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পবিত্র ইবজিল শবিফ ২০ নম্বি বিপািা

আল-ইয়াকুি

পবিবিবি

আল্া পাকি হুকুমে অউ বিপািা ললখিইন হজিি ইিা আল-েসীি হািন ভাই 

হজিি ইয়াকুি (িা:)। হজিি ইিা লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি অনুোন ১৩-১৮ 

িিি িামে ইখান ললখা অইমি। অউ ললখক লিা িবন ইসিাইল খান্ানি েুল িাফ 

হউ হজিি ইয়াকুি (আ:) নিী নায়। আি হজিি ইিাি িামিাজন সাহাবিি োজি 

একজনি নাে আবিল বজিুবেয়াি পুয়া ইয়াকুি, এইনও অউ বিপািাি ললখক নায়। 

অইমল অউ ললখক লিা লজরুজামলে জোিি িড় েুিববি লনিা (সাহাবি নাো ১৫ 

রুকু)। িাইন আল-েসীি লিয়াপামি িিবলগ কিাি সেয় নাফিোন ইহুবে অকলি 

আমিা পবিত্র িায়িুল-েুকাদ্দমিা শহীে অইিলা।

অউ বিপািা বিলাওি কিমল, হজিি ইিা আল-েসীি উম্মি অকমল দুবনয়াবি 

বজমন্বগ কাটাবনি লাবগ কুন লাখান ইোন-আবকো, আেল-খািলি কিা জরুবি, অউ 

লিয়াপামি জানা যাইমিা। এি িাবলেি লমগ হজিি ইিাি “পাড়ি উপিি িাবলে” অি 

লমগ পবিত্র ইবজিল শবিফি েবি বিপািাি ৫-৭ রুকু িউি বেল আমি। অউ বিপািাি 

১ রুকু ২৬ আয়ামিা আমি, “লয োনমে বনজমি পমিজগাি েমনা কমি, অইমল বনজি 

বজফিামি সােলায় না, লহ লিা িাি বনজমি টমগ, িাি হক্কল এিােবিউ বেিা।”

এিোমজ আমি,

(ক) আসল ইোন আি আেল ........................................১-২.রুকু

(খ) বজফিা সােলাবন আি আসল আখল-লহকেি ....................৩.রুকু

(গ) োইি-েিিাি, বগিি, িড়াই, জুলুে না কিা ........ ৪:১-৫:৬.আয়াত

(ঘ) িিি, েুনাজাি আি লহোয়ি কিা ..............................৫:৭-২০
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1 
 আবে ইয়াকুি, আল্া আি হজিি ইিা আল-েসীি গুলাে, দুবনয়াি 

নানান লেমশা বিিিাইল িবন ইসিাইলি িামিা গুবটিি োনেমি 

িালাে জানাইিাে।

ইোন আি লহকেি

2 ও আোি ভাই অকল, িুেিা লযিলা নানান জািি পবিক্াি োমজ 

পমড়া, ই সেয় ইিা খুি খুবশি লিয়াপাি েমনা কবিও। 3 জামনা লিা, 

ইোনি পবিক্ায় িুেিামি বিি িাকাি লখেিা িাড়াই লেয়। 4 আি ই 

বিি িাকাি লখেিামি কামো লাগাও, যামি িুেিা কাবেল আি খাবট অইয়া 

িুেিাি কুনু কেবি না িয়।

5 িুেিাি োমজ যুবে লকউিি আখলি কেবি িামক, লি লহ যানু আল্াি 

লগমি িায়, লিউ পাইি। িাইন কুনু লিজাবি ভাি না আবনয়া হক্কলমিউ 

লিবহসাি োন কিইন, খাবল আমি বফিাইন না। 6 অইমল লহ েমনা কুনু 

সন্য় না িাবখয়া এবকন কবিয়া িাইমি অইমিা। লয সন্য় কমি লহ লিা 

েবিয়াি লেউি লাখান, িামি আউলা-জাউলা িািামস উড়াইয়া লইয়া 

যায়। 7 ইলাখান োনমে যানু োিুেি লগি িমন কুন্া পাওয়াি আশা না 

কমি, 8 লহ লিা দু-বেলা োনুে, িাি হকল কামোউ অশাবন্।

গবিি আি ধবন

9 লয ইোনোি ভাই গবিি, িামি িড় িানাইিইন কবিয়া লহ বনজমি 

েুিািক েমনা কিউক।  01 আি লয ধবন, িামি হুরু িানাইিইন কবিয়া 

লহ-ও বনজমি েুিািক েমনা কিউক, কািন লহ ঘাস ফুলি লাখান জবিয়া 

পবড়বযমিা।  11 সুরুজ লযিলা উমে, ই সেয় িাি লিমজ ঘাস হুকাই যায়, 

ফুল জবিয়া পবড় যায়, আি িাি সুন্ি নটি অইযায়। ধবন োনুেও অলাখান 

িাি ি্য্িাি োমজ জবিয়া পবড়বযি।

 21 েুিািক হউ জন, লয জন পবিক্াি সেয় েজিুি িয়। পবিক্াি 

কাবেয়াি অইমল জয়ি োলা বহসামি লহ আমখি পাইমিা। অউ োলা িান 

আবশক অকলমি বেিা কবি স্বয়ং আল্া পামক ওয়াো কিিইন।  31 কুনু 

োনমে গুনাি িায় এশবক অইয়া যানু না কয়, আল্ায় আোমি গুনাি পমি 
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টাবনিা। কুনু নাফিোবনি পমিউ আল্ামি টানা যায় না, িাইনও লকউিমি 

ই পমি লনইন না।  41 অইমল োনেি বনজি বেমলউ টাবনয়া বনয়া িামি 

ফামন্া ফালায়।  51 িামে বেলি িে বনয়ি পুিা অইমল গুনাি বিি লপমটা 

লয়, আি গুনা িড় অইয়া েউিি জনে লেয়।

 61 ও আোি োয়াি ভাই অকল, িুেিা অউ লাখান ভুল কবিও না। 

 71 হক্কল ভালা আি বনখুি োন লিা লিমহ্ িমন লাবেয়া আয়, লযইন 

আিোবন নুি অকল পয়ো কিিইন, হউ আল্াি লগি িমন আয়। অউ নুি 

অকল লিিাি লাখান ডুলাডুবল কিমলও, িাইন ইলা কিইন না।  81 িাইন 

বনজি খুবশময় আেিামি হক কালাে বেয়া িান িন্া িানাইিইন, আেিা 

যানু আশিাফুল-েখলুকাি, সৃবটিি লসিা োনুে অই।

কালাে হুবনয়া আেল কিা

 91 ও আোি োয়াি ভাই অকল, েমনা িাবখও, িুেিা আমগ হুমনা িামে 

োমিা, জলবে গুিা কবিও না।  02 োনমে গুিা কিমল আল্াি েিিামিা কুনু 

ভালা কাে কিমিা পামি না।  12 গবিমক িুেিা হকল জািি হািাে আি 

নাফিোবন কাে িাে বেলাও। িুেিাি বেলি োমজ লয কালাে রুয়া 

অইমি, নিে বেমল অউ কালাে কিুল কমিা। িুেিামি িিাবনি লখেিা 

ই কালােি আমি।

 22 আল্াি কালাে খাবল হুনমলউ অইমিা নায়, অলাখান আেলও 

কমিা। কালাে হুবনয়া যুবে আেল না কমিা, লি িুেিা বনজমি টবগিায়। 

 32 লকউ যুবে ই কালাে হুবনয়া আেল না কমি, লি লহ অউ োনেি লাখান, 

লয আয়নাি বনজি লিিা লেবখয়া যায়বগ,  42 িামে হবিয়া বগয়া ফাউবিলায় 

িাি লিিা বকলাখান।  52 অইমল লয খাবট আইন োনেমি আজাে কমি, আি 

অউ আইনি িায় নজি িাবখয়া লযিা হামেশা বজয়াইল িয়, ইিা হুবনয়া 

হাবি ফাউমি না, আেল কমি, িািা হকল কামো েুিািক অইমিা।

 62 লয োনমে বনজমি পমিজগাি েমনা কমি, অইমল বনজি বজফিামি 

সােলায় না, লহ লিা িাি বনজমি টমগ, িাি হক্কল এিােবিউ বেিা।  72 এবিে 

অকলমি আি ড়াবড় লিবটন্মি বিপেি সেয় সায়-সাইয্য কিা, এিলমগ 

দুবনয়াি হকল নাফিোবন িাবক বনজমি পাক-িাফ িাখাউ অইমলা, আল্াি 

নজমিা খাবট আি িবহ এিােবি।
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হকলমি এক নজমি লেখা

2 
 ও আোি ভাই অকল, িুেিা লযিলা আেিাি কুেিবি োবলক 

হজিি ইিা আল-েসীি উপমি ইোন আনমিা, লি হকলমি এক 

নজমি লেবখও। 2 ধমিা, একজন োনুে িুেিাি েজবলি খানাি সুন্ি 

কাপড়-িুপড় বফবন্য়া আমিা লসানাি আংবট লাগাইয়া আইমলা, আি েয়লা 

কাপড় বফবন্য়া একজন গবিি োনুেও আইমলা। 3 িুেিা যুবে সুন্ি 

কাপড় আলা োনেি েুমখবে িাইয়া কও, “আপমন অউ ভালা জাগাখামনা 

িউক্কা,” আি গবিি লিটামি কও, “ওিা, িুই হমনা উিা, আিনায় আোি 

পাওি কান্াি িও,” 4 লি িুেিা বনজি োমজ হাি-পি কিিায় না বন, 

আি শয়িাবন বনয়মি বিিাি কিিায় না বন? 5 ও আোি োয়াি ভাই 

অকল, হুমনা। ই দুবনয়াি গবিি োনেমি আল্ায় পিন্ কিিইন না বন 

ইোমন ধবন িানাবনি লাবগ? আল্াি আবশক োনেমি আল্ায় লয িােশাই 

লেওয়াি ওয়াো কিিলা, ই িােশাইি োবলক অওয়াি লাবগ িাইন গবিি 

অকলমি পিন্ কিিইন না বন? 6 অইমল িুেিা লিা ই গবিি অকলমি 

এলাবে কিমিা। ধবন অকমল বকিা িুেিামি জুলুে কমি না বন? িািাউ লিা 

িুেিামি টাবনয়া-লিিিাইয়া বিিামিা লইয়া যায়। 7 লয েহান নােি খাবিমি 

িুেিামি ডাকা অয়, িািা বকিা ই নােমি লইয়া কুফবি কমিি না বন?

8 পাক বকিামিা ললখা আমি, “িুোি আবি-ফবিমি বনজি লাখান োয়া 

কবিও,” িুেিা যুবে হািাউ আল্াি িােশাইি অউ হুকুে আেল কমিা, লি লিা 

ভালাউ কিিায়। 9 অইমল িুেিা যুবে হকলমি এক নজমি না লেমখা, লি 

লিা গুনা কিিায়, আি শবিয়িি িিমখলাফ কবিয়া দুবে অইিায়।  01 লকউ 

যুবে শবিয়িি হক্কল হুকুে আেল কবিয়াও খাবল এক হুকুে ভাংমগ, লি 

ধিা অইমিা লহ আ্া শবিয়িউ অোইন্য কিমি।  11 কািন লযইন কইিইন, 

“বজনা কবিও না,” িাইনউ বহিিাি কইিইন, “খুন কবিও না।” লি িুবে 

যুবে বজনা না কবিয়া খুন কমিা, লিিউমিা শবিয়িি িিমখলাফ কিমিা। 

 21 লয আইমন োনেমি আজাে কমি, অউ আইন বেয়াউ িুেিাি বিিাি 

অইমিা। গবিমক িুবজ-হুবন োি োমিা আি কাে কমিা।  31 েমনা িাবখও, 

লয োনমে েয়া কিমি না, বিিািি সেয় িামিও েয়া কিা অইমিা নায়। 

হাশিি েয়োমনা েয়াবগি অকমলউ েয়া পাইি।
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ইোন আি আেল

 41 ও আোি ভাই অকল, লকউ যুবে কয় আোি ইোন আমি, 

অইমল আেল না কমি, লি ফায়ো বকিা অইমিা? ই ইোমন িামি 

িািাইমিা পািমিা বন?  51 েমনা কমিা, িুেিাি কুনু ভাই িা িইনি 

ঘমিা খাবন নাই, বফন্াি কাপড়ও নাই।  61 ই হালমি যুবে িামি 

কও, “িুোি ভালাই অউক, খাইয়া-বফবন্য়া সুমখ িও,” অইমল 

িাি বনোন হিাবনি লাবগ কুনু উপায় না কমিা, লি িাি কুনু ফায়ো 

অইমলা বন?  71 অলাখান লয ইোনি লমগ আেল নাই, ই ইোন লিা 

েুে্া।  81 েমনা কমিা লকউ কইমলা, “িুোি ইোন আমি আি আোি 

আেল আমি।” বেক আমি, িুোি আেল িাড়া ইোন আোমি লেখাও, 

আি আবে িুোমি আোি আেলি োজ বেয়া ইোন লেখাইেু।  91 িুবে 

এবকন কিমিা আল্া এক, খুি ভালা কিা। ভুমিও লিা অলা এবকন 

কমি, আি আল্াি ডমি কামপ।

 02 ও লিআখল, িুোমি আবে বকলা িুজাইিাে, আেল িাড়া 

ইোন লিা কুনু কােি নায়?  12 আেিাি িাফ ইব্াবহমে লযিলা িান 

পুয়া ইসহাকমি কুিিাবন লেওয়াি লাবগ কুিিাবনি জাগাি বনিলা, 

ই সেয় বকিা িান ই কােি লাবগ িানমি পমিজগাি বহসামি কিুল 

কিা অইমি না বন?  22 িুবে লিা লেখমিা, িান ইোন আি আেল 

একলমগ কাে কিবিল, আি আেলি লাবগউ ইোন কাবেয়াি অইমলা। 

 32 অলাখান পাক বকিািি আয়াি পুিা অইমলা, “ইব্াবহমে আল্াি 

ওয়াোয় ইোন আনায়, আল্ায় িানমি েীনোি কইয়া কিুল কিলা।” 

িান উপাবধ বেলা আল্াি দু্।  42 িুেিা লিা লেখলায়, আেলি লাবগ 

োনেমি পমিজগাি বহসামি কিুল কিা অয়, খাবল ইোনি লাবগ 

নায়।  52 অউ লাখান হউ বিনাল লিবট িাহিামিও িাইি আেলি 

লাবগ পমিজগাি বহসামি কিুল কিা অইবিল না বন? িাই লিা হউ 

দুইও গুইয়ামি লুকাইয়া িাবখয়া, দুিিা পমিবে িবহ-িালােমি িাি 

কবি বেবিল।

 62 অউ হালমি আেিা িুজিাে পাবি, রুহ িাড়া কায়া েুে্া, আেল 

িাড়া ইোনও েুে্া।
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বজফিা সােলাইয়া িাখা

3 
 ও আোি ভাই অকল, িুেিা হকল উ্াে অইও না। িুেিা লিা 

জামনা, আেিা উ্াে গবিমক আেিাি বিিাি আমিা কবেন অইমিা। 

2 আেিা হকলউ নানান নেুনায় লি-পবি অই। লকউ যুবে জিান বেয়া 

কুনু গুনা না কমি, লি লহ কাবেল োনুে, িাি আ্া শবিলউ সােলাইমিা 

পািমিা। 3 লঘাড়ামি সােলাবনি লাবগ েুমখা লাগাে লাগাইয়া আেিা 

লযিায় ইচ্া অিায় বনিাে পাবি। 4 আি কাড়াবলময়ও হুরু এক কাড়াল 

ধবিয়া িড় িড় জাজমি িুফাবন িািাস লেবলয়া, লযিায় খুবশ অিায় বনমিা 

পামি। 5 অউলা বজফিা খুি হুরু অইমলও িউি িড় িড় োি োমি।

আি সাোইন্য আগুইমন বকলা িড় জংগল জালাইমিা পামি! 6 বজফিাও 

অলা এক আগুইন। আেিাি শবিলি োমজ বজফিা একটা খািাবপি ভান্াি, 

জাহান্ােি আগুইমন বজফিামি জালায় আি বজফিায় আ্া শবিলমি 

জালাইয়া কলংবক িানাইয়া, আেিাি বজমন্বগি আগুইন ধিায়। 7 োনমে 

যবেও হক্কল জািি পশু-পাবখ, হাফ-বিচ্ু আি েবিয়াি িড় িড় োিমি 

সােলাইমি আি অখনও সােলায়, 8 অইমলও হুরু েুরু বজফিামি লকউ 

সােলাইমিা পামি না। ইখান খুি িঞ্চল আি খািাপ, লিজুইিা বিমে ভিা। 

9 এক বজফিা বেয়াউ আেিাি গাইবি িাফ আল্াি িাবিফ কবি, বহিিাি 

অউ বজফিা বেয়াউ আল্াি িুিমি পয়ো কিা োনেমি িেমোয়া লেই। 

 01 এক েুখ িাবকউ িাবিফ আি িেমোয়া িািইয়া আয়। ভাই অকল, 

ইিা লিা বেক নায়।  11 ঝিনাি েুখ িাবক একলমগ বেো আি বিত্া পাবন 

িািইয়া আয় বন?  21 ভাই অকল, আে গামিা বকিা জাে ধমি বন? আি 

আংগুি গামিা আে ধমি বন? অউলা বিত্া পাবনি োমজ বেো পাবন বেমল না।

দুই নেুনাি আখল-লহকেি

 31 িুেিাি োমজ আখল-লহকেি আলা লকউ আমি বন? িাকমল লহ 

ভালা আেল-খাইিলমি নিে অইয়া অিা লেখাউক।  41 অইমল িুেিাি 

বেল যুবে ইংসায় বিত্া অইয়া স্বাি্য় ভিা িামক, লি িুেিা িড়াই কবিয়া 

হািামি বেিা িানাইও না।  51 ইলাখান লহকেি লিমহ্ িমন আয় না, ইিা 
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দুবনয়া, খািাপ নফি, আি ইিবলি িাবকউ আয়।  61 কািন লয জাগাি 

ইংসা আি স্বাি্পবি িামক, ই জাগাি বফিনা-ফসাে আি হকল জািি 

নাফিোবন িামক।  71 অইমল লিমহ্ িাবক লয লহকেি আয়, ইকটা অইল 

খাবট। ইকটা শাবন্ময় ভিা, িিিআলা আি নিে বেজাবজ, েয়া আি হক 

কামে ভিা, িাি োমজ কুনু হাি-পি িা ভন্াবে নাই।  81 যািা সোমজা 

শাবন্ি বিি বিটায়, িািাি ফল অইমলা পমিজগাি বজমন্বগ।

োইি-েিিািি খুবট

4 
 িুেিাি োমজ কুয়াই িমন োইি-েিিাি আি কাইজ্া পয়ো অয়? 

িুেিাি সুখি খাইমশ শবিলি লয বিপুময় লাড়াই কমি, অগু িাবকউ 

আয়। 2 লযিা িুেিাি নায়, অিা িুেিা েমন েমন িাও, এিলাবগ িুেিা খুন 

কমিা। আি লালি কমিা অইমল পাও না, এিোয় িুেিা োইি-েিিাি আি 

কাইজ্া কমিা। িুেিা লিা িাও না, এিোয় পাও না। 3 আি িাইমলও পাও 

না, কািন িুেিা লিা িে বনয়মি িাও, লযলা িুেিাি েনি খাইশ পুিা অয়।

দুবনয়াি দু্ আল্াি দুশেন

4 ও লিইোন অকল, িুেিা বকিা জামনা না বন, দুবনয়াি লমগ দুব্ি 

োবন আল্াি লমগ দুশেবন? লয দুবনয়াি োয়ায় িুবড় যায়, লহ আল্াি দুশেন 

অইযায়। 5 “আেিাি বভিমি লয রুহ লেওয়া অইমি, ইকটায় আেিামি 

ইংসাি িায় টামন।” পাক বকিািি অউ িাবলে কুনু এেমন িািাইল অইমি 

বন? 6 অইমল ইিা িাবক আেিাি উপমি আল্াি িহেি আমিা লিবশ। 

এিলাবগ বকিািি োমজ ললখা আমি, “িড়াই কিিাি উপমি আল্ায় 

আি িুলইন, অইমল নিে োনেমি িহে কিইন।” 7 গবিমক িুেিা 

আল্াি বজম্মায় িইয়া শয়িানি েুকাবিলা কমিা, লিউ লহ িুেিাি লগি 

িমন িাবগমিা। 8 আল্াি িায় িাও, লিউ িাইনও িুেিাি িায় িাইিা। ও 

গুনাগাি অকল, িুেিা বনজমি পাক-িাফ কমিা, ও দু’বেলা োনুে, িুেিাি 

বেল খাবট কমিা। 9 দুমখ কািি অইয়া আহাজাবি কমিা, আবসি িেলা 

কামন্া, খুবশি িেলা োত্ে কমিা।  01 োিুেি েিিামিা নমিা অও, লিউ 

িাইন িুেিামি উিা কিিা।
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বগিি আি বিিাি

 11 ও ভাই অকল, িুেিা একজমন আিক জনি বগিি গাইও না। লকউ 

যুবে ভাইি িেনাে গায় িা িাি বিিাি কমি, এি োবন লহ শবিয়িি িেনাে 

কিমলা আি শবিয়িি বিিাি কিমলা। িুবে যুবে শবিয়িি বিিাি কমিা, লি 

লিা শবিয়ি োনিায় না, উল্া িাি বিিাি কিাি খাড়া অইমিা।  21 শবিয়ি 

আি বিিািি লখেিা খাবল একজনি আমিাউ আমি। িাইনউ িািাইন, 

িাইনউ োিইন। লি আবি-ফবিি বিিাি কিিা িুবে আিক জন লক?

ফুটাবন লেখাইও না

 31 হুমনা, িুেিা যািা কও, আইজ িা কাইল আেিা অেুক টাউমনা 

যাইেুবগ, বগয়া হমনা এক িিি িইয়া কায়-কািিাি কবিয়া লাভ কিেু। 

 41 অইমল কাইলকুি খিি লিা িুেিা জামনা না। িুেিাি বজমন্বগউ িা 

বকিা? িুেিাি বজমন্বগ লিা কিু পািাি পাবন, িুড়া সেয় িামক, িামে 

পবড় যায়।  51 এিোয় ইলা না কইয়া অলা কও, “ইনশাল্া, আেিা হায়াবি 

পাইেু, আি অিা-হিা কিেু।”  61 অইমল িুেিা লিা িড়াই কবিয়া ফুটাবন 

লেখাইিায়। ইলাখান ফুটাবন ভালা নায়।

 71 লকউ যুবে জাবনয়াও ভালা কাে না কমি, লি লহ গুনাি ভাবগ অইমিা।

ধবন অকলমি হুবশয়াবি

5 
 ও ধবন অকল, হুমনা, িুেিাি উপমি লয েবিিি আি, ইিাি লাবগ 

িুেিা কামন্া আি আহাজাবি কমিা। 2 িুেিাি ধন-সম্পে বিনাশ 

অইমগমি, িুেিাি কাপড়-িুপড় উন্ুমি কাবটবলমি। 3 িুেিাি লসানা-রুপাি 

জংগামি ধবিবলমি, ই জংগামি িুেিাি বিপমক্ সাবক্ বেমিা, আি আগুবনি 

লাখান িুেিাি লগা্ খাইমিা। ইিা লিা বকয়ােিি লাবগ িুেিা েলা কবি 

িইমিা। 4 হুমনা, িুেিাি ধান োওিা কােলাি লয লিিন আটকাইমিা, অউ 

লিিমন অখন বিল্াইয়া আহাজাবি কমিি। ই কােলাইন্ি আহাজাবি আল্া 

িাবিুল আলাবেনি কামনা বগয়া আবজমি। 5 দুবনয়াি িুকুি বিলাবসিা আি 
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িং-িােশাি োমজ িুেিা বেন কাটাইমিা, লোজখি খুিাক িনাি লাবগ 

বনজমি খুি ফুলফুলা িানাইমিা। 6 িুেিা বন-অপিাবধমি দুবে সাইিম্া 

কবিয়া খুন কিমিা, অইমল এিা কুনু প্রবিিাে কিমি না।

েবিিমিা িিি কিা

7 গবিমক ও আোি োয়াি ভাই অকল, আেিাি োবলমক িশবিফ 

আনাি আগ পয্ন্ িুেিা কটি কবিয়া িুড়া িিি কমিা। িুেিা লিা লেখমিা, 

বগিম্ ভালা ফসল পাওয়াি লাবগ লেঘি আশায় বকলা িিি কবি িই 

িয়। 8 িুেিাও অলা িিি কমিা, অবথিি অইও না, কািন োবলমক খুি 

জলবেউ িশবিফ আনিা। 9 ও ভাই অকল, িুেিা যামি আল্াি নজমিা 

দুবে না িমনা, এিলাবগ িুেিা খাবল একজমন আিক জনি খুি িুকাবনি 

িইও না। হুমনা, বিিাি কিাি লাবগ লিা আল্া পাক আেিাি িােমন আইয়া 

উিাই িইিইন।

 01 ও োয়াি ভাই অকল, লয নিী-িিুল অকমল োিুেি নামে িিবলগ 

কিিলা, িািাি কটি আি িিিি কিা বিন্া কবি লেমখা।  11 িািা লিা কটি 

পাইয়াও বিি িইিইন, এিলাবগ আেিা িািাি গুনগান গাই। িুেিা লিা 

আইয়িু নিীি িিিি কিা ভালা কবি জামনা, আি এওখান জামনা, আল্ায় 

িামে িানমি বকলা িহে কিিলা। আল্া লিা েয়া-োয়াি সাগি।

 21 ও আোি ভাই অকল, আোি আসল কিা অইমলা, িুেিা কুনুজাি 

কিে কবিও না। আিোনি নামেও না, জবেনি নামেও না, অলা কুনু 

নামেউ কিে কবিও না। এি িেলা িুেিাি অয় খান অয়, আি না খান 

না অউক, যামি িুেিা বিিািি োমড়া না পমড়া।

েুনাজাি আি লহোয়ি কিা

 31 িুেিাি োমজ লকউ েবিিমিা িাকমল লহ লোয়া কিউক। লকউ সুমখ 

িাকমল হােে-কাওয়াবল গাউক।  41 লকউিি লিোি অইমল লহ জোিি 

েুিববি অকলমি োওি লেউক, িািা আইয়া আল্াি নাে লইয়া িাি োিাি 

লিল বেয়া লোয়া কিউক্কা।  51 লিউ ইোনি িামি লোয়া কিাি খাবিমি 

আল্ায় ই লিোবিমি বশফা কিিা। লহ যুবে গুনাও কবিয়া িামক, লি িাি 
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গুনা োফ কিা অইমিা।  61 এিলাবগ িুেিা একজমন আিক জনি লগমি 

যািবযি গুনা স্বীকাি কমিা, আি এমক-অইন্যি লাবগ লোয়া কমিা, যামি 

ভালা অইিায় পামিা। পমিজগাি অকলি েুনাজাি আিানক িলআলা। 

 71 ইবলয়াি নিী আেিাি লাখানউ িক্তয়-োংসয় োনুে আিলা। িাইন 

বেমল-জামন লোয়া কিলা লেঘ না অওয়াি লাবগ, হািাউ সামড় বিন িিি 

কুনু লেঘ অইমলা না।  81 িামে িাইন লেঘি লাবগ লোয়া কিলা, লিউ লেঘ 

অইমলা, আি জবেমনা ফসল ফবলমলা।

 91 ও আোি ভাই অকল, িুেিাি োমজ লকউ যুবে লি-পবি অইযায়, 

আি লকউ িামি বফিাইয়া আমন,  02 লি জাবনও, লয োনমে কুনু গুনাগািমি 

লি-পি িমন বফিাইয়া আমন, লহ অউ গুনাগািি জান িািায় আি িাি গুনা 

লিবশ অইমলও োবফ পায়॥ 
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