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योहनिलिखतः सुसंवादः
Ⅰआदौ वाद आसीत् स च वाद ईश्वरेण साधर्मासीत् स वादः

स्वयमीश्वर एव।
Ⅱसआदावीश्वरेण सहासीत।्
Ⅲ तेन सव्वर्ं वस्तु ससृजे सव्वषु सृष्टवस्तुषु िकमिप वस्तु

तेनासृष्टं नािस्त।
Ⅳस जीवनस्याकारः, तच्च जीवनं मनुष्याणां ज्योितः
Ⅴतज्ज्योितरन्धकारे पर्चकाशे िकन्त्वन्धकारस्तन्न जगर्ाह।
Ⅵयोहन् नामक एको मनुज ईश्वरेण परे्षयाञ्चक्रे।
Ⅶतद्वारा यथासव्व िवश्वसिन्ततदथर्ं स तज्ज्योितिष पर्माणं

दातंु सािक्षस्वरूपो भतू्वागमत,्
Ⅷ स स्वयं तज्ज्योित नर् िकन्तु तज्ज्योितिष पर्माणं

दातुमागमत।्
Ⅸ जगत्यागत्य यः सव्वर्मनुजेभ्यो दीिप्तं ददाित तदेव

सत्यज्योितः।
Ⅹ स यज्जगदसृजत् तन्मद्य एव स आसीत् िकन्तु जगतो

लोकास्तं नाजानन।्
Ⅺ िनजािधकारं स आगच्छत् िकन्तु पर्जास्तं नागृह्लन।्
Ⅻतथािप ये ये तमगृह्लन्अथार्त् तस्य नािम्न व्यश्वसन् तेभ्य

ईश्वरस्य पुतर्ा भिवतुम् अिधकारम् अददात।्
ⅩⅢ तेषां जिनः शोिणतान्न शारीिरकािभलाषान्न

मानवानािमच्छातो न िकन्त्वीश्वरादभवत।्
ⅩⅣस वादो मनुष्यरूपेणावतीय्यर् सत्यतानुगर्हाभ्यां पिरपणूर्ः

सन् साधर्म् अस्मािभ न्यर्वसत् ततः िपतुरदि्वतीयपुतर्स्य
योग्यो यो मिहमा तं मिहमानं तस्यापश्याम।
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ⅩⅤततो योहनिप पर्चाय्यर् साक्षयिमदं द वान् यो ममपश्चाद्
आगिमष्यित सम ो गुरुतरः; यतो मत्पवू्वर्ं स िवद्यमानआसीत;्
यदथर्म् अहं साक्षयिमदम् अदां स एषः।

ⅩⅥअपरञ्च तस्य पणूर्ताया वयं सव्व क्रमशः क्रमशोनुगर्हं
पर्ाप्ताः।

ⅩⅦ मसूाद्वारा व्यवस्था द ा िकन्त्वनुगर्हः सत्यत्वञ्च
यीशुखर्ीष्टद्वारा समुपाितष्ठतां।

ⅩⅧ कोिप मनुज ईश्वरं कदािप नापश्यत् िकन्तु िपतुः
क्रोडस्थोऽदि्वतीयः पुतर्स्तं पर्काशयत।्

ⅩⅨ त्वं कः? इित वाक्यं परे्ष्टंु यदा ियहदूीयलोका याजकान्
लेिवलोकांश्च ियरूशालमो योहनः समीपे परे्षयामासुः,

ⅩⅩ तदा स स्वीकृतवान् नापह्नतूवान् नाहम् अिभिषक्त
इत्यङ्गीकृतवान।्

ⅩⅪतदा तेऽपृच्छन् तिहर् को भवान?् िकं एिलयः? सोवदत् न;
ततस्तेऽपृच्छन् तिहर् भवान् स भिवष्यद्वादी? सोवदत् नाहं सः।

ⅩⅫ तदा तेऽपृच्छन् तिहर् भवान् कः? वयं गत्वा परे्रकान्
त्विय िकं वक्षयामः? स्विस्मन् िकं वदिस?

ⅩⅩⅢ तदा सोवदत।् परमेशस्य पन्थानं पिरष्कुरुत सव्वर्तः।
इतीदं पर्ान्तरे वाक्यं वदतः कस्यिचदर्वः। कथािममां यिस्मन्
ियशिययो भिवष्यद्वादी िलिखतवान् सोहम।्

ⅩⅩⅣ ये परे्िषतास्ते िफरूिशलोकाः।
ⅩⅩⅤ तदा तेऽपृच्छन् यिद नािभिषक्तोिस एिलयोिस न स

भिवष्यद्वाद्यिप नािस च, तिहर् लोकान् मज्जयिस कुतः?
ⅩⅩⅥ ततो योहन् पर्त्यवोचत,् तोयेऽहं मज्जयामीित सत्यं

िकन्तु यं ययंू न जानीथ तादृश एको जनो युष्माकं मध्य
उपितष्ठित।

ⅩⅩⅦस मत्पश्चाद् आगतोिप मत्पवू्वर्ं व र्मान आसीत् तस्य
पादुकाबन्धनं मोचियतुमिप नाहं योग्योिस्म।
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ⅩⅩⅧ यद्र्दननद्याः पारस्थबैथबारायां यिस्मन्स्थाने
योहनमज्जयत् तिस्मन स्थाने सव्वर्मेतद् अघटत।

ⅩⅩⅨ परेऽहिन योहन् स्विनकटमागच्छन्तं ियशंु िवलोक्य
पर्ावोचत् जगतः पापमोचकम् ईश्वरस्य मेषशावकं पश्यत।

ⅩⅩⅩ यो मम पश्चादागिमष्यित स म ो गुरुतरः, यतो
हेतोमर्त्पवू्वर्ं सोऽव र्त यिस्मन्नहं कथािममां किथतवान् स
एवायं।

ⅩⅩⅪ अपरं नाहमेनं पर्त्यिभज्ञातवान् िकन्तु
इसर्ायेल्लोका एनं यथा पिरिचन्विन्त तदिभपर्ायेणाहं जले
मज्जियतुमागच्छम।्

ⅩⅩⅫ पुनश्च योहनपरमेकं पर्माणं दत्वा किथतवान्
िवहायसः कपोतवद्अवतरन्तमात्मानम् अस्योपय्यर्वितष्ठन्तं च
दृष्टवानहम।्

ⅩⅩⅩⅢ नाहमेनं पर्त्यिभज्ञातवान् इित सत्यं िकन्तु
यो जले मज्जियतंु मां परै्रयत् स एवेमां कथामकथयत्
यस्योपय्यार्त्मानम् अवतरन्तम् अवितष्ठन्तञ्च दर्क्षयिस सएव
पिवतरे् आत्मिन मज्जियष्यित।

ⅩⅩⅩⅣ अवस्तिन्नरीक्षयायम् ईश्वरस्य तनय इित पर्माणं
ददािम।

ⅩⅩⅩⅤ परेऽहिन योहन् द्वाभ्यां िशष्याभ्यां साद्र्धें ितष्ठन्
ⅩⅩⅩⅥ ियशंु गच्छन्तं िवलोक्यगिदतवान,् ईश्वरस्य मेषशावकं

पश्यतं।
ⅩⅩⅩⅦ इमां कथां शर्ुत्वा द्वौ िशष्यौ यीशोः पश्चाद् ईयतुः।
ⅩⅩⅩⅧ ततो यीशुः परावृत्य तौ पश्चाद्आगच्छन्तौ दृष्ट्वा

पृष्टवान् युवां िकं गवेशयथः? तावपृच्छतां हे रिब्बअथार्त् हे गुरो
भवान् कुतर् ितष्ठित?

ⅩⅩⅩⅨ ततः सोवािदत् एत्य पश्यतं। ततो िदवसस्य
तृतीयपर्हरस्य गतत्वात् तौ तदि्दनं तस्य सङ्गेऽस्थातां।
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ⅩⅬयौ द्वौयोहनो वाक्यंशर्ुत्वा ियशोः पश्चाद्आगमतां तयोः
िशमोिन्पतरस्य भर्ाता आिन्दर्यः

ⅩⅬⅠ स इत्वा पर्थमं िनजसोदरं िशमोनं साक्षात्पर्ाप्य
किथतवान् वयं खर्ीष्टम् अथार्त् अिभिषक्तपुरुषं
साक्षात्कृतवन्तः।

ⅩⅬⅡ पश्चात् स तं ियशोः समीपम् आनयत।् तदा यीशुस्तं
दृष्ट्वावदत् त्वं यनूसः पुतर्ः िशमोन् िकन्तु त्वन्नामधेयं कैफाः
वा िपतरः अथार्त् पर्स्तरो भिवष्यित।

ⅩⅬⅢ परेऽहिन यीशौ गालीलं गन्तंु िनिश्चतचेतिस सित
िफिलपनामानं जनं साक्षात्पर्ाप्यावोचत् मम पश्चाद्आगच्छ।

ⅩⅬⅣ बैत्सैदानािम्न यिस्मन् गर्ामे िपतरािन्दर्ययोवार्स
आसीत् तिस्मन् गर्ामे तस्य िफिलपस्य वसितरासीत।्

ⅩⅬⅤ पश्चात् िफिलपो िनथनेलं साक्षात्पर्ाप्यावदत् मसूा
व्यवस्था गर्न्थे भिवष्यद्वािदनां गर्न्थेषु च यस्याख्यानं
िलिखतमास्ते तं यषूफः पुतरं् नासरतीयं यीशंु साक्षाद् अकाष्मर्
वयं।

ⅩⅬⅥ तदा िनथनेल् किथतवान् नासरन्नगरात िकं किश्चदु म
उत्पन्तंु शक्नोित? ततः िफिलपो ऽवोचत् एत्य पश्य।

ⅩⅬⅦ अपरञ्च यीशुः स्वस्य समीपं तम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा
व्याहृतवान,् पश्यायं िनष्कपटः सत्य इसर्ायेल्लोकः।

ⅩⅬⅧ ततः सोवदद,् भवान् मां कथं पर्त्यिभजानाित?
यीशुरवादीत् िफिलपस्य आह्वानात् पवू्वर्ं यदा त्वमुडुम्बरस्य
तरोमूर्लेऽस्थास्तदा त्वामदशर्म।्

ⅩⅬⅨ िनथनेल् अचकथत,् हे गुरो भवान् िनतान्तम् ईश्वरस्य
पुतर्ोिस, भवान् इसर्ायेल्वंशस्य राजा।

Ⅼततो यीशु व्यार्हरत,् त्वामुडुम्बरस्यपादपस्यमलेू दृष्टवानाहं
ममैतस्माद्वाक्यात् िकं त्वं व्यश्वसीः? एतस्मादप्याश्चय्यार्िण
काय्यार्िण दर्क्षयिस।
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ⅬⅠ अन्यच्चावादीद् युष्मानहं यथाथर्ं वदािम, इतः परं
मोिचते मेघद्वारे तस्मान्मनुजसनुूना ईश्वरस्य दतूगणम्
अवरोहन्तमारोहन्तञ्च दर्क्षयथ।

Ⅱ
Ⅰअनन्तरं तर्ुतीयिदवसे गालील् पर्देिशये कान्नानािम्न नगरे

िववाह आसीत् ततर् च यीशोमार्ता ितष्ठत।्
Ⅱतस्मै िववाहाय यीशुस्तस्य िशष्याश्च िनमिन्तर्ता आसन।्
Ⅲ तदनन्तरं दर्ाक्षारसस्य न्यनूत्वाद् यीशोमार्ता तमवदत्

एतेषां दर्ाक्षारसो नािस्त।
Ⅳ तदा स तामवोचत् हे नािर मया सह तव िकं काय्यर्ं? मम

समय इदानीं नोपितष्ठित।
Ⅴततस्तस्य माता दासानवोचद् अयं यद् वदित तदेव कुरुत।
Ⅵतिस्मन् स्थाने ियहदूीयानां शुिचत्वकरणव्यवहारानुसारेणाढकैकजलधरािण

पाषाणमयािन षड्वृहत्पातर्ािणआसन।्
Ⅶ तदा यीशुस्तान् सव्वर्कलशान् जलैः परूियतंु तानाज्ञापयत,्

ततस्ते सव्वार्न् कुम्भानाकणर्ं जलैः पय्यर्परूयन।्
Ⅷ अथ तेभ्यः िकिञ्चदु ाय्यर् भोज्यािधपातेःसमीपं नेतंु स

तानािदशत,् ते तदनयन।्
Ⅸ अपरञ्च तज्जलं कथं दर्ाक्षारसोऽभवत्

तज्जलवाहकादासा ज्ञातंु शक्ताः िकन्तु तदभ्ोज्यािधपो ज्ञातंु
नाशक्नोत् तदविलह्य वरं संम्बोद्यावदत,

Ⅹ लोकाः पर्थमं उ मदर्ाक्षारसं ददित तषु यथेष्टं िपतवत्सु
तस्मा िकिञ्चदनु मञ्च ददित िकन्तु त्विमदानीं यावत्
उ मदर्ाक्षारसं स्थापयिस।

Ⅺ इत्थं यीशुगार्लीलपर्देशे आश्चय्यर्काम्मर् पर्ारम्भ
िनजमिहमानं पर्ाकाशयत् ततः िशष्यास्तिस्मन् व्यश्वसन।्

Ⅻततःपरम्स िनजमातर्ुभर्ातर्ुिस्शष्यैःसाद्र्ध्ं कफनार्हमूम्
आगमत् िकन्तु ततर् बहिूदनािन आितष्ठत।्
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ⅩⅢ तदनन्तरं ियहिूदयानां िनस्तारोत्सवे िनकटमागते यीशु
ियर्रूशालम् नगरम् आगच्छत।्

ⅩⅣ ततो मिन्दरस्य मध्ये गोमेषपारावतिवक्रियणो
वािणज चोपिवष्टान् िवलोक्य

ⅩⅤ रज्जुिभः कशां िनम्मार्य सव्वर्गोमेषािदिभः साद्र्धं तान्
मिन्दराद् दरूीकृतवान।्

ⅩⅥ विणजां मुदर्ािद िवकीय्यर् आसनािन न्यबू्जीकृत्य
पारावतिवक्रियभ्योऽकथयद् अस्मात् स्थानात् सवार्ण्येतािन
नयत, मम िपतुगृहं वािणज्यगृहं मा काष्टर्।

ⅩⅦ तस्मात् तन्मिन्दराथर् उद्योगो यस्तु स गर्सतीव माम।्
इमां शास्तर्ीयिलिपं िशष्याःसमस्मरन।्

ⅩⅧ ततः परम् ियहदूीयलोका यीिषमवदन्
तविमदृशकम्मर्करणात् िकं िचह्नमस्मान् दशर्यिस?

ⅩⅨ ततो यीशुस्तानवोचद् युष्मािभरे तिस्मन् मिन्दरे नािशते
िदनतर्यमध्येऽहं तद् उत्थापियष्यािम।

ⅩⅩ तदा ियहिूदया व्याहाषुर्ः, एतस्य मिन्दरस िनम्मार्णेन
षट्चत्वािरंशद् वत्सरा गताः, त्वं िकं िदनतर्यमध्ये तद्
उत्थापियष्यिस?

ⅩⅪ िकन्तु स िनजदेहरूपमिन्दरे कथािममां किथतवान।्
ⅩⅫ स यदेतादृशं गिदतवान् तिच्छष्याः श्मशानात्

तदीयोत्थाने सित स्मृत्वा धम्मर्गर्न्थे यीशुनोक्तकथायां च
व्यश्विसषुः।

ⅩⅩⅢ अनन्तरं िनस्तारोत्सवस्य भोज्यसमये ियरूशालम्
नगरे तत्क्रुताश्चय्यर्कम्मार्िण िवलोक्य बहुिभस्तस्य नामिन
िवश्विसतं।

ⅩⅩⅣ िकन्तु स तेषां करेषु स्वं न समपर्यत,् यतः स सव्वार्नवैत।्
ⅩⅩⅤ स मानवेषु कस्यिचत् पर्माणं नापेक्षत यतो मनुजानां

मध्ये यद्यदिस्त त त् सोजानात।्
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Ⅲ
Ⅰ िनकिदमनामा ियहदूीयानाम् अिधपितः िफरूशी क्षणदायां
Ⅱ यीशौरभ्यणर्म् आवर्ज्य व्याहाषी र्त,् हे गुरो भवान् ईश्वराद्

आगत् एक उपदेष्टा, एतद् अस्मािभज्ञार्यते; यतो भवता
यान्याश्चय्यर्कम्मार्िण िक्रयन्ते परमेश्वरस्य साहाय्यं िवना
केनािप त त्कम्मार्िण क ु र्ं न शक्यन्ते।

Ⅲ तदा यीशुरु रं द वान् तवाहं यथाथर्तरं व्याहरािम
पुनजर्न्मिन न सित कोिप मानव ईश्वरस्य राज्यं दर्ष्टंु न
शक्नोित।

Ⅳ ततो िनकदीमः पर्त्यवोचत् मनुजो वृद्धो भतू्वा कथं
जिनष्यते? स िकं पुन मार्तृजर्ठरं पर्िवश्य जिनतंु शक्नोित?

Ⅴ यीशुरवादीद् यथाथर्तरम् अहं कथयािम मनुजे तोयात्मभ्यां
पुन नर् जाते स ईश्वरस्य राज्यं पर्वेष्टंु न शक्नोित।

Ⅵ मांसाद् यत् जायते तन् मांसमेव तथात्मनो यो जायते स
आत्मैव।

Ⅶ युष्मािभः पुन जर्िनतव्यं ममैतस्यां कथायाम् आश्चयर्ं मा
मंस्थाः।

Ⅷसदागितयार्ं िदशिमच्छित तस्यामेव िदिश वाित, त्वं तस्य
स्वनं शुणोिष िकन्तु स कुत आयाित कुतर् याित वा िकमिप
न जानािस तद्वाद् आत्मनः सकाशात् सव्वषां मनुजानां जन्म
भवित।

Ⅸतदा िनकदीमः पृष्टवान् एतत् कथं भिवतंु शक्नोित?
Ⅹ यीशुः पर्त्यक्तवान् त्विमसर्ायेलो गुरुभूर्त्वािप िकमेतां

कथां न वेित्स?
Ⅺ तुभ्यं यथाथर्ं कथयािम, वयं यद् िवदम्स्तद् वच्मः यंच्च

पश्यामस्तस्यैव साक्षयं ददम्ः िकन्तु युष्मािभरस्माकं सािक्षत्वं न
गृह्यते।

Ⅻएतस्य संसारस्य कथायां किथतायां यिद ययंू न िवश्विसथ
तिहर् स्वगी र्यायां कथायां कथं िवश्विसष्यथ?
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ⅩⅢयः स्वगऽिस्त यं च स्वगार्द ्अवारोहत् तं मानवतनयं िवना
कोिप स्वगर्ं नारोहत।्

ⅩⅣ अपरञ्च मसूा यथा पर्ान्तरे सपर्ं पर्ोत्थािपतवान्
मनुष्यपुतर्ोऽिप तथैवोत्थािपतव्यः;

ⅩⅤ तस्माद् यः किश्चत् तिस्मन् िवश्विसष्यित सोऽिवनाश्यः
सन् अनन्तायुः पर्ाप्स्यित।

ⅩⅥ ईश्वर इत्थं जगददयत यत् स्वमदि्वतीयं तनयं पर्ाददात्
ततो यः किश्चत् तिस्मन् िवश्विसष्यित सोऽिवनाश्यः सन्
अनन्तायुः पर्ाप्स्यित।

ⅩⅦ ईश्वरो जगतो लोकान् दण्डियतंु स्वपुतरं् न परे्ष्य तान्
पिरतर्ातंु परे्िषतवान।्

ⅩⅧ अतएव यः किश्चत् तिस्मन् िवश्विसित स दण्डाहो र्
न भवित िकन्तु यः किश्चत् तिस्मन् न िवश्विसित स
इदानीमेव दण्डाहो र् भवित,यतः स ईश्वरस्यादि्वतीयपुतर्स्य
नामिन पर्त्ययं न करोित।

ⅩⅨजगतो मध्ये ज्योितः पर्ाकाशत िकन्तु मनुष्याणां कम्मर्णां
दृष्टत्वात् ते ज्योितषोिप ितिमरे पर्ीयन्ते एतदेव दण्डस्य कारणां
भवित।

ⅩⅩ यः कुकम्मर् करोित तस्याचारस्य दृष्टत्वात् स
ज्योितॠर् तीियत्वा तिन्नकटं नायाित;

ⅩⅪ िकन्तु यः सत्कम्मर् करोित तस्य सव्वार्िण कम्मार्णीश्वरेण
कृतानीित सथा पर्काशते तदिभपर्ायेण स ज्योितषः सिन्निधम्
आयाित।

ⅩⅫततः परम् यीशुः िशष्यैः साद्र्धं ियहदूीयदेशं गत्वा ततर्
िस्थत्वा मज्जियतुम् आरभत।

ⅩⅩⅢ तदा शालम् नगरस्य समीपस्थाियिन ऐनन् गर्ामे
बहुतरतोयिस्थतेस्ततर् योहन् अमज्जयत् तथा च लोकाआगत्य
तेन मिज्जता अभवन।्

ⅩⅩⅣतदा योहन् कारायां न बद्धः।
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ⅩⅩⅤ अपरञ्च शाचकम्मर्िण योहानः िशष्यैः सह
ियहदूीयलोकानां िववादे जाते, ते योहनः संिन्निधं गत्वाकथयन,्

ⅩⅩⅥ हे गुरो यद्र्दननद्याः पारे भवता साद्र्धं य आसीत्
यिस्मंश्च भवान् साक्षयं पर्ददात् पश्यतु सोिप मज्जयित सव्व
तस्य समीपं यािन्त च।

ⅩⅩⅦ तदा योहन् पर्त्यवोचद् ईश्वरेण न द े कोिप मनुजः
िकमिप पर्ाप्तंु न शक्नोित।

ⅩⅩⅧअहं अिभिषक्तो न भवािम िकन्तु तदगरे् परे्िषतोिस्म
यािममां कथां किथतवानाहं ततर् ययंू सव्व सािक्षणः स्थ।

ⅩⅩⅨयो जनः कन्यां लभते स एव वरः िकन्तु वरस्य सिन्नधौ
दण्डायमानं तस्य यिन्मतरं् तेन वरस्य शब्दे शर्ुतेऽतीवाह्लाद्यते
ममािप तद्वद्आनन्दिसदि्धजार्ता।

ⅩⅩⅩ तेन क्रमशो वद्र्िधतव्यं िकन्तु मया ह्िसतव्यं।
ⅩⅩⅪ य ऊध्वार्दागच्छत् स सव्वषां मुख्यो यश्च संसाराद्

उदपद्यत स सांसािरकः संसारीयां कथाञ्च कथयित यस्तु
स्वगार्दागच्छत् स सव्वषां मुख्यः।

ⅩⅩⅫस यदपश्यदशृणोच्च तिस्मन्नेव साक्षयं ददाित तथािप
पर्ायशः किश्चत् तस्य साक्षयं न गृह्लाित;

ⅩⅩⅩⅢ िकन्तु यो गृह्लाित स ईश्वरस्य सत्यवािदत्वं
मुदर्ाङ्िगतं करोित।

ⅩⅩⅩⅣ ईश्वरेण यः परे्िरतः सएव ईश्वरीयकथां कथयित यत
ईश्वर आत्मानं तस्मै अपिरिमतम् अददात।्

ⅩⅩⅩⅤ िपता पुतरे् स्नेहं कृत्वा तस्य हस्ते सव्वार्िण
समिपर्तवान।्

ⅩⅩⅩⅥ यः किश्चत् पुतरे् िवश्विसित स एवानन्तम् परमायुः
पर्ाप्नोित िकन्तु यः किश्चत् पुतरे् न िवश्विसित स परमायुषो
दशर्नं न पर्ाप्नोित िकन्त्वीश्वरस्य कोपभाजनं भतू्वा ितष्ठित।
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Ⅳ
Ⅰ यीशुः स्वयं नामज्जयत् केवलं तस्य िशष्या अमज्जयत्

िकन्तु योहनोऽिधकिशष्यान् स करोित मज्जयित च,
Ⅱ िफरूिशन इमां वा ार्मशृण्वन् इित पर्भुरवगत्य
Ⅲ ियहदूीयदेशं िवहाय पुन गार्लीलम् आगत।्
Ⅳततः शोिमरोणपर्देशस्य मदे्यन तेन गन्तव्ये सित
Ⅴ याकूब् िनजपुतर्ाय यषूफे यां भिूमम् अददात्

तत्समीपस्थािय शोिमरोणपर्देशस्य सुखार् नाम्ना िवख्यातस्य
नगरस्य सिन्नधावुपास्थात।्

Ⅵ ततर् याकूबः पर्िहरासीत;् तदा दि्वतीययामवेलायां
जातायां स माग शर्मापन्नस्तस्य पर्हेः पाश्व उपािवशत।्

Ⅶ एतिहर् कािचत् शोिमरोणीया योिषत् तोयो ोलनाथर्म्
ततर्ागमत्

Ⅷतदा िशष्याः खाद्यदर्व्यािण क्रेतंु नगरम् अगच्छन।्
Ⅸयीशुः शोिमरोणीयां तां योिषतम् व्याहाषी र्त् महं्य िकिञ्चत्

पानीयं पातंु देिह। िकन्तु शोिमरोणीयैः साकं ियहदूीयलोका न
व्यवाहरन् तस्मादे्धतोः साकथयत् शोिमरोणीया योिषतदहं त्वं
ियहदूीयोिस कथं म ः पानीयं पातुम् इच्छिस?

Ⅹ ततो यीशुरवदद् ईश्वरस्य यद्दानं तत्कीदृक् पानीयं पातंु
महं्य देिह य इत्थं त्वां याचते स वा क इित चेदज्ञास्यथास्तिहर्
तमयािचष्यथाः स च तुभ्यममृतं तोयमदास्यत।्

Ⅺ तदा सा सीमिन्तनी भािषतवित, हे महेच्छ पर्िहगर्म्भीरो
भवतो नीरो ोलनपातरं् नास्ती च तस्मात् तदमृतं कीलालं कुतः
पर्ाप्स्यिस?

Ⅻ योस्मभ्यम् इममन्धूं ददौ, यस्य च पिरजना गोमेषादयश्च
सव्वऽस्य पर्हेः पानीयं पपुरेतादृशो योस्माकं पवू्वर्पुरुषो याकूब्
तस्मादिप भवान् महान् िकं?
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ⅩⅢ ततो यीशुरकथयद् इदं पानीयं सः िपवित स पुनस्तृषा ो र्
भिवष्यित,

ⅩⅣ िकन्तु मया द ं पानीयं यः िपवित स पुनः कदािप तृषा ो र्
न भिवष्यित। मया द म् इदं तोयं तस्यान्तः पर्सर्वणरूपं भतू्वा
अनन्तायुयार्वत् सर्ोष्यित।

ⅩⅤ तदा सा विनताकथयत् हे महेच्छ तिहर् मम पुनः पीपासा
यथा न जायते तोयो ोलनाय यथातर्ागमनं न भवित च तदथर्ं
महं्य त ोयं देही।

ⅩⅥततो यीशरूवदद्यािह तव पितमाहयू स्थानेऽतर्ागच्छ।
ⅩⅦ सा वामावदत् मम पितनार्िस्त। यीशुरवदत् मम

पितनार्स्तीित वाक्यं भदर्मवोचः।
ⅩⅧ यतस्तव पञ्च पतयोभवन् अधुना तु त्वया साद्र्धं

यिस्तष्ठित स तव भ ार् न वाक्यिमदं सत्यमवािदः।
ⅩⅨ तदा सा मिहला गिदतवित हे महेच्छ भवान् एको

भिवष्यद्वादीित बुदं्ध मया।
ⅩⅩ अस्माकं िपतृलोका एतिस्मन् िशलोच्चयेऽभजन्त, िकन्तु

भवदि्भरुच्यते ियरूशालम् नगरे भजनयोग्यं स्थानमास्ते।
ⅩⅪ यीशुरवोचत् हे योिषत् मम वाक्ये िवश्विसिह यदा ययंू

केवलशैलेऽिस्मन् वा ियरूशालम् नगरे िपतुभर्जनं न किरष्यध्वे
काल एतादृश आयाित।

ⅩⅫ ययंू यं भजध्वे तं न जानीथ, िकन्तु वयं यं भजामहे तं
जानीमहे, यतो ियहदूीयलोकानां मध्यात् पिरतर्ाणं जायते।

ⅩⅩⅢ िकन्तु यदा सत्यभक्ताआत्मना सत्यरूपेण च िपतुभर्जनं
किरष्यन्ते समय एतादृश आयाित, वरम् इदानीमिप िवद्यते ; यत
एतादृशो भत्कान् िपता चेष्टते।

ⅩⅩⅣ ईश्वर आत्मा; ततस्तस्य ये भक्तास्तैः स आत्मना
सत्यरूपेण च भजनीयः।
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ⅩⅩⅤ तदा सा मिहलावादीत् खर्ीष्टनाम्ना
िवख्यातोऽिभिषक्तः पुरुष आगिमष्यतीित जानािम स च
सव्वार्ः कथा अस्मान् ज्ञापियष्यित।

ⅩⅩⅥ ततो यीशुरवदत् त्वया साद्र्धं कथनं करोिम योऽहम्
अहमेव स पुरुषः।

ⅩⅩⅦ एतिस्मन् समये िशष्या आगत्य तथा िस्तर्या साद्र्धं
तस्य कथोपकथने महाश्चय्यर्म् अमन्यन्त तथािप भवान्
िकिमच्छित? यद्वा िकमथर्म् एतया साद्र्धं कथां कथयित?
इित कोिप नापृच्छत।्

ⅩⅩⅧ ततः परं सा नारी कलशं स्थापियत्वा नगरमध्यं गत्वा
लोकेभ्योकथायद्

ⅩⅩⅨ अहं यद्यत् कम्मार्करवं तत्सव्वर्ं मह्यमकथयद् एतादृशं
मानवमेकम् आगत्य पश्यत रु िकम् अिभिषक्तो न भवित ?

ⅩⅩⅩततस्ते नगराद् बिहरागत्य तातस्य समीपम् आयन।्
ⅩⅩⅪ एतिहर् िशष्याः साधियत्वा तं व्याहाषुर्ः हे गुरो भवान्

िकिञ्चद् भकू्तां।
ⅩⅩⅫ ततः सोवदद् युष्मािभयर्न्न ज्ञायते तादृशं भक्षयं

ममास्ते।
ⅩⅩⅩⅢतदा िशष्याः परस्परं पर्ष्टुम् आरम्भन्त, िकमस्मै कोिप

िकमिप भक्षयमानीय द वान?्
ⅩⅩⅩⅣ यीशुरवोचत् मत्परे्रकस्यािभमतानुरूपकरणं तस्यैव

कम्मर्िसदि्धकारणञ्च मम भक्षयं।
ⅩⅩⅩⅤ मासचतुष्टये जाते शस्यक र्नसमयो भिवष्यतीित

वाक्यं युष्मािभः िकं नोद्यते? िकन्त्वहं वदािम, िशर उ ोल्य
के्षतर्ािण पर्ित िनरीक्षय पश्यत, इदानीं क र्नयोग्यािन
शुक्लवणार्न्यभवन।्

ⅩⅩⅩⅥ यिश्छनि स वेतनं लभते अनन्तायुःस्वरूपं शस्यं स
गृह्लाित च, तेनैव वप्ता छे ा च युगपद्आनन्दतः।

ⅩⅩⅩⅦ इत्थं सित वपत्येकिश्छनत्यन्य इित वचनं िसद्ध ित।
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ⅩⅩⅩⅧयतर् ययंू न पय्यर्शर्ाम्यत तादृशं शस्यं छे ुं युष्मान्
परै्रयम् अन्ये जनाःपय्यर्शर्ाम्यन् ययंू तेषां शर्गस्य फलम्
अलभध्वम।्

ⅩⅩⅩⅨ यिस्मन् काले यद्यत् कम्मार्काषर्ं तत्सव्वर्ं स
मह्यम् अकथयत् तस्या विनताया इदं साक्षयवाक्यं शर्ुत्वा
तन्नगरिनवािसनो बहवः शोिमरोणीयलोका व्यश्वसन।्

ⅩⅬ तथा च तस्यािन्तके समुपस्थाय स्वेषां सिन्नधौ कितिचद्
िदनािन स्थातंु तिस्मन् िवनयम् अकुव्वार्न तस्मात् स िदनद्वयं
तत्स्थाने न्यवष्टत्

ⅩⅬⅠततस्तस्योपदेशेन बहवोऽपरे िवश्वस्य
ⅩⅬⅡ तां योषामवदन् केवलं तव वाक्येन पर्तीम इित न,

िकन्तु स जगतोऽिभिषक्तस्तर्ातेित तस्य कथां शर्ुत्वा वयं
स्वयमेवाज्ञासमिह।

ⅩⅬⅢ स्वदेशे भिवष्यद्वक्तुः सत्कारो नास्तीित यद्यिप यीशुः
पर्माणं दत्वाकथयत्

ⅩⅬⅣ तथािप िदवसद्वयात् परं स तस्मात् स्थानाद् गालीलं
गतवान।्

ⅩⅬⅤअनन्तरं ये गालीली िलयलोका उत्सवे गता उत्सवसमये
ियरूशलम् नगरे तस्य सव्वार्ः िक्रया अपश्यन् ते गालीलम्
आगतं तम् आगृह्लन।्

ⅩⅬⅥ ततः परम् यीशु यर्िस्मन् कान्नानगरे जलं दर्ाक्षारसम्
आकरोत् तत् स्थानं पुनरगात।् तिस्मन्नेव समये कस्यिचद्
राजसभास्तारस्य पुतर्ः कफनार्हमूपुरी रोगगर्स्त आसीत।्

ⅩⅬⅦ स येहदूीयदेशाद् यीशो गार्लीलागमनवा ार्ं िनशम्य
तस्यसमीपं गत्वा पर्ाथ्यर् व्याहृतवान् मम पुतर्स्य पर्ायेण काल
आसन्नः भवान् आगत्य तं स्वस्थं करोतु।

ⅩⅬⅧ तदा यीशुरकथयद् आश्चय्यर्ं कम्मर् िचतरं् िचहं्न च न
दृष्टा ययंू न पर्त्येष्यथ।



JohnⅣ:ⅩⅬⅨ xiv John Ⅴ:Ⅵ

ⅩⅬⅨ ततः स सभासदवदत् हे महेच्छ मम पुतरे् न मृते
भवानागच्छतु।

Ⅼ यीशुस्तमवदद् गच्छ तव पुतर्ोऽजीवीत् तदा
यीशुनोक्तवाक्ये स िवश्वस्य गतवान।्

ⅬⅠ गमनकाले मागर्मध्ये दासास्तं साक्षात्पर्ाप्यावदन् भवतः
पुतर्ोऽजीवीत।्

ⅬⅡ ततः कं कालमारभ्य रोगपर्तीकारारम्भो जाता इित
पृष्टे तैरुक्तं ह्यः साद्र्धदण्डद्वयािधकदि्वतीययामे तस्य
ज्वरत्यागोऽभवत।्

ⅬⅢ तदा यीशुस्तिस्मन् क्षणे पर्ोक्तवान् तव पुतर्ोऽजीवीत्
िपता तद्बदुध््वा सपिरवारो व्यश्वसीत।्

ⅬⅣ ियहदूीयदेशाद् आगत्य गालीिल यीशुरेतद् दि्वतीयम्
आश्चय्यर्कम्मार्करोत।्

Ⅴ
Ⅰ ततः परं ियहदूीयानाम् उत्सव उपिस्थते यीशु ियर्रूशालमं

गतवान।्
Ⅱतिस्मन्नगरे मेषनाम्नो द्वारस्य समीपे इबर्ीयभाषया बैथेस्दा

नाम्ना िपष्किरणी पञ्चघट्टयुक्तासीत।्
Ⅲ तस्यास्तेषु घट्टेषु िकलालकम्पनम् अपेक्षय

अन्धखञ्चशुष्काङ्गादयो बहवो रोिगणः पतन्तिस्तष्ठिन्त
स्म।

Ⅳ यतो िवशेषकाले तस्य सरसो वािर स्वगी र्यदतू
एत्याकम्पयत् तत्कीलालकम्पनात् परं यः किश्चद् रोगी पर्थमं
पानीयमवारोहत् स एव तत्क्षणाद् रोगमुक्तोऽभवत।्

Ⅴ तदाष्टाितरं्शद्वषार्िण यावद् रोगगर्स्त एकजनस्तिस्मन्
स्थाने िस्थतवान।्

Ⅵ यीशुस्तं शियतं दृष्ट्वा बहुकािलकरोगीित ज्ञात्वा
व्याहृतवान् त्वं िकं स्वस्थो बुभषूिस?
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Ⅶ ततो रोगी किथतवान् हे महेच्छ यदा कीलालं कम्पते
तदा मां पुष्किरणीम् अवरोहियतंु मम कोिप नािस्त, तस्मान् मम
गमनकाले किश्चदन्योऽगर्ो गत्वा अवरोहित।

Ⅷ तदा यीशुरकथयद् उि ष्ठ, तव शय्यामु ोल्य गृहीत्वा
यािह।

Ⅸ स तत्क्षणात् स्वस्थो भतू्वा शय्यामु ोल्यादाय गतवान्
िकन्तु तदि्दनं िवशर्ामवारः।

Ⅹ तस्माद् ियहदूीयाः स्वस्थं नरं व्याहरन् अद्य िवशर्ामवारे
शयनीयमादाय न यातव्यम।्

Ⅺ ततः स पर्त्यवोचद् यो मां स्वस्थम् अकाषी र्त् शयनीयम्
उ ोल्यादाय यातंु मां स एवािदशत।्

Ⅻतदा तेऽपृच्छन् शयनीयम् उ ोल्यादाय यातंु यआज्ञापयत्
स कः?

ⅩⅢ िकन्तु स क इित स्वस्थीभतूो नाजानाद् यतस्तिस्मन् स्थाने
जनतासत्त्वाद् यीशुः स्थानान्तरम् आगमत।्

ⅩⅣ ततः परं येशु मर्िन्दरे तं नरं साक्षात्पर्ाप्याकथयत्
पश्येदानीम्अनामयोजातोिसयथािधका दुदर्शा नघटते तदे्धतोः
पापं कम्मर् पुनमार्काषी र्ः।

ⅩⅤ ततः स गत्वा ियहदूीयान् अवदद् यीशु मार्म् अरोिगणम्
अकाषी र्त।्

ⅩⅥ ततो यीशु िवर्शर्ामवारे कम्मदृशं कृतवान् इित हेतो
ियर्हदूीयास्तं ताडियत्वा हन्तुम् अचेष्टन्त।

ⅩⅦयीशुस्तानाख्यत् मम िपता यत् काय्यर्ं करोित तदनुरूपम्
अहमिप करोित।

ⅩⅧ ततो ियहदूीयास्तं हन्तंु पुनरयतन्त यतो िवशर्ामवारं
नामन्यत तदेव केवलं न अिधकन्तु ईश्वरं स्विपतरं पर्ोच्य
स्वमपीश्वरतुल्यं कृतवान।्
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ⅩⅨ पश्चाद् यीशुरवदद् युष्मानहं यथाथर्तरं वदािम पुतर्ः
िपतरं यद्यत् कम्मर् कुव्वर्न्तं पश्यित तदितिरक्तं स्वेच्छातः िकमिप
कम्मर् क ु र्ं न शक्नोित। िपता यत् करोित पुतर्ोिप तदेव करोित।

ⅩⅩ िपता पुतरे् स्नेहं करोित तस्मात् स्वयं यद्यत् कम्मर् करोित
तत्सव्वर्ं पुतरं् दशर्यित ; यथा च युष्माकं आश्चय्यर्ज्ञानं जिनष्यते
तदथर्म् इतोिप महाकम्मर् तं दशर्ियष्यित।

ⅩⅪवस्तुतस्तु िपता यथा पर्िमतान् उत्थाप्य सिजवान् करोित
तद्वत् पुतर्ोिप यं यं इच्छित तं तं सजीवं करोित।

ⅩⅫसव्व िपतरं यथा सत्कुव्वर्िन्त तथा पुतर्मिप सत्कारियतंु
िपता स्वयं कस्यािप िवचारमकृत्वा सव्वर्िवचाराणां भारं पुतरे्
समिपर्तवान।्

ⅩⅩⅢयः पुतरं् सत् करोित स तस्य परे्रकमिप सत् करोित।
ⅩⅩⅣ युष्मानाहं यथाथर्तरं वदािम यो जनो मम वाक्यं शर्ुत्वा

मत्परे्रके िवश्विसितसोनन्तायुः पर्ाप्नोितकदािप दण्डबाजनं न
भवित िनधनादुत्थाय परमायुः पर्ाप्नोित।

ⅩⅩⅤ अहं युष्मानितयथाथर्ं वदािम यदा मृता ईश्वरपुतर्स्य
िननादं शर्ोष्यिन्त ये च शर्ोष्यिन्त ते सजीवा भिवष्यिन्त समय
एतादृश आयाित वरम् इदानीमप्युपितष्ठित।

ⅩⅩⅥ िपता यथा स्वयञ्जीवी तथा पुतर्ाय
स्वयञ्जीिवत्वािधकारं द वान।्

ⅩⅩⅦ स मनुष्यपुतर्ः एतस्मात् कारणात् िपता
दण्डकरणािधकारमिप तिस्मन् समिपर्तवान।्

ⅩⅩⅧएतदथ ययूम् आश्चय्यर्ं न मन्यध्वं यतो यिस्मन् समये
तस्य िननादं शर्ुत्वा श्मशानस्थाः सव्व बिहरागिमष्यिन्त समय
एतादृश उपस्थास्यित।

ⅩⅩⅨ तस्माद् ये सत्कम्मार्िण कृतवन्तस्त उत्थाय आयुः
पर्ाप्स्यिन्त ये च कुकमार्िण कृतवन्तस्त उत्थाय दण्डं
पर्ाप्स्यिन्त।
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ⅩⅩⅩ अहं स्वयं िकमिप क ु र्ं न शक्नोिम यथा शुणोिम तथा
िवचारयािम मम िवचारञ्च न्याय्यः यतोहं स्वीयाभीष्टं नेिहत्वा
मत्परे्रियतुः िपतुिरष्टम् ईहे।

ⅩⅩⅪ यिद स्विस्मन् स्वयं साक्षयं ददािम तिहर् तत्साक्षयम्
आगर्ाहं्य भवित ;

ⅩⅩⅫ िकन्तु मदथऽपरो जनः साक्षयं ददाित मदथ तस्य यत्
साक्षयं तत् सत्यम् एतदप्यहं जानािम।

ⅩⅩⅩⅢ युष्मािभ यो र्हनं पर्ित लोकेषु परे्िरतेषु स सत्यकथायां
साक्षयमददात।्

ⅩⅩⅩⅣमानुषादहं साक्षयं नोपेके्ष तथािप ययंू यथा पिरतर्यध्वे
तदथर्म् इदं वाक्यं वदािम।

ⅩⅩⅩⅤ योहन् देदीप्यमानो दीप इव तेजस्वी िस्थतवान् ययूम्
अल्पकालं तस्य दीप्त्यानिन्दतंु सममन्यध्वं।

ⅩⅩⅩⅥ िकन्तु तत्पर्माणादिप मम गुरुतरं पर्माणं िवद्यते िपता
मां परे्ष्य यद्यत् कम्मर् समापियतंु शिक् मददात् मया कृतं त त्
कम्मर् मदथ पर्माणं ददाित।

ⅩⅩⅩⅦ यः िपता मां परे्िरतवान् मोिप मदथ पर्माणं ददाित।
तस्य वाक्यं युष्मािभः कदािप न शर्ुतं तस्य रूपञ्च न दृष्टं

ⅩⅩⅩⅧ तस्य वाक्यञ्च युष्माकम् अन्तः कदािप स्थानं
नाप्नोित यतः स यं परे्िषतवान् ययंू तिस्मन् न िवश्विसथ।

ⅩⅩⅩⅨ धम्मर्पुस्तकािन ययूम् आलोचयध्वं तै वार्क्यैरनन्तायुः
पर्ाप्स्याम इित ययंू बुध्यध्वे तद्धम्मर्पुस्तकािन मदथ पर्माणं
ददित।

ⅩⅬतथािप ययंू परमायुःपर्ाप्तये मम संिनिधम् न िजगिमषथ।
ⅩⅬⅠअहं मानुषेभ्यः सत्कारं न गृह्लािम।
ⅩⅬⅡअहं युष्मान् जानािम; युष्माकमन्तर ईश्वरपरे्म नािस्त।
ⅩⅬⅢअहं िनजिपतु नार्म्नागतोिस्मतथािपमां न गृह्लीथ िकन्तु

किश्चद् यिद स्वनाम्ना समागिमष्यित तिहर् तं गर्हीष्यथ।
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ⅩⅬⅣ ययूम् ईश्वरात् सत्कारं न िचष्टत्वा केवलं परस्परं
सत्कारम् चेद्आदध्व्वे तिहर् कथं िवश्विसतंु शक्नुथ?

ⅩⅬⅤ पुतुः समीपेऽहं युष्मान् अपविदष्यामीित मा िचन्तयत
यिस्मन् , यिस्मन् युष्माकं िवश्वसः सएव मसूा युष्मान्
अपवदित।

ⅩⅬⅥ यिद ययंू तिस्मन् व्यश्विसष्यत तिहर् मय्यिप
व्यश्विसष्यत, यत् स मिय िलिखतवान।्

ⅩⅬⅦततोयिद तेन िलिखतवािननपर्ितथतिहर् ममवाक्यािन
कथं पर्त्येष्यथ?

Ⅵ
Ⅰततः परं यीशु गार्लील् पर्देशीयस्य ितिविरयानाम्नः िसन्धोः

पारं गतवान।्
Ⅱ ततो व्यािधमल्लोकस्वास्थ्यकरणरूपािण तस्याश्चय्यार्िण

कम्मार्िण दृष्ट्वा बहवो जनास्तत्पश्चाद् अगच्छन।्
Ⅲततो यीशुः पव्वर्तमारुह्य ततर् िशष्यैः साकम।्
Ⅳ तिस्मन् समय िनस्तारोत्सवनािम्न ियहदूीयानाम उत्सव

उपिस्थते
Ⅴ यीशु नतरे् उ ोल्य बहुलोकान् स्वसमीपागतान् िवलोक्य

िफिलपं पृष्टवान् एतेषां भोजनाय भोजदर्व्यािण वयं कुतर् क्रेतंु
शक्रुमः?

Ⅵ वाक्यिमदं तस्य परीक्षाथर्म् अवादीत् िकन्तु यत् किरष्यित
तत् स्वयम् अजानात।्

Ⅶ िफिलपः पर्त्यवोचत् एतेषाम् एकैको यद्यल्पम् अल्पं
पर्ाप्नोित तिहर् मुदर्ापाददि्वशतेन क्रीतपपूा अिप न्यनूा
भिवष्यिन्त।

Ⅷ िशमोन् िपतरस्य भर्ाता आिन्दर्याख्यः िशष्याणामेको
व्याहृतवान्
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Ⅸ अतर् कस्यिचद् बालकस्य समीपे पञ्च यावपपूाः
कु्षदर्मत्स्यद्वयञ्च सिन्त िकन्तु लोकानां एतावातां मध्ये तैः
िकं भिवष्यित?

Ⅹपश्चाद् यीशुरवदत् लोकानुपवेशयत ततर् बहुयवससत्त्वात्
पञ्चसहस्तरे्भ्यो न्यनूा अिधका वा पुरुषा भमू्याम् उपािवशन।्

Ⅺ ततो यीशुस्तान् पपूानादाय ईश्वरस्य गुणान् की र्ियत्वा
िशष्येषु समापर्यत् ततस्ते तेभ्य उपिवष्टलोकेभ्यः पपूान्
यथेष्टमत्स्यञ्च पर्ादुः।

Ⅻ तेषु तृप्तेषु स तानवोचद् एतेषां िकिञ्चदिप यथा नापचीयते
तथा सव्वार्ण्यविशष्टािन संगृह्लीत।

ⅩⅢ ततः सव्वषां भोजनात् परं ते तेषां पञ्चानां यावपपूानां
अविशष्टान्यिखलािन संगृह्य द्वादशडल्लकान् अपरूयन।्

ⅩⅣ अपरं यीशोरेतादृशीम् आश्चय्यर्िक्रयां दृष्ट्वा लोका
िमथो वक्तुमारेिभरे जगित यस्यागमनं भिवष्यित स एवायम्
अवश्यं भिवष्यद्वक् ा।

ⅩⅤ अतएव लोका आगत्य तमाक्रम्य राजानं किरष्यिन्त
यीशुस्तेषाम् ईदृशं मानसं िवज्ञाय पुनश्च पव्वर्तम् एकाकी
गतवान।्

ⅩⅥ सायंकाल उपिस्थते िशष्या जलिधतटं वर्िजत्वा
नावमारुह्य नगरिदिश िसन्धौ वाहियत्वागमन।्

ⅩⅦतिस्मन् समये ितिमर उपाितष्ठत् िकन्तु यीषुस्तेषां समीपं
नागच्छत।्

ⅩⅧ तदा पर्बलपवनवहनात् सागरे महातरङ्गो भिवतुम्
आरेभे।

ⅩⅨततस्ते वाहियत्वा दि्वतर्ान् क्रोशान् गताः पश्चाद्यीशंु
जलधेरुपिर पदभ््यां वर्जन्तं नौकािन्तकम् आगच्छन्तं िवलोक्य
तर्ासयुक्ता अभवन्

ⅩⅩ िकन्तु स तानुक् वान् अयमहं मा भैष्ट।
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ⅩⅪ तदा ते तं स्वैरं नािव गृहीतवन्तः तदा तत्क्षणाद्
उदि्दष्टस्थाने नौरुपास्थात।्

ⅩⅫयया नावा िशष्या अगच्छन् तदन्या कािप नौका तिस्मन्
स्थाने नासीत् ततो यीशुः िशष्यैः साकं नागमत् केवलाः िशष्या
अगमन् एतत् पारस्था लोका ज्ञातवन्तः।

ⅩⅩⅢ िकन्तु ततः परं पर्भु यर्तर् ईश्वरस्य गुणान् अनुकीत्त्यर्
लोकान् पपूान् अभोजयत् तत्स्थानस्य समीपस्थितिविरयाया
अपरास्तरणयआगमन।्

ⅩⅩⅣ यीशुस्ततर् नािस्त िशष्या अिप ततर् ना सिन्त लोका
इित िवज्ञाय यीशंु गवेषियतंु तरिणिभः कफनार्हमू् पुरं गताः।

ⅩⅩⅤततस्ते सिरत्पतेः पारे तं साक्षात् पर्ाप्य पर्ावोचन् हे गुरो
भवान् अतर् स्थाने कदागमत?्

ⅩⅩⅥ तदा यीशुस्तान् पर्त्यवादीद् युष्मानहं यथाथर्तरं वदािम
आश्चय्यर्कम्मर्दशर्नादे्धतो नर् िकन्तु पपूभोजनात् तेन तृप्तत्वाञ्च
मां गवेषयथ।

ⅩⅩⅦ क्षयणीयभक्षयाथर्ं मा शर्ािमष्ट िकन्त्वन्तायुभर्क्षयाथर्ं
शर्ाम्यत, तस्मात् तादृशं भक्षयं मनुजपुतर्ो युष्माभ्यं दास्यित;
तिस्मन् तात ईश्वरः पर्माणं पर्ादात।्

ⅩⅩⅧ तदा तेऽपृच्छन् ईश्वरािभमतं कम्मर् क ु र्म् अस्मािभः
िकं क र्व्यं?

ⅩⅩⅨ ततो यीशुरवदद् ईश्वरो यं परै्रयत् तिस्मन् िवश्वसनम्
ईश्वरािभमतं कम्मर्।

ⅩⅩⅩतदा ते व्याहरन् भवता िकं लक्षणं दिशर्तं यद्दषृ्ट्वा भवित
िवश्विसष्यामः? त्वया िकं कम्मर् कृतं?

ⅩⅩⅪ अस्माकं पवू्वर्पुरुषा महापर्ान्तरे मान्नां भोक् ुं पर्ापुः
यथा िलिपरास्ते। स्वगी र्यािण तु भक्षयािण पर्ददौ परमेश्वरः।

ⅩⅩⅫ तदा यीशुरवदद् अहं युष्मानितयथाथर्ं वदािम मसूा
युष्माभ्यं स्वगी र्यं भक्षयं नादात् िकन्तु मम िपता युष्माभ्यं स्वगी र्यं
परमं भक्षयं ददाित।
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ⅩⅩⅩⅢ यः स्वगार्दवरुह्य जगते जीवनं ददाित स
ईश्वरद भक्षयरूपः।

ⅩⅩⅩⅣ तदा ते पर्ावोचन् हे पर्भो भक्षयिमदं िनत्यमस्मभ्यं
ददातु।

ⅩⅩⅩⅤ यीशुरवदद् अहमेव जीवनरूपं भक्षयं यो जनो मम
सिन्निधम् आगच्छित स जातु कु्षधा ो र् न भिवष्यित, तथा यो
जनो मां पर्त्येित स जातु तृषा ो र् न भिवष्यित।

ⅩⅩⅩⅥमां दृष्ट्वािप ययंू न िवश्विसथ युष्मानहम् इत्यवोचं।
ⅩⅩⅩⅦ िपता महं्य यावतो लोकानददात् ते सव्वर् एव

ममािन्तकम् आगिमष्यिन्त यः किश्चच्च मम सिन्निधम्
आयास्यित तं केनािप पर्कारेण न दरूीकिरष्यािम।

ⅩⅩⅩⅧ िनजािभमतं साधियतंु न िह िकन्तु परे्रियतुरिभमतं
साधियतंु स्वगार्द ्आगतोिस्म।

ⅩⅩⅩⅨ स यान् यान् लोकान् मह्यमददात् तेषामेकमिप न
हारियत्वा शेषिदने सव्वार्नहम् उत्थापयािम इदं मत्परे्रियतुः
िपतुरिभमतं।

ⅩⅬ यः किश्चन् मानवसुतं िवलोक्य िवश्विसित स
शेषिदने मयोत्थािपतः सन् अनन्तायुः पर्ाप्स्यित इित
मत्परे्रकस्यािभमतं।

ⅩⅬⅠ तदा स्वगार्द ् यद् भक्षयम् अवारोहत् तद् भक्षयम् अहमेव
ियहदूीयलोकास्तस्यैतद् वाक्ये िववदमाना वक् ुमारेिभरे

ⅩⅬⅡयषूफः पुतर्ो यीशु यर्स्य मातािपतरौ वयं जानीम एष िकं
सएव न? तिहर् स्वगार्द ् अवारोहम् इित वाक्यं कथं विक् ?

ⅩⅬⅢतदा यीशुस्तान् पर्त्यवदत् परस्परं मा िववदध्वं
ⅩⅬⅣ मत्परे्रकेण िपतर्ा नाकृष्टः कोिप जनो ममािन्तकम्

आयातंु न शक्नोित िकन्त्वागतं जनं चरमेऽह्िन
पर्ोत्थापियष्यािम।
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ⅩⅬⅤ ते सव्वर् ईश्वरेण िशिक्षता भिवष्यिन्त भिवष्यद्वािदनां
गर्न्थेषु िलिपिरत्थमास्ते अतो यः किश्चत् िपतुः सकाशात्
शर्ुत्वा िशक्षते स एव मम समीपम् आगिमष्यित।

ⅩⅬⅥयईश्वराद्अजायत तं िवनाकोिपमनुष्योजनकंनादशर्त्
केवलः सएव तातम् अदर्ाक्षीत।्

ⅩⅬⅦ अहं युष्मान् यथाथर्तरं वदािम यो जनो मिय िवश्वासं
करोित सोनन्तायुः पर्ाप्नोित।

ⅩⅬⅧअहमेव तज्जीवनभक्षयं।
ⅩⅬⅨ युष्माकं पवू्वर्पुरुषा महापर्ान्तरे मन्नाभक्षयं भकू् ािप

मृताः
Ⅼ िकन्तु यदभ्क्षयं स्वगार्दागच्छत् तद् यिद किश्चद् भुङ्क् े

तिहर् स न िमर्यते।
ⅬⅠयज्जीवनभक्षयं स्वगार्दागच्छत् सोहमेव इदं भक्षयंयोजनो

भुङ्क् े स िनत्यजीवी भिवष्यित। पुनश्च जगतो जीवनाथर्महं
यत् स्वकीयिपिशतं दास्यािम तदेव मया िवतिरतं भक्षयम।्

ⅬⅡ तस्माद् ियहदूीयाः परस्परं िववदमाना वक् ुमारेिभरे एष
भोजनाथर्ं स्वीयं पललं कथम् अस्मभ्यं दास्यित?

ⅬⅢ तदा यीशुस्तान् आवोचद् युष्मानहं यथाथर्तरं वदािम
मनुष्यपुतर्स्यािमषे युष्मािभ नर् भुक् े तस्य रुिधरे च न पीते
जीवनेन साद्र्धं युष्माकं सम्बन्धो नािस्त।

ⅬⅣ यो ममािमषं स्वादित मम सुिधरञ्च िपवित सोनन्तायुः
पर्ाप्नोित ततः शेषेऽह्िन तमहम् उत्थापियष्यािम।

ⅬⅤ यतो मदीयमािमषं परमं भक्षयं तथा मदीयं शोिणतं परमं
पेयं।

ⅬⅥ यो जनो मदीयं पललं स्वादित मदीयं रुिधरञ्च िपवित स
मिय वसित तिस्मन्नहञ्च वसािम।

ⅬⅦ मत्परे्रियतर्ा जीवता तातेन यथाहं जीवािम तद्वद् यः
किश्चन् मामि सोिप मया जीिवष्यित।
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ⅬⅧ यदभ्क्षयं स्वगार्दागच्छत् तिददं यन्मान्नां स्वािदत्वा
युष्माकं िपतरोऽिमर्यन्त तादृशम् इदं भक्षयं न भवित इदं भक्षयं
यो भक्षित स िनत्यं जीिवष्यित।

ⅬⅨयदा कफनार्हमू् पुय्यार्ं भजनगेहे उपािदशत् तदा कथा एता
अकथयत।्

ⅬⅩतदेत्थं शर्ुत्वा तस्य िशष्याणाम् अनेके परस्परम् अकथयन्
इदं गाढं वाक्यं वाक्यमीदृशं कः शर्ोतंु शक्रुयात?्

ⅬⅪ िकन्तु यीशुः िशष्याणाम् इत्थं िववादं स्विच े िवज्ञाय
किथतवान् इदं वाक्यं िकं युष्माकं िवघ्नं जनयित?

ⅬⅫ यिद मनुजसुतं पवू्वर्वासस्थानम् ऊद्र्व्वं गच्छन्तं पश्यथ
तिहर् िकं भिवष्यित?

ⅬⅩⅢ आत्मैव जीवनदायकः वपु िनर्ष्फलं युष्मभ्यमहं यािन
वचांिस कथयािम तान्यात्मा जीवनञ्च।

ⅬⅩⅣ िकन्तु युष्माकं मध्ये केचन अिवश्वािसनः सिन्त के के न
िवश्वसिन्त को वा तं परकरेषु समपर्ियष्यित तान् यीशुरापर्थमाद्
वेि ।

ⅬⅩⅤ अपरमिप किथतवान् अस्मात् कारणाद् अकथयं िपतुः
सकाशात् शिक् मपर्ाप्य कोिप ममािन्तकम् आगन्तंु न
शक्नोित।

ⅬⅩⅥ तत्कालेऽनेके िशष्या व्याघुट तेन साद्र्धं पुन
नार्गच्छन।्

ⅬⅩⅦ तदा यीशु द्र्वादशिशष्यान् उक् वान् ययूमिप िकं
यास्यथ?

ⅬⅩⅧ ततः िशमोन् िपतरः पर्त्यवोचत् हे पर्भो कस्याभ्यणर्ं
गिमष्यामः?

ⅬⅩⅨ अनन्तजीवनदाियन्यो याः कथास्तास्तवैव। भवान्
अमरेश्वरस्यािभिषक् पुतर् इित िवश्वस्य िनिश्चतं जानीमः।

ⅬⅩⅩतदायीशुरवदत् िकमहं युष्माकं द्वादशजनान् मनोनीतान् न
कृतवान?् िकन्तु युष्माकं मध्येिप किश्चदेको िवघ्नकारी िवद्यते।
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ⅬⅩⅪ इमां कथं स िशमोनः पुतर्म् ईष्करीयोतीयं ियहदूाम्
उदि्दश्य किथतवान् यतो द्वादशानां मध्ये गिणतः स तं परकरेषु
समपर्ियष्यित।

Ⅶ
Ⅰ ततः परं ियहदूीयलोकास्तं हन्तंु समैहन्त तस्माद् यीशु

ियर्हदूापर्देशे पय्यर्िटतंु नेच्छन् गालील् पर्देशे पय्यर्िटतंु
पर्ारभत।

Ⅱ िकन्तु तिस्मन् समये ियहदूीयानां दषू्यवासनामोत्सव
उपिस्थते

Ⅲ तस्य भर्ातरस्तम् अवदन् यािन कम्मार्िण त्वया िक्रयन्ते
तािन यथा तव िशष्याः पश्यिन्त तदथर्ं त्विमतः स्थानाद्
ियहदूीयदेशं वर्ज।

Ⅳ यः किश्चत् स्वयं पर्िचकािशषित स कदािप गुप्तं कम्मर् न
करोित यदीदृशं कम्मर् करोिष तिहर् जगित िनजं पिरचायय।

Ⅴयतस्तस्य भर्ातरोिप तं न िवश्वसिन्त।
Ⅵ तदा यीशुस्तान् अवोचत् मम समय इदानीं नोपितष्ठित

िकन्तु युष्माकं समयः सततम् उपितष्ठित।
Ⅶजगतोलोका युष्मान्ऋतीियतंु नशक्रुविन्त िकन्तु मामेव

ऋतीयन्ते यतस्तेषां कमार्िण दुष्टािन ततर् साक्षयिमदम् अहं
ददािम।

Ⅷ अतएव ययूम् उत्सवेऽिस्मन् यात नाहम् इदानीम्
अिस्मन्नुत्सवे यािम यतो मम समय इदानीं न सम्पणूर्ः।

Ⅸ इित वाक्यम् उक्त्त्वा स गालीिल िस्थतवान्
Ⅹ िकन्तु तस्य भर्ातृषु ततर् पर्िस्थतेषु सत्सु सोऽपर्कट

उत्सवम् अगच्छत।्
Ⅺ अनन्तरम् उत्सवम् उपिस्थता ियहदूीयास्तं

मृगियत्वापृच्छन् स कुतर्?
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Ⅻ ततो लोकानां मध्ये तिस्मन् नानािवधा िववादा भिवतुम्
आरब्धवन्तः। केिचद् अवोचन् स उ मः पुरुषः केिचद् अवोचन्
न तथा वरं लोकानां भर्मं जनयित।

ⅩⅢ िकन्तु ियहदूीयानां भयात् कोिप तस्य पके्ष स्पष्टं
नाकथयत।्

ⅩⅣ ततः परम् उत्सवस्य मध्यसमये यीशु मर्िन्दरं गत्वा
समुपिदशित स्म।

ⅩⅤततो ियहदूीया लोका आश्चय्यर्ं ज्ञात्वाकथयन् एषा मानुषो
नाधीत्या कथम् एतादृशो िवद्वानभतू?्

ⅩⅥ तदा यीशुः पर्त्यवोचद् उपदेशोयं न मम िकन्तु यो मां
परे्िषतवान् तस्य।

ⅩⅦयो जनो िनदेशं तस्य गर्हीष्यित ममोपदेशो म ो भवित
िकम् ईश्वराद् भवित स गनस्तज्ज्ञातंु शक्षयित।

ⅩⅧयोजनः स्वतः कथयितस स्वीयं गौरवम् ईहते िकन्तु यः
परे्रियतु गौर् रवम् ईहते ससत्यवादी तिस्मन् कोप्यधम्मो र्नािस्त।

ⅩⅨमसूा युष्मभ्यं व्यवस्थागर्न्थं िकं नाददात?् िकन्तु युष्माकं
कोिप तां व्यवस्थां न समाचरित। मां हन्तंु कुतो यतध्वे?

ⅩⅩतदा लोका अवदन् त्वं भतूगर्स्तस्त्वां हन्तंु को यतते?
ⅩⅪ ततो यीशुरवोचद् एकं कम्मर् मयाकािर तस्माद् ययंू सव्वर्

महाश्चय्यर्ं मन्यध्वे।
ⅩⅫ मसूा युष्मभ्यं त्वक्छेदिविधं पर्ददौ स मसूातो न

जातः िकन्तु िपतृपुरुषेभ्यो जातः तेन िवशर्ामवारेऽिप मानुषाणां
त्वक्छेदं कुरुथ।

ⅩⅩⅢ अतएव िवशर्ामवारे मनुष्याणां त्वक्छेदे कृते यिद
मसूाव्यवस्थामङ्गनं न भवित तिहर् मया िवशर्ामवारे मानुषः
सम्पणूर्रूपेण स्वस्थोऽकािर तत्कारणाद् ययंू िकं महं्य कुप्यथ?

ⅩⅩⅣसपक्षपातं िवचारमकृत्वा न्याय्यं िवचारं कुरुत।
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ⅩⅩⅤ तदा ियरूशालम् िनवािसनः कितपयजना अकथयन् इमे
यं हन्तंु चेष्टन्ते स एवायं िकं न?

ⅩⅩⅥ िकन्तु पश्यत िनभर्यः सन् कथां कथयित तथािप िकमिप
अ वदन्त्येते अयमेवािभिषक् ो भवतीित िनिश्चतं िकमिधपतयो
जानिन्त?

ⅩⅩⅦ मनुजोयं कस्मादागमद् इित वयं जानोमः
िकन्त्विभिषक् आगते स कस्मादागतवान् इित कोिप ज्ञातंु
न शक्षयित।

ⅩⅩⅧ तदा यीशु मर्ध्येमिन्दरम् उपिदशन् उच्चैःकारम्
उक् वान् ययंू िकं मां जानीथ? कस्माच्चागतोिस्म तदिप
िकं जानीथ? नाहं स्वत आगतोिस्म िकन्तु यः सत्यवादी सएव
मां परे्िषतवान् ययंू तं न जानीथ।

ⅩⅩⅨतमहं जाने तेनाहं परे्िरत अगतोिस्म।
ⅩⅩⅩ तस्माद् ियहदूीयास्तं ध ु र्म् उद्यतास्तथािप कोिप तस्य

गातरे् हस्तं नापर्यद् यतो हेतोस्तदा तस्य समयो नोपितष्ठित।
ⅩⅩⅪ िकन्तु बहवो लोकास्तिस्मन् िवश्वस्य

किथतवान्तोऽिभिषक् पुरुष आगत्य मानुषस्यास्य िक्रयाभ्यः
िकम् अिधका आश्चय्यार्ः िक्रयाः किरष्यित?

ⅩⅩⅫ ततः परं लोकास्तिस्मन् इत्थं िववदन्ते िफरूिशनः
पर्धानयाजकाञ्चेित शर्ुतवन्तस्तं धृत्वा नेतंु पदाितगणं
परे्षयामासुः।

ⅩⅩⅩⅢ ततो यीशुरवदद् अहम् अल्पिदनािन युष्मािभः साद्र्धं
िस्थत्वा मत्परे्रियतुः समीपं यास्यािम।

ⅩⅩⅩⅣमां मृगियष्यध्वे िकन्तदेू्दशं नलप्स्यध्वे रतर् स्थास्यािम
ततर् ययंू गन्तंु न शक्षयथ।

ⅩⅩⅩⅤ तदा ियहदूीयाः परस्परं वक् ुमारेिभरे अस्योदे्दशं न
पर्ाप्स्याम एतादृशं िकं स्थानं यास्यित? िभन्नदेशे िवकीणार्नां
ियहदूीयानां सिन्निधम् एष गत्वा तान् उपदेक्षयित िकं?
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ⅩⅩⅩⅥ नो चेत् मां गवेषियष्यथ िकन्तदेू्दशं न पर्ाप्स्यथ एष
कोदृशं वाक्यिमदं वदित?

ⅩⅩⅩⅦ अनन्तरम् उत्सवस्य चरमेऽहिन अथार्त् पर्धानिदने
यीशुरुि ष्ठन् उच्चैःकारम् आह्वयन् उिदतवान् यिद किश्चत्
तृषा ो र् भवित तिहर् ममािन्तकम् आगत्य िपवतु।

ⅩⅩⅩⅧ यः किश्चन्मिय िवश्विसित धम्मर्गर्न्थस्य
वचनानुसारेण तस्याभ्यन्तरतोऽमृततोयस्य सर्ोतांिस
िनगर्िमष्यिन्त।

ⅩⅩⅩⅨ ये तिस्मन् िवश्वसिन्त त आत्मानं पर्ाप्स्यन्तीत्यथ
स इदं वाक्यं व्याहृतवान् एतत्कालं यावद् यीशु िवर्भवं न
पर्ाप्तस्तस्मात् पिवतर् आत्मा नादीयत।

ⅩⅬ एतां वाणीं शर्ुत्वा बहवो लोका अवदन् अयमेव िनिश्चतं
स भिवष्यद्वादी।

ⅩⅬⅠ केिचद्अकथयन् एषएवसोिभिषक् ः िकन्तु केिचद्अवदन्
सोिभिषक् ः िकं गालील् पर्देशे जिनष्यते?

ⅩⅬⅡ सोिभिषक् ो दायदूो वंशे दायदूो जन्मस्थाने बैत्लेहिम
प ने जिनष्यते धम्मर्गर्न्थे िकिमत्थं िलिखतं नािस्त?

ⅩⅬⅢ इत्थं तिस्मन् लोकानां िभन्नवाक्यता जाता।
ⅩⅬⅣ कितपयलोकास्तं ध ु र्म् ऐच्छन् तथािप तद्वपुिष कोिप

हस्तं नापर्यत।्
ⅩⅬⅤ अनन्तरं पादाितगणे पर्धानयाजकानां िफरूिशनाञ्च

समीपमागतवित ते तान् अपृच्छन् कुतो हेतोस्तं नानयत?
ⅩⅬⅥ तदा पदातयः पर्त्यवदन् स मानव इव कोिप कदािप

नोपािदशत।्
ⅩⅬⅦततः िफरूिशनः पर्ावोचन् ययूमिप िकमभर्ािमष्ट?
ⅩⅬⅧ अिधपतीनां िफरूिशनाञ्च कोिप िकं तिस्मन्

व्यश्वसीत?्
ⅩⅬⅨ ये शास्तरं् नजानिन्तत इमेऽधमलोकाएवशापगर्स्ताः।
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Ⅼतदा िनकदीमनामा तेषामेको यः क्षणदायां यीशोः सिन्निधम्
अगात् स उक् वान्

ⅬⅠतस्य वाक्ये न शर्ुते कम्मर्िण च न िविदते ऽस्माकं व्यवस्था
िकं कञ्चन मनुजं दोषीकरोित?

ⅬⅡ ततस्ते व्याहरन् त्वमिप िकं गालीलीयलोकः? िविवच्य
पश्य गलीिल कोिप भिवष्यद्वादी नोत्पद्यते।

ⅬⅢ ततः परं सव्व स्वं स्वं गृहं गताः िकन्तु यीशु जतुननामानं
िशलोच्चयं गतवान।्

Ⅷ
Ⅰ पर्त्यषेू यीशुः पनमर्िन्दरम् आगच्छत्
Ⅱ ततः सव्वषु लोकेषु तस्य समीप आगतेषु स उपिवश्य तान्

उपदेष्टुम् आरभत।
Ⅲ तदा अध्यापकाः िफरूिशनञ्च व्यिभचारकम्मर्िण धृतं

िस्तर्यमेकाम् आिनय सव्वषां मध्ये स्थापियत्वा व्याहरन्
Ⅳ हे गुरो योिषतम् इमां व्यिभचारकम्मर् कुव्वार्णां लोका

धृतवन्तः।
Ⅴ एतादृशलोकाः पाषाणाघातेन हन्तव्या इित

िविधमूर्साव्यवस्थागर्न्थे िलिखतोिस्त िकन्तु भवान्
िकमािदशित?

Ⅵ ते तमपविदतंु परीक्षािभपर्ायेण वाक्यिमदम् अपृच्छन्
िकन्तु स पर्ह्वीभयू भमूावङ्गल्या लेिखतुम् आरभत।

Ⅶ ततस्तैः पुनः पुनः पृष्ट उत्थाय किथतवान् युष्माकं मध्ये
यो जनो िनरपराधी सएव पर्थमम् एनां पाषाणेनाहन्तु।

Ⅷ पश्चात् स पुनश्च पर्ह्वीभयू भमूौ लेिखतुम् आरभत।
Ⅸ तां कथं शर्ुत्वा ते स्वस्वमनिस पर्बोधं पर्ाप्य

ज्येष्ठानुक्रमं एकैकशः सव्व बिहरगच्छन् ततो यीशुरेकाकी
तयक् ोभवत् मध्यस्थाने दण्डायमाना सा योषा च िस्थता।
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Ⅹ तत्पश्चाद् यीशुरुत्थाय तां विनतां िवना कमप्यपरं न
िवलोक्य पृष्टवान् हे वामे तवापवादकाः कुतर्? कोिप त्वां िकं
न दण्डयित?

Ⅺ सावदत् हे महेच्छ कोिप न तदा यीशुरवोचत् नाहमिप
दण्डयािम यािह पुनः पापं माकाषी र्ः।

Ⅻ ततो यीशुः पुनरिप लोकेभ्य इत्थं कथियतुम् आरभत
जगतोहं ज्योितःस्वरूपो यः किश्चन् मत्पश्चाद गच्छित स
ितिमरे न भर्िमत्वा जीवनरूपां दीिप्तं पर्ाप्स्यित।

ⅩⅢ ततः िफरूिशनोऽवािदषुस्त्वं स्वाथ स्वयं साक्षयं ददािस
तस्मात् तव साक्षयं गर्ाहं्य न भवित।

ⅩⅣ तदा यीशुः पर्त्युिदतवान् यद्यिप स्वाथऽहं स्वयं साक्षयं
ददािम तथािप मत् साक्षयं गर्ाहं्य यस्माद् अहं कुत आगतोिस्म
क्वयािमचतदहंजानािम िकन्तु कुतआगतोिस्म कुतर् गच्छािम
च तद् ययंू न जानीथ।

ⅩⅤययंू लौिककं िवचारयथ नाहं िकमिप िवचारयािम।
ⅩⅥ िकन्तु यिद िवचारयािम तिहर् मम िवचारो गर्हीतव्यो

यतोहम् एकाकी नािस्म परे्रियता िपता मया सह िवद्यते।
ⅩⅦ द्वयो जर्नयोः साक्षयं गर्हणीयं भवतीित युष्माकं

व्यवस्थागर्न्थे िलिखतमिस्त।
ⅩⅧ अहं स्वाथ स्वयं सािक्षत्वं ददािम यश्च मम तातो मां

परे्िरतवान् सोिप मदथ साक्षयं ददाित।
ⅩⅨतदा तेऽपृच्छन् तव तातः कुतर्? ततो यीशुः पर्त्यवादीद्

ययंू मां न जानीथ मित्पतरञ्च न जानीथ यिद माम् अक्षास्यत
तिहर् मम तातमप्यक्षास्यत।

ⅩⅩ यीशु मर्िन्दर उपिदश्य भण्डागारे कथा एता अकथयत्
तथािप तं पर्ित कोिप करं नोदतोलयत।्

ⅩⅪ ततः परं यीशुः पुनरुिदतवान् अधुनाहं गच्छािम ययंू
मां गवेषियष्यथ िकन्तु िनजैः पापै मर्िरष्यथ यत् स्थानम् अहं
यास्यािम तत् स्थानम् ययंू यातंु न शक्षयथ।
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ⅩⅫतदा ियहदूीयाः पर्ावोचन् िकमयम्आत्मघातं किरष्यित?
यतो यत् स्थानम् अहं यास्यािम तत् स्थानम् ययंू यातंु न शक्षयथ
इित वाक्यं बर्वीित।

ⅩⅩⅢ ततो यीशुस्तेभ्यः किथतवान् ययूम् अधःस्थानीया
लोका अहम् ऊद्र्व्वस्थानीयः ययूम् एतज्जगत्सम्बन्धीया अहम्
एतज्जगत्सम्बन्धीयो न।

ⅩⅩⅣ तस्मात् किथतवान् ययंू िनजैः पापै मर्िरष्यथ यतोहं स
पुमान् इित यिद न िवश्विसथ तिहर् िनजैः पापै मर्िरष्यथ।

ⅩⅩⅤ तदा ते ऽपृच्छन् कस्त्वं? ततो यीशुः किथतवान् युष्माकं
सिन्नधौ यस्य पर्स्तावम् आ पर्थमात् करोिम सएव पुरुषोहं।

ⅩⅩⅥ युष्मासु मया बहुवाक्यं वक् व्यं िवचारियतव्यञ्च िकन्तु
मत्परे्रियता सत्यवादी तस्य समीपे यदहं शर्ुतवान् तदेव जगते
कथयािम।

ⅩⅩⅦ िकन्तु स जनके वाक्यिमदं पर्ोक् वान् इित ते
नाबुध्यन्त।

ⅩⅩⅧ ततो यीशुरकथयद् यदा मनुष्यपुतर्म् ऊद्र्व्व
उत्थापियष्यथ तदाहं स पुमान् केवलः स्वयं िकमिप कम्मर् न
करोिम िकन्तु तातो यथा िशक्षयित तदनुसारेण वाक्यिमदं
वदामीित च ययंू ज्ञातंु शक्षयथ।

ⅩⅩⅨ मत्परे्रियता िपता माम् एकािकनं न त्यजित स मया
साद्र्धं ितष्ठित यतोहं तदिभमतं कम्मर् सदा करोिम।

ⅩⅩⅩ तदा तस्यैतािन वाक्यािन शर्ुत्वा बहुवस्तािस्मन्
व्यश्वसन।्

ⅩⅩⅪ ये ियहदूीया व्यश्वसन् यीशुस्तेभ्योऽकथयत्
ⅩⅩⅫ मम वाक्ये यिद ययूम् आस्थां कुरुथ तिहर् मम िशष्या

भतू्वा सत्यत्वं ज्ञास्यथ ततः सत्यतया युष्माकं मोक्षो भिवष्यित।
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ⅩⅩⅩⅢ तदा ते पर्त्यवािदषुः वयम् इबर्ाहीमो वंशः कदािप
कस्यािप दासा न जातास्तिहर् युष्माकं मुिक् भर्िवष्यतीित वाक्यं
कथं बर्वीिष?

ⅩⅩⅩⅣ तदा यीशुः पर्त्यवदद् युष्मानहं यथाथर्तरं वदािम यः
पापं करोित स पापस्य दासः।

ⅩⅩⅩⅤ दासश्च िनरन्तरं िनवेशने न ितष्ठित िकन्तु पुतर्ो
िनरन्तरं ितष्ठित।

ⅩⅩⅩⅥ अतः पुतर्ो यिद युष्मान् मोचयित तिहर् िनतान्तमेव
मुक् ा भिवष्यथ।

ⅩⅩⅩⅦ युयम् इबर्ाहीमो वंश इत्यहं जानािम िकन्तु मम कथा
युष्माकम् अन्तःकरणेषु स्थानं न पर्ाप्नुविन्त तस्मादे्धतो मार्ं
हन्तुम् ईहध्वे।

ⅩⅩⅩⅧ अहं स्विपतुः समीपे यदपश्यं तदेव कथयािम तथा
ययूमिप स्विपतुः समीपे यदपश्यत तदेव कुरुध्वे।

ⅩⅩⅩⅨ तदा ते पर्त्यवोचन् इबर्ाहीम् अस्माकं िपता ततो
यीशुरकथयद् यिद ययूम् इबर्ाहीमः सन्ताना अभिवष्यत तिहर्
इबर्ाहीम आचारणवद्आचिरष्यत।

ⅩⅬ ईश्वरस्य मुखात् सत्यं वाक्यं शर्ुत्वा युष्मान् ज्ञापयािम
योहं तं मां हन्तंु चेष्टध्वे इबर्ाहीम् एतादृशं कम्मर् न चकार।

ⅩⅬⅠ ययंू स्वस्विपतुः कम्मार्िण कुरुथ तदा तैरुक् ं न वयं
जारजाता अस्माकम् एकएव िपतािस्त स एवेश्वरः

ⅩⅬⅡततो यीशुना किथतम् ईश्वरो यिद युष्माकं तातोभिवष्यत्
तिहर् ययंू मिय परे्माकिरष्यत यतोहम् ईश्वरािन्नगर्त्यागतोिस्म
स्वतो नागतोहं स मां पर्ािहणोत।्

ⅩⅬⅢययंू मम वाक्यिमदं न बुध्यध्वे कुतः? यतो ययंू ममोपदेशं
सोढंु न शक्नुथ।

ⅩⅬⅣययंू शैतान् िपतुःसन्ताना एतस्माद् युष्माकं िपतुरिभलाषं
परूयथ स आ पर्थमात् नरघाती तदन्तः सत्यत्वस्य लेशोिप
नािस्त कारणादतः स सत्यतायां नाितष्ठत् स यदा मृषा
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कथयित तदा िनजस्वभावानुसारेणैव कथयित यतो स मृषाभाषी
मृषोत्पादकश्च।

ⅩⅬⅤअहं तथ्यवाक्यं वदािम कारणादस्माद् ययंू मां न पर्तीथ।
ⅩⅬⅥ मिय पापमस्तीित पर्माणं युष्माकं को दातंु शक्नोित?

यद्यहं तथ्यवाक्यं वदािम तिहर् कुतो मां न पर्ितथ?
ⅩⅬⅦ यः कश्चन ईश्वरीयो लोकः स ईश्वरीयकथायां मनो

िनध े ययूम् ईश्वरीयलोका न भवथ तिन्नदानात् ततर् न मनांिस
िनधदे्व।

ⅩⅬⅧ तदा ियहदूीयाः पर्त्यवािदषुः त्वमेकः शोिमरोणीयो
भतूगर्स्तश्च वयं िकिमदं भदरं् नावािदष्म?

ⅩⅬⅨततोयीशुः पर्त्यवादीत् नाहं भतूगर्स्तः िकन्तु िनजतातं
सम्मन्ये तस्माद् ययंू माम् अपमन्यध्वे।

Ⅼअहं स्वसुख्याितं न चेष्टे िकन्तु चेिष्टता िवचारियता चापर
एकआस्ते।

ⅬⅠअहं युष्मभ्यम् अतीव यथाथर्ं कथयािम यो नरो मदीयं वाचं
मन्यते स कदाचन िनधनं न दर्क्षयित।

ⅬⅡ ियहदूीयास्तमवदन् त्वं भतूगर्स्त इतीदानीम् अवैष्म।
इबर्ाहीम् भिवष्यद्वािदनञ्च सव्व मृताः िकन्तु त्वं भाषसे यो नरो
मम भारतीं गृह्लाित स जातु िनधानास्वादं न लप्स्यते।

ⅬⅢ तिहर् त्वं िकम् अस्माकं पवू्वर्पुरुषाद् इबर्ाहीमोिप महान?्
यस्मात् सोिप मृतः भिवष्यद्वािदनोिप मृताः त्वं स्वं कं पुमांसं
मनुषे?

ⅬⅣ यीशुः पर्त्यवोचद् यद्यहं स्वं स्वयं सम्मन्ये तिहर् मम तत्
सम्मननं िकमिप न िकन्तु मम तातो यं ययंू स्वीयम् ईश्वरं भाषध्वे
सएव मां सम्मनुते।

ⅬⅤ ययंू तं नावगच्छथ िकन्त्वहं तमवगच्छािम तं
नावगच्छामीित वाक्यं यिद वदािम तिहर् ययूिमव मृषाभाषी
भवािम िकन्त्वहं तमवगच्छािम तदाक्षामिप गृह्लािम।
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ⅬⅥ युष्माकं पवू्वर्पुरुष इबर्ाहीम् मम समयं दर्ष्टुम्
अतीवावाञ्छत् तिन्नरीक्षयानन्दच्च।

ⅬⅦ तदा ियहदूीया अपृच्छन् तव वयः पञ्चाशद्वत्सरा न त्वं
िकम् इबर्ाहीमम् अदर्ाक्षीः?

ⅬⅧ यीशुः पर्त्यवादीद् युष्मानहं यथाथर्तरं वदािम
इबर्ाहीमो जन्मनः पवू्वर्कालमारभ्याहं िवदे्य।

ⅬⅨ तदा ते पाषाणान् उ ोल्य तमाहन्तुम् उदयच्छन् िकन्तु
यीशु गुर्प्तो मिन्तराद् बिहगर्त्य तेषां मध्येन पर्िस्थतवान।्

Ⅸ
Ⅰततः परं यीशुगर्च्छन् मागर्मध्ये जन्मान्धं नरम् अपश्यत।्
Ⅱ ततः िशष्यास्तम् अपृच्छन् हे गुरो नरोयं स्वपापेन वा

स्विपतर्ाः पापेनान्धोऽजायत?
Ⅲ ततः स पर्त्युिदतवान् एतस्य वास्य िपतर्ोः पापाद्

एतादृशोभदू इित निह िकन्त्वनेन यथेश्वरस्य कम्मर् पर्काश्यते
तदे्धतोरेव।

Ⅳ िदने ितष्ठित मत्परे्रियतुः कम्मर् मया क र्व्यं यदा िकमिप
कम्मर् न िक्रयते तादृशी िनशागच्छित।

Ⅴ अहं यावत्कालं जगित ितष्ठािम तावत्कालं जगतो
ज्योितःस्वरूपोिस्म।

Ⅵ इत्युक् ा भमूौ िनष्ठीवं िनिक्षप्य तेन पङ्कं कृतवान्
Ⅶ पश्चात् तत्पङ्केन तस्यान्धस्य नेतरे् पर्िलप्य

तिमत्यािदशत् गत्वा िशलोहे ऽथार्त् परे्िरतनािम्न सरिस
स्नािह। ततोन्धो गत्वा ततर्ास्नात् ततः पर्न्नचकु्ष भूर्त्वा
व्याघुट ागात।्

Ⅷअपरञ्चसमीपवािसनो लोका ये च तं पवू्वर्मन्धम्अपश्यन्
ते बक् ुम् आरभन्त योन्धलोको वत्मर्न्युपिवश्यािभक्षत स एवायं
जनः िकं न भवित?
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Ⅸ केिचदवदन् स एव केिचदवोचन् तादृशो भवित िकन्तु स
स्वयमबर्वीत् स एवाहं भवािम।

Ⅹअतएव ते ऽपृच्छन् त्वं कथं दृिष्टं पाप्तवान?्
Ⅺ ततः सोवदद् यीशनामक एको जनो मम नयने पङ्केन

पर्िलप्य इत्याज्ञापयत् िशलोहकासारं गत्वा ततर् स्नािह।
ततस्ततर् गत्वा मिय स्नाते दृिष्टमहं लब्धवान।्

Ⅻतदा ते ऽवदन् स पुमान् कुतर्? तेनोक् ं नाहं जानािम।
ⅩⅢ अपरं तिस्मन् पवू्वार्न्धे जने िफरूिशनां िनकटम् आनीते

सित िफरूिशनोिप तमपृच्छन् कथं दृिष्टं पर्ाप्तोिस?
ⅩⅣततः स किथतवान् स पङ्केन मम नेतरे् ऽिलम्पत् पश्चाद्

स्नात्वा दृिष्टमलभे।
ⅩⅤ िकन्तु यीशु िवर्शर्ामवारे कद्र्दमं कृत्वा तस्य नयने

पर्सन्नेऽकरोद् इितकारणात् कितपयिफरूिशनोऽवदन्
ⅩⅥ स पुमान् ईश्वरान्न यतः स िवशर्ामवारं न मन्यते।

ततोन्ये केिचत् पर्त्यवदन् पापी पुमान् िकम् एतादृशम् आश्चय्यर्ं
कम्मर् क ु र्ं शक्नोित?

ⅩⅦ इत्थं तेषां परस्परं िभन्नवाक्यत्वम् अभवत।् पश्चात् ते
पुनरिप तं पवू्वार्न्धं मानुषम्अपर्ाकु्षः योजनस्तवचकु्षषी पर्सन्ने
कृतवान् तिस्मन् त्वं िकं वदिस? स उक् वान् स भिवशद्वादी।

ⅩⅧ स दृिष्टम् आप्तवान् इित ियहदूीयास्तस्य दृिष्टं
पर्ाप्तस्य जनस्य िपतर्ो मुर्खाद् अशर्ुत्वा न पर्त्ययन।्

ⅩⅨअतएव ते तावपृच्छन् युवयो यर्ं पुतरं् जन्मान्धं वदथः स
िकमयं? तही र्दानीं कथं दर्ष्टंु शक्नोित?

ⅩⅩ ततस्तस्य िपतरौ पर्त्यवोचताम् अयम् आवयोः पुतर् आ
जनेरन्धश्च तदप्यावां जानीवः

ⅩⅪ िकन्त्वधुना कथं दृिष्टं पर्ाप्तवान् तदावां न् जानीवः
कोस्य चकु्षषी पर्सन्ने कृतवान् तदिप न जानीव एष वयःपर्ाप्त
एनं पृच्छत स्वकथां स्वयं वक्षयित।
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ⅩⅫ ियहदूीयानां भयात् तस्य िपतरौ वाक्यिमदम् अवदतां
यतः कोिप मनुष्यो यिद यीशुम् अिभिषक्तं वदित तिहर् स
भजनगृहाद् दरूीकािरष्यते ियहदूीया इित मन्तर्णाम् अकुव्वर्न्

ⅩⅩⅢ अतस्तस्य िपतरौ व्याहरताम् एष वयःपर्ाप्त एनं
पृच्छत।

ⅩⅩⅣ तदा ते पुनश्च तं पवू्वार्न्धम् आहयू व्याहरन् ईश्वरस्य
गुणान् वद एष मनुष्यः पापीित वयं जानीमः।

ⅩⅩⅤ तदा स उक् वान् स पापी न वेित नाहं जाने पवूार्मन्ध
आसमहम् अधुना पश्यामीित मातरं् जानािम।

ⅩⅩⅥ ते पुनरपृच्छन् स त्वां पर्ित िकमकरोत?् कथं नेतरे्
पर्सन्ने ऽकरोत?्

ⅩⅩⅦ ततः सोवादीद् एककृत्वोकथयं ययंू न शृणुथ तिहर् कुतः
पुनः शर्ोतुम् इच्छथ? ययूमिप िकं तस्य िशष्या भिवतुम्
इच्छथ?

ⅩⅩⅧतदा ते तं ितरस्कृत्य व्याहरन् त्वं तस्य िशष्यो वयं मसूाः
िशष्याः।

ⅩⅩⅨ मसूावक्तरे्णेश्वरो जगाद तज्जानीमः िकन्त्वेष
कुतर्त्यलोक इित न जानीमः।

ⅩⅩⅩ सोवदद् एष मम लोचने पर्सन्ने ऽकरोत् तथािप
कुतर्त्यलोक इित ययंू न जानीथ एतद्आश्चय्यर्ं भवित।

ⅩⅩⅪ ईश्वरः पािपनां कथां न शृणोित िकन्तु यो जनस्तिस्मन्
भिक्तं कृत्वा तिदष्टिक्रयां करोित तस्यैव कथां शृणोित एतद्वयं
जानीमः।

ⅩⅩⅫकोिप मनुष्यो जन्मान्धाय चकु्षषी अददात् जगदारम्भाद्
एतादृशीं कथां कोिप कदािप नाशृणोत।्

ⅩⅩⅩⅢ अस्माद् एष मनुष्यो यदीश्वरान्नाजायत तिहर्
िकिञ्चदपीदृशं कम्मर् क ु र्ं नाशक्नोत।्

ⅩⅩⅩⅣ ते व्याहरन् त्वं पापाद् अजायथाः िकमस्मान् त्वं
िशक्षयिस? पश्चा े तं बिहरकुव्वर्न।्
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ⅩⅩⅩⅤ तदनन्तरं ियहदूीयैः स बिहरिक्रयत यीशुिरित वा ार्ं
शर्ुत्वा तं साक्षात् पर्ाप्य पृष्टवान् ईश्वरस्य पुतरे् त्वं
िवश्विसिष?

ⅩⅩⅩⅥ तदा स पर्त्यवोचत् हे पर्भो स को यत् तिस्मन्नहं
िवश्विसिम?

ⅩⅩⅩⅦ ततो यीशुः किथतवान् त्वं तं दृष्टवान् त्वया साकं यः
कथं कथयित सएव सः।

ⅩⅩⅩⅧतदा हे पर्भो िवश्विसमीत्युक्त्वा स तं पर्णामत।्
ⅩⅩⅩⅨ पश्चाद् यीशुः किथतवान् नयनहीना नयनािन

पर्ाप्नुविन्त नयनवन्तश्चान्धा भवन्तीत्यिभपर्ायेण जगदाहम्
आगच्छम।्

ⅩⅬ एतत् शर्ुत्वा िनकटस्थाः कितपयाः िफरूिशनो व्याहरन्
वयमिप िकमन्धाः?

ⅩⅬⅠतदा यीशुरवादीद् यद्यन्धा अभवत तिहर् पापािन नाितष्ठन्
िकन्तु पश्यामीित वाक्यवदनाद् युष्माकं पापािन ितष्ठिन्त।

Ⅹ
Ⅰ अहं युष्मानितयथाथर्ं वदािम, यो जनो द्वारेण न पर्िवश्य

केनाप्यन्येन मेषगृहं पर्िवशित स एव स्तेनो दस्युश्च।
Ⅱयो द्वारेण पर्िवशित स एव मेषपालकः।
Ⅲ दौवािरकस्तस्मै द्वारं मोचयित मेषगणश्च तस्य वाक्यं

शृणोित स िनजान् मेषान् स्वस्वनाम्नाहयू बिहः कृत्वा नयित।
Ⅳतथा िनजान् मेषान् बिहः कृत्वा स्वयं तेषाम् अगरे् गच्छित,

ततो मेषास्तस्य शब्दं बुध्यन्ते, तस्मात् तस्य पश्चाद् वर्जिन्त।
Ⅴ िकन्तु परस्य शब्दं न बुध्यन्ते तस्मात् तस्य पश्चाद्

वर्िजष्यिन्त वरं तस्य समीपात् पलाियष्यन्ते।
Ⅵ यीशुस्तेभ्य इमां दृष्टान्तकथाम् अकथयत् िकन्तु तेन

किथतकथायास्तात्पय्यर्ं ते नाबुध्यन्त।
Ⅶअतो यीशुः पुनरकथयत,् युष्मानाहं यथाथर्तरं व्याहरािम,

मेषगृहस्य द्वारम् अहमेव।
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Ⅷ मया न पर्िवश्य य आगच्छन् ते स्तेना दस्यवश्च िकन्तु
मेषास्तेषां कथा नाशृण्वन।्

Ⅸ अहमेव द्वारस्वरूपः, मया यः किश्चत पर्िवशित स
रक्षां पर्ाप्स्यित तथा बिहरन्तश्च गमनागमने कृत्वा चरणस्थानं
पर्ाप्स्यित।

Ⅹ यो जनस्तेनः स केवलं स्तैन्यबधिवनाशान् क ु र्मेव
समायाित िकन्त्वहम् आयु दार्तुम् अथार्त् बाहलू्येन तदेव दातुम्
आगच्छम।्

Ⅺअहमेव सत्यमेषपालको यस्तु सत्यो मेषपालकः स मेषाथर्ं
पर्ाणत्यागं करोित;

Ⅻ िकन्तु यो जनो मेषपालको न, अथार्द ् यस्य मेषा िनजा
न भविन्त, य एतादृशो वैतिनकः स वृकम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा
मेजवर्जं िवहाय पलायते, तस्माद् वृकस्तं वर्जं धृत्वा िविकरित।

ⅩⅢ वैतिनकः पलायते यतः स वेतनाथी र् मेषाथर्ं न िचन्तयित।
ⅩⅣअहमेवसत्यो मेषपालकः, िपता मां यथाजानाित,अहञ्च

यथा िपतरं जानािम,
ⅩⅤ तथा िनजान् मेषानिप जानािम, मेषाश्च मां जानािन्त,

अहञ्च मेषाथर्ं पर्ाणत्यागं करोिम।
ⅩⅥअपरञ्च एतद् गृहीय मेषेभ्यो िभन्ना अिप मेषा मम सिन्त

ते सकला आनियतव्याः; ते मम शब्दं शर्ोष्यिन्त तत एको वर्ज
एको रक्षको भिवष्यित।

ⅩⅦ पर्ाणानहं त्यक्त्वा पुनः पर्ाणान् गर्हीष्यािम, तस्मात्
िपता मिय स्नेहं करोित।

ⅩⅧकिश्चज्जनो मम पर्ाणान् हन्तंु न शक्नोित िकन्तु स्वयं
तान् समपर्यािम तान् समपर्ियतंु पुनगर्र्हीतुञ्च मम शिक्तरास्ते
भारिममं स्विपतुः सकाशात् पर्ाप्तोहम।्

ⅩⅨअस्मादुपदेशात् पुनश्च ियहदूीयानां मध्ये िभन्नवाक्यता
जाता।
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ⅩⅩततो बहवो व्याहरन् एष भतूगर्स्त उन्म श्च, कुत एतस्य
कथां शृणुथ?

ⅩⅪ केिचद् अवदन् एतस्य कथा भतूगर्स्तस्य कथावन्न
भविन्त, भतूः िकम् अन्धाय चकु्षषी दातंु शक्नोित?

ⅩⅫशीतकाले ियरूशालिम मिन्दरोत्सगर्पव्वर्ण्युपिस्थते
ⅩⅩⅢयीशुः सुलेमानो िनःसारेण गमनागमने करोित,
ⅩⅩⅣ एतिस्मन् समये ियहदूीयास्तं वेष्टियत्वा व्याहरन् कित

कालान् अस्माकं िविचिकत्सां स्थापियष्यािम? यद्यिभिषक्तो
भवित तिहर् तत् स्पष्टं वद।

ⅩⅩⅤ तदा यीशुः पर्त्यवदद् अहम् अचकथं िकन्तु ययंू न
पर्तीथ, िनजिपतु नार्म्ना यां यां िक्रयां करोिम सा िक्रयैव मम
सािक्षस्वरूपा।

ⅩⅩⅥ िकन्त्वहं पवू्वर्मकथयं ययंू मम मेषा न भवथ,
कारणादस्मान् न िवश्विसथ।

ⅩⅩⅦ मम मेषा मम शब्दं शृण्विन्त तानहं जानािम ते च मम
पश्चाद् गच्छिन्त।

ⅩⅩⅧ अहं तेभ्योऽनन्तायु दर्दािम, ते कदािप न नंक्षयिन्त
कोिप मम करात् तान् ह ु र्ं न शक्षयित।

ⅩⅩⅨ यो मम िपता तान् महं्य द वान् स सव्वर्स्मात् महान,्
कोिप मम िपतुः करात् तान् ह ु र्ं न शक्षयित।

ⅩⅩⅩअहं िपता च द्वयोरेकत्वम।्
ⅩⅩⅪततो ियहदूीयाः पुनरिप तं हन्तंु पाषाणान् उदतोलयन।्
ⅩⅩⅫ यीशुः किथतवान् िपतुः सकाशाद् बहनू्यु मकम्मार्िण

युष्माकं पर्ाकाशयं तेषां कस्य कम्मर्णः कारणान् मां
पाषाणैराहन्तुम् उद्यताः स्थ?

ⅩⅩⅩⅢ ियहदूीयाः पर्त्यवदन् पर्शस्तकम्मर्हेतो नर् िकन्तु
त्वं मानुषः स्वमीश्वरम् उक्त्वेश्वरं िनन्दिस कारणादस्मात् त्वां
पाषाणैहर्न्मः।
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ⅩⅩⅩⅣ तदा यीशुः पर्त्युक्तवान् मया किथतं ययूम् ईश्वरा
एतद्वचनं युष्माकं शास्तरे् िलिखतं नािस्त िकं?

ⅩⅩⅩⅤ तस्माद् येषाम् उदे्दशे ईश्वरस्य कथा किथता ते
यदीश्वरगणा उच्यन्ते धम्मर्गर्न्थस्याप्यन्यथा भिवतंु न शक्यं,

ⅩⅩⅩⅥ तह्र्याहम् ईश्वरस्य पुतर् इित वाक्यस्य कथनात् ययंू
िपतर्ािभिषक्तं जगित परे्िरतञ्च पुमांसं कथम् ईश्वरिनन्दकं
वादय?

ⅩⅩⅩⅦयद्यहं िपतुः कम्मर् न करोिम तिहर् मां न पर्तीत;
ⅩⅩⅩⅧ िकन्तु यिद करोिम तिहर् मिय युष्मािभः पर्त्यये

न कृतेऽिप काय्य पर्त्ययः िक्रयतां, ततो मिय िपतास्तीित
िपतय्यर्हम् अस्मीित च क्षात्वा िवश्विसष्यथ।

ⅩⅩⅩⅨतदा ते पुनरिप तं ध ु र्म्अचेष्टन्त िकन्तु स तेषां करेभ्यो
िनस्तीय्यर्

ⅩⅬ पुन यर्द ्र्दन् अद्यास्तटे यतर् पुव्वर्ं योहन् अमज्जयत्
ततर्ागत्य न्यवसत।्

ⅩⅬⅠ ततो बहवो लोकास्तत्समीपम् आगत्य व्याहरन् योहन्
िकमप्याश्चय्यर्ं कम्मर् नाकरोत् िकन्त्विस्मन् मनुष्ये या यः कथा
अकथयत् ताः सव्वार्ः सत्याः;

ⅩⅬⅡततर् च बहवो लोकास्तिस्मन् व्यश्वसन।्

Ⅺ
Ⅰ अनन्तरं मिरयम् तस्या भिगनी मथार् च यिस्मन्

वैथनीयागर्ामे वसतस्तिस्मन् गर्ामे इिलयासर् नामा पीिडत
एकआसीत।्

Ⅱ या मिरयम् पर्भंु सुगिन्धतेलैन मद्र्दियत्वा स्वकेशैस्तस्य
चरणौ सममाजर्त् तस्या भर्ाता स इिलयासर् रोगी।

Ⅲ अपरञ्च हे पर्भो भवान् यिस्मन् पर्ीयते स एव
पीिडतोस्तीित कथां कथियत्वा तस्य भिगन्यौ परे्िषतवत्यौ।
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Ⅳ तदा यीशुिरमां वा ार्ं शर्ुत्वाकथयत पीडेयं मरणाथर्ं न
िकन्त्वीश्वरस्य मिहमाथर्म् ईश्वरपुतर्स्य मिहमपर्काशाथर्ञ्च
जाता।

Ⅴयीशु यर्द्यिपमथार्यां तदभ्िगन्याम् इिलयासिर चापर्ीयत,
Ⅵ तथािप इिलयासरः पीडायाः कथं शर्ुत्वा यतर् आसीत्

ततरै्व िदनद्वयमितष्ठत।्
Ⅶ ततः परम् स िशष्यानकथयद् वयं पुन ियर्हदूीयपर्देशं

यामः।
Ⅷ ततस्ते पर्त्यवदन,् हे गुरो स्वल्पिदनािन गतािन

ियहदूीयास्त्वां पाषाणै हर्न्तुम् उद्यतास्तथािप िकं पुनस्ततर्
यास्यिस?

Ⅸ यीशुः पर्त्यवदत,् एकिस्मन् िदने िकं द्वादशघिटका न
भविन्त? कोिप िदवा गच्छन् न स्खलित यतः स एतज्जगतो
दीिप्तं पर्ाप्नोित।

Ⅹ िकन्तु रातर्ौ गच्छन् स्खलित यतो हेतोस्ततर् दीिप्त
नार्िस्त।

Ⅺइमां कथां कथियत्वा सतानवदद,्अस्माकं बन्धुः इिलयासर्
िनिदर्तोभदू ् इदानीं तं िनदर्ातो जागरियतंु गच्छािम।

Ⅻ यीशु मृर्तौ कथािममां किथतवान् िकन्तु िवशर्ामाथर्ं
िनदर्ायां किथतवान् इित ज्ञात्वा िशष्या अकथयन,्

ⅩⅢ हे गुरो स यिद िनदर्ाित तिहर् भदर्मेव।
ⅩⅣतदा यीशुः स्पष्टं तान् व्याहरत,् इिलयासर् अिमर्यत;
ⅩⅤ िकन्तु ययंू यथा पर्तीथ तदथर्महं ततर् न िस्थतवान्

इत्यस्माद् युष्मिन्निम म् आह्लािदतोहं, तथािप तस्य समीपे
याम।

ⅩⅥ तदा थोमा यं िददुमं वदिन्त स सङ्िगनः िशष्यान् अवदद्
वयमिप गत्वा तेन साद्र्धं िमर्यामहै।

ⅩⅦ यीशुस्ततर्ोपस्थाय इिलयासरः श्मशाने स्थापनात्
चत्वािर िदनािन गतानीित वा ार्ं शर्ुतवान।्
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ⅩⅧ वैथनीया ियरूशालमः समीपस्था
क्रोशैकमातर्ान्तिरता;

ⅩⅨतस्माद् बहवो ियहदूीया मथार्ं मिरयमञ्च भ्यातृशोकापन्नां
सान्त्वियतंु तयोः समीपम् आगच्छन।्

ⅩⅩमथार् यीशोरागमनवातार्ं शर्ुत्वैव तं साक्षाद्अकरोत् िकन्तु
मिरयम् गेह उपिवश्य िस्थता।

ⅩⅪ तदा मथार् यीशुमवादत,् हे पर्भो यिद भवान्
अतर्ास्थास्यत् तिहर् मम भर्ाता नामिरष्यत।्

ⅩⅫ िकिन्त्वदानीमिप यद् ईश्वरे पर्ाथर्ियष्यते ईश्वरस्तद्
दास्यतीित जानेऽहं।

ⅩⅩⅢयीशुरवादीत् तव भर्ाता समुत्थास्यित।
ⅩⅩⅣमथार् व्याहरत् शेषिदवसे स उत्थानसमये पर्ोत्थास्यतीित

जानेऽहं।
ⅩⅩⅤतदा यीशुः किथतवान् अहमेव उत्थापियता जीवियता च

यः कश्चन मिय िवश्विसित स मृत्वािप जीिवष्यित;
ⅩⅩⅥ यः कश्चन च जीवन् मिय िवश्विसित स कदािप न

मिरष्यित,अस्यां कथायां िकं िवश्विसिष?
ⅩⅩⅦ सावदत् पर्भो यस्यावतरणापेक्षािस्त भवान्

सएवािभिषक् ईश्वरपुतर् इित िवश्विसिम।
ⅩⅩⅧ इित कथां कथियत्वा सा गत्वा स्वां भिगनीं मिरयमं

गुप्तमाहयू व्याहरत् गुरुरुपितष्ठित त्वामाहयूित च।
ⅩⅩⅨ कथािममां शर्ुत्वा सा तणूर्म् उत्थाय तस्य समीपम्

अगच्छत।्
ⅩⅩⅩ यीशु गर्ार्ममध्यं न पर्िवश्य यतर् मथार् तं साक्षाद्

अकरोत् ततर् िस्थतवान।्
ⅩⅩⅪ ये ियहदूीया मिरयमा साकं गृहे ितष्ठन्तस्ताम्

असान्त्वयन ते तां िक्षपर्म् उत्थाय गच्छिन्तं िवलोक्य व्याहरन,्
स श्मशाने रोिदतंु याित, इत्युक्त्वा ते तस्याः पश्चाद्अगच्छन।्
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ⅩⅩⅫ यतर् यीशुरितष्ठत् ततर् मिरयम् उपस्थाय तं
दृष्ट्वा तस्य चरणयोः पितत्वा व्याहरत् हे पर्भो यिद भवान्
अतर्ास्थास्यत् तिहर् मम भर्ाता नामिरष्यत।्

ⅩⅩⅩⅢ यीशुस्तां तस्याः सङ्िगनो ियहदूीयांश्च रुदतो
िवलोक्य शोका र्ः सन् दीघर्ं िनश्वस्य किथतवान् तं
कुतर्ास्थापयत?

ⅩⅩⅩⅣ ते व्याहरन,् हे पर्भो भवान् आगत्य पश्यतु।
ⅩⅩⅩⅤयीशुना क्रिन्दतं।
ⅩⅩⅩⅥ अतएव ियहदूीया अवदन,् पश्यतायं तिस्मन् िकदृग्

अिपर्यत।
ⅩⅩⅩⅦ तेषां केिचद् अवदन् योन्धाय चकु्षषी द वान् स िकम्

अस्य मृत्यंु िनवारियतंु नाशक्नोत?्
ⅩⅩⅩⅧ ततो यीशुः पुनरन्तदी र्घर्ं िनश्वस्य श्मशानािन्तकम्

अगच्छत।् तत् श्मशानम् एकं गह्वरं तन्मुखे पाषाण एकआसीत।्
ⅩⅩⅩⅨ तदा यीशुरवदद् एनं पाषाणम् अपसारयत, ततः

पर्मीतस्य भिगनी मथार्वदत् पर्भो,अधुना ततर् दुगर्न्धो जातः,
यतोद्य चत्वािर िदनािन श्मशाने स ितष्ठित।

ⅩⅬ तदा यीशुरवादीत,् यिद िवश्विसिष तही र्श्वरस्य
मिहमपर्काशं दर्क्षयिस कथािममां िकं तुभ्यं नाकथयं?

ⅩⅬⅠ तदा मृतस्य श्मशानात् पाषाणोऽपसािरते यीशुरूद्र्व्वं
पश्यन् अकथयत,् हे िपत मर्म नेवेसनम् अशृणोः कारणादस्मात्
त्वां धन्यं वदािम।

ⅩⅬⅡ त्वं सततं शृणोिष तदप्यहं जानािम, िकन्तु त्वं मां यत्
परै्रयस्तद् यथािस्मन् स्थाने िस्थता लोका िवश्वसिन्त तदथर्म्
इदं वाक्यं वदािम।

ⅩⅬⅢ इमां कथां कथियत्वा स पर्ोच्चैराह्वयत,् हे इिलयासर्
बिहरागच्छ।



JohnⅪ:ⅩⅬⅣ xliii JohnⅪ:ⅬⅣ

ⅩⅬⅣ ततः स पर्मीतः श्मशानवस्तरै् बर्द्धहस्तपादो
गातर्माजर्नवाससा बद्धमुखश्च बिहरागच्छत।् यीशुरुिदतवान्
बन्धनािन मोचियत्वा त्यजतैनं।

ⅩⅬⅤ मिरयमः समीपम् आगता ये ियहदूीयलोकास्तदा
यीशोरेतत् कम्मार्पश्यन् तेषां बहवो व्यश्वसन,्

ⅩⅬⅥ िकन्तु केिचदन्ये िफरूिशनां समीपं गत्वा यीशोरेतस्य
कम्मर्णो वा ार्म् अवदन।्

ⅩⅬⅦ ततः परं पर्धानयाजकाः िफरूिशनाश्च सभां कृत्वा
व्याहरन् वयं िकं कुम्मर्ः? एष मानवो बहनू्याश्चय्यर्कम्मार्िण
करोित।

ⅩⅬⅧ यदीदृशं कम्मर् क ु र्ं न वारयामस्तिहर् सव्व
लोकास्तिस्मन् िवश्विसष्यिन्त रोिमलोकाश्चागत्यास्माकम्
अनया राजधान्या साद्र्धं राज्यम् आछेत्स्यिन्त।

ⅩⅬⅨ तदा तेषां िकयफानामा यस्तिस्मन् वत्सरे महायाजकपदे
न्ययुज्यत स पर्त्यवदद् ययंू िकमिप न जानीथ;

Ⅼ समगर्देशस्य िवनाशतोिप सव्वर्लोकाथर्म् एकस्य जनस्य
मरणम् अस्माकं मङ्गलहेतुकम् एतस्य िववेचनामिप न कुरुथ।

ⅬⅠएतां कथां स िनजबुद्ध ा व्याहरद् इित न,
ⅬⅡ िकन्तु यीशसू्तदे्दशीयानां कारणात् पर्ाणान् त्यक्षयित, िदिश

िदिश िवकीणार्न् ईश्वरस्य सन्तानान् संगृहै्यकजाितं किरष्यित
च, तिस्मन् वत्सरे िकयफा महायाजकत्वपदे िनयुक्तः सन् इदं
भिवष्यद्वाक्यं किथतवान।्

ⅬⅢतदि्दनमारभ्य ते कथं तं हन्तंु शक्नुवन्तीित मन्तर्णां क ु र्ं
पर्ारेिभरे।

ⅬⅣ अतएव ियहदूीयानां मध्ये यीशुः सपर्काशं
गमनागमने अकृत्वा तस्माद् गत्वा पर्ान्तरस्य
समीपस्थाियपर्देशस्येफ्राियम् नािम्न नगरे िशष्यैः साकं
कालं यापियतंु पर्ारेभे।
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ⅬⅤ अनन्तरं ियहदूीयानां िनस्तारोत्सवे िनकटवि र्िन सित
तदुत्सवात् पवू्वर्ं स्वान् शुचीन् क ु र्ं बहवो जना गर्ामेभ्यो
ियरूशालम् नगरम् आगच्छन,्

ⅬⅥ यीशोरन्वेषणं कृत्वा मिन्दरे दण्डायमानाः सन्तः परस्परं
व्याहरन,् युष्माकं कीदृशो बोधो जायते? स िकम् उत्सवेऽिस्मन्
अतर्ागिमष्यित?

ⅬⅦ स च कुतर्ािस्त यदे्यतत् किश्चद् वेि तिहर् दशर्यतु
पर्धानयाजकाः िफरूिशनश्च तं ध ु र्ं पवू्वर्म् इमाम् आज्ञां
पर्ाचारयन।्

Ⅻ
Ⅰ िनस्तारोत्सवात् पवू्वर्ं िदनषट्के िस्थते यीशु यर्ं पर्मीतम्

इिलयासरं श्मशानाद् उदस्थापरत् तस्य िनवासस्थानं
बैथिनयागर्ामम् आगच्छत।्

Ⅱ ततर् तदथर्ं रजन्यां भोज्ये कृते मथार् पय्यर्वेषयद् इिलयासर्
च तस्य सङ्िगिभः साद्र्धं भोजनासन उपािवशत।्

Ⅲतदामिरयम्अद्र्धसेटकं बहुमलू्यंजटामांसीयं तैलम्आनीय
यीशोश्चरणयो मर्द ्र्दियत्वा िनजकेश मार्ष्टुर्म् आरभत; तदा
तैलस्य पिरमलेन गृहम् आमोिदतम् अभवत।्

Ⅳ यः िशमोनः पुतर् ◌र्इष्किरयोतीयो ियहदूानामा यीशंु
परकरेषु समपर्ियष्यित स िशष्यस्तदा किथतवान,्

Ⅴएत ैलं ितर्िभःशतै मुर्दर्ापदै िवर्क्रीतं सद्दिरदरे्भ्यः कुतो
नादीयत?

Ⅵ स दिरदर्लोकाथर्म् अिचन्तयद् इित न, िकन्तु स चौर एवं
तिन्नकटे मुदर्ासम्पुटकिस्थत्या तन्मध्ये यदितष्ठत् तदपाहरत्
तस्मात् कारणाद् इमां कथामकथयत।्

Ⅶ तदा यीशुरकथयद् एनां मा वारय सा मम
श्मशानस्थापनिदनाथर्ं तदरक्षयत।्
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Ⅷ दिरदर्ा युष्माकं सिन्नधौ सव्वर्दा ितष्ठिन्त िकन्त्वहं
सव्वर्दा युष्माकं सिन्नधौ न ितष्ठािम।

Ⅸ ततः परं यीशुस्ततर्ास्तीित वा ार्ं शर्ुत्वा बहवो
ियहदूीयास्तं श्मशानादुत्थािपतम् इिलयासरञ्च दर्ष्टंु तत्
स्थानम् आगच्छन।

Ⅹतदा पर्धानयाजकास्तम् इिलयासरमिप संह ु र्म्अमन्तर्यन्
;

Ⅺयतस्तेन बहवो ियहदूीया गत्वा यीशौ व्यश्वसन।्
Ⅻ अनन्तरं यीशु ियर्रूशालम् नगरम् आगच्छतीित वा ार्ं

शर्ुत्वा परेऽहिन उत्सवागता बहवो लोकाः
ⅩⅢ खज्जूर्रपतर्ाद्यानीय तं साक्षात् क ु र्ं बिहरागत्य जय

जयेित वाचं पर्ोच्चै वर्क्तुम् आरभन्त, इसर्ायेलो यो राजा
परमेश्वरस्य नाम्नागच्छित स धन्यः।

ⅩⅣ तदा "हे िसयोनः कन्ये मा भैषीः पश्यायं तव राजा
गद्र्दभशावकम् आरुह्यागच्छित"

ⅩⅤ इित शास्तर्ीयवचनानुसारेण यीशुरेकं युवगद्र्दभं पर्ाप्य
तदुपय्यार्रोहत।्

ⅩⅥ अस्याः घटनायास्तात्पय्यर्ं िशष्याः पर्थमं नाबुध्यन्त,
िकन्तु यीशौ मिहमानं पर्ाप्ते सित वाक्यिमदं तिस्मन अकथ्यत
लोकाश्च तम्पर्तीत्थम् अकुव्वर्न् इित ते स्मृतवन्तः।

ⅩⅦ स इिलयासरं श्मशानाद् आगन्तुम् आह्वतवान्
श्मशानाञ्च उदस्थापयद् ये ये लोकास्तत्कम्यर् साक्षाद् अपश्यन्
ते पर्माणं दातुम् आरभन्त।

ⅩⅧ स एतादृशम् अदभु्तं कम्मर्करोत् तस्य जनशर्ुते
लो र्कास्तं साक्षात् क ु र्म् आगच्छन।्

ⅩⅨ ततः िफरूिशनः परस्परं वक्तुम् आरभन्त युष्माकं
सव्वार्श्चेष्टा वृथा जाताः, इित िकं ययंू न बुध्यध्वे? पश्यत सव्व
लोकास्तस्य पश्चाद्वि र्नोभवन।्
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ⅩⅩ भजनं क ु र्म् उत्सवागतानां लोकानां कितपया जना
अन्यदेशीया आसन् ,

ⅩⅪ ते गालीलीयबैत्सैदािनवािसनः िफिलपस्य समीपम्
आगत्य व्याहरन् हे महेच्छ वयं यीशंु दर्ष्टुम् इच्छामः।

ⅩⅫ ततः िफिलपो गत्वा आिन्दर्यम् अवदत् पश्चाद्
आिन्दर्यिफिलपौ यीशवे वा ार्म् अकथयतां।

ⅩⅩⅢ तदा यीशुः पर्त्युिदतवान् मानवसुतस्य
मिहमपर्ािप्तसमय उपिस्थतः।

ⅩⅩⅣ अहं युष्मानितयथाथर्ं वदािम, धान्यबीजं मृि कायां
पितत्वा यिद न मृयते तह्र्येकाकी ितष्ठित िकन्तु यिद मृयते तिहर्
बहुगुणं फलं फलित।

ⅩⅩⅤ यो जनेा िनजपर्ाणान् िपर्यान् जानाित स तान्
हारियष्यित िकन्तु येा जन इहलोके िनजपर्ाणान् अिपर्यान्
जानाित सेानन्तायुः पर्ाप्तंु तान् रिक्षष्यित।

ⅩⅩⅥ किश्चद् यिद मम सेवको भिवतंु वाञ्छित तिहर् स मम
पश्चादग्ामी भवतु, तस्माद् अहं यतर् ितष्ठािम मम सेवकेािप
ततर् स्थास्यित; यो जनो मां सेवते मम िपतािप तं सम्मंस्यते।

ⅩⅩⅦसाम्पर्तं मम पर्ाणा व्याकुला भविन्त, तस्माद् हे िपतर
एतस्मात् समयान् मां रक्ष, इत्यहं िकं पर्ाथर्ियष्ये? िकन्त्वहम्
एतत्समयाथर्म् अवतीणर्वान।्

ⅩⅩⅧ हे िपत: स्वनाम्नो मिहमानं पर्काशय; तनैव स्वनाम्नो
मिहमानम् अहं पर्ाकाशयं पुनरिप पर्काशियष्यािम, एषा
गगणीया वाणी तिस्मन् समयेऽजायत।

ⅩⅩⅨ तच्शर्ुत्वा समीपस्थलोकानां केिचद् अवदन्
मेघोऽगजी र्त,् केिचद् अवदन् स्वगी र्यदतूोऽनेन सह
कथामचकथत।्

ⅩⅩⅩ तदा यीशुः पर्त्यवादीत,् मदथर्ं शब्दोयं नाभतू्
युष्मदथर्मेवाभतू।्
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ⅩⅩⅪअधुनाजगतोस्य िवचार: सम्पत्स्यते,अधुनास्यजगत:
पती राज्यात् च्योष्यित।

ⅩⅩⅫ यद्यई पृिथव्या ऊद्र्व्वे पर्ोत्थािपतोिस्म तिहर् सव्वार्न्
मानवान् स्वसमीपम् आकिषर्ष्यािम।

ⅩⅩⅩⅢ कथं तस्य मृित भर्िवष्यित, एतद् बोधियतंु स इमां
कथाम् अकथयत।्

ⅩⅩⅩⅣ तदा लोका अकथयन् सोिभिषक्तः सव्वर्दा ितष्ठतीित
व्यवस्थागर्न्थे शर्ुतम् अस्मािभः, तिहर् मनुष्यपुतर्ः
पर्ोत्थािपतो भिवष्यतीित वाक्यं कथं वदिस? मनुष्यपुतर्ोयं
कः?

ⅩⅩⅩⅤ तदा यीशुरकथायद् युष्मािभः साद्र्धम् अल्पिदनािन
ज्योितरास्ते, यथा युष्मान् अन्धकारो नाच्छादयित तदथर्ं
यावत्कालं युष्मािभः साद्र्धं ज्योितिस्तष्ठित तावत्कालं गच्छत;
यो जनोऽन्धकारे गच्छित स कुतर् यातीित न जानाित।

ⅩⅩⅩⅥ अतएव यावत्कालं युष्माकं िनकटे ज्योितरास्ते
तावत्कालं ज्योतीरूपसन्ताना भिवतंु ज्योितिष िवश्विसत;
इमां कथां कथियत्वा यीशुः पर्स्थाय तेभ्यः स्वं गुप्तवान।्

ⅩⅩⅩⅦ यद्यिप यीशुस्तेषां समक्षम् एतावदाश्चय्यर्कम्मार्िण
कृतवान् तथािप ते तिस्मन् न व्यश्वसन।्

ⅩⅩⅩⅧ अतएव कः पर्त्येित सुसंवादं परेशास्मत्
पर्चािरतं? पर्काशते परेशस्य हस्तः कस्य च सिन्नधौ?
ियशिययभिवष्यद्वािदना यदेतद् वाक्यमुक्तं तत् सफलम्
अभवत।्

ⅩⅩⅩⅨ ते पर्त्येतंु नाशन्कुवन् तिस्मन् ियशिययभिवष्यद्वािद
पुनरवादीद,्

ⅩⅬ यदा, "ते नयनै नर् पश्यिन्त बुदि्धिभश्च न बुध्यन्ते तै
मर्नःसु पिरवि र्तेषु चतानहं यथा स्वस्थान् नकरोिमतथास तेषां
लोचनान्यन्धािन कृत्वा तेषामन्तःकरणािन गाढािन किरष्यित।"
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ⅩⅬⅠ ियशिययो यदा यीशो मर्िहमानं िवलोक्य तिस्मन्
कथामकथयत् तदा भिवष्यद्वाक्यम् ईदृशं पर्काशयत।्

ⅩⅬⅡ तथाप्यिधपितनां बहवस्तिस्मन् पर्त्यायन।् िकन्तु
िफरूिशनस्तान् भजनगृहाद् दरूीकुव्वर्न्तीित भयात् ते तं न
स्वीकृतवन्तः।

ⅩⅬⅢ यत ईश्वरस्य पर्शंसातो मानवानां पर्शंसायां
तेऽिपर्यन्त।

ⅩⅬⅣ तदा यीशुरुच्चैःकारम् अकथयद् यो जनो मिय
िवश्विसित स केवले मिय िवश्विसतीित न, स मत्परे्रकेऽिप
िवश्विसित।

ⅩⅬⅤयो जनो मां पश्यित स मत्परे्रकमिप पश्यित।
ⅩⅬⅥ यो जनो मां पर्त्येित स यथान्धकारे न ितष्ठित तदथर्म्

अहं ज्योितःस्वरूपो भतू्वा जगत्यिस्मन् अवतीणर्वान।्
ⅩⅬⅦमम कथां शर्ुत्वा यिद किश्चन् न िवश्विसित तिहर् तमहं

दोिषणं न करोिम, यतो हेतो जर्गतो जनानां दोषान् िनिश्चतान्
क ु र्ं नागत्य तान् पिरचातुम् आगतोिस्म।

ⅩⅬⅧ यः किश्चन् मां न शर्द्धाय मम कथं न गृह्लाित,
अन्यस्तं दोिषणं किरष्यित वस्तुतस्तु यां कथामहम् अचकथं सा
कथा चरमेऽिन्ह तं दोिषणं किरष्यित।

ⅩⅬⅨ यतो हेतोरहं स्वतः िकमिप न कथयािम, िकं िकं
मया कथियतव्यं िकं समुपदेष्टव्यञ्च इित मत्परे्रियता िपता
मामाज्ञापयत।्

Ⅼ तस्य साज्ञा अनन्तायुिरत्यहं जानािम, अतएवाहं यत्
कथयािम तत् िपता यथाज्ञापयत् तथैव कथयाम्यहम।्

ⅩⅢ
Ⅰ िनस्तारोत्सवस्य िकिञ्चत्कालात् पवू्वर्ं पृिथव्याः

िपतुः समीपगमनस्य समयः सिन्नकषो र्भदू ् इित ज्ञात्वा
यीशुरापर्थमाद् येषु जगत्पर्वािसष्वात्मीयलोकेष परे्म करोित
स्म तेषु शेषं यावत् परे्म कृतवान।्
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Ⅱ िपता तस्य हस्ते सव्वर्ं समिपर्तवान् स्वयम् ईश्वरस्य समीपाद्
आगच्छद् ईश्वरस्य समीपं यास्यित च, सव्वार्ण्येतािन ज्ञात्वा
रजन्यां भोजने सम्पणू सित,

Ⅲ यदा शैतान् तं परहस्तेषु समपर्ियतंु िशमोनः पुतर्स्य
ईष्कािरयोितयस्य ियहदूा अन्तःकरणे कुपर्वृि ं समापर्यत,्

Ⅳ तदा यीशु भो र्जनासनाद् उत्थाय गातर्वस्तरं् मोचियत्वा
गातर्माजर्नवस्तरं् गृहीत्वा तेन स्वकिटम् अबध्नात,्

Ⅴ पश्चाद् एकपातरे् जलम् अिभिषच्य िशष्याणां पादान्
पर्क्षाल्य तेन किटबद्धगातर्माजर्नवाससा माष्टुर्ं पर्ारभत।

Ⅵ ततः िशमोिन्पतरस्य समीपमागते स उक्तवान् हे पर्भो
भवान् िकं मम पादौ पर्क्षालियष्यित?

Ⅶ यीशुरुिदतवान् अहं यत् करोिम तत् सम्पर्ित न जानािस
िकन्तु पश्चाज् ज्ञास्यिस।

Ⅷ ततः िपतरः किथतवान् भवान् कदािप मम पादौ न
पर्क्षालियष्यित। यीशुरकथयद् यिद त्वां न पर्क्षालये तिहर् मिय
तव कोप्यंशो नािस्त।

Ⅸ तदा िशमोिन्पतरः किथतवान् हे पर्भो तिहर् केवलपादौ न,
मम हस्तौ िशरश्च पर्क्षालयतु।

Ⅹततोयीशुरवदद्योजनोधौतस्तस्यसव्वार्ङ्गपिरष्कृतत्वात्
पादौ िवनान्याङ्गस्य पर्क्षालनापेक्षा नािस्त। ययंू पिरष्कृता
इित सत्यं िकन्तु न सव्व,

Ⅺ यतो यो जनस्तं परकरेषु समपर्ियष्यित तं स ज्ञातवान;
अतएव ययंू सव्व न पिरष्कृता इमां कथां किथतवान।्

Ⅻ इत्थं यीशुस्तेषां पादान् पर्क्षाल्य वस्तरं् पिरधायासने
समुपिवश्यकिथतवान्अहं युष्मान् पर्ित िकं कम्मार्काषर्ं जानीथ?

ⅩⅢययंू मां गुरंु पर्भुञ्च वदथ तत् सत्यमेव वदथ यतोहं सएव
भवािम।
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ⅩⅣ यद्यहं पर्भु गुर्रुश्च सन् युष्माकं पादान् पर्क्षािलतवान्
तिहर् युष्माकमिप परस्परं पादपर्क्षालनम् उिचतम।्

ⅩⅤअहं युष्मान् पर्ित यथा व्यवाहरं युष्मान् तथा व्यवह ु र्म्
एकं पन्थानं दिशर्तवान।्

ⅩⅥ अहं युष्मानितयथाथर्ं वदािम, पर्भो दार्सो न महान्
परे्रकाच्च परे्िरतो न महान।्

ⅩⅦइमां कथां िविदत्वा यिद तदनुसारतः कम्मार्िण कुरुथ तिहर्
ययंू धन्या भिवष्यथ।

ⅩⅧ सव्वषु युष्मासु कथािममां कथयािम इित न, ये मम
मनोनीतास्तानहं जानािम, िकन्तु मम भक्षयािण यो भुङ्क्ते
मत्पर्ाणपर्ाितकूल्यतः। उत्थापयित पादस्यमलंू स एषमानवः।
यदेतद् धम्मर्पुस्तकस्य वचनं तदनुसारेणावश्यं घिटष्यते।

ⅩⅨअहं स जन इत्यतर् यथा युष्माकं िवश्वासो जायते तदथर्ं
एतादृशघटनात् पवू्वर्म् अहिमदानीं युष्मभ्यमकथयम।्

ⅩⅩ अहं युष्मानतीव यथाथर्ं वदािम, मया परे्िरतं जनं यो
गृह्लाित स मामेव गृह्लाित यश्च मां गृह्लाित स मत्परे्रकं
गृह्लाित।

ⅩⅪ एतां कथां कथियत्वा यीशु दुर्ःखी सन् पर्माणं दत्त्वा
किथतवान् अहं युष्मानितयथाथर्ं वदािम युष्माकम् एको जनो मां
परकरेषु समपर्ियष्यित।

ⅩⅫ ततः स कमुदि्दश्य कथामेतां किथतवान् इत्यतर्
सिन्दग्धाः िशष्याः परस्परं मुखमालोकियतंु पर्ारभन्त।

ⅩⅩⅢ तिस्मन् समये यीशु यर्िस्मन् अपर्ीयत स िशष्यस्तस्य
वक्षःस्थलम् अवालम्बत।

ⅩⅩⅣ िशमोिन्पतरस्तं सङ्केतेनावदत,् अयं कमुदि्दश्य
कथामेताम् कथयतीित पृच्छ।

ⅩⅩⅤ तदा स यीशो वर्क्षःस्थलम् अवलम्ब्य पृष्ठवान,् हे पर्भो
स जनः कः?
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ⅩⅩⅥ ततो यीशुः पर्त्यवदद् एकखण्डं पपंू मज्जियत्वा यस्मै
दास्यािम सएव सः; पश्चात् पपूखण्डमेकं मज्जियत्वा िशमोनः
पुतर्ाय ईष्किरयोतीयाय ियहदैू द वान।्

ⅩⅩⅦ तिस्मन् द े सित शैतान् तमाशर्यत;् तदा यीशुस्तम्
अवदत् त्वं यत् किरष्यिस तत् िक्षपरं् कुरु।

ⅩⅩⅧ िकन्तु स येनाशयेन तां कथामकथायत् तम्
उपिवष्टलोकानां कोिप नाबुध्यत;

ⅩⅩⅨ िकन्तु ियहदूाः समीपे मुदर्ासम्पुटकिस्थतेः केिचद्इत्थम्
अबुध्यन्त पाव्वर्णासादनाथर्ं िकमिप दर्व्यं क्रेतंु वा दिरदरे्भ्यः
िकिञ्चद् िवतिरतंु किथतवान।्

ⅩⅩⅩ तदा पपूखण्डगर्हणात् परं स तणूर्ं बिहरगच्छत;्
राितर्श्च समुपिस्यता।

ⅩⅩⅪ ियहदेू बिहगर्ते यीशुरकथयद् इदानीं मानवसुतस्य
मिहमा पर्काशते तेनेश्वरस्यािप मिहमा पर्काशते।

ⅩⅩⅫ यिद तेनेश्वरस्य मिहमा पर्काशते तही र्श्वरोिप स्वेन
तस्य मिहमानं पर्काशियष्यित तणूर्मेव पर्काशियष्यित।

ⅩⅩⅩⅢ हे वत्सा अहं युष्मािभः साद्र्धं िकिञ्चत्कालमातर्म्
आसे, ततः परं मां मृगियष्यध्वे िकन्त्वहं यत्स्थानं यािम तत्स्थानं
ययंू गन्तंु न शक्षयथ, यािममां कथां ियहदूीयेभ्यः किथतवान्
तथाधुना युष्मभ्यमिप कथयािम।

ⅩⅩⅩⅣ ययंू परस्परं पर्ीयध्वम् अहं युष्मासु यथा पर्ीये
ययूमिप परस्परम् तथैव पर्ीयध्वं, युष्मान् इमां नवीनाम् आज्ञाम्
आिदशािम।

ⅩⅩⅩⅤ तेनैव यिद परस्परं पर्ीयध्वे तिहर् लक्षणेनानेन ययंू मम
िशष्या इित सव्व ज्ञातंु शक्षयिन्त।

ⅩⅩⅩⅥ िशमोनिपतरः पृष्ठवान् हे पर्भो भवान् कुतर् यास्यित?
ततो यीशुः पर्त्यवदत,् अहं यत्स्थानं यािम तत्स्थानं साम्पर्तं
मम पश्चाद् गन्तंु न शक्नोिष िकन्तु पश्चाद् गिमष्यिस।
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ⅩⅩⅩⅦ तदा िपतरः पर्त्युिदतवान,् हे पर्भो साम्पर्तं कुतो
हेतोस्तव पश्चाद् गन्तंु न शक्नोिम? त्वदथर्ं पर्ाणान् दातंु
शक्नोिम।

ⅩⅩⅩⅧततो यीशुः पर्त्युक्तवान् मिन्निम ं िकं पर्ाणान् दातंु
शक्नोिष? त्वामहं यथाथर्ं वदािम, कुक्कुटरवणात् पवू्वर्ं त्वं ितर्
मार्म् अपह्नोष्यसे।

ⅩⅣ
Ⅰमनोदुःिखनो मा भतू; ईश्वरे िवश्विसत मिय च िवश्विसत।
Ⅱ मम िपतु गृहे बहिून वासस्थािन सिन्त नो चेत् पवू्वर्ं युष्मान्

अज्ञापियष्यं युष्मदथर्ं स्थानं सज्जियतंु गच्छािम।
Ⅲयिदगत्वाहं युष्मिन्निम ं स्थानं सज्जयािमतिहर् पनरागत्य

युष्मान् स्वसमीपं नेष्यािम, ततो यतर्ाहं ितष्ठािम ततर् ययूमिप
स्थास्यथ।

Ⅳ अहं यत्स्थानं बर्जािम तत्स्थानं ययंू जानीथ तस्य
पन्थानमिप जानीथ।

Ⅴ तदा थोमा अवदत,् हे पर्भो भवान् कुतर् याित तद्वयं न
जानीमः, तिहर् कथं पन्थानं ज्ञातंु शक्नुमः?

Ⅵ यीशुरकथयद् अहमेव सत्यजीवनरूपपथो मया न गन्ता
कोिप िपतुः समीपं गन्तंु न शक्नोित।

Ⅶ यिद माम् अज्ञास्यत तिहर् मम िपतरमप्यज्ञास्यत
िकन्त्वधुनातस्तं जानीथ पश्यथ च।

Ⅷ तदा िफिलपः किथतवान,् हे पर्भो िपतरं दशर्य
तस्मादस्माकं यथेष्टं भिवष्यित।

Ⅸ ततो यीशुः पर्त्यावादीत,् हे िफिलप युष्मािभः साद्र्धम्
एतावदि्दनािन िस्थतमिप मां िकं न पर्त्यिभजानािस? यो जनो
माम् अपश्यत् स िपतरमप्यपश्यत् तिहर् िपतरम् अस्मान् दशर्येित
कथां कथं कथयिस?
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Ⅹ अहं िपतिर ितष्ठािम िपता मिय ितष्ठतीित िकं त्वं न
पर्त्यिष? अहं यद्वाक्यं वदािम तत् स्वतो न वदािम िकन्तु यः
िपता मिय िवराजते स एव सव्वर्कम्मार्िण कराित।

Ⅺअतएव िपतय्यर्हं ितष्ठािम िपता च मिय ितष्ठित ममास्यां
कथायां पर्त्ययं कुरुत, नो चेत् कम्मर्हेतोः पर्त्ययं कुरुत।

Ⅻ अहं युष्मानितयथाथर्ं वदािम, यो जनो मिय िवश्विसित
सोहिमव कम्मार्िण किरष्यित वरं ततोिप महाकम्मार्िण किरष्यित
यतो हेतोरहं िपतुः समीपं गच्छािम।

ⅩⅢयथा पुतरे्ण िपतु मर्िहमा पर्काशते तदथर्ं मम नाम पर्ोच्य
यत् पर्ाथर्ियष्यध्वे तत् सफलं किरष्यािम।

ⅩⅣ यिद मम नाम्ना यत् िकिञ्चद् याचध्वे तिहर् तदहं
साधियष्यािम।

ⅩⅤयिद मिय पर्ीयध्वे तिहर् ममाज्ञाः समाचरत।
ⅩⅥ ततो मया िपतुः समीपे पर्ािथर्ते िपता िनरन्तरं युष्मािभः

साद्र्धं स्थातुम् इतरमेकं सहायम् अथार्त् सत्यमयम् आत्मानं
युष्माकं िनकटं परे्षियष्यित।

ⅩⅦ एतज्जगतो लोकास्तं गर्हीतंु न शक्नुविन्त यतस्ते तं
नापश्यन् नाजनंश्च िकन्तु ययंूजानीथयतो हेतोः स युष्माकमन्त
िनर्वसित युष्माकं मध्ये स्थास्यित च।

ⅩⅧअहं युष्मान् अनाथान् कृत्वा न यास्यािम पुनरिप युष्माकं
समीपम् आगिमष्यािम।

ⅩⅨ िकयत्कालरत् परम् अस्य जगतो लोका मां पुन नर्
दर्क्षयिन्त िकन्तु ययंू दर्क्षयथ;अहं जीिवष्यािम तस्मात्
कारणाद् ययूमिप जीिवष्यथ।

ⅩⅩ िपतय्यर्हमिस्म मिय च ययंू स्थ, तथाहं युष्मास्विस्म तदिप
तदा ज्ञास्यथ।

ⅩⅪयो जनो ममाज्ञा गृहीत्वा ताआचरित सएव मिय पर्ीयते;
यो जनश्च मिय पर्ीयते सएव मम िपतुः िपर्यपातरं् भिवष्यित,
तथाहमिप तिस्मन् पर्ीत्वा तस्मै स्वं पर्काशियष्यािम।
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ⅩⅫ तदा ईष्किरयोतीयाद् अन्यो ियहदूास्तमवदत,् हे पर्भो
भवान् जगतो लोकानां सिन्नधौ पर्कािशतो न भतू्वास्माकं
सिन्नधौ कुतः पर्कािशतो भिवष्यित?

ⅩⅩⅢ ततो यीशुः पर्त्युिदतवान,् यो जनो मिय पर्ीयते
स ममाज्ञा अिप गृह्लाित, तेन मम िपतािप तिस्मन् परे्ष्यते,
आवाञ्च तिन्नकटमागत्य तेन सह िनवत्स्यावः।

ⅩⅩⅣ यो जनो मिय न पर्ीयते स मम कथा अिप न गृह्लाित
पुनश्च यािममां कथां ययंू शृणुथ सा कथा केवलस्य मम न िकन्तु
मम परे्रको यः िपता तस्यािप कथा।

ⅩⅩⅤइदानीं युष्माकं िनकटे िवद्यमानोहम् एताः सकलाः कथाः
कथयािम।

ⅩⅩⅥ िकिन्त्वतः परं िपतर्ा यः सहायोऽथार्त् पिवतर् आत्मा
मम नािम्न परे्रियष्यित स सव्वर्ं िशक्षियत्वा मयोक्ताः समस्ताः
कथा युष्मान् स्मारियष्यित।

ⅩⅩⅦ अहं युष्माकं िनकटे शािन्तं स्थापियत्वा यािम, िनजां
शािन्तं युष्मभ्यं ददािम, जगतो लोका यथा ददाित तथाहं न
ददािम; युष्माकम् अन्तःकरणािन दुःिखतािन भीतािन च न
भवन्तु।

ⅩⅩⅧ अहं गत्वा पुनरिप युष्माकं समीपम् आगिमष्यािम
मयोक्तं वाक्यिमदं ययूम् अशर्ौष्ट; यिद मय्यपरे्ष्यध्वं तह्र्यहं
िपतुः समीपं गच्छािम ममास्यां कथायां ययूम् अह्लािदष्यध्वं
यतो मम िपता म ोिप महान।्

ⅩⅩⅨ तस्या घटनायाः समये यथा युष्माकं शर्द्धा जायते
तदथर्म् अहं तस्या घटनायाः पवू्वर्म् इदानीं युष्मान् एतां वा ार्ं
वदािम।

ⅩⅩⅩ इतः परं युष्मािभः सह मम बहव आलापा न भिवष्यिन्त
यतःकारणाद्एतस्यजगतः पितरागच्छित िकन्तु मयासहतस्य
कोिप सम्बन्धो नािस्त।
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ⅩⅩⅪ अहं िपतिर परे्म करोिम तथा िपतु िवर्िधवत् कम्मार्िण
करोमीित येन जगतो लोका जानिन्त तदथर्म् उि ष्ठत वयं
स्थानादस्माद् गच्छाम।

ⅩⅤ
Ⅰ अहं सत्यदर्ाक्षालतास्वरूपो मम िपता

तदू्यानपिरचारकस्वरूपञ्च।
Ⅱ मम यासु शाखासु फलािन न भविन्त ताः स िछनि

तथा फलवत्यः शाखा यथािधकफलािन फलिन्त तदथर्ं ताः
पिरष्करोित।

Ⅲ इदानीं मयोक्तोपदेशेन ययंू पिरष्कृताः।
Ⅳअतः कारणात् मिय ितष्ठत तेनाहमिप युष्मासु ितष्ठािम,

यतो हेतो दर्ार्क्षालतायाम्असंलग्नाशाखायथाफलवतीभिवतंु
न शक्नोित तथा ययूमिप मय्यितष्ठन्तः फलवन्तो भिवतंु न
शक्नुथ।

Ⅴ अहं दर्ाक्षालतास्वरूपो ययूञ्च शाखास्वरूपोः; यो जनो
मिय ितष्ठितयतर्चाहं ितष्ठािम,सपर्चरूफलैःफलवान्भवित,
िकन्तु मां िवना ययंू िकमिप क ु र्ं न शक्नुथ।

Ⅵयः किश्चन् मिय न ितष्ठित स शुष्कशाखेव बिह िनर्िक्षप्यते
लोकाश्च ता आहृत्य वह्नौ िनिक्षप्य दाहयिन्त।

Ⅶ यिद ययंू मिय ितष्ठथ मम कथा च युष्मासु ितष्ठित तिहर्
यद् वािञ्छत्वा यािचष्यध्वे युष्माकं तदेव सफलं भिवष्यित।

Ⅷ यिद ययंू पर्चरूफलवन्तो भवथ तिहर् तद्वारा मम िपतु
मर्िहमा पर्कािशष्यते तथा ययंू मम िशष्या इित पिरक्षाियष्यध्वे।

Ⅸ िपता यथा मिय पर्ीतवान् अहमिप युष्मासु तथा पर्ीतवान्
अतो हेतो यूर्यं िनरन्तरं मम परे्मपातर्ािण भतू्वा ितष्ठत।

Ⅹ अहं यथा िपतुराज्ञा गृहीत्वा तस्य परे्मभाजनं ितष्ठािम
तथैव ययूमिप यिद ममाज्ञा गुह्लीथ तिहर् मम परे्मभाजनािन
स्थास्यथ।
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Ⅺ युष्मिन्निम ं मम य आह्लादः स यथा िचरं ितष्ठित
युष्माकम् आनन्दश्च यथा पयू्यर्ते तदथर्ं युष्मभ्यम् एताः कथा
अतर्कथम।्

Ⅻअहं युष्मासु यथा पर्ीये ययूमिप परस्परं तथा पर्ीयध्वम्
एषा ममाज्ञा।

ⅩⅢ िमतर्ाणां कारणात् स्वपर्ाणदानपय्यर्न्तं यत् परे्म तस्मान्
महापरे्म कस्यािप नािस्त।

ⅩⅣ अहं यद्यद् आिदशािम त देव यिद ययूम् आचरत तिहर्
ययूमेव मम िमतर्ािण।

ⅩⅤ अद्यारभ्य युष्मान् दासान् न विदष्यािम यत् पर्भु यर्त्
करोित दासस्तद् न जानाित; िकन्तु िपतुः समीपे यद्यद् अशृणवं
तत् सव्वर्ं यषू्मान् अज्ञापयम् तत्कारणाद् युष्मान् िमतर्ािण
पर्ोक्तवान।्

ⅩⅥ ययंू मां रोिचतवन्त इित न, िकन्त्वहमेव युष्मान्
रोिचतवान् ययंू गत्वा यथा फलान्युत्पादयथ तािन फलािन
चाक्षयािण भविन्त, तदथर्ं युष्मान् न्यजुनजं तस्मान् मम नाम
पर्ोच्य िपतरं यत् िकिञ्चद् यािचष्यध्वे तदेव स युष्मभ्यं
दास्यित।

ⅩⅦययंू परस्परं पर्ीयध्वम् अहम् इत्याज्ञापयािम।
ⅩⅧजगतो लोकै युर्ष्मासु ऋतीियतेषु ते पवू्वर्ं मामेवा ी र्यन्त

इित ययंू जानीथ।
ⅩⅨ यिद ययंू जगतो लोका अभिवष्यत तिहर् जगतो

लोका युष्मान् आत्मीयान् बुदध््वापरे्ष्यन्त; िकन्तु ययंू जगतो
लोका न भवथ, अहं युष्मान् अस्माज्जगतोऽरोचयम् एतस्मात्
कारणाज्जगतो लोका युष्मान् ऋतीयन्ते।

ⅩⅩ दासः पर्भो मर्हान् न भवित ममैतत् पवू्वी र्यं वाक्यं स्मरत;
ते यिद मामेवाताडयन् तिहर् युष्मानिप ताडियष्यिन्त, यिद मम
वाक्यं गृह्लिन्त तिहर् युष्माकमिप वाक्यं गर्हीष्यिन्त।
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ⅩⅪ िकन्तु ते मम नामकारणाद् युष्मान् पर्ित तादृशं
व्यवहिरष्यिन्त यतो यो मां परे्िरतवान् तं ते न जानिन्त।

ⅩⅫ तेषां सिन्निधम्आगत्ययद्यहं नाकथियष्यं तिहर् तेषां पापं
नाभिवष्यत् िकन्त्वधुना तेषां पापमाच्छादियतुम् उपायो नािस्त।

ⅩⅩⅢयो जनो माम् ऋतीयते स मम िपतरमिप ऋतीयते।
ⅩⅩⅣ यादृशािन कम्मार्िण केनािप कदािप नािक्रयन्त

तादृशािन कम्मार्िण यिद तेषां साक्षाद् अहं नाकिरष्यं तिहर्
तेषां पापं नाभिवष्यत् िकन्त्वधुना ते दृष्ट्वािप मां मम
िपतरञ्चा ी र्यन्त।

ⅩⅩⅤ तस्मात् तेऽकारणं माम् ऋतीयन्ते यदेतद् वचनं तेषां
शास्तरे् िलिखतमास्ते तत् सफलम् अभवत।्

ⅩⅩⅥ िकन्तु िपतु िनर्गर्तं यं सहायमथार्त् सत्यमयम् आत्मानं
िपतुः समीपाद् युष्माकं समीपे परे्षियष्यािम स आगत्य मिय
पर्माणं दास्यित।

ⅩⅩⅦ ययंू पर्थममारभ्य मया साद्र्धं ितष्ठथ तस्मादे्धतो
यूर्यमिप पर्माणं दास्यथ।

ⅩⅥ
Ⅰ युष्माकं यथा वाधा न जायते तदथर्ं युष्मान् एतािन

सव्वर्वाक्यािन व्याहरं।
Ⅱ लोका युष्मान् भजनगृहेभ्यो दरूीकिरष्यिन्त तथा यिस्मन्

समये युष्मान् हत्वा ईश्वरस्य तुिष्ट जनकं कम्मार्कुम्मर् इित
मंस्यन्ते स समयआगच्छिन्त।

Ⅲ ते िपतरं माञ्च न जानिन्त, तस्माद् युष्मान् पर्तीदृशम्
आचिरष्यिन्त।

Ⅳ अतो हेताः समये समुपिस्थते यथा मम कथा युष्माकं
मनःसुः समुपितष्ठित तदथर्ं युष्माभ्यम् एतां कथां कथयािम
युष्मािभः साद्र्धम् अहं ितष्ठन् पर्थमं तां युष्मभ्यं नाकथयं।
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Ⅴसाम्पर्तं स्वस्य परे्रियतुः समीपं गच्छािम तथािप त्वं क्क
गच्छिस कथामेतां युष्माकं कोिप मां न पृच्छित।

Ⅵ िकन्तु मयोक्तािभरािभः कथािभ यूर्ष्माकम् अन्तःकरणािन
दुःखेन पणूार्न्यभवन।्

Ⅶ तथाप्यहं यथाथर्ं कथयािम मम गमनं युष्माकं िहताथर्मेव,
यतो हेतो गर्मने न कृते सहायो युष्माकं समीपं नागिमष्यित िकन्तु
यिद गच्छािम तिहर् युष्माकं समीपे तं परे्षियष्यािम।

Ⅷ ततः स आगत्य पापपुण्यदण्डेषु जगतो लोकानां पर्बोधं
जनियष्यित।

Ⅸ ते मियन िवश्वसिन्ततस्मादे्धतोः पापपर्बोधं जनियष्यित।
Ⅹ युष्माकम् अदृश्यः सन्नहं िपतुः समीपं गच्छािम तस्माद्

पुण्ये पर्बोधं जनियष्यित।
Ⅺ एतज्जगतोऽिधपित दर्ण्डाज्ञां पर्ाप्नोित तस्माद् दण्डे

पर्बोधं जनियष्यित।
Ⅻ युष्मभ्यं कथियतंु ममानेकाः कथा आसते, ताः कथा इदानीं

ययंू सोढंु न शक्नुथ;
ⅩⅢ िकन्तु सत्यमय आत्मा यदा समागिमष्यित तदा सव्वर्ं

सत्यं युष्मान् नेष्यित, स स्वतः िकमिप न विदष्यित िकन्तु
यच्छ्रोष्यित तदेव कथियत्वा भािवकाय्यर्ं युष्मान् ज्ञापियष्यित।

ⅩⅣमम मिहमानं पर्काशियष्यित यतो मदीयां कथां गृहीत्वा
युष्मान् बोधियष्यित।

ⅩⅤ िपतु यर्द्यद्आस्ते तत् सव्वर्ं मम तस्माद् कारणाद् अवािदषं
स मदीयां कथां गृहीत्वा युष्मान् बोधियष्यित।

ⅩⅥ िकयत्कालात् परं ययंू मां दर्ष्टंु न लप्स्यध्वे िकन्तु
िकयत्कालात् परं पुन दर्र्ष्टंु लप्स्यध्वे यतोहं िपतुः समीपं
गच्छािम।

ⅩⅦततः िशष्याणां िकयन्तो जनाः परस्परं विदतुम् आरभन्त,
िकयत्कालात् परं मां दर्ष्टंु न लप्स्यध्वे िकन्तु िकयत्कालात् परं
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पुन दर्र्ष्टंु लप्स्यध्वे यतोहं िपतुः समीपं गच्छािम, इित यद्
वाक्यम् अयं वदित तत् िकं?

ⅩⅧ ततः िकयत्कालात् परम् इित तस्य वाक्यं िकं? तस्य
वाक्यस्यािभपर्ायं वयं बोद्धुं न शक्नुमस्तैिरित

ⅩⅨ िनगिदते यीशुस्तेषां पर्श्नेच्छां ज्ञात्वा तेभ्योऽकथयत्
िकयत्कालात् परं मां दर्ष्टंु न लप्स्यध्वे, िकन्तु िकयत्कालात् परं
पनू दर्र्ष्टंु लप्स्यध्वे, यािममां कथामकथयं तस्या अिभपर्ायं िकं
ययंू परस्परं मृगयध्वे?

ⅩⅩ युष्मानहम् अितयथाथर्ं वदािम ययंू क्रिन्दष्यथ
िवलिपष्यथ च, िकन्तु जगतो लोका आनिन्दष्यिन्त; ययंू
शोकाकुला भिवष्यथ िकन्तु शोकात् परं आनन्दयुक्ता भिवष्यथ।

ⅩⅪ पर्सवकाल उपिस्थते नारी यथा पर्सववेदनया व्याकुला
भवित िकन्तु पुतरे् भिूमष्ठे सित मनुष्यैको जन्मना नरलोके
पर्िवष्ट इत्यानन्दात् तस्यास्तत्सव्वर्ं दुःखं मनिस न ितष्ठित,

ⅩⅫ तथा ययूमिप साम्पर्तं शोकाकुला भवथ िकन्तु पुनरिप
युष्मभ्यं दशर्नं दास्यािम तेन युष्माकम्अन्तःकरणािनसानन्दािन
भिवष्यिन्त, युष्माकं तम् आनन्दञ्च कोिप ह ु र्ं न शक्षयित।

ⅩⅩⅢ तिस्मन् िदवसे कामिप कथां मां न पर्क्षयथ। युष्मानहम्
अितयथाथर्ं वदािम, मम नाम्ना यत् िकिञ्चद् िपतरं यािचष्यध्वे
तदेव स दास्यित।

ⅩⅩⅣ पवू्व मम नाम्ना िकमिप नायाचध्वं, याचध्वं ततः
पर्ाप्स्यथ तस्माद् युष्माकं सम्पणूार्नन्दो जिनष्यते।

ⅩⅩⅤ उपमाकथािभः सव्वार्ण्येतािन युष्मान् ज्ञािपतवान् िकन्तु
यिस्मन् समये उपमया नोक्त्वा िपतुः कथां स्पष्टं ज्ञापियष्यािम
समय एतादृश आगच्छित।

ⅩⅩⅥ तदा मम नाम्ना पर्ाथर्ियष्यध्वे ऽहं युष्मिन्निम ं िपतरं
िवनेष्ये कथािममां न वदािम;
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ⅩⅩⅦयतो ययंू मिय परे्म कुरुथ, तथाहम् ईश्वरस्य समीपाद्
आगतवान् इत्यिप पर्तीथ, तस्माद्कारणात् कारणात् िपता स्वयं
युष्मासु पर्ीयते।

ⅩⅩⅧ िपतुः समीपाज्जजद् आगतोिस्म जगत् पिरत्यज्य च
पुनरिप िपतुः समीपं गच्छािम।

ⅩⅩⅨतदा िशष्याअवदन,् हे पर्भो भवान् उपमया नोक्त्वाधुना
स्पष्टं वदित।

ⅩⅩⅩभवान् सव्वर्ज्ञः केनिचत् पृष्टो भिवतुमिपभवतः पर्योजनं
नास्तीत्यधुनास्माकं िस्थरज्ञानं जातं तस्माद् भवान् ईश्वरस्य
समीपाद्आगतवान् इत्यतर् वयं िवश्विसमः।

ⅩⅩⅪततो यीशुः पर्त्यवादीद् इदानीं िकं ययंू िवश्विसथ?
ⅩⅩⅫ पश्यत सव्व ययंू िवकीणार्ः सन्तो माम् एकािकनं

पीरत्यज्य स्वं स्वं स्थानं गिमष्यथ, एतादृशः समय आगच्छित
वरं पर्ायेणोपिस्थतवान;् तथाप्यहं नैकाकी भवािम यतः िपता
मया साद्र्धम् आस्ते।

ⅩⅩⅩⅢ यथा मया युष्माकं शािन्त जार्यते तदथर्म् एताः कथा
युष्मभ्यम् अचकथं; अिस्मन् जगित युष्माकं क्लेशो घिटष्यते
िकन्त्वक्षोभा भवत यतो मया जगिज्जतं।

ⅩⅦ
Ⅰ ततः परं यीशुरेताः कथाः कथियत्वा स्वगर्ं िवलोक्यैतत्

पर्ाथर्यत,् हे िपतः समय उपिस्थतवान;् यथा तव पुतर्स्तव
मिहमानं पर्काशयित तदथर्ं त्वं िनजपुतर्स्य मिहमानं पर्काशय।

Ⅱ त्वं योल्लोकान् तस्य हस्ते समिपर्तवान् स यथा
तेभ्योऽनन्तायु दर्दाित तदथर्ं त्वं पर्ािणमातर्ाणाम्
अिधपितत्वभारं तस्मै द वान।्

Ⅲ यस्त्वम् अदि्वतीयः सत्य ईश्वरस्त्वया परे्िरतश्च यीशुः
खर्ीष्ट एतयोरुभयोः पिरचये पर्ाप्तेऽनन्तायु भर्वित।
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Ⅳ त्वं यस्य कम्मर्णो भारं महं्य द वान,् तत् सम्पन्नं कृत्वा
जगत्यिस्मन् तव मिहमानं पर्ाकाशयं।

Ⅴअतएव हे िपत जर्गत्यिवद्यमाने त्वया सह ितष्ठतो मम यो
मिहमासीत् सम्पर्ित तव समीपे मां तं मिहमानं पर्ापय।

Ⅵअन्यच्च त्वम् एतज्जगतो याल्लोकान् मह्यम् अददा अहं
तेभ्यस्तव नाम्नस्तत्त्वज्ञानम् अददां, ते तवैवासन,् त्वं तान्
मह्यमददाः, तस्मा े तवोपदेशम् अगृह्लन।्

Ⅶ त्वं महं्य यत् िकिञ्चद् अददास्तत्सव्वर्ं त्व ो जायते
इत्यधुनाजानन।्

Ⅷ महं्य यमुपदेशम् अददा अहमिप तेभ्यस्तमुपदेशम् अददां
तेिप तमगृह्लन् त्व ोहं िनगर्त्य त्वया परे्िरतोभवम् अतर् च
व्यश्वसन।्

Ⅸ तेषामेव िनिम ं पर्ाथर्येऽहं जगतो लोकिनिम ं न पर्ाथर्ये
िकन्तु याल्लोकान् मह्यम् अददास्तेषामेव िनिम ं पर्ाथर्येऽहं
यतस्ते तवैवासते।

Ⅹ ये मम ते तव येचतव ते ममतथा तै मर्म मिहमा पर्काश्यते।
Ⅺ साम्पर्तम् अिस्मन् जगित ममाविस्थतेः शेषम् अभवत्

अहं तव समीपं गच्छािम िकन्तु ते जगित स्थास्यिन्त; हे
पिवतर् िपतरावयो यर्थैकत्वमास्ते तथा तेषामप्येकत्वं भवित
तदथर्ं याल्लोकान् मह्यम् अददास्तान् स्वनाम्ना रक्ष।

Ⅻ याविन्त िदनािन जगत्यिस्मन् तैः सहाहमासं ताविन्त
िदनािन तान् तव नाम्नाहं रिक्षतवान;् याल्लोकान् मह्यम्
अददास्तान् सव्वार्न् अहमरकं्ष, तेषां मध्ये केवलं िवनाशपातरं्
हािरतं तेन धम्मर्पुस्तकस्य वचनं पर्त्यकं्ष भवित।

ⅩⅢ िकन्त्वधुना तव सिन्निधं गच्छािम मया यथा तेषां
सम्पणूार्नन्दो भवित तदथर्महं जगित ितष्ठन् एताः कथा
अकथयम।्
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ⅩⅣ तवोपदेशं तेभ्योऽददां जगता सह यथा मम सम्बन्धो
नािस्त तथा जजता सह तेषामिप सम्बन्धाभावाज् जगतो
लोकास्तान् ऋतीयन्ते।

ⅩⅤ त्वं जगतस्तान् गृहाणेित न पर्ाथर्ये िकन्त्वशुभाद् रके्षित
पर्ाथर्येहम।्

ⅩⅥ अहं यथा जगत्सम्बन्धीयो न भवािम तथा तेिप
जगत्सम्बन्धीया न भविन्त।

ⅩⅦतव सत्यकथया तान् पिवतर्ीकुरु तव वाक्यमेव सत्यं।
ⅩⅧ त्वं यथा मां जगित परै्रयस्तथाहमिप तान् जगित

परै्रयं।
ⅩⅨ तेषां िहताथर्ं यथाहं स्वं पिवतर्ीकरोिम तथा सत्यकथया

तेिप पिवतर्ीभवन्तु।
ⅩⅩ केवलं एतेषामथ पर्ाथर्येऽहम् इित न िकन्त्वेतेषामुपदेशेन

ये जना मिय िवश्विसष्यिन्त तेषामप्यथ पर्ाथयेऽहम।्
ⅩⅪ हे िपतस्तेषां सव्वषाम् एकत्वं भवतु तव यथा मिय मम

च यथा त्वय्येकत्वं तथा तेषामप्यावयोरेकत्वं भवतु तेन त्वं मां
परे्िरतवान् इित जगतो लोकाः पर्ितयन्तु।

ⅩⅫ यथावयोरेकत्वं तथा तेषामप्येकत्वं भवतु तेष्वहं मिय च
त्वम् इत्थं तेषां सम्पणूर्मेकत्वं भवतु, त्वं परे्िरतवान् त्वं मिय यथा
पर्ीयसे चतथा तेष्विप पर्ीतवान् एतद्यथाजगतोलोकाजानिन्त

ⅩⅩⅢतदथर्ं त्वं यं मिहमानं मह्यम्अददास्तं मिहमानम्अहमिप
तेभ्यो द वान।्

ⅩⅩⅣ हे िपत जर्गतो िनम्मार्णात् पवू्वर्ं मिय स्नेहं कृत्वा यं
मिहमानं द वान् मम तं मिहमानं यथा ते पश्यिन्त तदथर्ं
याल्लोकान् महं्य द वान् अहं यतर् ितष्ठािम तेिप यथा ततर्
ितष्ठिन्त ममैषा वाञ्छा।

ⅩⅩⅤ हे यथािथर्क िपतजर्गतो लोकैस्त्वय्यज्ञातेिप त्वामहं जाने
त्वं मां परे्िरतवान् इतीमे िशष्या जानिन्त।
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ⅩⅩⅥ यथाहं तेषु ितष्ठािम तथा मिय येन परे्म्ना
परे्माकरोस्तत् तेषु ितष्ठित तदथर्ं तव नामाहं तान् ज्ञािपतवान्
पुनरिप ज्ञापियष्यािम।

ⅩⅧ
Ⅰ ताः कथाः कथियत्वा यीशुः िशष्यानादाय िकदर्ोन्नामकं

सर्ोत उ ीय्यर् िशष्यैः सह ततर्त्योद्यानं पर्ािवशत।्
Ⅱ िकन्तु िवश्वासघाितियहदूास्तत् स्थानं पिरचीयते यतोयीशुः

िशष्यैः साद्र्धं कदािचत् तत् स्थानम् अगच्छत।्
Ⅲ तदा स ियहदूाः सैन्यगणं पर्धानयाजकानां िफरूिशनाञ्च

पदाितगणञ्च गृहीत्वा पर्दीपान् उल्कान् अस्तर्ािण चादाय
तिस्मन् स्थान उपिस्थतवान।्

Ⅳ स्वं पर्ित यद् घिटष्यते तज् ज्ञात्वा यीशुरगरे्सरः सन्
तानपृच्छत् कं गवेषयथ?

Ⅴ ते पर्त्यवदन,् नासरतीयं यीशंु; ततो यीशुरवादीद् अहमेव
सः; तैः सह िवश्वासघाती ियहदूाश्चाितष्ठत।्

Ⅵ तदाहमेव स तस्यैतां कथां शर्ुत्वैव ते पश्चादेत्य भमूौ
पितताः।

Ⅶ ततो यीशुः पुनरिप पृष्ठवान् कं गवेषयथ? ततस्ते
पर्त्यवदन् नासरतीयं यीशंु।

Ⅷतदा यीशुः पर्त्युिदतवान् अहमेव स इमां कथामचकथम;्
यिद मामिन्वच्छथ तही र्मान् गन्तंु मा वारयत।

Ⅸइत्थं भतेू महं्य याल्लोकान् अददास्तेषाम् एकमिप नाहारयम्
इमां यां कथां स स्वयमकथयत् सा कथा सफला जाता।

Ⅹ तदा िशमोिन्पतरस्य िनकटे खङ्गिल्स्थतेः स तं िनष्कोषं
कृत्वा महायाजकस्य माल्खनामानं दासम् आहत्य तस्य
दिक्षणकणर्ं िछन्नवान।्

Ⅺ ततो यीशुः िपतरम् अवदत,् खङ्गं कोषे स्थापय मम िपता
महं्य पातंु यं कंसम् अददात् तेनाहं िकं न पास्यािम?
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Ⅻ तदा सैन्यगणः सेनापित ियर्हदूीयानां पदातयश्च यीशंु
घृत्वा बदध््वा हानन्नाम्नः िकयफाः श्वशुरस्य समीपं पर्थमम्
अनयन।्

ⅩⅢस िकयफास्तिस्मन् वत्सरे महायाजत्वपदे िनयुक्तः
ⅩⅣ सन् साधारणलोकानां मङ्गलाथर्म् एकजनस्य

मरणमुिचतम् इित ियहदूीयैः साद्र्धम् अमन्तर्यत।्
ⅩⅤ तदा िशमोिन्पतरोऽन्यैकिशष्यश्च यीशोः पश्चाद्

अगच्छतां तस्यान्यिशष्यस्य महायाजकेन पिरिचतत्वात् स
यीशुना सह महायाजकस्याट्टािलकां पर्ािवशत।्

ⅩⅥ िकन्तु िपतरो बिहद्र्वारस्य समीपेऽितष्ठद् अतएव
महायाजकेन पिरिचतः स िशष्यः पुनबर्िहगर्त्वा दौवाियकायै
कथियत्वा िपतरम् अभ्यन्तरम् आनयत।्

ⅩⅦ तदा स द्वाररिक्षका िपतरम् अवदत् त्वं िकं न तस्य
मानवस्य िशष्यः? ततः सोवदद् अहं न भवािम।

ⅩⅧ ततः परं यत्स्थाने दासाः पदातयश्च शीतहेतोरङ्गारै
वर्ह्िनं पर्ज्वाल्य तापं सेिवतवन्तस्तत्स्थाने िपतरिस्तष्ठन् तैः
सह वह्िनतापं सेिवतुम् आरभत।

ⅩⅨतदा िशष्येषपूदेशे च महायाजकेन यीशुः पृष्टः
ⅩⅩ सन् पर्त्युक्तवान् सव्वर्लोकानां समकं्ष कथामकथयं गुप्तं

कामिप कथां न कथियत्वा यत् स्थानं ियहदूीयाः सततं गच्छिन्त
ततर् भजनगेहे मिन्दरे चािशक्षयं।

ⅩⅪम ः कुतः पृच्छिस? ये जना मदुपदेशम् अशृण्वन् तानेव
पृच्छ यद्यद् अवदं ते तत् जािनन्त।

ⅩⅫ तदेत्थं पर्त्युिदतत्वात् िनकटस्थपदाित यी र्शंु
चपेटेनाहत्य व्याहरत् महायाजकम् एवं पर्ितवदिस?

ⅩⅩⅢ ततो यीशुः पर्ितगिदतवान् यद्ययथाथर्म् अचकथं तिहर्
तस्यायथाथर्स्य पर्माणं देिह, िकन्तु यिद यथाथर्ं तिहर् कुतो हेतो
मार्म् अताडयः?
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ⅩⅩⅣ पवू्वर्ं हानन् सबन्धनं तं िकयफामहायाजकस्य समीपं
परै्षयत।्

ⅩⅩⅤ िशमोिन्पतरिस्तष्ठन् वह्िनतापं सेवते, एतिस्मन् समये
िकयन्तस्तम् अपृच्छन् त्वं िकम् एतस्य जनस्य िशष्यो न? ततः
सोपह्नतु्याबर्वीद् अहं न भवािम।

ⅩⅩⅥ तदा महायाजकस्य यस्य दासस्य िपतरः कणर्मिच्छनत्
तस्य कुटुम्बः पर्त्युिदतवान् उद्याने तेन सह ितष्ठन्तं त्वां िकं
नापश्यं?

ⅩⅩⅦ िकन्तु िपतरः पुनरपह्नतु्य किथतवान;् तदानीं
कुक्कुटोऽरौत।्

ⅩⅩⅧतदनन्तरं पर्त्यषेू ते िकयफागृहाद्अिधपते गृर्हं यीशुम्
अनयन् िकन्तु यिस्मन् अशुिचत्वे जाते तै िनर्स्तारोत्सवे न
भोक्तव्यं, तस्य भयाद् ियहदूीयास्तदगृ्हं नािवशन।्

ⅩⅩⅨ अपरं पीलातो बिहरागत्य तान् पृष्ठवान् एतस्य
मनुष्यस्य कं दोषं वदथ?

ⅩⅩⅩ तदा ते पेत्यवदन् दुष्कम्मर्कािरिण न सित भवतः समीपे
नैनं समापर्ियष्यामः।

ⅩⅩⅪ ततः पीलातोऽवदद् ययूमेनं गृहीत्वा स्वेषां व्यवस्थया
िवचारयत। तदा ियहदूीयाः पर्त्यवदन् कस्यािप मनुष्यस्य
पर्ाणदण्डं क ु र्ं नास्माकम् अिधकारोऽिस्त।

ⅩⅩⅫ एवं सित यीशुः स्वस्य मृत्यौ यां कथां किथतवान् सा
सफलाभवत।्

ⅩⅩⅩⅢ तदनन्तरं पीलातः पुनरिप तद् राजगृहं गत्वा
यीशुमाहयू पृष्टवान् त्वं िकं ियहदूीयानां राजा?

ⅩⅩⅩⅣ यीशुः पर्त्यवदत् त्वम् एतां कथां स्वतः कथयिस
िकमन्यः किश्चन् मिय किथतवान?्
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ⅩⅩⅩⅤ पीलातोऽवदद् अहं िकं ियहदूीयः? तव स्वदेशीया
िवशेषतः पर्धानयाजका मम िनकटे त्वां समापर्यन, त्वं िकं
कृतवान?्

ⅩⅩⅩⅥ यीशुः पर्त्यवदत् मम राज्यम् एतज्जगत्सम्बन्धीयं
न भवित यिद मम राज्यं जगत्सम्बन्धीयम् अभिवष्यत् तिहर्
ियहदूीयानां हस्तेषु यथा समिपर्तो नाभवं तदथर्ं मम सेवका
अयोत्स्यन् िकन्तु मम राज्यम् ऐिहकं न।

ⅩⅩⅩⅦतदा पीलातः किथतवान,् तिहर् त्वं राजा भविस? यीशुः
पर्त्युक्तवान् त्वं सत्यं कथयिस, राजाहं भवािम; सत्यतायां
साक्षयं दातंु जिनं गृहीत्वा जगत्यिस्मन् अवतीणर्वान,् तस्मात्
सत्यधम्मर्पक्षपाितनो मम कथां शृण्विन्त।

ⅩⅩⅩⅧ तदा सत्यं िकं? एतां कथां पष्ट्वा पीलातः पुनरिप
बिहगर्त्वा ियहदूीयान् अभाषत, अहं तस्य कमप्यपराधं न
पर्ाप्नोिम।

ⅩⅩⅩⅨ िनस्तारोत्सवसमये युष्मािभरिभरुिचत एको जनो मया
मोचियतव्य एषा युष्माकं रीितरिस्त, अतएव युष्माकं िनकटे
ियहदूीयानां राजानं िकं मोचयािम, युष्माकम् इच्छा का?

ⅩⅬतदा ते सव्व रुवन्तो व्याहरन् एनं मानुषं निह बरब्बां मोचय।
िकन्तु स बरब्बा दस्युरासीत।्

ⅩⅨ
Ⅰ पीलातो यीशुम् आनीय कशया पर्ाहारयत।्
Ⅱपश्चात् सेनागणःकण्टकिनिम्मर्तं मुकुटं तस्यमस्तकेसमप्यर्

वा ार्कीवणर्ं राजपिरच्छदं पिरधाप्य,
Ⅲ हे ियहदूीयानां राजन् नमस्कार इत्युक्त्वा तं चपेटेनाहन्तुम्

आरभत।
Ⅳ तदा पीलातः पुनरिप बिहगर्त्वा लोकान् अवदत,् अस्य

कमप्यपराधं न लभेऽहं, पश्यत तद् युष्मान् ज्ञापियतंु युष्माकं
सिन्नधौ बिहरेनम् आनयािम।
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Ⅴ ततः परं यीशुः कण्टकमुकुटवान् वा ार्कीवणर्वसनवांश्च
बिहरागच्छत।् ततः पीलात उक्तवान् एनं मनुष्यं पश्यत।

Ⅵ तदा पर्धानयाजकाः पदातयश्च तं दृष्ट्वा, एनं क्रुशे
िवध, एनं क्रुशे िवध, इत्युक्त्वा रिवतंु आरभन्त। ततः पीलातः
किथतवान् ययंू स्वयम् एनं नीत्वा क्रुशे िवधत, अहम् एतस्य
कमप्यपराधं न पर्ाप्तवान।्

Ⅶ ियहदूीयाः पर्त्यवदन् अस्माकं या व्यवस्थास्ते
तदनुसारेणास्य पर्ाणहननम् उिचतं यतोयं स्वम् ईश्वरस्य
पुतर्मवदत।्

Ⅷ पीलात इमां कथां शर्ुत्वा महातर्ासयुक्तः
Ⅸ सन् पुनरिप राजगृह आगत्य यीशंु पृष्टवान् त्वं कुतर्त्यो

लोकः? िकन्तु यीशस्तस्य िकमिप पर्त्यु रं नावदत।्
Ⅹ १॰ ततः पीलात् किथतवान त्वं िकं मयासाद्र्धं न संलिपष्यिस

? त्वां क्रुशे वेिधतंु वा मोचियतंु शिक्त मर्मास्ते इित िकं त्वं
न जानािस ? तदा यीशुः पर्त्यवदद् ईश्वरेणादŸ◌ां ममोपिर
तव िकमप्यिधपितत्वं न िवद्यते, तथािप यो जनो मां तव हस्ते
समापर्यत् तस्य महापातकं जातम।्

Ⅺ तदा यीशुः पर्त्यवदद् ईश्वरेणाद ं ममोपिर तव
िकमप्यिधपितत्वं न िवद्यते, तथािप यो जनो मां तव हस्ते
समापर्यत् तस्य महापातकं जातम।्

Ⅻ तदारभ्य पीलातस्तं मोचियतंु चेिष्टतवान् िकन्तु ियहदूीया
रुवन्तो व्याहरन् यदीमं मानवं त्यजिस तिहर् त्वं कैसरस्य िमतरं् न
भविस, यो जनः स्वं राजानं विक्त सएव कैमरस्य िवरुद्धां कथां
कथयित।

ⅩⅢ एतां कथां शर्ुत्वा पीलातो यीशंु बिहरानीय
िनस्तारोत्सवस्य आसादनिदनस्य दि्वतीयपर्हरात् पवू्वर्ं
पर्स्तरबन्धननािम्न स्थाने ऽथार्त् इबर्ीयभाषया यद् गिब्बथा
कथ्यते तिस्मन् स्थाने िवचारासन उपािवशत।्
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ⅩⅣ अनन्तरं पीलातो ियहदूीयान् अवदत,् युष्माकं राजानं
पश्यत।

ⅩⅤ िकन्तु एनं दरूीकुरु, एनं दरूीकुरु, एनं क्रुशे िवध, इित कथां
कथियत्वा ते रिवतुम्आरभन्त; तदा पीलातः किथतवान् युष्माकं
राजानं िकं क्रुशे वेिधष्यािम? पर्धानयाजका उ रम् अवदन्
कैसरं िवना कोिप राजास्माकं नािस्त।

ⅩⅥ ततः पीलातो यीशंु क्रुशे वेिधतंु तेषां हस्तेषु समापर्यत,्
ततस्ते तं धृत्वा नीतवन्तः।

ⅩⅦ ततः परं यीशुः क्रुशं वहन् िशरःकपालम् अथार्द ् यद्
इबर्ीयभाषया गुल्गल्तां वदिन्त तिस्मन् स्थान उपिस्थतः।

ⅩⅧ ततस्ते मध्यस्थाने तं तस्योभयपाश्व द्वावपरौ
क्रुशेऽिवधन।्

ⅩⅨ अपरम् एष ियहदूीयानां राजा नासरतीययीशुः, इित
िवज्ञापनं िलिखत्वा पीलातस्तस्य क्रुशोपिर समयोजयत।्

ⅩⅩ सा िलिपः इबर्ीययनूानीयरोमीयभाषािभ िलर्िखता;
यीशोः क्रुशवेधनस्थानं नगरस्य समीपं, तस्माद् बहवो
ियहदूीयास्तां पिठतुम् आरभन्त।

ⅩⅪ ियहदूीयानां पर्धानयाजकाः पीलातिमित न्यवेदयन्
ियहदूीयानां राजेित वाक्यं न िकन्तु एष स्वं ियहदूीयानां राजानम्
अवदद् इत्थं िलखतु।

ⅩⅫततः पीलात उ रं द वान् यल्लेखनीयं तिल्लिखतवान।्
ⅩⅩⅢइत्थं सेनागणो यीशंु क्रुशे िविधत्वा तस्य पिरधेयवस्तरं्

चतुरो भागान् कृत्वा एकैकसेना एकैकभागम् अगृह्लत्
तस्यो रीयवस्तर्ञ्चागृह्लत।् िकन्तू रीयवस्तरं् सिूचसेवनं
िवना सव्वर्म् ऊतं।

ⅩⅩⅣ तस्मा े व्याहरन् एतत् कः पर्ाप्स्यित? तन्न
खण्डियत्वा ततर् गुिटकापातं करवाम। िवभजन्तेऽधरीयं मे वसनं
ते परस्परं। ममो रीयवस्तर्ाथर्ं गुिटकां पातयिन्त च। इित
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यद्वाक्यं धम्मर्पुस्तके िलिखतमास्ते तत् सेनागणेनेत्थं व्यवहरणात्
िसद्धमभवत।्

ⅩⅩⅤ तदानीं यीशो मार्ता मातु भर्िगनी च या िक्लयपा भाय्यार्
मिरयम् मग्दलीनी मिरयम् च एतास्तस्य क्रुशस्य सिन्नधौ
समितष्ठन।्

ⅩⅩⅥ ततो यीशुः स्वमातरं िपर्यतमिशष्यञ्च समीपे
दण्डायमानौ िवलोक्य मातरम् अवदत,् हे योिषद् एनं तव
पुतरं् पश्य,

ⅩⅩⅦ िशष्यन्त्ववदत,् एनां तव मातरं पश्य। ततः स
िशष्यस्तदघ्िटकायां तां िनजगृहं नीतवान।्

ⅩⅩⅧ अनन्तरं सव्वर्ं कम्मार्धुना सम्पन्नमभतू् यीशुिरित
ज्ञात्वा धम्मर्पुस्तकस्य वचनं यथा िसदं्ध भवित तदथर्म् अकथयत्
मम िपपासा जाता।

ⅩⅩⅨ ततस्तिस्मन् स्थाने अम्लरसेन पणूर्पातर्िस्थत्या ते
स्पञ्जमेकं तदम्लरसेनादर्ी र्कृत्य एसोब्नले तद् योजियत्वा तस्य
मुखस्य सिन्नधावस्थापयन।्

ⅩⅩⅩ तदा यीशुरम्लरसं गृहीत्वा सव्वर्ं िसद्धम् इित कथां
कथियत्वा मस्तकं नमयन् पर्ाणान् पय्यर्त्यजत।्

ⅩⅩⅪ तदि्वनम् आसादनिदनं तस्मात् परेऽहिन िवशर्ामवारे
देहा यथा क्रुशोपिर न ितष्ठिन्त, यतः स िवशर्ामवारो
महािदनमासीत,् तस्माद् ियहदूीयाः पीलातिनकटं गत्वा तेषां
पादभञ्जनस्य स्थानान्तरनयनस्य चानुमितं पर्ाथर्यन्त।

ⅩⅩⅫ अतः सेना आगत्य यीशुना सह क्रुशे हतयोः
पर्थमदि्वतीयचोरयोः पादान् अभञ्जन;्

ⅩⅩⅩⅢ िकन्तु यीशोः सिन्निधं गत्वा स मृत इित दृष्ट्वा तस्य
पादौ नाभञ्जन।्

ⅩⅩⅩⅣ पश्चाद् एको योद्धा शलूाघातेन तस्य कुिक्षम् अिवधत्
तत्क्षणात् तस्माद् रक्तं जलञ्च िनरगच्छत।्
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ⅩⅩⅩⅤ यो जनोऽस्य साक्षयं ददाित स स्वयं दृष्टवान् तस्येदं
साक्षयं सत्यं तस्य कथा युष्माकं िवश्वासं जनियतंु योग्या तत् स
जानाित।

ⅩⅩⅩⅥतस्यैकम् अस्ध्यिप न भंक्षयते,
ⅩⅩⅩⅦ तद्वद् अन्यशास्तरे्िप िलख्यते, यथा, "दृिष्टपातं

किरष्यिन्त तेऽिवधन् यन्तु तम्पर्ित।"
ⅩⅩⅩⅧ अिरमथीयनगरस्य यषूफ्नामा िशष्य एक आसीत्

िकन्तु ियहदूीयेभ्यो भयात् पर्कािशतो नभवित;सयीशो दहं नेतंु
पीलातस्यानुमितं पर्ाथर्यत, ततः पीलातेनानुमते सित स गत्वा
यीशो दहम् अनयत।्

ⅩⅩⅩⅨ अपरं यो िनकदीमो रातर्ौ यीशोः समीपम् अगच्छत्
सोिप गन्धरसेन िमिशर्तं पर्ायेण पञ्चाशत्सेटकमगुरंु
गृहीत्वागच्छत।्

ⅩⅬ ततस्ते ियहदूीयानां श्मशाने स्थापनरीत्यनुसारेण
तत्सुगिन्धदर्व्येण सिहतं तस्य देहं वस्तरे्णावेष्टयन।्

ⅩⅬⅠअपरञ्चयतर् स्थाने तं क्रुशेऽिवधन् तस्य िनकटस्थोद्याने
यतर् िकमिप मृतदेहं कदािप नास्थाप्यत तादृशम् एकं नतूनं
श्मशानम् आसीत।्

ⅩⅬⅡ ियहदूीयानाम् आसादनिदनागमनात् ते तिस्मन्
समीपस्थश्मशाने यीशुम् अशाययन।्

ⅩⅩ
Ⅰअनन्तरं सप्ताहस्य पर्थमिदने ऽितपर्त्यषेू ऽन्धकारे ितष्ठित

मग्दलीनी मिरयम् तस्य श्मशानस्य िनकटं गत्वा श्मशानस्य
मुखात् पर्स्तरमपसािरतम् अपश्यत।्

Ⅱ पश्चाद् धािवत्वा िशमोिन्पतराय यीशोः िपर्यतमिशष्याय
चेदम् अकथयत,् लोकाः श्मशानात् पर्भंु नीत्वा कुतर्ास्थापयन्
तद् वक्तंु न शक्नोिम।
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Ⅲ अतः िपतरः सोन्यिशष्यश्च बिहर् भुर्त्वा श्मशानस्थानं
गन्तुम् आरभेतां।

Ⅳ उभयोधार्वतोः सोन्यिशष्यः िपतरं पश्चात् त्यक्त्वा पवू्वर्ं
श्मशानस्थान उपिस्थतवान।्

Ⅴ तदा पर्ह्वीभयू स्थािपतवस्तर्ािण दृष्टवान् िकन्तु न
पर्ािवशत।्

Ⅵअपरं िशमोिन्पतर आगत्य श्मशानस्थानं पर्िवश्य
Ⅶ स्थािपतवस्तर्ािण मस्तकस्य वस्तर्ञ्च पृथक् स्थानान्तरे

स्थािपतं दृष्टवान।्
Ⅷ ततः श्मशानस्थानं पवू्वर्म् आगतो योन्यिशष्यः सोिप

पर्िवश्य तादृशं दृष्टा व्यश्वसीत।्
Ⅸ यतः श्मशानात् स उत्थापियतव्य एतस्य

धम्मर्पुस्तकवचनस्य भावं ते तदा वोद्धुं नाशन्कुवन।्
Ⅹअनन्तरं तौ द्वौ िशष्यौ स्वं स्वं गृहं परावृत्यागच्छताम।्
Ⅺ ततः परं मिरयम् श्मशानद्वारस्य बिहः िस्थत्वा रोिदतुम्

आरभत ततो रुदती पर्ह्वीभयू श्मशानं िवलोक्य
Ⅻयीशोः शयनस्थानस्य िशरःस्थाने पदतले च द्वयो िदर्शो द्वौ

स्वगी र्यदतूावुपिवष्टौ समपश्यत।्
ⅩⅢ तौ पृष्टवन्तौ हे नािर कुतो रोिदिष? सावदत् लोका मम

पर्भंु नीत्वा कुतर्ास्थापयन् इित न जानािम।
ⅩⅣ इत्युक्त्वा मुखं परावृत्य यीशंु दण्डायमानम् अपश्यत्

िकन्तु स यीशुिरित सा ज्ञातंु नाशक्नोत।्
ⅩⅤ तदा यीशुस्ताम् अपृच्छत् हे नािर कुतो रोिदिष? कं

वा मृगयसे? ततः सा तम् उद्यानसेवकं ज्ञात्वा व्याहरत,् हे
महेच्छ त्वं यदीतः स्थानात् तं नीतवान् तिहर् कुतर्ास्थापयस्तद्
वद तत्स्थानात् तम् आनयािम।

ⅩⅥ तदा यीशुस्ताम् अवदत् हे मिरयम।् ततः सा परावृत्य
पर्त्यवदत् हे रब्बनूी अथार्त् हे गुरो।
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ⅩⅦ तदा यीशुरवदत् मां मा धर, इदानीं िपतुः समीपे
ऊद्र्ध्वगमनं न करोिम िकन्तु यो मम युष्माकञ्च िपता मम
युष्माकञ्चेश्वरस्तस्य िनकटऊद्र्ध्वगमनं क ु र्म् उद्यतोिस्म, इमां
कथां त्वं गत्वा मम भर्ातृगणं ज्ञापय।

ⅩⅧततो मग्दलीनीमिरयम् तत्क्षणाद्गत्वा पर्भुस्तस्यै दशर्नं
दत्त्वा कथा एता अकथयद् इित वा ार्ं िशष्येभ्योऽकथयत।्

ⅩⅨ ततः परं सप्ताहस्य पर्थमिदनस्य सन्ध्यासमये िशष्या
एकतर् िमिलत्वा ियहदूीयेभ्यो िभया द्वाररुद्धम् अकुव्वर्न,्
एतिस्मन् काले यीशुस्तेषां मध्यस्थाने ितष्ठन् अकथयद् युष्माकं
कल्याणं भयूात।्

ⅩⅩ इत्युक्त्वा िनजहस्तं कुिक्षञ्च दिशर्तवान,् ततः िशष्याः
पर्भंु दृष्ट्वा हृष्टा अभवन।्

ⅩⅪ यीशुः पुनरवदद् युष्माकं कल्याणं भयूात् िपता यथा मां
परै्षयत् तथाहमिप युष्मान् परे्षयािम।

ⅩⅫ इत्युक्त्वा स तेषामुपिर दीघर्पर्श्वासं दत्त्वा किथतवान्
पिवतर्म् आत्मानं गृह्लीत।

ⅩⅩⅢ ययंू येषां पापािन मोचियष्यथ ते मोचियष्यन्ते येषाञ्च
पापाित न मोचियष्यथ ते न मोचियष्यन्ते।

ⅩⅩⅣ द्वादशमध्ये गिणतो यमजो थोमानामा िशष्यो
यीशोरागमनकालै तैः साद्र्धं नासीत।्

ⅩⅩⅤ अतो वयं पर्भमू् अपश्यामेित वाक्येऽन्यिशष्यैरुक्ते
सोवदत,् तस्य हस्तयो लौर् हकीलकानां िचहं्न न िवलोक्य
तिच्चह्नम् अङ्गुल्या न स्पृष्ट्वा तस्य कुक्षौ हस्तं नारोप्य चाहं
न िवश्विसष्यािम।

ⅩⅩⅥ अपरम् अष्टमेऽह्िन गते सित थोमासिहतः िशष्यगण
एकतर् िमिलत्वा द्वारं रुदध््वाभ्यन्तर आसीत,् एतिहर् यीशुस्तेषां
मध्यस्थाने ितष्ठन् अकथयत,् युष्माकं कुशलं भयूात।्

ⅩⅩⅦपश्चात् थामै किथतवान् त्वम्अङ्गुलीम्अतर्ापर्ियत्वा
मम करौ पश्य करं पर्साय्यर् मम कुक्षावपर्य नािवश्वस्य।
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ⅩⅩⅧतदा थोमा अवदत,् हे मम पर्भो हे मदीश्वर।
ⅩⅩⅨ यीशुरकथयत,् हे थोमा मां िनरीक्षय िवश्विसिष ये न

दृष्ट्वा िवश्वसिन्त तएव धन्याः।
ⅩⅩⅩ एतदन्यािन पुस्तकेऽिस्मन् अिलिखतािन

बहनू्याश्चय्यर्कम्मार्िण यीशुः िशष्याणां पुरस्ताद् अकरोत।्
ⅩⅩⅪ िकन्तु यीशुरीश्वरस्यािभिषक्तः सुत एवेित यथा ययंू

िवश्विसथ िवश्वस्य च तस्य नाम्ना परमायुः पर्ाप्नुथ तदथर्म्
एतािन सव्वार्ण्यिलख्यन्त।

ⅩⅪ
Ⅰततः परं ितिबिरयाजलधेस्तटे यीशुः पुनरिप िशष्येभ्यो दशर्नं

द वान् दशर्नस्याख्यानिमदम।्
Ⅱ िशमोिन्पतरः यमजथोमा गालीलीयकान्नानगरिनवासी

िनथनेल् िसवदेः पुतर्ावन्यौ द्वौ िशष्यौ चैतेष्वेकतर् िमिलतेषु
िशमोिन्पतरोऽकथयत् मत्स्यान् धतुर्ं यािम।

Ⅲ ततस्ते व्याहरन् तिहर् वयमिप त्वया साद्र्धं यामः तदा ते
बिहगर्ताः सन्तः िक्षपरं् नावम् आरोहन् िकन्तु तस्यां रजन्याम्
एकमिप न पर्ाप्नुवन।्

Ⅳ पर्भाते सित यीशुस्तटे िस्थतवान् िकन्तु स यीशुिरित
िशष्या ज्ञातंु नाशक्नुवन।्

Ⅴतदा यीशुरपृच्छत,् हे वत्सा सिन्नधौ िकिञ्चत् खाद्यदर्व्यम्
आस्ते? तेऽवदन् िकमिप नािस्त।

Ⅵ तदा सोऽवदत् नौकाया दिक्षणपाश्व जालं िनिक्षपत ततो
लप्स्यध्वे, तस्मात् तै िनर्िक्षप्ते जाले मत्स्या एतावन्तोऽपतन् येन
ते जालमाकृष्य नो ोलियतंु शक्ताः।

Ⅶ तस्माद् यीशोः िपर्यतमिशष्यः िपतरायाकथयत् एष
पर्भु भर्वेत,् एष पर्भुिरित वाचं शर्ुत्वैव िशमोन् नग्नताहेतो
मर्त्स्यधािरण उ रीयवस्तरं् पिरधाय ह्रदं पर्त्युदलम्फयत।्
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Ⅷअपरे िशष्या मत्स्यैः साद्र्धं जालम्आकषर्न्तः कु्षदर्नौकां
वाहियत्वा कूलमानयन् ते कूलाद्अितदरेू नासन् दि्वशतहस्तेभ्यो
दरू आसन् इत्यनुमीयते।

Ⅸ तीरं पर्ाप्तैस्तैस्ततर् पर्ज्विलतािग्नस्तदुपिर मत्स्याः
पपूाश्च दृष्टाः।

Ⅹ ततो यीशुरकथयद् यान् मत्स्यान् अधरत तेषां कितपयान्
आनयत।

Ⅺ अतः िशमोिन्पतरः परावृत्य गत्वा
बृहदि्भिस्तर्पञ्चाशदिधकशतमत्स्यैः पिरपणूर्ं तज्जालम्
आकृष्योदतोलयत् िकन्त्वेतावदि्भ मर्त्स्यैरिप जालं नािछद्यत।

Ⅻअनन्तरं यीशुस्तान्अवादीत् ययूमागत्य भंुग्ध्वं; तदासएव
पर्भुिरित ज्ञातत्वात् त्वं कः? इित पर्ष्टंु िशष्याणां कस्यािप
पर्गल्भता नाभवत।्

ⅩⅢ ततो यीशुरागत्य पपूान् मत्स्यांश्च गृहीत्वा तेभ्यः
पय्यर्वेषयत।्

ⅩⅣ इत्थं श्मशानादुत्थानात् परं यीशुः िशष्येभ्यस्तृतीयवारं
दशर्नं द वान।्

ⅩⅤभोजने समाप्ते सित यीशुः िशमोिन्पतरं पृष्टवान,् हे यनूसः
पुतर् िशमोन् त्वं िकम् एतेभ्योिधकं मिय पर्ीयसे? ततः स
उिदतवान् सत्यं पर्भो त्विय पर्ीयेऽहं तद् भवान् जानाित; तदा
यीशुरकथयत् तिहर् मम मेषशावकगणं पालय।

ⅩⅥ ततः स दि्वतीयवारं पृष्टवान् हे यनूसः पुतर् िशमोन् त्वं
िकं मिय पर्ीयसे? ततः स उक्तवान् सत्यं पर्भो त्विय पर्ीयेऽहं
तद् भवान् जानाित; तदा यीशुरकथयत तिहर् मम मेषगणं पालय।

ⅩⅦपश्चात् स तृतीयवारं पृष्टवान,् हे यनूसः पुतर् िशमोन् त्वं
िकं मिय पर्ीयसे? एतद्वाक्यं तृतीयवारं पृष्टवान् तस्मात् िपतरो
दुःिखतो भतू्वाऽकथयत् हे पर्भो भवतः िकमप्यगोचरं नािस्त
त्वय्यहं पर्ीये तद् भवान् जानाित; ततो यीशुरवदत् तिहर् मम
मेषगणं पालय।
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ⅩⅧ अहं तुभ्यं यथाथर्ं कथयािम यौवनकाले स्वयं बद्धकिट
यर्तरे्च्छा ततर् यातवान् िकिन्त्वतः परं वृदे्ध वयिस हस्तं
िवस्तारियष्यिस, अन्यजनस्त्वां बदध््वा यतर् गन्तंु तवेच्छा न
भवित त्वां धृत्वा ततर् नेष्यित।

ⅩⅨ फलतः कीदृशेन मरणेन स ईश्वरस्य मिहमानं
पर्काशियष्यित तद् बोधियतंु स इित वाक्यं पर्ोक्तवान।्
इत्युक्ते सित स तमवोचत् मम पश्चाद्आगच्छ।

ⅩⅩ यो जनो राितर्काले यीशो वर्क्षोऽवलम्ब्य, हे पर्भो को
भवन्तं परकरेषु समपर्ियष्यतीित वाक्यं पृष्टवान,् तं यीशोः
िपर्यतमिशष्यं पश्चाद्आगच्छन्तं

ⅩⅪ िपतरो मुखं परावत्त्यर् िवलोक्य यीशंु पृष्टवान,् हे पर्भो
एतस्य मानवस्य कीदृशी गित भर्िवष्यित?

ⅩⅫसपर्त्यवदत,्मम पुनरागमनपय्यर्न्तं यिद तं स्थापियतुम्
इच्छािम ततर् तव िकं? त्वं मम पश्चाद्आगच्छ।

ⅩⅩⅢ तस्मात् स िशष्यो न मिरष्यतीित भर्ातृगणमध्ये
िकंवदन्ती जाता िकन्तु स न मिरष्यतीित वाक्यं यीशु नार्वदत्
केवलं मम पुनरागमनपय्यर्न्तं यिद तं स्थापियतुम् इच्छािम ततर्
तव िकं? इित वाक्यम् उक्तवान।्

ⅩⅩⅣ यो जन एतािन सव्वार्िण िलिखतवान् अतर् साक्षयञ्च
द वान् सएव स िशष्यः, तस्य साक्षयं पर्माणिमित वयं
जानीमः।

ⅩⅩⅤ यीशुरेतेभ्योऽपराण्यिप बहिून कम्मार्िण कृतवान् तािन
सव्वार्िण यदे्यकैकं कृत्वा िलख्यन्ते तिहर् गर्न्था एतावन्तो भविन्त
तेषां धारणे पृिथव्यां स्थानं न भवित। इित॥
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