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িফিলিপনঃ পত্রং
১ েপৗলতীমিথনামােনৗ যীশুখ্রীষ্টসয্ দােসৗ িফিলিপনগৰস্থান্

খ্রীষ্টযীেশাঃ সৱ্র্ৱান্ পিৱত্রেলাকান্ সিমেতৰধয্ক্ষান্ পিৰচাৰকাংশ্চ
প্রিত পত্রং িলখতঃ|

২অস্মাকং তাত ঈশ্ৱৰঃ প্রভু যীর্শুখ্রীষ্টশ্চ যুষ্মভয্ং প্রসাদসয্ শােন্তশ্চ
েভাগং েদযাস্তাং|

৩অহং িনৰন্তৰং িনজসৱ্র্ৱপ্রাথর্নাসু যুষ্মাকং সৱ্র্েৱষাং কৃেত সানন্দং
প্রাথর্নাং কুৱ্র্ৱন্

৪ যিত ৱাৰান্ যুষ্মাকং স্মৰািম তিত ৱাৰান্ আ প্রথমাদ্ অদয্ যাৱদ্
৫ যুষ্মাকং সুসংৱাদভািগৎৱকাৰণাদ্ ঈশ্ৱৰং ধনয্ং ৱদািম|
৬ যুষ্মন্মেধয্ েযেনাত্তমং কম্মর্ কতু্তর্ ম্ আৰিম্ভ েতৈনৱ যীশুখ্রীষ্টসয্

িদনং যাৱৎ তৎ সাধিযষয্ত ইতয্িস্মন্ দৃঢিৱশ্ৱােসা মমােস্ত|
৭ যুষ্মান্ সৱ্র্ৱান্ অিধ মম তাদৃেশা ভােৱা যথােথর্া যেতাঽহং

কাৰাৱস্থাযাং প্রতুয্ত্তৰকৰেণ সুসংৱাদসয্ প্রামাণয্কৰেণ চ যুষ্মান্
সৱ্র্ৱান্ মযা সাদ্ধর্ ম্ একানুগ্রহসয্ ভািগেনা মৎৱা স্ৱহৃদেয ধাৰযািম|

৮ অপৰম্ অহং খ্রীষ্টযীেশাঃ েস্নহৱৎ েস্নেহন যুষ্মান্ কীদৃশং
কাঙ্ক্ষািম তদধীশ্ৱেৰা মম সাক্ষী িৱদয্েত|

৯ মযা যৎ প্রাথর্য্েত তদ্ ইদং যুষ্মাকং েপ্রম িনতয্ং ৱৃিদ্ধং গৎৱা
১০জ্ঞানসয্ িৱিশষ্টানাং পৰীিক্ষকাযাশ্চ সৱ্র্ৱিৱধবুেদ্ধ বর্াহুলয্ং ফলতু,
১১খ্রীষ্টসয্ িদনং যাৱদ্ যুষ্মাকং সাৰলয্ং িনির্ৱঘ্নৎৱঞ্চ ভৱতু, ঈশ্ৱৰসয্

েগৗৰৱায প্রশংসাৈয চ যীশুনা খ্রীেষ্টন পুণয্ফলানাং পূণর্তা যুষ্মভয্ং
দীযতাম্ ইিত|

১২ েহ ভ্রাতৰঃ, মাং প্রিত যদ্ যদ্ ঘিটতং েতন সুসংৱাদপ্রচাৰসয্ বাধা
নিহ িকন্তু ৱৃিদ্ধেৰৱ জাতা তদ্ যুষ্মান্ জ্ঞাপিযতুং কামেযঽহং|

১৩অপৰম্ অহং খ্রীষ্টসয্ কৃেত বেদ্ধাঽস্মীিত ৰাজপুযর্য্াম্ অনয্স্থােনষু
চ সৱ্র্েৱষাং িনকেট সুস্পষ্টম্ অভৱৎ,
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১৪ প্রভুসম্বন্ধীযা অেনেক ভ্রাতৰশ্চ মম বন্ধনাদ্ আশ্ৱাসং প্রাপয্
ৱদ্ধর্ মােনেনাৎসােহন িনঃেক্ষাভং কথাং প্রচাৰযিন্ত|

১৫ েকিচদ্ েদ্ৱষাদ্ িৱেৰাধাচ্চাপেৰ েকিচচ্চ সদ্ভাৱাৎ খ্রীষ্টং েঘাষযিন্ত;
১৬ েয িৱেৰাধাৎ খ্রীষ্টং েঘাষযিন্ত েত পিৱত্রভাৱাৎ তন্ন কুৱ্র্ৱেন্তা

মম বন্ধনািন বহুতৰেক্লাশদাযীিন কতু্তর্ ম্ ইচ্ছিন্ত|
১৭ েয চ েপ্রম্না েঘাষযিন্ত েত সুসংৱাদসয্ প্রামাণয্কৰেণঽহং

িনযুেক্তাঽস্মীিত জ্ঞাৎৱা তৎ কুৱ্র্ৱিন্ত|
১৮ িকং বহুনা? কাপটয্াৎ সৰলভাৱাদ্ ৱা ভেৱৎ, েযন েকনিচৎ

প্রকােৰণ খ্রীষ্টসয্ েঘাষণা ভৱতীতয্িস্মন্ অহম্ আনন্দাময্ানিন্দষয্ািম চ|
১৯ যুষ্মাকং প্রাথর্নযা যীশুখ্রীষ্টসয্াত্মনেশ্চাপকােৰণ তৎ

মিন্নস্তাৰজনকং ভিৱষয্তীিত জানািম|
২০ তত্র চ মমাকাঙ্ক্ষা প্রতয্াশা চ িসিদ্ধং গিমষয্িত ফলেতাঽহং

েকনািপ প্রকােৰণ ন লিজ্জেষয্ িকন্তু গেত সৱ্র্ৱিস্মন্ কােল যদ্ৱৎ
তদ্ৱদ্ ইদানীমিপ সমূ্পেণর্াৎসাহদ্ৱাৰা মম শৰীেৰণ খ্রীষ্টসয্ মিহমা জীৱেন
মৰেণ ৱা প্রকািশষয্েত|

২১ যেতা মম জীৱনং খ্রীষ্টায মৰণঞ্চ লাভায|
২২ িকন্তু যিদ শৰীেৰ মযা জীিৱতৱয্ং তির্হ তৎ কম্মর্ফলং ফিলষয্িত

তস্মাৎ িকং ৱিৰতৱয্ং তন্মযা ন জ্ঞাযেত|
২৩ দ্ৱাভয্াম্ অহং সম্পীেডয্, েদহৱাসতয্জনায খ্রীেষ্টন সহৱাসায চ

মমািভলােষা ভৱিত যতস্তৎ সৱ্র্েৱাত্তমং|
২৪ িকন্তু েদেহ মমাৱিস্থতয্া যুষ্মাকম্ অিধকপ্রেযাজনং|
২৫ অহম্ অৱস্থােসয্ যুষ্মািভঃ সৱ্র্ৈৱঃ সাদ্ধর্ ম্ অৱিস্থিতং কিৰেষয্

চ তযা চ িৱশ্ৱােস যুষ্মাকং ৱৃদ্ধয্ানেন্দৗ জিনেষয্েত তদহং িনিশ্চতং
জানািম|

২৬ েতন চ মেত্তাঽথর্েতা যুষ্মৎসমীেপ মম পুনৰুপিস্থতৎৱাৎ যূযং
খ্রীেষ্টন যীশুনা বহুতৰম্ আহ্লাদং লপ্সয্ধ্েৱ|

২৭ যূযং সাৱধানা ভূৎৱা খ্রীষ্টসয্ সুসংৱাদেসয্াপযুক্তম্ আচাৰং
কুৰুধ্ৱং যেতাঽহং যুষ্মান্ উপাগতয্ সাক্ষাৎ কুৱ্র্ৱন্ িকং ৱা দূেৰ
িতষ্ঠন্ যুষ্মাকং যাং ৱাত্তর্ াং েশ্রাতুম্ ইচ্ছািম েসযং যূযম্ একাত্মানিস্তষ্ঠথ,



Philippians ১:২৮ iii Philippians ২:১১

একমনসা সুসংৱাদসম্বন্ধীযিৱশ্ৱাসসয্ পেক্ষ যতধ্েৱ, িৱপৈক্ষশ্চ
েকনািপ প্রকােৰণ ন ৱয্াকুলীিক্রযধ্ৱ ইিত|

২৮ তৎ েতষাং িৱনাশসয্ লক্ষণং যুষ্মাকেঞ্চশ্ৱৰদত্তং পিৰত্রাণসয্
লক্ষণং ভিৱষয্িত|

২৯ যেতা েযন যুষ্মািভঃ খ্রীেষ্ট েকৱলিৱশ্ৱাসঃ িক্রযেত তন্নিহ িকন্তু
তসয্ কৃেত েক্লেশাঽিপ সহয্েত তাদৃেশা ৱৰঃ খ্রীষ্টসয্ানুেৰাধাদ্ যুষ্মািভঃ
প্রািপ,

৩০তস্মাৎ মম যাদৃশং যুদ্ধং যুষ্মািভৰদির্শ সাম্প্রতং শ্রূযেত চ তাদৃশং
যুদ্ধং যুষ্মাকম্ অিপ ভৱিত|

২
১ খ্রীষ্টাদ্ যিদ িকমিপ সান্্তৱনং কিশ্চৎ েপ্রমজােতা হষর্ঃ িকিঞ্চদ্

আত্মনঃ সমভািগৎৱং কািচদ্ অনুকম্পা কৃপা ৱা জাযেত তির্হ যূযং
মমাহ্লাদং পূৰযন্ত

২ একভাৱা একেপ্রমাণ একমনস একেচষ্টাশ্চ ভৱত|
৩ িৱেৰাধাদ্ দপর্াদ্ ৱা িকমিপ মা কুৰুত িকন্তু নম্রতযা েস্ৱেভয্াঽপৰান্

িৱিশষ্টান্ মনয্ধ্ৱং|
৪ েকৱলম্ আত্মিহতায ন েচষ্টমানাঃ পৰিহতাযািপ েচষ্টধ্ৱং|
৫ খ্রীষ্টসয্ যীেশা যর্াদৃশঃ স্ৱভােৱা যুষ্মাকম্ অিপ তাদৃেশা ভৱতু|
৬ স ঈশ্ৱৰৰূপী সন্ স্ৱকীযাম্ ঈশ্ৱৰতুলয্তাং শ্লাঘাস্পদং নামনয্ত,
৭ িকন্তু স্ৱং শূনয্ং কৃৎৱা দাসৰূপী বভূৱ নৰাকৃিতং েলেভ চ|
৮ ইত্থং নৰমূির্ত্তম্ আিশ্রতয্ নম্রতাং স্ৱীকৃতয্ মৃেতয্াৰথর্তঃ

কু্রশীযমৃেতয্ােৰৱ েভাগাযাজ্ঞাগ্রাহী বভূৱ|
৯ তৎকাৰণাদ্ ঈশ্ৱেৰাঽিপ তং সৱ্র্েৱান্নতং চকাৰ যচ্চ নাম

সৱ্র্েৱষাং নাম্নাং েশ্রষ্ঠং তেদৱ তৈস্ম দেদৗ,
১০ ততস্তৈস্ম যীশুনােম্ন স্ৱগর্মতর্ য্পাতালিস্থৈতঃ সৱ্র্ৈৱ জর্ ানুপাতঃ

কত্তর্ ৱয্ঃ,
১১ তাতেস্থশ্ৱৰসয্ মিহেম্ন চ যীশুখ্রীষ্টঃ প্রভুিৰিত িজহ্ৱািভঃ

স্ৱীকত্তর্ ৱয্ং|
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১২ অেতা েহ িপ্রযতমাঃ, যুষ্মািভ যর্দ্ৱৎ সৱ্র্ৱদা িক্রযেত তদ্ৱৎ
েকৱেল মেমাপিস্থিতকােল তন্নিহ িকন্্তিৱদানীম্ অনুপিস্থেতঽিপ মিয
বহুতৰযেত্ননাজ্ঞাং গৃহীৎৱা ভযকম্পাভয্াং স্ৱস্ৱপিৰত্রাণং সাধয্তাং|

১৩ যত ঈশ্ৱৰ এৱ স্ৱকীযানুেৰাধাদ্ যুষ্মন্মেধয্ মনস্কামনাং
কম্মর্িসিদ্ধঞ্চ িৱদধািত|

১৪ যূযং কলহিৱৱাদির্ৱজতম্ আচাৰং কুৱ্র্ৱেন্তাঽিনন্দনীযা অকুিটলা
১৫ ঈশ্ৱৰসয্ িনষ্কলঙ্কাশ্চ সন্তানাইৱ ৱক্রভাৱানাং কুিটলাচািৰণাঞ্চ

েলাকানাং মেধয্ িতষ্ঠত,
১৬ যতেস্তষাং মেধয্ যূযং জীৱনৱাকয্ং ধাৰযেন্তা জগেতা দীপকা

ইৱ দীপয্ধ্েৱ| যুষ্মািভস্তথা কৃেত মম যত্নঃ পিৰশ্রেমা ৱা ন িনষ্ফেলা
জাত ইতয্হং খ্রীষ্টসয্ িদেন শ্লাঘাং কতু্তর্ ং শক্ষয্ািম|

১৭ যুষ্মাকং িৱশ্ৱাসাথর্কায বিলদানায েসৱনায চ যদয্পয্হং
িনেৱিদতেৱয্া ভেৱযং তথািপ েতনানন্দািম সৱ্র্েৱষাং যুষ্মাকম্
আনন্দসয্াংশী ভৱািম চ|

১৮ তদ্ৱদ্ যূযমপয্ানন্দত মদীযানন্দসয্াংিশেনা ভৱত চ|
১৯ যুষ্মাকম্ অৱস্থাম্ অৱগতয্াহমিপ যৎ সান্্তৱনাং প্রাপু্নযাং তদথর্ং

তীমিথযং ৎৱৰযা যুষ্মৎসমীপং েপ্রষিযষয্ামীিত প্রেভৗ প্রতয্াশাং কুৱ্র্েৱ|
২০ যঃ সতয্ৰূেপণ যুষ্মাকং িহতং িচন্তযিত তাদৃশ একভাৱস্তস্মাদনয্ঃ

েকাঽিপ মম সিন্নেধৗ নািস্ত|
২১ যেতাঽপেৰ সৱ্র্েৱ যীেশাঃ খ্রীষ্টসয্ িৱষযান্ ন িচন্তযন্ত

আত্মিৱষযান্ িচন্তযিন্ত|
২২ িকন্তু তসয্ পৰীিক্ষতৎৱং যুষ্মািভ জ্ঞর্ াযেত যতঃ পুেত্রা যাদৃক্ িপতুঃ

সহকাৰী ভৱিত তৈথৱ সুসংৱাদসয্ পিৰচযর্য্াযাং স মম সহকাৰী জাতঃ|
২৩ অতএৱ মম ভািৱদশাং জ্ঞাৎৱা তৎক্ষণাৎ তেমৱ েপ্রষিযতুং

প্রতয্াশাং কুৱ্র্েৱ
২৪স্ৱযম্ অহমিপ তূণর্ং যুষ্মৎসমীপং গিমষয্ামীতয্াশাং প্রভুনা কুৱ্র্েৱ|
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২৫ অপৰং য ইপাফ্রদীেতা মম ভ্রাতা কম্মর্যুদ্ধাভয্াং মম সহাযশ্চ
যুষ্মাকং দূেতা মদীেযাপকাৰায প্রিতিনিধশ্চািস্ত যুষ্মৎসমীেপ তসয্
েপ্রষণম্ আৱশয্কম্ অমেনয্|

২৬ যতঃ স যুষ্মান্ সৱ্র্ৱান্ অকাঙ্ক্ষত যুষ্মািভস্তসয্ েৰাগসয্
ৱাত্তর্ াশ্রাৱীিত বুদ্্ধৱা পযর্য্েশাচচ্চ|

২৭ স পীডযা মৃতকেল্পাঽভৱিদিত সতয্ং িকন্্তৱীশ্ৱৰস্তং দিযতৱান্
মম চ দুঃখাৎ পৰং পুনদুর্ ঃখং যন্ন ভেৱৎ তদথর্ং েকৱলং তং ন দিযৎৱা
মামিপ দিযতৱান্|

২৮ অতএৱ যূযং তং িৱেলাকয্ যৎ পুনৰানেন্দত মমািপ দুঃখসয্
হ্রােসা যদ্ ভেৱৎ তদথর্ম্ অহং ৎৱৰযা তম্ অেপ্রষযং|

২৯ অেতা যূযং প্রেভাঃ কৃেত সমূ্পেণর্নানেন্দন তং গৃহ্লীত তাদৃশান্
েলাকাংশ্চাদৰণীযান্ মনয্ধ্ৱং|

৩০ যেতা মম েসৱেন যুষ্মাকং ত্রুিটং পূৰিযতুং স প্রাণান্ পণীকৃতয্
খ্রীষ্টসয্ কাযর্য্াথর্ং মৃতপ্রােযঽভৱৎ|

৩
১ েহ ভ্রাতৰঃ, েশেষ ৱদািম যূযং প্রভাৱানন্দত| পুনঃ পুনেৰকসয্

ৱেচা েলখনং মম েক্লশদং নিহ যুষ্মদথর্ঞ্চ ভ্রমনাশকং ভৱিত|
২ যূযং কুকু্কেৰভয্ঃ সাৱধানা ভৱত দুষ্কম্মর্কািৰভয্ঃ সাৱধানা ভৱত

িছন্নমূেলেভয্া েলােকভয্শ্চ সাৱধানা ভৱত|
৩ ৱযেমৱ িছন্নৎৱেচা েলাকা যেতা ৱযম্ আত্মেনশ্ৱৰং েসৱামেহ

খ্রীেষ্টন যীশুনা শ্লাঘামেহ শৰীেৰণ চ প্রগল্ভতাং ন কুৱ্র্ৱামেহ|
৪ িকন্তু শৰীেৰ মম প্রগল্ভতাযাঃ কাৰণং িৱদয্েত, কিশ্চদ্ যিদ

শৰীেৰণ প্রগল্ভতাং িচকীষর্িত তির্হ তস্মাদ্ অিপ মম প্রগল্ভতাযা
গুৰুতৰং কাৰণং িৱদয্েত|

৫ যেতাঽহম্ অষ্টমিদৱেস ৎৱেক্ছদপ্রাপ্ত ইস্রােযল্ৱংশীেযা
িবনয্ামীনেগাষ্ঠীয ইিব্রকুলজাত ইিব্রেযা ৱয্ৱস্থাচৰেণ িফৰূশী

৬ ধেম্মর্াৎসাহকাৰণাৎ সিমেতৰুপদ্রৱকাৰী ৱয্ৱস্থােতা লেভয্ পুেণয্
চািনন্দনীযঃ|
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৭ িকন্তু মম যদয্ৎ লভয্ম্ আসীৎ তৎ সৱ্র্ৱম্ অহং খ্রীষ্টসয্ানুেৰাধাৎ
ক্ষিতম্ অমেনয্|

৮ িকঞ্চাধুনাপয্হং মৎপ্রেভাঃ খ্রীষ্টসয্ যীেশা জ্ঞর্ ানেসয্াৎকৃষ্টতাং
বুদ্্ধৱা তৎ সৱ্র্ৱং ক্ষিতং মেনয্|

৯ যেতা েহেতাৰহং যৎ খ্রীষ্টং লেভয ৱয্ৱস্থােতা জাতং স্ৱকীযপুণয্ঞ্চ
ন ধাৰযন্ িকন্তু খ্রীেষ্ট িৱশ্ৱসনাৎ লভয্ং যৎ পুণয্ম্ ঈশ্ৱেৰণ িৱশ্ৱাসং
দৃষ্ট্ৱা দীযেত তেদৱ ধাৰযন্ যৎ খ্রীেষ্ট িৱেদয্য তদথর্ং তসয্ানুেৰাধাৎ
সৱ্র্েৱষাং ক্ষিতং স্ৱীকৃতয্ তািন সৱ্র্ৱাণয্ৱকৰািনৱ মেনয্|

১০ যেতা েহেতাৰহং খ্রীষ্টং তসয্ পুনৰুিত্থেত গুর্ ণং তসয্ দুঃখানাং
ভািগৎৱঞ্চ জ্ঞাৎৱা তসয্ মৃেতয্াৰাকৃিতঞ্চ গৃহীৎৱা

১১ েযন েকনিচৎ প্রকােৰণ মৃতানাং পুনৰুিত্থিতং প্রাপ্তুং যেত|
১২ মযা তৎ সৱ্র্ৱম্ অধুনা প্রািপ িসদ্ধতা ৱালিম্ভ তন্নিহ িকন্তু যদথর্ম্

অহং খ্রীেষ্টন ধািৰতস্তদ্ ধাৰিযতুং ধাৱািম|
১৩ েহ ভ্রাতৰঃ, মযা তদ্ ধািৰতম্ ইিত ন মনয্েত িকন্্তেৱতৈদকমাত্রং

ৱদািম যািন পশ্চাৎ িস্থতািন তািন িৱসৃ্মতয্াহম্ অগ্রিস্থতানুয্িদ্দশয্
১৪ পূণর্যেত্নন লক্ষয্ং প্রিত ধাৱন্ খ্রীষ্টযীশুেনাদ্্ধর্ ৱাৎ মাম্ আহ্ৱযত

ঈশ্ৱৰাৎ েজতৃপণং প্রাপ্তুং েচেষ্ট|
১৫ অস্মাকং মেধয্ েয িসদ্ধাৈস্তঃ সৱ্র্ৈৱস্তেদৱ ভাৱয্তাং, যিদ চ

কঞ্চন িৱষযম্ অিধ যুষ্মাকম্ অপেৰা ভােৱা ভৱিত তহীর্শ্ৱৰস্তমিপ
যুষ্মাকং প্রিত প্রকাশিযষয্িত|

১৬ িকন্তু ৱযং যদয্দ্ অৱগতা আস্মস্তত্রাস্মািভেৰেকা িৱিধৰাচিৰতৱয্
একভাৈৱ ভর্ িৱতৱয্ঞ্চ|

১৭ েহ ভ্রাতৰঃ, যূযং মমানুগািমেনা ভৱত ৱযঞ্চ যাদৃগাচৰণসয্
িনদশর্নস্ৱৰূপা ভৱামস্তাদৃগাচািৰেণা েলাকান্ আেলাকযধ্ৱং|

১৮ যেতাঽেনেক িৱপেথ চৰিন্ত েত চ খ্রীষ্টসয্ কু্রশসয্ শত্রৱ ইিত পুৰা
মযা পুনঃ পুনঃ কিথতম্ অধুনািপ ৰুদতা মযা কথয্েত|

১৯ েতষাং েশষদশা সৱ্র্ৱনাশ উদৰেশ্চশ্ৱেৰা লজ্জা চ শ্লাঘা
পৃিথৱয্াঞ্চ লগ্নং মনঃ|
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২০ িকন্্তৱস্মাকং জনপদঃ স্ৱেগর্ িৱদয্েত তস্মাচ্চাগিমষয্ন্তং ত্রাতাৰং
প্রভুং যীশুখ্রীষ্টং ৱযং প্রতীক্ষামেহ|

২১ স চ যযা শক্তয্া সৱ্র্ৱােণয্ৱ স্ৱসয্ ৱশীকতু্তর্ ং পাৰযিত তযাস্মাকম্
অধমং শৰীৰং ৰূপান্তৰীকৃতয্ স্ৱকীযেতেজামযশৰীৰসয্ সমাকাৰং
কিৰষয্িত|

৪
১ েহ মদীযানন্দমুকুটস্ৱৰূপাঃ িপ্রযতমা অভীষ্টতমা ভ্রাতৰঃ, েহ মম

েস্নহপাত্রাঃ, যূযম্ ইত্থং পেভৗ িস্থৰািস্তষ্ঠত|
২ েহ ইৱিদেয েহ সুন্তুিখ যুৱাং প্রেভৗ একভােৱ ভৱতম্ এতদ্ অহং

প্রাথর্েয|
৩ েহ মম সতয্ সহকািৰন্ ৎৱামিপ িৱনীয ৱদািম এতেযাৰুপকাৰস্ত্ৱযা

িক্রযতাং যতেস্ত ক্লীিমনািদিভঃ সহকািৰিভঃ সাদ্ধর্ ং সুসংৱাদপ্রচাৰণায
মম সাহাযয্াথর্ং পিৰশ্রমম্ অকুৱ্র্ৱতাং েতষাং সৱ্র্েৱষাং নামািন চ
জীৱনপুস্তেক িলিখতািন িৱদয্েন্ত|

৪ যূযং প্রেভৗ সৱ্র্ৱদানন্দত| পুন ৱর্দািম যূযম্ আনন্দত|
৫ যুষ্মাকং িৱনীতৎৱং সৱ্র্ৱমানৈৱ জ্ঞর্ াযতাং, প্রভুঃ সিন্নেধৗ িৱদয্েত|
৬ যূযং িকমিপ ন িচন্তযত িকন্তু ধনয্ৱাদযুক্তাভয্াং প্রাথর্নাযাঞ্চাভয্াং

সৱ্র্ৱিৱষেয স্ৱপ্রাথর্নীযম্ ঈশ্ৱৰায িনেৱদযত|
৭তথা কৃত ঈশ্ৱৰীযা যা শািন্তঃ সৱ্র্ৱাং বুিদ্ধম্ অিতেশেত সা যুষ্মাকং

িচত্তািন মনাংিস চ খ্রীেষ্ট যীেশৗ ৰিক্ষষয্িত|
৮ েহ ভ্রাতৰঃ, েশেষ ৱদািম যদয্ৎ সতয্ম্ আদৰণীযং নয্াযয্ং

সাধু িপ্রযং সুখয্াতম্ অেনয্ণ েযন েকনিচৎ প্রকােৰণ ৱা গুণযুক্তং
প্রশংসনীযং ৱা ভৱিত তৈত্রৱ মনাংিস িনধধ্ৱং|

৯ যূযং মাং দৃষ্ট্ৱা শ্রুৎৱা চ যদয্ৎ িশিক্ষতৱেন্তা গৃহীতৱন্তশ্চ
তেদৱাচৰত তস্মাৎ শািন্তদাযক ঈশ্ৱেৰা যুষ্মািভঃ সাদ্ধর্ ং স্থাসয্িত|

১০ মেমাপকাৰায যুষ্মাকং যা িচন্তা পূৱ্র্ৱম্ আসীৎ িকন্তু
কম্মর্দ্ৱাৰং ন প্রােপ্নাৎ ইদানীং সা পুনৰফলৎ ইতয্িস্মন্ প্রেভৗ মম
পৰমাহ্লােদাঽজাযত|
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১১ অহং যদ্ ৈদনয্কাৰণাদ্ ইদং ৱদািম তন্নিহ যেতা মম যা কািচদ্
অৱস্থা ভেৱৎ তসয্াং সেন্তাষু্টম্ অিশক্ষযং|

১২ দিৰদ্রতাং েভাকু্তং শেক্নািম ধনাঢয্তাম্ অিপ েভাকু্তং
শেক্নািম সৱ্র্ৱথা সৱ্র্ৱিৱষেযষু িৱনীেতাঽহং প্রচুৰতাং কু্ষধাঞ্চ ধনং
ৈদনয্ঞ্চাৱগেতাঽিস্ম|

১৩ মম শিক্তদাযেকন খ্রীেষ্টন সৱ্র্ৱেমৱ মযা শকয্ং ভৱিত|
১৪ িকন্তু যুষ্মািভ ৈদর্ নয্িনৱাৰণায মাম্ উপকৃতয্ সৎকম্মর্াকািৰ|
১৫ েহ িফিলপীযেলাকাঃ, সুসংৱাদেসয্াদযকােল যদাহং

মািকদিনযােদশাৎ প্রিতেষ্ঠ তদা েকৱলান্ যুষ্মান্ িৱনাপৰযা কযািপ
সিমতয্া সহ দানাদানেযা মর্ম েকাঽিপ সম্বেন্ধা নাসীদ্ ইিত যূযমিপ
জানীথ|

১৬ যেতা যুষ্মািভ মর্ম প্রেযাজনায িথষলনীকীনগৰমিপ মাং প্রিত
পুনঃ পুনদর্ ানং েপ্রিষতং|

১৭ অহং যদ্ দানং মৃগেয তন্নিহ িকন্তু যুষ্মাকং লাভৱদ্ধর্ কং ফলং
মৃগেয|

১৮ িকন্তু মম কসয্াপয্ভােৱা নািস্ত সৱ্র্ৱং প্রচুৰম্ আেস্ত যত ঈশ্ৱৰসয্
গ্রাহয্ং তুষ্টিজনকং সুগিন্ধৈনেৱদয্স্ৱৰূপং যুষ্মাকং দানং ইপাফ্রিদতাদ্
গৃহীৎৱাহং পিৰতৃেপ্তাঽিস্ম|

১৯ মেমশ্ৱেৰাঽিপ খ্রীেষ্টন যীশুনা স্ৱকীযিৱভৱিনিধতঃ প্রেযাজনীযং
সৱ্র্ৱিৱষযং পূণর্ৰূপং যুষ্মভয্ং েদযাৎ|

২০ অস্মাকং িপতুৰীশ্ৱৰসয্ ধনয্ৱােদাঽনন্তকালং যাৱদ্ ভৱতু|
আেমন্|

২১ যূযং যীশুখ্রীষ্টৈসয্ৈককং পিৱত্রজনং নমসু্কৰুত| মম সিঙ্গভ্রাতেৰা
যূষ্মান্ নমসু্কৱ্র্ৱেত|

২২ সৱ্র্েৱ পিৱত্রেলাকা িৱেশষতঃ ৈকসৰসয্ পিৰজনা যুষ্মান্
নমসু্কৱ্র্ৱেত|

২৩ অস্মাকং প্রেভা যীর্শুখ্রীষ্টসয্ প্রসাদঃ সৱ্র্ৱান্ যুষ্মান্ প্রিত ভূযাৎ|
আেমন্|
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