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িফলীমনৰ প্রিত পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
িফিলমন পুস্তকৰ িলখক পঁাচিন েপৗল আিছল (1:1). েতওঁৰ

িফিলমনৰ প্রিত পত্রত, েপৗেল ৈকেছ েয, েতওঁ িফিলমনক উভিত
অহাৰ পৰা ওিনিচমৈল পিঠয়াইেছ, আৰু কলচীয়া 4:9 পদত,
ওিনিচমাচ পিৰিচত আিছল এজন িটিচকাচৰ ৈসেত কলচীয়াৈল অহা
েলাক িহচােপ (িয জেন এই পত্র কলচীয়াবাসীক আিন িদিছল). মন
কিৰবলগীয়া এেয় েয, এইেটা অিত গুৰুত্বপূণর্ েদখুৱাবৈল েপৗেল
েতওঁৰ িনজৰ হােতেৰ এই পত্র িলিখিছল

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60 খ্রীষ্টাব্দ
েৰামত থােকােত েপৗেল এই পত্র িফিলমনৈল িলিখিছল, িফিলমন

ৈল এই পত্র িলখা সময়ত েপৗল বন্দী ৈহ আিছল
প্রাপক
েপৗেল এই পত্র িলিখিছল, িফিলমন, অিফয়া, অির্কপাচ আৰু

আির্কপাচৰ গৃহত েগাট েখাৱা মণ্ডলীৈল এই পত্রৰ িবষয়বস্তুৰ পৰা
এইেটা স্পষ্ট েয, এই পত্রৰ প্রাথিমক উদ্দীষ্ট পাঠক আিছল িফিলমন

উেদ্দশয্
ওিনিচমাচক পুনৰ জিৰমনািবহীনভােব উভতাই লবৈল িফিলমনক

সন্তুষ্ট কিৰবৈল েপৗেল এই পত্র িলিখিছল (ক্রীতদাস ওিনিচমাচ েতওঁৰ
মািলক, িফিলমন, আৰু পলাই গ’ল) (10-12, 17). তদুপিৰ
েতওঁ িবচািৰিছল েয িফিলমনৰ ৈসেত ওিনিচমােচ নীচ ক্রীতদাস
িহচােপ আচৰণ কৰাতৈক “িপ্রয় ভাই” বুিল কিৰিছল (15-16)
ওিনিচমাচ আিছল িফিলমনৰ সম্পিত্ত, আৰু েপৗেল েতওঁৰ মািলকৰ
ওচৰৈল উভিত যাবৰ বােব পথ মসৃণ কিৰবৈল িলিখিছল েপৗলৰ
সাক্ষয্ৰ েযােগিদ েতওঁ, ওিনিচমক এজন খ্রীষ্টিয়ান ৈহ উঠুলবৈল িদেছ
(1:10)
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মূল িবষয়
ক্ষমা

প্রান্তেৰখা
1. অিভবাদন — 1:1-3
2. ধনয্বাদ িদয়া — 1:4-7
3. ওিনিচমৰ বােব মধয্স্ততা কৰা — 1:8-22
4. চূড়ান্ত বাকয্ — 1:23-25

িফলীমনৰ দাস ওনীিচমক েপ্রেমেৰ গ্রহন কিৰবৈল িনেবদন
1 আমাৰ িপ্রয় ভাই আৰু সহকমীর্ িফলীমনৰ প্রিত, খ্রীষ্ট যীচুৰ

বন্দীয়াৰ েপৗল* আৰু আমাৰ ভাই তীমিথয়†; 2 আৰু আমাৰ ভনী
আিপ্পয়া, সহেসনা আির্খপ্প আৰু েতামাৰ ঘৰত েগাট েখাৱা মণ্ডলীৰ
প্রিত, 3 আমাৰ িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰা অনুগ্রহ আৰু
শািন্ত কামনা কিৰেলঁা

4 েমাৰ প্রাথর্নাত মই েতামাৰ নাম উেল্লখ কিৰ, সদায় েমাৰ ঈশ্বৰৰ
ধনয্বাদ িদওঁ, 5 প্রভু যীচুৰ প্রিত েতামাৰ িবশ্বাস আৰু ঈশ্বৰৰ সকেলা
পিবত্র েলাকৰ প্রিত থকা েতামাৰ েপ্রমৰ কথা শুিনবৈল পােলঁা
6 েতামাৰ িবশ্বাসৰ সহভািগতা েযন আমাৰ লগত থকা সকেলা উত্তম
িবষয়ৰ জ্ঞানত খ্রীষ্টৰ অেথর্ কাযর্সাধক হয়, এেন প্রাথর্না কেৰঁা 7 েহ
ভাই, েতামাৰ েপ্রমত মই অিত আনন্দ আৰু সান্ত্বনা পােলঁা, িকয়েনা
েতামাৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাক সকলৰ হৃদয় পুনৰাই সজীৱ কৰা
হ’ল

8 গিতেক িয উিচত েসইেটা কিৰবৰ বােব েতামাক আজ্ঞা িদবৈল
যীচু খ্রীষ্টত েমাৰ সাহস আেছ, 9 তথািপ মই েতামাক, েতামাৰ েপ্রমৰ
কাৰেণ ইয়াৰ পিৰৱেতর্ অনুেৰাধ কেৰঁা মই েপৗল, বৃদ্ধ ৈহেছঁা আৰু
এিতয়া খ্রীষ্ট যীচুৰ কাৰেণ মই বন্দী

10 েমাৰ বন্দী অৱস্থাত জন্মা‡ পুত্র ওনীিচমৰ প্রসংগত মই েতামাক
অনুেৰাধ কেৰঁা; 11 েতওঁ আেগেয় েতামাৰ অনুপকাৰী আিছল িকন্তু
এিতয়া েতামাৰ আৰু েমাৰ বােবও উপকাৰী হ’ল 12 িয জন
* 1 অধয্ায়:1 ইিফ. 3:1, 2 † 1 অধয্ায়:1 1িথচ. 3:2 ‡ 1 অধয্ায়:10 1
কিৰ 4:15
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েমাৰ প্রাণৰ িপ্রয়, েতওঁেকই মই েতামাৰ ওচৰৈল উভতাই পঠােলঁা
13 শুভবাতর্ াৰ কাৰেণ েহাৱা েমাৰ বন্ধনত, েতামাৰ সলিন েতওঁ েযন
েমাৰ পিৰচযর্া কেৰ, এই কাৰেণ মই েতওঁক লগত ৰািখব খুিজিছেলঁা৷

14 িকন্তু েতামাৰ অনুমিত অিবহেন মই এেকা কিৰবৈল আৱশয্ক
েনেদিখেলঁা, েসেয়েহ েতামাৰ সৎ গুণ উপায়ন্তৰ ৈহ কৰা নহওক,
িকন্তু স্ব-ইচ্ছােৰ হওক 15 সম্ভৱত: েতওঁক িচৰকাল পাবৰ বােব,
েতামাৰ পৰা িকছু সময়ৰ কাৰেণ পৃথক কৰা ৈহিছল 16 এজন দাসৰ
দেৰ নহয় িকন্তু দাসতৈক েশ্রষ্ঠ, িবেশষৈক েমাৰ বােব এজন িপ্রয়
ভাইৰ দেৰ; মাংস§ আৰু প্রভু উভয়েত েতামাৈল অিধক িপ্রয়

17 যিদ তুিম েমাক সহভাগী* বুিল গণয্ কৰা েতেনহেল েমাৰ তুলয্
বুিল েতওঁক গ্রহণ কিৰবা 18আৰু েতওঁ যিদ েতামাক িকবা অনয্ায়
কিৰেল বা ধৰুৱা ৈহেছ, েতেনহেল তাক েমাৰ বুিলেয়ই গণনা কিৰবা
19 মই েপৗল, িনজ মনৰ ৈসেত িনজ হােত িলিখেলঁা, মই পিৰেশাধ
কিৰম েতামাৰ জীৱনৰ কাৰেণ তুিম েয েমাৰ ওচৰত ঋণী, েসই
িবষেয় মই নকওঁ 20 হয় ভাই, প্রভুত েমাক আনিন্দত হবৈল িদয়া
আৰু খ্রীষ্টত েমাৰ প্রাণ পুনৰ সেতজ কৰা

21 েতামাৰ আনুগতয্তাত আত্মিবশ্বাস† আেছ, েসেয়েহ মই
েতামাৈল িলিখেলঁা‡, তুিম মই েকাৱাতৈকও অিধক কিৰবা বুিল
জািনেছঁা 22 িকন্তু েসই এেক সময়েত, েমাৈল এটা থকা ঠাই যুগুত
কিৰ ৰািখবা§; মই আশা কেৰঁা েতামােলাকৰ প্রাথর্নাৰ দ্বাৰাই মই
েতামােলাকৰ ওচৰৈল আিহবৈল অনুমিত পােলঁা*

23 খ্রীষ্ট যীচুৰ সম্বেন্ধ েমাৰ লগৰ বন্দীয়াৰ ইপাফ্রাই† েতামাক
মঙ্গলবাদ কিৰেছ; 24 আৰু মাকর্ , আিৰষ্টাখর্, দীমা আৰু লূক, েমাৰ
এই সহকাৰী সকেলও মঙ্গলবাদ কিৰেছ

25 আমাৰ‡ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহ েতামােলাকৰ আত্মাৰ লগত
থাকক আেমন
§ 1 অধয্ায়:16 অথর্াৎ সাধাৰণ মানুহৰ দেৰ * 1 অধয্ায়:17 2কিৰ 8:23
† 1 অধয্ায়:21 2কিৰ 2:3 ‡ 1 অধয্ায়:21 প্রায় 60 খ্রী. পাছত িলখা § 1
অধয্ায়:22 িফিল. 1:25, 26 * 1 অধয্ায়:22 িফিল. 2:24 † 1 অধয্ায়:23
কল. 1:7 ‡ 1 অধয্ায়:25 গালা. 6:18
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