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পবিত্র ইবজিল শবিফ ১২ নম্বি বিপািা

আল-কললাবিয়া

পবিবিবি

পবিত্র আিমাবন বকিািি অউ আল-কললাবিয়া বিপািা, আল্া পাকি হুকুলম 

হজিি ইিা আল-মসীি সাহাবি হজিি পাউলুলি (িা:) ললখিইন। হজিি ইিায় 

লিলহল্া িশবিফ লনওয়াি অনুমান ২৭ িিি িালে ইখান ললখা অইলি।

হজিি পাউলুি বনলজ কুনু সময় অউ কললাবি টাউলনা লেিইন না, অইলল আল্াি 

কালাম হুবনয়া অউ টাউনি িউি মানলে হজিি ইিাি িবিকা কিুল কিিইন। অউ 

খিি হুবনয়া িান মলনা খুি খুবশ আবিল। এিমালজ িাইন খিি পাইলা, কললাবি 

টাউনি কুনু কুনু উ্ালে হজিি ইিাি নালম ভুল িাবলম িিবলে কিলা, িািা আসল 

িাবলমি ললে িািাি মনেড়া বকিু মিিাে, িীবি-লিওয়াজও বহকাইিা, এিলাবে 

হজিি পাউলুলি মলনা খুি কষ্ট পাইয়া বিবিি নমুনায় অউ িবহফা ললখলা।

িাইন জানাইলা, েুনা থাবক নাজাি পাওয়াি লাবে হউ উ্াে অকলি বহকাইল 

িাবলমি কুনু জরুি নায়। িািা বহকাইিা, বফবি্া অকলি নালম এিােি কিা, 

মসলমাবন কাম কিাবন, নানান নমুনাি হািাম-হালাল খাবনি কথা। এিোয় ললখলক 

জানাইলা, েুনা থাবক নাজাি পাওয়াি লাবে ইিা উ্ােি িাবলমি কুনু জরুি নায়। 

িাইন কললাবিয়াি মুবমন অকললি িউি উত্সাহ যুোইিইন, হজিি ইিাি উপলি 

ইমালন মজিুি অওয়াি লাবে।

এিমালজ আলি:
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হজিি পাউলুিি িালাম, শুকবিয়া আি মুনাজাি

1 
 1- 2 আবম পাউলুি, আল্া পাকি মবজজিলয় হজিি ইিা আল-মসীি 

একজন সাহাবি। কললাবি টাউনি মালজ আল-মসীি িবিকাি পাক 

িদো আি মুবমন অকলি লেলি আবম আি ভাই বিমবথলয় অউ িবহফা খান 

ললখিাম। আমিাি োইবি িাফ আল্া পালক িুমিাি উপলি িহমি আি 

শাবতি নাবজল কিউক্া।

3- 4 হজিি ইিা আল-মসীি উপলি িুমিাি ইমান আি আল্াি পাক 

িদো অকললি মায়া কিাি কথা আমিা হুনবি। এিলাবে লযিলাউ িুমিাি 

লাবে লোয়া কবি, অউ সময় আমিাি মাবলক ইিা আল-মসীি োইবি িাফ 

আল্া পাকি শুকবিয়া আোয় কবি। 5 িুমিা আলে লয খুশ-খিবি মাবন 

আল্াি হক কালাম পাইলিা, অউ কালাম হুবনয়াউ িুমিাি মলনা এক আশা 

জবমিলি। অউ আশা থাবকউ িুমিাি ইমান আি মায়া পয়ো অইলি। আি 

িুমিা আশা কিিায় লয িামান পাইিায়, ইিা লিা লিলহল্া িাখা আলি। 

6 ই খুশ-খিবি দুবনয়াি হকল িায় বিিবিয়া ভালা ফলআলা অইয়া বেন 

বেন িালড়ি। লয বেন থলন িুমিা অউ খুশ-খিবি আি আল্াি িহমিি 

লিয়াপালি পুিাপুি হুনলিা, অউ বেন থলনউ ইিায় িুমিাি বভিলিও 

পুিাপুি কাম কলিি। 7 অউ খুশ-খিবিি কথা িুমিা আমাি লেি মায়াি 

ভাই আিু-ফািািি লেলি হুনলিা। িাইন িুমিাি িিফ থাবক আল-মসীি 

একজন হক লখজমিকাবি। 8 পাক রুহি িলল িুমিাি বেলি মালজ লয 

মায়া পয়ো অইলি, অউ লিয়াপালি আিু-ফািালি আমিালি জানাইিইন।

9 এিলাবে িুমিাি লিয়াপালি হুনাি িাে থাবকউ আমিা হালমশা 

িুমিাি লাবে লোয়া কবি। রুহাবন ইবলম আি িুবধি বেয়া িুমিা যানু আল্াি 

মুনশা পুিাপুি িুজিায় পালিা।  01 আমিা আল্াি েিিালিা অউ লোয়াউ 

কিিাম, িুমিা যালি হকল লিয়াপালি আল-মসীি মবজজি যুোইয়া িললা 

আি িান উপযুক্ত উম্মিি লাখান বজলদেবে কাটাও। হক কাম কবি কবি 

ফলিান অও, আি আল্া পাকলি আলিা ভালা কবি বিলনা।  11 আল্ায় িান 

মহা কুেিবি িলল হকল নমুনাি িল বেয়া িুমিালি িলিান কিউক্া। 

িালা-মবিিলিা পড়ললও খুবশ-িাবস িইয়া িিি কিাি লিৌবফক লেউক্া। 
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 21 আি হকল সময় লিলহব্ িাফ আল্া পাকি শুকবিয়া জানাও। আল্াি 

পাক িদো অকলল নুিি িােশাইি লয অবিকাি পাইিা, ইিাি ভাবে অওয়াি 

লাবে লিা িাইনউ িুমিালি উপযুক্ত িানাইিইন।  31 িাইনউ আমিালি 

আদোইিি িােশাই থাবক উধিাি কবিয়া, িান খাি মায়াি জনি িােশাইি 

আনিইন।  41 অউ মায়াি জনি উপলি ইমান আনায় আমিা লিহাই পাইবি, 

মাবন েুনা থাবক মাবফ পাইবি।

আল-মসীউ হক্লিাি পিিান

 51 অউ মায়াি জনউ অইলা, িািুবন আল্াি জাবহবি িুিি; হক্লিা 

পয়ো কিাি আলে িাইন আিলা, আি পয়ো অওয়া হক্লিাি মালজ 

িাইনউ পিিান।  61 আিমান-জবমনি মালজ লেখা আি আ-লেখা যিিা 

আলি, ইিা িােশাই অউক িা িাহাদুবি, শাসন বকিা লখমিা অউক, 

হক্লিাউ িান আিি পয়ো। ইিা লিা খাবল িান লাবেউ পয়ো কিা 

অইলি।  71 হক্লিাি পয়লা িাইন আিলা আি িান মাজবেয়াউ হকলিা 

বটবকয়া আলি।  81 িাইনউ িান শবিলি মাথা, মাবন জমািি মাথা। িাইনউ 

হক্লিাি পয়লা, আি িাইনউ পয়লা মুেজিা থাবক বজদো অইিইন, যালি 

হকল লিয়াপালি িাইনউ পিিান অইিা পািইন।  91 আল্ায় িাইলা, িান 

আল্াই েুনি হক্লিা যানু আল-মসীি মালজ থালক।  02 আি দুবনয়াি িা 

লিলহল্া লযলনাউ অয় না লকলন, অউ আল-মসীি মাজবেয়া যানু হক্লিাি 

ললে িান বমলন অয়। িাইন িাইলা, সবলিি উপলি আল-মসীি কুিিাবনি 

লউি িেলা শাবতি কাইমি মাজবে অউ বমলন অউক।

 12 িুমিা লিা এক সময় আল্াি লেি থাবক দুিই আিলায়, আি িান 

লিয়াপালি িুমিাি বেললা দুশমবন ভাি আবিল। ইিা িুমিাি িে কামি 

মাজবে জাইি অইলি।  22 অইলল আল-মসীি জান কুিিাবনি মাজবে আল্ায় 

িুমিালিও িান ললে বমলন ঘটাইিইন, যালি িুমিালি পাক-পবিত্র, বনখুি 

আি বন-অপিাবি হাললি িান িামলন আবজি কিিা পািইন।  32 লি আল-

মসীি লিয়াপালি খুশ-খিবি থাবক লয বনবচিি আশা িুমিা পাইলিা, খাবল 

অউ আশাি উপলি ইমালন বথি িইও, ইন থাবক লবড়ও না। িুমিা লিা 

জালনা, ই খুশ-খিবি হািা দুবনয়াি িিবলে কিা অইলি, আবম পাউলুিও 

অউ খুশ-খিবি িিবলেি খাবেম অইবি।
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জমািি লাবে হজিি পাউলুিি কাম

 42 িুমিাি লাবে আবম দুখ-মবিিি সইয্য কিায় খুি আনদে 

পাইিাম। জালনা লিা, আল-মসীি শবিল মাবন জমািি লাবে িান লয 

দুখ-মবিিি অখনও িাবক আলি, ইিা অখন আমাি শবিল বেয়া পুিা 

কবিয়াি।  52 আল্া পালক িান পবিত্র কালাম িুমিাি লেলি পুিাপুি 

িিবলে কিাি ভাি আমালি বেিইন, েবিলকউ আবম জমািি একজন 

লখজমিকাবি অইবি।  62 আল্াি কালামি লয িািুবন লিয়াপাি আেি 

জমানাি মানেি লেলি যুে যুে িবি লুকাইল আবিল, ইিা অখন িান 

পাক িদো অকলি লেলি জাইি কিা অইলি।  72 আল্ায় িাইিইন, বভন 

জাবি অকলি লেলিও িান িািুবন মুনশাি লেৌিি লয বকিা, ইিা লযনু 

িান হকল িদো অকলল জানিা পািইন। আসলল আল-মসী িুমিাি 

বেললা আিইন, েবিলক িুমিা লেৌিি পাওয়াি আশা পাইলিা।  82 আি 

অউ আল-মসীি লিয়াপালি আমিা িিবলে কবিয়াি, আল্াি লেওয়া 

আখল-লহকমি বেয়া মানেলি হুবশয়াি কবিয়াি আি িাবলম বেয়াি 

যালি আল-মসীি িবিকাি পুিাপুি কাবমল হাললি িািালি আল্াি 

েিিালিা আবজি কিিাম পাবি।  92 অউ বনয়লি আল্াি লয কুেিবি 

িল আমাি মালজ কাম কলিি, অউ কুেিবি িললউ আবম বেলল-জালন 

লমনি কবিয়াি।

2 
 আবম িুমিালি জানাইিাম িাইিাম, আবম লিা িুমিাি লাবে, 

লাওবেলকয়া টাউনি জমািি লাবে, আি লযিা আমালি লেখলি 

না িািাি লাবেও কলিা লমনি কিিাম। 2 আবম িাইিাম, িািাি বেললা 

ভিসা পাইয়া মহব্বলি এক অউক। আি পুিাপুি আখলল আখলোি 

িবনয়া বনবচিি অউক। লিউ আল্াি লুকাইল িািুবন লভে িুজলিা, মাবন 

আল-মসীলি িািা বিনলিা। 3 আল-মসীি মালজউ হকল আখল-লহকমি 

লুকাইল আলি। 4 আবম ইিা কইলাম, যালি লকউ িালনায়াট মাি-কথা 

মাবিয়া িুমিালি লি-পলথ বনলিা না পালি। 5 আবম স-শবিলল িুমিাি 

মালজ না থাকললও রুহি িলল বিকউ িুমিাি মালজ আবজি আবি। িুমিাি 

ভালা িাল-িলন আি আল-মসীি উপলি মজিুি ইমান লেবখয়া আমাি 

খুি ভালা লালেি।
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আল-মসীি মালজউ আসল বজলদেবে

6 ইিা আল-মসীলি িুমিা মাবলক বহসালি লযলা কিুল কিলিা, 

অউ লাখান িান ললে িইয়া বজলদেবেও কাটাও। 7 আল-মসীি মালজ 

লোলআনা ডুি বেয়া িুমিাি বজলদেবেলি েবড়য়া িুললা। িুমিা িাবলম 

পাইয়া লয ইমান আনলিা, অউ ইমালন মজিুি িও আি হালমশা আল্া 

পাকি শুকবিয়া আোয় কলিা।

8 িুমিা হুবশয়াি িইও, লকউ যানু িুমিালি মানেি িানাইল মনেড়া 

িাবলমবে িাবদেয়া লি-পলথ টাবনয়া বনলিা না পালি। আল-মসীি ললে ই 

িাবলমি কুনু বমল নাই, ইিা লিা মানেি মনেড়া িিুমি আি দুবনয়াবি 

নানান আিাি-লিিহািি উপলি ভিসা কলি। 9 আল্াি হক্ল লাখান 

েুনােুন আল-মসীি কায়াি বভিলি আলি।  01 এিলাবে আল-মসীি ললে 

শবিক অইয়া িুমিাও হকল েুলন কাবমল অইলিা, িান আসন লিা হকল 

নমুনাি শাসনকাবি আি লখমিা আলা হক্লিাি উপলি।

 11 আল-মসীি উপলি ইমান আনায় লিা িুমিালি মিলমাবন কাম 

কিাইল অইলি। অউ মিলমাবন কুনু মানেি আলি কিাইল অইলি না, 

আল-মসীলয় বনলজউ ইিা কিিইন, মাবন বেলি মালজ লয িে খাইশ 

আবিল, অউ িে খাইশলি বেল থাবক কাবটয়া ফালাইিইন।  21 লিৌিাি 

লোিলি মাজবে আল-মসীি ললে িুমিালিও মাবট লেওয়া অইবিল, আি 

লযইন আল-মসীলি মুেজিা থাবক বজদো কিিইন, হউ আল্াি কুেিবি িলল 

ইমানি মাজবে িুমিালিও আল-মসীি ললে বজদো কিা অইলি।  31 িুমিাি 

েুনা আি বেলি িে খাইশ না হিাবনলয় মুেজিা আিলায়, অইলল আল্ায় 

িুমিালি আল-মসীি ললে বজদো কিিইন। িাইন আমিাি হকল েুনাি 

মাবফ বেিইন।  41 আি আমিাি িে আমল-নমাি লয েবলল আবিল, অউ 

েবলললি হকল জািি োবি-োওয়া সুদ্া ফুবিয়া ফালাইিইন। লাখবড়বে 

িানাইল লয সবললিা ইিালি কািল কিা অইলি, অউ সবললিা ই েবলললি 

লপলিে মাবিয়া িাবিল কিিইন।  51 আল-মসীলয় িে শাসনকাবি আি 

লখমিাআলা হক্লি লখমিালি বিনাশ কিিইন। সবললিা িান বনজি জান 

কুিিাবনি মাজবে িািাি উপলি জয়ী অইিইন আি হকলি িামলন িািাি 

মুখ বনিা কিিইন।
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নকল িাবলমি লিয়াপালি হুবশয়াবি

 61 এিলাবেউ বশবনি-সখাি, পুজা-ফসাে অমািইস্যা-পুবনিমা, ইে 

িা জুম্মািািি বনয়ম-কানুন লইয়া িুমিালি দুবে কিাি এখবিয়াি 

লকউিি নাই।  71 ইিা লিা আবিল, ভবিে্যলি লযিা আইলিা অিাি 

একটা নমুনা মাত্র, অইলল আসলিা লিা আল-মসীি মালজউ আলি। 

 81 লযিা বনজি শবিললি কষ্ট লেওয়া আি বফবি্া অকলি এিােি 

কিালি জরুবি মলনা কলি, এিা যানু িুমিালি পুরুস্ািি পথ থাবক 

হিাইলিা না পালি। অউ নমুনাি মানলে লযিা লেখলি কইয়া খালমাখা 

িড়াই-লিটাবেবি কলি, আি অিা লইয়া িড় িড় েফ মালি, আসলল 

এিাি অতিি লিা খাবল দুবনয়াবি বিতিায় ভিা।  91 িািা লিা মাথালি, 

মাবন ইিা আল-মসীলি মজিুি কবি িবিয়া িালখ না, অউ মাথাি 

লখমিায় আ্া শবিলি আবডি-মাংস িল-শবক্ত পাইয়া এখালনা িয়, 

আি আল্াই িলল িালড়।

 02 আল-মসীি ললে মািা বেয়া িুমিা লযিলা দুবনয়াবি হকল িাল-

িলন থাবক হবিয়া আইলিা, লি বহিিাি লকলন দুবনয়াবি মানেি লাখান 

দুবনয়াবি বনয়ম-নীবিি েুলাম অইিায়?  12- 22 হুলনা, লয বজবনস লিিহাি 

কিলি কিলি িিিাে অইযায়, অউ বজবনসি লিয়াপালি অলা বনয়ম আলি, 

ইিা িবিও না, িইও না, খাইও না। ইিা লিা খাবল মানেি মনেড়া হুকুম 

আি িাবলম।  32 লকমলন এিােি কিা, বনজলি বনিা কিা, লকমলন বনজি 

শবিললি কষ্ট লেওয়া, অউ বনয়ম-নীবিলয় অিা বহকায়। ই বনয়ম-নীবি 

লেখলল মলনা অয়, ইিা খুি আখলি কাম, অইলল বেলি িে খাইশলি 

েমন কিাি লাবে ইিাি কুনু োমউ নাই।

আল-মসীি উম্মিি নয়া বজলদেবে

3 
 হুলনা, িুমিা লিা আল-মসীি ললে মিা থাবক বজদো অইলিা, আি 

আল-মসী লিা লিলহল্া আল্াি ডাইনি িখলিা িওয়াি আিইন, 

এিলাবে িুমিাও অউলা লিলহব্ লিয়াপাি লইয়া আবশক অও। 2 দুবনয়াবি 

লিয়াপালি আবশক না িবনয়া, লিলহব্ লিয়াপালি আবশক অও। 3 িুমিা লিা 
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মািা লেলিা, িুমিাি বজলদেবে আল-মসীি ললে আল্াি েিিালিা লুকাইল 

আলি। 4 লযইন িুমিাি বজলদেবে, হউ আল-মসী লযিলা হকলি িামলন 

জাইি অইিা, অউ সময় িুমিাও িান মবহমাি ভাবে অইয়া িান ললে 

জাইি অইিায়।

5 এিলাবে েুনাি লযিা বিপু অকল িুমিাি বজলদেবেি আলি, 

ইিালি একেম বিনাশ কবিলাও। ইিা অইললা হক্ল নমুনাি বজনা, 

নাপাবক, িে খাইশ, কু-বিতিা, আি ললাভ-লালি, ই ললাভ-লালি 

অইললা এক লাখান মুবিজিপুজা। 6 যািা আল্াি নাফিমাবন কলি, অিাি 

কািলনউ িািাি উপলি আল্াি েজি লাবময়া আয়। 7 িুমিাও আলে 

অউ লাখান নাফিমাবনি মালজ বজলদেবে কাটাইিায়। 8 অইলল অখন 

িাে-েুিা, বভিবি দুশমবন, ইংসা-বনদো, োলা-োবল আি খবিবি মাি-

কথা িুমিাি লেি থাবক হিাইলাও। 9 এলক-অইলন্য বমিা মাবিও না, 

কািন িুমিাি বজলদেবেি পুিান “আবম”লি িাি হকল আমল সুদ্া পুিান 

কাপড়ি লাখান ফালাই বেলিা,  01 আি আল্াি লেওয়া নয়া “আবম”লি 

নয়া কাপড়ি লাখান বফবদেলিা। অউ নয়া “আবম” আলিা নয়া অইয়া িাি 

পয়ো কিিা মাবলকি লাখান িলনি, যালি অউ পয়ো কিিালি িুমিা 

পুিাপুি বিলনা।  11 অউ হাললি ইহুবে বকিা বভন জাবি, মিলমাবন কাম 

কিাইল িা না কিাইল, অবশবষিি িিজিি, বনিা জাবি, েুলাম িা আজাে 

মানেি মালজ কুনু িফাি নাই। ইিা হকলিাি মালজ আল-মসীউ পিিান, 

হকলি মালজউ িাইন আিইন।

 21 লি আল্ায় যািালি পিদে কবিয়া িান বনজি লাবে আলে 

কিিইন, িান হউ মায়াি িদো বহসালি িুমিাি বেলি মায়া-মমিা, 

েয়া, নিম লিিহাি, নিম স্বভাি আি িিি বেয়া বনজলি হাজাও। 

 31 এলক-অইন্যলি সইয্য কলিা, লকউিি বিরুলধি িুমিাি কুনু নাবলশ 

থাকলল িালি মাফ কবি লেও। মাবললক লযলা িুমিালি মাফ কিিইন, 

িুমিাও অউলা এলক-অইলন্য মাফ কিা জরুি।  41 আি ইিা হক্লিাি 

ললে মায়া-মহব্বিবে বনজলি হাজাও। মহব্বলি লিা হকললি পুিাপুি 

একললে িাবদেয়া িালখ।  51 আল-মসীলয় লয শাবতি োন কিইন, অউ 

শাবতি িুমিাি বেললা িইয়া িুমিালি িালাউক। এক শবিল অইয়া 

শাবতিি মালজ িইিায় কবিউ লিা িুমিালি োওি লেওয়া অইলি। 

িুমিা শুকুি-েুজাি কিাি িও।  61 আল-মসীি কালামলি িুমিাি 
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বেলি মালজ পুিাপুি িসি কিলি লেও। আল্াি লেওয়া আখল খাটাইয়া 

এলক-অইন্যলি িাবলম আি পিাবমশ লেও। আল্াি শুকবিয়া আোয় 

কিাি মাজবে িান নালম হামে, কাওয়াবল আি জিুি শবিফি েজল 

োও।  71 িুমিা মুখবে লযিা মালিা আি শবিল বেয়া যিিা কলিা, 

ইিা হজিি ইিাি নালম কলিা, িান উবিলা লইয়া োইবি িাফ আল্া 

পাকি শুকবিয়া জানাও।

পবিিািি লাবে পিাবমশ

 81 িুমিা লযিা িউ অইলিা, িুমিা পিলিলক যািবযি জামাইি হুকুম 

মাবনয়া িললা, মাবলকি িদো বহসালি লিা অলা িলা জরুি।  91 িুমিা 

লযিা জামাই অইলিা, িুমিাও যািবযি িউলি মহব্বি কবিও, িউি ললে 

কটু লিিহাি কবিও না।

 02 িুমিা লযিা পুয়া-পুবড়, িুমিা হকল লিয়াপালি মা-িাফি িাইি্য 

িইও, ইলা িললল মাবলক খুবশ অইন।  12 আি িুমিা লযিা িাফ অইলিা, 

িুমিা বনজি পুয়া-পুবড়তিি মনলি বিত্া কবিও না, যালি িািাি মন না 

ভাংলে।

 22 িুমিা লযিা েুলাম, িুমিা হকল লিয়াপালি িুমিাি জেিি 

মুবনি অকলি িাইি্য িইও। িািা িামলন িইয়া লযিলা িুমিাি কাম-

কাজ লেখইন, খাবল অউ সময় িািালি খুবশ িাখাি লিষ্টা না কবিয়া, 

িিং মাবলকি ডি-খফ বভিলি িাবখয়া খাবট বেলল িািাি িাইি্য 

িইও।  32 িুমিা লযিাউ কলিা না লকলন, ইিা মানেি লাবে নায়, িিং 

মাবলকলি খুবশ কিাি বনয়লি বেলল-জালন কবিও।  42 মলনা িাবখও, 

মাবললক িান িদো অকলি লাবে লযিা িাখিইন, ইিা লিা পুরুস্াি 

বহসালি িান লেি থাবকউ িুমিা পাইিায়। িুমিা লিা খাবল হজিি 

ইিা আল-মসীি লখজমি কিিায়।  52 আি লয জলন নাফিমাবন কলি, 

লহ লিা িাি কামি ফল পাইলিা। মলনা িাবখও, মাবললক লকউিি মুখ 

িাইয়া বিিাি কিইন না।

4 
 িুমিা লযিা মুবনি, িুমিাি েুলাম অকলি ললে ন্যায় আি হক 

ইনিাফ কবিও। মলনা িাবখও, লিলহ্ি মালজ িুমিািও একজন 

মুবনি আিইন।
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আলখবি পিাবমশ

2 িুমিা মন বেয়া শুকবিয়া আোয় কবিয়া লোয়া কিাি িইও। 

3 আমিাি লাবেও লোয়া কবিও, যালি আল্ায় আমিালি আল-মসীি 

লিয়াপালি িািুবন হক কালাম িিবলে কিাি লিৌবফক লেইন। অউ িািুবন 

হক কালামি লাবেউ লিা আমালি িবদে কিা অইলি। 4 লোয়া কবিও, 

মানেলি লযলা পবিস্াি কবি িুজাবন জরুি, আবম যানু বিক অউলা িুজাইিাম 

পাবি। 5 আল-মসীি িবিকাি িাইিি মানেি ললে আখল খাটাইয়া িবলও, 

আি িিবলে কিাি হক্ল সুলযাে কালমা লাোইও। 6 িুমিাি মুখি জিান 

হালমশা বমিা আি িসাইল অউক, যালি কালি বকলা জুয়াপ বেিায়, ইিা 

িুমিা িুলজা।

আলখবি মুনাজাি আি িালাম

7 আমিাি মায়াি ভাই, বিশ্াবস খাবেম আি মাবলকি লখজমলিা 

আমিাি লেি িিবলেকাবি িুবখক ভাইলয়, আমাি বি্াবিি খিিা-খিি 

িুমিালি জানাইিা। 8 িান মািফলি আমিাি হাল-হবককি জানিায়, িাইন 

িুমিালি সাওস বেিা। এিলাবে আবম িানলি িুমিাি লেলি পািাইলাম। 

9 িুবখকি ললে আমিাি মায়াি ইমানোি ভাই অবনবিমলিও পািাইলাম। 

এইন লিা িুমিািউ একজন। িািা ইনি হকল খিি-আতিি িুমিালি 

জানাইিা।

 01 আমাি লেি িবদে ভাই আবি্াকুি আি িানজিািািি কুটুম মাকুজিলিও 

িুমিালি িালাম বেিইন। অউ মাকুজিিি লিয়াপালি িুমিা লিা আে থাবকউ 

খিি পাইলিা, িাইন যুবে িুমিাি লেলি যাইন, লি খুবশ মলন িানলি 

কিুল কবিও।  11 আি ইিা উিলফ ইউিিুলিও িুমিালি িালাম বেিইন। 

আল্াি িােশাইি লাবে ইহুবে অকলি মালজ খাবল অউ বিন জলনউ আমাি 

ললে কাম কিইন, িািা আমালি িউি সাওস বেিইন।  21 আিু-ফািালিও 

িুমিালি িালাম বেিইন, িাইন লিা িুমিাি আপন মানুে আি ইিা আল-

মসীি েুলাম। এইন হালমশা িুমিাি লাবে বেলল-জালন মুনাজাি কিিা, 

িুমিা যালি কাবমল অও, আি আল্াি মবজজি-মুনশা িুবজয়া মজিুি অইয়া 
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উিাও।  31 িান লিয়াপালি আবম অউ সাবষি বেিাম পাবি, িুমিাি লাবে 

আি লাওবেলকয়া, বহয়িাপবল টাউনি মানেি লাবেও আিু-ফািালি খুি 

লমনি কিইন।  41 আমিাি মায়াি কবিিাজ লুক আি ভাই বেমালিও 

িুমিালি িালাম বেিইন।

 51 লাওবেলকয়াি ইমানোি ভাই অকললি, আি বনমুফা আি 

িান িাবড়ি জমািি হকলি লেলিও িালাম জানাইও।  61 িুমিা অউ 

বিবিখান পবড়য়া হািলল লাওবেলকয়াি জমািি মানেলি পড়াি লাবে 

বেও আি লাওবেলকয়া জমািলি দুিিা লয বিবি লেওয়া অইলি, অউ 

বিবিও িুমিা পবড়ও।  71 আবখজিপািলি অখান কইও, “মাবলকি লখজমলিা 

িুমালি লয কাম লেওয়া অইলি, অউ কাম লশে কিাি বনয়লি মন 

বেয়া কাম কলিা।”

 81 আবম পাউলুলি বনজি আলি অউ িালামি কথা ললখলাম। মলনা 

িাবখও, আবম লজললা িবদে আবি। আল্ায় িুমিা হকলি উপলি িহমি 

নাবজল কিউক্া। আবমন॥ 
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