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परे्िरतानां कम्मर्णामाख्यानं
Ⅰ हे िथयिफल, यीशुः स्वमनोनीतान् परे्िरतान् पिवतरे्णात्मना

समािदश्य यिस्मन् िदने स्वगर्मारोहत् यां यां िक्रयामकरोत्
यद्यद् उपािदशच्च तािन सव्वार्िण पवू्वर्ं मया िलिखतािन।

Ⅱ स स्विनधनदुःखभोगात् परम् अनेकपर्त्ययक्षपर्माणौः स्वं
सजीवं दशर्ियत्वा

Ⅲ चत्वािरंशदि्दनािन यावत् तेभ्यः परे्िरतेभ्यो दशर्नं
दत्त्वेश्वरीयराज्यस्य वणर्नम अकरोत।्

Ⅳ अनन्तरं तेषां सभां कृत्वा इत्याज्ञापयत,् ययंू
ियरूशालमोऽन्यतर् गमनमकृत्वा यिस्तन् िपतर्ाङ्गीकृते मम
वदनात् कथा अशृणुत तत्पर्ािप्तम् अपेक्षय ितष्ठत।

Ⅴ योहन् जले मिज्जतावान् िकन्त्वल्पिदनमध्ये ययंू पिवतर्
आत्मिन मिज्जता भिवष्यथ।

Ⅵ पश्चात् ते सव्व िमिलत्वा तम् अपृच्छन् हे पर्भो
भवान् िकिमदानीं पुनरिप राज्यम् इसर्ायेलीयलोकानां करेषु
समपर्ियष्यित?

Ⅶ ततः सोवदत् यान् सव्वार्न् कालान् समयांश्च िपता
स्ववशेऽस्थापयत् तान् ज्ञातंृ युष्माकम् अिधकारो न जायते।

Ⅷ िकन्तु युष्मासु पिवतर्स्यात्मन आिवभार्वे सित ययंू शिक्तं
पर्ाप्य ियरूशालिम समस्तियहदूाशोिमरोणदेशयोः पृिथव्याः
सीमां यावद् यावन्तो देशास्तेषु यव्वषु च मिय साक्षयं दास्यथ।

Ⅸ इित वाक्यमुक्त्वा स तेषां समकं्ष स्वगर्ं नीतोऽभवत,् ततो
मेघमारुह्य तेषां दृष्टेरगोचरोऽभवत।्

Ⅹ यिस्मन् समये ते िवहायसं पर्त्यनन्यदृष्ट ा तस्य तादृशम्
ऊद्र्व्वगमनम् अपश्यन् तिस्मन्नेव समये शुक्लवस्तर्ौ द्वौ जनौ
तेषां सिन्नधौ दण्डायमानौ किथतवन्तौ,
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Ⅺ हे गालीलीयलोका ययंू िकमथर्ं गगणं पर्ित िनरीक्षय
दण्डायमानािस्तष्ठथ? युष्माकं समीपात् स्वगर्ं नीतो यो यीशुस्तं
ययंू यथा स्वगर्म् आरोहन्तम् अदशर्म् तथा स पुनश्चागिमष्यित।

Ⅻ ततः परं ते जैतुननाम्नः पव्वर्ताद् िवशर्ामवारस्य पथः
पिरमाणम् अथार्त् पर्ायेणाद्र्धक्रोशं दुरस्थं ियरूशालम्नगरं
परावृत्यागच्छन।्

ⅩⅢ नगरं पर्िवश्य िपतरो याकूब् योहन् आिन्दर्यः िफिलपः
थोमा बथर्जमयो मिथराल्फीयपुतर्ो याकूब् उद्योगाी िशमोन्
याकूबो भर्ाता ियहदूा एते सव्व यतर् स्थाने पर्वसिन्त तिस्मन्
उपिरतनपर्कोष्ठे पर्ािवशन।्

ⅩⅣ पश्चाद् इमे िकयत्यः िस्तर्यश्च यीशो मार्ता मिरयम्
तस्य भर्ातरश्चैते सव्वर् एकिच ीभतू सततं िवनयेन िवनयेन
पर्ाथर्यन्त।

ⅩⅤ तिस्मन् समये ततर् स्थाने साकल्येन िवंशत्यिधकशतं
िशष्या आसन।् ततः िपतरस्तेषां मध्ये ितष्ठन् उक्तवान्

ⅩⅥ हे भर्ातृगण यीशुधािरणां लोकानां पथदशर्को यो
ियहदूास्तिस्मन् दायदूा पिवतर् आत्मा यां कथां कथयामास
तस्याः पर्त्यक्षीभवनस्यावश्यकत्वम् आसीत।्

ⅩⅦ स जनोऽस्माकं मध्यव ी र् सन् अस्याः सेवाया अंशम्
अलभत।

ⅩⅧ तदनन्तरं कुकम्मर्णा लब्धं यन्मलू्यं तेन के्षतर्मेकं
क्रीतम् अपरं तिस्मन् अधोमुखे भृमौ पितते सित तस्योदरस्य
िवदीणर्त्वात् सव्वार् नाड ो िनरगच्छन।्

ⅩⅨ एतां कथां ियरूशालिम्नवािसनः सव्व लोका िवदािन्त;
तेषां िनजभाषया तत्के्षतर्ञ्च हकल्दामा, अथार्त् रक्तके्षतर्िमित
िवख्यातमास्ते।

ⅩⅩ अन्यच्च, िनकेतनं तदीयन्तु शुन्यमेव भिवष्यित। तस्य
दषू्ये िनवासाथर्ं कोिप स्थास्यित नैव िह। अन्य एव जनस्तस्य पदं
संपर्ाप्स्यित धर्ुवं। इत्थं गीतपुस्तके िलिखतमास्ते।
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ⅩⅪ अतो योहनो मज्जनम् आरभ्यास्माकं समीपात् पर्भो
यी र्शोः स्वगार्रोहणिदनं यावत् सोस्माकं मध्ये याविन्त िदनािन
यािपतवान्

ⅩⅫ ताविन्त िदनािन ये मानवा अस्मािभः साद्र्धं ितष्ठिन्त
तेषाम् एकेन जनेनास्मािभः साद्र्धं यीशोरुत्थाने सािक्षणा
भिवतव्यं।

ⅩⅩⅢ अतो यस्य रूिढ युर्ष्टो यं बशर्ब्बेत्युक्त्वाहयूिन्त स यषूफ्
मतिथश्च द्वावेतौ पृथक् कृत्वा त ईश्वरस्य सिन्नधौ पर्ाय्यर्
किथतवन्तः,

ⅩⅩⅣ हे सव्वार्न्तय्यार्िमन् परमेश्वर, ियहदूाः
सेवनपरे्िरतत्वपदच्युतः

ⅩⅩⅤ सन् िनजस्थानम् अगच्छत,् तत्पदं लब्धुम् एनयो जर्नयो
मर्ध्ये भवता कोऽिभरुिचतस्तदस्मान् दश्यर्तां।

ⅩⅩⅥ ततो गुिटकापाटे कृते मतिथिनर्रचीयत तस्मात्
सोन्येषाम् एकादशानां पर्िरतानां मध्ये गिणतोभवत।्

Ⅱ
Ⅰ अपरञ्च िनस्तारोत्सवात् परं पञ्चाश मे िदने समुपिस्थते

सित ते सव्व एकािच ीभयू स्थान एकिस्मन् िमिलता आसन।्
Ⅱ एतिस्मन्नेव समयेऽकस्माद् आकाशात्

पर्चण्डात्युगर्वायोः शब्दवद् एकः शब्द आगत्य यिस्मन्
गृहे त उपािवशन् तद् गृहं समस्तं व्याप्नोत।्

Ⅲ ततः परं वह्िनिशखास्वरूपा िजह्वाः पर्त्यक्षीभयू िवभक्ताः
सत्यः पर्ितजनोद्र्ध्वे स्थिगता अभवून।्

Ⅳ तस्मात् सव्व पिवतरे्णात्मना पिरपणूार्ः सन्त आत्मा यथा
वािचतवान् तदनुसारेणान्यदेशीयानां भाषा उक्तवन्तः।

Ⅴ तिस्मन् समये पृिथवीस्थसव्वर्देशेभ्यो
ियहदूीयमतावलिम्बनो भक्तलोका ियरूशालिम पर्ावसन;्
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Ⅵ तस्याः कथायाः िकंवदन्त्या जातत्वात् सव्व लोका
िमिलत्वा िनजिनजभाषया िशष्याणां कथाकथनं शर्ुत्वा
समुदि्वग्ना अभवन।्

Ⅶ सव्वर्एव िवस्मयापन्ना आश्चय्यार्िन्वताश्च सन्तः परस्परं
उक्तवन्तः पश्यत ये कथां कथयिन्त ते सव्व गालीलीयलोकाः
िकं न भविन्त?

Ⅷ तिहर् वयं पर्त्येकशः स्वस्वजन्मदेशीयभाषािभः कथा
एतेषां शृणुमः िकिमदं?

Ⅸ पाथी र्-मादी-अराम्नहरियम्देशिनवािसमनो ियहदूा-
कप्पदिकया-पन्त-आिशया-

Ⅹ फ्रुिगया-पम्फुिलया-िमसरिनवािसनः
कुरीणीिनकटवि र्लबूीयपर्देशिनवािसनो रोमनगराद् आगता
ियहदूीयलोका ियहदूीयमतगर्ािहणः क्रीतीया अराबीयादयो
लोकाश्च ये वयम्

Ⅺ अस्माकं िनजिनजभाषािभरेतेषाम्
ईश्वरीयमहाकम्मर्व्याख्यानं शृणुमः।

Ⅻ इत्थं ते सव्वर्एव िवस्मयापन्नाः सिन्दग्धिच ाः सन्तः
परस्परमचुूः, अस्य को भावः?

ⅩⅢ अपरे केिचत् पिरहस्य किथतवन्त एते नवीनदर्ाक्षारसेन
म ा अभवन।्

ⅩⅣ तदा िपतर एकादशिभ जर्नैः साकं ितष्ठन् ताल्लोकान्
उच्चैःकारम् अवदत,् हे ियहदूीया हे ियरूशालिम्नवािसनः सव्व,
अवधानं कृत्वा मदीयवाक्यं बुध्यध्वं।

ⅩⅤ इदानीम् एकयामाद् अिधका वेला नािस्त तस्माद् ययंू यद्
अनुमाथ मानवा इमे मद्यपानेन म ास्तन्न।

ⅩⅥ िकन्तु योयेल्भिवष्यद्वक्तरै्तद्वाक्यमुक्तं यथा,
ⅩⅦ ईश्वरः कथयामास युगान्तसमये त्वहम।् विषर्ष्यािम

स्वमात्मानं सव्वर्पर्ाण्युपिर धर्ुवम।् भािववाक्यं विदष्यिन्त
कन्याः पुतर्ाश्च वस्तुतः। पर्त्यादेशञ्च पर्ाप्स्यिन्त युष्माकं
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युवमानवाः। तथा पर्ाचीनलोकास्तु स्वप्नान् दर्क्षयिन्त
िनिश्चतं।

ⅩⅧ विषर्ष्यािम तदात्मानं दासदासीजनोिपिर। तेनैव
भािववाक्यं ते विदष्यिन्त िह सव्वर्शः।

ⅩⅨ ऊद्र्ध्वस्थे गगणे चैव नीचस्थे पृिथवीतले। शोिणतािन
बृहदभ्ाननू् घनधमूािदकािन च। िचह्नािन दशर्ियष्यािम
महाश्चय्यर्िक्रयास्तथा।

ⅩⅩ महाभयानकस्यैव तदि्दनस्य परेिशतुः। पुरागमाद् रिवः
कृष्णो रक्तश्चन्दर्ो भिवष्यतः।

ⅩⅪ िकन्तु यः परमेशस्य नािम्न सम्पर्ाथर्ियष्यते। सएव
मनुजो ननंू पिरतर्ातो भिवष्यित॥

ⅩⅫ अतो हे इसर्ायेल्वंशीयलोकाः सव्व कथायामेतस्याम्
मनो िनधदध््वं नासरतीयो यीशुरीश्वरस्य मनोनीतः पुमान्
एतद् ईश्वरस्तत्कृतैराश्चय्यार्दभु्तकम्मर्िभ लर्क्षणैश्च युष्माकं
साक्षादेव पर्ितपािदतवान् इित ययंू जानीथ।

ⅩⅩⅢ तिस्मन् यीशौ ईश्वरस्य पवू्वर्िनिश्चतमन्तर्णािनरूपणानुसारेण
मृत्यौ समिपर्ते सित ययंू तं धृत्वा दुष्टलोकानां हस्तैः क्रुशे
िविधत्वाहत।

ⅩⅩⅣ िकन्त्वीश्वरस्तं िनधनस्य बन्धनान्मोचियत्वा
उदस्थापयत् यतः स मृत्युना बद्धिस्तष्ठतीित न सम्भवित।

ⅩⅩⅤ एतिस्तन् दायदूिप किथतवान् यथा, सव्वर्दा मम साक्षा ं
स्थापय परमेश्वरं। िस्थते मद्दिक्षणे तिस्मन् स्खिलष्यािम त्वहं
निह।

ⅩⅩⅥ आनिन्दष्यित तदे्धतो मार्मकीनं मनस्तु वै। आह्लािदष्यित
िजह्वािप मदीया तु तथैव च। पर्त्याशया शरीरन्तु मदीयं
वैशियष्यते।

ⅩⅩⅦ परलोके यतो हेतोस्त्वं मां नैव िह त्यक्षयिस। स्वकीयं
पुण्यवन्तं त्वं क्षियतंु नैव दास्यिस। एवं जीवनमागर्ं त्वं मामेव
दशर्ियष्यिस।



Acts Ⅱ:ⅩⅩⅧ vi Acts Ⅱ:ⅩⅩⅩⅧ

ⅩⅩⅧ स्वसम्मुखे य आनन्दो दिक्षणे स्वस्य यत् सुखं। अनन्तं
तेन मां पणूर्ं किरष्यिस न संशयः॥

ⅩⅩⅨ हे भर्ातरोऽस्माकं तस्य पवू्वर्पुरुषस्य दायदूः कथां
स्पष्टं कथियतंु माम् अनुमन्यध्वं, स पर्ाणान् त्यक्त्वा श्मशाने
स्थािपतोभवद् अद्यािप तत् श्मशानम् अस्माकं सिन्नधौ िवद्यते।

ⅩⅩⅩ फलतो लौिककभावेन दायदूो वंशे खर्ीष्टं जन्म
गर्ाहियत्वा तस्यैव िसंहासने समुवेष्टंु तमुत्थापियष्यित
परमेश्वरः शपथं कुत्वा दायदूः समीप इमम् अङ्गीकारं कृतवान,्

ⅩⅩⅪ इित ज्ञात्वा दायदू ् भिवष्यद्वादी सन्
भिवष्यत्कालीयज्ञानेन खर्ीष्टोत्थाने कथािममां कथयामास
यथा तस्यात्मा परलोके न त्यक्षयते तस्य शरीरञ्च न के्षष्यित;

ⅩⅩⅫ अतः परमेश्वर एनं यीशंु श्मशानाद् उदस्थापयत् ततर्
वयं सव्व सािक्षण आस्महे।

ⅩⅩⅩⅢ स ईश्वरस्य दिक्षणकरेणोन्नितं पर्ाप्य पिवतर् आित्मन
िपता यमङ्गीकारं कृतवान् तस्य फलं पर्ाप्य यत् पश्यथ शृणुथ
च तदवषर्त।्

ⅩⅩⅩⅣ यतो दायदू ् स्वगर्ं नारुरोह िकन्तु स्वयम् इमां कथाम्
अकथयद् यथा, मम पर्भुिमदं वाक्यमवदत् परमेश्वरः।

ⅩⅩⅩⅤ तव शतर्ूनहं यावत् पादपीठं करोिम न। तावत् कालं
मदीये त्वं दक्षवाश्वर् उपािवश।

ⅩⅩⅩⅥ अतो यं यीशंु ययंू क्रुशेऽहत परमेश्वरस्तं
पर्भुत्वािभिषक्तत्वपदे न्ययंुक्तेित इसर्ायेलीया लोका िनिश्चतं
जानन्तु।

ⅩⅩⅩⅦ एतादृशीं कथां शर्ुत्वा तेषां हृदयानां िवदीणर्त्वात् ते
िपतराय तदन्यपरे्िरतेभ्यश्च किथतवन्तः, हे भर्ातृगण वयं िकं
किरष्यामः?

ⅩⅩⅩⅧ ततः िपतरः पर्त्यवदद् ययंू सव्व स्वं स्वं मनः
पिरव र्यध्वं तथा पापमोचनाथर्ं यीशुखर्ीष्टस्य नाम्ना
मिज्जताश्च भवत, तस्माद् दानरूपं पिरतर्म् आत्मानं लप्स्यथ।
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ⅩⅩⅩⅨ यतो युष्माकं युष्मत्सन्तानानाञ्च
दरूस्थसव्वर्लोकानाञ्च िनिम म् अथार्द ् अस्माकं पर्भुः
परमेश्वरो यावतो लाकान् आह्वास्यित तेषां सव्वषां िनिम म्
अयमङ्गीकार आस्ते।

ⅩⅬ एतदन्यािभ बर्हुकथािभः पर्माणं दत्वाकथयत् एतेभ्यो
िवपथगािमभ्यो व र्मानलोकेभ्यः स्वान् रक्षत।

ⅩⅬⅠ ततः परं ये सानन्दास्तां कथाम् अगृह्लन् ते मिज्जता
अभवन।् तिस्मन् िदवसे पर्ायेण तर्ीिण सहसर्ािण लोकास्तेषां
सपक्षाः सन्तः

ⅩⅬⅡ परे्िरतानाम् उपदेशे सङ्गतौ पपूभञ्जने पर्ाथर्नासु च
मनःसंयोगं कृत्वाितष्ठन।्

ⅩⅬⅢ परे्िरतै नार्नापर्कारलक्षणेषु महाश्चय्यर्कमर्मसु च
दिशर्तेषु सव्वर्लोकानां भयमुपिस्थतं।

ⅩⅬⅣ िवश्वासकािरणः सव्वर् च सह ितष्ठनतः। स्वेषां सव्वार्ः
सम्प ीः साधारण्येन स्थापियत्वाभुञ्जत।

ⅩⅬⅤ फलतो गृहािण दर्व्यािण च सव्वार्िण िवक्रीय सव्वषां
स्वस्वपर्योजनानुसारेण िवभज्य सव्वभ्योऽददन।्

ⅩⅬⅥ सव्वर् एकिच ीभयू िदने िदने मिन्दरे सिन्तष्ठमाना
गृहे गृहे च पपूानभञ्जन्त ईश्वरस्य धन्यवादं कुव्वर्न्तो लोकैः
समादृताः परमानन्देन सरलान्तःकरणेन भोजनं पानञ्चकुव्वर्न।्

ⅩⅬⅦ परमेश्वरो िदने िदने पिरतर्ाणभाजनै मर्ण्डलीम्
अवद्र्धयत।्

Ⅲ
Ⅰ तृतीययामवेलायां सत्यां पर्ाथर्नायाः समये िपतरयोहनौ

सम्भयू मिन्दरं गच्छतः।
Ⅱ तिस्मन्नेव समये मिन्दरपर्वेशकानां समीपे िभक्षारणाथर्ं यं

जन्मखञ्जमानुषं लोका मिन्दरस्य सुन्दरनािम्न द्वारे पर्ितिदनम्
अस्थापयन् तं वहन्तस्तद्वारं आनयन।्
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Ⅲ तदा िपतरयोहनौ मिन्तरं पर्वेष्टुम् उद्यतौ िवलोक्य स
खञ्जस्तौ िकिञ्चद् िभिक्षतवान।्

Ⅳ तस्माद् योहना सिहतः िपतरस्तम् अनन्यदृष्ट ा िनरीक्षय
पर्ोक्तवान् आवां पर्ित दृिष्टं कुरु।

Ⅴ ततः स िकिञ्चत् पर्ाप्त्याशया तौ पर्ित दृिष्टं कृतवान।्
Ⅵ तदा िपतरो गिदतवान् मम िनकटे स्वणर्रूप्यािद िकमिप

नािस्त िकन्तु यदास्ते तद् ददािम नासरतीयस्य यीशुखर्ीष्टस्य
नाम्ना त्वमुत्थाय गमनागमने कुरु।

Ⅶ ततः परं स तस्य दिक्षणकरं धृत्वा तम् उदतोलयत;् तेन
तत्क्षणात् तस्य जनस्य पादगुल्फयोः सबलत्वात् स उल्लम्फ्य
पर्ोत्थाय गमनागमने ऽकरोत।्

Ⅷ ततो गमनागमने कुव्वर्न् उल्लम्फन् ईश्वरं धन्यं वदन्
ताभ्यां साद्र्धं मिन्दरं पर्ािवशत।्

Ⅸ ततः सव्व लोकास्तं गमनागमने कुव्वर्न्तम् ईश्वरं धन्यं
वदन्तञ्च िवलोक्य

Ⅹ मिन्दरस्य सुन्दरे द्वारे य उपिवश्य िभिक्षतवान् सएवायम् इित
ज्ञात्वा तं पर्ित तया घटनया चमत्कृता िवस्मयापन्नाश्चाभवन।्

Ⅺ यः खञ्जः स्वस्थोभवत् तेन िपतरयोहनोः करयोध्टर्तयोः
सतोः सव्व लोका सिन्निधम् आगच्छन।्

Ⅻ तद् दृष्ट्वा िपतरस्तेभ्योऽकथयत,् हे इसर्ायेलीयलोका
ययंू कुतो ऽनेनाश्चय्यर्ं मन्यध्वे? आवां िनजशक्त्या यद्वा
िनजपुण्येन खञ्जमनुष्यमेनं गिमतवन्तािवित िचन्तियत्वा आवां
पर्ित कुतोऽनन्यदृिष्टं कुरुथ?

ⅩⅢ यं यीशंु ययंू परकरेषु समापर्यत ततो यं पीलातो मोचियतुम्
एैच्छत् तथािप ययंू तस्य साक्षान् नाङ्गीकृतवन्त इबर्ाहीम
इस्हाको याकूबश्चेश्वरोऽथार्द ् अस्माकं पवू्वर्पुरुषाणाम् ईश्वरः
स्वपुतर्स्य तस्य यीशो मर्िहमानं पर्ाकाशयत।्
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ⅩⅣ िकन्तु ययंू तं पिवतरं् धािम्मर्कं पुमांसं नाङ्गीकृत्य
हत्याकािरणमेकं स्वेभ्यो दातुम् अयाचध्वं।

ⅩⅤ पश्चात् तं जीवनस्यािधपितम् अहत िकन्त्वीश्वरः
श्मशानात् तम् उदस्थापयत ततर् वयं सािक्षण आस्महे।

ⅩⅥ इमं यं मानुषं ययंू पश्यथ पिरिचनुथ च स तस्य
नािम्न िवश्वासकरणात् चलनशिक्तं लब्धवान् तिस्मन् तस्य यो
िवश्वासः स तं युष्माकं सव्वषां साक्षात् सम्पणूर्रूपेण स्वस्थम्
अकाषी र्त।्

ⅩⅦ हे भर्ातरो ययंू युष्माकम् अिधपतयश्च अज्ञात्वा
कम्मार्ण्येतािन कृतवन्त इदानीं ममैष बोधो जायते।

ⅩⅧ िकन्त्वीश्वरः खर्ीष्टस्य दुःखभोगे भिवष्यद्वािदनां
मुखेभ्यो यां यां कथां पवू्वर्मकथयत् ताः कथा इत्थं िसद्धा
अकरोत।्

ⅩⅨ अतः स्वेषां पापमोचनाथर्ं खेदं कृत्वा मनांिस पिरव र्यध्वं,
तस्माद् ईश्वरात् सान्त्वनापर्ाप्तेः समय उपस्थास्यित;

ⅩⅩ पुनश्च पवू्वर्कालम् आरभ्य पर्चािरतो यो यीशुखर्ीष्टस्तम्
ईश्वरो युष्मान् पर्ित परे्षियष्यित।

ⅩⅪ िकन्तु जगतः सृिष्टमारभ्य ईश्वरो
िनजपिवतर्भिवष्यद्वािदगणोन यथा किथतवान् तदनुसारेण
सव्वषां काय्यार्णां िसदि्धपय्यर्न्तं तेन स्वग वासः क र्व्यः।

ⅩⅫ युष्माकं पर्भुः परमेश्वरो युष्माकं भर्ातृगणमध्यात्
मत्सदृशं भिवष्यद्वक्तारम् उत्पादियष्यित, ततः स यत् िकिञ्चत्
कथियष्यित ततर् ययंू मनांिस िनधदध््वं।

ⅩⅩⅢ िकन्तु यः किश्चत् पर्ाणी तस्य भिवष्यद्वािदनः कथां न
गर्हीष्यित स िनजलोकानां मध्याद् उच्छेत्स्यते," इमां कथाम्
अस्माकं पवू्वर्पुरुषेभ्यः केवलो मसूाः कथयामास इित निह,

ⅩⅩⅣ िशमयेूल्भिवष्यद्वािदनम् आरभ्य यावन्तो भिवष्यद्वाक्यम्
अकथयन् ते सव्वर्एव समयस्यैतस्य कथाम् अकथयन।्
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ⅩⅩⅤ ययूमिप तेषां भिवष्यद्वािदनां सन्तानाः, "तव
वंशोदभ्वपंुसा सव्वर्देशीया लोका आिशषं पर्ाप्ता भिवष्यिन्त",
इबर्ाहीमे कथामेतां कथियत्वा ईश्वरोस्माकं पवू्वर्पुरुषैः साद्र्धं
यं िनयमं िस्थरीकृतवान् तस्य िनयमस्यािधकािरणोिप ययंू भवथ।

ⅩⅩⅥ अत ईश्वरो िनजपुतरं् यीशुम् उत्थाप्य युष्माकं सव्वषां
स्वस्वपापात् परावत्त्यर् युष्मभ्यम् आिशषं दातंु पर्थमतस्तं
युष्माकं िनकटं परे्िषतवान।्

Ⅳ
Ⅰ यिस्मन् समये िपतरयोहनौ लोकान् उपिदशतस्तिस्मन् समये

याजका मिन्दरस्य सेनापतयः िसदकूीगणश्च
Ⅱ तयोर् उपदेशकरणे खर्ीष्टस्योत्थानम् उपलक्षय सव्वषां

मृतानाम् उत्थानपर्स्तावे च व्यगर्ाः सन्तस्तावुपागमन।्
Ⅲ तौ धृत्वा िदनावसानकारणात् परिदनपय्यर्नन्तं रुदध््वा

स्थािपतवन्तः।
Ⅳ तथािप ये लोकास्तयोरुपदेशम् अशृण्वन् तेषां पर्ायेण

पञ्चसहसर्ािण जना व्यश्वसन।्
Ⅴ परेऽहिन अिधपतयः पर्ाचीना अध्यापकाश्च हानननामा

महायाजकः
Ⅵ िकयफा योहन् िसकन्दर इत्यादयो महायाजकस्य ज्ञातयः

सव्व ियरूशालम्नगरे िमिलताः।
Ⅶ अनन्तरं परे्िरतौ मध्ये स्थापियत्वापृच्छन् युवां कया

शक्तया वा केन नाम्ना कम्मार्ण्येतािन कुरुथः?
Ⅷ तदा िपतरः पिवतरे्णात्मना पिरपणूर्ः सन् पर्त्यवादीत,् हे

लोकानाम् अिधपितगण हे इसर्ायेलीयपर्ाचीनाः,
Ⅸ एतस्य दुब्बर्लमानुषस्य िहतं यत् कम्मार्िक्रयत, अथार्त,् स

येन पर्कारेण स्वस्थोभवत् तच्चेद् अद्यावां पृच्छथ,
Ⅹ तिहर् सव्वर् इसर्ायेेलीयलोका ययंू जानीत नासरतीयो यो

यीशुखर्ीष्टः क्रुशे युष्मािभरिवध्यत यश्चेश्वरेण श्मशानाद्
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उत्थािपतः, तस्य नाम्ना जनोयं स्वस्थः सन् युष्माकं सम्मुखे
पर्ोि ष्ठित।

Ⅺ िनचेतृिभ युर्ष्मािभरयं यः पर्स्तरोऽवज्ञातोऽभवत् स
पर्धानकोणस्य पर्स्तरोऽभवत।्

Ⅻ तदि्भन्नादपरात् कस्मादिप पिरतर्ाणं भिवतंु न शक्नोित,
येन तर्ाणं पर्ाप्येत भमूण्डलस्यलोकानां मध्ये तादृशं िकमिप
नाम नािस्त।

ⅩⅢ तदा िपतरयोहनोरेतादृशीम् अके्षभतां दृष्ट्वा ताविवद्वांसौ
नीचलोकािवित बुदध््वा आश्चय्यर्म् अमन्यन्त तौ च यीशोः
सङ्िगनौ जातािवित ज्ञातुम् अशक्नुवन।्

ⅩⅣ िकन्तु ताभ्यां साद्र्धं तं स्वस्थमानुषं ितष्ठन्तं दृष्ट्वा ते
कामप्यपराम् आपि ं क र्ं नाशक्नुन।्

ⅩⅤ तदा ते सभातः स्थानान्तरं गन्तंु तान् आज्ञाप्य स्वयं
परस्परम् इित मन्तर्णामकुव्वर्न्

ⅩⅥ तौ मानवौ पर्ित िकं क र्व्यं? तावेकं पर्िसद्धम् आश्चय्यर्ं
कम्मर् कृतवन्तौ तद् ियरूशालिम्नवािसनां सव्वषां लोकानां समीपे
पर्ाकाशत तच्च वयमपह्नोतंु न शक्नुमः।

ⅩⅦ िकन्तु लोकानां मध्यम् एतद् यथा न व्याप्नोित तदथर्ं
तौ भयं पर्दश्यर् तेन नाम्ना कमिप मनुष्यं नोपिदशतम् इित दृढं
िनषेधामः।

ⅩⅧ ततस्ते परे्िरतावाहयू एतदाज्ञापयन् इतः परं यीशो
नार्म्ना कदािप कामिप कथां मा कथयतं िकमिप नोपिदशञ्च।

ⅩⅨ ततः िपतरयोहनौ पर्त्यवदताम् ईश्वरस्याज्ञागर्हणं वा
युष्माकम् आज्ञागर्हणम् एतयो मर्ध्ये ईश्वरस्य गोचरे िकं िविहतं?
ययंू तस्य िववेचनां कुरुत।

ⅩⅩ वयं यद् अपश्याम यदशृणुम च तन्न पर्चारियष्याम एतत्
कदािप भिवतंु न शक्नोित।
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ⅩⅪ यदघटत तद् दृष्टा सव्व लोका ईश्वरस्य गुणान् अन्ववदन्
तस्मात् लोकभयात् तौ दण्डियतंु कमप्युपायं न पर्ाप्य ते पुनरिप
तजर्ियत्वा तावत्यजन।्

ⅩⅫ यस्य मानुषस्यैतत् स्वास्थ्यकरणम् आश्चय्यर्ं
कम्मार्िक्रयत तस्य वयश्चत्वािरंशद्वत्सरा व्यतीताः।

ⅩⅩⅢ ततः परं तौ िवसृष्टौ सन्तौ स्वसङ्िगनां सिन्निधं
गत्वा पर्धानयाजकैः पर्ाचीनलोकैश्च पर्ोक्ताः सव्वार्ः कथा
ज्ञािपतवन्तौ।

ⅩⅩⅣ तच्छ्रुत्वा सव्वर् एकिच ीभयू ईश्वरमुदि्दश्य
पर्ोच्चैरेतत् पर्ाथर्यन्त, हे पर्भो गगणपृिथवीपयोधीनां तेषु
च यद्यद् आस्ते तेषां सर्ष्टेश्वरस्त्वं।

ⅩⅩⅤ त्वं िनजसेवकेन दायदूा वाक्यिमदम् उविचथ, मनुष्या
अन्यदेशीयाः कुव्वर्िन्त कलहं कुतः। लोकाः सव्व िकमथर्ं वा
िचन्तां कुव्वर्िन्त िनष्फलां।

ⅩⅩⅥ परमेशस्य तेनैवािभिषक्तस्य जनस्य च।
िवरुद्धमिभितष्ठिन्त पृिथव्याः पतयः कुतः॥

ⅩⅩⅦ फलतस्तव हस्तेन मन्तर्णया च पवू्वर् यद्यत् िस्थरीकृतं
तद्यथा िसदं्ध भवित तदथर्ं त्वं यम् अिथिषक्तवान् स एव पिवतर्ो
यीशुस्तस्य पर्ाितकूल्येन हेरोद् पन्तीयपीलातो

ⅩⅩⅧ ऽन्यदेशीयलोका इसर्ायेल्लोकाश्च सव्वर् एते सभायाम्
अितष्ठन।्

ⅩⅩⅨ हे परमेश्वर अधुना तेषां तजर्नं गजर्नञ्च शृणु;
ⅩⅩⅩ तथा स्वास्थ्यकरणकम्मर्णा तव बाहुबलपर्काशपवू्वर्कं

तव सेवकान् िनभर्येन तव वाक्यं पर्चारियतंु तव पिवतर्पुतर्स्य
यीशो नार्म्ना आश्चय्यार्ण्यसम्भवािन च कम्मार्िण
क ु र्ञ्चाज्ञापय।
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ⅩⅩⅪ इत्थं पर्ाथर्नया यतर् स्थाने ते सभायाम् आसन् तत् स्थानं
पर्ाकम्पत; ततः सव्व पिवतरे्णात्मना पिरपणूार्ः सन्त ईश्वरस्य
कथाम् अक्षोभेण पर्ाचारयन।्

ⅩⅩⅫ अपरञ्च पर्त्ययकािरलोकसमहूा एकमनस
एकिच ीभयू िस्थताः। तेषां केिप िनजसम्पि ं स्वीयां नाजानन्
िकन्तु तेषां सव्वार्ः सम्पत्त्यः साधारण्येन िस्थताः।

ⅩⅩⅩⅢ अन्यच्च परे्िरता महाशिक्तपर्काशपवू्वर्कं पर्भो
यी र्शोरुत्थाने साक्षयम् अददुः, तेषु सव्वषु महानुगर्होऽभवच्च।

ⅩⅩⅩⅣ तेषां मध्ये कस्यािप दर्व्यन्यनूता नाभवद् यतस्तेषां
गृहभमू्याद्या याः सम्प य आसन् ता िवक्रीय

ⅩⅩⅩⅤ तन्मलू्यमानीय परे्िरतानां चरणेषु तैः स्थािपतं; ततः
पर्त्येकशः पर्योजनानुसारेण द मभवत।्

ⅩⅩⅩⅥ िवशेषतः कुपर्ोपद्वीपीयो योिसनामको लेिववंशजात
एको जनो भमू्यिधकारी, यं परे्िरता बणर्ब्बा अथार्त्
सान्त्वनादायक इत्युक्त्वा समाहयून,्

ⅩⅩⅩⅦ स जनो िनजभिूमं िवक्रीय तन्मलू्यमानीय परे्िरतानां
चरणेषु स्थािपतवान।्

Ⅴ
Ⅰ तदा अनािनयनामक एको जनो यस्य भाय्यार्या नाम सफीरा

स स्वािधकारं िवक्रीय
Ⅱ स्वभाय्यार्ं ज्ञापियत्वा तन्मलू्यस्यैकांशं सङ्गोप्य

स्थापियत्वा तदन्यांशमातर्मानीय परे्िरतानां चरणेषु
समिपर्तवान।्

Ⅲ तस्मात् िपतरोकथयत् हे अनािनय भमेू मूर्ल्यं िकिञ्चत्
सङ्गोप्य स्थापियतंु पिवतर्स्यात्मनः सिन्नधौ मृषावाक्यं
कथियतुञ्च शैतान् कुतस्तवान्तःकरणे पर्वृि मजनयत?्

Ⅳ सा भिूम यर्दा तव हस्तगता तदा िकं तव स्वीया
नासीत?् तिहर् स्वान्तःकरणे कुत एतादृशी कुकल्पना त्वया कृता?
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त्वं केवलमनुष्यस्य िनकटे मृषावाक्यं नावादीः िकन्त्वीश्वरस्य
िनकटेऽिप।

Ⅴ एतां कथां शर्ुत्वैव सोऽनािनयो भमूौ पतन् पर्ाणान्
अत्यजत,् तद्वृ ान्तं यावन्तो लोका अशृण्वन् तेषां सव्वषां
महाभयम् अजायत।्

Ⅵ तदा युवलोकास्तं वस्तरे्णाच्छाद्य बिह नी र्त्वा
श्मशानेऽस्थापयन।्

Ⅶ ततः पर्हरैकानन्तरं िकं वृ ं तन्नावगत्य तस्य भाय्यार्िप
ततर् समुपिस्थता।

Ⅷ ततः िपतरस्ताम् अपृच्छत,् युवाभ्याम् एतावन्मुदर्ाभ्यो
भिूम िवर्क्रीता न वा? एतत्वं वद; तदा सा पर्त्यवादीत् सत्यम्
एतावदभ््यो मुदर्ाभ्य एव।

Ⅸ ततः िपतरोकथयत् युवां कथं परमेश्वरस्यात्मानं परीिक्षतुम्
एकमन्तर्णावभवतां? पश्य ये तव पितं श्मशाने स्थािपतवन्तस्ते
द्वारस्य समीपे समुपितष्ठिन्त त्वामिप बिहनष्यिन्त।

Ⅹ ततः सािप तस्य चरणसिन्नधौ पितत्वा पर्ाणान्
अत्याक्षीत।् पश्चात् ते युवानोऽभ्यन्तरम् आगत्य तामिप मृतां
दृष्ट्वा बिह नी र्त्वा तस्याः पत्युः पाश्व श्मशाने स्थािपतवन्तः।

Ⅺ तस्मात् मण्डल्याः सव्व लोका अन्यलोकाश्च तां वा ार्ं
शर्ुत्वा साध्वसं गताः।

Ⅻ ततः परं परे्िरतानां हस्तै लो र्कानां मध्ये
बह्वाश्चय्यार्ण्यदभु्तािन कम्मार्ण्यिक्रयन्त; तदा िशष्याः सव्वर्
एकिच ीभयू सुलेमानो ऽिलन्दे सम्भयूासन।्

ⅩⅢ तेषां सङ्घान्तगो र् भिवतंु कोिप पर्गल्भतां नागमत् िकन्तु
लोकास्तान् समािदर्यन्त।

ⅩⅣ िस्तर्यः पुरुषाश्च बहवो लोका िवश्वास्य पर्भंु
शरणमापन्नाः।



Acts Ⅴ:ⅩⅤ xv Acts Ⅴ:ⅩⅩⅤ

ⅩⅤ िपतरस्य गमनागमनाभ्यां केनािप पर्कारेण तस्य छाया
किस्मंिश्चज्जने लिगष्यतीत्याशया लोका रोिगणः िशिवकया
खट्वया चानीय पिथ पिथ स्थािपतवन्तः।

ⅩⅥ चतुिदर्क्स्थनगरेभ्यो बहवो लोकाः सम्भयू
रोिगणोऽपिवतर्भुतगर्स्तांश्च ियरूशालमम् आनयन् ततः
सव्व स्वस्था अिक्रयन्त।

ⅩⅦ अनन्तरं महायाजकः िसदिूकनां मतगर्ािहणस्तेषां
सहचराश्च

ⅩⅧ महाक्रोधािन्त्वताः सन्तः परे्िरतान् धृत्वा नीचलोकानां
कारायां बदध््वा स्थािपतवन्तः।

ⅩⅨ िकन्तु रातर्ौ परमेश्वरस्य दतूः काराया द्वारं मोचियत्वा
तान् बिहरानीयाकथयत,्

ⅩⅩ ययंू गत्वा मिन्दरे दण्डायमानाः सन्तो लोकान् पर्तीमां
जीवनदाियकां सव्वार्ं कथां पर्चारयत।

ⅩⅪ इित शर्ुत्वा ते पर्त्यषेू मिन्दर उपस्थाय उपिदष्टवन्तः।
तदा सहचरगणेन सिहतो महायाजक आगत्य मिन्तर्गणम्
इसर्ायेल्वंशस्य सव्वार्न् राजसभासदः सभास्थान् कृत्वा
कारायास्तान् आपियतंु पदाितगणं परे्िरतवान।्

ⅩⅫ ततस्ते गत्वा कारायां तान् अपर्ाप्य पर्त्यागत्य इित
वा ार्म् अवािदषुः,

ⅩⅩⅢ वयं ततर् गत्वा िनिव्वर्घ्नं काराया द्वारं रुदं्ध रक्षकांश्च
द्वारस्य बिहदर्ण्डायमानान् अदशार्म एव िकन्तु द्वारं मोचियत्वा
तन्मध्ये कमिप दर्ष्टंु न पर्ाप्ताः।

ⅩⅩⅣ एतां कथां शर्ुत्वा महायाजको मिन्दरस्य सेनापितः
पर्धानयाजकाश्च, इत परं िकमपरं भिवष्यतीित िचन्तियत्वा
सिन्दग्धिच ा अभवन।्

ⅩⅩⅤ एतिस्मन्नेव समये किश्चत् जन आगत्य वा ार्मेताम्
अवदत् पश्यत ययंू यान् मानवान् कारायाम् अस्थापयत ते मिन्दरे
ितष्ठन्तो लोकान् उपिदशिन्त।
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ⅩⅩⅥ तदा मिन्दरस्य सेनापितः पदातयश्च ततर् गत्वा
चेल्लोकाः पाषाणान् िनिक्षप्यास्मान् मारयन्तीित िभया
िवनत्याचारं तान् आनयन।्

ⅩⅩⅦ ते महासभाया मध्ये तान् अस्थापयन् ततः परं
महायाजकस्तान् अपृच्छत,्

ⅩⅩⅧ अनेन नाम्ना समुपदेष्टंु वयं िकं दृढं न न्यषेधाम?
तथािप पश्यत ययंू स्वेषां तेनोपदेशेने ियरूशालमं पिरपणूर्ं
कृत्वा तस्य जनस्य रक्तपातजिनतापराधम् अस्मान् पर्त्यानेतंु
चेष्टध्वे।

ⅩⅩⅨ ततः िपतरोन्यपरे्िरताश्च पर्त्यवदन्
मानुषस्याज्ञागर्हणाद् ईश्वरस्याज्ञागर्हणम् अस्माकमुिचतम।्

ⅩⅩⅩ यं यीशंु ययंू क्रुशे वेिधत्वाहत तम् अस्माकं पैतृक ईश्वर
उत्थाप्य

ⅩⅩⅪ इसर्ायेल्वंशानां मनःपिरव र्नं पापक्षमाञ्च क ु र्ं राजानं
पिरतर्ातारञ्च कृत्वा स्वदिक्षणपाश्व तस्यान्नितम् अकरोत।्

ⅩⅩⅫ एतिस्मन् वयमिप सािक्षण आस्महे, तत् केवलं निह,
ईश्वर आज्ञागर्ािहभ्यो यं पिवतर्म् आत्मनं द वान् सोिप
साक्षयिस्त।

ⅩⅩⅩⅢ एतद्वाक्ये शर्ुते तेषां हृदयािन िवद्धान्यभवन् ततस्ते
तान् हन्तंु मिन्तर्तवन्तः।

ⅩⅩⅩⅣ एतिस्मन्नेव समये तत्सभास्थानां सव्वर्लोकानां मध्ये
सुख्यातो गिमलीयेल्नामक एको जनो व्यवस्थापकः िफरूिशलोक
उत्थाय परे्िरतान् क्षणाथर्ं स्थानान्तरं गन्तुम् आिदश्य किथतवान,्

ⅩⅩⅩⅤ हे इसर्ायेल्वंशीयाः सव्व ययूम् एतान् मानुषान् पर्ित
यत् क ु र्म् उद्यतास्तिस्मन् सावधाना भवत।

ⅩⅩⅩⅥ इतः पवू्वर्ं थदूानामैको जन उपस्थाय स्वं कमिप
महापुरुषम् अवदत,् ततः पर्ायेण चतुःशतलोकास्तस्य
मतगर्ािहणोभवन् पश्चात् स हतोभवत् तस्याज्ञागर्ािहणो
यावन्तो लोकास्ते सव्व िवकी र्णार्ः सन्तो ऽकृतकाय्यार् अभवन।्
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ⅩⅩⅩⅦ तस्माज्जनात् परं नामलेखनसमये
गालीलीयियहदूानामैको जन उपस्थाय बहलू्लोकान् स्वमतं
गर्ाहीतवान् ततः सोिप व्यनश्यत् तस्याज्ञागर्ािहणो यावन्तो
लोका आसन् ते सव्व िवकीणार् अभवन।्

ⅩⅩⅩⅧ अधुना वदािम, ययूम् एतान् मनुष्यान् पर्ित िकमिप
न कृत्वा क्षान्ता भवत, यत एष सङ्कल्प एतत् कम्मर् च यिद
मनुष्यादभवत् तिहर् िवफलं भिवष्यित।

ⅩⅩⅩⅨ यदीश्वरादभवत् तिहर् ययंू तस्यान्यथा क ु र्ं न शक्षयथ,
वरम् ईश्वररोधका भिवष्यथ।

ⅩⅬ तदा तस्य मन्तर्णां स्वीकृत्य ते परे्िरतान् आहयू पर्हृत्य
यीशो नार्म्ना कामिप कथां कथियतंु िनिषध्य व्यसजर्न।्

ⅩⅬⅠ िकन्तु तस्य नामाथर्ं वयं लज्जाभोगस्य योग्यत्वेन गिणता
इत्यतर् ते सानन्दाः सन्तः सभास्थानां साक्षाद् अगच्छन।्

ⅩⅬⅡ ततः परं पर्ितिदनं मिन्दरे गृहे गृहे चािवशर्ामम् उपिदश्य
यीशुखर्ीष्टस्य सुसंवादं पर्चािरतवन्तः।

Ⅵ
Ⅰ तिस्मन् समये िशष्याणां बाहुल्यात् पर्ात्यिहकदानस्य

िवशर्ाणनै िभर्न्नदेशीयानां िवधवास्तर्ीगण उपेिक्षते सित
इबर्ीयलोकैः सहान्यदेशीयानां िववाद उपाितष्ठत।्

Ⅱ तदा द्वादशपरे्िरताः सव्वार्न् िशष्यान् संगृह्याकथयन्
ईश्वरस्य कथापर्चारं पिरत्यज्य भोजनगवेषणम् अस्माकम्
उिचतं निह।

Ⅲ अतो हे भर्ातृगण वयम् एतत्कम्मर्णो भारं येभ्यो दातंु
शक्नुम एतादृशान् सुख्यात्यापन्नान् पिवतरे्णात्मना ज्ञानेन च
पणूार्न् सप्पर्जनान् ययंू स्वेषां मध्ये मनोनीतान् कुरुत,

Ⅳ िकन्तु वयं पर्ाथर्नायां कथापर्चारकम्मर्िण च िनत्यपर्वृ ाः
स्थास्यामः।
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Ⅴ एतस्यां कथायां सव्व लोकाः सन्तुष्टाः सन्तः स्वेषां
मध्यात् िस्तफानः िफिलपः पर्खरो िनकानोर् तीमन् पिम्मर्णा
ियहिूदमतगर्ाही-आिन्तयिखयानगरीयो िनकला एतान्
परमभक्तान् पिवतरे्णात्मना पिरपणूार्न् सप्त जनान्

Ⅵ परे्िरतानां समक्षम् आनयन,् ततस्ते पर्ाथर्नां कृत्वा तेषां
िशरःसु हस्तान् आपर्यन।्

Ⅶ अपरञ्च ईश्वरस्य कथा देशं व्याप्नोत् िवशेषतो
ियरूशालिम नगरे िशष्याणां संख्या पर्भतूरूपेणावद्र्धत
याजकानां मध्येिप बहवः खर्ीष्टमतगर्ािहणोऽभवन।्

Ⅷ िस्तफानोे िवश्वासेन पराक्रमेण च पिरपणूर्ः सन् लोकानां
मध्ये बहुिवधम् अदभु्तम् आश्चय्यर्ं कम्मार्करोत।्

Ⅸ तेन िलबि र्नीयनाम्ना िवख्यातसङ्घस्य कितपयजनाः
कुरीणीयिसकन्दरीय-िकिलकीयाशीयादेशीयाः िकयन्तो
जनाश्चोत्थाय िस्तफानेन साद्र्धं व्यवदन्त।

Ⅹ िकन्तु िस्तफानो ज्ञानेन पिवतरे्णात्मना च ईदृशीं कथां
किथतवान् यस्यास्ते आपि ं क ु र्ं नाशक्नुवन।्

Ⅺ पश्चात् तै लो र्िभताः कितपयजनाः कथामेनाम् अकथयन,्
वयं तस्य मुखतो मसूा ईश्वरस्य च िनन्दावाक्यम् अशर्ौष्म।

Ⅻ ते लोकानां लोकपर्ाचीनानाम् अध्यापकानाञ्च
पर्वृि ं जनियत्वा िस्तफानस्य सिन्निधम् आगत्य तं धृत्वा
महासभामध्यम् आनयन।्

ⅩⅢ तदनन्तरं कितपयजनेषु िमथ्यासािक्षषु समानीतेषु
तेऽकथयन् एष जन एतत्पुण्यस्थानव्यवस्थयो िनर्न्दातः कदािप
न िनव र्ते।

ⅩⅣ फलतो नासरतीययीशुः स्थानमेतद् उिच्छन्नं किरष्यित
मसूासमिपर्तम् अस्माकं व्यवहरणम् अन्यरूपं किरष्यित
तस्यैतादृशीं कथां वयम् अशृणुम।

ⅩⅤ तदा महासभास्थाः सव्व तं पर्ित िस्थरां दृिष्टं कृत्वा
स्वगर्दतूमुखसदृशं तस्य मुखम् अपश्यन।्
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Ⅶ
Ⅰ ततः परं महायाजकः पृष्टवान,् एषा कथां िकं सत्या?
Ⅱ ततः स पर्त्यवदत,् हे िपतरो हे भर्ातरः सव्व लाका मनांिस

िनधदध््वं।अस्माकं पवू्वर्पुरुष इबर्ाहीम् हारण्नगरे वासकरणात्
पवू्वर्ं यदा अराम-्नहरियमदेशे आसीत् तदा तेजोमय ईश्वरो दशर्नं
दत्वा

Ⅲ तमवदत् त्वं स्वदेशज्ञाितिमतर्ािण पिरत्यज्य यं देशमहं
दशर्ियष्यािम तं देशं वर्ज।

Ⅳ अतः स कस्दीयदेशं िवहाय हारण्नगरे न्यवसत,् तदनन्तरं
तस्य िपतिर मृते यतर् देशे ययंू िनवसथ स एनं देशमागच्छत।्

Ⅴ िकन्त्वीश्वरस्तस्मै कमप्यिधकारम् अथार्द ् एकपदपिरिमतां
भिूममिप नाददात;् तदा तस्य कोिप सन्तानो नासीत् तथािप
सन्तानैः साद्र्धम् एतस्य देशस्यािधकारी त्वं भिवष्यसीित
तम्पर्त्यङ्गीकृतवान।्

Ⅵ ईश्वर इत्थम् अपरमिप किथतवान् तव सन्तानाः परदेशे
िनवत्स्यिन्त ततस्तदे्दशीयलोकाश्चतुःशतवत्सरान् यावत् तान्
दासत्वे स्थापियत्वा तान् पर्ित कुव्यवहारं किरष्यिन्त।

Ⅶ अपरम् ईश्वर एनां कथामिप किथतवान,् ये लोकास्तान्
दासत्वे स्थापियष्यिन्त ताल्लोकान् अहं दण्डियष्यािम, ततः परं
ते बिहगर्ताः सन्तो माम् अतर् स्थाने सेिवष्यन्ते।

Ⅷ पश्चात् स तस्मै त्वक्छेदस्य िनयमं द वान,् अत
इस्हाकनािम्न इबर्ाहीम एकपुतरे् जाते, अष्टमिदने तस्य
त्वक्छेदम् अकरोत।् तस्य इस्हाकः पुतर्ो याकूब,् ततस्तस्य
याकूबोऽस्माकं द्वादश पवू्वर्पुरुषा अजायन्त।

Ⅸ ते पवू्वर्पुरुषा ईष्यर्या पिरपणूार् िमसरदेशं परे्षियतंु यषूफं
व्यक्रीणन।्

Ⅹ िकन्त्वीश्वरस्तस्य सहायो भतू्वा सव्वर्स्या दुगर्ते रिक्षत्वा
तस्मै बुदि्धं दत्त्वा िमसरदेशस्य राज्ञः िफरौणः िपर्यपातरं्
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कृतवान् ततो राजा िमसरदेशस्य स्वीयसव्वर्पिरवारस्य च
शासनपदं तस्मै द वान।्

Ⅺ तिस्मन् समये िमसर-िकनानदेशयो
दुर्िभर्क्षहेतोरितिक्लष्टत्वात् नः पवू्वर्पुरुषा भक्षयदर्व्यं
नालभन्त।

Ⅻ िकन्तु िमसरदेशे शस्यािन सिन्त, याकूब् इमां वा ार्ं शर्ुत्वा
पर्थमम् अस्माकं पवू्वर्पुरुषान् िमसरं परे्िषतवान।्

ⅩⅢ ततो दि्वतीयवारगमने यषूफ् स्वभर्ातृिभः
पिरिचतोऽभवत;् यषूफो भर्ातरः िफरौण् राजेन पिरिचता
अभवन।्

ⅩⅣ अनन्तरं यषूफ् भर्ातृगणं परे्ष्य िनजिपतरं याकूबं िनजान्
पञ्चािधकसप्तितसंख्यकान् ज्ञाितजनांश्च समाहतूवान।्

ⅩⅤ तस्माद् याकूब् िमसरदेशं गत्वा स्वयम् अस्माकं
पवू्वर्पुरुषाश्च तिस्मन् स्थानेऽिमर्यन्त।

ⅩⅥ ततस्ते िशिखमं नीता यत् श्मशानम् इबर्ाहीम्
मुदर्ादत्वा िशिखमः िपतु हर्मोरः पुतरे्भ्यः क्रीतवान् तत्श्मशाने
स्थापयाञ्चिक्ररे।

ⅩⅦ ततः परम् ईश्वर इबर्ाहीमः सिन्नधौ शपथं कृत्वा यां
पर्ितज्ञां कृतवान् तस्याः पर्ितज्ञायाः फलनसमये िनकटे सित
इसर्ायेल्लोका िसमरदेशे वद्र्धमाना बहुसंख्या अभवन।्

ⅩⅧ शेषे यषूफं यो न पिरिचनोित तादृश एको नरपितरुपस्थाय
ⅩⅨ अस्माकं ज्ञाितिभः साद्र्धं धू र्तां िवधाय पवू्वर्पुरुषान्

पर्ित कुव्यवहरणपवू्वर्कं तेषां वंशनाशनाय तेषां नवजातान्
िशशनू् बिह िनर्रके्षपयत।्

ⅩⅩ एतिस्मन् समये मसूा जजे्ञ, स तु परमसुन्दरोऽभवत् तथा
िपतृगृहे मासतर्यपय्यर्न्तं पािलतोऽभवत।्

ⅩⅪ िकन्तु तिस्मन् बिहिनर्िक्षप्ते सित िफरौणराजस्य कन्या तम्
उ ोल्य नीत्वा द कपुतरं् कृत्वा पािलतवती।
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ⅩⅫ तस्मात् स मसूा िमसरदेशीयायाः सव्वर्िवद्यायाः पारदृष्वा
सन् वाक्ये िक्रयायाञ्च शिक्तमान् अभवत।्

ⅩⅩⅢ स सम्पणूर्चत्वािरंशद्वत्सरवयस्को भतू्वा
इसर्ायेलीयवंशिनजभर्ातृन् साक्षात् कतुर्ं मितं चक्रे।

ⅩⅩⅣ तेषां जनमेकं िहंिसतं दृष्ट्वा तस्य सपक्षः सन्
िहंिसतजनम् उपकृत्य िमसरीयजनं जघान।

ⅩⅩⅤ तस्य हस्तेनेश्वरस्तान् उद्धिरष्यित तस्य भर्ातृगण इित
ज्ञास्यित स इत्यनुमानं चकार, िकन्तु ते न बुबुिधरे।

ⅩⅩⅥ तत्परे ऽहिन तेषाम् उभयो जर्नयो वार्क्कलह उपिस्थते
सित मसूाः समीपं गत्वा तयो मलनं क ु र्ं मितं कृत्वा कथयामास,
हे महाशयौ युवां भर्ातरौ परस्परम् अन्यायं कुतः कुरुथः?

ⅩⅩⅦ ततः समीपवािसनं पर्ित यो जनोऽन्यायं
चकार स तं दरूीकृत्य कथयामास, अस्माकमुपिर
शास्तृत्विवचारियतृत्वपदयोः कस्त्वां िनयुक्तवान?्

ⅩⅩⅧ ह्यो यथा िमसरीयं हतवान् तथा िकं मामिप हिनष्यिस?
ⅩⅩⅨ तदा मसूा एतादृशीं कथां शर्ुत्वा पलायनं चक्रे, ततो

िमिदयनदेशं गत्वा पर्वासी सन् तस्थौ, ततस्ततर् द्वौ पुतर्ौ
जज्ञाते।

ⅩⅩⅩ अनन्तरं चत्वािरंशद्वत्सरेषु गतेषु सीनयपव्वर्तस्य पर्ान्तरे
पर्ज्विलतस्तम्बस्य वह्िनिशखायां परमेश्वरदतूस्तस्मै दशर्नं
ददौ।

ⅩⅩⅪ मसूास्तिस्मन् दशर्ने िवस्मयं मत्वा िवशेषं ज्ञातंु िनकटं
गच्छित,

ⅩⅩⅫ एतिस्मन् समये, अहं तव पवू्वर्पुरुषाणाम् ईश्वरोऽथार्द ्
इबर्ाहीम ईश्वर इस्हाक ईश्वरो याकूब ईश्वरश्च, मसूामुदि्दश्य
परमेश्वरस्यैतादृशी िवहायसीया वाणी बभवू, ततः स
कम्पािन्वतः सन् पुन िनर्रीिक्षतंु पर्गल्भो न बभवू।
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ⅩⅩⅩⅢ परमेश्वरस्तं जगाद, तव पादयोः पादुके मोचय यतर्
ितष्ठिस सा पिवतर्भिूमः।

ⅩⅩⅩⅣ अहं िमसरदेशस्थानां िनजलोकानां दुद्र्दशां िनतान्तम्
अपश्यं, तेषां कातय्यो र्िक्तञ्च शर्ुतवान् तस्मात् तान् उद्ध ु र्म्
अवरुह्यागमम;् इदानीम् आगच्छ िमसरदेशं त्वां परे्षयािम।

ⅩⅩⅩⅤ कस्त्वां शास्तृत्विवचारियतृत्वपदयो िनर्युक्तवान,् इित
वाक्यमुक्त्वा तै यो र् मसूा अवज्ञातस्तमेव ईश्वरः स्तम्बमध्ये
दशर्नदातर्ा तेन दतेून शास्तारं मुिक्तदातारञ्च कृत्वा
परे्षयामास।

ⅩⅩⅩⅥ स च िमसरदेशे सफू्नािम्न समुदरे् च पश्चात्
चत्वािरंशद्वत्सरान् यावत् महापर्ान्तरे नानापर्काराण्यदभु्तािन
कम्मार्िण लक्षणािन च दशर्ियत्वा तान् बिहः कृत्वा समािननाय।

ⅩⅩⅩⅦ पर्भुः परमेश्वरो युष्माकं भर्ातृगणस्य मध्ये मादृशम्
एकं भिवष्यद्वक्तारम् उत्पादियष्यित तस्य कथायां ययंू मनो
िनधास्यथ, यो जन इसर्ायेलः सन्तानेभ्य एनां कथां कथयामास
स एष मसूाः।

ⅩⅩⅩⅧ महापर्ान्तरस्थमण्डलीमध्येऽिप स एव
सीनयपव्वर्तोपिर तेन साद्र्धं संलािपनो दतूस्य चास्मित्पतृगणस्य
मध्यस्थः सन् अस्मभ्यं दातव्यिन जीवनदायकािन वाक्यािन
लेभे।

ⅩⅩⅩⅨ अस्माकं पवू्वर्पुरुषास्तम् अमान्यं कत्वा स्वेभ्यो
दरूीकृत्य िमसरदेशं परावृत्य गन्तंु मनोिभरिभलष्य हारोणं
जगदुः,

ⅩⅬ अस्माकम् अगरे्ऽगरे् गन्तुुम् अस्मदथर्ं देवगणं िनम्मार्िह
यतो यो मसूा अस्मान् िमसरदेशाद् बिहः कृत्वानीतवान् तस्य िकं
जातं तदस्मािभ नर् ज्ञायते।

ⅩⅬⅠ तिस्मन् समये ते गोवत्साकृितं पर्ितमां िनम्मार्य
तामुदि्दश्य नैवेद्यमुत्मृज्य स्वहस्तकृतवस्तुना आनिन्दतवन्तः।
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ⅩⅬⅡ तस्माद् ईश्वरस्तेषां पर्ित िवमुखः सन् आकाशस्थं
ज्योितगर्णं पजूियतंु तेभ्योऽनुमितं ददौ, यादृशं भिवष्यद्वािदनां
गर्न्थेषु िलिखतमास्ते, यथा, इसर्ायेलीयवंशा रे
चत्वािरंशत्समान् पुरा। महित पर्ान्तरे संस्था ययून्तु यािन
च। बिलहोमािदकम्मार्िण कृतवन्तस्तु तािन िकं। मां समुदि्दश्य
युष्मािभः पर्कृतानीित नैव च।

ⅩⅬⅢ िकन्तु वो मोलकाख्यस्य देवस्य दषू्यमेव च। युष्माकं
िरम्फनाख्याया देवतायाश्च तारका। एतयोरुभयो मूर्ती र् युष्मािभः
पिरपिूजते। अतो युष्मांस्तु बाबेलः पारं नेष्यािम िनिश्चतं।

ⅩⅬⅣ अपरञ्च यिन्नदशर्नम् अपश्यस्तदनुसारेण दषू्यं िनम्मार्िह
यिस्मन् ईश्वरो मसूाम् एतद्वाक्यं बभाषे तत् तस्य िनरूिपतं
साक्षयस्वरूपं दषू्यम् अस्माकं पवू्वर्पुरुषैः सह पर्ान्तरे तस्थौ।

ⅩⅬⅤ पश्चात् ियहोशयेून सिहतैस्तेषां
वंशजातैरस्मत्पवू्वर्पुरुषैः स्वेषां सम्मुखाद् ईश्वरेण दरूीकृतानाम्
अन्यदेशीयानां देशािधकृितकाले समानीतं तद् दषू्यं
दायदूोिधकारं यावत् ततर् स्थान आसीत।्

ⅩⅬⅥ स दायदू ् परमेश्वरस्यानुगर्हं पर्ाप्य याकूब् ईश्वराथर्म्
एकं दषू्यं िनम्मार्तंु ववाञ्छ;

ⅩⅬⅦ िकन्तु सुलेमान् तदथर्ं मिन्दरम् एकं िनिम्मर्तवान।्
ⅩⅬⅧ तथािप यः सव्वो र्पिरस्थः स किस्मंिश्चद् हस्तकृते

मिन्दरे िनवसतीित निह, भिवष्यद्वादी कथामेतां कथयित, यथा,
ⅩⅬⅨ परेशो वदित स्वगो र् राजिसंहासनं मम। मदीयं पादपीठञ्च

पृिथवी भवित धर्ुवं। तिहर् ययंू कृते मे िकं पर्िनम्मार्स्यथ मिन्दरं।
िवशर्ामाय मदीयं वा स्थानं िकं िवद्यते ित्वह।

Ⅼ सव्वार्ण्येतािन वस्तिून िकं मे हस्तकृतािन न॥
ⅬⅠ हे अनाज्ञागर्ाहका अन्तःकरणे शर्वणे चापिवतर्लोकाः

ययूम् अनवरतं पिवतर्स्यात्मनः पर्ाितकूल्यम् आचरथ, युष्माकं
पवू्वर्पुरुषा यादृशा ययूमिप तादृशाः।
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ⅬⅡ युष्माकं पवू्वर्पुरुषाः कं भिवष्यद्वािदनं नाताडयन?् ये तस्य
धािम्मर्कस्य जनस्यागमनकथां किथतवन्तस्तान् अघ्नन् ययूम्
अधनूा िवश्वासघाितनो भतू्वा तं धािम्मर्कं जनम् अहत।

ⅬⅢ ययंू स्वगी र्यदतूगणेन व्यवस्थां पर्ाप्यािप तां नाचरथ।
ⅬⅣ इमां कथां शर्ुत्वा ते मनःसु िबद्धाः सन्तस्तं पर्ित

दन्तघषर्णम् अकुव्वर्न।्
ⅬⅤ िकन्तु िस्तफानः पिवतरे्णात्मना पणूो र् भतू्वा गगणं पर्ित

िस्थरदृिष्टं कृत्वा ईश्वरस्य दिक्षणे दण्डायमानं यीशुञ्च िवलोक्य
किथतवान;्

ⅬⅥ पश्य,मेघद्वारं मुक्तम् ईश्वरस्य दिक्षणे िस्थतं मानवसुतञ्च
पश्यािम।

ⅬⅦ तदा ते पर्ोच्चैः शब्दं कृत्वा कणष्वङ्गुली िनर्धाय
एकिच ीभयू तम् आक्रमन।्

ⅬⅧ पश्चात् तं नगराद् बिहः कृत्वा पर्स्तरैराघ्नन्
सािक्षणो लाकाः शौलनाम्नो यनूश्चरणसिन्नधौ िनजवस्तर्ािण
स्थािपतवन्तः।

ⅬⅨ अनन्तरं हे पर्भो यीशे मदीयमात्मानं गृहाण
िस्तफानस्येित पर्ाथर्नवाक्यवदनसमये ते तं पर्स्तरैराघ्नन।्

ⅬⅩ तस्मात् स जानुनी पातियत्वा पर्ोच्चैः शब्दं कृत्वा, हे पर्भे
पापमेतद् एतेषु मा स्थापय, इत्युक्त्वा महािनदर्ां पर्ाप्नोत।्

Ⅷ
Ⅰ तस्य हत्याकरणं शौलोिप सममन्यत। तिस्मन् समये

ियरूशालम्नगरस्थां मण्डलीं पर्ित महाताडनायां जातायां
परे्िरतलोकान् िहत्वा सव्वऽपरे ियहदूाशोिमरोणदेशयो
नार्नास्थाने िवकीणार्ः सन्तो गताः।

Ⅱ अन्यच्च भक्तलोकास्तं िस्तफानं श्मशाने स्थापियत्वा बहु
व्यलपन।्



Acts Ⅷ:Ⅲ xxv Acts Ⅷ:ⅩⅤ

Ⅲ िकन्तु शौलो गृहे गृहे भर्िमत्वा िस्तर्यः पुरुषांश्च धृत्वा
कारायां बदध््वा मण्डल्या महोत्पातं कृतवान।्

Ⅳ अन्यच्च ये िवकीणार् अभवन् ते सव्वर्तर् भर्िमत्वा सुसंवादं
पर्ाचारयन।्

Ⅴ तदा िफिलपः शोिमरोण्नगरं गत्वा खर्ीष्टाख्यानं
पर्ाचारयत;्

Ⅵ ततोऽशुिच-भृतगर्स्तलोकेभ्यो भतूाश्चीत्कृत्यागच्छन्
तथा बहवः पक्षाघाितनः खञ्जा लोकाश्च स्वस्था अभवन।्

Ⅶ तस्मात् लाका ईदृशं तस्याश्चय्यर्ं कम्मर् िवलोक्य िनशम्य
च सव्वर् एकिच ीभयू तेनोक्ताख्याने मनांिस न्यदधुः।

Ⅷ तिस्मन्नगरे महानन्दश्चाभवत।्
Ⅸ ततः पवू्वर्ं तिस्मन्नगरे िशमोन्नामा किश्चज्जनो बह्वी

मार्यािक्रयाः कृत्वा स्वं कञ्चन महापुरुषं पर्ोच्य शोिमरोणीयानां
मोहं जनयामास।

Ⅹ तस्मात् स मानुष ईश्वरस्य महाशिक्तस्वरूप इत्युक्त्वा
बालवृद्धविनताः सव्व लाकास्तिस्मन् मनांिस न्यदधुः।

Ⅺ स बहुकालान् मायािविक्रयया सव्वार्न् अतीव
मोहयाञ्चकार, तस्मात् ते तं मेिनरे।

Ⅻ िकन्त्वीश्वरस्य राज्यस्य यीशुखर्ीष्टस्य
नाम्नश्चाख्यानपर्चािरणः िफिलपस्य कथायां िवश्वस्य तेषां
स्तर्ीपुरुषोभयलोका मिज्जता अभवन।्

ⅩⅢ शेषे स िशमोनिप स्वयं पर्त्यैत् ततो मिज्जतः सन्
िफिलपेन कृताम् आश्चय्यर्िक्रयां लक्षणञ्च िवलोक्यासम्भवं
मन्यमानस्तेन सह िस्थतवान।्

ⅩⅣ इत्थं शोिमरोण्देशीयलोका ईश्वरस्य कथाम् अगृह्लन् इित
वा ार्ं ियरूशालम्नगरस्थपरे्िरताः पर्ाप्य िपतरं योहनञ्च तेषां
िनकटे परे्िषतवन्तः।

ⅩⅤ ततस्तौ तत् स्थानम् उपस्थाय लोका यथा पिवतर्म्
आत्मानं पर्ाप्नुविन्त तदथर्ं पर्ाथर्येतां।
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ⅩⅥ यतस्ते पुरा केवलपर्भुयीशो नार्म्ना मिज्जतमातर्ा
अभवन,्न तु तेषां मध्ये कमिप पर्ित पिवतर्स्यात्मन आिवभार्वो
जातः।

ⅩⅦ िकन्तु परे्िरताभ्यां तेषां गातरे्षु करेष्विपर्तेषु सत्सु ते
पिवतर्म् आत्मानम् पर्ाप्नुवन।्

ⅩⅧ इत्थं लोकानां गातरे्षु परे्िरतयोः करापर्णेन तान्
पिवतर्म् आत्मानं पर्ाप्तान् दृष्ट्वा स िशमोन् तयोः समीपे मुदर्ा
आनीय किथतवान;्

ⅩⅨ अहं यस्य गातरे् हस्तम् अपर्ियष्यािम तस्यािप यथेत्थं
पिवतर्ात्मपर्ािप्त भर्वित तादृशीं शिक्तं महं्य द ं।

ⅩⅩ िकन्तु िपतरस्तं पर्त्यवदत् तव मुदर्ास्त्वया िवनश्यन्तु
यत ईश्वरस्य दानं मुदर्ािभः क्रीयते त्विमत्थं बुद्धवान;्

ⅩⅪ ईश्वराय तावन्तःकरणं सरलं निह, तस्माद् अतर्
तवांशोऽिधकारश्च कोिप नािस्त।

ⅩⅫ अत एतत्पापहेतोः खेदािन्वतः सन् केनािप पर्कारेण
तव मनस एतस्याः कुकल्पनायाः क्षमा भवित, एतदथर्म् ईश्वरे
पर्ाथर्नां कुरु;

ⅩⅩⅢ यतस्त्वं ितक्तिप े पापस्य बन्धने च यदिस तन्मया
बुद्धम।्

ⅩⅩⅣ तदा िशमोन् अकथयत् तिहर् युवाभ्यामुिदता कथा मिय
यथा न फलित तदथर्ं युवां मिन्निम ं पर्भौ पर्ाथर्नां कुरुतं।

ⅩⅩⅤ अनेन पर्कारेण तौ साक्षयं दत्त्वा पर्भोः कथां
पर्चारयन्तौ शोिमरोणीयानाम् अनेकगर्ामेषु सुसंवादञ्च
पर्चारयन्तौ ियरूशालम्नगरं परावृत्य गतौ।

ⅩⅩⅥ ततः परम् ईश्वरस्य दतूः िफिलपम् इत्यािदशत,्
त्वमुत्थाय दिक्षणस्यां िदिश यो मागो र् पर्ान्तरस्य मध्येन
ियरूशालमो ऽसानगरं याित तं मागर्ं गच्छ।
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ⅩⅩⅦ ततः स उत्थाय गतवान;् तदा कन्दाकीनाम्नः
कूश्लोकानां राज्ञयाः सव्वर्सम्प ेरधीशः कूशदेशीय एकः षण्डो
भजनाथर्ं ियरूशालम्नगरम् आगत्य

ⅩⅩⅧ पुनरिप रथमारुह्य ियशिययनाम्नो भिवष्यद्वािदनो
गर्न्थं पठन् पर्त्यागच्छित।

ⅩⅩⅨ एतिस्मन् समये आत्मा िफिलपम् अवदत,् त्वम् रथस्य
समीपं गत्वा तेन साद्र्धं िमल।

ⅩⅩⅩ तस्मात् स धावन् तस्य सिन्नधावुपस्थाय तेन पठ मानं
ियशिययथिवष्यद्वािदनो वाक्यं शर्ुत्वा पृष्टवान् यत् पठिस तत्
िकं बुध्यसे?

ⅩⅩⅪ ततः स किथतवान् केनिचन्न बोिधतोहं कथं बुध्येय?
ततः स िफिलपं रथमारोढंु स्वेन साद्र्धम् उपवेष्टुञ्च न्यवेदयत।्

ⅩⅩⅫ स शास्तर्स्येतद्वाक्यं पिठतवान् यथा, समानीयत
घाताय स यथा मेषशावकः। लोमच्छेदकसाक्षाच्च मेषश्च नीरवो
यथा। आबध्य वदनं स्वीयं तथा स समितष्ठत।

ⅩⅩⅩⅢ अन्यायेन िवचारेण स उिच्छन्नो ऽभवत् तदा।
तत्कालीनमनुष्यान् को जनो वणर्ियतंु क्षमः। यतो जीवन्नृणां
देशात् स उिच्छन्नो ऽभवत् धर्ुवं।

ⅩⅩⅩⅣ अनन्तरं स िफिलपम् अवदत् िनवेदयािम, भिवष्यद्वादी
यािममां कथां कथयामास स िकं स्विस्मन् वा किस्मंिश्चद्
अन्यिस्मन?्

ⅩⅩⅩⅤ ततः िफिलपस्तत्पर्करणम् आरभ्य यीशोरुपाख्यानं
तस्यागरे् पर्ास्तौत।्

ⅩⅩⅩⅥ इत्थं मागण गच्छन्तौ जलाशयस्य समीप उपिस्थतौ;
तदा क्लीबोऽवादीत् पश्यातर् स्थाने जलमास्ते मम मज्जने का
बाधा?

ⅩⅩⅩⅦ ततः िफिलप उ रं व्याहरत् स्वान्तःकरणेन साकं यिद
पर्त्येिष तिहर् बाधा नािस्त। ततः स किथतवान् यीशुखर्ीष्ट
ईश्वरस्य पुतर् इत्यहं पर्त्येिम।
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ⅩⅩⅩⅧ तदा रथं स्थिगतं क ु र्म् आिदष्टे िफिलपक्लीबौ द्वौ
जलम् अवारुहतां; तदा िफिलपस्तम् मज्जयामास।

ⅩⅩⅩⅨ तत्पश्चात् जलमध्याद् उित्थतयोः सतोः
परमेश्वरस्यात्मा िफिलपं हृत्वा नीतवान,् तस्मात् क्लीबः
पुनस्तं न दृष्टवान् तथािप हृष्टिच ः सन् स्वमागण गतवान।्

ⅩⅬ िफिलपश्चास्दोदन्गरम् उपस्थाय तस्मात् कैसिरयानगर
उपिस्थितकालपय्यर्नतं सव्वर्िस्मन्नगरे सुसंवादं पर्चारयन्
गतवान।्

Ⅸ
Ⅰ तत्कालपय्यर्नतं शौलः पर्भोः िशष्याणां पर्ाितकूल्येन

ताडनाबधयोः कथां िनःसारयन् महायाजकस्य सिन्निधं गत्वा
Ⅱ िस्तर्यं पुरुषञ्च तन्मतगर्ािहणं यं किञ्चत् पश्यित तान्

धृत्वा बदध््वा ियरूशालमम् आनयतीत्याशयेन दम्मेषक्नगरीयं
धम्मर्समाजान् पर्ित पतरं् यािचतवान।्

Ⅲ गच्छन् तु दम्मेषक्नगरिनकट उपिस्थतवान;् ततोऽकस्माद्
आकाशात् तस्य चतुिदर्कु्ष तेजसः पर्काशनात् स भमूावपतत।्

Ⅳ पश्चात् हे शौल हे शौल कुतो मां ताडयिस? स्वं पर्ित
पर्ोक्तम् एतं शब्दं शर्ुत्वा

Ⅴ स पृष्टवान,् हे पर्भो भवान् कः? तदा पर्भुरकथयत् यं यीशंु
त्वं ताडयिस स एवाहं; कण्टकस्य मुखे पदाघातकरणं तव कष्टम।्

Ⅵ तदा कम्पमानो िवस्मयापन्नश्च सोवदत् हे पर्भो मया िकं
क र्व्यं? भवत इच्छा का? ततः पर्भुराज्ञापयद् उत्थाय नगरं
गच्छ ततर् त्वया यत् क र्व्यं तद् विदष्यते।

Ⅶ तस्य सङ्िगनो लोका अिप तं शब्दं शर्ुतवन्तः िकन्तु
कमिप न दृष्ट्वा स्तब्धाः सन्तः िस्थतवन्तः।

Ⅷ अनन्तरं शौलो भिूमत उत्थाय चकु्षषी उन्मील्य कमिप न
दृष्टवान।् तदा लोकास्तस्य हस्तौ धृत्वा दम्मेषक्नगरम् आनयन।्
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Ⅸ ततः स िदनतर्यं यावद् अन्धो भतू्वा न भुक्तवान्
पीतवांश्च।

Ⅹ तदनन्तरं पर्भुस्तद्दम्मेषक्नगरवािसन एकस्मै िशष्याय दशर्नं
दत्वा आहतूवान् हे अनिनय। ततः स पर्त्यवादीत,् हे पर्भो पश्य
शृणोिम।

Ⅺ तदा पर्भुस्तमाज्ञापयत् त्वमुत्थाय सरलनामानं मागर्ं गत्वा
ियहदूािनवेशने ताषर्नगरीयं शौलनामानं जनं गवेषयन् पृच्छ;

Ⅻ पश्य स पर्ाथर्यते, तथा अनिनयनामक एको जनस्तस्य
समीपम् आगत्य तस्य गातरे् हस्तापर्णं कृत्वा दृिष्टं ददातीत्थं
स्वप्ने दृष्टवान।्

ⅩⅢ तस्माद् अनिनयः पर्त्यवदत् हे पर्भो ियरूशालिम
पिवतर्लोकान् पर्ित सोऽनेकिहंसां कृतवान;्

ⅩⅣ अतर् स्थाने च ये लोकास्तव नािम्न पर्ाथर्यिन्त तानिप
बद्धुं स पर्धानयाजकेभ्यः शिक्तं पर्ाप्तवान,् इमां कथाम् अहम्
अनेकेषां मुखेभ्यः शर्ुतवान।्

ⅩⅤ िकन्तु पर्भुरकथयत,्यािह िभन्नदेशीयलोकानां भपूतीनाम्
इसर्ायेल्लोकानाञ्च िनकटे मम नाम पर्चारियतंु स जनो मम
मनोनीतपातर्मास्ते।

ⅩⅥ मम नामिनिम ञ्च तेन िकयान् महान् क्लेशो भोक्तव्य
एतत् तं दशर्ियष्यािम।

ⅩⅦ ततो ऽनिनयो गत्वा गृहं पर्िवश्य तस्य गातरे् हस्तापर्र्णं
कृत्वा किथतवान,् हे भर्ातः शौल त्वं यथा दृिष्टं पर्ाप्नोिष
पिवतरे्णात्मना पिरपणूो र् भविस च, तदथर्ं तवागमनकाले यः
पर्भुयीशुस्तुभ्यं दशर्नम् अददात् स मां परे्िषतवान।्

ⅩⅧ इत्युक्तमातरे् तस्य चकु्षभ्यार्म् मीनशल्कवद् वस्तुिन
िनगर्ते तत्क्षणात् स पर्सन्नचकु्ष भूर्त्वा पर्ोत्थाय मिज्जतोऽभवत्
भुक्त्वा पीत्वा सबलोभवच्च।
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ⅩⅨ ततः परं शौलः िशष्यैः सह कितपयिदवसान् तिस्मन्
दम्मेषकनगरे िस्थत्वाऽिवलम्बं

ⅩⅩ सव्वर्भजनभवनािन गत्वा यीशुरीश्वरस्य पुतर् इमां कथां
पर्ाचारयत।्

ⅩⅪ तस्मात् सव्व शर्ोतारश्चमत्कृत्य किथतवन्तो यो
ियरूशालम्नगर एतन्नाम्ना पर्ाथर्ियतृलोकान् िवनािशतवान्
एवम् एतादृशलोकान् बदध््वा पर्धानयाजकिनकटं नयतीत्याशया
एतत्स्थानमप्यागच्छत् सएव िकमयं न भवित?

ⅩⅫ िकन्तु शौलः क्रमश उत्साहवान् भतू्वा
यीशुरीश्वरेणािभिषक्तो जन एतिस्मन् पर्माणं दत्वा दम्मेषक्-
िनवािसियहदूीयलोकान् िनरु रान् अकरोत।्

ⅩⅩⅢ इत्थं बहुितथे काले गते ियहदूीयलोकास्तं हन्तंु
मन्तर्यामासुः

ⅩⅩⅣ िकन्तु शौलस्तेषामेतस्या मन्तर्णाया वा ार्ं पर्ाप्तवान।्
ते तं हन्तंु तु िदवािनशं गुप्ताः सन्तो नगरस्य द्वारेऽितष्ठन;्

ⅩⅩⅤ तस्मात् िशष्यास्तं नीत्वा रातर्ौ िपटके िनधाय
पर्ाचीरेणावारोहयन।्

ⅩⅩⅥ ततः परं शौलो ियरूशालमं गत्वा िशष्यगणेन साद्र्धं
स्थातुम् ऐहत,् िकन्तु सव्व तस्मादिबभयुः स िशष्य इित च न
पर्त्ययन।्

ⅩⅩⅦ एतस्माद् बणर्ब्बास्तं गृहीत्वा परे्िरतानां समीपमानीय
मागर्मध्ये पर्भुः कथं तस्मै दशर्नं द वान् याः कथाश्च
किथतवान् स च यथाक्षोभः सन् दम्मेषक्नगरे यीशो नार्म
पर्ाचारयत् एतान् सव्वर्वृ ान्तान् तान् ज्ञािपतवान।्

ⅩⅩⅧ ततः शौलस्तैः सह ियरूशालिम कालं यापयन् िनभर्यं
पर्भो यी र्शो नार्म पर्ाचारयत।्

ⅩⅩⅨ तस्माद् अन्यदेशीयलोकैः साद्र्धं
िववादस्योपिस्थतत्वात् ते तं हन्तुम् अचेष्टन्त।
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ⅩⅩⅩ िकन्तु भर्ातृगणस्तज्ज्ञात्वा तं कैसिरयानगरं नीत्वा
ताषर्नगरं परे्िषतवान।्

ⅩⅩⅪ इत्थं सित ियहिूदयागालील्शोिमरोणदेशीयाः सव्वार्
मण्डल्यो िवशर्ामं पर्ाप्तास्ततस्तासां िनष्ठाभवत् पर्भो िभर्या
पिवतर्स्यात्मनः सान्त्वनया च कालं के्षपियत्वा बहुसंख्या
अभवन।्

ⅩⅩⅫ ततः परं िपतरः स्थाने स्थाने भर्िमत्वा शेषे
लोदन्गरिनवािसपिवतर्लोकानां समीपे िस्थतवान।्

ⅩⅩⅩⅢ तदा ततर् पक्षाघातव्यािधनाष्टौ वत्सरान् शय्यागतम्
ऐनेयनामानं मनुष्यं साक्षत् पर्ाप्य तमवदत,्

ⅩⅩⅩⅣ हे ऐनेय यीशुखर्ीष्टस्त्वां स्वस्थम् अकाषी र्त,्
त्वमुत्थाय स्वशय्यां िनिक्षप, इत्युक्तमातरे् स उदितष्ठत।्

ⅩⅩⅩⅤ एतादृशं दृष्ट्वा लोदश्ारोणिनवािसनो लोकाः पर्भंु
पर्ित पराव र्न्त।

ⅩⅩⅩⅥ अपरञ्च िभक्षादानािदषु नानिक्रयासु िनत्यं पर्वृ ा
या याफोनगरिनवािसनी टािबथानामा िशष्या यां दक्कार्ं अथार्द ्
हिरणीमयुक्त्वा आह्वयन् सा नारी

ⅩⅩⅩⅦ तिस्मन् समये रुग्ना सती पर्ाणान् अत्यजत,् ततो
लोकास्तां पर्क्षाल्योपिरस्थपर्कोष्ठे शायियत्वास्थापयन।्

ⅩⅩⅩⅧ लोदन्गरं याफोनगरस्य समीपस्थं तस्मा तर्
िपतर आस्ते, इित वा ार्ं शर्ुत्वा तणूर्ं तस्यागमनाथर्ं तिस्मन्
िवनयमुक्त्वा िशष्यगणो द्वौ मनुजौ परे्िषतवान।्

ⅩⅩⅩⅨ तस्मात् िपतर उत्थाय ताभ्यां साद्र्धम् आगच्छत,् ततर्
तिस्मन् उपिस्थत उपिरस्थपर्कोष्ठं समानीते च िवधवाः स्वािभः
सह िस्थितकाले दक्कर् या कृतािन यान्यु रीयािण पिरधेयािन च
तािन सव्वार्िण तं दशर्ियत्वा रुदत्यश्चतसृषु िद वितष्ठन।्

ⅩⅬ िकन्तु िपतरस्ताः सव्वार् बिहः कृत्वा जानुनी पातियत्वा
पर्ािथर्तवान;् पश्चात् शवं पर्ित दृिष्टं कृत्वा किथतवान,् हे
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टाबीथे त्वमुि ष्ठ, इित वाक्य उक्ते सा स्तर्ी चकु्षषी पर्ोन्मील्य
िपतरम् अवलोक्योत्थायोपािवशत।्

ⅩⅬⅠ ततः िपतरस्तस्याः करौ धृत्वा उ ोल्य पिवतर्लोकान्
िवधवाश्चाहयू तेषां िनकटे सजीवां तां समापर्यत।्

ⅩⅬⅡ एषा कथा समस्तयाफोनगरं व्याप्ता तस्माद् अनेके लोकाः
पर्भौ व्यश्वसन।्

ⅩⅬⅢ अपरञ्च िपतरस्तद्याफोनगरीयस्य कस्यिचत्
िशमोन्नाम्नश्चम्मर्कारस्य गृहे बहुिदनािन न्यवसत।्

Ⅹ
Ⅰ कैसिरयानगर इतािलयाख्यसैन्यान्तगर्तः कणी र्िलयनामा

सेनापितरासीत्
Ⅱ स सपिरवारो भक्त ईश्वरपरायणश्चासीत;् लोकेभ्यो बहिून

दानादीिन दत्वा िनरन्तरम् ईश्वरे पर्ाथर्याञ्चक्रे।
Ⅲ एकदा तृतीयपर्हरवेलायां स दृष्टवान् ईश्वरस्यैको दतूः

सपर्काशं तत्समीपम् आगत्य किथतवान,् हे कणी र्िलय।
Ⅳ िकन्तु स तं दृष्ट्वा भीतोऽकथयत,् हे पर्भो िकं? तदा

तमवदत् तव पर्ाथर्ना दानािद च सािक्षस्वरूपं भतू्वेश्वरस्य
गोचरमभवत।्

Ⅴ इदानीं याफोनगरं पर्ित लोकान् परे्ष्य समुदर्तीरे
िशमोन्नाम्नश्चम्मर्कारस्य गृहे पर्वासकारी िपतरनाम्ना
िवख्यातो यः िशमोन् तम् आह्वायय;

Ⅵ तस्मात् त्वया यद्यत् क र्व्यं त त् स विदष्यित।
Ⅶ इत्युपिदश्य दतेू पर्िस्थते सित कणी र्िलयः स्वगृहस्थानां

दासानां द्वौ जनौ िनत्यं स्वसङ्िगनां सैन्यानाम् एकां
भक्तसेनाञ्चाहयू

Ⅷ सकलमेतं वृ ान्तं िवज्ञाप्य याफोनगरं तान् पर्ािहणोत।्



Acts Ⅹ:Ⅸ xxxiii Acts Ⅹ:ⅩⅩ

Ⅸ परिस्मन् िदने ते यातर्ां कृत्वा यदा नगरस्य समीप
उपाितष्ठन,् तदा िपतरो दि्वतीयपर्हरवेलायां पर्ाथर्ियतंु
गृहपृष्ठम् आरोहत।्

Ⅹ एतिस्मन् समये कु्षधा र्ः सन् िकिञ्चद्भोक्तुम् ऐच्छत् िकन्तु
तेषाम् अन्नासादनसमये स मिूच्छर्तः सन्नपतत।्

Ⅺ ततो मेघद्वारं मुक्तं चतुिभर्ः कोणै लर्िम्बतं बृहद्वस्तर्िमव
िकञ्चन भाजनम् आकाशात् पृिथवीम् अवारोहतीित दृष्टवान।्

Ⅻ तन्मध्ये नानपर्कारा गर्ाम्यवन्यपशवः
खेचरोरोगािमपर्भृतयो जन्तवश्चासन।्

ⅩⅢ अनन्तरं हे िपतर उत्थाय हत्वा भंु व तम्पर्तीयं गगणीया
वाणी जाता।

ⅩⅣ तदा िपतरः पर्त्यवदत,् हे पर्भो ईदृशं मा भवतु, अहम्
एतत् कालं यावत् िनिषद्धम् अशुिच वा दर्व्यं िकिञ्चदिप न
भुक्तवान।्

ⅩⅤ ततः पुनरिप तादृशी िवहयसीया वाणी जाता यद् ईश्वरः
शुिच कृतवान् तत् त्वं िनिषदं्ध न जानीिह।

ⅩⅥ इत्थं ितर्ः सित तत् पातरं् पुनराकृष्टं आकाशम्
अगच्छत।्

ⅩⅦ ततः परं यद् दशर्नं पर्ाप्तवान् तस्य को भाव इत्यतर्
िपतरो मनसा सन्देिग्ध, एतिस्मन् समये कणी र्िलयस्य ते परे्िषता
मनुष्या द्वारस्य सिन्नधावुपस्थाय,

ⅩⅧ िशमोनो गृहमिन्वच्छन्तः सम्पृछ ाहयू किथतवन्तः
िपतरनाम्ना िवख्यातो यः िशमोन् स िकमतर् पर्वसित?

ⅩⅨ यदा िपतरस्तद्दशर्नस्य भावं मनसान्दोलयित तदात्मा
तमवदत,् पश्य तर्यो जनास्त्वां मृगयन्ते।

ⅩⅩ त्वम् उत्थायावरुह्य िनःसन्देहं तैः सह गच्छ मयैव ते
परे्िषताः।
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ⅩⅪ तस्मात् िपतरोऽवरुह्य कणी र्िलयपरे्िरतलोकानां
िनकटमागत्य किथतवान् पश्यत ययंू यं मृगयध्वे स जनोहं,
ययंू िकिन्निम म् आगताः?

ⅩⅫ ततस्ते पर्त्यवदन् कणी र्िलयनामा शुद्धसत्त्व
ईश्वरपरायणो ियहदूीयदेशस्थानां सव्वषां सिन्नधौ
सुख्यात्यापन्न एकः सेनापित िनर्जगृहं त्वामाहयू नेतंु त्व ः
कथा शर्ोतुञ्च पिवतर्दतेून समािदष्टः।

ⅩⅩⅢ तदा िपतरस्तानभ्यन्तरं नीत्वा तेषामाितथ्यं कृतवान,्
परेऽहिन तैः साद्र्धं यातर्ामकरोत,् याफोिनवािसनां भर्ातृणां
िकयन्तो जनाश्च तेन सह गताः।

ⅩⅩⅣ परिस्मन् िदवसे कैसिरयानगरमध्यपर्वेशसमये
कणी र्िलयो ज्ञाितबन्धनू् आहयूानीय तान् अपेक्षय िस्थतः।

ⅩⅩⅤ िपतरे गृह उपिस्थते कणी र्िलयस्तं साक्षात्कृत्य चरणयोः
पितत्वा पर्ाणमत।्

ⅩⅩⅥ िपतरस्तमुत्थाप्य किथतवान,् उि ष्ठाहमिप मानुषः।
ⅩⅩⅦ तदा कणी र्िलयेन साकम् आलपन् गृहं पर्ािवशत् तन्मध्ये

च बहुलोकानां समागमं दृष्ट्वा तान् अवदत,्
ⅩⅩⅧ अन्यजातीयलोकैः महालपनं वा तेषां गृहमध्ये पर्वेशनं

ियहदूीयानां िनिषद्धम् अस्तीित ययूम् अवगच्छथ; िकन्तु कमिप
मानुषम् अव्यवहाय्यर्म् अशुिचं वा ज्ञातंु मम नोिचतम् इित
परमेश्वरो मां ज्ञािपतवान।्

ⅩⅩⅨ इित हेतोराह्वानशर्वणमातर्ात् काञ्चनापि म् अकृत्वा
युष्माकं समीपम् आगतोिस्म; पृच्छािम ययंू िकिन्निम ं माम्
आहयूत?

ⅩⅩⅩ तदा कणी र्िलयः किथतवान,् अद्य चत्वािर
िदनािन जातािन एतावदे्वलां यावद् अहम् अनाहार आसन्
ततस्तृतीयपर्हरे सित गृहे पर्ाथर्नसमये तेजोमयवस्तर्भृद् एको
जनो मम समकं्ष ितष्ठन् एतां कथाम् अकथयत,्
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ⅩⅩⅪ हे कणी र्िलय त्वदीया पर्ाथर्ना ईश्वरस्य कणर्गोचरीभतूा
तव दानािद च सािक्षस्वरूपं भतू्वा तस्य दृिष्टगोचरमभवत।्

ⅩⅩⅫ अतो याफोनगरं पर्ित लोकान् पर्िहत्य ततर्
समुदर्तीरे िशमोन्नाम्नः कस्यिचच्चम्मर्कारस्य गृहे पर्वासकारी
िपतरनाम्ना िवख्यातो यः िशमोन् तमाहाूयय; ततः स आगत्य
त्वाम् उपदेक्षयित।

ⅩⅩⅩⅢ इित कारणात् तत्क्षणात् तव िनकटे लोकान् परे्िषतवान,्
त्वमागतवान् इित भदरं् कृतवान।् ईश्वरो यान्याख्यानािन
कथियतुम् आिदशत् तािन शर्ोतंु वयं सव्व साम्पर्तम् ईश्वरस्य
साक्षाद् उपिस्थताः स्मः।

ⅩⅩⅩⅣ तदा िपतर इमां कथां कथियतुम् आरब्धवान,् ईश्वरो
मनुष्याणाम् अपक्षपाती सन्

ⅩⅩⅩⅤ यस्य कस्यिचद् देशस्य यो लोकास्तस्मादभ्ीत्वा
सत्कम्मर् करोित स तस्य गर्ाह्यो भवित, एतस्य िनश्चयम्
उपलब्धवानहम।्

ⅩⅩⅩⅥ सव्वषां पर्भु यो र् यीशुखर्ीष्टस्तेन ईश्वर
इसर्ायेल्वंशानां िनकटे सुसंवादं परे्ष्य सम्मेलनस्य यं संवादं
पर्ाचारयत् तं संवादं ययंू शर्ुतवन्तः।

ⅩⅩⅩⅦ यतो योहना मज्जने पर्चािरते सित स
गालीलदेशमारभ्य समस्तियहदूीयदेशं व्याप्नोत;्

ⅩⅩⅩⅧ फलत ईश्वरेण पिवतरे्णात्मना शक्त्या चािभिषक्तो
नासरतीययीशुः स्थाने स्थाने भर्मन् सुिक्रयां कुव्वर्न् शैताना
िक्लष्टान् सव्वर्लोकान् स्वस्थान् अकरोत,्यत ईश्वरस्तस्य सहाय
आसीत;्

ⅩⅩⅩⅨ वयञ्च ियहदूीयदेशे ियरूशालम्नगरे च तेन कृतानां
सव्वषां कम्मर्णां सािक्षणो भवामः। लोकास्तं क्रुशे िवदध््वा
हतवन्तः,

ⅩⅬ िकन्तु तृतीयिदवसे ईश्वरस्तमुत्थाप्य सपर्काशम्
अदशर्यत।्
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ⅩⅬⅠ सव्वर्लोकानां िनकट इित न िह, िकन्तु तिस्मन्
श्मशानादुित्थते सित तेन साद्र्धं भोजनं पानञ्च कृतवन्त
एतादृशा ईश्वरस्य मनोनीताः सािक्षणो ये वयम् अस्माकं िनकटे
तमदशर्यत।्

ⅩⅬⅡ जीिवतमृतोभयलोकानां िवचारं क ु र्म् ईश्वरो यं
िनयुक्तवान् स एव स जनः, इमां कथां पर्चारियतंु तिस्मन्
पर्माणं दातुञ्च सोऽस्मान् आज्ञापयत।्

ⅩⅬⅢ यस्तिस्मन् िवश्विसित स तस्य नाम्ना पापान्मुक्तो
भिवष्यित तिस्मन् सव्व भिवष्यद्वािदनोिप एतादृशं साक्षयं
ददित।

ⅩⅬⅣ िपतरस्यैतत्कथाकथनकाले सव्वषां शर्ोतृणामुपिर
पिवतर् आत्मावारोहत।्

ⅩⅬⅤ ततः िपतरेण साद्र्धम् आगतास्त्वक्छेिदनो िवश्वािसनो
लोका अन्यदेशीयेभ्यः पिवतर् आत्मिन द े सित

ⅩⅬⅥ ते नानाजातीयभाषािभः कथां कथयन्त ईश्वरं
पर्शंसिन्त, इित दृष्ट्वा शर्ुत्वा च िवस्मयम् आपद्यन्त।

ⅩⅬⅦ तदा िपतरः किथतवान,् वयिमव ये पिवतर्म् आत्मानं
पर्ाप्तास्तेषां जलमज्जनं िकं कोिप िनषेद्धुं शक्नोित?

ⅩⅬⅧ ततः पर्भो नार्म्ना मिज्जता भवतेित तानाज्ञापयत।्
अनन्तरं ते स्वैः साद्र्धं कितपयिदनािन स्थातंु पर्ाथर्यन्त।

Ⅺ
Ⅰ इत्थं िभन्नदेशीयलोका अपीश्वरस्य वाक्यम् अगृह्लन् इमां

वा ार्ं ियहदूीयदेशस्थपरे्िरता भर्ातृगणश्च शर्ुतवन्तः।
Ⅱ ततः िपतरे ियरूशालम्नगरं गतवित त्वक्छेिदनो लोकास्तेन

सह िववदमाना अवदन,्
Ⅲ त्वम् अत्वक्छेिदलोकानां गृहं गत्वा तैः साद्र्धं भुक्तवान।्
Ⅳ ततः िपतर आिदतः क्रमशस्तत्काय्यर्स्य

सव्वर्वृ ान्तमाख्यातुम् आरब्धवान।्
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Ⅴ याफोनगर एकदाहं पर्ाथर्यमानो मिूच्छर्तः सन् दशर्नेन चतुषुर्
कोणेषु लम्बनमानं वृहद्वस्तर्िमव पातर्मेकम् आकाशदवरुह्य
मिन्नकटम् आगच्छद् अपश्यम।्

Ⅵ पश्चात् तद् अनन्यदृष्ट ा दृष्ट्वा िविवच्य तस्य मध्ये
नानापर्कारान् गर्ाम्यवन्यपशनू् उरोगािमखेचरांश्च दृष्टवान;्

Ⅶ हे िपतर त्वमुत्थाय गत्वा भंु व मां सम्बोध्य कथयन्तं
शब्दमेकं शर्ुतवांश्च।

Ⅷ ततोहं पर्त्यवदं, हे पर्भो नेत्थं भवतु, यतः िकञ्चन
िनिषद्धम् अशुिच दर्व्यं वा मम मुखमध्यं कदािप न पर्ािवशत।्

Ⅸ अपरम् ईश्वरो यत् शुिच कृतवान् तिन्निषदं्ध न जानीिह दि्व
मार्म्पर्तीदृशी िवहायसीया वाणी जाता।

Ⅹ ितर्िरत्थं सित तत् सव्वर्ं पुनराकाशम् आकृष्टं।
Ⅺ पश्चात् कैसिरयानगरात् तर्यो जना मिन्नकटं परे्िषता

यतर् िनवेशने िस्थतोहं तिस्मन् समये ततर्ोपाितष्ठन।्
Ⅻ तदा िनःसन्देहं तैः साद्र्धं यातुम् आत्मा मामािदष्टवान;्

ततः परं मया सहैतेषु षड्भर्ातृषु गतेषु वयं तस्य मनुजस्य गृहं
पर्ािवशाम।

ⅩⅢ सोस्माकं िनकटे कथामेताम् अकथयत् एकदा दतू
एकः पर्त्यक्षीभयू मम गृहमध्ये ितष्टन् मािमत्याज्ञािपतवान,्
याफोनगरं पर्ित लोकान् पर्िहत्य िपतरनाम्ना िवख्यातं िशमोनम्
आहयूय;

ⅩⅣ ततस्तव त्वदीयपिरवाराणाञ्च येन पिरतर्ाणं भिवष्यित
तत् स उपदेक्षयित।

ⅩⅤ अहं तां कथामुत्थाप्य किथतवान् तेन पर्थमम् अस्माकम्
उपिर यथा पिवतर् आत्मावरूढवान् तथा तेषामप्युपिर
समवरूढवान।्

ⅩⅥ तेन योहन् जले मिज्जतवान् इित सत्यं िकन्तु ययंू पिवतर्
आत्मिन मिज्जता भिवष्यथ, इित यद्वाक्यं पर्भुरुिदतवान् तत्
तदा मया स्मृतम।्
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ⅩⅦ अतः पर्भा यीशुखर्ीष्टे पर्त्ययकािरणो ये वयम्
अस्मभ्यम् ईश्वरो यद् द वान् तत् तेभ्यो लोकेभ्योिप द वान्
ततः कोहं? िकमहम् ईश्वरं वारियतंु शक्नोिम?

ⅩⅧ कथामेतां शर्ुवा ते क्षान्ता ईश्वरस्य गुणान्
अनुकीत्त्यर् किथतवन्तः, तिहर् परमायुःपर्ािप्तिनिम म्
ईश्वरोन्यदेशीयलोकेभ्योिप मनःपिरव र्नरूपं दानम् अदात।्

ⅩⅨ िस्तफानं पर्ित उपदर्वे घिटते ये िवकीणार् अभवन् तै
फैनीकीकुपर्ािन्तयिखयासु भर्िमत्वा केवलियहदूीयलोकान् िवना
कस्याप्यन्यस्य समीप ईश्वरस्य कथां न पर्ाचारयन।्

ⅩⅩ अपरं तेषां कुपर्ीयाः कुरीनीयाश्च िकयन्तो जना
आिन्तयिखयानगरं गत्वा यनूानीयलोकानां समीपेिप पर्भोयी र्शोः
कथां पर्ाचारयन।्

ⅩⅪ पर्भोः करस्तेषां सहाय आसीत् तस्माद् अनेके लोका
िवश्वस्य पर्भंु पर्ित पराव र्न्त।

ⅩⅫ इित वा ार्यां ियरूशालमस्थमण्डलीयलोकानां
कणर्गोचरीभतूायाम् आिन्तयिखयानगरं गन्तु ते बणर्ब्बां परै्रयन।्

ⅩⅩⅢ ततो बणर्ब्बास्ततर् उपिस्थतः सन् ईश्वरस्यानुगर्हस्य
फलं दृष्ट्वा सानन्दो जातः,

ⅩⅩⅣ स स्वयं साधु िवर्श्वासेन पिवतरे्णात्मना च पिरपणूर्ः सन्
गनोिनष्टया पर्भावास्थां क ु र्ं सव्वार्न् उपिदष्टवान् तेन पर्भोः
िशष्या अनेके बभवुूः।

ⅩⅩⅤ शेषे शौलं मृगियतंु बणर्ब्बास्ताषर्नगरं पर्िस्थतवान।्
ततर् तस्योदे्दशं पर्ाप्य तम् आिन्तयिखयानगरम् आनयत;्

ⅩⅩⅥ ततस्तौ मण्डलीस्थलोकैः सभां कृत्वा संवत्सरमेकं यावद्
बहुलोकान् उपािदशतां; तिस्मन् आिन्तयिखयानगरे िशष्याः
पर्थमं खर्ीष्टीयनाम्ना िवख्याता अभवन।्

ⅩⅩⅦ ततः परं भिवष्यद्वािदगणे ियरूशालम
आिन्तयिखयानगरम् आगते सित
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ⅩⅩⅧ आगाबनामा तेषामेक उत्थाय आत्मनः
िशक्षया सव्वर्देशे दुिभर्कं्ष भिवष्यतीित ज्ञािपतवान;् ततः
क्लौिदयकैसरस्यािधकारे सित तत् पर्त्यक्षम् अभवत।्

ⅩⅩⅨ तस्मात् िशष्या एकैकशः स्वस्वशक्त्यनुसारतो
ियहदूीयदेशिनवािसनां भर्तृणां िदनयापनाथर्ं धनं परे्षियतंु
िनिश्चत्य

ⅩⅩⅩ बणर्ब्बाशौलयो द्र्वारा पर्ाचीनलोकानां समीपं तत्
परे्िषतवन्तः।

Ⅻ
Ⅰ तिस्मन् समये हेरोद ्राजो मण्डल्याः िकयज्जनेभ्यो दुःखं दातंु

पर्ारभत।्
Ⅱ िवशेषतो योहनः सोदरं याकूबं करवालाघातेन् हतवान।्
Ⅲ तस्माद् ियहदूीयाः सन्तुष्टा अभवन् इित िवज्ञाय स

िपतरमिप ध ु र्ं गतवान।्
Ⅳ तदा िकण्वशनू्यपपूोत्सवसमय उपाितष्टत;् अत उत्सवे गते

सित लोकानां समकं्ष तं बिहरानेय्यामीित मनिस िस्थरीकृत्य स तं
धारियत्वा र णाथर्म् येषाम् एकैकसंघे चत्वारो जनाः सिन्त तेषां
चतुणार्ं रक्षकसंघानां समीपे तं समप्यर् कारायां स्थािपतवान।्

Ⅴ िकन्तंु िपतरस्य कारािस्थितकारणात् मण्डल्या लोका
अिवशर्ामम् ईश्वरस्य समीपे पर्ाथर्यन्त।

Ⅵ अनन्तरं हेरोिद तं बिहरानाियतंु उद्यते सित तस्यां
रातर्ौ िपतरो रक्षकद्वयमध्यस्थाने शृङ्खलद्वयेन बदध््वः सन्
िनिदर्त आसीत,् दौवािरकाश्च कारायाः सम्मुखे ितष्ठनतो द्वारम्
अरिक्षषुः।

Ⅶ एतिस्मन् समये परमेश्वरस्य दतेू समुपिस्थते कारा
दीिप्तमती जाता; ततः स दतूः िपतरस्य कुक्षावावातं
कृत्वा तं जागरियत्वा भािषतवान् तणूर्मुि ष्ठ; ततस्तस्य
हस्तस्थशृङ्खलद्वयं गलत् पिततं।
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Ⅷ स दतूस्तमवदत,् बद्धकिटः सन् पादयोः पादुके अपर्य; तेन
तथा कृते सित दतूस्तम् उक्तवान् गातर्ीयवस्तरं् गातरे् िनधाय
मम पश्चाद् एिह।

Ⅸ ततः िपतरस्तस्य पश्चाद् वर्जन बिहरगच्छत,् िकन्तु दतेून
कम्मतत् कृतिमित सत्यमज्ञात्वा स्वप्नदशर्नं ज्ञातवान।्

Ⅹ इत्थं तौ पर्थमां दि्वतीयाञ्च कारां लङ्िघत्वा येन
लौहिनिम्मर्तद्वारेण नगरं गम्यते तत्समीपं पर्ाप्नुतां; ततस्तस्य
कवाटं स्वयं मुक्तमभवत् ततस्तौ तत्स्थानाद् बिह भूर्त्वा
मागकस्य सीमां यावद् गतौ; ततोऽकस्मात् स दतूः िपतरं
त्यक्तवान।्

Ⅺ तदा स चेतनां पर्ाप्य किथतवान् िनजदतंू पर्िहत्य
परमेश्वरो हेरोदो हस्ताद् ियहदूीयलोकानां सव्वार्शायाश्च मां
समुद्धतृवान् इत्यहं िनश्चयं ज्ञातवान।्

Ⅻ स िविवच्य माकर् नामर्ा िवख्यातस्य योहनो मातु मर्िरयमो
यिस्मन् गृहे बहवः सम्भयू पर्ाथर्यन्त तिन्नवेशनं गतः।

ⅩⅢ िपतरेण बिहद्र्वार आहते सित रोदानामा बािलका दर्ष्टंु
गता।

ⅩⅣ ततः िपतरस्य स्वरं शर्ुवा सा हषर्युक्ता सती द्वारं
न मोचियत्वा िपतरो द्वारे ितष्ठतीित वा ार्ं वक्तुम् अभ्यन्तरं
धािवत्वा गतवती।

ⅩⅤ ते पर्ावोचन् त्वमुन्म ा जातािस िकन्तु सा
मुहुमुर्हुरुक्तवती सत्यमेवैतत।्

ⅩⅥ तदा ते किथतवन्तस्तिहर् तस्य दतूो भवेत।्
ⅩⅦ िपतरो द्वारमाहतवान् एतिस्मन्नन्तरे द्वारं मोचियत्वा

िपतरं दृष्ट्वा िवस्मयं पर्ाप्ताः।
ⅩⅧ ततः िपतरो िनःशब्दं स्थातंु तान् पर्ित हस्तेन सङ्केतं

कृत्वा परमेश्वरो येन पर्कारेण तं काराया उद्धतृ्यानीतवान् तस्य
वृ ान्तं तानज्ञापयत,् ययंू गत्वा याकुबं भर्ातृगणञ्च वा ार्मेतां
वदतेत्युक्ता स्थानान्तरं पर्िस्थतवान।्
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ⅩⅨ पर्भाते सित िपतरः क्व गत इत्यतर् रक्षकाणां मध्ये महान्
कलहो जातः।

ⅩⅩ हेरोद् बहु मृगियत्वा तस्योदे्दशे न पर्ाप्ते सित रक्षकान्
संपृच्छ तेषां पर्ाणान् हन्तुम् आिदष्टवान।्

ⅩⅪ पश्चात् स ियहदूीयपर्देशात् कैसिरयानगरं गत्वा
ततर्ावाितष्ठत।्

ⅩⅫ सोरसीदोनदेशयो लो र्केभ्यो हेरोिद युयुत्सौ सित ते सव्वर्
एकमन्तर्णाः सन्तस्तस्य समीप उपस्थाय ल्वास्तनामानं तस्य
वस्तर्गृहाधीशं सहायं कृत्वा हेरोदा साद्र्धं सिन्धं पर्ाथर्यन्त
यतस्तस्य राज्ञो देशेन तेषां देशीयानां भरणम् अभवत्ं

ⅩⅩⅢ अतः कुतर्िचन् िनरुिपतिदने हेरोद् राजकीयं पिरच्छदं
पिरधाय िसंहासने समुपिवश्य तान् पर्ित कथाम् उक्तवान।्

ⅩⅩⅣ ततो लोका उच्चैःकारं पर्त्यवदन,् एष मनुजरवो न िह,
ईश्वरीयरवः।

ⅩⅩⅤ तदा हेरोद् ईश्वरस्य सम्मानं नाकरोत;् तस्मादे्धतोः
परमेश्वरस्य दतूो हठात् तं पर्ाहरत् तेनैव स कीटैः क्षीणः
सन् पर्ाणान् अजहात।् िकन्त्वीश्वरस्य कथा देशं व्याप्य
पर्बलाभवत।् ततः परं बणर्ब्बाशौलौ यस्य कम्मर्णो भारं
पर्ाप्नुतां ताभ्यां तिस्मन् सम्पािदते सित माकर् नाम्ना िवख्यातो
यो योहन् तं सङ्िगनं कृत्वा ियरूशालम्नगरात् पर्त्यागतौ।

ⅩⅢ
Ⅰ अपरञ्च बणर्ब्बाः, िशमोन् यं िनगरं् वदिन्त,

कुरीनीयलिूकयो हेरोदा राज्ञा सह कृतिवद्यााभ्यासो
िमनहेम,् शौलश्चैते ये िकयन्तो जना भिवष्यद्वािदन
उपदेष्टारश्चािन्तयिखयानगरस्थमण्डल्याम् आसन,्

Ⅱ ते यदोपवासं कृत्वेश्वरम् असेवन्त तिस्मन् समये पिवतर्
आत्मा किथतवान् अहं यिस्मन् कम्मर्िण बणर्ब्बाशैलौ िनयुक्तवान्
तत्कम्मर् क ु र्ं तौ पृथक् कुरुत।
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Ⅲ ततस्तैरुपवासपर्ाथर्नयोः कृतयोः सतोस्ते तयो गार्तर्यो
हर्स्तापर्णं कृत्वा तौ व्यसृजन।्

Ⅳ ततः परं तौ पिवतरे्णात्मना परे्िरतौ सन्तौ िसलिूकयानगरम्
उपस्थाय समुदर्पथेन कुपर्ोपद्वीपम् अगच्छतां।

Ⅴ ततः सालामीनगरम् उपस्थाय ततर् ियहदूीयानां
भजनभवनािन गत्वेश्वरस्य कथां पर्ाचारयतां; योहनिप
तत्सहचरोऽभवत।्

Ⅵ इत्थं ते तस्योपद्वीपस्य सव्वर्तर् भर्मन्तः पाफनगरम्
उपिस्थताः; ततर् सुिववेचकेन सिजर्यपौलनाम्ना
तदे्दशािधपितना सह भिवष्यद्वािदनो वेशधारी बयी र्शुनामा
यो मायावी ियहदूी आसीत् तं साक्षात् पर्ाप्तवतः।

Ⅶ तदे्दशािधप ईश्वरस्य कथां शर्ोतंु वाञ्छन् पौलबणर्ब्बौ
न्यमन्तर्यत।्

Ⅷ िकिन्त्वलुमा यं मायािवनं वदिन्त स देशािधपितं
धम्मर्मागार्द ् बिहभूर्तं क ु र्म् अयतत।

Ⅸ तस्मात् शोलोऽथार्त् पौलः पिवतरे्णात्मना पिरपणूर्ः सन् तं
मायािवनं पर्त्यनन्यदृिष्टं कृत्वाकथयत,्

Ⅹ हे नरिकन् धम्मर्दे्विषन् कौिटल्यदुष्कम्मर्पिरपणूर्, त्वं िकं पर्भोः
सत्यपथस्य िवपय्यर्यकरणात् कदािप न िनवि र्ष्यसे?

Ⅺ अधुना परमेश्वरस्तव समुिचतं किरष्यित तेन
कितपयिदनािन त्वम् अन्धः सन् सयू्यर्मिप न दर्क्षयिस।
तत्क्षणाद् राितर्वद् अन्धकारस्तस्य दृिष्टम् आच्छािदतवान;्
तस्मात् तस्य हस्तं ध ु र्ं स लोकमिन्वच्छन् इतस्ततो भर्मणं
कृतवान।्

Ⅻ एनां घटनां दृष्ट्वा स देशािधपितः पर्भपूदेशाद् िविस्मत्य
िवश्वासं कृतवान।्



Acts ⅩⅢ:ⅩⅢ xliii Acts ⅩⅢ:ⅩⅫ

ⅩⅢ तदनन्तरं पौलस्तत्सङ्िगनौ च पाफनगरात् पर्ोतं
चालियत्वा पम्फुिलयादेशस्य पगी र्नगरम् अगच्छन् िकन्तु
योहन् तयोः समीपाद् एत्य ियरूशालमं पर्त्यागच्छत।्

ⅩⅣ पश्चात् तौ पगी र्तो यातर्ां कृत्वा िपिसिदयादेशस्य
आिन्तयिखयानगरम् उपस्थाय िवशर्ामवारे भजनभवनं पर्िवश्य
समुपािवशतां।

ⅩⅤ व्यवस्थाभिवष्यद्वाक्ययोः पिठतयोः सतो ह भर्ातरौ
लोकान् पर्ित युवयोः कािचद् उपदेशकथा यद्यिस्त तिहर् तां वदतं
तौ पर्ित तस्य भजनभवनस्यािधपतयः कथाम् एतां कथियत्वा
परै्षयन।्

ⅩⅥ अतः पौल उि ष्ठन् हस्तेन सङ्केतं कुव्वर्न् किथतवान् हे
इसर्ायेलीयमनुष्या ईश्वरपरायणाः सव्व लोका ययूम् अवधदं्ध।

ⅩⅦ एतेषािमसर्ायेल्लोकानाम् ईश्वरोऽस्माकं पवू्वर्परुषान्
मनोनीतान् कत्वा गृहीतवान् ततो िमसिर देशे पर्वसनकाले
तेषामुन्नितं कृत्वा तस्मात् स्वीयबाहुबलेन तान् बिहः कृत्वा
समानयत।्

ⅩⅧ चत्वािरंशद्वत्सरान् यावच्च महापर्ान्तरे तेषां भरणं कृत्वा
ⅩⅨ िकनान्देशान्तव्वर् ी र्िण सप्तराज्यािन नाशियत्वा

गुिटकापातेन तेषु सव्वर्देशेषु तेभ्योऽिधकारं द वान।्
ⅩⅩ पञ्चाशदिधकचतुःशतेषु वत्सरेषु गतेषु च

िशमयेूल्भिवष्यद्वािदपय्यर्न्तं तेषामुपिर िवचारियतृन्
िनयुक्तवान।्

ⅩⅪ तैश्च रािज्ञ पर्ािथर्ते, ईश्वरो िबन्यामीनो वंशजातस्य
कीशः पुतरं् शौलं चत्वािरंशद्वषर्पय्यर्न्तं तेषामुपिर राजानं
कृतवान।्

ⅩⅫ पश्चात् तं पदच्युतं कृत्वा यो मिदष्टिक्रयाः सव्वार्ः
किरष्यित तादृशं मम मनोिभमतम् एकं जनं ियशयः पुतरं् दायदंू
पर्ाप्तवान् इदं पर्माणं यिस्मन् दायिूद स द वान् तं दायदंू
तेषामुपिर राजत्वं क ु र्म् उत्पािदतवान।
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ⅩⅩⅢ तस्य स्वपर्ितशर्ुतस्य वाक्यस्यानुसारेण
इसर्ायेल्लोकानां िनिम ं तेषां मनुष्याणां वंशाद् ईश्वर एकं
यीशंु (तर्ातारम)् उदपादयत।्

ⅩⅩⅣ तस्य पर्काशनात् पवू्वर्ं योहन् इसर्ायेल्लोकानां सिन्नधौ
मनःपराव र्नरूपं मज्जनं पर्ाचारयत।्

ⅩⅩⅤ यस्य च कम्मर्णोे भारं पर्प्तवान् योहन् तन् िनष्पादयन्
एतां कथां किथतवान,् ययंू मां कं जनं जानीथ? अहम्
अिभिषक्ततर्ाता निह, िकन्तु पश्यत यस्य पादयोः पादुकयो
बर्न्धने मोचियतुमिप योग्यो न भवािम तादृश एको जनो मम
पश्चाद् उपितष्ठित।

ⅩⅩⅥ हे इबर्ाहीमो वंशजाता भर्ातरो हे ईश्वरभीताः
सव्वर्लोका युष्मान् पर्ित पिरतर्ाणस्य कथैषा परे्िरता।

ⅩⅩⅦ ियरूशालिम्नवािसनस्तेषाम् अिधपतयश्च तस्य
यीशोः पिरचयं न पर्ाप्य पर्ितिवशर्ामवारं पठ मानानां
भिवष्यद्वािदकथानाम् अिभपर्ायम् अबुदध््वा च तस्य वधेन
ताः कथाः सफला अकुव्वर्न।्

ⅩⅩⅧ पर्ाणहननस्य कमिप हेतुम् अपर्ाप्यािप पीलातस्य
िनकटे तस्य वधं पर्ाथर्यन्त।

ⅩⅩⅨ तिस्मन् याः कथा िलिखताः सिन्त तदनुसारेण कम्मर्
सम्पाद्य तं क्रुशाद् अवताय्यर् श्मशाने शाियतवन्तः।

ⅩⅩⅩ िकन्त्वीश्वरः श्मशानात् तमुदस्थापयत,्
ⅩⅩⅪ पुनश्च गालीलपर्देशाद् ियरूशालमनगरं तेन साद्र्धं ये

लोका आगच्छन् स बहुिदनािन तेभ्यो दशर्नं द वान,् अतस्त
इदानीं लोकान् पर्ित तस्य सािक्षणः सिन्त।

ⅩⅩⅫ अस्माकं पवू्वर्पुरुषाणां समक्षम् ईश्वरो यिस्मन्
पर्ितज्ञातवान् यथा, त्वं मे पुतर्ोिस चाद्य त्वां
समुत्थािपतवानहम।्
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ⅩⅩⅩⅢ इदं यद्वचनं दि्वतीयगीते िलिखतमास्ते तद्
यीशोरुत्थानेन तेषां सन्ताना ये वयम् अस्माकं सिन्नधौ तेन
पर्त्यक्षी कृतं, युष्मान् इमं सुसंवादं ज्ञापयािम।

ⅩⅩⅩⅣ परमेश्वरेण श्मशानाद् उत्थािपतं तदीयं शरीरं कदािप
न के्षष्यते, एतिस्मन् स स्वयं किथतवान् यथा दायदंू पर्ित
पर्ितज्ञातो यो वरस्तमहं तुभ्यं दास्यािम।

ⅩⅩⅩⅤ एतदन्यिस्मन् गीतेऽिप किथतवान।् स्वकीयं पुण्यवन्तं
त्वं क्षियतंु न च दास्यिस।

ⅩⅩⅩⅥ दायदूा ईश्वरािभमतसेवायै िनजायुिष व्यियते सित स
महािनदर्ां पर्ाप्य िनजैः पवू्वर्पुरुषैः सह िमिलतः सन् अक्षीयत;

ⅩⅩⅩⅦ िकन्तु यमीश्वरः श्मशानाद् उदस्थापयत् स नाक्षीयत।
ⅩⅩⅩⅧ अतो हे भर्ातरः, अनेन जनेन पापमोचनं भवतीित

युष्मान् पर्ित पर्चािरतम् आस्ते।
ⅩⅩⅩⅨ फलतो मसूाव्यवस्थया ययंू येभ्यो दोषेभ्यो मुक्ता

भिवतंु न शक्षयथ तेभ्यः सव्वर्दोषेभ्य एतिस्मन् जने िवश्वािसनः
सव्व मुक्ता भिवष्यन्तीित युष्मािभ ज्ञार्यतां।

ⅩⅬ अपरञ्च। अवज्ञाकािरणो लोकाश्चकु्षरुन्मील्य पश्यत।
तथैवासम्भवं ज्ञात्वा स्यात ययंू िवलिज्जताः। यतो युष्मासु
ितष्ठत्सु किरष्ये कम्मर् तादृशं। येनैव तस्य वृ ान्ते युष्मभ्यं
किथतेऽिप िह। ययंू न तन्तु वृ ान्तं पर्त्येष्यथ कदाचन॥

ⅩⅬⅠ येयं कथा भिवष्यद्वािदनां गर्न्थेषु िलिखतास्ते सावधाना
भवत स कथा यथा युष्मान् पर्ित न घटते।

ⅩⅬⅡ ियहदूीयभजनभवनान् िनगर्तयोस्तयो िभर्न्नदेशीयै
वर्क्षयमाणा पर्ाथर्ना कृता, आगािमिन िवशर्ामवारेऽिप कथेयम्
अस्मान् पर्ित पर्चािरता भवित्वित।

ⅩⅬⅢ सभाया भङ्गे सित बहवो ियहदूीयलोका
ियहदूीयमतगर्ािहणो भक्तलोकाश्च बणर्ब्बापौलयोः
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पश्चाद् आगच्छन,् तेन तौ तैः सह नानाकथाः
कथियत्वेश्वरानुगर्हाशर्ये स्थातंु तान् पर्ाव र्यतां।

ⅩⅬⅣ परिवशर्ामवारे नगरस्य पर्ायेण सव्व लाका ईश्वरीयां
कथां शर्ोतंु िमिलताः,

ⅩⅬⅤ िकन्तु ियहदूीयलोका जनिनवहं िवलोक्य ईष्यर्या पिरपणूार्ः
सन्तो िवपरीतकथाकथनेनेश्वरिनन्दया च पौलेनोक्तां कथां
खण्डियतंु चेिष्टतवन्तः।

ⅩⅬⅥ ततः पौै लबणर्ब्बावक्षोभौ किथतवन्तौ पर्थमं युष्माकं
सिन्नधावीश्वरीयकथायाः पर्चारणम् उिचतमासीत् िकन्तंु
तदगर्ाह्यत्वकरणेन ययंू स्वान् अनन्तायुषोऽयोग्यान् दशर्यथ,
एतत्कारणाद् वयम् अन्यदेशीयलोकानां समीपं गच्छामः।

ⅩⅬⅦ पर्भुरस्मान् इत्थम् आिदष्टवान् यथा, यावच्च जगतः
सीमां लोकानां तर्ाणकारणात।् मयान्यदेशमध्ये त्वं स्थािपतो भःू
पर्दीपवत॥्

ⅩⅬⅧ तदा कथामीदृशीं शर्ुत्वा िभन्नदेशीया आह्लािदताः
सन्तः पर्भोः कथां धन्यां धन्याम् अवदन,् यावन्तो लोकाश्च
परमायुः पर्ािप्तिनिम ं िनरूिपता आसन् तेे व्यश्वसन।्

ⅩⅬⅨ इत्थं पर्भोः कथा सव्वदेशं व्याप्नोत।्
Ⅼ िकन्तु ियहदूीया नगरस्य पर्धानपुरुषान् सम्मान्याः

किथपया भक्ता योिषतश्च कुपर्वृि ं गर्ाहियत्वा पौलबणर्ब्बौ
ताडियत्वा तस्मात् पर्देशाद् दरूीकृतवन्तः।

ⅬⅠ अतः कारणात् तौ िनजपदधलूीस्तेषां पर्ाितकूल्येन
पातियत्वेेकिनयं नगरं गतौ।

ⅬⅡ ततः िशष्यगण आनन्देन पिवतरे्णात्मना च पिरपणूो र्भवत।्

ⅩⅣ
Ⅰ तौ द्वौ जनौ युगपद् इकिनयनगरस्थियहदूीयानां भजनभवनं

गत्वा यथा बहवो ियहदूीया अन्यदेेशीयलोकाश्च व्यश्वसन्
तादृशीं कथां किथतवन्तौ।
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Ⅱ िकन्तु िवश्वासहीना ियहदूीया अन्यदेशीयलोकान् कुपर्वृि ं
गर्ाहियत्वा भर्ातृगणं पर्ित तेषां वैरं जिनतवन्तः।

Ⅲ अतः स्वानुगर्हकथायाः पर्माणं दत्वा तयो हर्स्तै
बर्हुलक्षणम् अदभु्तकम्मर् च पर्ाकाशयद् यः पर्भुस्तस्य कथा
अक्षोभेन पर्चाय्यर् तौ ततर् बहुिदनािन समवाितष्ठेतां।

Ⅳ िकन्तु िकयन्तो लोका ियहदूीयानां सपक्षाः िकयन्तो
लोकाः परे्िरतानां सपक्षा जाताः, अतो नागिरकजनिनवहमध्ये
िभन्नवाक्यत्वम् अभवत।्

Ⅴ अन्यदेशीया ियहदूीयास्तेषाम् अिधपतयश्च दौरात्म्यं
कुत्वा तौ पर्स्तरैराहन्तुम् उद्यताः।

Ⅵ तौ तद्वा ार्ं पर्ाप्य पलाियत्वा
लुकायिनयादेशस्यान्तव्वर्ि र्लुस्तर्ादब्बो र्

Ⅶ तत्समीपस्थदेशञ्च गत्वा ततर् सुसंवादं पर्चारयतां।
Ⅷ ततर्ोभयपादयोश्चलनशिक्तहीनो जन्मारभ्य खञ्जः

कदािप गमनं नाकरोत् एतादृश एको मानुषो लुस्तर्ानगर
उपिवश्य पौलस्य कथां शर्ुतवान।्

Ⅸ एतिस्मन् समये पौलस्तम्पर्ित दृिष्टं कृत्वा तस्य स्वास्थ्ये
िवश्वासं िविदत्वा पर्ोच्चैः किथतवान्

Ⅹ पदभ््यामुि ष्ठन् ऋजु भर्व। ततः स उल्लम्फं कृत्वा
गमनागमने कुतवान।्

Ⅺ तदा लोकाः पौलस्य तत् काय्यर्ं िवलोक्य लुकायनीयभाषया
पर्ोच्चैः कथामेतां किथतवन्तः, देवा मनुष्यरूपं धृत्वास्माकं
समीपम् अवारोहन।्

Ⅻ ते बणर्ब्बां यिूपतरम् अवदन् पौलश्च मुख्यो वक्ता तस्मात्
तं मकुर् िरयम् अवदन।्

ⅩⅢ तस्य नगरस्य सम्मुखे स्थािपतस्य यिूपतरिवगर्हस्य
याजको वृषान् पुष्पमालाश्च द्वारसमीपम् आनीय लोकैः सद्र्धं
तावुदि्दश्य समुत्सृज्य दातुम् उद्यतः।
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ⅩⅣ तद्वा ार्ं शर्ुत्वा बणर्ब्बापौलौ स्वीयवस्तर्ािण िछत्वा
लोकानां मध्यं वेगेन पर्िवश्य पर्ोच्चैः किथतवन्तौ,

ⅩⅤ हे महेच्छाः कुत एतादृशं कम्मर् कुरुथ? आवामिप
युष्मादृशौ सुखदुःखभोिगनौ मनुष्यौ, युयम् एताः सव्वार्
वृथाकल्पनाः पिरत्यज्य यथा गगणवसुन्धराजलिनधीनां
तन्मध्यस्थानां सव्वषाञ्च सर्ष्टारममरम् ईश्वरं पर्ित पराव र्ध्वे
तदथर्म् आवां युष्माकं सिन्नधौ सुसंवादं पर्चारयावः।

ⅩⅥ स ईश्वरः पवू्वर्काले सव्वर्देशीयलोकान् स्वस्वमाग
चिलतुमनुमितं द वान,्

ⅩⅦ तथािप आकाशात् तोयवषर्णेन नानापर्कारशस्योत्पत्या
च युष्माकं िहतैषी सन् भक्षयैराननदेन च युष्माकम्
अन्तःकरणािन तपर्यन् तािन दानािन िनजसािक्षस्वरूपािण
स्थिपतवान।्

ⅩⅧ िकन्तु तादृशायां कथायां किथतायामिप तयोः समीप
उत्सजर्नात् लोकिनवहं पर्ायेण िनव र्ियतंु नाशक्नुताम।्

ⅩⅨ आिन्तयिखया-इकिनयनगराभ्यां कितपयियहदूीयलोका
आगत्य लोकान् पर्ाव र्यन्त तस्मात् तै पौलं पर्स्तरैराघ्नन् तेन
स मृत इित िवज्ञाय नगरस्य बिहस्तम् आकृष्य नीतवन्तः।

ⅩⅩ िकन्तु िशष्यगणे तस्य चतुिदर्िश ितष्ठित सित स स्वयम्
उत्थाय पुनरिप नगरमध्यं पर्ािवशत् तत्परेऽहिन बणर्ब्बासिहतो
दब्बी र्नगरं गतवान।्

ⅩⅪ ततर् सुसंवादं पर्चाय्यर् बहुलोकान् िशष्यान् कृत्वा तौ
लुस्तर्ाम् इकिनयम् आिन्तयिखयाञ्च परावृत्य गतौ।

ⅩⅫ बहुदुःखािन भुक्त्वापीश्वरराज्यं पर्वेष्टव्यम् इित
कारणाद् धम्मर्माग स्थातंु िवनयं कृत्वा िशष्यगणस्य
मनःस्थैय्यर्म् अकुरुतां।

ⅩⅩⅢ मण्डलीनां पर्ाचीनवगार्न् िनयुज्य पर्ाथर्नोपवासौ कृत्वा
यत्पर्भौ ते व्यश्वसन् तस्य हस्ते तान् समप्यर्
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ⅩⅩⅣ िपिसिदयामध्येन पाम्फुिलयादेशं गतवन्तौ।
ⅩⅩⅤ पश्चात् पगार्नगरं गत्वा सुसंवादं पर्चाय्यर्

अ ािलयानगरं पर्िस्थतवन्तौ।
ⅩⅩⅥ तस्मात् समुदर्पथेन गत्वा ताभ्यां यत् कम्मर् सम्पन्नं

तत्कम्मर् साधियतंु यन्नगरे दयालोरीश्वरस्य हस्ते समिपर्तौ जातौ
तद् आिन्तयिखयानगरं गतवन्ता।

ⅩⅩⅦ ततर्ोपस्थाय तन्नगरस्थमण्डलीं संगृह्य स्वाभ्याम
ईश्वरो यद्यत् कम्मर्करोत् तथा येन पर्कारेण िभन्नदेशीयलोकान्
पर्ित िवश्वासरूपद्वारम् अमोचयद् एतान् सव्वर्वृ ान्तान् तान्
ज्ञािपतवन्तौ।

ⅩⅩⅧ ततस्तौ िशय्यः साद्र्धं ततर् बहुिदनािन न्यवसताम।्

ⅩⅤ
Ⅰ ियहदूादेशात् िकयन्तो जना आगत्य भर्ातृगणिमत्थं

िशिक्षतवन्तो मसूाव्यवस्थया यिद युष्माकं त्वक्छेदो न भवित
तिहर् ययंू पिरतर्ाणं पर्ाप्तंु न शक्षयथ।

Ⅱ पौलबणर्ब्बौ तैः सह बहनू् िवचारान् िववादांश्च
कृतवन्तौ, ततो मण्डलीयनोका एतस्याः कथायास्तत्त्वं
ज्ञातंु ियरूशालम्नगरस्थान् परे्िरतान् पर्ाचीनांश्च पर्ित
पौलबणर्ब्बापर्भृतीन् कितपयजनान् परे्षियतंु िनश्चयं
कृतवन्तः।

Ⅲ ते मण्डल्या परे्िरताः सन्तः फैणीकीशोिमरोन्देशाभ्यां गत्वा
िभन्नदेशीयानां मनःपिरव र्नस्य वा र्या भर्ातृणां परमाह्लादम्
अजनयन।्

Ⅳ ियरूशालम्युपस्थाय परे्िरतगणेन लोकपर्ाचीनगणेन
समाजेन च समुपगृहीताः सन्तः स्वैरीश्वरो यािन कम्मार्िण
कृतवान् तेषां सव्वर्वृ ान्तान् तेषां समक्षम् अकथयन।्
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Ⅴ िकन्तु िवश्वािसनः िकयन्तः िफरूिशमतगर्ािहणो लोका
उत्थाय कथामेतां किथतवन्तो िभन्नदेशीयानां त्वक्छेदं क ु र्ं
मसूाव्यवस्थां पालियतुञ्च समादेष्टव्यम।्

Ⅵ ततः परे्िरता लोकपर्ाचीनाश्च तस्य िववेचनां क ु र्ं सभायां
िस्थतवन्तः।

Ⅶ बहुिवचारेषु जातषु िपतर उत्थाय किथतवान,् हे भर्ातरो
यथा िभन्नदेशीयलोका मम मुखात् सुसंवादं शर्ुत्वा िवश्वसिन्त
तदथर्ं बहुिदनात् पवू्वर्म् ईश्वरोस्माकं मध्ये मां वृत्वा िनयुक्तवान।्

Ⅷ अन्तय्यार्मीश्वरो यथास्मभ्यं तथा िभन्नदेशीयेभ्यः
पिवतर्मात्मानं पर्दाय िवश्वासेन तेषाम् अन्तःकरणािन
पिवतर्ािण कृत्वा

Ⅸ तेषाम् अस्माकञ्च मध्ये िकमिप िवशेषं न स्थापियत्वा
तानिध स्वयं पर्माणं द वान् इित ययंू जानीथ।

Ⅹ अतएवास्माकं पवू्वर्पुरुषा वयञ्च स्वयं यदु्यगस्य भारं सोढंु न
शक्ताः सम्पर्ित तं िशष्यगणस्य स्कन्धेषु न्यिसतंु कुत ईश्वरस्य
परीक्षां किरष्यथ?

Ⅺ पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्यानुगर्हेण ते यथा वयमिप तथा
पिरतर्ाणं पर्ाप्तुम् आशां कुम्मर्ः।

Ⅻ अनन्तरं बणर्ब्बापौलाभ्याम् ईश्वरो िभन्नदेशीयानां
मध्ये यद्यद् आश्चय्यर्म् अदभु्तञ्च कम्मर् कृतवान् तद्व ृ ान्तं
तौ स्वमुखाभ्याम् अवणर्यतां सभास्थाः सव्व नीरवाः सन्तः
शर्ुतवन्तः।

ⅩⅢ तयोः कथायां समाप्तायां सत्यां याकूब् कथियतुम्
आरब्धवान्

ⅩⅣ हे भर्ातरो मम कथायाम् मनो िनध । ईश्वरः स्वनामाथर्ं
िभन्नदेशीयलोकानाम् मध्याद् एकं लोकसंघं गर्हीतंु मितं कृत्वा
येन पर्कारेण पर्थमं तान् पर्ित कृपावलेकनं कृतवान् तं िशमोन्
विणर्तवान।्
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ⅩⅤ भिवष्यद्वािदिभरुक्तािन यािन वाक्यािन तैः साद्र्धम्
एतस्यैक्यं भवित यथा िलिखतमास्ते।

ⅩⅥ सव्वषां कम्मर्णां यस्तु साधकः परमेश्वरः। स एवेदं
वदेद्वाक्यं शेषाः सकलमानवाः। िभन्नदेशीयलोकाश्च यावन्तो
मम नामतः। भविन्त िह सुिवख्यातास्ते यथा परमेिशतुः।

ⅩⅦ तत्वं सम्यक् समीहन्ते तिन्निम महं िकल। परावृत्य
समागत्य दायदूः पिततं पुनः। दषू्यमुत्थापियष्यािम तदीयं
सव्वर्वस्तु च। पिततं पुनरुथाप्य सज्जियष्यािम सव्वर्था॥

ⅩⅧ आ पर्थमाद् ईश्वरः स्वीयािन सव्वर्कम्मार्िण जानाित।
ⅩⅨ अतएव मम िनवेदनिमदं िभन्नदेशीयलोकानां मध्ये ये जना

ईश्वरं पर्ित पराव र्न्त तेषामुपिर अन्यं कमिप भारं न न्यस्य
ⅩⅩ देवतापर्सादाशुिचभक्षयं व्यिभचारकम्मर्

कण्ठसम्पीडनमािरतपर्ािणभक्षयं रक्तभक्षयञ्च एतािन
पिरत्यक्तंु िलखामः।

ⅩⅪ यतः पवू्वर्कालतो मसूाव्यवस्थापर्चािरणो लोका नगरे
नगरे सिन्त पर्ितिवशर्ामवारञ्च भजनभवने तस्याः पाठो
भवित।

ⅩⅫ ततः परं परे्िरतगणो लोकपर्ाचीनगणः सव्वार् मण्डली
च स्वेषां मध्ये बशर्ब्बा नाम्ना िवख्यातो मनोनीतौ कृत्वा
पौलबणर्ब्बाभ्यां साद्र्धम् आिन्तयिखयानगरं पर्ित परे्षणम्
उिचतं बुदध््वा ताभ्यां पतरं् परै्षयन।्

ⅩⅩⅢ तिस्मन् पतरे् िलिखतिमंद, आिन्तयिखया-सुिरया-
िकिलिकयादेशस्थिभन्नदेशीयभर्ातृगणाय परे्िरतगणस्य
लोकपर्ाचीनगणस्य भर्ातृगणस्य च नमस्कारः।

ⅩⅩⅣ िवशेषतोऽस्माकम् आज्ञाम् अपर्ाप्यािप िकयन्तो
जना अस्माकं मध्याद् गत्वा त्वक्छेदो मसूाव्यवस्था च
पालियतव्यािवित युष्मान् िशक्षियत्वा युष्माकं मनसामस्थैय्यर्ं
कृत्वा युष्मान् ससन्देहान् अकुव्वर्न् एतां कथां वयम् अशृन्म।
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ⅩⅩⅤ तत्कारणाद् वयम् एकमन्तर्णाः सन्तः सभायां िस्थत्वा
पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य नामिनिम ं मृत्युमुखगताभ्यामस्माकं

ⅩⅩⅥ िपर्यबणर्ब्बापौलाभ्यां साद्र्धं मनोनीतलोकानां
केषािञ्चद् युष्माकं सिन्नधौ परे्षणम् उिचतं बुद्धवन्तः।

ⅩⅩⅦ अतो ियहदूासीलौ युष्मान् पर्ित परे्िषतवन्तः, एतयो
मुर्खाभ्यां सव्वार्ं कथां ज्ञास्यथ।

ⅩⅩⅧ देवतापर्सादभक्षयं रक्तभक्षयं
गलपीडनमािरतपर्ािणभक्षयं व्यिभचारकम्मर् चेमािन सव्वार्िण
युष्मािभस्त्याज्यािन; एतत्पर्योजनीयाज्ञाव्यितरेकेन युष्माकम्
उपिर भारमन्यं न न्यिसतंु पिवतर्स्यात्मनोऽस्माकञ्च
उिचतज्ञानम् अभवत।्

ⅩⅩⅨ अतएव तेभ्यः सव्वभ्यः स्वेषु रिक्षतेषु ययंू भदरं् कम्मर्
किरष्यथ। युष्माकं मङ्गलं भयूात।्

ⅩⅩⅩ तेे िवसृष्टाः सन्त आिन्तयिखयानगर उपस्थाय लोकिनवहं
संगृह्य पतर्म् अददन।्

ⅩⅩⅪ ततस्ते तत्पतरं् पिठत्वा सान्त्वनां पर्ाप्य सानन्दा
अभवन।्

ⅩⅩⅫ ियहदूासीलौ च स्वयं पर्चारकौ भतू्वा भर्ातृगणं
नानोपिदश्य तान् सुिस्थरान् अकुरुताम।्

ⅩⅩⅩⅢ इत्थं तौ ततर् तैः साकं कितपयिदनािन यापियत्वा
पश्चात् परे्िरतानां समीपे पर्त्यागमनाथर्ं तेषां सिन्नधेः
कल्याणेन िवसृष्टावभवतां।

ⅩⅩⅩⅣ िकन्तु सीलस्ततर् स्थातंु वािञ्छतवान।्
ⅩⅩⅩⅤ अपरं पौलबणर्ब्बौ बहवः िशष्याश्च लोकान्

उपिदश्य पर्भोः सुसंवादं पर्चारयन्त आिन्तयिखयायां कालं
यािपतवन्तः।

ⅩⅩⅩⅥ कितपयिदनेषु गतेषु पौलो बणर्ब्बाम् अवदत्
आगच्छावां येषु नगरेष्वीश्वरस्य सुसंवादं पर्चािरतवन्तौ
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तािन सव्वर्नगरािण पुनगर्त्वा भर्ातरः कीदृशाः सन्तीित दर्ष्टंु
तान् साक्षात् कुव्वर्ः।

ⅩⅩⅩⅦ तेन माकर् नाम्ना िवख्यातं योहनं सङ्िगनं क ु र्ं बणर्ब्बा
मितमकरोत,्

ⅩⅩⅩⅧ िकन्तु स पवू्वर्ं ताभ्यां सह काय्यार्थर्ं न गत्वा
पाम्फूिलयादेशे तौ त्यक्तवान् तत्कारणात् पौलस्तं सङ्िगनं
क ु र्म् अनुिचतं ज्ञातवान।्

ⅩⅩⅩⅨ इत्थं तयोरितशयिवरोधस्योपिस्थतत्वात् तौ परस्परं
पृथगभवतां ततो बणर्ब्बा माकर्ं गृहीत्वा पोतेन कुपर्ोपद्वीपं
गतवान;्

ⅩⅬ िकन्तु पौलः सीलं मनोनीतं कृत्वा भर्ातृिभरीश्वरानुगर्हे
समिपर्तः सन् पर्स्थाय

ⅩⅬⅠ सुिरयािकिलिकयादेशाभ्यां मण्डलीः िस्थरीकुव्वर्न्
अगच्छत।्

ⅩⅥ
Ⅰ पौलो दब्बी र्लुस्तर्ानगरयोरुपिस्थतोभवत् ततर्

तीमिथयनामा िशष्य एक आसीत;् स िवश्वािसन्या ियहदूीयाया
योिषतो गब्भर्जातः िकन्तु तस्य िपतान्यदेशीयलोकः।

Ⅱ स जनो लुस्तर्ा-इकिनयनगरस्थानां भर्ातृणां समीपेिप
सुख्याितमान् आसीत।्

Ⅲ पौलस्तं स्वसङ्िगनं क ु र्ं मितं कृत्वा तं गृहीत्वा
तदे्दशिनवािसनां ियहदूीयानाम् अनुरोधात् तस्य त्वक्छेदं कृतवान्
यतस्तस्य िपता िभन्नदेशीयलोक इित सव्वरज्ञायत।

Ⅳ ततः परं ते नगरे नगरे भर्िमत्वा ियरूशालमस्थैः परे्िरतै
लो र्कपर्ाचीनैश्च िनरूिपतं यद् व्यवस्थापतरं् तदनुसारेणाचिरतंु
लोकेभ्यस्तद् द वन्तः।

Ⅴ तेनैव सव्व धम्मर्समाजाः खर्ीष्टधम्म सुिस्थराः सन्तः
पर्ितिदनं वद्र्िधता अभवन।्
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Ⅵ तेषु फ्रुिगयागालाितयादेशमध्येन गतेषु सत्सु पिवतर्
आत्मा तान् आिशयादेशे कथां पर्काशियतंु पर्ितिषद्धवान।्

Ⅶ तथा मुिसयादेश उपस्थाय िबथुिनयां गन्तंु तैरुद्योगे कृते
आत्मा तान् नान्वमन्यत।

Ⅷ तस्मात् ते मुिसयादेशं पिरत्यज्य तर्ोयानगरं गत्वा
समुपिस्थताः।

Ⅸ रातर्ौ पौलः स्वप्ने दृष्टवान् एको मािकदिनयलोकिस्तष्ठन्
िवनयं कृत्वा तस्मै कथयित, मािकदिनयादेशम् आगत्यास्मान्
उपकुिव्वर्ित।

Ⅹ तस्येत्थं स्वप्नदशर्नात् पर्भुस्तदे्दशीयलोकान् पर्ित सुसंवादं
पर्चारियतुम् अस्मान् आहयूतीित िनिश्चतं बुदध््वा वयं तणूर्ं
मािकदिनयादेशं गन्तुम् उद्योगम् अकुम्मर्।

Ⅺ ततः परं वयं तर्ोयानगराद् पर्स्थाय ऋजुमागण
सामथर्ािकयोपद्वीपेन गत्वा परेऽहिन िनयापिलनगर उपिस्थताः।

Ⅻ तस्माद् गत्वा मािकदिनयान्तव्वर्ि र् रोमीयवसितस्थानं
यत् िफिलपीनामपर्धाननगरं ततर्ोपस्थाय कितपयिदनािन ततर्
िस्थतवन्तः।

ⅩⅢ िवशर्ामवारे नगराद् बिह गर्त्वा नदीतटे यतर् पर्ाथर्नाचार
आसीत् ततर्ोपिवश्य समागता नारीः पर्ित कथां पर्ाचारयाम।

ⅩⅣ ततः थुयातीरानगरीया धषूराम्बरिवक्राियणी
लुिदयानािमका या ईश्वरसेिवका योिषत् शर्ोतर्ीणां मध्य
आसीत् तया पौलोक्तवाक्यािन यद् गृह्यन्ते तदथर्ं पर्भुस्तस्या
मनोद्वारं मुक्तवान।्

ⅩⅤ अतः सा योिषत् सपिरवारा मिज्जता सती िवनयं
कृत्वा किथतवती, युष्माकं िवचाराद् यिद पर्भौ िवश्वािसनी
जाताहं तिहर् मम गृहम् आगत्य ितष्ठत। इत्थं सा यत्नेनास्मान्
अस्थापयत।्
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ⅩⅥ यस्या गणनया तदिधपतीनां बहुधनोपाजर्नं जातं
तादृशी गणकभतूगर्स्ता काचन दासी पर्ाथर्नास्थानगमनकाल
आगत्यास्मान् साक्षात् कृतवती।

ⅩⅦ सास्माकं पौलस्य च पश्चाद् एत्य पर्ोच्चैः कथािममां
किथतवती, मनुष्या एते सव्वो र्पिरस्थस्येश्वरस्य सेवकाः
सन्तोऽस्मान् पर्ित पिरतर्ाणस्य मागर्ं पर्काशयिन्त।

ⅩⅧ सा कन्या बहुिदनािन तादृशम् अकरोत् तस्मात् पौलो
दुःिखतः सन् मुखं परावत्यर् तं भतूमवदद,् अहं यीशुखर्ीष्टस्य
नाम्ना त्वामाज्ञापयािम त्वमस्या बिहगर्च्छ; तेनैव तत्क्षणात् स
भतूस्तस्या बिहगर्तः।

ⅩⅨ ततः स्वेषां लाभस्य पर्त्याशा िवफला जातेित िवलोक्य
तस्याः पर्भवः पौलं सीलञ्च धृत्वाकृष्य िवचारस्थानेऽिधपतीनां
समीपम् आनयन।्

ⅩⅩ ततः शासकानां िनकटं नीत्वा रोिमलोका वयम् अस्माकं यद्
व्यवहरणं गर्हीतुम् आचिरतुञ्च िनिषदं्ध,

ⅩⅪ इमे ियहदूीयलोकाः सन्तोिप तदेव िशक्षियत्वा
नगरेऽस्माकम् अतीव कलहं कुव्वर्िन्त,

ⅩⅫ इित किथते सित लोकिनवहस्तयोः
पर्ाितकूल्येनोदितष्ठत् तथा शासकास्तयो वर्स्तर्ािण िछत्वा
वेतर्ाघातं क ु र्म् आज्ञापयन।्

ⅩⅩⅢ अपरं ते तौ बहु पर्हाय्यर् त्वमेतौ कारां नीत्वा सावधानं
रक्षयेित कारारक्षकम् आिदशन।्

ⅩⅩⅣ इत्थम् आज्ञां पर्ाप्य स तावभ्यन्तरस्थकारां नीत्वा पादेषु
पादपाशीिभ बर्दध््वा स्थािपतावान।्

ⅩⅩⅤ अथ िनशीथसमये पौलसीलावीश्वरमुदि्दश्य पर्ाथनां
गानञ्च कृतवन्तौ, कारािस्थता लोकाश्च तदशृण्वन्
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ⅩⅩⅥ तदाकस्मात् महान् भिूमकम्पोऽभवत् तेन िभि मलेून
सह कारा किम्पताभतू् तत्क्षणात् सव्वार्िण द्वारािण मुक्तािन
जातािन सव्वषां बन्धनािन च मुक्तािन।

ⅩⅩⅦ अतएव कारारक्षको िनदर्ातो जागिरत्वा काराया द्वारािण
मुक्तािन दृष्ट्वा बिन्दलोकाः पलाियता इत्यनुमाय कोषात् खङ्गं
बिहः कृत्वात्मघातं क ु र्म् उद्यतः।

ⅩⅩⅧ िकन्तु पौलः पर्ोच्चैस्तमाहयू किथतवान् पश्य वयं
सव्वऽतर्ास्महे, त्वं िनजपर्ाणिहंसां माकाषी र्ः।

ⅩⅩⅨ तदा पर्दीपम् आनेतुम् उक्त्वा स कम्पमानः सन्
उल्लम्प्याभ्यन्तरम् आगत्य पौलसीलयोः पादेषु पिततवान।्

ⅩⅩⅩ पश्चात् स तौ बिहरानीय पृष्टवान् हे महेच्छौ पिरतर्ाणं
पर्ाप्तंु मया िकं क र्व्यं?

ⅩⅩⅪ पश्चात् तौ स्वगृहमानीय तयोः सम्मुखे खाद्यदर्व्यािण
स्थािपतवान् तथा स स्वयं तदीयाः सव्व पिरवाराश्चेश्वरे
िवश्वसन्तः सानिन्दता अभवन।्

ⅩⅩⅫ तस्मै तस्य गृहिस्थतसव्वर्लोकेभ्यश्च पर्भोः कथां
किथतवन्तौ।

ⅩⅩⅩⅢ तथा रातरे्स्तिस्मन्नेव दण्डे स तौ गृहीत्वा तयोः
पर्हाराणां क्षतािन पर्क्षािलतवान् ततः स स्वयं तस्य सव्व
पिरजनाश्च मिज्जता अभवन।्

ⅩⅩⅩⅣ पश्चात् तौ स्वगृहमानीय तयोः सम्मुखे खाद्यदर्व्यािण
स्थािपतवान् तथा स स्वयं तदीयाः सव्व पिरवाराश्चेश्वरे
िवश्वसन्तः सानिन्दता अभवन।्

ⅩⅩⅩⅤ िदन उपिस्थते तौ लोकौ मोचयेित कथां कथियतंु
शासकाः पदाितगणं परे्िषतवन्तः।

ⅩⅩⅩⅥ ततः कारारक्षकः पौलाय तां वा ार्ं किथतवान् युवां
त्याजियतंु शासका लोकान परे्िषतवन्त इदानीं युवां बिह भूर्त्वा
कुशलेन पर्ितष्ठेतां।
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ⅩⅩⅩⅦ िकन्तु पौलस्तान् अवदत् रोिमलोकयोरावयोः कमिप
दोषम् न िनिश्चत्य सव्वषां समक्षम् आवां कशया ताडियत्वा
कारायां बद्धवन्त इदानीं िकमावां गुप्तं िवस्तर्क्षयिन्त? तन्न
भिवष्यित, स्वयमागत्यावां बिहः कृत्वा नयन्तु।

ⅩⅩⅩⅧ तदा पदाितिभः शासकेभ्य एतद्वा ार्यां किथतायां तौ
रोिमलोकािवित कथां शर्ुत्वा ते भीताः

ⅩⅩⅩⅨ सन्तस्तयोः सिन्निधमागत्य िवनयम् अकुव्वर्न् अपरं
बिहः कृत्वा नगरात् पर्स्थातंु पर्ािथर्तवन्तः।

ⅩⅬ ततस्तौ काराया िनगर्त्य लुिदयाया गृहं गतवन्तौ ततर्
भर्ातृगणं साक्षात्कृत्य तान् सान्त्वियत्वा तस्मात् स्थानात्
पर्िस्थतौ।

ⅩⅦ
Ⅰ पौलसीलौ आिम्फपल्यापल्लोिनयानगराभ्यां गत्वा यतर्

ियहदूीयानां भजनभवनमेकम् आस्ते ततर् िथषलनीकीनगर
उपिस्थतौ।

Ⅱ तदा पौलः स्वाचारानुसारेण तेषां समीपं गत्वा
िवशर्ामवारतर्ये तैः साद्र्धं धम्मर्पुस्तकीयकथाया िवचारं
कृतवान।्

Ⅲ फलतः खर्ीष्टेन दुःखभोगः क र्व्यः श्मशानदुत्थानञ्च
क र्व्यं युष्माकं सिन्नधौ यस्य यीशोः पर्स्तावं करोिम स
ईश्वरेणािभिषक्तः स एताः कथाः पर्काश्य पर्माणं दत्वा
िस्थरीकृतवान।्

Ⅳ तस्मात् तेषां कितपयजना अन्यदेशीया बहवो भक्तलोका
बह्यः पर्धाननाय्यर्श्च िवश्वस्य पौलसीलयोः पश्चादग्ािमनो
जाताः।

Ⅴ िकन्तु िवश्वासहीना ियहदूीयलोका ईष्यर्या पिरपणूार्ः
सन्तो हटट्स्य कितनयलम्पटलोकान् सङ्िगनः कृत्वा जनतया



Acts ⅩⅦ:Ⅵ lviii Acts ⅩⅦ:ⅩⅤ

नगरमध्ये महाकलहं कृत्वा यासोनो गृहम् आक्रम्य परे्िरतान्
धृत्वा लोकिनवहस्य समीपम् आनेतंु चेिष्टतवन्तः।

Ⅵ तेषामुदे्दशम् अपर्ाप्य च यासोनं कितपयान् भर्ातंृश्च धृत्वा
नगरािधपतीनां िनकटमानीय पर्ोच्चैः किथतवन्तो ये मनुष्या
जगदुद्वािटतवन्तस्ते ऽतर्ाप्युपिस्थताः सिन्त,

Ⅶ एष यासोन् आितथ्यं कृत्वा तान् गृहीतवान।् यीशुनामक
एको राजस्तीित कथयन्तस्ते कैसरस्याज्ञािवरुदं्ध कम्मर् कुव्वर्ित।

Ⅷ तेषां कथािममां शर्ुत्वा लोकिनवहो नगरािधपतयश्च
समुदि्वग्ना अभवन।्

Ⅸ तदा यासोनस्तदन्येषाञ्च धनदण्डं गृहीत्वा तान्
पिरत्यक्तवन्तः।

Ⅹ ततः परं भर्ातृगणो रजन्यां पौलसीलौ शीघरं् िबरयानगरं
परे्िषतवान् तौ ततर्ोपस्थाय ियहदूीयानां भजनभवनं गतवन्तौ।

Ⅺ ततर्स्था लोकाः िथषलनीकीस्थलोकेभ्यो महात्मान आसन्
यत इत्थं भवित न वेित ज्ञातंु िदने िदने धम्मर्गर्न्थस्यालोचनां
कृत्वा स्वैरं कथाम् अगृह्लन।्

Ⅻ तस्माद् अनेके ियहदूीया अन्यदेशीयानां मान्या िस्तर्यः
पुरुषाश्चानेके व्यश्वसन।्

ⅩⅢ िकन्तु िबरयानगरे पौलेनेश्वरीया कथा पर्चाय्यर्त इित
िथषलनीकीस्था ियहदूीया ज्ञात्वा तत्स्थानमप्यागत्य लोकानां
कुपर्वृि म् अजनयन।्

ⅩⅣ अतएव तस्मात् स्थानात् समुदरे्ण यान्तीित दशर्ियत्वा
भर्ातरः िक्षपरं् पौलं पर्ािहण्वन् िकन्तु सीलतीमिथयौ ततर्
िस्थतवन्तौ।

ⅩⅤ ततः परं पौलस्य मागर्दशर्कास्तम् आथीनीनगर
उपस्थापयन् पश्चाद् युवां तणूर्म् एतत् स्थानं आगिमष्यथः
सीलतीमिथयौ पर्तीमाम् आज्ञां पर्ाप्य ते पर्त्यागताः।
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ⅩⅥ पौल आथीनीनगरे तावपेक्षय ितष्ठन् तन्नगरं पर्ितमािभः
पिरपणूर्ं दृष्ट्वा सन्तप्तहृदयो ऽभवत।्

ⅩⅦ ततः स भजनभवने यान् ियहदूीयान् भक्तलोकांश्च हट्टे
च यान् अपश्यत् तैः सह पर्ितिदनं िवचािरतवान।्

ⅩⅧ िकिन्त्विपकूरीयमतगर्िहणः स्तोियकीयमतगर्ािहणश्च
िकयन्तो जनास्तेन साद्र्धं व्यवदन्त। ततर् केिचद् अकथयन्
एष वाचालः िकं वक्तुम् इच्छित? अपरे केिचद् एष जनः
केषािञ्चद् िवदेशीयदेवानां पर्चारक इत्यनुमीयते यतः स यीशुम्
उित्थितञ्च पर्चारयत।्

ⅩⅨ ते तम् अरेयपागनाम िवचारस्थानम् आनीय पर्ावोचन् इदं
यन्नवीनं मतं त्वं पर्ाचीकश इदं कीदृशं एतद् अस्मान् शर्ावय;

ⅩⅩ यािममाम् असम्भवकथाम् अस्माकं कणर्गोचरीकृतवान्
अस्या भावाथर्ः क इित वयं ज्ञातुम् इच्छामः।

ⅩⅪ तदाथीनीिनवािसनस्तन्नगरपर्वािसनश्च केवलं
कस्याश्चन नवीनकथायाः शर्वणेन पर्चारणेन च कालम्
अयापयन।्

ⅩⅫ पौलोऽरेयपागस्य मध्ये ितष्ठन् एतां कथां पर्चािरतवान,्
हे आथीनीयलोका ययंू सव्वर्था देवपजूायाम् आसक्ता इत्यह
पर्त्यकं्ष पश्यािम।

ⅩⅩⅢ यतः पय्यर्टनकाले युष्माकं पजूनीयािन पश्यन्
‘अिवज्ञातेश्वराय’ एतिल्लिपयुक्तां यज्ञवेदीमेकां दृष्टवान;् अतो
न िविदत्वा यं पजूयध्वे तस्यैव तत्वं युष्मान् पर्ित पर्चारयािम।

ⅩⅩⅣ जगतो जगत्स्थानां सव्वर्वस्तनूाञ्च सर्ष्टा य ईश्वरः स
स्वगर्पृिथव्योरेकािधपितः सन् करिनिम्मर्तमिन्दरेषु न िनवसित;

ⅩⅩⅤ स एव सव्वभ्यो जीवनं पर्ाणान् सव्वर्सामगर्ीश्च
पर्ददाित; अतएव स कस्यािश्चत् सामग्यर्ा अभावहेतो
मर्नुष्याणां हस्तैः सेिवतो भवतीित न।
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ⅩⅩⅥ स भमूण्डले िनवासाथर्म् एकस्मात् शोिणतात् सव्वार्न्
मनुष्यान् सृष्ट्वा तेषां पवू्वर्िनरूिपतसमयं वसितसीमाञ्च
िनरिचनोत;्

ⅩⅩⅦ तस्मात् लोकैः केनािप पर्कारेण मृगियत्वा परमेश्वरस्य
तत्वं पर्ाप्तंु तस्य गवेषणं करणीयम।्

ⅩⅩⅧ िकन्तु सोऽस्माकं कस्मािच्चदिप दरेू ितष्ठतीित निह,
वयं तेन िनश्वसनपर्श्वसनगमनागमनपर्ाणधारणािन कुम्मर्ः,
पुुनश्च युष्माकमेव कितपयाः कवयः कथयिन्त ‘तस्य वंशा वयं
स्मो िह’ इित।

ⅩⅩⅨ अतएव यिद वयम् ईश्वरस्य वंशा भवामस्तिहर् मनुष्यै
िवर्द्यया कौशलेन च तिक्षतं स्वणर्ं रूप्यं दृषद् वैतेषामीश्वरत्वम्
अस्मािभ नर् ज्ञातव्यं।

ⅩⅩⅩ तेषां पवू्वी र्यलोकानाम् अज्ञानतां पर्तीश्वरो यद्यिप
नावाध तथापीदानीं सव्वर्तर् सव्वार्न् मनः पिरव र्ियतुम्
आज्ञापयित,

ⅩⅩⅪ यतः स्विनयुक्तेन पुरुषेण यदा स पृिथवीस्थानां
सव्वर्लोकानां िवचारं किरष्यित तदि्दनं न्यरूपयत;् तस्य
श्मशानोत्थापनेन तिस्मन् सव्वभ्यः पर्माणं पर्ादात।्

ⅩⅩⅫ तदा श्मशानाद् उत्थानस्य कथां शर्ुत्वा केिचद्
उपाहमन,् केिचदवदन् एनां कथां पुनरिप त्व ः शर्ोष्यामः।

ⅩⅩⅩⅢ ततः पौलस्तेषां समीपात् पर्िस्थातवान।्
ⅩⅩⅩⅣ तथािप केिचल्लोकास्तेन साद्र्धं िमिलत्वा व्यश्वसन्

तेषां मध्ये ऽरेयपागीयिदयनुिसयो दामारीनामा कािचन्नारी
िकयन्तो नराश्चासन।्

ⅩⅧ
Ⅰ तदघ्टनातः परं पौल आथीनीनगराद् यातर्ां कृत्वा

किरन्थनगरम् आगच्छत।्
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Ⅱ तिस्मन् समये क्लौिदयः सव्वार्न् ियहदूीयान् रोमानगरं
िवहाय गन्तुम् आज्ञापयत,् तस्मात् िपर्िस्कल्लानाम्ना जायया
साद्र्धम् इतािलयादेशात् िकिञ्चत्पवू्वर्म् आगमत् यः पन्तदेशे
जात आिक्कलनामा ियहदूीयलोकः पौलस्तं साक्षात् पर्ाप्य
तयोः समीपिमतवान।्

Ⅲ तौ दषू्यिनम्मार्णजीिवनौ, तस्मात् परस्परम् एकवृि कत्वात्
स ताभ्यां सह उिषत्वा तत् कम्मार्करोत।्

Ⅳ पौलः पर्ितिवशर्ामवारं भजनभवनं गत्वा िवचारं कृत्वा
ियहदूीयान् अन्यदेशीयांश्च पर्वृि ं गर्ािहतवान।्

Ⅴ सीलतीमिथययो मार्िकदिनयादेशात् समेतयोः सतोः पौल
उ प्तमना भतू्वा यीशुरीश्वरेणािभिषक्तो भवतीित पर्माणं
ियहदूीयानां समीपे पर्ादात।्

Ⅵ िकन्तु ते ऽतीव िवरोधं िवधाय पाषण्डीयकथां
किथतवन्तस्ततः पौलो वस्तरं् धुन्वन् एतां कथां किथतवान,्
युष्माकं शोिणतपातापराधो युष्मान् पर्त्येव भवतु, तेनाहं
िनरपराधो ऽद्यारभ्य िभन्नदेशीयानां समीपं यािम।

Ⅶ स तस्मात् पर्स्थाय भजनभवनसमीपस्थस्य युस्तनाम्न
ईश्वरभक्तस्य िभन्नदेशीयस्य िनवेशनं पर्ािवशत।्

Ⅷ ततः क्रीष्पनामा भजनभवनािधपितः सपिरवारः पर्भौ
व्यश्वसीत,् किरन्थनगरीया बहवो लोकाश्च समाकण्यर् िवश्वस्य
मिज्जता अभवन।्

Ⅸ क्षणदायां पर्भुः पौलं दशर्नं दत्वा भािषतवान,् मा भैषीः, मा
िनरसीः कथां पर्चारय।

Ⅹ अहं त्वया साद्र्धम् आस िहंसाथर्ं कोिप त्वां स्पर्ष्टंु न
शक्षयित नगरेऽिस्मन् मदीया लोका बहव आसते।

Ⅺ तस्मात् पौलस्तन्नगरे पर्ायेण साद्र्धवत्सरपय्यर्न्तं
संस्थायेश्वरस्य कथाम् उपािदशत।्



Acts ⅩⅧ:Ⅻ lxii Acts ⅩⅧ:ⅩⅪ

Ⅻ गािल्लयनामा किश्चद् आखायादेशस्य पर्ाड्िववाकः
समभवत,् ततो ियहदूीया एकवाक्याः सन्तः पौलम् आक्रम्य
िवचारस्थानं नीत्वा

ⅩⅢ मानुष एष व्यवस्थाय िवरुद्धम् ईश्वरभजनं क ु र्ं लोकान्
कुपर्वृि ं गर्ाहयतीित िनवेिदतवन्तः।

ⅩⅣ ततः पौले पर्त्यु रं दातुम् उद्यते सित गािल्लया
ियहदूीयान् व्याहरत,् यिद कस्यिचद् अन्यायस्य
वाितशयदुष्टताचरणस्य िवचारोऽभिवष्यत् तिहर् युष्माकं कथा
मया सहनीयाभिवष्यत।्

ⅩⅤ िकन्तु यिद केवलं कथाया वा नाम्नो वा युष्माकं व्यवस्थाया
िववादो भवित तिहर् तस्य िवचारमहं न किरष्यािम, ययंू तस्य
मीमांसां कुरुत।

ⅩⅥ ततः स तान् िवचारस्थानाद् दरूीकृतवान।्
ⅩⅦ तदा िभन्नदेशीयाः सोिस्थिननामानं भजनभवनस्य

पर्धानािधपितं धृत्वा िवचारस्थानस्य सम्मुखे पर्ाहरन् तथािप
गािल्लया तेषु सव्वर्कम्मर्सु न मनो न्यदधात।्

ⅩⅧ पौलस्ततर् पुनबर्हुिदनािन न्यवसत,् ततो भर्ातृगणाद्
िवसजर्नं पर्ाप्य िकञ्चनवर्तिनिम ं िकंिक्रयानगरे िशरो
मुण्डियत्वा िपर्िस्कल्लािक्कलाभ्यां सिहतो जलपथेन सुिरयादेशं
गतवान।्

ⅩⅨ तत इिफषनगर उपस्थाय ततर् तौ िवसृज्य स्वयं भजनभ्वनं
पर्िवश्य ियहदूीयैः सह िवचािरतवान।्

ⅩⅩ ते स्वैः साद्र्धं पुनः कितपयिदनािन स्थातंु तं व्यनयन,् स
तदनुररीकृत्य कथामेतां किथतवान,्

ⅩⅪ ियरूशालिम आगाम्युत्सवपालनाथर्ं मया
गमनीयं; पश्चाद् ईश्वरेच्छायां जातायां युष्माकं समीपं
पर्त्यागिमष्यािम। ततः परं स तै िवर्सृष्टः सन् जलपथेन
इिफषनगरात् पर्िस्थतवान।्
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ⅩⅫ ततः कैसिरयाम् उपिस्थतः सन् नगरं गत्वा समाजं
नमस्कृत्य तस्माद् आिन्तयिखयानगरं पर्िस्थतवान।्

ⅩⅩⅢ ततर् िकयत्कालं यापियत्वा तस्मात् पर्स्थाय
सव्वषां िशष्याणां मनांिस सुिस्थरािण कृत्वा क्रमशो
गलाितयाफ्रुिगयादेशयो भर्र्िमत्वा गतवान।्

ⅩⅩⅣ तिस्मन्नेव समये िसकन्दिरयानगरे जात आपल्लोनामा
शास्तर्िवत् सुवक्ता ियहदूीय एको जन इिफषनगरम् आगतवान।्

ⅩⅩⅤ स िशिक्षतपर्भुमागो र् मनसोद्योगी च सन् योहनो
मज्जनमातरं् ज्ञात्वा यथाथर्तया पर्भोः कथां कथयन्
समुपािदशत।्

ⅩⅩⅥ एष जनो िनभर्यत्वेन भजनभवने कथियतुम् आरब्धवान,्
ततः िपर्िस्कल्लािक्कलौ तस्योपदेशकथां िनशम्य तं स्वयोः
समीपम् आनीय शुद्धरूपेणेश्वरस्य कथाम् अबोधयताम।्

ⅩⅩⅦ पश्चात् स आखायादेशं गन्तंु मितं कृतवान,् तदा
ततर्त्यः िशष्यगणो यथा तं गृह्लाित तदथर्ं भर्ातृगणेन
समाश्वस्य पतरे् िलिखते सित, आपल्लास्ततर्ोपिस्थतः सन्
अनुगर्हेण पर्त्यियनां बहपूकारान् अकरोत,्

ⅩⅩⅧ फलतो यीशुरिभिषक्तस्तर्ातेित शास्तर्पर्माणं दत्वा
पर्काशरूपेण पर्ितपन्नं कृत्वा ियहदूीयान् िनरु रान् कृतवान।्

ⅩⅨ
Ⅰ किरन्थनगर आपल्लसः िस्थितकाले पौल

उ रपर्देशैरागच्छन् इिफषनगरम् उपिस्थतवान।् ततर्
कितपयिशष्यान् साक्षत् पर्ाप्य तान् अपृच्छत,्

Ⅱ ययंू िवश्वस्य पिवतर्मात्मानं पर्ाप्ता न वा? ततस्ते
पर्त्यवदन् पिवतर् आत्मा दीयते इत्यस्मािभः शर्ुतमिप निह।

Ⅲ तदा साऽवदत् तिहर् ययंू केन मिज्जता अभवत? तेऽकथयन्
योहनो मज्जनेन।
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Ⅳ तदा पौल उक्तवान् इतः परं य उपस्थास्यित
तिस्मन् अथर्त यीशुखर्ीष्टे िवश्विसतव्यिमत्युक्त्वा योहन्
मनःपिरव र्नसचूकेन मज्जनेन जले लोकान् अमज्जयत।्

Ⅴ तादृशीं कथां शर्ुत्वा ते पर्भो यी र्शुखर्ीष्टस्य नाम्ना
मिज्जता अभवन।्

Ⅵ ततः पौलेन तेषां गातरे्षु करेऽिपर्ते तेषामुपिर पिवतर्
आत्मावरूढवान,् तस्मात् ते नानादेशीया भाषा भिवष्यत्कथाश्च
किथतवन्तः।

Ⅶ ते पर्ायेण द्वादशजना आसन।्
Ⅷ पौलो भजनभवनं गत्वा पर्ायेण मासतर्यम् ईश्वरस्य

राज्यस्य िवचारं कृत्वा लोकान् पर्वत्यर् साहसेन कथामकथयत।्
Ⅸ िकन्तु किठनान्तःकरणत्वात् िकयन्तो जना न िवश्वस्य

सव्वषां समक्षम् एतत्पथस्य िनन्दां क ु र्ं पर्वृ ाः, अतः
पौलस्तेषां समीपात् पर्स्थाय िशष्यगणं पृथक्कृत्वा पर्त्यहं
तुरान्ननाम्नः कस्यिचत् जनस्य पाठशालायां िवचारं कृतवान।्

Ⅹ इत्थं वत्सरद्वयं गतं तस्माद् आिशयादेशिनवािसनः सव्व
ियहदूीया अन्यदेशीयलोकाश्च पर्भो यी र्शोः कथाम् अशर्ौषन।्

Ⅺ पौलेन च ईश्वर एतादृशान्यदभु्तािन कम्मार्िण कृतवान्
Ⅻ यत् पिरधेये गातर्माजर्नवस्तरे् वा तस्य देहात्

पीिडतलोकानाम् समीपम् आनीते ते िनरामया जाता अपिवतर्ा
भतूाश्च तेभ्यो बिहगर्तवन्तः।

ⅩⅢ तदा देशाटनकािरणः िकयन्तो ियहदूीया भतूापसािरणो
भतूगर्स्तनोकानां सिन्नधौ पर्भे यी र्शो नार्म जप्त्वा वाक्यिमदम्
अवदन,् यस्य कथां पौलः पर्चारयित तस्य यीशो नार्म्ना युष्मान्
आज्ञापयामः।

ⅩⅣ िस्कवनाम्नो ियहदूीयानां पर्धानयाजकस्य सप्तिभः
पु ैस्तथा कृते सित
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ⅩⅤ किश्चद् अपिवतर्ो भतूः पर्त्युिदतवान,् यीशंु जानािम
पौलञ्च पिरिचनोिम िकन्तु के ययंू?

ⅩⅥ इत्युक्त्वा सोपिवतर्भतूगर्स्तो मनुष्यो लम्फं कृत्वा
तेषामुपिर पितत्वा बलेन तान् िजतवान,् तस्मा े नग्नाः
क्षताङ्गाश्च सन्तस्तस्माद् गेहात् पलायन्त।

ⅩⅦ सा वाग् इिफषनगरिनवािसनसं सव्वषां ियहदूीयानां
िभन्नदेशीयानां लोकानाञ्च शर्वोगोचरीभतूा; ततः सव्व भयं
गताः पर्भो यी र्शो नार्म्नो यशो ऽवद्र्धत।

ⅩⅧ येषामनेकेषां लोकानां पर्तीितरजायत त आगत्य स्वैः
कृताः िक्रयाः पर्काशरूपेणाङ्गीकृतवन्तः।

ⅩⅨ बहवो मायाकम्मर्कािरणः स्वस्वगर्न्थान् आनीय
राशीकृत्य सव्वषां समक्षम् अदाहयन,् ततो गणनां कृत्वाबुध्यन्त
पञ्चायुतरूप्यमुदर्ामलू्यपुस्तकािन दग्धािन।

ⅩⅩ इत्थं पर्भोः कथा सव्वर्देशं व्याप्य पर्बला जाता।
ⅩⅪ सव्वष्वेतेषु कम्मर्सु सम्पन्नेषु सत्सु पौलो

मािकदिनयाखायादेशाभ्यां ियरूशालमं गन्तंु मितं कृत्वा
किथतवान् तत्स्थानं यातर्ायां कृतायां सत्यां मया रोमानगरं
दर्ष्टव्यं।

ⅩⅫ स्वानुगतलोकानां तीमिथयेरास्तौ द्वौ जनौ
मािकदिनयादेशं पर्ित पर्िहत्य स्वयम् आिशयादेशे
कितपयिदनािन िस्थतवान।्

ⅩⅩⅢ िकन्तु तिस्मन् समये मतेऽिस्मन् कलहो जातः।
ⅩⅩⅣ तत्कारणिमदं, अि र्मीदेव्या रूप्यमिन्दरिनम्मार्णेन

सव्वषां िशिल्पनां यथेष्टलाभम् अजनयत् यो दीमीितर्यनामा
नाडीन्धमः

ⅩⅩⅤ स तान् तत्कम्मर्जीिवनः सव्वर्लोकांश्च समाहयू
भािषतवान् हे महेच्छा एतेन मिन्दरिनम्मार्णेनास्माकं जीिवका
भवित, एतद् ययंू िवत्थ;
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ⅩⅩⅥ िकन्तु हस्तिनिम्मर्तेश्वरा ईश्वरा निह पौलनाम्ना
केनिचज्जनेन कथािममां व्याहृत्य केवलेिफषनगरे निह पर्ायेण
सव्वर्िस्मन् आिशयादेशे पर्वृि ं गर्ाहियत्वा बहुलोकानां शेमुषी
परावि र्ता, एतद् युष्मािभ दृर्श्यते शर्ूयते च।

ⅩⅩⅦ तेनास्माकं वािणज्यस्य सव्वर्था हानेः सम्भवनं
केवलिमित निह, आिशयादेशस्थै वार् सव्वर्जगत्स्थै लो र्कैः पजू्या
याितर्मी महादेवी तस्या मिन्दरस्यावज्ञानस्य तस्या ऐश्वय्यर्स्य
नाशस्य च सम्भावना िवद्यतेे।

ⅩⅩⅧ एतादृशीं कथां शर्ुत्वा ते महाक्रोधािन्वताः सन्त
उच्चैःकारं किथतवन्त इिफषीयानाम् अि र्मी देवी महती भवित।

ⅩⅩⅨ ततः सव्वर्नगरं कलहेन पिरपणूर्मभवत,् ततः परं
ते मािकदनीयगायािरस्ताखर्नामानौ पौलस्य द्वौ सहचरौ
धृत्वैकिच ा रङ्गभिूमं जवेन धािवतवन्तः।

ⅩⅩⅩ ततः पौलो लोकानां सिन्निधं यातुम् उद्यतवान् िकन्तु
िशष्यगणस्तं वािरतवान।्

ⅩⅩⅪ पौलस्यत्मीया आिशयादेशस्थाः कितपयाः
पर्धानलोकास्तस्य समीपं नरमेकं परे्ष्य त्वं रङ्गभिूमं मागा
इित न्यवेदयन।्

ⅩⅩⅫ ततो नानालोकानां नानाकथाकथनात् सभा व्याकुला
जाता िकं कारणाद् एतावती जनताभवत् एतद् अिधकै लो र्कै
नार्ज्ञािय।

ⅩⅩⅩⅢ ततः परं जनतामध्याद् ियहदूीयैबर्िहष्कृतः िसकन्दरो
हस्तेन सङ्केतं कृत्वा लोकेभ्य उ रं दातुमुद्यतवान,्

ⅩⅩⅩⅣ िकन्तु स ियहदूीयलोक इित िनिश्चते सित
इिफषीयानाम् अि र्मी देवी महतीित वाक्यं पर्ायेण पञ्च
दण्डान् यावद् एकस्वरेण लोकिनवहैः पर्ोक्तं।

ⅩⅩⅩⅤ ततो नगरािधपितस्तान् िस्थरान् कृत्वा किथतवान् हे
इिफषायाः सव्व लोका आकणर्यत, अितर्मीमहादेव्या महादेवात्
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पिततायास्तत्पर्ितमायाश्च पजूनम इिफषनगरस्थाः सव्व
लोकाः कुव्वर्िन्त, एतत् के न जानिन्त?

ⅩⅩⅩⅥ तस्माद् एतत्पर्ितकूलं केिप कथियतंु न शक्नुविन्त,
इित ज्ञात्वा युष्मािभः सुिस्थरत्वेन स्थातव्यम् अिविवच्य िकमिप
कम्मर् न क र्व्यञ्च।

ⅩⅩⅩⅦ यान् एतान् मनुष्यान् ययूमतर् समानयत ते
मिन्दरदर्व्यापहारका युष्माकं देव्या िनन्दकाश्च न भविन्त।

ⅩⅩⅩⅧ यिद कञ्चन पर्ित दीमीितर्यस्य तस्य सहायानाञ्च
कािचद् आपि िवर्द्यते तिहर् पर्ितिनिधलोका िवचारस्थानञ्च
सिन्त, ते तत् स्थानं गत्वा उ रपर्त्यु रे कुव्वर्न्तु।

ⅩⅩⅩⅨ िकन्तु युष्माकं कािचदपरा कथा यिद ितष्ठित तिहर्
िनयिमतायां सभायां तस्या िनष्पि भर्िवष्यित।

ⅩⅬ िकन्त्वेतस्य िवरोधस्यो रं येन दातंु शक्नुम्
एतादृशस्य कस्यिचत् कारणस्याभावाद् अद्यतनघटनाहेतो
राजदर्ोिहणािमवास्माकम् अिभयोगो भिवष्यतीित शङ्का
िवद्यते।

ⅩⅬⅠ इित कथियत्वा स सभास्थलोकान् िवसृष्टवान।्

ⅩⅩ
Ⅰ इत्थं कलहे िनवृ े सित पौलः िशष्यगणम् आहयू िवसजर्नं

पर्ाप्य मािकदिनयादेशं पर्िस्थतवान।्
Ⅱ तेन स्थानेन गच्छन् तदे्दशीयान् िशष्यान् बहपूिदश्य

यनूानीयदेशम् उपिस्थतवान।्
Ⅲ ततर् मासतर्यं िस्थत्वा तस्मात् सुिरयादेशं यातुम् उद्यतः,

िकन्तु ियहदूीयास्तं हन्तंु गुप्ता अितष्ठन् तस्मात् स पुनरिप
मािकदिनयामागण पर्त्यागन्तंु मितं कृतवान।्

Ⅳ िबरयानगरीयसोपातर्ः िथषलनीकीयािरस्ताखर्िसकुन्दौ
दब्बो र्नगरीयगायतीमिथयौ आिशयादेशीयतुिखकतर्िफमौ च
तेन साद्र्धं आिशयादेशं यावद् गतवन्तः।
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Ⅴ एते सव्व ऽगर्सराः सन्तो ऽस्मान् अपेक्षय तर्ोयानगरे
िस्थतवन्तः।

Ⅵ िकण्वशनू्यपपूोत्सविदने च गते सित वयं िफिलपीनगरात्
तोयपथेन गत्वा पञ्चिभ िदर्नैस्तर्ोयानगरम् उपस्थाय ततर्
सप्तिदनान्यवाितष्ठाम।

Ⅶ सप्ताहस्य पर्थमिदने पपूान् भंक्तु िशष्येषु िमिलतेषु पौलः
परिदने तस्मात् पर्स्थातुम् उद्यतः सन् तदह्िन पर्ायेण क्षपाया
यामद्वयं यावत् िशष्येभ्यो धम्मर्कथाम् अकथयत।्

Ⅷ उपिरस्थे यिस्मन् पर्कोष्ठे सभां कृत्वासन् ततर् बहवः
पर्दीपाः पर्ाज्वलन।्

Ⅸ उतुखनामा कश्चन युवा च वातायन उपिवशन्
घोरतरिनदर्ागर्स्तो ऽभतू् तदा पौलेन बहुक्षणं कथायां
पर्चािरतायां िनदर्ामग्नः स तस्माद् उपिरस्थतृतीयपर्कोष्ठाद्
अपतत,् ततो लोकास्तं मृतकल्पं धृत्वोदतोलयन।्

Ⅹ ततः पौलोऽवरुह्य तस्य गातरे् पितत्वा तं क्रोडे िनधाय
किथतवान,् ययंू व्याकुला मा भतू नायं पर्ाणै िवर्युक्तः।

Ⅺ पश्चात् स पुनश्चोपिर गत्वा पपूान् भंक्त्वा पर्भातं यावत्
कथोपकथने कृत्वा पर्िस्थतवान।्

Ⅻ ते च तं जीवन्तं युवानं गृहीत्वा गत्वा परमाप्याियता
जाताः।

ⅩⅢ अनन्तरं वयं पोतेनागर्सरा भतू्वास्मनगरम् उ ीय्यर् पौलं
गर्हीतंु मितम् अकुम्मर् यतः स ततर् पदभ््यां वर्िजतंु मितं कृत्वेित
िनरूिपतवान।्

ⅩⅣ तस्मात् ततर्ास्मािभः साद्र्धं तिस्मन् िमिलते सित वयं तं
नीत्वा िमतुलीन्युपद्वीपं पर्ाप्तवन्तः।

ⅩⅤ तस्मात् पोतं मोचियत्वा परेऽहिन खीयोपद्वीपस्य सम्मुखं
लब्धवन्तस्तस्माद् एकेनाह्ना सामोपद्वीपं गत्वा पोतं लागियत्वा
तर्ोगुिल्लये िस्थत्वा परिस्मन् िदवसेे िमलीतनगरम् उपाितष्ठाम।
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ⅩⅥ यतः पौल आिशयादेशे कालं यापियतुम् नािभलषन्
इिफषनगरं त्यक्त्वा यातंु मन्तर्णां िस्थरीकृतवान;् यस्माद्
यिद साध्यं भवित तिहर् िनस्तारोत्सवस्य पञ्चाश मिदने स
ियरूशालम्युपस्थातंु मितं कृतवान।्

ⅩⅦ पौलो िमलीताद् इिफषं पर्ित लोकं पर्िहत्य समाजस्य
पर्ाचीनान् आहयूानीतवान।्

ⅩⅧ तेषु तस्य समीपम् उपिस्थतेषु स तेभ्य इमां कथां
किथतवान,् अहम् आिशयादेशे पर्थमागमनम् आरभ्याद्य यावद्
युष्माकं सिन्नधौ िस्थत्वा सव्वर्समये यथाचिरतवान् तद् ययंू
जानीथ;

ⅩⅨ फलतः सव्वर्था नमर्मनाः सन् बहुशर्ुपातेन
ियहुदीयानाम् कुमन्तर्णाजातनानापरीक्षािभः पर्भोः
सेवामकरवं।

ⅩⅩ कामिप िहतकथाां न गोपाियतवान् तां पर्चाय्यर् सपर्काशं
गृहे गृहे समुपिदश्येश्वरं पर्ित मनः पराव र्नीयं पर्भौ
यीशुखर्ीष्टे िवश्वसनीयं

ⅩⅪ ियहदूीयानाम् अन्यदेशीयलोकानाञ्च समीप एतादृशं
साक्षयं ददािम।

ⅩⅫ पश्यत साम्पर्तम् आत्मनाकृष्टः सन् ियरूशालम्नगरे
यातर्ां करोिम, ततर् माम्पर्ित यद्यद् घिटष्यते तान्यहं न
जानािम;

ⅩⅩⅢ िकन्तु मया बन्धनं क्लेशश्च भोक्तव्य इित पिवतर्
आत्मा नगरे नगरे पर्माणं ददाित।

ⅩⅩⅣ तथािप तं क्लेशमहं तृणाय न मन्ये;
ईश्वरस्यानुगर्हिवषयकस्य सुसंवादस्य पर्माणं दातंु, पर्भो
यी र्शोः सकाशाद यस्याः सेवायाः भारं पर्ाप्नवं तां सेवां साधियतंु
सानन्दं स्वमागर्ं समापियतुुञ्च िनजपर्ाणानिप िपर्यान् न मन्ये।
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ⅩⅩⅤ अधुना पश्यत येषां समीपेऽहम् ईश्वरीयराज्यस्य
सुसंवादं पर्चाय्यर् भर्मणं कृतवान् एतादृशा ययंू मम वदनं पुन
दर्र्ष्टंु न पर्ाप्स्यथ एतदप्यहं जानािम।

ⅩⅩⅥ युष्मभ्यम् अहम् ईश्वरस्य सव्वार्न् आदेशान् पर्काशियतंु
न न्यव ।

ⅩⅩⅦ अहं सव्वषां लोकानां रक्तपातदोषाद् यिन्नदो र्ष आसे
तस्याद्य युष्मान् सािक्षणः करोिम।

ⅩⅩⅧ ययंू स्वेषु तथा यस्य वर्जस्याध्यक्षन् आत्मा युष्मान्
िवधाय न्ययुङ्क्त तत्सव्वर्िस्मन् सावधाना भवत, य समाजञ्च
पर्भु िनर्जरक्तमलू्येन क्रीतवान तम् अवत,

ⅩⅩⅨ यतो मया गमने कृतएव दुजर्या वृका युष्माकं मध्यं
पर्िवश्य वर्जं पर्ित िनदर्यताम् आचिरष्यिन्त,

ⅩⅩⅩ युष्माकमेव मध्यादिप लोका उत्थाय िशष्यगणम् अपहन्तंु
िवपरीतम् उपदेक्षयन्तीत्यहं जानािम।

ⅩⅩⅪ इित हेतो यूर्यं सचैतन्याः सन्तिस्तष्टत, अहञ्च
साशर्ुपातः सन् वत्सरतर्यं यावद् िदवािनशं पर्ितजनं बोधियतंु
न न्यव तदिप स्मरत।

ⅩⅩⅫ इदानीं हे भर्ातरो युष्माकं िनष्ठां जनियतंु
पिवतर्ीकृतलोकानां मध्येऽिधकारञ्च दातंु समथो र् य
ईश्वरस्तस्यानुगर्हस्य यो वादश्च तयोरुभयो युर्ष्मान् समापर्यम।्

ⅩⅩⅩⅢ कस्यािप स्वणर्ं रूप्यं वस्तरं् वा पर्ित मया लोभो न
कृतः।

ⅩⅩⅩⅣ िकन्तु मम मत्सहचरलोकानाञ्चावश्यकव्ययाय
मदीयिमदं करद्वयम् अशर्ाम्यद् एतद् ययंू जानीथ।

ⅩⅩⅩⅤ अनेन पर्कारेण गर्हणद् दानं भदर्िमित यद्वाक्यं पर्भु
यी र्शुः किथतवान् तत् स्म ु र्ं दिरदर्लोकानामुपकाराथर्ं शर्मं
क ु र्ञ्च युष्माकम् उिचतम् एतत्सव्वर्ं युष्मानहम् उपिदष्टवान।्

ⅩⅩⅩⅥ एतां कथां कथियत्वा स जानुनी पातियत्वा सवः सह
पर्ाथर्यत।
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ⅩⅩⅩⅦ तेन ते क्रन्दर्न्तः
ⅩⅩⅩⅧ पुन मर्म मुखं न दर्क्षयथ िवशेषत एषा या कथा

तेनाकिथ तत्कारणात् शोकं िवलापञ्च कृत्वा कण्ठं धृत्वा
चुिम्बतवन्तः। पश्चात् ते तं पोतं नीतवन्तः।

ⅩⅪ
Ⅰ तै िवर्सृष्टाः सन्तो वयं पोतं बाहियत्वा ऋजुमागण

कोषम् उपद्वीपम् आगत्य परेऽहिन रोिदयोपद्वीपम् आगच्छाम
ततस्तस्मात् पातारायाम् उपाितष्ठाम।

Ⅱ ततर् फैनीिकयादेशगािमनम् पोतमेकं पर्ाप्य तमारुह्य
गतवन्तः।

Ⅲ कुपर्ोपद्वीपं दृष्ट्वा तं सव्यिदिश स्थापियत्वा सुिरयादेशं
गत्वा पोतस्थदर्व्याण्यवरोहियतंु सोरनगरे लािगतवन्तः।

Ⅳ ततर् िशष्यगणस्य साक्षात्करणाय वयं ततर् सप्तिदनािन
िस्थतवन्तः पश्चा े पिवतरे्णात्मना पौलं व्याहरन् त्वं
ियरूशालम्नगरं मा गमः।

Ⅴ ततस्तेषु सप्तसु िदनेषु यािपतेषु सत्सु वयं तस्मात् स्थानात्
िनजवत्मर्ना गतवन्तः, तस्मात् ते सबालवृद्धविनता अस्मािभः
सह नगरस्य पिरसरपय्यर्न्तम् आगताः पश्चाद्वयं जलिधतटे
जानुपातं पर्ाथर्यामिह।

Ⅵ ततः परस्परं िवसृष्टाः सन्तो वयं पोतं गतास्ते तु स्वस्वगृहं
पर्त्यागतवन्तः।

Ⅶ वयं सोरनगरात् नावा पर्स्थाय तिलमाियनगरम्
उपाितष्ठाम ततर्ास्माकं समुदर्ीयमागर्स्यान्तोऽभवत् ततर्
भर्ातृगणं नमस्कृत्य िदनमेकं तैः साद्र्धम् उषतवन्तः।

Ⅷ परे ऽहिन पौलस्तस्य सङ्िगनो वयञ्च पर्ितष्ठमानाः
कैसिरयानगरम् आगत्य सुसंवादपर्चारकानां सप्तजनानां
िफिलपनाम्न एकस्य गृहं पर्िवश्यावितष्ठाम।

Ⅸ तस्य चतसर्ो दुिहतरोऽनढूा भिवष्यद्वािदन्य आसन।्
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Ⅹ ततर्ास्मासु बहुिदनािन पर्ोिषतेषु ियहदूीयदेशाद्
आगत्यागाबनामा भिवष्यद्वादी समुपिस्थतवान।्

Ⅺ सोस्माकं समीपमेत्य पौलस्य किटबन्धनं गृहीत्वा
िनजहस्तापादान् बदध््वा भािषतवान् यस्येदं किटबन्धनं तं
ियहदूीयलोका ियरूशालमनगर इत्थं बदध््वा िभन्नदेशीयानां
करेषु समपर्ियष्यन्तीित वाक्यं पिवतर् आत्मा कथयित।

Ⅻ एतादृशीं कथां शर्ुत्वा वयं तन्नगरवािसनो भर्ातरश्च
ियरूशालमं न यातंु पौलं व्यनयामिह;

ⅩⅢ िकन्तु स पर्त्यावादीत,् ययंू िकं कुरुथ? िकं क्रन्दनेन
ममान्तःकरणं िवदीणर्ं किरष्यथ? पर्भो यी र्शो नार्म्नो िनिम ं
ियरूशालिम बद्धो भिवतंु केवल तन्न पर्ाणान् दातुमिप
ससज्जोिस्म।

ⅩⅣ तेनास्माकं कथायाम् अगृहीतायाम् ईश्वरस्य यथेच्छा
तथैव भवित्वत्युक्त्वा वयं िनरस्याम।

ⅩⅤ परेऽहिन पाथेयदर्व्यािण गृहीत्वा ियरूशालमं पर्ित
यातर्ाम् अकुम्मर्।

ⅩⅥ ततः कैसिरयानगरिनवािसनः कितपयाः िशष्या अस्मािभः
साद्र्धम् इत्वा कृपर्ीयेन म्नासन्नाम्ना येन पर्ाचीनिशष्येन
साद्र्धम् अस्मािभ वर्स्तव्यं तस्य समीपम् अस्मान् नीतवन्तः।

ⅩⅦ अस्मासु ियरूशालम्युपिस्थतेषु
ततर्स्थभर्ातृगणोऽस्मान् आह्लादेन गृहीतवान।्

ⅩⅧ परिस्मन् िदवसे पौलेऽस्मािभः सह याकूबो गृहं पर्िवष्टे
लोकपर्ाचीनाः सव्व ततर् पिरषिद संिस्थताः।

ⅩⅨ अनन्तरं स तान् नत्वा स्वीयपर्चारणेन िभन्नदेशीयान्
पर्तीश्वरो यािन कम्मार्िण सािधतवान् तदीयां कथाम्
अनुक्रमात् किथतवान।्

ⅩⅩ इित शर्ुत्वा ते पर्भंु धन्यं पर्ोच्य वाक्यिमदम् अभाषन्त,
हे भर्ात ियर्हदूीयानां मध्ये बहुसहसर्ािण लोका िवश्वािसन
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आसते िकन्तु ते सव्व व्यवस्थामताचािरण एतत् पर्त्यकं्ष
पश्यिस।

ⅩⅪ िशशनूां त्वक्छेदनाद्याचरणं पर्ितिषध्य त्वं
िभन्नदेशिनवािसनो ियहदूीयलोकान् मसूावाक्यम् अशर्द्धातुम्
उपिदशसीित तैः शर्ुतमिस्त।

ⅩⅫ त्वमतर्ागतोसीित वा ार्ं समाकण्यर् जनिनवहो
िमिलत्वावश्यमेवागिमष्यित; अतएव िकं करणीयम?् अतर्
वयं मन्तर्ियत्वा समुपायं त्वां वदामस्तं त्वमाचर।

ⅩⅩⅢ वर्तं क ु र्ं कृतसङ्कल्पा येऽस्मांक चत्वारो मानवाः
सिन्त

ⅩⅩⅣ तान् गृहीत्वा तैः सिहतः स्वं शुिचं कुरु तथा तेषां
िशरोमुण्डने यो व्ययो भवित तं त्वं देिह। तथा कृते त्वदीयाचारे
या जनशर्ुित जार्यते सालीका िकन्तु त्वं िविधं पालयन्
व्यवस्थानुसारेणेवाचरसीित ते भोत्सन्ते।

ⅩⅩⅤ िभन्नदेशीयानां िवश्वािसलोकानां िनकटे वयं
पतरं् िलिखत्वेत्थं िस्थरीकृतवन्तः, देवपर्सादभोजनं
रक्तं गलपीडनमािरतपर्ािणभोजनं व्यिभचारश्चैतेभ्यः
स्वरक्षणव्यितरेकेण तेषामन्यिविधपालनं करणीयं न।

ⅩⅩⅥ ततः पौलस्तान् मानुषानादाय परिस्मन् िदवसे तैः सह
शुिच भूर्त्वा मिन्दरं गत्वा शौचकम्मर्णो िदनेषु सम्पणूषु तेषाम्
एकैकाथर्ं नैवेद्यादु्यत्सगो र् भिवष्यतीित ज्ञािपतवान।्

ⅩⅩⅦ तेषु सप्तसु िदनेषु समाप्तकल्पेषु आिशयादेशिनवािसनो
ियहदूीयास्तं मध्येमिन्दरं िवलोक्य जनिनवहस्य मनःसु
कुपर्वृि ं जनियत्वा तं धृत्वा

ⅩⅩⅧ पर्ोच्चैः पर्ावोचन,् हे इसर्ायेल्लोकाः सव्व
साहाय्यं कुरुत। यो मनुज एतेषां लोकानां मसूाव्यवस्थाया
एतस्य स्थानस्यािप िवपरीतं सव्वर्तर् सव्वार्न् िशक्षयित
स एषः; िवशेषतः स िभन्नदेशीयलोकान् मिन्दरम् आनीय
पिवतर्स्थानमेतद् अपिवतर्मकरोत।्
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ⅩⅩⅨ पवू्वर्ं ते मध्येनगरम् इिफषनगरीयं तर्िफमं पौलेन
सिहतं दृष्टवन्त एतस्मात् पौलस्तं मिन्दरमध्यम् आनयद्
इत्यन्विममत।

ⅩⅩⅩ अतएव सव्वर्िस्मन् नगरे कलहोत्पन्नत्वात् धावन्तो
लोका आगत्य पौलं धृत्वा मिन्दरस्य बिहराकृष्यानयन् तत्क्षणाद्
द्वारािण सव्वार्िण च रुद्धािन।

ⅩⅩⅪ तेषु तं हन्तुमुद्यतेेषु ियरूशालम्नगरे महानुपदर्वो जात
इित वा ार्यां सहसर्सेनापतेः कणर्गोचरीभतूायां सत्यां स
तत्क्षणात् सैन्यािन सेनापितगणञ्च गृहीत्वा जवेनागतवान।्

ⅩⅩⅫ ततो लोकाः सेनागणेन सह सहसर्सेनापितम्
आगच्छन्तं दृष्ट्वा पौलताडनातो न्यव र्न्त।

ⅩⅩⅩⅢ स सहसर्सेनापितः सिन्नधावागम्य पौलं धृत्वा
शृङ्खलद्वयेन बद्धम् आिदश्य तान् पृष्टवान् एष कः? िकं कम्मर्
चायं कृतवान?्

ⅩⅩⅩⅣ ततो जनसमहूस्य किश्चद् एकपर्कारं किश्चद्
अन्यपर्कारं वाक्यम् अरौत् स ततर् सत्यं ज्ञातुम् कलहकारणाद्
अशक्तः सन् तं दुगर्ं नेतुम् आज्ञापयत।्

ⅩⅩⅩⅤ तेषु सोपानस्योपिर पर्ाप्तेषु लोकानां साहसकारणात्
सेनागणः पौलमु ोल्य नीतवान।्

ⅩⅩⅩⅥ ततः सव्व लोकाः पश्चादग्ािमनः सन्त एनं
दुरीकुरुतेित वाक्यम् उच्चैरवदन।्

ⅩⅩⅩⅦ पौलस्य दुगार्नयनसमये स तस्मै सहसर्सेनापतये
किथतवान,् भवतः पुरस्तात् कथां कथियतंु िकम् अनुमन्यते? स
तमपृच्छत् त्वं िकं यनूानीयां भाषां जानािस?

ⅩⅩⅩⅧ यो िमसरीयो जनः पवू्वर्ं िवरोधं कृत्वा चत्वािर
सहसर्ािण घातकान् सङ्िगनः कृत्वा िविपनं गतवान् त्वं िकं सएव
न भविस?
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ⅩⅩⅩⅨ तदा पौलोऽकथयत् अहं िकिलिकयादेशस्य
ताषर्नगरीयो ियहदूीयो, नाहं सामान्यनगरीयो मानवः; अतएव
िवनयेऽहं लाकानां समकं्ष कथां कथियतंु मामनुजानीष्व।

ⅩⅬ तेनानुज्ञातः पौलः सोपानोपिर ितष्ठन् हस्तेनेङ्िगतं
कृतवान,् तस्मात् सव्व सुिस्थरा अभवन।् तदा पौल
इबर्ीयभाषया कथियतुम् आरभत,

ⅩⅫ
Ⅰ हे िपतृगणा हे भर्ातृगणाः, इदानीं मम िनवेदने समवध ।
Ⅱ तदा स इबर्ीयभाषया कथां कथयतीित शर्ुत्वा सव्व लोका

अतीव िनःशब्दा सन्तोऽितष्ठन।्
Ⅲ पश्चात् सोऽकथयद् अहं ियहदूीय इित िनश्चयः

िकिलिकयादेशस्य ताषर्नगरं मम जन्मभिूमः,एतन्नगरीयस्य
गिमलीयेलनाम्नोऽध्यापकस्य िशष्यो भतू्वा पवू्वर्पुरुषाणां
िविधव्यवस्थानुसारेण सम्पणूर्रूपेण िशिक्षतोऽभवम् इदानीन्तना
ययंू यादृशा भवथ तादृशोऽहमपीश्वरसेवायाम् उद्योगी जातः।

Ⅳ मतमेतद् दि्वष्ट्वा तदग्र् ािहनारीपुरुषान् कारायां बदध््वा
तेषां पर्ाणनाशपय्यर्न्तां िवपक्षताम् अकरवम।्

Ⅴ महायाजकः सभासदः पर्ाचीनलोकाश्च ममैतस्याः
कथायाः पर्माणं दातंु शक्नुविन्त, यस्मात् तेषां समीपाद्
दम्मेषकनगरिनवािसभर्ातृगणाथर्म् आज्ञापतर्ािण गृहीत्वा
ये ततर् िस्थतास्तान् दण्डियतंु ियरूशालमम् आनयनाथर्ं
दम्मेषकनगरं गतोिस्म।

Ⅵ िकन्तु गच्छन् तन्नगरस्य समीपं पर्ाप्तवान् तदा
दि्वतीयपर्हरवेलायां सत्याम् अकस्माद् गगणािन्नगर्त्य महती
दीिप्त मर्म चतुिदर्िश पर्कािशतवती।

Ⅶ ततो मिय भमूौै पितते सित, हे शौल हे शौल कुतो मां
ताडयिस? माम्पर्ित भािषत एतादृश एको रवोिप मया शर्ुतः।
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Ⅷ तदाहं पर्त्यवदं, हे पर्भे को भवान?् ततः सोऽवादीत् यं
त्वं ताडयिस स नासरतीयो यीशुरहं।

Ⅸ मम सङ्िगनो लोकास्तां दीिप्तं दृष्ट्वा िभयं पर्ाप्ताः, िकन्तु
माम्पर्त्युिदतं तद्वाक्यं तेे नाबुध्यन्त।

Ⅹ ततः परं पृष्टवानहं, हे पर्भो मया िकं क र्व्यं? ततः
पर्भुरकथयत,् उत्थाय दम्मेषकनगरं यािह त्वया यद्यत् क र्व्यं
िनरूिपतमास्ते तत् ततर् त्वं ज्ञापियष्यसे।

Ⅺ अनन्तरं तस्याः खरतरदीप्तेः कारणात् िकमिप न दृष्ट्वा
सङ्िगगणेन धृतहस्तः सन् दम्मेषकनगरं वर्िजतवान।्

Ⅻ तन्नगरिनवािसनां सव्वषां ियहदूीयानां मान्यो
व्यवस्थानुसारेण भक्तश्च हनानीयनामा मानव एको

ⅩⅢ मम सिन्निधम् एत्य ितष्ठन् अकथयत,् हे भर्ातः शौल
सुदृिष्ट भर्व तिस्मन् दण्डेऽहं सम्यक् तं दृष्टवान।्

ⅩⅣ ततः स महं्य किथतवान् यथा त्वम् ईश्वरस्यािभपर्ायं
वेित्स तस्य शुद्धसत्त्वजनस्य दशर्नं पर्ाप्य तस्य शर्ीमुखस्य
वाक्यं शृणोिष तिन्निम म् अस्माकं पवू्वर्पुरुषाणाम् ईश्वरस्त्वां
मनोनीतं कृतवानं।

ⅩⅤ यतो यद्यद् अदर्ाक्षीरशर्ौषीश्च सव्वषां मानवानां समीपे
त्वं तेषां साक्षी भिवष्यिस।

ⅩⅥ अतएव कुतो िवलम्बसे? पर्भो नार्म्ना पर्ाथ्यर्
िनजपापपर्क्षालनाथर्ं मज्जनाय समुि ष्ठ।

ⅩⅦ ततः परं ियरूशालम्नगरं पर्त्यागत्य मिन्दरेऽहम् एकदा
पर्ाथर्ये, तिस्मन् समयेऽहम् अिभभतूः सन् पर्भूं साक्षात् पश्यन,्

ⅩⅧ त्वं त्वरया ियरूशालमः पर्ितष्ठस्व यतो लोकामिय
तव साक्षयं न गर्हीष्यिन्त, माम्पर्त्युिदतं तस्येदं वाक्यम्
अशर्ौषम।्

ⅩⅨ ततोहं पर्त्यवािदषम् हे पर्भो पर्ितभजनभवनं त्विय
िवश्वािसनो लोकान् बदध््वा पर्हृतवान,्
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ⅩⅩ तथा तव सािक्षणः िस्तफानस्य रक्तपातनसमये तस्य
िवनाशं सम्मन्य सिन्नधौ ितष्ठन् हन्तृलोकानां वासांिस
रिक्षतवान,् एतत् ते िवदुः।

ⅩⅪ ततः सोऽकथयत् पर्ितष्ठस्व त्वां दरूस्थिभन्नदेशीयानां
समीपं परे्षियष्ये।

ⅩⅫ तदा लोका एतावत्पय्यर्न्तां तदीयां कथां शर्ुत्वा
पर्ोच्चैरकथयन,् एनं भमूण्डलाद् दरूीकुरुत, एतादृशजनस्य
जीवनं नोिचतम।्

ⅩⅩⅢ इत्युच्चैः कथियत्वा वसनािन पिरत्यज्य गगणं पर्ित
धलूीरिक्षपन्

ⅩⅩⅣ ततः सहसर्सेनापितः पौलं दुगार्भ्यन्तर नेतंु
समािदशत।् एतस्य पर्ितकूलाः सन्तो लोकाः िकिन्निम म्
एतावदुच्चैःस्वरम् अकुव्वर्न,् एतद् वे ुं तं कशया पर्हृत्य तस्य
परीक्षां क ु र्मािदशत।्

ⅩⅩⅤ पदातयश्चम्मर्िनिम्मर्तरज्जुिभस्तस्य बन्धनं
क ु र्मुद्यतास्तास्तदानीं पौलः सम्मुखिस्थतं शतसेनापितम्
उक्तवान् दण्डाज्ञायाम् अपर्ाप्तायां िकं रोिमलोकं पर्ह ु र्ं
युष्माकम् अिधकारोिस्त?

ⅩⅩⅥ एनां कथां शर्ुत्वा स सहसर्सेनापतेः सिन्निधं गत्वा तां
वा ार्मवदत् स रोिमलोक एतस्मात् सावधानः सन् कम्मर् कुरु।

ⅩⅩⅦ तस्मात् सहसर्सेनापित गर्त्वा तमपर्ाक्षीत् त्वं िकं
रोिमलोकः? इित मां बर्ूिह। सोऽकथयत् सत्यम।्

ⅩⅩⅧ ततः सहसर्सेनापितः किथतवान् बहुदर्िवणं दत्त्वाहं
तत् पौरसख्यं पर्ाप्तवान;् िकन्तु पौलः किथतवान् अहं जनुना
तत् पर्ाप्तोऽिस्म।

ⅩⅩⅨ इत्थं सित ये पर्हारेण तं परीिक्षतंु समुद्यता आसन्
ते तस्य समीपात् पर्ाितष्ठन्त; सहसर्सेनापितस्तं रोिमलोकं
िवज्ञाय स्वयं यत् तस्य बन्धनम् अकाषी र्त् तत्कारणाद् अिबभेत।्



Acts ⅩⅫ:ⅩⅩⅩ lxxviii Acts ⅩⅩⅢ:Ⅷ

ⅩⅩⅩ ियहदूीयलोकाः पौलं कुतोऽपवदन्ते तस्य वृ ान्तं ज्ञातंु
वाञ्छन् सहसर्सेनापितः परेऽहिन पौलं बन्धनात् मोचियत्वा
पर्धानयाजकान् महासभायाः सव्वर्लोकाश्च समुपस्थातुम्
आिदश्य तेषां सिन्नधौ पौलम् अवरोह्य स्थािपतवान।्

ⅩⅩⅢ
Ⅰ सभासदल्ोकान् पर्ित पौलोऽनन्यदृष्ट ा पश्यन् अकथयत,्

हे भर्ातृगणा अद्य यावत् सरलेन सव्वार्न्तःकरणेनेश्वरस्य
साक्षाद् आचरािम।

Ⅱ अनेन हनानीयनामा महायाजकस्तं कपोले चपेटेनाहन्तंु
समीपस्थलोकान् आिदष्टवान।्

Ⅲ तदा पौलस्तमवदत,् हे बिहष्पिरष्कृत, ईश्वरस्त्वां पर्ह ु र्म्
उद्यतोिस्त, यतो व्यवस्थानुसारेण िवचारियतुम् उपिवश्य
व्यवस्थां लङ्िघत्वा मां पर्ह ु र्म् आज्ञापयिस।

Ⅳ ततो िनकटस्था लोका अकथयन,् त्वं िकम् ईश्वरस्य
महायाजकं िनन्दिस?

Ⅴ ततः पौलः पर्ितभािषतवान् हे भर्ातृगण महायाजक एष
इित न बुदं्ध मया तदन्यच्च स्वलोकानाम् अिधपितं पर्ित दुव्वार्क्यं
मा कथय, एतादृशी िलिपरिस्त।

Ⅵ अनन्तरं पौलस्तेषाम् अद्र्धं िसदिूकलोका अद्र्धं
िफरूिशलोका इित दृष्ट्वा पर्ोच्चैः सभास्थलोकान् अवदत्
हे भर्ातृगण अहं िफरूिशमतावलम्बी िफरूिशनः सत्नानश्च,
मृतलोकानाम् उत्थाने पर्त्याशाकरणाद् अहमपवािदतोिस्म।

Ⅶ इित कथायां किथतायां िफरूिशिसदिूकनोः परस्परं
िभन्नवाक्यत्वात् सभाया मध्ये द्वौ संघौ जातौ।

Ⅷ यतः िसदिूकलोका उत्थानं स्वगी र्यदतूा आत्मानश्च
सव्वषाम् एतेषां कमिप न मन्यन्ते, िकन्तु िफरूिशनः सव्वर्म्
अङ्गीकुव्वर्िन्त।
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Ⅸ ततः परस्परम् अितशयकोलाहले समुपिस्थते िफरूिशनां
पक्षीयाः सभास्था अध्यापकाः पर्ितपक्षा उि ष्ठन्तो ऽकथयन,्
एतस्य मानवस्य कमिप दोषं न पश्यामः; यिद किश्चद्आत्मा वा
किश्चद् दतू एनं पर्त्यािदशत् तिहर् वयम् ईश्वरस्य पर्ाितकूल्येन
न योत्स्यामः।

Ⅹ तस्माद् अतीव िभन्नवाक्यत्वे सित ते पौलं खण्डं खण्डं
किरष्यन्तीत्याशङ्कया सहसर्सेनापितः सेनागणं तत्स्थानं यातंु
सभातो बलात् पौलं धृत्वा दुगर्ं नेतञ्चाज्ञापयत।्

Ⅺ रातर्ो पर्भुस्तस्य समीपे ितष्ठन् किथतवान् हे पौल िनभर्यो
भव यथा ियरूशालम्नगरे मिय साक्षयं द वान् तथा रोमानगरेिप
त्वया दातव्यम।्

Ⅻ िदने समुपिस्थते सित िकयन्तो ियहदूीयलोका
एकमन्तर्णाः सन्तः पौलं न हत्वा भोजनपाने किरष्याम इित
शपथेन स्वान् अबध्नन।्

ⅩⅢ चत्वािरंशज्जनेभ्योऽिधका लोका इित पणम् अकुव्वर्न।्
ⅩⅣ ते महायाजकानां पर्ाचीनलोकानाञ्च समीपं गत्वा

कथयन,् वयं पौलं न हत्वा िकमिप न भोक्षयामहे दृढेनानेन
शपथेन बदध््वा अभवाम।

ⅩⅤ अतएव साम्पर्तं सभासदल्ोकैः सह वयं तिस्मन् किञ्चद्
िवशेषिवचारं किरष्यामस्तदथर्ं भवान् श्वो ऽस्माकं समीपं तम्
आनयित्वित सहसर्सेनापतये िनवेदनं कुरुत तेन युष्माकं समीपं
उपिस्थतेः पवू्वर्ं वयं तं हन्तु सिज्जष्याम।

ⅩⅥ तदा पौलस्य भािगनेयस्तेषािमित मन्तर्णां िवज्ञाय दुगर्ं
गत्वा तां वा ार्ं पौलम् उक्तवान।्

ⅩⅦ तस्मात् पौल एकं शतसेनापितम् आहयू वाक्यिमदम्
भािषतवान् सहसर्सेनापतेः समीपेऽस्य युवमनुष्यस्य
िकिञ्चिन्नवेदनम् आस्ते, तस्मात् तत्सिवधम् एनं नय।
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ⅩⅧ ततः स तमादाय सहसर्सेनापतेः समीपम् उपस्थाय
किथतवान,् भवतः समीपेऽस्य िकमिप िनवेदनमास्ते तस्मात्
बिन्दः पौलो मामाहयू भवतः समीपम् एनम् आनेतंु पर्ािथर्तवान।्

ⅩⅨ तदा सहसर्सेनापितस्तस्य हस्तं धृत्वा िनजर्नस्थानं नीत्वा
पृष्ठवान् तव िकं िनवेदनं? तत् कथय।

ⅩⅩ ततः सोकथयत,् ियहदूीयलाकाः पौले कमिप िवशेषिवचारं
छलं कृत्वा तं सभां नेतंु भवतः समीपे िनवेदियतंु अमन्तर्यन।्

ⅩⅪ िकन्तु मवता तन्न स्वीक र्व्यं यतस्तेषां
मध्येवि र्नश्चत्वािरंशज्जनेभ्यो ऽिधकलोका एकमन्तर्णा
भतू्वा पौलं न हत्वा भोजनं पानञ्च न किरष्याम इित शपथेन
बद्धाः सन्तो घातका इव सिज्जता इदानीं केवलं भवतो ऽनुमितम्
अपेक्षन्ते।

ⅩⅫ यािममां कथां त्वं िनवेिदतवान् तां कस्मैिचदिप मा
कथयेत्युक्त्वा सहसर्सेनापितस्तं युवानं िवसृष्टवान।्

ⅩⅩⅢ अनन्तरं सहसर्सेनापित द्र्वौ शतसेनापती आहयेूदम्
आिदशत,् युवां रातर्ौ पर्हरैकाविशष्टायां सत्यां कैसिरयानगरं
यातंु पदाितसैन्यानां दे्व शते घोटकारोिहसैन्यानां सप्तितं
शिक्तधािरसैन्यानां दे्व शते च जनान् सिज्जतान् कुरुतं।

ⅩⅩⅣ पौलम् आरोहियतंु फीिलक्षािधपतेः समीपं िनिव्वर्घ्नं
नेतुञ्च वाहनािन समुपस्थापयतं।

ⅩⅩⅤ अपरं स पतरं् िलिखत्वा द वान् तिल्लिखतमेतत,्
ⅩⅩⅥ महामिहमशर्ीयुक्तफीिलक्षािधपतये क्लौिदयलुिषयस्य

नमस्कारः।
ⅩⅩⅦ ियहदूीयलोकाः पवू्वर्म् एनं मानवं धृत्वा स्वहस्तै हर्न्तुम्

उद्यता एतिस्मन्नन्तरे ससैन्योहं ततर्ोपस्थाय एष जनो रोमीय
इित िवज्ञाय तं रिक्षतवान।्

ⅩⅩⅧ िकिन्निम ं ते तमपवदन्ते तज्ज्ञातंु तेषा सभां
तमानाियतवान।्
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ⅩⅩⅨ ततस्तेषां व्यवस्थाया िवरुद्धया कयाचन कथया
सोऽपवािदतोऽभवत,् िकन्तु स शृङ्खलबन्धनाहो र् वा
पर्ाणनाशाहो र् भवतीदृशः कोप्यपराधो मयास्य न दृष्टः।

ⅩⅩⅩ तथािप मनुष्यस्यास्य वधाथर्ं ियहदूीया घातकाइव
सिज्जता एतां वा ार्ं शर्ुत्वा तत्क्षणात् तव समीपमेनं परे्िषतवान्
अस्यापवादकांश्च तव समीपं गत्वापविदतुम् आज्ञापयम।् भवतः
कुशलं भयूात।्

ⅩⅩⅪ सैन्यगण आज्ञानुसारेण पौलं गृहीत्वा तस्यां रजन्याम्
आिन्तपाितर्नगरम् आनयत।्

ⅩⅩⅫ परेऽहिन तेन सह यातंु घोटकारूढसैन्यगणं स्थापियत्वा
परावृत्य दुगर्ं गतवान।्

ⅩⅩⅩⅢ ततः परे घोटकारोिहसैन्यगणः कैसिरयानगरम्
उपस्थाय तत्पतर्म् अिधपतेः करे समप्यर् तस्य समीपे पौलम्
उपस्थािपतवान।्

ⅩⅩⅩⅣ तदािधपितस्तत्पतरं् पिठत्वा पृष्ठवान् एष
िकम्पर्देशीयो जनः? स िकिलिकयापर्देशीय एको जन इित
ज्ञात्वा किथतवान,्

ⅩⅩⅩⅤ तवापवादकगण आगते तव कथां शर्ोष्यािम।
हेरोदर्ाजगृहे तं स्थापियतुम् आिदष्टवान।्

ⅩⅩⅣ
Ⅰ पञ्चभ्यो िदनेभ्यः परं हनानीयनामा महायाजकोऽिधपतेः

समकं्ष पौलस्य पर्ाितकूल्येन िनवेदियतंु ततुर्ल्लनामानं कञ्चन
वक्तारं पर्ाचीनजनांश्च सङ्िगनः कृत्वा कैसिरयानगरम्
आगच्छत।्

Ⅱ ततः पौले समानीते सित ततुर्ल्लस्तस्यापवादकथां
कथियतुम् आरभत हे महामिहमफीिलक्ष भवतो वयम्
अितिनिव्वर्घ्नं कालं यापयामो भवतः पिरणामदिशर्तया
एतदे्दशीयानां बहिून मङ्गलािन घिटतािन,
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Ⅲ इित हेतो वर्यमितकृतज्ञाः सन्तः सव्वर्तर् सव्वर्दा भवतो
गुणान् गायमः।

Ⅳ िकन्तु बहुिभः कथािभ भर्वन्तं येन न िवरञ्जयािम तस्माद्
िवनये भवान् बनुकम्प्य मदल्पकथां शृणोतु।

Ⅴ एष महामारीस्वरूपो नासरतीयमतगर्ािहसंघातस्य मुख्यो
भतू्वा सव्वर्देशेषु सव्वषां ियहदूीयानां राजदर्ोहाचरणपर्वृि ं
जनयतीत्यस्मािभ िनर्िश्चतं।

Ⅵ स मिन्दरमिप अशुिच क ु र्ं चेिष्टतवान;् इित कारणाद् वयम्
एनं धृत्वा स्वव्यवस्थानुसारेण िवचारियतंु पर्ाव ार्मिह;

Ⅶ िकन्तु लुिषयः सहसर्सेनापितरागत्य बलाद् अस्माकं
करेभ्य एनं गृहीत्वा

Ⅷ एतस्यापवादकान् भवतः समीपम् आगन्तुम् आज्ञापयत।्
वयं यिस्मन् तमपवादामो भवता पदपवादकथायां िवचािरतायां
सत्यां सव्वर्ं वृ ान्तं वेिदतंु शक्षयते।

Ⅸ ततो ियहदूीया अिप स्वीकृत्य किथतवन्त एषा कथा
पर्माणम।्

Ⅹ अिधपतौ कथां कथियतंु पौलं पर्तीङ्िगतं कृतवित स
किथतवान् भवान् बहनू् वत्सरान् यावद् एतदे्दशस्य शासनं
करोतीित िवज्ञाय पर्त्यु रं दातुम् अक्षोभोऽभवम।्

Ⅺ अद्य केवलं द्वादश िदनािन यातािन, अहम् आराधनां क ु र्ं
ियरूशालमनगरं गतवान् एषा कथा भवता ज्ञातंु शक्यते;

Ⅻ िकिन्त्वभे मां मध्येमिन्दरं केनािप सह िवतण्डां कुव्वर्न्तं
कुतर्ािप भजनभवने नगरे वा लोकान् कुपर्वृि ं जनयन्तंु न
दृष्टवन्तः।

ⅩⅢ इदानीं यिस्मन् यिस्मन् माम् अपवदन्ते तस्य िकमिप
पर्माणं दातंु न शक्नुविन्त।

ⅩⅣ िकन्तु भिवष्यद्वाक्यगर्न्थे व्यवस्थागर्न्थे च या या कथा
िलिखतास्ते तासु सव्वार्सु िवश्वस्य यन्मतम् इमे िवधम्मर्ं जानिन्त
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तन्मतानुसारेणाहं िनजिपतृपुरुषाणाम् ईश्वरम् आराधयामीत्यहं
भवतः समक्षम् अङ्गीकरोिम।

ⅩⅤ धािम्मर्काणाम् अधािम्मर्काणाञ्च
पर्मीतलोकानामेवोत्थानं भिवष्यतीित कथािममे स्वीकुव्वर्िन्त
तथाहमिप तिस्मन् ईश्वरे पर्त्याशां करोिम;

ⅩⅥ ईश्वरस्य मानवानाञ्च समीपे यथा िनदो र्षो भवािम तदथर्ं
सततं यत्नवान् अिस्म।

ⅩⅦ बहुषु वत्सरेषु गतेषु स्वदेशीयलोकानां िनिम ं
दानीयदर्व्यािण नैवेद्यािन च समादाय पुनरागमनं कृतवान।्

ⅩⅧ ततोहं शुिच भूर्त्वा लोकानां समागमं कलहं वा न
कािरतवान् तथाप्यािशयादेशीयाः िकयन्तो ियहुदीयलोका
मध्येमिन्दरं मां धृतवन्तः।

ⅩⅨ ममोपिर यिद कािचदपवादकथािस्त तिहर् भवतः समीपम्
उपस्थाय तेषामेव साक्षयदानम् उिचतम।्

ⅩⅩ नोचेत् पवू्व महासभास्थानां लोकानां सिन्नधौ मम
दण्डायमानत्वसमये, अहमद्य मृतानामुत्थाने युष्मािभ
िवर्चािरतोिस्म,

ⅩⅪ तेषां मध्ये ितष्ठन्नहं यािममां कथामुच्चैः स्वरेण
किथतवान् तदन्यो मम कोिप दोषोऽलभ्यत न वेित वरम् एते
समुपिस्थतलोका वदन्तु।

ⅩⅫ तदा फीिलक्ष एतां कथां शर्ुत्वा तन्मतस्य िवशेषवृ ान्तं
िवज्ञातंु िवचारं स्थिगतं कृत्वा किथतवान् लुिषये सहसर्सेनापतौ
समायाते सित युष्माकं िवचारम् अहं िनष्पादियष्यािम।

ⅩⅩⅢ अनन्तरं बन्धनं िवना पौलं रिक्षतंु तस्य सेवनाय
साक्षात्करणाय वा तदीयात्मीयबन्धुजनान् न वारियतुञ्च
शमसेनापितम् आिदष्टवान।्
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ⅩⅩⅣ अल्पिदनात् परं फीिलक्षोऽिधपित दर्ुर् िषल्लानाम्ना
ियहदूीयया स्वभाय्यर्या सहागत्य पौलमाहयू तस्य मुखात्
खर्ीष्टधम्मर्स्य वृ ान्तम् अशर्ौषीत।्

ⅩⅩⅤ पौलेन न्यायस्य पिरिमतभोगस्य चरमिवचारस्य च
कथायां किथतायां सत्यां फीिलक्षः कम्पमानः सन् व्याहरद्
इदानीं यािह, अहम् अवकाशं पर्ाप्य त्वाम् आहसू्यािम।

ⅩⅩⅥ मुिक्तपर्प्त्यथर्ं पौलेन महं्य मुदर्ादास्यन्ते इित पत्याशां
कृत्वा स पुनः पुनस्तमाहयू तेन साकं कथोपकथनं कृतवान।्

ⅩⅩⅦ िकन्तु वत्सरद्वयात् परं पिकर् यफीष्ट फािलक्षस्य पदं
पर्ाप्ते सित फीिलक्षो ियहदूीयान् सन्तुष्टान् िचकीषर्न् पौलं बदं्ध
संस्थाप्य गतवान।्

ⅩⅩⅤ
Ⅰ अनन्तरं फीष्टो िनजराज्यम् आगत्य िदनतर्यात् परं

कैसिरयातो ियरूशालम्नगरम् आगमत।्
Ⅱ तदा महायाजको ियहदूीयानां पर्धानलोकाश्च तस्य समकं्ष

पौलम् अपावदन्त।
Ⅲ भवान् तं ियरूशालमम् आनेतुम् आज्ञापयित्वित िवनीय ते

तस्माद् अनुगर्हं वािञ्छतवन्तः।
Ⅳ यतः पिथमध्ये गोपनेन पौलं हन्तंु तै घार्तका िनयुक्ताः।

फीष्ट उ रं द वान् पौलः कैसिरयायां स्थास्यित पुनरल्पिदनात्
परम् अहं ततर् यास्यािम।

Ⅴ ततस्तस्य मानुषस्य यिद किश्चद् अपराधिस्तष्ठित तिहर्
युष्माकं ये शक्नुविन्त ते मया सह ततर् गत्वा तमपवदन्तु स एतां
कथां किथतवान।्

Ⅵ दशिदवसेभ्योऽिधकं िवलम्ब्य फीष्टस्तस्मात् कैसिरयानगरं
गत्वा परिस्मन् िदवसे िवचारासन उपिदश्य पौलम् आनेतुम्
आज्ञापयत।्
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Ⅶ पौले समुपिस्थते सित ियरूशालम्नगराद् आगता
ियहदूीयलोकास्तं चतुिदर्िश संवेष्ट तस्य िवरुदं्ध बहनू्
महादोषान् उत्थािपतवन्तः िकन्तु तेषां िकमिप पर्माणं दातंु
न शक्नुवन्तः।

Ⅷ ततः पौलः स्विस्मन् उ रिमदम् उिदतवान,् ियहदूीयानां
व्यवस्थाया मिन्दरस्य कैसरस्य वा पर्ितकूलं िकमिप कम्मर् नाहं
कृतवान।्

Ⅸ िकन्तु फीष्टो ियहदूीयान् सन्तुष्टान् क ु र्म् अिभलषन्
पौलम् अभाषत त्वं िकं ियरूशालमं गत्वािस्मन् अिभयोगे मम
साक्षाद् िवचािरतो भिवष्यिस?

Ⅹ ततः पौल उ रं पर्ोक्तवान,् यतर् मम िवचारो भिवतंु
योग्यः कैसरस्य ततर् िवचारासन एव समुपिस्थतोिस्म; अहं
ियहदूीयानां कामिप हािनं नाकाषर्म् इित भवान् यथाथर्तो
िवजानाित।

Ⅺ किञ्चदपराधं िकञ्चन वधाहर्ं कम्मर् वा यद्यहम् अकिरष्यं
तिहर् पर्ाणहननदण्डमिप भोक्तुम् उद्यतोऽभिवष्यं, िकन्तु ते मम
समपवादं कुव्वर्िन्त स यिद किल्पतमातर्ो भवित तिहर् तेषां करेषु
मां समपर्ियतंु कस्याप्यिधकारो नािस्त, कैसरस्य िनकटे मम
िवचारो भवतु।

Ⅻ तदा फीष्टो मिन्तर्िभः साद्र्धं संमन् य पौलाय किथतवान,्
कैसरस्य िनकटे िकं तव िवचारो भिवष्यित? कैसरस्य समीपं
गिमष्यिस।

ⅩⅢ िकयदि्दनेभ्यः परम् आिगर्प्पराजा बणी र्की च फीष्टं
साक्षात् क ु र्ं कैसिरयानगरम् आगतवन्तौ।

ⅩⅣ तदा तौ बहुिदनािन ततर् िस्थतौ ततः फीष्टस्तं राजानं
पौलस्य कथां िवज्ञाप्य कथियतुम् आरभत पौलनामानम् एकं
बिन्द फीिलक्षो बदं्ध संस्थाप्य गतवान।्

ⅩⅤ ियरूशालिम मम िस्थितकाले महायाजको ियहदूीयानां
पर्ाचीनलोकाश्च तम् अपोद्य तम्पर्ित दण्डाज्ञां पर्ाथर्यन्त।
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ⅩⅥ ततोहम् इत्यु रम् अवदं यावद् अपोिदतो जनः
स्वापवादकान् साक्षात् कृत्वा स्विस्मन् योऽपराध आरोिपतस्तस्य
पर्त्यु रं दातंु सुयोगं न पर्ाप्नोित, तावत्कालं कस्यािप
मानुषस्य पर्ाणनाशाज्ञापनं रोिमलोकानां रीित नर्िह।

ⅩⅦ ततस्तेष्वतर्ागतेषु परिस्मन् िदवसेऽहम् अिवलम्बं
िवचारासन उपिवश्य तं मानुषम् आनेतुम् आज्ञापयम।्

ⅩⅧ तदनन्तरं तस्यापवादका उपस्थाय यादृशम् अहं
िचिन्ततवान् तादृशं कञ्चन महापवादं नोत्थाप्य

ⅩⅨ स्वेषां मते तथा पौलो यं सजीवं वदित तिस्मन् यीशुनामिन
मृतजने च तस्य िवरुदं्ध किथतवन्तः।

ⅩⅩ ततोहं तादृिग्वचारे संशयानः सन् किथतवान् त्वं
ियरूशालमं गत्वा िकं ततर् िवचािरतो भिवतुम् इच्छिस?

ⅩⅪ तदा पौलो महाराजस्य िनकटे िवचािरतो भिवतंु पर्ाथर्यत,
तस्माद् यावत्कालं तं कैसरस्य समीपं परे्षियतंु न शक्नोिम
तावत्कालं तमतर् स्थापियतुम् आिदष्टवान।्

ⅩⅫ तत आिगर्प्पः फीष्टम् उक्तवान,् अहमिप तस्य
मानुषस्य कथां शर्ोतुम् अिभलषािम। तदा फीष्टो व्याहरत्
श्वस्तदीयां कथां त्वं शर्ोष्यिस।

ⅩⅩⅢ परिस्मन् िदवसे आिगर्प्पो बणी र्की च महासमागमं
कृत्वा पर्धानवािहनीपितिभ नर्गरस्थपर्धानलोकैश्च सह
िमिलत्वा राजगृहमागत्य समुपिस्थतौ तदा फीष्टस्याज्ञया
पौल आनीतोऽभवत।्

ⅩⅩⅣ तदा फीष्टः किथतवान् हे राजन् आिगर्प्प हे उपिस्थताः
सव्व लोका ियरूशालम्नगरे ियहदूीयलोकसमहूो यिस्मन् मानुषे
मम समीपे िनवेदनं कृत्वा पर्ोच्चैः कथािममां किथतवान्
पुनरल्पकालमिप तस्य जीवनं नोिचतं तमेतं मानुषं पश्यत।
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ⅩⅩⅤ िकन्त्वेष जनः पर्ाणनाशहर्ं िकमिप कम्मर् न कृतवान्
इत्यजानां तथािप स महाराजस्य सिन्नधौ िवचािरतो भिवतंु
पर्ाथर्यत तस्मात् तस्य समीपं तं परे्षियतंु मितमकरवम।्

ⅩⅩⅥ िकन्तु शर्ीयुक्तस्य समीपम् एतिस्मन् िकं लेखनीयम्
इत्यस्य कस्यिचन् िनणर्यस्य न जातत्वाद् एतस्य िवचारे सित
यथाहं लेिखतंु िकञ्चन िनिश्चतं पर्ाप्नोिम तदथर्ं युष्माकं समकं्ष
िवशेषतो हे आिगर्प्पराज भवतः समक्षम् एतम् आनये।

ⅩⅩⅦ यतो बिन्दपरे्षणसमये तस्यािभयोगस्य
िकिञ्चदलेखनम् अहम् अयुक्तं जानािम।

ⅩⅩⅥ
Ⅰ तत आिगर्प्पः पौलम् अवादीत,् िनजां कथां कथियतंु तुभ्यम्

अनुमित दी र्यते। तस्मात् पौलः करं पर्साय्यर् स्विस्मन् उ रम्
अवादीत।्

Ⅱ हे आिगर्प्पराज यत्कारणादहं ियहदूीयैरपवािदतो ऽभवं
तस्य वृ ान्तम् अद्य भवतः साक्षान् िनवेदियतुमनुमतोहम् इदं
स्वीयं परमं भाग्यं मन्ये;

Ⅲ यतो ियहदूीयलोकानां मध्ये या या रीितः सू मिवचाराश्च
सिन्त तेषु भवान् िवज्ञतमः; अतएव पर्ाथर्ये धैय्यर्मवलम्ब्य मम
िनवेदनं शृणोतु।

Ⅳ अहं ियरूशालम्नगरे स्वदेशीयलोकानां मध्ये ितष्ठन् आ
यौवनकालाद् यदर्ूपम् आचिरतवान् तद् ियहदूीयलोकाः सव्व
िवदिन्त।

Ⅴ अस्माकं सव्वभ्यः शुद्धतमं यत् िफरूशीयमतं तदवलम्बी
भतू्वाहं कालं यािपतवान् ये जना आ बाल्यकालान् मां जानािन्त
ते एतादृशं साक्षयं यिद ददाित तिहर् दातंु शक्नुविन्त।

Ⅵ िकन्तु हे आिगर्प्पराज ईश्वरोऽस्माकं पवू्वर्पुरुषाणां िनकटे
यद् अङ्गीकृतवान् तस्य पर्त्याशाहेतोरहम् इदानीं िवचारस्थाने
दण्डायमानोिस्म।
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Ⅶ तस्याङ्गीकारस्य फलं पर्ाप्तुम् अस्माकं द्वादशवंशा
िदवािनशं महायत्नाद् ईश्वरसेवनं कृत्वा यां पर्त्याशां कुव्वर्िन्त
तस्याः पर्त्याशाया हेतोरहं ियहदूीयैरपवािदतोऽभवम।्

Ⅷ ईश्वरो मृतान् उत्थापियष्यतीित वाक्यं युष्माकं
िनकटेऽसम्भवं कुतो भवेत?्

Ⅸ नासरतीययीशो नार्म्नो िवरुदं्ध नानापर्कारपर्ितकूलाचरणम्
उिचतम् इत्यहं मनिस यथाथर्ं िवज्ञाय

Ⅹ ियरूशालमनगरे तदकरवं फलतः पर्धानयाजकस्य
िनकटात् क्षमतां पर्ाप्य बहनू् पिवतर्लोकान् कारायां
बद्धवान् िवशेषतस्तेषां हननसमये तेषां िवरुद्धां िनजां सम्मितं
पर्कािशतवान।्

Ⅺ वारं वारं भजनभवनेषु तेभ्यो दण्डं पर्द वान् बलात् तं धम्मर्ं
िनन्दियतवांश्च पुनश्च तान् पर्ित महाक्रोधाद् उन्म ः सन्
िवदेशीयनगरािण यावत् तान् तािडतवान।्

Ⅻ इत्थं पर्धानयाजकस्य समीपात् शिक्तम् आज्ञापतर्ञ्च
लब्ध्वा दम्मेषक्नगरं गतवान।्

ⅩⅢ तदाहं हे राजन् मागर्मध्ये मध्याह्नकाले मम
मदीयसङ्िगनां लोकानाञ्च चतसृषु िदकु्ष गगणात् पर्काशमानां
भास्करतोिप तेजस्वतीं दीिप्तं दृष्टवान।्

ⅩⅣ तस्माद् अस्मासु सव्वषु भमूौ पिततेषु सत्सु हे शौल
है शौल कुतो मां ताडयिस? कण्टकानां मुखे पादाहननं तव
दुःसाध्यम् इबर्ीयभाषया गिदत एतादृश एकः शब्दो मया
शर्ुतः।

ⅩⅤ तदाहं पृष्टवान् हे पर्भो को भवान?् ततः स किथतवान् यं
यीशंु त्वं ताडयिस सोहं,

ⅩⅥ िकन्तु समुि ष्ठ त्वं यद् दृष्टवान् इतः पुनञ्च यद्यत् त्वां
दशर्ियष्यािम तेषां सव्वषां काय्यार्णां त्वां सािक्षणं मम सेवकञ्च
क ु र्म् दशर्नम् अदाम।्
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ⅩⅦ िवशेषतो ियहदूीयलोकेभ्यो िभन्नजातीयेभ्यश्च त्वां
मनोनीतं कृत्वा तेषां यथा पापमोचनं भवित

ⅩⅧ यथा ते मिय िवश्वस्य पिवतर्ीकृतानां मध्ये भागं
पर्ाप्नुविन्त तदिभपर्ायेण तेषां ज्ञानचक्षूंिष पर्सन्नािन क ु र्ं
तथान्धकाराद्दीिप्तं पर्ित शैतानािधकाराच्च ईश्वरं पर्ित मतीः
पराव र्ियतंु तेषां समीपं त्वां परे्ष्यािम।

ⅩⅨ हे आिगर्प्पराज एतादृशं स्वगी र्यपर्त्यादेशं अगर्ाह्यम्
अकृत्वाहं

ⅩⅩ पर्थमतो दम्मेषक्नगरे ततो ियरूशालिम सव्वर्िस्मन्
ियहदूीयदेशे अन्येषु देशेषु च येेन लोका मितं परावत्त्यर् ईश्वरं
पर्ित पराव र्यन्ते, मनःपराव र्नयोग्यािन कम्मार्िण च कुव्वर्िन्त
तादृशम् उपदेशं पर्चािरतवान।्

ⅩⅪ एतत्कारणाद् ियहदूीया मध्येमिन्दरं मां धृत्वा हन्तुम्
उद्यताः।

ⅩⅫ तथािप खर्ीष्टो दुःखं भुक्त्वा सव्वषां पवू्वर्ं श्मशानाद्
उत्थाय िनजदेशीयानां िभन्नदेशीयानाञ्च समीपे दीिप्तं
पर्काशियष्यित

ⅩⅩⅢ भिवष्यद्वािदगणो मसूाश्च भािवकाय्यर्स्य यिददं
पर्माणम् अददुरेतद् िवनान्यां कथां न कथियत्वा ईश्वराद्
अनुगर्हं लब्ध्वा महतां कु्षदर्ाणाञ्च सव्वषां समीपे पर्माणं
दत्त्वाद्य यावत् ितष्ठािम।

ⅩⅩⅣ तस्यमां कथां िनशम्य फीष्ट उच्चैः स्वरेण किथतवान् हे
पौल त्वम् उन्म ोिस बहुिवद्याभ्यासेन त्वं हतज्ञानो जातः।

ⅩⅩⅤ स उक्तवान् हे महामिहम फीष्ट नाहम् उन्म ः िकन्तु
सत्यं िववेचनीयञ्च वाक्यं पर्स्तौिम।

ⅩⅩⅥ यस्य साक्षाद् अक्षोभः सन् कथां कथयािम स राजा
तद्वृ ान्तं जानाित तस्य समीपे िकमिप गुप्तं नेित मया िनिश्चतं
बुध्यते यतस्तद् िवजने न कृतं।
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ⅩⅩⅦ हे आिगर्प्पराज भवान् िकं भिवष्यद्वािदगणोक्तािन
वाक्यािन पर्त्येित? भवान् पर्त्येित तदहं जानािम।

ⅩⅩⅧ तत आिगर्प्पः पौलम् अिभिहतवान् त्वं पर्वृि ं
जनियत्वा पर्ायेण मामिप खर्ीष्टीयं करोिष।

ⅩⅩⅨ ततः सोऽवादीत् भवान् ये ये लोकाश्च मम कथाम्
अद्य शृण्विन्त पर्ायेण इित निह िकन्त्वेतत् शृङ्खलबन्धनं िवना
सव्वर्था ते सव्व मादृशा भविन्त्वतीश्वस्य समीपे पर्ाथर्येऽहम।्

ⅩⅩⅩ एतस्यां कथायां किथतायां स राजा सोऽिधपित बर्णी र्की
सभास्था लोकाश्च तस्माद् उत्थाय

ⅩⅩⅪ गोपने परस्परं िविवच्य किथतवन्त एष जनो बन्धनाहर्ं
पर्ाणहननाहर्ं वा िकमिप कम्मर् नाकरोत।्

ⅩⅩⅫ तत आिगर्प्पः फीष्टम् अवदत,् यदे्यष मानुषः कैसरस्य
िनकटे िवचािरतो भिवतंु न पर्ाथर्ियष्यत् तिहर् मुक्तो भिवतुम्
अशक्षयत।्

ⅩⅩⅦ
Ⅰ जलपथेनास्माकम् इतोिलयादेशं पर्ित यातर्ायां

िनिश्चतायां सत्यां ते यिूलयनाम्नो महाराजस्य संघातान्तगर्तस्य
सेनापतेः समीपे पौलं तदन्यान् कितनयजनांश्च समापर्यन।्

Ⅱ वयम् आदर्ामु ीयं पोतमेकम् आरुह्य
आिशयादेशस्य तटसमीपेन यातंु मितं
कृत्वा लङ्गरम् उत्थाप्य पोतम् अमोचयाम;
मािकदिनयादेशस्थिथषलनीकीिनवास्यािरस्ताखर्नामा किश्चद्
जनोऽस्मािभः साद्र्धम् आसीत।्

Ⅲ परिस्मन् िदवसे ऽस्मािभः सीदोन्नगरे पोते लािगते ततर्
यिूलयः सेनापितः पौलं पर्ित सौजन्यं पर्दथ्यर् सान्त्वनाथर्ं
बन्धुबान्धवान् उपयातुम् अनुजज्ञौ।

Ⅳ तस्मात् पोते मोिचते सित सम्मुखवायोः सम्भवाद् वयं
कुपर्ोपद्वीपस्य तीरसमीपेन गतवन्तः।
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Ⅴ िकिलिकयायाः पाम्फूिलयायाश्च समुदर्स्य पारं गत्वा
लिूकयादेशान्तगर्तं मुरानगरम् उपाितष्ठाम।

Ⅵ तत्स्थानाद् इतािलयादेशं गच्छित यः िसकन्दिरयानगरस्य
पोतस्तं ततर् पर्ाप्य शतसेनापितस्तं पोतम् अस्मान् आरोहयत।्

Ⅶ ततः परं बहिून िदनािन शनैः शनैः गर्त्वा
क्नीदपाश्वो र्पिस्थ्तेः पवू्वर्ं पर्ितकूलेन पवनेन वयं सल्मोन्याः
सम्मुखम् उपस्थाय क्रीत्युपद्वीपस्य तीरसमीपेन गतवन्तः।

Ⅷ कष्टेन तमु ीय्यर् लासेयानगरस्याधः सुन्दरनामकं खातम्
उपाितष्ठाम।

Ⅸ इत्थं बहुितथः कालो यािपत उपवासिदनञ्चातीतं,
तत्कारणात् नौवत्मर्िन भयङ्करे सित पौलो िवनयेन किथतवान,्

Ⅹ हे महेच्छा अहं िनश्चयं जानािम यातर्ायामस्याम् अस्माकं
क्लेशा बहनूामपचयाश्च भिवष्यिन्त, ते केवलं पोतसाम योिरित
निह, िकन्त्वस्माकं पर्ाणानामिप।

Ⅺ तदा शतसेनापितः पौैे लोक्तवाक्यतोिप कणर्धारस्य
पोतविणजश्च वाक्यं बहुमंस्त।

Ⅻ तत् खातं शीतकाले वासाहर्स्थानं न तस्माद्
अवाचीपर्तीचोिदर्शोः क्रीत्याः फैनीिकयखातं यातंु यिद
शक्नुवन्तस्तिहर् ततर् शीतकालं यापियतंु पर्ायेण सव्व
मन्तर्यामासुः।

ⅩⅢ ततः परं दिक्षणवायु मर्न्दं वहतीित िवलोक्य
िनजािभपर्ायस्य िसदे्धः सुयोगो भवतीित बुदध््वा पोतं
मोचियत्वा क्रीत्युपद्वीपस्य तीरसमीपेन चिलतवन्तः।

ⅩⅣ िकन्त्वल्पक्षणात् परमेव उरक्लुदोन्नामा पर्ितकूलः
पर्चण्डो वायु वर्हन् पोतेऽलगीत्

ⅩⅤ तस्यािभमुखं गन्तुम् पोतस्याशक्तत्वाद् वयं वायुना स्वयं
नीताः।

ⅩⅥ अनन्तरं क्लौदीनाम्न उपद्वीपस्य कूलसमीपेन पोतं
गमियत्वा बहुना कष्टेन कु्षदर्नावम् अरक्षाम।
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ⅩⅦ ते तामारुह्य रज्ज्चा पोतस्याधोभागम् अबध्नन् तदनन्तरं
चेत् पोतो सैकते लगतीित भयाद्वातवसनान्यमोचयन् ततः पोतो
वायुना चािलतः।

ⅩⅧ िकन्तु क्रमशो वायोः पर्बलत्वात् पोतो
दोलायमानोऽभवत् परिस्मन् िदवसे पोतस्थािन कितपयािन
दर्व्यािण तोये िनिक्षप्तािन।

ⅩⅨ तृतीयिदवसे वयं स्वहस्तैः पोतसज्जनदर्व्यािण
िनिक्षप्तवन्तः।

ⅩⅩ ततो बहुिदनािन यावत् सयू्यर्नक्षतर्ादीिन समाच्छन्नािन
ततो ऽतीव वात्यागमाद् अस्माकं पर्ाणरक्षायाः कािप पर्त्याशा
नाितष्ठत।्

ⅩⅪ बहुिदनेषु लोकैरनाहारेण यािपतेषु सव्वषां साक्षत्
पौलिस्तष्ठन् अकथयत,् हे महेच्छाः क्रीत्युपद्वीपात् पोतं न
मोचियतुम् अहं पवू्वर्ं यद् अवदं तदग्र् हणं युष्माकम् उिचतम्
आसीत् तथा कृते युष्माकम् एषा िवपद् एषोऽपचयश्च
नाघिटष्येताम।्

ⅩⅫ िकन्तु साम्पर्तं युष्मान् िवनीय बर्वीम्यहं, ययंू न कु्षभ्यत
युष्माकम् एकस्यािप पर्ािणनो हािन नर् भिवष्यित, केवलस्य
पोतस्य हािन भर्िवष्यित।

ⅩⅩⅢ यतो यस्येश्वरस्य लोकोऽहं यञ्चाहं पिरचरािम तदीय
एको दतूो ह्यो रातर्ौ ममािन्तके ितष्ठन् किथतवान,्

ⅩⅩⅣ हे पौल मा भैषीः कैसरस्य सम्मुखे त्वयोपस्थातव्यं;
तवैतान् सङ्िगनो लोकान् ईश्वरस्तुभ्यं द वान।्

ⅩⅩⅤ अतएव हे महेच्छा ययंू िस्थरमनसो भवत महं्य या
कथाकिथ सावश्यं घिटष्यते ममैतादृशी िवश्वास ईश्वरे िवद्यते,

ⅩⅩⅥ िकन्तु कस्यिचद् उपद्वीपस्योपिर पिततव्यम् अस्मािभः।
ⅩⅩⅦ ततः परम् आिदर्यासमुदरे् पोतस्तथैव दोलायमानः सन्

इतस्ततो गच्छन् चतुदर्शिदवसस्य रातरे् द्र्िवतीयपर्हरसमये
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कस्यिचत् स्थलस्य समीपमुपितष्ठतीित पोतीयलोका
अन्वमन्यन्त।

ⅩⅩⅧ ततस्ते जलं पिरमाय ततर् िवंशित व्यार्मा जलानीित
ज्ञातवन्तः। िकिञ्चद्दरंू गत्वा पुनरिप जलं पिरिमतवन्तः। ततर्
पञ्चदश व्यामा जलािन दृष्ट्वा

ⅩⅩⅨ चेत् पाषाणे लगतीित भयात् पोतस्य
पश्चादभ्ागतश्चतुरो लङ्गरान् िनिक्षप्य िदवाकरम् अपेक्षय
सव्व िस्थतवन्तः।

ⅩⅩⅩ िकन्तु पोतीयलोकाः पोतागर्भागे लङ्गरिनके्षपं छलं
कृत्वा जलधौ कु्षदर्नावम् अवरोह्य पलाियतुम् अचेष्टन्त।

ⅩⅩⅪ ततः पौलः सेनापतये सैन्यगणाय च किथतवान,् एते
यिद पोतमध्ये न ितष्ठिन्त तिहर् युष्माकं रक्षणं न शक्यं।

ⅩⅩⅫ तदा सेनागणो रज्जनू् िछत्वा नावं जले पिततुम्
अददात।्

ⅩⅩⅩⅢ पर्भातसमये पौलः सव्वार्न् जनान् भोजनाथर्ं पर्ाथ्यर्
व्याहरत,् अद्य चतुदर्शिदनािन यावद् ययूम् अपेक्षमाना
अनाहाराः कालम् अयापयत िकमिप नाभंुग्धं।

ⅩⅩⅩⅣ अतो िवनयेेऽहं भक्षयं भुज्यतां ततो युष्माकं मङ्गलं
भिवष्यित, युष्माकं कस्यिचज्जनस्य िशरसः केशैकोिप न
नंक्षयित।

ⅩⅩⅩⅤ इित व्याहृत्य पौलं पपंू गृहीत्वेश्वरं धन्यं भाषमाणस्तं
भंक्त्वा भोक्तुम् आरब्धवान।्

ⅩⅩⅩⅥ अनन्तरं सव्व च सुिस्थराः सन्तः खाद्यािन पप्यर्गृह्लन।्
ⅩⅩⅩⅦ अस्माकं पोते षट्सप्तत्यिधकशतद्वयलोका आसन।्
ⅩⅩⅩⅧ सव्वषु लोकेषु यथेष्टं भुक्तवत्सु पोतस्थन् गोधमूान्

जलधौ िनिक्षप्य तैः पोतस्य भारो लघकृूतः।
ⅩⅩⅩⅨ िदने जातेऽिप स को देश इित तदा न पय्यर्चीयत;

िकन्तु ततर् समतटम् एकं खातं दृष्ट्वा यिद शक्नुमस्तिहर् वयं
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तस्याभ्यन्तरं पोतं गमयाम इित मितं कृत्वा ते लङ्गरान् िछत्त्वा
जलधौ त्यक्तवन्तः।

ⅩⅬ तथा कणर्बन्धनं मोचियत्वा पर्धानं वातवसनम् उ ोल्य
तीरसमीपं गतवन्तः।

ⅩⅬⅠ िकन्तु द्वयोः समुदर्योः सङ्गमस्थाने सैकतोपिर पोते
िनिक्षप्ते ऽगर्भागे बािधते पश्चादभ्ागे पर्बलतरङ्गोऽलगत्
तेन पोतो भग्नः।

ⅩⅬⅡ तस्माद् बन्दयश्चेद् बाहुिभस्तरन्तः पलायन्ते
इत्याशङ्कया सेनागणस्तान् हन्तुम् अमन्तर्यत;्

ⅩⅬⅢ िकन्तु शतसेनापितः पौलं रिक्षतंु पर्यत्नं कृत्वा तान्
तच्चेष्टाया िनवत्यर् इत्यािदष्टवान,् ये बाहुतरणं जानिन्त तेऽगरे्
पर्ोल्लम्प्य समुदरे् पितत्वा बाहुिभस्तीत्त्वार् कूलं यान्तु।

ⅩⅬⅣ अपरम् अविशष्टा जनाः काष्ठं पोतीयं दर्व्यं वा येन
यत् पर्ाप्यते तदवलम्ब्य यान्तु; इत्थं सव्व भिूमं पर्ाप्य पर्ाणै
जी र्िवताः।

ⅩⅩⅧ
Ⅰ इत्थं सव्वषु रक्षां पर्ाप्तेषु ततर्त्योपद्वीपस्य नाम िमलीतेित

ते ज्ञातवन्तः।
Ⅱ असभ्यलोका यथेष्टम् अनुकम्पां कृत्वा व र्मानवृष्टेः

शीताच्च वह्िनं पर्ज्ज्वाल्यास्माकम् आितथ्यम् अकुव्वर्न।्
Ⅲ िकन्तु पौल इन्धनािन संगृह्य यदा तिस्मन् अगर्ौ िनरिक्षपत,्

तदा वहे्नः पर्तापात् एकः कृष्णसपो र् िनगर्त्य तस्य हस्ते
दर्ष्टवान।्

Ⅳ तेऽसभ्यलोकास्तस्य हस्ते सपर्म् अवलम्बमानं दृष्ट्वा
परस्परम् उक्तवन्त एष जनोऽवश्यं नरहा भिवष्यित, यतो यद्यिप
जलधे रक्षां पर्ाप्तवान् तथािप पर्ितफलदायक एनं जीिवतंु न
ददाित।

Ⅴ िकन्तु स हस्तं िवधुन्वन् तं सपर्म् अिग्नमध्ये िनिक्षप्य कामिप
पीडां नाप्तवान।्
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Ⅵ ततो िवषज्वालया एतस्य शरीरं स्फीतं भिवष्यित यद्वा
हठादयं पर्ाणान् त्यक्षयतीित िनिश्चत्य लोका बहुक्षणािन यावत्
तद् दर्ष्टंु िस्थतवन्तः िकन्तु तस्य कस्यािश्चद् िवपदोऽघटनात्
ते तदि्वपरीतं िवज्ञाय भािषतवन्त एष किश्चद् देवो भवेत।्

Ⅶ पुिब्लयनामा जन एकस्तस्योपद्वीपस्यािधपितरासीत् ततर्
तस्य भमू्यािद च िस्थतं। स जनोऽस्मान् िनजगृहं नीत्वा सौजन्यं
पर्काश्य िदनतर्यं यावद् अस्माकं आितथ्यम् अकरोत।्

Ⅷ तदा तस्य पुिब्लयस्य िपता ज्वराितसारेण पीड मानः सन्
शय्यायाम् आसीत;् ततः पौलस्तस्य समीपं गत्वा पर्ाथर्नां कृत्वा
तस्य गातरे् हस्तं समप्यर् तं स्वस्थं कृतवान।्

Ⅸ इत्थं भतेू तद्वीपिनवािसन इतरेिप रोिगलोका आगत्य
िनरामया अभवन।्

Ⅹ तस्मा ेऽस्माकम् अतीव सत्कारं कृतवन्तः, िवशेषतः
पर्स्थानसमये पर्योजनीयािन नानदर्व्यािण द वन्तः।

Ⅺ इत्थं ततर् ितर्षु मासेषु गतेषु यस्य िचहं्न िदयस्कूरी
तादृश एकः िसकन्दरीयनगरस्य पोतः शीतकालं यापयन् तिस्मन्
उपद्वीपे ऽितष्ठत् तमेव पोतं वयम् आरुह्य यातर्ाम् अकुम्मर्।

Ⅻ ततः पर्थमतः सुराकूसनगरम् उपस्थाय ततर् तर्ीिण
िदनािन िस्थतवन्तः।

ⅩⅢ तस्माद् आवृत्य रीिगयनगरम् उपिस्थताः िदनैकस्मात्
परं दिक्षणवयौ सानुकूल्ये सित परिस्मन् िदवसे पितयलीनगरम्
उपाितष्ठाम।

ⅩⅣ ततोऽस्मासु ततर्त्यं भर्ातृगणं पर्ाप्तेषु ते स्वैः साद्र्धम्
अस्मान् सप्त िदनािन स्थापियतुम् अयतन्त, इत्थं वयं रोमानगरम्
पर्त्यगच्छाम।

ⅩⅤ तस्मात् ततर्त्याः भर्ातरोऽस्माकम् आगमनवा ार्ं शर्ुत्वा
आिप्पयफरं ितर्ष्टावणी र्ञ्च यावद् अगरे्सराः सन्तोस्मान्
साक्षात् क ु र्म् आगमन;् तेषां दशर्नात् पौल ईश्वरं धन्यं वदन्
आश्वासम् आप्तवान।्
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ⅩⅥ अस्मासु रोमानगरं गतेषु शतसेनापितः सव्वार्न्
बन्दीन् पर्धानसेनापतेः समीपे समापर्यत् िकन्तु पौलाय
स्वरक्षकपदाितना सह पृथग् वस्तुम् अनुमितं द वान।्

ⅩⅦ िदनतर्यात् परं पौलस्तदे्दशस्थान् पर्धानियहिूदन
आहतूवान् ततस्तेषु समुपिस्थतेषु स किथतवान,् हे भर्ातृगण
िनजलोकानां पवू्वर्पुरुषाणां वा रीते िवर्परीतं िकञ्चन कम्मार्हं
नाकरवं तथािप ियरूशालमिनवािसनो लोका मां बिन्दं कृत्वा
रोिमलोकानां हस्तेषु समिपर्तवन्तः।

ⅩⅧ रोिमलोका िवचाय्यर् मम पर्ाणहननाहर्ं िकमिप कारणं न
पर्ाप्य मां मोचियतुम् ऐच्छन;्

ⅩⅨ िकन्तु ियहिूदलोकानाम् आपत्त्या मया कैसरराजस्य समीपे
िवचारस्य पर्ाथर्ना क र्व्या जाता नोचेत् िनजदेशीयलोकान्
पर्ित मम कोप्यिभयोगो नािस्त।

ⅩⅩ एतत्कारणाद् अहं युष्मान् दर्ष्टंु संलिपतुञ्चाहयूम्
इसर्ायेल्वशीयानां पर्त्याशाहेतोहम् एतेन शुङ्खलेन
बद्धोऽभवम।्

ⅩⅪ तदा ते तम् अवािदषुः, ियहदूीयदेशाद् वयं त्वामिध िकमिप
पतरं् न पर्ाप्ता ये भर्ातरः समायातास्तेषां कोिप तव कामिप
वा ार्ं नावदत् अभदर्मिप नाकथयच्च।

ⅩⅫ तव मतं िकिमित वयं त्व ः शर्ोतुिमच्छामः। यद् इदं
नवीनं मतमुित्थतं तत् सव्वर्तर् सव्वषां िनकटे िनिन्दतं जातम इित
वयं जानीमः।

ⅩⅩⅢ तैस्तदथर्म् एकिस्मन् िदने िनरूिपते तिस्मन् िदने बहव
एकतर् िमिलत्वा पौलस्य वासगृहम् आगच्छन् तस्मात् पौल
आ पर्ातःकालात् सन्ध्याकालं यावन् मसूाव्यवस्थागर्न्थाद्
भिवष्यद्वािदनां गर्न्थेभ्यश्च यीशोः कथाम् उत्थाप्य ईश्वरस्य
राज्ये पर्माणं दत्वा तेषां पर्वृि ं जनियतंु चेिष्टतवान।्

ⅩⅩⅣ केिच ु तस्य कथां पर्त्यायन् केिच ु न पर्त्यायन;्
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ⅩⅩⅤ एतत्कारणात् तेषां परस्परम् अनैक्यात् सव्व चिलतवन्तः;
तथािप पौल एतां कथामेकां किथतवान् पिवतर् आत्मा
ियशिययस्य भिवष्यद्वक्तु वर्दनाद् अस्माकं िपतृपुरुषेभ्य एतां
कथां भदरं् कथयामास, यथा,

ⅩⅩⅥ "उपगत्य जनानेतान् त्वं भाषस्व वचिस्त्वदं। कणः
शर्ोष्यथ ययंू िह िकन्तु ययंू न भोत्स्यथ। नेतरै् दर्र्क्षयथ ययूञ्च
ज्ञातंु ययंू न शक्षयथ।

ⅩⅩⅦ ते मानुषा यथा नेतरै्ः पिरपश्यिन्त नैव िह। कणः यर्था
न शृण्विन्त बुध्यन्ते न च मानसैः। व्याव र्यत्सु िच ािन काले
कुतर्ािप तेषु वै। म स्ते मनुजाः स्वस्था यथा नैव भविन्त च।
तथा तेषां मनुष्याणां सिन्त स्थलूा िह बुद्धयः। बिधरीभतूकणार्श्च
जाताश्च मुिदर्ता दृशः॥

ⅩⅩⅧ अत ईश्वराद्यत् पिरतर्ाणं तस्य वा ार् िभन्नदेशीयानां
समीपं परे्िषता तएव तां गर्हीष्यन्तीित ययंू जानीत।

ⅩⅩⅨ एतादृश्यां कथायां किथतायां सत्यां ियहिूदनः परस्परं
बहुिवचारं कुव्वर्न्तो गतवन्तः।

ⅩⅩⅩ इत्थं पौलः सम्पणूर्ं वत्सरद्वयं यावद् भाटकीये वासगृहे
वसन् ये लोकास्तस्य सिन्निधम् आगच्छिन्त तान् सव्वार्नेव
पिरगृह्लन,्

ⅩⅩⅪ िनिवर्घ्नम् अितशयिनःक्षोभम् ईश्वरीयराजत्वस्य कथां
पर्चारयन् पर्भौ यीशौ खर्ीष्टे कथाः समुपािदशत।् इित॥
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