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2 িথচলনীকীয়া
গ্রন্থ ৰচিয়তা
1 িথচলনীকীয়াৰ দেৰ, এই পত্রখেনা েপৗল, চীল আৰু তীমিথয়ৰ

পৰা 1 প্রথম িথচলনীকীয়া পত্রৰ দেৰ এই পত্রখন িলেখােতও এেক
পদ্ধিত বয্ৱহাৰ কিৰেছআৰু েপৗেলআন পত্রেবাৰৰ দেৰ এই পত্রখেনা
িলিখেছ ইেয় েদখুৱাই েয েপৗেল প্রধান িলখক আিছল চীল
আৰু তীমিথয়ৰ অিভবাদন অন্তভুর্ ক্ত কৰা হয় (2 িথচলনীকীয়া 1:1).
অেনক পদত আিম িলখা এইেটােৱ েদখা পাওঁ েয এই িতিনজনৰ
মাজত সকেলােত একমত আিছল ইয়াত হস্তাক্ষৰ নািছল িযেহতু
েপৗেল েতওঁৰ একমাত্র চূড়ান্ত অিভবাদন আৰু প্রাথর্না িলিখিছল (2
িথচলনীকীয়া 3:17). অনুভৱ হয় েয হয়েতা চীল আৰু তীমিথয়ৰ
ওচৰত েপৗেল এই পত্র িলিখিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 51-52 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজভাগত
েপৗেল 2 িথচলনীকীয়া কিৰন্থত িলিখিছল, য’ত েতওঁ 1

িথচলনীকীয়া িলিখিছল
প্রাপক
2 িথচলনীকীয়া 1:1 পেদ িচিহ্নত কেৰ েয “িথচলনীকীয়া মণ্ডলী”ৰ

সদসয্সকল 2 িথচলনীকীয়াৰ উদ্দীষ্ট পাঠক আিছল
উেদ্দশয্
উেদ্দশয্ আিছল প্রভুৰ িদনৰ িবষয়ত িবধান সম্পকীর্য় কু্রিট

সমূহ শুধৰিণ কৰা িবশ্বাসীসকলক প্রশংসা কৰা আৰু েতওঁেলােক
িবশ্বাসত কৰা অধয্ৱসায়ৰ বােব েতওঁেলাকক উৎসাহ িদয়া আৰু েসই
েলাকসকলক বাধা িদয়া, কাৰণ েতওঁেলাকৰ আত্মপ্রতাড়ণা কৰাৰ
বােব েতওঁেলাকক িতৰস্কাৰ কিৰবৈল িবশ্বাস কেৰ েয প্রভুৰ িদন
েসানকােল উভিত আিহব আৰু েতওঁেলাকৰ িনজৰ লাভৰ কাৰেণ
এইদেৰ মতবাদ অপবয্ৱহাৰ কেৰ
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মূল িবষয়
আশাত জীৱন যাপন কৰা

প্রান্তেৰখা
1. অিভবাদন — 1:1, 2
2. িবপদত সান্ত্বনা — 1:3-12
3. প্রভুৰ িদন সম্বেন্ধ সংেশাধন — 2:1-12
4. েতওঁেলাকৰ লক্ষয্স্থান সম্পেকর্ উপেদশ — 2:13-17
5. বয্ৱহািৰক িবষয় সম্পেকর্ উপেদশ — 3:1-15
6. চূড়ান্ত শুেভচ্ছা — 3:16-18

1 েপৗল, চীল আৰু তীমিথয়, আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু
খ্রীষ্টত থকা িথচলনীকীয়া সকলৰ মণ্ডলীৰ সমীপৈল, 2 িপতৃ ঈশ্বৰ
আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আৰু শািন্ত আেপানােলাকৰ সহবতীর্
হওক

3 ভাইসকল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ আিম সদায় ঈশ্বৰক ধনয্বাদ
িদওঁ; আিম এেনদেৰ ধনয্বাদ কৰা উিচত, কাৰণ আেপানােলাকৰ
িবশ্বাস অিতশয়ৰূেপ বৃিদ্ধ পাইেছ আৰু আেপানােলাক সকেলােৱ
েপ্রমত পৰস্পৰৰ প্রিত উপিচ পিৰেছ; 4 আেপানােলােক িয সকলৰ
পৰা তাড়না আৰু েক্লশ সহন কিৰ আেছ, েসই সকলৰ মাজেতা
আেপানােলােক েয িবশ্বাস আৰু সহনশীলতাত িস্থেৰ আেছ, তাৰ
কাৰেণ আিম ঈশ্বৰৰ িবিভন্ন মণ্ডলীত আেপানােলাকৰ িবষেয় ৈক গবর্
েবাধ কেৰঁা

ঈশ্বৰৰ িবচাৰৰ িবষেয় েপৗলৰ িশক্ষা
5 এইেবাৰ িবষয় ঈশ্বৰৰ নয্ায় েসাধ-িবচাৰৰ এক স্পষ্ট লক্ষণ,

যাৰ ফলত ঈশ্বৰৰ িয ৰাজয্ৰ কাৰেণ আেপানােলােক দুখেভাগ
কিৰেছ, েসই ৰাজয্ৰ েযাগয্পাত্রৰূেপ আেপানােলাক গিণত হব
6 ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত নয্ায়-িবচাৰ এই, িয সকেল আেপানােলাকক েক্লশ
িদেয়, েতওঁ েসই সকলক েক্লশ িদব, 7 আৰু আেপানােলাক িয
সকেল এিতয়া েক্লশ পাইেছ, আেপানােলাকক আমাৰ লগত ঈশ্বেৰ
িবশ্রাম িদব েযিতয়া প্রভু যীচুেৱ েতওঁৰ পৰাক্রমশালী দূত সকলৰ
ৈসেত জ্বলন্ত অিগ্নেৰ স্বগর্ৰ পৰা নািম আিহ প্রকািশত হ’ব, েতিতয়া
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এইেবাৰ ঘিটব; 8 েতিতয়া িয সকেল ঈশ্বৰক নাজােন আৰু আমাৰ
প্রভু যীচুৰ শুভবাতর্ া পালন নকেৰ, েসই েলাক সকলক েতওঁ দণ্ড
িদব 9 েতওঁেলাক প্রভুৰ লগত থকাৰ পৰা আতৰ ৈহ আৰু েতওঁৰ
পৰাক্রমৰ প্রতাপৰ পৰা দূৈৰত থািক, দণ্ডৰ ৈসেত অনন্ত িবনাশ েভাগ
কিৰব 10 েসইিদনা যীচু েযিতয়া িনজৰ পিবত্র েলাক সকলৰ দ্বাৰা
মিহমািম্বত হবৈল আিহব, েতিতয়া িবশ্বাস কৰা সকেলােৱ আচিৰত
হ’ব; আেপানােলােকা েসই িবশ্বাসী সকলৰ মাজত আেছ, কাৰণ
আেপানােলােক আমাৰ সাক্ষয্ িবশ্বাস কিৰেল 11 এই কাৰেণ আিমও
আেপানােলাকৰ বােব সদায় প্রাথর্না কিৰ থােকঁা, যােত আমাৰ ঈশ্বেৰ
আেপানােলাকক েতওঁৰ আমন্ত্রণৰ েযাগয্পাত্র বুিল গণয্ কিৰব৷ তােত
েতওঁৰ শিক্তত আেপানােলােক েযন মঙ্গলভােৱেৰ সকেলা ভাল
কাম কৰাৰ ইচ্ছা আৰু িবশ্বাসৰ প্রিতেটা কাযর্ েযন সমূ্পণর্ কেৰ;
12 তােত েযন আমাৰ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ অনুসােৰ
আমাৰ প্রভু যীচুৰ নাম আেপানােলাকৰ দ্বাৰাই মিহমািম্বত হয় আৰু
আেপানােলােকা েতওঁত মিহমািন্বত হওক

2 অধয্ায়
যীচুৰ পুনৰাগমনৰ

1 েহ ভাইসকল, এিতয়া আিম আেপানােলাকক অনুেৰাধ কেৰঁা
েয, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ আগমণ আৰু েতওঁৰ ওচৰত আিম
েগাট েখাৱাৰ িবষেয় আেপানােলােক জািন লওক, 2 আিম
অ◌ােপানােলাকক কওঁ, ‘প্রভুৰ িদন ইিতমেধয্ আিহল’ এই বুিল
আেপানােলাকৰ মন সহজেত অিস্থৰ নহওক নাইবা বয্াকুল নহওক;
িকয়েনা েকােনা েকােনােৱ হয়েতা আত্মাৰ দ্বাৰাই বা অনয্ কােৰাবাৰ
কথাৰ দ্বাৰাই অথবা আিম িলখা েকােনা িচিঠৰ দ্বাৰাই এই বুিল
ক’ব পােৰ 3আেপানােলাকক েকােনাৰূেপ কােকা ভুলাবৈল িনিদব;
িকয়েনা েসইিদন অহাৰ আেগেয় ঈশ্বৰৰ িবৰুেদ্ধ ধমর্ পিৰতয্াগ কৰা
েদখা যাব আৰু েসই অবাধয্তাৰ পুৰুষ, িয িবনাশ হবলগীয়া পুত্র;
িস প্রকািশত হ’ব 4 ঈশ্বৰ নােমেৰ খয্াত আৰু উপাসনাৰ েযাগয্
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িয সকেলা আেছ, এই সকেলােৰ িবৰুেদ্ধ িথয় ৈহ েসই অবাধয্তাৰ
পুৰুেষ িনজেক ওখত প্রিতিস্থত কিৰব; এেন িক, ঈশ্বৰৰ মিন্দৰত
বিহ িনজেক িনেজ ঈশ্বৰ বুিল েঘাষণা কিৰব 5 এইেবাৰ েয ঘিটব
েসই কথা মই আেপানােলাকৰ লগত থােকােতই আেপানােলাকক
ৈকিছেলঁা; েসই িবষেয় আেপানােলাকৰ মনত নপেৰ েন? 6 েসই
অবাধয্তাৰ পুৰুষক েকৱল তাৰ িনৰূিপত কালতেহ প্রকািশত হবৈল
িকেহ বাধা িদ ৰািখেছ, েসয়া আেপানােলােক জােন 7 িকয়েনা
ঈশ্বৰৰ অবাধয্তাৰ েসই েগাপন তত্ত্বই ইিতমেধয্ কাযর্ সাধন কিৰ
আেছ; েকৱল এজন আেছ িয জেন বতর্ মান তাক প্রকাশ েহাৱাত
বাধা িদ ৰািখেছ; তাক দূৰ নকৰা পযর্ন্ত বাধা িদেয় থািকব 8 তাৰ
পাছত েসই অবাধয্তাৰ পুৰুষ জন প্রকািশত হ’ব আৰু প্রভু যীচুেৱ
িনজৰ মুখৰ িনশ্বাসৰ দ্বাৰাই তাক ধ্বংস কিৰব আৰু েতওঁৰ আগমণৰ
আিবভর্ াৱৰ দ্বাৰাই তাক েশষ কিৰব 9 চয়তানৰ কমর্ অনুসােৰ েসই
অবাধয্তাৰ পুৰুষ আিহব িস সকেলা িমছা পৰাক্রম কাযর্, আচিৰত
িচন আৰু অদু্ভত লক্ষণ েদখুৱাব; 10 িবনাশ পথৰ যাত্রী সকলক
অধাির্মকতাৰ ছলনােৰ সকেলা ধৰণৰ প্রৱঞ্চনা কিৰব িকয়েনা, এই
েলাক সকেল পিৰত্রাণ পাবৰ কাৰেণ সতয্ েপ্রমক গ্রহণ নকিৰেল
11 েসেয়েহ েতওঁেলােক যােত িমছাত িবশ্বাস কিৰব, তাৰ বােব ঈশ্বেৰ
েতওঁেলাকৈল এক ভ্রািন্তজনক কাযর্ কৰা শিক্ত পঠাব 12 িয সকেল
সতয্ক িবশ্বাস নকিৰেল িকন্তু অধাির্মকতাতআনিন্দত হ’ল, েসই েলাক
সকলৰ িবচাৰ হ’ব

প্রভুত িথেৰ থািকবৈল উপেদশ
13 প্রভুৰ িপ্রয় ভাইসকল, আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বৰক সকেলা

সময়েত ধনয্বাদ িদয়া আমাৰ কতর্ বয্; িকয়েনা আেপানােলাকক
আত্মাৰ শুিদ্ধকৰণ কাযর্েৰ পিবত্রতাৈল আিনেল আৰু সতয্ক িবশ্বাস
কৰাৰ মাধয্েমেৰ পিৰত্রাণ পাবৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ আিদেৰ পৰা
আেপানােলাকক প্রথম ফলৰূেপ মেনানীত কিৰেল 14 আমাৰ
শুভবাতর্ াৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ পাবৈল েতওঁ আেপানােলাকক আমন্ত্রণ
কিৰেল যােত আেপানােলােক আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ মিহমাৰ ভাগী
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হয় 15 এই েহতুেক, েহ ভাই সকল, িথেৰ থাকক; পত্রৰ দ্বাৰা
বা কথাৰ দ্বাৰাই িয িয িশক্ষা আিম আেপানােলাকক িদেলঁা, েসই
সকেলােক ধিৰ ৰাখক

16 এিতয়া আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীেষ্ট িনেজ আৰু িযজেন আমাক েপ্রম
কিৰ, আমাক অনন্ত সান্ত্বনা আৰু ভিৱষয্তৰ উত্তম আশা অনুগ্রেহেৰ
িদেল,আমাৰ েসই িপতৃ ঈশ্বেৰ আেপানােলাকৰ হৃদয়ক সান্ত্বনা িদয়ক;
17আৰু সকেলা সৎ কমর্ আৰু সদবাকয্ত আেপানােলাকৰ মন সুিস্থৰ
কৰক

3 অধয্ায়
প্রাথর্নাৰ কাৰেণ অনুেৰাধ

1 েশষেত, েহ ভাইসকল, আমাৰ কাৰেণ প্রাথর্না কৰক প্রাথর্না
কৰক যােত আেপানােলাকৰ মাজত প্রভুৰ বাকয্ েযেনৈক দ্রুতগিতত
প্রসািৰত ৈহিছল, েতেনৈক িবস্তািৰত আৰু েগৗৰৱািম্বত হওক;
2 প্রাথর্না কৰক েযন দুৰাচাৰী আৰু দুষ্ট েলাকৰ হাতৰ পৰা আিম
ৰক্ষা পাওঁ; িকয়েনা, সকেলা েলাকৰ েয িবশ্বাস আেছ, এেন নহয়
3 িকন্তু, প্রভু িবশ্বাসী; েতেৱঁই আেপানােলাকক সুিস্থৰ কিৰব আৰু দুষ্ট
শিক্ত চয়তানৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কিৰব

4আেপানােলাকৰ সম্বেন্ধ প্রভুত আমাৰ দৃঢ় িবশ্বাস আেছ েয, আিম
িদয়া সকেলা আেদশ আেপানােলােক পালন কিৰেছ আৰু আগৈলও
কিৰ থািকব 5 প্রভুেৱ আেপানােলাকৰ হৃদয়ক ঈশ্বৰৰ েপ্রম আৰু
খ্রীষ্টৰ সহনশীলতাৰ পথত চলাওঁক

অিনয়মৈক চলাৰ িবষেয় উপেদশ
6ভাইসকল, আিমআমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ আেপানােলাকক

এই আেদশ িদওঁ েয, েকােনা ভােয় যিদ এেলহুৱা ৈহ অিনয়মত
চেল আৰু আমাৰ পৰা আেপানােলােক েপাৱা িশক্ষা অনুসােৰ নচেল,
েতেনহেল তাৰ লগ এৰক 7 িকয়েনা আমাৰ অনুকাৰী েকেনৈক হ’ব
লােগ, েসই িবষেয় আেপানােলােক িনেজ জােন আেপানােলাকৰ
মাজত থকাৰ সময়ত আিম এেলহুৱা ৈহ অিনয়মত চলা নািছেলঁা;
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8 মূলয্ িনিদয়াৈক আিম কােৰা আহাৰ গ্রহণ কৰা নািছেলঁা ইয়াৰ
পিৰৱেতর্ আিম আেপানােলাকৰ ওপৰত েবাজা নহবৈল িদেন-ৰািতেয়
পিৰশ্রম আৰু কেষ্টেৰ কাম কিৰিছেলঁা৷ 9 ইয়াত আমাৰ েয ক্ষমতা
নাই, এেন নহয়; িকন্তু আেপানােলাক েযন আমাৰ অনুকাৰী হয়, তাৰ
বােব আেপানােলাকৰ ওচৰত আিম আির্হ হবৈলেহ ইয়ােক কিৰেলঁা

10 কাম কিৰবৈল যিদ েকােনােৱ অসন্মত হয়, েতেনহেল েতওঁ
আহােৰা গ্রহন নকৰক, এই বুিল আেপানােলাকৰ মাজত থােকােতই,
আিম আেপানােলাকক আেদশ িদিছেলঁা 11 কাৰণ, আিম শুিনবৈল
পাওঁ েয, আেপানােলাকৰ েকােনা েকােনােৱ এেলহুৱা ৈহ অিনয়মত
চিল আেছ আৰু এেকা কাম নকিৰ অনািধকাৰ চচ্চর্ া কিৰ ফুেৰ
12 এেন েলাক সকলক আিম প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ নােমেৰ আেদশ
আৰু উপেদশ িদওঁ, েতওঁেলােক শান্তভােব কাম কিৰ িনজৰ িনজৰ
আহাৰ েভাজন কৰক 13 েহ ভাইসকল, সৎ কাম কিৰবৈল
যাওেত আেপানােলাক েকিতয়াও িনৰুৎসাহ নহ’ব 14 এই পত্রৰ
দ্বাৰাই জেনাৱা আমাৰ বাকয্ েকােনােৱ যিদ নামােন, েতেনহেল
আেপানােলােক েসই মানুহক িচিন ৰািখব আৰু েতওঁ লাজ পাবৈল
েতেৱঁ ৈসেত আলাপ-বয্ৱহােৰা নকিৰব; 15 িকন্তু েতওঁক শত্রুৰদেৰ
জ্ঞান নকিৰব, বৰং ভাই বুিল েচতনা িদয়ক

েশষ কথা
16 এিতয়া শািন্তদাতা প্রভুেৱ িনেজ সকেলা সময়ত সকেলাভােৱ

আেপানােলাকক শািন্ত দান কৰক প্রভু আেপানােলাক সকেলােৰ
সঙ্গী হওক 17 েমাৰ এই শুেভচ্ছা, মই েপৗেল িনজ হােত িলিখেলঁা;
এেয়ই েমাৰ প্রেতয্ক পত্রৰ িচন; মই এেনৈকেয় িলেখঁা 18 আমাৰ
প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ আেপানােলাক সকেলােৰ লগত থাকক
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