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পবিত্র ইবজিল শবিফ ২৭ নম্বি বিপািা

জাইিা কালাম

পবিবিবি

জাইিা কালাম বিপািা খান অইললা, আিমাবন বকিাি পবিত্র ইবজিল শবিফি 

শশষ বিপািা। আল্া পাকি হুকুলম অউ বিপািা শলখিইন, হজিি ইিা আল-মসীি 

মায়াি সাহাবি হজিি হান্ান (িা:)। হজিি ইিায় শিলহল্া িশবিফ শনওয়াি িালে 

৬০-৬৫ িিিি কাললা ইখান শলখা অইলি। অউ বিপািা শলখাি সময় আল-মসীি 

উম্মি অকলি উপলি খুি শিবশ জুলুম-অি্ািাি আবিল। অউ হালিি মালজ মুবমন 

অকললি আশা-উত্সাহ যুগাবন, িিি কিা, আি অউ জুলুমি মালজও ইমালন মজিুি 

িইয়া আল্াি েিিািি পুরুস্ািি লাবগ জুইি িইলি পিাবমশ শেওয়া অইলি। অউ 

বিপািাি ললগ আগি জমানাি নিী হজিি োবনয়াল, হজিি শহজবকল আি হজিি 

জাকাবিয়াি (আ:) বকিািি ললগ িউি বমল আলি। এি মালজ শলখা আলি, বকয়ামিি 

আলগ মুবমন অকলি হাল-হবককি বকলা অইলিা, কলিা শিবশ জুলুম-মবিিি অইলিা, 

িালে আল্া পালক হজিি ইিা আল-মসীি উবিলায় লান্বি শয়িানলি এলকেিালি 

বিনাশ কবিবলিা, আি অউ সময় শযিা ইমালন মজিুি িইিা, িািা আল্াি েিিাি 

থাবক পুরুস্াি পাইিা।

ই বিপািাি পাইিা, সািটা ইিায়ী জমািি শগলি বিবিি ভাষায় িয়াবন শলখা 

আলি। অউ সালিা জমািি বিকানা অইললাবগ, হউ আমলি শিামান িােশাইি আবিয়া 

শেশ, িি্তমান িুিস্ শেশি পবচিম এলাকা। জমািি হাল-হবককি িুজা, আি আমিা 

জাবনয়া হাবি বনজি বজলদেবগি আমল কিা জরুি।

অউ বিপািাি িউি িািুবন নম্বি শলখা আলি। অউ নম্বিি বকিু মাবন অউলা 

অইলিা পালি:

২ = হকি শিয়াপালি সাবষি শেওয়া; হালমশা দুইজনি সাবষি জরুি।

৪ = আল্াি আিশ আি অউ শিয়াপালি; এিলাবগ কািা শবিফ অইললা িাইি 

কুবন, যালি অউ আিশি ললগ বমল শেখা যায়।
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৬ = মানুষ আি গুনাগাি মানষি শিয়াপালি; িয় নম্বি বেন মানুষ পয়ো, আি 

িয় অইললা পবিত্র নম্বি ৭ থাবক কম। এিলাবগ ৬৬৬ িুজায়, বকয়ামিি 

আলগ আ্া দুবনয়ালি শি-পলথ বনিাি লাবগ শয েজ্তাল আইলিা িাি নামি 

মাক্তা িা নম্বি।

৭ = আল্াি পবিত্র নম্বি, খাি কবি িান বনজি পুিাপুি কামি শিয়াপালি; 

সাি বেলন আিমান-জবমনি হকলিা পয়ো, অউ বিপািাি মালজ আল্াি 

পুিাপুি পবিত্র প্রজাি সাি জমাি, আি িান পুিাপুি গজি ঢাবলিাি সাি 

নমুনা িাি িাি উলল্খ কিা অইলি।

১২ = আল্াি খাি প্রজা; হজিি ইিাি আলগ আবিল িবন ইসিাইলি 

িালিা খাদোন, িালে হজিি ইিাি িালিাজন খাি সাহাবি, এিলাবগ 

১২+১২=২৪ আি ১২×১২= ১৪৪ িুজায়, হকল জমানাি আল্াি খাি 

প্রজা অকল।

১০০০ = আ্া দুবনয়া িা পুিা এক যুগ; এিলাবগ ১৪৪০০০ িুজায় হকল 

জমানাি আি আ্া দুবনয়াি আল্াি খাি প্রজা অকল।

১২৬০ = সাি িিিি অল্্তক বেন। উপিি সাি শেখিা।

জাইিা কালাম বিপািাি মালজ নানান নমুনাি েিশনি মাজবে, অিীি, িি্তমান, 

ভবিষ্ি হকল জমানাি কথা শলখা অইলি। ১ রুকু ১৯ আয়ালিা আলি, “এিলাবগউ 

িুবম অখন শযিা শেখিায়, এি আলগ শযিা ঘবটলি আি িালে শযিা ঘবটলিা, ইিা 

হকেলিা িুবম শলবখয়া থও।”

এিমালজ আলি,

(ক) সাহাবি হান্ানি শিলহব্ েিশন  ...................................১ রুকু

(খ) সালিা জমািি লাবগ উপলেশ  ................................. ২-৩ রুকু

(গ) আল্াি পবিত্র িখিি েিশন  .................................. ৪-৫ রুকু

(ঘ) গজবি সািটা সীল-িাপ্পড় আি সািটা বশংগা  ..............৬-১১ রুকু

(ঙ) শয়িান োনিি ললগ আল্াি খাি িদোি যুদ্ধ  ....১২:১-১৪:৫ আয়াি

(ি) আলখবি সািটা গজি  ......................................১৪:৬-১৬:২১

(ি) নাফিমান িাবিল টাউনি বিিাি  ..........................১৭:১-১৯:১০

(জ) আলখিািি বিিাি  .......................................১৯:১১-২০:১৫

(ঝ) নয়া পয়ো  ....................................................২১-২২ রুকু
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সাহাবি হান্ানি শিলহব্ েিশন 

(১:১-২০)

িালাম আি শোয়া

1 
 অউ বকিালিা যিিা শলখা অইলি, ইিা আল্া পালক ইিা আল-

মসীলি জানাইিইন, আি আল-মসীলয় ইিা জাইি কিিইন। থুড়া 

বেনি বভিলি শযিা শযিা শিয়াপাি বনবচিি ঘবটলিা, ইিা যালি িান গুলাম 

অকলল জানইন। আল-মসীলয় িান বফবি্া পািাইয়া বনজি গুলাম সাহাবি 

হান্ানলি ইিা হকলিা জানাইলা। 2 সাহাবি হান্ালন আল্াি কালাম আি 

ইিা আল-মসীি সাবষিি শিয়াপালি যলিা েিশন শেখলা, অউ েিশনি 

শিয়াপালিউ িাইন জিানিবদে বেলা। 3 আি হউ জনউ শনক-কপাবল, 

শযইন ই কালামি আগাম খিি অকল বিলাওি কিইন, আি িািাও 

শনক-কপাবল, শযিা ই কালাম হুনইন, হুবনয়া হাবি আমল কিইন; কািন 

সময় শিা ্ালিা আইলছে।

4- 5 শি আবম হান্ালন শিামান িােশাইি আবিয়া শেশি সালিা 

জমািি শগলি অউ জিানিবদে শলখিাম। শযইন আিলা, শযইন আিইন 

আি শযইন হালমশা িইিা হউ আল্া পাক, আি িান িখিি িামলন শয 

সাি নমুনাি রুহ থাকইন, এিা আি শযইন হক-হালাল সাবষি হউ ইিা 

আল-মসীলয় িুমিালি িহমি আি শাবতি োন কিউকো। িাইন শিা মুে্তা 

অকলি মাজ থাবক পয়লা বজদো অইয়া উবিিইন, িাইনউ দুবনয়াি িাজা 

অকলি িােশা। িাইন আমিালি মহব্বি কিইন, এিলাবগ বনজি জান 

কুিিাবন বেয়া, আমিালি গুনাি সাজা থাবক িািাইিইন। 6 িাইন আমিালি 

লইয়া এক িােশাই বিয়াি কবিয়া, িান গাইবি িাফ আল্াি এিােবিি 

লাবগ ইমাম িানাইিইন। িান মবহমা আি কুেিবি িল হি-হালমশা িওয়াল 

িউক। আবমন।

7 হুলনা, িাইন শমঘি িাকাি অইয়া িশবিফ আনিা, পিলিলক 

িানলি িউখবে শেখলিা, যািা লাখবড়বে িানাইল সবললিা গাবথয়া িানলি 

কািল কিবিল িািাও শেখলিা, আি িান লাবগ দুবনয়াি হকল জাবিলয় 

জুলি জুলি কাবদেিা। অউলাউ অউক, আবমন। 8 আল্া মািুলে িািাইিা, 
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“আবমউ আবলফ আি ইয়া, শযইন আিইন, শযইন আিলা আি শযইন 

হালমশা িইিা। আবমউ সি্ত-শবতিমান।”

হজিি ইিাি নুিি িুিি

9 আবম শিা িুমিাি ভাই হান্ান, হজিি ইিাি উম্মি অওয়ায় আবমও 

িুমিাি লাখান একই কষ্ট, একই িােশাই আি একই িিিি ভাবগ অইবি। 

আল্াি কালাম িিবলগ কিায় আি ইিাি পলষি জিানিবদে শেওয়ায় আমালি 

পািমুি নামি দ্ীলপা বনয়া িনিাস শেওয়া অইবিল।  01 এিমালজ হজিি 

ইিাি পবিত্র বেন, এক িবিিালি আবম আল্াই পাক রুহি মালজ পুিাপুি 

ডুবি শগলাম, অমন সময় আমাি খলিবে বশংগাি আওয়াজি লাখান এক 

আওয়াজ হুনলাম।  11 হুনলাম, কুনু এক জলন আমালি কইিা, “হুলনা, িুবম 

অখন শযিা শেখিায়, ইিা এক বকিালিা শলখ, শলবখয়া ইবফি, ইজবমি, 

ফিগাম, থুয়াবিিা, িাবে্ত, বফলাবেলবফয়া আি লাওবেলকয়া টাউনি সালিা 

জমািি শগলি পািাও।”

 21 আমাি ললগ শযইন মাবিিা, িানলি শেখাি বখয়ালল আবম খলিবে 

ঘুিলাম, ঘুবিয়া শেবখ, শসানাি সািটা শিিাগ োবন।  31 অউ শিিাগ োবনি 

মাজখালনা ইিলন-আেমি লাখান একজনলি শেখলাম। িান বফলন্া পাও 

পয্ততি লাম্বা পাইজিাবি, আি িুকুি উপলি শসানালী এক পবটি।  41 িান মাথাি 

িুল দু্ি লাখান ্ লা িকিকা। িান িউখ আগুবনি লুকোি লাখান।  51 পাও 

অইললাবগ, আগুইনবে জালাইয়া মাবজিয়া পবিস্াি কিা িকিকা বপিলি 

লাখান, আি িান গলাি আওয়াজ অইললা, জুলি জুলি কল-কলাইয়া 

যাওয়া পাবনি ফুিি লাখান।  61 িান মুখি িুিি আবিল পুিা জলমল 

কিিা সুরুজি লাখান। িান মুখ থাবক ্ ািাইল এখান িললায়াি িািইললা, 

ই িললায়ািি দুইও গালািায় ্ াি আবিল, আি িান ডাইন আলিা আবিল 

আিমানি সািটা শিিা।

 71 িালন শেবখয়া আবম মিাি লাখান িান পাওি কাদোি পবড় িইলাম। 

শিউ িান বনজি ডাইনি আি আমাি উপলি থইয়া কইলা, “ডিাইও না। 

আবমউ আউয়াল আি আবমউ আলখি,  81 আবমউ হাইউল-কাইয়মু, শযইন 

বনলজ বনলজ হি-হালমশা আবি। আমাি মউি অইবিল, অইলল অখন আবম 

যুগ যুগ ্ বি বিিকাল বজদো আবি। মউি আি কয়িিি িাবি আমাি আলিা 
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আলি।  91 এিলাবগউ িুবম অখন শযিা শেখিায়, এি আলগ শযিা ঘবটলি 

আি িালে শযিা ঘবটলিা, ইিা হকেলিা িুবম শলবখয়া থও।  02 িুবম শসানাি 

শয সািটা শিিাগ োবন শেখলিা আি আমাি ডাইন আলিা সািটা শিিা 

শেখলিা, ইিাি মাবন অইললা, সালিা শিিা অইললা সাি জমািি সাি 

জন বফবি্া, সািটা শিিাগ োবন অইললা হউ সালিা জমাি।

সালিা জমািি লাবগ উপলেশ 

(২:১-৩:২২)

(১) ইবফবিয়া জমািি শগলি

2 
 “ইবফি টাউনি জমািি বফবি্াি শগলি শলখ: শযইন বনজি ডাইন 

আলিা আিমানি সািটা শিিা ্ বিয়া, শসানাি সািটা শিিাগ োবনি 

মাজখালনা িলা-বফিা কিইন, িাইন অউ কথা কইিা,

2 “আবম শিা িুমিাি কাম-কাজ, িুমিাি শমনি আি িুমিাি িিিি 

কথাও জাবন। আবম জাবন, িুমিা কুনুজাি িে মানষলি সইয্ কিিায় 

পালিা না, আি সাহাবি না অইয়াও শযগুইলতি বনজলি সাহাবি কইয়া পবিিয় 

শেইন, িািালি পবিষিা কবিয়া শেখলিা, আি পিমানও পাইলিা িািা শযন 

শিইমাবন মালিি। 3 িুমিাি িউি িিি আলি, িুমিা আমাি লাবগ িউি 

কষ্ট কিিায়, কুনুমলতি শহিান অইলিা না।

4 “অইলল িুমিাি বিরুলদ্ধ শিা আমাি নাবলশ আলি, িুমিা পয়লা 

আমালি শযলা মহব্বি কিিায়, অখন ইিা িাে বেলাইলিা। 5 থুড়া বিতিা 

কবি শেলখা, িুমিা কলিা উিা থাবক কলিা লামাি লাবম শগি। ই হালি 

থাবক বেল িেলাইয়া, আলগ শযিা কিিায় অখন বহিিাি অলা কলিা। আি 

যুবে বেল না বফিাও, শি আবম িুমিাি শগলি আইয়া িুমিাি শিিাগোবন 

খান জাগা থাবক হিাইবলমু। 6 িুমিাি শিা একটা গুন আলি, বনকুলায়বি 

অকলল শযিা কাম কিইন িুমিা ইিালি বঘন্া কলিা, আি আবমও ইিালি 

বঘন কবি।

7 “যাি কান আলি শহ হুনউক, পাক রুলহ জমাি অকললি বকিা 

িািাইিা। শয জন জয়ী অইলিা িালি আবম আল্া পাকি জান্ািুল-শফিলেৌিি 

বজলদেবগ-গািি ফল খাইলি বেমু।
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(২) ইজবমি জমািি শগলি

8 “ইজবমি টাউনি জমািি বফবি্াি শগলি অউ কথা শলখ: শযইন 

আউয়াল আি আলখি, শযইন মািা শগিলা, িালে বজদো অইিইন, িাইন 

অখান কইিা,

9 “আবম শিা িুমিাি অভাি-অনটন আি কষ্টি কথা জাবন, অইলল 

এিিালেও িুমিা ্ বন। শযিা মানলষ খাবট ইহুবে নালম বনজি পবিিয় শেয়, 

অথি ইহুবেি আমল নাই, িিং ইিবলিি েলি মানুষ, ইিায় িুমিাি 

বিরুলদ্ধ বকিা মাবিিা আবম শিা জাবন।  01 িুমিা শয মবিিিি মালজ 

পড়িায়, ই মবিিিলি একেম ডিাইও না। জালনা বন, ইিবললি পবিষিা 

কিাি বনয়লি িুমিাি মাজি কয়জনলি শজললা বেলিা, হলনা িুমিা েশ বেন 

কষ্ট পাইিায়। হুলনা, ইমানি পলথ িুমিা মিন পয্ততি হক-হালাল িইও, 

শিউ জয়ি মালা বহসালি আবম িুমিালি আলখিি বজলদেবগ বেমু।  11 যাি 

কান আলি শহ হুনউক, পাক রুলহ জমাি অকললি বকিা িািাইিা। শয 

জন জয়ী অইলিা, দুিিা িািি মউলি, মাবন শোজলখ িাি শখবি কিাি 

কুনু সাই্্ নাই।

(৩) ফিগাম জমািি শগলি

 21 “ফিগাম টাউনি জমািি বফবি্াি শগলি অউ কথা শলখ: ্াি আলা 

শয িললায়ািি দুইও গালািায় ্ াি আলি, অউ িললায়ািি মাবললক অখান 

কইিা,

 31 “িুমিা কুন জাগাি িসি কিিায় ইিা শিা আবম জাবন, ইখালনা 

ইিবলিি বসংহাসন আলি। অইলল আমাি শিয়াপালি িুমিা হক-হালাল 

আলিা, আমাি উপিি ইমানলি অস্ীকাি কিলিা না। আমাি িিবলগ 

কিিা হউ হক-হালাল জন আবতিপাি শযিলা কািল অইিলা, ইিবলিি 

আখড়াি মালজ, িুমিাি টাউলনা িালি খুন কিা অইবিল, হউ সময়ও 

িুমিাি ইমানলি অস্ীকাি কিলিা না।

 41 “িা-ও িুমিাি বিরুলদ্ধ আমাি বকিু মাি আলি। িুমিাি অলনা অলা 

বকিু মানুষ আিইন, শযিায় মুিা নিীি আমলি ভন্ড নিী িালামি িাবললম 
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িলইন। অউ িালালম িােশা িালাকলি বহকাইবিল, যালি শহ শেিিাি মুবি্তি 

িামনি পসাে খাওয়াইয়া আি বজনা কিাইয়া, িবন ইসিাইললি গুনাি পলথ 

শনয়।  51 ইিা িাড়াও বনকুলায়বি অকলি িাবললম শযিা িলইন, অিা 

কয়গুও িুমিাি অলনা আিইন।  61 এিলাবগ ই হালি থাবক িুমিা বেল 

িেলাও, আি না িেবললল আবম খুি জলবে িুমিাি ্ ালিা আইমু, আইয়া 

আমাি মুখি িললায়ািবে িািাি ললগ বজহাে কিমু।

 71 “যাি কান আলি শহ হুনউক, পাক রুলহ জমাি অকললি বকিা 

িািাইিা। শয জন জয়ী অইলিা, আবম িালি লুকাইল শিলহব্ মান্া থাবক 

থুড়া মান্া আি একটা ্লা পাথি বেমু। অউ পাথিি উপলি অমন এক 

নাম শলখা থাকলিা, ই নাম শকউ বিলন না; শয জলন অউ পাথি পাইলিা, 

খাবল শহ-উ ই নাম বিনলিা।

(৪) থুয়াবিিা জমািি শগলি

 81 “থুয়াবিিা টাউনি জমািি বফবি্াি শগলি অউ কথা শলখ: আল্াি খাি 

মায়াি জন ইিনুল্া, িান িউখ অইললা আগুবনি লুকোি লাখান, পাও দুইও 

খান মাবজিয়া পবিস্াি কিা িকিকা বপিলি লাখান, িাইন অখান কইিা,

 91 “আবম শিা িুমিাি কাম-কাজ, িুমিাি মায়া-মহব্বি, ইমান, 

শখজমি আি িুমিাি িিিি কথা জাবন। আি এওখানও জাবন, িুমিা 

আলগ শযিা কাম কিলিা, অখন এি থাবক আলিা শিবশ কাম কিিায়।

 02 “অইলল িুমিা শিা ইজালিল নামি অউ শিবটলি আশ্রয় বেিায়, 

এিলাবগ িুমিাি বিরুলদ্ধ আমাি এখান কথা আলি, িাই বনজলি নিী কইয়া 

পবিিয় শেয়। আমাি িদো অকললি িাই বজনা কিা আি শেিিাি িামনি 

পসাে খাওয়া বহকাইয়া শি-পলথ শনিবগ।  12 অউ বজনা থাবক শিৌিা কিাি 

লাবগ আবম িাইলি সময় বেিলাম, অইলল িাই শিৌিা কিলি িাবজ নায়। 

 22 হুলনা, এিলাবগ আবম িাইলি এক বিিনাি ফালাইয়া থইমু, িাইি 

ললগ শযিায় বজনা কিইন, ইিায় যুবে শিৌিা না কিইন, শি িািালিও 

িড় মবিিলিা ফালাইমু।  32 িাইি পুয়া-পুবড়নলিও আবম মাবিবলমু। শিউ 

হকল জমালি জাবনবলিা, আবম শিা মানষি বেলি আি মনি খিি িাবখ। 

আবম আমল-নমা শেবখয়া িুমিা পিলিক জনি ফল বেমু।  42 থুয়াবিিা 

জমািি িাবক মুবমন অকললি কইিাম, িুমিা শযিা অউ শিবটি কথায় 
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িললা না, মানলষ শযিালি ইিবলিি গইন িাবলম কইন, িুমিা শযিা 

হউ পথ বিলনা না, আবম িুমিালি দুিিা কুনু ভাি বেিাম নায়।  52 খাবল 

িুমিাি শযিা আলি, আবম না আওয়া পয্ততি অখনাইনলি িুমিা মজিুি 

কবি ্বিয়া িইও।

 62 “আমাি গাইবি িালফ শযলা হকেল জাবিি উপলি আমালি শখমিা 

বেিইন, শযিা জয়ী অইলিা, িািালিও আবম অউ শখমিা বেমু। আবম শয 

কালম খুবশ অই অউ কাম শযিা আলখি পয্ততি কিলিা, িািা ই শখমিা 

পাইিা।  72 িািা লুয়াি লাবি বেয়া ইিালি শাসন কিিা, আি মাবটি 

পাবিলি লাখান ইিালি িুিমাি কিিা।  82 শযিা জয়ী অইলিা, আবম 

িালি ফজিি শুক-শিিাও বেমু।

 92 “যাি কান আলি শহ হুনউক, পাক রুলহ জমাি অকললি বকিা 

িািাইিা।

(৫) িাবে্ত জমািি শগলি

3 
 “িাবে্ত টাউনি জমািি বফবি্াি শগলি শলখ: আল্াি সাি 

নমুনাি রুহ আি সািটা শিিা শযইন ্বিয়া িাখিইন, িাইন 

অখান কইিা,

“িুমিাি কাম-কাজ শিা আবম জাবন। িুমিা বজদো আলিা কবিয়া 

িুমিাি িউি সুনাম আলি, অইলল আসলল শিা িুমিা মুে্তা। 2 িুমিা 

হজাগ অইয়া উলিা, আি িাে-িাবক যিিা মিাি পবথ অইলগলি, ইিালি 

িল যুগাও। হুলনা, আমাি আল্াি িামলন িুমিাি এখান কামও আবম সবিক 

শেখবি না। 3 এিলাবগ িুমিা শযিা পাইলিা আি শযিা হুনলিা, অিা ইয়াে 

িালখা আি আমল কলিা। িুমিাি অখনকুি হালি থাবক বেল িেলাও। 

িুমিা যুবে হজাগ না অও, শি আবম িুিি লাখান লুকাইয়া আইমু, কুন 

িালা িুমিাি শগলি আইমু, িুমিা শটিউ পাইিায় নায়। 4 শি অউ িাবে্ত 

জমালিা িুমিাি অলা কয়জন মানুষ আিইন শযিাি শলিালিা কুনু খুি 

নাই, মাবন িািাি িাল-িলন খািাবপি িায় শগলি না। িািা পলিজগাি 

িদো, এিলাবগ িািা পবিস্াি ্ লা শলিাি বফবদেয়া আমাি ললগ িলা-বফিা 

কিিা। 5 শয জন জয়ী অইলিা, শহ অলা ্ লা শলিাি বফনলিা। আলখিািি 

বজলদেবগ খািা থাবক িাি নাম আবম কুনুবেনও ফুিিাম নায়। িিং আমাি 
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গাইবি িাফ আি িান বফবি্া অকলি িামলন আবম িালি আমাি কইয়া 

স্ীকাি কিমু।

6 “যাি কান আলি শহ হুনউক, পাক রুলহ জমাি অকললি বকিা 

িািাইিা।

(৬) বফলাবেলবফয়া জমািি শগলি

7 “বফলাবেলবফয়া টাউনি জমািি বফবি্াি শগলি শলখ: শযইন হক আি 

পাক-পবিত্র, শযন আলিা িােশা োউে নিীি িাবি আলি, শযইন খুললল 

আি শকউ িদে কিলিা পালি না, আি িদে কিলল শকউ খুললিা পালি 

না, িাইন অখান কইিা,

8 “আবম শিা িুমিাি কাম-কাজ জাবন। হুলনা, আবম িুমিাি িামলন 

এখান দুয়াি খুলা িাখলাম, ইখান িদে কিাি শখমিা শকউিি নাই। আবম 

শিা জাবন, িুমিা খুি কমজুি, এিিালেও িুমিা আমাি হুকুম আমল কিলিা 

আি আমালি অস্ীকাি কিলিা না। 9 শযিা ইহুবে কইয়া বনজি পবিিয় শেয় 

অথি আসল ইহুবে নায়, ইিবলি-শয়িানি েলি হউ শিইমান অকললি 

আবম িুমিাি শগলি আনাইমু, িুমিাি পাওলয়া ্িাই কেমিুবি কিাইমু, 

আি িািালি জানাই বেমু আবম িুমিালি মহব্বি কবি।  01 িুমিালি িিি 

কিাি লাবগ আবম শয হুকুম বেিলাম ইিা িুমিা মানলিা; এিলাবগ ই 

দুবনয়াি উপলি মবিিিি শয সময় আইয়া আলজি, হউ সময় থাবক আবম 

িুমিালি শহফাজি কিমু। দুবনয়াি মানষলি পবিষিা কিাি লাবগ অউ 

মবিিিি সময় আইলিা।

 11 “হুলনা, আবম খুি জলবে আইিাম। িুমিাি শযিা আলি 

অিালি মজিুি কবি ্বিয়া িাখ, যালি িুমিাি জয়ি মালা শকউ 

কাবড়য়া বনলিা না পালি।  21 শয জন জয়ী অইলিা, িালি আবম 

আমাি আল্াি ঘিি একটা খুবট িানাইমু, শহ আি কুনুবেন িািইয়া 

যাইলিা নায়। আবম িাি উপলি আমাি আল্াি নাম আি আল্াি 

টাউনি নামও শলখমু। হউ টাউন অইললাবগ নয়া শজরুজাললম। 

শিলহ্ি মাজ থাবক, আমাি আল্াি ্ালিা থাবক হউ টাউন লাবময়া 

আইলিা। আি শয জন জয়ী অইলিা, িাি উপলি আবম আমাি নয়া 

নাম খানও শলখমু।
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 31 “যাি কান আলি শহ হুনউক, পাক রুলহ জমাি অকললি বকিা 

িািাইিা।

(৭) লাওবেলকয়া জমািি শগলি

 41 “লাওবেলকয়া টাউনি জমািি বফবি্াি শগলি শলখ: শযন নাম আবমন, 

শযইন হক-হালাল সাবষি, শযইন আল্াি পয়ো কিা হকেলিাি মুল খুবট, 

িাইন অখান কইিা,

 51 “িুমিাি কাম-কাজি কথা শিা আবম জাবন। িুমিা অইলায় না 

িান্ডা, না গিম। িুমিা হয় িান্ডা না অয় গিম অইলল ভালা অইললা অলন। 

 61 অইলল িুমিা শিা উমবল গিম, না িান্ডা, না গিম, এিলাবগ আবম আমাি 

মুখি শিপি লাখান থু কবি িুমিালি ফালাইবেমু।  71 িুমিা শিা কইিায়, 

িুমিা িউি ্বন, িুমিা িড়ললাক অইলগলিা, এিলাবগ িুমিাি কুতিাি 

অভাি নাই। ইিা খুি ভালা কথা, অইলল আসলল শিা িুমিা িুজিায় না, 

িুমিা খুি দুবখ, কাংগাল, গবিি, আদো আি শলমটা আলিা।  81 এিলাবগ 

আবম িুমিালি অউ উপলেশ বেিাম, আগুইনবে জালাইল খাবট শসানা 

িুমিা আমাি শগি থাবক লইয়া শনও, যালি িুমিা হািািি ্বন অইিায় 

পালিা। আমাি শগি থাবক ্ লা শলিাি লইয়া বনয়া বফলদো, শিউ িুমিালি 

আি শলমটা শেখা যাইলিা নায়। আমাি শগি থাবক িখুি লাগাবনি সুিমা 

লইয়া শনও, শিউ িুমিা হািািি িউলখ শেখিায়।

 91 “হুলনা, আবম শযিালি মায়া কবি, িািাি দুষ-বিরুবট শেখাই 

শেই আি শাসনও কবি। এিলাবগ িুমিা উমবল গিম থাবক পুিা গিম 

অইয়া শিৌিা কলিা।  02 জালনা বন, আবম দুয়ািি শগলি উিাইয়া দুয়ালিা 

িুকাইিাম। আমাি গলাি আওয়াজ হুবনয়া যুবে শকউ িাি দুয়াি খুবলয়া 

শেয়, শি আবম িাি বভিলি হামাইমু, িাি ললগ খানা-োনা খাইমু আি 

শহ-ও আমাি ললগ খানা-োনা খাইলিা।  12 আবম শযলা জয়ী অইয়া আমাি 

গাইবি িাফি ললগ িান পবিত্র আিশি কুিবিি িইবি, বিক অউ লাখান 

শয জন জয়ী অইলিা, িালিও আবম আমাি ললগ আমাি কুিবিি িওয়াি 

অব্কাি বেমু।

 22 “যাি কান আলি শহ হুনউক, পাক রুলহ জমাি অকললি বকিা 

িািাইিা।”
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আল্াি পবিত্র িখিি েিশন 

(৪:১-৫:১৪)

আল্াি িখিি িামলন এিােি

4 
 এিিালে আবম েিশন শেখলাম, শিলহ্ি এখান দুয়াি খুলা আলি। 

আি আবম িান গলাি আওয়াজ হুনলাম, বশংগাি আওয়াজি লাখান 

শযইন আলগ মাবিিলা, িাইন আমালি ডাক বেলা, কইলা, “িুবম অলনা উবিয়া 

আও। আবম অখন িুমালি শেখাইমু, এিিালে বকিা বকিা বনবচিি ঘবটলিা।” 

2 ডাক হুনাি ললগ ললগউ আবম পাক রুলহ কাবমল অইলাম, আি শেখলাম, 

শিলহ্ি মালজ এখান িখি আলি, অউ িখিি উপলি একজন িওয়াি 

আিইন। 3 এন িুিি অইললা, োবম হীিা আি লাল-মবনি লাখান। ই িখিি 

িাইলিা গালািায় আবিল িংল্নু, ইিা শেখলি এলকেলি কিুয়া পান্া মবনি 

লাখান। 4 অউ িখিি িাইলিা কাদোিায় আলিা িবব্বশ খান িখি আবিল, 

হউ িখলিা িওয়াি আিলা িবব্বশ জন মুিবব্ব শনিা। এিাি শলিাি আবিল 

্লা িকিকা আি মাথাি আবিল শসানাি িাজ। 5 মাজ খানি িখি থাবক 

শমঘি বজলকাবন, গুড়-গুবড় ডাক আি শিজুইিা িািাবি শব্দ িািবনি আবিল। 

এি িামলন সািটা মুশাল জালাইল আবিল, ই মুশাল অইললা আল্াি সাি 

নমুনাি রুহ। 6 িখিি িামলন ফবটকি গ্াসি লাখান পবিস্াি কািি এক 

েবিয়া আবিল। আি অউ মাজি িখিি িাইলিা গালাি িাইি জন জানোি 

আবিল, এিাি িামলন-বপলি দুইওিায় িউখ অকলল ভিা। 7 পয়লা 

জানোিটা শেখলি বসংহি লাখান, দুিিাটা বিিালি লাখান, বিন নম্বিটা 

মানষি লাখান আি িাইি নম্বিটা উড়াল শেওিা বিলি লাখান। 8 অউ 

িাইলিা জানোিি পিলিকি িয়টা কবি ডাখনা আবিল, আি িালি-বভিলি 

িাইলিািায় িউখ আবিল। িািা বেন-িাইি হালমশা অউ বজবকি কিিা,

“কুদ্ুিুন, কুদ্ুিুন, কুদ্ুিুন, িাব্বু ইলাহুল ক্াবেি,

কানা ওয়া-হুয়া কাইনুি িাইয়াবিন।

পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র আল্া মািুে সি্ত-শবতিমান,

শযইন আিলা, শযইন আিইন, আি শযইন হালমশা িইিা।”
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9 শযইন বিিকাবলন বজদো, শযইন িখলিা িওয়াি আিইন, অউ 

জানোি অকলল শযিলাউ িান িাবিফ, সম্মান আি শুকবিয়া জানাইন, 

 01 অউ সময় শযইন িখলিা িওয়াি আিইন, শযইন বিিকাবলন বজদো, 

এন িামলন হউ িবব্বশ জন মুিবব্ব শনিা নলিা অইয়া সইজো কিইন। ই 

শনিা অকলল যািবযি মাথাি িাজ বসংহাসনি িামলন খুবলয়া থইয়া কইন,

  11 “ও আমিাি আল্া মািুে,

িুবম শিা ইজ্জি, িাবিফ আি কুেিবি শখমিাি শযাইগ্।

িুবমউ শিা হকলিা পয়ো কিলিা,

িুমাি মবজ্তলয় হকলিা পয়ো অইলি আি বটবকয়া আলি।”

গাইবি বকিাি আি শমড়াি িাইচিা

5 
 অউ িখিি মালজ শযইন িওয়াি আিলা, িান ডাইনি আলিা 

আবম এখান বকিাি শেখলাম। বকিািি িালি-বভিলি কুতিা শলখা 

আলি, ইখান সািটা সীল বেয়া সীল-িাপ্পড় মািা। 2 িালে আবম শেখলাম, 

খুি শবতিআলা একজন বফবি্ায় জুলি জুলি কইিা, “ইলা শযাইগ্ শকউ 

আিইন বন, শযইন অউ সীল-িাপ্পড় ভাংবগয়া বকিাি খান খুলিা পািিা?” 

3 অইলল আিমান-জবমন িা পািালি মালজ ইলা শকউ বমলললা না, 

শযইন ইখান খুলা িা এি বভিি শেখাি শযাইগ্। 4 শিউ আবম হান্ানি 

খুি কাদেন আইললা, কািন ই বকিাি খান খুলাি িা এি বভিি শেখাি 

শযাইগ্ একজনও পাওয়া শগল না। 5 িালে হউ মুিবব্ব শনিা অকলি 

মাজি একজলন আমালি কইলা, “ওিা, কাবদেও না। হুলনা, শযইন এহুো 

খাদোনি বসংহ, োউে নিীি িংশ্ি, িাইন বজবিিইন। িাইন অউ সালিা 

সীল-িাপ্পড় ভাংবগয়া বকিাি খান খুলিা পািিা।”

6 আবম আলিা শেখলাম, মিুবব্ব শনিা অকলি, িাইলিা জানোিি, আি 

অউ িখিি মাজখালনা এক শমড়াি িাইচিা উিাই িইলি। শেখলি মলনা অইললা, 

ই িাইচিালি জলিা কিা অইলি। ই শমড়া-িাইচিাি সািটা বহং আি সািটা িউখ। 

আল্াি শয সাি নমনুাি রুহলি দুবনয়াি মালজ পািাইল অয়, অউ সালিা িউখ 

অইললা হউ সালিা রুহ। 7 িালে অউ শমড়াি িাইচিা আইয়া, িখলিা শযইন 

িওয়াি আিলা, এন ডাইন আি থাবক অউ বকিাি খান বনলা। 8 বকিাি 
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শনওয়াি িালে হউ িাইলিা জানোলি আি িবব্বশ জন মিুবব্ব শনিায় অউ শমড়াি 

িাইচিালি সইজো কিলা। এিা পিলিকি আলিা এগ ুকবি সাবিদো, আি 

আগি-খশুিলয় ভিা এগ ুশসানাি িাবট আবিল। ই আগি-খশুিয় অইললা আল্াি 

পাক িদো অকলি শোয়া-মনুাজাি। 9 আি িািা নয়া অউ গজল গাইলা,

“খাবল িুবমউ সবিক জন অউ বকিাি খান বনিাি,

বনয়া এি সীল-িাপ্পড় খুলিাি।

িুমালি শিা কািল কিা অইবিল।

িুবম িুমাি লউ বেয়া হকেল খাদোন থাবক,

আল্াি লাবগ মানুষ খবিে কিলিা।

হকেল জািি িুবললয় মািিা মানুষ,

হকল শেশ আি জাবি থাবকও খালাি কিলিা।

  01 এিালি লইয়া িুবম এক িােশাই কাইম কিলিা,

আমিাি আল্াি এিােবিি লাবগ ইমাম িানাইলিা,

এিাউ আ্া জগলিা িােশাই কিিা।”

 11 িালে আবম িাইলাম, আি হউ িখি, িাইলিা জানোি আি মিুবব্ব শনিা 

অকলি িাইলিািায় িউি বফবি্া অকলি আওয়াজ হনুলাম। ইলনা হাজালি-

হাজাি, শকাবট শকাবট বফবি্া আিলা।  21 এিা জলুি জলুি অউ গজল কইলা,

“শয শমড়া-িাইচিালি জলিা কিা অইবিল,

এইনউ শখমিা, ্ন-শেৌলি, আখল, িল-শবতি,

ইজ্জি, শগৌিি আি িাবিফ পাওয়াি শযাইগ্।”

 31 এিিালে আবম হুনলাম, আিমালনা, জবমলনা, পািাললা আি েবিয়াি 

মালজ যলিা জানোি আলি, িা ইিাি বভিলি আলিা যিিা আলি, এিা 

হকেলল অখান কইিা,

“িখিি মালজ শযইন িওয়াি আিইন,

িাইন আি অউ শমড়া-িাইচিাি,

িাবিফ, ইজ্জি, শগৌিি আি শখমিা হি-হালমশা জাবি িউক।”
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 41 শিউ হউ িাইলিা জানোলি কইলা, “আবমন।” আি হউ মুিবব্ব শনিা 

অকল নলিা অইয়া সইজো কিলা।

গজবি সািটা সীল-িাপ্পড় আি সািটা বশংগা 

(৬:১-১১:১৯)

বকিািি পয়লা িয়টা সীল-িাপ্পড় খুলা

6 
 িালে আবম শেখলাম, হউ শমড়াি িাইচিায় শযিলা সালিা সীল-

িাপ্পড়ি মাজ থাবক পয়লা সীল ভাংবগিা, অউ সময় হউ িাইলিা 

জানোিি মাজি একজলন িািা পড়াি আওয়াজি লাখান জুলি কইলা, 

“আও।” 2 শিউ আবম িাইয়া শেখলাম, ্লা একটা শঘাড়া, এি উপলি 

শযইন িওয়াি অইিইন িান আলিা িীি-্নুক আলি। িান মাথাি িাজ 

লাগাইল অইললা, িাইন জয় কিাি লাবগ জয় কবি কবি িওয়ানা অইলা।

3 আি িাইন শযিলা দুিিা সীল ভাংবগলা, অউ সময় আবম দুিিা 

জানোিি আওয়াজ হুনলাম, এইন কইলা, “আও।” 4 শিউ লাল িুরুক 

আিকটা শঘাড়া িািইললা, আি এি উপলি শযইন িওয়াি অইিইন, এনলি 

অউ শখমিা শেওয়া অইললা, যালি িাইন দুবনয়া থাবক হকল শাবতি কাবড়য়া 

শনইনবগ, মানলষ এলক-অইন্লি খুন কিইন, এনলি িড় এখান িললায়ািও 

শেওয়া অইললা।

5 িালে শমড়াি িাইচিায় শযিলা বিন নম্বি সীল ভাংবগলা, অউ সময় 

আবম বিন নম্বি জানোিি আওয়াজ হুনলাম, িাইন কইলা, “আও।” শিউ 

আবম শেখলাম, একটা কালা শঘাড়া। এি উপলি শযইন িওয়াি অইিইন, 

িান আলিা এখান পাল্া আলি। 6 আি আবম হুনলাম, হউ িাইি জন 

জানোিি মাজখান থাবক শকউ যানু কইিা, “এক বেনালি খাবল এক শসি 

গম িা এক বেনালি বিন শসি িাবল্ত বমলল। অইলল িুবম জয়িুন আি 

আংগুি গািি শখবি কবিও না।”

7 অউ শমড়াি িাইচিায় শযিলা িাইি নম্বি সীল ভাংবগলা, অউ সময় 

আবম হুনলাম, িাইি নম্বি জানোলি কইলা, “আও।” 8 শিউ আবম িাইয়া 

শেখলাম, িাবল িংগি এক শঘাড়া, অউ শঘাড়াি শযইন িওয়াি, এন নাম 

অইললা মউি আি িান খলি খলি কয়িলি আলটি। এিালি দুবনয়াি 
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িাইি িাটি মাজি এক িাটি উপলি শখমিা শেওয়া অইললা, যালি িািা 

িললায়াি বেয়া, বনোন বেয়া, গজবি মউি আি জংবল জানুয়াি বেয়া 

মানষি জান শনইন।

9 িালে িাইন শযিলা পাি নম্বি সীল ভাংবগলা, অউ সময় আবম 

শেখলাম, কুিিাবন খানাি িলল অউ লাখান মানষি রুহ অকল আলি, 

শযিালি আল্াি কালামি লাবগ আি হজিি ইিাি পলষি জিানিবদে শেয়াি 

লাবগ কািল কিা অইলি।  01 এিা জুলি জুলি কইলা, “ও পাক-পবিত্র হকোবন 

মওলা, আমিাি কািলি বিিাি কিলি আি িেলা লইলি, িুবম দুবনয়াি 

মানষলি আি কিবেন সময় বেিায়?”  11 শিউ এিা হকললি ্ লা শলিাি 

োন কিা অইললা, আি কওয়া অইললা, িািাি লগি শখজমিগাি আি 

িািাি যলিা ভাইয়াইনলি িািাি নমুনায় কািল কিা অইলিা, এিাি সংখ্া 

পুিা না অওয়া পয্ততি, আলিা বকিু বেন িাি িাইলি অইলিা।

 21 িালে আবম শেখলাম, শমড়াি িাইচিায় িয় নম্বি সীল ভাংবগলা, 

অউ সময় খুি িড় ভভিাল অইললা। সুরুজি িং অইলগল কালা বিয়াই আি 

ভিা িাদেি িং অইললা লউি লাখান লাল।  31 িুফান আইলল শযলা ডুমিা 

গাি থাবক কািা ফলও িুফালন ফালাই শেয়, বিক অউলা আিমানি শিিা 

অকল খুবলয়া জবমনি উপলি পবড়লগল।  41 আ্া আিমান েলা অইয়া 

কাগজি পুটলা লাখান িবনয়া গাইি অইলগল। পাড়-পি্তি আি দ্ীপ অকলও 

যািবযি জাগা থাবক হবিলগল।  51 আি দুবনয়াি হকল িাজা-িােশাইন, 

নামকিা জন, বসপাইি পি্ান, জবমোি, পয়ললায়ান, গুলাম িা আজাে 

পিলিক জনউ পাড়ি গালি গালি, পাথিি আওলড় লুকাইললা।  61 িািা 

অউ পাড় আি পাথি অকললি কইললা, “আমিাি উপলি আইয়া পলড়া, 

শযইন িখলিা িওয়াি আিইন িান িউখি িামন থাবক আি শমড়াি 

িাইচিাি গজি থাবক আমিালি লুকাও।  71 িািাি গজবি হউ বকয়ামিি 

বেন শিা আইলছে, অখন আি বটবকয়া থাকাি সাই্্ কাি আলি?”

আল্াি সীল-িাপ্পড় মািা গুলাম

7 
 এিিালে আবম শেখলাম, দুবনয়াি িাইি কুনাি িাইি জন 

বফবি্া উিাই িইিইন। িািা দুবনয়াি, েবিয়াি আি হকল 

গাি-পালাি িািাস হামাবনি দুয়াি িদে কিাি লাবগ উিাইিইন। 
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2 িালে আবম শেখলাম, পুলি থাবক আিক জন বফবি্া উবিয়া 

আইিা, বজদো আল্াি সীল-িাপ্পড় িান শগলি আলি। িাইন আইয়া শয 

িাইি জন বফবি্ালি দুবনয়া আি েবিয়াি শখবি কিাি লাবগ শখমিা 

শেওয়া অইবিল, হউ িাইলিা বফবি্ালি জুলি জুলি ডাবকয়া কইলা, 

3 “আমিা যলিািইল আমিাি আল্াি গুলাম অকলি কপাললা সীল 

না মািবি, অলিািইল িুমিা দুবনয়াি, েবিয়াি িা গাি-পালাি শখবি 

কবিও না।” 4 িালে আবম হউ সীল-িাপ্পড় মািা মানষি পবিমান 

হুনলাম। িবন ইসিাইলি হকল খাদোন থাবক এক লাখ শিৌিাবল্শ 

আজাি জনলি সীল মািা অইলি।

 5 এহুো খাদোনি িালিা আজাি জন সীল মািা;

রুলিন খাদোন থাবক িালিা আজাি;

িাদু খাদোন থাবক িালিা আজাি;

 6 আবশি খাদোন থাবক িালিা আজাি;

নপ্াবল খাদোন থাবক িালিা আজাি;

মানশা খাদোন থাবক িালিা আজাি;

 7 িামাউন খাদোন থাবক িালিা আজাি;

শলবি খাদোন থাবক িালিা আজাি;

ইিাখি খাদোন থাবক িালিা আজাি;

 8 সিুলন খাদোন থাবক িালিা আজাি;

ইউিুফ খাদোন থাবক িালিা আজাি;

বিন-ইয়াবমন খাদোন থাবক িালিা আজাি জন সীল মািা।

্লা শলিাি বফদো মানষি বমবিল

9 িালে আবম শেখলাম, পিলিক শেশ, হকল খাদোন, হকল জাবি 

আি হকল জািি িুবললয় মািিা িউি মানুষ েলা অইিইন, এিালি গবনয়া 

ফুড়াবনি সাই্্ শকউিি নাই। এিা ্লা শলিাি বফবদেয়া শখজুি পািা 

আলিা লইয়া, হউ িখি আি শমড়াি িাইচিাি িামলন উিাই িইিইন। 

 01 িািা জুলি জুলি কইিা,
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“আমিাি আল্া শযইন িখলিা িওয়াি আিইন,

আি শমড়াি িাইচিাি আলিাউ,

গুনাি মাবফ আি নাজাি আলি।”

 11 এিিালে িামাম বফবি্া অকল, হউ িখিি, হউ মুিবব্ব শনিা 

অকলি আি িাইলিা জানোিি িাইলিা কাদোিায় উিাইলা। িািা িখিি 

িামলন সইজোি পবড়য়া কইলা,

  21 “আবমন।

িাবিফ, শগৌিি, আখল আি শুকবিয়া,

ইজ্জি, শখমিা আি িল-শবতি,

যুলগ যুলগ আমিাি আল্ািউ অউক।

আবমন।”

 31 িালে মুিবব্ব শনিা অকলি মাজি একজলন আমালি কইলা, 

“িুজিায় বন, ্লা শলিাি বফদো অউ মানুষ অকল শক, এিা কুয়াই থাবক 

আইিইন?”  41 আবম িানলি কইলাম, “ও মাবলক, ইিা শিা আপলনউ 

জানইন।” শিউ িাইন কইলা, “এিা অইলা হউ জন অকল, শযিা হউ 

মহা মবিিিি মাজ থাবক আইলি। িািাি শলিািলি শমড়াি িাইচিাি লউবে 

্ইয়া ্লা িানাইলি।

  51 এিলাবগ এিা আল্াি িখিি িামলন আলি;

িািা বেন-িাইি শিলহব্ এিােি খানাি মালজ এিােি-

িলদেবগ কিিা।

আি িখলিা শযইন িওয়াি আিইন,

িাইন বনলজ এিাি উপলি িাম্বু টানাই বেিা।

  61 এিাি আি কুনুবেন ভুক লাগলিা নায়,

পাবনি বপয়ালি ্িলিা নায়;

সুরুজি শিজ এিাি গিলিা লাগলিা নায়,

কুনু গিমও লাগলিা নায়।

  71 িখিি মাজি শমড়াি িাইচিায়উ এিাি িাখাবল কিিা।
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িাইন এিালি আলি-হায়ািি

বজলদেবগ-পাবনি ঝন্তাি শগলি লইয়া যাইিা,

আি আল্ায় এিাি িউখি পাবন ফুবিয়া বেিা।”

সাি নম্বি সীল-িাপ্পড় খুলাি ঘটনা

8 
 িালে অউ শমড়াি িাইচিায় শযিলা সাি নম্বি সীল-িাপ্পড় ভাংবগলা, 

অউ সময় অনুমান আ্া ঘন্া সময় শিলহল্া কুনু আওয়াজ হুনা 

শগল না। 2 আি শয সাি জন বফবি্া আল্াি িামলন উিাি থাকইন, 

আবম এিালি শেখলাম, এিাি আলিা সািটা বশংগা শেওয়া অইললা।

3 এিিালে আিক জন বফবি্া আইয়া কুিিাবন খানাি িামলন উিাইলা। 

িান আলিা শসানাি আগি-খুশিয় োবন। িানলি জালাবনি লাবগ িউি 

আগি-খুশিয় শেওয়া অইললা, িখিি িামনি শসানাি আগি জালাবন 

খানাি, আল্াি িামাম পাক িদো অকলি শোয়া-মুনাজািি ললগ বমশাবনি 

লাবগ শেওয়া অইললা। 4 এিলাবগ হউ বফবি্াি আিি আগি-খুশিয়ি 

্ুমাি ললগ, পাক িদো অকলি শোয়া-মুনাজািও আল্াি িামলন উিললা। 

5 িালে অউ বফবি্ায় কুিিাবন খানা থাবক আগুইন বনয়া আগি োবনি 

ভিলা, ভবিয়া ইিা দুবনয়াি ফালাইলা। শিউ িািাবি আওয়াজ, শমঘি 

ডাক, বজলকাবন, আি ভভিাল অইললা।

সািটা বশংগা

6 আি হউ শয সািজন বফবি্াি আলিা সািটা বশংগা আবিল, 

এিা অউ বশংগা িাজাবনি লাবগ জুইি অইলা। 7 পয়লা বফবি্ায় বশংগা 

িাজাবনি ললগ ললগ লউ মাখাইল বহল আি আগুইন জবমলনা ফালাইল 

অইললা। শিউ জবমনি বিন িাটি এক িাট, গাি-গািাবলি বিন িাটি 

এক িাট, আি হকল ঘাস-পািা জবল শগল।

8 এিিালে দুিিা বফবি্ায় িান বশংগা ফুবকলা। অউ সময় জালাইল 

পাড়ি লাখান শমাটা এক বিজ েবিয়াি ফালাইল অইললা। ইিায় েবিয়াি 

বিন িাটি এক িাট পাবন লউ অইলগল। 9 েবিয়াি বিন িাটি এক িাট 

জানোি মবিলগল, বিন িাটি এক িাট জাজ বিনাশ অইলগল।
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 01 িালে বিন নম্বি বফবি্ায় িান বশংগা ফুবকলা। শিউ আিমানি 

িকিকা বিিাট এক শিিা িড় মুশালি লাখান জবল জবল িলল পড়ললা, 

ইটা আইয়া হকল গাংগ, খাল-বিলি বিন িাটি এক িাটি উপলি পড়ললা। 

 11 অউ শিিাি নাম আবিল নাগোনা। ইটা পবড়য়া বিন িাটি এক িাট 

পাবন বিত্া-জহি অইলগল, ই পাবনি লাবগ িউি জন মিলা।

 21 আি িাইি নম্বি বফবি্ায় শযিলা বশংগা ফুবকলা, অউ সময় িাদে, 

সুরুজ আি শিিা, ইিা হকেলিাি বিন িাটি এক অংশ জখম অইলগল, 

শিউ হকলিাি বিন িাটি এক িাট আদোইি অইলগল, এিলাবগ বেনি 

বিন িাটি এক িালটা আি িাইিি বিন িাটি এক িালটা কুনুজাি রুশবন 

িইললা না।

 31 িালে আবম িাইলাম, িাইয়া শেবখ, একটা বিল পাবখ িউি উিাি 

আিমানি মালজবে উলড়ি, আি শহ জুলি জুলি মালিি, “িাবক শয বিন জন 

বফবি্ায় বশংগা ফুবকিা, িািাি বশংগা ফুবকলল দুবনয়াি িাবসদো অকলি 

উপলি গজি, গজি, গজি লামলিা।”

9 
 িালে পাি নম্বি বফবি্ায় বশংগা ফুবকলা, শিউ আবম শেখলাম, 

আিমানি একটা শিিা শিলহ্ থাবক দুবনয়াি পড়ললা। অউ শিিালি 

হাবিয়া শোজখি িাবি শেওয়া অইললা। 2 শিউ শহ হাবিয়া শোজখি দুয়াি 

খুলললা, িউি িড় ডমকা থাবক শযলা ্ুমা িািয়, ই শোজখ থাবক অলা 

্ুমা িািইললা। অউ শোজবখ ্ুমায় আিমান আি সুরুজ আদোইি 

অইলগল। 3 হউ ্ুমা থাবক িউি পংগপাল িািইয়া দুবনয়াি আইলা। 

ইিালি দুবনয়াি কাকড়া-বিিাি লাখান শখমিা শেওয়া অইললা। 4 িািালি 

হুকুম শেয়া অইললা, িািা যানু দুবনয়াি কুনু ঘাস-পািা, গাি-পালা িা 

হাগ-িিকাবিি শখবি না কলি। খাবল শযিা মানষি কপাললা আল্াি সীল-

িাপ্পড় মািা নাই, অিাি শখবি কিইন। 5 ইিা মানষলি জালন মািাি কুনু 

শখমিা িািালি শেওয়া অইললা না, অইলল পাি মাস পয্ততি জালা-যন্ত্রনা 

বেিাি শখমিা শেওয়া অইললা। কাকড়া-বিিায় কুনু মানষলি কামড় বেলল 

শযলা বিষ-শিেনা অয়, অউ পংগপালল কামড়াইললও অলা অইলিা। 6 হউ 

সময় মানলষ মউি মাংবগিা, িা-ও মউি অইলিা নায়। িািা মিিা িাইিা 

অইলল মিন িািাি শগি থাবক িাবগলিা।

7 ই পংগপাল অকল শেখলি যুদ্ধি লাবগ জুইি কিা শঘাড়াি লাখান। 

িািাি মাথাি শসানাি িাজি লাখান বিজ আবিল, আি মুখি গিন অইললা 
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মানষি লাখান। 8 িািাি িুল অইললা শিবটতিি িুলি লাখান আি োি 

অইললা বসংহি োিি লাখান। 9 িািাি িুকুি মালজ আবিল লুয়াি পািি 

লাখান খসখসা িাল। যুদ্ধি িথ টাবনয়া শঘাড়াি পাল একললগ শগলল শযলা 

আওয়াজ অয়, িািাি ডাখনাি আওয়াজও আবিল অউ লাখান।  01 িািাি 

শলইনজ আি শলইনজি মুখি বিষ-োি আবিল কাকড়া-বিিাি লাখান। 

পাি মাস ্বি মানষলি কষ্ট বেিাি শখমিা ই শলইনলজা আলি।  11 হাবিয়া 

শোজখি বফবি্া আিলা অউ পংগপালি িাজা। ইিিাবন ভাষায় ই 

বফবি্াি নাম অইললা আিাদ্ন, আি ইউনাবন িা গ্ীক ভাষায় এি নাম 

অইললা আপবল্য়ন, মাবন গজবি বফবি্া।

 21 পয়লা গজি হিললা, অইলল হুলনা, আলিা দুইটা গজি আইয়া 

আলজি।

 31 িালে িয় নম্বি বফবি্ায় িান বশংগা ফুবকলা। শিউ আল্াি িামনি 

শসানাি আগি জালাবন খানাি িাইিটা বহংগি শগি থাবক আবম একজনলি 

অখান কইলি হুনলাম,  41 এইন হউ বশংগা আলা িয় নম্বি বফবি্ালি 

কইলা, “মহা গাংগ শফািািি মালজ শয িাইি জন বফবি্া আটক আিইন, 

িািালি খুবলয়া শেও।”  51 এিলাবগ হউ িাইলিা বফবি্ালি িাবড় শেওয়া 

অইললা। দুবনয়াি বিন িাটি এক িাট মানষলি মািাি লাবগ অউ বফবি্া 

অকললি সবিক সময়, সবিক বেন, মাস আি িিিি লাবগ জুইি কবি িাখা 

অইবিল।  61 িালে আবম হুনলাম, শঘাড়াি িবড়য়া যাওয়া অউ বসপাইি 

পবিমান আবিল বিশ শকাবট।

 71 অউ েিশলনা আবম যলিা শঘাড়াইন আি শঘাড়-িওয়াি অকল 

শেখলাম, ই িওয়ািলি শেখলি অলা লাগললা, এিাি িুকুি উপিি শফৌবজ 

শলিাি আগুবনি লাখান লাল, আকাশি লাখান লীল আি গন্ধকি লাখান 

অলবেয়া। শঘাড়াইতিি কল্া আবিল বসংহি কল্াি লাখান, ইিাি মুলখা 

থাবক আগুইন, ্ুমা আি গন্ধক িািি।  81 এিাি মুখি অউ আগুইন, 

্ুমা আি গন্ধকি গজিবে বিন িাটি এক িাট মানুষ মািা অইললা।  91 ই 

শঘাড়াইতিি শলইনজ আি মুখি মালজউ আবিল িািাি িল, ই শলইনজ 

আবিল দু-মুবখ হাফি লাখান। অউ শলইনজবে িািা মানষি শখবি কলি।

 02 অইলল অউ গজিি িালেও শযিা মানুষ বজিা িইলা, িািা বনজি 

আিি িানাইল মুবি্তপুজা থাবক শিৌিা কিললা না। িািা নানান নমুনাি 

ভুিি পুজা, আি শযিায় শেখইন না, হুনইন না িা আটা-িলা কিিা 
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পািইন না অিা মুবি্তি পুজা কিাি িইলা। শসানা, রুপা, বপিল, পাথি 

আি লাখবড়বে িানাইল মুবি্ত পুজাি িইলা।  12 এিললগ খুন-খািাবপ, 

যাদু-টুনা, বজনা আি িুবি থাবকও শিৌিা কিললা না।

বফবি্া আি হুরুমুরু বকিাি

10 
 িালে আবম শেখলাম, শিলহ্ থাবক খুি শবতিআলা আিক জন 

বফবি্া লাবময়া আইিা। শমঘি িাকা আবিল িান শলিাি, িান 

মুখ সুরুজি লাখান িকিকা, িান পাও আবিল আগুবনি খুবটি লাখান। 

িান মাথাি উপলি আবিল িংল্নু। 2 িান আলিা হুরুমুরু এখান বকিাি 

খুলা আবিল। িান ডাইনি পাও েবিয়াি আি িাউওি পাও জবমনি উপলি 

থইয়া, 3 বসংহি লাখান খুি জুলি গবজ্তয়া উবিলা। অউ গজ্তনি ললগ ললগউ 

িািা পড়াি মি সািটা আওয়াজ অইললা। 4 অউ সালিা আওয়াজ হুবনয়া 

আবম শলখাি লাগলাম; এিমালজ শিলহ্ থাবক অউ শব্দ আইললা, “হুলনা, 

অউ সালিা িািাবি আওয়ালজ শযিা কইিইন, ইিা িািুবন িালখা, শলবখও 

না।”

5 িালে হউ বফবি্া, শযনলি আবম েবিয়া আি জবমনি উপলি উিাি 

শেখিলাম, িাইন শিলহ্ি িায় বনজি ডাইন আি িুললা। 6 িুবলয়া শযইন 

হি-হালমশা বিিকাল বজদো আিইন, শযইন আিমান, জবমন, েবিয়া আি 

ইিাি মাজি হকেলিা পয়ো কিিইন, িান নালম কিম খাইয়া কইলা, “আি 

শিা শেবি অইলিা নায়। 7 অইলল সাি নম্বি বফবি্ায় বশংগা ফুবকিাি 

বেন আল্াি িািুবন বললা-শখলা পুিা অইলিা। আল্ায় িান বনজি গুলাম, 

নিী অকলি শগলি শযলা িািাইিলা, অউলাউ ফবললিা।”

8 শিলহ্ থাবক আলগ শয শব্দ হুনবিলাম, এইন বহিিাি আমালি 

কইলা, “হুলনা, েবিয়া আি জবমনি উপলি শয বফবি্া উিাি আিইন, 

িান শগলি যাও, বগয়া িান আি থাবক খুলা বকিাি খান শনও।” 9 শিউ 

আবম এন শগলি বগয়া কইলাম, অউ হুরুমুরু বকিাি খান আমাি আলিা 

শেওয়াি লাবগ। িাইন কইলা, “আইছো শনওবগ, বনয়া খাইলাও। ইখালন 

িুমাি শপটলি বিত্া কবিবললিা, অইলল িুমাি মুলখা মউ লাখান বমিা 

লাগলিা।”  01 অউ আবম বহ বফবি্াি আিি হুরুমুরু বকিাি খান বনয়া 

খাইবললাম। খাইলি সময় হািাউ আমাি মুলখা মউ লাখান বমিা লাগললা, 
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আি বগবলয়া হািলল আ্া শপট বিত্া অইলগল।  11 িালে আমালি কওয়া 

অইললা, “িুবম িউি শেশ, িউি জাবি, নানান িুবললয় মািিা মানুষ, 

আি িােশাি শিয়াপালি বহিিাি অবহ জানাইলি অইলিা।”

দুইজন সাবষি

11 
 িালে মাবপিাি লাবগ লাবিি লাখান একটা নল আমাি আলিা 

শেওয়া অইললা, আি একজলন কইলা, “হুলনা, পবিত্র িায়িুল-

মুকাদ্ি কািা শবিফ আি কুিিাবন খানালি মালপা। মাবপয়া হলনা শযিা 

এিােি কলি িািাি পবিমান গলনা। 2 অইলল অউ কািা ঘিি উিানলি 

মাবপও না, ইখান িাে শেও, ইখান শিা বি্ম্তী অকললি শেওয়া অইলি। 

িািা শিয়াবল্শ মাস ্ বি ই পবিত্র জাগা খানলি পাওবে কিলাইলিা। 3 আি 

আবম আমাি দুইজন সাবষিলি অলা শখমিা বেমু, ই শখমিা পাইয়া এিা 

কািি অইয়া িলাি িট বফবদেয়া, এক আজাি দুইলশা ষাইট বেন নিীি 

লাখান অবহ িািাইিা।”

4 এিা অইলা হউ জয়িুন গাি জুড়া, আি হউ শিিাগ োবন জুড়া, 

িািা শিা েীন-দুবনয়াি মাবলকি িামলন উিাি আিইন। 5 শকউ িািাি 

শখবি কিলি িাইলল, িািাি মুখ থাবক আগুইন িািইয়া বহ দুশমন অকললি 

জালাইবললিা। শযকুনু জলন িািাি শখবি কিাি লাগলল অউ েশায় মউি 

অইলিা। 6 এিা যিবেন নিী হাললি অবহ িািাইিা, অলিা বেন যালি 

কুনু শমঘ না অয় এিলাবগ আিমানি দুয়াি িদে কবি বেিাি শখমিা িািাি 

আলি। পাবনলি লউ িানাবন, আি যিিাি খুবশ অিিাি শযকুনু গজি ঢাবলয়া 

জগিি শখবি কিাি শখমিাও িািাি আলি।

7 িািাি জিানিবদে শেওয়া শশষ অইলগলল হাবিয়া শোজখ থাবক হউ 

জানুয়াি উবিয়া আইয়া িািাি ললগ লাড়াই কবিয়া, িািালি আিাইয়া খুন 

কিলিা। 8 আি িািাি লাশ হউ মহান টাউনি িা্াি মালজ পবড় িইলিা, 

শয টাউলনা িািাি মাবলকলি সবলিি উপলি লটকাইয়া খুন কিা অইবিল। 

ই টাউনি নাম বিক িাদুম িা বমসি না অইললও একই লাখানউ খািাপ। 

9- 01 হউ সময় হকল শেশ, খাদোন, হকল জািি িুবললয় মািিা মানলষ 

আি হকল জাবিি মানলষ সালড় বিন বেন ্ বি অউ লাশগুইন শেখিা। আি 

এিা মািা শগিইন কবি জগিি দুবনয়াবি মানলষ খুবশলয় ফুবি্ত-আলমাে 
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কিিা, এলক-অইন্লি উপহাি বেিা। আি ই লাশ োফন কিাি পািবমশন 

বেিা নায়, কািন অউ দুইও নিীি লাবগ দুবনয়াোবি মানষি কষ্ট অইবিল।

 11 িালে হউ সালড় বিন বেন পািইয়া হািলল আল্াি শেয়া জান এিাি 

বভিলি হামাইললা, শিউ এিা পাওলয়া ভিবে উিাইলা। আি যলিা জলন 

এিালি শেখলা, হকললউ ডিাইয়া কাবপলা।  21 িালে এিা হুনলা, শিলহ্ 

থাবক ডাবকয়া জুলি জুলি কওয়া অি, “িুমিা অলনা উবিয়া আইও।” শিউ 

এিা বনজি দুশমনি িামলন এক শমঘি িাকাি অইয়া শিলহল্া শগলাবগ। 

 31 অউ সময় খুি িড় ভভিাল অইললা, আি বহ টাউনি েশ িাটি এক িাট 

ভাংবগ শগল। ভভিালল সাি আজাি মানুষ মিলা। ইিা শেবখয়া িাে-িাবক 

হকলল ডিাইয়া শিলহ্ি আল্াি িাবিফ কিাি লাগলা।

 41 অউ নমুনায় দুিিা গজি পািইললা, অইলল হুলনা, বিন নম্বি গজি 

খুি জলবে আইয়া আবজলিা।

সাি নম্বি বশংগা ফুবকলা

 51 িালে সাি নম্বি বফবি্ায় িান বশংগা ফুবকলা। শিউ শিলহ্ি মালজ 

জুলি জুলি এলান কিা অইললা, “অখন শিা দুবনয়াি িােশাই আমিাি 

মািুে আি িান মসীি হুকুলমা আইলি। িাইন যুগ যুগ ্বি বিিকাল 

িােশাই কিিা।”

 61 িালে হউ িবব্বশ জন মুিবব্ব শনিা, শযিা আল্াি িামলন যািবযি 

িখলিা িওয়াি আিলা, এিা আল্ালি সইজো কবিয়া কইলা,

  71 “ও সি্ত-শবতিমান মািুে আল্া,

িুবম আলগও আিলায় আি অখনও আলিা।

আমিা িুমাি শুকুি-শগাজাি কিিাম,

িুবম শিা িুমাি মহা শখমিা আলিা লইয়া অখন িােশাই 

কিিায়।

  81 হকেল জাবিলয় গুিা কবিয়া বিল্াইলি,

শি অখন িুমাি গজি ঢাবলিাি সময় অইলগলি।

মুে্তা অকলি বিিািি সময় আইলি,

আি িুমাি আপন গুলাম নিী অকলি,
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িুমাি পাক িদো অকলি,

হুরু-িড় যলিাজলন িুমালি ডিাইন,

িািালি পুরুস্াি বেিাি সময় আইলি।

আি শযিা দুবনয়াি শখবি কিলি,

িািালি বিনাশ কিাি সময়ও আইলি।”

 91 িালে আল্াি শিলহ্ি এিােি খানাি দুয়াি খুলা অইললা, আি এি 

বভিলি আল্াই শাহােি সদেুক শেখা শগল। অউ সময় শমঘি বজলকাবন, 

গুড়-গুবড় ডাক, িািা পড়া, ভভিাল আি খুি শিবশ বহল-শমঘ অইললা।

শয়িান োনিি ললগ আল্াি খাি িদোি যুদ্ধ 

(১২:১-১৪:৫)

হউ শিবট আি ভেি্-োনি

12 
 িালে আিমানি মালজ এক কুেিবি কািিাি শেখা শগল, 

একজন শিবট মানুষ আিইন, িান বফলন্া আবিল সুরুজ আি 

পাওি িলল িাদে, এন মাথাি আলি িালিাটা শিিা বেয়া গাথা একটা 

িাজ। 2 শিবটি ঘলিা হুরুিা অইিা, এিলাবগ হুরুিা অওয়াি শিেনায় 

শিবটলয় খাবল বিল্াইিা। 3 এিিালে আিমালনা আিক কািিাি শেখা 

শগল, আগুবনি লাখান লাল এক বিিাট োনি। িাি সািটা মাথা আি 

েশটা বহং, সালিা মাথাি সািটা িাজ লাগাইল। 4 িাি শলইনজুড়বে 

িাবড়য়াইয়া আিমানি বিন িাটি এক িাট শিিালি দুবনয়াি ফালাই 

বেললা। আি শয শিবটি ঘলিা হুরুিা অইিা, অউ োনি আইয়া শিবটি 

িামলন অউ নমুনায় উিাি আবিল শযন, শিবটি ঘলিা হুরুিা অইলিউ শহ 

খাইবললিা। 5 শিবটি ঘলিা এক পুয়া পয়ো অইললা, অউ পুয়ায় হকেল 

জাবিলি লুয়াি লাবি বেয়া শাসন কিিা। অউ হুরুিালি আল্া আি িান 

িখিি শগলি িু মাবি িুবলয়া শনওয়া অইললা। 6 আি অউ শিবট মানুষ 

মরুভুবমি িায় িাবগয়া শগলাবগ। আল্ায় বহ মরুভুবমি মালজ শিবটি লাবগ 

এখান জাগা জুইি কিবিলা, এইন হলনা এক আজাি দুইলশা ষাইট বেন 

লালন-পালন পাইিা।
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7 িালে শিলহল্া যুদ্ধ লাবগলগল। বফবি্া বমকাইল আি িান অ্ীনি 

বফবি্া অকলল হউ োনিি ললগ লাড়াই কিলা, আি হউ োনলিও িাি 

শিলা-িামিালি লইয়া এিাি ললগ লাড়াই কিললা। 8 লাড়াইি বহ োনি 

আবিলগল, আি িািালি শিলহ্ থাবক িাি কবি শেওয়া অইললা। 9 হউ 

োনিলি আি িাি শিলা-িামিা অকললি দুবনয়াি ফালাই শেওয়া অইললা। 

অউ োনি অইললা হউ পুিানা হাফ, শযগুি নাম ইিবলি-শয়িান, শহ 

দুবনয়াি হকল মানষলি শি-পবথ িানায়।

 01 িালে আবম হনুলাম, শিলহ্ থাবক একজলন জলুি জলুি কইিা, “অখন 

শিা আমিাি আল্াি নাজাি, িান িল-শবতি, িান িােশাই আি িান 

মসীি শখমিা আবজি অইলগলি। কািন শযবগলয় আমিাি ভাইয়াইতিলি দুবষ 

িানাইলিা, িালি শিা শিলহ্ থাবক ফালাই শেওয়া অইলি। শহ বেন-িাইি 

হালমশা আমিাি আল্াি শগলি িািাি নালম নাবলশ বেলিা।  11 শমড়াি িাইচিাি 

লউ আি যািবযি িিবলবগ জিানিবদেি িলল িািা ইিবলিলি আিাইিইন। 

িািা বনজি কায়ালি শিবশ মায়া না কবিয়া, জান বেলিও জইুি আিলা।

 21 “এিলাবগউ ও শিলহ্, িুবম খুবশ কলিা। িুমিা শযিা শিলহ্ িাবস, 

িুমিাও ফুবি্ত কলিা। অইলল আফিুি দুবনয়া আি েবিয়াি লাবগ, ইিবলি 

শিা িািাি শগলি লাবমলগলি। শহ গুিায় ফুস-ফাস কলিি, শহ শিা জালনউ, 

িাি সময় আি শিবশ নাই।”

 31 হউ োনলি শযিলা শেখললা িালি দুবনয়াি ফালাই শেওয়া অইলি, 

শেবখয়া হউ শয শিবটি ঘলিা পুয়া পয়ো অইবিল, শহ অউ শিবটি খলি 

লাগললা।  41 এিলাবগ অউ শিবটলি খুি িড় এক বিল পাবখি দুখান ডাখনা 

শেওয়া অইললা, শিবটলয় অউ ডাখনাবে উড়াল বেয়া মরুভুবমি বনজি জাগাি 

যাইিা পািিা। হলনা হউ োনি-হাফি িউখি আওলড় সালড় বিন িিি 

িানলি লালন-পালন কিা অইলিা।  51 শিউ বহ হালফ িাি মুখ থাবক পাবন 

িাি কবিয়া এক গাংগ িানাইবলললা, গাংগি ফুলি শিবটলি ভাসাই বনলিাবগ 

কবি।  61 অইলল দুবনয়ায় শিবটলি সাইয্ কিললা, ই হালফ শয পাবন িাি 

কিললা, দুবনয়াি মাবটলয় আ কবিয়া ই পাবনলি খাইবলললা।  71 এিলাবগ 

ই োনি-হালফ শিবটি িায় আলিা শিবশ গুিা কিললা, শহ শিবটি অইন্ 

আওলাে অকললি, মাবন শযিা আল্াি হুকুলম িলল আি হজিি ইিাি 

পলষি জিানিবদে শেয়, িািাি ললগ যুদ্ধ কিাি শগল।

 81 বগয়া শহ েবিয়াি িিি িালুি উপলি উিাই িইললা।
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েবিয়া থাবক আওয়া জানুয়াি

13 
 িালে আবম শেখলাম, েবিয়া থাবক এক জানুয়াি উলিি, 

িাি েশগু বহং, সািগু কল্া, পিলিক বহংগি মাথাি একটা 

কবি িাজ, আি পিলিক কল্াি উপলি নানান কুফুবি নাম শলখা। 2 ই 

জানুয়ািগু শেখলি বিিা িাঘি লাখান, িাি পাও অইললা ভাল্ুকি পাওি 

লাখান, আি মুখ অইললা বসংহি মুখি লাখান। হউ োনলি িাি শবতি, 

িাি গবে আি মহা শখমিা অউ জানুয়ািলি বেলাইললা। 3 ই জানুয়ািি 

একটা কল্াি মালজ অমন এক জখম আবিল, অউ জখলম শহ মিাি লাখ 

অইলগবিল, অইলল জখমটা ভালা অইলগল। ইিা শেবখয়া দুবনয়াি হকল 

মানুষ িাইজ্জুি িবনয়া িাি খলি খলি শগল। 4 আি হউ োনলি িালি ই 

শখমিা বেবিল কবি মানলষ হউ োনিলি সইজো কিললা, এিললগ অউ 

জানুয়ািলিও সইজো কিললা। িািা কইললা, “ই জানুয়ািি লাখান আি 

শক আলি? িাি ললগ লাড়াই কিাি শখমিা কাি আলি?”

5 ই জানুয়ািলি কুফুবি িুবল আি শিটাবগবি মািি মুখ শেওয়া অইললা। 

শিয়াবল্শ মাস ্বি িাি কাম িালাবনি শখমিা পাইললা। 6 এিলাবগ শহ 

আল্াি বিরুলদ্ধ কুফুবি মাি মাবিললা, শহ আল্াি নাম, িান িসি খানা 

আি শিলহ্ িাবস অকলি িেনাম কিাি িইললা। 7 িালি শখমিা শেওয়া 

অইললা, শহ আল্াি পাক িদো অকলি বিরুলদ্ধ যুদ্ধ কবিয়া বজবিলিা পািলিা। 

আি পিলিক খাদোন, পিলিক শেশ, পিলিক জাবি, পিলিক নমুনাি 

িুবললয় মািিা মানষি উপলিও িালি শখমিা শেওয়া অইললা। 8 ইিা 

শেবখয়া দুবনয়াবি হকল মানলষ িালি সইজো কিলিা। জগি পয়ো কিাি 

আলগ শয শমড়া-িাইচিালি জলিা কিাি কথা সাইিল্া কিা অইলি, হউ 

শমড়া-িাইচিাি বজলদেবগ খািাি শযিাি নাম নাই, এিা পিলিলক িালি 

সইজো কিলিা। 9 যাি কান আলি, শহ হুনউক:

  01 শয জন িবদে অওয়াি কথা, শহ শিা িবদে অইলিাউ।

িললায়ািি িলল যাি খুন অওয়াি কথা, শহ অলা খুন অইলিা।

এিলাবগ পাক িদো অকলল মজিুি ইমান আি িিি কিা জরুি।
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জবমন থাবক িািইল জানুয়াি

 11 িালে আবম শেখলাম, জবমন থাবক আিকটা জানুয়াি িািইয়া 

আইললা। শমড়াি বহংগি লাখান িাি দুই বহং আলি, অইলল শহ মাবিলিা হউ 

োনিি লাখান।  21 অউ শমড়াি বহং আলা জানুয়ালি হউ পয়লা জানুয়ািি 

হকল শখমিা শিিহাি কিলিা। দুবনয়াি হকল মানষলি শহ জুি কবিয়া হউ 

জখম ভালা অওয়া পয়লা জানুয়ািলি সইজো কিাইলিা।  31 শহ হকলি 

িামলন িড় িড় শকিামবি কাম কিলিা, এমনবক আিমান থাবক জবমলনা 

আগুইন লামাইয়া শেখাইলিা।  41 হউ পয়লা জানুয়ািি লাবগ যলিা লাখান 

শকিামবি শেখাবনি শখমিা িালি শেওয়া অইবিল, অিা শেখাইয়া শহ 

মানষলি শি-পবথ িানাইললা। পয়লা শয জানুয়াি িললায়ািি শিে খাইয়াও 

িাবি শগবিল, িাি একটা মুবি্ত িানাবনি লাবগ দুিিা জানুয়ালি মানষলি 

পিাবমশ বেল।  51 আি মুবি্তি বভিলি জান হািাবনি শখমিা িালি শেওয়া 

অইললা, যালি ই মুবি্তলয় মাবিলিা পালি, আি শযিা ই মুবি্তলি সইজো 

কিলিা নায়, িািালি জালন মািাি শখমিাও িালি শেওয়া অইললা।  61 শহ 

হুরু-িড়, ্বন-গবিি, মুবনি িা গুলাম হকললি িাই্্ কিললা, যািবযি 

ডাইন আলিা িা কপালি উপলি একটা সীল মািাি লাবগ।  71 এিলাবগ 

অউ সীল িাড়া শকউ কুনু বিজ খবিে-বিবকি উপায় িইললা না। ই সীল 

আবিল হউ জানুয়ািি নাম িা নামি মাক্তা নম্বি।  81 ইিা হকলিা িুজলি 

িউি আখলি েিকাি। যাি আখল আলি শহ অউ জানুয়ািি নামি হিফি 

নম্বি গনউক, ইিা শিা কুনু মানষি নামি নম্বি। এি পবিমান অইললা, 

৬৬৬; িয়লশা িয়ষবটি।

শমড়াি িাইচিা আি বনখুি মানুষ

14 
 িালে আবম িাইয়া শেবখ, হউ শমড়াি িাইচিা শজরুজাললমি পবিত্র 

বসলয়ান পাড়ি উপলি উিাই িইিইন। িান ললগ আিইন এক 

লাখ শিৌিাবল্শ আজাি মানুষ। িািাি কপালি উপলি অউ শমড়াি িাইচিা 

আি িান গাইবি িাফি নাম শলখা আলি। 2 এিিালে আবম শিলহ্ থাবক 

জুলি জুলি কল-কলাইয়া যাওয়া পাবনি ফুিি আওয়াজ আি জুলি িািা 
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পড়াি শব্দি লাখান এক আওয়াজ হুনলাম। আমাি মলনা অইললা, কুনু 

সাবিদো িাজাওিা েলল সাবিদো িাজাইিা। 3 এিা হউ িখি, হউ িাইলিা 

জানোি আি হউ মুিবব্ব শনিা অকলি িামলন এক নয়া গজল গাইিা। 

কুনু মানলষ ই গজল বহকলিা পািললা না, খাবল দুবনয়া থাবক খালাি কবি 

শনওয়া অউ এক লাখ শিৌিাবল্শ আজাি জন িাড়া। 4 এিা শিা হউ মানুষ, 

শযিা কুনু শিবটতিি ললগ বজনা কবিয়া বনজি কায়ালি নাপাক িানাইলি না। 

অউ শমড়াি িাইচিা শয জাগাি যাইন, িািাও এন খলি খলি িইন। আল্া 

আি শমড়াি িাইচিাি নালম শখিি পয়লা ফসল বহসালি এিালি জগিি 

মানষি শগি থাবক খালাি কিা অইবিল। 5 এিা কুনুবেনও বমিা মাি 

মাবিিইন না, এিা শষালআনা বনখুি।

আলখবি সািটা গজি 

(১৪:৬-১৬:২১)

বিন জন বফবি্া

6 িালে আবম আিক জন বফবি্া শেখলাম, এইন আিমানি মালজবে 

উবড়িা। দুবনয়াি িসি কিিা পিলিক শেশ, পিলিক খাদোন, পিলিক 

ভাষায় মািিা আি পিলিক জাবিি মানষি লাবগ বিিকাবলন খুবশি খিি 

িান শগলি আলি । 7 িাইন জুলি জুলি এলান কিলা, “আল্া পাকলি 

ডিাও, িান ইজ্জি-িাবিফ কলিা, িান বিিািি সময় আইলছে। শযইন 

আিমান-জবমন, েবিয়া আি খাল-বিল, গাংগ অকল পয়ো কিিইন, 

িান এিােি কলিা।”

8 িালে িান খলি খলি দুিিা বফবি্া আইয়া কইলা, “বিনাশ অইলগল, 

বিনাশ অইলগল, হউ নামকিা িাবিল টাউন বিনাশ অইলগল। শয টাউলন 

িাইি বজনাি কামি কড়া বনশা-পাবন হকল জাবিলি খাওয়াইলি, িাই 

বিনাশ অইলগল।”

9 িালে বিন নম্বি বফবি্া এিাি খলি খলি আইয়া জুি গলায় কইলা, 

“কুনু মানলষ যুবে অউ জানুয়াি আি অগুি মুবি্তি পুজা কলি, অগুি সীল 

িাি আলিা িা কপাললা লাগায়,  01 শি শহ-ও আল্াই গজবি বনশা-পাবন 

খাইলি অইলিা। অউ বনশাি ললগ কুনুজাি পাবন না বমশাইয়া আল্াই গজবি 
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িাবটি ভিা অইলি। পবিত্র বফবি্া অকল আি আল্াই শমড়াি িাইচিাি 

িামলন, আগুইন আি গন্ধক বেয়া ই মানষলি সাজা শেওয়া অইলিা।  11 শয 

আগুবনি ইিালি জালাইল অইলিা, ই আগুবনি ্ুমা কুনুবেন িদে অইলিা 

নায়। শয মানলষ অউ জানুয়াি আি িাি মুবি্তি পুজা কিলিা, অগুি নামি 

হউ সীল লাগাইলিা, শহ বেন-িাইি কুনু সময়উ আজাি থাবক শিহাই 

পাইলিা নায়।”

 21 এিলাবগ শযিা আল্াি হুকুম মালন আি হজিি ইিাি িবিকাি 

ইমালন মজিুি িয়, আল্াি অউ পাক িদো অকলল ই হালিি মালজ িিি 

থাকা জরুি।

 31 িালে আবম হুনলাম, শিলহ্ থাবক একজলন কইিা, “অউ আয়াি 

শলখ, অখন থাবক মাবলকি িবিকাি িইয়া যলিা জনি জান যাইলিা, এিাউ 

শনক-কপাবল।” পাক রুলহ অউ সাবষি বেিা, “বনচিয় এিাউ শনক-কপাবল। 

িািাি কাম-কাজ থাবক িািা শিহাই পাইিা, কািন িািাি কামি ফল 

িািাি ললগ ললগ িইলিা।”

দুবনয়াি ফসল কাটা

 41 িালে আবম িাইয়া শেখলাম, ্লা এক শমঘি িাকা, অউ িাকাি 

উপলি বিন-আেমি লাখান শকউ একজন িওয়াি আিইন। িান মাথাি 

শসানাি িাজ আি আলিা আবিল ্ািাইল কাবি।  51 িালে আিক জন 

বফবি্া শিলহব্ এিােি খানা থাবক িািইয়া আইলা, আি শযইন শমঘি 

উপলি িওয়াি আিলা িানলি জুলি বিল্াইয়া কইলা, “দুবনয়াি ফসল 

কাবটিাি সময় অইলি, ফসল পুিাপুি পাবক শগলি, আপনাি কাবি লাগাউকো 

আি ফসল কাটউকো।”  61 শিউ অউ শমঘি িাকাি উপলি শযইন িওয়াি 

আিলা, এইন দুবনয়াি িান কাবি লাগাইলা আি দুবনয়াি ফসল কাটা 

অইললা।

 71 িালে শিলহ্ি এিােি খানা থাবক আিক জন বফবি্া িািইয়া 

আইলা, িান শগলিও এখান ্ািাইল কাবি আবিল।  81 এিিালে কুিিাবন 

খানাি শগি থাবক একজন বফবি্া িািইয়া আইলা, িান শখমিা আবিল 

আগুবনি উপলি। আইয়া িাইন জুলি জুলি হউ কাবি আলা বফবি্ালি 

ডাবকয়া কইলা, “িুমাি ্ািাইল কাবি খান লাগাও আি দুবনয়াি আংগুি 
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গাি থাবক আংগুিি িবড়ন কাবটয়া েলা কলিা, ইিা শিা পাবক শগলি।” 

 91 শিউ হউ বফবি্ায় দুবনয়াি িান কাবি লাগাইলা আি দুবনয়াি আংগুি 

গািি হকল আংগুি েলা কবিয়া, আংগুি মাড়াি গালিা ফালাইলা। অউ 

গাি অইললা আল্াি গজিি মহা গাি।  02 টাউনি িালি আংগুি মাড়াি 

গালিা ই আংগুি মাবড়য়া হািলল, ইিা থাবক লউ িািইললা, ই লউি 

িইন্ায় শঘাড়াইতিি লাগাম পয্ততি আইয়া িইললা। লউলয় এক আজাি 

িয়লশা ্াবেয়া (অনুমান দুইলশা মাইল) জাগা ডুবি শগল।

আলখবি সাি গজি

15 
 িালে আবম শিলহ্ি মালজ আিকটা বললা-শখলা শেখলাম, 

ইটা িড় মহান িাইজ্জুবি। আবম শেখলাম, সািজন বফবি্া 

আিইন, এিাি আলিা আলখবি সািটা গজি। ইিালি আলখবি গজি 

কওয়াি কািন অইললা, অগুইন বেয়া আল্া পাকি গুিাি শশষ ফয়িালা 

অইলিা।

2 িালে আবম শেখলাম, আগুইন আলা এক কািি েবিয়া, আি যলিা 

মানলষ হউ জানুয়াি, িাি মুবি্ত িা িাি নামি নম্বিি উপলি বজিিইন, 

িািালিও শেখলাম। শেখলাম, িািা আল্াি শেওয়া সাবিদো আলিা লইয়া 

কািি েবিয়াি পালিা উিাই িইিইন। 3 িািা আল্াি িদো মুিা নিীি 

আি হউ শমড়াি িাইচিাি অউ কাওয়াবল গাইিা,

“ও সি্ত-শবতিমান মািুে আল্া,

িুমাি বললা-শখলা কি মহান আি আিানক!

ও িামাম জাবিি িােশা,

কি হক আি সবিক িুমাি পথ!

 4 ও মািুে, িুমালি ডিাইলিা নায় কুন জলন?

কুন জলন িুমাি নামি িাবিফ কিলিা নায়?

খাবল িুবমউ শিা পাক-পবিত্র,

িামাম জাবিউ আইলিা িুমাি েিিালিা,

হকেললউ িুমাি এিােি কিলিা,

িুমাি হক বিিাি শিা জাইি অইলগলি।”
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5 এিিালে আবম শেখলাম, শিলহ্ি হউ শাহােি িাম্বুি বভিিি 

পবিত্র কািা ঘি খান খুলা অইললা। 6 অউ সময় হউ সািজন বফবি্ায় 

সািটা গজি লইয়া কািা ঘি থাবক িািইয়া আইলা। িািাি বফন্ি শলিাি 

আবিল িকিকা পবিস্াি আি িুকুি আবিল শসানালী পবটি। 7 হউ িাইি 

জন জানোিি একজলন অউ সালিা বফবি্ালি সািটা শসানাি িাবট বেলা। 

ই সালিা িাবট ভিা আবিল খাবল আল্া পাকি গুিা, শযইন যুলগ যুলগ হি-

হালমশা বজদো আিইন। 8 আল্াি কুেিবি মবহমা থাবক শয ্ুমা িািবনি 

আবিল, অউ ্ুমায় আ্া ঘি ভবি শগল। আি অউ সািজন বফবি্াি 

সািটা গজি না ফুড়াবন পয্ততি শকউ বগয়া কািা ঘলিা হামাইলিা পািললা না।

আল্াি গজবি সািটা িাবট

16 
 িালে আবম হুনলাম, হউ কািা ঘি থাবক একজলন অউ সালিা 

বফবি্ালি জুলি জুলি ডাবকয়া কইিা, “িুমিা যাও, বগয়া আল্াি 

গজলি ভিা অউ সালিা িাবট দুবনয়াি উপলি উপইি কবি ঢাবল শেও।”

2 শিউ পয়লা বফবি্ায় বগয়া িান িাবট দুবনয়াি উপলি উপইি 

কিলা। এিলাবগ যািাি গিলিা হউ জানুয়ািি সীল আবিল, শযিা িাি 

মুবি্তি পুজা কিলিা, ইিা হকেলবটি গিলিা এক জািি খুি িাে বিষ ফুড়া 

শেখা বেললা।

3 দুিিা বফবি্ায় িান িাবট েবিয়াি উপলি উপইি কিলা। শিউ 

েবিয়াি হকল পাবন মিা মানষি লউি লাখান অইলগল, েবিয়াি হকল 

জানোি মবিলগল।

4 আি বিন নম্বি বফবি্ায় িান িাবট গাংগ আি হকল খাল-বিলি 

উপলি উপইি কিলা। এিলাবগ ইিা অইলগল লউি গাংগ আি খাল-

বিল। 5 আি আবম হুনলাম, পাবনি উপলি শয বফবি্াি শখমিা আবিল, 

এইন কইিা,

“ও পাক-পবিত্র আল্া, িুবম আলগও আিলায়, অখনও আলিা।

িুবম হক-ইনিাফ কাবি, িুবমউ শিা ই গজবি সাজা বেিায়।

 6 ইগুইলতি পাক িদো অকলি লউ ঝিাইলি,

নিী অকলিও লউ ঝিাইলি।
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এিোয়উ িুবম ইিালি অউ লউ খািাইিায়,

ইিাউ িািাি সবিক পাওনা সাজা।”

7 আবম হুনলাম, কুিিাবন খানায় সায় বেলা,

“ও সি্ত-শবতিমান মািুে আল্া,

িুমাি হকল বিিািউ হক আি সবিক।”

8 িাইি নম্বি বফবি্ায় িান িাবট সুরুজি উপলি উপইি কিলা। 

শিউ সুরুজলি শখমিা শেওয়া অইললা, মানষলি আগুবনি জালাইয়া কুলশ 

িুলাি লাবগ। 9 অউ সময় খুি গিলম মানষি শবিল জবল শগল, আি 

অউ গজি অকলি উপলি যান শখমিা আলি, হউ আল্াি বিরুলদ্ধ িািা 

কুফুবি মাি মাবিললা। অিিাি িালেও িািা শিৌিা কিললা না, িা আল্াি 

িাবিফও কিললা না।

 01 িালে পাি নম্বি বফবি্ায় হউ জানুয়ািি গবেি উপলি িান িাবট 

উপইি কিলা। শিউ ই জানুয়ািি িােশাই আদোইি অইলগল। মানলষ 

জালা-যন্ত্রনায় যািবযি বজলিা কামড়াইললা।  11 অউ জালা-যন্ত্রনা আি 

শবিলি বিষ ফুড়াি কািলন িািা শিলহব্ আল্াি বিরুলদ্ধ কুফুবি মালিা 

িইললা, অিাি িালেও িািাি িে কামি লাবগ শিৌিা কিললা না।

 21 আি িয় নম্বি বফবি্ায় হউ মহা গাংগ শফািািি উপলি িান গজবি 

িাবট উপইি কিলা। শিউ গাংগি পাবন হুকাইয়া পুিি শেশি িাজা অকলি 

যাইিাি পথ অইললা।  31 অউ সময় আবম শেখলাম, শিঙি লাখান বিনটা 

ভুি। ই বিলনাটা হউ োনি, হউ জানুয়াি আি হউ ভন্ড নিীি মুখ থাবক 

িািইয়া আইলি।  41 অউ ভুি অকলল শকিামবি কাম শেখাবনি আবিল। 

িািা হািা জগিি িাজা অকললি এখালনা েলা কিললা, সি্ত-শবতিমান 

আল্াি হউ মহান বেলনা যুদ্ধ কিাি লাবগ।

 51 মলনা িাবখও, হজিি ইিায় কইিা, “হুলনা, আবম শিা িুিি লাখান 

বনিালায় আইমু। শি ্ইন্ হউ জন, শয জন হজাগ িইলিা আি বনজি 

শলিাি বফবদেয়া িইলিা, যালি শহ শলমটা অইয়া ঘুিা না লালগ, আি মানলষ 

িাি শিম না শেলখ।”  61 ইিিাবন ভাষায় শয জাগাি নাম আি-মাজাদ্ুন, 

ভুি অকলল হউ িাজাইতিলি আবনয়া অলনা েলা কিলা।
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 71 িালে সাি নম্বি বফবি্ায় িান িাবট িািাসি উপলি উপইি কিলা। 

অউ সময় শিলহব্ এিােি খানাি িখি থাবক জুলি জুলি অউ আওয়াজ 

অইললা, “অখন অইলি।”  81 শিউ শমঘি বজলকাবন, গুড়-গুবড় ডাক আি 

িািা পড়লিা লাগললা, এিললগ অলা শিজুইিা ভভিাল অইললা, ইলা ভভিাল 

দুবনয়াি মানুষ পয়ো থাবক অখন পয্ততি কুনুবেন অইলি না।  91 হউ মহান 

টাউন বিন টুকিা অইলগল, দুবনয়াি নানান জাবিি টাউন অকল িুিমাি 

অইলগল। আি আল্া পাকি মলনা অইললা, হউ নামকিা িাবিল টাউনি 

কথা, িাইন িান বনজি গজবি বনশা-পাবনি বপয়ালা ভবিয়া অউ িাবিললি 

খািাইলা।  02 অউ সময় িামাম দ্ীপ অকল িাবগয়া শগলবগ, পাড় অকললি 

আি শেখা শগল না।  12 আিমান থাবক িড় িড় পাথিি লাখান বহল অকল 

মানষি উপলি পড়াি িইললা। ইিা এলকা পাথিি উজন অইললা, অনুমান 

এক মন। অউ বহলি গজিি লাবগ মানলষ আল্াি বিরুলদ্ধ কুফুবি মাি 

মাবিললা, ইিা আবিল খুি মািাত্মক গজি।

নাফিমান িাবিল টাউনি বিিাি 

(১৭:১-১৯:১০)

নামকিা মহা িেমাইশবন

17 
 শয সািজন বফবি্াি আলিা সািটা িাবট আবিল, এিাি মাজি 

একজলন আইয়া আমালি কইলা, “আও, আইয়া শেলখা, িউি 

পাবনি উপলি শয মহা িেমাইশবন িইলি, িাইি বকিা সাজা অইলিা। 

2 জগিি িাজা অকলল িাইি ললগ বজনা কিিলা, হনি মানলষ িাইি 

বজনাি বনশা-পাবন খাইয়া টাল অইিলা।” 3 িালে হউ বফবি্ায় রুহাবন 

হাললি আমালি মরুভবুমি বনলা। হলনা আবম শেখলাম, লাল িংগি এক 

জানয়ুািি উপলি এক শিবট িইিইলি। অউ জানয়ুািি গিলিা িউি কুফুবি 

নাম শলখা আলি। অগিু সািগ ুকল্া আি েশগ ুবহং শেখলাম। 4 অউ শিবটলয় 

লাল আি িাইংগবন িংগি খিু োবম কাপড় বফবদেলি, িাই শসানা আি োবম 

োবম মবন-মতুিাি গয়নাবে হাবজলি। িাইি আলিা বজনাি ময়লা আি নানান 

নমনুাি নফিবি বজবনলস ভিা শসানাি এক বপয়ালা। 5 িাইি কপাললা অলা 

এক নাম শলখা আবিল, ই শলখাি এক শগাপন মাবন আবিল। ই নাম অইললা, 
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“নামকিা িাবিল টাউন, িেমাইশ শিবটন আি জগিি হকল নফিবি বজবনসি 

মা।” 6 আবম শেখলাম, অউ শিবটলয় আল্াি পাক িদো অকলি লউ আি 

শযিা হজিি ইিাি কথা িিবলগ কলি, এিাি লউ খাইয়া টাল অইলগলি।

িাইলি শেবখয়া আবম আিানক িাইজ্জুি অইলাম। 7 শিউ হউ 

বফবি্ায় আমালি কইলা, “িুবম িাইজ্জুি অইলগলায় শকলন? অউ শিবটি 

শিয়াপালি, আি শয জানুয়ালি িাইলি িইয়া শনি, শযগুি সািগু কল্া 

আি েশগু বহং, ইিাি শগাপন শভে আবম িুমালি জানাইয়াি। 8 িুবম 

শয জানুয়াি শেখবিলায়, ইগু আলগ আবিল, অখন নাই, িালে শহ হাবিয়া 

শোজখ থাবক উবিয়া আইয়া বিিকালি লাবগ সাজা পাইলিা। হউ শযিা অউ 

জগিি মানুষ, শযিাি নাম দুবনয়াি পয়লা থাবকউ আল্াি বজলদেবগ খািাি 

শলখা নাই, িািা অউ জানুয়ািলি শেবখয়া িাইজ্জুি অইবযিা, কািন ইগু 

আলগ আবিল, অখন নাই, অথি বহিিাি শেখা বেলিা।

9 “হুলনা, অখন শযিা িািাইল অইলিা, ইিা িুজাি লাবগ আখলি 

েিকাি। অউ সালিা কল্া অইললাবগ, সািটা পাড়, শয পাড়ি উপলি অউ 

শিবট িইলি। অউ সালিা কল্ালি সািজন িাজাও িুজা যাইলিা।  01 এিাি 

মাজি পাি িাজা আলগউ শশষ অইলগলি। একজন অখন আলি আি একজন 

অখনও আইলি না। অউ িাজা আইয়া হািলল থুড়া কয়বেন িইলিউ অইলিা। 

 11 হউ শয জানুয়াি আলগ আবিল অখন নাই, শহ সািজনি মাজি একজন 

অইললও, শহ আসলল আট নম্বি িাজা। িালে শহ হি-হালমশা বিিকাল 

সাজা পাইলিা।

 21 “আি িুবম শয েশগু বহং শেখলিা, ইিা অইললাবগ েশজন িাজা। 

িািা অখনও িাজত্ কিা শুরু কিলি না, অইলল হউ জানুয়ািি ললগ 

িাজা িবনয়া িািা খুি কম সময় িাজত্ কিাি শখমিা পাইলিা।  31 ই 

িাজা অকলি মন অইলিা একই লাখান, িািা হকলল িািাি শখমিা আি 

এখবিয়াি হউ জানুয়ািলি বেলাইলিা।  41 িািা শমড়াি িাইচিাি ললগ যুদ্ধ 

কিলিা, আি শমড়াি িাইচিায় িািালি আিাইিা। কািন িাইন অইলা 

মাবলক অকলি মাবলক, িােশা অকলি িােশা। আি িান ললগ শযিা 

িইিা িািালি োওি শেওয়া অইলি, আি িাবিয়া আলগাইল অইলি, 

িািা হক-হালাবল।”

 51 িালে অউ বফবি্ায় আমালি কইলা, “িুবম শয পাবন শেখলিা, শয 

পাবনি উপলি অউ মহা িেমাইশবন িইলি, ইিা অইললাবগ িউি শেশ, 
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িউি মানুষ, িউি জাবি আি িউি জািি িুবললয় মািিা মানুষ।  61 আি 

শয েশগু বহং শেখলিা, ইিায় আি অউ জানুয়ালি ই িেমাইশবনলি িালে 

বঘন্াইিা, িািা িাইলি পথি হবকি িানাইয়া শলমটা কিিা, আি িাইি 

শগা্ খাইিা, শহলশ িাইলি আগুবনি ফালাই জালাইিা।  71 এি কািন 

অইললা, আল্ায় িািাি বেলি মালজ অলা এক বনয়ি বেিইন, যালি িান 

মবজ্ত পুিাপুি ফলল। এিলাবগ িািা একমি অইয়া হউ জানুয়ািলি হকেল 

শখমিা বেলাইিা, যালি আল্াি কালাম পুিাপুি ফবলিাি আগ পয্ততি শহ 

িাজত্ কলি।  81 িুবম শয শিবটলি শেখলিা, ইগু অইললাবগ হউ নামকিা 

টাউন, ই টাউলন জগিি হকল িাজাইতিি উপলি িাজত্ কলিি।”

নামকিা িাবিল টাউনি বিনাশ

18 
 ইিাি িালে আবম আিক জন বফবি্ালি শেখলাম, িাইন 

শিলহ্ থাবক লাবময়া আইিা। িান িউি িড় শখমিা আলি, 

িান মবহমাি িলল আ্া দুবনয়ায় জলমল কিললা। 2 িাইন জুলি জুলি 

কইলা, “বিনাশ অইলগলি, বিনাশ অইলগলি, হউ নামকিা িাবিল টাউন। 

ইখান অখন ভুিি আখড়া অইলি, হকেল নমুনাি ভুি-শপিিি আখড়া, 

নাপাক আি জগইন্ পাবখতিি িসি খানা অইলি। 3 কািন ইখালন িাইি 

বজনাি কামি শিজুইিা বনশা-পাবন দুবনয়াি হকল জাবিলি খািাইলি। 

জগিি িাজা অকলল িাইি ললগ বজনা কিলি, জগিি শিপাবি সোগি 

অকলল অখানি িালল িালল লাগাম-িাড়া বনশায় ্বন িনলি।”

4 িালে আবম হুনলাম, শিলহ্ থাবক আিক জলন কইিা, “ও আমাি 

িদো অকল, িুমিা িাবিল টাউন থাবক িািইয়া আও, যালি িুমিা িাইি 

গুনাি ভাবগ না অও। আি িাইি উপলি শযিা গজি নাবজল অইলিা, ইিা 

গজলি িুমিালি না পায়। 5 িাইি গুনা বগয়া শিা আিমালনা লাবগ শগলি, 

িাইি নাফিমাবনি িায় আল্ায় বখয়াল কিিইন। 6 অইন্ জনি ললগ 

িাই শযলা কিলি, িুমিাও িাইি ললগ অলা কলিা, িাইি কামি পুিাপুি 

পাওনা িাইলি শেও। শয বপয়ালাি মালজ িাই অইন্ি লাবগ নাফিমাবন 

গুলাইলিা, অউ বপয়ালাি িাইি পুিাপুি সাজা, শষালআনা সাজা গুবলয়া 

িাইলি খািাও। 7 িাই বনজলি লইয়া যিখান িড়াই কিলি, যলিা শিবশ 

বিলাবসিাি মালজ বজলদেবগ কাটাইলি, বিক অিখান যন্ত্রনা আি দুখ িাইলি 
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শেও। িাই শিা মলন মলন কয়, আবম কুনু ড়াবড় শিবট বন? আবম শিা িানীি 

আসলনা িইবি, আবম কুনুমলতিউ দুখ-মবিিলিা পড়িাম নায়। 8 এিলাবগ 

িাইি উপলি একবেলনউ হকল গজি পড়লিা। ই গজি অইললা মউি, 

বিলাপ-আহাজাবি আি বনোন। িাইলি আগুইনবে জালাইল অইলিা, কািন 

শযইন িাইি বিিাি কিিা, ই আল্া মািুে খুি িলিান।”

9 জগিি যলিা িাজা অকলল অগুি ললগ বজনা কিলি, িাইি ললগ 

ভহ-হুল্া কবি বিলাবস বেন কাটাইলি, িাইলি জালাবনি িালা িাইি ্ুমা 

শেবখয়া অিায় কাবদেিা, িাইি লাবগ আহাজাবি কিিা।  01 িাইি যন্ত্রনা 

শেবখয়া িািা ডিাইয়া দুিই উিাইয়া কইিা, “হায়লি িাবিল, হায়লি হায়! 

অলিা নামকিা টাউন, অলিা শখমিাআলা টাউন! অলা জলবে িুমাি উপলি 

গজি আইললা বন?”

 11 জগিি শিপাবি সোগি অকললও িাইি লাবগ কাবদেিা আি 

আহাজাবি কিিা, কািন িািাি মাল-িামানা অখন কুনু মানলষ লইলিা নায়। 

 21 িািাি ইিা মাল-িামানা অইললা, শসানা, রুপা, োবম োবম মবন-মুতিা, 

োবম োবম কাপড়, িাইংগবন িংগি িােশাই কাপড়, শিশবম আি লাল 

কাপড়, নানান নমুনাি খুশিয় আলা লাখবড়, আবত্ি োিবে িানাইল নানান 

বিজ, োবম লাখবড়বে িানাইল বিজ, বপিল, লুয়া আি মালি্তল পাথিবে 

িানাইল নানান িামানা,  31 ডাইল-বিবন, এলাইি, আগি-খুশিয়, মুিা-

আিি, শলািান, আংগুিি িস, জয়িুনি শিল, ময়ো-গম, গরু-শমড়া, 

শঘাড়া আি িথ, এিললগ খবিো গুলাম-িাবদে অকল।

 41 হউ সোগি অকলল কইিা, “ও িাবিল, িবুম শয আিাম-আলয়শ পাইিায় 

িাইিলায়, ইিা শিা িমুাি শগি থাবক হবি শগলি। িমুাি হকল ্ন-িামানা, 

জাক-জমক বিনাশ অইলগলি। ইিা শিা আি কুনবুেনউ বফিি পাওয়া যাইলিা 

নায়।”  51 শযিা সোগি অকলল অিা মালি ি্িসা কবিয়া ্ বন অইিলা, িাইি 

যন্ত্রনা শেবখয়া হউ শিপাবি অকলল ডিাইয়া দুিই উিাই িইিা। িািা কাবদে-

কাবদে মাত্ম কবিয়া কইিা,  61 “ইস, হায়লি হায়, োবম োবম মসবলন কাপড়, 

িাইংগবন আি লাল িংগি িােশাই কাপড় বফদো িাবিল টাউন, শসানা আি োবম 

োবম মবন-মতুিা বেয়া হাজাইল-পাড়াইল অলিা নামকিা টাউন!  71 অলিা জলবে 

িমুাি অলিা ্ ন-িামানাি ভান্ডাি বিনাশ অইলগল বন?”

সোগবি জাজি সািং আি কাপ্ান অকলল, নাইয়া অকলল, জাজ আি 

পালি নাইয়া কািিাবি অকলল দুিই উিাইয়া ইিা শেখিা।  81 িাইলি 
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জালাবনি সময় িাইি ্ুমা শেবখয়া িািা বিল্াইয়া কইিা, “ই টাউনি 

লাখান নামকিা, জগিি আি কুনু টাউন আবিল বন?”  91 িািা বনজি 

মাথাি ্ুইল মাখাইয়া বিল্া-বিবল্ কিিা আি কাবদে-কাবদে মাত্ম কবিয়া 

কইিা, “হায়লি হায়, হউ নামকিা িাবিল টাউন, হায়লি হায়! েবিয়াি 

মালজ শযিাি জাজ িলািল কলি, িািা শিা জাজি কামাই বেয়া িড়ললাক 

অইিলা, অখন শেখিায়বন, অলিা জলবে বকলা হকলিা বিনাশ অইলগল!”

 02 অউ সময় হউ বফবি্ায় কইলা, “ও শিলহ্, িুবম ফুবি্ত কলিা, অউ 

টাউনলি বিনাশ কিায় খুবশ কলিা। ও আল্াি পাক িদো অকল, নিী-িিুল 

অকল আি সাহাবি অকল, ফুবি্ত কলিা। অবগলয় িুমিাি বিরুলদ্ধ যিিা 

কিবিল, অখন আল্ায় িাইি বিিাি কিিইন।”

 12 িালে খুি শবতিআলা এক বফবি্ায় বিিাট এক পাথি আবনয়া 

েবিয়াি ফালাইয়া কইলা, “হুলনা, অউ নামকিা িাবিল টাউনলিও অলা 

শডকো মাবি ফালাই শেওয়া অইলিা, িাইলি আি কুনুবেন পাওয়া যাইলিা 

নায়।  22 শযিা সাবিদো িাজায়, গান গায় আি িাবশ িা বশংগা িাজায়, িািাি 

আওয়াজ আি কুনুবেন িুমাি মালজ হুনা যাইলিা নায়। আি কুনুবেনউ িুমাি 

মালজ কুনুজািি শম্বি বমললিা নায়। কুনু মসলা বপষাি পাটাি আওয়াজ 

কুনুবেন হুনা যাইলিা নায়।  32 িুমাি মালজ কুনুবেন কুনু িাবতিি ফি জললিা 

নায়। োমাদে-কইনাি গলাি আওয়াজ আি কুনুবেন িুমাি মালজ হুনা যাইলিা 

নায়। কািন আ্া জগিি মালজ িুমাি সোগি অকল নামকিা আবিল, 

জগিি হকল জাবি িুমাি িল-িিুবিি যাদুলয় পাগল অইবযলিা।  42 আি 

নিী-িিুল অকললি, আল্াি পাক িদো অকললি, আি যলিা মানষলি ই 

জগলিা খুন কিা অইলি, িািাি লউ শিা িুমাি অউ িাবিল টাউলনা বমললি।”

শিলহল্া আল্ািালাি িাবিফ

19 
 এিিালে আবম শিলহ্ি মালজ িউি মানষি বভড়ি আওয়াজ 

হুনলাম। িািা কইিা, “আল-হামদুবলল্া! মবহমা আি শখমিা, 

আলখিািি নাজাি, হকেলিাউ আমিাি আল্াি। 2 িান বিিাি শিা হক 

আি সবিক। শয টাউলন বনজি বজনাি কাম বেয়া আ্া দুবনয়ালি নাপাক 

িানাইবিল, হউ মহা-িেমাইশবনলি আল্ায় সাজা বেিইন। িান মায়াি 

গুলাম অকলি লউি িেলা, িাইন অগুি শগি থাবক লইিইন।” 3 এিা 
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বহিিাি কইলা, “আল-হামদুবলল্া! অগুি মাজ থাবক হি-হালমশা ্ুমা 

িািইলিা।” 4 আল্া পাক শযইন িখলিা িওয়াি আিইন, হউ িবব্বশ 

জন মুিবব্ব শনিায় আি হউ িাইলিা জানোলি িানলি সইজো কবিয়া 

কইলা, “আবমন! আল-হামদুবলল্া।”

5 অউ সময় শিলহব্ িখলিা থাবক একজলন কইলা, “ও আল্াি 

মায়াি গুলাম অকল, িুমিা শযিা আল্ালি ডিাও, িুমিা হুরু-িড় হকেলল 

আমিাি আল্াি িাবিফ কলিা।”

6 িালে আবম িউি মানষি বভড়ি আওয়াজ িা জলুি জলুি কল-কলাইয়া 

পাবন পড়াি আওয়াজ িা জলুি িািা পড়াি আওয়াজি লাখান অউ কথা খানাইন 

হনুলাম, “আল-হামদুবলল্া! আমিাি সি্ত-শবতিমান মািেু আল্ায় িােশাই 

কিা শরুু কিিইন। 7 আও, আমিা মনি খবুশলয় ফুবি্ত কবি, আি িান 

িাবিফ কবি, কািন শমড়াি িাইচিায় শাবে কিাি সময় অইলগলি, িান কইনা 

জইুি অইয়া হাবজলগিইন। 8 িানলি িকিকা পবিস্াি োবম কাপড় বফদোইল 

অইলি।” ই কাপড় অইললা আল্াি পাক িদো অকলি পলিজগাবি িাল-িলন।

9 িালে হউ বফবি্ায় আমালি কইলা, “িুবম অখান শলখ, শমড়াি 

িাইচিাি শাবেি মজবললিা শযিালি োওি শেওয়া অইলি, িািা মুিািক।” 

িাইন এওখান কইলা, “ইিা অইললা আল্াি কালাম, ইিা খাবট হািা।” 

 01 শিউ আবম অউ বফবি্ালি সইজো কিাি বনয়লি িান পাওলয়া পড়লাম, 

অইলল িাইন আমালি কইলা, “হায়, হায়! ইিা বকিা কিিায়, আবমও 

শিা িুমাি লাখান গুলাম, আি িুমাি শয মুবমন ভাই অকলল হজিি 

ইিাি পলষি জিানিবদে শেওয়াি িয়, আবম িািাি লাখানও গুলাম। শি 

খাবল আল্ালি সইজো কলিা। অউ ইিাি জিানিবদেউ অইললা, নিী-িিুল 

অকলি জিানিবদেি মুল খুবট।”

আলখিািি বিিাি 

(১৯:১১-২০:১৫)

িােশা অকলি িােশাি জয়

 11 িালে আবম শেখলাম, শিলহ্ি দুয়াি খুলা, আি হলনা ্লা একটা 

শঘাড়া আলি। হউ শঘাড়াি উপলি শযইন িশবিফ িাখিইন, িান নাম 
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অইললা, হক আি হক-হালাবল। িাইন পাক-পলিজগাবিলয় বিিাি-ইনিাফ 

আি যুদ্ধ কিইন।  21 িান িউখ অইললা জালাইল িকিকা আগুবনি লাখান, 

িান মাথাি িউি িাজ আলি। িান শবিললা অমন এক নাম শলখা, শয 

নামি মাবন িাইন িাড়া দুিিা শকউ জালন না।  31 িান বফলন্া আলি লউি 

মালজ ডুিাইল শলিাি, আি িান নাম অইললা, “কাবলমািুল্া, আল্াি 

কালাম।”  41 আি শিলহ্ি বসপাই অকলল োবম িাফ-িুিিা ্লা শলিাি 

বফবদেয়া, ্লা শঘাড়াি উপলি িওয়াি অইয়া িান খলি খলি যাইিা। 

 51 িাইন যালি জগিি হকল জাবিলি সাজা বেিা পািইন, অিাি লাবগ 

িান মুখ থাবক এখান ্ািাইল িললায়াি িািইয়া আইললা। িাইন লুয়াি 

লাবি বেয়া িামাম জাবিলি শাসন কিিা, আি আংগুি মাড়াি গালিা মানলষ 

শযলা পাওবে আংগুি মাড়ইন, সি্ত-শবতিমান আল্াি লান্বি গজিবে িাইন 

অলা মাবড়িা।  61 িান উিািি মালজ আি িান শলিালিা অউ নাম শলখা 

আলি, “িােশা অকলি িােশা, মাবলক অকলি মাবলক।”

 71 িালে আবম শেখলাম, সুরুজি মালজ একজন বফবি্া উিাই 

িইিইন। আিমানি মালজ শযিা পাবখলতি উবড়িা, িাইন এিা হকললি 

জুলি জুলি ডাবকয়া কইলা, “আও, আল্াি েিিালিা মহা-োওি খাওয়াি 

লাবগ এখালনা েলা অও,  81 যালি িুমিা আইয়া শগা্ খাইিায় পালিা, 

িােশা, পি্ান বসপাই, পয়ললায়ান অকল, শঘাড়াইন আি শঘাড়াইতিি 

িওয়াি অকল, আজাে আি গুলাম, হুরু-িড় হকল মানষি শগা্ খাও।”

 91 এিিালে আবম শেখলাম, অউ শঘাড়াি শযইন িওয়াি অইিইন, 

এন ললগ আি এন বসপাই েলি ললগ যুদ্ধ কিাি লাবগ হউ জানুয়াি, আ্া 

দুবনয়াি িাজা অকল, িািাি ভসন্-বসপাই েল লইয়া এখালনা েলা অইলা। 

 02 শিউ হউ জানুয়ািলি ্বিয়া আটক কিা অইললা, আি শয ভন্ড নিীলয় 

িাি পষি লইয়া আিানক কাম শেখাইলিা, িালিও ্িা অইললা। শযিা 

মানলষ হউ জানুয়ািি সীল লাগাইলি, িাি মুবি্তি পুজা কিলি, অউ ভন্ড 

নিীলয় িাি আিানক কাম শেখাইয়া অিা মানষলি শি-পবথ িানাইলি। 

ই দুইওটালি বজদো হাললি, জালাইল গন্ধকি আগুবনি মালজ ফালাবন 

অইললা।  12 হউ ্লা শঘাড়াি উপলি শযইন িওয়াি আিলা, িান মুখ 

থাবক শয ্ািাইল িললায়াি িািইয়া আইবিল, অখানবে িািাি লগি 

সাংগ-পাংগ অকললি খুন কিা অইললা। এিলাবগ হকল পাবখলতি শপট 

ভবিয়া অিাি শগা্ খাইলা।
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এক আজাি িিিি িয়ান

20 
 এিিালে আবম শেখলাম, শিলহ্ থাবক একজন বফবি্া লাবময়া 

আইিা। িান আলিা আবিল হাবিয়া শোজখি িাবি, আি খুি 

িড় একিা লংগি। 2 িাইন হউ োনিলি ্িলা, ইগু অইললা হউ পুিানা 

হাফ, এি নাম অইললা ইিবলি িা শয়িান। িালি ্বিয়া এক আজাি 

িিিি লাবগ িাবদেলা, 3 িাবদেয়া হাবিয়া শোজলখা ফালাইলা। িালে অউ 

শোজখি দুয়ালিা িালা লাগাইয়া এি উপলি সীল-িাপ্পড় মািলা, যালি 

শহ অউ এক আজাি িিিি মালজ িািইয়া, দুবনয়াি কুনু জাবিলি শি-পবথ 

িানাইলিা না পালি। শহলশ িালি থুড়া কয়বেনি লাবগ িাড়া অইলিা।

4 িালে আবম শেখলাম, িউি িখি আলি। শযিা অউ িখিি উপলি 

িইিইন, এিালি বিিাি কিাি শখমিা শেওয়া অইলি। আল্াি কালাম আি 

হজিি ইিাি শিয়াপালি জিানিবদে শেয়ায় শযিালি গে্তান মািা অইবিল, 

এিাি রুহ অকললিও আবম শেখলাম। এিা হউ জানুয়ািলি িা িাি মুবি্তলি 

পুজা কিলি না, আি আলিা িা কপালি উপলি িাি সীলও লাগাইলি না। 

এিা বজদো অইয়া উিলা, উবিয়া এক আজাি িিি ্বি আল-মসীি ললগ 

িােশাই কিলা। 5- 6 ইটা অইললা পয়লা িাি মুে্তা থাবক বজদো অইয়া 

উিা, আি অউ শযিা বজদো অইলা িািাউ ্ইন্ আি পবিত্র। পয়লা িাি 

শযিা বজদো অইয়া উিলা, এিাি উপলি শিা মউিি দুিিা িাি কুনু িল 

খাটাবন িললিা নায়। িািা অইিা আল্া পাক আি আল-মসীি ইমাম। িািা 

হউ এক আজাি িিি ্বি আল-মসীি ললগ িােশাই কিিা। অইলল অউ 

আজাি িিি ফুড়াবনি আগ পয্ততি িাে-িাবক কুনু মুে্তা বজদো অইলা না।

ইিবলি-শয়িানি শশষ েশা

7 অউ এক আজাি িিি বগয়া হািলল শয়িানলি িাি শজল খানা থাবক 

খালাি শেওয়া অইলিা। 8 শিউ শহ বগয়া আ্া জগিি হকল জাবিলি, মাবন 

ইয়াজুজ-মাজুজলি শি-পবথ িানাইলিা, আি যুদ্ধ কিাি লাবগ িািালি এখালনা 

েলা কিলিা। িাি মানুষ অইিা, েবিয়াি িিি িালুি লাখান, ইিা গবনয়া 

ফুড়াবন যাইলিা নায়। 9 অউ সময় আবম শেখলাম, িািা আ্া দুবনয়া 
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থাবক িািই বগয়া আল্াি পাক িদো অকলি িওয়াি জাগা, আল্াি মায়াি 

টাউনলি বগয়া শিবিবলললা। অইলল আিমান থাবক আল্াই আগুইন লাবময়া 

ইিালি জালাইবলললা।  01 আি শয ইিবললি এিালি শি-পবথ িানাইবিল, 

িালি ্বিয়া জালাইল গন্ধকি আগুবনি গালিা ফালাইল অইললা। হউ 

জানুয়াি আি ভন্ড নিীলি আলগউ অউ গালিা ফালাইল অইবিল। হলনা 

িািা বিিকাল িইিা, আি বেলন-িাইলি জালা-যন্ত্রনাি আজাি পাইিা।

শিাজ হাশিি বেন

 11 িালে আবম শেখলাম, িড় এখান ্লা িখি, অউ িখলিা একজন 

িওয়াি আিইন। িান িামনা থাবক আিমান আি দুবনয়া িাবগ শগল, কুনখুালনা 

এিাি জাগা িইললা না।  21 এিিালে শেখলাম, হরুু-িড় িামাম মেু্তা অকল 

অউ িখিি িামলন উিাই িইিইন। িালে কয়খান খািা খলুা অইললা, এিিালে 

আলিা এখান খািা খলুা অইললা, ইখানি নাম বজলদেবগ খািা। অউ খািা 

অকলি মালজ হউ মেু্তা অকলি শযিা আমল-নমা শলখা অইবিল, হউ আমল 

মাবফক িািাি আলখবি বিিাি কিা অইললা।  31 েবিয়াি মালজ যলিা মেু্তা অকল 

আিলা, েবিয়ায় এিাি লাশ িাি কবি বেল। আি মউি আি কয়িিি মালজ 

শযিা মেু্তাইন আিলা, মউি আি কয়িলি িািালি িাি কবি বেল। পিলিক 

জনলি িাি বনজি আমল-নমা মাবফক বিিাি কিা অইললা।  41 শহলশ মউি 

আি কয়িিলিও আগবুনি গালিা ফালাইল অইললা। অউ আগবুনি গালিা পড়াউ 

অইললা দুিিা িাি মউি মাবন, আলখবি মউি।  51 শযিাি নাম হউ বজলদেবগ 

খািাি বমলললা না, িািালিউ আগবুনি গালিা ফালাইল অইললা।

নয়া পয়ো 

(২১:১-২২:২১)

নয়া আিমান আি নয়া জবমন

21 
 িালে আবম এখান নয়া আিমান আি নয়া জবমন শেখলাম। পয়লা 

আিমান আি পয়লা জবমন বমলাই শগলি, কুনু েবিয়াও আি 

িইললা না। 2 আবম শেখলাম, হউ পবিত্র টাউন, মাবন নয়া শজরুজাললম। 
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ইখান শিলহ্ি মাজ থাবক আি আল্াি েিিালিা থাবক লাবময়া আি। কুনু 

বিয়াি কইনালি শযলা োমাদেি লাবগ হাজাইল অয়, অউ টাউনলিও অলা 

সুদেি কবি হাজাইল অইবিল। 3 িালে আবম হুনলাম, হউ শিলহ্ি িখলিা 

থাবক একজলন জুলি জুলি কইিা, “অখন মানষি মালজ িওয়াি লাবগ আল্া 

পাকি জাগা অইলি। িাইন মানষি ললগ িসি কিিা, আি িািা অইিা 

িান িদো। িাইন স্য়ং িািাি ললগ িইিা, িািাি আল্া অইিা। 4 িাইন 

এিাি িখুি পাবন ফুবিয়া বেিা। আি কুনু মিন অইলিা নায়, দুখ, কাদেন, 

কষ্ট আি িইলিা নায়, আগি ইিা হকলিাউ শশষ অইলগলি।”

5 িখলিা শযইন িওয়াি আিলা িাইন কইলা, “হুলনা, আবম হকেলিালি 

নয়া কবি পয়ো কবিয়াি।” িালে িাইন বহিিাি কইলা, “আমাি অউ কথা 

খান শলখ, কািন ইিা এবকন কিাি লাখ হািা।”

6 িাইন আমালি এওখান কইলা, “শশষ অইলগলি। আবমউ আবলফ 

আি ইয়া, আউয়াল আি আলখি। হুলনা, যাি পাবনি বপয়ালি ্ িলি, িালি 

আবম আলি-হায়ািি বজলদেবগ-পাবনি ঝিনা থাবক বিনা-পয়সায় পাবন বেমু। 

7 শয জন জয়ী অইলিা, শহ ইিা হকলিাি অব্কাি পাইলিা। আবম অইমু 

িাি আল্া, আি শহ অইলিা আমাি পুি। 8 অইলল কা-পুরুষ, শিইমান, 

হািামকুি, খুবন, বজনাকুি, যাদুবগি, মুবি্তপুজা কিিা, আি হকল নমুনাি 

বমিা মািিা অকল জালাইল আগুইন আি গন্ধকি গালিা িইিা। এি 

নামউ অইললা দুিিা িািি মউি।”

নয়া শজরুজাললম টাউন

9 হউ শয সািজন বফবি্াি আলিা আলখবি সালিা গজি ভিা সািটা 

িাবট আবিল, এিাি মাজি একজলন আমাি কাদোি আইয়া কইলা, 

“আও, আবম িুমালি কইনা-শিবট শেখাইমু, মাবন শমড়াি িাইচিাি িউলি 

শেখাইমু।”  01 িালে হউ বফবি্ায় রুহাবন হাললি আমালি িড় এক উিা 

পাড়ি উপলি লইয়া শগলা। বনয়া আল্াি মবহমায় িকিকা শয পবিত্র 

শজরুজাললম টাউন, শিলহ্ি মাজ থাবক আি আল্াি েিিালিা থাবক 

লাবময়া আওয়াি আবিল, অউ বফবি্ায় আমালি অিা শেখাইলা।  11 ই 

টাউনি িং খুি োবম মবন-মুতিাি লাখান িকিকা, ফবটকি গ্াসি নমুনায় 

োবম হীিাি লাখান।  21 হউ টাউলনা িড় এখান উিা ওয়াল আবিল, অউ 
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ওয়াললা িালিা খান শগইট আবিল, িালিা শগইলটা িালিা জন বফবি্া 

আিলা। অউ শগইটি উপলি িবন ইসিাইলি িালিা খাদোনি নাম শলখা। 

 31 ই শগইটি বিনখান পুলিবে, বিনখান উিলিবে, বিনখান েউকলনবে আি 

বিনখান পইিলমবে আবিল।  41 ই টাউনি ওয়ালি িালিাটা বপলাি আবিল, 

ইিাি উপলি শমড়াি িাইচিাি িালিা জন সাহাবিি িালিা খান নাম শলখা।

 51 আমাি ললগ শযইন িািবিি কিাি আিলা িান আলিা শসানাি 

একটা নল আবিল, যালি িাইন অউ টাউন, টাউনি শগইট আি ওয়াল 

মাবপিা পািইন।  61 ই টাউন আবিল িাইি কুবন শগাল, লাম্বায় আি ফালড় 

সমান। িালে িাইন অউ নলবে টাউন খান মাবপলল, ইখান লাম্বা, ফাড় 

আি উিায় অইললা িালিা আজাি ্াবেয়া (অনুমান শেড় আজাি মাইল)। 

 71 িালে িাইন ওয়াল মাবপলা, ই ওয়াল আবিল একলশা শিৌিাবল্শ আি 

উিা। মানষি আিি মাপি লাখান ই বফবি্ায়ও মাবপলা।  81 ই ওয়াল 

খান হীিাবে িানাইল, আি ই টাউন আবিল ফবটকি গ্াসি লাখান খাবট 

শসানাবে িানাইল।  91 টাউনি ওয়ালি বপলাি অকলি মালজ োবম োবম 

মবন-মুতিা লাগাইল আবিল। পয়লা বপলাি হীিাি, দুিিাটা আবকক মবনি, 

বিন নম্বিটা িামা মবন, িাইি নম্বিটা পান্া মবন,  02 পাি নম্বিটা সুরুজ 

মবন, িয় নম্বিটা ইয়াকুি মবন, সাি নম্বিটা লীলমবন, আট নম্বিটা ভিদুয্ত 

মবন, নয় নম্বিটা পীি মবন, েশ নম্বিটা উপল মবন, এগালিা নম্বিটা বফরুজ 

মবন, আি িালিা নম্বিটা পদ্মিাগ মবন।  12 িালিা খান শগইট িালিাটা মুতিাবে 

িানাইল। পিলিক শগইট আবিল এলকাটা োবম মুতিাি। টাউনি িা্া 

আবিল ফবটকি গ্াসি লাখান খাবট শসানাবে িানাইল।

 22 ই টাউলনা আবম কুনু এিােি খানা শেখলাম না, সি্ত-শবতিমান আল্া 

মািুে আি শমড়াি িাইচিাউ আিলা ইনি এিােি খানা।  32 ই টাউনলি ফি 

কিাি লাবগ কুনু িান-সুরুজি জরুি নাই। আল্াি নুিি মবহমায় ফি শেয়, 

আি শমড়াি িাইচিাউ অইলা ইনি িাবতি।  42 হকল জাবিি মানুষ অউ নুিি 

ফলি িলা-বফিা কিিা, দুবনয়াি িােশা অকলল িািাি জাক-জমক লইয়া 

অউ টাউলনা আইিা।  52 বেনি িালা কুনু সময়উ ই টাউনি শগইট িদে 

অইলিা নায়, আি বহলনা কুনু িাইি অইলিা নায়।  62 িামাম জাবিি ইজ্জি 

আি শগৌিি অলনা আনা অইলিা।  72 নাপাক কুনু বিজ, হািামকুি িা বমিা 

মািিা কুনু মানুষ, কুনুবেনও ইলনা হামাইলিা পািলিা নায়। খাবল শমড়াি 

িাইচিাি বজলদেবগ খািাি মালজ শযিাি নাম শলখা আলি, িািাউ হামাইিা।
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 এিিালে হউ বফবি্ায় আমালি আলি-হায়াি, মাবন বজলদেবগ-

পাবনি গাংগ শেখাইলা। ইকটা শেখলি িকিকা কািি লাখান। 

ইটা আল্া পাক আি হউ শমড়াি িাইচিাি িখিি ্ালিা থাবক িািইয়া, 

2 টাউনি িড় গবল্ি মাজখালনবে যাওয়াি আবিল। আি অউ গাংগি 

দুইও পালিা বজলদেবগ-গাি আবিল। অউ গািাইলতিা িালিা জািি ফল ্ লি। 

পিলিক মালস মালস ফল ্লি, অউ গািি পািায় হকল জাবিি মানষি 

শিমাি বশফা অয়। 3 কুনুজাি লান্ি আি িইলিা নায়। আল্া পাক আি 

শমড়াি িাইচিাি িখি অউ টাউলনা িইলিা, আি িান গুলাম অকলল িান 

এিােি কিিা। 4 িািা িান পবিত্র মুখ শেখিা, িািাি কপাললা িান 

নাম শলখা থাকলিা। 5 আি কুনু িাইি অইলিা নায়, িািাি লাবগ শলমি 

িা সুরুজি ফিি জরুি অইলিা নায়, কািন আল্া মািুেি নুিউ অইলিা 

িািাি ফি। িািা হি-হালমশা বিিকাল ্বি িােশাই কিিা।

হজিি ইিা আল-মসী জলবে আইিা

6 িালে হউ বফবি্ায় আমালি কইলা, “ইিা হকলিা এবকন কিাি 

লাখ হািা। আল্া মািুে, শযইন আলগ িান নিী অকলি মাজবে িািবিি 

কিিইন, িাইন বনজি বফবি্ালি বেিইন, যালি থুড়া কয়বেনি মালজ 

শযিা ঘবটলিা, অউ বফবি্ায় ইিা িান গুলাম অকললি শেখাইন।”

7 হজিি ইিায় কইিা, “হুলনা, আবম খুি জলবেউ আইিাম। শয জলন 

অউ বকিািি হকল আয়ািি আগাম খিি আমল কলি, শহ-উ শনক-কপাবল।”

8 শি ইিা আল-মসীি সাহাবি আবম হান্ালন ইিা শেখবি আি হুনবি। 

হকলিা হুনা আি শেখাি িালে, শয বফবি্ায় আমালি ইিা শেখাইিইন, 

আবম িানলি সইজো কিাি বনয়লি িান পাওলয়া পড়লাম। 9 অইলল 

িাইন আমালি কইলা, “না, না! িুবম আমালি নায়, খাবল আল্া পাকলি 

সইজো কলিা। আবম শিা খাবল িুমাি লাখান গুলাম, িুমাি ভাইয়াইন 

মাবন নিী অকলি লাখান আি ই বকিািি হকল আয়াি শযিা মালন, 

িািাি লাখানউ গুলাম।”
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 01 এিিালে িাইন আমালি কইলা, “অউ বকিািি কুনু আগাম খিি 

িুবম লুকাইয়া িাবখও না, কািন সময় ঘনাইয়া আইলছে।  11 শযবগলয় 

নাফিমাবন কলিি, শহ অলা কিাি িউক। শযগু খবিি, ইগু িাি খবিবিি 

িউক। আি পলিজগাি জলন পলিজগাবি কিাি িউক, পাক-পবিত্র জন 

পাক-পবিত্র িউক।”

 21 হজিি ইিায় কইিা, “হুলনা, আবম খুি জলবে আইিাম, আি 

পিলিক মানষি আমল-নমাি পুরুস্াি আমাি আলিা আলি।  31 আবমউ 

আবলফ আি ইয়া, আউয়াল আি আলখি, শুরু আি শশষ।

 41 “িািাউ শনক-কপাবল, শযিা বনজি কাপড়-িুপড় ্ইয়া পবিস্াি 

কলি, যালি বজলদেবগ-গািি ফল খাওয়াি অব্কাি পায়, আি শগইলটবে 

বগয়া পবিত্র টাউলনা হামায়।  51 কুকিি লাখান জগইন্ মানুষ, যাদুবগি, 

বজনাকুি, খুবন, মুবি্তপুজা কিিা, আি শযিায় বমিা মাি পিদে কলি, 

বমিাি মালজ িলল, ইিা হকেলবট িালি পবড় িইলি।

 61 “শি আবম ইিায় আমাি বফবি্ালি পািাইবি, যালি এইন জমাি 

অকলি লাবগ িুমিাি শগলি অিা হকল শিয়াপালি জিানিবদে শেইন। আবম 

শিা িােশা োউেি খাদোন আি মুল জড়, ফজিি িকিকা শুক-শিিা।” 

 71 পাক রুলহ আি কইনায় কইিা, “আও।” আি শয জলন অউ কথা হুলনি, 

শহ-ও কউক, “আও।” পাবনি বপয়ালি যালি ্িলি, শহ আউক। শয জলন 

পাবন খাইলিা িায়, শহ বিনা-পয়সায় বজলদেবগ-পাবন খাউক।

 81 শয জলন অউ বকিািি হকল আগাম খিি হুলন, িাি শগলি আবম 

অউ জিানিবদে বেয়াি, শকউ যুবে অউ আয়াি অকলি ললগ দুিিা কুতিা 

িাড়ায়, শি আল্ায়ও অউ বকিালিা শলখা হকল নমুনাি গজি িাি বজলদেবগি 

িাড়াইিা।  91 আি অউ বকিািি আয়াি অকল থাবক শকউ যুবে কুতিা িাে 

শেয়, শি আল্ায়ও ই বকিালিা শলখা বজলদেবগ-গাি আি পবিত্র টাউনি 

অব্কাি, িাি বজলদেবগ থাবক িাে বেিা।

 02 অউ শিয়াপাি অকল লইয়া শযইন জিানিবদে বেিা, িাইন কইিা, 

“হািাউ, আবম খুি জলবে আইিাম।”

আবমন। হজিি ইিা, আপলন িশবিফ আনউকো।

 12 আল্াি িামাম পাক িদো অকলি উপলি, হজিি ইিাি িহমি 

জাবি িউক। আবমন॥

খিম॥ 
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