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পবিত্র ইবজিল শবিফ ৫ নম্বি বিপািা

সাহাবি নামা

তবিকাি খেজমততা সাহাবি অকল

পবিবিবত

পবিত্র আিমাবন বকতািি অউ সাহাবি নামা বিপািাি মাতজ আমিা 

পাইমু, হজিত ইিা আল-মসীি সাহাবি আি উম্মত অকল আল্াই পাক রুহি 

িতল পয়লা খজরুজাতলম টাউন, িাতে িত্তমান বফবলবতিন খেশি এহুবেয়া 

আি শমবিয়া এলাকা, খহতশ এবশয়া আি ইউতিাপ মহাতেশি িউত জাগা 

অইয়া খিামান িােশাইি িাজধাবন খিাম টাউন পর্তন্ত আইয়া বকলা আল্াই 

েুশ-েিবি তিবলগ কিিইন, আি বকলা অউ হকল জাগাত নয়া নয়া ইিাই 

জমাত জবমিতি।

অউ বিপািাত আতি, তিবলগ কামি সফতিা িািইয়া সাহাবি অকতল আি 

হজিত ইিাি উম্মত অকতল কত খিবশ জুলুম মবিিত পাইিইন, বনজি জাবত থাবক, 

বিন জাবত থাবক আি নানান নমুনাি মুবত্ত-পুজাবিি খগি থাবক অউ দুে-মবিিত, 

খজল-জুলুম, িািুকি মাইি সইর্য কিিইন। তা-ও তািা তিবলগ কাম কিিইন 

আি আল্া পাতক তািাতি হাতমশা কততা িড় িড় সাইর্য কিিইন, তািাি মাজবে 

নানান নমুনাি খকিামবত জাইি অইতি। এিলাবগ মানুষ েতল েতল আইয়া ইমান 

আনতি।

আমিা অউ বিপািাি ১ রুকু ৮ আয়াততা পাইমু, হজিত ইিায় সাহাবি অকলতি 

কইিা, “পাক রুহ তুমিাি উপতি কাইম অইয়া হািতল তুমিা গাইবি িল পাইিায়, 

অউ িতল খজরুজাতলম, আতিা এহুবেয়া আি শমবিয়া এলাকা, আি দুবনয়াি খহশ 

সীমানা পর্তন্ত আমাি সাবষি অইিায়।”
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খলেক পবিবিবত আি সময়

আল্া পাকি হুকুতম অউ সাহাবি নামা বিপািা খলেিইন হজিত লুক (ি:)। পবিত্র 

ইবজিল শবিফ থাবক জানা রায়, হজিত লুকি খপশা আবিল খহবকবম ডাক্তি। তাইন 

হজিত ইিাি সাহাবি হজিত পাউলুিি খেজমততা িইয়া নানান খেশি নানান জাবতি 

খগতি আল্াি কালাম তিবলগ কিতা। হজিত ইিা দুবনয়া থাবক খিতহততিা তশবিফ 

খনওয়াি অনুমান ৩০ িিি িাতে অউ বিপািা বকতাি আকাতি খলো অইতি। অউ 

সাহাবি নামা বিপািা অইতলা হজিত লুকি খলো দুই নম্বি বিপািা, এি আতগ তাইন 

আল-লুক নামি বিপািা খলেিইন।

এিমাতজ আতি,

(ক) হজিত ইিাি খিতহততিা বফিত রাওয়া .....................১:১-১১.আয়াত

(ে) খজরুজাতলম ইিায়ী জমাতি জনম ........................... ১:১২-৫:৪২

(গ) এহুবেয়া আি শমবিয়া এলাকাত ইিায়ী জমাত ............... ৬-১২.রুকু

(ঘ) হজিত পাউলুিি (িা:) পয়লা তিবলবগ সফি ... ১৩:১-১৫:৩৫.আয়াত

(ঙ) হজিত পাউলুিি দুয়ািা তিবলবগ সফি ................. ১৫:৩৬-১৮:২৮

(ি) হজিত পাউলুিি বতন নম্বি সফি ..........................১৯:.১-২১:১৪

(ি) িবদি হালতত হজিত পাউলুি .............................. ২১:১৫-২৮:৩১

	 সাহাবি	নামা	পবিবিবি	
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হজিত ইিাি খিতহততিা বফিত রাওয়া 

(১:১-১১)

1 
 মহামাইন্য বথওবফলাি,

হজিত ইিাতি খিতহততিা তুবলয়া খনওয়াি আগ পর্তন্ত তাইন 

খরতা তাবলম বেিইন আি খরতা খরতা কিিইন ই হকলতাউ আবম আগি 

বকতাতিা খলেবি। 2 খর সাহাবি অকলতি তাইন িাবিয়া লইিলা, তানতি 

তুবলয়া খনয়াি আতগ পাক রুহ বেয়া এিাি খগতি অবিয়ত কিাই খগিইন। 

3 তান তকবলফ কাইমি িাতে তাইন খরন বজদিা আিইন ইটাি িউত 

বকবিম আলামত খেোইিইন। িাবল্শ বেন ধবি তাইন সাহাবি অকলতি 

খেো বেয়া আল্াি িােশাইি বিষতয় িাতবিত কিিইন। 4 ইিায় তািা 

হক্কলি লতগ এোতনা শবিক অইয়া অউ হুকুম বেলা, “তুমিা খজরুজাতলম 

থাবক রাইও না, আমাি গাইবি িাফি ওয়াো কিা খর োনি কথা তুমিা 

আতগ আমাি খগতি হুনতিা, এিলাবগ অতনা িাি িাও। 5 হজিত এবহয়ায় 

খতা পাবনি মাতজ খতৌিাি খগািল কিাইতা, অইতল খিশ খেবি অইততা নায় 

আল্ায় তুমিাতি পাক রুহ বেয়া খগািল কিাইিা।”

6 তািা হক্কল এোতনা েলা অইয়া ইিাতি বজকাইলা, “হুজুি, ই সময় 

বকতা িবন ইসিাইল অকলি আততা িাইজ্য বফিত আনিা বন?” 7 ইিায় 

জুয়াপ বেলা, “খর অেত িা জমানা আমাি গাইবি িাতফ তান বনজি 

এেবতয়াতিা িােিইন, ইতা তুমিা জানাি গিজ নাই। 8 অইতল পাক 

রুহ তুমিাি উপতি কাইম অইয়া হািতল তুমিা গাইবি িল পাইিায়, অউ 

িতল খজরুজাতলম, আতিা এহুবেয়া আি শমবিয়া এলাকা, আি দুবনয়াি 

খহশ সীমানা পর্তন্ত আমাি সাবষি অইিায়।” 9 অউ মাতি িাতেউ সাহাবি 

অকলি িউেি িামতন ইিাতি তুবলয়া খনওয়া অইতলা, আি তাইন খমঘি 

টুকিাি আওড় অইতগলা।  01 ইিা খরিলা আিমাতনা উবিিা ই সময় সাহাবি 

অকতল িউে না বফিাইয়া আিমানি িায় িাইিইলা, অউ সময় ধলা 

কাপড় বফদিা দুইজন খিটা মানুষ তািাি কাদিাত উিাইয়া  11 কইলা, “ও 

গাবললি মানুষ অকল, ইোতনা উিাইয়া আিমানি িায় িাইবিতিা খকতন? 

রাতি তুমিাি খগি থাবক তুবলয়া খনওয়া অইতলা, অউ ইিাতি খরলাোন 

তুমিা খিতহততিা রাইতত খেেলায়, অউ লাোন তাইন বফবিয়াও আইিা।”

	 সাহাবি	নামা	 1:1	-	11	



A

309

খজরুজাতলম ইিায়ী জমাতি জনম 

(১:১২-৫:৪২)

নয়া সাহাবি পিদি কিা

 21 অউ সাহাবি অকল জয়তুন নামি পাতড়া থাবক খজরুজাতলতমা 

বফবিয়া আইলা। ই পাড় খজরুজাতলম টাউন থতন থুড়া দুিই।  31 টাউতনা 

বফবিয়া তািা খর ঘিি উপিি তালাত িইতা হউ ঘতিা খগলা। তািা অইলা 

বপতি, হান্ান, ইয়াকুি, আব্রিয়াি, বফবলফ, থুমাি, িথ্তলময় আি মবথ, 

আলবফি পুয়া ইয়াকুি, মুবক্ততরাদ্া সাইমন, আি ইয়াকুিি পুয়া ইহুো। 

 41 ঘতিা হামাইয়া হকতল বমবলয়া োি বেতল খোয়া কিাত িইলা, এিাি 

লতগ আিলা ইমানোি খিবটন, ইিাি মা মবিয়ম আি তান িাইয়াইন।

 51 হউ সময় একবেন বপততি অনুমান একতশা বিশজন মুবমন অকলি 

মাতজ উিাইয়া কইলা,  61 “িাই অকল, ইিাতি খরিা ধিাত আইবিল 

তািাতি পথ বিনাইয়া বনবিল ইহুো, তাি খিয়াপাতি িউত আতগ োউে 

নিীি মুতো পাক রুতহ খরতা কইিলা, পাক কালামি ই কথা পুিা অওয়াি 

েিকাি আবিল।  71 খহ খতা আমিািউ একজন আবিল, আি আমিাি লতগ 

তবিকাি খেজমতি লাবগ তাতিও সাহাবি বহসাতি পিদি কিা অইবিল।” 

 81 অউ নাপাবক কামি খটকা বেয়া খহ একজিা জবম লইবিল, আি অউ 

জবমতনা উফইত অইয়া পবড়য়া তাি খপট ফাবটয়া আত-িড় িািইতলা। 

 91 খজরুজাতলমি হকল মানতষ ইতা হুনবিল, এিলাবগ হকতল অউ জবমনতি 

ডাকইন ‘আতকলোমা’ িা লউি জবমন।

বপততি আতিা কইলা,  02 “অউ কথা পবিত্র জিুি শবিতফা আতি:

তাি িসত োনা োবল িউক,

হতনা িওয়াি খকউ না থাকউক।

তাি গবে আিক জতন পাউক।

 12- 22 এিলাবগ এবহয়ায় খরিলা খতৌিাি খগািল কিাইতা হউ সময় থাবক, 

ইিাতি আমিাি খগি থতন তুবলয়া খনওয়াি আগ পর্তন্ত, রতবেন ইিা আমিাি 

	 সাহাবি	নামা	 1:12	-	22	
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লতগ িলা-বফিা কিবিলা, অতবেন খরিা আমিাি েতলা আবিল, এিাি 

মাজ থতন ইিা খরন মুে্তা থাবক বজদিা অইয়া উিিইন, এি সাবষি বহসাতি 

অইন্য আিক জনতি আমিা সাহাবি অকলি েতলা হািাবন লাগতিা।”

 32 খতউ তািা অউ দুইজনতি উিা কিাইলা, ইউিুফ িাশ্তাব্া, তান 

আিক নাম ইউিতুি; আি মাবতয়াি।  42- 52 িাতে তািা খোয়া কিলা, “ও 

মািুে, তুবম হকলি বেলি েিি জাতনা, ইহুোয় খতা তাি বনজি জাগাত 

রাওয়াি লাবগ খেজমত আি সাহাবি পেি কাম িাে বেলাইতি, ইহুোি 

িেলা ই দুইজনি মাতজ তুবম কাতি পিদি কতিা আমিাতি বিনাইয়া খেও।” 

 62 খহতশ তািা দুইজনি নাতম লটাবি মািতল মাবতয়ািি নাম উিতলা; খতউ 

মাবতয়াি অউ এগাতিা জন সাহাবিি লতগ খরাগ অইলা।

উম্মত অকতল পাক রুহ পাইলা

2 
 পঞ্াইশা ইেি বেন তািা হকল এক জাগাত েলা আিলা। 2 অউ 

সময় আিমান থাবক তুফানি লাোন এক আওয়াজ অইতলা, তািা 

খর ঘতিা িওয়াত আিলা ই আওয়াতজ আতিা ঘি িবিতগল। 3 তািা 

খেেলা, আগুইনি লুক্কাি লাোন বকতাি টুকিাইন আইতি, আি ই 

লুক্কাইন তািা হকলি উপতি আইয়া িইতলা। 4 খতউ তািা হকতল 

পাক রুতহ কাবমল অইলা, আি রুহি গাইবি িতল তািা আলগ আলগ 

িাষায় মাততা লাগলা।

5 ই সময় দুবনয়াি হক্কল খেশি পতিজগাি ইহুবে অকল খজরুজাতলতমা 

আিলা। 6 ই আওয়াজি লতগ লতগউ তািা আইয়া বিড় কবিল্া আি 

খিআেল অইতগলা, কািন এিাতি রািবরি বনজি িাষায় মাত-কথা 

মাততত খেেলা। 7 খেবেয়া তািা তাইজ্ুি অইয়া মাতা-মাবত কিলা, 

“অউ খরিা মাতিা এিা হকলউ বকতা গাবললি মানুষ নায় বন? 8 রুবে 

অয় খত আমিা বকলা রািবরি বনজি িাষাি িুবল এিাি খগি থাবক 

হুনিাম? 9 আমিা খতা পাথ্তীয়, মােীয়, ইলামীয়, আি খমসপতাবময়াি 

িাবসদিা, এহুবেয়া, কাপ্ােবকয়া, পন্ত, আবিয়া,  01 ফরুবগয়া, পামফুবলয়া 

আি বমসি খেশি মানতষও; বলবিয়াি কুবিবন এলাকাি মানতষ, ইতনা 

ঘুিাত আইিইন অউলা খিামান অকতল,  11 খরিা ইহুবে জাবত িা ইহুবে 

ধম্তি মানুষ, আি ক্ীতীয়, আিবি, আমিা হকতলউ খতা রািবরি বনজি 
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িাষায় আল্াি কুেিবত কামি কথা এিাি মুে থাবক হুনিাম!”  21 অউ 

লাোন তািা তাইজ্ুি আি খিআেল িবনয়া এতক-অইন্যয় বজকাইলা, 

“এি মাবন বকতা?”  31 আি িাবক অকতল িাট্া কবিয়া কইতলা, “এিা 

খতা মে োইয়া মাতলাবম কতিি!”

হজিত বপতিি িয়ান

 41 ইতা হুবনয়া বপততি অউ এগাতিা জন সাহাবিি লতগ উিাইয়া 

জুতি জুতি তািাতি কইলা, “ও ইহুবে অকল আি খজরুজাতলমি িাবসদিা 

অকল, আপনািা জাবনয়া িােউক্কা আি মন বেয়া আমাি িয়ান হুনউক্কা। 

 51 আপনািা মতনা কিিা এিা মাতাল অইতগতি, না, আসতল বিক নায়, 

অেন খতা োবল সকাল নয়টা িাতজি।  61 ইটা খতা অউ ঘটনা রাি খিয়াপাতি 

নিী খরাতয়তল কইিলা:

  71 আল্ায় ফিমাইিা,

আতেবি জমানাত অউলা ঘটতিা,

আবম আমাি রুহ হক্কলি মাতজ খিবজমু;

খতউ তুমিাি পুয়া-পুবড়তন্ত নিীি লাোন িাতুবন মাত মাতিা,

তুমিাি জুয়ান অকতল গাইবি আলামতি খেো পাইিা,

মুিবব্ অকতল খোয়াি খেেিা।

  81 অউ সময় আমাি িদিা-িাবদিি উপতি

আমাি রুহ খিবজমু,

তািা নিীি লাোন অবহ কইিা।

  91 আবম উপতি আিমাতনা িউত খকিামবত খেোইমু,

আি ততল দুবনয়াত িউত বনশানা ঘটাইমু,

লউ, আগুইন আি কালা-ধুমা খেোইমু।

  02 মািুেি ই মহান আি োি বেন আইিাি আতগ,

সুরুজ আদিাইি অইবরি,

িাদি লউি লাোন অইবরি।

  12 আি অউলান অইতিা, খরকুনু মানতষ মািুেি নাতম ডাবকতল,

খহ নাজাত হাবিল কিি।
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 22 ও িবন ইসিাইল অকল, হুনউক্কা, নািািতি ইিাি মাজবেয়া আল্ায় 

তান কুেিবত আি খকিামবত কাম কিাইয়া, আপনাইন্তি খগতি পিমান 

কিিইন, তাইনউ ইিাতি পািাইিলা, আি ইতা খতা আপনািাও জানইন। 

 32 আল্া, খরইন আতগউ জানইন আি ফয়িালাও কবিয়া িােিইন, ইিাতি 

আপনাইন্তি আততা সবপিা। আি আপনািা খি-েীন অকলি আতাতন তানতি 

দুে-কষ্টি সবলতিা বেয়া কাতল কিিইন।  42 অইতল আল্ায় মউতি আজাি 

থাবক তানতি োলাি কবিয়া বজদিা কিিইন, কািন মউতি খেমতা আবিল 

না তানতি কিজা কিাি।  52 োউতেও তান কথা কইিইন:

আবম হাতমশা মুবনিতি আমাি িামতন খেেতাম,

তাইন আমাি ডাইন গালাত আিইন,

আবম রানু অবথিি না অই।

  62 এিলাবগ আমাি বেল েুবশ অয়,

আমাি মুে থাবক ফুবত্ত িািয়,

আমাি কায়া অউ আশায় বজতা িইি,

  72 কািন তুবম আমাি জানতি

পাতাতলা ফালাইয়া থইতায় নায়,

তুমাি পাক িদিাি শবিলতি

পিা-গলা অইতত বেতায় নায়।

  82 তুবম আমাতি বজতদিবগি পথ জানাইতিা।

তুমাি বেোিি মাতজ আতি পুিাপুি ফুবত্ত।

 92 িাই অকল, অউ মহান-িাফ োউেি খিয়াপাতি আবম আপনািাতি েুলা-

েুবল কইিাম, তাইন মািা খগিইন, তানতি োফন কিা অইতি, আি তান 

কয়িি আইজও অোতনা আতি।  03 তাইন একজন নিী আিলা আি তাইন 

জানতা, আল্ায় কিম কবিয়া ই ওয়াো কিিইন খরন, তানউ ওয়াবিশি 

একজনতি তান গবেত িওয়াইিা।  13 এিলাবগ আগ থতন খেবেয়াউ তাইন 

আল্াি ওয়াো কিা িােশা, মাবন আল-মসীি মুে্তা থাবক বজদিা অইয়া উিাি 

খিয়াপাতি অউ কথা কইিলা, এনতি পাতাতলা ফালাইয়া থওয়া অইততা নায়, 

এন কায়াও পিততা নায়।  23 আল্ায় অউ ইিাতিউ বজদিা কবিয়া তুলবিলা, 

আমিা হক্কল এি সাবষি।  33 আল্াি ডাইনি তেততা িইিাি তাক্কত তানতিউ 
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খেওয়া অইতি, গাইবি িাফি ওয়াো কিা পাক রুহ তাইনউ পাইিলা, আি 

অেন আপনািা খরতা খেেিা আি হুনিা ইতা তাইনউ কিিইন।  43 োউে 

খতা বনতজ খিতহততিা হামাইিইন না, অইতল তাইন কইিইন:

মািুতে আমাি মুবনিতি কইলা,

তুবম আমাি ডাইন গালাত িও,

  53 আবম তুমাি দুশমন অকলতি

তুমাি পাওি তলাত ফালাবন পর্তন্ত িও।

 63 এিলাবগ হক্কল িবন ইসিাইতল অউ কথা িালা কবি জানউক্কা, আপনািা 

খরনতি সবলতিা গাবথিলা, আল্ায় অউ ইিাতিউ মাবলক আি আল-মসী 

দুইও তেত বেিইন।”

 73 ইতা হুবনয়া মানষি বেতলা খসল হামাইতলা, তািা বপতি আি সাহাবি 

অকলতি বজকাইতলা, “িাইয়াইনতি, আমিা বকতা কিতাম?”  83 বপততি 

জুয়াপ বেলা, “মন বফিাউক্কা, আপনািা হকতল গুনাি মাবফি লাবগ ইিা 

আল-মসীি নাতম খতৌিাি খগািল কিউক্কা, খতউ আপনািা োন বহসাতি 

পাক রুহ পাইিা।  93 ই ওয়াো আপনাইন্তি লাবগ, আপনাইন্তি আওলােি 

লাবগ, খরিা দুিই আতি তািাি লাবগ, রততা মানষতি আমিাি মািুে আল্ায় 

তান োি িদিা অইিাি লাবগ োওত বেিা তািা হক্কলি লাবগ।”

 04 আতিা িউততা কইয়া বপততি হুবশয়াি আি বমনত কবি কইলা, 

“ই জমানাি নাফিমান অকলি খগি থাবক আপনাইন্তি জান িািাউক্কা।”

মুবমন অকলি িাল-িলন

 14 তান িয়ান হুবনয়া খরিা ইমান আনলা তািা খতৌিাি খগািল কিলা, 

অনুমান বতন আজাি মানুষ ইবেন উম্মত অকলি লতগ শবিক অইলা। 

 24 তািা সাহাবি অকলি তাবলম হুনা, তািাি লতগ শবিক অইয়া আল-

মসীি খমজিাবন োওয়া, আি খোয়া কিাত হাতমশা কাইম িইতা।

 34 খতউ হকতল ডিাইততা কািন সাহাবি অকতল িউত খকিামবত আি 

খমাতজজা কাম খেোইতা।  44 হক্কল ইমানোি অকল এোতনা িইতা আি 

রািবরি েিকাবি িামানা অন থাবক বনতা।  54 তািাি জবম-জমা ধন-খেৌলত 
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খিবিয়া রাি খরলা েিকাি অউলা িাবটয়া বেতা।  64 তািা পিততক বেন 

িায়তুল-মুকাদ্দতিা এোতনা বমলতা, আি েুবশ অইয়া একলতগ সিল মতন 

ঘতিা ঘতিা বগয়া োনা-বপনা কিতা।  74 তািা আল্াি তাবিফ কিাত িইতা 

আি হক্কল মানষি মহব্তি মানুষ অইলা। খরিা নাজাত হাবিল কিতা, 

আল্ায় তািাতিও আবনয়া বেতন বেতন এিাি লতগ শবিক কিতা।

খলংড়া হবকিতি বশফা কিা

3 
 একবেন আিি অেতি নমাজি লাবগ বপতি আি হান্ান িায়তুল-

মুকাদ্দতিা রাওয়াত আিলা; 2 মানতষ পিততক বেন একজন 

মানষতি িইয়া আবনয়া িায়তুল-মুকাদ্দিি ‘সুদিি’ নামি খগইটি খগতি 

থইতা, খহ জমিগত খলংড়া-আতুি আবিল, খরিা িায়তুল-মুকাদ্দতিা রাইন 

তািাি খগতি বিক িাওয়াি লাবগ তাতি বহকাতনা থওয়া অইততা। 3 বপতি 

আি হান্ানতি িায়তুল-মুকাদ্দতিা হামাবনত খেবেয়া খহ তািাি খগতি 

বমনত-কাবজ্ কবি বিক েুবজতলা। 4 বপতি আি হান্ান তাি িায় বধয়ান 

ধবি িাইয়া কইলা, “আমিাি িায় িাও।” 5 খতউ খহ তািাি খগি থাবক 

কুন্তা পাওয়াি লালতি বধয়ান ধবি িাইিইতলা। 6 বপততি তাতি কইলা, 

“আমিাি খগতি খতা খসানা-রুপা কুন্তা নাই খিিা, অইতল খরতা আতি 

তুমাতি োন কিিাম। নািািতি ইিা আল-মসীি নাতম আবটয়া রাও।” 

7 কইয়া হাবি তাইন এি ডাইন আততা ধবিয়া উিা কিলা, আি লতগ 

লতগউ তাি পাও আি গুবিত িল আইতলা। 8 খহ ফালবে উবিয়া উিাইতলা 

আি আটা শুরু কিতলা, আবট আবট ফালাই ফালাই আল্াি তাবিফ কিতত 

কিতত এিাি লতগ অইয়া িায়তুল-মুকাদ্দতিা হামাইতগল। 9 হক্কল মানতষ 

তাতি আটাত আি আল্াি তাবিফ কিাত খেবেয়া  01 এতি বিবনবলতলা, ইগু 

খেবে অউ মানুষ, খরগুতয় িায়তুল-মুকাদ্দিি সুদিি নামি খগইতটা িইয়া 

বিক কিততা! তাি হালত খেবেয়া মানুষ আিানক তাইজ্ুি অইতগল।

িায়তুল-মুকাদ্দতিা হজিত বপতি আি হান্ান

 11 অইতল খলংড়া হবকতি বপতি আি হান্ানি েতি অইয়া ঘুিায়, মানতষ 

বপতিি ই কাতম তাইজ্ুি অইয়া খেৌবড়য়া সুলাইমান নামি িাবিদিাত তান 
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খগতি আইতলা।  21 ইতা খেবেয়া বপততি মানষতি কইলা, “ও িবন ইসিাইল 

অকল, এতি খেবেয়া আপনািা তাইজ্ুি অইতগলা খকতন? আমিাি বনজি 

পীিাবক িা পতিজগাবিি গুতন তাতি িলাি শবক্ত বেবি মতন কবিয়া, খকতন 

আমিাি িায় বধয়ান ধবি িাইিইতিা?  31 ইব্াবহম, ইসহাক আি ইয়াকুিি 

আল্া, আমিাি িাফ-োো অকলি আল্া, তান আপন িদিা ইিাি মবহমা 

জাইি কিিইন, খরনতি আপনািা দুশমনি আততা সবপ বেিলা। আি 

হাবকম বপলাতত খরিলা তানতি িাবড় বেতা কবি বনয়ত কিিলা, ই সময় 

আপনািা ইিাতি দুিই হিাই বেিইন।  41 আপনািা অউ পাক-পতিজগাি 

মানষতি হিাই বেয়া একজন েুবনতি িাড়াবনি লাবগ সুপাবিশ বেিইন। 

 51 খরইন বজতদিবগ োন কিইন তানতি আপনািা কাতল কিিইন, অইতল 

আল্ায় তানতি মুে্তা থাবক বজদিা কিিইন, আমিা এি সাবষি।  61 আি 

তান উপতি ইমান আনায়, অউ খর খিটাতি আপনািা বিনিা আি খেেিা, 

হউ ইিাি নামউ তাতি িলআলা কিতি। ইিাি মাতজবে খরতা ইমান পয়ো 

অয়, অউ ইমানি িতলউ আপনািা হকলি িামতন তাতি িালা কিা অইতি।

 71 “ও িাই অকল, আবম অেন জাবন আপনাইন্তি মুিবব্-সাবলশ 

অকলি লাোন আপনািাও না-িুবজয়া ই কাম কবিবলিইন।  81 অইতল 

আল্ায় তান তামাম নিী অকলি মাজবে আল-মসীি তকবলফি খিয়াপাতি 

আতগ রততা জানাইিইন, ই হক্কলতা অউ লাোন কবি পুিা কিিইন। 

 91 এিলাবগ আপনািা মন বফিাউক্কা আি আল্াি মুবে অউক্কা, রাতত 

আপনাইন্তি গুনা অকল ফুবিয়া িাফ কিা অয়।  02 খত অউ লাোন অেত 

আইতিা, খরিলা মািুতে হউ ইিাতি মাবন তান পিদি কিা আল-মসীতি 

খিবজয়া আপনািাতি তিতাজা কিিা।  12 আল্ায় হকলতাতি আগি 

হালততা বফিাইিা, ইতা িউত বেন আতগউ পাক নিী অকলি জিান 

বেয়া কইিইন। রতবেন তান ই ওয়াো পুিা না কিিা, অততা বেন ইিাও 

খিতহতিি মাতজ িইিা।  22 মুিায় খতা কইিলা, ‘মািুে আল্ায় তুমিাি 

লাবগ তুমিাি বনজি মানুষ অকল থাবক আমাি লাোন এক নিী পয়ো 

কিিা, তাইন তুমিাতি খরতা কইিা, তুমিা ই হকলতাউ আমল কবিও। 

 32 খরগুতয় তান কথা হুনততা নায়, আল্ায় এতি বনজি িদিাি োতা থাবক 

ফুবিয়া ফালাই বেিা।’  42 আি [িােশা োউেি আমলি] শামুতয়ল নিী 

থাবক শুরু কবি রততা নিী অকতল কালাম িাতাইিইন, এিা হকতলউ ই 

অেতি কথা কইিইন।  52 আপনািা খতা ই নিী অকলি ওয়াবিশ, আি 
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হউ কানুনিও ওয়াবিশ খরতা আল্ায় আপনাইন্তি িাফ-োো অকলি লতগ 

কাইম কিবিলা। আল্ায় ইব্াবহমতি কইিলা, ‘তুমাি ওয়াবিশি মাতজবে 

দুবনয়াি হক্কল জাবততয় িিকত পাইিা।’  62 হউ ওয়াবিশ, মাবন তান োি 

গুলাম ইিাতি, আল্ায় পয়লাউ আপনাইন্তি খগতি খিবজিইন, রাতত তাইন 

আপনািাতি খি-েীবন কাম অকল থাবক বফিাইয়া হাবি িিকত খেইন।”

হজিত বপতি আি হান্ানতি আটক কিা

4 
 বপতি আি হান্াতন খরিলা মানষতি িয়ান কিিা অউ সময় 

ইমাম অকল, িায়তুল-মুকাদ্দিি িড় োতিাগা আি বসতদ্দবকয়া 

মজহিি মানুষ আেতাউ তািাি খগতি আইলা। 2 বপতি আি হান্াতন 

মানষতি তাবলম বেিা আি ইিাি মাজ বেয়াউ মুে্তা অকল বহিিাি বজদিা 

অইয়া উিাি খিয়াপাতি তিবলগ কিিা খেবেয়া তািা েুি নািাজ অইিলা। 

3 তািা বপতি আি হান্ানতি আটক কিলা আি হাইজিা অইতগবিল কবি 

এিাতি িােি বেন পর্তন্ত িবদি কবি থইলা। 4 খরিা বপতিি িয়ান হুনবিলা 

এিাি মাতজ িউতত ইমান আনলা, খতউ ইমানোি খিটাইন্তি পবিমান 

পাি আজািি লাোন অইতলা।

5 িােি বেন ইহুবেি খনতা অকল, মুিবব্-সাবলশ আি খমৌলানা অকতল 

একলতগ খজরুজাতলতমা েলা অইলা। 6 বহকাতনা পিধান ইমাম হানন, 

কায়াফা, ইউতহান্া, বিকদিি আি পিধান ইমামি খেশ-কুটুম অকলও 

আবজি আিলা। 7 তািা বপতি আি হান্ানতি তািাি মাজোতনা উিা 

কিাইয়া বজকাইলা, “তুমিা কুন িতল আি কাি নাতম ই কাম কিিায়?” 

8 খতউ বপততি পাক রুতহ কাবমল অইয়া তািাতি কইলা, “ও মুিবব্ 

িায়িাইন আি খেশি িুজুগ্ত অকল, 9 একজন খলংড়া-আতুি মানষি 

িালাই কিবি কবি আপনািা আইজ আমিাতি খজিা কিিা, মানুষগু বকলা 

িালা অইতলা।  01 খত আপনািা হকতল আি িবন ইসিাইল অকতলও হুনউক্কা, 

নািািতি ইিা আল-মসীি নাতম, খরনতি আপনািা সবলতিা গাবথয়া কাতল 

কিিলা, খরনতি আল্ায় মুে্তা থাবক বজদিা কিিইন, তান িতলউ ই মানুষগু 

আপনাইন্তি িামতন িালা অইয়া উিাইতি।  11 তাইন হউ পাথি, খরটাতি 

িাজ খমতিইি অকতল, মাবন আপনািা এলাবম কবি িাে বেলাইিলা, পাক 

বকতািি কথা মাবফক হউ পাথিউ আইজ ইয়ান কুনাি হকল থাবক জরুবি 
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েুবট অইতি।  21 তিাবনি খেমতা আি খকউিি খগতি নাই, কািন আিমানি 

ততল আি জবমনি উপতি অউলা আি কুনু নাম খেওয়া অইতি না, খরন 

নাতম আমিা খিহাই পাইমু।”

 31 বপতি আি হান্ানি সাওস খেবেয়া, এিা খরন অবশবষিত সামাইন্য 

মানুষ ইতা জাবনয়া তািা তাইজ্ুি অইতগলা, আি এিা ইিাি লতগ আিলা 

কবিও বিনলা।  41 খর খিটা িালা অইবিল, খহ এিাি লতগ উিাইিইতি 

খেবেয়া এিাতি আি কুন্তা কওয়াি সাওস অইতলা না।  51 িাতে মজবলি 

থাবক এিাতি িাতি রাওয়াি হুকুম বেয়া তািা হকতল পিাবমশ কিাত িইয়া 

 61 কইলা, “ই মানষতি লইয়া আমিা বকতা কিতাম? এিা খতা িউত িড় 

এক খকিামবত কাম কিতি আি ইতা খতা আতিা খজরুজাতলমি হকতল 

জাতন, আি আমিাও ইটাতি অস্ীকাি কিতাম পাবিয়াি না।  71 অইতল 

মানষি খগতি রানু ই কথা আি জানা-জাবন না অয়, এিলাবগ এিাতি ডি 

খেোইল অউক, রাতত ই জনি নাতম তািা আি খকউিি খগতি কুন্তা না 

কয়।”  81 িাতে তািা বপতি আি হান্ানতি বহিিাি আনাইয়া অউ হুকুম 

বেলা, “তুমিা ইিাি নাতম আি কুনুবেন একেম বকচ্ু কইও না, কুনুজাত 

নবিয়তও কবিও না।”  91 বপতি আি হান্াতন তািাতি জুয়াপ বেলা, “আমিা 

আপনাইন্তি হুকুম মানতাম, না আল্াি হুকুম মানতাম? আল্াি নজতিা 

কুনোন বিক, ইতা আপনািাউ বিিাি কিউক্কা।  02 আমিা খরতা খেেবি 

আি হুনবি, ইতা না কইয়া খতা থাকতাম পাবি না।”  12 খতউ তািা বপতি 

আি হান্ানতি আতিা ডি খেোইয়া িাবড় বেলা। মানষতি ডিাইয়া তািা 

এিাতি কুনু সাজা বেতা পািলা না, কািন খরতা ঘটবিল ইতা খেবেয়া হকল 

মানতষ আল্াি প্রশংসা কিাত আবিল।  22 খর মানুষগু খকিামবত কামি 

মাজবে িালা অইবিল তাি িয়স িাবল্শ িিিি খিবশ আবিল।

তিবলগ কামি সাওসি লাবগ খোয়া

 32 ই বিিাি থাবক তািাতি িাড়াি িাতে বপতি আি হান্ান তািাি 

আপন মানষি খগতি খগলাবগ, বগয়া িড় ইমাম অকতল আি মুিবব্-সাবলশ 

অকতলও তািাতি খরতা খরতা কইিলা, ইতা হক্কলতা জানাইলা।  42 ইতা 

হুনাি িাতে তািা হকতল এক বেতল আল্াি খগতি জুতি জুতি খোয়া কিলা, 

“ও মাবলক, তুবম আিমান, জবমন, েবিয়া আি ইতাি মাতজ রততা আতি 
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হক্কলতা পয়ো কিতিা।  52 তুবম তুমাি গুলাম, আমিাি োদিানি িাফ 

োউেি জিাতনা পাক রুহি মাজবেয়া অউলা কইতিা,

হক্কল জাবততয় খকতন অবথিি অইয়া বিল্াইিা?

বকওিলাবগ মানতষ খিহুো ফবদি কতিি?

  62 জগতি িােশা অকল উিাইতলা,

িাজা অকল এোতনা অইতলা,

মাবলকি বিরুতদ্ আি তান আল-মসীি বিরুতদ্।

 72 তুমাি পবিত্র গুলাম ইিা, খরনতি তুবম আল-মসী কবিয়া দুবনয়াত 

পািাইতিা, তান বিরুতদ্ িাজা খহতিাে আি পন্তীয় বপলাত, অউ শহতিা 

অ-ইহুবে আি িবন ইসিাইলি লতগ এোতনা অইবিল।  82 তুমাি মবজ্ত 

আি তুমাি কুেিতত খরতা ঘটাি লাবগ তুবম আতগউ বিক কবি িােবিলায়, 

তািা অউতাউ ঘটাইতি।  92 অেন ও মাবলক, তািা আমিাতি বকলা ডি 

খেোইিা, তুবম বেয়াল কতিা, তুমাি গুলাম অকলতি অউলা তাক্কত খেও 

রাতত, পুিাপুি সাওস কবিয়া তুমাি কালাম তিবলগ কিতাম পাবি। 

 03 খিমাবি অকলি বশফাি লাবগ তুমাি আত মুিািক িাড়াই খেও, 

আি তুমাি পাক গুলাম ইিাি নাতম খমাতজজা আি খকিামবত খেোবনি 

খতৌবফক খেও।”

 13 তািাি খোয়া কিাি িাতে খর জাগাত তািা েলা অইিলা, বহ জাগা 

কাবপয়া উিতলা। আি তািা হকতল পাক রুতহ কাবমল অইয়া সাওস কবিয়া 

আল্াি কালাম তিবলগ কিাত িইলা।

ইমানোিি মহব্ত

 23 খরিা আল-মসীি উপতি ইমান আনবিল, তািাি এক মন আি এক 

বেল আবিল। তািা একজতনও বনজি ধন-খেৌলততি বনজি কইয়া োবি 

কিতা না, হক্কলতাউ হকলি েিকাি মততা েিি কিতা।  33 সাহাবি অকতল 

েুি বহম্মত কবিয়া, হজিত ইিাি মুে্তা থাবক বজদিা অইয়া উিাি বিষতয় 

তিবলগ কিতা, আি তািা হক্কলি উপতি আল্াি োি িহমত আবিল। 

 43 তািাি মাতজ খকউ অিাবি আিলা না, কািন খরিাি জবমন িা িাবড় 
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আবিল তািা ইতা হকলতা খিবিয়া,  53 সাহাবি অকলি খগতি আবনয়া োন 

কবিবলতা, িাতে রাি খরলা গিজ তাতি অউলা খেওয়া অইততা।

 63 আি ইউিুফ নাতম খলবিি িংশি একজন মানুষ আিলা, তান িাবড় 

সাইপ্রাস দ্ীপ, সাহাবি অকতল তানতি ডাবকতা িান্তািাি, মাবন উত্সাহ 

রুগাওিা,  73 তান একজিা জবমন আবিল, তাইনও তান জবমনোন খিবিয়া 

খটকা আবনয়া সাহাবি অকলি কেতমা োন কিলা।

অনবনয় আি সাফীিাি খিইমাবনি ফল

5 
 অউ সময় অনবনয় নাতম একজন মানুষ আি তাি িউ সাফীিায় 

তািািও একজিা জবমন খিবিলা, 2 খিবিয়া তাি িউি জানা মতন্তউ 

জবমনি বকিু খটকা বনজি লাবগ লুকাইয়া, িাবক খটকা সাহাবি অকলি 

পাওত বেলা। 3 খতউ বপততি কইলা, “অনবনয়, শয়তাতন খকমতন তুমাি 

বেলতি েেল কিতলা, তুবম পাক রুহি খগতি বকলা বমিা মাতলায়, আি 

জবমন খিিাি খটকা বকিু লুকাই িােলায়? 4 খিিাি আতগ জবমনোন বকতা 

তুমাি আবিল না বন? আি খিিাি িাতেও খতা ই খটকা তুমাি এেবতয়াতিা 

আবিল, খত খকতন তুমাি বিততি ইতা হামাইতলা? তুবম খতা মানষি খগতি 

বমিা মাততিা না, আল্াি খগতিউ বমিা মাতলায়।” 5 ইতা হুনাি লতগ 

লতগউ অনবনয় মাবটত পবড়য়া মবি খগল। আি খরিা ই ঘটনা হুনতলা তািা 

হকতলউ েুি ডিাই খগল। 6 িাতে জুয়ান অকতল আইয়া তাতি কাফন 

বফদিাইয়া িাতি বনয়া মাবট বেলা।

7 অনুমান বতন ঘন্া িাতে তাি িউও হতনা আইতলা, অইতল আতগ 

বকতা ঘটতি তাই জানততা না। 8 খতউ বপততি তাইতি বজকাইলা, “আমাতি 

কওিাইন, তুমিা ই জবমন অততা খটকায় খিবিিলায় বন?” তাই কইতলা, 

“বজঅয় অততা খটকায়উ।” 9 অউ বপততি কইলা, “মািুেি রুহতি পবিষিা 

কিাি লাবগ তুমিা খকতন একমত অইলায়? খেতো, খরিা তুমাি জামাইতি 

োফন কিতি তািা অেন েিজাি িামতন আইওি, তািা তুমাতিও িাতি 

লইয়া রাইতিা।”  01 লতগ লতগউ সাফীিা বপতিি পাওত পবড়য়া মবি 

খগল, আি অউ জুয়ান অকতল ঘতিা আইয়া তাইতি মিা খেবেয়া িাতি বনয়া 

জামাইি কাদিাত মাবট বেলা।  11 খতউ হক্কল জমাত, আি রততা মানতষ 

ইতা হুনতলা, হকতলউ েুি ডিাইতলা।
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সাহাবি অকলি খকিামবত কাম

 21 সাহাবি অকলি আতাতন মানষি মাতজ িউত খমাতজজা আি 

খকিামবত বনশানা জাবহি অইততা, তািা হকতল এক বেল অইয়া িায়তুল-

মুকাদ্দিি সুলাইমানি িাবিদিাত েলা অইতা।  31 রবেও মানতষ তািাতি 

ইজ্ত কিতা, তা-ও আি খকউ তািাি লতগ বমশতত সাওস কিতলা না। 

 41 আি বেতন বেতন িউত খিটাইন-খিবটতন্ত ইমান আবনয়া আল্াি েতলা 

হামাবনত লাগলা।  51 আি মানতষ খিমাবি অকলতি িাতি আবনয়া পথি 

কাদিায় কাদিায় হুতাইয়া আি বিিনা পাবতয়া িওয়াইয়া থইতা, রাতত 

বপততি িলা-বফিাি সময় অন্তত তান খিিা োনও তািা খকউিি উপতি 

পতড়।  61 আি খজরুজাতলমি কাদিা-কািাি গাউয়াইন থাবক মানতষ তািাি 

খিমাবি অকলতি আি বজনি আিি আলা মানষতি লইয়া আইয়া বিড় 

জমাইততা, তািা হক্কলউ িালা অইততা।

হক্কল সাহাবিতি আটক কিা

 71 ইতা খেবেয়া পিধান ইমাম আি তান লগি বসতদ্দবকয়া অকল 

ইংসায় জবল-পুবড় উিলা,  81 আি সাহাবি অকলতি ধবিয়া সিকাবি খজতলা 

হািাইলা।  91 অইতল িাইতকু মািুেি একজন বফবিতিায় খজলি দুয়াি েুবলয়া 

তািাতি িাতি আবনয়া কইলা,  02 “তুমিা রাও, িায়তুল-মুকাদ্দতিা উিাইয়া 

মানষি খগতি নয়া বজতদিবগি কথা কও।”  12 ইতা হুবনয়া তািা েুি সকাতল 

িায়তুল-মুকাদ্দতিা হামাইয়া মানষতি নবিয়ত কিাত লাগলা। ইিায় পিধান 

ইমাম আি তান লগি হকতল আইয়া খেশি ফততায়া কবমবটতি আি িবন 

ইসিাইলি মুিবব্ অকলতি এোতনা েলা কিলা, আি সাহাবি অকলতি 

আনাি লাবগ খজল োনাত মানুষ পািাইলা।  22 অইতল তািা বগয়া এিাতি 

খজল োনাত পাইলা না। অউ তািা বফবিয়া আইয়া েিি কইলা,  32 “আমিা 

খেেবি, খজলি েিজা শক্ত কবি লাগাইল, আি দুয়াতিা দুয়াতিা পািাোি 

উিাই িইিইন, অইতল দুয়াি েুবলয়া বিততি খকউিতি পাইলাম না।” 

 42 ইতা হুবনয়া িায়তুল-মুকাদ্দিি িড় োতিাগায় আি িড় ইমাম অকতল 

খিওকুফ অইয়া বিন্তাত পড়লা, এি ফল বকতা অইতিা।  52 এিমাতজ কুনু 
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একজতন আইয়া তািাতি েিি বেতলা, “খেেউক্কা, আপনািা খর মানষতি 

খজতলা হািাইিলা, তািা িায়তুল-মুকাদ্দতিা উিাইয়া মানষতি নবিয়ত 

কতিি।”  62 খতউ িড় োতিাগায় তান বসপাই েলতি লইয়া হতনা বগয়া 

সাহাবি অকলতি ধবিয়া আনলা, অইতল জুি-জিিেবতি কিলা না কািন 

তািা ডিাইতগলা, মানতষ তািাতি পাথিবে মািতা পািইন।

 72 িাতে সাহাবি অকলতি আবনয়া তািা ফততায়া কবমবটি িামতন উিা 

কিাইলা, আি পিধান ইমাতম এিাতি বজকাইলা,  82 “আমিা তুমিাতি 

েড়াইয়া হুকুম বেিলাম, ই নাতম কুনু নবিয়ত না কিাি লাবগ, তা-ও আতিা 

খজরুজাতলম জুবড় তুমিাি তাবলতম িবিবলতিা, আি অউ জনি েুনি িাি 

আমিাি উপতি ফালাইতায় িাইিায়।”  92 খতউ বপতি আি তান লগি 

সাহাবি অকতল জুয়াপ বেলা, “মানষি হুকুম মানাি িাইতত আল্াি হুকুম মানা 

খতা ফিজ।  03 আমিাি িাফ-োোি আল্ায় হউ ইিাতি মুে্তা থাবক বজদিা 

কিিইন, খরনতি আপনািা গাতিা লটকাইয়া কাতল কিিলা,  13 আল্ায় 

তানতিউ তিাতনআলা আি িােশা িানাইয়া বনজি ডাইন গালাত িইিাি 

ইজ্ত োন কিিইন, রাতত তাইন িবন ইসিাইল অকলতি খতৌিা কিাি 

সুতরাগ, আি গুনাি মাবফ বেতা পািইন।  23 আমিা ই হকলতাি সাবষি, 

আি আল্ায় তান বনজি হুকুম মানিা িদিা অকলতি খর পাক রুহ বেিইন, 

হউ পাক রুহও এি সাবষি।”

 33 ইতা হুবনয়া তািা গুিায় আগুইন অইতগলা, আি সাহাবি অকলতি 

জাতন মািাি লাবগ বনয়ত কিলা।  43 অইতল অউ মজবলি থাবক গমলীতয়ল 

নাতম ফবিবশ মজহিি একজন মানুষ উিাইলা, তাইন একজন নামকিা 

খমৌলানা আিলা, হক্কতল তানতি ইজ্ত কিততা, তাইন সাহাবি অকলতি 

থুড়া িাতি খনওয়াি হুকুম বেলা।  53 িাতে তাইন ফততায়া কবমবটি মানষতি 

কইলা, “ও িবন ইসিাইল অকল, ই মানুষ অকলতি তুমিা খরতা কিতায় 

িাইিায় ই খিয়াপাতি হুবশয়াি অও।  63 হুতনা, অউ কয়বেন আতগ থুো 

নাতম একজন মানুষ আইয়া েুি িড়-মানবষ খেোইবিল, আি অনুমান 

িাইিতশা মানুষ তাি েতলা হামাইবিল। তাতি েুন কিা অইতলা, আি তাি 

েলি হকল মানুষ িাইতিািায় বিতবিতগতি, খকউ েতলা িইতি না।  73 িাতে 

গাবললি এহুো আইয়া খেশি মানুষ গননাি িিি, একেল মানষতি তাি 

েতলা হািাইয়া বফতনা োড়া কিতলা, খহ-ও মবি খগল, আি তাি লগি 

হক্কলও বিতবিতগতি।  83 ইতা খেবেয়া আবম তুমিাতি কইিাম, তুমিা ই 
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মানুষ অকলতি কুন্তা কবিও না, তািাতি িাবড় খেও, তািাি কাম-কাজ 

আি বনয়ত রবে মানুষ থাবক অয়, খত ইতা এমতনউ বিনাশ অইবরতিা। 

 93 আি রবে আল্া থাবক অয়, খত তুমিা তািাতি থামাইতায় পািতায় 

নায়, বক জাবন খহতশ খেো রাইতিা খরন, তুমিাউ আল্াি বিরুতদ্ বজহাে 

কিিায়।” গমলীতয়লি মাতত খনতা অকল িাবজ অইলা,  04 তািা সাহাবি 

অকলতি কািাত আনাইয়া বিংলাবে মািলা আি কইলা, “তুমিা ইিাি 

নাতম কুন্তা মাবতও না।” খহতশ তািাতি িাবড় বেলা।

 14 খতউ সাহাবি অকতল, ইিাি নামি লাবগ খিইজ্বত কামাবনি জুকা 

অইিইন গবততক েুবশ অইয়া ফুবত্ত কবি কবি মজবলি থাবক িািইয়া খগলা। 

 24 সাহাবি অকতল পিততক বেন িায়তুল-মুকাদ্দতিা আি িাবড়তয় িাবড়তয় 

বগয়া নবিয়ত কিতা, আি ইিাউ খরন আল-মসী ইোন তিবলগ কিা িাে 

বেতা না।

এহুবেয়া আি শমবিয়া এলাকাত ইিায়ী জমাত 

(৬:১-১২:২৫)

সাত জন োবেমোি

6 
 বহ সময় উম্মত অকলি পবিমান িাড়ততউ আবিল, আি উম্মত 

অকলি মাতজ খরতা ইহুবে অকতল ইউনাবন িাষায় মাততা, তািা 

ইিিাবন িাষায় মাতিা ইহুবে অকলি লতগ কাইজ্া কিতা লাগলা। তািা 

দুষ খেোইলা, পিততক বেন োবন বিলাবনি সময় তািাি ড়াবড় খিবটতন্ত 

কুন্তা পাইন না। 2 খতউ হউ িাতিাজন সাহাবিতয় হকল উম্মততি এক 

জাগাত েলা কবিয়া কইলা, “আমিা আল্াি কালামি তিবলগ িাে বেয়া, 

োনা-বপনাি খিয়াপাতি ি্যতি অওয়াোন বিক নায়। 3 অইতল িাই অকল, 

তুমিাি মাজ থাবক অউলা সাতজন সুনাম আলা মানষতি পিদি কতিা, খরিা 

পাক রুতহ আি খহকমতত পুিা কাবময়াি আতি, আমিা তািাি উপতি ই 

কামি বজম্মা বেলাইমু। 4 আি আমিা কালামি খেজমত আি খোয়া কিাি 

কাতমা কাইম িইমু।” 5 খতউ হক্কল মানুষ শাবন্ত অইলা, তািা পাক রুহ 

আি ইমাতন কাবমল বতিফানতি পিদি কিলা, তান লতগ বফবলফ, ফেি, 

নীকানি, তীতমান, পাবম্তনা আি আবন্তয়বেয়া টাউনি নয়া ইহুবে বনকুলায়তি 
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িাবিয়া বনলা। 6 িাতে তািা অউ সাত জনতি সাহাবি অকলি খগতি লইয়া 

আইতল, সাহাবি অকতল খোয়া কবিয়া তািাি উপতি আত িােলা।

7 আি আল্াি কালাম বিতবিয়া িাইতিািায় খপৌবিতগল, খতউ 

খজরুজাতলতমা উম্মতি পবিমান েুি জলবে কবি িাড়ততা লাগতলা, ইহুবে 

ইমাম অকলি মাতজও িউত জতন আল-মসীি উপতি ইমান আনলা।

হজিত বতিফানি হালত

8 বতিফান আল্াি িহমত আি বহম্মতত কাবমল অইয়া, মানষি মাতজ 

িউত খকিামবত আি খমাতজজা কাম কিতা লাগলা। 9 ইহুবেি খর মবিেতি 

আজাে-অওয়া গুলাম অকলি মবিে ডাকা অইততা, হউ মবিেি কয়জন 

মানুষ, কুনু কুনু কুবিবন, আতলকজাব্রিয়া, বকবলবকয়া আি আবিয়া খেশি 

বকিু মানতষ বতিফানি লতগ কাইজ্া-তক্ত কিাত লাগলা।  01 অইতল বতিফাতন 

পাক রুহি িতল েুি আেলোি মানষি লাোন তািাি লতগ মাতায়, তািা 

তান লতগ মাবতয়া কুলাইততা পািবিল না।  11 খতউ তািা কয়জন িাতজ 

মানষতি ঘুষ বেয়া অোন বহকাই বেতলা, “তুমিা কইও, আমিা হুনবি অউ 

খিটায় হজিত মুিা আি আল্াি বিরুতদ্ কুফুবি মাত মাততি।”  21 অতা কবি 

তািা মানষতি, মুিবব্ অকলতি, আি আবলম সমাজতি বতিফানি বিরুতদ্ 

বিগড়াইতলা, আি তানতি জিিেবতি কবি ধবিয়া খেশি ফততায়া কবমবটি 

িামতন বিিাতিা আনতলা।  31 আি বমিা সাবষি অকতল কইলা, “অউ খিটায় 

হাতমশা মিুাি শবিয়তি বিরুতদ্ আি অউ পবিত্র খমাকামি বিরুতদ্ও 

মাতত।  41 আমিা হুনবি খহ কি, হউ নািািতি ইিায় ই িায়তুল-মুকাদ্দি 

িাংবগবলতিা আি মুিা নিীতয় আমিাি লাবগ খর শবিয়ত থইয়া খগিইন, 

ইতা িেলাইবলতিা।”  51 ই সময় খরিা ফততায়া কবমবটত িওয়াত আিলা 

তািা হকতল বধয়ান ধবি বতিফানি িায় িাইয়া খেেলা, তান মুে বফবিতিাি 

মুেি লাোন অইতগতি।

হজিত বতিফানি আতেবি িয়ান

7 
 খতউ পিধান ইমাতম বতিফানতি বজকাইলা, “ইতা বকতা হািাউ 

বন?” 2 বতিফাতন জুয়াপ বেলা, “ও িাই অকল, িািা অকল, 
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হুনউক্কা, আমিাি মুল িাফ ইব্াবহম খরিলা হািান শহতিা িওয়াি আতগ 

খমসপতাবময়াত আিলা, হউ সময় আল্ায় তানতি বেোি বেয়া কইিলা, 

3 ‘তুবম তুমাি খেশ আি খেশ-কুটুম িাবড়য়া িওয়ানা খেও, আবম তুমাতি 

খর খেশ খেোইমু হউ খেতশা রাও।’ 4 অউ তাইন কলেীয় অকলি খেশ 

থাবক িািইয়া, হািান শহতিা িসত কিলা; আি তান িাফি মউতি 

িাতে আল্ায় তানতি হন থাবক ই খেতশা আনিইন, খরোতনা আপনািা 

অেন িসত কিিা। 5 তা-ও আল্ায় ইতনা ইব্াবহমতি তান বনজি িলতত 

কুন্তাউ বেলা না, পাও থইিাি জাগা োনও না, অইতল আল্ায় তান লতগ 

ওয়াো কিলা, তানতি আি তান ওয়াবিশ অকলতি অউ জবমনি মাবলকানা 

বেিা, রবেও ই সময় ইব্াবহমি কুনু আওলাে অইিইন না। 6 আল্ায় 

তানতি কইলা, ‘তুমাি আওলাে অকল বিতেতশা মুিাবফি িইিা, মানতষ 

তািাতিবে গুলাবম কিাইিা, আি িাইিতশা িিি তািাি উপতি জুলুম 

িলি।’ 7 আল্ায় এওোনও কইলা, ‘খর জাবততয় তািাতিবে গুলাবম 

কিাইিা, আবম বহ জাবতি বিিাি ফয়িালা কিমু; িাতে তািা বহ খেশ 

থাবক িািইয়া আইয়া, অউ জাগাত আমাি এিােত কিিা।’ 8 আল্ায় 

তানতি মিলমাবন কিাি হুকুম বেলা; খহতশ ইব্াবহমি পুয়া ইসহাকি 

জনম অইতলা, আি তাইন আট বেনি বেন তাি মিলমাবন কিাইলা। 

িাতে ইসহাতক ইয়াকুিতি, আি ইয়াকুতি তান পুয়াইন িাতিা োদিানি 

িাতিাজন িাফি মিলমাবন কিাইলা।

9 “হউ োদিানি িাফ অকতল ইংসা কবিয়া ইউিুফতি খিবিলাইতল, 

তানতি বমসি খেতশা খনওয়া অইতলা। অইতল আল্া ইউিুফি লতগ লতগ 

আিলা,  01 তাইন ইউিুফতি হকল তকবলফ থাবক খহফাজত কিলা, 

বমসিি িােশা খফিাউনি নজতিা েয়া আি কাবময়াবি োন কিলা; খতউ 

খফিাউতন তানতি বমসিি হাবকম আি আতিা িাজিাবড়ি খেো-হুনাি িাি 

বেলা।  11 িাতে পুিা বমসি আি খকনান খেতশা বনোন খেো বেতলা এিলাবগ 

মানষি েুি দুগ্তবত অইবিল, আি আমিাি িাফ-োো অকলও োবনি অিাতিা 

পড়লা।  21 অইতল বমসতিা ফসল আতি হুবনয়া, ইয়াকুতি আমিাি িাফ-োো 

অকলতি পয়লা িাি বহকাতনা পািাইলা।  31 িাতে দুিিা িািি িালা ইউিুতফ 

তান িাইয়াইনতি জানাইলা তাইন খক, আি খফিাউতন ইউিুফি পবিিািতি 

বিন পাইলা।  41 ইউিুতফ তান িািা ইয়াকুি আি বনজি খেশ-কুটুম বমলাইয়া 

হক্কলতায় পিত্তইি জনতি েিিবে আনাইলা।  51 ইয়াকুি বমসতিা আইলা, 

	 সাহাবি	নামা	 7:3	-	15	



A

325

খহতশ তাইন আি আমিাি িাফ-োো অকলও মািা খগলা।  61 তািাি লাশ 

বশবেতমা আবনয়া কয়িি খেওয়া অইতলা, ই কিিথিান ইব্াবহতম বশবেম 

শহিি হতমািি োদিানি খগি থাবক রুপাি খটকা বেয়া েবিে কিিলা।

 71 “ইব্াবহমি খগতি আল্ায় খরতা ওয়াো কিবিলা, বহ ওয়াো পুিন 

অওয়াি সময় খরিলা কািাই খগল, ই সময় বমসতিা আমিাি মানষি 

পবিমান িউত অইতগতি।  81 খহতশ বমসতিা এক নয়া িােশা অইলা, এইন 

ইউিুফি খিয়াপাতি কুন্তা জানতা না।  91 বহ িােশায় আমিাি মানষতি 

টগাইতা আি আমিাি িাফ-োো অকলি উপতি েুি জুলুম কিতা, তান 

বনয়ত আবিল এিাি হুরুতাইন জমিি িাতেউ রাতত িাতি ফালাই খেওয়া 

অয়, আি তািা মবি রাইন।  02 হউ সময় হজিত মুিাি জনম অইতলা, 

আল্াি নজতিা তাইন েুি সুদিি আিলা। বতন মাস পর্তন্ত তাইন তান 

মা-িাফি িাবড়ত আিলা।  12 িাতে তানতি িাতি ফালাই খেওয়া অইতল, 

খফিাউনি পুবড়তয় তানতি বনয়া বনজি পুয়া িানাইয়া পাবলয়া িড় কিলা। 

 22 মুিা বমসবিয় ইবলম আি আেি-োইিলতত িড় অইলা, তাইন কথায় 

আি কাতম বহম্মবত আিলা।  32 িাতে মুিাি িয়স খরিলা িাবল্শ িিি 

অইতলা, অউ তান বেলি মাতজ বনজি ইসিাইবল িাই অকলতি খেো-হুনা 

কিাি বেয়াল অইতলা।  42 তাইন িািইয়া খেেলা, একজন বমসবিতয় এক 

ইসিাইবলি উপতি জুলুম কতিি, তাইন হউ ইসিাইবলতি সাইর্য কিাত 

খগলা, আি বমসবিতি কাতল কবিয়া এি িেলা লইলা।  52 মুিায় মতন 

কিবিলা তান জাবতি মানতষ িুজিা খরন, আল্ায় তানতি বেয়াউ তািাতি 

উদ্াি কিিা; অইতল তািা ইতা িুজলা না।  62 িােি বেন মুিায় দুইজন 

ইসিাইবলতি মাইি কিাত খেবেয়া, তািাতি বমল-বমশ কিাি বনয়তত 

কইলা, ‘অই তুমিা খতা িাই িাই, খত তুমিা খকতন একজন আিক 

জনি লতগ মািা-মাবি কিিায়?’  72 অইতল খর মানতষ িাে খিিহাি 

কিাত আবিল, খহ মুিাতি খিলা মাবি ফালাইয়া কইতলা, ‘ওিা, তুমাতি 

খেবগতয় আমিাি উপতি সাবলশ আি হাবকম িানাইতি?  82 কাইল খরলা 

হউ বমসবিতি েুন কিতিা, আমাতিও অলা কিতায় িাও বন?’  92 ইোন 

হুবনয়াউ মুিায় িাবগয়া মাবেয়ান খেতশা খগলাবগ, আি বহকাতনা তান দুই 

পুয়াি জনম অইতলা।

 03 “িাতে আতিা িাবল্শ িিি গুজবি খগতল, তুি পাড়ি কাদিাত 

মরুিুবমত, আগুইন জালাইল জংলাি মাজ থতন এক বফবিতিায় মুিাতি 
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েিশন বেলা।  13 মুিায় ইতা খেবেয়া এতক্কতি তাইজ্ুি িবনতগলা, আি 

িালা কবি খেোি বনয়তত কাদিাত রাইিা, অউ সময় মািুেি আওয়াজ 

হুনলা,  23 ‘আবম তুমাি িাফ-োোি আল্া, ইব্াবহম, ইসহাক আি 

ইয়াকুিি আল্া।’ খতউ মুিায় ডিাইয়া কাপা শুরু কিলা, আি িালা কবি 

খেোি সাওস পাইলা না।  33 মািুতে তানতি কইলা, ‘তুমাি পাওি জুতা 

েুবললাও, কািন তুবম খরতনা উিাইতিা ইোন পাক জাগা।  43 হুতনা, আবম 

বমসি খেতশা আমাি প্রজা অকলি তকবলফ খেেবি, আবম তািাি আহাজাবি 

হুনবি, তািাতি উদ্াি কিাি লাবগ লাবময়া আইবি, অেন আবম তুমাতি 

বমসি খেতশা বফিত পািাইমু।’

 53 “এইন হউ মুিা, রাতি ইসিাইবল অকতল অউ কথা কইয়া বফিত 

বেবিল, খক তুমাতি সাবলশ আি হাবকম িানাইতি? তানতিউ আল্াি খর 

বফবিতিায় জংলাি মাতজ খেো বেিলা, হউ বফবিতিাি আতাতন িবন ইসিাইলি 

সাবলশ আি তিাতনআলা িানাইয়া পািাইলা।  63 আি অউ মুিায়উ বমসিি 

নীল েবিয়া আি মরুিুবমত িাবল্শ িিি িউত খকিামবত আি খমাতজজা 

কাম কবিয়া, বমসি খেশ থাবক ইসিাইবল অকলতি িাি কবি আনিলা।

 73 “এইন হউ মুিা, খরইন িবন ইসিাইলতি কইিলা, আল্ায় তুমিাি 

লাবগ তুমিাি বনজি মানুষ থাবক, আমাি লাোন একজন নিীতি খিবজিা। 

 83 অউ মুিাউ খতা মরুিুবমত আমিাি িাফ-োো িবন ইসিাইলি লতগ 

আিলা। আি খর বফবিতিায় তুি পাতড়া িাতবিত কিবিলা, অউ মুিাি লতগউ 

তাইন মাবতিলা। আি আমিাতি বেিাি লাবগ বজদিা-কালাম অউ মুিাি 

খগতিউ খেওয়া অইবিল।

 93 “অইতল আমিাি িাফ-োো অকতল মুিাি হুকুম মানতা িাইলা 

না, তািা মুিাতি হিাই থইয়া মতন মতন বহিিাি বমসিি িায় বনয়ত কবিয়া 

হারুনতি কইলা,  04 ‘আমিাতি পথ বিনাইয়া লইয়া রাওয়াি লাবগ খেিতা 

িানাই খেউক্কা। কািন খর মুিায় বমসি খেশ থাবক আমিাতি িাি কবি 

আনিইন, তান েশা বকতা অইতি, আমিা খতা জাবন না।’  14 অউ সময় 

তািা গরুি িািুিি লাোন এক মুবত্ত িানাইলা, আি অউ মুবত্তি নাতম িবল 

বেলা, বনজি আতি িানাইল মুবত্ততি লইয়া তািা ফুবত্ত-আতমাে কিলা। 

 24 অইতল আল্ায় নািাজ অইয়া তািাি লগ িাবড় বেলা, আি তািাতি 

আিমানি িান-সুরুজ, খতিাি পুজাত িুড়াই থইলা; খরলা নিী অকলি 

বকতাতিা খলেিইন:
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ও ইসিাইল জাবত, মরুিুবমত বহ িাবল্শ িিি,

তুমিা আমাি নাতম কুনু পশু কুিিাবন বেিলায় বন?

  34 না, তুমিা খতা খমালক খেিতাি মুবত্ত,

আি বিফন খেিতাি খতিা িানাই কাতদিা লইয়া ঘুিতিা।

হউ দুইও পুতুল খতা পুজা কিাি বনয়তত িানাইিলায়,

এিলাবগ আবম তুমিাতি িাবিল খেশি হপাতিা িনিাস বেমু।

 44 খত শাহােত তাম্বুি কািা শবিফ মরুিুবমত আমিাি িাফ-োোইন্তি 

খগতি আবিল। তাইন মুিাতি হুকুম বেিলা, তুবম খরলাোন নকশা খেেলায়, 

অউ লাোন কবি ইটা বতয়াি কতিা।  54 আমিাি িাফ-োো অকতল বহ কািা 

শবিফ পাইয়া, তািাি আবমি ইউিাি আতাতন বনজি লতগ কবি আমিাি 

ই খেতশা আনবিলা, তািা খরিলা বহ খেতশা হামাইিলা ই সময় আল্ায় 

তািাি িামন থাবক বহনি মানষতি খেোই বেিলা। বহ তাম্বু হজিত োউেি 

আমল পর্তন্ত অউ খেতশা আবিল।

 64 “োউতে আল্াি িহমত হাবিল কিবিলা, আি ইয়াকুিি আল্াি নাতম 

এোন ঘি িানাইিাি আিবজ কিিলা।  74 অইতল হজিত সুলাইমাতন তান 

লাবগ বহ ঘি িানাইিলা।  84 তা-ও আল্াতালা খতা মানষি আতি িানাইল 

ঘতিা িসত কিইন না; খরলা নিীতয় কইিইন,  94 মািুতে কইন,

খিতহতি আমাি তেত,

দুবনয়া আমাি পাও থইিাি জাগা,

তুমিা আমাি লাবগ বকজাত ঘি িানাইিায়?

আমাি বজিাবনি জাগা কুয়াই?

  05 ই হক্কলতা বকতা আমাি বনজি আতত

িানাইবি না বন?

 15 “ও গাড়ততড়াি জাত! কান আি বেলি মিলমাবন না কিাইল জাত! 

তুমিা হাতমশা পাক রুহি দুয়াি িদি কবি থও। তুমিাি িাফ-োোইন 

খরলা আিলা, তুমিাও অউলা অইতিা।  25 তুমিাি িাফ-োোইতন্ত কুন 

নিীি উপতি জুলুম কিিইন না? তািা খতা হউ নিী অকলতি কাতলও 

কিতি, খরিা আতগ ই েীনোি জন আইিাি কথা এলান কিিইন। অউ 
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েীনোি জনতি অেন তুমিাও দুশমনি আততা সবপয়া কাতল কিাইতিা। 

 35 বফবিতিা অকলি মাজবে নাবজল অওয়া শবিয়ত তুমিাতি খেওয়া অইবিল, 

অইতল ইতা আমল কিতিা না।”

পয়লা শহীে হজিত বতিফান

 45 ইতা হুবনয়াউ তািা গুিায় আগুইন অইতগলা, আি োত বকবড়-

বমবড় কিা ধিলা।  55 অইতল বতিফাতন পাক রুতহ কাবমল অইয়া 

খিতহতিি িায় বধয়ান ধবি িাইয়া আল্াি শান-তজবল্ খেেলা, আি 

ইিাতি আল্াি ডাইন িাজুত উিা খেেলা।  65 খতউ তাইন কইলা 

“খেেউক্কা, আবম খেেিাম খিতহতি েুলা আতি, আি ইিা বিন-আেম 

আল্াি ডাইতন উিাই িইিইন।”  75 আি তািা কাতনা আঙ্ুল বেয়া 

একলতগ বিল্াইয়া বতিফানি উপতি উবড়য়া বগয়া পড়লা।  85 তানতি 

টাবনয়া শহিি িাতি বনয়া পাথি মািাত লাগলা; আি িােী অকতল 

রািবরি কাপড় েুবলয়া খশৌল নামি এক জুয়ানি পাওি কাদিাত 

থইলা।  95 মানতষ খরিলা বতিফানতি পাথি মািিা, অউ সময় তাইন 

খোয়া কবিয়া কইলা, “ও মাবলক ইিা, আমাি রুহতি কিুল কিউক্কা।” 

 06 কইয়াউ তাইন আটু গালা বেয়া জুতি বিল্াইয়া কইলা, “মাবলক, 

এিাি ই গুনাতি আমতলা ধবিও না।” অোন কইয়াউ তাইন আতেবি 

েম িাবড় বেলা।

আি খশৌতল হতনা বতিফানি েুনি হুকুমি লতগ সায় বেলা।

জমাতি উপতি জুলুম

8 
 বহবেন থাবক খজরুজাতলমি জমাতি উপতি েুি জুলুম-মবিিত 

োড়া অইতলা, এিলাবগ োবল সাহাবি অকল িাতে আি হকতলউ 

এহুবেয়া আি শমবিয়া এলাকাি জাগায় জাগায় বিতবি খগলা। 2 কয়জতন 

বমবলয়া আল্ািাইয়া মানুষ বতিফানতি োফন কিলা আি তান লাবগ িউত 

আহাজাবি কিলা। 3 অইতল খশৌতল জমাততি বিনাশ কিাি বনয়তত, ঘতিা 

ঘতিা হামাইয়া ইমানোি খিটাইন-খিবটনতি িবদি কবি টাবনয়া খিিিাইয়া 

খজল োনাত হািাবনত লাগলা।
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শমবিয়াত হজিত বফবলফি তিবলগ

4 খতউ খরিা িাইতিািায় বিতবি খগবিল, তািা হক্কল জাগাত ঘুবি 

ঘুবি ইবজিলি েুশ-েিবি তিবলগ কিলা। 5 আি বফবলফ শমবিয়াি এক 

শহতিা বগয়া আল-মসীি খিয়াপাতি তিবলগ কিলা। 6 মানতষ বফবলফি 

িয়ান হুবনয়া আি তান খকিামবত কাম অকল খেবেয়া, বধয়ান ধবি এক 

বেতল তান নবিয়ত হুনলা। 7 কািন িউতি খগি থাবক িুত অকল জুতি 

জুতি বিল্াইয়া িাবড়য়া খগল, আি িউত অধ্তং খিমাবি আি খলংড়া অকল 

িালা অইলা। 8 ইতা খেবেয়া বহ শহিি মানুষ েুি েুবশ অইলা।

9 অইতল বহকাতনা সাইমন নামি একজন মানতষ িউত বেন ধবি 

রাদু-টুনাি কাম কিততা, শমবিয়াি মানষতি ধাদিা লাগাইয়া খহ বনজতি 

একজন কাবমল পীি কইয়া োবি কিততা।  01 আি হুরু-িড় হকতল তাি 

কথাি োম বেততা, মানতষ কইততা, আল্াি খর কুেিততি োি কুেিত 

কইন, ই খিটা অইতলা হউ োি কুেিবত খিটা।  11 মানতষও তাি কথা 

মততা িলততা কািন িউত বেন ধবি খহ তাি রাদু-টুনা খেোইয়া তািাতি 

তাইজ্ুি িানাইবিল।  21 অইতল বফবলতফ খরিলা আল্াি িােশাই আি 

ইিা আল-মসীি খিয়াপাতি েুশ-েিবি তিবলগ কিলা, আি মানতষ তান 

তিবলতগ ইমান আনলা, ই সময় খিটাইন-খিবটতন্ত আইয়া খতৌিাি খগািল 

কিলা।  31 হউ সাইমনও ইমান আবনয়া খতৌিাি খগািল কবিয়া বফবলফি 

েতি েতি িইলা, িউত খকিামবত আি িড় িড় কুেিবত কাম হাবিল অি 

খেবেয়া তাইজ্ুি অইতগলা।

 41 খজরুজাতলমি সাহাবি অকতল খরিলা হুনলা, শমবিয়াি মানুষ অকতল 

আল্াি কালামি উপতি ইমান আনিইন, খতউ তািা বপতি আি হান্ানতি 

এিাি খগতি পািাইলা।  51 বপতি আি হান্ান আইয়া তািাি লাবগ খোয়া 

কিলা, রাতত তািা পাক রুহ পাইন।  61 কািন অেনও তািাি উপতি পাক 

রুহ নাবজল অইতি না, তািা োবল হজিত ইিাি নাতম খতৌিাি খগািল 

কিিইন।  71 বপতি আি হান্াতন তািাি উপতি আত িােলা, খতউ তািা 

পাক রুহ পাইলা।  81 আি সাইমতন খরিলা খেেলা, সাহাবি অকলি আত 

িাোি কািতন পাক রুহ বমতলি, অউ তাইন খটকা আবনয়া এিাি খগতি 

বেয়া কইলা,  91 “আমাতিও অউ খেমতা খেউক্কা, রাতত আবম খকউিি 
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উপতি আত িােতল খহ-ও অউ পাক রুহ পায়।”  02 বপততি তাতি কইলা, 

“তুমাি রুপা তুমাি লতগউ বিনাশ অউক, তুবম মতনা কিতিা আল্াি োন 

খটকাবে েবিে কিা রায়।  12 আমিাি ই কাতমা তুমাি কুনু িাগ নাই, 

কািন আল্াি নজতিা তুমাি বেল সিল নায়।  22 এিলাবগ ই নাজাইজ 

কাম থাবক তুমাি বেল বফিাও। আি আল্াি খগতি বমনত-কাবজ্ কতিা, 

বকিা তুমাি বেলি ই নাজাইজ বেয়াল তাইন মাফ কবিবলতা পািইন। 

 32 আবম খেেিাম, তুমাি বেল বলপসায় িিা আি তুবম গুনাি মাতজ িবদি 

অইিইতিা।”  42 খতউ সাইমতন কইলা, “আপনািা আল্াি খগতি আমাি 

লাবগ খোয়া কিউক্কা, রাতত আপনািা খরতা খরতা কইিইন ইতা রানু 

আমাি উপতি না আয়।”  52 িাতে বপতি আি হান্াতন মাবলকি কালামি 

তিবলগ কবিয়া খজরুজাতলতমা বফিত রাওয়াি পতথা, শমবিয়াি িউত 

গাউত েুশ-েিবি তিবলগ কবি কবি খগলা।

হজিত বফবলফ আি িাজ োজাবঞ্

 62 একবেন আল্াি একজন বফবিতিায় হজিত বফবলফতি কইলা, 

“উতিা, েউকনি খর পথ খজরুজাতলম থাবক গাজা টাউনি িায় খগতি হউ 

পতথ িওয়ানা খেও।” ই পথ আবিল মরুিুবমত।  72 খতউ বফবলফ উবিয়া 

হিায় িওয়ানা বেলা, রাইতত রাইতত পতথা ইবথওবপয়া খেশি কাদিাবক 

িানীি একজন িড় িাজ োজাবঞ্ি লতগ তান মুলাকাত অইতলা, বহ 

োজাবঞ্ আিলা না-মে্ত, আি িানীি হক্কল ধন-িত্নি বজম্মাোি। আল্াি 

এিােত-িতদিবগ কিাি লাবগ এইন খজরুজাতলতমা আইিলা।  82 িাতে 

িাবড়ত রাওয়াি িালা পতথা তান বনজি িতথা িইয়া ইশায়া নিীি বকতাি 

বতলাওত কিাত আিলা।  92 অউ সময় পাক রুতহ বফবলফতি কইলা, 

“অউ িথি কাদিাত রাও, আি এন লতগ লগ ধতিা।”  03 খতউ বফবলতফ 

খেৌবড়য়া অউ িথি কাদিাত বগয়া হুনলা, এইন ইশায়া নিীি বকতাি 

বতলাওত কিিা; বফবলতফ তানতি বজকাইলা, “আপতন খরতা বতলাওত 

কিিা ইতাি মাবন িুজিা বন?”  13 খহইন কইলা, “খকউ িুজাইয়া না বেতল 

আবম খকমতন িুজমু?” অউ তাইন বফবলফতি িতথা উবিয়া তান কাদিাত 

িওয়াি লাবগ বমনত কিলা।  23 খহইন বকতািি খর আয়াত বতলাওত 

কিাত আিলা, ইতা অইতলা,
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জতিা কিাি লাবগ খমড়াতি খরলা খনইন,

মািাি বনয়তত তানতি অউলা খনওয়া অইতলা,

রুমা কাটিাি িামতন খমড়াি িাইচ্া খরলা বনিাই িয়,

অউলা তাইনও জিান েুললা না।

  33 তাইন খিইজ্ত অইলা,

তানতি খি-ইনিাফ কিা অইতলা।

তান ওয়াবিশি কথা খেবগতয় কইততা পািি?

তান জানতি দুবনয়া থাবক কাবড়য়া খনওয়া অইবিল।

 43 হউ োজাবঞ্তয় বফবলফতি কইলা, “কউক্কা িাইন, নিীতয় কাি খিয়াপাতি 

ইতা কইিইন? বনজি খিয়াপাতি না আি খকউিি?”  53 বফবলতফ জিান 

েুবলয়া পাক কালামি অউ আয়াত থাবক লইয়া ইিাি েুশ-েিবি পর্তন্ত 

তান খগতি তিবলগ কিলা।  63- 73 পতথা রাইতত রাইতত তািা পাবনআলা 

এক জাগাত আইয়া খপৌিলা, খতউ বহ োজাবঞ্তয় কইলা, “অউ খেেউক্কা 

অতনা পাবন আতি, খত আবম খতৌিাি খগািল কিতত কুনু িাধা আতি বন?” 

 83 কইয়া তাইন িথ উিা কিাি হুকুম বেলা, বফবলফ আি হউ না-মে্ত 

োজাবঞ্ দুইও জন পাবনত লামলা, আি বফবলতফ তানতি খতৌিাি খগািল 

কিাইলা।  93 তািা খরিলা পাবন থাবক উবিয়া আইলা, অউ সময় মািুেি রুতহ 

আেতাউ বফবলফতি আওতড় বনলাবগ। বহ না-মে্ত আি বফবলফতি খেেলা না, 

খতউ তাইন ফুবত্ত কবি কবি তান বনজি পতথ খগলাবগ।  04 অইতল বফবলফতি 

আসদুে টাউতনা খেো বমলতলা; তাইন গাউতয় গাউতয় েুশ-েিবি তিবলগ 

কবি কবি খহতশ ককিবিয়া শহতিা খগলা।

জাবলম খশৌলি বেল িেলাবন

9 
 1- 2 ই সময়ও খশৌতল আল-মসীি উম্মত অকলতি কাতল 

কিতা কবি ডি খেোবনত িইিইন। আি োতমস্ক শহিি ইহুবেি 

মবিোইতন্তা খেওয়াি লাবগ তাইন পিধান ইমামি খগি থাবক বিবি িাইলা, 

রততা খিটাইন-খিবটন ইিাি পতথ িলইন, তািাতি িাবদিয়া খজরুজাতলতমা 

আনতা অউ খেমতা পাওয়াি লাবগ বিবি িাইলা। 3 পতথা রাইতত রাইতত 

খরিলা োতমস্ক টাউনি কাদিাত আইলা, খতউ আেতাউ আিমান থাবক তান 

	 সাহাবি	নামা	 8:33	–	9:3	



A

332

িাইতিা গালািায় ফি অইয়া িমকাইয়া উিতলা। 4 অউ তাইন মাবটত পবড় 

খগলা আি গাইবি আওয়াজ হুনলা, খক রানু তানতি কি, “খশৌল, খশৌল, 

খকতন আমাতি জুলুম কিিায়?” 5 খশৌতল বজকাইলা, “মাবলক, আপতন 

খক?” তাইন কইলা, “আবম ইিা, খরনতি তুবম জুলুম কিিায়। 6 তুবম 

অেন উবিয়া শহতিা রাও, তুবম বকতা কিতায় তুমাতি জানাইল অইতিা।” 

7 অইতল খরিা খশৌলি লতগ রাওয়াত আিলা তািা িমবক খগলা, তািা 

ই আওয়াজ বিকউ হুনবিলা, অইতল খকউিতি খেেলা না। 8 িাতে খশৌল 

মাবট থাবক উিলা, আি িউে খমবলয়া হািতল কুন্তাউ খেেলা না; তান লগি 

মানতষ তানতি আততা ধবিয়া োতমতস্কা লইয়া খগলা। 9 খশৌতল বতন বেন 

ধবি িউতে কুন্তাউ খেেলা না আি কুনুজাত োনা-বপনাও োইলা না।

 01 োতমস্ক শহতিা অনবনয় নাতম একজন মুবমন আিলা,  11 মািুতে 

তানতি েিশন বেয়া কইলা, “অনবনয়!” তাইন জুয়াপ বেলা, “মাবলক, 

অউনু আবম।” মািুতে তানতি কইলা, “সুজা নামি খর সড়ক আতি, তুবম 

হউ সড়তক রাও, বগয়া হনি এহুোি িাবড়ত তাষ্ত শহিি খশৌল নামি একজন 

মানষি তালাশ কতিা।  21 হতনা খহ খোয়া কতিি, আি খহ েিশন পাইতি, 

অনবনয় নামি একজন মানুষ আইয়া তাি শবিল আতাইয়া বেি, খতউ খহ 

বহিিাি িউতে খেেি।”  31 অনবনতয় কইলা, “মাবলক, আবম িউত মানষি 

খগতি ই মানুষগুি োইিলত হুনবি, খহ খজরুজাতলতমা তুমাি পাক িদিা 

অকলি উপতি িউত জুলুম কিতি।  41 আি অউ জাগাতও রততা মানতষ 

তুমাি পতথ িতল, এিাতি িাবদিয়া খনওয়াি খেমতা খহ িড় ইমাম অকলি 

খগি থাবক পাইতি।”  51 অইতল মাবলতক তানতি কইলা, “তুবম রাও, কািন 

অ-ইহুবে অকল, তািাি িাজা অকল, আি িবন ইসিাইলি খগতি আমাি 

নাম তিবলগি লাবগ আবম তাতি পিদি কিবি।  61 আবম তাতি খেোইমু, 

আমাি নামি লাবগ তাতি কততা জালা-রন্ত্রনা সইর্য কিা লাগতিা।”  71 খতউ 

অনবনয় িািইয়া হউ িাবড়ত বগয়া হামাইলা, আি খশৌলি গততিা আত বেয়া 

কইলা, “িাই খশৌল, অতনা আওয়াি পতথা খরইন তুমাতি েিশন বেিইন 

তাইন হজিত ইিা, তাইন আমাতি পািাইিইন, রাতত তুবম বহিিাি িউতে 

খেেতায় পাও আি পাক রুতহ কাবমল অও।”  81 আি লতগ লতগউ তান 

িউে থাবক মািি-ফইিি লাোন বকতা পবড় খগল, তাইন খেেতা পািলা 

আি উবিয়া পাবনত বগয়া খতৌিাি খগািল কিলা;  91 োওয়া-োওয়াি িাতে 

শবিতলা বহিিাি িল পাইলা।
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আি তাইন বকিুবেন োতমস্কি উম্মত অকলি লতগ িইলা।  02 খশৌতল 

আি খেবি কিলা না, তাইন জাগায় জাগায় মবিোইতন্তা বগয়া তিবলগ 

কিাত লাগলা, হজিত ইিাউ আল্াি হউ োি মায়াি জন, ইিনুল্া। 

 12 খরিা তান িয়ান হুনততা তািা হকতলউ তাইজ্ুি অইয়া মাতা-মাবত 

কিততা, “এইন হউ মানুষ নায়বন খরইন খজরুজাতলতমা ইিাি উম্মত 

অকলতি জুলুম কিতা? আি অতনাও খতা অতাি লাবগউ আইিইন, 

খরিা ইিাি পতথ িতল তািাতি িাবদিয়া িড় ইমাম অকলি খগতি লইয়া 

রাইতা?”  22 অইতল খশৌল বেন বেন আতিা বহম্মত আলা অইলা, আি 

োতমস্কি ইহুবে অকলতি লা-জুয়াপ িানাইতা লাগলা, তাইন পিমান 

খেোইলা, অউ ইিাউ বহ আল-মসী।

 32 এি িউত িাতে ইহুবে অকতল তানতি মািাি লাবগ সলা-পিাবমশ 

কিলা,  42 আি খশৌতল ই েিি পাইলা। তািা তানতি মািাি লাবগ শহতিা 

হামাবন িািবনি হক্কল দুয়াতিা বেতন-িাইতত িবকোি িওয়াইলা।  52 একবেন 

িাইত উম্মত অকতল খশৌলতি এক টুকবিি বিততি হািাইয়া, ওয়ালি 

বেড়বকিায় পাি কবি িাতি লামাইয়া বেলা।

হজিত খশৌল খজরুজাতলতমা আইলা

 62 িাতে তাইন খজরুজাতলতমা আইয়া উম্মত অকলি লতগ শবিক 

অইতা িাইলা; অইতল হক্কতল তানতি ডিাইতলা, তাইন খরন হািাউ ইমান 

আনিইন তািা বিশ্াস কিলা না।  72 খতউ িান্তািাতি তানতি আততা ধবিয়া 

সাহাবি অকলি খগতি লইয়া খগলা, আি োতমস্ক রাওয়াি পতথা বকলা তাইন 

আল-মসীি বেোি পাইলা, আি বকলা মাবলতক তান লতগ িাতবিত কিলা, 

োতমতস্কা বকলা তাইন সাওস কবি ইিাি নাতম তিবলগ কিিইন হকলতা 

এিাতি জানাইলা।  82 িাতে খশৌল খজরুজাতলতমা এিাি লতগ লতগ িইতা, 

তাইন খজরুজাতলমি হকল জাগাত ঘুবিয়া বফবিয়া সাওস কবি ইিাি নাতম 

তিবলগ কিতা।  92 তাইন ইউনাবন িাষায় মাতিা ইহুবে অকলি লতগ েীবন 

িাতবিত আি তক্ত কিতা; ইহুবে অকতল তানতি জাতন মাবিলতা িাইলা। 

 03 মুবমন অকতল ই েিি হুবনয়া তানতি ককিবিয়া শহতিা লইয়া খগলা, 

হন থাবক তানতি তাষ্ত শহতিা পািাই বেলা।  13 বহ সময় এহুবেয়া, গাবলল 

আি শমবিয়া এলাকাি জমাত অকল শাবন্তি মাতজ কতয়াি অইতলা, ই 
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জমাত অকল মািুেি ডতি আি পাক রুহি ইশািায় িবল িবল িউত 

পবিমাতন িাড়তলা।

হজিত বপতিি সফি আি খকিামবত

 23 বপততি হক্কল জাগাত ঘুিতত ঘুিতত লুদ্দা গাউি মুবমন অকলি খগতি 

আইয়া আবজলা।  33 হউ গাউত ঐবনয় নাতম একজন মানুষ আবিল; খহ 

অধ্তং খিমাতি আট িিি ধবি বিিনাত পড়তনা আবিল।  43 বপততি তাতি 

খেবেয়া কইলা, “ঐবনয়, ইিা আল-মসী তুমাতি িালা কিলা, উতিা, 

তুমাি বিিনা তুবললাও।” আি লতগ লতগউ ঐবনয় উবিয়া উিাই খগতলা। 

 53 খতউ লুদ্দা গাউ আি শাতিান এলাকাি হকল মানতষ ঐবনয়ি হালত 

খেবেয়া আল্াি িায় বফিলা।

 63 জাফা শহতিা টাবিথা নাতম একজন মুবমন খিবট আিলা, ইউনাবন 

িাষায় টাবিথা নামি অথ্ত েক্তা, মাবন হবিনী, তাইন হকল সময় িালা 

কাম কিতা আি গবিিতি সাইর্য কিতা।  73 তাইন খিমাি পবড়য়া মািা 

খগলা, আি মানতষ তানতি খগািল খেওয়াইয়া উপিি কুিাত বনয়া থইলা। 

 83 জাফা শহি লুদ্দাি কািাত আবিল গবততক, উম্মত অকতল খরিলা 

হুনলা, বপতি লুদ্দাত আিইন, অউ তািা দুইজন মানষতি তান খগতি 

পািাইয়া বমনত কিলা, “আপতন জলবে কবি আমিাি খগতি আউক্কা।” 

 93 খতউ বপতি তািাি লতগ িওয়ানা বেলা, তাইন হতনা রাওয়াি িাতে 

তািা তানতি উপিি কুিাত লইয়া খগল, হকল ড়াবড় খিবটতন্ত বপতিি 

িাইতিািায় উিাইয়া কাদিন শুরু কিলা আি েক্তা বজতা থাকতত খরতা 

কাপড়-িুপড় িানাইিলা, অতা বপতিতি খেোইলা।  04 বপততি তািা 

হক্কলতি কুিা থাবক িাি কবি বেয়া জানু পাবড়য়া খোয়া কিলা; িাতে 

মিা খিবটি লাশি িায় বফবিয়া কইলা, “টাবিথা, উতিা।” লতগ লতগ 

েক্তায় িউে েুললা, আি বপতিতি খেবেয়া উবিয়া িইলা।  14 বপততি 

তান আততা ধবিয়া উিা কিলা, িাতে বহ ড়াবড় খিবটন আি মুবমন 

অকলতি ডাবকয়া খেোইলা, েক্তা বজতা অইিইন।  24 ই েিি জাফা 

শহিি হকল জাগাত উবড়তগল আি িউত মানতষ আল-মসীি উপতি 

ইমান আনলা।  34 বপতি িউত বেন জাফা শহতিা সাইমন নামি এক 

িামািি িাবড়ত িইলা।

	 সাহাবি	নামা	 9:32	-	43	



A

335

িুতিোি কবন্তলুি আি হজিত বপতিি েিশন

10 
 ককিবিয়া শহতিা কবন্তলুি নাতম একজন মানুষ, ইতাবল নামি 

বসপাই েলি িুতিোি আিলা। 2 তাইন একজন পতিজগাি 

মানুষ, তান পবিিািি হকতলও আল্াতি ডিাইতা। তাইন গবিি অকলতি 

িউত খটকা-পয়সা োন-েয়িাত আি হাতমশা আল্াি খগতি খোয়া কিতা। 

3 একবেন অনুমান বতনটাি সময় তাইন এক িাফ েিশন পাইলা। খেেলা, 

আল্াি এক বফবিতিায় তান খগতি আইয়া ডাবকিা, “কবন্তলুি!” 4 কবন্তলুতি 

ডিাইয়া হউ বফবিতিাি িায় িাইয়া কইলা, “মাবলক, কউক্কা, হুনিাম।” 

বফবিতিায় তানতি কইলা, “তুমাি মুনাজাত আি গবিি অকলতি োনি 

কথা খিতহততিা খপৌবিতি আি আল্ায় ইতা কিুল কিিইন। 5 অেন 

তুবম জাফা শহতিা মানুষ পািাও, আি সাইমন উিতফ বপতিতি তালাশ 

কিাই আনাও। 6 এইন েবিয়াি পাতিা আিক সাইমনি িাবড়ত থাকইন, 

বহ সাইমতন িামড়াি কািিাি কতি।” 7 খর বফবিতিায় কবন্তলুিি লতগ 

িাতবিত কিবিলা, তাইন রাওয়াি িাতে কবন্তলুতি তান িাবড়ি দুইজন 

কামলা আি তান সাইর্য কাবি একজন পতিজগাি বসপাইতি ডাক বেলা। 

8 তাইন এিাতি হকলতা িুজাই বেয়া জাফা শহতিা পািাইলা।

9 িােি বেন খরিলা হউ মানুষ অকল রাইতত রাইতত জাফা শহিি 

কািাত আইলা, ই সময় খিইল অনুমান দুইফি, বপততি খোয়া কিাি লাবগ 

হউ সময় িাততা উিিইন।  01 তান েুি িুক লাগবিল, খতউ কুন্তা োইতা 

িাইলা আি মানতষ োবন বতয়াি কিিা, অউ সময় ঘুতম তান উংগাবন 

আইতলা।  11 অউ হালততা তাইন খেেলা, আিমান েুবল খগতি আি েুি 

িড় িাদ্দিি লাোন এক বিজি িাইি খকানাত ধবিয়া দুবনয়াত লামাই 

খেওয়া অি;  21 আি ই িাদ্দিি মাতজ দুবনয়াি হক্কল জাতি পশু, িুতক 

িলিা জানোি আি পাবেন আতি।  31 িাতে তাইন অউ আওয়াজ হুনলা, 

খক রানু তানতি কি, বপতি, উতিা, মাবিয়া োও।  41 বপততি কইলা, না, 

না, মাবলক, কুনুমতন্তউ না, আবম কুনু সময়উ নাপাক আি হািাম কুন্তা 

োই না।  51 তাইন বহিিাি অউ আওয়াজ হুনলা, আল্ায় খরতা হালাল 

কিিইন, ইতাতি তুবম হািাম কইও না।  61 অউলা বতনিাি অওয়াি িাতে 

হউ িাদ্দিোন আিমাতনা তুবলয়া বনলাবগ।
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 71 বপততি খর িাতুবন েিশন খেেলা, এি মাবন বকতা অইততা পাতি 

তাইন বধয়ান কিিা, অউ সময় কবন্তলুিি পািাইল বহ মানুষ অকল সাইমনি 

িাবড় তুকাইয়া পাইয়া, িাবড়ি দুয়ািি িামতন আইয়া উিাইলা।  81 তািা 

ডাবকয়া বজকাইলা, “সাইমন খরনতি বপতি কইয়া ডাকইন, তাইন ইোতনা 

আিইন বন?”  91 বপততি হউ েিশনি কথা বিন্তা কিিা, অউ সময় পাক রুতহ 

তানতি কইলা, “খেতো, বতনজন মানতষ তুমাতি তুকাবনত আইিইন।  02 তুবম 

লামাত লাতমা আি তািাি লতগ িওয়ানা খেও, কুনু সদিয় কবিও না, তািাতি 

আবমউ পািাইবি।”  12 খতউ বপতি লাবময়া বগয়া তািাতি কইলা, “আপনািা 

রাতি তুকাইিা আবমউ খহইন; কউক্কািাইন, বকতাল্াবগ আইিইন?”  22 তািা 

কইলা, “খশা-বসপাইি িুতিোি কবন্তলুতি আল্াি বফবিতিাি হুকুম পাইয়া 

আমিাতি পািাইিইন, তাইন একজন পতিজগাি মানুষ, আল্াি হুকুম 

মাবফক িলইন, ইহুবে অকতল তানতি েুি তাবজম কিইন। বফবিতিায় তানতি 

কইিইন, রাতত আপনাতি তান িাবড়ত খনওয়াইয়া আপনাি নবিয়ত হুনইন।” 

 32 অউ বপততি তািাতি বিততি ডাবকয়া বনয়া, তািাি খমহমানোবি কিলা।

িােি বেন উবিয়া বপতি তািাি লতগ িওয়ানা বেলা, আি জাফা শহিি 

কয়জন ইমানোিও তান লতগ খগলা।  42 এি িােি বেন তািা ককিবিয়াত 

খপৌিলা; অউ সময় কবন্তলুতি তান খেশ-কুটুম আি িন্ু-িান্ি অকলতি েলা 

কবিয়া তািাি িাি িাইিা।  52 আি বপতি বগয়া খরিলা ঘতিা হামাইলা, ই 

সময় কবন্তলুতি তান কািাত বগয়া পাওত পবড়য়া সইজো কিলা।  62 অইতল 

বপততি তানতি তুবলয়া কইলা, “উিউক্কা, আবম বনতজও খতা একজন 

মানুষ।”  72 িাতে কবন্তলুিি লতগ মাবত মাবত বিততি হামাইয়া বপততি 

খেেলা, িউত মানুষ েলা অইিইতি।  82 অউ তাইন কইলা, “আপনািা 

খতা জানইন, একজন ইহুবে মানতষ কুনু অ-ইহুবেি কািাত রাওয়া িা 

বমলা-বমশা কিা আমিাি শবিয়তি নাজাইজ। অইতল আল্ায় আমাতি 

খেোইিইন খরন, কুনু মানষতি নাপাক িা অপবিত্র কওয়া আমাি লাবগ 

নাজাইজ।  92 এিলাবগ আপনািা খরিলা আমাতি েিি বেিইন, খত আবম 

কুনু অমত না কবিয়াউ আইবি। অেন আবম আপনািাতি বজকাইিাম, 

আমাতি বকতাল্াবগ আনাইিইন?”

 03 কবন্তলুতি জুয়াপ বেলা, “আইজ থাবক িাইি বেন আতগ অমন িালা 

মাবন বতনটাি সময় আবম আমাি ঘতিা খোয়া কিাত আিলাম, অউ সময় 

িমকাইল কাপড় বফদিা এক খিটা মানুষ আমাি িামতন আইয়া উিাইলা, 
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 13 তাইন কইলা, কবন্তলুি, আল্ায় তুমাি খোয়া কিুল কিিইন। আি তুমাি 

োন-েয়িাতও কিুল কিিইন।  23 অেন তুবম জাফা শহতিা মানুষ পািাও 

আি সাইমন উিতফ বপতিতি আনাও। তাইন েবিয়াি পাতিা সাইমন নামি 

এক িামড়াি কািিাবিি িাবড়ত আিইন।  33 এিলাবগ আবম জলবে কবি 

আপনাতি আনাত মানুষ পািাইলাম। আপতন তশবিফ আনিইন খেবেয়া 

েুি েুবশ অইলাম। অেন আমিা হকল আল্াি িামতন আবজি আবি, আল্ায় 

আপনাতি খরতা হুকুম কিিইন, আমিা হক্কলতা জানমু।”

বিধম্তীি বেতলা হজিত বপতিি নবিয়তি ফল

 43 খতউ বপততি জিান েুবলয়া কইলা, “আবম অেন হািািি িুজলাম, 

আল্াি নজতিা হকলউ হমান।  53 হকল জাবতি মাতজ খরিা তানতি ডিায় 

আি তান হুকুম মাবনয়া িতল, তািাতি তাইন কিুল কিইন।  63 আপনািা 

খতা জানইন, তাইন িবন ইসিাইলি খগতি েুবশি এোন েিি জানাইিইন। 

হজিত ইিা আল-মসী, খরইন হকলি মাবলক, তান উবিলায় শাবন্ত পাওয়া 

রায়।  73 মানষি লাবগ খতৌিাি খগািল কিা জরুি, এবহয়ায় ইোন তিবলগ 

কিাি িাতেউ গাবলল থাবক আতিা এহুবেয়া জুবড় খরতা ঘটবিল, ইতা 

হকলতাউ আপনািা হুনিইন।  83 আল্ায় নািািতি ইিাতি পাক রুহ আি 

কুেিতত বকলা োি েবলফা িানাইিলা; তাইন িালা কাম কবি কবি সফি 

কিতা, আি বজতন ধিা খিমাবি অকলতি িালা কিতা, আল্া পাক খতা 

তান লতগ আিলা।  93 তাইন ইহুবে অকলি জবমতনা আি খজরুজাতলতমা 

খরতা কিবিলা, আমিা ইতা হকলতাি সাবষি; আি মানতষ তানতি গাতিা 

লটকাইয়া মািতলা।  04 আল্ায় তানতি বতন বেন িাতে বজদিা কবি উিাইলা, 

আি মানতষও তানতি খেেলা।  14 তা-ও হক্কতল তাতন খেোি নবিি অইতি 

না, োবল আল্ায় খরিাতি আতগ পিদি কিবিলা, হউ সাবষি অকলতি, মাবন 

আমিাতি খেোইলা, আি মুে্তা থাবক তাইন বজদিা অইয়া উিাি িাতে আমিা 

তান লতগ োনা-বপনাও োইবি।  24 তাইন আমিাতি হুকুম বেিইন, আমিা 

রানু ইহুবে অকলি খগতি তিবলগ কবি আি সাবষি খেই খরন, তানতিউ 

আল্ায় বজদিা আি মুে্তা অকলি হাবকম িানাই পািাইিইন।  34 হকল 

নিীতয়ও তান খিয়াপাতি অউলা সাবষি বেিইন খরন, খরিা তান উপতি 

ইমান আতন, তািা হকতলউ তান নামি উবিলায় গুনাি মাবফ পায়।”
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 44 বপততি িয়ান কিিা, ই সময় খরিা তান িয়ান হুনাত আবিল, 

তািা হকলি উপতি আল্াই পাক রুহ নাবজল অইতলা।  54 আি বপতিি 

লতগ অইয়া মিলমাবন কিাইল খরতা ইমানোি অকল আইিলা, তািা 

ইতা খেবেয়া িমবকয়া উিলা, কািন অ-ইহুবে অকলি উপতিও পাক রুহ 

িবষ্তিইন।  64 তািা খেেলা, অউ অ-ইহুবে অকতল নানান গাইবি িাষায় 

মাবতিা, আি আল্াি তাবিফ কিিা।  74 খতউ বপততি কইলা, “অউ খরতা 

মানতষ আমিাি লাোন পাক রুহ হাবিল কিিইন, এিা পাবনত খতৌিাি 

খগািল কিতত বকতা খকউ িাধা বেততা পািতিা বন?”  84 িাতে তাইন 

এিাতি ইিা আল-মসীি নাতম খতৌিাি খগািল কিাি হুকুম বেলা। আি 

তািা বপতিতি বমনত কিলা, তািাি খগতি কয়োন বেন িওয়াি লাবগ।

খজরুজাতলতমা হজিত বপতি

11 
 িাতে সাহাবি অকতল আি এহুবেয়া বজলাি হক্কল মুবমন 

িাইয়াইতন্ত হুনলা, অ-ইহুবে অকতলও আল্াি কালামি উপতি 

ইমান আনিইন। 2 এিলাবগ বপতি খরিলা খজরুজাতলতমা আইলা, ই সময় 

মিলমাবন কিাইল ইমানোি অকতল তাতন দুবষ সাইিততিা কবিয়া কইলা, 

3 “আপতন খতা মিলমাবন না কিাইল মানষি ঘতিা হামাইিইন, আি 

তািাি লতগ োনাও োইিইন।” 4 খতউ বপততি পয়লা থাবক খরতা খরতা 

ঘটবিল, তািাি খগতি এক-এক কবি িুজাইয়া কইলা, 5 “আবম জাফা 

শহতিা খোয়া কিাত আিলাম, অমন সময় পাক রুহি েিশন পাইলাম, 

আবম খেেলাম, আিমান থাবক িড় িাদ্দিি লাোন এোন বিজি িাইি 

খকানাত ধবিয়া আমাি খগতি লামাইয়া খেওয়া অি। 6 আবম বধয়ান ধবি 

িাইয়া বিন্তাত পবড় খগলাম, আি খেেলাম, এি মাতজ হকল জাতি পশু, 

পাবে, জংবল জানুয়াি আি িুতক িলিা জানোি অকল আিইন। 7 িাতে 

এক আওয়াজ হুনলাম, বপতি, উতিা, মাবিয়া োও। 8 আবম কইলাম, 

না, না মাবলক, কুনুমতন্তউ না, নাপাক িা হািাম কুন্তা আবম কুনুবেন মুতো 

বেবি না। 9 িাতে দুিিা িাি আিমান থাবক অউ আওয়াজ হুনলাম, 

আল্ায় খরতা হালাল কিিইন, তুবম ইতাতি হািাম কইও না।  01 অউলা 

বতনিাি কওয়াি িাতে হকলতা আিমাতনা তুবল খনওয়া অইতলা।  11 আি 

এি লতগ লতগউ, আবম খর িাবড়ত আিলাম অউ িাবড়ত আইয়া বতনজন 
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মানুষ হামাইতলা, তািাতি ককিবিয়া থাবক পািাইল অইবিল।  21 খতউ 

পাক রুতহ আমাতি কইলা, কুনু সদিয় না কবিয়া তািাি লতগ অইয়া 

রাওয়াি লাবগ। আি অউ িয়জন িাইও আমাি লতগ খগিলা। িাতে 

আমিা অউ অ-ইহুবেি িাবড়ত হামাইলাম।  31 তাইন বকলা তান িাবড়ত 

একজন বফবিতিাি েিশন পাইিলা ইতা আমিাতি হুনাইলা। হউ বফবিতিায় 

খতা তানতি কইিলা, সাইমন উিতফ বপতিতি আনাি লাবগ জাফা শহতিা 

মানুষ পািাও।  41 খহ তুমাতি অউলা নবিয়ত কিতিা, খরতা মাবনয়া তুবম 

আি তুমাি পবিিািি হকতল নাজাত পাইিায়।  51 আি আবম িয়ান শুরু 

কিাি িাতে, পাক রুহ পয়লা খরলা আমিাি উপতি আইিলা, এতক্কতি 

অউলা তািাি উপতিও আইলা।  61 অউবগ আল-মসীি তাবলম আমাি মতনা 

অইতলা, তাইন কইিলা, এবহয়ায় খতৌিাি খগািল কিাইিইন পাবনত, আি 

তুমিাি খগািল অইতিা পাক রুতহ।  71 খত িাই অকল, ইিা আল-মসীি 

উপতি ইমান আনায় আল্ায় আমিাতি খরলা োন বেিইন, হউ একই োন 

খরিলা তািাতিও বেলা, খত আবম আিক জন খক, আল্াতি না কিতাম?” 

 81 ইোন হুনাি িাতে এহুবেয়াি ইমানোি অকতল আি কুনু আপবত্ত না 

কবিয়া, আল্াি তাবিফ কিা ধিলা, তািা কইলা, “খত আল্ায় অ-ইহুবে 

অকলতিও গুনা থাবক মন িেলাইয়া, বজতদিবগ পাওয়াি খতৌবফক বেিইন।”

আবন্তয়বেয়াত পয়লা ইিায়ী উপাবধ

 91 বতিফানি মউতি ঘটনাি িাতে খরতা ইমানোি অকল জুলুমি 

লাবগ বিতবি খগিলা, তািা কফবনবকয়া, সাইপ্রাস আি আবন্তয়বেয়া পর্তন্ত 

বগয়া োবল ইহুবে অকলি খগতি আল্াি কালাম তিবলগ কিলা।  02 অইতল 

এিাি মাতজ কয়জন আিলা সাইপ্রাস দ্ীপ আি কুবিবন এলাকাি মানুষ, 

এিা আবন্তয়বেয়াত বগয়া ইউনাবন অকলি খগতিও হজিত ইিাি েুশ-েিবি 

তিবলগ কিলা।  12 আি আল্ায় তান কুেিবত িতল তািাতি সাইর্য কিলা, 

খতউ িউত মানুষ ইমান আবনয়া তান মুবে অইলা।  22 ই েিি খজরুজাতলম 

জমাতি মুবমন অকলি কাতনা আইতলা, েিি হুবনয়া তািা িান্তািািতি 

আবন্তয়বেয়াত পািাইলা।  32 তাইন হতনা খপৌবিয়া আবন্তয়বেয়াত আল্াি 

খমতহিিাবন খেবেয়া েুি েুবশ অইলা, আি মানষতি আশা বেতা থাকলা, 

রাতত তািা বেতল-জাতন মাবলকি নাতম ইমাতন মজিুত িইন।  42 িান্তািাি 
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একজন হক মানুষ, তাইন পাক রুহ আি ইমাতন কাবমল আিলা। আি 

িউত মানুষ মাবলকি মুবে বফবিয়া আইবিল।  52 িাতে িান্তািাি খশৌলি 

তালাতশ তাষ্ত টাউতনা খগলা,  62 আি তানতি পাইয়া আবন্তয়বেয়াত লইয়া 

আইলা। িান্তািাি আি খশৌল পুিা এক িিি হতনা জমাতি লতগ বমবলয়া 

িউত মানষতি তাবলম বেলা। অউ আবন্তয়বেয়াতউ আল-মসীি উম্মত 

অকলতি পয়লা ইিায়ী নাতম ডাকা অইতলা।  72 অউ সময় কয়জন নিী 

খজরুজাতলম থাবক আবন্তয়বেয়াত আইলা।  82 এিাি মাতজ আগািুি নামি 

এক নিীতয় পাক রুহি জবিয়ায় োড়া অইয়া কইলা, আতিা দুবনয়াই জুবড়য়া 

এক খিজুইতা বনোন খেো বেি; িােশা খকলাদুিি িাজত্বি কাতলা ইোন 

পুিা অইতলা।  92 এিলাবগ মুবমন অকতল বনয়ত কিলা, এহুবেয়া বজলাি 

ইমানোি অকলি খেজমতি লাবগ, তািা রািবরি খেমতা মাবফক সাইর্য 

পািাইতা।  03 আি বনয়ত মাবফক কামও তািা কিলা, তািা িান্তািাি আি 

খশৌলি আতাতন এহুবেয়াি জমাতি মুিবব্ অকলি খগতি সাইর্য পািাইলা।

হজিত ইয়াকুিতি কাতল আি বপতিি োলাি

12 
 বহ সময় িাজা খহতিাতে জমাতি কয়জন মানষতি ধিাই আবনয়া 

জুলুম কিলা। 2 তাইন হান্ানি িাই ইয়াকুিতি ততলায়াি 

বেয়া কাবটবললা। 3 এিলাবগ ইহুবে অকল েুবশ অইিইন খেবেয়া, তাইন 

োবমি িাড়া রুবটি ইেি অেততা বপতিতিও আটক কিলা। 4 আি তানতি 

খজতলা হািাইলা, খজতলাও পাহািা খেওয়াি লাবগ িাইি জন কবি, িাইি 

েল বসপাইতি হুকুম বেলা। খহতিােি বনয়ত আবিল আজাবে ইেি িাতে 

বপতিতি মানষি িামতন িাি কবি বিিাি কিিা। 5 বপতি খজল োনাত 

িবদি িইলা, অইতল জমাতি মানতষ বপতিি লাবগ বেতল-জাতন আল্াি 

েিিাতিা খোয়া কিাত িইলা।

6 বিিািি লাবগ খরবেন বপতিতি িাতি আনাইতা, এি আগি িাইত 

তাইন দুইজন বসপাইি মাজোতনা দুইতগিা খিইনবে িাদিা হালতত ঘুতমা 

আিলা, আি িাতি বসপাই অকতল দুয়াতিা পাহািা বেিা। 7 অমন সময় 

আেতাউ মািুেি একজন বফবিতিা হতনা আইয়া উিাইলা, আি খজলি 

বিতি ফি অইতগল। বফবিতিায় বপতিি গততিা খিলা বেয়া তানতি হজাগ 

কবি কইলা, “জলবে উতিা!” খতউ বপতিি দুইও আত থাবক খিইন েুবলয়া 
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পবড়তগল। 8 িাতে বফবিতিায় তানতি কইলা, “তুমাি কমতিা কাপড় 

বফতদিা আি জুতা পাওত খেও।” তাইন অউলা কিলা। বফবিতিায় কইলা, 

“তুমাি িাদ্দি গততিা বেয়া আমাি েতি েতি আও।” 9 বপতি বফবিতিাি 

েতি েতি খজলোনা থাবক িািই আইলা, অইতল বফবিতিায় খরতা কিলা, 

ইতা খরন হািািিউ অি, ইতা কুন্তাউ বপততি িুজতা পািলা না, তাইন 

মতনা কিলা ইতা কুনু েিশন খেেিা।  01 তািা পয়লা আি দুই নম্বি 

পািাোিি েলতি পাি অইয়া খরিলা শহতিা হামাইিাি লুয়াি খগইটি 

খগতি আইলা, খগইট বনতজ বনতজউ েুবলতগল। তািা িািইয়া এক গবল্ি 

খহশ গালাত আইয়া আবজলা, আি অউ সময় বফবিতিা বপতিি লগ থাবক 

খগলাবগ।  11 খতউ বপতিি হুশ অইতলা আি তাইন কইলা, “অেন আবম 

হািািিউ িুজলাম খরন, মািুতে তান বফবিতিাতি পািাইয়া, খহতিােি 

আত থাবক আি ইহুবে অকলি িে োইশ থাবক আমাতি খহফাজত 

কিিইন।”  21 তাইন মতন মতন ইতা মাবত মাবত মবিয়মি িাবড়ি মুো 

খগলা, ই মবিয়ম অইলা হান্ান উিতফ মাকু্তিি মা। অতনা িউত মানুষ 

েলা অইয়া খোয়া কিাত আিলা।  31 বপততি খগইতটা িুকা মািাি িাতে 

খিাো নামি এক িাবদি খিবটতয় খগইট েুলাত আইতলা;  41 আি বপতিি 

গলাি সুি হুবনয়া েুবশতয় তাই খগইট না েুবলয়া খেৌবড়য়া বগয়া হকলি 

খগতি কইতলা, বপতি িাতি খগইতটা উিাই িইিইন।  51 তািা ইতা 

হুবনয়া বহ খিবটতি কইলা, “তুমাি মাথা োিাপ অইতি বন?” খিবটতয় 

তািাি লতগ বনয়ায় কবিয়া কইতলা, “না, হািাউ বপতিি গলা হুনবি!” 

খতউ হকতল কইলা, “খত এইন মতনঅয় বপতিি িুিতত কুনু বফবিতিা।” 

 61 ইিায় বপততি খগইতটা িুকাবনত িইলা। অউ তািা েুবলয়া বপতিতি 

খেবেয়া তাইজ্ুি অইতগলা।  71 বপততি আতবে ইশািা বেলা তািাতি 

বনিাই অওয়াি লাবগ, আি খজলোনা থাবক মািুতে বকলা তানতি িাি 

কবি আনলা, অউতা হকলতা কইলা। িাতে তাইন কইলা, “ই েিিোন 

তুমিা ইয়াকুি আি িাবক িাইয়াইন্ততিও জানাইও।” খহতশ তাইন অন 

থাবক িািইয়া আিক জাগাত খগলাবগ।  81 িাইত পুয়াবনি িাতে বপতি 

কুয়াই খগলা, ই মাত লইয়া বসপাই অকলি মাতজ উলুথিল পবড়তগল। 

 91 খহতিাতে তানতি তুকাইয়া না পাওয়ায় পাহািাোি অকলতি খজিা 

কিলা, আি তািাতি জাতন মািাি হুকুম বেলা, িাতে খহতিাে বনতজও 

এহুবেয়া িাবড়য়া কয়বেনি লাবগ ককিবিয়াত খগলাবগ।
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িাজা খহতিােি লান্বত মউত

 02 বহ সময় খহতিাতে খসাি আি বসেনি মানষি উপতি েুি গুিা আিলা। 

অইতল িাজা খহতিােি খেশ থাবক তািাি খেতশা োবনি িামানা আইততা 

কবি, বহনি হকল মানতষ একলতগ বমবলয়া খহতিােি খগতি আইলা, তািা 

িাজাি হুবতিাি ঘিি খিলাতিি নামি এক িড় গুলামতি আত কবিয়া িাজাি 

লতগ আতপাস কিাত আইলা।  12 আি খহতিাতে এক বেন বিক কবিয়া, 

বহবেন তান িাজ খলিাি বফবদিয়া বসংহাসতনা িইয়া তািাি িামতন িাষন 

খেওয়াত আিলা।  22 তান কথা হুবনয়া তািা বিল্াইয়া কইলা, “ইতা খতা 

মানষি িুবল নায়, কুনু খেিতাি িুবল!”  32 আি লতগ লতগ মািুেি এক 

বফবিতিায় তানতি মািলা, কািন খহতিাতে আল্াি ইজ্ত িােলা না। খতউ 

বকিবমি েুিাক িবনয়া তান েম িািইতলা।

 42 অইতল আল্াি কালাম হকলিায় আতিা খিবশ বিতবিতলা, আি িউত 

মানতষ ইমান আনলা।  52 ইিায় িান্তািাি আি খশৌলি তিবলগ কাম খশষ 

অওয়ায় তািা হান্ান উিতফ মাকু্তিতি লতগ লইয়া খজরুজাতলতমা বফিত খগলা।

হজিত পাউলুিি পয়লা তিবলবগ সফি 

(১৩:১-১৫:৩৫)

হজিত িান্তািাি আি খশৌলতি পািাবন

13 
 আবন্তয়বেয়া জমাততা কয়জন নিী আি উতিাে আিলা, এিাি 

নাম িান্তািাি, িামাউন উিতফ কালািাই, কুবিবন শহিি 

লুবকয়াি, িাজা খহতিােি োবতিি মানুষ মনতহম, আি খশৌল। 2 এিা 

খরিলা খিাজা িাবেয়া মািুেি এিােত কিাত আিলা, অউ সময় পাক 

রুতহ এিাতি কইলা, “িান্তািাি আি খশৌলতি আবম খর কামি লাবগ পিদি 

কিবি, অউ কামি লাবগ তািাতি আলগ কবি খেও।” 3 খতউ এিা খিাজা 

িাবেয়া, হউ দুইওজনি উপতি আত থইয়া খোয়া কবিয়া বিোয় বেলা।

4 অউ লাোন কবি পাক রুতহ িান্তািাি আি খশৌলতি বসলুবকয়াত 

পািাই বেলা, আি বহকান থাবক জাতজা কবিয়া তািা সাইপ্রাস দ্ীতপা 
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খগলা। 5 আি িালাবমি বগয়া হািতল তািা ইহুবে অকলি মবিোইতন্তা 

হামাইয়া আল্াি কালাম তিবলগ কিলা। তািাি কাম কিাি লাবগ 

হান্ান উিতফ মাকু্তি তািাি লতগ আিলা। 6 তািা আতিা দ্ীপ ঘুবিয়া 

হািতল পাতফাি টাউতনা আইলা, আি বহতনা িি-রীশু নামি এক ইহুবে 

রাদুবগিি লতগ খেো অইতলা, খহ আবিল িন্ড নিী। 7- 8 তাি আিক 

নাম আবিল ইলুমা, মাবন রাদুবগি। খহ অইতলা বহ খেশি হাবকম খসবগ্তয় 

পাউলুিি দুতি, অইতল বহ হাবকম আিলা একজন আেলোি মানুষ, তাইন 

আল্াি কালাম হুনাি লাবগ িান্তািাি আি খশৌলতি েিিবে আনাইলা। 

ইলুমায় হাবকমতি ইমান আনতত বেততা না কবি িান্তািাি আি খশৌলতি 

িাধা বেতলা। 9 আি খশৌল, খরনতি পাউলুি কইয়াও ডাকইন, তাইন 

পাক রুতহ কাবমল অইয়া ইলুমাি িায় বধয়ান ধবি িাইয়া কইলা,  01 “ও 

ইিবলিি িাইচ্া, হকল মুবমবন কামি দুশমন, খতাি বিততি হকল লাোন 

িল-িতুবি আি নাফিমাবনতয় িিা, তুই মািুেি িবহ পথতি খতড়া কিাি 

বফবকি িাে বেতত নায় বন?  11 হুন, মািুেি আত খতাি বিরুতদ্ লাগতি। 

তুই আদিা অইবরতি, আি কয়বেন সুরুজ খেেতত নায়।” লতগ লতগউ 

েুয়া আি আদিাইতি তাতি গুবিবলতলা, আি খহ আত িাড়াইয়া ডাইতন-

িাউতয় খকউিতি তুকাইতলা, তাতি আততা ধবিয়া খনওয়াি লাবগ।  21 ইতা 

খেবেয়া বহ হাবকতম মাবলকি বিষতয় খর তাবলম পাইলা, এতত তাইন 

তাইজ্ুি অইয়া ইমান আনলা।

বপবষবেয়া খেতশা তিবলগ

 31 িাতে হজিত পাউলুি আি তান লগি হকতল পাতফাি িাবড়য়া 

জাতজা কবি পামফুবলয়া খেশি পগ্তা শহতিা খপৌিলা। আি হান্ান উিতফ 

মাকু্ততি তািাতি থইয়া খজরুজাতলতমা বফিত খগলাবগ।  41 িাতে তািা পগ্তা 

থাবক আগুয়াইয়া বপবষবেয়া খেশি আবন্তয়বেয়া শহতিা খপৌিলা আি 

জুম্মািাতি ইহুবেি মবিতো হামাইয়া িইলা।  51 মুিাি শবিয়ত আি 

নিী অকলি বকতাি থাবক বতলাওত কিা খশষ অইতল, মজবলিি খনতা 

অকতল তািাতি কইলা, “ও িাইিাি অকল, মানষতি নবিয়তি লাবগ 

কুন্তা িয়ান কিাি বেয়াল অইতল, কিউক্কা।”  61 অউ পাউলুতি উিাইয়া 

আতবে ইশািা কবি কইলা,
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“ও িবন ইসিাইল অকল, আি আল্াতি ডিাওিা অ-ইহুবে অকল 

আপনািা হুনউক্কা।  71 অউ ইসিাইল জাবতি আল্ায় আমিাি িাফ-োো 

অকলতি পিদি কিিলা, খরিলা তািা বমসি খেতশা মুিাবফবিত আিলা, অউ 

সময় তািাতি মহান কিবিলা, আি তান মহা কুেিতত তািাতি বহকান থাবক 

িাি কবি আনবিলা।  81 অনুমান িাবল্শ িিি ধবি তাইন মরুিুবমি মাতজ 

হুরুতাি মা-িাফি লাোন তািাি খিয়ােবি িিি কিিলা।  91 িাতে তাইন 

খকনান খেশি সাতটা জাবততি বিনাশ কবিয়া, তান বনজি িদিা অকলতি 

হউ খেশাইন্তি মাবলকানা োন কিলা। অউ লাোন অনুমান িাইিতশা পঞ্াশ 

িিি গুজবি খগল।  02 খহতশ শামুতয়ল নিীি আমল পর্তন্ত আল্ায় কয়জন 

আবমি খিবজিলা।  12 অইতল মানতষ একজন িােশা িাইতলা। খতউ আল্ায় 

িাবল্শ িিিি লাবগ বিন-ইয়াবমন িংশি কীশি পুয়া তালুততি িােশা 

িানাইলা।  22 িাতে আল্ায় তালুততি হিাইয়া হজিত োউেতি তািাি 

িােশা িানাইলা। তাইন োউেি খিয়াপাতি কইলা, ‘আবম ইয়াসি পুয়া 

োউেতি পাইবি, খহ আমাি মনি মত মানুষ। আমাি হকল মবজ্ত আমল 

কিি।’  32 আল্ায় তান ওয়াো মাবফক অউ মানষি ওয়াবিশ থাবক একজন 

তিাতনআলা, মাবন হজিত ইিাতি িবন ইসিাইল অকলি খগতি আবজি 

কিবিলা;  42 অউ ইিা আওয়াি আতগ হক্কল িবন ইসিাইলি খগতি হজিত 

এবহয়ায় তিবলগ কিবিলা, ‘গুনা থাবক বেল বফিাইয়া হাবি মানতষ খতৌিাি 

খগািল কিা েিকাি।’  52 আি এবহয়ায় তান তিবলগ কামি আতেি কাতলা 

কইলা, ‘তুমিা বকতা মতনা কতিা, আবম খক? আবম খতা বহ ওয়াো কিা 

আল-মসী নায়; তাইন আমাি িাতে তশবিফ আনিা। তান জুতাি বফতা 

েুলাি লােও আবম নায়।’

 62 “খত ও িাইয়াইন, ইব্াবহমি ওয়াবিশ অকল, আি আল্াতি ডিাওিা 

অ-ইহুবে অকল, আমিা হক্কলি খগতিউ নাজাতি ই কালাম নাবজল অইতি। 

 72 খজরুজাতলমি মানতষ আি তািাি খনতা অকতল ইিাতি না বিনায়, আি 

পিততক জুম্মািাতি নিী অকলি খর িয়ান বতলাওত অয় এওতা না িুজায়, 

তািা ইিাতি দুবষ সাইিততিা কবিয়া হউ কথা অকল পুিা কিলা।  82 আি 

জাতন মািাি লাে কুনু দুষ না পাইতলও তািা হাবকম বপলাতি খগতি োবি 

জানাইলা, তানতি জাতন মািাি লাবগ।  92 তান বিষতয় আিমাবন বকতাি 

অকতলা খরতা খলো আবিল, ইতা হকলতা পুিা অওয়াি িাতে তািা তানতি 

গাতিা লটকাইল হালত থাবক, মাবন সবলি থাবক লামাইয়া োফন কিতলা। 
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 03 অইতল আল্ায় তানতি মুে্তা থাবক বজদিা কবি তুললা।  13 আি গাবলল 

থাবক খরিা তান লতগ খজরুজাতলতমা আইিলা, তািাি খগতি তাইন িউত 

বেন ধবি খেো বেলা; এিাউ অেন আমিাি খগতি তান খিয়াপাতি সাবষি 

বেিা।  23 আি আমিাি িাফ-োো অকলি খগতি আল্ায় খরতা ওয়াো 

কিবিলা, আমিা আপনাইন্তি খগতি হউ েুশ-েিবি জানাইিাম,  33 আল্ায় 

ইিাতি মুে্তা থাবক বজদিা কবিয়া তািাি ওয়াবিশ অকল, মাবন আমিাি 

খগতি তান ওয়াো পুিা কিিইন, আি ই খিয়াপাতি জিুি বকতািি দুিিা 

রুকুত অউলা খলো আতি:

তুবম আমাি পুত,

আইজ থাবক আবম অইলাম

তুমাি গাইবি িাফ।

 43 আল্ায় খরন তানতি মুে্তা থাবক বজদিা কিিইন, আি তাইন খরন কুনু 

বেনও ষিয় অইতা নায়, ই খিয়াপাতি আল্ায় কইিইন:

আবম োউেি খগতি খর পাক ওয়াো অকল কিবি,

ইতা আবম তুমিাতি োন কিমু।

 53 তাইন জিুি শবিফি আিক আয়াততা কইিইন:

তুবম বনজি পাক িদিাতি ষিয় অইতত বেতায় নায়।

 63 োউে খতা বহ আমলি মানষি মাতজ আল্াি বেয়াল-েুবশ পুিা কিাি 

িাতে ইতন্তকাল কিলা, আি তান ময়-মুিবব্ অকলি খগতি তানতি োফন 

কিাি িাতে ষিয় অইতগলা,  73 অইতল আল্ায় খরনতি মুে্তা থাবক বজদিা 

কিিইন, এইন খতা ষিয় অইিইন না।  83 এিলাবগ আমাি িাই অকল, 

আপনািাও জাবনয়া িােউক্কা, অউ ইিাি মাজ বেয়াউ গুনা থাবক মাবফ 

পাওয়াি কথা আপনাইন্তি খগতি তিবলগ কিা অি।  93 আপনািা মুিাি 

শবিয়তি উবিলায় গুনাি সাজা থাবক খিহাই পাইিইন না, অইতল খর কুনু 

জতন ইিাি উপতি ইমান আনতল, তান উবিলায় খহ গুনাি সাজা থাবক 

খিহাই পায়।  04 এিলাবগ আপনািাও হুবশয়াি অউক্কা, রাতত নিী অকলি 

বকতাতিা খরতা িয়ান কিা অইতি, ইতা রানু আপনাইন্তি উপতি না ঘতট:
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  14 তুমিা খরিা আল্াতি লইয়া িাট্া কতিা,

তুমিা বেয়াল কতিা,

তুমিা িমকাইয়া উতিা আি বিনাশ অও;

কািন তুমিাি আমতলাউ আবম অউলা এক কাম কিমু,

খর কামি কথা খকউ তুমিাি খগতি কইতলও,

তুমিা কুনুমতন্তউ বিশ্াস কিতায় নায়।”

 24 পাউলুি আি িান্তািাি মবিে থাবক রাওয়াি িালা মানতষ তািাতি 

বমনত কবি কইলা, িােি জুম্মািাতিও তািা ই খিয়াপাতি আতিা িয়ান 

কিাি লাবগ।  34 মবিে থাবক মানুষ অকল িািইয়া রাওয়াি িাতে, িউত 

ইহুবে আি ইহুবে ধম্ত মানিা পতিজগাি অকতল পাউলুি আি িান্তািািি 

েতি েতি খগলা। এিা পাউলুি আি িান্তািািি লতগ িাতবিত কিলা, তািা 

এিাতি উত্সাহ বেলা, এিা আল্াি িহমতি উপতি কাইম িইতা কবি।

 44 িােি জুম্মািাতি টাউনি মানুষ েতল েতল আল্াি কালাম হুনাি 

লাবগ আইলা।  54 অইতল অততা মানষি বিড় খেবেয়া ইহুবে অকতল ইংসায় 

িবি খগলা, আি পাউলুতি খরতা িয়ান কিলা তািা এি বনদিা গাইয়া তান 

বিরুবধতা কিলা।  64 খতউ পাউলুি আি িান্তািাতি সাওস কবিয়া জুয়াপ 

বেলা, “আল্াি কালাম পয়লা আপনাইন্তি খগতি তিবলগ কিা েিকাি 

আবিল; অইতল আপনািা খরিলা ইতা খিবলয়া হিাই বেিা, আি আতেবি 

বজতদিবগ কামাই কিা েিকাি মতনা কিিা না, খত আমিাও অ-ইহুবে অকলি 

িায় নজি বফিাইল্াম।  74 কািন মািুতে আমিাতি অউলা হুকুম কিিইন,

আবম তুমাতি অ-ইহুবে অকলি খগতি

নুি বহসাতি খিবজবি,

রাতত তুবম দুবনয়াি খহশ সীমানা পর্তন্ত

নাজাতি উবিলা অও।”

 84 অ-ইহুবে অকতল ইতা হুবনয়া েুবশ অইলা আি মাবলকি কালামি 

তাবিফ কিলা; আি রততা মানষতি আল্ায় আতেবি বজতদিবগ হাবিলি লাবগ 

পিদি কবি িােবিলা, তািা ইমান আনলা।  94 মাবলকি কালাম বহ খেশি 

হকল জাগাত খপৌবি খগল।  05 অইতল ইহুবে অকতল তািাি পতিজগাি 
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োদিাবন খিবটন্ততি আি টাউনি িড় িড় মুিবব্ অকলতি উসকাইয়া বেতলা 

তািা পাউলুি আি িান্তািািি উপতি জুলুম কিাইয়া, তািাি সীমানা থাবক 

খেোইয়া িাি কবি বেতলা।  15 খতউ পাউলুি আি িান্তািাতি বহ মানষি 

বিরুতদ্ তািাি পাওি ধুইল ঝাবড়য়া ফালাইয়া ইকবনয়া টাউতনা খগলাবগ। 

 25 আি বহনি উম্মত অকল েুবশতয় আি পাক রুতহ পুিাপুি কাবমল অইলা।

ইকবনয়া টাউতনা তিবলগ

14 
 ইকবনয়া টাউতনা আইয়াও অউ লাোন পাউলুি আি িান্তািাি 

ইহুবেি মবিতো বগয়া হামাইলা, হামাইয়া তািা অমন লাোন 

তিবলগ কিলা, ইতা হুবনয়া িউত ইহুবে আি অ-ইহুবে অকতল ইমান 

আনলা। 2 অইতল খরতা ইহুবেতয় ইমান আনলা না, তািা অ-ইহুবে 

অকলতি উসকাই বেয়া, মুবমন অকলি িায় বিগড়াইলা। 3 পাউলুি 

আি িান্তািাি বহ টাউতনা িউত বেন িইলা, তািা সাওস কবিয়া মাবলকি 

খিয়াপাতি তিবলগ কিলা। আি মাবলতকও তান িহমতি কালামি পতষি 

পাউলুি আি িান্তািািি মাজবে, িউত খমাতজজা আি খকিামবত অকল 

জাবহি কিাইলা। 4 িাতে আতিা টাউনি মানুষ দুই েল অইতগল, এক েল 

ইহুবে অকলি পতষি, আিক েল সাহাবি অকলি পতষি। 5 অইতল ইহুবে 

আি অ-ইহুবে বকিু মানতষ তািাি খনতা অকলি লতগ বমবলয়া, িান্তািাি 

আি পাউলুিতি মাইি-ধইি আি পাথি মািাি ফবদি কিলা। 6 পাউলুি 

আি িান্তািাতি ইতা খটি পাইয়া লুকায়বনয়া খেশি লুস্তা আি েি্তী শহতিা, 

আি এি কাদিা-কািাত িাবগয়া িইলা; 7 তািা হতনা ইবজিলি েুশ-েিবি 

তিবলগ কিলা।

8 লুস্তা টাউতনা একজন মানুষ িওয়াত থাকততা, তাি পাওত কুনু 

িল আবিল না, খহ মা’ি খপট থাবকউ খলংড়া, কুনু বেনও আটততা পািতি 

না। 9 খহ পাউলুিি িয়ান হুনাত আবিল; পাউলুতি তাি িায় বধয়ান কবি 

িাইলা, আি িালা অওয়াি লাবগ তাি ইমান আতি িুবজয়া,  01 তাতি জুতি 

ডাকবে কইলা, “তুমাি পাওত িিবে বসো অইয়া উিাও!” খতউ লতগ 

লতগউ মানুষগু ফালবে উবিয়া আটততা লাগল।  11 পাউলুিি ই খকিামবত 

খেবেয়া মানতষ লুকায়নীয় িাষায় বিল্াইয়া কইতলা, “খেিতা অকতল মানষি 

িুিত ধবিয়া আমিাি খগতি লাবময়া আইিইন!”  21 আি মানতষ িান্তািািি 
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নাম বেতলা ‘বজউি খেি’ আি পাউলুি িড় িয়ান কিিা গবততক, তান নাম 

বেতলা ‘হাবম্তি খেি’।  31 শহিি িাইিা মুল খগইটি কাদিাত বজউি খেিতাি 

মবদিিি িািন িাকুতি িলে আি মালা লইয়া আইতলা, কািন বহ িাকুতি 

আি হক্কল মানতষ পাউলুি আি িান্তািািি বনয়তত পশু িবল বেততা িাইতলা। 

 41 অইতল সাহাবি িান্তািাি আি পাউলুতি ইতা হুবনয়া খি-কিাি িবনয়া 

রািবরি বফন্ি কাপড় বিবড়য়া খেৌবড়য়া মানষি খগতি খগলা, আি জুতি 

বিল্াইয়া কইলা,  51 “ও িাি অকল, আপনািা খকতন ইতা কিিা? আমিা 

খতা োবল আপনাইন্তি লাোনউ দুবে-সুবে মানুষ, আমিা আপনাইন্তি খগতি 

অউ েুশ-েিবি তিবলগ কিিাম, রাতত ই অসাি হকলতা িাে বেয়া বজদিা 

আল্াি িায় বফিইন, খরইন আিমান-জবমন, েবিয়া আি এিমাতজ রততা 

আতি হক্কলতা পয়ো কিিইন।  61 আগি আমলি হকল জাবততি তাইন 

রািবরি ইচ্ামততা পতথ িলতত বেিইন;  71 তা-ও তাইন হাতমশা বনজতি 

জাইি কিিইন, তাইন আিমান থাবক খমঘ বেয়া, সময় মততা ফসল োন 

কবিয়া তান খমতহিিাবন খেোইিইন, আপনাইন্তি খপট িিা োবন আি 

বেলি আিাম রুগাইিইন।”  81 ই মাত অকল মাতাি িাতেও িউত কষ্ট 

কবিয়া এিাি পশু িবল খেওয়া িদি কিাইলা।

নানান টাউতনা তিবলগ

 91 িাতে আবন্তয়বেয়া আি ইকবনয়া থাবক কয়জন ইহুবে আইয়া, 

পাউলুিি বিরুতদ্ মানষতি উসকাইয়া বেয়া তানতি পাথি মািতলা, 

আি তাইন মবি খগিইন মতন কবিয়া, টাউনি িাতি খিিিাইয়া লইয়া 

খগতলা।  02 অইতল মুবমন অকল তান িাইতিািায় একলতগ েলা অওয়াি 

িাতে, তাইন উবিয়া টাউতনা বফবিয়া খগলা। িােি বেন তাইন িান্তািািি 

লতগ অইয়া েি্তী শহতিা খগলাবগ।  12 েি্তীত বগয়া হািতল হতনা েুশ-

েিবি তিবলগ কবিয়া পাউলুি আি িান্তািাতি িউত মানষতি ইমানোি 

িানাইলা, িাতে তািা লুস্তা, ইকবনয়া আি আবন্তয়বেয়াত বফিত খগলা; 

 22 হতনা বগয়া তািা মুবমন অকলি ইমাবন িল িাড়াইয়া তািাতি ইমাতন 

মজিুত িওয়াি লাবগ তাবগে বেলা, তািা কইলা, িউত দুে-তকবলফি 

পথ পাি অইয়া আমিা আল্াি িােশাইত হামাবন লাগতিা।  32 তািা 

জমাততি িালাবনি লাবগ পিততক জমাতি মুিবব্-কবমবট িানাইলা। আি 
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খর মাবলকি উপতি তািা ইমান আনিইন, এন নাতম খিাজা িাবেয়া খোয়া 

কবিয়া অউ ইিাি আততা এিাতি সবপয়া বেলা।  42 িাতে পাউলুি আি 

িান্তািাতি বপবষবেয়া খেশি বিততিবে পামফুবলয়া খেতশা খগলা।  52 তািা 

পগ্তা শহতিা আল্াি কালাম তিবলগ কবিয়া আতন্তাবলয়া জাজ ঘাতটা খগলা; 

 62 আতন্তাবলয়া থাবক জাতজা উবিয়া আবন্তয়বেয়াত বফিত আইলা। তািা ই 

সফতিা খরতা কাম অকল ইজিাম কিবিলা, ই কামি লাবগ তািাতি অউ 

আবন্তয়বেয়া থাবকউ আল্াি িহমতি খহফাজততা সবপ খেওয়া অইবিল। 

 72 আবন্তয়বেয়াত খপৌবিয়া জমাতি হকলতি এোতনা েলা কিলা, আি 

আল্ায় তািাি ই টাউতনা তািাি লতগ িইয়া খরতা খরতা কাম অকল 

কিিইন, আি তাইন বকলা অ-ইহুবে অকলি মাতজ ইমান আনাি দুয়াি 

েুবলয়া বেিইন, ই হক্কলতা জানাইলা।  82 খহতশ তািা মুবমন অকলি লতগ 

বহকাতনা িউত বেন িইলা।

খজরুজাতলম কিিকি ফয়িালা

15 
 এহুবেয়া থাবক কয়জন মানুষ আবন্তয়বেয়াত আইলা আি 

ইমানোি অকলতি অউ তাবলম বহকাবনত লাগলা, “মুিাি 

শবিয়ত মাবফক তুমিাি মিলমাবন কিাইল না অইতল, কুনুমতন্তউ গুনা 

থাবক নাজাত পাইতায় নায়।” 2 ইতা লইয়া হজিত পাউলুি আি 

িান্তািািি লতগ অউ মানুষ অকলি েুি কথা কাটাকাবট অইতলা। িাতে 

বিক অইতলা, পাউলুি আি িান্তািাি আবন্তয়বেয়াি কয়জন ইমানোিতি 

লতগ লইয়া খজরুজাতলতমা রাইিা, বগয়া তািা সাহাবি আি জমাতি 

মুিবব্ অকলি লতগ ই বিষতয় িাতবিত কিিা। 3 আবন্তয়বেয়াি জমাতত 

তািাি রাওয়াি িতদিািতি কবি বেলা, কফবনবকয়া আি শমবিয়া এলাকাি 

বিততিবে রাইতত রাইতত পাউলুি আি িান্তািাতি মানষতি জানাইলা 

অ-ইহুবে অকল বকলা আল্াি িায় বফতিি, ইতা হুবনয়া তািা েুি েুবশ 

অইলা। 4 পাউলুি আি িান্তািাি খজরুজাতলতমা আইয়া খপৌিাি িাতে 

জমাতি মানতষ, সাহাবি আি মুিবব্ অকতলও তািাতি মায়াি নজতি 

কিুল কিলা। আি তািাি উবিলায় আল্ায় খরতা কাম কিিইন, ইতা 

হকলি খগতি জানাইলা। 5 অউ সময় ফবিবশ েলি কয়জন ইমানোতি 

উিাইয়া কইলা, “অ-ইহুবে অকলি মিলমাবন কিাবন জরুি, আি তািা 
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রানু হজিত মুিাি শবিয়তও আমল কতি, এিলাবগ তািাতি হুকুম খেওয়া 

অউক।”

6 খতউ ই বিষয়ি ফয়িালা কিাি লাবগ সাহাবি অকল আি জমাতি 

মুিবব্ অকল এক জাগাত েলা অইলা। 7 িউত িাতবিতি িাতে হজিত 

বপততি উিাইয়া কইলা, “িাইয়াইন অকল, আপনািা খতা জানইন, িউত 

বেন আতগ আপনাইন্তি মাজ থাবকউ আল্ায় আমাতি পিদি কবি বনিইন, 

রাতত অ-ইহুবে অকতলও আমাি মুে থাবক েুশ-েিবি হুবনয়া ইমান আনইন। 

8 আল্ায় খতা হকলি বেলি েিি জানইন, খত তাইন আমিাতি খরলাোন 

পাক রুহ োন কিিইন, অ-ইহুবে অকলতিও অউলা পাক রুহ োন কবিয়া 

খেোইিইন, তািাও নাজাত হাবিল কিতি। 9 তাইন আমিাি আি তািাি 

মাতজ আলাো কুন্তা িােিইন না, কািন তািা ইমান আনিইন কবি, তািাি 

বেলও িাফ কবিবলিইন।  01 খত আমিাি িাফ-োো অকতল িা আমিাও খর 

িাি িইতাম পািবি না, বহ িাি অ-ইহুবে উম্মত অকলি কাতদিা তুবলয়া 

বেয়া, খকতন আপনািা আল্া পাকতি পবিষিা কিিা?  11 আমিা খতা মতনা 

কবি, হজিত ইিাি খমতহিিাবনতয় আমিা খরলা গুনা থাবক মাবফ পাইবি, 

তািাও অউলা মাবফ পাইিইন।”

 21 খতউ হক্কল বনিাই অইতগলা; পাউলুি আি িান্তািািি জবিয়ায় 

আল্ায় অ-ইহুবেি মাতজ খরতা খমাতজজা আি খকিামবত কাম অকল 

কিাইিইন, তািাি মুে থাবক অতা হুনলা।  31 তািাি িয়ান খশষ অওয়াি 

িাতে ইয়াকুতি কইলা, “িাইিাি অকল, হুনউক্কা,  41 আল্ায় তান বনজি 

িদিা অওয়াি লাবগ অ-ইহুবে অকল থাবক একেল মানষতি পিদি কবি 

বনয়া খেোইিইন, অ-ইহুবে অকলি িায়ও তান বেয়াল আতি, আি অউ 

কথাউ সাইমন-বপততি অেন িয়ান কিিইন।  51 ই িয়ানি লতগ নিী 

অকলি কালামিও বমল আতি; খরলা খলো আতি,

  61 এিিাতে আবম আইয়া োউেি পবড় রাওয়া ঘি

বহিিাি বতয়াি কিমু,

খরতা বিনাশ অইতগতি ইতা বহিিাি গাবথমু,

বহিিাি নয়া কবিয়া িানাইমু,

  71 রাতত িাবক হকল মানতষ মািুেি তালাশ কিইন,

আি রততা অ-ইহুবেি নাম
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আমাি িদিাি োতাত খলো আতি,

তািাও তালাশ কিইন।

মািুতেউ অউ কালাম কইিা,

  81 ইতা িউত বেন আগ থাবকউ

তান মালুম আবিল।”

 91 ইয়াকুতি আতিা কইলা, “খত আমাি ফয়িালা অইতলা, অ-ইহুবে থাবক 

খরিা আল্াি পবথ অি, তািাতি আমিা কুনু দুে বেতাম নায়।  02 তািাি 

খগতি োবল অউ হুকুমোন খলবেয়া জানাই খেই, তািা রানু খেিতাি নামি 

হক্কল কাম থাবক, বজনাি কাম থাবক, আি গলা বটবপয়া মািা জানোিি খগাতি 

আি লউ োওয়া থাবক দুিই িইন।  12 ই হুকুম অকল তািাতি জানাবনোন 

িালা, কািন মুিায় খরতা তাবলম বেিইন, ইতা িউত জমানা থাবক পিততক 

টাউতনা মানতষ তিবলগ কিিা, আি তাইন খরতা খলবেয়া থইয়া খগিইন, 

ইতা খতা পিততক জুম্মািাতি মবিোইতন্তা বতলাওত কিা অি।”

 22 খতউ সাহাবি অকল, জমাতি মুিবব্ অকল, আি জমাতি হকল 

আম মানতষ একমত অইলা, তািাি বনজি মাজ থাবক কয়জনতি পিদি 

কবিয়া পাউলুি আি িান্তািািি লতগ আবন্তয়বেয়াত পািাই বেিা। অউ তািা 

বসলাি আি এহুো উিতফ িাশ্তব্া নামি অউ দুই মুিবব্তি পিদি কিলা। 

 32 তািাি আততা অউ বিবি খলবেয়া পািাইলা: “আবন্তয়বেয়া, বসবিয়া আি 

বকবলবকয়াি অ-ইহুবে মুবমন িাইয়াইন্তি খগতি, সাহাবি অকতল, জমাতি 

মুিবব্ অকতল, আি মুবমন অকতল ই িালাম জানাইিাম।  42 আমিা হুনলাম 

খরন, আমিাি মাজ থাবক কয়জন মানুষ বগয়া তািাি জিানবে আপনািাতি 

অবথিি িানাইয়া খপতিশাবন কিাি; অইতল আমিা খতা তািাতি ইলা কামি 

কুনু হুকুম বেবি না।  52 এিলাবগ আমিা হকতল একমত অইয়া কয়জনতি 

পিদি কবিয়া, আমিাি মায়াি মানুষ িান্তািাি আি পাউলুিি লতগ কবি 

তািাতি আপনাইন্তি খগতি পািাইলাম,  62 িান্তািাি আি পাউলুি খতা 

আমিাি হজিত ইিা আল-মসীি নামি লাবগ মিাি জুকা অইতগিলা। 

 72 আমিা এহুো আি বসলািতিও পািাইলাম, তািা ইতা মুতে মুতেও 

জানাইিা।  82 পাক রুহ আি আমিা বমবলয়া অটাউ িালা মতনা কিলাম 

খরন, অউ জরুবি তাবলম অকল িাড়া আি কুনু িাি আপনাইন্তি উপতি 

না গিাই।  92 খত আপনািা খেিতাি নামি মানা কুনু োবন, লউ, আি গলা 
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বটবপয়া মািা জানোিি খগাতি োইিা না, আি বজনাি কাম থাবক দুিই 

িইিা; ইতা থাবক খহফাজত িইতল আপনাইন্তি িালাই অইতিা। ইবত, 

আিিালামু আলাইকুম।”

 03 িাতে তািা বিোয় লইয়া আবন্তয়বেয়াত আইলা, বহতনা তািা জমাতি 

মানষতি এোতনা েলা কবি বিবিোন সমজাই বেলা।  13 মানতষ বিবিোন 

পবড়য়া ই শাবন্তি নবিয়ত হুবনয়া েুবশ অইলা।  23 এহুো আি বসলাি, এিা 

দুইও জন নিী আিলা, এিা বহনি মুবমন অকলতি িউত লাোন ওয়াজ-

নবিয়ত কবিয়া উত্সাহ বেলা আি তািাি ইমাবন িল মজিুত কিলা। 

 33- 43 হতনা িাক্কা কয়বেন িওয়াি িাতে, খরিা তািাতি পািাইিলা এিাি 

খগতি বহিিাি বফিত আইতা কবি, আবন্তয়বেয়াি মুবমন অকলতি িালাম 

জানাইয়া বিোয় লইলা।  53 অইতল পাউলুি আি িান্তািাি আবন্তয়বেয়াত 

িইতগলা, তািা বহতনা আতিা িউতি লতগ মাবলকি কালামি তাবলম আি 

েুশ-েিবি তিবলগ কিাত িইলা।

হজিত পাউলুিি দুয়ািা তিবলবগ সফি 

(১৫:৩৬-১৮:২৩)

পাউলুি আি িান্তািািি অবমল

 63 কয়বেন িাতে পাউলুতি িান্তািািতি কইলা, “আমিা খরতা জাগাইতন্তা 

আতগ মাবলকি কালাম তিবলগ কিিলাম, আও, হউ জাগাইতন্তা বহিিাি 

বগয়া খেো কবি। খেবেয়া আই িাইয়াইন্তি হাল-হবককত বকতা।”  73 খতউ 

িান্তািািি বেয়াল অইতলা, হান্ান উিতফ মাকু্তিতি লতগ লইয়া রাইতা; 

 83 অইতল পাউলুতি এনতি লতগ খনওয়া িালা মতনা কিলা না, কািন মাকু্ততি 

আতগ পামফুবলয়াত তািাতি ফালাইয়া খগিলাবগ, তািাি লতগ কাম কিা 

িাে বেলাইিলা।  93 এিলাবগ পাউলুি আি িান্তািািি মাতজ মতি অবমল 

অইতগল এিোয় তািা রািবরি পতথ আলগ অইতগলা। িান্তািাতি মাকু্তিতি 

লইয়া জাতজা কবি সাইপ্রাস দ্ীতপা খগলা;  04 আি পাউলুতি বসলািতি পিদি 

কবিয়া, আবন্তয়বেয়াি মুবমন অকলি জবিয়ায় মািুেি িহমতি আততা সপা 

অইয়া িওয়ানা বেলা।  14 তাইন বসবিয়া আি বকবলবকয়াি মাতজবে িওয়ানা 

কবিয়া পতথ পতথ জমাত অকলতি আতিা মজিুত কিলা।
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েি্তী আি লুস্তা টাউতনা হজিত পাউলুি

16 
 হজিত পাউলুি পয়লা েি্তী আি িাতে লুস্তা টাউতনা বগয়া 

আবজলা। লুস্তাত বতমবথ নাতম একজন উম্মত আিলা, তান মা 

ইমানোি, মা খতা ইহুবে জাতি, অইতল িাফ ইউনাবন জাতি। 2 লুস্তা 

আি ইকবনয়া টাউনি হকল ইমানোতি বতমবথি িউত তাবিফ কিতা। 

3 পাউলুতি বতমবথতি লতগ বনতা কবি বেয়াল কিলা; তাইন বতমবথতি 

মিলমাবন কিাইলা, কািন বহ জাগাইন্তি ইহুবে অকতল জানতা বতমবথি 

িাফ অইলা ইউনাবন জাতি মানুষ। 4 খজরুজাতলম জমাতি সাহাবি আি 

মুিবব্ অকতল খরতা হুকুম বেিলা, তািা টাউতন টাউতন সফি কবি কবি 

ইতা মুবমন অকলি আততা সমজাইলা আি মানাি তাবগে বেলা। 5 অউলা 

জমাতি মুবমন অকলি ইমান মজিুত অইতলা, আি বেতন বেতন তািাি 

পবিমান আতিা িাবড়লা।

মাবকেবনয়াত হজিত পাউলুি

6 পাক রুতহ হজিত পাউলুি আি তান লগি হকলতি আবিয়া 

খেতশা কালাম তিবলগ কিতত মানা কিলা, খতউ তািা ফরুবগয়া আি 

গালাবতয়া খেশি বিততিবে পািইয়া খগলা। 7 বগয়া মুবশয়াি সীমানাত 

আইয়া হািতল বিথুবনয়া খেতশা রাইতা িাইলা, অইতল ইিাি রুতহ তািাতি 

বহকাতনা রাইতত বেলা না, 8 এিোয় তািা মুবশয়া খেশ ফালাইয়া ততিায়াি 

টাউতনা খগলাবগ। 9 িাইতি িালা পাউলুতি গাইবি এক েিশন পাইলা; 

তাইন খেেলা, মাবকেবনয়া খেশি এক খিটায় উিাইয়া তানতি বমনত 

কবি কইিা, “মাবকেবনয়াত পািইয়া আইয়া আমিাতি সাইর্য কিউক্কা।” 

 01 তাইন ই আলামত খেোি িাতেউ আমিা মাবকেবনয়াত রাওয়াি লাবগ 

বতয়াি অইলাম, আমিা িুজলাম, মাবকেবনয়াি মানষি খগতি েুশ-েিবি 

তিবলগ কিাি লাবগ আল্ায় আমিাতি পািাইিা।

 11 অউ আমিা ততিায়াি িাবড়য়া জাতজা কবি সুজা সামথ্াকী দ্ীতপা 

খগলাম, বহন থাবক িােি বেন বনয়াপবল টাউতনা বগয়া আবজলাম।  21 বনয়াপবল 

থাবক আমিা বফবলবপ টাউতনা খগলাম। ইটা অইতলা মাবকেবনয়াি হকল থাবক 
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িড় টাউন, ইতনা খিামান িাজাি মানুষ িসত কিতা। আমিা কয়বেন অতনা 

িইলাম।  31 এক জুম্মািাতি আমিা টাউনি িাইিা গাংগি পাতিা খগলাম, 

মতনা কিলাম, বহকাতনা ইহুবে ধম্তি খোয়া কিাি কুনু জাগা আতি। বহতনা 

বগয়া আমিা খিবটন্তি এক েল খেবেয়া তািাি লতগ মাততা িইলাম।  41 আি 

এিাি মাতজ থুয়াবতিা টাউনি লুবেয়া নামি অ-ইহুবে আল্ািাইয়া এক 

খিবট মানুষ আিলা, এইন িাইংগবন িংগি োদিাবন কাপড়ি কািিাি 

কিতা। তাইন আমিাি িয়ান হুনাত আিলা, আি মািুতে তান বেলি 

দুয়াি েুবলয়া বেলাইলা, রাতত তাইন পাউলুিি িয়ান বেল বেয়া হুনইন। 

 51 তাইন আি তান ঘিি হকতল খতৌিাি খগািল কবিয়া হািতল তাইন 

বমনত কবি কইলা, “আপনািা রুবে আমাতি মাবলকি উপতি ইমানোি 

মতনা কিইন, খত আমাি িাবড় োতনা আইয়া িউক্কা।” কইয়া তাইন জুতি 

জাবতয়া আমিাতি তান িাবড়ত বনলাবগ।

খজল োনাত আটক আি গাইবি োলাি পাওয়া

 61 একবেন আমিা খরিলা হউ খোয়া কিাি জাগাত রাওয়াত আিলাম, 

অউ সময় বজন্াত সাধবক এক িাবদি খিবট আেতাউ আমিাি িামতন আইতলা। 

তাই িাইগ্য গবনয়া তাইি বগিতি অকলতি িউত লাি কিাইততা।  71 তাই 

আমিাি েতি েতি আইয়া বিল্াইয়া কইতলা, “ই মানুষ গুইন উপিআলাি 

খসিক, এিা তুমিাতি তিাবনি পথ খেোই বেিা।”  81 তাই িউত বেন ধবি 

ইতা কিবিল, একবেন পাউলুতি বিিক্ত অইয়া তাইি িায় মুে বফিাইয়া 

হউ বজনতি কইলা, “আবম ইিা আল-মসীি নাতম তুমাতি ই হুকুম বেিাম, 

তুবম ই খিবটি খগি থাবক িািইয়া রাওবগ!” আি লতগ লতগউ বহ বজন 

িািইয়া খগলবগ।

 91 অইতল তাইি মুবনি অকতল তািাি লাি ফুড়াইতগল খেবেয়া, 

পাউলুি আি বসলািতি ধবিয়া টাবনয়া সেতিা লইয়া খগলা।  02 িাতে 

হাবকম অকলি খগতি সমজাই বেয়া কইলা, “ই মানুষ গুইতন্ত আমিাি 

টাউতনা আইয়া খিথায়া গন্ডতগাল িাড়াই বেতি। এিা খতা ইহুবে আি 

আমিা অইলাম খিামান মানুষ।  12 এিা অউ জাতি কায়ো-কানুনি কথা 

মানষতি বহকাইিা, খরতা কিা আমিাি লাবগ খি-আইবন।”  22 আি বহনি 

আতিা মানুষ একলতগ েল িাবদিয়া পাউলুি আি বসলািি বিরুবধতা 
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কিতলা, খতউ হাবকম অকতল এিাি কাপড়-িুপড় েুবলয়া বিংলাবে মািাি 

হুকুম বেলা।  32 আি েুি িালাবটতক বিংলাবে মাবিয়া তািাতি খজতলা হািাই 

থইয়া, খজলি অবফসািতি হুকুম বেলা কড়াকবড় পাহািা খেওয়াি লাবগ। 

 42 খজলি অবফসাতি ই হুকুম পাইয়া হাবি তািাতি খজলি বিতিি কুিাত 

হািাই থইলা, আি তািাি পাওত ডান্ডাতিবড় লাগাইলা।

 52 আধা িাইতকুি িালা পাউলুি আি বসলাতি আল্াি হামে-গজল 

গাইতত গাইতত খোয়া কিাত আিলা, খজলি কয়বে অকতল কান পাবতয়া 

তািাি গজল হুনলা।  62 অউ সময় আেতাউ িড় এক কিিাল আইতলা, 

আতিা খজলোনাি িীত কাবপয়া উিতলা। খজলি হকল দুয়াি আি কয়বে 

অকলি বশকল েুবলতগল।  72 খতউ খজলি অবফসািি ঘুম িাংতলা আি 

খজলি হকল দুয়াি েুলা খেবেয়া তান ততলায়াি িাি কবিয়া বনতজ বনতজ 

েুন অইবরতা িাইলা, তাইন মতনা কিলা, হকল কয়বে িাবগয়া খগিইনবগ। 

 82 অউ পাউলুতি খেবেয়া বিল্াইয়া কইলা, “েম লও, েম লও, বনজি খেবত 

কবিও না, আমিা হকলউ ইোতনা িইবি।”  92 খতউ অবফসাতি একজনতি 

িাবত্ত আনাি হুকুম বেয়া, তাইন খেৌড়াইয়া বগয়া বিততি হামাইলা, আি 

ডিি িুতট কাবপ কাবপ পাউলুি আি বসলািি পাওত পড়লা;  03 িাতে 

পাউলুি আি বসলািতি িাতি আবনয়া বজকাইলা, “িাি অকল, আবম 

বকতা কিতল জাতন িািতাম পািমু?”  13 তািা জুয়াপ বেলা, “হজিত 

ইিাি উপতি ইমান আনউক্কা, খতউ আপতন আি আপনাি িাবড়ি হকল 

জাতন িািিা।”  23 পাউলুি আি বসলাতি খজলি অবফসাি আি তান িাবড়ি 

হকলতি মাবলকি কালাম হুনাইলা।  33 আি হউ িাইতউ তাইন পাউলুি 

আি বসলািতি লইয়া বগয়া তািাি শবিলি কাটা-বিিা ধইয়া বেলা, িাতে 

তাইন আি তান িাবড়ি হকতল লতগ লতগ খতৌিাি খগািল কিলা।  43 আি 

তািাতি তান বনজি ঘতিা বনয়া োনা োইতত বেলা। িাবড়ি হকতল বমবল 

আল্াি উপতি ইমান আবনয়া িউত েুবশ অইলা।

 53 িােি বেন বিয়াতন হাবকম অকতল পুবলশ পািাইয়া জানাইলা, ই 

কয়বে অকলতি িাবড় খেও।  63 খতউ খজলি অবফসাি িাতি পাউলুিতি 

জানাইলা, “হাবকম অকতল হুকুম বেিইন আপনািাতি িাবড় বেিাি লাবগ, 

খত আপনািা িািইয়া আউক্কা আি িবহ-িালামতত তশবিফ খনউক্কা।” 

 73 পাউলুতি তািাতি কইলা, “আমিা খিামান মানুষ, আমিাি কুনু বিিাি 

না কবিয়া হকলি িামতন বিংলাবে মািিইন আি খজতলা হািাইিইন। অেন 
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হাবকম অকতল আমিাতি লুকাইয়া িাবড় বেতা িাইিা? ইতা অইততা নায়, 

তািা বনতজ আইয়া আমিাতি িাি কবি খনউক্কা।”  83 পুবলতশ বগয়া হাবকম 

অকলতি অউ কথা জানাইলা, হাবকম অকতল পাউলুি আি বসলািতি 

খিামান মানুষ হুবনয়া ডিাইতগলা।  93 তািা পাউলুি আি বসলািি খগতি 

আইয়া মাফ িাইলা, আি তািাতি িাতি বনয়া টাউন থাবক হবি রাওয়াি 

লাবগ বমনত কিলা।  04 খতউ তািা খজলোনা থাবক িািইয়া আইয়া বিবি 

লুবেয়াি িাবড়ত হামাইলা। বহকাতনা মুবমন অকলি লতগ খেো-সাষিাত 

কবিয়া তািাতি উত্সাহ বেলা, িাতে হন থাবক িওয়ানা অইলা।

বথষলবনবক আি বিিয়া টাউতনা সফি

17 
 হজিত পাউলিু আি বসলাি আমবফপবুল আি আপতল্াবনয়া 

টাউনি মাতজবে বগয়া বথষলবনবকত আইলা। বহতনা ইহবুে অকলি 

এোন মবিে আবিল; 2 পাউলিু তান বনয়ম মততাউ বহ মবিতো খগলা, আি 

লাগা লাগা বতন জমু্মািাতি মানষতি পাক কালাম থাবক িজুাইলা। 3 তাইন 

িজুাইলা আি পিমানও খেোইলা, তকবলফ সইর্য কিা আি মেু্তা থাবক 

বজদিা অইয়া উিা আল-মসীি লাবগ জরুি আবিল। তাইন কইলা, অউ খর 

ইিাি কথা আবম আপনািাতি িজুাইিাম, এইনউ আল-মসী। 4 ইতা হবুনয়া 

এিাি মাজ থাবক কয়জতন ইমান আবনয়া পাউলিু আি বসলািি লতগ শবিক 

অইলা। িউত আল্ািাইয়া ইউনাবন খিটাইন আি োদিাবন খিবটনও তািাি 

লতগ শবিক অইলা। 5 অইতল ইহবুে অকতল ইংসা কবিয়া িাজাবি গনু্ডাইন 

আবনয়া েল িানাইতলা আি টাউনি মাতজ খগালমাল লাগাই বেতলা। তািা 

জািনুি িাবড়ত হামলা কবিয়া পাউলিু আি বসলািতি তকুাইয়া মানষি িামতন 

আনততা িাইতলা। 6 অইতল এিাতি না পাইয়া তািা জািনু আি আতিা কয়জন 

মবুমনতি টাবনয়া খিিিাইয়া টাউনি সে্তাি অকলি খগতি লইয়া খগল, আি 

বিল্াই বিল্াই কইল, “অউ খিটাইতন্ত আতিা দুবনয়াতি লন্ডিন্ড কবিয়া অেন 

অতনাও আইতি। 7 আি অউ জািতুন তাি বনজি িাবড়ত এিাতি খমহমানোবি 

কিতি; এিা হকতল আমিাি িােশা ককিিি হকুুম না মাবনয়া কইিা, তাইন 

িাড়া ইিা নাতম আিক জন িােশা আিইন।” 8 অউ লাোন মাত মাবতয়া 

তািা সে্তাি অকলতি আি আম মানষতিও উিলাইয়া বেতলা। 9 সে্তাি 

অকতল জািনু আি তান লগি হক্কলি জামানত লইয়া জাবমতন িাবড় বেলা।
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 01 িাইত অওয়াি িাতে মুবমন অকতল জলবে কবি পাউলুি আি 

বসলািতি বিিয়াত পািাই বেলা। বহকাতনা বগয়া হািতল তািা ইহুবেি মবিতো 

আইলা।  11 বথষলবনবকি ইহুবে অকল থাবক বিিয়া টাউনি ইহুবে অকল িউত 

েুলাতমলা আিলা। তািা আল্াি কালাম হুবনয়া েুি গিবজ অইয়া কিুল 

কিলা, আি পাউলুতি খরতা তাবলম বেিা ইতা হািা বক না খেোি লাবগ 

তািা পিততক বেন আিমাবন বকতাি েুবলয়া বমলাইতা।  21 তািাি মাজ 

থাবক িউত ইহুবেতয়, আি ইউনাবন থাবকও িউত োদিাবন খিটাইন-খিবটতন্ত 

ইিাি উপতি ইমান আনলা।  31 অইতল বথষলবনবকি ইহুবে অকতল খরিলা 

হুনতলা, পাউলুতি বিিয়াত আইয়াও তিবলগ কিিা, অউ তািাও বিিয়াত 

আইয়া বহনি মানষতি উিলাইয়া খগালমাল লাগাইতলা।  41 ইতা হুবনয়াউ 

মুবমন অকতল পাউলুিতি েবিয়াি পাতিা পািাই বেলা, অইতল বসলাি আি 

বতমবথ বিিয়াতউ িইলা।  51 পাউলুিতি লইয়া খরিা িওয়ানা অইবিল, তািা 

তানতি লইয়া আবথবনয়াত খগলা। বগয়া হািতল পাউলুতি তািাতি কইলা, 

বসলাি আি বতমবথতি েুি জলবে কবি তান খগতি পািাবনি লাবগ, কইয়া 

তািাতি বিোয় বেলাইলা।

আবথবনয়া টাউতনা তিবলগ

 61 আবথবনয়াত আইয়া হজিত পাউলুতি খরিলা বসলাি আি বতমবথি 

লাবগ িাি িাইিা, অউ সময় তাইন খেেলা বহ টাউনি মাতজ মুবত্ততয় িিা, 

খেবেয়া তান মনি মাতজ েুি কষ্ট পাইলা।  71 অউ তাইন ইহুবে মবিতো 

বগয়া ইহুবে আি আল্ািাইয়া ইউনাবন অকলতি, আি পিবতবেন িাজাতিা 

বগয়াও খরিাি লতগ খেো অইততা, তািাি লতগও হজিত ইিাি খিয়াপাতি 

িাতবিত কিতা।  81 খতউ ইবফকুবিয় আি খতিাবয়কীয় মতিােি কয়জন 

পবন্ডতত তান লতগ তক্ত লাগাইলা, তািা কয়জতন কইলা, “ই িক-িক 

কিিায় বকতা বহকাইততা িায়?” আি খকউ খকউ কইতলা, “মতন কয় খহ 

কুনু বিতেবশ খেিতাইন্তি কথা জানাইততা িাি।” কািন পাউলুতি হজিত 

ইিা আি মুে্তা থাবক বজদিা অওয়াি েুশ-েিবিি কথা তিবলগ কিবিলা। 

 91 িাতে তািা পাউলুিতি আবনয়া আতিয়-পাগি মজবলতিা বনয়া আবজি 

কিলা, আি তানতি বজকাইলা, “অউ খরতা নয়া বশষিা আপতন কইিা, 

ইতা বকতা আমিাতিও হুনাইিা বন?  02 আপতন খতা বকিু আজগুবি মাত 
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মাবতিা, খত আমিা জানতাম িাইিাম এি আসল মাবনোন বকতা।” 

 12 আবথবনয়া টাউনি মানতষ আি বহতনা িওিা মুিাবফি অকতলও োবল 

নয়া নয়া খিয়াপািি মাত মাবতয়া িা হুবনয়া তািাি বেন কাটাইতা।

 22 খতউ হজিত পাউলুতি আতিয়-পাগি মজবলিি মাজোতনা উিাইয়া 

কইলা, “ও আবথবনয়াি মানুষ অকল, আবম খেেিাম, আপনািা হকল 

কাতমাউ েুি খেিতা িজইন।  32 আবম খরিলা পাোবনত খগিলাম, অউ 

সময় আপনাইন্তি পুজাি হকলতা ঘুবিয়া খেেলাম, আবম খেেলাম এক 

পাথিি মাতজ খলো আতি, ‘অবিনা খেিতাি নাতম।’ খত হুনউক্কা, আপনািা 

না-বিবনয়া খরন পুজা কিিা, আবম তান কথাউ আপনাইন্তি খগতি তিবলগ 

কিিাম।  42 আল্া পাক, খরইন ই দুবনয়া আি এি মাজি হকলতা পয়ো 

কিিইন, তাইন খিতহতি আি দুবনয়াি মাবলক, তাইন খতা মানষি িানাইল 

কুনু মবদিতিা িসত কিইন না।  52 তান কুনু অিাি নাই গবততক মানষি খগি 

থাবক কুনুতা খনয়ািও গিজ নাই, তাইনউ খতা হক্কল মানষি জান, েম, 

আি হকলতা োন কিইন।  62 তাইন একজন মানুষ থাবক হক্কল জাতি 

মানুষ পয়ো কিিইন, আতিা দুবনয়াই জুবড় িসত কিাি লাবগ। তািা 

কুন আমতলা কুনাতনা িসত কিিা ইটাও তাইন ফয়িালা কবি বেিইন। 

 72 আল্ায় ই কাম কিিইন রাতত মানতষ তানতি তালাশ কিইন, আি 

তুকাই তুকাই তান বেোি পাইন। অথি তাইন আমিা খকউিি খগি থাবক 

দুিই নায়।  82 আপনাইন্তি কয়জন কবিতয়ও কইিইন, ‘তান কুেিততউ 

আমিাি বজতদিবগ, গবত আি িাই।’ আি, ‘আমিাও তান ওয়াবিশ।’

 92 “আি আমিা খরিলা আল্াি ওয়াবিশ, খত আল্াি িুিততি মানষি 

বেয়াল-মবজ্ততয় িানাইল খসানা-রুপা িা পাথিি মুবত্ত মতনা কিা আমিাি 

লাবগ উবিত নায়।  03 আগি জমানাি মানতষ ইতা জানতা না গবততক 

আল্ায় ইতাতি কিুি মতনা কিিইন না, অইতল অেন তাইন হকল জাগাি 

হক্কল মানষতি মন িেলাইয়া খতৌিা কিাি লাবগ হুকুম বেিা।  13 তাইন 

খতা অউলা এক বেনও বিক কিিইন, খরবেন তান পিদিি হক্কাবন মানষি 

আতাতন েীন-দুবনয়াি হক বিিাি কিাইিা। ইটাতি এবকন কিাি লাবগ 

তাইন হউ মানষতি মুে্তা থাবক বজদিা কবিয়া এি পিমানও খেোইিইন।”

 23 মুে্তা অকল বহিিাি বজদিা অইয়া উিিা ইোন হুবনয়া খকউ খকউ 

আসা-আবস কিতলা, আি খকউ খকউ কইতলা, “আপনাি ই খিয়াপাি োন 

আমিা আিকিাি হুনমু।”  33 অউ লাোন কবি পাউলুতি বহ মজবলি থাবক 
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উবিয়া খগলাবগ।  43 অইতল খকউ খকউ তান লতগ একমত অইলা আি ইমানও 

আনলা। এিাি মাতজ বেয়নুবসয় নাতম আতিয়-পাগি একজন খমম্বাি, 

োমাবিস নামি একজন খিবট মানুষ আি আতিা কয়জতন ইমান আনলা।

কবিন্থ টাউতনা হজিত পাউলুি

18 
 িাতে হজিত পাউলুি আবথবনয়া িাবড়য়া কবিন্থ টাউতনা আইলা। 

2 বহতনা আইয়া হািতল আবকল নামি একজন ইহুবেি লতগ 

তান খেো অইতলা। এন িাবড় পন্ত খেতশা, খিামান িােশা খকলাদুতি ইহুবে 

অকলতি খিাম থাবক হবি রাওয়াি হুকুম বেিলা গবততক, আবকতল তান িউ 

বফিবকলাতি লতগ লইয়া থুড়া কয়বেন আতগ ইতাবল থাবক কবিন্থত আইিলা। 

পাউলুি তািাি কাদিাত খগলা। 3 তাইনও তািাি লাোন তাম্বু িানাবনি কাম 

কিতা গবততক তাইন তািাি লতগ িইয়া অউ কাতমা লাগলা। 4 পিততক 

জুম্মািাতি পাউলুি ইহুবে মবিতো বগয়া ইিাি খিয়াপাতি িাতবিত কিতা, 

তাইন ইউনাবন আি ইহুবে অকলতি ইমান আনাি লাবগ তাবগে বেতা।

5 হজিত বসলাি আি বতমবথ মাবকেবনয়া থাবক আইয়া হািতল, 

পাউলুতি োবল আল্াি কালামি তিবলগ কিতা। তাইন ইহুবে অকলতি 

িুজাইতা, হজিত ইিাউ অইলা আল-মসী মাবন আল্াি োি পিদি কিা জন। 

6 অইতল ইহুবে অকতল খরিলা পাউলুিি বিরুবধতা আি িেনাম গাওয়াত 

লাগলা, ই সময় তাইন বনজি খলিািি ধুইল ঝাবড়য়া ফালাইয়া কইলা, 

“আপনাইন্তি লউি োয় আপনাইন্তি মাথাতউ িউক। আবম আমাি োবয়ত্ব 

থাবক োলাি পাইলাম। অেন থাবক অ-ইহুবে অকলি মুো পথ ধিলাম।” 

7 কইয়া হাবি হন থাবক বতবতয়-ইউিতুি নামি একজন আল্ািাইয়া 

মানষি িাবড়ত খগলা। এন িাবড় আবিল মবিেি লতগ। 8 মবিেি মুতবল্ 

বকবিত্া িাি আি তান িাবড়ি হকতল মাবলকি উপতি ইমান আনলা। 

আি পাউলুিি িয়ান হুবনয়া কবিবন্থয় অকলি মাতজ িউতত ইমান আবনয়া 

খতৌিাি খগািল কিলা। 9 িাইতি িালা মািুতে পাউলুিতি েিশন বেয়া 

কইলা, “ডিাইও না, তিবলগ িালাইয়া রাও, মুে িদি কবিও না।  01 আবম 

তুমাি লতগ লতগ আবি, খকউ তুমাতি হামলা কবিয়া তুমাি খেবত কিততা 

নায়। কািন ই টাউতনা আমাি িউত প্রজা আিইন।”  11 অউ পাউলুি খেড় 

িিি ধবি হতনা িইয়া মানষতি আল্াি কালাম তাবলম বেলা।
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 21 িাতে গাবলওন খরিলা গ্ীস খেশি হাবকম আিলা, অউ সময় 

ইহুবে অকল একলতগ বমবলয়া পাউলুিতি ধবিয়া বিিাি কিাবনি লাবগ 

িাজ েিিাতিা বনয়া কইলা,  31 “অউ খিটায় আমিাি শবিয়তি হুকুমি 

উল্া তাবলম বেয়া কি, আমিাও অউলা আল্াি এিােত কিতাম।” 

 41 অইতল পাউলুতি খরিলা জিানিবদি বেতা িাইলা, অউ সময় গাবলওতন 

ইহুবে অকলতি কইলা, “ও ইহুবে অকল, ইটা রুবে কুনু অইন্যায় িা 

দুষি কাম অইততা খত তুমিাি নাবলশ আবম হুনলাম অতন।  51 অইতল 

ইটা খরিলা কুনু োি িুবল িা নাম িা তুমিাি শবিয়তি বফিকা, খত 

ইতা বিষয়-আসয় তুমিাউ ফয়িালা কবিলাও, ইতা মাতি লাবগ আবম 

বিিাি কিতাম িাই না।”  61 কইয়া হাবি তাইন আোলত থাবক ইতাতি 

িাি কবি বেলাইলা।  71 খতউ মানতষ ইহুবে মবিেি োবেম খসাবিনতি 

ধবিয়া আোলতি িামতন মাইি-ধইি কিলা। অইতল গাবলওতন ইমুো 

বফবিয়াউ িাইলা না।

তিবলবগ সফি খহতশ বহিিাি আবন্তয়বেয়াত

 81 পাউলুি আতিা িউত বেন কবিন্থত িওয়াি িাতে, মুবমন অকলি 

খগি থাবক বিোয় লইয়া বসবিয়া খেতশা রাইতা কবি বকংবক্য়া নামি জাজ 

ঘাতটা আইলা, আবকল আি বফিবকলাও তান লতগ আইলা। পাউলুিি 

এক মানত আবিল কবি অতনা আইয়া তান মাথাি িুল কামাইয়া জাতজা 

উিলা।  91 িাতে ইবফি টাউতনা আইয়া পাউলুতি বহ দুইও জনতি অতনা 

থইয়া, তাইন মবিতো হামাইয়া ইহুবে অকলি লতগ হজিত ইিাি খিয়াপাতি 

িাতবিত কিলা।  02 ইহুবে অকতল তানতি কয়বেন তািাি খগতি িওয়াি 

লাবগ বমনত কিতলও, তাইন িাবজ অইলা না।  12 তাইন এিাি খগি থাবক 

বিোয় লইয়া কইলা, “ইনশাল্া, আবম বহিিাি আইমু।” কইয়া তাইন 

ইবফি থাবক জাতজা কবি িওয়ানা অইতগলা।

 22 আি ককিবিয়াত আইয়া হািতল জাজ থাবক লাবময়া খজরুজাতলতমা 

খগলা, বগয়া জমাতি মানষি লতগ মুলাকাত কবিয়া হন থাবক আবন্তয়বেয়াত 

আইলা।  32 আবন্তয়বেয়াত কয়বেন কাটাবনি িাতে বহকান থাবক িওয়ানা 

বেয়া, গালাবতয়া আি ফরুবগয়া খেশি জাগায় জাগায় ঘুবিয়া মুবমন অকলি 

ইমাবন িল মজিুত কিলা।
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হজিত আপল্িি তিবলগ কাম

 42 এি মাতজ আপল্ি নামি একজন ইহুবে ইবফি টাউতনা আইলা। 

তান িাবড় আতলকজাব্রিয়া টাউতনা, তাইন সুদিি কবি ওয়াজ কিইন, আি 

আিমাবন বকতািও েুি িালা িুজইন।  52 মাবলকি তবিকাি ইবলমও তান 

আবিল, তাইন রুতহ গিম অইয়া হজিত ইিাি খিয়াপাতি িবহ-শুদ্ ওয়াজ 

নবিয়ত কিতা আি তাবলম বেতা। অইতল তাইন োবল হজিত এবহয়াি 

তবিকাি খতৌিাি খগািল িাড়া আি কুনু খতৌিাি খগািলি কথা জানতা 

না।  62 তাইন েুি বহম্মত কবিয়া মবিতো বগয়া ওয়াজ কিতা। বফিবকলা 

আি আবকতল তান ওয়াজ হুবনয়া তানতি তািাি িাবড়ত োওত বেলা, 

আি আল্াি িাতিা আতিা িালা কবি িুজাইয়া বেলা।  72 িাতে আপল্ি 

খরিলা গ্ীস খেতশা রাইতা িাইলা, ই সময় ইমানোি অকতল তানতি 

উত্সাহ বেলা, আি তানতি কিুল কিতা কবি উম্মত অকলি খগতি বিবিও 

বেলা। খতউ তাইন বগয়া গ্ীতসা আবজি অইলা, আি আল্াি িহমতত খরিা 

ইমান আনবিলা তািাি িউত ফায়ো অইতলা।  82 আি হজিত ইিাউ খরন 

আল-মসী, অউ কথা খতা তাইন পাক বকতাি থাবক পিমান খেোইয়া, 

মানষি িামতন বহম্মত কবি ইহুবে অকলতি এতক্কতি লা-জুয়াপ িানাইলা।

হজিত পাউলুিি বতন নম্বি সফি 

(১৯:১-২১:১৪)

ইবফি টাউতনা হজিত পাউলুি

19 
 আপল্ি খরিলা কবিন্থত আিলা, অউ সময় হজিত পাউলুি 

আবিয়া খেশি মাতজবে ইবফি টাউতনা আইলা। বহকাতনা কয়জন 

উম্মতি লতগ খেো অওয়ায়, 2 তাইন এিাতি বজকাইলা, “আপনািা ইমান 

আনাি সময় বকতা পাক রুহ হাবিল কিিলা বন?” তািা জুয়াপ বেলা, 

“পাক রুহ আিকতা বকতা, ইতা খতা আমিা হুনবিউ না।” 3 পাউলুতি 

তািাতি কইলা, “খত আপনািা কুন তবিকায় খতৌিাি খগািল কিিলা?” 

তািা কইলা, “এবহয়া নিীি তবিকায়।” 4 অউ তাইন কইলা, “গুনা থাবক 
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মন িেলাইতল খর খগািল কিাইল অয়, অটাউ অইতলা হজিত এবহয়াি 

তবিকাি খগািল, অইতল এবহয়ায় খতা তাবলম বেিলা, তান িাতে খরইন 

তশবিফ আনিা, মাবন হজিত ইিাি উপতিও ইমান আনা লাগতিা।” 5 ই 

নবিয়ত হুনাি িাতে তািা হজিত ইিাি নাতম খতৌিাি খগািল কিলা। 

6 িাতে পাউলুতি তািাি উপতি আত িােতল তািা পাক রুহ পাইলা, 

খতউ এিা নানান গাইবি িাষায় মাবতলা আি পীিাবক মাত মাতা ধিলা। 

7 এিা হকতল বমবলয়া অনুমান িাতিা জন আিলা।

8 িাতে তাইন ইহুবেি মবিতো বগয়া এক লাগাতি বতন মাস বহম্মত 

কবিয়া তিবলগ কিলা, আল্াি িােশাইি খিয়াপাতি রুবক্ত-তক্ত খেোইয়া 

তািাতি িুজাইলা। 9 এিাি মাতজ কয়জনি বেল না-হুমাি অওয়ায় তািা 

ইমান আনলা না, তািা হকলি খগতি ইিাি তবিকাি বগিত গাইতা। খতউ 

পাউলুতি এিাি খগি থাবক হবিয়া উম্মত অকলতি আলগাইয়া তান লতগ 

িােলা, আি পিততক বেন তুিান্ নামি এক উতিােি টংবগত বগয়া তািাতি 

তাবলম বেলা।  01 অউলা দুই িিি গুজিাি িাতে আবিয়া খেশি ইহুবে আি 

ইউনাবন, হক্কলি কাতনাউ মািুেি কালাম খপৌবি খগল।

 11 আল্ায় হজিত পাউলুিি আতাতন আিানক খকিামবত কাম জাবহি 

কিাইলা।  21 খহতশ অউলাও অইতলা খরন, তান গতিি কাপড় িা গামিা 

োনও কুনু খিমাবি মানষি কািাত বনতলউ খিমাি িালা অইবরততা, আি 

বজন-িুততও খিমাবি িাবড়য়া িাবগতা।  31 এিমাতজ কয়জন ঘুবিয়া পাোইয়া 

োওিা ইহুবে তািজাবত খমাল্ায়ও হজিত ইিাি নাম লইয়া বজন-িুত 

িাড়াইততা িাইতলা, তািা অউলা কইততা, “পাউলুতি খরন নাতম তিবলগ 

কিইন, হউ ইিাি খোয়াই বেয়া, আবম তুমিাতি িািইয়া রাওয়াি হুকুম 

বেিাম।”  41 এিাি মাতজ বস্কিা নামি একজন ইহুবে পিধান ইমামি 

সাত পুয়ায়ও অউলা কিততা।  51 খতউ একবেন িুতত তািাতি জুয়াপ 

বেতলা, “আবম ইিাতিও বিবন, পাউলুিতিও বিবন, অইতল তুমিা খক?” 

 61 কইয়াউ খর খিটাতি িুতত ধিবিল বহ খিটায় তািাি উপতি ফাল বেয়া 

পবড়য়া মাইি-ধইি কবিয়া তািা সাততা জনতি আিাইতলা। মাইতি তািাি 

শবিল বিবড়য়া-বিবড়য়া জেম অইতগল, তািা খলমটা অইয়া ই িাবড় থাবক 

িাবগলা।  71 ই েিি খরিলা ইবফিি ইহুবে আি ইউনাবন অকতল জানলা, 

খত তািা হক্কতল ডিাই খগলা, আি িাইতিািায় হজিত ইিাি নামি মবহমা 

জাবহি অইতলা।  81 খরিা হজিত ইিাি উপতি ইমান আনবিল, এিা িউতত 
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আইয়া হাবি েুলাতমলা কবি তািাি িাে কামি কথা স্ীকাি আি জাইি 

কিলা।  91 আি খরিা রাদু-টুনাি কাম কিততা, তািাি মাতজও িউতত 

তািাি রাদু-টুনাি িইয়াইন আবনয়া েলা কবি হকলি িামতন জালাইবললা। 

ই িইয়াইন্তি োম বহসাি কবিয়া খেো খগল পঞ্াশ আজাি রুপাি বেনাি। 

 02 অউ লাোন কবি মাবলকি কালাম িউত িাবড়তলা আি মানষি মাতজ 

েুি কাম কিতলা।

 12 ইতা ঘটাি িাতে পাউলুতি মতন মতন বনয়ত কিলা, তাইন মাবকেবনয়া 

আি গ্ীস অইয়া খজরুজাতলতমা রাইতাবগ, তাইন কইলা, “খজরুজাতলম 

রাওয়াি িাতে আবম খিাম টাউতনাও রাওয়া জরুি।”  22 িাতে তাইন বতমবথ 

আি ইিাতিাি নামি তান দুইও োবেমতি মাবকেবনয়াত পািাইয়া, বনতজ 

আতিা কয়বেন আবিয়া খেতশা িইলা।

 32 অউ সময় ইিাি তবিকাি বিষয় লইয়া িউত গন্ডতগাল লাগল। 

 42 কািন বেবমবত্র নাতম একজন িাবনয়ায় আতত্তবমি খেিীি মবদিিি 

নমুনায় রুপাবে হুরু হুরু মবদিি িানাইততা, আতিা িউত িাবনয়ায়ও অউ 

কাম কবিয়া িউত লাি কিততা।  52 খহ অউ িাবনয়া অকলতি আি তািাি 

লবগ অকলতিও এোতনা েলা কবিয়া কইতলা, “িাই অকল, তুমিা খতা 

জানিায়, ই কািিাি থাবক আমিা িালা লাি পাইিাম।  62 অইতল তুমিা 

খেেিায় আি হুনিায়ও, পাউলুি নামি অউ খিটায় োবল আমিাি ইবফতিাউ 

নায়, কইতত খগতল আতিা আবিয়া জুবড় িউত মানষতি কইতি আি এবকন 

কিাইতি, আতি িানাইল খেি-খেিী অকল িুতল কুনু খেিতাউ নায়। 

 72 এিলাবগ অেন ডি কতিি, োবল আমিাি কািিািিউ িেনাম অইতিা 

ইলা নায়, অইতল মহাতেিী আতত্তবমিি মবদিিও খিকামা অইবরতিা, আি 

আবিয়া খেশি হক্কল মানতষ আি হািা দুবনয়াইতয় বমবলয়া খরন পুজা কতি, 

তাইনও বনজি ইজ্ত আিাইিা।”

 82 ইতা হুবনয়া তািা গুিায় আগুইন অইয়া জুতি জুতি বিল্াইয়া 

কইলা, “ইবফবিয়াি আতত্তবমি খেিী, বজদিািাে!”  92 লতগ লতগ আতিা 

টাউতনা গন্ডতগাল লাবগতগল; মানতষ মাবকেবনয়াি গউি আি আবিতিাকুি 

নামি পাউলুিি লগি দুইজনতি ধবিয়া, একলতগ পাল িাবদিয়া খেৌড়াইয়া 

খষ্টবডয়াতমা লইয়া খগলা।  03 হজিত পাউলুি অউ বিড়ি িামতন রাইতা 

িাইলা, অইতল মুবমন অকতল তানতি আটকাইল্া।  13 আবিয়া খেশি সিকাবি 

অবফসািি মাতজ কয়জন আিলা পাউলুিি দুতি, এিা েিবিয়াবে তানতি 
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জানাইলা, তাইন বহ বিড়ি িামতন বগয়া বনজি মবিিত ডাবকয়া আনতা 

না।  23 বিড়ি মাতজ মানতষ েুি বিল্া-বিবল্ আি খগইনজাম লাগাইলা। 

খিবশি িাগ মানতষ জানতাউ না ইতনা বকতা অইতি, তািা একজতন এক 

লাোন, আিক জতন আিক লাোন মাবতলা।  33 খতউ কয়জন ইহুবেতয় 

বিকদিি নামি একজনতি িামতন খিবলয়া বেতলা িাষন বেিাি লাবগ। তাইন 

আতবে ইশািা বেলা, রাতত মানুষ বনিাই অইয়া তান িেবততা হুনইন। 

 43 অইতল মানতষ খরিলা িুজলা, এইনও ইহুবে, খতউ তািা আতিা জুতি 

জুতি অনুমান দুই ঘন্া ধবি বিল্াইয়া কইলা, “ইবফবিয়াি আতত্তবমি খেিী, 

বজদিািাে!”  53 খহতশ টাউনি খিয়ািম্যাতন মানষতি বনিাই কিাইয়া কইলা, 

“ও ইবফবিয়া অকল, কউক্কা িাইন, কুন মানুষগুতয় না জাতন খরন, ই ইবফি 

টাউন অইতলা মহান আতত্তবমি খেিীি মবদিি আি আিমান থাবক তান 

খরতা মুবত্ত লামাত পড়তি এি িইষিা কিতনআলা?  63 আি ই হািা কথা 

খকউ খরিলা েন্ডাইততা পািততা নায়, খত খিিুতাি লাোন কুনু কাম না 

কবিয়া তুমিা বনিাই অও।  73 অউ মানতষ খতা আমিাি মবদিতিা িুবিও 

কিতি না, আমিাি খেিীি কুনু িেনামও কতিি না, তা-ও তুমিা এিাতি 

ধবিয়া আনতিা।  83 খত হুতনা, বেবমবত্র আি তাি লগি িাবনয়া অকলি রুবে 

কুনু নাবলশ থাতক, খত আোলত খতা েুলা আতি, হাবকম অকলও আিইন, 

তািা হতনা বগয়া রািবরি মামলা-মকদ্দমা কিউক।  93 অইতল তুমিাি আি 

কুনু োবি-োওয়া থাকতল ইতা বনয়ম মাবফক মজবলতিা িইয়া বমট-মাট 

কিা অইতিা।  04 আসতল আইজকুি ই খগইনজাম লাগাবনি লাবগ আমিাি 

উপতিউ দুষ পড়ততা পাতি, ই গন্ডতগাল লাগাবনি কুনু কািন খেোইতাম 

পািতাম নায়।”  14 অোন কইয়া তাইন মজবলি িাংবগ বেলা।

মাবকেবনয়া আি গ্ীস খেতশা দুয়ািা সফি

20 
 খগইনজাম খশষ অওয়াি িাতে হজিত পাউলুতি মুবমন অকলতি 

েিিবে আনাইলা, তািা আইয়া হািতল তাইন তািাতি উত্সাহ 

বেয়া, িবহ-িালামতত বিোয় লইয়া মাবকেবনয়াত রাইতা কবি িওয়ানা 

অইলা। 2 মাবকেবনয়াি মাতজবে রাইতত রাইতত মুবমন অকলতি িউত 

উত্সাহ বেয়া, গ্ীস খেতশা আইয়া আবজলা। 3 অতনা আইয়া বতন মাস 

িওয়াি িাতে খরিলা জাতজা কবি বসবিয়া খেতশা রাইতা িাইলা, অউ সময় 
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ইহুবে অকতল তান বিপতষি কু-মতলি কতিি হুবনয়া, তাইন মাবকেবনয়াি 

মাজবে রাইতা কবি বনয়ত কিলা। 4 আি বিিয়া টাউনি পুিিি পুয়া 

িুপাতি, বথষলবনবকি আবিতিাকুি আি বসকুদিি, েি্তী শহিি গউি, বতমবথ, 

আি আবিয়া খেশি তুবেক আি তবফম, এিা হক্কল পাউলুিি লতগ খগলা। 

5 এিা আতগ অইয়া ততিায়াি টাউতনা বগয়া আমিাি লাবগ িাি িাওয়াত 

আিলা। 6 িাতে োবমি িাড়া রুবটি ইে খশষ অইতগতল আমিা জাতজা 

কবি বফবলবপ থাবক িওয়ানা বেয়া, পাি বেন িাতে ততিায়াি আইয়া তািাি 

লতগ বমললাম, অতনা সাতবেন িইলাম।

হজিত পাউলুতি এক মুে্তাতি বজদিা কিা

7 হাপ্াি পয়লা বেন ইিাি খমজিাবন োওয়াি লাবগ আমিা এোতনা 

েলা অইতল, পাউলুি িােি বেন রাইতাবগ কবি মাজ িাইত পর্তন্ত মুবমন 

অকলি খগতি ওয়াজ কিলা। 8 আমিা উপিি তালাি খর ঘতিা িইিলাম 

বহকাতনা িউত িাবত্ত আবিল। 9 আি উতুে নামি এক জুয়ান পুয়া বেড়বকি 

উপতি িওয়াত আবিল, পাউলুতি িউত সময় ধবি ওয়াজ কিায় খহ হুবন 

হুবন ঘুমাই খগবিল, আেতাউ খহ বতন তালা থাবক লামাত পবড়তগল। খতউ 

মানতষ তাতি মিা হালতত তুললা।  01 পাউলুি লামাত লাবময়া পুয়াি উপতি 

কাইত অইয়া আইজিা কবি ধবিয়া কইলা, “তুমিা উলইতিল কবিও না, 

তাি বিততি খতা জান আতি।”  11 িাতে তাইন বহিিাি উপিি তালাত 

বগয়া খমজিাবন োইলা, োইয়া হািতল ফজি পর্তন্ত িাতবিত কবিয়া বিোয় 

লইলা।  21 এি মাতজ অউ পুয়াতি মানতষ বজতা হালতত িাবড়ত বনয়া রাি 

পি নাই েুবশ অইলা।

 31 আমিা আতগ বগয়া জাতজা কবি আতসাস ঘাটি িায় িওয়ানা অইলাম, 

মতনা কিলাম পাউলুিতি হন থাবক তুলমু। কািন তাইন বেয়াল কিিলা 

আবটয়া বহকাতনা বগয়া উিতা।  41 আতসাস আইয়া তাইন আমিাি লতগ 

বমলাি িাতে, আমিা তানতি জাতজা তুবলয়া বমতুলীনীত আইলাম।  51 িােি 

বেন আমিা জাজ েুবলয়া বহকান থাবক িওয়ানা অইয়া বেওস দ্ীপি কাদিাত 

আইলাম; এি িােি বেন আমিা সাতমাস দ্ীতপা িইলাম, তাি িােি বেন 

বগয়া আমিা বমলীতা ঘাতটা বিবড়লাম।  61 আবিয়া খেতশা পাউলুতি খেবি 

কিাি বেয়াল না অওয়ায় তাইন মতন মতন বিক কিিলা, ইবফতিা না 
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হামাইয়া এি গালািায় রাইিাবগ, তাইন জলবে কবি খজরুজাতলতমা বগয়া 

হাবি পঞ্াইশা ইে হতনা আোয় কিতা িাইলা।

ইবফি জমাততা আতেবি িয়ান

 71 বমলীতা থাবক পাউলুতি েিবিয়া পািাইয়া ইবফিি জমাতি মুিবব্ 

অকলতি আনাইলা।  81 তািা আইয়া খপৌিাি িাতে পাউলুতি কইলা, 

“আপনািা খতা জানইন, আবিয়া খেতশা আইয়া হািতল আবম পয়লা বেন 

থাবকউ বকলা আপনাইন্তি লতগ সময় কাটাইবি।  91 ইহুবে অকলি িউত 

জাতি কুপিাবমশ থাবক, তািাি পাতাইল ফবদিি মাতজও আবম পুিাপুি 

নিম বেতল, িউেি পাবন ফালাইয়া মািুেি গুলাবম কিবি।  02 আপনািাি 

ফায়ো অইতিা ইলা কুনু তাবলমউ না লুকাইয়া পুিাপুি জানাইবি, েুলাতমলা 

মজবলতিা আি ঘতিা ঘতিা বগয়া তাবলম বেততও না কিবি না।  12 ইহুবে আি 

ইউনাবনি খগতি তিবলগ কবিয়া িুজাইবি, তািাি গুনাি মন িেলাইয়া আল্াি 

পবথ অইতা, আি আমিাি মাবলক হজিত ইিাি উপতি ইমান আনতা। 

 22 আি অেন পাক রুহি হুকুমিবদি অইয়া আবম খজরুজাতলতমা রাইিাম, 

বহকাতনা আমাি কুন েশা অইতিা, জাবন না।  32 োবল অউ েিিোন জাবন, 

পাক রুতহ হক্কল টাউতনা আমাতি অউ কথা জানাইিা, তকবলফ আি খজল 

োটা আমাি লাবগ িািিাি।  42 অইতলও আমাি বনজি জানি পতিায়া কবি না, 

আমাি জানতি অততা মুল্যিান মতনা কবি না। আবম ইিাো কিা পথি খহশ 

বিকানা পর্তন্ত খেৌড়াইতাম িাইিাম। আল্াি িহমতি েুশ-েিবিি তিবলগ 

আি খেজমতি অউ খর িাি হজিত ইিাি খগি থাবক পাইবি, এি ইজিাম 

বেতাম িাইিাম।  52 অেন আবম এওোনও জাবন, আপনািা খরিাি মাতজ 

আবম আল্াি িােশাইি কথা তিবলগ কিিাম, অউ আপনাইন্তি লতগও আি 

কুনু বেন খেো অইততা নায়।  62 এিলাবগ আবম আইজ আপনাইন্তি খগতি 

অউ জিানিবদি বেিাম, হক্কলি লউি োয় থাবক আবম োলাি।  72 আবম 

আল্া পাকি হকল লাোন মবজ্তি কথা আপনাইন্তি খগতি িয়ান কিতত 

েতিবে খগবি না।  82 আপনািা রািবরি খিয়াপাতি হুবশয়াি অউক্কা। পাক 

রুতহ আপনািাতি খরিাি িালকোি িানাইিইন, তািাি খিয়াপাতি হুবশয়াি 

অউক্কা। আল্ায় তান বনজি জনতিবে খরিাতি েবিে কিিইন, বহ জমাততি 

পুিাপুি খেো-হুনা কিউক্কা, খরলা িাোতল তাি খমড়াি পালি খেো-হুনা 
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কতি, ইমাম অইয়া আপনািাও অউলা কিউক্কা।  92 আবম জাবন, আবম 

রাওয়াি িাতে তুমিাি মাতজ পাগলা িাঘি িুিতি মানুষ আইয়া হামাইিা, 

তািা বনে্তয় অইয়া পালি িউত খেবত কিিা।  03 আি আপনাইন্তি বনজি 

মাজ থাবকও খকউ খকউ মুবমন অকলতি তাি েতি খনওয়াি লাবগ, হািা 

তাবলমতি বমিা কইয়া নয়া তাবলম িাি কিতিা।  13 এিলাবগ আপনািা 

হজাগ িউক্কা, আি মতনা িােিা, আবম বতন িিি ধবিয়া িাইত বেন িউেি 

পাবন ফালাইয়া আপনািাতি হুবশয়াি কিতত েম লইবি না।  23 অেন আল্া 

আি তান িহমতি কালামি বজম্মায় আবম আপনািাতি সবপলাম। আল্াি 

ই কালাতম আপনািাতি গবড়য়া তুলি আি তান পাক িদিা অকলি লাবগ 

ওয়াো কিা খিতহবতি মবজিতলা খপৌিাই বেি।  33 আবম খকউিি খসানা-রুপা 

িা কাপড়-িুপড়ি িায় লালি কিবি না।  43 আপনািা বনতজউ খতা জানইন, 

আমাি আি আমাি লবগ অকলি অিাি বমটাবনি লাবগ আবম দুইও আতত 

কাম কিবি।  53 আবম হকল লাোন কামি মাতজ নমুনা খেোইবি, অউ লাোন 

কাম কবিয়া দুি্তল অকলতি সাইর্য কিা জরুি। হজিত ইিাি তাবলমতি 

মতনা িাতো, তাইন বনতজ িাতাইিইন, খনওয়াি িাইতত খেওয়া ধইন্য।”

 63 অোন কইয়া হািতল, পাউলুতি আটু গাবড়য়া হকলি লতগ খোয়া 

কিলা।  73 িাতে জমাতি হকতল বমবলয়া েুি কাদিন কাবদিলা, আি 

পাউলুিতি আইজিা কবি ধবিয়া হুংগা বেলা।  83 োি কবি পাউলুিি অউ 

কথাি লাবগ খিবশ কাবদিলা, তাইন কইিলা, তান মুে তািা আি খেেতা 

নায়। িাতে তািা তান লতগ অইয়া বগয়া জাতজা তুবলয়া বেলা।

খজরুজাতলতমা আতেবি সফি

21 
 ইবফিি জমাতি মুিবব্ অকলি খগি থাবক বিোয় লইয়া, জাজ 

েুবলয়া হাবি আমিা সুজা পতথ খকাস নামি দ্ীতপা আইলাম, 

িােি বেন আমিা খিােস দ্ীতপা আইলাম, হন থাবক পাতািা নামি টাউতনা 

খগলাম। 2 হতনা বগয়া হািতল কফবনবকয়াত রাওিা এোন জাজ পাইলাম, 

আমিা হউ জাতজ িওয়ানা বেলাম। 3 আি খরিলা সাইপ্রাস দ্ীপ খেেলাম, 

অউ সময় দ্ীপি ডাইন গালািায় বগয়া আমিা বসবিয়া খেশি খসাি টাউতনা 

আইয়া লামলাম। বহকাতনা জাজি মাল-িামানা লামাই বেতলা। 4 হনি মুবমন 

অকলতি তুকাইয়া হাবি আমিা সাত বেন তািাি খগতি িইলাম; তািা পাক 
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রুহি মািফতত পাউলুিতি বমনত কিলা, তাইন রানু খজরুজাতলতমা না 

রাইন। 5 ইতনা কয়বেন কাটাবনি িাতে আমিা বহিিাি িওয়ানা অইলাম, 

খতউ তািা হক্কতল িউ-িাইচ্া লইয়া টাউনি িাতি আইয়া আমিাতি 

আগুয়াই বেলা। িাতে েবিয়াি পাতিা আমিা আটু গাবড়য়া খোয়া কিলাম। 

6 খোয়া িাতে রািবরি পতথ বিোয় লইয়া আমিা জাতজা উিলাম, আি 

তািা বনজি িাবড়ত খগলাবগ।

7 খসাি থাবক িওয়ানা অইয়া আমিা জাজি সফি খশষ কবিয়া 

তবলমাবয়ত আবজলাম, হনি মুবমন অকলতি িালা-িুিা বজকাবনি িাতে 

আমিা তািাি লতগ একবেন িইলাম। 8 িােি বেন আমিা বিোয় লইয়া 

ককিবিয়াত আইলাম, আি তিবলগ কামি িুজুগ্ত বফবলফি িাবড়ত খগলাম। 

এইন খতা খজরুজাতলমি হউ সাত োবেমোিি একজন। 9 তান িাইিজন 

আবিয়াবত পুবড়ন আিলা, এিা নিীি লাোন অবহ কইতা।  01 িাক্কা কয়বেন 

হতনা িওয়াি িাতে আগািুি নামি একজন নিীতয় এহুবেয়া থাবক তশবিফ 

আনলা।  11 তাইন আইয়া হাবি পাউলুিি কমিি তাগা েুবলবললা, আি ইটাবে 

বনজি আত-পাও িাবদিয়া কইলা, “পাক রুতহ অউলা কইিা, খজরুজাতলমি 

ইহুবে অকতল অউ কমিি তাগা আলাতি অউলা িানিা, আি অ-ইহুবে 

অকলি আততা সবপয়া বেিা।”  21 ইতা হুবনয়া বহনি মানতষ আি আমিাও 

পাউলুিতি িউত বমনত কিলাম, তাইন রানু খজরুজাতলতমা রাওয়া িাে 

বেলাইন।  31 পাউলুতি কইলা, “তুমিা ইতা বকতা লাগাইলায়? কাবদিয়া 

আমাি মন িাংবগ বেিায় খকতন? হজিত ইিাি লাবগ আবম খজরুজাতলতমা 

োবল িবদি অওয়াউ নায়, মিততও বতয়াি আবি।”  41 তানতি কথা হুনাইতাম 

না পাবিয়া আমিা বনিাই অইতগলাম, আি কইলাম, “মািুেি মবজ্ত কাইম 

অউক।”

িবদি হালতত হজিত পাউলুি 

(২১:১৫-২৮:৩১)

হজিত পাউলুি খজরুজাতলতমা আটক

 51 িাতে আমিা মাল-িামানা গাইট িাবদিয়া খজরুজাতলতমা িওয়ানা 

বেলাম।  61 ককিবিয়া টাউনি কয়জন মুবমনও আমিাি লতগ আইলা, আি 
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সাইপ্রাস দ্ীপি খমনাসন নামি একজন পুিানা ইমানোিি িাবড়ত আমিাতি 

লইয়া খগলা। এন িাবড়তউ আমিা িওয়াি কথা আবিল।

 71 খজরুজাতলতমা আওয়াি িাতে মুবমন অকতল েুবশ অইয়া আমিাতি 

কিুল কিলা।  81 িােি বেন পাউলুতি আমিাতি লইয়া হজিত ইিাি িাই 

ইয়াকুিি লতগ মুলাকাত কিলা। বহকাতনা জমাতি মুিবব্ অকলও আইলা। 

 91 পাউলুতি এিাতি িালা-িুিা বজকাইয়া হািতল, তান তিবলগি মাজবে 

আল্ায় বকলান অ-ইহুবে অকলি মাতজ েীবন কাম হাবিল কিিইন, ইতা 

হকলতা এক-এক কবি তািাি খগতি িয়ান কিলা।  02 ইতা হুবনয়া মুিবব্ 

অকতল আল্াি তাবিফ কিলা আি তানতি কইলা, “িাই, তুবম খতা খেেিায়, 

আজাি আজাি ইহুবেতয় হজিত ইিাি উপতি ইমান আনিইন, আি তািা 

হকতলউ হজিত মুিাি শবিয়ততি আমল কিাি বেয়াল আতি।  12 অইতল 

তািা অউ েিিও পাইিইন, অ-ইহুবে অকলি লতগ খরতা ইহুবে অকল 

থাকইন, তািাতি তুবম তাবলম বেতিা মুিাি শবিয়ত িাে বেলাইতা কবি, 

তািা রানু হুরুতাইন্তি মিলমাবন কিাবন িাে বেলাইন আি ইহুবে অকলি 

খিওয়াজও না মানইন।  22 খত বকতা কিা রায়? তািা খতা বনিয় হুনিা 

তুবম আইতিা।  32 অেন আমিা তুমাতি খরলা কই, তুবম অউলা কবিলাও। 

আমিাি মাতজ িাইিজন খিটাইন আিইন, তািা এোন মানত কিিইন; 

 42 তুবম তািাতি লতগ লইয়া রাও, তািাি লতগ বগয়া তুবম আি তািাি 

পাক-িাফ অওয়াি েিি আি মাথাি িুল কামাবনি পয়সাও বেলাও। খতউ 

হকতল জানিা, তুমাি নাতম তািা খরতা েিি পাইিইন, ইতা কুন্তাউ নায়, 

আসতল তুবম বনতজও মুিাি শবিয়ত আি খিওয়াজ মানিায়।  52 অইতল 

খরতা অ-ইহুবে অকতল ইমান আনিইন, তািাতি আমিাি অউ ফয়িালা 

খলবেয়া জানাই বেবি, খেিতাি নাতম বনয়ত কিা োবন োইতা না, লউ 

োইতা না আি গলা বটবপয়া মািা কুনু জানোিি খগাতি োইতা না, কুনু 

জাতি বজনাি কাতমা রাইতা না।”  62 খতউ পাউলুতি হউ মানুষ অকলতি 

লতগ লইয়া বগয়া, তািাি লতগ বনজতিও পাক-িাফ কিলা। িােি বেন 

িায়তুল-মুকাদ্দতিা হামাইলা, আি তািাি পাক-িাফ অওয়াি লাবগ পশু 

কুিিাবন কুনবেন খেওয়া অইতিা, এও তাবিে জানাই বেলা।

 72 পাক-িাফ অওয়াি বনয়মি বহ সাত বেন খশষ না অইততউ, আবিয়া 

খেশি কয়জন ইহুবেতয় পাউলুিতি িায়তুল-মুকাদ্দতিা খেবেয়া, মানষতি 

উসকাই বেয়া তাতন ধিলা।  82 তািা বিল্াইয়া কইলা, “ও িবন ইসিাইল 
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অকল, আগুয়াও! আতিা দুবনয়াি মানষি খগতি খরগুতয় আমিাি জাবতি, 

আমিাি শবিয়তি আি িায়তুল-মুকাদ্দিি বিপতষি তাবলম বেয়া ঘুতি, অগু 

হউ খিটা! খহ ইউনাবন অকলতি অতনা হািাইয়া ই পাক জাগাোনতিও নাপাক 

িানাইতি।”  92 এি আতগ খতা ইবফিি তবফমতি পাউলুিি লতগ টাউতনা 

িক্কতিা খেবেয়া তািা মতন মতন সদিয় কিিইন, পাউলুতি তানতি িায়তুল-

মুকাদ্দতিাও হািাইিইন।  03 খতউ আতিা টাউনি মানুষ গিম অইতগলা, 

আি একলতগ খেৌবড়য়া আইয়া পাউলুিতি ধবিয়া িায়তুল-মুকাদ্দি থাবক 

টাবনয়া িাতি আনলা, আি লতগ লতগউ এি দুয়াি অকল িদি কবিল্া। 

 13 তািা পাউলুিতি মাবিবলতা িাইলা, অইতল অউ সময় খিামান বসপাই 

অকলি পিধানি খগতি েিি খগল, আতিা খজরুজাতলমি মাতজ উলইতিল 

লাবগতগতি।  23 লতগ লতগউ তাইন িুতিোি অকল আি বসপাই েল লইয়া 

খেৌবড়য়া তািাি খগতি আইলা। মানতষ বসপাই আি বসপাইি পিধানতি 

খেবেয়া পাউলুিতি মাইি-ধইি কিা িদি কিলা।  33 খতউ বহ অবফসাতি 

আইয়া পাউলুিতি আটক কবিয়া দুইতগিা বশকলবে িাদিাি হুকুম বেলা, 

িাতে বজকাইলা, “ই মানুষগু খক, খহ বকতা দুষ কিতি?”  43 গন্ডতগালি 

মাতজ বিল্াইয়া খকউ এক লাোন, খকউ খকউ আিক লাোন কইতলা। অইতল 

তাইন িালামতন্ত কুন্তা সমবজতা না পাবিয়া পাউলুিতি বনয়া খকন্নতমতন্া 

হািাইয়া থওয়াি হুকুম বেলা।  53 পাউলুি বসবড়ি মুতো রাইততউ মানষি 

আত থাবক িািাবনি লাবগ, বসপাই অকতল তানতি উিা কবিয়া িইয়া 

বনলাবগ।  63 মানতষ েতি অইয়া বমবিল বেতা লাগলা, “অগুতি মাবিলাও!”

 73 বসপাই অকতল তানতি খকন্নতমতন্া হািাই বেতা িাইিা, অউ 

সময় তাইন পিধান অবফসািতি ইউনাবন িাষায় িওয়াল কিলা, “আবম 

আপনাি খগতি কুন্তা মাততাম পািমু বন?” অবফসাতি কইলা, “তুবম 

বকতা ইউনাবন িাষা জাতনা বন?  83 খত তুবম বকতা হউ বমসবি খিটা বন, 

খরগুতয় কয়বেন আতগ লাড়াই কবিয়া, িাইি আজাি সন্ত্রাসীতি লতগ লইয়া 

মরুিুবমত খগবিল?”  93 পাউলুতি জুয়াপ বেলা, “িাি, আবম একজন ইহুবে, 

বকবলবকয়াি তাষ্ত শহিি মানুষ, আবম খরতা মতনকয় ইতা টাউনি মানুষ 

নায়। আবম আপনাতি বমনত কিিাম, েয়া কবি মানষি খগতি আমাতি 

মাতাি সুতরাগ োন খেউক্কা।”  04 তাইন সুতরাগ খেওয়াি িাতে পাউলুতি 

বসবড়ি উপতি উিাইয়া, মানষতি বনিাই অওয়াি লাবগ আতবে ইশািা 

বেলা, তািা বনিাই অইয়া হািতল তাইন ইিিাবন িাষায় কওয়াত লাগলা:
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খজরুজাতলতমা হজিত পাউলুিি জিানিবদি

22 
 পাউলুতি কইলা, “ও িািা অকল, িাই অকল, আবম অেন 

আমাি বনজি জিানিবদি বেিাম, আপনািা হুনউক্কা।” 2 তাইন 

ইিিাবন িাষায় মাতিা খেবেয়া মানুষ এতক্কতি বনিাই অইতগলা। অউ তাইন 

কইলা,

3 “আবম একজন ইহুবে। বকবলবকয়াি তাষ্ত শহতিা আমাি জনম 

অইতি; অইতল অউ খজরুজাতলম টাউতনা আইয়া আবম মানুষ অইবি, 

আল্ামা গমলীতয়লি পাওি কাদিাত িইয়া আবম আমিাি ময়-মুিবব্ 

অকলি শবিয়ত আি কায়ো-কানুনি খষালআনা তাবলম পাইবি। আি আইজ 

আপনািা খরলা আল্া-ওয়ালাবগবি খেোইিা, আবম বনতজও আতগ অউলা 

আিলাম। 4 আবম ইিাি পবথ অকলতি জান-পিান সবপয়া জুলুম আি 

কাতল কিতাম, খিটাইন-খিবটনতি িাবদিয়া বনয়া খজল োনাত হািাইতাম। 

5 ইতা খতা পিধান ইমাম িাি আি খেশি ফততায়া কবমবটি হক্কল ময়-

মুিবব্ অকতলও িালা কবি জানইন। আবম তািাি খগি থাবক বিবি লইয়া, 

োতমস্ক শহিি আমিাি িাইয়াইনতি বেিাি লাবগ িওয়ানা অইিলাম। 

হতনা খরিা ইিাি তবিকাত আইিলা, তািাতি িবদি কবিয়া খজরুজাতলতমা 

আবনয়া সাজা খেওয়াি লাবগ হতনা রাওয়াত আিলাম। 6 রাইতত রাইতত 

োতমস্কি কাদিাত বগয়া হািতল খিইল দুইফি অইতগল, আেতাউ আমাি 

িাইতিা গালািায় আিমাবন ফি িমকাইয়া উিতলা। 7 আবম মাবটত পবড় 

খগলাম আি হুনলাম, আমাতি খকউ ডাবকয়া কইিা, খশৌল, খশৌল, তুবম 

আমাতি খকতন তকবলফ বেিায়? 8 আবম বজকাইলাম, হুজুি আপতন 

খক? তাইন কইলা, আবম নািািতি ইিা, খরনতি তুবম তকবলফ বেিায়। 

9 খরিা আমাি লতগ আবিল তািা হকতলউ ই ফি অইতি কবি খেেলা, 

অইতল খরইন আমাি লতগ িাতবিত কিবিলা, তান িুবল তািা হুনলা না। 

 01 িাতে আবম কইলাম, মাবলক, খত আবম বকতা কিতাম? তাইন কইলা, 

উতিা, োতমতস্কা িওয়ানা খেও, তুমাি খরতা খরতা কিাি গিজ আতি, ইতা 

তুমাতি হতনা জানাইল অইতিা।  11 আি বহ িমকাবনতয় আমাি িউে আদিা 

অইতগবিল গবততক, আমাি লবগ অকতল আমাি আততা ধবিয়া োতমস্কি 

িায় লইয়া িওয়ানা বেলা।
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 21 “হতনা অনবনয় নামি একজন মানুষ আিলা, তাইন হজিত মুিাি 

শবিয়ত মাবফক েুি পতিজগাি মানুষ। বহকানি হকল ইহুবেি খগতি তাইন 

েুি ইজ্বত জন।  31 তাইন আইয়া আমাি কািাত উিাইয়া কইলা, িাই 

খশৌল, তুমাি খেোি তাক্কত বফিত আউক। আি লতগ লতগউ আবম তানতি 

খেেলাম।  41 অউ তাইন কইলা, আমিাি িাফ-োো অকলি আল্ায় তুমাতি 

পিদি কিিইন, তুবম রানু তান মবজ্ত জানতায় পাতিা, আি হউ মািুম িদিা 

হজিত ইিাতিও খেেতায় পাতিা, আি তান জিানি িুবলও হুনতায় পাতিা। 

 51 তুবম তান সাবষি অইিায়, খরতা খরতা খেেতিা আি হুনতিা ইতা হক্কলতা 

তামাম দুবনয়াতি জানাইিায়।  61 অেন আি খেবি কিিায় খকতন? উতিা, 

তাতন ডাতকা, আি খতৌিাি খগািল কবিয়া তুমাি হকল গুনা ধইয়া ফালাও।

 71 “িাতে আবম খজরুজাতলতমা বফিত আইয়া হািতল একবেন 

িায়তুল-মুকাদ্দিি বিততি খোয়া কিাত আিলাম, অউ সময় উংগাবনি 

হালততা আেতাউ তান েিশন পাইলাম।  81 আবম খেেলাম, তাইন 

আমাতি কইিা, জলবে কবি উতিা, অেনউ খজরুজাতলম িাবড়য়া িািও, 

কািন আমাি খিয়াপাতি তুমাি মুেি কুনু সাবষি ইনি মানতষ হুনততা নায়। 

 91 আবম কইলাম, মাবলক, ই হকল মানতষউ খতা জানইন, খরিা তুমাি 

উপতি ইমান আনতা, এিাতি খজতলা হািাবন আি মাইি-ধইি কিাি লাবগ, 

আবম হক্কল মবিোইতন্তা রাইতাম;  02 তুমাি সাবষি বতিফানতি খরিলা মািা 

অইবিল, বহ সময় আবম বনতজ বহকাতনা উিাইয়া সায় খেওয়াত আিলাম, 

আি খরিা তানতি মািবিল, আবম তািাি কাপড়-িুপড় পািা বেিলাম। 

 12 খতউ মাবলতক আমাতি কইলা, তুবম িওয়ানা খেও, আবম দুিইি বিন 

জাবত অকলি খগতি তুমাতি খিবজমু।”

 22 মানতষ অততা সময় ধবি পাউলুিি িয়ান হুনাত আিলা, িাতে 

অ-ইহুবেি নাম হুবনয়াউ তািা বিল্াইয়া কইলা, “অগুতি দুবনয়া থাবক হিাই 

খেও, ইগু িাবিয়া িওয়াি জুকা নায়!”  32 মানতষ খরিলা বিল্াবন ধিলা 

আি কাপড়-িুপড় ফালাইয়া, আিমাতনা ধুইল উড়াবনত লাগলা,  42 অউ 

সময় পিধান অবফসাতি পাউলুিতি খকন্নতমতন্া লইয়া রাওয়াি হুকুম 

বেলা, আি কইলা, “এতি িািুক মাবিয়া খজিা কতিা, খকতন মানতষ তাি 

বিরুতদ্ ইলা বিল্া-বিবল্ কতিি।”  52 পাউলুিতি খরিলা িািুক মািাি লাবগ 

িাবদিলা, ই সময় শ-বসপাইি এক িুতিোি বহকাতনা উিাত আিলা, খতউ 

পাউলুতি তানতি কইলা, “অেনও রাতি দুবষ সাইিততিা কিা অইতি না, 
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ইলা একজন খিামান মানষতি িািুক মািা আপনাইন্তি লাবগ বিক অি বন?” 

 62 ইোন হুবনয়া বহ িুতিোতি পিধান অবফসািতি বগয়া কইলা, “স্যাি, 

আপতন ইতা বকতা কিাত লাগিইন? ই খিটা খতা খিামান মানুষ।”  72 খতউ 

তাইন পাউলুিি ধাতিা বগয়া বজকাইলা, “কওিাইন, তুবম খিামান বন?” 

পাউলুতি কইলা, “বজঅয়।”  82 অবফসাতি কইলা, “আবম িউত খটকা-

পয়সা েিি কবিয়া খিামান বসবটতজন অওয়াি সুতরাগ লইবি।” পাউলুতি 

কইলা, “আবম জনম সুতত্রউ খিামান।”  92 ইোন হুবনয়াউ খরিা তানতি খজিা 

কিাত রাওয়াত আিলা, লতগ লতগউ তািা হন থতন হবিয়া খগলাবগ। আি 

তাইন খিামান মানুষ অইতলও তানতি িাবদিিলা কবি পিধান অবফসাতিও 

ডিাইতগলা।

 03 অইতল িােি বেন বহিিাি পাউলুিতি বজকাইতা িাইলা, বকতাি 

লাবগ ইহুবে অকতল তানতি দুষ বেিা, খতউ পিধান অবফসাতি পাউলুিি 

িাদি েুবল বেলা, িড় ইমাম অকল আি ফততায়া কবমবটি হকলতি এোতনা 

েলা অওয়াি হুকুম বেলা। িাতে পাউলুিতি লামাইয়া তািাি িামতন আবজি 

কিলা।

23 
 পাউলুতি ফততায়া কবমবটি মানষি িায় বধয়ান ধবি িাইয়া 

কইলা, “ও িাইিাি অকল, আবম খতা অেন পর্তন্ত আমাি 

বিতিক পবিস্কাি িাবেয়া, আল্াি িদিা বহসাতি োবয়ত্ব আোয় কিিাম।” 

2 ইোন হুবনয়া পিধান ইমাম অনবনয়য়, পাউলুিি গালাত খরিা উিাত 

আবিল, তািাতি কইলা, “অগুি মুতো িড় মাতিা।” 3 খতউ পাউলুতি 

তানতি কইলা, “ও িন্ড, আল্ায় তুমাতিও িড় মািিা। তুবম শবিয়তি 

আইতন আমাি বিিাি কিাত িইয়া, শবিয়তি িিতেলাফ কবিয়া আমাতি 

িড় মািাি হুকুম বেিায়?” 4 খরিা পাউলুিি কাদিাত উিাইবিল, তািা 

তানতি কইতলা, “তুবম আল্াি ঘিি পিধান ইমাম িািতি খিইজ্ত কিিায় 

বন?” 5 পাউলুতি কইলা, “িাই অকল, আবম খতা জাবন না এইন পিধান 

ইমাম কবি। আিনায় ইলা কইলাম না অতন, পাক কালাতমা খতা আতি, 

তুমাি বনজি জাবতি মুিবব্তি কুনু গাবল বেও না।”

6 পাউলুতি খরিলা িুজলা বহ মজবলিি বকিু মানুষ বসতদ্দবকয়া 

মজহিি আি বকিু অইলা ফবিবশ মজহিি, অউ তাইন মজবলিি মাতজ 

জুতি জুতি কইলা, “ও িাই অকল, আবম একজন ফবিবশ আি ফবিবশি 

আওলাে। মুে্তা অকল বহিিাি বজদিা অইয়া উিিা, অউ মাতি লাবগ অেন 
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আমাি বিিাি কিা অি।” 7 তাইন ইোন কওয়াি লতগ লতগউ ফবিবশ 

আি বসতদ্দবকয়া অকলি মাতজ কাইজ্া লাবগ খগল, মজবলিি মাতজ দুই 

েল অইতগলা। 8 কািন বসতদ্দবকয়া অকলি এবকন অইতলা, মুে্তা অকল 

আি বজদিা অইতা নায়, বফবিতিা িা রুহ ইতা কুনুতা নাই। অইতল ফবিবশ 

অকতল এবকন কিইন ইতা হকলতাউ আিইন। 9 ই গন্ডতগাল িউত 

িড় অইতগল, খতউ ফবিবশ েলি কয়জন খমৌলানায় উিাইয়া তক্তা-তবক্ত 

কবি কইলা, “আমিা খতা ই মানষি কুনু দুষ খেেিাম না। কুনু রুহ িা 

বফবিতিায় খতা তাি লতগ ইলা িাতবিত কিতা পািইন।”  01 অউ লাোন 

কবি খিথায়া গন্ডতগাল লাগতলা, এিোয় পিধান অবফসাতি ডিাইতগলা, 

মানতষ পাউলুিতি টুকিা টুকিা কবি বিবড়লাইিা, অউ তাইন বসপাই 

অকলতি হুকুম বেলা, তািা লাবময়া বগয়া পাউলুিতি মানষি খগি থাবক 

হিাইয়া বনয়া খকন্নতমতন্া হািাইলা।

 11 িাতে িাইতি িালা মাবলক ইিায় পাউলুিি খগতি উিাইয়া কইলা, 

“বহম্মত কতিা, আমাি নাতম খজরুজাতলতমা খরলা সাবষি বেতিা, খিাম 

টাউতনাও অউলা সাবষি বেতত অইতিা।”

হজিত পাউলুিতি মািাি ষড়রন্ত্র

 21 িােি বেন ফজিি অেততা ইহুবে অকতল এক োগািাবজ কিলা, 

তািা কিম োইয়া কইলা, পাউলুিতি মািাি আগ পর্তন্ত তািা োনা-পাবন 

কুন্তা মুতো বেতা নায়।  31 িাবল্শ জনিও খিবশ মানুষ এোতনা অইয়া ই 

োগািাবজি কিম োইলা।  41 তািা িড় ইমাম আি মুিবব্ অকলি খগতি 

বগয়া কইলা, “আমিা কড়াকবড় কিম োইবি, পাউলুিতি না মািা পর্তন্ত 

োনা-পাবন কুন্তা মুতো বেতাম নায়।  51 অেন আপনািা আি ফততায়া 

কবমবটি হকতল পিধান অবফসািি খগতি অউ আিোি কিউক্কা খরন, 

আপনািা আতিা িালাবটতক ই বিিািি তেন্ত কিতা িাইিা, অউ উবিলায় খহ 

আপনাইন্তি খগতি আওয়াি আতগউ, পথি মাতজ আমিা তাতি মাবিবলমু।”

 61 অইতল পাউলুিি িাগনায় তািাি ই োগািাবজি েিি হুবনয়া, 

খকন্নতমতন্া বগয়া পাউলুিতি ইতা জানাইলা।  71 খতউ পাউলুতি শ-বসপাইি 

একজন িুতিোিতি আনাইয়া কইলা, “অউ পুয়াগুতি পিধান অবফসাি 

িািি খগতি লইয়া রাউক্কা, খহ তানতি বকতা কইততা আইতি।”  81 অউ 
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বহ িুতিোতি তাতি লইয়া পিধান অবফসািি খগতি বগয়া কইলা, “িবদি 

পাউলুতি আমাতি আনাইয়া কইলা, অউ পুয়াগুতি আপনাি খগতি লইয়া 

আইতাম, খহ আপনাি খগতি বকতা কইততা িাি।”  91 পিধান অবফসাতি 

তাি আততা ধবিয়া এক গালািায় লইয়া বগয়া কইলা, “তুবম আমাতি বকতা 

কইতায় িাইিায়?”  02 খহ কইতলা, “ইহুবে অকতল বনয়ত কিিইন, তািা 

আপনাি খগতি অউ আিোি কিিা, পাউলুিি বিিাি আতিা িালাবটতক 

তেন্ত কিাি লাবগ আপতন রানু িামনি কাইল তানতি খেশি ফততায়া 

কবমবটি িামতন আবজি কিাইন।  12 আপতন তািাি কথায় িাবজ অইন 

না রানু, এিা িাবল্শ জনিও খিবশ মানতষ লুকাইয়া পাউলুিি লাবগ িাি 

িাইিা, তািা কিম োইতি, তানতি না মািা পর্তন্ত োনা-পাবন কুন্তা মুতো 

বেততা নায়। তািা অেন বতয়াি অইয়া পতথা িইতি, োবল আপনাি িাবজ 

অওয়াি িাি িাইিা।”  22 পিধান অবফসাতি তাতি অউ হুকুম বেয়া বিোয় 

বেলা, “তুবম আমাি খগতি ই েিি কইতিা কবি খকউিতি হুনাইও না।”

হজিত পাউলুিতি ককিবিয়াত পািাবন

 32 িাতে তাইন শ-বসপাইি দুইজন িুতিোিতি আনাইয়া কইলা, 

“দুইতশা জন বসপাই, সত্তইি জন খঘাড়াআলা বসপাই, আি দুইতশা জন 

িুলবফ আলা বসপাই আইজ িাইত নয়টাত ককিবিয়াত রাওয়াি লাবগ 

বতয়াি কতিা।  42 আি পাউলুিি লাবগও খঘাড়াি িতদিািতি কতিা, তাতি 

রানু বনিাপতে খেশি পিধান হাবকম বফবলক্সি খগতি খপৌিাইল অয়।” 

 52 কইয়া, তাইন অউ বিবি খলেলা,

 62 “মাননীয় পিধান হাবকম িাি, আবম খকলাদুি লুবিয়াি, আপনাতি 

িালাম জানাইিাম।  72 ইহুবে অকতল অউ মানুষগুতি ধবিয়া জাতন মাবিবলতা 

িাইিলা, আবম হুনলাম খহ একজন খিামান মানুষ, হুবনয়া আমাি বসপাই 

অকল লইয়া বগয়া তাতি িািাইলাম।  82 িাতে আবম হুনতাম িাইলাম মানতষ 

তাি বকতা দুষ পাইিইন, এিোয় তাতি বনয়া তািাি মজবলতিা আবজি 

কিলাম।  92 খতউ আবম িুজলাম, তািাি শবিয়তি কুনু ফততায়াি লাবগ 

এি উপতি দুষ বেিা, অইতল খজতলা হািাবন িা জাতন মািাি জুকা কুনু 

নাবলশ পাইবি না।  03 আি আবম হুনলাম, তাি বিরুতদ্ োগািাবজ কিা 

অি, খতউ জলবে কবি তাতি আপনাি খগতি পািাই বেলাম। তাি বিরুতদ্ 
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খরিা নাবলশ বেতি, তািাতিও কইবি, তািাি কুনু নাবলশ থাকতল আপনাি 

খগতি বগয়া হুনাইতা।”

 13 বসপাই অকতল পিধান অবফসািি হকুুম মাবফক পাউলিুতি লইয়া 

িাইতি িালা আবন্তপাবত্র টাউতনা খগলা।  23 িােি বেন খঘাড়াআলা বসপাই 

অকলি লতগ পাউলিুতি বিোয় বেয়া িাবক বসপাই অকল খকন্নতমতন্া ঘবুিয়া 

আইলা।  33 খঘাড়াআলা বসপাই অকতল বিবি আি পাউলিুতি লইয়া ককিবিয়াত 

খপৌবিয়া হািতল খেশি পিধান হাবকমি আততা সমজাই বেলা।  43 তাইন ই 

বিবি পবড়য়া পাউলিুতি বজকাইলা, “তবুম কুন খেশি মানষু?” পাউলিু 

বকবলবকয়াি মানষু ইোন হবুনয়া তাইন কইলা,  53 “তমুাতি খরিা দুতষি তািা 

ইোতনা আইয়া হািতল, আবম তমুাি জিানিবদি হনুম।ু” িাতে তাইন হকুুম 

বেলা, পাউলিুতি বনয়া িাজা খহতিােি িাবড়ি খজতলা হািাবনি লাবগ।

আোলততা হজিত পাউলুি

24 
 পাি বেন িাতে পিধান ইমাম অনবনয়য় কয়জন ইহুবে মুিবব্ 

আি ততু্তল্ নামি একজন উবকলতি লইয়া ককিবিয়াত খগলা, 

বগয়া পিধান হাবকমি আোলততা হজিত পাউলুিি বিরুতদ্ নাবলশ োবেল 

কিলা। 2 পাউলুিতি আবনয়া আোলততা আবজি কিা অইতলা। িাতে উবকল 

ততু্তল্য় অউ নাবলশ গাইলা,

“মাননীয় হাবকম িাি, আপনাি শাসতনা িইয়া আমিা িউত বেন থাবক 

িড় শাবন্ততয় আবি। আপতন আপনাি আেল-খহকমত বেয়া ই জাবতি িউত 

িালাই কিিা। 3 এিলাবগ আমিা হাতমশা হকল জাগাত আপনাি গুনগান 

গাই। 4 আমিা আপনাি মুল্যিান সময় নষ্ট কিতাম িাইিাম না, খমতহিিাবন 

কবিয়া হুনতল, আমিাি নাবলশ োন দুই-িাইি কথায় কইবলমু। 5 িাি, 

আমিা খেেবি, অউ মানুষগু িড় এক আপে অইয়া আবজতি। খহ নািািা 

নামি এক বিধম্তী েলি উতিাে। হাতমশা োবল হাংগামা লাগায়, দুবনয়াি 

হকল ইহুবেি মাতজ েলােবল লাগাবনউ তাি কাম। 6- 7 খহ আমিাি 

িায়তুল-মুকাদ্দিতিও নাপাক িানাইততা িাইবিল, এিোয় আমিা তাতি 

আটক কিবি। 8 আি অউ খরতা নাবলশ বেলাম, আপতন বনতজ তাতি খজিা 

কিতলউ ইতা হকলতা িািইবরতিা।” 9 উবকলি লতগ অইয়া ইহুবে অকতলও 

ইতা হক্কলতা হািা কইয়া সায় বেলা।
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 01 খতউ পিধান হাবকম িাতি পাউলুিতি ইশািা বেলা, পাউলুতি কইলা, 

“িাি, আপতন িউত িিি ধবি ই ইহুবে জাবতি বিিাি কবিয়া আইিা, 

ইটা হুবনয়া আবম েুি েুবশ অইয়া আমাি জিানিবদি বেিাম।  11 আপতন 

তালাশ কিতলউ জাবনবলিা, অেনও িাতিা বেন অইতি না, আবম এিােত 

কিাি লাবগ খজরুজাতলতমা খগিলাম।  21 অউ খরিা আমাি খিয়াপাতি 

নাবলশ বেিা, তািা খকউ আমাতি িায়তুল-মুকাদ্দতিা কুনু মানষি লতগ 

হাংগামা কিাত খেেিইন না। টাউনি কুনুোতনা িা কুনু মবিতোও মানষতি 

উসকাইয়া খেওয়াত আমাতি পাইিইন না।  31 অেন তািা আমাি খরতা 

দুষ খেোইিা, ইতাি কুনু পিমানও তািা বেতা পািতা নায়।  41 অইতল 

আবম আপনাি খগতি স্ীকাি কিিাম, এিা খরকটাতি বিধম্তী েল কইিা, 

হউ ইিা আল-মসীি তবিকায় আবম আমাি ময়-মুিবব্ অকলি আল্াি 

এিােত কবি। খতৌিাত বকতািি িাতাইল হকল হুকুম-আহকাম আি 

তামাম নিী অকলি বকতািতি আবম এবকন কবি।  51 আি এিা খরলান 

এবকন কিইন, আবমও অউলা আল্াি উপতি এবকন কবি, পতিজগাি িা 

গুনাগাি হকলতিউ মিাি িাতে বহিিাি বজদিা কিা অইতিা।  61 এিোয় 

আবম আল্াি খগতি আি মানষি খগতিও হাতমশা আমাি বিতিক পবিস্কাি 

িােতাম িাই।  71 িউত িিি িাতে আবম খজরুজাতলতমা খগিলাম, কুিিাবন 

বেতাম আি আমাি বনজি জাবতি গবিি অকলতি োন-েয়িাত বিলাইতাম 

কবি।  81 খত আবম পাক-িাফ অইয়া খরিলা িায়তুল-মুকাদ্দতিা হামাইলাম, 

অউ সময় তািা আমাতি খেেিইন। আমাি খগতি কুনু বিড়ও অইতি না, 

িা কুনু গন্ডতগালও অইতি না।  91 োবল আবিয়া খেশি কয়জন ইহুবে হতনা 

আিলা। আমাি উপতি কুনু নাবলশ থাকতল হউ ইহুবে অকতল আপনাি 

খগতি আইয়া নাবলশ বেতা আবিল।  02 আিনায় অতনা খরিা আইিইন 

এিাউ কউক্কা, আবম খরিলা ফততায়া কবমবটি িামতন উিাইিলাম, অউ 

সময় তািা আমাি বকতা দুষ পাইিলা?  12 কুন্তাউ না, োবল এোন মাত 

আবম জুতি জুতি মাবতিলাম খরন, মুে্তা অকল বহিিাি বজদিা অইয়া উিাি 

মুিলা লইয়া আইজ আপনাইন্তি িামতন আমাি বিিাি কিা অি।”

 22 হাবকম বফবলতক্স হজিত ইিাি তবিকাি খিয়াপাতি েুি িালা কবি 

জানতা, এিোয় তাইন বিিাি িদি কবিয়া কইলা, “বসপাইি পিধান 

অবফসাি লুবিয়াি আইয়া হািতল আবম তুমিাি বিিািি ফয়িালা কিমু।” 

 32 তাইন শ-বসপাইি িুতিোিতি হুকুম বেলা, “পাউলুিতি আটক িাতো, 
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অইতল তাতি মায়াি নজতি িাবেও, তাি খেশ-কুটুতম তাি খেজমত কিাত 

আইতল িাধা বেও না।”

 42 কয়বেন িাতে বফবলতক্স তান ইহুবে িউ দ্রুবষল্াতি লতগ লইয়া আইয়া 

পাউলুিতি েিিবে আনাইলা, আি পাউলুিি মুে থাবক ইিা আল-মসীি 

উপতি ইমান আনাি িয়াবন হুনলা।  52 পাউলুতি খরিলা হক পতথ িলা, 

বনজতি েমাইয়া িাো, আি হাশিি বিিািি কথা িয়ান কিলা, বফবলতক্স 

ইতা হুবনয়া ডিাইতগলা। ডিাইয়া কইলা, “তুবম অেন রাওবগ, সময় সুতরাগ 

অইতল আবম তুমাতি েিিবে আনাইমু।”  62 তান মতন মতন আবিল, পাউলুতি 

তানতি বকিু ঘুষ বেিা, এিলাবগ তাইন িাতি িাতি পাউলুিতি আনাইয়া 

গফ কিতা।  72 দুই িিি পািবনি িাতে পবক্তয় বফতিি আইয়া বফবলক্সি 

গবেত িইলা। বফবলতক্স ইহুবে অকলতি েুবশ কিতা কবি পাউলুিতি খজতলা 

থইয়া খগলাবগ।

আোলততা হজিত পাউলুিি আবপল

25 
 ই খেতশা আওয়াি বতন বেন িাতে বফতিি ককিবিয়া থাবক 

খজরুজাতলতমা খগলা। 2 অউ সময় িড় ইমাম আি ইহুবে 

খনতা অকতল তান খগতি আইয়া পাউলুিি খিয়াপাতি নাবলশ বেলা। তািা 

বফতিিি খগতি েুি বমনত-কাবজ্ কবি কইলা, 3 তাইন রানু খমতহিিাবন 

কবি পাউলুিতি খজরুজাতলতমা আনাইন। তািাি মতলি আবিল, পাউলুিতি 

আনাি সময় পথি মাতজ লুকাইয়া িইয়া মাবিবলতা। 4 হাবকম বফতিতি 

তািাতি কইলা, “পাউলুিতি খতা ককিবিয়াত আটক িাো অইতি, আি 

আবমও েুি তাগো কবি বহকাতনা রাইিাম। 5 খত তুমিাি মাজ থাবক 

িুজোি কয়জন আমাি লতগ আইও, খহ কুনু দুষ কিতল এি নাবলশ বেিায়।”

6 বফতিি তািাি লতগ আট-েশ বেন িইয়া হািতল ককিবিয়াত খগলাবগ। 

বগয়া িােি বেন তাইন আোলততা িইয়া, পাউলুিতি তান িামতন আবজি 

কিাি হুকুম বেলা। 7 খরতা ইহুবে অকল খজরুজাতলম থাবক আইিলা, 

পাউলুি বহতনা আবজি অওয়াি িাতে তািা তানতি িাইতিািায় খিবিয়া 

উিাইয়া েুি দুষা-দুবষ কিলা, অইতল ইতাি কুনু পিমান বেতা পািলা 

না। 8 অউ পাউলুতি বনজি জিানিবদি বেলা, “আবম খতা ইহুবে অকলি 

শবিয়ত, িায়তুল-মুকাদ্দি, িা খিামান িােশা ককিিি বিরুতদ্ কুনু দুষ 
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কিবি না।” 9 অইতল বফতিতি ইহুবে অকলতি েুবশ কিাি বেয়াল অওয়ায় 

তাইন পাউলুিতি বজকাইলা, “অউ মামলাি বিিাি আবম খজরুজাতলতমা 

কিতাম িাইিাম, তুবম বহকাতনা রাইতত িাবজ আতিা বন?”  01 পাউলুতি 

জুয়াপ বেলা, “আবম খতা খিামান আোলতি িামতন আবজি অইবি, 

আি অউ আোলততাউ আমাি বিিাি অওয়াোন জরুি। আপতন বনতজও 

িালা কবি জানইন, আবম ইহুবে অকলি লতগ কুনু অইন্যায় কিবি না। 

 11 তা-ও আমাি কুনু কিুি অইতল, মউতি সাজা পাওয়াি জুকা কুনু দুষ 

পাইতল, আবম মিতত িাবজ আবি। অইতল এিা আমাি বিরুতদ্ খরতা দুষ 

বেিা, ইতা রবে হািা না অয়, খত আমাতি তািাি আততা িাবড় খেওয়াি 

এেবতয়াি খকউিি নাই। এিোয় আবম িােশা ককিিি খগতি আবপল 

কিিাম।”  21 ইোন হুবনয়া বফতিতি তান উবজি-নাবজিি লতগ পিাবমশ 

কবি কইলা, “তুবম খরিলা িােশাি খগতি আবপল কিলায়, খত িােশাি 

খগতিউ রাইিায়।”

িাজা আবগ্প্ি খগতি হজিত পাউলুিি জিানিবদি

 31 কয়বেন িাতে ইহুবে অকলি িাজা আবগ্প্ আি তান িইন িানী 

ির্তীকীতয়, নয়া হাবকম বফতিিতি িালাম জানাবনি লাবগ ককিবিয়াত আইলা। 

 41 তািা ইোতনা কয়বেন িইিা গবততক, বফতিতি পাউলুিি মামলাি কথা 

িাজাতি জানাইলা। তাইন কইলা, “বফবলতক্স একজন মানষতি খজতলা থইয়া 

খগিইন।  51 আবম খরিলা খজরুজাতলতমা খগিলাম, অউ সময় হনি িড় 

ইমাম আি ইহুবে মুিবব্ অকতল অউ খিটাি বিরুতদ্ নাবলশ বেয়া তাি 

সাজা িাইিইন।  61 আবম তািাতি কইিলাম, রাি বিরুতদ্ নাবলশ খেওয়া 

অয়, আি খরিা ই নাবলশ খেইন, বহ িাবে-বিিাবেি মুো-মুবে জিানিবদি 

আি খজিা না অইতল, আসাবমতি কুনু সাজা খেওয়াি এেবতয়াি খিামান 

আইতনা নাই।  71 খতউ তািা হকল অতনা আইয়া হািতল, আবম িােি বেনউ 

আোলততা িইয়া হউ আসাবমতি িামতন আনাি হুকুম বেলাম।  81 খরিা 

তাি বিরুতদ্ নাবলশ বেিলা তািাি জিানিবদি হুনলাম, অইতল আবম খরলা 

অনুমান কিিলাম, ইলা কুনু নাবলশ তািা বেিইন না।  91 োবল তািাি বনজি 

ধম্তি কথা, আি ইিা নামি কুনু একজন মিা মানষি কথা, পাউলুতি এনতি 

বজদিা কইয়া োবি কতিি, অতা লইয়া তািা আোলততা নাবলশ বেতি। 
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 02 আি ইতা বকলা তালাশ কিতাম, ইোন মালুম না অওয়ায় আবম তাতি 

বজকাইলাম, খহ খজরুজাতলতমা বগয়া ই মামলাি ফয়িালা কিতত িাবজ 

আতি বন।  12 খহ িাবজ না অইয়া, আবপল কবিয়া িােশাি িায়ি লাবগ িাি 

িাওয়ায়, আবম তাতি িােশা ককিিি খগতি পািাবনি আগ পর্তন্ত আটক 

িাোি হুকুম বেবি।”  22 অউ িাজা আবগ্তপ্ বফতিিতি কইলা, “আবম বনতজ 

তাি জিানিবদি হুনতাম িাই।” বফতিতি জুয়াপ বেলা, “খত কাইল হুনিাতন।”

 32 িােি বেন িাজা আবগ্প্ আি িানী ির্তীকী িউত ধুমধাম কবি 

আইলা, তাইন বসপাইি পিধান অবফসাি অকল, টাউনি গইন্য-মাইন্য 

মানষতি লইয়া আোলততা হামাইলা। বফতিতি হুকুম বেয়া পাউলুিতিও অতনা 

আনাইলা।  42 িাতে বফতিতি কইলা, “মহান িাজা আবগ্প্, আি আোলততা 

আবজি গইন্য-মাইন্য িাি অকল, আপনািা হকতল অউ খিিাড়াতি খেেিা। 

হকল ইহুবেতয় বমবলয়া খজরুজাতলম আি ককিবিয়াত আমাি খগতি তাি 

বিিাি িাইয়া বমবিল বেয়া কইিইন, তাতি েতম কতিা।  52 অইতল আবম 

খেেলাম, মউতি সাজা খেওয়াি জুকা কুনু দুষ তাি নাই। তা-ও খহ বনতজ 

িােশাি খগতি আবপল কিায়, আবম তাতি তান খগতি পািাবনি বেয়াল 

কিবি।  62 অইতল মহান িােশাি খগতি খলেতাম, ইলা কুনু দুষ পাইিাম 

না গবততক, আবম শ্রতদ্য় িাজা আবগ্প্ আি আপনািা হকলি িামতন তাতি 

আবজি কিবি। আপনািা খজিা কিতল খলোি জুকা কুন্তা পাইমু কবি মতনা 

কিিাম।  72 কািন আবম মতনা কবি, কুনু িবদিতি িালান খেওয়াি িালা 

তাি দুষ অকল জানাবনোন জরুি।”

িাজাি িামতন হজিত পাউলুিি জিানিবদি

26 
 ইোন হুবনয়া িাজা আবগ্তপ্ পাউলুিতি কইলা, “তুমাি 

জিানিবদি কওয়াি লাবগ অনুমবত বেলাম।” খতউ পাউলুতি 

আত জুড় কবিয়া বনজি জিানিবদি কইলা, 2 “মাননীয় িাজা নামোি, 

ইহুবে অকতল আমাি বিরুতদ্ খরতা নাবলশ বেিইন, ইতা খিয়াপাতি আইজ 

আপনাি খগতি আমাি জিানিবদি হুনাবনি সুতরাগ পাইয়া, আবম বনজতি 

িাইগ্যমান মতনা কিিাম। 3 োি কবি, ইহুবে অকলি হকল লাোন িাল-

িলন আি তািাি বফতনা অকল আপনাি জানা আতি। এিোয় আিজ 

কিিাম, খমতহিিাবন কবি আপতন আমাি মাত োনাইন হুনিা।
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4 “হুরুমান থতনউ বনজি এলাকাত আমাি িাল-িলন বকলা আবিল, 

িাতে খজরুজাতলতমা আইয়া বকলাোন িলবি, ইতা খতা তামাম ইহুবে 

অকতল জানইন। 5 তািা খতা িউত বেন ধবি আমাতি বিনইন গবততক, 

তািা বেয়াল কিতল ই সাবষি বেতা পািিা, আমিাি ধম্তি মাতজ ফবিবশ 

নামি খর খমৌলিাবে েল আতি, আবম অউ ফবিবশ তবিকায় বজতদিবগ 

কাটাইতাম। 6 আল্ায় আমিাি ময়-মুিবব্ অকলি খগতি খরতা ওয়াো 

কিবিলা, হউ ওয়াোয় আবম িিসা কবি, এিলাবগ আইজ আমাি বিিাি 

অি। 7 আমিাি িাতিা োদিানি মানতষ িাইত বেন বেতল-জাতন এিােত 

কবিয়া, হউ ওয়াোি ফল খেোি আশাত আিইন। িাজা নামোি, হউ 

আশাি লাবগউ ইহুবে অকতল আমাতি দুবষিা। 8 আল্ায় মুে্তাতি বজদিা 

কবিয়া তুলইন, ইোন খকতন আপনািা বিশ্াস কিতা পািইন না?

9 “আবম খতা মতনা কিতাম, নািািতি ইিা নামি বিরুতদ্, হকল 

নমুনাি কাম কিা আমাি লাবগ ফিজ।  01 আি খজরুজাতলতমা আবম অলা 

কিবিও। িড় ইমাম অকলি অনুমবত লইয়া ইিাি উম্মত অকলতি আবম 

খজতলা হািাইতাম। তািাতি কাতল কিাি িালা আবম তািাি বিরুতদ্ খিাট 

বেতাম।  11 আবম হকল মবিোইতন্তা বগয়া িাতি িাতি তািাতি সাজা বেতাম। 

ইিাি তবিকা থাবক তািাতি বফিাইয়া, ইিাি নাতম লান্ত বেতা কবি তািাি 

উপতি জুি-জুলুম কিতাম। এিাি উপতি আমাি অততা গুিা আবিল খরন, 

এিাতি জুলুম কিাি লাবগ আবম িািা খেশি টাউতনাও রাইতাম।

 21 “অউলা একিাি িড় ইমাম অকলি খগি থাবক খেমতা আি 

হুকুমজাবি লইয়া আবম োতমতস্কা রাওয়াত আিলাম।  31 আি িাজা 

নামোি, অউ সময় খিইল দুইফি অইতগতি। আেতাউ খেেলাম, আমাি 

আি আমাি লগি হকলি িাইতিািায় সুরুজ থাবক আতিা খিবশ ফিআলা 

এক রুশবন, আিমান থতন জবল উিতলা।  41 অউ আমিা হকল মাবটত পবড় 

খগলাম আি আবম হুনলাম, ইিিাবন িাষায় খকউ আমাতি কইিা, খশৌল, 

খশৌল, তুবম খকতন আমাি উপতি জুলুম কিিায়? িুকা ফাইজতনা লাথ 

মাবিয়া বনজি খেবত কিিায় না বন?  51 খতউ আবম বজকাইলাম, মুবনি, 

আপতন খক? মুবনতি জুয়াপ বেলা, আবম ইিা, খরনতি তুবম জুলুম কিিায়। 

 61 অেন উতিা, পাওত িিবে উিাও। তুবম অেন খরতা খেেতিা আি খরতা 

তুমাতি খেোইমু, ইতা হকলতাি সাবষি আি খেজমতগাি িানাবনি বেয়াতল, 

আবম বনতজ তুমাতি খেো বেলাম।  71 আবম তুমাতি অ-ইহুবে অকলি খগতি 
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পািাইয়াি, তািাি আি তুমাি বনজি জাবতি আত থাবক আবম তুমাতি 

িািাইমু।  81 তুবম তািাি িউে েুবলয়া বেিায়, তািা রানু আদিাইি থাবক 

নুিি িায়, শয়তানি েেল থাবক আল্াি িায় বফবিয়া আইন, আমাি উপতি 

ইমান আবনয়া গুনাি মাবফ পাইয়া, পতিজগাি িদিা অকলি মাতজ তািাও 

োবেল অইন।

 91 “মাননীয় িাজা নামোি, খিতহবতি ই েিশনতি আবম ফালাইতাম 

পািলাম না।  02 এিোয় পয়লা োতমস্কি মানষি খগতি, িাতে খজরুজাতলতমা, 

এহুবেয়া বজলাি হকল জাগাত আি অ-ইহুবে অকলি খগতিও তিবলগ 

কিলাম। তািাতি কইলাম, খতৌিা কবিয়া আল্াি িায় বফতিা, আি অউ 

লাোন আমল কতিা, খরতা খেবেয়া পিমান বমতল তুমিা হািািি খতৌিা 

কিতিা।  12 অউ কািতন ইহুবে অকতল িায়তুল-মুকাদ্দতিা ধবিয়া আমাতি 

মাবিবলতা িাইিইন।  22 অইতল আল্াি সাইর্যয় আবম অেন পর্তন্ত বটবকয়া 

আবি, আি হুরু-িড় হকলি িামতন উিাইয়া সাবষিও বেিাম। হজিত মুিায় 

আি তামাম নিী অকতল খরতা ঘবটতিা কবি িাতাইয়া খগিইন, ইতাি িািা 

আবম কুন্তাউ কইিাম না।  32 এিা কইিইন, আল-মসীতয় তকবলফ সইর্য 

কিিা, তাইনউ পয়লা মুে্তা থাবক বজদিা অইয়া উবিয়া হাবি তান বনজি 

জাবত, আি অ-ইহুবে অকলি খগতিও নুিি তবিকাি কথা তিবলগ কিিা।”

 42 পাউলুতি খরিলা অউ লাোন জিানিবদি বেিা, আেতাউ বফতিতি 

তানতি জুতি ধামবক মাবি কইলা, “পাউলুি, তুবম খতা পাগল অইতগতিা। তুবম 

িউত খলো-পড়া কিতিা, অউ খলো-পড়ায় তুমাতি পাগল িানাইবলতি।”

 52 পাউলুতি জুয়াপ বেলা, “বজ-না, হাবকম িাি, আবম পাগল নায়। আবম 

খতা হক আি রুবক্তি মাত মাতিাম।  62 িাজা নামোতি খতা ইতা হক্কলতাউ 

জানইন, আি আবম বহম্মত কবিয়া তান িামতন েুলাতমলা মাবতিাম। আবম 

পুিাপুি জাবন, ইতা হক্কলতাউ িাজা নামোিি মালুম আতি, ইতা খতা কুনু 

আদিাবিি মাতজ লুকাইয়া ঘটতি না।

 72 “খত মাননীয় িাজা নামোি, আপতন বকতা নিী অকলতি এবকন 

কিইন বন? আবম খতা জাবন, আপতনও কিইন।”  82 অউ আবগ্তপ্ কইলা, 

“তুবম বকতা অততা জলবে আমাতিও আল-মসীি তবিকাত বনতায়বগ 

িাইিায় বন?”

 92 পাউলুতি কইলা, “আবম আল্াি খগতি অউ খোয়া কিিাম, জলবে 

অউক িা খেবিতয় অউক, োবল আপতন নায়, রততা মানতষ আমাি আইজকুি 
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ই জিানিবদি হুনিা, এিা হক্কলউ আমাি লাোন িবনরাউক্কা। োবল অউ 

বশকল িাে বেয়া।”

 03 খতউ িাজা, খেশি পিধান হাবকম, িানী ির্তীকী আি তািাি লতগ 

আোলতি হকল মানুষ উিাই খগলা।  13 িাতে তািা িািবনি পতথ এতক-

অইন্যয় কইলা, “ই খিিাড়ায় খতা মউতি সাজা িা খজল োটাি জুকা 

কুন্তাউ কিতি না।”  23 িাজা আবগ্তপ্ বফতিিতি কইলা, “খহ রুবে িােশাি 

খগতি আবপল না কিততা, খত তাতি অেন োলাি খেওয়া খগতলা অতন।”

হজিত পাউলুি খিাম টাউনি মুো িওয়ানা

27 
 ফয়িালা মাবফক জাতজা কবিয়া আমিাতি ইতাবল খেতশা 

পািাবনি সময় আইতল, পাউলুি আি আতিা কয়জন কয়বেতি 

রুবলয় নামি একজন শ-বসপাইি িুতিোিি আততা সমজাই বেলা। রুবলয় 

আিলা িােশা ককিিি আপন বসপাই েলি একজন িুতিোি। 2 িাতে 

আমিা আদ্ামুত্তীয় ঘাটি অউলা এক জাতজা অইয়া িওয়ানা বেলাম, খরোন 

আবিয়া খেশি িউত জাজ ঘাতটা রাওয়াি লাবগ জুইত কিা অইতি। আি 

মাবকেবনয়া খেশি বথষলবনবক টাউনি আবিতিাকুি আমিাি লতগ আিলা। 

3 িােি বেন আমিাি জাজ বগয়া বসেতনা বিড়তলা। িুতিোি রুবলয়য় 

পাউলুিি লতগ েুি িালা খিিহাি কিলা। তাইন তান দুতি অকলি খগতি 

বগয়া, বনজি জরুবি গিজ কুলাবনি ইজাজত বেলা। 4 িাতে বহ জাগা থাবক 

বহিিাি জাজ িাড়তলা, আি আমিাি উল্ামুো িাতাস খেওয়ায়, আমিা 

সাইপ্রাস দ্ীপি খরিায় িাতাস আবিল না হিায়বে খগলাম। 5 বগয়া বকবলবকয়া 

আি পামফুবলয়াি িামনি সাগি পািইয়া লুবকয়া খেশি মুিা টাউতনা আইয়া 

আবজলাম। 6 িুতিোতি বহকাতনা ইতাবল খেতশা রাওিা, আতলকজাব্রিয়াি 

এোন জাজ পাইয়া, হউ জাতজা কবি আমিাতি লইয়া িওয়ানা বেলা। 

7 আমিাি জাজোন েুি আততি আততি িবলয়া িউত বেন িাতে কষ্ট কবি 

ক্ীে টাউনি কাদিাত আইয়া আবজতলা, অইতল িাতাসি লাবগ আমিা আি 

সহতজ আগুয়াইতাম পািলাম না। খতউ আমিা কম িাতাতসবে িালমুনাি 

কাদিািায় বগয়া ক্ীবত দ্ীপি আওতড়বে রাওয়াত লাগলাম। 8 আি েবিয়াি 

পািি কাদিািায় কষ্ট কবিয়া রাইতত রাইতত, ‘সুদিি লংগিোনা’ নামি এক 

হুরু জাজ ঘাতটা আইলাম, এি কাদিাত আবিল লাতসয়া টাউন।
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9 অউ লাোন িউত বেন গুজবি খগল, খিাজাি ইেি বেন খশষ অইয়া 

থুড়া থুড়া শীত আইতি। ই সময় জাতজ সফি কিা েুি বিপে। খতউ পাউলুতি 

জাজি মানষতি পিাবমশ বেলা।  01 তাইন কইলা, “িাি অকল, আবম 

খেেিাম, ই সফতিা আমিাি িউত মবিিত আি খেবত অইতিা। ইতা োবল 

জাজ িা মাল-িামানাি নায়, আমিাি জানিও খেবত অইতিা।”  11 অইতল 

িুতিোতি পাউলুিি কথা না মাবনয়া, জাজি মাবলক আি খকপবটনি কথা 

হুনলা।  21 আি ই লংগিোনাত শীতি বেতনা িইতত সুবিধা অইততা নায় 

গবততক, খিবশি িাগ মানতষ বহন থাবক রাওয়াি লাবগ পিাবমশ বেলা। তািা 

িাইলা কুনুমতন্ত বফবনক্স ঘাতটা খপৌবিয়া শীতি বেন কাটাইতা। ই ঘাট আবিল 

ক্ীবত দ্ীতপা, এি উত্তি-পবচ্ম আি েবষিন-পবচ্ম বেক েুলা আবিল।

েবিয়াি তুফাতন খিবেশা জাজ

 31 িাতে খরিলা আততি আততি েউকনি িাতাস িালু অইতলা, অউ তািা 

মতনা কিলা, তািা খরলা আশা কিিলা অলাউ অইতি। এিোয় তািা 

জাজি লংগি েুবলয়া ক্ীবত দ্ীপি গালািায় িওয়ানা বেতলা।  41 অইতল 

থুড়া িাতেউ বহ পাতিা থাবক ইয়ান-কুবন নামি েুি খিজুইতা এক তুফান 

আইতলা।  51 আমিাি জাজ তুফানি মাতজ পড়তলা, তুফানি খিলা মুকাবিলা 

কিতাম না পাবিয়া, জাজতি িাতাসি তাতল তাতল িাবটয়ল বেলাম।  61 িাতে 

খকৌো নামি এক হুরু দ্ীপি আওতড়বে বগয়া, জাজি লগি িািবক নাওোনতি 

আমিা িউত কষ্ট কবি িাংগা থাবক িািাইলাম।  71 মানতষ নাওতি টাবনয়া 

বনয়া জাজি উপতি তুললা, আি জাজি তক্তাইনতি েবড় বেয়া েতড়া কবি 

িাবদিলা, রাতত তুফাতন না িাংতগ। িাতে সুবত্ত নামি সাগিি িতিা জাজ 

লাবগবরিাি ডতি, পাল লামাইয়া জাজতি এমতন িাতাস িাবটয়তল িাবড় 

বেলাম।  81 তুফাতন জাজতি অমন লাোন গড়া-গবড় শুরু কিতলা, এিোয় 

তািা িােি বেন জাজি মাল-িামানা পাবনত ফালাই বেলা।  91 বতন বেনি বেন 

তািা বনজি আতত জাজি সাজ-সিজিামও পাবনত ফালাই বেলা।  02 িউত 

বেন থাবক িাদি-সুরুজ কুন বজবনস ইতা না খেোয়, আি তুফানি জুি েুি 

খিবশ অওয়ায়, আমিা জাতন িািাি আশা িাবড় বেলাম।

 12 জাজি মানুষ িউত বেন ধবি উপাস িওয়ায় পাউলুতি উিাইয়া 

তািাতি কইলা, “ও িাইিাি অকল, আমাি কথা হুবনয়া ক্ীবত দ্ীপ থাবক 
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জাজোনতি না িাড়তল, ই মবিিত আি খেবত থাবক আপনািা িািলা অতন। 

 22 অইতল অেন আবম আপনািাতি অউ পিাবমশ বেিাম, আপনািা মনি 

মাতজ িল িােউক্কা, আমিা খকউ জাতন মিতাম নায়, োবল জাজোন 

বিনাশ অইবরতিা।  32 আবম খর আল্াি এিােত-িতদিবগ কবি, হউ আল্াি 

এক বফবিতিায় গত িাইত আমাি কাদিাত উিাইয়া কইিইন,  42 পাউলুি, 

ডিাইও না, িােশা ককিিি িামতন তুমাি উিাবন লাগতিা। আি ই জাতজা 

কবি খরিা তুমাি লতগ অইয়া রাইিা, আল্ায় তুমাি োবততি খমতহিিাবন 

কবিয়া এিা হক্কলি জান িািাইিইন।  52 খত িাি অকল, আপনািা মনি 

মাতজ িল িােউক্কা। আবম এবকন কবি, আল্ায় আমাতি খরলা কইিইন, 

অলাউ অইতিা।  62 অইতল আমিা কুনু দ্ীপি উপতি বগয়া পড়মু।”

জাজ িুবড় খগল

 72 অউ লাোন কবি আমিা আবদ্য়া সাগিি উপতিবে রাওয়াত িইলাম, 

িাতে তুফানি খিৌদ্দ বেনি বেন আধা িাইতকুি িালা নাইয়া অকতল আদিাজ 

কিলা, তািা পািি কাদিাত আইিইন।  82 তািা পাবন মাবপয়া খেেলা োবল 

আবশ আত গইন আতি, থুড়া িাতে বহিিাি মাবপয়া খেেলা, ষাইট আত 

আতি।  92 এিোয় িিি পাথিি মাতজ বগয়া জাজ ধাক্কা লাগাি ডতি, তািা 

জাজি েতিবে িাইিতগিা লংগি ফালাইয়া, সুরুজি ফি খেোি লাবগ খোয়া 

কিাত িইলা।  03 নাইয়া অকতল জাজ থাবক িাবগয়া রাওয়াি মতলি কবি, 

িামনি গলইি থুড়া আতগ লংগি ফালাবনি কথা কইয়া, জাজি নাওতি 

েবিয়াত লামাইলা।  13 খতউ পাউলুতি িুতিোিতি আি বসপাই অকলতি 

কইলা, “নাইয়া অকল জাজ থাবক িাবগ খগতল আপনািা হকল মািা 

রাইিা।”  23 ইোন হুবনয়া বসপাই অকতল নাওি েবড় কাবট বেলা, খতউ 

নাও পাবনত িাবসয়া খগলবগ।

 33 পতািালা পাউলুতি হকলতি বমনত কিলা কুন্তা োওয়াি লাবগ, 

তাইন কইলা, “আইজ খিৌদ্দবেন ধবি বকতা অইতিা না অইতিা অউ বিন্তায় 

আপনািা কুন্তা োইিইন না।  43 আবম আপনািাতি বমনত কিিাম, কুন্তা 

োউক্কা। জান িািাইতত অইতল খতা আপনািা োইতত অইতিা। খেেিাতন, 

আপনাইন্তি মাথাি একিা িুলিও খেবত অইততা নায়।”  53 ইোন কইয়া 

হাবি পাউলুতি তািা হকলি িামতন রুবট আবনয়া আল্াি শুকবিয়া জানাইয়া, 
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রুবট বিবড়য়া োওয়াত লাগলা।  63 খতউ হকতল মনি মাতজ িল পাইয়া 

োবন োইলা।  73 ই জাজি মাতজ আমিা হকতল বমবলয়া দুইতশা বিয়ত্তইি 

জন আিলাম।  83 হকতল খপট িবিয়া োওয়াি িাতে জাজি িাি কমাবনি 

লাবগ হক্কল গম েবিয়াত ফালাই বেলা।

 93 বিয়ান অইয়া হািতল তািা বিনলা না, ই জাগা আসতল কুন জাগা। 

অইতল অউলা এক িাে খেো খগল, ই িােি িি িালুতয় িিা। খেবেয়া তািা 

পিাবমশ কিলা, পািতল জাজতি বনয়া হউ িতিা তুবলবলতা।  04 খতউ তািা 

লংগিাইন কাবটয়া েবিয়াত ফালাই বেলা, আি কান্ডাবিি কিিাি েবড়নও 

কাবট বেলা। িাতে িাতাস িাবটয়তল িামনি পাল টাংগাইয়া হউ িালুি িিি 

মুো খগলাম।  14 অইতল জাজ ততল লুকাইল কুন্তাত আটবক খগল। আি 

িামন গালা আটবক রাওয়ায়, েিি গলইত খেউি িাবড় লাবগয়া িাংগা 

ধিতলা।  24 খতউ বসপাই অকতল পিাবমশ কিলা িবদি অকলতি মাবিবলতা, 

আিনায় খকউ খকউ হাতিাইয়া িাবগবরততা পাতি।  34 অইতল শ-বসপাইি 

িুতিোতি পাউলুিতি িািাবনি বেয়াতল বসপাই অকলি ই পিাবমশ মানলা 

না। তাইন হুকুম বেলা, খরিা হাতাি জাতন, তািা আতগ জাজ থাবক ফালাইয়া 

পবড়য়া হুকনাত উিউক।  44 আি হাতাি না জানিা অকতল জাজি তক্তা 

িা আতিা কুন্তাত ধবিয়া হুকনাত পািউক। অউ লাোন হকতল হুকনাত 

উবিয়া জান িািাইলা।

মাল্া দ্ীতপা হাফি কামড়

28 
 আমিা খহফাজতত পাতিা উবিয়া হািতল জানলাম, ই দ্ীপি নাম 

অইতলা মাল্া। 2 বহনি মানতষ আমিাি লতগ েুি িালা-মানবষ 

কিলা, খমঘ আি শীত আবিল কবি তািা আগুইন জালাইয়া আমিাতি 

ডাবকয়া বনয়া োবতি-রতন কিলা। 3 এিমাতজ পাউলুতি এক আটা হুকনা 

লােবড় তুকাইয়া েলা কবি আবনয়া আগুবনি মাতজ খেওয়াি িাতে, আগুবনি 

খততজ এক কালনাগ িািইয়া হাবি পাউলুিি আততা কামড় মাবি ধিতলা। 

4 কালনাতগ পাউলুিি আততা কামড়বে লটবক িইতি খেবেয়া, বহনি মানতষ 

মাতা-মাবত লাগাইলা, “ই মানুষগু বনিয় কুনু েুবন, েবিয়াি আত থাবক খহ 

িাবিতগতলও ন্যায়-খেিতায় তাতি িািতত বেলা না।” 5 অইতল পাউলুতি 

আত ঝাড়াবেয়া কালনাগতি আগুইতনা ফালাই বেলা, আি তান কুনু খেবত 
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অইতলা না। 6 মানতষ মতন মতন িাি িাওয়াত আবিল, পাউলুিি গতি 

ফুবলবরতিা, িা তাইন আেতাউ মাবটত পবড়য়া মবিবরিা। িউত সময় িাি 

িাইয়া হািতল তান কুনু বিপে অইতি না খেবেয়া, তািাি মত িেলাইয়া 

কইলা, “এইন খতা কুনু খেিতা।”

7 ই জাগাি কাদিাত হউ দ্ীপি ফুবলিয় নামি এক োদিাবন মানষি 

জবমোবি আবিল। তাইন আমিাতি তান িাবড়ত োওত বেলা আি বতনবেন 

ধবি আমিাতি েুি োবতি-রতন কিলা। 8 অউ সময় ফুবলিয়ি িাফ তাপ 

আি কামবড় খিমাতি বিিনাত ফালাইল আিলা। পাউলুতি বিততি হামাইয়া 

তান কাদিাত িইয়া খোয়া কিলা, তান গততিা আতাই বেয়া খিমাি বশফা 

কিলা। 9 ইতা খেবেয়া হাবি বহ দ্ীপি রততা খিমাবি আিলা, তািাও আইয়া 

িালা অইলা।  01 তািা আমিাতি িউত লাোন ইজ্ত কিলা, বিোয় িালা 

জাজ িাড়াি আতগ আমিাি েিকাবি হকল বিজ রুগাইয়া জাতজা আবনয়া 

িবিয়া বেলা।

িাজধাবন খিাম টাউতনা হজিত পাউলুি

 11 বতন মাস িাতে আমিা আতলকজাব্রিয়াি এক জাতজা কবি 

িওয়ানা বেলাম। ই জাজোন অউ দ্ীতপা িইয়া শীতি বেন কাটাইবিল, 

এি িামনি গলই েুবেয়া খজাড় খেিতাি মুবত্ত লাগাইল আবিল।  21 িাতে 

আমিা সুিাকুতষা আইয়া বতন বেন িইলাম।  31 বহকান থাবক িওয়ানা 

বেয়া ঘুবি ঘুবি ইতাবলি বিবজয়ত আইলাম। িােি বেন েউকনি িাতাস 

িাড়তলা, খতউ দুিিা বেন আমিা পুবতয়বল জাজ ঘাতটা আইলাম। 

 41 বহতনা কয়জন মুবমনি লতগ মুলাকাত অইতলা, তািা বমনত-কাবজ্ 

কিায় তািাি লতগ এক হাপ্া িইলাম। অতা কবি কবি আমিা খিাম 

টাউতনা আইয়া আবজলাম।  51 খিামি মুবমন অকতল আমিা আওয়াি 

েিি হুনিলা, তািা আমিাি লতগ মুলাকাত কিতা কবি কুনু কুনু জতন 

আবপ্য়ি িাজাি, খকউ খকউ বতন-সিাইোনাি গাউ পর্তন্ত আগুয়াই 

আইলা। এিাতি খেবেয়া পাউলুতি আল্াি শুকবিয়া আোয় কিলা, আি 

বেলি মাতজ িউত িল পাইলা।

 61 আমিা খিাতমা আওয়াি িাতে পাউলুতি তান বনজি পিদি মাবফক 

িইিাি অনুমবত পাইলা। োবল একজন বসপাইতয় তাতন পািা বেততা।
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িবদি হালতত খিাম টাউতনা তিবলগ

 71 বতনবেন িাতে পাউলুতি ইহুবে অকলি িড় িড় মুিবব্তি েলা 

কবিয়া এোতনা কিাইলা। তািা েলা অইয়া হািতল তাইন কইলা, “ও 

িাইিাি অকল, রুবেও আবম বনজি জাতি িা ময়-মুিবব্ি িাতাইল 

বনয়ম-কানুনি উল্া কুন্তাউ কিবি না, তা-ও খজরুজাতলম থাবক আমাতি 

আটক কবিয়া, খিামান অকলি আততা সমজাইল অইতি।  81 খিামান অকতল 

আমাতি খজিা কবিয়া মউতি সাজা খেওয়াি জুকা কুনু দুষ না পাওয়ায়, 

আমাতি োলাি বেলাইতা িাইিলা।  91 অইতল ইহুবে অকতল িাধা খেওয়ায় 

বনরুপায় অইয়া আবম িােশাি খগতি আবপল কিবি। তা-ও আবম আমাি 

বনজি জাতি উপতি কুনু লাোন দুষ বেতাম িাইবি না।  02 খত িাি অকল, 

তামাম িবন ইসিাইলি বেলি মাতজ খর আশা আতি, হউ আশাি লাবগউ 

আমাতি ই বশকল বফদিাইল অইতি, এিলাবগউ আবম আপনাইন্তি লতগ 

মুলাকাত আি িাতবিত কিতাম িাইিাম।”  12 তািা কইলা, “আমিা খতা 

আপনাি খিয়াপাতি এহুবেয়া থাবক কুনু বিবি পাইবি না। আি খরতা ইহুবে 

িাইয়াইন হন থাবক আইিইন, তািাও আপনাি নাতম কুনু নাবলশ বেিইন 

না, িা িুিা কুন্তা কইিইনও না।  22 অইতল আমিা আপনাি মুে থাবক 

মতামত হুনতাম িাইিাম। কািন আমিা জাবন, হকল জাগাি মানতষউ ই 

তবিকাি বিপতষি মাতইন।”

 32 পাউলুিি লতগ বহিিাি মুলাকাত কিাি লাবগ এক তাবিে বিক 

কিলা। হউ বেন তািাি লতগ আতিা িউত মানুষ পাউলুিি ঘতিা আইলা। 

পাউলুতি ফজি থাবক হাইজিা পর্তন্ত হািাবেন আল্াি িােশাইি কথা 

তািাি খগতি িাংবগয়া িয়ান কিলা। হজিত মুিাি খতৌিাত বকতাি আি 

নিী অকলি বকতািি আয়াত খেোইয়া, ইিাি খিয়াপাতি তািাি বেতলা 

এবকন জমিাইতা িাইলা।  42 তান িয়ান হুবনয়া কুনু কুনু জতন ইমান আনলা, 

আি কুনু কুনু জতন ইতা এবকন কিলা না।  52 িয়ান হুনাি িাতে তািাি 

মাতজ মতি অবমল অইতগল, তািা বহকান থাবক বিোয় অইতা িাইলা। 

রাওয়াি আতগ পাউলুতি তািাতি োবল অউ নবিয়তোন কিলা, “পাক 

রুতহ হজিত ইশায়া নিীি জবিয়ায় আপনাইন্তি িাফ-োো অকলতি অউ 

কথাোন বিকউ কইিলা,
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  62 অউ মানুষ অকলি কািাত বগয়া কও,

তুমিা কাতন হুনতলও কুন্তা িুজতায় নায়,

িউতে খেেতলও কুন্তা বিনতায় নায়।

  72 কািন ইতা মানষি বেল অসাড় অইতগতি,

তািাি কাতনা তালা লাবগ খগতি,

তািা রািবরি িউে মুবজ িইিইতি।

রাতত িউতে না খেতে,

কাতন না হুতন,

বেল বেয়া না িুতজ,

বকরানু তািা খতৌিা কবিয়া,

আমাি িায় বফবিরাইন,

আি আবম তািাি বশফা কবিলাই।

 82- 92 এিলাবগ আপনািাও জাবনয়া িােউক্কা, অেন থাবক আল্াই নাজাতি 

েুশ-েিবি অ-ইহুবে অকলি খগতি জানাইল অইতিা, তািা ইতা েুশ অইয়া 

হুনিা।”

 03 হজিত পাউলুি পুিা দুই িিি ধবি তান বনজি িাড়া কিা িাসাত 

িইলা। আি রততা মানুষ তান খগতি আইতা তািাতি কিুল কবিয়া, 

 13 পুিাপুি বহম্মত কবি আল্াি িােশাইি কথা তিবলগ কিতা। আি 

মাবলক ইিা আল-মসীি খিয়াপাতি বিনা িাধায় েুলাতমলা তাবলম বেতা॥ 
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