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ப ²ேலாேமாநம்ʼ பத்ரம்ʼ
Ⅰ க்²ரீஷ்டஸ்ய யீேஸா² ர்ப³ந்த ³தா³ஸ :
ெபௗலஸ்தீத ²யநாமா ப்⁴ராதா ச ப்ரியம்ʼ
ஸஹகாரிணம்ʼ ப ²லீேமாநம்ʼ

Ⅱ ப்ரியாம் ஆப்பயாம்ʼ ஸஹேஸநாம்
ஆர்க ²ப்பம்ʼ ப ²லீேமாநஸ்ய க்³ருʼேஹ
ஸ்த ²தாம்ʼஸமிதஞ்ச ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த :|

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாந் ப்ரத ஸா²ந்த ம்
அநுக்³ரஹஞ்சக்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅳ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²ம்ʼ ப்ரத ஸர்வ்வாந்
பவ த்ரேலாகாந் ப்ரத ச தவ
ப்ேரமவஸ்²வாஸேயா ர்வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
நஸ²ம்யாஹம்ʼ

Ⅴ ப்ரார்த²நாஸமேய தவ நாேமாச்சாரயந்
ந ரந்தரம்ʼமேமஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

Ⅵ அஸ்மாஸு யத்³யத் ெஸௗஜந்யம்ʼ
வத்³யேத தத் ஸர்வ்வம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼ
யீஸு²ம்ʼ யத் ப்ரத ப⁴வதீத ஜ்ஞாநாய தவ
வஸ்²வாஸமூலிகா தா³நஸீ²லதா யத்ஸப²லா
ப⁴ேவத்தத³ஹம்இச்சா²மி|

Ⅶ ேஹ ப்⁴ராத :, த்வயா பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
ப்ராண ஆப்யாய தா அப⁴வந் ஏதஸ்மாத்
தவ ப்ேரம்நாஸ்மாகம்ʼ மஹாந் ஆநந்த³ :
ஸாந்த்வநா சஜாத :|
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Ⅷ த்வயா யத் கர்த்தவ்யம்ʼ தத்
த்வாம் ஆஜ்ஞாபயதும்ʼ யத்³யப்யஹம்ʼ
க்²ரீஷ்ேடநாதீேவாத்ஸுேகா ப⁴ேவயம்ʼ ததா²ப
வ்ருʼத்³த⁴

Ⅸ இதா³நீம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப³ந்த ³தா³ஸஸ்²ைசவம்பூ⁴ேதா ய : ெபௗல :
ேஸா(அ)ஹம்ʼ த்வாம்ʼவேநதும்ʼவரம்ʼமந்ேய|

Ⅹ அத : ஸ்²ருʼங்க²லப³த்³ேதா⁴(அ)ஹம்ʼ
யமஜநயம்ʼ தம்ʼ மதீ³யதநயம் ஓநீஷமம் அத ⁴
த்வாம்ʼவநேய|

Ⅺ ஸ பூர்வ்வம்ʼ தவாநுபகாரக ஆஸீத்
க ந்த்வதா³நீம்ʼ தவமம ேசாபகாரீ ப⁴வத |

Ⅻ தேமவாஹம்ʼ தவ ஸமீபம்ʼ ப்ேரஷயாமி,
அேதா மதீ³யப்ராணஸ்வரூப : ஸ
த்வயாநுக்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

ⅩⅢ ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய க்ருʼேத
ஸ்²ருʼங்க²லப³த்³ேதா⁴(அ)ஹம்ʼ பரிசாரகமிவ
தம்ʼஸ்வஸந்நெதௗ⁴வர்த்தயதும்ஐச்ச²ம்ʼ|

ⅩⅣ க ந்து தவ ெஸௗஜந்யம்ʼ யத்³ ப³ேலந
ந பூ⁴த்வா ஸ்ேவச்சா²யா : ப²லம்ʼ ப⁴ேவத்
தத³ர்த²ம்ʼ தவ ஸம்மத ம்ʼ வநா க மப
கர்த்தவ்யம்ʼ நாமந்ேய|

ⅩⅤ ேகா ஜாநாத க்ஷணகாலார்த²ம்ʼ
த்வத்தஸ்தஸ்ய வச்ேச²ேதா³(அ)ப⁴வத்³
ஏதஸ்யாயம் அப ⁴ப்ராேயா யத் த்வம்
அநந்தகாலார்த²ம்ʼ தம்ʼலப்ஸ்யேஸ

ⅩⅥ புந ர்தா³ஸமிவ லப்ஸ்யேஸ தந்நஹ
கந்து தா³ஸாத் ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ மம ப்ரியம்ʼ தவ
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ச ஸா²ரீரிகஸம்ப³ந்தா⁴த் ப்ரபு⁴ஸம்ப³ந்தா⁴ச்ச
தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ ப்ரியம்ʼ ப்⁴ராதரமிவ|

ⅩⅦ அேதா ேஹேதா ர்யத ³ மாம்ʼ
ஸஹபா⁴க ³நம்ʼ ஜாநாஸி தர்ஹ மாமிவ
தமநுக்³ருʼஹாண|

ⅩⅧ ேதந யத ³ தவ க மப்யபராத்³த⁴ம்ʼ
துப்⁴யம்ʼ க மப தா⁴ர்ய்யேத வா தர்ஹ தத்
மேமத வத ³த்வா க³ணய|

ⅩⅨ அஹம்ʼ தத் பரிேஸா²த்ஸ்யாமி, ஏதத்
ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ ஸ்வஹஸ்ேதந லிகா²மி,
யதஸ்த்வம்ʼ ஸ்வப்ராணாந் அப மஹ்யம்ʼ
தா⁴ரயஸிதத்³வக்தும்ʼ ேநச்சா²மி|

ⅩⅩ ேபா⁴ ப்⁴ராத :, ப்ரேபா⁴ : க்ருʼேத மம
வாஞ்சா²ம்ʼ பூரய க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருʼேத மம
ப்ராணாந்ஆப்யாயய|

ⅩⅪ தவாஜ்ஞாக்³ராஹத்ேவ வஸ்²வஸ்ய
மயா ஏதத் லிக்²யேத மயா யது³ச்யேத
தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ த்வயா காரிஷ்யத இத
ஜாநாமி|

ⅩⅫ தத்கரணஸமேய மத³ர்த²மப
வாஸக்³ருʼஹம்ʼ த்வயா ஸஜ்ஜீக்ரியதாம்ʼ
யேதா யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரார்த²நாநாம்ʼ ப²லரூேபா
வர இவாஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தா³யஷ்ேய
மேமத ப்ரத்யாஸா²ஜாயேத|

ⅩⅩⅢ க்²ரீஷ்டஸ்ய யீஸா² : க்ருʼேத மயா ஸஹ
ப³ந்த ³ரிபாப்²ரா
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ⅩⅩⅣ மம ஸஹகாரிேணா மார்க
ஆரிஷ்டார்ேகா² தீ³மா லூகஸ்²ச த்வாம்ʼ
நமஸ்காரம்ʼ ேவத³யந்த |

ⅩⅩⅤஅஸ்மாகம்ʼப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹா
யுஷ்மாகம்ஆத்மநாஸஹபூ⁴யாத்|ஆேமந்|



v

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/

	Philemon

