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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ২৫ নম্বর িছপারা

িতছরা হান্নান
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম হজরত ইছা আল-মসীর সাহািব হজরত হান্নােন
(রা:) িচিঠর আকাের অউ ছিহফা েলখছইন। েলখার কােলা তান নাম
না কইয়া খািল হউ মু রিব্ব কইয়া পিরচয় িদছইন। হজরত ইছায় দুিনয়া
থািক েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার অনুমান ৫০-৬০ বছর বােদ ইখান
েলখা অইেছ। ইখান অইেলা তান েলখা িতন নম্বর িচিঠ, আস্তা ইিঞ্জল
শিরফর মােজ হকল থািক হুরু িছপারা।
ই ছিহফা খান গউছ নামর একজন মু িমন ভাইর েগেছ েলখছইন,
অউ ভাইেয় খু ব েমহমানদাির করতা, তাইন একজন পাক্কা ইমানদার
আছলা। আর িদিত্রফ নােম এক খিবছ েবটা আিছল, েহ েনতািগির
কিরয়া ইছায়ী জমাতের দখল করেতা চাইেছ, েলখেক তার িবরুেদ্ধ
হুিশয়াির িদছইন।
অউ িছপারার ১১ আয়ােতা আেছ, “েয মানেষ েনক কাম কের েহ
অইেলা আল্লার বন্দা, আর েযিগেয় বদ কাম কের, েহ েতা আল্লার
দরশন পাইেছ না।”
এরমােজ আেছ,
(ক) হজরত গউছের ছালাম আর তািরফ ১:১-৮ আয়াত
(খ) ভন্ড িদিত্রফর েনতািগির আর িদিমিত্র ভাইর সুনাম ১:৯-১২
(গ) িবদািয় ছালাম ১:১৩-১৫

হজরত গউছের ছালাম আর তািরফ
হকর খািতের আিম যাের মহব্বত কির, আমার মায়ার দুস্ত
গউছর েগেছ, আিম হউ মু রিব্বেয় ইতা েলখরাম।
1 আল্লাই
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ও মায়ার দুস্ত, আিম েদায়া কিরয়ার তু মার হক্কলতা যানু সিঠক
ভােব চেল, আেরা চাইয়ার তু মার িদল েযলা ভালা তু মার শিরল-গতরও
যানু অলা ভালা থােক। 3 তু মার অখান থািক কয়জন মু িমন ভাই আইয়া
কইলা, আল্লাই হকর েবয়াপাের তু িম বু েল মজবু ত আেছা, ইখান হুিনয়া
আিম খু ব খু িশ অইিছ। 4 আমার আওলাদ অকল আল্লাই হকর পেথ
চলরা হুিনয়া খু িশ লােগর, ইখান থািক বড় আর কুনু খু িশর খবর অয়
িন?
5 ও মায়ার দুস্ত, তু মার অিচনা হউ মু ছািফর ভাইয়াইনের েযলা
েখজমত করেছা, ইতা েতা খািট মু িমনর কাম। 6 তু মার মায়া-মহব্বতর
কথা তারা জমাতর হুরু-বড় হকলর ছামেন কইেছ। অখন আল্লার খু িশ
মািফক তারাের ছিহ-ছালামেত পাঠািনর েববস্তা কির েদও, েত আেরা
ভালা অইেবা। 7 তারা খািল আল-মসীর তবিলেগা বারইছইন, তিরকার
বাইরা মানষর েগছ থািক কুনু সাইযয্ লইছইন না। 8 এরলািগ অউ লাখান
মানষের সাইযয্ করা জরুর, যােত হক কােমা আমরাও শিরক থািক।
2

ভন্ড িদিত্রফর েনতািগির আর িদিমিত্র ভাইর সুনাম
আেগ জমাতর েগেছ এখান িচিঠ েলখছলাম, অইেল খিবছ
িদিত্রেফ জমাতর েনতািগির করেতা চায়, এরলািগ েহ আমরার কথা
হুেন না। 10 অখন েহ েযতা কেরর, আিম আইয়া হাির ইতা হকলের
জানাইমু । েহ আমরাের ইংসা কিরয়া বউত িমছা বদনাম রটাইেছ। খািল
ইখান নায়, মু িমন কুনু ভাইের েহ মােনর না, আর অইনয্ েযরা মানেতা
চায়, তারােরও বাধা েদর, এমনিক জমাত থািক বার কির েদর।
11 ও মায়ার দুস্ত, তু িম বদ কামর খেরিদ না েদৗড়াইয়া বরং েনক
কাম কেরা। েয মানেষ েনক কাম কের েহ অইেলা আল্লার বন্দা, আর
েযিগেয় বদ কাম কের, েহ েতা আল্লার দরশন পাইেছ না। 12 জােনা
িন, হকেলউ িদিমিত্র ভাইর সুনাম গাইরা, এমনিক স্বয়ং আল্লার হেকও
এন তািরফ কররা। আমরাও এন তািরফ কররাম, আর তু িম েতা জােনা
আমরার মু খর কথা হাছা।
9 আিম
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ভাইের, তু মার েগেছ েলখার বউততা আিছল, অইেল কলেমকািলেয় হকলতা েলখরাম না। 14 আশা আেছ, খু ব জলিদ তু মার
লেগ েদখা-সাক্ষাত অইেবা, অউ সময় মু খামু িখ হকলতা গফ করমু ।
15 তু মার দুস্ত অকেলও তু মাের ছালাম জানাইছইন। আমরার হকল
বন্ধু-বান্ধবের ছালাম জানাইও। আছছালামু আলাইকুম॥
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