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িযহূদাঃ পত্রং
১ যীশুখ্রীষ্টসয্ দােসা যাকূেবা ভ্রাতা িযহূদাস্তােতেনশ্ৱেৰণ

পিৱত্রীকৃতান্ যীশুখ্রীেষ্টন ৰিক্ষতাংশ্চাহূতান্ েলাকান্ প্রিত পত্রং
িলখিত|

২ কৃপা শািন্তঃ েপ্রম চ বাহুলয্ৰূেপণ যুষ্মাস্ৱিধিতষ্ঠতু|
৩ েহ িপ্রযাঃ, সাধাৰণপিৰত্রাণমিধ যুষ্মান্ প্রিত েলিখতুং মম

বহুযেত্ন জােত পূৱ্র্ৱকােল পিৱত্রেলােকষু সমিপর্েতা েযা ধম্মর্স্তদথর্ং
যূযং প্রাণৱয্েযনািপ সেচষ্টা ভৱেতিত িৱনযাথর্ং যুষ্মান্ প্রিত
পত্রেলখনমাৱশয্কম্ অমেনয্|

৪ যস্মাদ্ এতদ্রূপদণ্ডপ্রাপ্তেয পূৱ্র্ৱং িলিখতাঃ েকিচজ্জনা
অস্মান্ উপসৃপ্তৱন্তঃ, েত ঽধািম্মর্কেলাকা অস্মাকম্ ঈশ্ৱৰসয্ানুগ্রহং
ধ্ৱজীকৃতয্ লম্পটতাম্ আচৰিন্ত, অিদ্ৱতীেযা ঽিধপিত েযর্া ঽস্মাকং
প্রভু যীর্শুখ্রীষ্টস্তং নাঙ্গীকুৱ্র্ৱিন্ত|

৫ তস্মাদ্ যূযং পুৰা যদ্ অৱগতাস্তৎ পুন যুর্ষ্মান্ স্মাৰিযতুম্ ইচ্ছািম,
ফলতঃ প্রভুেৰককৃৎৱঃ স্ৱপ্রজা িমসৰেদশাদ্ উদধাৰ যৎ ততঃ পৰম্
অিৱশ্ৱািসেনা ৱয্নাশযৎ|

৬ েয চ স্ৱগর্দূতাঃ স্ৱীযকতৃর্ ৎৱপেদ ন িস্থৎৱা স্ৱৱাসস্থানং
পিৰতয্ক্তৱন্তস্তান্ স মহািদনসয্ িৱচাৰাথর্ম্ অন্ধকাৰমেয ঽধঃস্থােন
সদাস্থািযিভ বর্ন্ধৈনৰবধ্নাৎ|

৭ অপৰং িসেদামম্ অেমাৰা তিন্নকটস্থনগৰািণ ৈচেতষাং
িনৱািসনস্তৎসমৰূপং ৱয্িভচাৰং কৃতৱেন্তা িৱষমৈমথুনসয্ েচষ্টযা
িৱপথং গতৱন্তশ্চ তস্মাৎ তানয্িপ দৃষ্টান্তস্ৱৰূপািণ ভূৎৱা সদাতনৱিহ্ননা
দণ্ডং ভুঞ্জেত|

৮ তৈথেৱেম স্ৱপ্নাচািৰেণাঽিপ স্ৱশৰীৰািণ কলঙ্কযিন্ত ৰাজাধীনতাং
ন স্ৱীকুৱ্র্ৱন্তুয্চ্চপদস্থান্ িনন্দিন্ত চ|
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৯ িকন্তু প্রধানিদৱয্দূেতা মীখােযেলা যদা মূসেসা েদেহ শযতােনন
িৱৱদমানঃ সমভাষত তদা িতস্মন্ িনন্দাৰূপং দণ্ডং সমপর্িযতুং সাহসং
ন কৃৎৱাকথযৎ প্রভুস্ত্ৱাং ভত্র্ সযতাং|

১০ িকন্্তিৱেম যন্ন বুধয্েন্ত তিন্নন্দিন্ত যচ্চ িনেব্বর্াধপশৱ
ইেৱিন্দ্রৈযৰৱগচ্ছিন্ত েতন নশয্িন্ত|

১১ তান্ িধক্, েত কািবেলা মােগর্ চৰিন্ত পািৰেতািষকসয্াশােতা
িবিলযেমা ভ্রািন্তমনুধাৱিন্ত েকাৰহসয্ দুমু্মর্খৎেৱন িৱনশয্িন্ত চ|

১২ যুষ্মাকং েপ্রমেভােজয্ষু েত িৱঘ্নজনকা ভৱিন্ত, আত্মম্ভৰযশ্চ
ভূৎৱা িনলর্জ্জযা যুষ্মািভঃ সাদ্ধর্ ং ভুঞ্জেত| েত ৱাযুিভশ্চািলতা
িনেস্তাযেমঘা েহমন্তকািলকা িনষ্ফলা িদ্ৱ মৃর্তা উনূ্মিলতা ৱৃক্ষাঃ,

১৩ স্ৱকীযলজ্জােফেণাদ্ৱমকাঃ প্রচণ্ডাঃ সামুদ্রতৰঙ্গাঃ সদাকালং
যাৱৎ েঘাৰিতিমৰভাগীিন ভ্রমণকাৰীিণ নক্ষত্রািণ চ ভৱিন্ত|

১৪ আদমতঃ সপ্তমঃ পুৰুেষা েযা হেনাকঃ স তানুিদ্দশয্
ভিৱষয্দ্ৱাকয্িমদং কিথতৱান্, যথা, পশয্ স্ৱকীযপুণয্ানাম্ অযুৈত
েৱর্ষ্টিতঃ প্রভুঃ|

১৫ সৱ্র্ৱান্ প্রিত িৱচাৰাজ্ঞাসাধনাযাগিমষয্িত| তদা
চাধািম্মর্কাঃ সৱ্র্েৱ জাতা ৈযৰপৰািধনঃ| িৱধম্মর্কম্মর্ণাং েতষাং
সৱ্র্েৱষােমৱ কাৰণাৎ| তথা তৈদ্ৱপৰীেতয্নাপয্ধম্মর্াচািৰপািপনাং|
উক্তকেঠাৰৱাকয্ানাং সৱ্র্েৱষামিপ কাৰণাৎ| পৰেমেশন েদািষৎৱং
েতষাং প্রকাশিযষয্েত||

১৬ েত ৱাক্কলহকািৰণঃ স্ৱভাগয্িনন্দকাঃ েস্ৱচ্ছাচািৰেণা
দপর্ৱািদমুখিৱিশষ্টা লাভাথর্ং মনুষয্স্তাৱকাশ্চ সিন্ত|

১৭ িকন্তু েহ িপ্রযতমাঃ, অস্মাকং প্রেভা যীর্শুখ্রীষ্টসয্ েপ্রিৰৈত যর্দ্
ৱাকয্ং পূৱ্র্ৱং যুষ্মভয্ং কিথতং তৎ স্মৰত,

১৮ ফলতঃ েশষসমেয েস্ৱচ্ছােতা ঽধম্মর্াচািৰেণা িনন্দকা
উপস্থাসয্ন্তীিত|

১৯এেত েলাকাঃ স্ৱান্ পৃথক্ কুৱ্র্ৱন্তঃ সাংসািৰকা আত্মহীনাশ্চ সিন্ত|
২০ িকন্তু েহ িপ্রযতমাঃ, যূযং েস্ৱষাম্ অিতপিৱত্রিৱশ্ৱােস

িনচীযমানাঃ পিৱেত্রণাত্মনা প্রাথর্নাং কুৱ্র্ৱন্ত
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২১ ঈশ্ৱৰসয্ েপ্রম্না স্ৱান্ ৰক্ষত, অনন্তজীৱনায চাস্মাকং প্রেভা
যীর্শুখ্রীষ্টসয্ কৃপাং প্রতীক্ষধ্ৱং|

২২ অপৰং যূযং িৱিৱচয্ কাংিশ্চদ্ অনুকম্পধ্ৱং
২৩ কাংিশ্চদ্ অিগ্নত উদৃ্ধতয্ ভযং প্রদশর্য্ ৰক্ষত, শাৰীিৰকভােৱন

কলিঙ্কতং ৱস্ত্রমিপ ঋতীযধ্ৱং|
২৪অপৰঞ্চ যুষ্মান্ স্খলনাদ্ ৰিক্ষতুম্ উল্লােসন স্ৱীযেতজসঃ সাক্ষাৎ

িনেদ্দর্ াষান্ স্থাপিযতুঞ্চ সমেথর্া
২৫ েযা ঽস্মাকম্ অিদ্ৱতীযস্ত্রাণকত্তর্ া সৱ্র্ৱজ্ঞ ঈশ্ৱৰস্তসয্ েগৗৰৱং

মিহমা পৰাক্রমঃ কতৃর্ ৎৱেঞ্চদানীম্ অনন্তকালং যাৱদ্ ভূযাৎ| আেমন্|
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