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আছমািন িকতাব
হজরত মালািখ নবীর ছিহফা

পিরিচিত
নািজলর সময়: হজরত ইছা আল-মসীর জন্মর ৪৭০-৪৬০ বছর

আেগ।
হজরত মালািখ (আ:) আছলা একজন নবী। তান উপের নািজল

অওয়া অউ ছিহফা, পিবত্র িকতাবুল মুকাদ্দছর ইিঞ্জল শিরফ নািজল
অওয়ার আগ পযর্ন্ত, নবী অকলর িকতাব-ছিহফার আেখির ছিহফা।
অউ ছিহফা নািজল অইেছ ছওয়াল-জুয়াপ করার লাখান, আলাদা এক
কায়দায়।
ই ছিহফা নািজল অওয়ার বউত বছর আেগ বািবলর বাদশায়

েজরুজােলম টাউনের দখল করিছলা। তাইন েজরুজােলমর বািসন্দা
বিন ইসরাইল অকলের েদশান্তির আর বিন্দ কিরয়া তান বািবল
েদেশা িনছলািগ।অউ সময় পিবত্র বায়তুল-মুকাদ্দছের ভাংিগয়া িবনাশ
করিছলা। বিন ইসরাইলর গুনা আর নাফরমািনর দায় আল্লায় তারাের
অউ সাজা িদছলা। বােদ ইরান েদশর বাদশায় বািবলর বাদশাের যুদ্ধত
আরাইয়া, তারাের বিন্দ থািক আজাদ কিরয়া িহরবার েজরুজােলেমা
আনছইন। তাইন বায়তুল-মুকাদ্দছেরও িহরবার বানািনর ইজাজত িদলা
যােত আল্লার ঘরর িলল্লা-ছদগা, কুরবািন, এবাদত-বেন্দিগ আগর
নমুনায় চালু অয়।
অইেল এরবােদও আল্লাওয়ালা অউ ইহুিদ জািত আেস্ত আেস্ত

িহরবার আল্লার এবাদত-বেন্দিগ থািক দুিনয়ার বায় িফিরেগলা, ইমানর
কমজুির পয়দা অইেলা। অউ বয়ািন হজরত মালািখ (আ:) নবীর
ছিহফার লাখান, হজরত নিহিময়া (আ:) নবীর ছিহফার মােজও িমেল।
তারার নাফরমািনর মােজ েদখা যায়, কািফর-মুশিরকর লেগ িবয়া-
শািদ, না-হক পেথ েটকা-পয়সার েলন-েদন, যকাতর েটকা-পয়সা
পিবত্র বায়তুল-মুকাদ্দেছা না েদওয়া আর রুহািন আমল-তািলমর
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েবয়াপাের খাম-িখয়ািল করা। আছমািন ছিহফা অকলর মাজিদ মাবুেদ
তান বন্দা অকলের েযলা হুিশয়ার করছইন, এর আেখির হুিশয়াির
অইেলা অউ মালািখ (আ:) ছিহফা। হজরত মালািখর (আ:) উফাতর
বাদ থািক, হজরত এিহয়া (আ:) আর হজরত ইছা আল-মসীেয়
তশিরফ আনার আগ পযর্ন্ত, অনুমান চাইরেশা বছর ই দুিনয়াত আর
কুনু নবীর আওয়াজ হুনা েগেছ না।
এরমােজ আেছ,
(ক) বিন ইসরাইলর বায় মাবুদর মহব্বত। ১:১-৫ আয়াত
(খ) ইমাম অকলর নাফরমািন। ১:৬�২:৯
(গ) আম মানষর নাফরমািন। ২:১০�৩:১৮
(ঘ) মাবুদর বদলাইর িদন। ৪ রুকু।

1 মালািখ নবীর উিছলায় বিন ইসরাইলর েগেছ মাবুদর ওহী।

বিন ইসরাইলের আল্লার মহব্বত
2ও বিন ইসরাইল,আিম মাবুেদ কইরাম,আিম েতা হােমশা তুমরাের

মহব্বত কির।
অইেল তুমরা কইরায়, “তুিম িকলা আমরাের মহব্বত করলায়?”
েত হুেনা, ইস িকতা ইয়াকুবর ভাই আিছল না িন? অইেল আিম

েতা তুমরার খান্দানর মুরিব্ব ইয়াকুবের মহব্বত করিছ, 3 আর ইসের
হরাইয়া রাখিছ। আিম তার পাড় অকল িবনাশ করিছ, তার িভটা-মািট
মরুভুিমর িহয়ালর আখড়া বানাইিছ।

4 ইসর আওলাদ ইেদামী অকেল কইেতা পাের, “আমরাের চুরমার
করা অইেলও আমরা ই চুরমার করা হকলতা িহরবার বানাইিলমু।”
অইেলআিমআল্লা রাবু্বলআলািমেন কইয়ার, তারা ইতা বানাইেলও

আিম ভাংিগিলমু, ইখানের কওয়া অইেবা, �নাফরমািনর েদশ, েয
েদশর মানষর লেগ মাবুেদ হােমশা গুছা করইন।�

5 ই হালত তুমরার িনজর চউেখ েদিখয়া কইবায়, “ইসরাইল েদশর
সীমানার বােরও মাবুদর তাক্কত কাইম আেছ।”
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ইমাম অকলর গাফলিত
6 ও ইমাম অকল হুেনা, আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইয়ার,

পুয়াইেন্ত তারার বাফের ইজ্জত করইন, চাকেরও তারার মািলকের
ডরাইন। অউ লাখান আিম একজন মািলক অইেল, আমার বায় ডর-
খফ কুয়াই? আর আিম একজন বাফ অইেল আমার পাওনা ইজ্জত
কুয়াই? তুমরাউ েতা আমাের েবইজ্জত করেছা।
অইেল তুমরা িহরবার কইরায়, “আমরা িকলা তুমাের েবইজ্জত

করলাম?”
7 তুমরা েতা আমার কুরবািন খানার উপের নাপাক কুরবািন িদরায়।
িদয়া কইরায়, “আমরার কুরবািন নাপাক অইেলা িকলা?”
তুমরা বুজাইরায় মাবুদর কুরবািন খানা কুন্তাউ নায়। 8 আিম আল্লা

রাবু্বল আলািমেন িজকাইরাম, কুরবািনর িনয়েত তুমরা েযবলা আন্দা
পশু লইয়া আও, ইতা কুনু িঠক অয় িন? আর লুলা-েলংড়া, েবমাির
পশু কুরবািন েদও, ইতা িঠক িন? তুমরার েদশর রাজাের অউলা পশু
উপহার িদয়া েদেখাছাইন, তাইন খুিশ অইন িন? আর তুমরার আবদার
রাখইন িন?

9 হুেনা, আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইরাম, তুমরা আমার দরবােরা
রহমত মাংিগেল কুনু লাভ অইেবা িন? তুমরা েযবলা িনজর আেতউ
অলাখান কুরবািন েদও, েত আিম আর তুমরাের রহম করমু িকলা?
10 হায়ের হায়! তুমরার মােজ একজেনও যুিদ আমার বায়তুল-
মুকাদ্দছর েগইট খানাইন বন্দ কিরলেতা, তুমরা আমার কুরবািন খানার
উপের েবকামায়া আগুইন না জালাইতায়, েত আিম খুিশ অইলাম
অেন। অখন েতা আিম মাবুদ তুমরার উপের খুিশ নায়, আর তুমরার
আত থেন কুনু িলল্লা-ছদগাও কবুল করতাম নায়।

11 হুেনা, আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইয়ার, দুিনয়ার এক মাথা থািক
আরক মাথা পযর্ন্ত তামাম জািতর মােজ আমার কুদরিত শান কাইম
অর। তামাম জিমেনা আমার নােম আগর-খুশবয় জালািন অর, মানেষ
পাক-ছাফ িলল্লা-ছদগা িদরা। হকল জািতর মােজউ েতা আমার শান-
শওকত কাইম আেছ।
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12 অইেল তুমরা আমার নামের েবইজ্জত কররায়। তুমরা েতা
কইরায়, “মাবুদর কুরবািন খানা কুন্তাউ নায়, ই কুরবািনর কুনু দামউ
নাই।” 13আমাের েবইজ্জিতর িনয়েত কইরায়, “ইতা েতা খােমাখা কষ্ট
েদওয়া!”
েত আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইয়ার, তুমরা ডাকািত করা, আর

লুলা-েলংড়া, েবমাির পশু আিনয়া কুরবািন িদরায়, আিম কুনু অতা
কুরবািন তুমরার আত থেন কবুল করমু িন?

14 আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইয়ার, েকউরর পালর মােজ
িনখুত েমদা পশু আেছ, অগুের কুরবািন করার লািগ েহ িনয়তও
করেছ, অইেল বােদ টগািম কির কুনু খুত-আলা পশু মাবুদর নােম
কুরবািন েদয়, তার উপের লান্নত পড়উক! আিম েতা মহান বাদশা,
তামাম জািতেয় আমাের তািজম কের।

2

ইমাম অকল হুিশয়ার
1 আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন ইমাম অকলের হুিশয়ার কির

কইরাম, 2 তুমরা যুিদ আমার কথা না হুেনা আর আমার ইজ্জত-
তািজমর বায় পুরাপুর িখয়াল না কেরা, েত আিম তুমরার উপের
লান্নত ফালাইমু। তুমরার হকল রহমতেরও গজব বানাইিলমু। আসেল
তুমরা আমার কথা মানেছা না কির অউ লাখান গজব অখনও ঢািলয়া
আইয়ার। 3 তুমরার লািগ তুমরার আওলাদ অকলেরও সাজা িদমু।
তুমরার ইদর কুরবািনর পশুরগুফর-েচনাআিম তুমরার মুেখা মাখাইমু,
অতা মাখাইল হালেত মানেষ তুমরাের হরাইয়া ফালাইবা।

4 আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইরাম, বুিজলাও, আিম তুমরার
েগেছ অউ হুিশয়াির পাঠাইলাম, যােত তুমরার খান্দানর মুরিব্ব েলিবর
লেগ আমার কাইম করা িনয়ম জাির রয়। 5 তান লেগ আিম েয
িনয়ম করছলাম, ইকটা অইেলা িজেন্দিগ আর শািন্তর িনয়ম। এরমােজ
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ডর-খফর েবয়াপারও আিছল, যােত তাইন আমাের তািজম করইন,
আসেলও তাইন আমাের তািজম করতা।

6 িমছা না-হক কুন্তা কইতা না,
তান মুেখা আিছল হক তািলম।

েষালআনা খািট রইয়া আমার এবাদিত করতা,
বউতের নাফরমািন থািক িফরাইতা।

7আসেল ইমামর কাম অইেলা পাক কালাম েহফাজেত রাখা,
যােত মানেষ িগয়া তান েগছ থািক অউ কালাম তািলম কের।

ইমাম অকল েতা আল্লা রাবু্বল আলািমনর েপগাম্বর।

8 অইেল আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইরাম, তুমরা েতা ই
পথ ছািড়য়া, মনগড়া তািলম িদয়া বউত মানষের আছাড় খাওয়াইেছা।
ইতা কিরয়া তুমরা েলিবর খান্দানর লািগ কাইম করা আমার িনয়ম
বরেফলাফ করেছা। 9 তুমরা আমার পেথ না চিলয়া মানষর মুখ চাইয়া
িবচার করেছা। এরদায় আিমও তুমরাের তামাম মানষর ছামেন নীচা
আর েবইজ্জত করিছ।

হজরত মালািখ নবীর হুিশয়াির

বিন ইসরাইলর এহুদা গুষ্টির নাফরমািন
10 আমরা হকল এক বাফর আওলাদ নায় িন? এক আল্লায়উ

আমরাের পয়দা করছইন না িন? েত আমরা েকেন এেক-অইনয্র
লেগ েবইমািন কিরয়া,আমরার ময়-মুরিব্বর উপের কাইম করা িনয়মর
বরেখলাফ কির? 11এহুদা গুষ্টিেয় েতা েবইমািন করেছ। েজরুজােলম
টাউন সহ আস্তা ইসরাইল েদেশা েবজুইতা নফরিত কাম করাইেছ।
এহুদার মানেষ মুির্তপুজা কররা পুিড়ন্তের িবয়া কিরয়া, মাবুদর মায়ার
জাগােরও নাপাক বানাইেছ। 12 যেতা জেন ইতা কাম কের, তারা আল্লা



আল-মালািখ 2:13 vi আল-মালািখ 2:17

রাবু্বল আলািমনর নােম িলল্লা-কুরবািন লইয়া আইেলও, মাবুেদ তান
খাছ বন্দা অকলর খাতা থেন তারার নাম িমটাইিলবা।

13 আর তুমরা েতা আরকটা কাম কেরা। চউখর পািনেয় খািল
কুরবািন খানাের িভজাও, কান্দা-কািট আর আহাজাির কেরা। অইেল
তুমরা েযতা িলল্লা-ছদগা েদও, ইতার বায় মাবুেদ েতা িখয়াল করইন
না, খুিশ মেন কবুলও করইন না। 14 এরবােদও তুমরা িজকাও,
“েকেন কবুল করইন না?” কারন অইেলা, তুমরার জুয়ানিক কালর
িবিবর িবয়ার আখেতা মাবুদ েতা সািক্ষ অইছলা। অউ িবিবউ তুমরার
িজেন্দিগর লিগ, তুমরার কািবন করা বউ। অততা বােদও তুমরার
ই বউর লেগ েবইমািন করেছা। 15 মাবুেদ িকতা জামাই-বউের এক
কায়া বানাইছইন না িন? রুেহ আর কায়ায় তারা েতা তানউ ছামান।
তারাের েকেন একখােনা করা অইেছ? তান িখয়াল আিছল, তারার
মাজিদ আল্লাওয়ালা এক খান্দান কাইম রইেতা। এরদায় তুমরার িদলর
েবয়াপাের হুিশয়ার অও, জুয়ানিকর িবিবর লেগ েবইমািন কিরও
না। 16 বিন ইসরাইলর মাবুদ আল্লায় কইরা, “বউের তালাক েদওয়া
আিম িঘন কির।” আল্লা রাবু্বল আলািমেন আেরা কইরা, “জুলুমের
িফন্নর কাপড়র লাখান িফিন্দয়া, জািলিম ছুরেত েয মানুষ হােজ, তার
কামেরও আিম িঘন কির। এরদায় তুমরা তুমরার িদলর েবয়াপাের
হুিশয়ার অও, বউর লেগ েবইমািন কিরও না।”

17 তুমরা িনজর জবানিদ মাবুদের েতখেতা কিরিলেছা। এরবােদও
তুমরা িজকাইরায়, “আমরা েকমেন তানের েতখেতা করিছ?” তুমরা
েতা কইেছা, েযতায় নাফরমািন করইন, ইতা হক্কলিট মাবুদর নজেরা
ভালা মানুষ, তাইন অতার উপের খুিশ। আরনায় কইেছা, কুয়াই হউ
আল্লা, েযইন হক ইনছাফ করইন?

3

িকয়ামতর লািগ হুিশয়াির
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1 হুেনা, আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন ওয়াদা কিরয়ার, আিম
আমার েপগাম্বরের েবিজমু, তাইন আইবা, আইয়া আমার আেগ িগয়া
পথ িঠক-ঠাক করবা। আর তুমরা েয মািলকর লািগ বার চাইরায়,
তাইনও আখতাউ তান ঘেরা তশিরফ আনবা। েয জনর লািগ তুমরা
আিশক অইেগেছািগ কইরায়, আমার িনয়মর হউ েপগাম্বের তশিরফ
আনরা।

2 অইেল তান তশিরফ আনার িদন, সইযয্ করার িহম্মত অইেবা
কার? তান ছামেন উবািনর েখমতা কার? তাইন েতা হুনারর আগুিনর
লাখান, ধুপার সাবনর লাখান। 3 হুনাের েযলা েসানা-রুপাের জালাইয়া
খািট বানায়, তাইনও অউ েবেশ বইবা। আর েসানা-রুপার নমুনায়
েলিবর খান্দানের পাক-ছাফ করবা, খািট বানাইবা। বােদ অউলা মানুষ
থাকবা, যারা মাবুদর নােম ছিহ িনয়েত পাক-ছাফ িলল্লা-কুরবািন
আদায় করবা। 4 েতউ আগর আমলর লাখান েজরুজােলম আর এহুদা
েদশর মানষর িলল্লা-কুরবািনের মাবুেদ খুিশ অইয়া কবুল করবা।

5 আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইয়ার, হউ সময় আিম িবচার
করার লািগ তুমরার েগেছ আইমু। আইয়া যাদুিগর, িজনাকুর, িমছা
সািক্ষ েদওরা, কামলার েবতন টগরা, ড়ািড় েবিটনআর এিতমর উপের
জুলুম কররা, মুছািফরর বায় হক ইনছাফ না কররা, মািন যেতা জেন
আমাের ডরায় না, তারা হক্কলর িবপেক্ষ সািক্ষ িদেত আিম কুনু েদির
করতাম নায়।

আল্লার পাওনা আদায় না করার সাজা
6 ও ইয়াকুবর আওলাদ অকল, আিম মাবুদ, আমার জবানর কুনু

রদ-বদল নাই, এরদায়উ তুমরা িবনাশ অইরায় না। 7 তুমরার বাফ-
দাদার জমানা থািকউআমার হুকুম-আহকাম মানেছা না, আরআমলও
করেছা না। েত তুমরা আমার েগেছ িফিরয়া আইও, আিমও তুমরার
েগেছ আইমু।
অইেল তুমরা কইরায়, “আমরা িকলা িফিরয়া আইতাম?”
8 কুনু আদেমআল্লাের টিগেতা পাের িন? অইেল তুমরা েতাআমাের

টিগরায়।
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টিগয়া িহরবার কইরায়, “আমরা েকমেন তুমাের টগাইলাম?”
হুেনা, তুমরা েতা যকাত আদায় আর িলল্লা-কুরবািনর েবয়াপাের

আমাের টিগরায়। 9 তুমরার আস্তা জািতেয় িমিলয়া আমাের টিগরায়,
এরদায়উ তুমরা লান্নতর মােজ গািড় রইেছা। 10 তুমরার হকল রুিজর
দশ বাটর এক বাট আমার ভান্ডােরা যকাত েদও, যােত আমার
ঘেরা খািন-খুরািক রয়। ই েবয়াপাের তুমরা আমাের পিরক্ষা কিরয়া
েদিখলাও, আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন আছমানর হকল দুয়ার
খুিলয়া, তুমরার দরকারর চাইেতও েবিশ, েবিহসাব বরকত েদই িক না।
11আিম েখিত কররা পুক অকলের বাধা িদমু, ইতায় তুমরার জিমনর
ফসল খাইয়া িবনাশ করতা নায়। আর তুমরার েক্ষতর আংগুর ফলও
জিরয়া পড়েতা নায়। 12আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইয়ার, অলা
করেল দুিনয়ার হকল জািতেয় তুমরাের মুবারক কইেবা, তুমরার েদশ
অইেবা আরাম আর খুিশ-বািসর েদশ।

13অইেলআিম মাবুেদ কইয়ার, তুমরা েতাআমার িবপেক্ষকড়াকিড়
মাত মািতেছা।
মািতয়া িহরবার কইরায়, “আমরা তুমার িবপেক্ষ িকতা মািতলাম?”
14 েত হুেনা, তুমরা কইরায়, “আল্লার এবাদত করা েতা খােমাখা

কষ্ট করা। তান হুকুম-আহকামআমল করেল,আল্লা রাবু্বলআলািমনর
েগেছ মাথা েনায়াইয়া চলেল আমরার লাভ িকতা? 15 েত অখন আও,
আমরা েবটািগির েদখাওরা মানষের ধইনয্ েদই। অয়, অয়, খারাপ
মানেষউ েতা উন্নিত কররা। তারা আল্লাের পিরক্ষা কিরয়াও েতা েরহাই
পাইিলরা।”

16 বােদ তারার মােজ যারা মাবুদের ডরাইেতা, তারা এেক-অইনয্য়
বাতিচত করেলা, আর মাবুেদ ইতা িখয়াল কির হুনলা। মাবুদর ডর-খফ
েযরার িভতেরআিছল, েযরা খাছ িদেল তান িধয়ান করেতা, তারার নাম
মাবুদর ছামেন এক খাতাত েলখা অইেলা।

17আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন তারার েবয়াপাের কইরাম, আমার
িঠক কির রাখা িদন আইেল তারা আমার খাছ ছামানা অইবা, তারা
আমারউ বন্দা অইবা। বােফ তার েখজমত কররা পুয়াের েযলা মায়া
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কের, অউ লাখান আিমও তারাের মায়া করমু। 18 হউ সময় আরকবার
তুমরা েদখবায়, পেরজগার আর নাফরমানর মােজ, আমার এবাদত
কররা, আর না কররার মােজ আিম কত েববধান কির।

4
মাবুেদ বদলা িদবার িদন

1 হুেনা, আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন কইরাম, হউ িদন আইওর,
েয িদন ডমকার আগুিনর লাখান দাউ-দাউ কির জলেবা। ই িদন হক্কল
বড়াই কররা আর নাফরমান অকল েনরার লাখান জলবা, তারার জড়
বা ডালপালা কুন্তাউ জলার বািক রইেতা নায়।

2 অইেল তুমরা েযরা আমাের ডরাও, তুমরার উপের দীনদািরর
সুরুজ উিঠেবা, ই সুরজর েতজর মােজ থাকেবা িশফা। তুমরা েগায়ালা
থেন ছাড়া পাওয়া গরুর বাইচ্চার লাখান নািচবায়। 3আিম েযিদন অউ
কাম করমু, ই িদন তুমরা নাফরমান অকলের পাওিদ উিড়বায়, তারা
অইবা তুমরার পাওর তলর ছািল। ইখান আিম আল্লা রাবু্বল আলািমেন
কইলাম।

4 তুমরা আমার বন্দা মুছার শিরয়তর কথা ইয়াদ রােখা, আিম তুর
পাড়র উপের তামাম বিন ইসরাইলর লািগ েয হুকুম-আহকাম তান
েগেছ িদছলাম, অতা মেনা রািখও।

5 হুেনা, মাবুদর হউ মহান আর েবজুইতা ডর-খফর িদন আইবার
আেগ, আিম মাবুেদ ইিলয়াছ নবীের তুমরার েগেছ েবিজমু। 6 তাইন
আইয়া মা-বাফর িদল তারার পুয়া-পুিড়ন্তর বায়, আর পুয়া-পুিড়ন্তর
িদল তারার মা-বাফর বায় িফরাইবা, যােত আিম আইয়া হাির তারার
েদশের লান্নত ঢািলয়া িবনাশ না কির॥

খতম॥
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