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কলচীয়া পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
ই কলচীয়াসকলৰ প্রিত েপৗলৰ এখন প্রকৃত িচিঠ (1:1) এই

পত্র খন েপৗেল িলখা বুিল আিদ মণ্ডলীৰ সকেলােৱ অনুেমাদন
কেৰ েপৗেল িনেজ কলচী মণ্ডলী স্থাপন কৰা নািছল েপৗলৰ
এজন সহকমীর্, সম্ভৱতঃ ইপাফ্রাই, প্রথমেত কলচীত শুভবাতর্ া
প্রচাৰ কিৰিছল (4:12,13) ভুৱা িশক্ষকসকেল এক িবিচত্র, নতুন
মতবাদ ৈল কলচীৈল আিহিছল েতওঁেলােক খ্রীষ্টিয় মতবাদৰ ৈসেত
মূির্তপূজক আৰু িযহূদীধমীর্য় িমিশ্রত মতবাদ ৈল আিহিছল েপৗেল
সকেলােৰ উধর্ত খ্রীষ্টক েদখুৱাই ভুৱা িশক্ষকসকলৰ িশক্ষাৰ িবেৰাধ
কিৰিছল নতুন িনয়মত সকেলাতৈক েবিছ খ্রীষ্টিয়েকিন্দ্রক কথা
এই কলচীয়া পত্রেত েকাৱা ৈহেছ ইয়াত েদখুওৱা ৈহেছ েয যীচু
সকেলােৰ মূৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60 খ্রীষ্টাব্দ
সম্ভৱতঃ েপৗেল েতওঁৰ প্রথম কাৰাবাসৰ সময়ত েৰামত থােকােত

এই পত্র িলিখিছল
প্রাপক
েপৗেল কলচীয়া মণ্ডলীক উেদ্দশয্ কিৰ এই পত্রত িলিখেছ েয,

“কলচীত থকা খ্রীষ্টত িবশ্বাসী সাধু আৰু ভাইসকলৈল” বুিল (1:1-
2), এই মণ্ডলী ইিফচৰ পৰা এশ মাইল দূৰৰ লাইকাচ উপতয্াকাত
আিছল পঁাচিনেয় েকিতয়াও এই মণ্ডলী পিৰদশর্ন কৰা নািছল (1:4;
2:1)

উেদ্দশয্
কলচীত িয িবপদজ্জনক িবধমর্ আিছল, েসই সম্বেন্ধ উপেদশ

প্রদানৰ কাৰেণ েপৗেল এই পত্র িলিখিছল, সমূ্পণর্, সচাৰচৰ, আৰু
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খ্রীষ্টৰ ওপৰত সমগ্র সৃষ্টিৰ পূণর্ কতৃর্ ত্ব প্রদান আৰু ইয়াক অবয্াহত
ৰখাৰ মাধয্মত এই িবষেয় উত্তৰ িদেয় (1:15; 3:4), তাত থকা
পাঠকসকলৰ জীৱনৰ সকেলা সৃষ্টিৰ ওপৰ মহান খ্রীষ্টৰ দশর্নৰ কাৰেণ
উৎসািহত কিৰবৈল (3:5; 4:6) আৰু মণ্ডলীৰ প্রিত েতওঁেলাকৰ
সুশৃংখল খ্রীষ্টিয় জীৱন যাপন কৰাৰ বােব আৰু ভুৱা িশক্ষকৰ হুমিকৰ
সনু্মখত েতওঁেলাকৰ িস্থিতশীলতাৰ প্রিত িবশ্বাস স্থাপন কিৰবৈল উদু্বদ্ধ
কিৰবৈল (2:2-5)

মূল িবষয়
খ্রীষ্টৰ আিধপতয্

প্রান্তেৰখা
1. েপৗলৰ শুেভচ্ছা আৰু প্রাথর্না — 1:1-14
2. খ্রীষ্টত থকা বয্িক্তৰ কাৰেণ েপৗলৰ মতবাদ — 1:15-23
3. ঈশ্বৰৰ পিৰকল্পনা আৰু উেদ্দশয্ত েপৗলৰ অংশ আৰু উেদ্দশয্

— 1:24-2:5
4. ভুৱা িশক্ষাৰ িবৰুেদ্ধ সতকর্ বাণী — 2:6-15
5. িবধমীর্সকলৰ হুমিকৰ ৈসেত েপৗলৰ সনু্মখীন — 2:16-3:4
6. খ্রীষ্টত থকা নতুন মানুহৰ বণর্না — 3:5-25
7. শ্লাঘা আৰু অিভবাদেনেৰ সামৰিণ — 4:1-18

কলচীয়া সকলৰ প্রিত েপ্রমৰ নমস্কাৰ
1ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰাই খ্রীষ্ট যীচুৰ িনযুক্ত পঁাচিন েপৗল আৰু তীমিথয়

ভাই, 2 কলচীত থকা খ্রীষ্টত িবশ্বাসী ভাই আৰু পিবত্র েলাক সকলৰ
সমীপৈল আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰৰ পৰা আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু
শািন্ত হওক

3 আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ িপতৃ ঈশ্বৰক ধনয্বাদ জনায়
আেপানােলাকৰ কাৰেণ সদায় আিম প্রাথর্না কিৰ আেছঁা৷

4আিম শুিনবৈল পােলঁা েয, খ্রীষ্ট যীচুত আেপানােলাকৰ িয িবশ্বাস
আৰু ঈশ্বৰৰ কাৰেণ পৃথক কিৰ ৰখা পিবত্র েলাক সকলৰ প্রিত
িয েপ্রম আেছ, 5 েসইদেৰ আেপানােলাকৰ কাৰেণও আশা-ধনৰ
িবষয় স্বগর্ত সঁািচ েথাৱা ৈহেছ৷ আেপানােলাকৰ মাজত উপিস্থত
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েহাৱা শুভবাতর্ াৰূপ সতয্তাৰ বাকয্ প্রথেম শুিনেল; 6 আৰু িযিদনা
আেপানােলােক সতয্ৰূেপ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহৰ কথা শুিনেল আৰু
জািনেল, েসই িদনাৰ পৰাই েসই শুভবাতর্ া আেপানােলাকৰ মাজত
েযেনৈক, েগােটই জগতেতা েতেনৈক উপিস্থত ৈহ ফল ধিৰ বািঢ়
আেছ৷

7 েসইেবাৰ আেপানােলােক আমাৰ িপ্রয় সহদাস ইপাফ্রাৰ পৰাই
িশিকেল; েতেখত আমাৰ কাৰেণ খ্রীষ্টৰ িবশ্বাসী পিৰচাৰক; 8 আৰু
পিবত্র আত্মাৰ গুণত* আেপানােলাকৰ িয েপ্রম আেছ, তাক
েতেখেতই আমাৰ আগত প্রকাশ কিৰেল৷

খ্রীষ্টৰ মিহমা আৰু পিৰত্রাণ-সাধক কাযর্
9 এই কাৰেণ েসই কথা শুনা িদনেৰ পৰা, আিম আেপানােলাকৰ

বােব প্রাথর্না কিৰবৈল েনিৰেলা, আেপানােলাক সকেলােৱ আিত্মক
জ্ঞান আৰু বুিদ্ধৰ সম্বেন্ধ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা িবষয়ক তত্ব-জ্ঞােনেৰ পিৰপূণর্
হওক৷ 10আিম এেন ধৰেণ প্রাথর্না কিৰ আেছঁা যােত, সকেলা ভােব
সন্তুষ্ট কিৰবৰ অেথর্ আেপানােলােক েযন প্রভুত েযাগয্ৰূেপ জীৱন-
যাপন কেৰ† আৰু েতওঁৰ েসই তত্ব-জ্ঞানত বািঢ় সকেলা সৎকমর্ত
ফলৱন্ত হয়৷

11 আিম িনেবদন কেৰঁা েয, আেপানােলােক েযন সমূ্পণর্ সহন
আৰু িচৰসিহষু্ণতাৰ অেথর্, েতওঁৰ প্রতাপৰ পৰাক্রম অনুসােৰ সকেলা
শিক্তেৰ শিক্তৱন্ত হয়৷ 12আিম িনেবদন কেৰঁা আৰুআনেন্দেৰ ৈসেত
েতওঁৰ ধনয্বাদ কেৰঁা, কাৰণ িপতৃেয় আমাক পিবত্র েলাক সকলৰ িয
অিধকাৰ েপাহৰত আেছ, েসই অিধকাৰৰ‡ অংশীদাৰ হ’বৈল েযাগয্
কিৰেল৷

13 েতেৱঁই আমাক আন্ধাৰৰ পৰাক্রমৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰ িনজ েপ্রমৰ
পুত্রৰ ৰাজয্ত স্থানান্তৰ কিৰ থ’েল৷ 14 েতওঁৰ েসই পুত্রত আমাৰ
মুিক্ত, পাপৰ ক্ষমা আেছ

15 েসই পুত্র অদৃশয্ ঈশ্বৰৰ প্রিতমূির্ত§৷ েতওঁ েগােটই সৃষ্টিৰ
প্রথমজাত; 16 িকয়েনা িয িয স্বগর্ত আৰু পৃিথৱীত, দৃশয্ আৰু অদৃশয্
* 1 অধয্ায়:8 গালা 5:22 † 1 অধয্ায়:10 ইিফ 4:1; িফিল 1:27; 1 িথ 2:12
‡ 1 অধয্ায়:12 পঁা 20:32; 26:18; 1 িপ 1:4 § 1 অধয্ায়:15 2 কিৰ 4:4;
ইব্রী 1:3
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বস্তু আেছ, েসই সকেলােবাৰ েতওঁেতই সৃষ্ট হ’ল৷ িসংহাসন হওক
বা প্রভুত্ব হওক, আিধপতয্ হওক বা ক্ষমতা হওক, এই সকেলােবাৰ
েতওঁৰ দ্বাৰাই আৰু েতওঁৰ কাৰেণ সৃষ্টি কৰা হ’ল৷ 17 েতওঁ সকেলােৰ
পূবর্ৰ পৰা আেছ আৰু সকেলােবাৰ েতওঁেৰই িনয়ন্ত্রণত আেছ৷

18 েতেৱঁই ৈহেছ, েতওঁৰ শৰীৰ স্বৰূপ মণ্ডলীৰ মূৰ৷ েতেৱঁই
প্রাথিমক প্রািধকাৰী, েতওঁ আিদ আৰু মৃত েলাকৰ মাজৰ পৰা
প্রথমজাত* এই কাৰেণ সকেলা িবষয়েত েতওঁ অগ্রগণয্ হয়
19 েসই কাৰেণ ঈশ্বেৰ আনেন্দেৰ িসদ্ধান্ত ল’েল েয, েতওঁত সকেলা
সমূ্পণর্তা† বাস কৰা উিচত; 20 আৰু েতওঁৰ দ্বাৰাই সকেলােবাৰ
েতওঁেৰ ৈসেত িমলন সাধন কিৰেল৷ পৃিথৱীত থকা হওক বা স্বগর্ত
থকা হওক, েতওঁৰ কু্রচৰ পুত্রৰ েতজৰ দ্বাৰাই শািন্ত স্থাপন কিৰবৈল
ঈশ্বেৰ সকেলােত ভাল েদিখেল

21আেপানােলােকও পূবর্েত ঈশ্বৰৰ পৰা অসম্পকীর্য় আৰু দুষ্কমর্ত
থািক মেনেৰ শত্রু েহাৱা েলাক আিছল৷ 22 তথািপ ঈশ্বেৰ েতওঁৰ
দৃষ্টিত আেপানােলাকক পিবত্র, িনষ্কলঙ্ক আৰু িনেদর্ াষীৰূেপ উপিস্থত
কিৰবৰ বােব খ্রীষ্টৰ মাংসময় শৰীৰত মৃতুয্ৰ দ্বাৰাই এিতয়া িমলন
সাধন কিৰেল৷ 23 আেপানােলােক িয শুভবাতর্ া শুিনেছ, তােত যিদ
িবশ্বাস কিৰ িস্থেৰ থােক আৰু শুভবাতর্ াৰ পৰা উৎপন্ন েহাৱা িয আশা
আেপানােলােক পােল, েসই আশাৰ মূলৰ পৰা যিদ আতিৰ নাযায়,
েতেনহেল খ্রীেষ্ট সকেলােবাৰ সম্পন্ন কিৰব আৰু স্বগর্ৰ তলত থকা
সকেলা সৃষ্টিৰ মাজত েসই এেক শুভবাতর্ া প্রচািৰত ৈহ আেছ; মই
েপৗল, এই শুভবাতর্ াৰ এজন দাস৷

24 এিতয়া আেপানােলাকৰ কাৰেণ েমাৰ িয দুখেভাগ, তােতই মই
আনন্দ কিৰেছঁা, আৰু খ্রীষ্টৰ নানা েক্লশৰ‡ িয অৱিশষ্টিখিন অপূণর্
ৈহ আেছ, েসই িখিন মই েতওঁৰ শৰীৰ স্বৰূপ মণ্ডলীৰ কাৰেণ েমাৰ
মাংসত পূণর্ কিৰেছঁা 25 েসই বাকয্ সমূ্পণর্ৈক প্রচাৰ কিৰবৈল,
আেপানােলাকৰ কাৰেণ ঈশ্বেৰ েমাক িদয়া ঘৰিগৰীবাব অনুসােৰ মই
* 1 অধয্ায়:18 পঁা 26:23; 1 কিৰ 15:20, 23; প্র 1:5 † 1 অধয্ায়:19 েযা
1:16; কল 2:9 ‡ 1 অধয্ায়:24 মিথ 25:40, 45; পঁা 9:5; িফিল 3:10
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েসই মণ্ডলীৰ পিৰচাৰক ৈহেছঁা৷ 26 েসই িনগূঢ়-তত্ত্ব যুেগ যুেগ আৰু
পুৰুেষ পুৰুেষ গুপ্ত আিছল, িকন্তু এিতয়া েতওঁৰ পিবত্র েলাকৰ
আগত প্রকািশত ৈহেছ; 27 ঈশ্বেৰ েতওঁৰ মূলয্বান মিহমাময় িনগূঢ়
তত্ব অনা-ইহুদী সকলৰ ওচৰত প্রকাশ কিৰবৈল মনস্থ কিৰেল, েসই
িনগূঢ় তত্ব সকেলা েলাকৰ কাৰেণ; আৰু েসই িনগূঢ় তত্ব হ’ল স্বয়ং
খ্রীষ্ট, িয জন আেপানােলাকৰ মাজত আেছ৷ েতেৱঁই আমাৰ েগৗৰৱৰ
আশা৷

28 েসই জন েতেৱঁই, িয জনৰ িবষেয় আিম প্রচাৰ কিৰ আেছঁা৷
আিম প্রেতয্ক জনেক সতকর্ কেৰঁা আৰু সকেলা প্রজ্ঞােৰ প্রিতজনক
িশক্ষা িদ খ্রীষ্টক প্রচাৰ কেৰঁা যােত খ্রীেষ্ট সকেলােক ঈশ্বৰৰ ওচৰত
িসদ্ধ েলাক ৰূেপ উপিস্থত কিৰব পােৰ৷ 29 েতওঁৰ কাযর্সাধক শিক্তেয়
েমাৰ জীৱনত পৰাক্রেমেৰ কাযর্ সাধন কিৰ আেছ§, েসই শিক্ত
অনুসােৰ েতওঁৰ কাৰেণ প্রাণপণ কিৰ মই পিৰশ্রেমা কিৰ আেছঁা

2 অধয্ায়
1আেপানােলাকক সহায় কৰাৰ কাৰেণ মই িকমান কেঠাৰ প্রিতকুল

অৱস্থাৰ মূখা-মূিখ ৈহেছঁা, েসই িবষেয় আেপানােলােক জনােটা মই
িবচােৰা৷ িয সকল লায়িদেকয়াত আেছ আৰু িযমান মানুেহ েমাৰ
মাংসময় মুখ েদখা নাই, েসই সকলৰ বােবও েমাৰ যুজ ৈহ আেছ৷
2 মই িবচােৰা েতেখত সকলৰ হৃদেয় েযন আশ্বাস পায় আৰু েতেখত
সকেল েপ্রমত সংযুক্ত ৈহ সমূ্পণর্ িনশ্চয়তাযুক্ত বুিদ্ধৰূপ সকেলা ধনত
ধনী হ’বৰ বােব েযন ঈশ্বৰৰ িনগূঢ়-তত্ব জােন, েসই িনগূঢ় তত্বই হ’ল,
খ্রীষ্ট৷ 3 েসই খ্রীষ্টেতই জ্ঞান আৰু িবদয্াৰ সকেলা ধন গুপ্ত আেছ

4 েকােনও েযন আেপানােলাকক প্রেলাভন-বােকয্েৰ নুভুলায়, এই
কাৰেণ মই এইেবাৰ কথা ৈকেছঁা 5আৰু মই শাৰীিৰক ভােব উপিস্থত
নাথািকেলও, আত্মােৰ আেপানােলাকৰ লগত আেছঁা; আৰু আনন্দ
কিৰ আেপানােলাকৰ সু-ৰীিত আৰু খ্রীষ্টত আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ
িয অলৰতা, েসয়া চাই আেছঁা
§ 1 অধয্ায়:29 িফিল 4:13
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6 এেতেক আেপানােলােক খ্রীষ্ট যীচুক েযেনৈক গ্রহণ কিৰেল,
েতেনৈক েতওঁেতই জীৱন-যাপন কৰক৷* 7 েতওঁেতই দৃঢ় ৰূেপ িশপা
ধিৰ, েতওঁত গঁথা ৈহ, েযেনৈক িশক্ষা পাইিছল, েতেনৈক িবশ্বাসত
িস্থৰ ৈহ থাকক, আৰু ধনয্বাদত উপিচ পৰক

িবশ্বাস আৰু সদাচৰণত িথেৰ থািকবৈল উদগিণ
8 েকােনােৱ েযন আেপানােলাকক দশর্ন-িবদয্া আৰু প্রবঞ্চনাৰ

দ্বাৰাই বন্দী কিৰ িনিনেয়, এই কাৰেণ সাৱধান হব; েসইেবাৰ মানুহ
পুৰুেষ পুৰুেষ চলাই অহা িবধান আৰু জগতৰ প্রাথিমক িবিধৰ
অনুৰূপ, খ্রীষ্টৰ অনুৰূপ নহয় 9 িকয়েনা েতওঁত ঈশ্বৰত্বৰ সকেলা
সমূ্পণর্তা শাৰীিৰক ৰূেপ িনবাস কেৰ

10 িয জন সকেলা আিধপতয্ আৰু ক্ষমতাৰ মূৰ, েতওঁেতই
আেপানােলাক সমূ্পণর্ৰূেপ পূণর্ ৈহ আেছ৷ 11 েতওঁেতই
আেপানােলাক িবনাহােত কৰা চুন্নৎ, মাংসময় শৰীৰ বস্ত্র স্বৰূেপ
েসােলাকাই েপােলাৱাৰ দ্বাৰাই আেপানােলােক খ্রীষ্টৰ চুন্নেতেৰ চুন্নৎ
হ’ল৷ 12 বািপ্তস্মত আেপানােলাক েতওঁৰ ৈসেত ৈমদামত েথাৱা হ’ল†
আৰু ঈশ্বৰৰ কাযর্ সাধন শিক্তত িবশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই েতওঁৰ ৈসেত
েতালাও হ’ল ‡

13আৰু আেপানােলােক েযিতয়া অপৰাধত আৰু মাংসৰ অচুন্নতত
মৃত আিছল, েতিতয়া ঈশ্বেৰ েতওঁৰ ৈসেত আেপানােলাকক জীয়ােল
আৰু বাস্তিৱক েতওঁ আমাৰ সকেলা অপৰাধ ক্ষমা কিৰেল৷ 14আমাৰ
িবৰুেদ্ধ ধাৰৰ অিভেযাগ থকা হােত িলখা িয আজ্ঞাৰ প্রমাণ পত্র খন
আমাৰ িবপেক্ষ আিছল, েসই খন েতওঁ মিচ েপলােল§ আৰু গজাল
মািৰ কু্রচত লগাই, েসই খন দূৰ কিৰেল৷ 15 েতওঁ সকেলা আিধপতয্
আৰু শাসনকতর্ ােবাৰক অপসািৰত কিৰেল, আৰু েতওঁেলাকক
মুকিলভােব প্রকািশত কিৰেল আৰু েতওঁৰ কু্রচৰ েযােগিদ এটা
িবজয়ৰ েশাভাযাত্রাত েতওঁেলাকক চািলত কিৰেল৷
* 2 অধয্ায়:6 1 েযা 2:16 † 2 অধয্ায়:12 েৰা 6:3-5 ‡ 2 অধয্ায়:12 েৰা
8:11; ইিফ 2:7 § 2 অধয্ায়:14 ইিফ 2:15, 16
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16 এেতেক েকােনও আেপানােলাকক েভাজনত বা পান কৰাত বা
উৎসৱত বা ন েজানত বা িবশ্রামবাৰৰ কথাত, িবচাৰ নকৰক 17 এই
সকেলা ভাবী িবষয়ৰ ছঁা মােথান; িকন্তু প্রকৃত সতয্ ৈহেছ খ্রীষ্ট

18 েকােনা এজনেক প্রতাৰণাপূণর্ নম্রতাৰ দ্বাৰা আৰু স্বগর্ৰ দূত
সকলক কৰা েসৱা-কাযর্য্ৰ দ্বাৰা িনজেক বঁটাৰ পৰা অপহৃত হবৈল
িনিদবা৷ এেন েলাক সকেল নানা দশর্নৰ কথাত প্রভািবত কিৰ
িনজৰ মাংসময় মনৰ গবর্ত বৃথা গির্বত হয় 19 িকন্তু সংস্পশর্ আৰু
বন্ধনেবাৰৰ দ্বাৰাই প্রিতপািলত আৰু দৃঢ়ৰূেপ সংযুক্ত েহাৱা েগােটই
শৰীৰ িয জনৰ পৰা ঐশ্বিৰক বৃিদ্ধ পাই বািঢ়েছ, েসই মূৰ স্বৰূপ খ্রীষ্টক
অৱলম্বন নকেৰ৷

20 যিদ আেপানােলােক জগতৰ পাপপূণর্ িনয়মেবাৰৰ িবশ্বাসত
খ্রীষ্টৰ ৈসেত এেকলেগ মিৰল, েতেনহেল িকয় জগতৰ িবশ্বাসত
জীৱন-যাপন কিৰ বশীভূত ৈহ আেছ: 21 “েসইেবাৰক নধিৰবা,
নাচািকবা, নুচুবাও?” 22 েলাক সকলৰ বােব এই আজ্ঞা আৰু
িশক্ষা সকেলা বস্তু েভাগ কৰাৰ দ্বাৰাই ক্ষয় পাবৰ কােৰেণেহ ৈহেছ৷
23 এইেবাৰ িবধান মানুেহ বেনাৱা ধমর্ৰ জ্ঞান, আৰু িনজ ইচ্ছাৰ
ভজনা, প্রতাৰণাপূণর্ নম্রতা আৰু শাৰীিৰক দুখ িদয়া, িকন্তু এইেবাৰ
মাংসৰ অিভলাষ দমন কিৰবৈল সাথর্ক নহয়

3 অধয্ায়
1 এেতেক আপুিন যিদ খ্রীষ্টৰ ৈসেত েতালা হ’ল; েতেনহেল

য’ত ঈশ্ৱৰৰ েসঁা হােত খ্রীষ্ট বিহ আেছ, েসই ঠাইৰ িবষেয়
অনুসন্ধান কৰক৷ 2ওপৰৰ িবষয়েবাৰ ভাবক, িকন্তু পৃিথৱীত িয আেছ
েসই িবষেয় নাভািবব; 3 িকয়েনা আেপানােলাকৰ মৃতুয্ হ’ল আৰু
ঈশ্ৱেৰ আেপানােলাকৰ জীৱন খ্রীষ্টৰ ৈসেত গুপ্ত ৰািখেছ 4 আমাৰ
জীৱন স্বৰূপ* খ্রীষ্ট েযিতয়া প্রকািশত হ’ব, েতিতয়া েতওঁৰ ৈসেত
আেপানােলােকা প্রতাপত প্রকািশত হ’ব †

5 এেতেক আেপানােলােক, পৃিথৱীত থকা এই সকেলােক মািৰ
েপলাওঁক‡; িনজ িনজ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গ স্বৰূপ িয বয্িভচাৰ, অশুিচতা,
* 3 অধয্ায়:4 েযা 11:25; 14:6৷ † 3 অধয্ায়:4 1 েযা 3:2৷ ‡ 3 অধয্ায়:5
েৰা 8:13; গাল 5:24৷
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কামািভলাষ, কু-অিভলাষ আৰু েলাভ, েযেন মূির্তপূজা৷ 6 এইেবাৰৰ
কাৰেণ ঈশ্বৰৰ েক্রাধ অবাধয্তাৰ সন্তান সকলৰ ওপৰৈল আেহ;
7 পূবর্েত আেপানােলােক েযিতয়া এইেবাৰত জীয়াই আিছল, েতিতয়া
আেপানােলােকও এইেবাৰত চিলিছল 8 িকন্তু এিতয়া েক্রাধ, খং,
কু-অিভলাষ, িনন্দা আৰু মুখৰ পৰা ওেলাৱা অবচনীয় বচন, এইেবাৰ
দূৰ কৰক৷

9 ইজেন িসজনক িমছা কথা নক’ব; িকয়েনা আেপানােলােক
তাৰ কমর্ৰ ৈসেত েসই আগৰ পুৰুষক ফটা বস্ত্র স্বৰূেপ েসােলাকাই
েপলােল; 10 আৰু িয িনজ সৃষ্টিকত্তর্ াৰ প্রিতমূির্তৰ দেৰ, তত্ব জ্ঞানৰ
কাৰেণ নতুন কেৰঁাৱা ৈহ আেছ, § েসই নতুন পুৰুষক বস্ত্র স্ৱৰূেপ
িপিন্ধেল৷ 11 এই জ্ঞানত েকােনা গ্রীক বা ইহুদী, চুন্নৎ বা অচুন্নৎ,
অসভয্ েলাক, সু্কথীয়া*, দাস, স্বাধীন, এেন েকােনা থািকব েনাৱােৰ;
িকন্তু খ্রীষ্টই সকেলা িবষয় আৰু সকেলােত থােক৷

12 এেতেক ঈশ্বৰৰ মেনানীত িপ্রয় আৰু পিবত্র েলাক সকলৰ িয
উপযুক্ত, েসই মেত দয়া, েস্নহ, মধুৰ ভাব, নম্রতা, মৃদুতা আৰু
িচৰসিহষু্ণতা, এই সকেলােক িপন্ধক; 13 আেপানােলাক পৰস্পৰ
সহনীয় হওক; ইজেন িসজনৰ প্রিত দয়ালু হওক; আৰু যিদ কােৰাবাৰ
িবৰুেদ্ধ কােৰাবাৰ েদাষ িদয়াৰ কাৰণ থােক, েতেনহেল পৰস্পেৰ
ক্ষমা কৰক; িকয়েনা প্রভুেৱ েযেনৈক আেপানােলাকক ক্ষমা কিৰেল,
আেপানােলােকও েতেনৈক ক্ষমা কৰক৷ 14 এই সকেলােৰ ওপৰত
েপ্রমত থাকক; ই সব্বর্িসিদ্ধৰ বান্ধিন

15এিতয়া আেপানােলাকৰ সকেলােৰ হৃদয়ত খ্রীষ্টৰ শািন্তেয় কতৃ্তর্ ত্ব
কৰক; আেপানােলাক তাৰ কাৰেণই এক শৰীৰত আমিন্ত্রত হ’ল;
আৰু কৃতজ্ঞ হওক 16 খ্রীষ্টৰ বাকয্ৰ জ্ঞান আেপানােলাকৰ ৈসেত
বাহুলয্ৰূেপ বাস কৰক ধমর্গীত, স্তুিত-গীত আৰু আিত্মক গােনেৰ
পৰস্পেৰ িশক্ষা আৰু েচতনা িদ, অনুগ্রহৰ কথাত কৃতজ্ঞতােৰ িনজ
িনজ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ উেদ্দেশয্ গান কৰক 17আৰুআেপানােলােক িয
কিৰব পােৰ, েসইেবাৰ বাকয্েত হওক বা কাযর্েত হওক, † সকেলােক
§ 3 অধয্ায়:10 ইিফ 4:22-24৷ * 3 অধয্ায়:11 প্রাচীন িচিদয়া েদশৰ মানুহ
† 3 অধয্ায়:17 1 কিৰ 10:31৷
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প্রভু যীচুৰ নামত কৰক; আৰু েতওঁৰ দ্বাৰাই িপতৃ ঈশ্বৰৰ ধনয্বাদ
কৰক

18 েহ ভাযর্া সকল, আেপানােলাক িনজ িনজ স্বামীৰ বশীভূত
হওক‡ িকয়েনা এেয় প্রভুৰ মেত উিচত 19 েহ পুৰুষ সকল,
আেপানােলােক িনজ িনজ ভাযর্াক েপ্রম কৰক আৰু েতওঁেলাকৈল
িততা বয্ৱহাৰ নকিৰব 20 েহ সন্তান সকল, আেপানােলােক সকেলা
িবষয়েত িপতৃ-মাতৃৰ আজ্ঞাধীন হওক;§ িকয়েনা প্রভুত েসেয়
সেন্তাষজনক 21 েহ িপতৃ সকল, আেপানােলােক িনজ িনজ সন্তান
সকলক প্রেৰািচত কিৰ নাথািকব, তােত েতওঁেলাক েযন িনৰাশ নহয়

22 েহ দাস সকল, আেপানােলােক সকেলা িবষয়েত মাংস-সম্বন্ধীয়
িনজ িনজ প্রভু সকলৰ আজ্ঞাধীন হওক আেপানােলাকৰ চকুৰ
সনু্মখত, মানুহৰ সেন্তাষজনক নৈহ িকন্তু আন্তিৰকতােৰ প্রভুৈল
ভয় ৰািখ, েতওঁেলাকৰ েসৱা কৰক৷ 23 আেপানােলােক িয কেৰ,
েসইেবাৰ মানুহৰ উেদ্দেশয্ নহয়, িকন্তু প্রভুৰ উেদ্দেশয্েৰ মেন িচেত্ত
ৈসেত কৰক; 24 আেপানােলােক প্রভুৰ পৰা উত্তৰািধকাৰ স্বৰূপ
প্রিতদান পাব বুিল আেপানােলােক জােন৷ আেপানােলােক প্রভু খ্রীষ্টৰ
কাৰেণ েসৱাকমর্ কৰক * 25 িকয়েনা িয জেন অনয্ায় কেৰ, েতওঁ
িনেজ কৰা অনয্ায়ৰ প্রিতফল পাব আৰু তাত পক্ষপাতীত্ব নাই

4 অধয্ায়
1 েহ প্রভু সকল, আেপানােলােক িনজ দাস সকলৰ প্রিত িয

নয্ায় আৰু সাময্, েসয়া েতওঁেলাকক িদয়ক* আৰু জানক েয স্বগর্ত
আেপানােলাকেৰা এজন প্রভু আেছ৷

2আেপানােলােক প্রাথর্নাত লািগ থাকক আৰু ধনয্বােদেৰ সেচতন
থািকব†৷ 3 আমাৰ কাৰেণও প্রাথর্না কিৰব, যােত খ্রীষ্টৰ িয িনগূঢ়-
তত্বৰ‡ কাৰেণ অ◌ািম বন্ধ ৈহ আেছঁা; েসই িনগূঢ়-তত্ব ক’বৈল ঈশ্বেৰ
েযন আমাৰ বােব বাকয্ৰ দুৱাৰ েমিল িদেয়৷ 4 আৰু প্রাথর্না কৰক
‡ 3 অধয্ায়:18 ইিফ 5:22-33; 1 িপ 3:1-7৷ § 3 অধয্ায়:20 ইিফ 6:1-3৷
* 3 অধয্ায়:24 ইিফ 6:5-8৷ * 4 অধয্ায়:1 ইিফ 6:9৷ † 4 অধয্ায়:2 লূক
18:1; িফিল 4:6৷ ‡ 4 অধয্ায়:3 ইিফ 6:19, 20



কলচীয়া পত্র 4 অধয্ায়:5 x কলচীয়া পত্র 4 অধয্ায়:13

যােত, মই িয দেৰ েকাৱা উিচত, েসইদেৰ েযন স্পষ্টৈক প্রকাশ কিৰব
পােৰঁা৷

5 বািহৰা েলাকৰ প্রিত জ্ঞােনেৰ আচৰণ কিৰব আৰু সময়ক
জ্ঞােনেৰ বয্ৱহাৰ কিৰব 6 আেপানােলাকৰ বাতর্ ালাপ েযন সদায়
অনুগ্রহযুক্ত ৈহ থাকক আৰু আস্বাদযুক্ত েলাণৰদেৰ, েকান জনক
েকেনৈক উত্তৰ িদব লােগ, েসই িবষেয় েযন আেপানােলােক জািন
লওঁক৷

েশষ কথা
7 তুিখেক আেপানােলাকক েমাৰ িবষেয় সকেলা কথা জনাব৷

েতওঁ প্রভুৰ এজন িপ্রয় ভাই, িবশ্বাসী পিৰচাৰক আৰু এজন
সহদাস৷ 8 মই েতওঁক িনির্দষ্ট কিৰ আেপানােলাকৰ তাৈল পিঠয়ােলঁা,
যােত আেপানােলােক আমাৰ িবষেয় জািনব পােৰ আৰু েতওঁ
েযন আেপানােলাকৰ হৃদয়ত আশ্বাস িদেয়৷ 9 আৰু েতওঁৰ লগত
ওনীিচমক§, িয জন আেপানােলাকেৰ িবশ্বাসী আৰু িপ্রয় ভাই,
েতওঁেকা পিঠয়ােলঁা; েতওঁেলােক ইয়াৰ সকেলা কথা আেপানােলাকক
জনাব

10 েমাৰ লগৰ বিন্দয়াৰ আিৰষ্টাখর্, আৰু বাণর্ব্বাৰ কুটুম্ব মাকর্ *,
েতওঁৰ িবষেয় আেপানােলােক যিদ এইদেৰ িলখা আেদশ পত্র
পায়, েতেনহেল গ্রহন কিৰব, “যিদ েতওঁ আেপানােলাকৰ তাৈল
যায়, গ্রহন কিৰব৷” 11 আৰু যীচু, যাক যুষ্ট েবােল, এওঁেলােক
আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ কিৰেছ; এওঁেলাক চুন্নৎ েহাৱা েলাক আৰু
েকৱল এওঁেলােকই ঈশ্বৰৰ ৰাজয্ৰ কাৰেণ েমাৰ সহকাৰী; এওঁেলাক
েমাৰ শািন্তজনক হ’ল

12 ইপাফ্রাই আেপানােলাকক মঙ্গলবাদ জনাইেছ৷ েতওঁ
আেপানােলাকৰ মাজৰ এজন আৰু খ্রীষ্ট যীচুৰ দাস৷ েতওঁ
সদায় প্রাথর্নােৰ আেপানােলাকৰ পেক্ষ প্রাণপণ কিৰেছ, যােত
আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ সকেলা ইচ্ছাত িসদ্ধ আৰু িনশ্চয়ৈক িস্থেৰ
থােক৷ 13 িকয়েনা মই েতওঁৰ সাক্ষয্ িদেছঁা েয, েতওঁ আেপানােলাকৰ
আৰু লায়িদেকয়া আৰু িহয়ৰাপিলত থকা সকলৰ কাৰেণ বৰ পিৰশ্রম
§ 4 অধয্ায়:9 িফ 10 পদ৷ * 4 অধয্ায়:10 পঁা 15:37; 2 তী 4:11৷
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কিৰেছ 14 লূক† নামৰ িপ্রয় িচিকৎসকআৰু দীমােয়া আেপানােলাকক
মঙ্গলবাদ কিৰেছ

15 লায়িদেকয়াত থকা ভাই সকলক, নুম্ফাক আৰু েতওঁেলাকৰ
ঘৰত েগাট েখাৱা মণ্ডলীক মঙ্গলবাদ িদব 16 আেপানােলাকৰ তাত
এই পত্র পাঠ কৰা হ’েল, লায়িদেকয়াত থকা মণ্ডলীেতা েযন পাঠ
কৰা হয়, এেন েচষ্টা কিৰব; আৰু লায়িদেকয়াৰ পৰা িয পত্র পাব,
েসই পত্র আেপানােলােকও পাঠ কিৰব 17আির্খপ্পক এই কথা ক’ব,
“আপুিন প্রভুত িয পিৰচযর্া পদ পােল, েসয়া িসদ্ধ কিৰবৰ কাৰেণ
তাৈল সাৱধান হ’ব ”

18 েমাৰ এই মঙ্গলবাদ, মই েপৗেল, িনজ হােতেৰ িলিখেলঁা
আেপানােলােক েমাৰ িশকিলৰ বন্ধন সঁুৱিৰব আেপানােলাকৰ লগত
অনুগ্রহ থাকক

† 4 অধয্ায়:14 2 তী 4:10, 11৷
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