
 
 

 

 

আল ততৌরাত, আল জবুর এবং ইঞ্জিল শরীফের  
বাছাইকৃত গল্প 

ঞ্জকতাবুল ত াকাদ্দস 
 
আল ততৌরাত, আল জবুর এবং ইঞ্জিল শরীে আল্লাহ্র কালা  এবং এগুফলা প্রঞ্জতঞ্জিন লক্ষ লক্ষ  ানুফের জীবন 
রূপান্তঞ্জরত কফর। ঞ্জপ্রন্টার-বান্ধব বাছাইকৃত গল্পগুফলা আপনাফক আল্লাহ্র গফল্পর একঞ্জি সংঞ্জক্ষপ্ত ঞ্জববরঞ্জি তপফত সাহায্য 
করফব: ঞ্জনখুুঁত শুরু, িুুঃখজনক ঞ্জবকৃঞ্জত, উদ্ধার ও  ুঞ্জির পঞ্জরকল্পনা এবং ঞ্জিরকাল সুফখ শাঞ্জন্তফত বসবাস। এই তথ্যপঞ্জিঞ্জি 
www.journeytotruth.tv – এর  াধ্যফ  সংকঞ্জলত করা হফেফছ। 
 
এই গল্পগুফলা কীভাফব পড়ফবন 
ঞ্জভঞ্জিওর িঞ্জরত্রগুফলার  ত আল্লাহ্র কালা  কীভাফব পড়ফবন তা জানার জনয এখাফন একঞ্জি উপকারী উপকরি তিো 
হল। এঞ্জি আপঞ্জন ঞ্জনফজ ঞ্জনফজও করফত পাফরন ঞ্জকন্তু বনু্ধফির সফে ঞ্জনফে করফল আফরা তবঞ্জশ উপকৃত হফবন। 

•  ুনাজাত করুন – তাুঁর কালা  তবাঝার জনয আল্লাহ্র কাছ তথ্ফক সাহায্য িান। 
• গল্পঞ্জি িুই ঞ্জতনবার পড়ুন। 
• গল্পঞ্জি ঞ্জনফজর ভাোে পুনরাবৃঞ্জি করুন। 
• আফলািনা করুন: 

১. গফল্প অদু্ভত বা ি ফক তিোর  ত ঞ্জক ঞ্জকছু আফছ? 
২. এই গফল্প আপঞ্জন আল্লাহ্ফক কী করফত তিখফছন? 
৩. এই গফল্প আপঞ্জন  ানুেফক কী করফত তিখফছন? 
৪. এই সপ্তাফহ আঞ্জ  কীভাফব গল্পঞ্জি আ ার জীবফন প্রফোগ করফত পাঞ্জর?  
৫. এই সপ্তাফহ গল্পঞ্জি আঞ্জ  কীভাফব অনযফক বলফত পাঞ্জর? 

• এফক অফনযর জনয  ুনাজাত করুন। 
 
পরবততী সপ্তাফহ শুরু করার স ে তাফির ঞ্জজফেস করুন তারা ঞ্জকতাফবর বাধ্য ঞ্জছল ঞ্জক না এবং গল্পঞ্জি তারা আর কাফক 
জাঞ্জনফেফছ। আপঞ্জন য্তই পড়ফবন ততই আল্লাহ্র এবািত করফত িাইফবন। স ে ঞ্জনফে  ুনাজাত করুন এবং আল্লাহ্র 

সফতযর 

পফথ্ য্াত্রা 

http://www.journeytotruth.tv/


 
 

উফদ্দফশয প্রশংসা গীত গান। এবািফতর গান তশানার জনয ইউঞ্জিউব একঞ্জি ি ৎকার জােগা। সফতযর পফথ্ য্াত্রা-এর 
তলাফগাফত উফল্লঞ্জখত সংখযাঞ্জি হল তসই  ূলসুর বা গফল্পর সফে সমৃ্পি পফবতর সংখযা। 
গল্পস ূহ 
 
ঞ্জনখুুঁত শুরু 
   ১. সৃঞ্জি 
িুুঃখজনক পঞ্জরিঞ্জত 
   ২. আি  ও হাওো এবং তাুঁফির পতন 
আল্লাহ্র  ুি ও উদ্ধার করার পঞ্জরকল্পনা 
   ৩. হয্রত ইব্রাহীফ র ঞ্জবশ্বাস 
   ৪. হয্রত  ুসা ও উদ্ধার-ঈি 
   ৫. উদ্ধারকততা সম্পফকত ভঞ্জবেযদ্বািী  
   ৬. ঈসা-আল- সীহ্র জন্ম (ঈসা  সীহ্) 

   ৭. অবশ তরাগীফক সুস্থ করা 
   ৮. কু্রশঞ্জবদ্ধ হওো 
   ৯. পুনরুত্থান 
ঞ্জিরকাল সুফখ শাঞ্জন্তফত বসবাস 
   ১০. নতুন জন্ম ও উদ্ধার 
   ১১. তঞ্জরকাবন্দী ও অনুতাপ 
   ১২. অবস্থান করা 
   ১৩. প্রভুর তভাজ ও  ুনাজাত 
   ১৪. আল্লাহ্র রাজয বৃঞ্জদ্ধ করা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ঞ্জনখুুঁত শুরু            
১. সৃঞ্জি 
পেিাফেশ ১ এবং ২ তথ্ফক তনো 
১্
সৃঞ্জির্শুরুফতই্আল্লাহ্্আস ান্ও্জ ীন্সৃঞ্জি্

করফলন। 2িুঞ্জনোর্উপরিা্তখনও্তকান্ঞ্জবফশে্

আকার্পাে্ঞ্জন,্আর্তার্ ফধ্য্জীবন্ত্ঞ্জকছুই্ঞ্জছল্না;্

তার্উপফর্ঞ্জছল্অন্ধকাফর্ঢাকা্গভীর্পাঞ্জন।্আল্লাহ্র্

রূহ্্তসই্পাঞ্জনর্উপফর্িলাফেরা্করঞ্জছফলন। 

3-5আল্লাহ্্বলফলন,্“আফলা্তহাক।”্আর্তাফত্

আফলা্হল।্ঞ্জতঞ্জন্তিখফলন্তা্ি ৎকার্হফেফছ।্ঞ্জতঞ্জন্

অন্ধকার্তথ্ফক্আফলাফক্আলািা্কফর্আফলার্না ্

ঞ্জিফলন্ঞ্জিন্আর্অন্ধকাফরর্না ্ঞ্জিফলন্রাত।্

এইভাফব্সন্ধযাও্তগল্সকালও্তগল,্আর্তসিাই্ঞ্জছল্

প্রথ্ ্ঞ্জিন। 

6তারপর্আল্লাহ্্বলফলন,্“পাঞ্জনর্ ফধ্য্একিা্

োুঁকা্জােগার্সৃঞ্জি্তহাক,্আর্তাফত্পাঞ্জন্িু’ভাগ্হফে্

য্াক।” 7এইভাফব্আল্লাহ্্পাঞ্জনর্ ফধ্য্একিা্োুঁকা্

জােগার্সৃঞ্জি্করফলন্এবং্নীফির্পাঞ্জন্ও্উপফরর্

পাঞ্জন্আলািা্করফলন।্তাফত্উপফরর্পাঞ্জন্ও্নীফির্

পাঞ্জন্আলািা্হফে্তগল। 8আল্লাহ্্তয্্োুঁকা্জােগার্

সৃঞ্জি্কফরঞ্জছফলন্তার্না ্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জিফলন্আস ান।্

এইভাফব্সন্ধযাও্তগল্সকালও্তগল,্আর্তসিাই্ঞ্জছল্

ঞ্জদ্বতীে্ঞ্জিন। 

9এর্পর্আল্লাহ্্বলফলন,্“আস াফনর্নীফির্সব্

পাঞ্জন্এক্জােগাে্জ া্তহাক্এবং্শুকনা্জােগা্

তিখা্ঞ্জিক।”্আর্তা-ই্হল। 10আল্লাহ্্তসই্শুকনা্

জােগার্না ্ঞ্জিফলন্ভূঞ্জ ,্আর্তসই্জ া্হওো্পাঞ্জনর্

না ্ঞ্জিফলন্স ুদ্র।্আল্লাহ্্তিখফলন্তা্ি ৎকার্

হফেফছ। 

11তারপর্আল্লাহ্্বলফলন,্“ভূঞ্জ র্উপফর্ঘাস্

গঞ্জজফে্উঠুক;্আর্এ ন্সব্শসয্ও্শাক-সবজীর্

গাছ্তহাক্য্াফির্ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্বীজ্থ্াকফব।্ভূঞ্জ র্

উপর্ঞ্জবঞ্জভন্ন্জাফতর্েফলর্গাছও্গঞ্জজফে্উঠুক্

তয্গুফলাফত্তাফির্ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্েল্ধ্রফব;্আর্

তসই্সব্েফলর্ ফধ্য্থ্াকফব্তাফির্ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্

বীজ।”্আর্তা-ই্হল। 12ভূঞ্জ র্ ফধ্য্ঘাস,্ঞ্জনফজর্

বীজ্আফছ্এ ন্সব্ঞ্জবঞ্জভন্ন্জাফতর্শসয্ও্শাক-

সবজীর্গাছ্এবং্ঞ্জবঞ্জভন্ন্জাফতর্েফলর্গাফছর্জন্ম্

হল;্আর্তসই্সব্েফলর্ ফধ্য্তাফির্ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্

বীজ্ঞ্জছল।্আল্লাহ্্তিখফলন্তা্ি ৎকার্

হফেফছ। 13এইভাফব্সন্ধযাও্তগল্সকালও্তগল,্আর্

তসিাই্ঞ্জছল্তৃতীে্ঞ্জিন। 

14তারপর্আল্লাহ্্বলফলন,্“আস াফনর্ ফধ্য্

আফলা্তিে্এ ন্সব্ঞ্জকছু্তিখা্ঞ্জিক,্আর্তা্রাত্

তথ্ফক্ঞ্জিনফক্আলািা্করুক।্তসগুফলা্আলািা্আলািা্

ঞ্জিন,্ঋতু্আর্বছফরর্জনয্ঞ্জিহ্ন্হফে্

থ্াকুক। 15আস ান্তথ্ফক্তসগুফলা্িুঞ্জনোর্উপর্

আফলা্ঞ্জিক।”্আর্তা-ই্হল। 16আল্লাহ্্িু’িা্বড়্

আফলা্ততরী্করফলন।্তাফির্ ফধ্য্বড়ঞ্জিফক্ঞ্জিফনর্

উপর্রাজত্ব্করবার্জনয,্আর্তছািঞ্জিফক্রাফতর্

উপর্রাজত্ব্করবার্জনয্ততরী্করফলন।্তা্ছাড়া্



 
 

ঞ্জতঞ্জন্তারাও্ততরী্করফলন। 17ঞ্জতঞ্জন্তসগুফলাফক্

আস াফনর্ ফধ্য্স্থাপন্করফলন্য্াফত্তসগুফলা্িুঞ্জনোর্

উপর্আফলা্তিে, 18ঞ্জিন্ও্রাফতর্উপর্রাজত্ব্কফর্

আর্অন্ধকার্তথ্ফক্আফলাফক্আলািা্কফর্রাফখ।্

আল্লাহ্্তিখফলন্তা্ি ৎকার্হফেফছ। 19এইভাফব্

সন্ধযাও্তগল্সকালও্তগল,্আর্তসিাই্ঞ্জছল্িতুথ্ত্

ঞ্জিন। 

20তারপর্আল্লাহ্্বলফলন,্“পাঞ্জন্ঞ্জবঞ্জভন্ন্প্রািীর্

ঝাুঁফক্ভফর্উঠুক,্আর্িুঞ্জনোর্উপফর্আস াফনর্

 ফধ্য্ঞ্জবঞ্জভন্ন্পাখী্উফড়্তবড়াক।” 21এইভাফব্আল্লাহ্্

স ুফদ্রর্বড়্বড়্প্রািী্এবং্পাঞ্জনর্ ফধ্য্ঝাুঁক্তবুঁফধ্্

ঘুফর্তবড়াফনা্ঞ্জবঞ্জভন্ন্জাফতর্প্রািী্সৃঞ্জি্করফলন।্

এছাড়া্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জবঞ্জভন্ন্জাফতর্পাখীও্সৃঞ্জি্করফলন।্

তাফির্প্রফতযফকর্ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্জাঞ্জত্অনুসাফর্বংশ্

বৃঞ্জদ্ধ্করবার্ক্ষ তা্রইল।্আল্লাহ্্তিখফলন্তা্

ি ৎকার্হফেফছ। 22আল্লাহ্্তাফির্এই্বফল্তিাো্

করফলন,্“বংশবৃঞ্জদ্ধর্ক্ষ তাে্পূিত্হফে্ততা রা্

ঞ্জনফজফির্সংখযা্বাঞ্জড়ফে্ততাফলা,্আর্তা্ঞ্জিফে্স ুফদ্রর্

পাঞ্জন্পূিত্কর।্িুঞ্জনোর্উপফর্পাখীরাও্ঞ্জনফজর্

ঞ্জনফজর্সংখযা্বাঞ্জড়ফে্তুলুক।” 23এইভাফব্সন্ধযাও্তগল্

সকালও্তগল,্আর্তসিাই্ঞ্জছল্পঞ্চ ্ঞ্জিন। 

24তারপর্আল্লাহ্্বলফলন,্“ াঞ্জি্তথ্ফক্এ ন্সব্

প্রািীর্জন্ম্তহাক্য্াফির্ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্জাতফক্

বাঞ্জড়ফে্তুলবার্ক্ষ তা্থ্াকফব।্তাফির্ ফধ্য্

গৃহপাঞ্জলত,্বনয্ও্বুফক-হাুঁিা্প্রািী্থ্াকুক।”্আর্তা-

ই্হল। 25আল্লাহ্্িুঞ্জনোর্সব্রকফ র্বনয,্গৃহপাঞ্জলত্

এবং্বুফক-হাুঁিা্প্রািী্সৃঞ্জি্করফলন।্এফির্সকফলরই্

ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্জাতফক্বাঞ্জড়ফে্তুলবার্ক্ষ তা্রইল।্

আল্লাহ্্তিখফলন্তা্ি ৎকার্হফেফছ। 

প্রথ্ ্ ানুে 

26তারপর্আল্লাহ্্বলফলন,্“আ রা্আ াফির্ ত্

কফর্এবং্আ াফির্সংফগ্ঞ্জ ল্তরফখ্এখন্ ানুে্

ততরী্কঞ্জর।্তারা্স ুফদ্রর্ াছ,্আকাফশর্পাখী,্পশু,্

বুফক-হাুঁিা্প্রািী্এবং্স স্ত্িুঞ্জনোর্উপর্রাজত্ব্

করুক।” 27পফর্আল্লাহ্্তাুঁর্ ত্কফরই্ ানুে্সৃঞ্জি্

করফলন।্হযাুঁ,্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁর্ ত্কফরই্ ানুে্সৃঞ্জি্

করফলন,্সৃঞ্জি্করফলন্পুরুে্ও্স্ত্রীফলাক্

কফর। 28আল্লাহ্্তাুঁফির্তিাো্কফর্বলফলন,্“ততা রা্

বংশবৃঞ্জদ্ধর্ক্ষ তাে্পূিত্হও,্আর্ঞ্জনফজফির্সংখযা্

বাঞ্জড়ফে্িুঞ্জনো্ভফর্ততাফলা্এবং্িুঞ্জনোফক্ঞ্জনফজফির্

শাসফনর্অধ্ীফন্আন।্এছাড়া্ততা রা্স ুফদ্রর্ াছ,্

আকাফশর্পাখী্এবং্ াঞ্জির্উপর্ঘুফর্তবড়াফনা্

প্রফতযকঞ্জি্প্রািীর্উপফর্রাজত্ব্কর।” 

29এর্পফর্আল্লাহ্্বলফলন,্“তিখ,্িুঞ্জনোর্উপফর্

প্রফতযকঞ্জি্শসয্ও্শাক-সবজী্য্ার্ঞ্জনফজর্বীজ্আফছ্

এবং্প্রফতযকঞ্জি্গাছ্য্ার্েফলর্ ফধ্য্তার্বীজ্রফেফছ্

তসগুফলা্আঞ্জ ্ততা াফির্ঞ্জিলা ।্এগুফলাই্ততা াফির্

খাবার্হফব। 30িুঞ্জনোর্উপফরর্প্রফতযকঞ্জি্পশু,্

আস াফনর্প্রফতযকঞ্জি্পাখী্এবং্বুফক-হাুঁিা্প্রফতযকঞ্জি্

প্রািী,্এক্কথ্াে্স স্ত্প্রািীর্খাবাফরর্জনয্আঞ্জ ্

স স্ত্শসয্ও্শাক-সবজী্ঞ্জিলা ।”্আর্তা-ই্হল। 

31আল্লাহ্্তাুঁর্ঞ্জনফজর্ততরী্সব্ঞ্জকছু্তিখফলন।্

তসগুফলা্সঞ্জতযই্খুব্ি ৎকার্হফেঞ্জছল।্এইভাফব্

সন্ধযাও্তগল্সকালও্তগল,্আর্তসিাই্হল্েষ্ঠ্ঞ্জিন। 
২
 আল্লাহ্র্পঞ্জবত্র্ঞ্জিন 

1এইভাফব্আস ান্ও্জ ীন্এবং্তাফির্ ফধ্যকার্

সব্ঞ্জকছু্ততরী্করা্তশে্হল। 



 
 

2আল্লাহ্্তাুঁর্সব্সৃঞ্জির্কাজ্ছে্ঞ্জিফন্তশে্করফলন;্
ঞ্জতঞ্জন্সপ্ত ্ঞ্জিফন্সৃঞ্জির্তকান্কাজ্করফলন্না। 3এই্
সপ্ত ্ঞ্জিনঞ্জিফক্ঞ্জতঞ্জন্তিাো্কফর্পঞ্জবত্র্করফলন,্কারি্
ঐ্ঞ্জিফন্ঞ্জতঞ্জন্তকান্সৃঞ্জির্কাজ্কফরন্ঞ্জন।                                                                    
িুুঃখজনক পঞ্জরিঞ্জত 
২. আি  ও হাওো এবং তাুঁফির পতন 
পেিাফেশ ২ এবং ৩ তথ্ফক তনো 
 

২  াবুি্আল্লাহ্্তসই্ ানুেঞ্জিফক্ঞ্জনফে্আিন্বাগাফন্

রাখফলন্য্াফত্ঞ্জতঞ্জন্তাফত্িাে্করফত্পাফরন্ও্তার্

তিখাফশানা্করফত্পাফরন। 16পফর্ াবুি্আল্লাহ্্তাুঁফক্

হুকু ্ঞ্জিফে্বলফলন,্“তুঞ্জ ্ততা ার্খুশী ত্এই্

বাগাফনর্তয্্তকান্গাফছর্েল্তখফত্পার; 17ঞ্জকন্তু্

তনকী-বিী-োফনর্তয্্গাছঞ্জি্রফেফছ্তার্েল্তুঞ্জ ্

খাফব্না,্কারি্তয্ঞ্জিন্তুঞ্জ ্তার্েল্খাফব্তসই্ঞ্জিন্

ঞ্জনশ্চেই্ততা ার্ ৃতুয্হফব।” 

প্রথ্ ্স্ত্রীফলাক 

18পফর্ াবুি্আল্লাহ্্বলফলন,্“ ানুেঞ্জির্পফক্ষ্

একা্থ্াকা্ভাল্নে।্আঞ্জ ্তার্জনয্একজন্উপযু্ি্

সংগী্ততরী্করব।” 19 াবুি্আল্লাহ্্ াঞ্জি্তথ্ফক্ভূঞ্জ র্

তয্্সব্জীবজন্তু্ও্আকাফশর্পাখী্ততরী্কফরঞ্জছফলন্

তসগুফলা্তসই্ ানুেঞ্জির্কাফছ্আনফলন।্ াবুি্তিখফত্

িাইফলন্ঞ্জতঞ্জন্তসগুফলাফক্ঞ্জক্বফল্িাফকন।্ঞ্জতঞ্জন্তসই্

সব্প্রািীগুফলার্তয্ঞ্জিফক্তয্্নাফ ্িাকফলন্তসঞ্জির্

তসই্না ই্হল। 20ঞ্জতঞ্জন্প্রফতযকঞ্জি্গৃহপাঞ্জলত্ও্বনয্

পশু্এবং্আকাফশর্পাখীর্না ্ঞ্জিফলন,্ঞ্জকন্তু্

তসগুফলার্ ফধ্য্তসই্পুরুে্ ানুেঞ্জির,্অথ্তাৎ্আিফ র্

তকান্উপযু্ি্সংগী্তিখা্তগল্না। 

21তসইজনয্ াবুি্আল্লাহ্্আিফ র্উপর্একিা্

গভীর্ঘু ্ঞ্জনফে্আসফলন,্আর্তাফত্ঞ্জতঞ্জন্ঘুঞ্জ ফে্

পড়ফলন।্তখন্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁর্একিা্পাুঁজর্তুফল্ঞ্জনফে্

তসই্জােগািা্বন্ধ্কফর্ঞ্জিফলন। 22আি ্তথ্ফক্তুফল্

তনওো্তসই্পাুঁজরিা্ঞ্জিফে্ াবুি্আল্লাহ্্একজন্

স্ত্রীফলাক্ততরী্কফর্তাুঁফক্আিফ র্কাফছ্ঞ্জনফে্

তগফলন। 23তাুঁফক্তিফখ্আি ্বলফলন,্“এবার্

হফেফছ।্এুঁর্হাড়- াংস্আ ার্হাড়- াংস্তথ্ফকই্

ততরী।্পুরুে্তলাফকর্শরীফরর্ ধ্য্তথ্ফক্তুফল্তনওো্

হফেফছ্বফল্এুঁফক্স্ত্রীফলাক্বলা্হফব।” 24এইজনযই্

 ানুে্ঞ্জপতা- াতাফক্তছফড়্তার্স্ত্রীর্সংফগ্এক্হফে্

থ্াকফব্আর্তারা্িু’জন্এক্শরীর্হফব। 25তখন্

আি ্এবং্তাুঁর্স্ত্রী্উলংগ্থ্াকফতন,্ঞ্জকন্তু্তাফত্

তাুঁফির্তকান্লজ্জাফবাধ্্ঞ্জছল্না। 

 ানুফের্অবাধ্যতা 

৩
্ াবুি্আল্লাহ্র্ততরী্ভূঞ্জ র্জীবজন্তুফির্ ফধ্য্

সাপ্ঞ্জছল্সবফিফে্িালাক।্এই্সাপ্একঞ্জিন্তসই্

স্ত্রীফলাকঞ্জিফক্বলল,্“আল্লাহ্্ঞ্জক্সঞ্জতয্ততা াফির্

বফলফছন্তয্,্বাগাফনর্সব্গাফছর্েল্ততা রা্তখফত্

পারফব্না?” 

2জবাফব্স্ত্রীফলাকঞ্জি্বলফলন,্“বাগাফনর্গাফছর্েল্

আ রা্তখফত্পাঞ্জর। 3তফব্বাগাফনর্ াঝখাফন্তয্্

গাছঞ্জি্রফেফছ্তার্েল্সম্বফন্ধ্আল্লাহ্্বফলফছন,্

‘ততা রা্তার্েল্খাফবও্না,্তছাুঁফবও্না।্তা্করফল্

ততা াফির্ ৃতুয্হফব।’্” 

4তখন্সাপ্স্ত্রীফলাকঞ্জিফক্বলল,্“কখনও্না,্

ঞ্জকছুফতই্ততা রা্ রফব্না। 5আল্লাহ্্জাফনন,্তয্ঞ্জিন্

ততা রা্তসই্গাফছর্েল্খাফব্তসই্ঞ্জিনই্ততা াফির্

তিাখ্খুফল্য্াফব।্তাফত্তনকী-বিীর্োন্তপফে্

ততা রা্আল্লাহ্র্ তই্হফে্উঠফব।” 



 
 

6স্ত্রীফলাকঞ্জি্য্খন্বুঝফলন্তয্,্গাছিার্েলগুফলা্

তখফত্ভাল্হফব্এবং্তসগুফলা্তিখফতও্সুন্দর্আর্তা্

ছাড়া্োন্লাফভর্জনয্কা না্করবার্ তও্বফি,্

তখন্ঞ্জতঞ্জন্কফেকিা্েল্তপফড়্ঞ্জনফে্তখফলন।্তসই্

েল্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁর্স্বা ীফকও্ঞ্জিফলন্এবং্তাুঁর্স্বা ীও্তা্

তখফলন। 7এফত্তখনই্তাুঁফির্িু’জফনর্তিাখ্খুফল্

তগল।্তাুঁরা্বুঝফত্পারফলন্তয্,্তাুঁরা্উলংগ্অবস্থাে্

আফছন।্তখন্তাুঁরা্কতগুফলা্িু ুফরর্পাতা্একসংফগ্

জুফড়্ঞ্জনফে্ঞ্জনফজফির্জনয্খাফিা্ঘাগ্রা্ততরী্কফর্

ঞ্জনফলন। 

8য্খন্সন্ধযার্বাতাস্বইফত্শুরু্করল্তখন্তাুঁরা্

 াবুি্আল্লাহ্র্গলার্আওোজ্শুনফত্তপফলন।্ঞ্জতঞ্জন্

বাগাফনর্ ফধ্য্তবড়াঞ্জিফলন।্তখন্আি ্ও্তাুঁর্স্ত্রী্

বাগাফনর্গাছপালার্ ফধ্য্ঞ্জনফজফির্লুকাফলন্য্াফত্

 াবুি্আল্লাহ্র্সা ফন্তাুঁফির্পড়ফত্না্হে। 9 াবুি্

আল্লাহ্্আি ফক্তিফক্বলফলন,্“তুঞ্জ ্তকাথ্াে?” 

10ঞ্জতঞ্জন্বলফলন,্“বাগাফনর্ ফধ্য্আঞ্জ ্ততা ার্

গলার্আওোজ্শুফনঞ্জছ।্ঞ্জকন্তু্আঞ্জ ্উলংগ,্তাই্ভফে্

লুঞ্জকফে্আঞ্জছ।” 

11তখন্ াবুি্আল্লাহ্্বলফলন,্“তুঞ্জ ্তয্্উলংগ্

তসই্কথ্া্তক্ততা াফক্বলল?্তয্্গাফছর্েল্তখফত্

আঞ্জ ্ততা াফক্ঞ্জনফেধ্্কফরঞ্জছলা ্তা্ঞ্জক্তুঞ্জ ্

তখফেছ?” 

12আি ্বলফলন,্“তয্্স্ত্রীফলাকফক্তুঞ্জ ্আ ার্

সংঞ্জগনী্ঞ্জহসাফব্ঞ্জিফেছ্তস-ই্আ াফক্ঐ্গাফছর্েল্

ঞ্জিফেফছ্আর্আঞ্জ ্তা্তখফেঞ্জছ।” 

13তখন্ াবুি্আল্লাহ্্তসই্স্ত্রীফলাকফক্বলফলন,্

“তুঞ্জ ্এ্ঞ্জক্কফরছ?” 

স্ত্রীফলাকঞ্জি্বলফলন,্“ঐ্সাপ্আ াফক্ছলনা্কফর্

ভুঞ্জলফেফছ্আর্তসইজনয্আঞ্জ ্তা্তখফেঞ্জছ।” 

অবাধ্যতার্শাঞ্জস্ত                              

14তখন্ াবুি্আল্লাহ্্তসই্সাপফক্বলফলন,্“ততা ার্

এই্কাফজর্জনয্ভূঞ্জ র্স স্ত্গৃহপাঞ্জলত্আর্বনয্

প্রািীফির্ ফধ্য্ততা াফক্সবফিফে্তবশী্বিফিাো্

তিওো্হল।্তুঞ্জ ্সারা্জীবন্তপফির্উপর্ভর্কফর্

িলফব্এবং্ধু্লা্খাফব। 15আঞ্জ ্ততা ার্ও্স্ত্রীফলাফকর্

 ফধ্য্এবং্ততা ার্বংশ্ও্স্ত্রীফলাফকর্ ধ্য্ঞ্জিফে্আসা্

বংফশর্ ফধ্য্শত্রুতা্সৃঞ্জি্করব।্তসই্বংফশর্একজন্

ততা ার্ াথ্া্ঞ্জপফে্তিফব্আর্তুঞ্জ ্তার্পাফের্

তগাড়ালীফত্তছাবল্ ারফব।” 

16তারপর্ঞ্জতঞ্জন্তসই্স্ত্রীফলাকঞ্জিফক্বলফলন,্“আঞ্জ ্

ততা ার্গভতকালীন্অবস্থাে্ততা ার্কি্অফনক্বাঞ্জড়ফে্

তিব।্তুঞ্জ ্য্ন্ত্রিার্ ধ্য্ঞ্জিফে্সন্তান্প্রসব্করফব।্

স্বা ীর্জনয্ততা ার্খুব্কা না্হফব,্আর্তস্ততা ার্

উপর্কতৃতত্ব্করফব।” 

17তারপর্ঞ্জতঞ্জন্আি ফক্বলফলন,্“তয্্গাফছর্েল্

তখফত্আঞ্জ ্ঞ্জনফেধ্্কফরঞ্জছলা ্তুঞ্জ ্ততা ার্স্ত্রীর্কথ্া্

শুফন্তা্তখফেছ।্তাই্ততা ার্িরুন্ াঞ্জিফক্বিফিাো্

তিওো্হল।্সারা্জীবন্ভীেি্পঞ্জরশ্র ্কফর্তফব্তুঞ্জ ্

 াঞ্জির্েসল্খাফব। 18ফতা ার্জনয্ াঞ্জিফত্কাুঁিাগাছ্

ও্ঞ্জশোলকাুঁিা্গজাফব,্ঞ্জকন্তু্ততা ার্খাবার্হফব্

তক্ষফতর্েসল। 19ফয্্ াঞ্জি্তথ্ফক্ততা াফক্ততরী্করা্

হফেঞ্জছল্তসই্ াঞ্জিফত্ঞ্জেফর্না্য্াওো্পয্তন্ত্ াথ্ার্

ঘা ্পাফে্তেফল্ততা াফক্তখফত্হফব।্ততা ার্এই্

ধু্লার্শরীর্ধু্লাফতই্ঞ্জেফর্য্াফব।” 



 
 

20আি ্তাুঁর্স্ত্রীর্না ্ঞ্জিফলন্হাওো্(য্ার্ াফন্

“জীবন”),্কারি্ঞ্জতঞ্জন্স স্ত্জীঞ্জবত্তলাকফির্ া্

হফবন। 21আি ্ও্তাুঁর্স্ত্রীর্জনয্ াবুি্আল্লাহ্্পশুর্

িা ড়ার্তপাশাক্ততরী্কফর্তাুঁফির্পঞ্জরফে্ঞ্জিফলন। 

22তারপর্ াবুি্আল্লাহ্্বলফলন,্“তিখ,্তনকী-বিীর 

োন্তপফে্ ানুে্আ াফির্একজফনর্ ত্হফে্

উফঠফছ।্এবার্তারা্তয্ন্জীবন্তগাফছর্েল্তপফড়্

তখফে্ঞ্জিরকাল্তবুঁফি্না্থ্াফক্তসইজনয্আ াফির্ঞ্জকছু্

করা্িরকার।” 

23এই্বফল্ াবুি্আল্লাহ্্ াঞ্জির্ততরী্ ানুেফক্

 াঞ্জি্িাে্করবার্জনয্আিন্বাগান্তথ্ফক্তবর্কফর্

ঞ্জিফলন। 24এইভাফব্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁফির্তাঞ্জড়ফে্ঞ্জিফলন।্

তারপর্ঞ্জতঞ্জন্জীবন্তগাফছর্কাফছ্য্াওোর্পথ্্পাহারা্

তিবার্জনয্আিন্বাগাফনর্পূবত্ঞ্জিফক্কারুবীফির্

রাখফলন,্আর্তসই্সংফগ্তসখাফন্একখানা্জ্বলন্ত্

তফলাোরও্রাখফলন্য্া্অনবরত্ঘুরফত্থ্াকল।্্্্্্্্্্্্্ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

আল্লাহ্র  ুি ও উদ্ধার করার পঞ্জরকল্পনা 
৩. হয্রত ইব্রাহীফ র ঞ্জবশ্বাস 
পেিাফেশ ১৫ এবং ২২ তথ্ফক তনো 

 

১৫
 হয্রত্ইব্রা ্(আুঃ)-এর্জনয্আল্লাহ্র্বযবস্থা 

এর্পর্ াবুি্ইব্রা ফক্িশতফনর্ ধ্য্ঞ্জিফে্বলফলন,্

“ইব্রা ,্ভে্তকাফরা্না।্ঢাফলর্ ত্কফর্আঞ্জ ই্

ততা াফক্রক্ষা্করব,্আর্ততা ার্পুরস্কার্হফব্

 হান।” 

2ইব্রা ্বলফলন,্“তহ্ াবুি,্আ ার্ াঞ্জলক,্তুঞ্জ ্

আ াফক্ঞ্জক্তিফব?্আ ার্ততা্তকান্তছফলফ ফে্তনই।্

আ ার্ ৃতুযর্পফর্িাফ ফস্কর্ইলীফেের্আ ার্

সম্পঞ্জির্ওোঞ্জরশ্হফব। 3তুঞ্জ ্ঞ্জক্আ াফক্তকান্সন্তান্

ঞ্জিফেছ?্কাফজই্আ ার্বাড়ীর্একজন্তগালা ই্ততা্

আ ার্পফর্আ ার্ঞ্জবেে-সম্পঞ্জির্ওোঞ্জরশ্হফব।” 

4তখন্ াবুি্ইব্রা ফক্বলফলন,্“না,্ওোঞ্জরশ্তস্হফব্

না।্ততা ার্ঞ্জনফজর্সন্তানই্ততা ার্সম্পঞ্জির্ওোঞ্জরশ্

হফব।” 5পফর্ াবুি্ইব্রা ফক্বাইফর্ঞ্জনফে্ঞ্জগফে্

বলফলন,্“আস াফনর্ঞ্জিফক্তাকাও্এবং্য্ঞ্জি্পার্ঐ্

তারাগুফলা্গুফি্তশে্কর।্ততা ার্বংফশর্তলাফকরা্ঐ্

তারার্ তই্অসংখয্হফব।” 

6ইব্রা ্ াবুফির্কথ্ার্উপর্ঈ ান্আনফলন্আর্

 াবুি্তসইজনয্তাুঁফক্ধ্াঞ্জ তক্বফল্গ্রহি্করফলন।  

২২
্হয্রত্ইব্রাঞ্জহ ্(আুঃ)-এর্তছফলফক্তকারবানী্

তিওো্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্

1এই্স স্ত্ঘিনার্পর্আল্লাহ্্ইব্রাঞ্জহ ফক্এক্

পরীক্ষাে্তেলফলন।্আল্লাহ্্তাুঁফক্িাকফলন,্

“ইব্রাঞ্জহ ।” 

ইব্রাঞ্জহ ্জবাব্ঞ্জিফলন,্“এই্তয্্আঞ্জ ।” 

2আল্লাহ্্বলফলন,্“ততা ার্তছফলফক,্অঞ্জদ্বতীে্তছফল্

ইসহাকফক,্য্াফক্তুঞ্জ ্এত্ভালবাস্তাফক্ঞ্জনফে্তুঞ্জ ্

ত াঞ্জরো্এলাকাে্য্াও।্তসখাফন্তয্্পাহাড়িার্কথ্া্

আঞ্জ ্ততা াফক্বলব্তার্উপফর্তুঞ্জ ্তাফক্তপাড়াফনা-

তকারবানী্ঞ্জহসাফব্তকারবানী্িাও।” 

3ফসইজনয্ইব্রাঞ্জহ ্খুব্তভাফর্উফঠ্একিা্গাধ্ার্

ঞ্জপফঠ্গঞ্জি্িাপাফলন।্তারপর্তাুঁর্তছফল্ইসহাক্ও্

িু’জন্তগালা ফক্সংফগ্ঞ্জনফলন,্আর্তপাড়াফনা-

তকারবানীর্জনয্কাঠ্তকফি্ঞ্জনফে্তয্্জােগার্কথ্া্

আল্লাহ্্তাুঁফক্বফলঞ্জছফলন্তসই্ঞ্জিফক্রওনা্

হফলন। 4ঞ্জতন্ঞ্জিফনর্ঞ্জিন্ইব্রাঞ্জহ ্তিাখ্তুফল্িাইফতই্

িূর্তথ্ফক্তসই্জােগািা্তিখফত্তপফলন। 5তখন্ঞ্জতঞ্জন্

তাুঁর্তগালা ফির্বলফলন,্“ততা রা্গাধ্ািা্ঞ্জনফে্

এখাফনই্থ্াক;্আ ার্তছফল্আর্আঞ্জ ্ওখাফন্য্াব।্

ওখাফন্আ াফির্এবািত্তশে্কফর্আবার্আ রা্

ততা াফির্কাফছ্ঞ্জেফর্আসব।” 

6এই্বফল্ইব্রাঞ্জহ ্তপাড়াফনা-ফকারবানীর্জনয্

কাফঠর্তবাঝািা্তাুঁর্তছফল্ইসহাফকর্কাুঁফধ্্িাঞ্জপফে্

ঞ্জিফে্ঞ্জনফজ্আগুফনর্পাত্র্ও্তছারা্ঞ্জনফলন।্তারপর্

তাুঁরা্িু’জফন্একসংফগ্হাুঁিফত্লাগফলন। 7তখন্

ইসহাক্তাুঁর্ঞ্জপতা্ইব্রাঞ্জহ ফক্িাকফলন,্“আব্বা।” 

ইব্রাঞ্জহ ্বলফলন,্“জ্বী্বাবা,্ঞ্জক্বলছ?” 



 
 

্ইসহাক্বলফলন,্“তপাড়াফনা-ফকারবানীর্জনয্কাঠ্

আর্আগুন্রফেফছ্তিখঞ্জছ,্ঞ্জকন্তু্তভড়ার্বাচ্চা্

তকাথ্াে?” 

8ইব্রাঞ্জহ ্বলফলন,্“তছফল্আ ার,্তপাড়াফনা-

তকারবানীর্জনয্আল্লাহ্্ঞ্জনফজই্তভড়ার্বাচ্চা্যু্ঞ্জগফে্

তিফবন।”্এই্সব্কথ্া্বলফত্বলফত্তাুঁরা্এঞ্জগফে্

তগফলন। 

9তয্্জােগার্কথ্া্আল্লাহ্্ইব্রাঞ্জহ ফক্বফল্

ঞ্জিফেঞ্জছফলন্তাুঁরা্তসখাফন্ঞ্জগফে্তপৌঁছাফলন।্তসখাফন্

তপৌঁফছ্ইব্রাঞ্জহ ্একিা্তকারবানগাহ্্ততরী্কফর্তার্

উপর্কাঠ্সাজাফলন।্পফর্ইসহাফকর্হাত-পা্তবুঁফধ্্

তাুঁফক্তসই্তকারবানগাফহর্কাফঠর্উপর্

রাখফলন। 10তারপর্ইব্রাঞ্জহ ্তছফলঞ্জিফক্ত ফর্তেলবার্

জনয্তছারা্হাফত্ঞ্জনফলন। 11এ ন্স ে্ াবুফির্

তেফরশতা্তবফহশত্তথ্ফক্তাুঁফক্িাকফলন,্“ইব্রাঞ্জহ ,্

ইব্রাঞ্জহ !” 

ইব্রাঞ্জহ ্জবাব্ঞ্জিফলন,্“এই্তয্্আঞ্জ ।” 

12ফেফরশতা্বলফলন,্“তছফলঞ্জির্উপর্ততা ার্হাত্

তুফলা্না্বা্তার্প্রঞ্জত্আর্ঞ্জকছুই্তকাফরা্না।্তুঞ্জ ্তয্্

আল্লাহ্ভি্তা্এখন্বুঝা্তগল,্কারি্আ ার্কাফছ্

তুঞ্জ ্ততা ার্তছফলফক,্অঞ্জদ্বতীে্তছফলফকও্তকারবানী্

ঞ্জিফত্ঞ্জপছ্পা্হও্ঞ্জন।”13ইব্রাঞ্জহ ্তখন্িারঞ্জিফক্

তাকাফলন্এবং্তিখফলন্তাুঁর্ঞ্জপছফন্একিা্তভড়া্

রফেফছ্আর্তার্ঞ্জশং্তঝাফপ্আট্ফক্আফছ।্তখন্

ইব্রাঞ্জহ ্ঞ্জগফে্তভড়ািা্ঞ্জনফলন্এবং্তছফলর্বিফল্তসই্

তভড়ািাই্ঞ্জতঞ্জন্তপাড়াফনা-ফকারবানীর্জনয্বযবহার্

করফলন। 14ঞ্জতঞ্জন্তসই্জােগািার্না ্ঞ্জিফলন্

ইোহ্ওফেহ্-ঞ্জয্ঞ্জর্(য্ার্ াফন্“ াবুি্তয্াগান”)।্

তসইজনয্আজও্তলাফক্বফল,্“ াবুফির্পাহাফড়্ াবুিই্

যু্ঞ্জগফে্তিন।” 

15-16 াবুফির্তেফরশতা্তবফহশত্তথ্ফক্

ইব্রাঞ্জহ ফক্আবার্তিফক্বলফলন,্“তুঞ্জ ্ততা ার্

তছফলফক,্অঞ্জদ্বতীে্তছফলফক্তকারবানী্ঞ্জিফত্ঞ্জপছ্পা্হও্

ঞ্জন।্তসইজনয্আঞ্জ ্ াবুি্ঞ্জনফজর্নাফ ই্কস ্তখফে্

বলঞ্জছ্তয্, 17আঞ্জ ্ঞ্জনশ্চেই্ততা াফক্অফনক্তিাো্

করব,্আর্আস াফনর্তারার্ ত্এবং্স ুদ্র-পাফরর্

বালুকিার্ ত্ততা ার্বংফশর্তলাকফির্অসংখয্

করব।্ততা ার্বংফশর্তলাফকরা্তাফির্শত্রুফির্

শহরগুফলা্জে্কফর্তনফব, 18আর্ততা ার্বংফশর্ ধ্য্

ঞ্জিফে্িুঞ্জনোর্স স্ত্জাঞ্জত্তিাো্পাফব।্তুঞ্জ ্আ ার্

হুকু ্পালন্কফরছ্বফলই্তা্হফব।” 

19এর্পর্ইব্রাঞ্জহ ্তাুঁর্তগালা ফির্কাফছ্ঞ্জেফর্

আসফলন।্তখন্সকফল্একসংফগ্তসখান্তথ্ফক্তবর্-

তশবাফত্ঞ্জেফর্তগফলন;্এখাফনই্ইব্রাঞ্জহ ্বাস্করফতন। 
  



 
 

আল্লাহ্র  ুি ও উদ্ধার করার পঞ্জরকল্পনা 
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এঞ্জি িুই ভাফগ করা তয্ফত পাফর: জ্বলন্ত তঝাপ, উদ্ধার-ঈি 
 

৩ হয্রত্ ূসা্ও্জ্বলন্ত্তঝাপ 

একঞ্জিন্ ূসা্তাুঁর্শ্বশুর্তশাোইব,্অথ্তাৎ্রূফেফলর্

ছাগল-ফভড়ার্পাল্িরাঞ্জিফলন।্তশাোইব্ঞ্জছফলন্

 াঞ্জিোনীেফির্একজন্ই া ।্ছাগল-ফভড়ার্পাল্

িরাফত্িরাফত্ ূসা্ রুভূঞ্জ র্অনয্ধ্াফর্আল্লাহ্র্

পাহাড়,্তুর্পাহাফড়র্কাফছ্ঞ্জগফে্তপৌঁছাফলন। 2তসখাফন্

একিা্তঝাফপর্ াঝখাফন্জ্বলন্ত্আগুফনর্ ধ্য্তথ্ফক্

 াবুফির্তেফরশতা্তাুঁফক্তিখা্ঞ্জিফলন।্ ূসা্তিখফলন্

তয্,্তঝাপিাফত্আগুন্জ্বলফলও্তসিা্পুফড়্য্াফি্

না। 3এই্বযাপার্তিফখ্ঞ্জতঞ্জন্ ফন্ ফন্বলফলন,্“আঞ্জ ্

এক্পাফশ্ঞ্জগফে্এই্আশ্চয্ত্বযাপারিা্তিখব,্তিখব্

তঝাপিা্পুফড়্য্াফি্না্তকন।” 

4তঝাপিা্তিখবার্জনয্ ূসা্একপাফশ্য্াফিন্তিফখ্

 াবুি্আল্লাহ্্তঝাফপর্ ধ্য্তথ্ফক্িাকফলন,্“ ূসা,্

 ূসা।” 

 ূসা্বলফলন,্“এই্তয্্আঞ্জ ।” 

5 াবুি্বলফলন,্“আর্কাফছ্এফসা্না।্তুঞ্জ ্পঞ্জবত্র্

জােগাে্িাুঁঞ্জড়ফে্আছ।্ততা ার্পাফের্জুতা্খুফল্

তেল। 6আঞ্জ ্ততা ার্ঞ্জপতার্আল্লাহ্;্আঞ্জ ্ইব্রাঞ্জহ ,্

ইসহাক্ও্ইোকুফবর্আল্লাহ্।”্তখন্ ূসা্তাুঁর্ ুখ্

তঢফক্তেলফলন,্কারি্আল্লাহ্র্ঞ্জিফক্তাকাফত্তাুঁর্

ভে্হল। 

7 াবুি্বলফলন,্“ঞ্জ সর্তিফশ্আ ার্তলাকফির্

উপফর্তয্্জুলু ্হফি্তা্আ ার্নজর্এড়াে্ঞ্জন।্

ঞ্জ সরীে্সিতারফির্জুলুফ ্বঞ্জন-ইসরাইলরা্তয্্হাহাকার্

করফছ্তা্আঞ্জ ্শুফনঞ্জছ।্তাফির্িুুঃখ-কফির্কথ্া্আঞ্জ ্

জাঞ্জন। 8ঞ্জ সরীেফির্হাত্তথ্ফক্তাফির্রক্ষা্করবার্

জনয্আঞ্জ ্তনফ ্এফসঞ্জছ।্আঞ্জ ্তাফির্তসই্তিশ্

তথ্ফক্তবর্কফর্তকনানীে,্ঞ্জহট্টীে,্আফ ারীে,্পঞ্জরেীে,্

ঞ্জহব্বীে্ও্ঞ্জয্বূেীেফির্তিফশ্ঞ্জনফে্য্াব।্তিশিা্তবশ্

বড়্এবং্সুন্দর;্তসখাফন্িুধ্,্ ধু্্আর্তকান্ঞ্জকছুর্

অভাব্তনই। 9বঞ্জন-ইসরাইলফির্েঞ্জরোি্এখন্আ ার্

কাফছ্এফস্তপৌঁফছফছ।্ঞ্জ সরীেরা্ঞ্জকভাফব্তাফির্উপর্

জুলু ্করফছ্তা-ও্আঞ্জ ্তিফখঞ্জছ। 10কাফজই্তুঞ্জ ্

এখন্য্াও।্আঞ্জ ্ততা াফক্তেরাউফনর্কাফছ্পাঠাঞ্জি।্

তুঞ্জ ্ঞ্জগফে্আ ার্বান্দাফির,্অথ্তাৎ্বঞ্জন-ইসরাইলফির্

ঞ্জ সর্তথ্ফক্তবর্কফর্আনফব।” 

11ঞ্জকন্তু্ ূসা্আল্লাহ্ফক্বলফলন,্“আঞ্জ ্এ ন্তকউ্নই্

তয্,্তেরাউফনর্কাফছ্ঞ্জগফে্ঞ্জ সর্তথ্ফক্বঞ্জন-

ইসরাইলফির্তবর্কফর্আনফত্পাঞ্জর।”  

১১ ঞ্জ সফরর্উপর্িশ ্গজব-্প্রথ্ ্তছফলর্ ৃতুয 

1তখন্ াবুি্ ূসাফক্বলফলন,্“আঞ্জ ্তেরাউন্ও্

ঞ্জ সর্তিফশর্উপর্আর্একিা্গজব্নাফজল্করব।্

তার্পফর্তেরাউন্এখান্তথ্ফক্ততা াফির্তয্ফত্

তিফব।্তফব্তস্য্খন্ততা াফির্তয্ফত্তিফব্তখন্

এখান্তথ্ফক্ততা াফির্তস্এফকবাফর্তাঞ্জড়ফেই্ঞ্জবিাে্

করফব। 2তুঞ্জ ্বঞ্জন-ইসরাইলফির্বলফব,্স্ত্রী-পুরুে্

সকফলই্তয্ন্তাফির্প্রঞ্জতফবশীফির্কাছ্তথ্ফক্তসানা্



 
 

ও্রূপার্ঞ্জজঞ্জনস্তিফে্তনে।” 3এঞ্জিফক্ াবুি্বঞ্জন-

ইসরাইলফির্প্রঞ্জত্ঞ্জ সরীেফির্ ফন্একিা্িোর্ভাব্

জাঞ্জগফে্ঞ্জিফলন।্এছাড়া্ ূসাও্তেরাউফনর্ক তিারীফির্

ও্ঞ্জ সফরর্তলাকফির্তিাফখ্একজন্ হান্তলাক্

ঞ্জছফলন। 

4 ূসা্তেরাউনফক্বলফলন,্“ াবুি্বলফছন,্ঞ্জতঞ্জন্

 াঝরাফত্ঞ্জ সর্তিফশর্ ধ্য্ঞ্জিফে্য্াফবন। 5তাফত্

ঞ্জ সর্তিফশর্সব্পঞ্জরবাফরর্প্রথ্ ্তছফল্ ারা্য্াফব।্

ঞ্জসংহাসফনর্অঞ্জধ্কারী্তেরাউফনর্প্রথ্ ্তছফল্তথ্ফক্

শুরু্কফর্জাুঁতা্ঘুরাফনা্বাুঁিীর্প্রথ্ ্তছফল্পয্তন্ত্তকউ্

বাি্য্াফব্না।্এছাড়া্পশুফিরও্প্রথ্ ্পুরুে্বাচ্চা্

 ফর্য্াফব। 6এফত্তগািা্ঞ্জ সর্তিফশ্এ ন্কান্নার্

তরাল্উঠফব্য্া্আফগ্কখনও্ওফঠ্ঞ্জন্এবং্আর্

কখনও্উঠফবও্না। 7ঞ্জকন্তু্বঞ্জন-ইসরাইলফির্ ফধ্য্

একিা্কুকুফরর্িাক্পয্তন্ত্তশানা্য্াফব্না,্তা্ ানুে্

তিফখই্তহাক্বা্পশু্তিফখই্তহাক।্এফত্আপনারা্

জানফত্পারফবন্তয্,্ াবুি্ঞ্জ সরীে্এবং্বঞ্জন-

ইসরাইলফির্আলািা্কফর্তিফখন। 8আপনার্এই্সব্

ক তিারী্এফস্আ ার্সা ফন্হাুঁিু্তপফত্বলফব,্‘আপঞ্জন্

আপনার্সব্তলাকজন্ঞ্জনফে্তবর্হফে্য্ান!’্তারপর্

আঞ্জ ্িফল্য্াব।”্এই্কথ্া্বফল্ ূসা্তরফগ্আগুন্

হফে্তেরাউফনর্কাছ্তথ্ফক্িফল্তগফলন। 

9 াবুি্ ূসাফক্বফলঞ্জছফলন,্“ঞ্জ সর্তিফশ্আ ার্

কুিরঞ্জত্কাফজর্সংখযা্তয্ন্তবফড়্য্াে্তসইজনযই্

তেরাউন্ততা ার্কথ্া্শুনফব্না।” 10এই্সব্কুিরঞ্জত্

কাজ্ ূসা্ও্হারুন্তেরাউফনর্সা ফন্করফলন,্ঞ্জকন্তু্

 াবুি্তেরাউফনর্ ন্কঞ্জঠন্করফলন্বফল্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁর্

তিশ্তথ্ফক্বঞ্জন-ইসরাইলফির্তয্ফত্ঞ্জিফলন্না।্ 

১২ উদ্ধার-ঈি 

1পফর্ াবুি্ঞ্জ সর্তিফশ্ ূসা্ও্হারুনফক্

বলফলন, 2“এই্ াসিাই্হফব্ততা াফির্প্রথ্ ্ াস,্

ততা াফির্বছফরর্প্রথ্ ্ াস। 3ফতা রা্স স্ত্বঞ্জন-

ইসরাইলফির্জ াফেত্কফর্বফল্িাও্তয্ন্এই্ াফসর্

িশ্তাঞ্জরফখ্প্রফতযকঞ্জি্পঞ্জরবাফরর্কততা্ঞ্জনফজর্

পঞ্জরবাফরর্জনয্একিা্কফর্তভড়ার্বাচ্চা্তবফছ্তনে।্

প্রফতযক্বাড়ীর্জনয্একিা্কফর্তভড়ার্বাচ্চা্ঞ্জনফত্

হফব। 4ফকান্পঞ্জরবাফরর্জনয্য্ঞ্জি্একিা্তগািা্তভড়ার্

বাচ্চা্না্লাফগ,্তফব্পাফশর্বাড়ীর্তলাকফির্সংফগ্তা্

ভাগ্কফর্ঞ্জনফত্হফব।্িুই্পঞ্জরবাফরর্তলাকসংখযা্

অনুসাফর্প্রফতযফক্ঞ্জক্পঞ্জর াফি্তখফত্পারফব্তা্বুফঝ্

তভড়ার্বাচ্চািা্ঞ্জনফত্হফব। 5ফসই্বাচ্চািা্হফব্ছাগল্

বা্তভড়ার্পাল্তথ্ফক্তবফছ্তনওো্একিা্এক্বছফরর্

পুরুে্বাচ্চা।্তার্শরীফর্তয্ন্তকাথ্াও্তকান্খুুঁত্না্

থ্াফক। 6বাচ্চািা্এই্ াফসর্তিৌদ্দ্তাঞ্জরখ্পয্তন্ত্রাখফত্

হফব।্তারপর্তসই্ঞ্জিন্তবলা্িুফব্তগফল্পর্তগািা্

ইসরাইল্স াফজর্প্রফতযকঞ্জি্পঞ্জরবার্ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্

তভড়ার্বাচ্চা্জবাই্করফব। 7তারপর্তয্্সব্ঘফর্

তারা্তসই্তভড়ার্তগাশ্ত্খাফব্তসই্সব্ঘফরর্

িরজার্তিৌকাফঠর্িু’পাফশ্এবং্উপফর্ঞ্জকছু্রি্ঞ্জনফে্

লাঞ্জগফে্তিফব। 8তসই্রাফতই্তারা্তসই্তগাশ্ত্আগুফন্

তসুঁফক্খাঞ্জ হীন্রুঞ্জি্এবং্ততফতা্শাফকর্সংফগ্

খাফব। 9তসই্তগাশ্ত্ততা রা্কাুঁিা্বা্পাঞ্জনফত্ঞ্জসদ্ধ্

কফর্খাফব্না,্ঞ্জকন্তু্ াথ্া,্পা্এবং্ঞ্জভতফরর্অংশগুফলা্

সুদ্ধ্তা্আগুফন্তসুঁফক্ঞ্জনফে্খাফব। 10সকাল্পয্তন্ত্তার্

তকান্ঞ্জকছুই্তেফল্তরফখা্না।্য্ঞ্জি্ঞ্জকছু্বাকী্থ্াফক্

তফব্তা্আগুফন্পুঞ্জড়ফে্তেলফব। 11ফতা রা্এই্



 
 

অবস্থাে্তা্খাফব:্ততা াফির্কাপড়্থ্াকফব্তকা ফর্

গুিাফনা,্পাফে্থ্াকফব্জুতা্এবং্হাফত্লাঞ্জঠ।্ততা রা্

তাড়াহুড়া্কফর্খাফব।্এিা্হল্ াবুফির্উফদ্দফশ্

উদ্ধার-ঈফির্ত জবানী। 12ফসই্রাফতই্আঞ্জ ্ঞ্জ সর্

তিফশর্ঞ্জভতর্ঞ্জিফে্য্াব্এবং্ ানুফের্প্রথ্ ্তছফল্ও্

পশুর্প্রথ্ ্পুরুে্বাচ্চাফক্ত ফর্তেলব।্আঞ্জ ্

ঞ্জ সফরর্সব্তিব-ফিবীফির্উপর্গজব্নাফজল্করব;্

আঞ্জ ্ াবুি। 13ঞ্জকন্তু্ততা াফির্ঘফর্তয্্রি্লাগাফনা্

থ্াকফব্তসিাই্হফব্ততা াফির্ঞ্জিহ্ন।্আর্আঞ্জ ্তসই্

রি্তিফখ্ততা াফির্বাি্ঞ্জিফে্এঞ্জগফে্য্াব।্তাফত্

ঞ্জ সর্তিফশর্উপর্আ ার্গজফবর্ঞ্জবপি্তথ্ফক্

ততা রা্তরহাই্তপফে্য্াফব। 14ফতা াফির্জনয্তসই্

ঞ্জিনিা্হফব্একিা্স্মরিীে্ঞ্জিন।্ াবুফির্উফদ্দফশ্এই্

ঈিঞ্জি্একিা্ঞ্জিরকাফলর্ঞ্জনে ্ঞ্জহসাফব্ততা রা্বংফশর্

পর্বংশ্ধ্ফর্পালন্করফব। 

15“ততা রা্সাত্ঞ্জিন্পয্তন্ত্খাঞ্জ হীন্রুঞ্জি্খাফব।্

ততা াফির্বাড়ীফত্য্ত্খাঞ্জ ্আফছ্প্রথ্ ্ঞ্জিফনই্

ততা রা্তা্সব্সঞ্জরফে্তেলফব।্এই্সাত্ঞ্জিফনর্ ফধ্য্

য্ঞ্জি্তকউ্খাঞ্জ ্তিওো্রুঞ্জি্খাে্তফব্তাফক্বঞ্জন-

ইসরাইলফির্ ধ্য্তথ্ফক্ ুফছ্তেলা্হফব। 16প্রথ্ ্

এবং্সপ্ত ্ঞ্জিফন্ততা রা্পঞ্জবত্র্ঞ্জ লন- াহ্ঞ্জেল্করফব।্

এই্িু’ঞ্জিন্ততা রা্ঞ্জনফজফির্খাবার্ততরী্করা্ছাড়া্

আর্তকান্কাজ্করফব্না। 17খাঞ্জ হীন্রুঞ্জির্এই্তয্্

ঈি্তা্একিা্ঞ্জিরকাফলর্ঞ্জনে ্ঞ্জহসাফব্ততা রা্

বংফশর্পর্বংশ্ধ্ফর্পালন্করফব,্কারি্এই্ঞ্জিফনই্

তসনযিফলর্ ত্কফর্আঞ্জ ্ঞ্জ সর্তিশ্তথ্ফক্

ততা াফির্তবর্কফর্আনব। 18ফতা রা্প্রথ্ ্ াফসর্

তিৌদ্দ্তাঞ্জরফখর্সন্ধযাফবলা্তথ্ফক্শুরু্কফর্তসই্ াফসর্

একুশ্তাঞ্জরফখর্সন্ধযাফবলা্পয্তন্ত্খাঞ্জ হীন্রুঞ্জি্

খাফব। 19এই্সাত্ঞ্জিন্ততা াফির্বাড়ীফত্তয্ন্তকান্

খাঞ্জ ্না্থ্াফক।্য্ঞ্জি্তকউ্খাঞ্জ -ফিওো্তকান্ঞ্জকছু্

খাে,্তফব্তাফক্ইসরাইলীে্স াজ্তথ্ফক্ ুফছ্তেলা্

হফব,্তস্ততা াফির্জাঞ্জতর্তলাকই্তহাক্বা্অনয্

জাঞ্জতর্তলাকই্তহাক। 20ফতা রা্তয্খাফনই্থ্াক্না্

তকন্এই্সাত্ঞ্জিন্ততা রা্খাঞ্জ ্তিওো্তকান্ঞ্জকছু্

খাফব্না;্রুঞ্জিও্খাফব্খাঞ্জ হীন।” 

21তখন্ ূসা্বঞ্জন-ইসরাইলফির্বৃদ্ধ্তনতাফির্

তিফক্বলফলন,্“ততা াফির্পঞ্জরবাফরর্জনয্তভড়ার্

বাচ্চা্তবফছ্ঞ্জনফে্উদ্ধার-ঈফির্উফদ্দফশয্তা্জবাই্

করফব। 22তারপর্এফসাব্তঝাপ্তথ্ফক্এক্তগাছা্িাল্

ঞ্জনফে্তপোলাফত্রাখা্রফি্িুঞ্জবফে্তসই্রি্িরজার্

তিৌকাফঠর্িু’পাফশ্ও্উপফরর্কাফঠ্লাঞ্জগফে্তিফব;্আর্

সকাল্না্হওো্পয্তন্ত্তকউ্ঘফরর্বাইফর্য্াফব্

না। 23ঞ্জ সরীেফির্আঘাত্করবার্স ে্ াবুি্য্খন্

ঞ্জ সর্তিফশর্ঞ্জভতর্ঞ্জিফে্য্াফবন্তখন্ততা াফির্

িরজার্তিৌকাফঠ্রি্তিফখ্ঞ্জতঞ্জন্ততা াফির্িরজা্বাি্

ঞ্জিফে্এঞ্জগফে্য্াফবন।্ঞ্জয্ঞ্জন্এই্ধ্বংফসর্কাজ্করফবন্

তাুঁফক্ঞ্জতঞ্জন্ততা াফির্বাড়ীফত্ঢুফক্ততা াফির্আঘাত্

করফত্তিফবন্না। 

24“এই্ঈি্সব্স ে্ততা রা্ও্ততা াফির্

বংশধ্ফররা্একিা্ঞ্জনে ্ঞ্জহসাফব্পালন্

করফব। 25 াবুি্তয্্তিশ্ততা াফির্তিবার্ওোিা্

কফরফছন্তসই্তিফশ্ঞ্জগফেও্ততা রা্এই্ঈি্পালন্

করফব। 26ফতা াফির্তছফলফ ফেরা্য্খন্ততা াফির্

ঞ্জজোসা্করফব,্‘এই্ঈফির্ াফন্ঞ্জক?’ 27তখন্

ততা রা্বলফব,্‘এিা্হল্ াবুফির্উফদ্দফশ্উদ্ধার-ঈফির্

তকারবানী,্কারি্ঞ্জ সর্তিফশ্থ্াকবার্স ে্ঞ্জতঞ্জন্

বঞ্জন-ইসরাইলফির্বাড়ীগুফলা্বাি্ঞ্জিফে্এঞ্জগফে্



 
 

ঞ্জগফেঞ্জছফলন।্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জ সরীেফির্ত ফর্তেফলঞ্জছফলন্ঞ্জকন্তু্

আ াফির্রক্ষা্কফরঞ্জছফলন।’্”্এর্পর্বঞ্জন-

ইসরাইলরা্ াবুিফক্তসজিা্করল। 28 ূসা্ও্

হারুনফক্ াবুি্তয্্হুকু ্ঞ্জিফেঞ্জছফলন্বঞ্জন-ইসরাইলরা্

ঞ্জেফর্ঞ্জগফে্তসই ত্কাজ্করল। 

29তারপর্তিৌদ্দ্তাঞ্জরফখর্ াঝরাফত্ াবুি্ঞ্জ সর্

তিফশর্প্রফতযকঞ্জি্প্রথ্ ্তছফলফক্ত ফর্তেলফলন।্

এফত্রাজ-ঞ্জসংহাসফনর্অঞ্জধ্কারী্তেরাউফনর্প্রথ্ ্

তছফল্তথ্ফক্তজলখানার্কফেিীর্প্রথ্ ্তছফল্পয্তন্ত,্

এ ন্ঞ্জক,্পশুফিরও্প্রথ্ ্পুরুে্বাচ্চা্ ারা্

পড়ল। 30ফসই্রাফত্তেরাউন্ও্তাুঁর্সব্ক তিারী্

এবং্ঞ্জ সফরর্প্রফতযকঞ্জি্তলাক্ঘু ্তথ্ফক্তজফগ্উঠল;্

আর্সারা্ঞ্জ সর্তিফশ্একিা্কান্নার্তরাল্পফড়্তগল,্

কারি্এ ন্একিাও্বাড়ী্ঞ্জছল্না্তয্খাফন্তকউ্ ারা্

য্াে্ঞ্জন। 

ঞ্জ সর্তথ্ফক্য্াত্রা্শুরু 

31ফেরাউন্তসই্রাফতই্ ূসা্ও্হারুনফক্িাঞ্জকফে্

এফন্বলফলন,্“ততা রা্বঞ্জন-ইসরাইলফির্সংফগ্ঞ্জনফে্

আ ার্তলাকফির্ ধ্য্তথ্ফক্তবর্হফে্য্াও।্ততা রা্

তয্ ন্বফলছ্তসইভাফব্ঞ্জগফে্ াবুফির্এবািত্

কর। 32ফতা াফির্কথ্া ত্য্াবার্স ফে্ততা াফির্

গরু-ফভড়ার্পালও্ঞ্জনফে্তয্ফো,্আর্আ াফকও্তিাো্

তকাফরা।” 

33ঞ্জ সরীেফিরও্ভে্হল্তয্,্তারাও্হেফতা্ ারা্

পড়ফব।্এইজনয্তারা্বঞ্জন-ইসরাইলফির্তাগািা্ঞ্জিফত্

লাগল্তয্ন্তারা্তাড়াতাঞ্জড়্কফর্তাফির্তিশ্তথ্ফক্

তবর্হফে্য্াে। 34এফত্বঞ্জন-ইসরাইলরা্খাঞ্জ ্ত শাবার্

আফগই্তাফির্ েিা্ াখবার্পাত্র্সুদ্ধ্ েিার্

তালগুফলা্তাফির্কাপফড়্তবুঁফধ্্ঞ্জনফে্কাুঁফধ্্

তেলল। 35বঞ্জন-ইসরাইলরা্ ূসার্কথ্া ত্ঞ্জ সরীেফির্

কাছ্তথ্ফক্তসানা-রূপার্ঞ্জজঞ্জনস্এবং্কাপড়-ফিাপড়্

তিফে্ঞ্জনল। 36তারা্য্া্িাইফব্ঞ্জ সরীেরা্য্াফত্তাফির্

তা-ই্তিে্তসইজনয্ াবুি্আফগই্ঞ্জ সরীেফির্ ফন্

বঞ্জন-ইসরাইলফির্প্রঞ্জত্একিা্িোর্ ফনাভাব্সৃঞ্জি্

কফরঞ্জছফলন।্এইভাফব্তারা্ঞ্জ সরীেফির্অফনক্ঞ্জকছু্

অঞ্জধ্কার্কফর্ঞ্জনফলন। 

37তারপর্বঞ্জন-ইসরাইলরা্রাঞ্জ ফেে্তথ্ফক্

সুফকাফতর্ঞ্জিফক্রওনা্হল।্প্রাে্ছে্লক্ষ্পুরুে্তলাক্

তহুঁফি্িলল।্তাফির্সংফগ্স্ত্রীফলাক্এবং্

তছফলফ ফেরাও্ঞ্জছল। 38বঞ্জন-ইসরাইলরা্ছাড়া্আরও্

অফনক্তলাক্এবং্গরু-ফভড়া্সুদ্ধ্একিা্ঞ্জবরাি্পশুর্

িলও্তাফির্সংফগ্ঞ্জছল। 39ফয্্খাঞ্জ হীন্ েিার্তাল্

তারা্ঞ্জ সর্তথ্ফক্ঞ্জনফে্এফসঞ্জছল্পফথ্্তারা্তা্ঞ্জিফে্

রুঞ্জি্ততরী্কফর্ঞ্জনল।্এত্তাড়াহুফড়া্কফর্ঞ্জ সর্

তথ্ফক্তাফির্তবর্কফর্তিওো্হফেঞ্জছল্তয্,্তারা্

 েিার্সংফগ্খাঞ্জ ্ত শাবারও্স ে্পাে্ঞ্জন্আর্পফথ্্

খাবার্জনয্তকান্ঞ্জকছু্ততরীও্কফর্ঞ্জনফত্পাফর্ঞ্জন। 

40ঞ্জ সর্তিফশ্বঞ্জন-ইসরাইলরা্ত াি্িারফশা্ঞ্জত্রশ্

বছর্বাস্কফরঞ্জছল। 41িারফশা্ঞ্জত্রশ্বছর্তশে্হবার্

ঞ্জিনই্ াবুফির্স স্ত্বান্দা্তসনযিফলর্ ত্কফর্ঞ্জ সর্

তিশ্তছফড়্তবর্হফে্এফসঞ্জছল। 42 াবুি্তসই্রাফত্

পাহারা্ঞ্জিফে্ঞ্জ সর্তিশ্তথ্ফক্তাফির্তবর্কফর্

এফনঞ্জছফলন্বফল্বংফশর্পর্বংশ্ধ্ফর্বঞ্জন-

ইসরাইলফিরও্ াবুফির্কথ্া্ ফন্কফর্তসই্রাতিা্

তজফগ্কািাফত্হে। 

উদ্ধার-ঈি্পালফনর্ঞ্জনে  



 
 

43পফর্ াবুি্ ূসা্ও্হারুনফক্বলফলন,্“উদ্ধার-

ঈফির্তভড়ার্বাচ্চা্সম্বফন্ধ্কতগুফলা্ঞ্জনে ্আঞ্জ ্

ততা াফির্ঞ্জিঞ্জি।্অনয্তকান্জাঞ্জতর্তলাক্এর্তগাশ্ত্

তখফত্পারফব্না। 44িাকা্ঞ্জিফে্তকনা্তগালা ্খৎনা্

করাবার্পফর্তা্তখফত্পারফব। 45ফতা াফির্ ফধ্য্

বাস্করফত্এফসফছ্ঞ্জকংবা্িাকা্ঞ্জিফে্খািাফনা্হফি্

এ ন্অনয্তকান্জাঞ্জতর্তলাক্তা্তখফত্পারফব্

না। 46ফয্্বাড়ীফত্তভড়ার্বাচ্চা্জবাই্করা্হফব্তসই্

বাড়ীফতই্তা্তখফত্হফব।্বাড়ীর্বাইফর্তা্তনওো্

িলফব্না্এবং্তসই্তভড়ার্একিা্হাড়ও্ভাংগা্িলফব্

না। 

47“ইসরাইলীেফির্সকলফকই্এই্ঈি্পালন্

করফত্হফব। 48ফতা াফির্ ফধ্য্বাস্করা্অনয্জাঞ্জতর্

তকান্তলাক্য্ঞ্জি্ াবুফির্উফদ্দফশ্করা্এই্উদ্ধার-ঈি্

পালন্করফত্িাে্তফব্আফগ্তার্পঞ্জরবাফরর্সব্

পুরুফের্খৎনা্করাফত্হফব।্তারপর্তস্বঞ্জন-

ইসরাইলফির্ তই্তা্পালন্করফত্পারফব।্ঞ্জকন্তু্

খৎনা্করাফনা্হে্ঞ্জন্এ ন্তকান্তলাক্এই্ঈফির্

তগাশ্ত্তখফত্পারফব্না। 49বঞ্জন-ইসরাইলফির্জনয্

এবং্ততা াফির্ ফধ্য্বাস্করা্অনযানয্জাঞ্জতর্

তলাকফির্জনয্এই্একই্ঞ্জনফিতশ্রইল।” 

50 াবুি্ ূসা্ও্হারুনফক্তয্্হুকু ্ঞ্জিফেঞ্জছফলন্

বঞ্জন-ইসরাইলরা্ঞ্জঠক্তা-ই্কফরঞ্জছল। 51 াবুি্তসই্

ঞ্জিনই্তসনযিফলর্ ত্কফর্বঞ্জন-ইসরাইলফির্ঞ্জ সর্

তিশ্তথ্ফক্তবর্কফর্এফনঞ্জছফলন। 
  



 
 

আল্লাহ্র  ুি ও উদ্ধার করার পঞ্জরকল্পনা 
৫. উদ্ধারকততা সম্পফকত ভঞ্জবেযদ্বািী 
ইশাইো ৫৩ তথ্ফক তনো 
 

2ঞ্জতঞ্জন্তাুঁর্সা ফন্নর ্িারার্ ত,্শুকনা্ াঞ্জিফত্

লাগাফনা্গাফছর্ ত্বড়্হফলন।্তাুঁর্এ ন্তসৌন্দয্ত্বা্

জাুঁকজ ক্তনই্তয্, তাুঁর্ঞ্জিফক্আ রা্ঞ্জেফর্তাকাই; 

তাুঁর্তিহারাও্এ ন্নে্তয্,্আ াফির্আকেতি্করফত্

পাফর। 3ফলাফক্তাুঁফক্ঘৃিা্কফরফছ্ও্অগ্রাহয্কফরফছ; 

ঞ্জতঞ্জন্য্ন্ত্রিা্তভাগ্কফরফছন্এবং্তরাফগর্সংফগ্তাুঁর্

পঞ্জরিে্ঞ্জছল। তলাফক্য্াফক্তিখফল্ ুখ্ঞ্জেরাে্ঞ্জতঞ্জন্

তার্ ত্হফেফছন; তলাফক্তাুঁফক্ঘৃিা্কফরফছ্এবং্

আ রা্তাুঁফক্সম্মান্কঞ্জর্ঞ্জন। 4সঞ্জতয,্ঞ্জতঞ্জনই্আ াফির্

সব্তরাগ্তুফল্ঞ্জনফেফছন্আর্আ াফির্য্ন্ত্রিা্বহন্

কফরফছন; ঞ্জকন্তু্আ রা্তভফবঞ্জছ্আল্লাহ্্তাুঁফক্আঘাত্

কফরফছন, তাুঁফক্ত ফরফছন্ও্কি্ঞ্জিফেফছন। 

5আ াফির্গুনাফহর্জনযই্তাুঁফক্ঞ্জবদ্ধ্করা্হফেফছ; 

আ াফির্অনযাফের্জনয্তাুঁফক্িুর ার্করা্হফেফছ। 

তয্্শাঞ্জস্তর্েফল্আ াফির্শাঞ্জন্ত্এফসফছ্তসই্শাঞ্জস্ত্

তাুঁফকই্তিওো্হফেফছ;্ঞ্জতঞ্জন্তয্্আঘাত্তপফেফছন্তার্

দ্বারাই্আ রা্সুস্থ্হফেঞ্জছ। 6আ রা্সবাই্তভড়ার্ ত্

কফর্ঞ্জবপফথ্্ঞ্জগফেঞ্জছ; আ রা্প্রফতযফক্ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্

পফথ্র্ঞ্জিফক্ঞ্জেফরঞ্জছ।  াবুি্আ াফির্সকফলর্অনযাে্

তাুঁর্উপর্িাঞ্জপফেফছন। 7ঞ্জতঞ্জন্অতযািাঞ্জরত্হফলন্ও্

কি্তভাগ্করফলন, ঞ্জকন্তু্তবুও্ঞ্জতঞ্জন্ ুখ্খুলফলন্না; 

জবাই্করফত্তনওো্তভড়ার্বাচ্চার্ ত, 

তলা ্ছাুঁিাইকারীফির্সা ফন্িুপ্কফর্থ্াকা্তভড়ীর্

 ত ঞ্জতঞ্জন্ ুখ্খুলফলন্না। 8জুলু ্ও্অনযাে্ঞ্জবিার্

কফর্তাুঁফক্হতযা্করা্হফেঞ্জছল। তসই্স েকার্

তলাকফির্ ফধ্য্তক্তখোল্কফরঞ্জছল্তয্, আ ার্

তলাকফির্গুনাফহর্জনয্তাুঁফক্জীঞ্জবতফির্তিশ্তথ্ফক 

তশে্কফর্তেলা্হফেফছ? তসই্শাঞ্জস্ত্ততা্তাফিরই্

পাওনা্ঞ্জছল। 9য্ঞ্জিও্ঞ্জতঞ্জন্তকান্অঞ্জনি্কফরন্ঞ্জন 

ঞ্জকংবা্তাুঁর্ ুফখ্তকান্ছলনার্কথ্া্ঞ্জছল্না, তবুও্

িুিফির্সংফগ্তাুঁফক্িােন্করা্হফেঞ্জছল আর্ ৃতুযর্

দ্বারা্ঞ্জতঞ্জন্ধ্নীর্সংগী্হফেঞ্জছফলন। 10আসফল্ াবুি্

তাুঁর্ইিা্অনুসাফর্তাুঁফক্িুর ার্কফরঞ্জছফলন আর্

তাুঁফক্কি্তভাগ্কঞ্জরফেঞ্জছফলন।  াবুফির্তগালা ্য্খন্

তাুঁর্প্রািফক্তিাফের্তকারবানী্ঞ্জহসাফব্তিফবন তখন্

ঞ্জতঞ্জন্তাুঁর্সন্তানফির্তিখফত্পাফবন আর্তাুঁর্আেু্

বাড়াফনা্হফব; তাুঁর্দ্বারাই্ াবুফির্ইিা্পূিত্হফব। 

11ঞ্জতঞ্জন্তাুঁর্কিফভাফগর্েল্তিফখ্তৃপ্ত্হফবন;  াবুি্

বলফছন,্আ ার্নযােবান্তগালা ফক্গভীরভাফব্

জানবার্ ধ্য্ঞ্জিফে অফনকফক্ধ্াঞ্জ তক্বফল্গ্রহি্করা্

হফব, কারি্ঞ্জতঞ্জন্তাফির্সব্অনযাে্বহন্করফবন। 

12ফসইজনয্ হৎ্তলাকফির্ ফধ্য্আঞ্জ ্তাুঁফক্একিা্

অংশ্তিব আর্ঞ্জতঞ্জন্বলবানফির্সংফগ্ঞ্জবজফের্েল্

ভাগ্করফবন, কারি্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জনফজর্ইিাে্প্রাি্

ঞ্জিফেঞ্জছফলন। তাুঁফক্গুনাহ্গারফির্সংফগ্তগািা্

হফেঞ্জছল; ঞ্জতঞ্জন্অফনফকর্গুনাহ্্বহন্কফরঞ্জছফলন আর্

গুনাহ্গারফির্জনয্অনুফরাধ্্কফরঞ্জছফলন। 
  



 
 

আল্লাহ্র  ুি ও উদ্ধার করার পঞ্জরকল্পনা 
৬. ঈসা  সীহ্র জন্ম 
লূক ১ এবং ২ তথ্ফক তনো 
 
১ হয্রত্ঈসা্ সীফহর্জফন্মর্ঞ্জবেফে্ভঞ্জবেযদ্বািী 

26-27এঞ্জলজাফবফতর্য্খন্ছে্ াফসর্গভত্তখন্

আল্লাহ্্গালীল্প্রফিফশর্নাসরত্গ্রাফ র্ ঞ্জরে ্নাফ ্

একঞ্জি্অঞ্জববাঞ্জহতা্সতী্ত ফের্কাফছ্ঞ্জজবরাইল্

তেফরশতাফক্পাঠাফলন।্বািশাহ্্িাউফির্বংফশর্

ইউসুে্নাফ ্একজন্তলাফকর্সংফগ্তাুঁর্ঞ্জবফের্

কথ্াবাততা্ঞ্জঠক্হফেঞ্জছল। 28ফেফরশতা্ ঞ্জরেফ র্কাফছ্

এফস্তাুঁফক্সালা ্জাঞ্জনফে্বলফলন,্“ াবুি্ততা ার্

সংফগ্আফছন্এবং্ততা াফক্অফনক্তিাো্কফরফছন।” 

29এই্কথ্া্শুফন্ ঞ্জরেফ র্ ন্খুব্অঞ্জস্থর্হফে্

উঠল।্ঞ্জতঞ্জন্ভাবফত্লাগফলন্এই্রক ্সালাফ র্ াফন্

ঞ্জক। 30ফেফরশতা্তাুঁফক্বলফলন,্“ ঞ্জরে ,্ভে্তকাফরা্

না,্কারি্আল্লাহ্্ততা াফক্খুব্রহ ত্

কফরফছন। 31ফশান,্তুঞ্জ ্গভতবতী্হফব্আর্ততা ার্

একঞ্জি্তছফল্হফব।্তুঞ্জ ্তাুঁর্না ্ঈসা্রাখফব। 32ঞ্জতঞ্জন্

 হান্হফবন।্তাুঁফক্আল্লাহ্তা’লার্পুত্র্বলা্হফব।্

 াবুি্আল্লাহ্্তাুঁর্পূবতপুরুে্বািশাহ্্িাউফির্ঞ্জসংহাসন্

তাুঁফক্তিফবন। 33ঞ্জতঞ্জন্ইোকুফবর্বংফশর্তলাকফির্

উপফর্ঞ্জিরকাল্ধ্ফর্রাজত্ব্করফবন।্তাুঁর্রাজত্ব্

কখনও্তশে্হফব্না।” 

34তখন্ ঞ্জরে ্তেফরশতাফক্বলফলন,্“এ্তক ন্

কফর্হফব?্আ ার্ততা্ঞ্জবফে্হে্ঞ্জন।” 

35তেফরশতা্বলফলন,্“পাক-রূহ্্ততা ার্উপফর্

আসফবন্এবং্আল্লাহ্তা’লার্শঞ্জির্ছাো্ততা ার্

উপফর্পড়ফব।্এইজনয্তয্্পঞ্জবত্র্সন্তান্জন্মগ্রহি্

করফবন্তাুঁফক্ইব্নুল্লাহ্্বলা্হফব। 36তিখ,্এই্বুফড়া্

বেফস্ততা ার্আত্মীো্এঞ্জলজাফবফতর্গফভতও্তছফলর্

জন্ম্হফেফছ।্তলাফক্বলত্তার্তছফলফ ফে্হফব্না,্

ঞ্জকন্তু্এখন্তার্ছে্ াস্িলফছ। 37আল্লাহ্র্কাফছ্

অসম্ভব্বফল্তকান্ঞ্জকছুই্তনই।” 

38 ঞ্জরে ্বলফলন,্“আঞ্জ ্ াবুফির্বাুঁিী,্আপনার্

কথ্া তই্আ ার্উপর্সব্ঞ্জকছু্তহাক।”্এর্পফর্

তেফরশতা্ ঞ্জরেফ র্কাছ্তথ্ফক্িফল্তগফলন। 
২ হয্রত্ঈসা্ সীফহর্জন্ম 

1ফসই্স ফে্সম্রাি্অগাস্টাস্ঞ্জসজার্তাুঁর্রাফজযর্

সব্তলাকফির্না ্তলখাবার্হুকু ্ঞ্জিফলন। 2ঞ্জসঞ্জরোর্

শাসনকততা্কুরীঞ্জিফের্স ফে্এই্প্রথ্ বার্

আি শু ারীর্জনয্না ্তলখাফনা্হে। 3না ্তলখাবার্

জনয্প্রফতযফক্ঞ্জনফজর্ঞ্জনফজর্গ্রাফ ্তয্ফত্লাগল। 

4-6ইউসুে্ঞ্জছফলন্বািশাহ্্িাউফির্বংফশর্তলাক।্

বািশাহ্্িাউফির্জন্মস্থান্ঞ্জছল্এহুঞ্জিো্প্রফিফশর্

তবফথ্লফহ ্গ্রাফ ।্তাই্ইউসুে্না ্তলখাবার্জনয্

গালীল্প্রফিফশর্নাসরত্গ্রা ্তথ্ফক্তবফথ্লফহ ্গ্রাফ ্

তগফলন।্ ঞ্জরে ও্তাুঁর্সংফগ্তসখাফন্তগফলন।্এুঁরই্

সংফগ্ইউসুফের্ঞ্জবফে্ঞ্জঠক্হফেঞ্জছল।্তসই্স ে্

 ঞ্জরে ্গভতবতী্ঞ্জছফলন্এবং্তবফথ্লফহফ ্থ্াকফতই্

তাুঁর্সন্তান্জফন্মর্স ে্এফস্তগল। 7ফসখাফন্তাুঁর্

প্রথ্ ্তছফলর্জন্ম্হল,্আর্ঞ্জতঞ্জন্তছফলঞ্জিফক্কাপফড়্

জঞ্জড়ফে্য্াবপাফত্র্রাখফলন,্কারি্তহাফিফল্তাুঁফির্জনয্

তকান্জােগা্ঞ্জছল্না। 



 
 

তেফরশতা্ও্রাখাফলরা 

8ফবফথ্লফহফ র্কাফছ্ াফঠর্ ফধ্য্রাফতর্তবলাে্

রাখাফলরা্তাফির্তভড়ার্পাল্পাহারা্ঞ্জিঞ্জিল। 9এ ন্

স ে্ াবুফির্একজন্তেফরশতা্হঠাৎ্তাফির্সা ফন্

উপঞ্জস্থত্হফলন।্তখন্ াবুফির্ ঞ্জহ া্তাফির্িারঞ্জিফক্

উজ্জ্বল্হফে্তিখা্ঞ্জিল।্এফত্রাখাফলরা্খুব্ভে্তপল। 

10ফেফরশতা্তাফির্বলফলন,্“ভে্তকাফরা্না,্কারি্

আঞ্জ ্ততা াফির্কাফছ্খুব্আনফন্দর্খবর্এফনঞ্জছ।্এই্

আনন্দ্সব্তলাফকরই্জনয। 11আজ্িাউফির্গ্রাফ ্

ততা াফির্নাজাতিাতা্জফন্মফছন।্ঞ্জতঞ্জনই্ সীহ্,্ঞ্জতঞ্জনই্

প্রভু। 12এই্কথ্া্তয্্সঞ্জতয্ততা াফির্কাফছ্তার্ঞ্জিহ্ন্

হল্এই-্ততা রা্কাপফড়্জড়াফনা্এবং্য্াবপাফত্র্

তশাোফনা্একঞ্জি্ঞ্জশশুফক্তিখফত্পাফব।” 13এই্স ে্

তসই্তেফরশতার্সংফগ্হঠাৎ্তসখাফন্আরও্অফনক্

তেফরশতাফক্তিখা্তগল।্তাুঁরা্আল্লাহ্র্প্রশংসা্কফর্

বলফত্লাগফলন, 14“তবফহশফত্আল্লাহ্র্প্রশংসা্তহাক, 

িুঞ্জনোফত্য্াফির্উপর্ঞ্জতঞ্জন্সন্তুি তাফির্শাঞ্জন্ত্

তহাক।”15তেফরশতারা্তাফির্কাছ্তথ্ফক্তবফহশফত্

িফল্য্াবার্পর্রাখাফলরা্এফক্অনযফক্বলল,্“িল,্

আ রা্তবফথ্লফহফ ্য্াই্এবং্তয্্ঘিনার্কথ্া্ াবুি্

আ াফির্জানাফলন্তা্ঞ্জগফে্তিঞ্জখ।” 

16তারা্তাড়াতাঞ্জড়্ঞ্জগফে্ ঞ্জরে ,্ইউসুে্ও্য্াবপাফত্র্

তশাোফনা্তসই্ঞ্জশশুঞ্জিফক্তালাশ্কফর্তবর্

করল। 17তাফির্কাফছ্ঐ্ঞ্জশশুর্ঞ্জবেফে্য্া্জানাফনা্

হফেঞ্জছল,্ঞ্জশশুঞ্জিফক্তিখবার্পফর্তারা্তা্

বলল। 18রাখালফির্কথ্া্শুফন্সবাই্আশ্চয্ত্

হল; 19ঞ্জকন্তু্ ঞ্জরে ্সব্ঞ্জকছু্ ফন্তগুঁফথ্্রাখফলন,্

কাউফক্বলফলন্না;্ঞ্জতঞ্জন্তসই্ঞ্জবেফে্ঞ্জিন্তা্করফত্

থ্াকফলন। 20ফেফরশতারা্রাখালফির্কাফছ্য্া্

বফলঞ্জছফলন্সব্ঞ্জকছু্তসই ত্তিফখ্ও্শুফন্তারা্

আল্লাহ্র্প্রশংসা্ও্তগৌরব্করফত্করফত্ঞ্জেফর্তগল। 
  



 
 

আল্লাহ্র  ুি ও উদ্ধার করার পঞ্জরকল্পনা 
৭. অবশ তরাগীফক সুস্থ করা 
 াকত ২ তথ্ফক তনো 
 
২ অবশ-ফরাগী্সুস্থ্হল 

1কফেকঞ্জিন্পফর্ঈসা্আবার্কেরনাহূফ ্তগফলন।্

তলাফকরা্শুনল্ঞ্জতঞ্জন্ঘফর্আফছন। 2তখন্এত্তলাক্

তসখাফন্জ াফেত্হল্তয্,্ঘর্ততা্িূফরর্কথ্া,্িরজার্

বাইফরও্আর্জােগা্রইল্না।্ঈসা্তলাকফির্কাফছ্

আল্লাহ্র্কালা ্তবঞ্জলগ্করঞ্জছফলন। 3এ ন্স ে্

কফেকজন্তলাক্একজন্অবশ-ফরাগীফক্তাুঁর্কাফছ্

ঞ্জনফে্আসল।্িারজন্তলাক্তাফক্বফে্আনঞ্জছল, 4ঞ্জকন্তু্

ঞ্জভফড়র্জনয্তারা্তাফক্ঈসার্কাফছ্ঞ্জনফে্তয্ফত্

পারল্না।্এইজনয্ঈসা্তয্খাফন্ঞ্জছফলন্ঞ্জঠক্তার্

উপফরর্ছাফির্ঞ্জকছু্অংশ্তারা্সঞ্জরফে্তেলল।্

তারপর্তসই্তখালা্জােগা্ঞ্জিফে্ ািুর্সুদ্ধই্তসই্

অবশ-ফরাগীফক্নীফি্নাঞ্জ ফে্ঞ্জিল। 5তারা্ঈ ান্

এফনফছ্তিফখ্ঈসা্তসই্অবশ-ফরাগীফক্বলফলন,্

“বাছা,্ততা ার্গুনাহ্্ াে্করা্হল।” 

6ফসখাফন্কফেকজন্আফল ্বফস্ঞ্জছফলন।্তাুঁরা্

 ফন্ ফন্ভাবঞ্জছফলন, 7“তলাকিা্এই্রক ্কথ্া্বলফছ্

তকন?্তস্ততা্কুেরী্করফছ।্এক াত্র্আল্লাহ্্ছাড়া্

আর্তক্গুনাহ্্ াে্করফত্পাফর?” 

8তাুঁরা্তয্্ঐ্সব্কথ্া্ভাবফছন্তা্ঈসা্ঞ্জনফজর্

অন্তফর্তখনই্বুঝফত্পারফলন।্এইজনয্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁফির্

বলফলন,্“আপনারা্তকন্ ফন্ ফন্ঐ্সব্কথ্া্

ভাবফছন? 9এই্অবশ-ফরাগীফক্তকান্িা্বলা্সহজ-্

‘ততা ার্গুনাহ্্ াে্করা্হল,’্না,্‘ওফঠা,্ততা ার্

 ািুর্তুফল্ঞ্জনফে্তহুঁফি্তবড়াও’? 10ঞ্জকন্তু্আপনারা্তয্ন্

জানফত্পাফরন্িুঞ্জনোফত্গুনাহ্্ াে্করবার্ক্ষ তা্

ইব্ফন্তআিফ র্আফছ”-্এই্পয্তন্ত্বফল্ঞ্জতঞ্জন্তসই্

অবশ-ফরাগীফক্বলফলন, 11“আঞ্জ ্ততা াফক্বলঞ্জছ,্

ওফঠা,্ততা ার্ ািুর্তুফল্ঞ্জনফে্বাড়ী্িফল্য্াও।” 

12তখনই্তসই্তলাকঞ্জি্উফঠ্তার্ ািুর্তুফল্ঞ্জনল্

এবং্সকফলর্সা ফনই্বাইফর্িফল্তগল।্এফত্সবাই্

আশ্চয্ত্হফে্আল্লাহ্র্প্রশংসা্কফর্বলল,্“আ রা্

কখনও্এই্রক ্তিঞ্জখ্ঞ্জন।” 
  



 
 

আল্লাহ্র  ুি ও উদ্ধার করার পঞ্জরকল্পনা 
৮. কু্রশঞ্জবদ্ধ করা 
 াকত ১৪ এবং ১৫ তথ্ফক তনো 
 

১৪ তগৎঞ্জশ ানী্বাগাফন্হয্রত্ঈসা্ সীহ্ 

32এর্পফর্ঈসা্ও্তাুঁর্সাহাবীরা্তগৎঞ্জশ ানী্নাফ ্

একিা্জােগাে্তগফলন।্তসখাফন্ঈসা্তাুঁর্সাহাবীফির্

বলফলন,্“আঞ্জ ্য্তক্ষি্ ুনাজাত্কঞ্জর্ততক্ষি্ততা রা্

এখাফন্বফস্থ্াক।” 33এই্বফল্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জপতর,্ইোকুব্

ও্ইউফহান্নাফক্ঞ্জনফজর্সংফগ্ঞ্জনফলন্এবং্ ফন্খুব্

বযথ্া্ও্কি্তপফত্লাগফলন। 34ঞ্জতঞ্জন্তাুঁফির্বলফলন,্

“িুুঃফখ্তয্ন্আ ার্প্রাি্তবঞ্জরফে্য্াফি।্ততা রা্

এখাফন্তজফগ্থ্াক।” 

35তার্পফর্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জকছু্িূফর্ঞ্জগফে্ াঞ্জিফত্উবুড়্

হফে্পফড়্ ুনাজাত্করফলন্তয্ন্সম্ভব্হফল্এই্

িুুঃফখর্স েিা্তাুঁর্কাছ্তথ্ফক্িূর্হে। 36ঞ্জতঞ্জন্

বলফলন,্“আব্বা,্ঞ্জপতা,্ততা ার্কাফছ্ততা্সবই্

সম্ভব।্এই্িুুঃফখর্তপোলা্আ ার্কাছ্তথ্ফক্তুঞ্জ ্

ঞ্জনফে্য্াও।্তবুও্আ ার্ইিা ত্না্তহাক,্ঞ্জকন্তু্

ততা ার্ইিা ত্তহাক।” 

37এর্পফর্ঞ্জতঞ্জন্সাহাবীফির্কাফছ্ঞ্জেফর্এফস্

তিখফলন্তুঁাাাুঁরা্ঘুঞ্জ ফে্পফড়ফছন।্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জপতরফক্

বলফলন,্“ঞ্জশফ ান,্তুঞ্জ ্ঘু া"ছ?্এক্ঘণ্টাও্ঞ্জক্তজফগ্

থ্াকফত্পার্ঞ্জন? 38ফজফগ্থ্াক্ও্ ুনাজাত্কর্তয্ন্

পরীক্ষাে্না্পড়।্অন্তফরর্ইিা্আফছ্বফি,্ঞ্জকন্তু্

শরীর্িুবতল।” 

39পফর্ঈসা্আবার্ঞ্জগফে্তসই্একই্ ুনাজাত্

করফলন। 40ঞ্জেফর্এফস্ঞ্জতঞ্জন্তিখফলন্আবার্তাুঁরা্

ঘুঞ্জ ফে্পফড়ফছন,্কারি্তাুঁফির্তিাখ্ঘুফ ্ভারী্হফে্

ঞ্জগফেঞ্জছল।্সাহাবীরা্ঈসাফক্ঞ্জক্জবাব্তিফবন্বুঝফলন্

না। 41তৃতীে্বার্ঞ্জেফর্এফস্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁফির্বলফলন,্

“এখনও্ততা রা্ঘু া"ছ্আর্ঞ্জবশ্রা ্করছ?্য্ফথ্ি্

হফেফছ।্স ে্এফস্পফড়ফছ।্তিখ,্ইব্ফন্তআি ফক্

এখন্গুনাহ্গারফির্হাফত্ধ্ঞ্জরফে্তিওো্

হফি। 42ওফঠা,্িল্আ রা্য্াই।্তয্্আ াফক্শত্রুফির্

হাফত্ধ্ঞ্জরফে্তিফব্তস্এফস্পফড়ফছ।” 

শত্রুফির্হাফত্হয্রত্ঈসা্ সীহ্ 

43ঈসা্তখনও্কথ্া্বলফছন,্এ ন্স ে্এহুিা্

তসখাফন্আসল।্তস্তসই্বাফরাজন্সাহাবীফির্ ফধ্য্

একজন্ঞ্জছল।্তার্সংফগ্অফনক্তলাক্তছারা্ও্লাঞ্জঠ্

ঞ্জনফে্আসল।্প্রধ্ান্ই াফ রা,্আফলফ রা্ও্বৃদ্ধ্

তনতারা্এই্তলাকফির্পাঞ্জঠফেঞ্জছফলন। 

44ঈসাফক্তয্্ধ্ঞ্জরফে্ঞ্জিফেঞ্জছল্তস্ঐ্তলাকফির্

সংফগ্একিা্ঞ্জিহ্ন্ঞ্জঠক্কফরঞ্জছল।্তস্বফলঞ্জছল,্“য্াফক্

আঞ্জ ্িু ু্তিব,্তস-ই্তসই্তলাক।্ততা রা্তাফকই্

তধ্াফরা্এবং্পাহারা্ঞ্জিফে্ঞ্জনফে্তয্ফো।” 45তাই্এহুিা্

তসাজা্ঈসার্কাফছ্ঞ্জগফে্বলল,্“হুজুর!”্এই্কথ্া্

বফলই্তস্তাুঁফক্িু ু্ঞ্জিল। 46তখন্তসই্তলাফকরা্

ঈসাফক্ধ্রল। 47য্াুঁরা্ঈসার্কাফছ্িাুঁঞ্জড়ফে্ঞ্জছফলন্

তাুঁফির্ ফধ্য্একজন্তাুঁর্তছারা্তবর্করফলন্এবং্

 হা-ই াফ র্তগালা ফক্আঘাত্কফর্তার্একিা্কান্

তকফি্তেলফলন। 

48ঈসা্তসই্তলাকফির্বলফলন,্“আঞ্জ ্ঞ্জক্িাকাত্

তয্,্আপনারা্তছারা্ও্লাঞ্জঠ্ঞ্জনফে্আ াফক্ধ্রফত্



 
 

এফসফছন? 49আঞ্জ ্ততা্প্রফতযক্ঞ্জিনই্আপনাফির্ ফধ্য্

তথ্ফক্বােতুল-ফ াকাদ্দফস্ঞ্জশক্ষা্ঞ্জিতা ,্ঞ্জকন্তু্তখন্

ততা্আপনারা্আ াফক্ধ্ফরন্ঞ্জন।্অবশয্ঞ্জকতাফবর্

কথ্া্পূিত্হফত্হফব।” 

50ফসই্স ে্সাহাবীরা্সবাই্তাুঁফক্তছফড়্পাঞ্জলফে্

তগফলন। 51একজন্যু্বক্তকবল্একিা্িাির্পফর্

ঈসার্ঞ্জপছফন্ঞ্জপছফন্য্াঞ্জিল। 52ফলাফকরা্য্খন্তাফক্

ধ্রল্তখন্তস্িািরখানা্তছফড়্ঞ্জিফে্উলংগ্অবস্থাে্

পাঞ্জলফে্তগল। 

 হাসভার্সা ফন্হয্রত্ঈসা্ সীহ্ 

53ফসই্তলাফকরা্ঈসাফক্ঞ্জনফে্ হা-ই াফ র্কাফছ্

তগল।্তসখাফন্প্রধ্ান্ই াফ রা,্বৃদ্ধ্তনতারা্ও্

আফলফ রা্একসংফগ্জ াফেত্হফলন। 54ঞ্জপতর্িূফর্

িূফর্তথ্ফক্ঈসার্ঞ্জপছফন্তয্ফত্তয্ফত্ হা-ই াফ র্

উঠাফন্ঞ্জগফে্ঢুকফলন।্তসখাফন্রক্ষীফির্সংফগ্বফস্

ঞ্জতঞ্জন্আগুন্তপাহাফত্লাগফলন। 

55প্রধ্ান্ই াফ রা্এবং্ হাসভার্স স্ত্তলাফকরা্

ঈসাফক্হতযা্করবার্জনয্তাুঁর্ঞ্জবরুফদ্ধ্সাফক্ষযর্তখাুঁজ্

করঞ্জছফলন,্ঞ্জকন্তু্তকান্সাক্ষযই্তাুঁরা্তপফলন্

না। 56ঈসার্ঞ্জবরুফদ্ধ্অফনফকই্ঞ্জ থ্যা্সাক্ষয্ঞ্জিফেঞ্জছল্

ঞ্জকন্তু্তাফির্সাক্ষয্ঞ্জ লল্না। 57তখন্কফেকজন্উফঠ্

তাুঁর্ঞ্জবরুফদ্ধ্এই্ঞ্জ থ্যা্সাক্ষয্ঞ্জিল, 58“আ রা্ওফক্

বলফত্শুফনঞ্জছ,্‘ ানুফের্ততরী্এই্এবািত-খানা্আঞ্জ ্

তভংফগ্তেলব্এবং্ঞ্জতন্ঞ্জিফনর্ ফধ্য্এ ন্একিা্

এবািত-খানা্ততরী্করব্য্া্ ানুফের্ততরী্নে।’্

” 59ঞ্জকন্তু্তবুও্তাফির্সাক্ষয্ঞ্জ লল্না। 

60তখন্ হা-ই া ্সকফলর্সা ফন্িাুঁঞ্জড়ফে্ঈসাফক্

ঞ্জজোসা্করফলন,্“তুঞ্জ ্ঞ্জক্তকান্জবাবই্তিফব্না?্

ততা ার্ঞ্জবরুফদ্ধ্এই্তলাফকরা্এই্সব্ঞ্জক্সাক্ষয্

ঞ্জিফি?” 61ঈসা্ঞ্জকন্তু্জবাব্না্ঞ্জিফে্িুপ্কফরই্

রইফলন। 

 হা-ই া ্আবার্তাুঁফক্ঞ্জজোসা্করফলন,্“তুঞ্জ ্

ঞ্জক্তগৌরব ে্আল্লাহ্র্পুত্র্ সীহ্?” 

62ঈসা্বলফলন,্“আঞ্জ ই্তসই।্আপনারা্

সবতশঞ্জি ান্আল্লাহ্র্িান্ঞ্জিফক্ইব্ফন্তআি ফক্বফস্

থ্াকফত্তিখফবন্এবং্আস াফনর্ত ফঘর্সংফগ্

আসফত্তিখফবন।” 

63এফত্ হা-ই া ্তাুঁর্কাপড়্ঞ্জছুঁফড়্বলফলন,্

“আর্সাক্ষীর্আ াফির্ঞ্জক্িরকার? 64আপনারা্ততা্

শুনফলনই্তয্,্ও্কুেরী্করল।্আপনারা্ঞ্জক্ ফন্

কফরন?” 

তাুঁরা্সবাই্ঈসাফক্ ৃতুযর্শাঞ্জস্ত্পাবার্উপযু্ি্

বফল্ঞ্জস্থর্করফলন। 65তখন্কফেকজন্তাুঁর্গাফে্থু্থু্্

ঞ্জিফলন্এবং্তাুঁর্ ুখ্তঢফক্তাুঁফক্ঘুঞ্জে্ত ফর্বলফলন,্

“তুই্না্নবী?্ঞ্জকছু্বল্্তিঞ্জখ!”্তারপর্রক্ষীরা্তাুঁফক্

ঞ্জনফে্ঞ্জগফে্িড়্ ারফত্লাগল। 

হয্রত্ঞ্জপতফরর্অস্বীকার 

66ঞ্জপতর্য্খন্নীফি্উঠাফন্ঞ্জছফলন্তখন্ হা-

ই াফ র্একজন্িাকরািী্তসখাফন্আসল। 67ফস্

ঞ্জপতরফক্আগুন্তপাহাফত্তিখল্এবং্ভাল্কফর্তাুঁর্

ঞ্জিফক্তাঞ্জকফে্তিফখ্বলল,্“আপঞ্জনও্ততা্ঐ্

নাসরফতর্ঈসার্সংফগ্ঞ্জছফলন।” 

68ঞ্জপতর্ঞ্জকন্তু্অস্বীকার্কফর্বলফলন,্“তুঞ্জ ্ঞ্জক্

বলছ্তা্আঞ্জ ্জাঞ্জনও্না,্বুঞ্জঝও্না।” 

এই্বফল্ঞ্জপতর্বাইফরর্িরজার্কাফছ্তগফলন,্

আর্তখনই্একিা্ত ারগ্তিফক্উঠল। 69িাকরািীিা্



 
 

ঞ্জপতরফক্তসখাফন্তিফখ্য্ারা্তসখাফন্িাুঁঞ্জড়ফে্ঞ্জছল্

তাফির্আবার্বলল,্“এই্তলাকঞ্জি্ওফির্একজন।” 

70ঞ্জপতর্আবার্অস্বীকার্করফলন।্য্ারা্কাফছ্

িাুঁঞ্জড়ফে্ঞ্জছল্তারাও্ঞ্জকছুক্ষি্পর্ঞ্জপতরফক্বলল,্

“ঞ্জনশ্চেই্তুঞ্জ ্ওফির্একজন,্কারি্তুঞ্জ ্ততা্

গালীফলর্তলাক।” 

71ঞ্জপতর্তখন্ঞ্জনফজফক্বিফিাো্ঞ্জিফলন্এবং্কস ্

তখফে্বলফলন,্“ততা রা্য্ার্সম্বফন্ধ্বলছ্তাফক্আঞ্জ ্

ঞ্জিঞ্জন্না।” 72আর্তখনই্ঞ্জদ্বতীে্বার্ত ারগ্তিফক্

উঠল।্ঈসা্তয্্বফলঞ্জছফলন,্“ত ারগ্িু’বার্িাকবার্

আফগই্তুঞ্জ ্ঞ্জতন্বার্বলফব্তয্,্তুঞ্জ ্আ াফক্তিফনা্

না,”্তসই্কথ্া্তখন্ঞ্জপতফরর্ ফন্পড়ল।্তাফত্ঞ্জতঞ্জন্

কান্নাে্তভংফগ্পড়ফলন।  

১৫ পীলাফতর্সা ফন্হয্রত্ঈসা্ সীহ্ 

1প্রধ্ান্ই াফ রা্খুব্তভাফর্বৃদ্ধ্তনতাফির,্

আফল ফির্ও্ হাসভার্স স্ত্তলাকফির্সংফগ্একিা্

পরা শত্করফলন।্তারপর্তাুঁরা্ঈসাফক্তবুঁফধ্্ঞ্জনফে্

ঞ্জগফে্তাুঁফক্তরা ীে্প্রধ্ান্শাসনকততা্পীলাফতর্হাফত্

ঞ্জিফলন। 2তখন্পীলাত্ঈসাফক্ঞ্জজোসা্করফলন,্

“তুঞ্জ ্ঞ্জক্ইহুিীফির্বািশাহ্?” 

ঈসা্জবাব্ঞ্জিফলন,্“আপঞ্জন্ঞ্জঠক্কথ্াই্বলফছন।” 

3প্রধ্ান্ই াফ রা্তাুঁর্নাফ ্অফনক্তিাে্

ঞ্জিফলন। 4এফত্পীলাত্আবার্ঈসাফক্ঞ্জজোসা্

করফলন,্“তুঞ্জ ্ঞ্জক্জবাব্তিফব্না?্তিখ,্তারা্

ততা াফক্কত্তিাে্ঞ্জিফি।” 

5ঈসা্ঞ্জকন্তু্আর্তকান্জবাবই্ঞ্জিফলন্না।্এফত্

পীলাত্আশ্চয্ত্হফলন। 

6উদ্ধার-ঈফির্স ফে্তলাফকরা্তয্্কফেিীফক্িাইত্

পীলাত্তাফক্তছফড়্ঞ্জিফতন। 7ফসই্স ে্বারাব্বা্নাফ ্

একজন্তলাক্তজলখানাে্বন্দী্ঞ্জছল।্ঞ্জবফদ্রাফহর্স ে্

তস্ঞ্জবফদ্রাহীফির্সংফগ্তথ্ফক্খুন্কফরঞ্জছল। 8ফলাফকরা্

পীলাফতর্কাফছ্এফস্বলল,্“আপঞ্জন্সব্স ে্য্া্

কফর্থ্াফকন্এখন্তা-ই্করুন।” 

9পীলাত্তাফির্বলফলন,্“ততা রা্ঞ্জক্িাও্তয্,্

আঞ্জ ্ইহুিীফির্বািশাহ্ফক্তছফড়্ঞ্জিই?” 10প্রধ্ান্

ই াফ রা্তয্্ঞ্জহংসা্কফরই্ঈসাফক্তাুঁর্হাফত্ঞ্জিফেফছন্

পীলাত্তা্জানফতন। 11ঞ্জকন্তু্প্রধ্ান্ই াফ রা্

তলাকফির্উস্ঞ্জকফেঞ্জছফলন্তয্ন্তারা্ঈসার্বিফল্

বারাব্বাফক্তিফে্তনে। 

12পীলাত্আবার্তলাকফির্ঞ্জজোসা্করফলন,্

“তাহফল্ততা রা্য্াফক্ইহুিীফির্বািশাহ্্বল্তাফক্

ঞ্জনফে্আঞ্জ ্ঞ্জক্করব?” 

13ফলাফকরা্তিুঁঞ্জিফে্বলল,্“ওফক্কু্রফশ্ঞ্জিন।” 

14পীলাত্বলফলন,্“তকন,্তস্ঞ্জক্তিাে্কফরফছ?” 

ঞ্জকন্তু্তলাফকরা্আরও্তজাফর্তিুঁঞ্জিফে্বলফত্লাগল,্

“ওফক্কু্রফশ্ঞ্জিন।” 

15তখন্পীলাত্তলাকফির্সন্তুি্করবার্জনয্

বারাব্বাফক্তাফির্কাফছ্তছফড়্ঞ্জিফলন,্আর্ঈসাফক্

ভীেিভাফব্িাবুক্ ারবার্হুকু ্ঞ্জিফে্কু্রফশর্উপফর্

হতযা্করবার্জনয্ঞ্জিফলন। 

তসনযফির্ঠাট্টা-তা াশা 

16তারপর্তসফনযরা্ঈসাফক্ঞ্জনফে্প্রধ্ান্

শাসনকততার্বাড়ীর্ঞ্জভতফর্তগল।্তসখাফন্তারা্অনয্

সব্তসনযফির্একত্র্করল। 17তারা্ঈসাফক্তবগুফন্

কাপড়্পরাল,্আর্কাুঁিা-লতা্ঞ্জিফে্একিা্তাজ্তগুঁফথ্্



 
 

তাুঁর্ াথ্াে্পঞ্জরফে্ঞ্জিল। 18তার্পফর্তারা্ঈসাফক্

বলফত্লাগল,্“ইহুিী-রাজ,্ ারহাবা!” 

19তারা্একিা্লাঞ্জঠ্ঞ্জিফে্ঈসার্ াথ্াে্বারবার্

 ারফত্লাগল্এবং্তাুঁর্গাফে্থু্থু্্ঞ্জিল,্আর্হাুঁিু্

তপফত্তাুঁফক্সম্মান্তিখাবার্ভান্করল। 20এইভাফব্

তাুঁফক্ঠাট্টা-তা াশা্করবার্পর্তারা্তসই্তবগুফন্

কাপড়্খুফল্ঞ্জনফে্তাুঁফক্তাুঁর্ঞ্জনফজর্কাপড়্পঞ্জরফে্

ঞ্জিল্এবং্কু্রফশর্উপফর্হতযা্করবার্জনয্ঞ্জনফে্

িলল। 

কু্রফশর্উপফর্হয্রত্ঈসা্ সীহ্ 

21ফসই্স ে্ঞ্জশফ ান্নাফ ্কূরীিী্শহফরর্একজন্

তলাক্গ্রাফ র্ঞ্জিক্তথ্ফক্এফস্তসই্পফথ্্য্াঞ্জিফলন।্

ইঞ্জন্ঞ্জছফলন্আফলকজাণ্ডার্ও্রূফের্ঞ্জপতা।্তসফনযরা্

তাুঁফক্ঈসার্কু্রশিা্বফে্ঞ্জনফে্তয্ফত্বাধ্য্

করল। 22তারা্ঈসাফক্গল্গথ্া,্অথ্তাৎ্ াথ্ার্খুঞ্জলর্

স্থান্নাফ ্একিা্জােগাে্ঞ্জনফে্তগল। 23পফর্তারা্

ঈসাফক্গন্ধরস্ঞ্জ শাফনা্ঞ্জসরকা্তখফত্ঞ্জিল,্ঞ্জকন্তু্ঞ্জতঞ্জন্

তা্তখফলন্না। 24এর্পফর্তারা্ঈসাফক্কু্রফশ্ঞ্জিল।্

তসফনযরা্তাুঁর্কাপড়-ফিাপড়্ভাগ্করবার্জনয্গুঞ্জলবাুঁি্

কফর্তিখফত্িাইল্কার্ভাফগয্ঞ্জক্পফড়। 

25সকাল্ন’িার্স ে্তারা্তাুঁফক্কু্রফশ্

ঞ্জিফেঞ্জছল। 26ঈসার্ঞ্জবরুফদ্ধ্তিাে-না াফত্তলখা্ঞ্জছল,্

“ইহুিীফির্বািশাহ্।” 27তারা্িু’জন্িাকাতফকও্

ঈসার্সংফগ্কু্রফশ্ঞ্জিল,্একজনফক্িান্ঞ্জিফক্ও্

অনযজনফক্বাুঁ্ঞ্জিফক। 28তাফত্পাক-ঞ্জকতাফবর্এই্

কথ্া্পূিত্হল:্“তাুঁফক্অনযােকারীফির্সংফগ্তগািা্

হল।” 

29য্ারা্তসই্পথ্্ঞ্জিফে্য্াঞ্জিল্তারা্ াথ্া্তনফড়্

ঈসাফক্ঠাট্টা্কফর্বলল,্“ওফহ,্তুঞ্জ ্না্বােতুল-

ত াকাদ্দস্তভংফগ্আবার্ঞ্জতন্ঞ্জিফনর্ ফধ্য্তা্ততরী্

করফত্পার! 30এখন্কু্রশ্তথ্ফক্তনফ ্এফস্ঞ্জনফজফক্

রক্ষা্কর!” 

31প্রধ্ান্ই াফ রা্ও্আফলফ রাও্ঈসাফক্ঠাট্টা্

করবার্উফদ্দফশয্ঞ্জনফজফির্ ফধ্য্বলাবঞ্জল্করফত্

লাগফলন,্“ও্অনযফির্রক্ষা্করত,্ঞ্জনফজফক্রক্ষা্

করফত্পাফর্না। 32ঐ্তয্্ সীহ্,্বঞ্জন-ইসরাইলফির্

বািশাহ্!্কু্রশ্তথ্ফক্ও্তনফ ্আসুক্তয্ন্আ রা্তিফখ্

ঈ ান্আনফত্পাঞ্জর।” 

ঈসার্সংফগ্য্াফির্কু্রফশ্তিওো্হফেঞ্জছল্তারাও্

তাুঁফক্ঞ্জিট্কাঞ্জর্ঞ্জিল। 

হয্রত্ঈসা্ সীফহর্ ৃতয 

33পফর্িুাুপুর্বাফরািা্তথ্ফক্তবলা্ঞ্জতনিা্পয্তন্ত্

সারা্তিশ্অন্ধকার্হফে্রইল। 34ফবলা্ঞ্জতনিার্স ে্

ঈসা্তজাফর্ঞ্জিৎকার্কফর্বলফলন,্“এফলাই,্এফলাই,্

লা া্শবিানী,”্অথ্তাৎ্“আল্লাহ্্আ ার,্আল্লাহ্্আ ার,্

তকন্তুঞ্জ ্আ াফক্তযাগ্কফরছ?” 

35য্ারা্কাফছ্িাুঁঞ্জড়ফে্ঞ্জছল্তাফির্কফেকজন্এই্

কথ্া্শুফন্বলল,্“তশান,্তশান,্ও্নবী্ইঞ্জলোসফক্

িাকফছ।” 

36তখন্একজন্তলাক্তিৌফড়্ঞ্জগফে্একিা্সপি্

ঞ্জসরকাে্ঞ্জভজাল্এবং্একিা্লাঞ্জঠর্ াথ্াে্লাঞ্জগফে্তা্

ঈসাফক্তখফত্ঞ্জিল। 

তস্বলল,্“থ্াক্,্তিঞ্জখ্ইঞ্জলোস্ওফক্নাঞ্জ ফে্ঞ্জনফত্

আফসন্ঞ্জক্না।” 



 
 

37এর্পফর্ঈসা্তজাফর্ঞ্জিৎকার্কফর্প্রািতযাগ্

করফলন। 38তখন্বােতুল-ফ াকাদ্দফসর্পিতািা্উপর্

তথ্ফক্নীি্পয্তন্ত্ঞ্জিফর্িু’ভাগ্হফে্তগল। 39ফয্্

তসনাপঞ্জত্ঈসার্সা ফন্িাুঁঞ্জড়ফে্ঞ্জছল্তস্ঈসাফক্

এইভাফব্ ারা্তয্ফত্তিফখ্বলল,্“সঞ্জতযই্ইঞ্জন্

ইব্নুল্লাহ্্ঞ্জছফলন।” 

40কফেকজন্স্ত্রীফলাক্িূফর্িাুঁঞ্জড়ফে্এই্সব্

তিখঞ্জছফলন।্তাুঁফির্ ফধ্য্ঞ্জছফলন্ গ্িলীনী্ ঞ্জরে ,্

িুই্ইোকুফবর্ ফধ্য্তছাি্ইোকুব্ও্ইউসুফের্ া্

 ঞ্জরে ্আর্শাফলা ী। 41ঈসা্য্খন্গালীফল্ঞ্জছফলন্

তখন্এই্স্ত্রীফলাফকরা্তাুঁর্সংফগ্সব্জােগাে্তয্ফতন্

এবং্তাুঁর্তসবা্করফতন।্আরও্অফনক্স্ত্রীফলাক,্য্াুঁরা্

তাুঁর্সংফগ্সংফগ্তজরুজাফলফ ্এফসঞ্জছফলন,্তাুঁরাও্

তসখাফন্ঞ্জছফলন। 

হয্রত্ঈসা্ সীফহর্কবর 

42ফসই্ঞ্জিনিা্ঞ্জছল্আফোজফনর্ঞ্জিন,্অথ্তাৎ্

ঞ্জবশ্রা বাফরর্আফগর্ঞ্জিন। 43য্খন্সন্ধযা্হফে্আসল্

তখন্অঞ্জর াঞ্জথ্ো্গ্রাফ র্ইউসুে্সাহস্কফর্পীলাফতর্

কাফছ্ঞ্জগফে্ঈসার্লাশঞ্জি্িাইফলন।্ঞ্জতঞ্জন্ হাসভার্

একজন্না -করা্সিসয্ঞ্জছফলন্এবং্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জনফজ্

আল্লাহ্র্রাফজযর্জনয্অফপক্ষা্করঞ্জছফলন। 44পীলাত্

আশ্চয্ত্হফলন্তয্,্ঈসা্এত্তাড়াতাঞ্জড়্ ারা্তগফছন।্

সঞ্জতয্সঞ্জতয্ঈসার্ ৃতুয্হফেফছ্ঞ্জক্না,্তা্তসনাপঞ্জতফক্

তিফক্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জজোসা্করফলন। 45য্খন্তসনাপঞ্জতর্কাছ্

তথ্ফক্ঞ্জতঞ্জন্জানফত্পারফলন্তয্,্সঞ্জতযই্তাুঁর্ ৃতুয্

হফেফছ্তখন্লাশঞ্জি্ইউসুেফক্ঞ্জিফলন। 46ইউসুে্

ঞ্জগফে্কাপড়্ঞ্জকফন্আনফলন্এবং্ঈসার্লাশঞ্জি্নাঞ্জ ফে্

তসই্কাপফড়্জড়াফলন,্আর্পাহাড়্তকফি্ততরী্করা্

একিা্কবফর্তসই্লাশঞ্জি্রাখফলন।্তারপর্ঞ্জতঞ্জন্

কবফরর্ ুফখ্একিা্পাথ্র্গঞ্জড়ফে্ঞ্জিফলন। 47ঈসার্

লাশঞ্জি্তকাথ্াে্রাখা্হল্তা্ গ্িলীনী্ ঞ্জরে ্ও্

ইউসুফের্ া্ ঞ্জরে ্তিখফলন। 
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২৪  ৃতুযর্উপফর্জেলাভ 

1সপ্তার্প্রথ্ ্ঞ্জিফনর্খুব্সকালফবলা্তসই্

স্ত্রীফলাফকরা্তসই্তখাশবু্ সলা্ঞ্জনফে্কবফরর্কাফছ্

তগফলন। 2তাুঁরা্তিখফলন্কবফরর্ ুখ্তথ্ফক্পাথ্রখানা্

সঞ্জরফে্রাখা্হফেফছ, 3ঞ্জকন্তু্কবফরর্ঞ্জভতফর্ঞ্জগফে্তাুঁরা্

হয্রত্ঈসার্লাশ্তিখফত্তপফলন্না। 4য্খন্তাুঁরা্

অবাক্হফে্তসই্ঞ্জবেফে্ভাবঞ্জছফলন্তখন্ঞ্জবিুযফতর্ ত্

ঝক্ঝফক্কাপড়্পরা্িু’জন্তলাক্তাুঁফির্পাফশ্এফস্

িাুঁড়াফলন। 5এফত্স্ত্রীফলাফকরা্ভে্তপফে্ াথ্া্নীিু্

করফলন।্তলাক্িু’ঞ্জি্তাুঁফির্বলফলন,্“ঞ্জয্ঞ্জন্জীঞ্জবত্

তাুঁফক্ ৃতফির্ ফধ্য্তালাশ্করছ্তকন? 6ঞ্জতঞ্জন্এখাফন্

তনই;্ঞ্জতঞ্জন্জীঞ্জবত্হফে্উফঠফছন।্ঞ্জতঞ্জন্য্খন্গালীফল্

ঞ্জছফলন্তখন্ঞ্জতঞ্জন্ততা াফির্কাফছ্য্া্বফলঞ্জছফলন্তা্

 ফন্কফর্তিখ। 7ঞ্জতঞ্জন্বফলঞ্জছফলন,্ইব্ফন্তআি ফক্

গুনাহ্গার্তলাকফির্হাফত্ধ্ঞ্জরফে্তিওো্হফব।্তার্

পফর্তাুঁফক্কু্রফশর্উপফর্হতযা্করা্হফব্এবং্তৃতীে্

ঞ্জিফন্তাুঁফক্আবার্জীঞ্জবত্হফে্উঠফত্হফব।” 

8তখন্তাুঁফির্তসই্কথ্া্ ফন্পড়ল। 9তাুঁরা্কবর্

তথ্ফক্ঞ্জেফর্ঞ্জগফে্তসই্এগাফরাজন্সাহাবী্এবং্অনয্

সকলফক্এই্সব্কথ্া্জানাফলন। 10ফসই্স্ত্রীফলাকফির্

 ফধ্য্ঞ্জছফলন্ গ্িলীনী্ ঞ্জরে ,্তয্াহানা্ও্ইোকুফবর্

 া্ ঞ্জরে ।্তাুঁফির্সংফগ্আর্অনয্তয্্স্ত্রীফলাফকরা্

ঞ্জছফলন্তাুঁরাও্এই্স স্ত্কথ্া্সাহাবীফির্কাফছ্

বলফলন। 11ঞ্জকন্তু্তসই্সব্কথ্া্তাুঁফির্কাফছ্বাফজ্

কথ্ার্ তই্ ফন্হল।্তসইজনয্তসই্স্ত্রীফলাকফির্

কথ্া্তাুঁরা্ঞ্জবশ্বাস্করফলন্না। 12ঞ্জপতর্ঞ্জকন্তু্উফঠ্

তিৌফড়্কবফরর্কাফছ্তগফলন্এবং্নীিু্হফে্তকবল্

কাপড়গুফলাই্তিখফত্তপফলন।্য্া্ঘফিফছ্তাফত্আশ্চয্ত্

হফে্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জেফর্আসফলন। 

ইম্মােূ্গ্রাফ র্পফথ্ 

13ফসই্ঞ্জিফনই্িু’জন্সাহাবী্ইম্মােূ্নাফ ্একিা্

গ্রাফ ্য্াঞ্জিফলন।্গ্রা িা্তজরুজাফল ্তথ্ফক্প্রাে্সাত্

 াইল্িূফর্ঞ্জছল। 14য্া্ঘফিফছ্তা্ঞ্জনফে্তাুঁরা্আলাপ-

আফলািনা্করঞ্জছফলন। 15ফসই্স ে্ঈসা্ঞ্জনফজই্

তসখাফন্উপঞ্জস্থত্হফে্তাুঁফির্সংফগ্হাুঁিফত্শুরু্

করফলন। 16তাুঁফির্তিাখ্তয্ন্বন্ধ্হফে্ঞ্জগফেঞ্জছল,্তাই্

তাুঁরা্ঈসাফক্ঞ্জিনফত্পারফলন্না। 17তখন্ঈসা্তাুঁফির্

বলফলন,্“আপনারা্ঞ্জক্কথ্া্বলফত্বলফত্য্াফিন?” 

তসই্িু’জন্উম্মত্ম্লান্ ুফখ্িাুঁঞ্জড়ফে্

রইফলন। 18তখন্ঞ্জিেপা্নাফ ্তাুঁফির্ ফধ্য্একজন্

ঈসাফক্ঞ্জজোসা্করফলন,্“আপঞ্জনই্ঞ্জক্তজরুজাফলফ র্

এক াত্র্তলাক্ঞ্জয্ঞ্জন্জাফনন্না্এই্কেঞ্জিফন্তসখাফন্

ঞ্জক্ঞ্জক্ঘিফছ?” 

19ঈসা্তাুঁফির্বলফলন,্“ঞ্জক্ঞ্জক্ঘফিফছ?” 

তাুঁরা্বলফলন,্“নাসরত্গ্রাফ র্ঈসাফক্ঞ্জনফে্য্া্য্া্

ঘফিফছ।্ঞ্জতঞ্জন্নবী্ঞ্জছফলন।্ঞ্জতঞ্জন্কাফজ্ও্কথ্াে্

আল্লাহ্্ও্স স্ত্তলাফকর্তিাফখ্শঞ্জিশালী্

ঞ্জছফলন। 20আ াফির্প্রধ্ান্ই াফ রা্ও্ধ্ ত-ফনতারা্

তাুঁফক্তরা ীেফির্হাফত্ধ্ঞ্জরফে্ঞ্জিফেঞ্জছফলন্য্াফত্তারা্

তাুঁর্ঞ্জবিার্কফর্তাুঁফক্ ৃতুযর্শাঞ্জস্ত্তিে।্পফর্তসই্



 
 

ইহুিী্তনতারা্তাুঁফক্কু্রফশ্ঞ্জিফেঞ্জছফলন। 21আ রা্আশা্

কফরঞ্জছলা ্ঞ্জতঞ্জনই্ইসরাইল্জাঞ্জতফক্ ুি্করফবন।্

তকবল্তা-ই্নে,্আজ্ঞ্জতন্ঞ্জিন্হল্এই্সব্ঘিনা্

ঘফিফছ। 22আবার্আ াফির্িফলর্কফেকজন্স্ত্রীফলাক্

আ াফির্অবাক্কফরফছন।্তাুঁরা্খুব্সকাফল্ঈসার্

কবফর্ঞ্জগফেঞ্জছফলন, 23ঞ্জকন্তু্তসখাফন্তাুঁর্লাশ্তিখফত্

পান্ঞ্জন।্তাুঁরা্ঞ্জেফর্এফস্বলফলন,্তাুঁরা্

তেফরশতাফির্তিখা্তপফেফছন্আর্তসই্তেফরশতারা্

তাুঁফির্বফলফছন্তয্,্ঈসা্তবুঁফি্আফছন। 24তখন্

আ াফির্সংফগ্য্াুঁরা্ঞ্জছফলন্তাুঁফির্ ফধ্য্কফেকজন্

কবফর্ঞ্জগফে্স্ত্রীফলাফকরা্তয্ ন্বফলঞ্জছফলন্ঞ্জঠক্তত ঞ্জন্

তিখফত্তপফলন,্ঞ্জকন্তু্ঈসাফক্তিখফত্তপফলন্না।” 

25তখন্ঈসা্তাুঁফির্বলফলন,্“আপনারা্ঞ্জকছুই্

তবাফঝন্না।্আপনাফির্ ন্এ ন্অসাড়্তয্,্নবীরা্য্া্

বফলফছন্তা্আপনারা্ঞ্জবশ্বাস্কফরন্না। 26এই্স স্ত্

কি্তভাগ্কফর্ঞ্জক্ সীফহর্ ঞ্জহ া্লাভ্করবার্কথ্া্

ঞ্জছল্না?” 27এর্পফর্ঞ্জতঞ্জন্ ূসার্এবং্স স্ত্নবীফির্

ঞ্জকতাব্তথ্ফক্শুরু্কফর্তগািা্পাক-ঞ্জকতাফবর্ ফধ্য্

তাুঁর্ঞ্জনফজর্ঞ্জবেফে্য্া্য্া্তলখা্আফছ্তা্সবই্তাুঁফির্

বুঞ্জঝফে্বলফলন। 

28তাুঁরা্তয্্গ্রাফ ্য্াঞ্জিফলন্তসই্গ্রাফ র্কাছাকাঞ্জছ্

আসফল্পর্ঈসা্আরও্িূফর্য্াবার্ভাব্

তিখাফলন। 29তখন্তাুঁরা্খুব্সাধ্াসাঞ্জধ্্কফর্তাুঁফক্

বলফলন,্“এখন্তবলা্তগফছ,্সন্ধযা্হফেফছ।্আপঞ্জন্

আ াফির্সংফগ্থ্াকুন।” 

এফত্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁফির্সংফগ্থ্াকবার্জনয্ঘফর্

ঢুকফলন। 30য্খন্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁফির্সংফগ্তখফত্বসফলন্

তখন্রুঞ্জি্ঞ্জনফে্আল্লাহ্ফক্শুকঞ্জরো্জানাফলন্এবং্তা্

িুকরা্কফর্তাুঁফির্ঞ্জিফলন। 31তখন্তাুঁফির্তিাখ্খুফল্

তগল;্তাুঁরা্ঈসাফক্ঞ্জিনফত্পারফলন,্ঞ্জকন্তু্তার্সংফগ্

সংফগই্তাুঁফক্আর্তিখা্তগল্না। 32তখন্তাুঁরা্এফক্

অনযফক্বলফলন,্“রাস্তাে্য্খন্ঞ্জতঞ্জন্আ াফির্সংফগ্

কথ্া্বলঞ্জছফলন্এবং্পাক-ঞ্জকতাব্বুঞ্জঝফে্ঞ্জিঞ্জিফলন্

তখন্আ াফির্অন্তর্ঞ্জক্জ্বফল্জ্বফল্উঠঞ্জছল্না?” 

33তখনই্তসই্িু’জন্উফঠ্তজরুজাফলফ ্তগফলন্

এবং্তসই্এগাফরাজন্সাহাবী্ও্তাুঁফির্সংফগ্

অনযফিরও্এক্জােগাে্তিখফত্তপফলন। 34হয্রত্

ঈসা্তয্্সঞ্জতযই্জীঞ্জবত্হফে্উফঠফছন্এবং্ঞ্জশফ ানফক্

তিখা্ঞ্জিফেফছন্তা্ঞ্জনফে্তখন্তাুঁরা্আফলািনা্

করঞ্জছফলন। 35ফসই্িু’জন্সাহাবী্রাস্তাে্য্া্হফেঞ্জছল্

তা্তাুঁফির্জানাফলন।্তাুঁরা্আরও্জানাফলন,্ঞ্জতঞ্জন্

য্খন্রুঞ্জি্িুকরা্িুকরা্করঞ্জছফলন্তখন্তক ন্কফর্

তাুঁরা্তাুঁফক্ঞ্জিনফত্তপফরঞ্জছফলন। 

সাহাবীফির্সংফগ্হয্রত্ঈসা্ সীফহর্সাক্ষাৎ 

36ফসই্সাহাবীরা্য্খন্এই্কথ্া্বলঞ্জছফলন্তখন্

ঈসা্ঞ্জনফজ্তাুঁফির্ ফধ্য্এফস্িাুঁঞ্জড়ফে্তাুঁফির্সবাইফক্

বলফলন,্“আস্সালা ু্আলাইকু ।” 

37তাুঁরা্ভূত্তিখফছন্তভফব্খুব্ভে্

তপফলন। 38ঈসা্তাুঁফির্বলফলন,্“তকন্ততা রা্অঞ্জস্থর্

হি্আর্তকনই্বা্ততা াফির্ ফন্সফন্দহ্

জাগফছ? 39আ ার্হাত্ও্পা্তিখ।্তিখ,্এ্আঞ্জ ।্

আ াফক্ছুুঁফে্তিখ,্কারি্ভূফতর্ততা্আ ার্ ত্হাড়-

 াংস্তনই।” 

40এই্কথ্া্বফল্ঈসা্তাুঁর্হাত্ও্পা্তাুঁফির্

তিখাফলন। 41ঞ্জকন্তু্তাুঁরা্এত্আশ্চয্ত্ও্আনঞ্জন্দত্

হফেঞ্জছফলন্তয্,্ঞ্জবশ্বাস্করফত্পারঞ্জছফলন্না।্তখন্



 
 

ঈসা্তাুঁফির্বলফলন,্“ততা াফির্এখাফন্ঞ্জক্তকান্

খাবার্আফছ?” 

42তাুঁরা্তাুঁফক্এক্িুকরা্ভাজা্ াছ্

ঞ্জিফলন। 43ঞ্জতঞ্জন্তা্ঞ্জনফে্তাুঁফির্সা ফনই্

তখফলন। 44তারপর্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁফির্বলফলন,্“আঞ্জ ্য্খন্

ততা াফির্সংফগ্ঞ্জছলা ্তখন্বফলঞ্জছলা ,্ ূসার্

ততৌরাত্শরীফে,্নবীফির্ঞ্জকতাফব্ও্জবুর্শরীফের্

 ফধ্য্আ ার্ঞ্জবেফে্তয্্তয্্কথ্া্তলখা্আফছ্তার্সব্

পূিত্হফতই্হফব।” 

45-46পাক-ঞ্জকতাব্বুঝবার্জনয্ঞ্জতঞ্জন্সাহাবীফির্

বুঞ্জদ্ধ্খুফল্ঞ্জিফলন্এবং্তাুঁফির্বলফলন,্“তলখা্আফছ,্

 সীহ্ফক্কি্তভাগ্করফত্হফব্এবং্ঞ্জতন্ঞ্জিফনর্ঞ্জিন্

 ৃতুয্তথ্ফক্জীঞ্জবত্হফে্উঠফত্হফব। 47আরও্তলখা্

আফছ,্তজরুজাফল ্তথ্ফক্শুরু্কফর্স স্ত্জাঞ্জতর্

কাফছ্ সীফহর্নাফ ্এই্খবর্তবঞ্জলগ্করা্হফব্তয্,্

তওবা্করফল্গুনাফহর্ াে্পাওো্য্াে। 48ফতা রাই্

এই্স স্ত্ঞ্জবেফের্সাক্ষী। 49ফিখ,্আ ার্ঞ্জপতা্য্া্

তিবার্ওোিা্কফরফছন্তা্আঞ্জ ্ততা াফির্কাফছ্

পাঞ্জঠফে্তিব।্তবফহশত্তথ্ফক্শঞ্জি্না্পাওো্পয্তন্ত্

ততা রা্এই্শহফরই্তথ্ফকা।” 

হয্রত্ঈসা্ সীফহর্তবফহশফত্ঞ্জেফর্য্াওো 

50পফর্ঈসা্তাুঁর্সাহাবীফির্ঞ্জনফে্তবথ্াঞ্জনো্পয্তন্ত্

তগফলন।্তসখাফন্ঞ্জতঞ্জন্হাত্তুফল্তাুঁফির্তিাো্

করফলন। 51ফিাো্করফত্করফতই্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁফির্তছফড়্

তগফলন্এবং্তাুঁফক্তবফহশফত্তুফল্তনওো্

হল। 52তখন্তাুঁরা্উবুড়্হফে্তাুঁফক্তসজিা্করফলন্

এবং্খুব্আনফন্দর্সংফগ্তজরুজাফলফ ্ঞ্জেফর্

তগফলন। 53তাুঁরা্সব্স ে্বােতুল-ফ াকাদ্দফস্উপঞ্জস্থত্

তথ্ফক্আল্লাহ্র্প্রশংসা্করফত্লাগফলন। 
  



 
 

ঞ্জিরকাল সুফখ শাঞ্জন্তফত বসবাস 
১০. নতুন জন্ম ও উদ্ধার 
ইউফহান্না ৩ তথ্ফক তনো 
৩ নতুন্জন্ম 

1েরীশীফির্ ফধ্য্নীকিী ্নাফ ্ইহুিীফির্একজন্

তনতা্ঞ্জছফলন। 2একঞ্জিন্রাফত্ঞ্জতঞ্জন্ঈসার্কাফছ্এফস্

বলফলন,্“হুজুর,্আ রা্জাঞ্জন্আপঞ্জন্একজন্ঞ্জশক্ষক্

ঞ্জহসাফব্আল্লাহ্র্কাছ্তথ্ফক্এফসফছন,্কারি্আপঞ্জন্

তয্্সব্অফলৌঞ্জকক্কাজ্করফছন,্আল্লাহ্্সংফগ্না্

থ্াকফল্তকউ্তা্করফত্পাফর্না।” 

3ঈসা্নীকিী ফক্বলফলন,্“আঞ্জ ্আপনাফক্সঞ্জতযই্

বলঞ্জছ,্নতুন্কফর্জন্ম্না্হফল্তকউ্আল্লাহ্র্রাজয্

তিখফত্পাে্না।” 

4তখন্নীকিী ্তাুঁফক্বলফলন,্“ ানুে্বুফড়া্হফে্

তগফল্তক ন্কফর্তার্আবার্জন্ম্হফত্পাফর?্ঞ্জদ্বতীে্

বার্ াফের্গফভত্ঞ্জেফর্ঞ্জগফে্তস্ঞ্জক্আবার্জন্মগ্রহি্

করফত্পাফর?” 

5জবাফব্ঈসা্বলফলন,্“আঞ্জ ্আপনাফক্সঞ্জতযই্

বলঞ্জছ,্পাঞ্জন্এবং্পাক-রূহ্্তথ্ফক্জন্ম্না্হফল্তকউই্

আল্লাহ্র্রাফজয্ঢুকফত্পাফর্না। 6 ানুে্তথ্ফক্য্া্

জফন্ম্তা্ ানুে,্আর্য্া্পাক-রূহ্্তথ্ফক্জফন্ম্তা্

রূহ্। 7আঞ্জ ্তয্্আপনাফক্বললা ,্আপনাফির্নতুন্

কফর্জন্ম্হওো্িরকার,্এফত্আশ্চয্ত্হফবন্

না। 8বাতাস্তয্ঞ্জিফক্ইিা্তসই্ঞ্জিফক্বে্আর্আপঞ্জন্

তাুঁর্শব্দ্শুনফত্পান,্ঞ্জকন্তু্তকাথ্া্তথ্ফক্আফস্এবং্

তকাথ্ােই্বা্য্াে্তা্আপঞ্জন্জাফনন্না।্পাক-রূহ্্

তথ্ফক্য্াফির্জন্ম্হফেফছ্তাফিরও্ঞ্জঠক্তসই্রক ্

হে।” 

9নীকিী ্ঈসাফক্ঞ্জজোসা্করফলন,্“এ্তক ন্

কফর্হফত্পাফর?” 

10তখন্ঈসা্তাুঁফক্বলফলন,্“আপঞ্জন্বঞ্জন-

ইসরাইলফির্ঞ্জশক্ষক্হফেও্ঞ্জক্এই্সব্তবাফঝন্

না? 11আপনাফক্সঞ্জতযই্বলঞ্জছ,্আ রা্য্া্জাঞ্জন্তা-ই্

বঞ্জল্এবং্য্া্তিফখঞ্জছ্তসই্সম্বফন্ধ্সাক্ষয্ঞ্জিই,্ঞ্জকন্তু্

আপনারা্আ াফির্সাক্ষয্অগ্রাহয্কফরন। 12আঞ্জ ্

আপনাফির্কাফছ্িুঞ্জনোবী্ঞ্জবেফে্কথ্া্বলফল্য্খন্

ঞ্জবশ্বাস্কফরন্না্তখন্তবফহশতী্ঞ্জবেফে্কথ্া্বলফল্

তক ন্কফর্ঞ্জবশ্বাস্করফবন? 

13“ঞ্জয্ঞ্জন্তবফহশফত্থ্াফকন্এবং্তবফহশত্তথ্ফক্

তনফ ্এফসফছন্তসই্ইব্ফন্তআি ্ছাড়া্আর্তকউ্

তবফহশফত্ওফঠ্ঞ্জন। 14 ূসা্নবী্তয্ ন্ রুভূঞ্জ ফত্তসই্

সাপফক্উুঁিুফত্তুফলঞ্জছফলন্তত ঞ্জন্ইব্ফন্তআি ফকও্

উুঁিুফত্তুলফত্হফব, 15ফয্ন্তয্্তকউ্তাুঁর্উপর্ঈ ান্

আফন্তস্অনন্ত্জীবন্পাে। 

16“আল্লাহ্্ ানুেফক্এত্ হব্বত্করফলন্তয্,্তাুঁর্

এক াত্র্পুাুত্রফক্ঞ্জতঞ্জন্িান্করফলন,্তয্ন্তয্্তকউ্

তসই্পুফত্রর্উপর্ঈ ান্আফন্তস্ঞ্জবনি্না্হে্ঞ্জকন্তু্

অনন্ত্জীবন্পাে। 17আল্লাহ্্ ানুেফক্তিােী্প্র াি্

করবার্জনয্তাুঁর্পুত্রফক্িুঞ্জনোফত্পাঠান্ঞ্জন,্বরং্

 ানুে্তয্ন্পুফত্রর্দ্বারা্নাজাত্পাে্তসইজনয্ঞ্জতঞ্জন্

তাুঁফক্পাঞ্জঠফেফছন। 18ফয্্তসই্পুফত্রর্উপর্ঈ ান্

আফন্তার্তকান্ঞ্জবিার্হে্না,্ঞ্জকন্তু্তয্্ঈ ান্আফন্

না্তাফক্তিােী্বফল্আফগই্ঞ্জস্থর্করা্হফে্তগফছ,্

কারি্তস্আল্লাহ্র্এক াত্র্পুফত্রর্উপর্ঈ ান্আফন্



 
 

ঞ্জন। 19তাফক্তিােী্বফল্ঞ্জস্থর্করা্হফেফছ্কারি্

িুঞ্জনোফত্নূর্এফসফছ,্ঞ্জকন্তু্ ানুফের্কাজ্খারাপ্বফল্

 ানুে্নূফরর্তিফে্অন্ধকারফক্তবশী্

ভালফবফসফছ। 20ফয্্তকউ্অনযাে্কাজ্করফত্থ্াফক্তস্

নূর্ঘৃিা্কফর।্তার্অনযাে্কাজগুফলা্প্রকাশ্হফে্

পড়ফব্বফল্তস্নূফরর্কাফছ্আফস্না। 21ঞ্জকন্তু্তয্্

সফতযর্পফথ্্িফল্তস্নূফরর্কাফছ্আফস্তয্ন্তার্

কাজগুফলা্তয্্আল্লাহ্র্ইিা ত্করা্হফেফছ্তা্প্রকাশ্

পাে।” 
  



 
 

ঞ্জিরকাল সুফখ শাঞ্জন্তফত বসবাস 
১১. তঞ্জরকাবন্দী ও অনুতাপ 
তপ্রঞ্জরত ২ এবং 8 তথ্ফক তনো 
 

37এই্কথ্া্শুফন্তলাফকরা্ ফন্আঘাত্তপল।্তারা্

ঞ্জপতর্ও্অনয্সাহাবীফির্ঞ্জজোসা্করল,্“ভাইফেরা,্

আ রা্ঞ্জক্করব?” 

38জবাফব্ঞ্জপতর্বলফলন,্“আপনারা্প্রফতযফক্

গুনাফহর্ াে্পাবার্জনয্তওবা্করুন্এবং্ঈসা্

 সীফহর্নাফ ্তঞ্জরকাবন্দী্গ্রহি্করুন।্আপনারা্িান্

ঞ্জহসাফব্পাক-রূহ্ফক্পাফবন। 39আপনাফির্জনয,্

আপনাফির্তছফলফ ফেফির্জনয্এবং্য্ারা্িূফর্আফছ,্

এক্কথ্াে্আ াফির্ াবুি্আল্লাহ্ তাুঁর্ঞ্জনফজর্বান্দা্

হবার্জনয্য্াফির্িাকফবন,্তাফির্সকফলর্জনয্এই্

ওোিা্করা্হফেফছ।” 

40এছাড়া্আরও্অফনক্কথ্া্বফল্ঞ্জপতর্সাক্ষয্

ঞ্জিফত্লাগফলন।্ঞ্জতঞ্জন্তাফির্এই্বফল্বুঝাফত্তিিা্

করফলন,্“এই্যু্ফগর্ঞ্জবফবকহীন্তলাকফির্তথ্ফক্

ঞ্জনফজফির্রক্ষা্করুন।” 

41য্ারা্তাুঁর্কথ্াে্ঈ ান্আনল্তারা্তঞ্জরকাবন্দী্ঞ্জনল্

এবং্সাহাবীফির্িফলর্সংফগ্তসই্ঞ্জিন্আল্লাহ্্

ক ফবশ্ঞ্জতন্হাজার্তলাকফক্যু্ি্করফলন।্ 

8 হয্রত্ঞ্জেঞ্জলপ্ও্ইঞ্জথ্ওঞ্জপো্তিফশর্রাজক তিারী 

26একঞ্জিন্ াবুফির্একজন্তেফরশতা্ঞ্জেঞ্জলপফক্

বলফলন,্“ওফঠা,্িঞ্জক্ষি্ঞ্জিফকর্তয্্পথ্্তজরুজাফল ্

তথ্ফক্গাজা্শহফরর্ঞ্জিফক্তগফছ্তসই্পফথ্্য্াও।”্

পথ্িা্ঞ্জছল্ রুভূঞ্জ র্ ফধ্য। 27তখন্ঞ্জেঞ্জলপ্তসই্

ঞ্জিফক্তগফলন।্পফথ্্ইঞ্জথ্ওঞ্জপো্তিফশর্একজন্ঞ্জবফশে্

রাজক তিারীর্সংফগ্তাুঁর্তিখা্হল।্তসই্ক তিারী্

ঞ্জছফলন্তখাজা।্ইঞ্জথ্ওঞ্জপোর্কান্দাকী্রািীর্ধ্নরফের্

তিখাফশানা্করবার্ভার্ঞ্জছল্এই্তলাকঞ্জির্উপর।্

আল্লাহ্র্এবািত্করবার্জনয্তসই্ক তিারী্

তজরুজাফলফ ্ঞ্জগফেঞ্জছফলন। 28বাড়ী্ঞ্জেরবার্পফথ্্ঞ্জতঞ্জন্

রফথ্্বফস্নবী্ইশাইোর্ঞ্জকতাবখানা্ততলাওোত্

করঞ্জছফলন। 29তখন্পাক-রূহ্্ঞ্জেঞ্জলপফক্বলফলন,্“ঐ্

রফথ্র্কাফছ্য্াও্এবং্তার্সংফগ্সংফগ্িল।” 

30এফত্ঞ্জেঞ্জলপ্তিৌফড়্তসই্রফথ্র্কাফছ্তগফলন্

এবং্শুনফত্তপফলন্তলাকঞ্জি্নবী্ইশাইোর্ঞ্জকতাবখানা্

ততলাওোত্করফছন।্ঞ্জেঞ্জলপ্তাুঁফক্ঞ্জজোসা্করফলন,্

“আপঞ্জন্য্া্ততলাওোত্করফছন্তা্বুঝফত্পারফছন্

ঞ্জক?” 

31ফসই্ক তিারী্বলফলন,্“তকউ্বুঞ্জঝফে্না্ঞ্জিফল্

তক ন্কফর্বুঝফত্পারব?”্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জেঞ্জলপফক্রফথ্্উফঠ্

তাুঁর্কাফছ্বসফত্অনুফরাধ্্করফলন। 

32ফসই্ক তিারী্পাক-ঞ্জকতাফবর্তয্্অংশিুকু্

ততলাওোত্করঞ্জছফলন্তা্এই: 

জবাই্করবার্জনয্তয্ ন্তভড়া্তনওো্হে, 

তত ঞ্জন্তাুঁফক্তনওো্হল। 

তলা ্ছাুঁিাইকারীর্সা ফন্তভড়ার্বাচ্চা্তয্ ন্িুপ্

কফর্থ্াফক, 

তত ঞ্জন্ঞ্জতঞ্জন্ ুখ্খুলফলন্না। 

33ঞ্জতঞ্জন্অপ াঞ্জনত্হফলন, 

তাুঁর্উপর্নযােঞ্জবিার্করা্হে্ঞ্জন। 

তাুঁর্বংফশর্কথ্া্বলা্সম্ভব্নে, 

কারি্তাুঁর্জীবন্এই্িুঞ্জনো্তথ্ফক্ঞ্জনফে্তনওো্

হফেঞ্জছল। 



 
 

34ফসই্ক তিারী্ঞ্জেঞ্জলপফক্বলফলন,্“বলুন্না,্নবী্

কার্ঞ্জবেফে্এই্কথ্া্বফলফছন?্ঞ্জনফজর্ঞ্জবেফে,্না্

অনয্কারও্ঞ্জবেফে?” 35তখন্ঞ্জেঞ্জলপ্পাক-ঞ্জকতাফবর্

তসই্অংশ্তথ্ফক্শুরু্কফর্তাুঁর্কাফছ্ঈসার্ঞ্জবেফে্

সুসংবাি্তবঞ্জলগ্করফলন। 

36-37পফথ্্তয্ফত্তয্ফত্তাুঁরা্এ ন্এক্জােগাে্

আসফলন্তয্খাফন্পাঞ্জন্ঞ্জছল।্তখন্তসই্ক তিারীঞ্জি্

বলফলন,্“এই্তিখুন,্এখাফন্পাঞ্জন্আফছ;্আ ার্

তঞ্জরকাবন্দী্তনবার্বাধ্া্ঞ্জক্আফছ?” 38ঞ্জতঞ্জন্রথ্্

থ্া াফত্বলফলন।্তার্পফর্ঞ্জেঞ্জলপ্এবং্তসই্ক তিারী্

পাঞ্জনর্ ফধ্য্না ফলন্ও্ঞ্জেঞ্জলপ্তাুঁফক্তঞ্জরকাবন্দী্

ঞ্জিফলন। 39য্খন্তাুঁরা্পাঞ্জন্তথ্ফক্উফঠ্আসফলন্তখন্

 াবুফির্রূহ্্হঠাৎ্ঞ্জেঞ্জলপফক্ঞ্জনফে্তগফলন।্তসই্

ক তিারী্আর্তাুঁফক্তিখফত্তপফলন্না।্তখন্ঞ্জতঞ্জন্

আনন্দ্করফত্করফত্বাড়ীর্পফথ্্

িলফলন। 40ঞ্জেঞ্জলপফক্ঞ্জকন্তু্অস্ফিাি্শহফর্তিখফত্

পাওো্তগল।্ঞ্জতঞ্জন্গ্রাফ ্গ্রাফ ্সুসংবাি্তবঞ্জলগ্

করফত্করফত্তশফে্ঞ্জসজাঞ্জরোফত্তগফলন। 
  



 
 

ঞ্জিরকাল সুফখ শাঞ্জন্তফত বসবাস 
১২. অবস্থান করা 
ইউফহান্না ১৫ তথ্ফক তনো 
 

 ১৫ হয্রত ঈসা আংগুর গাছ 

1“আঞ্জ ই্আসল্আংগুর্গাছ্আর্আ ার্ঞ্জপতা্

 ালী। 2আ ার্তয্্সব্িাফল্েল্ধ্ফর্না্তসগুফলা্

ঞ্জতঞ্জন্তকফি্তেফলন,্আর্তয্্সব্িাফল্েল্ধ্ফর্

তসগুফলা্ঞ্জতঞ্জন্তছুঁফি্পঞ্জরষ্কার্কফরন্তয্ন্আরও্অফনক্

েল্ধ্রফত্পাফর। 3আঞ্জ ্তয্্কথ্া্ততা াফির্বফলঞ্জছ্

তার্জনয্ততা রা্আফগই্পঞ্জরষ্কার্হফেছ। 4আ ার্

 ফধ্য্থ্াক্আর্আঞ্জ ও্ততা াফির্ঞ্জিফল্থ্াকব।্

আংগুর্গাফছ্যু্ি্না্থ্াকফল্তয্ ন্িাল্ঞ্জনফজ্ঞ্জনফজ্

েল্ধ্রাফত্পাফর্না্তত ঞ্জন্আ ার্ ফধ্য্না্থ্াকফল্

ততা রাও্ঞ্জনফজ্ঞ্জনফজ্েল্ধ্রাফত্পার্না। 

5“আঞ্জ ই্আংগুর্গাছ,্আর্ততা রা্তার্

িালপালা।্য্ঞ্জি্তকউ্আ ার্ ফধ্য্থ্াফক্এবং্আঞ্জ ্

তার্ ফধ্য্থ্াঞ্জক্তফব্তার্জীবফন্অফনক্েল্ধ্ফর,্

কারি্আ াফক্ছাড়া্ততা রা্ঞ্জকছুই্করফত্পার্

না। 6য্ঞ্জি্তকউ্আ ার্ ফধ্য্না্থ্াফক্তফব্কািা্

িাফলর্ তই্তাফক্বাইফর্তেফল্তিওো্হে্আর্তা্

শুঞ্জকফে্য্াে।্তখন্তসই্িালগুফলা্কুঞ্জড়ফে্আগুফন্

তেফল্তিওো্হে্এবং্তসগুফলা্পুফড়্য্াে। 7য্ঞ্জি্

ততা রা্আ ার্ ফধ্য্থ্াক্আর্আ ার্কথ্াগুফলা্

ততা াফির্ঞ্জিফল্থ্াফক্তফব্ততা াফির্য্া্ইিা্তা-ই্

তিফো;্ততা াফির্জনয্তা্করা্হফব। 8য্ঞ্জি্ততা াফির্

জীবফন্প্রিুর্েল্ধ্ফর্এবং্এইভাফব্ততা রা্

ঞ্জনফজফির্আ ার্সাহাবী্বফল্প্র াি্কর্তফব্আ ার্

ঞ্জপতার্প্রশংসা্হফব। 9ঞ্জপতা্তয্ ন্আ াফক্ হব্বত্

কফরফছন্আঞ্জ ও্তত ঞ্জন্ততা াফির্ হব্বত্কফরঞ্জছ।্

আ ার্ হব্বফতর্ ফধ্য্থ্াক। 10আঞ্জ ্আ ার্ঞ্জপতার্

স স্ত্হুকু ্পালন্কফর্তয্ ন্তাুঁর্ হব্বফতর্ ফধ্য্

রফেঞ্জছ,্তত ঞ্জন্ততা রাও্য্ঞ্জি্আ ার্হুকু ্পালন্কর্

তফব্ততা রাও্আ ার্ হব্বফতর্ ফধ্য্থ্াকফব। 

11“এই্সব্কথ্া্আঞ্জ ্ততা াফির্বললা ্তয্ন্

আ ার্আনন্দ্ততা াফির্অন্তফর্থ্াফক্ও্ততা াফির্

আনন্দ্পূিত্হে। 12আ ার্হুকু ্এই,্আঞ্জ ্তয্ ন্

ততা াফির্ হব্বত্কফরঞ্জছ্তত ঞ্জন্ততা রাও্এফক্

অনযফক্ হব্বত্তকাফরা। 13ফকউ্য্ঞ্জি্তার্বনু্ধফির্

জনয্ঞ্জনফজর্প্রাি্তিে্তফব্তার্তিফে্তবশী্ হব্বত্

আর্কারও্তনই। 14ফয্্সব্হুকু ্আঞ্জ ্ততা াফির্ঞ্জিই্

তা্য্ঞ্জি্ততা রা্পালন্কর্তফবই্ততা রা্আ ার্

বনু্ধ। 15আঞ্জ ্ততা াফির্আর্তগালা ্বঞ্জল্না,্কারি্

 াঞ্জলক্ঞ্জক্কফরন্তগালা ্তা্জাফন্না;্বরং্আঞ্জ ্

ততা াফির্বনু্ধ্বফলঞ্জছ,্কারি্আঞ্জ ্ঞ্জপতার্কাছ্তথ্ফক্

য্া্ঞ্জকছু্শুফনঞ্জছ্তা্ততা াফির্জাঞ্জনফেঞ্জছ। 16ফতা রা্

আ াফক্তবফছ্নাও্ঞ্জন,্ঞ্জকন্তু্আঞ্জ ই্ততা াফির্তবফছ্

ঞ্জনফে্কাফজ্লাঞ্জগফেঞ্জছ্য্াফত্ততা াফির্জীবফন্েল্

ধ্ফর্আর্ততা াফির্তসই্েল্তয্ন্ঞ্জিফক্থ্াফক।্

তাহফল্আ ার্নাফ ্ঞ্জপতার্কাফছ্য্া্ঞ্জকছু্িাইফব্তা্

ঞ্জতঞ্জন্ততা াফির্তিফবন। 17এই্হুকু ্আঞ্জ ্ততা াফির্

ঞ্জিঞ্জি্তয্,্ততা রা্এফক্অনযফক্ হব্বত্তকাফরা। 
  



 
 

ঞ্জিরকাল সুফখ শাঞ্জন্তফত বসবাস 
১৩. প্রভুর তভাজ এবং  ুনাজাত 
১ কঞ্জরন্থীে ১১ এবং  ঞ্জথ্ ৬ তথ্ফক তনো 
 
23আঞ্জ  ততা াফির তয্ ঞ্জশক্ষা ঞ্জিফেঞ্জছ তা আঞ্জ  প্রভুর  

কাছ তথ্ফক তপফেঞ্জছ। তয্ রাফত হয্রত ঈসাফক শত্রুফির  

হাফত ধ্ঞ্জরফে তিওো হফেঞ্জছল, 24তসই রাফত ঞ্জতঞ্জন রুঞ্জি  

ঞ্জনফে আল্লাহ্ফক শুকঞ্জরো জাঞ্জনফেঞ্জছফলন এবং তা িুকরা  

িুকরা কফর বফলঞ্জছফলন, “এিা আ ার শরীর য্া  

ততা াফিরই জনয তিওো হফব; আ াফক  ফন করবার  

জনয এই রক  তকাফরা।” 25খাওো হফল পর তসইভাফব  

ঞ্জতঞ্জন তপোলা ঞ্জনফে বফলঞ্জছফলন, “আ ার রফির দ্বারা  

আল্লাহ্র তয্ নতুন বযবস্থা বহাল করা হফব তসই বযবস্থার  

ঞ্জিহ্ন হল এই তপোলা। ততা রা য্তবার এর তথ্ফক  

খাফব আ াফক  ফন করবার জনয এই রক   

তকাফরা।” 26তসইজনয ঞ্জতঞ্জন না আসা পয্তন্ত য্তবার  

ততা রা এই রুঞ্জি খাফব আর এই তপোলা তথ্ফক খাফব  

ততবারই প্রভুর  ৃতুযর কথ্া প্রিার করফব। 

 

5“ততা রা্য্খন্ ুনাজাত্কর্তখন্ভণ্ডফির্ ত্

তকাফরা্না,্কারি্তারা্তলাকফির্কাফছ্ঞ্জনফজফির্

তিখাবার্জনয্ জঞ্জলস-খানাে্ও্রাস্তার্ত াফড়্িাুঁঞ্জড়ফে্

 ুনাজাত্করফত্ভালবাফস।্আঞ্জ ্ততা াফির্সঞ্জতযই্

বলঞ্জছ,্তারা্তাফির্পুরস্কার্তপফে্তগফছ। 6ঞ্জকন্তু্তুঞ্জ ্

য্খন্ ুনাজাত্কর্তখন্ঞ্জভতফরর্ঘফর্ঞ্জগফে্িরজা্

বন্ধ্তকাফরা্এবং্ততা ার্ঞ্জপতা,্য্াুঁফক্তিখা্না্তগফলও্

উপঞ্জস্থত্আফছন,্তাুঁর্কাফছ্ ুনাজাত্তকাফরা।্ততা ার্

ঞ্জপতা,্ঞ্জয্ঞ্জন্তগাপন্সব্ঞ্জকছু্তিফখন,্ঞ্জতঞ্জনই্ততা াফক্

পুরস্কার্তিফবন। 

7“য্খন্ততা রা্ ুনাজাত্কর্তখন্অ-ইহুিীফির্

 ত্অথ্তহীন্কথ্া্বার্বার্তবাফলা্না।্অ-ইহুিীরা্ ফন্

কফর,্তবশী্কথ্া্বলফলই্আল্লাহ্্তাফির্ ুনাজাত্

শুনফবন। 8তাফির্ ত্তকাফরা্না,্কারি্ততা াফির্

ঞ্জপতার্কাফছ্িাইবার্আফগই্ঞ্জতঞ্জন্জাফনন্ততা াফির্

ঞ্জক্িরকার। 9এইজনয্ততা রা্এইভাফব্ ুনাজাত্

তকাফরা: 

তহ্আ াফির্তবফহশতী্ঞ্জপতা, 

ততা ার্না ্পঞ্জবত্র্বফল্ ানয্তহাক। 

10ফতা ার্রাজয্আসুক। 

ততা ার্ইিা্তয্ ন্তবফহশফত 

তত ঞ্জন্িুঞ্জনোফতও্পূিত্তহাক। 

11ফয্্খাবার্আ াফির্িরকার 

তা্আজ্আ াফির্িাও। 

12য্ারা্আ াফির্উপর্অনযাে্কফর, 

আ রা্তয্ ন্তাফির্ াে্কফরঞ্জছ 

তত ঞ্জন্তুঞ্জ ও্আ াফির্স স্ত্অনযাে্ াে্কর। 

13আ াফির্তুঞ্জ ্পরীক্ষাে্পড়ফত্ঞ্জিফো্না, 

বরং্শেতাফনর্হাত্তথ্ফক্রক্ষা্কর। 

14ফতা রা্য্ঞ্জি্অনযফির্তিাে্ াে্কর্তফব্

ততা াফির্তবফহশতী্ঞ্জপতা্ততা াফিরও্ াে্করফবন। 
  



 
 

ঞ্জিরকাল সুফখ শাঞ্জন্তফত বসবাস 
১৪. আল্লাহ্র রাজয বৃঞ্জদ্ধ করা 
লূক ১০ তথ্ফক তনো। এঞ্জি িুই ভাফগ করা তয্ফত পাফর। 
 
১০ সিরজন্সাহাবীফক্পাঠাফনা 

1এর্পফর্হয্রত্ঈসা্আরও্সিরজন্সাহাবীফক্

তবঞ্জলফগ্পাঠাবার্জনয্তবফছ্ঞ্জনফলন।্ঞ্জতঞ্জন্ঞ্জনফজ্তয্্

তয্্গ্রাফ ্ও্তয্্তয্্জােগাে্য্াফবন্বফল্ঞ্জঠক্

কফরঞ্জছফলন্তসই্সব্জােগাে্য্াবার্আফগ্সাহাবীফির্

িু’জন্িু’জন্কফর্পাঞ্জঠফে্ঞ্জিফলন। 

2ঞ্জতঞ্জন্সাহাবীফির্বলফলন,্“সঞ্জতযই্েসল্অফনক,্

ঞ্জকন্তু্কাজ্করবার্তলাক্ক ।্এইজনয্েসফলর্

 াঞ্জলফকর্কাফছ্অনুফরাধ্্কর্তয্ন্ঞ্জতঞ্জন্তাুঁর্েসল্

কািবার্জনয্তলাক্পাঞ্জঠফে্তিন। 3ফতা রা্য্াও;্

তনকফড়্বাফঘর্ ফধ্য্তভড়ার্ তই্আঞ্জ ্ততা াফির্

পাঠাঞ্জি। 4িাকার্থ্ঞ্জল,্ঝুঞ্জল্বা্জুতা্সংফগ্ঞ্জনফো্না্

এবং্রাস্তাে্কাউফক্সালা ্জানাফো্না। 5ফতা রা্তয্্

বাড়ীফত্য্াফব্প্রথ্ফ ্বলফব,্‘এই্বাড়ীফত্শাঞ্জন্ত্

তহাক।’ 6শাঞ্জন্ত্ভালবাফস্এ ন্তকউ্য্ঞ্জি্তসখাফন্থ্াফক্

তফব্ততা াফির্শাঞ্জন্ত্তার্উপফর্থ্াকফব,্ঞ্জকন্তু্য্ঞ্জি্

তসই্রক ্তকউ্না্থ্াফক্তফব্ততা াফির্শাঞ্জন্ত্

ততা াফির্কাফছই্ঞ্জেফর্আসফব। 7ফসই্বাড়ীফতই্

তথ্ফকা্এবং্তারা্য্া্তিে্তা-ই্তখফো,্কারি্তয্্কাজ্

কফর্তস্তবতন্পাবার্তয্াগয।্এক্বাড়ী্তছফড়্অনয্

বাড়ীফত্তয্ফো্না। 

8“য্ঞ্জি্তকান্গ্রাফ ্য্াও্এবং্তসখানকার্তলাফকরা্

ততা াফির্গ্রহি্কফর্তফব্ততা াফির্য্া্তখফত্তিওো্

হে্তা-ই্তখফো। 9ফসই্গ্রাফ র্অসুস্থফির্সুস্থ্তকাফরা্

এবং্তাফির্তবাফলা,্‘আল্লাহ্র্রাজয্ততা াফির্কাফছ্

এফসফছ।’ 10ঞ্জকন্তু্য্ঞ্জি্তকান্গ্রাফ ্য্াও্এবং্

তসখানকার্তলাফকরা্ততা াফির্গ্রহি্না্কফর্তফব্

তসই্গ্রাফ র্রাস্তাে্রাস্তাে্ঞ্জগফে্এই্কথ্া্

তবাফলা, 11‘ততা াফির্গ্রাফ র্তয্্ধু্লা্আ াফির্পাফে্

তলফগফছ্তাও্আ রা্ততা াফির্ঞ্জবরুফদ্ধ্তঝফড়্

তেললা ।্তবুও্ততা রা্তজফন্তরফখা,্আল্লাহ্র্রাজয্

কাফছ্এফস্তগফছ।’ 12আঞ্জ ্ততা াফির্বলঞ্জছ,্তরাজ্

হাশফর্তসই্গ্রাফ র্তিফে্বরং্সািু ্শহফরর্তলাকফির্

অবস্থা্অফনকখাঞ্জন্সহয্করবার্ ত্হফব। 

13“ঘৃিয্তকারাসীন!্ঘৃিয্তবৎসসিা!্তয্্সব্

অফলৌঞ্জকক্কাজ্ততা াফির্ ফধ্য্করা্হফেফছ্তা্য্ঞ্জি্

িাোর্ও্ঞ্জসিন্শহফর্করা্হত,্তফব্তারা্অফনক্

ঞ্জিন্আফগই্িি্পফর্ছাইফের্ ফধ্য্বফস্তওবা্

করত। 14সঞ্জতযই,্তরাজ্হাশফর্িাোর্ও্ঞ্জসিফনর্

অবস্থা্বরং্ততা াফির্তিফে্অফনকখাঞ্জন্সহয্করবার্

 ত্হফব। 15আর্তুঞ্জ ,্কেরনাহূ ,্তুঞ্জ ্নাঞ্জক্

তবফহশত্পয্তন্ত্উুঁিুফত্উঠফব?্কখনও্না,্ততা াফক্

নীফি্কবফর্তেফল্তিওো্হফব।” 

16ঈসা্আবার্তাুঁর্সাহাবীফির্বলফলন,্“য্ারা্

ততা াফির্কথ্া্তশাফন্তারা্আ ারই্কথ্া্তশাফন।্য্ারা্

ততা াফির্অগ্রাহয্কফর্তারা্আ াফকই্অগ্রাহয্কফর।্

য্ারা্আ াফক্অগ্রাহয্কফর,্আ াফক্ঞ্জয্ঞ্জন্পাঞ্জঠফেফছন্

তারা্তাুঁফকই্অগ্রাহয্কফর।” 

17ফসই্সিরজন্সাহাবী্আনফন্দর্সংফগ্ঞ্জেফর্

এফস্বলফলন,্“হুজুর,্আপনার্না ্কফর্বলফল্

ভূফতরা্পয্তন্ত্আ াফির্কথ্া্তশাফন।” 

18ঈসা্তাুঁফির্বলফলন,্“আঞ্জ ্শেতানফক্তবফহশত্

তথ্ফক্ঞ্জবিুযৎ্িম্কাবার্ ত্কফর্পফড়্তয্ফত্

তিফখঞ্জছ। 19ফিখ,্আঞ্জ ্ততা াফির্সাপ্ও্ঞ্জবছার্উপর্



 
 

ঞ্জিফে্তহুঁফি্য্াবার্ক্ষ তা্ঞ্জিফেঞ্জছ্এবং্ততা াফির্শত্রু্

শেতাফনর্স স্ত্শঞ্জির্উপফরও্ক্ষ তা্ঞ্জিফেঞ্জছ।্তকান্

ঞ্জকছুই্ততা াফির্ক্ষঞ্জত্করফব্না। 20ঞ্জকন্তু্ভূফতরা্

ততা াফির্কথ্া্তশাফন্বফল্আনঞ্জন্দত্হফো্না্বরং্

তবফহশফত্ততা াফির্না ্তলখা্হফেফছ্বফল্আনঞ্জন্দত্

হফো। 

 

িোলু্সাফ রীফের্গল্প 

25একবার্একজন্আফল ্ঈসার্কাফছ্আসফলন।্

ঈসাফক্পরীক্ষা্করবার্জনয্তসই্আফল ্বলফলন,্

“হুজুর,্ঞ্জক্করফল্আঞ্জ ্অনন্ত্জীবন্লাভ্করফত্

পারব?” 

26ঈসা্তাুঁফক্বলফলন,্“ততৌরাত্শরীফে্ঞ্জক্তলখা্

আফছ?্তসখাফন্ঞ্জক্পফড়ফছন?” 

27ফসই্আফল ্ঈসাফক্জবাব্ঞ্জিফলন,্“ততা রা্

প্রফতযফক্ততা াফির্স স্ত্ঞ্জিল,্স স্ত্প্রাি,্স স্ত্শঞ্জি্

ও্স স্ত্ ন্ঞ্জিফে্ততা াফির্ াবুি্আল্লাহ্ফক্ হব্বত্

করফব;্আর্ততা ার্প্রঞ্জতফবশীফক্ঞ্জনফজর্ ত্ হব্বত্

করফব।” 

28ঈসা্তাুঁফক্বলফলন,্“আপঞ্জন্ঞ্জঠক্জবাব্

ঞ্জিফেফছন।্য্ঞ্জি্আপঞ্জন্তা্করফত্থ্াফকন্তফব্জীবন্

পাফবন।” 

29ফসই্আফল ্ঞ্জনফজর্সম্মান্রক্ষা্করবার্জনয্

ঈসাফক্বলফলন,্“আ ার্প্রঞ্জতফবশী্তক?” 

30ঈসা্জবাব্ঞ্জিফলন,্“একজন্তলাক্তজরুজাফল ্

তথ্ফক্তজঞ্জরফকা্শহফর্য্াবার্স ে্িাকাতফির্হাফত্

পড়ল।্তারা্তলাকঞ্জির্কাপড়্খুফল্তেলল্এবং্তাফক্

ত ফর্আধ্ রা্কফর্তরফখ্তগল। 31পফর্একজন্ই া ্

তসই্পথ্্ঞ্জিফে্য্াঞ্জিফলন।্ঞ্জতঞ্জন্তসই্তলাকঞ্জিফক্তিফখ্

পাশ্কাঞ্জিফে্িফল্তগফলন। 32ঞ্জঠক্তসইভাফব্একজন্

তলবীে্তসই্জােগাে্আসল্এবং্তাফক্তিখফত্তপফে্

পাশ্কাঞ্জিফে্িফল্তগল। 33তারপর্সাফ ঞ্জরো্প্রফিফশর্

একজন্তলাকও্তসই্পথ্্ঞ্জিফে্তয্ফত্তয্ফত্ঐ্

তলাকঞ্জির্কাছাকাঞ্জছ্আসল।্তাফক্তিফখ্তার্  তা্

হল। 34ফলাকঞ্জির্কাফছ্ঞ্জগফে্তস্তার্আঘাফতর্উপর্

ততল্আর্আংগুর-রস্তঢফল্ঞ্জিফে্তবুঁফধ্্ঞ্জিল।্তারপর্

তার্ঞ্জনফজর্গাধ্ার্উপর্তাফক্বঞ্জসফে্একিা্তহাফিফল্

ঞ্জনফে্ঞ্জগফে্তার্তসবা-য্ে্করল। 35পফরর্ঞ্জিন্তসই্

সাফ রীে্িু’িা্িীনার্তবর্কফর্তহাফিফলর্ াঞ্জলকফক্

ঞ্জিফে্বলল,্‘এই্তলাকঞ্জিফক্য্ে্করফবন।্য্ঞ্জি্এর্

তিফে্তবশী্খরি্হে্তফব্আঞ্জ ্ঞ্জেফর্এফস্তা্তশাধ্্

করব।’্” 

36ফশফে্ঈসা্বলফলন,্“এখন্আপনার্ঞ্জক্ ফন্

হে?্এই্ঞ্জতনজফনর্ ফধ্য্তক্তসই্িাকাতফির্হাফত্

পড়া্তলাকঞ্জির্প্রঞ্জতফবশী?” 

37ফসই্আফল ্বলফলন,্“তয্্তাফক্  তা্করল্

তসই্তলাক।” 

তখন্ঈসা্তাুঁফক্বলফলন,্“তা্হফল্আপঞ্জনও্ঞ্জগফে্

তসই্রক ্করুন।” 
 
 

 
 

 

 


