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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ১৯ নম্বর িছপারা

আল-ইবরািন
পিরিচিত

পিবত্র আছমািন িকতাবর অউ আল-ইবরািন িছপারা েলখছইন,
আল্লা পাকর হুকুেম হজরত ইছা আল-মসীর একজন সাহািবেয়।
হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার অনুমান ৩০-৩৫ বছর বােদ
অউ িছপারা েলখা অইেছ। হজরত মু ছার (আ:) উম্মত ইহুিদ ধমর
র্
েযতা মানেষ হজরত ইছার তিরকা কবু ল করিছলা, তারা নানান নমু নার
িবপেদা পড়লা, অউ িবপদর লািগ তারার মাজর েকউ েকউ িহরবার
পুরানা ধমত
র্ িফিরয়া যাইতািগ চাইছইন, এরাের উত্সাহ িদবার লািগ
অউ িছপারা েলখা অইেছ।
আমরা জািন, দুিনয়ার হকল ধমর
র্ এবাদত খানার মােজ একটা খাছ
পিবত্র জাগা বা েহেরম শিরফ থােক, এর িভতের সাধারন এবাদতকাির
হামািন িনেষধ। অতা থািক আমরা বু িজ, ধমর্ মািনয়া আল্লার ধােরা
যাইবার উপায় নাই, কুনুমেন্তউ আল্লার খাছ িদদার িমেল না। তান িদদার
িমেল খািল হজরত ইছা আল-মসীর উিছলায়; েযলা ই িছপারার ৯ রুকু
২৪ আয়ােতা আেছ, “আল-মসী েতা মানষর আতর বানাইল কুনু পাক
জাগাত হামাইছইন না, তাইন খািল আসল েবেহেস্তা হামাইছইন, যােত
আমরার নাজাতর লািগ আল্লার ছামেন অখন আিজর অইতা পারইন।”
আর ১০ রুকু ১৯ আয়ােতা আেছ, “এরলািগউ ও ভাই অকল, হজরত
ইছা আল-মসীর লউর জিরয়ায়, আমরা েবেহিস্ত খাছ পাক জাগাত
হামািনর সাওস পাইিছ।”
এরমােজ আেছ,
(ক) নবী আর িফিরস্তা অকল থািক ইছা আল-মসী মহান ১-২ রুকু
(খ) আল-মসীর জিরয়ায়উ আল্লার েদওয়া আরাম ৩:১-৪:১২
আয়াত
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(গ) হকল কুরবািন থািক আল-মসীর কুরবািন মহান ৪:১৩-৭:২৮
(ঘ) আল্লার লেগ িমলনর নয়া আর িচরকািলন উিছলা ৮-১০ রুকু
(ঙ) ইমািন বু জুগর্ান আর আল-মসীর বায় চাইয়া ছামেনিদ েদৗড়াই
১১-১৩ রুকু

নবী আর িফিরস্তা অকল থািক ইছা আল-মসী
মহান (১:১-২:১৮)

হজরত ইছা আল-মসীউ কিলমাতু ল্লা
পােক আগর জমানাত নানান নমু নায় নবী অকলর মাজিদয়া
আমরার ময়-মু রিব্ব অকলর েগেছ টু করা টু করা কির ওহী েবিজছইন,
2 অইেল অখন আেখির জমানাত আইয়া তাইন ওহীের মানুষ ছুরেত
সরাসির েবিজছইন। অউ মানুষ অইলা আল্লার খাছ মায়ার পুতর
লাখান, এন নামউ কিলমাতু ল্লা, মািন আল্লার ওহী। অউ মায়ার পুত
কিলমাতু ল্লার আেতাউ তাইন হক্কলতার মািলকানা িদলাইছইন, এন
উিছলায় আছমান-জিমন আর হক্কলতা পয়দা অইেছ। 3 এইনউ অইলা
আল্লার শান-তজিল্লর নুর, তান মাজিদয়াউ আল্লা পােক িনজের জাইর
করছইন। অউ মায়ার পুত কিলমাতু ল্লার হুকুমর বেল, তামাম জগতর
হক্কলতা চেল। তাইন দুিনয়ার মানষর গুনাের ধইয়া ছাফ কিরয়া,
আরেশ-আিজেমা আল্লার ডাইনর তখেতা তশিরফ রাখছইন।
1 আল্লা

িফিরস্তা অকল থািক হজরত ইছা মহান
ইতা েদিখয়া আমরা বু িজ, আল্লায় তানের িফিরস্তা অকল থািক
আেরা েবিশ মরতু বা আলা নাম িদছইন, আর েযলা নাম অউলা ইজ্জতও
দান করছইন। 5 আল্লায় কুনুিদন কুনু িফিরস্তাের ইলা কথা কইছইন না,
4

তু িম েতা আমার পুত,
আইজ আিমউ তু মার বাফর লাখান অইলাম।
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বা,
আিমউ তার বাফর লাখান অইমু
আর েহ অইেবা আমার পুত।
েযবলা তান খাছ পরধান পুতের দুিনয়াত েবিজলা, অউ সময়
িফিরস্তা অকলের হুকুম িদলা,
6 তাইন

ও িফিরস্তা অকল, তু মরা এনের সইজদা কেরা।
7 আল্লায়

িফিরস্তা অকলর েবয়াপাের কইরা,

িফিরস্তা অকলের তাইন হাওয়ার নমু নায় পয়দা করছইন,
িনজর খািদম অকলের আগুিনর ফুলিকর লাখান বানাইছইন।
8 অইেল

অউ পুতর েবয়াপাের তাইন কইরা,

ইয়া-এলািহ, তু মার তখত হর-হােমশা বওয়াল রইেবা,
তু মার ইনছাফউ অইেলা হক ইনছাফ,
9 তু িম

নাফরমািনের িঘন্নাও আর দীনদািরের ভালা পাও,
এরলািগ আল্লায়ও, তু মার আল্লায় তু মাের েখলাফিত িদছইন,

তু মাের ইজ্জিত গিদ দান করছইন,
তু মার ভাই-িবরাদর থািকও
তু মাের বউত েবিশ খু িশ িদছইন।
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10 আল্লায়
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আেরা কইরা,

ও মািলক, তু িমউ পয়লা দুিনয়ার ইয়ান খু িট গািড়েছা,
আছমান অকলও তু মার আেত পয়দা করেছ।
11 ইতা হক্কলতা িবনাশ অইিযেবা,
অইেল তু িম েতা হােমশা বওয়াল রইবায়।
ইতা কাপড়র লাখান পুরান অইিযেবা,
12 তু িম ইতাের চাদ্দরর লাখান ভাইঞ্জ কিরয়া থইবায়,
িফিন্দবার কাপড়র লাখান ইতা হক্কলতা বদলাইবায়।
অইেল তু িম েযলা আেছা, অউলাউ রইবায়,
তু মার হায়ািত কুনুিদনউ ফুড়াইেতা নায়।
13 আর

আল্লায় কুনুিদন কুনু িফিরস্তাের ইলা কথা কইছইন না,

তু মার দুশমন অকলের যতিদন তু মার পাওর তলাত না ফালাই,
অেতা িদন তু িম আমার িনজর তখতর ডাইন গালাত বও।
14 িফিরস্তা অকল েতা খািল েখজমত কররা রুহ নায় িন?

েযরা নাজাত
হািছল করবা, তারার উপকার করার লািগউ এরাের েবজা অইেছ।

2
িখয়ািল অওয়ার লািগ হুিশয়াির
েত অউ পুতর েবয়াপাের আমরা যততা হুনিছ, ইতা খু ব িখয়াল
কিরয়া সমজা দরকার, আরনায় আেস্ত আেস্ত ই তািলম থািক েব-পেথ
যাইতামিগ পাির। 2 িফিরস্তার মারফেত বাতাইল কালাম েযবলা কাইম
রইেছ, আর েযরা ই কালামর উল্টা চলিছল, এরাও তারার পাওনা সাজা
1
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পাইেছ, 3 তাইেল আল্লায় তান খাছ েমেহরবািনেয় আমরার লািগ অখন
েয নাজাতর পথ িতয়ার করছইন, ই পথর উল্টা চলেল আমরা কুনু
বাচমু িন? অউ নাজাতর কথা েতা হক্কল পয়লা মািলক ইছায় িনেজউ
কইছইন, আর েযরা ইতা হুনিছল তারাও পুরাপুর ছাফ কিরয়া আমরাের
কইছইন, ইতা এেক্কবাের হাছা। 4 এরার লেগ আল্লায় িনেজও নানান
িকিছমর কুদরিত আলামত, েকরামিতর বল-তাক্কতিদ অউ নাজাতর
পেক্ষ সািক্ষ িদছইন। আর িনজর মির্জেয় পাক রুহর েদওয়া নানান
িনয়ামত িবলাই িদয়াও সািক্ষ িদছইন।
দুখ-কষ্টর মাজিদ হজরত ইছা নাজাতর কান্ডাির
েত আমরা েয বাতু িন বাদশাইর কথা কইয়ার, ই বাদশাই েতা
আল্লায় কুনু িফিরস্তার িজম্মায় রাখছইন না। 6 বরং আল্লার কালামর
মােজ একজেন বাতাইছইন,
5

মানুষ আরকতা িকতা েযন তু িম তারাের ইয়াদ কেরা?
মানষর আওলাদউ বা িকতা েযন তারাের েদখা-হুনা কেরা?
7 তু িম েতা মানষের িফিরস্তা থািক খািল থু ড়া লামাত লামাইেছা,
েগৗরব আর ইজ্জতর মালা েতা মানষেরউ দান করেছা।
তু মার পয়দা হক্কলতার উপের এরাের ইজ্জত িদেছা,
8 হক্কলতাউ এরার পাওর তলাত, এরার আওতায় রাখেছা।
েত আল্লায় হক্কলতাের এরার আওতায় আনায়, এরার েখমতার বাের
আর কুন্তাউ রইেছ না। অইেল অখনও েতা হক্কলতাের আমরার িনজর
আওতায় েদখরাম না। 9 খািল হউ ইছাের েদখরাম, তানের িফিরস্তা
অকল থািক থু ড়া লামাত লামাইল অইিছল, যােত আল্লার রহমেত
দুিনয়ার তামাম মানষর জান বাচািনর লািগ, তান িনজর জান িবলাই
েদইন। হাছাউ তাইন খু ব কষ্ট পাইয়া িনজর জান িবলাই িদয়া মারা
েগছইন, এরলািগউ েদখরাম, আল্লায় তানের অউ ইজ্জত আর েগৗরবর
মালা িফন্দাইছইন।

আল-ইবরািন 2:10

vi

আল-ইবরািন 2:17

আসেল হক্কলতাউ েতা আল্লার লািগ, তাইনউ হক্কলতা পয়দা
করছইন, আর তান িখয়াল অইেলা তান বউত আওলাদও তান শানমিহমার ভািগ অইন। এরলািগউ তারার নাজাতর কান্ডাির অউ ইছাের
দুখ-কষ্ট িদয়া কািমল বানাইছইন, যােত এন লগ ধিরয়া এরা তান েগেছ
আইন। 11 েত েয ইছায় মানষের পাক-ছাফ করইন আর েযরা পাকছাফ বনইন, এরা হক্কলউ েতা এক আল্লার পিরবারর। অতার দায় ইছায়
এরাের ভাই কইয়া ডাকেত কুনু শরম পাইন না। 12 তাইন কইছইন,
10

আিম আমার ভাইয়াইন্তর েগেছ তু মার নাম তবিলগ করমু ,
সমাজর মােজ তু মার তািরফ-গজল গাইমু ।
13 তাইন

িহরবার কইছইন, আিম আল্লার উপের ভরসা করমু ।

আর আরকবার কইছইন,
েদখউক্কা, আিমও আিছ আর হউ আওলাদ অকলও অেনা আছইন,
েযরাের আল্লায় আমার আেতা সিপয়া িদছইন।
েত ই আওলাদ অকল েতা রক্ত-মাংসর মানুষ, গিতেক
ইছা িনেজও অউলা রক্ত-মাংসর কায়ায় জনম লইলা। খািল অউ
কায়ার মউতর উিছলায়, মউতর েখমতার মািলক হউ ইবিলছের ঘােয়ল
করতা পারইন, 15 আর মরনর ডের েযরা হারা িজেন্দিগ মউতর
গুলামর লাখান কাটাইরা, তারােরও আজাদ করতা পারইন। 16 তাইন
েতা িফিরস্তা অকলের সাইযয্ করইন না, খািল ইব্রািহমর আওলাদ
অকলেরউ সাইযয্ কররা। 17 ই হক্কলতা পুরাপুর আদায় করার লািগ
ইছারও জরুর আিছল, তাইন িনেজও অউ ভাইয়াইন্তর লেগ হকল
েবয়াপাের হমািন অওয়া। হমািন অইয়া আল্লার দরবােরা িনভর্র করার
14 আইচ্ছা,
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জুকা, িদল-দরিদ পরধান ইমাম অইতা পারইন। ইমাম বিনয়া মানষর
গুনার কফরার লািগ িনজর জান কুরবািন েদইন। 18 তাইন িনেজ
পিরক্ষাত পিড়য়া দুখ-কষ্ট সইযয্ করছইন, এরলািগউ েযরা পিরক্ষাত
পড়ইন তারােরও তাইন সাইযয্ করতা পারইন।

আল-মসীর জিরয়ায়উ আল্লার েদওয়া আরাম
(৩:১-৪:১২)

3
মু ছা নবী থািক হজরত ইছা ইজ্জিত
1 এরলািগ ও আমার পাক-পেরজগার ভাই অকল, তু মরা েযরা
েবেহিস্ত দাওেতা শিরক অইেছা, তু মরা পরেতেকউ ইছার বায় চউখ
রােখা। আল্লা পােক তান ই খাছ খিলফাের েবিজছইন, তাইনউ েতা
হউ পরধান ইমাম, ইখান আমরা মানিছ। 2 হজরত মু ছা েযলা আল্লার
ঘর-সংসােরা িনভর্র করার জুকা আছলা, অউ লাখান ইছােরও েযইন
েবিজছইন, অউ আল্লার দরবােরা তাইন আছলা িনভর্র করার জুকা।
3 েত ঘর বানাওরা মািলেক েযলা ঘর থািকও েবিশ ইজ্জত পাইন,
অউ লাখান আল্লার ঘর-সংসােরা হজরত ইছায়ও মু ছা নবী থািক েবিশ
ইজ্জত হািছল করছইন। 4 হক্কল ঘরাইনউ েতা কুনু না কুনু মানেষ
বানাইছইন, অইেল েযইন হক্কলতা বানাইছইন তাইনউ আল্লা। 5 আসেল
ছামনর জমানার লািগ েযতা বাতাইল অইেবা, অতা েবয়াপার জানািনর
লািগ, মু ছা আছলা আল্লার ঘর-সংসারর কাম-কােজা িনভর্র করার
জুকা কামলার লাখান। 6 অইেল আল-মসী েতা আল্লার ঘর-সংসারর
িজম্মাদার িহসােব িনভর্র করার জুকা পুতর লাখান আছলা। অখন
আমরাও যু িদ যারিযর িদলর আশা আর িহম্মত রািখয়া মউত পযন্ত
র্
কাইম রই, েত েদখা যাইেবা েযন, আমরাও আল্লার ঘর-সংসারর ভািগ
অইিছ।
েবইমািনর লািগ হুিশয়াির
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আল্লার পাক রুেহ বাতাইছইন,

আইজ যু িদ তু মরা তান আওয়াজ হুেনা,
8 েত তু মরার ময়-মু রিব্বর লাখান,
তু মরার িনজর িদলের পাষান বানাইও না।
আল্লায় কইরা, তারা েযলা মরুভুিমর মােজ,
আমার িবরুেদ্ধ িগয়া আমাের পিরক্ষা করছলা,
তু মরা ইলা কিরও না।
9 তু মরার বাফ-দাদাইেন্ত চািল্লশ বছর ধির
আমার কুদরিত কাম েদখার বােদও,
হেনা আমাের পিরক্ষা করছইন।
10 এরলািগ আিম তারার উপের খু ব েবজার অইয়া কইলাম,
এরার িদল েতা হােমশা েব-পেথ চক্কর েদর,
তারা েতা আমার পথ িচনেলা না।
11 েতউ আিম গুছা কিরয়া কছম খাইয়া কইছলাম,
আমার েদওয়া হউ আরামর জাগাত,
এরা হামাইেতা পারেতা নায়।
ভাইয়াইন অকল, হুিশয়ার অও! তু মরার িদলর মােজ যানু
নাফরমািন আর েবইমািন না হামায়, ইতা হামাই েগেল িজন্দা আল্লার
েগছ থািক িনজের দুরই হরাইলায়। 13 ইতার বদলা যতিদনের আইজ
কইয়া ডাকা অয়, অতিদন তু মরা এেক-অইনয্ের সাওস েদও, যােত
েকউ গুনার ফােন্দা পিড়য়া িনজর িদলের পাষান না বানায়। 14 কারন
আমরা যু িদ পয়লাকুর লাখান েহশ পযন্ত
র্ ইমােন মজবু ত রইয়া চিল,
েত বু জা যাইেবা আমরা আল-মসীর লেগ শিরক অইিছ। 15 থু ড়া আেগ
বাতাইল অইেছ,
12

আইজ যু িদ তু মরা তান আওয়াজ হুেনা,
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েত তু মরার ময়-মু রিব্বর লাখান,
তু মরার িনজর িদলের পাষান বানাইও না।
আইচ্ছা কওছাইন, আল্লার িনজর জবানর বু িল হুনার বােদও
েখিগেয় তান িবরুিধতা করিছল? এরাউ নায় িন, েযরাের মু ছা নবীেয়
িমসর থািক বার কির আনিছলা? 17 কওছাইন, আল্লায় চািল্লশ বছর
ধির কার উপের েবজার আছলা? এরার উপেরউ নায় িন, েযরা
গুনা করছলা আর মরুভুিমর মােজ লাশ অইয়া পড়ছলা? 18 আল্লায়
কার উপের েবজার অইয়া কছম খাইয়া কইছলা, ‘আমার েদওয়া হউ
আরামর জাগাত এরা হামাইেতা পারেতা নায়�? অউ এরার উপেরউ
নায় িন, েযরা তান জবানর বু িল হুিনয়াও নাফরমািন করিছল? 19 অতা
থািকউ েতা আমরা বু জরাম, ইমান না আনায় তারা আল্লার েদওয়া হউ
আরামর জাগাত হামাইেতা পারেছ না।
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4
আল্লার বন্দা অকলর লািগ আরাম
েদওয়া আরামর জাগাত হামািনর ওয়াদা অখনও আমরার
লািগ চালু আেছ। এরলািগ আও, আমরা আেরা হুিশয়ার অইয়া চিল,
নাইেল েদখা যাইেবা েহেশ তু মরা েকউ আরামর জাগা থািক বাদ
পিড়েগেছা। 2 আমরার েগেছ েযলা খু শ-খবির তবিলগ করা অইেছ,
বিন ইসরাইলর েগেছও অউলা তবিলগ করা অইিছল, ই খু শ-খবির
হুিনয়া তারার কুনু ফায়দা অইেছ না, কারন তারা ইতা হুনেলও ইমান
আনেছ না। 3 অইেল আমরা েতা ইমান আনিছ আর আল্লার ওয়াদা
করা হউ আরামর জাগাত হামাইতাম পািরয়ার। অউ আরামর েবয়াপাের
আল্লায় কইছইন,
1 আল্লার

েতউ আিম গুছা কিরয়া কছম খাইয়া কইছলাম,
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আমার েদওয়া হউ আরামর জাগাত,
এরা হামাইেতা পারেতা নায়।
যু িদও দুিনয়া পয়দা করার বাদ থািকউ, আল্লার ই আরাম িতয়ার করা
অইেছ, তা-ও তাইন অলা কইছইন। 4 অউ আরামর েবয়াপাের আরক
আয়ােতা েলখা আেছ, “আল্লায় ই হকল কাম েশষ কিরয়া সাত নম্বর
িদন আরাম করলা, তাইন ইিদন আর কুন্তা পয়দা করলা না।” 5 অইেল
তাইনউ িহরবার কইছইন,
আমার েদওয়া হউ আরামর জাগাত,
এরা হামাইেতা পারেতা নায়।
এরলািগ অউ কথাউ ফয়ছালা অইেলা েযন, িকছু মানুষ আল্লার িহ
আরামর মােজ হামাইতা পারবা, অইেল পয়লা েযরার েগেছ খু শ-খবির
তবিলগ করা অইিছল, তারার নাফরমািনর কারেনউ তারা আল্লার িহ
আরামর মােজ হামাইেতা পারেছ না। 7 আল্লায় বউত িদন আেগ ইতা
বিন ইসরাইলর েগেছ বাতাইছলা, বােদ তান আরামর মােজ হামািনর
লািগ িহরবার নয়া িদন িঠক কিরয়া অউ িদনর নাম িদলা, আইজ।
িহরবার বউত িদন বােদ তাইন দাউদ নবীর েগেছ কইছইন, েযলা উপের
েলখা আেছ,
6

আইজ যু িদ তু মরা তান আওয়াজ হুেনা,
েত তু মরার িনজর িদলের পাষান বানাইও না।
অখান কওয়ার মািন অইেলা, হজরত মু ছার মউতর বােদ ইউছা
নবীেয় যু িদ তারাের িহ আরােমা হারাইিলতা পারতা, েত আল্লায় বােদ
আরক িদনর কথা কইলা না অেন। 9 েত বু জা যায়, আরােমা হামািনর
8
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পথ আল্লার বন্দা অকলর লািগ অখনও খু লা আেছ। 10 মু ল কথা
অইেলা, আল্লায় েযলা তান হক্কল কাম েশষ কিরয়া বােদ আরাম
করছলা, অউ লাখান কুনু বন্দাও তান আরামর মােজ হামাইয়া হারেল,
েহ-ও তার কাম থািক আরাম পায়। 11 েত আও, আমরাও িহ আরামর
মােজ হামািনর লািগ খাছ িদেল আগুয়াই, যােত হউ নাফরমান বিন
ইসরাইলর লাখান আল্লার হুকুমর িবরুেদ্ধ িগয়া, ই আরাম থািক বাদ না
পিড়।
আল্লার কালাম েতা িজন্দা আর বলআলা কামলা, দুইও গালা
ধারাইল তেলায়ারর চাইেতও েবিশ ধারআলা। ই কালােম ফুড় কিরয়া
মানষর িভতের হামাইয়া িদল-রুহ, আিড্ড-েগাস্তের আলগায়, আর
িদলর িভতরর িনয়ত-িচন্তা হক্কলতাের পিরক্ষা কিরয়া েদেখ। 13 আল্লার
পয়দা করা কুনু মখলুকাতউ তান েগেছ লুকাইল নায়। তান চউখর
ছামেন হক্কলতাউ খু লা-েমলা জাইর আেছ, তান েগেছউ আমরার
িহসাব িদেত অইেবা।
12

হকল কুরবািন থািক আল-মসীর কুরবািন মহান
(৪:১৩-৭:২৮)

হজরত ইছা আল-মসীউ পরধান ইমাম
আমরা েতা অলা এক পরধান ইমাম পাইিছ, েযইন তামাম
আছমান পারইয়া হাির আল্লার আরেশা তশিরফ িনছইন, তাইনউ আল্লার
খাছ মায়ার জন, ইছা ইবনুল্লা। েত আউক্কা, আমরা তান কিলমাের
মজবু ত কির মািন। 15 কারন আমরার পরধান ইমাম ই লাখান নায় েযন,
আমরার কুনু কমজুিরর দুেখ তাইন দুিখ অইতা নায়, তাইনও আমরার
লাখান হক্কল জাতর গুনার পিরক্ষাত পড়ছইন, অইেল কুনুজাত গুনা
করছইন না। 16 এরলািগ আউক্কা, আমরা িহম্মত কিরয়া আল্লার রহমতর
তখতর িকনােরা যাই, যােত েমেহরবািন হািছল করতাম পাির, আর
েযলাখান রহমতর গরজ আেছ, অউ লাখান রহমতও পাই।
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5

মানষর পেক্ষ রইয়া আল্লার এবাদিতর লািগ মানষর মাজ থেনউ
পরেতক পরধান ইমামের পছন্দ কির েনওয়া অয়। তান কাম অইেলা
মানষর গুনা মািফর লািগ পশু কুরবািন েদওয়া আর হকল জাতর
িলল্লা-ছদগা বখিশয়া েদওয়া। 2 েযরা না বু িজয়া গুনা কের আর েবপিথ অয় এরার লেগ তাইন নরম েববহার করতা পারইন, কারন
তান মােজও কমজুির আেছ। 3 তাইন েযলা অইনয্ মানষর গুনার
লািগয়া কুরবািন েদইন, অউলা তান িনজর কমজুির আর গুনার লািগও
কুরবািন করা ফরজ।
4 পরধান ইমাম অওয়ার ইজ্জত েকউ িনেজ িনেজ কামাইেতা পাের
না, খািল আল্লায় েযনের পছন্দ করইন তাইনউ ই ইজ্জত হািছল করইন,
েযলা আল্লায় হারুন নবীের ই ইজ্জত িদছলা। 5 ইছায়ও অউলা পরধান
ইমাম অওয়ার লািগ িনেজ িনজের বড় বানাইলা না, বরং আল্লায়উ
তানের অউ েগৗরব দান করছইন, আল্লায় বাতাইছইন,
1

তু িম েতা আমার পুত,
আইজ আিমউ তু মার বাফর লাখান অইলাম।
6 তাইন

অউলা আরক আয়ােতা কইছইন,

বাদশা মালকী-িসিদ্দকর নমু নায়,
তু িমউ হর-হােমশাকুর ইমাম।
আল্লায় েতা ইছাের মউতর আত থািক বাচাইতা পারলা অেন,
ইছা দুিনয়াত থাকার সময় তান েগেছ আহাজাির কির কািন্দয়া েদায়ািমনিত কির িভক মািগছইন, তান মােজ আল্লার ডর-খফ আর বাইধয্তা
থাকায় ইতার জুয়াপও পাইছইন। 8 তাইন পুত অইেলও কষ্ট সইযয্
7
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কিরয়া, আল্লার বাইধয্ অইয়া রওয়া িহিকছইন, 9-10 আর অউ লাখান
রইয়া তাইন েযবলা পুরাপুর কািমল বিনেগলা, আল্লায় তানের মালকীিসিদ্দকর নমু নায় পরধান ইমামর েখতাব িদলা, অউ নমু নায় তান বাইধয্
উম্মত অকলর লািগ আল্লাই নাজাতর পথ খু িলয়া িদছইন।
ইমান থািক না হরার লািগ হুিশয়াির
েবয়াপাের আমরার আেরা বউত বয়ান আেছ,
অইেল তু মরার কােনা তালা লাগাই িদেছা কির তু মরাের ইতা বু জািন খু ব
কষ্ট। 12 অতিদনর মােজ তু মরাও উস্তাদ অইিযতায় আিছল, অইেল
অখনও েদখা যার তু মরাের আল্লার কালামর পয়লা ছবক িহকািন
লাগেবা। তু মরাের অখনও হুরুতার লাখান দুধ খাওয়ািন লােগর, শক্ত
খানা হজম করতায় পাররায় না। 13 আর েযরা দুধ খায় তারা েতা েগদা
হুরুতা, শিরয়তর হুকুম-আহকামর েবয়াপাের তারা কুন্তাউ বু েজ না।
14 শক্ত খানা তারার লািগউ েযরার বয়স অইেছ, তারা ভালা-বু রার
তফাত বু িজয়া আখল খাটাইয়া চেল।
11 মালকী-িসিদ্দকর

6

ইছার েবয়াপাের আমরা পয়লা েযতা তািলম পাইিছ, আউক্কা
ইতাের পারইয়া আমরা আেরা আেগিদ আগুয়াইয়া কািমল অই। হউ
পয়লাকুর তািলম িহরবার িহকার আর গরজ নাই, েযমন নাফরমািন
কাম থািক িদলের বদলািন, আল্লার উপের ইমান আনা, 2 নানান নমু নার
েগাছল, েদায়া িনবার সময় আতাই েদওয়া, মউতর বােদ িজন্দা অইয়া
উঠা, আর আেখরাতর িবচার। 3 ইনশাল্লা, আমরা অলাউ করমু ।
4 অইেল েযরা একবার আল্লার পথ েদিখলাইেছ, েবেহিস্ত দানর মজা
পাইেছ, পাক রুেহ শিরক অইেছ, 5 আল্লার রহমতর কালামর মজা
বু জেছ, আর ছামনর জমানার নানান কুদরিত কাম েদখেছ, 6 েদখার
বােদও কািফির কাম করেছ, এরার িদলের আর বদলাইল যাইেতা
নায়, কারন তারা িনেজ আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লাের িহরবার
দুখ-কষ্টর সিলেবা কাতল কেরর, আর হকলর ছামেন খু লা-েমলা তান
িগবত গার। 7 েয মািটেয় বাের বাের েমঘর পািন অজম কিরয়া িগরস্ত
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অকলের হাগ-তরকাির যু গাইয়া েদয়, ই মািটত আল্লার রহমত নািজল
অয়। 8 অইেল েয মািটত খািল বন-জংগল আর কাটা-গছা ফেল,
ইতা েবকামা মািট, ই মািটত লান্নত পেড়। মানেষ ইতাের আগুইনিদ
জালাইন।
9 ও মায়ার দুস্ত অকল, যু িদও আমরা ইলাখান কইরাম, অইেল
আসেল আমরা খাছ িদেল মেনা কির, তু মরার হালত এ থািক
বউত ভালা আেছ, আর তু মরার িজেন্দিগত নাজাতর ফলও েদখা
যার। 10 আল্লা েতা হক-ইনছাফকাির, তু মরা তান লািগ েয মহব্বত
েদখাইরায়, তান লািগ েযতা কাম-কাজ কররায়, তান পাক বন্দা
অকলর েখজমত কিরয়া আইরায়, ইতা েতা তাইন ফাউিরতা নায়।
11 আমরার খু ব ইচ্ছা অইেলা, তু মরা পরেতক জেনউ েহশ পযন্ত
র্ একই
লাখান কাম করাত আগুয়াই আইবায়, যােত তু মরার আশা পুরা অয়।
12 অউ লাখান কােমা আগুয়াইেত তু মরার আলিস না আয়; বরং ইমােন
আর ছবের েযরা আল্লার ওয়াদা করা বরকত হািছল করছইন, তু মরাও
তারার লাখান অইযাও।
আল্লার ওয়াদার িনচ্চয়তা
হজরত ইব্রািহমর লেগ আল্লায় েযবলা ওয়াদা করছলা, ই সময়
দুছরা কুন্তার নােম তাইন কছম খাইছইন না, কারন তান থািক বড় দুছরা
কুন্তাউ নাই, এরলািগ তাইন িনজর নােম কছম কিরয়া কইছলা,
13

িনচয় তু মাের বরকত নািজল করমু ,
তু মার আওলাদ বউত পিরমােন বাড়াই িদমু ।

14 আিম

ইব্রািহেম অউলা বউত লাম্বা সময় ছবর কিরয়া আল্লার ওয়াদার
ফল পাইলা। 16 মানেষ েযবলা কুনু কছম খায়, েহ তার চাইেত দািম
েকউরর নােম কছম খায়, েতউ বু জা যায় তার কছম হাছা, আর অউ
কছমর লািগ হকলতা িমট-মাট অইযায়। 17 অউলা আল্লায়ও েযরার
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লেগ ওয়াদা করছইন, তান ওয়াদার িনচ্চয়তার লািগয়া তাইনও কছম
খাইছইন, যােত তান ওয়াদা রদ-বদল অওয়ার সন্দয় না থােক। 18 আর
আল্লায় কুনু িমছা মাতা েতা বউত দুরর কথা। েত তাইন েযবলা ওয়াদার
লেগ কছমও করছইন, অখন আমরা আেরা কত েবিশ ভরসা রাখতাম
পাির। এরলািগ আও, আমরা েযরা তান দরবােরা িগয়া আশ্রয় পাইিছ,
পাইয়া েয আশা পয়দা আেছ, আমরার ছামনর হউ আশাের মজবু ত
কির ধিরয়া রই। 19 অউ আশা আমরার জানর লংগরর লাখান, কাইম
আর মজবু ত। ইটায় আল্লার েবেহিস্ত এবাদত খানার পদর্া পারইয়া খাছ
পাক জাগার িভতের আমরাের িনয়া েপৗছায়। 20 আর আমরার পক্ষ
অইয়া ইছা িগয়া আমরার আেগ িহ জাগাত েপৗিছ েগছইন। তাইন েতা
মালকী-িসিদ্দকর িছলিছলার েরওয়াজ মািফক হর-হােমশাকুর লািগ
পরধান ইমাম অইছইন, েত অউ েবয়াপাের অখন কইরাম।

7
আল্লাই ইমাম মালকী-িসিদ্দকর পিরচয়
ই মালকী-িসিদ্দক অইলা আল্লাতালার ইমাম, শােলমর বাদশা।
ইব্রািহেম বাদশা অকলের যু দ্ধত আরাইয়া হাির িফিরয়া আওয়ার বালা
অউ মালকী-িসিদ্দকর লেগ তান মু লাকাত অইেল, মালকী-িসিদ্দেক
ইব্রািহমের েদায়া করছলা। 2 ইব্রািহেম তান হক্কলতার দশ বাটর এক
বাট এনের িদলাইলা। মালকী-িসিদ্দক নামর মািন অইেলা, পেরজগারর
বাদশা। তাইন শােলম টাউনরও বাদশা, মািন শািন্তর বাদশা। 3 মালকীিসিদ্দকর মা নাই, বাফও নাই, তান কুনু খান্দান-নামাও নাই, তান
হায়ািতর শুরু বা েশষ নাই। েত বু জা যায়, তাইন আল্লার খাছ মায়ার
পুতর লাখান, হর-হােমশাকুর ইমাম।
4 েত িচন্তা কির েদখউক্কা, এইন কত মহান, েযনের আমরার
খান্দানর মু ল বাবা ইব্রািহেমও তান গিনমতর মালর দশ বাটর এক বাট
দান কির িদছইন। 5 আর েলিব গুষ্টির মােজ েযরা ইমামিত কাম করইন,
তারা শিরয়তর হুকুম মািফক তারার ভাইয়াইন, মািন বিন ইসরাইলর
েগছ থািক দশ বাটর এক বাট আদায় করার এখিতয়ার পাইছইন। অউ
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বিন ইসরাইলও েতা ইব্রািহমর খান্দানর মােজ জিন্মছইন। 6 অইেল হউ
েয মালকী-িসিদ্দক ইব্রািহমর খান্দানর না অইেলও, ইব্রািহমর েগছ
থািক দশ বাটর এক বাট িনছলা, আর ইব্রািহমের েদায়াও িদছলা, েযন
লেগ আল্লায় িনেজ ওয়াদা করছইন। 7 হুরু অকেল বড় অকলর েগছ
থািক েদায়া পাইয়া থাকইন, এর মােজ েতা সন্দয় নাই। 8 একবায়িদ েয
ইমামর মউত অয়, অউ েলিব গুষ্টির ইমাম অকেল দশ বাটর এক
বাট আদায় করইন, আর আরকবায় মালকী-িসিদ্দক, িকতােব কয়
তাইন হর-হােমশা িজন্দা আছইন, তাইনও দশ বাটর এক বাট আদায়
করছইন। 9 িহরবার ইখানও কওয়া যায়, েলিব গুষ্টির েয ইমােম দশ
বাটর এক বাট আদায় করছইন, তাইনও ইব্রািহমর মাজিদ মালকীিসিদ্দকের দশ বাটর এক বাট িদছইন, 10 কারন মালকী-িসিদ্দেক
েযবলা ইব্রািহমর লেগ মু লাকাত করলা, েলিব েতা অউ সময় ইব্রািহমর
নাড়র িভতের আছলা।
হজরত ইছা মালকী-িসিদ্দকর িছলিছলার ইমাম
েলিব গুষ্টির ইমাম ছাব অকলর কাম-কাজর উপের িনভর্র
কিরয়া আল্লায় বিন ইসরাইলের শিরয়ত িদছলা, ই ইমামর মাজিদ যু িদ
কািমল অওয়া যাইেতা, েত েলিব গুষ্টির পয়লা ইমাম হারুনর বদলা
মালকী-িসিদ্দকর নমু নার আরক ইমাম আওয়ার কুনু গরজ আিছল
িন? 12 ইমামর িছলিছলা বদলাইল অইেল েতা শিরয়তেরও বদলািন
লােগ। 13 ই হকল বয়ান যান িনয়েত কররাম, এইন েতা েলিব গুষ্টির
নায়, আরক গুষ্টির, িহ গুষ্টির েকউ কুরবািন খানার খািদম আছলা
না। 14 আমরার মু িনব েতা এহুদা গুষ্টির মােজ পয়দা অইছইন, ই
গুষ্টির েকউ ইমাম অইবা কিরয়া মু ছায় কুন্তা কইছইন না। 15 মালকীিসিদ্দকর নমু নায় েযবলা আরক জন ইমােম তশিরফ আনইন, ই সময়
েতা আমরার বয়ান আেরা ছাফ অইেগেছ। 16 ইছা েতা রক্ত-মাংসর
কুনু িনয়েম ইমাম অইছইন না, খািল তান হর-হােমশাকুর কুদরিত
িজেন্দিগর বেলউ অইছইন। 17 তান েবয়াপাের পাক কালােম কয়,
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তু িমউ হর-হােমশাকুর ইমাম।
েত েদখউক্কা, একবায় আগর ইমামিতর হুকুম-আহকাম অকল
কমজুর আর েবকামা অইযাওয়ায় ইতাের হরাই েদওয়া অইেছ,
19 মু ছার শিরয়েত েতা কুন্তােরউ কািমল বানাইেতা পারেছ না। আর
আরকবায় অউলা এক মহান নয়া ওয়াদা জাির করা অইেছ, ই ওয়াদার
জিরয়ায় আমরা আল্লার আেরা কাছাত আইতাম পারমু ।
20 আর আগর ইমাম অকলর েবয়াপাের েতা কুনু কছম করা অইেছ
না, অইেল ইছার ইমামিতর েবয়াপাের আল্লায় কছম করছইন। 21 তাইন
কছম কিরয়া এনের বওয়াল করছইন, আর কইছইন,
18

মাবু েদ কছম খাইয়া কইরা, তু িমউ হর-হােমশাকুর ইমাম,
তু মার েবয়াপাের তান মু নশা বদলাইতা নায়।
েত আমরা বু জরাম েযন, ইছা আল্লার লেগ মানষর িমলনর আেরা
মহান এক উিছলার জািমনদার অইছইন। 23 আর েলিবর গুষ্টি থািক
বউত মানেষ ইমামিত করছইন, মউত অইযায় কির এরা কুনু জনউ
হােমশা ইমামিত করতা পারছইন না। 24 অইেল ইছা েতা হর-হােমশা
িজন্দা আছইন, এরলািগ তান ইমামিত কুনুিদনও ফুড়াইেতা নায়।
25 এরলািগউ েযরা তান উিছলা লইয়া আল্লার কাছাত আয়, আল্লায়
তারাের পুরাপুর নাজাত দান করইন, কারন তারার পেক্ষ সুপািরশ
করার লািগ তাইন হােমশা িজন্দা আছইন।
26 আসেল আমরার লািগ অউলা একজন পরধান ইমামর জরুরও
আিছল, েযইন পাক-পেরজগার, েব-গুনা, গুনাগার অকল থেন
আলগ, আর আল্লায় েযনের আছমান অকলর উপের তু লছইন।
27 বািক হক্কল পরধান ইমােম পয়লা তান িনজর লািগ, বােদ তান
কউমর গুনার লািগ পরেতক িদন কুরবািন আদায় করা লাগেতা।
অইেল অউ ইমামর লািগ ইতার জরুর আিছল না, কারন তাইন
22
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তান িনজের কুরবািন িদয়া একই বাের ই কাম আদায় কিরিলছইন।
28 শিরয়েত যেতা পরধান ইমাম অকলের বওয়াল করেছ এরা হকলউ
কমজুর, অইেল শিরয়তর বােদ আল্লার কছম মািফক েযনের বওয়াল
করা অইেছ, এইনউ খাছ মায়ার পুত, হর-হােমশাকুর ইমামিতর লািগ
এনের কািমল বানাইল অইেছ।

আল্লার লেগ িমলনর নয়া আর িচরকািলন
উিছলা (৮:১-১০:৩৯)

8
আল্লার লেগ িমলনর নয়া উিছলা
বয়ানর মু ল েবয়াপার অইেলা, আমরার অউলা একজন
পরধান ইমাম আছইন, েযইন েবেহেস্তা আরেশ-আিজেমা আল্লার
ডাইনর তখেতা তশিরফ রাখছইন। 2 তাইন হউ আসল পাক জাগা,
মািন েবেহিস্ত এবাদত খানাত এবাদিত কররা, ই এবাদত খানা েতা কুনু
মানষর আতর বানাইল নায়, খািল মাবু েদ িনেজ বানাইছইন।
3 পশু কুরবািন আর িলল্লা-ছদগা আদায় করা অইেলা পরেতক
পরধান ইমামর দািয়ত্ব, এরলািগ অউ পরধান ইমামর েগেছও কুরবািনর
িজিনস থাকেত অইেবা। 4 তাইন যু িদ অখন দুিনয়াত থাকতা েত ইমামিত
করতা পারলা না অেন, কারন শিরয়তর হুকুম মািফক কুরবািন িদবার
ইমাম েতা আছইনউ। 5 িহ ইমাম অকলর কাম অইেলা েবেহিস্ত কামর
নমু না বা ছায়া, েযলা মু ছায় িহ এবাদত খানা বানািনর সময় আল্লায়
মু ছাের হুিশয়ার কির কইলা, “েদিখও, অউ পাড়র উপের তু মাের
েযলা নকশা েদখাইলাম, এেক্কের অউ লাখান কির হকলতা বানাইও।”
6 অইেল অখন আমরা েদখরাম, ইছায় ইমামিতর েয দািয়ত্ব পাইছইন,
ইটা িহ ইমাম অকল থািক বউত ভালা, েযলা আল্লার লেগ মানষর
িমলনর আেরা ভালা এক উিছলার লািগ তাইন িজম্মাদার অইছইন। ই
উিছলা আগর উিছলা থািক বউত ভালা; ই উিছলা েতা বউত ভালা ভালা
ওয়াদার উপের কাইম অইেছ। 7 আল্লার লেগ আমরার িমলনর পয়লা
1 আমরার
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উিছলা যু িদ িনখু ত অইেতা, েত দুছরা উিছলা কাইমর কুনু জরুর আিছল
না। 8 অইেল আল্লায় তারার দুষ েদখাইছইন, েযলা আছমািন িকতােব
কয়,
মাবু েদ কইরা, হুেনা, অলা এক অখত আইেবা,
েযবলা আিম বিন ইসরাইল আর এহুদা গুষ্টির লািগ,
আমার লেগ িমলনর এক নয়া উিছলা কাইম করমু ।
9 অউ

নয়া উিছলা আগর িহ উিছলার লাখান নায়,
িমসর েদশ থািক তারার ময়-মু রিব্ব অকলের,

আজাদ কির আনার বালা েয উিছলা করছলাম।
কারন তারা আমার উিছলার উপের িঠক রইেছ না,
এরলািগ আিমও তারার লগ ছািড় িদিছ,
ইখান মাবু েদ কইরাম।
10 অইেল

আিম মাবু েদ এওখানও কইরাম,
ই জমানার বােদ আিম বিন ইসরাইলর লেগ,
আমার নয়া অউ উিছলা কাইম করমু ,

আমার শিরয়ত তারার িদলর মােজ িদমু ,
তারার অন্তরর মােজ আিম েলিখয়া িদমু ,

আিম তারার আল্লা অইমু ,
তারা অইবা আমার প্রজা।
11 তারা হকেলউ তারার আির-ফিরের,
যারিযর ভাই-িবরাদরের
ইলা তািলম েদওয়া লাগেতা নায় বু েল, তু মরা আল্লাের িচেনা।
তারা হুরু-বড় হক্কেল এমেনউ েতা আমাের িচনবা,
আিম তারার হক্কল নাফরমািন মাফ করমু ,
তারার গুনাের আর কুনুিদনউ মেনা রাখতাম নায়।

12 কারন
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েত বু জা যায়, ‘নয়া� কথা কইয়া তাইন পয়লা উিছলাের পুরান
বানাইছইন, আর েযতা অচল-পুরান অইযায়, ইতা েতা জলিদ কির
আরাইযায়।
13

9
দুই লাখান এবাদত খানা
1 আল্লার লেগ মানষর িমলনর পয়লা উিছলার মােজ, আল্লার
এবাদিতর লািগ নানান নমু নার িনয়ম-কানুন আিছল, আর দুিনয়াত
এবাদত করার লািগ এখান এবাদত খানার কথাও েলখা আিছল।
2 হউ িনয়ম মািফক এখান এবাদত-তাম্বু বানাইল অইিছল, িহ এবাদততাম্বুর পয়লা কুঠাত আিছল েচরাগ দািন, পিবত্র রুিট আর ইতা রাখার
েটবু ল। ই কুঠার নাম আিছল পাক জাগা। 3 দুছরা পদর্ার িভতের খাছ
পাক জাগা নােম আরক কুঠা আিছল, ইখান অইেলা েহেরম শিরফ।
4 ই কুঠার মােজ আিছল, েসানািদ বানাইল আগর-খু শবয় জালািন
েটবু ল, েসানািদ েলপা শাহাদত সন্দু ক, সন্দু কর িভতের আিছল েসানার
ৈবয়ােমা ভরা কুদরিত খািন মান্না, ইমাম হারুনর লািঠ, অউ লািঠত
কুদরিত ফুল ফুিটিছল। আেরা আিছল আল্লার লেগ িমলনর উিছলা
েলখা হউ দুইও শাহাদত পাথর। 5 িহ সন্দু কর উপের আিছল আল্লার
জালািল দুইও কারুবী, এরার ডাখনার ছায়ার তলর ছািনত গুনার কফরা
আদায় করা অইেতা। ইতা হক্কলতার খু িটনািট বয়ান করা অখন জরুর
নায়।
6 ই হক্কলতা জুইত করার বােদ ইমাম অকেল ইমামিত কামর লািগ
হােমশা পয়লা কুঠার িভতের হামাইতা। 7 অইেল দুছরা কুঠাত, মািন খাছ
পাক জাগাত খািল পরধান ইমাম বছেরা একবারউ হামাইতা পারতা,
তাইনও কুরবািনর লউ িবনা িহেনা হামাইতা পারতা না। তান িনজর
গুনা আর তান কউমর না-জানা হকল গুনার মািফর লািগ, কুরবািনর
লউ লইয়া হেনা হামাইতা। 8 েত পাক রুেহ েদখাইয়া িদরা, ই দুিনয়ার
পয়লা এবাদত খানা যতিদন কাইম আেছ, অতিদন িহ খাছ পাক জাগাত
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হামািনর পথ খু লা অইেতা নায়। 9 িহ এবাদত খানা অইেলা ই জমানার
লািগ এক িনশানা, ই িনশানায় আমরাের বাতাই েদয়, অউ লাখান
কুরবািন আর িলল্লা-ছদগায় এবাদতকািরর িবেবকর খু তখু িত ভাব দুর
করেতা পাের না। 10 ইতা েতা খািল খাওয়া-দাওয়া, অজু-েগাছলর
েবয়াপার, হক্কলতাউ খািল জাইরা শিরয়ত, িদলর কুন্তা নায়। ই শিরয়ত
কাইম আিছল, আেরা ভালা কুনু উিছলা আইবার আগ পযন্ত
র্ ।
11 অইেল অখন যেতা ভালা ভালা েবয়াপার আইেছ, আল-মসী
েতা অউ নয়া তিরকার পরধান ইমাম অইছইন। তাইন আেরা ইজ্জিত
আেরা েবিশ কািমল এবাদত খানা অইয়া আইছইন। ই এবাদত খানা
কুনু মানষর আতর বানাইল নায়, ইখান ই দুিনয়ার দুিনয়ািব কুন্তা নায়।
12 কুনু িবছাল বা ছাগলর লউ আেতা লইয়া তাইন িহেনা হামাইছইন
না। খািল তান িনজর জান কুরবািনর লউ িদয়া একবারউ খাছ পাক
জাগাত হামাইছইন, হামাইয়া আমরাের হর-হােমশাকুর লািগ খালাছ
করছইন। 13 আেগ েযরা নাপাক বিনিযেতা, তারার লািগ িবছাল বা
ছাগলর লউ আর েডিক-গরুর জালাইল ছািল িছটাইয়া পাক-ছাফ করা
অইেতা, অইেল ইতায় েতা এরার শিরলর বাইরগালা খািল পাক-ছাফ
অইেতা। 14 েত েযইন হর-হােমশাকুর িজন্দা রুহর মাজিদয়া, েব-গুনা
কুরবািন অইয়া তান িনজর জানের আল্লার নােম সিপয়া িদলাইছইন, িহ
আল-মসীর লউেয় আমরার িদলের নাপািক কাম-কাজ থািক আেরা
কত েবিশ পিরমােন পাক-ছাফ করেবা, যােত আমরা িজন্দা আল্লার
এবাদত-বেন্দিগ করতাম পাির।
15 আর পয়লা উিছলা চালু থাকেত মানেষ েযতা গুনা করছলা,
অউ গুনার আত থািক খালাছ করার িনয়েত, কফরা িহসােব আলমসীর মউত অইেছ। আল্লায় েযরাের দাওতিদ আিনয়া িচরকািলন
েমৗরিস সম্পদ িদবার ওয়াদা করছইন, আল-মসী েতা এরার লািগউ
নয়া উিছলার িজম্মাদার অইছইন। অউ েমৗরিস সম্পদ অখন মানেষ
পাইবার সুেযাগ অইেছ, 16 কারন দুিনয়ািব িনয়েম েমৗরিস সম্পদর কুনু
অিছয়ত-নামা কােমা লাগাইেত অইেল, পয়লা অউ অিছয়ত কররার
মউত অইেছ কির পরমান দরকার অয়। 17 মানষর মউতর বােদ তার
অিছয়ত-নামা কােমা লােগ, অিছয়ত কররা িজন্দা থাকেত ইতা কুনু
কােমা লােগ না।
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িঠক অউ লাখানউ, আল্লার লেগ িমলনর পয়লা উিছলাও,
মউতর লউ ছাড়া কােমা লাগাইল অইেছ না। 19 হজরত মু ছায় শিরয়তর
তামাম হুকুম-আহকাম বিন ইসরাইলের জানািনর বােদ, তাইন িবছাল
আর ছাগলর লউর লেগ পািন িমশাইলা, বােদ লাল রং করা েমড়ার
রুমা আর এছুব গাছর েডটািদ আল্লাই শিরয়ত িকতাবর উপের, আর
হক্কল মানষর গতেরা িছটাইয়া িদলা। 20 মু ছায় কইলা, “ই লউ অইেলা
আল্লাই িমলনর হউ উিছলার লউ, েয উিছলা মািফক চলার লািগ
আল্লায় তু মরাের হুকুম িদছইন।” 21 অউ নমু নায় তাইন এবাদত খানা
আর এবাদিত কামর হক্কল মাল-ছামানার উপেরও লউ িছটাইয়া িদলা।
22 আসল কথা অইেলা, মু ছার শিরয়ত মািফক েবিশর ভাগ িজিনসউ
লউ িদয়া পাক-ছাফ অইেত অয়, কুরবািনর লউ ছাড়া কুনুমেন্তউ গুনার
মািফ পাওয়া যায় না।
18

হজরত ইছাউ তামাম গুনার কফরা
েযতা িজিনস অকল খািল েবেহিস্ত িজিনসর িনশানা, অতাের
কুরবািনর পশুর লউিদ পাক-ছাফ করা জরুর আিছল, অইেল েযতা
িজিনস আসল েবেহিস্ত, ইতাের পাক-ছাফ করার লািগ েতা আেরা
মহান কুরবািনর জরুর। 24 আর আল-মসী েতা হউ িনশানার িজিনসর
লাখান, মানষর আতর বানাইল কুনু পাক জাগাত হামাইছইন না,
তাইন খািল আসল েবেহেস্তা হামাইছইন, যােত আমরার নাজাতর
লািগ আল্লার ছামেন অখন আিজর অইতা পারইন। 25 হকল পরধান
ইমােম কুরবািনর পশুর লউ লইয়া েযলা পরেতক বছর খাছ পাক
জাগাত হামািন লােগ, আল-মসী েতা ই লাখান বাের বাের কুরবািন
অওয়ার লািগ েবেহেস্তা তশিরফ িনছইন না। 26 ই লাখান অইেল েতা
দুিনয়া পয়দা থািক অখন পযন্ত
র্ তাইন বাের বাের কষ্ট পাইয়া কুরবািন
অইেত অইেলা অেন। অইেল তাইন েতা আেখির জমানাত আইয়া খািল
একবারউ জাইর অইছইন, যােত িনজের কুরবািন িদয়া তামাম গুনার
কফরা অইন। 27 আল্লায় েতা িঠক কিরয়া িদলাইছইন, হক্কল মানষর
খািল একবার মরন অইেবা, আর মরন বােদ িবচার। 28 িঠক অউ
লাখান, বউত মানষর গুনার েবাঝা বইবার লািগ আল-মসীেরও খািল
একবারউ কুরবািন েদওয়া অইেছ। তাইন দুছরা বার তশিরফ আনবা,
23
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অইেল গুনার কফরা বনার লািগ আইতা নায়। খািল েযরা তান আিশক
অইয়া বার চার, তারাের পুরাপুর নাজাত করার লািগ দুছরা বার আইবা।

10
হজরত ইছার িচরকািলন কুরবািন
অইেলািগ খািল এক িনশানা, ইতায় ভিবষয্তর িনয়ামতর
কথা বাতাই েদয়, ইটা েতা আসল কুনু েবয়াপার নায়। এরলািগউ েযরা
আল্লার এবাদত করার িখয়ািল অয়, শিরয়তর িনয়েম তারা বছর বছর
একই লাখান কুরবািন িদয়া েতা কুনুমেন্তউ কািমল অইেতা পাের না।
2 শিরয়েত যু িদ তারাের পুরাপুর কািমল বানাইিলেতা, েত েতা পশু
কুরবািন েদওয়া একবােরউ বন্দ অইেগল অেন। এবাদত কররা অকল
যু িদ একবােরউ পাক-ছাফ বিনিযেতা, েত এরা িনজের আর গুনাগার
মেনা করেলা না অেন। 3 অইেল অউ পশু কুরবািনেয় তারাের পরেতক
বছর ইয়াদ করাইয়া েদয় েযন, তারা আসেল গুনাগার। 4 মু লত, ছাগল
বা িবছালর লউেয় মানষর গুনাের কুনু লাখানউ ছাফ করেতা পাের না।
5 এরলািগউ আল-মসীেয় দুিনয়াত তশিরফ আনার কােলা আল্লার
দরবােরা কইছইন,
1 শিরয়ত

পশু কুরবািন বা দান-ছদগা েতা আসেল তু িম চাও না,
অইেল আমাের এখান কায়া িদেছা িবলাই িদবার লািগ।
6 জালাইল কুরবািন বা গুনার কফরার কুরবািনেয়
তু িম েতা খু িশ অইেছা না।
7 েতউ আিম কইলাম, ও আল্লা,
েদখউক্কা, আিম েতা অেনা আইিছ;
তু মার কালাম শিরেফা েযলা আেছ,
আমার জনম অইেবা অউ জগেতা,
তু মার মু নশাের কাইম করার লািগ,
আর হাছাউ আিম আইিছ।
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উপরর আয়াত অকলর মােজ আল-মসীেয় পয়লা কইরা, “পশু
কুরবািন বা দান-ছদগা েতা আসেল তু িম চাও না, জালাইল কুরবািন
বা গুনার কফরার কুরবািনেয় তু িম েতা খু িশ অইেছা না।” শিরয়তর
হুকুম মািফক অউ কুরবািন অকল আদায় করা অইেলও, আল-মসীেয়
অলা কইলা। 9 বাদর আয়ােতা তাইন িহরবার কইলা, “েদখউক্কা, আিম
েতা অেনা আইিছ, তু মার মু নশাের কাইম করার লািগ।” েত বু জা যায়,
দুছরা উিছলাের কাইম করার িনয়েত, তাইন পয়লা উিছলাের বািতল
কিরিললা। 10 এরলািগ আল্লা পাকর হউ মু নশা মািফক ইছা আল-মসীর
কায়াের খািল একবারউ কুরবািন েদওয়া অইিছল, অউ কুরবািনর বেল
আল্লার দরবােরা আমরাের পাক-ছাফ করা অইেছ।
8

পরেতক ইমাম ছােব পরিতিদন আিজর অইয়া আল্লার এবাদিত
করইন আর বাের বাের কুরবািন আদায় করইন, তা-ও অউ লাখান
কুরবািনেয় কুনুিদনউ গুনাের ধইয়া ছাফ করেতা পাের না। 12 অইেল
আল-মসীেয় েতা িচরকালর গুনার মািফর লািগ খািল একবারউ
কুরবািন অইয়া, আরেশ-আিজেমা আল্লার ডাইনর তখেতা তশিরফ
রাখছইন। 13 আর হউ সময় থািক তাইন বার চাইরা, যতিদন পযন্ত
র্
দুশমন অকলের তান পাওর তলাত ফালাইয়া চু রমার করা না অয়,
অেতা িদন বার চাইবা। 14 কারন তান অউ একবারর কুরবািনর উিছলায়
েযরাের পাক-ছাফ করা অইেছ, এরাের িচরকালর লািগউ তাইন
পুরাপুর কািমল করছইন। 15 অউ েবয়াপাের আল্লার পাক রুেহও
আমরার েগেছ সািক্ষ িদরা, তাইন পয়লা কইছইন,
11

16 আিম

মাবু েদ কইরাম,
ই জমানার বােদ আিম বিন ইসরাইলর লেগ,
আমার নয়া অউ উিছলা কাইম করমু ,

আমার শিরয়ত তারার িদলর মােজ িদমু ,
তারার অন্তরর মােজ আিম েলিখয়া িদমু ।
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িহরবার কইরা,

আিম তারার নাফরমািন আর গুনাের
আর কুনুিদনউ মেনা রাখতাম নায়।
েত বু জরায় িন, আল্লায় েযবলা গুনা আর নাফরমািনের মািফ
িদলাইন, এরবােদ েতা গুনার লািগ কুনুজাত কুরবািনরউ জরুর নাই।
18

ইমােন মজবু ত রওয়ার পরািমশ
এরলািগউ ও ভাই অকল, হজরত ইছা আল-মসীর লউর
জিরয়ায়, আমরা েবেহিস্ত খাছ পাক জাগাত হামািনর সাওস পাইিছ।
20 আল-মসীেয় আমরার লািগ নয়া আর িজন্দা এক তিরকা খু লছইন,
তান শিরল কুরবািনর উিছলায় আমরা যানু খাছ পাক জাগার দুয়ারর
পদর্া পারইয়া, আল্লার ছামেন আিজর অইতাম পাির। 21 েত আমরার
একজন পরধান ইমামও আছইন, আল্লার পিরবারর তামাম মানষর
িজম্মা েতা তান আেতা েদওয়া অইেছ। 22 এরলািগ আও, ইমানর
মাজিদ আমরা পুরাপুর িনিচ্চত বিনয়া খািট িদেল আল্লার দরবােরা
আিজর অই; কারন দুিষ িবেবকর আত থািক আমরার িদলের আলমসীর লউেয় পাক-ছাফ বানাইেছ, আর পিরস্কার পািন িদয়া আমরাের
নাওয়াইল অইেছ।
23 মু িমন িহসােব আমরার িদেলা েয ভরসা আেছ কইয়া স্বীকার কির,
আও, অউ ভরসায় পুরাপুর মজবু ত রইয়া তান তিরকায় চিল, কারন
েযইন ওয়াদা করছইন এইন েতা েষালআনা হক-হালািল। 24 আমরা
এেক-অইনয্র লািগ িখয়াল কির, মহব্বত আর েনক কাম করার
লািগ এেক-অইনয্ের সাওস-পরািমশ েদই। 25 কুনু কুনু জনর স্বভাব
অইেলা, তারা জমােতা আইয়া শিরক অয় না, অইেল আমরা যানু অউ
লাখান না অই। আল-মসীেয় দুছরা বার তশিরফ আনার অখত যেতা
ঘনাইয়া আইওর, আমরা অেতা েবিশ কির এেক-অইনয্ের সাওসপরািমশ েদওয়াত রই।
19
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আল্লা পাকর হক তিরকা জানার বােদও যু িদ আমরা জািনয়াহুিনয়া গুনা করাত রই, েত ই গুনার কফরার লািগ কুনুজাতর কুরবািন
নাই। 27 আেছ খািল হাশরর ময়দােনা কিঠন িবচারর লািগ ডরাই ডরাই
বার চাওয়া, আর আল্লার দুশমন অকলের জালাইয়া ছািল করার গজবর
ডর। 28 কুনু জেন মু ছার শিরয়তর হুকুম-আহকামর বরেখলাফ করেল,
এের কুনু মায়া-মমতা না কিরয়া দুই বা িতনজনর সািক্ষ লইয়া কাতল
কিরলেত অয়। 29 েত িচন্তা কির েদখউক্কা, েয জেন আল্লার খাছ
মায়ার জন ইবনুল্লাের িঘন কের, েহ আেরা কত বড় আজাবর ভািগ
অইেছ! েয লউর উিছলায় েহ পাক-ছাফ অইেছ, আল্লাই হউ উিছলার
লউের েহ এলািম করেছ, আর েয পাক রুেহ রহমত বখিশয়া েদইন,
হউ রুহেরও েবইজ্জত করেছ। 30 আসেল আমরা েতা তানের িচিনউ,
েযইন ফরমাইছইন,
26

বদলা লওয়া আমার কাম,
আিম পরেতক জনর আমলর বদলা িদমু ।
আরক আয়ােতা তাইন কইছইন,
মাবু েদ তান বন্দা অকলর িবচার করবা।
31 বু জরায় িন, িজন্দা আল্লার ছামেন আিজরা েদওয়া কত বড় মিছবতর

েবয়াপার!
32 তু মরা হউ িদনর কথা ইয়াদ কেরা, েযবলা ইছার তিরকার
নুরর পথ পাইয়া হাির, বউত নমু নার জুলুম-মিছবতর মােজও মজবু ত
রইছলায়। 33 কুনু কুনু সময় সমাজর ছামেন েবইজ্জিত, জুলুমিটটকাির, টাট্টা-মশকরা হুিনয়াও তু মরা িনেজ কষ্ট সইযয্ করছলায়।
আর কুনু কুনু সময় অইনয্র উপের অউ লাখান কষ্ট আইেছ হুিনয়া,
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তারার লেগ তু মরাও দুিখত অইছলায়। 34 তু মরার মাজর েযরা েজল
খািটছলা, তারার দুেখ তু মরাও দুিখ অইছলায়। তু মরার ধন-ছামানা লুটপাট করা অইেলও খু িশ আছলায়, আসেল বু জতায় পারছলায়, তু মরার
লািগ আেরা বউত ভালা ভালা ছামানা জমা আেছ, েয ছামানা িচরকাল
রইেবা।
35 েত অখন তু মরার িহ মেনাবল খু য়াইও না, এর মােজ েতা বউত
দািম পুরুস্কার আেছ। 36 তু মরা মজবু ত রওয়া দরকার, যােত আল্লায় েয
পুরুস্কার িদবা কির ওয়াদা করছইন, তান মির্জ মািফক চিলয়া তু মরাও
হউ পুরুস্কার পাও। 37 আল্লায় েতা কইছইন,
আর থু ড়া কয়খান িদন বািক আেছ, েযইন তশিরফ আনার কথা,
তাইন তশিরফ আিনিলবা, েবিশ েদির করতা নায়।
38 আমার দীনদার বন্দায় ইমানর বেলউ আেখর পাইেবা,
অইেল েকউ খেরিদ িপছিল েগেল তার উপের আিম খু িশ রইতাম
নায়।
অইেল আমরা েতা খেরিদ িপছিলয়া িবনাশ অওয়ার মানুষ নায়।
েযরা ইমান আিনয়া নাজাত হািছল কের, আমরা অইলাম হউ দলর
মানুষ।
39

ইমািন বুজুগর্ান আর আল-মসীর বায় চাইয়া
ছামেনিদ েদৗড়াই (১১:১-১৩:২৫)

11
ইমািন বু জুগর্ান
1 ইমান িকতা? আমরা েযতা পাইমু কির আশা করিছ, ইতা অখন
না পাইেলও বােদ পাইমু উ পাইমু , অউ এিকনর নামউ ইমান। অউ
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ইমানর বেলউ আমরা িনিচ্চত অইয়া বু িজ, অখন েযতা আমরার চউেখ
েদখরাম না, ইতা আসেলও আেছ। 2 অউ ইমানর বেলউ আমরার
ময়-মু রিব্ব অকেল আল্লার েগছ থািক তািরফ কামাইছইন। 3 ইমােনউ
আমরা বু জরাম েযন, আল্লায় তান কালামর বেলউ আছমান-জিমনর
হক্কলতা পয়দা করছইন, ইতা আমরার চখু র েদখা কুনু িচজ থািক এমেন
পয়দা অইেছ না।
বেল হািবেল আল্লার নােম কািবলর চাইেত ভালা কুরবািন
আদায় করলা। এরলািগ আল্লায় হািবলর েবয়াপাের বাতাইলা, এইন
একজন কািমল মানুষ। েত বউত জমানা আেগ হািবলর মউত
অইেলও, ইমানর েবয়াপাের তাইন অখনও আমরার লেগ মািতরা।
4 ইমানর

ইমানর বলর লািগউ ইিদ্রছ নবীর মউত অইেলা না, আল্লায়
তানের িজন্দা হালেত েবেহেস্তা তু িলয়া িনলািগ, দুিনয়াত তানের
তু কাইয়া িমলেলা না। ইিদ্রছের েবেহেস্তা তু িলয়া েনওয়ার আেগ আল্লায়
জানাইছলা, ইিদ্রছ আমার খু িশ মািফক চলছইন। 6 অইেল ইমান ছাড়া
েতা েকউ আল্লাের খু িশ করেতা পাের না। েযকুনু মানুষ আল্লার ধােরা
যাইেত চাইেল, েহ এিকন করা লাগেবা েযন, আল্লা আছইন, আর েযরা
তান তালাশ কের, তাইন এরাের পুরুস্কার েদইন।
5

ইমানর বেল নুহ নবীর জমানাত েযতা ঘটনা েদখা েগিছল না,
আল্লার হুিশয়াির পাইয়া তাইন অতা এিকন করলা, এিকন কিরয়া িনজর
পিরবারের বাচািনর লািগ এখান জাজ বানাইলা। তান অউ ইমািন কামর
মাজিদ জগতর নাফরমািনর পরমান েদখাইলা, আর আল্লার দরবােরা
পেরজগার িহসােব গইনয্ অইেগলা, খািল ইমানর বেলউ ইলা অওয়া
যায়।
7

বেল ইব্রািহম নবীেয় আল্লার হুকুম পাইয়াউ িনজর িভটামািট ছািড়য়া রওয়ানা িদলা। আল্লায় তানের েয েদশ িদতা কির ওয়াদা
করছইন, িহ েদশখান কুন জাগাত, ইখান না জািনয়াও তাইন রওয়ানা
অইেগলা। 9 ইমানর বেল তাইন আল্লার ওয়াদা করা হউ েকনান েদশর
িভতেরও মু ছািফরর লাখান িদন কাটাইলা। তান লেগ আেরা েযরা িহ
ওয়াদার ভািগ আছলা, হউ ইসহাক আর ইয়াকুবর লাখান তাইনও
8 ইমানর
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তাম্বুেয় তাম্বুেয় রইয়া িজেন্দিগ কাটাইলা। 10 আসেল েয টাউন হরহােমশা কাইম রইেবা, হউ েবেহিস্ত টাউনর লািগ তাইন বার চাওয়াত
আছলা, ই টাউনর নকশা-নমু না সহ হক্কল কািরগির স্বয়ং আল্লার কাম।
11 ইমানর বেল ইব্রািহমর িনআওলািদ িবিব ছায়রায় আওলাদ জনম
েদওয়ার েখমতা পাইলা, তারার হুরুতা পয়দার বয়স পারইেগেলও
ইব্রািহেম এিকন করছলা, েযইন ই ওয়াদা করছইন, এইন েতা হক,
এইন িনজর ওয়াদা পুরাইবাউ পুরাইবা। 12 এরলািগ বয়সর ভাের মরার
পিথ অউ এক ইব্রািহম থািক অেতা মানুষ জনম লইলা, েযরা আছমানর
েতরা আর দিরয়ার চরর বালুর লাখান, গিনয়া ফুড়াইল যায় না।
13 মজবু ত ইমােন িজেন্দিগ কাটাইয়া এরা হকলর মউত অইেছ,
এরা েকউ িহ ওয়াদার ফল েভাগ করতা পারছইন না, খািল দুরই থািক
ইতা েদিখয়া হাির খু িশ অইছইন। ই দুিনয়াত তারা মু ছািফিরত আইছইন,
ইখান তারার িনজর বসত খানা নায়, ইতা েতা তারা মানছইন। 14 আর
েযরা ইখান মানছইন, তারা হকেলউ সুন্দর কির বু জাইছইন েযন,
তারা িনজর আপন েদশর তালাশ কররা। 15 েয জিমন থািক তারা
বারইয়া আইছলা, িহ জিমনর কথা িখয়াল করেল েতা তারা িহরবার হেনা
হামািনর সুেযাগ পাইলা অেন। 16 অইেল তারা েতা আেরা ভালা এক
েদশ, মািন েবেহস্তর তালাশ করছলা। এরলািগউ আল্লা পােক িনজের
তারার আল্লা কইয়া পিরচয় িদেত কুনু শরম পাইন না, তাইনউ তারার
লািগয়া আরামর এক টাউন িতয়ার করছইন।
17 ইব্রািহম নবী পিরক্ষাত পিড়য়া হাির ইমানর বেলউ তান পুয়া
ইসহাকের কুরবািন িদছলা। েয ইব্রািহমর লেগ আল্লায় িনেজ ওয়াদা
করছইন, হউ জেন তান খাছ মায়ার পুতের কুরবািন িদলাইতা চাইছইন।
18 েয পুতর েবয়াপাের আল্লায় বাতাইছলা, “তু মার পুয়া ইসহাকর
খান্দানেরউ তু মার খান্দান কইয়া গনা অইেবা।” 19 ইব্রািহমর িদলর অউ
এিকেন তাইন কুরবািন িদেত রািজ অইছলা েযন, আল্লায় েতা মু দর্ােরও
িজন্দা করতা পারইন। আর হাছাউ মউতর তল থািক ইসহাকের িফরত
পাইলা।
20 ইমানর বেল ইসহােক তান পুয়াইন ইয়াকুব আর ইসর ভিবষয্ত
িজেন্দিগর লািগ েদায়া িদছলা।
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ইমানর বেল ইয়াকুেব মউতর অখেতা ইউছুফর দুইও পুয়াের
েদায়া িদলা, তাইন িনজর লািঠর উপের ভরিদ আল্লার এবাদিত করলা।
22 ইমানর বেল ইউছুেফ মউতর অখেতা কইছলা, তান িনজর জািত
বিন ইসরাইল িমসর েদশ থািক বারইয়া যাইবা, তারা যাওয়ার কােলা
তান আিড্ড-গুিড্ডের বইয়া েনওয়ার হুকুম িদলা।
23 ইমানর বেলউ মু ছার মা-বােফ মু ছার জন্মর বােদ িতন মাস পযন্ত
র্
ু
ু
ু
লকাইয়া থইলা, তারা েদখছলা, পয়াগু খু ব সন্দর, বাদশার হুকুেমও
তারা ডরাইলা না। 24 ইমানর বেলউ মু ছায়, তান বু জদার অওয়ার
বােদ েফরাউনর পুিড়র ঘরর নািত কইয়া পিরচয় িদেত রািজ অইলা
না। 25 তাইন গুনার মােজ রইয়া থু ড়া কয়িদন সুখ কামািনর চাইেত,
আল্লার বন্দা অকলর লেগ িমিলয়া জুলুম-মিছবতর মােজ রওয়াউ
পছন্দ করলা। 26 তাইন িমসরর হক্কল জাক-জমকর চাইেত, আলমসীর নােম দুনার্ ম হািছলেরউ েবিশ মু লয্বান মেনা করলা, কারন তান
নজর আিছল েবেহিস্ত পুরুস্কারর বায়। 27 ইমানর বেল তাইন িমসর
থািক বারই েগলা, বাদশার গুছােরও ডরাইলা না। িনরাকার আল্লাের
েদিখলাইছইন, অউলা মেনা কিরয়াউ তাইন ছবর কির রইলা। 28 ইমানর
বেলউ তাইন আজািদ ইদ আর লউ িছটাইয়া েদওয়ার িনয়ম মানলা,
যােত আজরাইল িফিরস্তায় বিন ইসরাইলর পয়লা পুয়াইন্তের না ছইন।
29 ইমানর বেলউ মানেষ নীল দিরয়ার মােজিদ হুকনা মািটর পথর
লাখান আিটয়া েগলা, অইেল িমসির অকেল ইলা যাওয়াত লািগয়া
বু িড়য়া মরলা।
30 ইমানর বেলউ বিন ইসরাইেল িযিরেহা টাউনর বাউন্ডিরর ওয়াল
সাতিদন চক্কর েদওয়ার বােদ এমেনউ পিড়েগল।
31 ইমানর বেলউ অউ টাউনর রাহবা নামর বদমাইশ েবিটেয়
বিন ইসরাইলর গুইয়া অকলের েমহমানদাির করায়, িহনর নাফরমান
অকলর লেগ ই েবিট িবনাশ অইলা না।
32 আর কত জনর বয়ান কইতাম? িজদাউন, বারাক, িশমশুন,
ইফতা, দাউদ, শামু েয়ল আর নবী অকলর ইমািন বলর বয়ান করাত
লাগেল সমেয় কুলাইেতা নায়। 33 ইমানর বেল এরা বউত েদশ দখল
করছইন, হক ইনছাফ কাইম করছইন, আল্লাই ওয়াদার ফায়দা হািছল
করছইন, িসংহর মু খ বন্দ করছইন, 34 আগুিনর কুন্ডিলর েতজ
21
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কমাইিলছইন, তেলায়ারর ছামন থািক েরহাই পাইছইন, কমজুর থািকও
বল হািছল করছইন, িজহাদর মােজ বল-েখমতা েদখাইছইন, িভনেদিশ অকলর েফৗজের েখদাইয়া িদছইন। 35 েবিটেন্ত তারা যারিযর
মু দর্া অকলের িহরবার িজন্দা হালেত পাইলা।
আেরা বউেত জানর মায়া ছািড়য়া জুলুম-িনযার্ তন সইযয্ কিরয়া
মরলা, যােত িকয়ামতর বােদ েবেহিস্ত সুখ পাইন। 36 বউেত টাট্টামশকরা আর মাইর-ধইর সইযয্ করছইন, বউেত ডান্ডা-েবিড় সহ েজল
খািটছইন। 37 মানেষ তারাের কাংকড়িদ ইটাইছইন, করাতিদ িচিরয়া
দুই টু করা করছইন, তেলায়ারিদ কাতল করছইন। তারা জুলুম-মিছবত,
জালা-যন্ত্রনা পাইছইন, অভাবর েঠলায় পশুর চামড়া িফিন্দয়া শরম
লুকাইছইন। 38 ই দুিনয়া তারার জুকা আিছল না, তারা পাড়-জংগল,
মরুভুিম, আর গাত-গাড়ার মােজ রইয়া দুিনয়ার িজেন্দিগ কাটাইছইন।
39 ইমানর বলর লািগ এরা হক্কেল তািরফ কামাইছইন, তা-ও আল্লার
ওয়াদার ফল ই দুিনয়াত পাইছইন না। 40 কারন আল্লায় আমরার লািগ
হউ জমানা থািক আেরা ভালা পুরুস্কার থইছইন, যােত আমরাের বাদ
িদয়া তারা কািমল না বনইন।

12
আল্লায় মু িমন অকলের শাসন করইন
েত আমরা েদখরাম, ইমািন েতজর বউত সািক্ষ আমরার
চাইেরাবায় আেছ। এরলািগ আও, আমরাও হকল জায়-জােমলা হরাই,
েয গুনায় আমরাের েপচাইয়া রােখ, অতাের হরাইয়া ফালাই, আর
েদৗড়াওরা দলর লেগ অইয়া ৈধযর্ ধির েহশ পযন্ত
র্ েদৗড়াই। 2 আউক্কা,
আমরার নজর রািখ মািলক ইছার বায়, আউয়াল থািক আেখর পযন্ত
র্
তাইন অইলা আমরার ইমানর মু ল খু িট। তান লািগ েয খু িশ রাখা অইেছ,
অউ খু িশর বায়িদ চাইয়া, দুখ-কষ্টর সিলবর উপরর মউতেরও কবু ল
করলা, ই েবইজ্জিতের কুনু দাম িদলা না। আর অখন আরেশ-আিজেমা
আল্লার ডাইনর তখেতা তাইন তশিরফ রাখছইন। 3 েত েযইন গুনাগার
1
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মানষর অেতা বড় দুশমিনের সইযয্ করলা, তান েবয়াপাের িচন্তা কেরা,
যােত তু মরার িদেলা কুনু কমজুির বা িনরাশা না আয়।

4 গুনার লেগ লাড়াইত লািগয়া েতা লউ বারিনর দশা তু মরার অখনও

অইেছ না। 5 তু মরার গাইিব বাফ আল্লায়, তান আওলাদ িহসােব
তু মরাের েয নিছয়ত করছইন, তু মরা ইতা ফাউিরিলেছা িন? িকতােবা
আেছ,
ও আমার পুত, মাবু দর শাসনের এলািম কিরও না,
তাইন কুনু ধামিক িদেল, েবজার অইও না।
6 কারন

মাবু েদ েযরাের মহব্বত করইন,
তারােরউ শাসন করইন,
েযরাের তাইন আওলাদ িহসােব কবু ল কিরলাইন,
এরা পরেতক জনের সাজা েদইন।

মেনা কিরয়া তু মরা কষ্ট স্বীকার কেরা। বােফ-পুেত েযলাখান
সম্পকর্, আল্লায়ও তু মরার লেগ অউলা সম্পকর্ রাখছইন। ইলা কুনু
পুত আেছ িন, যাের তার বােফ শাসন করইন না? 8 হক্কল পুতেরউ
শাসন করা অয়। তু মরাের যু িদ শাসন করা না অয়, েত েতা তু মরা
ফুংগা, আসল পুত নায়। 9 জােনা েতা, আমরার দুিনয়ািব বাফ অকেল
আমরাের শাসন করইন, আর আমরা তারাের ইজ্জত কির। েত েযইন
আমরার আছমািন বাফ, তান েগেছ গদর্না েনায়াইয়া চলা আমরার লািগ
জরুর নায় িন, যােত আমরা িজেন্দিগ পাই? 10 আমরার দুিনয়ািব
বাফ অকেল েযলা ভালা মেনা করতা, অলা আমরাের শাসন করতা,
আর ইতা েতা থু ড়া কয়িদনর লািগ, অইেল আল্লায় েতা আমরাের
শাসন কররা যােত আমরাও তান পাক-পিবত্রতা হািছল কির। 11 কুনু
শাসনেরউ খু িশর েবয়াপার মেনা করা অয় না, দুখর েবয়াপারউ মেনা
অয়, অইেল েযরা শাসন মািনয়া চেল, তারা বােদ দীনদািরর শািন্তআলা
িজেন্দিগ পায়। 12 এরলািগ তু মরার কমজুর আতের মজবু ত কেরা,
7 শাসন
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দুবল
র্ আটু ের সবল কেরা। 13 তু মরা িসদা পেথ আেটা, যােত েলংড়া
পাও আর না কচেক, বরং ভালা অইযায়।
আল্লার গজব থািক জান বাচাও

14 হকল মানষর লেগ শািন্তেয় বসত করা আর পাক-পািকজা অইয়া

চলার লািগ িখয়ািল অও, ইলা না চলেল েকউ মািলকর দরশন পাইতায়
নায়। 15 হুিশয়ার রইও, যােত েকউ আল্লার রহমত থািক বাদ না পেড়া।
িখয়াল রািখও, তু মরার মাজর েকউ যানু িবষাক্ত িতত্বা গাছর জড়র
লাখান বারইয়া না ছাতায়, আর বউত মানষের নাপাক না বানায়।
16 হজরত ইয়াকুবর ভাই ইসর লাখান কুনু েব-পিথ নাফরমান পয়দা
না অয়। ইেস েতা খািল এক অখতর খািনর লািগ, তার িনজর েমৗরিস
মািলকানা েবিচলাইেছ। 17 তু মরার েতা জানাউ আেছ, যু িদও বােদ েহ
চখু র পািন ফালাইয়া কািন্দ কািন্দ েদায়া মাংিগিছল, অইেল েতৗবা করার
সুেযাগ আর েহ পাইেছ না।
18 তু মরা িনচ্চয় ইলা কুনু পাড়র কান্দাত আইেছা না, েয পােড়া
আতিদ ছওয়া যায়। হউ তু র পাড়র জালাইল আগুইন, গইন আন্দাইর,
িহল-তু ফান, 19 িশংগার আওয়াজ, বা জুের জুের মাত-কথার কুনু
আওয়াজর েগেছও আইেছা না। জুের জুের মাতর অউ আওয়াজ েযরা
হুনিছল, তারা িমনত কির কইিছল, যােত তারার লেগ আর বাতিচত
করা না অয়। 20 তারা আল্লার অউ হুকুম সইেতা পারিছল না, আল্লায়
কইছলা, “যু িদ কুনু পশুেয়ও ই পােড়া ছয়, েত তােরও কাংকড় মািরয়া
মািরিলেত অইেবা।” 21 অউ সময় েযরা মাবু দর িদদার েদখিছল, তারা
অেতা ডর ডরাইিছল েযন, স্বয়ং মু ছা নবীেয় কইলা, “ডরর চু েট আিম
কািপরাম।”
22 অইেল তু মরা েতা পিবত্র িছয়ন পাড় আর িজন্দা আল্লার
টাউনর কাছাত আইেছা, আজার আজার িফিরস্তায় েযখােনা খু িশবািসর মাহিফল কররা, হেনা আইেছা। ই টাউন অইেলািগ, েবেহিস্ত
েজরুজােলম। 23 েবেহিস্ত খাতাত েযরার নাম েলখা অইেগেছ, বড়
পুয়ার লাখান েযরাের ইজ্জত েদওয়া অইেছ, এরার বানাইল জমাতর
ধােরা আইেছা। েযইন তামাম মানষর িবচার করইন, হউ আল্লার
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কাছাত আইেছা। েয পেরজগার অকল পুরাপুর কািমল অইেগছইন,
এরার রুহর মজিলেছা আইেছা। 24 েয ইছা আল্লার লেগ িমলনর নয়া
উিছলার িজম্মাদার, হউ ইছার েগেছ আইেছা। হািবলর লউ থািক আেরা
মরতু বাআলা েয লউ, তু মরা িছটাইল হউ লউর কাছাত আইেছা।
25 মু ছা নবীেয় আল্লাই হুিশয়ািরর কথা দুিনয়ার মানষের জানািনর
বােদ েযরা তান হুিশয়ািরের এলািম করিছল, এরা েযবলা েরহাই
পাইছইন না, েত েযইন েবেহেস্তা থািকয়া আমরাের হুিশয়ার কররা,
তান হুিশয়ািরের এলািম করেল েতা এেক্কবাের িনিচ্চতউ আমরা কুনু
েরহাই পাইতাম নায়। এরলািগ িখয়াল রািখও, েযইন হউ বাতিচত
করছইন, তান হুকুমের এলািম কিরও না। 26 িহ আমেলা আল্লা পাকর
মু খর আওয়ােজ হারা দুিনয়াের কাপাইিছল, অইেল অখন তাইন অউ
ওয়াদা করছইন, “আিম দুছরা বার খািল ই দুিনয়াের নায়, আছমানেরও
কাপাইমু ।” 27 েত “দুছরা বার” অউ শব্দ থািক বু জা যায় েযন, েযতা
িজিনস অকল লাড়া-চাড়া করাইল যায়, মািন েযতা পয়দা করা অইেছ,
ইতাের বাদ েদওয়া অইিযেবা, আর েযতাের লাড়া-চাড়া করা যায় না,
অতা কাইম রয়। 28 বু জরা িন, েয বাদশাইের লাড়া-চাড়া করা যায় না,
আমরা েতা হউ বাদশাই পাইরাম, এরলািগ আউক্কা, আমরা আল্লার
দরবােরা শুকিরয়া জানাই। আল্লা পাক েয নমু নায় খু িশ অইন, অউ
নমু নায় আমরা তান এবাদত করতাম পারমু , তানের ডরাইয়া, তািজম
কিরয়া এবাদত করমু । 29 কারন আমরার আল্লা েতা িবনাশ কররা
আগুিনর লাখান।

13
আেখির নিছয়ত
তু মরা এেক-অইনয্ের আপন ভাইর লাখান হােমশা মায়া কিরও।
2 েমহমানদাির করা ফাউিরও না। জােনা িন, কুনু কুনু জেন না িচিনয়া
আল্লার িফিরস্তারও েমহমানদাির করছইন। 3 েজল খানাত েযতা মানুষ
বিন্দ আছইন, িনজেরও অলা বিন্দ মেনা কিরয়া তারাের সাইযয্ কিরও,
1
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আর েযরার উপের জুলুম-মিছবত করা অর, িনেজ অউ মিছবেতা
পড়েছা মেনা কিরয়া, তারাের িখয়াল কিরও।
4 হকেলউ িবয়া-শািদের ইজ্জত কিরও। জামাই-বউর সম্পকর্ের
পাক-পিবত্র রািখও। মেনা রািখও, আল্লায় কু-নজির, িজনাকুর আর
লুচ্ছা অকলর িবচার করবা।
5 দুিনয়ািব ধন-ছামানার লালছ থািক হিরয়া রইও। তু মরার েযতা
আেছ, অতা লইয়াউ খু িশ রইও। আল্লায় বাতাইছইন,
আিম কুনুমেন্তউ তু মাের ছাড়তাম নায়,
কুনু হালেতউ তু মাের ফালাইতাম নায়।
6 এরলািগউ

আমরা িহম্মত কিরয়া কইতাম পািরয়ার,

মাবু দ আমার সহায় আছইন, আিম ডরাইতাম নায়।
মানেষ আমার িকতা করেতা?
েয বু জুগর্ অকেল তু মরাের আল্লার কালাম তািলম িদছইন,
তারার কথা ইয়াদ কিরও। তারার িজেন্দিগর হালতর কথা ভালামেন্ত
িচন্তা কিরয়া, তু মরাও তারার লাখান ইমােন মজবু ত অও। 8 ইছা
আল-মসী গতকাইল েযলা আছলা, আইজও অলা আছইন, আর হরহােমশাউ অলা রইবা।
9 নানান নমু নার নয়া নয়া তািলেম যানু তু মরাের েব-পেথ না েনয়,
খানা-িপনার খু িটনািট িবষয় না তু কাইয়া, বরং আল্লার রহমতর উপের
কাইম রও। ইলা খু িটনািট িনয়মর উপের েযরা ভরসা করেতা, ইতায়
েতা তারার কুনু লাভ অইেছ না। 10 আমরার েতা এখান কুরবািন খানা
আেছ, ইখানর কুন্তা খাইবার এখিতয়ার মু ছা নবীর এবাদত-তাম্বুর ইমাম
অকলর নাই।
7 হুেনা,
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11 গুনার

মািফর লািগ জেবা করা পশুর লউ লইয়া, বিন ইসরাইলর
পরধান ইমাম অকল এবাদত খানার খাছ পাক জাগাত হামাইন, অইেল
অউ পশুর আিড্ড-মাংস হকলতা বিন ইসরাইলর েকম্পর বাের িনয়া
জালাইল অয়। 12 অউ লাখান হজরত ইছাও েজরুজােলম টাউনর
বাের িগয়া জুলুম-কষ্ট সইযয্ কিরয়া মউত কবু ল করলা, যােত তান
িনজর লউর উিছলায় মানষের গুনা থািক পাক-ছাফ করতা পারইন।
13 অখন আউক্কা, আমরাও তান বদনামের িনজর কােন্দা লইয়া
েকম্পর বাের তান কান্দাত যাইিগ। 14 কারন ই দুিনয়াত আমরার লািগ
স্থায়ী কুনু টাউন নাই, আমরা খািল হউ টাউনর তালাশ কররাম, েয
টাউনর িদদার বােদ পাইমু ।
15 েত অখন আমরা আল-মসীর জিরয়ায় হােমশা আল্লার দরবােরা
িজিকর-আজকার কুরবািন কির, মািন দুইও েঠােট তান নামর গুনগান
গাই। 16 েনক কাম করা আর অভািব মানষের দান-খয়রাত িবলািন
ফাউিরও না, কারন অউ লাখান কুরবািনেয় আল্লা পাক খু িশ অইন।
17 তু মরার মু রিব্ব অকলর হুকুম মািনয়া তারার েগেছ মাথা েনায়াইয়া
রইও, আল্লার দরবােরা িহসাব েদওয়া লাগেবা কির তারা হােমশা
তু মরার জানর পারাদার অইয়া কাম কররা। অখন তারা যােত খু িশ মেন
ইতা করইন, এরলািগ তু মরা বাইধয্ রইও। তারা যু িদ মেনা দুখ পাইয়া
তু মরার লািগ কাম করইন, েত তু মরার ভালাই অইেতা নায়।
18 আমরার লািগ েদায়া কিরও। আমরা েতা জািন, আমরার িবেবক
ছাফ-ছফা আেছ, হক্কল েবয়াপাের হক পেথ চলতাম চাই। 19 আিম
খাছ কির তু মরার েগেছ অউ েদায়া চাইরাম, যােত জলিদ কির আিম
িহরবার তু মরার লেগ মু লাকাত করতাম পাির।
িবদািয় ছালাম আর েদায়া
লেগ আমরার িমলন, হর-হােমশাকুর উিছলা,
পুরাপুর কাইম করার লািগয়া,
আমরার মািলক হজরত ইছা, িনজর লউ িবলাই িদয়া,
েমড়া পালর মহান রাখাল বিনছইন।
হজরত ইছার মউতর বােদ, শািন্ত েদউরা আল্লা পােক,
মু দর্া থািক তানের িজন্দা কিরছইন।
20 আল্লার
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21 হকল

েনক কামর েতৗিফক েদউক্কা, তান মির্জ যু গাইয়া চলার,
আর তাইন েযতা পছন্দ করইন,
িদেলা অতার এশিক েদউক্কা, ইছা আল-মসীর জিরয়ায়,
এন মিহমা হর-হােমশা রউক, আিমন।
22 ভাই অকল, তু মরার েগেছ িমনত কররাম, তু মরা িবরক্ত না অইয়া

ই নিছয়ত হুেনা, আিম খু ব শটকােট েলখলাম। 23 হুেনা, আমরার ভাই
িতমিথেয় খালাছ পাইছইন, তাইন যু িদ সময় মত আমার অেনা আইন,
েত আিম তু মরার েগেছ আওয়ার সময় তােন লেগ লইয়া আইমু ।
24 তু মরা িনজর মু রিব্ব অকলের, আর পাক বন্দা অকলের আমার
ছালাম জানাইও। ইতািল েদশর মানেষ তু মরাের ছালাম জানাইরা।
25 তু মরা হকলর উপের আল্লার রহমত কাইম রউক। আিমন॥
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