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२ िथषलनीिकनः पतरं्
Ⅰ पौलः िसल्वानस्तीमिथयश्चेितनामानो वयम्

अस्मदीयतातम् ईश्वरं पर्भंु यीशुखर्ीष्टञ्चािशर्तां
िथषलनीिकनां सिमितं पर्ित पतरं् िलखामः।

Ⅱअस्माकं तात ईश्वरः पर्भु यी र्शुखर्ीष्टश्च युष्मास्वनुगर्हं
शािन्तञ्च िक्रयास्तां।

Ⅲ हे भर्ातरः, युष्माकं कृते सव्वर्दा यथायोग्यम् ईश्वरस्य
धन्यवादो ऽस्मािभः क र्व्यः, यतो हेतो युर्ष्माकं िवश्वास
उ रो रं वद्र्धते परस्परम् एकैकस्य परे्म च बहुफलं भवित।

Ⅳ तस्माद् युष्मािभ यार्वन्त उपदर्वक्लेशाः सह्यन्ते तेषु
यद् धैेय्यर्ं यश्च िवश्वासः पर्काश्यते तत्कारणाद् वयम्
ईश्वरीयसिमितषु युष्मािभः श्लाघामहे।

Ⅴतच्चेश्वरस्य न्यायिवचारस्य पर्माणं भवित यतो ययंू यस्य
कृते दुःखं सहध्वं तस्येश्वरीयराज्यस्य योग्या भवथ।

Ⅵ यतः स्वकीयस्वगर्दतूानां बलैः सिहतस्य पर्भो यी र्शोः
स्वगार्द ् आगमनकाले युष्माकं क्लेशकेभ्यः क्लेशेन फलदानं
साद्र्धमस्मािभश्च

Ⅶ िक्लश्यमानेभ्यो युष्मभ्यं शािन्तदानम् ईश्वरेण न्याय्यं
भोत्स्यते;

Ⅷ तदानीम् ईश्वरानिभजे्ञभ्यो ऽस्मत्पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य
सुसंवादागर्ाहकेभ्यश्च लोकेभ्यो जाज्वल्यमानेन वह्िनना
समुिचतं फलं यीशुना दास्यते;

Ⅸ ते च पर्भो वर्दनात् पराक्रमयुक्तिवभवाच्च
सदातनिवनाशरूपं दण्डं लप्स्यन्ते,
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Ⅹ िकन्तु तिस्मन् िदने स्वकीयपिवतर्लोकेषु िवरािजतंु
युष्मान् अपरांश्च सव्वार्न् िवश्वािसलोकान् िवस्मापियतुञ्च
सआगिमष्यित यतो ऽस्माकं पर्माणे युष्मािभ िवर्श्वासोऽकािर।

Ⅺ अतोऽस्माकम् ईश्वरो युष्मान् तस्याह्वानस्य योग्यान्
करोतु सौजन्यस्य शुभफलं िवश्वासस्य गुणञ्च पराक्रमेण
साधयित्वित पर्ाथर्नास्मािभः सव्वर्दा युष्मिन्निम ं िक्रयते,

Ⅻ यतस्तथा सत्यस्माकम् ईश्वरस्य पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य
चानुगर्हाद् अस्मत्पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य नाम्नो गौरवं युष्मासु
युष्माकमिप गौरवं तिस्मन् पर्कािशष्यते।

Ⅱ
Ⅰ हे भर्ातरः,अस्माकं पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्यागमनं तस्यसमीपे

ऽस्माकं संिस्थितञ्चािध वयं युष्मान् इदं पर्ाथर्यामहेे,
Ⅱपर्भेस्तद् िदनं पर्ायेणोपिस्थतम् इित यिद किश्चद्आत्मना

वाचा वा पतरे्ण वास्माकम् आदेशं कल्पयन् युष्मान् गदित तिहर्
ययंू तेन चञ्चलमनस उदि्वग्नाश्च न भवत।

Ⅲ केनािप पर्कारेण कोऽिप युष्मान् न वञ्चयतु यतस्तस्माद्
िदनात् पवू्वर्ं धम्मर्लोपेनोपस्यातव्यं,

Ⅳ यश्च जनो िवपक्षतां कुव्वर्न् सव्वर्स्माद् देवात्
पजूनीयवस्तुश्चोन्नंस्यते स्वम् ईश्वरिमव दशर्यन् ईश्वरवद्
ईश्वरस्य मिन्दर उपवेक्षयित च तेन िवनाशपातरे्ण
पापपुरुषेणोदेतव्यं।

Ⅴ यदाहं युष्माकं सिन्नधावासं तदानीम् एतद् अकथयिमित
ययंू िकं न स्मरथ?

Ⅵसाम्पर्तं स येन िनवाय्यर्ते तद् ययंू जानीथ, िकन्तु स्वसमये
तेनोदेतव्यं।

Ⅶ िवधम्मर्स्य िनगढूो गुण इदानीमिप फलित िकन्तु यस्तं
िनवारयित सोऽद्यािप दरूीकृतो नाभवत।्
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Ⅷ तिस्मन् दरूीकृते स िवधम्म्युर्देष्यित िकन्तु पर्भु
यी र्शुः स्वमुखपवनेन तं िवध्वंसियष्यित िनजोपिस्थतेस्तेजसा
िवनाशियष्यित च।

Ⅸ शयतानस्य शिक्तपर्काशनाद् िवनाश्यमानानां
मध्ये सव्वर्िवधाः पराक्रमा भर्िमका आश्चय्यर्िक्रया
लक्षणान्यधम्मर्जाता सव्वर्िवधपर्तारणा च तस्योपिस्थतेः
फलं भिवष्यित;

Ⅹ यतो हेतोस्ते पिरतर्ाणपर्ाप्तये सत्यधम्मर्स्यानुरागं न
गृहीतवन्तस्तस्मात् कारणाद्

Ⅺ ईश्वरेण तान् पर्ित भर्ािन्तकरमायायां परे्िषतायां ते
मृषावाक्ये िवश्विसष्यिन्त।

Ⅻ यतो यावन्तो मानवाः सत्यधम्म न िवश्वस्याधम्मण
तुष्यिन्त तैः सव्व दर्ण्डभाजनै भर्िवतव्यं।

ⅩⅢ हे पर्भोः िपर्या भर्ातरः, युष्माकं कृत ईश्वरस्य
धन्यवादोऽस्मािभः सव्वर्दा क र्व्यो यत ईश्वर आ पर्थमाद्
आत्मनः पावनेन सत्यधम्म िवश्वासेन च पिरतर्ाणाथर्ं युष्मान्
वरीतवान्

ⅩⅣ तदथर्ञ्चास्मािभ घो र्िषतेन सुसंवादेन युष्मान्
आहयूास्माकं पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य तेजसोऽिधकािरणः
किरष्यित।

ⅩⅤअतो हे भर्ातरः ययूम् अस्माकं वाक्यैः पतरै्श्च यां िशक्षां
लब्धवन्तस्तां कृत्स्नां िशक्षां धारयन्तः सुिस्थरा भवत।

ⅩⅥ अस्माकं पर्भु यी र्शुखर्ीष्टस्तात ईश्वरश्चाथर्तो
यो युष्मासु परे्म कृतवान् िनत्याञ्च सान्त्वनाम्
अनुगर्हेणो मपर्त्याशाञ्च युष्मभ्यं द वान्

ⅩⅦ स स्वयं युष्माकम् अन्तःकरणािन सान्त्वयतु सव्वर्िस्मन्
सद्वाक्ये सत्कम्मर्िण च सुिस्थरीकरोतु च।
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Ⅲ
Ⅰ हे भर्ातरः, शेषे वदािम, ययूम् अस्मभ्यिमदं पर्ाथर्यध्वं

यत् पर्भो वार्क्यं युष्माकं मध्ये यथा तथैवान्यतर्ािप पर्चरेत्
मान्यञ्च भवेत;्

Ⅱ यच्च वयम् अिववेचकेभ्यो दुष्टेभ्यश्च लोकेभ्यो रक्षां
पर्ाप्नुयाम यतः सव्वषां िवश्वासो न भवित।

Ⅲ िकन्तु पर्भु िवर्श्वास्यः स एव युष्मान् िस्थरीकिरष्यित
दुष्टस्य कराद् उद्धिरष्यित च।

Ⅳ ययूम् अस्मािभ यर्द् आिदश्यध्वे तत् कुरुथ किरष्यथ चेित
िवश्वासो युष्मानिध पर्भुनास्माकं जायते।

Ⅴ ईश्वरस्य परे्िम्न खर्ीष्टस्य सिहष्णुतायाञ्च पर्भुः स्वयं
युष्माकम् अन्तःकरणािन िवनयतु।

Ⅵ हे भर्ातरः,अस्मत्पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य नाम्ना वयं युष्मान्
इदम् आिदशामः, अस्म ो युष्मािभ यार् िशक्षलिम्भ तां िवहाय
किश्चद् भर्ाता यद्यिविहताचारं करोित तिहर् ययंू तस्मात् पृथग्
भवत।

Ⅶ यतो वयं युष्मािभः कथम् अनुक र्व्यास्तद् ययंू स्वयं
जानीथ। युष्माकं मध्ये वयम् अिविहताचािरणो नाभवाम,

Ⅷ िवनामलू्यं कस्याप्यन्नं नाभंुज्मिह िकन्तु कोऽिप यद्
अस्मािभ भार्रगर्स्तो न भवेत् तदथर्ं शर्मेण क्लेशेन च िदवािनशं
काय्यर्म् अकुम्मर्।

Ⅸ अतर्ास्माकम् अिधकारो नास्तीत्थं निह िकन्त्वस्माकम्
अनुकरणाय युष्मान् दृष्टान्तं दशर्ियतुम् इच्छन्तस्तद् अकुम्मर्।

Ⅹ यतो येन काय्यर्ं न िक्रयते तेनाहारोऽिप न िक्रयतािमित
वयं युष्मत्समीप उपिस्थितकालेऽिप युष्मान् आिदशाम।

Ⅺ युष्मन्मध्ये ऽिविहताचािरणः केऽिप जना िवद्यन्ते ते च
काय्यर्म् अकुव्वर्न्त आलस्यम् आचरन्तीत्यस्मािभः शर्ूयते।
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Ⅻ तादृशान् लोकान् अस्मतपर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य नाम्ना
वयम् इदम् आिदशाम आज्ञापयामश्च, ते शान्तभावेन काय्यर्ं
कुव्वर्न्तः स्वकीयमन्नं भुञ्जतां।

ⅩⅢअपरं हे भर्ातरः, ययंू सदाचरणे न क्लाम्यत।
ⅩⅣ यिद च किश्चदेतत्पतरे् िलिखताम् अस्माकम् आज्ञां न

गृह्लाित तिहर् ययंू तं मानुषं लक्षयत तस्य संसगर्ं त्यजत च तेन
स तर्िपष्यते।

ⅩⅤ िकन्तु तं न शतरं्ु मन्यमाना भर्ातरिमव चेतयत।
ⅩⅥ शािन्तदाता पर्भुः सव्वर्तर् सव्वर्था युष्मभ्यं शािन्तं

देयात।् पर्भु युर्ष्माकं सव्वषां सङ्गी भयूात।्
ⅩⅦनमस्कार एष पौलस्यममकरेण िलिखतोऽभतू् सव्वर्िस्मन्

पतर् एतन्मम िचह्नम् एतादृशैरक्षरै मर्या िलख्यते।
ⅩⅧ अस्माकं पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्यानुुगर्हः सव्वषु युष्मासु

भयूात।् आमेन।्
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