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ଫିେଲାେମାନଂ ପତ୍ର ଂ
Ⅰଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯୀେଶା ବର୍ ି ଦାସଃ େପୗଲ ୀଥିଯନାମା ଭ୍ର ାତା ଚ ପି୍ର ଯଂ

ସହକାରିଣଂ ଫିଲୀେମାନଂ
Ⅱ ପି୍ର ଯାମ୍ ଆି ଯାଂ ସହେସନାମ୍ ଆଖ ଂ ଫିଲୀେମାନସ୍ୟ ଗୃେହ

ି ତାଂ ସମିତି ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତଃ|
Ⅲ ଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଶାି ମ୍

ଅନୁଗ୍ର ହ କି୍ର ଯା ାଂ|
Ⅳ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ତି ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ଚ ତୱ

େପ୍ର ମୱି ାସେଯା ୱର୍ୃ ା ଂ ନିଶମ୍ୟାହଂ
Ⅴ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସମେଯ ତୱ ନାେମା ାରଯନ୍ ନିର ରଂ ମେମ ରଂ

ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|
Ⅵ ଅ ାସୁ ଯଦ୍ୟତ୍ େସୗଜନ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ଯୀଶୁଂ

ଯତ୍ ପ୍ର ତି ଭୱତୀତି ଜ୍ଞାନାଯ ତୱ ୱି ାସମୂଲିକା ଦାନଶୀଲତା ଯତ୍
ସଫଲା ଭେୱତ୍ ତଦହମ୍ ଇ ାମି|

Ⅶେହଭ୍ର ାତଃ, ଯା ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ପ୍ର ାଣଆପ୍ୟାଯିତା ଅଭୱନ୍
ଏତ ାତ୍ ତୱ େପ୍ର ମ୍ନ ା ାକଂ ମହାନ୍ ଆନ ଃ ସା ନା ଚ ଜାତଃ|

Ⅷ ଯା ଯତ୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତତ୍ ାମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ ଯଦ୍ୟପ୍ୟହଂ
ଖ୍ର ୀେ ନାତୀେୱା ୁେକା ଭେୱଯଂ ତଥାପି ୱୃ

Ⅸ ଇଦାନୀଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ବ ି ଦାସେ ୖ ୱ ୂେତା ଯଃ େପୗଲଃ
େସାଽହଂ ାଂ ୱିେନତୁ ଂ ୱରଂ ମେନ୍ୟ|

Ⅹ ଅତଃ ଶୃ ଲବେ ାଽହଂ ଯମଜନଯଂ ତଂ ମଦୀଯତନଯମ୍
ଓନୀଷିମମ୍ ଅଧି ାଂ ୱିନେଯ|

Ⅺ ସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତୱାନୁପକାରକ ଆସୀତ୍ କିି ଦାନୀଂ ତୱ ମମ
େଚାପକାରୀ ଭୱତି|

Ⅻ ତେମୱାହଂ ତୱ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷଯାମି, ଅେତା
ମଦୀଯପ୍ର ାଣ ରୂ ପଃ ସ ଯାନୁଗୃହ୍ୟତାଂ|
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ⅩⅢ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ କୃେତ ଶୃ ଲବେ ାଽହଂ ପରିଚାରକମିୱ ତଂ
ସି େଧୗ ୱ ର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଐ ଂ|
ⅩⅣ କି ୁ ତୱ େସୗଜନ୍ୟଂ ଯଦ୍ ବେଲନ ନଭୂ ା େ ାଯାଃ ଫଲଂ

ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ତୱ ସ ତିଂ ୱିନା କିମପି କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ନାମେନ୍ୟ|
ⅩⅤ େକା ଜାନାତି କ୍ଷଣକାଲାଥର୍ ଂ ସ୍ୟ ୱିେ େଦାଽଭୱଦ୍

ଏତସ୍ୟାଯମ୍ ଅଭିପ୍ର ାେଯା ଯତ୍ ମ୍ ଅନ କାଲାଥର୍ ଂ ତଂ ଲ ୍ୟେସ
ⅩⅥ ପୁନ ଦର୍ ାସମିୱ ଲ ୍ୟେସ ତ ହି କି ୁ ଦାସାତ୍ େଶ୍ର ଂ ମମ

ପି୍ର ଯଂ ତୱ ଚ ଶାରୀରିକସ ାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ସ ା ତେତାଽଧିକଂ ପି୍ର ଯଂ
ଭ୍ର ାତରମିୱ|

ⅩⅦଅେତା େହେତା ୟର୍ ଦି ମାଂ ସହଭାଗିନଂ ଜାନାସି ତହ ମାମିୱ
ତମନୁଗୃହାଣ|

ⅩⅧ େତନ ଯଦି ତୱ କିମପ୍ୟପରା ଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ କିମପି ଧାୟର୍ ୍ୟେତ
ୱା ତହ ତତ୍ ମେମତି ୱିଦି ା ଗଣଯ|

ⅩⅨ ଅହଂ ତତ୍ ପରିେଶା ୍ୟାମି, ଏତତ୍ େପୗେଲାଽହଂ ହେ ନ
ଲିଖାମି, ଯତ ୍ଵଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଅପି ମହ୍ୟଂ ଧାରଯସି ତଦ୍ ୱ ୁଂ
େନ ାମି|

ⅩⅩ େଭା ଭ୍ର ାତଃ, ପ୍ର େଭାଃ କୃେତ ମମ ୱା ାଂ ପୂରଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
କୃେତ ମମ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଆପ୍ୟାଯଯ|

ⅩⅪ ତୱାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେ ୱି ସ୍ୟ ମଯା ଏତତ୍ ଲିଖ୍ୟେତ ମଯା
ଯଦୁଚ୍ୟେତ ତେତାଽଧିକଂ ଯା କାରିଷ୍ୟତ ଇତି ଜାନାମି|

ⅩⅫ ତ ରଣସମେଯ ମଦଥର୍ ମପି ୱାସଗୃହଂ ଯା ସ ୀକି୍ର ଯତାଂ
ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାନାଂ ଫଲରୂ େପା ୱର ଇୱାହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
ଦାଯିେଷ୍ୟ ମେମତି ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଜାଯେତ|

ⅩⅩⅢଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯୀଶାଃ କୃେତ ମଯା ସହ ବ ି ରିପାଫ୍ର ା
ⅩⅩⅣ ମମ ସହକାରିେଣା ମାକର୍ ଆରି ାେଖର୍ ା ଦୀମା ଲୂକ ାଂ

ନମ ାରଂ େୱଦଯି |
ⅩⅩⅤ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ନା

ସହ ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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