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কলসীয়েদর
রিত প র
১ আিম

পৗল, ঈ বেরর ই ানুসাের রী যী র রিরত ও আমােদর ভাই তীমিথয়,
ঈ বেরর য সকল পিব র ও িব ব ভাই ও বােনরা রীে েত আেছ, তােদর আমরা এই িচিঠ িলখিছ।
আমােদর িপতা ঈ বেরর অনু রহ ও শাি তামােদর ওপের যন বতায়।
৩ আমরা রাথনা করার সময় সব সময়ই তামােদর হেয় রভু যী
রীে র িপতা ঈ বরেক ধ যবাদ জানাই। ৪ আমরা
ঈ বরেক ধ যবাদ জানাই কারণ রীে র ওপর তামােদর িব বাস, আর ঈ বেরর সম লাকেদর জ য তামােদর ভালবাসার
কথা আমরা েনিছ। ৫ এই িব বাস ও ভালবাসার কারণ তামােদর অ েরর সই র যাশা। তামরা জান য তামরা যা িকছ ু
র যাশা করছ, স সব বেগ তামােদর জ য সি ত রেয়েছ। যখন স য িশ া ও সুসমাচার তামােদর কােছ বলা হেয়িছল,
তখনই রথম সই র যাশার ব ৃ া তামরা েনিছেল। ৬ সই সুসমাচার সম জগেত রচািরত হে আর তা ফলদায়ী
হে ও ব ৃি লাভ করেছ। তামরা যখন সুসমাচার েন ঈ বেরর অনু রেহর কথা জেনিছেল তখন থেক তামােদর মে যও তা
সই একইভােব কাজ করেছ। ৭ ইপা রার কাছ থেক তামরা ঈ বেরর অনু রেহর কথা জেনছ, ইপা রা আমােদর সহদাস,
আমরা তােক ভালবািস। আমােদর কােছ িতিন রীে র এক িব ব সবক। ৮ পিব র আ া তামােদর অ ের য গভীর
ভালবাসা িদেয়েছন স কথাও িতিন আমােদর জািনেয়েছন।
৯ এইজ য য িদন থেক আমরা তামােদর িবষেয় এইসব কথা জানেত পেরিছ, সইিদন থেকই আমরা তামােদর জ য
ঈ বেরর কােছ অিবরত রাথনা করিছ।
যােত ঈ বর তামােদর জীবেন িক করেত চান তা পূণ েপ জানেত পার; এবং যােত তামরা সকল আি ক িবষেয় র া
ও বাধশি লাভ কর। ১০ তার ফেল তামরা এমন জীবনযাপন কর যােত তাঁর গৗরব হয় ও রভু সম িদক িদেয়
খুশী হন। আিম রাথনা কির যন তামরা সব রকেমর সৎ কাজ কের ফলবান হও এবং ঈ বেরর ােন ব ৃি লাভ কর।
১১ যন ঈ বর তাঁর মহাশি েত তামােদর শি মান কেরন ও তাঁর পরা রেম তামােদর বিল কেরন; যন ঃখ ক
এেল তামরা স য করেত ও ধয্য ধরেত পার।
১২ তাহেল তামরা আন সহকাের িপতােক ধ যবাদ িদেত পারেব, িযিন তাঁর আেলায় স ানেদর উ রািধকার সূে র রা
অংশ ভাগ করার যা যতা তামােদর িদেয়েছন। ১৩ িতিনই অ কােরর কত ৃৎ ব থেক আমােদর উ ার কের তাঁর ি রয় পুে রর
রাজে ব ান িদেয়েছন। ১৪ তাঁর মা যেমই আমরা মু হই ও আমােদর সব পােপর মা হয়।

১

২ কলসীেত

রীে র মা যেম ঈ বেরর দশন
১৫

কউই ঈ বরেক দখেত পায় না;
িক যী ই অদ ৃ য ঈ বেরর রিতমূিত
এবং সম স ৃি র রথমজাত।
১৬ তাঁর পরা রেম সবিকছই স ৃি হেয়েছ।
ু
বেগ ও মেত্য, দ ৃ য ও অদ ৃ য যা িকছ ু আেছ,
সম আি ক শি , রভুব ৃ , শাসনকারী কত ৃৎ ব,
সকলই তাঁর বারা ও তাঁর িনিম স ৃ হেয়েছ।
১৭ সবিকছর পূেবই রীে র অি ব িছল;
ু
তাঁর শি েতই সব িকছ ু ি িতশীল আেছ।
১৮ রী হেলন দেহর ম ক আর সই দহ হে ম লী।
সব িকছরু আিদ িতিন,
ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি তেদর মে য িতিন রথম,
তাই সব িকছেতই
ু তাঁর ান রথম।
১৯ তাই ঈ বর তাঁর সম পূণতায় রীে বাস কের খুশী হেয়িছেলন,
২০ আর রীে র
েশর ওপর পিতত রে র বারা শাি াপন কের িক বেগর,
িক মেত্যর সব িকছ ু রীে র মা যেম তাঁর কােছ পুনরায় িফিরেয় এেনিছেলন।
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২১ এক সময় তামরা ঈ বর থেক আলাদা িছেল। তামরা তামােদর িচ ায় ও তামােদর কু কেমর জ য ঘার ঈ বর
িবেরাধী িছেল। ২২ এখন রীে র পািথব দেহর বারা ঈ বর তামােদর তাঁর সে পুনিমিলত কেরেছন, যােত িতিন তামােদর
ঈ বেরর সা ােত পিব র, িনেদাষ ও িন ল েপ উপি ত করেত পােরন। ২৩ তামরা য সুসমাচার েনছ যিদ তা িব বাস
কের ি র থাক এবং সুসমাচার থেক য র যাশা তামরা পেয়ছ তা থেক যিদ সের না যাও তেব রী এসব স করেবন।
জগেতর সব র সম লােকর কােছ সই একই সুসমাচার রচািরত হেয়েছ। আিম পৗল সই সুসমাচােরর দাস হেয়িছ।

ম লীর জ য পৗেলর কাজ
২৪ এখন

তামােদর জ য আমায় য ক েভাগ করেত হয় তার জ য আিম আনি ত। রীে র ঃখেভােগর য অংশ অপূণ
রেয় গেছ তা আিম তাঁর দহ প ম লীর হেয় আমার দেহ ঃখেভাগ কের পূণ করিছ। ২৫ আিম ম লীর সবক েপ কাজ করিছ,
কারণ ঈ বর আমােক এই িবেশষ কােজর জ য িনেয়াগ কেরেছন। এই রচাের তামােদর উপকার হে ; আমার কাজ হল
ঈ বেরর স য বা য স ূণ েপ রচার করা। ২৬ এই স য বাে যর িনগূঢ়তৎ ব স ৃি র
থেক
িছল এবং তা সম
মানুেষর কােছ িছল; িক এখন ঈ বেরর পিব র লাকেদর কােছ তা রকািশত হেয়েছ। ২৭ ঈ বর তাঁর আপন লাকেদর
কােছ তাঁর মূ যবান মিহমাময়
স য রকাশ করেত মন করেলন; সই মহান স য সব মানুেষর জ য। সই
স য
রী বয়ং িযিন তামােদর মে য আেছন এবং ঈ বেরর গৗরেবর ভাগী হবার জ য িতিনই কবল আমােদর ভরসা। ২৮ তাই
সম র ায় রে যকেক িবশদভােব উপেদশ িদেয় এবং সতক কের আমরা রী েক রচার কির, যােত রে যকেক
ঈ বেরর কােছ রীে পিরপ মানুষ িহেসেব উপি ত করেত পাির। ২৯ এই উে ে য আমার মে য মহাপরা রেম ি রয়াশীল
রীে র শি যবহার কের আিম পির রম ও সং রাম করিছ।
১ আিম চাই, তামরা জান য তামােদর সাহা য করার জ য আিম কেতা কেঠার পির রম করিছ। লায়িদেকয়ার লাকেদর
ও আেরা অেনেকর জ যও পির রম করিছ, যােদর সে আমার সা াৎ বা পিরচয় হয় িন। ২ আিম চাই তারা ও তামরা
যন শি শালী হেয় ওেঠা! এবং যন পর র ভালবাসার ব েন বাঁধা থােকা; আর সুিবেবচনার ম য িদেয় য দ ৃঢ় িব বাস
আেস তােত সম ৃ হও। আিম চাই তামরা ঈ বেরর িনগূঢ় স য পূণ েপ জােনা। ঈ বর যা রকাশ কেরেছন সই স য
রী িনেজ। ৩ রীে র মে যই িনি ত েপ সম িব তা ও ােনর ঐ বয িনিহত আেছ।
৪ আিম এসব কথা বলিছ, যন কউ তামােদর বড ় বড ় মতবাদ িদেয় িবপথগামী না কের; যা মেন হয় ভাল িক আসেল
িনছক িম যা। ৫ দিহকভােব আিম তামােদর কাছ থেক দূের থাকেলও আি কভােব আিম তামােদর সে ই আিছ। তামােদর
সুশ ৃ ল জীবন দেখ ও রীে তামােদর সুদ ৃঢ় িব বাস দেখ আিম আনি ত।

২

রীে েত জীবনযাপন কর
৬

রী যী েক তামরা যমনভােব রভু বেল রহণ কেরছ তমনভােবই যী েত জীবনযাপন করেত থাক। ৭ রীে র মে য
গভীরভােব গঁেথ িগেয় তাঁরই ওপের তামরা গেড় ওেঠা এবং যমন তামােদর শখােনা হেয়েছ সইভােবই িব বােস দ ৃঢ় হও;
আর সবদা কৃত তা সহকাের ধ যবাদ দাও।
৮ সাবধান থেকা, কউ যন দশন িব যা ও ফাঁিকর ছলনা বারা তামােদর িব বাস থেক সিরেয় না িনেয় যায়। ঐসব
মতবাদ রী হেত আেস িন, এেসেছ মানুেষর পর রাগত িশ া ও জগেতর লাকেদর রাথিমক ধারণার ম য িদেয়। ৯ কারণ
ঈ বেরর স ূণতা রীে র দেহর মে য বাস কেরেছ; ১০ আর তামরা রীে েতই পূণতা লাভ কেরছ, তামােদর আর িকছরই
ু
রেয়াজন নই। রী সম শাসক ও আিধপে যর কতা।
১১ রীে তামােদর িভ রকেমর সু ত হেয়েছ। সই সু ত মানুেষর হাত িদেয় হয় িন, এই সু ত হে
তামােদর পাপময়
রকৃিত থেক মুি লাভ; আর এই রকেমর সু ত রীে ই স
হেয়েছ। ১২ তামােদর বাি ে র সময় তামােদর পুরােনা
সৎ বা মের িগেয়িছল, তামরা রীে র সে সমািধ হেয়িছেল। সই বাি ে তামরা রীে র সে পুন ি ত হেয়িছেল
কারণ ঈ বেরর পরা রেম তামােদর িব বাস িছল। রী েক ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত করেত ঈ বেরর সই পরা রম
রকািশত হেয়িছল।
১৩ তামােদর পােপর কারেণ এবং তামােদর পাপময় রকৃিতর কবল থেক উ ার লাভ বা সু ত হয় িন বেল তামরা
আি কভােব ম ৃত িছেল। িক রীে র সে ঈ বর তামােদর জীিবত করেলন, আর ঈ বর তামােদর সব পাপ মা করেলন।
১৪ ঈ বেরর িবিধ- যব া ল ন করার ফেল আমরা দায়ব িছলাম, সই দায় এর মে য আমােদর ঈ বেরর িবিধ- যব া
পালেনর যথতার কথা িলিখত িছল; িক ঈ বর আমােদর সই দায় মকু ব করেলন। ঈ বর সই দায় এর তািলকা িনেয়
েশর উপর পেরক িদেয় ঝুিলেয় িদেলন; ১৫ আর এইভােব সম (আি ক) শাসক ও আিধপ যেক পরা করেলন। ঈ বর
জগতেক দখােলন য তারা শি হীন।
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মানুেষর তরী িনয়ম অনুসরণ কেরা না
১৬ এই জ য খা য িক পানীয় িনেয় বা কান পব পালন, অমাব যা, িক িব রামবােরর িবেশষ িদন িল পালন িনেয় কউ
যন তামােদর িবচার না কের। ১৭ অতীেত ঐ সবিকছ ু িছল ভিব যেত যা হেব তার ছায়ার মেতা, িক নতুন যা িকছ ু আসিছল
তা রীে র। ১৮ যারা িবন রতার ভান কের এবং বগদূতেদর উপাসনা কের আেমাদ পায় তােদর কউ যন তামােদর পুর ার
রাি র অেযা যতা রমাণ না কের। এই প যি সবসমেয়ই িনেজর দখা দশেনর কথা বেল এবং অনাি ক িচ ার বারা
িবনা কারেণ িবনাশ প অহ াের ফেু ল ওেঠ। ১৯ এ প লােকরা রী েক ধের থােক না, িযিন দেহর ম ক ব প। সম
দহটাই রীে র উপর িনভরশীল এবং রীে র জ যই দেহর সম অ র য িল পর রেক য কের ও পর েরর জ য
িচ া কের। এেতই দহ শি শালী হয় এবং দহেক একসােথ ধের রােখ, আর এইভােব ঈ বেরর ই ানুসাের দহ ব ৃি লাভ
কের।
২০ রীে র সে তামােদর ম ৃতু্য হেয়েছ বেল তামরা জগেতর রাথিমক িশ ার অধীন নও। তবু এমনভােব চলছ যন
মেন হে তামরা এখনও জগেতর লাক। তামরা জগেতর এইসব িনয়ম কানুন এখনও মেন চলছ যমন: ২১ “ওটা খাওয়া
িঠক নয়,” “ওটা চেখ দখেব না,” “ওটা ছঁেু য়া না” ই যািদ। ২২ এসব িনয়ম কানুেনর অ গত ব (িবষয়) যবহাের ভয় পায়
এবং এ িল গেড় উেঠেছ মানুেষর আেদশ ও িশ ার উপর িভি কের। ২৩ ঈ বেরর িনেদশ নয়, এসব িনয়ম কানুন হল মানুেষর
গডা় ধেমর অংশ ও ানপূণ বেল িবেবিচত হয় এবং যােত িবনেয়র ভান ও কৃ সাধন করার কথা থােক। িক এইসব িনয়ম
কানুন মানুেষর মে য য পাপ রব ৃি িল থােক স িলেক বেশ আনেত পাের না।

রীে
১

রীে র সে
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তামরা ম

ম য থেক পুন ি ত হেয়ছ; তাই বগীয় িবষয় িলর জ য চ া কর, যখােন রী
২ সই বগীয় িবষয়সকেলর কথা ভাব, য সকল িবষয়ব জগেত আেছ স িলর
৩
িবষয় নয়। কারণ তামােদর পুরােনা সৎ বার ম ৃতু্য হেয়েছ আর তামােদর নতুন জীবন রীে র সে ঈ বেরর মে য িনিহত
আেছ। ৪ রী যখন িফের আসেবন, তখন তামরাও তাঁর সে মিহমামি ত হেয় রকািশত হেব।
৫ তাই তামােদর জাগিতক বভাব থেক সব ম িবষয় দূ র কের দাও। যমন: যৗনপাপ, অপিব রতা, অ িচ িচ ার
বশবতী হওয়া, ম িবষেয়র লালসা করা এবং লাভ। লাভ এক রকার রিতমা পূজা। ৬ এইসেবর জ য ঈ বেরর রাধ
হে । ৭ তামােদর অতীেতর পাপময় জীবেন তামরা সইসব ম কােজ িল িছেল।
৮ িক এখন তামােদর জীবন থেক রাগ, রাধ, ঘ ৃণাপূণ অনুভিূ ত, অপমানসূচক আচরণ এবং ল াজনক আলাপ সব দূ র
কের দাও। ৯ পর েরর কােছ িম যা বেলা না, কারণ তামরা তামােদর পুরােনা পাপময় সৎ বােক তার সম ম কম সেমত
যাগ কেরছ। ১০ তামরা নতুন সৎ বােক পিরধান কেরছ; এই নতুন জীবেন তামােদর নতুন কের তরী করা হে । তামােদর
িযিন স ৃি কেরেছন তামরা তাঁর মেতা হেয় উঠছ, এই নতুন জীবেনর মা যেম তামরা ঈ বেরর স য পিরচয় পা । ১১ এই
নতুন জীবেন ই দী িক রীক এর মে য কান পাথ য নই। যােদর সু ত হেয়েছ আর যােদর সু ত হয় িন, অথবা কান িবেদশী
বা ববর এেদর মে য কান পাথ য নই। রীতদাস বা বাধীেনর মে য কান পাথ য নই। রী ঐসব িব বাসীেদর মে য
বাস কেরন। একমা র রী ই হেলন রেয়াজনীয় িবষয়।

৩ ঈ বেরর দি ণ পােশ বেসৃতেদরআেছন।

পর েরর সাহচেয্য তামােদর নতুন জীবন
১২ ঈ

বর তামােদর মেনানীত কেরেছন ও তামােদর তাঁর পিব র লাক বেল িন পণ কেরেছন। িতিন তামােদর ভালবােসন,
তাই এইসব ভাল ণ িল ধের রেখ সহানুভিূ তপূণ, দয়ালু, ন র, ভ র এবং ধয্ যবান হও। ১৩ পর েরর রিত
ভাব
রেখা না িক এেক অপরেক মা কর। কউ যিদ তামার িব ে কান অ যায় কের, তেব এেক অপরেক মা কেরা। অপরেক
মা কেরা, কারণ রভু তামােদর মা কেরেছন। ১৪ এসব তা করেবই িক সবার ওপের পর েরর রিত ভালবাসা রেখা,
সই ভােলাবাসা তামােদর একসূে র গাঁেথ আর পিরপূণতা দয়। ১৫ রভু রী য শাি দন তা তামােদর অ েরর সম
িচ ােক সংযত রাখুক। তামরা তা সই কারেণই শাি পেত একেদেহ আহতূ হেয়ছ। তামরা সব সময় কৃত থাক।
১৬ রীে র িশ া তামােদর অ ের রচর
ু পিরমােণ থাকু ক। সকল িব তা যবহার কের পর রেক বিল কর এবং িশ া
দাও। কৃত িচে ঈ বেরর উে ে য গীতসংিহতার গীত, রশংসার গীত এবং আি ক গীত গাও। ১৭ কথায় বা কােজ যা িকছ ু
কেরা, সবই রভুর নােম কর এবং িপতা ঈ বরেক যী র মা যেম ধ যবাদ দাও।
অে যর সে
১৮

তামার নতুন জীবন

রীরা, তামরা তামােদর বামীর অনুগতা থাক, এটাই হেব রভুর অনুসারীেদর উপযু কাজ।
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বামীরা, তামরা তামােদর রীেক ভালবাস, তােদর সে মধুর যবহার কেরা।
ানরা, তামরা সব িবষেয় তামােদর বাবা-মার বা য হেয়া, এেত রভু স হন।
২১ িপতারা তামরা তামােদর স ানেদর িবর কেরা না, তােদর খুশী মেতা চলেত না পারেল তারা উৎসাহ হারােব।
২২ রীতদাসরা, তামােদর মিনবেদর সব িবষেয় মা য করেব। তাঁরা দখুন বা না দখুন তামরা সব সময় তাঁেদর বা য
থেকা। এেত তামরা মানুষেক খুশী করেত নয়, িক রভুেকই খুশী করেত চ া করছ, সুতরাং সততার সে মিনবেদর মা য
কেরা, কারণ তামরা রভুেক স ান কেরা। ২৩ তামরা সম কাজ আ িরকতার সে কেরা। মানুেষর জ য য করছ তা নয়,
িক রভুর কাজ মেন কেরই কাজ কের যাও। ২৪ মেন রেখা, রভুর কাছ থেকই তামরা তার পুর ার পােব. ঈ বর তাঁর
আপনজনেদর দেবন বেল য রিত িত িদেয়েছন তামরা তার অংশীদার হেব। তামরা রভু যী রীে রই সবা করছ।
২৫ মেন রেখা, কউ যিদ অ যায় কাজ কের, সই যি েক তার অ যায় কােজর জ য শাি পেত হেব। রভু সকলেকই
সমভােব িবচার কেরন।
১ মিনবরা, তামরা তামােদর রীতদাসেদর রিত যায় ও সৎ যবহার কেরা। মেন রেখা, বেগ তামােদরও এক
রভু আেছন।
২০ স

৪

রী ীয়ানেদর জ য পৗেলর উপেদশ
২

তামরা রাথনায় িনিব থাক; সবদা সজাগ থেকা এবং রাথনার সমেয় রথেম ঈ বরেক ধ যবাদ জািনও। ৩ এই
সে আমােদর জ যও রাথনা কেরা, রাথনা কেরা যন ঈ বর আমােদর জ য অপেরর কােছ সুসমাচার রচােরর সুেযাগ
কের দন, রাথনা কেরা আমরা যন সই িনগূঢ়তৎ ব, যা ঈ বর রীে র স বে রকাশ কেরেছন, তাও লাকেদর জানােত
পাির। এই স য রচােরর জ যই আিম আজ কারাগাের আিছ। ৪ রাথনা কেরা যন পির ার কের সই স য লাকেদর কােছ
আিম তুেল ধরেত পাির। এটাই আমার কত য।
৫ যারা রীে িব বাসী নয় তােদর সে বুি খািটেয় আচরণ কেরা; আর সম সুেযােগর স ব যবহার কেরা। ৬ তামােদর
কথাবাতা সব সময় যন িব তা ও মাধুয্য পূণ হয়, তাহেল রে যক মানুষেক তামরা যথাযথভােব উ র িদেত পারেব।
পৗেলর স ী সাথীেদর সমাচার
৭ তুিখক

রীে েত আমার েহর ভাই, িতিন রভুেত একজন িব ব সবক ও আমার সহকমী। িতিন িগেয় আমার জীবেন িক
ঘটেছ তার সব তামােদর জানােবন। ৮ আিম তামােদর কােছ তােক এই উে ে যই পাঠালাম। আিম চাই যন তামরা জানেত
পার আমরা সকেল কমন আিছ। আিম তাঁেক পাঠালাম, যন িতিন িগেয় তামােদর মেন ভরসা দন। ৯ আিম ওনীিষমােসর সে
তােক পাঠালাম। ওনীিষমাস হেলন রীে েত একজন িব ব ও ি রয় ভাই। িতিন তা তামােদর দেলরই একজন। তুিখক
এবং ওনীিষমাস িগেয় এখানকার সব সমাচার তামােদর দেবন।
১০ আির াখ তামােদর েভ া জানাে ন, িতিন আমার এখােন কারাগােরর মে য আেছন আর বাণবার খুডত
় েু তা ভাই
মাকও তামােদর েভ া জানাে ন। (মােকর যাপাের এর আেগই তামােদর জািনেয় িছলাম। িতিন ওখােন গেল তাঁেক
সাদের রহণ কেরা।) ১১ যু , যােক যী বেলও ডাকা হয় িতিনও তামােদর েভ া জানাে ন। ই দীেদর ম য থেক যাঁরা
রী িব বাসী হেয়েছন, তাঁেদর মে য কবল এঁরাই আমার সে ঈ বেরর রা য িব ােরর জ য কাজ করেছন। এঁরা আমার
মেন আন িদেয়েছন।
১২ ইপা রাও তামােদর েভ া জানাে ন; িতিন তা তামােদরই লাক, িতিন রী যী র একজন সবক। িতিন সব সময়
তামােদর জ য যাকু লভােব রাথনা কেরন যন তামরা ঈ বেরর ই ায় আি কভােব ব ৃি লাভ কর, িস হও ও ঈ বেরর
অিভে রত সব িকছেত
ু তামরা পূণ হও। ১৩ আিম তাঁর িবষেয় এই সা ্য িদি য িতিন তামােদর জ য ও লায়িদেকয়া এবং
িহয়রাপিলর রী -িব বাসীেদর জ য কেঠার পির রম কেরেছন। ১৪ আমােদর ি রয় িচিকৎসক লূক ও দীমা তামােদর েভ া
জানাে ন।
১৫ তামরা লায়িদেকয়ার সমিব বাসী ভাই ও বােনেদর এবং নু ােক ও তার গ ৃেহ য ম লী সমেবত হন তাঁেদর সকলেক
আমার েভ া জািনও। ১৬ এই িচিঠ পডা় র পর তামরা এই িচিঠিট লায়িদেকয়ার ম লীেত পািঠেয় িদও এবং িনি তভােব দেখা
যােত ঐ ম লীেক তা পেড় শানােনা হয়। আিম লায়িদেকয়ার ম লীেক য িচিঠ িলখিছ তা তামরাও পাঠ কেরা। ১৭ আিখ েক
বেলা, “ রভু তামােক য কাজ িদেয়েছন তা িন য় কের শষ কেরা।”
১৮ আিম পৗল, িনেজ হােত িলেখ তামােদর আমার েভ া জানাি । আমােক রেণ রেখা, আিম কারাগাের ব ী অব ায়
আিছ। ঈ বেরর অনু রহ তামােদর সহবতী হা ।

