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যােকাবৰ পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক আিছল যােকাব (1:1), এওঁ িযৰূচােলম মণ্ডলীৰ

এজন প্রভাৱশালী েনতা আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ ভাই আিছল খ্রীষ্টৰআন ভাই
সকলৰ িভতৰত যােকাব আিছল এজন, মিথ 13:55 পদত উেল্লিখত
মেত সম্ভৱতঃ েতওঁ আিছল েজষ্ঠ ভাই প্রথমেত েতওঁ যীচুক িবশ্বাস
কৰা নািছল আৰু আনিক েতওঁক প্রতয্াহ্বানেহ জনাইিছল আৰু েতওঁৰ
িমছন সম্পেকর্ ভুল বুিজিছল (েযাহন 7:25). পাছত েতওঁ মণ্ডলীৰ
এজন িবিশষ্ট বয্িক্ত ৈহ পিৰিছল েতওঁ আিছল এজন িনবর্ািচত বয্িক্ত,
যাক খ্রীষ্টই েতওঁৰ পুনৰুত্থানৰ পাছত আিৱভুর্ ত ৈহ েদখা িদিছল (1
কিৰন্থীয়া 15:7), েপৗেল েতওঁক মণ্ডলীৰ এটা স্তম্ভ বুিল অিভিহত
কিৰিছল (গালাতীয়া 2:9)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 40-50 খ্রীষ্টাব্দৰ িভতৰত
50 খ্রীষ্টাব্দত বহা িযৰূচােলম কাউিন্সলৰআগতআৰু 70 খ্রীষ্টাব্দত

মিন্দৰ ধ্বংস েহাৱাৰ আগত
প্রাপক
এই পত্রৰ সকেলাতৈক েবিছ প্রাপক আিছল ইহুিদ িবশ্বাসীসকল,

িযসকল িযহূদীয়া আৰু চমৰীয়াত িসচঁিৰত ৈহ আিছল এিতয়া,
যােকাবৰ প্রাথিমক সম্ভাষণৰ অৱলম্বণ এই েয “বাৰ জনেগাষ্ঠী
েদশেবাৰত িবিক্ষপ্ত েহাৱা,” এই সকেলা ঠাইেবাৰেত যােকাবৰ মূল
দশর্কসকলৰ অৱস্থানৰ কাৰেণ শিক্তশালী সম্ভাবণা আিছল

উেদ্দশয্
যােকাবৰ এই সেবর্াচ্চ উেদ্দশয্ই যােকাবৰ িদেশ েদখুৱাই 1:2-

4. েতওঁৰ আৰম্ভিণ কথােত, যােকােব েতওঁৰ পাঠকসকলক এটা
িবশুদ্ধ আনন্দৰ িবষেয় জনায়, েহ েমাৰ ভাই আৰু ভনীসকল,
েযিতয়াই েতামােলােক নানা িবচাৰৰ সনু্মখীন েহাৱা, কাৰণ েতিতয়া
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েতামােলােক জানা েয িবশ্বাসৰ পৰীক্ষাই েতামােলাকৰ অধয্ৱসায়
উৎপন্ন কেৰ, এই উত্তৰণেত যােকাবৰ দশর্কসকেল অেনক ধৰণৰ
িবচাৰৰ মুখামুিখ ৈহিছল যােকােব েতওঁৰ দশর্কসকলক জ্ঞানৰ
অেম্বষণ কিৰবৈল আহ্বান জনাইিছল (1:5) তােত ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ
পৰা যােত কষ্টত উল্লাস পাব পােৰ যােকাবৰ িকছুমান এেন েশ্রাতা
আিছল, িযসকেল িবশ্বাসৰ পৰা বহু দূৰৈল আতিৰ ৈগিছল আৰু
জগতৰ ৈসেত বনু্ধত্ব কৰাৰ েক্ষত্রত যােকােব েতওঁেলাকক সতকর্
কিৰিছল (4:4), যােকােব িবশ্বাসীসকলক নম্র (িনজেক) হ’বৈল
িনেদর্ শ িদিছল, তােত ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক [িনজেক] উন্নত কিৰব
েতওঁ িশকাইিছল েয নম্রতা ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল েযাৱা এটা জ্ঞানৰ পথ
(4:8-10)

মূল িবষয়
প্রকৃত িবশ্বাস

প্রান্তেৰখা
1. প্রকৃত ধমর্ৰ ওপৰত যােকাবৰ িনেদর্ শাৱলী — 1:1-27
2. সতয্ িবশ্বাস ভাল কমর্ৰ দ্বাৰা প্রদির্শত হয় — 2:1-3:12
3. প্রামািনক জ্ঞান ঈশ্বৰৰ ওচৰৰ পৰা আেহ — 3:13-5:20

ৈধযর্ ধিৰবৰ আৰু ঈশ্বৰৰ বাকয্ পালন কিৰবৰ আৱশয্কতা
1 মই যােকাব, ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ এজন দাস, িঁসচিৰত

ৈহ থকা বাৰ ৈফদৰ েলাক সকলৰ ওচৰৈল এই সম্ভাষণ 2 েহ
েমাৰ ভাইসকল, আেপানােলােক েযিতয়া নানা িবধ পৰীক্ষাত পেৰ,
েতিতয়া েসই িবষয়ক অিত আনন্দৰ িবষয় বুিল মািনব;* 3 িকয়েনা
আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ পৰীক্ষাই েয সহন ক্ষমতা জন্মায়, † েসই
িবষেয় আেপানােলােক জােন

4 এই কাৰেণ সহনশীলতাক িসদ্ধ কাযর্-িবিশষ্ট কৰা হওক, যােত
আেপানােলােক এেকােত অসমূ্পণর্ নৈহ িসদ্ধআৰু সমূ্পণর্ হয়৷ 5 িকন্তু
আেপানােলাকৰ কােৰাবাৰ যিদ জ্ঞান‡ৰ অভাৱ হয় েতেনহেল িয জন
* 1 অধয্ায়:2 মিথ 5:11, 12; 1 িপ 4:13-16৷ † 1 অধয্ায়:3 েৰা 5:3-5৷
‡ 1 অধয্ায়:5 বা প্রজ্ঞা
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িদওঁতা ঈশ্ৱৰ, িয জেন গিৰহণা নকৰাৈক মুক্তহেস্ত সকেলােক দান
কেৰ, েতওঁক যাচনা কৰক§আৰু তােত আেপানােলাকক িদয়া হ’ব

6 িকন্তু িবশ্বােসেৰ িনঃসংশয় ৈহ যাচনা কৰক; িকয়েনা িয জেন
সংশয় কেৰ, েতওঁ বতােহ বেলাৱা আৰু ওপৰৈল উধুৱা সাগৰৰ েঢৗৰ
িনিচনা হয় 7 এেন ধৰণৰ মানুেহ েয প্রভুৰ পৰা িকবা পাব, ইয়াক
েতওঁ নাভাবক; 8 িকয়েনা েসই মানুহ, দুই মনৰ; েতওঁ িনজৰ সকেলা
গিতেত অিস্থৰ

9 িয ভাই আির্থকভােব দূবর্ল বা নম্র; েতওঁ িনজৰ *উচ্চপদৰ বােব
েগৗৰৱ কৰক; 10 িয জন ধনৱান, েতেৱঁা ঈশ্বেৰ িশেকাৱা নম্রতাত
েগৗৰৱ কৰক; িকয়েনা বনৰীয়া ফুল এটাৰ িনিচনা েতেৱঁা লুপ্ত ৈহ
যাব † 11কাৰণ সূযর্ অিত তাপৰ ৈসেত উদয় হয় আৰু তৃণ শুকুৱায়,
তােত তাৰ ফুল সিৰ পেৰ আৰু তাৰ েসৗন্দযর্য্ও নষ্ট হয়৷ এেনদেৰ
ধনৱান মানুেহা এিদন িনজৰ মাজেতই মিলন ৈহ যাব

12 িয মানুেহ পৰীক্ষা সহন কেৰ, েতওঁ ধনয্; িকয়েনা পৰীক্ষা
সাফলয্ হ’েল, প্রভুক েপ্রম কৰা সকলক জীৱনৰূপ িকৰীিট‡ িদবৈল
প্রভুেৱ িয প্রিতজ্ঞা কিৰেল, েসয়া েতওঁ পাব 13 িকন্তু েযিতয়া
পৰীিক্ষত হয়, েতিতয়া েকােনােৱ েযন এই বুিল নকওঁক “ঈশ্বৰৰ দ্বাৰাই
মই পৰীিক্ষত ৈহেছঁা”; িকয়েনা মন্দ িবষয়ত ঈশ্বৰ িনেজও অপৰীিক্ষত
আৰু েকােনা েলাকৰ পৰীক্ষাও েতওঁ নকেৰ

14 িকন্তু প্রেতয্ক বয্িক্ত িনজৰ কু-অিভলাষৰ দ্বাৰাই প্রেলািভত
হয় আৰু ফুচুলিনত পিৰ পৰীিক্ষত হয় 15 তােত েসই কু-অিভলােষ
গভর্ ধাৰণ কিৰ পাপ প্রসৱ কেৰ; পাছত পাপ পূণর্তাপ্রাপ্ত হ’েল, তাৰ
ফলাফল হয় মৃতুয্৷ 16 েহ েমাৰ িপ্রয় ভাইসকল, আেপানােলাক ভ্রান্ত
নহব

17 সকেলা উত্তম দান আৰু সকেলা িসদ্ধ বৰ ওপৰৰ §পৰােহ
আেহ, আৰু আকাশৰ েজয্ািত*েবাৰ েসই িপতৃৰ পৰাই তলৈল নািম
§ 1 অধয্ায়:5 মিথ 21:22; মাকর্ 11:24৷ * 1 অধয্ায়:9 িনজৰ ঈশ্বৰৰ পৰা েপাৱা
† 1 অধয্ায়:10 িযচ 40:6-8৷ ‡ 1 অধয্ায়:12 প্র 2:10৷ § 1 অধয্ায়:17
ওপৰৰ স্বগর্ * 1 অধয্ায়:17 নক্ষত্র, গ্রহ, অ◌ািদ৷
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আেহ৷ ছঁা িয দেৰ সলিন হয়, েতেনদেৰ েতওঁৰ েকােনা পিৰৱতর্ ন
নহয়৷ 18ঈশ্বেৰ েতওঁৰ িনজ ইচ্ছােৰ সতয্ বাকয্ৰ দ্বাৰাই আমাক জীৱন
িদেল† যােত েতওঁৰ সৃষ্ট বস্তুেবাৰৰ মাজত আিম েযন এিবধ প্রথম ফল
হওঁ

19 েহ েমাৰ িপ্রয় ভাইসকল, অ◌ােপানােলােক এই কথা জািনব
েয, প্রেতয্ক বয্িক্ত শুিনবৈল প্রস্তুত থািকব, ক’বৈল ধীৰ আৰু
েক্রাধৈলেয়া ধীৰ হওক, 20 িকয়েনা মানুহৰ েক্রােধ ঈশ্বেৰ িবচৰা
ধাির্মকতা সাধন নকেৰ 21 এেতেক আেপানােলােক সকেলা
অশুিচতা আৰু িহংসাৰ অিধকতা দূৰ কিৰ, িয েৰাৱা বাকয্
আেপানােলাকৰআত্মাৰ পিৰত্রাণ কিৰবৰ বােব সমথর্, ‡ তাক নম্রভােৱ
গ্রহণ কৰক

22 েকৱল শুেনাতা ৈহ িনজক নুভুলাব, িকন্তু বাকয্ পালন কেৰঁাতা
হওক § 23 িকয়েনা েকােনােৱ যিদ বাকয্ পালন কেৰঁাতা নহয়, েকৱল
মােথান শুেনাতা হয়, েতেনহেল েসই েলাক দপর্ণত িনজৰ স্বাভািৱক
মুখ েদখা েপাৱা মানুহৰ িনিচনা হয়; 24কাৰণ েতওঁ িনজেক চাই গুিচ
যায়, তােত েতওঁ েকেনকুৱা আিছল, েসই িবষেয় েতিতয়াই পাহিৰ
যায় 25 িয েকােনােৱ স্বাধীনতা স্বৰূপ িসদ্ধ িবধানৰ বােব চাপিৰ দৃষ্টি
কিৰ চাই থােক আৰু শুিন পাহিৰ েযাৱা নহয়, িকন্তু পালন কেৰঁাতা
হয়, েতওঁেহ িনজ কাযর্ত ধনয্ হ’ব

26 েকােনােৱ যিদ িনজেক ধাির্মক বুিল মােন, িকন্তু িনজৰ িজভা
দমন* নকিৰ িনজৰ হৃদয়ক ভুলায়, েতেনহেল েসই মানুহৰ ধমর্-কমর্
বয্থর্ 27 মাউৰা আৰু িবধৱা সকলক েতওঁেলাকৰ েক্লশৰ কালত
চাবৈল েযাৱা আৰু সংসাৰৰ পৰা িনজেক িনষ্কলঙ্কৰূেপ ৰাখা, এেয়ই
িপতৃ ঈশ্বৰৰ আগত শুদ্ধ আৰু িনমর্ল ধমর্-কমর্

2 অধয্ায়
অকপট েপ্রম আৰু িবশ্বাসৰ আৱশয্কতা

† 1 অধয্ায়:18 েযা 1:13; 1 িপ 1:23৷ ‡ 1 অধয্ায়:21 2 তী 3:15৷ § 1
অধয্ায়:22 মিথ 7:21-72৷ * 1 অধয্ায়:26 1 িপ 3:9-11৷



যােকাবৰ পত্র 2 অধয্ায়:1 v যােকাবৰ পত্র 2 অধয্ায়:11

1 েহ েমাৰ ভাইসকল, আমাৰ মিহমাময় প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ সম্বন্ধীয়
িবশ্বাস, পক্ষপােতেৰ ধাৰণ নকিৰব 2 িকয়েনা যিদ আেপানােলাকৰ
সভাৈল েসাণৰ আঙিঠ আৰু সুন্দৰ বস্ত্র িপন্ধা েকােনা এজন মানুহ
েসামাই আেহ আৰু মিলয়ন বেস্ত্রেৰ দিৰদ্র এজেনা আেহ, 3 েতিতয়া
আেপানােলােক েসই পিৰষ্কাৰ বস্ত্র িপন্ধা জনক যিদ মেনােযােগেৰ
কয়, “আপুিন ইয়ােত স্বচ্ছেন্দ বহক” আৰু েসই দিৰদ্রজনক যিদ
কয়, “তই তােত িথয় ৈহ থাক” বা “েমাৰ এই ভিৰ-পীৰাৰ তলেত
বহ”; 4 েতেনহেল আেপানােলােক িনজৰ মাজেত প্রেভদ ৰািখ, কু-
িবেবচনা কৰা িবচাৰকতর্ া সকলৰ দেৰ পক্ষপাতী নহ’ল েন?

5 েহ েমাৰ িপ্রয় ভাইসকল, শুনক, সংসাৰত িয সকল দিৰদ্র*,
ঈশ্বেৰ েতওঁেলাকক িবশ্বাসত ধনৱন্ত আৰু েতওঁক েপ্রম কৰা সকলৰ
আগত প্রিতজ্ঞা কৰা ৰাজয্ৰ অিধকাৰী কিৰবৈল আেপানােলাকক
মেনানীত কৰা নাই েন? 6 িকন্তু আেপানােলােক েসই দিৰদ্র সকলক
িকয় সন্মান নকিৰেল! ধনৱন্ত েলােক আেপানােলাকক অতয্াচাৰ
নকেৰ েন? েতওঁেলােক আেপানােলাকক েসাধ-িবচাৰৰ আসনৰ
সনূ্মখৈল টািন িনিনেয় েন? 7 আৰু িয নােমেৰ আেপানােলাক
িনমন্ত্রীত ৈহেছ, েসই উত্তম নাম†ক েতওঁেলােক িনন্দা নকেৰ েন?

8 যিদেহ িবধান-শাস্ত্র‡ত িলখাৰ দেৰ, “েতামাৰ চুবুৰীয়াক িনজৰ
িনিচনাৈক েপ্রম কিৰবা”, § এই ৰাজকীয় িবধান যিদ আেপানােলােক
িসদ্ধ কেৰ, েতেনহেল আেপানােলােক ভাল কিৰেছ; 9 িকন্তু যিদ
পক্ষপাত কেৰ, েতেনহেল পাপ কিৰেছ, আৰুআজ্ঞা-লঙ্ঘনকাৰী বুিল
িবধানৰ দ্বাৰাই েদাষী কৰা ৈহেছ

10 িকয়েনা েকােনােৱ যিদ সকেলা িবধান পালন কেৰঁােত, এটা
িবধােনা যিদ েতওঁৰ ত্রুিট হয়, েতেনহেল েতওঁ সকেলা িবধান ভংগ
কিৰেল আৰু েদাষী হ’ল৷* 11 িকয়েনা িযজন ঈশ্ৱৰ হয়, েতওঁ ৈকেছ,
“তুিম বয্িভচাৰ নকিৰবা”, † েসইজন ঈশ্ৱেৰই পুনৰ ৈকিছল, “তুিম

* 2 অধয্ায়:5 বা আির্থকভােব দিৰদ্র † 2 অধয্ায়:7 ইিফ. 1:21 ‡ 2 অধয্ায়:8
বা পুস্তক সমূহ § 2 অধয্ায়:8 েল 19:18; মিথ 22:39৷ * 2 অধয্ায়:10 িদ্ৱ
িব 27:26; গাল 3:10৷ † 2 অধয্ায়:11 যা 20:13, 14৷
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নৰ-বধ নকিৰবা৷” এই েহতুেক আেপানােলােক বয্িভচাৰ নকিৰও যিদ
নৰ-বধ কেৰ, েতেনহেলও ঈশ্ৱৰৰ িবধান লঙ্ঘনকাৰী হ’ল

12 িয সকল েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ হ’ব, েসয়া স্বাধীনতা স্বৰূপ
িবধানৰ দ্বাৰাই হ’ব; আেপানােলােক িনজেক েসই েলাক সকলৰ
িনিচনা কথা ৈক েসইেবাৰ পালন কৰক৷ 13 িকয়েনা িযজেন দয়া
নকেৰ, েসাধ-িবচােৰা েতওঁৈল িনদর্ য়ী হয়৷ দয়াই িবচাৰত জয়ী ৈহ
শ্লাঘা কেৰ!

14 েহ েমাৰ ভাইসকল, েকােনাবাই যিদ কয় েয, েতওঁৰ িবশ্বাস
আেছ, িকন্তু যিদ কমর্ নাথােক েতেনহেল িক লাভ? েসই িবশ্বােস
েতওঁক পিৰত্রাণ িদব পািৰব েন? 15 েকােনা ভাই বা ভনী উদেঙ
আৰু ৈদিনক আহাৰৰ অভাৱত থািকেল, 16 আেপানােলাকৰ মাজৰ
এজেন যিদ িসহঁতক কয়, “েতামােলােক কুশেল েযাৱা আৰু উম
লগাই তৃপ্ত হবা”; িকন্তু আেপানােলােক িসহঁতৰ শৰীৰৰ প্রেয়াজনীয়
বস্তু যিদ িনিদেয়, েতেনহেল িক লাভ? 17 িঠক েসইদেৰ িবশ্বাসৰ
লগত যিদ কমর্ নাথােক, েতেনহেল িস অকেল মৰা

18 তথািপ েকােনাবাই ক’ব পােৰ, “েতামাৰ িবশ্বাস আেছ আৰু
েমাৰ সৎ কমর্ আেছ ” বাৰু, েতেনহেল িবনাকমর্েৰ আেপানাৰ িবশ্বাস
েমাক েদখুৱাওঁক আৰু মই েমাৰ কমর্ৰ দ্বাৰাই অ◌ােপানাক েমাৰ
িবশ্বাস েদখুৱাম 19 ঈশ্বৰ এজন বুিল আপুিন িবশ্বাস কিৰেছ, ভাল
কিৰেছ; ভূতেবােৰও েসই কথাত িবশ্বাস কেৰ আৰু ভয়ত িচঞেৰ
20 িকন্তু, েহ িনেবর্াধ মানুহ, কমর্হীন বনুৱাৰ িবশ্বাস েয বয্থর্, ইয়াক
আপুিন জািনবৈল ইচ্ছা কেৰ েন?

21 আমাৰ িপতৃ অব্রাহােম যজ্ঞেবিদৰ ওপৰত িনজ পুত্র ইচহাকক
উৎসগর্ কৰাৰ সময়ত, েসই কমর্ৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত
েহাৱা নািছল েন?‡ 22 এইদেৰ চােল েদিখব েয, িবশ্বাস েতওঁৰ
কমর্ৰ সহকাৰী আিছল আৰু েসই কমর্ৰ দ্বাৰাই িবশ্বাস িসদ্ধ হ’ল
23 এই শাস্ত্রীয় বচন িসদ্ধ হ’ল, § য’ত েকাৱা আেছ, “অব্রাহােম
ঈশ্বৰত িবশ্বাস কৰাত, েসই িবশ্বাস েতওঁৈল ধাির্মকতাৰ অেথর্ গিণত
হ’ল” আৰু েসই বােব েতওঁক ঈশ্বৰৰ িমিতৰ েবালা হ’ল *

‡ 2 অধয্ায়:21 গাল 5:6৷ § 2 অধয্ায়:23 ইব্রী 11:17-19৷ * 2 অধয্ায়:23
আ 15:6৷



যােকাবৰ পত্র 2 অধয্ায়:24 vii যােকাবৰ পত্র 3 অধয্ায়:6

24আেপানােলােক েদিখেছ েয কমর্ৰ দ্বাৰাই মানুহ ধাির্মক বুিল গিণত
হয়, েকৱল িবশ্বাসৰ দ্বাৰাই নহয়

25 েসইদেৰ ৰাহাব েবশয্ােয়া† কমর্ৰ দ্বাৰাই ধাির্মক বুিল গিণত নহ’ল
েন; েযিতয়া েতওঁ দূত‡§ সকলক আলহী কিৰ ৰািখিছল আৰু পাছত
আন বােটিদ পিঠয়াই িদিছল? 26 িকয়েনা েযেনৈকআত্মা-িবহীন শৰীৰ
মৰা, েতেনৈক কমর্িবহীন িবশ্বােসা মৰা

3 অধয্ায়
িজভাক দমন কিৰ ৰািখবৰ আৱশয্কতা

1 েহ েমাৰ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ মাজত অেনক েলােক
িশক্ষক হ’বৈল েচষ্টা কৰাৰ প্রেয়াজন নাই, কাৰণ আেপানােলােক
জােন েয আমাৰ* দৃঢ়ৰূেপ অিধক েসাধ-িবচাৰ হ’ব 2 িকয়েনা আিম
সকেলােৱ অেনক িবষয়ত ত্রুিট কেৰঁা েকােনা েলাক এজেন যিদ
বাকয্ত ত্রুিট নকেৰ, েতওঁেহ িসদ্ধ েলাক, আনিক িনজ শৰীৰেকা
সমূ্পণর্ৰূেপ দমন কিৰবৈল েসই জন সমথর্

3 েঘঁাৰােবাৰ আমাৰ বশীভূত হ’বৈল আিম েযিতয়া িসহঁতৰ মুখত
েলকাম বািন্ধ িদওঁ, েতিতয়া আিম িসহঁতৰ েগােটই শৰীৰেটােক ঘূৰাব
পােৰঁা 4 লক্ষয্ কিৰবা েয, েকেনৈক অিত ডাঙৰ জাহাজেবােৰ প্রচণ্ড
বায়ুৰ দ্বাৰাই চািলত হ’েলও, েসইেবাৰক অিত সৰু বৃত্তাকাৰ হািলেৰেহ
গুিৰয়ালৰ ইচ্ছা অনুসােৰ ঘূৰুউৱা যায়

5 েসইদেৰ িজভাও অিত কু্ষদ্র অঙ্গ িকন্তু ই মহা-দপর্ৰ কথা কয়
লক্ষয্ কৰা, েয সৰু জুইৰ িফিৰঙিত এিটেয় িকমান ডাঙৰ হািব পুিৰ
েপলায়! 6 েসইদেৰ িজভাও ৈহেছ এক অিগ্ন স্বৰূপ, আমাৰ অঙ্গ-
প্রতয্ঙ্গেবাৰৰ মাজত িজভা অধমর্ময় জগত স্বৰূপ; েসেয় েগােটই
শৰীৰক কলিঙ্কত কিৰ আমাৰ জীৱনৰ লগেত িনেজও নৰকৰ অিগ্নেৰ
প্রজ্বিলত হয়
† 2 অধয্ায়:25 2 ব 20:7; িযচ 41:8৷ ‡ 2 অধয্ায়:25 দূত বা বাতর্ াবাহক § 2
অধয্ায়:25 বা বাতর্ াবাহক * 3 অধয্ায়:1 িশক্ষক সকলৰ
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7 িকয়েনা পশু, পক্ষী, উৰগ আৰু জলজন্তু আিদ কিৰ সকেলােৰ
স্বভাৱক মানুহৰ স্বভাৱৰ দ্বাৰাই বশ কিৰব পােৰ আৰু বশ কিৰ অহা
ৈহেছ; 8 িকন্তু িজভাক দমন কিৰবৈল মানুহৰ মাজত কােৰা সাধয্ নাই;
ই অশান্ত দুষ্টতা স্বৰূপ, মৃতুয্জনক িবেহেৰ পিৰপূণর্

9 তাৰ দ্বাৰাই আিম আমাৰ িপতৃ প্রভুৰ প্রশংসা কেৰঁা; আৰু তােৰই
ঈশ্বৰৰ সদৃেশয্েৰ েহাৱা েলাক সকলক অিভশাপ িদওঁ 10এেক মুখৰ
পৰাই আশীবর্াদ আৰু অিভশাপৰ কথা ওলায় েহ েমাৰ ভাই সকল,
এেন েহাৱা উিচত নহয়

11 এেকটা ভুমুকৰ িবন্ধাইিদ িনমর্ল আৰু িততা, এেকলেগ দুিবধ
পানী ওলাই েন? 12 েহ েমাৰ ভাইসকল, িডমৰু গছত জলফাই নাইবা
দ্রাক্ষালতাত িডমৰু ফল ধিৰব পােৰ েন?† েতেনদেৰ লুণীয়া পানীৰ
ভুমুেকও েসাৱাদ পানী উৎপন্ন কিৰব েনাৱােৰ

13 আেপানােলাকৰ মাজত জ্ঞানী আৰু সুবুিদ্ধ থকা েলাক েকান?
েতওঁ সদাচৰণৰ দ্বাৰাই জ্ঞানমূলক মৃদুতাত িনজ কাযর্ েদখুৱাওঁক
14 িকন্তু আেপানােলাকৰ হৃদয়ত যিদ িতক্ততাপূণর্ ঈষর্া আৰু িবেৰাধ‡
থােক, েতেনহেল সতয্ৰ িবৰুেদ্ধ শ্লাঘা নকিৰব আৰু িমছাৈকেয়া
নক’ব

15 এেন জ্ঞান ওপৰৰ §পৰা নািম অহা নহয়, িকন্তু েসেয় পাির্থৱ,
ইিন্দ্রয়াসক্তআৰু েভৗিতক 16 িকয়েনা িয ঠাইেত ঈষর্া আৰু িবেৰাধ*
থােক, তােতই দ্বন্দ আৰু আটাই কুকমর্ থােক 17 িকন্তু ওপৰৰ পৰা
অহা িয জ্ঞান, েসেয় প্রথেম শুদ্ধ, পাছত শািন্তযুক্ত, ক্ষান্ত স্বভাৱী,
েকামল-স্বভাৱী, দয়া আিদ উত্তম ফেলেৰ† পিৰপূণর্, িনঃসংশয় ‡আৰু
িনমর্ল§ 18 িয সকল েলাক িমলনকাৰী*, †েতওঁেলাকৰ দ্বাৰাই েৰাপন
‡কৰা শািন্তত ধাির্মকতাৰ ফল েপাৱা যায়
† 3 অধয্ায়:12 মিথ 7:16৷ ‡ 3 অধয্ায়:14 বা স্বাথর্পৰ আকাংক্ষা § 3
অধয্ায়:15 ওপৰৰ স্বগর্ * 3 অধয্ায়:16 বা স্বাথর্পৰ আকাংক্ষা † 3 অধয্ায়:17
গাল 5:22, 23৷ ‡ 3 অধয্ায়:17 িনঃসংশয় পক্ষপাতহীন § 3 অধয্ায়:17 িনমর্ল
অকপট * 3 অধয্ায়:18 িমলনকাৰী শািন্ত স্থাপনকাৰী † 3 অধয্ায়:18 িয সকেল
শািন্তৰ বীজ েৰাপন কেৰ৷ ‡ 3 অধয্ায়:18 েৰাপন স্থাপন



যােকাবৰ পত্র 4 অধয্ায়:1 ix যােকাবৰ পত্র 4 অধয্ায়:9

4 অধয্ায়
নানা িবধ েচতনা-বাকয্

1আেপানােলাকৰ মাজত হাই-কািজয়া আৰু িবেৰাধ েনা ক’ৰ পৰা
হয়? আেপানােলাকৰ অঙ্গ-প্রতয্ঙ্গত যুদ্ধ কৰা িয িয কু-অিভলাষ,
েসইেবাৰৰ পৰা নহয় েন? 2 আেপানােলাকৰ িয নাই, তােক পাব
িবচােৰ িকন্তু নাপায়৷ েতিতয়া আেপানােলােক বধ কেৰ আৰু িহংসা
কেৰ, িকন্তু েতিতয়াও আেপানােলাকৰ অিভলাষ পুৰণ নহয়; েসেয়েহ
আেপানােলােক কািজয়া কেৰ, মাৰ-িপত কেৰ৷ আেপানােলােক
িয িবচােৰ, েসয়া নাপায়, কাৰণ আেপানােলােক ঈশ্বৰৰ ওচৰত
িনিবচােৰ৷ 3আেপানােলােক িবচােৰ, আৰু িবচািৰেলও নাপায়, কাৰণ
আেপানােলােক অসৎ উেদ্দশয্ ৰািখ িবচােৰ৷ আেপানােলােক েকৱল
িনজৰ েভাগ-িবলাস পূৰণ কিৰবৰ কাৰেণ বস্তুেবাৰ িবচােৰ৷

4 েহ বয্িভচাৰী* সকল, জগতৰ ৈসেত ৰখা িমত্রতাই ঈশ্বৰৰ
শত্রুতা†, ইয়াক আেপানােলােক নাজােন েন? এেতেক িয জেন
জগতৰ েপ্রিমক হবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁ িনজেক িনেজ ঈশ্বৰৰ
শত্রু কিৰ লয় 5 অথবা ধমর্শাস্ত্রৰ বচেন অনথর্কৰূেপ কয় বুিল
আেপানােলােক ভািবেছ েন? িয আত্মা েতওঁ আমাত িনবাস
কৰাইিছল, েসই আত্মাই ঈষর্াৈল অিতশয় হািবয়াহ কেৰ েন?

6 িকন্তু ঈশ্বেৰ আমাক অিতৈক অনুগ্রহ দান কেৰ শােস্ত্র এইদেৰ
কয়‡, “ঈশ্বৰ অহংকাৰী েলাকৰ িবপক্ষ হয়, িকন্তু নম্র েলাক সকলক
েতওঁ অনুগ্রহ দান কেৰ ” 7 এেতেক আেপানােলাক ঈশ্বৰৰ বশীভুত
হওক আৰু চয়তানক§ প্রিতেৰাধ কৰক; তােত িস আেপানােলাকৰ
মাজৰ পৰা পলাই যাব

8 ঈশ্বৰৰ ওচৰৈল চািপ আহক; তােত েতেৱঁা আেপানােলাকৰ
ওচৰৈল চািপব েহ পাপ কমর্ কেৰঁাতা সকল, আেপানােলাকৰ হাত
পিৰষ্কাৰ কৰক আৰু েহ দুই মনৰ মানুহ, আেপানােলাকৰ হৃদয় শুিচ
কৰক 9 িবলাপ, েশাক আৰু ক্রন্দন কৰক; আেপানােলাকৰ হঁািহ
* 4 অধয্ায়:4 অথর্াৎ ঈশ্বৰক িবশ্বাস কিৰও আজ্ঞা পালন নকৰা েলাক৷ িযচয়া 54:5;
িযিৰ. 2:2 † 4 অধয্ায়:4 1 েযা 2:15, 16 ‡ 4 অধয্ায়:6 গীত 138:6; 1 িপ
5:5 § 4 অধয্ায়:7 1 িপ 5:8, 9
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েশাক ৈহ যাওঁক, আৰু আেপানােলাকৰ আনন্দ িবষাদ ৈহ যাওঁক
10 প্রভুৰ দৃষ্টিত আেপানােলােক িনজেক নত কৰক, তােত েতওঁ
আেপানােলাকক উন্নত কিৰব

11 েহ ভাইসকল, আেপানােলােক ইজেন িসজনৰ িবৰুেদ্ধ কথা
নক’ব;* িয জেন ভাই†ৰ িবৰুেদ্ধ কথা কয় আৰু ভাইৰ েসাধ-িবচাৰ
কেৰ, েসই জেন িবধানৰ িবৰুেদ্ধ কথা কয় আৰু ঈশ্বৰৰ িবধানৰ
েসাধ-িবচাৰ কেৰ, েতেনস্থলত েসই জন িবধান পালনকাৰী নহয় িকন্তু
িবধানৰ িবচাৰকতর্ ােহ হয় 12 িবধান িদওঁতা আৰু িবচাৰকতর্ া এজন
মােথান আেছ, েতেৱঁই ৈহেছ ঈশ্বৰ৷ েতওঁ পিৰত্রাণ কিৰবৈল আৰু
িবনষ্ট কিৰবৈলেকা সমথর্৷ িকন্তু চুবুৰীয়াৰ েসাধ-িবচাৰ কৰা িয তুিম,
তুিম েনা েকান?‡

13শুনক, আেপানােলােক কয় েয, আিজ বা কাইৈল আিম অমুক
নগৰৈল ৈগ, তােত এবছৰ থািক েবহা-েবপাৰ কিৰ লাভ কিৰম;
14 িকন্তু কািলৈল িক ঘিটব, েসই িবষেয় আেপানােলােক নাজােন
আৰু আেপানােলাকৰ জীৱন েনা িক? িকয়েনা এখেন্তক েদখা েপাৱা
ৈহ পাছত েদখা েনােপাৱা িয ভাপ, আেপানােলাক েসই ভাপ স্বৰূপ৷

15 তাৰ সলিন বৰং এইদেৰ আেপানােলােক েকাৱা উিচত েয,
“যিদ প্রভুেৱ ইচ্ছা কেৰ, আিম জীয়াই থািকম, আৰু এই কমর্ বা
েসই কমর্ কিৰব পািৰম ” 16 িকন্তু এিতয়া আেপানােলােক িনজৰ
িনজৰ পিৰকল্পনাত অহংকাৰ কিৰ আেছ; এেন অহংকাৰ অিত মন্দ
17 এেতেক িযজেন সৎ কমর্ কিৰবৈল জািনও, উিচত ভােব নকেৰ,
েসই জেন পাপ কেৰ

5 অধয্ায়
1 এেতেক চাওক, েহ ধনৱন্ত েলাক, আেপানােলাকৰ বােব

িয িয দূদর্ শা আিহব ধিৰেছ, তাৰ কাৰেণ হাহাকাৰ কিৰ ক্রন্দন
কৰক* 2 আেপানােলাকৰ ধন-সম্পিত্ত েগিল পিচ যাব ধিৰেছ;
আেপানােলাকৰ কােপাৰেবাৰ েপােক েখাৱা হ’ল 3আেপানােলাকৰ
* 4 অধয্ায়:11 ইিফ 4:31, 32 † 4 অধয্ায়:11 মিথ 5:22 ‡ 4 অধয্ায়:12
মিথ 7:1-5; েৰা 14:10 * 5 অধয্ায়:1 লূক 6:24, িহেতা. 11:28, আেমা. 6:1
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েসাণ-ৰূপ ক্ষয়ণীয় হ’ল আৰু েসই ক্ষয়ণীয়তােবােৰ আেপানােলাকৰ
িবপেক্ষ সাক্ষয্ িদব আৰু েসইেবােৰ জুইৰ িনিচনা ৈহ আেপানােলাকৰ
মঙহ খাব আেপানােলােক েশষ কালতেহ ধন-সম্পিত্ত সঁািচেল

4 চাওক, আেপানােলাকৰ পথাৰৰ শসয্ েদাৱা বনুৱােবাৰৰ িয েবচ
আেপানােলােক প্রৱঞ্চনা কিৰ ৰািখ িনিদেল, েসই েবেচই আটাহ
পািৰেছ; আৰু েসই দাওনী সকলৰ আত্তর্ স্বৰ বািহনীগণৰ প্রভুৰ
কাণত পিৰেছ 5 আেপানােলােক পৃিথৱীত সুখেভাগ আৰু ইিন্দ্রয়-
সুখািভলােষেৰ জীয়াই থািকেল; হতয্াৰ িদনেটা আেপানােলােক িনজ
িনজ হৃদয় তৃপ্ত কিৰেল 6 িযজেনআেপানােলাকক প্রিতেৰাধ নকেৰ,
েসই ধাির্মক েলাকজনক আেপানােলােক েদাষী কিৰ বধ কিৰেল

সিহষু্ণতা আৰু প্রাথর্নাৰ সম্বেন্ধ আশ্বাস
7 এেতেক, েহ ভাইসকল, প্রভুৰ আগমণৈল ৈধযর্ ধিৰ থাকক

চাওক, েখিতয়েক েখিতৰ বহুমূলয্ শসয্ পৃিথৱীৰ পৰা পাবৰ বােব
বাট চাই থােক আৰু েযিতয়াৈলেক প্রথম আৰু পাছৰ বৰষুণ নাপাই,
েতিতয়াৈলেক ৈধযর্ ধিৰ থােক 8 েতেনদেৰ আেপানােলােকও ৈধযর্
ধৰক, িনজ িনজ হৃদয় িথেৰ ৰাখক; কাৰণ প্রভুৰ আগমণ ওচৰ
পােলিহ †

9 েহ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ যােত েসাধ-িবচাৰ নহ’ব,
তাৰ কাৰেণ ইজেন িসজনৰ িবৰুেদ্ধ অিভেযাগ নকিৰব চাওক,
িবচাৰকতর্ া দুৱাৰ-মুখেত িথয় ৈহ আেছ 10 েহ ভাইসকল, িয ভাববাদী
সকেল প্রভুৰ নােমেৰ কথা ৈক গ’ল, েতেখত সকলক‡ ‘েক্লশ সহন
আৰু িচৰসিহষু্ণতাৰ অেথর্’ আির্হ বুিল মািনব 11 চাওক, িয সকেল
সহন কেৰ, েতওঁেলাককআিম ধনয্ বুিল কওঁ ইেয়াবৰ সহনৰ িবষেয়
আেপানােলােক শুিনেছ§ আৰু প্রভুৰ কাযর্েৰা েশষ* েদিখেল েয,
প্রভু অিত েস্নহৱান আৰু দয়ালু
† 5 অধয্ায়:8 মিথ 24:33; িফিল 4:5 ‡ 5 অধয্ায়:10 মিথ. 5:12, 23:34, পঁা.
7:52, ইব্রী 11:32-38 § 5 অধয্ায়:11 ইয় 1:21; 2:10 * 5 অধয্ায়:11 ইয়
42:10-17
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12 িকন্তু, েহ েমাৰ ভাইসকল, িবেশষৈক আেপানােলােক স্বগর্ৰ,
নাইবা পৃিথৱীৰ বা আন েকােনা নামৰ শপেতেৰ শপত নাখাব;
িকন্তু আেপানােলােক েযন েসাধ-িবচাৰত নপেৰ এই কাৰেণ
আেপানােলাকৰ ‘হয়’ েযন ‘হয়’ হওক আৰু ‘নহয়’ েযন ‘নহয়’
হওক

13 আেপানােলাকৰ মাজত েকােনাবাই েক্লশ েভাগ কিৰ আেছ
েন? েতওঁ প্রাথর্নাত বাধয্ হওক েকােনাবা হির্ষত ৈহেছ েন? েতওঁ
প্রশংসাৰ গীত গান কৰক 14 েকােনাবা নিৰয়াত পিৰ আেছ েন?
েতওঁ মণ্ডলীৰ পিৰচাৰক সকলক মাতক; পাছত েতওঁেলােক প্রভুৰ
নােমেৰ েতওঁৰ গাত েতল সািন েতওঁৰ কাৰেণ প্রাথর্না কৰক; 15তােত
িবশ্বাসমূলক প্রাথর্নাই েসই নিৰয়া জনক সুস্থ কিৰব আৰু প্রভুেৱ
েতওঁক তুিলব; আৰু যিদও েতওঁ পাপ কিৰেল, তথািপ ক্ষমা কৰা
যাব

16 এেতেক আেপানােলাক সুস্থ হ’বৰ বােব ইজেন িসজনৰ আগত
িনজ িনজ পাপ স্বীকাৰ কিৰব আৰু ইজেন িসজনৰ কাৰেণ প্রাথর্না
কিৰব ধাির্মক জনৰ িনেবদন কাযর্ সাধন কৰাত মহা-শিক্ত িবিশষ্ট
17 এিলয়া, † আমাৰ িনিচনা অনুভূিতশীল েলাক ৈহেয়া, েতওঁ বৰষুণ
নহ’বৈল দৃঢ় প্রাথর্না কিৰেল; তােত িতিন বছৰ ছয় মাহৈলেক েদশত
বৰষুণ নহ’ল 18 পাছত আেকৗ প্রাথর্না কৰাত, আকাশৰ পৰা বৰষুণ
হ’ল আৰু পৃিথৱীেয় িনজ ফল উৎপন্ন কিৰেল

19 েহ েমাৰ ভাইসকল, আেপানােলাকৰ মাজৰ েকােনা এজন যিদ
সতয্ৰ পৰা ভ্রান্ত হয় আৰু েতওঁক যিদ েকােনাবাই ঘূৰাই আেন,
20 েতেনহেল েতওঁ ইয়ােক জানক েয, িযজেন েকােনা এজন পাপীক
ভ্রষ্ট পথৰ পৰা ঘূৰাই আেন, েতওঁ েসই জনৰ প্রাণক মৃতুয্ৰ পৰা ৰক্ষা
কিৰব আৰু েতওঁৰ পাপ সমূহ ঢাকা হ’ব৷‡

† 5 অধয্ায়:17 1 ৰাজা 17:1; 18:42-45 ‡ 5 অধয্ায়:20 িহেতা 10:12; 1
িপ 4:8
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