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২ তীমিথযং পত্রং
১ খ্রীেষ্টন যীশুনা যা জীৱনসয্ প্রিতজ্ঞা তামধীশ্ৱৰেসয্চ্ছযা যীেশাঃ

খ্রীষ্টৈসয্কঃ েপ্রিৰতঃ েপৗেলাঽহং স্ৱকীযং িপ্রযং ধম্মর্পুত্রং তীমিথযং
প্রিত পত্রং িলখািম|

২তাত ঈশ্ৱেৰাঽস্মাকং প্রভু যীর্শুখ্রীষ্টশ্চ ৎৱিয প্রসাদং দযাং শািন্তঞ্চ
িক্রযাস্তাং|

৩ অহম্ আ পূৱ্র্ৱপুৰুষাৎ যম্ ঈশ্ৱৰং পিৱত্রমনসা েসেৱ তং ধনয্ং
ৱদনং কথযািম, অহম্ অেহাৰাত্রং প্রাথর্নাসমেয ৎৱাং িনৰন্তৰং স্মৰািম|

৪ যশ্চ িৱশ্ৱাসঃ প্রথেম েলাযীনািমকাযাং তৱ মাতামহয্াম্
উনীকীনািমকাযাং মাতিৰ চািতষ্ঠৎ তৱান্তেৰঽিপ িতষ্ঠতীিত মেনয্

৫ তৱ তং িনষ্কপটং িৱশ্ৱাসং মনিস কুৱ্র্ৱন্ তৱাশ্রুপাতং স্মৰন্
যথানেন্দন প্রফেল্লা ভেৱযং তদথর্ং তৱ দশর্নম্ আকােঙ্ক্ষ|

৬ অেতা েহেতা মর্ম হস্তাপর্েণন লেব্ধা য ঈশ্ৱৰসয্ ৱৰস্ত্ৱিয িৱদয্েত
তম্ উজ্্জৱালিযতুং ৎৱাং স্মাৰযািম|

৭ যত ঈশ্ৱেৰাঽস্মভয্ং ভযজনকম্ আত্মানম্ অদত্ত্ৱা
শিক্তেপ্রমসতকর্ তানাম্ আকৰম্ আত্মানং দত্তৱান্|

৮অতএৱাস্মাকং প্রভুমিধ তসয্ ৱিন্দদাসং মামিধ চ প্রমাণং দাতুং ন
ত্রপস্ৱ িকন্্তৱীশ্ৱৰীযশক্তয্া সুসংৱাদসয্ কৃেত দুঃখসয্ সহভাগী ভৱ|

৯ েসাঽস্মান্ পিৰত্রাণপাত্রািণ কৃতৱান্ পিৱেত্রণাহ্ৱােননাহূতৱাংশ্চ;
অস্মৎকম্মর্েহতুেনিত নিহ স্ৱীযিনৰূপাণসয্ প্রসাদসয্ চ কৃেত তৎ
কৃতৱান্| স প্রসাদঃ সৃেষ্টঃ পূৱ্র্ৱকােল খ্রীেষ্টন যীশুনাস্মভয্ম্ অদািয,

১০ িকন্্তৱধুনাস্মাকং পিৰত্রাতু যীর্েশাঃ খ্রীষ্টসয্াগমেনন প্রাকাশত|
খ্রীেষ্টা মৃতুয্ং পৰািজতৱান্ সুসংৱােদন চ জীৱনম্ অমৰতাঞ্চ
প্রকািশতৱান্|

১১ তসয্ েঘাষিযতা দূতশ্চানয্জাতীযানাং িশক্ষকশ্চাহং িনযুেক্তাঽিস্ম|
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১২ তস্মাৎ কাৰণাৎ মমাযং েক্লেশা ভৱিত েতন মম লজ্জা ন
জাযেত যেতাঽহং যিস্মন্ িৱশ্ৱিসতৱান্ তমৱগেতাঽিস্ম মহািদনং যাৱৎ
মেমাপিনেধ েগর্াপনসয্ শিক্তস্তসয্ িৱদয্ত ইিত িনিশ্চতং জানািম|

১৩ িহতদাযকানাং ৱাকয্ানাম্ আদশর্ৰূেপণ মত্তঃ শ্রুতাঃ খ্রীেষ্ট যীেশৗ
িৱশ্ৱাসেপ্রেম্নাঃ কথা ধাৰয|

১৪ অপৰম্ অস্মদন্তৱর্ািসনা পিৱেত্রণাত্মনা তামুত্তমাম্ উপিনিধং
েগাপয|

১৫ আিশযােদশীযাঃ সৱ্র্েৱ মাং তয্ক্তৱন্ত ইিত ৎৱং জানািস েতষাং
মেধয্ ফূিগেল্লা হম্মর্িগিনশ্চ িৱেদয্েত|

১৬ প্রভুৰনীিষফৰসয্ পিৰৱাৰান্ প্রিত কৃপাং িৱদধাতু যতঃ স পুনঃ
পুন মর্াম্ আপয্ািযতৱান্

১৭ মম শৃঙ্খেলন ন ত্রিপৎৱা েৰামানগেৰ উপিস্থিতসমেয যেত্নন মাং
মৃগিযৎৱা মেমােদ্দশং প্রাপ্তৱান্|

১৮ অেতা িৱচাৰিদেন স যথা প্রেভাঃ কৃপাভাজনং ভেৱৎ তাদৃশং
ৱৰং প্রভুস্তৈস্ম েদযাৎ| ইিফষনগেৰঽিপ স কিত প্রকাৈৰ মর্াম্
উপকৃতৱান্ তৎ ৎৱং সময্গ্ েৱৎিস|

২
১ েহ মম পুত্র, খ্রীষ্টযীশুেতা েযাঽনুগ্রহস্তসয্ বেলন ৎৱং বলৱান্ ভৱ|
২অপৰং বহুিভঃ সািক্ষিভঃ প্রমাণীকৃতাং যাং িশক্ষাং শ্রুতৱানিস তাং

িৱশ্ৱােসয্ষু পৰৈস্ম িশক্ষাদােন িনপুেণষু চ েলােকষু সমপর্য|
৩ ৎৱং যীশুখ্রীষ্টেসয্াত্তেমা েযােদ্ধৱ েক্লশং সহস্ৱ|
৪ েযা যুদ্ধং কেৰািত স সাংসািৰেক ৱয্াপােৰ মেগ্না ন ভৱিত িকন্তু

স্ৱিনেযাজিযেত্র েৰািচতুং েচষ্টেত|
৫ অপৰং েযা মৈল্ল যুর্ধয্িত স যিদ িনযমানুসােৰণ ন যুদ্ধয্িত তির্হ

িকৰীটং ন লপ্সয্েত|
৬ অপৰং যঃ কৃষীৱলঃ কম্মর্ কেৰািত েতন প্রথেমন ফলভািগনা

ভিৱতৱয্ং|
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৭ মযা যদুচয্েত তৎ ৎৱযা বুধয্তাং যতঃ প্রভুস্তুভয্ং সৱ্র্ৱত্র বুিদ্ধং
দাসয্িত|

৮ মম সুসংৱাদসয্ ৱচনানুসাৰাদ্ দাযূদ্ৱংশীযং মৃতগণমধয্াদ্
উত্থািপতঞ্চ যীশুং খ্রীষ্টং স্মৰ|

৯তৎসুসংৱাদকাৰণাদ্ অহং দুষ্কেম্মর্ৱ বন্ধনদশাপযর্য্ন্তং েক্লশং ভুেঞ্জ
িকন্্তৱীশ্ৱৰসয্ ৱাকয্ম্ অবদ্ধং িতষ্ঠিত|

১০ খ্রীেষ্টন যীশুনা যদ্ অনন্তেগৗৰৱসিহতং পিৰত্রাণং জাযেত
তদিভৰুিচৈত েলর্াৈকৰিপ যৎ লেভয্ত তদথর্মহং েতষাং িনিমত্তং
সৱ্র্ৱােণয্তািন সেহ|

১১ অপৰম্ এষা ভাৰতী সতয্া যিদ ৱযং েতন সাদ্ধর্ ং িম্রযামেহ তির্হ
েতন সাদ্ধর্ ং জীিৱৱয্ামঃ, যিদ চ েক্লশং সহামেহ তির্হ েতন সাদ্ধর্ ং
ৰাজৎৱমিপ কিৰষয্ামেহ|

১২ যিদ ৱযং তম্ অনঙ্গীকুম্মর্স্তির্হ েসা ঽস্মানপয্নঙ্গীকিৰষয্িত|
১৩ যিদ ৱযং ন িৱশ্ৱাসামস্তির্হ স িৱশ্ৱাসয্িস্তষ্ঠিত যতঃ স্ৱম্

অপেহ্নাতুং ন শেক্নািত|
১৪ ৎৱেমতািন স্মাৰযন্ েত যথা িনষ্ফলং েশ্রাতৃণাং ভ্রংশজনকং

ৱাগুয্দ্ধং ন কুযর্য্স্তথা প্রেভাঃ সমক্ষং দৃঢং িৱনীযািদশ|
১৫ অপৰং ৎৱম্ ঈশ্ৱৰসয্ সাক্ষাৎ স্ৱং পৰীিক্ষতম্

অিনন্দনীযকম্মর্কািৰণঞ্চ সতয্মতসয্ ৱাকয্ানাং সিদ্ৱভজেন িনপুণঞ্চ
দশর্িযতুং যতস্ৱ|

১৬ িকন্্তৱপিৱত্রা অনথর্ককথা দূৰীকুৰু যতস্তদালিম্বন উত্তেৰাত্তৰম্
অধেম্মর্ ৱির্দ্ধষয্েন্ত,

১৭ েতষাঞ্চ ৱাকয্ং গিলতক্ষতৱৎ ক্ষযৱদ্ধর্ েকা ভিৱষয্িত েতষাং মেধয্
হুিমনাযঃ িফলীতেশ্চিতনামােনৗ েদ্ৱৗ জেনৗ সতয্মতাদ্ ভ্রেষ্টৗ জােতৗ,

১৮ মৃতানাং পুনৰুিত্থিত ৱর্য্তীেতিত ৱদেন্তৗ েকষািঞ্চদ্ িৱশ্ৱাসম্
উৎপাটযতশ্চ|

১৯ তথাপীশ্ৱৰসয্ িভিত্তমূলম্ অচলং িতষ্ঠিত তিস্মংেশ্চযং িলিপ
মুর্দ্রািঙ্কতা িৱদয্েত| যথা, জানািত পৰেমশস্তু স্ৱকীযান্ সৱ্র্ৱমানৱান্|
অপগেচ্ছদ্ অধম্মর্াচ্চ যঃ কিশ্চৎ খ্রীষ্টনামকৃৎ||
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২০ িকন্তু বৃহিন্নেকতেন েকৱল সুৱণর্মযািন েৰৗপয্মযািণ চ ভাজনািন
িৱদয্ন্ত ইিত তির্হ কাষ্ঠমযািন মৃণ্মযানয্িপ িৱদয্েন্ত েতষাঞ্চ িকযিন্ত
সম্মানায িকযন্তপমানায চ ভৱিন্ত|

২১অেতা যিদ কিশ্চদ্ এতাদৃেশভয্ঃ স্ৱং পিৰষ্কেৰািত তির্হ স পািৱতং
প্রেভাঃ কাযর্য্েযাগয্ং সৱ্র্ৱসৎকাযর্য্ােযাপযুক্তং সম্মানাথর্কঞ্চ ভাজনং
ভিৱষয্িত|

২২ েযৗৱনাৱস্থাযা অিভলাষাস্ত্ৱযা পিৰতয্জয্ন্তাং ধেম্মর্া িৱশ্ৱাসঃ েপ্রম
েয চ শুিচমেনািভঃ প্রভুম্ উিদ্দশয্ প্রাথর্নাং কুৱ্র্ৱেত ৈতঃ সাদ্ধর্ ম্
ঐকয্ভাৱৈশ্চেতষু ৎৱযা যেত্না িৱধীযতাং|

২৩ অপৰং ৎৱম্ অনথর্কান্ অজ্ঞানাংশ্চ প্রশ্নান্ ৱাগুয্েদ্ধাৎপাদকান্
জ্ঞাৎৱা দূৰীকুৰু|

২৪ যতঃ প্রেভা দর্ ােসন যুদ্ধম্ অকত্তর্ ৱয্ং িকন্তু সৱ্র্ৱান্ প্রিত শােন্তন
িশক্ষাদােনচু্ছেকন সিহষু্ণনা চ ভিৱতৱয্ং, িৱপক্ষাশ্চ েতন নম্রৎেৱন
েচিততৱয্াঃ|

২৫ তথা কৃেত যদীশ্ৱৰঃ সতয্মতসয্ জ্ঞানাথর্ং েতেভয্া
মনঃপিৰৱত্তর্ নৰূপং ৱৰং দদয্াৎ,

২৬ তির্হ েত েযন শযতােনন িনজািভলাষসাধনায ধৃতাস্তসয্ জালাৎ
েচতনাং প্রােপয্াদ্ধাৰং লবু্ধং শক্ষয্িন্ত|

৩
১ চৰমিদেনষু েক্লশজনকাঃ সমযা উপস্থাসয্ন্তীিত জানীিহ|
২ যতস্তাৎকািলকা েলাকা আত্মেপ্রিমেণা ঽথর্েপ্রিমণ আত্মশ্লািঘেনা

ঽিভমািনেনা িনন্দকাঃ িপেত্রাৰনাজ্ঞাগ্রািহণঃ কৃতঘ্না অপিৱত্রাঃ
৩ প্রীিতৱির্জতা অসেন্ধযা মৃষাপৱািদেনা ঽিজেতিন্দ্রযাঃ প্রচণ্ডা

ভদ্রেদ্ৱিষেণা
৪ িৱশ্ৱাসঘাতকা দুঃসাহিসেনা দপর্ধ্মাতা ঈশ্ৱৰােপ্রিমণঃ িকন্তু

সুখেপ্রিমেণা
৫ ভক্তেৱশাঃ িকন্্তৱস্ৱীকৃতভিক্তগুণা ভিৱষয্িন্ত; এতাদৃশানাং

েলাকানাং সংমগর্ং পিৰতয্জ|
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৬ যেতা েয জনাঃ প্রচ্ছন্নং েগহান্ প্রিৱশিন্ত পাৈপ ভর্ াৰগ্রস্তা
নানািৱধািভলাৈষশ্চািলতা যাঃ কািমেনয্া

৭ িনতয্ং িশক্ষেন্ত িকন্তু সতয্মতসয্ তত্ত্ৱজ্ঞানং প্রাপ্তুং কদািচৎ ন
শকু্নৱিন্ত তা দাসীৱদ্ ৱশীকুৱ্র্ৱেত চ েত তাদৃশা েলাকাঃ|

৮ যািন্ন যর্ািম্ব্রশ্চ যথা মূসমং প্রিত িৱপক্ষৎৱম্ অকুৰুতাং তৈথৱ
ভ্রষ্টমনেসা িৱশ্ৱাসিৱষেয ঽগ্রাহয্াৈশ্চেত েলাকা অিপ সতয্মতং প্রিত
িৱপক্ষতাং কুৱ্র্ৱিন্ত|

৯ িকন্তু েত বহুদূৰম্ অগ্রসৰা ন ভিৱষয্িন্ত যতস্তেযা মূর্ঢতা যদ্ৱৎ
তদ্ৱদ্ এেতষামিপ মূঢতা সৱ্র্ৱদৃশয্া ভিৱষয্িত|

১০ মেমাপেদশঃ িশষ্টতািভপ্রােযা িৱশ্ৱােসা ধর্যর্য্ং েপ্রম
সিহষু্ণেতাপদ্রৱঃ েক্লশা

১১ আিন্তযিখযাযাম্ ইকিনেয লূস্ত্রাযাঞ্চ মাং প্রিত যদয্দ্ অঘটত
যাংেশ্চাপদ্রৱান্ অহম্ অসেহ সৱ্র্ৱেমতৎ ৎৱম্ অৱগেতাঽিস িকন্তু
তৎসৱ্র্ৱতঃ প্রভু মর্াম্ উদৃ্ধতৱান্|

১২ পৰন্তু যাৱেন্তা েলাকাঃ খ্রীেষ্টন যীশুেনশ্ৱৰভিক্তম্ আচিৰতুম্
ইচ্ছিন্ত েতষাং সৱ্র্েৱষাম্ উপদ্রেৱা ভিৱষয্িত|

১৩ অপৰং পািপষ্ঠাঃ খলাশ্চ েলাকা ভ্রাময্েন্তা ভ্রমযন্তেশ্চাত্তেৰাত্তৰং
দুষ্টৎেৱন ৱির্দ্ধষয্েন্ত|

১৪ িকন্তু ৎৱং যদ্ যদ্ অিশক্ষথাঃ, যচ্চ ৎৱিয সমিপর্তম্ অভূৎ তিস্মন্
অৱিতষ্ঠ, যতঃ কস্মাৎ িশক্ষাং প্রােপ্তাঽিস তদ্ েৱৎিস;

১৫ যািন চ ধম্মর্শাস্ত্রািণ খ্রীেষ্ট যীেশৗ িৱশ্ৱােসন পিৰত্রাণপ্রাপ্তেয ৎৱাং
জ্ঞািননং কতু্তর্ ং শকু্নৱিন্ত তািন ৎৱং ৈশশৱকালাদ্ অৱগেতাঽিস|

১৬ তৎ সৱ্র্ৱং শাস্ত্রম্ ঈশ্ৱৰসয্াত্মনা দত্তং িশক্ষাৈয েদাষেবাধায
েশাধনায ধম্মর্িৱনযায চ ফলযূক্তং ভৱিত

১৭ েতন েচশ্ৱৰসয্ েলােকা িনপুণঃ সৱ্র্ৱৈস্ম সৎকম্মর্েণ সুসজ্জশ্চ
ভৱিত|
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৪
১ ঈশ্ৱৰসয্ েগাচেৰ যশ্চ যীশুঃ খ্রীষ্টঃ স্ৱীযাগমনকােল স্ৱৰাজৎেৱন

জীৱতাং মৃতানাঞ্চ েলাকানাং িৱচাৰং কিৰষয্িত তসয্ েগাচেৰ ঽহং
ৎৱাম্ ইদং দৃঢম্ আজ্ঞাপযািম|

২ ৎৱং ৱাকয্ং েঘাষয কােলঽকােল েচাৎসুেকা ভৱ পূণর্যা সিহষু্ণতযা
িশক্ষযা চ েলাকান্ প্রেবাধয ভত্র্ সয িৱনযস্ৱ চ|

৩ যত এতাদৃশঃ সময আযািত যিস্মন্ েলাকা যথাথর্ম্ উপেদশম্
অসহয্মানাঃ কণর্কণূ্ডযনিৱিশষ্টা ভূৎৱা িনজািভলাষাৎ িশক্ষকান্
সংগ্রহীষয্িন্ত

৪ সতয্মতাচ্চ েশ্রাত্রািণ িনৱত্তর্ য্ িৱপথগািমেনা ভূৎেৱাপাখয্ােনষু
প্রৱির্ত্তষয্েন্ত;

৫ িকন্তু ৎৱং সৱ্র্ৱিৱষেয প্রবুেদ্ধা ভৱ দুঃখেভাগং স্ৱীকুৰু
সুসংৱাদপ্রচাৰকসয্ কম্মর্ সাধয িনজপিৰচযর্য্াং পূণর্ৎেৱন কুৰু চ|

৬ মম প্রাণানাম্ উৎসেগর্া ভৱিত মম প্রস্থানকালেশ্চাপািতষ্ঠৎ|
৭ অহম্ উত্তমযুদ্ধং কৃতৱান্ গন্তৱয্মাগর্সয্ান্তং যাৱদ্ ধািৱতৱান্

িৱশ্ৱাসঞ্চ ৰিক্ষতৱান্|
৮ েশষং পুণয্মুকুটং মদথর্ং ৰিক্ষতং িৱদয্েত তচ্চ তিস্মন্ মহািদেন

যথাথর্িৱচাৰেকণ প্রভুনা মহয্ং দািযষয্েত েকৱলং মহয্ম্ ইিত নিহ
িকন্তু যাৱেন্তা েলাকাস্তসয্াগমনম্ আকাঙ্ক্ষেন্ত েতভয্ঃ সৱ্র্েৱেভয্া ঽিপ
দািযষয্েত|

৯ ৎৱং ৎৱৰযা মৎসমীপম্ আগন্তুং যতস্ৱ,
১০ যেতা দীমা ঐিহকসংসাৰম্ ঈহমােনা মাং পিৰতয্জয্ িথষলনীকীং

গতৱান্ তথা ক্রীিষ্ক গর্ালািতযাং গতৱান্ তীতশ্চ দাল্মািতযাং গতৱান্|
১১ েকৱেলা লূেকা মযা সাদ্ধর্ ং িৱদয্েত| ৎৱং মাকর্ ং সিঙ্গনং

কৃৎৱাগচ্ছ যতঃ স পিৰচযর্য্যা মেমাপকাৰী ভিৱষয্িত,
১২ তুিখকঞ্চাহম্ ইিফষনগৰং েপ্রিষতৱান্|
১৩ যদ্ আচ্ছাদনৱস্ত্রং েত্রাযানগেৰ কাপর্সয্ সিন্নেধৗ মযা িনিক্ষপ্তং

ৎৱমাগমনসমেয তৎ পুস্তকািন চ িৱেশষতশ্চম্মর্গ্রন্থান্ আনয|
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১৪কাংসয্কাৰঃ িসকন্দেৰা মম বহ্ৱিনষ্টং কৃতৱান্ প্রভুস্তসয্ কম্মর্ণাং
সমুিচতফলং দদাতু|

১৫ ৎৱমিপ তস্মাৎ সাৱধানািস্তষ্ঠ যতঃ েসাঽস্মাকং ৱাকয্ানাম্ অতীৱ
িৱপেক্ষা জাতঃ|

১৬ মম প্রথমপ্রতুয্ত্তৰসমেয েকাঽিপ মম সহােযা নাভৱৎ সৱ্র্েৱ মাং
পযর্য্তয্জন্ তান্ প্রিত তসয্ েদাষসয্ গণনা ন ভূযাৎ;

১৭ িকন্তু প্রভু মর্ম সহােযা ঽভৱৎ যথা চ মযা েঘাষণা সােধয্ত
িভন্নজাতীযাশ্চ সৱ্র্েৱ সুসংৱাদং শৃণুযুস্তথা মহয্ং শিক্তম্ অদদাৎ তেতা
ঽহং িসংহসয্ মুখাদ্ উদৃ্ধতঃ|

১৮ অপৰং সৱ্র্ৱস্মাদ্ দুষ্কম্মর্তঃ প্রভু মর্াম্ উদ্ধিৰষয্িত
িনজস্ৱগীর্যৰাজয্ং েনতুং মাং তাৰিযষয্িত চ| তসয্ ধনয্ৱাদঃ সদাকালং
ভূযাৎ| আেমন্|

১৯ ৎৱং িপ্রষ্কাম্ আিক্কলম্ অনীিষফৰসয্ পিৰজনাংশ্চ নমসু্কৰু|
২০ ইৰাস্তঃ কিৰন্থনগেৰ ঽিতষ্ঠৎ ত্রিফমশ্চ পীিডতৎৱাৎ িমলীতনগেৰ

মযা ৱয্হীযত|
২১ ৎৱং েহমন্তকালাৎ পূৱ্র্ৱম্ আগন্তুং যতস্ৱ| উবূলঃ পূিদ লীর্নঃ

েক্লৗিদযা সৱ্র্েৱ ভ্রাতৰশ্চ ৎৱাং নমসু্কৱ্র্ৱেত|
২২ প্রভু যীর্শুঃ খ্রীষ্টস্তৱাত্মনা সহ ভূযাৎ| যুষ্মাস্ৱনুগ্রেহা ভূযাৎ|

আেমন্|
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