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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ২০ নম্বর িছপারা
আল-ইয়াকুব
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম অউ িছপারা েলখছইন হজরত ইছা আল-
মসীর হাতন ভাই হজরত ইয়াকুব (রা:)। হজরত ইছা েবেহেস্তা তশিরফ
েনওয়ার অনুমান ১৩-১৮ বছর বােদ ইখান েলখা অইেছ। অউ েলখক
েতা বিন ইসরাইল খান্দানর মুল বাফ হউ হজরত ইয়াকুব (আ:) নায়।
আর হজরত ইছার বােরাজন সাহািবর মাজর একজনর নাম আিছল
িজবুিদয়ার পুয়া ইয়াকুব, এইনও অউ িছপারার েলখক নায়। অইেল
অউ েলখক েতা েজরুজােলম জমাতর বড় মুরিব্ব েনতা (সাহািব নামা
১৫ রুকু)। তাইনআল-মসীর েবয়াপাের তবিলগ করার সময় নাফরমান
ইহুিদ অকলর আেতা পিবত্র বায়তুল-মুকাদ্দেছা শহীদ অইছলা।
অউ িছপারা িতলাওত করেল, হজরত ইছা আল-মসীর উম্মত

অকেল দুিনয়ািব িজেন্দিগ কাটািনর লািগ কুন লাখান ইমান-আিকদা,
আমল-খাছলত করা জরুির, অউ েবয়াপাের জানা যাইেবা। এর
তািলমর লেগ হজরত ইছার “পাড়র উপরর তািলম” অর লেগ পিবত্র
ইিঞ্জল শিরফর মিথ িছপারার ৫-৭ রুকু বউত িমলআেছ।অউ িছপারার
১ রুকু ২৬ আয়ােতা আেছ, “েয মানেষ িনজের পেরজগার মেনা
কের, অইেল িনজর িজফরাের সামলায় না, েহ েতা তার িনজের টেগ,
তার হক্কল এবাদিতউ িমছা।”
এরমােজ আেছ,
(ক) আসল ইমান আর আমল ১-২ রুকু
(খ) িজফরা সামলািন আর আসল আখল-েহকমত ৩ রুকু
(গ) মাইর-দরবার, িগবত, বড়াই, জুলুম না করা ৪:১-৫:৬ আয়াত
(ঘ) ছবর, মুনাজাত আর েহদায়ত করা ৫:৭-২০
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1আিম ইয়াকুব,আল্লাআর হজরত ইছাআল-মসীর গুলাম, দুিনয়ার
নানান েদেশা িছতরাইল বিন ইসরাইলর বােরা গুষ্টির মানষের ছালাম
জানাইরাম।

ইমান আর েহকমত
2ওআমার ভাই অকল, তুমরা েযবলা নানান জাতর পিরক্ষার মােজ

পেড়া, ই সময় ইতা খুব খুিশর েবয়াপার মেনা কিরও। 3 জােনা েতা,
ইমানর পিরক্ষায় তুমরাের িথর থাকার েখমতা বাড়াই েদয়। 4 আর ই
িথর থাকার েখমতাের কােমা লাগাও, যােত তুমরা কািমল আর খািট
অইয়া তুমরার কুনু কমিত না রয়।

5 তুমরার মােজ েকউরর যুিদ আখলর কমিত থােক, েত েহ যানু
আল্লার েগেছ চায়, েতউ পাইব। তাইন কুনু েবজাির ভাব না আিনয়া
হক্কলেরউ েবিহসাব দান করইন, খািল আেত িফরাইন না। 6অইেল েহ
মেনা কুনু সন্দয় না রািখয়া এিকন কিরয়া চাইেত অইেবা। েয সন্দয়
কের েহ েতা দিরয়ার েঢউর লাখান, তাের আউলা-জাউলা বাতােস
উড়াইয়া লইয়া যায়। 7 ইলাখান মানেষ যানু মাবুদর েগছ থেন কুন্তা
পাওয়ার আশা না কের, 8 েহ েতা দু-িদলা মানুষ, তার হকল কােমাউ
অশািন্ত।

গিরব আর ধিন
9 েয ইমানদার ভাই গিরব, তাের বড় বানাইছইন কিরয়া েহ িনজের

মুবারক মেনা করউক। 10আর েয ধিন, তাের হুরু বানাইছইন কিরয়া
েহ-ও িনজের মুবারক মেনা করউক, কারন েহ ঘাস ফুলর লাখান
জিরয়া পিড়িযেবা। 11 সুরুজ েযবলা উেঠ, ই সময় তার েতেজ ঘাস
হুকাই যায়, ফুল জিরয়া পিড়যায়, আর তার সুন্দর নষ্ট অইযায়। ধিন
মানুষও অলাখান তার বয্স্ততার মােজ জিরয়া পিড়িযব।

12 মুবারক হউ জন, েয জন পিরক্ষার সময় মজবুত রয়। পিরক্ষাত
কািময়াব অইেল জয়র মালা িহসােব েহ আেখর পাইেবা। অউ মালা
তান আিশক অকলের িদবা কির স্বয়ং আল্লা পােক ওয়াদা করছইন।
13 কুনু মানেষ গুনার বায় এশিক অইয়া যানু না কয়, আল্লায় আমাের
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গুনার পেথ টািনরা। কুনু নাফরমািনর পেথউ আল্লাের টানা যায় না,
তাইনও েকউরের ই পেথ েনইন না। 14অইেল মানষর িনজর িদেলউ
টািনয়া িনয়া তাের ফােন্দা ফালায়। 15 বােদ িদলর বদ িনয়ত পুরা অইেল
গুনার িবচ েপেটা লয়, আর গুনা বড় অইয়া মউতর জনম েদয়।

16 ও আমার মায়ার ভাই অকল, তুমরা অউ লাখান ভুল কিরও
না। 17 হক্কল ভালা আর িনখুত দান েতা েবেহস্ত থেন লািময়া আয়,
েযইন আছমািন নুর অকল পয়দা করছইন, হউ আল্লার েগছ থেন
আয়। অউ নুর অকল েছবার লাখান ডুলাডুিল করেলও, তাইন ইলা
করইন না। 18 তাইন িনজর খুিশেয় আমরাের হক কালাম িদয়া তান
বন্দা বানাইছইন,আমরা যানু আশরাফুল-মখলুকাত, সৃষ্টির েসরা মানুষ
অই।

কালাম হুিনয়া আমল করা
19 ও আমার মায়ার ভাই অকল, মেনা রািখও, তুমরা আেগ হুেনা

বােদ মােতা, জলিদ গুছা কিরও না। 20 মানেষ গুছা করেল আল্লার
দরবােরা কুনু ভালা কাম করেতা পাের না। 21 গিতেক তুমরা হকল
জাতর হারাম আর নাফরমািন কাম বাদ িদলাও। তুমরার িদলর মােজ
েয কালাম রুয়া অইেছ, নরম িদেল অউ কালাম কবুল কেরা। তুমরাের
তরািনর েখমতা ই কালামর আেছ।

22 আল্লার কালাম খািল হুনেলউ অইেতা নায়, অলাখান আমলও
কেরা। কালাম হুিনয়া যুিদ আমল না কেরা, েত তুমরা িনজের টিগরায়।
23 েকউ যুিদ ই কালাম হুিনয়া আমল না কের, েত েহ অউ মানষর
লাখান, েয আয়নাত িনজর েচরা েদিখয়া যায়িগ, 24 বােদ হিরয়া িগয়া
ফাউিরলায় তার েচরা িকলাখান। 25 অইেল েয খািট আইন মানষের
আজাদ কের, আর অউ আইনর বায় নজর রািখয়া েযরা হােমশা
িজয়াইল রয়, ইতা হুিনয়া হাির ফাউের না, আমল কের, তারা হকল
কােমা মুবারক অইেবা।

26 েয মানেষ িনজের পেরজগার মেনা কের, অইেল িনজর
িজফরাের সামলায় না, েহ েতা তার িনজের টেগ, তার হক্কল এবাদিতউ
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িমছা। 27 এিতম অকলের আর ড়ািড় েবিটন্তের িবপদর সময় সায়-
সাইযয্ করা, এরলেগ দুিনয়ার হকল নাফরমািন থািক িনজের পাক-
ছাফ রাখাউ অইেলা, আল্লার নজেরা খািট আর ছিহ এবাদিত।

2
হকলের এক নজের েদখা

1 ও আমার ভাই অকল, তুমরা েযবলা আমরার কুদরিত মািলক
হজরত ইছা আল-মসীর উপের ইমান আনেছা, েত হকলের এক
নজের েদিখও। 2 ধেরা, একজন মানুষ তুমরার মজিলছ খানাত সুন্দর
কাপড়-চুপড় িফিন্দয়া আেতা েসানার আংিট লাগাইয়া আইেলা, আর
ময়লা কাপড় িফিন্দয়া একজন গিরব মানুষও আইেলা। 3 তুমরা যুিদ
সুন্দর কাপড় আলা মানষর মুেখিদ চাইয়া কও, “আপেন অউ ভালা
জাগাখােনা বউক্কা,” আর গিরব েবটাের কও, “ওবা, তুই হেনা উবা,
আরনায় আমার পাওর কান্দাত বও,” 4 েত তুমরা িনজর মােজ হার-
পর কররায় না িন, আর শয়তািন িনয়েত িবচার কররায় না িন? 5 ও
আমার মায়ার ভাই অকল, হুেনা। ই দুিনয়ার গিরব মানষের আল্লায়
পছন্দ করছইন না িন ইমােন ধিন বানািনর লািগ? আল্লার আিশক
মানষের আল্লায় েয বাদশাই েদওয়ার ওয়াদা করছলা, ই বাদশাইর
মািলক অওয়ার লািগ তাইন গিরব অকলের পছন্দ করছইন না িন?
6 অইেল তুমরা েতা ই গিরব অকলের এলািম করেছা। ধিন অকেল
িকতা তুমরাের জুলুম কের না িন? তারাউ েতা তুমরাের টািনয়া-
েছছরাইয়া িবচােরা লইয়া যায়। 7 েয মহান নামর খািতের তুমরাের ডাকা
অয়, তারা িকতা ই নামের লইয়া কুফির কেরর না িন?

8 পাক িকতােবা েলখা আেছ, “তুমার আির-ফিরের িনজর লাখান
মায়া কিরও,” তুমরা যুিদ হাছাউ আল্লার বাদশাইর অউ হুকুম আমল
কেরা, েত েতা ভালাউ কররায়। 9 অইেল তুমরা যুিদ হকলের এক
নজের না েদেখা, েত েতা গুনা কররায়, আর শিরয়তর বরেখলাফ
কিরয়া দুিষ অইরায়। 10 েকউ যুিদ শিরয়তর হক্কল হুকুম আমল
কিরয়াও খািল এক হুকুম ভাংেগ, েত ধরা অইেবা েহ আস্তা শিরয়তউ
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অমাইনয্ করেছ। 11কারন েযইন কইছইন, “িজনা কিরও না,” তাইনউ
িহরবার কইছইন, “খুন কিরও না।” েত তুিম যুিদ িজনা না কিরয়া
খুন কেরা, েতবউ েতা শিরয়তর বরেখলাফ করেছা। 12 েয আইেন
মানষের আজাদ কের, অউ আইন িদয়াউ তুমরার িবচার অইেবা।
গিতেক বুিজ-হুিন মাত মােতা আর কাম কেরা। 13 মেনা রািখও, েয
মানেষ দয়া করেছ না, িবচারর সময় তােরও দয়া করা অইেতা নায়।
হাশরর ময়দােনা দয়ািগর অকেলউ দয়া পাইব।

ইমান আর আমল
14ওআমার ভাই অকল, েকউ যুিদ কয়আমার ইমানআেছ,অইেল

আমল না কের, েত ফায়দা িকতা অইেবা? ই ইমােন তাের বাচাইেতা
পারেবা িন? 15মেনা কেরা, তুমরার কুনু ভাই বা বইনর ঘেরা খািন নাই,
িফন্দার কাপড়ও নাই। 16 ই হালেত যুিদ তাের কও, “তুমার ভালাই
অউক, খাইয়া-িফিন্দয়া সুেখ রও,” অইেল তার িনদান হরািনর লািগ
কুনু উপায় না কেরা, েত তার কুনু ফায়দা অইেলা িন? 17 অলাখান
েয ইমানর লেগ আমল নাই, ই ইমান েতা মুদর্ া। 18 মেনা কেরা েকউ
কইেলা, “তুমার ইমান আেছ আর আমার আমল আেছ।” িঠক আেছ,
তুমার আমল ছাড়া ইমান আমাের েদখাও, আর আিম তুমাের আমার
আমলর মাজ িদয়া ইমান েদখাইমু। 19 তুিম এিকন করেছা আল্লা এক,
খুব ভালা কথা। ভুেতও েতা অলা এিকন কের,আরআল্লার ডের কােপ।

20 ও েবআখল, তুমাের আিম িকলা বুজাইতাম, আমল ছাড়া ইমান
েতা কুনু কামর নায়? 21 আমরার বাফ ইব্রািহেম েযবলা তান পুয়া
ইসহাকের কুরবািন েদওয়ার লািগ কুরবািনর জাগাত িনছলা, ই সময়
িকতা তান ই কামর লািগ তানের পেরজগার িহসােব কবুল করা অইেছ
না িন? 22 তুিম েতা েদখেছা, তান ইমান আর আমল একলেগ কাম
করিছল, আর আমলর লািগউ ইমান কািময়াব অইেলা। 23 অলাখান
পাক িকতাবর আয়াত পুরা অইেলা, “ইব্রািহেম আল্লার ওয়াদায় ইমান
আনায়, আল্লায় তানের দীনদার কইয়া কবুল করলা।” তান উপািধ িদলা
আল্লার দুস্ত। 24 তুমরা েতা েদখলায়,আমলর লািগ মানষের পেরজগার
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িহসােব কবুল করা অয়, খািল ইমানর লািগ নায়। 25 অউ লাখান হউ
িছনাল েবিট রাহবােরও তাইর আমলর লািগ পেরজগার িহসােব কবুল
করা অইিছল না িন? তাই েতা হউ দুইও গুইয়াের লুকাইয়া রািখয়া,
দুছরা পেথিদ ছিহ-ছালামেত বার কির িদিছল।

26অউ হালেত আমরা বুজতাম পাির, রুহ ছাড়া কায়া মুদর্ া, আমল
ছাড়া ইমানও মুদর্ া।

3
িজফরা সামলাইয়া রাখা

1 ও আমার ভাই অকল, তুমরা হকল উস্তাদ অইও না। তুমরা
েতা জােনা, আমরা উস্তাদ গিতেক আমরার িবচার আেরা কিঠন
অইেবা। 2আমরা হকলউ নানান নমুনায় েব-পিথ অই। েকউ যুিদ জবান
িদয়া কুনু গুনা না কের, েত েহ কািমল মানুষ, তার আস্তা শিরলউ
সামলাইেতা পারেবা। 3 েঘাড়াের সামলািনর লািগ মুেখা লাগাম লাগাইয়া
আমরা েযবায় ইচ্ছা অবায় িনতাম পাির। 4আর কাড়ািলেয়ও হুরু এক
কাড়াল ধিরয়া বড় বড় জাজের তুফািন বাতাস েঠিলয়া, েযবায় খুিশ
অবায় িনেতা পাের। 5অউলা িজফরা খুব হুরু অইেলও বউত বড় বড়
মাত মােত।
আর সামাইনয্ আগুইেন িকলা বড় জংগল জালাইেতা পাের!

6 িজফরাও অলা এক আগুইন। আমরার শিরলর মােজ িজফরা
একটা খারািপর ভান্ডার, জাহান্নামর আগুইেন িজফরাের জালায়
আর িজফরায় আস্তা শিরলের জালাইয়া কলংিক বানাইয়া, আমরার
িজেন্দিগত আগুইন ধরায়। 7 মানেষ যিদও হক্কল জাতর পশু-পািখ,
হাফ-িবচু্ছ আর দিরয়ার বড় বড় মাছের সামলাইেছ আর অখনও
সামলায়, 8অইেলও হুরু-মুরু িজফরাের েকউ সামলাইেতা পাের না।
ইখান খুব চঞ্চল আর খারাপ, েবজুইতা িবেষ ভরা। 9 এক িজফরা
িদয়াউ আমরার গাইিব বাফ আল্লার তািরফ কির, িহরবার অউ িজফরা
িদয়াউ আল্লার ছুরেত পয়দা করা মানষের বদেদায়া েদই। 10 এক মুখ
থািকউ তািরফ আর বদেদায়া বারইয়া আয়। ভাই অকল, ইতা েতা িঠক
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নায়। 11ঝরনার মুখ থািক একলেগ িমঠা আর িতত্বা পািন বারইয়া আয়
িন? 12 ভাই অকল, আম গােছা িকতা জাম ধের িন? আর আংগুর
গােছা আম ধের িন? অউলা িতত্বা পািনর মােজ িমঠা পািন িমেল না।

দুই নমুনার আখল-েহকমত
13 তুমরার মােজ আখল-েহকমত আলা েকউ আেছ িন? থাকেল

েহ ভালা আমল-খাইছলেত নরম অইয়া অতা েদখাউক। 14 অইেল
তুমরার িদল যুিদ ইংসায় িতত্বা অইয়া স্বাথর্য় ভরা থােক, েত তুমরা
বড়াই কিরয়া হাছাের িমছা বানাইও না। 15 ইলাখান েহকমত েবেহস্ত
থেন আয় না, ইতা দুিনয়া, খারাপ নফছ, আর ইবিলছ থািকউ আয়।
16 কারন েয জাগাত ইংসা আর স্বাথর্পির থােক, ই জাগাত িফতনা-
ফসাদ আর হকল জাতর নাফরমািন থােক। 17 অইেল েবেহস্ত থািক
েয েহকমত আয়, ইকটা অইল খািট। ইকটা শািন্তেয় ভরা, ছবরআলা
আর নরম িমজািজ, দয়া আর হক কােম ভরা, তার মােজ কুনু হার-
পর বা ভন্ডািম নাই। 18 যারা সমােজা শািন্তর িবচ িছটায়, তারার ফল
অইেলা পেরজগার িজেন্দিগ।

4
মাইর-দরবারর খুিট

1 তুমরার মােজ কুয়াই থেন মাইর-দরবারআর কাইজ্জা পয়দা অয়?
তুমরার সুখর খাইেশ শিরলর েয িরপুেয় লাড়াই কের, অগু থািকউ
আয়। 2 েযতা তুমরার নায়, অতা তুমরা মেন মেন চাও, এরলািগ তুমরা
খুন কেরা। আর লালছ কেরা অইেল পাও না, এরদায় তুমরা মাইর-
দরবারআর কাইজ্জা কেরা। তুমরা েতা চাও না, এরদায় পাও না। 3আর
চাইেলও পাও না,কারন তুমরা েতা বদ িনয়েত চাও, েযলা তুমরার মনর
খাইশ পুরা অয়।

দুিনয়ার দুস্ত আল্লার দুশমন
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4ও েবইমান অকল, তুমরা িকতা জােনা না িন, দুিনয়ার লেগ দুিস্তর
মািন আল্লার লেগ দুশমিন? েয দুিনয়ার মায়ায় বুিড় যায়, েহ আল্লার
দুশমন অইযায়। 5 “আমরার িভতের েয রুহ েদওয়া অইেছ, ইকটায়
আমরাের ইংসার বায় টােন।” পাক িকতাবর অউ তািলম কুনু এমেন
বাতাইল অইেছ িন? 6অইেল ইতা থািকআমরার উপেরআল্লার রহমত
আেরা েবিশ। এরলািগ িকতাবর মােজ েলখা আেছ, “বড়াই কররার
উপের আল্লায় আত তুলইন, অইেল নরম মানষের রহম করইন।”
7 গিতেক তুমরা আল্লার িজম্মায় রইয়া শয়তানর মুকািবলা কেরা, েতউ
েহ তুমরার েগছ থেন বািগেবা। 8 আল্লার বায় চাও, েতউ তাইনও
তুমরার বায় চাইবা। ও গুনাগার অকল, তুমরা িনজের পাক-ছাফ
কেরা, ও দু�িদলা মানুষ, তুমরার িদল খািট কেরা। 9 দুেখ কাতর অইয়া
আহাজাির কেরা, আিসর বদলা কােন্দা, খুিশর বদলা মাত্বম কেরা।
10 মাবুদর দরবােরা নেতা অও, েতউ তাইন তুমরাের উচা করবা।

িগবত আর িবচার
11 ও ভাই অকল, তুমরা একজেন আরক জনর িগবত গাইও না।

েকউ যুিদ ভাইর বদনাম গায় বা তার িবচার কের, এর মািন েহ শিরয়তর
বদনাম করেলা আর শিরয়তর িবচার করেলা। তুিম যুিদ শিরয়তর িবচার
কেরা, েত েতা শিরয়ত মানরায় না, উল্টা তার িবচার করাত খাড়া
অইেছা। 12 শিরয়ত আর িবচারর েখমতা খািল একজনর আেতাউ
আেছ। তাইনউ বাচাইন, তাইনউ মারইন। েত আির-ফিরর িবচার কররা
তুিম আরক জন েক?

ফুটািন েদখাইও না
13 হুেনা, তুমরা যারা কও, আইজ বা কাইল আমরা অমুক টাউেনা

যাইমুিগ, িগয়া হেনা এক বরছ রইয়া কায়-কারবার কিরয়া লাভ করমু।
14 অইেল কাইলকুর খবর েতা তুমরা জােনা না। তুমরার িজেন্দিগউ
বা িকতা? তুমরার িজেন্দিগ েতা কছু পাতার পািন, থুড়া সময় থােক,
বােদ পিড়যায়। 15এরদায় ইলা না কইয়া অলা কও, “ইনশাল্লা, আমরা
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হায়ািত পাইমু, আর অতা-হতা করমু।” 16 অইেল তুমরা েতা বড়াই
কিরয়া ফুটািন েদখাইরায়। ইলাখান ফুটািন ভালা নায়।

17 েকউ যুিদ জািনয়াও ভালা কাম না কের, েত েহ গুনার ভািগ
অইেবা।

5
ধিন অকলের হুিশয়াির

1 ও ধিন অকল, হুেনা, তুমরার উপের েয মিছবত আর, ইতার
লািগ তুমরা কােন্দা আরআহাজাির কেরা। 2 তুমরার ধন-সম্পদ িবনাশ
অইেগেছ, তুমরার কাপড়-চুপড় উনু্দের কািটিলেছ। 3 তুমরার েসানা-
রুপাত জংগাের ধিরিলেছ, ই জংগাের তুমরার িবপেক্ষ সািক্ষ িদেবা,
আর আগুিনর লাখান তুমরার েগাস্ত খাইেবা। ইতা েতা িকয়ামতর
লািগ তুমরা দলা কির থইেছা। 4 হুেনা, তুমরার ধান দাওরা কামলার
েয েবতন আটকাইেছা, অউ েবতেন অখন িচল্লাইয়া আহাজাির
কেরর। ই কামলাইন্তর আহাজাির আল্লা রাবু্বল আলািমনর কােনা িগয়া
আিজেছ। 5 দুিনয়ার বুকুত িবলািসতা আর রং-তামশার মােজ তুমরা
িদন কাটাইেছা, েদাজখর খুরাক বনার লািগ িনজের খুব ফুলফুলা
বানাইেছা। 6 তুমরা িন-অপরািধের দুিষ সাইবেস্তা কিরয়া খুন করেছা,
অইেল এরা কুনু প্রিতবাদ করেছ না।

মিছবেতা ছবর করা
7 গিতেক ও আমার মায়ার ভাই অকল, আমরার মািলেক তশিরফ

আনার আগ পযর্ন্ত তুমরা কষ্ট কিরয়া থুড়া ছবর কেরা। তুমরা েতা
েদখেছা, িগরেস্ত ভালা ফসল পাওয়ার লািগ েমঘর আশায় িকলা ছবর
কির বই রয়। 8 তুমরাও অলা ছবর কেরা, অিস্থর অইও না, কারন
মািলেক খুব জলিদউ তশিরফ আনরা। 9 ও ভাই অকল, তুমরা যােত
আল্লার নজেরা দুিষ না বেনা, এরলািগ তুমরা খািল একজেন আরক
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জনর খুত তুকািনত রইও না। হুেনা, িবচার করার লািগ েতা আল্লা পাক
আমরার ছামেন আইয়া উবাই রইছইন।

10 ও মায়ার ভাই অকল, েয নবী-রছুল অকেল মাবুদর নােম
তবিলগ করছলা, তারার কষ্ট আর ছবরর কথা িচন্তা কির েদেখা।
11তারা েতা কষ্ট পাইয়াও িথর রইছইন, এরলািগআমরা তারার গুনগান
গাই। তুমরা েতা আইয়ুব নবীর ছবরর কথা ভালা কির জােনা, আর
এওখান জােনা, আল্লায় বােদ তানের িকলা রহম করছলা। আল্লা েতা
দয়া-মায়ার সাগর।

12 ও আমার ভাই অকল, আমার আসল কথা অইেলা, তুমরা
কুনুজাত কছম কিরও না। আছমানর নােমও না, জিমনর নােমও না,
অলা কুনু নােমউ কছম কিরও না। এর বদলা তুমরার অয় খান অয়,
আর না খান না অউক, যােত তুমরা িবচারর দােড়া না পেড়া।

মুনাজাত আর েহদায়ত করা
13 তুমরার মােজ েকউ মিছবেতা থাকেল েহ েদায়া করউক। েকউ

সুেখ থাকেল হামদ-কাওয়ািল গাউক। 14 েকউরর েবমার অইেল েহ
জমাতর মুরিব্বঅকলের দাওত েদউক, তারা আইয়াআল্লার নাম লইয়া
তার মাথাত েতল িদয়া েদায়া করউক্কা। 15 েতউ ইমানর ছােত েদায়া
করার খািতের আল্লায় ই েবমািরের িশফা করবা। েহ যুিদ গুনাও কিরয়া
থােক, েত তার গুনা মাফ করা অইেবা। 16 এরলািগ তুমরা একজেন
আরক জনর েগেছ যারিযর গুনা স্বীকার কেরা, আর এেক-অইনয্র
লািগ েদায়া কেরা, যােত ভালা অইতায় পােরা। পেরজগার অকলর
মুনাজাতআচানক বলআলা। 17 ইিলয়াছ নবী আমরার লাখানউ রক্তয়-
মাংসয় মানুষ আছলা। তাইন িদেল-জােন েদায়া করলা েমঘ না অওয়ার
লািগ, হাছাউ সােড় িতন বরছ কুনু েমঘ অইেলা না। 18 বােদ তাইন
েমঘর লািগ েদায়া করলা, েতউ েমঘ অইেলা, আর জিমেনা ফসল
ফিলেলা।

19ওআমার ভাই অকল, তুমরার মােজ েকউ যুিদ েব-পিথ অইযায়,
আর েকউ তাের িফরাইয়া আেন, 20 েত জািনও, েয মানেষ কুনু
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গুনাগারের েব-পথ থেন িফরাইয়া আেন, েহ অউ গুনাগারর জান
বাচায় আর তার গুনা েবিশ অইেলও মািফ পায়॥
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