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पर्कािशतं भिवष्यद्वाक्यं

Ⅰ यत् पर्कािशतं वाक्यम् ईश्वरः स्वदासानां िनकटं
शीघर्मुपस्थास्यन्तीनां घटनानां दशर्नाथर्ं यीशुखर्ीष्टे
समिपर्तवान् तत् स स्वीयदतंू परे्ष्य िनजसेवकंयोहनं ज्ञािपतवान।्

Ⅱ स चेश्वरस्य वाक्ये खर्ीष्टस्य साक्षये च यद्यद् दृष्टवान्
तस्य पर्माणं द वान।्

Ⅲएतस्य भिवष्यद्वक्तृगर्न्थस्य वाक्यानां पाठकः शर्ोतारश्च
तन्मध्ये िलिखताज्ञागर्ािहणश्च धन्या यतः स कालः
सिन्नकटः।

Ⅳयोहन्आिशयादेशस्थाःसप्तसिमतीः पर्ितपतरं् िलखित।
यो व र्मानो भतूो भिवष्यंश्च ये चसप्तात्मानस्तस्य िसंहासनस्य
सम्मुखेे ितष्ठिन्त

Ⅴ यश्च यीशुखर्ीष्टो िवश्वस्तः साक्षी मृतानां मध्ये
पर्थमजातो भमूण्डलस्थराजानाम् अिधपितश्च भवित, एतेभ्यो
ऽनुगर्हः शािन्तश्च युष्मासु व र्तां।

Ⅵ यो ऽस्मासु पर्ीतवान् स्वरुिधरेणास्मान् स्वपापेभ्यः
पर्क्षािलतवान् तस्य िपतुरीश्वरस्य याजकान् कृत्वास्मान्
राजवग िनयुक्तवांश्च तिस्मन् मिहमा पराक्रमश्चानन्तकालं
यावद् व र्तां। आमेन।्

Ⅶ पश्यत स मेघैरागच्छित तेनैकैकस्य चकु्षस्तं दर्क्षयित ये
च तं िवद्धवन्तस्ते ऽिप तं िवलोिकष्यन्ते तस्य कृते पृिथवीस्थाः
सव्व वंशा िवलिपष्यिन्त। सत्यम् आमेन।्

Ⅷ व र्मानो भतूो भिवष्यंश्च यः सव्वर्शिक्तमान् पर्भुः
परमेश्वरः स गदित,अहमेव कः क्षश्चाथर्त आिदरन्तश्च।
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Ⅸ युष्माकं भर्ाता यीशुखर्ीष्टस्य क्लेशराज्यितितक्षाणां
सहभागी चाहं योहन् ईश्वरस्य वाक्यहेतो यी र्शुखर्ीष्टस्य
साक्षयहेतोश्च पात्मनामक उपद्वीप आसं।

Ⅹततर् पर्भो िदर्नेआत्मनािवष्टो ऽहं स्वपश्चात् तरूीध्विनवत्
महारवम् अशर्ौषं,

Ⅺ तेनोक्तम,् अहं कः क्षश्चाथर्त आिदरन्तश्च। त्वं यद्
दर्क्षयिस तद् गर्न्थे िलिखत्वािशयादेशस्थानां सप्त सिमतीनां
समीपम् इिफषं स्मुणार्ं थुयातीरां साद्र्िदं िफलािदिल्फयां
लायदीकेयाञ्च परे्षय।

Ⅻ ततो मया सम्भाषमाणस्य कस्य रवः शर्ूयते तद्दशर्नाथर्ं
मुखं परावि र्तं तत् परावत्यर् स्वणर्मयाः सप्त दीपवृक्षा दृष्टाः।

ⅩⅢ तेषां सप्त दीपवृक्षाणां मध्ये दीघर्पिरच्छदपिरिहतः
सुवणर्शृङ्खलेन वेिष्टतवक्षश्च मनुष्यपुतर्ाकृितरेको
जनिस्तष्ठित,

ⅩⅣ तस्य िशरः केशश्च श्वेतमेषलोमानीव िहमवत् शरे्तौ
लोचने वह्िनिशखासमे

ⅩⅤचरणौ वह्िनकुण्डेतािपतसुिप लसदृशौ रवश्च बहुतोयानां
रवतुल्यः।

ⅩⅥ तस्य दिक्षणहस्ते सप्त तारा िवद्यन्ते वक्तर्ाच्च
ती णो दि्वधारः खङ्गो िनगर्च्छित मुखमण्डलञ्च स्वतेजसा
देदीप्यमानस्य सयू्यर्स्य सदृशं।

ⅩⅦ तं दृष्ट्वाहं मृतकल्पस्तच्चरणे पिततस्ततः स्वदिक्षणकरं
मिय िनधाय तेनोक्तम् मा भैषीः;अहम् आिदरन्तश्च।

ⅩⅧ अहम् अमरस्तथािप मृतवान् िकन्तु पश्याहम्
अनन्तकालं यावत् जीवािम। आमेन।् मृत्योः परलोकस्य च
कुिञ्जका मम हस्तगताः।

ⅩⅨ अतो यद् भवित यच्चेतः परं भिवष्यित त्वया दृष्टं तत्
सव्वर्ं िलख्यतां।
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ⅩⅩ मम दिक्षणहस्ते िस्थता याः सप्त तारा ये च स्वणर्मयाः
सप्त दीपवृक्षास्त्वया दृष्टास्त ात्पय्यर्िमदं ताः सप्त ताराः सप्त
सिमतीनां दतूाः सुवणर्मयाः सप्त दीपवृक्षाश्च सप्त सिमतयः
सिन्त।

Ⅱ
Ⅰ इिफषस्थसिमते दूर्तं पर्ित त्वम् इदं िलख; यो दिक्षणकरेण

सप्त तारा धारयित सप्तानां सुवणर्दीपवृक्षाणां मध्ये गमनागमने
करोित च तेनेदम् उच्यते।

Ⅱ तव िक्रयाः शर्मः सिहष्णुता च मम गोचराः, त्वं दुष्टान्
सोढंु न शक्नोिष ये च परे्िरता न सन्तः स्वान् परे्िरतान् वदिन्त
त्वं तान् परीक्षय मृषाभािषणो िवज्ञातवान,्

Ⅲ अपरं त्वं ितितक्षां िवदधािस मम नामाथर्ं बहु सोढवानिस
तथािप न पय्यर्क्लाम्यस्तदिप जानािम।

Ⅳ िकञ्च तव िवरुदं्ध मयैतत् वक्तव्यं यत् तव पर्थमं परे्म
त्वया व्यहीयत।

Ⅴ अतः कुतः पिततो ऽिस तत् स्मृत्वा मनः परावत्त्यर्
पवू्वी र्यिक्रयाः कुरु न चेत् त्वया मनिस न पिरवि र्ते ऽहं तणूर्म्
आगत्य तव दीपवृकं्ष स्वस्थानाद् अपसारियष्यािम।

Ⅵ तथािप तवेष गुणो िवद्यते यत् नीकलायतीयलोकानां याः
िक्रया अहम् ऋतीये तास्त्वमिप ऋतीयमे।

Ⅶ यस्य शर्ोतरं् िवद्यते स सिमतीः पर्त्युच्यमानाम्
आत्मनः कथां शृणोतु। यो जनो जयित तस्मा अहम्
ईश्वरस्यारामस्थजीवनतरोः फलं भोक्तंु दास्यािम।

Ⅷअपरं स्मुणार्स्थसिमते दूर्तं पर्तीदं िलख; य आिदरन्तश्च
यो मृतवान् पुनजी र्िवतवांश्च तेनेदम् उच्यते,

Ⅸ तव िक्रयाः क्लेशो दैन्यञ्च मम गोचराः िकन्तु त्वं
धनवानिस ये च ियहदूीया न सन्तः शयतानस्य समाजाः सिन्त
तथािप स्वान् ियहदूीयान् वदिन्त तेषां िनन्दामप्यहं जानािम।



Revelation Ⅱ:Ⅹ iv Revelation Ⅱ:ⅩⅦ

Ⅹ त्वया यो यः क्लेशः सोढव्यस्तस्मात् मा भैषीः पश्य
शयतानो युष्माकं परीक्षाथर्ं कांिश्चत् कारायां िनके्षप्स्यित दश
िदनािन यावत् क्लेशो युष्मासु वि र्ष्यते च। त्वं मृत्युपय्यर्न्तं
िवश्वास्यो भव तेनाहं जीवनिकरीटं तुभ्यं दास्यािम।

Ⅺयस्य शर्ोतरं् िवद्यते स सिमतीः पर्त्युच्यमानाम् आत्मनः
कथां शृणोतु। यो जयित स दि्वतीयमृत्युना न िहंिसष्यते।

Ⅻअपरं पगार्मस्थसिमते दूर्तं पर्तीदं िलख, यस्ती णं दि्वधारं
खङ्गं धारयित स एव भाषते।

ⅩⅢ तव िक्रया मम गोचराः, यतर् शयतानस्य िसंहासनं
ततरै्व त्वं वसिस तदिप जानािम। त्वं मम नाम धारयिस
मदभ्क्तेरस्वीकारस्त्वया न कृतो मम िवश्वास्यसािक्षण
आिन्तपाः समये ऽिप न कृतः। स तु युष्मन्मध्ये ऽघािन यतः
शयतानस्ततरै्व िनवसित।

ⅩⅣ तथािप तव िवरुदं्ध मम िकिञ्चद् वक्तव्यं यतो
देवपर्सादादनाय परदारगमनाय चेसर्ायेलः सन्तानानां सम्मुख
उन्माथं स्थापियतंु बालाक् येनािशक्षयत तस्य िबिलयमः
िशक्षावलिम्बनस्तव केिचत् जनास्ततर् सिन्त।

ⅩⅤ तथा नीकलायतीयानां िशक्षावलिम्बनस्तव केिचत् जना
अिप सिन्त तदेवाहम् ऋतीये।

ⅩⅥ अतो हेतोस्त्वं मनः पिरव र्य न चेदहं त्वरया तव
समीपमुपस्थाय मद्वक्तस्थखङ्गेन तैः सह योत्स्यािम।

ⅩⅦ यस्य शर्ोतरं् िवद्यते स सिमतीः पर्त्युच्यमानाम्
आत्मनः कथां शृणोतु। यो जनो जयित तस्मा अहं गुप्तमान्नां
भोक्तंु दास्यािम शुभर्पर्स्तरमिप तस्मै दास्यािम ततर्
पर्स्तरे नतूनं नाम िलिखतं तच्च गर्हीतारं िवना नान्येन
केनाप्यवगम्यते।



Revelation Ⅱ:ⅩⅧ v Revelation Ⅱ:ⅩⅩⅧ

ⅩⅧअपरं थुयातीरास्थसिमते दूर्तं पर्तीदं िलख। यस्यलोचने
वह्िनिशखासदृशे चरणौ च सुिप लसङ्काशौ स ईश्वरपुतर्ो
भाषते,

ⅩⅨ तव िक्रयाः परे्म िवश्वासः पिरचय्यार् सिहष्णुता च
मम गोचराः, तव पर्थमिक्रयाभ्यः शेषिक्रयाः शरे्ष्ठास्तदिप
जानािम।

ⅩⅩ तथािप तव िवरुदं्ध मया िकिञ्चद् वक्तव्यं यतो या
ईषेबल्नािमका योिषत् स्वां भिवष्यद्वािदनीं मन्यते वेश्यागमनाय
देवपर्सादाशनाय च मम दासान् िशक्षयित भर्ामयित च सा
त्वया न िनवाय्यर्ते।

ⅩⅪ अहं मनःपिरव र्नाय तस्यै समयं द वान् िकन्तु सा
स्वीयवेश्यािक्रयातो मनःपिरव र्ियतंु नािभलषित।

ⅩⅫ पश्याहं तां शय्यायां िनके्षप्स्यािम, ये तया साद्र्धं
व्यिभचारं कुव्वर्िन्त ते यिद स्विक्रयाभ्यो मनांिस न पराव र्यिन्त
तिहर् तानिप महाक्लेशे िनके्षप्स्यािम

ⅩⅩⅢ तस्याः सन्तानांश्च मृत्युना हिनष्यािम। तेनाहम्
अन्तःकरणानां मनसाञ्चानुसन्धानकारी युष्माकमेकैकस्मै च
स्विक्रयाणां फलं मया दातव्यिमित सव्वार्ः सिमतयो ज्ञास्यिन्त।

ⅩⅩⅣ अपरम् अविशष्टान् थुयातीरस्थलोकान् अथर्तो
यावन्तस्तां िशक्षां न धारयिन्त ये च कैिश्चत् शयतानस्य
गम्भीराथार् उच्यन्ते तान् ये नावगतवन्तस्तानहं वदािम युष्मासु
कमप्यपरं भारं नारोपियष्यािम;

ⅩⅩⅤ िकन्तु यद् युष्माकं िवद्यते तत् ममागमनं यावद् धारयत।
ⅩⅩⅥ यो जनो जयित शेषपय्यर्न्तं मम िक्रयाः पालयित च

तस्मा अहम् अन्यजातीयानाम् आिधपत्यं दास्यािम;
ⅩⅩⅦ िपतृतो मया यद्वत् कतृर्त्वं लब्धं तद्वत् सो ऽिप

लौहदण्डेन तान् चारियष्यित तेन मृदभ्ाजनानीव ते चणूार्
भिवष्यिन्त।

ⅩⅩⅧअपरम् अहं तस्मै पर्भातीयताराम् अिप दास्यािम।
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ⅩⅩⅨ यस्य शर्ोतरं् िवद्यते स सिमतीः पर्त्युच्यमानाम्
आत्मनः कथां शृणोतु।

Ⅲ
Ⅰअपरं साद्र्िदस्थसिमते दूर्तं पर्तीदं िलख, यो जन ईश्वरस्य

सप्तात्मनः सप्त ताराश्च धारयित स एव भाषते, तव िक्रया मम
गोचराः, त्वं जीवदाख्यो ऽिस तथािप मृतो ऽिस तदिप जानािम।

Ⅱ पर्बुद्धो भव, अविशष्टं यद्यत् मृतकल्पं तदिप सबलीकुरु
यत ईश्वरस्य साक्षात् तव कम्मार्िण न िसद्धानीित पर्माणं मया
पर्ाप्तं।

Ⅲअतःकीदृशीं िशक्षां लब्धवान् शर्ुतवाश्चािस तत् स्मरन् तां
पालय स्वमनः पिरव र्य च। चेत् पर्बुद्धो नभवेस्तह्र्यहं स्तेन इव
तव समीपम् उपस्थास्यािम िकञ्च किस्मन् दण्डे उपस्थास्यािम
तन्न ज्ञास्यिस।

Ⅳ तथािप यैः स्ववासांिस न कलङ्िकतािन तादृशाः
कितपयलोकाः साद्र्िदनगरे ऽिप तव िवद्यन्ते ते शुभर्पिरच्छदै
मर्म सङ्गे गमनागमने किरष्यिन्त यतस्ते योग्याः।

Ⅴ यो जनो जयित स शुभर्पिरच्छदं पिरधापियष्यन्ते, अहञ्च
जीवनगर्न्थात् तस्य नाम नान्तधार्पियष्यािम िकन्तु मित्पतुः
साक्षात् तस्य दतूानां साक्षाच्च तस्य नाम स्वीकिरष्यािम।

Ⅵयस्य शर्ोतरं् िवद्यते स सिमतीः पर्त्युच्यमानाम् आत्मनः
कथां शृणोतु।

Ⅶ अपरञ्च िफलािदिल्फयास्थसिमते दूर्तं पर्तीदं िलख, यः
पिवतर्ः सत्यमयश्चािस्त दायदूः कुिञ्जकां धारयित च येन
मोिचते ऽपरः कोऽिप न रुणदि्ध रुदे्ध चापरः कोऽिप न मोचयित
स एव भाषते।

Ⅷ तव िक्रया मम गोचराः पश्य तव समीपे ऽहं मुक्तं द्वारं
स्थािपतवान् तत् केनािप रोद्धुं न शक्यते यतस्तवाल्पं बलमास्ते
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तथािप त्वं मम वाक्यं पािलतवान् मम नाम्नो ऽस्वीकारं न
कृतवांश्च।

Ⅸ पश्य ियहदूीया न सन्तो ये मृषावािदनः स्वान् ियहदूीयान्
वदिन्त तेषां शयतानसमाजीयानां कांिश्चद् अहम् आनेष्यािम
पश्य ते मदाज्ञात आगत्य तव चरणयोः पर्णंस्यिन्त त्वञ्च मम
िपर्यो ऽसीित ज्ञास्यिन्त।

Ⅹ त्वं मम सिहष्णुतासचूकं वाक्यं रिक्षतवानिस
तत्कारणात् पृिथवीिनवािसनां परीक्षाथर्ं कृत्स्नं जगद्
येनागािमपरीक्षािदनेनाक्रिमष्यते तस्माद् अहमिप त्वां
रिक्षष्यािम।

Ⅺ पश्य मया शीघर्म् आगन्तव्यं तव यदिस्त तत् धारय को
ऽिप तव िकरीटं नापहरतु।

Ⅻ यो जनो जयित तमहं मदीयेश्वरस्य मिन्दरे स्तम्भं
कृत्वा स्थापियस्यािम स पुन नर् िनगर्िमष्यित। अपरञ्च तिस्मन्
मदीयेश्वरस्य नाम मदीयेश्वरस्य पुय्यार् अिप नाम अथर्तो
या नवीना ियरूशानम् पुरी स्वगार्त् मदीयेश्वरस्य समीपाद्
अवरोक्षयित तस्या नाम ममािप नतूनं नाम लेिखष्यािम।

ⅩⅢयस्यशर्ोतरं् िवद्यतेससिमतीः पर्त्युच्यमानाम्आत्मनः
कथां शृणोतु।

ⅩⅣ अपरञ्च लायिदकेयास्थसिमते दूर्तं पर्तीदं िलख,
य आमेन् अथर्तो िवश्वास्यः सत्यमयश्च साक्षी, ईश्वरस्य
सृष्टेरािदश्चािस्त स एव भाषते।

ⅩⅤतव िक्रया मम गोचराः त्वं शीतो नािस तप्तो ऽिप नासीित
जानािम।

ⅩⅥ तव शीतत्वं तप्तत्वं वा वरं भवेत,् शीतो न भतू्वा तप्तो
ऽिप नभतू्वा त्वमेवम्भतूः कदषू्णो ऽिस तत्कारणाद्अहं स्वमुखात्
त्वाम् उद्विमष्यािम।
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ⅩⅦअहं धनी समृद्धश्चािस्म मम कस्याप्यभावो न भवतीित
त्वं वदिस िकन्तु त्वमेव दुःखा ो र् दुगर्तो दिरदर्ो ऽन्धो
नग्नश्चािस तत् त्वया नावगम्यते।

ⅩⅧ त्वं यद् धनी भवेस्तदथर्ं म ो वह्नौ तािपतं सुवणर्ं
क्रीणीिह नग्नत्वात् तवलज्जा यन्न पर्काशेत तदथर्ं पिरधानाय
म ः शुभर्वासांिस क्रीणीिह यच्च तव दृिष्टः पर्सन्ना भवेत्
तदथर्ं चकु्षलपनायाञ्जनं म ः क्रीणीहीित मम मन्तर्णा।

ⅩⅨ येष्वहं पर्ीये तान् सव्वार्न् भत्सर्यािमशािस्मच,अतस्त्वम्
उद्यमं िवधाय मनः पिरव र्य।

ⅩⅩ पश्याहं द्वािर ितष्ठन् तद् आहिन्म यिद किश्चत् मम रवं
शर्ुत्वा द्वारं मोचयित तह्र्यहं तस्य सिन्निधं पर्िवश्य तेन साद्र्धं
भोक्षये सो ऽिप मया साद्र्धं भोक्षयते।

ⅩⅪअपरमहं यथा िजतवान् मम िपतर्ा च सह तस्य िसंहासन
उपिवष्टश्चािस्म, तथा यो जनो जयित तमहं मया साद्र्धं
मित्संहासन उपवेशियष्यािम।

ⅩⅫयस्यशर्ोतरं् िवद्यतेससिमतीः पर्त्युच्यमानम्आत्मनः
कथां शृणोतु।

Ⅳ
Ⅰ ततः परं मया दृिष्टपातं कृत्वा स्वग मुक्तं द्वारम् एकं दृष्टं

मया सहभाषमाणस्य च यस्य तरूीवाद्यतुल्यो रवः पवू्वर्ं शर्ुतः स
माम् अवोचत् स्थानमेतद् आरोहय, इतः परं येन येन भिवतव्यं
तदहं त्वां दशर्ियष्ये।

Ⅱ तेनाहं तत्क्षणाद् आत्मािवष्टो भतू्वा ऽपश्यं स्वग
िसंहासनमेकं स्थािपतं ततर् िसंहासने एको जन उपिवष्टो ऽिस्त।

Ⅲ िसंहासने उपिवष्टस्य तस्य जनस्य रूपं
सयू्यर्कान्तमणेः पर्वालस्य च तुल्यं तत् िसंहासनञ्च
मरकतमिणवदर्ूपिविशष्टेन मेघधनुषा वेिष्टतं।



RevelationⅣ:Ⅳ ix Revelation Ⅴ:Ⅰ

Ⅳ तस्य िसंहासने चतुिदर्कु्ष चतुिवर्ंशितिसंहासनािन ितष्ठिन्त
तेषु िसंहासनेषु चतुिवर्ंशित पर्ाचीनलोका उपिवष्टास्ते
शुभर्वासःपिरिहतास्तेषां िशरांिस च सुवणर्िकरीटै भूर्िषतािन।

Ⅴ तस्य िसंहासनस्य मध्यात् तिडतो रवाः स्तिनतािन च
िनगर्च्छिन्त िसंहासनस्यािन्तके च सप्त दीपा ज्वलिन्त त
ईश्वरस्य सप्तात्मानः।

Ⅵअपरं िसंहासनस्यािन्तके स्फिटकतुल्यः काचमयो जलाशयो
िवद्यते, अपरम् अगर्तः पश्चाच्च बहुचकु्षष्मन्तश्चत्वारः
पर्ािणनः िसंहसनस्य मध्ये चतुिदर्कु्ष च िवद्यन्ते।

Ⅶ तेषां पर्थमः पर्ाणी िसंहाकारो दि्वतीयः पर्ाणी
गोवात्साकारस्तृतीयः पर्ाणी मनुष्यवद्वदनिविशष्टश्चतुथर्श्च
पर्ाणी उड्डीयमानकुररोपमः।

Ⅷ तेषां चतुणार्म् एकैकस्य पर्ािणनः षट् पक्षाः सिन्त ते
च सव्वार्ङ्गेष्वभ्यन्तरे च बहुचकु्षिवर्िशष्टाः, ते िदवािनशं न
िवशर्ाम्य गदिन्त पिवतर्ः पिवतर्ः पिवतर्ः सव्वर्शिक्तमान्
व र्मानो भतूो भिवष्यंश्च पर्भुः परमेश्वरः।

Ⅸ इत्थं तैः पर्ािणिभस्तस्यानन्तजीिवनः िसंहासनोपिवष्टस्य
जनस्य पर्भावे गौरवे धन्यवादे च पर्कीि र्ते

Ⅹ ते चतुिवर्ंशितपर्ाचीना अिप तस्य
िसंहासनोपिवष्टस्यािन्तके पर्िणनत्य तम् अनन्तजीिवनं
पर्णमिन्त स्वीयिकरीटांश्च िसंहासनस्यािन्तके िनिक्षप्य वदिन्त,

Ⅺ हे पर्भो ईश्वरास्माकं पर्भावं गौरवं बलं। त्वमेवाहर्िस
सम्पर्ाप्तंु यत् सव्वर्ं ससृजे त्वया। तवािभलाषतश्चैव सव्वर्ं
सम्भयू िनम्मर्मे॥

Ⅴ
Ⅰ अनन्तरं तस्य िसहासनोपिवष्टजनस्य दिक्षणस्ते ऽन्त

बर्िहश्च िलिखतं पतर्मेकं मया दृष्टं तत् सप्तमुदर्ािभरङ्िकतं।
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Ⅱ तत्पश्चाद् एको बलवान् दतूो दृष्टः स उच्चैः स्वरेण
वाचिममां घोषयित कः पतर्मेतद् िववरीतंु तम्मुदर्ा
मोचियतुञ्चाहर्ित?

Ⅲ िकन्तु स्वगर्मत्त्यर्पातालेषु तत् पतरं् िववरीतंु िनरीिक्षतुञ्च
कस्यािप सामथ्यर्ं नाभवत।्

Ⅳ अतो यस्तत् पतरं् िववरीतंु िनरीिक्षतुञ्चाहर्ित
तादृशजनस्याभावाद् अहं बहु रोिदतवान।्

Ⅴ िकन्तु तेषां पर्ाचीनानाम् एकोजनो मामवदत् मा रोदीः पश्य
यो ियहदूावंशीयः िसंहो दायदूो मलूस्वरूपश्चािस्त स पतर्स्य
तस्य सप्तमुदर्ाणाञ्च मोचनाय पर्मतूवान।्

Ⅵअपरं िसंहासनस्य चतुणार्ं पर्ािणनां पर्ाचीनवगर्स्य च मध्य
एको मेषशावको मया दृष्टः स छेिदत इव तस्य सप्तशृङ्गािण
सप्तलोचनािन च सिन्त तािन कृत्स्नां पृिथवीं परे्िषता ईश्वरस्य
सप्तात्मानः।

Ⅶस उपागत्य तस्य िसंहासनोपिवष्टजनस्य दिक्षणकरात् तत्
पतरं् गृहीतवान।्

Ⅷ पतरे् गृहीते चत्वारः पर्ािणनश्चतुिवर्ंंशितपर्ाचीनाश्च
तस्य मेषशावकस्यािन्तके पर्िणपतिन्त तेषाम् एकैकस्य करयो
वी र्णां सुगिन्धदर्व्यैः पिरपणूर्ं स्वणर्मयपातर्ञ्च ितष्ठित तािन
पिवतर्लोकानां पर्ाथर्नास्वरूपािण।

Ⅸ अपरं ते नतूनमेकं गीतमगायन,् यथा, गर्हीतंु पितर्कां
तस्य मुदर्ा मोचियतंु तथा। त्वमेवाहर्िस यस्मात् त्वं बिलवत्
छेदनं गतः। सव्वार्भ्यो जाितभाषाभ्यः सव्वर्स्माद् वंशदेशतः।
ईश्वरस्य कृते ऽस्मान् त्वं स्वीयरक्तेन क्रीतवान।्

Ⅹ अस्मदीश्वरपके्ष ऽस्मान् नृपतीन् याजकानिप। कृतवांस्तेन
राजत्वं किरष्यामो महीतले॥

Ⅺ अपरं िनरीक्षमाणेन मया िसंहासनस्य पर्ािणचतुष्टयस्य
पर्ाचीनवगर्स्य च पिरतो बहनूां दतूानां रवः शर्ुतः, तेषां संख्या
अयुतायुतािन सहसर्सहस्तर्ािण च।



Revelation Ⅴ:Ⅻ xi RevelationⅥ:Ⅵ

Ⅻ तैरुच्चैिरदम् उक्तं, पराक्रमं धनं ज्ञानं शिक्तं गौरवमादरं।
पर्शंसाञ्चाहर्ित पर्ाप्तंु छेिदतो मेषशावकः॥

ⅩⅢ अपरं स्वगर्मत्त्यर्पातालसागरेषु यािन िवद्यन्ते तेषां
सव्वषां सृष्टवस्तनूां वािगयं मया शर्ुता, पर्शंसां गौरवं शौय्यर्म्
आिधपत्यं सनातनं। िसंहसनोपिवष्टश्च मेषवत्सश्च गच्छतां।

ⅩⅣ अपरं ते चत्वारः पर्ािणनः किथतवन्तस्तथास्तु,
ततश्चतुिवर्ंशितपर्ाचीना अिप पर्िणपत्य तम्
अनन्तकालजीिवनं पर्ाणमन।्

Ⅵ
Ⅰअनन्तरं मिय िनरीक्षमाणे मेषशावकेन तासां सप्तमुदर्ाणाम्

एका मुदर्ा मुक्ता ततस्तेषां चतुणार्म् एकस्य पर्ािणन आगत्य
पश्येितवाचको मेघगजर्नतुल्यो रवो मया शर्ुतः।

Ⅱ ततः परम् एकः शुक्लाश्चो दृष्टः, तदारूढो जनो धनु
धार्रयित तस्मै च िकरीटमेकम् अदािय ततः स पर्भवन्
पर्भिवष्यंश्च िनगर्तवान।्

Ⅲ अपरं दि्वतीयमुदर्ायां तेन मोिचतायां दि्वतीयस्य
पर्ािणनआगत्य पश्येित वाक् मया शर्ुता।

Ⅳ ततो ऽरुणवणो र् ऽपर एको ऽश्वो िनगर्तवान् तदारोिहिण
पृिथवीतः शान्त्यपहरणस्य लोकानां मध्ये परस्परं
पर्ितघातोत्पादनस्य च सामथ्यर्ं समिपर्तम,् एको बृहत्खङ्गो
ऽिप तस्मा अदािय।

Ⅴ अपरं तृतीयमुदर्ायां तन मोिचतायां तृतीयस्य पर्ािणन
आगत्य पश्येित वाक् मयाशर्ुता, ततः कालवणर् एको ऽश्वो मया
दृष्टः, तदारोिहणो हस्ते तुला ितष्ठित

Ⅵ अनन्तरं पर्ािणचतुष्टयस्य मध्याद् वािगयं शर्ुता
गोधमूानामेकः सेटको मुदर्ापादैकमलू्यः, यवानाञ्च सेटकतर्यं
मुदर्ापादैकमलू्यं तैलदर्ाक्षारसाश्च त्वया मा िहंिसतव्याः।
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Ⅶअनन्तरं चतुथर्मुदर्ायां तेन मोिचतायां चतुथर्स्य पर्ािणन
आगत्य पश्येित वाक् मया शर्ुता।

Ⅷ ततः पाण्डुरवणर् एको ऽश्वो मया दृष्टः, तदारोिहणो नाम
मृत्युिरित परलोकश्चतम्अनुचरितखङ्गेन दुिभर्के्षणमहामाय्यार्
वन्यपशुिभश्च लोकानां बधाय पृिथव्याश्चतुथार्ंशस्यािधपत्यं
तस्मा अदािय।

Ⅸ अनन्तरं पञ्चममुदर्ायां तेन मोिचतायाम्
ईश्वरवाक्यहेतोस्ततर् साक्षयदानाच्च छेिदतानां लोकानां देिहनो
वेद्या अधो मयादृश्यन्त।

Ⅹ त उच्चैिरदं गदिन्त, हे पिवतर् सत्यमय पर्भो अस्माकं
रक्तपाते पृिथवीिनवािसिभ िवर्विदतंु तस्य फल दातुञ्च कित
कालं िवलम्बसे?

Ⅺ ततस्तेषाम् एकैकस्मै शुभर्ः पिरच्छदो ऽदािय
वािगयञ्चाकथ्यत ययूमल्पकालम् अथर्तो युष्माकं ये सहादासा
भर्ातरो ययूिमव घािनष्यन्ते तेषां संख्या यावत् सम्पणूर्तां न
गच्छित तावद् िवरमत।

Ⅻअनन्तरं यदा स षष्ठमुदर्ाममोचयत् तदा मिय िनरीक्षमाणे
महान् भकूम्पो ऽभवत् सयू्यर्श्च उष्ट्रलोमजवस्तर्वत्
कृष्णवणर्श्चन्दर्माश्च रक्तसङ्काशो ऽभवत्

ⅩⅢ गगनस्थताराश्च पर्बलवायुना चािलताद् उडुम्बरवृक्षात्
िनपािततान्यपक्कफलानीव भतूले न्यपतन।्

ⅩⅣ आकाशमण्डलञ्च सङ्कुच्यमानगर्न्थइवान्तधार्नम्
अगमत् िगरय उपद्वीपाश्च सव्व स्थानान्तरं चािलताः

ⅩⅤ पृिथवीस्था भपूाला महाल्लोकाः सहस्तर्पतयो धिननः
पराक्रिमणश्च लोका दासा मुक्ताश्च सव्व ऽिप गुहासु
िगिरस्थशैलेषु च स्वान् पर्ाच्छादयन।्

ⅩⅥ ते च िगरीन् शैलांश्च वदिन्त ययूम् अस्मदुपिर पितत्वा
िसंहासनोपिवष्टजनस्य दृिष्टतो मेषशावकस्य कोपाच्चास्मान्
गोपायत;
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ⅩⅦ यतस्तस्य क्रोधस्य महािदनम् उपिस्थतं कः स्थातंु
शक्नोित?

Ⅶ
Ⅰ अनन्तरं चत्वारो िदव्यदतूा मया दृष्टाः, ते पृिथव्याश्चतुषुर्

कोणेषु ितष्ठनतः पृिथव्यां समुदरे् वृके्षषु च वायु यर्था न वहेत्
तथा पृिथव्याश्चतुरो वायनू् धारयिन्त।

Ⅱअनन्तरं सयू्यो र्दयस्थानाद् उद्यन् अपर एको दतूो मया दृष्टः
सोऽमरेश्वरस्य मुदर्ां धारयित, येषु चतुर्षु दतेूषु पृिथवीसमुदर्यो
िहर्ंसनस्य भारो द स्तान् स उच्चैिरदं अवदत।्

Ⅲ ईश्वरस्य दासा यावद् अस्मािभ भार्लेषु मुदर्याङ्िकता
न भिवष्यिन्त तावत् पृिथवी समुदर्ो तरवश्च युष्मािभ नर्
िहंस्यन्तां।

Ⅳ ततः परं मुदर्ाङ्िकतलोकानां संख्या मयाशर्ािव।
इसर्ायेलःसव्वर्वंशाीयाश्चतुश्चत्वािरंशत्सहसर्ािधकलक्षलोका
मुदर्याङ्िकता अभवन,्

Ⅴ अथर्तो ियहदूावंशे द्वादशसहसर्ािण रूबेणवंशे
द्वादशसहसर्ािण गादवंशे द्वादशसहसर्ािण,

Ⅵ आशेरवंशे द्वादशसहसर्ािण नप्तािलवंशे द्वादशसहसर्ािण
िमनिशवंशे द्वादशसहसर्ािण,

Ⅶ िशिमयोनवंशे द्वादशसहसर्ािण लेिववंशे द्वादशसहसर्ािण
इषाखरवंशे द्वादशसहसर्ािण,

Ⅷ िसबलूनूवंशे द्वादशसहसर्ािण यषूफवंशे द्वादशसहसर्ािण
िबन्यामीनवंशे च द्वादशसहसर्ािण लोका मुदर्ाङ्िकताः।

Ⅸ ततः परं सव्वर्जातीयानां सव्वर्वंशीयानां सव्वर्देशीयानां
सव्वर्भाषावािदनाञ्च महालोकारण्यं मया दृष्टं, तान् गणियतंु
केनािप न शक्यं, ते च शुभर्पिरच्छदपिरिहताः सन्तः करैश्च
तालवृन्तािन वहन्तः िसंहासनस्य मेषशावकस्य चािन्तके
ितष्ठिन्त,
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Ⅹ उच्चैःस्वरैिरदं कथयिन्त च, िसंहासनोपिवष्टस्य परमेशस्य
नः स्तवः।स्तवश्च मेषवत्सस्य सम्भयूात् तर्ाणकारणात।्

Ⅺ ततः सव्व दतूाः िसंहासनस्य पर्ाचीनवगर्स्य
पर्ािणचतुष्टयस्य च पिरतिस्तष्ठन्तः िसंहासनस्यािन्तके
न्यबू्जीभयेूश्वरं पर्णम्य वदिन्त,

Ⅻ तथास्तु धन्यवादश्च तेजो ज्ञानं पर्शंसनं। शौय्यर्ं
पराक्रमश्चािप शिक्तश्च सव्वर्मेव तत।् व र्तामीश्वरेऽस्माकं
िनत्यं िनत्यं तथािस्त्वित।

ⅩⅢततः परं तेषां पर्ाचीनानाम् एको जनो मां सम्भाष्य जगाद
शुभर्पिरच्छदपिरिहता इमे के? कुतो वागताः?

ⅩⅣ ततो मयोक्तं हे महेच्छ भवानेव तत् जानाित। तेन
किथतं, इमे महाक्लेशमध्याद् आगत्य मेेषशावकस्य रुिधरेण
स्वीयपिरच्छदान् पर्क्षािलतवन्तः शुक्लीकृतवन्तश्च।

ⅩⅤ तत्कारणात् त ईश्वरस्य िसंहासनस्यािन्तके ितष्ठन्तो
िदवारातरं् तस्य मिन्दरे तं सेवन्ते िसंहासनोपिवष्टो जनश्च तान्
अिधस्थास्यित।

ⅩⅥ तेषां कु्षधा िपपासा वा पुन नर् भिवष्यित रौदरं् कोप्यु ापो
वा तेषु न िनपितष्यित,

ⅩⅦ यतः िसंहासनािधष्ठानकारी मेषशावकस्तान्
चारियष्यित, अमृततोयानां पर्सर्वणानां सिन्निधं तान्
गमियष्यित च, ईश्वरोऽिप तेषां नयनभ्यः सव्वर्मशर्ु
पर्मा र्यित।

Ⅷ
Ⅰ अनन्तरं सप्तममुदर्ायां तेन मोिचतायां साद्र्धदण्डकालं

स्वगो र् िनःशब्दोऽभवत।्
Ⅱ अपरम् अहम् ईश्वरस्यािन्तके ितष्ठतः सप्तदतूान् अपश्यं

तेभ्यः सप्ततयू्यो र्ऽदीयन्त।
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Ⅲ ततः परम् अन्य एको दतू आगतः स स्वणर्धपूाधारं
गृहीत्वा वेिदमुपाितष्ठत् स च यत् िसंहासनस्यािन्तके िस्थतायाः
सुवणर्वेद्या उपिर सव्वषां पिवतर्लोकानां पर्ाथर्नासु धपूान्
योजयेत् तदथर्ं पर्चुरधपूास्तस्मै द ाः।

Ⅳ ततस्तस्य दतूस्य करात् पिवतर्लोकानां पर्ाथर्नािभः
संयुक्तधपूानां धमू ईश्वरस्य समकं्ष उदितष्ठत।्

Ⅴ पश्चात् स दतूो धपूाधारं गृहीत्वा वेद्या वह्िनना परूियत्वा
पृिथव्यां िनिक्षप्तवान् तेन रवा मेघगज्जर्नािन िवदु्यतो
भिूमकम्पश्चाभवन।्

Ⅵ ततः परं सप्ततरूी धार्रयन्तः सप्तदतूास्तरूी वार्दियतुम्
उद्यता अभवन।्

Ⅶ पर्थमेन तयू्यार्ं वािदतायां रक्तिमिशर्तौ िशलावह्नी
सम्भयू पृिथव्यां िनिक्षप्तौ तेन पृिथव्यास्तृतीयांशो दग्धः,
तरूणामिप तृतीयांशो दग्धः, हिरद्वणर्तृणािन च सव्वार्िण
दग्धािन।

Ⅷ अनन्तरं दि्वतीयदतेून तयू्यार्ं वािदतायां वह्िनना
पर्ज्विलतोमहापव्वर्तःसागरे िनिक्षप्तस्तेनसागरस्य तृतीयांशो
रक्तीभतूः

Ⅸ सागरे िस्थतानां सपर्ाणानां सृष्टवस्तनूां तृतीयांशो मृतः,
अणर्वयानानाम् अिप तृतीयांशो नष्टः।

Ⅹ अपरं तृतीयदतेून तयू्यार्ं वािदतायां दीप इव
ज्वलन्ती एका महती तारा गगणात् िनपत्य नदीनां
जलपर्सर्वणानाञ्चोपय्यार्वतीणार्।

Ⅺ तस्यास्ताराया नाम नागदमनकिमित, तेन तोयानां
तृतीयांशे नागदमनकीभतेू तोयानां ितक्तत्वात् बहवो मानवा
मृताः।

Ⅻ अपरं चतुथर्दतेून तयू्यार्ं वािदतायां सयू्यर्स्य
तृतीयांशश्चन्दर्स्य तृतीयांशो नक्षतर्ाणाञ्च तृतीयांशः
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पर्हृतः, तेन तेषां तृतीयांशे ऽन्धकारीभतेू िदवसस्तृतीयांशकालं
यावत् तेजोहीनो भवित िनशािप तामेवावस्थां गच्छित।

ⅩⅢ तदा िनरीक्षमाणेन मयाकाशमध्येनािभपतत एकस्य
दतूस्य रवः शर्ुतः स उच्चै गर्दित, अपरै यिस्तर्िभ दूर्तैस्तयू्यो र्
वािदतव्यास्तेषाम् अविशष्टतरूीध्विनतः पृिथवीिनवािसनां
सन्तापः सन्तापः सन्तापश्च सम्भिवष्यित।

Ⅸ
Ⅰ ततः परं सप्तमदतेून तयू्यार्ं वािदतायां गगनात् पृिथव्यां

िनपितत एकस्तारको मया दृष्टः, तस्मै रसातलकूपस्य
कुिञ्जकादािय।

Ⅱ तेन रसातलकूपे मुक्ते महािग्नकुण्डस्यधमू इवधमूस्तस्मात्
कूपाद् उदग्तः। तस्मात् कूपधमूात् सयू्यार्काशौ ितिमरावृतौ।

Ⅲ तस्माद् धमूात् पतङ्गेषु पृिथव्यां िनगर्तेषु
नरलोकस्थवृिश्चकवत् बलं तेभ्योऽदािय।

Ⅳ अपरं पृिथव्यास्तृणािन हिरद्वणर्शाकादयो वृक्षाश्च तै नर्
िसंिहतव्याः िकन्तु येषां भालेष्वीश्वरस्य मुदर्ाया अङ्को नािस्त
केवलं ते मानवास्तै िहर्ंिसतव्या इदं त आिदष्टाः।

Ⅴ परन्तु तेषां बधाय निह केवलं पञ्च मासान् यावत्
यातनादानाय तेभ्यः सामथ्यर्मदािय। वृिश्चकेन दष्टस्य
मानवस्य यादृशी यातना जायते तैरिप तादृशी यातना पर्दीयते।

Ⅵ तिस्मन् समये मानवा मृत्यंु मृगियष्यन्ते िकन्तु पर्ाप्तंु
न शक्षयिन्त, ते पर्ाणान् त्यक्तुम् अिभलिषष्यिन्त िकन्तु
मृत्युस्तेभ्यो दरंू पलाियष्यते।

Ⅶ तेषां पतङ्गानाम् आकारो युद्धाथर्ं सुसिज्जतानाम्
अश्वानाम् आकारस्य तुल्यः, तेषां िशरःसु सुवणर्िकरीटानीव
िकरीटािन िवद्यन्ते, मुखमण्डलािन च मानुिषकमुखतुल्यािन,

Ⅷ केशाश्च योिषतां केशानां सदृशाः, दन्ताश्च
िसंहदन्ततुल्याः,
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Ⅸ लौहकवचवत् तेषां कवचािन सिन्त, तेषां पक्षाणां शब्दो
रणाय धावतामश्वरथानां समहूस्य शब्दतुल्यः।

Ⅹ वृिश्चकानािमव तेषां लाङ्गलूािन सिन्त, तेषु लाङ्गलेूषु
कण्टकािन िवद्यन्ते,अपरं पञ्च मासान् यावत् मानवानां िहंसनाय
ते सामथ्यर्पर्ाप्ताः।

Ⅺ तेषां राजा च रसातलस्य दतूस्तस्य नाम इबर्ीयभाषया
अबद्दोन् यनूानीयभाषया च अपल्लुयोन् अथर्तो िवनाशक इित।

Ⅻ पर्थमः सन्तापो गतवान् पश्य इतः परमिप द्वाभ्यां
सन्तापाभ्याम् उपस्थातव्यं।

ⅩⅢ ततः परं षष्ठदतेून तयू्यार्ं वािदतायाम् ईश्वरस्यािन्तके
िस्थतायाः सुवणर्वेद्याश्चतुश्चडूातः कस्यिचद् रवो मयाशर्ािव।

ⅩⅣ स तरूीधािरणं षष्ठदतूम् अवदत,् फराताख्ये महानदे ये
चत्वारो दतूा बद्धाः सिन्त तान् मोचय।

ⅩⅤ ततस्तद्दण्डस्य तदि्दनस्य तन्मासस्य तद्वत्सरस्य च
कृते िनरूिपतास्ते चत्वारो दतूा मानवानां तृतीयांशस्य बधाथर्ं
मोिचताः।

ⅩⅥ अपरम् अश्वारोिहसैन्यानां संख्या मयाशर्ािव, ते
िवंशितकोटयआसन।्

ⅩⅦ मया ये ऽश्वा अश्वारोिहणश्च दृष्टास्त एतादृशाः,
तेषां वह्िनस्वरूपािण नीलपर्स्तरस्वरूपािण गन्धकस्वरूपािण
च वम्मार्ण्यासन,् वािजनाञ्च िसंहमदू्र्धसदृशा मदू ्र्धानः, तेषां
मुखेभ्यो वह्िनधमूगन्धका िनगर्च्छिन्त।

ⅩⅧ एतैिस्तर्िभ दर्ण्डैरथर्तस्तेषां मुखेभ्यो िनगर्च्छदि्भ
वर्ह्िनधमूगन्धकै मार्नुषाणां तुतीयांशो ऽघािन।

ⅩⅨ तेषां वािजनां बलं मुखेषु लाङ्गलेूषु च िस्थतं, यतस्तेषां
लाङ्गलूािन सपार्कारािण मस्तकिविशष्टािन च तैरेव ते
िहंसिन्त।
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ⅩⅩ अपरम् अविशष्टा ये मानवा तै दर्ण्डै
नर् हतास्ते यथा दृिष्टशर्वणगमनशिक्तहीनान्
स्वणर्रौप्यिप लपर्स्तरकाष्ठमयान् िवगर्हान् भतूांश्च न
पजूियष्यिन्त तथा स्वहस्तानां िक्रयाभ्यः स्वमनांिस न
परावि र्तवन्तः

ⅩⅪ स्वबधकुहकव्यिभचारचौय्यो र्भ्यो ऽिप मनांिस न
परावि र्तवन्तः।

Ⅹ
Ⅰ अनन्तरं स्वगार्द ् अवरोहन् अपर एको महाबलो दतूो

मया दृष्टः, स पिरिहतमेघस्तस्य िशरश्च मेघधनुषा भिूषतं
मुखमण्डलञ्च सयू्यर्तुल्यं चरणौ च वह्िनस्तम्भसमौ।

Ⅱस स्वकरेण िवस्तीणर्मेकं क्षदूर्गर्न्थं धारयित, दिक्षणचरणेन
समुदरे् वामचरणेन च स्थले ितष्ठित।

Ⅲ स िसंहगजर्नवद् उच्चैःस्वरेण न्यनदत् िननादे कृते सप्त
स्तिनतािन स्वकीयान् स्वनान् पर्ाकाशयन।्

Ⅳ तैः सप्त स्तिनतै वार्क्ये किथते ऽहं तत् लेिखतुम् उद्यतआसं
िकन्तु स्वगार्द ् वािगयं मया शर्ुता सप्त स्तिनतै यर्द ्यद् उक्तं तत्
मुदर्याङ्कय मा िलख।

Ⅴअपरं समुदर्मेिदन्योिस्तष्ठन् यो दतूो मया दृष्टः स गगनं
पर्ित स्वदिक्षणकरमुत्थाप्य

Ⅵ अपरं स्वगार्द ् यस्य रवो मयाशर्ािव स पुन मार्ं
सम्भाव्यावदत् त्वं गत्वा समुदर्मेिदन्योिस्तष्ठतो दतूस्य करात्
तं िवस्तीणर् कु्षदर्गर्न्थं गृहाण, तेन मया दतूसमीपं गत्वा किथतं
गर्न्थो ऽसौ दीयतां।

Ⅶ िकन्तु तरूीं वािदष्यतः सप्तमदतूस्य तरूीवादनसमय
ईश्वरस्य गुप्ता मन्तर्णा तस्य दासान् भिवष्यद्वािदनः पर्ित तेन
सुसंवादे यथा पर्कािशता तथैव िसद्धा भिवष्यित।
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Ⅷ अपरं स्वगार्द ् यस्य रवो मयाशर्ािव स पुन मार्ं
सम्भाष्यावदत् त्वं गत्वा समुदर्मेिदन्योिस्तष्ठतो दतूस्य करात्
तं िवस्तीणर्ं कु्षदर्गर्न्थं गृहाण,

Ⅸ तेन मया दतूसमीपं गत्वा किथतं गर्न्थो ऽसौ दीयतां। स
माम् अवदत् तं गृहीत्वा िगल, तवोदरे स ितक्तरसो भिवष्यित
िकन्तु मुखे मधुवत् स्वादु भर्िवष्यित।

Ⅹ तेन मया दतूस्य कराद् गर्न्थो गृहीतो िगिलतश्च। स तु
मम मुखे मधुवत् स्वादुरासीत् िकन्त्वदनात् परं ममोदरिस्तक्ततां
गतः।

Ⅺ ततः स माम् अवदत् बहनू् जाितवंशभाषाविदराजान् अिध
त्वया पुन भर्िवष्यद्वाक्यं वक्तव्यं।

Ⅺ
Ⅰ अनन्तरं पिरमाणदण्डवद् एको नलो मह्यमदािय, स च

दतू उपितष्ठन् माम् अवदत,् उत्थायेश्वरस्य मिन्दरं वेदीं
ततर्त्यसेवकांश्च िममीष्व।

Ⅱ िकन्तु मिन्दरस्य बिहःपर्ाङ्गणं त्यज न िममीष्व यतस्तद्
अन्यजातीयेभ्यो द ं, पिवतरं् नगरञ्च दि्वचत्वािरंशन्मासान्
यावत् तेषां चरणै मर्द ्र्िदष्यते।

Ⅲ पश्चात् मम द्वाभ्यां सािक्षभ्यां मया
सामथ्यर्ं दाियष्यते तावुष्ट्रलोमजवस्तर्पिरिहतौ
षष्ठ िधकदि्वशतािधकसहसर्िदनािन यावद् भिवष्यद्वाक्यािन
विदष्यतः।

Ⅳ तावेव जगदीश्वरस्यािन्तके ितष्ठन्तौ िजतवृक्षौ दीपवृक्षौ
च।

Ⅴयिद केिचत् तौ िहंिसतंु चेष्टन्ते तिहर् तयो वर्दनाभ्याम् अिग्न
िनर्गर्त्य तयोः शतर्ून् भस्मीकिरष्यित। यः किश्चत् तौ िहंिसतंु
चेष्टते तेनैवमेव िवनष्टव्यं।

Ⅵ तयो भर्िवष्यद्वाक्यकथनिदनेषु यथा वृिष्ट नर् जायते
तथा गगनं रोद्धुं तयोः सामथ्यर्म् अिस्त, अपरं तोयािन
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शोिणतरूपािण क ु र्ं िनजािभलाषात् मुहुमुर्हुः सव्वर्िवधदण्डैः
पृिथवीम् आहन्तुञ्च तयोः सामथ्यर्मिस्त।

Ⅶअपरं तयोः साक्षये समाप्ते सित रसातलाद् येनोित्थतव्यं
स पशुस्ताभ्यां सह युदध््वा तौ जेष्यित हिनष्यित च।

Ⅷ ततस्तयोः पर्भुरिप यस्यां महापुय्यार्ं क्रुशे हतो ऽथर्तो
यस्याः पारमािथर्कनामनी िसदोमं िमसरश्चेित तस्या महापुय्यार्ंः
सिन्नवेशे तयोः कुणपे स्थास्यतः।

Ⅸ ततो नानाजातीया नानावंशीया नानाभाषावािदनो
नानादेशीयाश्च बहवो मानवाः साद्र्धिदनतर्यं तयोः कुणपे
िनरीिक्षष्यन्ते, तयोः कुणपयोः श्मशाने स्थापनं नानुज्ञास्यिन्त।

Ⅹ पृिथवीिनवािसनश्च तयो हतोरानिन्दष्यिन्त सुखभोगं
कुव्वर्न्तः परस्परं दानािन परे्षियष्यिन्त च यतस्ताभ्यां
भिवष्यद्वािदभ्यां पृिथवीिनवािसनो यातनां पर्ाप्ताः।

Ⅺ तस्मात् साद्र्धिदनतर्यात् परम् ईश्वरात् जीवनदायक
आत्मिन तौ पर्िवष्टे तौ चरणैरुदितष्ठतां, तेन
यावन्तस्तावपश्यन् ते ऽतीव तर्ासयुक्ता अभवन।्

Ⅻततः परं तौ स्वगार्द ् उच्चैिरदं कथयन्तं रवम् अशृणुतां युवां
स्थानम् एतद्आरोहतां ततस्तयोःशतर्ुषु िनरीक्षमाणेषु तौ मेघेन
स्वगर्म् आरूढवन्तौ।

ⅩⅢ तद्दण्डे महाभिूमकम्पे जाते पुय्यार् दशमांशः पिततः
सप्तसहसर्ािण मानुषाश्च तेन भिूमकम्पेन हताः, अविशष्टाश्च
भयं गत्वा स्वगी र्येश्वरस्य पर्शंसाम् अकी र्यन।्

ⅩⅣ दि्वतीयः सन्तापो गतः पश्य तृतीयः सन्तापस्तणूर्म्
आगच्छित।

ⅩⅤ अनन्तरं सप्तदतेून तयू्यार्ं वािदतायां स्वगर् उच्चैः
स्वरैवार्िगयं कीि र्ता, राजत्वं जगतो यद्यद् राज्यं
तदधुनाभवत।् अस्मत्पर्भोस्तदीयािभिषक्तस्य तारकस्य च।
तेन चानन्तकालीयं राजत्वं पर्किरष्यते॥



RevelationⅪ:ⅩⅥ xxi RevelationⅫ:Ⅴ

ⅩⅥअपरम् ईश्वरस्यािन्तके स्वकीयिसंहासनेषपूिवष्टाश्चतुिवर्ंशितपर्ाचीना
भुिव न्यङ्भखूा भतू्वेश्वरं पर्णम्यावदन,्

ⅩⅦ हे भतू व र्मानािप भिवष्यंश्च परेश्वर। हे सव्वर्शिक्तमन्
स्वािमन् वयं ते कुम्मर्हे स्तवं। यत् त्वया िक्रयते राज्यं गृहीत्वा
ते महाबलं।

ⅩⅧ िवजातीयेषु कुप्यत्सु पर्ादुभूर्ता तव क्रुधा। मृतानामिप
कालो ऽसौ िवचारो भिवता यदा। भृत्याश्च तव यावन्तो
भिवष्यद्वािदसाधवः। ये च कु्षदर्ा महान्तो वा नामतस्ते िह
िबभ्यित। यदा सव्वभ्य एतेभ्यो वेतनं िवतिरष्यते। गन्तव्यश्च
यदा नाशो वसुधाया िवनाशकैः॥

ⅩⅨ अनन्तरम् ईश्वरस्य स्वगर्स्थमिन्दरस्य द्वारं मुक्तं
तन्मिन्दरमध्ये च िनयममञ्जषूा दृश्याभवत,् तेन तिडतो रवाः
स्तिनतािन भिूमकम्पो गुरुतरिशलावृिष्टश्चैतािन समभवन।्

Ⅻ
Ⅰ ततः परं स्वग महािचतरं् दृष्टं योिषदेकासीत् सा

पिरिहतसयू्यार् चन्दर्श्च तस्याश्चरणयोरधो द्वादशताराणां
िकरीटञ्च िशरस्यासीत।्

Ⅱसा गभर्वती सती पर्सववेदनया व्यिथता र्रावम् अकरोत।्
Ⅲततः स्वग ऽपरम् एकं िचतरं् दृष्टं महानाग एक उपाितष्ठत्

स लोिहतवणर्स्तस्य सप्त िशरांिस सप्त शृङ्गािण िशरःसु च
सप्त िकरीटान्यासन।्

Ⅳस स्वलाङ्गलेून गगनस्थनक्षतर्ाणां तृतीयांशम् अवमृज्य
पृिथव्यां न्यपातयत।् स एव नागो नवजातं सन्तानं गर्िसतुम्
उद्यतस्तस्याः पर्सिवष्यमाणाया योिषतो ऽिन्तके ऽितष्ठत।्

Ⅴ सा तु पंुसन्तानं पर्सतूा स एव लौहमयराजदण्डेन
सव्वर्जातीश्चारियष्यित, िकञ्च तस्याः सन्तान ईश्वरस्य समीपं
तदीयिसंहासनस्य च सिन्निधम् उद्धतृः।
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Ⅵसा च योिषत् पर्ान्तरं पलाियता यतस्ततरे्श्वरेण िनिम्मर्त
आशर्मे षष्ठ िधकशतद्व ािधकसहसर्िदनािन तस्याः पालनेन
भिवतव्यं।

Ⅶततः परं स्वग संगर्ाम उपािपष्ठत् मीखायेलस्तस्यदतूाश्च
तेन नागेन सहायुध्यन् तथा स नागस्तस्य दतूाश्च संगर्ामम्
अकुव्वर्न,् िकन्तु पर्भिवतंु नाशक्नुवन्

Ⅷयतः स्वग तेषां स्थानं पुन नार्िवद्यत।
Ⅸ अपरं स महानागो ऽथर्तो िदयावलः (अपवादकः)

शयतानश्च (िवपक्षः) इित नाम्ना िवख्यातो यः पुरातनः सपर्ः
कृत्स्नं नरलोकं भर्ामयित स पृिथव्यां िनपािततस्तेन साद्र्धं तस्य
दतूा अिप ततर् िनपाितताः।

Ⅹ ततः परं स्वग उच्चै भार्षमाणो रवो ऽयं मयाशर्ािव, तर्ाणं
शिक्तश्च राजत्वमधुनैवेश्वरस्य नः। तथा तेनािभिषक्तस्य
तर्ातुः पराक्रमो ऽभवत्ं॥ यतो िनपािततो ऽस्माकं भर्ातृणां सो
ऽिभयोजकः। येनेश्वरस्य नः साक्षात् ते ऽदषू्यन्त िदवािनशं॥

Ⅺ मेषवत्सस्य रक्तेन स्वसाक्षयवचनेन च। ते तु
िनिजर्तवन्तस्तं न च स्नेहम् अकुव्वर्त। पर्ाणोष्विप स्वकीयेषु
मरणस्यैव सङ्कटे।

Ⅻ तस्माद् आनन्दतु स्वगो र् हृष्यन्तां तिन्नवािमनः। हा
भिूमसागरौ तापो युवामेवाक्रिमष्यित। युवयोरवतीणो र् यत्
शैतानो ऽतीव कापनः। अल्पो मे समयो ऽस्त्येतच्चािप
तेनावगम्यते॥

ⅩⅢ अनन्तरं स नागः पृिथव्यां स्वं िनिक्षप्तं िवलोक्य तां
पुतर्पर्सतूां योिषतम् उपादर्वत।्

ⅩⅣ ततः सा योिषत् यत् स्वकीयं पर्ान्तरस्थाशर्मं
पर्त्युत्पिततंु शक्नुयात् तदथर्ं महाकुररस्य पक्षद्वयं तस्वै द ं,
सा तु ततर् नागतो दरेू कालैकं कालद्वयं कालाद्र्धञ्च यावत्
पाल्यते।
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ⅩⅤ िकञ्च स नागस्तां योिषतं सर्ोतसा प्लावियतंु स्वमुखात्
नदीवत् तोयािन तस्याः पश्चात् पर्ािक्षपत।्

ⅩⅥ िकन्तु मेिदनी योिषतम् उपकुव्वर्ती िनजवदनं व्यादाय
नागमुखाद् उदग्ीणार्ं नदीम् अिपवत।्

ⅩⅦततो नागो योिषते क्रुदध््वा तदं्वशस्याविशष्टलोकैरथर्तो
य ईश्वरस्याज्ञाः पालयिन्त यीशोः साक्षयं धारयिन्त च तैः सह
योद्धुं िनगर्तवान।्

ⅩⅧ []

ⅩⅢ
Ⅰ ततः परमहं सागरीयिसकतायां ितष्ठन् सागराद्

उदग्च्छन्तम् एकं पशंु दृष्टवान् तस्यदश शृङ्गािणसप्त िशरांिस
च दश शृङ्गेषु दश िकरीटािन िशरःसु चेश्वरिनन्दासचूकािन
नामािन िवद्यन्ते।

Ⅱ मया दृष्टः स पशुिश्चतर्व्याघर्सदृशः िकन्तु तस्य
चरणौ भल्लकूस्येव वदनञ्च िसंहवदनिमव। नागने तस्मै
स्वीयपराक्रमः स्वीयं िसंहासनं महािधपत्यञ्चादािय।

Ⅲ मिय िनरीक्षमाणे तस्य िशरसाम् एकम् अन्तकाघातेन
छेिदतिमवादृश्यत, िकन्तु तस्यान्तकक्षतस्य पर्तीकारो
ऽिक्रयत ततः कृत्स्नो नरलोकस्तं पशुमिध चमत्कारं गतः,

Ⅳ यश्च नागस्तस्मै पशवे सामथ्यर्ं द वान् सव्व तं पर्ाणमन्
पशुमिप पर्णमन्तो ऽकथयन,् को िवद्यते पशोस्तुल्यस्तेन को
योद्धमुहर्ित।

Ⅴ अनन्तरं तस्मै दपर्वाक्येश्वरिनन्दावािद वदनं
दि्वचत्वािरंशन्मासान् यावद् अविस्थतेः सामथ्यर्ञ्चादािय।

Ⅵततः स ईश्वरिनन्दनाथर्ं मुखं व्यादाय तस्य नाम तस्यावासं
स्वगर्िनवािसनश्च िनिन्दतुम् आरभत।
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Ⅶ अपरं धािम्मर्कैः सह योधनस्य तेषां पराजयस्य
चानुमितः सव्वर्जातीयानां सव्वर्वंशीयानां सव्वर्भाषावािदनां
सव्वर्देशीयानाञ्चािधपत्यमिप तस्मा अदािय।

Ⅷ ततो जगतः सृिष्टकालात् छेिदतस्य मेषवत्सस्य
जीवनपुस्तके यावतां नामािन िलिखतािन न िवद्यन्ते ते
पृिथवीिनवािसनः सव्व तं पशंु पर्णंस्यिन्त।

Ⅸयस्य शर्ोतरं् िवद्यते स शृणोतु।
Ⅹ यो जनो ऽपरान् वन्दीकृत्य नयित स स्वयं वन्दीभयू

स्थानान्तरं गिमष्यित, यश्च खङ्गेन हिन्त स स्वयं खङ्गेन
घािनष्यते। अतर् पिवतर्लोकानां सिहष्णुतया िवश्वासेन च
पर्कािशतव्यं।

Ⅺअनन्तरं पृिथवीत उदग्च्छन् अपर एकः पशु मर्या दृष्टः स
मेषशावकवत् शृङ्गद्वयिविशष्ट आसीत् नागवच्चाभाषत।

Ⅻ स पर्थमपशोरिन्तके तस्य सव्वर्ं पराक्रमं व्यवहरित
िवशेषतो यस्य पर्थमपशोरिन्तकक्षतं पर्तीकारं गतं तस्य पजूां
पृिथवीं तिन्नवािसनश्च कारयित।

ⅩⅢअपरं मानवानां साक्षाद् आकाशतो भुिव वह्िनवषर्णादीिन
महािचतर्ािण करोित।

ⅩⅣतस्य पशोः साक्षाद् येषां िचतर्कम्मर्णां साधनाय सामथ्यर्ं
तस्मै द ं तैः स पृिथवीिनवािसनो भर्ामयित, िवशेषतो यः
पशुः खङ्गेन क्षतयुक्तो भतू्वाप्यजीवत् तस्य पर्ितमािनम्मार्णं
पृिथवीिनवािसनआिदशित।

ⅩⅤ अपरं तस्य पशोः पर्ितमा यथा भाषते यावन्तश्च
मानवास्तां पशुपर्ितमां न पजूयिन्त ते यथा हन्यन्ते तथा
पशुपर्ितमायाः पर्ाणपर्ितष्ठाथर्ं सामथ्यर्ं तस्मा अदािय।

ⅩⅥ अपरं कु्षदर्महद्धिनदिरदर्मुक्तदासान् सव्वार्न् दिक्षणकरे
भाले वा कलङ्कं गर्ाहयित।



Revelation ⅩⅢ:ⅩⅦ xxv Revelation ⅩⅣ:Ⅵ

ⅩⅦ तस्माद् ये तं कलङ्कमथर्तः पशो नार्म तस्य नाम्नः
संख्याङ्कं वा धारयिन्त तान् िवना परेण केनािप क्रयिवक्रये
क ु र्ं न शक्येते।

ⅩⅧअतर् ज्ञानेन पर्कािशतव्यं। यो बुदि्धिविशष्टः स पशोः
संख्यां गणयतु यतः सा मानवस्य संख्या भवित। सा च संख्या
षट्षष्ट िधकषट्शतािन।

ⅩⅣ
Ⅰ ततः परं िनरीक्षमाणेन मया मेषशावको

दृष्टः स िसयोनपव्वर्तस्योपय्यर्ितष्ठत,् अपरं येषां
भालेषु तस्य नाम तित्पतुश्च नाम िलिखतमास्ते
तादृशाश्चतुश्चत्वािरंशत्सहसर्ािधका लक्षलोकास्तेन साद्र्धम्
आसन।्

Ⅱअनन्तरं बहुतोयानां रव इव गुरुतरस्तिनतस्य च रव इव एको
रवः स्वगार्त् मयाशर्ािव। मया शर्ुतः स रवो वीणावादकानां
वीणावादनस्य सदृशः।

Ⅲ िसंहसनस्यािन्तके पर्ािणचतुष्टयस्य पर्ाचीनवगर्स्य
चािन्तके ऽिप ते नवीनमेकं गीतम् अगायन् िकन्तु धरणीतः
पिरक्रीतान् तान् चतुश्चत्वािरंशत्यहसर्ािधकलक्षलोकान् िवना
नापरेण केनािप तद् गीतं िशिक्षतंु शक्यते।

Ⅳ इमे योिषतां सङ्गेन न कलङ्िकता यतस्ते ऽमैथुना
मेषशावको यत् िकमिप स्थानं गच्छेत् तत्सव्वर्िस्मन् स्थाने तम्
अनुगच्छिन्त यतस्ते मनुष्याणां मध्यतः पर्थमफलानीवेश्वरस्य
मेषशावकस्य च कृते पिरक्रीताः।

Ⅴ तेषां वदनेषु चानृतं िकमिप न िवद्यते यतस्ते िनद्र्दोषा
ईश्वरिसंहासनस्यािन्तके ितष्ठिन्त।

Ⅵअनन्तरम् आकाशमध्येनोड्डीयमानो ऽपर एको दतूो मया
दृष्टः सो ऽनन्तकालीयं सुसंवादं धारयित स च सुसंवादः
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सव्वर्जातीयान् सव्वर्वंशीयान् सव्वर्भाषावािदनः सव्वर्देशीयांश्च
पृिथवीिनवािसनः पर्ित तेन घोिषतव्यः।

Ⅶ स उच्चैःस्वरेणेदं गदित ययूमीश्वराद् िबभीत तस्य
स्तवं कुरुत च यतस्तदीयिवचारस्य दण्ड उपाितष्ठत् तस्माद्
आकाशमण्डलस्य पृिथव्याः समुदर्स्य तोयपर्सर्वणानाञ्च
सर्ष्टा युष्मािभः पर्णम्यतां।

Ⅷ तत्पश्चाद् दि्वतीय एको दतू उपस्थायावदत् पितता
पितता सा महाबािबल् या सव्वर्जातीयान् स्वकीयं व्यिभचाररूपं
क्रोधमदम् अपाययत।्

Ⅸ तत्पश्चाद् तृतीयो दतू उपस्थायोच्चैरवदत,् यः किश्चत
तं शशंु तस्य पर्ितमाञ्च पर्णमित स्वभाले स्वकरे वा कलङ्कं
गृह्लाित च

Ⅹसो ऽपीश्वरस्य क्रोधपातरे् िस्थतम्अिमिशर्तं मदत्अथर्त
ईश्वरस्य क्रोधमदं पास्यित पिवतर्दतूानां मेषशावकस्य च
साक्षाद् वह्िनगन्धकयो यार्तनां लप्स्यते च।

Ⅺ तेषां यातनाया धमूो ऽनन्तकालं यावद् उदग्िमष्यित ये च
पशंु तस्य पर्ितमाञ्च पजूयिन्त तस्य नाम्नो ऽङ्कं वा गृह्लिन्त
ते िदवािनशं कञ्चन िवरामं न पर्ाप्स्यिन्त।

Ⅻ ये मानवा ईश्वरस्याज्ञा यीशौ िवश्वासञ्च पालयिन्त तेषां
पिवतर्लोकानां सिहष्णुतयातर् पर्कािशतव्यं।

ⅩⅢअपरं स्वगार्त् मया सह सम्भाषमाण एको रवो मयाशर्ािव
तेनोक्तं त्वं िलख, इदानीमारभ्य ये पर्भौ िमर्यन्ते ते मृता धन्या
इित;आत्मा भाषते सत्यं स्वशर्मेभ्यस्तै िवर्रामः पर्ाप्तव्यः तेषां
कम्मार्िण च तान् अनुगच्छिन्त।

ⅩⅣ तदनन्तरं िनरीक्षमाणेन मया श्वेतवणर् एको मेघो
दृष्टस्तन्मेघारूढो जनो मानवपुतर्ाकृितरिस्त तस्य िशरिस
सुवणर्िकरीटं करे च ती णं दातरं् ितष्ठित।
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ⅩⅤ ततः परम् अन्य एको दतूो मिन्दरात् िनगर्त्योच्चैःस्वरेण
तं मेघारूढं सम्भाष्यावदत् त्वया दातरं् पर्साय्यर् शस्यच्छेदनं
िक्रयतां शस्यच्छेदनस्य समय उपिस्थतो यतो मेिदन्याः
शस्यािन पिरपक्कािन।

ⅩⅥ ततस्तेन मेघारूढेन पृिथव्यां दातरं् पर्साय्यर् पृिथव्याः
शस्यच्छेदनं कृतं।

ⅩⅦअनन्तरम् अपर एको दतूः स्वगर्स्थमिन्दरात् िनगर्तः सो
ऽिप ती णं दातरं् धारयित।

ⅩⅧअपरम् अन्य एको दतूो वेिदतो िनगर्तः स वहे्नरिधपितः
स उच्चैःस्वरेण तं ती णदातर्धािरणं सम्भाष्यावदत् त्वया स्वं
ती णं दातरं् पर्साय्यर् मेिदन्या दर्ाक्षागुच्छच्छेदनं िक्रयतां
यतस्तत्फलािन पिरणतािन।

ⅩⅨ ततः स दतूः पृिथव्यां स्वदातरं् पर्साय्यर् पृिथव्या
दर्ाक्षाफलच्छेदनम् अकरोत् तत्फलािन चेश्वरस्य
क्रोधस्वरूपस्य महाकुण्डस्य मध्यं िनरिक्षपत।्

ⅩⅩ तत्कुण्डस्थफलािन च बिह मर्द्र्िदतािन ततः कुण्डमध्यात्
िनगर्तं रक्तं क्रोशशतपय्यर्न्तम् अश्वानां खलीनान् यावद्
व्याप्नोत।्

ⅩⅤ
Ⅰततः परम् अहं स्वग ऽपरम् एकम् अदभु्तं महािचहं्न दृष्टवान्

अथर्तो यै दर्ण्डैरीश्वरस्य कोपः समािप्तं गिमष्यित तान् दण्डान्
धारयन्तः सप्त दतूा मया दृष्टाः।

Ⅱ वह्िनिमिशर्तस्य काचमयस्य जलाशयस्याकृितरिप दृष्टा
ये च पशोस्तत्पर्ितमायास्तन्नाम्नो ऽङ्कस्य च पर्भतूवन्तस्ते
तस्य काचमयजलाशयस्य तीरे ितष्ठन्त ईश्वरीयवीणा धारयिन्त,

Ⅲ ईश्वरदासस्य मसूसो गीतं मेषशावकस्य च गीतं गायन्तो
वदिन्त, यथा, सव्वर्शिक्तिविशष्टस्त्वं हे पर्भो परमेश्वर।
त्वदीयसव्वर्कम्मार्िण महािन्त चादभु्तािन च। सव्वर्पुण्यवतां
राजन् मागार् न्याय्या ऋताश्च ते।
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Ⅳ हे पर्भो नामधेया े को न भीितं गिमष्यित। को वा
त्वदीयनाम्नश्च पर्शंसां न किरष्यित। केवलस्त्वं पिवतर्ो
ऽिस सव्वर्जातीयमानवाः। त्वामेवािभपर्णंस्यिन्त समागत्य
त्वदिन्तकं। यस्मा व िवचाराज्ञाः पर्ादुभार्वं गताः िकल॥

Ⅴ तदनन्तरं मिय िनरीक्षमाणे सित स्वग साक्षयावासस्य
मिन्दरस्य द्वारं मुक्तं।

Ⅵ ये च सप्त दतूाः सप्त दण्डान् धारयिन्त ते तस्मात् मिन्दरात्
िनरगच्छन।् तेषां पिरच्छदा िनम्मर्लशृभर्वणर्वस्तर्िनिम्मर्ता
वक्षांिस च सुवणर्शृङ्खलै विष्टतान्यासन।्

Ⅶ अपरं चतुणार्ं पर्ािणनाम् एकस्तेभ्यः सप्तदतेूभ्यः
सप्तसुवणर्कंसान् अददात।्

Ⅷ अनन्तरम् ईश्वरस्य तेजःपर्भावकारणात् मिन्दरं धमेून
पिरपणूर्ं तस्मात् तैः सप्तदतैूः सप्तदण्डानां समािप्तं यावत् मिन्दरं
केनािप पर्वेष्टंु नाशक्यत।

ⅩⅥ
Ⅰ ततः परं मिन्दरात् तान् सप्तदतूान् सम्भाषमाण एष महारवो

मयाशर्ािव, ययंू गत्वा तेभ्यः सप्तकंसेभ्य ईश्वरस्य क्रोधं
पृिथव्यां सर्ावयत।

Ⅱ ततः पर्थमो दतूो गत्वा स्वकंसे यद्यद् अिवद्यत
तत् पृिथव्याम् असर्ावयत् तस्मात् पशोः कलङ्कधािरणां
तत्पर्ितमापजूकानां मानवानां शरीरेषु व्यथाजनका दुष्टवर्णा
अभवन।्

Ⅲततः परं दि्वतीयो दतूः स्वकंसे यद्यद्अिवद्यत तत् समुदरे्
ऽसर्ावयत् तेन स कुणपस्थशोिणतरूप्यभवत् समुदरे् िस्थताश्च
सव्व पर्ािणनो मृत्यंु गताः।

Ⅳअपरं तृतीयो दतूः स्वकंसे यद्यद् अिवद्यत तत् सव्वर्ं नदीषु
जलपर्सर्वणेषु चासर्ावयत् ततस्तािन रक्तमयान्यभवन।् अपरं
तोयानाम् अिधपस्य दतूस्य वािगयं मया शर्ुता।
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Ⅴ व र्मानश्च भतूश्च भिवष्यंश्च परमेश्वरः। त्वमेव
न्याय्यकारी यद् एतादृक् त्वं व्यचारयः।

Ⅵ भिवष्यद्वािदसाधनूां रक्तं तैरेव पािततं। शोिणतं त्वन्तु
तेभ्यो ऽदास्तत्पानं तेषु युज्यते॥

Ⅶ अनन्तरं वेदीतो भाषमाणस्य कस्यिचद् अयं रवो मया
शर्ुतः, हे परश्वर सत्यं तत् हे सव्वर्शिक्तमन् पर्भो। सत्या
न्याय्याश्च सव्वार् िह िवचाराज्ञास्त्वदीयकाः॥

Ⅷ अनन्तरं चतुथो र् दतूः स्वकंसे यद्यद् अिवद्यत तत् सव्वर्ं
सयू्य ऽसर्ावयत् तस्मै च वह्िनना मानवान् दग्धंु सामथ्यर्म्
अदािय।

Ⅸ तेन मनुष्या महातापेन तािपतास्तेषां दण्डानाम्
आिधपत्यिविशष्टस्येश्वरस्य नामािनन्दन् तत्पर्शंसाथर्ञ्च
मनःपिरव र्नं नाकुव्वर्न।्

Ⅹ ततः परं पञ्चमो दतूः स्वकंसे यद्यद् अिवद्यत तत् सव्वर्ं
पशोः िसंहासने ऽसर्ावयत् तेन तस्य राष्ट्रं ितिमराच्छन्नम्
अभवत् लोकाश्च वेदनाकारणात् स्वरसना अदंदश्यत।

Ⅺ स्वकीयव्यथावर्णकारणाच्च स्वगर्स्थम् अिनन्दन्
स्विक्रयाभ्यश्च मनांिस न पराव र्यन।्

Ⅻ ततः परं षष्ठो दतूः स्वकंसे यद्यद् अिवद्यत तत् सव्वर्ं
फराताख्यो महानदे ऽसर्ावयत् तेन सयू्यो र्दयिदश आगिमष्यतां
राज्ञां मागर्सुगमाथर्ं तस्य तोयािन पय्यर्शुष्यन।्

ⅩⅢ अनन्तरं नागस्य वदनात् पशो वर्दनात्
िमथ्याभिवष्यद्वािदनश्च वदनात् िनगर्च्छन्तस्तर्यो ऽशुचय
आत्मानो मया दृष्टास्ते मण्डूकाकाराः।

ⅩⅣ त आश्चय्यर्कम्मर्कािरणो भतूानाम् आत्मानः सिन्त
सव्वर्शिक्तमत ईश्वरस्य महािदने येन युदे्धन भिवतव्यं तत्कृते
कृत्सर्जगतो राज्ञाः संगर्हीतंु तेषां सिन्निधं िनगर्च्छिन्त।

ⅩⅤअपरम् इिबर्भाषया हम्मर्िगद्दोनामकस्थने ते सङ्गृहीताः।
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ⅩⅥ पश्याहं चैरवद् आगच्छािम यो जनः पर्बुद्धिस्तष्ठित
यथा च नग्नः सन् न पय्यर्टित तस्य लज्जा च यथा दृश्या न
भवित तथा स्ववासांिस रक्षित स धन्यः।

ⅩⅦततः परं सप्तमो दतूः स्वकंसे यद्यद्अिवद्यत तत् सव्वर्म्
आकाशे ऽसर्ावयत् तेन स्वगी र्यमिन्दरमध्यस्थिसंहासनात्
महारवो ऽयं िनगर्तः समािप्तरभविदित।

ⅩⅧतदनन्तरं तिडतो रवाः स्तिनतािनचाभवन,्यिस्मन् काले
च पृिथव्यां मनुष्याः सृष्टास्तम् आरभ्य यादृङ्महाभिूमकम्पः
कदािप नाभवत् तादृग् भकूम्पो ऽभवत।्

ⅩⅨ तदानीं महानगरी ितर्खण्डा जाता िभन्नजातीयानां
नगरािण च न्यपतन् महाबािबल् चेश्वरेण
स्वकीयपर्चण्डकोपमिदरापातर्दानाथर्ं संस्मृता।

ⅩⅩ द्वीपाश्च पलाियता िगरयश्चान्तिहताः।
ⅩⅪगगनमण्डलाच्चमनुष्याणाम् उपय्यकैकदर्ोणपिरिमतिशलानां

महावृिष्टरभवत् तिच्छलावृष्टेः क्लेशात् मनुष्या ईश्वरम्
अिनन्दम् यतस्तज्जातः क्लेशो ऽतीव महान।्

ⅩⅦ
Ⅰ तदनन्तरं तेषां सप्तकंसधािरणां सप्तदतूानाम् एक आगत्य

मां सम्भाष्यावदत,्अतर्ागच्छ, मेिदन्या नरपतयो यया वेश्यया
साद्र्धं व्यिभचारकम्मर् कृतवन्तः,

Ⅱ यस्या व्यिभचारमदेन च पृिथवीिनवािसनो म ा अभवन्
तस्या बहुतोयेषपूिवष्टाया महावेश्याया दण्डम् अहं त्वां
दशर्यािम।

Ⅲ ततो ऽहम् आत्मनािवष्टस्तेन दतेून पर्ान्तरं नीतस्ततर्
िनन्दानामिभः पिरपणूर्ं सप्तिशरोिभ दर्शशृङ्गैश्च िविशष्टं
िसन्दरूवणर्ं पशुमुपिवष्टा योिषदेका मया दृष्टा।
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Ⅳ सा नारी कृष्णलोिहतवणर्ं िसन्दरूवणर्ञ्च पिरच्छदं धारयित
स्वणर्मिणमुक्तािभश्च िवभिूषतािस्त तस्याः करे घृणाहर्दर्व्यैः
स्वव्यिभचारजातमलैश्च पिरपणूर् एकः सुवणर्मयः कंसो िवद्यते।

Ⅴ तस्या भाले िनगढूवाक्यिमदं पृिथवीस्थवेश्यानां
घृण्यिक्रयाणाञ्च माता महाबािबिलित नाम िलिखतम् आस्ते।

Ⅵमम दृिष्टगोचरस्थासा नारी पिवतर्लोकानां रुिधरेणयीशोः
सािक्षणां रुिधरेण च म ासीत् तस्या दशर्नात् ममाितशयम्
आश्चय्यर्ज्ञानं जातं।

Ⅶ ततः स दतूो माम् अवदत् कुतस्तवाश्चय्यर्ज्ञानं जायते?
अस्या योिषतस्तद्वाहनस्य सप्तिशरोिभ दर्शशृङ्गैश्च युक्तस्य
पशोश्च िनगढूभावम् अहं त्वां ज्ञापयािम।

Ⅷ त्वया दृष्टो ऽसौ पशुरासीत् नेदानीं व र्ते िकन्तु
रसातलात् तेनोदेतव्यं िवनाशश्च गन्तव्यः। ततो येषां नामािन
जगतः सृिष्टकालम्आरभ्य जीवनपुस्तके िलिखतािन न िवद्यन्ते
ते पृिथवीिनवािसनो भतूम् अव र्मानमुपस्थास्यन्तञ्च तं पशंु
दृष्ट्वाश्चय्यर्ं मंस्यन्ते।

Ⅸ अतर् ज्ञानयुक्तया बुद्ध ा पर्कािशतव्यं। तािन
सप्तिशरांिस तस्या योिषत उपवेशनस्थानस्वरूपाः सप्तिगरयः
सप्त राजानश्च सिन्त।

Ⅹ तेषां पञ्च पितता एकश्च व र्मानः
शेषश्चाद्याप्यनुपिस्थतः स यदोपस्थास्यित तदािप तेनाल्पकालं
स्थातव्यं।

Ⅺ यः पशुरासीत् िकिन्त्वदानीं न व र्ते स एवाष्टमः, स
सप्तानाम् एको ऽिस्त िवनाशं गिमष्यित च।

Ⅻ त्वया दृष्टािन दशशृङ्गाण्यिप दश राजानः सिन्तः,
अद्यािप तै राज्यं न पर्ाप्तं िकन्तु मुहू र्मेकं यावत् पशुना साद्र्धं
ते राजान इव पर्भुत्वं पर्ाप्स्यिन्त।

ⅩⅢ त एकमन्तर्णा भिवष्यिन्त स्वकीयशिक्तपर्भावौ पशवे
दास्यिन्त च।
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ⅩⅣ ते मेषशावकेन साद्र्धं योत्स्यिन्त, िकन्तु मेषशावकस्तान्
जेष्यित यतः स पर्भनूां पर्भू राज्ञां राजा चािस्त तस्य सङ्िगनो
ऽप्याहतूा अिभरुिचता िवश्वास्याश्च।

ⅩⅤ अपरं स माम् अवदत् सा वेश्या यतर्ोपिवशित तािन
तोयािन लोका जनता जातयो नानाभाषावािदनश्च सिन्त।

ⅩⅥ त्वया दृष्टािन दश शृङ्गािण पशुश्चेमे तां वेश्याम्
ऋतीियष्यन्ते दीनां नग्नाञ्च किरष्यिन्त तस्या मांसािन
भोक्षयन्ते वह्िनना तां दाहियष्यिन्त च।

ⅩⅦ यत ईश्वरस्य वाक्यािन यावत् िसदि्धं न गिमष्यिन्त
तावद् ईश्वरस्य मनोगतं साधियतुम् एकां मन्तर्णां कृत्वा तस्मै
पशवे स्वेषां राज्यं दातुञ्च तेषां मनांसीश्वरेण पर्वि र्तािन।

ⅩⅧ अपरं त्वया दृष्टा योिषत् सा महानगरी या पृिथव्या
राज्ञाम् उपिर राजत्वं कुरुते।

ⅩⅧ
Ⅰ तदनन्तरं स्वगार्द ् अवरोहन् अपर एको दतूो मया दृष्टः स

महापराक्रमिविशष्टस्तस्य तेजसा च पृिथवी दीप्ता।
Ⅱ स बलवता स्वरेण वाचिममाम् अघोषयत् पितता पितता

महाबािबल,् सा भतूानां वसितः सव्वषाम् अशुच्यात्मनां कारा
सव्वषाम् अशुचीनां घृण्यानाञ्च पिक्षणां िपञ्जरश्चाभवत।्

Ⅲ यतः सव्वर्जातीयास्तस्या व्यिभचारजातां कोपमिदरां
पीतवन्तः पृिथव्या राजानश्च तया सह व्यिभचारं कृतवन्तः
पृिथव्या विणजश्च तस्याः सुखभोगबाहुल्याद् धनाढ तां
गतवन्तः।

Ⅳततः परं स्वगार्त् मयापर एष रवःशर्ुतः, हे मम पर्जाः,ययंू
यत् तस्याः पापानाम् अंिशनो न भवत तस्या दण्डैश्च दण्डयुक्ता
न भवत तदथर्ं ततो िनगर्च्छत।

Ⅴ यतस्तस्याः पापािन गगनस्पशार्न्यभवन् तस्या
अधम्मर्िक्रयाश्चेश्वरेण संस्मृताः।
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Ⅵ परान् पर्ित तया यद्वद् व्यवहृतं तद्वत् तां पर्ित व्यवहरत,
तस्याः कम्मर्णां दि्वगुणफलािन तस्यै द ,यिस्मन् कंसे सा परान्
मद्यम् अपाययत् तमेव तस्याः पानाथर्ं दि्वगुणमदे्यन परूयत।

Ⅶ तया यात्मश्लाघा यश्च सुखभोगः कृतस्तयो द्र्िवगुणौ
यातनाशोकौ तस्यै द , यतः सा स्वकीयान्तःकरणे वदित,
राज्ञीवद् उपिवष्टाहं नानाथा न च शोकिवत।्

Ⅷ तस्माद् िदवस एकिस्मन् मारीदुिभर्क्षशोचनैः,
सा समाप्लोष्यते नारी ध्यक्षयते वह्िनना च सा; यद्
िवचारािधपस्तस्या बलवान् पर्भुरीश्वरः,

Ⅸ व्यिभचारस्तया साद्र्धं सुखभोगश्च यैः कृतः, ते सव्वर् एव
राजानस्तद्दाहधमूदशर्नात,् पर्रोिदष्यिन्त वक्षांिस चाहिनष्यिन्त
बाहुिभः।

Ⅹ तस्यास्तै यार्तनाभीते दूर्रे िस्थत्वेदमुच्यते, हा हा बािबल्
महास्थान हा पर्भावािन्वते पुिर, एकिस्मन् आगता दण्डे
िवचाराज्ञा त्वदीयका।

Ⅺ मेिदन्या विणजश्च तस्याः कृते रुदिन्त शोचिन्त च
यतस्तेषां पण्यदर्व्यािण केनािप न क्रीयन्ते।

Ⅻ फलतः सुवणर्रौप्यमिणमुक्ताः सू मवस्तर्ािण
कृष्णलोिहतवासांिस पट्टवस्तर्ािण िसन्दरूवणर्वासांिस
चन्दनािदकाष्ठािन गजदन्तेन महाघर्काष्ठेन िप ललौहाभ्यां
मम्मर्रपर्स्तरेण वा िनिम्मर्तािन सव्वर्िवधपातर्ािण

ⅩⅢ त्वगेला धपूः सुगिन्धदर्व्यं गन्धरसो दर्ाक्षारसस्तैलं
शस्यचणूर्ं गोधमूो गावो मेषा अश्वा रथा दासेया
मनुष्यपर्ाणाश्चैतािन पण्यदर्व्यािण केनािप न क्रीयन्ते।

ⅩⅣ तव मनोऽिभलाषस्य फलानां समयो गतः, त्व ो दरूीकृतं
यद्यत् शोभनं भषूणं तव, कदाचन तदुदे्दशो न पुन लर्प्स्यते त्वया।
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ⅩⅤ तदि्वक्रेतारो ये विणजस्तया धिननो जातास्ते तस्या
यातनाया भयाद् दरेू ितष्ठनतो रोिदष्यिन्त शोचन्तश्चेदं
गिदष्यिन्त

ⅩⅥ हा हा महापुिर, त्वं सू मवस्तरै्ः कृष्णलोिहतवस्तरै्ः
िसन्दरूवणर्वासोिभश्चाच्छािदता स्वणर्मिणमुक्तािभरलङ्कृता
चासीः,

ⅩⅦ िकन्त्वेकिस्मन् दण्डे सा महासम्पद् लुप्ता। अपरं पोतानां
कणर्धाराः समूहूलोका नािवकाः समुदर्व्यवसाियनश्च सव्व

ⅩⅧ दरेू ितष्ठन्तस्तस्या दाहस्य धमंू िनरीक्षमाणा
उच्चैःस्वरेण वदिन्त तस्या महानगय्यार्ः िकं तुल्यं?

ⅩⅨ अपरं स्विशरःसु मृि कां िनिक्षप्य ते रुदन्तः
शोचन्तश्चोच्चैःस्वरेणेदं वदिन्त हा हा यस्या महापुय्यार्
बाहुल्यधनकारणात,् सम्पि ः सिञ्चता सव्वः
सामुदर्पोतनायकैः, एकिस्मन्नेव दण्डे सा सम्पणूो र्िच्छन्नतां
गता।

ⅩⅩ हे स्वगर्वािसनः सव्व पिवतर्ाः परे्िरताश्च हे। हे
भािववािदनो ययंू कृते तस्याः पर्हषर्त। युष्माकं यत् तया साद्र्धं
यो िववादः पुराभवत।् दण्डं समुिचतं तस्य तस्यै व्यतरदीश्वरः॥

ⅩⅪ अनन्तरम् एको बलवान् दतूो बृहत्पेषणीपर्स्तरतुल्यं
पाषाणमेकं गृहीत्वा समुदरे् िनिक्षप्य किथतवान,्
ईदृग्बलपर्काशेन बािबल् महानगरी िनपातियष्यते ततस्तस्या
उदे्दशः पुन नर् लप्स्यते।

ⅩⅫ वल्लकीवािदनां शब्दं पुन नर् शर्ोष्यते त्विय।
गाथाकानाञ्च शब्दो वा वंशीतयू्यार्िदवािदनां। िशल्पकम्मर्करः
को ऽिप पुन नर् दर्क्षयते त्विय। पेषणीपर्स्तरध्वानः पुन नर्
शर्ोष्यते त्विय।

ⅩⅩⅢ दीपस्यािप पर्भा तद्वत् पुन नर् दर्क्षयते त्विय। न
कन्यावरयोः शब्दः पुनः संशर्ोष्यते त्विय। यस्मान्मुख्याः
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पृिथव्या ये विणजस्तेऽभवन् तव। यस्माच्च जातयः सव्वार्
मोिहतास्तव मायया।

ⅩⅩⅣ भािववािदपिवतर्ाणां यावन्तश्च हता भुिव। सव्वषां
शोिणतं तेषां पर्ाप्तं सव्वर्ं तवान्तरे॥

ⅩⅨ
Ⅰ ततः परं स्वगर्स्थानां महाजनताया महाशब्दो ऽयं मया

शर्ूतः, बर्ूत परेश्वरं धन्यम् अस्मदीयो य ईश्वरः। तस्याभवत्
पिरतर्ाणां पर्भावश्च पराक्रमः।

Ⅱ िवचाराज्ञाश्च तस्यैव सत्या न्याय्या भविन्त च। या
स्ववेश्यािक्रयािभश्च व्यकरोत् कृत्स्नमेिदनी।ं तां स दिण्डतवान्
वेश्यां तस्याश्च करतस्तथा। शोिणतस्य स्वदासानां संशोधं स
गृहीतवान॥्

Ⅲ पुनरिप तैिरदमुक्तं यथा, बर्ूत परेश्वरं धन्यं यिन्नत्यं
िनत्यमेव च। तस्या दाहस्य धमूो ऽसौ िदशमदू्र्ध्वमुदेष्यित॥

Ⅳ ततः परं चतुिव्वर्ंशितपर्ाचीनाश्चत्वारः पर्ािणनश्च
पर्िणपत्य िसंहासनोपिवष्टम् ईश्वरं पर्णम्यावदन,् तथास्तु
परमेशश्च सव्वरेव पर्शस्यतां॥

Ⅴअनन्तरं िसंहासनमध्याद् एष रवो िनगर्तो, यथा, हे ईश्वरस्य
दासेयास्तदभ्क्ताः सकला नराः। ययंू कु्षदर्ा महान्तश्च
पर्शंसत व ईश्वरं॥

Ⅵ ततः परं महाजनतायाः शब्द इव बहुतोयानाञ्च शब्द इव
गृरुतरस्तिनतानाञ्च शब्द इव शब्दो ऽयं मया शर्ुतः, बर्ूत
परेश्वरं धन्यं राजत्वं पर्ाप्तवान् यतः। स परमेश्वरो ऽस्माकं यः
सव्वर्शिक्तमान् पर्भुः।

Ⅶ की र्यामः स्तवं तस्य हृष्टाश्चोल्लािसता वयं।
यन्मेषशावकस्यैव िववाहसमयो ऽभवत।् वाग्द ा चाभवत्
तस्मै या कन्या सा सुसिज्जता।

Ⅷ पिरधानाय तस्यै च द ः शुभर्ः सुचेलकः॥
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Ⅸ स सुचेलकः पिवतर्लोकानां पुण्यािन। ततः स माम्
उक्तवान् त्विमदं िलख मेषशावकस्य िववाहभोज्याय ये
िनमिन्तर्तास्ते धन्या इित। पुनरिप माम् अवदत,् इमानीश्वरस्य
सत्यािन वाक्यािन।

Ⅹअनन्तरंअहं तस्यचरणयोरिन्तके िनपत्य तं पर्णन्तुमुद्यतः।
ततः स माम् उक्तवान् सावधानिस्तष्ठ मैवं कुरु यीशोः
साक्षयिविशष्टैस्तव भर्ातृिभस्त्वया च सहदासो ऽहं। ईश्वरमेव
पर्णम यस्माद् यीशोः साक्षयं भिवष्यद्वाक्यस्य सारं।

Ⅺअनन्तरं मया मुक्तः स्वगो र् दृष्टः, एकः श्वेतवणो र्ऽश्वो ऽिप
दृष्टस्तदारूढो जनो िवश्वास्यः सत्यमयश्चेित नाम्ना ख्यातः स
याथाथ्यन िवचारं युद्धञ्च करोित।

Ⅻ तस्य नेतरे् ऽिग्निशखातुल्ये िशरिस च बहुिकरीटािन
िवद्यन्ते ततर् तस्यनाम िलिखतमिस्त तमेव िवना नापरः को ऽिप
तन्नाम जानाित।

ⅩⅢ स रुिधरमग्नेन पिरच्छदेनाच्छािदत ईश्वरवाद इित
नाम्नािभधीयते च।

ⅩⅣ अपरं स्वगर्स्थसैन्यािन श्वेताश्वारूढािन
पिरिहतिनम्मर्लश्वेतसू मवस्तर्ािण च भतू्वा तमनुगच्छिन्त।

ⅩⅤ तस्य वक्तर्ाद् एकस्तीक्षणः खङ्गो िनगर्च्छित
तेन खङ्गेन सव्वर्जातीयास्तेनाघािततव्याः स च
लौहदण्डेन तान् चारियष्यित सव्वर्शिक्तमत ईश्वरस्य
पर्चण्डकोपरसोत्पादकदर्ाक्षाकुण्डे यद्यत् ितष्ठित तत् सव्वर्ं
स एव पदाभ्यां िपनिष्ट।

ⅩⅥ अपरं तस्य पिरच्छद उरिस च राज्ञां राजा पर्भनूां
पर्भुश्चेित नाम िनिखतमिस्त।

ⅩⅦअनन्तरं सयू्य ितष्ठन् एको दतूो मया दृष्टः,आकाशमध्य
उड्डीयमानान् सव्वार्न् पिक्षणः पर्ित स उच्चैःस्वरेणेदं घोषयित,
अतर्ागच्छत।
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ⅩⅧईश्वरस्य महाभोज्ये िमलत, राज्ञां क्रव्यािण सेनापतीनां
क्रव्यािण वीराणां क्रव्याण्यश्वानां तदारूढानाञ्च क्रव्यािण
दासमुक्तानां कु्षदर्महतां सव्वषामेव क्रव्यािण च युष्मािभ
भर्िक्षतव्यािन।

ⅩⅨततः परं तेनाश्वारूढजनेन तदीयसैन्यैश्च साद्र्धं युदं्ध क ु र्ं
स पशुः पृिथव्या राजानस्तेषां सैन्यािन च समागच्छन्तीित मया
दृष्टं।

ⅩⅩ ततः स पशु धृर्तो यश्च िमथ्याभिवष्यद्वक्ता
तस्यािन्तके िचतर्कम्मार्िण कुव्वर्न् तैरेव
पश्वङ्कधािरणस्तत्पर्ितमापजूकांश्च भर्िमतवान् सो ऽिप
तेन साद्र्धं धृतः। तौ च वह्िनगन्धकज्विलतह्रदे जीवन्तौ
िनिक्षप्तौ।

ⅩⅪ अविशष्टाश्च तस्याश्वारूढस्य वक्तर्िनगर्तखङ्गेन
हताः, तेषां क्रव्यैश्च पिक्षणः सव्व तृिप्तं गताः।

ⅩⅩ
Ⅰ ततः परं स्वगार्द ् अवरोहन् एको दतूो मया दृष्टस्तस्य करे

रमातलस्य कुिञ्जका महाशृङ्खलञ्चैकं ितष्ठतः।
Ⅱअपरं नागो ऽथर्तः यो वृद्धः सपो र् ऽपवादकः शयतानश्चािस्त

तमेव धृत्वा वषर्सहसरं् यावद् बद्धवान।्
Ⅲ अपरं रसातले तं िनिक्षप्य तदुपिर द्वारं रुदध््वा

मुदर्ाङ्िकतवान् यस्मात् तद् वषर्सहसरं् यावत् सम्पणूर्ं न
भवेत् तावद् िभन्नजातीयास्तेन पुन नर् भर्िमतव्याः। ततः
परम् अल्पकालाथर्ं तस्य मोचनेन भिवतव्यं।

Ⅳअनन्तरं मया िसंहासनािन दृष्टािन ततर् ये जना उपािवशन्
तेभ्यो िवचारभारो ऽदीयत; अनन्तरं यीशोः साक्षयस्य
कारणाद् ईश्वरवाक्यस्य कारणाच्च येषां िशरश्छेदनं कृतं
पशोस्तदीयपर्ितमाया वा पजूा यै नर् कृता भाले करे वा
कलङ्को ऽिप न धृतस्तेषाम् आत्मानो ऽिप मया दृष्टाः,
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ते पर्ाप्तजीवनास्तद्वषर्सहसरं् यावत् खर्ीष्टेन साद्र्धं
राजत्वमकुव्वर्न।्

Ⅴ िकन्त्वविशष्टा मृतजनास्तस्य वषर्सहसर्स्य समाप्तेः पवू्वर्ं
जीवनं न पर्ापन।्

Ⅵ एषा पर्थमोित्थितः। यः किश्चत् पर्थमाया उित्थतेरंशी
सधन्यः पिवतर्श्च। तेषु दि्वतीयमृत्योः को ऽप्यिधकारो नािस्त
त ईश्वरस्य खर्ीष्टस्य च याजका भिवष्यिन्त वषर्सहसरं् यावत्
तेन सह राजत्वं किरष्यिन्त च।

Ⅶ वषर्सहसरे् समाप्ते शयतानः स्वकारातो मोक्षयते।
Ⅷ ततः स पृिथव्याश्चतुिदर्कु्ष िस्थतान् सव्वर्जातीयान्

िवशेषतो जजूाख्यान् माजजूाख्यांश्च सामुदर्िसकतावद्
बहुसंख्यकान् जनान् भर्मियत्वा युद्धाथर्ं संगर्हीतंु िनगर्िमष्यित।

Ⅸ ततस्ते मेेिदन्याः पर्स्थेनागत्य पिवतर्लोकानां दुगर्ं
िपर्यतमां नगरीञ्च वेिष्टतवन्तः िकन्त्वीश्वरेण िनिक्षप्तो
ऽिग्नराकाशात् पितत्वा तान् खािदतवान।्

Ⅹ तेषां भर्मियता च शयतानो वह्िनगन्धकयो ह्रर्दे ऽथर्तः
पशु िमर्थ्याभिवष्यद्वादी च यतर् ितष्ठतस्ततरै्व िनिक्षप्तः,
ततर्ानन्तकालं यावत् ते िदवािनशं यातनां भोक्षयन्ते।

Ⅺ ततः शुक्लम् एकं महािसंहासनं मया दृष्टं तदुपिवष्टो ऽिप
दृष्टस्तस्य वदनािन्तकाद् भनूभोमण्डले पलायेतां पुनस्ताभ्यां
स्थानं न लब्धं।

Ⅻ अपरं कु्षदर्ा महान्तश्च सव्व मृता मया दृष्टाः,
ते िसंहासनस्यािन्तके ऽितष्ठन् गर्न्थाश्च व्यस्तीय्यर्न्त
जीवनपुस्तकाख्यम् अपरम् एकं पुस्तकमिप िवस्तीणर्ं।
ततर् गर्न्थेषु यद्यत् िलिखतं तस्मात् मृतानाम् एकैकस्य
स्विक्रयानुयायी िवचारः कृतः।
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ⅩⅢ तदानीं समुदरे्ण स्वान्तरस्था मृतजनाः समिपर्ताः,
मृत्युपरलोकाभ्यामिप स्वान्तरस्था मृतजनाः सिमर्पताः,
तेषाञ्चैकैकस्य स्विक्रयानुयायी िवचारः कृतः।

ⅩⅣ अपरं मृत्युपरलोकौ वह्िनह्रदे िनिक्षप्तौ, एष एव
दि्वतीयो मृत्युः।

ⅩⅤ यस्य कस्यिचत् नाम जीवनपुस्तके िलिखतं नािवद्यत स
एव तिस्मन् वह्िनह्रदे न्यिक्षप्यत।

ⅩⅪ
Ⅰ अनन्तरं नवीनम् आकाशमण्डलं नवीना पृिथवी च मया

दृष्टे यतः पर्थमम् आकाशमण्डलं पर्थमा पृिथवी च लोपं गते
समुदर्ो ऽिप ततः परं न िवद्यते।

Ⅱ अपरं स्वगार्द ् अवरोहन्ती पिवतर्ा नगरी, अथर्तो नवीना
ियरूशालमपुरी मया दृष्टा, सा वराय िवभिूषता कन्येव
सुसिज्जतासीत।्

Ⅲअनन्तरं स्वगार्द ् एष महारवो मया शर्ुतः पश्यायं मानवैः
साद्र्धम् ईश्वरस्यावासः, स तैः साद्र्धं वत्स्यित ते च तस्य
पर्जा भिवष्यिन्त, ईश्वरश्च स्वयं तेषाम् ईश्वरो भतू्वा तैः साद्र्धं
स्थास्यित।

Ⅳ तेषां नेतरे्भ्यश्चाशर्ूिण सव्वार्णीश्वरेण पर्मा र्यन्ते
मृत्युरिप पुन नर् भिवष्यित शोकिवलापक्लेशा अिप पुन नर्
भिवष्यिन्त, यतः पर्थमािन सव्वार्िण व्यतीितिन।

Ⅴ अपरं िसंहासनोपिवष्टो जनोऽवदत् पश्याहं सव्वार्िण
नतूनीकरोिम। पुनरवदत् िलख यत इमािन वाक्यािन सत्यािन
िवश्वास्यािन च सिन्त।

Ⅵ पन मार्म् अवदत् समाप्तं, अहं कः क्षश्च, अहम्
आिदरन्तश्च यः िपपासित तस्मा अहं जीवनदाियपर्सर्वणस्य
तोयं िवनामलू्यं दास्यािम।
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Ⅶ यो जयित स सव्वषाम् अिधकारी भिवष्यित, अहञ्च
तस्येश्वरो भिवष्यािम स च मम पुतर्ो भिवष्यित।

Ⅷ िकन्तु भीतानाम् अिवश्वािसनां घृण्यानां
नरहन्तृणां वेश्यागािमनां मोहकानां देवपजूकानां सव्वषाम्
अनृतवािदनाञ्चांशो वह्िनगन्धकज्विलतह्रदे भिवष्यित, एष
एव दि्वतीयो मृत्युः।

Ⅸ अनन्तरं शेषसप्तदण्डैः पिरपणूार्ः सप्त कंसा येषां
सप्तदतूानां करेष्वासन् तेषामेक आगत्य मां सम्भाष्यावदत,्
आगच्छाहं तां कन्याम् अथर्तो मेषशावकस्य भािवभाय्यार्ं त्वां
दशर्यािम।

Ⅹ ततः स आत्मािवष्टं माम् अत्युच्चं महापव्वर्तमेंक
नीत्वेश्वरस्य सिन्निधतः स्वगार्द ् अवरोहन्तीं ियरूशालमाख्यां
पिवतर्ां नगरीं दिशर्तवान।्

Ⅺ सा ईश्वरीयपर्तापिविशष्टा तस्यास्तेजो महाघर्रत्नवद्
अथर्तः सयू्यर्कान्तमिणतेजस्तुल्यं।

Ⅻ तस्याः पर्ाचीरं बृहद् उच्चञ्च ततर् द्वादश गोपुरािण
सिन्त तदग्ोपुरोपिर द्वादश स्वगर्दतूा िवद्यन्ते ततर् च द्वादश
नामान्यथर्त इसर्ायेलीयानां द्वादशवंशानां नामािन िलिखतािन।

ⅩⅢ पवू्वर्िदिश तर्ीिण गोपुरािण उ रिदिश तर्ीिण गोपुरािण
दिक्षणिदिष तर्ीिण गोपुरािण पश्चीमिदिश च तर्ीिण गोपुरािण
सिन्त।

ⅩⅣ नगय्यार्ः पर्ाचीरस्य द्वादश मलूािन सिन्त ततर्
मेषाशावाकस्य द्वादशपरे्िरतानां द्वादश नामािन िलिखतािन।

ⅩⅤ अनरं नगय्यार्स्तदीयगोपुराणां तत्पर्ाचीरस्य च मापनाथर्ं
मया सम्भाषमाणस्य दतूस्य करे स्वणर्मय एकः पिरमाणदण्ड
आसीत।्

ⅩⅥ नगय्यार् आकृितश्चतुरसर्ा तस्या दैघ्यर्पर्स्थे समे। ततः
परं स तेग पिरमाणदण्डेन तां नगरीं पिरिमतवान् तस्याः पिरमाणं
द्वादशसहसर्नल्वाः। तस्या दैघ्यर्ं पर्स्थम् उच्चत्वञ्चसमानािन।
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ⅩⅦ अपरं स तस्याः पर्ाचीरं पिरिमतवान्
तस्य मानवास्याथर्तो दतूस्य पिरमाणानुसारतस्तत्
चतुश्चत्वािरंशदिधकाशतहस्तपिरिमतं ।

ⅩⅧ तस्य पर्ाचीरस्य िनिम्मर्ितः सयू्यर्कान्तमिणिभ नर्गरी च
िनम्मर्लकाचतुल्येन शुद्धसुवणन िनिम्मर्ता।

ⅩⅨ नगय्यार्ः पर्ाचीरस्य मलूािन च सव्वर्िवधमहाघर्मिणिभ
भूर्िषतािन। तेषां पर्थमं िभि मलंू सयू्यर्कान्तस्य, दि्वतीयं
नीलस्य, तृतीयं तामर्मणेः, चतुथर्ं मरकतस्य,

ⅩⅩ पञ्चमं वैदयू्यर्स्य, षष्ठं शोणरत्नस्य, सप्तमं
चन्दर्कान्तस्य,अष्टमं गोमेदस्य, नवमं पदम्रागस्य, दशमं
लशनूीयस्य, एकादशं षेरोजस्य, द्वादशं मटी र्ष्मणेश्चािस्त।

ⅩⅪ द्वादशगोपुरािण द्वादशमुक्तािभ िनर्िम्मर्तािन, एकैकं
गोपुरम् एकैकया मुक्तया कृतं नगय्यार् महामागर्श्चाच्छकाचवत्
िनम्मर्लसुवणन िनिम्मर्तं।

ⅩⅫ तस्या अन्तर एकमिप मिन्दरं मया न दृष्टं सतः
सव्वर्शिक्तमान् पर्भुः परमेश्वरो मेषशावकश्च स्वयं तस्य
मिन्दरं।

ⅩⅩⅢ तस्यै नगय्य दीिप्तदानाथर्ं सयू्यार्चन्दर्मसोः पर्योजनं
नािस्त यत ईश्वरस्य पर्तापस्तां दीपयित मेषशावकश्च तस्या
ज्योितरिस्त।

ⅩⅩⅣ पिरतर्ाणपर्ाप्तलोकिनवहाश्च तस्या आलोके
गमनागमने कुव्वर्िन्त पृिथव्या राजानश्च स्वकीयं पर्तापं
गौरवञ्च तन्मध्यम् आनयिन्त।

ⅩⅩⅤतस्या द्वारािण िदवा कदािप न रोत्स्यन्ते िनशािप ततर् न
भिवष्यित।

ⅩⅩⅥसव्वर्जातीनां गौरवपर्तापौ तन्मध्यम् आनेष्येते।
ⅩⅩⅦपरन्त्वपिवतरं् घृण्यकृद्अनृतकृद् वा िकमिप तन्मध्यं न

पर्वेक्षयित मेषशावकस्य जीवनपुस्तके येषां नामािन िलिखतािन
केवलं त एव पर्वेक्षयिन्त।
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ⅩⅫ
Ⅰअनन्तरं स स्फिटकवत् िनम्मर्लम् अमृततोयस्य सर्ोतो माम्

अउशर्यत् तद् ईश्वरस्य मेषशावकस्यच िसंहासनात् िनगर्च्छित।
Ⅱ नगय्यार् मागर्मध्ये तस्या नद्याः पाश्वर्योरमृतवृक्षा िवद्यन्ते

तेषां द्वादशफलािन भविन्त, एकैको वृक्षः पर्ितमासं स्वफलं
फलित तद्वकृ्षपतर्ािण चान्यजातीयानाम् आरोग्यजनकािन।

Ⅲ अपरं िकमिप शापगर्स्तं पुन नर् भिवष्यित तस्या मध्य
ईश्वरस्य मेषशावकस्य च िसंहासनं स्थास्यित तस्य दासाश्च तं
सेिवष्यन्ते।

Ⅳ तस्य वदनदशर्नं पर्ाप्स्यिन्त भालेषु च तस्य नाम िलिखतं
भिवष्यित।

Ⅴतदानीं राितर्ः पुन नर् भिवष्यित यतः पर्भुः परमेश्वरस्तान्
दीपियष्यित ते चानन्तकालं यावद् राजत्वं किरष्यन्ते।

Ⅵ अनन्तरं स माम् अवदत,् वाक्यानीमािन िवश्वास्यािन
सत्यािन च, अिचराद् यै भर्िवतव्यं तािन स्वदासान् ज्ञापियतंु
पिवतर्भिवष्यद्वािदनां पर्भुः परमेश्वरः स्वदतंू परे्िषतवान।्

Ⅶपश्याहं तणूर्म्आगच्छािम,एतदग्र् न्थस्यभिवष्यद्वाक्यािन
यः पालयित स एव धन्यः।

Ⅷ योहनहम् एतािन शर्ुतवान् दृष्टवांश्चािस्म शर्ुत्वा
दृष्ट्वा च तद्दशर्कदतूस्य पर्णामाथर्ं तच्चरणयोरिन्तके ऽपतं।

Ⅸ ततः स माम् अवदत् सावधानो भव मैवं कृरु, त्वया
तवभर्ातृिभ भर्िवष्यद्वािदिभरेतदग्र् न्थस्थवाक्यपालनकािरिभश्च
सहदासो ऽहं। त्वम् ईश्वरं पर्णम।

Ⅹस पुन मार्म् अवदत,् एतदग्र् न्थस्थभिवष्यद्वाक्यािन त्वया न
मुदर्ाङ्कियतव्यािन यतः समयो िनकटव ी र्।

Ⅺअधम्मार्चार इतः परमप्यधम्मर्म् आचरतु,अमेध्याचार इतः
परमप्यमेध्यम् आचरतु धम्मार्चार इतः परमिप धम्मर्म् आचरतु
पिवतर्ाचारश्चेतः परमिप पिवतर्म् आचरतु।
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Ⅻ पश्याहं तणूर्म् आगच्छािम, एकैकस्मै
स्विक्रयानुयाियफलदानाथर्ं मद्दातव्यफलं मम समवि र्।

ⅩⅢअहं कः क्षश्च पर्थमः शेषश्चािदरन्तश्च।
ⅩⅣ अमुतवृक्षस्यािधकारपर्ाप्त्यथर्ं द्वारै नर्गरपर्वेशाथर्ञ्च ये

तस्याज्ञाः पालयिन्त त एव धन्याः।
ⅩⅤ कुक्कुरै मार्यािविभः पुङ्गािमिभ नर्रहन्तृृिभ दवाच्चर्कैः

सव्वरनृते पर्ीयमाणैरनृताचािरिभश्च बिहः स्थातव्यं।
ⅩⅥ मण्डलीषु युष्मभ्यमेतेषां साक्षयदानाथर्ं यीशुरहं

स्वदतंू परे्िषतवान,् अहमेव दायदूो मलंू वंशश्च, अहं
तेजोमयपर्भातीयतारास्वरूपः।

ⅩⅦआत्माकन्याचकथयतः, त्वयागम्यतां।शर्ोतािप वदतु,
आगम्यतािमित। यश्च तृषा र्ः स आगच्छतु यश्चेच्छित स
िवना मलू्यं जीवनदािय जलं गृह्लातु।

ⅩⅧ यः किश्चद् एतदग्र् न्थस्थभिवष्यद्वाक्यािन शृणोित
तस्मा अहं साक्षयिमदं ददािम, किश्चद् यद्यपरं िकमप्येतेषु
योजयित तही र्श्वरोगर्न्थेऽिस्मन् िलिखतान् दण्डान् तिस्मन्नेव
योजियष्यित।

ⅩⅨ यिद च किश्चद् एतदग्र् न्थस्थभिवष्यद्वाक्येभ्यः
िकमप्यपहरित तही र्श्वरो गर्न्थे ऽिस्मन् िलिखतात् जीवनवृक्षात्
पिवतर्नगराच्च तस्यांशमपहिरष्यित।

ⅩⅩ एतत् साक्षयं यो ददाित स एव विक्त सत्यम् अहं तणूर्म्
आगच्छािम। तथास्तु। पर्भो यीशोे,आगम्यतां भवता।

ⅩⅪ अस्माकं पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्यानुगर्हः सव्वषु युष्मासु
व र्तां। आमेन।्
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