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১ িপতৰসয্ পত্রং
১পন্ত-গালািতযা-কপ্পদিকযা-আিশযা-িবথুিনযােদেশষু প্রৱািসেনা েয

িৱকীণর্েলাকাঃ
২ িপতুৰীশ্ৱৰসয্ পূৱ্র্ৱিনণর্যাদ্ আত্মনঃ পাৱেনন

যীশুখ্রীষ্টসয্াজ্ঞাগ্রহণায েশািণতেপ্রাক্ষণায চািভৰুিচতাস্তান্ প্রিত
যীশুখ্রীষ্টসয্ েপ্রিৰতঃ িপতৰঃ পত্রং িলখিত| যুষ্মান্ প্রিত বাহুেলয্ন
শািন্তৰনুগ্রহশ্চ ভূযাস্তাং|

৩ অস্মাকং প্রেভা যীর্শুখ্রীষ্টসয্ তাত ঈশ্ৱেৰা ধনয্ঃ,
যতঃ স স্ৱকীযবহুকৃপােতা মৃতগণমধয্াদ্ যীশুখ্রীষ্টেসয্াত্থােনন
জীৱনপ্রতয্াশাথর্ম্ অথর্েতা

৪ ঽক্ষযিনষ্কলঙ্কাম্লানসম্পিত্তপ্রাপ্তয্থর্ম্ অস্মান্ পুন জর্ নযামাস| সা
সম্পিত্তঃ স্ৱেগর্ ঽস্মাকং কৃেত সিঞ্চতা িতষ্ঠিত,

৫ যূযেঞ্চশ্ৱৰসয্ শিক্ততঃ েশষকােল প্রকাশয্পিৰত্রাণাথর্ং িৱশ্ৱােসন
ৰক্ষয্ধ্েৱ|

৬ তস্মাদ্ যূযং যদয্পয্ানেন্দন প্রফুল্লা ভৱথ তথািপ সাম্প্রতং
প্রেযাজনেহেতাঃ িকযৎকালপযর্য্ন্তং নানািৱধপৰীক্ষািভঃ িক্লশয্ধ্েৱ|

৭ যেতা ৱিহ্ননা যসয্ পৰীক্ষা ভৱিত তস্মাৎ নশ্ৱৰসুৱণর্াদিপ বহুমূলয্ং
যুষ্মাকং িৱশ্ৱাসৰূপং যৎ পৰীিক্ষতং স্ৱণর্ং েতন যীশুখ্রীষ্টসয্াগমনসমেয
প্রশংসাযাঃ সমাদৰসয্ েগৗৰৱসয্ চ েযাগয্তা প্রাপ্তৱয্া|

৮ যূযং তং খ্রীষ্টম্ অদৃষ্ট্ৱািপ তিস্মন্ প্রীযধ্েৱ সাম্প্রতং তং ন
পশয্েন্তাঽিপ তিস্মন্ িৱশ্ৱসেন্তা ঽিনৱ্র্ৱচনীেযন প্রভাৱযুেক্তন চানেন্দন
প্রফুল্লা ভৱথ,

৯ স্ৱিৱশ্ৱাসসয্ পিৰণামৰূপম্ আত্মনাং পিৰত্রাণং লভধ্েৱ চ|
১০ যুষ্মাসু েযা ঽনুগ্রেহা ৱত্তর্ েত তিদ্ৱষেয য ঈশ্ৱৰীযৱাকয্ং

কিথতৱন্তেস্ত ভিৱষয্দ্ৱািদনস্তসয্ পিৰত্রাণসয্ােন্ৱষণম্ অনুসন্ধানঞ্চ
কৃতৱন্তঃ|



1 Peter ১:১১ ii 1 Peter ১:২২

১১ িৱেশষতেস্তষামন্তৱ্র্ৱাসী যঃ খ্রীষ্টসয্াত্মা খ্রীেষ্ট ৱির্ত্তষয্মাণািন
দুঃখািন তদনুগািমপ্রভাৱঞ্চ পূৱ্র্ৱং প্রাকাশযৎ েতন কঃ কীদৃেশা ৱা
সমেযা িনৰিদশয্ৈততসয্ানুসন্ধানং কৃতৱন্তঃ|

১২ ততৈস্ত ির্ৱষৈযেস্ত যন্ন স্ৱান্ িকন্্তৱস্মান্ উপকুৱ্র্ৱেন্তয্তৎ েতষাং
িনকেট প্রাকাশয্ত| যাংশ্চ তান্ িৱষযান্ িদৱয্দূতা অপয্ৱনতিশৰেসা
িনৰীিক্ষতুম্ অিভলষিন্ত েত িৱষযাঃ সাম্প্রতং স্ৱগর্াৎ েপ্রিষতসয্
পিৱত্রসয্াত্মনঃ সহাযয্াদ্ যুষ্মৎসমীেপ সুসংৱাদপ্রচাৰিযতৃিভঃ
প্রাকাশয্ন্ত|

১৩ অতএৱ যূযং মনঃকিটবন্ধনং কৃৎৱা প্রবুদ্ধাঃ সেন্তা যীশুখ্রীষ্টসয্
প্রকাশসমেয যুষ্মাসু ৱির্ত্তষয্মানসয্ানুগ্রহসয্ সমূ্পণর্াং প্রতয্াশাং কুৰুত|

১৪ অপৰং পূৱ্র্ৱীযাজ্ঞানতাৱস্থাযাঃ কুৎিসতািভলাষাণাং েযাগয্ম্
আচাৰং ন কুৱ্র্ৱেন্তা যুষ্মদাহ্ৱানকাৰী যথা পিৱেত্রা ঽিস্ত

১৫ যূযমপয্াজ্ঞাগ্রািহসন্তানা ইৱ সৱ্র্ৱিস্মন্ আচােৰ তাদৃক্ পিৱত্রা
ভৱত|

১৬ যেতা িলিখতম্ আেস্ত, যূযং পিৱত্রািস্তষ্ঠত যস্মাদহং পিৱত্রঃ|
১৭ অপৰঞ্চ েযা িৱনাপক্ষপাতম্ এৈককমানুষসয্ কম্মর্ানুসাৰাদ্

িৱচাৰং কেৰািত স যিদ যুষ্মািভস্তাত আখয্াযেত তির্হ স্ৱপ্রৱাসসয্ কােলা
যুষ্মািভ ভীর্তয্া যাপয্তাং|

১৮ যূযং িনৰথর্কাৎ ৈপতৃকাচাৰাৎ ক্ষযণীৈয ৰূপয্সুৱণর্ািদিভ মুর্িক্তং
ন প্রাপয্

১৯ িনষ্কলঙ্কিনম্মর্লেমষশাৱকেসয্ৱ খ্রীষ্টসয্ বহুমূেলয্ন ৰুিধেৰণ
মুিক্তং প্রাপ্তৱন্ত ইিত জানীথ|

২০ স জগেতা িভিত্তমূলস্থাপনাৎ পূৱ্র্ৱং িনযুক্তঃ িকন্তু চৰমিদেনষু
যুষ্মদথর্ং প্রকািশেতা ঽভৱৎ|

২১ যতেস্তৈনৱ মৃতগণাৎ তেসয্াত্থাপিযতিৰ তৈস্ম েগৗৰৱদাতিৰ
েচশ্ৱেৰ িৱশ্ৱিসথ তস্মাদ্ ঈশ্ৱেৰ যুষ্মাকং িৱশ্ৱাসঃ প্রতয্াশা চােস্ত|

২২ যূযম্ আত্মনা সতয্মতসয্াজ্ঞাগ্রহণদ্ৱাৰা িনষ্কপটায ভ্রাতৃেপ্রেম্ন
পািৱতমনেসা ভূৎৱা িনম্মর্লান্তঃকৰৈণঃ পৰস্পৰং গাঢং েপ্রম কুৰুত|
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২৩ যস্মাদ্ যূযং ক্ষযণীযৱীযর্য্াৎ নিহ িকন্্তৱক্ষযণীযৱীযর্য্াদ্ ঈশ্ৱৰসয্
জীৱনদাযেকন িনতয্স্থািযনা ৱােকয্ন পুনজর্ ন্ম গৃহীতৱন্তঃ|

২৪ সৱ্র্ৱপ্রাণী তৃৈণস্তুলয্স্তেত্তজসৃ্তণপুষ্পৱৎ| তৃণািন পিৰশুষয্িত
পুষ্পািণ িনপতিন্ত চ|

২৫ িকন্তু ৱাকয্ং পেৰশসয্ানন্তকালং িৱিতষ্ঠেত| তেদৱ চ ৱাকয্ং
সুসংৱােদন যুষ্মাকম্ অিন্তেক প্রকািশতং|

২
১ সৱ্র্ৱান্ েদ্ৱষান্ সৱ্র্ৱাংশ্চ ছলান্ কাপটয্ানীষর্য্াঃ সমস্তগ্লািনকথাশ্চ

দূৰীকৃতয্
২ যুষ্মািভঃ পিৰত্রাণায ৱৃিদ্ধপ্রাপ্তয্থর্ং নৱজাতিশশুিভিৰৱ প্রকৃতং

ৱাগু্দগ্ধং িপপাসয্তাং|
৩ যতঃ প্রভু মর্ধুৰ এতসয্াস্ৱাদং যূযং প্রাপ্তৱন্তঃ|
৪ অপৰং মানুৈষৰৱজ্ঞাতসয্ িকন্্তৱীশ্ৱেৰণািভৰুিচতসয্ বহুমূলয্সয্

জীৱৎপ্রস্তৰেসয্ৱ তসয্ প্রেভাঃ সিন্নিধম্ আগতা
৫ যূযমিপ জীৱৎপ্রস্তৰা ইৱ িনচীযমানা আিত্মকমিন্দৰং খ্রীেষ্টন

যীশুনা েচশ্ৱৰেতাষকাণাম্ আিত্মকবলীনাং দানাথর্ং পিৱেত্রা
যাজকৱেগর্া ভৱথ|

৬ যতঃ শােস্ত্র িলিখতমােস্ত, যথা, পশয্ পাষাণ এেকা ঽিস্ত সীেযািন
স্থািপেতা মযা| মুখয্েকাণসয্ েযাগয্ঃ স ৱৃতশ্চাতীৱ মূলয্ৱান্| েযা জেনা
িৱশ্ৱেসৎ তিস্মন্ স লজ্জাং ন গিমষয্িত|

৭ িৱশ্ৱািসনাং যুষ্মাকেমৱ সমীেপ স মূলয্ৱান্ ভৱিত
িকন্্তৱিৱশ্ৱািসনাং কৃেত িনেচতৃিভৰৱজ্ঞাতঃ স পাষাণঃ েকাণসয্
িভিত্তমূলং ভূৎৱা বাধাজনকঃ পাষাণঃ স্খলনকাৰকশ্চ ৈশেলা জাতঃ|

৮ েত চািৱশ্ৱাসাদ্ ৱােকয্ন স্খলিন্ত স্খলেন চ িনযুক্তাঃ সিন্ত|
৯ িকন্তু যূযং েযনান্ধকাৰমধয্াৎ স্ৱকীযাশ্চযর্য্দীিপ্তমধয্ম্ আহূতাস্তসয্

গুণান্ প্রকাশিযতুম্ অিভৰুিচেতা ৱংেশা ৰাজকীেযা যাজকৱগর্ঃ
পিৱত্রা জািতৰিধকত্তর্ ৱয্াঃ প্রজাশ্চ জাতাঃ|
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১০ পূৱ্র্ৱং যূযং তসয্ প্রজা নাভৱত িকন্্তিৱদানীম্ ঈশ্ৱৰসয্ প্রজা
আধ্েৱ| পূৱ্র্ৱম্ অননুকিম্পতা অভৱত িকন্্তিৱদানীম্ অনুকিম্পতা
আধ্েৱ|

১১ েহ িপ্রযতমাঃ, যূযং প্রৱািসেনা িৱেদিশনশ্চ েলাকা ইৱ মনসঃ
প্রািতকূেলয্ন েযািধভয্ঃ শাৰীিৰকসুখািভলােষেভয্া িনৱত্তর্ ধ্ৱম্ ইতয্হং
িৱনেয|

১২ েদৱপূজকানাং মেধয্ যুষ্মাকম্ আচাৰ এৱম্ উত্তেমা ভৱতু
যথা েত যুষ্মান্ দুষ্কম্মর্কািৰেলাকািনৱ পুন নর্ িনন্দন্তঃ কৃপাদৃষ্টিিদেন
স্ৱচকু্ষেগর্াচৰীযসৎিক্রযাভয্ ঈশ্ৱৰসয্ প্রশংসাং কুযুর্য্ঃ|

১৩ তেতা েহেতা যূর্যং প্রেভাৰনুেৰাধাৎ মানৱসৃষ্টানাং কতৃর্ ৎৱপদানাং
ৱশীভৱত িৱেশষেতা ভূপালসয্ যতঃ স েশ্রষ্ঠঃ,

১৪ েদশাধয্ক্ষাণাঞ্চ যতেস্ত দুষ্কম্মর্কািৰণাং দণ্ডদানাথর্ং
সৎকম্মর্কািৰণাং প্রশংসাথর্ঞ্চ েতন েপ্রিৰতাঃ|

১৫ ইত্থং িনেব্বর্াধমানুষাণাম্ অজ্ঞানৎৱং যৎ সদাচািৰিভ যুর্ষ্মািভ
ির্নৰুত্তৰীিক্রযেত তদ্ ঈশ্ৱৰসয্ািভমতং|

১৬ যূযং স্ৱাধীনা ইৱাচৰত তথািপ দুষ্টতাযা েৱষস্ৱৰূপাং স্ৱাধীনতাং
ধাৰযন্ত ইৱ নিহ িকন্্তৱীশ্ৱৰসয্ দাসা ইৱ|

১৭সৱ্র্ৱান্ সমািদ্রযধ্ৱং ভ্রাতৃৱেগর্ প্রীযধ্ৱম্ ঈশ্ৱৰাদ্ িবভীত ভূপালং
সম্মনয্ধ্ৱং|

১৮ েহ দাসাঃ যূযং সমূ্পণর্াদেৰণ প্রভূনাং ৱশয্া ভৱত েকৱলং
ভদ্রাণাং দযালূনাঞ্চ নিহ িকন্্তৱনৃজূনামিপ|

১৯ যেতা ঽনয্ােযন দুঃখেভাগকাল ঈশ্ৱৰিচন্তযা যৎ েক্লশসহনং
তেদৱ িপ্রযং|

২০ পাপং কৃৎৱা যুষ্মাকং চেপটাঘাতসহেনন কা প্রশংসা? িকন্তু
সদাচাৰং কৃৎৱা যুষ্মাকং যদ্ দুঃখসহনং তেদেৱশ্ৱৰসয্ িপ্রযং|

২১তদথর্েমৱ যূযম্ আহূতা যতঃ খ্রীেষ্টাঽিপ যুষ্মিন্নিমত্তং দুঃখং ভুক্্তৱা
যূযং যৎ তসয্ পদিচৈহ্ন ৱ্রর্েজত তদথর্ং দৃষ্টান্তেমকং দির্শতৱান্|

২২স িকমিপ পাপং ন কৃতৱান্ তসয্ ৱদেন কািপ ছলসয্ কথা নাসীৎ|
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২৩ িনিন্দেতা ঽিপ সন্ স প্রিতিনন্দাং ন কৃতৱান্ দুঃখং সহমােনা ঽিপ
ন ভত্র্ িসতৱান্ িকন্তু যথাথর্িৱচাৰিযতুঃ সমীেপ স্ৱং সমিপর্তৱান্|

২৪ ৱযং যৎ পােপেভয্া িনৱৃতয্ ধম্মর্াথর্ং জীৱামস্তদথর্ং স
স্ৱশৰীেৰণাস্মাকং পাপািন কু্রশ ঊঢৱান্ তসয্ প্রহাৈৰ যূর্যং স্ৱস্থা
অভৱত|

২৫ যতঃ পূৱ্র্ৱং যূযং ভ্রমণকািৰেমষা ইৱাধ্ৱং িকন্্তৱধুনা যুষ্মাকম্
আত্মনাং পালকসয্াধয্ক্ষসয্ চ সমীপং প্রতয্াৱির্ত্ততাঃ|

৩
১ েহ েযািষতঃ, যূযমিপ িনজস্ৱািমনাং ৱশয্া ভৱত তথা সিত যিদ

েকিচদ্ ৱােকয্ িৱশ্ৱািসেনা ন সিন্ত তির্হ
২ েত িৱনাৱাকয্ং েযািষতাম্ আচােৰণাথর্তেস্তষাং প্রতয্েক্ষণ যুষ্মাকং

সভযসতীৎৱাচােৰণাক্রষু্টং শক্ষয্েন্ত|
৩ অপৰং েকশৰচনযা স্ৱণর্ালঙ্কাৰধাৰেণান পিৰচ্ছদপিৰধােনন ৱা

যুষ্মাকং ৱাহয্ভূষা ন ভৱতু,
৪ িকন্্তৱীশ্ৱৰসয্ সাক্ষাদ্ বহুমূলয্ক্ষমাশািন্তভাৱাক্ষযৰেত্নন যুেক্তা

গুপ্ত আন্তিৰকমানৱ এৱ|
৫ যতঃ পূৱ্র্ৱকােল যাঃ পিৱত্রিস্ত্রয ঈশ্ৱেৰ প্রতয্াশামকুৱ্র্ৱন্ তা অিপ

তাদৃশীেমৱ ভূষাং ধাৰযেন্তয্া িনজস্ৱািমনাং ৱশয্া অভৱন্|
৬ তৈথৱ সাৰা ইব্রাহীেমা ৱশয্া সতী তং পিতমাখয্াতৱতী যূযঞ্চ যিদ

সদাচািৰেণয্া ভৱথ ৱয্াকুলতযা চ ভীতা ন ভৱথ তির্হ তসয্াঃ কনয্া
আধ্েৱ|

৭ েহ পুৰুষাঃ, যূযং জ্ঞানেতা দুব্বর্লতৰভাজৈনিৰৱ েযািষিদ্ভঃ
সহৱাসং কুৰুত, একসয্ জীৱনৱৰসয্ সহভািগনীভয্তাভয্ঃ সমাদৰং
িৱতৰত চ ন েচদ্ যুষ্মাকং প্রাথর্নানাং বাধা জিনষয্েত|

৮ িৱেশষেতা যূযং সৱ্র্ৱ একমনসঃ পৰদুঃৈখ দুর্ ঃিখতা ভ্রাতৃপ্রিমণঃ
কৃপাৱন্তঃ প্রীিতভাৱাশ্চ ভৱত|

৯ অিনষ্টসয্ পিৰেশােধনািনষ্টং িনন্দাযা ৱা পিৰেশােধন িনন্দাং ন
কুৱ্র্ৱন্ত আিশষং দত্ত যেতা যূযম্ আিশৰিধকািৰেণা ভিৱতুমাহূতা ইিত
জানীথ|
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১০ অপৰঞ্চ, জীৱেন প্রীযমােণা যঃ সুিদনািন িদদৃক্ষেত| পাপাৎ
িজহ্ৱাং মৃষাৱাকয্াৎ স্ৱাধেৰৗ স িনৱত্তর্ েযৎ|

১১ স তয্েজদ্ দুষ্টতামাগর্ং সৎিক্রযাঞ্চ সমাচেৰৎ| মৃগযাণশ্চ শািন্তং
স িনতয্েমৱানুধাৱতু|

১২ েলাচেন পৰেমশেসয্ান্মীিলেত ধািম্মর্কান্ প্রিত| প্রাথর্নাযাঃ কৃেত
েতষাঃ তেচ্ছ্রােত্র সুগেম সদা| েক্রাধাসয্ঞ্চ পেৰশসয্ কদাচািৰষু
ৱত্তর্ েত|

১৩ অপৰং যিদ যূযম্ উত্তমসয্ানুগািমেনা ভৱথ তির্হ েকা যুষ্মান্
িহংিসষয্েত?

১৪ যিদ চ ধম্মর্াথর্ং িক্লশয্ধ্ৱং তির্হ ধনয্া ভিৱষয্থ| েতষাম্ আশঙ্কযা
যূযং ন িবভীত ন িৱঙ্ক্ত ৱা|

১৫ মেনািভঃ িকন্তু মনয্ধ্ৱং পিৱত্রং প্রভুমীশ্ৱৰং| অপৰঞ্চ যুষ্মাকম্
আন্তিৰকপ্রতয্াশাযাস্তত্ত্ৱং যঃ কিশ্চৎ পৃচ্ছিত তৈস্ম শািন্তভীিতভয্াম্
উত্তৰং দাতুং সদা সুসজ্জা ভৱত|

১৬ েয চ খ্রীষ্টধেম্মর্ যুষ্মাকং সদাচাৰং দূষযিন্ত েত দুষ্কম্মর্কািৰণািমৱ
যুষ্মাকম্ অপৱােদন যৎ লিজ্জতা ভেৱযুস্তদথর্ং যুষ্মাকম্ উত্তমঃ
সংেৱেদা ভৱতু|

১৭ ঈশ্ৱৰসয্ািভমতাদ্ যিদ যুষ্মািভঃ েক্লশঃ েসাঢৱয্স্তির্হ সদাচািৰিভঃ
েক্লশসহনং ৱৰং ন চ কদাচািৰিভঃ|

১৮ যস্মাদ্ ঈশ্ৱৰসয্ সিন্নিধম্ অস্মান্ আেনতুম্ অধািম্মর্কাণাং
িৱিনমেযন ধািম্মর্কঃ খ্রীেষ্টা ঽেপয্ককৃৎৱঃ পাপানাং দণ্ডং ভুক্তৱান্, স
চ শৰীৰসম্বেন্ধ মািৰতঃ িকন্্তৱাত্মনঃ সম্বেন্ধ পুন জীর্িৱেতা ঽভৱৎ|

১৯ তৎসম্বেন্ধ চ স যাত্রাং িৱধায কাৰাবদ্ধানাম্ আত্মনাং সমীেপ
ৱাকয্ং েঘািষতৱান্|

২০ পুৰা েনাহসয্ সমেয যাৱৎ েপােতা িনৰমীযত তাৱদ্ ঈশ্ৱৰসয্
দীঘর্সিহষু্ণতা যদা ৱয্লম্বত তদা েতঽনাজ্ঞাগ্রািহেণাঽভৱন্| েতন
েপােতানােল্পঽথর্াদ্ অষ্টােৱৱ প্রািণনেস্তাযম্ উত্তীণর্াঃ|
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২১ তিন্নদশর্নঞ্চাৱগাহনং (অথর্তঃ শাৰীিৰকমিলনতাযা যস্তয্াগঃ স
নিহ িকন্্তৱীশ্ৱৰােযাত্তমসংেৱদসয্ যা প্রতজ্ঞা ৈসৱ) যীশুখ্রীষ্টসয্
পুনৰুত্থােনেনদানীম্ অস্মান্ উত্তাৰযিত,

২২ যতঃ স স্ৱগর্ং গৎেৱশ্ৱৰসয্ দিক্ষেণ িৱদয্েত স্ৱগীর্যদূতাঃ শাসকা
বলািন চ তসয্ ৱশীভূতা অভৱন্|

৪
১ অস্মাকং িৱিনমেযন খ্রীষ্টঃ শৰীৰসম্বেন্ধ দণ্ডং ভুক্তৱান্ অেতা

েহেতাঃ শৰীৰসম্বেন্ধ েযা দণ্ডং ভুক্তৱান্ স পাপাৎ মুক্ত
২ ইিতভােৱন যূযমিপ সুসজ্জীভূয েদহৱাসসয্াৱিশষ্টং সমযং

পুনমর্ানৱানাম্ ইচ্ছাসাধনাথর্ং নিহ িকন্্তৱীশ্ৱৰেসয্চ্ছাসাধনাথর্ং যাপযত|
৩ আযুেষা যঃ সমেযা ৱয্তীতস্তিস্মন্

যুষ্মািভ যর্দ্ েদৱপূজকানাম্ ইচ্ছাসাধনং
কামকুৎিসতািভলাষমদয্পানৰঙ্গৰসমত্ততাঘৃণাহর্ েদৱপূজাচৰণঞ্চাকািৰ
েতন বাহুলয্ং|

৪ যূযং ৈতঃ সহ তিস্মন্ সৱ্র্ৱনাশপেঙ্ক মিজ্জতুং ন ধাৱথ,
ইতয্েননাশ্চযর্য্ং িৱজ্ঞায েত যুষ্মান্ িনন্দিন্ত|

৫ িকন্তু েযা জীৱতাং মৃতানাঞ্চ িৱচাৰং কতু্তর্ ম্ উদয্েতাঽিস্ত তৈস্ম
ৈতৰুত্তৰং দািযষয্েত|

৬ যেতা েহেতা েযর্ মৃতােস্তষাং যৎ মানেৱােদ্দশয্ঃ শাৰীিৰকিৱচাৰঃ
িকন্্তৱীশ্ৱেৰােদ্দশয্ম্ আিত্মকজীৱনং ভৱৎ তদথর্ং েতষামিপ সিন্নেধৗ
সুসমাচাৰঃ প্রকািশেতাঽভৱৎ|

৭ সৱ্র্েৱষাম্ অিন্তমকাল উপিস্থতস্তস্মাদ্ যূযং সুবুদ্ধযঃ প্রাথর্নাথর্ং
জাগ্রতশ্চ ভৱত|

৮ িৱেশষতঃ পৰস্পৰং গাঢং েপ্রম কুৰুত, যতঃ, পাপানামিপ
বাহুলয্ং েপ্রৈম্নৱাচ্ছাদিযষয্েত|

৯ কাতেৰািক্তং িৱনা পৰস্পৰম্ আিতথয্ং কৃৰুত|
১০ েযন েযা ৱেৰা লব্ধেস্তৈনৱ স পৰম্ উপকেৰাতৃ, ইত্থং যূযম্

ঈশ্ৱৰসয্ বহুিৱধপ্রসাদেসয্াত্তমা ভাণ্ডাগাৰািধপা ভৱত|
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১১ েযা ৱাকয্ং কথযিত স ঈশ্ৱৰসয্ ৱাকয্িমৱ কথযতু যশ্চ
পৰম্ উপকেৰািত স ঈশ্ৱৰদত্তসামথর্য্ািদেৱাপকেৰাতু| সৱ্র্ৱিৱষেয
যীশুখ্রীেষ্টেনশ্ৱৰসয্ েগৗৰৱং প্রকাশয্তাং তৈসয্ৱ েগৗৰৱং পৰাক্রমশ্চ
সৱ্র্ৱদা ভূযাৎ| আেমন|

১২ েহ িপ্রযতমাঃ, যুষ্মাকং পৰীক্ষাথর্ং যস্তােপা যুষ্মাসু ৱত্তর্ েত তম্
অসম্ভৱঘিটতং মৎৱা নাশ্চযর্য্ং জানীত,

১৩ িকন্তু খ্রীেষ্টন েক্লশানাং সহভািগৎৱাদ্ আনন্দত েতন তসয্
প্রতাপপ্রকােশঽপয্াননেন্দন প্রফুল্লা ভিৱষয্থ|

১৪ যিদ খ্রীষ্টসয্ নামেহতুনা যুষ্মাকং িনন্দা ভৱিত তির্হ যূযং ধনয্া যেতা
েগৗৰৱদাযক ঈশ্ৱৰসয্াত্মা যুষ্মাস্ৱিধিতষ্ঠিত েতষাং মেধয্ স িনন্দয্েত
িকন্তু যুষ্মন্মেধয্ প্রশংসয্েত|

১৫ িকন্তু যুষ্মাকং েকাঽিপ হন্তা ৱা ৈচেৰা ৱা দুষ্কম্মর্কৃদ্ ৱা
পৰািধকাৰচচ্চর্ ক ইৱ দণ্ডং ন ভুঙ্ক্তাং|

১৬ যিদ চ খ্রীষ্টীযান ইৱ দণ্ডং ভুেঙ্ক্ত তির্হ স ন লজ্জমানস্তৎকাৰণাদ্
ঈশ্ৱৰং প্রশংসতু|

১৭ যেতা িৱচাৰসয্াৰম্ভসমেয ঈশ্ৱৰসয্ মিন্দেৰ যুজয্েত যিদ
চাস্মৎস্ৱাৰভেত তহীর্শ্ৱৰীযসুসংৱাদাগ্রািহণাং েশষদশা কা ভিৱষয্িত?

১৮ ধািম্মর্েকনািপ েচৎ ত্রাণম্ অিতকৃেচ্ছ্রণ গময্েত|
তহর্ য্ধািম্মর্কপািপভয্াম্ আশ্রযঃ কুত্র লপ্সয্েত|

১৯ অত ঈশ্ৱেৰচ্ছােতা েয দুঃখং ভুঞ্জেত েত সদাচােৰণ স্ৱাত্মােনা
িৱশ্ৱাসয্স্রষু্টৰীশ্ৱসয্ কৰাভয্াং িনদধতাং|

৫
১ খ্রীষ্টসয্ েক্লশানাং সাক্ষী প্রকািশষয্মাণসয্ প্রতাপসয্াংশী

প্রাচীনশ্চাহং যুষ্মাকং প্রাচীনান্ িৱনীেযদং ৱদািম|
২ যুষ্মাকং মধয্ৱত্তীর্ য ঈশ্ৱৰসয্ েমষৱৃেন্দা যূযং তং পালযত তসয্

ৱীক্ষণং কুৰুত চ, আৱশয্কৎেৱন নিহ িকন্তু েস্ৱচ্ছােতা ন ৱ কুেলােভন
িকন্্তিৱচু্ছকমনসা|
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৩ অপৰম্ অংশানাম্ অিধকািৰণ ইৱ ন প্রভৱত িকন্তু ৱৃন্দসয্
দৃষ্টান্তস্ৱৰূপা ভৱত|

৪ েতন প্রধানপালক উপিস্থেত যূযম্ অম্লানং েগৗৰৱিকৰীটং
লপ্সয্ধ্েৱ|

৫ েহ যুৱানঃ, যূযমিপ প্রাচীনেলাকানাং ৱশয্া ভৱত
সৱ্র্েৱ চ সৱ্র্েৱষাং ৱশীভূয নম্রতাভৰেণন ভূিষতা ভৱত,
যতঃ,আত্মািভমািনেলাকানাং িৱপেক্ষা ভৱতীশ্ৱৰঃ| িকন্তু েতৈনৱ
নেম্রভয্ঃ প্রসাদাদ্ দীযেত ৱৰঃ|

৬ অেতা যূযম্ ঈশ্ৱৰসয্ বলৱৎকৰসয্ােধা নম্রীভূয িতষ্ঠত েতন স
উিচতসমেয যুষ্মান্ উচ্চীকিৰষয্িত|

৭ যূযং সৱ্র্ৱিচন্তাং তিস্মন্ িনিক্ষপত যতঃ স যুষ্মান্ প্রিত িচন্তযিত|
৮ যূযং প্রবুদ্ধা জাগ্রতশ্চ িতষ্ঠত যেতা যুষ্মাকং প্রিতৱাদী যঃ শযতানঃ

স গজ্জর্ নকাৰী িসংহ ইৱ পযর্য্টন্ কং গ্রিসষয্ামীিত মৃগযেত,
৯ অেতা িৱশ্ৱােস সুিস্থৰািস্তষ্ঠন্তেস্তন সাদ্ধর্ ং যুধয্ত, যুষ্মাকং

জগিন্নৱািসভ্রাতৃষ্ৱিপ তাদৃশাঃ েক্লশা ৱত্তর্ ন্ত ইিত জানীত|
১০ ক্ষিণকদুঃখেভাগাৎ পৰম্ অস্মভয্ং খ্রীেষ্টন যীশুনা

স্ৱকীযানন্তেগৗৰৱদানাথর্ং েযাঽস্মান্ আহূতৱান্ স সৱ্র্ৱানুগ্রাহীশ্ৱৰঃ
স্ৱযং যুষ্মান্ িসদ্ধান্ িস্থৰান্ সবলান্ িনশ্চলাংশ্চ কেৰাতু|

১১ তসয্ েগৗৰৱং পৰাক্রমশ্চানন্তকালং যাৱদ্ ভূযাৎ| আেমন্|
১২ যঃ িসল্ৱােনা (মেনয্) যুষ্মাকং িৱশ্ৱােসয্া ভ্রাতা ভৱিত তদ্ৱাৰাহং

সংেক্ষেপণ িলিখৎৱা যুষ্মান্ িৱনীতৱান্ যূযঞ্চ যিস্মন্ অিধিতষ্ঠথ স
এেৱশ্ৱৰসয্ সেতয্া ঽনুগ্রহ ইিত প্রমাণং দত্তৱান্|

১৩ যুষ্মািভঃ সহািভৰুিচতা যা সিমিত বর্ািবিল িৱদয্েত সা মম পুেত্রা
মাকর্ শ্চ যুষ্মান্ নমস্কাৰং েৱদযিত|

১৪ যূযং েপ্রমচুম্বেনন পৰস্পৰং নমসু্কৰুত| যীশুখ্রীষ্টািশ্রতানাং
যুষ্মাকং সৱ্র্েৱষাং শািন্ত ভূর্ যাৎ| আেমন্|
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