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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ২১ নম্বর িছপারা

পয়লা িপতর
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম হজরত ইছার সাহািব হজরত িপতের (রা:) অউ
ছিহফা েরামান বাদশাইর রাজধািন েরাম টাউন থািক েলখছইন, অউ
েরাম টাউনের মু িমন অকেল নাফরমান বািবল টাউন কইয়া ডািকতা।
তাইন নানান েদশর মােজ িছতিরয়া থাকা ইছায়ী ইমানদার অকলর
েগেছ িচিঠর আকাের েলখছইন। হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ
েনওয়ার অনুমান ২৮-৩০ বছর বােদ ইখান েলখা অইেছ।

জুলুম আর দুখ-মিছবতর সময় ইমানদার অকলের বু জ েদওয়ার
লািগ তাইন ই ছিহফা েলখছইন। অউ সময় েযরা হজরত ইছার উপের
ইমান আনছলা, তারা সাধারন মানষর েগেছ ঠাট্টা-মশকরার িচজ
বিনেগছলা। এরলািগ হজরত িপতের অউ ছিহফার মাজিদ তারাের
সাওস যু গাইছইন।
অউ িছপারার ২ রুকু ৫ আয়ােতা আেছ, “তু মরা তান তিরকা কবু ল
করায়, তু মরাের িজন্দা পাথরর লাখান আল্লা পাক রইবার পিবত্র কাবা
ঘর বানািন অর। এরলািগ আল্লাই ইমাম ছাব িহসােব তু মরাের আলাদা
কির রাখা অইেছ, যােত তু মরা অউলা রুহািন কুরবািন েদও, েযতা ইছা
আল-মসীর খািতের আল্লায় কবু ল করইন।”
এরমােজ আেছ,
(ক) নাজাতর আশা আর পিবত্র অওয়ার দাওত ১:১-২:৩ আয়াত
(খ) আল্লার ঘরর িজন্দা পাথর বিনয়া িজেন্দিগ কাটাও ২:৪-২৫
(গ) জামাই-বউর লািগ হুকুম ৩:১-৭
(ঘ) দুখ-কষ্টর বােদ মহা পুরুস্কার ৩:৮-৪:১৯
(ঙ) গুলািমর েবেশ েখজমত কেরা ৫ রুকু
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আল্লার পছন্দ করা যেতা বন্দা অকল পন্ত, গালািতয়া,
কাপ্পাদিকয়া, আিছয়া আর িবথু িনয়া েদেশা িছতিরয়া িভন-েদিশ িহসােব
বসত কররা, তারার েগেছ আিম আল-মসীর সাহািব িপতের অউ
ছিহফা খান েলখরাম। 2 গাইিব বাফ আল্লায় তান মু নশায় তু মরাের পছন্দ
করছইন আর পাক রুেহ পিবত্র করছইন। এর উেদ্দশয্ অইেলা, তু মরা
যােত ইছা আল-মসীর বাইধয্ অও আর তান লউ িছটাইয়া তু মরাের
পাক-ছাফ করা অয়।
আল্লায় তু মরাের েবশ কির রহমত আর শািন্ত দান করউক্কা।
1

ইমানদার অকলর নাজাতর আশা
েযইন আমরার মািলক ইছা আলমসীর মাবু দ আর গাইিব বাফ। তাইন ইছা আল-মসীের মরা থািক িজন্দা
কিরয়া, তান মহা দয়ায় আমরাের নয়া জনম দান করছইন, এেত আমরা
এক িজন্দা আশা পাইিছ। 4 মািন আমরা অলা এক ধনর আশা পাইিছ,
েয ধন কুনুিদন নষ্ট অইেতা নায়, হারা জীবন নয়া থাকব, এর মােজ
খারাপ কুন্তা থাকেতা নায়। নাজাতর ই ধন তু মরার লািগ েবেহেস্তা রাখা
অইেছ। 5 তু মরা পুরাপুর নাজাত না পাওয়া পযন্ত
র্ , আল্লাই শিক্তেয়
ইমানর মাজিদ তু মরাের েহফাজেত রাখা অইেছ। অউ নাজাত িঠক
করা অইেছ, আেখরাতর সময় জাইর অওয়ার লািগ। 6 যু িদও কয় িদনর
লািগ নানান জাত পিরক্ষার মাজিদ তু মরা অখন দুখ-কষ্ট কররায়, তাও অউ নাজাতর আশায় েতা তু মরার মন খু িশেয় ভরা। 7 অউ পিরক্ষা
অকল চেলর, তু মরা েযন ইমােন খািট অখান পরমান করার লািগ। আর
ইছা আল-মসীর জাইর অওয়ার সময়, তু মরা যানু তািরফ, েগৗরব আর
সম্মান পাও। েয েসানা ক্ষয় অইযায়, অউ েসানােরও আগুিনত পুিড়য়া
যাচাই করা অয়। আর তু মরার ইমানর দাম েতা অউ েসানার চাইেতও
বউত েবিশ, এরলািগ অউ পিরক্ষা চেলর। 8 যু িদও আল-মসীের তু মরা
েদখেছা না, েতবউ তু মরা তানের মহব্বত কররায়। আর অখনও তানের
চউেখ না েদখেলও, খু িশ অইয়া তানের এিকন কররায়, ই খু িশ েতা
ভাষায় কওয়া যায় না, ইতা খািল েবেহিস্ত খু িশ। 9 কারন তু মরার ইমানর
আেখির ফল পাইরায়, ইকটা অইেলা তু মরার জানর পুরাপুর নাজাত।
3 হউ আল্লা পাকর তািরফ অউক,
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েয েদায়া তু মরার পাওয়ার কথা, ই েবয়াপাের বউত আেগ
নবী অকেল বাতাইছইন। তারা অউ নাজাতর েবয়াপার জানার লািগ
বউত খু জ-খবর করছইন। 11 তারার িদেলা আল-মসীর রুেহ আেগউ
সািক্ষ িদয়া কইছইন, তানের কষ্ট করেত অইেবা আর বােদ তাইন
মিহমা পাইবা। নবী অকেল জানতা চাইছলা, আল-মসীর অউ রুেহ কুন
সময়কুর আর কুন হালতর কথা তারাের জানাইরা। 12 অইেল আল্লায়
তারাের েদখাইয়া িদছইন, তারা েযতা বাতাইরা ইতা িদয়া তারার িনজর
েখজমত না কিরয়া, তু মরার েখজমত কররা। আছমান থািক পাঠাইল
পাক রুহ িদয়া, েযরা তু মরার েগেছ আল-মসীর েবয়াপাের খু শ-খবির
তবিলগ করছইন, তারা তু মরাের নবী অকলর কথাউ জানাইছইন।
িফিরস্তা অকেলও ইতা েবয়াপার জানার লািগ িখয়ািল।
10

পাক-পিবত্র অওয়ার দাওত
এরলািগ তু মরার মনের হজাগ কেরা আর িনজের সামলাইয়া
রােখা। আল-মসী জাইর অওয়ার বােদ েয রহমত তু মরা পাইবায়, অউ
রহমিত নাজাত পাওয়ার লািগ পুরাপুর আশা লইয়া তু মরা বার চাও।
14 তু মরার আগর অবু জ হালতর খারাপ কাম-কাজ মািফক িজেন্দিগ
কাটাইও না, বরং আল্লার হুকুম মানরা আওলাদ িহসােব িদন কাটাও।
15 েযইন তু মরাের দাওত িদছইন, তাইন েযলা পিবত্র, তু মরাও অউলা
হকল চলা-িফরাত পিবত্র অও। 16 পাক িকতােবা আল্লায় কইছইন,
“আিম পিবত্র, এরলািগ তু মরাও পিবত্র অও।”
17 আল্লায় পরেতক মানষর আমল-নমা েদিখয়া িবচার করইন,
েকউর মু খর বায় চাইয়া িবচার করইন না। এরলািগ তানের যু িদ তু মরা
গাইিব বাফ ডােকা, েত যতিদন তু মরা অউ দুিনয়াত মু ছািফর হালেত
থাকবায়, অতিদন তু মরা তানের ডরাইয়া িজেন্দিগ কাটাও। 18 তু মরা
জােনা, তু মরার বাফ-দাদা থািক পাওয়া েবকামা চাল-চলনর পথ থািক,
ক্ষয় অওয়ার জুকা েসানা-রুপার লাখান কুনুতা িদয়া তু মরাের আজাদ
করা অইেছ না। 19 বরং তু মরাের আজাদ করা অইেছ, আল-মসীর মহা
দািম লউ িদয়া, িনখু ত-িনষ্কলংক েমড়ার বাইচ্চার লউ িদয়া। 20 দুিনয়া
13
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পয়দা অওয়ার আেগউ আল্লায় তানের িঠক কির রাখছইন, অইেল
অউ েহশ-েমশ সময় তাইন তু মরার লািগউ জাইর অইছইন। 21 আল্লায়
এনের মরা থািক িজন্দা কির তু িলয়া মিহমা দান করছইন আর তান
মাজিদ তু মরা আল্লার উপের ইমান আনেছা। এরলািগউ তু মরার ইমান
আর আশা আল্লার উপেরউ আেছ।
22 অখন হক-হালািল মািনয়া, তু মরার িদলের পাক-ছাফ করেছা
আর ইমানদার ভাই অকল েযবলা তু মরার েগেছ মায়ার মানুষ অইছইন,
েত আিম কইরাম, তু মরা এেক-অইনয্ের িদেল-জােন মায়া কেরা।
23 েয িবচ নষ্ট অইযায়, তু মরার জনম েতা ইলা িবচর নায়। বরং েযতা
নষ্ট অয় না, অতা থািকউ তু মরার নয়া জনম অইেছ। অউ িবচ অইেলা
আল্লার িচরকািলন িজন্দা কালাম। 24 আল্লার কালােমা েলখা আেছ,
হকল মানুষউ ঘাসর লাখান,
ঘাস ফুলর লাখান তারা সুন্দর;
ঘাস হুকাই যায়, ফুলও জির যায়,
25 খািল আল্লার কালাম রয় িচরকাল।
আর অউ কালামউ অইেলা খু শ-খবির, েযতা তু মরার েগেছ তবিলগ
করা অইেছ।

2

অইনয্ মানষর েখিত করার হকল জাত কু-মতলব, ছলচতু ির, ভন্ডািম, ইংসা, আর হকল জাত িনন্দার মাত-কথা তু মরার িদল
থািক হরাই েদও। 2 েগদা হুরুতাইন্তর দুধর িপয়াছর লাখান তু মরা খািট
রুহািন দুধর িখয়ািল অও, আর অউ দুধ খাইয়া খাইয়া যানু তু মরা
বড় অইয়া নাজাত পাও। 3 মািলক ইছার েমেহরবািনর মজা েতা তু মরা
পাইেছাউ।
1 এরলািগ
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আল্লার ঘরর িজন্দা পাথর
েত তু মরা তান েগেছ আও। তাইনউ অইলা আগর নবী অকলর
কওয়া হউ “িজন্দা পাথর”, েয পাথরের মানেষ দাম িদেছ না, অইেল
আল্লার েগেছ ইকটা মহা দািম আর পছন্দর পাথর। 5 আর তু মরা তান
তিরকা কবু ল করায়, তু মরােরও িজন্দা পাথরর লাখান আল্লা পাক
রইবার পিবত্র কাবা ঘর বানািন অর। এরলািগ আল্লাই ইমাম ছাব িহসােব
তু মরাের আলাদা কির রাখা অইেছ, যােত তু মরা অউলা রুহািন কুরবািন
েদও, েযতা ইছা আল-মসীর খািতের আল্লায় কবু ল করইন। 6 আল্লার
কালােমা আেছ:
4

হুেনা, আিম একটা মহা দািম পাথর পছন্দ করিছ;
ইকটাের েজরুজােলেমা ইয়ান খু িট িহসােব গািড়িছ।
েয জেন তান উপের ইমান আেন,
েহ কুনুমেন্তউ শরিমন্দা অইেতা নায়।

আর তু মরা ইমান আনায়, তু মরার েগেছ হউ পাথর মহা দািম
অইেগেছ। অইেল েযরা ইমান আনেছ না, তারার েবলায় িকতাবর অউ
কথাউ খােট:
7

রাজ েমস্তইর অকেল েয পাথরের েবকামা কইয়া ফালাই িদিছল,
অকটা িদয়াউ ঘরর ইয়ান খু িট অইেলা।
8 আর,

ইকটা অউলা পাথর, েয পাথেরা মানেষ উষ্টা খাইব,
তারার আছাড় খাইয়া পড়ার কারন অইেবা।
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মানেষ আল্লার কালাম মােন না, গিতেকউ উষ্টা খায়। ইতা েতা তারার
কপািল দশা।
9 অইেল তু মরা েতা ইলা নায়, তু মরা অইলায় আল্লার পছন্দ করা
খান্দান, বাদশাই ইমামর দল, পিবত্র জািত, তান আপন প্রজা। তাইন
তু মরাের আন্দাইর থািক িনজর নুরর ফেরা দাওত কির আনছইন, তান
গুনগান করার লািগ। 10 আেগ েতা তু মরা আল্লার প্রজা আছলায় না,
অইেল অখন অইেছা। আেগ তান মায়া-মহব্বতও পাইেছা না, অখন
পাইেছা।
আল-মসীর নমু নায় িজেন্দিগ কাটাও
ভাই অকল, ই দুিনয়াত তু মরা মু ছািফর িহসােব আিম তু মরাের
িমনত কির কইরাম, তু মরা শিরলর বদ খাইশ থািক বািচয়া রও, ইতায়
েতা তু মরার রুহর িবপেক্ষ যু দ্ধ কের। 12 েযরা আল্লাের িচেন না, তারার
মােজ তু মরা হক পেথ চেলা। েতউ তারা তু মরাের দুিষ কইয়া িনন্দা
করেলও, তু মরার হকল ভালা কাম েদিখয়া িকয়ামতর িদন আল্লার
েগৗরব করেবা।
13 তু মরা মািলক ইছার খািতের মানষর বানাইল শাসন-েববস্তা
মািনও। েদশর রাজাের মািনও, এইন েতা েদশর পরধান। 14 তান মন্ত্রী
আর হািকমের মািনও, অপরািধর সাজা আর ভালা জনের পুরুস্কার
িদবার লািগ তাইন এরাের রাখছইন। 15 আল্লার মু নশা অইেলা, তু মরা
ভালা কাম কিরয়া বু ড়বক মানষর েবকামা মাত-কথা বন্দ কেরা।
16 তু মরা িনচ্চয় স্বাধীন, তা-ও নাফরমািনের গুিরয়া রাখার লািগ ই
স্বাধীনতা েববহার কিরও না। বরং িনজের আল্লার গুলাম মেনা কেরা।
17 হকল মানষের ইজ্জত কেরা, তু মরার ইমানদার ভাই অকলের
মহব্বত কেরা, আল্লাের ডরাও আর েদশর রাজাের ইজ্জত েদও।
18 আর বািড়র গুলাম অকলের কইরাম, তু মরা মু িনবের ইজ্জত
েদও আর তারার কথাত রও। েয মু িনব ভালা আর দয়ালু, খািল েযন
তারার কথাত থাকতায়, ইলা কুন্তা নায়। অইেল েযরা কটু েববহার
কের, তারার কথাতও রও। 19 অলা েকউ যু িদ খােমাখা দুখ-কষ্ট পায়
আর আল্লাের মেনা রািখয়া ইতা সইযয্ কিরলায়, েত পুরুস্কার পাইব।
11
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অবইশয্ অপরাধর লািগ মাইর খাইয়া তু মরা যু িদ সইযয্ কেরা, েত
তািরফ করার কুন্তা আেছ িন? অইেল ভালা কামর লািগ তু মরা যু িদ
কষ্ট পাইয়াও সইযয্ কিরলাও, েত ইতা আল্লার দরবােরা তািরফর লাখ,
21 আল্লায় তু মরাের অতার লািগউ দাওত িদছইন। আল-মসীেয়ও কষ্ট
সইযয্ কিরয়া নমু না েদখাইছইন, েত তু মরাও তান পাওর তােল তােল
চেলা।
20

কুনু গুনা করছইন না,
তান মু েখা আিছল না কুনু ছল-চতু ির।

22 তাইন

23 মানেষ

তানের গািল িদেলও, তাইন িফিরয়া গািল িদছইন না। কষ্টর
সময় এর বদলা লইবা কইয়া ডর-ভয়ও েদখাইছইন না, বরং েযইন
হক িবচার করইন তান আেতা িনজের সিপ িদছইন। 24 তাইন িনজর
শিরল িদয়া আমরার গুনার েবাঝা বইছইন গাছর টু করার সিলেবা, যােত
গুনার বাবেত আমরা মিরয়া হাির, পাক-পেরজগািরেয় িজন্দা রই। তান
শিরলর কাটা-িচরায় তু মরার িশফা অইেছ। 25 আেগ েতা তু মরা েবপেথ যাওয়া েমড়ার লাখান আছলায়, অইেল েয রাখােল তু মরার িদলর
েদখা-হুনা করইন, অখন তান েগেছউ িফিরয়া আইেছা।

3
জামাই-বউর লািগ হুকুম

1 অলাখান, জামাইর ঘরর হকল বউয়াইন্তের কইরাম, তু মরা যারিযর

জামাইর কথায় চেলা। যু িদও কুনু কুনু জামাইেয় আল্লার কালামের
দাম েদয় না, তা-ও তু মরার চাল-চলেন যানু তারাের আল-মসীর বায়
টািনয়া আেন। েতউ ই েবয়াপাের তু মরার এখান কথাও মাতা লাগেতা
নায়। 2 তু মরার পিবত্র িজেন্দিগর হালত েদিখয়া, আর আল্লার ডরখেফ চলা েদিখয়া তারা িনেজউ আইেবা। 3 নানান নমু নায় হািজ-পািড়
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চু লর েখাপা বািন্দয়া, েসানা-রুপার গয়না লাগাইয়া, আর দািম দািম
কাপড় িফিন্দয়া িনজের হাজািনত রইও না। 4 বরং েয সুন্দর কুনুিদন
নষ্ট অইেতা নায়, হউ নমু নায় চলা-িফরা আর শািন্তর খাইছলত িদয়া
িনজর িদলের হাজাও। আল্লার নজেরা অতাউ েতা মহা দািম। 5 িঠক
অলাখান আগর জমানার আল্লাওয়ালা েবিটেন্ত, আল্লার উপের ভরসা
কিরয়া জামাইর বাইধয্ রইয়া িনজের হাজাইতা। 6 হজরত ইব্রািহমর িবিব
ছায়রাও তান জামাইর বাইধয্ আছলা আর তানের মু িনব কইয়া ডািকতা।
তু মরাও মানষের না ডরাইয়া যু িদ েনক কাম কেরা, েত অকটাউ পরমান
অইেবা, তু মরা িবিব ছায়রার েযাইগয্ আওলাদ।
7 আর জামাই অকলেরও কইরাম, তু মরা িবেবক-বু িদ্ধ খাটাইয়া
বউর লেগ চেলা। তারাও েতা তু মরার লগর কমজুর মানুষ আর আল্লার
রহমতর দান িহসােব তারাও তু মরার লেগ িজেন্দিগ পাইব। এরলািগ
তারাের ইজ্জত েদও, যােত আল্লার দরবােরা তু মরার মু নাজাত েবকামা
না যায়।
েনক কামর লািগ দুখ-কষ্ট কেরা
েহেশ হকলের কইরাম, তু মরা হকল এক-িদলা অও, এেকঅইনয্র দুেখ দুিখ অও, ভাইয়াইন্তের মায়া কেরা, দয়ালু আর নরম
িদলর মানুষ অও। 9 অইনয্ায়র বদলা অইনয্ায় কিরও না, েকউ গািল
িদেল িফিরয়া গািল িদও না। বরং তারার লািগ েদায়া চাইও, অলা
চলার লািগউ আল্লায় তু মরাের দাওত িদছইন, ইলা করেল তু মরা রহমত
পাইবায়। 10 েযলা জবু র শিরেফা আেছ,
8

েয জেন সুিখ িজেন্দিগ কাটাইেতা চায়
আর সুিদন েদখার আশা কের,
েহ বাদ কথা থািক তার িজফরাের,
ছল-চতু ির থািক েঠাটের সামলাউক।
11 বাদ কাম থািক িফিরয়া ভালা কাম করউক,
শািন্তর আিশক অইয়া এর খের খের রউক।
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12 পেরজগারর

উপের েতা মাবু দর নজর,
তারার েদায়া হুনার লািগ তান কান খাড়া,
অইেল বাদ কাম কররার উপের,
মািলক-মউলার বদ নজর।
তু মরা যু িদ ভালা ভালা কামর আিশক অও, েত েক তু মরার েখিত
করব? 14 পেরজগািরর পেথ চলার লািগ যু িদও তু মরার কষ্ট অয়, তাও তু মরা মু বারক। আর তু মরাের েযতায় ডর েদখাইন ইতাের ডরাইও
না, অিস্থর অইও না, 15 বরং আল-মসীের িনজর িদেলা মািলক িহসােব
কবু ল কেরা। তু মরার আশা-ভরসা যু িদ েকউ জানেতা চায়, েত তার
জুয়াপ িদবার লািগ হােমশা জুইত রইও। 16 অইেল ই জুয়াপ নরম সুের
িদও। তু মরার িদল ছাফ রািখও, ইছায়ী উম্মত িহসােব েযরা তু মরার
ভালা চাল-চলনর িনন্দা কের, তারা যানু শরিমন্দা অয়। 17 বদ কাম
কিরয়া কষ্ট পাওয়া থািক েতা, আল্লার মির্জ অইেল েনক কাম কিরয়া
কষ্ট পাওয়া বউত ভালা।
18 মেনা রািখও, আমরার গুনার মািফর লািগ আল-মসীেয়ও
একবার কষ্ট করছইন, নাফরমানের বাচািনর লািগ হউ পেরজগার
জেন জান িদছইন, আমরাের আল্লার দরবােরা েপৗছািনর লািগ। শিরেল
তানের মারা অইিছল, অইেল রুেহ িজন্দা করা অইেছ। 19 আর রুেহ
তাইন বিন্দ রুহ অকলর েগেছ িগয়া তবিলগ করছইন। 20 অউ রুহ
অকল েতা নুহ নবীর জমানার অবাইধয্ মানষর রুহ। তান জাজ বানািনর
সময়, আল্লার লাম্বা ছবরগািরর কােলা এরা অবাইধয্ রইছইন, অউ
জােজা উিঠয়া খািল আটজন মানেষ গজিব পািন থািক জান বাচাইিছল।
21 ই পািন অইেলা আল-মসীর নােম তিরকাবিন্দর একটা িনশানা,
েযতায় অখন তু মরার জান বােচ। তিরকাবিন্দেয় তু মরার শিরলর ময়লা
ছাফ অয় না, খািল আল্লার দরবােরা ছাফ িদলর সায় েদয়। হজরত ইছা
আল-মসী মরা থািক িজন্দা অইয়া উঠায় তু মরার জান বােচ, 22 তাইন
েবেহেস্তা েগছইন আর আল্লা পাকর ডাইন গালার তখেতা বওয়াত
আছইন। আছমানর িফিরস্তা অকল, েখমতার মািলক অকল আর রাজা
অকল তান অধীেন আছইন।
13
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4
আল্লাই ধনর খাজািঞ্চ অইয়া েখজমত কেরা
আল-মসীেয় িনজর শিরেলা কষ্ট সইযয্ করছইন কির, তু মরার
িদলর ভাবেরও অলাখান কেরা। শিরেলা যার কষ্ট অইেছ, েহ েতা
গুনার জােলা বিন্দ রইেছ না। 2 এরলািগ েহ যতিদন দুিনয়াত আেছ,
অতিদন বদ খাইেশ না চিলয়া খািল আল্লাই মু নশায় িজেন্দিগ কাটায়।
3 আল্লাের েযরা িচেন না, তারার লাখান তু মরাও আেগ িজনাবদমাইিশ, মউজ-ফুির্ত, মাতলািম, ৈহ-হুল্লা আর জগইনয্ মু ির্তপুজা
কিরয়া িদন কাটাইতায়। 4 অইেল অখন তু মরা তারার লেগ অইয়া
অলাখান েবসামাল নাফরমািন কররায় না েদিখয়া, তারা তাইজ্জুব
বিনয়া তু মরার িনন্দা গাইরা। 5 তা-ও েযইন িজন্দা আর মু দর্া অকলর
িবচারর লািগ জুইত আছইন, তারা তান েগেছউ িহসাব-িনকাশ িদেত
অইেবা। 6 এরলািগউ মু দর্া অকলর েগেছও খু শ-খবির তবিলগ করা
অইিছল, যােত মানুষ িহসােব তারার শিরিল িবচার অইেলও, রুহািন
জগেতা তারা আল্লার লাখান িজন্দা রইন।
7 অখন েতা হক্কলতার েহশ সময় আইেচ্ছ। এরলািগ তু মরার মনের
িঠক কেরা, িনজের সামলাইয়া রােখা, যােত মু নাজােতা কািময়াব অও।
8 আসল কথা অইেলা, তু মরা এেক-অইনয্ের িদল থািক মহব্বত কেরা,
কারন মায়া-মহব্বেত বউত গুনা গুিরয়া রােখ। 9 কুনুজাত িবিতশনা না
েদখাইয়া, তু মরা এেক-অইনয্র েমহমানদাির কেরা।
10 আল্লার েগছ থািক েযইন েযলাখান িনয়ামত পাইেছা, অউ
ধনর খািট খাজািঞ্চ িহসােব ইতাের এেক-অইনয্র েখজমেতা লাগাও।
11 েকউ যু িদ তবিলগ করইন, েত অউ লাখান করউক্কা যােত বু জা
যায়, ইতা আল্লাই বু িল। আর েযইন েখজমত করইন, এইন আল্লার
েদওয়া বল-শিক্তেয় েখজমত করউক্কা, যােত হক্কলতাতউ আল-মসীর
উিছলায় আল্লার তািরফ অয়। তািরফ আর কুদরিত েখমতা হর-হােমশা
তানউ। আিমন।
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12 ভাই

অকল, তু মরা অখন জীবন-মরন পিরক্ষাত পিড়য়া তাইজ্জুব
অইও না, মেনা কিরও না ইতা আচানক কুন্তা ঘেটর। 13 বরং তু মরা
আল-মসীর কষ্টর ভািগ অইরায় কির খু িশ কেরা, যােত তান মিহমা
জাইর অওয়ার সময়ও তু মরা আেমাদ-ফুির্তেয় খু িশ-বািস করতায়
পােরা। 14 আল-মসীর নামর লািগ তু মরা যু িদ েবইজ্জত অও, েত তু মরা
েনক-কপািল। কারন আল্লার মিহমাআলা পাক রুহ তু মরার উপের
আেছ। 15 তু মরার মাজর েকউ যানু চু ির, খু ন বা কুনুজাত অপরািধ
িহসােব, এমনিক পরর কােম নাক গলাইয়া কষ্ট না করউক। 16 অইেল
েকউ যু িদ ইছায়ী ইমানদার িহসােব দুখ-কষ্ট কের, েত েহ শরিমন্দা না
অউক, বরং ইছায়ী পিরচয়র লািগ আল্লার তািরফ করউক। 17 িবচারর
সময় আইেচ্ছ, আর আল্লার পছন্দ করা বন্দা অকলেরিদউ িবচার শুরু
অইেবা। ইতা যু িদ আমরার মাজ থািকউ শুরু অয়, েত েযরা আল্লার
খু শ-খবির মানেছ না, তারার দশা িকলান অইেবা? 18 আল্লার কালােমা
আেছ,
আল্লারাইয়া মানষর জানর ছদমা অইেল,
গুনাগার আর েব-দীেন মু খ লুকাইেবা কুয়াই?
আল্লার মির্জেয় েযরা দুখ-কষ্ট কেরর, তারা েনক কাম কির
কির িনজর জানের হউ হক-হালাল পয়দা কররার আেতা সিপ েদউক।
19 অইেল

5
গুলািমর েবেশ েখজমত কেরা
অখন জমাতর মু রিব্ব অকলের কইরাম, আিমও েতা একজন
মু রিব্ব, আিম িনজর চউেখ আল-মসীর দুখ-কষ্ট েদখিছ, আর তান েয
মিহমা জাইর অইেবা, অউ মিহমাতও শিরক অইমু । আিম িমনত কির
কইরাম, 2 আল্লাই েয েমড়ার পাল তু মরার আওতায় আছইন, এরার
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রাখািল কেরা। তারার ইমামিত কেরা, করা লাগেবা কির না কিরয়া
বা দুিনয়ািব লাভর আশায় না কিরয়া, খু শ িদেল কেরা। আল্লায় েতা
অলা ইমামিতউ আশা করইন। 3 তু মরার আওতায় েযরা আেছ, এরার
উপের মু ছদ্দির কিরও না, বরং পালর রাখািল কিরয়া তারার েগেছ
নমু না বেনা। 4 েতউ হউ পরধান রাখাল ইছায় েযবলা দুিনয়াত িহরবার
তশিরফ আনবা, অউ সময় তু মরা পুরুস্কার িহসােব অলা এক জয়র
মালা পাইবায় েযতা কুনুিদন িবনাশ অইেতা নায়। 5 অউ লাখান জুয়ান
অকেলও তু মরার মু রিব্বের মািনয়া চেলা। গুলািমর েবেশ হকেলউ
এেক-অইনয্র েখজমত কেরা, েযলা আল্লার কালােমা আেছ,
আল্লায় অহংকািরর িবরুেদ্ধ থাকইন,
নরম িদলর মানষের রহম করইন।
6 এরলািগ

আল্লার েখমতার ছামেন তু মরা নেতা অও, েতউ সময় মত
আল্লায় তু মরাের উচা করবা। 7 আল্লায় েতা তু মরাের লইয়াউ িচন্তা
করইন, এরলািগ হকল িচন্তা-ভাবনার ভার তান উপের িদলাও।
8 তু মরা িনজের সামলাইয়া রােখা আর হুিশয়ার অও। কারন তু মরার
দুশমন ইবিলেছ গজর্ন কররা বাঘর লাখান, তু মরাের খাইিলেতা কির
খাপ ধিরয়া ঘু েরর। 9 এরলািগ ইমােন মজবু ত রইয়া তার মু কািবলা
কেরা। তু মরা েতা জােনা, দুিনয়ার হকল জাগাত তু মরার ইমানদার
ভাইয়াইেন্ত একই লাখান দুখ-কষ্ট কেরর।
10 রহমানুর রিহম আল্লা পােক তু মরাের দাওত িদছইন আল-মসীর
লেগ অইয়া তান িচরস্থায়ী মিহমার ভািগ অওয়ার লািগ। থু ড়া কয়িদন
দুখ-কষ্ট কিরয়া হারেল, তাইন িনেজউ তু মরাের িঠক-ঠাক করবা
আর িথর রাখবা, তু মরাের বলবান কিরয়া মজবু ত খু িটর উপের খাড়া
করাইবা। 11 তান রাজ-েখমতা হর-হােমশা জাির রউক। আিমন।
েশষ কথা
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অউ িচিঠখান আিম িসলাছ মহিরর ছাবেরিদ খু ব কম কথায়
তু মরার েগেছ েলখাইিছ, আিম তানের হক-হালাল ভাই মেনা কির।
আিম চাইরাম আল্লার খাছ রহমতর অউ সািক্ষ হুিনয়া তু মরার সাওস
বাড়উক, আর তু মরা অেনা িথর অইয়া রও।
13 আল্লায় তু মরার লেগ েযরাের পছন্দ করছইন, হউ বািবল টাউনর
মু িমন অকেল তু মরাের ছালাম জানাইরা, আর আমার ধমর
র্ পুয়া
14
মাকুর্েছও তু মরাের ছালাম জানাইরা। তু মরা এেক-অইেনয্ মহব্বেত
গলাগিল কিরও। তু মরা েযরা আল-মসীর আপন জন অইেছা, তু মরার
উপের শািন্ত নািজল অউক। আিমন॥
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