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२ तीमिथयं पतरं्
Ⅰ खर्ीष्टेन यीशुना या जीवनस्य पर्ितज्ञा

तामधीश्वरस्येच्छया यीशोः खर्ीष्टस्यैकः परे्िरतः पौलोऽहं
स्वकीयं िपर्यं धम्मर्पुतरं् तीमिथयं पर्ित पतरं् िलखािम।

Ⅱतात ईश्वरोऽस्माकं पर्भु यी र्शुखर्ीष्टश्च त्विय पर्सादं दयां
शािन्तञ्च िक्रयास्तां।

Ⅲ अहम् आ पवू्वर्पुरुषात् यम् ईश्वरं पिवतर्मनसा सेवे तं
धन्यं वदनं कथयािम,अहम्अहोरातरं् पर्ाथर्नासमये त्वां िनरन्तरं
स्मरािम।

Ⅳ यश्च िवश्वासः पर्थमे लोयीनािमकायां तव मातामह्याम्
उनीकीनािमकायां मातिरचाितष्ठत् तवान्तरेऽिप ितष्ठतीितमन्ये

Ⅴ तव तं िनष्कपटं िवश्वासं मनिस कुव्वर्न् तवाशर्ुपातं स्मरन्
यथानन्देन पर्फल्लो भवेयं तदथर्ं तव दशर्नम् आकाङ्के्ष।

Ⅵ अतो हेतो मर्म हस्तापर्णेन लब्धो य ईश्वरस्य वरस्त्विय
िवद्यते तम् उज्ज्वालियतंु त्वां स्मारयािम।

Ⅶ यत ईश्वरोऽस्मभ्यं भयजनकम् आत्मानम् अदत्त्वा
शिक्तपरे्मसतकर् तानाम् आकरम् आत्मानं द वान।्

Ⅷ अतएवास्माकं पर्भुमिध तस्य विन्ददासं मामिध च
पर्माणं दातंु न तर्पस्व िकन्त्वीश्वरीयशक्त्या सुसंवादस्य कृते
दुःखस्य सहभागी भव।

Ⅸ सोऽस्मान् पिरतर्ाणपातर्ािण कृतवान्
पिवतरे्णाह्वानेनाहतूवांश्च; अस्मत्कम्मर्हेतुनेित निह
स्वीयिनरूपाणस्य पर्सादस्य च कृते तत् कृतवान।् स पर्सादः
सृष्टेः पवू्वर्काले खर्ीष्टेन यीशुनास्मभ्यम् अदािय,
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Ⅹ िकन्त्वधुनास्माकं पिरतर्ातु यी र्शोः खर्ीष्टस्यागमनेन
पर्ाकाशत। खर्ीष्टो मृत्यंु परािजतवान् सुसंवादेन च जीवनम्
अमरताञ्च पर्कािशतवान।्

Ⅺ तस्य घोषियता दतूश्चान्यजातीयानां िशक्षकश्चाहं
िनयुक्तोऽिस्म।

Ⅻ तस्मात् कारणात् ममायं क्लेशो भवित तेन मम लज्जा न
जायते यतोऽहं यिस्मन् िवश्विसतवान् तमवगतोऽिस्म महािदनं
यावत् ममोपिनधे गो र्पनस्य शिक्तस्तस्य िवद्यत इित िनिश्चतं
जानािम।

ⅩⅢ िहतदायकानां वाक्यानाम् आदशर्रूपेण म ः शर्ुताः
खर्ीष्टे यीशौ िवश्वासपरे्म्नोः कथा धारय।

ⅩⅣ अपरम् अस्मदन्तवार्िसना पिवतरे्णात्मना तामु माम्
उपिनिधं गोपय।

ⅩⅤआिशयादेशीयाःसव्वमां त्यक्तवन्त इित त्वंजानािस तेषां
मध्ये फूिगल्लो हम्मर्िगिनश्च िवदे्यते।

ⅩⅥपर्भुरनीिषफरस्य पिरवारान् पर्ित कृपां िवदधातु यतः स
पुनः पुन मार्म् आप्याियतवान्

ⅩⅦ मम शृङ्खलेन न तर्िपत्वा रोमानगरे उपिस्थितसमये
यत्नेन मां मृगियत्वा ममोदे्दशं पर्ाप्तवान।्

ⅩⅧअतो िवचारिदने स यथा पर्भोः कृपाभाजनं भवेत् तादृशं
वरं पर्भुस्तस्मै देयात।् इिफषनगरेऽिप स कित पर्कारै मार्म्
उपकृतवान् तत् त्वं सम्यग् वेित्स।

Ⅱ
Ⅰ हे मम पुतर्, खर्ीष्टयीशुतो योऽनुगर्हस्तस्य बलेन त्वं

बलवान् भव।
Ⅱअपरं बहुिभः सािक्षिभः पर्माणीकृतां यां िशक्षां शर्ुतवानिस

तां िवश्वास्येषु परस्मै िशक्षादाने िनपुणेषु च लोकेषु समपर्य।
Ⅲ त्वं यीशुखर्ीष्टस्यो मो योदे्धव क्लेशं सहस्व।
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Ⅳ यो युदं्ध करोित स सांसािरके व्यापारे मग्नो न भवित िकन्तु
स्विनयोजियतरे् रोिचतंु चेष्टते।

Ⅴअपरं यो मल्लै युर्ध्यित स यिद िनयमानुसारेण न युद्ध ित
तिहर् िकरीटं न लप्स्यते।

Ⅵअपरं यः कृषीवलः कम्मर् करोित तेन पर्थमेन फलभािगना
भिवतव्यं।

Ⅶमया यदुच्यते तत् त्वया बुध्यतां यतः पर्भुस्तुभ्यं सव्वर्तर्
बुदि्धं दास्यित।

Ⅷमम सुसंवादस्य वचनानुसाराद् दायदंू्वशीयं मृतगणमध्याद्
उत्थािपतञ्च यीशंु खर्ीष्टं स्मर।

Ⅸतत्सुसंवादकारणाद्अहं दुष्कम्मव बन्धनदशापय्यर्न्तं क्लेशं
भुञ्जे िकन्त्वीश्वरस्य वाक्यम् अबदं्ध ितष्ठित।

Ⅹखर्ीष्टेन यीशुना यद् अनन्तगौरवसिहतं पिरतर्ाणं जायते
तदिभरुिचतै लो र्कैरिप यत् लभ्येत तदथर्महं तेषां िनिम ं
सव्वार्ण्येतािन सहे।

Ⅺअपरम् एषा भारती सत्या यिद वयं तेन साद्र्धं िमर्यामहे
तिहर् तेन साद्र्धं जीिवव्यामः, यिद च क्लेशं सहामहे तिहर् तेन
साद्र्धं राजत्वमिप किरष्यामहे।

Ⅻ यिद वयं तम् अनङ्गीकुम्मर्स्तिहर् सो
ऽस्मानप्यनङ्गीकिरष्यित।

ⅩⅢ यिद वयं न िवश्वासामस्तिहर् स िवश्वास्यिस्तष्ठित यतः
स्वम् अपह्नोतंु न शक्नोित।

ⅩⅣ त्वमेतािन स्मारयन् ते यथा िनष्फलं शर्ोतृणां भरं्शजनकं
वाग्युदं्ध न कुय्यर्स्तथा पर्भोः समकं्ष दृढं िवनीयािदश।

ⅩⅤ अपरं त्वम् ईश्वरस्य साक्षात् स्वं परीिक्षतम्
अिनन्दनीयकम्मर्कािरणञ्च सत्यमतस्य वाक्यानां सदि्वभजने
िनपुणञ्च दशर्ियतंु यतस्व।

ⅩⅥ िकन्त्वपिवतर्ा अनथर्ककथा दरूीकुरु यतस्तदालिम्बन
उ रो रम् अधम्म वद्र्िधष्यन्ते,
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ⅩⅦ तेषाञ्च वाक्यं गिलतक्षतवत् क्षयवद्र्धको भिवष्यित तेषां
मध्ये हुिमनायः िफलीतश्चेितनामानौ द्वौजनौसत्यमताद्भर्ष्टौ
जातौ,

ⅩⅧ मृतानां पुनरुित्थित व्यर्तीतेित वदन्तौ केषािञ्चद्
िवश्वासम् उत्पाटयतश्च।

ⅩⅨ तथापीश्वरस्य िभि मलूम् अचलं ितष्ठित तिस्मंश्चेयं
िलिप मुर्दर्ाङ्िकता िवद्यते। यथा, जानाित परमेशस्तु
स्वकीयान् सव्वर्मानवान।् अपगच्छेद् अधम्मार्च्च यः किश्चत्
खर्ीष्टनामकृत॥्

ⅩⅩ िकन्तु बृहिन्नकेतने केवल सुवणर्मयािन रौप्यमयािण च
भाजनािन िवद्यन्त इित तिहर् काष्ठमयािन मृण्मयान्यिप िवद्यन्ते
तेषाञ्च िकयिन्त सम्मानाय िकयन्तपमानाय च भविन्त।

ⅩⅪ अतो यिद किश्चद् एतादृशेभ्यः स्वं पिरष्करोित
तिहर् स पािवतं पर्भोः काय्यर्योग्यं सव्वर्सत्काय्यार्योपयुक्तं
सम्मानाथर्कञ्च भाजनं भिवष्यित।

ⅩⅫ यौवनावस्थाया अिभलाषास्त्वया पिरत्यज्यन्तां धम्मो र्
िवश्वासः परे्म ये च शुिचमनोिभः पर्भुम् उदि्दश्य पर्ाथर्नां
कुव्वर्ते तैः साद्र्धम् ऐक्यभावश्चैतेषु त्वया यत्नो िवधीयतां।

ⅩⅩⅢ अपरं त्वम् अनथर्कान् अज्ञानांश्च पर्श्नान्
वाग्युद्धोत्पादकान् ज्ञात्वा दरूीकुरु।

ⅩⅩⅣयतः पर्भो दार्सेन युद्धम् अक र्व्यं िकन्तु सव्वार्न् पर्ित
शान्तेन िशक्षादानेच्छुकेन सिहष्णुना च भिवतव्यं, िवपक्षाश्च
तेन नमर्त्वेन चेिततव्याः।

ⅩⅩⅤ तथा कृते यदीश्वरः सत्यमतस्य ज्ञानाथर्ं तेभ्यो
मनःपिरव र्नरूपं वरं दद्यात,्

ⅩⅩⅥतिहर् ते येन शयतानेन िनजािभलाषसाधनाय धृतास्तस्य
जालात् चेतनां पर्ाप्योद्धारं लब्धंु शक्षयिन्त।
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Ⅲ
Ⅰचरमिदनेषु क्लेशजनकाः समया उपस्थास्यन्तीित जानीिह।
Ⅱ यतस्तात्कािलका लोका आत्मपरे्िमणो ऽथर्परे्िमण

आत्मश्लािघनो ऽिभमािननो िनन्दकाः िपतर्ोरनाज्ञागर्ािहणः
कृतघ्ना अपिवतर्ाः

Ⅲ पर्ीितविजर्ता असन्धेया मृषापवािदनो ऽिजतेिन्दर्याः
पर्चण्डा भदर्दे्विषणो

Ⅳ िवश्वासघातका दुःसाहिसनो दपर्ध्माता ईश्वरापरे्िमणः
िकन्तु सुखपरे्िमणो

Ⅴ भक्तवेशाः िकन्त्वस्वीकृतभिक्तगुणा भिवष्यिन्त;
एतादृशानां लोकानां संमगर्ं पिरत्यज।

Ⅵयतो ये जनाः पर्च्छन्नं गेहान् पर्िवशिन्त पापै भार्रगर्स्ता
नानािवधािभलाषैश्चािलता याः कािमन्यो

Ⅶ िनत्यं िशक्षन्ते िकन्तु सत्यमतस्य तत्त्वज्ञानं पर्ाप्तंु
कदािचत् न शक्नुविन्त ता दासीवद् वशीकुव्वर्ते च ते तादृशा
लोकाः।

Ⅷयािन्न यार्िम्बर्श्च यथा मसूमं पर्ित िवपक्षत्वम् अकुरुतां
तथैव भर्ष्टमनसो िवश्वासिवषये ऽगर्ाह्याश्चैते लोका अिप
सत्यमतं पर्ित िवपक्षतां कुव्वर्िन्त।

Ⅸ िकन्तु ते बहुदरूम् अगर्सरा न भिवष्यिन्त यतस्तयो मूर्ढता
यद्वत् तद्वद् एतेषामिप मढूता सव्वर्दृश्या भिवष्यित।

Ⅹ ममोपदेशः िशष्टतािभपर्ायो िवश्वासो धर्य्यर्ं परे्म
सिहष्णुतोपदर्वः क्लेशा

Ⅺ आिन्तयिखयायाम् इकिनये लसू्तर्ायाञ्च मां पर्ित
यद्यद् अघटत यांश्चोपदर्वान् अहम् असहे सव्वर्मेतत् त्वम्
अवगतोऽिस िकन्तु तत्सव्वर्तः पर्भु मार्म् उद्धतृवान।्

Ⅻ परन्तु यावन्तो लोकाः खर्ीष्टेन यीशुनेश्वरभिक्तम्
आचिरतुम् इच्छिन्त तेषां सव्वषाम् उपदर्वो भिवष्यित।
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ⅩⅢ अपरं पािपष्ठाः खलाश्च लोका भर्ाम्यन्तो
भर्मयन्तश्चो रो रं दुष्टत्वेन वद्र्िधष्यन्ते।

ⅩⅣ िकन्तु त्वं यद् यद् अिशक्षथाः, यच्च त्विय समिपर्तम्
अभतू् तिस्मन् अवितष्ठ, यतः कस्मात् िशक्षां पर्ाप्तोऽिस तद्
वेित्स;

ⅩⅤ यािन च धम्मर्शास्तर्ािण खर्ीष्टे यीशौ िवश्वासेन
पिरतर्ाणपर्ाप्तये त्वां ज्ञािननं क ु र्ं शक्नुविन्त तािन त्वं
शैशवकालाद् अवगतोऽिस।

ⅩⅥ तत् सव्वर्ं शास्तर्म् ईश्वरस्यात्मना द ं िशक्षायै
दोषबोधाय शोधनाय धम्मर्िवनयाय च फलयकू्तं भवित

ⅩⅦ तेन चेश्वरस्य लोको िनपुणः सव्वर्स्मै सत्कम्मर्णे
सुसज्जश्च भवित।

Ⅳ
Ⅰ ईश्वरस्य गोचरे यश्च यीशुः खर्ीष्टः स्वीयागमनकाले

स्वराजत्वेन जीवतां मृतानाञ्च लोकानां िवचारं किरष्यित तस्य
गोचरे ऽहं त्वाम् इदं दृढम् आज्ञापयािम।

Ⅱ त्वं वाक्यं घोषय कालेऽकाले चोत्सुको भव पणूर्या
सिहष्णुतया िशक्षया च लोकान् पर्बोधय भत्सर्य िवनयस्व च।

Ⅲ यत एतादृशः समय आयाित यिस्मन् लोका यथाथर्म्
उपदेशम् असह्यमानाः कणर्कण्डूयनिविशष्टा भतू्वा
िनजािभलाषात् िशक्षकान् संगर्हीष्यिन्त

Ⅳ सत्यमताच्च शर्ोतर्ािण िनवत्त्यर् िवपथगािमनो
भतू्वोपाख्यानेषु पर्वि र्ष्यन्ते;

Ⅴ िकन्तु त्वं सव्वर्िवषये पर्बुद्धो भव दुःखभोगं स्वीकुरु
सुसंवादपर्चारकस्य कम्मर् साधय िनजपिरचय्यार्ं पणूर्त्वेन कुरु च।

Ⅵ मम पर्ाणानाम् उत्सगो र् भवित मम
पर्स्थानकालश्चोपाितष्ठत।्
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Ⅶ अहम् उ मयुदं्ध कृतवान् गन्तव्यमागर्स्यान्तं यावद्
धािवतवान् िवश्वासञ्च रिक्षतवान।्

Ⅷ शेषं पुण्यमुकुटं मदथर्ं रिक्षतं िवद्यते तच्च तिस्मन् महािदने
यथाथर्िवचारकेण पर्भुना महं्य दाियष्यते केवलं मह्यम् इित निह
िकन्तु यावन्तो लोकास्तस्यागमनम्आकाङ्क्षन्ते तेभ्यः सव्वभ्यो
ऽिप दाियष्यते।

Ⅸ त्वं त्वरया मत्समीपम् आगन्तंु यतस्व,
Ⅹयतो दीमा ऐिहकसंसारम् ईहमानो मां पिरत्यज्य िथषलनीकीं

गतवान् तथा क्रीिष्क गार्लाितयां गतवान् तीतश्च दाल्माितयां
गतवान।्

Ⅺ केवलो लकूो मया साद्र्धं िवद्यते। त्वं माकर्ं सङ्िगनं
कृत्वागच्छ यतः स पिरचय्यर्या ममोपकारी भिवष्यित,

Ⅻ तुिखकञ्चाहम् इिफषनगरं परे्िषतवान।्
ⅩⅢ यद् आच्छादनवस्तरं् तर्ोयानगरे कापर्स्य सिन्नधौ

मया िनिक्षप्तं त्वमागमनसमये तत् पुस्तकािन च
िवशेषतश्चम्मर्गर्न्थान् आनय।

ⅩⅣ कांस्यकारः िसकन्दरो मम बह्विनष्टं कृतवान् पर्भुस्तस्य
कम्मर्णां समुिचतफलं ददातु।

ⅩⅤ त्वमिप तस्मात् सावधानािस्तष्ठ यतः सोऽस्माकं
वाक्यानाम् अतीव िवपक्षो जातः।

ⅩⅥ मम पर्थमपर्त्यु रसमये कोऽिप मम सहायो नाभवत्
सव्व मां पय्यर्त्यजन् तान् पर्ित तस्य दोषस्य गणना न भयूात;्

ⅩⅦ िकन्तु पर्भु मर्म सहायो ऽभवत् यथा च मया घोषणा
साध्येत िभन्नजातीयाश्च सव्व सुसंवादं शृणुयुस्तथा महं्य
शिक्तम् अददात् ततो ऽहं िसंहस्य मुखाद् उद्धतृः।

ⅩⅧ अपरं सव्वर्स्माद् दुष्कम्मर्तः पर्भु मार्म् उद्धिरष्यित
िनजस्वगी र्यराज्यं नेतंु मां तारियष्यित च। तस्य धन्यवादः
सदाकालं भयूात।् आमेन।्
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ⅩⅨ त्वं िपर्ष्काम् आिक्कलम् अनीिषफरस्य पिरजनांश्च
नमस्कुरु।

ⅩⅩ इरास्तः किरन्थनगरे ऽितष्ठत् तर्िफमश्च पीिडतत्वात्
िमलीतनगरे मया व्यहीयत।

ⅩⅪ त्वं हेमन्तकालात् पवू्वर्म् आगन्तंु यतस्व। उबलूः पिूद
ली र्नः क्लौिदया सव्व भर्ातरश्च त्वां नमस्कुव्वर्ते।

ⅩⅫ पर्भु यी र्शुः खर्ीष्टस्तवात्मना सह भयूात।्
युष्मास्वनुगर्हो भयूात।् आमेन।्
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