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আল-মিথ ১:১-১৯

হজরত ইছা আল-মসী

১
./

আল-মিথর বয়ান

হজরত ইছার পিরচয় আর পয়লা িজেnিগ
(১:১-২:২৩)
?যাথম, ?যাথমর পুয়া আহাজ, আহাজর পুয়া
িহজিকয়া, ১০ িহজিকয়ার পুয়া মানশা, মানশার পুয়া
আেমান, আেমানর পুয়া ইউিশয়া, ১১ ইউিশয়ার
পুয়া ইয়াকু িনয়া আর তার ভাইয়াইন। ইসরাইল
জািতের বািবল ?দেশা বিn কির ?নওয়ার বালা
এরার জনম অইিছল।
১২ ইসরাইল জািতের বািবল ?দেশা বিn কির
?নওয়ার বােদ ইয়াকু িনয়ার পুয়া সালিতেয়লর
জনম অইিছল। সালিতেয়লর পুয়া ?জরবািবল,
১৩ ?জরবািবলর পুয়া আবীহুদ, আবীহুদর পুয়া
ইিলয়ািকম, ইিলয়ািকমর পুয়া আজর, ১৪ আজরর
পুয়া ছািদক, ছািদকর পুয়া আিখম, আিখমর পুয়া
এিলহুদ, ১৫ এিলহুদর পুয়া আিল-আজর, আিলআজরর পুয়া মিতন, মিতনর পুয়া ইয়াকু ব,
১৬ ইয়াকু বর পুয়া ইউছুফ, অউ ইউছুফ অইলা িবিব
মিরয়মর জামাই। িবিব মিরয়মর ?পেটা হজরত
ইছার জনম অইিছল, এনের ডাকা অয় আল-মসী।
১৭ অউ লাখান হজরত ইbািহম থািক দাউদ নবী
পযMn ?চৗd িছিড়। দাউদ নবী থািক বািবেলা বিn
কির ?নওয়া পযMn ?চৗd িছিড়। বািবেলা বিn
অওয়া থািক আল-মসী পযMn ?চৗd িছিড়।

হজরত ইছা আল-মসীর খাnান
১ হজরত

ইছা আল-মসী অইলা দাউদ নবীর
বংশধর, আর দাউদ অইলা হজরত ইbািহমর
বংশধর। ইছা আল-মসীর খাnানর পিরচয়
অইেলা,
২ হজরত ইbািহমর পুয়া হজরত ইসহাক,
ইসহাকর পুয়া হজরত ইয়াকু ব, ইয়াকু বর পুয়া
এহুদা আর তান ভাইয়াইন, ৩ এহুদার পুয়াইন
িফেরাজ আর জারাহ, এরার মার নাম তামার।
িফেরাজর পুয়া হািছর, হািছরর পুয়া রায়াম,
৪ রায়ামর পুয়া আিমনাদাব, আিমনাদাবর পুয়া
নািহশ, নািহশর পুয়া ?সিলম, ৫ ?সিলমর পুয়া
?বায়াজ, তান মার নাম রাহবা। ?বায়াজর পুয়া
উবােয়দ, তান মা অইলা rত। উবােয়দর পুয়া
ইয়াস, ৬ ইয়াসর পুয়া বাদশা দাউদ।
দাউদর পুয়া নবী সুলাইমান, এন মা আছলা
উিরয়ার ড়ািড় বউ বাতেছবা। ৭ সুলাইমানর পুয়া
রহিবয়াম, রহিবয়ামর পুয়া আিবয়া, আিবয়ার পুয়া
আসা, ৮ আসার পুয়া িযেহাছাফট, িযেহাছাফটর
পুয়া উরাম, উরামর পুয়া উিজয়া, ৯ উিজয়ার পুয়া

হজরত ইছা আল-মসীর জনম
ইছা আল-মসীর জনম অইিছল অউ
লাখান। ইউছুফ নামর এক জনর লেগ
িবিব মিরয়মর শািদ িঠক অইিছল,
অইেল তারা একলেগ িমলা-িমশা করার
আেগউ আlার পাক rহর কু দরিত বেল
মিরয়মর ?পেটা হুrতা আইেলা।
১৯ ইউছুফ আছলা হক মানুষ, মিরয়মর
?পেটা হুrতা আেছ, ই খবর হুিনয়া
তাইন মিরয়মের মানষর ছামেন শরম
িদতা চাইলা না, এরদায় মেন মেন িঠক
করলা, লুকাইয়া ই িবয়া ভাংিগিলতা।
১৮

১

আল-মিথ ১:২০-২:২
তাইন ?যবলা অলাখান িচnা কররা, অউ
সময় মাবুদর এক িফিরsায় ?খায়াবর মােজ
তানের দরশন িদয়া কইলা,
২০

ও ইউছুফ িবন দাউদ, তুিম
মিরয়মের শািদ করেত ডরাইও
না। তান ?পেটা ?য হুrতা
আইেছ, ইতা ?তা পাক rহর
কু দরিত বেলউ অইেছ। তান
ঘেরা এক পুয়ায় জনম লইবা।
২১ তুিম ই পুয়ার নাম রািখও
ইছা। কারন ই নামর মািন
তরােনআলা, এইন িনজর উmত
অকলের গুনা থািক তরাইবা।
আগর জমানার নবীর মাজিদ মাবুেদ ?যলা
বাতাইছলা, অখান ফিলবার লািগউ ইতা
অইেবা। ২৩ মাবুেদ বাতাইছলা, “হুেনা,
একজন আিবয়ািত সতী নারীর ?পেটা হুrতা
আইেবা, তাইন এক পুয়ার জনম িদবা, ই
পুয়াের ডাকা অইেবা ইmানুেয়ল।” ই নামর
মািন অইেলা, আlা আমরার লেগ আছইন।
২২

অইেল অউ পুয়ার
জnর আগ পযMn তাইন
মিরয়মর লেগ কু নু িমলািমশা করলা না। সময়
মেতা অউ পুয়ার জনম
অইেলা, তাইন অউ
পুয়ার নাম রাখলা ইছা।

২৫

বােদ ঘুম থািক উিঠয়া
ইউছুেফ িফিরsার হুকুম
মািফক িবিব মিরয়মের
শািদ করলা।
২৪

২
'(

রাজা ?হেরাদর আমেলা এহুিদয়া িজলার
?বেথলহাম গাউত হজরত ইছার জনম
অইিছল। জnর বােদ পুবর ?দশর কয়জন
গনক ?জrজােলম টাউেনা আইয়া িজকাইলা,
১

ইহুিদ জািতর ?য
বাদশার জনম অইেছ, এইন
কু য়াই? আমরা আছমানর
পুেবিদ তান জnর ?তরা
?দখিছ, ?দিখয়া তানের ভিk
?দওয়াত আইিছ।
২

হজরত ইছার তালােশ
গনক অকল

২

আল-মিথ ২:৩-১৪
নয়া বাদশার কথা
হুিনয়া রাজা ?হেরাদ
আর ?জrজােলমর
বাদ-বািক হকল
মানুষ খুব িচnাত
পিড়েগলা।
৪ এরলািগ ?হেরােদ
?দশর বড় ইমাম
আর ?মৗলানা
অকলের এখােনা
দলা কির িজকাইলা,

৫

৩

এরা কইলা,

তান জনম অইেবা এহুিদয়া িজলার
?বেথলহাম গাউত। আগর জমানার এক
নবীর িকতােবা ?লখা আেছ,

ও এহুিদয়া িজলার
?বেথলহাম, এহুিদয়ার
নািম-দািম জাগার মােজ
তুিম কু নুমেnউ হুr নায়,
তুমার মাজ থািকউ ?তা
অলা একজন বাদশা পয়দা
অইবা, ?যইন আমার
ইসরাইল জািতের
চালাইবা।
৬

আপনারা জানইন িন, আল-মসী
কু য়াই জনম লইবা?

?তউ ?হেরােদ হউ গনক অকলের িনরালায় িনয়া
িজকাইয়া জানলা, িঠক কু ন সময় হউ জnর ?তরা
?দখা ?গিছল। ৮ তাইন অউ গনক অকলের কইলা,
৭

আপনারা ?বেথলহাম যাউkা, িগয়া ভালা
কির অউ হুrতার তালাশ করউkা। তান কু নু
খবর পাইেল আমাের জানাইবা, ?তউ আিমও
িগয়া তানের ভিk িদমু।

রাজার হুকুম পাইয়া গনক অকল
রওয়ানা িদলা। তারা পুবর
আছমােনা ?য জনম ?তরা ?দখিছলা,
অউ ?তরা তারার আেগ আেগ ?গল।
আর অউ হুrতা ?য জাগাত আছলা,
িঠক অউ জাগাত আইয়া ?তরা থািম
?গল। ১০ ?তরা থািম ?গেছ ?দিখয়া
গনক অকলর িভতের খুিশর ?ঢউ
উঠেলা, খুিশর মাইের তারা ঘরর
িভতের হামাইলা। ১১ ঘেরা হামাইয়া
অউ হুrতাের তান মা মিরয়মর
কাnাত ?দখলা।
৯

অইেল আlায় ?খায়াবর মােজ
ও ইউছুফ উেঠা, পুয়া আর তান মা’?র লইয়া
তারাের হুিশয়ার কির িদলা, তারা
িমসর
?দেশা বািগয়া যাওিগ, বােদ আিম যতিদন না
যানু রাজা ?হেরাদর ?গেছ আর
কই, অতিদন হেনাউ রইও। ই পুয়াের মািরিলেতা
িফিরয়া না যাইন। ?তউ তারা
dছরা পেথ িনজর ?দেশা ?গলািগ। কির ?হেরােদ তুকাইেবা।

১২

হজরত ইছা আল-মসীর
খুেজ রাজা 6হেরাদ
গনক অকল িগয়া হারেল আlার
এক িফিরsায় ?খায়াবর মােজ
ইউছুফের দরশন িদয়া কইলা,
১৩

৩

?দিখয়া তারা মািটত পিড় তানের ভিk
িদলা, আর তারার ?বগ খুিলয়া দািম
দািম উপহার িদলা। অউ উপহার অইেলা
?সানা, ?লাবান আর মুরা-আতর।

?তউ ইউছুফ উিঠয়া অউ
রাইতউ তারাের লইয়া
িমসেরা রওয়ানা িদলা,
১৪

আল-মিথ ২:১৫-২৩
আর রাজা ?হেরাদ
মরার আগ পযMn হেনা
রইলা। ইতা ঘিটিছল,
যােত আগর এক নবীর
মাজিদ মাবুেদ ?যতা
জানাইছলা, অতা পুরা
অয়। মাবুেদ বাতাইছলা,
“আিম আমার পুতের
িমসর থািক ডািকয়া
আনলাম।”
১৫

এরলািগ গনক অকলর
?গছ থািক তাইন ?য
সময়র কথা হুনছলা,
অউ সময় মািফক
?বেথলহাম গাউ আর
এর আশ-পাশ এলাকাত
dই বছর বা তার কম
বয়িস যত পুয়াইন
আছলা, ইতা হকলের
মািরিলবার হুকুম িদলা।

গনক অকেল রাজা ?হেরাদের
টিগছইন কিরয়া তাইন খুব গুছা
করলা।
১৬

এেত নবী ইয়ারিময়ার মাজিদ
মাবুেদ ?যতা জানাইছলা, অতা
ফিলেগল। মাবুেদ বাতাইছলা,

বােদ রাজা ?হেরাদ মিরয়া হারেল
মাবুদর এক িফিরsা আইয়া, িমসর ?দেশা
ইউছুফের ?খায়াবর মােজ কইলা,

১৭

১৯

রামাত খুব কাnা-কািটর
আওয়াজ হুনা যার, রােহলায়
তাইর হুrতাইnর লািগ কােnর,
কু নুমেnউ শািn অর না,
তাইর হুrতাইন ?শষ অইেগছইন।
১৮

?তউ ইউছুফ উিঠয়া পুয়া
আর পুয়ার মা’?র লইয়া
ইসরাইল ?দশর সীমানাত
আইলা। ২২ আইয়া হুনলা, হউ
?হেরাদর পুয়া আিখMলাউছ
অখন এহুিদয়া িজলার রাজা
অইেগেছ। এরলািগ তাইন
িহেনা যাইেত ডরাইলা। বােদ
?খায়ােব হুকুম পাইয়া গািলল
িজলাত ?গলািগ।

ও ইউছুফ,
উেঠা, অউ পুয়া
আর তান মা’?র
লইয়া ইসরাইল
?দেশা যাওিগ।
পুয়াের ?যতায়
মািরিলতা চাইছলা,
ইতা ?তা মির
?গছইন।

২০

২১

র

সাগ
N
ধ
ম
ু
ভ

নাছারত গাউ

ইসরা
ইল ?দ

শ

?জrজােলম

গািলেলা িগয়া
নাছারত নামর এক
গাউত বসত করলা।
ইতা ঘিটেলা, যােত
আগর নবী অকলর
মাজিদ ?যতা জানাইল
অইিছল, অতা অখন
পুরা অয়। জানাইল
অইিছল, “তানের
নাছারিত কইয়া ডাকা
অইেবা।”
২৩

িমস

র?

৪

দশ

?লািহত সাগর

৩
'(

আল-মিথ ৩:১-৭

হজরত ইছায় কাম শুr করলা
(৩:১-৪:২৫)

হজরত এিহয়া (আ:) নবীর তবিলগ
অউ সময় এহুিদয়া িজলার
মrভুিমত আইয়া এিহয়া নবীেয়
তবিলগ করলা,
২ ?তৗবা কেরা, dিনয়ার মােজ
?বেহিs বাদশাই চালু অইেত আর
?বিশ ?দির নায়।
১

অউ এিহয়া নবীর ?বয়াপােরউ ইশায়া
নবীেয় আেগ বাতাইছলা,
৩

মrভুিমর মােজ
একজন মানেষ জুের
জুের এলান কররা,
তুমরা মািলকর পথ ছিহ
কেরা, তান চলার রাsা
অকল িসদা কেরা।

এিহয়া নবীেয় ?তা উটর rমর কাপড় িফিnতা আর কমেরা চামড়ার ?বl বািnতা।
তাইন পািড়য়া মউ আর ফিরং খাইতা। ৫ তান তবিলগ হুনার লািগ আsা এহুিদয়া িজলা,
?জrজােলম টাউন আর জদMান গাংগর চাইেরা বায় থািক বউত মানুষ তান ?গেছ আইলা।
৬ আইয়া যারিযর গুনা sীকার করলা, বােদ তাইন এরাের জদMান গাংেগা ?তৗবার ?গাছল
করাইলা।
৭ তাইন ?দখলা, ?তৗবার ?গাছল করার লািগ বউত ফিরিশ আর িসেdিকয়া মজহবর
মানুষও তান ?গেছ আইরা। অউ তাইন কইলা,
৪

৫

আল-মিথ ৩:৭-১৭
ও হাফর বাইcাইন,
আছমািন গজব আইওর ?দিখয়া
জান বাচািনর পথ তুমরাের
?খিগেয় বাতাই িদেলা?

তুমরা ইbািহমর আওলাদ।
হুেনা, আিম কইরাম, আlায় চাইেল
?তা অউ পাথর অকল থািকউ ইbািহমর
আওলাদ বানাইতা পারবা।

৮

তুমরা যুিদ হাছারর ?তৗবা কিরয়া থােকা, ?ত
এর ফলও ?দখাও। ৯ মেন মেন কইওনা,

গাছর গুিড়ত ?তা কু ড়াল লাগাইলউ
আেছ। ?য গােছা ভালা ফল ধের না, ই গাছ
কািটয়া আগুিনত ফালাইল অইেবা।
১১ ?তৗবা করেছা গিতেক আিম তুমরাের পািনিদ
?গাছল করাইলাম, অইেল আমার বােদ আেরা
একজন আইরা, এইন আমাথেনও িহmত আলা,
তান পাওর জুতা বওয়ার লাখও আিম নায়। তাইন
আইয়া তুমরাের পাক rহ আর আগুইনিদ ?গাছল
করাইবা। ১২ তান কু লা ?তা তান আেতাউ আেছ,
ইখান িদয়া তাইন ধান উয়াইয়া উগােরা তুলবা,
আর ছুছাের অউ আগুিনত ফালাইয়া জালাইবা, ?য
আগুইন কু নু সময় িনভেতা নায়।
১০

হজরত ইছার পাক 6গাছল
অউ সময় গািলল িজলা থািক হজরত
ইছাও পাক ?গাছল করার লািগ, জদMান
গাংেগা এিহয়া নবীর ?গেছ আইলা।
১৩

ইখান হুিনয়া এিহয়া
রািজ অইেগলা।

অইেল এিহয়ায় তানের
অখান কইয়া না করলা,

১৪

আপেন আইছইন
িন আমার ?গেছ,
আমারউ জrর আিছল
আপনার ?গেছ িগয়া
?গাছল করা!

পাক ?গাছল কিরয়া
পািন থািক উঠেতউ ইছায়
?দখলা, আছমান dই
ভাগ অইেগেছ, আর
আlার rহ পােরার ছুরত
ধিরয়া তান উপের
লািময়া আইরা।
১৭ অউ সময় আছমান
থেন গাইিব আওয়াজ
অইেলা,

১৫

ইছায় জুয়াপ িদলা,
আইcা, অখন
অলাউ অউক, কারন
আমরার উিচত
অইেলা আlার মিজM
পুরন করা।

১৬

৬

এইনউ আমার খাছ মায়ার
জন ইবনুlা, এন উপের
আিম খুব খুিশ।

৪
'(
হজরত ইছাের ইবিলেছ
পিরkা করেলা

আল-মিথ ৪:১-১০
মrভুিমর মােজ তাইন একলাগাের চািlশ িদন চািlশ রাইত
?রাজা আছলা, কু নুজাত খািন খাইছইন না। এরবােদ তান খুব
?পেটা ভুক লাগেলা। ৩ অউ সময় ইবিলেছ আইয়া তানের কইেলা,

২

পাক ?গাছল করার বােদ,
আlার পাক rহর ইশারায়
ইছাের মrভুিমত ?নওয়া
অইেলা, যােত অউ সময়
ইবিলেছ তােন পিরkা
করার সুেযাগ পায়।
১

৪

তুিম যুিদ ইবনুlা,
আlার খাছ মায়ার
জন অও, ?ত
4ত অতা
পাথরের কওনা rিট
অইিযেতা।

ইছায় জুয়াপ িদলা,

আlার কালােমা ?লখা আেছ, খািল
rিট খাইেলউ মানুষ বােচ না, বরং আlার
পরেতক কালােমউ মানুষ বােচ।
?তউ ?হ ইছাের লইয়া পিবt টাউন
?জrজােলেমা ?গল, িগয়া বায়তুল-মুকাdছ কাবা
ঘরর িমনারার উপের তােন উবা করাইয়া কইেলা,
৫

৭

তুিম যুিদ আlার খাছ মায়ার
জন অও, ?ত
4ত ?দিখছাইন,
4দিখছাইন, অন
থািক ফাল িদয়া লামাত পেড়া,
িকতােবা ?তা
4তা ?লখা
4লখা আেছ , আlায়
তান িফিরsা অকলের হুকুম িদবা;
আর তারা িনজর আতিদ তুমাের
ধিরিলবা, যােত ?তামার
4তামার পাওেয়া
কু নু পাথরর চুট না লােগ।
৬

ইছায় তাের কইলা,
িকতােবা অউ কথাও ?লখা আেছ,
তুিম তুমার আlা মাবুদের পিরkা
করাত লািগও না।

বােদ ইবিলেছ তানের খুব উচা এক পাড়র উপের
লইয়া ?গল, িনয়া এক পলেক dিনয়ার তামাম মুlুক
আর অতার হকল জাক-জমক ?দখাইেলা আর কইেলা,
৮

৯

১০

ইছায় জুয়াপ িদলা,

ধুর শয়তান, বাগ।
আlার কালােমা আেছ,
তুিম খািল তুমার আlা
মাবুদেরউ ডরাইও, খািল
তান এবাদত কিরও।

তুিম যুিদ আমাের সইজদা
?ত ই হkলতা
কিরলাও, 4ত
আিম তুমাের িদলাইমু।

৭

আল-মিথ ৪:১১-১৭
অখান হুিনয়া ইবিলছ তান ?গছ থািক হিরয়া ?গলিগ,
আর আlার িফিরsা অকল আইয়া তান ?খজমত করলা।
১১

হজরত ইছা আল-মসীর তবিলগ
বােদ ইছায় খবর পাইলা, এিহয়া
নবীের আটক কিরয়া ?জেলা হারাইল
অইেছ, অখান হুিনয়া তাইন গািলল
িজলাত ?গলািগ। ১৩ হেনা িগয়া
নাছারত গাউ ছািড়য়া সবুলন-নpািল
এলাকার আওরর পারর কফরনাহুম
টাউেনা িগয়া রইলা। ১৪ ইতা হকলতা
অইেলা, যােত ইশায়া নবীর মাজিদ
আlায় ?যতা বাতাইছলা, অতা অখন
ফিলযায়। ইশায়া নবীেয় কইছলা,

িবধমMী মানষর বসত খানা গািলল িজলার
আওরর পারর সবুলন-নpািল এলাকার মানুষ,
আর জদMান গাংগর dছরা পারর মানষর ?গেছ
আlার নুর জাইর অইেবা।
১৬ ?যতা মানুষ ?ব-পিথ বিনয়া আnািরর মােজ
িজেnিগ কাটাইরা, তারা আlার নুরর মহা
rশিন ?দখবা।
আর ?যরা গইন আnািরর মােজ বসত কের,
তারার ?গেছও আlার নুর জাইর অইেবা।
১৫

গািলল িজলা

১৭

কফরনাহুম টাউন

নpািল

নাছারত গাউ

গািলল
আওর

জদMান গাংগ

সবুলন

মr সাগ
র

ভুমধ

N সাগ

র

১২

৮

অউ সময় থািক ইছায় তবিলগ করলা, কইলা,
?তৗবা কেরা, কারন dিনয়ার মােজ
?বেহিs বাদশাই চালু অইেত আর
?বিশ ?দির অইেতা নায়।

আল-মিথ ৪:১৮-৫:১
হজরত ইছার পয়লা সাগিরদ অকল
হজরত ইছা গািলল আওরর পােরিদ আিটয়া
যাইরা, অউ সময় ?দখলা, িশমন উরেফ িপতর
আর এন ভাই আিndয়ােছ আওেরা জাল বাইরা,
এরা ?তা জালুয়া আছলা। ১৯ ইছায় এরাের কইলা,
১৮

আমার লেগ আও,
আিম তুমরাের মানুষ ধরার
জালুয়া বানাইমু।

লেগ লেগ এরা জাল ফালাইয়া ইছার লেগ রওয়ানা
অইেগলা।
২১ অন থেন থুড়া আেগ িগয়া ?দখলা, ইয়াকু ব আর
হাnান তারা dইও ভাইেয় বাফর লেগ নাওেয়া বইয়া
জাল জুইত-জাইত কররা। এরার বাফর নাম িজবুিদয়া।
ইছায় এরাের ?দিখয়া ডাক িদলা, ২২ ডাক হুিনয়া এরাও
তারার বাফের নাওেয়া থইয়া ইছার লেগ আইলা।
২০

হজরত ইছায় বউত 6বমািরের িশফা করলা
বােদ ইছা গািলল িজলার হকল জাগাত
ঘুির ঘুির, হনর নানান মিছেদা িগয়া
নিছয়ত করলা, আর ?বেহিs বাদশাইর
খুশ-খবির তবিলগ করলা। এরলেগ বউত
নমুনার ?বমািরের ভালা করলা। ২৪ আsা
িসিরয়া ?দশর মােজ তান খবর রিট ?গল।
এেত নানান নমুনার ?বমার-আজার আর
জালা-যntনায় ?যতা মানেষ কw পাইিছল,
?যরাের িজন-ভুেত ধরিছল, িমরিগ আর
অধMং ?বমাির যেতা মানুষ আিছল, মানেষ
অতাের ইছার ?গেছ লইয়া আইলা। তাইন
এরা হকলের ভালা করলা। ২৫ গািলল,
িদকাপিল, ?জrজােলম, এহুিদয়া আর
জদMানর অইনN পার থািক বউত মানুষ
ইছার খের খের রওয়ানা অইলা।
২৩

৫
'(

পাড়র ?পেটা হজরত ইছার
তািলম (৫:১-৭:২৯)

৯

আল-মিথ ৫:১-১৬
kন kন মাnষ 6নক-কপািল

?নক-কপািল অউ মানুষউ, যারা
িদল থািক িনজের গিরব মেনা কের,
?বেহিs বাদশাই ?তা তারাউ পাইবা।
৪ তারাউ কপািল, যারার মেনা
অখন dখ আেছ,
তারাউ ?তা সুখ পাইবা।
৫ তারাউ কপািল, যারার চাল-চলন নরম,
ই dিনয়া ?তা তারারউ অইেবা।
৬ তারাউ কপািল, ?যরা িদেল-জােন
পাক-পেরজগািরর লািগ কােn,
তারার অউ আশা পুরা অইেবা।
৩

বউত মানুষ
আইছইন
?দিখয়া ইছা
িগয়া এক পাড়র
উপের উিঠলা।
উিঠয়া বওয়ার বােদ তান
সাগিরদ অকল কাnাত
আইলা। ২ সাগিরদ
অকলের ?দিখয়া তাইন
অউ তািলম িদলা, কইলা,
১

তারাউ কপািল, যারা মানষের দয়া কের,
তারাউ ?তা দয়া পাইবা।
৮ তারাউ কপািল, যারার িদল খািট,
কারন তারাউ আlার িদদার পাইবা।
৯ তারাউ কপািল, যারা মানষের শািnেয় রাখার
লািগ ?মনত কের, আlায় তারাের তান আপন
আওলাদ কইয়া ডািকবা।
১০ তারাউ কপািল, যারা আlার হুকুম মািফক
চলাত িগয়া জুলুম-মিছবত সইযN কের,
?বেহিs বাদশাই ?তা তারাউ পাইবা।
১১ আর তুমরাউ কপািল, যারাের আমার লািগ
মানেষ িঘnায়, মানেষ তুমরাের জুলুম কের আর
নানান নমুনার িমছা বদনাম গায়। ১২ ইলা অইেল
মেনা রািখও, তুমরার আেগ ?য নবী অকল
আইছলা, ইতা মানেষ অউ নবীর উপেরও অলা
জুলুম করতা। ?ত তুমরা খুিশ-বািস আর ফুিতM
কিরও, কারন তুমরাও অউ নবী অকলর লাখান
?বেহেsা বউত বড় পুrsার পাইবায়।
৭

মুিমন অকল dিনয়ার বািt আর nন
তুমরা অইলায় dিনয়ার নুন, অইেল নুনর
গুন যুিদ নw অইযায়, ?ত আর নুনতা করা যায়
িন? ই নুন ?তা আর কু নু কােমা লােগ না। মানেষ
ইতা বাের ফালাই ?দইন আর ইতার উপেরিদ
আটইন।
১৪ হুেনা, তুমরা অইলায় dিনয়ার বািt। পাড়র
উপরর কু নু টাউন ?তা লুকাইল রাখা যায় না।
১৩

আর কু নু মানেষ ?লম জালাইয়া
টুকিরর তেল থয় না, ইকটা ?লমদািনর উপেরউ থয়, যােত ঘরর হকেল
ফর ?দখইন। ১৬ অউ লাখান তুমরার
১৫

১০

ফরও মানষর ছামেন জলউক, যােত
তুমরার ভালা কাম ?দিখয়া মানেষ
তুমরার ?বেহিs বাফ, আlা পাকর
তািরফ করইন।

আল-মিথ ৫:১৭-৩২
শিরয়তর 6বয়াপাের তািলম

রাগ-gছার 6বয়াপাের hিশয়াির

তুমরা ইখান মেনা কিরও না,
আিম ?তৗরাত িকতাব আর নবী
অকলর ছিহফা বািতল করাত আইিছ।
আিম ?তা ইতা বািতল করাত নায়, বরং
পুরা করাত আইিছ। ১৮ আিম হাছা কথা
কইরাম, ?তৗরাত িকতাবর হকল কথা
যতিদন না ফিলেছ, অতিদন ই
িকতাবর একটা হরফ বা ?জর-জবরও
বািতল অইেতা নায়। আছমান-জিমন
kয় না অওয়া পযMn, ইখান বািতল
অইেতা নায়। ১৯ ?তৗরাত িকতাবর কু নু
হুr-মুr হুকুমও যুিদ ?কউ না মােন,
বা ই হুকুম না মানার লািগ মানষের
পরািমশ ?দয়, ?ত ?বেহিs বাদশাইত
তােরও হকল থািক হুr কওয়া
অইেবা। অইেল ?য জেন ই হুকুমআহকাম আমল কের আর মানষেরও
িহকায়, ?বেহিs বাদশাইত তাের বউত
দাম ?দওয়া অইেবা। ২০ আিম তুমরাের
কইরাম, আিলম-উলামা আর ফিরিশ
অকলর আমল থািকও, তুমরার আমল
যুিদ আেরা ভালা না অয়, ?ত
কু নুমেnউ ?বেহিs বাদশাইত
হামাইতায় পারতায় নায়।

তুমরা হুনেছা, আগর আমলর
মানষর ?গেছ কওয়া অইেছ, ‘খুন কিরও
না, ?যিগেয় খুন করেবা, ?হ ই খুনর দােড়া
পড়েবা।’ ২২ অইেল আিম তুমরাের
কইরাম, ?য মানেষ তার ভাই-িবরাদরর
লেগ রাগ-গুছা কের, ?হ িবচারর দােড়া
পড়েবা। ?হ যুিদ তার ভাইের কয়, ‘তুিম
?তা ?বআখল’ ?ত আেরা বড় িবচারর
দােড়া পড়েবা। আর ?য জেন তার ভাইের
কয়, ‘তুিম ?বওকু ফ,’ ?হ ?দাজখর
আগুইেনা জলেবা।
২৩ এরদায় কু রবািন খানাত িগয়া
আlার নােম িলlা-ছদকা িদবার সময়
যুিদ তুমার মেনা অইযায়, তুমার লেগ
তুমার কু নু ভাইর িববাদ আেছ, ২৪ ?ত
তুমার িলlা-ছদকা অউ জাগাত থইয়া,
আেগ িগয়া তুমার ভাইর লেগ িমট-মাট
কেরা, বােদ িগয়া তুমার কু রবািন ?দও।
২৫ ?কউ তুমার িবrেd কু নু মামলা
করেল আদালেতা যাওয়ার আেগউ তার
লেগ জলিদ িমট-মাট কিরিলও। ইলা না
করেল, ?হ তুমাের হািকমর আেতা িদব,
হািকেম তুমাের পুিলশর হাওলা করবা,
আর পুিলেশ তুমাের ?জেলা হারাইবা।
২৬ ?হেশ তার ?ষালআনা পাওনা আদায়
না করা পযMn, তুিম কু নুমেnউ ছাড়া
পাইতায় নায়। আিম তুমরাের আসল
কথা কইলাম।

১৭

২১

১১

িজনা আর কছমর
6বয়াপাের hিশয়াির
তুমরা হুনেছা, আেগ বাতাইল
অইেছ, ‘িজনা কিরও না।’ ২৮ অইেল
আিম তুমরাের কইরাম, কু নু ?বটায়
যুিদ কু নু ?বিট মানষর বায় কু -নজের
চায়, ?ত ?হ অউ সময় মেন মেন
তাইর লেগ িজনা করেলা।
২৯ তুমার ডাইন চউেখ যুিদ তুমাের
গুনার পেথ টােন, ?ত ই চউখ তুিলয়া
ফালাই ?দও। আsা শিরল লইয়া
?দাজেখা যাওয়া থািক, একটা অংগ
িবনাশ কিরলাওয়া তুমার লািগ ভালা।
৩০ তুমার ডাইন আেত যুিদ তুমাের
গুনার পেথ টােন, ই আত কািটয়া
ফালাই ?দও। আsা শিরল লইয়া
?দাজেখা যাওয়া থািক, একটা অংগ
িবনাশ কিরলাওয়া তুমার লািগ ভালা।
৩১ আেরা কওয়া অইেছ, ‘?য
মানেষ তার বউের তালাক ?দয়, ?হ
বউের তালাক-নামা ?দউক।’
৩২ অইেল আিম তুমরাের কইরাম, ?য
মানেষ িজনা ছাড়া অইনN কু নু কারেন
িনজর বউের তালাক ?দয়, ?হ ?তা
তার বউের িজনাকু র বানায়। আর
তালাক পাওয়া ?বিটের ?যিগেয় িবয়া
কের, ?হ-ও িজনাকু র বেন।
২৭

আল-মিথ ৫:৩৩-৬:৯
তুমরা ?তা জােনা, আগর
জমানার মানষর ?গেছ বাতাইল
অইেছ, ‘িমছা কু নু কছম কিরওনা, আর
?যকু নু কছম করেল ইটা আlার নােম
আদায় কিরও।’ ৩৪ অইেল আিম
তুমরাের কইরাম, কু নুজাত কছম কিরও
না। ?বেহsর নােম কছম কিরও না,
ইখান ?তা আlার আরশ। ৩৫ dিনয়ার
নােম কিরও না, ইখান ?তা আlার কদম
মুবারক থওয়ার জাগা। ?জrজােলমর
নােমও কছম কিরও না, ইখান অইেলা
মহান বাদশা আlার টাউন। ৩৬ তুমার
িনজর মাথার নােম কছম কিরও না, ই
মাথার একছা চুলের ধলা বা কালা করার
?খমতা ?তা তুমার নাই। ৩৭ তুমরার
মাতর অয় খান অয়, আর না খান না
অউক। হুেনা, ইতার বাের আর যততাউ
অয়, ইতা ইবিলছ থািক আয়।

dশমনের মহbত কেরা

৩৩

বদলা লওয়ার 6বয়াপাের তািলম
তুমরা ?তা হুনেছা, আেগ
বাতাইল অইেছ, ?য পিরমােন ?খিত
অইেছ, অউ পিরমােন সাজা িদও,
‘চউখর বদলা চউখ আর দাতর বদলা
দাত।’ ৩৯ অইেল আিম কইরাম, ?কউ
যুিদ তুমরার লেগ খারাপ বNবহার
কের, ?ত তুমরা এর বদলা লইও না,
বরং কু নু মানেষ তুমার ডাইন গােলা
চড় মারেল, তাের বাউ গালও পািতয়া
িদলাইও। ৪০ ?কউ যুিদ মামলামকdমা কিরয়া তুমার ?কাতMা িনেতািগ
চায়, ?ত তুমার চাdরও িদলাইও।
৪১ ?কউ যুিদ তুমাের কয়, তার গাইট
বইয়া লইয়া এক মাইল যাইতায়, ?ত
তুিম তার লেগ dই মাইল যাইওিগ।
৪২ ?কউ তুমার ?গেছ কু nা খুিজেল
তাের িদও। ?কউ আওলাত চাইেল,
তাের িফরাই িদওনা।
৩৮

তুমরা জােনা, আেগ ?তা
বাতাইল অইিছল, ‘তুমার আির-ফিরের
মায়া কিরও আর dশমনের িঘnাইও।’
৪৪ অইেল আিম তুমরাের কইরাম,
তুমরার dশমনেরও মায়া কিরও। ?যরা
তুমরাের জুলুম কের, তারার লািগ ?দায়া
কিরও। ৪৫ ইতা ?দিখয়া মানেষ বুজবা,
তুমরা হাছাউ তুমরার ?বেহিs বাফ আlা
পাকর মায়ার আওলাদ বিনেগেছা। তাইন
?তা ভালা-বুরা হকলর উপের তান সুrজ
উঠাইন, দীনদার আর নাফরমান হকলর
উপেরউ ?মঘ-পািন ?দইন। ৪৬ যারা
তুমরাের মহbত কের, তুমরা যুিদ খািল
তারােরউ মহbত কেরা, ?ত তুমরা িকতা
পুrsার পাইবায়? ঘুষখুর তিশলদার
অকেলও ইলা কের না িন? ৪৭ তুমরা যুিদ
খািল িনজর ভাইের ছালাম ?দও, ?ত
অইনN মানুষ থািক ?বিশ আর িকতা
কররায়? িবধমMী অকেলও ইলা করইন না
িন? ৪৮ এরলািগ আিম কইরাম, তুমরার
?বেহিs বাফ আlা পাক ?যলা খািট,
তুমরাও অলা খািট অও।
৪৩

৬

'(
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তুমরা হুিশয়ার রইও, মানষের
?দখািনর লািগ এবাদত-বেnিগ কিরও
না, ইলা করেল তুমরার ?বেহিs বাফ
আlা পাকর ?গছ থািক কু নু পুrsার
পাইতায় নায়।
১

১২

কু নু মানষের দান-খয়রাত
িদেল ভn অকলর লাখান িদও না। তারা
?তা মানষর ?গছ থািক তািরফ পাইতা
কির মিছেদা-মিnেরা আর পেথ-ঘােট,
ডুল-ডপিক বাজাইয়া িলlা-যকাত ?দইন।
আিম তুমরাের হাছাউ কইরাম, তারার
পুrsার ?তা তারা পাইিলেছ। ৩ অইেল
তুিম কু নু দান-খয়রাত িদেল, তুমার
ডাইন আেত িবলাইেল বাউ আেত যানু না
জােন। ৪ অউলা লুকাইয়া দান কিরও।
?তউ তুমার ?বেহিs বাফ আlা, ?যইন
লুকাইয়া হকলতা ?দখইন, তাইনউ
তুমাের পুrsার িদবা।
২

6দায়া করার 6বয়াপাের তািলম
তুমরা ?যবলা ?দায়া কেরা, অউ সময়
ভn অকলর ভাব ধিরও না। তারা
মানষের ?দখািনর লািগ মিছেদা-মিnেরা
আর পথর মুেখা উবাইয়া ?দায়া কের।
আিম তুমরাের হাছাউ কইরাম, ইতায় ?তা
তারার পুrsার পাইিলেছ। ৬ অইেল তুিম
?দায়া করার বালা ঘরর দরজা-জানালা
লাগাইয়া ?দায়া কিরও, আর তুমার
িনরাকার বাফ, ?যনের ?দখা না ?গেলও
আিজর আছইন, হউ আlার ?গেছ চাইও।
তাইন ?তা ?গাপন হকলতা ?দখইন,
তাইনউ তুমাের ফল িদবা।
৭ তুমরা ?যবলা ?দায়া কেরা, অউ সময়
dিনয়ার মানষর লাখান খােমাখা ?বর?বির কিরও না। তারা মেনা করইন, ?বিশ
?বিশ কইেল আlায় তারার ?দায়া কবুল
করবা। ৮ তুমরা তারার লাখান অইও না,
তুমরার ?বেহিs বাফ আlার ?গেছ
চাওয়ার আেগউ, তাইন জানইন তুমরার
িকতা দরকার। ৯ এরলািগ তুমরা
অলাখান ?দায়া কিরও,
৫
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ফালাইও না আমরাের পিরkাত,
শয়তানর কবজা থািক কেরা খালাছ॥
১৩

ও বাবা, আমরার ?বেহিs বাফ,
তুমার নাম পাক-পিবt মানা অউক।
১০ dিনয়াইত তুমার বাদশাই জলিদ আউক,
সব তুমার মিজM মািফক করা যাউক,
?বেহেsা ?যলা অউলা dিনয়াইত,
?বেহেsা ?যলা অউলা dিনয়াইত।
১১ ও বাবা, আইজকু র খািন আইজকু ?দও,
মাফ কেরা আমরার হকল অপরাধ,
১২ যারা আমরার িবrেd করেছ পাপ,
আমরা ?তা তারাের িদলাইিছ মাফ।

হুেনা, তুমরা যুিদ আরক জনর অপরাধ মাফ কেরা, ?ত
তুমরার ?বেহিs বাফ আlায়ও তুমরার অপরাধ মাফ কির িদবা।
১৫ অইেল তুমরা যুিদ অইনNের মাফ না কেরা, ?ত তুমরার ?বেহিs
বােফ তুমরােরও মাফ করতা নায়।
১৪

6রাজার 6বয়াপাের তািলম
তুমরা ?যবলা ?রাজা রােখা, অউ সময় ভ~ অকলর লাখান মুখ
কালা কিরও না। তারা ?রাজা রাখছইন, অখান ?দখািনর লািগ
চউখ-মুখ কালা কির রাখইন। আিম তুমরাের হাছাউ কইরাম, ইতায়
?তা তারার পুrsার পাইিলেছ। ১৭ অইেল তুিম ?রাজা রাখেল মুখআত ধইও, মাথাত ?তল-পািন িদও, ১৮ ?যলা মানেষ বুজেতা না
পাের, তুিম ?রাজা রাখেছা। ?তউ তুমার িনরাকার বাফ, ?যনের ?দখা
না ?গেলও আিজর আছইন, হউ আlায়উ ইতা ?দখবা। তাইন ?তা
?গাপন হকলতা ?দখইন, তাইনউ তুমাের ফল িদবা।
১৬

আেখরাতর ধন কামাও
ই িজেnিগত তুমরা িনজর লািগ অেতা ধন-সmদ জমাইওনা।
dিনয়ার সmদর মােজ জংগাের ধের, পুেক খায় আর িহং খুিদয়া
চুের ?নয়। ২০ অইেল ?বেহsর মােজ িনজর লািগ ছামানা জমাও,
িহেনা জংগাের ধের না, পুেকও খায় না আর চুিরও অয় না। ২১ মেনা
রািখও, তুমার ধন ?যেনা, মনও হেনা রয়।
২২ জােনা ?তা, চউখ অইেলা শিরলর বািt। তুমার চউখ যুিদ
ভালা অয়, ?ত তুমার আsা শিরেলা চকচকা ফর অইেবা। ২৩ অইেল
তুমার চউখ যুিদ খারাপ অয়, ?ত আsা শিরলউ কালা আnাইর
অইিযেবা। তুমার িদলর বািt আnাইর অইেল, ই আnাইর বড়
?বজুইতা।
২৪ জােনা িন, কু নু গুলােমউ dই মুিনবর ?খজমত করেতা পাের
না, ?হ একজনের িঘnাইেবা আরক জনের ভালা পাইেবা। আরনায়
একজনর বায় িখয়াল করেবা, আরক জনের এলািম করেবা। ?ত
তুমরাও আlা আর ধন-ছামানা, dইওতার ?খজমত একলেগ করতায়
পােরা না।
২৫ এরদায় আিম তুমরাের কইরাম, িকলা খাইতাম আর িকলা
িফিnতাম, ইতা লইয়া িচnা কিরও না। খািন থািক জান বড়,
কাপড়-চুপড় থািক শিরল বড়।
১৯

১৩
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আছমানর অউ পািখnর বায় চাও,
তারা জালাও বাইন কের না, ফসলও
কােট না, উগােরা কু nা জমায় না, খািল
তুমরার ?বেহিs বাফ আlায় তারার
খুরাক ?দইন।
২৬

?ত তুমরা কু নু ইতা থািক আেরা দািম
নায় িন? ২৭ কওছাইন, তুমরার মােজ ?কউ
িচnা-ভাবনা কিরয়া তার হায়ািত এখান
ঘ€া বাড়াইেতা পারেবা িন?
২৮ িফnর কাপড়র লািগ িচnা কেরা
?কেন? তুমরা অউ জংিল ফুলর বায়
চাইয়া ?দেখা, ইতা কেতা ?বিশ সুnর!
ইতায় ?তা িনজর সুnরর লািগ কু nাউ
কের না, কু নু রংগও িসলাই কের না,
বাইনও কের না, এমেনউ অয়।

ই dিনয়ার মানেষ খািল অতা
লইয়াউ ধাnা কের। তুমরার ?বেহিs
বাফ আlায় ?তা জানইনউ, ইতা
হকলতা তুমরার জrর আেছ।
৩৩ এরলািগ তুমরা পয়লাউ আlার
মিজM যুগাইয়া চেলা, তান বাদশাইর
ধাnাত রও। ?তউ ইতা হkলতাও
তুমরা পাইবায়।
৩২

কাইলকু র িচnা কিরও না,
কাইলকু র ?বয়াপার কাইলকু র উপের
ছািড় ?দও। িদনর আজাব িদনর লািগ
যেথw।
৩৪

৭

'(

মানষর dষ তু কাইওনা

তুমরা মানষর dষ তুকািনত রইও
না, ?তউ তুমরার dষও তুকাইল অইেতা
নায়। ২ তুমরা ?যলা মানষর dষ তুকাও,
আlায়ও অউলা তুমরার dষ তুকাইবা।
তুমরা ?যলা পাlািদ মািপবায়, তুমরার
লািগও অলা মাপা অইেবা।
১

?ত আিম কইরাম, বাদশা সুলাইমান
অেতা জাক-জমকর মােজ রইেলও তান
?লবাছ ?তা অতা এগু জংিল ফুলর
লাখানও সুnর আিছল না।
২৯

?দখরায়িন, জংগলর মােজ অউ ?যতা
সুnর ফুল অখন আেছ, কাইল অইেলউ
মানেষ ইতা দাr বানাইয়া আগুইনিদ
জালাইেবা। আlায় যুিদ অউ জংগলের
অলা সুnর কির হাজাইছইন, ?ত ও
কমজুর ইমানদার অকল, তুমরােরও
তাইন সুnর কির হাজাইতা নায় িন?
৩১ এরদায় িকতা খাইতায় আর িকতা
িফিnতায়, ইতা লইয়া িচnা কিরও না।
৩০

১৪

তুমার ভাইর চউখর িভতের গুড়া
আেছ ইখান ?দখরায়, অইেল িনজর
চউেখা গাছর ?চিল আেছ ইখান ?দখরায়
না ?কেন? ৪ তুমার চখুত ?চিল হামাইেছ
ইখান ?যবলা ?দখরায় না, ?ত তুমার
ভাইের িকলা কইবায়, ভাই, তুমার চখুত
গুড়া হামাইেছ, আও, বার কিরয়া ?দই?
৫ হায়ের ভn, পয়লা িনজর চউখ থািক
?চিল বার কেরা, বােদ তুমার ভাইর চউখ
থািক গুড়া বার করাত লাগেল ভালা কির
?দখতায় পারবায়।
৬ হুেনা, কু tার ছামেন পাক-পিবt
কু নু িচজ িদও না। শুয়রর ছামেন মিনমুkা িছটাইও না। আরনায় অউ িচজের
তারার পাওিদ উিড়য়া, উlা আইয়া
তুমরােরও হামলা করতা পারইন।
৩

6দায়া-মুনাজাতর 6বয়াপাের ওয়াদা
আিম তুমরাের কইরাম, চাও,
তুমরাের ?দওয়া অইেবা। তালাশ কেরা,
?তউ পাইবায়। dয়ােরা ?ডkা ?দও, ?তউ
dয়ার খুলা অইেবা। ৮ যারা চায়, তারাউ
?তা পায়। ?য তালাশ কের ?হ পায়। ?য
dয়ােরা ?ডkায়, তার লািগ dয়ার খুলা
অয়। ৯ তুমরার মােজ ইলা কু নু মা-বাফ
আেছিন, যার পুেত rিট চাইেল মািট
িদেবা? ১০ মাছ চাইেল হাফ িদেবা?
১১ তুমরা খারাপ অইয়াও যুিদ তুমরার
হুrতাইনের ভালা ভালা িচজ িদতায়
জােনা, ?ত যারা ?বেহিs বাফ আlা
পাকর ?গেছ চাইেবা, তাইন ?তা িনচয়
তারাের ভালা ভালা িচজ দান করবা,
ইতা ?তা sাভািবক।
৭
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ভ~ নবী অকল থািক হুিশয়ার
রইও। তারা তুমরার ?গেছ ?মড়ার
ছুরেত আয়, অইেল িভতের-িভতের
তারা রাইkস বাঘর লাখান। ১৬ তারার
িজেnিগ ?দিখয়াউ িচনতায় পারবায়।
জােনা ?তা, গছা-কাটার মােজ কু নু
আংগুর ধের িন বা বন-জংলার মােজ
ডুমুর ফল ধের িন? ১৭ িঠক অউ
লাখান, ভালা গােছ ?তা ভালা ফলউ
ধের আর মn গােছ মn ফলউ ধের।
১৮ ভালা গােছ ?তা মn ফল ধের না,
আর মn গােছ ভালা ফল ধের না।
১৯ ?য গােছ ভালা ফল ধের না, ইগুের
কািটয়া দাr জালাইল অয়। ২০ অলাউ
ভ~ নবী অকলর িজেnিগর ফল
?দখেলউ ইতাের িচনবায়।
১৫

হুেনা, তুমরা মানষর ?গছ থািক
?যলাখান ?ববহার পাইতায় চাও,
তুমরাও হকলর লেগ অউ লাখান
?ববহার কেরা। অতাউ অইেলা ?তৗরাত
িকতাব আর নবী অকলর ছিহফার মুল
তািলম।

১২

kন পেথ চলতায়
হুেনা, তুমরা িচপা dয়ােরিদ
হামাইও, কারন ?য পেথ িবনাশর বায়
টােন, ই পথ ?মাটা, পথর dয়ারও বড়,
বউত মানুষ অউ dয়ােরিদ হামাইন।
১৪ অইেল ?য পেথ ?গেল িজেnিগ
িমেল, ই পথর dয়ার িচপা, পথও হুrমুr। খুব কম মানেষউ ই dয়ারর খুজ
পাইন।
১৩

ইছার ইতা
তািলম হুিনয়া মানুষ
তাইjুব বিনেগলা।
২৯ কারন তাইন ?তা
তারার ?মৗলানা
অকলর লাখান
তািলম না িদয়া,
?খমতাবান মানষর
লাখান তািলম
িদতা।
২৮

6বেহিs বাদশাইত 6ক হামাইেবা?
মেনা রািখও, আমাের ‘হুজুর,
হুজুর!’ কইেলউ ?যন ?বেহিs
বাদশাইত হামাইিযবায়, ইখান িঠক
নায়। বরং ?য জেন আমার ?বেহিs
বাফ আlা পাকর মিজM যুগাইয়া চেল,
খািল ?হ-উ হামাইেতা পারেবা। ২২ হউ
িদন আইেল বউেত কইবা, ‘মুিনব,
মুিনব, আমরা তুমার নােম গাইিব খবর
কইিছ না িন? তুমার নােম িজন-ভুত
ছাড়াইিছ না িন? তুমার নােম বউত
?করামিত ?দখাইিছ না িন?’ ২৩ অইেল
আিম তারাের জুয়াপ িদমু, ‘ধুর,
ইবিলছর দল, আিম ?তা তুমরাের
িচিনউ না, আমার ?গছ থািক বােগা।’
২১

৮
'(
হজরত ইছার দশ ?করামিত
(৮:১-৯:৩৮)

ইমানর dই নমুনা
?য মানেষ আমার অউ তািলম
হুিনয়া আমল কের, ?হ আখলদার
মানষর লাখান মজবুত খুিটর উপের
তার ঘর বানায়। ২৫ বােদ ?মঘ-তুফান
আর জুয়ার আইয়া অউ ঘরের ?ঠলা
িদেলও ফালাইেতা পাের না, কারন
ইখান ?তা মজবুত খুিটর উপের
বানাইল অইেছ। ২৬ অইেল ?য আমার
তািলম হুিনয়াও আমল কের না, ?হ
?বআখলর লাখান নরম মািটর উপের
ঘর বানায়। ২৭ বােদ ?যবলা ?মঘতুফান আর জুয়ার আইয়া অউ ঘরের
?ঠলা ?দয়, অউ সময় ইখান পিড়য়া
?চপটা অইযায়।

পচা-kK 6বমািরের ভালা করা
হজরত ইছা পাড় থািক লািময়া
আইেল বউত মানুষ তান খের খের
আইলা। ২ অউ সময় এক পচা-কু ‚
?বমািরেয় তান কাnাত আইয়া
পাওত পিড়য়া কইেলা,
১

হুজুর, আপনার
মিজM অইেল আমাের অউ
নাপাক ?বমার থািক ভালা
করতা পারইন।

১৫

২৪

আল-মিথ ৮:৩-৯
?তউ তাইন আত
বাড়াইয়া তাের ছইয়া
কইলা,
৩

অয় আিম চাইরাম,
তুিম পাক-ছাফ অও।
.

কওয়ার লেগ লেগউ তার
?বমার িশফা অইেগল।

হুেনা, ইতা ?কউরের
ইছায় হুনাইও না, খািল ইমাম
তাের
ছাবর ?গেছ িগয়া ?দখাও।
কইলা,
মুছা নবীর শিরয়ত
মািফক পাক-ছাফ
অওয়ার লািগ
?যলা কু রবািন
করা জrর, অউ
কু রবািন িদেলউ
সমােজ জািনিলবা
তুিম ভালা
অইেগেছা।
৪

6রামান ছু েবদারর gলামের ভালা করা
এরবােদ ইছা িগয়া কফরনাহুম টাউেনা হামাইলা। িহেনা ?রামান
িসপাইর এক ছুেবদার তান ?গেছ আইয়া িমনত কািj লাগাইলা,
৫

৬

হুজুর, আমার গুলামর অবশ
?বমার অইয়া িবছনাত পিড়
রইেছ, ?হ খুব কw কেরর।

৮

?তউ ছুেবদাের কইলা,
হুজুর, আপনার মেতা জেন আমার
বািড়ত তশিরফ িনতা, আিম ?তা এর লাখ
নায়। আপেন খািল মুখ-খানিদ কইেলউ ?হ
ভালা অইিযেবা। ৯ আপেন ?তা বুজরা, আিমও
আমার কামাnারর হুকুেম চিল, অউলা আমার
িসপাই অকলও আমার হুকুেম চলইন। আিম
এরা একজনের আও কইেল আয়, যাও কইেল
যায়। আমার গুলামের যুিদ কই, অখান কেরা,
?হ ইখান কের, ?ত আপেনও অলা মুখিদ হুকুম
িদেলউ ?হ ভালা অইিযেবা।

১৬

৭

ইছায় এনের কইলা,
আইcা, আিম যাইমুেন,
িগয়া তাের ভালা করমু।

আল-মিথ ৮:১০-১৬
ইখান হুিনয়া ইছা এেkের তাইjুব অইেগলা, তান খের
অইয়া যেতা মানুষ আওয়াত আিছল, এরাের কইলা,
১০

আিম তুমরাের হাছাউ কইরাম, ই ছুেবদার ?তা
িবধমMী ?রামান মানুষ, অইেল আমার বিন ইসরাইলর
মােজও অেতা বড় মজবুত ইমানদার আিম আর ?দখিছ
না। ১১ হুেনা, পুব আর পইচমর ?দশ থািক বউত জন
আইবা, তারা হজরত ইbািহম, ইসহাক আর ইয়াকু ব নবীর
লেগ ?বেহিs বাদশাইত খািনত বইবা। ১২ অইেল ?বেহিs
বাদশাইত যারা থাকার কথা, তারাের বাের আnাইর
গােতা ফালাই ?দওয়া অইেবা। িহেনা তারা কাnা-কািট
করবা আর জালা-যntনায় দাত িকিড়িমিড় খাইবা।
১৩

হজরত িপতরর হিড়র িশফা

বােদ ইছায় অউ ছুেবদারের কইলা,

এরবােদ হজরত ইছা হজরত িপতরর
বািড়ত ?গলা, িগয়া ?দখলা, িপতরর হিড়র
খুব তাপ উঠেছ, তাইন িবছনাত পড়েনা।
১৪

তুিম যাওিগ। তুিম
?যলা এিকন করেছা,
অলাউ অউক।
হাছাউ, লেগ
লেগউ হউ গুলাম
ভালা অইেগল।
তােন ?দিখয়া ইছায় তান
আেতা ছইলা, আর লেগ
লেগ তাপ ছািড় িদেলা।
?বিটেয় উিঠয়া ইছার
?মহমানদািরত লাগলা।
১৬ অউ িদন হাই&া বালা
মানেষ িজনর আছর আলা
বউত জনের ইছার ?গেছ
লইয়া আইলা। ইছায় তান
মুখর কথায়উ এরার িজন
ছাড়াইলা, আর হkল
?বমািরের ভালা করলা।
১৫

১৭

আল-মিথ ৮:১৭-২৪
ইতা ঘটেলা, যােত ইশায়া নবীর মাজিদ বউত আেগ ?যতা
বাতাইল অইিছল, অতা অখন পুরা অয়। হেনা বাতাইল অইিছল,
১৭

আমরার হকল কমজুির তান
কােnা িনলা,
আমরার ?বমার-আজার
হরাইলা।

খািট উmত অওয়ার তািগদ
ইছার চাইেরা গালাবায় িভড় লািগ ?গেছ ?দিখয়া, তান
সাগিরদ অকলের হুকুম িদলা আওরর হপােরা যাইতািগ।
১৯ অউ সময় একজন ?মৗলানা আইয়া ইছাের কইলা,
১৮

হুজুর, আপেন ?যেনা যাইবা,
আিমও হেনা যাইমু।

২১
২০

ইছায় এনের কইলা,

হুনউkা, িহয়ালর গাত আেছ,
পািখরও বাদা আেছ,
অইেল আিম িবন-আদমর
মাথা থওয়ার ঠাই নাই।

আওরর তু ফান বn করা
২২

তাইন কইলা,
মরা অকেলউ
তারার মরাের
মািট ?দউক,
তুিম আমার
লেগ চেলা।

ইছা আওরর হপােরা
যাইতা কির, তান সাগিরদ
অকলের লইয়া এক
নাওেয়া উঠলা। ২৪ ইছা
নাওর মােজ ঘুমাইরা, অউ
সময় আখতাউ আওরর
মােজ বড় এক তুফান
আইেলা, তুফােন নাও খান
বুিড়িযবার দশা অইেগল।
২৩

১৮

আরক জন সাগিরেদ আইয়া কইলা,

হুজুর, আমাের
বািড়ত যাইেত ?দউkা,
আিম পয়লা িগয়া আমার
বাবার দাফন-কাফন
কিরয়া আই।

আল-মিথ ৮:২৫-৩২
ই দশা ?দিখয়া সাগিরদ অকেল
ইছাের হজাগ কির কইলা,
২৫

হুজুর, আমরাের
বাচাউkা, আমরানু
মির যাইরাম।

২৬

ইছায় জুয়াপ িদলা,

অখান কইয়া তাইন উিঠয়া তুফান
আর আওেরাের ধমক িদলা,

ও কমজুর ইমানদার অকল,
তুমরা ডরাইরায় ?কেন?

?তউ হkলতা িথর অইেগল।
ই ?করামিত ?দিখয়া তারা
তাইjুব অইয়া কইলা,

২৭

ভু েত ধরা dইজন মাnষ

এইন আসেল ?ক? তুফান আর
আওেরও ?দিখ তান হুকুম মােন!

এরবােদ ইছা আওর পািড়
িদয়া ?জরািসিন অকলর ?দেশা
আইলা। অউ সময় ভুেত ধরা
dইজন মানুষ কবরsান থািক
বারইয়া তান ?গেছ আইেলা।
তারা অলা জনুন পাগল আছলা
?যন, তারাের ডরাইয়া ?কউ
অউ পেথিদ যাইেতা পারেতা
না। ২৯ তারা িচlাইয়া ইছাের
কইেলা,
২৮

অউ সময় তারার ?গছ থািক থুড়া dরই
বড় এক শুয়রর পােল খাওয়াত আছলা।
৩০

ও আlার খাছ
মায়ার জন
ইবনুlা, আমরার
লেগ আপনার
িকতা দরকার?
সময় অওয়ার
আেগউ আপেন
আমরাের
ছাতািনত
আইcইন িন?
ভুত অকেল ইছাের
িমনত কির কইেলা,
৩১

ইছায় তারাের ইজাজত িদয়া হারেল তারা
িগয়া অউ শুয়রর পালর মােজ হামাইেগল।
৩২

আপেন
আমরাের
?খদাইেত
4খদাইেত
চাইেল, অউ
শুয়রর পালর
মােজ পাঠাই
?দউkা।
4দউkা।

১৯

আর শুয়রর পােল আওরর খাড়া চেরিদ খুব জুের
?দৗড়াইয়া িগয়া পািনর মােজ বুিড়য়া মরলা।

আল-মিথ ৮:৩৩-৯:৮

৯
'(

?মেহরবািন কির আমরার ?দশ
থািক যাউkািগ।

ইতা ?দিখয়া শুয়রর
রাখাল অকেল ?দৗড়াইয়া
িগয়া গাউর হকল
মানষের খবর জানাইলা,
এরলেগ অউ ভুেত ধরা
মানষর কথাও কইলা।
৩৪ ই ঘটনা হুিনয়া গাউর
হকল মানুষ ইছার লেগ
?দখা করাত আইলা। তান
লেগ ?দখা কিরয়া তারা
িমনত কির কইলা,
৩৩

অবশ 6বমািরের
িশফা করা
আইয়া হারেল কয়জন
মানেষ একজন অবশ
?বমািরের পেলািদ বইয়া
লইয়া তান ?গেছ আইেলা।
তারার ইমানর বল ?দিখয়া
ইছায় অউ ?বমািরের কইলা,
২

বােদ হজরত ইছা নাওেয়া কির আওর
পািড় িদয়া িনজর টাউেনা আইলা।
১

৪

ই ?বটায় ?তা
িশিরিক কেরর।

মেনা বল রােখাের পুত,
তুমার গুনা মাফ করা অইেছ।

ইছায় তারার িদলর ভাব বুিজয়া কইলা,
আপনারা ?কেন ইলা কু িচnা কররা?
আমার লািগ কু নখান কওয়া সুজা, তুমার
গুনা মাফ কির িদলাইলাম, না উেঠা, তুমার
িবছনা লইয়া বািড়ত যাওিগ? ৬ ?ত অখন
আপনারা পরমান ?দখউkা, ই dিনয়াত গুনা
মািফর ?খমতা আিম িবন-আদমর আেছ।
৫

ইখান হুিনয়া কয়জন
?মৗলানায় মেন মেন কইলা,
৩

অখান কইয়াউ তাইন ?বমাির ?বটাের কইলা,
ওবা উেঠা, তুমার
?খতা-বািলশ লইয়া
বািড়ত যাওিগ।
কইেতউ িহ ?বমাির ?বটা উিঠয়া
তার বািড়ত ?গেলািগ। ৮ ইতা ?দিখয়া
মানুষ তাইjুব অইেগলা, আlায়
মানষের অেতা ?খমতা িদছইন কির
তারা আlার তািরফ করলা।
৭

২০

আল-মিথ ৯:৯-১৭
হজরত মিথের তিরকার দাওত
ইছায় পেথিদ
আিটয়া যাইরা,
অউ সময়
?দখলা, মিথ
নামর একজন
মানুষ খাজনা
তুলার অিফেসা
বইরইছইন।
?দিখয়া তানের
কইলা,

৯

?তউ মিথ উিঠয়া ইছার খের
খের ?গলা।
১০ এরবােদ ইছায় তান
সাগিরদ অকলের লইয়া
মিথর বািড়ত িগয়া খাওয়াত
বইলা। তান লেগ বউত
খাজনা তুলরা আর নাফরমান
অকলও খািনত আছলা।
১১ ইতা ?দিখয়া ফিরিশ
মজহবর মানেষ ইছার
সাগিরদ অকলের কইলা,

আও, আমার উmত অও।

তুমরার মুরিশেদ ঘুষখুর খাজনা
তুলরা আর খিবছ অকলর লেগ
খাওয়া-দাওয়া করইন ?কেন?

১২

ইখান হুিনয়া ইছায় কইলা,
ভালা মানষর লািগ
কিবরাজ লােগ না,
অইেল ?বমািরর লািগ
?তা লােগ।

পুরান তািলম থািক হজরত
ইছার তািলম ভালা

আlার কালােমা বাতাইল অইেছ,
‘আিম কু নু পশু-কু রবািন নায়, খািল দয়া
?দখতাম চাই।’ ?ত অউ আয়াতর মািন
িকতা, অখান তালাশ করউkা। মেনা
রাখবা, আিম কু নু পেরজগারের দাওত
?দওয়াত
আইিছ না,
খািল গুনাগার
অকলেরউ
দাওত িদতাম
আইিছ।
১৩

১৫

এরবােদ এিহয়া নবীর উmত
অকেল আইয়া ইছাের িজকাইলা,

১৪

তাইন জুয়াপ িদলা,
নশা লেগ থাকেল লগর
„বরািতের কু নু dখ ?দওয়া যায়
িন? ?দখবােন, ইলা সময়
আইেবা, ?যবলা নশাের তারার
?গছ থািক হরাইল অইিযেবা,
হউ সময় তারা ?রাজা রাখবা।

হুজুর, আমরা আর ফিরিশ
মজহবর মানেষ হােমশা ?রাজা
রািখ, অইেল আপনার উmত
অকেল ?রাজা রাখইন না ?কেন?

পুরান চামড়ার থিলত ?কউ তাজা
আংগুরর রস ভের না।
১৭

আনা-?ধায়া নয়া কাপড়র টুকরািদ
?কউ পুরান ?কাতMাত তািল ?দয় না। ইলা
করেল ধইয়া হারেল পুরান কাপড় থািক
নয়া তািল খুছ অইয়া িছিড়যায়, আর
িছড়াখান আেরা বড় অয়।
১৬

ভরেল অউ তাজা রসর ফােফ থিল
ফািটয়া রস আর থিল dইওতা বরবাদ
অয়। এরলািগ মানেষ তাজা রস নয়া
থিলত থইন। ?তউ dইওতা বােচ।

২১

আল-মিথ ৯:১৮-২৭
এক মরা পুিড় আর
6বমাির 6বিট

হজরত ইছায় ?যবলা অতা
?বয়াপাের তািলম িদরা, অউ
সময় এক ?নতা আইয়া তান
পাওেয়া পিড়য়া কইলা,
১৮

?তউ ইছায় তান
সাগিরদ অকলের
লইয়া এন লেগ
রওয়ানা িদলা।
২০ যাওয়ার পেথ এক
?বিটেয় খেরিদ
আইয়া ইছার চাdরর
কু নাত ছইেলা। বােরা
বছর ধির ই ?বিটর
?বিটয়ারা ?বমারর
লউ যাইেতা।
১৯

হুজুর, আমার পুিড়গু
অউ মাt মারা ?গেছ। ?ত
আপেন আইয়া
?মেহরবািন কির তাইের
আতাই িদেলউ পুিড়গু
িজnা অইিযেবা।
?বিটর এিকন আিছল, তাই যুিদ
খািল তান চাdরর কু নাত ছইিলেতা
পাের, ?ত ?বমার ভালা অইিযেবা।
২১

ইছায় ?টর পাইয়া খেরিদ
চাইয়া অউ ?বিটের কইলা,
২২

ডরাইও না ?গা মাই, তুমার ইমানর
বেলউ তুিম ভালা অইলায়।

অখান কওয়ার লেগ লেগ
?বিট ভালা অইেগল।
এরবােদ ইছা হউ ?নতার
বািড়ত ?গলা। িগয়া ?দখলা,
আsা বািড়র মানেষ „হ-হুlা
কররা, আর তারার সমাজর
?রওয়াজ মািফক মরা বািড়ত
বািশ-বাজনা বাজাইরা।
২৪ তাইন কইলা,
২৩

ইখান হুিনয়া মানেষ তানের
লইয়া আসা-আিস লাগাইলা।

তুমরা হকল ঘর থািক
বাের যাও। পুিড়গু মরেছ না,
তাই ?তা ঘুমার।
মানষের বার কিরয়া হারেল,
তাইন িগয়া ঘরর িভতের হামাইয়া
পুিড়র আেতা ধরলা,
২৫

আnা আর 6বাবাের ভালা করা

ধরেতউ তাই উিঠয়া বইেগল।

ইছা অউ ?নতার বািড় থািক িবদায়
অইয়া হারেল dইজন আnা ?বটা তান খের
খের ?গেলা। তারা জুের জুের কইেলা,

২৭

ও দাউদর আওলাদ, আমরাের
রহম করউkা।

আর ই ঘটনার কথা অউ
এলাকার হকল বায় রিট ?গেলা।

২৬

২২

আল-মিথ ৯:২৮-৩৬
বােদ তাইন আইয়া ঘেরা হামাইেল, হউ dইও
আnাও তান ?গেছ আইেলা। তাইন িজকাইলা,

২৮

২৯

?তউ তাইন এরার চউখ আতাই িদয়া কইলা,
তুমরা ?যলা এিকন করেছা, অলাউ অউক।

তুমরা এিকন
কররায় িন,
আিম তুমরাের
ভালা করতাম
পারমু?
তারা কইেলা,

৩০

িজঅয় হুজুর, আপেনউ পারবা।

অখান কইেতউ তারার চউখ ভালা অইেগল।

হউ dইও আnা ?যবলা ভালা অইয়া যাইরািগ, অউ সময়
মানেষ ভুেত ধরা এক ?বাবা ?বটাের ইছার ?গেছ লইয়া আইেলা।
৩২

বােদ ইছায় তারাের খুব দড়াইয়া কইলা,
হুেনা, ইতা ?কউরের
হুনাইও না।

অইেল তারা বারইয়া
িগয়া আশ-পাশ হকল
জাগাত তান ই খবর
রটাই িদেলা।
৩১

তাইন ই ?বটার ভুত ছাড়ািনর বােদ তার
জবান খুিলেগল, ?হ মাত-কথা মািতেলা। ইতা
?দিখয়া হকেল তাইjুব অইয়া কইলা,

৩৩

আsা ইসরাইল ?দশর মােজ ইলা কাম ?তা কু নুিদন ?দখিছ না।
৩৪

অইেল ফিরিশ অকেল কইলা,
ইিগেয় ?তা ভুতর বাদশার
সাইযNয় ভুত ছাড়ায়।

জিমেনা ফসল বউত, কামলা কম
হজরত ইছায় গাউেয়-গাউেয় আর
টাউেন-টাউেন িগয়া তারার মিছেদা
হামাইয়া তািলম িদলা। তাইন ?বেহিs
বাদশাইর খুশ-খবির তবিলগ করলা,
আর হকল নমুনার ?বমািরের ভালা
করলা। ৩৬ অউ সময় মানষর িভড়
?দিখয়া তান খুব dখ লাগেলা, ইতা
মানুষ ?তা আ-রাখািল ?মড়ার লাখান
?ব-ফানা লািগ ঘুিররা।
৩৫

২৩

আল-মিথ ৯:৩৭-১০:৪
৩৭

?তউ ইছায় সাগিরদ অকলের কইলা,

জিমেনা ?তা ফসল বউত আেছ, অইেল
কামলা খুব কম। ৩৮ এরলািগ জিমনর মািলকর
?গেছ ?দায়া কেরা, তান ফসল তুলার লািগ
তাইন কামলা পাঠাইবা।

১০
'(

বােরাজন সাহািবের তবিলেগা পাঠািন
বােদ ইছায় তান বােরাজন সাহািবের ডাকাইয়া
আনলা, আিনয়া িজন-ভুত ছাড়ািন, আর হকল
জাতর ?বমািরের ভালা করার ?খমতা িদলা।
১

বােরাজন সাহািবের পছn
আর তািলম (১০:১-৪২)
২

অউ বােরাজন সাহািব অইলা,

িশমন উরেফ িপতর আর তান ভাই আিndয়াছ, িজবুিদয়ার পুয়াইন ইয়াকু ব আর হাnান,

িফিলফ আর বথMলময়, ৩ থুমাছ আর খাজনা তুলরা মিথ,

আলিফর পুয়া ইয়াকু ব আর থেdয়, ৪ মুিkযুdা িশমন আর ইহুদা ইsািরয়াত।
অউ ইহুদায় বােদ ?বইমািন কিরয়া ইছাের dশমনর আেতা ধরাই িদিছল।

২৪

আল-মিথ ১০:৫-১৮
৫

অউ বােরাজন সাহািবের ইছায় হুকুম িদলা, কইলা,
তুিমতাইন তবিলেগা যাও, অইেল
কু নু িবধমMীর ?গেছ বা শমিরয়া জািতর
কু নু গাউত যাইও না, ৬ খািল বিন
ইসরাইলর আরাইল ?মড়া অকলর
?গেছ যাও। ৭ যাওয়ার পেথ তবিলগ
কির কির যাইও, কইও, ?বেহিs
বাদশাই ধােরা আইেc। ৮ আর তুমরা
?বমাির অকলের ভালা কিরও, মরাের
িজnা কিরও, পচা-কু ‚ ?বমািরের
ভালা কিরও, আর িজন-ভুত ছাড়াইও।
তুমরা ?যলা িবনা ?টকায় পাইেছা,
অউলা িবনা ?টকায়উ িদও। ৯ যাওয়ার
সময় লেগ কির ?টকা-পয়সার থিল,
?সানা-rপা বা একটা িসিকও িনও না।
১০ তুমরা পথর লািগ লািঠ, গাইটবুছিক, জুতা, বা dইটা ?কাতMাও লেগ
িনও না। ?য জেন কাম কের, ?হ
খাওয়া-িফnা পাওয়ার জুকা।
১১ তুমরা ?য গাউত হামাইবায়, অউ

গাউর একজন ?যাইগN মানষের
তুকাইয়া বার কিরও, ই গাউ ছািড়য়া
যাওয়ার আগ পযMn এন বািড়তউ
রইও। ১২ বািড়র িভতের হামািনর
বালা তারাের ছালাম িদও। ১৩ ই বািড়
যুিদ ছালাম পাওয়ার জুকা অয়, ?ত
তুমরার ?দওয়া অউ শািn তারা
পাইবা, আর জুকা না অইেল তুমরার
শািn তুমরার ?গেছউ িফিরয়া
আইেবা। ১৪ ই জাগার ?কউ যুিদ
তুমরাের কবুল না কের, তুমরার কথা
না হুেন, ?ত ই বািড় বা গাউ থািক
বারিনর বালা তুমরার পাওর ধুইল
ঝািড়য়া ফালাইয়া আইও। ১৫ আিম
তুমরাের হাছা কথা কইরাম, হাশরর
িদন অউ গাউর দশা থািক, হউ লাnিত
ছাdম আর আমুরা টাউনর দশা বউত
ভালা অইেবা।

২৫

সাহািব অকলের
আগাম hিশয়াির
হুেনা, রাইkস বাঘর ছামেন
?মড়ার লাখান আিম তুমরাের
পাঠাইরাম। এরলািগ তুমরা হাফর
লাখান চালাক-চতুর আর পােরা
পািখর লাখান সরল অও। ১৭ হুিশয়ার
রইও, মানেষ তুমরাের ধিরয়া
আদালেতা সমজাইবা, আর তারার
মিছেদা িনয়া তুমরাের িছংলািদ
মারবা। ১৮ আমার নাম লওয়ার লািগ
তুমরাের রাজা-বাদশার ছামেন ?নওয়া
অইেবা। তুমরা এরার ছামেন আর
িবধমMী অকলর ?গেছ আমার
?বয়াপাের সািk িদবায়।
১৬
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মানেষ ?যবলা তুমরাের ধরাই
িদেবা, অউ সময় িকতা মাততায় বা
িকতা কইতায়, ইতা লইয়া কু নু িচnা
কিরও না। হউ সময় তুমরাের ইতা
িহকাই ?দওয়া অইেবা। ২০ আসেল
তুমরার মুখিদ ?যন তুমরা িনেজ
মাতবায়, ইখান নায়, তুমরার বাতুিন
বাফর ?য rহ তুমরার িভতের আেছ,
হউ rেহউ ইতার জুয়াপ িদবা।
২১ ভাইেয় ভাইের আর বােফ পুয়াের
খুন করািনর লািগ ধরাই িদেবা। পুয়াপুিড়েয়ও তারার মা-বাফর িবপেk
িগয়া তারাের খুন করাইেবা। ২২ আমার
কারেন হকল মানেষ তুমরাের
িঘnাইেবা, অইেল ?হশ পযMn ?য
িটিকয়া রইেবা, ?হ-উ ?রহাই পাইেবা।
২৩ কু নু গাউর মানেষ তুমরাের জুলুম
করেল, ই গাউ ছািড়য়া অইনN গাউত
যাইওিগ। হুেনা, আিম হাছা কথা
কইরাম, ইসরাইল ?দশর হkল টাউন
আর গাউত তুমরার তবিলগ ?শষ
অওয়ার আেগউ িবন-আদম িহরবার
আইবা।
২৪ মেনা রািখও, উsাদ থািক
সাগিরদ বড় নায়, আর মুিনব থািক
তার গুলাম বড় নায়। ২৫ ?ত সাগিরদ
তার উsাদর সমান, আর গুলাম তার
মুিনবর সমান অওয়াউ যেথw। হুনরায়
িন, ঘরর মুিনবের ?যবলা ভুতর বাদশা
?বল-সবুল কইরা, ?ত ঘরর বািক
হকলের তারা আেরা কেতাতা কইবা।
২৬ অইেল তুমরা তারাের ডরাইওনা,
কারন ইলা ?গাপন কু nাউ নাই ?যতা
জাইর অইেতা নায়। ইলা লুকাইলও
১৯

কু nা নাই ?যতা ?কউ হুনেতা নায় বা
জানেতা নায়। ২৭ আিম আnািরর
মােজ ?যতা তুমরাের কইিছ, তুমরা
ইতা ফরর মােজ কইও। ?যতা কােনকােন হুনেছা, ইতা ছাতর উপের থািক
জুের জুের এলান কিরও। ২৮ যারা
মানষর কায়াের িবনাশ করেতা পাের,
অইেল rহের কু nা করেতা পাের না,
তারাের ডরাইও না। ?যইন কায়া আর
rহ dইওতাের ?দাজেখা জালাইতা
পারইন, খািল তানেরউ ডরাইও।
২৯ হুেনা, dইটা চড়া পািখ খািল dই
?টকায় িবেক না িন? অইেল তুমরার
বাতুিন বাফ আlার হুকুম না অইেল
অতা এগু চড়া পািখও মািটত পেড় না।
৩০ জােনা ?তা, তুমরার মাথার চুল
?গছাইনও গনা আেছ। ৩১ এরদায়
তুমরা ডরাইও না। তুমরার দাম ?তা
বউত চড়া থািকও ?বিশ।
৩২ সমাজর ছামেন ?য জেন আমাের
কবুল কের, আিমও আমার ?বেহিs
বাফ আlা পাকর ছামেন তাের কবুল
করমু। ৩৩ অইেল ?য মানেষ সমাজর
ছামেন আমাের অsীকার করেবা,
আিমও তাের আমার ?বেহিs বাফ
আlার ছামেন অsীকার করমু।
৩৪ তুমরা মেনা কররায় িন, আিম
dিনয়াত শািn িদতাম আইিছ? না,
?মােটউ নায়, আিম ?তা dিনয়াত এক
মেতােভদ লাগািনত আইিছ।
৩৫ আিম বােফ-পুয়ায়, মায়-পুিড়েয়,
আর হিড়েয়-বউেয় িববাদ লাগািনত
আইিছ। ৩৬ মানষর িনজর পিরবারর
জেনউ তার লেগ dশমিন করেবা।

২৬

?য মানেষ আমা থািক তার মাবাফের ?বিশ মায়া কের, ?হ আমার
উmত অইেতা পারেতা নায়। আর ?য
জেন আমা থািক তার পুয়াের বা তার
পুিড়ের ?বিশ মায়া কের, ?হ-ও আমার
উmতর জুকা নায়। ৩৮ ?য জেন িনজর
dখ-কwর সিলব বইয়া লইয়া আমার
খের না আয়, ?হ-ও আমার জুকা নায়।
৩৯ ?য জেন তার িনজর জান বাচাইেতা
চায়, ?হ তার আসল িজেnিগ
খুয়াইেবা। অইেল ?য জেন আমার
লািগ তার জান কু রবািন িদলায়, ?হ
আসল িজেnিগ পাইেবা।
৪০ ?য জেন তুমরাের কবুল কের, ?হ
আমােরউ কবুল কের, আর ?য আমাের
কবুল কের, ?হ আসেল হউ আlােরউ
কবুল কের, ?যইন আমাের
পাঠাইছইন। ৪১ ?কউ যুিদ কু নু নবীের
নবী কইয়া কবুল কের, ?ত অউ নবীেয়
?য পুrsার পাইবা, ?হ-ও অউ
পুrsার পাইেবা। কু নু আlারাইয়া
মানষের ?কউ যুিদ আlারাইয়া কইয়া
কবুল কের, ?ত অউ আlারাইয়া
মানেষ ?য পুrsার পাইবা, ?হ-ও অউ
পুrsার পাইেবা। ৪২ আর আমার
উmত জািনয়া ?কউ যুিদ তুমরার মাজর
এক নগইনN জনেরও এক ?গলাস পািন
খাওয়ায়, ?ত ?হ কু নুমেnউ এর
পুrsার থািক বাদ পড়েতা নায়।
৩৭

১১
'(
হজরত ইছাের সnয়
আর িবrিধতা করা
(১১:১-১২:৫০)
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হজরত ইছার দরবােরা এিহয়া
নবীর সাগিরদ অকল

হজরত ইছায় তান বােরাজন সাহািবের
অউ তািলম িদয়া হারেল, তাইন গাউেয়
গাউেয় িগয়া তবিলগ আর তািলম
?দওয়ার লািগ রওয়ানা অইেগলা।
১

এিহয়া নবীেয় ?জেলা থািক
?যবলা আল-মসীর কামর কথা
হুনলা, অউ সময় তান কয়জন
সাগিরদের পাঠাইলা খবর জানার
লািগ। এরা িগয়া ইছাের িজকাইলা,
২

৪

হুজুের কইছইন, ?যইন
আইবার কথা আিছল, আপেনউ
?হইন িন? না আমরা আর
?কউরর লািগ বার চাইতাম?
৩

ইছায় কইলা,

হুেনা, অেনা আইয়া
তুমরার িনজর চউেখ ?যতা ?দখেছা
আর হুনেছা, অতা িগয়া এিহয়াের
কও। ৫ তানের কইও, আnা মানেষ
চউেখ ?দখরা, ?লংড়ায়ও আিটরা,
পচা-কু ‚ ?বমাির ভালা অইরা,
খালুয়া অকেল হুনরা, মরা মানুষ
িজতা অইরা, আর গিরব অকলর
?গেছ আlাই খুশ-খবির তবিলগ করা
অর। ৬ হুেনা, ?হ-উ ?নক-কপািল,
যার িদেলা আমার ?বয়াপাের কু নু
বাধা আয় না।

এিহয়া নবী আসেল 6ক

এিহয়া নবীর সাগিরদ অকল যাইরািগ,
অউ সময় এিহয়ার ?বয়াপাের ইছায়
মানষের কইলা,
িকতাবা, মrভুিমত িকতা ?দখাত ?গছলায়? বাতাস আইেল ?যতা
নল-খাগড়ায় লেড়, অতা ?দখাত ?গছলায় িন? ৮ না, িকতা ?দখাত
?গছলায়? সুnর কাপড় িফেnা কু নু মানষের িন? আসেল, ?যরা
দািম দািম কাপড় িফnইন, তারা ?তা রাজ বািড়ত থাকইন।
৭

২৭
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?ত তুমরা িকতা ?দখাত ?গছলায়?
কু নু নবীের ?দখাত িন? হুেনা, আিম
কইরাম, এিহয়া ?তা খািল নবী নায়,
নবী থািকও বড়। ১০ এইন ?তা হউ
জন, ?যন ?বয়াপাের আছমািন িকতােবা
?লখা আেছ,
৯

হুেনা, তুমার আেগ পাঠাইয়ার আিম,
আমার ?পগাmর,
এইন িগয়া িঠক-ঠাক করবা তুমার
চলার পথ।
?ত আিম তুমরাের হাছা কথা
কইরাম, এিহয়া থািক বড় আsা
dিনয়াতউ কু নু আদম আছলা না।
অইেল ?বেহিs বাদশাইর মােজ হকল
থািক হুr জনও, এিহয়া থািক মহান।
১২ এিহয়া নবীর আমল থািক অখন
পযMn ?বেহিs বাদশাই খুব মজবুত
অইয়া আগুয়ার, আর ?যরা ইমােন
মজবুত, তারা িদেল-জােন আইয়া এর
িভতের হামাইরা। ১৩ হুেনা, এিহয়া
নবীর আমল পযMn হজরত মুছার
?তৗরাত িকতাব আর সব নবীর
ছিহফার মােজ, আlার বাদশাই
আওয়ার কথা জানাইল অইেছ।
১৪ অখন যুিদ আপনারা আমার মাত
এিকন করইন, ?ত হুনউkা, ?য
১১

ইিলয়াছ নবীেয় িহরবার আইবার কথা
আিছল, অউ এিহয়াউ অইলা হউ
ইিলয়াছ। ১৫ যার কান আেছ, ?হ
হুনউক।
১৬ ই জমানার মানষের আিম িকতার
লেগ তুলনা করতাম? তারা ?তা অমন
হুrতার লাখান, ?যতায় বাজােরা বইয়া
এেক-অইনNের ডািকয়া কইন, ১৭ ‘হই,
আমরা তুমরার লািগ বািশ বাজাইলাম,
তুমরা ?তা নাচলায় না, আহাজািরর
গান গাইলাম, তুমরা ?তা কানলায় না।’
১৮ িঠক অলাখান, এিহয়া নবীেয়
আইয়া সমাজর লেগ খাওয়া-দাওয়া না
করায়, মানেষ কইরা তােন ভুেত
ধরেছ। ১৯ অইেল আিম িবন-আদম
আইয়া খাওয়া-দাওয়া করায় তুমরা
কইরায়, ?দখউkা, ই ?বটা ?তা ?পটুয়া,
মদখুর, ?হ ঘুষখুর খাজনা তুলরা আর
নাফরমান অকলর লেগ dিs কের। ?ত
আখল খাটাইয়া ?যরা চেল, তারার
চাল-চলন থািকউ পরমান িমেল,
আখলউ অইেলা খািট-িনখুত িচজ।
লাnিত গাউ আর টাউন
হজরত ইছায় ?যতা গাউয়াইেnা আর
টাউেনা ?বিশর ভাগ ?করামিত ?দখাইছলা,
ইতার মানেষ ?তৗবা করছইন না।

২০

২৮

এরলািগ তাইন ই গাউ আর টাউনর
উপের ?বজার অইয়া কইলা,
হায়ের বায়ত-ছয়দা আর খুরািছন
গাউ, তুমরা ?তা লাnিত। তুমরার মােজ
?যতা কু দরিত কাম ?দখাইল অইেছ,
ইতা যুিদ ?সার আর িসদন এলাকাত
?দখাইল অইেতা, ?ত বউত আেগউ
তারা কাতর অইয়া ?তৗবা করেলা
অেন। ২২ অইেল আিম তুমরাের
কইরাম, িকয়ামতর িদন ?সার আর
িসদন এলাকার দশা থািকও, তুমরার
দশা বউত কিঠন অইেবা। ২৩ ও
কফরনাহুম টাউন, হুেনা, তুিম বুেল
উচা অইয়া আছমােনা িগয়া লাগতায়?
না, পারতায় নায়! তুমাের পাতােলা
লামািন অইেবা। তুমার মােজ ?যতা
কু দরিত ?মােজজা ?দখাইল অইেছ,
ইতা যুিদ ছাdম টাউেনা ?দখাইল
অইেতা, ?ত ই টাউন অখনও িটিকয়া
রইেলা অেন। ২৪ অইেল আিম তুমরাের
কইরাম, হাশরর িদন ছাdম টাউনর
হালতও তুমরার থািক বউত ভালা
অইেবা।
২১

আল-মিথ ১১:২৫-১২:৪
হজরত ইছার 6দায়া আর আরামর দাওত
২৫

এরবােদ ইছায় কইলা,
ও আমার গাইিব বাফ আlা, তুিম ?তা
আছমান-জিমনর মািলক। আিম তুমার শুকিরয়া
জানাইরাম, কারন তুিম আখলদার আর বুিdমান
অকলর ?গেছ ইতা জাইর না কিরয়া, ?ববুজহুrতার লাখান মানষর ?গেছ জাইর করেছা।
২৬

বাবা, আসেল ইতা হকলতাউ তুমার মিজM।

আমার গাইিব বাবায় হকলতাউ আমার আেতা সিপ
িদছইন। বাফ ছাড়া dছরা ?কউ অউ পুতের িচেন না, আর পুত
ছাড়া dছরা ?কউ অউ বাফের িচেন না। পুেত বাফের যার ?গেছ
জাইর করার িখয়াল অয়, খািল ?হ-উ বাফর পিরচয় পায়।
২৮ ভার-?বাঝা বইেত বইেত তুমরা ?যরা ?হরান অইেগেছা, তুমরা
হকল আমার ?গেছ আও, আিম তুমরাের আরাম িদমু।
২৯-৩০ আমার জুয়াল তুমরার কােnা তুেলা আর আমার ?গছ থািক
তািলম লও, ?তউ তুমরার আরাম অইেবা। আমার জুয়াল বইয়া
?নওয়া সুজা, আমার ?দওয়া ভার খুব পাতলা। আমার িমজাজ
খুব নরম আর ঠাnা।
২৭

১২
'(

এক জুmাবাের হজরত
ইছা ?খতর আইেলিদ
আিটয়া যাওয়াত আছলা।
তান সাগিরদ অকলর
?পেটা ভুক লাগায়, তারা
ধানর ছড়া িছিড় িছিড়
খাওয়াত লাগলা।
১

জুmাবারর 6বয়াপাের
তািলম
ইতা ?দিখয়া ফিরিশ মজহবর
মানেষ ইছাের কইলা,

২

আমরার শিরয়েত কয়, জুmাবাের কু নু কাম করা জাইজ নায়,
?ত আপনার সাগিরদ অকেল ধানর ছড়া িছিড়রা ?কেন?
৩

ইছায় জুয়াপ িদলা,
দাউদ নবী আর তান লগর মানেষ একবার
?পটর ভুেক ?যতা করছলা, ইতা আপনারা
পড়ছইন না িন? ৪ তাইন আlার কাবা ঘেরা
হামাইয়া হউ পিবt rিট খাইছলা, ই rিট খাওয়া
?তা তাইন আর তান লগর মানষর লািগ নাজাইজ,
ইতা খািল ইমাম ছাবর লািগ জাইজ আিছল।

২৯

আল-মিথ ১২:৫-১৪
আর আপনারা ?তৗরাত শিরেফা
পড়ছইন না িন, বায়তুল-মুকাdছর ইমাম অকেল
জুmাবাের জুmার িদনর িনয়ম ভাংেলও তারার কু নু
গুনা অয় না। ৬ অইেল আিম আপনারাের কইরাম,
বায়তুল-মুকাdছ থািকও দািম এক মানুষ অেনা
আছইন। ৭ আlার কালামর অউ আয়াতর ?ভদ
যুিদ আপনারা বুজতা, ?য আয়ােতা আেছ, ‘আিম
দয়া ?দখতাম চাই, পশু-কু রবািন নায়।’ ?ত
আপনারা িন-অপরািধের অপরািধ বানাইলানা
অেন। ৮ হুনউkা, জুmাবারর তামাম এখিতয়ার
আিম িবন-আদমর আেতা।
৫

hকনা আত আলা 6বমািরর িশফা

হেনা অলা এক
?বটা আিছল, তার
এক আত ?বমাের
হুকাই ?গেছ। ইছার
কু নু খুত বার কিরয়া
তানের dিষ
বানািনর িনয়েত,
অউ মিছদর মানেষ
তানের িজকাইেলা,
১০

ছাব, মুছার শিরয়ত মািফক জুmাবাের
?কউরর ?বমার িশফা করা জাইজ িন?

বােদ হজরত ইছা ইনথেন িগয়া অউ
ফিরিশ অকলর মিছেদা হামাইলা।
৯

১১

ইছায় জুয়াপ িদলা,
ধরউkা, আপনারা
একজনর এগু ?মড়া যুিদ
জুmাবাের গাতর মােজ পিড়যায়,
?ত অউ িদন ই ?মড়াের গােতা
থািক তুলতা নায় িন? ১২ আর
মানষর দাম ?তা ?মড়া থািক
বউত ?বিশ। এরলািগ বুজা যায়,
জুmাবােরও ?নক কাম করা
জাইজ আেছ।

বােদ হউ
ফিরিশ অকেল
বাের িগয়া
পরািমশ করলা,
ইছাের িকলা
জােন মারা যায়।

১৪

?হ তার আত বাড়াইেতউ হুকনা আত অইনN
আতর লাখান পুরাপুর ভালা অইেগল।

৩০

বােদ তাইন অউ হুকনা
আত আলা ?বটাের কইলা,
১৩

তুমার আত
খান বাড়াও।

আল-মিথ ১২:১৫-২৬
হজরত ইছাউ আlার খাছ মায়ার জন
তারার অউ পরািমশর খবর ইছায়
জািনিললা, এরলািগ তাইন িহনথেন হির
?গলা। অউ সময় বউত মানুষ তান খের
খের আইলা। এরার মােজ যেতা ?বমাির
আছলা, তাইন এরা হকলের ভালা
করলা। ১৬ তাইন এরাের দড়াইয়া কইলা,
১৫

খবরদার, তুমরা আমার
পিরচয় জাইর কিরও না।

ইতা অইিছল যােত আগর আমলর নবী ইশায়ার মাজিদ
?যতা বাতাইল অইিছল, অতা ফিলযায়। তাইন কইছলা,
১৭

হুেনা, আিম আমার অউ গুলামের পছn করিছ।
এইনউ আমার মায়ার জন, তান উপের আিম খুব খুিশ।
এন উপের আিম আমার rহ িদমু,
হকল জািতর ?গেছ তাইন আমার হক িবচারর কথা জানাইবা।
১৯ তাইন কু নু তকMা-তিকM বা িচlা-িচিl করতা নায়,
পেথ-ঘােট কু নু মানেষ তান আওয়াজ হুনেতা নায়।
২০ হক িবচার কাইম অওয়ার আগ পযMn,
তাইন ?ছছা নল-খাগড়া ভাংিগতা নায়,
আর িমট িমট কির জলরা ?লমর িফতাও িলমাইতা নায়।
২১ dিনয়ার হকল জািতেয় তান উপেরউ ভরসা করবা।
১৮

হজরত ইছা আর িজনর বাদশা

ইতা ?দিখয়া হকল মানুষ তাইjুব অইয়া
কইলা,
বােদ মানেষ িজনর আছর আলা এক
দাউদ নবীর খাnােনা ?যইন জনম
?বটাের ইছার ?গেছ লইয়া আইেলা। ই
অওয়ার কথা, এইনউ ?হইন িন?
?বটা আিছল আnা আর ?বাবা। তাইন অউ
?বটাের ভালা করলা। ?হ ভালা অইয়া
মাত-কথা মািতেলা আর চউেখও ?দখেলা।
২৩

২২

২৪

ইখান হুিনয়া ফিরিশ অকেল কইলা,

ইিগেয় ?তা িজনর বাদশা ?বলসবুলর বেল িজnাত ছাড়ায়।
২৫

তারার মনর িচnা বুিজয়া ইছায় কইলা,

কু নু ?দশর িভতের দলাদিল
লািগ ?গেল, ই ?দশ ?তা িবনাশ
অইযায়। অউ লাখান কু নু পিরবারর
মােজ বা কু নু টাউেনা ?যবলা
দলাদিল লািগ যায়, ইতাও আর
িটেক না। ২৬ অউলা শয়তােন যুিদ
শয়তানের ?খদাই ?দয়, ?ত ?তা
তার িনজর মােজউ দলাদিল লািগ
?গল। তার রাজt আর িকলা
িটকেবা?

৩১

আল-মিথ ১২:২৭-৩৭

আিম যুিদ ?বল-সবুলর বেল
িজnাত ছাড়াই, ?ত তুমরার মানেষ
কার বেল ছাড়ায়? তুমরার মাতর
িবচার তুমরার মানেষউ করবা।
২৮ অইেল আিম যুিদ আlার rহর
বেল িজnাত ছাড়াই, ?ত ?তা আlার
বাদশাই তুমরার ধােরা আইেc।
২৯ কু নু বলআলা মানষর বািড়ত
লুট-তরাজ করাত আইয়া, পয়লা
বলআলা জনের না বািnেল, ?কমেন
লুট-তরাজ করেবা? অইেল তাের
বািnয়া হারেল লুট-পাট করেতা
পারেবা।
৩০ ?কউ যুিদ আমার পেk না
থােক, ?হ ?তা আমার িবপেk। ?য
জেন আমার লেগ তুকায় না, ?হ ?তা
িছতরায়। ৩১ আিম তুমরাের কইরাম,
২৭

মানষর তামাম নমুনার গুনা আর
কু ফুিরর মািফ আেছ, অইেল পাক
rহর ?বয়াপাের কু ফুির করেল, ই
কু ফুিরর কু নু মািফ িমলেতা নায়।
৩২ আিম িবন-আদমর িবrেd ?কউ
কু nা মািতেলও ?হ মািফ পাইেবা,
অইেল পাক rহর িবrেd মািতেল
তার কু নু মািফ নাই, ই িজেnিগতও
নাই, আেখেরাও নাই।
ফল 6দিখয়া গাছ িচনা যায়
মেনা রাখবা, গাছ ভালা অইেল
তার ফলও ভালা অয়, আর গাছ বুরা
অইেল তার ফলও বুরা অয়। ফল
িদয়াউ গাছ িচনা যায়। ৩৪ ও হাফর
৩৩

৩২

বাইcাইন, তুমরা িনেজউ ?তা
খারাপ, ?ত তুমরার মুখ থেন ভালা
বুিল ?কমেন বারইেবা? মানষর িদল
?যতািদ ভরা, মুখ থািক ?তা অতাউ
বারয়। ৩৫ ভালা মানষর িদলর
িভতরর ভালাই থেন ভালা বুিল
বারয়, আর বাদ মানষর িদলর বুরাই
থেন বাদ বুিল বারয়। ৩৬ অইেল
আিম তুমরাের কইরাম, ?য মানেষ
আেজ-বােজ ?বর-?বির কের, হাশরর
ময়দােনা তার পরেতক মাতর িহসাব
িদেত অইেবা। ৩৭ তুমার জবােনউ
তুমাের dিষ বানাইেবা, আর অউ
জবােনউ তুমাের িনdMিষও বানাইেবা।

আল-মিথ ১২:৩৮-৪৫
বােদ কয়জন ?মৗলানা
আর ফিরিশেয় ইছাের কইলা,

৩৮

হুজুর, আমরা আপনার এখান
?করামিত ?দখতাম চাই।

৩৯

ইছায় জুয়াপ িদলা,

ই জমানার নাফরমান আর ?বইমান
অকেল খািল ?করামিত ?দখতা চাইন,
অইেল ইউনুছ নবীর ?করামিত ছাড়া dছরা
কু নু ?করামিত তারাের ?দখাইল অইেতা
নায়। ৪০ ইউনুছ নবী ?যলা মাছর ?পেটা িতন
িদন, িতন রাইত আছলা, আিম িবন-আদমও
অউলা িতন িদন, িতন রাইত মািটর তেল
রইমু। ৪১ িকয়ামতর িদন হউ িননভ টাউনর
মুদMা অকল উিঠয়া হাির, ই জমানার মানষর
dষ জাইর করবা। কারন ইউনুছ নবীর
তবিলগ হুিনয়া তারা ?তৗবা করিছলা। অইেল
অখন ?তা ইউনুছ থািকও আেরা মহান
একজন ইেনা আছইন, তা-ও মানেষ ?তৗবা
কেরর না। ৪২ ?রাজ িকয়ামতর িদন দউকনর
?দশর রানী উিঠয়া আইয়া অউ জমানার
মানষর dষ জাইর করবা। কারন বাদশা
সুলাইমানর আখলর কথা হুনার িখয়ােল

৩৩

তাইন dিনয়ার ?হশ মাথা থািক আইছলা।
অইেল অখন ?তা সুলাইমান থািকও আেরা
মহান একজন অেনা আছইন।
৪৩ হুেনা, কু নু ভুেত ?যবলা মানষর লগ
ছািড়য়া যায়িগ, অউ সময় ?হ আরােম
থাকার িখয়ােল হকল হুকনা জাগাত আ‡য়
তুকায়। অইেল আরামর জাগা না পাইয়া
বােদ কয়, ৪৪ ধুর, আমার আগর ঘরউ
ভালা, ?যগুর ?গছ থািক আইিছ, অগুর
?গেছউ িফিরয়া যাইিগ। িফিরয়া আইয়া
?দেখ ই ঘরখান খািল, ছাফ-ছফা আর
হাজাইল-পাড়াইল। ৪৫ ?দিখয়া ?হ িগয়া তার
থেন আেরা খারাপ সাতগু ভুত লেগ লইয়া
আয়, আইয়া অউ ঘেরা রয়। এরদায় অউ
মানষর দশা পয়লা থািক ?হেশ আেরা ?বিশ
খারাপ অয়। ?ত ই জমানার নাফরমান
অকলর দশাও অলাখান অইেবা।

আল-মিথ ১২:৪৬-১৩:৬
হজরত ইছার মায়ার মাnষ 6ক?
ইছায় ?যবলা মানষর লেগ
মািতরা, অউ সময় তান মা আর
ভাইয়াইন বাের আইয়া, তান লেগ
?দখা করার লািগ বার চাওয়াত
আছলা। ৪৭ ?তউ একজন মানেষ
আইয়া তানের কইেলা,
হুজুর, আপনার মা আর ভাইয়াইন আপনার
লেগ মাতার লািগ বাের উবাই রইছইন।

৪৬

৪৯

ইখান হুিনয়া
ইছায় তাের কইলা,

৪৮

বােদ তান সাগিরদ অকলের ?দখাইয়া কইলা,

আমার মা ?ক, আর
আমার ভাইয়াইনউ
বা ?ক?

১৩
'(
এক িগরsর জালা
বাইন করার িকVা

এরাউ আমার মা আর
ভাইয়াইন। ৫০ যারা আমার
?বেহিs বাফ আlা পাকর মিজM
যুগাইয়া চলইন, তারাউ আমার
মা আর ভাই-বইন।

হজরত ইছার বাতাইল সাত িকcা (১৩:১-৫২)
হজরত ইছা অউ িদন ঘর থািক
বারইয়া আওরর পােরা িগয়া বইলা।
২ বইয়া হারেল বউত মানুষ তান
?গেছ আইয়া িভড় লাগাই িদলা, িভড়
?দিখয়া তাইন িগয়া এক নাওেয়া
উিঠয়া বইলা আর হকল মানুষ পােরা
উবাই রইলা। ৩ অউ সময় তাইন
িকcা হুনাই হুনাই নানান নমুনার
তািলম িদলা। তাইন কইলা,
১

মেনা কেরা, এক িগরেs জালা বাইন
করাত ?গল। ৪ িগয়া বাইন করার বালা
িকছু জালা আইলর মােজ পড়েলা,
আর পািখেn আইয়া ইতা খাইিলেলা।

তার িকছু জালা হুকনা-শk মািটর
উপের পড়েলা, ই জালা ফুিটয়া আিল
বারইেলও তেল ?বিশ মািট না থাকায়,
জলিদ বািড়েলা।
৫

৩৪

বােদ সুrজ উিঠয়া হারেল জইর
খাইিলেলা, আর তলর জেড় রস না
পাওয়ায় হুকাইয়া মিরেগল।
৬

আল-মিথ ১৩:৭-১৫
িকছু জালা বন-জংলার মােজ পড়েলা, আর
অউ বন-জংলা বািড়য়া ইতাের জািতয়া
ধরেলা। ৮ অইেল িকছু জালা ভালা জিমেনা
৭

পড়েলা, ই জালায় ভালা ধান অইেলা, ইতার
কু নু ছড়ায় িতশ, কু নু ছড়ায় ষাইট, কু নু ছড়ায়
একেশা গুন ?বিশ ধান ধরেলা।

অউ িকcা হুনািনর বােদ
ইছায় কইলা,

৯

যার কান আেছ, ?হ হুনউক।

১০

বােদ তান সাগিরদ অকেল কইলা,
আপেন খািল িকcা কইয়া মানষের
তািলম িদরা ?কেন?

১১

তাইন কইলা,

?বেহিs বাদশাইর ?গাপন রহসN জানার সুেযাগ তুমরাের
?দওয়া অইেছ, অইেল বািক মানষর ?গেছ ইতা বাতুিন রইেছ।
১২ হুেনা, যার আেছ, তাের আেরা ?দওয়া অইেবা, তার আেরা
বািড়েবা। অইেল যার নাই, তার ?যতা আেছ, অতাও কািড়য়া
?নওয়া অইেবা। ১৩ এরলািগ আিম িকcার মাজিদ এরাের
তািলম িদরাম, এরা ?তা ?দিখয়াও ?দেখ না, হুিনয়াও হুেন না
আর কু nা বুেজও না। ১৪ এরার মাজ িদয়াউ ইশায়া নবীর
বাতাইল অউ আয়াত পুরা অইেছ, তাইন কইছলা,

তুমরা কােন হুনেলও কু nা বুজতায় নায়,
চউেখ ?দখেলও কু nা িচনতায় নায়।
১৫ ইতা মানষর িদল অসাড় অইেগেছ,
তারার কােনা তালা লািগ ?গেছ।
তারা যারিযর চউখ মুিজ বইরইেছ,
যােত চউেখ না ?দেখ,
কােন না হুেন,
আর িদল িদয়া না বুেজ।
িকযানু তারা ?তৗবা কিরয়া
আমার বায় িফিরযাইন,
আর আিম তারাের ভালা কিরলাই।

৩৫

আল-মিথ ১৩:১৬-৩০

অইেল ?নক-কপািল ?তা তুমরা,
তুমরার চউেখ ?দেখ, আর কােন
হুেন। ১৭ আিম তুমরাের হক কথা
কইরাম, তুমরার চউেখ ?যতা
?দখরায় আর কােন ?যতা হুনরায়,
ইতা বউত নবী আর অিলআউিলয়ায় ?দখার আশা করেলও
?দখার কপাল অইেছ না, আর হুনার
আশা করেলও হুনার কপাল অইেছ
না।
১৮ অখন তুমরাের অউ িগরsর
িকcার মািন বুজাই িদরাম, ১৯ হুেনা,
আইলর মােজ পড়া জালা িদয়া
অলাখান মানষর ?বয়াপাের বুজাইল
অইেছ, ?য মানেষ ?বেহিs বাদশাইর
কথা হুিনয়াও বুেজ না, এরলািগ
ইবিলেছ আইয়া অউ জনর িদেলা
আlার ?য কালাম বাইন করা
অইিছল, অতা কািড়য়া ?নয়িগ।
২০ হুকনা-শk মািটর উপের পড়া
জালািদ বুজাইল অইেছ, ?যরা ই
কালাম হুেন আর খুব খুিশ অইয়া
কবুল কের, ২১ অইেল তারার িদেলা
ভালামেn হামায় না, এরলািগ ইতা
থুড়া কয়িদন রয়, বােদ ই কালামর
লািগ কু নু জুলুম-মিছবত আইেলউ
তারা খরলািম যায়। ২২ বন-জংলার
মােজ পড়া জালািদ বুজাইল অইেছ,
?যরা ই কালাম হুেন, অইেল dিনয়ািব
িচnা-ভাবনা আর ধন-ছামানার
মায়ায় ই কালামের জািতয়া ধিরলায়,
এরদায় কালােম কু নু ফায়দা অয় না।
২৩ আর ভালা জিমেনা পড়া জালািদ
বুজাইল অইেছ, ?যরা ই কালাম হুেন,
হুিনয়া বুেজ আর আমল কের। ?কউ
িজেnিগত িতশ গুন, ?কউ ষাইট গুন,
?কউ একেশা গুন ?বিশ ফল ?দয়।
১৬

?বেহিs বাদশাই অলা এক িগরsর
লাখান, ?যইন িনজর জিমেনা ভালা
ধানর জালা বাইন িদলা। ২৫ বােদ
রাইত অইয়া হারেল ?যবলা হকল
মানুষ ঘুমাই ?গছইন, অউ সময় তান
এক dশমেন আইয়া বাইন ?দওয়া
অউ জিমনর মােজ ফুফরা গাছর িবিছ
িছটাইয়া ?গলিগ। ২৬ ?হেশ ধানর গাছ
?যবলা বড় অইয়া ছড়া ছাড়েলা, অউ
সময় এরমােজ ফুফরা গাছও ?দখা
?গল। ২৭ ইতা ?দিখয়া বািড়র চাকর
অকেল তারার মুিনবের কইলা,

এরলািগ ধান দাওয়ার আগ
পযMn ইতা থাকউক। বােদ দাওয়ার
বালা আিম মানষের কইমু, পয়লা
হকল ফুফরা গাছ তুলতা, আর দাr
জালািনর লািগ আিট বািnতা,
৩০

আপেন জিমেনা
খািল ভালা ধান বাইন ২৮ তাইন কইলা,
িদছলা না িন? অখন
ফুফরা গাছ অইেলা
কু নু dশমেন
কু য়াই থািক?
ই কাম করেছ।
বােদ ধান দাইয়া আমার
উগােরা তুলবা।

চাকর অকেল তানের িজকাইেলা,
?ত আমরা িগয়া অউ ফুফরা
গাছ ছাফ কিরলতাম িন?
২৯

মুিনেব কইলা,

না, না, তুমরা ফুফরা গাছ
ছাফ করাত িগয়া, ধানর গাছও
তুিলিলবায়।

ধান আর ফু ফরা গাছর িকVা
বােদ ইছায় তািলম িদবার লািগ
আেরক িকcা হুনাইলা। কইলা,
২৪

৩৬

আল-মিথ ১৩:৩১-৩৬

6ডংগা িবিছ আর খািমরর িকVা
৩১

৩৩

হজরত ইছায় আরক িকcা হুনাইলা। কইলা,

এরবােদ আরক িকcার মােজ কইলা,
?বেহিs বাদশাই অইেলা খািমরর লাখান। একজন
?বিট মানেষ িতন বsা ময়দার মােজ থুড়া খািমর
িমশাইেলা। খািমরর ফােফ হকল ময়দা ফুিলয়া
উঠেলা।

?বেহিs বাদশাই অইেলা এগু ?ডংগা িবিছর লাখান।
একজন মানেষ এগু ?ডংগার িবিছ তার জিমেনা বাইন
িদেলা। ৩২ ই িবিছ ?তা হকল জাতর িবিছ থািক হুr।

অইেল বাইন ?দওয়ার বােদ ই গাছ হkল জাতর
হাগ-তরকাির থািক বড় অয়, আর পািখেn আইয়া
তার ডাল-পালাত বাদা বানায়।
হজরত ইছায় িকcা হুনাই
হুনাই হকল নমুনার তািলম
িদলা। িকcা ছাড়া তাইন কু নু
তািলম িদলা না। ৩৫ ইতা
হkলতা অইেলা, যােত নবীর
মাজিদ ?যতা বাতাইল
অইিছল, অতা অখন পুরা অয়,
৩৪

তািলেম ভরা িকcা হুনাই হুনাই
আিম মািতমু,
dিনয়ার পয়লা থািক যততা
বাতুিন আিছল,
অতা অখন খুলমু।

ধান আর ফু ফরা গাছর
িকVার অথY
বােদ ইছায় মানষের িবদায়
িদয়া ঘেরা হামাইলা।

৩৬

৩৭

আল-মিথ ১৩:৩৬-৪৮
অউ সময় তান সাগিরদ
অকেল আইয়া কইলা,
হুজুর, ফুফরা গাছর িকcার মািন
খান আমরাের বুজাই ?দউkা।

৩৭

তাইন কইলা,
ভালা ধানর জালা ?যইন বাইন করইন, এইন অইলাম
আিম িবন-আদম। ৩৮ জিমন অইেলা অউ জগত, আর
?বেহিs বাদশাইর মানুষ অইলা ভালা িবছ। ইবিলছর খাnান
অইেলা অউ ফুফরা গাছ। ৩৯ ?য dশমেন ফুফরা গাছ বাইন
িদিছল, ?হ অইেলা ইবিলছ। ধান দাওয়ার সময় অইেলা
িকয়ামত, আর দাওরা অকল অইলা আlার িফিরsা।
৪০ ফুফরা গাছ আিট বািnয়া ?যলা দাr জালািন অয়,
িকয়ামতর সময় িঠক অলাউ অইেবা। ৪১ িবন-আদেম তান

িফিরsা অকল পাঠাইবা। ?য মানেষ িনেজ গুনা কের আর
আরক জনের গুনার পেথ টােন, তারা হকলের িফিরsা
অকেল িবন-আদমর বাদশাইর মাজ থািক এখােনা দলা
কিরয়া, ৪২ ?দাজখর আগুিনত ফালাইবা। িহেনা মানেষ
কাnা-কািট করবা আর জালা-যntনায় দাত িকিড়িমিড় িদবা।
৪৩ িহ সময় আlারাইয়া মানেষ তারার ?বেহিs বাফ আlা
পাকর বাদশাইত নুরািন ছুরেত সুrজর লাখান িঝলিমল
করবা। হুনার লাখ কান যার আেছ, ?হ হুনউক।

6বেহিs বাদশাইর আেরা িতন িকVা
হুেনা, ?বেহিs বাদশাই অইেলা,
মািটর তেল লুকাইল কু নু ধনর লাখান।
কু নু মানেষ অউ ধন তুকাইয়া পাইেলা,
পাইয়া িহরবার গািড়য়া থই িদেলা। ই ধন
পাইয়া খুিশ অইয়া ?হ তার হকল ছামানা
?বিচয়া, অউ জিমন খান খিরদ করেলা।
৪৪

িহরবার, ?বেহিs বাদশাই অইেলা
অলা এক সদাগরর লাখান, ই
সদাগের খািট মিন-মুkা তুকািনত
আিছল। ৪৬ ?হ একটা দািম মুkার
খবর পাইয়া, তার হkলতা ?বিচয়া
অউ মুkা খিরদ করেলা।

৪৫

বা ?বেহিs বাদশাই অলা এক জালর
লাখান, ই জালিদ আওেরা টান িদেল এর
িভতের হkল জাতর মাছ হামাইেলা।

৪৭

৩৮

মােছ জাল ভিরেগেল জালুয়া অকেল
ইখানের টািনয়া পােরা তুলেলা। বােদ তারা
ভালা ভালা মাছ
বািছয়া চাংগাত
থইেলা আর বাদ
গুইন ফালাই
িদেলা।
৪৮

আল-মিথ ১৩:৪৯-৫৮
?ত হাশরর ময়দােনা অউ হালত
অইেবা। িফিরsা অকেল আইয়া আlারাইয়া
মানষর দল থািক, নাফরমান অকলের
আলগাইয়া ?দাজখর আগুিনত ফালাইবা।
৫০ িহেনা তারা কাnা-কািট করবা আর জালাযntনায় দাত িকিড়িমিড় িদবা।
৪৯

তারা কইলা,

িজঅয়, বুজিছ।

এরবােদ ইছায় তান
সাগিরদ অকলের িজকাইলা,
৫১

তুমরা ইতা হকলতা বুজেছা িন?
৫২

িনজর গাউত হজরত ইছার অসmান

?তউ ইছায় তারাের কইলা,
?য ?মৗলানা অকেল ?বেহিs বাদশাইর
তািলম পাইছইন, তারা অলা এক িগরsর
লাখান, ?য িগরেs তান সnুক থািক নয়া
আর পুরানা মাল বার করইন।

হজরত ইছায় ?কেন তশিরফ আনছইন
(১৩:৫৩-১৭:২৭)

ই ?বটায় ?কমেন অেতা ইিলম আর
?করামিত পাইেলা? ৫৫ এ িকতা হউ কাঠ
?মsিরর পুয়া নায় িন? তার মার নাম মিরয়ম
নায় িন? ?হ ইয়াকু ব, ইউছুফ, িশমন আর
এহুদার ভাই নায় িন? ৫৬ তার বইনাইন ?তা
আমরার গাউতউ রইরা? ?ত ?হ ইতা ইিলম
কই থািক পাইেলা?

হজরত ইছায় িকcা কইয়া কইয়া তািলম
িদয়া হারেল ইনথেন ?গলািগ। ৫৪ িগয়া তান
িনজর গাউর মিছেদা হামাইয়া ওয়াজনিছয়ত করলা। তান বয়ান হুিনয়া মানেষ
তাইjুব অইয়া কইলা,
৫৩

অউ লাখান
ইছাের লইয়া
মানষর িদেলা
িবিতশনা আইেলা।
অউ সময় ইছায়
িনজর বািড়-ঘর বা
তারাের কইলা, গাউ-?দশ ছাড়া আর হকল
জাগাতউ নবী অকেল
সmান পাইন।
৫৭

৩৯

গাউর মানষর ইমান নাই ?দিখয়া, তাইন
িহকােনা ?বিশ ?করামিত ?দখাইলা না।
৫৮

আল-মিথ ১৪:১-১২

১৪
'(
হজরত এিহয়া (আ:)
নবীর মউত

অউ সময় গািলল
িজলার রাজা ?হেরােদ
ইছার ?বয়াপাের হুনলা,
২ হুিনয়া তান উিজরনািজরের কইলা,
১

এইন ?তা ?তৗবার ?গাছল
করাওরা এিহয়া। এইন মরা
থািক িজnা অইয়া উঠায় অউ
?করামিত ?দখাইরা।

এরলািগ ?হ এিহয়া নবীের মািরিলেতা চাইেলা, অইেল মানষর ডের মারেতা
পারেলা না, মানেষ জানতা এইন একজন নবী।
৫

অউ ?হেরােদ তার ভাই িফিলফর বউ
?হেরািদয়াের হাংগা করিছল। তাইর মন
যুগািনর লািগ ?হ এিহয়া নবীের ?জেলা
বিn কিরয়া থইিছল, ৪ কারন এিহয়ায়
?হেরাদের কইতা,
তাইের হাংগা করা ?তা
তুমার িঠক অইেছ না।
৩

বােদ রাজা ?হেরাদর জনম িদনর অনু‚ােনা ?হেরািদয়ার পুিড়েয় নািচয়া
রাজাের খুিশ করেলা। ৭ এরদায় রাজায় কছম খাইয়া কইেলা,
৬

অউ পুিড়েয় ?যতা চাইেবা, অতা িদমু।
পুিড়েয় তাইর মার লেগ পরািমশ কির
কইেলা,
?তৗবার ?গাছল
করাওরা এিহয়ার কlা কািটয়া
এখান থােলা কির, অখন
আিনয়া
আমাের
?দউkা।
৮

ইখান হুিনয়া রাজার মন খুব ?বজার
অইেগল। অইেল তার লেগ বওয়া ?মহমানমুছািফরর ছামেন িনেজ কছম করেছ,
এরলািগ ?হ অউ কlা কািটবার হুকুম িদল।
১০ তার জlাদ পাঠাইয়া ?জলর িভতের এিহয়া
নবীর কlা কাটাইেলা। ১১ বােদ অউ কlা এক
থােলা কির আিনয়া অউ পুিড়ের ?দওয়া
অইেলা, পুিড়েয় িনয়া তাইর মার ?গেছ িদল।
১২ এরবােদ এিহয়া নবীর উmত অকেল তান
লাশ িনয়া দাফন করলা, আর হজরত ইছার
?গেছ িগয়া অউ খবর জানাইলা।
৯

৪০

আল-মিথ ১৪:১৩-২১
িবয়ািল বালা সাহািব অকল
কাnাত আইয়া কইলা,
১৫

পাচ আজার মানষর গাইিব খািন

হুজুর, ইখান ?তা খুব িনরাই জাগা,
আর ?বইলও যারিগ। ?ত অতা মানষের িবদায়
িদলাউkা, এরা কাnা-কাছার গাউয়াইেnা িগয়া
তারার খািন-খুরািক লউক।
এিহয়ার মউতর খবর হুিনয়া ইছায় এখান নাওত উিঠয়া িনরাই এক জাগাত ?গলািগ।
তাইন ?গছইনিগ হুিনয়া, নানান জাগার মানুষ হুকনা বায় আিট আিট তান খের রওয়ানা
অইলা। ১৪ তাইন নাও থেন লামার বােদ মানষর িভড় ?দিখয়া তান িভতের দয়া
হামাইেগল। এরদায় তারার মােজ যেতা ?বমাির আছলা, তাইন এরাের ভালা করলা।
১৩

১৬

ইছায় কইলা,

১৮

না, তারা যাওয়ার দরকার নাই,
তুমরাউ এরাের খািন ?দও।

১৭

সাহািব অকেল কইলা,

আমরার ?গেছ ?তা খািল পাচ খান rিট আর
dইটা িবরান মাছ ছাড়া আর কু nাউ নাই।
বােদ তাইন মানষের কইলা, ঘাসর উপের বইিযতা।
তাইন হউ পাচখান rিট আর dইটা িবরান মাছ আেতা
লইলা, আর আছমােনিদ চাইয়া শুকিরয়া আদায় করলা।

১৯

বােদ অউ rিট টুকরাইয়া সাহািব অকলর
আেতা িদেল, এরা বািটয়া িদলাইলা।
২০ অতািদ হকল মানেষ ?পট ভির
খাইলা। খাইয়া হারেল বাড়িত ?যতা
রইেলা, অখনাইন দলা করেল বােরা
টুকির ভিরেগল। ২১ অনুমান পাচ আজার
?বটা মানেষ অউ খানা খাইলা, এরার
লেগ ?বিটন আর হুrতাইনও আছলা।

৪১

তাইন কইলা,

অখনাইন আমার ?গেছ আেনা।

আল-মিথ ১৪:২২-৩১
খািনর বােদউ তান
সাহািব অকলের হুকুম িদলা,
তাইন যাইবার আেগ তারা
নাওেয়া উিঠয়া আওরর
হপােরা যাইতািগ। কইয়া
তাইন অনর মানষের িবদায়
িদলাইলা। ২৩ এরা িগয়া
হারেল তাইন ?দায়া করার
লািগ পাড়র উপের উিঠলা।
হাই&া বাদ পযMn হেনা
একলা রইলা।
২২

পািনর উপেরিদ আটা

অউ সময় সাহািব অকলর নাও আওরর
মাজখােনা ?গেছিগ, আর উফতা বাতাসর
?ঢউেয় নাও খুব ইলকািন ধরেলা।
২৪

২৭

অউ তাইন কইলা,

পতাবালা
হজরত ইছা
আওরর পািনর
উপেরিদ আিটয়া
সাহািব অকলর
কাnাত আইরা।

২৮

ডরাইও
না, সাওস কেরা,
ই ?তা আিম।

অউ সময় সাহািব অকেল তানের
?দিখয়া খুব ডরাইলা, তারা ভুত মেনা
কিরয়া ভুত, ভুত কইয়া িচlাইয়া উঠলা।

২৫

২৬

?তউ সাহািব িপতের কইলা,

২৯

হুজুর,
আপেনউ যুিদ
অইন, ?ত আমাের
ইজাজত ?দউkা,
আিমও পািনর
উপেরিদ আিটয়া
আপনার ?গেছ
আই।

?তউ িপতর নাও থািক
লািময়া পািনর উপেরিদ
আটা ধরলা। ৩০ অইেল
বাতাসর জুর ?দিখয়া
তাইন ডরাই ?গলা, আর
বুিড়িযরা ?দিখয়া জুের
জুের ইছাের ডাক িদলা,

৪২

আও।

লেগ লেগ ইছায় আত বাড়াইয়া তানের
ধিরয়া কইলা,
অউিন তুমার
ইমান? মেনা সnয়
আনলায় ?কেন?
৩১

হুজুর, হুজুর,
আমাের বাচাউkা।

ইছায় কইলা,

আল-মিথ ১৪:৩২-১৫:৯
হুজুর, আসেলউ আপেন আlা পাকর
খাছ মায়ার জন, ইবনুlা।

বােদ ইছা আর
িপতর নাওেয়া
উঠেতউ বাতাস থািম
?গল। ৩৩ ?তউ নাওর
হকেল তানের সইজদা
কিরয়া কইলা,
৩২

আওর পািড় িদয়া তারা
িগেনসরত এলাকাত আইয়া
নাও থািক লামলা। ৩৫ লামেতউ
হনর মানেষ তানের ?দিখয়া
চাইেরাবায় খবর পাঠাইলা।
খবর পাইয়া মানেষ হকল
জাতর ?বমািরের লইয়া তান
?গেছ আইেলা, ৩৬ তারা িমনত
কির কইেলা, অউ ?বমাির
অকেল যানু তান গতরর চাdরর
কু না খােনা ছইতা পারইন। আর
যেতা মানেষ ছইলা, তারা
হkলউ ভালা অইেগলা।
৩৪

?জrজােলম টাউন থািক কয়জন
?মৗলানা আর ফিরিশ মজহবর িকছু
মানুষ ইছার ?গেছ আইলা, আইয়া
তানের িজকাইলা,
১

আপনার উmত অকেল
আগর জমানার ?মৗলানা অকলর বাতাইল
রছুমত মানইন না ?কেন? তারা ?তা অজু
না কিরয়াউ খািন খাইলাইন।
২

১৫
'(
মানষর বানাইল রছু মত
৩

ইছায় জুয়াপ িদলা,
অউ ?মৗলানা অকলর রছুমত মানার
লািগ আপনারা ?কেন আlার হুকুমর
বরেখলাফ কররা? ৪ আlায় হুকুম
িদছইন, ‘মা-বাফের ইjত কিরও,
আর ?য মানেষ তার মা-বাফর বদনাম
গায়, তাের িনচয় মািরিলেত অইেবা।’
৫ অইেল আপনারা কইন, কু নু মানেষ
যুিদ তার মা-বাফের কইলায়, ‘আমার

?যতা ছামানা িদয়া আপনাইnর
?খজমত করতাম আিছল, ইতা আিম
আlার নােম িলlা িদলাইিছ,’ ৬ ?ত
তার মা-বাফের আর কু nা করা লােগ
না। অউ লাখান আপনারার বাফদাদার মনগড়া িনয়ম িদয়া আlার
কালাম বািতল কিরিলছইন। ৭ ও ভn
অকল! হজরত ইশায়া নবীেয় তুমরার
?বয়াপাের িঠকউ কইছইন,

ইতা মানেষ মুখ িদয়া খািল
আমাের ইjত কের,
অইেল তারার িদল আমা
থািক বউত dরই।
৯ তারা হুদার খােমাখা আমার
এবাদত কের,
তারার তািলম অকল ?তা
মানষর বানাইল মনগড়া
রছুমত।
৮

৪৩

আল-মিথ ১৫:১০-২১
মাnষ িকলা নাপাক অয়
১০

বােদ ইছায় মানষের ডািকয়া কইলা,

আমার তািলম
খানাইন িখয়াল কির হুনউkা।
১১ বাইের থািক ?যতা িজিনস মানষর
মুখর িভতের হামায়, ইতায় ?তা তাের
নাপাক বানায় না। বরং মানষর মুখ
থািক ?যতা বারয়, অতায়উ তাের
নাপাক বানায়।
১২

১৩-১৪

?তউ তান সাগিরদ অকেল কইলা,

ইতার মাত ফালাও। আমার ?বেহিs বাফ
আlায় ?য গাছ লাগাইছইন না, ই গাছ তান বাগান থািক হুিরয়া
ফালাইল অইেবা। তারার দািয়t আিছল আnা মানষের পথ
?দখাইেতা, অইেল তারা িনেজউ আnা বিনেগেছ। কু নু
আnায় আরক
আnাের পথ
?দখািনত ?গেল,
dইও আnাউ গােতা
পিড় মরেবা।

হুজুর, আপেন বুজছইন িন, ফিরিশ অকেল মেনা কররা,
অউ তািলম িদয়া আপেন তারাের ?বইjত করছইন?

১৫

তাইন কইলা,

?তউ সাহািব িপতের কইলা,
আপেন ?যতা
বাতাইরা, অতা
আমরাের বুজাই
?দউkা।

১৬

ইছায় কইলা,
তুমরা অখনও ?ববুজ রইেছা িন?
তুমরা বুেজা না িন, বাইের থািক
?যতা িজিনস মানষর মুেখা হামায়, ইতা
?তা খািল ?পেটা হামায়, আর ?পট থািক
িহরবার বারই যায়। ১৮ অইেল মানষর মুখ
থািক ?যতা বারয়, ইতা িদেলা থািক আয়,
আর অতায়উ মানষের নাপাক বানায়।
১৭

িবধমYী 6বিটর ইমানর বল
মানষর িদল
থািকউ ?তা হকল
নমুনার কু -িচnা বারয়,
?যমন খুন, িজনা, চুির, িমছা
সািk, আর ইংসা-িনnা
বারয়। ২০ অতায়উ মানষের
নাপাক বানায়, অইেল অজু
ছাড়া খািন খাইেল ?কউ
নাপাক অয় না।
১৯

৪৪

বােদ হজরত ইছা িনজর ?দশ ছািড়য়া
?সার আর িসদন ?দেশা ?গলািগ ।

২১

আল-মিথ ১৫:২২-৩০
অইেল ইছায় কু nা মািতলা না। ?তউ তান
সাহািব অকেল তানের িমনত কির কইলা,
২৩

হেনা িগয়া হারেল ?কনানী
জািতর এক িবধমMী ?বিট তান
?গেছ আইয়া জুের জুের
কইেলা,
ও হুজুর, দাউদর
আওলাদ, আমাের রহম
করইন। আমার পুিড়গুের
িজেন ধরায় তাই বড় কw
কেরর।
২২

২৪

ইছায় কইলা,

আমাের ?তা
পাঠাইল অইেছ, খািল
বিন ইসরাইলর
আরাইল ?মড়া
অকলর লািগ।

হুজুর, অউ
?বিটগুের িবদায়
িদলাউkা, তাই
আমরার খের
অইয়া িচlার।

অইেল অউ
?বিট তান
কাnাত আইয়া
কদমবুিছ
কিরয়া কইেলা,

২৫

হুজুর,
আমাের অউ
আছান খান
করউkা।

২৬

িনজর হুrতার
িরেজক কু tার ছামেন
?দওয়া িঠক নায়।
২৮

২৭

তাইন কইলা,

?তউ তাইন ?বিটের কইলা,
আসেল ?গা মাই,
তুমার ইমান বড় মজবুত।
আইcা, তুিম ?যলা চাইরায়,
অলাউ অউক।

?বিটেয় কইেলা,

িজঅয় হুজুর, আপনার কথাউ
িঠক, অইেল মুিনবর খািন থািক
?যতা গুড়া-গাড়া গালাবায় পেড়,
ইতা ?তা কু কের খায়।

অখান কওয়ার লেগ
লেগউ পুিড় ভালা
অইেগল।

চাইর আজার মানষর গাইিব খািন
বােদ ইছা হনথেন গািলল আওরর
পােরিদ আিটয়া ?গলা, িগয়া এক পাড়র
উপের উিঠয়া বইলা। ৩০ বইয়া হারেল
মানেষ লুলা-?লংড়া, আতুর, আnা,
?বাবা, অলাখান আেরা বউত জাতর
?বমািরের দেল-দেল তান ?গেছ লইয়া
আইেলা। আিনয়া তান পাওর কাnাত
থইেলা, তাইন এরা হকলের ভালা
করলা।
২৯

৪৫

আল-মিথ ১৫:৩১-৩৮
মানেষ ?যবলা
?দখলা, লুলা-?লংড়া
ভালা অইিযরা, ?বাবা
অকেল মািতরা,
আতুর মানেষ আিটরা,
আnায় চউেখ ?দখরা,
?দিখয়া তারা হকল
তাইjুব অইেগলা,
আর বিন ইসরাইলর
আlা মাবুদর শুকিরয়া
আদায় করলা।
৩১

সাহািব অকেল
কইলা,
হুজুর, ই িনরাই
মrভুিমর মােজ
অেতা মানষের
খাওয়ািনর লািগ
rিট আমরা
কু য়াই পাইমু?
৩৩

এরবােদ ইছায় তান
সাহািব অকলের
কাnাত আিনয়া কইলা,
৩২

ইতা মানষর লািগ আমার বড় দরদ
লােগর, আইজ িতন িদন ধির তারা আমার
খের খের ঘুিররা, অইেল তারার লেগ
খািনর কু nা নাই। ?ত অউ হালেত এরাের
িবদায় িদতাম চাই না, আরনায় ইতা
পেথাউ ?বউশ অইিযবা।
৩৪

তাইন কইলা,
তুমরার ?গেছ কয়খান আেছ?
এরা কইলা,
সাতখান rিট আর িবরান
করা কয়টা হুr মাছ আেছ।
?তউ ইছায় মানষের
মািটত বওয়ার লািগ কইলা।
৩৫

কইয়া তাইন অউ
সােতাখান rিট আর িবরান
মাছ আেতা লইয়া, আlার
শুকিরয়া আদায় কিরয়া
অখনাইন টুকরাইলা, বােদ
সাহািব অকলেরিদ বাটাইলা।
৩৭ হkল মানেষ ?পট ভির
খাইলা। খাইয়া ?যতা
রইিছল, সাহািব অকেল অতা
দলা করার বােদ সাত টুকির
ভিরেগল।

অনুমান চাইর আজার ?বটা মানেষ
অউ খানা খাইলা, এরার লেগ ?বিটন
আর হুrতাইনও আছলা।

৩৬

৩৮

৪৬

আল-মিথ ১৫:৩৯-১৬:১২

বােদ তাইন এরাের িবদায় িদয়া নাওেয়া
উিঠয়া মগদন এলাকাত ?গলািগ।
৩৯

১৬
'(

বােদ ইছাের পিরkা করার লািগ ফিরিশ আর
িসেdিকয়া মজহবর িকছু মানুষ আইলা, আইয়া
আছমািন কু নু িনশানা ?দখতা চাইলা।
১

মানেষ খািল 6করামিত
6দখতা চাইন

২

ইছায় কইলা,

িবয়ািল বালা
আছমানর লাল রং
?দিখয়া আপনারা
কইন, কাইলকু র িদন
?তা ভালা অইেবা।

অখান কইয়া তাইন
এরাের থইয়া হির
?গলা।৫ বােদ আওর
পািড় িদয়া যাওয়ার
কােলা সাহািব অকেল
লেগ কির rিট িনতা
ফাউিরিললা। ৬ ইছায়
তারাের কইলা,

আর িবয়ািন বালা আছমােনা
কালিন ?দিখয়া কইন, আইজ ?মঘতুফান অইেবা। ?ত আছমানর হালত
আপনারা িঠকউ বুজইন, অইেল
জমানার হালত আপনারা বুজইন না।
৪ অউ জমানার ?বইমান আর
নাফরমান অকেল খািল ?করামিত
?দখতা চাইন, অইেল ইউনুছ নবীর
িনশানা ছাড়া dছরা কু নু িনশানা
তারাের ?দখাইল অইেতা নায়।
৩

ইখান হুিনয়া সাহািব অকেল
কানা-কািন কির কইলা,
৭

আমরা rিট আনিছ না কির
মেনালয় তাইন অখান কইরা।

তুমরা সাবধান
অও, ফিরিশ আর
িসেdিকয়া দলর
খািমর থািক
হুিশয়ার রইও।

ইছায় তারার ভাব
বুিজিললা, বুিজয়া কইলা,
৮

আর হউ ?য সাত খান rিটিদ চাইর আজার
মানেষ খাইছলা, খাইয়া হারেল কত টুকির দলা
করছলায়? ১১ ?ত অখন তুমরা বুেজা না ?কেন, আিম
অউ rিটর ?বয়াপাের কইয়ার না? হুেনা, ফিরিশ আর
িসেdিকয়া অকলর খািমর থািক হুিশয়ার অও।
১০

হায়ের কমজুর ইমানদার অকল,
তুমরার ?গেছ rিট নাই, ইখান কইরায়
?কেন? ৯ তুমরা অখনও কু nা বুেজা না িন,
কু nা মেনা অর না িন? আিম ?যবলা
পাচখান rিটিদ পাচ আজার মানষের
খাওয়াইছলাম, খািনর বােদ তুমরা কত
টুকির গুড়া-গাড়া দলা করছলায়?

?তউ সাহািব অকেল বুজলা, তাইন আসেল
খাইবার খািমর থািক হুিশয়ারর কথা কইরা না,
বরং ফিরিশ আর িসেdিকয়া অকলর তািলম
থািক হুিশয়ার অইেত কইছইন।
১২

৪৭

আল-মিথ ১৬:১৩-২১
হজরত ইছা আসেল ?ক?
বােদ তান সাহািব অকলের লইয়া
„কছিরয়া-িফিলিপ টাউনর কাnা-কাছাত
?গলা। পেথা সাহািব অকলের িজকাইলা,
১৩

১৬
১৫

১৪

কওছাইন, মানেষ িকতা মেনা
করইন, আিম িবন-আদম ?ক?

অউ তাইন কইলা,

অইেল তুমরা
িকতা মেনা কেরা,
আিম ?ক?

এরা জুয়াপ িদলা,

কু নু কু নু মানেষ কইন, আপেন এিহয়া
নবী। কু নু জেন কইন ইিলয়াছ নবী। ?কউ ?কউ
কয় ইয়ারিময়া নবী, বা অইনN কু নু নবী।

সাহািব িশমন-িপতের জুয়াপ িদলা,

১৭

আপেন ?তা আlার ওয়াদা করা হউ আল-মসী
ইবনুlা, িজnা আlার খাছ মায়ার জন।

ইছায় কইলা,

ও িশমন িবন
ইউনুছ, তুিম বড়
?নক-কপািল,

কারন, dিনয়ার কু নু মানেষ তুমাের ইতা জানাইেছ না, অইেল
আমার ?বেহিs বাফ আlায়উ জানাই িদছইন। ১৮ ?ত আিম তুমাের
কইরাম, তুিম ?তা পাথর, এরলািগ তুমার নাম িদছলাম িপতর, আর অউ
পাথরর উপেরউ আমার তিরকার তামাম জমাত গিড়য়া তুলমু। ?দাজিখ
কু নু শিkেয়উ এর লেগ পারেতা নায়। ১৯ তুমার আেতা আিম ?বেহিs
বাদশাইর চািব িদমু, অউ dিনয়াত তুিম ?যতাের নাজাইজ কইবায়, ইতা
আlার দরবােরা নাজাইজ অইিযেবা, আর তুিম ?যতাের জাইজ
কইবায়, আlার দরবােরাও ইতা জাইজ অইিযেবা।
২০

বােদ ইছায় তারাের দড়াইয়া কইলা,

আিমউ ?যন হউ আল-মসী, ইতা ?কউরের হুনাইও না।
পয়লা বার িনজর মউতর আগাম খবর
অউ সময় থািক ইছায় তান সাহািব
অকলের জানািন ধরলা, তাইন
?জrজােলেমা যাইেত অইেবা। হনর
মুরিb অকেল, বড় ইমাম অকেল আর
?মৗলানা অকেল তানের বউত dখমিছবেতা ফালাইবা। বােদ তানের
কাতল করা অইেবা, অইেল মউতর িতন
িদনর িদন িহরবার িজnা অইয়া উঠবা।

২১

৪৮

আল-মিথ ১৬:২২-১৭:১
ইখান হুিনয়া সাহািব িপতের
তানের থুড়া হরাইয়া িনয়া কইলা,
২২

ইছায় িপতরর
বায় িফিরয়া কইলা,
২৩

হুজুর, অসmব,
আপনার উপের কু নুমেnউ
ইতা অইেত পাের না।

২৪

ধুর ইবিলছ, আমার
?গছ থািক বাগ। তুই আমার
পথর জই&াল। তুই আlাই
মুনশাের বাদ িদয়া, মানষর
লাখান িচnা করের।

বােদ তাইন এরাের কইলা,

?কউ যুিদ আমার তিরকাত আইেতা চায়, ?ত
?হ তার িনজর খুিশেয় চলা বাদ ?দউক, তার আপন
dখ-কwর সিলব বইয়া লইয়া আমার খের আউক।
২৫ ?য মানেষ তার িনজর জান বাচাইেতা চায়, ?হ
তার আসল িজেnিগ খুয়াইেবা। অইেল ?য জেন
আমার লািগ তার জান কু রবািন ?দয়, ?হ আসল
িজেnিগ পাইেবা। ২৬ কু নু মানেষ আsা dিনয়া
পাইয়াও যুিদ তার আসল িজেnিগ খুয়াইলায়, ?ত
তার কু নু ফায়দা অইেলা িন? ?হেশ আসল িজেnিগ
পাওয়ার লািগ ?হ কু ন ধন িবলাইেবা?
আিম িবন-আদেম ?যবলা
আমার িফিরsা অকলের লেগ লইয়া
আমার গাইিব বাফর কু দরিত মিহমায়
জগেতা িহরবার আইমু, অউ সময়
পরেতক মানষের তার আমল মািফক
ফল িদমু। ২৮ হুেনা, আিম তুমরাের হাছা
কথা কইরাম, অেনা ইলাখান কয়জন
আিজর আছইন, আিম িবন-আদম বাদশা
হালেত না আওয়া পযMn, কু নুমেnউ
এরার মউত অইেতা নায়।
২৭

১৭
'(

এর ছয়িদন বােদ হজরত ইছায় খািল িপতর, ইয়াকু ব আর
ইয়াকু বর ভাই হাnানের লইয়া উচা এক পাড়র উপের উঠলা।
১

হজরত ইছা rhlার
nরািন ছু রত

৪৯

আল-মিথ ১৭:২-১০
উিঠয়া হারেল এরার চউখর ছামেন
তান িনজর ছুরত বদিল ?গল। তান মুখ
অইেগল সুরজর লাখান জলমল, আর
িফnর ?লবাছ অইেলা ধলা চকচকা।

সাহািব অকেল ?দখলা,
হজরত মুছা আর ইিলয়াছ
নবীেয় আইয়া তান লেগ
বাতিচত কররা।

২

৩

হুজুর, আমরা ?তা অেনা আিছ,
অউ সময়
িপতের কইলা, খুব ভালা অইেছ। আপেন চাইেল আিম
িতন খান ?ডরা বানাইলাই, এখান
আপনার, এখান মুছা নবীর আর এখান
ইিলয়াছ নবীর লািগ।

৪

ইখান হুিনয়া
সাহািব অকল খুব
ডরাইলা, ডরাইয়া
মািটত পিড় ?গলা।
৭ অউ সময় ইছা
আইয়া তারাের
ছইয়া কইলা,
৬

তাইন ইছার লেগ
মািতরা, আখতাউ
ধলা ধবধবা ?মঘর
এক টুকরায় আইয়া
এরাের গুিরিলেলা,
আর অউ টুকরা
থািক গাইিব
আওয়াজ আইেলা,
৫

এইনউ আমার খাছ মায়ার
জন ইবনুlা, এন উপের
আিম খুব খুিশ, তুমরা এন
নিছয়ত হুেনা।

?তউ তারা চউখ তুিল
চাইলা, চাইয়া খািল ইছা ছাড়া
আর ?কউরের ?দখলা না।
৮

উেঠা, ডরাইও না।

১০

পাড় থািক লািময়া আওয়ার
বালা ইছায় এরাের হুকুম িদলা,

৯

আইজ ?যতা ?দখলায়, আিম িবন-আদম
মরা থািক িজnা অইয়া উঠার আগ পযMn
ইতা আর ?কউরের হুনাইও না।

৫০

সাহািব অকেল ইছাের িজকাইলা,

হুজুর, ?মৗলানা অকেল ?কেন
কইন, আল-মসী আইবার আেগ, পয়লা
ইিলয়াছ নবীর আওয়া জrর?

আল-মিথ ১৭:১১-২০
১১

তাইন কইলা,
ইখান হাছা কথা, পয়লা হজরত ইিলয়ােছ আইয়া
হkলতা আগর হালেতা িফরাইয়া আনবা। ১২ অইেল
আিম তুমরাের কইরাম, ইিলয়াছ নবী িঠকউ
আইছলা। ই dিনয়ার মানেষ তানের না িচনায়, তান
লেগ ?যতা মেনালয় অতা করেছ। আর আিম িবনআদেমও অউ লাখান dখ-মিছবত ?পায়ািন লাগব।
?তউ সাহািব অকেল বুিজিললা, তাইন
অখন এিহয়া নবীর কথা কইরা।
১৩

িজনর আছর আলা িমরিক 6বমািরর িশফা
হুজুর, আমার
পুয়াগুের বাচাউkা, ?হ
িমরিক ?বমাের খুব কw
কেরর। অউ ?বমার উঠেল
?হ হােমশা আগুিনত আর
পািনত পিড় যায়। ১৬ আিম
তাের লইয়া আপনার সাহািব
অকলর ?গেছ আইছলাম,
অইেল তারা ভালা করতা
পারছইন না।
১৫

বােদ তারা
পাড় থািক
লািময়া আইলা।
অেনা মানষর
িভড় আিছল,
অউ িভড়র মােজ
এক ?বটা আইয়া
ইছার ছামেন
আটু গালািদ
বইয়া কইেলা,

১৪

১৭

ইছায় কইলা,
হায়ের ?বইমান
আর নাফরমানর
জাত, আিম আর
কতিদন তুমরার লেগ
রইমু, তুমরার জালা
কতিদন সইযN করমু?
?দিখ, তুমার পুয়াের
অেনা আেনা।

ইছায় পুয়ার লগর হউ িজnাতের
ধামিক িদলা, ধামিক খাইয়া িজেন
পুয়াের ছািড়য়া ?গলিগ,
১৮

২০

বােদ সাহািব অকেল
িনরালায় ইছাের িজকাইলা,

১৯

লেগ লেগ ?হ ভালা অইেগল।

তাইন কইলা,

তুমরার ইমানর
কমজুিরর লািগউ
পারেছা না। আিম হাছাউ
কইরাম, তুমরার িদেলা
যুিদ এগু ?ডংগা িবিছ
পিরমান ইমান থােক,
আর তুমরা অউ পাড়ের
কও, ‘অন থািক ডুিলয়া
হেনা যাওিগ,’ ?ত অউ
পাড়ও ডুিলিযেবা।

হুজুর, আমরা ?কেন
অউ িজnাত ছাড়াইতাম
পারলাম না?

৫১

আল-মিথ ১৭:২০-২৭

তুমরার অসাইধN কু nাউ রইেতা নায়।
২১ হুেনা, ?দায়া আর ?রাজা রাখা ছাড়া ইজাত িজন ছাড়াইল যায় না।

dছরা বার িনজর মউতর আগাম খবর
বােদ গািলল িজলাত আইয়া
ইছায় তান সাহািব অকলের কইলা,
২২

আিম িবন-আদমের মানষর
আেতা ধরাই ?দওয়া অইেবা।
২৩ তারা আমাের জােন মািরিলবা,
মরার িতন িদনর িদন আিম
িহরবার িজnা অইয়া উঠমু।
ইখান হুিনয়া সাহািব অকল খুব ?বজার অইেগলা।
মাছর মুেখা rপার 6টকা
এরবােদ ইছায়
সাহািব অকলের লইয়া
কফরনাহুম টাউেনা
?গলা, অউ সময়
বায়তুল-মুকাdছর
খাজনা তুলরা অকেল
সাহািব িপতরের কইলা,
২৪

অখান কইয়া িপতর ঘেরা হামাইয়া
কু nা মাতার আেগউ ইছায় কইলা,

আপনারার উsােদ
বায়তুল-মুকাdছ কাবা শিরফর
চাnা ?দইন না িন?

২৬

২৫

িপতের জুয়াপ িদলা,

িপতের কইলা,
বারা মানষর ?গছ থািক।

িপতর, তুিম িকতা
মেনা কেরা? dিনয়ার বাদশা
অকেল কার ?গছ থািক
খাজনা-চাnা আদায় করইন?
িনজর মানষর ?গছ থািক, না
বারা মানষর ?গছ থািক?

িজঅয়, ?দইন ?তা।

?তউ ইছায় কইলা,
?ত ?তা িনজর মানুষ ইতা থািক
বািচ ?গেলা, আর আমরাও আlার
আপন মানুষ অওয়ায় আlার ঘরর
খাজনা থািক বািচ ?গিছ।

১৮
'(

অইেল আমরা এরাের
?বজার করতাম নায়,
এরলািগ তুিম আওেরা যাও,
িগয়া মাছ মারার লািগ বির
ফালাও, বিরত পয়লা ?য মাছ
লাগেবা, অগুর মুখর িভতের
একটা rপার ?টকা পাইবায়।
অউ ?টকা িনয়া তুমার আর
আমার চাnা িদলাও।
২৭

উmতর লািগ হজরত ইছার
জrির তািলম (১৮:১-৩৫)

৫২

আল-মিথ ১৮:১-১৪
6বেহিs বাদশাইত বড় 6ক?
অউ সময় সাহািব অকেল হজরত
ইছার কাnাত আইয়া িজকাইলা,
১

হুজুর, ?বেহিs বাদশাইর
মােজ হkল থািক বড় ?ক?

?তউ ইছায় এক হুrতাের ডািকয়া
আিনয়া তারার মােজ উবা করাই কইলা,

২

আিম তুমরাের হাছাউ
কইরাম, তুমরা যুিদ মন িফরাইয়া অউ
হুrতার লাখান না অও, ?ত কু নুমেnউ
?বেহিs বাদশাইত হামাইতায় পারতায় নায়।
৪ ?য জেন িনজের অউ হুrতার লাখান হুr
মেনা কের, ?বেহিs বাদশাইত ?হ-উ হকল
থািক দািম।৫ আর ?য জেন আমার লািগ
অউ হুrতার লাখান কু নু ছাবালের কবুল
কের, ?হ আমােরউ কবুল কের।
৩

gনার কাম থািক hিশয়ার রওয়া
হুেনা, আমার
তিরকার অউ হুr-মুr
একজনের ?যিগেয় গুনার পেথ টািনয়া
?নয়, অগুর লািগ আেরা ভালা অইেলা
অেন, অগুর গলাত পাথর বািnয়া দিরয়াত
ফালাই ?দওয়া। ৭ হায়ের dিনয়া, গুনার পেথ
?নওয়ার লািগ তুমার মােজ কেতা উছকািন
আেছ! উছকািন ?তা আইেবাউ আইেবা।
অইেল লাnত হউ জনর উপের, ?যিগেয় গুনা
করািনর লািগ উছকািন ?দয়। ৮ তুমার আত
বা পাও যুিদ তুমাের গুনার পেথ টােন, ?ত ই
আত-পাও কািটয়া ফালাই ?দও। dইও আতপাও লইয়া ?দাজেখা জলা থািক, আতুর
অইয়াও ?বেহেsা যাওয়া তুমার লািগ ভালা।
৯ তুমার চউেখ যুিদ তুমাের গুনার পেথ
টােন, ?ত ই চউখ তুিলয়া ফালাই ?দও।
dইও চউখ লইয়া ?দাজেখা জলা থািক,
কানা অইয়াও আেখর পাওয়া
তুমার লািগ ভালা।
৬

হুেনা, আিম কইরাম, তুমরা অউ হুrতার লাখান
কু নু ছাবালেরও এলািম কিরও না। তারার িফিরsা অকেল
?বেহsর মােজ হর-হােমশা আমার ?বেহিs বাফ আlা পাকর মুখ
?দখরা। ১১ জােনা িন, ?যরা ?ব-পেথ ?গেছিগ, এরাের বাচািনর লািগউ
আিম িবন-আদম ই dিনয়াত আইিছ।
১২ মেনা কেরা, কু নু মানষর একেশাগু ?মড়া আেছ, এর মাজর এগু
?মড়া আরাই ?গেল ?হ বািক িনরানbইটা বেnা থইয়া, হউ আরাইল
অগু তুকািনত যায় না িন? ১৩ আিম তুমরাের হাছাউ কইরাম, ?হ যুিদ
ইকটা তুকাইয়া পায়, ?ত ?য িনরানbইগু আরিছল না, অগুইন থইয়া
?যগু আির ?গিছল, অগুর লািগউ ?হ খুব খুিশ-বািস কের। ১৪ িঠক
অউ লাখান, তুমরার ?বেহিs বাফ আlায়ও চাইন না, অউ
হুrতাইnর মাজর এগু হুrতাও িবনাশ অউক।
১০

৫৩

আল-মিথ ১৮:১৫-২৫
অপরািধের বজ
ু াও
তুমার কু নু ভাইেয় যুিদ তুমার ?গেছ dষ
কিরলায়, ?ত ?হ ?যবলা িনরালায় থােক, অউ সময়
তুিম একলা িগয়া তাের বুজাইও। তুমার বুজ যুিদ
মািনলায়, ?ত অউ ভাইর লেগ তুমার ভাইয়ািল
বাচাইিললায়। ১৬ অইেল ?হ যুিদ তুমার বুজ না মােন,
?ত আেরা dই-একজন মাজর মানুষ লইয়া যাইও।
িগয়া তারার ছামেন তাের বুজাইও। ?তউ মুছার
শিরয়তর অউ হুকুম পুরা অইেবা, ‘dই-িতনজন সািkর
কথায় ?য কু নু ?বয়াপার পরমান অয়।’ ১৭ এরার বুজও
যুিদ ?হ না মােন, ?ত তার ?বয়াপাের জমােতা নািলশ
?দও। জমাতর কথা যুিদ মািনলায় ?ত ভালা, আর না
মানেল তাের িবধমMী বা ঘুষখুর তিশলদার মেনা কিরয়া,
তাের তার পেথ ছািড় ?দও। ১৮ ?ত আিম তুমরাের হাছা
কথা কইরাম, অউ dিনয়াইত তুমরা ?যতাের নাজাইজ
কইবায়, ইতা আlার দরবােরা নাজাইজ অইিযেবা,
আর তুমরা ?যতাের জাইজ কইবায়, আlার দরবােরাও
ইতা জাইজ অইেবা।
১৯ হুেনা, আিম তুমরাের আেরা কইরাম, তুমরার
মাজর dইজন যুিদ একমত অইয়া কু নু ?বয়াপাের
?দায়া কের, ?ত আমার ?বেহিs বাফ আlায় অউ
?দায়া কবুল করবা।
১৫

আমার নােম ?য জাগাত
dই বা িতন জন জমা অয়, হউ
জাগাত আিমও আিজর থািক।
২০

মাফ করার 6বয়াপাের তািলম
অউ সময় িপতের
আইয়া ইছাের কইলা,

২১

হুজুর,
আমার ভাইেয় যুিদ
আমার ?গেছ বার
বার dষ কের, ?ত
আিম কতবার তাের
মাফ করতাম? সাত
বার িন?
হুেনা, ?বেহিs বাদশাই অলা এক
বাদশার লাখান, ?যইন তান উিজরনািজরর ?গেছ িহসাব-িনকাশ চাইলা।
২৩

বাদশায় িহসাব লওয়াত বইেল
এরার মাজর অলা এক জনের তান
ছামেন আনা অইেলা, বাদশায় এর
?গেছ লাখ লাখ ?টকা পাওনা আছলা।
২৫ অউ পাওনা িফরত িদবার ?খমতা
২৪

৫৪

২২

ইছায় কইলা,
খািল সাত
বার নায়, আিম
কইরাম, তাের
সtইর গুন
সাত বার মাফ
কিরও।

এর নাই। এরদায় বাদশায় হুকুম িদলা,
?হ সুdা তার বউ, পুয়া-পুিড়ন গুলাম
িহসােব িবিক খাইয়া, হকল সয়সmিt ?বিচয়া তান পাওনা আদায়
করার লািগ।

আল-মিথ ১৮:২৬-১৯:২

অউ হুকুম হুিনয়া ?হ বাদশার
পাওত ধিরয়া কািnয়া কইেলা,

হউ জেন তার পাওেয়া পিড় িমনত
কির কইেলা,

হুজুর, আমাের থুড়া সুেযাগ
?দউkা, আিম আপনার হকল
পাওনা িদলাইমু।

আমাের থুড়া সুেযাগ
?দও, আিম তুমার হকল
পাওনা িদলাইমু।

২৬

অউ তাইন দয়া কিরয়া তাের ছািড়
িদলা, আর হকল ?দনা মাফ কির
িদলাইলা।
২৮ বােদ ?হ বাের িগয়া তার লগর
আরক চাকিরয়ানের পাইেলা। অউ
জনর ?গেছ ?হ একেশা ?টকা পাওনা
আিছল। পাইয়া তাের গলাত িটপা মাির
ধিরয়া কইেলা,
২৭

২৯

অইেল ?হ এর কথা মানেলা না।
তার ?টকা না ?দওয়া পযMn তাের
?জেলা হারাই থইেলা।
৩১ ইতা ?দিখয়া তার লগর উিজরনািজর অকল খুব ?বজার অইলা। তারা
িগয়া ইতা বাদশাের জানাইলা।
৩০

অই, তুই আমার
পাওনা ?টকা ?দ।

বাদশায় হউ চাকিরয়ানের আনাইয়া
কইলা,
৩২

১৯
'(
সমাজর মানষর লািগ
হজরত ইছার তািলম
(১৯:১-২২:৪৬)

হায়ের নাফরমান,
তুিম আমাের িমনত করায় আিম
তুমার হকল ?দনা মাফ কির
িদলাইছলাম। ৩৩ ?ত আিম ?যলা
তুমাের দয়া করছলাম, তুিমও অউলা
তুমার লগর চাকিরয়ানের দয়া
করা উিচত আিছল না িন?

তালাকর মুছলা
অউ তািলমর বােদ
হজরত ইছা গািলল িজলা
থািক জদMান গাংগর হপােরা
এহুিদয়া িজলার পুব
এলাকাত আইলা। ২ অউ
সময় বউত মানুষ তান খের
খের আইলা, তাইন এরা
হকলর ?বমার ভালা করলা।
১

৫৫

বােদ বাদশায় গুছা কিরয়া তাের
?জেলা হারাইলা, তান পাওনা আদায়
অওয়ার আগ পযMn ?জলর জlাদ
িসপাইেয় তাের কড়াকিড় সাজা িদলা।
৩৫ িঠক অউ লাখান, তুমরাও যুিদ
তুমরার ভাইের িদল থািক মাফ কির
না ?দও, ?ত আমার ?বেহিs বাফ
আlায়ও তুমরাের অউলা সাজা
িদবা।
৩৪

আল-মিথ ১৯:৩-১২
আর ফিরিশ মজহবর কয়জন মানুষ আইয়া ইছাের
পিরkা করার লািগ িজকাইলা,
৩

কউkাছাইন, মুছা নবীর শিরয়ত মািফক কু নু মানেষ
?যকু নু কারেন তার বউের তালাক ?দওয়া জাইজ িন?
৪

ইছায় কইলা, আপনারা আlার কালােমা পাইছইন না িন, আlায় পয়লা আদম আর
হাওয়াের ?বটা আর ?বিট বানাই পয়দা করছইন, তাইন কইছইন, ৫ ‘এরলািগউ
?বটাইেn তারার মা-বাফের ছািড়য়া বউর লেগ থাকবা, তারা dইওজন এক
শিরল অইবা।’ ৬ এরদায় তারা dই রইতা নায়, এক কায়া অইবা। ?ত আlায়
?যরাের জুড়া বািnয়া িদছইন, মানেষ ইতাের আলগ না করউক।

?তউ ফিরিশ অকেল
তানের কইলা,
৭

?ত মুছা নবীেয় ?কেন
বাতাইছইন, তালাক নামা
?লিখয়া বউের তালাক
?দওয়া জাইজ?
৮

তাইন কইলা,

তুমরার িদল পাষান গিতেকউ মুছায় ই অনুমিত িদছইন। অইেল
পয়লা থািক ইলা িনয়ম আিছল না। ৯ আিম তুমরাের কইরাম, ?য
মানেষ িজনার dষ ছাড়া অইনN ?যকু নু কারেন তার বউের তালাক
িদয়া আরক ?বিটের হাংগা কের, ?হ িনেজউ িজনা কের।
১০

?তউ সাহািব অকেল তানের কইলা,

১১

জামাই-বউর
মােজও যুিদ অলা
ঘটনা ঘেট, ?ত
?তা িবয়া না
করাউ ভালা।

ইছায় তারাের কইলা,

হকল মানুষ ?তা ইলা রইেতা পাের না, খািল
আlায় ?যরাের ই ?খমতা িদছইন, তারাউ পাের।
১২ কু নু কু নু মানুষ না-মদM হালেতউ dিনয়াত জনম
লয়, এরলািগ তারা িবয়া কের না। আর কু নু কু নু
জনের মানেষউ না-মদM বানাইলায়, এরদায় তারাও
িবয়া কের না। িহরবার ?কউ ?কউ আেছ িবয়া-শািদ
না কিরয়া, খািল ?বেহিs বাদশাইর ?খজমেতা
িজেnিগ কাটািনর িনয়ত কিরলায়। ?ত ইখান ?যরা
আমল করেতা পাের, তারা আমল করউক।

৫৬
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হুr হুrতাইnর ?বয়াপাের তািলম
১৪

বােদ মানেষ হুr-হুr হুrতাইনের লইয়া ইছার ?গেছ
আইলা, তারা চাইলা তাইন যানু হুrতাইnর মাথাগু আতাই িদয়া
?দায়া করইন। অইেল সাহািব অকেল এরাের বকা-জকা করলা।
১৩

ইতা ?দিখয়া তাইন কইলা,
হুrতাইনের আটকাইও না, তারাের
আমার ?গেছ আইেত ?দও। আlার বাদশাই
?তা এরার লাখান মানষর লািগউ।

হুrতাইnর মাথা আতাইয়া
?দায়া কিরয়া হারেল, তাইন
িহন থািক ?গলািগ।
১৫

গিরব আর ধিনর 6বেহs
১৭

বােদ এক জুয়ান ?বটায়
আইয়া তানের িজকাইেলা,
১৬

হক কামর ?বয়াপাের
আমাের ?কেন
িজকাইরায়? হক ?তা
খািল একজনউ আছইন,
তুিম আেখরাত পাইেত
চাইেল, তান হকল হুকুমআহকাম আমল কেরা।

হুজুর, আেখরাত
পাওয়ার লািগ আিম
কু ন হক কাম
করতাম?

১৮

ইছায় কইলা,

হউ জুয়ােন কইেলা,
হুজুর, কু ন কু ন
হুকুম মানতাম?

তাইন কইলা,
খুন কিরও না, িজনা
কিরও না, চুির কিরও না,
িমছা সািk িদও না, ১৯ মাবাফের ইjত কিরও আর
আির-ফিরের িনজর লাখান
মহbত কিরও।

৫৭
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২০

২১

?বটায় কইেলা,

তুিম যুিদ ?ষালআনা
খািট অইতায় চাও, ?ত
তুমার বািড়ত যাও, িগয়া
তুমার হকল ধন-ছামানা
?বিচয়া গিরব-dিখের
িবলাই ?দও। ?তউ তুিম
?বেহেsা ধন-ছামানা
পাইবায়। এরবােদ আইয়া
আমার উmত অইও।

ছাব, ইতা ?তা
আিম এমেনউ
আমল কিরয়ার,
অইেল আর িকতা
করতাম কউkা?

ইখান হুিনয়া
?বটা ?বজার
অইয়া ?গলিগ,
তার ?তা বউত
ধন-ছামানা
আিছল।
২২

ইখান হুিনয়া সাহািব অকল
তাইjুব অইয়া কইলা,

২৫

?ত কু ন মানুষ
নাজাত হািছল
করেবা, ?ক ?রহাই
পাইেবা?

২৮

?তউ ইছায় তাের কইলা,

২৩

?তউ ইছায় তান সাহািব অকলের কইলা,

আিম হাছা কথা কইরাম,
ধিন মানুষ আlার বাদশাইত
হামািন বড় মসিকল।
২৪ হুেনা, ধিন মানুষ আlার
বাদশাইত হামািনর চাইেত,
ছুইর ফুেড়িদ উট হামািন
আেরা সুজা।

২৬

তাইন এরার বায় চাইয়া কইলা,

মানষর লািগ
অসmব অইেতা
পাের, অইেল
আlার নজেরা
ইতা ?তা
মামুিল। তাইন
হকলতাউ
পারইন।

ইছায় কইলা,
আিম তুমরাের হাছা কথা কইরাম, তুমরা যারা আমার উmত
অইেছা, আিম িবন-আদম িজnা অইয়া ?যবলা আlার বাদশাইর
গিদত বইমু, অউ সময় তুমরাও আমার লেগ অইয়া বােরাটা তখেতা
বইবায়, বইয়া বিন ইসরাইলর বােরা গুিwর িবচার করবায়। ২৯ হুেনা,
?য মানেষ আমার লািগ িনজর বািড়-ঘর, মা-বাফ, ভাই-বইন, পুয়াপুিড়, আর জিম-িমরাস ফালাইয়া আইেছ, ?হ অউ dিনয়াত ইতার
একেশা গুন ?বিশ পাইেবা, এরলেগ আেখরও পাইেবা। ৩০ অইেল
অখন ?যরা আগর কাতােরা আেছ, এরার বউত জন খের পিড়িযেবা,
আর খরর কাতারর বউত জন আেগ আইেবা।

৫৮

২৭

অউ সময় িপতের িজকাইলা,
হুজুর, আমরা
?তা হkলতা ফালাই
থইয়া আপনার খের
আইিছ। ?ত আমরা
িকতা পাইমু?
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২০
'(

তাইন বাের িগয়া, আেরা কামলাইন
উবাই রইছইন ?দিখয়া কইলা,
তুমরা হারািদন
ধির ইেনা উবাই
রইেছা ?কেন?

আংgর বাগানর
িগরsর িকVা
১

আমরা হারা িদন ধির
রইেদ জিল-পুিড় কাম কিরয়া
একেশা ?টকা পাইলাম। অইেল
তারা ?হেশ আইয়া থুড়া সময় কাম
করায়ও, আপেন তারাের আমরার
হমান ?টকা িদলা।
১২

হজরত ইছায় আেরা কইলা,

?বেহিs বাদশাই ?তা অলা এক
িগরsর লাখান। ই িগরেs তান ?খতর
কামর লািগ খুব িবয়ােন উিঠয়া
কামলা তুকািনত ?গলা। ২ িগয়া
কামলা চাইয়া তারাের একেশা ?টকা
?রাজ ফুড়াইয়া তান আংগুর বাগােনা
কােমা লাগাইলা। ৩ িকছু ?বইল অইয়া
হারেল তাইন িহরবার বারইলা,
বারইয়া ?দখলা আেরা কয়জন কামলা
?বকার উবাই রইছইন। ৪ ?দিখয়া
কইলা,

িবয়ািল বালা ?যরা কােমা লাগিছল,
তারা একেশা কির পাইেলা। ১০ ইতা
?দিখয়া পয়লা যারা কােমা লাগিছল,
তারা মেনা করেলা তারা আেরা ?বিশ
?টকা পাইেবা, অইেল িগরেs এরা
হকলের এক হমান ?রাজ িদলা।
১১ এরদায় পয়লা দল অউ িগরsর
উপের ?বজার অইয়া কইলা,
৯

৭

এরা কইলা,

ছাব, আমরা কু নু
কাম পাইিছ না।

তুমরাও িগয়া আমার
বাগােনা কােমা লােগা, আিম
তুমরাের উিচত ?টকা িদমু।

?তউ িগরেs তারার
একজনের কইলা,
১৩

িগরেs কইলা, ‘তুমরাও িগয়া আমার
বাগােনা কােমা লােগা।’
৮ হাই&া বালা িগরেs তান িনজর
চাকরের কইলা,
ওবা, বাগানর অউ কামলাইnের
আিনয়া, ?শষর জন থািক পয়লা জন
পযMn হকলর ?রাজ িদলাও।

?তউ তারা িগয়া কােমা লাগলা।
অলাখান ?বইল dইফির বালা আর
?জাহরর বােদ িগরs িহরবার বারইয়া
িগয়া আেরা কামলাইন আিনয়া কােমা
লাগাইলা। ৬ ?হেশ িবয়ািল বালা
৫

৫৯

ওবা, আিম অইনNায় কু nা করিছ
িন, তুিম িনেজউ ?তা একেশা ?টকায়
কাম করেত রািজ অইেছা না িন?
১৪ অখন তুমার পাওনা লইয়া তুিম
যাও। আিম আমার িনজর ইcায়
হকলের এক হমান িদিছ। ১৫ আমার
িনজর ছামানা, িনজর ইcা মেতা খরচ
করার অিধকার নাই িন? আিম তারাের
দয়া করায় তুমার চখুত জেলর িন?

আল-মিথ ২০:১৬-২৬
১৬

অউ িকcা হুনািনর বােদ ইছায় কইলা,

িতছরা বার িনজর মউতর আগাম খবর
বােদ তাইন ?যবলা ?জrজােলম মুখা
রওয়ানা অইিযতা, অউ সময় তান বােরাজন
সাহািবের আলগা হরাইয়া িনয়া কইলা,
১৭

বুজেছা িন, ?যরা
খরর কাতােরা আেছ
১৮ হুেনা, আমরা অখন ?জrজােলম যাইরাম। হেনা
তারা আেগ আইেবা,
আর আগর কাতারর আিম িবন-আদমের ধিরয়া বড় ইমাম আর ?মৗলানা অকলর
তারা খের যাইেবা। আেতা সিপ ?দওয়া অইেবা। তারা িবচার কিরয়া কাতল করার
রায় িদবা। ১৯ আমাের িভন-?দিশ অকলর আেতা সমজাইবা।
তারা আমাের ঠা‰া-মশকরা কিরয়া, ?বজুইতা চাবুক মািরয়া,
লাখিড়র সিলেবা লটকাইয়া কাতল করবা। মউতর িতন িদনর
িদন আিম িহরবার িজnা অইয়া উঠমু।
মntী অওয়ার লািগ অnেরাধ

?বিটেয় কইলা,

বােদ িজবুিদয়ার dইও
পুয়াের লইয়া তারার মায় ইছার
?গেছ আইলা। আইয়া কু nা
চাওয়ার আশায় তান পাওেয়া
পড়লা। ২১ ইছায় ?বিটের
িজকাইলা,
আপেন িকতা চাইন?

২০

তারা কইলা,

হুজুর, আমার এগু পুয়াের আপনার
রাজtর ডাইনর গিদ, আর আেরাগুের বাউর
গিদখােনা বইবার সুেযাগ িদবা িন?
২২

তুমরা ?তা বুজরায় না, তুমরা িকতা
চাইরায়। আিম ?য dখ-মিছবতর িপয়ালািদ
খাইমু, ইতা কু নু তুমরা খাইতায় পারবায় িন?
২৩

িজঅয়, পারমু।

ইছায় তারাের জুয়াপ িদলা,

তাইন কইলা,

আcা, আিম ?য
িপয়ালািদ খাইমু তুমরাও
অউ িপয়ালািদ খাইবায়,
অইেল আমার ডাইেন বা
বাউেয় বওয়ািনর এখিতয়ার
?তা আমার আেতা নায়।
আমার ?বেহিs বাফ আlায়
যারার লািগ ই গিদ িঠক
করছইন, খািল তারাউ
পাইবা।

িজবুিদয়ার dইও পুয়ার আরিজ
হুিনয়া, বািক দেশাজন সাহািব
এরার উপের খুব িবরk অইলা।
২৪

?তউ ইছায় এরা হকলের
কাnাত আিনয়া কইলা,

২৫

তুমরা ?তা জােনা, িবধমMী জািতর রাজা
অকল তারার pজার উপের হুকুম জাির
কের, আর তারার জিমদার অকেল
গুলামর উপের ?বটািগির কের। ২৬ অইেল
তুমরার মােজ ?তা ইলা অওয়া িঠক নায়।
তুমরার ?কউ দািম বনেত চাইেল, ?হ
তুমরার ?খজমত করউক।

৬০

আল-মিথ ২০:২৭-২১:২
হজরত ইছায় dই জন আnাের ভালা করলা
আর ?কউ বড় অইেত
চাইেল, ?হ হকলর গুলািম
করউক। ২৮ মেনা রািখও,
আিম িবন-আদেমও
?খজমত পাওয়াত আইিছনা,
আইিছ ?তা ?খজমত করাত।
আর বউত মানষর জান
বাচািনর লািগ, িনজর জান
িবলাই ?দওয়াত আইিছ।
২৭

হজরত ইছায় তান সাহািব অকলের লইয়া
িযিরেহা টাউন থািক রওয়ানা অইেগলা, অউ
সময় বউত মানুষ তান খের খের ?গলা।
২৯

যাওয়ার সময় পথর কাnাত dই আnা ?বটা বওয়াত আিছল।
তাইন অউ পেথিদ যাইরা হুিনয়া তারা জুের জুের িচlাইয়া কইেলা,

এরার িচlািন হুিনয়া তাইন উবাই ?গলা, উবাইয়া
অউ dইও আnাের কাnাত আনাইয়া িজকাইলা,

৩০

৩২

ও হুজুর, ও দাউদ নবীর আওলাদ,
আমরাের রহম করইন।
িচlািন হুিনয়া অনর মানেষ
তারাের ধমক িদলা। অইেল তারা
আেরা জুের জুের িচlাইয়া কইেলা,
৩১

িকতাবা, িকতা
চাও? আিম তুমরাের
িকতা করতাম?

ও হুজুর, ও দাউদ
নবীর আওলাদ, আমরাের
রহম করইন।
৩৩

তারা কইেলা,
হুজুর, আমরার চউখ গুইন
ভালা কির ?দউkা।

২১
'(
পিবt 6জrজােলেমা
হজরত ইছা

ইখান হুিনয়া তান দরদ হামাই ?গল।
তাইন তারার চউখ আতাই িদলা, লেগ
লেগউ তারার চউখ ভালা অইেগল।
৩৪

হজরত ইছায় তান সাহািব অকলের লইয়া
?জrজােলমর কাছাত, জয়তুন পাড়র লেগ
বায়ত-ফাইjা গাউত আইয়া আিজলা।
অেনা আইয়া তান dইজন সাহািবের কইলা,
১

তুমরা অউ ছামনর গাউত যাও।
গাউত হামাইেতউ ?দখবায় এগু গাধা বাnা
আেছ, লেগ তার বাইcাও বাnা। অগুইnর
গলার দিড় খুিলয়া অেনা লইয়া আইও।
২

৬১

বােদ তারাও তান খের খের রওয়ানা অইেলা।

আল-মিথ ২১:৩-১১
ইতা অইেলা যােত আগর জমানার হউ
নবীর মাজিদ ?যতা বাতাইল অইেছ, অতা
অখন ফিলযায়। ৫ তাইন কইছলা,
৪

?কউ কু nা িজকাইেল কইও,
হুজুরর দরকার আেছ, এরদায় িনরাম।
?তউ ?হ লেগ লেগ রািজ অইিযেবা।
৩

িসেয়ান-কইনা ?জrজােলমের তুমরা
কইও, তুমার বাদশা তুমার ?গেছ
আইরা। তাইন খুব নরম িমজািজ।
তাইন গাধা চিড়য়া, গাধীর বাইcা
চিড়য়া আইরা।

?তউ ইছায় ?যলা িহকাই িদছলা, dইও সাহািবেয় িগয়া
অলা করলা। ৭ অউ গাধা আর তার বাইcা আনার বােদ
সাহািব অকেল িনজর গতরর চাdর খুিলয়া গাধার িপিটত
িবছাই িদলা, ?তউ ইছা এর উপের ছওয়ার অইলা।
৬

বাদশা দাউদর আওলাদ, মারহাবা!
মাবুদর নােম ?যইন আইরা, তান
তািরফ অউক। ?বেহেsাও মারহাবা!

আেরা বউত মানেষ
তারার গতরর চাdর
খুিলয়া পথর মােজ
িবছাই িদলা, আর
বউেত সুnর সুnর
গাছর পাতাইন িছিড়য়া
আিনয়া পেথা িবছাইলা।
৯ ইছার আেগ-খের
আেরা বউত মানুষ
যাওয়াত আিছল, এরা
জুের জুের িমিছল িদলা,
৮

হজরত ইছা ?জrজােলম আইয়া
হারেল আsা টাউেনা উলইsল লািগ
?গল। হকেল িজকাইলা,
১০

ওবা, এইন ?ক?

৬২

১১

মানেষ কইলা,
এইন ?তা হউ ইছা নবী,
এন বািড় গািললর
নাছারত গাউত।

আল-মিথ ২১:১২-২০
6জrজােলম কাবা
শিরফের পাক-ছাফ করা

১৩

তাইন কইলা,

বােদ ?জrজােলম আইয়া
তাইন পিবt বায়তুলমুকাdেছা হামাইলা। হেনা
কাবা ঘরর সীমানাত ?যরা
খিরদ-িবিকর কারবাির
আিছল, ইতাের ?খদাই িদলা।
তাইন ?টকার বা‰ার কারবাির
অকলর ?কশ বাk, আর
পােরা ?বচরা অকলর আসন
উlাইয়া ফালাই িদলা।
১২

এরবােদ আnা, লুলা?লংড়া মানুষ অকল ইছার
?গেছ বায়তুল-মুকাdেছা
আইলা, তাইন এরা হকলের
ভালা করলা। ১৫ হজরত
ইছায় ?য কু দরিত ?মােজজা
কাম করছলা, বড় ইমাম
আর ?মৗলানা অকেল ইতা
?দখলা। তারা হুনলা,
বায়তুল-মুকাdছর িভতের
হুrতাইেn কইরা,
১৪

আlার কালােমা বাতাইল অইেছ,
আমার ঘর অইেবা এবাদতর ঘর,
অইেল তুমরা ইখানের ডাকাইতর
আ‹াখানা বানাইিলেছা।

মারহাবা, দাউদর
আওলাদ, মারহাবা।

ইখান হুিনয়া তারা জিল-পুিড়
উঠলা। ১৬ তারা ইছাের কইলা,

অউ হুrতাইেn িকতা িচlাইরা,
ইতা তুিম হুনরায় না িন?
তাইন কইলা,

অয়, হুিনয়ার ?তা। আlার
কালােমা পড়ছইন না িন,
নাবািলক হুrতাইnর মুখ থািক
তুিম তুমার তািরফ আদায়
করেছা?
বােদ হজরত ইছা
তারার ?গছ থািক
?গলািগ, িগয়া টাউনর
বাের বায়ত-আিনয়া
গাউত রাইত রইলা।
১৭

মজবত
ু ইমানর মুনাজাত

তুমার মােজ যানু
আর কু নুিদন ফল
না ধের।

বাদর িদন িবয়ােন বায়ত-আিনয়া
থািক ?জrজােলম টাউেনা আওয়ার
সময় তান ?পেটা ভুক লাগেলা।
১৯ অউ তাইন পথর কাnাত এগু ডুমুর
গাছ ?দিখয়া, অগুর ফল খাওয়ার
িখয়ােল গাছর ধােরা ?গলা। িগয়া
?দখলা, গাছর মােজ খািল পাতা, কু নু
ফল নাই। তাইন অউ গাছের কইলা,
১৮

অখান কওয়ার লেগ
লেগউ গাছটা হুকাইয়া
মির ?গল। ২০ সাহািব
অকেল ইতা ?দিখয়া
তাইjুব অইয়া কইলা,

৬৩

আল-মিথ ২১:২০-২৭
গাছটা অেতা জলিদ হুকাই
?গল িকলা?

তুমরা যুিদ খািলছ
িনয়েত এিকন কিরয়া ?দায়া
কেরা, ?ত তুমরা ?যতা
চাইবায়, অতাউ পাইবায়।
২২

২১

ইছায় জুয়াপ িদলা,
আিম তুমরাের হাছাউ
কইরাম, তুমরা যুিদ িদলর
মােজ সnয় না কিরয়া,
পুরাপুর ইমােন মজবুত থােকা,
?ত আিম অউ ডুমুর গাছের
?যতা করিছ, তুমরাও অলা
পারবায়। খািল ইখান নায়,
তুমরা যুিদ অউ পােড়াের কও,
‘উিড়য়া িগয়া দিরয়াত পেড়া,’
?ত অলাউ অইেবা।

বায়তু ল-মুকাdেছা হজরত ইছা আল-মসী
বােদ হজরত ইছা
িহরবার বায়তুলমুকাdেছা আইয়া
ওয়াজ নিছয়ত করাত
আছলা। অউ সময়
বড় ইমাম আর
মুরিb অকল আইয়া
তানের িজকাইলা,
২৩

আইcা,
কওছাইন, তুিম কু ন
এখিতয়াের ইতা
কররায়? ?ক তুমাের
ই ?খমতা িদেছ?

ইখান হুিনয়া তারা কােন-কােন মািতলা,

২৪

ইছায় জুয়াপ িদলা,

আিমও আপনারাের এখান
ছওয়াল কিরয়ার, আপনারা এর
জুয়াপ িদলাইেল আিমও কইমু, কু ন
এখিতয়াের আিম ইতা কররাম।
২৫ আপনারা কউkাছাইন, হজরত
এিহয়ায় তিরকার ?গাছল ?দওয়ার
এখিতয়ার কার ?গছ থািক পাইছলা?
মানষর ?গছ থািক, না আlার ?গছ
থািক?
আমরা যুিদ কই, আlার ?গছ থািক,
?ত ?হ কইেবা, তাইেল তুমরা তান উপের
ইমান আনলায় না ?কেন? ২৬ আর যুিদ
কই, মানষর ?গছ থািক, ?ত মানেষ
আমরাের মারবা, কারন মানেষ ?তা
এিহয়াের নবী কইয়া মানইন।

এরলািগউ তারা
জুয়াপ িদলা,

২৭

৬৪

আমরা ইখান জািন না।

আল-মিথ ২১:২৭-৩৩
ইছায় কইলা,
?ত আিমও কইতাম নায়, কু ন
?খমতায় আিম ইতা কররাম।
২৮

অইেল বােদ তার মন বদলাইয়া কােমা
?গল।

এরবােদ ইছায় কইলা,

অইেল বােদ ?গল না। ৩১ ?ত
কউkাছাইন, অউ dইও পুয়ার
মােজ ?ক বাফর হুকুম মানেলা?

আইcা, আপনারা িকতা মেনা করইন?
ধরউkা, এক ?বটার dই পুয়া আিছল।
?বটায় তার বড় পুয়াের কইেলা,
তুিম আইজ আংগুরর
বাগােনা কােমা যাও।
বােদ ?বটায় তার হুr পুয়ার ?গেছ
?গল, িগয়া অউ কামর কথা কইেলা। ?হ
জুয়াপ িদল,
আইcা আিম যাইমুেন,
৩০

২৯

পুয়ায় পয়লা
কইেলা,
তারা কইলা,

আিম পারতাম
নায়।
বড় পুয়ায়।

?তউ ইছায় কইলা,
আিম আপনাইnের হাছা কথা কইরাম,
ঘুষখুর তিশলদার আর িছনাল ?বিটন
আপনাইnর আেগ অইয়া আlার বাদশাইত
হামাইিযরা। ৩২ কারন এিহয়া নবীেয় হক পথ
বাতাইয়া ?দওয়াত আইছলা, তা-ও আপনারা
তান কথায় ইমান আনছইন না। অইেল ঘুষখুর
তিশলদার আর িছনাল ?বিটেn ইমান আনলা।
অতা ?দখার বােদও আপনারা ইমান আনছইন
না, ?তৗবাও করছইন না।

আংgর বাগানর িগরsর িকVা
৩৩

বােদ হজরত ইছায় কইলা,

আপনারা অখন আরক িকcা হুনউkা।
একজন িগরেs আংগুরর বাগান কিরয়া
চাইেরাবায় ?বড়া িদেলা। বােদ চিকদারর লািগ
উচা কির এখান টং ঘর বানাইেলা আর আংগুরর
রস বার করার লািগ গাত খুিদেলা। ?হেশ ?খত
বািগ িদয়া িগরs িবেদশ ?গেলািগ।

৬৫
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িগরsর এক চাকরের ধিরয়া খুব
মাইর-ধইর করেলা, dছরা চাকরের
পাথরিদ মািরয়া জখম করেলা আর
আরক চাকরের জােন মািরিলেলা।

?হশ-?মশ িগরেs তান িনজর
পুয়াের তারার ?গেছ পাঠাইলা, মেনা
করলা, তারা তান পুয়াের দাম িদব।
৩৮ অইেল বািগদার অকেল পুয়াের
?দিখয়া, এেক-অইেনN পরািমশ কির
কইেলা, অউ পুয়াউ ?তা বােদ ই
সmিtর মািলক অইেবা। ?ত আও,
অগুের মািরলাই, ?তউ আমরাউ ইতার
মািলক বিনিযমু।
৩৭

বােদ তাইন আেরা ?বশ কির এক
দল চাকর পাঠাইলা, অইেল বািগদার
অকেল তারার লেগও অউলা ?ববহার
করেলা।

৩৬

আংগুর পািকয়া হারেল িগরেs
তার বাট িনবার লািগ, বািগদার
অকলর ?গেছ তার চাকর অকল
পাঠাইেলা। ৩৫ অইেল বািগদাের
৩৪

কইয়াউ তারা
পুয়াের ধিরয়া আংগুর
বাগানর বাের িনয়া জােন
মািরিলেলা। ৪০ অখন
কউkাছাইন, বাগানর
মািলক ?যবলা আইবা,
আইয়া অউ বািগদার
অকলের িকতা করবা?
৩৯

৪২

৪১

তারা কইলা,
তাইন আইয়া ?তা
অউ নাফরমান অকলের
খুন করবা আর সময়
মেতা ?যরা ফসলর বাট
িদব, তারার ?গেছ ?খত
বািগ িদবা।

এরলািগ কইরাম,
আlার বাদশাই আপনারার ?গছ
থািক কািড়য়া ?নওয়া অইেবা। আর
?যরার িজেnিগত অউ বাদশাইর
ফল ?দখা যাইেবা, তারােরউ অউ
বাদশাই ?দওয়া অইেবা।
৪৩

হজরত ইছায় কইলা,
আপনারা
আlার কালােমা
পড়ছইন না িন,

রাজ ?মsইর অকেল ?য
পাথরের ?বকামা কইয়া
ফালাই িদিছল, অকটা িদয়াউ
ঘরর ইয়ান খুিট অইেলা।
মাবুেদ িনেজউ ইতা
অওয়াইলা, ইতা ?দিখয়া
?তা আমরার তাইjুিব
লােগর।

৬৬
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হুেনা, অউ পাথরর উপের ?য জন পড়েবা, ?হ
টুকরা টুকরা অইিযেবা। আর অউ পাথরও যার উপের
পড়েবা, ?হ-ও চুরমার অইিযেবা।
৪৪

ইছার অউ তািলম হুিনয়া বড়
ইমাম আর ফিরিশ অকেল বুিজিললা,
তাইন ইতা তারার িবপেkউ কইরা।
৪৬ এরদায় তারা ইছাের ধিরিলেতা
চাইেলা। অইেল মানষের ডরাইয়া
তানের কু nা করেলা না। মানেষ ?তা
হজরত ইছাের নবী িহসােব মানতা।
৪৫

২২
'(

হজরত ইছায় িহরবার তারাের আেরা
িকcা হুনাইলা। তাইন কইলা,
১

?বেহিs বাদশাই অলা এক বাদশার লাখান,
?য বাদশায় তান পুয়ার িবয়ার খািনর ?ববsা করলা।
২

িবয়া বািড়র
দাওতর িকVা

আর দাওিত ?মহমান অকলের আনার
লািগ তান কয়জন চাকরের পাঠাইলা,
অইেল তারা ?কউ আইেলা না।
৩

৪

বােদ তান আেরা
চাকরের অখান িহকাই
িদয়া পাঠাইলা, কইলা,

দাওিত অকেল এরার কথাও না
হুিনয়া, ?কউ তার িনজর খামােরা আর
?কউ তার ?দাকােনা ?গলিগ ।
৫

আর বািক মানেষ অউ চাকর অকলের
ধিরয়া ?বইjত কিরয়া খুন কিরেlা।
৬

তুমরা িগয়া ?মহমান
অকলের কইও, আিম আমার
তাজা বলদ আর ?ডকাইন জেবা
কিরয়া খািন জুইত করিছ। অখন
খািন িতয়ার অইেগেছ, আপনারা
আইয়া খাইলাউkা।

৬৭

বাদশায় ইতা হুিনয়া গুছায় আগুইন
অইেগলা। তাইন িনজর িসপাই দল
পাঠাইয়া হউ খুিন অকলের িবনাশ
করলা, তারার আsা টাউন আগুইনিদ
জালাইিললা।
৭
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৮

বােদ তান চাকর অকলের কইলা,

খািন ?তা িতয়ার অইেগেছ, অইেল
?যতাের দাওত িদছলাম, ইতা ?তা ই
দাওতর জুকা নায়। ৯ ?ত হুেনা, তুমরা
অখন রাsার মুরায় মুরায় যাও, িগয়া
যেতা মানষের পাইবায়, তারা হkলের
িবয়ার আসেরা লইয়া আও।

বাদশার হুকুম পাইয়া তারা
বারইয়া িগয়া বাদ-ভালা যেতা জনের
পাইেলা, হকলের আনেলা। এরলািগ
?মহমােন আsা িবয়া বািড় ভির ?গল।
১০

এরবােদ বাদশায় ?মহমানর লেগ
?দখা করাত আইলা, আইয়া মজিলছর
িভতের হামাইয়া ?দখইন, এক ?বটায়
সাধারন কাপড় িফিnয়া খািনত
আইেc। ১২ তাইন এের িজকাইলা,
১১

ওবা, িবয়া বািড়র জুকা কাপড়
না িফিnয়া ইেনা হামাইেল িকলা?

অইেল ?হ কু নু জুয়াপ িদেতা
পারেলা না।

?তউ বাদশায় তান গুলাম অকলের হুকুম
িদলা,
অগুর আত-পাও বািnয়া বাের িনয়া
আnাইর গােতা ফালাই ?দও।

১৩

িকcার বােদ ইছায় কইলা,

খাজনার 6বয়াপাের dশমন অকলর p_

এরলািগউ আিম কইরাম,
দাওত পাইছইন বউেত, অইেল
পছn
অইছইন
কম।

অখান হুিনয়া ফিরিশ দলর মানুষ ইছার ?গছ
থািক হিরয়া ?গলািগ, িগয়া পরািমশ করলা
তানের িকলা কথার ফােnা ফালাইল যায়।

১৪

১৫

হেনা মানেষ কাnা-কািট করবা আর জালাযntনায় দাত িকিড়িমিড় খাইবা।
হুজুর, আমরা ?তা জািন, আপেন একজন হক
মানুষ। হক-হালাল পেথ মানষের আlার রাsা
বাতাই িদরা। ?ক িকতা মেনা কের বা না কের,
ইতায় আপনার কু nাউ যায় আয় না, আপেন ?তা
মুখ চাইয়া কু nা করইন না। ১৭ ?ত আমরাের
বাতাই ?দউkা, হজরত মুছার শিরয়ত মািফক
?রামান বাদশাের খাজনা ?দওয়া জাইজ িন? আমরা
তানের খাজনা িদতাম িন, না িদতাম না?

?তউ তারা িনজর কয়জন সাগিরদ আর রাজা ?হেরাদর দলর
িকছু মানষের ইছার ?গেছ পাঠাইলা। অতায় আইয়া কইলা,
১৬

ইতার কু -পরািমশ তাইন
বুিজিললা, বুিজয়া কইলা,

১৮

৬৮
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২১

ও ভn অকল, তুমরা ?কেন আমাের পিরkা কররায়? ?য
?টকািদ খাজনা ?দইন, অতা এগু ?টকা আমাের ?দখাও।
১৯

তারা কইলা,

?রামান বাদশার।

অউ তারা একটা িদনার
আিনয়া ইছার আেতা িদলা।
২০ তাইন িজকাইলা,
ই পয়সার উপের কার
নাম আর ছিব?

তাইন কইলা,
?ত হুেনা, বাদশার ?যতা ইতা
বাদশাের ?দও, আর আlার ?যতা ইতা
আlাের ?দও।
ইখান হুিনয়া তারা তাইjুব
বিনয়া তান ?গছ থািক ?গলািগ।
২২

মরন বােদ িজnা অওয়ার p_
অউ িদন িসেdিকয়া মজহবর কয়জন মানুষ ইছার
কাnাত আইলা। এরা এিকন করইন, মউতর বােদ
কু নু মানুষ আর িজnা অইয়া উঠইন না। এরদায়
তারা ইছাের ফােnা ফালাইবার লািগ িজকাইলা,
২৩

হুজুর, হজরত মুছায় কইছইন, ?কউ যুিদ
তার বউের িনআওলািদ হালেত থইয়া মারা যায়,
?ত তার ভাইেয় অউ ড়ািড় ?বিটের িবয়া কিরয়া
তার ভাইর বংশ বাচাইেত অইেবা।
২৪

?ত আমরার অেনা এক
পিরবােরা সাত ভাই আিছল। বড় জেন িবয়া
কিরয়া িনআওলািদ হালেত মারা ?গল।
২৬ বােদ dছরা ভাইেয় তার অউ ড়ািড় ভািবের
িবয়া কির মারা ?গল। অউ নমুনায় িতছরা ভাই
থািক শুr কিরয়া সােতা ভাইেয় অউ ?বিটের
িবয়া করেলা। ২৭ ?হেশ অউ ?বিটও মারা
?গল। ২৮ ?ত কউkাছাইন, মরন বােদ ?যবলা
তারা িজnা অইয়া উঠবা, অউ সময় ই ?বিট,
এরা কু ন ভাইর বউ অইেবা? তারা হকেলউ
?তা ই ?বিটের িবয়া করিছল।
২৫

৬৯
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২৯

তাইন জুয়াপ িদলা,
আপনারা ?তা আlার কালাম
জানইন না, আlার কু দরিত
?বয়াপারও বুজইন না। এরদায়
আপনারা ই ভুল কররা।
৩০ হুনউkা, মুদMা অকল ?যবলা
িজnা অইয়া উঠবা, অউ সময়
তারা িবয়া-শািদ করতা নায়, ?কউ
তারাের িবয়া িদেতাও নায়। এরা
?তা িফিরsার লাখান বিনিযবা।
৩১ মুদMা অকল িজnা অওয়ার
?বয়াপাের আlায় িকতা

বাতাইছইন, ইতা আপনারা
িকতােবা পড়ছইন না িন?
৩২ িকতােবা ?লখা আেছ, ‘আিম
ইbািহমর আlা, ইসহাকর আlা
আর ইয়াকু বর আlা।’ অখান থািক
বুজা যায়, অউ নবী অকলর উফাত
অইেলও এরা ?তা আlার চখুত
অখনও িজnা আছইন। আlা ?তা
মুদMা অকলর মাবুদ নায়, তাইন
িজnা অকলর মাবুদ।

৩৩

ই তািলম হুিনয়া তারা তাইjুব অইেগলা।
হকল থািক বড় hkম িকতা?

ফিরিশ অকেল ?যবলা হুনলা, িসেdিকয়া
মজহবর মানেষ ইছার মাতর কু নু জুয়াপ িদতা
পারছইন না, ?তউ তারা হকল এখােনা অইলা।
৩৫ তারার দলর একজন ?মৗলানা আইয়া ইছাের
পিরkা করার লািগ িজকাইলা,
৩৪

হুজুর, মুছার শিরয়তর মােজ
হকল থািক বড় হুকুম কু নটা?

৩৬

৩৭-৩৮

ইছায় জুয়াপ িদলা,

হকল থািক বড় হুকুম অইেলা,
‘তুমরার আsা িদল, আsা জান, আsা মন
আর হকল শিk িদয়া তুমরার আlা
মাবুদের মহbত কিরও।’ ৩৯ dছরা হুকুমও
অউ লাখান, ‘তুমরার আির-ফিরের িনজর
লাখান মায়া কিরও।’ ৪০ অউ dইও হুকুমর
উপের আsা ?তৗরাত শিরফ আর আছমািন
িকতাব অকল িনভMর কের।

৭০
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আল-মসী 6ক?
ফিরিশ অকল এখােনা
দলা রইছইন, অউ সময়
ইছায় তারাের িজকাইলা,

৪১

আল-মসীর
?বয়াপাের আপনারা
িকতা জানইন? তাইন
কার আওলাদ?
৪২

৪৩

?তউ ইছায় তারাের কইলা,

তারা কইেলা,

দাউদ নবীর আওলাদ।

?ত পাক rহর বেল দাউদ নবীেয় িকলা
আল-মসীের তান িনজর মুিনব কইছইন?
দাউেদ ?তা কইছইন,

দাউেদ ?যবলা িনেজউ
আল-মসীের তান মুিনব
কইছইন, ?ত আল-মসী ?কমেন
দাউদর আওলাদ অইবা?
৪৫

মাবুেদ আমার মুিনবের কইলা,
আিম যেতা সময় তুমার dশমন
অকলের
তুমার পাওর তলাত না ফালাই,
অেতা সময় তুিম আমার ডাইনর
তখেতা বও।
৪৪

২৩
'(

তারা এর কু নু জুয়াপ িদতা পারলা না,
আর অউ িদন থািক ?কউ তানের কু nা
িজকািনরও সাওস পাইেলা না।
৪৬

6মৗলানা অকলর লািগ আফছু ছ
হজরত ইছায় তান
লগর মানষের আর
সাহািব অকলের কইলা,
১

?নতা অকলের হজরত ইছার
হুিশয়াির (২৩:১-২৫:৪৬)
মুছা নবীর শিরয়ত তািলম িদবার
এখিতয়ার ?তা ?মৗলানা আর ফিরিশ অকলর আেতা।
৩ এরলািগ তারা ?যতা কইন, অতা মািনও, আর ?যতা
আমল করার হুকুম ?দইন, অতা আমল কিরও। অইেল
তারা িনেজ ?যতা করইন, তুমরা ইতা কিরও না।
কারন, তারা মুখ িদয়া ?যলা কইন, ইলা কাম করইন
না। ৪ তারা আম মানষর কােnা বড় বড় গাইট তুিলয়া
?দইন, অইেল সাইযNর লািগ তারা একটা আংগুলও
লাড়াইন না। ৫ তারা খািল মানষের ?দখািনর লািগ
হকলতা করইন। আlার কালামর আয়াত িদয়া বড় বড়
তািবজ বাnইন আর িনজর পেরজগাির ?দখািনর
লািগ লাmা লাmা পাউগিড় বাnইন।
২

তারা খািনর মজিলেছা ভালা ভালা
জাগা তুকাইন আর মিছেদা হামাইয়া ছামনর
কাতােরা বইতা চাইন। ৭ বাজার-আেটা িগয়া
ছালাম পাইেত খুব পছn করইন, আর চাইন
মানেষ তারাের হুজুর হুজুর করউক।
৬

৭১
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অইেল তুমরাের ?কউ হুজুর হুজুর
করউক, ইতা আশা কিরও না। তুমরার
আসল হুজুর ?তা খািল একজনউ
আছইন, তুমরা খািল ভাই ভাই রইও।
৯ ই dিনয়াত ?কউরের বাবা কইয়া
ডািকও না, কারন তুমরার বাতুিন বাফ
?তা একজনউ, তাইন ?বেহেsা
আছইন। ১০ ?কউ তুমরাের ?নতা কইয়া
ডাকউক, ইতা আশা কিরও না।
তুমরার ?নতা ?তা একজনউ, তাইন
অইলা আল-মসী।
১১ তুমরার মােজ ?যইন হকল থািক
বড়, এইন তুমরার ?খজমত করউক।
১২ ?য জেন িনজের বড় মেনা কের,
তাের হুr করা অইেবা। আর ?য
িনজের হুr মেনা কের, তাের বড় করা
অইেবা।
১৩ হায়ের ?মৗলানা আর ফিরিশর
দল, আফছুছ তুমরার লািগ, তুমরা
ভn! তুমরা মানষর ছামেন ?বেহিs
বাদশাইর dয়ার বn কির থইেছা।
তুমরা িনেজও অেনা হামাইরায় না,
মানষেরও হামাইেত িদরায় না।
১৪ হায়ের ভn ?মৗলানা আর ফিরিশর
৮

দল, মানষের ?দখািনর লািগ তুমরা
লাmা-লাmা ?দায়া কেরা, িহরবার ড়ািড়
?বিটnর জাগা-িমরাসও দখল কেরা।
এরলািগ তুমরার কিঠন সাজা অইেবা।
১৫ হায়ের ভn ?মৗলানা আর ফিরিশর
দল! একজন মানষের তুমরার দেলা
িনবার লািগ সাত সমুd ?তর নদী পার
অইয়া তুমরা ?দৗড়াও। অইেল ?হ
তুমরার দেলা হামাইয়া হারেল, তাের
তুমরা থািক আেরা বড় ?দাজিখ বানাও।
১৬ হায়ের আnা পথ ?দখাওরা!
তুমরা িনেজ আnা অইয়া অইনNের
িকলা পথ ?দখাও? তুমরা ?তা কও,
বায়তুল-মুকাdছর নােম কছম খাইেল
কু nা অয় না, অইেল বায়তুলমুকাdছর ?সানার নােম কছম খাইেল
মানেত অইেবা। ১৭ হায়ের আnা
?বআখলর দল, কু নখান বড়? বায়তুলমুকাdছ, না ?সানা? বায়তুলমুকাdেছউ ?তা অউ ?সানাের পাকপিবt কের। ১৮ িহরবার তুমরা কও,
কু রবািন খানার নােম ?কউ কছম
করেল কু nা অয় না, অইেল কু রবািনর
িচজর নােম কছম করেল মানেত

৭২

অইেবা। ১৯ ও আnা অকল, কু নখান
বড়? কু রবািন খানা, না কু রবািনর িচজ?
অউ কু রবািন খানায়উ অউ িচজের
পাক-পিবt কের না িন? ২০ এরলািগ
?য জেন কু রবািন খানার নােম কছম
কের, ?হ কু রবািন খানা আর কু রবািনর
িচজ, ই dইওতার নােমউ কছম কের।
২১ অলাউ বায়তুল-মুকাdছর নােম ?য
জেন কছম কের, ?হ-ও বায়তুলমুকাdছ আর এর িভতের ?যইন
থাকইন, তান নােমউ কছম কের।
২২ ?য জেন ?বেহsর নােম কছম কের,
?হ আlার আরশ আর আরেশা ?যইন
আছইন, তান নােমউ কছম কের।
২৩ হায়ের ভn ?মৗলানা আর
ফিরিশর দল! তুমরা গুয়ামুির, পিদনা
পাতা, আর িজরার দশ বাটর এক বাট
আlার ওয়ােs যকাত িদরায়, অইেল
মুছা নবীর শিরয়তর হুকুম মািফক
আেরা জrির ?বয়াপার, মািন হক
ইনছাফ, দয়া আর আlার মহbত
তুমরা বাদ িদলাইেছা। ?ত পয়লা হুকুম
আমল করার লেগ লেগ বাদরতাও
আমল করা জrর।
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তুমরা িনেজউ আnা, অথচ
আরক জনের পথ ?দখাইরায়। তুমরা
এগু মশাও ছািকয়া তুেলা, অইেল
উটের িগিললাও।
২৫ হায়ের ভn ?মৗলানা আর
ফিরিশর দল! তুমরা ?তা বাসনবতMনর বারগালা ভালা কির ছাফ
কেরা, অইেল ইতার িভতর গালা
জুলুম আর ?লাভ-লালেছ ভরা।
২৬ হায়ের আnা ফিরিশর দল,
তুমরা পয়লা অতার িভতর ছাফ
কেরা, ?তউ বারগালা এমেনউ ছাফ
অইেবা।
২৭ হায়ের ভn ?মৗলানা আর
ফিরিশর দল! তুমরা অইলায় চুনকাম করা কয়বরর লাখান, এর
বারগালা চকচকা অইেলও িভতের
?তা খািল মরা মানষর আি‹-গুি‹
আর খাছরায় ভরা। ২৮ িঠক অউ
লাখান, মানেষ মেন করইন তুমরা
খুব পেরজগার, আসেল তুমরার
িদল ?তা ভnািম আর নাফরমািনেয়
ভরা।
২৯ হায়ের ভn ?মৗলানা আর
ফিরিশর দল! তুমরা নবী অকলর
রওজাের সুnর কির পাkা কেরা,
আর অিল-আউিলয়ার মাজারের
২৪

চকচকা কির হাজাও। ৩০ আর তুমরা
কও, ‘ইস, আমরা যুিদ আমরার
বাফ-দাদার জমানাত dিনয়াত
আইতাম, ?ত নবী অকলের কাতল
করার বালা বাফ-দাদার লেগ
?গলাম না অেন।’ ৩১ অউ মােত
তুমরা পরমান িদরায়, নবী অকলের
?যতায় কাতল করছলা, অতার
বংশধরউ তুমরা। ৩২ ?ত তুমরার
বাফ-দাদাইেn ?যতা শুr কিরয়া
?গছইন, তুমরা অতার বািক গালা
পুরা কররায়।
৩৩ ও হাফর বাইcাইন, ?দাজখর
আজাব থািক তুমরা িকলা বাচতায়?
৩৪ এরলািগ আিম তুমরার ?গেছ
নবী-রছুল, আর আিলম-উলামা
পাঠাইয়ার। এরার মাজর কয়জনের
তুমরা কাতল করবায়, কয়জনের
dখ-কwর সিলেবা লটকাইয়া
মারবায়। আর কয়জনের তুমরার
মিছেদা হারাইয়া চাবুক মািরয়া, এক
গাউ থািক আরক গাউত ?খদাইয়া
িনবায়। ৩৫ এরদায়উ িনdMিষ হউ
হািবলর লউ থািক বারািখয়ার পুত
জাকািরয়াের কাতল করা পযMn,
dিনয়াত যেতা খুন-খারািপ অইেছ,
ইতা হকল খুনর দািয় অইবায়

৭৩

তুমরা। অউ জাকািরয়াের ?তা
বায়তুল-মুকাdছর িভতরর কু রবািন
খানা আর খাছ পাক জাগার
মাজখােনা কাতল করা অইিছল।
৩৬ আিম তুমরাের হাছা কথা
কইরাম, অউ তামাম খুনর দািয়
অইবায় ই জমানার মানুষ।
6জrজােলমর লািগ আফছু ছ
?জrজােলম! হায়ের
?জrজােলম টাউন! তুিম নবী
অকলের কাতল কেরা, তুমার ?গেছ
যারাের পাঠাইল অয়, তুিম তারাের
পাথর মােরা। মুরিগেয় ?যলা তাইর
বাইcাের ডাখনার তেল আ‡য় ?দয়,
আিমও অউলা তুমার মানষের
আ‡য় িদতাম চাইিছ, অইেল তারা
হুনলা না। ৩৮ ও ?জrজােলমর
বািসnা অকল, তুমরার চখুর
ছামেনউ তুমরার বসত খানা খািল
বািড় অইেবা। ৩৯ আিম তুমরাের
কইরাম, যেতািদন তুমরা ইখান না
কইবায়, ‘মুবারক তাইনউ, আlার
নাম লইয়া ?যইন আইরা,’
অেতািদন তুমরা আর আমাের
?দখতায় নায়।
৩৭

২৪
'(
িকয়ামতর আলামত
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হজরত ইছা বায়তুল-মুকাdছ থািক
বারইয়া যাইরািগ, অউ সময় তান
সাহািব অকল তান ?গেছ আইলা,
তানের বায়তুল-মুকাdছর সুnর সুnর
দলান ?দখািনর লািগ। ২ তাইন কইলা,
১

আিম তুমরাের হক কথা
কইরাম, তুমরা অউ ?যতা বড়
বড় দলান ?দখরায়, ইতার dই
ইট এখােনা রইেতা নায়,
হকলতা মািটত িমিশিযেবা।

বােদ তাইন ?যবলা জয়তুন পাড়র উপের
বওয়াত আছলা, অউ সময় সাহািব অকেল
আইয়া তানের িনরালায় িজকাইলা,
৩

হুজুর, আমরাের কইবা িন, ইতা কু ন
সময় অইেবা? কু ন আলামত ?দিখয়া
আমরা বুজমু, আপনার আওয়ার সময়
আর িকয়ামতরও সময় আইেc?

৪

ইছায় কইলা,

?দিখও, ?কউ যানু তুমরাের না টেগ।
৫ বউত জেন আমার নাম ধিরয়া
আইেবা, আইয়া কইেবা, আিমউ
আল-মসী, কইয়া বউতের টিগেবা।
৬ হুেনা, যুdর আওয়াজ আর লাড়াইর
খবর তুমরা পাইবায়, অইেল ইতায়
ডরাইও না। ইতা িনচয় ঘটেবা,
ঘটেলও ইতা ?তা ?শষ নায়। ৭ এক
জািতেয় আরক জািতর লেগ, এক

৭৪

?দেশ আরক ?দশর লেগ লাড়াই
করেবা। বউত জাগাত „ভছাল আর
িনদান ?দখা িদেবা। ৮ অইেল ইতা ?তা
খািল মিছবতর শুr।
৯ অউ সময় আইেল মানেষ তুমরাের
জুলুম করার লািগ ধরাই িদেবা আর
খুন করাইেবা। আমার লািগ হকল
জািতেয় তুমরাের িঘnাইেবা।
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?তউ বউত জন িপছিলিযেবা,
এেক-অইনNের িঘnাইেবা আর ধরাই
িদেবা। ১১ বউত ভn নবী আইয়া
মানষের টিগবা। ১২ নাফরমািনর
পিরমান বািড়িযেবা, এরলািগ বউত
মানষর মায়া-মমতা কিমিযেবা।
১৩ অইেল ?হশ পযMn ?যরা িটিকয়া
রইবা, এরাউ ?রহাই পাইবা। ১৪ হকল
জািতর ?গেছ সািk িহসােব ?বেহিs
বাদশাইর খুশ-খবির তবিলগ করা
অইেবা, এরবােদউ িকয়ামত আইেবা।
১০

আেখির জমানার হালত
হজরত দািনয়াল নবীর মুখ
থািক ?য ?বজুইতা নফরিত িজিনসর
কথা জানাইল অইেছ, তুমরা অউ
পাক জাগাত ই িজিনস ?দখবায়। ?য
জেন িতলাওত কেরর, ?হ বুজউক।
১৬ অউ সময় ?যরা এহুিদয়া িজলাত
থাকবা, তারা পােড়িদ িগয়া বাগউক।
১৭ িহিদন ?কউ যুিদ ঘরর চালর উপের
থােক, ?ত তার ঘরর মাল-ছামানা
িনবার লািগ, লামাত লািময়া ঘরর
িভতের না হামাউক। ১৮ ?যরা বnর
মােজ আেছ, তারার গতরর চাdর
িনবার লািগ বািড়ত না আউক।
১৯ অউ সময় ?যতা ?বিটnর ?পেটা
হুrতা, আর ?যরা হুrতাের বুকুর dধ
খাওয়াইরা, তারার বড় মিছবত
অইেবা। ২০ তুমরা ?দায়া কেরা, শীতর
িদেনা বা জুmাবাের যানু তুমরার
বািগয়া যাওয়া না লােগ।
১৫

অউ সময় অেতা ?বজুইতা কw
অইেবা, ?যতা dিনয়ার পয়লা থািক
আইজ পযMn কু নুিদন অইেছ না, আর
অইেতাও নায়। ২২ মাবুেদ যুিদ ই
সময়ের কমাইয়া না িদতা, ?ত ?কউ
িজnা রইেলা না অেন। অইেল আlায়
তান পছn করা বnা অকলর লািগ ই
সময় কমাইয়া িদবা।
২৩ িহ সময় ?কউ যুিদ তুমরাের
কয়, ‘হুনেছা িন, আল-মসী বুেল
অেনা আইছইন’ বা ‘হেনা আইছইন’
?ত তুমরা এিকন কিরও না। ২৪ কারন
আল-মসী নাম লইয়া বউত ভn
আইবা, নবী হািজয়াও বউত ভn
আইবা। ইতায় বউত বড় বড় আচানক
?করামিত কাম ?দখাইবা। তারা
চাইবা, সুেযাগ পাইেল আlার পছn
করা বnাের ধুকা িদয়া ?ব-পেথ
িনতািগ। ২৫ ?দিখও, আিম ইতা
হkলতা তুমরাের আেগউ জানাই
িদলাম।
২৬ হুেনা, ?কউ যুিদ তুমরাের কয়,
‘আল-মসী বুেল মrভুিমত আছইন,’
?ত তুমরা যাইও না। যুিদ কয়, ‘তাইন
ঘরর িভতের আছইন,’ ?ত এিকন
কিরও না। ২৭ ?মঘর িজলিকর লেগ
পুেব-পইচেম হকল বায় ?যলা ফর
অইযায়, আিম িবন-আদম আইেলও
অলা অইেবা। ২৮ হুেনা, লাশ ?যেনা
থােক, হকু ন এমেনউ হেনা দলা অয়।
২৯ অউ মিছবতর সময় ?শষ
অওয়ার বােদউ, ‘সুrজ আnাইর
অইিযেবা, চােn আর ফর িদেতা
২১

৭৫

নায়। ?তরা অকল আছমান থািক
পিড়িযেবা, আছমানর কু নু শিkআলা
িচজউ িঠক-ঠাক রইেতা নায়।’ ৩০ অউ
সময় আছমানর মােজ আিম িবনআদমর িনশানা ?দখা যাইেবা।
dিনয়ার হকল মানেষ আহাজাির
করবা। তারা ?দখবা, আlার কু দরিত
শিk আর নুরর মিহমায়, ‘?মঘর
চাকাত অইয়া িবন-আদম dিনয়াত
আইরা।’ ৩১ অউ সময় জুের জুের
িশংগার আওয়াজ অইেবা, এর লেগ
লেগউ dিনয়ার এক মাথা থািক আরক
মাথাত তাইন িফিরsা অকলের
পাঠাইবা, এরা আlার পছn করা
বnা অকলের চাইেরাবায় থেন দলা
করবা।
৩২ অউ ডুমুর গাছর বায় চাইয়া
তািলম লও। গাছর ডাল-পালা নরম
অইয়া ?যবলা নয়া কু িড় বারয়, অউ
সময় তুমরা বুিজলাও গরমর িদন
আইেc। ৩৩ ?ত অউ লাখান তুমরা
?যবলা ?দখবায় ইতা হকলতা ঘেটর,
?দিখয়া বুিজিলও, িবন-আদমও ধােরা
আইcইন। খািল ধােরা নায়, তাইন
আইয়া dয়ােরা ঠুকাইরা। ৩৪ আিম
তুমরাের হাছা কথা কইরাম, ইতা না
ঘটা পযMn ই জমানার মানুষ ফুড়াইতা
নায়। ৩৫ আছমান-জিমন হকলতা
িবনাশ অইিযেবা, অইেল আমার
কালাম হােমশা জাির রইেবা।
৩৬ হউ িদন আর িহ সময়র
?বয়াপাের খািল আমার গাইিব বাফ
আlা ছাড়া আর ?কউ জানইন না।
আছমািন িফিরsা বা ইবনুlায়ও
জানইন না। ৩৭ নুহ নবীর আমেলা ?য
হালত অইিছল, আিম িবন-আদম
dছরা বার আওয়ার সময় িঠক
অলাখানউ অইেবা। ৩৮ বইনNা শুr
অওয়ার আেগ নুহ নবী জােজা উঠার
আগ পযMn মানেষ খাওয়া-দাওয়া
করেছ, এেক-অইনNের িবয়া শািদ
করেছ।
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নুহ নবীর বইনNার পািনেয়
ইতাের ভাসাইয়া ?নওয়ার আগ পযMn
তারা কু nাউ ?টর পাইলা না। আিম
িবন-আদম আইবার সময়ও িঠক
অলাখান অইেবা। ৪০ অউ সময় dই
জন মানুষ একলেগ বেnা থাকেল,
একজনের ?নওয়া অইেবা আর dছরা
জনের বাদ ?দওয়া অইেবা। ৪১ dই
?বিটেয় একলেগ বারা-বানাত
থাকেলও, এরার একজনের ?নওয়া
অইেবা, আরক জন বাদ পিড়িযেবা।
৪২ এরলািগ কইরাম, তুমরা হুিশয়ার
রইও, তুমরার মািলক কু ন িদন
আইবা, ইতা ?তা তুমরা জান না।
৪৩ অইেল ইখান মেনা রািখও, চুর কু ন
৩৯

সময় আইেবা, ইখান যুিদ িগরেs
জানেতা, ?ত ?তা ?হ হজাগ রইেলা
অেন আর চুরের ঘেরা হামাইেত িদেলা
না অেন। ৪৪ এরলািগ তুমরাও হােমশা
িতয়ার রইও, ?য সময়র কথা তুমরা
িচnাও করতায় নায়, হউ সময় িবনআদম আইবা।
৪৫ ইলা হক-হালািল আর
আখলদার চাকর ?ক আেছ, যার
আেতা তার মুিনেব দািয়t িদলা ?হ
অখতর কােলা অইনN চাকর অকলের
খািন বািটয়া িদেবা। ৪৬ কপািল ?তা
হউ চাকর, যাের তার মুিনেব আইয়া
হক-হালাল পাইবা। ৪৭ আিম তুমরাের
হাছা কথা কইরাম, মুিনেব অউ চাকরর

৭৬

আেতাউ তান িনজর হকল ধনছামানার ভার িদবা। ৪৮ অইেল ধেরা,
হউ চাকের মেন মেন কইেলা, আমার
মুিনব আইেত ?তা বউত ?দির আেছ,
৪৯ আর অউ ফােখ ?হ হkল চাকরবাকরের মাইর-ধইর করেলা, আর
মদখুরর লেগ খানা-দানা কিরয়া মদ
খাইেলা। ৫০ বােদ ?য িদন আর ?য
অখতর কথা ?হ িচnাউ করেতা নায়,
হউ িদন আর হউ অখেতা তার মুিনব
আইয়া আিজর অইবা। ৫১ তাইন
আইয়া তাের কািটয়া টুকরাইয়া ভn
অকলর লেগ িমশাইবা। িহেনা মানেষ
কাnা-কািট করবা, আর জালা-যntনায়
দাত িকিড়িমিড় িদবা।

২৫
'(

আল-মিথ ২৫:১-১৩
১

এরবােদ ইছায় কইলা,

6বেহিs বাদশা
6কমেন আইবা

দামাn আইেত ?দির অওয়ায় তারা
হকলউ উংগাইেত উংগাইেত ঘুমাই ?গল।
৫

?বেহিs বাদশাই অইেলা অলা
দশগু পুিড়র লাখান, ?যতা পুিড়েn
িবয়ার দামাnের আগুয়াইয়া আনার
লািগ ?লম-?লমটন লইয়া বারইেলা।
২ এরার মােজ পাচ জন আিছল
আখলদার আর পাচ জন আিছল
?বআখল। ৩ ?বআখল পুিড়েn খািল
?লম লইয়া বারইেলা, ?লমর কু নু
?তল িনেলা না। ৪ অইেল আখলদার
পুিড়েn ?লমর লেগ িফফাত কির
?তলও িনেলা।

হউ ?বআখল পুিড়েn আখলদার
পুিড়নের কইলা,
৮

আমরাের থুড়া ?তল ?দওনা,
আমরার ?লম িলিমযারিগ।

বােদ আধা-রাইতকু র বালা িচlািন হুনা
?গল,
দামাn আইcইন, দামাn
আইcইন, জলিদ বারও।

অউ ?বআখল পুিড়ন ?তল আনাত
িগয়া হারেলউ দামাn আইlা। অউ
সময় আখলদার অউ পুিড়ন জুইত
আছলা, তারা দামাnের লইয়া িবয়া
বািড়ত হামাইেলা। তারা হামািনর
বােদউ dয়ার বn করা অইেলা।
১০

৬

বােদ অউ ?বআখল পুিড়েn
আইয়া dয়ার বn ?দিখয়া কইলা,
১১

৯

হুনরািন, dয়ার খান খুলউkা।

তারা কইলা,
আমরার ?গেছ ?যতা ?তল
আেছ, ইতা ?তা আমরারউ
লাগেবা। ?ত তুমরা ?দাকান
থািক ?তল আনাইলাও।

১২

দামােn জুয়াপ িদলা,
আিম হাছাউ কইরাম, আিম ?তা
তুমরাের িচিন না।

িচlািন হুিনয়া অউ পুিড়ন উিঠয়া ?লম?লমটন িঠক করাত লাগলা।
৭

১৩

অউ িকcার বােদ ইছায় কইলা,

এরদায় তুমরা হুিশয়ার রইও, িহ িদন
আর িহ সময়র কথা ?তা ?কউরর
জানা নাই।

৭৭

আল-মিথ ২৫:১৪-২২
িতন চাকরর িকVা
?বেহিs বাদশাই অলা একজন
মানষর লাখান, এইন িবেদশ যাওয়ার
বালা তান চাকর অকলর আেতা আsা
সmিtর ভার সমজাই িদলা।

১৪

এরার ?যাইগNতা মািফক তাইন
একজনের পাচ আজার ?টকা, dছরা
জনের dই আজার আর আরক জনের
এক আজার ?টকা িদলা।
১৫

dই আজার ?টকা ?য পাইিছল, ?হও আেরা dই আজার লাভ করেলা।
১৮ অইেল এক আজার ?টকা ?য
পাইিছল, ?হ তার মািলকর ই ?টকা
কােমা না লাগাইয়া গাত খুিদয়া মািটর
তেল থইেলা।
১৯ বউত িদন বােদ হউ মািলক ?দেশা
আইয়া তারার িহসাব-িনকাশ চাইলা।
২০ ?তউ পাচ আজার ?টকা ?য
পাইিছল, ?হ আেরা পাচ আজার লইয়া
আইয়া মািলকের কইেলা,
১৭

২১

ইখান হুিনয়া মািলেক কইলা,

সাbাস, তুিম খুব হক-হালািল
মানুষ। তুিম হুr-মুr ?বয়াপােরউ হকহালাল রইেছা, এরলািগ আিম তুমাের
আেরা বউত বড় দািয়t িদমু। আও,
আমার খুিশর ভািগ অও।

ছাব, আপেন আমাের পাচ আজার
?টকা িদছলা, অউ ?টকািদ আিম আেরা
পাচ আজার লাভ করিছ।

বােদ dই আজার ?টকা ?য পাইিছল,
?হ আইয়া কইেলা,
২২

ছাব, আপেন আমাের dই
আজার ?টকা িদছলা। আিম ?তা
আেরা dই আজার লাভ করিছ।
পাচ আজার ?টকা ?য পাইিছল, ?হ
অউ ?টকািদ কারবার কিরয়া আেরা
পাচ আজার লাভ করেলা।
১৬

৭৮

আল-মিথ ২৫:২৩-৩৯

২৩

?তউ মািলেক কইলা,

সাbাস, তুিম খুব হকহালািল মানুষ। তুিম থুড়া
?বয়াপােরউ হক-হালাল রইেছা,
এরলািগ আিম তুমাের আেরা
বউত বড় দািয়t িদমু। আও,
আমার খুিশর ভািগ অও।

২৬

মািলেক কইলা,

হায়ের খিবছ, তুইন ?তা কু িড়য়া।
তুই যুিদ ইখান মেনা করেল, আিম ?খত
না করেলও ধান কািট আর বাইন না
িদেলও আিল হুির, ২৭ ?ত আমার ?টকা
তুই ?বপািরর ?গেছ িদেল না ?কেন? ?ত
?তা আিম আইয়া মুল ?টকার লেগ িকছু
লাভ পাইলাম অেন।
বােদ তাইন অইনN চাকর
অকলের কইলা,
২৮

তুমরা অগুর ?গছ থািক অউ
?টকা িনয়া, দশ আজার যার
?গেছ আেছ তাের ?দও।

অইেল এক আজার ?টকা যাের
িদছলা, ?হ আইয়া কইেলা,
২৪

ছাব, আিম জািন আপেন খুব কড়া
মানুষ। আপেন ?খত না কিরয়াও ধান
কাটইন আর বাইন না িদেলও আিল
হুরইন। ২৫ এরদায় আিম ডরাইয়া
আপনার ?টকা মািটর তেল লুকাইয়া
থইছলাম। অউ ?নউkা আপনার ?টকা।
হুেনা, যার আেছ তাের আেরা
?দওয়া অইেবা, তার আেরা বািড়েবা।
অইেল যার নাই, তার ?যতা আেছ
অতাও কািড়য়া ?নওয়া অইেবা।
৩০ অউ বjাত চাকরের িনয়া তুমরা
আnাইর গােতা ফালাই ?দও। হউ
গােতা মানেষ কাnা-কািট করেবা আর
জালা-যntনায় দাত িকিড়িমিড় িদব।
২৯

৭৯

আেখরাতর িবচারর বয়ান
িবন-আদেম ?যবলা িফিরsা
অকলের লইয়া িনজর মিহমায় িহরবার
আইবা, আইয়া িনজর বাদশাইর গিদত
বইবা। ৩২ অউ সময় dিনয়ার তামাম
জািতর মানষের তান ছামেন আনা
অইেবা। ?মড়া রাখােল ?যলা ?মড়া
আর ছাগলের আলাদা কের, তাইনও
অউলা হকল মানষের আলগাইয়া dই
ভাগ করবা। ৩৩ তান ডাইন গালাবায়
?মড়া আর বাউ গালাবায় ছাগলের
রাখবা।
৩৪ এরবােদ বাদশায় তান ডাইন
গালার মানষের কইবা, ‘তুমরা যারা
আমার বাতুিন বাফর রহম পাইেছা,
তুমরা আও। আর dিনয়ার পয়লা থািক
তুমরার লািগ ?য বাদশাই িতয়ার কির
রাখা অইেছ, অউ বাদশাইর দখল
সমিজয়া ?নও। ৩৫ মেনা আেছ িন,
আমার ?যবলা ?পেটা ভুক লাগিছল,
তুমরা আমাের খািন িদছলায়, িপয়াছর
সময় পািন িদছলায়, আর মুছািফর
হালেত আমাের আ‡য় িদছলায়।
৩৬ আিম ?যবলা উদলা আছলাম,
তুমরা কাপড় িদছলায়, ?বমারর সময়
?খজমত করছলায়, আর ?জল খানাত
আমাের ?দখাত ?গছলায়।’
৩৭ অউ সময় হউ আlাওয়ালা
মানেষ কইবা, ‘মািলক, আপনার ভুক
লাগায় আমরা কু ন সময় আপনাের
খাওয়াইলাম? কু ন সময় আপনাের
পািন িদলাম? ৩৮ আর কু ন সময়
মুছািফর হালেত আপনাের আ‡য়
িদলাম, খািল গা ?দিখয়া কু ন সময়
কাপড় িদলাম? ৩৯ আর কু ন সময়উ বা
?বমাির হালেতা আপনার ?খজমত
করলাম, বা ?জল খানাত ?দখাত
?গলাম?’
৩১

আল-মিথ ২৫:৪০-২৬:৫
অউ সময় বাদশায় তারাের
কইবা, ‘আিম হক কথা কইরাম,
আমার অউ হুr-মুr একজন মানষর
লািগ তুমরা ?যবলা ইতা করেছা, এর
মািন আমােরউ করেছা।’
৪১ বােদ বাদশায় তান বাউ গালার
মানষের কইবা, ‘ও লাnিতর দল,
আমার ছামন থািক বােগা। ইবিলছশয়তান আর তার চামছা িজnাত
অকলর লািগ ?দাজখর ?য আগুইন
িতয়ার করা অইেছ, হেনা যাও।
৪০

আমার ?পেটা ভুকর কােলা তুমরা
আমাের খাওয়াইেছা না, িপয়াছর সময় পািন
িদেছা না। ৪৩ আমার মুছািফর হালেতা রইবার
আ‡য় িদেছা না, আিম ?যবলা উদলা আছলাম,
কাপড় িদেছা না, ?বমারর সময় চাইেছা না,
আমাের ?দখার লািগ ?জলখানাতও ?গেছা না।’
৪৪ অউ সময় তারা কইবা, ‘হুজুর, আমরা কু ন
সময় ইতা করলাম? আপনাের ভুকািস,
িপয়ািছ, মুছািফর, উদলা গতর, ?বমাির আর
?জল খানাত ?দিখয়াও সাইযN করলাম না?’
৪২

বাদশায় তারাের কইবা, ‘আিম হক
কথা কইরাম, আমার অউ হুr-মুr একজন
মানষর লািগউ তুমরা ?যবলা ইতা করেছা
না, এর মািন আমােরউ করেছা না।’
৪৫

৪৬

?হেশ ইছায় কইলা,

অউ নাফরমান অকেল
আেখরােতা িচরকাল সাজা পাইবা,
অইেল আlাওয়ালা মানেষ
আেখির িজেnিগ পাইবা।

২৬
'(

হজরত ইছার উফাত আর
িজnা অওয়া (২৬:১-২৮:২০)

হজরত ইছাের কাতল করার পরািমশ
অউ বয়ান ?শষ অইয়া
হারেল, ইছায় তান
সাহািব অকলের কইলা,
১

তুমরার ?তা জানা আেছ, আর
dই িদন বােদউ আজািদ ইদ। ইদর
সময় আিম িবন-আদমের সিলেবা
লটকাইয়া মারার লািগ ধরাই
?দওয়া অইেবা।
২

অউ সময় বড় ইমাম
আর মুরিb অকল
আইয়া, তারার পরধান
ইমাম কায়াফার বািড়ত
দলা অইলা। ৪ দলা
অইয়া অউ পরািমশ
করলা, ইছাের িকলা
লুকাইয়া আটক কিরয়া
কাতল করা যায়।
৫ অইেল তারা কইলা,
৩

ইদর সময় তাের ধরতাম নায়। ধরেল
মানেষ গnেগাল লাগাই িদেতা পাের ।

৮০

আল-মিথ ২৬:৬-১৬
হজরত ইছাের হাজািনর 6ভদ
ইছা ?যবলা বায়তআিনয়া গাউর পচা-কু ‚
?বমাির িশমনর বািড়ত
আছলা, ৭ অউ সময় এক
?বিট মানুষ তান ?গেছ
আইলা। ?বিটেয় িচনর এক
„বয়ােমা কির খুব দািম
খািট আতর আনিছলা।
ইছা খাওয়াত বইয়া হারেল
?বিটেয় হকল আতর তান
মাথাত ঢািল িদলা।
৬

ইতা ?দিখয়া সাহািব অকল
িবরk অইয়া কইলা,
৮

১০

ইখান বুিজয়া ইছায় কইলা,

তুমরা ই ?বিটগুের dখ িদরায় ?কেন? তাইন ?তা আমার
লািগ িঠক কামউ করছইন। ১১ গিরব অকল ?তা হােমশাউ
তুমরার লেগ রইবা। অইেল আমাের ?তা হােমশা পাইতায়
নায়। ১২ এইন আইয়া আমার গতেরা আতর মাখাইয়া, দাফনকাফনর লািগ আমাের জুইত করছইন। ১৩ আিম তুমরাের হাছা
কথা কইরাম, dিনয়ার ?য কু নু জাগাত আlার খুশ-খবির
তবিলগ করার সময়, অউ ?বচািড়ের মেনা করার লািগ, তান ই
?নক কামর কথাখানও কওয়া যাইেবা।

অউ আতর ফুটাইন ?কেন
বরবাদ করা অইেলা? ৯ ই ফুিটন
?বিচেল ?তা বউত ?টকা পাইয়া
গিরব অকলের িবলাই ?দওয়া
?গেলা অেন।

সাহািব ইhদার 6বইমািন

বােদ তান বােরাজন সাহািবর
মাজর একজন, এন নাম ইহুদা
ইsািরয়াত, এইন বড় ইমাম
অকলর ?গেছ িগয়া কইলা,

?তউ বড় ইমাম অকেল তাের rপার
িতশ ?টকা িদলা। ১৬ এরবাদ থািকউ
ইহুদায় ইছাের ধরাইয়া ?দওয়ার
সুেযাগ তুকািনত রইেলা।

১৪

ইছাের আপনারার আেতা
ধরাইয়া িদেল আমাের িকতা িদবা?
১৫

৮১

আল-মিথ ২৬:১৭-২৬
খািমর ছাড়া rিট খাওয়ার
ইদর পয়লা িদন, সাহািব অকেল
আইয়া ইছাের িজকাইলা,
১৭

হজরত ইছার আেখির ইদ

হুজুর, আমরা কু ন জাগাত
িগয়া আপনার লািগ আজািদ ইদর
খানা িতয়ার করতাম?
১৮

তাইন জুয়াপ িদলা,

ইছার হুকুম মািফক সাহািব অকেল
িগয়া আজািদ ইদর খািন িতয়ার করলা।

১৯

তুমরা টাউেনা যাও। িগয়া অমুক মানষের কইও, ‘হুজুের কইছইন, আমার সময়
ঘনাইয়া আইেc, ?ত আিম আমার সাহািব অকলের লইয়া তুমার বািড়ত ইদ করমু।’

বােদ হাই&াবালা ইছায় তান
বােরাজন সাহািবের লইয়া খািনত
বইলা। ২১ বইয়া কইলা, আিম তুমরাের হাছা কথা কইরাম, তুমরার মাজর এক
২০

জেনউ ?তা আমাের dশমনর আেতা ধরাই িদেবা।

হুজুর, ই জন
ইখান হুিনয়া তারা খুব
িকতা আিম িন?
?বজার অইেগলা। এরলািগ
তারা এক-এক কির িজকাইলা,
২২

অখন ?য জেন আমার লেগ অইয়া
থােলা আত হারার, ?হ-উ আমাের
ধরাইয়া িদেবা। ২৪ আিম িবন-আদমর

২৩

তাইন কইলা,

মউতর ?বয়াপাের আছমািন িকতােবা
?যলা ?লখা আেছ, আমার মউত ?তা
অউলাউ অইেবা। অইেল আফছুছ হউ
?য ইহুদায় ইছাের ধরাই িদেতা
চার, ?হ তানের িজকাইেলা,

২৫

হুজুর, িহ জন িকতা
আিম িন?

ইছায় তাের কইলা,
তুিম িঠকউ কইরায়।

৮২

জনর লািগ, ?যিগেয় আমাের ধরাইয়া
িদেবা। dিনয়াত তার জনম না অওয়াউ,
তার লািগ বউত ভালা আিছল।
আল-মসীর 6মজবািনর নমুনা
তারা খানা খাইরা, অউ সময়
ইছায় rিট আেতা লইয়া আlার
শুকিরয়া আদায় করলা।
২৬

আল-মিথ ২৬:২৬-৩৪
তাইন rিট িছিড়য়া টুকরা টুকরা কির
সাহািব অকলের িদলা। িদয়া কইলা,

অউ ?নও, খাও, মেনা
কেরা ইতা আমার কায়া।

তুমরা হকেল অউ
িপয়ালা থািক আংগুরর
শরবত খাও। ২৮ মেনা
কিরও, ইতা আমার লউ।
অউ লউর জিরয়ায় আদম
জািতর বউতর গুনা মািফ
অইেবা। আlার লেগ
মানষর িমলনর উিছলা
অইেলা অউ লউ।

আিম হাছা কথা
কইয়ার, আিম আমার গাইিব
বাফর বাদশাইত দািখল
অইয়া হাির, তুমরাের লেগ
লইয়া যতিদন নয়া হালেত
আংগুরর শরবত না খাইিছ,
অতিদন ই শরবত আর
খাইতাম নায়।
২৯

৩১

?হেশ তারা হকেল িমিল এক গজল গাইয়া,
ঘর থািক বারইয়া জয়তুন পােড়া ?গলািগ।
৩০

হজরত িপতের অsীকার করার আগাম ইশারা

অইেল আমাের মুদMা থািক
িজnা করার বােদ, তুমরার আেগউ
আিম গািলল িজলাত যাইমুিগ।
৩২

বােদ তাইন শরবতর িপয়ালা
লইয়া আlার শুকিরয়া জানাইলা,
আর এরাের িদয়া কইলা,

২৭

৩৩

বােদ ইছায় তান সাহািব অকলের কইলা,
হুেনা, আইজ রাইত তুমরা
হকেলউ ?তা আমাের ফালাইয়া
বািগবায়। আlার কালােমা আেছ,

?তউ সাহািব িপতের তানের কইলা,
হুজুর, হকল বািগ ?গেলও
আিম বািগতাম নায়।

৮৩

৩৪

আিম ?মড়ার পালর
রাখালের মারমু,
?তউ পালর ?মড়াইন
চাইেরাবায়
িছতিরিযবা।

ইছায় কইলা,

?ত হুেনা, আিম তুমাের হাছা কথা কইরাম,
আইজ পতাবালা মুরগায় বাং িদবার আেগউ তুিম
িতনবার কইবায়, তুিম আমাের িচেনা না।

আল-মিথ ২৬:৩৫-৪২
৩৫

অইেল িপতের কইলা,

হুজুর, অউ
িকতা কইন,
আপনার লেগ যুিদ
আমার মরনও
অয়, তা-ও আিম
কু নুমেnউ
আপনাের অsীকার
করতাম নায়।

তুমরা অেনা বও, আিম হগালাত
িগয়া ?দায়া করমু।

অখান
কইয়া থুড়া
হিরয়া িগয়া
তাইন মািটত
সইজদাত
পিড়য়া কইলা,
৩৯

6গতিশমািন বাগােনা হজরত ইছা

হকল সাহািবেয় অউ এক লাখান কইলা।

বােদ হজরত ইছায় তান সাহািব
অকলের লইয়া ?গতিশমািন নামর এক
বাগােনা আইলা। আইয়া এরাের কইলা,

৩৬

অখান কইয়া তাইন িপতর আর
িজবুিদয়ার dই পুয়াের তান লেগ
িনলা। আেs আেs তান িদলর
মােজ dখ আর হায়-হুতাশ
বািড়েলা। ৩৮ তাইন এরাের কইলা,
৩৭

ভাইয়াইনের, dেখ আমার কইলজা
ফািটযার। তুমরা অেনা বইরও আর
আমার লেগ হজাগ রইও।

ও আমার ?বেহিs আbা, আমার উপের অউ
?য জুলুম-মিছবত আইওর, dছরা কু নু উপায়
থাকেল ইখানতা হরাইলাও। অইেল ইতা আমার
ইcায় নায়, তুমার মিজM মািফকউ অউক।

৪২

তুমরা এখান
ঘnাও হজাগ
রইতায় পারলায় না
িন? ৪১ হজাগ রও
?দায়া করার লািগ,
আর ?দায়া কেরা
পিরkা থািক বাচার
লািগ। তুমরার িদলর
মােজ িনচয় িখয়াল
আেছ, অইেল কায়া
?তা কমজুর।

সইজদা থািক উিঠয়া তাইন
সাহািব অকলর ?গেছ আইয়া
?দখলা, এরা ঘুমাই ?গছইন। অউ
তাইন িপতরের হজাগ কির কইলা,

৪০

বােদ তাইন dছরা বার িগয়া ?দায়া করলা,

ও আমার ?বেহিs আbা, অউ জুলুম-মিছবত
আিম সইযN না করেল, যুিদ dছরা কু নু পথ না
থােক, তাইেল তুমার মিজM মািফকউ অউক।

৮৪

আল-মিথ ২৬:৪৩-৫৪
বােদ তাইন িহরবার আইয়া ?দখলা, এরা
ঘুমাই ?গছইন, ঘুেম তারার চউখ ফালাই ?দর।
৪৪ ?দিখয়া তারাের থইয়া তাইন িতছরা বার
িগয়া একই ?দায়া করলা। ৪৫ এরবােদ তাইন
সাহািব অকলর ?গেছ আইয়া কইলা,
৪৩

তুমরা ?দিখ অখনও আরােম
ঘুমাইরায়। হুেনা, সময় আইেc,
আিম িবন-আদমের গুনাগার অকলর
আেতা সমজাই ?দওয়া অইেবা।
উেঠা, আমরা রওয়ানা ?দই।
আমাের ?যিগেয় dশমনর আেতা ধরাই
িদেবা, ?হ আইয়া আিজেগেছ।
৪৬

তানের ?যিগেয় ধরাইয়া
িদেতা, অউ ইহুদায় তার
লগর এরাের আেগ
িহকাইয়া িদিছল, “আিম
িগয়া যার গােলা হুংগা িদমু,
?হ-উ হউ জন। তুমরা এের
আটক কিরও।” ৪৯ এরলািগ
ইহুদায় সুজা-সুিজ ইছার
?গেছ িগয়া কইেলা,
৪৮

অউ সময় ইছার লগর
একজেন িনজর তেলায়ার
বার কিরয়া পরধান
ইমামর গুলামের ?ছদ
মারলা,

হজরত ইছা dশমনর আেতা বিn

তাইন এরার লেগ মােতা রইছইন, অউ
সময় ইহুদা হেনা আইেলা। ?হ আিছল বােরাজন সাহািবর মাজর একজন। তার লেগ
অইয়া আেরা বউেত
লািঠ-ছটা, তেলায়ার
লইয়া আইেলা। বড়
ইমাম আর মুরিb
অকেল এরাের
পাঠাইছইন।

হুজুর, আছছালামু আলাইকু ম।

কইয়া ?হ তানের হুংগা
িদল। ৫০ ইছায় তাের
কইলা,
ভাইের, ?যতা
করাত আইেছা,
কিরলাও।

৫১

৪৭

লেগ লেগউ তারা আইয়া
ইছাের ধিরিলেলা।

তুমার তেলায়ার ?বেগা
হারাইলাও। তেলায়ারিদ যারা
?খলায়, তেলায়ারর তেলউ
তারার জান যায়। ৫৩ তুিম ইখান
িচnা কেরা না িন, আিম আমার
বাতুিন বাফর দরবােরা আরজ
করেল, তাইন কেয়ক আজার
িফিরsা পাঠাইতা নায় িন?
৫৪ অইেল আিম ইলা করেল
িকতাবর কথা িকলা ফিলেবা?
িকতােবা যততা বাতাইল
অইেছ, ইতা ?তা ঘটেবাউ।

?ছদর লেগ তার এক কান
কািটয়া পিড়েগল।৫২ ?তউ
ইছায় এনের কইলা,

৮৫

আল-মিথ ২৬:৫৫-৬৩
৫৫

বােদ তাইন অতা মানষের কইলা,

অউ সময় সাহািব অকেল ইছাের
থইয়া বািগ ?গলা।

িকতাবা, আিম কু নু চুর-ডাকাইত
িন, তুমরা ?দিখ লািঠ-ছটা,
তেলায়ার লইয়া আমাের ধরাত
আইেছা। আিম ?তা পরেতক িদন
বায়তুল-মুকাdেছা বইয়া তািলম
িদতাম। অউ সময় ?তা তুমরা
আমাের ধরলায় না। ৫৬ আসেল ইতা
হkলতা ঘেটর, যােত আছমািন
িকতােবা নবী অকেল ?যলা
বাতাইছইন, অতা পুরা অয়।
6দশর ফেতায়া কিমিটর ছামেন হজরত ইছা

সাহািব িপতর ইছার
?গছ থেন dরই হির-হির
রইয়া তান খের খের
পরধান ইমামর বািড়র
উঠানর কাnাত ?গলা।
িগয়া ?হশ-?মশ িকতা
অয়, অখান ?দখার লািগ
উঠানর িভতের
হামাইয়া, হনর পারাদার
অকলর লেগ বইলা।
৫৮

হজরত
ইছাের ধিরয়া
হাির অউ মানেষ
পরধান ইমাম
কায়াফার ?গেছ
লইয়া ?গল।
হেনা ?মৗলানা
আর মুরিb
অকল এখােনা
দলা অইলা।
৫৭

হজরত ইছাের কাতল করার লািগ বড় ইমাম অকেল আর
মজিলছর হকল মানেষ ইছার িবপেk কু নু নািলশ তুকাইলা,
৬০ অইেল পাইলা না। মজিলেছা ইছার িবপেk বউেত িমছা
সািk িদেলও, তারার সািkর িমল অইেলা না। বােদ dইজন
মানেষ আইয়া তান িবrেd িমছা সািk িদয়া কইেলা,
৫৯

?তউ পরধান ইমাম উবাইয়া হকলর
ছামেন ইছাের িজকাইলা,

৬২

আমরা হুনিছ, ?হ কইেছ,
আlার কাবা শিরফ, মািন বায়তুলমুকাdছের ?হ ভাংিগিলেবা, আর িতন
িদনর িভতের িহরবার বানাইেবা।
৬১

ওবা, তুিম কু নু মাতর জুয়াপ িদতায় না
িন? ইতা মানেষ তুমার ?বয়াপাের িকতা
সািk িদরা, হুনরায় িন?

অইেল তাইন কু নু জুয়াপ
না িদয়া িনরাই রইলা।
৬৩

৮৬

আল-মিথ ২৬:৬৩-৭১
পরধান ইমােম তানের িহরবার কইলা,

৬৪

তুিম িজnা আlার
কছম খাইয়া
কওছাইন, তুিম িকতা
আlার ওয়াদা করা হউ
আল-মসী িন, তুিমউ
আlার খাছ মায়ার জন
ইবনুlা িন?

তাইন জুয়াপ িদলা,
আপনারাউ ?তা কইরা।
অইেল আিম কইরাম,
আপনারা ?দখবােন, আিম
িবন-আদম আরেশ আিজেমা
আlা রাbুল আলািমনর
ডাইনর তখেতা বওয়াত
আিছ। আেরা ?দখবা, আিম
?বেহিs ?মঘর চাকাত অইয়া
dিনয়াত আইয়ার।

তারা কইলা,

ইখান হুিনয়াউ পরধান ইমােম
িনজর িফnর কাপড় িছিড়য়া কইলা,
৬৫

এের ?তা মািরলাওয়া
দরকার।

?হ ?তা িশিরিক
করেলা, ?ত আর কু নু
সািkর জrর আেছ িন?
আপনারা িনজর কােনউ ?তা
হুনলা, ?হ িশিরিক করেলা।
৬৬ ?ত অখন আপনারা
িকতা রায় িদবা?
হজরত িপতের িতনবার অsীকার করলা
অউ সময় তারা তান
মুেখা ?ছফ িদল, আর তানের
চড়-তাবড় মারেলা। ?কউ
?কউ ঘুিষ মািরয়া কইেলা,
৬৭

অউ সময় এক বািn ?বিট
তান কাnাত আইয়া কইেলা,
গািললর
অউ ইছার
লেগ ?তা
আপেনও
আছলা।

হই আল-মসী, গাইিব কওছাইন,
তের ?খিগেয় মারেলা?

৬৮

৬৯

অইেল িপতের হকলর
ছামেন অsীকার কিরয়া
কইলা,
না ?গা,
তুিম ইতা িকতা
মােতা? ইতা
কু nাউ আিম
জািন না।
৭০

৮৭

িপতর উঠােনা বওয়াত আছলা,

অখান কইয়া িপতর ?গইটর ধােরা
?গলািগ। তানের ?দিখয়া আরক বািn
?বিটেয় কইেলা,
অউ ?বটাও ?তা
নাছারত গাউর ইছার
লেগ আিছল।
৭১

আল-মিথ ২৬:৭২-২৭:৪
অইেল িপতের িহরবার কছম
কির কইলা,
না, না, আিম তাের
িচিনউ না।

৭২

অউ সময় তান কাnাত ?যরা উবা
আিছল, থুড়া বােদ তারা কইলা,

৭৩

ওবা, তুিমও িনcয় এরার লগর, তুমার
মাত-কথায়উ ?তা বুজা যার।

৭৪

?তউ িপতের কইলা,
আlার গজব পড়উক, আিম কছম খাইয়া
কইয়ার, আিম ?মােটউ তাের িচিন না।

২৭
'(

অখান কইেতউ মুরগায় বাং
িদলাইেলা। বাং হুনেতউ
িপতরর মেনা অইেগল, ইছায়
আেগ কইছলা, “মুরগায় বাং
িদবার আেগউ তুিম িতনবার
কইবায়, তুিম আমাের িচেনা
না।” এরলািগ তাইন বাের িগয়া
আউ-আউ কির কাnন ধরলা।
৭৫

হািকম িপলাতর
ছামেন হজরত ইছা

িবয়ােন উিঠয়া বড়
ইমাম আর মুরিb অকেল
হজরত ইছাের কাতল
করার পরািমশ করলা।
২ তারা তানের বািnয়া
?রামান হািকম িপলাতর
?গেছ লইয়া ?গলা।
১

ইhদার মরন
?য জেন হজরত ইছাের dশমনর আেতা
ধরাই িদিছল, হউ ইহুদায় ?যবলা ?দখেলা
িবচােরা তানের dিষ সাইবেsা করা অইেছ,
অউ তার িভতের খুব dখ হামাইেলা। ?হ
বড় ইমাম আর মুরিb অকলর ?গেছ হউ
rপার িতশ ?টকা লইয়া আইয়া কইেলা,
৪ আিম ?তা একজন িন-অপরািধ মানষের
কাতল করার লািগ ধরাই িদয়া গুনা করিছ।
৩

৮৮

আল-মিথ ২৭:৪-১৭
ইখান হুিনয়া তারা কইলা,

অউ সময় ইহুদায় হউ িতশ
?টকা বায়তুল-মুকাdেছা ইটা
মাির ফালাইয়া ?গলিগ,
৫

?তউ আমরার
িকতা অইেলা?
ইতা ?তা তুমার
?বয়াপার।

৬

িগয়া িনেজ িনেজউ ফাস লািগয়া মিরেগল।

এরলািগ অউ জাগাের অখনও ‘লউর
জাগা’ কওয়া অয়। ৯ ইতা অওয়ায়,
ইয়ারিময়া নবীর মাজিদ ?যতা বাতাইল
অইিছল, অতা ফিলেগল। তাইন
কইছলা, “তারা ?য িতশ ?টকা িনেলা,
ইকটা অইেলা তান দাম। বিন
ইসরাইেল তান অউ দাম সাইবেsা
করিছল। ১০ আlায় আমাের ?যলা হুকুম
িদছইন, অলাউ তারা কু মারর জাগা
লওয়ার লািগ ?টকা গুইন িদেলা।”
৮

বড় ইমাম অকেল ই ?টকা আেতা লইয়া কইলা,
ইগুইন ?তা বায়তুল-মুকাdছর তহিবেলা রাখা
িঠক নায়, কারন ইতা অইেলা লউর দাম।
বােদ তারা পরািমশ কিরয়া
অউ ?টকািদ মুছািফর মানষর
কবরsানর লািগ এক কু মারর
?গছ থািক জাগা লইলা।
৭

হািকম িপলাতর আদালেতা হজরত ইছা

তাইন কইলা,
িজঅয়, আপেন
িঠকউ কইরা।

হজরত ইছাের ?রামান
পরধান হািকম িপলাতর
আদালেতা আিজর করা
অইেলা। হািকেম তানের
িজকাইলা,
িকতাবা, তুিম ইহুিদ
অকলর বাদশা িন?
১১

বড় ইমাম আর মুরিb অকেল
তান নােম বউত নািলশ িদলা।
অইেল ইছায় কু নু জুয়াপ িদলা না।
১৩ অউ সময় িপলােত িজকাইলা,
তুিম কু নু জুয়াপ িদতায় না িন? ?দখরায়
িন, তারা তুমার িবrেd কেতা নািলশ িদরা।
১২

তুমরা িকতা কও? আিম কাের ছাড়তাম, ইছা-বারাbাের,
না হউ ইছাের, যাের আল-মসী কওয়া অয়?

অইেল ইছায় ইতার এখানও জুয়াপ
না ?দওয়ায় িপলাত খুব তাইjুব
অইেগলা।
১৫ ?দশর পরধান হািকমর িনয়ম আিছল,
আজািদ ইদর সময় মানষর পছn
মািফক একজন আজিতের খালাছ িদতা।
১৬ অউ সময় ইছা-বারাbা নামর এক
নামকরা আজিত ?জেলা আিছল।
১৭ হকল মানুষ এখােনা দলা অওয়ার
বােদ হািকম িপলােত তারাের িজকাইলা,
১৪

৮৯

আল-মিথ ২৭:১৮-২৫
িপলােত জানতা, বড় ইমাম অকেল ইংসা কিরয়া
হজরত ইছাের িনয়া তান আেতা িদছইন। ১৯ িপলাত
?যবলা হািকমর আসেনা বওয়াত, অউ সময় তান
িবিবেয় খবর পাঠাইয়া জানাইলা,

অইেল বড় ইমাম আর মুরিb অকেল মানষের
উছকাইয়া িদলা, তারা যানু বারাbার মুিk চাইন
আর ইছাের কাতল করার কথা কইন।

১৮

২০

অউ িনঅপরাধ মানষের তুিম
কু nা কিরও না, তান ?বয়াপাের
আিম আইজ একটা ?খায়াব
?দিখয়া বড় dখ লাগেছ।

বােদ পরধান হািকম িপলােত
অনর মানষের িজকাইলা,
অউ dইও জনর মােজ
আিম কাের ছাড়তাম?

২১

২৩

তাইন কইলা,

?কেন, ?হ িকতা dষ
করেছ?
অইেল মানেষ আেরা জুের
জুের িমিছল লাগাইেলা,
সিলেবা ?দও,
সিলেবা ?দও।

তারা কইলা,
বারাbাের।

?তউ িপলােত
তারাের িজকাইলা,
?ত তুমরা যাের আল-মসী কও, হউ
ইছাের িকতা করতাম?
২২

তারা হকেল িচlািন
লাগাইেলা,
তাের সিলেবা গািথয়া মােরা।
২৫

িপলােত ?যবলা
?দখলা, তাইন কু নুমেnউ
ইছাের বাচাইতা পাররা
না, বরং গnেগাল আেরা
বােড়র। অউ তাইন পািন
িদয়া হকলর ছামেন তান
আত ধইয়া কইলা,
২৪

?তউ হকল মানেষ কইলা,
িঠক আেছ, আমরা আর আমরার আওলাদ
অকল ই লউর দািয় অইমু।

ই মানষর লউর দািয়
আিম নায়, তুমরাউ এর
জুয়াপ িদবায়।

৯০

আল-মিথ ২৭:২৬-৩৪
?তউ িপলােত তারাের খুিশ
করতা কির বারাbাের খালাছ
িদলাইলা। আর ইছাের ?বশ
কির চাবুক মািরয়া, সিলেবা
?দওয়ার হুকুম িদলা।

িসপাই অকলর ঠাTা-মশকরা

২৬

(সিলব অইেলা লাখিড়িদ বানাইল
মানষের লটকাইয়া মারার এক িজিনস।)

বােদ িপলাতর িসপাই অকেল ইছাের
ধিরয়া তারার ?কmর িভতের লইয়া
?গেলা। হেনা আsা িসপাই দল িদয়া
তানের ?বর কির রাখেলা। ২৮ তারা তান
িফnর কাপড়-চুপড় খুিলয়া, লালবাইংগিন রংগর বাদশাই ?লবাছ
িফnাইেলা। ২৯ আর গছা-কাটা িদয়া
রাজ-মুকুট বানাইয়া তান মাথাত িদেলা।
তান ডাইন আেতা িদেলা একটা রাজলািঠ। তােন ইjত ?দখািনর ভান কিরয়া
তান ছামেন আটু গািড়য়া বইয়া কইেলা,
২৭

ইহুিদর বাদশা, মারহাবা।

সিলবর উপের হজরত ইছা
অউ সময় তারা তান উপের ?ছফ
িদেলা আর অউ লািঠ িদয়া বাের
বাের তান মাথাত মারেলা। ৩১ অউ
লাখান ঠা‰া-মশকরা আর ?বতিমিজ
৩০

করার বােদ তান িফnর বাইংগিন
?লবাছ খুিলয়া, তান িনজর কাপড়
িফnাইেলা। তানের সিলেবা িনয়া
কাতল করার লািগ রওয়ানা িদেলা।

িসপাই দেল ইছাের লইয়া যাইরা, অউ সময়
তারা কু িরিন এলাকার িশমন নামর একজন
মানষের ?দখেলা। িসপাই অকেল জুর কিরয়া
এেনিদ হউ সিলব বওয়াইয়া ?নওয়াইেলা।
৩২

তারা ইছাের লইয়া
গলগাথা, মািন কlার
চাড় নামর জাগাত ?গল।

৩৩

৯১

হেনা িনয়া হাির মুরা নামর ওষুধ
পুরাইল আংগুরর শরবত তান মুেখা
িদেলা, অইেল তাইন ইতা খাইলা না।
৩৪

আল-মিথ ২৭:৩৫-৪৩
বােদ তারা ইছাের িনয়া অউ সিলেবা গািথেলা।
িসপাই অকেল তান কাপড়-চুপড় বািটয়া ?নওয়ার
লািগ লটাির মািরয়া ভাইগN পিরkা করেলা।
৩৫

আর তারা অেনা বইয়া তানের পারা
িদেলা। ৩৭ সিলেবা তান মাথার উপের
অপরাধ-নামার মােজ ?লখেলা, “এন
নাম ইছা, ইহুিদর বাদশা।”
৩৮ dইজন ডাকাইতেরও তান লেগ
লটকাইল অইেলা, একজন ডাইন
গালাত, অইনNজন বাউ গালাত।
৩৯ পেথিদ ?যরা যাওয়াত আিছল তারা
মাথা লাড়াইয়া ইছাের িছড়াইয়া কইেলা,
৩৬

ওই িময়া, তুিম বুেল বায়তুলমুকাdছ কাবা ঘর ভাংিগয়া িতন িদনর
মােজ িহরবার বানাইিলবায়! ?ত অখন
িনজর জান বাচাও না। তুিম বুেল আlার
খাছ মায়ার জন ইবনুlা, ?ত সিলব
থািক লািময়া আও না।
৪০

৪২ ?হ বুেল মানষর জান বাচাইেতা, অখন
বড় ইমাম, ?মৗলানা
আর মুরিb অকেলও ?তা িনজর জানউ বাচাইেতা পােরর না। িহরবার
তানের িছড়াইয়া কইলা, বিন ইসরাইলর বাদশাও বুেল ?হ! ?ত অখন
পারেল সিলব থািক লািময়া আউক, ?তউ
আমরাও অতা ?দিখয়া তার উপের ইমান আনমু।
৪৩ ?হ ?তা আlার উপের ভরসা কের। অখন আlা
যুিদ তার উপের খুিশ থাকইন, ?ত তাের
বাচাউkা। ?হ ?তা দািব করেতা, ?হ ইবনুlা,
আlা পাকর খাছ মায়ার জন।

৪১

৯২

আল-মিথ ২৭:৪৪-৫৩
তান ডাইেন-বাউেয় ?য dই
ডাকাইতের সিলেবা লটকাইল অইিছল,
তারাও তানের অতা কইয়া িছড়াইেলা।
৪৪

হজরত ইছা আল-মসীর উফাত
অউ িদন dইফর থািক ?জাহরর
বাদ পযMn িতন ঘnা আsা ?দশ
আnাইর অইেগল। ৪৬ আর ইছায়
খুব জুের জুের কইলা,

৪৫

এেলাই, এেলাই, লামা সাবাkানী?

মািন,

ও আমার আlা, আমার মউলা, তুিম ?কেন আমার লগ ছািড় িদলায়?
অউ সময় তান ধােরা
যারা উবা আিছল, তারা
ইখান হুিনয়া কইলা,

৪৭

হুেনা, হুেনা, ?হ হজরত
ইিলয়াছের ডােকর।

তারা একজেন ?দৗড়াইয়া
িগয়া এখান ?তনা আিনয়া
?টংগা আংগুরর শরবতর
মােজ িভজাইয়া, এক লািঠর
মাথাত বািnয়া উচা কির
তানের খাইেত িদেলা।
৪৯ বািক হকেল কইেলা,
৪৮

আইcা, ?দিখনা, ইিলয়াছ নবী
তাের বাচািনত আইন িন।
?হেশ ইছায় িহরবার জুের আওয়াজ কিরয়া
আেখির দম ফালাইয়া ইেnকাল করলা। ৫১ লেগ
লেগ বায়তুল-মুকাdছ মািন কাবা ঘরর ?হেরম
শিরফর পদMাখান, উপের থািক তল পযMn িছিড়য়া
dই টুকরা অইেগল। আর „ভছালর লেগ বড় বড়
পাথর অকল ফািট ?গল। ৫২ বউত কয়বরর মুখ
খুিলেগল, আর আlার মায়ার ?য বnা অকল মারা
?গছলা, এরা বউত জন িজnা অইয়া উঠলা।
৫৩ তারা কয়বর থািক বারইয়া আইলা। ইছা মুদMা
থািক িজnা অইয়া হারেল, তারা পিবt টাউেনা
িগয়া হামাইলা, আর বউত জনের ?দখা িদলা।
৫০

৯৩
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িনcয়, এইনউ আছলা আlার
খাছ মায়ার জন, ইবনুlা।

পরধান িসপাইর
লেগ আেরা ?যতা
িসপাই অকেল
ইছাের পারা
?দওয়াত আছলা,
তারা অউ „ভছাল
আর হকল হালত
?দিখয়া খুব ডরাইয়া
কইলা,
৫৪

হজরত ইছার রওজা মুবারক

গািলল িজলা থািক
?যতা ?বিটেn ইছার
?খজমত করার লািগ
তান লেগ অইয়া
আইছলা, তারাও dরই
উবাইয়া ইতা ?দখলা।
৫৬ এরার মােজ
আছলা মগিদিলনী
মিরয়ম, ইউিছ আর
ইয়াকু বর মা মিরয়ম,
আর িজবুিদয়ার বউ।
৫৫

ইউছুেফ ইছার লাশ
সিলব থািক লামাইয়া
কাফন িফnাইলা।
৫৯

অউ িদন হাই&া বালা
অিরমািথয়া গাউর ইউছুফ
নামর একজন ধিন মানুষ হেনা
আইলা। তাইন ইছার এক
সাগিরদ আছলা। ৫৮ তাইন
হািকম িপলাতর ?গেছ আইয়া,
হজরত ইছার লাশ িনতা
চাইলা। ?তউ িপলােত তানের
লাশ ?নওয়ার ইজাজত িদলা।
৫৭

তাইন পাড়
কািটয়া িনজর
লািগ ?য কয়বর
খুিদছলা, অউ
কয়বরর মােজ
ইছাের দাফন
করলা। বােদ
বড় এক পাথর
?ঠিলয়া আিনয়া
কয়বরর মুেখা
িদয়া ?গলািগ।
৬০

অইেল মগিদিলনী
মিরয়ম আর আরক
মিরয়ম অউ কয়বরর
ধােরা বই রইলা।
৬১

বাদর িদন জুmাবাের বড় ইমাম আর ফিরিশ
অকল আইয়া হািকম িপলাতর ?গেছ কইলা,

৬২

হুজুর, আমরার মেনা আেছ, অউ টেগ িজnা
থাকেত কইিছল, ?হ বুেল মরার িতন িদন বােদ
িহরবার িজnা অইয়া উঠেবা। ৬৪ এরলািগ আপেন
হুকুম ?দউkা, কয়বরটা যানু িতন িদন পযMn কড়া
পারা িদয়া রাখা অয়। আরনায় তার উmত অকেল
তার লাশ চুির কির িনয়া মানষের কইেতা পাের,
তাইন ?তা িজnা অইেগছইন। তাইেল আেগ ?যতা
কইয়া ধুকা িদেছ, অখন আেরা ?বিশ ধুকা িদব।
৬৩

৯৪

আল-মিথ ২৭:৬৫-২৮:৭
৬৫

িপলােত কইলা,

তুমরা পারাদার
অকলের ?নও, িনয়া
?যলা পােরা, অলা
পারা ?দওয়ার ?ববsা
কেরা।

অউ তারা িগয়া কয়বরর মুেখা ?য পাথর
আিছল, অউ পাথরর উপের সীল-চাpড় মাির
থইলা আর কড়াকিড় পারা ?দওয়ার ?ববsা করলা।
৬৬

২৮
'(
হজরত ইছা মউতর
বােদ িজnা অইলা

জুmাবার ?শষ অইয়া হাpার পয়লা িদন ফজর
অখেতা, মগিদিলনী মিরয়ম আর অইনN মিরয়েম
হজরত ইছার কয়বর ?দখাত ?গলা। ২ অউ সময়
আখতাউ বড় এক „ভছাল অইেলা আর আছমান
থািক আlার এক িফিরsা লািময়া আইলা।
আইয়া তাইন কয়বরর মুখর পাথরটা হরাইয়া,
এর উপের বইলা। ৩ তান ছুরত আিছল খুব
নুরািন আর িফnর কাপড় আিছল ধলা চকচকা।
৪ তানের ?দিখয়া পারাদার অকেল ডরাইয়া কাপা
ধরলা আর তারা ?বউশ অইয়া পিড় রইলা।
১

৫

িফিরsায় অউ ?বিটnের কইলা,

ডরাইওনা ?গা। আিম জািন, সিলেবা লটকাইয়া
যাের কাতল করা অইেছ, তুমরা হউ ইছােরউ
তুকাইরায়। ৬ অইেল তাইন ?তা ইেনা নায়। তাইন ?যলা
কইছলা, অলাউ িজnা অইয়া উিঠ ?গছইন। আও, তানের
?য জাগাত হুতাইয়া রাখা অইিছল, অখান আইয়া ?দেখা।
৭ আর তুমরা জলিদ যাও, িগয়া তান সাহািব অকলের কও,
তাইন মুদMা থািক িজnা অইয়া তারার আেগ অইয়া গািলেলা
যাইরািগ। হেনাউ তান লেগ তারার ?দখা অইেবা। হুেনা,
আিম আেগউ তুমরাের ইখান জানাই িদলাম।

৯৫
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?বিটেn যুিদও ডরাইছলা, ?তবউ তারা
খুিশর চুেট তান সাহািব অকলের ই খবর
জানািনর লািগ ?দৗড়াইয়া রওয়ানা অইলা।
৮

অউ সময়
আখতাউ হজরত
ইছা আইয়া এরাের
ছালাম িদলা। লেগ
লেগ তারা তান
ছামেন আইয়া
পাওত ধিরয়া
কদমবুিছ করলা।
১০ ইছায় তারাের
কইলা,
৯

ডরাইওনা ?গা।
তুমরা িগয়া আমার
ভাইয়াইনের কও,
তারা গািলেলা
যাইতািগ। হেনা
তারার লেগ আমার
?দখা অইেবা।

ইছার লগর বাতিচত ?শষ
কিরয়া তারা ?যবলা যাইরািগ, অউ
সময় হউ পারাদারর কয়জেন
টাউেনা িগয়া বড় ইমাম অকলের
ইতা হkলতা জানাইলা। ১২ ?তউ
বড় ইমাম আর মুরিb অকল
এখােনা দলা অইয়া পরািমশ
করলা, অউ পারাদার িসপাই
অকলের বউত ?টকা িদবার লািগ।
১৩ তারা িসপাই অকলের কইলা,
১১

?তউ পারাদার
অকেল অউ ?টকা
িনলা, আর তারাের
?যলা িহকাইল
অইিছল, অলা কইলা।
অখন পযMn ই িমছা
কথা ইহুিদ সমােজা
রটাইল আেছ।
১৫

তুমরা কইও, ‘আমরা
?যবলা ঘুেমা আছলাম, অউ
সময় সাগিরদ অকেল আইয়া
তান লাশ চুির কির িনছইনিগ।’
১৪ ইখান যুিদ ?দশর পরধান
হািকম ছােব হুিনলাইন, ?ত
আমরা তানের বুজ িদমু, তান
আত থািক তুমরাের বাচাইমু।

?বেহs আর dিনয়ার হkল ?খমতা
আমাের ?দওয়া অইেছ। ১৯ এরলািগ
তুমরা িগয়া তামাম জািতর মানষের
আমার উmত বানাও। ?বেহিs বাবা আlা
পাক, তান খাছ মায়ার জন ইবনুlা, আর
পাক rহর নােম মানষের তিরকার
?গাছল করাও। ২০ আিম তুমরাের ?যতা
হুকুম িদিছ, অতা আমল করার লািগ
তারাের তািলম ?দও। মেনা রািখও,
িকয়ামতর আগ পযMn সব সময় আিম
তুমরার লেগ লেগ আিছ।
আিমন॥

হজরত ইছা আল-মসীর আেখির hkম
ইছায় তান সাহািব অকলের
গািললর ?য পােড়া যাওয়ার
কথা কইছলা, হউ এগােরা জন
সাহািব অউ পােড়া আইলা।
১৭ আইয়া ইছাের ?দিখয়া তারা
সইজদা করলা, এরমােজ
কয়জনর িভতের সnয়
আিছল। ১৮ অউ সময় ইছা
তারার কাnাত আইয়া কইলা,
১৬

৯৬

