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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ১৬ নম্বর িছপারা
দুছরা িতমিথ
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম হজরত ইছা আল-মসীর সাহািব হজরত
পাউলুেছ (রা:) মউতর থুড়া আেগ তিরকার সাগিরদ হজরত িতমিথর
(র:) েগেছ অউ ছিহফা খান িচিঠর আকাের েলখছইন। হজরত ইছায়
েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার অনুমান ৩১ বছর বােদ ইখান েলখা অইেছ।
ইছা আল-মসীর খুশ-খবির তবিলগ কােমা বউত দুখ-কষ্ট পাইেত

পাইেত মুরিব্ব বয়েসা তান শিরল খুব দুবর্ল অইেগিছল। িবধমীর্ েরামান
বাদশার েজল খানাত বিন্দ হালেত তাইন েযবলা িনজর গদর্ ান যাওয়ার
লািগ বার চাইরা, অউ সময় তাইন ইখান েলখছইন। ই ছিহফার ৪ রুকু
৭-৮ আয়ােতা তাইন কইছলা, “আিম েতা আল-মসীর লািগ জােন-
পরােন লাড়াই করিছ, আমাের বাতাই েদওয়া পথর েহশ মাথা পযর্ন্ত
েদৗড়াইিছ, আমার ইমান িটকাইয়া রাখিছ। েত আমার পেরজগািরর
পুরুস্কার েতা জমা আেছ, হউ হক-ইনছাফ কাির মািলেক েরাজ হাশরর
িদন আমাের জয়র মালা পুরুস্কার িদবা। ইতা খািল আমাের নায়, যেতা
মানুষ আিশক অইয়া তান লািগ বার চাইরা, তারা হকলেরউ িদবা।”
এর কেয়ক বছর আেগ অউ হজরত িতমিথর েগেছ তাইন �পয়লা

িতমিথ� নােম আরক ছিহফা েলখিছলা। আর অখন তাইন িতমিথের
িমনিত জানাইরা আগর তািলম অকল মেনা রাখার লািগ।অউ িছপারার
২ রুকু ১৫ আয়ােতা আেছ, “তুিম আল্লার খুিশ মািফক িনজের
পেরজগার হালেত তান ছামেন আিজর কেরা, অউ লাখান কামলা
বেনা, েয কামলায় আল্লার দরবােরা শরম পাওয়ার কুনু কারন নাই। েয
কামলায় সিঠক ভােব হক কালাম তািলম েদইন, অউ লাখান অও।”
এরমােজ আেছ,
(ক) রুহািন আগুইন জালাও ১ রুকু
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(খ) খািট উম্মতর িজহাদ ২ রুকু
(গ) আেখির জমানার নাফরমািন ৩:১-৯ আয়াত
(ঘ) বিন্দ পাউলুছর অিছয়ত ৩:১০-৪:২২

1আিম পাউলুছ েতা আল্লা পাকর মির্জেয় হজরত ইছা আল-মসীর
সাহািব। আল-মসীর উিছলায় আল্লার ওয়াদা করা আেখির িজেন্দিগর
কথা তবিলগর লািগ সাহািব পদ পাইিছ। 2আিমআমার মায়ারআওলাদ
িতমিথর েগেছ েলখরাম।
গাইিব বাফ আল্লায় আর আমরার মািলক ইছা আল-মসীেয় তুমাের

রহমত, েমেহরবািন আর শািন্ত দান করউক্কা।

রুহািন আগুইন জালাও
3ও িতমিথ, হুেনা, আমার ময়-মুরিব্বেয় েযলা একআল্লার এবাদত

করতা, আিমও অউলা পিরস্কার িবেবেক আল্লার এবাদত কির। আিম
েদায়া করার বালা িদেন-রাইেত হােমশা তুমার লািগ আল্লার শুকিরয়া
আদায় কির। 4 তুমার হউ কান্দনর কথা মেনা কিরয়া তুমাের েদখার
লািগ মেন খুব টােনর, তুমাের েদখেলআমার িভতর খুিশেয় ভিরিযেবা।
5 আমার মেনা আেছ, তুমার িদলখান হক ইমােন ভরা, তুমার নািন
েলাইছ আর তুমার আম্মা উিনিকর িভতেরও অলা হক ইমান আিছল।
আিম িনিচ্চত জািন, তুমার িভতেরও অলা ইমান আেছ। 6 এরলািগ
অখন তুমাের মেনা করাই িদরাম, আিম তুমার শিরেলা আত রািখয়া
েখলাফিত েদওয়ায়, আল্লায় তুমাের েয খাছ িনয়ামত দান করছইন, ই
আগুইন জালাইয়া তুেলা। 7 আল্লায় েতা আমরাের ভীতু-ডরােলাকর
মেনাভাব িদছইন না। বরং বল-শিক্ত, মায়া-মহব্বত আর িনজের
সামলািনর েখমতা দান করছইন।

8 এরলািগ আমরার মািলক ইছার েবয়াপাের সািক্ষ িদেত শরমাইও
না, আর তান নামর লািগ আিম েযন েজেলা বিন্দ আিছ, আমাের
লইয়াও শরমাইও না। বরং আল্লার েদওয়া বেল খুশ-খবির তবিলগর
কােমা আমার লেগ রইয়া দুখ-কষ্ট সইযয্ কেরা। 9 আল্লায় আমরার
জান বাচাইছইন, আর পাক-পিবত্র অইয়া িজেন্দিগ কাটািনর লািগ
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দাওত িদছইন। ইতা েতা আমরার কুনু েনক কামর গুেন নায়, বরং
তান মির্জ আর রহমতর গুেনউ করছইন। আমরাের ই রহমত দান
করছইন েতা, দুিনয়া পয়দা করার আেগ হজরত ইছা আল-মসীর
উিছলায়। 10আর আল্লায় অখন অউ রহমত জাইর করছইন, আমরার
তরােনআলা ইছা আল-মসীেয় দুিনয়াত তশিরফ আনার মাজিদ। আল-
মসীেয় েতা মউতর েখমতাের চুরমার করছইন, তান খুশ-খবিরর
মাজিদ িচরকািলন নুরািন িজেন্দিগর পথ খুলা-েমলা করছইন।

11 অউ খুশ-খবির তবিলগর লািগউ েতা আমাের তবিলগকাির,
সাহািব আর উস্তাদ িহসােব বওয়াল করা অইেছ। 12 এরলািগউ আিম
অলা দুখ-কষ্ট পাইয়ার, তা-ওআিম শরিমন্দা নায়। কারন আিম জািন,
আিম কার উপের ভরসা করিছ। আমার পুরাপুর এিকন আেছ, আিম
তান দরবােরা েযতা জমা করিছ, ইতাের েহফাজেত রাখার েখমতা তান
আেছ, আল-মসীেয় দুছরা বার তশিরফ আনার িদন পযর্ন্ত ইতা রইেবা।
13 েত তুিম আমার মুখ থািক যেতা তািলম হুনেছা, অউ হক তািলমের
জানর কবজ মেনা কিরয়া, আল-মসীর উপরর ইমান আর মহব্বেত
ধিরয়া রােখা। 14 আল্লায় েয ছামানা েহফাজেত রাখার লািগ তুমার
িজম্মায় িদছইন, আমরার িদলর মাজর আল্লাই পাক রুহর বেল তুিম
ইতার েহফাজত কেরা।

15 তুিম েতা জােনা, তুরস্কর আিছয়া এলাকার হকল মানুষ আমার
েগছ থািক আলিগ েগছইন, ফুিগলাছ আর হামািগনাছও তারার লেগ
েগছইনিগ। 16 ভাই আিনছর পিরবারর উপের মািলক ইছায় রহম-
বরকত েদউক্কা। এইন বউত বার আমার জােনা আরাম িদছইন, আিম
েজেলা হামাইেলও তাইন কুনু শরম মেনা করছইন না। 17 তাইন অউ
েরাম টাউেনা আইয়া বউত তালাশ কির আমাের বার করছইন। 18আিম
ইিফছ টাউেনা থাকেত তাইন িকলা আমার েখজমত করছলা, ইতা
েতা তুিম ভালামেন্তউ জােনা। মািলক ইছায় অলা করউক্কা, যােত তান
তশিরফ আনার িদন এইন েমেহরবািন পাইন।

2
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খািট উম্মতর িজহাদ
1 ও আমার আওলাদ িতমিথ, ইছা আল-মসীর উিছলায় পাওয়া

রহমেত তুিম বলবান অও। 2 আর বউত সািক্ষর ছামেন আমার মুখর
েযতা তািলম হুনেছা, অউ তািলমের অলাখান হক-হালাল মানষর
আেতা েদও, েযরা অইনয্ মানষেরও তািলম েদওয়ার উপযুক্ত।
3 তুিম ইছা আল-মসীর খািট িসপাই অইয়া দুখ-কষ্টত শিরক অও।
4 কামান্ডারের খুিশ রাখার লািগ যুদ্ধর কােলা কুনু িসপাই সংসারর
মায়া-জােলা হামায় না। 5অউ লাখান েখলাত লািগয়া েকউ যুিদ িনয়ম
মেতা না েখলায়, েত জয়র মালা েহ পায় না। 6আর েয িগরেস্ত েমনত
কের, ফসলর পয়লা বাট েতা েহ-উ পায়, ইটাউ িনয়ম। 7 েত আিম
েযতা বুজাইতাম চাইরাম, ইতা িচন্তা কির েদেখা, মািলক ইছায় তুমাের
ইতা হকলতা বুজার আখল িদবা।

8 ইছা আল-মসীর েবয়াপাের তুিম অখান মেনা রািখও, তানের মুদর্ া
থািক িজন্দা করা অইিছল, তাইন অইলা বাদশা দাউদ নবীর বংশধর,
আমার কওয়া খুশ-খবিরর মােজও ইখান আেছ। 9 আর অউ খুশ-
খবির তবিলগ করায়উ আিম দুখ-কষ্ট পাইয়ার। দািগ আসািমর লাখান
আমাের বিন্দ রাখা অইেছ, অইেল আল্লার কালাম েতা বিন্দ অইেছ
না। 10 আল্লায় েযরাের পছন্দ কিরয়া আলগ করছইন, তারার লািগ
আিম হক্কলতা সইযয্ কিরয়ার, যােতআল-মসীর উিছলায় তারা নাজাত
পাইন, লেগ িচরকািলন েগৗরব-মিহমাও পাইন। 11 অউ কথা েতা
এিকন করার েযাইগয্,

আল-মসীর লেগ েযবলা আমরার মরন অইেছ,
েত আমরা িজন্দাও অইমু তান লেগ।

12আমরা ছবর কিরয়া সইযয্ করেল,
তান লেগ বাদশাই করমু।

আর তানের অস্বীকার করেল েতা,
তাইনও আমরাের অস্বীকার করবা।

13আমরা েবইমান অইেগেলও,
তাইন হােমশা হক-হালািল রইন।
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তাইন কুনুমেন্তউ িনজের অস্বীকার করতা পারইন না।

আেজ-বােজ তকর্ থািক হুিশয়ার
14 ও িতমিথ, তুিম মুিমন অকলের আমার অউ তািলম খান মেনা

করাই েদও। আল্লার ছামেন তারাের হুিশয়ার কেরা, যােত আেজ-
বােজ মাত লইয়া তকর্ া-তির্ক না করইন, ইতা মাতর েতা কুনু দাম নাই,
ইতা েযরা হুেন, তারার সবর্নাশ অয়। 15 তুিম আল্লার খুিশ মািফক
িনজের পেরজগার হালেত তান ছামেন আিজর কেরা, অউ লাখান
কামলা বেনা, েয কামলায় আল্লার দরবােরা শরম পাওয়ার কুনু কারন
নাই। েয কামলায় সিঠক ভােব হক কালাম তািলম েদইন, অউ লাখান
অও। 16আল্লার িবরুিধ আেজ-বােজ মাত থািক দুরই রও। ইলা মােত
আল্লার বায় মানষর ডর-খফ কমা ধরেবা। 17 ইলা আেজ-বােজ তািলম
েতা পচা-ঘার লাখান চাইেরাবায় িছতের। ই দেলা আেছ, হুিমনাছ
আর িফিলতাছ। 18 ইগুইন েতা আল্লাই হক থািক কু-পেথ েগছইনিগ।
ইতায় কইন, মুিমন অকল বুেল মুদর্ া থািক িজন্দা অইয়া হারছইন।
অলা আেজ-বােজ মািতয়া তারা কুনু কুনু জনর ইমান নষ্ট কিরিলেছ।
19 েতবউ আল্লার বানাইল মজবুত ভীত উবা রইেছ, এর উপের সীল-
চাপ্পড়র লাখান অউ কথা েলখা আেছ, “মািলেক জানইন, েক েক
তান,” আর “েয জেন আল-মসীের মািলক কইয়া স্বীকার কের, েহ
হকল জাতর গুনা থািক হরাইল রউক।”

20 ও িতমিথ, জিমদার বািড়ত েতা খািল েসানা-রুপার িজিনস
থােক না, লাকিড়র িজিনস আর মািটর থাল-বাসনও থােক। এরমােজ
কুনুটা সম্মািন কােমা আর কুনুটা নীচা কােমা েববহার অয়। 21 েত
েযতা মানুষ অউ নীচা কামর আসবাবর লাখান, ইতার েগছ থািক
হিরয়া আইয়া েকউ যুিদ িনজের পাক-ছাফ কিরলায়, েত েহ সম্মািন
িজিনস বিনযায়। তাের পিবত্র িহসােব আলাদা কির রাখা অইেবা। েহ
তার মািলকর কােমা লাগেবা আর হকল নমুনার েনক কামর লািগ
জুইত অইেবা। 22 িতমিথ হুিশয়ার অও, েযৗবনর বদ খাইশ থািক তুমার
জান বাচাও, আর েযরা খাছ িদেল মািলকর নাম লয়, তারার লেগ
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শিরক অইয়া পেরজগাির, ইমান, মহব্বত আর শািন্তর লািগ িখয়ািল
অও। 23আেজ-বােজ েবআখিল তকর্ া-তির্কত সািমল অইও না, তুমার
জানা আেছ, ইতায় খািল কাইজ্জা-ফসাদ বাড়ায়। 24 মািলক ইছার
গুলােম কাইজ্জা-ফসাদ করা িঠক নায়, এইন বরং হকলর বায় দয়াল
অইেত অইেবা, এইন মানষের তািলম েদওয়ার েখমতা আর ছবর-
শিক্ত থাকেতঅইেবা। 25তাইন িনজর িবরুিধ মানষেরও নরম মেন বুজ
িদবা। অউ আশায় তািলম িদবা, হয়েতাবা আল্লায় তারাের েতৗবা করার
সুেযাগ িদবা, যােত তারা আল্লাই হকের ভালামেন্ত িচনইন। 26 েতউ
তারা েচতন পাইয়া ইবিলছর ফােন্দা থািক জান বাচাইবা, অউ ইবিলেছ
তার গুলাম বানািনর লািগ এরাের ধরিছল।

3
আেখির জমানার নাফরমািন

1ও িতমিথ, অউ হুিশয়াির খানাইন মেনা রািখও, আেখির জমানাত
খুব মিছবতর িদন আইেবা। 2 মানুষ স্বাথর্পর অইিযেবা, েটকা-পয়সার
লালিছ, বড়াই-েবটািগির েদখািন, মানষের এলািম করা, দুনর্াম গাওয়া,
মা-বাফর অবাইধয্, িনমক-হারািম করেবা আর আল্লার নাফরমািন
করেবা। 3 মায়া-মমতা কিমিযেবা, কাইজ্জা-ফসাদ করেল আেপাস
করেতা নায়। পরর বদনাম গাইেবা, িনজের সামলাইেতা পারেতা নায়,
মানুষ অমানুষ অইিযেবা আর হকল নমুনার েনক কামর দুশমিন
করেবা। 4 মানেষ েবইমািন, ফুটািন আর েবপেরায়া ভাব েদখাইেবা,
আল্লার আিশক না অইয়া দুিনয়ািব আরাম-আেয়শর আিশক অইেবা।
5 বাইরর ভাব-ছুরেত বুজা যাইেবা খুব আল্লাওয়ালা পাক-মুছিল্ল,
অইেল মুলত েলবাছধারী ভন্ড। েত তুিম ইতার েগছ থািক হিরয়া রইও।

6 অতার মাজর েকউ েকউ ধুকা িদয়া মানষর ঘেরা হামাইয়া কম
ইমািন েবিটন্তের কু-পেথ টােন। ইতা েবিটন্তর মগজ অইেলা গুনার
ভান্ডার। তারা নানান নমুনার ফুির্ত-আেমাদর বেশ চেল। 7তারা হােমশা
আল্লাই পথর তািলম হুেন, অইেল কুনুিদনও আল্লাই হিককত তারার
িভতের হামায় না। 8 িমসরর েফরাউনর যাদুিগর-গুিনন যািন্ন আর
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যাম্বিরেয় েযলা মুছা নবীর িবরুিধতা করিছলা, িঠক অউ লাখান
অগুইেন্তও আল্লাই হকর িবরুিধতা কের। ইতার িবেবক পিচ েগেছ,
তারার িভতের ইমানর বালাই নাই। 9 অইেল তারা আর আগুয়াইেতা
পারেতা নায়, হউ যাদুিগর যািন্ন আর যাম্বিরর েবআখিল েযলা হকলর
েগেছ ধরা পড়িছল, ইতার েবআখিলও অলা ধরা পড়েবা।

আল্লার কালামউ মুিমনর খুরাক
10 ও িতমিথ, তুিম আমার তািলম, আমার চাল-চলন, আমার

উেদ্দশয্, ইমান, ছবরগাির, মহব্বত, আর আমার ৈধযর্র কথা পুরাপুর
িখয়াল করেছা। 11 আিন্তয়িখয়া, ইকিনয়া আর লুশ্রা টাউেনা আিম
কেতা জুলুম-মিছবত সইযয্ করিছ, ইতা েতা তুিম জােনা। অইেল
মািলেক আমাের রক্ষা করছইন। 12 আসেল আল্লার ডর-খফ িভতের
রািখয়া, ইছায়ী ইমানদার বিনয়া েযরা িজেন্দিগ কাটাইেতা চায়, তারা
েতা জুলুম-মিছবেতা পড়েবাউ। 13 অইেল ভন্ড আর খিবছ অকল
িদন িদন আেরা খারাপ অইেবা। তারা িনেজও েব-পেথ চলেবা, আর
আরক জনেরও েব-পিথ বানাইেবা। 14 েত তুিম েযতা তািলম পাইেছা,
পাইয়া িদেল-জােন এিকন করেছা, এর উপের িথর থােকা, কারন
তুিম িনেজ জােনা, ই তািলম কার েগছ থািক পাইেছা। 15 তুিম েতা
হুরুমান থেনউ আল্লার কালামর তািলম পাইেছা, আর অউ কালােমউ
তুমাের ইছা আল-মসীর উপের ইমান আনার উিছলায়, নাজাত হািছলর
পথ বাতাই িদেবা। 16 হুেনা, আল্লার কালামর পরেতকটা হরফ আল্লার
েগছ থািকউ আইেছ। ইতা েতা তািলম, হুিশয়াির, েহদায়ত, আর হক
িজেন্দিগ গিড়বার খুরাক, 17 যােত আল্লার বন্দা অকল উপযুক্ত বিনয়া
হকল েনক কামর লািগ জুইত অইন।

4
বিন্দ পাউলুছর অিছয়ত

1 আিম আল্লা পাকের সািক্ষ রািখয়া, আর েযইন তামাম িজন্দা-
মুদর্ ার িবচার করবা, হউ ইছা আল-মসীের সািক্ষ রািখয়া, দুিনয়াত তান
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দুছরা বারর তশিরফ আনা আর তান বাদশাইর েদায়াই িদয়া তুমাের
অউ কড়া হুকুম িদয়ার। 2 তুিম আল্লার কালাম তবিলগ কেরা, সময়-
অসময় কুন্তা নাই, হােমশা তবিলগ কেরা, খুব েবিশ ৈধযর্ ধিরয়া
তািলম েদও আর মানষর অপরাধ েদখাই েদও, তারাের হুিশয়ার
কেরা আর বুজাও। 3আেগিদ অলা সময় আইেবা, েযবলা হাছা তািলম
মানষর সইযয্ অইেতা নায়, বরং িনজর মনর খাইশ পুরাইতা কির তারা
অলাখান উস্তাদ ধরবা, েযতায় তারার মন যুগাইয়া মনগড়া তািলম িদবা।
4 তারা হক তািলম থািক মুখ িফরাইয়া, মনগড়া িকচ্ছা-কািহিনর খের
েদৗড়াইবা। 5 অইেল তুিম হকল েবয়াপাের িনজের সামলাইয়া রােখা,
দুখ-কষ্ট সইযয্ কেরা, আল-মসীর েবয়াপাের খুশ-খবির তবিলগ
করাত রও, আল্লার েদওয়া দািয়ত্ব আদায় কেরা।

6 আমার মউতর িদন আইয়া আিজ েগেছ, আমার িনজর লউের
কুরবািন িহসােব ঢািল েদওয়া অর। 7 আিম েতা আল-মসীর লািগ
জােন-পরােন লাড়াই করিছ, আমাের বাতাই েদওয়া পথর েহশ
মাথা পযর্ন্ত েদৗড়াইিছ, আমার ইমান িটকাইয়া রাখিছ। 8 েত আমার
পেরজগািরর পুরুস্কার েতা জমা আেছ, হউ হক-ইনছাফ কাির মািলেক
েরাজ হাশরর িদন আমাের জয়র মালা পুরুস্কার িদবা। ইতা খািল
আমাের নায়, যেতা মানুষ আিশক অইয়া তান লািগ বার চাইরা, তারা
হকলেরউ িদবা।

আদালতর মােজ সাইযয্
9 ও িতমিথ, তুিম েচষ্টা চালাইয়া যেতা জলিদ পােরা আমার েগেছ

আও। 10 কারন িকিরছেকন ভাই গালািতয়া েদেশা, তীতাছ ভাই
দালমািতয়া েদেশা েগছইন। আর িদমাছ ভাই দুিনয়ািব মায়ার ধান্দাত
পিড়য়া, আমাের ছািড়য়া িথষলিনিক টাউেনা েগছইনিগ। 11 খািল লুক
ভাই আমার েগেছ আছইন। এরলািগ মাকুর্ ছ ভাইের লইয়া তুিম জলিদ
আও, আমার কাম-কােজা তাইন বউত সাইযয্ করইন। 12 তুিখক
ভাইের আিম ইিফেছা পাঠাইিছ। 13 আিম আইবার সময় তেরায়াছ
টাউনর কারফুছ ভাইর েগেছ, আমার এখান চাদ্দর থইয়া আইিছ, তুিম
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আইবার পেথ অখানতা আিনও, আর আমার িকতাব খানাইন, খাছ
কির চামড়ার উপের েলখা িকতাব খানাইনও আিনও।

14 হুেনা, তামা-িপতলর কাম কের েয িছকন্দর, অিগেয় আমার
বউত েখিত করেছ, অইেল মািলক ইছায় তাের উপযুক্ত বদলা িদবা।
15 েত তার েবয়াপাের তুিম হুিশয়ার রইও, েহ কমর বািন্দয়া আমরার
তবিলগ কামর িবরুিধতা করিছল।

16 জােনা িন, আমাের পয়লা বার েযবলা আদালেতা েনওয়া
অইেলা, অউ সময় েকউ আমাের সাইযয্ করেছ না, হকেলউ আমাের
ছািড়য়া বািগেছ। তা-ও আল্লায় যানু তারার ই িবষয় খান িহসােবা না
ধরইন। 17 খািল মািলক ইছা আমার পেক্ষ উবাইলা, তাইন আমাের
বল যুগাইলা। এরলািগ আিম িভন জািতর ছামেন েষালআনা খুশ-খবির
তবিলগ করার সুেযাগ পাইিছ, তারা হকেল ইতা হুনেছ। অউ িবচােরা
তারার িসংহর মুখর খুরাক অওয়া থািক আল্লায় আমাের বাচাইছইন।
18অউ মািলক ইছায় হকল নমুনার বদ কাম থািকওআমাের েহফাজেত
রাখবা আর ছিহ-ছালামেত েবেহিস্ত বাদশাইত পার করবা। যুেগ যুেগ
িচরকাল তান তািরফ অউক। আিমন।

িবদািয় ছালাম
19আমরার মুিমন ভাই আিকলের, তান িবিব িফছিকলা আর আিনছ

ভাইর পিরবারের আমার ছালাম জানাইও। 20 ইরাস্তাছ ভাই কিরন্থ
টাউেনা রইছইন, আর তিফমের েবমার হালেত আিম িমলীতা বন্দেরা
থইয়া আইিছ। 21 েত তুিম খুব েচষ্টা চালাও, শীতর আেগ আইবার
লািগ। ভাই আবুল, বিদছ, অলীিনছ, বইন কুলুিদয়া সহ আেরা হকল
ভাই-বইেন তুমাের ছালাম িদছইন।

22মািলক ইছা তুমার লেগ লেগ রউক্কা।আল্লার রহমত তুমরার লেগ
থাকউক। আিমন॥
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