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পবিত্র ইবজিল শবিফ ১০ নম্বি বিপািা

আল-ইবফবিয়া

পবিবিবি

পবিত্র আিমাবন বিিািি অউ বিপািা আল্াি হুিুমম ললখিইন, হজিি ইিা 

আল-মসীি সাহাবি হজিি পাউলুি (িা:)। হজিি ইিায় লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি 

অনুমান ২৭ িিি িামে ইখান ললখা অইমি। আল্াি িালাম িিবলগ িিায় িাইন 

অউ সময় লজল খানাি িবদি আিলা।

ইবফি টাউমনা িসি িিিা হজিি ইিাি উম্মিমি উৎসাহ বেিাি লাবগ িাইন 

বিবিি আিামি অউ িবহফা ললখিইন। িাইন আমগ অউ টাউমনা বিন িিি িইয়া 

জমাি বিয়াি িিিইন। অন থাবি বিোয় িালা িাইন িইিলা, “মমনা িাখিা, আবম 

বিন িিি ধবিয়া িাইি বেন িউখি পাবন ফালাইয়া আপনািামি হুবশয়াি িিমি েম 

লইবি না।” (সাহাবি নামা ২০:৩১)

অউ িবহফাি মুল িয়ান অইমলা, আল্া পািি িািুবন মুনশা জাইি অওয়া। ললখমি 

িইিা, আল্াি ওয়াো িিা আল-মসীি মাজবে হউ িািুবন মুনশা অখন জাইি অইমি। 

আল-মসীময় িশবিফ আনাি আমগ খাবল িবন ইসিাইল জাবি আবিল আল্াি খাি 

প্রজা, অইমল িাইন আইয়া হাবি দুবনয়াি িামাম জাবিি লমগ আল্া পািি বমলন 

ঘটাইিইন। িান বনজি জান িুিিাবন বেয়া হিলমি এি সমান অবধিাি পাওয়াি 

পথ িবি বেিইন। অউ বিপািাি মামজ পাি-পবিত্র বজমদিবগ িাটাবন আি ইিবলিি 

বিরুমধে যুধে িিাি িথাও জানাইল অইমি।

এিমামজ আমি,

(ি) িালাম, লোয়া আি শুিবিয়া .......................................১.রুকু

(খ) হজিি ইিাি উবিলায় আল্াি নয়া প্রজা ...................... ২-৩.রুকু

(গ) আল্াি নুমি নয়া বজমদিবগ িাটাও ..................... ৪:১-৬:৯.আয়াত

(ঘ) আল্াই আবিয়ািবে ইিবলিি লমগ যুধে িমিা .................. ৬:৯-২৪
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1 
 আবম পাউলুি, আল্া পািি মবজজি মাবফি হজিি ইিা আল-মসীি 

এিজন সাহাবি। ইবফি টাউনি মামজ আল-মসীি িবিিাি পাি 

িদিা আি মুবমন অিলি লগমি আবম পাউলুমি অউ িবহফা খান ললখিাম। 

2 আমিাি গাইবি িাফ আল্া পামি আি হজিি ইিা আল-মসীময় আপনািা 

হিলি উপমি িহমি আি শাবতি নাবজল িিউক্া।

হজিি ইিা আল-মসীি মামজউ িহমি

3 আল্া পািি িাবিফ অউি, িাইনউ ইিা আল-মসীি আল্া আি 

িান গাইবি িাফ, আি অউ হজিি ইিাউ আমিাি মাবলি। আল্া পামি 

লিা আল-মসীি উবিলায় আিমানি পিমিি নমুনাি রুহাবন িহমি 

আমিামি োন িিিইন। 4 আল্া পািি েিিামিা আমিা যামি পাি-

পবিত্র আি বনখুি অইিাম পাবি, অউ বখয়ামল িাইন ই দুবনয়া পয়োি 

আমগউ, বনজি মায়া-মহব্বমি আল-মসীি উবিলায় আমিামি পিদি 

িিিইন। 5 আল্ায় িান বনজি মবজজি আি বনজি খুবশময় আমগউ বিি 

িবিয়া িাখিইন, যামি ইিা আল-মসীি উবিলায় আমিামি িান আপন 

আওলাে বহসামি িিুল িিিা। 6 আল্ায় ইিা িিিইন, যামি িান খাি 

মায়াি জন ইিাি উবিলায় আমিামি যমিা পবিমামন িহমি আি মবহমা 

োন িিিইন, অিায় িান িাবিফ অয়।

7 আল-মসীি পবিত্র িুিিাবনি উবিলায় িান লউি িেলা আমিা 

গুনাি সাজা থাবি খালাি পাইবি, আমিা অউ মাবফ পাইবি, ইিা লিা আল্া 

পািি খাি িহমি। 8 অউ িহমি লিা আল্ায় িান খাি আখল-লহিমমি 

আমিাি উপমি ঢাবলয়া বেিইন। 9 িাইন আমগ থাবি লযলাখান বখয়াল 

িিিলা, আল-মসীি মামজবে লযিা িিাি বনয়ি িিবিলা, অউ বখয়াল-

খুবশি হক্ল িািুবন লিয়াপাি িাইন আমিামি জানাইিইন।  01 িাইন লিা 

আমগউ অখান বিি িবিয়া িাখবিলা, যামি সময় পুিা অইয়া হািমল, 

িান আপন মবজজি মাবফি আিমান-জবমনি হক্লিামি এখামনা িবিয়া, 

আল-মসীি আওিায় আনিা।  11 আল্ায় িান বনজি আখল-ইনিাফ বেয়া 

বনজি মবজজি মাবফি হিল িাম িিইন। িান মুনশা মাবফি িাইন আমগউ 

লযিা বিি িবিয়া িাখবিলা, হউ মুনশা মাবফি িাইন আমিামিও পিদি 

িিিইন আল-মসীি উবিলায় িান খাি িদিা অওয়াি লাবগ।  21 এিলাবগ 
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আমিা লযিা আগ থাবিউ আল-মসীি উপমি ভিসা িিিাম, অউ আমিাি 

মাজবেউ যামি আল্াি লগৌিি-মবহমাি িাবিফ অয়, অউ বখয়ামলউ িাইন 

আমিামি পিদি িিিইন।

 31 আি আপনািাও আল্াি হি িালাম, মাবন নাজািি খুশ-খিবি 

পাইয়া আল-মসীি উপমি ইমান আনিইন। আল-মসীি উম্মি অওয়ায় 

আল্া পামি িান ওয়াো িিা পাি রুহ বেয়া আপনাইতিমি সীল-িাপ্পড় 

মািিইন।  41 লি লযিা মানষমি আল্া পামি িান বনজি সম্পে িইয়া 

ডাবিিইন, এিামি িাইন এিটা অবধিাি বেিাি ওয়াো িিিইন। এিলাবগ 

যিবেন পযজিতি এিা পুিাপুি খালাি না অইিইন, অিবেন পযজিতি অউ 

অবধিািি পয়লা বিব্ বহসামি এিামি পাি রুহ োন িিিইন। আি অউ 

হক্লিাি মাজবে আল্াি লগৌিি-মবহমাি িাবিফ অইমিা।

হজিি পাউলুিি শুিবিয়া আি মুনাজাি

 51 লি হজিি ইিাি উপমি আপনািা ইমান আনিইন আি আল্াি 

হিল িদিামিউ আপনািা মায়া-মহব্বি িিিা, অউ খিি আবম লযিলা 

হুনলাম,  61 হুনাি িাে থাবিউ, আবম আপনািাি লাবগ আল্াি েিিামিা 

শুিবিয়া আোয় িিা িুনু সময়ও িদি িিবি না। আবম লযিলা মুনাজাি 

িবি, ই সময় আপনাইতিি িথা ফাউবি না।  71 আবম আল্াি েিিামিা 

আিজ িবি, আমিাি মাবলি ইিা আল-মসীি আল্ায়, জালাল আি শান 

আলা গাইবি িামফ আপনাইতিমি রুহাবন আখল আি িুজাি লখমিা লেউক্া। 

লিউ আপনািা আমিা ভালামমতি িানমি বিনিা।  81 আবম আমিা মুনাজাি 

িবিয়াি, আপনািাি বেলি িউখ খুবল যাউি, লিউ আল্াই োওি পাইয়া 

আপনািাি বেলি মামজ লয এশবি পয়ো অইমি অিা আমিা ভালামমতি 

িুজিা। এিলমগ এওখানও িুজিা পািিা, আল্াি েিিামিা িান পাি িদিা 

অিল িমিা িড় সম্পবতি।  91 আি আমিা লযিা িান উপমি ইমান আনবি, 

আমিাি বেলি মামজ িমিা িড় শবতিময় িাম িমিি। ই শবতি অইমলা, 

িান িুেিিি মহাশবতি।  02 অউ শবতিি িমলউ িাইন আল-মসীমি মিা 

থাবি বজদিা িিিইন, আি লিমহ্ি আিমশ-আবজমমা িান ডাইনি িখমিা 

বনয়া িওয়াইিইন।  12 আিমানি হক্ল নমুনাি লখমিা, শাসন, শবতি, আি 

িাহাদুবি যািাি আমিা আমি, এিা হিলমিউ িাইন আল-মসীি িমল 

	 আল-ইফিফিয়া	 1:13	-	21	



A

514

িাখিইন। আি যামি লয নামমউ ডািা অয় না লিমন, ইিা ই জগিি 

অউি িা আমখবি জগিি অউি, হক্ল নামি উপমি ইিা আল-মসীি 

নাম।  22 আল্ায় হক্লিামিউ আল-মসীি আওিায় িাখিইন। মানষি 

মাথা লযলা িাি শবিলি িােশা, আল-মসীমি অলা জমািি মাথা, মাবন 

িােশা বহসামি িওয়াল িিিইন।  32 আি ই জমাি অইমলাবগ আল-মসীি 

শবিল। লযইন আিমান-জবমনি হক্লিামি লষালআনা পুিাপুি িিইন, 

অউ আল-মসীময় জমািমি পুিাপুি িিইন।

মিা বজমদিবগ থাবি বজিা অওয়া

2 
 িুমিা লিা গুনা আি নাফিমাবনি মামজ মিা আিলায়। 2 জগিি 

ভািি মামজ পবড়য়া িুমিাও এি সময় হউ নাফিমাবন আি গুনাি 

পমথ িলা-বফিা িিিায়। লয িে রুহ আিমানি হিল থাবি শবতি আলা 

িাজা, হউ িে রুমহ নাফিমান অিলি বভিমি িাম িমি, আি িুমিাও 

হউ িে রুহি মুবিে আিলায়। 3 আমিা হিমলউ এি সময় গুনাি স্বভািি 

গুলাম িবনয়া, অিা নাফিমান মানষি লাখান বজমদিবগ িাটাইিাম। অউ 

িে স্বভাি থাবি লয িে খাইশ আমিাি বেমলা আইমিা, আমিা অলা িাম 

িিিাম। আি অউ িাম-িাজি লাবগ হিা মানষি লাখান আমিাও আল্াি 

গজিি লাখ আিলাম।

4 অইমল আল্া পাি লিা িহমিি ভান্াি; িাইন আমিামি খুি লিবশ 

মায়া-মহব্বি িিইন। 5 এিলাবগউ নাফিমাবন িবিয়া আমিা লযিলা 

মিা বজমদিবগি মামজ হািু-ডুিু খাইিলাম, হউ সময় আল-মসীি লমগ 

িাইন আমিামি বজদিা িিলা। আল্াি িহমমি িুমিা লিহাই পাইমিা। 

6 আমিা আল-মসীি লমগ আবি, এিলাবগ আল্ায় আমিামি আল-মসীি 

লমগ বজদিা িবিয়া, িান লমগ িবি লিমহ্ি বভিমি িওয়াইিইন। 7 িাইন 

ইিা িিিইন, যামি িান মহা-মুল্যিান িহমি অিল যুমগ যুমগ বিিিাল 

লেখাইিা পািইন। আল-মসীি উবিলায় িাইন আমিামি লয েয়া িিিইন, 

অউ েয়াি মাজবে িান ই িহমিি িথা জাইি অইমি। 8 আল্াি িহমমি 

ইমান আনায় িুমিা নাজাি পাইমিা। ইিা িুমিাি বনজি িুনু আমলি ফল 

নায়, খাবল আল্াি লেওয়া োন। 9 ইিা লিা িুনু লনি িামি িেলা নায়, 

যামি লিউ িুনু লাখান িড়াই িিমিা না পামি।  01 আমিা লিা আল্া পািি 
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আিি পয়ো। িাইন আল-মসীি উম্মি বহসামি আমিামি বহিিাি নয়া 

িবি পয়ো িিিইন, যামি আমিা লনি িাম িবি। অউ লনি িাম িাইন 

আমগ থাবিউ বিি িবিয়া িাখবিলা যামি আমিা অলা বজমদিবগ িাটাই।

হজিি ইিাি হিল উম্মি এি

 11 জন্মগি ভামি িুমিা অইলায় বিধমজিী জাবিি মানুষ। মানষি আি 

বেয়া যািামি শবিমলা মিলমাবন িিাইল অইমি, এিা িইিা, িুমিা িুমল 

মিলমাবন িিাইমিা না।  21 লি মমনা িাবখও, আমগ লিা িুমিা আল-মসীি 

লগি থাবি হিাইল আিলায়; িুমিা আিলায় আল্াি পিদি িিা িবন 

ইসিাইলি িাইিি মানুষ। আল্ায় িবন ইসিাইলি লমগ বমলনি যমিা লাখান 

উবিলাি ওয়াো িিিইন, ইিাি লমগ িুমিাি লিা িুনু সম্পিজি আবিল না। 

িুমিাি িুনু আশাও আবিল না; িুমিা আিলায় ই দুবনয়াি আল্া িাড়া 

জাবি।  31 এি িথায়, িুমিা আল্া থাবি দুিই আিলায়। অইমল অখন 

ইিা আল-মসীি উম্মি অওয়ায়, িান িুিিাবনি লউি উবিলায় িুমিামি 

আল্াি ধামিা আনা অইমি।

 41 িাইনউ আমিাি শাবতি। ইসিাইল জাবি আি বভন জাবি, হক্লমি 

িাইন এি িিিইন। ই দুইও জাবিি মামজ দুশমবনি লয ওয়াল আবিল, ই 

ওয়ালমি িাইন ভাংবগয়া িুিমাি িিিইন।  51 আি সবলিি উপমি বনজি 

িায়ামি িুিিাবন বেয়া, িাইন মুিা নিীি শবিয়িি হিল হুিুম-আহিাম 

আি আইন-িানুনি লখমিামি িাবিল িিিইন। িান ইলা িিাি িািন 

অইমলা, িাইন িাইলা, অউ দুইওিা বেয়া িান বনজি নয়া এি জাবি 

পয়ো িিিা, যামি অউ জাবিি মাজবে ই দুইও েলি মামজ শাবতি অয়। 

 61 আি িাইন িাইলা, সবলিি উপমি িান বনজি জান িুিিাবনি উবিলায়, 

অউ দুইও েলমি িাইন এখামনা িবিয়া আল্াি লমগ বমলন ঘটাইিা। 

এিলাবগ অউ দুইও েলি মামজ দুশমবনি লয ভাি আবিল, ই দুশমবনমি 

িাইন এমক্িামি বমটাই বেিইন।  71 িুমিা এি সময় আল্া থাবি দুিই 

আিলায়, আি িবন ইসিাইল অিল িািাি আিলা, অখন িাইন আইয়া 

অউ দুইও েলি লগমিউ শাবতিি খুশ-খিবি িিবলগ িিিইন।  81 এিফমল 

িান উবিলায় আমিা দুইও েল পাি রুহি মাজবে, আমিাি লিমহব্ িাফ 

আল্া পািি েিিামিা আবজি অইিাম পাবি।
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 91 এিলাবগউ িুমিা অখন িাইিি মানুষ নায়, বভন জাবিও নায়। 

িিং আল্াি খাি িদিা অিলি লমগ িুমিাও আল্াি িােশাই আি িান 

পবিিািি সেইস্য িবনমগমিা।  02 সাহাবি আি নিী অিল অইলা িান 

ঘিি খুবট, আি হজিি ইিা আল-মসী অইলা মুল ইয়ান খুবট। অউ খুবটি 

উপমিউ িুমিামি গড়া অইমি।  12 আল-মসীি লমগ জুড়া লাগায়, আ্া 

ঘিি হিল অংশ এিলমগ বমবলয়া এখান পবিত্র ঘি বিয়াি অইমি। 

 22 িুমিাও আইয়া িান লমগ জুড়া লাগমিা, মাবন িান উম্মি অইমিা, 

এিলাবগ িুমিামিও এিলমগ গবড়য়া িুলা অি, যামি পাি রুহি মাজবে 

ই ঘিি মামজ আল্াি িসি খানা অয়।

বভন জাবিি লাবগ হজিি পাউলুি

3 
 অউ িািমন আবম পাউলুমি আল্াি েিিামিা লোয়া িবিয়াি। 

আি িুমিা যািা বভন জাবি, িুমিামি ইিা আল-মসীি িবিিাি 

োওি লেওয়াি লাবগউ আবম অখন লজমলা িবদি অইবি। 2 িুমিা বনিয় 

হুনমিা, আল্ায় আমামি অউ খাি োবয়ত্ব বেিইন, িান িহমিমি আবম 

িুমিাি আমিা লপৌিাই বেিাম। 3 আল্ায় িান বনজি িািুবন মুনশা 

অবহি মাজবে আমামি জানাইিইন, আি অউ লিয়াপাি খান আবম িুমিাি 

লগমি সংমষেমপ ললখলাম। 4 ইখান পড়মল িুমিা িুজিায়, আল-মসীি 

লিয়াপামি অউ িািুবন বিষয় িুজাি লখমিা আমাি আমি। 5 ই িািুবন 

লিয়াপাি খান সাহাবি আি নিী অিলি লগমি লযলা পাি রুহি মাজবে 

অখন জাইি অি, আগি জমানাি িুনু মানষি লগমিউ ইলা জাইি অইমি 

না। 6 আি ই িািুবন লিয়াপাি অইমলা, ইবজিল শবিফি খুশ-খিবিি মাজবে 

বভন জাবি অিলও ইিা আল-মসীি লমগ এি অইয়া, িবন ইসিাইলি 

লমগ আল্াই অবধিামিা শবিি অয়, হিল এি শবিলি অংশ অয়, এিই 

ওয়াোি লোয়াি ভাবগ অয়। 7 আল্ায় িান মহা িুেিিি িমল আমামি 

িহমি োন িিিইন, আি লযলা িহমি পাইবি, অলা খুশ-খিবি িিবলগি 

োবয়ত্ব আোয় িিিাম।

8 আল্াি হক্ল িদিাি মামজ আমা থাবি হুরু আি লিউ নাই, িা-ও 

আল-মসীি লয ধনি িথা লষালআনা িুজা যায় না, অউ মুল্যিান ধনি 

খুশ-খিবি বভন জাবিি লগমি িিবলগি োবয়ত্ব আমাি উপমি বেিইন, ইটাউ 
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আল্াি িহমি। 9 আি িান িািুবন মুনশা বিলা িামমা লাগাইল যায়, 

ইখান জাইি িিাি ভািও িাইন আমাি উপমি বেিইন। লযইন আিমান-

জবমন হক্লিা পয়ো িিিইন, হউ আল্ায় অিবেন ধবিয়া ইিা িািুবন 

িাখবিলা।  01 িাইন ইিা িািুবন িাখাি িািন অইমলা, আিমানি হিল 

িাজা আি লখমিাআলা হিলি লগমি, আল্াি নানান নমুনাি আখল-লহিমি 

আল-মসীি জমািি মাজবে অখন খুলামমলা অয়।  11 িান বনজি বিিিালি 

মুনশা মাবফি ইিা অইমি, আি অউ মুনশা-মবজজি আমিাি মাবলি ইিা 

আল-মসীি মাজবে পুিা িিিইন।  21 িান লমগ শবিি অইয়া ইমানি িমল, 

িুিুি সাওস িাবখয়া আল্াি িামমন আমিা আবজি অওয়াি এখবিয়াি 

পাইবি।  31 এিলাবগ আবম িুমিামি বমনি িবিয়াি, আবম দুখ-মবিিি 

সইয্য িবিয়াি লেবখয়া িুমিা বনিাশ অইও না। ইিা লিা িুমিাি লাবগউ 

সইয্য িবিয়াি, এিলাবগ লগৌিি িমিা।

মুবমন অিলি লাবগ মুনাজাি

 41- 51 লি আিমান-জবমনি হিল জানোিমি লযইন পয়ো িিিইন, 

আবম আটু গাবড়য়া হউ িািুবন িাফি িামমন মুনাজামিা িইবি।  61 আবম 

লোয়া িবি, আল্ায় যানু িান অমশষ িুেিিি িমল িুমিামি অমন িল-

শবতি লেইন, যামি পাি রুহি মাজবে িুমিাি বেল মজিুি অয়,  71 আি 

ইমানি উবিলায় আল-মসীময় িুমিাি বেল পুিাপুি েখল িিইন। আবম 

লোয়া িবি, িুমিা যানু ইিা আল-মসীি মহব্বিি মামজ পুিাপুি ডুি বেয়া 

বথি িও।  81 লিউ হিল পাি িদিা অিলি লমগ িুমিাও িুজিায়, আল-

মসীি মহব্বিি িুনু িুল-বিনাি নাই, িুনু লশষ-সীমা নাই।  91 অউ লয 

মহব্বি পুিাপুি িুজাি অসাইধ্য, আবম লোয়া িবিয়াি, ই মহব্বিমি যানু 

িুমিা বিমনা, বিবনয়া হাবি িুমিাও আল্াই হিল নমুনাি গুনাগুন হাবিল 

িবিয়া পুিাপুি িাবমল অও।

 02 আসমল আল্াি লয িুেিবি িমল আমিাি বেলি মামজ িাম িমি, 

হউ িলি উবিলায় আমিাি বিতিা-ভািনা িা িাওয়া-পাওয়া থাবি আমিা 

িউি লিবশ িাম িাইন িিিা পািইন।  12 হজিি ইিা আল-মসীি 

মাজবেয়া আি জমািি মাজবেয়াও যুগ যুগ ধবি হি-হামমশা আল্া পািি 

িাবিফ অউি। আবমন।
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এি িইয়াও নানান িাম

4 
 আমাি মাবলি আল-মসীি লাবগ আবম লজমলা িবদি আবি। অউ 

িবদি হালমি আবম িুমিামি বমনি িবিয়াি, লয িামি লাবগ আল্ায় 

িুমিামি োওি বেিইন, িুমিা এি উপযুতি অইয়া িমলা। 2 িুমিাি 

আিাি-লিিহাি যানু পুিাপুি বমিা আি নিম অয়। পিমিমি িিি িমিা 

আি বেমলা মহব্বি িাবখয়া এমি-অইন্যমি সইয্য িমিা। 3 আল-মসীি 

লয শাবতিময় আমিামি এখামনা জুড়া লাগাইমি, হউ শাবতিি িমল পাি রুহি 

লেওয়া এিিা িষোি লাবগ বেমল-জামন লিষ্া িমিা। 4 আল্ায় িুমিামি 

িান পমথ োওি বেিইন িবিয়া িুমিাি মামজ খাবল এখান আশা আমি, 

খাবল এি শবিল আি এিজন পাি রুহ আিইন। 5 এি ইমান, এি 

িবিিািবদি আি এিজন মাবলি আিইন। 6 হিলি আল্া খাবল এিজন, 

মাবন লিমহব্ িাফ এিজনউ আিইন। িাইনউ হিলি উপমি, হিলি 

মামজ, হিলি বেমলা আিইন।

7 অইমল আল-মসীময় লযলা বিি িবিয়া িাখিইন, হউ মাবফি আমিা 

পিমিমি খাি িহমি পাইবি। 8 এিলাবগ জিুি শবিমফা ললখা আমি,

িাইন বগয়া লযিলা লিমহম্া উবিলা,

অউ সময় িবদি অিলমি িাবদিয়া টাবনয়া বনলা,

আি িান মানষমি িউি োন বেলা।

9 লি লিমহম্া বগয়া উবিলা, ই আয়াি থাবি িুজা যায় না বন, আমগ 

িাইন দুবনয়াি িমল লামবিলা।  01 আি লযইন লামবিলা, িাইন হিলিা 

পুিন িিাি লাবগ, আিমান থাবি আমিা উপমি বগয়া উবিিইন।  11 িাইন 

মানষমি অউ োন বেিইন, িয়জনমি সাহাবি, িয়জনমি নিী, িয়জনমি 

খুশ-খিবিি িিবলগ, িয়জনমি জমািি ইমাম আি উ্াে বহসামি িওয়াল 

িিিইন।  21 িাইন ইলা িিাি িািন অইমলা, আল্াি পাি িদিা অিমল 

যানু িান এিােি-িমদিবগ িিাি লাবগ জুইি অয়, আি অউ নমুনায় 

আল-মসীি শবিল, জমাি বহসামি গবড়য়া উমি।  31 িান বখয়াল অইমলা, 

আমিা হিমল যানু আল্াি খাি মায়াি জন, ইিনুল্াি উপমি ইমান আবনয়া, 
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িানমি ভালা িবি বিবনয়া এখামনা অই। আি আল-মসী লযলা হিল লাখান 

গুমন পুিাপুি ভিা, আমিাও অলা হিল গুমন পুিাপুি অইয়া িাবমল অই। 

 41 লিউ আমিা আি হুরুিাি লাখান িইিাম নায়। মানমষ শয়িাবন আখল 

খাটাইয়া লি-পমথ বনিাি লাবগ মানষমি লয ভুল িাবলম লেয়, অউ ভুল 

িাবলমম যানু আমিামি পাবনি আউলা-জাউলা লঢউি লাখান দু-বেলা না 

িানায়।  51 িিং আমিাি বেলি মহব্বমি হি মাি মাবিমু, হিল নমুনায় 

িড় অইয়া আল-মসীি লাখান অইমু। িাইনউ লিা আ্া শবিলি মাথা। 

 61 আ্া শবিল অমলা িানাইল অইমি, যামি শবিলি হিল অংগ যািবযি 

জাগাি িইয়া মুল িায়াি লমগ জুড়া লাগাইল িয়। পিমিি অংগ লযিলা 

বিি-িাি িাম িমি, অউ সময় আ্া শবিলউ মাথাি িমল িাবড়য়া উমি, 

আি মহব্বিি মাজবে বনজমি গবড়য়া িুমল।

পুিান বজমদিবগ িেলাও, নয়া অও

 71 এিলাবগ আবম আমাি মাবলিি নামম িুমিামি হুবশয়াি িবি 

বেয়াি, বভন ধমজিি মানমষ লযলা িামজ বিতিা িবিয়া বজমদিবগ িাটাইন, 

িুমিা আি ইলা বজমদিবগ িাটাইও না।  81 িািাি বেল লিা আদিাইিি 

মামজ পবড় িইমি। ইিাি বেল লগামিা, এিলাবগউ িািা আল্াি লিয়াপামি 

িুতিা বিমন না, িুতিা বিনমিা িায়ও না, এিলাবগ আল্াি লেওয়া বজমদিবগ 

থাবি িািা িউি দুিই।  91 িািাি বিমিি অসাড় অইমগমি, অিাি োয় 

হি-হামমশা নাপাবি িামি ধাদিা িমি, িািা বনজি বজমদিবগমি লাগাম 

িাড়া িে খাইশি আমিা িাবড় বেমি।

 02 অইমল িুমিা লিা আল-মসীি লিয়াপামি ইলাখান িাবলম পাইমিা 

না।  12 িুমিা বনচ্চয় িান লিয়াপামি হুনমিা, হুবনয়া িান লমগ শবিি অইয়া, 

িান মামজ লয হি আমি, অউ হিি িাবলম পাইমিা।  22 িান িাবলম অইমলা, 

বফন্নি পুিান িাপড় মানমষ লযিলা এমক্মি ফালাই লেয়, অউ লাখান িুমিাি 

বভিিি পুিান ‘আবম’মি এমক্িামি ফালাই লেও, িািন অউ ‘আবম’ি িে 

খাইমশ মানষি বজমদিবগমি িিিাে িবিলায়।  32 এি িেলা আল্া পািমি 

সুমযাগ লেও, িাইন িুমিাি বেলমি নয়া হালমি গবড়য়া িুলউক্া,  42 িান 

লেওয়া নয়া ‘আবম’মি নয়া িাপড়ি লাখান বফমদিা। অউ নয়া ‘আবম’মি 

আসল হি-পমিজগাবি আি পাি-পবিত্র িবিয়া আল্াি িুিমি গড়া অইমি।
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 52 এিলাবগ িুমিা বমিা মািা িাে লেও, এমি-অইমন্য হািা মামিা, 

িািন আমিা হিলউ এমি-অইমন্য বমবশয়া আবি।  62 িাগ-গুিা িিমলও 

ই িাগি লাবগ গুনা িবিও না, সুরুজ ডুিাি আমগউ গুিাি িথা ফাউবিলাও, 

 72 ইিবলি-শয়িানমি িুনু সুমযাগ বেও না।  82 িুমি িাি িুবি িিা িাে 

লেউি, বনজি আমি হালাল পমথ লমনি িবিয়া খানা খাউি, যামি িাি 

খাওয়া-বফদিাি িামেও গবিি-দুবখমি বেিাি লাবগ বিিু জমা িয়।

 92 িুমিাি মুখবে যানু িাে িথা না িািয়, িিং আিি জনি উপিাবি 

িাবলমি লাবগ ভালা মাি মাবিও, যামি ইিা হুবনয়া হুনিা জনি ভালাই 

অয়।  03 িুমিা আল্াি পাি রুহমি দুখ বেও না, আমখবি নাজািি আগ 

পযজিতি অউ রুহ বেয়াউ আল্ায় িুমিামি সীল-িাপ্পড় মাবিয়া থইিইন। 

 13 হিল নমুনাি বিিবতি ভাি, বমজাজ লেখাবন, িাগ-গুিা, বিল্াইয়া 

িাইজ্া িিা, গালা-গাবল, আি হিল নমুনাি ইংসা-বনদিা িুমিাি লগি 

থাবি হিাইলাও।  23 িিং িুমিা এমি-অইমন্য েয়া িমিা, অইন্যি দুমখ 

দুবখ অও, আল-মসীি মাজবে আল্ায় লযলা িুমিামি মাফ িিিইন, 

িুমিাও অলা এমি-অইন্যমি মাফ িমিা।

আল্াি নুমি নয়া বজমদিবগ িাটাও

5 
 িুমিা লিা আল্াি মায়াি আওলাে, লি পুি লযলা িাফি লাখান 

অয়, িুমিাও অলা অও। 2 আল-মসীময় লযলা আমিামি মহব্বি 

িিিইন, িুমিাও অলা মায়া-মহব্বিি পমথ িমলা। িাইন আমিামি 

িািাইিা িবি বনজি জানমি খুশিয়োি িুিিাবন বহসামি আল্াি নামম 

বিলাই বেিইন।

3 িুনু নমুনাি বজনা, নাপাবি আি ললাভ-লালিি িথা িুমিাি মামজ 

যানু না হুনা যায়, িািন ইিা িাম আল্াি পাি িদিাি লাবগ বিি নায়। 

4 আি লিহায়া-লিইজ্বিি লযিুনু মাি-িথা, আিাি-লিিহাি িা খবিবি 

িাট্া-মশিিা যানু িুমিাি মামজ না অয়, ইিায় িুমিামি মানায় না। ইিাি 

িেলা আল্াি শুিুি-গুজাি িমিা। 5 িুমিা লিা জামনাউ, বজনািুি, নাপাি 

আি লালবি মানমষ, আল্া পাি আি আল-মসীি িােশাইি মামজ িুনু 

জাগা পাইমিা নায়। ইিায় লিা এি লাখান মুবিজিপুজা িিিা। 6 হুবশয়াি 

িইও, বমিা মাি মাবিয়া লিউ যানু িুমিামি লি-পমথ না লনয়, আল্াি 
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নাফিমান িবনয়া লযিা ইিা িে িাম িমি, িািাি উপমি আল্াি গজি 

লামম। 7 িুমিা ইলাখান মানষি লমগ বমবশও না, 8 িািন িুমিা আমগ 

আদিাবিি মামজ থািমলও অখন লিা আল-মসীি উম্মি িবনয়া নুিি 

পমথা আইমিা। এিলাবগ আল্াি নুমি িাবমল জমন লযলা বজমদিবগ িাটাবন 

উবিি, িুমিা অউলা িমলা। 9 আি নুমি িলাি ফল অইমলা, পমিজগাবি, 

সিিা, হিল নমুনাি লনি িাম।  01 এিলাবগ লয িামম মাবলি খুবশ অইন, 

িুমিা যািাই িবিয়া অউ িাম িমিা।  11 আদিাইি জগিি লিফায়ো িামি 

লমগ িুনু নমুনাি সম্পিজি িাবখও না, িিং িুমিা অিাি দুষ লেখাই লেও। 

 21 মানমষ লুিাইয়া লযিা িাম িিইন, ইিা লিয়াপামি িুতিা মািাও শিম। 

 31 নুিি মাজবে দুষ লেখাইয়া বেলাইমল ইিা জাইিা অইযায়,  41 িািন 

অউ নুমিউ হিলিা জাইি িমি। এিলাবগ বিমল্খ আমি,

ও ঘুমি মানুষ, হজাগ অও,

মিা থাবি বজিা অও,

লিউ আল-মসীি নুমি,

নুিাবন িবিিা িুমামি।

 51 িমুিা বিতিা-ভািনা িবি লেমখা, িমুিাি িাল-িলন বিলাখান। লিআখলি 

লাখান না িবলয়া, আখলোিি লাখান িমলা।  61 লনি িাম িিাি লয সমুযাগ 

িমুিাি আমিা আমি, ইিা লষালআনা িামমা লাগাও, জামনা লিা অখনিুি 

জমানা খািাপ।  71 এিলাবগউ িইিাম, িমুিা লিআখল িবনও না, িিং 

মাবলিি মবজজিমি িমুজা।  81 মেি বনশায় টাল অইও না, ইিায় বজমদিবগ 

নষ্ িবিলায়। িিং পিুাপিু পাি রুহি িমশ িও,  91 িমুিা হামে, িাওয়াবল 

আি পবিত্র জিিু শবিফি গজল গাইয়া এমি-অইমন্য িািবিি িমিা; িমুিাি 

বেলি বভিমি মাবলিি নামম গজল গাও।  02 হামমশা হিল লিয়াপামি আমিাি 

মাবলি ইিা আল-মসীি নামম লিমহব্ িাফ আল্াি শিুবিয়া আোয় িমিা।

জামাই-িউি লিয়াপামি িাবলম

 12 আল-মসীি ইজ্ি আি ডমি িুমিা এমি-অইন্যমি বেল থাবি 

মাইন্য িমিা।  22 িুমিা লযিা িউ অইমিা, িুমিা লযলা মাবলি ইিামি 
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মাইন্য িমিা, অউ লাখান যািবযি জামাইমি মাইন্য িমিা।  32 িািন 

আল-মসী লযলা জমািি, মাবন িান শবিলি মাথা, জামাইও অলা িউি 

মাথা। আসমল আল-মসীউ অউ আ্া শবিলি িিামনআলা।  42 আি জমাি 

লযলা আল-মসীি বজম্মায় আমি, অউলা িউ অিলও হিল লিয়াপামি 

জামাইি বজম্মায় িওয়া উবিি।

 52 িুমিা লযিা জামাই অইমিা, হুমনা, আল-মসীময় লযলা জমািমি 

মহব্বি িিিইন, বিি অলাখান িুমিাও যািবযি িউমি মহব্বি িবিও। 

িাইন লিা জমািি লাবগ িান বনজি জান িুিিাবন বেিইন।  62 িান বখয়াল 

অইমলা, িাইন জমািমি পবিত্র িিাি লাবগ, িান িালামি মাজবে মানষমি 

িবিিাি লগািল িিাইয়া,  72 নুিি মবহমায় বনজি িামমন আবজি িিা। 

অউ সময় জমািি মামজ িুনু িলংিি োগ, খুি িা ইলা িুতিাউ িইমিা 

নায়, ইিা পাি-পবিত্র আি বনখুি অইমিা।  82 এিলাবগ জামাইময় িাি 

বনজি শবিলমি লযলা মায়া িমি, বিি িাি িউমিও অউলা মায়া িিা 

ফিজ। বনজি িউমি মায়া িিাি মাবন অইমলা, বনজি শবিলমি মায়া 

িিা।  92 লিউ লিা িুনু সময় িাি বনজি শবিলমি বঘন্নায় না, হিমলউ 

যািবযি শবিলি ভিন-লপাষন িমি। এমক্মি অউ লাখান, আল-মসীময়ও 

িান জমািি ভিন-লপাষন যুগাইন।  03 িািন আমিা িান শবিলি অংগ। 

 13 আল্াি িালামমা ললখা আমি, “এিলাবগউ লিটাইমতি মা-িাফমি িাবড়য়া 

িউি লমগ থািিা, িািা দুইওজন এি শবিল অইিা।”  23 ইখান অইমলা 

িউি িড় িািুবন লিয়াপাি, আসমল আবম লিা আল-মসী আি িান জমািি 

লিয়াপামি িইিাম।  33 যাই অউি, িুমিা হিমলউ যািবযি িউমি বনজি 

লাখান মহব্বি িবিও, আি িউ অিমলও যািবযি জামাইমি ইজ্ি িিা 

জরুি।

মা-িাফ আি আওলােি লিয়াপামি িাবলম

6 
 ও আওলাে অিল, মাবলিি মবজজি মাবফি িুমিাি মা-িাফি িথা 

মমিা িবলও, আি অলা িলাটাউ লিা উবিি। 2 আল্াি িালামি 

পয়লা হুিুম, লয হুিুমি লমগ পুরুস্ািি ওয়াো আমি, ইটা অইমলা, 

“িুমাি মা-িাফমি ইজ্ি িবিও। 3 লিউ িুমাি ভালাই অইমিা, আি 

ই দুবনয়াি িুমাি হায়াবি িাবড়মিা।” 4 লি িুমিা লযিা হুরুিাি িাফ 
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অইমিা, িুমিাও বনজি আওলােমি িািাইও না, িিং মাবলিি িাবলম 

আি শৃংখলাি মাজবে িািামি মানুষ িানাও।

গুলাম আি মুবনিি লাবগ িাবলম

5 িুমিা লযিা গুলাম, িুমিা আল-মসীি লযলা িাইধ্য, অউলা ডি 

আি িাবজমম বেমল-জামন িুমিাি জগিি মুবনি অিলি িাইধ্য িইও। 

6 খাবল মানষমি খুবশ িিাি বনয়মি মুবনিি িামমন িাইধ্য িইও না, 

িিং আল-মসীি গুলাম বহসামি বেমল-জামন আল্াি মবজজি মাবফি িলিায় 

িবিয়া িুমিাি মুবনিি িাইধ্য িইও। 7 িুমিা ইখান মমনা িবিও না লয, 

িুমিা মানষি লখজমি িিিায়, িিং আিমাবন মাবলিি লখজমি িিিায় 

মমনা িবিয়া, জগিি মুবনিি লখজমমিা বখয়াবল অও। 8 মমনা িাবখও, 

মাবলিি লগি থাবি পিমিি মানমষ যািবযি লনি িামি পুরুস্াি পাইমিা, 

লহ গুলাম অউি িা আজাে অউি।

9 িুমিা লযিা মুবনি, িুমিাও িুমিাি গুলাম অিলি লমগ অউলা 

ভালা লিিহাি িমিা। িািামি ডি লেখাবন িাে লেও, িািন িুমিা লিা 

জামনা, িািা িা িুমিা হিলিউ মাবলি এিজন, িাইন লিমহম্া আিইন; 

িান নজমিা হিলউ সমান।

আল্াই আবিয়ািবে ইিবলিি লমগ যুধে িমিা

 01 লহশ-লমশ িইিাম, িুমিা আিমাবন মাবলিি লমগ বমবলয়া িইয়া 

িান িুেিবি িমল িলআলা অও।  11 যুধেি লাবগ আল্াি লেওয়া হিল 

নমুনাি আবিয়াি লাগাও, লিউ ইিবলিি সি িল-িিুবিি বিরুমধে মজিুি 

অইয়া উিাইিায় পািিায়।  21 আমিাি অউ যুধে লিা িুনু মানষি লমগ 

নায়, ইিা অইমলা আদিাইি জগিি হিল িাজা আি িাি লখমিাআলা 

অিলি বিরুমধে, আদিাইি জগিি শবতিআলা িে রুহ অিলি বিরুমধে, 

আি আিমানি ইিবলি-শয়িান েলি বিরুমধে।  31 লি অউ যুধেি লাবগ 

িুমিা আল্াি লেওয়া হিল নমুনাি আবিয়াি বফবদিলাও, যামি ইিবলমি 

লযিলা হামলা িিমিা অউ সময় মজিুি অইয়া উিাইিায় পামিা, আি 

লহশ-লমশ বথি িইিায় পামিা।  41 এিলাবগ আল্াই হবিিবিি লিল্ট িমমিা 
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িামদিা, আি িুি িািাবনি লাবগ পমিজগাবিি আমল বেয়া িুি গুবিয়া 

িামখা,  51 বসপাই অিলি লাখান দুইও পাওময়া জুিা লাগাও, যামি 

শাবতিি খুশ-খিবি িিবলগি লাবগ জুইি থািিায় পামিা।  61 আি বসপাই 

অিমল বনজমি িািাবনি লাবগ লয ঢালা লিিহাি িমি, অউলা হিল সময় 

িুমিা ইমানি ঢালা আমিা লও, অউ ঢালা বেয়া ইিবলিি হিল জালাইল 

িীি বনভাইিায় পািিায়।  71 মাথামি িািাবনি লাবগ আল্াি লেওয়া নাজাি 

বসপাইি লিপি লাখান বফবদিলাও। আি পাি রুহি িমলায়াি মাবন, আল্াি 

িালামমি মজিুি িবি ধমিা।

 81 পাি রুহি িমল বেমল-জামন হি-হামমশা মুনাজাি িমিা। এিলাবগ 

হজাগ িইয়া হিল পাি িদিা অিলি লাবগ সি সময় মুনাজাি িিাি 

িইও।  91 আমাি লাবগও লোয়া িবিও, আবম িথা মািাি িালা যানু 

আল্ায় আমাি মুখি িুবল যুগাই লেইন, যামি িিবলগ িিাি সময় আবম 

সাওস খাটাইয়া খুশ-খিবিি আসল িািুবন লভে মানষমি িুজাইিাম 

পাবি।  02 অউ খুশ-খিবি িিবলগি লাবগ লুয়াি লিইনবে িাদিা হালমিও 

আবম আল-মসীি নাইি বহসামি িাম িিিাম। লি লজলি মামজ িইয়া 

লযলাখান সাওস খাটাইয়া িিবলগ িিা জরুি, লোয়া িবিও, আবম যামি 

অলা িিিাম পাবি।

বিোবয় লোয়া

 12 আমাি হাল-হবিিি বিলাখান আি আমাি বেন-িাল বিলা যাি, 

ইিা আমাি মায়াি দু্ িুবখি ভাইি লগি থাবি হুনিায়। এইন আমিাি 

মাবলিি হি-হালাল লখজমিিাবি।  22 আবম িানমি িুমিাি লগমি 

পািাইলাম, িুমিা িান মুখ থাবি আমিাি খিিা-খিি হুনিায়, িাইন 

বগয়া িুমিামি উৎসাহ বেিা।

 32 আমিাি গাইবি িাফ আল্া পামি আি হজিি ইিা আল-মসীময়, 

মুবমন ভাই অিলমি শাবতি আি ইমাবন মায়া-মহব্বমি িাখউক্া।  42 আমিাি 

হজিি ইিা আল-মসীি লাবগ যািাি বেমলা খাবট মহব্বি আমি, এিা 

হিলি উপমি আল্াি িহমি নাবজল অউি। আবমন॥ 
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