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পবিত্র ইবজিল শবিফ ৯ নম্বি বিপািা

আল-গালাবিয়া

পবিবিবি

আল্া পাকি হুকুমে হজিি ইিা আল-েসীি সাহাবি হজিি পাউলুমি (িা:) বিবিি 

আকামি অউ বিপািা ললখিইন। হজিি ইিায় লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি অনুোন 

১৬ িিি িামে ইখান ললখা অইমি। হজিি পাউলুি িি্তোন িুিস্ক লেশি গালাবিয়া 

এলাকাি বগয়া িিবলগ কিলা, খাবল হজিি ইিাি উপমি ইোন আনমলউ নাজাি বেমল। 

অইমল িাইন হন থাবক যাওয়াি িামে কয়জন ইহুবে লেৌলানা আইয়া কইলা, খাবল ইোন 

আনমলউ নাজাি বেমল না, এিলমগ ইহুবে ধে্ত োবফক েুিা নিীি শবিয়িও োনমি 

অইমিা। িািাি অউ ভন্াবে িাবলে থাবক িািাবনি লাবগ িাইন অউ পয়গাে ললখলা।

িাইন িুজাইিা, আল্াি ওয়াো কিা আল-েসীি উপমি ইোন আনমলউ নাজাি 

পাওয়া যায়, নাজািি লাবগ েুিাি শবিয়ি আেল কিাি জরুি নায়। অইমল নাজািি 

ফল অইমলা শবিয়িি হুকুে-আহকাে োবফক িলা।

অউ জোনাি ইহুবে আি অইন্য জাবিি োমজ কুনু িবন-িনা আবিল না। ইহুবে 

অকমল েমন কিিা খাবল িািাউ আল্াি োয়াি জাবি, িািা িাড়া িাে-িাবক হকল 

োনুষউ লি-েীন আি নাফিোন। অইমল হজিি পাউলুমি কইিা, না, ইহুবে িা অইন্য 

জাবি এিা হকলউ নাফিোন, কুনু োনষিউ িাক্কি নাই লষালআনা শবিয়ি আেল 

কিা, এিলাবগ হকলউ লান্নবি িবনমগমি। লি ইিা আল-েসী িাড়া িািাি কুনু পথ নাই।

এিোমজ আমি,
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আল্াই খুশ-খিবি খাবল একটাউ

1 
 আবে পাউলুি, ইিা আল-েসীি একজন সাহাবি। আবে কুনু োনষি 

হুকুে-পিাবেমশ িা কুনু োনষি উবিলায় সাহাবি অইবি না। খাবল 

ইিা আল-েসী আি আেিাি গাইবি িাফ আল্া, লযইন আল-েসীমি 

েুে্তা থাবক বজন্া কবি িুলিইন, এিাি লগি থাবকউ লখলাফবি পাইবি। 

2 আবে আি আোি লগি হকল েুবেন ভাইয়াইমতে বেবলয়া, গালাবিয়া 

লেশি ইিায়ী জোি অকলি লগমি অউ িবহফা খান ললখিাে।

3 আেিাি গাইবি িাফ আল্া পামক আি ইিা আল-েসীময় িুেিামি 

িহেি আি শাবতে োন কিউক্কা। 4 আেিাি গাইবি িাফ আল্া পাকি 

েুনশায়, হউ ইিায় আেিাি গুনাি োবফি লাবগ বনজি পবিত্র জান কুিিাবন 

বেিইন, যামি অউ খািাপ জোনাি আি থাবক আেিামি িািাইিা পািইন। 

5 আল্া পাকি িাবিফ হি-হামেশা জাবি িউক। আবেন।

6 আবে িড় িাইজ্ুি অইমগবি, আল-েসীি িহমে লযইন ডাবকয়া 

আবনয়া িুেিামি বনজি িন্া িানাইিইন, িামন িাবড়য়া িুেিা বকলা অমিা 

জলবে আিক নেুনাি খুশ-খিবিি িায় বফবিমগলায়। 7 আসমল লিা ইটা কুনু 

খুশ-খিবিউ নায়। অইমল কয়জন োনুষ আমি, লযিায় িুেিাি ইোন লইয়া 

লখইড় লখলাইিা, িািা আল-েসীি খুশ-খিবিমি উল্া-পাল্া কবিলিা 

িাইিা। 8 হুমনা, আেিা লয খুশ-খিবি িুেিাি লগমি িিবলগ কিবি, অউ 

খুশ-খিবি িাড়া দুিিা কুনু খুশ-খিবি যুবে িুেিাি লগমি িিবলগ কিা 

অয়, ইিা যুবে আেিা বনমজউ কবি, িা আিোবন কুনু বফবি্ায় আইয়া 

কিইন, লি অগুি উপমি লান্নি পড়উক। 9 আবে আমগ লযেমন কইবি, 

অখন বহিিাি অউলা কইিাে, আগি লয খুশ-খিবি িুেিা োনমিা, ইিা 

িাড়া দুিিা কুনু খুশ-খিবি লকউ িুেিাি লগমি িিবলগ কিমল, অগুি 

উপমি লান্নি পড়উক।

 01 ইিা কবিয়া আবে কাি লগি থাবক িাবিফ পাইিাে িাইয়াি, কুনু 

োনষি লগি থাবক না আল্াি িিফ থাবক? আবে কুনু োনষমি খুশ কিাি 

লিষ্া কবিয়াি বন? আবে যুবে অখনও োনষমি খুশ কিাি লিষ্া কিিাে, 

লি আবে আল-েসীি খাবেে অইলাে না অমন।
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হজিি পাউলুি (িা:) বকলা সাহাবি অইলা

 11 ও ভাইিাি অকল, আপনািা জাবনয়া িাখউক্কা, আবে লয খুশ-খিবি 

িিবলগ কিবি, ইিা লিা কুনু োনষি িানাইল েিিাে নায়।  21 আবে ইিা 

কুনু োনষি লগি থাবক পাইবি না, লকউ আোমি ইিা বহকাইমিও না। খাবল 

ইিা আল-েসীময় বনমজ আোি লগমি ইিা জাইি কিিইন।

 31 আবে আমগ লযিলা ইহুবে ধে্ত োনিাে, হউ সেয় আোি িাল-িলন 

বকলা আবিল ইিা লিা িুেিা হুনমিা। আবে আল্াি জোি অকলমি কি 

লিবশ জুলুে কিিাে, আি ইিামি বিনাশ কিাি লিষ্াি আিলাে, এওিা 

িুেিা জামনা।  41 আোি িাফ-োোি লগি থাবক পাওয়া শিা-িিুেি 

োনািও আবে খুি বখয়াবল আিলাে। এিোয় আোি িয়বস ইহুবে অকলি 

োমজ আল্া-বিল্া কিাি আবে িউি আগুয়াইল আিলাে।  51 অইমল আল্ায় 

লিা আোি ো’ি লপমটা থাকমিউ আোমি পিন্ কিিইন, িাইনউ বনজি 

িহেমি আোমি োওি বেিইন। িান েুনশা আবিল,  61 আবে িান খাি 

োয়াি জনি বেোি পাইয়া, অইন্যান্য জাবিি লগমি খুশ-খিবি িিবলগ 

কবি। লি অউ বেোি পাইয়াও আবে কুনু আেে জািি লমগ পিাবেশ কিবি 

না।  71 আি আোি আগি কুনু সাহাবিি লমগ েুলাকাি কিাি লাবগ আবে 

লজরুজামলে টাউন খামনাও লগবি না। িিং আবে আিি লেমশা লগিলােবগ, 

বগয়া ঘুবি-বফবি বহিিাি োমেস্ক টাউমনা আইবি।

 81 এি বিন িিি িামে সাহাবি বপিিি লমগ েুলাকাি কিাি বনয়মি 

লজরুজামলে লগিলাে, বগয়া িান অমনা পনমিা বেন আিলাে।  91 অউ 

সেয় হজিি ইিাি ভাই সাহাবি ইয়াকুি িাড়া, দুিিা কুনু সাহাবিি লমগ 

আোি লেখা অইমি না।  02 এক আল্া সাবষি আিইন, আবে অউ লযিা 

ললখলাে, এি একটা হিফও বেিা নায়। েমনা িাখিা, অউ খুশ-খিবি লিা 

কুনু োনষি লগি থাবক পাইবি না, খাবল ইিা আল-েসীময় বনমজ আোি 

লগমি জাইি কিিইন।

 12 িামে আবে বসবিয়া আি বকবলবকয়া লেশি িউি জাগাি লগিলাে। 

 22 অউ সেয় এহুবেয়া বজলাি ইিায়ী জোি অকমলও আোমি বিনিা না। 

 32 িািা খাবল অউ খিি হুনবিলা, “আমগ লয লিটায় আেিাি উপমি জুলুে 

কিমিা, আি ইিাি নােমি দুবনয়া থাবক িুবড়বলমিা িাইবিল, অখন হউ 
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লিটায় আল-েসীি ইোনি খুশ-খিবি িিবলগ কমিি।”  42 আবে ইোন 

আবনয়া িেবল যাওয়ায়, িািা আল্াি শুকুি-িাবিফ কিিা।

জোমি হজিি পাউলুিমি কিুল কিলা

2 
 লিৌদ্দ িিি িামে িান্তািািি লমগ অইয়া আবে বহিিাি লজরুজামলে 

লগলাে, অউ সেয় িীিািমিও লমগ বনলাে। 2 আল্াই হুকুমে আবে 

হমনা লগলাে। বগয়া হনি ভাইয়াইনমি কইলাে, অইন্যান্য জাবিি লগমি 

আবে কুন খুশ-খিবি িিবলগ কবি। অইমল জোিি েুিববি অকলমি ইিা 

বনিালায় কইলাে, আোি বিতো আবিল, আোি অমিা লেৌড়ি কাে যামি 

লিকাোয়া না যায়। 3 আোি লগি ভাই িীিাি অ-ইহুবে অইমলও, িান 

েিলোবন কাে কিাবনি লাবগ এিা কুনু িাপ বেমি না। 4 আসমল ইোনোি 

েলি বভিমি কয়জন েুনাবফক হাোবনময় অলা অইমলা। ইিা আল-েসীি 

উম্মি িনায় আেিা লয স্াধীনিা পাইবি, অিাি খুি ধিাি লাবগউ এিা 

হাোইবিল, যামি আেিামি েুিাি শবিয়িি গুলাবেি িাখমিা পামি। 

5 অইমল আেিা এক পলকি লাবগও িািাি গুলাবে োনলাে না, যামি 

খুশ-খিবিি হবককবি িুেিাি লগমি কাইে িয়।

6 আি জোিি নাে-ডাবক জন অকলি লমগ আবে োবিলাে, এিা 

লযইনউ অইন না লকমন, ইিায় আোি কুতোউ যায় আয় না, আল্ায় লিা 

েুখ িাইয়া েিলোবন কিইন না। এিা লিা আোমি নয়া কুতো বেিইন 

না, 7 িিং িািা িুবজবললা, ইহুবে সোজি লগমি খুশ-খিবি িিবলমগা 

বপিিমি লযলা োবয়ত্ব লেওয়া অইবিল, অউ লাখান অইন্যান্য জাবিি 

লগমি িিবলগি োবয়ত্ব আোমি লেওয়া অইমি। 8 িািা অখান লেখলা, 

ইহুবে অকলি লগমি সাহাবি-কামো বপিিমি লযইন িালাইিইন, হউ 

আল্ায়উ অইন্যান্য জাবিি োমজ সাহাবি-কামো আোমি িালাইিইন। 

9 অখান লেবখয়া জোিি গইন্য-োইন্য েুিববি, োবন ইয়াকুি, বপিি 

আি হান্নামন িুবজবললা, আল্াি িিফ থমন আবে খাি িহেি পাইবি। 

লিউ িািাও আেিাি লমগ একেি আিইন অখান লেখাইিা কবি, আোি 

আি িান্তািািি লমগ িািাি আি বেলাইলা। আি অউ োমি িাবজ অইলা, 

আেিা িিবলগ কিেু অইন্যান্য জাবিি লগমি, অইমল িািা িিবলগ কিিা 

ইহুবে সোজি লগমি।  01 িািা খাবল এখান আিোি কিলা, আেিা যানু 
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জোিি গবিি অকলি িায় বখয়াল িাবখ। আসমল আোিও অলা কিাি 

খুি ইচ্া আবিল।

হজিি পাউলুি আি বপিমি অবেল

 11 িামে বপিি আবতেয়বখয়া টাউমনা আইলা। এিোমজ িাইন এক 

িড় অইন্যায় কিায় আবে িান েুখি িােমনউ আপবতি জানাইলাে।  21 অউ 

সেয় ইহুবে থাবক েুবেন অওয়া একেল োনমষ ফমিায়া বেিা, অইন্যান্য 

জাবি থাবক লযিা ইিাি উম্মি অয়, িািাি েিলোবন কাে কিাবন জরুি। 

অউ ফমিায়া েলি বকিু োনুষ সাহাবি ইয়াকুিি লগি থাবক আইিাি আমগ 

বপিমি অইন্য জাবিি লমগ বেলা-বেশা কবি খানা-োনা খাইিা। ইটা 

লিা খুি ভালা। অইমল এিা আওয়ায় এিাি ডমি িাইন অউ ভালা কাে 

িন্ কবিল্া। অকটাউ িড় অইন্যায়।  31 আবতেয়বখয়াি আমিা িউি ইহুবে 

েুবেমনও বপিিি লমগ অউ ভন্াবেি সাবেল অইলা। লহশ-লেশ িান্তািািও 

িািাি লমগ ভুল পমথ পাও বেলাইলা।

 41 অইমল আবে লযিলা লেখলাে, খুশ-খিবিি হবককিি লমগ িািাি 

কাে-কাজ বেমলি না, অউ হকলি িােমন বপিিমি কইলাে, “আপমন ইহুবে 

অইয়াও যুবে ইহুবে বনয়ে িাে বেয়া অইন্য জাবিি লাখান িলইন, লি অইন্য 

জাবিমি লকমন অখন ইহুবে বনয়ে োনাি িাবগে বেিা?  51 আপমন-আবে 

দুইওজনউ লিা ইহুবে, নাফিোন অ-ইহুবে কুমলা জবমিবি না।  61 এিিামেও 

লিা আেিা জাবন, েুিাি শবিয়ি আেল কিমলও আল্ায় োনষমি েীনোি 

কইয়া কিুল কিইন না, খাবল ইিা আল-েসীি উপমি ইোন আনমলউ 

েীনোি কইয়া কিুল কিইন। এিোয়উ আেিা িান উপমি ইোন আনবি, 

যামি শবিয়িি আেমল নায়, অইমল আল-েসীি উপমি ইোন আনায় 

আেিামি েীনোি কইয়া কিুল কিইন। কািন শবিয়ি আেল কিমলও 

কুনু োনষমি েীনোি কইয়া গনা অইমিা নায়।”

 71 অইমল অখন আেিা আল-েসীি িবিকায় েীনোি িনিাে িাইিাে 

কবি, ইহুবে শিাি বনয়ে-কানুন িাে বেলাইবি। এমি যুবে কুনু কুনু জমন 

আেিামি নাফিোন কইন, লি বকিা িুজা যায়, আল-েসীময় কুনু গুনাি 

লখজেি কিইন বন? নাউজুবিল্া, বনিয় না।  81 আবে বনমজ লযিা িাে 

বেলাইবি, অিা যুবে বহিিাি কবি, লি লিা বনমজউ বনজমি দুবষ পিোন 
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কবিয়াি।  91 শবিয়িি বনয়মে শবিয়িি আমিাউ আোি েউি অইমগমি, 

যামি আল্াি িাবিফি লাবগ আবে বজন্া িই।  02 লি ধবিলাও, আোমি 

আল-েসীি লমগ গামিা লটকাইয়া কািল কিা অইমি। আবে আি বজন্া 

নায়, আোি কায়াি োমজ আল-েসীউ বজন্া আিইন। অউ কায়ায় অখন 

লয বজমন্বগ কাটাইিাে, ইটা আল্াি খাি োয়াি জনি উপমি ইোনি িমল 

কাটাইিাে। িাইন আোমি েহবিি কবিয়া, আোমি িিাবনি লাবগ বনজি 

জান কুিিাবন বেিইন।  12 আল্া পাকি ই িহেি আবে বিফল অইমি 

বেিাে নায়। শবিয়ি আেল কবিয়া যুবে োনুষ েীনোি িবনবযমিা, লি 

আল-েসী খামোখা কুিিাবন অইলা বন?

শবিয়ি না িহেি?

3 
 ও লিআখল গালাবি অকল, িুেিামি লখবগময় যাদু কিমি? িুেিাি 

লগমি লিা খুলামেলা আি িাফ-িফা িিবলগ কিা অইমি, ইিা 

আল-েসীমি গামিা লটকাইয়া কািল কিা অইবিল। 2 লি অখন আবে 

খাবল অউ কথাখান জানিাে িাইিাে, িুেিা লয পাক রুহ পাইমিা, ইটা 

বকিা েুিাি শবিয়ি আেল কবিয়া পাইমিা বন? না খুশ-খিবি হুবনয়া 

ইোন আনায় পাইমিা? 3 িুেিা কুনু অলা লিআখল বন? পাক রুহি িমল 

নয়া বজমন্বগ শুরু কবিয়া, অখন বনজি িমল কাবেয়াি অইিায় িাইিায়? 

4 লি খামোখা অমিা দুখ-কষ্ কিলায় বন? আবে আশা কবি িুেিাি ই 

কষ্ লোমটউ লিহুো লগমি না। 5 আইচ্া, আল্ায় লিা িুেিামি পাক রুহ 

োন কিিইন, আি িুেিাি োমজ িউি লকিােবি কােও কিিইন। লি 

কওিাইন, িান শবিয়ি োনায় িাইন ইিা কিলা বন? না খুশ-খিবি হুবনয়া 

িুেিা ইোন আনায় ইিা কিিইন?

6 ইব্াবহে নিীি লিয়াপাি খান লেমখা, আল্াি কালামো আমি, 

“ইব্াবহমে আল্াি ওয়াোয় ইোন আনায়, আল্ায় িানমি েীনোি কইয়া 

কিুল কিলা।” 7 এিোয় িুেিাও সেবজলাও, লযিা ইোন আমন, িািাউ 

ইব্াবহেি আসল আওলাে। 8 আিোবন বকিামিা আমগউ িািাইল অইমি, 

আল্াি উপমি ইোন আনমলউ লিা িাইন অইন্যান্য জাবিমি েীনোি কইয়া 

কিুল কিইন। ইব্াবহেি লগমি অউ আয়ািি খুশ-খিবি আমগউ জানাইল 

অইবিল, “িুোি উবিলায় দুবনয়াি িাোে জাবিময় িিকি পাইিা।” 
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9 লি িুজা যায়, আল্াি ওয়াোয় ইোন আনায় ইব্াবহমে লযলা িিকি 

পাইিইন, িান িামে লযিা ইোন আনিা িািাও অলা িিকি পাইিা।

 01 আিোবন বকিামি কয়, “লয োনমষ শবিয়িি বকিামিা ললখা 

িাোে হুকুে-আহকাে আেল না কমি, লহ লান্নবি।” অন থাবক িুজা 

যায়, লযিা শবিয়ি োনাি উপমি ভিসা কমি, িািা হকলি উপমিউ ই 

লান্নি আমি।  11 আল্াি কালামে িািায়, “েীনোি কইয়া যামি কিুল 

কিা অয়, লহ িাি ইোনি জবিয়ায় বজমন্বগ পাইমিা।” এিোয় িুজা যায়, 

শবিয়িি হুকুে-আহকাে োনমলও আল্ায় লকউিমি েীনোি কইয়া কিুল 

কিইন না।  21 অইমল শবিয়মি কয়, “শবিয়িি হুকুে-আহকাে োবফক লয 

োনুষ িমল, লহ শবিয়িি োজবেউ বজমন্বগ কাটাইমিা।” লি লিা িুজা 

যায়, শবিয়মি ইোনি উপমি ভিসা কমি না।  31 শবিয়িি িিমখলাফ 

কিায় আেিাি উপমি লয লান্নি আবিল, অউ লান্নি আল-েসীময় িান 

বনজি কামন্া বনয়া আেিামি আজাে কিিইন। আল্াি কালামো লিা 

আমি, “গামিা লটকাইয়া যামি কািল কিা অয়, লহ লান্নবি।”  41 আল্ায় 

ইব্াবহে নিীমি লয িিকি োন কিিইন, ইিা আল-েসীি জবিয়ায় অউ 

িিকি যামি অইন্য জাবি অকমলও পাইন, আি আেিাও যামি ইোনি 

োজবে ওয়াো কিা হউ পাক রুহ পাই, অিাি োয়উ আল-েসীময় ই 

লান্নি বনজি কামন্া বনিইন।

শবিয়ি আি ওয়াো

 51 ও ভাই অকল, আবে দুবনয়াবি কথাবে িুজাই বেিাে। দুই পষি োনষি 

োমজ লযিলা কুনু িুবতি পাকা-পুতি অইযায়, অউ িুবতি এক পষিয় আি 

িাবিল কিমিা পামি না, িা এি োমজ নয়া কুতো লাগাইমিাও পামি না। 

 61 লি ইব্াবহে নিী আি িান আওলােি লমগ আল্ায় লয ওয়াো কিিলা, 

আল্াি কালামো লিা কওয়া অইমি না, “আওলাে অকলি লমগ” োবন 

িউি আওলােি লমগ। িিং কওয়া অইমি খাবল “িুোি আওলােি লমগ” 

োবন এক আওলােি লমগ, আি অউ আওলােউ অইলা আল-েসী।  71 আবে 

কইিাে িাইিাে, আল্ায় ইব্াবহেি আেমলা ওয়াোি োজবে লয বনয়ে 

িওয়াল কিিলা, এি িাইিমশা বিশ িিি িামে শবিয়ি লেওয়া অইবিল। 

অউ শবিয়ি আওয়ায় আগি হউ ওয়াোি বনয়ে লিা িাবিল কিমিা পামি 
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না। লি লিা িান ওয়াো জাবি িইমলা।  81 আি আল্াি িিকি পাওয়া যুবে 

শবিয়ি আেলি উপমি বনভ্তি কিমিা, লি ওয়াোি উপমি বনভ্তি িইমলা না 

অমন। অইমল আল্ায় ওয়াোি োজবেউ ইব্াবহেমি িিকি োন কিিলা।

 91 লি কইিা, শবিয়ি লকমন লেওয়া অইবিল? োনমষ গুনাি কাে 

না িাড়ায়, আল্াি িিফ থাবক ওয়াোি লমগ শবিয়িও সাবেল কিিলা। 

আি ইব্াবহেি লয আওলােি লিয়াপামি আল্ায় ওয়াো কিিলা, অউ 

জমন িশবিফ না আনা পয্ততে ই শবিয়ি িওয়াল আবিল। আল্াি বফবি্াি 

জবিয়ায় েুিা নিীি লগমি ই শবিয়ি নাবজল অইবিল। অউ েুিাউ আিলা 

আল্া আি োনষি োমজ শাফায়ািকাবি, োবন োজি োনুষ।  02 অইমল 

খাবল একপষি থাকমল লিা োজি োনষি জরুি আবিল না; আি আল্া লিা 

একজনউ। িাইন ইব্াবহেি লমগ ওয়াোি কামলা কুনু োজি জন লাগমি না।

 12 লি শবিয়ি কুনু আল্াি ওয়াো অকলি উল্া বন? বনিয় না। আল্ায় 

যুবে অউ লাখান শবিয়ি োন কিিা, লযিায় আমখবি বজমন্বগ বেমল, লি 

শবিয়ি োবনয়াউ োনুষ আল্াি েিিামিা কিুল অইমগমলামন।  22 অইমল 

আিোবন বকিামি িািায়, িাোে োনুষউ গুনাি কিজায় িবন্, িািা যানু 

ইিা আল-েসীি উপমি ইোন আবনয়া, ইোনি জবিয়ায় ওয়াো কিা হউ 

িিকি পাইন।

 32 ইোন আওয়াি আমগ শবিয়মি আেিামি পািা বেবিল। ইোন জাইি 

না অওয়া পয্ততে অউ শবিয়মিউ আেিামি িাবন্য়া িাখবিল।  42 এিোয় 

িুজা যায়, আল-েসীি লগমি লপৌিাবনি আমগ অউ শবিয়মিউ অিবেন 

আেিামি িালাইমি, যামি ইোনি জবিয়ায় আেিামি েীনোি কইয়া কিুল 

কিা অয়।  52 অইমল অখন ইোন কাইে অওয়ায়, আেিা আি িালকোি 

শবিয়িি িলুয়া নায়।

আল্াি নুিি আওলাে

 62 ইিা আল-েসীি উপমি ইোন আনায় িুেিা হক্কল অখন আল্াি 

আওলাে িবনমগমিা।  72 িুেিা যািা আল-েসীি িবিকা কিুল কিমিা, 

িুেিা লিা বফন্নি নয়া কাপড়ি লাখান আল-েসীি বভিমি হাোইমগমিা। 

 82 ইহুবে আি অ-ইহুবে, গুলাে আি আজাে, লিবটন আি লিটাইতেি োমজ 

অখন কুনু িফাি নাই। ইিা আল-েসীি লমগ বেবশ যাওয়ায় িুেিা হকলউ 
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লিা এক অইমগমিা।  92 িুেিা লযিলা আল-েসীি জন অইমগমিা, লি লিা 

ইব্াবহেি আওলােও অইমিা, আি আল্ায় ইব্াবহেমি লযিা বেিা কবি 

ওয়াো কিিলা, িুেিাও অিাি ভাবগ িবনমগমিা।

4 
 আবে িুজাইিাে িাইিাে, িাফি হকল ধন-িাোনাি আওলােি 

এখবিয়াি থাকমলও, লহ যিবেন নািাবলক িয় অিবেন আওলাে 

আি গুলােি োমজ কুনু িফাি বেমল না। 2 িাি িামফ লয সেয়ি কথা 

অবিয়ি কবি যাইন, অিবেন লহ িাি েুিববি িা বজম্মাোিি আওিায় িইমি 

অয়। 3 অউ লাখান আেিাও লযিলা নািাবলক আিলাে, হউ সেয় দুবনয়াি 

নানান িাল-িলনি গুলাে আিলাে। 4 অইমল সেয় পুিা অইয়া হািমল, 

আল্ায় িান খাি োয়াি জনমি লিবজলা। িাইন একজন লনক আওিিি 

লপমটা জনে লইয়া, শবিয়িি হুকুে-আহকাে োবফক বজমন্বগ কাটাইলা। 

5 যামি শবিয়িি আওিায় থাকা োনষমি আজাে কিিা পািইন, আি 

আেিামিও আল্াি আওলাে িনাি এখবিয়াি লেইন। 6 এিোয় িুেিা 

আল্াি আওলাে িবন যাওয়ায় িুেিাি বেমলা িসি কিাি লাবগ, আল্ায় 

িান খাি োয়াি জনি রুহমি লিবজিইন। িুেিাি বেলি অউ রুমহ লিা 

আল্া পাকমি আবিা কইয়া ডাকইন। 7 গবিমকউ িুেিা গুলাে িইমিা 

না, আওলাে িবনমগমিা; আি আওলােমি আল্ায় লযিা লেওয়াি ওয়াো 

কিবিলা, অখন িুেিা এওিাি োবলকানাও পাইমিা।

ইোমন েজিুি আি খাবট অও

8 আমগ িুেিা লযিলা আল্া পাকমি বিনিায় না, হউ সেয় িুেিা 

লযিাি গুলাবে কিিায়, ইগুইন লিা আসমল কুনু লেিিাউ নায়। 9 অইমল 

অখন লিা আল্ামি বিনমিা; আসমল আল্ায়উ িান বনজি পবিিয় বেিইন। 

লি িুেিা বকলা বহিিাি দুবনয়াবি হউ কেজুি আি িাবিল িাল-িলনি 

িায় বফবিবযিায়? আিকিাি অিাি গুলাে িনিায় িাইিায় বন?  01 িুেিা 

বহিিাি অেুক আি িেুক বেন, োস, বিিু আি িিিমি োনিায়।  11 এিোয় 

আোি ডি কমিি, িুেিাি িমল আোি অমিা লেনি বন োবট অইযায়।

 21 ও ভাই অকল, আবে িুেিামি বেনি কবিয়াি, আবে লযলা িুেিাি 

লাখান অইমগবি, িুেিাও অলা আোি লাখান অও। িুেিা লিা অিবেন 

আোি কুনু লখবি কিমিা না।  31 িুেিাি জানা আমি, আোি শবিমলা 
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লিোি অওয়ায়, আবে িুেিাি লগমি পয়লা িাি খুশ-খিবি িিবলগি 

সুমযাগ পাইিলাে।  41 আোি লিোিি োয় িুেিাি কষ্ অইমলও, িুেিা 

লিা বঘন িা এলা কবিয়া আোমি ফালাইমিা না। িিং আল্াি কুনু বফবি্া 

িা ইিা আল-েসীমি লযলাখান কিুল কিিায়, অউ লাখান আোমিও কিুল 

কিমিা।  51 অইমল অখন িুেিাি বেলি বহ এশবক লগল কুয়াই? আবে লিা 

িুেিাি লিয়াপামি অখানউ কইিাে পাবি, হউ সেয় পািমল িুেিা বনজি 

কইলজা খুবলয়া আোমি বেলাইলায় অমন।  61 লি িুেিাি লগমি হক কথা 

োিায়, আবে অখন দুশেন অইমগলাে বন?

 71 হুমনা, অউ লযগুইমতে িুেিাি খুজ-খিি লইিা, অগুইন লিা িে 

বনয়মি আইিা। িািা িাইন, িুেিামি আোি িায় থমন বফিাইয়া, 

িািাি আবশক িানাইিা।  81 ভালা বনয়মি অলা কিমল ফায়ো অইমলা 

অমন। অইমল আবে লযিলা িুেিাি িােমন আই, খাবল অউ সেয় নায়, 

লনক বনয়মি হি-হামেশা খুজ-খিি লওয়া ভালা।  91 ও আোি বপয়ািা 

আওলাে অকল, িুেিা যিবেন আল-েসীি লাখান না িনমিা, অিবেন 

আবে বহিিাি িুেিাি লাবগ হুরুিা পয়োি বিষি লাখান িটফট কিিাে। 

 02 আোি েমন িাি, অউ পয়গাে ললখা িাে বেয়া অখনউ আবে বনমজ 

িুেিাি লগমি আইয়া, িান্া োথায় িািবিি কিিাে। লি িুেিামি লইয়া 

বকিা কিিাে কুতো িুজিাে না।

বিবি িায়িা আি িাবন্ হামজিা থাবক িাবলে

 12 িুেিা লযিা েুিাি শবিয়িি গুলাবে কিিায় িাও, িুেিা কওিাইন, 

শবিয়মি লযিা কয় ইিা িুেিাি কামনা হাোয় না বন?  22 আল্াি কালামে 

িািায়, ইব্াবহে নিীি দুই পুয়া আিলা, পয়লা পুয়া িাবন্ লিবট হামজিাি 

িিফা আি দুিিা পুয়া আসল স্াধীন বিবি িায়িাি িিফা।  32 িাবন্ লিবটি 

িিফা পুয়াি জনে অইবিল দুবনয়াি বনয়মে, অইমল আসল স্াধীন বিবিি 

পুয়াি জনে অইবিল আল্া পাকি ওয়াোয় কুেিবি িমল।

 42 ই োিি োবন অইমলা, অউ দুই লিবট অইলা দুইটা বনয়ে। এক 

বনয়ে িুি পাড় থমন আইমি, ইটায় িাি লখজেি কিিা োনষমি গুলাবেি 

পমথ টামন; এইন অইলা িাবন্ হামজিা।  52 অউ হামজিা োবন আিি লেশি 

িুি পাড়। আি হামজিা অইলা অউ জগিি লজরুজামলে টাউনি এক 
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নেুনা, লজরুজামলে টাউমন লিা িাি পুয়া-পুবড়নমি লইয়া িাবন্ িনমি। 

 62 অইমল আিোবন লয লজরুজামলে, এইন লিা স্াধীন; এইনউ আেিাি 

ো।  72 আিোবন বকিামি কয়, “ও বনআওলাবে লিবট, যাি কুনু হুরুিা 

অইমি না, িুবে খুবশি গজল গাও। হুরুিা পয়োি বিমষ যামি ধিমি না, 

িুবে গলা ফাটাইয়া জুমি জুমি গজল গাও। জাোইি ঘিি িউি িাইমিও, 

যাি লকউ নাই িাইি িউি লিবশ আওলাে অইিা।”

 82 ভাই অকল, এিোয়উ িুেিাি জনে অইমি আল্াি ওয়াোি 

ইসহাকি লাখান।  92 অইমল হউ সেয় দুবনয়াি বনয়মে যাি জনে অইবিল, 

লহ জুলুে কিমিা অউ জনমি, লযইন জনে লইিইন আল্াি পাক রুহি িমল; 

আি অখনও অউলা জুলুে অি।  03 এিোয় লেমখা, আল্াি কালামে কয়, 

“িাবন্মি আি িাইি পুয়ামি িাবড় থমন লখোই লেও; িাবন্ি িিফা পুয়ায় 

কুনুেমতেউ আসল বিবিি পুয়াি লমগ, ধন-িাোনাি িাট পাইমিা নায়।” 

 13 লি ও ভাই অকল, অউ আয়ামি িুজা যায়, আেিা িাবন্ি আওলাে 

নায়, আেিা লিা আসল স্াধীন বিবিি ঘিি আওলাে।

েুবেন অকলি স্াধীনিা

5 
 ও েুবেন অকল, আল-েসীময় আেিামি স্াধীন কিিইন, স্াধীন 

হালমি িওয়াি লাবগ। এিোয় িুেিাি স্াধীনিামি ধবিয়া িামখা, 

গুলাবেি লাগাে আি বফবন্ও না।

2 হুমনা, আবে পাউলুমি িুেিামি কইিাে, িুেিা যুবে অখনও 

েিলোবন কাে কিাও, লি আল-েসীি কুনু োেউ লিা িুেিাি লগমি 

নাই। 3 আবে হকলি লগমি বহিিাি অখান কইিাে, লয জনমি েিলোবন 

কিাইল অয়, িাি উপমি ফিজ অইযায় শবিয়িি িাোে হুকুে-আহকাে 

োনা। 4 িুেিা যািা শবিয়ি আেল কবিয়া েীনোি িনিায় িাইিায়, 

িুেিা লিা আল-েসীি লগি থমন আলগ অইমগমিা, আল্াি িহেি থমন 

হবিমগমিা। 5 অইমল আেিামি েীনোি কইয়া কিুল কিা অইমিা, 

ইোমন অউ বনিয়িা পাইয়া পাক রুহি িমল আেিা িাি িাইিাে। 

6 ইিা আল-েসীি উম্মি িবনয়া হািমল েিলোবন কাে কিাইমলও 

লযিা, না কিাইমলও অিা। িিং েহবিিি োজবে লয ইোন জাইি অয়, 

অউ ইোনউ অইমলা আসল।
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7 িুেিা লিা ভালা পমথ িলাি আিলায়; লি অউ হক পমথ িলমি 

িুেিামি লখবগময় িাধা বেল? 8 হুমনা, িুেিা অখন লয েিিাে োনিায়, 

লয আল্ায় িুেিামি পিন্ কবি আনিইন, ই েিিাে লিা িান িািাইল পথ 

নায়। 9 জামনা বন, এক ফুটা লিনায় এক িালবি দুধমি িিিাে কবিলায়। 

 01 লি িুেিাি লিয়াপামি আবে োবলকি েিিামিা অউ ভিসা কবি, িুেিা 

দুিিা কুনু েিিামো যাইিায় নায়। অইমল লযবগময় িুেিামি িািাি, লহ 

লয-উ অয় না লকমন, িাি পাওনা সাজা লহ পাইমিা।

 11 ও ভাই অকল, আবে যুবে অখনও অখান কই, োনমষ েিলোবন 

কাে কিাবন জরুি, লি আোি উপমি লকমন অখনও জুলুে অি? লি দুখ-

কষ্ি সবলিি উপমি আল-েসীি েউিি কথা হুনমল লযিায় েুখ লুকাইন, 

িািাি েুখ লুকাবন লিা িন্ অইমগমলা অমন।  21 এিোয় আবে িাইিাে, 

িুেিাি বেমলা লযিায় গন্মগাল লাগাইিইন, অগুইমতে িািাি আ্া নফি 

কাবটয়া ফালাই লেউক।

গুনাি গুলাবে িামড়া, পাক রুমহ খাবট অও

 31 ও ভাই অকল, আল্ায় িুেিামি পিন্ কবিয়া আনিইন আজাে 

অওয়াি লাবগ। অইমল আজাে িবনয়া িুেিাি বেলি গুনাি খাইশ পুিাবনি 

লাবগও না, িিং বেলি েহবিমি এমক-অইন্যি লখজেি কমিা।  41 কািন 

আ্া শবিয়িমিউ এখামনা কবিয়া কওয়া অইমি, “িুোি আবি-ফবিমি 

বনজি লাখান োয়া কবিও।”  51 অইমল িুেিা যুবে এমক-অইমন্য কাইজ্া-

ফসাে আি লিশা-লিবশ কমিা, লি হুবশয়াি অইযাও! ইিা কিমল লিা িুেিা 

এমক-অইন্যমি বিনাশ কবিবলিায়।

 61 হুমনা, আবে িুেিামি কইিাে, পাক রুহি িমল বজমন্বগ কাটাও, লিউ 

বেলি অউ খাইশ বেটাবনি বখয়াল অইমিা নায়।  71 অউ খাইমশ লযিা কয়, 

ইিা লিা পাক রুহি বিপমষি, আি পাক রুমহ লযিা কইন ইিা িে খাইশি 

বিপমষি। িে খাইশ আি পাক রুহ এিা এমক-অইন্যি বিরুবধ, এিোয় লনক 

কােি বনয়ি কবিয়াও িুেিা ইিা পুিা কমিা না।  81 আি িুেিা যুবে পাক 

রুহি িমল বজমন্বগ কাটাও, লি িুেিা শবিয়িি গুলাে নায়।

 91 বেলি িে খাইশি কাে-কাজ লিা খুলামেলাউ বিনা যায়, ইিা 

অইমলাবগ বজনা, নাপাবক, িেোইবশ,  02 লেিিা পুজা, যাদু-টুনা, দুশেবন, 
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কাইজ্া-ফসাে, ললাভ-লালি, গুিা, বনজ-েিলবি, অবেল, েলােবল, 

 12 ইংসা, োিলাবে, হহ-হুল্া কবি িজ্াবি কিা, আি অউ নেুনাি আমিা 

িউি কাে। লি আবে আমগ লযলা হুবশয়াি কিিলাে, অখন বহিিাি অউলা 

কইিাে, বেলি অউ িে খাইশি গুলাবে লযিা কমি, আল্াি িােশাইি 

িািাি কুনু িাই নাই।

 22 অইমল পাক রুমহ িলা বজমন্বগি ফল অইমলা েহবিি, খুবশ-িাবস, 

শাবতে, িিি কিা, েয়ালু ভাি, ভালা-োনবষ কিা, হক-হালাবল িওয়া, 

 32 নিে অওয়া আি বনজমি সােলাইয়া িাখা। অউ লনক কােি বিরুবধ 

কুনুজাি আইন নাই।  42 আি ইিা আল-েসীি আপন উম্মমি লিা, যািবযি 

বিপুমি, বেলি হকল িে খাইশ সুদ্া ইিা আল-েসীি সবলমিা কয়িি 

বেলাইমি।  52 অখন আেিা যুবে এবকন কবি পাক রুহি জবিয়ায় নয়া 

বজমন্বগ পাইবি, লি আও, আেিা পাক রুহি বজম্মায় বজমন্বগ কাটাই। 

 62 আেিা লিহুো িড়াই-লিটাবগবি িাে লেই, এমক-অইন্যমি িািাবন আি 

ইংসা-ইংবস এমক্কমি িাবড় লেই।

এমক-অইন্যি আিান কিা

6 
 ও ভাই অকল, জোিি লকউ যুবে আখিা কুনু গুনাি ফামন্া 

পবড়যায়, লি িুেিা লযিা পাক রুমহ বজমন্বগ কাটাইিায়, িুেিা 

িামি িুবলয়া আবনও। আি খুি নিে বেমল ই কাে কবিও, বনজি লিয়াপামিও 

হুবশয়াি িইও, যামি বনমজও ফামন্া না পমড়া। 2 িুেিা এমক-অইন্যি ভাি 

িও, লিউ আল-েসীি বনয়ে পুিাপুি োনা অইমিা। 3 কুতো না িবনয়াও 

লয োনমষ বনজি িড়াই-িাহাদুবি লেখায়, লহ লিা বনমজউ বনজমি টগায়। 

4 লি পিমিক োনমষ যািবযি আেল-খাইিলি পবিষিা কিউক। লিউ 

অইন্যি লমগ বনজি িুলনা না কবিয়া, িাি বনজি কােি লাবগ িড়াই 

কিমিা পািমিা। 5 পিমিক জমনউ বনজি গাইট বনমজ িও।

6 হুমনা, লয জনমি আল্াি কালাে বহকাইল অয়, লহ িাি উ্ােি 

ভালাইি লাবগ লখজেি কিউক।

7 ভাই অকল, িুেিা লি-পবথ িবনও না, আল্াি লমগ লিা িাট্া-

েশকিা িমল না। লযইন লযলা লখি কিিায়, এইন অলা ফসল পাইিায়। 

8 বেলি অউ িে খাইশমি খুশ কিাি লাবগ লখি কিমল, ই লখি থাবক 
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গজি বেলমিা। অইমল পাক রুহমি খুশ িাখাি লাবগ লখি কিমল, ই পাক 

রুহ থাবক আমখবি বজমন্বগ বেলমিা। 9 লনক কাে কিাি লাবগয়া আেিা 

যানু বনিাশ না অই। হামেশা লাবগয়া িইমল বিক সেময় এি ফসল পাইেু। 

 01 সুমযাগ পাইমলউ আেিা যানু হকল োনষি, খাি কবি আল্াি পবিিািি 

োনষি আিান কবি।

আমখবি নবিয়ি

 11 লেখিায় বন, কি লোটা-লোটা হিমফ আবে বনজি আমি িুেিাি 

লগমি ললখবি!  21 লযগুইমতে িািাি বনজি ভালা-োনবষ জাইি কিমিা িায়, 

অিায় িুেিামি েিলোবন কাে কিাবনি লাবগ িাবগে লেি। আল-েসীি 

সবলিি লাবগ যামি িািাি উপমি কুনু জুলুে না আয়, জুলুে থাবক িািাি 

লাবগ িািা ইিা কমিি।  31 হুমনা, েিলোবন কাে লযিায় কিাইিইন, 

অিায়ও লিা শবিয়িি িিমখলাফ কিইন। অইমল এিিামেও িািা িুেিামি 

েিলোবন কিাইমিা িায়, যামি িািা িড়াই কবিয়া কইমিা পামি িুেিাও 

িািাি েমলা আমিা।  41 অইমল আবে কইিাে, খাবল ইিা আল-েসীি সবলি 

িাড়া দুিিা কুনু লিয়াপামিউ আবে িড়াই কবি না। অউ সবলিি োজবেউ 

ই দুবনয়া আোি লগমি েবিমগমি, আি আবেও দুবনয়াি িখুি েবিমগবি। 

 51 এিোয় েিলোবন কাে কিাইমলও লযিা, না কিাইমলও অিা। আল-

েসীি জবিয়ায় বহিিাি নয়া পয়ো অওয়াউ অইমলা আসল লিয়াপাি। 

 61 আি অউ ইোমন লযিা বজমন্বগ কাটায়, োবন খাবট আল্াি িন্ামি 

িাইন িহে আি শাবতে োন কিউক্কা।

 71 লহশ-লেশ কইিাে, হজিি ইিাি লাবগ োইি খাইয়া কি নেুনাি 

জখে আোি বনজি শবিমলা লইয়া িক্কি বেয়াি। লি আোমি লকউ দুখ 

বেও না।

 81 ভাই অকল, আেিাি েুবনি ইিা আল-েসীি িহেি িুেিাি বেমলা 

কাইে িউক। আবেন॥ 
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