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পবিত্র ইবজিল শবিফ চ�ৌতা বিপািা

আল-হান্ান

পবিব�বত

আল-হান্ান বিপািাি তাবলম অইললা, হজিত ইিা আল-মসীউ অইলা আল্াি 

কালাম, িা কাবলমাতুল্া। অউ কালাম অইলা, স্বয়ং আল্াি িুবল িা আওয়াজ, চে 

আওয়ালজ তামাম জগতি জনম। আল্াি মবজজিলয় অউ কালালম মানষি িুিত পাইলা, 

আি মানুষ রুলপ দুবনয়াত তশবিফ আনলা। হজিত ইিাউ অইলা আল্াি কালাম, ই 

কথা কইলত চগলল আমিা িুজতাম পাবি, খাবল তান উবিলায়উ আমিা মহান আল্া 

পাকি আসল বিিাি িা পবি�য় পাই।

আমিা আলিা চিবখ, দুবনয়াত আইয়া হজিত ইিায় িউত চকিামবত-কুিিবত 

কাম কিিইন। এিমাজ থাবক অউ বিপািাত বনশানা িা ব�ন বহসালি বিলশষ সাত খান 

চকিামবতি বিস্াবিত িয়ান কিা অইলি, চে কাম থাবক িজুা োয়, হজিত ইিা আল-মসীি 

জিানি িবুলউ আল্াি কালাম, তান কাম অইললা আল্ািউ কাম। ই বিপািাি ২০ নম্বি 

রুকুি ৩১ আয়ালতা আলি, “খাবল অউ ঘটনা অকল চলখা অইলি, োলত অতা বতলাওত 

কবিয়া তমুিা ইমান আলনা, হজিত ইিাউ আল্া পাকি ওয়ািা কিা হউ আল-মসী, 

তাইনউ ইিনলু্া, আল্াি খাি মায়াি জন, আি ইমান আবনয়া োলত তান উবিলায় তমুিা 

আলখবি বজলদেবগ হাবিল কলিা।” (‘আল-মসী’, ‘ইিনলু্া’, ‘আল্াি খাি মায়াি জন’, ই 

সি নাম-উপাবিি মাবন ভাংবগয়া চিখিা বকতািি চহলশ ‘বকতাি সতু্র’ নামি অংশত।)

ই বিপািাত হজিত ইিায় ‘আবমউ’ কইয়া বনজি সাতখান বিলশষ গাইবি নাম 

িাখিইন। অউ সাত নাম অইললাবগ: আবমউ বজলদেবগ-রুবট; আবমউ দুবনয়াি নুি; 

আবমউ দুয়াি; আবমউ আসল িাখাল; আবমউ বকয়ামত আি বজলদেবগ; আবমউ পথ, 

হক আি বজলদেবগ; আি, আবমউ আসল আংগুি গাি। ই গাইবি নাম অকল বিয়া িুজা 

োয়, খাবল তান উবিলায় আল্াি বিিাি পাওয়া োয়, খাবল তাইনউ তিালনআলা, 

দুবনয়াি নাজাত চিওিা জন, চেইন আিম জাবতলি ইিবলিি কিজা থাবক মুক্ত কিইন।
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চলখক পবিব�বত আি সময়

আল্া পাকি হুকুলম অউ বিপািা চলখিইন হজিত হান্ান (িা:)। তাইন হজিত 

ইিা আল-মসীি ১২ জন সাহাবিি মাজি একজন। হজিত ইিা দুবনয়া থাবক চিলহলস্া 

তশবিফ চনওয়াি অনুমান ৪০-৫০ িিি িালি অউ বিপািা চলখা অইলি।

এিমালজ আলি,

(ক) আল্াি কালাম মানুষ িুিলত নাবজল ......................১:১-১৮.আয়াত

(খ) হজিত এবহয়া আি হজিত ইিা আল-মসীি পয়লা উম্মত ...১:১৯-৫১

(গ) আল-মসীি তিবলগ আি চকিামবত কামি িয়ান .............২-১২.রুকু

(ঘ) উম্মত অকললি হজিত ইিাি আলখবি তাবলম ...............১৩-১৭.রুকু

(ঙ) হজিত ইিাি উপলি জুলুম-মবিিত আি তান উফাত ......১৮-১৯.রুকু

(�) হজিত ইিা মউতি িালি বজদো অইলা আি 

 িউলত চিখলা ...................................................২০-২১.রুকু

	 আল-হান্ান	পরিরিরি	
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আল্াি কালাম মানুষ িুিলত নাবজল 

(১:১-১৮)

1 
 পয়লাউ কালাম আিলা, কালাম আল্াি ললগ আিলা আি অউ 

কালাম বনলজউ আল্া আিলা। 2 হকল পয়লা অউ কালাম আল্াি 

ললগ আিলা। 3 অউ কালামি মাজবি হক্কলতা পয়িা কিা অইবিল, েততা 

পয়িা কিা অইলি, এি কুনুতাউ তানলি িাড়া পয়িা অইলি না। 4 তান মালজ 

বজলদেবগ আবিল, হউ বজলদেবগউ অইললা মানষি নুি। 5 অউ নুি আদোবিি 

মালজ জললি, অইলল আদোইলি ই নুিলি কিজা কিলতা পািলি না।

6 আল্ায় এবহয়া নামি একজন মানষলি দুবনয়াত পাঠাইলা। 7 অউ 

নুিি চিয়াপালি সাবষি বিিাি লাবগ তানলি পাঠাইল অইললা, োলত তান 

জিানিবদে হুবনয়া মানলষ ইমান আলন। 8 তাইন বনলজ বহ নুি আিলা না, 

অইলল নুিি চিয়াপালি সাবষি বিিাি লাবগ দুবনয়াত আইিলা। 9 আসল 

নুি অইলা হউ জন, চেইন হক্কল মানষলি নুি িান কিইন, তাইন দুবনয়াত 

তশবিফ আনিা।

 01 অউ দুবনয়াত তাইন আিলা, দুবনয়া তান উবিলায় পয়িা অইলি, 

তা-ও দুবনয়াি মানলষ তানলি ব�নললা না।  11 তাইন বনজি জবমলনা আইলা, 

তান বনজি মানলষউ তানলি কিুল কিললা না।  21 অইলল েলতা জলন তান 

উপলি ইমান আবনয়া তানলি কিুল কিলা, এিা পিলতক জনলি তাইন 

আল্াি খাি আওলাি, মাবন মায়াি জন িনাি এখবতয়াি বিলা।  31 আসলল 

অউ জন অকলি জনম চতা মানষি লউ থাবক অইলি না, শবিলি খাইশ 

িা মানষি ইচ্ায়ও অইলি না, ইটা খাবল আল্া থাবকউ অইলি।

 41 অউ কালামউ মানুষ িুিলত জনম লইলা আি আমিাি মালজ 

িসবত কিলা। িাফি খাি আওলাি বহসালি তাইন চে জালাল আি মবহমা 

পাইিইন, হউ জালাল আি মবহমা আমিা চিখবি। তাইন চতা হক আি 

িহমলত চষালআনা কাবমল।

 51 এবহয়া নিীলয় তান চিয়াপালি িড় গলায় সাবষি বিলা, কইলা, 

“এইনউ চতা হউ জন, চেন চিয়াপালি আবম আলগ কইিলাম, আমাি 

িালি একজলন তশবিফ আনিা তাইন আমা থাবকও মহান, আমাি িউত 

আগ থাবকউ চতা তাইন আিইন।”
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 61 তাইন চষালআনা কাবমল অওয়ায় আমিা হকলল িহমতি উপলিবি 

আলিা িহমত পাইবি।  71 মুিা নিীি মািফলত আল্ায় শবিয়ত িান কিবিলা, 

অইলল ইিা আল-মসীি মািফলত হক আি িহমত আইলি।  81 আল্ালি চতা 

চকউ কুনুবিন চিখলি না। তান ললগ িওিা হউ একমাত্র পুত, মাবন তান 

খাি মায়াি জন, চেইন স্বয়ং মাওলা, তাইনউ আল্ালি জাইি কিিইন।

হজিত এবহয়া (আ:) আি হজিত ইিা আল-মসীি পয়লা উম্মত 

(১:১৯-৫১)

হজিত এবহয়া (আ:) নিীি পবি�য়

 91 ইহুবি চনতা অকলল চজরুজাললম টাউন থাবক চেিলা কয়জন ইমাম 

আি চলবিয় সমাজি বকিু মানষলি এবহয়া নিীি চগলি পাঠাইলা, অউ 

সময় এবহয়ায় এিাি চগলি সাবষি বিলা। তািা চেিলা বজকাইলা, “িাি, 

আপলন আসলল চক?”  02 এবহয়া নিীলয় কুন্া না লুকাইয়া স্বীকাি অইয়া 

কইলা, “আবম চতা আল-মসী নায়।”  12 চতউ তািা তানলি বজকাইলা, 

“চত আপলন চক? আপলন হজিত ইবলয়াি নিী বন?” তাইন কইলা, “না, 

আবম ইবলয়াি নায়।” অউ তািা বজকাইলা, “চত আপলন বকতা আগি 

জমানাি হউ নিী বন?” তাইন জুয়াপ বিলা, “বজ-না।”  22 তািা বহিিাি 

তানলি বজকাইলা, “তাইলল আপলন চক? আমিালি চেিা পাঠাইিইন, 

আমিা বফবিয়া বগয়া বকতা কইতাম, আপনাি বনজি পবি�য় বকতা?” 

 32 এবহয়ায় জুয়াপ বিলা, “আবম অইলাম হউ আওয়াজ, চেন চিয়াপালি 

হজিত ইশায়া নিীলয় িাতাই চগিইন,

মরুভুবমি মালজ জুলি জুলি একজলন এলান কিিা,

তুমিা মাবলকি পথ িবহ কলিা।”

 42 এবহয়া নিীি চগলি চেিালি পাঠাইল অইবিল, এিা আিলা ফবিবশ 

সমাজি মানুষ।  52 তািা তানলি বজকাইলা, “আপলন চেিলা আল-মসীও 

নায়, ইবলয়াি নিীও নায় িা আগি জমানাি হউ নিীও নায়, চত আপলন 

চকলন মানষলি চতৌিাি চগািল বিিা?”  62 এবহয়া নিীলয় তািালি জুয়াপ 

	 আল-হান্ান	 1:16	-	26	
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বিলা, “আবম চতা মানষলি পাবন বিয়া চতৌিাি চগািল কিাইিাম, অইলল 

আপনািাি মালজ অউলা এক িুজুগজি জন আিইন, চেনলি আপনািা ব�নইন 

না।  72 এইন হউ িুজুগজি, চেইন আমাি িালি তশবিফ আনাি কথা। তান 

পাওি জুতাি বফতা চগিা খুলাি লাখও আবম নায়।”

 82 জিজিান গাংগি আিক পালিা িায়ত-আবনয়া গাউত, এবহয়া নিী 

চেখালনা চতৌিাি চগািল কিাবনত আিলা, হলনা অউ িওয়াল-জুয়াপ অইললা।

আল্াই চমড়াি িাইচ্া

 92 িািি বিন এবহয়া নিীলয় চিখলা হুজুি ইিা তান চগলি আইিা, 

চিবখয়া কইলা, “অউ চিখিায়বন আল্াই চমড়াি িাইচ্া, চেন উবিলায় 

হক্কল মানষি গুনাি মাবফ অয়।  03 এইন অইলা হউ জন, চেন চিয়াপালি 

আবম আলগ কইিলাম, আমাি িালি একজলন তশবিফ আনিা, আসলল 

তাইন আমাি আগ থাবকউ আিইন, আি তাইন আমা থাবকও ইজ্জবত জন। 

 13 আলগ চতা আবম তানলি ব�নতাম না, অইলল িবন ইসিাইলি মালজ তাইন 

োলত পবিব�বত পাইন, অতাি লাবগ আবম আলগ আইয়া মানষলি পাবনবি 

চতৌিাি চগািল কিাইিাম।”

 23 িালি এবহয়া নিীলয় অউ সাবষি বিলা, কইলা, “আবম চিখলাম 

কইতিি িুিলত পাক রুহ আিমান থাবক লাবময়া আইলা, আইয়া এন 

উপলি আবজলা।  33 আবম চতা তানলি ব�নতাম না, অইলল চতৌিাি 

চগািল কিাবনি লাবগ চেইন আমালি চিবজিইন, তাইন আমালি িাতাই 

বিিইন চেন, আল্াই পাক রুহলি োি উপলি লাবময়া আইলত চিখিায়, 

এইনউ হউ জন, চেইন মানষলি পাক রুহবি তবিকািবদে বিিা।  43 চত 

আবম ইতা চিখলাম, চিবখয়া হাবি সাবষি বিিাম, এইনউ ইিনুল্া, আল্াি 

খাি মায়াি জন।”

হজিত ইিাি পয়লা সাহাবি

 53 িািি বিন এবহয়া নিী আি তান দুইজন উম্মত বহিিাি হউ জাগাত 

আইলা।  63 অউ সময় হজিত ইিা আবটয়া োইিা, তানলি চিবখয়া এবহয়ায় 

কইলা, “অউ চিখিায়বন আল্াই চমড়াি িাইচ্া।”  73 এবহয়া নিীি অউ 
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কথা হুবনয়া হউ দুইও জন ইিাি খলি খলি িওয়ানা অইলগলা।  83 ইিায় 

খলিবি বফবিয়া এিালি চিখলা, চিবখয়া কইলা, “বকতািা, তুমিা বকতা 

�াও?” তািা জুয়াপ বিলা, “িববি, (মাবন উস্াি), আপলন কুয়াই থাকইন?” 

 93 ইিায় তািালি কইলা, “আওনা, আইয়া চিবখয়া োও।” চতউ তািা তান 

ললগ চগলা, বগয়া চিখলা তাইন কুন জাগাত থাকইন, আি তািাও আস্া 

বিন তান ললগ িইলা। অউ সময় আিিি অখত আইলচ্।

 04 এবহয়া নিীি কথা হুবনয়া চে দুইজন ইিাি খলি খলি চগিলা, এিাি 

একজনি নাম অইললা আব্রিয়াি, এন ভাইি নাম সাইমন-বপতি।  14 অউ 

আব্রিয়ালি পয়লা তান ভাই সাইমনলি তুকাইয়া িাি কবিয়া কইলা, 

“ভাইিাি হুনলিাবন, আমিা চতা আল-মসীলি চিখবি।” আল-মসীি মাবন 

অইললা আল্াি চখলাফবত পাওয়া জন  24 আব্রিয়ালি সাইমনলি লইয়া ইিাি 

চগলি আইলা। ইিায় সাইমনি িায় �াইয়া কইলা, “তুবম চতা সাইমন বিন 

ইউহান্া, অইলল অখন থাবক তুমালি ককফা নালম ডাকা অইলিা।” ককফা 

মাবন বপতি, িা পাথি।

 34 িািি বিন ইিায় বনয়ত কিলা, গাবলল বজলাত োইতাবগ। অউ সময় 

তাইন বফবলফলি চিখলা, চিবখয়া কইলা, “ও বফবলফ আও, আইয়া আমাি 

উম্মত অও।”  44 বফবলফ আিলা িায়ত-িয়িা গাউি মানুষ। আব্রিয়াি আি 

বপতিি িাবড়ও আবিল অউ গাউত।  54 বফবললফ নথলনললি তুকাইয়া িাি 

কবিয়া কইলা, “মুিা নিীি চতৌিাত বকতালিা আি আিমাবন নিী অকলি 

িবহফাত চেন কথা চলখা আলি, আমিা চতা তানলি চিখবি। তাইন চতা 

নািািত গাউি ইিা, তান িাফি নাম ইউিুফ।”  64 ইখান হুবনয়া নথলনলল 

বফবলফলি কইলা, “িুত! নািািত থাবক ভালা কুন্া িািয় বন?” বফবললফ 

কইলা, “চত আইয়া চিলখা।”

 74 ইিায় চিখলা, নথলনল তান চগলি আইিা, চিবখয়া কইলা, “অউ 

চিখিায়বন একজন খাবট ইসিাইবল। তাি মালজ কুনু িুদেুি-মুদেুি নাই।” 

 84 চতউ নথলনলল ইিালি বজকাইলা, “আপলন আমালি চকমলন ব�নলা?” 

ইিায় জুয়াপ বিলা, “হুলনা, তুমালি ডাবকিাি আলগ তুবম চেিলা হউ ডুমিা 

গািি তলল আিলায়, হউ সময় আবম তুমালি চিখবি।”  94 ইখান হুবনয়া 

নথলনলল ইিালি কইলা, “হুজুি, আপলনউ চতা ইিনুল্া, আল্াি খাি 

মায়াি জন। আপলনউ িবন ইসিাইলি িািশা।”  05 ইিায় তানলি কইলা, 

“তুমালি হউ ডুমিা গািি তলল চিখবি অখান কওয়ায় তুবম ইমান আনলায় 
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বন? হুলনা, এিথাবকও আলিা িউত িড় িড় চকিামবত তুবম চিখিায়লন।” 

 15 িালি ইিায় কইলা, “আবম তুমিালি হক কথা কইিাম, তুমিা চিখিায় 

চিলহস্ খুবললগলি, আি আল্াি বফবিস্া অকল আবম বিন-আিমি উপলি 

উঠা-লামা কিিা।”

আল-মসীি তিবলগ আি চকিামবত কামি িয়ান 

(২:১-১২:৫০)

হজিত ইিায় পাবনলি আংগুিি শিিত িানাইলা

2 
 এি দুইবিন িালি গাবলল বজলাি কান্া গাউত এক বিয়া আবিল। 

হজিত ইিাি মা অউ বিয়াত আিলা। 2 অউ বিয়াত ইিা আি তান 

সাহাবি অকললও িাওত পাইিলা। 3 বিয়াি অনুষ্ালনা চেিলা আংগুিি 

শিিত ফুড়াই চগল, অউ সময় ইিাি মায় ইিালি কইলা, “এিাি আংগুিি 

শিিত চশষ অইলগলি।” 4 ইিায় তান মালি কইলা, “মাই চগা, ইতা চতা 

আমাি বিষয় নায়। অখনও আমাি সময় অইলি না।” 5 অইলল তান মায় 

খাবিমিাি অকললি কইলা, “ওিা, তাইন চেতা কইন, অতাউ কলিা।”

6 ইহুবিি শবিয়ত মাবফক অজু কিাি লাবগ বহলনা পাথিি িয়টা গামলা 

আবিল। ইতা এলকাটাত অনুমান দুই-বতন মন পাবন িিলতা। 7 ইিায় 

খাবিমিাি অকললি কইলা, “অউ গামলাইলন্া পাবন ভলিা।” চতউ তািা 

ইগুইন চটলপ-চটলপ ভবি বিল। 8 িালি তাইন কইলা, “অনথাবক থুড়া পাবন 

বনয়া পিিান িািুব�জিলি চিও।” চতউ তািা অলাউ কিললা। 9 িািুব�জিলয় 

অউ পাবন খাইয়া চিখলা, ইতা চতা আংগুিি শিিত। অইলল ই শিিত 

কুয়াই থাবক আইললা, ইখান তাইন জানতা না। খাবল খাবিমিাি অকলল 

জানলতা। এিলাবগ িািুব�জিলয় বিয়াি নশালি ডাবকয়া কইলা,  01 “পয়লা 

হকললউ মানষলি খাবট শিিত খাইলত চিয়। মানলষ ইচ্ামলতা খাওয়াি 

িালি চেিলা চশষ অইোয়, অউ সময় চে শিিত চিয়, ইতা পয়লা থাবক 

বকিু চভজাল থালক। অইলল তুবম খাবট শিিত অখনও িাখলিা।”

 11 হজিত ইিায় গাবলল বজলাি কান্া গাউত বনশানা বহসালি অউ 

পয়লা চকিামবত চিখাইয়া বনজি মবহমা জাইি কিলা। ইতা চিবখয়া 

সাহাবি অকলল তান উপলি ইমান আনলা।
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 21 এিিালি ইিায় তান মা, ভাইয়াইন আি সাহাবি অকললি লইয়া 

কফিনাহুম টাউলনা চগলা, বগয়া কয়বিন হলনা িইলা।

চজরুজাললম িায়তুল-মুকাদ্দলিা ইিা আল-মসী

 31 ইহুবিি আজাবি ইি ঘনাই চগলল ইিা চজরুজাললম টাউলনা আইলা। 

 41 চজরুজালললমা আইয়া তাইন চিখলা, পবিত্র িায়তুল-মুকাদ্দি কািা ঘিি 

সীমানাত কুিিাবনি গরু, চমড়া আি পালিা চি�া-বকনা �ললি, আি চটকাি 

িাট্াি কািিাবি অকলও িই িইিইন।  51 ইতা চিবখয়া তাইন িবড় বিয়া 

একটা �ািুক িানাইলা, আি �ািুক বিয়া হকল গরু-চমড়া আি মানষলি 

ইনথলন চখিাই বিলা। আি চটকাি িাট্াি কািিাবি অকলি চটকা-পয়সা 

বিতিাইয়া, তািাি চকশ িাক্স উল্াইয়া ফালাইলা।  61 পালিা চি�িা 

অকললি ইিায় কইলা, “ইনথলন হক্কলতা হিাও। আমাি িাফি ঘিলি 

িাজাি িানাইও না।”  71 অউ সময় পাক বকতািি অউ কথা সাহাবি অকলি 

মলনা অইলগল, “তুমাি ঘিি লাবগ আমাি চে মহবিত, অউ মহবিলতউ 

আমাি বিলি মালজ আগুবনি লাখান জললি।”

 81 ইিাি ই কামি লাবগ ইহুবি চনতা অকলল তানলি বজকাইলা, “ইতা 

কিাি অবিকাি চে তুমাি আলি, তাি পিমান বহসালি তুবম কুন চকিামবত 

চিখাইিায়?”  91 তাইন জুয়াপ বিলা, “আপনািা অউ কািা ঘি ভাংবগলাউক্কা, 

আবম বতন বিনি বভতলি বহিিাি তুলমু।”  02 ইখান হুবনয়া তািা কইলা, 

“ই এিািত-খানা িানাইলত িয়�াবল্শ িিি লাগবিল, আি তুবম বকতা 

বতন বিনি বভতলি িানাইবলিায় বন?”  12 অইলল ইিায় ইলনা আল্াি ঘি 

িললত বনজি শবিলি কথাউ কইিইন।  22 এিলাবগ ইিা মিা থাবক বজদো 

অওয়াি িালি সাহাবি অকলি মলনা অইবিল, তাইন অউ কথাউ কইিলা। 

চতউ সাহাবি অকলল পাক বকতািি কথা আি ইিায় চেতা কইিলা, অতা 

এবকন কিলা।

 32 আজাবি ইিি সময় ইিায় চজরুজাললম িইয়া চেতা চকিামবত 

কাম কিবিলা, ইতা চিবখয়া িউত মানলষ তান উপলি ইমান আনললা। 

 42 অইলল ইিায় বনজলি তািাি চগলি িিা বিলা না, কািন তাইন হকল 

মানষলি ব�নতা।  52 মানষি চিয়াপালি তান কুনু সাবষিি জরুি আবিল 

না, তাইন এিাি বিলি খিি জানতা।
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নয়া জনম আি এবকনি চিয়াপালি তাবলম

3 
 ফবিবশ অকলি মালজ নীকিীম নালম ইহুবি অকলি একজন 

চনতা আিলা। 2 একবিন িাইত তাইন আইয়া ইিালি কইলা, 

“হুজুি, আমিা জাবন, আপলন একজন উস্াি বহসালি আল্াি চগি থাবক 

আইিইন। আপলন চেতা চকিামবত কাম কিিা, আল্া ললগ না থাকলল চকউ 

ইতা কিলতা পালি না।” 3 তাইন নীকিীমলি কইলা, “আবম আপনালি 

হািাউ কইিাম, নয়া কবি জনম না লইলল চকউ আল্াি িািশাই চিলখ 

না।” 4 চতউ নীকিীলম তানলি কইলা, “মানুষ িুড়া অইলগলল বহিিাি 

জনম লয় বকলা? দুিিা িাি মাি চপলটা হামাইয়া জনম লয় বন?” 

5 ইিায় জুয়াপ বিলা, “আবম আপনালি হািাউ কইিাম, পাবন আি 

পাক রুহ থাবক জনম না অইলল চকউ আল্াি িািশাইত হামাইলতা পালি 

না। 6 িক্ত-মাংস থাবক চেতাি জনম, ইতা চতা খাবল িক্ত-মাংস। আি 

পাক রুহ থাবক চেতাি জনম, ইতা রুহ। 7 আবম চে আপনালি কইলাম, 

নয়া কবি জনম লওয়া জরুি, এলত তাইজ্জুি অইিা না। 8 িাতাস তাি 

চেিায় ইচ্া অিায় োয়, আি আপলন তাি আওয়াজ হুনইন, অইলল কই 

থাবক আয় আি কই োয়, ইখান জানইন না। চত পাক রুহ থাবক চেিাি 

জনম অইলি, তািাি চিলায়ও অলাখান অয়।”

9 নীকিীলম ইিালি বজকাইলা, “ইকটা বকলা অইলতা পালি?”  01 ইিায় 

জুয়াপ বিলা, “আপলন িবন ইসিাইলি উস্াি অইয়াও ইতা িুজইন না 

বন?  11 আপনালি হািাউ কইিাম, আমিা চেতা জাবন অখানউ কই, আি 

চেতা চিখবি অউ চিয়াপালি সাবষি চিই। অইলল আপনািা আমিাি সাবষি 

মানইন না।  21 আবম আপনািালি দুবনয়াবি চিয়াপালি কইলল চেিলা এবকন 

কিইন না, চত চিলহবস্ চিয়াপালি কইলল বকলা এবকন কিিা?  31 চেইন 

চিলহলস্া থাকইন আি চিলহস্ থাবক আইিইন, হউ বিন-আিম িাড়া আি 

চকউ চিলহলস্া উঠিইন না।

 41 “মরুভুবমি মালজ মুিা নিীলয় চেলা হাফলি উ�াত তুলবিলা, অলা 

আবম বিন-আিমলিও উ�াত তুলা অইলিা।  51 োলত চে জলন আমাি উপলি 

ইমান আলন, চহ আলখবি বজলদেবগ হাবিল কলি।  61 আল্া পালক দুবনয়াি 

মানষলি অলতা চিবশ মায়া কিলা, ই মায়াি খাবতলি তান খাি মায়াি 
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জনলি িান কিলা। চে মানলষ অউ মায়াি জনি উপলি ইমান আলন, চহ 

বিনাশ অয় না, িিং আলখবি বজলদেবগ হাবিল কলি।

 71 “আল্ায় মানষলি দুবষ পিমান কিাি লাবগ তান মায়াি জনলি 

দুবনয়াত পাঠাইিইন না। অউ মায়াি জনি খাবতলি মানলষ োলত নাজাত 

পায়, এিলাবগউ পাঠাইিইন।  81 চে জলন অউ মায়াি জনি উপলি ইমান 

আলন, তাি কুনু বি�াি অয় না, অইলল চে ইমান আলন না, তালি আলগউ 

দুবষ সাইিলস্া কিা অইলগলি। কািন আল্াি একমাত্র মায়াি জন, ইিনুল্াি 

উপলি চহ ইমান আনলি না।  91 তালি দুবষ সাইিলস্া কিা অইলি, কািন 

দুবনয়াত নুি জাইি অইলি। অইলল মানষি িি কামি লাবগ নুি থাবক 

আদোইিলি চিবশ ভালা পাইলি।  02 চে মানলষ িি কাম কলি, চহ নুিলি 

বঘন্ায়, তাি িি কাম অকল জাইি অইবেলিা কবি চহ নুিি চগলি আয় না। 

 12 অইলল চে জন হক-হালাবলি পলথ �লল, চহ নুিি চগলি আয়, োলত তাি 

হকল কাম আল্াি মুনশা মাবফক অইলি কবি পিমান অয়।”

এবহয়া নিীলয় ইিাি চিয়াপালি কইিা

 22 এিিালি হজিত ইিা আি সাহাবি অকল এহুবিয়া এলাকাত আইলা। 

বহলনা তাইন সাহাবি অকলি ললগ বকিু বিন কাটাইলা আি মানষলি চতৌিাি 

চগািল কিাইলা।  32 অউ সময় শাবলম নামি এক গাউি কাদোত ঐলনান 

নালম এক জাগাত এবহয়ায়ও চতৌিাি চগািল কিাবনত আিলা। হউ জাগাত 

িউত পাবন থাকায় িলল িলল মানুষ আইয়া চতৌিাি চগািল লইলা। 

 42 এবহয়া নিীলি অউ সময়ও চজললা িবদে কিা অইলি না।

 52 অউ সময় শবিয়ত মাবফক পাক-িাফ অওয়াি চিয়াপাি লইয়া, 

এবহয়া নিীি উম্মত অকলল ইহুবিি এক আবলমি ললগ তকজি লাগাই বিলা। 

 62 িালি তাইন-তাইন হজিত এবহয়াি চগলি আইয়া কইলা, “হুজুি, চেইন 

জিজিান গাঙ্গি হপালিা আপনাি ললগ আিলা, আি োি চিয়াপালি আপলন 

সাবষি বিিলা, চিখিাবন, হকল মানুষ তান চগলি োইিাবগ আি তাইন 

এিালি চতৌিাি চগািল বিিা।”  72 ইখান হুবনয়া এবহয়ায় কইলা, “চিলহস্ 

থাবক চিওয়া না অইলল চকউ কুন্া পায় না।  82 তুমিাউ চতা হুনলিা, আবম 

কইবি, আবম আল-মসী নায়, অইলল তান আলগ আমালি পাঠাবন অইলি। 

 92 োি চগলি কইনালি বিয়া চিওয়া অয়, এইনউ নশা। নশাি দুলস্ খাবল 
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উিাইয়া নশাি মাত হুনইন আি তান গলাি আওয়াজ হুবনয়া খুবশ অইন। 

অউ লাখান আমাি খুবশও আইজ পুিা অইললা।  03 তানলি িড় অইলত 

অইলিা আি আবম হবি োইতাম অইলিা।”

চিলহস্ থাবক চেইন আইিইন

 13 চেইন উপি থাবক আইন, এইন হকলি উপলি। অইলল চে দুবনয়া 

থাবক আয়, চহ চতা দুবনয়াি, চহ দুবনয়াবি মাতউ মালত। চেইন চিলহস্ 

থাবক আইন, তান আসন হকলি উপলি।  23 তাইন হলনা চেতা চিখিইন 

আি হুনিইন, অতাি সাবষিউ চিইন। চকউ তান সাবষি মালন না।  33 অইলল 

চে জলন তান সাবষি কিুল কিলি, চহ অখান বিয়াউ পিমান কলি, আল্াি 

কালামউ হািা।  43 আল্ায় চেনলি পাঠাইিইন, তাইন আল্াি কালামউ 

িাতাইন, কািন আল্ায় তানলি পুিাপুি কবিয়া পাক রুহ িান কিইন। 

 53 িালফ তান পুতলি, মাবন তান খাি মায়াি জনলি মায়া কিইন আি 

তান আলতাউ হকলতা বিিইন।  63 চে মানলষ আল্াি খাি মায়াি জনি 

উপলি ইমান আনলি, চহ আলখবি বজলদেবগ পাইবললি। অইলল চে তানলি 

মালন না, চহ কুনুমলন্উ আলখি পাইলতা নায় িিং তাি উপলি আল্াি 

গজি পড়ি।

শমবিয়াি চিবটি ইমান

4 
 ফবিবশ অকলল হুনলা, হজিত ইিায় এবহয়া নিী থাবক চিবশ 

মানষলি তান উম্মত িানাইিইন, আি চতৌিাি চগািল কিাইিা। 

2 অইলল ইিায় বনলজ চতৌিাি চগািল কিাইিা না, তান উম্মত অকললউ 

কিাইিা। 3 হজিত ইিায় ই খিি পাইয়া, এহুবিয়া বজলা িাবড়য়া বহিিাি 

গাবলল বজলাত োওয়াি লাবগ িওয়ানা অইলা। 4 োওয়াি কাললা তানলি 

শমবিয়াি মাজবি োওয়া লাগবিল। 5 পলথা তাইন শমবিয়াি শুখাি নামি 

এক গাউি িালিা আইলা। হজিত ইয়াকুলি তান পুয়া ইউিুফলি চে জবমন 

িান কিিলা, অউ জবমন খান আবিল হউ গাউি িালিা। 6 ই জবমলনা 

হজিত ইয়াকুিি কুয়া আবিল। ইিা আটলত আটলত চহিান অইয়া অউ 

কুয়াি কািাত বজিাইলা। অউ সময় অনুমান দুইফি অইলগলি।
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7- 8 এিমালজ শমবিয়া জাবতি এক চিবটলয় পাবন তুলাত আইললা, 

আি কুয়াি কািাত ইিা একলা আিলা, কািন তান সাহাবি অকল খাবন-পাবন 

লওয়াি লাবগ িাজালিা চগিলাবগ। ইিায় তাইলি কইলা, “ও মাই, আমালি 

থুড়া পাবন খাওয়াউক্কা।” 9 চিবটলয় কইললা, “আবম চতা শমবিয়া জাবতি 

মানুষ। আপলন একজন ইহুবি অইয়া আমাি চগলি পাবন �াইিা বকলা?” 

চিবটলয় ইখান কইললা, কািন শমবিয়া জাবতি ললগ ইহুবি মানষি কুনুজাত 

বমল-বমশ িা �লা-বফিা আবিল না।  01 ইিায় তাইলি কইলা, “তুবম েুবি 

জানতায় আল্াি িান বকতা, আি চক তুমাি চগলি পাবন �াইিা, চত তুবম 

বনলজউ তান চগলি পাবন �াইলায় অলন, আি তাইন তুমালি বজদো পাবন 

বিলা অলন।”  11 চিবটলয় কইললা, “িাি, আপনাি চগলি চতা পাবন তুলাি 

কুন্া নাই, আি ই কুয়াও গইন। চত বজদো পাবন কুয়াই থাবক পাইলা? 

 21 আপলন কুনু আমিাি মুল- মুিববি ইয়াকুি নিী থাবক িড় বন? তাইনউ 

আমিাি লাবগ ই কুয়া খুবিিলা। তাইন আি তান পুয়াইলন্ও অউ কুয়াি 

পাবন খাইতা, আি তান পশুি পাললিও খাওয়াইতা।”

 31 চতউ ইিায় কইলা, “চে জলন ই কুয়াি পাবন খাইলিা, তাি 

বহিিাি বপয়াি লাগলিা।  41 অইলল আমাি চিওয়া পাবন চে খাইলিা, তাি 

কুনু সময়উ বপয়াি লাগলতা নায়। িিং ই পাবন তাি বিলি মালজ ঝিনাি 

লাখান উথবলয়া উঠলিা আি আলখবি বজলদেবগ িান কিলিা।”  51 চতউ 

চিবটলয় ইিালি কইললা, “হুজুি, চত আমালিও হউ পাবন চিউক্কা, োলত 

আমাি বপয়াি না লালগ, আি পাবনি লাবগ ইলনা আওয়া না লালগ।”

 61 ইিায় চিবটলি কইলা, “চত োও, তুমাি জামাইলি অলনা লইয়া 

আও।”  71 চিবটলয় কইললা, “িাি, আমাি চতা কুনু জামাই নাই।” ইিায় 

কইলা, “তুবম বঠকউ কইলিা, তুমাি জামাই নাই।  81 কািন এি আলগ চতা 

তুমাি পা� জন জামাই অইলগিইন, আি অখন চে তুমাি ললগ আলি, চহ 

তুমাি জামাই নায়। তুবম হািা কথাউ কইলায়।”  91 ইখান হুবনয়া চিবটলয় 

ইিালি কইললা, “হুজুি, অখন আবম িুজলাম, আপলন একজন নিী। 

 02 আমিাি িাফ-িািাইলন্ অউ পাড়ি উপলিউ এিািত কিতা, অইলল 

আপনািা কইন, চজরুজালললমাউ মানষি এিািত কিা উব�ত।”

 12 ইিায় তানলি কইলা, “হলুনা, আমাি মাতখান এবকন কলিা। চিবখও, 

অউলা সময় আইলিা চেিলা তমুিা ই পাড়ি উপলি, িা চজরুজাললমি 

কুনখুালনা, গাইবি িাফ আল্াি এিািত কিতায় নায়।  22 তমুিা োলি ব�লনা 
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না, তাি এিািত কলিা, অইলল আমিা োন এিািত কবি, তানলি আমিা 

ব�বন। জালনা বন, নাজাতি পথ চতা ইহবুি অকলি মাজবিউ আইলি।  32 হলুনা, 

অলা সময় আইলিা, িিং অখনউ আইলচ্, চেিলা আসল এিািতকাবি অকলল 

হক্কাবন রুলহ গাইবি িাফ আল্াি এিািত কিিা। গাইবি িালফও অলাখান 

এিািতকাবিি তালাশ কিইন।  42 আল্াতালা অইলাবগ রুহ, এিলাবগ োিা 

তান এিািত কিিা, তািা হক্কাবন রুলহ তান এিািত কিা লাগলিা।”

 52 িালি অউ চিবটলয় কইললা, “আবম জাবন, আল-মসী আইিা। তাইন 

আইয়া হকলতা আমিালি জানাইিা।”  62 ইিায় অউ চিবটলি কইলা, “আবমউ 

চহইন, চেইন অখন তুমাি ললগ মাবতিা।”

 72 অউ সময় সাহাবি অকলল আইয়া চিখলা, ইিায় এক চিবটি ললগ 

মাবতিা, চিবখয়া তািা তাইজ্জুি অইলগলা। তা-ও তািা চকউ বজকাইলা 

না, আপলন বকতা �াইিা িা এন ললগ মাবতিা চকলন।  82 িালি চিবটলয় 

তাইি কখলা থইয়া গাউি মানষলি বগয়া কইললা,  92 “তুমিা আইয়া 

একজনলি চিবখ োও। আমাি বজলদেবগত চেতা কিবি, ইতা হকলতাউ 

তাইন কইবলিইন। চত তাইনউ বকতা হউ আল-মসী বন?”  03 ইতা হুবনয়া 

গাউি মানুষ িািইয়া ইিাি চগলি আওয়া িিলা।

 13 িালি তান সাহাবি অকলল তানলি অনুলিাি কবি কইলা, “হুজুি, 

কুন্া খাউক্কা।”  23 তাইন কইলা, “আমাি চগলি ইলা খাবন আলি, চে 

খাবনি চিয়াপালি তুমিা জালনা না।”  33 ইখান হুবনয়া সাহাবি অকলল 

এলক-অইলনযে বজকাইলা, “চত তানলি চকউ কুনু খাবন আবনয়া বিলি না 

বকতা?”  43 চতউ ইিায় তািালি কইলা, “চেইন আমালি চিবজিইন, তান 

মবজজি মাবফক তান কাম পুিা কিাউ আমাি খাবন।

 53 “তুমিা কও না বন, ‘আি �াইি মাস িালিউ ফসল কাটাি সময় 

আইলিা’? অইলল আবম তুমিালি কইিাম, ভালা কবি একিাি চখলতবি 

�াইয়া চিলখা, ফসল পাবকয়া কাটাি জুকা অইলগলি।  63 ফসল কাটিায় 

অখনউ চিতন পাইিা আি আলখিি লাবগ ফসল িলা কিিা। এিলাবগ 

চেইন জালা িাইন চিইন আি চেইন ফসল কাটইন, দুইও জন হমান 

খুবশ অইন।  73 এলত অউ বিলল্খি পিমান অয়, ‘একজলন িাইন চিইন, 

আিক জলন কাটইন।’  83 আবমও তুমিালি অলা ফসল কাটাত পাঠাইবি, 

চে ফসলি লাবগ তুমিা চমনত কিলিা না। অইনযে মানলষ চমনত কিলি 

আি তুমিা অউ চমনতি ফসল কাবটলিা।”
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 93 চে চিবটি বজলদেবগি হকলতা ইিায় কইবলিইন, অউ চিবটি সাবষি 

হুবনয়া হউ গাউি িউত শমবিয়া মানলষ ইিাি উপলি ইমান আনলা। 

 04 তািা ইিালি বগয়া বমনত কবি কইলা, তািাি অখালনা িইিাি লাবগ। 

এিিায় তাইন দুই বিন হলনা িইলা।  14 অউ সময় তান তাবলম হুবনয়া 

আলিা িউত মানলষ ইমান আনলা।  24 আি গাউি মানলষ অউ চিবটলি 

কইলা, “তুমাি কথায় আমিা ইমান আনবি না, আমিা বনলজউ তান মাত 

হুবনয়া িুজতাম পািবি, এইনউ জগতি আসল তিালনআলা।”

হজিত ইিাি দুিিা চকিামবত

 34 শমবিয়াত দুইবিন িইয়া হাবি হজিত ইিা বনজি িাবড় গাবলল বজলাত 

চগলাবগ।  44 েুবিও তাইন আলগ কইিলা, কুনু নিীলিউ বনজি চিলশা িাম 

চিওয়া অয় না,  54 চতিউ অউ সময় তািা তানলি কিুল কিলা। কািন 

ইিি সময় ইিায় চজরুজালললমা চেতা চকিামবত চিখাইিলা, গাবললি 

মানুষ হলনা থাকায় তািা ইতা চিখিলা কবি তাইন গাবলললা আইলল তািা 

কিুল কিলা।

 64 িালি ইিা বহিিাি গাবললি কান্া গাউত চগলা। অলনাউ তাইন 

পাবনলি আঙ্গুিি শিিত িানাইিলা। কফিনাহুম টাউলনা এক সিকাবি 

অবফসািি পুয়া খুি চিমাি আবিল।  74 হজিত ইিা এহুবিয়া থাবক 

গাবলল আইিইন হুবনয়া, অউ অবফসাি তান চগলি বগয়া বমনত কিলা, 

তাইন োনু কফিনাহুম বগয়া এন পুয়াগুলি ভালা কিইন। অউ সময় তান 

পুয়া মিাি পবথ অইলগবিল।

 84 ইিায় অউ অবফসািলি কইলা, “কুনু বনশানা িা চকিামবত কাম না 

চিখলল আপনািা কুনুমলন্উ ইমান আনতা নায়।”  94 চতউ অবফসালি কইলা, 

“হুজুি, িয়াকবি জলবি আউক্কা, পুয়াগুি জান থাকলত আউক্কা।”  05 ইিায় 

তানলি কইলা, “আপলন োউক্কাবগ, আপনাি পুয়া ভালা অইলগলি।” ইিাি 

কথা এবকন কবিয়া এইন চগলাবগ।

 15 হািাউ, হউ অবফসাি িাবড়ত োওয়াি পলথ তান গুলাম অকলল 

আইয়া খিি কইললা, “িাি, আপনাি পুয়াি চিমাি কবমলগলি।”  25 তাইন 

এিালি বজকাইলা, “চহ কুন সময় ভালা অইলি?” তািা কইলা, “কাইল 

দুইফি থাবক তান তাপ িাবড় বিলি।”  35 চতউ অবফসািি মলনা অইললা, 
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বঠক দুইফবি িালা ইিায় তানলি কইিলা, “আপলন োউক্কাবগ, আপনাি 

পুয়া ভালা অইলগলি।” এিলাবগ অউ অবফসাি আি তান পবিিািি হকলল 

ইিাি উপলি ইমান আনলা।  45 হজিত ইিা এহুবিয়া থলন গাবলললা আওয়াি 

িালি অউ দুিিা চকিামবত বনশানা চিখাইলা।

ইিায় আটবতশ িিিি চিমাবিলি ভালা কিলা

5 
 ইতাি িালি ইহুবি অকলি ইিি সময় আইলল ইিা চজরুজালললমা 

চগলাবগ। 2 চজরুজালললমা চমড়া-িিজাি কাদোত একটা পুিবক 

আবিল, অউ পুিবকত বসবড় িাদো পা�খান ঘাট আবিল, পাল�া ঘাটি উপলি 

পা� খান িাউবন। ইিিাবন ভাষায় ই পুিবকি নাম িায়ত-িিা। 3 অউ ঘালটা 

িউত জাতি চিমাবি পবড় িইলতা। লুলা-চলংড়া, আদো, আি চিমালি 

চেিাি শবিল এলক্কিালি হুকাই চগলি, তািাও অলনা িইলতা।

4 মালজ মালজ একজন বফবিস্া আইয়া অউ পুিবকি পাবন লাড়াইতা, 

লাড়াবনি িালিউ পয়লা চে জন পাবনত লামলতা, তাি েলতা িড় চিমাি 

অউক ভালা অইবেলতা। এিিায় অউ চিমাবি অকলল পাবন লাড়াবনি আশায় 

অলনা পবড় িইলতা।

5 এিাি মালজ অলা একজন চিমাবি আবিল, চে চিটা আটবতশ িিি 

থাবক চিমাি। 6 িউত বিন থাবক চহ অলনা পবড় িইলি হুবনয়া ইিায় তালি 

বজকাইলা, “বকতািা, তুমাি ইচ্াবন তুবম ভালা অইবেতায়?” 7 চিটায় 

কইললা, “হুজুি, আমাি চতা ইলা চকউ নাই, চেইন পাবন লাড়াবনি ললগ 

ললগউ আমালি পুিবকত লামাইলতা। আবম লামলত লামলত আিক জন 

বগয়া লাবম োয়।” 8 ইিায় এলি কইলা, “চত উলঠা, তুমাি বিিনা লইয়া 

আটা-�লা কলিা।” 9 ললগ ললগউ অউ চিমাবি ভালা অইলগল, আি তাি 

বিিনা তুবলয়া �লা-বফিা কিললা।

বহ বিন আবিল জুম্মািাি, জুম্মািালি কুনুজাত কাম কিা জাইজ নায়। 

 01 এিিায় ইহুবি চনতা অকলল অউ চিটালি কইলা, “আইজ চতা জুম্মািাি, 

চত আইজ তুমাি বিিনা তুবলয়া চনওয়া জাইজ নায়।”  11 অইলল চহ কইললা, 

“চেইন আমালি ভালা কিিইন, তাইনউ আমালি কইলা, উলঠা, তুমাি বিিনা 

লইয়া আটা-�লা কলিা।”  21 চতউ চনতা অকলল চিটালি বজকাইলা, “অউ 

মানুষগু চখগু, চেবগলয় তুমালি কইলি, বিিনা লইয়া �লা-বফিা কিতায়?” 
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 31 অইলল অউ চিটায় চতা জানলতা না, তাইন চক, বহ জাগাত িউত মানলষ 

বভড় কবিবলিইন চিবখয়া, ইিা বহনথলন চগিলাবগ।

 41 িালি ইিায় অউ চিটালি িায়তুল-মুকাদ্দলিা পাইয়া কইলা, “হুলনা, 

তুবম চতা চিমাি থাবক ভালা অইলগলিা। চত আি কুনু গুনা কবিও না, োলত 

তুমাি সিজিনাশ না অয়।”  51 চতউ অউ চিটায় বগয়া ইহুবি চনতা অকললি 

কইললা, তালি চেইন ভালা কিিইন, এন নাম ইিা।

হজিত ইিাি আল্াই এখবতয়াি

 61 ইিায় জুম্মািালি চিমাবিলি ভালা কিায় ইহুবি চনতা অকলল তানলি 

মাবিবলতা �াইলা।  71 অইলল ইিায় তািালি কইলা, “হুলনা, আমাি গাইবি 

িালফ হালমশা কাম কিিা আি আবমও কিিাম।”  81 ইখান হুবনয়া তািা 

তানলি জালন মািাি লাবগ আলিা গিম অইয়া পথ তুকাবনত িইলা। তািা 

মলনা কিবিল, তাইন খাবল জুম্মািািি বনয়ম ভাংবগিইন না, তাইন আল্া 

পাকলি িাফ ডাবকয়া বশবিবকও কিিইন।

 91 এিলাবগ তাইন অউ চনতা অকললি কইলা, “আবম বনবচ্ত হক 

কথা কইিাম, পুলত চতা বনলজ বনলজ কুন্া কিতা পািইন না, অইলল তান 

িাফলি চেতা কাম কিাত চিখইন, তাইন খাবল অতাউ কিইন, িালফ চেতা 

কিইন, পুলতও চতা অতা কিইন।  02 িালফ তান পুতলি মায়া কিইন আি 

তাইন বনলজ চে কাম কিইন, ইতা হকলতাউ পুতলি চিখাইন। আি ইতা 

থাবক আলিা িড় িড় কুিিবত কাম পুতলি চিখাইিা, চেতা চিবখয়া আপনািা 

তাইজ্জুি অইবেিা।  12 িালফ চেলা মুিজিালি বজদো কবি তুলইন, পুলতও অউলা 

চেিালি ইচ্া বজলদেবগ িান কিইন।  22 িালফ চকউিি বি�ািও কিইন 

না, তান হকল বি�ািি ভাি পুতি আলতা বিিইন,  32 োলত িাফলি চেলা 

হকলল ইজ্জত কলি, অউলা পুতলিও ইজ্জত কলি। পুতলি চে ইজ্জত কলি 

না, চহ আসলল হউ িাফলিও ইজ্জত কলি না, চেইন ই পুতলি চিবজিইন।

 42 “আবম আপনািালি হািা কথা কইিাম, চে জলন আমাি কালাম হুলন 

আি চেইন আমালি পাঠাইিইন তান উপলি ইমান আলন, চহ চতা আলখবি 

বজলদেবগ পাইবললি। তালি আি দুবষ সাইিলস্া কিা অইলতা নায়। চহ চতা 

মউত থাবক বজলদেবগত পাবড় বিলাইলি।  52 আি আবম হািাউ কইিাম, 

ইলা এক জমানা আইলিা, িিং অখনউ আইলচ্, চেিলা মুিজিা অকলল 
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আবম ইিনুল্াি গলাি আওয়াজ হুনিা, আি োিা হুনিা তািা বজদো 

অইিা।  62 ইতাি কািন অইললা, িাফ বনলজ চেলা বজলদেবগি মাবলক, 

তান পুতলিও অউলা বজলদেবগি মাবলকানা বিিইন।  72 িালফ পুতলি 

মানষি বি�াি কিাি এখবতয়াি বিিইন, কািন এইনউ চতা বিন-আিম। 

 82 চত ইতা হুবনয়া আপনািা তাইজ্জুি অইিা না, জানইনবন, অউলা সময় 

আইওি, চেিলা আল্াি পুতি গলাি আওয়াজ হুবনয়া মুিজিা অকল কয়িি 

থাবক িািইয়া আইিা।  92 আি চেিা চনক কাম কিিইন, তািা চিলহবস্ 

বজলদেবগ পাওয়াি লাবগ উঠিা, অইলল চেিা নাফিমাবনি মালজ বজলদেবগ 

কাটাইলি, তািা উঠিা সাজা পাওয়াি লাবগ।

 03 “আবম চতা বনলজ বনলজ কুন্া কিতাম পাবি না, আবম চেলা হবুন অলা 

বি�াি কবি। আবম হক বি�াি কবি, কািন আবম আমাি বনজি ইচ্ায় কাম 

কিতাম �াই না, খাবল চেইন আমালি পাঠাইিইন তান মবজজি পিুা কিতাম �াই।

বনজি চিয়াপালি হজিত ইিা

 13 “আবম েুবি বনজি চিয়াপালি বনলজ সাবষি চিই, চত ই সাবষি সবঠক 

নায়।  23 অইলল দুিিা জলনও আমাি চিয়াপালি সাবষি বিিা, আি আবম 

জাবন, তাইন চে সাবষি বিিা, ইতা হািা।  33 আপনািা চতা এবহয়া নিীি চগলি 

খিবিয়া পাঠাইয়া বজকাইিইন, তাইনও হকি পলষি সাবষি বিিইন।  43 আি 

আবম কুনু মানষি সাবষিি উপলি ভিসা কবি না, অইলল আপনািা োলত 

নাজাত পাইয়া জান িা�াইতা পািইন, এিিায় ইতা কইিাম।  53 হজিত 

এবহয়াউ আিলা হউ জালাইল মুশাল, চে মুশালল ফি বিবিল। আপনািাও 

থুড়া কয়বিন অউ মুশালি ফিি মালজ খুবশ কিলত িাবজ অইিলা।

 63 “অইলল এবহয়া নিীি সাবষি থলনও আলিা িড় সাবষি আমাি আলি, 

কািন আমাি গাইবি িালফ চে কামি লাবগ আমালি পাঠাইিইন, আবম অতাউ 

কিিাম। আি অউ কামি সাবষিলয়উ িুজা োয়, আমালি আমাি গাইবি 

িালফ চিবজিইন।  73 তাইনউ চতা হউ িািা, চেইন আমালি পাঠাইিইন, 

তাইন বনলজও আমাি চিয়াপালি সাবষি বিিইন। আপনািা কুনু সময় তান 

গলাি আওয়াজ হুনিইন না, আি তানলি চিখিইনও না।  83 এিাড়া তান 

কালাম চতা আপনািাি বিললা িয় না, কািন তাইন োলি পাঠাইিইন, এন 

উপলি আপনািা ইমান আনইন না।
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 93 “আপনািা চতা খুি মন বিয়া আিমাবন বকতাি বতলাওত কিইন, 

মলনা কিইন ইতা বতলাওত কিলল আলখবি বজলদেবগ পাইিা। অইলল অউ 

বকতালিউ চতা আমাি চিয়াপালি সাবষি চিয়।  04 এিিালিও আপনািা 

বজলদেবগ পাওয়াি লাবগ আমাি চগলি আইতা �াইন না।

 14 “আবম চতা মানষি চগি থাবক তাবিফ পাওয়াি আশায় আইবি না, 

 24 অইলল আবম জাবন, আল্াি িায় আপনািাি কুনু মহবিত নাই, আবম 

চতা আপনািালি ব�বন।  34 আবম আমাি গাইবি িাফি নাম লইয়া আইবি, 

তা-ও আপনািা আমালি এবকন কিিা না। অইলল দুিিা চকউ েুবি তাি 

বনজি নালম আয়, চত তালি আপনািা এবকন কিিা।  44 আপনািা এলক-

অইনযেি চগি থাবক তাবিফ পাইতা �াইন, অইলল চে তাবিফ আল্াি চগি 

থলন পাওয়া োয়, ইতাি লাবগ কুনু চ�ষ্া কিইন না। চত আপনািা চকমলন 

এবকন কিিা?  54 আপনািা মলনা কিিা না, আবম আমাি িািাি চগলি 

আপনাইন্লি দুবষ িানাইমু। অইলল চে মুিা নিীি উপলি আপনািা ভিসা 

কবি আিইন, হউ মুিায়উ আপনাইন্লি দুবষ কইিা।  64 আপনািা েুবি মুিা 

নিীলি এবকন কিতা, চত আমালিও এবকন কিলা অলন, ই মুিা নিীলয় চতা 

আমাি চিয়াপালিউ চলখিইন।  74 অইলল আপনািা চেিলা তান চলখালিউ 

এবকন কিইন না, চত আমাি মুখি কথালি বকলা এবকন কিিা?”

পা� আজাি মানষি গাইবি খাবন

6 
 এিিালি হজিত ইিা গাবলল আওিি হপালিা চগলাবগ, অউ আওিি 

আিক নাম বতবিবিয়া আওি। 2 িউত মানুষ তান খলি অইয়া 

োওয়াত আিলা, তািা চতা চিখবিলা, চিমাবি অকলি উপলি তাইন বকলা 

চকিামবত কাম কিিইন। 3 হলনা বগয়া হাবি তান সাহাবি অকললি লইয়া 

এক পাড়ি উপলি িইলা। 4 অউ সময় ইহুবি অকলি আজাবি ইি ঘনাই 

আইলি। 5 ইিায় �াইয়া চিখলা, িউত মানুষ তান চগলি উবঠয়া আইিা, 

অউ তান সাহাবি বফবলফলি কইলা, “ইতা মানষলি খাওয়াবনি লাবগ আমিা 

রুবট পাইমু কুন জাগাত?” 6 আসলল বফবলফলি পবিষিা কিাি লাবগ তাইন 

ইখান বজকাইলা, অইলল বকলা বকতা কিিা, ইখান তাইন আলগউ জানতা। 

7 বফবললফ জুয়াপ বিলা, “এিালি থুড়া থুড়া খাবন বিললও দুইলশা বিনািি 

রুবটলয় কুলাইলতা নায়।”
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8 হলনা আব্রিয়াি নালম হজিত ইিাি এক সাহাবি আিলা। তাইন 

অইলা সাইমন-বপতিি ভাই। 9 তাইন ইিালি কইলা, “হুজুি, অলনা হুরু 

এক পুয়াি চগলি পা�খান আটাি রুবট আি দুইটা বিিান মাি আলি, 

অইলল অলতা মানষি মালজ ইতায় বকতা অইলিা?”  01 ইিায় হুকুম 

বিলা, “তুমিা অতা মানষলি ঘাসি উপলি িওয়াই চিও।” চতউ তািা 

ঘাসি উপলি িইলগলা। ইলনা খাবল চিটা মানুষউ আিলা অনুমান পা� 

আজাি জন।  11 িালি তাইন অউ পা�খান রুবট আলতা লইয়া আল্াি 

শুকবিয়া আিায় কবিয়া এিালি িাবটয়া বিলা। অউলা বিিান মািও 

িাবটয়া বিলা। চে েলতা �াইললা, চহ অতখান পাইললা।  21 হকল 

মানলষ চপট ভবি খাইললা। খাইয়া হািলল ইিায় তান সাহাবি অকললি 

কইলা, “খাবনি িালি চেতা িইলি, তুমিা অতা এখালনা িলা কলিা, 

কুন্া ফালাইও না।”  31 এিা অউ পা� খান রুবটি িাড়বত টুকিাইন 

িলা কবিয়া িালিা টুকবি ভিলা।

 41 হজিত ইিাি ই চকিামবত চিবখয়া মানলষ মাতা-মাবত লাগাইলা, 

“বনচ্য় এইনউ হউ নিী, চেইন দুবনয়াত তশবিফ আনাি কথা।”  51 চতউ 

ইিায় িুবজবললা, মানলষ জুি কবিয়া তানলি তািাি িািশা িানাবনি 

লাবগ িিলতা �াি। অখান িুবজয়া তাইন বহিিাি একলাউ পাড়ি উপলি 

চগলাবগ।

আওিি পাবনি উপলিবি আটা

 61 হাইজিা িালা ইিাি সাহাবি অকল আওিি পালিা চগলা।  71 আি 

কফিনাহুম টাউলনা োইতা কবি নাও লইয়া আওি পাবড় চিওয়াত লাগলা। 

ই সময় আদোইি অইলগবিল আি ইিাও তািাি ললগ আিলা না।  81 আওিি 

মাজখালনা োইলতউ খুি তুফাবন িাতাস আি িড় িড় চেউ শুরু অইললা। 

 91 অনুমান বতন-�াইি মাইল নাও িাইয়া োওয়াি িালি তািা চিখলা, 

হজিত ইিা পাবনি উপলিবি আবটয়া তািাি চগলি আইিা। ইতা চিবখয়া 

সাহাবি অকলল খুি ডিাই চগলা।  02 অউ সময় ইিায় তািালি কইলা, 

“ডিাইও না, ই চতা আবম।”  12 সাহাবি অকলল তানলি নাওলয়া তুলতা 

�াইলা, আি তািা চে জাগাত োওয়াি কথা, ললগ ললগ নাও বগয়া হলনা 

চপৌবি চগল।
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বজলদেবগ রুবটি চিয়াপালি িয়ান

 22 আওিি হপালিা চেতা মানুষ উিা আিলা, িািি বিন তািা িুজলা, 

আগি বিন ইলনা এখান নাও িাড়া দুিিা কুনু নাও আবিল না। তািা এওখানও 

িুজলা, ইিা তান সাহাবি অকলি ললগ নাওলয়া উঠিইন না, িিং তািা 

একলাউ আওি পািইিইন।  32 অইলল চে জাগাত ইিায় আল্াি শুকবিয়া 

আিায় কবিয়া হাবি মানষলি রুবট খাওয়াইিলা, অউ জাগাি চগলি বতবিবিয়া 

টাউন থাবক কয়খান নাও আইললা।  42 মানলষ চেিলা চিখলা, ইিা িা তান 

সাহাবি অকল চকউ ই জাগাত নাই, অউ তািা অতা নাওয়াইলন্া উবঠয়া 

ইিাি তালালশ কফিনাহুম টাউলনা চগলাবগ।

 52 হলনা বগয়া তািা ইিালি পাইয়া কইলা, “হুজুি, আপলন ইলনা 

কুন সময় আইলা?”  62 তাইন জুয়াপ বিলা, “আবম তুমিালি হািা 

কথা কইিাম, তুমিা আমাি চকিামবত বনশানাি মাবন িুবজয়া আমালি 

তুকাইিায় না, িিং চপট ভবি রুবট খাইলিা কবিউ তুকাইিায়।  72 অখন 

হুলনা, দুবনয়াবি চে খাবন নষ্ অইোয়, তাি খলি ঘুবিয়া লাভ বকতা? 

চে খাবন কুনুবিন নষ্ অয়না, িিং আলখবি বজলদেবগ িান কলি, তাি 

খলি অইয়া ঘুলিা। ই খাবন চতা আবম বিন-আিলম তুমিালি বিমু। অউ 

এখবতয়াি খাবল আমাি আলি, আমাি গাইবি িাফ আল্ায়উ ইতাি 

পিমান চিখাইিইন।

 82 ইখান হুবনয়া তািা ইিালি বজকাইলা, “চত আল্াি কাম কিাি লাবগ 

আমিা বকতা কিতাম?”  92 তাইন কইলা, “আল্ায় োলি পাঠাইিইন, তান 

উপলি ইমান আনাউ অইললা আল্াি কাম।”  03 এিিালি তািা তানলি 

বজকাইললা, “চত আপলন অমন বকতা বনশানা চিখাইিা, চেতা চিবখয়া আমিা 

আপনাি উপলি ইমান আনমু? আপলন কুন কাম কিিা?  13 আমিাি িাফ-

িািায় চতা মরুভুবমত মান্া খাইিলা। পাক বকতালিা চলখা আলি, আল্ায় 

তািালি চিলহবস্ খাবন খাওয়াইলা।”

 23 ইিায় জুয়াপ বিলা, “আবম তুমিালি হক কথা কইিাম, চিলহবস্ 

চে রুবট তুমিা পাইিলায়, ইতা চতা মুিা নিীলয় বিিইন না, িিং আমাি 

গাইবি িালফউ তুমিালি আসল চিলহবস্ রুবট িান কিইন।  33 আি আল্াি 

চিওয়া হউ রুবট অইলা অউ জন, চেইন চিলহস্ থাবক লাবময়া আইয়া 
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হািা জগতলি বজলদেবগ চিইন।”  43 চতউ তািা কইললা, “হুজুি, চত অউ 

রুবটউ আমিালি হি-হালমশা চিউক্কা।”

 53 ইিায় কইলা, “আবমউ হউ বজলদেবগ-রুবট। চে জন আমাি চগলি 

আয়, তাি কুনু সময় ভুক লালগ না, আি চে আমাি উপলি ইমান আলন, 

তাি কুনু সময় বপয়ালিও িলি না।  63 আবম চতা তুমিালি মুখবি কইবিও, 

আি তুমিা আমালি চিবখয়াও ইমান আনলায় না।  73 আমাি গাইবি িালফ 

চেিালি আমাি আলতা চিইন, তািা হকলউ আমাি চগলি আইলিা। চে 

জন আমাি চগলি আয়, আবম কুনুমলন্উ তালি িালি ফালাইতাম নায়। 

 83 আবম কুনু আমাি মবজজি মাবফক কাম কিাত আইবি বন? না, িিং চেইন 

আমালি পাঠাইিইন, তান মবজজি েুগাইয়া কাম কিাি লাবগউ আবম চিলহস্ 

থাবক লাবময়া আইবি।  93 হুলনা, চে িালফ আমালি পাঠাইিইন, তান মুনশা 

অইললা, তাইন চেিালি আমাি আলতা বিিইন, আবম োনু এিা একজনলিও 

না আিাই িিং চিাজ হাশলিা এিালি বজদো হাললত তুবল।  04 আমাি িাফি 

মুনশা অইললা, োিা তান পুতলি চিবখয়া তান উপলি ইমান আলন, তািা 

োনু আলখি পায়। আি আবমউ তািালি চিাজ হাশলিা বজদো কবি তুলমু।”

 14 ইখান হুবনয়া ইহুবি চনতা অকলল ইিালি লইয়া কানা-ঘুসা লাগাইলা। 

কািন তাইন আলগ কইিলা, “চিলহস্ থাবক চে রুবট লাবময়া আইলি, আবমউ 

হউ রুবট।”  24 এিলাবগ তািা বনলজ বনলজ কইলা, “অগু চতা ইউিুফি পুয়া 

ইিা নায়বন িা? আমিা চতা তাি মা-িাফলিও ব�বন। চত চহ চকমলন কয়, 

চহ িুলল চিলহস্ থাবক লাবময়া আইলি?”

 34 ইিায় তািালি কইলা, “তুমিা বনজি মালজ কানা-ঘুসা কবিও 

না।  44 আমাি চে গাইবি িালফ আমালি পাঠাইিইন, তাইন আবশক না 

িানাইলল কুনু মানুষউ আমাি চগলি আইলতা পালি না। আি আবমউ তালি 

চিাজ হাশলিা বজদো হাললত তুলমু।  54 জালনাবন, নিী অকলি বকতালিা 

চলখা আলি, ‘তািা হকলল আল্াি চগি থাবক তাবলম লইিা।’ আি চে জলন 

গাইবি িাফি চগি থাবক তাবলম পাইলি, হউ জনউ আমাি চগলি আয়।

 64 “অউ িাফলি চতা কুনু মানলষ চিখলি না, খাবল আল্াি চগি থাবক 

চেইন আইিইন, তাইনউ ই িাফলি চিখিইন।  74 আবম তুমিালি বনবচ্ত 

হািা কথা কইিাম, চে জলন আমাি উপলি ইমান আনলি, চহ ললগ ললগউ 

আলখি পাইবললি।  84 আবমউ বজলদেবগ-রুবট।  94 তুমিাি িাফ-িািাইলন্ চতা 

মরুভুবমত মান্া খাইিলা, তা-ও তািাি মউত অইলি।  05 অইলল ইখান 
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অইললা হউ রুবট, চে রুবট চিলহস্ থাবক লাবময়া আইলি, োলত অউ রুবট 

খাইয়া মানুষ মিন থাবক চিহাই পায়।  15 হুলনা, আবমউ অইলাম হউ বজদো 

রুবট, চে রুবট চিলহস্ থাবক লাবময়া আইলি। চে জলন ই রুবট খাইলিা, চহ 

ব�িকাবলন বজলদেবগ পাইলিা। আমাি কায়াউ অইললা অউ রুবট। মানষলি 

ব�িকাবলন বজলদেবগ বিিাি বনয়লত আবম আমাি চিহ-কায়া বিলাই বিমু।”

 25 ইখান হুবনয়া ইহুবি চনতা অকলি মালজ তকজিা-তবকজি লাবগ চগল। তািা 

এলক-অইলনযে কইললা, “ই চিটায় চকমলন তাি শবিলি চগাস্ আমিালি 

খাওয়াইলিা?”  35 ইিায় কইলা, “চত হুলনা, আবম বনবচ্ত হক কথা 

কইিাম, তুমিা আবম বিন-আিমি লউ আি চগাস্ না খাইলল চতা তুমিাি 

মালজ বজলদেবগউ নাই।  45 চকউ েুবি আমাি লউ আি চগাস্ খায়, চত চহ 

আলখবি বজলদেবগ পাইবললি, আি চিাজ হাশিি বিলনা আবম তালি বজদো 

কবি তুলমু।  55 আমাি চগাস্উ অইললা আসল খাবন আি আমাি লউ-উ 

অইললা আসল পাবন।  65 চে জলন আমাি লউ আি চগাস্ খায়, চহ আমাি 

বভতলি থালক আি আবমও তাি বভতলি থাবক।  75 চেলা আমাি গাইবি 

বজদো িালফ আমালি পাঠাইিইন, এিলাবগউ আবমও বজদো আবি। অউলা 

চে জলন আমালি খায়, চহ-ও আমাি লাবগ বজদো িইলিা।  85 চিখিায়বন, 

অউ রুবট চতা চিলহস্ থাবক লাবময়া আইলি। চে রুবট খাইয়া তুমিাি 

িাফ-িািাইন মািা চগিইন, ই রুবট চতা আমাি লাখান নায়। আমাি অউ 

রুবট চে জলন খাইলিা, চহ ব�িকাল বজদো িইলিা।”  95 হজিত ইিায় 

কফিনাহুম টাউনি মবিলিা তাবলম চিওয়াি সময় ইতা হকলতা কইলা।

িউত উম্মতি মলনা মত-বিরুি

 06 তাবলম হুবনয়া হাবি তান উম্মতি মাজি িউলত কইলা, “ইতা চতা 

িড় গিম তাবলম। ইতা চখবগলয় মানলিা?”  16 অইলল ইিায় তান গাইবি 

িলল িুজবললা, বকতা লইয়া এিা কানা-ঘুসা কিিা। িুবজয়া এিালি 

কইলা, “অউ তাবলম হুবনয়া তুমিা ঘািবড় চগলায় বন?  26 চত আবম বিন-

আিম আলগ চে জাগাত আিলাম, আমালি চেিলা হলনা উবঠ োওয়াত 

চিখিায়, অউ সময় তুমিা বকতা কইিায়?  36 তুমিা িুজিায় বন, মানষি 

শবিল চতা চিকামা, আসলল রুহ অইললাবগ বজলদেবগ। আবম তুমিালি চে 

িয়াবন কইলাম, ইতা অইললাবগ মানষি রুহ আি বজলদেবগি চিয়াপাি। 
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 46 অইলল তুমিাি মালজ চকউ চকউ অখনও আমাি উপলি ইমান আনলি 

না।” চক তান উপলি ইমান আনলি না, আি চক তানলি দুশমনি আলতা 

িিাই বিলিা, ইিায় পয়লা থাবকউ ইতা জানতা।  56 অউ তাইন কইলা, 

“অউ কািলন আবম তুমিালি কইবি, গাইবি িালফ িল না বিলল, কুনুজনউ 

আমাি চগলি আইলতা পালি না।”

হজিত বপতিি সাবষি

 66 ইিাি ইতা তাবলম হুবনয়া তান িউত উম্মত বফবিয়া চগলাবগ, 

তািা তান ললগ �লা-বফিা িাি বিলাইললা।  76 এিলাবগ ইিায় তান 

িালিাজন সাহাবিলি বজকাইলা, “বকতািা, তুবমতাইনও োইতায়বগ বন?” 

 86 সাইমন-বপতলি জুয়াপ বিলা, “হুজুি, আমিা আি কাি চগলি োইতাম? 

আলখবি বজলদেগাবনি তাবলম চতা খাবল আপনাি চগলিউ আলি।  96 আমিা 

চতা জানবি আি আপনাি উপলি ইমানও আনবি, আপলনউ আল্াি ওয়ািা 

কিা হউ পবিত্র জন।”

 07 চতউ ইিায় এিালি কইলা, “আবম চতা তুমিা িালিা জনলি পিদে 

কিবি, অইলল তুমিাি মালজউ একজন শয়তান আলি।”  17 ইলনা তাইন 

সাইমন ইস্াবিয়াতি পুয়া ইহুিাি চিয়াপালি কইলা, অউ ইহুিায় িালি 

তালন িিাই বিলিা। চহ আবিল অউ িালিাজন সাহাবিি মাজি একজন।

হজিত ইিাি আপন ভাইয়াইন

7 
 এিিাি থাবক হজিত ইিা গাবলল বজলাি বভতলিউ �লা-বফিা 

কিলা। ইহুবি চনতা অকলল তানলি জালন মাবিবললতা �াইবিল, 

এিলাবগ তাইন আি এহুবিয়া বজলাত োইতা �াইলা না। 2 অউ সময় 

ইহুবি অকলি তাম্বুি ইিি বিন ঘনাই আইবিল। 3 এিলাবগ ইিাি 

ভাইয়াইলন্ তানলি কইলা, “তুবম ইনথলন এহুবিয়া বজলাত োওবগ, চতউ 

তুবম চেতা কাম কিলিা, অতা তুমাি উম্মত অকললও চিখিা। 4 চকউ 

েুবি বনজলি মানষি চগলি জাইি কিলতা �ায়, চত চহ লুকাইয়া কুন্া কলি 

না। তুবমও চেিলা অমন কাম কিিায়, চত বনজলি মানষি চগলি জাইি 

কলিা।” 5 আসলল ইিাি ভাইয়াইলন্ও তান উপলি ইমান আনিইন না।
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6 ইিায় তািালি কইলা, “আমাি সময় অখনও অইলি না, অইলল 

তুমিাি চতা সময় অসময় কুন্া নাই। 7 দুবনয়াি মানলষ তুমিালি বঘন্াইলতা 

নায়, অইলল আমালি বঘন কলি। আবম চতা তািাি চিয়াপালি কইয়াি, তািাি 

হকল কামউ খািাপ। 8 চত তুমিা োওবগ, বগয়া ইি কলিা। আমাি সময় 

অখনও পুিা অইলি না, এিলাবগ আবম অখন োইতাম নায়।” 9 অখান 

কইয়া তাইন গাবলল বজলাত িইলগলা।

 01 তান ভাইয়াইন ইিি মাহবফললা বগয়া হািলল তাইনও চগলা, অইলল 

খুলালমলা না বগয়া লুকাইয়া চগলা।  11 ইিি কাললা ইহুবি চনতা অকলল 

তান তালাশ কিাত িইলা, আি কইলা, “হউ মানুষটা কুয়াই।”  21 বভড়ি 

মালজ ইিাি চিয়াপালি মানলষ মাতা-মাবত কিলা। চকউ চকউ কইললা, 

“এইন চতা িড় ভালা মানুষ।” আি চকউ চকউ কইললা, “না, না, চহ চতা 

মানষলি চি-পবথ িানাইলাি।”  31 অইলল ইহুবি চনতা অকললি ডিাইয়া, 

মুখ খুবলয়া তান চিয়াপালি চকউ কুন্া মাবতললা না।

ইিি সময় হজিত ইিাি তাবলম

 41 অউ ইিি মাজামাবজ সময় হজিত ইিা িায়তলু-মকুাদ্দি কািা শবিলফা 

বগয়া তাবলম বিলা।  51 তান তাবলম হবুনয়া তাইজ্জিু অইয়া ইহবুি চনতা অকলল 

কইলা, “ই মানলষ মাদ্াসাত না পবড়য়া অলতা ইবলম পাইললা বকলা?” 

 61 ইিায় জয়ুাপ বিলা, “আবম চে তাবলম চিই, ইতা আমাি বনজি নায়, চেইন 

আমালি চিবজিইন, ইতা চতা তানউ তাবলম।  71 চকউ েবুি তান মবজজি েগুাইয়া 

�ললতা �ায়, চত চহ িজুলিা, ই তাবলম আল্াি চগি থাবক আইলি, না আমাি 

মখু থাবক বিিাম।  81 চে জলন বনজি মন থাবক মালত, চহ খাবল বনজি তাবিফ 

পাইলতা �ায়। অইলল চে জলন তাি পাঠালনআলা মাবলকি তাবিফ কিাি চ�ষ্া 

কলি, চহ হালমশা হক-হালাল থালক, তাি মলনা কুন ুিকুািাবজ নাই।

 91 “তুমিা কুনু মুিা নিীি শবিয়ত পাইলিা না বন? অইলল তুমিা 

একজলনও চতা শবিয়তি হুকুম-আহকাম মানিায় না। চত তুমিা চকলন 

আমালি মাবিবলতায় �াইিায়?”  02 চতউ তািা কইলা, “তুমালি ভুলত 

পাইলি, তুমালি চক মািলতা �াি?”

 12 ইিায় তািালি কইলা, “আবম খাবল এখান কাম কিলাম, আি তুমিা 

তাইজ্জুি অইলগলায়।  22 হজিত মুিায় চতা তুমিালি মিলমাবন কাম কিাবনি 
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বনয়ম বিিলা, আি জুম্মািালিও তুমিা অউ কাম কিাও। আসলল, ই বনয়ম 

মুিা নিীি চগি থাবক আইলি না, িিং আগি ময়-মুিববিি চগি থাবকউ 

আইলি।  32 বঠক আলি, মুিা নিীি বনয়ম �ালু িাখাি লাবগ জুম্মািালিও 

েুবি মিলমাবন কাম কিাইল োয়, চত আবম জুম্মািালি একজন চিমাবিলি 

ভালা কিবি চিবখয়া আমাি উপলি গুিা কিিায় চকলন?  42 হক-ইনিাফ 

কলিা, খাবল িািগালা চিবখয়া বি�াি কবিও না।”

আল-মসী চক?

 52 অউ সময় চজরুজাললম টাউনি বকিু মানলষ কইললা, “চনতা অকলল 

োলি মাবিলতা �াইিা, অগু বকতা হউ মানুষ নায় বন?  62 চত চহ চতা চিবখ 

খুলালমলা মালতি, তা-ও তািা চিবখ কুন্া কইিা না। তাইলল তািা বকতা 

হািা কথা িুবজবলিইন বন, অউ মানুষউ আল-মসী?  72 আি আমিা চতা 

জাবন, অগু কুয়াই থাবক আইলি। অইলল আল-মসী চেিলা আইিা, অউ 

সময় চকউ জানলতা নায়, তাইন কুয়াই থাবক আইিইন।”

 82 এিিালি ইিায় িায়তুল-মুকাদ্দলিা তাবলম চিওয়াি সময় জুলি জুলি 

িয়ান কিলা, “আপনািা আমালিও ব�নইন, আি আবম কুয়াই থাবক আইবি 

ইখানও জানইন। হুনউক্কা, আবম বনজ থাবক আইবি না, হক আল্া পালকউ 

আমালি পাঠাইিইন।  92 আপনািা তানলি ব�নিইন না, অইলল আবম ব�বন। 

কািন আবম তান চগি থাবকউ আইবি আি তাইনউ আমালি পাঠাইিইন।”

 03 ইখান হুবনয়া মানলষ ইিালি িবিবললতা �াইললা, অইলল তান সময় 

পুিা অইলি না গবতলক চকউ তান গতলিা আত তুলললা না।  13 আি 

এিাি মাজি িউলত তান উপলি ইমান আবনয়া কইললা, “এইন চতা িউত 

চকিামবত চিখাইিইন, আল-মসী আইয়া কুনু এি�াইলত চিবশ চকিামবত 

চিখাইিা বন?”

 23 ইতা লইয়া মানলষ কানা-কাবন কিিা, ইখান ফবিবশ অকলল হুনলা। 

হুবনয়া িড় ইমাম আি ফবিবশ অকলল ইিালি িিাি লাবগ কয়জন পািািাি-

বসপাই পাঠাইলা।  33 ইিায় কইলা, “হুলনা, আবম আি চিবশ বিন তুমিাি 

মালজ নায়। আবম চতা তান চগলি োইমুবগ, চেইন আমালি পাঠাইিইন। 

 43 তুমিা আমালি তুকাইয়া পাইতায় নায়, আি আবম চে জাগাত িইমু, 

তুমিা চকউ বহলনা আইতায়ও পািতায় নায়।”
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 53 হজিত ইিাি ইতা মাত হুবনয়া ইহুবি চনতা অকলল এলক-অইলনযে 

বজকাইলা, “চহ কুয়াই োইলিাবগ, চেখালনা আমিা তালি তুকাইয়া পাইতাম 

নায়? চহ বকতা ইউনাবন অকলি চিলশা চেতা ইহুবি আিইন, হলনা িইয়া 

ইউনাবন অতালিও তাবলম বিলিা বন?  63 চহ চতা কইললা, তুমিা আমালি 

তুকাইয়া পাইতায় নায়, আি আবম চেখালনা িইমু, তুমিা বহলনা আইতায় 

পািতায় নায়। তাি ই মাতি মাবন বকতা?”

 73 ইিি আলখবি বিন হজিত ইিা উিাইয়া জুলি জুলি িয়ান কিলা, 

“কুনু মানষি বপয়ালি িিলল, চহ আমাি চগলি আইয়া পাবন খাউক।  83 চে 

জলন আমাি উপলি ইমান আলন, পাক বকতািি আয়াত মাবফক তাি বিল 

থাবক বজদো পাবনি গাংগ িািইলিা।”  93 ইিাি উপলি ইমান আবনয়া চেিা 

পাক রুহলি পাইিা, হউ পাক রুহি চিয়াপালি তাইন অউ কথা কইলা। 

তািাি চগলি পাক রুহলি অখনও চিওয়া অইলি না, কািন ইিায় তান 

মবহমা অখনও হাবিল কিিইন না।

হজিত ইিালি লইয়া িলািবল

 04 ইতা হুবনয়া বকিু মানলষ কইললা, “আসলল এইনউ হউ ওয়ািা কিা 

নিী।”  14 আি কয়জলন কইললা, “এইনউ আল-মসী।” অইলল চকউ চকউ 

কইললা, “আল-মসী কুনু গাবলল বজলা থাবক আইিা বন?  24 পাক বকতালি 

চতা িাতায়, আল-মসীলয় জনম লইিা িাউি নিীি িংশত, িাউি নিীি 

চিলথলহাম গাউত।”  34 অউ লাখান ইিালি লইয়া মানষি মালজ িলািবল 

লাবগ চগল।  44 এিমালজ কয়জলন তানলি িবিললতা �াইললা, অইলল চকউ 

তান গতলিা আত তুলললা না।

 54 ইিালি িিাি লাবগ চে পািািাি-বসপাই অকললি পাঠাবন অইবিল, 

তািা বফিত আইলল িড় ইমাম আি ফবিবশ অকলল বজকাইলা, “তালি 

িবিয়া আনলায় না চকলন?”  64 এিা কইলা, “ই মানলষ চেলা মাত 

মালত, ইলা মাত চকউ কুনুবিন মাবতলি না।”  74 চতউ ফবিবশ অকলল 

বসপাই অকললি কইলা, “চহ তুমিালিও টবগবলললা বন?  84 চিখলিা বন, 

চনতা িা ফবিবশ সমাজি চকউ তাি উপলি ইমান আনলি বন?  94 খাবল 

অউ চেতায় শবিয়তি কুন্াউ জানইন না, অতাউ চতা। ইতাি উপলি 

লান্ত আলি।”

	 আল-হান্ান	 7:35	-	49	



A

264

 05 ফবিবশ অকলি মালজ একজনি নাম আবিল চমৌলানা নীকিীম, 

এইন আলগ ইিাি চগলি চগিলা।  15 নীকিীলম কইলা, “চকউিি মুখি 

কথা না হুবনয়া িা তাি অপিাি না জাবনয়া, তালি সাজা চিওয়াি বনয়ম 

কুনু আমিাি শবিয়লতা আলি বন?”  25- 35 ইখান হুবনয়া ফবিবশ অকলল 

নীকিীমলি কইলা, “তুবমও বকতা গাবলল বজলাি মানুষ বন? পাক বকতালিা 

�াইয়া চিলখা না, গাবলললা কুনু নিীি জনম অয় না।”

বজনাকুি চিবটি বি�াি

8 
 িালি হকল মানুষ োিবেি িাবড়ত চগলাবগ, আি হজিত ইিা 

একলা জয়তুন পালড়া বগয়া উঠলা। 2 িািি বিন ফজি অখলতা 

ইিা বহিিাি িায়তুল-মুকাদ্দলিা চগলা, বগয়া হািলল হকল মানুষ তান চগলি 

আইললা। তাইন অলনা িইয়া তািালি তাবলম বিলা। 3 অউ সময় চমৌলানা 

আি ফবিবশ সমাজি মানলষ এক বজনাকুি চিবটলি লইয়া তান চগলি আইললা। 

আইয়া চিবটলি মজবলিি মাজখালনা উিা কিাইয়া কইললা, 4 “হুজুি, অউ 

চিবট অগু বজনাি কালমা িিা খাইলি। 5 চত চতৌিাত শবিফি মালজ চতা 

মুিা নিীলয় বজনাকুি চিবটন্লি পাথি মাবিয়া মাবিবলিাি হুকুম বিিইন। 

অখন আপলন বকতা কইন?” 6 তািা ইিালি পবিষিা কিাি বনয়লতউ ইলা 

কইলা, োলত তানলি দুবষ িানাবনি লাবগ কুনু খুত পাইন।

চতউ ইিায়ও মাথা বন�া কবি আংগুল বিয়া মাবটত চলখাত লাগলা। 

7 অইলল তািা চেিলা িািিাি তানলি বজকাইিা, অউ সময় তাইন 

মাথা তুবলয়া কইলা, “আপনাইন্ি মালজ চে জলন কুনুবিন গুনা কিিইন 

না, এইন পয়লা অউ চিবটলি পাথি মািউক্কা।” 8 অখান কইয়া তাইন 

বহিিাি মাথা বন�া কবি মাবটত চলখাত লাগলা। 9 ইখান হুবনয়া চনতা 

অকলি মালজ িুড়া থাবক শুরু কবিয়া এলক এলক হকলউ চগলাবগ। খাবল 

ইিা আি হউ চিবট িাড়া দুিিা চকউ িইললা না।  01 চতউ ইিায় মাথা 

তুবলয়া অউ চিবটলি বজকাইলা, “বকতালগা মাই, ইতা মানুষ কুয়াই? চকউ 

তুমালি সাজাি জুকা মলনা কিললা না বন?”  11 চিবটলয় কইললা, “বজ না 

হুজুি, তািা চকউ চতা সাজা বিিইন না।” অউ সময় ইিায় কইলা, “চত 

আবমও তুমালি কুনু সাজা বিতাম নায়। অখন োওবগ, গুনাি পলথ আি 

বজলদেবগ কাটাইও না।”
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হজিত ইিা আল-মসীউ দুবনয়াি নুি

 21 িালি হজিত ইিায় মানষলি কইলা, “আবমউ দুবনয়াি নুি। চে জন 

আমাি পলথ আয়, চহ কুনু সময় আদোবিত পাও ফালাইলতা নায়, িিং 

নুিি বজলদেবগ পাইলিা।”  31 ইখান হুবনয়া ফবিবশ অকলল কইলা, “তুমাি 

সাবষি লওয়া োইলতা নায়, তুবম তুমাি বনজি পলষি সাবষি বিিায়।”  41 চতউ 

ইিায় জুয়াপ বিলা, “আবম আমাি বনজি পলষি সাবষি বিললও আমাি সাবষি 

চতা হািা। কািন আবম কুয়াই থাবক আইবি আি কুয়াই োইিাম, ইতা 

চতা তুমিা জালনা না, খাবল আবমউ জাবন।  51 তুমিা চতা দুবনয়াবি মানষি 

লাখান বি�াি কলিা, অইলল আবম চকউিি বি�াি কবি না।  61 আবম চকউিি 

বি�াি কিললও হক বি�াি কিমু, কািন আবম একলা নায়, আমাি ললগ 

আমাি গাইবি িাফও আিইন, অউ িালফ আমালি চিবজিইন।  71 তুমিাি 

শবিয়তি মালজ চলখা আলি, দুইজলন েুবি এক হমান সাবষি চিয়, চত ই 

সাবষি হািা।  81 অলাখান আবমও আমাি পলষি সাবষি চিই, আি চে িালফ 

আমালি পাঠাইিইন, তাইনও আমাি পলষি সাবষি চিইন।”

 91 ফবিবশ অকলল তানলি কইলা, “তুমাি িাফ কুয়াই?” ইিায় জুয়াপ 

বিলা, “তুমিা আমালিও ব�লনা না, আি আমাি িাফলিও ব�লনা না। আমালি 

ব�নলল আমাি িাফলিও ব�নলায় অলন।”  02 পবিত্র িায়তুল-মুকাদ্দিি িান-

িাক্সি চগলি উিাইয়া হজিত ইিায় অউ তাবলম বিলা। অইলল তান সময় 

পুিা না অওয়ায় চকউ তানলি িিললা না।

বনজি মউতি চিয়াপালি আগাম খিি

 12 হজিত ইিায় ফবিবশ অকললি বহিিাি কইলা, “আবম চতা 

োইয়ািবগ। বগয়া হািলল তুমিা আমালি তুকাইিায়, অইলল আি পাইতায় 

নায়, আবম চেলনা োইিাম, তুমিা বহলনা আইতায়ও পািতায় নায়, তুমিা 

বনজি গুনাি মালজউ মিিায়।”  22 ইহুবি চনতা অকলল কইলা, “ চহ চকলন 

কইললা, আবম চেলনা োইিাম, তুমিা বহলনা আইতায় পািতায় নায়? 

চহ বকতা বনলজ বনলজ মবিবেলতা বন?”  32 ইিায় কইলা, “আবম আইবি 

উপলি থাবক, আি তুমিা তলল থাবক। তুমিা ই জগতি, অইলল আবম চতা 
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ই জগতি নায়।  42 এিলাবগ আবম কইিাম, তুমিা বনজি গুনাি মালজউ 

মিিায়। তুমিা েুবি এবকন না কলিা, আবমউ চহইন, চত গুনাগাি হাললতউ 

মিিায়।”

 52 ইখান হুবনয়া চনতা অকলল তানলি কইলা, “তুবম চক?” তাইন 

জুয়াপ বিলা, “পয়লা থাবক আবম চেলা কইিাম, আবমউ চহইন।  62 তুমিাি 

চিয়াপালি মাতাি আি বি�াি কিাি িউততা আলি। হুলনা, চেইন আমালি 

পাঠাইিইন তান মালজ চতা বমিা কুন্া নাই। আবম তান চগি থাবক চেতা 

হুবন, অতাউ ই দুবনয়ালি জানাই।”  72 ইিায় চেন তান গাইবি িাফি কথা 

কইিা, তািা ইতা িুজলা না।  82 এিিায় ইিায় কইলা, “তুমিা চেিলা 

আবম বিন-আিমলি উপলি তুলিায়, অউ সময় িুজিায় আবমউ চহইন। 

আি এওখান িুজিায়, আবম বনলজ বনলজ কুন্া কবি না, আমাি গাইবি 

িালফ আমালি চে তাবলম বিিইন, অউ তাবলমউ আবম িাতাই।  92 চেইন 

আমালি পাঠাইিইন, তাইন বনলজ আমাি ললগ আিইন। তাইন আমাি 

লগ িাড়িইন না, আবম চতা হালমশা অউ কামউ কবি, চে কাম কিলল 

তাইন খুবশ অইন।”  03 ইিাি ই িয়ান হুবনয়া িউত মানলষ তান উপলি 

ইমান আনলা।

হজিত ইব্াবহমি খাবট আওলাি চক

 13 এিাি মালজ চেতা ইহুবি অকলল তান উপলি ইমান আনবিলা, তাইন 

এিালি কইলা, “তুমিা েুবি আমাি কথামলতা �ললা, চত তুমিা আমাি 

হািািি উম্মত।  23 তুমিা হক ব�নিায় আি অউ হলকউ তুমিালি আজাি 

কিিা।”  33 ইখান হুবনয়া তািা কইলা, “আমিা চতা হজিত ইব্াবহমি 

িংশি মানুষ, আমিা কুনু সময়ও চকউিি গুলাম আিলাম না। চত তুবম 

বকলা কইিায়, আমিালি আজাি কিা অইলিা?”

 43 হজিত ইিায় কইলা, “আবম তুমিালি হক কথা কইিাম, চেিা 

গুনাি মালজ বজলদেবগ কাটায়, তািা গুনাি গুলাম।  53 কুনু গুলাম ব�িকাল 

তাি মুবনিি িাবড়ত থালক না, অইলল পুত চতা ব�িকাল থালক।  63 এিলাবগ 

পুলত েুবি তুমিালি আজাি কিইন, চত তুমিা হািািি আজাি অইিায়। 

 73 আবম জাবন, তুমিা ইব্াবহম নিীি িংশি মানুষ, চতিউ আমালি 

মাবিবলতায় �াইিায়, কািন আমাি নবিয়ত তুমিাি বভতলি হামায় না। 
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 83 আবম আমাি গাইবি িাফি চগলি চেতা চিখবি অতা কইিাম, আি 

তুমিা বনজি িাফি চগি থাবক চেতা বহকলিা অতাউ কিিায়।”

 93 অউ সময় তািা ইিালি কইলা, “হুলনা, হজিত ইব্াবহমউ আমিাি 

িাফ।” তাইন কইলা, “তুমিা েুবি ইব্াবহম নিীি আওলাি অইতায়, 

চত ইব্াবহমি লাখান কাম কিলায় অলন।  04 আবম আল্াি চগি থাবক 

চে হক কালাম পাইবি, অতাউ তুমিালি কইিাম। চতিউ তুমিা আমালি 

মাবিবলতায় �াইিায়, অইলল ইব্াবহলম চতা ইলা কিিইন না।  14 তুমিাি 

বনজি িালফ চেতা কলি, তুমিাও অতা কিিায়।” অউ তািা ইিালি 

কইলা, “আমিা চতা ফুংগা পুয়া নায়। আমিাি একজনউ িাফ আিইন, 

এইন অইলা আল্া।”

 24 ইিায় তািালি কইলা, “আসললউ আল্া েুবি তুমিাি গাইবি িাফ 

অইতা, চত আমাি িায় তুমিাি মায়া থাকললা অলন। কািন আবম আল্াি 

চগি থাবক আইবি আি অখন তুমিাি মালজ আবি। আবম বনলজ আইবি না, 

তাইনউ আমালি পাঠাইিইন।  34 তুমিা আমাি কথা িুজিায় না, কািন 

তুমিা আমাি কথা সইেযে কিতায় পালিা না।  44 ইিবলিউ তুমিাি িাফ 

আি তুমিা তাি আওলাি, এিিায় তুমিা তাি খাইশ পুিা কিতায় �াইিায়। 

ইিবলি চতা পয়লা থাবকউ খুবন। চহ কুনুবিন হকি মালজ িসত কিলি না, 

কািন তাি মালজ কুনু হক নাই। চহ চেিলা বমিা মালত, অউ সময় চহ 

বনজ থাবকউ মালত। কািন চহ চিইমান, আি হকল চিইমাবন তাি মাজ 

থাবকউ পয়িা অইলি।  54 আবম হক মাত মাবতয়াি এিলাবগ তুমিা আমালি 

এবকন কিিায় না।  64 তুমিাি মালজ চকউ আমালি গুনাগাি পিমান কিলতা 

পািলিা বন? আবম েুবি হক মাত মাবত, চত আমালি এবকন কিিায় না 

চকলন?  74 চে মানুষ আল্াি িদো, চহ আল্াি কালাম হুলন। তুমিা আল্াি 

নায় গবতলক আল্াি কালাম হুলনা না।”

 84 অউ সময় তািা ইিালি কইলা, “আমিা চতা বঠক কথা কইবি, তুই 

শমবিয়া জাতি মানুষ, চতালি ভুলত িিলি।”  94 তাইন কইলা, “না, আমালি 

ভুলত িিলি না। আবম আমাি িাফলি ইজ্জত কবি, অইলল তুমিা আমালি 

চিইজ্জত কিিায়।  05 আবম বনলজ কুনু ইজ্জত পাইতাম কবি কাম কবি 

না। অইলল একজন আিইন, চেইন আমাি ইজ্জতি লাবগ কাম কিইন, 

তাইনউ আমাি বি�ািক।  15 আবম তুমিালি হক কথা কইিাম, চকউ েুবি 

আমাি কথা মালন, চহ কুনু সময়উ মিলতা নায়।”
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 25 তািা তানলি কইলা, “অখন আমিা িুজলাম, চতালি বঠকউ ভুলত 

িিলি। ইব্াবহম নিী িা আলিা নিী অকল চতা মািা চগিইন, আি তুই 

কইলি, চকউ েুবি আমাি মাত হুলন, চহ কুনু সময়ও মিলতা নায়।  35 তুই কুনু 

িািা ইব্াবহম থাবকও িড় বন? তাইন বনলজ আি িাবক তামাম নিী অকলউ 

মািা চগিইন। চত তুই বনজলি বকতা মলনা কিি?”  45 ইিায় জুয়াপ বিলা, 

“আবম েুবি বনজি তাবিফ বনলজউ কবি, চত এি কুনু িাম নাই। আমাি 

গাইবি িাফ, োনলি তুমিাি আল্া কইয়া িাবি কলিা, তাইনউ আমালি 

ইজ্জত িান কিইন।  55 তুমিা তানলি ব�নলিা না, অইলল আবম তানলি 

ব�বন। আবম েুবি কই আবম তানলি ব�বন না, চত চতা তুমিাি লাখান আবমও 

চিইমান অইমু। আবম তানলি ব�বন আি তান হুকুম-আহকাম মাবনয়া �বল। 

 65 তুমিাি িাফ ইব্াবহম নিীলয় আমাি বিন চিখাি আশায় খুবশ কিিইন। 

তাইন ইতা চিখিইন আি খুবশও অইিইন।”

 75 ইহুবি চনতা অকলল তানলি কইলা, “তুমাি িয়স চতা অখনও পঞ্াশ 

িিি অইলি না, চত তুবম ইব্াবহম নিীলি চিখলায় বকলা?”  85 ইিায় কইলা, 

“আবম তুমিালি হক কথা কইিাম, ইব্াবহম নিীি জন্মি আগ থাবকউ 

আবম আবি।”  95 ইখান হুবনয়া চনতা অকলল তানলি মািাি লাবগ পাথি 

তুকাইয়া লইলা। অইলল হজিত ইিায় আউবড় বিয়া িায়তুল-মুকাদ্দি 

থাবক িািইয়া চগলাবগ।

হজিত ইিায় জন্মি আদোলি ভালা কিলা

9 
 হজিত ইিা পলথবি আবটয়া োওয়াি সময় এক আদো চিটালি 

পাইলা। চহ জন্ম থাবকউ আদো আবিল। 2 এলি চিবখয়া তান 

সাহাবি অকলল তানলি বজকাইলা, “হুজুি, অউ মানুষগু কাি গুনায় আদো 

অইয়া জবন্মলি? তাি বনজি গুনাি লাবগ, না তাি মা-িাফি?” 3 তাইন 

জুয়াপ বিলা, “তাি বনজি লাবগও নায়, আি তাি মা-িাফি গুনাি লাবগও 

নায়। তাি মাজবি আল্াি বললা-চখলা জাইি অওয়াি লাবগউ ইলা অইলি। 

4 হুলনা, চেইন আমালি চিবজিইন, সময় থাকলত থাকলত তান কাম কিা 

আমিাি জরুি। িাইত ঘনাইয়া আি, বহ সময় চকউ কাম কিাি উপায় 

নাই। 5 িুজিায় বন, আবম েতবিন দুবনয়াত আবি, অতবিন আবমউ 

দুবনয়াি নুি।”
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6 অখান কইয়াউ তাইন মাবটত চিফ ফালাইয়া চফক িানাইলা, িালি 

অউ চফক আদো চিটাি �খুত লাগাইয়া কইলা, 7 “োওিা, সীললাি পুিবকত 

বগয়া িইলাও।” সীললা মাবন পাঠাবন। চহ বগয়া �উখ িইললা আি ভালা 

অইয়া আইললা। 8 ইখান চিবখয়া আবি-ফবি আি েলতা মানলষ তালি 

আলগ বভক কিাত চিখবিলা এিা কইলা, “অগু বকতা হউ চিটা নায় বন, 

চেবগলয় অলনা িইয়া বভক কিলতা?” 9 চকউ চকউ কইললা, “অয়, চহ 

চতা অউ চিটাউ।” আি চকউ চকউ কইললা, “চিখলত েুবিও তাি লাখান, 

অইলল চহ নায়।” চতউ চহ বনলজ কইললা, “বজঅয়, আবমউ হউ জন।”

 01 অউ তািা এলি বজকাইলা, “কওিাইন, তুমাি �উখ ভালা অইললা 

বকলা?”  11 চহ কইললা, “ইিা নামি অউ মানলষ চফক িানাইয়া আমাি 

�খুত লাগাইয়া কইলা, োওিা, সীললাি পুকবিি মালজ িইয়া আওবগ। 

আবম বগয়া িইলাম আি ভালা অইলগলাম।”  21 তািা কইলা, “অউ 

মানুষগু কুয়াই?” চহ কইললা, “আবম জাবন না।”

 31 অউ চে চিটা আদো আবিল, মানলষ তালি িবিয়া ফবিবশ অকলি 

চগলি লইয়া চগলা।  41 কািন ইিায় চেবিন চফক লাগাইয়া তাি �উখ 

ভালা কিিলা, ই বিন আবিল তািাি জুম্মািাি।  51 এিলাবগ ফবিবশ 

অকলল বহিিাি তালি বজকাইলা, “তুমাি �উখ ভালা অইললা বকলা?” চহ 

কইললা, “হউ জলন আমাি �খুত চফক লাগাইয়া বিলা, আি আবম বগয়া 

িইয়াউ �উলখ চিখলাম।”

 61 অউ সময় কয়জন ফবিবশলয় কইলা, “ই মানুষগু চতা আল্াি চগি 

থাবক আইলি না। চিখিায়বন, চহ জুম্মািািও মালন না।” অইলল চকউ চকউ 

কইলা, “গুনাগাি মানলষ ইলাখান চকিামবত কাম কিলিা বকলা?” অতা 

লইয়া তািাি মালজ িলািবল লাবগলগল।  71 তািা বহিিাি অউ মানষলি 

বজকাইলা, “বঠক আলি, চহ চতা তুমাি �উখ ভালা কিলি, এিলাবগ তুবম 

তাি চিয়াপালি বকতা কও।” চহ কইললা, “তাইন একজন নিী।”

 81 অইলল অউ চিটা চেন আলগ আদো আবিল আি অখন �উলখ 

চিলখি, ইহুবি চনতা অকলল তাি মা-িাফলি না বজকাবন পেজিন্ ইতা এবকন 

কিলা না।  91 তািা তাি মা-িাফলি বজকাইলা, “চিলখািাইন, অগু তুমিাি 

হউ আদো পুয়া বন, চেগুলি তুমিা জন্মি আদো কও? চত চহ অখন �উলখ 

চিলখি বকলা?”  02 তাি মা-িালফ কইলা, “বজঅয়, চহ আমিািউ পুয়া 

আি চহ আদো অইয়া জবন্মবিল।  12 অইলল অখন বকলা চিলখি, ইখান 
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আমিা জাবন না। আি চক তাি �উখ ভালা কিিইন, তা-ও কইতাম পাবি 

না। চহ চতা িড় অইলগলি, তালিউ বজকাউক্কা, তাি চিয়াপাি চহ কউক।”

 22 তাি মা-িালফ ইহুবি চনতা অকলি ডলি অলা মাবতলা, কািন ইহুবি 

চনতা অকলল আগ থাবকউ আইন কিবিলা, চকউ েুবি ইিালি আল-মসী কইয়া 

কিুল কলি, চত তালি সমাজ থাবক িাি কবি চিওয়া অইলিা।  32 এিলাবগউ 

তাি মা-িালফ কইলা, “চহ িড় অইলগলি, তালিউ বজকাউক্কা।”

 42 চনতা অকলল দুিিা িাি তালি আবনয়া বজকাইলা, “তুবম আল্াি 

নালম হািা মাত মালতা। আমিা চতা জাবন ই মানুষটা গুনাগাি।”  52 চহ 

জুয়াপ বিললা, “তাইন গুনাগাি না বকতা, ইখান আবম জাবন না। খাবল 

অখান জাবন, আবম আলগ আদো আিলাম, অখন �উলখ চিবখয়াি।” 

 62 চনতা অকলল কইলা, “কওিাইন, চহ তুমালি বকতা কিলি? তুমাি 

�উখ বকলা ভালা কিললা?”  72 অউ চিটায় জুয়াপ বিললা, “আবম চতা 

আলগউ কইলাম, অইলল আপনািা হুনলা না। চত অখন চকলন আি হুনতা 

�াইিা? আপনািাও তান উম্মত অইতা �াইিা বন?”

 82 ইখান হুবনয়া তািা চিটালি খুি গালা-গাবল কবিয়া কইলা, “হই, 

তুই বগয়া অগুি উম্মত অইিত, অইলল আমিা অইলাম মুিা নিীি উম্মত। 

 92 আমিা জাবন, আল্ায় বনলজ মুিা নিীি ললগ িাতব�ত কিিইন, অইলল 

ই চিটা কুয়াই থাবক আইলি, ইতা চতা আমিা জাবনউ না।”  03 চতউ চিটায় 

কইললা, “বক তাইজ্জুবি! আপনািা জানইন না তাইন কুয়াই থাবক আইিইন, 

অথ� তাইনউ আমাি �উখ ভালা কিলা।  13 আমিা জাবন, নাফিমান অকলি 

কথা আল্ায় হুনইন না। অইলল চকউ েুবি আল্াি আবশক িবনয়া তান মবজজি 

েুগাইয়া �লল, চত আল্ায় তাি ফবিয়াি হুনইন।  23 আি আইজ পেজিন্ ইলা 

হুনা চগলি না চেন, জন্ম থাবক আদো কুনু মানষি �উখ চকউ ভালা কিলি। 

 33 তাইন েুবি আল্াি চগি থাবক না আইতা, চত ইলা কিতা পািলানা 

অলন।”  43 চনতা অকলল তালি কইলা, “চতাি জনম অইলি নাফিমাবনি 

মালজ, আি তুই আমিালি তাবলম বিলি বন?” অখান কইয়া তািা তালি 

সমাজ থাবক একঘবি কিলা।

 53 ইিায় হুনলা, চনতা অকলল অউ চিটালি একঘবি কিিইন। তাইন 

অউ চিটালি তুকাইয়া িাি কবিয়া কইলা, “ওিা, তুবম বকতা বিন-আিমি 

উপলি ইমান আনলিা বন?”  63 চহ কইললা, “হুজুি, তাইন চক? আমালি 

কউক্কা, আবম োলত তান উপলি ইমান আনতাম পাবি।”  73 ইিায় তালি 
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কইলা, “তুবম তানলি চিখলিা, আি তাইনউ তুমাি ললগ মাবতিা।”  83 অউ 

চিটায় কইললা, “হুজুি, আবম ইমান আনলাম।” অখান কইয়াউ চহ হজিত 

ইিালি সইজিা কিললা।

 93 ইিায় কইলা, “হুলনা, আবম আইবি ই দুবনয়াত বি�াি কিাি লাবগ, 

চেিা আদো আিইন তািা োনু ভালা অইন, আি ভালা অকল আদো অইন।” 

 04 অউ সময় কয়জন ফবিবশও ইিাি কাদোত আিলা। ইখান হুবনয়া তািা 

কইলা, “চত আপলন বকতা কইতা �াইিা, আমিা আদো বন?”  14 ইিায় 

কইলা, “তুমিা েুবি আদো অইতায়, চত তুমিা কুনু দুবষ অইলায় না অলন। 

অইলল তুমিাউ কইিায় আদো নায়, এিলাবগউ তুমিাি মালজ দুষ আলি।”

হজিত ইিা আল-মসীউ দুয়াি

10 
 হজিত ইিায় আলিা কইলা, “আবম তমুিালি বনবচ্ত হািা কথা 

কইিাম, চে মানষু চমড়াি চগায়াল-ঘিি দুয়ালিবি না হামাইয়া, 

অইনযে পলথ হামায়, চহ চতা �িু-ডাকাইত। 2 অইলল চে জন দুয়ালিবি 

হামায়, চহ-উ চমড়াি িাখাল। 3 চগায়াল-ঘিি �বকিালি িাখাললি দুয়াি 

খবুলয়া চিয়। চমড়াইলন্ও িাখালি ডাক হনুইন আি িাখালল তািাি নাম 

িবিয়া ডাবক ডাবক িাি কবি চনয়। 4 ঘি থাবক বনজি চমড়াইন্লি িাি কবিয়া 

হািলল, িাখাল তািাি আলগ আলগ োয়, আি তাি চমড়াইন োয় খলি খলি, 

কািন তাি গলাি আওয়াজ তািা ব�লন। 5 তািা কুনিুালা অব�না কুন ুিাখালি 

ললগ োইলতা নায় িিং তাি চগি থাবক িাবগলিা, কািন অব�না কুন ুিাখালি 

গলাি আওয়াজ তািা ব�লন না।” 6 ইিায় ফবিবশ অকললি বহকাবনি লাবগ 

অউ উিাহিন বিলা, অইলল তাইন বকতা িজুাইিা, তািা সমবজতা পািলা না।

7 এিলাবগ তাইন বহিিাি কইলা, “আবম তুমিালি বনবচ্ত হক কথা 

কইিাম, চমড়াি পালি লাবগ আবমউ দুয়াি। 8 আমাি আলগ িাখালি 

ভাি িবিয়া চেতা আইিলা, ইগুইন চতা �ুি-ডাকাইত আিলা, চমড়াইলন্ও 

তািাি কথা হুনিইন না। 9 আবমউ দুয়াি। আমাি মাজবি চে হামাইলিা, 

চহ তাি জান িা�াইলিা। চহ বভতলি আওয়া-োওয়া কিলিা আি আবটয়া-

�বিয়া খাইলিা।  01 �ুলি চতা খাবল �ুবি, খুন-খািাবপ আি বিনাশ কিাি 

বনয়লতউ আয়। অইলল আবম আইবি োলত তািা বজলদেবগ পায়, আি অউ 

বজলদেবগ পুিাপুি চভাগ কলি।
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 11 “আবমউ আসল িাখাল। আসল িাখালল তাি চমড়াি লাবগ বনজি 

জান বিলাই চিয়।  21- 31 খাবল চিতনি লাবগ চে জলন িাখাবল কলি, চহ খাবট 

িাখাল নায় আি ই চমড়াইনও তাি বনজি নায়। িাঘ আওয়াত চিখললউ 

চহ চমড়াইন ফালাইয়া বনজি জান িা�ায়। কািন চহ খাবল চিতনি লাবগ 

িাখাবল কলি, চমড়াইন্ি কথা ব�ন্াও কলি না। িালঘ আইয়া চমড়াইন 

িবিয়া চনয়বগ, চতউ তািা পাল ভাংবগয়া বিতবি োয়।  41- 51 চত আবমউ 

ভালা িাখাল। আমাি গাইবি িালফ আমালি ব�নইন, আি আবমও আমাি 

িাফলি ব�বন। বঠক অউলা, আবম আমাি চমড়াইন্লি ব�বন, আি আমাি 

চমড়াইলন্ও আমালি ব�নইন। আবম আমাি চমড়া পালি লাবগ বনজি জান 

বিলাইিাম।  61 আমাি চতা আলিা চমড়াইন আিইন, চেতা ই চগায়াল-ঘলিা 

নাই, তািালিও আবম আনলত অইলিা। তািা বনচ্য় আমাি ডাক হুনিা, 

চতউ খাবল একজন িাখাল আি একটা পাল অইলিা।

 71 “িালফ আমালি মায়া কিইন, কািন আবম আমাি জান বিলাইমু 

োলত বহিিাি বফিত চনই।  81 আমাি জান চকউ আমাি চগি থাবক কাবড়য়া 

বনলতা নায়, অইলল আবম বনলজউ জান বিলাইমু। মলনা িাবখও, জান চিওয়াি 

চখমতা চেলা আমাি আলি, অউলা বফিত চনওয়াি চখমতাও আলি। ই 

িাবয়ত্ব আবম আমাি গাইবি িাফি চগি থাবক পাইবি।”

 91 হজিত ইিাি ইতা মাত-কথা হুবনয়া ইহুবি চনতা অকলি মালজ 

বহিিাি িলািবল লাবগ চগল।  02 তািাি মাজি িউলত কইললা, “অগুলি 

ভুলত িিলি, চহ পাগল, তুমিা অগুি মাত হুনিায় চকলন?”  12 আি িউলত 

কইললা, “ভুলত িিা মানষি মাত চতা ইলা নায়। ভুলত কুনু আদোি �উখ 

ভালা কলি বন?”

হজিত ইিা আল-মসীি িাবি

 22 িালি চজরুজাললম কািা ঘিি িখল পাওয়াি ইিি সময় আইয়া 

আবজললা। অউ সময় আবিল শীতি বিন।  32 হজিত ইিা িায়তুল-মুকাদ্দিি 

িািশা সুলাইমানি িাবিদোত আটা-উবট কিিা।  42 এিমালজ ইহুবি চনতা 

অকল ইিাি �াইলিািায় িলা অইয়া কইলা, “আি কতবিন তুবম আমিালি 

লটকাইয়া িাখতায়? তুবম েুবি হািািি আল-মসী অও, চত পবিস্াি কবি 

আমিালি কও।”
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 52 চতউ ইিায় জুয়াপ বিলা, “আবম চতা কইলাম, অইলল আপনািা 

এবকন কিিা না, আি আমাি গাইবি িাফি নালম আবম চে কাম কবি, 

ইতায়ও আমাি চিয়াপালি সাবষি চিি,  62 তা-ও আপনািা এবকন কিিা 

না, কািন আপনািা আমাি পালি চমড়া নায়।  72 আমাি চমড়াইলন্ আমাি 

ডাক হুনইন। আবম চতা তািালি ব�বন আি তািাও আমাি খলি খলি িইন। 

 82 আবম তািালি আলখবি বজলদেবগ িান কবি, তািা কুনু সময় বিনাশ অইতা 

নায়। চকউ আমাি চগি থলন তািালি কাবড়য়া বনলতা নায়।  92 আমাি চে 

গাইবি িালফ তািালি আমাি আলতা বিিইন, তাইন হকল থাবক মহান। 

তান আত থাবক চকউ কুন্া কাবড়য়া বনলতা পালি না।  03 আবম আি িািা, 

আমিা এক।”

 13 চতউ ইহুবি চনতা অকলল বহিিাি পাথি লইলা তানলি মািাি লাবগ। 

 23 ইিায় তািালি কইলা, “গাইবি িাফি হুকুম মাবফক িউত ভালা ভালা 

কাম আবম আপনাইন্লি চিখাইবি। ইতাি মালজ কুন কামি লাবগ আপনািা 

আমালি পাথি মািতা �াইিা?”  33 তািা কইলা, “ভালা কুনু কামি লাবগ 

আমিা চতালি পাথি মাবিয়াি না, তুই চতা বশবিবক কিলি, এিলাবগউ পাথি 

মািমু। মানুষ অইয়া তুই বনজলি আল্া বহসালি িাবি কিলি।”  43 তাইন 

কইলা, “আপনািাি শবিয়লতা চলখা আলি না বন, ‘আবম কইলাম, তুমিাউ 

এলাবহ’?  53 চত আল্াি কালাম চেিাি চগলি নাবজল অইবিল, এিালি চতা 

তাইন বনলজউ আল্াি লাখান কইয়া ডাবকিইন। আি পাক বকতািি কথা 

চতা িাি চিওয়া োয় না।  63 চত গাইবি িালফ োনলি বনজি লাবগ িাবিয়া 

পিদে কিলা আি দুবনয়াত পাঠাইলা, অউ আবম চেিলা কইলাম, আবম 

ইিনুল্া, চত আপনািা বকলা কইিা, তুই বশবিবক কিলি?  73 আবম েুবি 

আমাি গাইবি িাফি কাম না কবি, চত আপনািা আমাি উপলি ইমান 

আনিা না।  83 অইলল আবম েুবি আমাি িাফি হকল কাম কবিয়া থাবক, 

চত আমাি উপলি ইমান না আনললও ইতা এবকন কিউক্কা। চতউ আপনািা 

জানিা, গাইবি িাফ আমাি মালজউ আিইন, আি আবমও তান মালজ 

আবি।”  93 অউ সময় বহিিাি তািা ইিালি িিাি চ�ষ্া কিলা, অইলল 

তাইন ইনথলন গাইি অইলগলা।

 04 িালি তাইন বহিিাি জিজিান গাংগি হপালিা বগয়া িইলা। আলগ 

অউ জাগাত হজিত এবহয়ায় মানষলি চতৌিাি চগািল বিতা।  14 হলনা 

িউত মানুষ তান চগলি আইললা আি মাতা-মাবত কিললা, “এবহয়া নিীলয় 
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চতা কুনু চকিামবত বনশানা চিখাইিইন না, অইলল তাইন হজিত ইিাি 

চিয়াপালি েততা কইিলা, ইতা পুিাপুি হািা।”  24 অখান িুবজয়া হনি 

িউত মানলষ হজিত ইিাি উপলি ইমান আনলা।

হজিত ইিায় মুিজিা লািািলি বজদো কিলা

11 
 লািাি নালম একজন মানুষ চিমাি আিলা। তান িাবড় িায়ত-

আবনয়া গাউত, মবিয়ম আি মাথজিা নামি তান দুই িইনও অউ 

গাউত িইতা। 2 কয়বিন িালি অউ মবিয়লমউ ইিাি পাওলয়া খুশিয় আলা 

আতি মাখাইয়া, বনজি মাথাি �ুলবি পাও ফুিাই বিিা। অউ মবিয়মি ভাই 

অইলা চিমাবি লািাি। 3 এিলাবগ তান িইনাইলন্ অখান কইয়া হজিত 

ইিাি চগলি খিি পাঠাইলা, “হুজুি, আপনাি মায়াি মানুষ খুি চিমাি।” 

4 খিি পাইয়া ইিায় কইলা, “ই চিমাি চতা তাি মউতি লাবগ অইলি 

না, িিং আল্াি মবহমা জাইিি লাবগউ অইলি, োলত এি মাজবি আবম 

ইিনুল্াি মবহমাও জাইি অয়।”

5 হজিত ইিায় বিবি মাথজিা, তান িইন আি লািািলি খুি মায়া 

কিতা। 6 লািািি চিমািি কথা হুনাি িালিও ইিা চে জাগাত আিলা, 

হলনা আলিা দুইবিন িইলা।

7 িালি তান সাহাবি অকললি কইলা, “আও, আমিা বহিিাি এহুবিয়া 

বজলাত োই।” 8 সাহাবি অকলল কইলা, “হুজুি, অউ কয়বিন আলগ হনি 

মানলষ আপনালি পাথি মািতা �াইলা, অখন আপলন বহিিাি হলনা োইতা 

বন?” 9 তাইন কইলা, “বিনি চিলা চতা িালিা ঘণ্া আলি, চকউ েুবি 

বিনি চিলা �লা-বফিা কলি, চহ উষ্া খায় না, কািন চহ অউ দুবনয়াি ফি 

চিলখ।  01 আি চকউ েুবি িাইতি চিলা �লা-বফিা কলি, চহ উষ্া খায়, 

কািন তাি মালজ কুনু ফি নাই।”

 11 অখান কইয়া হাবি তান সাহাবি অকললি কইলা, “হুলনা, আমিাি 

দুস্ লািাি ঘুমাই চগলিবগ, আবম তালি হজাগ কিাত োইয়াি।”  21 ইখান 

হুবনয়া সাহাবি অকলল কইলা, “হুজুি, চহ েুবি ঘুলমা থালক, চত চতা ভালা 

অইবেলিা।”  31 ইিায় লািািি মউতি কথা কইিলা, অইলল তািা মলনা 

কিলা, তাইন এমলন ঘুমি কথা কইিইন।  41 চতউ ইিায় পবিস্াি কবি 

কইলা, “লািাি মািা চগলি।  51 অইলল আবম তুমিাি কথা মলনা কবিয়া 
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খুবশ অইবি, আবম বহলনা আিলাম না, োলত তুমিা এবকন কিতায় পালিা। 

অখন আও, আমিা লািািি চগলি োই।”  61 চতউ তান সাহাবি থুমালি 

লগি সাহাবি অকললি কইলা, “আওনা, আমিাও োই, োলত তান ললগ 

মিতাম পাবি।” অউ থুমািলি জমজ কইয়া ডাকা অয়।

 71 হলনা বগয়া হািলল হজিত ইিায় হুনলা, তাইন োওয়াি �াইি বিন 

আলগউ লািািলি িাফন কিা অইলগলি।  81 চজরুজাললম টাউন থাবক 

অউ িায়ত-আবনয়া গাউ অনুমান দুই মাইল দুিই আবিল।  91 লািািি 

মউতি িালি তান িইন বিবি মাথজিা আি মবিয়মলি িুজ চিওয়াি লাবগ 

ইহুবি সমাজি িউত মানুষ আইলা।  02 এিমালজ হজিত ইিায় তশবিফ 

আনিা হুবনয়া বিবি মাথজিা তান ললগ চিখা কিাত চগলা, অইলল মবিয়ম 

ঘলিা িই িইলা।  12 বিবি মাথজিায় ইিালি কইলা, “হুজুি, আপলন েুবি 

অলনা িইতা, চত আমাি ভাইগু মিললা না অলন।  22 অইলল এিিালিও 

আবম জাবন, আপলন আল্াি চগলি চেতা �াইিা, তাইন আপনালি অতা 

বিিা।”

 32 ইিায় কইলা, “হুলনা, তুমাি ভাই বহিিাি বজদো অইয়া উঠলিা।” 

 42 চতউ মাথজিায় কইলা, “বজঅয়, আবম জাবন বকয়ামতি বিন চেিলা মুিজিা 

অকল বজদো অইিা, অউ সময় চহ-ও বজদো অইয়া উঠলিা।”  52 ইিায় 

মাথজিালি কইলা, “আবমউ চতা বকয়ামত আি বজলদেবগ। চে জলন আমাি 

উপলি ইমান আলন চহ মিললও বজদো অইলিা।  62 আি চে জলন আসল 

বজদো অইয়া আমাি উপলি ইমান আলন, চহ কুনুবিনও মিলতা নায়। তুবম 

ইখান এবকন কলিা বন?”  72 মাথজিায় কইলা, “বজঅয় হুজুি, আবম ইমান 

আনবি, আল্াি ওয়ািা কিা চে জলন দুবনয়াত তশবিফ আনাি কথা, 

আপলনউ হউ আল-মসী ইিনুল্া, আল্াি খাি মায়াি জন।”

 82 অখান কইয়া মাথজিায় বগয়া তান িইন মবিয়মলি �ুপলত ডাবকয়া 

বনয়া কইলা, “হুলনা, হুজুি অলনা আিইন, তাইন তুমালি ডাবকিা।” 

 92 চতউ মবিয়ম জলবি কবি ইিাি কাদোত চগলা।  03 ইিা অউ সময়ও 

গাউি বভতলি হামাইিইন না, মাথজিায় তান ললগ চেলনা চিখা কিিলা, 

তাইন হলনাউ উিাই িইিলা।  13 আি ঘিি বভতলি চেতা ইহুবি অকলল 

মবিয়মলি িুজ চিওয়াত আিলা, মবিয়লম আখতাউ িালি োওয়াত চিবখয়া 

তািা তান খলি খলি চগলা। তািা মলনা কিললা, মবিয়ম কয়িিি চগলি 

কাদো-কাবট কিাত োইিা।  23 ইিা চে জাগাত আিলা, মবিয়মও হলনা 
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চগলা আি ইিালি চিবখয়া তান পাওলয়া পবড়য়া কইলা, “হুজুি, আপলন 

েুবি অলনা থাকতা, চত আমাি ভাইগু মিললা না অলন।”

 33 মবিয়ম আি তান লগি ইহুবি অকলি কাদেন-আহাজাবি চিবখয়া 

হজিত ইিাি বিলি রুহ গিম অইলগল, তাইন কাতি অইলগলা।  43 তাইন 

এিালি বজকাইলা, “লািািলি কুয়াই িাফন কিলিা?” তািা কইলা, “হুজুি 

আউক্কা, চিবখ োউক্কা।”  53 অউ সময় ইিায় কাবদে বিলা।  63 তান কাদেন 

চিবখয়া হনি এিা কইলা, “চিখিায়বন, তাইন লািািলি কলতা মায়া 

কিতা!”  73 অইলল কুনু কুনু জলন কইলা, “চেইন আদোি �উখ ভালা 

কিিইন, তাইন ইলা কুন্া পািলা অলন না বন, োলত লািািগু না মলি?”

 83 ইতা হুবনয়া হজিত ইিাি বিলি রুহ বহিিাি গিম অইলগল, তাইন 

লািািি কয়িিি িালিা চগলা। ই কয়িি আবিল গুহাি লাখান এক গালতা 

আি কয়িিি মুলখা এক পাথি চিওয়া আবিল।  93 তাইন মানষলি কইলা, 

“পাথিটা হিাও।” লািািি িইন মাথজিায় কইলা, “হুজুি, অখন চতা লাশ 

পব�য়া গদে িািইলগলি, তাইন �াইি বিন আলগ মািা চগিইন।”  04 ইিায় 

এনলি কইলা, “আবম চতা তুমালি কইবি, তুবম েুবি এবকন কলিা, চত আল্াি 

কুিিবত মবহমা চিখিায়।”  14 চতউ মানলষ কয়িিি মুখি পাথিটা হিাইলা।

ইিায় আিমানি িায় �াইয়া চিায়া কিলা, “ও গাইবি িািা, তুবম আমাি 

কথা হুনলিা, এিলাবগ আবম তুমাি শুকবিয়া আিায় কবি।  24 আবম জাবন, 

তুবম হালমশা আমাি কথা হুলনা। অইলল আমাি �াইলিািায় চেতা মানুষ 

আিইন, তািা োলত এবকন কিইন, তুবম আমালি পাঠাইলিা, এিিায়উ 

অখান কইলাম।”  34 অখান কইয়া তাইন জুলি ডাক বিয়া কইলা, “লািাি, 

িািইয়া আও।”  44 চতউ মুিজিা লািাি কয়িি থাবক িািইয়া আইলা। তান 

আত-পাও কাফনবি চপ�াইল আবিল, আি মুখ আবিল রুমাল বিয়া িাদো। 

ইিায় মানষলি কইলা, “তাি িাদে খুললা আি তালি োইলত চিও।”

হজিত ইিালি জালন মািাি ষড়েন্ত্র

 54 বিবি মবিয়মি চগলি চেতা ইহুবি মানুষ আইিলা, হজিত ইিাি অউ 

চকিামবত কাম চিবখয়া এিাি মাজি িউলত তান উপলি ইমান আনলা। 

 64 অইলল চকউ চকউ ফবিবশ অকলি চগলি বগয়া ইিাি অউ কামি কথা 

জানাইললা।  74 ইতা হুবনয়া িড় ইমাম অকলল আি ফবিবশ িলি মানলষ 
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চিশি ফলতায়া কবমবটলি লইয়া এখালনা িইলা, িইয়া কইলা, “আমিা অখন 

বকতা কিতাম? ই চিটায় চতা িউত চকিামবত কাম চিখাি।  84 আমিা েুবি 

তালি এমলন �ললত চিই, চত হকল মানলষ তাি উপলি ইমান আনলিা, 

আি ইতা হুবনয়া চিামান সিকািি মানলষ আমিাি বঠকানা আি আমিাি 

জাবতলিও বিনাশ কিিা।”

 94 অউ মজবলিি মালজ অউ িিিি পিিান ইমাম, কায়াফা নামি 

একজন আিলা। তাইন এিালি কইলা, “তুমিা চতা কুন্াউ জালনা না। 

 05 িুলজা না বন, আস্া জাবত বিনাশ অওয়াি �াইলত, হকলি িিলা একজনি 

মিন আলিা ভালা।”  15 ইমাম কায়াফায় আসলল বনজি মন থাবক অউ কথা 

কইিইন না, তাইন অউ িিিি পিিান ইমাম অওয়ায় গাইবি িুবল তান 

মুখ থাবক িািইলি চে, ইহুবি জাবতলি িা�াবনি লাবগ ইিাি মিন অইলিা। 

 25 খাবল ইহুবি জাবতি লাবগ নায়, আল্াি েলতা িদোইন �াইলিািায় বিতবিয়া 

আিইন, তািালি িলা কবিয়া এখালনা কিাি লাবগও তাইন জান বিলাই 

বিিা।  35 হউ বিন থাবক তািা ইিালি মািাি পায়তািা কিাত লাগলা। 

 45 এিলাবগ ইিায় তািাি মালজ খুলালমলা �লা-বফিা িাি বিলাইলা, আি 

অউ জাগা িাবড়য়া মরুভুবমি কাদোত আফিাইম নামি এক গাউত বগয়া 

তান সাহাবি অকললি লইয়া িইলা।

 55 অউ সময় ইহুবি অকলি আজাবি ইি ঘনাই আইবিল। ইিি আলগ 

বনজলি পাক-িাফ কিাি লাবগ িউত মানুষ গাউ থাবক চজরুজাললম টাউলনা 

চগলা।  65 বহলনা বগয়া তািা হজিত ইিালি তুকাইলা। তািা িায়তুল-মুকাদ্দলিা 

উিাইয়া এলক-অইলনযে বজকাইলা, “বকতা মলনা কিইন, তাইন ই ইলিা 

আইতা নায় বন?”  75 িড় ইমাম আি ফবিবশ অকলল হুকুম বিিলা, চকউ 

েুবি ইিাি খুজ পায়, চত তািালি জানাবনি লাবগ, োলত তািা ইিালি 

িিতা পািইন।

মাথাি �ুলবি পাও ফুিা

12 
 আজাবি ইিি িয়বিন আলগ, হজিত ইিা হউ লািািি গাউ 

িায়ত-আবনয়াত আইলা, চে লািািলি তাইন মিা থাবক বজদো 

কিিলা। 2 ইলনা তািা হজিত ইিাি লাবগ খাবনি চমজিাবন জুইত কিলা। 

ইিাি ললগ খাওয়াত চেিা িইবিল, এিাি ললগ লািািও আিলা আি 
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বিবি মাথজিায় খাবিমিাবি কিলা। 3 অউ সময় লািািি িইন মবিয়লম 

আিা চসি খুি িাবম খাবট আতি লইয়া আইলা, আইয়া অউ আতি ইিাি 

পাওলয়া োবলয়া বনজি মাথাি �ুলবি পাও ফুবিয়া বিলা। আতিি খুশিলয় 

আস্া ঘি ভবিলগল।

4 ইহুিা ইস্াবিয়াত নালম ইিাি এক সাহাবি, চেইন তানলি দুশমনি 

আলতা িিাই বিিা, এইন কইলা, 5 “ইস, ই আতি ফুবটন চিব�লল চতা 

বতনলশা বিনাি পাইয়া গবিি অকললি বিলাই চিওয়া চগললা অলন।” 

6 আসলল ইহুিায় গবিি অকলি কথা ব�ন্া কবিয়া ইখান কইলি না। চহ 

আবিল �ুি। চটকাি থবল তাি চগলি থাকলতা, আি জমা চটকা থাবক চহ 

�ুবি কিলতা, এিলাবগ অলা কইলি। 7 ইিায় কইলা, “তুমিা ই চিবটগুি 

মলনা দুখ বিও না। আমাি িাফন-কাফনি লাবগ তাইন ই ফুটাইন থইিলা। 

8 গবিি অকল চতা হালমশাউ তুমিাি মালজ আিইন, অইলল আমালি 

হালমশা পাইতায় নায়।”

9 হজিত ইিা িায়ত-আবনয়াত আইিইন হুবনয়া, ইহুবি জাবতি িউত 

মানুষ অলনা আইলা। তািা খাবল ইিাি লাবগ নায়, হউ চে লািািলি ইিায় 

মিা থাবক বজদো কিিলা, তালিও চিখাত আইলা।  01 অউ সময় িড় ইমাম 

অকলল বনয়ত কিলা লািািলিও মাবিবলতা।  11 কািন লািািি লাবগ িউত 

ইহুবি মানলষ চনতা অকলি লগ িাবড়য়া, ইিাি উপলি ইমান আনবিলা।

হজিত ইিা চজরুজালললমা আইলা

 21 ইিি বনয়লত িলল িলল েলতা মানুষ আইিইন, তািা িািি বিন 

হুনলা, হজিত ইিায় চজরুজালললমা তশবিফ আনিা।  31 অউ তািা চখজুিি 

চখিমা ডাল লইয়া তানলি আগুয়াইয়া আনাত চগলা আি বমবিল বিয়া কইলা,

“মািহািা! মািুিি নালম চেইন তশবিফ আনিা,

তান তাবিফ অউক,

তাইনউ ইসিাইলি িািশা!”

 41 আল্াি কালামি আয়াত মাবফক হজিত ইিায় একটা গািা চিবখয়া 

তাি উপলি িওয়াি অইলা। বকতালিা চলখা আলি,  51 “ও বসলয়ান-কইনা 

	 আল-হান্ান	 12:3	-	15	



A

279

চজরুজাললম, ডিাইও না। �াইয়া চিলখা, গািাি িাইচ্া �বড়য়া তুমাি 

িািশা আইিা।”

 61 সাহাবি অকলল পয়লা ইতাি কুনু মাবন িুজলা না। িালি হজিত 

ইিাি কুিিবত মবহমা জাইি অইয়া হািলল, পাক বকতািি কথা তািাি 

মলনা অইললা, অউ আয়ালতা তান চিয়াপালিউ চলখা আবিল, আি মানলষ 

তান লাবগউ অততা কিলি।  71 কয়িি থাবক লািািলি ডাবকয়া বজদো 

কবি তুলাি সময় চেতা মানুষ ইিাি ললগ আিলা, তািাও অউ চিয়াপালি 

হালমশা মাত-কথা মাবততা।  81 এিলাবগ মানলষ তান অউ চকিামবত কামি 

খিি হুবনয়া তানলি আগুয়াইয়া আনাত চগিলা।  91 ইতা চিবখয়া ফবিবশ 

অকলল এলক-অইলনযে কইললা, “আমিাি চতা কুনু লাভ অিনা। চিখিায় 

বন, আস্া দুবনয়াউ তাি খলি চগলিবগ।”

বনজি মউতি আগাম খিি

 02 আজাবি ইলিা চেিা এিািত কিাত আইিলা, তািাি মালজ কয়জন 

ইউনাবন মানুষও আিলা।  12 তািা গাবলল বজলাি িায়ত-িয়িা গাউি 

বফবলফলি আইয়া বমনত কিলা, “িাি, আমিা হুজুি ইিালি চিখতাম 

�াই।”  22 বফবললফ ইখান আব্রিয়ািলি কইলা। িালি আব্রিয়াি আি 

বফবললফ বগয়া ইিালি জানাইলা।

 32 ইিায় তািালি কইলা, “আবম বিন-আিমি মবহমা জাইি অওয়াি 

সময় আইলচ্।  42 আবম তুমিালি হািাউ কইিাম, িানি বিি মাবটত পবড়য়া 

েুবি না মলি, চত একটাউ থালক, আি মাবটত মিলল িউত ফসল ফলল। 

 52 অলা চে জলন বনজি জানলি চিবশ মায়া কলি, চহ তাি আসল বজলদেবগ 

খুয়াইলায়, অইলল চে জলন ই দুবনয়াত বনজি জানলি তুচ্ মলনা কলি, 

চহ তাি আসল বজলদেবগ, মাবন আলখিাতি লাবগ জান িা�ায়।  62 চকউ 

েুবি আমাি চখজমত কিলতা �ায়, চত আমাি পলথ �লউক। চতউ আবম 

চেখালনা িইমু আমাি চখজমতকাবিও অলনা িইলিা। চে জলন আমাি 

চখজমত কলি, আমাি গাইবি িালফ তালি ইজ্জত বিিা।

 72 “আমাি মন অখন চপলিশান অইলগলি। চত আবম অখান কইতাম বন, 

িািা, চে সময় আইয়া আবজলি, অউ সময়ি আত থাবক আমালি িা�াও? 

অইলল অতাি লাবগউ চতা আবম অউ সময় পেজিন্ আইবি।  82 িািা, তুবম 
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তুমাি মবহমা জাইি কলিা।” অউ সময় আিমান থাবক গাইবি আওয়াজ 

আইললা, “আবম আমাি মবহমা জাইি কিবি আি বহিিাি জাইি কিমু।” 

 92 ই আওয়াজ হুবনয়া বহলনা েলতা মানুষ আিলা, তািা কইলা, “ইতা চতা 

চমঘি ডাক।” চকউ চকউ কইললা, “কুনু বফবিস্ায় তান ললগ িাতব�ত 

কিিইন।”  03 ইখান হুবনয়া ইিায় কইলা, “ই আওয়াজ চতা আমাি লাবগ 

আইলি না, আপনািাি লাবগউ আইলি।  13 ই জগতি মানষি বি�ািি 

সময় আইলচ্, দুবনয়াি মুবনি ইিবলিি আত থাবক অখন চখমতা কাবড়য়া 

চনওয়া অইলিা।  23 আমালি চেিলা জবমন থাবক উপলি তুলা অইলিা, অউ 

সময় আবম হকললি আমাি চগলি টাবনয়া তুলমু।”  33 তান বকলাখান মউত 

অইলিা, অখান িুজাবনি লাবগ তাইন ইতা কইলা।

 43 অউ সময় মানলষ ইিালি কইলা, “আমিা পাক বকতাি থাবক 

হুনবি আল-মসী ব�িকাল িইিা। চত আপলন বকলা কইিা, বিন-আিমলি 

উ�াত তুলা অইলিা? তাইলল ই বিন-আিম চক?”  53 তাইন জুয়াপ বিলা, 

“আি বকিু সময় নুি আপনািাি ললগ আলি, নুি থাকলত থাকলতউ আটা 

িিউক্কা, চেলা আদোইলি আইয়া আপনাইন্লি না চিলি। চে জন আদোইি 

পলথ আলট, চহ জালন না চহ কুয়াই োি।  63 নুি আপনািাি ললগ থাকলত 

থাকলতউ নুিি উপলি ইমান আনউক্কা, োলত আপনািাও অউ নুিি মানুষ 

অইতা পািইন।” এিিালি ইিা ইনথলন হবিয়া বগয়া, এিাি �উখ থাবক 

বনজলি লুকাইবললা।

মানষি বিল পাষান

 73 হজিত ইিায় মানষি িামলন অলতা চিবশ চকিামবত বনশানা চিখাবনি 

িালিও তািা তান উপলি ইমান আনললা না।  83 ইতা হক্কলতা ঘবটবিল োলত 

আগি জমানাি নিী ইশায়াি কথা পুিা অয়, তাইন িাতাইিলা,

মািুি চগা, আমিাি তিবলগি উপলি চক এবকন কিলি?

তুমাি কুিিবত আত কাি চগলিউ িা জাইি অইলি?

 93 এিলাবগউ চতা ইতা মানলষ ইমান আনলি না, কািন ইশায়া নিীলয় 

এওখান কইিলা,
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  04 আল্ায় তািাি �উখ আদো িানাইবলিইন,

তািাি বিল পাষান িানাইবলিইন,

োলত �উখবি না চিলখ আি বিলবি না িুলজ।

আিনায় বকোনু তািা চতৌিা কবিলাইন,

আল্াি িায় বফবিোইন,

আি আবম তািালি বশফা কবিলাই।

 14 ইশায়া নিীলয় ইিাি মবহমা চিখিলা গবতলক, তান চিয়াপালি 

অউ কথা কইিলা।  24 চতিউ ইহুবি চনতা অকলি মাজ থাবক িউলত 

তান উপলি ইমান আনলা, অইলল ফবিবশ অকলল তািালি সমাজ 

থাবক িাি কবি বিলাইলিা, অখান ডিাইয়া তািা স্বীকাি কিলা না। 

 34 তািা আল্াি তাবিফ থাবক মানষি তাবিফ পাইলত চিবশ পিদে 

কিতা।

হজিত ইিাউ তিালনআলা

 44 িালি ইিায় জুলি জুলি কইলা, “চে জলন আমাি উপলি ইমান 

আলন, চহ খাবল আমাি উপলি নায়, চেইন আমালি পাঠাইিইন তান 

উপলিও ইমান আলন।  54 চে জলন আমালি চিলখ, চহ আসলল তানলিউ 

চিলখ, চেইন আমালি পাঠাইিইন।  64 আবম ই দুবনয়াত নুি বহসালি 

আইবি, োলত আমাি উপলি চে ইমান আলন, চহ আি আদোবিত না 

িয়।  74 চকউ েুবি আমাি কথা হুবনয়া, অউ মাবফক আমল না কলি, 

চত আবম বনলজ তাি বি�াি কবি না, কািন আবম মানষলি দুবষ সাইিলস্া 

কিাত আইবি না, িিং মানষলি তিাবনত আইবি।  84 চে জলন আমালি 

মালন না আি আমাি কথা হুলন না, তাি বি�ািি লাবগ চতা একজন 

আিইন। আবম তালি চে কথা কইবি, অউ কথায়উ বকয়ামতি বিন 

তালি দুবষ সাইিলস্া কিলিা।  94 আবম চতা বনলজ থাবক কুন্া কইবি 

না, খাবল আমাি চে গাইবি িালফ আমালি চিবজিইন, তাইন বনলজউ 

হুকুম বিিইন, আবম বকতা বকতা কইতাম।  05 আবম জাবন, তান হুকুম 

মানাউ অইললা আলখবি বজলদেবগ। এিলাবগ আবম চেতা কই, ইতা আমাি 

গাইবি িাফি হুকলমউ কই।”
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উম্মত অকললি হজিত ইিাি আলখবি তাবলম 

(১৩:১-১৭:২৬)

সাহাবি অকলি পাও চিায়াইলা

13 
 আজাবি ইিি থুড়া আগি ঘটনা। ইিায় িুবজবললা, তাইন ই 

দুবনয়া িাবড়য়া তান গাইবি িাফি চগলি োইিাি সময় আইলচ্। 

দুবনয়াত চেিা তান আপন মানুষ আিলা, তািালি তাইন খুি মায়া কিতা 

আি চশষ পেজিন্ অলা মায়া কবিয়াউ চগিইন। 2 িাইতকুি খাবনত িইিাি 

আগি কথা, হজিত ইিালি দুশমনি আলতা িিাই বিিাি লাবগ, ইিবললি 

আইয়া সাইমন ইস্াবিয়াতি পুয়া ইহুিাি মলনা খাইশ জাগাই বিললা। 

3 ইিায় জানতা, তান গাইবি িাফ আল্ায় তান আলতা হকলতা সবপ 

বিিইন, তাইন আল্াি চগি থাবক আইিইন আি তান চগলিউ বফবিয়া 

োইিা। 4 এিলাবগ তাইন খাওয়া থাবক উঠলা আি বফন্ি পাইজিাবি 

খুবলয়া এখান গামিা কমলিা িাবদেলা। 5 িালি তাইন গামলাি মালজ 

পাবন লইয়া সাহাবি অকলি পাও চিায়াই বিলা, আি কমিি গামিাবি 

পাও ফুবিয়া চিওয়াত লাগলা।

6 অউ লাখান তাইন চেিলা সাইমন-বপতিি চগলি আইলা, বপতলি 

কইলা, “হুজুি, ইতা বকতা কিইন, আপলন আমাি পাও চিায়াই বিতা 

বন?” 7 তাইন কইলা, “আবম চেতা কবিয়াি, অখন তুবম ইতাি মাবন 

িুজতায় নায়, িালি িুজিায়।” 8 অউ বপতলি তানলি কইলা, “বজ না, 

আপলন কুনুমলন্উ আমাি পাও চিায়াই বিিা না।” ইিায় কইলা, “আবম 

েুবি তুমাি পাও িইয়া না চিই, চত তুমাি ললগ আমাি কুনু খাবতি 

নাই।” 9 চতউ সাইমন-বপতলি কইলা, “হুজুি, চত খাবল পাও নায়, 

আমাি মাথা আি আতও চিায়াইয়া চিউক্কা”।  01 তাইন কইলা, “চে 

মানলষ চগািল কিলি, তাি পাও িাড়া আি কুন্া চিায়াি জরুি নায়, 

তাি চতা হকলতা পবিস্াি আলি। তুমিাও বনচ্য় পবিস্াি আলিা, 

অইলল হকল নায়।”  11 আসলল দুশমনি আলতা চক তানলি িিাই 

বিলিা, ইখান তাইন জানতা। এিিায় তাইন কইলা, “তুমিা হকল 

পবিস্াি নায়।”

	 আল-হান্ান	 13:1	-	11	



A

283

 21 সাহাবি অকলি পাও চিায়াইয়া হািলল ইিায় তান পাইজিাবি বফবদেয়া 

বহিিাি িইলা আি তািালি কইলা, “আবম বকতা কিলাম, তুমিা ইতা 

িুজলিা বন?  31 তুমিা আমালি উস্াি আি মাবলক কইয়া ডালকা, ইখান 

বঠকউ, আবমউ তুমিাি উস্াি আি মাবলক।  41 আি আবম তুমিাি উস্াি 

আি মাবলক অইয়াও চেিলা তুমিাি পাও চিায়াইয়া বিলাম, চত তুমিাও 

অলা এলক-অইনযেি পাও চিায়াই চিওয়া জরুি।  51 আবম ইলা কবিয়া 

চিখাইলাম, োলত আবম চেলা কিলাম তুমিাও অলা কলিা।  61 আবম 

তুমিালি হািাউ কইিাম, গুলাম তাি মুবনি থাবক িড় নায়। আি োলি 

পাঠাবন অইলি, চহ তাি পাঠাওিা থাবক িড় নায়।  71 ইতা জাবনয়া েুবি 

আমল কলিা, চত তুমিা িইনযে।

 81 “আবম তুমিা হকলি চিয়াপালি কইিাম না। আবম চেিালি পিদে 

কিবি তািালি চতা ব�বন। হুলনা, আল্াি কালামি আয়াত চতা ফবললত 

অইলিা, চলখা আলি, ‘আমাি ললগ িইয়া চেগুলয় খাওয়া-িাওয়া কলি, 

হগুলয় আমাি উপলি পাও তুললি।’  91 ইতা ঘটাি আলগউ আবম তুমিালি 

জানাই বিলাম, চতউ ঘটাি িালি তুমিা িুজিায়, আবমউ চহইন।  02 আবম 

তুমিালি হািাউ কইিাম, আবম োলি পাঠাই, তালি চে জলন কিুল কলি, 

চহ আসলল আমালিউ কিুল কলি। আি চে জলন আমালি কিুল কলি, চহ 

তানলিউ কিুল কলি, চেইন আমালি পাঠাইিইন।”

চিইমান ইহুিা

 12 অখান কইয়া হািলল হজিত ইিাি বিল চপলিশান অইলগল। 

তাইন খুবলয়া কইলা, “আবম হক কথা কইিাম, তুমিাি মাজি একজলনউ 

আমালি দুশমনি আলতা িিাই বিলিা।”  22 তাইন কাি কথা কইিা, সাহাবি 

অকলল ইখান না িুজায় এলক-অইনযেি িায় �াই িইলা।  32 এিাি মাজি 

চে সাহাবিলি ইিায় মায়া কিতা, এইন ইিাি কুললা এলাইন বিয়া 

িওয়াত আিলা।  42 সাইমন-বপতলি এনলি ইশািা বিয়া কইলা, তুবম 

বজকাও, তাইন কাি কথা কইিা।  52 চতউ অউ সাহাবিলয় ইিাি িায় 

জুবকয়া কইলা, “হুজুি, চক অউ জন?”  62 ইিায় জুয়াপ বিলা, “অউ 

রুবটি টুকিা িউললা বভজাইয়া োলি বিমু, চহউ অউ জন।” আি অউ 

রুবট তাইন সাইমন ইস্াবিয়াতি পুয়া ইহুিালি বিলা।  72 রুবটি টুকিা 
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লওয়াি িালিউ ইিবলি ইহুিাি বভতলি হামাইললা। ইিায় তালি কইলা, 

“চেতা কিতায় �াও, জলবি কবিলাও।”

 82 ইিাি ললগ োিা খাওয়াত িইিলা, তািা চকউ িুজলা না, তাইন 

ইহুিালি চকলন ইখান কইিইন।  92 চকউ চকউ মলনা কিললা, ইিি িাজাি 

কিাি লাবগ ইিায় ইহুিালি অখান কইিইন িা গবিি অকললি কুন্া চিওয়াি 

কথা কইিইন, কািন চটকাি থবল চতা ইহুিাি চগলিউ থাকলতা।  03 রুবটি 

টুকিা লওয়াি ললগ ললগ ইহুিা িািইয়া চগলবগ। ই সময় িাইত আবিল।

নয়া হুকুম

 13 ইহুিা িালি বগয়া হািলল ইিায় কইলা, “বিন-আিমি মবহমা জাইি 

কিাি সময় আইলচ্, তান মাজবি আল্াি মবহমা জাইি অইলিা।  23 আি 

আল্াি মবহমা চেিলা তান মাজবি জাইি অইলিা, অউ সময় আল্ায়ও বনজি 

মালজ বিন-আিমি মবহমা জাইি কিিা, ইতা তাইন খুি জলবিউ কিিা। 

 33 ও আওলাি অকল, আবম আি চিবশ বিন তুমিাি চগলি িইতাম নায়। 

চত ইহুবি চনতা অকললি আলগ চেলা কইিলাম, তুমিা আমালি তালাশ 

কিিায়, অইলল আবম চেখালনা োইমু তুমিা বহলনা োইতায় পািতায় 

নায়, অখন অউ কথা তুমিালিও কইিাম।  43 আবম তুমিালি এখান নয়া 

হুকুম বিিাম, তুমিা এলক-অইনযেলি মায়া কবিও। আবম চেলা তুমিালি 

মায়া কিবি, তুমিাও অলা এলক-অইনযেলি মায়া কবিও।  53 তুমিা েুবি 

এলক-অইনযেলি মায়া কলিা, চত হকলল িুজলিা তুমিা আমাি উম্মত।”

সাহাবি বপতিি অস্বীকািি কথা

 63 সাইমন-বপতলি ইিালি কইলা, “হুজুি, আপলন কুয়াই োইিা?” 

তাইন কইলা, “আবম চেলনা োইিাম, তুমিা অখন আমাি ললগ বহলনা 

আইতায় পািতায় নায়, অইলল িালি আইিায়।”  73 বপতলি কইলা, 

“অখন চকলন োইতাম পািতাম নায়? আপনাি লাবগ আবম আমাি জানও 

বিলাই বিমু।”  83 অউ সময় ইিায় কইলা, “আমাি লাবগ হািাউ তুমাি 

জান বিিায় বন? চত হািা কথা আবম তুমালি কইিাম, মুিগায় িাং বিিাি 

আলগউ, তুবম বতনিাি কইিায়, তুবম আমালি ব�লনা না।”
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হজিত ইিা আল-মসীউ পথ

14 
 হজিত ইিায় কইলা, “তুমিা আি চপলিশান অইও না। আল্াি 

উপলি চতা তুমিাি এবকন আলি, চত আমাি উপলিও এবকন 

িালখা। 2 আমাি িাফি িাবড়ত িওয়াি িউত জাগা আলি, না থাকলল 

আবম কইলাম অলন। আবম চতা তুমিাি লাবগ জাগা বঠক কিাত োইয়াি। 

3 জাগা বঠক কবিয়া বহিিাি আইমু, আইয়া তুমিালি আমাি চগলি বনমু। 

চতউ আবম চেলনা িইমু, তুমিাও হলনা িইিায়। 4 আি আবম কুয়াই 

োইিাম, ই পথ চতা তুমিাি ব�না আলি।”

5 অউ সময় সাহাবি থমুালি ইিালি কইলা, “হজুিু, আপলন কুয়াই োইিা, 

অখানউ আমিা জাবন না, চত পথ বকলা ব�নম?ু” 6 ইিায় কইলা, “আবমউ 

পথ, আবমউ হক আি আবমউ বজলদেবগ। আমাি উবিলা িাড়া কুন ুমানষুউ 

গাইবি িাফি চগলি োইলতা পালি না। 7 তমুিা আমালি ব�নলল আমাি গাইবি 

িাফলিও ব�নলায় অলন। চত অখন তমুিা তালন ব�নলিা আি চিখলিাও।”

8 বফবললফ কইলা, “হুজুি, অউ গাইবি িাফ আমিালি চিখাউক্কা, 

চতউ আমিা শাবন্ অইমু।” 9 ইিায় কইলা, “বফবলফ, অলতা বিন থাবক 

আবম তুমিাি ললগ ললগ আবি, এিিালিও তুবম আমালি ব�নলায় না বন? 

চে জলন আমালি চিখলি, চহ আমাি গাইবি িাফলিও চিখলি। চত তুবম 

বকলান কইলায়, গাইবি িাফলি চিখাউক্কা?  01 তুবম এবকন কলিা না বন, 

আবম গাইবি িাফি মালজ আবি, আি গাইবি িাফও আমাি মালজ আিইন? 

আবম তুমিালি চেতা কই, ইতা আমাি বনজি মুখি িুবল নায়, চে গাইবি 

িাফ আমাি বভতলি আিইন, তাইনউ তান বনজি কাম �ালাইিা।  11 আমাি 

কথা এবকন কলিা, আবম আমাি িাফি মালজ আবি, আি তাইন আমাি 

মালজ আিইন। আিনায় অন্ত আমাি অতা চকিামবত কাম চিবখয়া 

আমালি এবকন কলিা।

 21 “আবম তুমিালি হািাউ কইিাম, চকউ েুবি আমাি উপলি ইমান 

আলন, চত আবম চেতা কাম কবি, চহও অতা কিলিা। আি আবম আমাি িাফি 

চগলি োইয়ািবগ কবি চহ আলিা িড় িড় কাম কিলিা।  31 তুমিা আমাি 

নালম চেতা �াইিায়, আবম ইতা পুিা কিমু োলত িাফি মবহমা পুতি মাজবি 

জাইি অয়।  41 আমাি নাম লইয়া আমাি চগলি কুন্া �াইলল, আবম বিমু।
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পাক রুহি চিয়াপালি ওয়ািা

 51 “তুমিা েুবি আমালি মায়া কলিা, চত আমাি হকল হুকুম-

আহকাম আমল কবিও।  61 আবম গাইবি িাফি চগলি �াইমু, আি 

তাইন তুমিাি লাবগ আিক সাইেযেবগি পাঠাইিা, এইন ব�িকাল িইিা। 

 71 অউ সাইেযেবগি অইলা হক রুহ। ই দুবনয়াি মানলষ অউ হক রুহলি 

কিুল কলি না, কািন তািা এলি চিলখও না, ব�লনও না। অইলল তুমিা 

এলন ব�লনা, এইন চতা তুমিাি ললগ ললগ িইন আি িামলনবি তুমিাি 

বিলি মালজ িসত কিিা।

 81 “আবম তুমিালি এবতম হাললত ফালাইয়া োইতাম নায়, আবম বহিিাি 

তুমিাি চগলি আইমু।  91 থুড়া িালি দুবনয়াি মানলষ আমালি আি চিখলতা 

নায়, অইলল তুমিা চিখিায়। আবম বজদো আবি গবতলক তুমিাও বজদো 

িইিায়।  02 আবম বজদো অইয়া উবঠয়া হািলল তুমিা িুজিায়, আবম আমাি 

গাইবি িাফি মালজ আবি আি তুমিা আমাি মালজ আলিা, আবম তুমিাি 

মালজ আবি।  12 চে জলন আমাি হুকুম-আহকাম ব�লন আি আমল কলি, 

চহ-উ আমালি মায়া কলি। আি চে জলন আমালি মায়া কলি, আমাি গাইবি 

িাফ আল্ায়ও তালি মায়া কিিা। আবমও তালি মায়া কিমু, আি আমাি 

বনজলি তাি চগলি জাইি কিমু।”

 22 সাহাবি অকলি মালজ ইহুিা ইস্াবিয়াত িাড়া আিক সাহাবিি নাম 

আবিল ইহুিা, এইন কইলা, “হুজুি, দুবনয়াি হকল মানষি চগলি জাইি না 

কবিয়া, খাবল আমিাি চগলিউ আপনালি চকলন জাইি কিিা?”  32 ইিায় 

জুয়াপ বিলা, “চকউ েুবি আমালি মায়া কলি, চত চহ আমাি কথা মানলিা। 

আমাি গাইবি িালফ তালি মায়া কিিা, আমিা তাি চগলি আইমু, আইয়া 

তাি ললগ িসত কিমু।  42 অইলল চে জলন আমালি মায়া কলি না, চহ 

কুনুমলন্উ আমাি কথায় �লল না। আবম তুমিালি চেতা কইলাম, ইতা 

আমাি মুখি কথা নায়, চেইন আমালি চিবজিইন হউ িাফি কথা।

 52 “আবম তুমিাি ললগ থাকলত থাকলতউ ইতা কইলাম।  62 অউ 

সাইেযেবগি পাক রুহ, োনলি আমাি িালফ আমাি নালম পাঠাইিা, তাইনউ 

হকল চিয়াপালি তুমিালি তাবলম বিিা, আি আবম তুমিালি চেতা কইবি 

অতা ইয়াি কিাই বিিা।
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 72 “আবম তুমিাি লাবগ শাবন্ িাবখয়া োইয়াি, আমাি শাবন্উ আবম 

তুমিালি বিয়া োইয়ািবগ। ই দুবনয়ায় চেমলন শাবন্ চিয়, আবম ইলা চিই 

না। তুমিাি বিললা োনু কুনু চপলিশাবন িা ডি-খফ না আয়।  82 আবম চতা 

আলগউ তুমিালি কইবি, আবম োইয়ািবগ, আি বহিিাি তুমিাি চগলি 

আইমু। তুমিা েুবি আমালি মায়া কিতায়, চত আবম আমাি িাফি চগলি 

োইয়াি কবি খুবশ অইলায় অলন, কািন ই িাফ চতা আমাি থাবকও মহান। 

 92 ইতা ঘটাি আলগউ তুমিালি জানাই বিলাম, োলত ঘবটয়া হািলল তুমিা 

এবকন কিতায় পালিা।  03 আবম তুমিাি ললগ আি চিবশ সময় মাততাম 

নায়, কািন দুবনয়াি মুবনি ইিবলি আইওি। আমাি উপলি তাি কুনু 

চখমতা নাই।  13 অইলল আবম আমাি িাফি হুকুম মাবনয়া ইতা হকলতা 

কবি, োলত দুবনয়াি মানলষ িুজইন, আবম আমাি িাফলি মায়া কবি। চত 

আও, আমিা অখন ই জাগা থাবক োইবগ।”

হজিত ইিাউ আসল আংগুি গাি

15 
 হজিত ইিায় কইলা, “আবমউ আসল আংগুি গাি আি আমাি 

িািা বগিস্। 2 আমাি চেতা ডালাইলন্া ফল িলি না, তাইন 

ইতালি কাবটয়া ফালাই চিইন। আি চেতা ডালাইলন্া ফল িলি, তাইন ইতালি 

িাবটয়া িাফ-িুতিা কবি িাখইন, োলত আলিা চিবশ ফল িলি। 3 চত আবম 

তুমিালি চে কালাম তাবলম বিবি, এিলাবগ চতা তুমিা আগ থাবকউ িাটা 

অইয়া িাফ-িুতিা অইলিা। 4 তুমিা আমাি মালজ িও, আবমও তুমিাি 

বিললা িইমু। আংগুি গািি ললগ ডাল েুবি লাগাইল না থালক, চত ডালল 

চেলা বনলজ বনলজ ফল িিাইলতা পালি না, অউলা তুমিাও আমাি মালজ 

না িইলল বনলজ বনলজ ফলআলা অইতায় পালিা না। 5 আবমউ আংগুি 

গাি, আি তুমিা অইলায় ডাল-পালা। চে জন আমাি ললগ লাগাইল থালক, 

আবমও তাি ললগ লাগাইল িই, চতউ তাি বজলদেবগত িউত ফল িলি। 

আমালি িাড়া চতা তুমিা কুন্াউ কিতায় পালিা না।

6 “আমাি ললগ চকউ লাগাইল না িইলল, তালি কাটা ডালি লাখান 

ফালাই চিওয়া অয় আি িইলি হুকাই োয়। িালি হুকনা ডালাইন তুিাইয়া 

আগুইলনা চিইন, চতউ ইতা জবল-পুবড় োয়। 7 তুমিা েুবি আমাি ললগ 

লাগাইল থালকা আি আমাি কালাম খানাইন তুমিাি বিললা থালক, 
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চত তুমিাি চেতা ইচ্া অতাউ �াইও, ইতা তুমিালি চিওয়া অইলিা। 

8 তুমিাি বজলদেবগত েুবি িউত ফল িলি, আি অলাখান তুমিা বনজলি 

আমাি উম্মত বহসালি পিমান কবিলাও, চত আমাি গাইবি িাফি তাবিফ 

অইলিা। 9 িালফ আমালি চেলা মায়া কিিইন, আবমও অউলা তুমিালি 

মায়া কিবি। তুমিা আমাি মায়াি মালজ িও।  01 আবম আমাি িাফি হকল 

হুকুম-আহকাম মাবনয়া চেলা তান মায়াি মালজ িইবি, তুমিাও অউলা 

আমাি হুকুম-আহকাম মানলল আমাি মায়াি মালজ িইিায়।

 11 “আবম তুমিালি ইতা কইলাম, োলত আমাি খুবশ তুমিাি বিললা 

থালক আি তুমিাি খুবশ পুিা অয়।  21 আমাি হুকুম অইললা, আবম চেলা 

তুমিালি মায়া কিবি, তুমিাও অউলা এলক-অইনযেলি মায়া কলিা।  31 চকউ 

েুবি বনজি দুস্ি লাবগ জান বিলাই চিয়, চত তাি থাবক আি চিবশ মায়া 

কাি আলি?  41 আমাি চিওয়া হুকুম েুবি তুমিা আমল কলিা, চত তুমিা 

আমাি দুস্।  51 আবম তুমিালি আি গুলাম কইিাম না, কািন মুবনলি বকতা 

কিইন গুলালম চতা ইতা জালন না, িিং আবম তুমিালি দুস্ কইবি, কািন 

গাইবি িাফি চগি থাবক আবম েততা হুনবি, হকলতাউ তুমিালি জানাইবি।

 61 “আমালি চতা তুমিা পিদে কিলিা না, িিং আবমউ তুমিালি 

পিদে কিবি আি কালমা লাগাইবি, োলত তুমিাি বজলদেবগ ফলআলা 

অয় আি অউ ফল বটবকয়া িয়। চতউ আমাি নালম গাইবি িাফি চগলি 

চেতা �াইিায়, তাইন তুমিালি বিিা।  71 আবম তুমিালি অউ হুকুম বিয়াি, 

তুমিা এলক-অইনযেলি মায়া কলিা।

দুবনয়া মুবমন অকলি দুশমন

 81 “দুবনয়াি মানলষ তমুিালি বঘন্াইন, অইলল মলনা িাবখও, এি আলগ 

তািা আমালিউ বঘন্াইলি।  91 তমুিা েবুি অউ দুবনয়াি অইতায়, চত তািা 

তমুিালি বনজি বহসালি ভালা পাইললা অলন। তমুিা চতা ই দুবনয়াি নায়, আবম 

তমুিালি দুবনয়াি মাজ থাবক পিদে কিবি গবতলক তািা তমুিালি বঘন্ায়। 

 02 আমাি কথা খান মলনা িাবখও, গলুাম তাি মবুনি থাবক িড় নায়। এিলাবগ 

মানলষ েবুি আমালি জলুমু কলি, চত তমুিালিও অলা কিলিা। তািা আমাি 

কথা মানলল তমুিাি কথাও মানললা অলন।  12 আমাি কািলনউ তািা তমুিাি 

ললগ অলা কিলিা, কািন আমালি চেইন চিবজিইন, এনলি তািা ব�লন না।
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 22 “আবম েুবি না আইতাম আি তািাি চগলি নবিয়ত না কিতাম, চত 

তািা গুনাগাি অইললানা অলন, অইলল অখন চতা তািাি কুনু অজুআত নাই। 

 32 চে জলন আমালি বঘন্ায়, চহ আমাি গাইবি িাফলিও বঘন্ায়।  42 হুলনা, 

চেতা চকিামবত চকউ কুনুবিন চিখাইলি না, অতা চকিামবত েুবি আবম না 

চিখাইতাম, চত তািা গুনাগাি অইললা না অলন। অইলল তািা চতা আমালি 

আি আমাি গাইবি িাফলি চিখলি, চিবখয়াও বঘন্াইলি।  52 ইতা অইললা, 

োলত তািাি বকতািি অউ কথা ফলল, বকতালিা আলি, তািা বিনা কািলন 

আমালি বঘন্াইলি।

 62 “আবম আমাি গাইবি িাফি চগি থাবক চে সাইেযেবগি রুহলি 

তুমিাি চগলি পাঠাইমু, তাইন আইয়া আমাি চিয়াপালি সাবষি বিিা। 

তাইন অইলা হক রুহ, তাইন গাইবি িাফি চগি থাবক আইিা।  72 আি 

তুমিাও আমাি চিয়াপালি সাবষি বিিায়, তুমিা চতা পয়লা থাবকউ আমাি 

ললগ ললগ আলিা।”

16 
 হজিত ইিায় আলিা কইলা, “আবম ইতা জানাই বিলাম, োলত 

তমুিা খিলাবম না োও। 2 মানলষ তমুিালি সমাজ থাবক িাি 

কবি বিিা। অলা সময় আইলিা, োিা তমুিালি খনু কিলিা, তািা মলনা কিলিা 

ইতা আল্াি এিািত কলিি। 3 তািা ইতা কিলিা, কািন তািা গাইবি 

িাফলিও ব�নলি না, আমালিও ব�নলি না। 4 আবম ইতা আলগউ কইয়া 

িাখলাম, োলত সময় আইলল মলনা অয়, আবম তমুিালি অতা কইিলাম। আবম 

পয়লা থাবক ইতা কইবি না, কািন আবম চতা তমুিাি ললগ ললগউ আিলাম।

সাইেযেবগি রুহি কাম-কাজি নমুনা

5 “হলুনা, আমালি চেইন পাঠাইিইন, আবম অখন তান চগলি োইয়ািবগ, 

তা-ও তমুিা চকউ আমালি বজকাইিায় না, আবম কই োইিাম। 6 িিং আবম 

তমুিালি ইতা কইবি, এিলাবগ তমুিাি মলনা খিু দুখ আইলি। 7 চতিউ আবম 

হক কথা কইিাম, আমাি োওয়া খান তমুিাি লাবগ ভালা, আবম না চগলল 

চতা হউ সাইেযেবগি রুহ আইতা নায়। আবম চগললবগ তানলি তমুিাি চগলি 

পাঠাইম।ু 8 তাইন আইয়া গনুাি চিয়াপালি, আল্াি মবজজি মাবফক �লাি 

চিয়াপালি আি আল্াি বি�ািি চিয়াপালি মানষলি হজাগ কিিা। 9 তাইন 

গনুাি চিয়াপালি হজাগ কিিা, কািন মানলষ আমাি উপলি ইমান আলন না। 
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 01 আল্াি মবজজি মাবফক �লাি চিয়াপালি হজাগ কিিা, কািন আবম আমাি 

গাইবি িাফি চগলি োইয়ািবগ, তমুিা আমালি আি চিখতায় নায়।  11 বি�ািি 

চিয়াপালি হজাগ কিিা, কািন দুবনয়াি মবুনি ইিবলিি বি�াি অইলগলি।

 21 “তুমিালি আলিা িউততা কওয়াি আলি, অইলল অখন ইতা 

কইলল সইেযে কিতায় পািতায় নায়।  31 হউ হক রুহ আইয়া হাবি পথ 

চিখাইয়া তুমিালি পুিাপুি হক খান জানাইিা। তাইন চতা বনজ থাবক কুন্া 

কইতা নায়, খাবল চেতা হুনইন, অতাউ কইিা। আি চেতা ঘটলিা, অতাউ 

জানাইিা।  41 আবম চেতা কই, তাইন আইয়া অতাউ তুমিাি চগলি জাইি 

কিিা। অলাখান তাইন আমাি মবহমা জাইি কিিা।  51 গাইবি িাফি চেতা 

আলি, ইতা হকলতাউ আমাি। এিলাবগ আবম কইিাম, আবম চেতা কই, 

তাইন অতাউ তুমিাি চগলি জাইি কিিা।”

উম্মত অকললি িুজ চিয়া

 61 হজিত ইিায় কইলা, “থুড়া িালি তুমিা আি আমালি চিখতায় 

নায়, বহিিাি থুড়া িালি চিখিায়।”  71 ইখান হুবনয়া কয়জন সাহাবিলয় 

মাতা-মাবত কিলা, “তাইন ইতা বকতা মাতইন, ‘থুড়া িালি তুমিা আি 

আমালি চিখতায় নায়, বহিিাি থুড়া িালি চিখিায়’, তাইন বহিিাি কইিা, 

‘আবম িাফি চগলি োইিামবগ।’  81 চত তাইন চে থুড়া সময়ি কথা কইিা, 

ইখান বকতা? তাইন বকতা মাবতিা, আমিা চতা িুজিাম না।”

 91 হজিত ইিায় িুবজবললা, তান সাহাবি অকলল অউ চিয়াপালি তানলি 

কুন্া বজকাইতা �াইিা, িুবজয়া তাইন কইলা, “আবম চে কইবি, ‘থুড়া িালি 

তুমিা আি আমালি চিখতায় নায়, বহিিাি থুড়া িালি চিখিায়’ অতা লইয়া 

তুমিা মাতা-মাবত কিিায় বন?  02 হুলনা, আবম তুমিালি হািাউ কইিাম, 

তুমিা কাবদেিায় আি আহাজাবি কিিায়, অইলল ই দুবনয়াি মানলষ খুবশ 

কিিা। তুমিা অখন দুখ-কষ্ কিিায়, অইলল িালি ই দুখ িইলতা নায়, 

এি িিলা খুবশ কিিায়।  12 িাইচ্া অওয়াি সময় চিবটন্ি খুি কষ্ অয়, 

অইলল অইয়া হািলল নয়া আওলািি ফুবতজিলয় মন ভবি োয়, বহ কষ্ি কথা 

আি মলনা থালক না।  22 অউ লাখান তুমিাও অখন দুখ-কষ্ কিিায়, অইলল 

বহিিাি চেিলা তুমিাি ললগ আমাি চিখা অইলিা, হউ সময় খুবশলয় তুমিাি 

বিল ভবিবেলিা, ই খুবশ চকউ কাবড়য়া বনলতা পািলতা নায়।
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 32 “বহ সময় তুমিা আমাি চগলি কুন্া �াইতায় নায়। আবম তুমিালি 

হািা কইিাম, তুমিা আমাি নালম আমাি গাইবি িাফি চগলি চেতা �াইিায়, 

তাইন তুমিালি বিিা।  42 অখনও চতা তুমিা আমাি নালম কুন্া �াইলিা না। 

�াও, চতউ পাইিায়, োলত তুমিাি খুবশ পুিা অয়।

 52 “আবম তুমিালি উিাহিন বিয়া অউ তাবলম বিলাম। অইলল 

অলাখান সময় আইলিা, চেিলা আবম কুনু উিাহিন িাড়া, আমাি গাইবি 

িাফি চিয়াপালি খুলালমলা িুজাইমু।  62 হউ বিনউ তুমিা আমাি নালম 

�াইিায়। আবম চতা ইখান কইিাম না, আবম তুমিাি অইয়া গাইবি িাফি 

চগলি বমনত কিমু।  72 তাইন বনলজউ তুমিালি মায়া কিইন, কািন তুমিা 

আমালি মায়া কিলিা আি এবকন কিলিা চে, আবম আল্াি চগি থাবক 

আইবি।  82 আসলল, আবম আমাি গাইবি িাফ আল্াি চগি থাবক অউ 

দুবনয়াত আইবি আি দুবনয়া িাবড়য়া তান চগলিউ োইিাম।”

 92 অউ সময় সাহাবি অকলল তানলি কইলা, “হুজুি চিখউক্কা, 

অখন চতা আপলন খুলালমলাউ মাবতিা, কুনু উিাহিন বিিা না।  03 অখন 

আমিা িুজলাম, আপনাি অজানা কুন্া নাই, আি আপনালি চকউ কুন্া 

বজকাবনিও নাই। গবতলকউ আমিা এবকন কিলাম, আপলন আল্াি চগি 

থাবকউ আইিইন।”  13 ইিায় তািালি কইলা, “অখন এবকন অইলি বন? 

 23 হুলনা, অলা সময় আইওি, এমনবক আইলচ্, চেিলা তুমিা িল িাবড়য়া 

আমালি থইয়া োিবেি জাগাত িাবগিায়। অইলল আবম চতা একলা নায়, 

আমাি গাইবি িাফ আমাি ললগ ললগ আিইন।  33 আবম তুমিালি ইতা 

কইলাম, োলত তুমিা আমাি ললগ বমবশয়া আলিা গবতলক মলনা শাবন্ 

পাও। ই দুবনয়াত তুমিা দুখ-মবিিলতা আলিা, তা-ও মলনািল িাবখও, 

আবমউ দুবনয়ালি জয় কিবি।”

উম্মতি লাবগ মুনাজাত

17 
 অখান কইয়া হাবি হজিত ইিায় আিমানি িায় �াইয়া চিায়া 

কিলা, “িািা, সময় অইলগলি। তুবম তুমাি পুতি মবহমা 

জাইি কলিা, োলত পুলতও তুমাি মবহমা জাইি কিতা পািইন। 2 তুবম 

তানলি হকল মানষি উপলি চখমতা বিলিা, োলত তুবম চেিালি তান আলতা 

সবপলিা, এিালি তাইন আলখবি বজলদেবগ চিইন। 3 একমাত্র হক আল্ালি 
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মাবন তুমালি আি তুবম চেনলি পাঠাইলিা, হউ ইিা আল-মসীলি ব�নাউ 

অইললা আলখবি বজলদেবগ। 4 তুবম আমালি চে কাম বিলিা, ই কাম আিায় 

কবিয়া দুবনয়াত তুমাি মবহমা জাইি কিবি। 5 চত িািা, দুবনয়া পয়িা 

কিাি আলগ তুমাি িিিালিা আমাি চে মবহমা আবিল, তুমাি চগিি অউ 

মবহমা অখন আমালি বহিিাি চিও।

6 “ই দুবনয়াি মাজি চেিালি আমাি আলতা সবপলিা, আবম এিাি 

চগলি তুমালি জাইি কিবি। তািা চতা তুমািউ আিলা, তুবমউ তািালি 

আমাি আলতা সবপলিা। তািা তুমাি হুকুম মাবনয়া �ললি। 7 তািা অখন 

িুজলি, তুবম চেতা আমালি বিলিা, ইতা চতা তুমাি চগি থাবকউ আইলি। 

8 কািন অইললা, তুবম চেতা তিবলগ কিাি হুকুম বিলিা, আবম অতা 

জানাইবি। আি তািাও ইতালি কিুল কবিয়া আসল খান িুবজবললি চেন, 

আবম তুমাি চগি থাবকউ আইবি। তািা এবকনও কিলি, তুবমউ আমালি 

পাঠাইলিা। 9 চত আবম চতা হকলি লাবগ বমনত কবিয়াি না, খাবল তুবম 

োিালি আমাি আলতা বিলিা, এিাি লাবগউ বমনত কিিাম, তািা চতা 

তুমািউ।  01 আমাি েততা আলি হক্কলতাউ তুমাি, আি তুমাি হক্কলতাউ 

আমাি। এিাি মাজবিউ আমাি মবহমা জাইি অি।

 11 “ও পবিত্র িািা, ই দুবনয়াত আবম আি চিবশ সময় নায়, অইলল 

তািা ই দুবনয়াত আিইন, আবম চতা তুমাি চগলি আইিাম। তুবম আমালি 

তুমাি চে নাম বিলিা, অউ নামি িলল এিালি িা�াও, োলত আমিা চেলা 

এক, তািাও অলা এক অইতা পািইন।  21 আবম েতবিন তািাি ললগ 

আিলাম, অতবিন তুমাি চিওয়া অউ নামি গুলন তািালি িা�াইবি। তািালি 

পািা বিয়া িাখবি, তািা চকউ বিনাশ অইলি না। খাবল োি বিনাশ অওয়াি 

কথা, চহউ বিনাশ অইলি, োলত আল্াি কালামি কথা ফলল।

 31 “চত অখন আবম তুমাি চগলি আইিাম, দুবনয়াত িইলতউ ইতা 

তািালি জানাই বিলাম, োলত আমাি খুবশলয় তািাি বিল ভবি োয়। 

 41 তুবম আমালি চেতা জানাইলিা, আবমও তািালি অতা জানাইবি। আবম 

চেলা ই দুবনয়াি নায়, তািাও অলা ই দুবনয়াি নায়, এিলাবগ দুবনয়াি 

মানলষ তািালি বঘন্াইলি।  51 আবম তুমাি চগলি আিিাি কিিাম না, তুবম 

তািালি দুবনয়া থাবক বনতায়বগ, িিং অউ আিিাি কিিাম, তুবম তািালি 

ইিবলিি আত থাবক চহফাজত কলিা।  61 আবম চেলা অউ দুবনয়াি নায়, 

অউলা তািাও ই দুবনয়াি নায়।  71 তুবম তািালি তুমাি হক বিয়া খাি 
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বহসালি িালখা। তুমাি কালামউ অইললা অউ হক।  81 তুবম চেলা আমালি 

দুবনয়াত পাঠাইলিা, অউলা আবমও তািালি দুবনয়াি মালজ পাঠাইবি। 

 91 আবম তািাি লাবগ বনজলি খাি কবি িাখবি, োলত তািালিও হক বিয়া 

খাি বহসালি িাখা অয়।

 02 “চত আবম খাবল এিাি লাবগ বমনত কবিয়াি না, তািাি লাবগও 

বমনত কিিাম, চেিা এিাি কথা হুবনয়া আমাি উপলি ইমান আনলিা। 

 12 আবম বমনত কবিয়াি তািা হকল োনু এক অয়। িািা, তুবম চেলা 

আমাি ললগ আলিা আি আবমও চেলা তুমাি ললগ আবি, অউলা তািাও 

োনু আমিাি ললগ বমবলয়া িইন। চতউ দুবনয়াি মানলষ এবকন কিিা, 

তুবমউ আমালি পাঠাইলিা।  22 তুবম আমালি চে মবহমা িান কিলিা, আবম 

ইতা তািালি িান কিবি, োলত আমিা চেলা এক, অউলা তািাও এক 

অইতা পািইন।  32 তুবম চেলা আমাি মালজ আলিা, অলা আবমও তািাি 

মালজ আবি। অউ লাখান তািা োনু পুিাপুি এক অইতা পািইন। চতউ 

দুবনয়াি মানলষ িুজিা, তুবমউ আমালি পাঠাইলিা, আি তুবম আমালি চেলা 

মায়া কলিা, অউলা তািালিও কলিা।  42 িািা, আবম �াইিাম, তুবম চেিালি 

আমাি আলতা সবপলিা, আবম চেখালনা আবি, তািাও োনু আমাি ললগ 

হলনা িইন আি আমাি মবহমা চিখইন। ই মবহমা চতা তুবমউ আমালি িান 

কিলিা, কািন দুবনয়া পয়িা কিাি আগ থাবকউ তুবম আমালি মায়া কিলিা।

 52 “ও হক-ইনিাফ কাবি িািা, দুবনয়াি মানলষ তুমালি ব�লন না, 

অইলল আবম চতা ব�বন। আি তুবমউ চেন আমালি পাঠাইলিা, ইখান এিা 

িুবজবললি।  62 এিাি চগলি আবম তুমাি নাম জাইি কিবি, আলগবি আলিা 

কিমু, োলত তুবম আমালি চেলা মায়া কলিা, অলা মায়া তািাি বভতলিও 

থালক আি আবম তািাি ললগ বমবশয়া থাবক।”

হজিত ইিাি উপলি জুলুম-মবিিত আি তান উফাত 

(১৮:১-১৯:৪২)

দুশমনি আলতা হজিত ইিা

18 
 অউ মুনাজাতি িালি হজিত ইিায় তান সাহাবি অকললি লইয়া 

বকলদ্ান নামি এক পাবড়য়া খাল পািইয়া চগলা। বগয়া তািালি 
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লইয়া এক িাগানি বভতলি হামাইলা। 2 চিইমান ইহুিায় ই জাগা ব�নলতা, 

কািন ইিায় আলগ িউত িাি সাহাবি অকললি লইয়া অলনা িইিইন।

3 এিমালজ িড় ইমাম আি ফবিবশ অকলল অউ ইহিুাি ললগ এক িল 

বসপাই আি িায়তলু-মকুাদ্দিি কয়জন পবুলশ পাঠাইলা। ইহিুায় তািালি লইয়া 

অলনা আইললা, অউ সময় তািাি আলতা চলম, মশুাল, আি অস্ত্র-শস্ত্র আবিল।

4 ইিায় আগ থাবকউ হকলতা জানতা, তান উপলি বকতা ঘটলিা। 

এিলাবগ তাইন আগুয়াইয়া আইয়া তািালি বজকাইলা, “আপনািা কালি 

তুকাইিা?” 5 তািা কইলা, “নািািত গাউি ইিালি।” তাইন কইলা, 

“আবমউ চহইন।” অউ সময় চিইমান ইহুিাও তািাি ললগ আবিল। 

6 ইিায় চেিলা কইলা, “আবমউ চহইন,” ইখান হুবনয়াউ তািা খলিবি 

বগয়া মাবটত পবড়লগলা। 7 তাইন বহিিাি তািালি বজকাইলা, “আপনািা 

কালি �াইিা?” তািা কইলা, “নািািত গাউি ইিালি।” 8 তাইন কইলা, 

“আবম চতা কইলাম, আবমউ চহইন। আপনািা েুবি আমালিউ তুকাবনত 

আইন, চত আমাি লগি এিালি িাবড় চিউক্কা।” 9 আসলল ইলা ঘটললা, 

োলত ইিায় আলগ চেতা কইিলা অখান পুিা অয়। তাইন কইিলা, “িািা, 

তুবম চেিালি আমাি আলতা সবপলিা, এিা একজনলিও আবম খুয়াইবি না।”

 01 অউ সময় সাইমন-বপতিি ললগ এখান তললায়াি আবিল, অখান িাি 

কবিয়া, তাইন পিিান ইমামি গুলামি ডাইন কান কাবটবললা। ই গুলামি 

নাম আবিল মালকুি।  11 এিলাবগ ইিায় বপতিলি কইলা, “তুমাি তললায়াি 

খালপা হািাও। গাইবি িালফ আমালি চে মবিিতি বপয়ালা বিিইন, ইকটাি 

স্বাি আবম লইতাম না বন?”

 21 অউ সময় বসপাই অকলল, পিিান বসপাইলয় আি িায়তুল-মুকাদ্দিি 

পুবলশ অকলল ইিালি িবিয়া িাবদেবলললা।  31 িাবদেয়া পয়লা তািা হাননি 

চগলি লইয়া চগল। ই হানন আিলা হউ িিিি পিিান ইমাম কায়াফাি 

হউি।  41 অউ কায়াফায় আলগ ইহুবি চনতা অকললি কইিলা, “আস্া 

জাবত বিনাশ অওয়াি �াইলত, হকলি িিলা একজনি মিন আলিা ভালা।”

সাহাবি বপতিি পয়লা িাি অস্বীকাি

 51 অউ সময় বপতি আি আিক জন সাহাবি ইিাি খলি খলি চগলা। 

অউ সাহাবিলি পিিান ইমালম ব�নতা। এইন ইিাি ললগ অইয়া পিিান 
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ইমামি িাবড়ি উঠালনা হামাইলা।  61 অইলল বপতি িাইলি চগইটি চগলি 

উিাই িইলা। চতউ পিিান ইমামি পবিব�ত ইিাি অউ সাহাবি িালি 

বগয়া পািািাি চিবটলি কইয়া বপতিলি বভতলি আনাইলা।  71 অউ চিবটলয় 

বপতিলি কইললা, “তুবমও এন মুবিি বন?” বপতলি কইলা, “না, না, আবম 

নায়।”  81 অউ সময় খুি শীত পড়বিল, এিিায় বসপাই আি গুলাম অকলল 

উঠালনা আংিাবি আগুইন িিাইয়া আগুইন তািাবনত লাগলা। বপতলিও 

তািাি িালিা উিাইয়া আগুইন তািাইলা।

পিিান ইমামি চজিা

 91 অউ সময় পিিান ইমালম ইিালি তান উম্মত আি তান তাবলমি 

চিয়াপালি বজকাইলা।  02 ইিায় জুয়াপ বিলা, “আবম মানষি িামলন 

খুলালমলা মাবতবি। ইহুবি অকল চেখালনা জমা অইন, অতা মবিলিা 

আি িায়তুল-মুকাদ্দলিা হালমশা তাবলম বিবি। আবম চতা লুকাইয়া 

কুন্া কইবি না।  12 চত আমালি আি চকলন বজকাইিা? আমাি তাবলম 

চেিা হুনলি, তািালিউ বজকাউক্কা। আবম চে তাবলম বিবি, ইতা তািাি 

জানা আলি।”  22 ইিাি ই জুয়াপ হুবনয়া, কাদোত চে বসপাই অকল 

উিা আিলা, এিা একজলন তানলি �ড় মাবিয়া কইললা, “তুই পিিান 

ইমামলি অলা জুয়াপ বিলি বন?”  32 তাইন কইলা, “আবম েুবি িাি 

কুন্া কইয়া থাবক চত কউক্কা, আি ভালা মাত মাবতলল আমালি মািিা 

চকলন?”  42 অউ সময় হানলন িাদো হাললত ইিালি পিিান ইমাম 

কায়াফাি চগলি পাঠাই বিলা।

হজিত বপতিি বহিিাি অস্বীকাি

 52 সাহাবি সাইমন-বপতলি চেিলা আগুইন তািাইিা, অউ সময় মানলষ 

তানলি কইললা, “তুবমও তাি লগি একজন সাহাবি বন?” বপতলি দুিিা 

িাি অস্বীকাি কবি কইলা, “না, না, আবম নায়।”  62 বপতলি োি কান 

কাবটিলা, তাি এক কুটুম আবিল পিিান ইমামি গুলাম। চহ কইললা, 

“আবম িাগানি বভতলি অগুি ললগ তুমালিও চিখলাম না বন?”  72 বপতলি 

বহিিাি অস্বীকাি কিলা, আি ললগ ললগউ মুিগায় িাং বিলাইললা।
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হাবকম বপলাতি িামলন হজিত ইিা

 82 ইহুবি চনতা অকলল বিয়ালন ইিালি কায়াফাি চগি থাবক, চিামান 

িািশাি পিিান হাবকম বপলাতি টংবগত লইয়া চগলা। অইলল তািা িাবড়ি 

বভতলি হামাইলা না, োলত চি-িীন হাবকমি িাবড়ত হামাইয়া নাপাক 

না অইন, িিং পাক-িাফ িইয়া আজাবি ইিি খাবন খাইতা পািইন। 

 92 এিলাবগ চিামান হাবকম বপলাত িালি আইয়া বজকাইলা, “ই চিটাি 

বিরুলধে তুমিাি নাবলশ বকতা?”  03 তািা কইলা, “চহ অপিাি না কিলল 

চতা আপনাি চগলি আনলাম না অলন।”  13 বপলালত তািালি কইলা, “তুমিা 

তালি লইয়া োওবগ, বগয়া তুমিাি শবিয়ত মাবফক বি�াি কবিলাও।” 

ইখান হুবনয়া তািা বপলাতলি কইলা, “কুনু মানষলি জালন মািাি মলতা 

সাজা চিওয়াি চখমতা আমিাি আলতা নাই, খাবল চিামান অকলি আলতা 

আলি।”  23 বনজি মউত বকলান অইলিা, ইিায় ইখান আলগউ কইিইন। 

চত ইতা অইললা, োলত তান অউ কথা ফলল।

 33 চতউ বপলাত বহিিাি টংবগি বভতলি হামাইলা আি ইিালি ডাক বিয়া 

কইলা, “ওিা, তুবম বকতা ইহুবি অকলি িািশা বন?”  43 তাইন জুয়াপ বিলা, 

“আপলন বনলজ অউ কথা কইিা, না মানলষ আমাি চিয়াপালি আপনালি 

কইলি?”  53 বপলালত জুয়াপ বিলা, “আবম বকতা ইহুবি বন? তুমাি বনজি 

জাবতি মানলষ আি িড় ইমাম অকলল তুমালি আমাি আলতা বিলি। কও, 

তুবম বকতা কিলিা?”  63 ইিায় কইলা, “আমাি িািশাই ই দুবনয়াি নায়। 

আমাি িািশাই েুবি অউ দুবনয়াি অইলতা, চত ইহুবি চনতা অকলি আলতা 

আবম না পড়াি লাবগ আমাি মানলষ লাড়াই কিললা অলন, অইলল আমাি 

িািশাই চতা ইনি নায়।”  73 ইখান হুবনয়া বপলালত ইিালি বজকাইলা, 

“তাইলল তুবম বকতা িািশা বন?” ইিায় কইলা, “আপলনউ চতা কইিা, 

আবম িািশা। হুনউক্কা, হকি পলষি সাবষি চিওয়াি লাবগ আবম দুবনয়াত 

আইবি। োিা হকি ললগ আলি, তািা আমাি কথা হুলন।”

 83 বপলালত তানলি কইলা, “চত হক খান বকতা?” অখান কইয়া 

তাইন বহিিাি িালি বগয়া ইহুবি চনতা অকললি কইলা, “আবম চতা এি 

কুনু দুষ পাইবি না।  93 অইলল তুমিাি চতা একটা চিওয়াজ আলি, 

আজাবি ইিি সময় আবম একজন কয়বিলি খালাি চিই। চত তুমিা �াও 
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বন, আবম ইহুবিি অউ িািশালি িাবড় বিতাম?”  04 ইখান হুবনয়া তািা 

ব�ল্াইয়া কইললা, “না, না, এলি না, িািাবিালি িাবড় চিউক্কা।” অউ 

িািাবিা আবিল এক ডাকাইত।

19 
 িালি চিামান হাবকম বপলালত ইিালি �ািুক মািাি হুকুম 

বিলা। 2 আি বসপাই অকলল গিা-কাটা বিয়া এক মুকুট 

িানাইয়া তান মাথাত বিললা, আি িাইংগবন িংগি িািশাই চলিাি 

বফদোইললা। 3 িালি তািা তান িামলন আইয়া কইললা, “ও ইহুবিি 

িািশা, মািহািা!” অখান কইয়া কইয়া তািা তান গাললা �ড়াইললা। 

4 চতউ বপলাত বহিিাি িালি আইয়া কইলা, “হুলনা, আবম এলি তুমিাি 

চগলি িাি কবিয়া আবনয়াি, চতউ তুমিা িুজিায়, আবম এি কুনু দুষউ 

পাইিাম না।” 5 হউ গিা-কাটাি মুকুট আি িাইংগবন চলিাি বফদো 

হাললত ইিা িািইয়া আইলা, আি বপলালত কইলা, “অউ চিলখা, হউ 

মানুষ।” 6 ইিালি চিবখয়া িড় ইমাম আি িায়তুল-মুকাদ্দিি পুবলশ 

অকলল ব�ল্াইয়া কইলা, “তালি সবললিা চিও, সবললিা চিও।” বপলালত 

কইলা, “আবম চতা তাি কুনু দুষ পাইবি না, চত তুমিাউ তালি বনয়া সবললিা 

গাবথলাও।” (ই সবলি অইললা লাখবড়বি িানাইল, মানষলি লটকাইয়া 

মািাি এক বজবনস।) 7 ইহুবি চনতা অকলল বপলাতলি কইলা, “আমিাি 

শবিয়ত মাবফক তাি মিন অওয়া উব�ত, কািন চহ বনজলি আল্াি খাি 

মায়াি জন, ইিনুল্া কইলি।”

8 ইখান হুবনয়া বপলালত আলিা চিবশ ডিাই চগলা। 9 তাইন বহিিাি 

টংবগ-ঘিি বভতলি হামাইয়া ইিালি বজকাইলা, “তুবম কুয়াই থাবক আইলিা?” 

অইলল ইিায় কুনু জুয়াপ বিলা না।  01 এিিায় বপলালত ইিালি কইলা, 

“তুবম আমাি মাতি কুনু জুয়াপ বিতায় না বন? তুবম জালনা বন, তুমালি 

খালাি বিিাি িা সবলিি উপলি লটকাইয়া মািাি চখমতা আমাি আলি?” 

 11 চতউ ইিায় কইলা, “উপলি থাবক আপনালি চখমতা না চিওয়া অইলল, 

আমাি উপলি আপনাি কুনু চখমতাউ থাকলতা না। এিলাবগ চে মানলষ 

আমালি আপনাি আলতা িিাই বিলি, চহ-উ িড় গুনাগাি।”  21 ইখান 

হুবনয়া বপলালত ইিালি খালাি বিলাইতা �াইলা, অইলল ইহুবি চনতা অকলল 

ব�ল্াইয়া কইলা, “আপলন েুবি এলি খালাি বিলাইন, চত আপলন চিামান 

িািশাি দুস্ নায়। চে মানলষ বনজলি িািশা কইয়া িাবি কলি, চহ চতা 

চিামান িািশাি দুশমন।”
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 31 ইখান হুবনয়া বপলালত ইিালি িাি কবি আনলা আি পাথিবি-িাদো 

নামি এক উঠালনা বি�ািি আসলনা িইলা। ইিিাবন ভাষায় ই উঠানলি 

গাবিাথা কওয়া অয়।  41 ই বিন আবিল আজাবি ইিি আলয়াজনি বিন। 

অউ সময় চিইল অনুমান দুইফি অইলগলি। বপলালত ইহুবি চনতা অকললি 

কইলা, “অউ চিলখা, তুমিাি িািশা।”  51 ইিালি চিবখয়া তািা ব�ল্াইয়া 

কইললা, “অগুলি হিাও, হিাও, তালি সবললিা চিও।” বপলালত কইলা, 

“তুমিাি িািশালি আবম সবললিা বিলাইতাম বন?” িড় ইমাম অকলল 

কইলা, “খাবল চিামান িািশা িাড়া, আমিাি আি কুনু িািশা নাই।” 

 61 চতউ হাবকম বপলালত সবলিি উপলি লটকাইয়া মািাি লাবগ ইিালি 

তািাি আলতা সমজাই বিলা, আি বসপাই অকলল তানলি লইয়া চগলা।

হজিত ইিা আল-মসীি মউত

 71 িালি ইিায় তান সবলি বনলজ িইয়া কল্াি �াড় নামি জাগাত 

চগলা। ইিিাবন ভাষায় ই জাগাি নাম গলগাথা।  81 বহলনা বনয়া তািা 

তানলি সবললিা লটকাইললা। ইিালি মাজখালনা, আি তান দুই গালাি 

দুইও সবললিা অইনযে দুইজনলি লটকাইললা।

 91 আি বপলালত এখান অপিাি-নামা চলবখয়া ইিাি সবলিি উপলি 

লাগাইলা। ইখালনা চলখা আবিল, “নািািত গাউি ইিা, ইহুবিি িািশা।” 

 02 চে জাগাত তানলি সবললিা লটকাইল অইবিল, অউ জাগা টাউনি 

কাদোত আবিল গবতলক িউত ইহুবিলয় অউ অপিাি-নামা পড়ললা। ইখান 

ইিিাবন, ইউনাবন আি চিামান ভাষায় চলখা আবিল।  12 ইহুবিি িড় ইমাম 

অকলল হাবকম বপলাতলি কইলা, “ইহুবিি িািশা না চলবখয়া, আপলন 

অলা চলখউক্কা, চহ কইলতা, আবম ইহুবিি িািশা।”  22 বপলালত কইলা, 

“আবম চেতা চলখবি, চলখবিউ।”

 32 ইিালি সবললিা লটকাবনি িালি বসপাই অকলল তান কাপড়-�ুপড় 

�াইি িাট কবি িাবটয়া বনলা। িালি তান চকাতজিাটাও বনলা। ই আস্া চকাতজিাি 

গলা থাবক িাইন কিা, কুনু বসলাই আবিল না।  42 এিলাবগ বসপাই অকলল 

এলক-অইলনযে কইললা, “ইকটা না বিবড়য়া িিং লটাবি মাবি চিবখ, কাি 

ভাইগযেত পলড়।” ইতা ঘটবিল, োলত আিমাবন বকতািি কথা ফলল, 

বকতালিা চলখা আলি,
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তািা বনজি মালজ আমাি কাপড়-�ুপড়

িাটা-িাবট কিলি,

আমাি চকাতজিাি লাবগ তািা

লটাবি মািলি।

 52 আি হািাউ তািা অলা কিললা।

হজিত ইিাি সবলিি কাদোত তান মা, খালা, কুলুফাি িউ মবিয়ম 

আি মগবিবলনী মবিয়ম উিা আিলা।  62 ইিায় চিখলা, তান মা আি 

মায়াি হউ সাহাবি িালিা উিাই িইিইন। চিবখয়া পয়লা তান মালি কইলা, 

“মাই চগা, অউনু তুমাি পুয়া।”  72 আি সাহাবিলি কইলা, “ভাই, অউনু 

তুমাি মা।” অউ সময় থাবক ই সাহাবিলয় ইিাি মালি তান বনজি ঘলিা 

লইয়া চগলাবগ।

 82 এিিালি হক্কলতা চশষ অইলগলি জাবনয়া, আল-জিুি বকতািি 

আয়াত োলত ফলল, অতাি লাবগ ইিায় কইলা, “আমাি বপয়ালি িিলি।” 

 92 অউ সময় বহলনা এক জগ চটংগা আংগুিি শিিত আবিল। তািা এখান 

চতনা আবনয়া অউ শিিতি মালজ বভজাইয়া, এিুি গািি ডালি মাথাত 

লাগাইয়া উ�া কবি তান মুখি চগলি বিললা।  03 ই শিিত খাইয়া হািলল 

তাইন কইলা, “চশষ অইলগলি।” অখান কইয়া, তাইন মাথা চনায়াইয়া 

আলখবি িম ফালাইলা।

আল-মসীি লাশি পবিষিা

 13 আজাবি ইিি আগি বিন হজিত ইিায় ইলন্কাল কিলা। িািি 

বিন আবিল খাি পবিত্র এক জুম্মািাি। এিলাবগ ইহুবি চনতা অকলল 

�াইলা, ই বিন োনু কুনু লাশ সবলিি উপলি না থালক। অউ তািা হাবকম 

বপলাতি চগলি �াইলা, োলত সবললিা চেিা আলি, তািা জলবি মিাি 

লাবগ তািাি পাও ভাংবগয়া সবলি থাবক লামাবন অয়।  23 চতউ ইিাি 

ললগ চেিালি সবললিা লটকাইল অইবিল, বসপাই অকলল এিা দুইওজনি 

পাও ভাংবগ বিল।  33 তািা ইিাি চগলি আইয়া চিখললা, তাইন মািা 

চগিইন, এিলাবগ তান পাও ভাংললা না।  43 অইলল এক বসপাইলয় িুলবফ 

বিয়া তান পাবতি-আড়ি মালজবি ফাড় মািললা, ফাড়ি ললগ লউ আি পাবন 
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িািইয়া আইললা।  53 চে জলন বনজি �উলখ ই ঘটনা চিখিইন, তাইনউ 

সাবষি বিিইন আি তান সাবষি হািা। তাইন জানইন, তাইন চেতা কইিা 

ইতা হািা, োলত তুমিাও এবকন কলিা।

 63 ইতা অইবিল োলত পাক বকতািি অউ কথা পুিা অয়, বকতালিা 

আলি, “তান একটা আবডিও ভাংগা অইলতা নায়।”  73 এওখান আলি, 

“োিা তানলি গাবথলি, তািা তানিায় �াই িইলিা।”

হজিত ইিা আল-মসীি িাফন

 83 ইতা ঘটনাি িালি অবিমাবথয়া গাউি ইউিুলফ ইিাি লাশ বনতা কবি 

হাবকম বপলাতি অনুমবত �াইলা। ইউিুফ আিলা ইিাি একজন লুকাইল 

উম্মত, কািন তাইন ইহুবি চনতা অকললি ডিাইতা। বপলাতি অনুমবত 

পাইয়া তাইন ইিাি লাশ বনলা।  93 আলগ িাইতি চিলা চেইন ইিাি চগলি 

আইিলা, হউ নীকিীলমও মুিা-আতি আি অগুরু বমশাইয়া অনুমান এক 

মন খুশিয় মসলা লইয়া আইলা।  04 আি ইিাি লাশ বনয়া ইহুবি অকলি 

বনয়ম মাবফক অউ খুশিয় আলা মসলা মাখাইয়া কাফন বফদোইলা।

 14 ইিালি চেখালনা সবললিা গাথা অইবিল, হলনা এক িাগানি বভতলি 

পাড়ি গুহাি মালজ নয়া একটা কয়িি খুবিয়া িাখা আবিল। ই কয়িলিা 

চকউিলি িাফন কিা অইলি না।  24 অউ বিন ইহুবি অকলি ইিি আগি 

বিন অওয়ায় আি কয়িিটাও কাদোত থাকায়, তািা তাড়া-উড়া কবি 

ইিালি অলনাউ িাফন কিলা।

হজিত ইিা মউতি িালি বজদো অইলা আি িউলত চিখলা 

(২০:১-২১:২৫)

হজিত ইিা মুিজিা থাবক বজদো অইলা

20 
 হাপ্াি পয়লা বিন ফজি অখলতা আদোইি িইলতউ মগবিবলনী 

মবিয়ম হজিত ইিাি কয়িিি কাদোত চগলা। বগয়া চিখলা, 

কয়িিি মুখ থাবক পাথিটা হিাইল অইলগলি। 2 চিবখয়া তাইন সাইমন-

বপতি আি চে সাহাবিলি ইিায় খুি মায়া কিতা, এিাি চগলি চিৌড়াইয়া 
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বগয়া কইলা, “হুনিইন বন, হুজুিি লাশ মানলষ কয়িি থাবক তুবলয়া 

বনিইনবগ। বনয়া কই িাখিইন আমিা জাবন না।”

3 খিি পাইয়া বপতি আি অউ সাহাবি কয়িিি িায় িওয়ানা অইলা। 

4 দুইওজলন একললগ চিৌড়াইিা। বপতিলি খলি ফালাইয়া হউ সাহাবি 

আলগ কয়িিি কাদোত চগলা। 5 বগয়া উদো অইয়া চিখলা, কয়িিি 

বভতলি কাফন পবড় িইলি, অইলল তাইন কয়িিি বভতলি হামাইলা না। 

6 বপতিও তান খলি খলি আইলা, আইয়া কয়িিি বভতলি হামাইয়া 

চিখলা, খাবল কাফন খান পবড় িইলি। 7 চে কাফনি টুকিা বিয়া তান 

মাথা িাদো আবিল, ইখান অইনযে টুকিাি ললগ নায়, আলগা পবড় িইলি। 

8 চে সাহাবি পয়লা কয়িিি কাদোত চগিলা, িালি তাইনও বভতলি 

হামাইলা, হামাইয়া হকলতা চিবখয়া এবকন কিলা। 9 ইিাি চতা মুিজিা 

থাবক বজদো অওয়া জরুি, পাক বকতািি অউ তাবলমি মাবন আলগ চতা 

এিা চকউ িুজিইন না।

 01 এিিালি সাহাবি অকল োিবেি িাবড়ত চগলাবগ,  11 অইলল 

মবিয়লম কয়িিি কাদোত উিাইয়া কাদেন লাগাইলা। তাইন কাবদে-

কাবদে উদো অইয়া কয়িিি বভতলিবি �াইয়া চিখলা,  21 ইিাি লাশ 

চেলনা হুতাইয়া িাখা অইবিল, হলনা িলা কাপড় বফলন্া দুইজন বফবিস্া 

িই িইিইন, একজন বহতালনবি, আিক জন পাও গালািায়।  31 বফবিস্া 

অকলল মবিয়মলি কইলা, “তুবম কাবদেিায় চকলন চগা?” তাইন কইলা, 

“মানলষ আমাি মাবলকি লাশ তুবলয়া বনিইনবগ, বনয়া কই থইিইন 

জাবন না।”

 41 অখান কইয়া তাইন খলিবি �াইলতউ চিখলা, হজিত ইিা উিাই 

িইিইন। অইলল তাইনউ চে ইিা, মবিয়লম ইখান িুজলা না।  51 ইিায় 

মবিয়মলি কইলা, “ওলগা, তুবম কালদো চকলন? কালি তুকাইিায়?” ইিালি 

িাগানি মাবল মলনা কবিয়া তাইন কইলা, “চিখউক্কা, আপলন েুবি তান লাশ 

বনয়া থাকইন, চত কুয়াই বনিইন, কউক্কা। আবম তান লাশ বনমু।”  61 ইিায় 

কইলা, “মবিয়ম।” চতউ মবিয়ম বফবিয়া উিাইয়া ইিিাবন ভাষায় তানলি 

কইলা, “িবিুবন” মাবন উস্াি।  71 ইিায় তানলি কইলা, “আমালি িবিয়া 

িাবখও না, আবম চতা অখনও গাইবি িাফি চগলি উপলি চগবিনা। তুবম 

িিং আমাি ভাইয়াইনলি বগয়া কও, চেইন আমাি আি তুমিাি গাইবি 

িাফ, আমাি আি তুমিাি আল্া, আবম উপলি তান চগলিউ োইিাম।” 
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 81 চতউ মগবিবলনী মবিয়লম সাহাবি অকললি বগয়া কইলা, ইিাি ললগ 

তান চিখা অইলি আি ইিায়উ তানলি ইতা হকলতা কইিইন।

সাহাবি অকলল বজদো ইিালি চিখলা

 91 হউ বিন, মাবন হাপ্াি পয়লা বিন হাইজিা িালা সাহাবি অকল এখালনা 

িলা অইলা। অইলল ইহুবি চনতা অকলি ডলি ঘিি দুয়াি-বখড়বক হকলতা 

িদে আবিল। এিমালজ আখতাউ হজিত ইিা আইয়া এিাি মাজখালনা 

উিাইয়া কইলা, “আিিালামু আলাইকুম।”  02 অখান কইয়া হাবি তাইন 

বনজি দুইও আত আি পাবতি-আড়ি জখমি িাগ এিালি চিখাইলা। হুজুিলি 

চিবখয়া সাহাবি অকল খুি খুবশ অইলা।

 12 িালি ইিায় বহিিাি এিালি কইলা, “আিিালামু আলাইকুম। হুলনা, 

আমাি গাইবি িালফ চেলা আমালি পাঠাইিইন, আবমও অউলা তুমিালি 

পাঠাইিাম।”  22 অখান কইয়া তাইন সাহাবি অকলি উপলি ফু বিয়া কইলা, 

“আল্াি পাক রুহলি কিুল কলিা।  32 হুলনা, তুমিা েুবি চকউলি মাফ কবি 

চিও, চত তাি গুনা মাফ কিা অইলিা, আি েুবি মাফ না কলিা, চত তাি 

গুনাি মাবফ বমললতা নায়।”

সাহাবি থুমািি সদেয়

 42 হজিত ইিা চেিলা সাহাবি অকলি িামলন আইলা, অউ সময় িালিা 

জন সাহাবিি মাজি থুমাি নামি একজন সাহাবি ইলনা আিলা না। অউ 

থুমািলি জমজ কইয়া ডাকা অইলতা।  52 এিলাবগ িাবক সাহাবি অকলল 

থুমািলি কইলা, “আমিা চতা হুজুিলি চিখবি।” থুমালি কইলা, “হুনউক্কা, 

আবম আমাি বনজি �উলখ েুবি তান দুইও আতি চপলিগি িাগ না চিবখ, 

অউ জখলমা আংগুল না লাগাই, আি তান পাবতি-আড়ি জখলমা আত না 

চিই, চত কুনুমলন্উ আবম ইতা এবকন কিতাম নায়।”

 62 এি এক হাপ্া িালি বহিিাি সাহাবি অকল অউ ঘলিা িলা অইলা, 

এিাি ললগ থুমািও আিলা। অউ সময় ঘিি হকল দুয়াি-বখড়বক িদে 

থাকললও আখতাউ ইিা আইয়া তািাি মাজখালনা উিাইয়া কইলা, 

“আিিালামু আলাইকুম।”  72 িালি তাইন থুমািলি কইলা, “তুমাি আংগুল 
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লাগাইয়া আমাি দুইও আত চিলখা, আি তুমাি আত িাড়াইয়া আমাি 

পাবতি-আড়ি জখলমা হািাও, এবকন কলিা, সদেয় কবিও না।”  82 চতউ 

থুমালি কইলা, “মাবলক আমাি, আল্া আমাি।”  92 ইিায় তানলি কইলা, 

“থুমাি, আমালি চিখলিা কবি তুবম ইমান আনলায় বন? হুলনা, িইনযে তািা, 

চেিা না চিবখয়াও আমাি উপলি ইমান আলন।”

অউ বকতািি মুল নবিয়ত

 03 হজিত ইিায় সাহাবি অকলি িামলন আলিা িউত চকিামবত বনশানা 

চিখাইিইন, ইতা হকলতা চতা অউ বকতালিা চলখা অইলি না।  13 খাবল 

অউ ঘটনা অকল চলখা অইলি, োলত অতা বতলাওত কবিয়া তুমিা ইমান 

আলনা, হজিত ইিাউ আল্া পাকি ওয়ািা কিা হউ আল-মসী, তাইনউ 

ইিনুল্া, আল্াি খাি মায়াি জন, আি ইমান আবনয়া োলত তান উবিলায় 

তুমিা আলখবি বজলদেবগ হাবিল কলিা।

সাতজন সাহাবিি ললগ বজদো ইিাি সাষিাত

21 
 এিিালি বতবিবিয়া নামি আওিি পালিা হজিত ইিায় সাহাবি 

অকললি বহিিাি চিখা বিলা। ঘটনা অউ লাখান অইললা। 

2 সাইমন-বপতি, থুমাি োলি জমজ কওয়া অইলতা, আি গাবলল 

বজলাি কান্া গাউি নথলনল, বজিুবিয়াি পুয়াইন সহ আলিা দুইজন সাহাবি 

একললগ আিলা। 3 সাহাবি সাইমন-বপতলি লগি এিালি কইলা, “আবম 

মাি মািাত োইয়ািবগ।” তািা কইলা, “আমিাও তুমাি ললগ োইমু।” 

চতউ তািা নাও লইয়া মাি মািাত িািইলা, অইলল ই িাইত কুনু মাি 

পাইলা না।

4 ফজি অখলতা ইিা আইয়া আওিি পালিা উিাইলা। অইলল তাইনউ 

চে ইিা, এিা ইখান িুজলা না। 5 তাইন সাহাবি অকললি কইলা, “ও 

চিটাইন, তুমিা কুনু মাি পাইলিা না বন?” তািা কইলা, “বজ না, পাইবি 

না।”

6 ইিায় তািালি কইলা, “চত নাওি ডাইন গালািায় জাল ফালাও, 

চতউ পাইিায়লন।” তান কথামলতা তািা জাল ফালাইলা আি জাললা অলতা 
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মাি হামাইলা, ইখান টাবনয়া তুলতা পািলা না। 7 চে সাহাবিলি ইিায় মায়া 

কিতা, তাইন বপতিলি কইলা, “এইন চতা মাবলক।” ই সময় সাইমন-

বপতিি গতলিা কাপড় আবিল না। “এইন চতা মাবলক” অখান হুবনয়াউ 

তাইন কাপড় বফবদেয়া ফালবি পাবনত পড়লা। 8 অইলল িাবক সাহাবি 

অকলল মালি ভিা জালখান টাবন-টাবন নাও লইয়া পালিা আবজলা। কািন 

তািা পাি থাবক চিবশ দুিই নায়, অনুমান দুইলশা আত দুিই আিলা।

9 তািা পালিা উবঠয়া চিখলা আংিাি আগুইন, অউ আগুইনি উপলি 

মাি আি রুবট।  01 ইিায় তািালি কইলা, “অখন চেতা মাি মািলিা, অন 

থলন কয়টা আলনা।”  11 সাইমন-বপতলি নাও থাবক জালখান পালিা টাবনয়া 

তুললা। জালি বভতলি একলশা চতপ্ান্টা িড় মাি আবিল, চতিউ জাল 

ফাড়ললা না।  21 ইিায় তািালি কইলা, “আও, খাও আইয়া।” অইলল কুনু 

সাহাবিলয় বজকাবনি সাওস অইললা না “আপলন চক?” কািন তািা জানতা, 

তাইনউ মাবলক।  31 িালি তাইন আইয়া তািালি রুবট খাইলত বিলা, অউলা 

বিিান মািও বিলা।  41 মুিজিা থাবক বজদো অওয়াি িালি, অউ বতন নম্বি 

িাি তাইন সাহাবি অকললি চিখা বিলা।

হজিত বপতিি ললগ িওয়াল-জুয়াপ

 51 তািাি খাওয়া-িাওয়াি িালি ইিায় সাইমন-বপতিলি বজকাইলা, 

“ও সাইমন বিন ইউহান্া, এিা চেলা আমালি মায়া কিইন, তুবম আমালি 

এিথাবক চিবশ মায়া কলিা বন?” তাইন কইলা, “বজঅয় মাবলক, আপলন 

চতা জানইন, আবম আপনালি কলতা মায়া কবি।” চতউ ইিায় কইলা, “চত 

আমাি চমড়া-িাইচ্াি িাখাবল কলিা।”

 61 ইিায় বহিিাি তানলি বজকাইলা, “সাইমন বিন ইউহান্া, তুবম 

আমালি মায়া কলিা বন?” বপতলি কইলা, “বজঅয় মাবলক, আপলন চতা 

জানইন, আবম আপনালি কলতা মায়া কবি।” ইিায় কইলা, “চত আমাি 

চমড়াি পাল চিখা-হুনা কলিা।”

 71 িালি তাইন বতিিা িাি বজকাইলা, “ও সাইমন বিন ইউহান্া, 

হািাউ আবম তুমাি মায়াি মানুষ বন?” ইিায় বতিিা িাি বজকাবনলয় বপতি 

মলন মলন বকিু দুবখত অইয়া কইলা, “মাবলক, আপলন চতা হকলতাউ 

জানইন, আপলন জানইনউ আপলন আমাি খুি মায়াি জন।” চতউ ইিায় 
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কইলা, “চত আমাি চমড়া পালি িাখাবল কলিা।  81 আবম তুমালি হািাউ 

কইিাম, তুমাি জুয়ানবকি সময় তুবম বনলজউ তুমাি কমি িাবদেয়া চেলনা 

খুবশ অলনা োইতায়। অইলল িুড়াবকি সময় তুমাি আত িাড়াই বিিায়, 

আি অইনযে জলন তুমালি িাবদেয়া, তুবম চেলনা োইতায় �াও না, হলনা 

লইয়া োইলিা।”  91 আল্াি চগৌিি জাইি অওয়াি লাবগ বপতিি মউত 

বকলান অইলিা, অখান িুজাবনত বগয়া ইিায় অউ কথা কইলা। িালি তাইন 

বপতিলি কইলা, “আও, আমাি ললগ থালকা।”

 02 অউ সময় বপতলি খলিবি �াইয়া চিখলা, ইিাি হউ মায়াি 

সাহাবি খলি খলি আইিা। অউ সাহাবিলয় কয়বিন আলগ খাবনত িইয়া 

ইিাি িায় জুবকয়া কইিলা, “হুজুি, আপনালি দুশমনি আলতা চে িিাই 

বিলিা, চহ চক?”  12 বপতলি এনলি চিবখয়া ইিালি কইলা, “হুজুি, এন 

বকতা অইলিা?”  22 ইিায় বপতিলি কইলা, “আবম েুবি �াই, আবম দুিিা 

িাি দুবনয়াত না আওয়া পেজিন্ চহ অলনা িউক, চত তুমাি বকতা? তুবম 

আমাি ললগ থালকা।”  32 এিলাবগ উম্মত অকলি মালজ খিি িবট চগল, 

অউ সাহাবি মিতা নায়। অইলল ইিায় বপতিলি ইখান কইিইন না। িিং 

তাইন কইিলা, “আবম েুবি �াই, আবম বহিিাি তশবিফ না আনা পেজিন্ 

চহ অলনা থাকউক, চত তুমাি বকতা?”

চলখক সাহাবিি সাবষি

 42 অউ সাহাবিলয় ইতা হকল চিয়াপালি সাবষি বিিইন আি চলখিইন। 

আমিা জাবন, তান সাবষি হািা।  52 হজিত ইিায় আলিা িউত কাম কিিইন। 

ইতা েুবি এক-এক কবি চলখা অইলতা, চত অলতা বকতাি অইলতা, ইতা 

আস্া দুবনয়াইলয় িিললা না অলন॥ 
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