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2த ²ஷலநீக ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰெபௗல :ஸில்வாநஸ்தீமத ²யஸ்²ேசத நாமாேநா
வயம் அஸ்மதீ³யதாதம் ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ
யீஸு²க்²ரீஷ்டஞ்சாஸ்²ரிதாம்ʼ த ²ஷலநீக நாம்ʼ
ஸமித ம்ʼ ப்ரத பத்ரம்ʼலிகா²ம :|

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரஹம்ʼ
ஸா²ந்தஞ்சக்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
ஸர்வ்வதா³ யதா²ேயாக்³யம் ஈஸ்²வரஸ்ய
த⁴ந்யவாேதா³ (அ)ஸ்மாப ⁴ : கர்த்தவ்ய :,
யேதா ேஹேதா ர்யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸ
உத்தேராத்தரம்ʼ வர்த்³த⁴ேத பரஸ்பரம்
ஏைககஸ்யப்ேரம ச ப³ஹுப²லம்ʼ ப⁴வத |

Ⅳ தஸ்மாத்³ யுஷ்மாப ⁴ ர்யாவந்த
உபத்³ரவக்ேலஸா² : ஸஹ்யந்ேத
ேதஷ யத்³ ேத◌⁴◌ैர்ய்யம்ʼ யஸ்²ச
வஸ்²வாஸ : ப்ரகாஸ்²யேத தத்காரணாத்³
வயம் ஈஸ்²வரீயஸமிதஷ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸ்²லாகா⁴மேஹ|

Ⅴ தச்ேசஸ்²வரஸ்ய ந்யாயவ சாரஸ்ய
ப்ரமாணம்ʼ ப⁴வத யேதா யூயம்ʼ
யஸ்ய க்ருʼேத து³ :க²ம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ
தஸ்ேயஸ்²வரீயராஜ்யஸ்யேயாக்³யா ப⁴வத²|

Ⅵ யத : ஸ்வகீயஸ்வர்க³தூ³தாநாம்ʼ
ப³ைல : ஸஹதஸ்ய ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² :
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ஸ்வர்கா³த்³ ஆக³மநகாேல யுஷ்மாகம்ʼ
க்ேலஸ²ேகப்⁴ய : க்ேலேஸ²ந ப²லதா³நம்ʼ
ஸார்த்³த⁴மஸ்மாப ⁴ஸ்²ச

Ⅶ க்லிஸ்²யமாேநப்⁴ேயா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ஸா²ந்த தா³நம் ஈஸ்²வேரண ந்யாய்யம்ʼ
ேபா⁴த்ஸ்யேத;

Ⅷ ததா³நீம் ஈஸ்²வராநப ⁴ஜ்ேஞப்⁴ேயா
(அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாதா³க்³ராஹேகப்⁴யஸ்²ச
ேலாேகப்⁴ேயா ஜாஜ்வல்யமாேநந வஹ்நநா
ஸமுச தம்ʼ ப²லம்ʼயீஸு²நா தா³ஸ்யேத;

Ⅸ ேத ச ப்ரேபா⁴ ர்வத³நாத்
பராக்ரமயுக்தவ ப⁴வாச்சஸதா³தநவ நாஸ²ரூபம்ʼ
த³ண்ட³ம்ʼலப்ஸ்யந்ேத,

Ⅹக ந்துதஸ்மிந்த ³ேநஸ்வகீயபவத்ரேலாேகஷ
வ ராஜிதும்ʼயுஷ்மாந்அபராம்ʼஸ்²சஸர்வ்வாந்
வஸ்²வாஸிேலாகாந் வஸ்மாபயதுஞ்ச ஸ
ஆக³மிஷ்யத யேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரமாேண
யுஷ்மாப ⁴ ர்வஸ்²வாேஸா(அ)காரி|

Ⅺ அேதா(அ)ஸ்மாகம் ஈஸ்²வேரா
யுஷ்மாந் தஸ்யாஹ்வாநஸ்ய ேயாக்³யாந்
கேராது ெஸௗஜந்யஸ்ய ஸு²ப⁴ப²லம்ʼ
வஸ்²வாஸஸ்ய கு³ணஞ்ச பராக்ரேமண
ஸாத⁴யத்வத ப்ரார்த²நாஸ்மாப ⁴ :ஸர்வ்வதா³
யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ க்ரியேத,

Ⅻ யதஸ்ததா² ஸத்யஸ்மாகம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாநுக்³ரஹாத்³
அஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்ேநா
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ெகௗ³ரவம்ʼ யுஷ்மாஸு யுஷ்மாகமப
ெகௗ³ரவம்ʼ தஸ்மிந் ப்ரகாஸி²ஷ்யேத|

Ⅱ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநம்ʼ தஸ்ய ஸமீேப
(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸம்ʼஸ்த ²தஞ்சாத ⁴ வயம்ʼ
யுஷ்மாந்இத³ம்ʼ ப்ரார்த²யாமேஹ◌े,

Ⅱப்ரேப⁴ஸ்தத்³த ³நம்ʼப்ராேயேணாபஸ்த ²தம்
இத யத ³ கஸ்²ச த்³ ஆத்மநா வாசா வா
பத்ேரண வாஸ்மாகம் ஆேத³ஸ²ம்ʼ கல்பயந்
யுஷ்மாந் க³த³த தர்ஹ யூயம்ʼ ேதந
சஞ்சலமநஸஉத்³வக்³நாஸ்²ச ந ப⁴வத|

Ⅲ ேகநாப ப்ரகாேரண ேகா(அ)ப யுஷ்மாந்
ந வஞ்சயது யதஸ்தஸ்மாத்³ த ³நாத் பூர்வ்வம்ʼ
த⁴ர்ம்மேலாேபேநாபஸ்யாதவ்யம்ʼ,

Ⅳ யஸ்²ச ஜேநா வ பக்ஷதாம்ʼ
குர்வ்வந் ஸர்வ்வஸ்மாத்³ ேத³வாத்
பூஜநீயவஸ்துஸ்²ேசாந்நம்ʼஸ்யேத
ஸ்வம் ஈஸ்²வரமிவ த³ர்ஸ²யந்
ஈஸ்²வரவத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ர
உபேவ யத ச ேதந வ நாஸ²பாத்ேரண
பாபபுருேஷேணாேத³தவ்யம்ʼ|

Ⅴ யதா³ஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்ந தா⁴வாஸம்ʼ
ததா³நீம் ஏதத்³ அகத²யமித யூயம்ʼ க ம்ʼ ந
ஸ்மரத²?

Ⅵ ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ ேயந நவார்ய்யேத
தத்³ யூயம்ʼ ஜாநீத², க ந்து ஸ்வஸமேய
ேதேநாேத³தவ்யம்ʼ|
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Ⅶ வத⁴ர்ம்மஸ்ய நகூ³ேடா⁴ கு³ண
இதா³நீமப ப²லத க ந்து யஸ்தம்ʼ நவாரயத
ேஸா(அ)த்³யாப தூ³ரீக்ருʼேதா நாப⁴வத்|

Ⅷ தஸ்மிந் தூ³ரீக்ருʼேத ஸ
வத⁴ர்ம்ம்யுேத³ஷ்யத க ந்து ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² :
ஸ்வமுக²பவேநந தம்ʼ வத்⁴வம்ʼஸயஷ்யத
ந ேஜாபஸ்த ²ேதஸ்ேதஜஸாவநாஸ²யஷ்யத
ச|

Ⅸ ஸ²யதாநஸ்ய ஸ²க்த ப்ரகாஸ²நாத்³
வநாஸ்²யமாநாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ஸர்வ்வவதா⁴ : பராக்ரமா ப்⁴ரமிகா
ஆஸ்²சர்ய்யக்ரியா லக்ஷணாந்யத⁴ர்ம்மஜாதா
ஸர்வ்வவத⁴ப்ரதாரணா ச தஸ்ேயாபஸ்த ²ேத :
ப²லம்ʼ ப⁴வஷ்யத ;

Ⅹயேதாேஹேதாஸ்ேதபரித்ராணப்ராப்தேய
ஸத்யத⁴ர்ம்மஸ்யாநுராக³ம்ʼ ந
க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தஸ்மாத் காரணாத்³

Ⅺ ஈஸ்²வேரண தாந் ப்ரத
ப்⁴ராந்த கரமாயாயாம்ʼ ப்ேரஷதாயாம்ʼ ேத
ம்ருʼஷாவாக்ேயவஸ்²வஸிஷ்யந்த |

Ⅻயேதாயாவந்ேதாமாநவா :ஸத்யத⁴ர்ம்ேம
ந வஸ்²வஸ்யாத⁴ர்ம்ேமண துஷ்யந்த ைத :
ஸர்வ்ைவர்த³ண்ட³பா⁴ஜைந ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅢேஹப்ரேபா⁴ : ப்ரியா ப்⁴ராதர :,யுஷ்மாகம்ʼ
க்ருʼத ஈஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாேதா³(அ)ஸ்மாப ⁴ :
ஸர்வ்வதா³ கர்த்தவ்ேயா யத ஈஸ்²வர ஆ
ப்ரத²மாத்³ ஆத்மந : பாவேநந ஸத்யத⁴ர்ம்ேம
வஸ்²வாேஸந ச பரித்ராணார்த²ம்ʼ யுஷ்மாந்
வரீதவாந்
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ⅩⅣ தத³ர்த²ஞ்சாஸ்மாப ⁴ ர்ேகா⁴ஷேதந
ஸுஸம்ʼவாேத³நயுஷ்மாந்ஆஹூயாஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யேதஜேஸா(அ)த ⁴காரிண :
கரிஷ்யத |

ⅩⅤ அேதா ேஹ ப்⁴ராதர : யூயம் அஸ்மாகம்ʼ
வாக்ைய : பத்ைரஸ்²ச யாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ
லப்³த⁴வந்தஸ்தாம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ
தா⁴ரயந்த :ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வத|

ⅩⅥ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தாத
ஈஸ்²வரஸ்²சார்த²ேதா ேயா யுஷ்மாஸு
ப்ேரம க்ருʼதவாந் ந த்யாஞ்ச ஸாந்த்வநாம்
அநுக்³ரேஹேணாத்தமப்ரத்யாஸா²ஞ்ச
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவாந்

ⅩⅦ ஸ ஸ்வயம்ʼ யுஷ்மாகம் அந்த :கரணாந
ஸாந்த்வயது ஸர்வ்வஸ்மிந் ஸத்³வாக்ேய
ஸத்கர்ம்மணி சஸுஸ்த ²ரீகேராது ச|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, ேஸ²ேஷ வதா³மி, யூயம்
அஸ்மப்⁴யமித³ம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ யத்
ப்ரேபா⁴ ர்வாக்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய யதா²
தைத²வாந்யத்ராப ப்ரசேரத் மாந்யஞ்ச
ப⁴ேவத்;

Ⅱ யச்ச வயம் அவேவசேகப்⁴ேயா
து³ஷ்ேடப்⁴யஸ்²ச ேலாேகப்⁴ேயா ரக்ஷாம்ʼ
ப்ராப்நுயாம யத : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
வஸ்²வாேஸா ந ப⁴வத |
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Ⅲ க ந்து ப்ரபு⁴ ர்வஸ்²வாஸ்ய : ஸ ஏவ
யுஷ்மாந் ஸ்த ²ரீகரிஷ்யத து³ஷ்டஸ்ய கராத்³
உத்³த⁴ரிஷ்யத ச|

Ⅳ யூயம் அஸ்மாப ⁴ ர்யத்³ ஆத ³ஸ்²யத்⁴ேவ
தத் குருத² கரிஷ்யத² ேசத வஸ்²வாேஸா
யுஷ்மாநத ⁴ ப்ரபு⁴நாஸ்மாகம்ʼஜாயேத|

Ⅴ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ேரம்ந க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸஹஷ்ணுதாயாஞ்ச ப்ரபு⁴ : ஸ்வயம்ʼ
யுஷ்மாகம்அந்த :கரணாந வ நயது|

Ⅵ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மத்ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா வயம்ʼ யுஷ்மாந்
இத³ம் ஆத ³ஸா²ம :, அஸ்மத்ேதா யுஷ்மாப ⁴
ர்யா ஸி²க்ஷலம்ப ⁴ தாம்ʼ வஹாய கஸ்²ச த்³
ப்⁴ராதா யத்³யவஹதாசாரம்ʼ கேராத தர்ஹ
யூயம்ʼ தஸ்மாத் ப்ருʼத²க்³ ப⁴வத|

Ⅶ யேதா வயம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : கத²ம்
அநுகர்த்தவ்யாஸ்தத்³ யூயம்ʼ ஸ்வயம்ʼ
ஜாநீத²| யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய வயம்
அவஹதாசாரிேணாநாப⁴வாம,

Ⅷ வநாமூல்யம்ʼ கஸ்யாப்யந்நம்ʼ
நாபு⁴ம்ʼஜ்மஹ கந்து ேகா(அ)ப யத்³
அஸ்மாப ⁴ ர்பா⁴ரக்³ரஸ்ேதா ந ப⁴ேவத்
தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்²ரேமண க்ேலேஸ²ந ச
த ³வாநஸ²ம்ʼ கார்ய்யம்அகுர்ம்ம|

Ⅸ அத்ராஸ்மாகம் அத ⁴காேரா நாஸ்தீத்த²ம்ʼ
நஹ கந்த்வஸ்மாகம் அநுகரணாய யுஷ்மாந்
த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ த³ர்ஸ²யதும் இச்ச²ந்தஸ்தத்³
அகுர்ம்ம|
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Ⅹ யேதா ேயந கார்ய்யம்ʼ ந க்ரியேத
ேதநாஹாேரா(அ)ப ந க்ரியதாமித வயம்ʼ
யுஷ்மத்ஸமீப உபஸ்த ²த காேல(அ)ப
யுஷ்மாந்ஆத ³ஸா²ம|

Ⅺ யுஷ்மந்மத்⁴ேய (அ)வஹதாசாரிண :
ேக(அ)ப ஜநா வ த்³யந்ேத ேத ச கார்ய்யம்
அகுர்வ்வந்த ஆலஸ்யம் ஆசரந்தீத்யஸ்மாப ⁴ :
ஸ்²ரூயேத|

Ⅻ தாத்³ருʼஸா²ந் ேலாகாந் அஸ்மதப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா வயம் இத³ம்
ஆத ³ஸா²ம ஆஜ்ஞாபயாமஸ்²ச, ேத
ஸா²ந்தபா⁴ேவந கார்ய்யம்ʼ குர்வ்வந்த :
ஸ்வகீயமந்நம்ʼ பு⁴ஞ்ஜதாம்ʼ|

ⅩⅢ அபரம்ʼ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ
ஸதா³சரேணநக்லாம்யத|

ⅩⅣ யத ³ ச கஸ்²ச ேத³தத்பத்ேர லிக ²தாம்
அஸ்மாகம் ஆஜ்ஞாம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாத
தர்ஹ யூயம்ʼ தம்ʼ மாநுஷம்ʼ லக்ஷயத தஸ்ய
ஸம்ʼஸர்க³ம்ʼ த்யஜத ச ேதநஸத்ரபஷ்யேத|

ⅩⅤ க ந்து தம்ʼ ந ஸ²த்ரும்ʼ மந்யமாநா
ப்⁴ராதரமிவ ேசதயத|

ⅩⅥ ஸா²ந்த தா³தா ப்ரபு⁴ : ஸர்வ்வத்ர
ஸர்வ்வதா² யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ஸா²ந்த ம்ʼ ேத³யாத்|
ப்ரபு⁴ ர்யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸங்கீ³
பூ⁴யாத்|

ⅩⅦ நமஸ்கார ஏஷ ெபௗலஸ்ய மம கேரண
லிக ²ேதா(அ)பூ⁴த் ஸர்வ்வஸ்மிந் பத்ர ஏதந்மம
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சஹ்நம் ஏதாத்³ருʼைஸ²ரக்ஷைர ர்மயா
லிக்²யேத|

ⅩⅧஅஸ்மாகம்ʼப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநு◌கु்³ரஹ :
ஸர்வ்ேவஷ யுஷ்மாஸுபூ⁴யாத்|ஆேமந்|



ix

Sanskrit Bible (NT) in Tamil Script
New Testament in Sanskrit Language; printed in Tamil

Script
copyright © 2018 SanskritBible.in

Language: Saṃskṛtam
Contributor: SanskritBible.in

Thank you for your interest in Sanskrit Bible.
Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice.
This edition is in Tamil script and is based on the Sanskrit translation of
the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries in 1851. Please
visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and to download
various free Christian literature.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2020-01-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
71bc9e68-f170-58f8-8674-b48f42971996

http://www.sanskritbible.in/
http://www.ethnologue.org/language/san
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	2 Thessalonians

