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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ১৮ নম্বর িছপারা

আল-িফিলমন
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম হজরত ইছা আল-মসীর খাছ সাহািব হজরত
পাউলুেছ (রা:) অউ িছপারা েলখছইন। হজরত ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ
েনওয়ার অনুমান ২৭ বছর বােদ ইখান িচিঠর আকাের েলখা অইেছ।
হজরত িফিলমন আছলা ইছা আল-মসীর একজন নামকরা উম্মত।
তাইন কেলািছ টাউনর ইছায়ী জমাতর এক জন। অিনিছম নােম তান
এক খিরদা গুলাম আিছল। হজরত পাউলুছ (রা:) েযবলা েজেলা
বিন্দ আছলা, অউ সময় অিনিছম তার মু িনব িফিলমনর েগছ থািক
বািগয়া কুনু ছুরেত পাউলুছর েগেছ আইিছল। হজরত পাউলুছর
মাজিদয়াউ অিনিছম ইছায়ী ইমানদার িহসােব পাউলুছর একজন িবেশষ
খািদম অইছইন। তারা দুইওজেন পরািমশ করলা, অিনিছম তান মু িনব
িফিলমনর েগেছ িফিরয়া যাইবা, আর তান আগর ভুল স্বীকার কিরয়া
মাফ চাইবা। হজরত পাউলুেছ িফিলমনর েগেছ অনুেরাধ কির েলখলা,
তাইন যানু তান আগর গুলামের িফরত েনইন আর অখন খািল গুলাম
িহসােব নায়, একজন ইছায়ী ভাই িহসােবও সমিজয়া েনইন।
অউ িছপারাত েদখা যায়, গুলাম আর মু িনবর মােজ কুনু েভদােভদ
নাই, হজরত ইছার উম্মত অওয়ার বােদ হকলউ এক সমান। আর
জমাতর মু রিব্ব েনতা হজরত পাউলুেছ সাধারন মু িমন অকলর উপের
েনতািগির, হুকুমদাির না কিরয়া বরং িনজের িনচা কিরয়া জমাত অকল
চালাইরা। তান মােজ কুনু েবটািগির বা বড়াই-বাহাদুির নাই।
এরমােজ আেছ,
(ক) হজরত পাউলুছর ছালাম ১:১-৩ আয়াত
(খ) হজরত পাউলুেছ িফিলমনর তািরফ করলা ১:৪-৭
(গ) অিনিছমের িফরত েনওয়ার লািগ অনুেরাধ ১:৮-২১
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(ঘ) হজরত পাউলুছর েশষ কথা ১:২২-২৫

হজরত পাউলুছর ছালাম
1 আিম পাউলুছ, ইছা আল-মসীর লািগ বিন্দ আিছ। আিম আর
আমরার ভাই িতমিথেয়, আমরার লগর তবিলগ কররা মায়ার দুস্ত
িফিলমনর েগেছ েলখরাম। 2 বইন আিফয়া, আমরার লেগ ইমানর যু দ্ধা
আির্খপাছ আর তু মার বািড়র জমাতর হকলের ছালাম জানাইরাম।
3 আমরার গাইিব বাফ আল্লা পােক আর হজরত ইছা আল-মসীেয়
তু মরার উপের রহমত আর শািন্ত নািজল করউক্কা।
হজরত পাউলুেছ িফিলমনর তািরফ করলা
আিম হােমশা মু নাজাতর সময় তু মার কথা ইয়াদ কিরয়া আল্লার
শুকিরয়া আদায় কির। 5 কারন হজরত ইছা আল-মসীর উপের তু মার
ইমান আর পাক বন্দা অকলর বায় তু মার মহব্বতর কথা আিম হুনিছ।
6 আিম েদায়া কির, মু িমন অকলর লেগ তু মার খািতর-সম্পকর্ আেরা
বাড়উক। তু িম েতা জােনা, আল-মসীর খািতের আল্লায় আমরাের
কেতা ভালা ভালা িনয়ামত িবলাই িদছইন। 7 ভাই, তু মার মহব্বত েদিখয়া
আিম খু ব খু িশ অইিছ আর উত্সাহ পাইিছ, তু িম েতা আল্লার পাক বন্দা
অকলর িদেলা আরাম িদেছা।
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অিনিছমের িফরত েনওয়ার লািগ অনুেরাধ
তু মার ই ভাব েদিখয়া আিম তু মাের এখান কথা কইতাম চাইরাম।
আিম েতা আল-মসীর নােম তু মাের হুকুম িদতাম পারলাম অেন, তু মার
কাম পুরা করার লািগ। 9 অইেল মহব্বতর খািতের হুকুম না িদয়া
তু মাের িমনত কিরয়ার। আিম পাউলুছ অউ মু রিব্ব বয়েসা আল-মসীর
লািগ বিন্দ হালেত তু মার েগেছ ই িমনিত কররাম। 10 আমার আওলাদ
অিনিছমর লািগ আরিজ জানাইরাম, আিম েজেলা বিন্দ থাকা হালেত
েহ ইমান আিনয়া আমার আওলাদ বিনেগেছ। 11 এক সময় তু মার েগেছ
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েহ েবকামা আিছল, অইেল অখন আমার আর তু মার েগেছ েহ বউত
কামাওরা বিনেগেছ।
12 যাই অউক, আমার জানর থািক েবিশ মায়ার অউ মানষের
আিম তু মার েগেছ িফরত পাঠাইরাম। 13 আিম তাের আমার েগেছ
রাখতাম চাইছলাম, যােত খু শ-খবিরর দায় বিন্দ হালেত তু মার অইয়া
েহ আমার েখজমত করেতা পাের। 14 অইেল তু মার ইজাজত ছাড়া
আিম কুন্তা করলাম না, যােত জুর কিরয়া তু মার ভালা কাম আদায় করা
না লােগ। আিম চাইরাম, তু িম িনজ থািকউ অউ কাম কেরা। 15 তু িম
যােত িচরকালর লািগ তাের িফিরয়া পাও, অইেতা পাের অউ কারেনউ
েহ তু মার েগছ থািক থু ড়া িদনর লািগ হিরয়া আিছল। 16 অইেল তু িম
অখন তাের আর গুলাম িহসােব পাইতায় নায় বরং গুলাম থািক বড়,
মািন মায়ার ভাই িহসােব পাইবায়। খাছ কির েহ আমার খু ব মায়ার
মানুষ, অখন তু মার েগেছও েহ আেরা মায়ার, খািল রক্ত-মাংেস নায়,
ইমানদার ভাই িহসােব মায়ার।
17 এরদায় তু িম যু িদ আমাের একই ইমানর ভািগ জােনা, েত আমাের
েযলা কবু ল করার কথা, তােরও অলা কবু ল কিরও। 18 েহ যু িদ তু মার
কুনু েখিত কিরয়া থােক আর তার েগেছ তু মার কুনু পাওনা থােক,
েত মেনা কিরও, ই পাওনা তু িম আমার েগেছ পাও। 19 আিম পাউলুেছ
িনজর আেত েলিখয়া জানাইরাম, তু মার পাওনা আিম িদলাইমু । আসেল
আিম কইতাম চাইরাম না েয, তু মার িনজর জানর লািগউ তু িম আমার
েগেছ িরিন আেছা। 20 ভাই িফিলমন, আল্লার ওয়ােস্ত এখান কাম কেরা,
একজন ইমানদার ভাই িহসােব আমার জােনা আরাম েদও। 21 তু িম
আমার কথা রাখবায় জািনয়াউ, তু মার েগেছ অউ িচিঠ খান েলখলাম।
আিম মেনা কির, আিম েযতা করার লািগ কইরাম, এরথািক েবিশ তু িম
করবায়।
হজরত পাউলুছর েশষ কথা
হুেনা, আেরা এখান কথা কইরাম, তু িম আমার লািগ েমহমানর
কুঠা িঠক কিরয়া রািখও। কারন আিম আশা কররাম, তু মরার েদায়ার
উিছলায় আমাের তু মরার েগেছ িফরত েদওয়া অইেবা।
22

আল-িফিলমন 23

iv

আল-িফিলমন 25

আবু -ফারােছ তু মাের ছালাম িদছইন, তাইন ইছা আল-মসীর
লািগ আমার লেগ অইয়া বিন্দ আছইন। 24 আর আমার লগর
তবিলগকাির মাকুর্ছ, আিরস্তাকুছ, িদমাছ আর লুেকও তু মাের ছালাম
জানাইরা।
25 আমরার হজরত ইছা আল-মসীর রহমত তু মরার িদেলা কাইম
রউক। আিমন॥
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