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পবিত্র ইবজিল শবিফ ১৬ নম্বি বিপািা

দুিিা বিমবি

পবিবিবি

আল্া পাকি হুকুমম হজিি ইিা আল-মসীি সাহাবি হজিি পাউলুমি (িা:) 

মউিি িুড়া আমে িবিকাি সােবিদ হজিি বিমবিি (ি:) গেমি অউ িবহফা খান 

বিবিি আকামি গলখিইন। হজিি ইিায় গিমহম্া িশবিফ গনওয়াি অনুমান ৩১ িিি 

িামদ ইখান গলখা অইমি।

ইিা আল-মসীি খুশ-খিবি িিবলে কামমা িউি দুখ-কষ্ট পাইমি পাইমি মুিববি 

িয়মসা িান শবিল খুি দুি্বল অইমেবিল। বিধম্বী গিামান িাদশাি গজল খানাি িবদি 

হালমি িাইন গেিলা বনজি েদ্বান োওয়াি লাবে িাি িাইিা, অউ সময় িাইন ইখান 

গলখিইন। ই িবহফাি ৪ রুকু ৭-৮ আয়ামিা িাইন কইিলা, “আবম গিা আল-মসীি 

লাবে জামন-পিামন লাড়াই কিবি, আমামি িািাই গদওয়া পিি গহশ মািা পে্বন্ত 

গদৌড়াইবি, আমাি ইমান বিকাইয়া িাখবি। গি আমাি পমিজোবিি পুরুস্াি গিা 

জমা আমি, হউ হক-ইনিাফ কাবি মাবলমক গিাজ হাশিি বদন আমামি জয়ি মালা 

পুরুস্াি বদিা। ইিা খাবল আমামি নায়, েমিা মানুষ আবশক অইয়া িান লাবে িাি 

িাইিা, িািা হকলমিউ বদিা।”

এি কময়ক িিি আমে অউ হজিি বিমবিি গেমি িাইন ‘পয়লা বিমবি’ 

নামম আিক িবহফা গলখবিলা। আি অখন িাইন বিমবিমি বমনবি জানাইিা 

আেি িাবলম অকল মমনা িাখাি লাবে। অউ বিপািাি ২ রুকু ১৫ আয়ামিা 

আমি, “িুবম আল্াি খুবশ মাবফক বনজমি পমিজোি হালমি িান িামমন 

আবজি কমিা, অউ লাখান কামলা িমনা, গে কামলায় আল্াি দিিামিা শিম 

পাওয়াি কুনু কািন নাই। গে কামলায় সবিক ভামি হক কালাম িাবলম গদইন, 

অউ লাখান অও।”
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এিমামজ আমি,

(ক) রুহাবন আেুইন জালাও .............................................১.রুকু

(খ) খাবি উম্মিি বজহাদ .................................................২.রুকু

(ে) আমখবি জমানাি নাফিমাবন .............................. ৩:১-৯.আয়াত

(ঘ) িবদি পাউলুিি অবিয়ি ..................................... ৩:১০-৪:২২
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1 
 আবম পাউলুি গিা আল্া পাকি মবজ্বময় হজিি ইিা আল-মসীি 

সাহাবি। আল-মসীি উবিলায় আল্াি ওয়াদা কিা আমখবি বজমদিবেি 

কিা িিবলেি লাবে সাহাবি পদ পাইবি। 2 আবম আমাি মায়াি আওলাদ 

বিমবিি গেমি গলখিাম।

োইবি িাফ আল্ায় আি আমিাি মাবলক ইিা আল-মসীময় িুমামি 

িহমি, গমমহিিাবন আি শাবন্ত দান কিউক্া।

রুহাবন আেুইন জালাও

3 ও বিমবি, হুমনা, আমাি ময়-মুিববিময় গেলা এক আল্াি এিাদি 

কিিা, আবমও অউলা পবিস্াি বিমিমক আল্াি এিাদি কবি। আবম 

গদায়া কিাি িালা বদমন-িাইমি হামমশা িুমাি লাবে আল্াি শুকবিয়া 

আদায় কবি। 4 িুমাি হউ কাদিনি কিা মমনা কবিয়া িুমামি গদখাি 

লাবে মমন খুি িামনি, িুমামি গদখমল আমাি বভিি খুবশময় ভবিবেমিা। 

5 আমাি মমনা আমি, িুমাি বদলখান হক ইমামন ভিা, িুমাি নাবন 

গলাইি আি িুমাি আম্মা উবনবকি বভিমিও অলা হক ইমান আবিল। 

আবম বনবচিি জাবন, িুমাি বভিমিও অলা ইমান আমি। 6 এিলাবে অখন 

িুমামি মমনা কিাই বদিাম, আবম িুমাি শবিমলা আি িাবখয়া গখলাফবি 

গদওয়ায়, আল্ায় িুমামি গে খাি বনয়ামি দান কিিইন, ই আেুইন 

জালাইয়া িুমলা। 7 আল্ায় গিা আমিামি ভীিু-ডিামলাকি মমনাভাি 

বদিইন না। িিং িল-শবতি, মায়া-মহবিি আি বনজমি সামলাবনি 

গখমিা দান কিিইন।

8 এিলাবে আমিাি মাবলক ইিাি গিয়াপামি সাবষি বদমি শিমাইও 

না, আি িান নামি লাবে আবম গেন গজমলা িবদি আবি, আমামি লইয়াও 

শিমাইও না। িিং আল্াি গদওয়া িমল খুশ-খিবি িিবলেি কামমা আমাি 

লমে িইয়া দুখ-কষ্ট সইে্য কমিা। 9 আল্ায় আমিাি জান িািাইিইন, 

আি পাক-পবিত্র অইয়া বজমদিবে কািাবনি লাবে দাওি বদিইন। ইিা 

গিা আমিাি কুনু গনক কামি েুমন নায়, িিং িান মবজ্ব আি িহমিি 

েুমনউ কিিইন। আমিামি ই িহমি দান কিিইন গিা, দুবনয়া পয়দা 

কিাি আমে হজিি ইিা আল-মসীি উবিলায়।  01 আি আল্ায় অখন 

অউ িহমি জাইি কিিইন, আমিাি িিামনআলা ইিা আল-মসীময় 

	 ২-তিমতি	 1:1	-	10	
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দুবনয়াি িশবিফ আনাি মাজবদ। আল-মসীময় গিা মউিি গখমিামি 

িুিমাি কিিইন, িান খুশ-খিবিি মাজবদ বিিকাবলন নুিাবন বজমদিবেি 

পি খুলামমলা কিিইন।

 11 অউ খুশ-খিবি িিবলেি লাবেউ গিা আমামি িিবলেকাবি, সাহাবি 

আি উ্াদ বহসামি িওয়াল কিা অইমি।  21 এিলাবেউ আবম অলা দুখ-কষ্ট 

পাইয়াি, িা-ও আবম শিবমদিা নায়। কািন আবম জাবন, আবম কাি উপমি 

ভিসা কিবি। আমাি পুিাপুি এবকন আমি, আবম িান দিিামিা গেিা 

জমা কিবি, ইিামি গহফাজমি িাখাি গখমিা িান আমি, আল-মসীময় 

দুিিা িাি িশবিফ আনাি বদন পে্বন্ত ইিা িইমিা।  31 গি িুবম আমাি 

মুখ িাবক েমিা িাবলম হুনমিা, অউ হক িাবলমমি জানি কিজ মমনা 

কবিয়া, আল-মসীি উপিি ইমান আি মহবিমি ধবিয়া িামখা।  41 আল্ায় 

গে িামানা গহফাজমি িাখাি লাবে িুমাি বজম্মায় বদিইন, আমিাি বদলি 

মাজি আল্াই পাক রুহি িমল িুবম ইিাি গহফাজি কমিা।

 51 িুবম গিা জামনা, িুিস্ি আবিয়া এলাকাি হকল মানুষ আমাি গেি 

িাবক আলবে গেিইন, ফুবেলাি আি হামাবেনািও িািাি লমে গেিইনবে। 

 61 ভাই আবনিি পবিিািি উপমি মাবলক ইিায় িহম-িিকি গদউক্া। 

এইন িউি িাি আমাি জামনা আিাম বদিইন, আবম গজমলা হামাইমলও 

িাইন কুনু শিম মমনা কিিইন না।  71 িাইন অউ গিাম িাউমনা আইয়া 

িউি িালাশ কবি আমামি িাি কিিইন।  81 আবম ইবফি িাউমনা িাকমি 

িাইন বকলা আমাি গখজমি কিিলা, ইিা গিা িুবম ভালামমন্তউ জামনা। 

মাবলক ইিায় অলা কিউক্া, োমি িান িশবিফ আনাি বদন এইন 

গমমহিিাবন পাইন।

খাবি উম্মিি বজহাদ

2 
 ও আমাি আওলাদ বিমবি, ইিা আল-মসীি উবিলায় পাওয়া 

িহমমি িুবম িলিান অও। 2 আি িউি সাবষিি িামমন আমাি 

মুখি গেিা িাবলম হুনমিা, অউ িাবলমমি অলাখান হক-হালাল মানষি 

আমিা গদও, গেিা অইন্য মানষমিও িাবলম গদওয়াি উপেুতি। 3 িুবম 

ইিা আল-মসীি খাবি বসপাই অইয়া দুখ-কষ্টি শবিক অও। 4 কামান্ািমি 

খুবশ িাখাি লাবে েুদ্ধি কামলা কুনু বসপাই সংসািি মায়া-জামলা হামায় 

	 ২-তিমতি	 1:11	–	2:4	
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না। 5 অউ লাখান গখলাি লাবেয়া গকউ েুবদ বনয়ম মমিা না গখলায়, 

গি জয়ি মালা গহ পায় না। 6 আি গে বেিম্ গমনি কমি, ফসলি 

পয়লা িাি গিা গহ-উ পায়, ইিাউ বনয়ম। 7 গি আবম গেিা িুজাইিাম 

িাইিাম, ইিা বিন্তা কবি গদমখা, মাবলক ইিায় িুমামি ইিা হকলিা 

িুজাি আখল বদিা।

8 ইিা আল-মসীি গিয়াপামি িুবম অখান মমনা িাবখও, িানমি মুদ্বা 

িাবক বজদিা কিা অইবিল, িাইন অইলা িাদশা দাউদ নিীি িংশধি, 

আমাি কওয়া খুশ-খিবিি মামজও ইখান আমি। 9 আি অউ খুশ-খিবি 

িিবলে কিায়উ আবম দুখ-কষ্ট পাইয়াি। দাবে আসাবমি লাখান আমামি 

িবদি িাখা অইমি, অইমল আল্াি কালাম গিা িবদি অইমি না।  01 আল্ায় 

গেিামি পিদি কবিয়া আলে কিিইন, িািাি লাবে আবম হক্লিা সইে্য 

কবিয়াি, োমি আল-মসীি উবিলায় িািা নাজাি পাইন, লমে বিিকাবলন 

গেৌিি-মবহমাও পাইন।  11 অউ কিা গিা এবকন কিাি গোইে্য,

আল-মসীি লমে গেিলা আমিাি মিন অইমি,

গি আমিা বজদিাও অইমু িান লমে।

  21 আমিা িিি কবিয়া সইে্য কিমল,

িান লমে িাদশাই কিমু।

আি িানমি অস্ীকাি কিমল গিা,

িাইনও আমিামি অস্ীকাি কিিা।

  31 আমিা গিইমান অইমেমলও,

িাইন হামমশা হক-হালাবল িইন।

িাইন কুনুমমন্তউ বনজমি অস্ীকাি কিিা পািইন না।

আমজ-িামজ িক্ব িাবক হুবশয়াি

 41 ও বিমবি, িুবম মুবমন অকলমি আমাি অউ িাবলম খান মমনা 

কিাই গদও। আল্াি িামমন িািামি হুবশয়াি কমিা, োমি আমজ-িামজ 

মাি লইয়া িক্বা-িবক্ব না কিইন, ইিা মািি গিা কুনু দাম নাই, ইিা গেিা 

হুমন, িািাি সি্বনাশ অয়।  51 িুবম আল্াি খুবশ মাবফক বনজমি পমিজোি 

	 ২-তিমতি	 2:5	-	15	



A

576

হালমি িান িামমন আবজি কমিা, অউ লাখান কামলা িমনা, গে কামলায় 

আল্াি দিিামিা শিম পাওয়াি কুনু কািন নাই। গে কামলায় সবিক ভামি 

হক কালাম িাবলম গদইন, অউ লাখান অও।  61 আল্াি বিরুবধ আমজ-িামজ 

মাি িাবক দুিই িও। ইলা মামি আল্াি িায় মানষি ডি-খফ কমা ধিমিা। 

 71 ইলা আমজ-িামজ িাবলম গিা পিা-ঘাি লাখান িাইমিািায় বিিমি। 

ই দমলা আমি, হুবমনাি আি বফবলিাি।  81 ইেুইন গিা আল্াই হক িাবক 

কু-পমি গেিইনবে। ইিায় কইন, মুবমন অকল িুমল মুদ্বা িাবক বজদিা 

অইয়া হািিইন। অলা আমজ-িামজ মাবিয়া িািা কুনু কুনু জনি ইমান 

নষ্ট কবিবলমি।  91 গিিউ আল্াি িানাইল মজিুি ভীি উিা িইমি, এি 

উপমি সীল-িাপ্পড়ি লাখান অউ কিা গলখা আমি, “মাবলমক জানইন, 

গক গক িান,” আি “গে জমন আল-মসীমি মাবলক কইয়া স্ীকাি কমি, 

গহ হকল জািি েুনা িাবক হিাইল িউক।”

 02 ও বিমবি, জবমদাি িাবড়ি গিা খাবল গসানা-রুপাি বজবনস 

িামক না, লাখবড়ি বজবনস আি মাবিি িাল-িাসনও িামক। এিমামজ 

কুনুিা সম্মাবন কামমা আি কুনুিা নীিা কামমা গিিহাি অয়।  12 গি গেিা 

মানুষ অউ নীিা কামি আসিািি লাখান, ইিাি গেি িাবক হবিয়া 

আইয়া গকউ েুবদ বনজমি পাক-িাফ কবিলায়, গি গহ সম্মাবন বজবনস 

িবনোয়। িামি পবিত্র বহসামি আলাদা কবি িাখা অইমিা। গহ িাি 

মাবলকি কামমা লােমিা আি হকল নমুনাি গনক কামি লাবে জুইি 

অইমিা।  22 বিমবি হুবশয়াি অও, গেৌিনি িদ খাইশ িাবক িুমাি জান 

িািাও, আি গেিা খাি বদমল মাবলকি নাম লয়, িািাি লমে শবিক 

অইয়া পমিজোবি, ইমান, মহবিি আি শাবন্তি লাবে বখয়াবল অও। 

 32 আমজ-িামজ গিআখবল িক্বা-িবক্বি সাবমল অইও না, িুমাি জানা 

আমি, ইিায় খাবল কাইজ্া-ফসাদ িাড়ায়।  42 মাবলক ইিাি েুলামম 

কাইজ্া-ফসাদ কিা বিক নায়, এইন িিং হকলি িায় দয়াল অইমি 

অইমিা, এইন মানষমি িাবলম গদওয়াি গখমিা আি িিি-শবতি িাকমি 

অইমিা।  52 িাইন বনজি বিরুবধ মানষমিও নিম মমন িুজ বদিা। অউ 

আশায় িাবলম বদিা, হয়মিািা আল্ায় িািামি গিৌিা কিাি সুমোে 

বদিা, োমি িািা আল্াই হকমি ভালামমন্ত বিনইন।  62 গিউ িািা গিিন 

পাইয়া ইিবলিি ফামদিা িাবক জান িািাইিা, অউ ইিবলমি িাি েুলাম 

িানাবনি লাবে এিামি ধিবিল।
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আমখবি জমানাি নাফিমাবন

3 
 ও বিমবি, অউ হুবশয়াবি খানাইন মমনা িাবখও, আমখবি জমানাি খুি 

মবিিিি বদন আইমিা। 2 মানুষ স্াি্বপি অইবেমিা, গিকা-পয়সাি 

লালবি, িড়াই-গিিাবেবি গদখাবন, মানষমি এলাবম কিা, দুন্বাম োওয়া, 

মা-িাফি অিাইধ্য, বনমক-হািাবম কিমিা আি আল্াি নাফিমাবন কিমিা। 

3 মায়া-মমিা কবমবেমিা, কাইজ্া-ফসাদ কিমল আমপাস কিমিা নায়। 

পিি িদনাম োইমিা, বনজমি সামলাইমিা পািমিা নায়, মানুষ অমানুষ 

অইবেমিা আি হকল নমুনাি গনক কামি দুশমবন কিমিা। 4 মানমষ 

গিইমাবন, ফুিাবন আি গিপমিায়া ভাি গদখাইমিা, আল্াি আবশক না অইয়া 

দুবনয়াবি আিাম-আময়শি আবশক অইমিা। 5 িাইিি ভাি-িুিমি িুজা 

োইমিা খুি আল্াওয়ালা পাক-মুিবল্, অইমল মুলি গলিািধািী ভন্। গি 

িুবম ইিাি গেি িাবক হবিয়া িইও।

6 অিাি মাজি গকউ গকউ ধুকা বদয়া মানষি ঘমিা হামাইয়া কম 

ইমাবন গিবিন্তমি কু-পমি িামন। ইিা গিবিন্তি মেজ অইমলা েুনাি ভান্াি। 

িািা নানান নমুনাি ফুবি্ব-আমমাদি িমশ িমল। 7 িািা হামমশা আল্াই 

পিি িাবলম হুমন, অইমল কুনুবদনও আল্াই হবককি িািাি বভিমি 

হামায় না। 8 বমসিি গফিাউনি োদুবেি-েুবনন োবনি আি োম্ববিময় 

গেলা মুিা নিীি বিরুবধিা কিবিলা, বিক অউ লাখান অেুইমন্তও আল্াই 

হকি বিরুবধিা কমি। ইিাি বিমিক পবি গেমি, িািাি বভিমি ইমানি 

িালাই নাই। 9 অইমল িািা আি আেুয়াইমিা পািমিা নায়, হউ োদুবেি 

োবনি আি োম্ববিি গিআখবল গেলা হকলি গেমি ধিা পড়বিল, ইিাি 

গিআখবলও অলা ধিা পড়মিা।

আল্াি কালামউ মুবমনি খুিাক

 01 ও বিমবি, িুবম আমাি িাবলম, আমাি িাল-িলন, আমাি উমদেশ্য, 

ইমান, িিিোবি, মহবিি, আি আমাি ধধে্বি কিা পুিাপুি বখয়াল কিমিা। 

 11 আবন্তয়বখয়া, ইকবনয়া আি লুস্তা িাউমনা আবম কমিা জুলুম-মবিিি 

সইে্য কিবি, ইিা গিা িুবম জামনা। অইমল মাবলমক আমামি িষিা কিিইন। 
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 21 আসমল আল্াি ডি-খফ বভিমি িাবখয়া, ইিায়ী ইমানদাি িবনয়া গেিা 

বজমদিবে কািাইমিা িায়, িািা গিা জুলুম-মবিিমিা পড়মিাউ।  31 অইমল 

ভন্ আি খবিি অকল বদন বদন আমিা খািাপ অইমিা। িািা বনমজও 

গি-পমি িলমিা, আি আিক জনমিও গি-পবি িানাইমিা।  41 গি িুবম 

গেিা িাবলম পাইমিা, পাইয়া বদমল-জামন এবকন কিমিা, এি উপমি 

বিি িামকা, কািন িুবম বনমজ জামনা, ই িাবলম কাি গেি িাবক পাইমিা। 

 51 িুবম গিা হুরুমান িমনউ আল্াি কালামি িাবলম পাইমিা, আি অউ 

কালামমউ িুমামি ইিা আল-মসীি উপমি ইমান আনাি উবিলায়, নাজাি 

হাবিলি পি িািাই বদমিা।  61 হুমনা, আল্াি কালামি পিমিকিা হিফ 

আল্াি গেি িাবকউ আইমি। ইিা গিা িাবলম, হুবশয়াবি, গহদায়ি, আি 

হক বজমদিবে েবড়িাি খুিাক,  71 োমি আল্াি িদিা অকল উপেুতি িবনয়া 

হকল গনক কামি লাবে জুইি অইন।

িবদি পাউলুিি অবিয়ি

4 
 আবম আল্া পাকমি সাবষি িাবখয়া, আি গেইন িামাম বজদিা-মুদ্বাি 

বিিাি কিিা, হউ আল-মসীমি সাবষি িাবখয়া, দুবনয়াি িান 

দুিিা িািি িশবিফ আনা আি িান িাদশাইি গদায়াই বদয়া িুমামি অউ 

কড়া হুকুম বদয়াি। 2 িুবম আল্াি কালাম িিবলে কমিা, সময়-অসময় 

কুন্তা নাই, হামমশা িিবলে কমিা, খুি গিবশ ধধে্ব ধবিয়া িাবলম গদও 

আি মানষি অপিাধ গদখাই গদও, িািামি হুবশয়াি কমিা আি িুজাও। 

3 আমেবদ অলা সময় আইমিা, গেিলা হািা িাবলম মানষি সইে্য অইমিা 

নায়, িিং বনজি মনি খাইশ পুিাইিা কবি িািা অলাখান উ্াদ ধিিা, 

গেিায় িািাি মন েুোইয়া মনেড়া িাবলম বদিা। 4 িািা হক িাবলম 

িাবক মুখ বফিাইয়া, মনেড়া বকচ্া-কাবহবনি খমি গদৌড়াইিা। 5 অইমল 

িুবম হকল গিয়াপামি বনজমি সামলাইয়া িামখা, দুখ-কষ্ট সইে্য কমিা, 

আল-মসীি গিয়াপামি খুশ-খিবি িিবলে কিাি িও, আল্াি গদওয়া 

দাবয়ত্ব আদায় কমিা।

6 আমাি মউিি বদন আইয়া আবজ গেমি, আমাি বনজি লউ কুিিাবন 

বহসামি ঢাবল গদওয়া অি। 7 আবম গিা আল-মসীি লাবে জামন-পিামন 

লাড়াই কিবি, আমামি িািাই গদওয়া পিি গহশ মািা পে্বন্ত গদৌড়াইবি, 
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আমাি ইমান বিকাইয়া িাখবি। 8 গি আমাি পমিজোবিি পুরুস্াি গিা 

জমা আমি, হউ হক-ইনিাফ কাবি মাবলমক গিাজ হাশিি বদন আমামি 

জয়ি মালা পুরুস্াি বদিা। ইিা খাবল আমামি নায়, েমিা মানুষ আবশক 

অইয়া িান লাবে িাি িাইিা, িািা হকলমিউ বদিা।

আদালিি মামজ সাইে্য

9 ও বিমবি, িুবম গিষ্টা িালাইয়া েমিা জলবদ পামিা আমাি 

গেমি আও।  01 কািন বকবিিমকন ভাই োলাবিয়া গদমশা, িীিাি ভাই 

দালমাবিয়া গদমশা গেিইন। আি বদমাি ভাই দুবনয়াবি মায়াি ধাদিাি 

পবড়য়া, আমামি িাবড়য়া বিষলবনবক িাউমনা গেিইনবে।  11 খাবল লুক ভাই 

আমাি গেমি আিইন। এিলাবে মাকু্বি ভাইমি লইয়া িুবম জলবদ আও, 

আমাি কাম-কামজা িাইন িউি সাইে্য কিইন।  21 িুবখক ভাইমি আবম 

ইবফমিা পািাইবি।  31 আবম আইিাি সময় িমিায়াি িাউনি কািফুি ভাইি 

গেমি, আমাি এখান িাদেি িইয়া আইবি, িুবম আইিাি পমি অখানিা 

আবনও, আি আমাি বকিাি খানাইন, খাি কবি িামড়াি উপমি গলখা 

বকিাি খানাইনও আবনও।

 41 হুমনা, িামা-বপিলি কাম কমি গে বিকদিি, অবেময় আমাি িউি 

গখবি কিমি, অইমল মাবলক ইিায় িামি উপেুতি িদলা বদিা।  51 গি িাি 

গিয়াপামি িুবম হুবশয়াি িইও, গহ কমি িাবদিয়া আমিাি িিবলে কামি 

বিরুবধিা কিবিল।

 61 জামনা বন, আমামি পয়লা িাি গেিলা আদালমিা গনওয়া অইমলা, 

অউ সময় গকউ আমামি সাইে্য কিমি না, হকমলউ আমামি িাবড়য়া 

িাবেমি। িা-ও আল্ায় োনু িািাি ই বিষয় খান বহসামিা না ধিইন। 

 71 খাবল মাবলক ইিা আমাি পমষি উিাইলা, িাইন আমামি িল েুোইলা। 

এিলাবে আবম বভন জাবিি িামমন গষালআনা খুশ-খিবি িিবলে কিাি 

সুমোে পাইবি, িািা হকমল ইিা হুনমি। অউ বিিামিা িািাি বসংহি 

মুখি খুিাক অওয়া িাবক আল্ায় আমামি িািাইিইন।  81 অউ মাবলক 

ইিায় হকল নমুনাি িদ কাম িাবকও আমামি গহফাজমি িাখিা আি 

িবহ-িালামমি গিমহব্ িাদশাইি পাি কিিা। েুমে েুমে বিিকাল িান 

িাবিফ অউক। আবমন।
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 91 আমিাি মুবমন ভাই আবকলমি, িান বিবি বফিবকলা আি আবনি 

ভাইি পবিিািমি আমাি িালাম জানাইও।  02 ইিা্াি ভাই কবিন্থ িাউমনা 

িইিইন, আি িবফমমি গিমাি হালমি আবম বমলীিা িদিমিা িইয়া 

আইবি।  12 গি িুবম খুি গিষ্টা িালাও, শীিি আমে আইিাি লাবে। ভাই 

আিুল, িবদি, অলীবনি, িইন কুলুবদয়া সহ আমিা হকল ভাই-িইমন 

িুমামি িালাম বদিইন।

 22 মাবলক ইিা িুমাি লমে লমে িউক্া। আল্াি িহমি িুমিাি লমে 

িাকউক। আবমন॥ 
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