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ਿਫਲੋਮੋਨੰ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ

ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ੋ ਰ੍ਬਨ੍ਿਦਦਾਸਃ ਪੌਲਸ੍ਤੀਿਥਯਨਾਮਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ਚ
ਿਪ੍ਰਯੰ ਸਹਕਾਿਰਣੰ ਿਫਲੀਮੋਨੰ
Ⅱ ਿਪ੍ਰਯਾਮ੍ ਆੱਿਪਯਾਂ ਸਹਸੇਨਾਮ੍ ਆਿਰ੍ਖੱਪੰ ਿਫਲੀਮੋਨਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹੇ
ਸ੍ਿਥਤਾਂ ਸਿਮਿਤਞ੍ਚ ਪ੍ਰਿਤ ਪਤ੍ਰੰ ਿਲਖਤਃ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ
ਸ਼ਾਨ੍ਿਤਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਞ੍ਚ ਿਕ੍ਰਯਾਸ੍ਤਾਂ|
Ⅳ ਪ੍ਰਭੁੰ ਯੀਸ਼ੁੰ ਪ੍ਰਿਤ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਚ ਤਵ
ਪ੍ਰੇਮਿਵਸ਼੍ਵਾਸਯੋ ਰ੍ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਤਾਨ੍ਤੰ ਿਨਸ਼ਮ੍ਯਾਹੰ
Ⅴ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਤਵ ਨਾਮੋੱਚਾਰਯਨ੍ ਿਨਰਨ੍ਤਰੰ ਮਮੇਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ
ਵਦਾਿਮ|
Ⅵ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਯਦ੍ਯਤ੍ ਸੌਜਨ੍ਯੰ ਿਵਦ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਯੀਸ਼ੁੰ
ਯਤ੍ ਪ੍ਰਿਤ ਭਵਤੀਿਤ ਜ੍ਞਾਨਾਯ ਤਵ ਿਵਸ਼੍ਵਾਸਮੂਿਲਕਾ ਦਾਨਸ਼ੀਲਤਾ ਯਤ੍
ਸਫਲਾ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਹਮ੍ ਇੱਛਾਿਮ|
Ⅶ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਃ, ਤ੍ਵਯਾ ਪਿਵਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪ੍ਯਾਿਯਤਾ ਅਭਵਨ੍
ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਵ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਮਹਾਨ੍ ਆਨਨ੍ਦਃ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾ ਚ ਜਾਤਃ|
Ⅷ ਤ੍ਵਯਾ ਯਤ੍ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਤਤ੍ ਤ੍ਵਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਿਯਤੁੰ ਯਦ੍ਯਪ੍ਯਹੰ
ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਤੀਵੋਤ੍ਸੁਕੋ ਭਵੇਯੰ ਤਥਾਿਪ ਵ੍ਰੁʼ◌ੱਧ
Ⅸ ਇਦਾਨੀਂ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਬਨ੍ਿਦਦਾਸਸ਼੍ਚੈਵਮ੍ਭੂਤੋ ਯਃ ਪੌਲਃ
ਸੋ(ਅ)ਹੰ ਤ੍ਵਾਂ ਿਵਨੇਤੁੰ ਵਰੰ ਮਨ੍ਯੇ|
Ⅹ ਅਤਃ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਬੱਧ(ੋ ਅ)ਹੰ ਯਮਜਨਯੰ ਤੰ ਮਦੀਯਤਨਯਮ੍
ਓਨੀਿਸ਼਼ਮਮ੍ ਅਿਧ ਤ੍ਵਾਂ ਿਵਨਯੇ|
Ⅺ ਸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਵਾਨੁਪਕਾਰਕ ਆਸੀਤ੍ ਿਕਨ੍ਿਤ੍ਵਦਾਨੀਂ ਤਵ ਮਮ ਚੋਪਕਾਰੀ
ਭਵਿਤ|
Ⅻ ਤਮੇਵਾਹੰ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਯਾਿਮ, ਅਤੋ ਮਦੀਯਪ੍ਰਾਣਸ੍ਵਰੂਪਃ ਸ
ਤ੍ਵਯਾਨੁਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਤਾਂ|
ⅩⅢ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲਬੱਧ(ੋ ਅ)ਹੰ ਪਿਰਚਾਰਕਿਮਵ ਤੰ
ਸ੍ਵਸੰਿਨਧੌ ਵਰ੍ੱਤਿਯਤੁਮ੍ ਐੱਛੰ|
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ਤਵ ਸੌਜਨ੍ਯੰ ਯਦ੍ ਬਲੇਨ ਨ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੇੱਛਾਯਾਃ ਫਲੰ ਭਵੇਤ੍
ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵ ਸੰਮਿਤੰ ਿਵਨਾ ਿਕਮਿਪ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯੰ ਨਾਮਨ੍ਯ|ੇ
ⅩⅤ ਕੋ ਜਾਨਾਿਤ ਕ੍ਸ਼ਣਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਤ੍ਵੱਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਿਵੱਛੇਦ(ੋ ਅ)ਭਵਦ੍
ਏਤਸ੍ਯਾਯਮ੍ ਅਿਭਪ੍ਰਾਯੋ ਯਤ੍ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਨਨ੍ਤਕਾਲਾਰ੍ਥੰ ਤੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸੇ
ⅩⅥ ਪੁਨ ਰ੍ਦਾਸਿਮਵ ਲਪ੍ਸ੍ਯਸੇ ਤੰਨਿਹ ਿਕਨ੍ਤੁ ਦਾਸਾਤ੍ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੰ ਮਮ
ਿਪ੍ਰਯੰ ਤਵ ਚ ਸ਼ਾਰੀਿਰਕਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾਤ੍ ਪ੍ਰਭੁਸਮ੍ਬਨ੍ਧਾੱਚ ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ
ਿਪ੍ਰਯੰ ਭ੍ਰਾਤਰਿਮਵ|
ⅩⅦ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯਿਦ ਮਾਂ ਸਹਭਾਿਗਨੰ ਜਾਨਾਿਸ ਤਿਰ੍ਹ ਮਾਿਮਵ
ਤਮਨੁਗ੍ਰੁʼਹਾਣ|
ⅩⅧ ਤੇਨ ਯਿਦ ਤਵ ਿਕਮਪ੍ਯਪਰਾੱਧੰ ਤੁਭ੍ਯੰ ਿਕਮਿਪ ਧਾਰ੍ੱਯਤੇ ਵਾ ਤਿਰ੍ਹ
ਤਤ੍ ਮਮੇਿਤ ਿਵਿਦਤ੍ਵਾ ਗਣਯ|
ⅩⅨ ਅਹੰ ਤਤ੍ ਪਿਰਸ਼ੋਤ੍ਸ੍ਯਾਿਮ, ਏਤਤ੍ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਸ੍ਵਹਸ੍ਤੇਨ ਿਲਖਾਿਮ,
ਯਤਸ੍ਤ੍ਵੰ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਅਿਪ ਮਹ੍ਯੰ ਧਾਰਯਿਸ ਤਦ੍ ਵਕ੍ਤੁੰ ਨੇੱਛਾਿਮ|
ⅩⅩ ਭੋ ਭ੍ਰਾਤਃ, ਪ੍ਰਭੋਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਮ ਵਾਞ੍ਛਾਂ ਪੂਰਯ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ
ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ ਆਪ੍ਯਾਯਯ|
ⅩⅪ ਤਵਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਿਹਤ੍ਵੇ ਿਵਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਮਯਾ ਏਤਤ੍ ਿਲਖ੍ਯਤੇ ਮਯਾ
ਯਦੁਚ੍ਯਤੇ ਤਤੋ(ਅ)ਿਧਕੰ ਤ੍ਵਯਾ ਕਾਿਰਸ਼਼੍ਯਤ ਇਿਤ ਜਾਨਾਿਮ|
ⅩⅫ ਤਤ੍ਕਰਣਸਮਯੇ ਮਦਰ੍ਥਮਿਪ ਵਾਸਗ੍ਰੁʼਹੰ ਤ੍ਵਯਾ ਸੱਜੀਿਕ੍ਰਯਤਾਂ
ਯਤੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਨਾਂ ਫਲਰੂਪੋ ਵਰ ਇਵਾਹੰ ਯੁਸ਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦਾਿਯਸ਼਼੍ਯੇ
ਮਮੇਿਤ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਜਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਯੀਸ਼ਾਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਮਯਾ ਸਹ ਬਨ੍ਿਦਿਰਪਾਫ੍ਰਾ
ⅩⅩⅣ ਮਮ ਸਹਕਾਿਰਣੋ ਮਾਰ੍ਕ ਆਿਰਸ਼਼੍ਟਾਰ੍ਖੋ ਦੀਮਾ ਲੂਕਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਾਂ
ਨਮਸ੍ਕਾਰੰ ਵੇਦਯਨ੍ਿਤ|
ⅩⅩⅤ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੋ ਯੁਸ਼੍ਮਾਕਮ੍
ਆਤ੍ਮਨਾ ਸਹ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
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