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িফেলােমানং পত্রং
১ খ্রীষ্টসয্ যীেশা বর্িন্দদাসঃ েপৗলস্তীিথযনামা ভ্রাতা চ িপ্রযং

সহকািৰণং িফলীেমানং
২ িপ্রযাম্ আিপ্পযাং সহেসনাম্ আির্খপ্পং িফলীেমানসয্ গৃেহ িস্থতাং

সিমিতঞ্চ প্রিত পত্রং িলখতঃ|
৩ অস্মাকং তাত ঈশ্ৱৰঃ প্রভু যীর্শুখ্রীষ্টশ্চ যুষ্মান্ প্রিত শািন্তম্

অনুগ্রহঞ্চ িক্রযাস্তাং|
৪ প্রভুং যীশুং প্রিত সৱ্র্ৱান্ পিৱত্রেলাকান্ প্রিত চ তৱ

েপ্রমিৱশ্ৱাসেযা ৱৃর্ত্তান্তং িনশময্াহং
৫ প্রাথর্নাসমেয তৱ নােমাচ্চাৰযন্ িনৰন্তৰং মেমশ্ৱৰং ধনয্ং ৱদািম|
৬ অস্মাসু যদয্ৎ েসৗজনয্ং িৱদয্েত তৎ সৱ্র্ৱং খ্রীষ্টং যীশুং যৎ

প্রিত ভৱতীিত জ্ঞানায তৱ িৱশ্ৱাসমূিলকা দানশীলতা যৎ সফলা ভেৱৎ
তদহম্ ইচ্ছািম|

৭ েহ ভ্রাতঃ, ৎৱযা পিৱত্রেলাকানাং প্রাণ আপয্ািযতা অভৱন্
এতস্মাৎ তৱ েপ্রম্নাস্মাকং মহান্ আনন্দঃ সান্্তৱনা চ জাতঃ|

৮ ৎৱযা যৎ কত্তর্ ৱয্ং তৎ ৎৱাম্ আজ্ঞাপিযতুং যদয্পয্হং
খ্রীেষ্টনাতীেৱাৎসুেকা ভেৱযং তথািপ ৱৃদ্ধ

৯ ইদানীং যীশুখ্রীষ্টসয্ বিন্দদাসৈশ্চৱমূ্ভেতা যঃ েপৗলঃ েসাঽহং ৎৱাং
িৱেনতুং ৱৰং মেনয্|

১০ অতঃ শৃঙ্খলবেদ্ধাঽহং যমজনযং তং মদীযতনযম্ ওনীিষমম্
অিধ ৎৱাং িৱনেয|

১১ স পূৱ্র্ৱং তৱানুপকাৰক আসীৎ িকন্্তিৱদানীং তৱ মম েচাপকাৰী
ভৱিত|

১২ তেমৱাহং তৱ সমীপং েপ্রষযািম, অেতা মদীযপ্রাণস্ৱৰূপঃ স
ৎৱযানুগৃহয্তাং|



Philemon ১৩ ii Philemon ২৫

১৩ সুসংৱাদসয্ কৃেত শৃঙ্খলবেদ্ধাঽহং পিৰচাৰকিমৱ তং স্ৱসিন্নেধৗ
ৱত্তর্ িযতুম্ ঐচ্ছং|

১৪ িকন্তু তৱ েসৗজনয্ং যদ্ বেলন ন ভূৎৱা েস্ৱচ্ছাযাঃ ফলং ভেৱৎ
তদথর্ং তৱ সম্মিতং িৱনা িকমিপ কত্তর্ ৱয্ং নামেনয্|

১৫ েকা জানািত ক্ষণকালাথর্ং ৎৱত্তস্তসয্ িৱেচ্ছেদাঽভৱদ্ এতসয্াযম্
অিভপ্রােযা যৎ ৎৱম্ অনন্তকালাথর্ং তং লপ্সয্েস

১৬ পুন দর্ াসিমৱ লপ্সয্েস তন্নিহ িকন্তু দাসাৎ েশ্রষ্ঠং মম িপ্রযং তৱ
চ শাৰীিৰকসম্বন্ধাৎ প্রভুসম্বন্ধাচ্চ তেতাঽিধকং িপ্রযং ভ্রাতৰিমৱ|

১৭ অেতা েহেতা যর্িদ মাং সহভািগনং জানািস তির্হ মািমৱ
তমনুগৃহাণ|

১৮ েতন যিদ তৱ িকমপয্পৰাদ্ধং তুভয্ং িকমিপ ধাযর্য্েত ৱা তির্হ তৎ
মেমিত িৱিদৎৱা গণয|

১৯ অহং তৎ পিৰেশাৎসয্ািম, এতৎ েপৗেলাঽহং স্ৱহেস্তন িলখািম,
যতস্ত্ৱং স্ৱপ্রাণান্ অিপ মহয্ং ধাৰযিস তদ্ ৱকু্তং েনচ্ছািম|

২০ েভা ভ্রাতঃ, প্রেভাঃ কৃেত মম ৱাঞ্ছাং পূৰয খ্রীষ্টসয্ কৃেত মম
প্রাণান্ আপয্াযয|

২১ তৱাজ্ঞাগ্রািহৎেৱ িৱশ্ৱসয্ মযা এতৎ িলখয্েত মযা যদুচয্েত
তেতাঽিধকং ৎৱযা কািৰষয্ত ইিত জানািম|

২২ তৎকৰণসমেয মদথর্মিপ ৱাসগৃহং ৎৱযা সজ্জীিক্রযতাং যেতা
যুষ্মাকং প্রাথর্নানাং ফলৰূেপা ৱৰ ইৱাহং যুষ্মভয্ং দািযেষয্ মেমিত
প্রতয্াশা জাযেত|

২৩ খ্রীষ্টসয্ যীশাঃ কৃেত মযা সহ বিন্দিৰপাফ্রা
২৪ মম সহকািৰেণা মাকর্ আিৰষ্টােখর্া দীমা লূকশ্চ ৎৱাং নমস্কাৰং

েৱদযিন্ত|
২৫ অস্মাকং প্রেভা যীর্শুখ্রীষ্টসয্ানুগ্রেহা যুষ্মাকম্ আত্মনা সহ ভূযাৎ|

আেমন্|
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