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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ১৭ নম্বর িছপারা
আল-তীতাছ
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম অউ িছপারা েলখছইন হজরত ইছা আল-মসীর
খাছ সাহািব হজরত পাউলুছ (রা:)। হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ
েনওয়ার বােদ ২৬-২৮ বছরর মােজ অউ িছপারা েলখা অইেছ। অউ
সময় েলখকর মুরিব্ব বয়স। তীতাছ নােম একজন জুয়ান মানুষ িভন-
ধমর্ থািক আল-মসীর তিরকা কবুল করিছলা। সমাজর েগেছ তান
েতমন েবিশ নাম-ডাক আিছল না। এইন হজরত পাউলুছের ক্রীিত
দ্বীেপা তবিলগ কােমা সাইযয্ করছইন, এরলািগ তান আেতা হউ
জমাতর িজম্মা েদওয়া অইেছ। বােদ েলখেক আল-তীতাছ নামর অউ
ছিহফা তান েগেছ েলখছইন।

েলখেক কইরা,ক্রীিত দ্বীেপা বসত কররা নাফরমান সমাজর মােজ,
হজরত ইছা আল-মসীর উম্মতর স্বভাব-চিরত্র, চাল-চলন িকলা অওয়া
জরুর। আর জমাতর নানান নমুনার বা নানান বয়সর মানষের িকলা
তািলম েদওয়া যায়। এছাড়া, জমাতর মাজ থািক দলাদিল, ইংসা-
িনন্দা, বােজ তকর্ -িবতকর্ বাদ িদয়া, আল্লার ডর-খেফ আল্লাই রহমেত
িজেন্দিগ কাটািনর পরািমশ আেছ।
এরমােজ আেছ,
(ক) ছালাম আর েদায়া ১:১-৪ আয়াত
(খ) ক্রীিত দ্বীপর জমাতর চালকদার েনওয়া ১:৫-১৬
(গ) জমাতর নানান মানষর দািয়ত্ব ২ রুকু
(ঘ) েনক কামর পরািমশ আর হুিশয়াির ৩:১-১১ আয়াত
(ঙ) িবদািয় ছালাম ৩:১২-১৫
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1 আিম পাউলুছ েতা আল্লা পাকর গুলাম আর হজরত ইছা আল-
মসীর একজন সাহািব। আমার দািয়ত্ব অইেলা, আল্লার পছন্দ করা বন্দা
অকলের ইমানর পেথ আনা, আর আল্লাের মািনয়া চলার মােজ েয
হিককত আেছ, অউ হিককতের িচনাই েদওয়া। 2 আিম আল-মসীর
েখজমত কিরয়ার, আেখির িজেন্দিগ পাওয়ার আশায়। েয আল্লায় কুনু
িমছা মাতইন না, হউ আল্লায় ই িজেন্দিগ েদওয়ার ওয়াদা করছইন,
দুিনয়া পয়দা অওয়ারআেগউ। 3তাইন তান কালাম সিঠক সমেয়জাইর
করছইন,আরআমরার তরােনআলাআল্লার হুকুম মািফক ইতা তবিলগ
করার ভার আমার আেতা েদওয়া অইেছ।

4 আমার হউ খাছ আওলাদ তীতাছর েগেছ েলখরাম, আমরা
দুইওজনউ একই ইমােন আল-মসীর উম্মত অইিছ।
আমরার গাইিব বাফ আল্লায় আর তরােনআলা ইছা আল-মসীেয়

রহমত আর শািন্ত দান করউক্কা।

ক্রীিত দ্বীপর জমাতর চালকদার েনওয়া
5তীতাছ হুেনা, আিম তুমাের অউ ক্রীিত দ্বীেপা থইয়া আইিছ, যােত

েযতা কাম অখনও বািক রইেছ, তুিম অতা পুরাপুর আদায় কেরা। আর
আিম েযলা হুকুম িদছলাম, িঠক অউলা তুিম পরেতক টাউনর জমাতর
মুরিব্ব অকলের কােমা বওয়াল কেরা। 6 মেনা রািখও, েয মুরিব্ব
অকল বদনাম ছাড়া িনখুত, েযরার খািল একজন বউ আছইন, েযরার
পুয়া-পুিড়ন ইছায়ী ইমানদার, েযরা েবপেরায়া ভােব িজেন্দিগ কাটায়
না, বরং মা-বাফর বাইধয্ আেছ, অউ মুরিব্বের তুিম বওয়াল কেরা।
7 আল্লাই কামর িজম্মাদাির পাওয়ায় েযকুনু চালকদার যানু বদনাম
ছাড়া িনখুত অইন। তাইন যানু ৈস্বরাচার, বদরািগ, িনশাখুর, মারা-
মাির কররা বা হারাম রুিজ-েরাজগারর লালিছ না অইন। 8 এর বদলা
তাইন যানু েমহমানদাির কররা, েনক ভাবর আিশক, হক-হালািল, আর
আল্লার বাইধয্ জন অইন। তান ভালা িবচার-বুিদ্ধ থােক, আর িনজের
পুরাপুর সামলাইয়া রাখতা পারইন। 9 আল্লা পাকর েয হক কালাম
তািলম পাইছইন, তাইন ইতাের মজবুত কির ধিরয়া রাখইন, আর িঠক
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অউ লাখান খািট তািলম তবিলগ করতা পারইন। এর লেগ েযরা তান
িবপেক্ষ আেছ, তারার ভুল-েবআখিলও ধরাই েদইন।

10 কারন বউত েবসামাল মানুষ আছইন, েযতায় েকউরের মানইন
না, েবকামা মাত মাতইন, ছল-চতুির করইন। েযতায় মছলমািন কাম
করািনর লািগ জুরা-জুির করইন, আিম খাছ কির অতার কথাউ
কইরাম। 11 ইতার মুখ বন্দ করা জরুর। ইতায় কু-পেথ েটকা কামািনর
আশায় অলা তািলম েদইন, েয তািলম েদওয়া তারার লািগ িঠক
নায়। ই তািলম িদয়া কুনু কুনু পিরবারের িবগড়াইিলরা। 12 এরলািগ
তারার িনজর েদশর একজন পিন্ডেত কইছইন, “ক্রীিত দ্বীপর মানেষ
হােমশা িমছা মাতইন, ইগুইন েতা জংিলজানুয়ারর লাখান, কুিড়য়াআর
েপটুয়া।” 13 ইতা েতা একদম হাছা, এরলািগ তুিম খুব গরম অইয়া
তারার আইব েদখাইয়া েদও, যােত তারার ইছায়ী ইমান েষালআনা
িনখুত অয়। 14 ইহুিদ অকলর বানাইল িকচ্ছা-কািহিন, আর েযতা মানুষ
আল্লাই হিককত থািক েব-পেথ েগেছিগ, তারা যানু ইতার হুকুম-
উপেদশ কােনা না লইন।

15 েযরার িদল পাক-পিবত্র, তারার েগেছ হকলতাউ পিবত্র। অইেল
েযরার িদল নাপািকেয় ভরা, আর েযতা েবইমান, ইতার েগেছ কুন্তাউ
পিবত্র নায়। ইতার মন আর িবেবক হকলতাউ বরবাদ। 16 তারা মুখিদ
দািব করইন আল্লাের মানইন, অইেল তারার কামর মাজিদ তানের
অস্বীকার করইন। ইগুইন েতা নফরিত আর অবাইধয্। ইতাের কুনু ভালা
কােমা লাগাইল যায় না।

2
জমাতর নানান মানষর দািয়ত্ব

1 তীতাছ হুেনা, তুিম মানষের অলাখান তািলম েদও, যােত তুমার
মাতর মােজ িনখুত হক তািলম থােক। 2 জমাতর মুরিব্ব েবটাইনের
কও, তারা যানু হােমশা িনজের সামলাইয়া রাখইন, ইজ্জিত বনইন,
ভালা িবচার-িবেবক খাটাইন। তারার যানু খািট ইমান, মায়া-মহব্বত
আর ছবর থােক।



আল-তীতাছ 2:3 iv আল-তীতাছ 2:14

3অলাখান মুরিব্ব েবিটন্তেরও কও, তারা যানু পেরজগািররআদব-
কায়দা মািনয়া চলইন আর েনিকর ভাব িহকাইন। অইনয্র বদনাম
গাওয়া, বা িনশাখুর বনা তারার লািগ িঠক নায়। 4 েতউ তারা জুয়ান
পুিড়ন্তের িহকাইতা পারবা, যােত তারার জামাই আর পুয়া-পুিড়নের
মহব্বত করইন, 5 িনজের সামলাইয়া রাখইন, সতী রইন, ভালা সংসাির
অইন, দয়ালু অইন, আর জামাইর বাইধয্ থাকইন। েতউ আল্লার
কালামর বদনাম করার সুেযাগ েকউ পাইেতা নায়।

6 অলাখান জুয়ান পুয়াইন্তেরও উপেদশ েদও, যােত তারা িনজের
সামলাইয়া রাখইন। 7 তুিম তারার েগেছ হকল নমুনার েনক কামর
িনশানা অও। হক িনয়েত আর দায়-দািয়ত্ব লইয়া তািলম েদও। 8 েকউ
যানু তুমার জবানর কুনু দুষ না পায়। তুমার অউলা চাল-চলন েদিখয়া
দুশমন অকল শরিমন্দা অইবা আর আমরার বদনাম করার কুনু খুত
পাইতা নায়।

9 তুিম চাকর অকলের কও, তারা যানু হক্কল েবয়াপাের মুিনবর
বাইধয্ রইন, মুিনবর মন যুগাইয়া চলইন, তারার মুখর উপের েবয়াদিব
মাত না মাতইন। 10 মুিনবর মাল-ছামানা চুির না করইন, বরং িনজর
হক-হালািলর পরমান েদখাইয়া হাির, আমরার তরােনআলা আল্লার
েবয়াপাের েয তািলম আেছ, অউ তািলমের হক্কল নমুনায় সুন্দর কির
হাজাইন।

11জােনা েতা, আল্লার েয রহমতর উিছলায় হকলর নাজাত িমেল,
ইতা অখন দুিনয়াত জাইর অইেগেছ। 12 অউ রহমেতউ আমরাের
তািলম িদরা, যােত আমরা েব-দীিন কাম-কাজ থািক আর দুিনয়ার
হকল বদ খাইশ থািক দুরই রইয়া, ই জগেতা িনজের সামলাইয়া
রািখ, আর েনক পেথ রইয়া পেরজগার িজেন্দিগ কাটাই। 13 এরলেগ
আমরার িদলর পরম আশা পুরনর লািগ বার চাই, আল্লাতালা আর
তরােনআলা ইছা আল-মসীর শান-মিহমা জাইর অওয়ার খুিশ-বািস
পুরনর লািগ বার চাই। 14 ইছা আল-মসীেয় েতা আমরাের বাচািনর
লািগ তান িনজর জান কুরবািন িদলাইছইন, যােত হকল গুনা থািক
আমরাের খালাছ কির আনতা পারইন, আর অউ লাখান একদল
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মানষের পাক-পিবত্র করইন, েযরা খািল তান িনজর অইবা, েযরা েনক
কামর আিশক অইবা।

15 তুিম পুরাপুর বল খাটাইয়া অতা েবয়াপাের তািলম েদও, মানষের
নিছয়ত কেরা আর তারার দুষ-কছুির েদখাইয়া েদও। তুমাের েহয়
করার সুেযাগ েকউরের িদও না।

3
েনক কামর পরািমশ আর হুিশয়াির

1 আল্লার বন্দা অকলের মেনা করাই েদও, তারা যানু েদশর রাজা
আর সরকাির িনয়মর অধীেন রইন, তারা অবাইধয্ না অইন, মানষর
হকল নমুনার উপকার করার লািগ জুইত থাকইন। 2তারা যানু েকউরর
বদনাম না গাইন, কাইজ্জা-ফসাদ না করইন, বরং শান্ত-িশষ্ট রইয়া
হকলর লেগ নরম েববহার করইন।

3 আমরাও আেগ েবআখল আর নাফরমান আছলাম, েব-পেথ
চলতাম, দুিনয়ািব আরাম-আেয়শ আর নানান নমুনার বদ খাইশর
গুলাম আছলাম। অইনয্ মানষের ইংসা করতাম, তারার েখিত করার
ধান্দায় িদন কাটাইতাম। আর িনেজ িঘন্নার েযাইগয্ অইেলও এেক-
অইনয্ের িঘন্নাইতাম। 4 অইেল আমরার তরােনআলা আল্লার রহমত
আর মহব্বত েযবলা জাইর অইেলা, 5 অউ সময় তাইন আমরাের
েরহাই িদলা। আমরার িনজর কুনু েনক কামর লািগ েরহাই িদছইন
না, খািল তান দয়া-মায়ায় িদছইন। পাক রুেহ নয়া জনম িদয়া, নয়া
ভােব পয়দা কিরয়া আমরার িদলের পিরস্কার করছইন।আরঅলাখানউ
তাইনআমরাের েরহাই িদছইন। 6আমরার তরােনআলা ইছাআল-মসীর
মাজিদ তাইন খুলা আেতআমরার মােজ অউ পাক রুহ ঢািলয়া িদছইন।
7 যােত আেখির িজেন্দিগর আশা-ভরসা পাইয়া, আল্লাই হক্কলতার
অিধকাির অই। আল্লার রহমেত আমরাের েব-কছুর খালাছ িহসােব
কবুল করায়উ েতা আমরা ইতা পাইিছ। 8 ইখান েতা পুরাপুর হাছা।
আিম চাইয়ার, তুিম অউ েবয়াপাের পুরাপুর জুর েদও, যােতআল্লার

উপের েযরা ইমান আনেছ, তারা েনক কাম করার িখয়ািল অয়।
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ইলা েনক কাম করা েতা হকলর লািগ ভালা আর উপকাির। 9 তা-
ও েবওকুফর লাখান তকর্ া-তির্ক, জাত-বংশ লইয়া মাতা, কাইজ্জা-
ফসাদ, আর শিরয়ত লইয়া কথা কাটাকািট কিরও না। ইতায় েতা কুনু
ফায়দা অয় না, ইতা এেক্কের েবকামা। 10 েয মানেষ দলাদিল লাগায়,
তাের পয়লা একবার, বােদ দুছরা বারও হুিশয়ার কিরও, ইতায় যুিদ
েহ না বদেল, েত তার লেগ চলা-িফরা এেক্কের বাদ িদলাইও। 11 তুিম
েতা জােনাউ, ইতা মানষর িদলর িচন্তা খুব খারাপ, েহ গুনাগার। েহ
এমেনউ িনজর নাফরমািনর পরমান েদয়।

িবদািয় ছালাম
12 তীতাছ হুেনা, আিম আির্তমাছ বা তুিখক ভাইের তুমার েগেছ

পাঠাইমু, এরা েকউ েগেল তুিম খাছ কির েচষ্টা কিরও িনকাপিল
টাউেনা আইয়া আমার লেগ েদখা করার লািগ। আিম িনয়ত করিছ,
শীতর কয়মাস অউ িনকাপিলত রইমু। 13 উিকল জইন ছাব আর
আপল্লছ ভাইর সফরর লািগ যতখান পােরা সাইযয্ কিরও, যােত তারার
কুনু অভাব না অয়। 14আমরার মানষের েতা িহকািন জরুর, সমাজর
ভালাইর লািগ িকলা িনজের খাটাইল যায়। েতউ তারা মানষর জরুির
অভাব িমটাইেতা পারেবা, অলা তারার িনজর িজেন্দিগও ফলআলা
অইেবা।

15আমার লগর হকেল তুমাের ছালাম জানাইরা।আল-মসীর উপের
ইমান আনায় েযরা আমরাের মায়া করইন, তারাের আমার ছালাম িদও।
আল্লার রহমত তুমরা হকলর উপের কাইম রউক। আিমন॥
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