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इिफिषणः पतरं्
Ⅰ ईश्वरस्येच्छया यीशुखर्ीष्टस्य परे्िरतः पौल

इिफषनगरस्थान् पिवतर्ान् खर्ीष्टयीशौ िवश्वािसनो लोकान्
पर्ित पतरं् िलखित।

Ⅱ अस्माकं तातस्येश्वरस्य पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य चानुगर्हः
शािन्तश्च युष्मासु व र्तां।

Ⅲ अस्माकं पर्भो यी र्शोः खर्ीष्टस्य तात ईश्वरो धन्यो
भवतु; यतः स खर्ीष्टेनास्मभ्यं सव्वर्म् आध्याित्मकं स्वगी र्यवरं
द वान।्

Ⅳ वयं यत् तस्य समकं्ष परे्म्ना पिवतर्ा िनष्कलङ्काश्च
भवामस्तदथर्ं स जगतः सृष्टे पवू्वर्ं तेनास्मान् अिभरोिचतवान,्
िनजािभलिषतानुरोधाच्च

Ⅴ यीशुना खर्ीष्टेन स्वस्य िनिम ं पुतर्त्वपदेऽस्मान्
स्वकीयानुगर्हस्य महत्त्वस्य पर्शंसाथर्ं पवू्वर्ं िनयुक्तवान।्

Ⅵ तस्माद् अनुगर्हात् स येन िपर्यतमेन पुतरे्णास्मान्
अनुगृहीतवान,्

Ⅶ वयं तस्य शोिणतेन मुिक्तम् अथर्तः पापक्षमां लब्धवन्तः।
Ⅷतस्यय ईदृशोऽनुगर्हिनिधस्तस्मात् सोऽस्मभ्यं सव्वर्िवधं

ज्ञानं बुदि्धञ्च बाहुल्यरूपेण िवतिरतवान।्
Ⅸ स्वगर्पृिथव्यो यर्द्यद् िवद्यते तत्सव्वर्ं स खर्ीष्टे

संगर्हीष्यतीित िहतैिषणा
Ⅹ तेन कृतो यो मनोरथः सम्पणूर्तां गतवत्सु समयेषु

साधियतव्यस्तमिध स स्वकीयािभलाषस्य िनगढंू भावम् अस्मान्
ज्ञािपतवान।्

Ⅺ पवू्वर्ं खर्ीष्टे िवश्वािसनो ये वयम् अस्म ो यत् तस्य
मिहम्नः पर्शंसा जायते,
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Ⅻ तदथर्ं यः स्वकीयेच्छायाः मन्तर्णातः सव्वार्िण साधयित
तस्य मनोरथाद् वयं खर्ीष्टेन पवू्वर्ं िनरूिपताः सन्तोऽिधकािरणो
जाताः।

ⅩⅢ ययूमिप सत्यं वाक्यम् अथर्तो युष्मत्पिरतर्ाणस्य
सुसंवादं िनशम्य तिस्मन्नेव खर्ीष्टे िवश्विसतवन्तः पर्ितज्ञातेन
पिवतरे्णात्मना मुदर्येवाङ्िकताश्च।

ⅩⅣ यतस्तस्य मिहम्नः पर्काशाय तेन क्रीतानां
लोकानां मुिक्त यार्वन्न भिवष्यित तावत् स आत्मास्माकम्
अिधकािरत्वस्य सत्यङ्कारस्य पणस्वरूपो भवित।

ⅩⅤपर्भौ यीशौ युष्माकं िवश्वासः सव्वषु पिवतर्लोकेषु परे्म
चास्त इित वा ार्ं शर्ुत्वाहमिप

ⅩⅥ युष्मानिध िनरन्तरम् ईश्वरं धन्यं वदन् पर्ाथर्नासमये च
युष्मान् स्मरन् वरिममं याचािम।

ⅩⅦ अस्माकं पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य तातो यः पर्भावाकर
ईश्वरः स स्वकीयतत्त्वज्ञानाय युष्मभ्यं ज्ञानजनकम्
पर्कािशतवाक्यबोधकञ्चात्मानं देयात।्

ⅩⅧ युष्माकं ज्ञानचक्षूंिष च दीिप्तयुक्तािन कृत्वा तस्याह्वानं
कीदृश्या पर्त्याशया सम्बिलतं पिवतर्लोकानां मध्ये तेन
द ोऽिधकारः कीदृशः पर्भाविनिध िवर्श्वािसषु चास्मासु
पर्काशमानस्य

ⅩⅨ तदीयमहापराक्रमस्य महत्वं कीदृग् अनुपमं तत् सव्वर्ं
युष्मान् ज्ञापयतु।

ⅩⅩ यतः स यस्याः शक्तेः पर्बलतां खर्ीष्टे पर्काशयन्
मृतगणमध्यात् तम् उत्थािपतवान,्

ⅩⅪअिधपितत्वपदं शासनपदं पराक्रमो राजत्वञ्चेितनामािन
याविन्त पदानीह लोके परलोके च िवद्यन्ते तेषां सव्वषाम् ऊद्र्ध्वे
स्वग िनजदिक्षणपाश्व तम् उपवेिशतवान,्

ⅩⅫ सव्वार्िण तस्य चरणयोरधो िनिहतवान् या सिमितस्तस्य
शरीरं सव्वर्तर् सव्वषां परूियतुः परूकञ्च भवित तं तस्या मदू ्र्धानं
कृत्वा
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ⅩⅩⅢसव्वषाम् उपय्युर्पिर िनयुक्तवांश्च सैव शिक्तरस्मास्विप
तेन पर्काश्यते।

Ⅱ
Ⅰ पुरा ययूम् अपराधैः पापैश्च मृताः सन्तस्तान्याचरन्त

इहलोकस्य संसारानुसारेणाकाशराज्यस्यािधपितम्
Ⅱ अथर्तः साम्पर्तम् आज्ञालङ्िघवंशेषु कम्मर्कािरणम्

आत्मानम् अन्ववर्जत।
Ⅲ तेषां मध्ये सव्व वयमिप पवू्वर्ं शरीरस्य मनस्कामनायाञ्चेहां

साधयन्तः स्वशरीरस्यािभलाषान् आचराम सव्वऽन्य इव च
स्वभावतः क्रोधभजनान्यभवाम।

Ⅳ िकन्तु करुणािनिधरीश्वरो येन महापरे्म्नास्मान् दियतवान्
Ⅴतस्य स्वपरे्म्नो बाहुल्याद्अपराधै मृर्तानप्यस्मान् खर्ीष्टेन

सह जीिवतवान् यतोऽनुगर्हाद् ययंू पिरतर्ाणं पर्ाप्ताः।
Ⅵ स च खर्ीष्टेन यीशुनास्मान् तेन साद्र्धम् उत्थािपतवान्

स्वगर् उपवेिशतवांश्च।
Ⅶ इत्थं स खर्ीष्टेन यीशुनास्मान् पर्ित स्विहतैिषतया

भािवयुगेषु स्वकीयानुगर्हस्यानुपमं िनिधं पर्काशियतुम्
इच्छित।

Ⅷ ययूम् अनुगर्हाद् िवश्वासेन पिरतर्ाणं पर्ाप्ताः, तच्च
युष्मन्मलूकं निह िकन्त्वीश्वरस्यैव दानं,

Ⅸतत् कम्मर्णां फलम्अिपनिह,अतः केनािप न श्लािघतव्यं।
Ⅹ यतो वयं तस्य काय्यर्ं पर्ाग् ईश्वरेण िनरूिपतािभः

सित्क्रयािभः कालयापनाय खर्ीष्टे यीशौ तेन मृष्टाश्च।
Ⅺ पुरा जन्मना िभन्नजातीया हस्तकृतं त्वक्छेदं पर्ाप्तै

लो र्कैश्चािच्छन्नत्वच इितनाम्ना ख्याता ये ययंू तै युर्ष्मािभिरदं
स्म र्व्यं
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Ⅻयत् तिस्मन् समये ययंू खर्ीष्टाद् िभन्ना इसर्ायेललोकानां
सहवासाद् दरूस्थाः पर्ितज्ञासम्बिलतिनयमानां बिहः िस्थताः
सन्तो िनराशा िनरीश्वराश्च जगत्याध्वम् इित।

ⅩⅢ िकन्त्वधुना खर्ीष्टे यीशावाशर्यं पर्ाप्य पुरा दरूवि र्नो
ययंू खर्ीष्टस्य शोिणतेन िनकटवि र्नोऽभवत।

ⅩⅣ यतः स एवास्माकं सिन्धः स द्वयम् एकीकृतवान्
शतर्ुतारूिपणीं मध्यवि र्नीं पर्भेदकिभि ं भग्नवान्
दण्डाज्ञायुक्तं िविधशास्तरं् स्वशरीरेण लुप्तवांश्च।

ⅩⅤयतःससिन्धं िवधायतौ द्वौ स्विस्मन् एकं नुतनं मानवं क ु र्ं
ⅩⅥ स्वकीयक्रुशे शतर्ुतां िनहत्य तेनैवैकिस्मन् शरीरे तयो

द्र्वयोरीश्वरेण सिन्धं कारियतंु िनश्चतवान।्
ⅩⅦ स चागत्य दरूवि र्नो युष्मान् िनकटवि र्नो ऽस्मांश्च

सन्धे मर्ङ्गलवा ार्ं ज्ञािपतवान।्
ⅩⅧयतस्तस्माद्उभयपक्षीया वयम् एकेनात्मना िपतुः समीपं

गमनाय सामथ्यर्ं पर्ाप्तवन्तः।
ⅩⅨअत इदानीं ययूम् असम्पकी र्या िवदेिशनश्च न ितष्ठनतः

पिवतर्लोकैः सहवािसन ईश्वरस्य वेश्मवािसनश्चाध्वे।
ⅩⅩ अपरं परे्िरता भिवष्यद्वािदनश्च यतर्

िभि मलूस्वरूपास्ततर् ययंू तिस्मन् मलेू िनचीयध्वे ततर् च
स्वयं यीशुः खर्ीष्टः पर्धानः कोणस्थपर्स्तरः।

ⅩⅪ तेन कृत्स्ना िनिम्मर्ितः संगर्थ्यमाना पर्भोः पिवतरं्
मिन्दरं भिवतंु वद्र्धते।

ⅩⅫ ययूमिप ततर् संगर्थ्यमाना आत्मनेश्वरस्य वासस्थानं
भवथ।

Ⅲ
Ⅰअतो हेतो िभर्न्नजातीयानां युष्माकं िनिम ं यीशुखर्ीष्टस्य

बन्दी यः सोऽहं पौलो बर्वीिम।
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Ⅱ युष्मदथर्म् ईश्वरेण महं्य द स्य वरस्य िनयमः कीदृशस्तद्
युष्मािभरशर्ावीित मन्ये।

Ⅲ अथर्तः पवू्वर्ं मया संके्षपेण यथा िलिखतं तथाहं
पर्कािशतवाक्येनेश्वरस्य िनगढंू भावं ज्ञािपतोऽभवं।

Ⅳअतो युष्मािभस्तत् पिठत्वा खर्ीष्टमिध तिस्मिन्नगढेू भावे
मम ज्ञानं कीदृशं तद् भोत्स्यते।

Ⅴ पवू्वर्युगेषु मानवसन्तानास्तं ज्ञािपता नासन् िकन्त्वधुना स
भावस्तस्य पिवतर्ान् परे्िरतान् भिवष्यद्वािदनश्च पर्त्यात्मना
पर्कािशतोऽभवत;्

Ⅵअथर्त ईश्वरस्य शक्तेः पर्काशात् तस्यानुगर्हेण यो वरो
मह्यम् अदािय तेनाहं यस्य सुसंवादस्य पिरचारकोऽभवं,

Ⅶतद्वाराखर्ीष्टेन िभन्नजातीयाअन्यैः साद्र्धम् एकािधकारा
एकशरीरा एकस्याः पर्ितज्ञाया अंिशनश्च भिवष्यन्तीित।

Ⅷसव्वषां पिवतर्लोकानां कु्षदर्तमाय महं्य वरोऽयम्अदािय
यद् िभन्नजातीयानां मध्ये बोधागयस्य गुणिनधेः खर्ीष्टस्य
मङ्गलवा ार्ं पर्चारयािम,

Ⅸ कालावस्थातः पवू्वर्स्माच्च यो िनगढूभाव ईश्वरे गुप्त
आसीत् तदीयिनयमं सव्वार्न् ज्ञापयािम।

Ⅹ यत ईश्वरस्य नानारूपं ज्ञानं यत् साम्पर्तं सिमत्या स्वग
पर्ाधान्यपराक्रमयुक्तानां दतूानां िनकटे पर्काश्यते तदथर्ं स
यीशुना खर्ीष्टेन सव्वार्िण सृष्टवान।्

Ⅺयतो वयं यिस्मन् िवश्वस्य दृढभक्त्या िनभर्यताम् ईश्वरस्य
समागमे सामथ्यर्ञ्च

Ⅻ पर्ाप्तवन्तस्तमस्माकं पर्भंु यीशंु खर्ीष्टमिध स
कालावस्थायाः पवू्वर्ं तं मनोरथं कृतवान।्

ⅩⅢ अतोऽहं युष्मिन्निम ं दुःखभोगेन क्लािन्तं यन्न
गच्छामीित पर्ाथर्ये यतस्तदेव युष्माकं गौरवं।
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ⅩⅣ अतो हेतोः स्वगर्पृिथव्योः िस्थतः कृत्स्नो वंशो यस्य
नाम्ना िवख्यातस्तम्

ⅩⅤ अस्मत्पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य िपतरमुदि्दश्याहं जानुनी
पातियत्वा तस्य पर्भाविनिधतो वरिममं पर्ाथर्ये।

ⅩⅥ तस्यात्मना युष्माकम् आन्तिरकपुरुषस्य शक्ते वृर्दि्धः
िक्रयतां।

ⅩⅦ खर्ीष्टस्तु िवश्वासेन युष्माकं हृदयेषु िनवसतु। परे्मिण
युष्माकं बद्धमलूत्वं सुिस्थरत्वञ्च भवतु।

ⅩⅧ इत्थं पर्स्थताया दीघर्ताया गभीरताया उच्चतायाश्च
बोधाय सव्वः पिवतर्लोकैः पर्ाप्यं सामथ्यर्ं युष्मािभ लर्भ्यतां,

ⅩⅨ ज्ञानाितिरक्तं खर्ीष्टस्य परे्म ज्ञायताम् ईश्वरस्य
सम्पणूर्वृदि्धपय्यर्न्तं युष्माकं वृदि्ध भर्वतु च।

ⅩⅩअस्माकम् अन्तरे या शिक्तः पर्काशते तया सव्वार्ितिरक्तं
कम्मर् कुव्वर्न् अस्माकं पर्ाथर्नां कल्पनाञ्चाितक्रिमतंु यः
शक्नोित

ⅩⅪखर्ीष्टयीशुना सिमते मर्ध्ये सव्वषु युगेषु तस्य धन्यवादो
भवतु। इित।

Ⅳ
Ⅰ अतो बिन्दरहं पर्भो नार्म्ना युष्मान् िवनये ययंू

येनाह्वानेनाहतूास्तदुपयुक्तरूपेण
Ⅱ सव्वर्था नमर्तां मृदुतां ितितक्षां परस्परं पर्म्ना

सिहष्णुताञ्चाचरत।
Ⅲ पर्णयबन्धनेन चात्मन एैक्यं रिक्षतंु यतध्वं।
Ⅳ ययूम् एकशरीरा एकात्मानश्च तद्वद् आह्वानेन ययूम्

एकपर्त्याशापर्ाप्तये समाहतूाः।
Ⅴ युष्माकम् एकः पर्भुरेको िवश्वास एकं मज्जनं, सव्वषां

तातः
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Ⅵ सव्वो र्पिरस्थः सव्वर्व्यापी सव्वषां युष्माकं मध्यव ी र् चैक
ईश्वर आस्ते।

Ⅶ िकन्तु खर्ीष्टस्य दानपिरमाणानुसाराद्अस्माकम् एकैकस्मै
िवशेषो वरोऽदािय।

Ⅷयथा िलिखतम्आस्ते, "ऊद्र्ध्वम्आरुह्य जेतृन् स िविजत्य
बिन्दनोऽकरोत।् ततः स मनुजेभ्योऽिप स्वीयान् व्यशर्ाणयद्
वरान॥्"

Ⅸ ऊद्र्ध्वम् आरुहे्यितवाक्यस्यायमथर्ः स पवू्वर्ं पृिथवीरूपं
सव्वार्धःिस्थतं स्थानम् अवतीणर्वान;्

Ⅹयश्चावतीणर्वान् स एव स्वगार्णाम् उपय्युर्पय्यार्रूढवान् यतः
सव्वार्िण तेन परूियतव्यािन।

Ⅺस एव च कांश्चन परे्िरतान् अपरान् भिवष्यद्वािदनोऽपरान्
सुसंवादपर्चारकान् अपरान् पालकान् उपदेशकांश्च िनयुक्तवान।्

Ⅻ यावद् वयं सव्व िवश्वासस्येश्वरपुतर्िवषयकस्य
तत्त्वज्ञानस्य चैक्यं सम्पणूर्ं पुरुषथर्ञ्चाथर्तः खर्ीष्टस्य
सम्पणूर्पिरमाणस्य समं पिरमाणं न पर्ाप्नुमस्तावत्

ⅩⅢस पिरचय्यार्कम्मर्साधनाय खर्ीष्टस्य शरीरस्य िनष्ठायै च
पिवतर्लोकानां िसद्धतायास्तादृशम् उपायं िनिश्चतवान।्

ⅩⅣ अतएव मानुषाणां चातुरीतो भर्मकधू र्तायाश्छलाच्च
जातेन सव्वण िशक्षावायुना वयं यद् बालका इव दोलायमाना न
भर्ाम्याम इत्यस्मािभ यर्िततव्यं,

ⅩⅤ परे्म्ना सत्यताम् आचरदि्भः सव्वर्िवषये खर्ीष्टम्
उदि्दश्य वद्र्िधतव्यञ्च, यतः स मदू्र्धा,

ⅩⅥ तस्माच्चैकैकस्याङ्गस्य स्वस्वपिरमाणानुसारेण
साहाय्यकरणाद् उपकारकैः सव्वः सिन्धिभः कृत्स्नस्य शरीरस्य
संयोगे सिम्मलने च जाते परे्म्ना िनष्ठां लभमानं कृत्स्नं शरीरं
वृदि्धं पर्ाप्नोित।

ⅩⅦ युष्मान् अहं पर्भुनेदं बर्वीम्यािदशािम च, अन्ये
िभन्नजातीया इव ययंू पनू मार्चरत।



EphesiansⅣ:ⅩⅧ viii EphesiansⅣ:ⅩⅩⅪ

ⅩⅧ यतस्ते स्वमनोमायाम् आचरन्त्यान्तिरकाज्ञानात्
मानिसककािठन्याच्च ितिमरावृतबुद्धय ईश्वरीयजीवनस्य
बगीभूर्ताश्च भविन्त,

ⅩⅨ स्वान् चैतन्यशनू्यान् कृत्वा च लोभेन
सव्वर्िवधाशौचाचरणाय लम्पटतायां स्वान् समिपर्तवन्तः।

ⅩⅩ िकन्तु ययंू खर्ीष्टं न तादृशं पिरिचतवन्तः,
ⅩⅪ यतो ययंू तं शर्ुतवन्तो या सत्या िशक्षा यीशुतो लभ्या

तदनुसारात् तदीयोपदेशं पर्ाप्तवन्तश्चेित मन्ये।
ⅩⅫ तस्मात् पवू्वर्कािलकाचारकारी यः पुरातनपुरुषो

मायािभलाषै नर्श्यित तं त्यक्त्वा युष्मािभ मार्निसकभावो
नतूनीक र्व्यः,

ⅩⅩⅢयो नवपुरुष ईश्वरानुरूपेण पुण्येन सत्यतासिहतेन
ⅩⅩⅣधािम्मर्कत्वेन च सृष्टः स एव पिरधातव्यश्च।
ⅩⅩⅤ अतो ययंू सव्व िमथ्याकथनं पिरत्यज्य समीपवािसिभः

सह सत्यालापं कुरुत यतो वयं परस्परम् अङ्गपर्त्यङ्गा
भवामः।

ⅩⅩⅥ अपरं क्रोधे जाते पापं मा कुरुध्वम,् अशान्ते युष्माकं
रोषेसयू्यो र्ऽस्तं न गच्छतु।

ⅩⅩⅦअपरं शयताने स्थानं मा द ।
ⅩⅩⅧ चोरः पुनश्चैय्यर्ं न करोतु िकन्तु दीनाय दाने सामथ्यर्ं

यज्जायते तदथर्ं स्वकराभ्यां सद्वतृ्त्या पिरशर्मं करोतु।
ⅩⅩⅨअपरं युष्माकं वदनेभ्यः कोऽिप कदालापो न िनगर्च्छतु,

िकन्तु येन शर्ोतुरुपकारो जायते तादृशः पर्योजनीयिनष्ठायै
फलदायकआलापो युष्माकं भवतु।

ⅩⅩⅩ अपरञ्च ययंू मुिक्तिदनपय्यर्न्तम् ईश्वरस्य येन
पिवतरे्णात्मना मुदर्याङ्िकता अभवत तं शोकािन्वतं मा
कुरुत।

ⅩⅩⅪ अपरं कटुवाक्यं रोषः कोषः कलहो िनन्दा
सव्वर्िवधदे्वषश्चैतािन युष्माकं मध्याद् दरूीभवन्तु।
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ⅩⅩⅫ ययंू परस्परं िहतैिषणः कोमलान्तःकरणाश्च भवत।
अपरम् ईश्वरः खर्ीष्टेन यद्वद् युष्माकं दोषान् क्षिमतवान् तद्वद्
ययूमिप परस्परं क्षमध्वं।

Ⅴ
Ⅰअतो ययंू िपर्यबालका इवेश्वरस्यानुकािरणो भवत,
Ⅱ खर्ीष्ट इव परे्माचारं कुरुत च, यतः सोऽस्मासु

परे्म कृतवान् अस्माकं िविनमयेन चात्मिनवेदनं कृत्वा
गर्ाह्यसुगन्धाथर्कम् उपहारं बिलञ्चेश्वराच द वान।्

Ⅲ िकन्तु वेश्यागमनं सव्वर्िवधाशौचिक्रया लोभश्चैतेषाम्
उच्चारणमिप युष्माकं मध्ये न भवतु, एतदेव पिवतर्लोकानाम्
उिचतं।

Ⅳ अपरं कुित्सतालापः पर्लापः श्लेषोिक्तश्च न भवतु यत
एतान्यनुिचतािन िकन्त्वीश्वरस्य धन्यवादो भवतु।

Ⅴ वेश्यागाम्यशौचाचारी देवपजूक इव गण्यो लोभी चैतेषां
कोिष खर्ीष्टस्य राज्येऽथर्त ईश्वरस्य राज्ये कमप्यिधकारं न
पर्ाप्स्यतीित युष्मािभः सम्यक् ज्ञायतां।

Ⅵ अनथर्कवाक्येन कोऽिप युष्मान् न वञ्चयतु
यतस्तादृगाचारहेतोरनाज्ञागर्ािहषुलोकेष्वीश्वरस्यकोपो व र्ते।

Ⅶतस्माद् ययंू तैः सहभािगनो न भवत।
Ⅷ पवू्वर्ं ययूम् अन्धकारस्वरूपा आध्वं िकिन्त्वदानीं पर्भुना

दीिप्तस्वरूपा भवथ तस्माद् दीप्तेः सन्ताना इव समाचरत।
Ⅸ दीप्ते यर्त् फलं तत् सव्वर्िवधिहतैिषतायां धम्म सत्यालापे

च पर्काशते।
Ⅹ पर्भवे यद् रोचते तत् परीक्षध्वं।
Ⅺ ययंू ितिमरस्य िवफलकम्मर्णाम् अंिशनो न भतू्वा तेषां

दोिषत्वं पर्काशयत।
Ⅻ यतस्ते लोका रहिम यद् यद् आचरिन्त तदुच्चारणम् अिप

लज्जाजनकं।
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ⅩⅢयतो दीप्त्या यद्यत् पर्काश्यते तत् तया चकास्यते यच्च
चकािस्त तद् दीिप्तस्वरूपं भवित।

ⅩⅣ एतत्कारणाद् उक्तम् आस्ते, "हे िनिदर्त पर्बुध्यस्व
मृतेभ्यश्चोित्थितं कुरु। तत्कृते सयू्यर्वत् खर्ीष्टः स्वयं त्वां
द्योतियष्यित।"

ⅩⅤअतः सावधाना भवत, अज्ञाना इव माचरत िकन्तु ज्ञािनन
इव सतकर् म् आचरत।

ⅩⅥसमयं बहुमलू्यं गणयध्वं यतः काला अभदर्ाः।
ⅩⅦ तस्माद् ययूम् अज्ञाना न भवत िकन्तु पर्भोरिभमतं िकं

तदवगता भवत।
ⅩⅧसव्वर्नाशजनकेन सुरापानेन म ा मा भवत िकन्त्वात्मना

पयू्यर्ध्वं।
ⅩⅨ अपरं गीतै गार्नैः पारमािथर्ककी र्नैश्च परस्परम्

आलपन्तो मनसा साद्र्धं पर्भुम् उदि्दश्य गायत वादयत च।
ⅩⅩ सव्वर्दा सव्वर्िवषयेऽस्मत्पर्भो यीशोः खर्ीष्टस्य नाम्ना

तातम् ईश्वरं धन्यं वदत।
ⅩⅪययूम् ईश्वराद् भीताः सन्त अन्येऽपरेषां वशीभतूा भवत।
ⅩⅫ हे योिषतः, ययंू यथा पर्भोस्तथा स्वस्वस्वािमनो

वशङ्गता भवत।
ⅩⅩⅢ यतः खर्ीष्टो यद्वत् सिमते मूर्द ्र्धा शरीरस्य तर्ाता च

भवित तद्वत् स्वामी योिषतो मदू ्र्धा।
ⅩⅩⅣ अतः सिमित यर्द्वत् खर्ीष्टस्य वशीभतूा तद्वद्

योिषदि्भरिप स्वस्वस्वािमनो वशता स्वीक र्व्या।
ⅩⅩⅤ अपरञ्च हे पुरुषाः, ययंू खर्ीष्ट इव स्वस्वयोिषत्सु

पर्ीयध्वं।
ⅩⅩⅥ स खर्ीष्टोऽिप सिमतौ पर्ीतवान् तस्याः कृते च

स्वपर्ाणान् त्यक्तवान् यतः स वाक्ये जलमज्जनेन तां पिरष्कृत्य
पावियतुम्
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ⅩⅩⅦ अपरं ितलकवल्यािदिवहीनां पिवतर्ां
िनष्कलङ्काञ्च तां सिमितं तेजिस्वनीं कृत्वा स्वहस्ते
समपर्ियतुञ्चािभलिषतवान।्

ⅩⅩⅧतस्मात् स्वतनुवत् स्वयोिषित परे्मकरणं पुरुषस्योिचतं,
येन स्वयोिषित परे्म िक्रयते तेनात्मपरे्म िक्रयते।

ⅩⅩⅨ कोऽिप कदािप न स्वकीयां तनुम् ऋतीियतवान् िकन्तु
सव्व तां िवभर्ित पुष्णिन्त च। खर्ीष्टोऽिप सिमितं पर्ित तदेव
करोित,

ⅩⅩⅩयतो वयं तस्य शरीरस्याङ्गािन मांसास्थीिन च भवामः।
ⅩⅩⅪ एतदथर्ं मानवः स्वमातािपतरोै पिरत्यज्य स्वभाय्यार्याम्

आसंक्षयित तौ द्वौ जनावेकाङ्गौ भिवष्यतः।
ⅩⅩⅫ एतिन्नगढूवाक्यं गुरुतरं मया च खर्ीष्टसिमती अिध

तद् उच्यते।
ⅩⅩⅩⅢ अतएव युष्माकम् एकैको जन आत्मवत् स्वयोिषित

पर्ीयतां भाय्यार्िप स्वािमनं समाद ु र्ं यततां।

Ⅵ
Ⅰ हे बालकाः, ययंू पर्भुम् उदि्दश्य िपतर्ोराज्ञागर्ािहणो भवत

यतस्तत् न्याय्यं।
Ⅱ त्वं िनजिपतरं मातरञ्च सम्मन्यस्वेित यो िविधः स

पर्ितज्ञायुक्तः पर्थमो िविधः
Ⅲ फलतस्तस्मात् तव कल्याणं देशे च दीघर्कालम् आयु

भर्िवष्यतीित।
Ⅳअपरं हे िपतरः, ययंू स्वबालकान् मा रोषयत िकन्तु पर्भो

िवर्नीत्यादेशाभ्यां तान् िवनयत।
Ⅴ हे दासाः, ययंू खर्ीष्टम् उदि्दश्य सभयाः कम्पािन्वताश्च

भतू्वा सरलान्तःकरणैरैिहकपर्भनूाम् आज्ञागर्ािहणो भवत।
Ⅵ दृिष्टगोचरीयपिरचय्यर्या मानुषेभ्यो रोिचतंु मा यतध्वं

िकन्तु खर्ीष्टस्य दासा इव िनिवष्टमनोिभरीश्चरस्येच्छां
साधयत।
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Ⅶ मानवान् अनुदि्दश्य पर्भुमेवोदि्दश्य सदभ्ावेन
दास्यकम्मर् कुरुध्वं।

Ⅷ दासमुक्तयो यन यत् सत्कम्मर् िक्रयते तेन तस्य फलं
पर्भुतो लप्स्यत इित जानीत च।

Ⅸ अपरं हे पर्भवः, युष्मािभ भर्त्सर्नं िवहाय तान् पर्ित
न्याय्याचरणं िक्रयतां यश्च कस्यािप पक्षपातं न करोित
युष्माकमिप तादृश एकः पर्भुः स्वग िवद्यत इित ज्ञायतां।

Ⅹ अिधकन्तु हे भर्ातरः, ययंू पर्भुना तस्य
िवक्रमयुक्तशक्त्या च बलवन्तो भवत।

Ⅺ ययंू यत् शयतानश्छलािन िनवारियतंु शक्नुथ तदथर्म्
ईश्वरीयसुसज्जां पिरधदध््वं।

Ⅻ यतः केवलं रक्तमांसाभ्याम् इित निह िकन्तु
कतृर्त्वपराक्रमयुक्तैिस्तिमरराज्यस्येहलोकस्यािधपितिभः
स्वगो र्दभ्वै दुर्ष्टात्मिभरेव साद्र्धम् अस्मािभ युर्दं्ध िक्रयते।

ⅩⅢ अतो हेतो यूर्यं यया संकेुले िदनेऽवस्थातंु सव्वार्िण
परािजत्य दृढाः स्थातुञ्च शक्षयथ ताम् ईश्वरीयसुसज्जां
गृह्लीत।

ⅩⅣ वस्तुतस्तु सत्यत्वेन शृङ्खलेन किटं बदध््वा पुण्येन
वम्मर्णा वक्षआच्छाद्य

ⅩⅤशान्तेः सुवा र्या जातम् उत्साहं पादुकायुगलं पदे समप्यर्
ितष्ठत।

ⅩⅥ येन च दुष्टात्मनोऽिग्नबाणान् सव्वार्न् िनव्वार्पियतंु
शक्षयथ तादृशं सव्वार्च्छादकं फलकं िवश्वासं धारयत।

ⅩⅦ िशरस्तरं् पिरतर्ाणम् आत्मनः खङ्गञ्चेश्वरस्य वाक्यं
धारयत।

ⅩⅧसव्वर्समयेसव्वर्याचनेनसव्वर्पर्ाथर्नेनचात्मना पर्ाथर्नां
कुरुध्वं तदथर्ं दृढाकाङ्क्षया जागर्तः सव्वषां पिवतर्लोकानां
कृते सदा पर्ाथर्नां कुरुध्वं।
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ⅩⅨअहञ्चयस्य सुसंवादस्य शृङ्खलबद्धःपर्चारकदतूोऽिस्म
तम् उपयुक्तेनोत्साहेन पर्चारियतंु यथा शक्नुयां

ⅩⅩ तथा िनभर्येन स्वरेणोत्साहेन च सुसंवादस्य
िनगढूवाक्यपर्चाराय वक्तृाता यत् महं्य दीयते तदथर्ं ममािप
कृते पर्ाथर्नां कुरुध्वं।

ⅩⅪ अपरं मम यावस्थािस्त यच्च मया िक्रयते तत् सव्वर्ं
यद् युष्मािभ ज्ञार्यते तदथर्ं पर्भुना िपर्यभर्ाता िवश्वास्यः
पिरचारकश्च तुिखको युष्मान् तत् ज्ञापियष्यित।

ⅩⅫ ययंू यद् अस्माकम् अवस्थां जानीथ युष्माकं मनांिस
च यत् सान्त्वनां लभन्ते तदथर्मेवाहं युष्माकं सिन्निधं तं
परे्िषतवान।

ⅩⅩⅢअपरम् ईश्वरः पर्भु यी र्शुखर्ीष्टश्चसव्वभ्यो भर्ातृभ्यः
शािन्तं िवश्वाससिहतं परे्म च देयात।्

ⅩⅩⅣ ये केिचत् पर्भौ यीशुखर्ीष्टेऽक्षयं परे्म कुव्वर्िन्त तान्
पर्ित पर्सादो भयूात।् तथास्तु।
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