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कलिसनः पतरं्
Ⅰ ईश्वरस्येच्छया यीशुखर्ीष्टस्य परे्िरतः पौलस्तीमिथयो

भर्ाता च कलसीनगरस्थान् पिवतर्ान् िवश्वस्तान्
खर्ीष्टािशर्तभर्ातृन् पर्ित पतरं् िलखतः।

Ⅱ अस्माकं तात ईश्वरः पर्भु यी र्शुखर्ीष्टश्च युष्मान् पर्ित
पर्सादं शािन्तञ्च िक्रयास्तां।

Ⅲ खर्ीष्टे यीशौ युष्माकं िवश्वासस्य सव्वार्न् पिवतर्लोकान्
पर्ित परे्म्नश्च वा ार्ं शर्ुत्वा

Ⅳ वयं सदा युष्मदथर्ं पर्ाथर्नां कुव्वर्न्तः स्वग िनिहताया
युष्माकं भािवसम्पदः कारणात् स्वकीयपर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य
तातम् ईश्वरं धन्यं वदामः।

Ⅴ ययंू तस्या भािवसम्पदो वा ार्ं यया सुसंवादरूिपण्या
सत्यवाण्या ज्ञािपताः

Ⅵ सा यद्वत् कृस्नं जगद् अिभगच्छित तद्वद् युष्मान्
अप्यभ्यगमत,् ययूञ्च यद् िदनम् आरभ्येश्वरस्यानुगर्हस्य
वा ार्ं शर्ुत्वा सत्यरूपेण ज्ञातवन्तस्तदारभ्य युष्माकं मध्येऽिप
फलित वद्र्धते च।

Ⅶ अस्माकं िपर्यः सहदासो युष्माकं कृते च खर्ीष्टस्य
िवश्वस्तपिरचारको य इपफ्रास्तद् वाक्यं

Ⅷ युष्मान् आिदष्टवान् स एवास्मान् आत्मना जिनतं युष्माकं
परे्म ज्ञािपतवान।्

Ⅸ वयं यद् िदनम् आरभ्य तां वा ार्ं शर्ुतवन्तस्तदारभ्य
िनरन्तरं युष्माकं कृते पर्ाथर्नां कुम्मर्ः फलतो ययंू यत्
पणूार्भ्याम् आित्मकज्ञानवुदि्धभ्याम् ईश्वरस्यािभतमं
सम्पणूर्रूपेणावगच्छेत,
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Ⅹ पर्भो यो र्ग्यं सव्वर्था सन्तोषजनकञ्चाचारं कुय्यार्ताथर्त
ईश्वरज्ञाने वद्र्धमानाः सव्वर्सत्कम्मर्रूपं फलं फलेत,

Ⅺ यथा चेश्वरस्य मिहमयुक्तया शक्त्या सानन्देन पणूार्ं
सिहष्णुतां ितितक्षाञ्चाचिरतंु शक्षयथ तादृशेन पणूर्बलेन यद्
बलवन्तो भवेत,

Ⅻ यश्च िपता तेजोवािसनां पिवतर्लोकानाम्
अिधकारस्यांिशत्वायास्मान् योग्यान् कृतवान् तं यद् धन्यं
वदेत वरम् एनं याचामहे।

ⅩⅢ यतः सोऽस्मान् ितिमरस्य क ृ र्त्वाद् उद्धतृ्य स्वकीयस्य
िपर्यपुतर्स्य राज्ये स्थािपतवान।्

ⅩⅣ तस्मात् पुतर्ाद् वयं पिरतर्ाणम् अथर्तः पापमोचनं
पर्ाप्तवन्तः।

ⅩⅤ स चादृश्यस्येश्वरस्य पर्ितमिूतर्ः कृत्स्नायाः
सृष्टेरािदक ार् च।

ⅩⅥ यतः सव्वर्मेव तेन ससृजे िसंहासनराजत्वपराक्रमादीिन
स्वगर्मत्त्यर्िस्थतािन दृश्यादृश्यािन वस्तिून सव्वार्िण तेनैव तस्मै
च ससृिजरे।

ⅩⅦस सव्वषाम् आिदः सव्वषां िस्थितकारकश्च।
ⅩⅧ स एव सिमितरूपायास्तनो मूर्द ्र्धा िकञ्च सव्वर्िवषये

स यद् अिगर्यो भवेत् तदथर्ं स एव मृतानां मध्यात् पर्थमत
उित्थतोऽगर्श्च।

ⅩⅨयत ईश्वरस्य कृत्स्नं पणूर्त्वं तमेवावासियतंु
ⅩⅩ क्रुशे पािततेन तस्य रक्तेन सिन्धं िवधाय

तेनैव स्वगर्मत्त्यर्िस्थतािन सव्वार्िण स्वेन सह
सन्धापियतुञ्चेश्वरेणािभलेषे।

ⅩⅪ पवू्वर्ं दरूस्था दुिष्क्रयारतमनस्कत्वात् तस्य िरपवश्चास्त
ये ययंू तान् युष्मान् अिप स इदानीं तस्य मांसलशरीरे मरणेन स्वेन
सह सन्धािपतवान।्
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ⅩⅫ यतः स स्वसम्मुखे पिवतर्ान् िनष्कलङ्कान्
अिनन्दनीयांश्च युष्मान् स्थापियतुम् इच्छित।

ⅩⅩⅢ िकन्त्वेतदथर्ं युष्मािभ बर्द्धमलैूः सुिस्थरैश्च भिवतव्यम,्
आकाशमण्डलस्याधःिस्थतानां सव्वर्लोकानां मध्ये च घुष्यमाणो
यः सुसंवादो युष्मािभरशर्ािव तज्जातायां पर्त्याशायां
युष्मािभरचलै भर्िवतव्यं।

ⅩⅩⅣ तस्य सुसंवादस्यैकः पिरचारको योऽहं पौलः
सोऽहम् इदानीम् आनन्देन युष्मदथर्ं दुःखािन सहे खर्ीष्टस्य
क्लेशभोगस्ययोंशोऽपणूर्स्तमेवतस्यतनोःसिमतेः कृते स्वशरीरे
परूयािम च।

ⅩⅩⅤ यत ईश्वरस्य मन्तर्णया युष्मदथर्म् ईश्वरीयवाक्यस्य
पर्चारस्य भारो मिय समिपतस्तस्माद् अहं तस्याः सिमतेः
पिरचारकोऽभवं।

ⅩⅩⅥ तत् िनगढंू वाक्यं पवू्वर्युगेषु पवू्वर्पुरुषेभ्यः पर्च्छन्नम्
आसीत् िकिन्त्वदानीं तस्य पिवतर्लोकानां सिन्नधौ तेन
पर्ाकाश्यत।

ⅩⅩⅦ यतो िभन्नजातीयानां मध्ये तत् िनगढूवाक्यं
कीदृग्गौरविनिधसम्बिलतं तत् पिवतर्लोकान् ज्ञापियतुम्
ईश्वरोऽभ्यलषत।् युष्मन्मध्यव ी र् खर्ीष्ट एव स िनिध
गरवाशाभिूमश्च।

ⅩⅩⅧतस्माद् वयं तमेव घोषयन्तो यद् एकैकं मानवं िसद्धीभतंू
खर्ीष्टे स्थापयेम तदथर्मेकैकं मानवं पर्बोधयामः पणूर्ज्ञानेन
चैकैकं मानवं उपिदशामः।

ⅩⅩⅨ एतदथर्ं तस्य या शिक्तः पर्बलरूपेण मम मध्ये
पर्काशते तयाहं यतमानः शर्ाभ्यािम।

Ⅱ
Ⅰ युष्माकं लायिदकेयास्थभर्ातृणाञ्च कृते यावन्तो भर्ातरश्च

मम शारीिरकमुखं न दृष्टवन्तस्तेषां कृते मम िकयान् यत्नो भवित
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तद् युष्मान् ज्ञापियतुम् इच्छािम।
Ⅱ फलतः पणूर्बुदि्धरूपधनभोगाय परे्म्ना संयुक्तानां तेषां

मनांिस यत् िपतुरीश्वरस्य खर्ीष्टस्य च िनगढूवाक्यस्य ज्ञानाथर्ं
सान्त्वनां पर्ाप्नुयुिरत्यथर्महं यते।

Ⅲयतो िवद्याज्ञानयोः सव्व िनधयः खर्ीष्टे गुप्ताः सिन्त।
Ⅳकोऽिप युष्मान् िवनयवाक्येन यन्न वञ्चयेत् तदथर्म् एतािन

मया कथ्यन्ते।
Ⅴ युष्मत्सिन्नधौ मम शरीरेऽव र्मानेऽिप ममात्मा व र्ते

तेन युष्माकं सुरीितं खर्ीष्टिवश्वासे िस्थरत्वञ्च दृष्ट्वाहम्
आनन्दािम।

Ⅵअतो ययंू पर्भंु यीशुखर्ीष्टं यादृग् गृहीतवन्तस्तादृक् तम्
अनुचरत।

Ⅶतिस्मन् बद्धमलूाः स्थािपताश्चभवतयाच िशक्षा युष्मािभ
लर्ब्धा तदनुसाराद् िवश्वासे सुिस्थराः सन्तस्तेनैव िनत्यं धन्यवादं
कुरुत।

Ⅷ सावधाना भवत मानुिषकिशक्षात इहलोकस्य
वणर्मालातश्चोत्पन्ना खर्ीष्टस्य िवपक्षा या दशर्निवद्या
िमथ्यापर्तारणा च तया कोऽिप युष्माकं क्षितं न जनयतु।

Ⅸयत ईश्वरस्य कृत्स्ना पणूर्ता मिू र्मती खर्ीष्टे वसित।
Ⅹययूञ्च तेन पणूार् भवथ यतः स सव्वषां राजत्वक ृ र्त्वपदानां

मदू ्र्धािस्त,
Ⅺ तेन च ययूम् अहस्तकृतत्वक्छेदेनाथर्तो येन शारीरपापानां

िवगर्सत्यज्यते तेन खर्ीष्टस्य त्वक्छेदेन िछन्नत्वचो जाता
Ⅻमज्जने च तेन साद्र्धं श्मशानं पर्ाप्ताः पुन मृर्तानां मध्यात्

तस्योत्थापियतुरीश्वरस्य शक्तेः फलं यो िवश्वासस्तद्वारा
तिस्मन्नेव मज्जने तेन साद्र्धम् उत्थािपता अभवत।

ⅩⅢ स च युष्मान् अपराधैः शारीिरकात्वक्छेदेन च मृतान्
दृष्ट्वा तेन साद्र्धं जीिवतवान् युष्माकं सव्वार्न् अपराधान्
क्षिमतवान,्
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ⅩⅣ यच्च दण्डाज्ञारूपं ऋणपतर्म् अस्माकं िवरुद्धम् आसीत्
तत् पर्मािज्जर्तवान् शलाकािभः क्रुशे बदध््वा दरूीकृतवांश्च।

ⅩⅤ िकञ्च तेन राजत्वक ृ र्त्वपदािन िनस्तेजांिस कृत्वा
परािजतान् िरपिूनवपर्गल्भतयासव्वषां दृिष्टगोचरे ह्रेिपतवान।्

ⅩⅥ अतो हेतोः खाद्याखादे्य पेयापेये उत्सवः पर्ितपद्
िवशर्ामवारश्चैतेषु सव्वषु युष्माकं न्यायािधपितरूपं कमिप मा
गृह्लीत।

ⅩⅦ यत एतािन छायास्वरूपािण िकन्तु सत्या मिू र्ः
खर्ीष्टः।

ⅩⅧ अपरञ्च नमर्ता स्वगर्दतूानां सेवा चैतादृशम्
इष्टकम्मार्चरन् यः किश्चत् परोक्षिवषयान् पर्िवशित
स्वकीयशारीिरकभावेन च मुधा गिव्वर्तः सन्

ⅩⅨ सिन्धिभः िशरािभश्चोपकृतं संयुक्तञ्च कृत्स्नं शरीरं
यस्मात् मदू ्र्धत ईश्वरीयवृदि्धं पर्ाप्नोित तं मदू ्र्धानं न धारयित
तेन मानवेन युष्म ः फलापहरणं नानुजानीत।

ⅩⅩ यिद ययंू खर्ीष्टेन साद्र्धं संसारस्य वणर्मालायै मृता
अभवत तिहर् यैै दर्र्व्यै भो र्गेन क्षयं गन्तव्यं

ⅩⅪ तािन मा स्पृश मा भंु व मा गृहाणेित मानवैरािदष्टान्
िशिक्षतांश्च िवधीन्

ⅩⅫआचरन्तो ययंू कुतः संसारे जीवन्त इव भवथ?
ⅩⅩⅢ ते िवधयः स्वेच्छाभक्त्या नमर्तया शरीरक्लेशनेन

च ज्ञानिविधवत् पर्काशन्ते तथािप तेऽगण्याः
शारीिरकभाववद्र्धकाश्च सिन्त।

Ⅲ
Ⅰ यिद ययंू खर्ीष्टेन साद्र्धम् उत्थािपता अभवत तिहर्

यिस्मन् स्थाने खर्ीष्ट ईश्वरस्य दिक्षणपाश्व उपिवष्ट आस्ते
तस्योद्र्ध्वस्थानस्य िवषयान् चेष्टध्वं।

Ⅱ पािथर्विवषयेषु न यतमाना ऊद्र्ध्वस्थिवषयेषु यतध्वं।
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Ⅲ यतो ययंू मृतवन्तो युष्माकं जीिवतञ्च खर्ीष्टेन साद्र्धम्
ईश्वरे गुप्तम् अिस्त।

Ⅳ अस्माकं जीवनस्वरूपः खर्ीष्टो यदा पर्कािशष्यते तदा
तेन साद्र्धं ययूमिप िवभवेन पर्कािशष्यध्वे।

Ⅴ अतो वेश्यागमनम् अशुिचिक्रया रागः कुित्सतािभलाषो
देवपजूातुल्यो लोभश्चैतािन िपार्थवपुरुषस्याङ्गािन युष्मािभ
िनर्हन्यन्तां।

Ⅵयत एतेभ्यः कम्मर्भ्यआज्ञालङ्िघनो लोकान् पर्तीश्वरस्य
क्रोधो व र्ते।

Ⅶ पवू्वर्ं यदा ययंू तान्युपाजीवत तदा ययूमिप तान्येवाचरत;
Ⅷ िकिन्त्वदानीं क्रोधो रोषो िजिहंिसषा दुमुर्खता

वदनिनगर्तकदालपश्चैतािन सव्वार्िण दरूीकुरुध्वं।
Ⅸ ययंू परस्परं मृषाकथां न वदत यतो ययंू स्वकम्मर्सिहतं

पुरातनपुरुषं त्यक्तवन्तः
Ⅹ स्वसर्ष्टुः पर्ितमतू्यार् तत्त्वज्ञानाय नतूनीकृतं नवीनपुरुषं

पिरिहतवन्तश्च।
Ⅺ तेन च ियहिूदिभन्नजातीययोिश्छन्नत्वगिच्छन्नत्वचो

म्लच्छस्कुथीययो दार्समुक्तयोश्च कोऽिप िवशेषो नािस्त िकन्तु
सव्वषु सव्वर्ः खर्ीष्ट एवास्ते।

Ⅻ अतएव ययूम् ईश्वरस्य मनोिभलिषताः पिवतर्ाः
िपर्याश्च लोका इव स्नेहयुक्ताम् अनुकम्पां िहतैिषतां नमर्तां
ितितक्षां सिहष्णुताञ्च पिरधदध््वं।

ⅩⅢययूम् एकैकस्याचरणं सहध्वं येन च यस्य िकमप्यपराध्यते
तस्य तं दोषं स क्षमतां,खर्ीष्टो युष्माकं दोषान् यद्वद् क्षिमतवान्
ययूमिप तद्वत् कुरुध्वं।

ⅩⅣ िवशेषतः िसदि्धजनकेन परे्मबन्धनेन बद्धा भवत।
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ⅩⅤ यस्याः पर्ाप्तये ययूम् एकिस्मन् शरीरे समाहतूा अभवत
सेश्वरीया शािन्त युर्ष्माकं मनांस्यिधितष्ठतु ययूञ्च कृतज्ञा
भवत।

ⅩⅥखर्ीष्टस्यवाक्यं सव्वर्िवधज्ञानायसम्पणूर्रूपेण युष्मदन्तरे
िनवमतु, ययूञ्च गीतै गार्नैः पारमािथर्कसङ्की र्नैश्च परस्परम्
आिदशत पर्बोधयत च, अनुगृहीतत्वात् पर्भुम् उदि्दश्य
स्वमनोिभ गार्यत च।

ⅩⅦ वाचा कम्मर्णा वा यद् यत् कुरुत तत् सव्वर्ं पर्भो यी र्शो
नार्म्ना कुरुत तेन िपतरम् ईश्वरं धन्यं वदत च।

ⅩⅧ हे योिषतः, ययंू स्वािमनां वश्या भवत यतस्तदेव पर्भवे
रोचते।

ⅩⅨ हे स्वािमनः, ययंू भाय्यार्सु पर्ीयध्वं ताः पर्ित परुषालापं
मा कुरुध्वं।

ⅩⅩ हे बालाः, ययंू सव्वर्िवषये िपतर्ोराज्ञागर्ािहणो भवत
यतस्तदेव पर्भोः सन्तोषजनकं।

ⅩⅪ हे िपतरः, युष्माकं सन्ताना यत् कातरा न भवेयुस्तदथर्ं तान्
पर्ित मा रोषयत।

ⅩⅫ हे दासाः,ययंू सव्वर्िवषयऐिहकपर्भनूाम्आज्ञागर्ािहणो
भवत दृिष्टगोचरीयसेवया मानवेभ्यो रोिचतंु मा यतध्वं िकन्तु
सरलान्तःकरणैः पर्भो भाी र्त्या काय्यर्ं कुरुध्वं।

ⅩⅩⅢ यच्च कुरुध्वे तत् मानुषमनुदि्दश्य पर्भुम् उदि्दश्य
पर्फुल्लमनसा कुरुध्वं,

ⅩⅩⅣयतो वयं पर्भुतः स्वगार्िधकाररूपं फलं लप्स्यामह इित
ययंू जानीथ यस्माद् ययंू पर्भोः खर्ीष्टस्य दासा भवथ।

ⅩⅩⅤ िकन्तु यः किश्चद् अनुिचतं कम्मर् करोित स
तस्यानुिचतकम्मर्णः फलं लप्स्यते ततर् कोऽिप पक्षपातो न
भिवष्यित।
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Ⅳ
Ⅰ अपरञ्च हे अिधपतयः, ययंू दासान् पर्ित न्याय्यं

यथाथर्ञ्चाचरणं कुरुध्वं युष्माकमप्येकोऽिधपितः स्वग िवद्यत
इित जानीत।

Ⅱ ययंू पर्ाथर्नायां िनत्यं पर्व र्ध्वं धन्यवादं कुव्वर्न्तस्ततर्
पर्बुद्धािस्तष्ठत च।

Ⅲ पर्ाथर्नाकाले ममािप कृते पर्ाथर्नां कुरुध्वं,
Ⅳ फलतः खर्ीष्टस्य यिन्नगढूवाक्यकारणाद् अहं बद्धोऽभवं

तत्पर्काशायेश्वरो यत् मदथर्ं वाग्द्वारं कुय्यार्त,्अहञ्च यथोिचतं
तत् पर्काशियतंु शक्नुयाम् एतत् पर्ाथर्यध्वं।

Ⅴ ययंू समयं बहुमलू्यं ज्ञात्वा बिहःस्थान् लोकान् पर्ित
ज्ञानाचारं कुरुध्वं।

Ⅵ युष्माकम्आलापः सव्वर्दानुगर्हसचूको लवणेन सुस्वादुश्च
भवतु यस्मै यदु रं दातव्यं तद् युष्मािभरवगम्यतां।

Ⅶमम या दशािक्त तां तुिखकनामा पर्भौ िपर्यो मम भर्ाता
िवश्वसनीयः पिरचारकः सहदासश्च युष्मान् ज्ञापियष्यित।

Ⅷसयद् युष्माकं दशां जानीयात् युष्माकं मनांिससान्त्वयेच्च
तदथर्मेवाहं

Ⅸ तम् ओनीिषमनामानञ्च युष्मदे्दशीयं िवश्वस्तं िपर्यञ्च
भर्ातरं परे्िषतवान् तौ युष्मान् अतर्त्यां सव्वर्वा ार्ं
ज्ञापियष्यतः।

Ⅹ आिरष्टाखर्नामा मम सहबन्दी बणर्ब्बा भािगनेयो माको र्
युष्टनाम्ना िवख्यातो यीशुश्चैते िछन्नत्वचो भर्ातरो युष्मान्
नमस्कारं ज्ञापयिन्त, तेषां मध्ये माकर् मिध ययंू पवू्वर्म्आज्ञािपताः
स यिद युष्मत्समीपम् उपितष्ठेत् तिहर् युष्मािभ गृर्ह्यतां।

Ⅺ केवलमेत ईश्वरराज्ये मम सान्त्वनाजनकाः
सहकािरणोऽभवन।्

Ⅻ खर्ीष्टस्य दासो यो युष्मदे्दशीय इपफ्राः स युष्मान्
नमस्कारं ज्ञापयित ययूञ्चेश्वरस्य सव्वर्िस्मन् मनोऽिभलाषे यत्
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िसद्धाः पणूार्श्च भवेत तदथर्ं स िनत्यं पर्ाथर्नया युष्माकं कृते
यतते।

ⅩⅢ युष्माकं लायिदकेयािस्थतानां िहयरापिलिस्थतानाञ्च
भर्ातृणां िहताय सोऽतीव चेष्टत इत्यिस्मन् अहं तस्य साक्षी
भवािम।

ⅩⅣ लकूनामा िपर्यिश्चिकत्सको दीमाश्च युष्मभ्यं
नमस्कुव्वार्ते।

ⅩⅤ ययंू लायिदकेयास्थान् भर्ातृन् नुम्फां तदगृ्हिस्थतां
सिमितञ्च मम नमस्कारं ज्ञापयत।

ⅩⅥ अपरं युष्मत्सिन्नधौ पतर्स्यास्य पाठे कृते
लायिदकेयास्थसिमताविपतस्यपाठो यथाभवेत् लायिदकेयाञ्च
यत् पतरं् मया पर्िहतं तद् यथा युष्मािभरिप पठ ेत तथा
चेष्टध्वं।

ⅩⅦ अपरम् आिखर्प्पं वदत पर्भो यर्त् पिरचय्यार्पदं
त्वयापर्ािप तत्साधनाय सावधानो भव।

ⅩⅧ अहं पौलः स्वहस्ताक्षरेण युष्मान् नमस्कारं ज्ञापयािम
ययंू मम बन्धनं स्मरत। युष्मान् पर्त्यनुगर्हो भयूात।् आमेन।
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