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इिबर्णः पतरं्
Ⅰ पुरा य ईश्वरो भिवष्यद्वािदिभः िपतृलोकेभ्यो नानासमये

नानापर्कारं किथतवान्
Ⅱ स एतिस्मन् शेषकाले िनजपुतरे्णास्मभ्यं किथतवान।् स तं

पुतरं् सव्वार्िधकािरणं कृतवान् तेनैव च सव्वर्जगिन्त सृष्टवान।्
Ⅲ स पुतर्स्तस्य पर्भावस्य पर्ितिबम्बस्तस्य तत्त्वस्य

मिू र्श्चािस्त स्वीयशिक्तवाक्येन सव्वर्ं ध े च स्वपर्ाणैरस्माकं
पापमाज्जर्नं कृत्वा ऊद्र्ध्वस्थाने महामिहम्नो दिक्षणपाश्व
समुपिवष्टवान।्

Ⅳ िदव्यदतूगणाद्यथा स िविशष्टनाम्नो ऽिधकारी जातस्तथा
तेभ्योऽिप शरे्ष्ठो जातः।

Ⅴ यतो दतूानां मध्ये कदािचदीश्वरेणेदं क उक्तः? यथा,
"मदीयतनयो ऽिस त्वम् अदै्यवजिनतो मया।" पुनश्च "अहं तस्य
िपता भिवष्यािम स च मम पुतर्ो भिवष्यित।"

Ⅵ अपरं जगित स्वकीयादि्वतीयपुतर्स्य पुनरानयनकाले
तेनोक्तं, यथा, "ईश्वरस्य सकलै दूर्तैरेष एव पर्णम्यतां।"

Ⅶ दतूान् अिध तेनेदम् उक्तं, यथा, "स करोित िनजान्
दतूान् गन्धवाहस्वरूपकान।् वह्िनिशखास्वरूपांश्च करोित
िनजसेवकान॥्"

Ⅷ िकन्तु पुतर्मुदि्दश्य तेनोक्तं, यथा, "हे ईश्वर सदा स्थािय
तव िसंहासनं भवेत।् याथाथ्यर्स्य भवेद्दण्डो राजदण्डस्त्वदीयकः।

Ⅸ पुण्ये परे्म करोिष त्वं िकञ्चाधम्मर्म् ऋतीयसे। तस्माद्
य ईश ईशस्ते स ते िमतर्गणादिप। अिधकाह्लादतैलेन सेचनं
कृतवान् तव॥"

Ⅹ पुनश्च, यथा, "हे पर्भो पृिथवीमलूम् आदौ संस्थािपतं
त्वया। तथा त्वदीयहस्तेन कृतं गगनमण्डलं।
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Ⅺ इमे िवनंक्षयतस्त्वन्तु िनत्यमेवावितष्ठसे। इदन्तु सकलं
िवश्वं संजिरष्यित वस्तर्वत।्

Ⅻसङ्कोिचतं त्वया त ु वस्तर्वत् पिरवत्स्यर्ते। त्वन्तु िनत्यं
स एवासी िनर्रन्तास्तव वत्सराः॥"

ⅩⅢ अपरं दतूानां मध्ये कः कदािचदीश्वरेणेदमुक्तः? यथा,
"तवारीन् पादपीठं ते यावन्निह करोम्यहं। मम दिक्षणिदग्भागे
तावत् त्वं समुपािवश॥"

ⅩⅣ ये पिरतर्ाणस्यािधकािरणो भिवष्यिन्त तेषां पिरचय्यार्थर्ं
परे्ष्यमाणाः सेवनकािरण आत्मानः िकं ते सव्व दतूा निह?

Ⅱ
Ⅰ अतो वयं यद् भर्मसर्ोतसा नापनीयामहे तदथर्मस्मािभ

यर्द्यद् अशर्ािव तिस्मन् मनांिस िनधातव्यािन।
Ⅱ यतो हेतो दतैूः किथतं वाक्यं यद्यमोघम् अभवद् यिद च

तल्लङ्घनकािरणे तस्यागर्ाहकाय च सव्वर्स्मै समुिचतं दण्डम्
अदीयत,

Ⅲ तह्र्यस्मािभस्तादृशं महापिरतर्ाणम् अवज्ञाय कथं रक्षा
पर्ाप्स्यते, यत् पर्थमतः पर्भुना पर्ोक्तं ततोऽस्मान् यावत्
तस्य शर्ोतृिभः िस्थरीकृतं,

Ⅳ अपरं लक्षणैरदभु्तकम्मर्िभ िवर्िवधशिक्तपर्काशेन
िनजेच्छातः पिवतर्स्यात्मनो िवभागेन च यद् ईश्वरेण
पर्माणीकृतम् अभतू।्

Ⅴ वयं तु यस्य भािवराज्यस्य कथां कथयामः, तत् तेन्
िदव्यदतूानाम् अधीनीकृतिमित निह।

Ⅵ िकन्तु कुतर्ािप किश्चत् पर्माणम् ईदृशं द वान,्यथा, "िकं
वस्तु मानवो यत् स िनत्यं संस्मय्यर्ते त्वया। िकं वा मानवसन्तानो
यत् स आलोच्यते त्वया।



Hebrews Ⅱ:Ⅶ iii Hebrews Ⅱ:ⅩⅦ

Ⅶ िदव्यदतगणेभ्यः स िकिञ्चन् न्यनूः कृतस्त्वया।
तेजोगौरवरूपेण िकरीटेन िवभिूषतः। सृष्टं यत् ते कराभ्यां
स तत्पर्भुत्वे िनयोिजतः।

Ⅷचरणाधश्च तस्यैव त्वया सव्वर्ं वशीकृतं॥" तेन सव्वर्ं यस्य
वशीकृतं तस्यावशीभतंू िकमिप नावशेिषतं िकन्त्वधुनािप वयं
सव्वार्िण तस्य वशीभतूािन न पश्यामः।

Ⅸ तथािप िदव्यदतूगणेभ्यो यः िकिञ्चन् न्यनूीकृतोऽभवत्
तं यीशंु मृत्युभोगहेतोस्तेजोगौरवरूपेण िकरीटेन िवभिूषतं
पश्यामः, यत ईश्वरस्यानुगर्हात् स सव्वषां कृते मृत्युम्
अस्वदत।

Ⅹअपरञ्चयस्मै येनच कृत्स्नं वस्तु सृष्टं िवद्यते बहुसन्तानानां
िवभवायानयनकाले तेषां पिरतर्ाणागर्सरस्य दुःखभोगेन
िसद्धीकरणमिप तस्योपयुक्तम् अभवत।्

Ⅺयतः पावकः पयूमानाश्च सव्व एकस्मादेवोत्पन्ना भविन्त,
इित हेतोः स तान् भर्ातृन् विदतंु न लज्जते।

Ⅻ तेन स उक्तवान,् यथा, "द्योतियष्यािम ते नाम भर्ातृणां
मध्यतो मम। परन्तु सिमते मर्ध्ये किरष्ये ते पर्शंसनं॥"

ⅩⅢ पुनरिप,यथा, "तिस्मन् िवश्वस्य स्थाताहं।" पुनरिप,यथा,
"पश्याहम् अपत्यािन च द ािन मह्यम् ईश्वरात।्"

ⅩⅣ तेषाम् अपत्यानां रुिधरपललिविशष्टत्वात् सोऽिप तद्वत्
तदि्विशष्टोऽभतू् तस्यािभपर्ायोऽयं यत् स मृत्युबलािधकािरणं
शयतानं मृत्युना बलहीनं कुय्यार्त्

ⅩⅤ ये च मृत्युभयाद्यावज्जीवनं दासत्वस्य िनघ्नाआसन् तान्
उद्धारयेत।्

ⅩⅥ स दतूानाम् उपकारी न भवित िकिन्त्वबर्ाहीमो
वंशस्यैवोपकारी भवती।

ⅩⅦ अतो हेतोः स यथा कृपावान् पर्जानां पापशोधनाथर्म्
ईश्वरोदे्दश्यिवषये िवश्वास्यो महायाजको भवेत् तदथर्ं सव्वर्िवषये
स्वभर्ातृणां सदृशीभवनं तस्योिचतम् आसीत।्
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ⅩⅧ यतः स स्वयं परीक्षां गत्वा यं दुःखभोगम् अवगतस्तेन
परीक्षाक्रान्तान् उपक ु र्ं शक्नोित।

Ⅲ
Ⅰ हे स्वगी र्यस्याह्वानस्य सहभािगनः पिवतर्भर्ातरः,अस्माकं

धम्मर्पर्ितज्ञाया दतूोऽगर्सरश्च यो यीशुस्तम् आलोचध्वं।
Ⅱमसूा यद्वत् तस्य सव्वर्पिरवारमध्ये िवश्वास्य आसीत,् तद्वत्

अयमिप स्विनयोजकस्य समीपे िवश्वास्यो भवित।
Ⅲ पिरवाराच्च यद्वत् तत्स्थापियतुरिधकं गौरवं भवित तद्वत्

मसूसोऽयं बहुतरगौरवस्य योग्यो भवित।
Ⅳएकैकस्य िनवेशनस्य पिरजनानां स्थापियता किश्चद् िवद्यते

यश्च सव्वर्स्थापियता स ईश्वर एव।
Ⅴ मसूाश्च वक्षयमाणानां साक्षी भृत्य इव तस्य

सव्वर्पिरजनमध्ये िवश्वास्योऽभवत् िकन्तु खर्ीष्टस्तस्य
पिरजनानामध्यक्ष इव।

Ⅵ वयं तु यिद िवश्वासस्योत्साहं श्लाघनञ्च शेषं यावद्
धारयामस्तिहर् तस्य पिरजना भवामः।

Ⅶअतो हेतोः पिवतरे्णात्मना यद्वत् किथतं, तद्वत,् "अद्यययंू
कथां तस्य यिद संशर्ोतुिमच्छथ।

Ⅷ तिहर् पुरा परीक्षाया िदने पर्ान्तरमध्यतः।
मदाज्ञािनगर्हस्थाने युष्मािभस्तु कृतं यथा। तथा मा कुरुतेदानीं
किठनािन मनांिस वः।

Ⅸ युष्माकं िपतरस्ततर् मत्परीक्षाम् अकुव्वर्त। कुव्वर्दि्भ
मऽनुसन्धानं तैरदृश्यन्त मित्क्रयाः। चत्वािरंशत्समा यावत्
क्रुदध््वाहन्तु तदन्वये।

Ⅹअवािदषम् इमे लोका भर्ान्तान्तःकरणाः सदा। मामकीनािन
वत्मार्िन पिरजानिन्त नो इमे।

Ⅺ इित हेतोरहं कोपात् शपथं कृतवान् इमं। परे्वेक्षयते जनैरेतै
नर् िवशर्ामस्थलं मम॥"
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Ⅻ हे भर्ातरः सावधाना भवत, अमरेश्वरात् िनव र्को
योऽिवश्वासस्तदु्यक्तं दुष्टान्तःकरणं युष्माकं कस्यािप न भवतु।

ⅩⅢ िकन्तु यावद् अद्यनामा समयो िवद्यते तावद् युष्मन्मध्ये
कोऽिप पापस्यवञ्चनया यत् कठोरीकृतो नभवेत् तदथर्ं पर्ितिदनं
परस्परम् उपिदशत।

ⅩⅣ यतो वयं खर्ीष्टस्यांिशनो जाताः िकन्तु
पर्थमिवश्वासस्य दृढत्वम् अस्मािभः शेषं यावद् अमोघं
धारियतव्यं।

ⅩⅤ अद्य ययंू कथां तस्य यिद संशर्ोतुिमच्छथ,
तह्र्याज्ञालङ्घनस्थाने युष्मािभस्तु कृतं यथा, तथा मा कुरुतेदानीं
किठनािन मनांिस व इित तेन यदुक्तं,

ⅩⅥतदनुसाराद् ये शर्ुत्वा तस्य कथां न गृहीतवन्तस्ते के? िकं
मसूसा िमसरदेशाद्आगताः सव्व लोका निह?

ⅩⅦ केभ्यो वा स चत्वािरंशद्वषार्िण यावद् अक्रुध्यत?् पापं
कुव्वर्तां येषां कुणपाः पर्ान्तरे ऽपतन् िकं तेभ्यो निह?

ⅩⅧ पर्वेक्षयते जनैरेतै नर् िवशर्ामस्थलं ममेित शपथः केषां
िवरुदं्ध तेनाकािर? िकम् अिवश्वािसनां िवरुदं्ध निह?

ⅩⅨ अतस्ते तत् स्थानं पर्वेष्टुम् अिवश्वासात् नाशक्नुवन्
इित वयं वीक्षामहे।

Ⅳ
Ⅰअपरं तदि्वशर्ामपर्ाप्तेः पर्ितज्ञा यिद ितष्ठित तह्र्यस्माकं

किश्चत् चेत् तस्याः फलेन विञ्चतो भवेत् वयम् एतस्माद्
िबभीमः।

Ⅱ यतो ऽस्माकं समीपे यद्वत् तद्वत् तेषां समीपेऽिप सुसंवादः
पर्चािरतो ऽभवत् िकन्तु तैः शर्ुतं वाक्यं तान् पर्ित िनष्फलम्
अभवत,् यतस्ते शर्ोतारो िवश्वासेन साद्र्धं तन्नािमशर्यन।्

Ⅲ तद् िवशर्ामस्थानं िवश्वािसिभरस्मािभः पर्िवश्यते
यतस्तेनोक्तं, "अहं कोपात् शपथं कृतवान् इमं, पर्वेक्षयते
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जनैरेतै नर् िवशर्ामस्थलं मम।" िकन्तु तस्य कम्मार्िण जगतः
सृिष्टकालात् समाप्तािन सिन्त।

Ⅳ यतः किस्मंिश्चत् स्थाने सप्तमं िदनमिध तेनेदम्
उक्तं, यथा, "ईश्वरः सप्तमे िदने स्वकृतेभ्यः सव्वर्कम्मर्भ्यो
िवशशर्ाम।"

Ⅴ िकन्त्वेतिस्मन् स्थाने पुनस्तेनोच्यते, यथा, "पर्वेक्षयते
जनैरेतै नर् िवशर्ामस्थलं मम।"

Ⅵफलतस्तत् स्थानं कैिश्चत् पर्वेष्टव्यं िकन्तु ये पुरा सुसंवादं
शर्ुतवन्तस्तैरिवश्वासात् तन्न पर्िवष्टम,्

Ⅶ इित हेतोः स पुनरद्यनामकं िदनं िनरूप्य दीघर्काले गतेऽिप
पवू्वो र्क्तां वाचं दायदूा कथयित, यथा, "अद्यययंू कथां तस्य यिद
संशर्ोतुिमच्छथ, तिहर् मा कुरुतेदानीं किठनािन मनांिस वः।"

Ⅷअपरं ियहोशयूो यिद तान् व्यशर्ामियष्यत् तिहर् ततः परम्
अपरस्य िदनस्य वाग् ईश्वरेण नाकथियष्यत।

Ⅸअत ईश्वरस्य पर्जािभः क र्व्य एको िवशर्ामिस्तष्ठित।
Ⅹअपरम् ईश्वरो यद्वत् स्वकृतकम्मर्भ्यो िवशशर्ाम तद्वत् तस्य

िवशर्ामस्थानं पर्िवष्टो जनोऽिप स्वकृतकम्मर्भ्यो िवशर्ाम्यित।
Ⅺ अतो वयं तद् िवशर्ामस्थानं पर्वेष्टंु यतामहै,

तदिवश्वासोदाहरणेन कोऽिप न पततु।
Ⅻ ईश्वरस्य वादोऽमरः पर्भाविविशष्टश्च

सव्वर्स्माद् दि्वधारखङ्गादिप ती णः, अपरं पर्ाणात्मनो
गर्र्िन्थमज्जयोश्च पिरभेदाय िवच्छेदकारी मनसश्च
सङ्कल्पानाम् अिभपरे्तानाञ्च िवचारकः।

ⅩⅢअपरं यस्यसमीपे स्वीया स्वीया कथास्मािभःकथियतव्या
तस्यागोचरः कोऽिप पर्ाणी नािस्त तस्य दृष्टौ सव्वर्मेवानावृतं
पर्कािशतञ्चास्ते।
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ⅩⅣअपरं य उच्चतमं स्वगर्ं पर्िवष्ट एतादृश एको व्यिक्तरथर्त
ईश्वरस्य पुतर्ो यीशुरस्माकं महायाजकोऽिस्त, अतो हेतो वर्यं
धम्मर्पर्ितज्ञां दृढम् आलम्बामहै।

ⅩⅤअस्माकं यो महायाजको ऽिस्त सोऽस्माकं दुःखै दुर्ःिखतो
भिवतुम् अशक्तो निह िकन्तु पापं िवना सव्वर्िवषये वयिमव
परीिक्षतः।

ⅩⅥ अतएव कृपां गर्हीतंु पर्योजनीयोपकाराथर्म् अनुगर्हं
पर्ाप्तुञ्च वयम् उत्साहेनानुगर्हिसंहासनस्य समीपं यामः।

Ⅴ
Ⅰ यः किश्चत् महायाजको भवित स मानवानां मध्यात्

नीतः सन् मानवानां कृत ईश्वरोदे्दश्यिवषयेऽथर्त उपहाराणां
पापाथर्कबलीनाञ्च दान िनयुज्यते।

Ⅱ स चाज्ञानां भर्ान्तानाञ्च लोकानां दुःखेन दुःखी भिवतंु
शक्नोित, यतो हेतोः स स्वयमिप दौब्बर्ल्यवेिष्टतो भवित।

Ⅲएतस्मात् कारणाच्च यद्वत् लोकानां कृते तद्वद्आत्मकृतेऽिप
पापाथर्कबिलदानं तेन क र्व्यं।

Ⅳस घोच्चपदः स्वेच्छातः केनािप न गृह्यते िकन्तु हारोण इव
य ईश्वरेणाहयूते तेनैव गृह्यते।

Ⅴ एवम्पर्कारेण खर्ीष्टोऽिप महायाजकत्वं गर्हीतंु
स्वीयगौरवं स्वयं न कृतवान,् िकन्तु "मदीयतनयोऽिस त्वम्
अदै्यव जिनतो मयेित" वाचं यस्तं भािषतवान् स एव तस्य गौरवं
कृतवान।्

Ⅵ तद्वद् अन्यगीतेऽपीदमुक्तं, त्वं मल्कीषेदकः शरे्ण्यां
याजकोऽिस सदातनः।

Ⅶ स च देहवासकाले बहुक्रन्दनेनाशर्ुपातेन च मृत्युत
उद्धरणे समथर्स्य िपतुः समीपे पुनः पुनिवर्नितं पर्थर्नाञ्च कृत्वा
तत्फलरूिपणीं शङ्कातो रक्षां पर्ाप्य च

Ⅷयद्यिप पुतर्ोऽभवत् तथािप यैरिक्लश्यत तैराज्ञागर्हणम्
अिशक्षत।
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Ⅸ इत्थं िसद्धीभयू िनजाज्ञागर्ािहणां सव्वषाम्
अनन्तपिरतर्ाणस्य कारणस्वरूपो ऽभवत।्

Ⅹ तस्मात् स मल्कीषेदकः शरे्णीभुक्तो महायाजक
ईश्वरेणाख्यातः।

Ⅺ तमध्यस्माकं बहुकथाः कथियतव्याः िकन्तु ताः स्तब्धकण
युर्ष्मािभ दुर्गर्म्याः।

Ⅻ यतो ययंू यद्यिप समयस्य दीघर्त्वात् िशक्षका भिवतुम्
अशक्षयततथापीश्वरस्य वाक्यानां या पर्थमा वणर्माला तामिध
िशक्षापर्ािप्त युर्ष्माकं पुनरावश्यका भवित, तथा किठनदर्व्ये
निह िकन्तु दुग्धे युष्माकं पर्योजनम् आस्ते।

ⅩⅢ यो दुग्धपायी स िशशुरेवेितकारणात् धम्मर्वाक्ये तत्परो
नािस्त।

ⅩⅣ िकन्तु सदसदि्वचारे येषां चेतांिस व्यवहारेण िशिक्षतािन
तादृशानां िसद्धलोकानां कठोरदर्व्येषु पर्योजनमिस्त।

Ⅵ
Ⅰ वयं मृितजनककम्मर्भ्यो मनःपराव र्नम् ईश्वरे िवश्वासो

मज्जनिशक्षणं हस्तापर्णं मृतलोकानाम् उत्थानम्
Ⅱ अनन्तकालस्थाियिवचाराज्ञा चैतैः पुनिभर्ि मलंू न

स्थापयन्तः खर्ीष्टिवषयकं पर्थमोपदेशं पश्चात्कृत्य िसदि्धं
यावद् अगर्सरा भवाम।

Ⅲ ईश्वरस्यानुमत्या च तद् अस्मािभः कािरष्यते।
Ⅳ य एककृत्वो दीिप्तमया भतू्वा स्वगी र्यवररसम्

आस्विदतवन्तः पिवतर्स्यात्मनोऽंिशनो जाता
Ⅴ ईश्वरस्य सुवाक्यं भािवकालस्य शिक्तञ्चास्विदतवन्तश्च

ते भर्ष्ट्वा यिद
Ⅵ स्वमनोिभरीश्वरस्य पुतरं् पुनः क्रुशे घ्निन्त लज्जास्पदं

कुव्वर्ते च तिहर् मनःपराव र्नाय पुनस्तान् नवीनीक ु र्ं कोऽिप न
शक्नोित।
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Ⅶ यतो या भिूमः स्वोपिर भयूः पिततं वृिष्टं िपवती
तत्फलािधकािरणां िनिम म् इष्टािन शाकादीन्युत्पादयित सा
ईश्वराद्आिशषं पर्ाप्ता।

Ⅷ िकन्तु या भिूम गो र्कु्षरकण्टकवृक्षान् उत्पादयित सा न
गर्ाह्या शापाहार् च शेषे तस्या दाहो भिवष्यित।

Ⅸ हे िपर्यतमाः, यद्यिप वयम् एतादृशं वाक्यं भाषामहे
तथािप ययंू तत उत्कृष्टाः पिरतर्ाणपथस्य पिथकाश्चाध्व इित
िवश्वसामः।

Ⅹ यतो युष्मािभः पिवतर्लोकानां य उपकारो ऽकािर िक्रयते
च तेनेश्वरस्य नाम्ने पर्कािशतं परे्म शर्मञ्च िवस्म ु र्म्
ईश्वरोऽन्यायकारी न भवित।

Ⅺ अपरं युष्माकम् एकैको जनो यत् पर्त्याशापरूणाथर्ं शेषं
यावत् तमेव यत्नं पर्काशयेिदत्यहम् इच्छािम।

Ⅻअतः िशिथला न भवत िकन्तु ये िवश्वासेन सिहष्णुतया च
पर्ितज्ञानां फलािधकािरणो जातास्तेषाम् अनुगािमनो भवत।

ⅩⅢ ईश्वरो यदा इबर्ाहीमे पर्त्यजानात् तदा शरे्ष्ठस्य
कस्याप्यपरस्य नाम्ना शपथं क ु र्ं नाशक्नोत,् अतो हेतोः
स्वनाम्ना शपथं कृत्वा तेनोक्तं यथा,

ⅩⅣ "सत्यम् अहं त्वाम् आिशषं गिदष्यािम तवान्वयं
वद्र्धियष्यािम च।"

ⅩⅤअनेन पर्कारेण ससिहष्णुतां िवधाय तस्याः पर्त्याशायाः
फलं लब्धवान।्

ⅩⅥअथमानवाःशरे्ष्ठस्यकस्यिचत् नाम्नाशपन्ते,शपथश्च
पर्माणाथर्ं तेषां सव्वर्िववादान्तको भवित।

ⅩⅦ इत्यिस्मन् ईश्वरः पर्ितज्ञायाः फलािधकािरणः
स्वीयमन्तर्णाया अमोघतां बाहुल्यतो दशर्ियतुिमच्छन् शपथेन
स्वपर्ितज्ञां िस्थरीकृतवान।्
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ⅩⅧ अतएव यिस्मन् अनृतकथनम् ईश्वरस्य न साध्यं
तादृशेनाचलेन िवषयद्वयेन सम्मुखस्थरक्षास्थलस्य पर्ाप्तये
पलाियतानाम् अस्माकं सुदृढा सान्त्वना जायते।

ⅩⅨ सा पर्त्याशास्माकं मनोनौकाया अचलो लङ्गरो भतू्वा
िवच्छेदकवस्तर्स्याभ्यन्तरं पर्िवष्टा।

ⅩⅩ ततरै्वास्माकम् अगर्सरो यीशुः पर्िवश्य मल्कीषेदकः
शरे्ण्यां िनत्यस्थायी याजकोऽभवत।्

Ⅶ
Ⅰ शालमस्य राजा सव्वो र्पिरस्थस्येश्वरस्य याजकश्च सन्

यो नृपतीनां मारणात् पर्त्यागतम् इबर्ाहीमं साक्षात्कृत्यािशषं
गिदतवान,्

Ⅱ यस्मै चेबर्ाहीम् सव्वर्दर्व्याणां दशमांशं द वान् स
मल्कीषेदक् स्वनाम्नोऽथन पर्थमतो धम्मर्राजः पश्चात्
शालमस्य राजाथर्तः शािन्तराजो भवित।

Ⅲ अपरं तस्य िपता माता वंशस्य िनणर्य आयुष आरम्भो
जीवनस्य शेषश्चैतेषाम् अभावो भवित, इत्थं स ईश्वरपुतर्स्य
सदृशीकृतः, स त्वनन्तकालं यावद् याजकिस्तष्ठित।

Ⅳ अतएवास्माकं पवू्वर्पुरुष इबर्ाहीम् यस्मै लुिठतदर्व्याणां
दशमांशं द वान् स कीदृक् महान् तद्आलोचयत।

Ⅴ याजकत्वपर्ाप्ता लेवेः सन्ताना व्यवस्थानुसारेण
लोकेभ्योऽथर्त इबर्ाहीमो जातेभ्यः स्वीयभर्ातृभ्यो
दशमांशगर्हणस्यादेशं लब्धवन्तः।

Ⅵ िकन्त्वसौ यद्यिप तेषां वंशात् नोत्पन्नस्तथापीबर्ाहीमो
दशमांशं गृहीतवान् पर्ितज्ञानाम् अिधकािरणम् आिशषं
गिदतवांश्च।

Ⅶअपरं यः शरे्यान् स कु्षदर्तरायािशषं ददातीत्यतर् कोऽिप
सन्देहो नािस्त।
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Ⅷअपरम् इदानीं ये दशमांशं गृह्लिन्त ते मृत्योरधीना मानवाः
िकन्तु तदानीं यो गृहीतवान् स जीवतीितपर्माणपर्ाप्तः।

Ⅸअपरं दशमांशगर्ाही लेिवरपीबर्ाहीम्द्वारा दशमांशं द वान्
एतदिप कथियतंु शक्यते।

Ⅹयतो यदा मल्कीषेदक् तस्य िपतरं साक्षात् कृतवान् तदानीं स
लेिवः िपतुरुरस्यासीत।्

Ⅺ अपरं यस्य सम्बन्धे लोका व्यवस्थां लब्धवन्तस्तेन
लेवीययाजकवगण यिद िसदि्धः समभिवष्यत् तिहर् हारोणस्य
शरे्ण्या मध्याद् याजकं न िनरूप्येश्वरेण मल्कीषेदकः शरे्ण्या
मध्याद् अपरस्यैकस्य याजकस्योत्थापनं कुत आवश्यकम्
अभिवष्यत?्

Ⅻ यतो याजकवगर्स्य िविनमयेन सुतरां व्यवस्थाया अिप
िविनमयो जायते।

ⅩⅢ अपरञ्च तद् वाक्यं यस्योदे्दश्यं सोऽपरेण वंशेन
संयुक्ताऽिस्त तस्य वंशस्य च कोऽिप कदािप वेद्याः कम्मर्
न कृतवान।्

ⅩⅣ वस्तुतस्तु यं वंशमिध मसूा याजकत्वस्यैकां कथामिप न
किथतवान् तिस्मन् ियहदूावंशेऽस्माकं पर्भु जर्न्म गृहीतवान् इित
सुस्पष्टं।

ⅩⅤ तस्य स्पष्टतरम् अपरं पर्माणिमदं यत् मल्कीषेदकः
सादृश्यवतापरेण तादृशेन याजकेनोदेतव्यं,

ⅩⅥयस्य िनरूपणं शरीरसम्बन्धीयिविधयुक्तया व्यवस्थाया न
भवित िकन्त्वक्षयजीवनयुक्तया शक्त्या भवित।

ⅩⅦ यत ईश्वर इदं साक्षयं द वान,् यथा, "त्वं मक्लीषेदकः
शरे्ण्यां याजकोऽिस सदातनः।"

ⅩⅧ अनेनागर्वि र्नो िवधे दुब्बर्लताया िनष्फलतायाश्च
हेतोरथर्तो व्यवस्थया िकमिप िसदं्ध न जातिमितहेतोस्तस्य लोपो
भवित।
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ⅩⅨ यया च वयम् ईश्वरस्य िनकटवि र्नो भवाम एतादृशी
शरे्ष्ठपर्त्याशा संस्थाप्यते।

ⅩⅩ अपरं यीशुः शपथं िवना न िनयुक्तस्तस्मादिप स
शरे्ष्ठिनयमस्य मध्यस्थो जातः।

ⅩⅪ यतस्ते शपथं िवना याजका जाताः िकन्त्वसौ शपथेन
जातः यतः स इदमुक्तः, यथा,

ⅩⅫ "परमेश इदं शेपे न च तस्मािन्नवत्स्यर्ते। त्वं मल्कीषेदकः
शरे्ण्यां याजकोऽिस सदातनः।"

ⅩⅩⅢ ते च बहवो याजका अभवन् यतस्ते मृत्युना
िनत्यस्थाियत्वात् िनवािरताः,

ⅩⅩⅣ िकन्त्वसावनन्तकालं यावत् ितष्ठित तस्मात् तस्य
याजकत्वं न पिरव र्नीयं।

ⅩⅩⅤततो हेतो य मानवास्तेनेश्वरस्य सिन्निधं गच्छिन्त तान्
स शेषं यावत् पिरतर्ातंु शक्नोित यतस्तेषां कृते पर्ाथर्नां क ु र्ं स
सततं जीवित।

ⅩⅩⅥ अपरम् अस्माकं तादृशमहायाजकस्य पर्योजनमासीद्
यः पिवतर्ो ऽिहंसको िनष्कलङ्कः पािपभ्यो िभन्नः
स्वगार्दप्युच्चीकृतश्च स्यात।्

ⅩⅩⅦअपरं महायाजकानां यथा तथा तस्य पर्ितिदनं पर्थमं
स्वपापानां कृते ततः परं लोकानां पापानां कृते बिलदानस्य
पर्योजनं नािस्त यत आत्मबिलदानं कृत्वा तद् एककृत्वस्तेन
सम्पािदतं।

ⅩⅩⅧ यतो व्यवस्थया ये महायाजका िनरूप्यन्ते ते
दौब्बर्ल्ययुक्ता मानवाः िकन्तु व्यवस्थातः परं शपथयुक्तेन
वाक्येन यो महायाजको िनरूिपतः सो ऽनन्तकालाथर्ं िसद्धः पुतर्
एव।
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Ⅷ
Ⅰ कथ्यमानानां वाक्यानां सारोऽयम् अस्माकम् एतादृश

एको महायाजकोऽिस्त यः स्वग महामिहम्नः िसंहासनस्य
दिक्षणपाश्वो र् समुपिवष्टवान्

Ⅱ यच्च दषू्यं न मनुजैः िकन्त्वीश्वरेण स्थािपतं तस्य
सत्यदषू्यस्य पिवतर्वस्तनूाञ्च सेवकः स भवित।

Ⅲयत एकैको महायाजको नैवेद्यानां बलीनाञ्च दाने िनयुज्यते,
अतो हेतोरेतस्यािप िकिञ्चद् उत्सजर्नीयं िवद्यत इत्यावश्यकं।

Ⅳ िकञ्च स यिद पृिथव्याम् अस्थास्यत् तिहर् याजको
नाभिवष्यत,् यतो ये व्यवस्थानुसारात् नैवेद्यािन ददत्येतादृशा
याजका िवद्यन्ते।

Ⅴ ते तु स्वगी र्यवस्तनूां दृष्टान्तेन छायया च सेवामनुितष्ठिन्त
यतो मसूिस दषू्यं साधियतुम् उद्यते सतीश्वरस्तदेव
तमािदष्टवान् फलतः स तमुक्तवान,् यथा, "अवधेिह िगरौ
त्वां यद्यिन्नदशर्नं दिशर्तं तद्वत् सव्वार्िण त्वया िक्रयन्तां।"

Ⅵ िकिन्त्वदानीम् असौ तस्मात् शरे्ष्ठं सेवकपदं पर्ाप्तवान्
यतः स शरे्ष्ठपर्ितज्ञािभः स्थािपतस्य शरे्ष्ठिनयमस्य
मध्यस्थोऽभवत।्

Ⅶ स पर्थमो िनयमो यिद िनद्र्दोषोऽभिवष्यत तिहर्
दि्वतीयस्य िनयमस्य िकमिप पर्योजनं नाभिवष्यत।्

Ⅷ िकन्तु स दोषमारोपयन् तेभ्यः कथयित, यथा, "परमेश्वर
इदं भाषते पश्य यिस्मन् समयेऽहम् इसर्ायेलवंशेन ियहदूावंशेन
च साद्र्धम् एकं नवीनं िनयमं िस्थरीकिरष्याम्येतादृशः समय
आयाित।

Ⅸ परमेश्वरोऽपरमिप कथयित तेषां पवू्वर्पुरुषाणां िमसरदेशाद्
आनयनाथर्ं यिस्मन् िदनेऽहं तेषां करं धृत्वा तैः सह िनयमं
िस्थरीकृतवान् तदि्दनस्य िनयमानुसारेण निह यतस्तै मर्म िनयमे
लङ्िघतेऽहं तान् पर्ित िचन्तां नाकरवं।
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Ⅹ िकन्तु परमेश्वरः कथयित तदि्दनात् परमहं
इसर्ायेलवंशीयैः साद्र्धम् इमं िनयमं िस्थरीकिरष्यािम, तेषां िच े
मम िवधीन् स्थापियष्यािम तेषां हृत्पतरे् च तान् लेिखष्यािम,
अपरमहं तेषाम् ईश्वरो भिवष्यािम ते च मम लोका भिवष्यिन्त।

Ⅺअपरं त्वं परमेश्वरं जानीहीितवाक्येन तेषामेकैको जनः स्वं
स्वं समीपवािसनं भर्ातरञ्च पुन नर् िशक्षियष्यित यतआकु्षदर्ात्
महान्तं यावत् सव्व मां ज्ञास्यिन्त।

Ⅻ यतो हेतोरहं तेषाम् अधम्मार्न् क्षिमष्ये तेषां
पापान्यपराधांश्च पुनः कदािप न स्मिरष्यािम।"

ⅩⅢ अनेन तं िनयमं नतूनं गिदत्वा स पर्थमं िनयमं
पुरातनीकृतवान;्यच्च पुरातनंजीणार्ञ्चजातं तस्यलोपो िनकटो
ऽभवत।्

Ⅸ
Ⅰसपर्थमो िनयमआराधनाया िविवधरीितिभरैिहकपिवतर्स्थानेन

च िविशष्ट आसीत।्
Ⅱ यतो दषू्यमेकं िनरमीयत तस्य पर्थमकोष्ठस्य

नाम पिवतर्स्थानिमत्यासीत् ततर् दीपवृक्षो भोजनासनं
दशर्नीयपपूानां शरे्णी चासीत।्

Ⅲ तत्पश्चाद् दि्वतीयायािस्तरष्किरण्या अभ्यन्तरे
ऽितपिवतर्स्थानिमितनामकं कोष्ठमासीत,्

Ⅳ ततर् च सुवणर्मयो धपूाधारः पिरतः सुवणर्मिण्डता
िनयममञ्जषूा चासीत् तन्मध्ये मान्नायाः सुवणर्घटो हारोणस्य
मञ्जिरतदण्डस्तिक्षतौ िनयमपर्स्तरौ,

Ⅴ तदुपिर च करुणासने छायाकािरणौ तेजोमयौ
िकरूबावास्ताम,् एतेषां िवशेषवृ ान्तकथनाय नायं समयः।

Ⅵ एतेष्वीदृक् िनिम्मर्तेषु याजका ईश्वरसेवाम् अनुितष्ठनतो
दषू्यस्य पर्थमकोष्ठं िनत्यं पर्िवशिन्त।
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Ⅶ िकन्तु दि्वतीयं कोष्ठं पर्ितवषर्म् एककृत्व एकािकना
महायाजकेन पर्िवश्यते िकन्त्वात्मिनिम ं लोकानाम्
अज्ञानकृतपापानाञ्च िनिम म् उत्सज्जर्नीयं रुिधरम् अनादाय
तेन न पर्िवश्यते।

Ⅷ इत्यनेन पिवतर् आत्मा यत् ज्ञापयित तिददं तत्
पर्थमं दषू्यं यावत् ितष्ठित तावत् महापिवतर्स्थानगामी पन्था
अपर्कािशतिस्तष्ठित।

Ⅸतच्च दषू्यं व र्मानसमयस्य दृष्टान्तः, यतो हेतोः साम्पर्तं
संशोधनकालं यावद् यिन्नरूिपतं तदनुसारात् सेवाकािरणो
मानिसकिसदि्धकरणेऽसमथार्िभः

Ⅹ केवलं खाद्यपेयेषु िविवधमज्जनेषु च शारीिरकरीितिभ
युर्क्तािन नैवेद्यािन बिलदानािन च भविन्त।

Ⅺ अपरं भािवमङ्गलानां महायाजकः खर्ीष्ट
उपस्थायाहस्तिनिम्मर्तेनाथर्त एतत्सृष्टे बर्िहभूर्तेन शरे्ष्ठेन
िसदे्धन च दषू्येण गत्वा

Ⅻ छागानां गोवत्सानां वा रुिधरम् अनादाय स्वीयरुिधरम्
आदायैककृत्व एव महापिवतर्स्थानं पर्िवश्यानन्तकािलकां
मुिक्तं पर्ाप्तवान।्

ⅩⅢ वृषछागानां रुिधरेण गवीभस्मनः पर्के्षपेण च
यद्यशुिचलोकाः शारीिरशुिचत्वाय पयून्ते,

ⅩⅣतिहर् िकं मन्यध्वे यः सदातनेनात्मना िनष्कलङ्कबिलिमव
स्वमेवेश्वराय द वान,् तस्य खर्ीष्टस्य रुिधरेण युष्माकं
मनांस्यमरेश्वरस्य सेवायै िकं मृत्युजनकेभ्यः कम्मर्भ्यो न
पिवतर्ीकािरष्यन्ते?

ⅩⅤ स नतूनिनयमस्य मध्यस्थोऽभवत् तस्यािभपर्ायोऽयं
यत् पर्थमिनयमलङ्घनरूपपापेभ्यो मृत्युना मुक्तौ जातायाम्
आहतूलोका अनन्तकालीयसम्पदः पर्ितज्ञाफलं लभेरन।्
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ⅩⅥ यतर् िनयमो भवित ततर् िनयमसाधकस्य बले मृर्त्युना
भिवतव्यं।

ⅩⅦ यतो हतेन बिलना िनयमः िस्थरीभवित िकन्तु
िनयमसाधको बिल यार्वत् जीवित तावत् िनयमो
िनरथर्किस्तष्ठित।

ⅩⅧतस्मात् स पवू्वर्िनयमोऽिप रुिधरपातं िवना न सािधतः।
ⅩⅨफलतः सव्वर्लोकान् पर्ित व्यवस्थानुसारेण सव्वार् आज्ञाः

कथियत्वा मसूा जलेन िसन्दरूवणर्लोम्ना एषोवतृणेन च साद्र्धं
गोवत्सानां छागानाञ्च रुिधरं गृहीत्वा गर्न्थे सव्वर्लोकेषु च
पर्िक्षप्य बभाषे,

ⅩⅩ युष्मान्अधीश्वरो यं िनयमं िनरूिपतवान् तस्यरुिधरमेतत।्
ⅩⅪ तद्वत् स दषू्येऽिप सेवाथर्केषु सव्वर्पातरे्षु च रुिधरं

पर्िक्षप्तवान।्
ⅩⅫ अपरं व्यवस्थानुसारेण पर्ायशः सव्वार्िण रुिधरेण

पिरिष्क्रयन्ते रुिधरपातं िवना पापमोचनं न भवित च।
ⅩⅩⅢ अपरं यािन स्वगी र्यवस्तनूां दृष्टान्तास्तेषाम् एतैः

पावनम् आवश्यकम् आसीत् िकन्तु साक्षात् स्वगी र्यवस्तनूाम्
एतेभ्यः शरे्ष्ठैे बर्िलदानैः पावनमावश्यकं।

ⅩⅩⅣ यतः खर्ीष्टः सत्यपिवतर्स्थानस्य दृष्टान्तरूपं
हस्तकृतं पिवतर्स्थानं न पर्िवष्टवान् िकन्त्वस्मिन्निम म्
इदानीम् ईश्वरस्य साक्षाद् उपस्थातंु स्वगर्मेव पर्िवष्टः।

ⅩⅩⅤ यथा च महायाजकः पर्ितवषर्ं परशोिणतमादाय
महापिवतर्स्थानं पर्िवशित तथा खर्ीष्टेन पुनः पुनरात्मोत्सगो र्
न क र्व्यः,

ⅩⅩⅥ क र्व्ये सित जगतः सृिष्टकालमारभ्य बहुवारं तस्य
मृत्युभोग आवश्यकोऽभवत;् िकिन्त्वदानीं स आत्मोत्सगण
पापनाशाथर्म् एककृत्वो जगतः शेषकाले पर्चकाशे।

ⅩⅩⅦअपरं यथा मानुषस्यैककृत्वो मरणं तत् पश्चाद् िवचारो
िनरूिपतोऽिस्त,
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ⅩⅩⅧतद्वत् खर्ीष्टोऽिप बहनूां पापवहनाथर्ं बिलरूपेणैककृत्व
उत्ससृजे, अपरं दि्वतीयवारं पापाद् िभन्नः सन् ये तं पर्तीक्षन्ते
तेषां पिरतर्ाणाथर्ं दशर्नं दास्यित।

Ⅹ
Ⅰ व्यवस्था भिवष्यन्मङ्गलानां छायास्वरूपा न च वस्तनूां

मिू र्स्वरूपा ततो हेतो िनर्त्यं दीयमानैरेकिवधै वार्िषर्कबिलिभः
शरणागतलोकान् िसद्धान् क ु र्ं कदािप न शक्नोित।

Ⅱयद्यशक्षयत् तिहर् तेषां बलीनां दानं िकं न न्यवि र्ष्यत? यतः
सेवाकािरष्वेककृत्वः पिवतर्ीभतेूषु तेषां कोऽिप पापबोधः पुन
नार्भिवष्यत।्

Ⅲ िकन्तु तै बर्िलदानैः पर्ितवत्सरं पापानां स्मारणं जायते।
Ⅳयतो वृषाणां छागानां वा रुिधरेण पापमोचनं न सम्भवित।
Ⅴ एतत्कारणात् खर्ीष्टेन जगत् पर्िवश्येदम् उच्यते, यथा,

"नेष्ट्वा बिलं न नैवेदं्य देहो मे िनिम्मर्तस्त्वया।
Ⅵन च त्वं बिलिभ हर्व्यैः पापघ्नै वार् पर्तुष्यिस।
Ⅶ अवािदषं तदैवाहं पश्य कुव्व समागमं। धम्मर्गर्न्थस्य

सग मे िवद्यते िलिखता कथा। ईश मनोऽिभलाषस्ते मया
सम्परूियष्यते।"

Ⅷ इत्यिस्मन् पर्थमतो येषां दानं व्यवस्थानुसाराद् भवित
तान्यिध तेनेदमुक्तं यथा, बिलनैवेद्यहव्यािन पापघ्नञ्चोपचारकं,
नेमािन वाञ्छिस त्वं िह न चैतेषु पर्तुष्यसीित।

Ⅸ ततः परं तेनोक्तं यथा, "पश्य मनोऽिभलाषं ते क ु र्ं कुव्व
समागमं;" दि्वतीयम् एतद् वाक्यं िस्थरीक ु र्ं स पर्थमं लुम्पित।

Ⅹ तेन मनोऽिभलाषेण च वयं यीशुखर्ीष्टस्यैककृत्वः
स्वशरीरोत्सगार्त् पिवतर्ीकृता अभवाम।

Ⅺअपरम् एकैको याजकः पर्ितिदनम् उपासनां कुव्वर्न् यैश्च
पापािन नाशियतंु कदािप न शक्यन्ते तादृशान् एकरूपान् बलीन्
पुनः पुनरुत्सृजन् ितष्ठित।
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Ⅻ िकन्त्वसौ पापनाशकम् एकं बिलं दत्वानन्तकालाथर्म्
ईश्वरस्य दिक्षण उपिवश्य

ⅩⅢ यावत् तस्य शतर्वस्तस्य पादपीठं न भविन्त तावत्
पर्तीक्षमाणिस्तष्ठित।

ⅩⅣयत एकेन बिलदानेन सोऽनन्तकालाथर्ं पयूमानान् लोकान्
सािधतवान।्

ⅩⅤएतिस्मन् पिवतर् आत्माप्यस्माकं पके्ष पर्माणयित
ⅩⅥ "यतो हेतोस्तदि्दनात् परम् अहं तैः साद्र्धम् इमं िनयमं

िस्थरीकिरष्यामीित पर्थमत उक्त्वा परमेश्वरेणेदं किथतं, तेषां
िच े मम िवधीन् स्थापियष्यािम तेषां मनःसु च तान् लेिखष्यािम
च,

ⅩⅦ अपरञ्च तेषां पापान्यपराधांश्च पुनः कदािप न
स्मािरष्यािम।"

ⅩⅧ िकन्तु यतर् पापमोचनं भवित ततर् पापाथर्कबिलदानं पुन
नर् भवित।

ⅩⅨ अतो हे भर्ातरः, यीशो रुिधरेण
पिवतर्स्थानपर्वेशायास्माकम् उत्साहो भवित,

ⅩⅩ यतः सोऽस्मदथर्ं ितरस्किरण्याथर्तः स्वशरीरेण नवीनं
जीवनयुक्तञ्चैकं पन्थानं िनिम्मर्तवान,्

ⅩⅪ अपरञ्चेश्वरीयपिरवारस्याध्यक्ष एको
महायाजकोऽस्माकमिस्त।

ⅩⅫ अतो हेतोरस्मािभः सरलान्तःकरणै दृर्ढिवश्वासैः
पापबोधात् पर्क्षािलतमनोिभ िनर्म्मर्लजले स्नातशरीरैश्चेश्वरम्
उपागत्य पर्त्याशायाः पर्ितज्ञा िनश्चला धारियतव्या।

ⅩⅩⅢयतो यस्ताम् अङ्गीकृतवान् स िवश्वसनीयः।
ⅩⅩⅣ अपरं परे्िम्न सित्क्रयासु चैकैकस्योत्साहवृद्ध थर्म्

अस्मािभः परस्परं मन्तर्ियतव्यं।
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ⅩⅩⅤअपरंकितपयलोका यथा कुव्वर्िन्त तथास्मािभःसभाकरणं
न पिरत्यक्तव्यं परस्परम् उपदेष्टव्यञ्च यतस्तत् महािदनम्
उ रो रं िनकटवि र् भवतीित युष्मािभ दृर्श्यते।

ⅩⅩⅥसत्यमतस्यज्ञानपर्ाप्तेः परं यिद वयं स्वंच्छया पापाचारं
कुम्मर्स्तिहर् पापानां कृते ऽन्यत् िकमिप बिलदानं नाविशष्यते

ⅩⅩⅦ िकन्तु िवचारस्य भयानका पर्तीक्षा िरपुनाशकानलस्य
तापश्चाविशष्यते।

ⅩⅩⅧयः किश्चत् मसूसो व्यवस्थाम् अवमन्यते स दयां िवना
द्वयोिस्तसृणां वा सािक्षणां पर्माणेन हन्यते,

ⅩⅩⅨ तस्मात् िकं बुध्यध्वे यो जन ईश्वरस्य पुतर्म्
अवजानाित येन च पिवतर्ीकृतो ऽभवत् तत् िनयमस्य रुिधरम्
अपिवतरं् जानाित, अनुगर्हकरम् आत्मानम् अपमन्यते च, स
िकयन्महाघोरतरदण्डस्य योग्यो भिवष्यित?

ⅩⅩⅩ यतः परमेश्वरः कथयित, "दानं फलस्य मत्कम्मर् सिूचतं
पर्ददाम्यहं।" पुनरिप, "तदा िवचारियष्यन्ते परेशेन िनजाः
पर्जाः।" इदं यः किथतवान् तं वयं जानीमः।

ⅩⅩⅪअमरेश्वरस्य करयोः पतनं महाभयानकं।
ⅩⅩⅫ हे भर्ातरः, पवू्वर्िदनािन स्मरत यतस्तदानीं ययंू दीिप्तं

पर्ाप्य बहुदुगर्ितरूपं संगर्ामं सहमाना एकतो िनन्दाक्लेशैः
कौतुकीकृता अभवत,

ⅩⅩⅩⅢअन्यतश्च तदभ्ोिगनां समांिशनो ऽभवत।
ⅩⅩⅩⅣ ययंू मम बन्धनस्य दुःखेन दुःिखनो ऽभवत, युष्माकम्

उ मा िनत्या च सम्पि ः स्वग िवद्यत इित ज्ञात्वा सानन्दं
सव्वर्स्वस्यापहरणम् असहध्वञ्च।

ⅩⅩⅩⅤ अतएव महापुरस्कारयुक्तं युष्माकम् उत्साहं न
पिरत्यजत।

ⅩⅩⅩⅥयतो ययंू येनेश्वरस्येच्छां पालियत्वा पर्ितज्ञायाःफलं
लभध्वं तदथर्ं युष्मािभ धय्यार्वलम्बनं क र्व्यं।
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ⅩⅩⅩⅦ येनागन्तव्यं स स्वल्पकालात् परम् आगिमष्यित न च
िवलिम्बष्यते।

ⅩⅩⅩⅧ "पुण्यवान् जनो िवश्वासेन जीिवष्यित िकन्तु यिद
िनव र्ते तिहर् मम मनस्तिस्मन् न तोषं यास्यित।"

ⅩⅩⅩⅨ िकन्तु वयं िवनाशजिनकां धम्मार्त् िनवृि ं न कुव्वार्णा
आत्मनः पिरतर्ाणाय िवश्वासं कुव्वार्महेे।

Ⅺ
Ⅰ िवश्वास आशंिसतानां िनश्चयः, अदृश्यानां िवषयाणां दशर्नं

भवित।
Ⅱ तेन िवश्वासेन पर्ाञ्चो लोकाः पर्ामाण्यं पर्ाप्तवन्तः।
Ⅲअपरम् ईश्वरस्य वाक्येन जगन्त्यसृज्यन्त, दृष्टवस्तिून च

पर्त्यक्षवस्तुभ्यो नोदपद्यन्तैतद् वयं िवश्वासेन बुध्यामहे।
Ⅳ िवश्वासेन हािबल् ईश्वरमुदि्दश्य कािबलः शरे्ष्ठं बिलदानं

कृतवान् तस्माच्चेश्वरेण तस्य दानान्यिध पर्माणे द े स
धािम्मर्क इत्यस्य पर्माणं लब्धवान् तेन िवश्वासेन च स मृतः
सन् अद्यािप भाषते।

Ⅴ िवश्वासेन हनोक् यथा मृत्यंु न पश्येत् तथा लोकान्तरं
नीतः, तस्योदे्दशश्च केनािप न पर्ािप यत ईश्वरस्तं लोकान्तरं
नीतवान,् तत्पर्माणिमदं तस्य लोकान्तरीकरणात् पवू्वर्ं स
ईश्वराय रोिचतवान् इित पर्माणं पर्ाप्तवान।्

Ⅵ िकन्तु िवश्वासं िवना कोऽपीश्वराय रोिचतंु न शक्नोित यत
ईश्वरोऽिस्त स्वान्वेिषलोकेभ्यः पुरस्कारं ददाित चेितकथायाम्
ईश्वरशरणागतै िवर्श्विसतव्यं।

Ⅶ अपरं तदानीं यान्यदृश्यान्यासन् तानीश्वरेणािदष्टः सन्
नोहो िवश्वासेन भीत्वा स्वपिरजनानां रक्षाथर्ं पोतं िनिम्मर्तवान्
तेन च जगज्जनानां दोषान् दिशर्तवान् िवश्वासात् लभ्यस्य
पुण्यस्यािधकारी बभवू च।
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Ⅷ िवश्वासेनेबर्ाहीम् आहतूः सन् आज्ञां गृहीत्वा यस्य
स्थानस्यािधकारस्तेन पर्ाप्तव्यस्तत् स्थानं पर्िस्थतवान् िकन्तु
पर्स्थानसमये क्क यामीित नाजानात।्

Ⅸ िवश्वासेन स पर्ितज्ञाते देशे परदेशवत् पर्वसन्
तस्याः पर्ितज्ञायाः समानांिशभ्याम् इस्हाका याकूबा च सह
दषू्यवास्यभवत।्

Ⅹ यस्मात् स ईश्वरेण िनिम्मर्तं स्थािपतञ्च िभि मलूयुक्तं
नगरं पर्त्यैक्षत।

Ⅺ अपरञ्च िवश्वासेन सारा वयोितक्रान्ता सन्त्यिप
गभर्धारणाय शिक्तं पर्ाप्य पुतर्वत्यभवत,् यतः सा
पर्ितज्ञाकािरणं िवश्वास्यम् अमन्यत।

Ⅻ ततो हेतो मृर्तकल्पाद् एकस्मात् जनाद्
आकाशीयनक्षतर्ाणीव गणनातीताः समुदर्तीरस्थिसकता इव
चासंख्या लोका उत्पेिदरे।

ⅩⅢ एते सव्व पर्ितज्ञायाः फलान्यपर्ाप्य केवलं दरूात् तािन
िनरीक्षय विन्दत्वा च, पृिथव्यां वयं िवदेिशनः पर्वािसनश्चास्मह
इित स्वीकृत्य िवश्वासेन पर्ाणान् तत्यजुः।

ⅩⅣ ये तु जना इत्थं कथयिन्त तैः पैतृकदेशो ऽस्मािभरिन्वष्यत
इित पर्काश्यते।

ⅩⅤ ते यस्माद् देशात् िनगर्तास्तं यद्यस्मिरष्यन् तिहर्
पराव र्नाय समयम् अलप्स्यन्त।

ⅩⅥ िकन्तु ते सव्वो र्त्कृष्टम् अथर्तः स्वगी र्यं देशम्
आकाङ्क्षिन्त तस्माद् ईश्वरस्तानिध न लज्जमानस्तेषाम् ईश्वर
इित नाम गृहीतवान् यतः स तेषां कृते नगरमेकं संस्थािपतवान।्

ⅩⅦ अपरम् इबर्ाहीमः परीक्षायां जातायां स
िवश्वासेनेस्हाकम् उत्ससजर्,

ⅩⅧ वस्तुत इस्हािक तव वंशो िवख्यास्यत इित वाग् यमिध
किथता तम् अदि्वतीयं पुतरं् पर्ितज्ञापर्ाप्तः स उत्ससजर्।
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ⅩⅨयत ईश्वरो मृतानप्युत्थापियतंु शक्नोतीित स मेने तस्मात्
स उपमारूपं तं लेभे।

ⅩⅩ अपरम् इस्हाक् िवश्वासेन याकूब् एषावे च
भािविवषयानध्यािशषं ददौ।

ⅩⅪअपरं याकूब् मरणकाले िवश्वासेन यषूफः पुतर्योरेकैकस्मै
जनायािशषं ददौ यष्ट ा अगर्भागे समालम्ब्य पर्णनाम च।

ⅩⅫ अपरं यषूफ् चरमकाले िवश्वासेनेसर्ायेल्वंशीयानां
िमसरदेशाद् बिहगर्मनस्य वाचं जगाद िनजास्थीिन चािध
समािददेश।

ⅩⅩⅢ नवजातो मसूाश्च िवश्वासात् तर्ाीन् मासान्
स्विपतृभ्याम् अगोप्यत यतस्तौ स्विशशंु परमसुन्दरं दृष्टवन्तौ
राजाज्ञाञ्च न शङ्िकतवन्तौ।

ⅩⅩⅣ अपरं वयःपर्ाप्तो मसूा िवश्वासात् िफरौणो दौिहतर्
इित नाम नाङ्गीचकार।

ⅩⅩⅤ यतः स क्षिणकात् पापजसुखभोगाद् ईश्वरस्य पर्जािभः
साद्र्धं दुःखभोगं ववरे्।

ⅩⅩⅥतथा िमसरदेशीयिनिधभ्यः खर्ीष्टिनिम ां िनन्दां महतीं
सम्पि ं मेने यतो हेतोः स पुरस्कारदानम् अपैक्षत।

ⅩⅩⅦअपरं स िवश्वासेन राज्ञः क्रोधात् न भीत्वा िमसरदेशं
पिरतत्याज, यतस्तेनादृश्यं वीक्षमाणेनेव धैय्यर्म् आलिम्ब।

ⅩⅩⅧ अपरं पर्थमजातानां हन्ता यत् स्वीयलोकान्
न स्पृशेत् तदथर्ं स िवश्वासेन िनस्तारपव्वी र्यबिलच्छेदनं
रुिधरसेचनञ्चानुिष्ठतावान।्

ⅩⅩⅨअपरं ते िवश्वासात् स्थलेनेव सफू्सागरेण जग्मुः िकन्तु
िमसर्ीयलोकास्तत् क ु र्म् उपक्रम्य तोयेषु ममज्जुः।

ⅩⅩⅩ अपरञ्च िवश्वासात् तैः सप्ताहं यावद् ियरीहोः
पर्ाचीरस्य पर्दिक्षणे कृते तत् िनपपात।

ⅩⅩⅪ िवश्वासाद् राहब्नािमका वेश्यािप पर्ीत्या चारान्
अनुगृह्यािवश्वािसिभः साद्र्धं न िवननाश।
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ⅩⅩⅫअिधकं िकं कथियष्यािम? िगिदयोनो बारकः िशम्शोनो
ियप्तहो दायदू ् िशमयेूलो भिवष्यद्वािदनश्चैतेषां वृ ान्तकथनाय
मम समयाभावो भिवष्यित।

ⅩⅩⅩⅢ िवश्वासात् ते राज्यािन वशीकृतवन्तो धम्मर्कम्मार्िण
सािधतवन्तः पर्ितज्ञानां फलं लब्धवन्तः िसंहानां मुखािन
रुद्धवन्तो

ⅩⅩⅩⅣ वहे्नदार्हं िनव्वार्िपतवन्तः खङ्गधाराद् रक्षां
पर्ाप्तवन्तो दौब्बर्ल्ये सबलीकृता युदे्ध पराक्रिमणो जाताः
परेषां सैन्यािन दवियतवन्तश्च।

ⅩⅩⅩⅤ योिषतः पुनरुत्थानेन मृतान् आत्मजान् लेिभरेे, अपरे
च शरे्ष्ठोत्थानस्य पर्ाप्तेराशया रक्षाम् अगृहीत्वा ताडनेन
मृतवन्तः।

ⅩⅩⅩⅥअपरे ितरस्कारैः कशािभ बर्न्धनैः कारया च परीिक्षताः।
ⅩⅩⅩⅦबहवश्चपर्स्तराघातै हर्ताः करपतरै् वार् िवदीणार् यन्तरै्

वार् िक्लष्टाः खङ्गधारै वार् व्यापािदताः। ते मेषाणां छागानां वा
चम्मार्िण पिरधाय दीनाः पीिडता दुःखा ार्श्चाभर्ाम्यन।्

ⅩⅩⅩⅧ संसारो येषाम् अयोग्यस्ते िनजर्नस्थानेषु पव्वर्तेषु
गह्वरेषु पृिथव्यािश्छदरे्षु च पय्यर्टन।्

ⅩⅩⅩⅨ एतैः सव्व िवर्श्वासात् पर्माणं पर्ािप िकन्तु
पर्ितज्ञायाः फलं न पर्ािप।

ⅩⅬयतस्ते यथास्मान् िवना िसद्धा न भवेयुस्तथैवेश्वरेणास्माकं
कृते शरे्ष्ठतरं िकमिप िनिदर्िदशे।

Ⅻ
Ⅰ अतो हेतोरेतावत्सािक्षमेघै विष्टताः सन्तो वयमिप

सव्वर्भारम् आशुबाधकं पापञ्च िनिक्षप्यास्माकं गमनाय िनरूिपते
माग धैय्यण धावाम।

Ⅱ यश्चास्माकं िवश्वासस्यागरे्सरः िसदि्धक ार् चािस्त
तं यीशंु वीक्षामहै यतः स स्वसम्मुखिस्थतानन्दस्य
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पर्ाप्त्यथर्म् अपमानं तुच्छीकृत्य क्रुशस्य यातनां सोढवान्
ईश्वरीयिसंहासनस्य दिक्षणपाश्व समुपिवष्टवांश्च।

Ⅲ यः पािपिभः स्विवरुद्धम् एतादृशं वैपरीत्यं सोढवान्
तम् आलोचयत तेन ययंू स्वमनःसु शर्ान्ताः क्लान्ताश्च न
भिवष्यथ।

Ⅳ ययंू पापेन सह युध्यन्तोऽद्यािप शोिणतव्ययपय्यर्न्तं
पर्ितरोधं नाकुरुत।

Ⅴतथा च पुतर्ान् पर्तीव युष्मान् पर्ित य उपदेश उक्तस्तं िकं
िवस्मृतवन्तः? "परेशेन कृतां शािस्तं हे मत्पुतर् न तुच्छय। तेन
संभित्सर्तश्चािप नैव क्लाम्य कदाचन।

Ⅵपरेशः पर्ीयते यिस्मन् तस्मै शािस्तं ददाित यत।् यन्तु पुतरं्
स गृह्लाित तमेव पर्हरत्यिप।"

Ⅶ यिद ययंू शािस्तं सहध्वं तही र्श्वरः पुतरै्िरव युष्मािभः
साद्र्धं व्यवहरित यतः िपता यस्मै शािस्तं न ददाित तादृशः
पुतर्ः कः?

Ⅷ सव्व यस्याः शास्तेरंिशनो भविन्त सा यिद युष्माकं न
भवित तिहर् ययूम् आत्मजा न िकन्तु जारजा आध्वे।

Ⅸ अपरम् अस्माकं शारीिरकजन्मदातारोऽस्माकं
शािस्तकािरणोऽभवन् ते चास्मािभः सम्मािनतास्तस्माद्
य आत्मनां जनियता वयं िकं ततोऽिधकं तस्य वशीभयू न
जीिवष्यामः?

Ⅹ ते त्वल्पिदनािन यावत् स्वमनोऽमतानुसारेण शािस्तं
कृतवन्तः िकन्त्वेषोऽस्माकं िहताय तस्य पिवतर्ताया
अंिशत्वाय चास्मान् शािस्त।

Ⅺ शािस्तश्च व र्मानसमये केनािप नानन्दजिनका िकन्तु
शोकजिनकैव मन्यते तथािप ये तया िवनीयन्ते तेभ्यः सा पश्चात्
शािन्तयुक्तं धम्मर्फलं ददाित।

Ⅻ अतएव ययंू िशिथलान् हस्तान् दुब्बर्लािन जानिून च
सबलािन कुरुध्वं।
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ⅩⅢ यथा च दुब्बर्लस्य सिन्धस्थानं न भज्येत स्वस्थं ितष्ठेत्
तथा स्वचरणाथर्ं सरलं मागर्ं िनम्मार्त।

ⅩⅣ अपरञ्च सव्वः साथर्म् ए◌ेक्यभावं यच्च िवना
परमेश्वरस्य दशर्नं केनािप न लप्स्यते तत् पिवतर्त्वं चेष्टध्वं।

ⅩⅤ यथा किश्चद् ईश्वरस्यानुगर्हात् न पतेत,् यथा
च ितक्तताया मलंू पर्रुह्य बाधाजनकं न भवेत् तेन च
बहवोऽपिवतर्ा न भवेयुः,

ⅩⅥ यथा च किश्चत् लम्पटो वा एककृत्व आहाराथर्ं
स्वीयज्येष्ठािधकारिवक्रेता य एषौस्तद्वद् अधम्मार्चारी न
भवेत् तथा सावधाना भवत।

ⅩⅦ यतः स एषौः पश्चाद् आशीव्वार्दािधकारी भिवतुम्
इच्छन्निप नानुगृहीत इितययंूजानीथ,सचाशर्ुपातेनमत्यन्तरं
पर्ाथर्यमानोऽिप तदुपायं न लेभे।

ⅩⅧअपरञ्च स्पृश्यः पव्वर्तः पर्ज्विलतो वह्िनः कृष्णावणो र्
मेघो ऽन्धकारो झञ्भ्श तरूीवादं्य वाक्यानां शब्दश्च नैतेषां
सिन्नधौ ययूम् आगताः।

ⅩⅨ तं शब्दं शर्ुत्वा शर्ोतारस्तादृशं सम्भाषणं यत् पुन नर्
जायते तत् पर्ािथर्तवन्तः।

ⅩⅩ यतः पशुरिप यिद धराधरं स्पृशित तिहर् स पाषाणाघातै
हर्न्तव्य इत्यादेशं सोढंु ते नाशक्नुवन।्

ⅩⅪ तच्च दशर्नम् एवं भयानकं यत् मसूसोक्तं
भीतस्तर्ासयुक्तश्चास्मीित।

ⅩⅫ िकन्तु सीयोन्पव्वर्तो ऽमरेश्वरस्य नगरं
स्वगर्स्थियरूशालमम् अयुतािन िदव्यदतूाः

ⅩⅩⅢ स्वग िलिखतानां पर्थमजातानाम् उत्सवः सिमितश्च
सव्वषां िवचारािधपितरीश्वरः िसद्धीकृतधािम्मर्कानाम् आत्मानो
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ⅩⅩⅣ नतूनिनयमस्य मध्यस्थो यीशुः, अपरं हािबलो रक्तात्
शरे्यः पर्चारकं पर्ोक्षणस्य रक्तञ्चैतेषां सिन्नधौ ययूम्
आगताः।

ⅩⅩⅤ सावधाना भवत तं वक्तारं नावजानीत यतो हेतोः
पृिथवीिस्थतः स वक्ता यैरवज्ञातस्तै यर्िद रक्षा नापर्ािप तिहर्
स्वगी र्यवक्तुः पराङ्मुखीभयूास्मािभः कथं रक्षा पर्ाप्स्यते?

ⅩⅩⅥ तदा तस्य रवात् पृिथवी किम्पता िकिन्त्वदानीं तेनेदं
पर्ितज्ञातं यथा, "अहं पुनरेककृत्वः पृिथवीं कम्पियष्यािम केवलं
तन्निह गगनमिप कम्पियष्यािम।"

ⅩⅩⅦ स एककृत्वः शब्दो िनश्चलिवषयाणां िस्थतये
िनिम्मर्तानािमव चञ्चलवस्तनूां स्थानान्तरीकरणं पर्काशयित।

ⅩⅩⅧ अतएव िनश्चलराज्यपर्ाप्तैरस्मािभः सोऽनुगर्ह
आलिम्बतव्यो येन वयं सादरं सभयञ्च तुिष्टजनकरूपेणेश्वरं
सेिवतंु शक्नुयाम।

ⅩⅩⅨयतोऽस्माकम् ईश्वरः संहारको वह्िनः।

ⅩⅢ
Ⅰभर्ातृषु परे्म ितष्ठतु। अितिथसेवा युष्मािभ नर् िवस्मय्यर्तां
Ⅱ यतस्तया पर्च्छन्नरूपेण िदव्यदतूाः केषािञ्चद्

अितथयोऽभवन।्
Ⅲ बिन्दनः सहबिन्दिभिरव दुःिखनश्च देहवािसिभिरव

युष्मािभः स्मय्यर्न्तां।
Ⅳ िववाहः सव्वषां समीपे सम्मािनतव्यस्तदीयशय्या च शुिचः

िकन्तु वेश्यागािमनः पारदािरकाश्चेश्वरेण दण्डियष्यन्ते।
Ⅴ ययूम् आचारे िनलो र्भा भवत िवद्यमानिवषये सन्तुष्यत च

यस्माद् ईश्वर एवेदं किथतवान,् यथा, "त्वां न त्यक्षयािम न त्वां
हास्यािम।"
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Ⅵ अतएव वयम् उत्साहेनेदं कथियतंु शक्नुमः, "मत्पके्ष
परमेशोऽिस्त न भेष्यािम कदाचन। यस्मात् मां पर्ित िकं क ु र्ं
मानवः पारियष्यित॥"

Ⅶ युष्माकं ये नायका युष्मभ्यम् ईश्वरस्य वाक्यं
किथतवन्तस्ते युष्मािभः स्मय्यर्न्तां तेषाम् आचारस्य पिरणामम्
आलोच्य युष्मािभस्तेषां िवश्वासोऽनुिक्रयतां।

Ⅷयीशुः खर्ीष्टः श्वोऽद्य सदा च स एवास्ते।
Ⅸ ययंू नानािवधनतूनिशक्षािभ नर् पिरव र्ध्वं

यतोऽनुगर्हेणान्तःकरणस्य सुिस्थरीभवनं के्षमं न च
खाद्यदर्व्यैः। यतस्तदाचािरणस्तै नो र्पकृताः।

Ⅹ ये दष्यस्य सेवां कुव्वर्िन्त ते यस्या
दर्व्यभोजनस्यानिधकािरणस्तादृशी यज्ञवेिदरस्माकम् आस्ते।

Ⅺ यतो येषां पशनूां शोिणतं पापनाशाय महायाजकेन
महापिवतर्स्थानस्याभ्यन्तरं नीयते तेषां शरीरािण िशिबराद् बिह
दर्ह्यन्ते।

Ⅻ तस्माद् यीशुरिप यत् स्वरुिधरेण पर्जाः पिवतर्ीकुय्यार्त्
तदथर्ं नगरद्वारस्य बिह मृर्ितं भुक्तवान।्

ⅩⅢ अतो हेतोरस्मािभरिप तस्यापमानं सहमानैः िशिबराद्
बिहस्तस्य समीपं गन्तव्यं।

ⅩⅣ यतो ऽतर्ास्माकं स्थािय नगरं न िवद्यते िकन्तु भािव
नगरम् अस्मािभरिन्वष्यते।

ⅩⅤअतएवयीशुनास्मािभ िनर्त्यं पर्शंसारूपो बिलरथर्तस्तस्य
नामाङ्गीकुव्वर्ताम् ओष्ठाधराणां फलम् ईश्वराय दातव्यं।

ⅩⅥ अपरञ्च परोपकारो दानञ्च युष्मािभ नर् िवस्मय्यर्तां
यतस्तादृशं बिलदानम् ईश्वराय रोचते।

ⅩⅦययंू स्वनायकानाम् आज्ञागर्ािहणो वश्याश्च भवत यतो
यैरुपिनिधः पर्ितदातव्यस्तादृशा लोका इव ते युष्मदीयात्मनां
रक्षणाथर्ं जागर्ित, अतस्ते यथा सानन्दास्तत् कुय्युर् नर् च



Hebrews ⅩⅢ:ⅩⅧ xxviii Hebrews ⅩⅢ:ⅩⅩⅤ

सा र्स्वरा अतर् यतध्वं यतस्तेषाम् आ र्स्वरो युष्माकम्
इष्टजनको न भवेत।्

ⅩⅧअपरञ्चययूम् अस्मिन्निमि ं पर्ाथर्नां कुरुत यतो वयम्
उ ममनोिविशष्टाः सव्वर्तर् सदाचारं क ु र्म् इच्छुकाश्च भवाम
इित िनिश्चतं जानीमः।

ⅩⅨ िवशेषतोऽहं यथा त्वरया युष्मभ्यं पुन दी र्ये तदथर्ं
पर्ाथर्नायै युष्मान् अिधकं िवनये।

ⅩⅩअनन्तिनयमस्य रुिधरेण िविशष्टो महान् मेषपालको येन
मृतगणमध्यात् पुनरानािय स शािन्तदायक ईश्वरो

ⅩⅪ िनजािभमतसाधनाय सव्वर्िस्मन् सत्कम्मर्िण युष्मान्
िसद्धान् करोतु, तस्य दृष्टौ च यद्यत् तुिष्टजनकं तदेव युष्माकं
मध्ये यीशुना खर्ीष्टेन साधयतु। तस्मै मिहमा सव्वर्दा भयूात।्
आमेन।्

ⅩⅫ हे भर्ातरः, िवनयेऽहं ययूम् इदम् उपदेशवाक्यं सहध्वं
यतोऽहं संके्षपेण युष्मान् पर्ित िलिखतवान।्

ⅩⅩⅢ अस्माकं भर्ाता तीमिथयो मुक्तोऽभवद् इित जानीत,
स च यिद त्वरया समागच्छित तिहर् तेन साद्र्धंम् अहं युष्मान्
साक्षात् किरष्यािम।

ⅩⅩⅣ युष्माकं सव्वार्न् नायकान् पिवतर्लोकांश्च नमस्कुरुत।
अपरम् इतािलयादेशीयानां नमस्कारं ज्ञास्यथ।

ⅩⅩⅤअनुगर्हो युष्माकं सव्वषां सहायो भयूात।् आमेन।्
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