছিা সুন্ি সুন্ি পাথিবে আি োন-খয়িািবে 

ঘিখানছি হাজাইল অইছছ।” 6 ইছায় িািাছি কইলা, “িুমিা অউ 

যিিা দেখিায়, অলা এক বেন আইছিা, দযিলা ইিা এক পাথিি উপছি 

আিক পাথি িইছিা নায়। হকলিা মাবিি লছগ বমবশবযছিা।”

7 সাহাবি অকছল িানছি বজকাইলা, “হুজুি, ইিা কুন জমানাি অইছিা? 

কুন আলামি দেখছল িুজা যাইছিা, বহ সময় অইছগছছ?” 8 িাইন কইলা, 

“হুবশয়াি িইও, দকউ যানু িুমিাছি দি-পছথ না দনয়। িউি জছন আমাি 

নাম ধবি আইয়া কইছিা, সময় অইছগছছ, আবমউ আল-মসী। অইছল 

িুমিা ইিাি খছি যাইও না। 9 িুমিা দযিলা যুদ্ আি গন্ছগালি খিি 

হুনিায়, ডিাইও না। কািন পয়লা ইিা অইছিাউ অইছিা, অইছল ইিা 

দিা দশষ নায়।”

 01 িাছে িাইন কইলা, “জাবিছয় জাবিি বিপছষে, িাজায় িাজাি 

বিপছষে যুদ্ কিছিা।  11 িড় িড় বভছাল অইছিা, জাগায় জাগায় বনোন 

আি দিজুইিা দিমাি-আজাছি মানুষ মিিা। আছমাছনাও খুি ডি-খফি 

বনশানা আি আজি-আজি কুেিবি বললা জাবহি অইছিা।

 21 “অইছল ইিা ঘিাি আছগ মানছষ িুমিাছি দখোইছিা, ধিছিা। 

বিিািি লাবগ মজবলছি ছামছন আবজি কিছিা, দজছলা হািাইছিা। 

আমাি নামি লাবগ িুমিাছি িাজা-িােশা আি হাবকম অকলি ছামছন 

দনওয়া অইছিা।  31 দিউ আমাি নাছম িিবলগ কিাি লাবগ িুমিা সুছযাগ 

পাইিায়।  41 অইছল িুমিা মছনা িাবখও, বকিা জুয়াপ বেিায়, ইিা আছগ 

বিন্তা কিাি কুনু জরুি নায়।  51 কািন আবম িুমিাছি অউলা জিান আি 

দহকমি যুগাইয়া বেমু, িুমিাি বিপষে অকছল ইিা বফিাইছিা পািছিা 
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নায়, এি জুয়াপ বেিািও িাক্কি অইছিা নায়।  61 িুমিাি মা-িাফ, 

ভাই-বিিােি, দখশ-কুিুম আি দু্ অকছলও িুমিাছি ধিাইয়া বেিা। 

িািা িুমিাি কুনু কুনু জনছি জাছন মািাইবলিা।  71 আি আমাি নামি 

লাবগ িুমিাছি হক্কছল বঘন্নাইছিা।  81 অইছলও কুনুমছন্তউ িুমিাি মাথাি 

একছা িুলিও দখবি অইছিা নায়।  91 িুমিা ইমাছন মজিুি িইছল, বনজি 

হাছািি বজছন্বগ হাবছল কিিায়।

 02 “িুমিা দেখিায়, বসপাই অকছল আইয়া িাইছিািায় থছন 

দজরুজাছলমছি দঘিাও কবিবলিা, দিউ িুবজবলও, দজরুজাছলমি বিনাশ 

আইছচ্ছ।  12 বহ সময় যািা এহুবেয়া বজলাি থাকিা, িািা পাছড়বে বগয়া 

িাগউক। যািা অউ দজরুজাছলছমা থাকিা, িািা িাউনি িাছি যাউক। যািা 

গাউ দগিাছমা থাকিা, িািা যানু কুনুমছন্তউ িাউছনা না আইন।  22 কািন ই 

অখি অইছলা আল্াই গজিি অখি, আল্াি কালামি আয়াি অকল পুিা 

অইিাি অখি।  32 ইস! ই সময় দযিা দিবিন্তি দপছিা হুরুিা থাকিা, 

দযিা হুরুিাছি িুকুি দুধ খাওয়াইিা, এিাি িউি কষ্ট অইছিা! দেশি 

উপছি দিজুইিা দুগজিবি, আি ইহুবে অকলি উপছি গজি নাবজল অইছিা। 

 42 িছলায়ািি িছল িািা জান খুয়াইিা, িবন্ অইয়া হক্কল জাবিি মাছজ 

যাইিা। অউ বিধমজিী জাবিি দখমিাি সময় পুিা অওয়াি আগ পযজিন্ত, ই 

দজরুজাছলম িািাি পাওি িছল িইছিা।

 52 “িান-সুরুজ আি আছমানি দিিাি মাছজ নানান আলামি দেখা 

যাইছিা। দুবনয়াি হকল দেশি মানষি কষ্ট অইছিা। েবিয়ায় উিাল-পািাল 

কিছিা। দঢউি আওয়াছজ মানুষ দিবেশা লাগিা।  62 দুবনয়াি কুন েশা ঘবিছিা 

অিা বিন্তা কবিয়া ডিি িুছি মানুষ দিউশ অইবযছিা, আছমাবন িান-সুরুজ, 

দিিা হক্কলিা আউলা-জাউলা অইবযছিা।  72 অউ সময় দেখিায়, আবম 

বিন-আেছম আল্াি কুেিবি শবক্ত আি নুিি মবহমায় দমঘি িাকাি অইয়া 

দুবনয়াি িশবিফ আবনয়াি।  82 ইিা হাল-হবককি দেখছল িুমিা মজিুি 

অইও, মাথা উিা কবিও, িুবজবলও িুমিাি নাজাি ধাছিা আইছচ্ছ।”

 92 ইছায় িািাছি অউ বমছাল হুনাইলা, কইলা, “িুমিা ডুমুিি গাছ আি 

অইন্য গাছাইন্তি িায় দেছখা,  03 ইিাি নয়া কুবড়-পািা িািবন দেখছলউ 

িুমিা িুবজলাও, গিমি বেন আইছচ্ছ।  13 অউলা িুমিা দযিলা দেখিায়, 

ইিা হাল-হবককি ঘছিি, দি িুবজবলও আল্াি িােশাই নজবেক আইছচ্ছ। 

 23 আবম িুমিাছি হাছাউ কইিাম, ইিা হক্কলিা না ঘিাি আছগ, ই জমানাি 
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মানুষ ষেয় অইিা নায়।  33 আছমান-জবমন ষেয় অইবযছিা, অইছল আমাি 

কালাম কুনুবেনও ষেয় অইছিা নায়।

 43 “িুমিা বনছজ হুবশয়াি িইও, যাছি মজাি মজাি খাবন, মে খাইয়া 

িাল অওয়া আি রুবজ-দিাজগািি দনশায় আউলা-জাউলা না অও, আিনায় 

হউ বেন আইয়া আখিাউ িুমিাছি ফাছন্া হািাইছিা পাছি।  53 দুবনয়াি 

িামাম মানষি উপছিউ বহ বেন আবজি অইছিা।  63 অইছল িুমিা হাছমশা 

হজাগ িইও, আি দোয়া কবিও, যাছি অউ দযিা জাবহি অইছিা অিা 

পািইয়া হাবি আমাি ছামছন উিাবনি িল পাও।”

 73 ইছায় পিছিক বেন িায়িুল-মুকাদ্দছছা আইয়া নবছয়ি কিিা। 

িাছে িাইি অইছল িাইন িািইয়া জয়িুন পাছড়া যাইিাবগ।  83 হকল 

মানছষ িান িয়ান হুনাি বনয়ছি বিয়ান-ছিছি িায়িুল-মুকাদ্দছছা আইিা।

হজিি ইছাি দুখ-কষ্ট আি মউি 

(২২:১-২৩:৫৬)

হজিি ইছা আল-মসীছি কািল কিাি ফবন্

22 
 ইহুবে অকলি খাবমি ছাড়া রুবিি ইে কাছাি আইছলা, অউ 

ইেি নাম আজাবে ইে। 2 ইিায় দমৌলানা আি িড় ইমাম 

অকছল পিাবমশ কিলা, হজিি ইছাছি আম মানষি দগছ থাবক লুকাইয়া 

বকলা কািল কিিা। িািা আম মানষছি খুি ডিাইিা।

ইহুো ইস্াবিয়ািি দিইমাবন

3 অউ সময় িান িাছিাজন সাহাবিি মাজি একজন, এন নাম ইহুো 

ইস্াবিয়াি, এন বভিছি শয়িান হামাইছলা। 4 এইন ইছাছি ধিাইয়া 

দেওয়াি লাবগ লুকাইয়া িায়িুল-মুকাদ্দছছা দগলা। বগয়া হনি োছিাগা 

আি িড় ইমাম অকলি লছগ পিাবমশ কিলা, কুন নমুনায় ইছাছি িািাি 

আছিা ধিাই দেওয়া যায়। 5 দিউ ইমাম অকল খুি খুবশ অইয়া ওয়াো 

কিলা, িানছি ধিাইয়া বেছল িাছি িখবশশ বেিা। 6 এছি ইহুোও িাবজ 

অইয়া মানষি আফিছখ, িানছি ধিাই দেওয়াি সুছযাগ িুকাবনি িইছলা।
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হজিি ইছাি আছখবি দমজিাবন

7 িাছে আজাবে ইে আইছলা, অউ ইেি বেন দমড়াি িাইচ্া কুিিাবন দেওয়া 

অয়। 8 দিউ ইছায় সাহাবি বপিি আি হান্নানছি হুকুম বেলা, “িুমিা বগয়া 

আমিাি লাবগ ইেি খাবন বিয়াি কছিা, আমিা হকল আইয়া একলছগ 

খাইমু।” 9 এিা বজকাইলা, “হুজুি, আপনাি বখয়াল বকিা, আমিা কুনাছনা 

বগয়া খানা বিয়াি কিিাম?”  01 িাইন কইলা, “হুছনা, িাউছনা হামাইয়া 

হািছল িুমিা দেখিায়, এক দিিায় পাবনি বখলা ভবিয়া লইয়া যাইিা। 

িুমিা এন খছি খছি যাইও, বগয়া এইন দয ঘছিা হামাইিা,  11 হউ ঘিি 

মাবলকছি কইও, হুজুছি বজকাইছইন, িান সাহাবি অকলছি লইয়া আজাবে 

ইেি খাবন দয ঘছিা খাইিা, ই মুছাবফি খানা কুয়াই?  21 দহ িুমিাছি উপিি 

িালাি হাজাইল-পাড়াইল িড় এক কুিা দেখাইয়া বেি। হছনা বগয়া িুমিা 

িান্া-িাড়া কবিও।”  31 হাছাউ িািা বগয়া িান কথা মাবফক হকলিা 

পাইলা, পাইয়া আজাবে ইেি খাবনও বিয়াি কিলা।

 41 িাছে সময় আইছল ইছায় িান িাছিা জন সাহাবি লইয়া খাবনি 

িইলা।  51 িইয়া কইলা, “আমাি িড় বখয়াল আবছল মবছিিি মুখা-মুবখ 

অইিাি আছগ, আছখবি ইেি খাবন খান িুমিাছি লইয়া খাইিাম।  61 আবম 

িুমিাছি কইিাম, আল্াি িােশাইি আসল মবজজি-মুনশা পুিাপুি হাবছল না 

অওয়া পযজিন্ত, আবম আি কুনু ইেি খাবন খাইিাম নায়।”

 71 িাছে িাইন শিিিি বপয়ালা লইয়া আল্াি শুকবিয়া জানাইয়া 

কইলা, “অউ ফুিাইন িুমিা িাবিয়া খাইলাও।  81 আি হুছনা, আবম 

িুমিাছি কইিাম, আল্াি িােশাই না আওয়া পযজিন্ত, আবম আি আংগুিি 

কুনু শিিি খাইিাম নায়।”

 91 এিিাছে রুবি আছিা লইয়া আল্াি শুকবিয়া জানাইলা। রুবি 

িুকিাইয়া সাহাবি অকলছি বেলা, কইলা, “মছনা কবিও ইিা আমাি 

কায়া, অউ কায়া আবম িুমিাি লাবগ সবপ বেমু। আমাছি মছনা কিাি 

লাবগ িুবমিাইনও অলা কবিও।

 02 খাওয়াি িাছে শিিিি বপয়ালা আছিা লইয়া কইলা, “আমাি 

লউি জবিয়ায় আল্াি লছগ মানষি বমলনি দয নয়া উবছলা নাবজল অি, 

অউ বপয়ালা অইছলা এি বনশানা। আমাি অউ লউ িুমিাি নাজািি লাবগ 
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বেমু।  12 দি দেখিায়বন! আমাছি দযবগছয় ধিাইয়া বেছিা, দহ অখন আমাি 

লছগ অউ ে্ািখানাি িইয়া খাি।  22 আল্ায় দযলা হুকুম কিছইন, আবম 

বিন-আেমি মউি দিা অলাউ অইছিা। হায়ছি হায়! লান্নবি হউ আেম, 

দযবগছয় আমাছি ধিাইয়া বেছিা।”  32 সাহাবি অকছল এছক-অইন্যছি 

বজকাইলা, “দি আমিাি মাজি কুন মানছষ ইলা কাম কিি?”

কুন জন হকল থাবক িড়

 42 অউ সময় সাহাবি অকলি মাছজ কুন জন হকল থাবক িড়, অিা লইয়া 

িািাি মাছজ িকজিা-িবকজি লাবগছগল।  52 দিউ ইছায় িািাছি কইলা, “বিধমজিী 

দেশি িাজা অকছল িািাি প্রজাি উপছি মুবনিবগবি দেখাইন। িািাি 

জবমোিছি কওয়া অয় জনগনি দু্।  62 অইছল িুমিা ইলান অইও না। 

িুমিাি মাছজ দযইন হকল থাবক িড়, এইন হকলি হুরু অউক। আি দযইন 

দনিা, এইন খাবেমোিি লাখান অউক।  72 কওছাইন কুন জন িড়? দযইন 

খানা খাইন, না দয খাবেমোবি কছি? দযইন খানা খাইন এইনউ নায় বন? 

দি আবম বনছজউ দিা িুমিাি খাবেমোবি কবিয়াি।

 82 “হুছনা, আমাি হকল িালা-মবছিছিা িুমিা আমাি লছগ লছগ 

আছলায়।  92 আি আমাি িািুবন িাছফ আমাছি দযলা গবে আি দখমিা 

োন কিছইন, আবমও অউলা িুমিাছি দখমিা োন কিিাম।  03 অউ 

দখমিা পাইয়া, িুমিাও আমাি িােশাইি োবখল অইয়া আমাি লছগ 

িইয়া খানা-বপনা খাইিায়, আমাি লছগ গবেি িইয়া িবন ইসিাইলি 

িাছিা গুবষ্টি বিিাি-আোলি কিিায়।

হজিি বপিিি দিয়াপাছি আগাম খিি

 13 “সাইমন, সাইমন, হুছনা, ধান-িাউল দযলা িাইনবে িাবনয়াইন, 

শয়িাছনও িুমিাছি অলা িাবনয়াইছিা িাইছছ।  23 অইছল িুমাি লাবগ 

আবম আিজ কিবছ, িুমাি ইমান যানু কমজুি না অয়। দি িুবম একিাি 

দগছলবগও দিৌিা কবিয়া দযিলা বফিি আইিায়, অউ সময় িুমাি অউ 

ভাইয়াইন্তি ইমাবন িলও মজিুি কবিও।”  33 বপিছি কইলা, “হুজুি, আবম 

দিা আপনাি লছগ অইয়া দজছলা যাইছি, িা জান বেছিও বিয়াি আবছ।” 
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 43 িাইন কইলা, “বপিি, আবম িুমাছি কইিাম, আইজ পিািালা মুিগায় 

িাং বেিাি আছগউ, িুবম বিন-বিনিাি কইিায়, িুবম আমাছি বিছনা না।”

 53 িাছে িান সাহাবি অকলছি বজকাইলা, “কওছাইন, আবম দযিলা 

িুমিাছি দিকাি থবল, গাইি-িুছবক ইিা কুন্তা না বেয়া খাবল পাওছয় 

পািাইছলাম, বহ সময় িুমিাি কুন্তাি অভাি অইবছল বন?” িািা কইলা, 

“বজ-না, কুনু অভাি অইছছ না।”  63 ইছায় কইলা, “দি অখন আবম কই, 

অখন যাি দিকাি থবল িা গাইি-িুছবক আছছ, দহ অিা লছগ িাখউক। যাি 

িছলায়াি নাই, দহ িাি িাদ্দি দিবিয়া িছলায়াি খবিে কিউক।  73 পাক 

কালামি আয়াছিা দিা দলখা আছছ, িানছি নাফিমান অকলি কািাছিা 

বমলাইল অইছিা। ই আয়াি দিা আমাি উপি বেয়াউ ফবলছিা। আমাি 

দিয়াপাছি যিিা দলখা আছছ, ইিা হক্কলিা অখন ফবলযাি।”  83 দিউ 

সাহাবি অকছল কইলা, “হুজুি দেখউক্কা, ইছনা দুখান িছলায়াি আছছ।” 

িাইন কইলা, “অিাউ দিা িউি।”

জয়িুন পাছড়া হজিি ইছাি িকবলফ

 93 খানা-বপনাি িাছে ইছা িািইয়া িিািিকুি লাখান হউ জয়িুন পাছড়া 

দগলা, সাহাবি অকলও িান খছি খছি দগলা।  04 হছনা বগয়া হািছল ইছায় 

িািাছি কইলা, “িুমিা দোয়া কছিা, যাছি কুনু পবিষোি না পছড়া।” 

 14 কইয়া হাবি সাহাবি অকলি দগছ থাবক িাইি নল পবিমান দুিই বগয়া, 

জানু পাবিয়া দোয়া কিাি িইলা।  24 িাইন কইলা, “দিছহব্ িািা, িুমাি 

ইচ্ছা অইছল মবছিিি ই বপয়ালািা আমাি দগছ থছন হিাইলাও। অইছল 

আমাি ইচ্ছায় নায়, িুমাি ইচ্ছায়উ অউক।”  34 দিউ দিছহ্ থাবক এক 

বফবি্া আইয়া ইছাছি েিশন বেয়া িান িল িাড়াইলা।  44 িাছে িাইন 

মনি দুছখ দপছিশান িবনয়া আছিা কািি অইয়া দোয়া কিলা। এিলাবগ 

িান গিিি ঘাম লউি ফুিাি লাখান মাবিি পড়ছিা লাগছলা।  54 দোয়া 

দশষ কবিয়া সাহাবি অকলি কান্াি আইয়া দেখলা, মনি দুছখ কািি 

অইয়া িািা ঘুমাই দগছইন।  64 দেবখয়া িািাছি কইলা, “ঘুমাইিায় দকছন? 

উবিয়া দোয়া কছিা, যাছি পবিষোি না পছড়া।”

 74 ইছা মাছিা িইছইন, অউ সময় আখিাউ বহকাছনা িউি মানুষ 

আইলা। এিাি হক্কলি আছগ আবছল ইহুো, দহ ইছাি িাছিাজন সাহাবিি 
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মাজি একজন। ইহুোয় িানছি হুংগা বেিাি লাবগ কান্াি আইছলা। 

 84 ইছায় িাছি কইলা, “ইহুো, আবম বিন-আেমছি হুংগা বেয়া ধিাই 

বেিায় বন?”

 94 অউ সময় ইছাি কান্াি দযিা আছলা, িািা িুবজবললা বকিা 

অি। িুবজয়া কইলা, “হুজুি, অিাছি আমিাি িছলায়ািবে মািিাম বন?” 

 05 কইয়াউ এক সাহাবিছয় িছলায়ািবে দছে মাবি পিধান ইমামি গুলামি 

ডাইনি কান কাবিবললা।  15 অইছল ইছায় কইলা, “িাে দেও, আি মাবিও 

না।” অখান কইয়া িাইন বহ গুলামি কান আিাই বেয়া িাছি ভালা কবিল্া।

 25 হজিি ইছাছি আিক কিাি যছিা িড় ইমাম, িায়িুল-মুকাদ্দছি 

োছিাগা, আি মুিববি অকল আইছলা, ইছায় িািাছি বজকাইলা, “মানছষ 

িুি-ডাকাইি ধিছি দযলা লাবি-ছুলবফ লইয়া যাইন, িুমিা আমাছি ধিাি 

অউলা আইছছা বন?  35 আবম দিা পিছিক বেনউ িায়িুল-মুকাদ্দছছা িুমিাি 

ছামছন আছলাম, বহ সময় আমাছি ধিলায় না দকছন? ও, অখন বনিয় 

িুমিাি সময়, আন্াইিি িাজত্ব িালু অইছছ।”

হজিি বপিিি অস্ীকাি

 45 দুশমনি েছল ইছাছি আিক কবিয়া পিধান ইমামি িাবড়ি লইয়া 

দগলাবগ। সাহাবি বপিি দুিই হবি হবি ইছাি খছি অইয়া দগলা।  55 উিানি 

মাছজ িাক্কা মানছষ আগুইন ধিাইয়া থািাবনি লাগলা, বপিিও অছনা 

আইয়া শবিক অইলা।  65 অউ সময় এক িাবন্ দিবিছয় আগুবনি ফিি 

মাছজ বপিিছি দেবখয়া ভালা কবি িাইয়া কইছলা, “অউ দিিাও হগুি 

লছগ আবছল।”

 75 বপিছি কইলা, “না দিবি, আবম এছি বিবনউ না।”  85 থুড়া িাছে 

আিক জছন বপিিছি দেবখয়া কইছলা, “িুবমও অিাি লগি একজন।”

িাইন কইলা, “না-িা, আবম নায়।”  95 আছিা একে ঘণ্া িাছে আিক 

জছন িড় গলায় কইছলা, “অয়, অয়, অগুও এি লছগ আবছল, এ-ও দিা 

গাবললি মানুষ।”  06 িাইন কইলা, “দুি দিিা! িুবম ইিা বকিা মাছিা, 

কুন্তা িুবজ না।”

বপিছি অিা কইিা, এিমাছজ আখিাউ মুিগায় িাং বেলাইছলা। 

 16 দিউ ইছায় মুখ বফিাইয়া বপিিি িায় িাইলা। িাইছিউ বপিিি মছনা 
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অইছগলবগ, হুজুছি দিা আছগউ কইছলা, “আইজ পিািালা মুিগায় িাং 

বেিাি আছগউ, িুবম বিন িাি কইিায়, িুবম আমাছি বিছনা না।”  26 দিউ 

বপিি িাছি বগয়া খুি কান্ন কাবন্লা।

দেশি ফছিায়া কবমবিি ছামছন হজিি ইছা

 36 হজিি ইছাছি ধবিয়া আবনয়া পািাোি অকছল িানছি িাটিা-মশকিা 

আি মাইি-ধইি কিছলা।  46 িান িউখ িাবন্য়া কইছলা, “হই, িুই িুছল 

নিী, দি অখন গাইবি কওছাইন, দিাছি দখবগছয় মািছলা?”  56 অউলা 

আছিা িউিিা কইয়া িানছি দিইজ্জি কিছলা।

 66 িাইি পুয়াবনি িাছে দেশি ফছিায়া কবমবিি মুিববিয়ান, িড় ইমাম 

আি আবলম অকল েলা অইলা, আি ইছাছি িািাি ছামছন আনাইয়া 

 76 কইলা, “িুবম যুবে আল্াি ওয়াো কিা হউ আল-মসী অও, দি আমিাছি 

কও।” ইছায় কইলা, “আবম কইছলও দিা িুবমিাইন এবকন কিিায় নায়। 

 86 কুন্তা বজকাইছলও জুয়াপ বেিায় নায়।  96 অইছল আবম বিন-আেম অখন 

থাবকউ আিছশ-আবজছমা আল্াি ডাইনি কুিবছি িইমু।”  07 দিউ হক্কছল 

বজকাইছলা, “দি িুবমউ বকিা আল্াি খাছ মায়াি জন ইিনুল্া বন?” িাইন 

কইলা, “অয়, িুবমিাইনউ দিা কইিায়, আবমউ দহইন।”  17 দিউ িািা 

হক্কছল কইছলা, “দি আি সায়-সাবষেবে বকিা কিিায়? আমিা বনজি 

কাছনউ দিা িাি জিানিবন্ হুনলাম।”

দিামান হাবকমি ছামছন হজিি ইছা

23 
 িািা হকছল একলছগ েল িাবন্য়া ইছাছি লইয়া দিামান 

হাবকম বপলািি দগছছ দগলা। 2 বগয়া ইছাি বিপছষে নাবলশ 

বেলা। িািা কইলা, “আমিা দেখবছ, অউ দিিায় আমিাি দেশি মানষছি 

বিগড়াই দেি, দহ মানষছি বনছষধ কছি আমিাি িােশা বকছিছি খাজনা 

বেিা না। দহ বনছজউ িুছল আল-মসী নামি এক িােশা।” 3 বপলাছি 

ইছাছি বজকাইলা, “িুবম বকিা ইহুবে অকলি িােশা বন?” িাইন জুয়াপ 

বেলা, “আপছন দযলা কইন, অলাউ।” 4 দিউ বপলাছি িড় ইমাম আি 

হকল মানষছি কইলা, “আবম দিা ই আসাবমি কুনু দুষউ পাইিাম না।” 
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5 অইছল িািা বজে কবিয়া কইছলা, “ই দিিায় গাবলল বজলা থাবক আিম্ভ 

কবিয়া আ্া এহুবেয়া বজলাি মানষছি বিগড়াইয়া, অখন আমিাি অছনা 

আইয়াও হক্কলছি বিগড়াইলাি।”

6 ইখান হুবনয়া বপলাছি বজকাইলা, “দহ বকিা গাবললি মানুষ বন?” 

7 হাবকছম দযিলা হুনলা, ইছাি িাবড় অইছলা িাজা দহছিােি অধীনি 

গাবলল বজলাি, হুবনয়া িাইন ইছাছি দহছিােি দগছছ পািাই বেলা, কািন 

দহছিােও অউ সময় দজরুজাছলছমা আছলা।

8 ইছাছি দেবখয়া দহছিাে খুি খুবশ অইলা। িাইন িউি বেন ধবি 

ইছাছি দেখিা িাইিা। আছগ িাইন ইছাি দিয়াপাছি িউিিা হুনবছলা, 

এিলাবগ িান মনি আশা আবছল, ইছায় িানছি কুনু দকিামবি-দমাছজজা 

দেখাইিা। 9 িাইন ইছাছি িউি নমুনাি প্রশ্ন কিলা, অইছল ইছায় 

ইিাি কুনু জুয়াপ বেলা না।  01 আোলছিা উিাইয়াও িড় ইমাম আি 

দমৌলানা অকছল খুি গিম অইয়া ইছাি বিপছষে নাবলশ হুনাবনি িইলা। 

 11 এিলছগ দহছিাছে আি িান বসপাই অকছলও ইছাছি িাটিা-মশকিা, 

দিইজ্জবি কিলা, দহশ-দমশ িানছি িােশাই িকিকা দলিাছ বফন্াইয়া 

হাবকম বপলািি দগছছ বফিি পািাই বেলা।  21 এি আছগ িাজা দহছিাে 

আি হাবকম বপলািি মাছজ দুশমবন আবছল, অইছল অউ বেন থাবকউ 

িািাি মাছজ দুব্ অইছগল।

 31 িাছে বপলাছি িড় ইমাম, মুিববি অকল, আি আম মানষছি এখাছনা 

েলা কবিয়া,  41 কইলা, “অউ আসাবমছি িুমিা ধবিয়া আবনয়া আমাি 

দগছছ নাবলশ বেলায়, দহ হক্কল মানষছি বিগড়াইলাি, অইছল আবম দিা 

িুমিাি ছামছনউ িাছি দজিা কিলাম, দি িুমিা দযলা নাবলশ বেছছা, 

িাি মাছজ দিা ইলা কুনু দুষউ পাইলাম না।  51 আি িাজা দহছিাছেও 

বনিয় িাি কুনু দুষ পাইছইন না, এিলাবগউ িাইন িাছি আমাি দগছছ 

বফিি পািাইছইন। আবম দেখিাম, মউিি সাজাি জুকা কুনু দুষউ দহ 

কিছছ না।  61 দি আবম িাছি বছংলাবে মাবিয়া ছাবড় বেমু।”  71 আসছল 

হাবকম বপলািি দিওয়াজও আবছল, িাইন আজাবে ইেি অখছিা একজন 

কয়বেছি খালাছ বেিা।

 81 অইছল মানছষ একলছগ বিল্াইয়া কইছলা, “না, না, অগুছি মাবিলাও। 

িািাবিাছি ছাবড় দেও।”  91 অউ িািাবিাছি আছগ দজছলা হািাইল অইবছল, 

দহ দজরুজাছলম িাউছনা খুন আি সন্তাস কিবছল।  02 অইছল বপলাছি ইছাছি 
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ছাবড় দেওয়াি বনয়ছি বহিিাি িািাি লছগ িািবিি কিলা।  12 িা-ও িািা 

একলছগ বিল্াইয়া উিছলা, “অগুছি সবলছিা দেও, সবলছিা দেও।” (সবলি 

অইছলা লাখবড়বে িানাইল মানষছি লিকাইয়া মািাি এক বজবনস।) 

 22 বপলাছি বিন-বিনিাি িািাছি বজকাইলা, “দকছন? ই আসাবমছয় বকিা 

দুষ কিছছ? মউিি সাজাি জুকা িাি কুনু দুষউ আবম পাইিাম না। আবম 

খাবল বছংলাবে মাবিয়া িাছি ছাবড় বেমু।”  32 অইছল িািা মাইিমুবখ অইয়া, 

বিল্াইয়া, বমবছল লাগাইলা, “অগুছি সবলছিা লিকাও, সবলছিা লিকাও।” 

বিল্াবনি িুছি িািাি োবি পুিা অইছলা।  42 িািাি োবি মাবফকউ বপলাছি 

িায় বেলাইলা।  52 িাইন হজিি ইছাছি িািাি িে খাইশ মাবফক িািাি 

আছিা ছাবড় বেলা আি হউ খুবন-সন্তাবসছি খালাছ বেলাইলা।

সবলিি উপছি হজিি ইছা আল-মসীি মউি

 62 হাবকমি িায় পাইয়া বসপাই অকছল ইছাছি কািল কিাি লইয়া 

যাইিা। অউ সময় সাইমন নামি কুবিবনয়াি একজন মানুষ গাউ থাবক 

িাউছনা আওয়াি আবছল। িািা অউ দিিাছি ধবিয়া লাখবড়বে িানাইল 

সবলি িাি কাছন্া িুবলয়া বেয়া কইছলা, দহ অগু লইয়া ইছাি খছি খছি 

যাইছিা।  72 ইছাি খছি খছি িউি মানুষ আবছল, এিাি লছগ িউি 

দিবিনও আছলা। িািা িান লাবগ বিলাপ আি আহাজাবি কবিয়া িুকুি 

থািাইয়া কান্ন লাগাইলা।  82 অইছল ইছায় িািাি িায় িাইয়া কইলা, 

“ও দজরুজাছলমি মাই অকল, আমাি লাবগ কাবন্ও না। িুমিা বনজি 

লাবগ আি বনজি পুয়া-পুবড়ি লাবগ কাছন্া।  92 হুছনা, অমন এক বেন 

আইছিা, দযিলা মানছষ কইিা আিখুিা দিবিনউ িড় কপাবল। দযিাি কুনু 

হুরুিাউ অইছছ না, িুকি দুধও কুনুবেন খাওয়াইছছ না, িািাউ কপাবল। 

 03 বহ সময় মানছষ িড় িড় পাড়ছি কইছিা, িুমিা আইয়া আমিাি উপছি 

পছড়া। পাড়ি বিল্া অকলছি কইছিা, আমিাছি লুকাইয়া িাছখা।  13 িুমিা 

দেখিায় না বন, িাজা-গাছছিউ ইিায় অউ হালি কিিা, দি হুকনা গাছি 

কুন েশা অইছিা।”

 23 হজিি ইছাি লছগ কবি মািাি লাবগ বসপাই অকছল দুইজন োবগ 

আসাবমছি লইয়া আইছলা।  33 িাছে মাথাি-খুবল নামি জাগাি আবনয়া, 

িািা ইছাছি আি হউ দুইও োবগ আসাবমছি গাছি িুকিাবে িানাইল 
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সবলছিা লিকাইছলা, একজনছি িান ডাইন গালাি, আিক জনছি িাউ 

গালাি লিকাইছলা।  43 অউ সময় ইছায় কইলা, “িািা, এিাছি মাফ কবি 

বেলাও। িািা দিা িুছজি না িািা ইিা বকিা কছিি।”

িাছে িািা িান কাপড়-িুপড় বনিা কবি লিাবি মাবিয়া িািা-িাবি 

কিলা।  53 িউি মানছষ উিাইয়া ইিা দেখলা, অইছল িািাি মুিববি 

অকছল ইছাছি বিিকাবি মাবিয়া কইলা, “দহ দিা িউি মানষি জান 

িািাইছিা, দহ যুবে হাছাউ আল্াি ওয়াো কিা হউ আল-মসী অয়, দি 

অখন িাি বনজি জানও িািাউক।”  63 দিামান বসপাই অকছলও িানছি 

লইয়া মশকাবি কিছলা, িািা দিংগা আংগুিি শিিি লইয়া িান কান্াি 

বগয়া,  73 কইলা, “িুবম যুবে ইহুবে অকলি হাছািি িােশা অও, দি অখন 

বনজি জান িািাওনা।”  83 িান মাথাি উপছি এখান সাইনছিাডজি লাগাইল 

অইছলা, হছনা দলখা আবছল, “দহ ইহুবেি িােশা।”

 93 অউ সময় িান লছগ আছিা দয দুইজন আসাবমছি সবলছিা লিকাইল 

অইবছল, অিা একজছন িানছি বিিকাবি মাবিয়া কইছলা, “িুবম িুছল হউ 

আল-মসী? দি অখন আমিাছি আি িুমাছিও িািাওনা।”  04 অখান হুবনয়া 

দুছিা জছন এছি ধামবক বেয়া কইছলা, “িুবম বকিা আল্াছিও ডিাও না 

বন? িুবমও দিা অউ হমান সাজা পাইিায়।  14 আি আমিা দিা পাইিাম 

আমিাি উবিি সাজা, আমিা দযলান কাম কিবছ অউলান পাইিাম। অইছল 

এইন দিা কুনু দুষউ কিছইন না।”  24 িাছে দহ কইছলা, “ও ইছা, আপছন 

বফবিয়া আইয়া দযিলা বনছজ িােশাই কিিা, অউ সময় খাছনা আমাছি 

ইয়াে িাখইন যানু।”  34 িাইন কইলা, “আবম িুমাছি হক কথা কইিাম, 

িুবম আইজ থাবকউ আমাি লছগ আিছশ-আবজছমা থাকিায়।”

 44 অউ সময় দিইল অনুমান দুইফি, এিিাে থাবক দজাহিি িাে পযজিন্ত 

বিন ঘন্া ধবি আ্া দেশ আন্াইি অইছগল।  54 সুরুজি ফি বনবভছগল। 

এিমাছজ দজরুজাছলছমা কািা ঘিি পবিত্র দহছিম শবিফি পেজিাখান, উপছি 

থাবক িল পযজিন্ত বছবড়য়া দুই িুকিা অইছগল।  64 দহছশ ইছায় জুছি আওয়াজ 

কবিয়া কইলা, “িািা, আমাি রুহ িুমাি আছিা সবপয়া বেলাইলাম।” অখান 

কইয়াউ আছখবি েম ফালাইয়া ইছন্তকাল কিলা।  74 দিামান বসপাইি দয 

িড় অবফসাি হছনা পািা দেওয়াি আছলা, এইন ইছাি মউিি ই হালি 

দেবখয়া আল্াি িাবিফ কবিয়া কইলা, “বনচ্য়, ই দিিাড়া খাবি েীনোি 

মানুষ আছলা।”  84 আি ইিা দেখাি লাবগ যছিা মানুষ েলা অইছলা, 
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িািাও ই হালি দেবখয়া িুকুি মাবি-মাবি আহাজাবি কবিয়া বফবিয়া দগলা। 

 94 ইছাি পবিবিি জন অকছল, আি গাবলল বজলা থাবক দযিা দিবিন িান 

লছগ অইয়া আইছলা, িািা হক্কছল দুিই উিাইয়া ইিা দেখলা।

হজিি ইছাি কয়িি

 05- 15 দেশি ফছিায়া কবমবিি একজন ইজ্জবি দমম্বাি আছলা, এন নাম 

ইউছুফ, এন িাবড় অবিমাবথয়া গাউি। এইন দিা পছিজগাি আি হক 

মানুষ, ইছাছি কািল কিাি অউ কু-ধান্াি িাইন িািাি লছগ িাবজ 

অইলা না। িাইন আল্াি িােশাইি লাবগ িাি িাওয়াি আছলা।  25 অউ 

ইউছুফ হাবকম বপলািি দগছছ দগলা, বগয়া ইছাি লাশ বনিা িাইলা। 

 35 িাছে হজিি ইছাি লাশ সবলি থাবক লামাইয়া, কাফন বফন্াইলা, 

আি পাথি খুবেয়া িানাইল অউলা এক কয়িিি মাছজ োফন কিলা, ই 

কয়িছিা কুনুবেন আি দকউিছি োফন কিা অইছছ না।

 45 ই বেন আবছল ইহুবেি জুম্মাি আগি বেন, থুড়া িাছেউ জুম্মািাি শুরু 

অইবযছিা।  55 আি দযিা দিবিন গাবলল থাবক ইছাি লছগ অইয়া আইছলা, 

িািা ইউছুফি খছি খছি বগয়া হউ কয়িি দেখলা, আি বকলাখান িান 

লাশ োফন কিা অইছলা এওিা দেখলা।  65 িাছে িািা বফবিয়া বগয়া হাবি 

আিি-দগালাপ আি িন্ন-মলম িানাইলা, দহছশ শবিয়িি হুকুম মাবফক 

জুম্মাি বেন বজিাইলা।

মউিি িাছে বজন্া অইলা হজিি ইছা 

(২৪:১-৫৩)

হজিি ইছা বজন্া অওয়াি সাবষে-পিমান

24 
 অউ দিবিছন্ত দযিা আিি-দগালাপ বিয়াি কিছলা, হাপ্াি 

পয়লা বেন খুি ছিছি িািা অিা লইয়া, ইছাি কয়িিি 

কান্াি আইলা। 2 আইয়া দেখলা, কয়িিি মুখি পাথিখান হিাইল 

অইছগছছ। 3 দেবখয়া িািা কয়িিি বভিছি হামাইয়া দেখইন, ইছাি 

লাশ দিা কয়িছিা নাই। 4 দিউ িািা বিন্তাি পবড়ছগলা। অউ সময় 
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ধলা িকিকা কাপড় বফছন্না দুই জন আইয়া িািাি কান্াি উিাইলা। 

5 এিাছি দেবখয়া দিবিছন্ত ডিাইয়া মাথা দনায়াইবললা। অউ দুইওজছন 

িািাছি কইলা, “ওছগা, িুবমিাইন বজন্াছি দকছন মুেজিা অকলি মাছজ 

আইয়া িুকাইিায়? 6 িাইন দিা অছনা নাই, িাইন বজন্া অইছগছইন। 

িাইন গাবলছলা থাকছি িুমিাি দগছছ বকিা কইছলা, মছনা কবিয়া দেছখা। 

7 িাইন কইছলা না বন, বিন-আেমছি নাফিমান মানষি আছিা ধিাই 

দেওয়া অইছিা। িানছি সবলছিা লিকাইয়া কািল কিা অইছিা, অইছল 

মউিি বিন বেনি বেন বহিিাি বজন্া অইয়া উিিা?”

8 অখান হুনছিউ ইছাি আগি কথা অকল িািাি মছনা অইছগল। 

9 িািা কিিস্ান থাবক বফবিয়া বগয়া, হউ এগাছিা জন সাহাবিছি আি 

িাবক হকলি দগছছ খিি জানাইলা।  01 মগবেবলনী মবিয়ম, দসাহানা, 

ইয়াকুিি মা মবিয়ম আি িািাি লছগ দযিা দিবিন আছলা, এিা হকছল 

বগয়া ই খিি কইলা।  11 অইছল দযিা ইিা হুনলা, এিা মছনা কিলা ইিা 

বনিয় িাছজ মাি, ইিা দিবিন্তি মাি িািা এবকন কিলা না।  21 অইছল 

বপিি দেৌড়াইয়া কয়িিি কান্াি দগলা। বগয়া উন্া অইয়া দেখলা, খাবল 

কাফনখান পবড় িইছছ। ইিা দেবখয়া িাইন িাইজ্জুি িবনয়া বফিি আইলা।

দুইজন সাগবিছে বজন্া ইছাছি দেখলা

 31 অউ বেনউ দুইজন সাগবিে দজরুজাছলম থাবক সাি মাইল দুিই ইমুয়াছ 

নামি এক গাউি যাওয়াি আছলা।  41 পছথা িািা অিা দিয়াপাি অকল 

লইয়াউ মাবি মাবি যাইিা।  51 িািা মাছিা িইছইন অউ সময় আখিাউ 

ইছা বনছজ িািাি কান্াি আইয়া একলছগ আিা ধিলা।  61 অইছল িািাি 

িখুি ছািা লাবগ দগবছল, িািা ইছাছি দেবখয়াও বিনলা না।  71 ইছায় িািাছি 

বজকাইলা, “আবি আবি আপনািা ইিা বকিাি িািবিি কিিা?” ইখান 

হুবনয়া এিা মুখ দিজাি কবি উিাই দগলা।  81 এিমাছজ বকবলওফাছ নাছম 

একজছন ইছাছি কইলা, “আপছনউ একমাত্র জন, দযইন হুনছইন না ই 

কয়বেছন দজরুজাছলছমা বকিা ঘবিছছ?”

 91 ইছায় িািাছি বজকাইলা, “বকিা ঘবিছছ িা?” িািা কইলা, 

“নাছািিি ইছাছি লইয়া যিিা ঘবিছছ। িাইন দিা আল্াি নিী, িান 

মুখি জিান আি কাছম-কাছজ আল্াি নজছিা আি হকল মানষি িখুিও 
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খুি িাক্কবি আি মিিুিাআলা নিী আছলা।  02 আমিাি িড় ইমাম আি 

মুিববি অকছল িানছি জাছন মািাি লাবগ দিামান অকলি আছিা ধিাইয়া 

বেলাইলা, িািা িানছি বনয়া সবলিি উপছি কািল কবিবলছছ।  12 অইছল 

আমিাি আশা আবছল, িাইন িবন ইসিাইলছি আজাে কিিা। আইজ 

বিন বেন অইছলা ই ঘিনা ঘবিছছ।  22 আি আমিাি লগি কয়জন দিবি 

মানছষ আইয়া আমিাছি িাইজ্জুি িানাইবলছইন। িািা খুি ছিছি ইছাি 

কয়িছিা দগছলা,  32 বগয়া দেখছইন, িান লাশ নাই। িািা বফিি আইয়া 

কইলা, িািা বফবি্াি েিশন পাইছইন, আি বফবি্া অকছল িািাছি 

কইছইন, ইছা বজন্া আছইন।  42 িাছে আমিাি লছগ যািা আছলা, িািাি 

মাছজও দকউ দকউ কয়িছিা বগয়া দেখলা, দিবিন্তি কথাউ হাছা, ইছাি 

লাশ কয়িছিা নাই।”

 52 হকলিা হুবনয়া ইছায় িািাছি কইলা, “আপনািা দিা কুন্তাউ িুজইন 

না। আপনাইন্তি বেল অলা অসাড় িবনছগছছ বন? আল্াি নিী অকছল দযিা 

িািাইয়া দগছইন, অিাছিও আপনািা এবকন কিিা না।  62 নিী অকছল 

কইছইন না বন, আল্াি ওয়াো কিা আল-মসীছয় দুখ-মবছিি সইয্য 

কবিয়া হাবি িান জালাল আি দগৌিি হাবছল কিিা?”  72 িাছে িাইন 

মুছা নিীি দিৌিাি বকিাি থাবক শুরু কবিয়া, হক্কল নিীি বকিািি মাছজ 

িান দিয়াপাছি যিিা দলখা আছছ, অিা িািাছি িুজাইলা।

 82 আি দয গাউি যাইিা কবি িািা িওয়ানা বেছলা, হউ গাউি 

কান্াি আইছল ইছায় আছিা দুিই যাওয়াি ভাি দেখাইলা।  92 অইছল 

িািা খুি বমনি কাবজ্জ কবিয়া িানছি কইলা, “অখন দিা দিইল দগছছবগ, 

হাইজিা অইযাি, দি িাইিখান আপছন আমিাি দগছছ িই যাউক্কা।” অউ 

িাইন িওয়াি লাবগ িাবড়ি হামাইলা।  03 িাছে দযিলা খাবনি িইলা, 

অউ সময় ইছায় রুবি লইয়া িুকিাইয়া আল্াি শুকবিয়া আোয় কবিয়া 

িািাছি বেলা।  13 দিউ িািাি িউখ খুবলছগল, িািা ইছাছি বিবনবললা। 

বিনাি লছগ লছগউ িাইন এিাি দগছ থাবক আউবড় বেলাইলা।  23 িাছে 

িািা এছক-অইন্যছি কইলা, “পছথা দযিলা িাইন আমিাি লছগ িািবিি 

কিছলা, আমিাছি আল্াি কালাম িুজাইয়া বেছলা, হউ সময় আমিাি 

বেলি মাছজ এক এশবক পয়ো অইবছল না বন?”

 33 লছগ লছগ িািা দুইওজন িািইয়া দজরুজাছলম আইলা। আইয়া হউ 

এগাছিা জন সাহাবি আি িাবক হক্কলছি এখাছনা িওয়াি পাইলা।  43 িািা 
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অছনা িইয়া অিা মাবিিা, হজিি ইছা আসছলউ বজন্া অইছগছইন, 

বজন্া অইয়া সাইমন-বপিিছি দেখা বেছইন।  53 অউ সময় হউ দুইও 

জছনও এিাছি কইলা, পথি মাছজ িািা বকলা ইছাি দেখা পাইলা, রুবি 

িুকিাইিাি সময় বকলা িানছি বিনলা, ইিা হকলিা জানাইলা।

বজন্া ইছাছি হকল সাগবিছে দেখলা

 63 সাহাবি অকছল দিা অিা লইয়া িািবিি কিিা, অউ সময় আখিাউ 

ইছা বনছজ অছনা আইয়া িািাি মাজখাছনা উিাইয়া কইলা, “আছছালামু 

আলাইকুম।”  73 িাছন দেবখয়া িািা খুি ডিাইছগলা, মছনা কিলা ভুি 

আইছছ।  83 ইছায় িািাছি কইলা, “িুমিা অছিা অবস্ি অইছগলায় দকছন? 

দকছন িুমিাি বেছলা সন্য় হামাইছলা?  93 আমাি আি-পাও ভালামছন্ত 

দেছখা, দেছখানা, ই দিা আবম। আমাছি আিাইয়া দেছখা, ভুিি দিা আমাি 

লাখান আবডি-মাংস নাই।”  04 অখান কইয়া িাইন বনজি আি-পাও িািাছি 

দেখাইলা।  14 অইছল িািা িাছন দেবখয়া অছিা দিবশ খুবশ অইলা, খুবশি 

িুছি দিবেশা িবনছগলা, কুন্তা বিশ্াস কিিা পািলা না। দিউ ইছায় িািাছি 

কইলা, “ইছনা খাইিাি কুন্তা আছছ বন?”  24 িািা এক িুকিা বিিান মাছ 

িানছি বেলা।  34 অউ মাছ িাইন হকলি ছামছন খাইলা।

 44 খাইয়া এিাছি কইলা, “আবম দযিলা িুমিাি লছগ আছলাম, হউ 

সময় িুমিাছি কইছলাম না বন, মুছা নিীি দিৌিাি শবিফ, নিী অকলি 

ছবহফা, আি জিুি শবিফি মাছজ দযিা দলখা আছছ, ইিা হকলিা বনবচ্ি 

ফবলছিা।”  54 অখান কইয়া হাবি, িাইন সাহাবি অকলি বেলি দুয়াি খুবল 

বেলা, যাছি আল্াি কালামি মাবন এিা িুজিা পািইন।  64 িাইন কইলা, 

“আল্াি কালাছমা দলখা আছছ, আল-মসীছয় িউি কবিন দুখ-িকবলফ 

পাইিা, মউিি বিন বেনি বেন িাইন মুেজিা থাবক বজন্া অইবযিা।  74 দযকুনু 

মানছষ িান নাছম দিৌিা কিছল, গুনাি মাবফ মাবগছল মাবফ পাইছিা, অউ 

িয়াবন দজরুজাছলম থাবক শুরু অইয়া আ্া দুবনয়াি হকল জাবিি কাছনা 

দপৌছাবন লাগছিা।  84 িুমিাউ ই হক্কলিাি সাবষে।  94 আি হুছনা, আমাি 

িািুবন িাছফ দযিা োন কিাি ওয়াো কিছইন, আবম ইিা িুমিাি দগছছ 

দিবজমু। অইছল দিছহ্ থাবক িল-িাক্কি না পাওয়া পযজিন্ত, িুমিা অউ 

দজরুজাছলছমা িইও।”
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হজিি ইছাছি দিছহছ্া িুবলয়া দনওয়া অইছলা

 05 িাছে ইছায় সাহাবি অকলছি লইয়া িায়ি-আবনয়া গাউি মুছখা দগলা, 

বগয়া িাইন আি িুবলয়া িািাছি দোয়া বেলা।  15 আি অউ দোয়াি 

হালছিউ িাইন িািাি দগছ থছন আলগ অইছগলা, িানছি দিছহছ্া িুবলয়া 

দনওয়া অইছলা।  25 িািা হকছল িানছি সইজো কবিয়া, খুি খুবশ অইয়া 

দজরুজাছলছমা বফিি আইলা।  35 আি িায়িুল-মুকাদ্দছি মাছজ হাছমশা 

আল্াি হামে-িাবিফ কিাি িইলা। আবমন॥ 
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