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পবিত্র ইবজিল শবিফ ১১ নম্বি বিপািা

আল-বফবলবপয়া

পবিবিবি

আল্া পাকি হুকুমে পবিত্র আিোবন বকিািি অউ বিপািা বিবিি আকামি 

ললখিইন, হজিি ইিা আল-েসীি সাহাবি হজিি পাউলুমি (িা:)। অনুোন কিা 

অয়, হজিি ইিা লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি িামে ৩১-৩৩ িিিি োমজ ইখান ললখা 

অইমি। অউ সেয় হজিি পাউলুি লিাে টাউমনা িােশা ককিিি িাজ-িাবিি লজল 

খানাি িবদি আিলা।

অউ বিপািা ললখাি কয় িিি আমে িাইন বফবলবপ টাউমনা আইিলা হজিি 

ইিাি খুশ-খিবি িিবলে কিাি লাবে, আইয়া িাইন জোি কাইে কিলা, ইিা 

অইমলা ইউমিাপ েহামেশি হকল পয়লা জোি (সাহাবি নাো ১৬ রুকু লেখউক্া)।

ইোন আনাি িামে অউ বফবলবপ জোিি োনুষ খুি েবিি আি জুলুে-েবিিিি 

োমজ িইমলও, িািা অইন্য েুবেন অকলমি আি হজিি পাউলুিমি লটকা-পয়সা 

বেয়া সাইয্য কিায়, িাইন খুবশ অইয়া এিামি ধইন্যিাে জানাইিইন। িািাি ইোনি 

ফল লেবখয়া িাইন পিাবেশ বেিা, িািা যানু হামেশা আল্াই খুবশ-িাবসি িইয়া 

আল-েসীি লাখান ি্যাবে আি বনস্ার্থ বজমদিবে কাটাইন।

এিোমজ আমি,

(ক) িালাে, শুকবিয়া আি খুবশ-িাবসি করা ...............১:১-১১ আয়াত
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1 
 আবে পাউলুি আি বিেবর অইলাে হজিি ইিা আল-েসীি েুলাে। 

অউ বফবলবপ টাউমনা িসি কিিা, লয পাক িদিা অকমল হজিি 

ইিা আল-েসীি উপমি ইোন আনিইন এিামি, এিাি উ্াে অকলমি 

আি খাবেেোি অকলি লেমি ললখিাে।

2 আেিাি োইবি িাফ আল্া পাক আি হজিি ইিা আল-েসীি 

িহেি আি শাবতি িুেিাি উপমি নাবজল অউক।

বফবলবপ জোিি লাবে েুনাজাি

3 িুেিাি করা যিিািউ আোি ইয়াে অয়, অিিািউ আবে আোি 

আল্াি শুকবিয়া আোয় কবি। 4 আবে লযিলা িুেিাি লাবে লোয়া কবি, 

আোি েমনা খুি খুবশ লইয়া লোয়া কবি। 5 হজিি ইিা আল-েসীি 

িিবলে কােি লাবে লিা িুেিা পয়লা রাবক অখন পয্থতি আোমি সাইয্য 

কিিায়। 6 আবে এবকন কবি, লয আল্ায় িুেিাি বেলি োমজ অউ লনক 

কাে শুরু কিিইন, আল-েসীময় দুিিা িাি িশবিফ আনা পয্থতি, অউ 

আল্ায় ই কাে পুিা কিিা।

7 িুেিা লিা আোি োয়াি োনুষ, এিলাবে িুেিাি লিয়াপামি আোি 

েনি ভাি অলা অওয়া উবিি। আবে লজমলা িবদি হালমি িা খুশ-খিবিি 

হক করা লযমনাউ িিবলে কবি না লকমন, িুেিাও আোি লেি িহেিি 

ভাবে। 8 এক আল্ায় জানইন, আল-েসীি েহব্বমি আবে িুেিাি লাবে 

কি আবশক।

9 আবে লোয়া কবি, িুেিাি েহব্বি যানু কাবেল বিমিক আি আখমল 

বেন বেন িামি।  01 যামি িুেিা আখল কাটাইয়া ভালা ভালা লিয়াপাি 

অকল বিনিায়, আি আল-েসীময় দুিিা িাি িশবিফ আনাি আে পয্থতি, 

 11 িান িমল িুেিা লনক কাে-কাজ কবিয়া খাবট পমর বনখুি অইয়া িইিায়। 

লিউ আল্া পাকি লেৌিি আি িাবিফ জাইি অইমিা।

হজিি পাউলুিি বনজি হালি

 21 ও আোি ভাই অকল, আবে িাইিাে িুেিাও জামনা, আোি উপমি 

লযিা লযিা ঘবটমি, ইিাি লাবে আসমল খুশ-খিবি িিবলেি কাে আমিা 
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িাবিমেমি।  31 এিলাবে অনি িাজ-িাবিি বসপাই অকমল আি িাে-িাবক 

োনমষও জাবনবলিইন, আবে লিা খাবল আল-েসীি লাবেউ লজল খাবটয়াি। 

 41 আি আবে লজমলা হাোবনময় আেিাি িউি ভাইয়াইমতি োবলকি উপমি 

আমিা লিশ কবি ভিসা কিা বহকিইন, িািা ডি-ভয় ফাউবিয়া আল্াি 

কালাে িিবলেি লাবে আমিা সাওবস অইিইন।

 51 এিাি োমজ লকউ লকউ ইংসা আি েলােবলি বনয়মি আল-েসীি 

িিবলে কমিি, অইমল লকউ লকউ ভালা বনয়মি কমিি।  61 এিাি 

বেলি েহব্বমিউ আল-েসীি িিবলে কমিি। িািা জানইন, খুশ-

খিবিি পমষে োিাি লাবেউ আোমি আটক কিা অইমি।  71 অইমল 

লযিা বনজি ফায়ো কাোবনি লাবে আল-েসীি িিবলে কমি, এিা 

লিা ভালা বনয়মি কাে কমি না। িািা িায়, আবে লজমলা িবদি িই 

আি আোি কষ্ট িািউক।  81 অইমল ইিায় বকিা আয় যায়? আসল 

করা অইমলা, লযেমনউ অয় না লকমন, আল-েসীি নাে লিা িিবলে 

অি। ইিা ধুকািাবজি বনয়মি অউক িা িবহ বনয়মিউ অউক। আি 

অিা লেবখয়াউ আবে খুবশ।

আোি ই খুবশ কুনুবেন ফুিাইমিা নায়।  91 আবে লিা জাবন, আোি 

উপমি লযিা ঘবটমি, ইিাি লহশ ফল অইমলা, আবে বন্াি পাইেু। 

িুেিাি লোয়া আি ইিা আল-েসীি রুহি িমল ইিা অইমিা।  02 আোি 

খুি েজিুি এবকন আমি, আবে কুনুেমতিউ শিে পাইিাে নায়। আবে 

পুিাপুি সাওস কবিয়া আমে লযলা আল-েসীি লেৌিি জাইি কিবি, 

আবে েবি িা িাবি অখনও অলা জাইি অইমিা।  12 কািন আোি লাবে 

বজমদিবে অইলা আল-েসী আি েিন অইমলা লাভ।  22 অইমল আবে 

যুবে িাবিয়া িই, লি আোি বজমদিবেি খুি ভালা কাে কিাি সুমযাে 

অইমিা। এিলাবে আবে িুজিাে না, আবে কুন পর লইিাে।  32 দুইও 

পমরউ আোমি টামনি। আোি ইচ্া অইমলা, আবে েবিয়া হাবি আল-

েসীি লমে িইিাে, অখানউ আোি লাবে ভালা।  42 অইমল িুেিাি 

লাবে আোি িাবিয়া িওয়া খান আমিা জরুবি।  52 আি অউ েমনািমল 

আবে ভালা কবি জাবন, আবে িািেু আি িুেিাি লমে িইেু, যামি িুেিাি 

ইোন আমিা েজিুি অইয়া িুেিাি খুবশ িামি।  62 আবে িুেিাি োমজ 

বহিিাি আইয়া হািমল, আোমি লইয়া িুেিা ইিা আল-েসীি নামে 

খুি খুবশ কিিায়।
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ইিা আল-েসীি িবিকাি বজমদিবে

 72 আসল লিয়াপাি অইমলা, িুেিা যািবযি বজমদিবেমি অউ নেুনায় 

কাটাও, লয বজমদিবে আল-েসীি খুশ-খিবিি লাখ। লিউ আবে বনমজ আইয়া 

লেবখ িা দুিই রাবক হুবন, আবে িুজেু, িুেিা বেমল-জামন বেবলয়া েজিুি 

আমিা। আি খুশ-খিবিি োজবে লয ইোন পয়ো অয়, অউ ইোনি লাবে 

হকমল বেবলয়া এক বেমল লেনি কিিায়।  82 লযিায় িুেিাি বিরুবধিা 

কিইন, কুনু লিয়াপামিউ িুেিা ইিামি ডিাইও না। লিউ পিোন অইবযমিা, 

িািা বিনাশি পমর যাইিাবে আি িুেিা লিহাই পাইিায়। ই লিহাই খাবল 

আল্াি লেি রাবকউ বেমল।  92 আল-েসীি উপমি ইোন আনমিা ইটা 

লযলা িহেি, িান লাবে জুলুে-েবিিি সইয্য কিাি সুমযাে পাইমিা 

ইটাও িুেিাি লাবে িহেি।  03 িুেিা আমে আোমি লযলা কষ্ট কিাি 

লেখমিা আি অখনও লযিা কষ্টি করা হুনিায়, িুেিাও লিা অউ লাখান 

কষ্টি োমজ পবিমেমিা।

হজিি ইিাি ি্যােি নেুনা

2 
 আল-েসীি উপমি ইোন আনমল লযিলা ভিসা বেমল, িান েহব্বমি 

লযিলা শাবতি বেমল, িুেিাি লমে লযিলা পাক রুহি ভালা সম্পক্থ 

আমি, আি িুেিাি বেমলা লযিলা োয়া-েেিা আমি, 2 লি িুেিা আোি 

বভিিি খুবশ খান পুিাইলাও। িুেিা হকল এক েমন িমলা, বেমল-জামন 

এক অও, আি এমক-অইন্যমি েহব্বি কমিা। 3 বনজি লাভি আশা িা 

লিটাবেবি লেখাবনি লাবে কুতিা কবিও না, িিং নমিা অইয়া বনজি িাইমি 

অইন্যমি লিবশ োে লেও। 4 খাবল বনজি স্ার্থি বিতিা কবিও না, পিি করাও 

বিতিা কবিও। 5 হজিি ইিা আল-েসীি েন লযলাখান আবিল, িুেিাি 

েনও অলাখান িানাইলাও। 6 িাইন আসমল আল্াই িুিমি িইমলও, 

আল্াই বসংহাসন ধবিয়া িাখাি লাবে লালবি আিলা না। 7 িিং েুলাে 

িবনয়া োনুষ বহসামি জনে লইয়া বনজমি হুরু িানাইলা। 8 িাইন োনুষ 

িুিমি িইয়া েউি পয্থতি, দুখ-কষ্টি সবলিি উপিি েউি পয্থতি িাইধ্য 

িইয়া বনজমি নমিা কিলা। 9 এিলাবেউ আল্ায় িানমি আিমশ-আবজমো 
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উিাইলা আি অলা ইজ্জবি এক নাে বেলা, লয নাে হকল রাবক লসিা। 

 01 যামি অউ নােি েুমন আিোন-জবেন আি পািালি িাোে জানোি 

ইিাি িােমন নমিা অইন,  11 আি োইবি িাফ আল্া পাকি লেৌিিি লাবে 

স্ীকাি কিইন, ইিা আল-েসীউ োবলক।

েুবেন অকল নুিি লাখান

 21 ও আোি োয়াি ভাই অকল, িুেিা লিা হামেশাউ আোি হুকুে 

োবনয়া আইিায়। লি আবে িােমন রাকমল লযলা োমনা, অখন আোি 

আফিমখও অলা িুেিাি বেলি ডি-খমফ লনক আেল কমিা। অউ আেলি 

োজবে লেখাও, িুেিা েুনা রাবক নাজাি পাইবলমিা।  31 িুজিায় বন, আল্ায় 

িুেিাি বেলি োমজ অলা এক ভাি োন কিিইন, ইিা আেল কিমল 

িাইন খুবশ অইন, অউ আেল কিাি বনয়ি আি িাক্িও িাইন িুেিামি 

বেিইন।

 41 িুেিা কুনুজাি িক্থা-িবক্থ িা কাইজ্জা-ফসাে না কবিয়া হকল কাে 

কমিা।  51- 61 যামি লষালআনা পমিজোি আি বনখুি িমনা, আি ই জোনাি 

খবিি নাফিোন সোজি োমজও িুেিা আল্াি আওলাে বহসামি িও। 

অিা োনষি িােমন আল্াি পাক কালাে িিবলে কবিয়া, অউ দুবনয়ািউ 

িুেিা আিোনি িান-সুরুজি লাখান িকিকা িবনযাও। লিউ আল-েসী 

লযিলা দুিিা িাি িশবিফ আনিা, হউ বেন আবে িুক ফুলাইয়া কইিাে 

পািেু, আোি অউ লেনি আি আটবন-খাটবন লিকাোয়া লেমি না।  71 হুমনা, 

লয ইোনি কুিিাবনি োজবে িুেিা আল্াি এিােি কিিায়, এি উপমি 

যুবে আোি বনজি লউও কুিিাবন বহসামি ঢাবল লেওয়া অয়, িা-ও আবে 

খুশ আবি, িুেিামি লইয়া খুবশ কিিাে।  81 বিক িুেিাও অলা খুবশ অও, 

আোি লমে খুবশ কমিা।

দুইজন উ্ােমি পািাবন

 91 আবে আশা কবি, হজিি ইিাি েবজ্থ অইমল আবে বিেবরমি খুি 

জলবে কবি িুেিাি লেমি পািাইেু, লিউ িুেিাি হালি জাবনয়া আবে 

শাবতি অইেু।  02 বিেবরি লাখান ইলা আি লকউ আোি লেমি নাই, 
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লযইন িুেিাি লাবে বিতিা কিইন।  12 িাবক হকমলউ ইিা আল-েসীি 

লিয়াপামি বিতিা না কবিয়া, িািা যািবযি ধাদিায় আিইন।  22 অইমল 

বিেবরি লিয়াপাি লিা িুেিা জামনা, পুমি লযলা বনজি িাফি লমে 

কাে কমি, িাইনও অলা আল-েসীি খুশ-খিবি িিবলেি লাবে আোি 

লমে লেনি কিিইন।  32 এিলাবেউ আবে আশা কবিয়াি, আোি েশা 

বকিা অইমিা, অখান জানাি িামেউ আবে িানমি পািাইিাে।  42 অইমল 

আবে োবলকি উপমি ভিসা কবি কইয়াি, আবে বনমজও খুি জলবে কবি 

আইিাে পািেু।

 52 আি আবে েমনা কবিয়াি, উিাইেমি িুেিাি লেমি পািাবন খান 

খুি জরুি। আোি লখজেি কিাি লাবে িুেিা িানমি আোি লেমি 

পািাইিলায়। আেিা একলমে িিবলে কবি, ইিা আল-েসীি লাবে বজহাে 

কবি। এইন আোি ইোনোি ভাই।  62 িাইনও িুেিাি লমে লেখা কিিা 

িাইিা, িুেিা িান লিোিি খিি হুনায়, িাইন লপমিশাবনি পবি লেিইন, 

এিলাবে আবে িানমি পািাইয়াি।  72 আসমল িাইন খুি লিোি আিলা, 

লিোমি িান না-িািাি হালি অইমেবিল। অইমল আল্ায় িানমি িহে 

কিিইন। খাবল িানমি নায়, িাইন িাবি যাওয়ায় আল্ায় আোমিও িউি 

িি িহে কিিইন, যামি আবে এক কষ্টি উপমি আি কুনু কষ্ট না পাই।

 82 এিলাবে আবে খুি বখয়াবল অইয়া িানমি পািাইয়াি, যামি িানমি 

পাইয়া িুেিাও খুবশ অও, আি আোি েনি বিতিাও হবি যায়।  92 লি আল্াি 

িদিা বহসামি পুিাপুি খুবশ অইয়া িানমি কিুল কবিও, আি এিাি লাখান 

োনষমি ইজ্জি কবিও।  03 আল-েসীি িিবলে কিাি বেয়া িাইন েিাি 

পবর অইমেিলা। আোি িােমন না রাকায় িুেিা লয কাে কিিায় পািমিা 

না, অউ কােি লাবে িাইন বনজি জান বেমিও িাবজ আিলা।

োবেি েুিলা িাে বেয়া আল্াি রুমহ এিােি কমিা

3 
 ও আোি ভাই অকল, লহশ-লেশ কইিাে, োবলকি নামে খবুশ কমিা। 

এক লিয়াপাি লইয়া িামি িামি ললখমি আোি কুন ুকষ্ট অি না, 

িেুিামি িািাবনি লাবেউ আবে ইিা কিিাে। 2 হমুনা, হউ কুকিি পাল রাবক, 

োবন নাফিোন েলি োবেি েিুলা রাবক হবুশয়াি িইও। ইিায় লিা িািাি 

শবিলি কাটা-বিিাি উপমিউ ভিসা কমি। 3 আসমল আেিাউ অইলাে খাবট 
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েিলোবন কিাইল োনষু, আেিা লিা ইিা আল-েসীি নামে লেৌিি কবি, আল্াি 

রুহি িমল িান এিােি কবি, শবিবল কুন ুএিােিি উপমি ভিসা কবি না।

4 আসমল লকউ যুবে েমনা কমি, বনজি শবিবল এিােিি উপমি 

ভিসা কিাি যুবতি আমি, লি লহ িুবজলাউক, িাি িাইমি আোি আমিা 

লিবশ যুবতি আমি। আবেও ইিাি উপমি ভিসা কিিাে পািলাে অমন। 

5 জন্মি আট বেনি বেনউ আোি েিলোবন কাে কিাইল অইবিল। 

আবে একজন খাবট ইিিাবন, আোি জনে অইমি লিা িবন ইসিাইলি 

বিন-ইয়াবেন েুবষ্টি। হজিি েুিা নিীি শবিয়িি লিয়াপামি আবে লিা 

ফবিবশ জোিি। 6 শবিয়ি োনাি লিয়াপামি কুনু োনমষ আোি খুি িাি 

কিমিা পািমি না। ধে্থি লিয়াপামি আবে খুি কিা, আল-েসীি জোিি 

উপমিও আবে জুলুে কিিাে।

7 অইমল অউ আেল কিায় আোি যমিা ফায়ো অইবিল, অখন 

আল-েসীি লাবে আবে ইিামি লখবি েমনা কবি। 8 আসমল আবে যাি 

লাবে ই লখবি স্ীকাি কবিয়াি, এইনউ আোি োবলক ইিা আল-েসী। 

িানমি জানাি োমজউ হকল রাবক িি ফায়ো, িান িুলনায় িাে-িাবক 

হক্লিামিউ আবে লখবি েমনা কবি। আবে যামি আল-েসীমি পাই, আি 

আোমি যামি আল-েসীি লমে এখামনা বেলাইল লেখা যায়, অউ বনয়মিউ 

আবে ইিা হক্লিামি েয়লাি লাখান হিাইয়া ফালাইবি। 9 লি শবিয়ি 

োনায় আবে লয পমিজোি িবনমেবি, ইখান নায়, আল-েসীি উপমি ইোন 

আনায়উ আল্ায় আোমি পমিজোি বহসামি কিুল কিিইন। ই পমিজোবি 

খাবল আল্া রাবকউ বেমল, ইটা লিা ইোনি উপমি বনভ্থি কমি। আল-েসীি 

লমে বেলাি িামেউ আোি অউ হালি অইমি।  01 লি আবে আল-েসীমি 

বিনিাে িাই, লয কুেিবি িমল িানমি েিা রাবক বজদিা কিা অইবিল, অউ 

িলমিও বিনিাে িাই। আবে িান দুখ-েবিিিি ভাবে অইিাে িাই, িাইন 

লযলা বনজি জান কুিিাবন বেিলা, আবেও অউ েউমিা শবিক অইিাে িাই। 

 11 আি লযকুনু লাখান েিন রাবক বজদিা অওয়ািও শবিক িই।

আমখিািি পমর িমলা

 21 লি আবে লযিা পাইিাে িাইিাে, ইিা লয অখনউ পাইবলবি, িা 

পুিাপুি কাবেয়াি অইমেবি ইলা কুতিা নায়। হজিি ইিা আল-েসীময় 
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লয বনয়মি আোমি িবদি কিিইন, অউ বনয়ি পুিা কিাি লাবেউ আবে 

লেৌিাইিাে।  31 ভাই অকল, আবে েমনা কিিাে না, আবে ইিাি লাোল 

পাইবলবি। অইমল খিি হকলিা ফালাইয়া আবে বেমল-জামন িােমনবে 

লেৌিাইয়াি।  41 লেৌিাই লেৌিাই লিষ্টা কবিয়াি, ইিা আল-েসীি জবিয়ায় 

আল্া পাকি লয লিমহব্ োওি আমি, পুরুস্াি বহসামি অউ োওমিা 

হাোইিাে পাবি।

 51 এিলাবে কইিাে, আেিা যািা হজিি ইিাি পমর িউি আেুয়াই 

লেবি, আেিাি বনয়িও অলাখান অওয়া জরুি। আি িুেিাি যুবে অইন্য 

কুনু বনয়ি রামক, লি আল্ায়উ পর িািাই বেিামন।  61 যাই অউক, আেিা 

যিখান আেুয়াইবি, অউ লাখান বজমদিবেও কাটাবন উবিি।

 71 ভাই অকল, িুেিা বকলান বজমদিবে কাটাইিায়, ইিা লিা আবে 

বহকাইবি। িুেিা আোি লাখান িমলা, আি অউ লাখান যািা িমল, িািামি 

লেবখয়া বহমকা।  81 আবে লিা িউি িাি িুেিামি কইবি, আি িখুি পাবন 

ফালাইয়া অখনও কইিাে, ইলাও িউি জন আমি, লযিা আল-েসীি দুখ-

কষ্টি সবলিি দুশেনি লাখান িমলি।  91 িািাি কপামলা আমি বিনাশ। 

িািাি লপটউ িািাি আল্া। নাফিোবন কাে লইয়া িািা িিাই কমি, খাবল 

দুবনয়াি ধাদিায় পােল।  02 অইমল আেিাি আসল িাবি লিা লিমহম্া। 

আেিাি িিাওিা োবলক, হজিি ইিা আল-েসীময় হন রাবক িশবিফ 

আনিা। আেিা িান লাবে বেমল-জামন িাি িাইিাে।  12 িাইন আইয়া 

আেিাি অউ কেজুি কায়া িেলাইয়া, িান কায়াি লাখান লখেিাআলা 

নুিি কায়া বেিা। লয কুেিবি িমল িাইন হক্লিা কিিা পািইন, হউ 

িমলউ িাইন ইিা কিিা।

4 
 ও আোি োয়াি ভাই অকল, আবে িুেিামি লেখিাে িাই। িুেিাউ 

আোি খুবশ, আোি জয়ি োলা। আেিাি োবলকি লমে িুেিা 

েজিুি অইয়া লাবেয়া িও।

হজিি পাউলুিি পিাবেশ

2 ও আোি িইন িাবলো আি িাইো, আবে বেনি কবি কইিাে, 

এক োবলকি লখজেমিা লাোইল আমিা কবি, িুেিা বেবল-বেবশ এক েমন 

িমলা। 3 ও আোি লেি আসল সংবে, আবে িুোমিও বেনি কিিাে, িুবে 
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অউ লিবটতিমি সাইয্য কবিও। আল-েসীি খুশ-খিবি িিবলে কামো এিা 

আোি লমে িউি কষ্ট কিিইন। বকবলোন আি অইন্যান্য ভাইয়াইতিি 

লমেও কষ্ট কিিইন। িািাি নাে লিা আল্াি বজমদিবে খািাি ললখা আমি।

4 োবলক ইিাি নামে িুেিা হামেশা খুবশ-িাবস কমিা। আবে বহিিাি 

কইিাে, খুবশ-িাবস কমিা। 5 িুেিাি নিে লিিহাি যানু হকল োনষি িখুি 

পমি। জামনা লিা, আেিাি োবলক খুি জলবেউ আইিা। 6 কুনু লিয়াপামিউ 

িুেিা লপমিশান অইও না, িিং েুনাজাি কমিা। িুেিাি যিিা িাইিাি 

আমি, আল্াি শুকবিয়া আোয় কবিয়া িান লেমি িাও। 7 লিউ আল্াি 

লেওয়া লয শাবতিি করা োনমষ বিতিাও কিমিা পামি না, ইিা আল-েসীি 

োজবে অউ শাবতি আইয়া িুেিাি বেল আি েনমি িইষো কিমিা।

8 ও ভাই অকল, আবে লহশ-লেশ কইিাে, লযিা হািা, লযিা উপযুতি, 

হক, খাবট, সুদিি, আি ইজ্জি পাওয়াি জুকা, োবন লযিা ভালা আি লযিায় 

িাবিফ অয়, অউ লাখান লিয়াপামি িুেিা বখয়াবল অও। 9 িুেিা আোি 

লেি রাবক লয িাবলে পাইমিা, লযিা হুনমিা, লযিা লেখমিা, আি লযিা 

কিুল কিমিা অিা অখন আেল কমিা। লিউ শাবতি লেওিা আল্াও িুেিাি 

লমে লমে িইিা।

োন-খয়িািি লাবে ধইন্যিাে

 01 োবলমক আোি খুবশ আমিা িািাই বেলা, িউি বেন িামে িুেিা 

আোমি েমনা কিিায়। আোি লাবে লিা হামেশাউ িুেিা বিতিা কিমিা, 

অইমল ইিা লেখাবনি সুমযাে পাইমিা না।  11 কুনু অভামিা পবিয়া আবে 

ইখান কইিাে না, লয কুনু হালমিউ সন্তুষ্ট িওয়া খান আবে জাবন।  21 অভাবি 

িা নিাবি হালমি, উপাবস লপমট িা ভিা লপমট, ধবন িা েবিবিি োমজ বকলা 

সন্তুষ্ট িওয়া যায়, ইিা িাবলে আবে পাইবি।  31 আসমল লযইন আোমি 

িল-শবতি যুোইয়া লেইন, িান িমলউ আবে হক্লিা কিিাে পাবি। 

 41 িা-ও িুেিা আোি কষ্টি লমে শবিক অইয়া, খুি ভালা কাে কিমিা।

 51 ও বফবলবপ জোিি েুবেন অকল, িুেিা লিা জামনা, িুেিা পয়লা 

খুশ-খিবি পাওয়াি িামে আবে লযিলা োবকেবনয়া লেশ রাবক লেিলােবে, 

অউ সেয় িুেিা িািা আি কুনু জোমিউ আোি লমে কুনুজাি ললন-লেন 

কিমি না।  61 আবে লযিলা বরষলবনবক টাউমনা আিলাে, অউ সেয় আোি 
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অভািি কামলা িুেিা কয়িাি সাইয্য পািাইমিা।  71 আবে িুেিাি লেি 

রাবক কুনু োন-েবষেনা িাইিাে না, অইমল িুেিাি লাবে অলা এক ফল 

আশা কিিাে, লযিা িুেিাি আেল-নোি জো িইমিা।

 81 আোি হকল পাওনাউ আবে পাইবলবি। আসমল আোি যিখান 

জরুি, এি িাইমিও লিবশ আমি। উিাইে ভাইি আি রাবক িুেিাি উপহাি 

পাইয়া অখন আোি িউি অইমি। অউ উপহাি লিা আল্াই খুশিয় আলা, 

আল্াি েিিামিা কিুল অওয়াি জুকা কুিিাবন। আল্া পাক ইিায় খুবশ 

অইন।  91 আোি আল্ায় িান বনজি লেৌিিি ধন বহসামি, হজিি ইিা 

আল-েসীি উবিলায় িুেিাি হকল অভাি দুি কিিা।  02 যুমে যুমে হি-

হামেশা আেিাি োইবি িাফ আল্া পাকি িাবিফ জাবি িউক। আবেন।

আমখবি েুনাজাি আি িালাে

 12 হজিি ইিা আল-েসীি িবিকাি আল্াি হকল িদিামি আোি 

িালাে বেও। আোি লেি হকল ভাইয়াইমতি িুেিামি িালাে জানাইিা। 

 22 আল্াি যমিা পাক িদিা ই জাোি আিইন, খাি কবি িােশা ককিিি 

িাবিি েুবেন অকমল িালাে জানাইিা।

 32 হজিি ইিা আল-েসীি িহেি িুেিাি বেমলা রাকউক। আবেন॥ 
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