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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ২৪ নম্বর িছপারা
দুছরা হান্নান
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম িচিঠর আকাের অউ ছিহফা েলখছইন, হজরত
ইছা আল-মসীর সাহািব হজরত হান্নান (রা:)। হজরত ইছায় দুিনয়া
থািক তশিরফ েনওয়ার অনুমান ৫০-৬০ বছর বােদ অউ ছিহফা েলখা
অইেছ। ইখান অইেলা তান েলখা দুছরা িচিঠ। ইতা েলখার কােলা আল-
মসীর বাদ-বািক হকল সাহািবর মউত অইেগিছল, খািল তাইন িজন্দা
আছলা, এরলািগ তান পিরচয় অইেগেছ, হউ মুরিব্ব নােম।

ই ছিহফার মােজ েবগম ছােয়বািন কইয়া েযন েগেছ েলখছইন,
এইন আসেল কুনু মানুষ নায়, হউ জমানার এক জমাত। েবগমর
আওলাদ বলেত, জমাতর সদইসয্। আর েবগমর বইন, েলখকর
এলাকার জমাত। তাইন মুিমন ভাই অকলর েগেছ িমনিত কররা, এেক-
অইেনয্ মায়া-মহব্বত করার লািগ। আর ভন্ড েমৗলানা অকলর তািলম
থািক হুিশয়ার অওয়ার লািগ কইরা। ইতায় কইতা, হজরত ইছা রক্ত-
মাংসর কুনু মানুষ নায়, তাইন খািল রুহ, এরলািগ রক্ত-মাংসর শিরেল
আমরা েযকুনু নাপাক কাম করতাম পাির, ইতায় কুনু অসুিবধা নায়,
খািল রুহ অইেলা দািম। ই ছিহফার ৭ আয়ােতা আেছ, “েযতায় কইন,
মানুষ ছুরেত হজরত ইছা আল-মসী দুিনয়াত আইছইন না, ইলা মাত
েযিগেয় মােত েহ অইেলা হউ ধুকাবাজ আর খােন-দজর্ াল।”
এরমােজ আেছ,
(ক) ছালাম জানািন ১:১-৩ আয়াত
(খ) হেক আর মহব্বেত চেলা ১:৪-১১
(গ) িবদািয় ছালাম ১:১২-১৩
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ছালাম জানািন
1 আিম হউ মুরিব্বেয় ইতা েলখরাম, আল্লার পছন্দর হউ েবগম

ছােয়বািন আর তান আওলাদ অকলর েগেছ। আল্লাই হকর খািতের
আিম যারাের মহব্বত কির, খািল আিম নায়, আেরা যেতা মানেষ
আল্লাই হক জানছইন তারা হকেল যাের মহব্বত করইন, অউ তুমরার
েগেছ েলখরাম। 2 অউ হক েতা অখন আমরার িভতের বসত কের
আর হর-হােমশা আমরার লেগ রইেবা।

3 হক আর মহব্বতর খািতের, গাইিব বাফ আল্লা পাক আর অউ
বাফর খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, এইনউ ইছা আল-মসী, এরার তরফ
থািক রহমত, েমেহরবািন আর শািন্ত আমরার লেগ রইেবা।

হেক আর মহব্বেত চেলা
4 গাইিব বােফ েযলা হুকুম িদছইন, হউ হুকুম মািফক আপনার

কয়জন পুয়া-পুিড়ন আল্লাই হকর পেথ চেলর েদিখয়া আিম খুব খুিশ
অইিছ। 5 ও মায়ার ছােয়বািন, আপনার েগেছ আমার একটা অনুেরাধ
আেছ, আমরা যানু পরেতেক এেক-অইনয্ের মহব্বত কির। আর অউ
েয অনুেরাধ আিম কিরয়ার, ইটা েতা নয়া কুনু হুকুম নায়, বরং মুেলা
থািকউ আমরা অউ হুকুম পাইছলাম। 6 আল্লার হুকুম মািফক চলাউ
অইেলা মহব্বত। তুমরা পয়লা থািক েয হুকুমর কথা হুিনয়া আইরায়,
অলাখান মহব্বতর পেথ চেলা।

7 দুিনয়াত অখন বউত লাখান ধুকাবাজ বারইছইন। েযতায় কইন,
মানুষ ছুরেত হজরত ইছা আল-মসী দুিনয়াত আইছইন না, ইলা মাত
েযরা মােত এরা অইেলা হউ ধুকাবাজ আর খােন-দজর্ াল। 8 েত তুমরা
হুিশয়ার রইও, যােত তুমরার েমনতর ফল না আরাইয়া েষালআনা
পুরুস্কার কামাইতায় পােরা।

9 েযতা মানেষ আল-মসীর েদওয়া তািলমর সীমা পারই যাইন, তান
তািলমর িভতের রইন না, তারার িদলর িভতের আল্লা নাই। অইেল েয
মানুষ তান তািলমর উপের িথর রয়, তার িদলর মােজ গাইিব বাফ আর
তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লা, ই দুইও জনউ আছইন। 10 কুনু উস্তাদ
তুমরার েগেছ আইেল েহ যুিদ অউ লাখান তািলম না েদয়, েত তাের
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ছালাম কিরও না, আর তুমরার বািড়ত আশ্রয়ও িদও না। 11 তাের
েযিগেয় ছালাম করেবা, েহ েতা অগুর বদ কামর ভািগ অইেবা।

িবদািয় ছালাম
12 তুমরার েগেছ েতা আমার আেরা বউত কথা েলখার আিছল,

অইেল কাগজ-কলেম হকলতা েলখতাম চাইরাম না। বরং আমার
িখয়াল অইেলা, আিম িনেজ আইয়া তুমরার লেগ বইয়া ছামনা-ছামিন
গফ করমু, েতউ হকলর িভতরর খুিশ িমটেবা।

13 আপনার েয বইনের আল্লায় পছন্দ করছইন, তান আওলাদ
অকেল আপনাের ছালাম জানাইরা। আিমন॥
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