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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ৫ নম্বর িছপারা
সাহািব নামা

তিরকার েখজমেতা সাহািব অকল
পিরিচিত

পিবত্র আছমািন িকতাবর অউ সাহািব নামা িছপারার মােজ আমরা
পাইমু, হজরত ইছা আল-মসীর সাহািব আর উম্মত অকলআল্লাই পাক
রুহর বেল পয়লা েজরুজােলম টাউন, বােদ বতর্ মান িফিলিস্তন েদশর
এহুিদয়া আর শমিরয়া এলাকা, েহেশ এিশয়া আর ইউেরাপ মহােদশর
বউতজাগা অইয়া েরামান বাদশাইর রাজধািন েরাম টাউন পযর্ন্তআইয়া
িকলা আল্লাই খুশ-খবির তবিলগ করছইন, আর িকলা অউ হকল
জাগাত নয়া নয়া ইছাই জমাত জিন্মেছ।
অউ িছপারাতআেছ, তবিলগ কামর সফেরা বারইয়া সাহািব অকেল

আর হজরত ইছার উম্মত অকেল কত েবিশ জুলুম-মিছবত পাইছইন,
িনজর জািত থািক, িভন জািত থািক আর নানান নমুনার মুির্ত পুজািরর
েগছ থািক অউ দুখ-মিছবত, েজল-জুলুম, চাবুকর মাইর সইযয্
করছইন। তা-ও তারা তবিলগ কাম করছইন আর আল্লা পােক তারাের
হােমশা কেতা বড় বড় সাইযয্ করছইন, তারার মাজিদ নানান নমুনার
েকরামিত জাইর অইেছ। এরলািগ মানুষ দেল দেল আইয়া ইমান
আনেছ।
আমরা অউ িছপারার ১ রুকু ৮ আয়ােতা পাইমু, হজরত ইছায়

সাহািব অকলের কইরা, “পাক রুহ তুমরার উপের কাইম অইয়া হারেল
তুমরা গাইিব বল পাইবায়, অউ বেল েজরুজােলম, আস্তা এহুিদয়া
আর শমিরয়া এলাকা, আর দুিনয়ার েহশ সীমানা পযর্ন্ত আমার সািক্ষ
অইবায়।”
েলখক পিরিচিত আর সময়
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আল্লা পাকর হুকুেম অউ সাহািব নামা িছপারা েলখছইন হজরত
লুক (র:)। পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ থািক জানা যায়, হজরত লুকর েপশা
আিছল েহিকিম ডাক্তর। তাইন হজরত ইছার সাহািব হজরত পাউলুছর
েখজমেতা রইয়া নানান েদশর নানান জািতর েগেছ আল্লার কালাম
তবিলগ করতা। হজরত ইছা দুিনয়া থািক েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার
অনুমান ৩০ বছর বােদ অউ িছপারা িকতাবআকাের েলখা অইেছ।অউ
সাহািব নামা িছপারা অইেলা হজরত লুকর েলখা দুই নম্বর িছপারা, এর
আেগ তাইন আল-লুক নামর িছপারা েলখছলা।
এরমােজ আেছ,
(ক) হজরত ইছার েবেহেস্তা িফরত যাওয়া ১:১-১১ আয়াত
(খ) েজরুজােলম ইছায়ী জমাতর জনম ১:১২-৫:৪২
(গ) এহুিদয়া আর শমিরয়া এলাকাত ইছায়ী জমাত ৬-১২ রুকু
(ঘ) হজরত পাউলুছর (রা:) পয়লা তবিলিগ সফর ১৩:১-১৫:৩৫
আয়াত

(ঙ) হজরত পাউলুছর দুয়ারা তবিলিগ সফর ১৫:৩৬-১৮:২৮
(চ) হজরত পাউলুছর িতন নম্বর সফর ১৯:১-২১:১৪
(ছ) বিন্দ হালেত হজরত পাউলুছ ২১:১৫-২৮:৩১

হজরত ইছার েবেহেস্তা িফরত যাওয়া (১:১-১১)
1 মহামাইনয্ িথওিফলাছ,
হজরত ইছাের েবেহেস্তা তুিলয়া েনওয়ার আগ পযর্ন্ত তাইন েযতা

তািলম িদছইন আর েযতা েযতা করছইন ই হকলতাউ আিম আগর
িকতােবা েলখিছ। 2 েয সাহািব অকলের তাইন বািছয়া লইছলা, তানের
তুিলয়া েনওয়ার আেগ পাক রুহ িদয়া এরার েগেছ অিছয়ত করাই
েগছইন। 3তান তকিলফ কাইমর বােদ তাইন েযন িজন্দা আছইন ইটার
বউত িকিছমর আলামত েদখাইছইন। চািল্লশ িদন ধির তাইন সাহািব
অকলের েদখা িদয়া আল্লার বাদশাইর িবষেয় বাতিচত করছইন। 4 ইছায়
তারা হক্কলর লেগ এখােনা শিরক অইয়া অউ হুকুম িদলা, “তুমরা
েজরুজােলম থািক যাইও না, আমার গাইিব বাফর ওয়াদা করা েয
দানর কথা তুমরা আেগ আমার েগেছ হুনেছা, এর লািগ অেনা বার
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চাও। 5 হজরত এিহয়ায় েতা পািনর মােজ েতৗবার েগাছল করাইতা,
অইেল েবশ েদির অইেতা নায় আল্লায় তুমরাের পাক রুহ িদয়া েগাছল
করাইবা।”

6তারা হক্কল এখােনা দলা অইয়া ইছাের িজকাইলা, “হুজুর, ই সময়
িকতা বিন ইসরাইল অকলরআেতা রাইজয্ িফরতআনবা িন?” 7 ইছায়
জুয়াপ িদলা, “েয অখত বা জমানা আমার গাইিব বােফ তান িনজর
এখিতয়ােরা রাখছইন, ইতা তুমরা জানার গরজ নাই। 8 অইেল পাক
রুহ তুমরার উপের কাইম অইয়া হারেল তুমরা গাইিব বল পাইবায়,
অউ বেল েজরুজােলম, আস্তা এহুিদয়া আর শমিরয়া এলাকা, আর
দুিনয়ার েহশ সীমানা পযর্ন্তআমার সািক্ষ অইবায়।” 9অউ মাতর বােদউ
সাহািব অকলর চউখর ছামেন ইছাের তুিলয়া েনওয়া অইেলা, আর
তাইন েমঘর টুকরারআওড়অইেগলা। 10 ইছা েযবলাআছমােনা উিঠরা
ই সময় সাহািব অকেল চউখ না িফরাইয়াআছমানর বায় চাইরইলা,অউ
সময় ধলা কাপড় িফন্দা দুইজন েবটা মানুষ তারার কান্দাত উবাইয়া
11 কইলা, “ও গািললর মানুষ অকল, ইখােনা উবাইয়া আছমানর বায়
চাইিরেছা েকেন? যাের তুমরার েগছ থািক তুিলয়া েনওয়া অইেলা,
অউ ইছাের েযলাখান তুমরা েবেহেস্তা যাইেত েদখলায়, অউ লাখান
তাইন িফিরয়াও আইবা।”

েজরুজােলম ইছায়ী জমাতর জনম
(১:১২-৫:৪২)

নয়া সাহািব পছন্দ করা
12 অউ সাহািব অকল জয়তুন নামর পােড়া থািক েজরুজােলেমা

িফিরয়া আইলা। ই পাড় েজরুজােলম টাউন থেন থুড়া দুরই। 13 টাউেনা
িফিরয়া তারা েয ঘরর উপরর তালাত রইতা হউ ঘেরা েগলা। তারা অইলা
িপতর, হান্নান, ইয়াকুব,আিন্দ্রয়াছ, িফিলফ, থুমাছ, বথর্লময়আর মিথ,
আলিফর পুয়া ইয়াকুব, মুিক্তযুদ্ধা সাইমন, আর ইয়াকুবর পুয়া ইহুদা।
14 ঘেরা হামাইয়া হকেল িমিলয়া খাছ িদেল েদায়া করাত রইলা, এরার
লেগ আছলা ইমানদার েবিটন, ইছার মা মিরয়ম আর তান ভাইয়াইন।
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15 হউ সময় একিদন িপতের অনুমান একেশা িবশজন মুিমন
অকলর মােজ উবাইয়া কইলা, 16 “ভাই অকল, ইছাের েযরা ধরাত
আইিছল তারাের পথ িচনাইয়া িনিছল ইহুদা, তার েবয়াপাের বউতআেগ
দাউদ নবীর মুেখা পাক রুেহ েযতা কইছলা, পাক কালামর ই কথা পুরা
অওয়ার দরকার আিছল। 17 েহ েতা আমরারউ একজন আিছল, আর
আমরার লেগ তিরকার েখজমতর লািগ তােরও সাহািব িহসােব পছন্দ
করা অইিছল।” 18 অউ নাপািক কামর েটকা িদয়া েহ একজরা জিম
লইিছল, আর অউ জিমেনা উপইত অইয়া পিড়য়া তার েপট ফািটয়া
আত-ভড় বারইেলা। 19 েজরুজােলমর হকল মানেষ ইতা হুনিছল,
এরলািগ হকেল অউজিমনের ডাকইন �আেকলদামা� বা লউর জিমন।
িপতের আেরা কইলা, 20 “অউ কথা পিবত্র জবুর শিরেফা আেছ:

তার বসত খানা খািল রউক,
হেনা রওয়ার েকউ না থাকউক।

তার গিদ আরক জেন পাউক।

21-22 এরলািগ এিহয়ায় েযবলা েতৗবার েগাছল করাইতা হউ সময়
থািক, ইছাের আমরার েগছ থেন তুিলয়া েনওয়ার আগ পযর্ন্ত, যতিদন
ইছা আমরার লেগ চলা-িফরা করিছলা, অতিদন েযরা আমরার দেলা
আিছল, এরার মাজ থেন ইছা েযন মুদর্ া থািক িজন্দা অইয়া উঠছইন,
এর সািক্ষ িহসােব অইনয্ আরক জনের আমরা সাহািব অকলর দেলা
হারািন লাগেবা।”

23 েতউ তারা অউ দুইজনের উবা করাইলা, ইউছুফ বাশর্াব্বা, তান
আরক নাম ইউছতুছ; আর মািতয়াছ। 24-25 বােদ তারা েদায়া করলা,
“ও মাবুদ, তুিম হকলর িদলর খবর জােনা, ইহুদায় েতা তার িনজর
জাগাত যাওয়ার লািগ েখজমত আর সাহািব পদর কাম বাদ িদলাইেছ,
ইহুদার বদলা ই দুইজনর মােজ তুিম কাের পছন্দ কেরা আমরাের
িচনাইয়া েদও।” 26 েহেশ তারা দুইজনর নােম লটাির মারেল মািতয়াছর
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নাম উঠেলা; েতউ মািতয়াছ অউ এগােরা জন সাহািবর লেগ েযাগ
অইলা।

2
উম্মত অকেল পাক রুহ পাইলা

1 পঞ্চাইশা ইদর িদন তারা হকল এক জাগাত দলা আছলা। 2 অউ
সময় আছমান থািক তুফানর লাখান এক আওয়াজ অইেলা, তারা েয
ঘেরা বওয়াতআছলা ইআওয়ােজআস্তা ঘর ভিরেগল। 3তারা েদখলা,
আগুইনর লুক্কার লাখান িকতার টুকরাইনআইেছ, আর ই লুক্কাইন তারা
হকলর উপের আইয়া বইেলা। 4 েতউ তারা হকেল পাক রুেহ কািমল
অইলা, আর রুহর গাইিব বেল তারা আলগ আলগ ভাষায় মাততা
লাগলা।

5 ই সময় দুিনয়ার হক্কল েদশর পেরজগার ইহুিদ অকল
েজরুজােলেমা আছলা। 6 ই আওয়াজর লেগ লেগউ তারা আইয়া
িভড় কিরল্লা আর েবআখল অইেগলা, কারন এরাের যারিযর িনজর
ভাষায় মাত-কথা মাতেত েদখলা। 7 েদিখয়া তারা তাইজু্জব অইয়া
মাতা-মািত করলা, “অউ েযরা মাতরা এরা হকলউ িকতা গািললর
মানুষ নায় িন? 8 যুিদ অয় েত আমরা িকলা যারিযর িনজর ভাষার
বুিল এরার েগছ থািক হুনরাম? 9আমরা েতা পাথীর্য়, মাদীয়, ইলামীয়,
আর েমসপতািময়ার বািসন্দা, এহুিদয়া, কাপ্পাদিকয়া, পন্ত, আিছয়া,
10 ফরুিগয়া, পামফুিলয়া আর িমসর েদশর মানেষও; িলিবয়ার
কুিরিন এলাকার মানেষ, ইেনা ঘুরাত আইছইন অউলা েরামান অকেল,
11 েযরা ইহুিদ জািত বা ইহুিদ ধমর্র মানুষ,আরক্রীতীয়,আরিব,আমরা
হকেলউ েতা যারিযর িনজর ভাষায় আল্লার কুদরিত কামর কথা এরার
মুখ থািক হুনরাম!” 12 অউ লাখান তারা তাইজু্জব আর েবআখল
বিনয়া এেক-অইনয্য় িজকাইলা, “এর মািন িকতা?” 13 আর বািক
অকেল ঠাট্টা কিরয়া কইেলা, “এরা েতা মদ খাইয়া মাতলািম কেরর!”

হজরত িপতরর বয়ান
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14 ইতা হুিনয়া িপতের অউ এগােরা জন সাহািবর লেগ উবাইয়া
জুের জুের তারাের কইলা, “ও ইহুিদ অকল আর েজরুজােলমর
বািসন্দা অকল, আপনারা জািনয়া রাখউক্কা আর মন িদয়া আমার বয়ান
হুনউক্কা। 15আপনারা মেনা কররা এরা মাতাল অইেগেছ, না, আসেল
িঠক নায়, অখন েতা খািল সকাল নয়টা বােজর। 16 ইটা েতা অউ ঘটনা
যার েবয়াপাের নবী েযােয়েল কইছলা:

17আল্লায় ফরমাইরা,
আেখির জমানাত অউলা ঘটেবা,
আিম আমার রুহ হক্কলর মােজ েবিজমু;

েতউ তুমরার পুয়া-পুিড়েন্ত নবীর লাখান বাতুিন মাত মাতবা,
তুমরার জুয়ান অকেল গাইিব আলামতর েদখা পাইবা,
মুরিব্ব অকেল েখায়াব েদখবা।

18অউ সময় আমার বন্দা-বািন্দর উপের
আমার রুহ েবিজমু,
তারা নবীর লাখান ওহী কইবা।

19আিম উপের আছমােনা বউত েকরামিত েদখাইমু,
আর তেল দুিনয়াত বউত িনশানা ঘটাইমু,
লউ, আগুইন আর কালা-ধুমা েদখাইমু।

20 মাবুদর ই মহান আর খাছ িদন আইবার আেগ,
সুরুজ আন্দাইর অইিযব,
চান্দ লউর লাখান অইিযব।

21আর অউলান অইেবা,
েযকুনু মানেষ মাবুদর নােম ডািকেল,
েহ নাজাত হািছল করব।

22 ও বিন ইসরাইল অকল, হুনউক্কা, নাছারতর ইছার মাজিদয়া
আল্লায় তান কুদরিত আর েকরামিত কাম করাইয়া, আপনাইন্তর েগেছ
পরমান করছইন, তাইনউ ইছাের পাঠাইছলা, আর ইতা েতা আপনারাও
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জানইন। 23 আল্লা, েযইন আেগউ জানইন আর ফয়ছালাও কিরয়া
রাখছইন, ইছাের আপনাইন্তর আেতা সিপবা। আর আপনারা েব-দীন
অকলর আতােন তানের দুখ-কষ্টর সিলেবা িদয়া কাতল করছইন।
24 অইেল আল্লায় মউতর আজাব থািক তানের খালাছ কিরয়া িজন্দা
করছইন, কারন মউতর েখমতা আিছল না তানের কবজা করার।
25 দাউেদও তান কথা কইছইন:

আিম হােমশা মুিনবের আমার ছামেন েদখতাম,
তাইন আমার ডাইন গালাত আছইন,
আিম যানু অিস্থর না অই।

26 এরলািগ আমার িদল খুিশ অয়,
আমার মুখ থািক ফুির্ত বারয়,
আমার কায়া অউ আশায় িজতা রইব,

27কারন তুিম আমার জানের
পাতােলা ফালাইয়া থইতায় নায়,

তুমার পাক বন্দার শিরলের
পচা-গলা অইেত িদতায় নায়।

28 তুিম আমাের িজেন্দিগর পথ জানাইেছা।
তুমার িদদারর মােজ আেছ পুরাপুর ফুির্ত।

29 ভাই অকল, অউ মহান-বাফ দাউদর েবয়াপাের আিম আপনারাের
খুলা-খুিল কইরাম, তাইন মারা েগছইন, তানের দাফন করা অইেছ,
আর তান কয়বর আইজও অখােনা আেছ। 30 তাইন একজন নবী
আছলা আর তাইন জানতা, আল্লায় কছম কিরয়া ই ওয়াদা করছইন
েযন, তানউ ওয়ািরশর একজনের তান গিদত বওয়াইবা। 31 এরলািগ
আগ থেন েদিখয়াউ তাইন আল্লার ওয়াদা করা বাদশা, মািন আল-
মসীর মুদর্ া থািক িজন্দা অইয়া উঠার েবয়াপাের অউ কথা কইছলা,
এনের পাতােলা ফালাইয়া থওয়া অইেতা নায়, এন কায়াও পচেতা
নায়। 32 আল্লায় অউ ইছােরউ িজন্দা কিরয়া তুলিছলা, আমরা হক্কল
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এর সািক্ষ। 33আল্লার ডাইনর তখেতা বইবার তাক্কত তানেরউ েদওয়া
অইেছ, গাইিব বাফর ওয়াদা করা পাক রুহ তাইনউ পাইছলা, আর
অখন আপনারা েযতা েদখরা আর হুনরা ইতা তাইনউ করছইন।
34 দাউদ েতা িনেজ েবেহেস্তা হামাইছইন না, অইেল তাইন কইছইন:

মাবুেদ আমার মুিনবের কইলা,
তুিম আমার ডাইন গালাত বও,

35আিম তুমার দুশমন অকলের
তুমার পাওর তলাত ফালািন পযর্ন্ত বও।

36 এরলািগ হক্কল বিন ইসরাইেল অউ কথা ভালা কির জানউক্কা,
আপনারা েযনের সিলেবা গািথছলা, আল্লায় অউ ইছােরউ মািলক আর
আল-মসী দুইও তখত িদছইন।”

37 ইতা হুিনয়া মানষর িদেলা েছল হামাইেলা, তারা িপতর আর
সাহািব অকলের িজকাইেলা, “ভাইয়াইনের, আমরা িকতা করতাম?”
38 িপতের জুয়াপ িদলা, “মন িফরাউক্কা, আপনারা হকেল গুনার
মািফর লািগ ইছা আল-মসীর নােম েতৗবার েগাছল করউক্কা, েতউ
আপনারা দান িহসােব পাক রুহ পাইবা। 39 ই ওয়াদা আপনাইন্তর লািগ,
আপনাইন্তর আওলাদর লািগ, েযরা দুরই আেছ তারার লািগ, যেতা
মানষের আমরার মাবুদ আল্লায় তান খাছ বন্দা অইবার লািগ দাওত
িদবা তারা হক্কলর লািগ।”

40আেরা বউততা কইয়া িপতের হুিশয়ারআর িমনতকির কইলা, “ই
জমানার নাফরমান অকলর েগছ থািক আপনাইন্তর জান বাচাউক্কা।”

মুিমন অকলর চাল-চলন
41তান বয়ান হুিনয়া েযরা ইমানআনলা তারা েতৗবার েগাছল করলা,

অনুমান িতন আজার মানুষ ইিদন উম্মত অকলর লেগ শিরক অইলা।
42 তারা সাহািব অকলর তািলম হুনা, তারার লেগ শিরক অইয়া আল-
মসীর েমজবািন খাওয়া, আর েদায়া করাত হােমশা কাইম রইতা।
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43 েতউ হকেল ডরাইেতা কারন সাহািব অকেল বউত েকরামিত
আর েমােজজা কাম েদখাইতা। 44হক্কল ইমানদার অকলএখােনা রইতা
আর যারিযর দরকাির ছামানা অন থািক িনতা। 45 তারার জিম-জমা
ধন-েদৗলত েবিছয়া যার েযলা দরকার অউলা বািটয়া িদতা। 46 তারা
পরেতক িদন বায়তুল-মুকাদ্দেছা এখােনা িমলতা, আর খুিশ অইয়া
একলেগ সরল মেন ঘেরা ঘেরা িগয়া খানা-িপনা করতা। 47 তারা
আল্লার তািরফ করাত রইতা আর হক্কল মানষর মহব্বতর মানুষ অইলা।
েযরা নাজাত হািছল করতা,আল্লায় তারােরওআিনয়া িদেন িদেন এরার
লেগ শিরক করতা।

3

েলংড়া হিকরের িশফা করা
1একিদন আছর অখতর নমাজর লািগ িপতর আর হান্নান বায়তুল-

মুকাদ্দেছা যাওয়াত আছলা; 2 মানেষ পরেতক িদন একজন মানষের
বইয়া আিনয়া বায়তুল-মুকাদ্দছর �সুন্দর� নামর েগইটর েগেছ থইতা,
েহ জন্মগত েলংড়া-আতুর আিছল, েযরা বায়তুল-মুকাদ্দেছা যাইন
তারার েগেছ িভক চাওয়ার লািগ তাের িহকােনা থওয়া অইেতা। 3 িপতর
আর হান্নানের বায়তুল-মুকাদ্দেছা হামািনত েদিখয়া েহ তারার েগেছ
িমনত-কািজ্জ কির িভক খুিজেলা। 4 িপতর আর হান্নান তার বায়
িধয়ান ধির চাইয়া কইলা, “আমরার বায় চাও।” 5 েতউ েহ তারার
েগছ থািক কুন্তা পাওয়ার লালেছ িধয়ান ধির চাইরইেলা। 6 িপতের
তাের কইলা, “আমরার েগেছ েতা েসানা-রুপা কুন্তা নাই েরবা, অইেল
েযতা আেছ তুমাের দান কররাম। নাছারতর ইছা আল-মসীর নােম
আিটয়া যাও।” 7কইয়া হাির তাইন এর ডাইনআেতা ধিরয়া উচা করলা,
আর লেগ লেগউ তার পাও আর গুিছত বল আইেলা। 8 েহ ফালিদ
উিঠয়া উবাইেলা আর আটা শুরু করেলা, আিট আিট ফালাই ফালাই
আল্লার তািরফ করেত করেত এরার লেগ অইয়া বায়তুল-মুকাদ্দেছা
হামাইেগল। 9 হক্কল মানেষ তাের আটাত আর আল্লার তািরফ করাত
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েদিখয়া 10 এের িচিনিলেলা, ইগু েদিখ অউ মানুষ, েযগুেয় বায়তুল-
মুকাদ্দছর সুন্দর নামর েগইেটা বইয়া িভক করেতা! তার হালত েদিখয়া
মানুষ আচানক তাইজু্জব অইেগল।

বায়তুল-মুকাদ্দেছা হজরত িপতর আর হান্নান
11 অইেল েলংড়া হিকের িপতর আর হান্নানর খের অইয়া ঘুরায়,

মানেষ িপতরর ই কােম তাইজু্জব অইয়া েদৗিড়য়া সুলাইমান নামর
বািরন্দাত তান েগেছ আইেলা। 12 ইতা েদিখয়া িপতের মানষের কইলা,
“ও বিন ইসরাইল অকল, এের েদিখয়া আপনারা তাইজু্জব অইেগলা
েকেন? আমরার িনজর পীরািক বা পেরজগািরর গুেন তাের চলার
শিক্ত িদিছ মেন কিরয়া, েকেন আমরার বায় িধয়ান ধির চাইরইেছা?
13 ইব্রািহম, ইসহাক আর ইয়াকুবর আল্লা, আমরার বাফ-দাদা অকলর
আল্লা, তান আপন বন্দা ইছার মিহমা জাইর করছইন, েযনের আপনারা
দুশমনর আেতা সিপ িদছলা। আর হািকম িপলােত েযবলা তানের ছািড়
িদতা কির িনয়ত করছলা, ই সময় আপনারা ইছাের দুরই হরাই িদছইন।
14আপনারা অউ পাক-পেরজগার মানষের হরাই িদয়া একজন খুিনের
ছাড়ািনর লািগ সুপািরশ িদছইন। 15 েযইন িজেন্দিগ দান করইন তানের
আপনারা কাতল করছইন, অইেল আল্লায় তানের মুদর্ া থািক িজন্দা
করছইন, আমরা এর সািক্ষ। 16আর তান উপের ইমান আনায়, অউ েয
েবটাের আপনারা িচনরা আর েদখরা, হউ ইছার নামউ তাের বলআলা
করেছ। ইছার মােজিদ েযতা ইমান পয়দা অয়, অউ ইমানর বেলউ
আপনারা হকলর ছামেন তাের ভালা করা অইেছ।

17 “ও ভাই অকল, আিম অখন জািন আপনাইন্তর মুরিব্ব-সািলশ
অকলর লাখান আপনারাও না-বুিজয়া ই কাম কিরিলছইন। 18অইেল
আল্লায় তান তামাম নবী অকলর মাজিদ আল-মসীর তকিলফর
েবয়াপাের আেগ যততা জানাইছইন, ই হক্কলতা অউ লাখান কির
পুরা করছইন। 19 এরলািগ আপনারা মন িফরাউক্কা আর আল্লার মুিখ
অউক্কা, যােত আপনাইন্তর গুনা অকল ফুিছয়া ছাফ করা অয়। 20 েত
অউ লাখান অখত আইেবা, েযবলা মাবুেদ হউ ইছাের মািন তান পছন্দ
করা আল-মসীের েবিজয়া আপনাইন্তের তরতাজা করবা। 21 আল্লায়
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হকলতাের আগর হালেতা িফরাইবা, ইতা বউত িদন আেগউ পাক
নবী অকলর জবান িদয়া কইছইন। যতিদন তান ই ওয়াদা পুরা না
করবা, অেতা িদন ইছাও েবেহস্তর মােজ রইবা। 22 মুছায় েতা কইছলা,
�মাবুদ আল্লায় তুমরার লািগ তুমরার িনজর মানুষ অকল থািক আমার
লাখান এক নবী পয়দা করবা, তাইন তুমরাের েযতা কইবা, তুমরা ই
হকলতাউ আমল কিরও। 23 েযগুেয় তান কথা হুনেতা নায়, আল্লায়
এের িনজর বন্দার খাতা থািক ফুিছয়া ফালাই িদবা।� 24 আর [বাদশা
দাউদর আমলর] শামুেয়ল নবী থািক শুরু কির যেতা নবী অকেল
কালাম বাতাইছইন, এরা হকেলউ ইঅখতরকথা কইছইন। 25আপনারা
েতা ই নবী অকলর ওয়ািরশ,আর হউ কানুনরও ওয়ািরশ েযতা আল্লায়
আপনাইন্তর বাফ-দাদা অকলর লেগ কাইম করিছলা। আল্লায় হজরত
ইব্রািহমের কইছলা, �তুমার ওয়ািরশর মােজিদ দুিনয়ার হক্কল জািতেয়
বরকত পাইবা।� 26 হউ ওয়ািরশ, মািন তান খাছ গুলাম ইছাের,আল্লায়
পয়লাউ আপনাইন্তর েগেছ েবিজছইন, যােত তাইন আপনারাের েব-
দীিন কাম অকল থািক িফরাইয়া হাির বরকত েদইন।”

4
হজরত িপতর আর হান্নানের আটক করা

1 িপতর আর হান্নােন েযবলা মানষের বয়ান কররা অউ সময় ইমাম
অকল, বায়তুল-মুকাদ্দছর বড় দােরাগাআর িসেদ্দিকয়া মজহবর মানুষ
আখতাউ তারার েগেছ আইলা। 2 িপতর আর হান্নােন মানষের তািলম
িদরা আর ইছার মাজিদয়াউ মুদর্ া অকল িহরবার িজন্দা অইয়া উঠার
েবয়াপাের তবিলগ কররা েদিখয়া তারা খুব নারাজ অইছলা। 3 তারা
িপতর আর হান্নানের আটক করলা আর হাইঞ্জা অইেগিছল কির এরাের
বাদর িদন পযর্ন্ত বিন্দ কির থইলা। 4 েযরা িপতরর বয়ান হুনিছলা এরার
মােজ বউেত ইমান আনলা, েতউ ইমানদার েবটাইন্তর পিরমান পাচ
আজারর লাখান অইেলা।

5 বাদর িদন ইহুিদর েনতা অকল, মুরিব্ব-সািলশ আর েমৗলানা
অকল একলেগ েজরুজােলেমা দলা অইলা। 6 িহকােনা পরধান ইমাম
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হানন, কায়াফা, ইউেহান্না, িছকন্দর আর পরধান ইমামর েখশ-
কুটুম অকলও আিজর আছলা। 7 তারা িপতর আর হান্নানের তারার
মাজখােনা উবা করাইয়া িজকাইলা, “তুমরা কুন বেল আর কার নােম
ই কাম কররায়?” 8 েতউ িপতের পাক রুেহ কািমল অইয়া তারাের
কইলা, “ও মুরিব্ব ছায়বাইন আর েদশর বুজুগর্ অকল, 9 একজন
েলংড়া-আতুর মানষর ভালাই করিছ কির আপনারা আইজ আমরাের
েজরা কররা, মানুষগু িকলা ভালা অইেলা। 10 েতআপনারা হকেলআর
বিন ইসরাইল অকেলও হুনউক্কা, নাছারতর ইছা আল-মসীর নােম,
েযনের আপনারা সিলেবা গািথয়া কাতল করছলা, েযনের আল্লায় মুদর্ া
থািক িজন্দা করছইন, তান বেলউ ই মানুষগু আপনাইন্তর ছামেন ভালা
অইয়া উবাইেছ। 11 তাইন হউ পাথর, েযটাের রাজ েমস্তইর অকেল,
মািন আপনারা এলািম কির বাদ িদলাইছলা, পাক িকতাবর কথা মািফক
হউ পাথরউ আইজ ইয়ান কুনার হকল থািক জরুির খুিট অইেছ।
12 তরািনর েখমতা আর েকউরর েগেছ নাই, কারন আছমানর তেল
আরজিমনর উপের অউলা আর কুনু নাম েদওয়া অইেছ না, েযন নােম
আমরা েরহাই পাইমু।”

13 িপতরআর হান্নানর সাওস েদিখয়া, এরা েযন অিশিক্ষত সামাইনয্
মানুষ ইতা জািনয়া তারা তাইজু্জব অইেগলা, আর এরা ইছার লেগ
আছলা কিরও িচনলা। 14 েয েবটা ভালা অইিছল, েহ এরার লেগ
উবাইরইেছ েদিখয়া এরাের আর কুন্তা কওয়ার সাওস অইেলা না।
15 বােদ মজিলছ থািক এরাের বাের যাওয়ার হুকুম িদয়া তারা হকেল
পরািমশ করাত বইয়া 16 কইলা, “ই মানষের লইয়া আমরা িকতা
করতাম? এরা েতা বউত বড় এক েকরামিত কাম করেছ আর ইতা েতা
আস্তা েজরুজােলমর হকেল জােন, আর আমরাও ইটাের অস্বীকার
করতাম পািরয়ার না। 17অইেল মানষর েগেছ যানু ই কথা আর জানা-
জািন না অয়, এরলািগ এরাের ডর েদখাইল অউক, যােত ই জনর
নােম তারা আর েকউরর েগেছ কুন্তা না কয়।” 18 বােদ তারা িপতর
আর হান্নানের িহরবার আনাইয়া অউ হুকুম িদলা, “তুমরা ইছার নােম
আর কুনুিদন একদম িকচু্ছ কইও না, কুনুজাত নিছয়তও কিরও না।”
19 িপতরআর হান্নােন তারাের জুয়াপ িদলা, “আমরাআপনাইন্তর হুকুম
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মানতাম, নাআল্লার হুকুম মানতাম? আল্লার নজেরা কুনখান িঠক, ইতা
আপনারাউ িবচার করউক্কা। 20 আমরা েযতা েদখিছ আর হুনিছ, ইতা
না কইয়া েতা থাকতাম পাির না।” 21 েতউ তারা িপতর আর হান্নানের
আেরা ডর েদখাইয়া ছািড় িদলা। মানষের ডরাইয়া তারা এরাের কুনু
সাজা িদতা পারলা না, কারন েযতা ঘটিছল ইতা েদিখয়া হকল মানেষ
আল্লার প্রশংসা করাত আিছল। 22 েয মানুষগু েকরামিত কামর মাজিদ
ভালা অইিছল তার বয়স চািল্লশ বছরর েবিশ আিছল।

তবিলগ কামর সাওসর লািগ েদায়া
23 ই িবচার থািক তারাের ছাড়ার বােদ িপতর আর হান্নান তারার

আপন মানষর েগেছ েগলািগ, িগয়া বড় ইমাম অকেল আর মুরিব্ব-
সািলশ অকেলও তারাের েযতা েযতা কইছলা, ইতা হক্কলতা জানাইলা।
24 ইতা হুনার বােদ তারা হকেল এক িদেল আল্লার েগেছ জুের জুের
েদায়া করলা, “ও মািলক, তুিম আছমান, জিমন, দিরয়া আর ইতার
মােজ যততা আেছ হক্কলতা পয়দা করেছা। 25 তুিম তুমার গুলাম,
আমরার খান্দানর বাফ দাউদর জবােনা পাক রুহর মাজিদয়া অউলা
কইেছা,

হক্কল জািতেয় েকেন অিস্থর অইয়া িচল্লাইরা?
িকওরলািগ মানেষ েবহুদা ফিন্দ কেরর?

26জগতর বাদশা অকল উবাইেলা,
রাজা অকল এখােনা অইেলা,

মািলকর িবরুেদ্ধ আর তান আল-মসীর িবরুেদ্ধ।

27 তুমার পিবত্র গুলাম ইছা, েযনের তুিম আল-মসী কিরয়া দুিনয়াত
পাঠাইেছা, তান িবরুেদ্ধ রাজা েহেরাদ আর পন্তীয় িপলাত, অউ
শহেরা অ-ইহুিদ আর বিন ইসরাইলর লেগ এখােনা অইিছল। 28 তুমার
মির্জ আর তুমার কুদরেত েযতা ঘটার লািগ তুিম আেগউ িঠক
কির রাখিছলায়, তারা অউতাউ ঘটাইেছ। 29 অখন ও মািলক, তারা
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আমরাের িকলা ডর েদখাইরা, তুিম িখয়াল কেরা, তুমার গুলাম
অকলের অউলা তাক্কত েদও যােত, পুরাপুর সাওস কিরয়া তুমার
কালাম তবিলগ করতাম পাির। 30 েবমাির অকলর িশফার লািগ তুমার
আত মুবারক বাড়াই েদও, আর তুমার পাক গুলাম ইছার নােম
েমােজজা আর েকরামিত েদখািনর েতৗিফক েদও।”

31তারার েদায়া করার বােদ েয জাগাত তারা দলা অইছলা, িহ জাগা
কািপয়া উঠেলা। আর তারা হকেল পাক রুেহ কািমল অইয়া সাওস
কিরয়া আল্লার কালাম তবিলগ করাত রইলা।

ইমানদারর মহব্বত
32 েযরা আল-মসীর উপের ইমান আনিছলা, তারার এক মন আর

এক িদল আিছল। তারা একজেনও িনজর ধন-েদৗলতের িনজর কইয়া
দািব করতা না, হক্কলতাউ হকলর দরকার মেতা খরচ করতা। 33সাহািব
অকেল খুব িহম্মত কিরয়া, হজরত ইছার মুদর্ া থািক িজন্দা অইয়া উঠার
িবষেয় তবিলগ করতা, আর তারা হক্কলর উপের আল্লার খাছ রহমত
আিছল। 34তারার মােজ েকউ অভািব আছলা না, কারন েযরার জিমন
বা বািড় আিছল তারা ইতা হকলতা েবিচয়া, 35 সাহািব অকলর েগেছ
আিনয়া দান কিরিলতা, বােদ যার েযলা গরজ তাের অউলা েদওয়া
অইেতা।

36 আর ইউছুফ নােম েলিবর বংশর একজন মানুষ আছলা, তান
বািড় সাইপ্রাস দ্বীপ, সাহািব অকেল তানের ডািকতা বানর্াবাছ, মািন
উত্ সাহ যুগাওরা, 37 তান একজরা জিমন আিছল, তাইনও তান
জিমনখান েবিচয়া েটকা আিনয়া সাহািব অকলর কদেমা দান করলা।

5
অনিনয় আর সাফীরার েবইমািনর ফল

1 অউ সময় অনিনয় নােম একজন মানুষ আর তার বউ সাফীরায়
তারারও একজরা জিমন েবিচলা, 2 েবিচয়া তার বউর জানা মেন্তউ
জিমনর িকছু েটকা িনজর লািগ লুকাইয়া, বািক েটকা সাহািব অকলর
পাওত িদলা। 3 েতউ িপতের কইলা, “অনিনয়, শয়তােন েকমেন তুমার
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িদলের দখল করেলা, তুিম পাক রুহর েগেছ িকলা িমছা মাতলায়, আর
জিমন েবচার েটকা িকছু লুকাই রাখলায়? 4 েবচার আেগ জিমনখান
িকতা তুমার আিছল না িন? আর েবচার বােদও েতা ই েটকা তুমার
এখিতয়ােরা আিছল, েত েকেন তুমার িভতের ইতা হামাইেলা? তুিম
েতা মানষর েগেছ িমছা মাতেছা না, আল্লার েগেছউ িমছা মাতলায়।”
5 ইতা হুনার লেগ লেগউ অনিনয় মািটত পিড়য়া মিরেগল। আর েযরা
ই ঘটনা হুনেলা তারা হকেলউ খুব ডরাইেগল। 6 বােদ জুয়ান অকেল
আইয়া তাের কাফন িফন্দাইয়া বাের িনয়া মািট িদলা।

7 অনুমান িতন ঘন্টা বােদ তার বউও হেনা আইেলা, অইেল আেগ
িকতা ঘটেছ তাই জানেতা না। 8 েতউ িপতের তাইের িজকাইলা,
“আমাের কওছাইন, তুমরা ই জিমন অেতা েটকায় েবিচছলায় িন?”
তাই কইেলা, “িজঅয় অেতা েটকায়উ।” 9 অউ িপতের কইলা,
“মাবুদর রুহের পিরক্ষা করার লািগ তুমরা েকেন একমত অইলায়?
েদেখা, েযরা তুমার জামাইের দাফন করেছ তারা অখন দরজার ছামেন
আইওর, তারা তুমােরও বাের লইয়া যাইেবা।” 10 লেগ লেগউ সাফীরা
িপতরর পাওত পিড়য়া মিরেগল, আর অউ জুয়ান অকেল ঘেরা আইয়া
তাইের মরা েদিখয়া বাের িনয়া জামাইর কান্দাত মািট িদলা। 11 েতউ
হক্কল জমাত, আর যেতা মানেষ ইতা হুনেলা, হকেলউ খুব ডরাইেলা।

সাহািব অকলর েকরামিত কাম
12 সাহািব অকলর আতােন মানষর মােজ বউত েমােজজা আর

েকরামিত িনশানা জাইর অইেতা, তারা হকেল এক িদলঅইয়া বায়তুল-
মুকাদ্দছর সুলাইমানর বািরন্দাত দলা অইতা। 13 যিদও মানেষ তারাের
ইজ্জত করতা, তা-ও আর েকউ তারার লেগ িমশেত সাওস করেলা
না। 14 আর িদেন িদেন বউত েবটাইন-েবিটেন্ত ইমান আিনয়া আল্লার
দেলা হামািনত লাগলা। 15আর মানেষ েবমাির অকলের বাের আিনয়া
পথর কান্দায় কান্দায় হুতাইয়া আর িবছনা পািতয়া বওয়াইয়া থইতা,
যােত িপতের চলা-িফরার সময় অন্তত তান েছবা খানও তারা েকউরর
উপের পেড়। 16 আর েজরুজােলমর কান্দা-কাছার গাউয়াইন থািক
মানেষ তারার েবমাির অকলেরআর িজনরআছরআলা মানষের লইয়া
আইয়া িভড় জমাইেতা, তারা হক্কলউ ভালা অইেতা।
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হক্কল সাহািবের আটক করা
17 ইতা েদিখয়া পরধান ইমাম আর তান লগর িসেদ্দিকয়া অকল

ইংসায় জিল-পুিড় উঠলা, 18 আর সাহািব অকলের ধিরয়া সরকাির
েজেলা হারাইলা। 19অইেল রাইতকু মাবুদর একজন িফিরস্তায় েজলর
দুয়ার খুিলয়া তারাের বাের আিনয়া কইলা, 20 “তুমরা যাও, বায়তুল-
মুকাদ্দেছা উবাইয়া মানষর েগেছ নয়া িজেন্দিগর কথা কও।” 21 ইতা
হুিনয়া তারা খুব সকােল বায়তুল-মুকাদ্দেছা হামাইয়া মানষের নিছয়ত
করাত লাগলা। ইবায় পরধান ইমাম আর তান লগর হকেল আইয়া
েদশর ফেতায়া কিমিটেরআর বিন ইসরাইলর মুরিব্ব অকলের এখােনা
দলা করলা, আর সাহািব অকলের আনার লািগ েজল খানাত মানুষ
পাঠাইলা। 22 অইেল তারা িগয়া এরাের েজল খানাত পাইলা না। অউ
তারা িফিরয়া আইয়া খবর কইলা, 23 “আমরা েদখিছ, েজলর দরজা
শক্ত কির লাগাইল, আর দুয়ােরা দুয়ােরা পারাদার উবাই রইছইন,
অইেল দুয়ার খুিলয়া িভতের েকউরের পাইলাম না।” 24 ইতা হুিনয়া
বায়তুল-মুকাদ্দছর বড় দােরাগায় আর বড় ইমাম অকেল েবওকুফ
অইয়া িচন্তাত পড়লা, এর ফল িকতা অইেবা। 25 এরমােজ কুনু
একজেন আইয়া তারাের খবর িদেলা, “েদখউক্কা, আপনারা েয
মানষের েজেলা হারাইছলা, তারা বায়তুল-মুকাদ্দেছা উবাইয়া মানষের
নিছয়ত কেরর।” 26 েতউ বড় দােরাগায় তান িসপাই দলের লইয়া হেনা
িগয়া সাহািব অকলের ধিরয়া আনলা, অইেল জুর-জবরদিস্ত করলা না
কারন তারা ডরাইেগলা, মানেষ তারাের পাথরিদ মারতা পারইন।

27বােদ সাহািব অকলেরআিনয়া তারা ফেতায়া কিমিটর ছামেন উবা
করাইলা, আর পরধান ইমােম এরাের িজকাইলা, 28 “আমরা তুমরাের
দড়াইয়া হুকুম িদছলাম, ই নােম কুনু নিছয়ত না করার লািগ, তা-ও
আস্তা েজরুজােলম জুিড় তুমরার তািলেম ভিরিলেছা, আর অউ জনর
খুনর ভার আমরার উপের ফালাইতায় চাইরায়।” 29 েতউ িপতর আর
তান লগর সাহািব অকেল জুয়াপ িদলা, “মানষর হুকুম মানার চাইেত
আল্লার হুকুম মানা েতা ফরজ। 30 আমরার বাফ-দাদার আল্লায় হউ
ইছাের মুদর্ া থািক িজন্দা করছইন, েযনের আপনারা গােছা লটকাইয়া
কাতল করছলা, 31আল্লায় তানেরউ তরােনআলা আর বাদশা বানাইয়া
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িনজর ডাইন গালাত বইবার ইজ্জত দান করছইন, যােত তাইন বিন
ইসরাইল অকলের েতৗবা করার সুেযাগ, আর গুনার মািফ িদতা
পারইন। 32আমরা ই হকলতার সািক্ষ, আর আল্লায় তান িনজর হুকুম
মানরা বন্দা অকলের েয পাক রুহ িদছইন, হউ পাক রুহও এর সািক্ষ।”

33 ইতা হুিনয়া তারা গুছায়আগুইন অইেগলা, আর সাহািব অকলের
জােন মারার লািগ িনয়ত করলা। 34 অইেল অউ মজিলছ থািক
গমলীেয়ল নােম ফিরিশ মজহবর একজন মানুষ উবাইলা, তাইন
একজন নামকরা েমৗলানা আছলা, হক্কেল তানের ইজ্জত করেতা,
তাইন সাহািব অকলের থুড়া বাের েনওয়ার হুকুম িদলা। 35 বােদ তাইন
ফেতায়া কিমিটর মানষের কইলা, “ও বিন ইসরাইল অকল, ই মানুষ
অকলের তুমরা েযতা করতায় চাইরায় ই েবয়াপাের হুিশয়ার অও।
36 হুেনা, অউ কয়িদন আেগ থুদা নােম একজন মানুষ আইয়া খুব বড়-
মানিষ েদখাইিছল, আর অনুমান চাইরেশা মানুষ তার দেলা হামাইিছল।
তাের খুন করা অইেলা, আর তার দলর হকল মানুষ চাইেরাবায়
িছতিরেগেছ, েকউ দেলা রইেছ না। 37 বােদ গািললর এহুদা আইয়া
েদশর মানুষ গননার বছর, একদল মানষের তার দেলা হারাইয়া িফতনা
খাড়া করেলা, েহ-ও মিরেগল, আর তার লগর হক্কলও িছতিরেগেছ।
38 ইতা েদিখয়া আিম তুমরাের কইরাম, তুমরা ই মানুষ অকলের কুন্তা
কিরও না, তারাের ছািড় েদও, তারার কাম-কাজআর িনয়ত যুিদ মানুষ
থািক অয়, েত ইতা এমেনউ িবনাশ অইিযেবা। 39আর যুিদ আল্লা থািক
অয়, েত তুমরা তারাের থামাইতায় পারতায় নায়, িক জািন েহেশ েদখা
যাইেবা েযন, তুমরাউ আল্লার িবরুেদ্ধ িজহাদ কররায়।” গমলীেয়লর
মােত েনতা অকল রািজ অইলা, 40 তারা সাহািব অকলের কাছাত
আনাইয়া িছংলািদ মারলা আর কইলা, “তুমরা ইছার নােম কুন্তা মািতও
না।” েহেশ তারাের ছািড় িদলা।

41 েতউ সাহািব অকেল, ইছার নামর লািগ েবইজ্জিত কামািনর
জুকা অইছইন গিতেক খুিশ অইয়া ফুির্ত কির কির মজিলছ থািক
বারইয়া েগলা। 42 সাহািব অকেল পরেতক িদন বায়তুল-মুকাদ্দেছা
আর বািড়েয় বািড়েয় িগয়া নিছয়ত করতা, আর ইছাউ েযন আল-মসী
ইখান তবিলগ করা বাদ িদতা না।
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এহুিদয়া আর শমিরয়া এলাকাত ইছায়ী জমাত
(৬:১-১২:২৫)

6
সাত জন খািদমদার

1 িহ সময় উম্মত অকলর পিরমান বাড়েতউ আিছল, আর উম্মত
অকলর মােজ েযতা ইহুিদ অকেল ইউনািন ভাষায় মাততা, তারা
ইবরািন ভাষায় মাতরা ইহুিদ অকলর লেগ কাইজ্জা করতা লাগলা।
তারা দুষ েদখাইলা, পরেতক িদন খািন িবলািনর সময় তারার ড়ািড়
েবিটেন্ত কুন্তা পাইন না। 2 েতউ হউ বােরাজন সাহািবেয় হকল উম্মতের
এক জাগাত দলা কিরয়া কইলা, “আমরা আল্লার কালামর তবিলগ
বাদ িদয়া, খানা-িপনার েবয়াপাের বয্স্ত অওয়াখান িঠক নায়। 3অইেল
ভাই অকল, তুমরার মাজ থািক অউলা সাতজন সুনাম আলা মানষের
পছন্দ কেরা, েযরা পাক রুেহ আর েহকমেত পুরা কািময়াব আেছ,
আমরা তারার উপের ই কামর িজম্মা িদলাইমু। 4আর আমরা কালামর
েখজমত আর েদায়া করার কােমা কাইম রইমু।” 5 েতউ হক্কল মানুষ
শািন্ত অইলা, তারা পাক রুহ আর ইমােন কািমল িস্তফানের পছন্দ
করলা, তান লেগ িফিলফ, ফখর, নীকানর, তীেমান, পাির্মনা আর
আিন্তয়িখয়া টাউনর নয়া ইহুিদ িনকুলায়ের বািছয়া িনলা। 6 বােদ তারা
অউ সাত জনের সাহািব অকলর েগেছ লইয়া আইেল, সাহািব অকেল
েদায়া কিরয়া তারার উপের আত রাখলা।

7 আর আল্লার কালাম িছতিরয়া চাইেরাবায় েপৗিছেগল, েতউ
েজরুজােলেমা উম্মতর পিরমান খুব জলিদ কির বাড়েতা লাগেলা,
ইহুিদ ইমাম অকলর মােজও বউত জেন আল-মসীর উপের ইমান
আনলা।

হজরত িস্তফানর হালত
8 িস্তফান আল্লার রহমত আর িহম্মেত কািমল অইয়া, মানষর মােজ

বউত েকরামিত আর েমােজজা কাম করতা লাগলা। 9 ইহুিদর েয
মিছদের আজাদ-অওয়া গুলাম অকলর মিছদ ডাকা অইেতা, হউ
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মিছদর কয়জন মানুষ, কুনু কুনু কুিরিন, আেলকজািন্দ্রয়া, িকিলিকয়া
আর আিছয়া েদশর িকছু মানেষ িস্তফানর লেগ কাইজ্জা-তকর্ করাত
লাগলা। 10 অইেল িস্তফােন পাক রুহর বেল খুব আখলদার মানষর
লাখান তারার লেগ মাতায়, তারা তান লেগ মািতয়া কুলাইেতা পারিছল
না। 11 েতউ তারা কয়জন বােজ মানষের ঘুষ িদয়া অখান িহকাই িদেলা,
“তুমরা কইও, আমরা হুনিছ অউ েবটায় হজরত মুছা আর আল্লার
িবরুেদ্ধ কুফুির মাত মােতর।” 12 অতা কির তারা মানষের, মুরিব্ব
অকলের, আর আিলম সমাজের িস্তফানর িবরুেদ্ধ িবগড়াইেলা, আর
তানের জবরদিস্ত কির ধিরয়া েদশর ফেতায়া কিমিটর ছামেন িবচােরা
আনেলা। 13 আর িমছা সািক্ষ অকেল কইলা, “অউ েবটায় হােমশা
মুছার শিরয়তর িবরুেদ্ধ আর অউ পিবত্র েমাকামর িবরুেদ্ধও মােত।
14 আমরা হুনিছ েহ কর, হউ নাছারতর ইছায় ই বায়তুল-মুকাদ্দছ
ভাংিগিলেবা আর মুছা নবীেয় আমরার লািগ েয শিরয়ত থইয়া েগছইন,
ইতা বদলাইিলেবা।” 15 ই সময় েযরা ফেতায়া কিমিটত বওয়াত আছলা
তারা হকেল িধয়ান ধির িস্তফানর বায় চাইয়া েদখলা, তান মুখ িফিরস্তার
মুখর লাখান অইেগেছ।

7
হজরত িস্তফানর আেখির বয়ান

1 েতউ পরধান ইমােম িস্তফানের িজকাইলা, “ইতা িকতা হাছাউ
িন?” 2 িস্তফােন জুয়াপ িদলা, “ও ভাই অকল, বাবা অকল,
হুনউক্কা, আমরার মুল বাফ ইব্রািহম েযবলা হারান শহেরা রওয়ার
আেগ েমসপতািময়াত আছলা, হউ সময় আল্লায় তানের িদদার িদয়া
কইছলা, 3 �তুিম তুমার েদশ আর েখশ-কুটুম ছািড়য়া রওয়ানা েদও,
আিম তুমাের েয েদশ েদখাইমু হউ েদেশা যাও।� 4অউ তাইন কলদীয়
অকলর বািবল েদশ থািক বারইয়া, হারান শহেরা বসত করলা; আর
তান বাফর মউতর বােদ আল্লায় তানের হন থািক ই েদেশা আনছইন,
েযখােনা আপনারা অখন বসত কররা। 5তা-ওআল্লায় ইেনা ইব্রািহমের
তান িনজর বলেত কুন্তাউ িদলা না, পাও থইবার জাগা খানও না,অইেল
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আল্লায় তান লেগ ওয়াদা করলা, তানের আর তান ওয়ািরশ অকলের
অউ জিমনর মািলকানা িদবা, যিদও ই সময় ইব্রািহমর কুনু আওলাদ
অইছইন না। 6আল্লায় তানের কইলা, �তুমার আওলাদ অকল িবেদেশা
মুছািফর রইবা, মানেষ তারােরিদ গুলািম করাইবা, আর চাইরেশা বরছ
তারার উপের জুলুম চলব।� 7আল্লায় এওখানও কইলা, �েয জািতেয়
তারােরিদ গুলািম করাইবা, আিম িহ জািতর িবচার ফয়ছালা করমু;
বােদ তারা িহ েদশ থািক বারইয়া আইয়া, অউ জাগাত আমার এবাদত
করবা।� 8আল্লায় তানের মছলমািন করার হুকুম িদলা; েহেশ ইব্রািহমর
পুয়া ইসহাকর জনম অইেলা,আরতাইনআট িদনর িদন তার মছলমািন
করাইলা। বােদ ইসহােক ইয়াকুবের, আর ইয়াকুেব তান পুয়াইন বােরা
খান্দানর বােরাজন বাফর মছলমািন করাইলা।

9 “হউ খান্দানর বাফ অকেল ইংসা কিরয়া ইউছুফের েবিচলাইেল,
তানের িমসর েদেশা েনওয়া অইেলা।অইেলআল্লা ইউছুফর লেগ লেগ
আছলা, 10 তাইন ইউছুফের হকল তকিলফ থািক েহফাজত করলা,
িমসরর বাদশা েফরাউনর নজেরা দয়া আর কািময়ািব দান করলা;
েতউ েফরাউেন তানের িমসরর হািকম আর আস্তা রাজবািড়র েদখা-
হুনার ভার িদলা। 11 বােদ পুরা িমসর আর েকনান েদেশা িনদান েদখা
িদেলা এরলািগ মানষর খুব দুগর্িত অইিছল, আর আমরার বাফ-দাদা
অকলও খািনর অভােবা পড়লা। 12অইেল িমসেরা ফসলআেছ হুিনয়া,
ইয়াকুেব আমরার বাফ-দাদা অকলের পয়লা বার িহকােনা পাঠাইলা।
13 বােদ দুছরা বারর বালা ইউছুেফ তান ভাইয়াইনের জানাইলা তাইন
েক, আর েফরাউেন ইউছুফর পিরবারের িচন পাইলা। 14 ইউছুেফ
তান বাবা ইয়াকুব আর িনজর েখশ-কুটুম িমলাইয়া হক্কলতায় পচত্তইর
জনের খবরিদ আনাইলা। 15 ইয়াকুব িমসেরা আইলা, েহেশ তাইন
আর আমরার বাফ-দাদা অকলও মারা েগলা। 16 তারার লাশ িশিখেমা
আিনয়া কয়বর েদওয়া অইেলা, ই কবরস্থান ইব্রািহেম িশিখম শহরর
হেমারর খান্দানর েগছ থািক রুপার েটকা িদয়া খিরদ করছলা।

17 “ইব্রািহমর েগেছ আল্লায় েযতা ওয়াদা করিছলা, িহ ওয়াদা পুরন
অওয়ার সময় েযবলা কাছাই েগল, ই সময় িমসেরা আমরার মানষর
পিরমান বউত অইেগেছ। 18 েহেশ িমসেরা এক নয়া বাদশা অইলা,
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এইন ইউছুফর েবয়াপাের কুন্তা জানতা না। 19 িহ বাদশায় আমরার
মানষের টগাইতা আর আমরার বাফ-দাদা অকলর উপের খুব জুলুম
করতা, তান িনয়ত আিছল এরার হুরুতাইন জন্মর বােদউ যােত বাের
ফালাই েদওয়া অয়, আর তারা মির যাইন। 20 হউ সময় হজরত মুছার
জনমঅইেলা,আল্লার নজেরা তাইন খুব সুন্দরআছলা। িতন মাস পযর্ন্ত
তাইন তান মা-বাফর বািড়ত আছলা। 21 বােদ তানের বাের ফালাই
েদওয়া অইেল, েফরাউনর পুিড়েয় তানের িনয়া িনজর পুয়া বানাইয়া
পািলয়া বড় করলা। 22 মুছা িমসিরয় ইিলম আর আদব-খাইছলেত
বড় অইলা, তাইন কথায় আর কােম িহম্মিত আছলা। 23 বােদ মুছার
বয়স েযবলা চািল্লশ বরছ অইেলা, অউ তান িদলর মােজ িনজর বিন
ইসরাইিল ভাই অকলের েদখা-হুনা করার িখয়াল অইেলা। 24 তাইন
বারইয়া েদখলা, একজন িমসিরেয় এক ইসরাইিলর উপের জুলুম
কেরর, তাইন হউ ইসরাইিলের সাইযয্ করাত েগলা, আর িমসিরের
কাতল কিরয়া এর বদলা লইলা। 25 মুছায় মেন করিছলা তান জািতর
মানেষ বুজবা েযন, আল্লায় তানের িদয়াউ তারাের উদ্ধার করবা;
অইেল তারা ইতা বুজলা না। 26 বাদর িদন মুছায় দুইজন ইসরাইিলের
মাইর করাত েদিখয়া, তারাের িমল-িমশ করার িনয়েত কইলা, �অই
তুমরা েতা ভাই ভাই, েত তুমরা েকেন একজেন আরক জনর লেগ
মারা-মাির কররায়?� 27 অইেল েয মানেষ বাদ েববহার করাত
আিছল, েহ মুছাের েঠলা মাির ফালাইয়া কইেলা, �ওবা, তুমাের
েখিগেয় আমরার উপের সািলশ আর হািকম বানাইেছ? 28 কাইল
েযলা হউ িমসিরের খুন করেছা, আমােরও অলা করতায় চাও িন?�
29 ইখান হুিনয়াউ মুছায় বািগয়া মািদয়ান েদেশা েগলািগ, আর িহকােনা
তান দুই পুয়ার জনম অইেলা।

30 “বােদ আেরা চািল্লশ বরছ গুজির েগেল, তুর পাড়র কান্দাত
মরুভুিমত, আগুইন জালাইল জংলার মাজ থেন এক িফিরস্তায় মুছাের
দরশন িদলা। 31 মুছায় ইতা েদিখয়া এেক্কের তাইজু্জব বিনেগলা, আর
ভালা কির েদখার িনয়েত কান্দাত যাইরা, অউ সময় মাবুদর আওয়াজ
হুনলা, 32 �আিম তুমার বাফ-দাদার আল্লা, ইব্রািহম, ইসহাক আর



সাহািব নামা 7:33 xxii সাহািব নামা 7:42

ইয়াকুবর আল্লা।� েতউ মুছায় ডরাইয়া কাপা শুরু করলা, আর ভালা
কির েদখার সাওস পাইলা না। 33 মাবুেদ তানের কইলা, �তুমার পাওর
জুতা খুিললাও,কারন তুিম েযেনা উবাইেছা ইখান পাকজাগা। 34হুেনা,
আিম িমসর েদেশা আমার প্রজা অকলর তকিলফ েদখিছ,আিম তারার
আহাজাির হুনিছ, তারাের উদ্ধার করার লািগ লািময়া আইিছ, অখন
আিম তুমাের িমসর েদেশা িফরত পাঠাইমু।�

35 “এইন হউ মুছা, যাের ইসরাইিল অকেল অউ কথা কইয়া িফরত
িদিছল, েক তুমাের সািলশ আর হািকম বানাইেছ? তানেরউ আল্লার
েয িফিরস্তায় জংলার মােজ েদখা িদছলা, হউ িফিরস্তার আতােন বিন
ইসরাইলর সািলশ আর তরােনআলা বানাইয়া পাঠাইলা। 36 আর অউ
মুছায়উ িমসরর নীল দিরয়াআর মরুভুিমত চািল্লশ বরছ বউত েকরামিত
আর েমােজজা কাম কিরয়া, িমসর েদশ থািক ইসরাইিল অকলের বার
কির আনছলা।

37 “এইন হউ মুছা, েযইন বিন ইসরাইলের কইছলা, আল্লায়
তুমরার লািগ তুমরার িনজর মানুষ থািক, আমার লাখান একজন
নবীের েবিজবা। 38 অউ মুছাউ েতা মরুভুিমত আমরার বাফ-দাদা
বিন ইসরাইলর লেগ আছলা। আর েয িফিরস্তায় তুর পােড়া বাতিচত
করিছলা, অউ মুছার লেগউ তাইন মািতছলা। আর আমরাের িদবার
লািগ িজন্দা-কালাম অউ মুছার েগেছউ েদওয়া অইিছল।

39 “অইেল আমরার বাফ-দাদা অকেল মুছার হুকুম মানতা চাইলা
না, তারা মুছাের হরাই থইয়া মেন মেন িহরবার িমসরর বায় িনয়তকিরয়া
হারুনের কইলা, 40 �আমরাের পথ িচনাইয়া লইয়া যাওয়ার লািগ
েদবতা বানাই েদউক্কা। কারন েয মুছায় িমসর েদশ থািক আমরাের
বার কির আনছইন, তান দশা িকতা অইেছ, আমরা েতা জািন না।�
41অউ সময় তারা গরুর বাছুরর লাখান এক মুির্ত বানাইলা, আর অউ
মুির্তর নােম বিল িদলা, িনজরআতর বানাইল মুির্তের লইয়া তারা ফুির্ত-
আেমাদ করলা। 42অইেলআল্লায় নারাজ অইয়া তারার লগ ছািড় িদলা,
আর তারােরআছমানর চান-সুরুজ, েতরার পুজাত বুড়াই থইলা; েযলা
নবী অকলর িকতােবা েলখছইন:
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ও ইসরাইল জািত, মরুভুিমত িহ চািল্লশ বরছ,
তুমরা আমার নােম কুনু পশু কুরবািন িদছলায় িন?

43 না, তুমরা েতা েমালক েদবতার মুির্ত,
আর িরফন েদবতার েতরা বানাই কােন্দা লইয়া ঘুরেছা।

হউ দুইও পুতুল েতা পুজা করার িনয়েত বানাইছলায়,
এরলািগ আিম তুমরাের বািবল েদশর হপােরা বনবাস িদমু।

44 েত শাহাদত তামু্বর কাবা শিরফ মরুভুিমত আমরার বাফ-দাদাইন্তর
েগেছ আিছল। তাইন মুছাের হুকুম িদছলা, তুিম েযলাখান নকশা
েদখলায়, অউ লাখান কির ইটা িতয়ার কেরা। 45 আমরার বাফ-
দাদা অকেল িহ কাবা শিরফ পাইয়া, তারার আিমর ইউছার আতােন
িনজর লেগ কির আমরার ই েদেশা আনিছলা, তারা েযবলা িহ েদেশা
হামাইিছল ই সময় আল্লায় তারার ছামন থািক িহনর মানষের েখদাই
িদছলা। িহ তামু্ব হজরত দাউদর আমল পযর্ন্ত অউ েদেশা আিছল।

46 “দাউেদ আল্লার রহমত হািছল করিছলা, আর ইয়াকুবর আল্লার
নােম এখান ঘর বানাইবার আরিজ করছলা। 47 অইেল হজরত
সুলাইমােন তান লািগ িহ ঘর বানাইছলা। 48 তা-ও আল্লাতালা েতা
মানষর আতর বানাইল ঘেরা বসত করইন না; েযলা নবীেয় কইছইন,
49 মাবুেদ কইন,

েবেহস্ত আমার তখত,
দুিনয়া আমার পাও থইবার জাগা,

তুমরা আমার লািগ িকজাত ঘর বানাইবায়?
আমার িজরািনর জাগা কুয়াই?

50 ই হক্কলতা িকতা আমার িনজর আেত
বানাইিছ না িন?
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51 “ও গাড়েতড়ার জাত! কান আর িদলর মছলমািন না করাইল
জাত! তুমরা হােমশা পাক রুহর দুয়ার বন্দ কির থও। তুমরার বাফ-
দাদাইন েযলা আছলা, তুমরাও অউলা অইেছা। 52 তুমরার বাফ-
দাদাইেন্ত কুন নবীর উপের জুলুম করছইন না? তারা েতা হউ নবী
অকলের কাতলও করেছ, েযরা আেগ ই দীনদার জন আইবার কথা
এলান করছইন। অউ দীনদার জনের অখন তুমরাও দুশমনর আেতা
সিপয়া কাতল করাইেছা। 53 িফিরস্তা অকলর মাজিদ নািজল অওয়া
শিরয়ত তুমরাের েদওয়া অইিছল, অইেল ইতা আমল করেছা না।”

পয়লা শহীদ হজরত িস্তফান
54 ইতা হুিনয়াউ তারা গুছায় আগুইন অইেগলা, আর দাত িকিড়-

িমিড় করা ধরলা। 55অইেল িস্তফােন পাক রুেহ কািমল অইয়া েবেহস্তর
বায় িধয়ান ধির চাইয়া আল্লার শান-তজিল্ল েদখলা, আর ইছাের আল্লার
ডাইন বাজুত উবা েদখলা। 56 েতউ তাইন কইলা “েদখউক্কা, আিম
েদখরাম েবেহস্ত খুলা আেছ, আর ইছা িবন-আদম আল্লার ডাইেন
উবাই রইছইন।” 57আর তারা কােনা আংগুল িদয়া একলেগ িচল্লাইয়া
িস্তফানর উপের উিড়য়া িগয়া পড়লা। 58 তানের টািনয়া শহরর বাের
িনয়া পাথর মারাত লাগলা; আর বািদ অকেল যারিযর কাপড় খুিলয়া
েশৗল নামর এক জুয়ানর পাওর কান্দাত থইলা। 59 মানেষ েযবলা
িস্তফানের পাথর মাররা, অউ সময় তাইন েদায়া কিরয়া কইলা, “ও
মািলক ইছা, আমার রুহের কবুল করউক্কা।” 60 কইয়াউ তাইন আটু
গালা িদয়া জুের িচল্লাইয়া কইলা, “মািলক, এরার ই গুনাের আমেলা
ধিরও না।” অখান কইয়াউ তাইন আেখির দম ছািড় িদলা।
আর েশৗেল হেনা িস্তফানর খুনর হুকুমর লেগ সায় িদলা।

8
জমাতর উপের জুলুম

1 িহিদন থািক েজরুজােলমর জমাতর উপের খুব জুলুম-মিছবত
খাড়া অইেলা, এরলািগ খািল সাহািব অকল বােদ আর হকেলউ
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এহুিদয়া আর শমিরয়া এলাকার জাগায় জাগায় িছতির েগলা।
2কয়জেন িমিলয়া আল্লারাইয়া মানুষ িস্তফানের দাফন করলা আর তান
লািগ বউত আহাজাির করলা। 3অইেল েশৗেল জমাতের িবনাশ করার
িনয়েত, ঘেরা ঘেরা হামাইয়া ইমানদার েবটাইন-েবিটনের বিন্দ কির
টািনয়া েছছরাইয়া েজল খানাত হারািনত লাগলা।

শমিরয়াত হজরত িফিলফর তবিলগ
4 েতউ েযরা চাইেরাবায় িছতির েগিছল, তারা হক্কল জাগাত ঘুির

ঘুির ইিঞ্জলর খুশ-খবির তবিলগ করলা। 5আর িফিলফ শমিরয়ার এক
শহেরা িগয়া আল-মসীর েবয়াপাের তবিলগ করলা। 6 মানেষ িফিলফর
বয়ান হুিনয়া আর তান েকরামিত কাম অকল েদিখয়া, িধয়ান ধির এক
িদেল তান নিছয়ত হুনলা। 7কারন বউতর েগছ থািক ভুত অকল জুের
জুের িচল্লাইয়া ছািড়য়া েগল, আর বউত অধর্ং েবমাির আর েলংড়া
অকল ভালা অইলা। 8 ইতা েদিখয়া িহ শহরর মানুষ খুব খুিশ অইলা।

9 অইেল িহকােনা সাইমন নামর একজন মানেষ বউত িদন ধির
যাদু-টুনার কাম করেতা, শমিরয়ার মানষের ধান্দা লাগাইয়া েহ িনজের
একজন কািমল পীর কইয়া দািব করেতা। 10 আর হুরু-বড় হকেল
তার কথার দাম িদেতা, মানেষ কইেতা, আল্লার েয কুদরতের খাছ
কুদরত কইন, ই েবটা অইেলা হউ খাছ কুদরিত েবটা। 11 মানেষও তার
কথামেতা চলেতা কারন বউত িদন ধির েহ তার যাদু-টুনা েদখাইয়া
তারাের তাইজু্জব বানাইিছল। 12 অইেল িফিলেফ েযবলা আল্লার
বাদশাই আর ইছা আল-মসীর েবয়াপাের খুশ-খবির তবিলগ করলা,
আর মানেষ তান তবিলেগ ইমান আনলা, ই সময় েবটাইন-েবিটেন্ত
আইয়া েতৗবার েগাছল করলা। 13 হউ সাইমনও ইমান আিনয়া েতৗবার
েগাছল কিরয়া িফিলফর খের খের রইলা, বউত েকরামিত আর বড়
বড় কুদরিত কাম হািছল অর েদিখয়া তাইজু্জব অইেগলা।

14 েজরুজােলমর সাহািব অকেল েযবলা হুনলা, শমিরয়ার মানুষ
অকেলআল্লার কালামর উপের ইমানআনছইন, েতউ তারা িপতরআর
হান্নানের এরার েগেছ পাঠাইলা। 15 িপতর আর হান্নান আইয়া তারার
লািগ েদায়া করলা, যােত তারা পাক রুহ পাইন। 16 কারন অখনও
তারার উপের পাক রুহ নািজল অইেছ না, তারা খািল হজরত ইছার
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নােম েতৗবার েগাছল করছইন। 17 িপতর আর হান্নােন তারার উপের
আত রাখলা, েতউ তারা পাক রুহ পাইলা। 18 আর সাইমেন েযবলা
েদখলা, সাহািব অকলর আত রাখার কারেন পাক রুহ িমেলর, অউ
তাইন েটকা আিনয়া এরার েগেছ িদয়া কইলা, 19 “আমােরও অউ
েখমতা েদউক্কা, যােত আিম েকউরর উপের আত রাখেল েহ-ও অউ
পাক রুহ পায়।” 20 িপতের তাের কইলা, “তুমার রুপা তুমার লেগউ
িবনাশ অউক, তুিম মেনা করেছা আল্লার দান েটকািদ খিরদ করা
যায়। 21আমরার ই কােমা তুমার কুনু ভাগ নাই, কারন আল্লার নজেরা
তুমার িদল সরল নায়। 22 এরলািগ ই নাজাইজ কাম থািক তুমার িদল
িফরাও। আর আল্লার েগেছ িমনত-কািজ্জ কেরা, িকবা তুমার িদলর
ই নাজাইজ িখয়াল তাইন মাফ কিরিলতা পারইন। 23 আিম েদখরাম,
তুমার িদল িলপসায় ভরা আর তুিম গুনার মােজ বিন্দ অইরইেছা।”
24 েতউ সাইমেন কইলা, “আপনারা আল্লার েগেছ আমার লািগ েদায়া
করউক্কা, যােত আপনারা েযতা েযতা কইছইন ইতা যানু আমার উপের
না আয়।” 25 বােদ িপতরআর হান্নােন মািলকর কালাম তবিলগ কিরয়া
েজরুজােলেমা িফরত যাওয়ার পেথা, শমিরয়ার বউত গাউত খুশ-
খবির তবিলগ কির কির েগলা।

হজরত িফিলফ আর রাজ খাজািঞ্চ
26একিদনআল্লার এক িফিরস্তায় হজরত িফিলফের কইলা, “উেঠা,

দউকনর েয পথ েজরুজােলম থািক গাজা টাউনর বায় েগেছ হউ পেথ
রওয়ানা েদও।” ই পথ আিছল মরুভুিমত। 27 েতউ িফিলফ উিঠয়া
হবায় রওয়ানা িদলা, যাইেত যাইেত পেথা ইিথওিপয়া েদশর কান্দািক
রানীর একজন বড় রাজ খাজািঞ্চর লেগ তান মুলাকাত অইেলা,
িহ খাজািঞ্চ আছলা না-মদর্ , আর রানীর হক্কল ধন-রত্নর িজম্মাদার।
আল্লার এবাদত-বেন্দিগ করার লািগ এইন েজরুজােলেমা আইছলা।
28 বােদ বািড়ত যাওয়ার বালা পেথা তান িনজর েঘাড়ার গািড়ত বইয়া
ইশায়া নবীর িকতাব িতলাওত করাত আছলা। 29অউ সময় পাক রুেহ
িফিলফের কইলা, “অউ গািড়র কান্দাত যাও, আর এন লেগ লগ
ধেরা।” 30 েতউ িফিলেফ েদৗিড়য়া অউ গািড়র কান্দাত িগয়া হুনলা,
এইন ইশায়া নবীর িকতাব িতলাওত কররা; িফিলেফ তানের িজকাইলা,



সাহািব নামা 8:31 xxvii সাহািব নামা 8:40

“আপেন েযতা িতলাওত কররা ইতার মািন বুজরা িন?” 31 েহইন
কইলা, “েকউ বুজাইয়া না িদেল আিম েকমেন বুজমু?” অউ তাইন
িফিলফের গািড়ত উিঠয়া তান কান্দাত বওয়ার লািগ িমনত করলা।
32 েহইন িকতাবর েয আয়াত িতলাওত করাত আছলা, ইতা অইেলা,

জেবা করার লািগ েমড়াের েযলা েনইন,
মারার িনয়েত তানের অউলা েনওয়া অইেলা,

রুমা কাটরার ছামেন েমড়ার বাইচ্চা েযলা িনরাই রয়,
অউলা তাইনও জবান খুললা না।

33 তাইন েবইজ্জত অইলা,
তানের েব-ইনছাফ করা অইেলা।

তান ওয়ািরশর কথা েখিগেয় কইেতা পারব?
তান জানের দুিনয়া থািক কািড়য়া েনওয়া অইিছল।

34 হউ খাজািঞ্চেয় িফিলফের কইলা, “কউক্কা ছাইন, নবীেয় কার
েবয়াপাের ইতা কইছইন? িনজর েবয়াপাের না আর েকউরর?”
35 িফিলেফ জবান খুিলয়া পাক কালামর অউআয়াত থািক লইয়া ইছার
খুশ-খবির পযর্ন্ত তান েগেছ তবিলগকরলা। 36-37পেথা যাইেত যাইেত
তারা পািনআলা এক জাগাত আইয়া েপৗছলা, েতউ িহ খাজািঞ্চেয়
কইলা, “অউ েদখউক্কা অেনা পািন আেছ, েত আিম েতৗবার েগাছল
করেত কুনু বাধা আেছ িন?” 38 কইয়া তাইন েঘাড়ার গািড় উবা
করার হুকুম িদলা, িফিলফ আর হউ না-মদর্ খাজািঞ্চ দুইও জন পািনত
লামলা,আর িফিলেফ তানের েতৗবার েগাছল করাইলা। 39তারা েযবলা
পািন থািক উিঠয়া আইলা, অউ সময় মাবুদর রুেহ আখতাউ িফিলফের
আওেড় িনলািগ। িহ না-মেদর্ আর িফিলফের েদখলা না, েতউ তাইন
ফুির্ত কির কির তান িনজর পেথ েগলািগ। 40অইেল িফিলফেরআসদুদ
টাউেনা েদখা িমলেলা; তাইন গাউেয় গাউেয় খুশ-খবির তবিলগ কির
কির েহেশ ৈকছিরয়া টাউেনা েগলা।
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9
জািলম েশৗলর িদল বদলািন

1-2 ই সময়ও েশৗেল আল-মসীর উম্মত অকলের কাতল করতা
কির ডর েদখািনত রইছইন। আর দােমস্ক শহরর ইহুিদর মিছদাইেন্তা
েদওয়ার লািগ তাইন পরধান ইমামর েগছ থািক িচিঠ চাইলা, যেতা
েবটাইন-েবিটন ইছার পেথ চলইন, তারাের বািন্দয়া েজরুজােলেমা
আনতা অউ েখমতা পাওয়ার লািগ িচিঠ চাইলা। 3পেথা যাইেত যাইেত
েযবলা দােমস্ক টাউনর কান্দাত আইলা, েতউ আখতাউ আছমান থািক
তান চাইেরা গালাবায় ফর অইয়া চমকাইয়া উঠেলা। 4অউ তাইন মািটত
পিড় েগলা আর গাইিব আওয়াজ হুনলা, েক যানু তানের কর, “েশৗল,
েশৗল, েকেনআমাের জুলুম কররায়?” 5 েশৗেল িজকাইলা, “মািলক,
আপেন েক?” তাইন কইলা, “আিম ইছা, েযনের তুিম জুলুম কররায়।
6 তুিম অখন উিঠয়া শহেরা যাও, তুিম িকতা করতায় তুমাের জানাইল
অইেবা।” 7 অইেল েযরা েশৗলর লেগ যাওয়াত আছলা তারা চমিক
েগলা, তারা ই আওয়াজ িঠকউ হুনিছলা, অইেল েকউরের েদখলা না।
8 বােদ েশৗল মািট থািক উঠলা, আর চউখ েমিলয়া হারেল কুন্তাউ
েদখলা না; তান লগর মানেষ তানের আেতা ধিরয়া দােমেস্কা লইয়া
েগলা। 9 েশৗেল িতন িদন ধির চউেখ কুন্তাউ েদখলা না আর কুনুজাত
খানা-িপনাও খাইলা না।

10 দােমস্ক শহেরা অনিনয় নােম একজন মুিমন আছলা, 11 মাবুেদ
তানের দরশন িদয়া কইলা, “অনিনয়!” তাইন জুয়াপ িদলা, “মািলক,
অউনু আিম।” মাবুেদ তানের কইলা, “সুজা নামর েয সড়ক আেছ,
তুিম হউ সড়েক যাও, িগয়া হনর এহুদার বািড়ত তাষর্ শহরর েশৗল
নামর একজন মানষর তালাশ কেরা। 12 হেনা েহ েদায়া কেরর, আর
েহ দরশন পাইেছ, অনিনয় নামর একজন মানুষ আইয়া তার শিরল
আতাইয়া িদেবা, েতউ েহ িহরবার চউেখ েদখব।” 13অনিনয়য় কইলা,
“মািলক, আিম বউত মানষর েগেছ ই মানুষগুর খাইছলত হুনিছ, েহ
েজরুজােলেমা তুমার পাক বন্দা অকলর উপের বউত জুলুম করেছ।
14আর অউ জাগাতও যেতা মানেষ তুমার পেথ চেল, এরাের বািন্দয়া
েনওয়ার েখমতা েহ বড় ইমাম অকলর েগছ থািক পাইেছ।” 15অইেল
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মািলেক তানের কইলা, “তুিম যাও, কারন অ-ইহুিদ অকল, তারার
রাজা অকল, আর বিন ইসরাইলর েগেছ আমার নাম তবিলগর লািগ
আিম তাের পছন্দ করিছ। 16আিম তাের েদখাইমু, আমার নামর লািগ
তাের কেতা জালা-যন্ত্রনা সইযয্ করা লাগেবা।” 17 েতউ অনিনয়
বারইয়া হউ বািড়ত িগয়া হামাইলা, আর েশৗলর গতেরা আত িদয়া
কইলা, “ভাই েশৗল, অেনা আওয়ার পেথা েযইন তুমাের দরশন
িদছইন তাইন হজরত ইছা, তাইন আমাের পাঠাইছইন, যােত তুিম
িহরবার চউেখ েদখতায় পাও আর পাক রুেহ কািমল অও।” 18আর
লেগ লেগউ তান চউখ থািক মাছর-ফইরর লাখান িকতা পিড় েগল,
তাইন েদখতা পারলা আর উিঠয়া পািনত িগয়া েতৗবার েগাছল করলা;
19 খাওয়া-দাওয়ার বােদ শিরেলা িহরবার বল পাইলা।
আর তাইন িকছুিদন দােমস্কর উম্মত অকলর লেগ রইলা। 20 েশৗেল

আর েদির করলা না, তাইন জাগায় জাগায় মিছদাইেন্তা িগয়া তবিলগ
করাত লাগলা, হজরত ইছাউ আল্লার হউ খাছ মায়ার জন, ইবনুল্লা।
21 েযরা তান বয়ান হুনেতা তারা হকেলউ তাইজু্জব অইয়া মাতা-মািত
করেতা, “এইন হউ মানুষ নায় িন েযইন েজরুজােলেমা ইছার উম্মত
অকলের জুলুম করতা? আর অেনাও েতা অতার লািগউ আইছইন,
েযরা ইছার পেথ চেল তারাের বািন্দয়া বড় ইমাম অকলর েগেছ লইয়া
যাইতা?” 22অইেল েশৗল িদন িদন আেরা িহম্মত আলা অইলা, আর
দােমস্কর ইহুিদ অকলের লা-জুয়াপ বানাইতা লাগলা, তাইন পরমান
েদখাইলা, অউ ইছাউ িহ আল-মসী।

23এর বউত বােদ ইহুিদ অকেল তানের মারার লািগ সলা-পরািমশ
করলা, 24 আর েশৗেল ই খবর পাইলা। তারা তানের মারার লািগ
শহেরা হামািন বারিনর হক্কল দুয়ােরা িদেন-রাইেত চিকদার বওয়াইলা।
25একিদন রাইত উম্মতঅকেল েশৗলের এক টুকিরর িভতের হারাইয়া,
বাউন্ডির ওয়ালর িখড়িকবায় পার কির বাের লামাইয়া িদলা।

হজরত েশৗল েজরুজােলেমা আইলা
26 বােদ তাইন েজরুজােলেমা আইয়া উম্মত অকলর লেগ শিরক

অইতা চাইলা; অইেল হক্কেল তানের ডরাইেলা, তাইন েযন হাছাউ ইমান
আনছইন তারা িবশ্বাস করলা না। 27 েতউ বানর্াবােছ তানের আেতা
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ধিরয়া সাহািব অকলর েগেছ লইয়া েগলা, আর দােমস্ক যাওয়ার পেথা
িকলা তাইন আল-মসীর িদদার পাইলা, আর িকলা মািলেক তান লেগ
বাতিচত করলা, দােমেস্কা িকলা তাইন সাওস কির ইছার নােম তবিলগ
করছইন হকলতা এরাের জানাইলা। 28 বােদ েশৗল েজরুজােলেমা
এরার লেগ লেগ রইতা, তাইন েজরুজােলমর হকল জাগাত ঘুিরয়া
িফিরয়া সাওস কির ইছার নােম তবিলগ করতা। 29 তাইন ইউনািন
ভাষায় মাতরা ইহুিদ অকলর লেগ দীিন বাতিচতআর তকর্ করতা; ইহুিদ
অকেল তানের জােন মািরলতা চাইলা। 30 মুিমন অকেল ই খবর হুিনয়া
তানের ৈকছিরয়া শহেরা লইয়া েগলা, হন থািক তানের তাষর্ শহেরা
পাঠাই িদলা। 31 িহ সময় এহুিদয়া, গািলল আর শমিরয়া এলাকার
জমাত অকল শািন্তর মােজ ৈতয়ার অইেলা, ই জমাত অকল মাবুদর
ডের আর পাক রুহর ইশারায় চিল চিল বউত পিরমােন বাড়েলা।

হজরত িপতরর সফর আর েকরামিত
32 িপতের হক্কল জাগাত ঘুরেত ঘুরেত লুদ্দা গাউর মুিমন অকলর

েগেছ আইয়া আিজলা। 33 হউ গাউত ঐিনয় নােম একজন মানুষ
আিছল; েহ অধর্ং েবমাের আট বরছ ধির িবছনাত পড়েনা আিছল।
34 িপতের তাের েদিখয়া কইলা, “ঐিনয়, ইছা আল-মসী তুমাের ভালা
করলা, উেঠা, তুমার িবছনা তুিললাও।”আরলেগ লেগউঐিনয় উিঠয়া
উবাই েগেলা। 35 েতউ লুদ্দা গাউ আর শােরান এলাকার হকল মানেষ
ঐিনয়র হালত েদিখয়া আল্লার বায় িফরলা।

36জাফা শহেরা টািবথা নােম একজন মুিমন েবিট আছলা, ইউনািন
ভাষায় টািবথা নামর অথর্ দকর্ া, মািন হিরনী, তাইন হকল সময় ভালা
কাম করতা আর গিরবের সাইযয্ করতা। 37 তাইন েবমার পিড়য়া মারা
েগলা, আর মানেষ তানের েগাছল েদওয়াইয়া উপরর কুঠাত িনয়া
থইলা। 38 জাফা শহর লুদ্দার কাছাত আিছল গিতেক, উম্মত অকেল
েযবলা হুনলা, িপতর লুদ্দাত আছইন, অউ তারা দুইজন মানষের তান
েগেছ পাঠাইয়া িমনত করলা, “আপেন জলিদ কির আমরার েগেছ
আউক্কা।” 39 েতউ িপতর তারার লেগ রওয়ানা িদলা, তাইন হেনা
যাওয়ার বােদ তারা তানের উপরর কুঠাত লইয়া েগল, হকল ড়ািড়
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েবিটেন্ত িপতরর চাইেরাবায় উবাইয়া কান্দন শুরু করলা আর দকর্ া
িজতা থাকেত েযতা কাপড়-চুপড় বানাইছলা, অতা িপতরের েদখাইলা।
40 িপতের তারা হক্কলের কুঠা থািক বার কির িদয়া জানু পািড়য়া েদায়া
করলা; বােদ মরা েবিটর লাশর বায় িফিরয়া কইলা, “টািবথা, উেঠা।”
লেগ লেগ দকর্ ায় চউখ খুললা, আর িপতরের েদিখয়া উিঠয়া বইলা।
41 িপতের তান আেতা ধিরয়া উবা করলা, বােদ িহ ড়ািড় েবিটন আর
মুিমন অকলের ডািকয়া েদখাইলা, দকর্ া িজতা অইছইন। 42 ই খবর
জাফা শহরর হকল জাগাত উিড়েগল আর বউত মানেষ আল-মসীর
উপের ইমান আনলা। 43 িপতর বউত িদন জাফা শহেরা সাইমন নামর
এক চামারর বািড়ত রইলা।

10
ছুেবদার কির্নলুছ আর হজরত িপতরর দরশন

1 ৈকছিরয়া শহেরা কির্নলুছ নােম একজন মানুষ, ইতািল নামর
িসপাই দলর ছুেবদার আছলা। 2 তাইন একজন পেরজগার মানুষ,
তান পিরবারর হকেলও আল্লাের ডরাইতা। তাইন গিরব অকলের
বউত েটকা-পয়সা দান-খয়রাত আর হােমশা আল্লার েগেছ েদায়া
করতা। 3 একিদন অনুমান িতনটার সময় তাইন এক ছাফ দরশন
পাইলা। েদখলা, আল্লার এক িফিরস্তায় তান েগেছ আইয়া ডািকরা,
“কির্নলুছ!” 4 কির্নলুেছ ডরাইয়া িহ িফিরস্তার বায় চাইয়া কইলা,
“মািলক, কউক্কা, হুনরাম।” িফিরস্তায় তানের কইলা, “তুমার মুনাজাত
আর গিরব অকলের দানর কথা েবেহেস্তা েপৗিছেছ আর আল্লায় ইতা
কবুল করছইন। 5অখন তুিম জাফা শহেরা মানুষ পাঠাও, আর সাইমন
উরেফ িপতরের তালাশ করাই আনাও। 6 এইন দিরয়ার পােরা আরক
সাইমনর বািড়ত থাকইন, িহ সাইমেন চামড়ার কারবার কের।” 7 েয
িফিরস্তায় কির্নলুছর লেগ বাতিচত করিছলা, তাইন যাওয়ার বােদ
কির্নলুেছ তান বািড়র দুইজন কামলা আর তান সাইযয্কাির একজন
পেরজগার িসপাইের ডাক িদলা। 8 তাইন এরাের হকলতা বুজাই িদয়া
জাফা শহেরা পাঠাইলা।
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9 বাদর িদন েযবলা হউ মানুষ অকল যাইেত যাইেত জাফা শহরর
কাছাত আইলা, ই সময় েবইল অনুমান দুইফর, িপতের েদায়া করার
লািগ হউ সময় ছােতা উঠছইন। 10 তান খুব ভুক লাগিছল, েতউ কুন্তা
খাইতা চাইলা আর মানেষ খািন িতয়ার কররা, অউ সময় ঘুেম তান
উংগািন আইেলা। 11 অউ হালেতা তাইন েদখলা, আছমান খুিলেগেছ
আর খুব বড় চাদ্দরর লাখান এক িচজর চাইর কুনাত ধিরয়া দুিনয়াত
লামাই েদওয়া অর; 12 আর ই চাদ্দরর মােজ দুিনয়ার হক্কল জাতর
পশু, বুেক চলরা জানদার আর পািখন আেছ। 13 বােদ তাইন অউ
আওয়াজ হুনলা, েক যানু তানের কর, িপতর, উেঠা, মািরয়া খাও।
14 িপতের কইলা, না, না, মািলক, কুনুমেন্তউ না, আিম কুনু সময়উ
নাপাক আর হারাম কুন্তা খাই না। 15 তাইন িহরবার অউ আওয়াজ
হুনলা, আল্লায় েযতা হালাল করছইন, ইতাের তুিম হারাম কইও না।
16 অউলা িতনবার অওয়ার বােদ হউ চাদ্দরখান আছমােনা তুিলয়া
িনলািগ।

17 িপতের েয বাতুিন দরশন েদখলা, এর মািন িকতা অইেতা পাের
তাইন িধয়ান কররা, অউ সময় কির্নলুছর পাঠাইল িহ মানুষ অকল
সাইমনর বািড় তুকাইয়া পাইয়া, বািড়র দুয়ারর ছামেন আইয়া উবাইলা।
18 তারা ডািকয়া িজকাইলা, “সাইমন েযনের িপতর কইয়া ডাকইন,
তাইন ইখােনা আছইন িন?” 19 িপতের হউ দরশনর কথা িচন্তা কররা,
অউ সময় পাক রুেহ তানের কইলা, “েদেখা, িতনজন মানেষ তুমাের
তুকািনত আইছইন। 20 তুিম লামাত লােমা আর তারার লেগ রওয়ানা
েদও, কুনু সন্দয় কিরও না, তারাের আিমউ পাঠাইিছ।” 21 েতউ িপতর
লািময়া িগয়া তারাের কইলা, “আপনারা যাের তুকাইরা আিমউ েহইন;
কউক্কাছাইন, িকতাল্লািগ আইছইন?” 22 তারা কইলা, “শ-িসপাইর
ছুেবদার কির্নলুেছআল্লার িফিরস্তার হুকুম পাইয়া আমরাের পাঠাইছইন,
তাইন একজন পেরজগার মানুষ, আল্লার হুকুম মািফক চলইন, ইহুিদ
অকেল তানের খুব তািজম করইন। িফিরস্তায় তানের কইছইন, যােত
আপনাের তান বািড়ত েনওয়াইয়া আপনার নিছয়ত হুনইন।” 23 অউ
িপতের তারাের িভতের ডািকয়া িনয়া, তারার েমহমানদাির করলা।
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বাদর িদন উিঠয়া িপতর তারার লেগ রওয়ানা িদলা, আর জাফা
শহরর কয়জন ইমানদারও তান লেগ েগলা। 24 এর বাদর িদন তারা
ৈকছিরয়াত েপৗছলা; অউ সময় কির্নলুেছ তান েখশ-কুটুম আর
বনু্ধ-বান্ধব অকলের দলা কিরয়া তারার বার চাইরা। 25 আর িপতর
িগয়া েযবলা ঘেরা হামাইলা, ই সময় কির্নলুেছ তান কাছাত িগয়া
পাওত পিড়য়া সইজদা করলা। 26 অইেল িপতের তানের তুিলয়া
কইলা, “উঠউক্কা, আিম িনেজও েতা একজন মানুষ।” 27 বােদ
কির্নলুছর লেগ মািত মািত িভতের হামাইয়া িপতের েদখলা, বউত
মানুষ দলা অইরইেছ। 28 অউ তাইন কইলা, “আপনারা েতা জানইন,
একজন ইহুিদ মানেষ কুনু অ-ইহুিদর কাছাত যাওয়া বা িমলা-িমশা
করা আমরার শিরয়তর নাজাইজ। অইেল আল্লায় আমাের েদখাইছইন
েযন, কুনু মানষের নাপাক বা অপিবত্র কওয়া আমার লািগ নাজাইজ।
29 এরলািগ আপনারা েযবলা আমাের খবর িদছইন, েত আিম কুনু
অমত না কিরয়াউ আইিছ। অখন আিম আপনারাের িজকাইরাম,
আমাের িকতাল্লািগ আনাইছইন?”

30 কির্নলুেছ জুয়াপ িদলা, “আইজ থািক চাইর িদন আেগ অমন
বালা মািন িতনটার সময় আিম আমার ঘেরা েদায়া করাত আছলাম,
অউ সময় চমকাইল কাপড় িফন্দা এক েবটা মানুষ আমার ছামেন
আইয়া উবাইলা, 31 তাইন কইলা, কির্নলুছ, আল্লায় তুমার েদায়া কবুল
করছইন। আর তুমার দান-খয়রাতও কবুল করছইন। 32 অখন তুিম
জাফা শহেরা মানুষ পাঠাও আর সাইমন উরেফ িপতরের আনাও।
তাইন দিরয়ার পােরা সাইমন নামর এক চামড়ার কারবািরর বািড়ত
আছইন। 33 এরলািগ আিম জলিদ কির আপনাের আনাত মানুষ
পাঠাইলাম।আপেন তশিরফআনছইন েদিখয়া খুব খুিশ অইলাম।অখন
আমরা হকল আল্লার ছামেন আিজর আিছ, আল্লায় আপনাের েযতা
হুকুম করছইন, আমরা হক্কলতা জানমু।”

িবধমীর্র িদেলা হজরত িপতরর নিছয়তর ফল
34 েতউ িপতের জবান খুিলয়া কইলা, “আিম অখন হাছারর

বুজলাম, আল্লার নজেরা হকলউ হমান। 35 হকল জািতর মােজ
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েযরা তানের ডরায় আর তান হুকুম মািনয়া চেল, তারাের তাইন
কবুল করইন। 36আপনারা েতা জানইন, তাইন বিন ইসরাইলর েগেছ
খুিশর এখান খবর জানাইছইন। হজরত ইছা আল-মসী, েযইন হকলর
মািলক, তান উিছলায় শািন্ত পাওয়া যায়। 37 মানষর লািগ েতৗবার
েগাছল করা জরুর, এিহয়ায় ইখান তবিলগ করার বােদউ গািলল থািক
আস্তা এহুিদয়া জুিড় েযতা ঘটিছল, ইতা হকলতাউ আপনারা হুনছইন।
38আল্লায় নাছারতর ইছাের পাক রুহ আর কুদরেত িকলা খাছ খিলফা
বানাইছলা; তাইন ভালা কাম কির কির সফর করতা, আর িজেন ধরা
েবমাির অকলের ভালা করতা, আল্লা পাক েতা তান লেগ আছলা।
39 তাইন ইহুিদ অকলর জিমেনা আর েজরুজােলেমা েযতা করিছলা,
আমরা ইতা হকলতার সািক্ষ; আর মানেষ তানের গােছা লটকাইয়া
মারেলা। 40আল্লায় তানের িতন িদন বােদ িজন্দা কির উঠাইলা, আর
মানেষও তানের েদখলা। 41 তা-ও হক্কেল তােন েদখার নিছব অইেছ
না, খািল আল্লায় েযরাের আেগ পছন্দ করিছলা, হউ সািক্ষ অকলের,
মািন আমরাের েদখাইলা, আর মুদর্ া থািক তাইন িজন্দা অইয়া উঠার
বােদ আমরা তান লেগ খানা-িপনাও খাইিছ। 42 তাইন আমরাের হুকুম
িদছইন, আমরা যানু ইহুিদ অকলর েগেছ তবিলগ কির আর সািক্ষ
েদই েযন, তানেরউ আল্লায় িজন্দা আর মুদর্ া অকলর হািকম বানাই
পাঠাইছইন। 43 হকল নবীেয়ও তান েবয়াপাের অউলা সািক্ষ িদছইন
েযন, েযরা তান উপের ইমান আেন, তারা হকেলউ তান নামর উিছলায়
গুনার মািফ পায়।”

44 িপতের বয়ান কররা, ই সময় েযরা তান বয়ান হুনাত আিছল,
তারা হকলর উপের আল্লাই পাক রুহ নািজল অইেলা। 45আর িপতরর
লেগ অইয়া মছলমািন করাইল েযতা ইমানদার অকল আইছলা, তারা
ইতা েদিখয়া চমিকয়া উঠলা, কারন অ-ইহুিদ অকলর উপেরও পাক
রুহ বির্ষছইন। 46 তারা েদখলা, অউ অ-ইহুিদ অকেল নানান গাইিব
ভাষায় মািতরা, আর আল্লার তািরফ কররা। 47 েতউ িপতের কইলা,
“অউ েযতা মানেষ আমরার লাখান পাক রুহ হািছল করছইন, এরা
পািনত েতৗবার েগাছল করেত িকতা েকউ বাধা িদেতা পারেবা িন?”
48 বােদ তাইন এরাের ইছা আল-মসীর নােম েতৗবার েগাছল করার
হুকুম িদলা। আর তারা িপতরের িমনত করলা, তারার েগেছ কয়খান
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িদন রওয়ার লািগ।

11
েজরুজােলেমা হজরত িপতর

1 বােদ সাহািব অকেলআর এহুিদয়া িজলার হক্কল মুিমন ভাইয়াইেন্ত
হুনলা, অ-ইহুিদ অকেলও আল্লার কালামর উপের ইমান আনছইন।
2 এরলািগ িপতর েযবলা েজরুজােলেমা আইলা, ই সময় মছলমািন
করাইল ইমানদার অকেল তােন দুিষ সাইবেস্তা কিরয়া কইলা,
3 “আপেন েতা মছলমািন না করাইল মানষর ঘেরা হামাইছইন, আর
তারার লেগ খানাও খাইছইন।” 4 েতউ িপতের পয়লা থািক েযতা
েযতা ঘটিছল, তারার েগেছ এক এক কির বুজাইয়া কইলা, 5 “আিম
জাফা শহেরা েদায়া করাত আছলাম, অমন সময় পাক রুহর দরশন
পাইলাম, আিম েদখলাম, আছমান থািক বড় চাদ্দরর লাখান এখান
িচজর চাইর কুনাত ধিরয়া আমার েগেছ লামাইয়া েদওয়া অর। 6আিম
িধয়ান ধির চাইয়া িচন্তাত পিড় েগলাম, আর েদখলাম, এর মােজ হকল
জাতর পশু, পািখ, জংিল জানুয়ার আর বুেক চলরা জানদার অকল
আছইন। 7 বােদ এক আওয়াজ হুনলাম, িপতর, উেঠা, মািরয়া খাও।
8আিম কইলাম, না, না মািলক, কুনুমেন্তউ না, নাপাক বা হারাম কুন্তা
আিম কুনুিদন মুেখা িদিছ না। 9 বােদ দুছরা বার আছমান থািক অউ
আওয়াজ হুনলাম, আল্লায় েযতা হালাল করছইন, তুিম ইতাের হারাম
কইও না। 10 অউলা িতনবার কওয়ার বােদ হকলতা আছমােনা তুিল
েনওয়া অইেলা। 11আর এর লেগ লেগউ, আিম েয বািড়ত আছলাম
অউ বািড়ত আইয়া িতনজন মানুষ হামাইেলা, তারাের ৈকছিরয়া থািক
পাঠাইল অইিছল। 12 েতউ পাক রুেহ আমাের কইলা, কুনু সন্দয় না
কিরয়া তারার লেগ অইয়া যাওয়ার লািগ। আর অউ ছয়জন ভাইও
আমার লেগ েগছলা। বােদ আমরা অউ অ-ইহুিদর বািড়ত হামাইলাম।
13 তাইন িকলা তান বািড়ত একজন িফিরস্তার দরশন পাইছলা ইতা
আমরাের হুনাইলা। হউ িফিরস্তায় েতা তানের কইছলা, সাইমন উরেফ
িপতরের আনার লািগ জাফা শহেরা মানুষ পাঠাও। 14 েহ তুমাের
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অউলা নিছয়ত করেবা, েযতা মািনয়া তুিম আর তুমার পিরবারর হকেল
নাজাত পাইবায়। 15 আর আিম বয়ান শুরু করার বােদ, পাক রুহ
পয়লা েযলা আমরার উপের আইছলা, এেক্কের অউলা তারার উপেরও
আইলা। 16 অউিগ আল-মসীর তািলম আমার মেনা অইেলা, তাইন
কইছলা, এিহয়ায় েতৗবার েগাছল করাইছইন পািনত, আর তুমরার
েগাছল অইেবা পাক রুেহ। 17 েত ভাই অকল, ইছা আল-মসীর উপের
ইমানআনায়আল্লায়আমরাের েযলা দান িদছইন, হউ একই দান েযবলা
তারােরও িদলা, েত আিম আরক জন েক, আল্লাের না করতাম?”
18 ইখান হুনার বােদ এহুিদয়ার ইমানদার অকেল আর কুনু আপিত্ত
না কিরয়া, আল্লার তািরফ করা ধরলা, তারা কইলা, “েত আল্লায় অ-
ইহুিদ অকলেরও গুনা থািক মন বদলাইয়া, িজেন্দিগ পাওয়ার েতৗিফক
িদছইন।”

আিন্তয়িখয়াত পয়লা ইছায়ী উপািধ
19 িস্তফানর মউতর ঘটনার বােদ েযতা ইমানদার অকল জুলুমর

লািগ িছতির েগছলা, তারা ৈফিনিকয়া, সাইপ্রাস আর আিন্তয়িখয়া
পযর্ন্ত িগয়া খািল ইহুিদ অকলর েগেছ আল্লার কালাম তবিলগ
করলা। 20 অইেল এরার মােজ কয়জন আছলা সাইপ্রাস দ্বীপ আর
কুিরিন এলাকার মানুষ, এরা আিন্তয়িখয়াত িগয়া ইউনািন অকলর
েগেছও হজরত ইছার খুশ-খবির তবিলগ করলা। 21আরআল্লায় তান
কুদরিত বেল তারাের সাইযয্ করলা, েতউ বউত মানুষ ইমান আিনয়া
তান মুিখ অইলা। 22 ই খবর েজরুজােলম জমাতর মুিমন অকলর
কােনা আইেলা, খবর হুিনয়া তারা বানর্াবাছের আিন্তয়িখয়াত পাঠাইলা।
23 তাইন হেনা েপৗিছয়া আিন্তয়িখয়াত আল্লার েমেহরবািন েদিখয়া খুব
খুিশ অইলা, আর মানষের আশা িদতা থাকলা, যােত তারা িদেল-জােন
মািলকর নােম ইমােন মজবুত রইন। 24 বানর্াবাছ একজন হক মানুষ,
তাইন পাক রুহ আর ইমােন কািমল আছলা। আর বউত মানুষ মািলকর
মুিখ িফিরয়া আইিছল। 25 বােদ বানর্াবাছ েশৗলর তালােশ তাষর্ টাউেনা
েগলা, 26 আর তানের পাইয়া আিন্তয়িখয়াত লইয়া আইলা। বানর্াবাছ
আর েশৗল পুরা এক বরছ হেনা জমাতর লেগ িমিলয়া বউত মানষের
তািলম িদলা। অউ আিন্তয়িখয়াতউ আল-মসীর উম্মত অকলের পয়লা
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ইছায়ী নােম ডাকা অইেলা। 27 অউ সময় কয়জন নবী েজরুজােলম
থািকআিন্তয়িখয়াতআইলা। 28এরার মােজআগাবুছ নামর এক নবীেয়
পাক রুহর জিরয়ায় খাড়া অইয়া কইলা, আস্তা দুিনয়াই জুিড়য়া এক
েবজুইতা িনদান েদখা িদেবা; বাদশা েকলাদুছর রাজত্বর কােলা ইখান
পুরা অইেলা। 29এরলািগ মুিমন অকেল িনয়ত করলা, এহুিদয়া িজলার
ইমানদার অকলর েখজমতর লািগ, তারা যারিযর েখমতা মািফক
সাইযয্ পাঠাইতা। 30 আর িনয়ত মািফক কামও তারা করলা, তারা
বানর্াবাছআর েশৗলরআতােন এহুিদয়ার জমাতর মুরিব্বঅকলর েগেছ
সাইযয্ পাঠাইলা।

12
হজরত ইয়াকুবের কাতল আর িপতরর খালাছ

1 িহ সময় রাজা েহেরােদ জমাতর কয়জন মানষের ধরাই আিনয়া
জুলুম করলা। 2 তাইন হান্নানর ভাই ইয়াকুবের তেলায়ার িদয়া
কািটিললা। 3এরলািগ ইহুিদ অকল খুিশ অইছইন েদিখয়া, তাইন খািমর
ছাড়া রুিটর ইদর অখেতা িপতরেরও আটক করলা। 4 আর তানের
েজেলা হারাইলা, েজেলাও পাহারা েদওয়ার লািগ চাইর জন কির,
চাইর দল িসপাইের হুকুম িদলা। েহেরাদর িনয়ত আিছল আজািদ ইদর
বােদ িপতরের মানষর ছামেন বার কির িবচার করবা। 5 িপতর েজল
খানাত বিন্দ রইলা, অইেল জমাতর মানেষ িপতরর লািগ িদেল-জােন
আল্লার দরবােরা েদায়া করাত রইলা।

6 িবচারর লািগ েযিদন িপতরের বাের আনাইতা, এর আগর রাইত
তাইন দুইজন িসপাইর মাজখােনা দুইেগছা েচইনিদ বান্দা হালেত ঘুেমা
আছলা, আর বাের িসপাই অকেল দুয়ােরা পাহারা িদরা। 7 অমন
সময় আখতাউ মাবুদর একজন িফিরস্তা হেনা আইয়া উবাইলা, আর
েজলর িভতর ফর অইেগল। িফিরস্তায় িপতরর গতেরা েঠলা িদয়া
তানের হজাগ কির কইলা, “জলিদ উেঠা!” েতউ িপতরর দুইও
আত থািক েচইন খুিলয়া পিড়েগল। 8 বােদ িফিরস্তায় তানের কইলা,
“তুমার কমেরা কাপড় িফেন্দা আর জুতা পাওত েদও।” তাইন অউলা
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করলা। িফিরস্তায় কইলা, “তুমার চাদ্দর গতেরা িদয়া আমার খের খের
আও।” 9 িপতর িফিরস্তার খের খের েজলখানা থািক বারই আইলা,
অইেল িফিরস্তায় েযতা করলা, ইতা েযন হাছাররউ অর, ইতা কুন্তাউ
িপতের বুজতা পারলা না, তাইন মেনা করলা ইতা কুনু দরশন েদখরা।
10 তারা পয়লা আর দুই নম্বর পারাদারর দলের পার অইয়া েযবলা
শহেরা হামাইবার লুয়ার েগইটর েগেছ আইলা, েগইট িনেজ িনেজউ
খুিলেগল। তারা বারইয়া এক গিল্লর েহশ গালাত আইয়া আিজলা, আর
অউ সময় িফিরস্তা িপতরর লগ থািক েগলািগ। 11 েতউ িপতরর হুশ
অইেলা আর তাইন কইলা, “অখন আিম হাছাররউ বুজলাম েযন,
মাবুেদ তান িফিরস্তাের পাঠাইয়া, েহেরাদর আত থািক আর ইহুিদ
অকলর বদ খাইশ থািক আমাের েহফাজত করছইন।” 12 তাইন মেন
মেন ইতা মািত মািত মিরয়মর বািড়র মুখা েগলা, ই মিরয়ম অইলা
হান্নান উরেফ মাকুর্ ছর মা। অেনা বউত মানুষ দলা অইয়া েদায়া করাত
আছলা। 13 িপতের েগইেটা ঠুকা মারার বােদ েরাদা নামর এক বািন্দ
েবিটেয় েগইট খুলাত আইেলা; 14 আর িপতরর গলার সুর হুিনয়া
খুিশেয় তাই েগইট না খুিলয়া েদৗিড়য়া িগয়া হকলর েগেছ কইেলা,
“িপতর আইয়া বাের েগইেটা উবাই রইছইন।” 15 তারা ইতা হুিনয়া
িহ েবিটের কইলা, “তুমার মাথা খারাপ অইেছ িন?” েবিটেয় তারার
লেগ িনয়ায় কিরয়া কইেলা, “না, হাছাউ িপতরর গলা হুনিছ!” েতউ
হকেল কইলা, “েত এইন মেন অয় িপতরর ছুরেত কুনু িফিরস্তা।”
16 ইবায় িপতের েগইেটা ঠুকািনত রইলা। অউ তারা খুিলয়া িপতরের
েদিখয়া তাইজু্জব অইেগলা। 17 িপতের আতিদ ইশারা িদলা তারাের
িনরাই অওয়ার লািগ, আর েজলখানা থািক মাবুেদ িকলা তানের বার
কির আনলা, অউতা হকলতা কইলা। বােদ তাইন কইলা, “ই খবরখান
তুমরা ইয়াকুব আর বািক ভাইয়াইন্তেরও জানাইও।” েহেশ তাইন অন
থািক বারইয়া আরক জাগাত েগলািগ। 18 রাইত পুয়ািনর বােদ িপতর
কুয়াই েগলা, ই মাত লইয়া িসপাই অকলর মােজ উলুস্থল পিড়েগল।
19 েহেরােদ তানের তুকাইয়া না পাওয়ায় পাহারাদার অকলের েজরা
করলা, আর তারাের জােন মারার হুকুম িদলা, বােদ েহেরাদ িনেজও
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এহুিদয়া ছািড়য়া কয়িদনর লািগ ৈকছিরয়াত েগলািগ।

রাজা েহেরাদর লান্নিত মউত
20 িহ সময় েহেরােদ েসার আর িসদনর মানষর উপের খুব গুছা

আছলা। অইেল রাজা েহেরাদর েদশ থািক তারার েদেশা খািনর ছামানা
আইেতা কির, িহনর হকল মানেষ একলেগ িমিলয়া েহেরাদর েগেছ
আইলা, তারা রাজার হুিতবার ঘরর েবলাস্তছ নামর এক বড় গুলামের
আত কিরয়া রাজার লেগ আেপাস করাত আইলা। 21 আর েহেরােদ
এক িদন িঠক কিরয়া, িহিদন তান রাজ েলবাছ িফিন্দয়া িসংহাসেনা
বইয়া তারার ছামেন ভাষন েদওয়াত আছলা। 22 তান কথা হুিনয়া তারা
িচল্লাইয়া কইলা, “ইতা েতা মানষর বুিল নায়, কুনু েদবতার বুিল!”
23 আর লেগ লেগ মাবুদর এক িফিরস্তায় তানের মারলা, কারন
েহেরােদ আল্লার ইজ্জত রাখলা না। েতউ িকরিমর খুরাক বিনয়া তান
দম বারইেলা।

24 অইেল আল্লার কালাম হকলবায় আেরা েবিশ িছতিরেলা, আর
বউত মানেষ ইমানআনলা। 25ইবায় বানর্াবাছআর েশৗলর তবিলগকাম
েশষ অওয়ায় তারা হান্নান উরেফ মাকুর্ ছের লেগ লইয়া েজরুজােলেমা
িফরত েগলা।

হজরত পাউলুছর পয়লা তবিলিগ সফর
(১৩:১-১৫:৩৫)

13
হজরত বানর্াবাছ আর েশৗলের পাঠািন

1আিন্তয়িখয়া জমােতা কয়জন নবী আর উস্তাদ আছলা, এরার নাম
বানর্াবাছ, ছামাউন উরেফ কালাভাই, কুিরিন শহরর লুিকয়াছ, রাজা
েহেরাদর খািতরর মানুষ মনেহম, আর েশৗল। 2 এরা েযবলা েরাজা
রািখয়া মাবুদর এবাদত করাত আছলা, অউ সময় পাক রুেহ এরাের
কইলা, “বানর্াবাছ আর েশৗলের আিম েয কামর লািগ পছন্দ করিছ,
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অউ কামর লািগ তারাের আলগ কির েদও।” 3 েতউ এরা েরাজা
রািখয়া, হউ দুইওজনর উপের আত থইয়া েদায়া কিরয়া িবদায় িদলা।

4 অউ লাখান কির পাক রুেহ বানর্াবাছ আর েশৗলের িসলুিকয়াত
পাঠাই িদলা, আর িহকান থািক জােজা কিরয়া তারা সাইপ্রাস দ্বীেপা
েগলা। 5 আর ছালািমছ িগয়া হারেল তারা ইহুিদ অকলর মিছদাইেন্তা
হামাইয়া আল্লার কালাম তবিলগ করলা। তারার কাম করার লািগ
হান্নান উরেফ মাকুর্ ছ তারার লেগ আছলা। 6 তারা আস্তা দ্বীপ ঘুিরয়া
হারেল পােফাছ টাউেনা আইলা, আর িহেনা বর-যীশু নামর এক
ইহুিদ যাদুিগরর লেগ েদখা অইেলা, েহ আিছল ভন্ড নবী। 7-8 তার
আরক নাম আিছল ইলুমা, মািন যাদুিগর। েহ অইেলা িহ েদশর হািকম
েসির্গয় পাউলুছর দুস্ত, অইেল িহ হািকম আছলা একজন আখলদার
মানুষ, তাইন আল্লার কালাম হুনার লািগ বানর্াবাছ আর েশৗলের খবরিদ
আনাইলা। ইলুমায় হািকমের ইমান আনেত িদেতা না কির বানর্াবাছ আর
েশৗলের বাধা িদেলা। 9আর েশৗল, েযনের পাউলুছ কইয়াও ডাকইন,
তাইন পাক রুেহ কািমল অইয়া ইলুমার বায় িধয়ান ধির চাইয়া কইলা,
10 “ও ইবিলছর বাইচ্চা, হকল মুিমিন কামর দুশমন, েতার িভতের
হকল লাখান ছল-চতুিরআর নাফরমািনেয় ভরা, তুই মাবুদর ছিহ পথের
েতড়া করার িফিকর বাদ িদেত নায় িন? 11 হুন, মাবুদর আত েতার
িবরুেদ্ধ লাগেছ। তুই আন্দা অইিযেব, আর কয়িদন সুরুজ েদখেত
নায়।” লেগ লেগউ খুয়া আর আন্দাইের তাের গুিরিলেলা, আর েহ
আত বাড়াইয়া ডাইেন-বাউেয় েকউরের তুকাইেলা, তাের আেতা ধিরয়া
েনওয়ার লািগ। 12 ইতা েদিখয়া িহ হািকেম মািলকর িবষেয় েয তািলম
পাইলা, এেত তাইন তাইজু্জব অইয়া ইমান আনলা।

িপিষিদয়া েদেশা তবিলগ
13 বােদ হজরত পাউলুছ আর তান লগর হকেল পােফাছ ছািড়য়া

জােজা কির পামফুিলয়া েদশর পগর্া শহেরা েপৗছলা। আর হান্নান
উরেফ মাকুর্ েছ তারাের থইয়া েজরুজােলেমা িফরত েগলািগ। 14 বােদ
তারা পগর্া থািক আগুয়াইয়া িপিষিদয়া েদশর আিন্তয়িখয়া শহেরা
েপৗছলা আর জুম্মাবাের ইহুিদর মিছেদা হামাইয়া বইলা। 15 মুছার
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শিরয়ত আর নবী অকলর িকতাব থািক িতলাওত করা েশষ অইেল,
মজিলছর েনতা অকেল তারাের কইলা, “ও ভাইছাব অকল, মানষের
নিছয়তর লািগ কুন্তা বয়ান করার িখয়াল অইেল, করউক্কা।” 16 অউ
পাউলুেছ উবাইয়া আতিদ ইশারা কির কইলা,

“ও বিন ইসরাইল অকল, আর আল্লাের ডরাওরা অ-ইহুিদ অকল
আপনারা হুনউক্কা। 17 অউ ইসরাইল জািতর আল্লায় আমরার বাফ-
দাদা অকলের পছন্দ করছলা, েযবলা তারা িমসর েদেশা মুছািফিরত
আছলা, অউ সময় তারাের মহান করিছলা, আর তান মহা কুদরেত
তারাের িহকান থািক বার কির আনিছলা। 18 অনুমান চািল্লশ বরছ
ধির তাইন মরুভুিমর মােজ হুরুতার মা-বাফর লাখান তারার েবয়াদিব
ছবর করছলা। 19 বােদ তাইন েকনান েদশর সাতটা জািতের িবনাশ
কিরয়া, তান িনজর বন্দা অকলের হউ েদশাইন্তর মািলকানা দান করলা।
অউ লাখান অনুমান চাইরেশা পইঞ্চাশ বরছ গুজির েগল। 20 েহেশ
শামুেয়ল নবীর আমল পযর্ন্ত আল্লায় কয়জন আিমর েবিজছলা।
21অইেল মানেষ একজন বাদশা চাইেলা। েতউ আল্লায় চািল্লশ বছরর
লািগ িবন-ইয়ািমন বংশর কীশর পুয়া তালুতের বাদশা বানাইলা।
22 বােদ আল্লায় তালুতের হরাইয়া হজরত দাউদের তারার বাদশা
বানাইলা। তাইন দাউদর েবয়াপাের কইলা, �আিম ইয়াছর পুয়া দাউদের
পাইিছ, েহ আমার মনর মত মানুষ। আমার হকল মির্জ আমল করব।�
23 আল্লায় তান ওয়াদা মািফক অউ মানষর ওয়ািরশ থািক একজন
তরােনআলা, মািন হজরত ইছাের বিন ইসরাইল অকলর েগেছ আিজর
করিছলা; 24 অউ ইছা আওয়ার আেগ হক্কল বিন ইসরাইলর েগেছ
হজরত এিহয়ায় তবিলগ করিছলা, �গুনা থািক িদল িফরাইয়া হাির
মানেষ েতৗবার েগাছল করা দরকার।� 25 আর এিহয়ায় তান তবিলগ
কামর আেখর কােলা কইলা, �তুমরা িকতা মেনা কেরা, আিম েক?
আিম েতা িহ ওয়াদা করা আল-মসী নায়; তাইন আমার বােদ তশিরফ
আনরা। তান পাওর জুতার িফতা খুলার লাখও আিম নায়।�

26 “েত ও ভাইয়াইন, ইব্রািহমর ওয়ািরশ অকল, আর আল্লাের
ডরাওরা অ-ইহুিদ অকল, আমরা হক্কলর েগেছউ নাজাতর ই কালাম
নািজল অইেছ। 27 েজরুজােলমর মানেষ আর তারার েনতা অকেল
ইছাের না িচনায়, আর পরেতক জুম্মাবাের নবী অকলর েয বয়ান
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িতলাওত অয় এওতা না বুজায়, তারা ইছাের দুিষ সাইবেস্তা কিরয়া
হউ কথা অকল পুরা করলা। 28 আর জােন মারার লাখ কুনু দুষ না
পাইেলও তারা হািকম িপলাতর েগেছ দািব জানাইলা, তানের জােন
মারার লািগ। 29 তান িবষেয় আছমািন িকতাব অকেলা েযতা েলখা
আিছল, ইতা হকলতা পুরা অওয়ার বােদ তারা তানের গােছা লটকাইল
হালত থািক, মািন সিলব থািক লামাইয়া দাফন করেলা। 30 অইেল
আল্লায় তানের মুদর্ া থািক িজন্দা কির তুললা। 31 আর গািলল থািক
েযরা তান লেগ েজরুজােলেমা আইছলা, তারার েগেছ তাইন বউত
িদন ধির েদখা িদলা; এরাউ অখন আমরার েগেছ তান েবয়াপাের
সািক্ষ িদরা। 32 আর আমরার বাফ-দাদা অকলর েগেছ আল্লায় েযতা
ওয়াদা করিছলা, আমরা আপনাইন্তর েগেছ হউ খুশ-খবির জানাইরাম,
33আল্লায় ইছাের মুদর্ া থািক িজন্দা কিরয়া তারার ওয়ািরশ অকল, মািন
আমরার েগেছ তান ওয়াদা পুরা করছইন, আর ই েবয়াপাের জবুর
িকতাবর দুছরা রুকুত অউলা েলখা আেছ:

তুিম আমার পুত,
আইজ থািক আিম অইলাম
তুমার গাইিব বাফ।

34আল্লায় েযন তানের মুদর্ া থািক িজন্দা করছইন, আর তাইন েযন কুনু
িদনও ক্ষয় অইতা নায়, ই েবয়াপাের আল্লায় কইছইন:
আিম দাউদর েগেছ েয পাক ওয়াদা অকল করিছ,

ইতা আিম তুমরাের দান করমু।

35 তাইন জবুর শিরফর আরক আয়ােতা কইছইন:
তুিম িনজর পাক বন্দাের ক্ষয় অইেত িদতায় নায়।
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36 দাউদ েতা িহ আমলর মানষর মােজআল্লার িখয়াল-খুিশ পুরা করার
বােদ ইেন্তকাল করলা, আর তান ময়-মুরিব্ব অকলর েগেছ তানের
দাফন করার বােদ ক্ষয় অইেগলা, 37অইেল আল্লায় েযনের মুদর্ া থািক
িজন্দা করছইন, এইন েতা ক্ষয় অইছইন না। 38 এরলািগ আমার ভাই
অকল,আপনারাওজািনয়া রাখউক্কা,অউ ইছার মাজিদয়াউ গুনা থািক
মািফ পাওয়ার কথা আপনাইন্তর েগেছ তবিলগ করা অর। 39আপনারা
মুছার শিরয়তর উিছলায় গুনার সাজা থািক েরহাই পাইছইন না, অইেল
েযকুনু জেন ইছার উপের ইমান আনেল, তান উিছলায় েহ গুনার সাজা
থািক েরহাই পায়। 40 এরলািগ আপনারাও হুিশয়ার অউক্কা, যােত নবী
অকলর িকতােবা েযতা বয়ান করা অইেছ, ইতা যানু আপনাইন্তর উপের
না ঘেট:

41 তুমরা েযরা আল্লাের লইয়া ঠাট্টা কেরা,
তুমরা িখয়াল কেরা,
তুমরা চমকাইয়া উেঠা আর িবনাশ অও;

কারন তুমরার আমেলাউ আিম অউলা এক কাম করমু,
েয কামর কথা েকউ তুমরার েগেছ কইেলও,
তুমরা কুনুমেন্তউ িবশ্বাস করতায় নায়।”

42 পাউলুছ আর বানর্াবাছ মিছদ থািক যাওয়ার বালা মানেষ তারাের
িমনত কির কইলা, বাদর জুম্মাবােরও তারা ই েবয়াপাের আেরা বয়ান
করার লািগ। 43 মিছদ থািক মানুষ অকল বারইয়া যাওয়ার বােদ, বউত
ইহুিদ আর ইহুিদ ধমর্ মানরা পেরজগার অকেল পাউলুছআর বানর্াবাছর
খের খের েগলা। এরা পাউলুছ আর বানর্াবাছর লেগ বাতিচত করলা,
তারা এরাের উত্ সাহ িদলা, এরা আল্লার রহমতর উপের কাইম রইতা
কির।

44 বাদর জুম্মাবাের টাউনর মানুষ দেল দেল আল্লার কালাম হুনার
লািগ আইলা। 45 অইেল অেতা মানষর িভড় েদিখয়া ইহুিদ অকেল
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ইংসায় ভির েগলা, আর পাউলুেছ েযতা বয়ান করলা তারা এর িনন্দা
গাইয়া তান িবরুিধতা করলা। 46 েতউ পাউলুছ আর বানর্াবােছ সাওস
কিরয়া জুয়াপ িদলা, “আল্লার কালাম পয়লাআপনাইন্তর েগেছ তবিলগ
করা দরকার আিছল; অইেল আপনারা েযবলা ইতা েঠিলয়া হরাই
িদরা, আর আেখির িজেন্দিগ কামাই করা দরকার মেনা কররা না, েত
আমরাও অ-ইহুিদ অকলর বায় নজর িফরাইল্লাম। 47 কারন মাবুেদ
আমরাের অউলা হুকুম করছইন,

আিম তুমাের অ-ইহুিদ অকলর েগেছ
নুর িহসােব েবিজিছ,

যােত তুিম দুিনয়ার েহশ সীমানা পযর্ন্ত
নাজাতর উিছলা অও।”

48অ-ইহুিদ অকেল ইতা হুিনয়া খুিশ অইলা আর মািলকর কালামর
তািরফ করলা; আর যেতা মানষের আল্লায় আেখির িজেন্দিগ হািছলর
লািগ পছন্দ কির রাখিছলা, তারা ইমান আনলা। 49 মািলকর কালাম
িহ েদশর হকল জাগাত েপৗিছ েগল। 50 অইেল ইহুিদ অকেল তারার
পেরজগার খান্দািন েবিটন্তের আর টাউনর বড় বড় মুরিব্ব অকলের
উছকাইয়া িদেলা তারা পাউলুছ আর বানর্াবাছর উপের জুলুম করাইয়া,
তারার সীমানা থািক েখদাইয়া বার কির িদেলা। 51 েতউ পাউলুছ আর
বানর্াবােছ িহ মানষর িবরুেদ্ধ তারার পাওর ধুইল ঝািড়য়া ফালাইয়া
ইকিনয়া টাউেনা েগলািগ। 52 আর িহনর উম্মত অকল খুিশেয় আর
পাক রুেহ পুরাপুর কািমল অইলা।

14
ইকিনয়া টাউেনা তবিলগ



সাহািব নামা 14:1 xlv সাহািব নামা 14:14

1 ইকিনয়া টাউেনা আইয়াও অউ লাখান পাউলুছ আর বানর্াবাছ
ইহুিদর মিছেদা িগয়া হামাইলা, হামাইয়া তারা অমন লাখান তবিলগ
করলা, ইতা হুিনয়া বউত ইহুিদ আর অ-ইহুিদ অকেল ইমান আনলা।
2 অইেল েযতা ইহুিদেয় ইমান আনলা না, তারা অ-ইহুিদ অকলের
উছকাই িদয়া, মুিমন অকলর বায় িবগড়াইলা। 3 পাউলুছ আর বানর্াবাছ
িহ টাউেনা বউত িদন রইলা, তারা সাওস কিরয়া মািলকর েবয়াপাের
তবিলগ করলা। আর মািলেকও তান রহমতর কালামর পেক্ষ পাউলুছ
আর বানর্াবাছর মাজিদ, বউত েমােজজা আর েকরামিত অকল জাইর
করাইলা। 4 বােদ আস্তা টাউনর মানুষ দুই দল অইেগল, এক দল ইহুিদ
অকলর পেক্ষ, আরক দল সাহািব অকলর পেক্ষ। 5অইেল ইহুিদ আর
অ-ইহুিদ িকছু মানেষ তারার েনতা অকলর লেগ িমিলয়া, বানর্াবাছ আর
পাউলুছের মাইর-ধইর আর পাথর মারার ফিন্দ করলা। 6পাউলুছ আর
বানর্াবােছ ইতা েটর পাইয়া লুকায়িনয়া েদশর লুশ্রা আর দবীর্ শহেরা,
আর এর কান্দা-কাছাত বািগয়া রইলা; 7তারা হেনা ইিঞ্জলর খুশ-খবির
তবিলগ করলা।

8 লুশ্রা টাউেনা একজন মানুষ বওয়াত থাকেতা, তার পাওত কুনু বল
আিছল না, েহ মা�র েপট থািকউ েলংড়া, কুনু িদনও আটেতা পারেছ
না। 9 েহ পাউলুছর বয়ান হুনাত আিছল; পাউলুেছ তার বায় িধয়ান কির
চাইলা, আর ভালা অওয়ার লািগ তার ইমান আেছ বুিজয়া, 10 তাের
জুের ডাকিদ কইলা, “তুমার পাওত ভরিদ িসদা অইয়া উবাও!” েতউ
লেগ লেগউ মানুষগু ফালিদ উিঠয়া আটেতা লাগল। 11 পাউলুছর ই
েকরামিত েদিখয়া মানেষ লুকায়িনয়া ভাষায় িচল্লাইয়া কইেলা, “েদবতা
অকেল মানষর ছুরত ধিরয়াআমরার েগেছ লািময়াআইছইন!” 12আর
মানেষ বানর্াবাছর নাম িদেলা �িজউছ েদব� আর পাউলুছ বড় বয়ান
কররা গিতেক, তান নাম িদেলা �হাির্মছ েদব�। 13 শহরর বাইরা মুল
েগইটর কান্দাত িজউছ েদবতার মিন্দরর বাবন ঠাকুের িবছাল আর
মালা লইয়া আইেলা, কারন িহ ঠাকুের আর হক্কল মানেষ পাউলুছ আর
বানর্াবাছর িনয়েত পশু বিল িদেতা চাইেলা। 14অইেল সাহািব বানর্াবাছ
আর পাউলুেছ ইতা হুিনয়া েব-করার বিনয়া যারিযর িফন্নর কাপড়
িছিড়য়া েদৗিড়য়া মানষর েগেছ েগলা, আর জুের িচল্লাইয়া কইলা,
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15 “ও ছাব অকল, আপনারা েকেন ইতা কররা? আমরা েতা খািল
আপনাইন্তর লাখানউ দুিখ-সুিখ মানুষ, আমরা আপনাইন্তর েগেছ অউ
খুশ-খবির তবিলগ কররাম, যােত ই অসার হকলতা বাদ িদয়া িজন্দা
আল্লার বায় িফরইন, েযইন আছমান-জিমন, দিরয়া আর এরমােজ
যততা আেছ হক্কলতা পয়দা করছইন। 16আগরআমলর হকলজািতের
তাইন যারিযর ইচ্ছামেতা পেথ চলেত িদছইন; 17 তা-ও তাইন হােমশা
িনজের জাইর করছইন, তাইন আছমান থািক েমঘ িদয়া, সময় মত
ফসল দান কিরয়া তান েমেহরবািন েদখাইছইন, আপনাইন্তর েপট ভরা
খািন আর িদলর আরাম যুগাইছইন।” 18 ই মাত অকল মাতার বােদও
বউত কষ্ট কিরয়া এরার পশু বিল েদওয়া বন্দ করাইলা।

নানান টাউেনা তবিলগ
19 বােদ আিন্তয়িখয়া আর ইকিনয়া থািক কয়জন ইহুিদ আইয়া,

পাউলুছর িবরুেদ্ধ মানষের উছকাইয়া িদয়া তানের পাথর মারেলা,
আর তাইন মির েগছইন মেন কিরয়া, টাউনর বাের েছছরাইয়া লইয়া
েগেলা। 20অইেল মুিমন অকল তান চাইেরাবায় একলেগ দলা অওয়ার
বােদ, তাইন উিঠয়া টাউেনা িফিরয়া েগলা। বাদর িদন তাইন বানর্াবাছর
লেগ অইয়া দবীর্ শহেরা েগলািগ। 21 দবীর্ত িগয়া হারেল হেনা খুশ-
খবির তবিলগ কিরয়া পাউলুছ আর বানর্াবােছ বউত মানষের ইমানদার
বানাইলা, বােদ তারা লুশ্রা, ইকিনয়া আর আিন্তয়িখয়াত িফরত েগলা;
22 হেনা িগয়া তারা মুিমন অকলর ইমািন বল বাড়াইয়া তারাের ইমােন
মজবুত রওয়ার লািগ তািগদ িদলা, তারা কইলা, বউত দুখ-তকিলফর
পথ পার অইয়া আমরা আল্লার বাদশাইত হামািন লাগেবা। 23 তারা
জমাতের চালািনর লািগ পরেতক জমাতর মুরিব্ব-কিমিট বানাইলা।
আর েয মািলকর উপের তারা ইমান আনছইন, এন নােম েরাজা রািখয়া
েদায়া কিরয়া অউ ইছার আেতা এরাের সিপয়া িদলা। 24 বােদ পাউলুছ
আর বানর্াবােছ িপিষিদয়া েদশর িভতেরিদ পামফুিলয়া েদেশা েগলা।
25 তারা পগর্া শহেরা আল্লার কালাম তবিলগ কিরয়া আেন্তািলয়া জাজ
ঘােটা েগলা; 26আেন্তািলয়া থািক জােজা উিঠয়া আিন্তয়িখয়াত িফরত
আইলা। তারা ই সফেরা েযতা কাম অকল ইঞ্জাম করিছলা, ই কামর
লািগ তারাের অউ আিন্তয়িখয়া থািকউ আল্লার রহমতর েহফাজেতা
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সিপ েদওয়া অইিছল। 27 আিন্তয়িখয়াত েপৗিছয়া জমাতর হকলের
এখােনা দলা করলা, আর আল্লায় তারার ই টাউেনা তারার লেগ
রইয়া েযতা েযতা কাম অকল করছইন, আর তাইন িকলা অ-ইহুিদ
অকলর মােজ ইমানআনার দুয়ার খুিলয়া িদছইন, ই হক্কলতা জানাইলা।
28 েহেশ তারা মুিমন অকলর লেগ িহকােনা বউত িদন রইলা।

15
েজরুজােলম ৈবঠকর ফয়ছালা

1এহুিদয়া থািক কয়জন মানুষ আিন্তয়িখয়াত আইলা আর ইমানদার
অকলের অউ তািলম িহকািনত লাগলা, “মুছার শিরয়ত মািফক তুমরার
মছলমািন করাইল না অইেল, কুনুমেন্তউ গুনা থািক নাজাত পাইতায়
নায়।” 2 ইতা লইয়া হজরত পাউলুছ আর বানর্াবাছর লেগ অউ মানুষ
অকলর খুব কথা কাটাকািট অইেলা। বােদ িঠক অইেলা, পাউলুছ আর
বানর্াবাছআিন্তয়িখয়ার কয়জন ইমানদারের লেগ লইয়া েজরুজােলেমা
যাইবা, িগয়া তারা সাহািব আর জমাতর মুরিব্ব অকলর লেগ ই িবষেয়
বাতিচত করবা। 3 আিন্তয়িখয়ার জমােত তারার যাওয়ার বেন্দাবস্ত
কির িদলা, ৈফিনিকয়া আর শমিরয়া এলাকার িভতেরিদ যাইেত যাইেত
পাউলুছ আর বানর্াবােছ মানষের জানাইলা অ-ইহুিদ অকল িকলা
আল্লার বায় িফেরর, ইতা হুিনয়া তারা খুব খুিশ অইলা। 4 পাউলুছ আর
বানর্াবাছ েজরুজােলেমা আইয়া েপৗছার বােদ জমাতর মানেষ, সাহািব
আর মুরিব্ব অকেলও তারাের মায়ার নজের কবুল করলা। আর তারার
উিছলায় আল্লায় েযতা কাম করছইন, ইতা হকলর েগেছ জানাইলা।
5 অউ সময় ফিরিশ দলর কয়জন ইমানদাের উবাইয়া কইলা, “অ-
ইহুিদ অকলর মছলমািন করািন জরুর, আর তারা যানু হজরত মুছার
শিরয়তও আমল কের, এরলািগ তারাের হুকুম েদওয়া অউক।”

6 েতউ ই িবষয়র ফয়ছালা করার লািগ সাহািব অকল আর জমাতর
মুরিব্ব অকল এক জাগাত দলা অইলা। 7 বউত বাতিচতর বােদ হজরত
িপতের উবাইয়া কইলা, “ভাইয়াইন অকল, আপনারা েতা জানইন,
বউত িদন আেগ আপনাইন্তর মাজ থািকউ আল্লায় আমাের পছন্দ
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কির িনছইন, যােত অ-ইহুিদ অকেলও আমার মুখ থািক খুশ-খবির
হুিনয়া ইমান আনইন। 8 আল্লায় েতা হকলর িদলর খবর জানইন, েত
তাইনআমরাের েযলাখান পাক রুহ দান করছইন,অ-ইহুিদ অকলেরও
অউলা পাক রুহ দান কিরয়া েদখাইছইন, তারাও নাজাত হািছল করেছ।
9 তাইন আমরার আর তারার মােজ আলাদা কুন্তা রাখছইন না, কারন
তারা ইমান আনছইন কির, তারার িদলও ছাফ কিরিলছইন। 10 েত
আমরার বাফ-দাদা অকেল বা আমরাও েয ভার বইতাম পারিছ না,
িহ ভার অ-ইহুিদ উম্মত অকলর কােন্দা তুিলয়া িদয়া, েকেন আপনারা
আল্লা পাকের পিরক্ষা কররা? 11আমরা েতা মেনা কির, হজরত ইছার
েমেহরবািনেয় আমরা েযলা গুনা থািক মািফ পাইিছ, তারাও অউলা
মািফ পাইছইন।”

12 েতউ হক্কল িনরাই অইেগলা; পাউলুছ আর বানর্াবাছর জিরয়ায়
আল্লায় অ-ইহুিদর মােজ েযতা েমােজজা আর েকরামিত কাম অকল
করাইছইন, তারার মুখ থািক অতা হুনলা। 13তারার বয়ান েশষ অওয়ার
বােদ ইয়াকুেব কইলা, “ভাইছাব অকল, হুনউক্কা, 14 আল্লায় তান
িনজর বন্দা অওয়ার লািগ অ-ইহুিদ অকল থািক একদল মানষের
পছন্দ কির িনয়া েদখাইছইন, অ-ইহুিদ অকলর বায়ও তান িখয়াল
আেছ, আর অউ কথাউ সাইমন-িপতের অখন বয়ান করছইন। 15 ই
বয়ানর লেগ নবী অকলর কালামরও িমল আেছ; েযলা েলখা আেছ,

16 এরবােদ আিম আইয়া দাউদর পিড় যাওয়া ঘর
িহরবার িতয়ার করমু,

েযতা িবনাশ অইেগেছ ইতা িহরবার গািথমু,
িহরবার নয়া কিরয়া বানাইমু,

17 যােত বািক হকল মানেষ মাবুদর তালাশ করইন,
আর যেতা অ-ইহুিদর নাম

আমার বন্দার খাতাত েলখা আেছ,
তারাও তালাশ করইন।

মাবুেদউ অউ কালাম কইরা,
18 ইতা বউত িদন আগ থািকউ
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তান মালুম আিছল।”

19 ইয়াকুেব আেরা কইলা, “েত আমার ফয়ছালা অইেলা, অ-ইহুিদ
থািক েযরা আল্লার পিথ অর, তারাের আমরা কুনু দুখ িদতাম নায়।
20 তারার েগেছ খািল অউ হুকুমখান েলিখয়া জানাই েদই, তারা যানু
েদবতার নামর হক্কল কাম থািক, িজনার কাম থািক, আর গলা িটিপয়া
মারা জানদারর েগাস্ত খাওয়া আর লউ খাওয়া থািক দুরই রইন। 21 ই
হুকুম অকল তারাের জানািনখান ভালা, কারন মুছায় েযতা তািলম
িদছইন, ইতা বউত জমানা থািক পরেতক টাউেনা মানেষ তবিলগ
কররা, আর তাইন েযতা েলিখয়া থইয়া েগছইন, ইতা েতা পরেতক
জুম্মাবাের মিছদাইেন্তা িতলাওত করা অর।”

22 েতউ সাহািব অকল, জমাতর মুরিব্ব অকল, আরজমাতর হকল
আম মানেষ একমত অইলা, তারার িনজর মাজ থািক কয়জনের পছন্দ
কিরয়া পাউলুছ আর বানর্াবাছর লেগ আিন্তয়িখয়াত পাঠাই িদবা। অউ
তারা িসলাছ আর এহুদা উরেফ বাশর্াব্বা নামর অউ দুই মুরিব্বের পছন্দ
করলা। 23 তারার আেতা অউ িচিঠ েলিখয়া পাঠাইলা: “আিন্তয়িখয়া,
িসিরয়া আর িকিলিকয়ার অ-ইহুিদ মুিমন ভাইয়াইন্তর েগেছ, সাহািব
অকেল, জমাতর মুরিব্ব অকেল, আর মুিমন অকেল ই ছালাম
জানাইরাম। 24আমরা হুনলাম েযন, আমরার মাজ থািক কয়জন মানুষ
িগয়া তারার জবানিদ আপনারাের অিস্থর বানাইয়া েপেরশািন করার;
অইেল আমরা েতা তারাের ইলা কামর কুনু হুকুম িদিছ না। 25 এরলািগ
আমরা হকেল একমত অইয়া কয়জনের পছন্দ কিরয়া, আমরার মায়ার
মানুষ বানর্াবাছ আর পাউলুছর লেগ কির তারাের আপনাইন্তর েগেছ
পাঠাইলাম, 26 বানর্াবাছ আর পাউলুছ েতা আমরার হজরত ইছা আল-
মসীর নামর লািগ মরার জুকা অইেগছলা। 27 আমরা এহুদা আর
িসলাছেরও পাঠাইলাম, তারা ইতা মুেখ মুেখও জানাইবা। 28 পাক রুহ
আর আমরা িমিলয়া অটাউ ভালা মেনা করলাম েযন, অউ জরুির
তািলম অকল ছাড়া আর কুনু ভার আপনাইন্তর উপের না গছাই। 29 েত
আপনারা েদবতার নামর মানা কুনু খািন, লউ, আর গলা িটিপয়া মারা
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জানদারর েগাস্ত খাইবা না, আর িজনার কাম থািক দুরই রইবা; ইতা
থািক েহফাজত রইেল আপনাইন্তর ভালাই অইেবা। ইিত, আছছালামু
আলাইকুম।”

30 বােদ তারা িবদায় লইয়া আিন্তয়িখয়াত আইলা, িহেনা তারা
জমাতর মানষের এখােনা দলা কির িচিঠখান সমজাই িদলা। 31 মানেষ
িচিঠখান পিড়য়া ই শািন্তর নিছয়ত হুিনয়া খুিশ অইলা। 32 এহুদা আর
িসলাছ, এরা দুইওজন নবী আছলা, এরা িহনর মুিমন অকলের বউত
লাখান ওয়াজ-নিছয়ত কিরয়া উত্ সাহ িদলা আর তারার ইমািন বল
মজবুত করলা। 33-34 হেনা বাক্কা কয়িদন রওয়ার বােদ, েযরা তারাের
পাঠাইছলা এরার েগেছ িহরবার িফরত আইতা কির, আিন্তয়িখয়ার
মুিমন অকলের ছালাম জানাইয়া িবদায় লইলা। 35 অইেল পাউলুছ
আর বানর্াবাছ আিন্তয়িখয়াত রইেগলা, তারা িহেনা আেরা বউতর লেগ
মািলকর কালামর তািলম আর খুশ-খবির তবিলগ করাত রইলা।

হজরত পাউলুছর দুয়ারা তবিলিগ সফর
(১৫:৩৬-১৮:২৩)

পাউলুছ আর বানর্াবাছর অিমল
36 কয়িদন বােদ পাউলুেছ বানর্াবাছের কইলা, “আমরা েযতা

জাগাইেন্তা আেগ মািলকর কালাম তবিলগ করছলাম, আও, হউ
জাগাইেন্তা িহরবার িগয়া েদখা কির। েদিখয়া আই ভাইয়াইন্তর হাল-
হিককত িকতা।” 37 েতউ বানর্াবাছর িখয়াল অইেলা, হান্নান উরেফ
মাকুর্ ছের লেগ লইয়া যাইতা; 38অইেল পাউলুেছ এনের লেগ েনওয়া
ভালা মেনা করলা না, কারন মাকুর্ েছ আেগ পামফুিলয়াত তারাের
ফালাইয়া েগছলািগ, তারার লেগ কাম করা বাদ িদলাইছলা। 39এরলািগ
পাউলুছ আর বানর্াবাছর মােজ মতর অিমল অইেগল এরদায় তারা
যারিযর পেথ আলগ অইেগলা। বানর্াবােছ মাকুর্ ছের লইয়া জােজা কির
সাইপ্রাস দ্বীেপা েগলা; 40 আর পাউলুেছ িসলাছের পছন্দ কিরয়া,
আিন্তয়িখয়ার মুিমন অকলর জিরয়ায় মাবুদর রহমতর আেতা সপা
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অইয়া রওয়ানা িদলা। 41 তাইন িসিরয়া আর িকিলিকয়ার মােজিদ
রওয়ানা কিরয়া পেথ পেথ জমাত অকলের আেরা মজবুত করলা।

16
দবীর্ আর লুশ্রা টাউেনা হজরত পাউলুছ

1 হজরত পাউলুছ পয়লা দবীর্ আর বােদ লুশ্রা টাউেনা িগয়া আিজলা।
লুশ্রাত িতমিথ নােম একজন উম্মত আছলা, তান মা ইমানদার, মা েতা
ইহুিদ জাতর,অইেল বাফ ইউনািন জাতর। 2 লুশ্রা আর ইকিনয়া টাউনর
হকল ইমানদাের িতমিথর বউত তািরফ করতা। 3 পাউলুেছ িতমিথের
লেগ িনতা কির িখয়াল করলা; তাইন িতমিথের মছলমািন করাইলা,
কারন িহ জাগাইন্তর ইহুিদ অকেল জানতা িতমিথর বাফ অইলা ইউনািন
জাতর মানুষ। 4 েজরুজােলম জমাতর সাহািব আর মুরিব্ব অকেল
েযতা হুকুম িদছলা, তারা টাউেন টাউেন সফর কির কির ইতা মুিমন
অকলর আেতা সমজাইলা আর মানার তািগদ িদলা। 5অউলা জমাতর
মুিমন অকলর ইমান মজবুত অইেলা, আর িদেন িদেন তারার পিরমান
আেরা বািড়েলা।

মািকদিনয়াত হজরত পাউলুছ
6 পাক রুেহ হজরত পাউলুছ আর তান লগর হকলের আিছয়া

েদেশা কালাম তবিলগ করেত মানা করলা, েতউ তারা ফরুিগয়া আর
গালািতয়া েদশর িভতেরিদ পারইয়া েগলা। 7 িগয়া মুিশয়ার সীমানাত
আইয়া হারেল িবথুিনয়া েদেশা যাইতা চাইলা, অইেল ইছার রুেহ
তারাের িহকােনা যাইেত িদলা না, 8এরদায় তারা মুিশয়া েদশ ফালাইয়া
তেরায়াছ টাউেনা েগলািগ। 9 রাইতর বালা পাউলুেছ গাইিব এক দরশন
পাইলা; তাইন েদখলা, মািকদিনয়া েদশর এক েবটায় উবাইয়া তানের
িমনত কির কইরা, “মািকদিনয়াত পারইয়া আইয়া আমরাের সাইযয্
করউক্কা।” 10 তাইন ই আলামত েদখার বােদউ আমরা মািকদিনয়াত
যাওয়ার লািগ িতয়ার অইলাম, আমরা বুজলাম, মািকদিনয়ার মানষর
েগেছ খুশ-খবির তবিলগ করার লািগ আল্লায় আমরাের পাঠাইরা।
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11অউআমরা তেরায়াছ ছািড়য়া জােজা কির সুজা সামথ্রাকী দ্বীেপা
েগলাম, িহন থািক বাদর িদন িনয়াপিল টাউেনা িগয়া আিজলাম।
12 িনয়াপিল থািক আমরা িফিলিপ টাউেনা েগলাম। ইটা অইেলা
মািকদিনয়ার হকল থািক বড় টাউন, ইেনা েরামান রাজার মানুষ বসত
করতা। আমরা কয়িদন অেনা রইলাম। 13 এক জুম্মাবাের আমরা
টাউনর বাইরা গাংগর পােরা েগলাম, মেনা করলাম, িহকােনা ইহুিদ
ধমর্র েদায়া করার কুনু জাগা আেছ। িহেনা িগয়া আমরা েবিটন্তর
এক দল েদিখয়া তারার লেগ মােতা বইলাম। 14 আর এরার মােজ
থুয়ািতরা টাউনর লুিদয়া নামর অ-ইহুিদ আল্লারাইয়া এক েবিট মানুষ
আছলা, এইন বাইংগিন রংগর খান্দািন কাপড়র কারবার করতা। তাইন
আমরার বয়ান হুনাত আছলা, আর মাবুেদ তান িদলর দুয়ার খুিলয়া
িদলাইলা, যােত তাইন পাউলুছর বয়ান িদল িদয়া হুনইন। 15 তাইন
আর তান ঘরর হকেল েতৗবার েগাছল কিরয়া হারেল তাইন িমনত
কির কইলা, “আপনারা যুিদ আমাের মািলকর উপের ইমানদার মেনা
করইন, েত আমার বািড় খােনা আইয়া রউক্কা।” কইয়া তাইন জুের
জািতয়া আমরাের তান বািড়ত িনলািগ।

েজল খানাত আটক আর গাইিব খালাছ পাওয়া
16 একিদন আমরা েযবলা হউ েদায়া করার জাগাত যাওয়াত

আছলাম, অউ সময় িজন্নাত সাধিক এক বািন্দ েবিটআখতাউআমরার
ছামেন আইেলা। তাই ভাইগয্ গিনয়া তাইর িগরস্ত অকলের বউত লাভ
করাইেতা। 17 তাই আমরার খের খের আইয়া িচল্লাইয়া কইেলা, “ই
মানুষ গুইন উপরআলার েসবক, এরা তুমরাের তরািনর পথ েদখাই
িদরা।” 18 তাই বউত িদন ধির ইতা করিছল, একিদন পাউলুেছ িবরক্ত
অইয়া তাইর বায় মুখ িফরাইয়া হউ িজনের কইলা, “আিম ইছা আল-
মসীর নােম তুমাের ই হুকুম িদরাম, তুিম ই েবিটর েগছ থািক বারইয়া
যাওিগ!” আর লেগ লেগউ িহ িজন বারইয়া েগলিগ।

19 অইেল তাইর মুিনব অকেল তারার লাভ ফুড়াইেগল েদিখয়া,
পাউলুছ আর িসলাছের ধিরয়া টািনয়া সদেরা লইয়া েগলা। 20 বােদ
হািকম অকলর েগেছ সমজাই িদয়া কইলা, “ই মানুষ গুইেন্ত আমরার
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টাউেনা আইয়া েবথায়া গন্ডেগাল বাড়াই িদেছ। এরা েতা ইহুিদ আর
আমরা অইলাম েরামান মানুষ। 21 এরা অউ জাতর কায়দা-কানুনর
কথা মানষের িহকাইরা, েযতা করা আমরার লািগ েব-আইিন।” 22আর
িহনর আেরা মানুষ একলেগ দল বািন্দয়া পাউলুছ আর িসলাছর
িবরুিধতা করেলা, েতউ হািকম অকেল এরার কাপড়-চুপড় খুিলয়া
িছংলািদ মারার হুকুম িদলা। 23 আর খুব ভালািটেক িছংলািদ মািরয়া
তারাের েজেলা হারাই থইয়া, েজলর অিফসারের হুকুম িদলা কড়াকিড়
পাহারা েদওয়ার লািগ। 24 েজলর অিফসাের ই হুকুম পাইয়া হাির
তারাের েজলর িভতরর কুঠাত হারাই থইলা, আর তারার পাওত ডান্ডা-
েবিড় লাগাইলা।

25আধা রাইতকুর বালা পাউলুছ আর িসলােছ আল্লার হামদ-গজল
গাইেত গাইেত েদায়া করাত আছলা, েজলর কয়িদ অকেল কান
পািতয়া তারার গজল হুনলা। 26অউ সময় আখতাউ বড় এক ৈভছাল
অইেলা, আস্তা েজলখানার ভীত কািপয়া উঠেলা। েজলর হকল দুয়ার
আর কয়িদ অকলর িশকল খুিলেগল। 27 েতউ েজলর অিফসারর ঘুম
ভাংেলা আর েজলর হকল দুয়ার খুলা েদিখয়া তান তেলায়ার বার
কিরয়া িনেজ িনেজ খুন অইিযতা চাইলা, তাইন মেনা করলা, হকল
কয়িদ বািগয়া েগছইনিগ। 28 অউ পাউলুেছ েদিখয়া িচল্লাইয়া কইলা,
“দম লও, দম লও, িনজর েখিত কিরও না, আমরা হকলউ ইখােনা
রইিছ।” 29 েতউ অিফসাের একজনের বািত্ত আনার হুকুম িদয়া, তাইন
েদৗড়াইয়া িগয়া িভতের হামাইলা, আর ডরর চুেট কািপ কািপ পাউলুছ
আর িসলাছর পাওত পড়লা; 30 বােদ পাউলুছ আর িসলাছের বাের
আিনয়া িজকাইলা, “ছাব অকল, আিম িকতা করেল জােন বাচতাম
পারমু?” 31তারা জুয়াপ িদলা, “হজরত ইছার উপের ইমান আনউক্কা,
েতউ আপেন আর আপনার বািড়র হকল জােন বাচবা।” 32 পাউলুছ
আর িসলােছ েজলর অিফসার আর তান বািড়র হকলের মািলকর
কালাম হুনাইলা। 33 আর হউ রাইতউ তাইন পাউলুছ আর িসলাছের
লইয়া িগয়া তারার শিরলর কাটা-িচরা ধইয়া িদলা, বােদ তাইন আর
তান বািড়র হকেল লেগ লেগ েতৗবার েগাছল করলা। 34আর তারাের
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তান িনজর ঘেরা িনয়া খানা খাইেত িদলা। বািড়র হকেল িমিল আল্লার
উপের ইমান আিনয়া বউত খুিশ অইলা।

35 বাদর িদন িবয়ােন হািকম অকেল পুিলশ পাঠাইয়া জানাইলা,
ই কয়িদ অকলের ছািড় েদও। 36 েতউ েজলর অিফসার ছােব
পাউলুছের জানাইলা, “হািকম অকেল হুকুম িদছইন আপনারাের
ছািড় িদবার লািগ, েত আপনারা বারইয়া আউক্কা আর ছিহ-ছালামেত
তশিরফ েনউক্কা।” 37পাউলুেছ তারাের কইলা, “আমরা েরামান মানুষ,
আমরার কুনু িবচার না কিরয়া হকলর ছামেন িছংলািদ মারছইন আর
েজেলা হারাইছইন।অখন হািকম অকেলআমরাের লুকাইয়া ছািড় িদতা
চাইরা? ইতা অইেতা নায়, তারা িনেজ আইয়া আমরাের বার কির
েনউক্কা।” 38 পুিলেশ িগয়া হািকম অকলের অউকথা জানাইলা, হািকম
অকেল পাউলুছ আর িসলাছের েরামান মানুষ হুিনয়া ডরাইেগলা।
39তারা পাউলুছ আর িসলাছর েগেছ আইয়া মাফ চাইলা, আর তারাের
বাের িনয়া টাউন থািক হির যাওয়ার লািগ িমনত করলা। 40 েতউ তারা
েজলখানা থািক বারইয়া আইয়া িবিব লুিদয়ার বািড়ত হামাইলা। িহকােনা
মুিমন অকলর লেগ েদখা-সাক্ষাত কিরয়া তারাের উত্ সাহ িদলা, বােদ
হন থািক রওয়ানা অইলা।

17
িথষলিনিক আর িবরয়া টাউেনা সফর

1 হজরত পাউলুছ আর িসলাছ আমিফপুিল আর আপেল্লািনয়া
টাউনর মােজিদ িগয়া িথষলিনিকত আইলা। িহেনা ইহুিদ অকলর এখান
মিছদ আিছল; 2 পাউলুছ তান িনয়ম মেতাউ িহ মিছেদা েগলা, আর
লাগা লাগা িতন জুম্মাবাের মানষের পাক কালাম থািক বুজাইলা।
3 তাইন বুজাইলা আর পরমানও েদখাইলা, তকিলফ সইযয্ করা আর
মুদর্ া থািক িজন্দা অইয়া উঠা আল-মসীর লািগ জরুর আিছল। তাইন
কইলা, অউ েয ইছার কথা আিম আপনারাের বুজাইরাম, এইনউ
আল-মসী। 4 ইতা হুিনয়া এরার মাজ থািক কয়জেন ইমান আিনয়া
পাউলুছ আর িসলাছর লেগ শিরক অইলা। বউত আল্লারাইয়া ইউনািন
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েবটাইন আর খান্দািন েবিটনও তারার লেগ শিরক অইলা। 5 অইেল
ইহুিদ অকেল ইংসা কিরয়া বাজাির গুন্ডাইন আিনয়া দল বানাইেলা
আর টাউনর মােজ েগালমাল লাগাই িদেলা। তারা জাছুনর বািড়ত
হামলা কিরয়া পাউলুছ আর িসলাছের তুকাইয়া মানষর ছামেন আনেতা
চাইেলা। 6 অইেল এরাের না পাইয়া তারা জাছুন আর আেরা কয়জন
মুিমনের টািনয়া েছছরাইয়া টাউনর সদর্ ার অকলর েগেছ লইয়া েগল,
আর িচল্লাই িচল্লাই কইেলা, “অউ েবটাইেন্ত আস্তা দুিনয়াের লন্ডভন্ড
কিরয়া অখন অেনাও আইেছ। 7আর অউ জাছুেন তার িনজর বািড়ত
এরাের েমহমানদাির করেছ; এরা হকেলআমরার বাদশা ৈকছরর হুকুম
না মািনয়া কইরা, তাইন ছাড়া ইছা নােম আরক জন বাদশা আছইন।”
8অউ লাখান মাত মািতয়া তারা সদর্ ার অকলের আর আম মানষেরও
উছলাইয়া িদেলা। 9 সদর্ ার অকেল জাছুন আর তান লগর হক্কলর
জামানত লইয়া জািমেন ছািড় িদলা।

10 রাইত অওয়ার বােদ মুিমন অকেল জলিদ কির পাউলুছ আর
িসলাছের িবরয়াত পাঠাই িদলা। িহকােনা িগয়া হারেল তারা ইহুিদর
মিছেদা আইলা। 11 িথষলিনিকর ইহুিদ অকল থািক িবরয়া টাউনর
ইহুিদ অকল বউত খুলা-েমলা আছলা। তারা আল্লার কালাম হুিনয়া
খুব গরিজ অইয়া কবুল করলা, আর পাউলুেছ েযতা তািলম িদরা ইতা
হাছা িক না েদখার লািগ তারা পরেতক িদন আছমািন িকতাব খুিলয়া
িমলাইতা। 12 তারার মাজ থািক বউত ইহুিদেয়, আর ইউনািন থািকও
বউত খান্দািন েবটাইন-েবিটেন্ত ইছার উপের ইমান আনলা। 13অইেল
িথষলিনিকর ইহুিদ অকেল েযবলা হুনেলা, পাউলুেছ িবরয়াত আইয়াও
তবিলগ কররা, অউ তারাও িবরয়াত আইয়া িহনর মানষের উছলাইয়া
েগালমাল লাগাইেলা। 14 ইতা হুিনয়াউ মুিমন অকেল পাউলুছের
দিরয়ার পােরা পাঠাই িদলা, অইেল িসলাছ আর িতমিথ িবরয়াতউ
রইলা। 15 পাউলুছের লইয়া েযরা রওয়ানা অইিছল, তারা তানের লইয়া
আিথিনয়াত েগলা। িগয়া হারেল পাউলুেছ তারাের কইলা, িসলাছ আর
িতমিথের খুব জলিদ কির তান েগেছ পাঠািনর লািগ, কইয়া তারাের
িবদায় িদলাইলা।
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আিথিনয়া টাউেনা তবিলগ
16আিথিনয়াতআইয়া হজরত পাউলুেছ েযবলা িসলাছআর িতমিথর

লািগ বার চাইরা, অউ সময় তাইন েদখলা িহ টাউনর মােজ মুির্তেয়
ভরা, েদিখয়া তান মনর মােজ খুব কষ্ট পাইলা। 17 অউ তাইন ইহুিদ
মিছেদা িগয়া ইহুিদ আর আল্লারাইয়া ইউনািন অকলের, আর পরিতিদন
বাজােরা িগয়াও েযরার লেগ েদখা অইেতা, তারার লেগও হজরত
ইছার েবয়াপাের বাতিচত করতা। 18 েতউ ইিফকুরী আর েস্তািয়কী
মতবাদর কয়জন পিন্ডেত তান লেগ তকর্ লাগাইলা, তারা কয়জেন
কইলা, “ই বক-বক কররায় িকতা িহকাইেতা চায়?” আর েকউ
েকউ কইেলা, “মেন কয় েহ কুনু িবেদিশ েদবতাইন্তর কথা জানাইেতা
চার।” কারন পাউলুেছ হজরত ইছা আর মুদর্ া থািক িজন্দা অওয়ার
খুশ-খবিরর কথা তবিলগ করিছলা। 19 বােদ তারা পাউলুছের আিনয়া
আেরয়-পাগর মজিলেছা িনয়া আিজর করলা, আর তানের িজকাইলা,
“অউ েযতা নয়া িশক্ষা আপেন কইরা, ইতা িকতা আমরােরও হুনাইবা
িন? 20আপেন েতা িকছু আজগুিব মাত মািতরা, েত আমরা জানতাম
চাইরাম এর আসল মািনখান িকতা।” 21আিথিনয়া টাউনর মানেষ আর
িহেনা রওরা মুছািফর অকেলও খািল নয়া নয়া েবয়াপারর মাত মািতয়া
বা হুিনয়া তারার িদন কাটাইতা।

22 েতউ হজরত পাউলুেছ আেরয়-পাগর মজিলছর মাজখােনা
উবাইয়া কইলা, “ও আিথিনয়ার মানুষ অকল, আিম েদখরাম,
আপনারা হকল কােমাউ খুব েদবতা ভজইন। 23আিম েযবলা পাখািনত
েগছলাম, অউ সময় আপনাইন্তর পুজার হকলতা ঘুিরয়া েদখলাম,
আিম েদখলাম এক পাথরর মােজ েলখা আেছ, �অিচনা েদবতার
নােম।� েত হুনউক্কা, আপনারা না-িচিনয়া েযন পুজা কররা, আিম তান
কথাউ আপনাইন্তর েগেছ তবিলগ কররাম। 24 আল্লা পাক, েযইন ই
দুিনয়া আর এর মাজর হকলতা পয়দা করছইন, তাইন েবেহস্ত আর
দুিনয়ার মািলক, তাইন েতা মানষর বানাইল কুনু মিন্দেরা বসত করইন
না। 25তান কুনু অভাব নাই গিতেক মানষর েগছ থািক কুনুতা েনয়ারও
গরজ নাই, তাইনউ েতা হক্কল মানষর জান, দম, আর হকলতা দান
করইন। 26 তাইন একজন মানুষ থািক হক্কল জাতর মানুষ পয়দা



সাহািব নামা 17:27 lvii সাহািব নামা 18:2

করছইন, আস্তা দুিনয়াই জুিড় বসত করার লািগ। তারা কুন আমেলা
কুনােনা বসত করবা ইটাও তাইন ফয়ছালা কির িদছইন। 27আল্লায় ই
কাম করছইন যােত মানেষ তানের তালাশ করইন, আর তুকাই তুকাই
তান িদদার পাইন। অথচ তাইন আমরা েকউরর েগছ থািক দুরই নায়।
28আপনাইন্তর কয়জন কিবেয়ও কইছইন, �তান কুদরেতউ আমরার
িজেন্দিগ, গিত আর ঠাই।� আর, �আমরাও তান ওয়ািরশ।�

29 “আর আমরা েযবলা আল্লার ওয়ািরশ, েত আল্লার ছুরতের
মানষর িখয়াল-মির্জেয় বানাইল েসানা-রুপা বা পাথরর মুির্ত মেনা করা
আমরার লািগ উিচত নায়। 30 আগর জমানার মানেষ ইতা জানতা
না গিতেক আল্লায় ইতাের কছুর মেনা করছইন না, অইেল অখন
তাইন হকল জাগার হক্কল মানষের মন বদলাইয়া েতৗবা করার লািগ
হুকুম িদরা। 31 তাইন েতা অউলা এক িদনও িঠক করছইন, েযিদন
তান পছন্দর হক্কািন মানষর আতােন দীন-দুিনয়ার হক িবচার করাইবা।
ইটাের এিকন করার লািগ তাইন হউ মানষের মুদর্ া থািক িজন্দা কিরয়া
এর পরমানও েদখাইছইন।”

32 মুদর্ া অকল িহরবার িজন্দা অইয়া উঠবা ইখান হুিনয়া েকউ েকউ
আসা-আিস করেলা, আর েকউ েকউ কইেলা, “আপনার ই েবয়াপার
খান আমরা আরকবার হুনমু।” 33 অউ লাখান কির পাউলুেছ িহ
মজিলছ থািক উিঠয়া েগলািগ। 34অইেল েকউ েকউ তান লেগ একমত
অইলা আর ইমানও আনলা। এরার মােজ িদয়নুিসয় নােম আেরয়-
পাগর একজন েমম্বার, দামািরস নামর একজন েবিট মানুষ আরআেরা
কয়জেন ইমান আনলা।

18
কিরন্থ টাউেনা হজরত পাউলুছ

1 বােদ হজরত পাউলুছ আিথিনয়া ছািড়য়া কিরন্থ টাউেনা আইলা।
2 িহেনা আইয়া হারেল আিকল নামর একজন ইহুিদর লেগ তান
েদখা অইেলা। এন বািড় পন্ত েদেশা, েরামান বাদশা েকলাদুেছ ইহুিদ
অকলের েরাম থািক হির যাওয়ার হুকুম িদছলা গিতেক, আিকেল
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তান বউ িফছিকলাের লেগ লইয়া থুড়া কয়িদন আেগ ইতািল থািক
কিরন্থত আইছলা। পাউলুছ তারার কান্দাত েগলা। 3 তাইনও তারার
লাখান তামু্ব বানািনর কাম করতা গিতেক তাইন তারার লেগ রইয়া অউ
কােমা লাগলা। 4পরেতক জুম্মাবাের পাউলুছ ইহুিদ মিছেদা িগয়া ইছার
েবয়াপাের বাতিচত করতা, তাইন ইউনািন আর ইহুিদ অকলের ইমান
আনার লািগ তািগদ িদতা।

5 হজরত িসলাছ আর িতমিথ মািকদিনয়া থািক আইয়া হারেল,
পাউলুেছ খািল আল্লার কালামর তবিলগ করতা। তাইন ইহুিদ অকলের
বুজাইতা, হজরত ইছাউ অইলা আল-মসী মািন আল্লার খাছ পছন্দ করা
জন। 6অইেল ইহুিদ অকেল েযবলা পাউলুছর িবরুিধতা আর বদনাম
গাওয়াত লাগলা, ই সময় তাইন িনজর েলবাছর ধুইল ঝািড়য়া ফালাইয়া
কইলা, “আপনাইন্তর লউর দায় আপনাইন্তর মাথাতউ রউক। আিম
আমার দািয়ত্ব থািক খালাছ পাইলাম। অখন থািক অ-ইহুিদ অকলর
মুখা পথ ধরলাম।” 7 কইয়া হাির হন থািক িতিতয়-ইউছতুছ নামর
একজন আল্লারাইয়া মানষর বািড়ত েগলা। এন বািড় আিছল মিছদর
লেগ। 8 মিছদর মুতিল্ল িকিরেস্পা ছাব আর তান বািড়র হকেল মািলকর
উপের ইমান আনলা। আর পাউলুছর বয়ান হুিনয়া কিরিন্থয় অকলর
মােজ বউেত ইমান আিনয়া েতৗবার েগাছল করলা। 9 রাইতর বালা
মাবুেদ পাউলুছের দরশন িদয়া কইলা, “ডরাইও না, তবিলগ চালাইয়া
যাও, মুখ বন্দকিরও না। 10আিম তুমার লেগ লেগআিছ, েকউ তুমাের
হামলা কিরয়া তুমার েখিত করেতা নায়। কারন ই টাউেনা আমার বউত
প্রজা আছইন।” 11 অউ পাউলুছ েদড় বরছ ধির হেনা রইয়া মানষের
আল্লার কালাম তািলম িদলা।

12 বােদ গািলওন েযবলা গ্রীস েদশর হািকম আছলা, অউ সময়
ইহুিদ অকল একলেগ িমিলয়া পাউলুছের ধিরয়া িবচার করািনর লািগ
রাজ দরবােরা িনয়া কইলা, 13 “অউ েবটায় আমরার শিরয়তর হুকুমর
উল্টা তািলম িদয়া কর, আমরাও অউলা আল্লার এবাদত করতাম।”
14 অইেল পাউলুেছ েযবলা জবানবিন্দ িদতা চাইলা, অউ সময়
গািলওেন ইহুিদ অকলের কইলা, “ও ইহুিদ অকল, ইটা যুিদ কুনু
অইনয্ায় বা দুষর কাম অইেতা েত তুমরার নািলশ আিম হুনলাম
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অেন। 15 অইেল ইটা েযবলা কুনু খাছ বুিল বা নাম বা তুমরার
শিরয়তর িফরকা, েত ইতা িবষয়-আসয় তুমরাউ ফয়ছালা কিরলাও,
ইতা মাতর লািগ আিম িবচার করতাম চাই না।” 16 কইয়া হাির তাইন
আদালত থািক ইতাের বার কির িদলাইলা। 17 েতউ মানেষ ইহুিদ মিছদর
খািদম েসািছনের ধিরয়া আদালতর ছামেন মাইর-ধইর করলা। অইেল
গািলওেন ইমুখা িফিরয়াউ চাইলা না।

তবিলিগ সফর েহেশ িহরবার আিন্তয়িখয়াত
18 পাউলুছ আেরা বউত িদন কিরন্থত রওয়ার বােদ, মুিমন অকলর

েগছ থািক িবদায় লইয়া িসিরয়া েদেশা যাইতা কির িকংিক্রয়া নামর
জাজ ঘােটা আইলা, আিকল আর িফছিকলাও তান লেগ আইলা।
পাউলুছর এক মান্নত আিছল কির অেনা আইয়া তান মাথার চুল
কামাইয়া জােজা উঠলা। 19 বােদ ইিফছ টাউেনা আইয়া পাউলুেছ িহ
দুইও জনের অেনা থইয়া, তাইন মিছেদা হামাইয়া ইহুিদ অকলর লেগ
হজরত ইছার েবয়াপাের বাতিচত করলা। 20 ইহুিদ অকেল তানের
কয়িদন তারার েগেছ রওয়ার লািগ িমনত করেলও, তাইন রািজ
অইলা না। 21 তাইন এরার েগছ থািক িবদায় লইয়া কইলা, “ইনশাল্লা,
আিম িহরবার আইমু।” কইয়া তাইন ইিফছ থািক জােজা কির রওয়ানা
অইেগলা।

22 আর ৈকছিরয়াত আইয়া হারেল জাজ থািক লািময়া
েজরুজােলেমা েগলা, িগয়া জমাতর মানষর লেগ মুলাকাত কিরয়া হন
থািক আিন্তয়িখয়াত আইলা। 23 আিন্তয়িখয়াত কয়িদন কাটািনর বােদ
িহকান থািক রওয়ানা িদয়া, গালািতয়া আর ফরুিগয়া েদশর জাগায়
জাগায় ঘুিরয়া মুিমন অকলর ইমািন বল মজবুত করলা।

হজরত আপল্লছর তবিলগ কাম
24 এর মােজ আপল্লছ নামর একজন ইহুিদ ইিফছ টাউেনা আইলা।

তান বািড় আেলকজািন্দ্রয়া টাউেনা, তাইন সুন্দর কির ওয়াজ করইন,
আর আছমািন িকতাবও খুব ভালা বুজইন। 25 মািলকর তিরকার
ইিলমও তান আিছল, তাইন রুেহ গরম অইয়া হজরত ইছার েবয়াপাের
ছিহ-শুদ্ধ ওয়াজ নিছয়ত করতা আর তািলম িদতা। অইেল তাইন
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খািল হজরত এিহয়ার তিরকার েতৗবার েগাছল ছাড়া আর কুনু েতৗবার
েগাছলর কথা জানতা না। 26 তাইন খুব িহম্মত কিরয়া মিছেদা িগয়া
ওয়াজ করতা। িফছিকলা আর আিকেল তান ওয়াজ হুিনয়া তানের
তারার বািড়ত দাওত িদলা,আরআল্লার রাস্তাআেরা ভালা কির বুজাইয়া
িদলা। 27 বােদ আপল্লছ েযবলা গ্রীস েদেশা যাইতা চাইলা, ই সময়
ইমানদার অকেল তানের উত্ সাহ িদলা, আর তানের কবুল করতা কির
উম্মত অকলর েগেছ িচিঠও িদলা। েতউ তাইন িগয়া গ্রীেসা আিজর
অইলা, আরআল্লার রহমেত েযরা ইমান আনিছলা তারার বউত ফায়দা
অইেলা। 28 আর হজরত ইছাউ েযন আল-মসী, অউ কথা েতা তাইন
পাক িকতাব থািক পরমান েদখাইয়া, মানষর ছামেন িহম্মত কির ইহুিদ
অকলের এেক্কের লা-জুয়াপ বানাইলা।

হজরত পাউলুছর িতন নম্বর সফর
(১৯:১-২১:১৪)

19
ইিফছ টাউেনা হজরত পাউলুছ

1 আপল্লছ েযবলা কিরন্থত আছলা, অউ সময় হজরত পাউলুছ
আিছয়া েদশর মােজিদ ইিফছ টাউেনা আইলা। িহকােনা কয়জন
উম্মতর লেগ েদখা অওয়ায়, 2 তাইন এরাের িজকাইলা, “আপনারা
ইমান আনার সময় িকতা পাক রুহ হািছল করছলা িন?” তারা জুয়াপ
িদলা, “পাক রুহ আরকতা িকতা, ইতা েতা আমরা হুনিছউ না।”
3পাউলুেছ তারাের কইলা, “েতআপনারা কুন তিরকায় েতৗবার েগাছল
করছলা?” তারা কইলা, “এিহয়া নবীর তিরকায়।” 4অউ তাইন কইলা,
“গুনা থািক মন বদলাইেল েয েগাছল করাইল অয়, অটাউ অইেলা
হজরত এিহয়ার তিরকার েগাছল, অইেল এিহয়ায় েতা তািলম িদছলা,
তান বােদ েযইন তশিরফ আনরা, মািন হজরত ইছার উপেরও ইমান
আনা লাগেবা।” 5 ই নিছয়ত হুনার বােদ তারা হজরত ইছার নােম
েতৗবার েগাছল করলা। 6 বােদ পাউলুেছ তারার উপের আত রাখেল
তারা পাক রুহ পাইলা, েতউ এরা নানান গাইিব ভাষায় মািতলা আর
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পীরািক মাত মাতা ধরলা। 7 এরা হকেল িমিলয়া অনুমান বােরা জন
আছলা।

8 বােদ তাইন ইহুিদর মিছেদা িগয়া একলাগাের িতন মাস িহম্মত
কিরয়া তবিলগ করলা, আল্লার বাদশাইর েবয়াপাের যুিক্ত-তকর্
েদখাইয়া তারাের বুজাইলা। 9 এরার মােজ কয়জনর িদল না-হুমার
অওয়ায় তারা ইমান আনলা না, তারা হকলর েগেছ ইছার তিরকার
িগবত গাইতা। েতউ পাউলুেছ এরার েগছ থািক হিরয়া উম্মত অকলের
আলগাইয়া তান লেগ রাখলা, আর পরেতক িদন তুরান্ন নামর এক
উস্তাদর টংিগত িগয়া তারাের তািলম িদলা। 10অউলা দুই বছর গুজরার
বােদ আিছয়া েদশর ইহুিদ আর ইউনািন, হক্কলর কােনাউ মাবুদর
কালাম েপৗিছ েগল।

11 আল্লায় হজরত পাউলুছর আতােন আচানক েকরামিত কাম
জাইর করাইলা। 12 েহেশ অউলাও অইেলা েযন, তান গতরর কাপড়
বা গামছা খানও কুনু েবমাির মানষর কাছাত িনেলউ েবমার ভালা
অইিযেতা, আর িজন-ভুেতও েবমাির ছািড়য়া বািগতা। 13 এরমােজ
কয়জন ঘুিরয়া পাখাইয়া খাওরা ইহুিদ তাবজািত েমাল্লায়ও হজরত
ইছার নাম লইয়া িজন-ভুত ছাড়াইেতা চাইেলা, তারা অউলা কইেতা,
“পাউলুেছ েযন নােম তবিলগ করইন, হউ ইছার েদায়াই িদয়া,
আিম তুমরাের বারইয়া যাওয়ার হুকুম িদরাম।” 14 এরার মােজ িস্কবা
নামর একজন ইহুিদ পরধান ইমামর সাত পুয়ায়ও অউলা করেতা।
15 েতউ একিদন ভুেত তারাের জুয়াপ িদেলা, “আিম ইছােরও িচিন,
পাউলুছেরও িচিন, অইেল তুমরা েক?” 16 কইয়াউ েয েবটাের ভুেত
ধরিছল িহ েবটায় তারার উপের ফাল িদয়া পিড়য়া মাইর-ধইর কিরয়া
তারা সােতা জনের আরাইেলা। মাইের তারার শিরল িছিড়য়া-িবিড়য়া
জখম অইেগল, তারা েলমটা অইয়া ই বািড় থািক বািগলা। 17 ই খবর
েযবলা ইিফছর ইহুিদ আর ইউনািন অকেল জানলা, েত তারা হক্কেল
ডরাইেগলা, আর চাইেরাবায় হজরত ইছার নামর মিহমা জাইর অইেলা।
18 েযরা হজরত ইছার উপের ইমান আনিছল, এরা বউেত আইয়া হাির
খুলা-েমলা কির তারার বাদ কামর কথা স্বীকার আর জাইর করলা।
19 আর েযরা যাদু-টুনার কাম করেতা, তারার মােজও বউেত তারার



সাহািব নামা 19:20 lxii সাহািব নামা 19:31

যাদু-টুনার বইয়াইন আিনয়া দলা কির হকলর ছামেন জালাইিললা।
ই বইয়াইন্তর দাম িহসাব কিরয়া েদখা েগল পইঞ্চাশ আজার রুপার
িদনার। 20 অউ লাখান কির মািলকর কালাম বউত বািড়েলা আর
মানষর মােজ খুব কাম করেলা।

21 ইতা ঘটার বােদ পাউলুেছ মেন মেন িনয়ত করলা, তাইন
মািকদিনয়া আর গ্রীস অইয়া েজরুজােলেমা যাইতািগ, তাইন কইলা,
“েজরুজােলম যাওয়ার বােদ আিম েরাম টাউেনাও যাওয়া জরুর।”
22 বােদ তাইন িতমিথ আর ইরাস্তাছ নামর তান দুইও খািদমের
মািকদিনয়াত পাঠাইয়া, িনেজ আেরা কয়িদন আিছয়া েদেশা রইলা।

23 অউ সময় ইছার তিরকার িবষয় লইয়া বউত গন্ডেগাল লাগল।
24 কারন িদিমিত্র নােম একজন বািনয়ায় আেতর্ িমছ েদবীর মিন্দরর
নমুনায় রুপািদ হুরু হুরু মিন্দর বানাইেতা, আেরা বউত বািনয়ায়ও
অউ কাম কিরয়া বউত লাভ করেতা। 25 েহ অউ বািনয়া অকলের আর
তারার লিগ অকলেরও এখােনা দলা কিরয়া কইেলা, “ভাই অকল,
তুমরা েতা জানরায়, ই কারবার থািক আমরা ভালা লাভ পাইরাম।
26 অইেল তুমরা েদখরায় আর হুনরায়ও, পাউলুছ নামর অউ েবটায়
খািল আমরার ইিফেছাউ নায়, কইেত েগেল আস্তা আিছয়া জুিড় বউত
মানষের কইেছআর এিকন করাইেছ,আতর বানাইল েদব-েদবী অকল
বুেল কুনু েদবতাউ নায়। 27 এরলািগ অখন ডর কেরর, খািল আমরার
কারবাররউ বদনাম অইেবা ইলা নায়, অইেল মহােদবী আেতর্ িমছর
মিন্দরও েবকামা অইিযেবা,আরআিছয়া েদশর হক্কল মানেষআর হারা
দুিনয়াইেয় িমিলয়া েযন পুজা কের, তাইনও িনজর ইজ্জত আরাইবা।”

28 ইতা হুিনয়া তারা গুছায় আগুইন অইয়া জুের জুের িচল্লাইয়া
কইলা, “ইিফিছয়ার আেতর্ িমছ েদবী, িজন্দাবাদ!” 29 লেগ লেগ
আস্তা টাউেনা গন্ডেগাল লািগেগল; মানেষ মািকদিনয়ার গউছ আর
আিরস্তাকুছ নামর পাউলুছর লগর দুইজনের ধিরয়া, একলেগ পাল
বািন্দয়া েদৗড়াইয়া েষ্টিডয়ােমা লইয়া েগলা। 30 হজরত পাউলুছ অউ
িভড়র ছামেন যাইতা চাইলা, অইেল মুিমন অকেল তানের আটকাইল্লা।
31আিছয়া েদশর সরকাির অিফসারর মােজ কয়জনআছলা পাউলুছর
দুস্ত, এরা খবিরয়ািদ তানের জানাইলা, তাইন িহ িভড়র ছামেন িগয়া
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িনজর মিছবত ডািকয়া আনতা না। 32 িভড়র মােজ মানেষ খুব িচল্লা-
িচিল্ল আর েগইনজাম লাগাইলা। েবিশর ভাগ মানেষ জানতাউ না ইেনা
িকতা অইেছ, তারা একজেন এক লাখান, আরক জেন আরক লাখান
মািতলা। 33 েতউ কয়জন ইহুিদেয় িছকন্দর নামর একজনের ছামেন
েঠিলয়া িদেলা ভাষন িদবার লািগ। তাইন আতিদ ইশারা িদলা, যােত
মানুষ িনরাই অইয়া তান বখিততা হুনইন। 34 অইেল মানেষ েযবলা
বুজলা, এইনও ইহুিদ, েতউ তারা আেরা জুের জুের অনুমান দুই
ঘন্টা ধির িচল্লাইয়া কইলা, “ইিফিছয়ার আেতর্ িমছ েদবী, িজন্দাবাদ!”
35 েহেশ টাউনর েচয়ারময্ােন মানষের িনরাই করাইয়া কইলা, “ও
ইিফিছয়া অকল, কউক্কা ছাইন, কুন মানুষগুেয় না জােন েযন, ই ইিফছ
টাউন অইেলা মহান আেতর্ িমছ েদবীর মিন্দর আর আছমান থািক তান
েযতা মুির্ত লামাত পড়েছ এর রইক্ষা করেনআলা? 36আর ই হাছা কথা
েকউ েযবলা খন্ডাইেতা পারেতা নায়, েত েববুতার লাখান কুনু কাম
না কিরয়া তুমরা িনরাই অও। 37 অউ মানেষ েতা আমরার মিন্দেরা
চুিরও করেছ না, আমরার েদবীর কুনু বদনামও কেরর না, তা-ও
তুমরা এরাের ধিরয়া আনেছা। 38 েত হুেনা, িদিমিত্র আর তার লগর
বািনয়া অকলর যুিদ কুনু নািলশ থােক, েত আদালত েতা খুলা আেছ,
হািকম অকলও আছইন, তারা হেনা িগয়া যারিযর মামলা-মকদ্দমা
করউক। 39অইেল তুমরার আর কুনু দািব-দাওয়া থাকেল ইতা িনয়ম
মািফক মজিলেছা বইয়া িমট-মাট করা অইেবা। 40আসেল আইজকুর
ই েগইনজাম লাগািনর লািগ আমরার উপেরউ দুষ পড়েতা পাের, ই
গন্ডেগাল লাগািনর কুনু কারন েদখাইতাম পারতাম নায়।” 41 অখান
কইয়া তাইন মজিলছ ভাংিগ িদলা।

20
মািকদিনয়া আর গ্রীস েদেশা দুয়ারা সফর

1 েগইনজাম েশষ অওয়ার বােদ হজরত পাউলুেছ মুিমন অকলের
খবরিদ আনাইলা, তারা আইয়া হারেল তাইন তারাের উত্ সাহ িদয়া,
ছিহ-ছালামেত িবদায় লইয়া মািকদিনয়াত যাইতা কির রওয়ানা অইলা।
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2 মািকদিনয়ার মােজিদ যাইেত যাইেত মুিমন অকলের বউত উত্ সাহ
িদয়া, গ্রীস েদেশা আইয়া আিজলা। 3 অেনা আইয়া িতন মাস রওয়ার
বােদ েযবলা জােজা কির িসিরয়া েদেশা যাইতা চাইলা,অউ সময় ইহুিদ
অকেল তান িবপেক্ষ কু-মতলব কেরর হুিনয়া, তাইন মািকদিনয়ার
মােজিদ যাইতা কির িনয়ত করলা। 4 আর িবরয়া টাউনর পুরছর পুয়া
ছুপাতছ, িথষলিনিকর আিরস্তাকুছ আর িসকুন্দছ, দবীর্ শহরর গউছ,
িতমিথ, আর আিছয়া েদশর তুিখক আর তিফম, এরা হক্কল পাউলুছর
লেগ েগলা। 5 এরা আেগ অইয়া তেরায়াছ টাউেনা িগয়া আমরার লািগ
বার চাওয়াত আছলা। 6 বােদ খািমর ছাড়া রুিটর ইদ েশষ অইেগেল
আমরা জােজা কির িফিলিপ থািক রওয়ানা িদয়া, পাচ িদন বােদ
তেরায়াছ আইয়া তারার লেগ িমললাম, অেনা সাতিদন রইলাম।

হজরত পাউলুেছ এক মুদর্ াের িজন্দা করা
7 হাপ্তার পয়লা িদন ইছার েমজবািন খাওয়ার লািগ আমরা এখােনা

দলা অইেল, পাউলুছ বাদর িদন যাইতািগ কির মাজ রাইত পযর্ন্ত
মুিমন অকলর েগেছ ওয়াজ করলা। 8আমরা উপরর তালার েয ঘেরা
বইছলাম িহকােনা বউত বািত্ত আিছল। 9আর উতুখ নামর এক জুয়ান
পুয়া িখড়িকর উপের বওয়াতআিছল, পাউলুেছ বউত সময় ধির ওয়াজ
করায় েহ হুিন হুিন ঘুমাই েগিছল, আখতাউ েহ িতন তালা থািক লামাত
পিড়েগল। েতউ মানেষ তাের মরা হালেত তুললা। 10 পাউলুছ লামাত
লািময়া পুয়ার উপের কাইত অইয়া আইঞ্জা কির ধিরয়া কইলা, “তুমরা
উলইস্তল কিরও না, তার িভতের েতা জান আেছ।” 11 বােদ তাইন
িহরবার উপরর তালাত িগয়া েমজবািন খাইলা, খাইয়া হারেল ফজর
পযর্ন্ত বাতিচত কিরয়া িবদায় লইলা। 12 এর মােজ অউ পুয়াের মানেষ
িজতা হালেত বািড়ত িনয়া যার পর নাই খুিশ অইলা।

13 আমরা আেগ িগয়া জােজা কির আেসাস ঘাটর বায় রওয়ানা
অইলাম, মেনা করলাম পাউলুছের হন থািক তুলমু। কারন তাইন
িখয়াল করছলা আিটয়া িহকােনা িগয়া উঠতা। 14আেসাস আইয়া তাইন
আমরার লেগ িমলার বােদ, আমরা তানের জােজা তুিলয়া িমতুলীনীত
আইলাম। 15 বাদর িদন আমরা জাজ খুিলয়া িহকান থািক রওয়ানা
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অইয়া িখওস দ্বীপর কান্দাত আইলাম; এর বাদর িদন আমরা সােমাস
দ্বীেপা রইলাম, তার বাদর িদন িগয়া আমরা িমলীতা ঘােটা িভিড়লাম।
16আিছয়া েদেশা পাউলুেছ েদির করার িখয়াল না অওয়ায় তাইন মেন
মেন িঠক করছলা, ইিফেছা না হামাইয়া এর গালাবায় যাইবািগ, তাইন
জলিদ কির েজরুজােলেমা িগয়া হাির পঞ্চাইশা ইদ হেনা আদায় করতা
চাইলা।

ইিফছ জমােতা আেখির বয়ান
17 িমলীতা থািক পাউলুেছ খবিরয়া পাঠাইয়া ইিফছর জমাতর মুরিব্ব

অকলের আনাইলা। 18 তারা আইয়া েপৗছার বােদ পাউলুেছ কইলা,
“আপনারা েতা জানইন, আিছয়া েদেশা আইয়া হারেল আিম পয়লা
িদন থািকউ িকলা আপনাইন্তর লেগ সময় কাটাইিছ। 19 ইহুিদ অকলর
বউত জাতর কু-পরািমশ থািক, তারার পাতাইল ফিন্দর মােজও
আিম পুরাপুর নরম িদেল, চউখর পািন ফালাইয়া মাবুদর গুলািম
করিছ। 20 আপনারার ফায়দা অইেবা ইলা কুনু তািলমউ না লুকাইয়া
পুরাপুর জানাইিছ, খুলা-েমলা মজিলেছা আর ঘেরা ঘেরা িগয়া তািলম
িদেতও না করিছ না। 21 ইহুিদ আর ইউনািনর েগেছ তবিলগ কিরয়া
বুজাইিছ, তারার গুনার মন বদলাইয়াআল্লার পিথ অইতা,আরআমরার
মািলক হজরত ইছার উপের ইমান আনতা। 22আর অখন পাক রুহর
হুকুমবিন্দ অইয়া আিম েজরুজােলেমা যাইরাম, িহকােনা আমার কুন
দশা অইেবা, জািন না। 23 খািল অউ খবরখান জািন, পাক রুেহ
হক্কল টাউেনা আমাের অউ কথা জানাইরা, তকিলফ আর েজল খাটা
আমার লািগ বার চার। 24অইেলও আমার িনজর জানর পেরায়া কির
না, আমার জানের অেতা মুলয্বান মেনা কির না। আিম ইরাদা করা
পথর েহশ িঠকানা পযর্ন্ত েদৗড়াইতাম চাইরাম। আল্লার রহমতর খুশ-
খবিরর তবিলগ আর েখজমতর অউ েয ভার হজরত ইছার েগছ থািক
পাইিছ, এর ইঞ্জাম িদতাম চাইরাম। 25 অখন আিম এওখানও জািন,
আপনারা েযরার মােজ আিম আল্লার বাদশাইর কথা তবিলগ কররাম,
অউআপনাইন্তর লেগও আর কুনু িদন েদখা অইেতা নায়। 26এরলািগ
আিম আইজ আপনাইন্তর েগেছ অউ জবানবিন্দ িদরাম, হক্কলর লউর
দায় থািক আিম খালাছ। 27 আিম আল্লা পাকর হকল লাখান মির্জর
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কথা আপনাইন্তর েগেছ বয়ান করেত খেরিদ েগিছ না। 28 আপনারা
যারিযর েবয়াপাের হুিশয়ার অউক্কা। পাক রুেহ আপনারাের েযরার
চালকদার বানাইছইন, তারার েবয়াপাের হুিশয়ার অউক্কা। আল্লায় তান
িনজর জনেরিদ েযরাের খিরদ করছইন, িহ জমাতের পুরাপুর েদখা-
হুনা করউক্কা, েযলা রাখােল তার েমড়ার পালর েদখা-হুনা কের, ইমাম
অইয়া আপনারাও অউলা করউক্কা। 29 আিম জািন, আিম যাওয়ার
বােদ তুমরার মােজ পাগলা বাঘর ছুরতর মানুষ আইয়া হামাইবা, তারা
িনদর্ য় অইয়া পালর বউত েখিত করবা। 30 আর আপনাইন্তর িনজর
মাজ থািকও েকউ েকউ মুিমন অকলের তার খের েনওয়ার লািগ,
হাছা তািলমের িমছা কইয়া নয়া তািলম বার করেবা। 31 এরলািগ
আপনারা হজাগ রউক্কা, আর মেনা রাখবা, আিম িতন বরছ ধিরয়া
রাইত িদন চউখর পািন ফালাইয়া আপনারাের হুিশয়ার করেত দম
লইিছ না। 32 অখন আল্লা আর তান রহমতর কালামর িজম্মায় আিম
আপনারাের সিপলাম। আল্লার ই কালােম আপনারাের গিড়য়া তুলব
আর তান পাক বন্দা অকলর লািগ ওয়াদা করা েবেহিস্ত মিঞ্জেলা েপৗছাই
িদেবা। 33আিম েতা েকউরর েসানা-রুপা বা কাপড়-চুপড়র বায় লালছ
করিছ না। 34আপনারা িনেজউ েতা জানইন, আমার আর আমার লিগ
অকলর অভাব িমটািনর লািগ আিম দুইও আেত কাম করিছ। 35আিম
হকল লাখান কামর মােজ নমুনা েদখাইিছ, অউ লাখান কাম কিরয়া
দুবর্ল অকলের সাইযয্ করা জরুর। হজরত ইছার তািলমের মেনা রােখা,
তাইন িনেজ বাতাইছইন, েনওয়ার চাইেত েদওয়া ধইনয্।”

36অখান কইয়া হারেল, পাউলুেছ আটু গািড়য়া হকলর লেগ েদায়া
করলা। 37 বােদ জমাতর হকেল িমিলয়া খুব কান্দন কািন্দলা, আর
পাউলুছের আইঞ্জা কির ধিরয়া হুংগা িদলা। 38 খাছ কির পাউলুছর অউ
কথার লািগ েবিশ কািন্দলা, তাইন কইছলা, তান মুখ তারা আর েদখতা
নায়। বােদ তারা তান লেগ অইয়া িগয়া জােজা তুিলয়া িদলা।

21
েজরুজােলেমা আেখির সফর
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1 ইিফছর জমাতর মুরিব্ব অকলর েগছ থািক িবদায় লইয়া, জাজ
খুিলয়া হাির আমরা সুজা পেথ েকাস নামর দ্বীেপা আইলাম, বাদর িদন
আমরা েরাদস দ্বীেপাআইলাম, হন থািক পাতারা নামর টাউেনা েগলাম।
2 হেনা িগয়া হারেল ৈফিনিকয়াত যাওরা এখান জাজ পাইলাম, আমরা
হউ জােজ রওয়ানা িদলাম। 3 আর েযবলা সাইপ্রাস দ্বীপ েদখলাম,
অউ সময় দ্বীপর ডাইন গালাবায় িগয়া আমরা িসিরয়া েদশর েসার
টাউেনা আইয়া লামলাম। িহকােনা জাজর মাল-ছামানা লামাই িদেলা।
4 হনর মুিমন অকলের তুকাইয়া হাির আমরা সাত িদন তারার েগেছ
রইলাম; তারা পাক রুহর মারফেত পাউলুছের িমনত করলা, তাইন
যানু েজরুজােলেমা না যাইন। 5 ইেনা কয়িদন কাটািনর বােদ আমরা
িহরবার রওয়ানা অইলাম, েতউ তারা হক্কেল বউ-বাইচ্চা লইয়া টাউনর
বােরআইয়া আমরােরআগুয়াই িদলা। বােদ দিরয়ার পােরা আমরা আটু
গািড়য়া েদায়া করলাম। 6 েদায়া বােদ যারিযর পেথ িবদায় লইয়া আমরা
জােজা উঠলাম, আর তারা িনজর বািড়ত েগলািগ।

7 েসার থািক রওয়ানা অইয়া আমরা জাজর সফর েশষ কিরয়া
তিলমািয়ত আিজলাম, হনর মুিমন অকলের ভালা-বুরা িজকািনর বােদ
আমরা তারার লেগ একিদন রইলাম। 8 বাদর িদন আমরা িবদায় লইয়া
ৈকছিরয়াত আইলাম, আর তবিলগ কামর বুজুগর্ িফিলফর বািড়ত
েগলাম।এইন েতা েজরুজােলমর হউ সাত খািদমদারর একজন। 9তান
চাইরজন আিবয়ািত পুিড়ন আছলা, এরা নবীর লাখান ওহী কইতা।
10 বাক্কা কয়িদন হেনা রওয়ার বােদ আগাবুছ নামর একজন নবীেয়
এহুিদয়া থািক তশিরফ আনলা। 11তাইন আইয়া হাির পাউলুছর কমরর
তাগা খুিলিললা, আর ইটািদ িনজর আত-পাও বািন্দয়া কইলা, “পাক
রুেহ অউলা কইরা, েজরুজােলমর ইহুিদ অকেল অউ কমরর তাগা
আলাের অউলা বানবা, আর অ-ইহুিদ অকলর আেতা সিপয়া িদবা।”
12 ইতা হুিনয়া িহনর মানেষ আর আমরাও পাউলুছের বউত িমনত
করলাম, তাইন যানু েজরুজােলেমা যাওয়া বাদ িদলাইন। 13 পাউলুেছ
কইলা, “তুমরা ইতা িকতা লাগাইলায়? কািন্দয়া আমার মন ভাংিগ
িদরায় েকেন? হজরত ইছার লািগ আিম েজরুজােলেমা খািল বিন্দ
অওয়াউ নায়, মরেতও িতয়ার আিছ।” 14 তানের কথা হুনাইতাম না
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পািরয়া আমরা িনরাই অইেগলাম, আর কইলাম, “মাবুদর মির্জ কাইম
অউক।”
বিন্দ হালেত হজরত পাউলুছ (২১:১৫-২৮:৩১)

হজরত পাউলুছ েজরুজােলেমা আটক
15 বােদ আমরা মাল-ছামানা গাইট বািন্দয়া েজরুজােলেমা রওয়ানা

িদলাম। 16 ৈকছিরয়া টাউনর কয়জন মুিমনও আমরার লেগ আইলা,
আর সাইপ্রাস দ্বীপর েমনাসন নামর একজন পুরানা ইমানদারর বািড়ত
আমরাের লইয়া েগলা। এন বািড়তউ আমরা রওয়ার কথা আিছল।

17 েজরুজােলেমা আওয়ার বােদ মুিমন অকেল খুিশ অইয়া
আমরাের কবুল করলা। 18 বাদর িদন পাউলুেছআমরাের লইয়া হজরত
ইছার ভাই ইয়াকুবর লেগ মুলাকাত করলা। িহকােনা জমাতর মুরিব্ব
অকলও আইলা। 19 পাউলুেছ এরাের ভালা-বুরা িজকাইয়া হারেল,
তান তবিলগর মাজিদ আল্লায় িকলান অ-ইহুিদ অকলর মােজ দীিন
কাম হািছল করছইন, ইতা হকলতা এক এক কির তারার েগেছ বয়ান
করলা। 20 ইতা হুিনয়া মুরিব্ব অকেল আল্লার তািরফ করলা আর
তানের কইলা, “ভাই, তুিম েতা েদখরায়, আজার আজার ইহুিদেয়
হজরত ইছার উপের ইমান আনছইন, আর তারা হকেলউ হজরত
মুছার শিরয়তের আমল করার িখয়াল আেছ। 21 অইেল তারা অউ
খবরও পাইছইন, অ-ইহুিদ অকলর লেগ েযতা ইহুিদ অকল থাকইন,
তারাের তুিম তািলম িদেছা মুছার শিরয়ত বাদ িদলাইতা কির, তারা
যানু হুরুতাইন্তর মছলমািন করািন বাদ িদলাইন আর ইহুিদ অকলর
েরওয়াজও না মানইন। 22 েত িকতা করা যায়? তারা েতা িনচয়
হুনবা তুিম আইেছা। 23 অখন আমরা তুমাের েযলা কই, তুিম অউলা
কিরলাও।আমরার মােজ চাইরজন েবটাইনআছইন, তারা এখান মান্নত
করছইন; 24 তুিম তারাের লেগ লইয়া যাও, তারার লেগ িগয়া তুিম আর
তারার পাক-ছাফ অওয়ার খরচ আর মাথার চুল কামািনর পয়সাও
িদলাও। েতউ হকেল জানবা, তুমার নােম তারা েযতা খবর পাইছইন,
ইতা কুন্তাউ নায়, আসেল তুিম িনেজও মুছার শিরয়ত আর েরওয়াজ
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মানরায়। 25 অইেল েযতা অ-ইহুিদ অকেল ইমান আনছইন, তারাের
আমরার অউ ফয়ছালা েলিখয়া জানাই িদিছ, েদবতার নােম িনয়ত করা
খািন খাইতা না, লউ খাইতা না আর গলা িটিপয়া মারা কুনু জানদারর
েগাস্ত খাইতা না, কুনু জাতর িজনার কােমা যাইতা না।” 26 েতউ
পাউলুেছ হউ মানুষ অকলের লেগ লইয়া িগয়া, তারার লেগ িনজেরও
পাক-ছাফ করলা। বাদর িদন বায়তুল-মুকাদ্দেছা হামাইলা, আর তারার
পাক-ছাফ অওয়ার লািগ পশু কুরবািন কুনিদন েদওয়া অইেবা, এও
তািরখ জানাই িদলা।

27 পাক-ছাফ অওয়ার িনয়মর িহ সাত িদন েশষ না অইেতউ,
আিছয়া েদশর কয়জন ইহুিদেয় পাউলুছের বায়তুল-মুকাদ্দেছা েদিখয়া,
মানষের উছকাই িদয়া তােন ধরলা। 28 তারা িচল্লাইয়া কইলা, “ও বিন
ইসরাইল অকল, আগুয়াও! আস্তা দুিনয়ার মানষর েগেছ েযগুেয়
আমরার জািতর, আমরার শিরয়তর আর বায়তুল-মুকাদ্দছর িবপেক্ষ
তািলম িদয়া ঘুের, অগু হউ েবটা! েহ ইউনািন অকলের অেনা হারাইয়া
ই পাক জাগাখানেরও নাপাক বানাইেছ।” 29 এর আেগ েতা ইিফছর
তিফমের পাউলুছর লেগ টাউেনা চক্কেরা েদিখয়া তারা মেন মেন
সন্দয় করছইন, পাউলুেছ তানের বায়তুল-মুকাদ্দেছাও হারাইছইন।
30 েতউ আস্তা টাউনর মানুষ গরম অইেগলা, আর একলেগ েদৗিড়য়া
আইয়া পাউলুছের ধিরয়া বায়তুল-মুকাদ্দছ থািক টািনয়া বাের আনলা,
আর লেগ লেগউ এর দুয়ার অকল বন্দ কিরল্লা। 31 তারা পাউলুছের
মািরিলতা চাইলা, অইেল অউ সময় েরামান িসপাই অকলর পরধানর
েগেছ খবর েগল, আস্তা েজরুজােলমর মােজ উলইস্তল লািগেগেছ।
32 লেগ লেগউ তাইন ছুেবদার অকল আর িসপাই দল লইয়া েদৗিড়য়া
তারার েগেছ আইলা। মানেষ িসপাই আর িসপাইর পরধানের েদিখয়া
পাউলুছের মাইর-ধইর করা বন্দ করলা। 33 েতউ িহ অিফসাের আইয়া
পাউলুছের আটক কিরয়া দুইেগছা িশকলিদ বান্দার হুকুম িদলা, বােদ
িজকাইলা, “ই মানুষগু েক, েহ িকতা দুষ করেছ?” 34 গন্ডেগালর
মােজ িচল্লাইয়া েকউ এক লাখান, েকউ েকউ আরক লাখান কইেলা।
অইেল তাইন ভালামেন্ত কুন্তা সমিজতা না পািরয়া পাউলুছের িনয়া
েকন্টনেমেন্টা হারাইয়া থওয়ার হুকুম িদলা। 35 পাউলুছ িছিড়র মুেখা
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যাইেতউ মানষর আত থািক বাচািনর লািগ, িসপাই অকেল তানের
উচা কিরয়া বইয়া িনলািগ। 36 মানেষ খের অইয়া িমিছল িদতা লাগলা,
“অগুের মািরলাও!”

37 িসপাই অকেল তানের েকন্টনেমেন্টা হারাই িদতা চাইরা, অউ
সময় তাইন পরধান অিফসারের ইউনািন ভাষায় ছওয়াল করলা, “আিম
আপনার েগেছ কুন্তা মাততাম পারমু িন?” অিফসাের কইলা, “তুিম
িকতা ইউনািন ভাষা জােনা িন? 38 েত তুিম িকতা হউ িমসির েবটা
িন, েযগুেয় কয়িদন আেগ লাড়াই কিরয়া, চাইর আজার সন্ত্রাসীের
লেগ লইয়া মরুভুিমত েগিছল?” 39 পাউলুেছ জুয়াপ িদলা, “ছাব,
আিম একজন ইহুিদ, িকিলিকয়ার তাষর্ শহরর মানুষ, আিম েযতা
মেনকয় ইতা টাউনর মানুষ নায়। আিম আপনাের িমনত কররাম, দয়া
কির মানষর েগেছ আমাের মাতার সুেযাগ খান েদউক্কা।” 40 তাইন
সুেযাগ েদওয়ার বােদ পাউলুেছ িছিড়র উপের উবাইয়া, মানষের িনরাই
অওয়ার লািগ আতিদ ইশারা িদলা, তারা িনরাই অইয়া হারেল তাইন
ইবরািন ভাষায় কওয়াত লাগলা।

22
েজরুজােলেমা হজরত পাউলুছর জবানবিন্দ

1পাউলুেছ কইলা, “ও বাবা অকল, ভাই অকল,আিম অখনআমার
িনজর জবানবিন্দ িদরাম, আপনারা হুনউক্কা।” 2 তাইন ইবরািন ভাষায়
মাতরা েদিখয়া মানুষ এেক্কের িনরাই অইেগলা। অউ তাইন কইলা,

3 “আিম একজন ইহুিদ। িকিলিকয়ার তাষর্ শহেরা আমার জনম
অইেছ; অইেল অউ েজরুজােলম টাউেনা আইয়া আিম মানুষ অইিছ,
আল্লামা গমলীেয়লর পাওর কান্দাত বইয়া আিম আমরার ময়-মুরিব্ব
অকলর শিরয়ত আর কায়দা-কানুনর েষালআনা তািলম পাইিছ। আর
আইজ আপনারা েযলা আল্লা-ওয়ালািগির েদখাইরা, আিম িনেজও
আেগঅউলাআল্লাওয়ালাআছলাম। 4আিম ইছার পিথ অকলেরজান-
পরান সিপয়া জুলুম আর কাতল করতাম, েবটাইন-েবিটনের বািন্দয়া
িনয়া েজল খানাত হারাইতাম। 5 ইতা েতা পরধান ইমাম ছাব আর েদশর
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ফেতায়া কিমিটর হক্কল ময়-মুরিব্ব অকেলও ভালা কির জানইন।আিম
তারার েগছ থািক িচিঠ লইয়া, দােমস্ক শহরর আমরার ভাইয়াইনের
িদবার লািগ রওয়ানা অইছলাম। হেনা েযরা ইছার তিরকাত আইছলা,
তারাের বিন্দ কিরয়া েজরুজােলেমা আিনয়া সাজা েদওয়ার লািগ হেনা
যাওয়াত আছলাম। 6 যাইেত যাইেত দােমস্কর কান্দাত িগয়া হারেল
েবইল দুইফর অইেগল, আখতাউ আমার চাইেরা গালাবায় আছমািন
ফর চমকাইয়া উঠেলা। 7 আিম মািটত পিড় েগলাম আর হুনলাম,
আমাের েকউ ডািকয়া কইরা, েশৗল, েশৗল, তুিম আমাের েকেন
তকিলফ িদরায়? 8 আিম িজকাইলাম, হুজুর আপেন েক? তাইন
কইলা, আিম নাছারতর ইছা, েযনের তুিম তকিলফ িদরায়। 9 েযরা
আমার লেগ আিছল তারা হকেলউ ই ফর অইেছ কির েদখলা, অইেল
েযইনআমার লেগ বাতিচত করিছলা, তান বুিল তারা হুনলা না। 10বােদ
আিম কইলাম, মািলক, েত আিম িকতা করতাম? তাইন কইলা, উেঠা,
দােমেস্কা রওয়ানা েদও, তুমার েযতা েযতা করার গরজ আেছ, ইতা
তুমাের হেনা জানাইল অইেবা। 11 আর িহ চমকািনেয় আমার চউখ
আন্দা অইেগিছল গিতেক, আমার লিগ অকেল আমার আেতা ধিরয়া
দােমস্কর বায় লইয়া রওয়ানা িদলা।

12 “হেনা অনিনয় নামর একজন মানুষ আছলা, তাইন হজরত মুছার
শিরয়ত মািফক খুব পেরজগার মানুষ। িহকানর হকল ইহুিদর েগেছ
তাইন খুব ইজ্জিত জন। 13তাইন আইয়া আমার কাছাত উবাইয়া কইলা,
ভাই েশৗল, তুমার েদখার তাক্কত িফরত আউক। আর লেগ লেগউ
আিম তানের েদখলাম। 14 অউ তাইন কইলা, আমরার বাফ-দাদা
অকলর আল্লায় তুমাের পছন্দ করছইন, তুিম যানু তান মির্জ জানতায়
পােরা, আর হউ মাছুম বন্দা হজরত ইছােরও েদখতায় পােরা, আর
তান জবানর বুিলও হুনতায় পােরা। 15 তুিম তান সািক্ষ অইবায়, েযতা
েযতা েদখেছা আর হুনেছা ইতা হক্কলতা তামাম দুিনয়াের জানাইবায়।
16অখনআর েদির কররায় েকেন? উেঠা, তােন ডােকা, আর েতৗবার
েগাছল কিরয়া তুমার হকল গুনা ধইয়া ফালাও।

17 “বােদ আিম েজরুজােলেমা িফরত আইয়া হারেল একিদন
বায়তুল-মুকাদ্দছর িভতের েদায়া করাত আছলাম, অউ সময় উংগািনর
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হালেতা আখতাউ তান দরশন পাইলাম। 18 আিম েদখলাম, তাইন
আমাের কইরা, জলিদ কির উেঠা, অখনউ েজরুজােলম ছািড়য়া
বারও, কারন আমার েবয়াপাের তুমার মুখর কুনু সািক্ষ ইনর মানেষ
হুনেতা নায়। 19আিম কইলাম, মািলক, ই হকল মানেষউ েতা জানইন,
েযরা তুমার উপের ইমান আনতা, এরাের েজেলা হারািন আর মাইর-
ধইর করার লািগ, আিম হক্কল মিছদাইেন্তা যাইতাম; 20 তুমার সািক্ষ
িস্তফানের েযবলা মারা অইিছল, িহ সময় আিম িনেজ িহকােনা উবাইয়া
সায় েদওয়াত আছলাম, আর েযরা তানের মারিছল, আিম তারার
কাপড়-চুপড় পারা িদছলাম। 21 েতউ মািলেক আমাের কইলা, তুিম
রওয়ানা েদও,আিম দুরইর িভনজািত অকলর েগেছ তুমাের েবিজমু।”

22মানেষ অেতা সময় ধির পাউলুছর বয়ান হুনাতআছলা, বােদ অ-
ইহুিদর নাম হুিনয়াউ তারা িচল্লাইয়া কইলা, “অগুের দুিনয়া থািক হরাই
েদও, ইগু বািচয়া রওয়ার জুকা নায়!” 23 মানেষ েযবলা িচল্লািন ধরলা
আর কাপড়-চুপড় ফালাইয়া, আছমােনা ধুইল উড়ািনত লাগলা, 24অউ
সময় পরধান অিফসাের পাউলুছের েকন্টনেমেন্টা লইয়া যাওয়ার হুকুম
িদলা, আর কইলা, “এের চাবুক মািরয়া েজরা কেরা, েকেন মানেষ
তার িবরুেদ্ধ ইলা িচল্লা-িচিল্ল কেরর।” 25 পাউলুছের েযবলা চাবুক
মারার লািগ বািন্দলা, ই সময় শ-িসপাইর এক ছুেবদার িহকােনা
উবাত আছলা, েতউ পাউলুেছ তানের কইলা, “অখনও যাের দুিষ
সাইবেস্তা করা অইেছ না, ইলা একজন েরামান মানষের চাবুক মারা
আপনাইন্তর লািগ িঠক অর িন?” 26 ইখান হুিনয়া িহ ছুেবদাের
পরধান অিফসারের িগয়া কইলা, “সয্ার, আপেন ইতা িকতা করাত
লাগছইন? ই েবটা েতা েরামান মানুষ।” 27 েতউ তাইন পাউলুছর
ধােরা িগয়া িজকাইলা, “কওছাইন, তুিম েরামান িন?” পাউলুেছ
কইলা, “িজঅয়।” 28 অিফসাের কইলা, “আিম বউত েটকা-পয়সা
খরচ কিরয়া েরামান িসিটেজন অওয়ার সুেযাগ লইিছ।” পাউলুেছ
কইলা, “আিম জনম সুেত্রউ েরামান।” 29 ইখান হুিনয়াউ েয িসপাইেয়
তানের েজরা করাত যাওয়াতআছলা, লেগ লেগউ তারা হন থেন হিরয়া
েগলািগ। আর তাইন েরামান মানুষ অইেলও তানের বািন্দছলা কির
পরধান অিফসােরও ডরাইেগলা।
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30 অইেল বাদর িদন িহরবার পাউলুছের িজকাইতা চাইলা, িকতার
লািগ ইহুিদ অকেল তানের দুষ িদরা, েতউ পরধান অিফসাের পাউলুছর
বান্দ খুিল িদলা, বড় ইমাম অকল আর ফেতায়া কিমিটর হকলের
এখােনা দলা অওয়ার হুকুম িদলা। বােদ পাউলুছের লামাইয়া তারার
ছামেন আিজর করলা।

23
1 পাউলুেছ ফেতায়া কিমিটর মানষর বায় িধয়ান ধির চাইয়া কইলা,

“ও ভাইছাব অকল, আিম েতা অখন পযর্ন্ত আমার িবেবক পিরস্কার
রািখয়া, আল্লার বন্দা িহসােব দািয়ত্ব আদায় কররাম।” 2 ইখান হুিনয়া
পরধান ইমাম অনিনয়য়, পাউলুছর গালাত েযরা উবাতআিছল, তারাের
কইলা, “অগুর মুেখা চড় মােরা।” 3 েতউ পাউলুেছ তানের কইলা,
“ও ভন্ড, আল্লায় তুমােরও চড় মারবা। তুিম শিরয়তর আইেন আমার
িবচার করাত বইয়া, শিরয়তর বরেখলাফ কিরয়া আমাের চড় মারার
হুকুম িদরায়?” 4 েযরা পাউলুছর কান্দাত উবাইিছল, তারা তানের
কইেলা, “তুিম আল্লার ঘরর পরধান ইমাম ছাবের েবইজ্জত কররায়
িন?” 5 পাউলুেছ কইলা, “ভাই অকল, আিম েতা জািন না এইন
পরধান ইমাম কির। আরনায় ইলা কইলাম না অেন, আল্লার কালােমা
েতা েলখা আেছ, তুমার িনজর জািতর মুরিব্বের কুনু গািল িদও না।”

6 পাউলুেছ েযবলা বুজলা িহ মজিলছর িকছু মানুষ িসেদ্দিকয়া
মজহবর আর িকছু অইলা ফিরিশ মজহবর, অউ তাইন মজিলছর
মােজ জুের জুের কইলা, “ও ভাই অকল, আিম একজন ফিরিশ আর
ফিরিশর আওলাদ। মুদর্ া অকল িহরবার িজন্দা অইয়া উঠবা, অউ মাতর
লািগ অখন আমার িবচার করা অর।” 7 তাইন ইখান কওয়ার লেগ
লেগউ ফিরিশ আর িসেদ্দিকয়া অকলর মােজ কাইজ্জা লািগ েগল,
মজিলছর মােজ দুই দল অইেগলা। 8কারন িসেদ্দিকয়া অকলর এিকন
অইেলা, মুদর্ া অকলআর িজন্দা অইতা নায়, িফিরস্তা বা রুহ ইতা কুনুতা
নাই। অইেল ফিরিশ অকেল এিকন করইন ইতা হকলতাউ আছইন। 9 ই
গন্ডেগাল বউত বড় অইেগল, েতউ ফিরিশ দলর কয়জন েমৗলানায়
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উবাইয়া তকর্ া-তির্ক কির কইলা, “আমরা েতা ই মানষর কুনু দুষ
েদখরাম না। কুনু রুহ বা িফিরস্তায় েতা তার লেগ ইলা বাতিচত করতা
পারইন।” 10 অউ লাখান কির েবথায়া গন্ডেগাল লাগেলা, এরদায়
পরধান অিফসাের ডরাইেগলা, মানেষ পাউলুছের টুকরা টুকরা কির
িছিড়লাইবা, অউ তাইন িসপাই অকলের হুকুম িদলা, তারা লািময়া িগয়া
পাউলুছের মানষর েগছ থািক হরাইয়া িনয়া েকন্টনেমেন্টা হারাইলা।

11 বােদ রাইতর বালা মািলক ইছায় পাউলুছর েগেছ উবাইয়া কইলা,
“িহম্মত কেরা, আমার নােম েজরুজােলেমা েযলা সািক্ষ িদেছা, েরাম
টাউেনাও অউলা সািক্ষ িদেত অইেবা।”

হজরত পাউলুছের মারার ষড়যন্ত্র
12 বাদর িদন ফজরর অখেতা ইহুিদ অকেল এক দাগাবািজ করলা,

তারা কছম খাইয়া কইলা, পাউলুছের মারারআগ পযর্ন্ত তারা দানা-পািন
কুন্তা মুেখা িদতা নায়। 13 চািল্লশ জনরও েবিশ মানুষ এখােনা অইয়া ই
দাগাবািজর কছম খাইলা। 14তারা বড় ইমামআর মুরিব্বঅকলর েগেছ
িগয়া কইলা, “আমরা কড়াকিড় কছম খাইিছ, পাউলুছের না মারা পযর্ন্ত
দানা-পািন কুন্তা মুেখা িদতাম নায়। 15 অখন আপনারা আর ফেতায়া
কিমিটর হকেল পরধান অিফসারর েগেছ অউ আবদার করউক্কা েযন,
আপনারাআেরা ভালািটেক ই িবচারর তদন্তকরতা চাইরা,অউউিছলায়
েহ আপনাইন্তর েগেছ আওয়ার আেগউ, পথর মােজ আমরা তাের
মািরিলমু।”

16 অইেল পাউলুছর ভাগনায় তারার ই দাগাবািজর খবর হুিনয়া,
েকন্টনেমেন্টা িগয়া পাউলুছের ইতা জানাইলা। 17 েতউ পাউলুেছ শ-
িসপাইর একজন ছুেবদারের আনাইয়া কইলা, “অউ পুয়াগুের পরধান
অিফসার ছাবর েগেছ লইয়া যাউক্কা, েহ তানের িকতা কইেতাআইেছ।”
18 অউ িহ ছুেবদাের তাের লইয়া পরধান অিফসারর েগেছ িগয়া
কইলা, “বিন্দ পাউলুেছ আমাের আনাইয়া কইলা, অউ পুয়াগুের
আপনার েগেছ লইয়া আইতাম, েহআপনার েগেছ িকতা কইেতা চার।”
19 পরধান অিফসাের তার আেতা ধিরয়া এক গালাবায় লইয়া িগয়া
কইলা, “তুিম আমাের িকতা কইতায় চাইরায়?” 20 েহ কইেলা, “ইহুিদ
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অকেল িনয়ত করছইন, তারা আপনার েগেছ অউ আবদার করবা,
পাউলুছর িবচার আেরা ভালািটেক তদন্ত করার লািগ আপেন যানু
ছামনর কাইল তানের েদশর ফেতায়া কিমিটর ছামেন আিজর করাইন।
21 আপেন তারার কথায় রািজ অইন না যানু, এরা চািল্লশ জনরও
েবিশ মানেষ লুকাইয়া পাউলুছর লািগ বার চাইরা, তারা কছম খাইেছ,
তানের না মারা পযর্ন্ত দানা-পািন কুন্তা মুেখা িদেতা নায়। তারা অখন
িতয়ার অইয়া পেথা বইেছ, খািল আপনার রািজ অওয়ার বার চাইরা।”
22পরধান অিফসাের তাের অউ হুকুম িদয়া িবদায় িদলা, “তুিম আমার
েগেছ ই খবর কইেছা কির েকউরের হুনাইও না।”

হজরত পাউলুছের ৈকছিরয়াত পাঠািন
23 বােদ তাইন শ-িসপাইর দুইজন ছুেবদারের আনাইয়া কইলা,

“দুইেশা জন িসপাই, সত্তইর জন েঘাড়াআলা িসপাই, আর দুইেশা
জন ছুলিফ আলা িসপাই আইজ রাইত নয়টাত ৈকছিরয়াত যাওয়ার
লািগ িতয়ার কেরা। 24আর পাউলুছর লািগও েঘাড়ার বেন্দাবস্ত কেরা,
তাের যানু িনরাপেদ েদশর পরধান হািকম িফিলক্সর েগেছ েপৗছাইল
অয়।” 25কইয়া, তাইন অউ িচিঠ েলখলা,

26 “মাননীয় পরধান হািকম ছাব, আিম েকলাদুছ লুিছয়াছ,
আপনাের ছালাম জানাইরাম। 27 ইহুিদ অকেল অউ মানুষগুের ধিরয়া
জােন মািরিলতা চাইছলা, আিম হুনলাম েহ একজন েরামান মানুষ,
হুিনয়া আমার িসপাই অকল লইয়া িগয়া তাের বাচাইলাম। 28 বােদ
আিম হুনতাম চাইলাম মানেষ তার িকতা দুষ পাইছইন, এরদায় তাের
িনয়া তারার মজিলেছা আিজর করলাম। 29 েতউ আিম বুজলাম,
তারার শিরয়তর কুনু ফেতায়ার লািগ এর উপের দুষ িদরা, অইেল
েজেলা হারািন বা জােন মারার জুকা কুনু নািলশ পাইিছ না। 30 আর
আিম হুনলাম, তার িবরুেদ্ধ দাগাবািজ করা অর, েতউ জলিদ কির
তাের আপনার েগেছ পাঠাই িদলাম। তার িবরুেদ্ধ েযরা নািলশ িদেছ,
তারােরও কইিছ, তারার কুনু নািলশ থাকেল আপনার েগেছ িগয়া
হুনাইতা।”
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31 িসপাই অকেল পরধান অিফসারর হুকুম মািফক পাউলুছের লইয়া
রাইতর বালাআিন্তপািত্র টাউেনা েগলা। 32বাদর িদন েঘাড়াআলা িসপাই
অকলর লেগ পাউলুছের িবদায় িদয়া বািক িসপাই অকল েকন্টনেমেন্টা
ঘুিরয়া আইলা। 33 েঘাড়াআলা িসপাই অকেল িচিঠ আর পাউলুছের
লইয়া ৈকছিরয়াত েপৗিছয়া হারেল েদশর পরধান হািকমর আেতা
সমজাই িদলা। 34 তাইন ই িচিঠ পিড়য়া পাউলুছের িজকাইলা, “তুিম
কুন েদশর মানুষ?” পাউলুছ িকিলিকয়ার মানুষ ইখান হুিনয়া তাইন
কইলা, 35 “তুমাের েযরা দুেষর তারা ইখােনা আইয়া হারেল, আিম
তুমার জবানবিন্দ হুনমু।” বােদ তাইন হুকুম িদলা, পাউলুছের িনয়া রাজা
েহেরাদর বািড়র েজেলা হারািনর লািগ।

24
আদালেতা হজরত পাউলুছ

1 পাচ িদন বােদ পরধান ইমাম অনিনয়য় কয়জন ইহুিদ মুরিব্ব আর
ততুর্ ল্ল নামর একজন উিকলের লইয়া ৈকছিরয়াত েগলা, িগয়া পরধান
হািকমর আদালেতা হজরত পাউলুছর িবরুেদ্ধ নািলশ দািখল করলা।
2 পাউলুছের আিনয়া আদালেতা আিজর করা অইেলা। বােদ উিকল
ততুর্ ল্লয় অউ নািলশ গাইলা,

“মাননীয় হািকম ছাব, আপনার শাসেনা রইয়া আমরা বউত িদন
থািক বড় শািন্তেয় আিছ। আপেন আপনার আখল-েহকমত িদয়া ই
জািতর বউত ভালাই কররা। 3 এরলািগ আমরা হােমশা হকল জাগাত
আপনার গুনগান গাই। 4 আমরা আপনার মুলয্বান সময় নষ্ট করতাম
চাইরাম না, েমেহরবািন কিরয়া হুনেল, আমরার নািলশ খান দুই-চাইর
কথায় কইিলমু। 5 ছাব, আমরা েদখিছ, অউ মানুষগু বড় এক আপদ
অইয়া আিজেছ। েহ নাছারা নামর এক িবধমীর্ দলর উস্তাদ। হােমশা
খািল হাংগামা লাগায়, দুিনয়ার হকল ইহুিদর মােজ দলাদিল লাগািনউ
তার কাম। 6-7 েহ আমরার বায়তুল-মুকাদ্দছেরও নাপাক বানাইেতা
চাইিছল, এরদায় আমরা তাের আটক করিছ। 8আর অউ েযতা নািলশ
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িদলাম, আপেন িনেজ তাের েজরা করেলউ ইতা হকলতা বারইিযেবা।”
9 উিকলর লেগ অইয়া ইহুিদ অকেলও ইতা হক্কলতা হাছা কইয়া সায়
িদলা।

10 েতউ পরধান হািকম ছােব পাউলুছের ইশারা িদলা, পাউলুেছ
কইলা, “ছাব, আপেন বউত বরছ ধির ই ইহুিদ জািতর িবচার কিরয়া
আইরা, ইটা হুিনয়া আিম খুব খুিশ অইয়া আমার জবানবিন্দ িদরাম।
11 আপেন তালাশ করেলউ জািনিলবা, অখনও বােরা িদন অইেছ
না, আিম এবাদত করার লািগ েজরুজােলেমা েগছলাম। 12অউ েযরা
আমার েবয়াপাের নািলশ িদরা, তারা েকউ আমাের বায়তুল-মুকাদ্দেছা
কুনু মানষর লেগ হাংগামা করাত েদখছইন না। টাউনর কুনুখােনা
বা কুনু মিছেদাও মানষের উছকাইয়া েদওয়াত আমাের পাইছইন না।
13 অখন তারা আমার েযতা দুষ েদখাইরা, ইতার কুনু পরমানও তারা
িদতা পারতা নায়। 14 অইেল আিম আপনার েগেছ স্বীকার কররাম,
এরা েযকটাের িবধমীর্ দল কইরা, হউ ইছা আল-মসীর তিরকায় আিম
আমার ময়-মুরিব্ব অকলর আল্লার এবাদত কির। েতৗরাত িকতাবর
বাতাইল হকল হুকুম-আহকাম আর তামাম নবী অকলর িকতাবের
আিম এিকন কির। 15আর এরা েযলান এিকন করইন, আিমও অউলা
আল্লার উপের এিকন কির, পেরজগার বা গুনাগার হকলেরউ মরার
বােদ িহরবার িজন্দা করা অইেবা। 16 এরদায় আিম আল্লার েগেছ আর
মানষর েগেছও হােমশা আমার িবেবক পিরস্কার রাখতাম চাই। 17বউত
বরছ বােদআিম েজরুজােলেমা েগছলাম, কুরবািন িদতামআরআমার
িনজর জািতর গিরব অকলের দান-খয়রাত িবলাইতাম কির। 18 েত
আিম পাক-ছাফ অইয়া েযবলা বায়তুল-মুকাদ্দেছা হামাইলাম, অউ
সময় তারা আমাের েদখছইন। আমার েগেছ কুনু িভড়ও অইেছ না, বা
কুনু গন্ডেগালও অইেছ না। 19খািল আিছয়া েদশর কয়জন ইহুিদ হেনা
আছলা। আমার উপের কুনু নািলশ থাকেল হউ ইহুিদ অকেল আপনার
েগেছ আইয়া নািলশ িদতা আিছল। 20 আরনায় অেনা েযরা আইছইন
এরাউ কউক্কা, আিম েযবলা ফেতায়া কিমিটর ছামেন উবাইছলাম, অউ
সময় তারা আমার িকতা দুষ পাইছলা? 21 কুন্তাউ না, খািল এখান
মাত আিম জুের জুের মািতছলাম েযন, মুদর্ া অকল িহরবার িজন্দা
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অইয়া উঠার মুছলা লইয়া আইজ আপনাইন্তর ছামেন আমার িবচার
করা অর।”

22 হািকম িফিলেক্স হজরত ইছার তিরকার েবয়াপাের খুব ভালা কির
জানতা, এরদায় তাইন িবচার বন্দ কিরয়া কইলা, “িসপাইর পরধান
অিফসার লুিছয়াছ আইয়া হারেল আিম তুমরার িবচারর ফয়ছালা
করমু।” 23 তাইন শ-িসপাইর ছুেবদারের হুকুম িদলা, “পাউলুছের
আটক রােখা, অইেল তাের মায়ার নজের রািখও, তার েখশ-কুটুেম
তার েখজমত করাত আইেল বাধা িদও না।”

24 কয়িদন বােদ িফিলেক্স তান ইহুিদ বউ দ্রুিষল্লাের লেগ লইয়া
আইয়া পাউলুছের খবরিদ আনাইলা, আর পাউলুছর মুখ থািক ইছা
আল-মসীর উপের ইমান আনার বয়ািন হুনলা। 25 পাউলুেছ েযবলা
হক পেথ চলা, িনজের দমাইয়া রাখা, আর হাশরর িবচারর কথা বয়ান
করলা, িফিলেক্স ইতা হুিনয়া ডরাইেগলা। ডরাইয়া কইলা, “তুিম অখন
যাওিগ, সময় সুেযাগ অইেল আিম তুমাের খবরিদ আনাইমু।” 26 তান
মেন মেন আিছল, পাউলুেছ তানের িকছু ঘুষ িদবা, এরলািগ তাইন
বাের বাের পাউলুছের আনাইয়া গফ করতা। 27 দুই বরছ পারিনর বােদ
পির্কয় িফস্তছ আইয়া িফিলক্সর গিদত বইলা। িফিলেক্স ইহুিদ অকলের
খুিশ করতা কির পাউলুছের েজেলা থইয়া েগলািগ।

25
আদালেতা হজরত পাউলুছর আিপল

1 ই েদেশা আওয়ার িতন িদন বােদ িফস্তছ ৈকছিরয়া থািক
েজরুজােলেমা েগলা। 2অউ সময় বড় ইমাম আর ইহুিদ েনতা অকেল
তান েগেছ আইয়া পাউলুছর েবয়াপাের নািলশ িদলা। তারা িফস্তছর
েগেছ খুব িমনত-কািজ্জ কির কইলা, 3 তাইন যানু েমেহরবািন কির
পাউলুছের েজরুজােলেমাআনাইন। তারার মতলবআিছল, পাউলুছের
আনার সময় পথর মােজ লুকাইয়া রইয়া মািরিলতা। 4 হািকম িফস্তেছ
তারাের কইলা, “পাউলুছের েতা ৈকছিরয়াত আটক রাখা অইেছ, আর
আিমও খুব তাগদা কির িহকােনা যাইরাম। 5 েত তুমরার মাজ থািক
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বুজদার কয়জন আমার লেগ আইও, েহ কুনু দুষ করেল এর নািলশ
িদবায়।”

6 িফস্তছ তারার লেগ আট-দশ িদন রইয়া হারেল ৈকছিরয়াত
েগলািগ। িগয়া বাদর িদন তাইন আদালেতা বইয়া, পাউলুছের তান
ছামেন আিজর করার হুকুম িদলা। 7 েযতা ইহুিদ অকল েজরুজােলম
থািক আইছলা, পাউলুছ িহেনা আিজর অওয়ার বােদ তারা তানের
চাইেরাবায় েবিরয়া উবাইয়া খুব দুষা-দুিষ করলা, অইেল ইতার কুনু
পরমান িদতা পারলা না। 8 অউ পাউলুেছ িনজর জবানবিন্দ িদলা,
“আিম েতা ইহুিদ অকলর শিরয়ত, বায়তুল-মুকাদ্দছ, বা েরামান বাদশা
ৈকছরর িবরুেদ্ধ কুনু দুষ করিছ না।” 9অইেল িফস্তেছ ইহুিদ অকলের
খুিশ করার িখয়াল অওয়ায় তাইন পাউলুছের িজকাইলা, “অউ মামলার
িবচার আিম েজরুজােলেমা করতাম চাইরাম, তুিম িহকােনা যাইেত
রািজ আেছা িন?” 10 পাউলুেছ জুয়াপ িদলা, “আিম েতা েরামান
আদালতর ছামেনআিজর অইিছ,আরঅউআদালেতাউআমার িবচার
অওয়াখান জরুর। আপেন িনেজও ভালা কির জানইন, আিম ইহুিদ
অকলর লেগ কুনু অইনয্ায় করিছ না। 11 তা-ও আমার কুনু কছুর
অইেল, মউতর সাজা পাওয়ার জুকা কুনু দুষ পাইেল, আিম মরেত
রািজ আিছ। অইেল এরা আমার িবরুেদ্ধ েযতা দুষ িদরা, ইতা যিদ হাছা
না অয়, েত আমাের তারার আেতা ছািড় েদওয়ার এখিতয়ার েকউরর
নাই। এরদায় আিম বাদশা ৈকছরর েগেছ আিপল কররাম।” 12 ইখান
হুিনয়া িফস্তেছ তান উিজর-নািজরর লেগ পরািমশ কির কইলা, “তুিম
েযবলা বাদশার েগেছ আিপল করলায়, েত বাদশার েগেছউ যাইবায়।”

রাজা আিগ্রপ্পর েগেছ হজরত পাউলুছর জবানবিন্দ
13 কয়িদন বােদ ইহুিদ অকলর রাজা আিগ্রপ্প আর তান বইন রানী

বণীর্কীেয়, নয়া হািকম িফস্তছের ছালাম জানািনর লািগ ৈকছিরয়াত
আইলা। 14 তারা ইখােনা কয়িদন রইবা গিতেক, িফস্তেছ পাউলুছর
মামলার কথা রাজাের জানাইলা। তাইন কইলা, “িফিলেক্স একজন
মানষের েজেলা থইয়া েগছইন। 15 আিম েযবলা েজরুজােলেমা
েগছলাম, অউ সময় হনর বড় ইমাম আর ইহুিদ মুরিব্ব অকেল অউ
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েবটার িবরুেদ্ধ নািলশ িদয়া তার সাজা চাইছইন। 16 আিম তারাের
কইছলাম, যার িবরুেদ্ধ নািলশ েদওয়া অয়, আর েযরা ই নািলশ
েদইন, িহ বািদ-িববািদর মুখামুিখ জবানবিন্দ আর েজরা না অইেল,
আসািমের কুনু সাজা েদওয়ার এখিতয়ার েরামানআইেনা নাই। 17 েতউ
তারা হকল অেনা আইয়া হারেল, আিম বাদর িদনউ আদালেতা বইয়া
হউ আসািমের ছামেন আনার হুকুম িদলাম। 18 েযরা তার িবরুেদ্ধ
নািলশ িদছলা তারার জবানবিন্দ হুনলাম, অইেল আিম েযলা অনুমান
করছলাম, ইলা কুনু নািলশ তারা িদছইন না। 19খািল তারার িনজর ধমর্র
কথা, আর ইছা নামর কুনু একজন মরা মানষর কথা, পাউলুেছ এনের
িজন্দা কইয়া দািব কেরর, অতা লইয়া তারা আদালেতা নািলশ িদেছ।
20 আর ইতা িকলা তালাশ করতাম, ইখান মালুম না অওয়ায় আিম
তাের িজকাইলাম, েহ েজরুজােলেমা িগয়া ই মামলার ফয়ছালা করেত
রািজ আেছ িন। 21 েহ রািজ না অইয়া, আিপল কিরয়া বাদশার রায়র
লািগ বার চাওয়ায়, আিম তাের বাদশা ৈকছরর েগেছ পাঠািনর আগ
পযর্ন্ত আটক রাখার হুকুম িদিছ।” 22 অউ রাজা আিগ্রেপ্প িফস্তছের
কইলা, “আিম িনেজ তার জবানবিন্দ হুনতাম চাই।” িফস্তেছ জুয়াপ
িদলা, “েত কাইল হুনবােন।”

23 বাদর িদন রাজা আিগ্রপ্প আর রানী বণীর্কী বউত ধুমধাম কির
আইলা, তাইন িসপাইর পরধান অিফসার অকল, টাউনর গইনয্-মাইনয্
মানষের লইয়া আদালেতা হামাইলা। িফস্তেছ হুকুম িদয়া পাউলুছেরও
অেনা আনাইলা। 24 বােদ িফস্তেছ কইলা, “মহান রাজা আিগ্রপ্প,
আর আদালেতা আিজর গইনয্-মাইনয্ ছাব অকল, আপনারা হকেল
অউ েবচাড়াের েদখরা। হকল ইহুিদেয় িমিলয়া েজরুজােলম আর
ৈকছিরয়াতআমার েগেছ তার িবচার চাইয়া িমিছল িদয়া কইছইন, তাের
খতম কেরা। 25 অইেল আিম েদখলাম, মউতর সাজা েদওয়ার জুকা
কুনু দুষ তার নাই। তা-ও েহ িনেজ বাদশার েগেছ আিপল করায়, আিম
তাের তান েগেছ পাঠািনর িখয়াল করিছ। 26 অইেল মহান বাদশার
েগেছ েলখতাম, ইলা কুনু দুষ পাইরাম না গিতেক, আিম শ্রেদ্ধয় রাজা
আিগ্রপ্প আর আপনারা হকলর ছামেন তাের আিজর করিছ। আপনারা
েজরা করেল েলখার জুকা কুন্তা পাইমু কির মেনা কররাম। 27 কারন
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আিম মেনা কির, কুনু বিন্দের চালান েদওয়ার বালা তার দুষ অকল
জানািনখান জরুর।”

26
রাজার ছামেন হজরত পাউলুছর জবানবিন্দ

1 ইখান হুিনয়া রাজা আিগ্রেপ্প পাউলুছের কইলা, “তুমার জবানবিন্দ
কওয়ার লািগ অনুমিত িদলাম।” েতউ পাউলুেছ আত জুড় কিরয়া
িনজর জবানবিন্দ কইলা, 2 “মাননীয় রাজা নামদার, ইহুিদ অকেল
আমার িবরুেদ্ধ েযতা নািলশ িদছইন, ইতা েবয়াপাের আইজ আপনার
েগেছ আমার জবানবিন্দ হুনািনর সুেযাগ পাইয়া, আিম িনজের
ভাইগয্মান মেনা কররাম। 3 খাছ কির, ইহুিদ অকলর হকল লাখান
চাল-চলন আর তারার িফতনা অকল আপনার জানা আেছ। এরদায়
আরজ কররাম, েমেহরবািন কির আপেন আমার মাত খানাইন হুনবা।

4 “হুরুমান থেনউ িনজর এলাকাতআমার চাল-চলন িকলা আিছল,
বােদ েজরুজােলেমা আইয়া িকলাখান চলিছ, ইতা েতা তামাম ইহুিদ
অকেল জানইন। 5 তারা েতা বউত িদন ধির আমাের িচনইন গিতেক,
তারা িখয়াল করেল ই সািক্ষ িদতা পারবা, আমরার ধমর্র মােজ ফিরিশ
নামর েয েমৗলবািদ দল আেছ, আিম অউ ফিরিশ তিরকায় িজেন্দিগ
কাটাইতাম। 6আল্লায় আমরার ময়-মুরিব্ব অকলর েগেছ েযতা ওয়াদা
করিছলা, হউ ওয়াদায়আিম ভরসা কির, এরলািগআইজআমার িবচার
অর। 7আমরার বােরা খান্দানর মানেষ রাইত িদন িদেল-জােন এবাদিত
কিরয়া, হউ ওয়াদার ফল েদখার আশাত আছইন। রাজা নামদার, হউ
আশার লািগউ ইহুিদ অকেল আমাের দুিষরা। 8 আল্লায় মুদর্ াের িজন্দা
কিরয়া তুলইন, ইখান েকেন আপনারা িবশ্বাস করতা পারইন না?

9 “আিম েতা মেনা করতাম, নাছারতর ইছা নামর িবরুেদ্ধ, হকল
নমুনার কাম করা আমার লািগ ফরজ। 10 আর েজরুজােলেমা আিম
অলা করিছও। বড় ইমাম অকলর অনুমিত লইয়া ইছার উম্মত অকলের
আিম েজেলা হারাইতাম। তারাের কাতল করার বালা আিম তারার
িবরুেদ্ধ েভাট িদতাম। 11 আিম হকল মিছদাইেন্তা িগয়া বাের বাের
তারাের সাজা িদতাম। ইছার তিরকা থািক তারাের িফরাইয়া, ইছার
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নােম লান্নত িদতা কির তারার উপের জুর-জুলুম করতাম। এরার উপের
আমার অেতা গুছা আিছল েযন, এরাের জুলুম করার লািগ আিম বারা
েদশর টাউেনাও যাইতাম।

12 “অউলা একবার বড় ইমাম অকলর েগছ থািক েখমতা আর
হুকুমজাির লইয়া আিম দােমেস্কা যাওয়াত আছলাম। 13 আর রাজা
নামদার, অউ সময় েবইল দুইফর অইেগেছ। আখতাউ েদখলাম,
আমার আর আমার লগর হকলর চাইেরাবায় সুরুজ থািক আেরা
েবিশ ফরআলা এক রুশিন, আছমান থেন জিল উঠেলা। 14 অউ
আমরা হকল মািটত পিড় েগলাম আর আিম হুনলাম, ইবরািন ভাষায়
েকউ আমাের কইরা, েশৗল, েশৗল, তুিম েকেন আমার উপের জুলুম
কররায়? চুকা ফাইজেনা লাথ মািরয়া িনজর েখিত কররায় না
িন? 15 েতউ আিম িজকাইলাম, মুিনব, আপেন েক? মুিনেব
জুয়াপ িদলা, আিম ইছা, েযনের তুিম জুলুম কররায়। 16অখন উেঠা,
পাওত ভরিদ উবাও। তুিম অখন েযতা েদখেছা আর েযতা তুমাের
েদখাইমু, ইতা হকলতার সািক্ষ আর েখজমতগার বানািনর িখয়ােল,
আিম িনেজ তুমাের েদখা িদলাম। 17 আিম তুমাের অ-ইহুিদ অকলর
েগেছ পাঠাইয়ার, তারার আর তুমার িনজর জািতর আত থািক আিম
তুমাের বাচাইমু। 18 তুিম তারার চউখ খুিলয়া িদবায়, তারা যানু আন্দাইর
থািক নুরর বায়, শয়তানর দখল থািক আল্লার বায় িফিরয়া আইন,
আমার উপের ইমান আিনয়া গুনার মািফ পাইয়া, পেরজগার বন্দা
অকলর মােজ তারাও দািখল অইন।

19 “মাননীয় রাজা নামদার, েবেহিস্ত ই দরশনের আিম ফালাইতাম
পারলাম না। 20 এরদায় পয়লা দােমস্কর মানষর েগেছ, বােদ
েজরুজােলেমা, এহুিদয়া িজলার হকল জাগাত আর অ-ইহুিদ অকলর
েগেছও তবিলগ করলাম। তারাের কইলাম, েতৗবা কিরয়া আল্লার বায়
িফেরা, আর অউ লাখান আমল কেরা, েযতা েদিখয়া পরমান িমেল
তুমরা হাছারর েতৗবা করেছা। 21 অউ কারেন ইহুিদ অকেল বায়তুল-
মুকাদ্দেছা ধিরয়া আমাের মািরিলতা চাইছইন। 22 অইেল আল্লার
সাইযয্য় আিম অখন পযর্ন্ত িটিকয়া আিছ, আর হুরু-বড় হকলর ছামেন
উবাইয়া সািক্ষও িদরাম। হজরত মুছায় আর তামাম নবী অকেল েযতা
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ঘিটেবা কির বাতাইয়া েগছইন, ইতার বারা আিম কুন্তাউ কইরাম না।
23 এরা কইছইন, আল-মসীেয় তকিলফ সইযয্ করবা, তাইনউ পয়লা
মুদর্ া থািক িজন্দা অইয়া উিঠয়া হাির তান িনজর জািত, আর অ-ইহুিদ
অকলর েগেছও নুরর তিরকার কথা তবিলগ করবা।”

24 পাউলুেছ েযবলা অউ লাখান জবানবিন্দ িদরা, আখতাউ
িফস্তেছ তানের জুের ধামিক মাির কইলা, “পাউলুছ, তুিম েতা পাগল
অইেগেছা। তুিম বউত েলখা-পড়া করেছা, অউ েলখা-পড়ায় তুমাের
পাগল বানাইিলেছ।”

25 পাউলুেছ জুয়াপ িদলা, “িজ-না, হািকম ছাব, আিম পাগল নায়।
আিম েতা হক আর যুিক্তর মাত মাতরাম। 26 রাজা নামদাের েতা ইতা
হক্কলতাউ জানইন, আর আিম িহম্মত কিরয়া তান ছামেন খুলা-েমলা
মািতরাম। আিম পুরাপুর জািন, ইতা হক্কলতাউ রাজা নামদারর মালুম
আেছ, ইতা েতা কুনু আন্দািরর মােজ লুকাইয়া ঘটেছ না।

27 “েত মাননীয় রাজা নামদার, আপেন িকতা নবী অকলের এিকন
করইন িন? আিম েতা জািন, আপেনও করইন।” 28 অউ আিগ্রেপ্প
কইলা, “তুিম িকতা অেতা জলিদ আমােরও আল-মসীর তিরকাত
িনতায়িগ চাইরায় িন?”

29 পাউলুেছ কইলা, “আিম আল্লার েগেছ অউ েদায়া কররাম,
জলিদ অউক বা েদিরেয় অউক, খািল আপেন নায়, যেতা মানেষ
আমার আইজকুর ই জবানবিন্দ হুনরা, এরা হক্কলউ আমার লাখান
বিনযাউক্কা। খািল অউ িশকল বাদ িদয়া।”

30 েতউ রাজা, েদশর পরধান হািকম, রানী বণীর্কী আর তারার
লেগ আদালতর হকল মানুষ উবাই েগলা। 31 বােদ তারা বারিনর পেথ
এেক-অইনয্য় কইলা, “ই েবচাড়ায় েতা মউতর সাজা বা েজল খাটার
জুকা কুন্তাউ করেছ না।” 32 রাজা আিগ্রেপ্প িফস্তছের কইলা, “েহ
যুিদ বাদশার েগেছ আিপল না করেতা, েত তাের অখন খালাছ েদওয়া
েগেলা অেন।”
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27
হজরত পাউলুছ েরাম টাউনর মুখা রওয়ানা

1 হািকমর ফয়ছালা মািফক জােজা কিরয়া আমরাের ইতািল েদেশা
পাঠািনর সময় আইেল, পাউলুছ আর আেরা কয়জন কয়িদের যুিলয়
নামর একজন শ-িসপাইর ছুেবদারর আেতা সমজাই িদলা। যুিলয়
আছলা বাদশা ৈকছরর আপন িসপাই দলর একজন ছুেবদার। 2 বােদ
আমরা আদ্রামুত্তীয় ঘাটর অউলা এক জােজা অইয়া রওয়ানা িদলাম,
েযখান আিছয়া েদশর বউত জাজ ঘােটা যাওয়ার লািগ জুইত
করা অইেছ। আর মািকদিনয়া েদশর িথষলিনিক টাউনর আিরস্তাকুছ
আমরার লেগ আছলা। 3 বাদর িদন আমরার জাজ িগয়া িসদেনা
িভড়েলা। ছুেবদার যুিলয়য় পাউলুছর লেগ খুব ভালা েববহার করলা।
তাইন তান দুস্ত অকলর েগেছ িগয়া, িনজর জরুির গরজ কুলািনর
ইজাজত িদলা। 4 বােদ িহ জাগা থািক িহরবার জাজ ছাড়েলা, আর
আমরার উল্টামুখা বাতাস েদওয়ায়, আমরা সাইপ্রাস দ্বীপর েযবায়
বাতাস আিছল না হবায়িদ েগলাম। 5 িগয়া িকিলিকয়া আর পামফুিলয়ার
ছামনর সাগর পারইয়া লুিকয়া েদশর মুরা টাউেনা আইয়া আিজলাম।
6 ছুেবদাের িহকােনা ইতািল েদেশা যাওরা, আেলকজািন্দ্রয়ার এখান
জাজ পাইয়া, হউ জােজা কির আমরাের লইয়া রওয়ানা িদলা।
7আমরার জাজখান খুব আেস্তআেস্ত চিলয়া বউত িদন বােদ কষ্ট কির
ক্লীদ টাউনর কান্দাত আইয়া আিজেলা, অইেল বাতাসর লািগ আমরা
আর সহেজ আগুয়াইতাম পারলাম না। েতউ আমরা কম বাতােসিদ
ছালমুনার কান্দাবায় িগয়া ক্রীিত দ্বীপর আওেড়িদ যাওয়াত লাগলাম।
8 আর দিরয়ার পারর কান্দাবায় কষ্ট কিরয়া যাইেত যাইেত, �সুন্দর
লংগরখানা� নামর এক হুরু জাজ ঘােটা আইলাম, এর কান্দাত আিছল
লােসয়া টাউন।

9 অউ লাখান বউত িদন গুজির েগল, েরাজার ইদর িদন েশষ
অইয়া থুড়া থুড়া শীত আইেছ। ই সময় জােজ সফর করা খুব িবপদ।
েতউ পাউলুেছ জাজর মানষের পরািমশ িদলা। 10 তাইন কইলা, “ছাব
অকল, আিম েদখরাম, ই সফেরা আমরার বউত মিছবত আর েখিত
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অইেবা। ইতা খািল জাজ বা মাল-ছামানার নায়, আমরার জানরও
েখিত অইেবা।” 11অইেল ছুেবদাের পাউলুছর কথা না মািনয়া, জাজর
মািলক আর েকপিটনর কথা হুনলা। 12 আর ই লংগরখানাত শীতর
িদেনা রইেত সুিবধা অইেতা নায় গিতেক, েবিশর ভাগ মানেষ িহন
থািক যাওয়ার লািগ পরািমশ িদলা। তারা চাইলা কুনুমেন্ত িফিনক্স ঘােটা
েপৗিছয়া শীতর িদন কাটাইতা। ই ঘাট আিছল ক্রীিত দ্বীেপা, এর উত্তর-
পিচ্চম আর দিক্ষন-পিচ্চম িদক খুলা আিছল।

দিরয়ার তুফােন েবিদশা জাজ
13 বােদ েযবলা আেস্ত আেস্ত দউকনর বাতাস চালু অইেলা, অউ

তারা মেনা করলা, তারা েযলা আশা করছলা অলাউ অইেছ। এরদায়
তারা জাজর লংগর খুিলয়া ক্রীিত দ্বীপর গালাবায় রওয়ানা িদেলা।
14অইেল থুড়া বােদউ িহ পােরা থািক ইয়ান-কুিন নামর খুব েবজুইতা
এক তুফানআইেলা। 15আমরার জাজ তুফানর মােজ পড়েলা, তুফানর
েঠলা মুকািবলা করতাম না পািরয়া, জাজের বাতাসর তােল তােল
ভািটয়ল িদলাম। 16 বােদ েকৗদা নামর এক হুরু দ্বীপরআওেড়িদ িগয়া,
জাজর লগর বারিক নাওখানের আমরা বউত কষ্ট কির ভাংগা থািক
বাচাইলাম। 17 মানেষ নাওের টািনয়া িনয়া জাজর উপের তুললা, আর
জাজর তক্তাইনের দিড় িদয়া দেড়া কির বািন্দলা, যােত তুফােন না
ভাংেগ। বােদ ছুির্ত নামর সাগরর চেরা জাজ লািগিযবার ডের, পাল
লামাইয়া জাজের এমেন বাতাস ভািটয়েল ছািড় িদলাম। 18 তুফােন
জাজের অমন লাখান গড়া-গিড় শুরু করেলা, এরদায় তারা বাদর িদন
জাজর মাল-ছামানা পািনত ফালাই িদলা। 19 িতন িদনর িদন তারা িনজর
আেত জাজর সাজ-সরঞ্জামও পািনত ফালাই িদলা। 20 বউত িদন থািক
চান্দ-সুরুজ কুন িজিনস ইতা না েদখায়, আর তুফানর জুর খুব েবিশ
অওয়ায়, আমরা জােন বাচার আশা ছািড় িদলাম।

21 জাজর মানুষ বউত িদন ধির উপাস রওয়ায় পাউলুেছ উবাইয়া
তারাের কইলা, “ও ভাইছাব অকল, আমার কথা হুিনয়া ক্রীিত দ্বীপ
থািক জাজখানের না ছাড়েল, ই মিছবত আর েখিত থািক আপনারা
বাচলা অেন। 22অইেল অখন আিম আপনারাের অউ পরািমশ িদরাম,
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আপনারা মনর মােজ বল রাখউক্কা, আমরা েকউ জােন মরতাম নায়,
খািল জাজখান িবনাশ অইিযেবা। 23আিম েয আল্লার এবাদত-বেন্দিগ
কির, হউ আল্লার এক িফিরস্তায় গত রাইত আমার কান্দাত উবাইয়া
কইছইন, 24পাউলুছ, ডরাইও না, বাদশা ৈকছরর ছামেন তুমার উবািন
লাগেবা। আর ই জােজা কির েযরা তুমার লেগ অইয়া যাইরা, আল্লায়
তুমার খািতের েমেহরবািন কিরয়া এরা হক্কলর জান বাচাইছইন। 25 েত
ছাব অকল, আপনারা মনর মােজ বল রাখউক্কা। আিম এিকন কির,
আল্লায় আমাের েযলা কইছইন, অলাউ অইেবা। 26অইেল আমরা কুনু
দ্বীপর উপের িগয়া পড়মু।”

জাজ বুিড় েগল
27 অউ লাখান কির আমরা আিদ্রয়া সাগরর উপেরিদ যাওয়াত

রইলাম, বােদ তুফানর েচৗদ্দ িদনর িদন আধা রাইতকুর বালা নাইয়া
অকেল আন্দাজ করলা, তারা পারর কান্দাত আইছইন। 28 তারা পািন
মািপয়া েদখলা খািলআিশআত গইনআেছ, থুড়া বােদ িহরবার মািপয়া
েদখলা, ষাইট আত আেছ। 29 এরদায় চরর পাথরর মােজ িগয়া জাজ
ধাক্কা লাগার ডের, তারা জাজর খেরিদ চাইরেগছা লংগর ফালাইয়া,
সুরুজর ফর েদখার লািগ েদায়া করাত বইলা। 30 নাইয়া অকেল
জাজ থািক বািগয়া যাওয়ার মতলব কির, ছামনর গলইর থুড়া আেগ
লংগর ফালািনর কথা কইয়া, জাজর বারিক নাওের দিরয়াত লামাইলা।
31 েতউ পাউলুেছ ছুেবদারের আর িসপাই অকলের কইলা, “নাইয়া
অকল জাজ থািক বািগ েগেল আপনারা হকল মারা যাইবা।” 32 ইখান
হুিনয়া িসপাই অকেল নাওর দিড় কািট িদলা, েতউ নাও পািনত ভািসয়া
েগলিগ।

33 পতাবালা পাউলুেছ হকলের িমনত করলা কুন্তা খাওয়ার লািগ,
তাইন কইলা, “আইজ েচৗদ্দিদন ধির িকতা অইেবা না অইেবা অউ
িচন্তায় আপনারা কুন্তা খাইছইন না। 34 আিম আপনারাের িমনত
কররাম, কুন্তা খাউক্কা। জান বাচাইেত অইেল েতা আপনারা খাইেত
অইেবা। েদখবােন, আপনাইন্তর মাথার একছা চুলরও েখিত অইেতা
নায়।” 35 ইখান কইয়া হাির পাউলুেছ তারা হকলর ছামেন রুিটআিনয়া
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আল্লার শুকিরয়া জানাইয়া, রুিট িছিড়য়া খাওয়াত লাগলা। 36 েতউ
হকেল মনর মােজ বল পাইয়া খািন খাইলা। 37 ই জাজর মােজ আমরা
হকেল িমিলয়া দুইেশা িছয়ত্তইর জন আছলাম। 38 হকেল েপট ভিরয়া
খাওয়ার বােদ জাজর ভার কমািনর লািগ হক্কল গম দিরয়াত ফালাই
িদলা।

39 িবয়ান অইয়া হারেল তারা িচনলা না, ই জাগা আসেল কুন
জাগা। অইেল অউলা এক বাখ েদখা েগল, ই বাখর চর বালুেয়
ভরা। েদিখয়া তারা পরািমশ করলা, পারেল জাজের িনয়া হউ চেরা
তুিলিলতা। 40 েতউ তারা লংগরাইন কািটয়া দিরয়াত ফালাই িদলা,
আর কান্ডািরর ৈবঠার দিড়নও কািট িদলা। বােদ বাতাস ভািটয়েল
ছামনর পাল টাংগাইয়া হউ বালুর চরর মুখা েগলাম। 41 অইেল জাজ
তেল লুকাইল কুন্তাত আটিক েগল। আর ছামন গালা আটিক যাওয়ায়,
খরর গলইত েঢউর বািড় লািগয়া ভাংগা ধরেলা। 42 েতউ িসপাই
অকেল পরািমশ করলা বিন্দ অকলের মািরিলতা, আরনায় েকউ
েকউ হাতরাইয়া বািগিযেতা পাের। 43 অইেল শ-িসপাইর ছুেবদাের
পাউলুছের বাচািনর িখয়ােল িসপাই অকলর ই পরািমশ মানলা না।
তাইন হুকুম িদলা, েযরা হাতার জােন, তারা আেগজাজ থািক ফালাইয়া
পিড়য়া হুকনাত উঠউক। 44আর হাতার না জানরা অকেলজাজর তক্তা
বা আেরা কুন্তাত ধিরয়া হুকনাত পারউক। অউ লাখান হকেল হুকনাত
উিঠয়া জান বাচাইলা।

28
মাল্টা দ্বীেপা হাফর কামড়

1 আমরা েহফাজেত পােরা উিঠয়া হারেল জানলাম, ই দ্বীপর নাম
অইেলা মাল্টা। 2 িহনর মানেষ আমরার লেগ খুব ভালা-মানিষ করলা,
েমঘ আর শীত আিছল কির তারা আগুইন জালাইয়া আমরাের ডািকয়া
িনয়া খািতর-যতন করলা। 3 এরমােজ পাউলুেছ এক আটা হুকনা
লাকিড় তুকাইয়া দলা কির আিনয়া আগুিনর মােজ েদওয়ার বােদ,
আগুিনর েতেজ এক কালনাগ বারইয়া হাির পাউলুছর আেতা কামড়
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মাির ধরেলা। 4 কালনােগ পাউলুছর আেতা কামড়িদ লটিক রইেছ
েদিখয়া, িহনর মানেষ মাতা-মািত লাগাইলা, “ই মানুষগু িনচয় কুনু
খুিন, দিরয়ার আত থািক েহ বািচেগেলও নয্ায়-েদবতায় তাের বাচেত
িদলা না।” 5 অইেল পাউলুেছ আত ঝাড়ািদয়া কালনাগের আগুইেনা
ফালাই িদলা, আর তান কুনু েখিত অইেলা না। 6 মানেষ মেন মেন বার
চাওয়াতআিছল, পাউলুছর গতর ফুিলিযেবা, বা তাইনআখতাউ মািটত
পিড়য়া মিরিযবা। বউত সময় বার চাইয়া হারেল তান কুনু িবপদ অইেছ
না েদিখয়া, তারার মত বদলাইয়া কইলা, “এইন েতা কুনু েদবতা।”

7 ই জাগার কান্দাত হউ দ্বীপর ফুবিলয় নামর এক খান্দািন মানষর
জিমদাির আিছল। তাইন আমরাের তান বািড়ত দাওত িদলা আর
িতনিদন ধির আমরাের খুব খািতর-যতন করলা। 8অউ সময় ফুবিলয়র
বাফ তাপ আর কামিড় েবমাের িবছনাত ফালাইল আছলা। পাউলুেছ
িভতের হামাইয়া তান কান্দাত বইয়া েদায়া করলা, তান গতেরা আতাই
িদয়া েবমার িশফা করলা। 9 ইতা েদিখয়া হাির িহ দ্বীপর যেতা েবমাির
আছলা, তারাও আইয়া ভালা অইলা। 10 তারা আমরাের বউত লাখান
ইজ্জত করলা, িবদায় বালা জাজ ছাড়ার আেগ আমরার দরকাির হকল
িচজ যুগাইয়া জােজা আিনয়া ভিরয়া িদলা।

রাজধািন েরাম টাউেনা হজরত পাউলুছ
11 িতন মাস বােদ আমরা আেলকজািন্দ্রয়ার এক জােজা কির

রওয়ানা িদলাম। ই জাজখান অউ দ্বীেপা রইয়া শীতর িদন কাটাইিছল,
এর ছামনর গলই খুিদয়া েজাড় েদবতার মুির্ত লাগাইলআিছল। 12 বােদ
আমরা সুরাকুেষা আইয়া িতন িদন রইলাম। 13 িহকান থািক রওয়ানা
িদয়া ঘুির ঘুির ইতািলর িরিজয়ত আইলাম। বাদর িদন দউকনর বাতাস
ছাড়েলা, েতউ দুছরা িদন আমরা পুিতয়িল জাজ ঘােটা আইলাম।
14 িহেনা কয়জন মুিমনর লেগ মুলাকাত অইেলা, তারা িমনত-কািজ্জ
করায় তারার লেগ এক হাপ্তা রইলাম। অতা কির কির আমরা েরাম
টাউেনা আইয়া আিজলাম। 15 েরামর মুিমন অকেল আমরা আওয়ার
খবর হুনছলা, তারা আমরার লেগ মুলাকাত করতা কির কুনু কুনু জেন
আিপ্পয়র বাজার, েকউ েকউ িতন-সরাইখানার গাউ পযর্ন্ত আগুয়াই
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আইলা। এরাের েদিখয়া পাউলুেছ আল্লার শুকিরয়া আদায় করলা, আর
িদলর মােজ বউত বল পাইলা।

16আমরা েরােমা আওয়ার বােদ পাউলুেছ তান িনজর পছন্দ মািফক
রইবার অনুমিত পাইলা। খািল একজন িসপাইেয় তােন পারা িদেতা।

বিন্দ হালেত েরাম টাউেনা তবিলগ
17 িতনিদন বােদ পাউলুেছ ইহুিদ অকলর বড় বড় মুরিব্বের দলা

কিরয়া এখােনা করাইলা। তারা দলা অইয়া হারেল তাইন কইলা, “ও
ভাইছাব অকল, যুিদও আিম িনজর জাতর বা ময়-মুরিব্বর বাতাইল
িনয়ম-কানুনর উল্টা কুন্তাউ করিছ না, তা-ও েজরুজােলম থািক
আমাের আটক কিরয়া, েরামান অকলর আেতা সমজাইল অইেছ।
18 েরামান অকেল আমাের েজরা কিরয়া মউতর সাজা েদওয়ার জুকা
কুনু দুষ না পাওয়ায়, আমাের খালাছ িদলাইতা চাইছলা। 19 অইেল
ইহুিদ অকেল বাধা েদওয়ায় িনরুপায় অইয়া আিম বাদশার েগেছ
আিপল করিছ। তা-ও আিম আমার িনজর জাতর উপের কুনু লাখান
দুষ িদতাম চাইিছ না। 20 েত ছাব অকল, তামাম বিন ইসরাইলর িদলর
মােজ েয আশা আেছ, হউ আশার লািগউ আমাের ই িশকল িফন্দাইল
অইেছ, এরলািগউ আিম আপনাইন্তর লেগ মুলাকাত আর বাতিচত
করতাম চাইরাম।” 21 তারা কইলা, “আমরা েতা আপনার েবয়াপাের
এহুিদয়া থািক কুনু িচিঠ পাইিছ না। আর েযতা ইহুিদ ভাইয়াইন হন
থািক আইছইন, তারাও আপনার নােম কুনু নািলশ িদছইন না, বা বুরা
কুন্তা কইছইনও না। 22 অইেল আমরা আপনার মুখ থািক মতামত
হুনতাম চাইরাম।কারনআমরা জািন, হকলজাগার মানেষউ ই তিরকার
িবপেক্ষ মাতইন।”

23 পাউলুছর লেগ িহরবার মুলাকাত করার লািগ এক তািরখ িঠক
করলা। হউ িদন তারার লেগআেরা বউত মানুষ পাউলুছর ঘেরা আইলা।
পাউলুেছ ফজর থািক হাইঞ্জা পযর্ন্ত হারািদন আল্লার বাদশাইর কথা
তারার েগেছ ভাংিগয়া বয়ান করলা। হজরত মুছার েতৗরাত িকতাবআর
নবী অকলর িকতাবর আয়াত েদখাইয়া, ইছার েবয়াপাের তারার িদেলা
এিকন জন্মাইতা চাইলা। 24 তান বয়ান হুিনয়া কুনু কুনু জেন ইমান
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আনলা, আর কুনু কুনু জেন ইতা এিকন করলা না। 25 বয়ান হুনার
বােদ তারার মােজ মতর অিমল অইেগল, তারা িহকান থািক িবদায়
অইতা চাইলা। যাওয়ার আেগ পাউলুেছ তারাের খািল অউ নিছয়তখান
করলা, “পাক রুেহ হজরত ইশায়া নবীর জিরয়ায় আপনাইন্তর বাফ-
দাদা অকলের অউ কথাখান িঠকউ কইছলা,

26অউ মানুষ অকলর কাছাত িগয়া কও,
তুমরা কােন হুনেলও কুন্তা বুজতায় নায়,
চউেখ েদখেলও কুন্তা িচনতায় নায়।

27কারন ইতা মানষর িদল অসাড় অইেগেছ,
তারার কােনা তালা লািগেগেছ,
তারা যারিযর চউখ মুিজ বইরইেছ।

যােত চউেখ না েদেখ,
কােন না হুেন,
িদল িদয়া না বুেজ,

িকযানু তারা েতৗবা কিরয়া,
আমার বায় িফিরযাইন,
আর আিম তারার িশফা কিরলাই।

28-29 এরলািগ আপনারাও জািনয়া রাখউক্কা, অখন থািক আল্লাই
নাজাতর খুশ-খবির অ-ইহুিদ অকলর েগেছ জানাইল অইেবা, তারা
ইতা খুশ অইয়া হুনবা।”

30 হজরত পাউলুছ পুরা দুই বরছ ধির তান িনজর ভাড়া করা বাসাত
রইলা। আর যেতা মানুষ তান েগেছ আইতা তারাের কবুল কিরয়া,
31 পুরাপুর িহম্মত কির আল্লার বাদশাইর কথা তবিলগ করতা। আর
মািলক ইছা আল-মসীর েবয়াপাের িবনা বাধায় খুলা-েমলা তািলম
িদতা॥
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