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পবিত্র ইবজিল শবিফ ১৯ নম্বি বিপািা

আল-ইিিাবন

পবিবিবি

পবিত্র আিমাবন বিিািি অউ আল-ইিিাবন বিপািা ললখিইন, আল্া পািি হুিুমম 

হজিি ইিা আল-মসীি এিজন সাহাবিমে। হজিি ইিাে লিমহম্া িশবিফ লনওোি 

অনুমান ৩০-৩৫ িিি িামে অউ বিপািা ললখা অইমি। হজিি মুিাি (আ:) উম্মি 

ইহুবে ধম্মি লেিা মানমে হজিি ইিাি িবিিা িিুল িিবিলা, িািা নানান নমুনাি 

বিপমো পড়লা, অউ বিপেি লাবি িািাি মাজি লিউ লিউ বহিিাি পুিানা ধম্মি 

বফবিো োইিাবি িাইিইন, এিামি উত্সাহ বেিাি লাবি অউ বিপািা ললখা অইমি।

আমিা জাবন, দুবনোি হিল ধম্মি এিােি খানাি মামজ এিটা খাি পবিত্র জািা 

িা লহমিম শবিফ থামি, এি বিিমি সাধািন এিােিিাবি হামাবন বনমেধ। অিা থাবি 

আমিা িুবজ, ধম্ম মাবনো আল্াি ধামিা োইিাি উপাে নাই, িুনুমমতেউ আল্াি খাি 

বেোি বমমল না। িান বেোি বমমল খাবল হজিি ইিা আল-মসীি উবিলাে; লেলা ই 

বিপািাি ৯ রুিু ২৪ আোমিা আমি, “আল-মসী লিা মানেি আিি িানাইল িুনু 

পাি জািাি হামাইিইন না, িাইন খাবল আসল লিমহম্া হামাইিইন, োমি আমিাি 

নাজািি লাবি আল্াি িামমন অখন আবজি অইিা পািইন।” আি ১০ রুিু ১৯ আোমিা 

আমি, “এিলাবিউ ও িাই অিল, হজিি ইিা আল-মসীি লউি জবিোে, আমিা 

লিমহব্ খাি পাি জািাি হামাবনি সাওস পাইবি।”

এিমামজ আমি,

(ি) নিী আি বফবি্া অিল থাবি ইিা আল-মসী মহান ............... ১-২.রুকু

(খ) আল-মসীি জবিোেউ আল্াি লেওো আিাম ............ ৩:১-৪:১২.আয়াত

(ি) হিল িুিিাবন থাবি আল-মসীি িুিিাবন মহান .................৪:১৩-৭:২৮

(ঘ) আল্াি লমি বমলনি নো আি বিিিাবলন উবিলা ................. ৮-১০.রুকু

(ঙ) ইমাবন িুজুি্মান আি আল-মসীি িাে িাইো িামমনবে লেৌড়াই ... ১১-১৩.রুকু
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নিী আি বফবি্া অিল থাবি ইিা আল-মসী মহান 

(১:১-২:১৮)

হজিি ইিা আল-মসীউ িবলমািুল্া

1 
 আল্া পামি আিি জমানাি নানান নমুনাে নিী অিলি 

মাজবেো আমিাি মে-মুিববি অিলি লিমি টুিিা-টুিিা 

িবি অবহ লিবজিইন, 2 অইমল অখন আমখবি জমানাি আইো 

িাইন অবহমি মানুে িুিমি সিাসবি লিবজিইন। অউ মানুে অইলা 

আল্াি খাি মাোি পুিি লাখান, এন নামউ িবলমািুল্া, মাবন 

আল্াি অবহ। অউ মাোি পুি িবলমািুল্াি আমিাউ িাইন হক্কলিাি 

মাবলিানা বেলাইিইন, এন উবিলাে আিমান-জবমন আি হক্কলিা 

পেো অইমি। 3 এইনউ অইলা আল্াি শান-িজবল্ি নুি, িান 

মাজবেোউ আল্া পামি বনজমি জাইি িিিইন। অউ মাোি পুি 

িবলমািুল্াি হুিুমি িমল, িামাম জিিি হক্কলিা িমল। িাইন 

দুবনোি মানেি িুনামি ধইো িাফ িবিো, আিমশ-আবজমমা আল্াি 

ডাইনি িখমিা িশবিফ িাখিইন।

বফবি্া অিল থাবি হজিি ইিা মহান

4 ইিা লেবখো আমিা িুবজ, আল্াে িানমি বফবি্া অিল থাবি 

আমিা লিবশ মিিুিা আলা নাম বেিইন, আি লেলা নাম অউলা ইজ্জিও 

োন িিিইন। 5 আল্াে িুনুবেন িুনু বফবি্ামি ইলা িথা িইিইন না,

িুবম লিা আমাি পুি,

আইজ আবমউ িুমাি িাফি লাখান অইলাম।

িা,

আবমউ িাি িাফি লাখান অইমু

আি লহ অইমিা আমাি পুি।
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6 িাইন লেিলা িান খাি পিধান পুিমি দুবনোি লিবজলা, অউ সমে 

বফবি্া অিলমি হুিুম বেলা,

ও বফবি্া অিল, িুমিা এনমি সইজো িমিা।

7 আল্াে বফবি্া অিলি লিোপামি িইিা,

বফবি্া অিলমি িাইন হাওোি নমুনাে পেো িিিইন,

বনজি খাবেম অিলমি আিুবনি ফুলবিি লাখান িানাইিইন।

8 অইমল অউ পুিি লিোপামি িাইন িইিা,

ইো-এলাবহ, িুমাি িখি হি-হামমশা িওোল িইমিা,

িুমাি ইনিাফউ অইমলা হি ইনিাফ,

 9 িুবম নাফিমাবনমি বঘন্াও আি েীনোবিমি িালা পাও,

এিলাবি আল্ােও, িুমাি আল্াে িুমামি লখলাফবি বেিইন,

িুমামি ইজ্জবি িবে োন িিিইন,

িুমাি িাই-বিিােি থাবিও

িুমামি িউি লিবশ খুবশ বেিইন।

 01 আল্াে আমিা িইিা,

ও মাবলি, িুবমউ পেলা দুবনোি ইোন খুবট িাবড়মিা,

আিমান অিলও িুমাি আমি পেো িিমি।

  11 ইিা হক্কলিা বিনাশ অইবেমিা,

অইমল িুবম লিা হামমশা িওোল িইিাে।

ইিা িাপড়ি লাখান পুিান অইবেমিা,

  21 িুবম ইিামি িাদ্দিি লাখান িাইজি িবিো থইিাে,

বফবদিিাি িাপড়ি লাখান ইিা হক্কলিা িেলাইিাে।

অইমল িুবম লেলা আমিা, অউলাউ িইিাে,

িুমাি হাোবি িুনুবেনউ ফুড়াইমিা নাে।
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 31 আি আল্াে িুনুবেন িুনু বফবি্ামি ইলা িথা িইিইন না,

িুমাি দুশমন অিলমি েিবেন িুমাি পাওি িলাি না ফালাই,

অমিা বেন িুবম আমাি বনজি িখিি ডাইন িালাি িও।

 41 বফবি্া অিল লিা খাবল লখজমি িিিা রুহ নাে বন? লেিা নাজাি 

হাবিল িিিা, িািাি উপিাি িিাি লাবিউ এিামি লিজা অইমি।

বখোবল অওোি লাবি হুবশোবি

2 
 লি অউ পুিি লিোপামি আমিা েিিা হুনবি, ইিা খুি বখোল 

িবিো সমজা েিিাি, আিনাে আম্ আম্ আমিা ই িাবলম 

থাবি লি-পমথ োইিামবি পাবি। 2 বফবি্াি মািফমি িািাইল িালাম 

লেিলা িাইম িইমি, আি লেিা ই িালামি উল্া িলবিল, এিাও িািাি 

পাওনা সাজা পাইমি, 3 িাইমল আল্াে িান খাি লমমহিিাবনমে আমিাি 

লাবি অখন লে নাজািি পথ বিোি িিিইন, ই পথি উল্া িলমল আমিা 

িুনু িািমু বন? অউ নাজািি িথা লিা হক্কল পেলা মাবলি ইিাে বনমজউ 

িইিইন, আি লেিা ইিা হুনবিল িািাও পুিাপুি িাফ িবিো আমিামি 

িইিইন, ইিা এমক্কিামি হািা। 4 এিাি লমি আল্াে বনমজও নানান 

বিবিমি িুেিবি আলামি, লিিামবিি িল-িাক্কিবে অউ নাজািি পমষে 

সাবষে বেিইন। আি বনজি মবজ্মমে পাি রুহি লেওো নানান বনোমি 

বিলাই বেোও সাবষে বেিইন।

দুখ-িষ্টি মাজবে হজিি ইিা নাজািি িান্াবি

5 লি আমিা লে িািুবন িােশাইি িথা িইোি, ই িােশাই লিা 

আল্াে িুনু বফবি্াি বজম্মাে িাখিইন না। 6 িিং আল্াি িালামি 

মামজ এিজমন িািাইিইন,

মানুে আিিিা বিিা লেন িুবম িািামি ইোে িমিা?

মানেি আওলােউ িা বিিা লেন িািামি লেখা-হুনা িমিা?
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 7 িুবম লিা মানেমি বফবি্া থাবি খাবল থুড়া লামাি লামাইমিা,

লিৌিি আি ইজ্জিি মালা লিা মানেমিউ োন িিমিা।

িুমাি পেো হক্কলিাি উপমি এিামি ইজ্জি বেমিা,

 8 হক্কলিাউ এিাি পাওি িলাি, এিাি আওিাে িাখমিা।

লি আল্াে হক্কলিামি এিাি আওিাে আনাে, এিাি লখমিাি িামি 

আি িুতোউ িইমি না। অইমল অখনও লিা হক্কলিামি আমিাি বনজি 

আওিাে লেখিাম না। 9 খাবল হউ ইিামি লেখিাম, িানমি বফবি্া 

অিল থাবি থুড়া লামাি লামাইল অইবিল, োমি আল্াি িহমমি 

দুবনোি িামাম মানেি জান িািাবনি লাবি, িান বনজি জান বিলাই 

লেইন। হািাউ িাইন খুি িষ্ট পাইো বনজি জান বিলাই বেো মািা 

লিিইন, এিলাবিউ লেখিাম, আল্াে িানমি অউ ইজ্জি আি লিৌিিি 

মালা বফদিাইিইন।

 01 আসমল হক্কলিাউ লিা আল্াি লাবি, িাইনউ হক্কলিা পেো 

িিিইন, আি িান বখোল অইমলা িান িউি আওলােও িান শান-মবহমাি 

িাবি অইন। এিলাবিউ িািাি নাজািি িান্াবি অউ ইিামি দুখ-িষ্ট 

বেো িাবমল িানাইিইন, োমি এন লি ধবিো এিা িান লিমি আইন। 

 11 লি লে ইিাে মানেমি পাি-িাফ িিইন আি লেিা পাি-িাফ িনইন, 

এিা হক্কলউ লিা এি আল্াি পবিিািি। অিাি োে ইিাে এিামি িাই 

িইো ডািমি িুনু শিম পাইন না।  21 িাইন িইিইন,

আবম আমাি িাইোইতেি লিমি িুমাি নাম িিবলি িিমু,

সমাজি মামজ িুমাি িাবিফ-িজল িাইমু।

 31 িাইন বহিিাি িইিইন, আবম আল্াি উপমি িিসা িিমু।

আি আিিিাি িইিইন,

লেখউক্কা, আবমও আবি আি হউ আওলাে অিলও অমনা 

আিইন,

লেিামি আল্াে আমাি আমিা সবপো বেিইন।

	 আল-ইবরানি	 2:7	-	13	



A

595

 41 আইচ্া, লি ই আওলাে অিল লিা িক্ত-মাংসি মানুে, িবিমি 

ইিা বনমজও অউলা িক্ত-মাংসি িাোে জনম লইলা। খাবল অউ িাোি 

মউিি উবিলাে, মউিি লখমিাি মাবলি হউ ইিবলিমি ঘামেল িিিা 

পািইন,  51 আি মিনি ডমি লেিা হািা বজমদিবি মউিি িুলামি লাখান 

িাটাইিা, িািামিও আজাে িিিা পািইন।  61 িাইন লিা বফবি্া অিলমি 

সাইে্য িিইন না, খাবল ইব্াবহমি আওলাে অিলমিউ সাইে্য িিিা। 

 71 ই হক্কলিা পুিাপুি আোে িিাি লাবি ইিািও জরুি আবিল, িাইন 

বনমজও অউ িাইোইতেি লমি হিল লিোপামি হমাবন অওো। হমাবন 

অইো আল্াি েিিামিা বনি্মি িিাি জুিা, বেল-েিবে পিধান ইমাম 

অইিা পািইন। ইমাম িবনো মানেি িুনাি িফিাি লাবি বনজি জান 

িুিিাবন লেইন।  81 িাইন বনমজ পবিষোি পবড়ো দুখ-িষ্ট সইে্য িিিইন, 

এিলাবিউ লেিা পবিষোি পড়ইন িািামিও িাইন সাইে্য িিিা পািইন।

আল-মসীি জবিোেউ আল্াি লেওো আিাম 

(৩:১-৪:১২)

মুিা নিী (আ:) থাবি হজিি ইিা ইজ্জবি

3 
 এিলাবি ও আমাি পাি-পমিজিাি িাই অিল, িুমিা লেিা 

লিমহব্ োওমিা শবিি অইমিা, িুমিা পিমিমিউ ইিাি িাে 

িউখ িামখা। আল্া পামি িান ই খাি খবলফামি লিবজিইন, িাইনউ লিা 

হউ পিধান ইমাম, ইখান আমিা মানবি। 2 হজিি মুিা লেলা আল্াি 

ঘি-সংসামিা বনি্মি িিাি জুিা আিলা, অউ লাখান ইিামিও লেইন 

লিবজিইন, অউ আল্াি েিিামিা িাইন আিলা বনি্মি িিাি জুিা। 3 লি 

ঘি িানাওিা মাবলমি লেলা ঘি থাবিও লিবশ ইজ্জি পাইন, অউ লাখান 

আল্াি ঘি-সংসামিা হজিি ইিােও মুিা নিী থাবি লিবশ ইজ্জি হাবিল 

িিিইন। 4 হক্কল ঘিাইনউ লিা িুনু না িুনু মানমে িানাইিইন, অইমল 

লেইন হক্কলিা িানাইিইন িাইনউ আল্া। 5 আসমল িামনি জমানাি 

লাবি লেিা িািাইল অইমিা, অিা লিোপাি জানাবনি লাবি, মুিা আিলা 

আল্াি ঘি-সংসািি িাম-িামজা বনি্মি িিাি জুিা িামলাি লাখান। 

6 অইমল আল-মসী লিা আল্াি ঘি-সংসািি বজম্মাোি বহসামি বনি্মি 
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িিাি জুিা পুিি লাখান আিলা। অখন আমিাও েুবে োিবেি বেলি 

আশা আি বহম্মি িাবখো মউি পে্মতে িাইম িই, লি লেখা োইমিা লেন, 

আমিাও আল্াি ঘি-সংসািি িাবি অইবি।

লিইমাবনি লাবি হুবশোবি

7 এিলাবিউ আল্াি পাি রুমহ িািাইিইন,

আইজ েুবে িুমিা িান আওোজ হুমনা,

 8 লি িুমিাি মে-মুিববিি লাখান,

িুমিাি বনজি বেলমি পাোন িানাইও না।

আল্াে িইিা, িািা লেলা মরুিুবমি মামজ,

আমাি বিরুমধে বিো আমামি পবিষো িিিলা,

িুমিা ইলা িবিও না।

 9 িুমিাি িাফ-োোইমতে িাবল্শ িিি ধবি

আমাি িুেিবি িাম লেখাি িামেও,

হমনা আমামি পবিষো িিিইন।

  01 এিলাবি আবম িািাি উপমি খুি লিজাি অইো িইলাম,

এিাি বেল লিা হামমশা লি-পমথ িক্কি লেি,

িািা লিা আমাি পথ বিনমলা না।

  11 লিউ আবম িুিা িবিো িিম খাইো িইিলাম,

আমাি লেওো হউ আিামি জািাি,

এিা হামাইমিা পািমিা নাে।

 21 িাইোইন অিল, হুবশোি অও! িুমিাি বেলি মামজ োনু নাফিমাবন 

আি লিইমাবন না হামাে, ইিা হামাই লিমল বজদিা আল্াি লিি থাবি বনজমি 

দুিই হিাইলাে।  31 ইিাি িেলা েমিা বেনমি আইজ িইো ডািা অে, 

অমিা বেন িুমিা এমি-অইন্যমি সাওস লেও, োমি লিউ িুনাি ফামদিা 

পবড়ো বনজি বেলমি পাোন না িানাে।  41 িািন আমিা েুবে পেলািুি 

লাখান লহশ পে্মতে ইমামন মজিুি িইো িবল, লি িুজা োইমিা আমিা 

আল-মসীি লমি শবিি অইবি।  51 থুড়া আমি িািাইল অইমি,
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আইজ েুবে িুমিা িান আওোজ হুমনা,

লি িুমিাি মে-মুিববিি লাখান,

িুমিাি বনজি বেলমি পাোন িানাইও না।

 61 আইচ্া িওিাইন, আল্াি বনজি জিানি িুবল হুনাি িামেও লখবিমে 

িান বিরুবধিা িিবিল? এিাউ নাে বন, লেিামি মুিা নিীমে বমসি থাবি 

িাি িবি আনবিলা?  71 িওিাইন, আল্াে িাবল্শ িিি ধবি িাি উপমি 

লিজাি আিলা? এিাি উপমিউ নাে বন, লেিা িুনা িিিলা আি মরুিুবমি 

মামজ লাশ অইো পড়িলা?  81 আল্াে িাি উপমি লিজাি অইো িিম 

খাইো িইিলা, ‘আমাি লেওো হউ আিামি জািাি এিা হামাইমিা 

পািমিা নাে’? অউ এিাি উপমিউ নাে বন, লেিা িান জিানি িুবল হুবনোও 

নাফিমাবন িিবিল?  91 অিা থাবিউ লিা আমিা িুজিাম, ইমান না আনাে 

িািা আল্াি লেওো হউ আিামি জািাি হামাইমিা পািমি না।

আল্াি িদিা অিলি লাবি আিাম

4 
 আল্াি লেওো আিামি জািাি হামাবনি ওোো অখনও আমিাি 

লাবি িালু আমি। এিলাবি আও, আমিা আমিা হুবশোি অইো 

িবল, নাইমল লেখা োইমিা লহমশ িুমিা লিউ আিামি জািা থাবি িাে 

পবড় লিমিা। 2 আমিাি লিমি লেলা খুশ-খিবি িিবলি িিা অইমি, িবন 

ইসিাইলি লিমিও অউলা িিবলি িিা অইবিল, ই খুশ-খিবি হুবনো 

িািাি িুনু ফােো অইমি না, িািন িািা ইিা হুনমলও ইমান আনমি না। 

3 অইমল আমিা লিা ইমান আনবি আি আল্াি ওোো িিা হউ আিামি 

জািাি হামাইিাম পাবিোি। অউ আিামি লিোপামি আল্াে িইিইন,

লিউ আবম িুিা িবিো িিম খাইো িইিলাম,

আমাি লেওো হউ আিামি জািাি,

এিা হামাইমিা পািমিা নাে।

েুবেও দুবনো পেো িিাি িাে থাবিউ, আল্াি ই আিাম বিোি িিা 

অইমি, িা-ও িাইন অলা িইিইন। 4 অউ আিামি লিোপামি আিি 
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আোমিা ললখা আমি, “আল্াে ই হিল িাম লশে িবিো সাি নম্বি বেন 

আিাম িিলা, িাইন ইবেন আি িুতো পেো িিলা না।” 5 অইমল 

িাইনউ বহিিাি িইিইন,

আমাি লেওো হউ আিামি জািাি,

এিা হামাইমিা পািমিা নাে।

6 এিলাবি অউ িথাউ ফেিালা অইমলা লেন, বিিু মানুে আল্াি বহ 

আিামি মামজ হামাইিা পািিা, অইমল পেলা লেিাি লিমি খুশ-খিবি 

িিবলি িিা অইবিল, িািাি নাফিমাবনি িািমনউ িািা আল্াি বহ 

আিামি মামজ হামাইমিা পািমি না। 7 আল্াে িউি বেন আমি ইিা 

িবন ইসিাইলি লিমি িািাইিলা, িামে িান আিামি মামজ হামাবনি 

লাবি বহিিাি নো বেন বিি িবিো অউ বেনি নাম বেলা, আইজ। 

বহিিাি িউি বেন িামে িাইন োউে নিীি লিমি িইিইন, লেলা 

উপমি ললখা আমি,

আইজ েুবে িুমিা িান আওোজ হুমনা,

লি িুমিাি বনজি বেলমি পাোন িানাইও না।

8 অখান িওোি মাবন অইমলা, হজিি মুিাি মউিি িামে ইউিা নিীমে 

েুবে িািামি বহ আিামমা হািাইবলিা পািিা, লি আল্াে িামে আিি বেনি 

িথা িইলা নাঅমন। 9 লি িুজা োে, আিামমা হামাবনি পথ আল্াি িদিা 

অিলি লাবি অখনও খুলা আমি।  01 মুল িথা অইমলা, আল্াে লেলা িান 

হক্কল িাম লশে িবিো িামে আিাম িিিলা, অউ লাখান িুনু িদিাও 

িান আিামি মামজ হামাইো হািমল, লহ-ও িাি িাম থাবি আিাম পাে। 

 11 লি আও, আমিাও বহ আিামি মামজ হামাবনি লাবি খাি বেমল আিুোই, 

োমি হউ নাফিমান িবন ইসিাইলি লাখান আল্াি হুিুমি বিরুমধে বিো, 

ই আিাম থাবি িাে না পবড়।

 21 আল্াি িালাম লিা বজদিা আি িলআলা িামলা, দুইও িালা 

ধািাইল িমলাোিি িাইমিও লিবশ ধািআলা। ই িালামম ফুড় িবিো 

মানেি বিিমি হামাইো বেল-রুহ, আবডি-লিা্মি আলিাে, আি বেলি 
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বিিিি বনেি-বিতো হক্কলিামি পবিষো িবিো লেমখ।  31 আল্াি পেো িিা 

িুনু মখলুিািউ িান লিমি লুিাইল নাে। িান িউখি িামমন হক্কলিাউ 

খুলামমলা জাইি আমি, িান লিমিউ আমিাি বহসাি বেমি অইমিা।

হিল িুিিাবন থাবি আল-মসীি িুিিাবন মহান 

(৪:১৩-৭:২৮)

হজিি ইিা আল-মসীউ পিধান ইমাম

 41 আমিা লিা অলা এি পিধান ইমাম পাইবি, লেইন িামাম আিমান 

পািইো হাবি আল্াি আিমশা িশবিফ বনিইন, িাইনউ আল্াি খাি মাোি 

জন, ইিা ইিনুল্া। লি আউক্কা, আমিা িান িবলমামি মজিুি িবি মাবন। 

 51 িািন আমিাি পিধান ইমাম ই লাখান নাে লেন, আমিাি িুনু িমজুবিি 

দুমখ িাইন দুবখ অইিা নাে, িাইনও আমিাি লাখান হক্কল জািি িুনাি 

পবিষোি পড়িইন, অইমল িুনুজাি িুনা িিিইন না।  61 এিলাবি আউক্কা, 

আমিা বহম্মি িবিো আল্াি িহমিি িখিি বিনামিা োই, োমি 

লমমহিিাবন হাবিল িিিাম পাবি, আি লেলাখান িহমিি িিজ আমি, 

অউ লাখান িহমিও পাই।

5 
 মানেি পমষে িইো আল্াি এিােবিি লাবি মানেি মাজ থমনউ 

পিমিি পিধান ইমামমি পিদি িবি লনওো অে। িান িাম 

অইমলা মানেি িুনা মাবফি লাবি পশু িুিিাবন লেওো আি হিল জািি 

বলল্া-িেিা িখবশো লেওো। 2 লেিা না িুবজো িুনা িমি আি লি-

পবথ অে এিাি লমি িাইন নিম ি্যিহাি িিিা পািইন, িািন িান 

মামজও িমজুবি আমি। 3 িাইন লেলা অইন্য মানেি িুনাি লাবিো 

িুিিাবন লেইন, অউলা িান বনজি িমজুবি আি িুনাি লাবিও িুিিাবন 

িিা ফিজ।

4 পিধান ইমাম অওোি ইজ্জি লিউ বনমজ বনমজ িামাইমিা পামি 

না, খাবল আল্াে লেনমি পিদি িিইন িাইনউ ই ইজ্জি হাবিল িিইন, 

লেলা আল্াে হারুন নিীমি ই ইজ্জি বেিলা। 5 ইিােও অউলা পিধান 

ইমাম অওোি লাবি বনমজ বনজমি িড় িানাইলা না, িিং আল্ােউ িানমি 

অউ লিৌিি োন িিিইন, আল্াে িািাইিইন,
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িুবম লিা আমাি পুি,

আইজ আবমউ িুমাি িাফি লাখান অইলাম।

6 িাইন অউলা আিি আোমিা িইিইন,

িােশা মালিী-বসবদ্দিি নমুনাে,

িুবমউ হি-হামমশািুি ইমাম।

7 আল্াে লিা ইিামি মউিি আি থাবি িািাইিা পািলা অমন, ইিা 

দুবনোি থািাি সমে িান লিমি আহাজাবি িবি িাবদিো লোো-বমনবি 

িবি বিি মাবিিইন, িান মামজ আল্াি ডি-খফ আি িাইধ্যিা থািাে 

ইিাি জুোপও পাইিইন। 8 িাইন পুি অইমলও িষ্ট সইে্য িবিো, 

আল্াি িাইধ্য অইো িওো বহবিিইন, 9- 01 আি অউ লাখান িইো 

িাইন লেিলা পুিাপুি িাবমল িবনমিলা, আল্াে িানমি মালিী-বসবদ্দিি 

নমুনাে পিধান ইমামি লখিাি বেলা, অউ নমুনাে িান িাইধ্য উম্মি 

অিলি লাবি আল্াই নাজািি পথ খুবলো বেিইন।

ইমান থাবি না হিাি লাবি হুবশোবি

 11 মালিী-বসবদ্দিি লিোপামি আমিাি আমিা িউি িোন আমি, 

অইমল িুমিাি িামনা িালা লািাই বেমিা িবি িুমিামি ইিা িুজাবন খুি 

িষ্ট।  21 অিবেনি মামজ িুমিাও উ্াে অইবেিাে আবিল, অইমল অখনও 

লেখা োি িুমিামি আল্াি িালামি পেলা িিি বহিাবন লািমিা। িুমিামি 

অখনও হুরুিাি লাখান দুধ খাওোবন লামিি, শক্ত খানা হজম িিিাে 

পািিাে না।  31 আি লেিা দুধ খাে িািা লিা লিো হুরুিা, শবিেিি হুিুম-

আহিামি লিোপামি িািা িুতোউ িুমজ না।  41 শক্ত খানা িািাি লাবিউ 

লেিাি িেস অইমি, িািা িালা-িুিাি িফাি িুবজো আখল খাটাইো িমল।

6 
 ইিাি লিোপামি আমিা পেলা লেিা িাবলম পাইবি, আউক্কা 

ইিামি পািইো আমিা আমিা আমিবে আিুোইো িাবমল অই। 

হউ পেলািুি িাবলম বহিিাি বহিাি আি িিজ নাই, লেমন নাফিমাবন 

িাম থাবি বেলমি িেলাবন, আল্াি উপমি ইমান আনা, 2 নানান নমুনাি 
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লিািল, লোো বনিাি সমে আিাই লেওো, মউিি িামে বজদিা অইো 

উিা, আি আমখিািি বিিাি। 3 ইনশাল্া, আমিা অলাউ িিমু।

4 অইমল লেিা এিিাি আল্াি পথ লেবখলাইমি, লিমহব্ োনি 

মজা পাইমি, পাি রুমহ শবিি অইমি, 5 আল্াি িহমিি িালামি মজা 

িুজমি, আি িামনি জমানাি নানান িুেিবি িাম লেখমি, 6 লেখাি 

িামেও িাবফবি িাম িিমি, এিাি বেলমি আি িেলাইল োইমিা নাে, 

িািন িািা বনমজ আল্াি খাি মাোি জন ইিনুল্ামি বহিিাি দুখ-িষ্টি 

সবলমিা িািল িমিি, আি হিলি িামমন খুলামমলা িান বিিি িাি। 

7 লে মাবটমে িামি িামি লমঘি পাবন অজম িবিো বিি্ অিলমি হাি-

িিিাবি েুিাইো লেে, ই মাবটি আল্াি িহমি নাবজল অে। 8 অইমল 

লে মাবটি খাবল িন-জংিল আি িাটা-িিা ফমল, ইিা লিিামা মাবট, ই 

মাবটি লান্ি পমড়। মানমে ইিামি আিুইনবে জালাইন।

9 ও মাোি দু্ অিল, েুবেও আমিা ইলাখান িইিাম, অইমল আসমল 

আমিা খাি বেমল মমনা িবি, িুমিাি হালি এ থাবি িউি িালা আমি, 

আি িুমিাি বজমদিবিি নাজািি ফলও লেখা োি।  01 আল্া লিা হি-

ইনিাফিাবি, িুমিা িান লাবি লে মহবিি লেখাইিাে, িান লাবি লেিা 

িাম-িাজ িিিাে, িান পাি িদিা অিলি লখজমি িবিো আইিাে, 

ইিা লিা িাইন ফাউবিিা নাে।  11 আমিাি খুি ইচ্া অইমলা, িুমিা 

পিমিি জমনউ লশে পে্মতে এিই লাখান িাম িিাি আিুোই আইিাে, 

োমি িুমিাি আশা পুিা অে।  21 অউ লাখান িামমা আিুোইমি িুমিাি 

আলবস না আে; িিং ইমামন আি িিমি লেিা আল্াি ওোো িিা িিিি 

হাবিল িিিইন, িুমিাও িািাি লাখান অইোও।

আল্াি ওোোি বনচ্চেিা

 31 হজিি ইব্াবহমি লমি আল্াে লেিলা ওোো িিিলা, ই সমে 

দুিিা িুতোি নামম িাইন িিম খাইিইন না, িািন িান থাবি িড় দুিিা 

িুতোউ নাই, এিলাবি িাইন বনজি নামম িিম িবিো িইিলা,

  41 আবম বনিে িুমামি িিিি নাবজল িিমু,

িুমাি আওলাে িউি পবিমামন িাড়াই বেমু।
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 51 ইব্াবহমম অউলা িউি লাম্বা সমে িিি িবিো আল্াি ওোোি ফল 

পাইলা।  61 মানমে লেিলা িুনু িিম খাে, লহ িাি িাইমি োবম লিউিি 

নামম িিম খাে, লিউ িুজা োে িাি িিম হািা, আি অউ িিমি লাবি 

হিলিা বমট-মাট অইোে।  71 অউলা আল্ােও লেিাি লমি ওোো 

িিিইন, িান ওোোি বনচ্চেিাি লাবিো িাইনও িিম খাইিইন, 

োমি িান ওোো িে-িেল অওোি সদিে না থামি।  81 আি আল্াে 

িুনু বমিা মািা লিা িউি দুিি িথা। লি িাইন লেিলা ওোোি লমি 

িিমও িিিইন, অখন আমিা আমিা িি লিবশ িিসা িাখিাম পাবি। 

এিলাবি আও, আমিা লেিা িান েিিামিা বিো আশ্রে পাইবি, পাইো লে 

আশা পেো আমি, আমিাি িামনি হউ আশামি মজিুি িবি ধবিো িই। 

 91 অউ আশা আমিাি জানি লংিিি লাখান, িাইম আি মজিুি। ইটাে 

আল্াি লিমহব্ এিােি খানাি পে্মা পািইো খাি পাি জািাি বিিমি 

আমিামি বনো লপৌিাে।  02 আি আমিাি পষে অইো ইিা বিো আমিাি 

আমি বহ জািাি লপৌবি লিিইন। িাইন লিা মালিী-বসবদ্দিি বিলবিলাি 

লিওোজ মাবফি হি-হামমশািুি লাবি পিধান ইমাম অইিইন, লি অউ 

লিোপামি অখন িইিাম।

আল্াই ইমাম মালিী-বসবদ্দিি পবিিে

7 
 ই মালিী-বসবদ্দি অইলা আল্ািালাি ইমাম, শামলমি িােশা। 

ইব্াবহমম িােশা অিলমি েুধেি আিাইো হাবি বফবিো আওোি 

িালা অউ মালিী-বসবদ্দিি লমি িান মুলািাি অইমল, মালিী-বসবদ্দমি 

ইব্াবহমমি লোো িিিলা। 2 ইব্াবহমম িান হক্কলিাি েশ িাটি এি িাট 

এনমি বেলাইলা। মালিী-বসবদ্দি নামি মাবন অইমলা, পমিজিািি িােশা। 

িাইন শামলম টাউনিও িােশা, মাবন শাবতেি িােশা। 3 মালিী-বসবদ্দিি 

মা নাই, িাফও নাই, িান িুনু খাদিান নামাও নাই, িান হাোবিি শুরু 

িা লশে নাই। লি িুজা োে, িাইন আল্াি খাি মাোি পুিি লাখান, 

হি-হামমশািুি ইমাম।

4 লি বিতো িবি লেখউক্কা, এইন িি মহান, লেনমি আমিাি খাদিানি 

মলু িািা ইব্াবহমমও িান িবনমিি মালি েশ িাটি এি িাট োন িবি 

বেিইন। 5 আি ললবি িবুষ্টি মামজ লেিা ইমামবি িাম িিইন, িািা শবিেিি 
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হিুুম মাবফি িািাি িাইোইন, মাবন িবন ইসিাইলি লিি থাবি েশ িাটি এি 

িাট আোে িিাি এখবিোি পাইিইন। অউ িবন ইসিাইলও লিা ইব্াবহমি 

খাদিানি মামজ জবমিিইন। 6 অইমল হউ লে মালিী-বসবদ্দি ইব্াবহমি 

খাদিানি না অইমলও, ইব্াবহমি লিি থাবি েশ িাটি এি িাট বনিলা, আি 

ইব্াবহমমি লোোও বেিলা, লেন লমি আল্াে বনমজ ওোো িিিইন। 7 হরুু 

অিমল িড় অিলি লিি থাবি লোো পাইো থািইন, এি মামজ লিা সদিে 

নাই। 8 এিিােবে লে ইমামি মউি অে, অউ ললবি িবুষ্টি ইমাম অিমল 

েশ িাটি এি িাট আোে িিইন, আি আিিিাে মালিী-বসবদ্দি, বিিামি 

িে িাইন হি-হামমশা বজদিা আিইন, িাইনও েশ িাটি এি িাট আোে 

িিিইন। 9 বহিিাি ইখানও িওো োে, ললবি িবুষ্টি লে ইমামম েশ িাটি 

এি িাট আোে িিিইন, িাইনও ইব্াবহমি মাজবে মালিী-বসবদ্দিমি েশ 

িাটি এি িাট বেিইন,  01 িািন মালিী-বসবদ্দমি লেিলা ইব্াবহমি লমি 

মলুািাি িিলা, ললবি লিা অউ সমে ইব্াবহমি নাড়ি বিিমি আিলা।

হজিি ইিা মালিী-বসবদ্দিি বিলবিলাি ইমাম

 11 ললবি িুবষ্টি ইমাম িাি অিলি িাম-িাজি উপমি বনি্মি িবিো 

আল্াে িবন ইসিাইলমি শবিেি বেিলা, ই ইমামি মাজবে েুবে িাবমল 

অওো োইমিা, লি ললবি িুবষ্টি পেলা ইমাম হারুনি িেলা মালিী-বসবদ্দিি 

নমুনাি আিি ইমাম আওোি িুনু িিজ আবিল বন?  21 ইমামি বিলবিলা 

িেলাইল অইমল লিা শবিেিমিও িেলাবন লামি।  31 ই হিল িোন োন 

বনেমি িিিাম, এইন লিা ললবি িুবষ্টি নাে, আিি িুবষ্টি, বহ িুবষ্টি লিউ 

িুিিাবন খানাি খাবেম আিলা না।  41 আমিাি মুবনি লিা এহুো িুবষ্টি 

মামজ পেো অইিইন, ই িুবষ্টি লিউ ইমাম অইিা িবিো মুিাে িুতো 

িইিইন না।  51 মালিী-বসবদ্দিি নমুনাে লেিলা আিি জন ইমামম িশবিফ 

আনইন, ই সমে লিা আমিাি িোন আমিা িাফ অইমিমি।  61 ইিা লিা 

িক্ত-মাংসি িুনু বনেমম ইমাম অইিইন না, খাবল িান হি-হামমশািুি 

িুেিবি বজমদিবিি িমলউ অইিইন।  71 িান লিোপামি পাি িালামম িে,

মালিী-বসবদ্দিি নমুনাে,

িুবমউ হি-হামমশািুি ইমাম।
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 81 লি লেখউক্কা, এিিাে আিি ইমামবিি হুিুম-আহিাম অিল িমজুি 

আি লিিামা অইোওোে ইিামি হিাই লেওো অইমি,  91 মুিাি শবিেমি 

লিা িুতোমিউ িাবমল িানাইমিা পািমি না। আি আিিিাে অউলা এি 

মহান নো ওোো জাবি িিা অইমি, ই ওোোি জবিোে আমিা আল্াি 

আমিা িািাি আইিাম পািমু।

 02 আি আিি ইমাম অিলি লিোপামি লিা িুনু িিম িিা অইমি 

না, অইমল ইিাি ইমামবিি লিোপামি আল্াে িিম িিিইন।  12 িাইন 

িিম িবিো এনমি িওোল িিিইন, আি িইিইন,

মািুমে িিম খাইো িইিা, িুবমউ হি-হামমশািুি ইমাম,

িুমাি লিোপামি িান মুনশা িেলাইিা নাে।

 22 লি আমিা িুজিাম লেন, ইিা আল্াি লমি মানেি বমলনি আমিা মহান 

এি উবিলাি জাবমনোি অইিইন।  32 আি ললবিি িুবষ্ট থাবি িউি মানমে 

ইমামবি িিিইন, মউি অইোে িবি এিা িুনু জনউ হামমশা ইমামবি 

িিিা পািিইন না।  42 অইমল ইিা লিা হি-হামমশা বজদিা আিইন, 

এিলাবি িান ইমামবি িুনু বেনও ফুড়াইমিা নাে।  52 এিলাবিউ লেিা 

িান উবিলা লইো আল্াি িািাি আে, আল্াে িািামি পুিাপুি নাজাি 

োন িিইন, িািন িািাি পমষে সুপাবিশ িিাি লাবি িাইন হামমশা 

বজদিা আিইন।

 62 আসমল আমিাি লাবি অউলা এিজন পিধান ইমামি জরুিও 

আবিল, লেইন পাি-পমিজিাি, লি-িুনা, িুনািাি অিল থমন আলি, 

আি আল্াে লেনমি আিমান অিলি উপমি িুলিইন।  72 িাবি হক্কল 

পিধান ইমামম পেলা িান বনজি লাবি, িামে িান িউমি িুনাি 

লাবি পিমিি বেন িুিিাবন আোে িিা লািমিা। অইমল অউ 

ইমামি লাবি ইিাি জরুি আবিল না, িািন িাইন িান বনজমি 

িুিিাবন বেো এিই িামি ই িাম আোে িবিবলিইন।  82 শবিেমি 

েমিা পিধান ইমাম অিলমি িওোল িিমি এিা হিলউ িমজুি, 

অইমল শবিেিি িামে আল্াি িিম মাবফি লেনমি িওোল িিা 

অইমি, এইনউ খাি মাোি পুি, হি-হামমশািুি ইমামবিি লাবি 

এনমি িাবমল িানাইল অইমি।
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আল্াি লমি বমলনি নো আি বিিিাবলন উবিলা 

(৮:১-১০:৩৯)

আল্াি লমি বমলনি নো উবিলা

8 
 আমিাি িোনি মুল লিোপাি অইমলা, আমিাি অউলা এিজন 

পিধান ইমাম আিইন, লেইন লিমহম্া আিমশ-আবজমমা আল্াি 

ডাইনি িখমিা িশবিফ িাখিইন। 2 িাইন হউ আসল পাি জািা, মাবন 

লিমহব্ এিােি খানাি এিােবি িিিা, ই এিােি খানা লিা িুনু মানেি 

আিি িানাইল নাে, খাবল মািুমে বনমজ িানাইিইন।

3 পশু িুিিাবন আি বলল্া-িেিা আোে িিা অইমলা পিমিি পিধান 

ইমামি োবেত্ব, এিলাবি অউ পিধান ইমামি লিমিও িুিিাবনি বজবনস 

থািমি অইমিা। 4 িাইন েুবে অখন দুবনোি থািিা লি ইমামবি িিিা 

পািলা নাঅমন, িািন শবিেিি হুিুম মাবফি িুিিাবন বেিাি ইমাম লিা 

আিইনউ। 5 বহ ইমাম অিলি িাম অইমলা লিমহব্ িামি নমুনা িা িাো, 

লেলা মুিাে বহ এিােি খানা িানাবনি সমে আল্াে মুিামি হুবশোি িবি 

িইলা, “লেবখও, অউ পাড়ি উপমি িুমামি লেলা নিশা লেখাইলাম, এমক্কমি 

অউ লাখান িবি হিলিা িানাইও।” 6 অইমল অখন আমিা লেখিাম, 

ইিাে ইমামবিি লে োবেত্ব পাইিইন, ইটা বহ ইমাম অিল থাবি িউি 

িালা, লেলা আল্াি লমি মানেি বমলনি আমিা িালা এি উবিলাি লাবি 

িাইন বজম্মাোি অইিইন। ই উবিলা আিি উবিলা থাবি িউি িালা; ই 

উবিলা লিা িউি িালা িালা ওোোি উপমি িাইম অইমি। 7 আল্াি 

লমি আমিাি বমলনি পেলা উবিলা েুবে বনখুি অইমিা, লি দুিিা উবিলা 

িাইমি িুনু জরুি আবিল না। 8 অইমল আল্াে িািাি দুে লেখাইিইন, 

লেলা আিমাবন বিিামি িে,

মািুমে িইিা, হুমনা, অলা এি অখি আইমিা,

লেিলা আবম িবন ইসিাইল আি এহুো িুবষ্টি লাবি,

আমাি লমি বমলনি এি নো উবিলা িাইম িিমু।

 9 অউ নো উবিলা আিি বহ উবিলাি লাখান নাে,
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বমসি লেশ থাবি িািাি মে-মুিববি অিলমি,

আজাে িবি আনাি িালা লে উবিলা িিিলাম।

িািন িািা আমাি উবিলাি উপমি বিি িইমি না,

এিলাবি আবমও িািাি লি িাবড় বেবি,

ইখান মািুমে িইিাম।

  01 অইমল আবম মািুমে এওখানও িইিাম,

ই জমানাি িামে আবম িবন ইসিাইলি লমি,

আমাি নো অউ উবিলা িাইম িিমু,

আমাি শবিেি িািাি বেলি মামজ বেমু,

িািাি অতেিি মামজ আবম ললবখো বেমু,

আবম িািাি আল্া অইমু,

িািা অইিা আমাি প্রজা।

  11 িািা হিমলউ িািাি আবি-ফবিমি,

োিবেি িাই-বিিােিমি

ইলা িাবলম লেওো লািমিা নাে িুমল, িুমিা আল্ামি বিমনা।

িািা হুরু-িড় হক্কমল এমমনউ লিা আমামি বিনিা,

  21 িািন আবম িািাি হক্কল নাফিমাবন মাফ িিমু,

িািাি িুনামি আি িুনুবেনউ মমনা িাখিাম নাে।

 31 লি িুজা োে, ‘নো’ িথা িইো িাইন পেলা উবিলামি পুিান িানাইিইন, 

আি লেিা অিল-পুিান অইোে, ইিা লিা জলবে িবি আিাইোে।

দুই লাখান এিােি খানা

9 
 আল্াি লমি মানেি বমলনি পেলা উবিলাি মামজ, আল্াি 

এিােবিি লাবি নানান নমুনাি বনেম-িানুন আবিল, আি দুবনোি 

এিােি িিাি লাবি এখান এিােি খানাি িথাও ললখা আবিল। 2 হউ 

বনেম মাবফি এখান এিােি-িাম্বু িানাইল অইবিল, বহ এিােি-িাম্বুি 

পেলা িুিাি আবিল লিিাি োবন, পবিত্র রুবট আি ইিা থওোি লটিুল। 

ই িুিাি নাম আবিল পাি জািা। 3 দুিিা পে্মাি বিিমি খাি পাি জািা 

নামম আিি িুিা আবিল, ইখান অইমলা লহমিম শবিফ। 4 ই িুিাি মামজ 
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আবিল, লসানাবে িানাইল আিি-খুশিে জালাবন খানা, লসানাবে ললপা 

শাহােি-সদিুি, সদিুিি বিিমি আবিল লসানাি বিোমমা িিা িুেিবি 

খাবন মান্া, ইমাম হারুনি লাবি, অউ লাবিি িুেিবি ফুল ফুবটবিল। আমিা 

আবিল আল্াি লমি বমলনি উবিলা ললখা হউ দুইও শাহােি পাথি। 5 বহ 

সদিুিি উপমি আবিল আল্াি জালাবল দুইও িারুিী, এিাি ডািনাি 

িাোি িলি িাবনি িুনাি িফিা আোে িিা অইমিা। ইিা হক্কলিাি 

খুবটনাবট িোন িিা অখন জরুি নাে।

6 ই হক্কলিা জুইি িিাি িামে ইমাম অিমল ইমামবি িামি লাবি 

হামমশা পেলা িুিাি বিিমি হামাইিা। 7 অইমল দুিিা িুিাি, মাবন 

খাি পাি জািাি খাবল পিধান ইমাম িিমিা এিিািউ হামাইিা পািিা, 

িাইনও িুিিাবনি লউ বিনা বহমনা হামাইিা পািিা না। িান বনজি িুনা 

আি িান িউমি না-জানা হিল িুনাি মাবফি লাবি, িুিিাবনি লউ 

লইো হমনা হামাইিা। 8 লি পাি রুমহ লেখাইো বেিা, ই দুবনোি 

পেলা এিােি খানা েিবেন িাইম আমি, অিবেন বহ খাি পাি জািাি 

হামাবনি পথ খুলা অইমিা নাে। 9 বহ এিােি খানা অইমলা ই জমানাি 

লাবি এি বনশানা, ই বনশানাে আমিামি িািাই লেে, অউ লাখান িুিিাবন 

আি বলল্া-িেিাে এিােিিাবিি বিমিিি খুিখুবি িাি দুি িিমিা পামি 

না।  01 ইিা লিা খাবল খাওো-োওো, অজু-লিািলি লিোপাি, হক্কলিাউ 

খাবল জাইিা শবিেি, বেলি িুতো নাে। ই শবিেি িাইম আবিল, আমিা 

িালা িুনু উবিলা আইিাি আি পে্মতে।

 11 অইমল অখন েমিা িালা িালা লিোপাি আইমি, আল-মসী লিা 

অউ নো িবিিাি পিধান ইমাম অইিইন। িাইন আমিা ইজ্জবি আমিা 

লিবশ িাবমল এিােি খানা অইো আইিইন। ই এিােি খানা িুনু মানেি 

আিি িানাইল নাে, ইখান ই দুবনোি দুবনোবি িুতো নাে।  21 িুনু বিিাল 

িা িািলি লউ আমিা লইো িাইন বহমনা হামাইিইন না। খাবল িান বনজি 

জান িুিিাবনি লউ বেো এিিামিউ খাি পাি জািাি হামাইিইন, হামাইো 

আমিামি হি-হামমশািুি লাবি খালাি িিিইন।  31 আমি লেিা নাপাি 

িবনবেমিা, িািাি লাবি িলে িা িািলি লউ আি লডবি-িরুি জালাইল 

িাবল বিটাইো পাি-িাফ িিা অইমিা, অইমল ইিাে লিা এিাি শবিলি 

িাইিিালা খাবল পাি-িাফ অইমিা।  41 লি লেইন হি-হামমশািুি বজদিা 

রুহি মাজবেো, লি-িুনা িুিিাবন অইো িান বনজমি আল্াি নামম সবপো 
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বেলাইিইন, বহ আল-মসীি লউমে আমিাি বেলমি নাপাবি িাম-িাজ 

থাবি আমিা িি লিবশ পবিমামন পাি-িাফ িিমিা, োমি আমিা বজদিা 

আল্াি এিােি-িমদিবি িিিাম পাবি।

 51 আি পেলা উবিলা িালু থািমি মানমে লেিা িুনা িিিলা, অউ 

িুনাি আি থাবি খালাি িিাি বনেমি, িফিা বহসামি আল-মসীি মউি 

অইমি। আল্াে লেিামি োওিবে আবনো বিিিাবলন লমৌিবস সম্পে বেিাি 

ওোো িিিইন, আল-মসী লিা এিাি লাবিউ নো উবিলাি বজম্মাোি 

অইিইন। অউ লমৌিবস সম্পে অখন মানমে পাইিাি সুমোি অইমি, 

 61 িািন দুবনোবি বনেমম লমৌিবস সম্পেি িুনু অবিেি-নামা িামমা 

লািাইমি অইমল, পেলা অউ অবিেি িিিাি মউি অইমি িবি পিমান 

েিিাি অে।  71 মানেি মউিি িামে িাি অবিেি-নামা িামমা লামি, 

অবিেি িিিা বজদিা থািমি ইিা িুনু িামমা লামি না।

 81 বিি অউ লাখানউ, আল্াি লমি বমলনি পেলা উবিলাও, মউিি 

লউ িাড়া িামমা লািাইল অইমি না।  91 হজিি মুিাে শবিেিি িামাম 

হুিুম-আহিাম িবন ইসিাইলমি জানাবনি িামে, িাইন বিিাল আি 

িািলি লউি লমি পাবন বমশাইলা, িামে লাল িং িিা লমড়াি লিামা আি 

এিুি িািি ডালবে আল্াই শবিেি বিিািি উপমি, আি হক্কল মানেি 

িিমিা বিটাইো বেলা।  02 মুিাে িইলা, “ই লউ অইমলা আল্াই বমলনি 

হউ উবিলাি লউ, লে উবিলা মাবফি িলাি লাবি আল্াে িুমিামি হুিুম 

বেিইন।”  12 অউ নমুনাে িাইন এিােি খানা আি এিােবি িামি হক্কল 

মাল-িামানাি উপমিও লউ বিটাইো বেলা।  22 আসল িথা অইমলা, মুিাি 

শবিেি মাবফি লিবশি িাি বজবনসউ লউ বেো পাি-িাফ অইমি অে, 

িুিিাবনি লউ িাড়া িুনুমমতেউ িুনাি মাবফ পাওো োে না।

হজিি ইিাউ িামাম িুনাি িফিা

 32 লেিা বজবনস অিল খাবল লিমহব্ বজবনসি বনশানা, অিামি 

িুিিাবনি পশুি লউবে পাি-িাফ িিা জরুি আবিল, অইমল লেিা বজবনস 

আসল লিমহব্, ইিামি পাি-িাফ িিাি লাবি লিা আমিা মহান িুিিাবনি 

জরুি।  42 আি আল-মসী লিা হউ বনশানাি বজবনসি লাখান, মানেি আিি 

িানাইল িুনু পাি জািাি হামাইিইন না, িাইন খাবল আসল লিমহম্া 
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হামাইিইন, োমি আমিাি নাজািি লাবি আল্াি িামমন অখন আবজি 

অইিা পািইন।  52 হিল পিধান ইমামম িুিিাবনি পশুি লউ লইো লেলা 

পিমিি িিি খাি পাি জািাি হামাবন লামি, আল-মসী লিা ই লাখান 

িামি িামি িুিিাবন অওোি লাবি লিমহম্া িশবিফ বনিইন না।  62 ই 

লাখান অইমল লিা দুবনো পেো থাবি অখন পে্মতে িাইন িামি িামি িষ্ট 

পাইো িুিিাবন অইমি অইমলা অমন। অইমল িাইন লিা আমখবি জমানাি 

আইো খাবল এিিািউ জাইি অইিইন, োমি বনজমি িুিিাবন বেো িামাম 

িুনাি িফিা অইন।  72 আল্াে লিা বিি িবিো বেলাইিইন, হক্কল মানেি 

খাবল এিিাি মিন অইমিা, আি মিন িামে বিিাি।  82 বিি অউ লাখান, 

িউি মানেি িুনাি লিাঝা িইিাি লাবি আল-মসীমিও খাবল এিিািউ 

িুিিাবন লেওো অইমি। িাইন দুিিা িাি িশবিফ আনিা, অইমল িুনাি 

িফিা িনাি লাবি আইিা নাে। খাবল লেিা িান আবশি অইো িাি িাি, 

িািামি পুিাপুি নাজাি িিাি লাবি দুিিা িাি আইিা।

হজিি ইিাি বিিিাবলন িুিিাবন

10 
 শবিেি অইমলাবি খাবল এি বনশানা, ইিাে িবিে্যিি 

বনোমিি িথা িািাই লেে, ইটা লিা আসল িুনু লিোপাি 

নাে। এিলাবিউ লেিা আল্াি এিােি িিাি বখোবল অে, শবিেিি বনেমম 

িািা িিি-িিি এিই লাখান িুিিাবন বেো লিা িুনুমমতেউ িাবমল অইমিা 

পামি না। 2 শবিেমি েুবে িািামি পুিাপুি িাবমল িানাইবলমিা, লি লিা 

পশু িুিিাবন লেওো এিিামিউ িদি অইমিল অমন। এিােি িিিা অিল 

েুবে এিিামিউ পাি-িাফ িবনবেমিা, লি এিা বনজমি আি িুনািাি মমনা 

িিমলা না অমন। 3 অইমল অউ পশু িুিিাবনমে িািামি পিমিি িিি 

ইোে িিাইো লেে লেন, িািা আসমল িুনািাি। 4 মুলি, িািল িা 

িলেি লউমে মানেি িুনামি িুনু লাখানউ িাফ িিমিা পামি না।

5 এিলাবিউ আল-মসীমে দুবনোি িশবিফ আনাি িামলা আল্াি 

েিিামিা িইিইন,

পশু িুিিাবন িা োন-িেিা লিা আসমল িুবম িাও না,

অইমল আমামি এখান িাো বেমিা বিলাই বেিাি লাবি।
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 6 জালাইল িুিিাবন িা িুনা মাবফি িুিিাবনমে

িুবম লিা খুবশ অইমিা না।

 7 লিউ আবম িইলাম, ও আল্া,

লেখউক্কা, আবম লিা অমনা আইবি;

িুমাি িালাম শবিমফা লেলা আমি,

আমাি জনম অইমিা অউ জিমিা,

িুমাি মুনশামি িাইম িিাি লাবি,

আি হািাউ আবম আইবি।

8 উপিি আোি অিলি মামজ আল-মসীমে পেলা িইিা, “পশু 

িুিিাবন িা োন-িেিা লিা আসমল িুবম িাও না, জালাইল িুিিাবন 

িা িুনা মাবফি িুিিাবনমে িুবম লিা খুবশ অইমিা না।” শবিেিি 

হুিুম মাবফি অউ িুিিাবন অিল আোে িিা অইমলও, আল-

মসীমে অলা িইলা। 9 িােি আোমিা িাইন বহিিাি িইলা, 

“লেখউক্কা, আবম লিা অমনা আইবি, িুমাি মুনশামি িাইম িিাি 

লাবি।” লি িুজা োে, দুিিা উবিলামি িাইম িিাি বনেমি, িাইন 

পেলা উবিলামি িাবিল িবিবললা।  01 এিলাবি আল্া পািি হউ 

মুনশা মাবফি ইিা আল-মসীি িাোমি খাবল এিিািউ িুিিাবন 

লেওো অইবিল, অউ িুিিাবনি িমল আল্াি েিিামিা আমিামি 

পাি-িাফ িিা অইমি।

 11 পিমিি ইমাম িামি পিবিবেন আবজি অইো আল্াি এিােবি 

িিইন আি িামি িামি িুিিাবন আোে িিইন, িা-ও অউ লাখান 

িুিিাবনমে িুনুবেনউ িুনামি ধইো িাফ িিমিা পামি না।  21 অইমল 

আল-মসীমে লিা বিিিালি িুনাি মাবফি লাবি খাবল এিিািউ িুিিাবন 

অইো, আিমশ-আবজমমা আল্াি ডাইনি িখমিা িশবিফ িাখিইন।  31 আি 

হউ সমে থাবি িাইন িাি িাইিা, েিবেন পে্মতে দুশমন অিলমি িান 

পাওি িলাি ফালাইো িুিমাি িিা না অে, অমিা বেন িাি িাইিা। 

 41 িািন িান অউ এিিািি িুিিাবনি উবিলাে লেিামি পাি-িাফ 

িিা অইমি, এিামি বিিিালি লাবিউ িাইন পুিাপুি িাবমল িিিইন। 

 51 অউ লিোপামি আল্াি পাি রুমহও আমিাি লিমি সাবষে বেিা, িাইন 

পেলা িইিইন,
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  61 আবম মািুমে িইিাম,

ই জমানাি িামে আবম িবন ইসিাইলি লমি,

আমাি নো অউ উবিলা িাইম িিমু,

আমাি শবিেি িািাি বেলি মামজ বেমু,

িািাি অতেিি মামজ আবম ললবখো বেমু।

 71 িামে বহিিাি িইিা,

আবম িািাি নাফিমাবন আি িুনামি

আি িুনুবেনউ মমনা িাখিাম নাে।

 81 লি িুজিােবন, আল্াে লেিলা িুনা আি নাফিমাবনমি মাবফ বেলাইন, 

এিিামে লিা িুনাি লাবি িুনুজাি িুিিাবনিউ জরুি নাই।

ইমামন মজিুি িওোি পিাবমশ

 91 এিলাবিউ ও িাই অিল, হজিি ইিা আল-মসীি লউি জবিোে, 

আমিা লিমহব্ খাি পাি জািাি হামাবনি সাওস পাইবি।  02 আল-মসীমে 

আমিাি লাবি নো আি বজদিা এি িবিিা খুলিইন, িান শবিল িুিিাবনি 

উবিলাে আমিা োনু খাি পাি জািাি দুোিি পে্মা পািইো, আল্াি 

িামমন আবজি অইিাম পাবি।  12 লি আমিাি এিজন পিধান ইমামও 

আিইন, আল্াি পবিিািি িামাম মানেি বজম্মা লিা িান আমিা লেওো 

অইমি।  22 এিলাবি আও, ইমানি মাজবে আমিা পুিাপুি বনবচ্চি িবনো 

খাবট বেমল আল্াি েিিামিা আবজি অই; িািন দুবে বিমিিি আি থাবি 

আমিাি বেলমি আল-মসীি লউমে পাি-িাফ িানাইমি, আি পবিস্াি 

পাবন বেো আমিামি নাওোইল অইমি।

 32 মুবমন বহসামি আমিাি বেমলা লে িিসা আমি িইো স্ীিাি িবি, 

আও, অউ িিসাে পুিাপুি মজিুি িইো িান িবিিাে িবল, িািন লেইন 

ওোো িিিইন এইন লিা লোলআনা হি-হালাবল।  42 আমিা এমি-অইন্যি 

লাবি বখোল িবি, মহবিি আি লনি িাম িিাি লাবি এমি-অইন্যমি 

সাওস-পিাবমশ লেই।  52 িুনু িুনু জনি স্িাি অইমলা, িািা জমামিা 
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আইো শবিি অে না, অইমল আমিা োনু অউ লাখান না অই। আল-মসীমে 

দুিিা িাি িশবিফ আনাি অখি েমিা ঘনাইো আইওি, আমিা অমিা 

লিবশ িবি এমি-অইন্যমি সাওস-পিাবমশ লেওোি িই।

 62 আল্া পািি হি িবিিা জানাি িামেও েুবে আমিা জাবনো-

হুবনো িুনা িিাি িই, লি ই িুনাি িফিাি লাবি িুনুজািি িুিিাবন 

নাই।  72 আমি খাবল হাশিি মেোমনা িবিন বিিািি লাবি ডিাই-ডিাই 

িাি িাওো, আি আল্াি দুশমন অিলমি জালাইো িাবল িিাি িজিি 

ডি।  82 িুনু জমন মুিাি শবিেিি হুিুম-আহিামি িিমখলাফ িিমল, 

এমি িুনু মাো-মমিা না িবিো দুই িা বিনজনি সাবষে লইো িািল 

িবিলমি অে।  92 লি বিতো িিউক্কা, লে জমন আল্াি খাি মাোি জন 

ইিনুল্ামি বঘন িমি, লহ আমিা িি িড় আজািি িাবি অইমি! লে লউি 

উবিলাে লহ পাি-িাফ অইমি, আল্াই হউ উবিলাি লউমি লহ এলাবম 

িিমি, আি লে পাি রুমহ িহমি িখবশো লেইন, হউ রুহমিও লিইজ্জি 

িিমি।  03 আসমল আমিা লিা িানমি বিবনউ, লেইন ফিমাইিইন,

িেলা লওো আমাি িাম,

আবম পিমিি জনি আমলি িেলা বেমু।

আিি আোমিা িাইন িইিইন,

মািুমে িান িদিা অিলি বিিাি িিিা।

 13 িুজিােবন, বজদিা আল্াি িামমন আবজিা লেওো িি িড় মবিিিি 

লিোপাি!

 23 িুমিা হউ বেনি িথা ইোে িমিা, লেিলা ইিাি িবিিাি নুিি 

পথ পাইো হাবি, িউি নমুনাি জুলুম-মবিিিি মামজও মজিুি িইিলাে। 

 33 িুনু িুনু সমে সমাজি িামমন লিইজ্জবি, জুলুম-বটটিাবি, টাট্া-মশিিা 

হুবনোও িুমিা বনমজ িষ্ট সইে্য িিিলাে। আি িুনু িুনু সমে অইন্যি 

উপমি অউ লাখান িষ্ট আইমি হুবনো, িািাি লমি িুমিাও দুবখি 

অইিলাে।  43 িুমিাি মাজি লেিা লজল খাবটিলা, িািাি দুমখ িুমিাও 

দুবখ অইিলাে। িুমিাি ধন-িামানা লুট-পাট িিা অইমলও খুবশ আিলাে, 
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আসমল িুজিাে পািিলাে, িুমিাি লাবি আমিা িউি িালা িালা িামানা 

জমা আমি, লে িামানা বিিিাল িইমিা।

 53 লি অখন িুমিাি বহ মমনািল খুোইও না, এি মামজ লিা িউি 

োবম পুরুস্াি আমি।  63 িুমিা মজিুি িওো েিিাি, োমি আল্াে লে 

পুরুস্াি বেিা িবি ওোো িিিইন, িান মবজ্ম মাবফি িবলো িুমিাও 

হউ পুরুস্াি পাও।  73 আল্াে লিা িইিইন,

আি থুড়া িেখান বেন িাবি আমি, লেইন িশবিফ আনাি িথা,

িাইন িশবিফ আবনবলিা, লিবশ লেবি িিিা নাে।

  83 আমাি েীনোি িদিাে ইমানি িমলউ আমখি পাইমিা,

অইমল লিউ খমিবে বপিবল লিমল িাি উপমি আবম খবুশ িইিাম নাে।

 93 অইমল আমিা লিা খমিবে বপিবলো বিনাশ অওোি মানুে নাে। লেিা 

ইমান আবনো নাজাি হাবিল িমি, আমিা অইলাম হউ েলি মানুে।

ইমাবন িুজুি্মান আি আল-মসীি িাে িাইো 

িামমনবে লেৌড়াই (১১:১-১৩:২৫)

ইমাবন িুজুি্মান

11 
 ইমান বিিা? আমিা লেিা পাইমু িবি আশা িিবি, ইিা অখন 

না পাইমলও িামে পাইমুউ পাইমু, অউ এবিনি নামউ ইমান। 

অউ ইমানি িমলউ আমিা বনবচ্চি অইো িুবজ, অখন লেিা আমিাি িউমখ 

লেখিাম না, ইিা আসমলও আমি। 2 অউ ইমানি িমলউ আমিাি মে-

মুিববি অিমল আল্াি লিি থাবি িাবিফ িামাইিইন। 3 ইমামনউ আমিা 

িুজিাম লেন, আল্াে িান িালামি িমলউ আিমান-জবমনি হক্কলিা পেো 

িিিইন, ইিা আমিাি িখুি লেখা িুনু বিজ থাবি এমমন পেো অইমি না।

4 ইমানি িমল হাবিমল আল্াি নামম িাবিলি িাইমি িালা িুিিাবন 

আোে িিলা। এিলাবি আল্াে হাবিলি লিোপামি িািাইলা, এইন 

এিজন িাবমল মানুে। লি িউি জমানা আমি হাবিলি মউি অইমলও, 

ইমানি লিোপামি িাইন অখনও আমিাি লমি মাবিিা।
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5 ইমানি িলি লাবিউ ইবরিি নিীি মউি অইমলা না, আল্াে িানমি 

বজদিা হালমি লিমহম্া িুবলো বনলাবি, দুবনোি িানমি িুিাইো বমলমলা 

না। ইবরিিমি লিমহম্া িুবলো লনওোি আমি আল্াে জানাইিলা, ইবরিি 

আমাি খুবশ মাবফি িলিইন। 6 অইমল ইমান িাড়া লিা লিউ আল্ামি 

খুবশ িিমিা পামি না। লেিুনু মানুে আল্াি ধামিা োইমি িাইমল, লহ 

এবিন িিা লািমিা লেন, আল্া আিইন, আি লেিা িান িালাশ িমি, 

িাইন এিামি পুরুস্াি লেইন।

7 ইমানি িমল নুহ নিীি জমানাি লেিা ঘটনা লেখা লিবিল না, 

আল্াি হুবশোবি পাইো িাইন অিা এবিন িিলা, এবিন িবিো বনজি 

পবিিািমি িািাবনি লাবি এখান জাজ িানাইলা। িান অউ ইমাবন িামি 

মাজবে জিিি নাফিমাবনি পিমান লেখাইলা, আি আল্াি েিিামিা 

পমিজিাি বহসামি িইন্য অইমিলা, খাবল ইমানি িমলউ ইলা অওো োে।

8 ইমানি িমল ইব্াবহম নিীমে আল্াি হুিুম পাইোউ বনজি বিটা-মাবট 

িাবড়ো িওোনা বেলা। আল্াে িানমি লে লেশ বেিা িবি ওোো িিিইন, 

বহ লেশখান িুন জািাি, ইখান না জাবনোও িাইন িওোনা অইমিলা। 

9 ইমানি িমল িাইন আল্াি ওোো িিা হউ লিনান লেশি বিিমিও 

মুিাবফিি লাখান বেন িাটাইলা। িান লমি আমিা লেিা বহ ওোোি িাবি 

আিলা, হউ ইসহাি আি ইোিুিি লাখান িাইনও িাম্বুমে-িাম্বুমে িইো 

বজমদিবি িাটাইলা।  01 আসমল লে টাউন হি-হামমশা িাইম িইমিা, হউ 

লিমহব্ টাউনি লাবি িাইন িাি িাওোি আিলা, ই টাউনি নিশা-নমুনা 

সহ হক্কল িাবিিবি স্েং আল্াি িাম।

 11 ইমানি িমল ইব্াবহমি বনআওলাবে বিবি িােিাে আওলাে জনম 

লেওোি লখমিা পাইলা, িািাি হুরুিা পেোি িেস পািইমিমলও 

ইব্াবহমম এবিন িিিলা, লেইন ই ওোো িিিইন, এইন লিা হি, এইন 

বনজি ওোো পুিাইিাউ পুিাইিা।  21 এিলাবি িেসি িামি মিাি-পবথ 

অউ এি ইব্াবহম থাবি অমিা মানুে জনম লইলা, লেিা আিমানি লিিা 

আি েবিোি িিি িালুি লাখান, িবনো ফুড়াইল োে না।

 31 মজিুি ইমামন বজমদিবি িাটাইো এিা হিলি মউি অইমি, এিা 

লিউ বহ ওোোি ফল লিাি িিিা পািিইন না, খাবল দুিই থাবি ইিা 

লেবখো হাবি খুবশ অইিইন। ই দুবনোি িািা মুিাবফবিি আইিইন, ইখান 

িািাি বনজি িসি-খানা নাে, ইিা লিা িািা মানিইন।  41 আি লেিা 
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ইখান মানিইন, িািা হিমলউ সুদিি িবি িুজাইিইন লেন, িািা বনজি 

আপন লেশি িালাশ িিিা।  51 লে জবমন থাবি িািা িািইো আইিলা, 

বহ জবমনি িথা বখোল িিমল লিা িািা বহিিাি হমনা হামাবনি সুমোি 

পাইলাঅমন।  61 অইমল িািা লিা আমিা িালা এি লেশ, মাবন লিমহ্ি 

িালাশ িিিলা। এিলাবিউ আল্া পামি বনজমি িািাি আল্া িইো 

পবিিে বেমি িুনু শিম পাইন না, িাইনউ িািাি লাবিো আিামি এি 

টাউন বিোি িিিইন।

 71 ইব্াবহম নিী পবিষোি পবড়ো হাবি ইমানি িমলউ িান পুো 

ইসহািমি িুিিাবন বেিলা। লে ইব্াবহমি লমি আল্াে বনমজ ওোো িিিইন, 

হউ জমন িান খাি মাোি পুিমি িুিিাবন বেলাইিা িাইিইন।  81 লে পুিি 

লিোপামি আল্াে িািাইিলা, “িুমাি পুো ইসহািি খাদিানমিউ িুমাি 

খাদিান িইো িনা অইমিা।”  91 ইব্াবহমি বেলি অউ এবিমন িাইন 

িুিিাবন বেমি িাবজ অইিলা লেন, আল্াে লিা মুে্মামিও বজদিা িিিা 

পািইন। আি হািাউ মউিি িল থাবি ইসহািমি বফিি পাইলা।

 02 ইমানি িমল ইসহামি িান পুোইন ইোিুি আি ইসি িবিে্যি 

বজমদিবিি লাবি লোো বেিলা।

 12 ইমানি িমল ইোিুমি মউিি অখমিা ইউিুফি দুইও পুোমি 

লোো বেলা, িাইন বনজি লাবিি উপমি িিবে আল্াি এিােবি িিলা।

 22 ইমানি িমল ইউিুমফ মউিি অখমিা িইিলা, িান বনজি জাবি 

িবন ইসিাইল বমসি লেশ থাবি িািইো োইিা, িািা োওোি িামলা িান 

আবডি-িুবডিমি িইো লনওোি হুিুম বেলা।

 32 ইমানি িমলউ মুিাি মা-িামফ মুিাি জমিি িামে বিন মাস পে্মতে 

লুিাইো থইলা, িািা লেখিলা, পুোিু খুি সুদিি, িােশাি হুিুমমও িািা 

ডিাইলা না।  42 ইমানি িমলউ মুিাে, িান িুজোি অওোি িামে লফিাউনি 

পুবড়ি ঘিি নাবি িইো পবিিে বেমি িাবজ অইলা না।  52 িাইন িুনাি 

মামজ িইো থুড়া িেবেন সুখ িামাবনি িাইমি, আল্াি িদিা অিলি 

লমি বমবলো জুলুম-মবিিিি মামজ িওোউ পিদি িিলা।  62 িাইন 

বমসিি হক্কল জাি-জমিি িাইমি, আল-মসীি নামম দুন্মাম হাবিলমিউ 

লিবশ মুল্যিান মমনা িিলা, িািন িান নজি আবিল লিমহব্ পুরুস্ািি 

িাে।  72 ইমানি িমল িাইন বমসি থাবি িািই লিলা, িােশাি িুিামিও 

ডিাইলা না। বনিািাি আল্ামি লেবখলাইিইন, অউলা মমনা িবিোউ িাইন 
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িিি িবি িইলা।  82 ইমানি িমলউ িাইন আজাবে ইে আি লউ বিটাইো 

লেওোি বনেম মানলা, োমি আজিাইল-বফবি্াে িবন ইসিাইলি পেলা 

পুোইতেমি না িইন।

 92 ইমানি িমলউ মানমে নীল েবিোি মামজবে হুিনা মাবটি পথি 

লাখান আবটো লিলা, অইমল বমসবি অিমল ইলা োওোি লাবিো িুবড়ো 

মিলা।

 03 ইমানি িমলউ িবন ইসিাইমল বেবিমহা টাউনি িাউন্বিি ওোল 

সািবেন িক্কি লেওোি িামে এমমনউ পবড় লিল।

 13 ইমানি িমলউ অউ টাউনি িাহিা নামি িেমাইশ লিবটমে িবন 

ইসিাইলি িুইো অিলমি লমহমানোবি িিাে, বহনি নাফিমান অিলি 

লমি ই লিবট বিনাশ অইলা না।

 23 আি িি জনি িোন িইিাম? বজোউন, িািাি, বশমশুন, ইফিা, 

োউে, শামুমেল আি নিী অিলি ইমাবন িলি িোন িিাি লািমল সমমে 

িুলাইমিা নাে।  33 ইমানি িমল এিা িউি লেশ েখল িিিইন, হি ইনিাফ 

িাইম িিিইন, আল্াই ওোোি ফােো হাবিল িিিইন, বসংহি মুখ িদি 

িিিইন,  43 আিুবনি িুন্বলি লিজ িমাইবলিইন, িমলাোিি িামন থাবি 

লিহাই পাইিইন, িমজুি থাবিও িল হাবিল িিিইন, বজহােি মামজ 

িল-লখমিা লেখাইিইন, বিন-লেবশ অিলি লফৌজমি লখোইো বেিইন। 

 53 লিবটমতে িািা োিবেি মুে্মা অিলমি বহিিাি বজদিা হালমি পাইলা। 

আমিা িউমি জানি মাো িাবড়ো জুলুম-বনে্মািন সইে্য িবিো মিলা, 

োমি বিোমিি িামে লিমহব্ সুখ পাইন।  63 িউমি টাট্া-মশিিা আি 

মাইি-ধইি সইে্য িিিইন, িউমি ডান্া-লিবড় সহ লজল খাবটিইন। 

 73 মানমে িািামি িাংিড়বে ইটাইিইন, িিািবে বিবিো দুই টুিিা 

িিিইন, িমলাোিবে িািল িিিইন। িািা জুলুম-মবিিি, জালা-েন্ত্রনা 

পাইিইন, অিািি লিলাে পশুি িামড়া বফবদিো শিম লুিাইিইন।  83 ই 

দুবনো িািাি জুিা আবিল না, িািা পাড়-জংিল, মরুিুবম, আি িাি-

িাড়াি মামজ িইো দুবনোি বজমদিবি িাটাইিইন।

 93 ইমানি িলি লাবি এিা হক্কমল িাবিফ িামাইিইন, িা-ও আল্াি 

ওোোি ফল ই দুবনোি পাইিইন না।  04 িািন আল্াে আমিাি লাবি হউ 

জমানা থাবি আমিা িালা পুরুস্াি থইিইন, োমি আমিামি িাে বেো 

িািা িাবমল না িনইন।
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আল্াে মুবমন অিলমি শাসন িিইন

12 
 লি আমিা লেখিাম, ইমাবন লিজি িউি সাবষে আমিাি 

িাইমিািাে আমি। এিলাবি আও, আমিাও হিল জাে-জামমলা 

হিাই, লে িুনাে আমিামি লপিাইো িামখ, অিামি হিাইো ফালাই, আি 

লেৌড়াওিা েলি লমি অইো বধে্ম ধবি লশে পে্মতে লেৌড়াই। 2 আউক্কা, 

আমিাি নজি িাবখ মাবলি ইিাি িাে, আউোল থাবি আমখি পে্মতে িাইন 

অইলা আমিাি ইমানি মুল খুবট। িান লাবি লে খুবশ িাখা অইমি, অউ 

খুবশি িােবে িাইো, দুখ-িষ্টি সবলিি উপিি মউিমিও িিুল িিলা, 

ই লিইজ্জবিমি িুনু োম বেলা না। আি অখন আিমশ-আবজমমা আল্াি 

ডাইনি িখমিা িাইন িশবিফ িাখিইন। 3 লি লেইন িুনািাি মানেি 

অমিা িড় দুশমবনমি সইে্য িিলা, িান লিোপামি বিতো িমিা, োমি 

িুমিাি বেমলা িুনু িমজুবি িা বনিাশা না আে।

4 িুনাি লমি লাড়াইি লাবিো লিা লউ িািবনি েশা িুমিাি অখনও 

অইমি না। 5 িুমিাি িাইবি িাফ আল্াে, িান আওলাে বহসামি িুমিামি 

লে নবিেি িিিইন, িুমিা ইিা ফাউবিবলমিা বন? বিিামিা আমি,

ও আমাি পুি, মািুেি শাসনমি এলাবম িবিও না,

িাইন িুনু ধামবি বেমল, লিজাি অইও না।

 6 িািন মািুমে লেিামি মহবিি িিইন,

িািামিউ শাসন িিইন,

লেিামি িাইন আওলাে বহসামি িিুল িবিলাইন,

এিা পিমিি জনমি সাজা লেইন।

7 শাসন মমনা িবিো িুমিা িষ্ট স্ীিাি িমিা। িামফ-পুমি লেলাখান 

সম্পি্ম, আল্ােও িুমিাি লমি অউলা সম্পি্ম িাখিইন। ইলা িুনু পুি 

আমিবন, োমি িাি িামফ শাসন িিইন না? 8 হক্কল পুিমিউ শাসন 

িিা অে। িুমিামি েুবে শাসন িিা না অে, লি লিা িুমিা ফুংিা, আসল 

পুি নাে। 9 জামনা লিা, আমিাি দুবনোবি িাফ অিমল আমিামি শাসন 

িিইন, আি আমিা িািামি ইজ্জি িবি। লি লেইন আমিাি আিমাবন 
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িাফ, িান লিমি িে্মনা লনাোইো িলা আমিাি লাবি জরুি নাে বন, োমি 

আমিা বজমদিবি পাই?  01 আমিাি দুবনোবি িাফ অিমল লেলা িালা মমনা 

িিিা, অলা আমিামি শাসন িিিা, আি ইিা লিা থুড়া িেবেনি লাবি, 

অইমল আল্াে লিা আমিামি শাসন িিিা োমি আমিাও িান পাি-

পবিত্রিা হাবিল িবি।  11 িুনু শাসনমিউ খুবশি লিোপাি মমনা িিা অে 

না, দুখি লিোপািউ মমনা অে, অইমল লেিা শাসন মাবনো িমল, িািা 

িামে েীনোবিি শাবতেআলা বজমদিবি পাে।  21 এিলাবি িুমিাি িমজুি 

আিমি মজিুি িমিা, দুি্মল আটুমি সিল িমিা।  31 িুমিা বসো পমথ 

আমটা, োমি ললংড়া পাও আি না িিমি, িিং িালা অইোে।

আল্াি িজি থাবি জান িািাও

 41 হিল মানেি লমি শাবতেমে িসি িিা আি পাি-পাবিজা অইো 

িলাি লাবি বখোবল অও, ইলা না িলমল লিউ মাবলিি েিশন পাইিাে 

নাে।  51 হুবশোি িইও, োমি লিউ আল্াি িহমি থাবি িাে না পমড়া। 

বখোল িাবখও, িুমিাি মাজি লিউ োনু বিোক্ত বিত্বা িািি জড়ি লাখান 

িািইো না িািাে, আি িউি মানেমি নাপাি না িানাে।  61 হজিি 

ইোিুিি িাই ইসি লাখান িুনু লি-পবথ নাফিমান পেো না অে। 

ইমস লিা খাবল এি অখিি খাবনি লাবি, িাি বনজি লমৌিবস মাবলিানা 

লিবিলাইমি।  71 িুমিাি লিা জানাউ আমি, েুবেও িামে লহ িখুি পাবন 

ফালাইো িাবদি-িাবদি লোো মাংবিবিল, অইমল লিৌিা িিাি সুমোি 

আি লহ পাইমি না।

 81 িুমিা বনচ্চে ইলা িুনু পাড়ি িাদিাি আইমিা না, লে পামড়া আিবে 

িওো োে। হউ িুি পাড়ি জালাইল আিুইন, িইন আদিাইি, বহল-িুফান, 

 91 বশংিাি আওোজ, িা জুমি জুমি মাি-িথাি িুনু আওোজি লিমিও 

আইমিা না। জুমি জুমি মািি অউ আওোজ লেিা হুনবিল, িািা বমনি 

িবি িইবিল, োমি িািাি লমি আি িািবিি িিা না অে।  02 িািা 

আল্াি অউ হুিুম সইমিা পািবিল না, আল্াে িইিলা, “েুবে িুনু পশুমেও 

ই পামড়া িে, লি িামিও িাংিড় মাবিো মাবিবলমি অইমিা।”  12 অউ 

সমে লেিা মািুেি বেোি লেখবিল, িািা অমিা ডি ডিাইবিল লেন, স্েং 

মুিা নিীমে িইলা, “ডিি িুমট আবম িাবপিাম।”
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 22 অইমল িুমিা লিা পবিত্র বসমোন পাড় আি বজদিা আল্াি টাউনি 

িািাি আইমিা, আজাি আজাি বফবি্াে লেখামনা খুবশ-িাবসি মাহবফল 

িিিা, হমনা আইমিা। ই টাউন অইমলাবি, লিমহব্ লজরুজামলম।  32 লিমহব্ 

খািাি লেিাি নাম ললখা অইমিমি, িড় পুোি লাখান লেিামি ইজ্জি লেওো 

অইমি, এিাি িানাইল জমািি ধামিা আইমিা। লেইন িামাম মানেি বিিাি 

িিইন, হউ আল্াি িািাি আইমিা। লে পমিজিাি অিল পুিাপুি িাবমল 

অইমিিইন, এিাি রুহি মজবলমিা আইমিা।  42 লে ইিা আল্াি লমি বমলনি 

নো উবিলাি বজম্মাোি, হউ ইিাি লিমি আইমিা। হাবিলি লউ থাবি আমিা 

মিিুিাআলা লে লউ, িুমিা বিটাইল হউ লউি িািাি আইমিা।

 52 মুিা নিীমে আল্াই হুবশোবিি িথা দুবনোি মানেমি জানাবনি িামে 

লেিা িান হুবশোবিমি এলাবম িিবিল, এিা লেিলা লিহাই পাইিইন না, 

লি লেইন লিমহম্া থাবিো আমিামি হুবশোি িিিা, িান হুবশোবিমি 

এলাবম িিমল লিা এমক্কিামি বনবচ্চিউ আমিা িুনু লিহাই পাইিাম নাে। 

এিলাবি বখোল িাবখও, লেইন হউ িািবিি িিিইন, িান হুিুমমি এলাবম 

িবিও না।  62 বহ আমমলা আল্া পািি মুখি আওোমজ হািা দুবনোমি 

িাপাইবিল, অইমল অখন িাইন অউ ওোো িিিইন, “আবম দুিিা িাি 

খাবল ই দুবনোমি নাে, আিমানমিও িাপাইমু।”  72 লি “দুিিা িাি” 

অউ শব্দ থাবি িুজা োে লেন, লেিা বজবনস অিল লাড়া-িাড়া িিাইল 

োে, মাবন লেিা পেো িিা অইমি, ইিামি িাে লেওো অইবেমিা, আি 

লেিামি লাড়া-িাড়া িিা োে না, অিা িাইম িে।  82 িুজিাবন, লে 

িােশাইমি লাড়া-িাড়া িিা োে না, আমিা লিা হউ িােশাই পাইিাম, 

এিলাবি আউক্কা, আমিা আল্াি েিিামিা শুিবিো জানাই। আল্া পাি 

লে নমুনাে খুবশ অইন, অউ নমুনাে আমিা িান এিােি িিিাম পািমু, 

িানমি ডিাইো, িাবজম িবিো এিােি িিমু।  92 িািন আমিাি আল্া 

লিা বিনাশ িিিা আিুবনি লাখান।

আমখবি নবিেি

13 
 িুমিা এমি-অইন্যমি আপন িাইি লাখান হামমশা মাো িবিও। 

2 লমহমানোবি িিা ফাউবিও না। জামনা বন, িুনু িুনু জমন না 

বিবনো আল্াি বফবি্ািও লমহমানোবি িিিইন। 3 লজল খানাি লেিা 
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মানুে িবদি আিইন, বনজমিও অলা িবদি মমনা িবিো িািামি সাইে্য 

িবিও, আি লেিাি উপমি জুলুম-মবিিি িিা অি, বনমজ অউ মবিিমিা 

পড়মিা মমনা িবিো, িািামি বখোল িবিও।

4 হিমলউ বিো-শাবেমি ইজ্জি িবিও। জামাই-িউি সম্পি্মমি 

পাি-পবিত্র িাবখও। মমনা িাবখও, আল্াে িু-নজবি, বজনািুি আি লুচ্া 

অিলি বিিাি িিিা।

5 দুবনোবি ধন-িামানাি লালি থাবি হবিো িইও। িুমিাি লেিা 

আমি, অিা লইোউ খুবশ িইও। আল্াে িািাইিইন,

আবম িুনুমমতেউ িুমামি িাড়িাম নাে,

িুনু হালমিউ িুমামি ফালাইিাম নাে।

6 এিলাবিউ আমিা বহম্মি িবিো িইিাম পাবিোি,

মািুে আমাি সহাে আিইন, আবম ডিাইিাম নাে।

মানমে আমাি বিিা িিমিা?

7 হমুনা, লে িজুিু্ম অিমল িমুিামি আল্াি িালাম িাবলম বেিইন, িািাি 

িথা ইোে িবিও। িািাি বজমদিবিি হালিি িথা িালামমতে বিতো িবিো, 

িমুিাও িািাি লাখান ইমামন মজিিু অও। 8 ইিা আল-মসী িিিাইল লেলা 

আিলা, আইজও অলা আিইন, আি হি-হামমশাউ অলা িইিা।

9 নানান নমুনাি নো নো িাবলমম োনু িুমিামি লি-পমথ না লনে, 

খানা-বপনাি খুবটনাবট বিেে না িুিাইো, িিং আল্াি িহমিি উপমি 

িাইম িও। ইলা খুবটনাবট বনেমি উপমি লেিা িিসা িিমিা, ইিাে 

লিা িািাি িুনু লাি অইমি না।  01 আমিাি লিা এখান িুিিাবন খানা 

আমি, ইখানি িুতো খাইিাি এখবিোি মুিা নিীি এিােি-িাম্বুি ইমাম 

অিলি নাই।

 11 িুনাি মাবফি লাবি জমিা িিা পশুি লউ লইো, িবন ইসিাইলি 

পিধান ইমাম অিল এিােি খানাি খাি পাি জািাি হামাইন, অইমল 

অউ পশুি আবডি-মাংস হিলিা িবন ইসিাইলি লিম্পি িামি বনো 

জালাইল অে।  21 অউ লাখান হজিি ইিাও লজরুজামলম টাউনি িামি 
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বিো জুলুম-িষ্ট সইে্য িবিো মউি িিুল িিলা, োমি িান বনজি লউি 

উবিলাে মানেমি িুনা থাবি পাি-িাফ িিিা পািইন।  31 অখন আউক্কা, 

আমিাও িান িেনামমি বনজি িামদিা লইো লিম্পি িামি িান িাদিাি 

োইবি।  41 িািন ই দুবনোি আমিাি লাবি স্ােী িুনু টাউন নাই, আমিা 

খাবল হউ টাউনি িালাশ িিিাম, লে টাউনি বেোি িামে পাইমু।

 51 লি অখন আমিা আল-মসীি জবিোে হামমশা আল্াি েিিামিা 

বজবিি-আজিাি িুিিাবন িবি, মাবন দুইও লিামট িান নামি িুনিান িাই। 

 61 লনি িাম িিা আি অিাবি মানেমি োন-খেিাি বিলাবন ফাউবিও না, 

িািন অউ লাখান িুিিাবনমে আল্া পাি খুবশ অইন।

 71 িুমিাি মুিববি অিলি হুিুম মাবনো িািাি লিমি মাথা লনাোইো 

িইও, আল্াি েিিামিা বহসাি লেওো লািমিা িবি িািা হামমশা িুমিাি 

জানি পািাোি অইো িাম িিিা। অখন িািা োমি খুবশ মমন ইিা িিইন, 

এিলাবি িুমিা িাইধ্য িইও। িািা েুবে মমনা দুখ পাইো িুমিাি লাবি 

িাম িিইন, লি িুমিাি িালাই অইমিা নাে।

 81 আমিাি লাবি লোো িবিও। আমিা লিা জাবন, আমিাি বিমিি 

িাফ-িফা আমি, হক্কল লিোপামি হি পমথ িলিাম িাই।  91 আবম খাি 

িবি িুমিাি লিমি অউ লোো িাইিাম, োমি জলবে িবি আবম বহিিাি 

িুমিাি লমি মুলািাি িিিাম পাবি।

বিোবে িালাম আি লোো

  02 আল্াি লমি আমিাি বমলন, হি-হামমশািুি উবিলা,

পুিাপুি িাইম িিাি লাবিো,

আমিাি মাবলি হজিি ইিা, বনজি লউ বিলাই বেো,

লমড়া পালি মহান িাখাল িবনিইন।

হজিি ইিাি মউিি িামে, শাবতে লেউিা আল্া পামি,

মুে্মা থাবি িানমি বজদিা িবিিইন।

  12 হিল লনি িামি লিৌবফি লেউক্কা, িান মবজ্ম েুিাইো িলাি,

আি িাইন লেিা পিদি িিইন,

বেমলা অিাি এশবি লেউক্কা, ইিা আল-মসীি জবিোে,

এন মবহমা হি-হামমশা িউি, আবমন।
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 22 িাই অিল, িুমিাি লিমি বমনি িিিাম, িুমিা বিিক্ত না অইো 

ই নবিেি হুমনা, আবম খুি শটিামট ললখলাম।  32 হুমনা, আমিাি িাই 

বিমবথমে খালাি পাইিইন, িাইন েুবে সমে মি আমাি অমনা আইন, 

লি আবম িুমিাি লিমি আওোি সমে িামন লমি লইো আইমু।

 42 িুমিা বনজি মুিববি অিলমি, আি পাি িদিা অিলমি আমাি 

িালাম জানাইও। ইিাবল লেশি মানমে িুমিামি িালাম জানাইিা।

 52 িুমিা হিলি উপমি আল্াি িহমি িাইম িউি। আবমন॥ 
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