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େପ୍ର ରିତାନାଂ କ ର୍ ଣାମାଖ୍ୟାନଂ

Ⅰ େହ ଥିଯଫିଲ, ଯୀଶୁଃ ମେନାନୀତାନ୍ େପ୍ର ରିତାନ୍
ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ସମାଦିଶ୍ୟ ଯି ନ୍ ଦିେନ ଗର୍ ମାେରାହତ୍ ଯାଂ
ଯାଂ କି୍ର ଯାମକେରାତ୍ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଉପାଦିଶ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଯା
ଲିଖିତାନି|

Ⅱ ସ ନିଧନଦୁଃଖେଭାଗାତ୍ ପରମ୍ ଅେନକପ୍ର ତ୍ୟଯକ୍ଷପ୍ର ମାେଣୗଃ
ଂ ସଜୀୱଂ ଦଶର୍ ଯି ା
Ⅲ ଚ ାରିଂଶି ନାନି ଯାୱତ୍ େତଭ୍ୟଃ େପ୍ର ରିେତେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ

ଦେ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱଣର୍ ନମ ଅକେରାତ୍|
Ⅳ ଅନ ରଂ େତଷାଂ ସଭାଂ କୃ ା ଇତ୍ୟାଜ୍ଞାପଯତ୍, ଯୂଯଂ

ଯିରୂ ଶାଲେମାଽନ୍ୟତ୍ର ଗମନମକୃ ା ଯି ନ୍ ପିତ୍ର ା ୀକୃେତ ମମ
ୱଦନାତ୍ କଥା ଅଶୃଣୁତ ତ ାି ମ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ତ|

Ⅴ େଯାହନ୍ ଜେଲ ମି ତାୱାନ୍ କି ଦିନମେଧ୍ୟ ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର
ଆ ନି ମି ତା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

Ⅵ ପ ାତ୍ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ମିଲି ା ତମ୍ ଅପୃ ନ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍
କିମିଦାନୀଂ ପୁନରପି ରାଜ୍ୟମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକାନାଂ କେରଷୁ
ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି?

Ⅶ ତତଃ େସାୱଦତ୍ ଯାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ କାଲାନ୍ ସମଯାଂ ପିତା
ୱେଶଽ ାପଯତ୍ ତାନ୍ ଜ୍ଞାତୃ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଧିକାେରା ନ ଜାଯେତ|
Ⅷ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନ ଆୱିଭର୍ ାେୱ ସତି ଯୂଯଂ ଶି ଂ

ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମି ସମ ଯିହୂ ଦାେଶାମିେରାଣେଦଶେଯାଃ ପୃଥିୱ୍ୟାଃ
ସୀମାଂ ଯାୱଦ୍ ଯାୱେ ା େଦଶାେ ଷୁ ଯେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଚ ମଯି ସାକ୍ଷ୍ୟଂ
ଦାସ୍ୟଥ|

Ⅸ ଇତି ୱାକ୍ୟମୁ ୍ଵା ସ େତଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ଗର୍ ଂ ନୀେତାଽଭୱତ୍,
ତେତା େମଘମାରୁ ହ୍ୟ େତଷାଂ ଦୃେ ରେଗାଚେରାଽଭୱତ୍|
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Ⅹଯି ନ୍ ସମେଯେତ ୱିହାଯସଂପ୍ର ତ୍ୟନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ତସ୍ୟତାଦୃଶମ୍
ଊ ର୍ ୍ଵଗମନମ୍ ଅପଶ୍ୟନ୍ ତି େ ୱ ସମେଯ ଶୁକ୍ଲ ୱେ ୗ େ ୗ ଜେନୗ
େତଷାଂ ସି େଧୗ ଦ ାଯମାେନୗ କଥିତୱେ ୗ,

Ⅺ େହ ଗାଲୀଲୀଯେଲାକା ଯୂଯଂ କିମଥର୍ ଂ ଗଗଣଂ ପ୍ର ତି ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ
ଦ ାଯମାନାି ଥ? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପାତ୍ ଗର୍ ଂ ନୀେତା େଯା ଯୀଶୁ ଂ
ଯୂଯଂ ଯଥା ଗର୍ ମ୍ ଆେରାହ ମ୍ ଅଦଶର୍ ମ୍ ତଥା ସ ପୁନ ାଗମିଷ୍ୟତି|

Ⅻତତଃପରଂ େତ େଜୖତୁ ନନାମ୍ନ ଃ ପୱର୍ ୍ଵ ତାଦ୍ ୱିଶ୍ର ାମୱାରସ୍ୟ ପଥଃ
ପରିମାଣମ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାେଯଣା ର୍ େକ୍ର ାଶଂ ଦୁର ଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ
ପରାୱୃତ୍ୟାଗ ନ୍|

ⅩⅢନଗରଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ପିତେରା ଯାକୂବ୍ େଯାହନ୍ ଆ ି ଯଃ ଫିଲିପଃ
େଥାମା ବଥର୍ ଜମେଯା ମଥିରା ୀଯପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍ ଉେଦ୍ୟାଗା◌ी
ଶିେମାନ୍ ଯାକୂେବା ଭ୍ର ାତା ଯିହୂ ଦା ଏେତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯତ୍ର ାେନ ପ୍ର ୱସି
ତି ନ୍ ଉପରିତନପ୍ର େକାେ ପ୍ର ାୱିଶନ୍|

ⅩⅣପ ାଦ୍ ଇେମ କିଯତ୍ୟଃ ି ଯ ଯୀେଶା ମର୍ ାତା ମରିଯମ୍ ତସ୍ୟ
ଭ୍ର ାତରେ ୖ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକଚି ୀଭୂ ତ ସତତଂ ୱିନେଯନ ୱିନେଯନ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

ⅩⅤ ତି ନ୍ ସମେଯ ତତ୍ର ାେନ ସାକେଲ୍ୟନ ୱିଂଶତ୍ୟଧିକଶତଂ
ଶିଷ୍ୟା ଆସନ୍| ତତଃ ପିତରେ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ଉ ୱାନ୍

ⅩⅥ େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଯୀଶୁଧାରିଣାଂ େଲାକାନାଂ ପଥଦଶର୍ େକା େଯା
ଯିହୂ ଦା ି ନ୍ ଦାଯୂଦା ପୱିତ୍ର ଆ ା ଯାଂ କଥାଂ କଥଯାମାସ ତସ୍ୟାଃ
ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୀଭୱନସ୍ୟାୱଶ୍ୟକ ମ୍ ଆସୀତ୍|

ⅩⅦ ସ ଜେନାଽ ାକଂ ମଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ ସନ୍ ଅସ୍ୟାଃ େସୱାଯା ଅଂଶମ୍
ଅଲଭତ|

ⅩⅧ ତଦନ ରଂ କୁକ ର୍ ଣା ଲ ଂ ଯନ୍ମୂ ଲ୍ୟଂ େତନ େକ୍ଷତ୍ର େମକଂ
କ୍ର ୀତମ୍ ଅପରଂ ତି ନ୍ ଅେଧାମୁେଖ ଭୃ େମୗ ପତିେତ ସତି
ତେସ୍ୟାଦରସ୍ୟ ୱିଦୀଣର୍ ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ା ନାେଡ୍ୟା ନିରଗ ନ୍|

ⅩⅨ ଏତାଂ କଥାଂ ଯିରୂ ଶାଲମି୍ନ ୱାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ୱିଦାି ;
େତଷାଂ ନିଜଭାଷଯା ତେତତ୍ର ହକଲ୍ଦ ାମା, ଅଥର୍ ାତ୍ ର େକ୍ଷତ୍ର ମିତି
ୱିଖ୍ୟାତମାେ |
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ⅩⅩ ଅନ୍ୟ , ନିେକତନଂ ତଦୀଯ ୁ ଶୁନ୍ୟେମୱ ଭୱିଷ୍ୟତି| ତସ୍ୟ
ଦୂେଷ୍ୟ ନିୱାସାଥର୍ ଂ େକାପି ାସ୍ୟତି େନୖୱ ହି| ଅନ୍ୟ ଏୱ ଜନ ସ୍ୟ
ପଦଂ ସଂପ୍ର ା ୍ୟତି ଧୱଂ| ଇ ଂ ଗୀତପୁ େକ ଲିଖିତମାେ |

ⅩⅪଅେତା େଯାହେନା ମ ନମ୍ ଆରଭ୍ୟା ାକଂ ସମୀପାତ୍ ପ୍ର େଭା
ୟର୍ ୀେଶାଃ ଗର୍ ାେରାହଣଦିନଂ ଯାୱତ୍ େସା ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯାୱି
ଦିନାନି ଯାପିତୱାନ୍

ⅩⅫତାୱି ଦିନାନି େଯ ମାନୱା ଅ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ତି ି େତଷାମ୍
ଏେକନ ଜେନନା ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ଯୀେଶାରୁ ାେନ ସାକି୍ଷଣା ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅢ ଅେତା ଯସ୍ୟ ରୂ ଢି ୟର୍ୁ େ ା ଯଂ ବଶର୍ େ ତୁ ୍ୟ ୍ଵାହୂ ଯି ସ
ଯୂଷଫ୍ ମତଥି ାେୱେତୗ ପୃଥକ୍ କୃ ା ତ ଈ ରସ୍ୟ ସି େଧୗ
ପ୍ର ାୟର୍ ୍ୟ କଥିତୱ ଃ,

ⅩⅩⅣ େହ ସୱର୍ ୍ଵ ା ୟର୍ ୍ୟାମିନ୍ ପରେମ ର, ଯିହୂ ଦାଃ
େସୱନେପ୍ର ରିତ ପଦଚୁ ୍ୟତଃ

ⅩⅩⅤସନ୍ ନିଜ ାନମ୍ ଅଗ ତ୍, ତ ଦଂ ଲୁ ମ୍ ଏନେଯା ଜର୍ ନେଯା
ମର୍ େଧ୍ୟ ଭୱତା େକାଽଭିରୁ ଚିତ ଦ ାନ୍ ଦଶର୍ ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩⅥ ତେତା ଗୁଟିକାପାେଟ କୃେତ ମତଥିନ ରଚୀଯତ ତ ାତ୍
େସାେନ୍ୟଷାମ୍ ଏକାଦଶାନାଂ ପ୍ର ରିତାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଗଣିେତାଭୱତ୍|

Ⅱ
Ⅰଅପର ନି ାେରା ୱାତ୍ ପରଂ ପ ାଶ େମ ଦିେନ ସମୁପି େତ

ସତି େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଏକାଚି ୀଭୂ ଯ ାନ ଏକି ନ୍ ମିଲିତା ଆସନ୍|
Ⅱ ଏତି େ ୱ ସମେଯଽକ ାଦ୍ ଆକାଶାତ୍ ପ୍ର ଚ ାତୁ ୍ୟଗ୍ର ୱାେଯାଃ

ଶ ୱଦ୍ ଏକଃ ଶ ଆଗତ୍ୟ ଯି ନ୍ ଗୃେହ ତ ଉପାୱିଶନ୍ ତଦ୍ ଗୃହଂ
ସମ ଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍|

Ⅲ ତତଃ ପରଂ ୱି ଶିଖା ରୂ ପା ଜି ାଃ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂ ଯ ୱିଭ ାଃ
ସତ୍ୟଃ ପ୍ର ତିଜେନାେ ର୍ ଗିତା ଅଭୂ ୱନ୍|

Ⅳ ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ାଃ ସ ଆ ା ଯଥା
ୱାଚିତୱାନ୍ ତଦନୁସାେରଣାନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ଭାଷା ଉ ୱ ଃ|
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Ⅴ ତି ନ୍ ସମେଯ ପୃଥିୱୀ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶେଭ୍ୟା
ଯିହୂ ଦୀଯମତାୱଲି େନା ଭ େଲାକା ଯିରୂ ଶାଲମି ପ୍ର ାୱସନ୍;

Ⅵତସ୍ୟାଃ କଥାଯାଃ କିଂୱଦ ୍ୟା ଜାତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ମିଲି ା
ନିଜନିଜଭାଷଯା ଶିଷ୍ୟାଣାଂ କଥାକଥନଂ ଶ ା ସମୁି ା ଅଭୱନ୍|

Ⅶ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ୱି ଯାପ ା ଆ ୟର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତା ସ ଃ ପର ରଂ
ଉ ୱ ଃ ପଶ୍ୟତ େଯ କଥାଂ କଥଯି େତ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଗାଲୀଲୀଯେଲାକାଃ କିଂ ନ ଭୱି ?

Ⅷ ତହ ୱଯଂ ପ୍ର େତ୍ୟକଶଃ ଜନ୍ମ େଦଶୀଯଭାଷାଭିଃ କଥା
ଏେତଷାଂ ଶୃଣୁମଃ କିମିଦଂ?

Ⅸ ପାଥର୍ ୀ-ମାଦୀ-ଅରାମ୍ନ ହରଯିେମ୍ଦ ଶନିୱାସି ମେନା ଯିହୂ ଦା-
କ ଦକିଯା-ପ -ଆଶିଯା-

Ⅹଫଗିଯା-ପ ୁ ଲିଯା-ମିସରନିୱାସି ନଃ କୁରୀଣୀନିକଟୱ ଲୂବୀଯପ୍ର େଦଶନିୱାସି େନା
େରାମନଗରାଦ୍ ଆଗତା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଯିହୂ ଦୀଯମତଗ୍ର ାହିଣଃ
କ୍ର ୀତୀଯା ଅରାବୀଯାଦେଯା େଲାକା େଯ ୱଯମ୍

Ⅺ ଅ ାକଂ ନିଜନିଜଭାଷାଭିେରେତଷାମ୍
ଈ ରୀଯମହାକ ର୍ ୱ୍ୟାଖ୍ୟାନଂ ଶୃଣୁମଃ|

Ⅻ ଇ ଂ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ୱି ଯାପ ାଃ ସ ି ଚି ାଃ ସ ଃ
ପର ରମୂଚୁ ଃ, ଅସ୍ୟ େକା ଭାୱଃ?

ⅩⅢ ଅପେର େକଚିତ୍ ପରିହସ୍ୟ କଥିତୱ ଏେତ
ନୱୀନଦ୍ର ାକ୍ଷାରେସନ ମ ା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅣ ତଦା ପିତର ଏକାଦଶଭି ଜର୍ େନୖଃ ସାକଂ ତି ନ୍ ତାେ ାକାନ୍
ଉେ ୖ ଃକାରମ୍ ଅୱଦତ୍, େହ ଯିହୂ ଦୀଯା େହ ଯିରୂ ଶାଲମି୍ନ ୱାସି ନଃ
ସେୱର୍ ୍ଵ , ଅୱଧାନଂ କୃ ା ମଦୀଯୱାକ୍ୟଂ ବୁଧ୍ୟ ଂ|

ⅩⅤଇଦାନୀମ୍ ଏକଯାମାଦ୍ ଅଧିକା େୱଲା ନାି ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଯଦ୍
ଅନୁମାଥ ମାନୱା ଇେମ ମଦ୍ୟପାେନନ ମ ା |

ⅩⅥ କି ୁ େଯାେଯଲ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ େ ୖ ତ ାକ୍ୟମୁ ଂ ଯଥା,
ⅩⅦ ଈ ରଃ କଥଯାମାସ ଯୁଗା ସମେଯ ହମ୍| ୱଷ ଷ୍ୟାମି
ମା ାନଂ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଣୁ୍ୟପରି ଧୱମ୍| ଭାୱିୱାକ୍ୟଂ ୱଦିଷ୍ୟି କନ୍ୟାଃ
ପୁତ୍ର ା ୱ ୁତଃ| ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ପ୍ର ା ୍ୟି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯୁୱମାନୱାଃ| ତଥା
ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ୁ ପ୍ନ ାନ୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟି ନିି ତଂ|
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ⅩⅧ ୱଷ ଷ୍ୟାମି ତଦା ାନଂ ଦାସଦାସୀଜେନାପିରି| େତେନୖୱ
ଭାୱିୱାକ୍ୟଂ େତ ୱଦିଷ୍ୟି ହି ସୱର୍ ୍ଵ ଶଃ|

ⅩⅨ ଊ ର୍ େ ଗଗେଣ େଚୖୱ ନୀଚେ ପୃଥିୱୀତେଲ|
େଶାଣିତାନି ବୃହ ାନୂନ୍ ଘନଧୂମାଦିକାନି ଚ| ଚି ାନି ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି
ମହା ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯା ଥା|

ⅩⅩ ମହାଭଯାନକେସୖ୍ୟୱ ତି ନସ୍ୟ ପେରଶିତୁ ଃ| ପୁରାଗମାଦ୍
ରୱିଃ କୃେ ା ର େ ା ଭୱିଷ୍ୟତଃ|

ⅩⅪ କି ୁ ଯଃପରେମଶସ୍ୟନାମି୍ନ ସ ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟେତ|ସଏୱମନୁେଜା
ନୂନଂ ପରିତ୍ର ାେତା ଭୱିଷ୍ୟତି||

ⅩⅫ ଅେତା େହ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀଯେଲାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ
କଥାଯାେମତସ୍ୟାମ୍ ମେନା ନିଧ ଂ ନାସରତୀେଯା ଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ
ମେନାନୀତଃ ପୁମାନ୍ ଏତଦ୍ ଈ ର ୃ େତୖରା ୟର୍ ୍ୟାୁ ତକ ର୍ ଭି
ଲର୍ କ୍ଷେଣୖ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସାକ୍ଷାେଦୱପ୍ର ତିପାଦିତୱାନ୍ ଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

ⅩⅩⅢତି ନ୍ଯୀେଶୗଈ ରସ୍ୟ ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିି ତମ ଣାନିରୂ ପଣାନୁସାେରଣ
ମୃେତ୍ୟୗ ସମପ େତ ସତି ଯୂଯଂ ତଂ ଧୃ ା ଦୁ େଲାକାନାଂ ହେ ୖ ଃ
କେଶ ୱିଧି ାହତ|

ⅩⅩⅣ କି ୀ ର ଂ ନିଧନସ୍ୟ ବ ନାେନ୍ମ ାଚଯି ା ଉଦ ାପଯତ୍
ଯତଃ ସ ମୃତୁ ୍ୟନା ବ ି ତୀତି ନ ସ ୱତି|

ⅩⅩⅤ ଏତି ନ୍ ଦାଯୂଦପି କଥିତୱାନ୍ ଯଥା, ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ମମ ସାକ୍ଷା ଂ
ାପଯପରେମ ରଂ| ି େତ ମ କି୍ଷେଣତି ନ୍ ଲିଷ୍ୟାମି ହଂ ନହି|
ⅩⅩⅥ ଆନି ଷ୍ୟତି ତେ େତା ମର୍ ାମକୀନଂ ମନ ୁ େୱୖ|

ଆ ାଦିଷ୍ୟତି ଜି ାପି ମଦୀଯା ତୁ ତେଥୖୱ ଚ| ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ଶରୀର ୁ
ମଦୀଯଂ େୱୖଶଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅦ ପରେଲାେକ ଯେତା େହେତା ୍ଵଂ ମାଂ େନୖୱ ହି ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟସି |
କୀଯଂ ପୁଣ୍ୟୱ ଂ ଂ କ୍ଷଯିତୁ ଂ େନୖୱ ଦାସ୍ୟସି | ଏୱଂ ଜୀୱନମାଗର୍ ଂ
ଂ ମାେମୱ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟସି |
ⅩⅩⅧ ସ ୁେଖ ଯ ଆନେ ା ଦକି୍ଷେଣ ସ୍ୟ ଯତ୍ ସୁଖଂ| ଅନ ଂ

େତନ ମାଂ ପୂଣର୍ ଂ କରିଷ୍ୟସି ନ ସଂଶଯଃ||
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ⅩⅩⅨ େହ ଭ୍ର ାତେରାଽ ାକଂ ତସ୍ୟ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷସ୍ୟ ଦାଯୂଦଃ କଥାଂ
ଂ କଥଯିତୁ ଂ ମାମ୍ ଅନୁମନ୍ୟ ଂ, ସ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୍ଵା ଶ୍ମ ଶାେନ

ାପିେତାଭୱଦ୍ ଅଦ୍ୟାପି ତତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଅ ାକଂ ସି େଧୗ ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅩⅩ ଫଲେତା େଲୗକିକଭାେୱନ ଦାଯୂେଦା ୱଂେଶ ଖ୍ର ୀ ଂ

ଜନ୍ମ ଗ୍ର ାହଯି ା ତେସୖ୍ୟୱ ସି ଂହାସେନ ସମୁେୱ ୁଂ ତମୁ ାପଯିଷ୍ୟତି
ପରେମ ରଃ ଶପଥଂ କୁ ା ଦାଯୂଦଃ ସମୀପ ଇମମ୍ ଅ ୀକାରଂ
କୃତୱାନ୍,

ⅩⅩⅪ ଇତି ଜ୍ଞା ା ଦାଯୂଦ୍ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ସନ୍
ଭୱିଷ୍ୟ ାଲୀଯଜ୍ଞାେନନ ଖ୍ର ୀେ ା ାେନ କଥାମିମାଂ କଥଯାମାସ
ଯଥା ତସ୍ୟା ା ପରେଲାେକ ନ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ଶରୀର ନ
େକ୍ଷଷ୍ୟତି;

ⅩⅩⅫ ଅତଃ ପରେମ ର ଏନଂ ଯୀଶୁଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦ ାପଯତ୍
ତତ୍ର ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ସାକି୍ଷଣ ଆ େହ|

ⅩⅩⅩⅢ ସ ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣକେରେଣା ତିଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପୱିତ୍ର ଆି ନ
ପିତାଯମ ୀକାରଂ କୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟଫଲଂପ୍ର ାପ୍ୟଯତ୍ପଶ୍ୟଥ ଶୃଣୁଥ
ଚ ତଦୱଷର୍ ତ୍|

ⅩⅩⅩⅣଯେତା ଦାଯୂଦ୍ ଗର୍ ଂ ନାରୁ େରାହ କି ୁ ଯମ୍ ଇମାଂ କଥାମ୍
ଅକଥଯଦ୍ ଯଥା, ମମ ପ୍ର ଭୁ ମିଦଂ ୱାକ୍ୟମୱଦତ୍ ପରେମ ରଃ|

ⅩⅩⅩⅤ ତୱ ଶତନହଂ ଯାୱତ୍ ପାଦପୀଠଂ କେରାମି ନ| ତାୱତ୍
କାଲଂ ମଦୀେଯ ଂ ଦକ୍ଷୱା ର୍ ଉପାୱିଶ|

ⅩⅩⅩⅥ ଅେତା ଯଂ ଯୀଶୁଂ ଯୂଯଂ କେଶଽହତ ପରେମ ର ଂ
ପ୍ର ଭୁ ାଭିଷି ପେଦ ନ୍ୟଯୁଂେ ତି ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯା େଲାକା ନିି ତଂ
ଜାନ |ୁ

ⅩⅩⅩⅦ ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା େତଷାଂ ହୃ ଦଯାନାଂ ୱିଦୀଣର୍ ାତ୍
େତ ପିତରାଯ ତଦନ୍ୟେପ୍ର ରିେତଭ୍ୟ କଥିତୱ ଃ, େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ୱଯଂ କିଂ କରିଷ୍ୟାମଃ?

ⅩⅩⅩⅧ ତତଃ ପିତରଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଦ୍ ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଂ ଂ ମନଃ
ପରିୱ ର୍ ଯ ଂ ତଥା ପାପେମାଚନାଥର୍ ଂ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ମି ତା
ଭୱତ, ତ ାଦ୍ ଦାନରୂ ପଂ ପରିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ଲ ୍ୟଥ|
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ⅩⅩⅩⅨ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯୁଷ୍ମ ାନାନା ଦୂର ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନା
ନିମି ମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ େରା ଯାୱେତା ଲାକାନ୍
ଆ ାସ୍ୟତି େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନିମି ମ୍ ଅଯମ ୀକାର ଆେ |

ⅩⅬଏତଦନ୍ୟାଭି ବର୍ ହୁ କଥାଭିଃ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ାକଥଯତ୍ ଏେତେଭ୍ୟା
ୱିପଥଗାମିେଭ୍ୟା ୱ ର୍ ମାନେଲାେକଭ୍ୟଃ ାନ୍ ରକ୍ଷତ|

ⅩⅬⅠ ତତଃ ପରଂ େଯ ସାନ ା ାଂ କଥାମ୍ ଅଗୃ ନ୍ େତ ମି ତା
ଅଭୱନ୍| ତି ନ୍ ଦିୱେସ ପ୍ର ାେଯଣ ତ୍ର ୀଣି ସହସ୍ର ାଣି େଲାକାେ ଷାଂ
ସପକ୍ଷାଃ ସ ଃ

ⅩⅬⅡ େପ୍ର ରିତାନାମ୍ ଉପେଦେଶ ସ େତୗ ପୂପଭ େନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାସୁ
ଚ ମନଃସଂେଯାଗଂ କୃ ାତି ନ୍|

ⅩⅬⅢ େପ୍ର ରିେତୖ ନର୍ ାନାପ୍ର କାରଲକ୍ଷେଣଷୁ ମହା ୟର୍ ୍ୟକମର୍ ମସୁ ଚ
ଦଶ େତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ଭଯମୁପି ତଂ|

ⅩⅬⅣ ୱି ାସକାରିଣଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଚ ସହ ତି ନତଃ| େ ଷାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ
ସ ୀଃ ସାଧାରେଣ୍ୟନ ାପଯି ାଭୁ ତ|

ⅩⅬⅤ ଫଲେତା ଗୃହାଣି ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱିକ୍ର ୀଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ପ୍ର େଯାଜନାନୁସାେରଣ ୱିଭଜ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟାଽଦଦନ୍|

ⅩⅬⅥସୱର୍ ୍ଵ ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ଦିେନ ଦିେନ ମ ି େର ସି ମାନା ଗୃେହ
ଗୃେହ ଚ ପୂପାନଭ ଈ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ା େଲାେକୖଃ
ସମାଦୃତାଃ ପରମାନେ ନ ସରଲା ଃକରେଣନ େଭାଜନଂ
ପାନ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|

ⅩⅬⅦ ପରେମ େରା ଦିେନ ଦିେନ ପରିତ୍ର ାଣଭାଜେନୖ ମର୍ ଲୀମ୍
ଅୱ ର୍ ଯତ୍|

Ⅲ
Ⅰ ତୃ ତୀଯଯାମେୱଲାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଃ ସମେଯ

ପିତରେଯାହେନୗ ସ ୂଯ ମ ି ରଂ ଗ ତଃ|
Ⅱତି େ ୱ ସମେଯମ ି ରପ୍ର େୱଶକାନାଂ ସମୀେପ ଭିକ୍ଷାରଣାଥର୍ ଂ

ଯଂ ଜନ୍ମ ଖ ମାନୁଷଂ େଲାକା ମ ି ରସ୍ୟ ସୁ ରନାମି୍ନ ାେର
ପ୍ର ତିଦିନମ୍ ଅ ାପଯନ୍ ତଂ ୱହ ାରଂ ଆନଯନ୍|
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Ⅲତଦା ପିତରେଯାହେନୗ ମି ରଂ ପ୍ର େୱ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟେତୗ ୱିେଲାକ୍ୟ
ସ ଖ େ ୗ କିି ଦ୍ ଭିକି୍ଷତୱାନ୍|

Ⅳ ତ ାଦ୍ େଯାହନା ସହିତଃ ପିତର ମ୍ ଅନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ
େପ୍ର ା ୱାନ୍ ଆୱାଂ ପ୍ର ତି ଦୃି ଂ କୁରୁ |

Ⅴତତଃ ସ କିି ତ୍ ପ୍ର ା ୍ୟାଶଯା େତୗ ପ୍ର ତି ଦୃି ଂ କୃତୱାନ୍|
Ⅵ ତଦା ପିତେରା ଗଦିତୱାନ୍ ମମ ନିକେଟ ଣର୍ ରୂ ପ୍ୟାଦି କିମପି

ନାି କି ୁ ଯଦାେ ତଦ୍ଦଦାମି ନାସରତୀଯସ୍ୟଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା
ମୁ ାଯ ଗମନାଗମେନ କୁରୁ |
Ⅶତତଃ ପରଂ ସ ତସ୍ୟ ଦକି୍ଷଣକରଂ ଧୃ ା ତମ୍ ଉଦେତାଲଯତ୍;

େତନ ତତଣାତ୍ ତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ପାଦଗୁ େଯାଃ ସବଲ ାତ୍ ସ
ଉ ୍ୟ େପ୍ର ା ାଯ ଗମନାଗମେନ ଽକେରାତ୍|

Ⅷତେତା ଗମନାଗମେନ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଉ ନ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍
ତାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ଂ ମ ି ରଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|

Ⅸତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଂ ଗମନାଗମେନ କୁୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ
ୱଦ ୱିେଲାକ୍ୟ

Ⅹମ ି ରସ୍ୟ ସୁ େର ାେରଯଉପୱିଶ୍ୟ ଭିକି୍ଷତୱାନ୍ ସଏୱାଯମ୍
ଇତି ଜ୍ଞା ା ତଂ ପ୍ର ତି ତଯା ଘଟନଯା ଚମୃ ତା ୱି ଯାପ ା ାଭୱନ୍|

Ⅺ ଯଃ ଖ ଃ େ ାଭୱତ୍ େତନ ପିତରେଯାହେନାଃ
କରେଯାଧର୍ ୍ଟ ତେଯାଃ ସେତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ସି ଧିମ୍ ଆଗ ନ୍|

Ⅻ ତଦ୍ ଦୃ ୍ଵା ପିତରେ େଭ୍ୟାଽକଥଯତ୍, େହ
ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକା ଯୂଯଂ କୁେତା ଽେନନା ୟର୍ ୍ୟଂ ମନ୍ୟେ ? ଆୱାଂ
ନିଜଶ ୍ୟା ଯ ା ନିଜପୁେଣ୍ୟନ ଖ ମନୁଷ୍ୟେମନଂ ଗମିତୱ ାୱିତି
ଚି ଯି ା ଆୱାଂ ପ୍ର ତି କୁେତାଽନନ୍ୟଦୃି ଂ କୁରୁ ଥ?

ⅩⅢ ଯଂ ଯୀଶୁଂ ଯୂଯଂ ପରକେରଷୁ ସମାପର୍ ଯତ ତେତା ଯଂ
ପୀଲାେତା େମାଚଯିତୁ ମ୍ ଏ◌ै ତ୍ ତଥାପି ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷାନ୍
ନା ୀକୃତୱ ଇବ୍ର ାହୀମ ଇସ୍ହ ାେକା ଯାକୂବେ େରାଽଥର୍ ାଦ୍ ଅ ାକଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାମ୍ ଈ ରଃ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଯୀେଶା ମର୍ ହିମାନଂ
ପ୍ର ାକାଶଯତ୍|
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ⅩⅣ କି ୁ ଯୂଯଂ ତଂ ପୱିତ୍ର ଂ ଧା କଂ ପୁମାଂସଂ ନା ୀକୃତ୍ୟ
ହତ୍ୟାକାରିଣେମକଂ େ େଭ୍ୟା ଦାତୁ ମ୍ ଅଯାଚ ଂ|

ⅩⅤ ପ ାତ୍ ତଂ ଜୀୱନସ୍ୟାଧିପତିମ୍ ଅହତ କି ୀ ରଃ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍
ତମ୍ ଉଦ ାପଯତ ତତ୍ର ୱଯଂ ସାକି୍ଷଣ ଆ େହ|

ⅩⅥଇମଂ ଯଂ ମାନୁଷଂ ଯୂଯଂ ପଶ୍ୟଥ ପରିଚିନୁଥ ଚ ସ ତସ୍ୟ ନାମି୍ନ
ୱି ାସକରଣାତ୍ ଚଲନଶି ଂ ଲ ୱାନ୍ ତି ନ୍ ତସ୍ୟ େଯା ୱି ାସଃ ସ
ତଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣ ମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍|

ⅩⅦ େହ ଭ୍ର ାତେରା ଯୂଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଧିପତଯ ଅଜ୍ଞା ା
କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କୃତୱ ଇଦାନୀଂ ମେମୖଷ େବାେଧା ଜାଯେତ|

ⅩⅧ କି ୀ ରଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦୁଃଖେଭାେଗ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ
ମୁେଖେଭ୍ୟା ଯାଂ ଯାଂ କଥାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମକଥଯତ୍ ତାଃ କଥା ଇ ଂ ସି ା
ଅକେରାତ୍|

ⅩⅨ ଅତଃ େ ଷାଂ ପାପେମାଚନାଥର୍ ଂ େଖଦଂ କୃ ା ମନାଂସି
ପରିୱ ର୍ ଯ ଂ, ତ ାଦ୍ ଈ ରାତ୍ ସା ନାପ୍ର ାେ ଃ ସମଯ
ଉପ ାସ୍ୟତି;

ⅩⅩ ପୁନ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲମ୍ ଆରଭ୍ୟ ପ୍ର ଚାରିେତା େଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ମ୍
ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅪ କି ୁ ଜଗତଃ ସୃି ମାରଭ୍ୟ ଈ େରା
ନିଜପୱିତ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଗେଣାନ ଯଥା କଥିତୱାନ୍ ତଦନୁସାେରଣ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କାୟର୍ ୍ୟାଣାଂ ସି ି ପୟର୍ ୍ୟ ଂ େତନ େଗର୍ ୱାସଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|

ⅩⅫ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ େରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣମଧ୍ୟାତ୍
ମ ଦୃଶଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାରମ୍ ଉ ାଦଯିଷ୍ୟତି, ତତଃ ସ ଯତ୍ କିି ତ୍
କଥଯିଷ୍ୟତି ତତ୍ର ଯୂଯଂ ମନାଂସି ନିଧ ଂ|

ⅩⅩⅢ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ପ୍ର ାଣୀ ତସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଃ କଥାଂ ନ
ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟତି ସ ନିଜେଲାକାନାଂ ମଧ୍ୟାଦ୍ ଉେ ୍ୟେତ,"ଇମାଂ କଥାମ୍
ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷଭ୍ୟଃ େକୱେଲା ମୂସାଃ କଥଯାମାସ ଇତି ନହି,

ⅩⅩⅣ ଶିମୂେଯଲ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ ାଦିନମ୍ ଆରଭ୍ୟ ଯାୱେ ା
ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟମ୍ ଅକଥଯନ୍ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ସମଯେସୖ୍ୟତସ୍ୟ କଥାମ୍
ଅକଥଯନ୍|
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ⅩⅩⅤ ଯୂଯମପି େତଷାଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ସ ାନାଃ, "ତୱ
ୱଂେଶା ୱପୁଂସା ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯା େଲାକା ଆଶିଷଂ ପ୍ର ା ା ଭୱିଷ୍ୟି ",
ଇବ୍ର ାହୀେମ କଥାେମତାଂ କଥଯି ା ଈ େରା ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷୖଃ
ସା ର୍ ଂ ଯଂ ନିଯମଂ ି ରୀକୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ନିଯମସ୍ୟାଧିକାରିେଣାପି
ଯୂଯଂ ଭୱଥ|

ⅩⅩⅥଅତଈ େରା ନିଜପୁତ୍ର ଂ ଯୀଶୁମ୍ ଉ ାପ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ପାପାତ୍ ପରାୱ ର୍ ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଆଶିଷଂ ଦାତୁ ଂ ପ୍ର ଥମତ ଂ

ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିକଟଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

Ⅳ
Ⅰ ଯି ନ୍ ସମେଯ ପିତରେଯାହେନୗ େଲାକାନ୍ ଉପଦିଶତ ି ନ୍

ସମେଯ ଯାଜକା ମ ି ରସ୍ୟ େସନାପତଯଃ ସି ଦୂକୀଗଣ
Ⅱ ତେଯାର୍ ଉପେଦଶକରେଣ ଖ୍ର ୀ େସ୍ୟା ାନମ୍ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମୃତାନାମ୍ ଉ ାନପ୍ର ାେୱ ଚ ୱ୍ୟଗ୍ର ାଃ ସ ାୱୁପାଗମନ୍|
Ⅲ େତୗ ଧୃ ା ଦିନାୱସାନକାରଣାତ୍ ପରଦିନପୟର୍ ୍ୟନ ଂ ରୁ ା
ାପିତୱ ଃ|
Ⅳ ତଥାପି େଯ େଲାକା େଯାରୁ ପେଦଶମ୍ ଅଶୃଣ୍ଵ ନ୍ େତଷାଂ

ପ୍ର ାେଯଣ ପ ସହସ୍ର ାଣି ଜନା ୱ୍ୟ ସନ୍|
Ⅴ ପେରଽହନି ଅଧିପତଯଃ ପ୍ର ାଚୀନା ଅଧ୍ୟାପକା ହାନନନାମା

ମହାଯାଜକଃ
Ⅵ କିଯଫା େଯାହନ୍ ସି କ ର ଇତ୍ୟାଦେଯା ମହାଯାଜକସ୍ୟ

ଜ୍ଞାତଯଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ମିଲିତାଃ|
Ⅶ ଅନ ରଂ େପ୍ର ରିେତୗ ମେଧ୍ୟ ାପଯି ାପୃ ନ୍ ଯୁୱାଂ କଯା

ଶ ଯା ୱା େକନ ନାମ୍ନ ା କ ର୍ ାେଣ୍ୟତାନି କୁରୁ ଥଃ?
Ⅷତଦା ପିତରଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍,

େହ େଲାକାନାମ୍ ଅଧିପତିଗଣ େହ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯପ୍ର ାଚୀନାଃ,
Ⅸ ଏତସ୍ୟ ଦୁ ର୍ ଲମାନୁଷସ୍ୟ ହିତଂ ଯତ୍ କ ର୍ ାକି୍ର ଯତ, ଅଥର୍ ାତ୍, ସ

େଯନ ପ୍ର କାେରଣ େ ାଭୱତ୍ ତେ ଦ୍ ଅଦ୍ୟାୱାଂ ପୃ ଥ,
Ⅹ ତହ ସୱର୍ ୍ଵ ଇସ୍ର ାେଯ◌ेଲୀଯେଲାକା ଯୂଯଂ ଜାନୀତ

ନାସରତୀେଯା େଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଃ କେଶ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱିଧ୍ୟତ
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ଯେ େରଣ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାପିତଃ, ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଜେନାଯଂ ଃ
ସନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ୁେଖ େପ୍ର ା ି ତି|

Ⅺ ନିେଚତୃ ଭି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିରଯଂ ଯଃ ପ୍ର େରାଽୱଜ୍ଞାେତାଽଭୱତ୍ ସ
ପ୍ର ଧାନେକାଣସ୍ୟ ପ୍ର େରାଽଭୱତ୍|

Ⅻ ତି ାଦପରାତ୍ କ ାଦପି ପରିତ୍ର ାଣଂ ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି,
େଯନ ତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ାେପ୍ୟତ ଭୂ ମ ଲସ୍ୟେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତାଦୃଶଂ
କିମପି ନାମ ନାି |

ⅩⅢ ତଦା ପିତରେଯାହେନାେରତାଦୃଶୀମ୍ ଅେକ୍ଷଭତାଂ ଦୃ ୍ଵା
ତାୱୱି ାଂେସୗ ନୀଚେଲାକାୱିତି ବୁ ା ଆ ୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅମନ୍ୟ େତୗ ଚ
ଯୀେଶାଃ ସି େନୗ ଜାତାୱିତି ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଅଶକ୍ନୁ ୱନ୍|

ⅩⅣ କି ୁ ତାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ଂ ତଂ ମାନୁଷଂ ତି ଂ ଦୃ ୍ଵା େତ
କାମପ୍ୟପରାମ୍ ଆପି ଂ କ ର୍ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ନ୍|

ⅩⅤ ତଦା େତ ସଭାତଃ ାନା ରଂ ଗ ୁଂ ତାନ୍ ଆଜ୍ଞାପ୍ୟ ଯଂ
ପର ରମ୍ ଇତି ମ ଣାମକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍

ⅩⅥ େତୗ ମାନେୱୗ ପ୍ର ତି କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ? ତାେୱକଂ ପ୍ର ସି ମ୍
ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ କୃତୱେ ୗ ତଦ୍ ଯିରୂ ଶାଲମି୍ନ ୱାସି ନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
େଲାକାନାଂ ସମୀେପ ପ୍ର ାକାଶତ ତ ୱଯମପେ ାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ମଃ|

ⅩⅦ କି ୁ େଲାକାନାଂ ମଧ୍ୟମ୍ ଏତଦ୍ ଯଥା ନ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତି ତଦଥର୍ ଂ
େତୗ ଭଯଂ ପ୍ର ଦଶର୍ ୍ୟ େତନନାମ୍ନ ା କମପି ମନୁଷ୍ୟଂ େନାପଦିଶତମ୍ଇତି
ଦୃଢଂ ନିେଷଧାମଃ|

ⅩⅧ ତତେ େପ୍ର ରିତାୱାହୂ ଯ ଏତଦାଜ୍ଞାପଯନ୍ ଇତଃ ପରଂ
ଯୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା କଦାପି କାମପି କଥାଂ ମା କଥଯତଂ କିମପି
େନାପଦିଶ |

ⅩⅨ ତତଃ ପିତରେଯାହେନୗ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତାମ୍ ଈ ରସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣଂ
ୱା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣମ୍ ଏତେଯା ମର୍ େଧ୍ୟଈ ରସ୍ୟ େଗାଚେର କିଂ
ୱିହିତଂ? ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ ୱିେୱଚନାଂ କୁରୁ ତ|

ⅩⅩ ୱଯଂ ଯଦ୍ ଅପଶ୍ୟାମ ଯଦଶୃଣୁମ ଚ ତ ପ୍ର ଚାରଯିଷ୍ୟାମ
ଏତତ୍ କଦାପି ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
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ⅩⅪ ଯଦଘଟତ ତଦ୍ ଦୃ ା ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍
ଅନ୍ଵ ୱଦନ୍ ତ ାତ୍ େଲାକଭଯାତ୍ େତୗ ଦ ଯିତୁ ଂ କମପୁ୍ୟପାଯଂ ନ
ପ୍ର ାପ୍ୟ େତ ପୁନରପି ତଜର୍ ଯି ା ତାୱତ୍ୟଜନ୍|

ⅩⅫଯସ୍ୟ ମାନୁଷେସୖ୍ୟତତ୍ ା ୍ୟକରଣମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ାକି୍ର ଯତ
ତସ୍ୟ ୱଯ ାରିଂଶ ରା ୱ୍ୟତୀତାଃ|

ⅩⅩⅢ ତତଃ ପରଂ େତୗ ୱିସୃେ ୗ ସେ ୗ ସି ନାଂ ସି ଧିଂ
ଗ ା ପ୍ର ଧାନଯାଜେକୖଃ ପ୍ର ାଚୀନେଲାେକୖ େପ୍ର ା ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ କଥା
ଜ୍ଞାପିତୱେ ୗ|

ⅩⅩⅣ ତ ୍ରୁ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ଈ ରମୁି ଶ୍ୟ
େପ୍ର ାେ ୖ େରତତ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ , େହ ପ୍ର େଭା ଗଗଣପୃଥିୱୀପେଯାଧୀନାଂ
େତଷୁ ଚ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଆେ େତଷାଂ ସ୍ର େ ର ୍ଵଂ|

ⅩⅩⅤ ଂ ନିଜେସୱେକନ ଦାଯୂଦା ୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଉୱଚିଥ, ମନୁଷ୍ୟା
ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାଃ କୁୱର୍ ୍ଵ ି କଲହଂ କୁତଃ| େଲାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ କିମଥର୍ ଂ ୱା
ଚି ାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ନି ଲାଂ|

ⅩⅩⅥ ପରେମଶସ୍ୟ େତେନୖୱାଭିଷି ସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ଚ|
ୱିରୁ ମଭିତି ି ପୃଥିୱ୍ୟାଃ ପତଯଃ କୁତଃ||

ⅩⅩⅦ ଫଲତ ୱ ହେ ନ ମ ଣଯା ଚ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଯଦ୍ୟତ୍ ି ରୀକୃତଂ
ତଦ୍ ଯଥା ସି ଂ ଭୱତି ତଦଥର୍ ଂ ଂ ଯମ୍ ଅଥିଷି ୱାନ୍ ସ ଏୱ
ପୱିେତ୍ର ା ଯୀଶୁ ସ୍ୟ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ େହେରାଦ୍ ପ ୀଯପୀଲାେତା

ⅩⅩⅧ ଽନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକା ଇସ୍ର ାେଯେ ାକା ସୱର୍ ୍ଵ ଏେତ
ସଭାଯାମ୍ ଅତି ନ୍|

ⅩⅩⅨ େହ ପରେମ ର ଅଧୁନା େତଷାଂ ତଜର୍ ନଂ ଗଜର୍ ନ ଶୃଣୁ;
ⅩⅩⅩ ତଥା ା ୍ୟକରଣକ ର୍ ଣା ତୱ ବାହୁ ବଲପ୍ର କାଶପୂୱର୍ ୍ଵ କଂ ତୱ

େସୱକାନ୍ ନିଭର୍ େଯନ ତୱ ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ତୱ ପୱିତ୍ର ପୁତ୍ର ସ୍ୟ
ଯୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଆ ୟର୍ ୍ୟାଣ୍ୟସ ୱାନି ଚ କ ର୍ ାଣି କ ର୍ୁ ାଜ୍ଞାପଯ|

ⅩⅩⅪ ଇ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ଯତ୍ର ାେନ େତ ସଭାଯାମ୍ ଆସନ୍ ତତ୍
ାନଂ ପ୍ର ାକ ତ; ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ାଃ ସ
ଈ ରସ୍ୟ କଥାମ୍ ଅେକ୍ଷାେଭଣ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|
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ⅩⅩⅫ ଅପର ପ୍ର ତ୍ୟଯକାରିେଲାକସମୂହା ଏକମନସ
ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ି ତାଃ| େତଷାଂ େକପି ନିଜସ ି ଂ ୀଯାଂ ନାଜାନନ୍
କି ୁ େତଷାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ସ ୍ୟଃ ସାଧାରେଣ୍ୟନ ି ତାଃ|

ⅩⅩⅩⅢ ଅନ୍ୟ େପ୍ର ରିତା ମହାଶି ପ୍ର କାଶପୂୱର୍ ୍ଵ କଂ
ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାରୁ ାେନ ସାକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅଦଦୁଃ, େତଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ
ମହାନୁଗ୍ର େହାଽଭୱ |

ⅩⅩⅩⅣ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ କସ୍ୟାପି ଦ୍ର ୱ୍ୟନୂ୍ୟନତା ନାଭୱଦ୍
ଯତେ ଷାଂ ଗୃହଭୂ ମ୍ୟାଦ୍ୟା ଯାଃ ସ ଯ ଆସନ୍ ତା ୱିକ୍ର ୀଯ

ⅩⅩⅩⅤ ତନ୍ମୂ ଲ୍ୟମାନୀଯ େପ୍ର ରିତାନାଂ ଚରେଣଷୁ େତୖଃ ାପିତଂ;
ତତଃ ପ୍ର େତ୍ୟକଶଃ ପ୍ର େଯାଜନାନୁସାେରଣ ଦ ମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ୱିେଶଷତଃ କୁେପ୍ର ାପ ୀପୀେଯା େଯାସି ନାମେକା
େଲୱିୱଂଶଜାତ ଏେକା ଜେନା ଭୂ ମ୍ୟଧିକାରୀ, ଯଂ େପ୍ର ରିତା ବଣର୍ ା
ଅଥର୍ ାତ୍ ସା ନାଦାଯକ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସମାହୂ ଯନ୍,

ⅩⅩⅩⅦସଜେନା ନିଜଭୂ ମିଂ ୱିକ୍ର ୀଯ ତନ୍ମୂ ଲ୍ୟମାନୀଯ େପ୍ର ରିତାନାଂ
ଚରେଣଷୁ ାପିତୱାନ୍|

Ⅴ
Ⅰ ତଦା ଅନାନିଯନାମକ ଏେକା ଜେନା ଯସ୍ୟ ଭାୟର୍ ୍ୟାଯା ନାମ

ସଫୀରା ସ ାଧିକାରଂ ୱିକ୍ର ୀଯ
Ⅱ ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ଜ୍ଞାପଯି ା ତନ୍ମୂ ଲ୍ୟେସୖ୍ୟକାଂଶଂ ସେ ାପ୍ୟ ାପଯି ା

ତଦନ୍ୟାଂଶମାତ୍ର ମାନୀଯ େପ୍ର ରିତାନାଂ ଚରେଣଷୁ ସମପ ତୱାନ୍|
Ⅲ ତ ାତ୍ ପିତେରାକଥଯତ୍ େହ ଅନାନିଯ ଭୂ େମ ମର୍ୂ ଲ୍ୟଂ

କିି ତ୍ ସେ ାପ୍ୟ ାପଯିତୁ ଂ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ସି େଧୗ ମୃଷାୱାକ୍ୟଂ
କଥଯିତୁ େଶୖତାନ୍ କୁତ ୱା ଃକରେଣ ପ୍ର ୱୃ ି ମଜନଯତ୍?

Ⅳ ସା ଭୂ ମି ୟର୍ ଦା ତୱ ହ ଗତା ତଦା କିଂ ତୱ ୀଯା ନାସୀତ୍?
ତହ ା ଃକରେଣ କୁତ ଏତାଦୃଶୀ କୁକ ନା ଯା କୃତା? ଂ
େକୱଲମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ ନିକେଟ ମୃଷାୱାକ୍ୟଂ ନାୱାଦୀଃ କି ୀ ରସ୍ୟ
ନିକେଟଽପି|
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Ⅴ ଏତାଂ କଥାଂ ଶେ ୖ ୱ େସାଽନାନିେଯା ଭୂ େମୗ ପତନ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍
ଅତ୍ୟଜତ୍, ତୃ ା ଂ ଯାୱେ ା େଲାକା ଅଶୃଣ୍ଵ ନ୍ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ମହାଭଯମ୍ ଅଜାଯତ୍|

Ⅵ ତଦା ଯୁୱେଲାକା ଂ ୱେ ଣା ାଦ୍ୟ ବହି ନର୍ ୀ ା
ଶ୍ମ ଶାେନଽ ାପଯନ୍|

Ⅶ ତତଃ ପ୍ର ହେରୖକାନ ରଂ କିଂ ୱୃ ଂ ତ ାୱଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ
ଭାୟର୍ ୍ୟାପି ତତ୍ର ସମୁପି ତା|

Ⅷ ତତଃ ପିତର ାମ୍ ଅପୃ ତ୍, ଯୁୱାଭ୍ୟାମ୍ ଏତାୱନ୍ମୁ ଦ୍ର ାେଭ୍ୟା
ଭୂ ମି ୱ କ୍ର ୀତା ନ ୱା? ଏତ ଂ ୱଦ; ତଦା ସା ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍ ସତ୍ୟମ୍
ଏତାୱେ ୍ୟା ମୁଦ୍ର ାଭ୍ୟ ଏୱ|

Ⅸ ତତଃ ପିତେରାକଥଯତ୍ ଯୁୱାଂ କଥଂ ପରେମ ରସ୍ୟା ାନଂ
ପରୀକି୍ଷତୁ ମ୍ ଏକମ ଣାୱଭୱତାଂ? ପଶ୍ୟ େଯ ତୱ ପତିଂ ଶ୍ମ ଶାେନ
ାପିତୱ େ ାରସ୍ୟସମୀେପସମୁପତି ି ାମପି ବହିେନର୍ ଷ୍ୟି |
Ⅹ ତତଃ ସାପି ତସ୍ୟ ଚରଣସି େଧୗ ପତି ା ପ୍ର ାଣାନ୍ ଅତ୍ୟାକ୍ଷୀତ୍|

ପ ାତ୍ େତ ଯୁୱାେନାଽଭ୍ୟ ରମ୍ ଆଗତ୍ୟ ତାମପି ମୃତାଂ ଦୃ ୍ଵା ବହି
ନର୍ ୀ ା ତସ୍ୟାଃ ପତୁ ୍ୟଃ ପାେ ର୍ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପିତୱ ଃ|

Ⅺ ତ ାତ୍ ମ ଲ୍ୟାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଅନ୍ୟେଲାକା ତାଂ ୱା ର୍ ାଂ
ଶ ା ସା ସଂ ଗତାଃ|

Ⅻ ତତଃ ପରଂ େପ୍ର ରିତାନାଂ ହେ ୖ େଲର୍ ାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ
ବ ା ୟର୍ ୍ୟାଣ୍ୁୟ ତାନି କ ର୍ ାଣ୍ୟକି୍ର ଯ ; ତଦା ଶିଷ୍ୟାଃ ସୱର୍ ୍ଵ
ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ସୁେଲମାେନା ଽଲିେ ସ ୂଯାସନ୍|

ⅩⅢ େତଷାଂ ସ ା େଗର୍ ା ଭୱିତୁ ଂ େକାପି ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ ନାଗମତ୍ କି ୁ
େଲାକା ାନ୍ ସମାଦି୍ର ଯ |

ⅩⅣ ି ଯଃ ପୁରୁ ଷା ବହେୱା େଲାକା ୱି ାସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଂ
ଶରଣମାପ ାଃ|

ⅩⅤ ପିତରସ୍ୟ ଗମନାଗମନାଭ୍ୟାଂ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ତସ୍ୟ
ଛାଯା କି ଂି େନଲଗିଷ୍ୟତୀତ୍ୟାଶଯା େଲାକା େରାଗିଣଃ ଶିୱିକଯା
ଖଟ୍ଵ ଯା ଚାନୀଯ ପଥି ପଥି ାପିତୱ ଃ|
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ⅩⅥ ଚତୁ ଦ ୍ଥନଗେରେଭ୍ୟା ବହେୱା େଲାକାଃ ସ ୂଯ
େରାଗିେଣାଽପୱିତ୍ର ଭୁ ତଗ୍ର ାଂ ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଆନଯନ୍ ତତଃ
ସେୱର୍ ୍ଵ ା ଅକି୍ର ଯ |

ⅩⅦ ଅନ ରଂ ମହାଯାଜକଃ ସି ଦୂକିନାଂ ମତଗ୍ର ାହିଣେ ଷାଂ
ସହଚରା

ⅩⅧ ମହାେକ୍ର ାଧାି ତାଃ ସ ଃ େପ୍ର ରିତାନ୍ ଧୃ ା ନୀଚେଲାକାନାଂ
କାରାଯାଂ ବ ା ାପିତୱ ଃ|

ⅩⅨ କି ୁ ରାେତ୍ର ୗ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂତଃ କାରାଯା ାରଂ
େମାଚଯି ା ତାନ୍ ବହିରାନୀଯାକଥଯତ୍,

ⅩⅩ ଯୂଯଂ ଗ ା ମ ି େର ଦ ାଯମାନାଃ ସେ ା େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତୀମାଂ
ଜୀୱନଦାଯିକାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯତ|

ⅩⅪ ଇତି ଶ ା େତ ପ୍ର ତୂ ୍ୟେଷ ମ ି ର ଉପ ାଯ ଉପଦି ୱ ଃ|
ତଦା ସହଚରଗେଣନ ସହିେତା ମହାଯାଜକ ଆଗତ୍ୟ ମି ଗଣମ୍
ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ରାଜସଭାସଦଃ ସଭା ାନ୍ କୃ ା
କାରାଯା ାନ୍ ଆପଯିତୁ ଂ ପଦାତିଗଣଂ େପ୍ର ରିତୱାନ୍|

ⅩⅫ ତତେ ଗ ା କାରାଯାଂ ତାନ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତ୍ୟ ଇତି
ୱା ର୍ ାମ୍ ଅୱାଦିଷୁଃ,

ⅩⅩⅢୱଯଂ ତତ୍ର ଗ ା ନିୱ ୍ଵ ଂ କାରାଯା ାରଂ ରୁ ଂ ରକ୍ଷକାଂ
ାରସ୍ୟ ବହିଦର୍ ାଯମାନାନ୍ ଅଦଶର୍ ାମ ଏୱ କି ୁ ାରଂ େମାଚଯି ା

ତନ୍ମ େଧ୍ୟ କମପି ଦ୍ର ୁଂ ନ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅩⅣ ଏତାଂ କଥାଂ ଶ ା ମହାଯାଜେକା ମ ି ରସ୍ୟ େସନାପତିଃ

ପ୍ର ଧାନଯାଜକା , ଇତ ପରଂ କିମପରଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଚି ଯି ା
ସ ି ଚି ା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅤ ଏତି େ ୱ ସମେଯ କି ତ୍ ଜନ ଆଗତ୍ୟ ୱା ର୍ ାେମତାମ୍
ଅୱଦତ୍ ପଶ୍ୟତ ଯୂଯଂ ଯାନ୍ ମାନୱାନ୍ କାରାଯାମ୍ ଅ ାପଯତ େତ
ମ ି େର ତି େ ା େଲାକାନ୍ ଉପଦିଶି |

ⅩⅩⅥ ତଦା ମ ି ରସ୍ୟ େସନାପତିଃ ପଦାତଯ ତତ୍ର ଗ ା
େଚେ ାକାଃ ପାଷାଣାନ୍ ନିକି୍ଷପ୍ୟା ାନ୍ ମାରଯ ୀତି ଭିଯା
ୱିନତ୍ୟାଚାରଂ ତାନ୍ ଆନଯନ୍|
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ⅩⅩⅦ େତ ମହାସଭାଯା ମେଧ୍ୟ ତାନ୍ ଅ ାପଯନ୍ ତତଃ ପରଂ
ମହାଯାଜକ ାନ୍ ଅପୃ ତ୍,

ⅩⅩⅧ ଅେନନ ନାମ୍ନ ା ସମୁପେଦ ୁଂ ୱଯଂ କିଂ ଦୃଢଂ
ନ ନ୍ୟେଷଧାମ? ତଥାପି ପଶ୍ୟତ ଯୂଯଂ େ ଷାଂ
େତେନାପେଦେଶେନ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପରିପୂଣର୍ ଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ
ର ପାତଜନିତାପରାଧମ୍ ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାେନତୁ ଂ େଚ େ |

ⅩⅩⅨ ତତଃ ପିତେରାନ୍ୟେପ୍ର ରିତା ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍
ମାନୁଷସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣମ୍ ଅ ାକମୁଚିତମ୍|

ⅩⅩⅩଯଂ ଯୀଶୁଂ ଯୂଯଂ କେଶ େୱଧି ାହତ ତମ୍ ଅ ାକଂ େପୖତୃ କ
ଈ ର ଉ ାପ୍ୟ

ⅩⅩⅪ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶାନାଂ ମନଃପରିୱ ର୍ ନଂ ପାପକ୍ଷମା କ ର୍ୁ ଂ
ରାଜାନଂ ପରିତ୍ର ାତାର କୃ ା ଦକି୍ଷଣପାେ ର୍ ତସ୍ୟା ତିମ୍
ଅକେରାତ୍|

ⅩⅩⅫ ଏତି ନ୍ ୱଯମପି ସାକି୍ଷଣ ଆ େହ, ତତ୍ େକୱଲଂ ନହି,
ଈ ର ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଭ୍ୟା ଯଂ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ନଂ ଦ ୱାନ୍ େସାପି
ସାକ୍ଷ୍ିୟ |

ⅩⅩⅩⅢ ଏତ ାେକ୍ୟ ଶେତ େତଷାଂ ହୃ ଦଯାନି ୱି ାନ୍ୟଭୱନ୍
ତତେ ତାନ୍ ହ ୁଂ ମି ତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ଏତି େ ୱ ସମେଯ ତ ଭା ାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ
ମେଧ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାେତା ଗମିଲୀେଯଲ୍ନ ାମକ ଏେକା ଜେନା ୱ୍ୟୱ ାପକଃ
ଫିରୂ ଶିେଲାକଉ ାଯ େପ୍ର ରିତାନ୍ କ୍ଷଣାଥର୍ ଂ ାନା ରଂ ଗ ୁମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ
କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅩⅩⅤ େହ ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶୀଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯମ୍ ଏତାନ୍ ମାନୁଷାନ୍
ପ୍ର ତି ଯତ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତା ି ନ୍ ସାୱଧାନା ଭୱତ|

ⅩⅩⅩⅥ ଇତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଥୂଦାନାେମୖେକା ଜନ ଉପ ାଯ ଂ କମପି
ମହାପୁରୁ ଷମ୍ ଅୱଦତ୍, ତତଃ ପ୍ର ାେଯଣ ଚତୁ ଃଶତେଲାକା ସ୍ୟ
ମତଗ୍ର ାହିେଣାଭୱନ୍ ପ ାତ୍ ସ ହେତାଭୱତ୍ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା
ଯାୱେ ା େଲାକାେ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିକର୍ ୀଣର୍ ାଃ ସେ ା ଽକୃତକାୟର୍ ୍ୟା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅩⅦ ତ ା ନାତ୍ ପରଂ ନାମେଲଖନସମେଯ
ଗାଲୀଲୀଯଯିହୂ ଦାନାେମୖେକା ଜନ ଉପ ାଯ ବହୂ େ ାକାନ୍ ମତଂ
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ଗ୍ର ାହୀତୱାନ୍ ତତଃ େସାପି ୱ୍ୟନଶ୍ୟତ୍ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣା ଯାୱେ ା
େଲାକା ଆସନ୍ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିକୀଣର୍ ା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅩⅧ ଅଧୁନା ୱଦାମି, ଯୂଯମ୍ ଏତାନ୍ ମନୁଷ୍ୟାନ୍ ପ୍ର ତି କିମପି
ନ କୃ ା କ୍ଷା ା ଭୱତ, ଯତ ଏଷ ସ ଏତତ୍ କ ର୍ ଚ ଯଦି
ମନୁଷ୍ୟାଦଭୱତ୍ ତହ ୱିଫଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅨ ଯଦୀ ରାଦଭୱତ୍ ତହ ଯୂଯଂ ତସ୍ୟାନ୍ୟଥା କ ର୍ୁ ଂ ନ
ଶକ୍ଷ୍ୟଥ, ୱରମ୍ ଈ ରେରାଧକା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅬତଦା ତସ୍ୟ ମ ଣାଂ ୀକୃତ୍ୟ େତ େପ୍ର ରିତାନ୍ ଆହୂ ଯ ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ
ଯୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା କାମପି କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ ନିଷିଧ୍ୟ ୱ୍ୟସଜର୍ ନ୍|

ⅩⅬⅠ କି ୁ ତସ୍ୟ ନାମାଥର୍ ଂ ୱଯଂ ଲ ାେଭାଗସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟେ ନ
ଗଣିତା ଇତ୍ୟତ୍ର େତ ସାନ ାଃ ସ ଃ ସଭା ାନାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅଗ ନ୍|

ⅩⅬⅡ ତତଃ ପରଂ ପ୍ର ତିଦିନଂ ମ ି େର ଗୃେହ ଗୃେହ ଚାୱିଶ୍ର ାମମ୍
ଉପଦିଶ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରିତୱ ଃ|

Ⅵ
Ⅰ ତି ନ୍ ସମେଯ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ବାହୁ ଲ୍ୟାତ୍ ପ୍ର ାତ୍ୟହିକଦାନସ୍ୟ

ୱିଶ୍ର ାଣେନୖ ଭ େଦଶୀଯାନାଂ ୱିଧୱା ୀଗଣ ଉେପକି୍ଷେତ ସତି
ଇବ୍ର ୀଯେଲାେକୖଃ ସହାନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ୱିୱାଦ ଉପାତି ତ୍|

Ⅱ ତଦା ାଦଶେପ୍ର ରିତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ସଂଗୃହ୍ୟାକଥଯନ୍
ଈ ରସ୍ୟ କଥାପ୍ର ଚାରଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ େଭାଜନଗେୱଷଣମ୍ ଅ ାକମ୍
ଉଚିତଂ ନହି|

Ⅲ ଅେତା େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ୱଯମ୍ ଏତ ର୍ େଣା ଭାରଂ େଯେଭ୍ୟା
ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମ ଏତାଦୃଶାନ୍ ସୁଖ୍ୟାତ୍ୟାପ ାନ୍ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଜ୍ଞାେନନ
ଚ ପୂଣର୍ ାନ୍ ସ ୍ରଜନାନ୍ ଯୂଯଂ େ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ମେନାନୀତାନ୍ କୁରୁ ତ,

Ⅳ କି ୁ ୱଯଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଂ କଥାପ୍ର ଚାରକ ର୍ ଣି ଚ ନିତ୍ୟପ୍ର ୱୃ ାଃ
ାସ୍ୟାମଃ|
Ⅴ ଏତସ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ ସ ୁ ାଃ ସ ଃ େ ଷାଂ

ମଧ୍ୟାତ୍ ି ଫାନଃ ଫିଲିପଃ ପ୍ର ଖେରା ନିକାେନାର୍ ତୀମନ୍
ପ ଣା ଯିହୂ ଦିମତଗ୍ର ାହୀ-ଆି ଯଖିଯାନଗରୀେଯା ନିକଲା ଏତାନ୍
ପରମଭ ାନ୍ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ାନ୍ ସ ଜନାନ୍
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Ⅵେପ୍ର ରିତାନାଂ ସମକ୍ଷମ୍ଆନଯନ୍,ତତେ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୃ ା େତଷାଂ
ଶିରଃସୁ ହ ାନ୍ ଆପର୍ ଯନ୍|

Ⅶ ଅପର ଈ ରସ୍ୟ କଥା େଦଶଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍ ୱିେଶଷେତା
ଯିରୂ ଶାଲମି ନଗେର ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ର ଭୂ ତରୂ େପଣାୱ ର୍ ତ
ଯାଜକାନାଂ ମେଧ୍ୟପି ବହୱଃ ଖ୍ର ୀ ମତଗ୍ର ାହିେଣାଽଭୱନ୍|

Ⅷ ି ଫାେନା◌े ୱି ାେସନ ପରାକ୍ର େମଣ ଚ ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍
େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ବହୁ ୱିଧମ୍ ଅୁ ତମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ାକେରାତ୍|

Ⅸ େତନ ଲିବ ନୀଯନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତସ ସ୍ୟ କତିପଯଜନାଃ
କୁରୀଣୀଯସି କ ରୀଯ-କିଲିକୀଯାଶୀଯାେଦଶୀଯାଃ କିଯେ ା
ଜନାେ ା ାଯ ି ଫାେନନ ସା ର୍ ଂ ୱ୍ୟୱଦ |

Ⅹ କି ୁ ି ଫାେନା ଜ୍ଞାେନନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଚ ଈଦୃଶୀଂ କଥାଂ
କଥିତୱାନ୍ ଯସ୍ୟାେ ଆପି ଂ କ ର୍ୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ୱନ୍|

Ⅺ ପ ାତ୍ େତୖ େଲର୍ ାଭିତାଃ କତିପଯଜନାଃ କଥାେମନାମ୍
ଅକଥଯନ୍, ୱଯଂ ତସ୍ୟ ମୁଖେତା ମୂସା ଈ ରସ୍ୟ ଚ ନି ାୱାକ୍ୟମ୍
ଅେଶ୍ର ୗଷ୍ମ |

Ⅻ େତ େଲାକାନାଂ େଲାକପ୍ର ାଚୀନାନାମ୍ ଅଧ୍ୟାପକାନା ପ୍ର ୱୃ ି ଂ
ଜନଯି ା ି ଫାନସ୍ୟ ସି ଧିମ୍ ଆଗତ୍ୟ ତଂ ଧୃ ା ମହାସଭାମଧ୍ୟମ୍
ଆନଯନ୍|

ⅩⅢ ତଦନ ରଂ କତିପଯଜେନଷୁ ମିଥ୍ୟାସାକି୍ଷଷୁ ସମାନୀେତଷୁ
େତଽକଥଯନ୍ ଏଷ ଜନ ଏତ ୁ ଣ୍ୟ ାନୱ୍ୟୱ େଯା ନ ାତଃ
କଦାପି ନ ନିୱ ର୍ େତ|

ⅩⅣଫଲେତା ନାସରତୀଯଯୀଶୁଃ ାନେମତଦ୍ ଉି ଂ କରିଷ୍ୟତି
ମୂସାସମପ ତମ୍ ଅ ାକଂ ୱ୍ୟୱହରଣମ୍ ଅନ୍ୟରୂ ପଂ କରିଷ୍ୟତି
ତେସୖ୍ୟତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ୱଯମ୍ ଅଶୃଣୁମ|

ⅩⅤ ତଦା ମହାସଭା ାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତଂ ପ୍ର ତି ି ରାଂ ଦୃି ଂ କୃ ା
ଗର୍ ଦୂତମୁଖସଦୃଶଂ ତସ୍ୟ ମୁଖମ୍ ଅପଶ୍ୟନ୍|

Ⅶ
Ⅰତତଃ ପରଂ ମହାଯାଜକଃ ପୃ ୱାନ୍, ଏଷା କଥାଂ କିଂ ସତ୍ୟା?
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Ⅱ ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, େହ ପିତେରା େହ ଭ୍ର ାତରଃ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଲାକା ମନାଂସି ନିଧ ଂ| ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ହାରଣ୍ନ ଗେର
ୱାସକରଣାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦା ଅରାମ୍-ନହରଯିମେଦେଶ ଆସୀତ୍ ତଦା
େତେଜାମଯ ଈ େରା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା

Ⅲତମୱଦତ୍ ଂ େଦଶଜ୍ଞାତିମିତ୍ର ାଣି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଯଂ େଦଶମହଂ
ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି ତଂ େଦଶଂ ୱ୍ର ଜ|

Ⅳ ଅତଃ ସ କସ୍ଦ ୀଯେଦଶଂ ୱିହାଯ ହାରଣ୍ନ ଗେର ନ୍ୟୱସତ୍,
ତଦନ ରଂ ତସ୍ୟ ପିତରି ମୃେତ ଯତ୍ର େଦେଶ ଯୂଯଂ ନିୱସଥ ସ ଏନଂ
େଦଶମାଗ ତ୍|

Ⅴ କି ୀ ର ୈ କମପ୍ୟଧିକାରମ୍ ଅଥର୍ ାଦ୍ ଏକପଦପରିମିତାଂ
ଭୂ ମିମପି ନାଦଦାତ୍; ତଦା ତସ୍ୟ େକାପି ସ ାେନା ନାସୀତ୍ ତଥାପି
ସ ାେନୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଏତସ୍ୟ େଦଶସ୍ୟାଧିକାରୀ ଂ ଭୱିଷ୍ୟସୀତି
ତ ତ୍ୟ ୀକୃତୱାନ୍|

Ⅵ ଈ ର ଇ ମ୍ ଅପରମପି କଥିତୱାନ୍ ତୱ ସ ାନାଃ
ପରେଦେଶ ନିୱ ୍ୟି ତତ େ ଶୀଯେଲାକା ତୁ ଃଶତୱ ରାନ୍
ଯାୱତ୍ ତାନ୍ ଦାସେ ାପଯି ା ତାନ୍ ପ୍ର ତି କୁୱ୍ୟୱହାରଂ କରିଷ୍ୟି |

Ⅶଅପରମ୍ ଈ ର ଏନାଂ କଥାମପି କଥିତୱାନ୍, େଯ େଲାକା ାନ୍
ଦାସେ ାପଯିଷ୍ୟି ତାେ ାକାନ୍ ଅହଂ ଦ ଯିଷ୍ୟାମି, ତତଃ ପରଂ
େତ ବହିଗର୍ ତାଃ ସେ ା ମାମ୍ ଅତ୍ର ାେନ େସୱିଷ୍ୟେ |

Ⅷ ପ ାତ୍ ସ ତୈ େକ୍ଛ ଦସ୍ୟ ନିଯମଂ ଦ ୱାନ୍, ଅତ
ଇସ୍ହ ାକନାମି୍ନ ଇବ୍ର ାହୀମ ଏକପୁେତ୍ର ଜାେତ, ଅ ମଦିେନ ତସ୍ୟ
େକ୍ଛ ଦମ୍ ଅକେରାତ୍| ତସ୍ୟ ଇସ୍ହ ାକଃ ପୁେତ୍ର ା ଯାକୂବ୍, ତତ ସ୍ୟ
ଯାକୂେବାଽ ାକଂ ାଦଶ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଅଜାଯ |

Ⅸ େତ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଈଷର୍ ୍ୟଯା ପରିପୂଣର୍ ା ମିସରେଦଶଂ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ
ଯୂଷଫଂ ୱ୍ୟକ୍ର ୀଣନ୍|

Ⅹ କି ୀ ର ସ୍ୟ ସହାେଯା ଭୂ ା ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟା ଦୁଗର୍ େତ ରକି୍ଷ ା ତୈ
ବୁ ି ଂ ଦ ା ମିସରେଦଶସ୍ୟ ରାଜ୍ଞଃ ଫିେରୗଣଃ ପି୍ର ଯପାତ୍ର ଂ କୃତୱାନ୍
ତେତା ରାଜା ମିସରେଦଶସ୍ୟ ୀଯସୱର୍ ୍ଵ ପରିୱାରସ୍ୟ ଚ ଶାସନପଦଂ
ତୈ ଦ ୱାନ୍|
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Ⅺ ତି ନ୍ ସମେଯ ମିସର-କିନାନେଦଶେଯା
ଦର୍ୁ ଭ କ୍ଷେହେତାରତିକି୍ଲ ାତ୍ ନଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟଂ
ନାଲଭ |

Ⅻ କି ୁ ମିସରେଦେଶ ଶସ୍ୟାନି ସି , ଯାକୂବ୍ ଇମାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା
ପ୍ର ଥମମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାନ୍ ମିସରଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

ⅩⅢ ତେତା ି ତୀଯୱାରଗମେନ ଯୂଷଫ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଭିଃ
ପରିଚିେତାଽଭୱତ୍; ଯୂଷେଫା ଭ୍ର ାତରଃ ଫିେରୗଣ୍ ରାେଜନ ପରିଚିତା
ଅଭୱନ୍|

ⅩⅣ ଅନ ରଂ ଯୂଷଫ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ନିଜପିତରଂ ଯାକୂବଂ
ନିଜାନ୍ ପ ାଧିକସ ତିସଂଖ୍ୟକାନ୍ ଜ୍ଞାତିଜନାଂ ସମାହୂ ତୱାନ୍|

ⅩⅤ ତ ାଦ୍ ଯାକୂବ୍ ମିସରେଦଶଂ ଗ ା ଯମ୍ ଅ ାକଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ତି ନ୍ ାେନଽମି୍ର ଯ |

ⅩⅥ ତତେ ଶିଖିମଂ ନୀତା ଯତ୍ ଶ୍ମ ଶାନମ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ୍ ମୁଦ୍ର ାଦ ା
ଶିଖିମଃ ପିତୁ ହର୍ େମାରଃ ପୁେତ୍ର ଭ୍ୟଃ କ୍ର ୀତୱାନ୍ ତତ୍ଶ ୍ମଶାେନ
ାପଯା କି୍ର େର|
ⅩⅦତତଃ ପରମ୍ ଈ ର ଇବ୍ର ାହୀମଃ ସି େଧୗ ଶପଥଂ କୃ ା ଯାଂ

ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ କୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଃ ଫଲନସମେଯ ନିକେଟ ସତି
ଇସ୍ର ାେଯେ ାକା ସି ମରେଦେଶ ୱ ର୍ ମାନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅧ େଶେଷ ଯୂଷଫଂ େଯା ନ ପରିଚିେନାତି ତାଦୃଶ ଏେକା
ନରପତିରୁ ପ ାଯ

ⅩⅨ ଅ ାକଂ ଜ୍ଞାତିଭିଃ ସା ର୍ ଂ ଧୂ ର୍ ତାଂ ୱିଧାଯ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାନ୍ ପ୍ର ତି
କୁୱ୍ୟୱହରଣପୂୱର୍ ୍ଵ କଂ େତଷାଂ ୱଂଶନାଶନାଯ େତଷାଂ ନୱଜାତାନ୍
ଶିଶୂନ୍ ବହି ନ ରେକ୍ଷପଯତ୍|

ⅩⅩ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ମୂସା ଜେଜ୍ଞ, ସ ତୁ ପରମସୁ େରାଽଭୱତ୍
ତଥା ପିତୃ ଗୃେହ ମାସତ୍ର ଯପୟର୍ ୍ୟ ଂ ପାଲିେତାଽଭୱତ୍|

ⅩⅪ କି ୁ ତି ନ୍ ବହିନ କି୍ଷେ ସତି ଫିେରୗଣରାଜସ୍ୟ କନ୍ୟା ତମ୍
ଉେ ାଲ୍ୟ ନୀ ା ଦ କପୁତ୍ର ଂ କୃ ା ପାଲିତୱତୀ|

ⅩⅫ ତ ାତ୍ ସ ମୂସା ମିସରେଦଶୀଯାଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଦ୍ୟାଯାଃ
ପାରଦୃଷ୍ଵ ା ସନ୍ ୱାେକ୍ୟ କି୍ର ଯାଯା ଶି ମାନ୍ ଅଭୱତ୍|
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ⅩⅩⅢ ସ ସ ୂ ଣର୍ ଚ ାରିଂଶ ରୱଯେ ା ଭୂ ା
ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯୱଂଶନିଜଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କତର୍ୁ ଂ ମତିଂ ଚେକ୍ର |

ⅩⅩⅣ େତଷାଂ ଜନେମକଂ ହିଂସି ତଂ ଦୃ ୍ଵା ତସ୍ୟ ସପକ୍ଷଃ ସନ୍
ହିଂସି ତଜନମ୍ ଉପକୃତ୍ୟ ମିସରୀଯଜନଂ ଜଘାନ|

ⅩⅩⅤତସ୍ୟ ହେ େନ ର ାନ୍ ଉ ରିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଇତି
ଜ୍ଞାସ୍ୟତି ସ ଇତ୍ୟନୁମାନଂ ଚକାର, କି ୁ େତ ନ ବୁବୁଧିେର|

ⅩⅩⅥ ତ େର ଽହନି େତଷାମ୍ ଉଭେଯା ଜର୍ ନେଯା ୱର୍ ା ଲହ
ଉପି େତ ସତି ମୂସାଃ ସମୀପଂ ଗ ା ତେଯା େମର୍ ଲନଂ କ ର୍ୁ ଂ ମତିଂ
କୃ ା କଥଯାମାସ, େହ ମହାଶେଯୗ ଯୁୱାଂ ଭ୍ର ାତେରୗ ପର ରମ୍
ଅନ୍ୟାଯଂ କୁତଃ କୁରୁ ଥଃ?

ⅩⅩⅦ ତତଃ ସମୀପୱାସି ନଂ ପ୍ର ତି େଯା ଜେନାଽନ୍ୟାଯଂ
ଚକାର ସ ତଂ ଦୂରୀକୃତ୍ୟ କଥଯାମାସ, ଅ ାକମୁପରି
ଶା ୃ ୱିଚାରଯିତୃ ପଦେଯାଃ କ ୍ଵାଂ ନିଯୁ ୱାନ୍?

ⅩⅩⅧ େହ୍ୟା ଯଥା ମିସରୀଯଂ ହତୱାନ୍ ତଥା କିଂ ମାମପି
ହନିଷ୍ୟସି ?

ⅩⅩⅨତଦା ମୂସା ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା ପଲାଯନଂ ଚେକ୍ର , ତେତା
ମିଦିଯନେଦଶଂ ଗ ା ପ୍ର ୱାସୀ ସନ୍ ତେ ୗ, ତତ ତ୍ର େ ୗ ପୁେତ୍ର ୗ
ଜଜ୍ଞାେତ|

ⅩⅩⅩ ଅନ ରଂ ଚ ାରିଂଶ େରଷୁ ଗେତଷୁ ସୀନଯପୱର୍ ୍ଵ ତସ୍ୟ
ପ୍ର ା େର ପ୍ର ଲିତ ସ୍ୟ ୱି ଶିଖାଯାଂ ପରେମ ରଦୂତ ୈ
ଦଶର୍ ନଂ ଦେଦୗ|

ⅩⅩⅪ ମୂସା ି ନ୍ ଦଶର୍ େନ ୱି ଯଂ ମ ା ୱିେଶଷଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନିକଟଂ
ଗ ତି,

ⅩⅩⅫ ଏତି ନ୍ ସମେଯ, ଅହଂ ତୱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାମ୍
ଈ େରାଽଥର୍ ାଦ୍ ଇବ୍ର ାହୀମ ଈ ର ଇସ୍ହ ାକ ଈ େରା ଯାକୂବ ଈ ର ,
ମୂସାମୁ ି ଶ୍ୟ ପରେମ ରେସୖ୍ୟତାଦୃଶୀ ୱିହାଯସୀଯା ୱାଣୀ ବଭୂ ୱ,
ତତଃ ସ କ ାନି୍ଵ ତଃ ସନ୍ ପୁନ ନ ରୀକି୍ଷତୁ ଂ ପ୍ର ଗେଲ୍ଭ ା ନ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅩⅩⅢ ପରେମ ର ଂ ଜଗାଦ, ତୱ ପାଦେଯାଃ ପାଦୁେକ
େମାଚଯ ଯତ୍ର ତି ସି ସା ପୱିତ୍ର ଭୂ ମିଃ|
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ⅩⅩⅩⅣ ଅହଂ ମିସରେଦଶ ାନାଂ ନିଜେଲାକାନାଂ ଦୁ ର୍ ଶାଂ
ନିତା ମ୍ ଅପଶ୍ୟଂ, େତଷାଂ କାତେୟର୍ ୍ୟାି ଶତୱାନ୍ ତ ାତ୍ ତାନ୍
ଉ ର୍ୁ ମ୍ ଅୱରୁ ହ୍ୟାଗମମ୍; ଇଦାନୀମ୍ ଆଗ ମିସରେଦଶଂ ାଂ
େପ୍ର ଷଯାମି|

ⅩⅩⅩⅤ କ ୍ଵାଂ ଶା ୃ ୱିଚାରଯିତୃ ପଦେଯା ନ ଯୁ ୱାନ୍,
ଇତି ୱାକ୍ୟମୁ ୍ଵା େତୖ େୟର୍ ା ମୂସା ଅୱଜ୍ଞାତ େମୱ ଈ ରଃ
ମେଧ୍ୟ ଦଶର୍ ନଦାତ୍ର ା େତନ ଦୂେତନ ଶା ାରଂ ମୁି ଦାତାର

କୃ ା େପ୍ର ଷଯାମାସ|
ⅩⅩⅩⅥ ସ ଚ ମିସରେଦେଶ ସୂଫ୍ନ ାମି୍ନ ସମୁେଦ୍ର ଚ ପ ାତ୍

ଚ ାରିଂଶ ରାନ୍ ଯାୱତ୍ ମହାପ୍ର ା େର ନାନାପ୍ର କାରାଣ୍ୁୟ ତାନି
କ ର୍ ାଣି ଲକ୍ଷଣାନି ଚ ଦଶର୍ ଯି ା ତାନ୍ ବହିଃ କୃ ା ସମାନିନାଯ|

ⅩⅩⅩⅦ ପ୍ର ଭୁ ଃ ପରେମ େରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ
ମାଦୃଶମ୍ ଏକଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାରମ୍ ଉ ାଦଯିଷ୍ୟତି ତସ୍ୟ କଥାଯାଂ
ଯୂଯଂ ମେନା ନିଧାସ୍ୟଥ, େଯା ଜନ ଇସ୍ର ାେଯଲଃ ସ ାେନଭ୍ୟ ଏନାଂ
କଥାଂ କଥଯାମାସ ସ ଏଷ ମୂସାଃ|

ⅩⅩⅩⅧ ମହାପ୍ର ା ର ମ ଲୀମେଧ୍ୟଽପି ସ ଏୱ
ସୀନଯପୱର୍ ୍ଵ େତାପରି େତନ ସା ର୍ ଂ ସଂଲାପିେନା ଦୂତସ୍ୟ
ଚା ି ତୃ ଗଣସ୍ୟମଧ୍ୟ ଃସନ୍ଅ ଭ୍ୟଂଦାତୱ୍ୟନିଜୀୱନଦାଯକାନି
ୱାକ୍ୟାନି େଲେଭ|

ⅩⅩⅩⅨ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ମ୍ ଅମାନ୍ୟଂ କ ା େ େଭ୍ୟା
ଦୂରୀକୃତ୍ୟ ମିସରେଦଶଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ଗ ୁଂ ମେନାଭିରଭିଲଷ୍ୟ
ହାେରାଣଂ ଜଗଦୁଃ,

ⅩⅬ ଅ ାକମ୍ ଅେଗ୍ର ଽେଗ୍ର ଗ ୁ◌ମ୍ु ଅ ଦଥର୍ ଂ େଦୱଗଣଂ ନି ର୍ ାହି
ଯେତା େଯା ମୂସା ଅ ାନ୍ ମିସରେଦଶାଦ୍ ବହିଃ କୃ ାନୀତୱାନ୍ ତସ୍ୟ
କିଂ ଜାତଂ ତଦ ାଭି ନର୍ ଜ୍ଞାଯେତ|

ⅩⅬⅠତି ନ୍ ସମେଯେତେଗାୱ ାକୃତିଂ ପ୍ର ତିମାଂ ନି ର୍ ାଯତାମୁ ି ଶ୍ୟ
େନୖେୱଦ୍ୟମୁ ୃ ଜ୍ୟ ହ କୃତୱ ୁନା ଆନ ି ତୱ ଃ|

ⅩⅬⅡ ତ ାଦ୍ ଈ ରେ ଷାଂ ପ୍ର ତି ୱିମୁଖଃ ସନ୍ ଆକାଶ ଂ
େଜ୍ୟାତିଗର୍ ଣଂ ପୂଜଯିତୁ ଂ େତେଭ୍ୟାଽନୁମତିଂ ଦେଦୗ, ଯାଦୃଶଂ
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ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯୱଂଶା
େର ଚ ାରିଂଶ ମାନ୍ ପୁରା| ମହତି ପ୍ର ା େର ସଂ ା ଯୂଯ ୁ ଯାନି ଚ|
ବଲିେହାମାଦିକ ର୍ ାଣି କୃତୱ ୁ ତାନି କିଂ| ମାଂ ସମୁ ି ଶ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ପ୍ର କୃତାନୀତି େନୖୱ ଚ|

ⅩⅬⅢ କି ୁ େୱା େମାଲକାଖ୍ୟସ୍ୟ େଦୱସ୍ୟ ଦୂଷ୍ୟେମୱ ଚ|
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ରି ନାଖ୍ୟାଯା େଦୱତାଯା ତାରକା| ଏତେଯାରୁ ଭେଯା
ମର୍ୂ ତର୍ ୀ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପରିପୂଜିେତ| ଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାଂ ୁ ବାେବଲଃ ପାରଂ
େନଷ୍ୟାମି ନିି ତଂ|

ⅩⅬⅣଅପର ଯି ଦଶର୍ ନମ୍ ଅପଶ୍ୟ ଦନୁସାେରଣ ଦୂଷ୍ୟଂ ନି ର୍ ାହି
ଯି ନ୍ ଈ େରା ମୂସାମ୍ ଏତ ାକ୍ୟଂ ବଭାେଷ ତତ୍ ତସ୍ୟ ନିରୂ ପିତଂ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପଂ ଦୂଷ୍ୟମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷୖଃ ସହ ପ୍ର ା େର ତେ ୗ|

ⅩⅬⅤ ପ ାତ୍ ଯିେହାଶୂେଯନ ସହିେତୖେ ଷାଂ
ୱଂଶଜାେତୖର ୂ ୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷୖଃ େ ଷାଂ ସ ୁଖାଦ୍ ଈ େରଣ
ଦୂରୀକୃତାନାମ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ େଦଶାଧିକୃତିକାେଲ ସମାନୀତଂ
ତଦ୍ ଦୂଷ୍ୟଂ ଦାଯୂେଦାଧିକାରଂ ଯାୱତ୍ ତତ୍ର ାନ ଆସୀତ୍|

ⅩⅬⅥ ସ ଦାଯୂଦ୍ ପରେମ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯାକୂବ୍
ଈ ରାଥର୍ ମ୍ ଏକଂ ଦୂଷ୍ୟଂ ନି ର୍ ାତୁ ଂ ୱୱା ;

ⅩⅬⅦ କି ୁ ସୁେଲମାନ୍ ତଦଥର୍ ଂ ମ ି ରମ୍ ଏକଂ ନି ତୱାନ୍|
ⅩⅬⅧତଥାପି ଯଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି ଃ ସ କି ଂି ଦ୍ ହ କୃେତ ମ ି େର

ନିୱସତୀତି ନହି, ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ କଥାେମତାଂ କଥଯତି, ଯଥା,
ⅩⅬⅨ ପେରେଶା ୱଦତି େଗର୍ ା ରାଜସି ଂହାସନଂ ମମ| ମଦୀଯଂ

ପାଦପୀଠ ପୃଥିୱୀ ଭୱତି ଧୱଂ| ତହ ଯୂଯଂ କୃେତ େମ କିଂ
ପ୍ର ନି ର୍ ାସ୍ୟଥମ ି ରଂ| ୱିଶ୍ର ାମାଯମଦୀଯଂୱା ାନଂ କିଂ ୱିଦ୍ୟେତ ି ହ|

Ⅼସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ୱ ୂନି କିଂ େମ ହ କୃତାନି ନ||
ⅬⅠ େହ ଅନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହକା ଅ ଃକରେଣ ଶ୍ର ୱେଣ ଚାପୱିତ୍ର େଲାକାଃ

ଯୂଯମ୍ ଅନୱରତଂ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ପ୍ର ାତିକୂଲ୍ୟମ୍ ଆଚରଥ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ଯାଦୃଶା ଯୂଯମପି ତାଦୃଶାଃ|
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ⅬⅡ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଃ କଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନଂ ନାତାଡଯନ୍?
େଯ ତସ୍ୟ ଧା କସ୍ୟ ଜନସ୍ୟାଗମନକଥାଂ କଥିତୱ ାନ୍ ଅ ନ୍
ଯୂଯମ୍ ଅଧୂନା ୱି ାସଘାତିେନା ଭୂ ା ତଂ ଧା କଂ ଜନମ୍ ଅହତ|

ⅬⅢ ଯୂଯଂ ଗର୍ ୀଯଦୂତଗେଣନ ୱ୍ୟୱ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟାପି ତାଂ ନାଚରଥ|
ⅬⅣ ଇମାଂ କଥାଂ ଶ ା େତ ମନଃସୁ ବି ାଃ ସ ଂ ପ୍ର ତି

ଦ ଘଷର୍ ଣମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|
ⅬⅤ କି ୁ ି ଫାନଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପୂେଣର୍ ା ଭୂ ା ଗଗଣଂ ପ୍ର ତି

ି ରଦୃି ଂ କୃ ା ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣ ଦ ାଯମାନଂ ଯୀଶୁ ୱିେଲାକ୍ୟ
କଥିତୱାନ୍;

ⅬⅥ ପଶ୍ୟ,େମଘ ାରଂ ମୁ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣ ି ତଂ
ମାନୱସୁତ ପଶ୍ୟାମି|

ⅬⅦ ତଦା େତ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ ଶ ଂ କୃ ା କେଣର୍ ଷ୍ଵ ୁ ଲୀ ନ ଧାଯ
ଏକଚି ୀଭୂ ଯ ତମ୍ ଆକ୍ର ମନ୍|

ⅬⅧ ପ ାତ୍ ତଂ ନଗରାଦ୍ ବହିଃ କୃ ା ପ୍ର େରୖରା ନ୍ ସାକି୍ଷେଣା
ଲାକାଃ େଶୗଲନାେମ୍ନ ା ଯୂନ ରଣସି େଧୗ ନିଜୱ ାଣି ାପିତୱ ଃ|

ⅬⅨ ଅନ ରଂ େହ ପ୍ର େଭା ଯୀେଶ ମଦୀଯମା ାନଂ ଗୃହାଣ
ି ଫାନେସ୍ୟତି ପ୍ର ାଥର୍ ନୱାକ୍ୟୱଦନସମେଯ େତ ତଂ ପ୍ର େରୖରା ନ୍|

ⅬⅩତ ାତ୍ ସ ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ ଶ ଂ କୃ ା, େହ ପ୍ର େଭ
ପାପେମତଦ୍ ଏେତଷୁ ମା ାପଯ, ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ମହାନିଦ୍ର ାଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତ୍|

Ⅷ
Ⅰ ତସ୍ୟ ହତ୍ୟାକରଣଂ େଶୗେଲାପି ସମମନ୍ୟତ| ତି ନ୍ ସମେଯ

ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗର ାଂ ମ ଲୀଂ ପ୍ର ତି ମହାତାଡନାଯାଂ ଜାତାଯାଂ
େପ୍ର ରିତେଲାକାନ୍ ହି ା ସେୱର୍ ୍ଵ ଽପେର ଯିହୂ ଦାେଶାମିେରାଣେଦଶେଯା
ନର୍ ାନା ାେନ ୱିକୀଣର୍ ାଃ ସେ ା ଗତାଃ|

Ⅱ ଅନ୍ୟ ଭ େଲାକା ଂ ି ଫାନଂ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପଯି ା ବହୁ
ୱ୍ୟଲପନ୍|

Ⅲ କି ୁ େଶୗେଲା ଗୃେହ ଗୃେହ ଭ୍ର ମି ା ି ଯଃ ପୁରୁ ଷାଂ ଧୃ ା
କାରାଯାଂ ବ ା ମ ଲ୍ୟା ମେହା ାତଂ କୃତୱାନ୍|
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Ⅳ ଅନ୍ୟ େଯ ୱିକୀଣର୍ ା ଅଭୱନ୍ େତ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଭ୍ର ମି ା ସୁସଂୱାଦଂ
ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|

Ⅴ ତଦା ଫିଲିପଃ େଶାମିେରାଣ୍ନ ଗରଂ ଗ ା ଖ୍ର ୀ ାଖ୍ୟାନଂ
ପ୍ର ାଚାରଯତ୍;

Ⅵ ତେତାଽଶୁଚି-ଭୃ ତଗ୍ର େଲାେକେଭ୍ୟା ଭୂ ତା ୀ ୃ ତ୍ୟାଗ ନ୍
ତଥା ବହୱଃ ପକ୍ଷାଘାତିନଃ ଖ ା େଲାକା ା ଅଭୱନ୍|

Ⅶତ ାତ୍ ଲାକା ଈଦୃଶଂ ତସ୍ୟା ୟର୍ ୍ୟଂ କ ର୍ ୱିେଲାକ୍ୟ ନିଶମ୍ୟ ଚ
ସୱର୍ ୍ଵ ଏକଚି ୀଭୂ ଯ େତେନା ାଖ୍ୟାେନ ମନାଂସି ନ୍ୟଦଧୁଃ|

Ⅷତି ଗେର ମହାନ ାଭୱତ୍|
Ⅸ ତତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତି ଗେର ଶିେମା ାମା କି େନା

ବ ୀ ମର୍ ାଯାକି୍ର ଯାଃ କୃ ା ଂ କ ନ ମହାପୁରୁ ଷଂ େପ୍ର ାଚ୍ୟ
େଶାମିେରାଣୀଯାନାଂ େମାହଂ ଜନଯାମାସ|

Ⅹ ତ ାତ୍ ସ ମାନୁଷ ଈ ରସ୍ୟ ମହାଶି ରୂ ପ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା
ବାଲୱୃ ୱନିତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଲାକା ି ନ୍ ମନାଂସି ନ୍ୟଦଧୁଃ|

Ⅺସବହୁ କାଲାନ୍ ମାଯାୱିକି୍ର ଯଯା ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଅତୀୱ େମାହଯା କାର,
ତ ାତ୍ େତ ତଂ େମନିେର|

Ⅻ କି ୀ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ନାମ୍ନ ାଖ୍ୟାନପ୍ର ଚାରିଣଃ ଫିଲିପସ୍ୟ କଥାଯାଂ ୱି ସ୍ୟ େତଷାଂ
ୀପୁରୁ େଷାଭଯେଲାକା ମି ତା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅢ େଶେଷ ସ ଶିେମାନପି ଯଂ ପ୍ର େତୖ୍ୟତ୍ ତେତା ମି ତଃ

ସନ୍ ଫିଲିେପନ କୃତାମ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟକି୍ର ଯାଂ ଲକ୍ଷଣ ୱିେଲାକ୍ୟାସ ୱଂ
ମନ୍ୟମାନେ ନ ସହ ି ତୱାନ୍|

ⅩⅣଇ ଂ େଶାମିେରାେଣ୍ଦ ଶୀଯେଲାକା ଈ ରସ୍ୟ କଥାମ୍ ଅଗୃ ନ୍
ଇତି ୱା ର୍ ାଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗର େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପିତରଂ େଯାହନ
େତଷାଂ ନିକେଟ େପ୍ର ଷିତୱ ଃ|

ⅩⅤ ତତେ ୗ ତତ୍ ାନମ୍ ଉପ ାଯ େଲାକା ଯଥା ପୱିତ୍ର ମ୍
ଆ ାନଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ େଯତାଂ|
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ⅩⅥ ଯତେ ପୁରା େକୱଲପ୍ର ଭୁ ଯୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା ମି ତମାତ୍ର ା
ଅଭୱନ୍, ନ ତୁ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ କମପି ପ୍ର ତି ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନ
ଆୱିଭର୍ ାେୱା ଜାତଃ|

ⅩⅦ କି ୁ େପ୍ର ରିତାଭ୍ୟାଂ େତଷାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ କେରଷ୍ଵ ପ େତଷୁ ସ ୁ
େତ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନମ୍ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱନ୍|

ⅩⅧଇ ଂ େଲାକାନାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ େପ୍ର ରିତେଯାଃ କରାପର୍ େଣନତାନ୍
ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ପ୍ର ା ାନ୍ ଦୃ ୍ଵା ସ ଶିେମାନ୍ ତେଯାଃ ସମୀେପ ମୁଦ୍ର ା
ଆନୀଯ କଥିତୱାନ୍;

ⅩⅨ ଅହଂ ଯସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ମ୍ ଅପର୍ ଯିଷ୍ୟାମି ତସ୍ୟାପି ଯେଥ ଂ
ପୱିତ୍ର ା ପ୍ର ାି ଭର୍ ୱତି ତାଦୃଶୀଂ ଶି ଂ ମହ୍ୟଂ ଦ ଂ|

ⅩⅩ କି ୁ ପିତର ଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ ତୱ ମୁଦ୍ର ା ୍ଵଯା ୱିନଶ୍ୟ ୁ ଯତ
ଈ ରସ୍ୟ ଦାନଂ ମୁଦ୍ର ାଭିଃ କ୍ର ୀଯେତ ମି ଂ ବୁ ୱାନ୍;

ⅩⅪ ଈ ରାଯ ତାୱ ଃକରଣଂ ସରଲଂ ନହି, ତ ାଦ୍ ଅତ୍ର
ତୱାଂେଶାଽଧିକାର େକାପି ନାି |

ⅩⅫ ଅତ ଏତ ାପେହେତାଃ େଖଦାନି୍ଵ ତଃ ସନ୍ େକନାପି
ପ୍ର କାେରଣ ତୱ ମନସ ଏତସ୍ୟାଃ କୁକ ନାଯାଃ କ୍ଷମା ଭୱତି,
ଏତଦଥର୍ ମ୍ ଈ େର ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ;

ⅩⅩⅢ ଯତ ୍ଵଂ ତି ପିେ ପାପସ୍ୟ ବ େନ ଚ ଯଦସି ତନ୍ମ ଯା
ବୁ ମ୍|

ⅩⅩⅣତଦା ଶିେମାନ୍ ଅକଥଯତ୍ତହ ଯୁୱାଭ୍ୟାମୁଦିତାକଥାମଯି
ଯଥା ନ ଫଲତି ତଦଥର୍ ଂ ଯୁୱାଂ ମି ମି ଂ ପ୍ର େଭୗ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ତଂ|

ⅩⅩⅤ ଅେନନ ପ୍ର କାେରଣ େତୗ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ ା ପ୍ର େଭାଃ କଥାଂ
ପ୍ର ଚାରଯେ ୗ େଶାମିେରାଣୀଯାନାମ୍ ଅେନକଗ୍ର ାେମଷୁ ସୁସଂୱାଦ
ପ୍ର ଚାରଯେ ୗ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ପରାୱୃତ୍ୟ ଗେତୗ|

ⅩⅩⅥ ତତଃ ପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଦୂତଃ ଫିଲିପମ୍ ଇତ୍ୟାଦିଶତ୍,
ମୁ ାଯ ଦକି୍ଷଣସ୍ୟାଂ ଦିଶି େଯା ମାେଗର୍ ା ପ୍ର ା ରସ୍ୟ ମେଧ୍ୟନ
ଯିରୂ ଶାଲେମା ଽସାନଗରଂ ଯାତି ତଂ ମାଗର୍ ଂ ଗ |
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ⅩⅩⅦ ତତଃ ସ ଉ ାଯ ଗତୱାନ୍; ତଦା କ ାକୀନାମ୍ନ ଃ
କୂେଶ୍ଲ ାକାନାଂ ରାଜ୍ଞ୍ୟାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ସ େ ରଧୀଶଃ କୂଶେଦଶୀଯ ଏକଃ
ଷେ ା ଭଜନାଥର୍ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରମ୍ ଆଗତ୍ୟ

ⅩⅩⅧ ପୁନରପି ରଥମାରୁ ହ୍ୟ ଯିଶଯିଯନାେମ୍ନ ା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା
ଗ୍ର ଂ ପଠନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଗ ତି|

ⅩⅩⅨ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ଆ ା ଫିଲିପମ୍ ଅୱଦତ୍, ମ୍ ରଥସ୍ୟ
ସମୀପଂ ଗ ା େତନ ସା ର୍ ଂ ମିଲ|

ⅩⅩⅩ ତ ାତ୍ ସ ଧାୱନ୍ ତସ୍ୟ ସି ଧାୱୁପ ାଯ େତନ ପଠ୍ୟମାନଂ
ଯିଶଯିଯଥୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ପୃ ୱାନ୍ ଯତ୍ ପଠସି ତତ୍
କିଂ ବୁଧ୍ୟେସ?

ⅩⅩⅪ ତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍ େକନଚି େବାଧିେତାହଂ କଥଂ
ବୁେଧ୍ୟଯ? ତତଃ ସ ଫିଲିପଂ ରଥମାେରାଢୁ ଂ େ ନ ସା ର୍ ମ୍
ଉପେୱ ୁ ନ୍ୟେୱଦଯତ୍|

ⅩⅩⅫ ସ ଶା େସ୍ୟତ ାକ୍ୟଂ ପଠିତୱାନ୍ ଯଥା, ସମାନୀଯତ
ଘାତାଯ ସ ଯଥା େମଷଶାୱକଃ| େଲାମେ ଦକସାକ୍ଷା େମଷ
ନୀରେୱା ଯଥା| ଆବଧ୍ୟ ୱଦନଂ ୀଯଂ ତଥା ସ ସମତି ତ|

ⅩⅩⅩⅢ ଅନ୍ୟାେଯନ ୱିଚାେରଣ ସ ଉି େ ା ଽଭୱତ୍ ତଦା|
ତ ାଲୀନମନୁଷ୍ୟାନ୍ େକା ଜେନା ୱଣର୍ ଯିତୁ ଂ କ୍ଷମଃ|ଯେତା ଜୀୱ ୃଣାଂ
େଦଶାତ୍ ସ ଉି େ ା ଽଭୱତ୍ ଧୱଂ|

ⅩⅩⅩⅣ ଅନ ରଂ ସ ଫିଲିପମ୍ ଅୱଦତ୍ ନିେୱଦଯାମି,
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ଯାମିମାଂ କଥାଂ କଥଯାମାସ ସ କିଂ ି ନ୍ ୱା କି ଂି ଦ୍
ଅନ୍ୟି ନ୍?

ⅩⅩⅩⅤ ତତଃ ଫିଲିପ କରଣମ୍ ଆରଭ୍ୟ ଯୀେଶାରୁ ପାଖ୍ୟାନଂ
ତସ୍ୟାେଗ୍ର ପ୍ର ାେ ୗତ୍|

ⅩⅩⅩⅥଇ ଂ ମାେଗର୍ ଣ ଗ େ ୗ ଜଲାଶଯସ୍ୟ ସମୀପ ଉପି େତୗ;
ତଦା କ୍ଲ ୀେବାଽୱାଦୀତ୍ ପଶ୍ୟାତ୍ର ାେନ ଜଲମାେ ମମ ମ େନ କା
ବାଧା?

ⅩⅩⅩⅦତତଃ ଫିଲିପ ଉ ରଂ ୱ୍ୟାହରତ୍ ା ଃକରେଣନ ସାକଂ
ଯଦି ପ୍ର େତ୍ୟଷି ତହ ବାଧା ନାି | ତତଃ ସ କଥିତୱାନ୍ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ
ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇତ୍ୟହଂ ପ୍ର େତ୍ୟମି|
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ⅩⅩⅩⅧତଦା ରଥଂ ଗିତଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆଦିେ ଫିଲିପକ୍ଲ ୀେବୗ େ ୗ
ଜଲମ୍ ଅୱାରୁ ହତାଂ; ତଦା ଫିଲିପ ମ୍ ମ ଯାମାସ|

ⅩⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ ଜଲମଧ୍ୟାଦ୍ ଉି ତେଯାଃ ସେତାଃ
ପରେମ ରସ୍ୟା ା ଫିଲିପଂ ହୃ ା ନୀତୱାନ୍, ତ ାତ୍ କ୍ଲ ୀବଃ ପୁନ ଂ
ନ ଦୃ ୱାନ୍ ତଥାପି ହୃ ଚି ଃ ସନ୍ ମାେଗର୍ ଣ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅬ ଫିଲିପ ାେସ୍ଦ ାଦ୍ନ ଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତ ାତ୍ େକୖସରିଯାନଗର
ଉପି ତିକାଲପୟର୍ ୍ୟନତଂ ସୱର୍ ୍ଵ ି ଗେର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯନ୍
ଗତୱାନ୍|

Ⅸ
Ⅰ ତ ାଲପୟର୍ ୍ୟନତଂ େଶୗଲଃ ପ୍ର େଭାଃ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ

ତାଡନାବଧେଯାଃ କଥାଂ ନିଃସାରଯନ୍ ମହାଯାଜକସ୍ୟ ସି ଧିଂ ଗ ା
Ⅱ ି ଯଂ ପୁରୁ ଷ ତନ୍ମ ତଗ୍ର ାହିଣଂ ଯଂ କି ତ୍ ପଶ୍ୟତି ତାନ୍

ଧୃ ା ବ ା ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଆନଯତୀତ୍ୟାଶେଯନ ଦେ ଷକ୍ନ ଗରୀଯଂ
ଧ ର୍ ସମାଜାନ୍ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଯାଚିତୱାନ୍|

Ⅲ ଗ ନ୍ ତୁ ଦେ ଷକ୍ନ ଗରନିକଟ ଉପି ତୱାନ୍; ତେତାଽକ ାଦ୍
ଆକାଶାତ୍ ତସ୍ୟ ଚତୁ ଦ କୁ୍ଷ େତଜସଃ ପ୍ର କାଶନାତ୍ ସ ଭୂ ମାୱପତତ୍|

Ⅳପ ାତ୍ େହ େଶୗଲ େହ େଶୗଲ କୁେତା ମାଂ ତାଡଯସି ? ଂ ପ୍ର ତି
େପ୍ର ା ମ୍ ଏତଂ ଶ ଂ ଶ ା

Ⅴସ ପୃ ୱାନ୍, େହପ୍ର େଭା ଭୱାନ୍ କଃ? ତଦା ପ୍ର ଭୁ ରକଥଯତ୍ ଯଂ
ଯୀଶୁଂ ଂ ତାଡଯସି ସ ଏୱାହଂ; କ କସ୍ୟ ମୁେଖ ପଦାଘାତକରଣଂ
ତୱ କ ମ୍|

Ⅵତଦାକ ମାେନା ୱି ଯାପ େସାୱଦତ୍ େହପ୍ର େଭା ମଯା କିଂ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ? ଭୱତ ଇ ା କା? ତତଃ ପ୍ର ଭୁ ରାଜ୍ଞାପଯଦ୍ ଉ ାଯ ନଗରଂ
ଗ ତତ୍ର ଯା ଯତ୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତଦ୍ ୱଦିଷ୍ୟେତ|

Ⅶତସ୍ୟ ସି େନା େଲାକା ଅପି ତଂ ଶ ଂ ଶତୱ ଃ କି ୁ କମପି
ନ ଦୃ ୍ଵା ାଃ ସ ଃ ି ତୱ ଃ|

Ⅷ ଅନ ରଂ େଶୗେଲା ଭୂ ମିତ ଉ ାଯ ଚକୁ୍ଷଷୀ ଉନ୍ମ ୀଲ୍ୟ କମପି
ନ ଦୃ ୱାନ୍| ତଦା େଲାକା ସ୍ୟ ହେ ୗ ଧୃ ା ଦେ ଷକ୍ନ ଗରମ୍
ଆନଯନ୍|
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Ⅸ ତତଃ ସ ଦିନତ୍ର ଯଂ ଯାୱଦ୍ ଅେ ା ଭୂ ା ନ ଭୁ ୱାନ୍
ପୀତୱାଂ |

Ⅹ ତଦନ ରଂ ପ୍ର ଭୁ େ ଷକ୍ନ ଗରୱାସି ନ ଏକୈ ଶିଷ୍ୟାଯ
ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ଆହୂ ତୱାନ୍ େହ ଅନନିଯ| ତତଃ ସ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦୀତ୍, େହ
ପ୍ର େଭା ପଶ୍ୟ ଶୃେଣାମି|

Ⅺ ତଦା ପ୍ର ଭୁ ମାଜ୍ଞାପଯତ୍ ମୁ ାଯ ସରଲନାମାନଂ ମାଗର୍ ଂ
ଗ ା ଯିହୂ ଦାନିେୱଶେନ ତାଷର୍ ନଗରୀଯଂ େଶୗଲନାମାନଂ ଜନଂ
ଗେୱଷଯନ୍ ପୃ ;

Ⅻ ପଶ୍ୟ ସ ପ୍ର ାଥର୍ ଯେତ, ତଥା ଅନନିଯନାମକ ଏେକା ଜନ ସ୍ୟ
ସମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ାପର୍ ଣଂ କୃ ା ଦୃି ଂ ଦଦାତୀ ଂ
େପ୍ନ ଦୃ ୱାନ୍|
ⅩⅢ ତ ାଦ୍ ଅନନିଯଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍ େହ ପ୍ର େଭା ଯିରୂ ଶାଲମି

ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି େସାଽେନକହିଂସାଂ କୃତୱାନ୍;
ⅩⅣ ଅତ୍ର ାେନ ଚ େଯ େଲାକା ୱ ନାମି୍ନ ପ୍ର ାଥର୍ ଯି ତାନପି

ବ ୁ ଂ ସ ପ୍ର ଧାନଯାଜେକଭ୍ୟଃ ଶି ଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍,ଇମାଂ କଥାମ୍ ଅହମ୍
ଅେନେକଷାଂ ମୁେଖଭ୍ୟଃ ଶତୱାନ୍|

ⅩⅤ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ରକଥଯତ୍, ଯାହି ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନାଂ
ଭୂ ପତୀନାମ୍ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକାନା ନିକେଟ ମମ ନାମ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ
ସ ଜେନା ମମ ମେନାନୀତପାତ୍ର ମାେ |

ⅩⅥମମ ନାମନିମି େତନ କିଯାନ୍ ମହାନ୍ େକ୍ଲ େଶା େଭା ୱ୍ୟ
ଏତତ୍ ତଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅦତେତା ଽନନିେଯା ଗ ା ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ାପର୍୍ର ଣଂ
କୃ ା କଥିତୱାନ୍, େହ ଭ୍ର ାତଃ େଶୗଲ ଂ ଯଥା ଦୃି ଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାଷି
ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂେଣର୍ ା ଭୱସି ଚ,ତଦଥର୍ ଂ ତୱାଗମନକାେଲଯଃ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁଭ୍ୟଂ ଦଶର୍ ନମ୍ ଅଦଦାତ୍ ସ ମାଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

ⅩⅧ ଇତୁ ୍ୟ ମାେତ୍ର ତସ୍ୟ ଚକୁ୍ଷଭର୍ ୍ୟାମ୍ ମୀନଶ ୱଦ୍ ୱ ୁନି
ନିଗର୍ େତ ତତଣାତ୍ ସ ପ୍ର ସ ଚକୁ୍ଷ ଭର୍ୂ ା େପ୍ର ା ାଯ ମି େତାଽଭୱତ୍
ଭୁ ୍ଵା ପୀ ା ସବେଲାଭୱ |

ⅩⅨତତଃ ପରଂ େଶୗଲଃ ଶିେଷୖ୍ୟଃ ସହ କତିପଯଦିୱସାନ୍ ତି ନ୍
ଦେ ଷକନଗେର ି ାଽୱିଲ ଂ
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ⅩⅩ ସୱର୍ ୍ଵ ଭଜନଭୱନାନି ଗ ା ଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇମାଂ କଥାଂ
ପ୍ର ାଚାରଯତ୍|

ⅩⅪ ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ େଶ୍ର ାତାର ମୃ ତ୍ୟ କଥିତୱେ ା େଯା
ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗର ଏତ ାମ୍ନ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୃ େଲାକାନ୍ ୱିନାଶିତୱାନ୍ ଏୱମ୍
ଏତାଦୃଶେଲାକାନ୍ ବ ା ପ୍ର ଧାନଯାଜକନିକଟଂ ନଯତୀତ୍ୟାଶଯା
ଏତ ୍ଥାନମପ୍ୟାଗ ତ୍ ସଏୱ କିମଯଂ ନ ଭୱତି?

ⅩⅫ କି ୁ େଶୗଲଃ କ୍ର ମଶ ଉ ାହୱାନ୍ ଭୂ ା
ଯୀଶୁରୀ େରଣାଭିଷିେ ା ଜନ ଏତି ନ୍ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା ଦେ ଷକ୍-
ନିୱାସି ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନ୍ ନିରୁ ରାନ୍ ଅକେରାତ୍|

ⅩⅩⅢ ଇ ଂ ବହୁ ତିେଥ କାେଲ ଗେତ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଂ ହ ୁଂ
ମ ଯାମାସୁଃ

ⅩⅩⅣ କି ୁ େଶୗଲେ ଷାେମତସ୍ୟା ମ ଣାଯା ୱା ର୍ ାଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|
େତ ତଂ ହ ୁଂ ତୁ ଦିୱାନିଶଂ ଗୁ ାଃ ସେ ା ନଗରସ୍ୟ ାେରଽତି ନ୍;

ⅩⅩⅤ ତ ାତ୍ ଶିଷ୍ୟା ଂ ନୀ ା ରାେତ୍ର ୗ ପିଟେକ ନିଧାଯ
ପ୍ର ାଚୀେରଣାୱାେରାହଯନ୍|

ⅩⅩⅥ ତତଃ ପରଂ େଶୗେଲା ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ା ଶିଷ୍ୟଗେଣନ
ସା ର୍ ଂ ାତୁ ମ୍ ଐହତ୍, କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ତ ାଦବିଭଯୁଃ ସ ଶିଷ୍ୟ ଇତି ଚ
ନ ପ୍ର ତ୍ୟଯନ୍|

ⅩⅩⅦ ଏତ ାଦ୍ ବଣର୍ ା ଂ ଗୃହୀ ା େପ୍ର ରିତାନାଂ ସମୀପମାନୀଯ
ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଃ କଥଂ ତୈ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍ ଯାଃ କଥା
କଥିତୱାନ୍ ସ ଚ ଯଥାେକ୍ଷାଭଃ ସନ୍ ଦେ ଷକ୍ନ ଗେର ଯୀେଶା ନର୍ ାମ
ପ୍ର ାଚାରଯତ୍ ଏତାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ାନ୍ ତାନ୍ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ ତତଃ େଶୗଲେ ୖ ଃ ସହ ଯିରୂ ଶାଲମି କାଲଂ ଯାପଯନ୍
ନିଭର୍ ଯଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ନର୍ ାମ ପ୍ର ାଚାରଯତ୍|

ⅩⅩⅨ ତ ାଦ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାେକୖଃ ସା ର୍ ଂ
ୱିୱାଦେସ୍ୟାପି ତ ାତ୍ େତ ତଂ ହ ୁମ୍ ଅେଚ |

ⅩⅩⅩ କି ୁ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଜ୍ଜ୍ଞା ା ତଂ େକୖସରିଯାନଗରଂ ନୀ ା
ତାଷର୍ ନଗରଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|
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ⅩⅩⅪ ଇ ଂ ସତି ଯିହୂ ଦିଯାଗାଲୀେଲ୍ଶ ାମିେରାଣେଦଶୀଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା
ମ େଲ୍ୟା ୱିଶ୍ର ାମଂ ପ୍ର ା ା ତ ାସାଂ ନି ାଭୱତ୍ ପ୍ର େଭା ଭ ଯା
ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ସା ନଯା ଚକାଲଂ େକ୍ଷପଯି ା ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅫ ତତଃ ପରଂ ପିତରଃ ାେନ ାେନ ଭ୍ର ମି ା େଶେଷ
େଲାଦ୍ନ ଗରନିୱାସି ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ସମୀେପ ି ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ତଦା ତତ୍ର ପକ୍ଷାଘାତୱ୍ୟାଧିନାେ ୗ ୱ ରାନ୍ ଶଯ୍ୟାଗତମ୍
ଐେନଯନାମାନଂ ମନୁଷ୍ୟଂ ସାକ୍ଷତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତମୱଦତ୍,

ⅩⅩⅩⅣ େହ ଐେନଯ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ୍ଵାଂ ମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍, ମୁ ାଯ
ଶଯ୍ୟାଂ ନିକି୍ଷପ, ଇତୁ ୍ୟ ମାେତ୍ର ସ ଉଦତି ତ୍|
ⅩⅩⅩⅤଏତାଦୃଶଂ ଦୃ ୍ଵା େଲାଦ୍ଶ ାେରାଣନିୱାସି େନା େଲାକାଃ ପ୍ର ଭୁ ଂ

ପ୍ର ତି ପରାୱ ର୍ |
ⅩⅩⅩⅥ ଅପର ଭିକ୍ଷାଦାନାଦିଷୁ ନାନକି୍ର ଯାସୁ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ର ୱୃ ା ଯା

ଯାେଫାନଗରନିୱାସି ନୀ ଟାବିଥାନାମା ଶିଷ୍ୟା ଯାଂ ଦ ର୍ ାଂ ଅଥର୍ ାଦ୍
ହରିଣୀମଯୁ ୍ଵା ଆ ଯନ୍ ସା ନାରୀ

ⅩⅩⅩⅦ ତି ନ୍ ସମେଯ ରୁ ା ସତୀ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଅତ୍ୟଜତ୍, ତେତା
େଲାକା ାଂ ପ୍ର କ୍ଷାେଲ୍ୟାପରି ପ୍ର େକାେ ଶାଯଯି ା ାପଯନ୍|

ⅩⅩⅩⅧ େଲାଦ୍ନ ଗରଂ ଯାେଫାନଗରସ୍ୟ ସମୀପ ଂ ତ ା ତ୍ର
ପିତର ଆେ , ଇତି ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ତୂ ଣର୍ ଂ ତସ୍ୟାଗମନାଥର୍ ଂ ତି ନ୍
ୱିନଯମୁ ୍ଵା ଶିଷ୍ୟଗେଣା େ ୗ ମନୁେଜୗ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ ପିତର ଉ ାଯ ତାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ମ୍ ଆଗ ତ୍, ତତ୍ର
ତି ନ୍ ଉପି ତ ଉପରି ପ୍ର େକା ଂ ସମାନୀେତ ଚ ୱିଧୱାଃ ାଭିଃ
ସହ ି ତିକାେଲ ଦ ର୍ ଯା କୃତାନି ଯାନୁ୍ୟ ରୀଯାଣି ପରିେଧଯାନି ଚ
ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ତଂ ଦଶର୍ ଯି ା ରୁ ଦତ୍ୟ ତସୃଷୁ ଦି ୍ଵ ତି ନ୍|

ⅩⅬ କି ୁ ପିତର ାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା ବହିଃ କୃ ା ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା
ପ୍ର ାଥ ତୱାନ୍; ପ ାତ୍ ଶୱଂ ପ୍ର ତି ଦୃି ଂ କୃ ା କଥିତୱାନ୍, େହ
ଟାବୀେଥ ମୁ ି , ଇତି ୱାକ୍ୟ ଉେ ସା ୀ ଚକୁ୍ଷଷୀ େପ୍ର ାନ୍ମ ୀଲ୍ୟ
ପିତରମ୍ ଅୱେଲାେକ୍ୟା ାେଯାପାୱିଶତ୍|

ⅩⅬⅠତତଃ ପିତର ସ୍ୟାଃ କେରୗ ଧୃ ା ଉେ ାଲ୍ୟ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍
ୱିଧୱା ାହୂ ଯ େତଷାଂ ନିକେଟ ସଜୀୱାଂ ତାଂ ସମାପର୍ ଯତ୍|
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ⅩⅬⅡ ଏଷା କଥା ସମ ଯାେଫାନଗରଂ ୱ୍ୟା ା ତ ାଦ୍ ଅେନେକ
େଲାକାଃ ପ୍ର େଭୗ ୱ୍ୟ ସନ୍|

ⅩⅬⅢ ଅପର ପିତର ଦ୍ୟାେଫାନଗରୀଯସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍
ଶିେମା ାମ୍ନ ର୍ କାରସ୍ୟ ଗୃେହ ବହୁ ଦିନାନି ନ୍ୟୱସତ୍|

Ⅹ
Ⅰ େକୖସରିଯାନଗର ଇତାଲିଯାଖ୍ୟେସୖନ୍ୟା ଗର୍ ତଃ କଣର୍ ୀଲିଯନାମା

େସନାପତିରାସୀତ୍
Ⅱ ସ ସପରିୱାେରା ଭ ଈ ରପରାଯଣ ାସୀତ୍; େଲାେକେଭ୍ୟା

ବହୂ ନି ଦାନାଦୀନି ଦ ା ନିର ରମ୍ ଈ େର ପ୍ର ାଥର୍ ଯା େକ୍ର |
Ⅲ ଏକଦା ତୃ ତୀଯପ୍ର ହରେୱଲାଯାଂ ସ ଦୃ ୱାନ୍ ଈ ରେସୖ୍ୟେକା

ଦୂତଃ ସପ୍ର କାଶଂ ତ ମୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, େହ କଣର୍ ୀଲିଯ|
Ⅳ କି ୁ ସ ତଂ ଦୃ ୍ଵା ଭୀେତାଽକଥଯତ୍, େହ ପ୍ର େଭା କିଂ? ତଦା

ତମୱଦତ୍ ତୱ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଦାନାଦି ଚ ସାକି୍ଷ ରୂ ପଂ ଭୂ େ ରସ୍ୟ
େଗାଚରମଭୱତ୍|

Ⅴ ଇଦାନୀଂ ଯାେଫାନଗରଂ ପ୍ର ତି େଲାକାନ୍ େପ୍ର ଷ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତୀେର
ଶିେମା ାମ୍ନ ର୍ କାରସ୍ୟ ଗୃେହ ପ୍ର ୱାସକାରୀ ପିତରନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା
ଯଃ ଶିେମାନ୍ ତମ୍ ଆ ାଯଯ;

Ⅵତ ାତ୍ ଯା ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ତ ତ୍ ସ ୱଦିଷ୍ୟତି|
Ⅶ ଇତୁ ୍ୟପଦିଶ୍ୟ ଦୂେତ ପ୍ର ି େତ ସତି କଣର୍ ୀଲିଯଃ ଗୃହ ାନାଂ

ଦାସାନାଂ େ ୗ ଜେନୗ ନିତ୍ୟଂ ସି ନାଂ େସୖନ୍ୟାନାମ୍ ଏକାଂ
ଭ େସନା ାହୂ ଯ

Ⅷ ସକଲେମତଂ ୱୃ ା ଂ ୱିଜ୍ଞାପ୍ୟ ଯାେଫାନଗରଂ ତାନ୍
ପ୍ର ାହିେଣାତ୍|

Ⅸ ପରି ନ୍ ଦିେନ େତ ଯାତ୍ର ାଂ କୃ ା ଯଦା ନଗରସ୍ୟ ସମୀପ
ଉପାତି ନ୍, ତଦା ପିତେରା ି ତୀଯପ୍ର ହରେୱଲାଯାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିତୁ ଂ
ଗୃହପୃ ମ୍ ଆେରାହତ୍|

Ⅹ ଏତି ନ୍ ସମେଯ କୁ୍ଷଧା ର୍ ଃ ସନ୍ କିି ଦ୍ େଭା ୁମ୍ ଐ ତ୍ କି ୁ
େତଷାମ୍ ଅ ାସାଦନସମେଯ ସ ମୂ ତଃ ସ ପତତ୍|
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Ⅺ ତେତା େମଘ ାରଂ ମୁ ଂ ଚତୁ ଭ ଃ େକାେଣୖ ଲର୍ ି ତଂ
ବୃହ ମିୱ କି ନ ଭାଜନମ୍ ଆକାଶାତ୍ ପୃଥିୱୀମ୍ ଅୱାେରାହତୀତି
ଦୃ ୱାନ୍|

Ⅻ ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ନାନପ୍ର କାରା ଗ୍ର ାମ୍ୟୱନ୍ୟପଶୱଃ
େଖଚେରାେରାଗାମିପ୍ର ଭୃ ତେଯା ଜ ୱ ାସନ୍|

ⅩⅢ ଅନ ରଂ େହ ପିତର ଉ ାଯ ହ ା ଭୁ ଂ ୍ଵ ତ ତୀଯଂ
ଗଗଣୀଯା ୱାଣୀ ଜାତା|

ⅩⅣ ତଦା ପିତରଃ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦତ୍, େହ ପ୍ର େଭା ଈଦୃଶଂ ମା ଭୱତୁ ,
ଅହମ୍ ଏତତ୍ କାଲଂ ଯାୱତ୍ ନିଷି ମ୍ ଅଶୁଚି ୱା ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ କିି ଦପି ନ
ଭୁ ୱାନ୍|

ⅩⅤତତଃ ପୁନରପିତାଦୃଶୀ ୱିହଯସୀଯା ୱାଣୀଜାତାଯଦ୍ଈ ରଃ
ଶୁଚି କୃତୱାନ୍ ତତ୍ ଂ ନିଷି ଂ ନ ଜାନୀହି|

ⅩⅥଇ ଂ ତି୍ର ଃ ସତି ତତ୍ ପାତ୍ର ଂ ପୁନରାକୃ ଂ ଆକାଶମ୍ ଅଗ ତ୍|
ⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ଯଦ୍ ଦଶର୍ ନଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ତସ୍ୟ େକା ଭାୱ

ଇତ୍ୟତ୍ର ପିତେରା ମନସା ସେ ି , ଏତି ନ୍ ସମେଯ କଣର୍ ୀଲିଯସ୍ୟ
େତ େପ୍ର ଷିତା ମନୁଷ୍ୟା ାରସ୍ୟ ସି ଧାୱୁପ ାଯ,

ⅩⅧ ଶିେମାେନା ଗୃହମନି୍ଵ ଃ ସ ୃ ଛ୍ୟାହୂ ଯ କଥିତୱ ଃ
ପିତରନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା ଯଃ ଶିେମାନ୍ ସ କିମତ୍ର ପ୍ର ୱସତି?

ⅩⅨ ଯଦା ପିତର ଶର୍ ନସ୍ୟ ଭାୱଂ ମନସାେ ାଲଯତି ତଦା ା
ତମୱଦତ୍, ପଶ୍ୟ ତ୍ର େଯା ଜନା ୍ଵାଂ ମୃଗଯେ |

ⅩⅩ ମ୍ ଉ ାଯାୱରୁ ହ୍ୟ ନିଃସେ ହଂ େତୖଃ ସହ ଗ ମେଯୖୱ େତ
େପ୍ର ଷିତାଃ|

ⅩⅪ ତ ାତ୍ ପିତେରାଽୱରୁ ହ୍ୟ କଣର୍ ୀଲିଯେପ୍ର ରିତେଲାକାନାଂ
ନିକଟମାଗତ୍ୟକଥିତୱାନ୍ ପଶ୍ୟତ ଯୂଯଂଯଂ ମୃଗଯେ ସଜେନାହଂ,
ଯୂଯଂ କିି ମି ମ୍ ଆଗତାଃ?

ⅩⅫ ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍ କଣର୍ ୀଲିଯନାମା ଶୁ ସ
ଈ ରପରାଯେଣା ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶ ାନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସି େଧୗ
ସୁଖ୍ୟାତ୍ୟାପ ଏକଃ େସନାପତି ନ ଜଗୃହଂ ାମାହୂ ଯ େନତୁ ଂ

ଃ କଥା େଶ୍ର ାତୁ ପୱିତ୍ର ଦୂେତନ ସମାଦି ଃ|
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ⅩⅩⅢତଦା ପିତର ାନଭ୍ୟ ରଂ ନୀ ା େତଷାମାତିଥ୍ୟଂ କୃତୱାନ୍,
ପେରଽହନି େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ଯାତ୍ର ାମକେରାତ୍, ଯାେଫାନିୱାସି ନାଂ
ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ କିଯେ ା ଜନା େତନ ସହ ଗତାଃ|

ⅩⅩⅣ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ େକୖସରିଯାନଗରମଧ୍ୟପ୍ର େୱଶସମେଯ
କଣର୍ ୀଲିେଯା ଜ୍ଞାତିବ ୂ ନ୍ ଆହୂ ଯାନୀଯ ତାନ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ ି ତଃ|

ⅩⅩⅤ ପିତେର ଗୃହ ଉପି େତ କଣର୍ ୀଲିଯ ଂ ସାକ୍ଷା ୃ ତ୍ୟ
ଚରଣେଯାଃ ପତି ା ପ୍ର ାଣମତ୍|

ⅩⅩⅥ ପିତର ମୁ ାପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍, ଉି ାହମପି ମାନୁଷଃ|
ⅩⅩⅦ ତଦା କଣର୍ ୀଲିେଯନ ସାକମ୍ ଆଲପନ୍ ଗୃହଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍

ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ଚ ବହୁ େଲାକାନାଂ ସମାଗମଂ ଦୃ ୍ଵା ତାନ୍ ଅୱଦତ୍,
ⅩⅩⅧ ଅନ୍ୟଜାତୀଯେଲାେକୖଃ ମହାଲପନଂ ୱା େତଷାଂ

ଗୃହମେଧ୍ୟ ପ୍ର େୱଶନଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ନିଷି ମ୍ ଅ ୀତି ଯୂଯମ୍
ଅୱଗ ଥ; କି ୁ କମପି ମାନୁଷମ୍ ଅୱ୍ୟୱହାୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅଶୁଚିଂ ୱା ଜ୍ଞାତୁ ଂ
ମମ େନାଚିତମ୍ ଇତି ପରେମ େରା ମାଂ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅨ ଇତି େହେତାରା ାନଶ୍ର ୱଣମାତ୍ର ାତ୍ କା ନାପି ମ୍ ଅକୃ ା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ ଆଗେତାି ; ପୃ ାମି ଯୂଯଂ କିି ମି ଂ ମାମ୍
ଆହୂ ଯତ?

ⅩⅩⅩତଦା କଣର୍ ୀଲିଯଃ କଥିତୱାନ୍, ଅଦ୍ୟ ଚ ାରି ଦିନାନି ଜାତାନି
ଏତାୱେ ଲାଂ ଯାୱଦ୍ ଅହମ୍ ଅନାହାର ଆସନ୍ ତତ ୃତୀଯପ୍ର ହେର
ସତି ଗୃେହ ପ୍ର ାଥର୍ ନସମେଯ େତେଜାମଯୱ ଭୃ ଦ୍ ଏେକା ଜେନା ମମ
ସମକ୍ଷଂ ତି ନ୍ ଏତାଂ କଥାମ୍ ଅକଥଯତ୍,

ⅩⅩⅪ େହ କଣର୍ ୀଲିଯ ଦୀଯା ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଈ ରସ୍ୟ
କଣର୍ େଗାଚରୀଭୂ ତା ତୱ ଦାନାଦି ଚ ସାକି୍ଷ ରୂ ପଂ ଭୂ ା ତସ୍ୟ
ଦୃି େଗାଚରମଭୱତ୍|

ⅩⅩⅫ ଅେତା ଯାେଫାନଗରଂ ପ୍ର ତି େଲାକାନ୍ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ତତ୍ର
ସମୁଦ୍ର ତୀେର ଶିେମା ାମ୍ନ ଃ କସ୍ୟଚି ର୍ କାରସ୍ୟ ଗୃେହ ପ୍ର ୱାସକାରୀ
ପିତରନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା ଯଃ ଶିେମାନ୍ ତମାହୂ ◌ाଯଯ; ତତଃ ସ
ଆଗତ୍ୟ ାମ୍ ଉପେଦକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅢ ଇତି କାରଣାତ୍ ତତଣାତ୍ ତୱ ନିକେଟ େଲାକାନ୍
େପ୍ର ଷିତୱାନ୍, ମାଗତୱାନ୍ ଇତି ଭଦ୍ର ଂ କୃତୱାନ୍| ଈ େରା
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ଯାନ୍ୟାଖ୍ୟାନାନି କଥଯିତୁ ମ୍ ଆଦିଶତ୍ ତାନି େଶ୍ର ାତୁ ଂ ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ
ସା ତମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଉପି ତାଃ ଃ|

ⅩⅩⅩⅣ ତଦା ପିତର ଇମାଂ କଥାଂ କଥଯିତୁ ମ୍ ଆର ୱାନ୍,
ଈ େରା ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଅପକ୍ଷପାତୀ ସନ୍

ⅩⅩⅩⅤ ଯସ୍ୟ କସ୍ୟଚିଦ୍ େଦଶସ୍ୟ େଯା େଲାକା ା ୀ ା
ସ ର୍ କେରାତି ସ ତସ୍ୟ ଗ୍ର ାେହ୍ୟା ଭୱତି, ଏତସ୍ୟ ନି ଯମ୍
ଉପଲ ୱାନହମ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପ୍ର ଭୁ େୟର୍ ା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େ ନ ଈ ର
ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଂଶାନାଂ ନିକେଟ ସୁସଂୱାଦଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ସେ ଲନସ୍ୟ ଯଂ
ସଂୱାଦଂ ପ୍ର ାଚାରଯତ୍ ତଂ ସଂୱାଦଂ ଯୂଯଂ ଶତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅦ ଯେତା େଯାହନା ମ େନ ପ୍ର ଚାରିେତ ସତି ସ
ଗାଲୀଲେଦଶମାରଭ୍ୟ ସମ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍;

ⅩⅩⅩⅧ ଫଲତ ଈ େରଣ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଶ ୍ୟା ଚାଭିଷିେ ା
ନାସରତୀଯଯୀଶୁଃ ାେନ ାେନ ଭ୍ର ମନ୍ ସୁକି୍ର ଯାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େଶୖତାନା
କି୍ଲ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନ୍ ାନ୍ ଅକେରାତ୍, ଯତ ଈ ର ସ୍ୟ ସହାଯ
ଆସୀତ୍;

ⅩⅩⅩⅨ ୱଯ ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ଚ େତନ
କୃତାନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କ ର୍ ଣାଂ ସାକି୍ଷେଣା ଭୱାମଃ| େଲାକା ଂ କେଶ
ୱି ା ହତୱ ଃ,

ⅩⅬ କି ୁ ତୃ ତୀଯଦିୱେସ ଈ ର ମୁ ାପ୍ୟ ସପ୍ର କାଶମ୍ ଅଦଶର୍ ଯତ୍|
ⅩⅬⅠସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ନିକଟ ଇତି ନ ହି, କି ୁ ତି ନ୍ ଶ୍ମ ଶାନାଦୁି େତ

ସତି େତନ ସା ର୍ ଂ େଭାଜନଂ ପାନ କୃତୱ ଏତାଦୃଶା ଈ ରସ୍ୟ
ମେନାନୀତାଃ ସାକି୍ଷେଣା େଯ ୱଯମ୍ ଅ ାକଂ ନିକେଟ ତମଦଶର୍ ଯତ୍|

ⅩⅬⅡ ଜୀୱିତମୃେତାଭଯେଲାକାନାଂ ୱିଚାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଈ େରା ଯଂ
ନିଯୁ ୱାନ୍ ସ ଏୱ ସ ଜନଃ, ଇମାଂ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ଂ ତି ନ୍
ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ େସାଽ ାନ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍|

ⅩⅬⅢ ଯ ି ନ୍ ୱି ସି ତି ସ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ପାପାନ୍ମୁ େ ା ଭୱିଷ୍ୟତି
ତି ନ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନାପି ଏତାଦୃଶଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦତି|

ⅩⅬⅣ ପିତରେସୖ୍ୟତ ଥାକଥନକାେଲ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଶ୍ର ାତୃ ଣାମୁପରି
ପୱିତ୍ର ଆ ାୱାେରାହତ୍|
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ⅩⅬⅤ ତତଃ ପିତେରଣ ସା ର୍ ମ୍ ଆଗତା ୍ଵେକ୍ଛ ଦିେନା ୱି ାସି େନା
େଲାକା ଅନ୍ୟେଦଶୀେଯଭ୍ୟଃ ପୱିତ୍ର ଆ ନି ଦେ ସତି

ⅩⅬⅥ େତ ନାନାଜାତୀଯଭାଷାଭିଃ କଥାଂ କଥଯ ଈ ରଂ
ପ୍ର ଶଂସି , ଇତି ଦୃ ୍ଵା ଶ ା ଚ ୱି ଯମ୍ ଆପଦ୍ୟ |

ⅩⅬⅦତଦା ପିତରଃ କଥିତୱାନ୍, ୱଯମିୱ େଯ ପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ
ପ୍ର ା ାେ ଷାଂ ଜଲମ ନଂ କିଂ େକାପି ନିେଷ ୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି?

ⅩⅬⅧ ତତଃ ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ମି ତା ଭୱେତତି ତାନାଜ୍ଞାପଯତ୍|
ଅନ ରଂ େତ େ ୖ ଃ ସା ର୍ ଂ କତିପଯଦିନାନି ାତୁ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

Ⅺ
Ⅰଇ ଂ ଭି େଦଶୀଯେଲାକା ଅପୀ ରସ୍ୟୱାକ୍ୟମ୍ ଅଗୃ ନ୍ ଇମାଂ

ୱା ର୍ ାଂ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶ େପ୍ର ରିତା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଶତୱ ଃ|
Ⅱ ତତଃ ପିତେର ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ଗତୱତି େକ୍ଛ ଦିେନା

େଲାକାେ ନ ସହ ୱିୱଦମାନା ଅୱଦନ୍,
Ⅲ ମ୍ ଅ େକ୍ଛ ଦିେଲାକାନାଂ ଗୃହଂ ଗ ା େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ଭୁ ୱାନ୍|
Ⅳ ତତଃ ପିତର ଆଦିତଃ କ୍ର ମଶ ାୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ

ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ମାଖ୍ୟାତୁ ମ୍ ଆର ୱାନ୍|
Ⅴ ଯାେଫାନଗର ଏକଦାହଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯମାେନା ମୂ ତଃ ସନ୍

ଦଶର୍ େନନ ଚତୁ ଷର୍ୁ େକାେଣଷୁ ଲ ନମାନଂ ୱୃହ ମିୱ ପାତ୍ର େମକମ୍
ଆକାଶଦୱରୁ ହ୍ୟ ମି କଟମ୍ ଆଗ ଦ୍ ଅପଶ୍ୟମ୍|

Ⅵ ପ ାତ୍ ତଦ୍ ଅନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ଦୃ ୍ଵା ୱିୱିଚ୍ୟ ତସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ
ନାନାପ୍ର କାରାନ୍ ଗ୍ର ାମ୍ୟୱନ୍ୟପଶୂନ୍ଉେରାଗାମିେଖଚରାଂ ଦୃ ୱାନ୍;

Ⅶ େହ ପିତର ମୁ ାଯ ଗ ା ଭୁ ଂ ୍ଵ ମାଂ ସେ ାଧ୍ୟ କଥଯ ଂ
ଶ େମକଂ ଶତୱାଂ |

Ⅷତେତାହଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଂ, େହପ୍ର େଭା େନ ଂଭୱତୁ ,ଯତଃ କି ନ
ନିଷି ମ୍ ଅଶୁଚି ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ୱା ମମ ମୁଖମଧ୍ୟଂ କଦାପି ନ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|

Ⅸଅପରମ୍ ଈ େରା ଯତ୍ ଶୁଚି କୃତୱାନ୍ ତି ଷି ଂ ନ ଜାନୀହି ି
ମର୍ ା ତୀଦୃଶୀ ୱିହାଯସୀଯା ୱାଣୀ ଜାତା|

Ⅹ ତି୍ର ରି ଂ ସତି ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପୁନରାକାଶମ୍ ଆକୃ ଂ|
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Ⅺ ପ ାତ୍ େକୖସରିଯାନଗରାତ୍ ତ୍ର େଯା ଜନା ମି କଟଂ େପ୍ର ଷିତା
ଯତ୍ର ନିେୱଶେନ ି େତାହଂ ତି ନ୍ ସମେଯ ତେତ୍ର ାପାତି ନ୍|

Ⅻତଦା ନିଃସେ ହଂ େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ଯାତୁ ମ୍ ଆ ା ମାମାଦି ୱାନ୍;
ତତଃ ପରଂ ମଯା ସେହୖେତଷୁ ଷଡ୍ଭ ୍ରାତୃ ଷୁ ଗେତଷୁ ୱଯଂ ତସ୍ୟ
ମନୁଜସ୍ୟ ଗୃହଂ ପ୍ର ାୱିଶାମ|

ⅩⅢ େସା ାକଂ ନିକେଟ କଥାେମତାମ୍ ଅକଥଯତ୍ ଏକଦା ଦୂତ
ଏକଃ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂ ଯ ମମ ଗୃହମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ମାମିତ୍ୟାଜ୍ଞାପିତୱାନ୍,
ଯାେଫାନଗରଂ ପ୍ର ତି େଲାକାନ୍ ପ୍ର ହିତ୍ୟ ପିତରନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତଂ
ଶିେମାନମ୍ ଆହୂ ଯଯ;

ⅩⅣ ତତ ୱ ଦୀଯପରିୱାରାଣା େଯନ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଭୱିଷ୍ୟତି
ତତ୍ ସ ଉପେଦକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅤ ଅହଂ ତାଂ କଥାମୁ ାପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ େତନ ପ୍ର ଥମମ୍ ଅ ାକମ୍
ଉପରି ଯଥା ପୱିତ୍ର ଆ ାୱରୂ ଢୱାନ୍ ତଥା େତଷାମପୁ୍ୟପରି
ସମୱରୂ ଢୱାନ୍|

ⅩⅥ େତନ େଯାହନ୍ ଜେଲ ମି ତୱାନ୍ ଇତି ସତ୍ୟଂ କି ୁ ଯୂଯଂ
ପୱିତ୍ର ଆ ନି ମି ତା ଭୱିଷ୍ୟଥ, ଇତି ଯ ାକ୍ୟଂ ପ୍ର ଭୁ ରୁ ଦିତୱାନ୍
ତତ୍ ତଦା ମଯା ୃତମ୍|

ⅩⅦ ଅତଃ ପ୍ର ଭା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ପ୍ର ତ୍ୟଯକାରିେଣା େଯ ୱଯମ୍
ଅ ଭ୍ୟମ୍ ଈ େରା ଯଦ୍ ଦ ୱାନ୍ ତତ୍ େତେଭ୍ୟା େଲାେକେଭ୍ୟାପି
ଦ ୱାନ୍ ତତଃ େକାହଂ? କିମହମ୍ ଈ ରଂ ୱାରଯିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାମି?

ⅩⅧ କଥାେମତାଂ ଶୱା େତ କ୍ଷା ା ଈ ରସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍
ଅନୁକୀ ର୍ ୍ୟ କଥିତୱ ଃ, ତହ ପରମାଯୁଃପ୍ର ାି ନିମି ମ୍
ଈ େରାନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାେକେଭ୍ୟାପି ମନଃପରିୱ ର୍ ନରୂ ପଂ ଦାନମ୍
ଅଦାତ୍|

ⅩⅨ ି ଫାନଂ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର େୱ ଘଟିେତ େଯ ୱିକୀଣର୍ ା ଅଭୱନ୍ େତୖ
େଫୖନୀକୀକୁପ୍ର ାି ଯଖିଯାସୁ ଭ୍ର ମି ା େକୱଲଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନ୍ ୱିନା
କସ୍ୟାପ୍ୟନ୍ୟସ୍ୟ ସମୀପ ଈ ରସ୍ୟ କଥାଂ ନ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|

ⅩⅩ ଅପରଂ େତଷାଂ କୁପ୍ର ୀଯାଃ କୁରୀନୀଯା କିଯେ ା ଜନା
ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ଗ ା ଯୂନାନୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀେପପି
ପ୍ର େଭାୟର୍ ୀେଶାଃ କଥାଂ ପ୍ର ାଚାରଯନ୍|
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ⅩⅪ ପ୍ର େଭାଃ କରେ ଷାଂ ସହାଯ ଆସୀତ୍ ତ ାଦ୍ ଅେନେକ
େଲାକା ୱି ସ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ଂ ପ୍ର ତି ପରାୱ ର୍ |

ⅩⅫ ଇତି ୱା ର୍ ାଯାଂ ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ଲୀଯେଲାକାନାଂ
କଣର୍ େଗାଚରୀଭୂ ତାଯାମ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ଗ ୁ େତ ବଣର୍ ାଂ
େପୖ୍ର ରଯନ୍|

ⅩⅩⅢ ତେତା ବଣର୍ ା ତ୍ର ଉପି ତଃ ସନ୍ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ
ଫଲଂ ଦୃ ୍ଵା ସାନେ ା ଜାତଃ,

ⅩⅩⅣ ସ ଯଂ ସାଧୁ ୱ ାେସନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଚ ପରିପୂଣର୍ ଃ
ସନ୍ ଗେନାନି ଯା ପ୍ର ଭାୱା ାଂ କ ର୍ୁ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଉପଦି ୱାନ୍ େତନ
ପ୍ର େଭାଃ ଶିଷ୍ୟା ଅେନେକ ବଭୂ ୱୁଃ|

ⅩⅩⅤ େଶେଷ େଶୗଲଂ ମୃଗଯିତୁ ଂ ବଣର୍ ା ାଷର୍ ନଗରଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍|
ତତ୍ର ତେସ୍ୟାେ ଶଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତମ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗରମ୍ ଆନଯତ୍;

ⅩⅩⅥ ତତେ ୗ ମ ଲୀ େଲାେକୖଃ ସଭାଂ କୃ ା ସଂୱ ରେମକଂ
ଯାୱଦ୍ ବହୁ େଲାକାନ୍ ଉପାଦିଶତାଂ; ତି ନ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗେର
ଶିଷ୍ୟାଃ ପ୍ର ଥମଂ ଖ୍ର ୀ ୀଯନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଗେଣ ଯିରୂ ଶାଲମ
ଆି ଯଖିଯାନଗରମ୍ ଆଗେତ ସତି

ⅩⅩⅧ ଆଗାବନାମା େତଷାେମକ ଉ ାଯ ଆ ନଃ ଶିକ୍ଷଯା
ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶ ଦୁଭ କ୍ଷଂ ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍; ତତଃ
େକ୍ଲ ୗଦିଯେକୖସରସ୍ୟାଧିକାେର ସତି ତତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ଅଭୱତ୍|

ⅩⅩⅨ ତ ାତ୍ ଶିଷ୍ୟା ଏେକୖକଶଃ ଶ ୍ୟନୁସାରେତା
ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶନିୱାସି ନାଂ ଭ୍ର ତୃ ଣାଂ ଦିନଯାପନାଥର୍ ଂ ଧନଂ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ
ନିି ତ୍ୟ

ⅩⅩⅩ ବଣର୍ ାେଶୗଲେଯା ର୍ ାରା ପ୍ର ାଚୀନେଲାକାନାଂ ସମୀପଂ ତତ୍
େପ୍ର ଷିତୱ ଃ|

Ⅻ
Ⅰ ତି ନ୍ ସମେଯ େହେରାଦ୍ ରାେଜା ମ ଲ୍ୟାଃ କିଯ େନେଭ୍ୟା

ଦୁଃଖଂ ଦାତୁ ଂ ପ୍ର ାରଭତ୍|
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Ⅱ ୱିେଶଷେତା େଯାହନଃ େସାଦରଂ ଯାକୂବଂ କରୱାଲାଘାେତନ୍
ହତୱାନ୍|

Ⅲତ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ସ ୁ ା ଅଭୱନ୍ ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ ସ ପିତରମପି
ଧ ର୍ୁ ଂ ଗତୱାନ୍|

Ⅳ ତଦା କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂେପା ୱସମଯ ଉପାତି ତ୍; ଅତ ଉ େୱ
ଗେତ ସତି େଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ ତଂ ବହିରାେନଯ୍ୟାମୀତି ମନସି
ି ରୀକୃତ୍ୟ ସ ତଂ ଧାରଯି ା ର ାଥର୍ ମ୍ େଯଷାମ୍ ଏେକୖକସଂେଘ
ଚ ାେରା ଜନାଃ ସି େତଷାଂ ଚତୁ ଣର୍ ାଂ ରକ୍ଷକସଂଘାନାଂ ସମୀେପ ତଂ
ସମପର୍ ୍ୟ କାରାଯାଂ ାପିତୱାନ୍|

Ⅴ କି ୁଂ ପିତରସ୍ୟ କାରାି ତିକାରଣାତ୍ ମ ଲ୍ୟା େଲାକା
ଅୱିଶ୍ର ାମମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମୀେପ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

Ⅵଅନ ରଂ େହେରାଦି ତଂ ବହିରାନାଯିତୁ ଂ ଉଦ୍ୟେତ ସତି ତସ୍ୟାଂ
ରାେତ୍ର ୗ ପିତେରା ରକ୍ଷକ ଯମଧ୍ୟ ାେନ ଶୃ ଲ େଯନ ବ ଃ ସନ୍
ନିଦି୍ର ତଆସୀତ୍, େଦୗୱାରିକା କାରାଯାଃ ସ ୁେଖ ତି ନେତା ାରମ୍
ଅରକି୍ଷଷୁଃ|

Ⅶ ଏତି ନ୍ ସମେଯ ପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂେତ ସମୁପି େତ କାରା
ଦୀି ମତୀ ଜାତା; ତତଃ ସ ଦୂତଃ ପିତରସ୍ୟ କୁକ୍ଷାୱାୱାତଂ କୃ ା ତଂ
ଜାଗରଯି ା ଭାଷିତୱାନ୍ ତୂ ଣର୍ ମୁ ି ; ତତ ସ୍ୟ ହ ଶୃ ଲ ଯଂ
ଗଲତ୍ ପତିତଂ|

Ⅷ ସ ଦୂତ ମୱଦତ୍, ବ କଟିଃ ସନ୍ ପାଦେଯାଃ ପାଦୁେକ
ଅପର୍ ଯ; େତନ ତଥା କୃେତ ସତି ଦୂତ ମ୍ ଉ ୱାନ୍ ଗାତ୍ର ୀଯୱ ଂ
ଗାେତ୍ର ନିଧାଯ ମମ ପ ାଦ୍ ଏହି|

Ⅸ ତତଃ ପିତର ସ୍ୟ ପ ାଦ୍ ୱ୍ର ଜନ ବହିରଗ ତ୍, କି ୁ ଦୂେତନ
କେ ୖ ର୍ ତତ୍ କୃତମିତି ସତ୍ୟମଜ୍ଞା ା ପ୍ନ ଦଶର୍ ନଂ ଜ୍ଞାତୱାନ୍|

Ⅹ ଇ ଂ େତୗ ପ୍ର ଥମାଂ ି ତୀଯା କାରାଂ ଲି ା େଯନ
େଲୗହନି ତ ାେରଣ ନଗରଂ ଗମ୍ୟେତ ତ ମୀପଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ତାଂ;
ତତ ସ୍ୟ କୱାଟଂ ଯଂ ମୁ ମଭୱତ୍ ତତେ ୗ ତ ୍ଥାନାଦ୍ ବହି
ଭର୍ୂ ା ମାେଗୖର୍ କସ୍ୟ ସୀମାଂ ଯାୱଦ୍ ଗେତୗ; ତେତାଽକ ାତ୍ ସ ଦୂତଃ
ପିତରଂ ତ୍ୟ ୱାନ୍|
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Ⅺ ତଦା ସ େଚତନାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ କଥିତୱାନ୍ ନିଜଦୂତଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ
ପରେମ େରା େହେରାେଦା ହ ାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ାଶାଯା ମାଂ ସମୁ ୃ ତୱାନ୍ ଇତ୍ୟହଂ ନି ଯଂ ଜ୍ଞାତୱାନ୍|

Ⅻସ ୱିୱିଚ୍ୟ ମାକର୍ ନାମ୍ର ା ୱିଖ୍ୟାତସ୍ୟ େଯାହେନା ମାତୁ ମର୍ ରିଯେମା
ଯି ନ୍ ଗୃେହ ବହୱଃ ସ ୂଯ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ତି େୱଶନଂ ଗତଃ|

ⅩⅢ ପିତେରଣବହି ର୍ ାରଆହେତସତି େରାଦାନାମା ବାଲିକା ଦ୍ର ୁଂ
ଗତା|

ⅩⅣ ତତଃ ପିତରସ୍ୟ ରଂ ଶୱା ସା ହଷର୍ ଯୁ ା ସତୀ ାରଂ ନ
େମାଚଯି ା ପିତେରା ାେର ତି ତୀତି ୱା ର୍ ାଂ ୱ ୁମ୍ ଅଭ୍ୟ ରଂ
ଧାୱି ା ଗତୱତୀ|

ⅩⅤ େତ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ ମୁନ୍ମ ା ଜାତାସି କି ୁ ସା ମୁହୁ ମର୍ୁ ହୁ ରୁ ୱତୀ
ସତ୍ୟେମେୱୖତତ୍|

ⅩⅥତଦା େତ କଥିତୱ ହ ତସ୍ୟ ଦୂେତା ଭେୱତ୍|
ⅩⅦ ପିତେରା ାରମାହତୱାନ୍ ଏତି େର ାରଂ େମାଚଯି ା

ପିତରଂ ଦୃ ୍ଵା ୱି ଯଂ ପ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅧ ତତଃ ପିତେରା ନିଃଶ ଂ ାତୁ ଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ହେ ନ

ସେ ତଂ କୃ ା ପରେମ େରା େଯନ ପ୍ର କାେରଣ ତଂ କାରାଯା
ଉ ୃ ତ୍ୟାନୀତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ୱୃ ା ଂ ତାନଜ୍ଞାପଯତ୍, ଯୂଯଂ ଗ ା
ଯାକୁବଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ୱା ର୍ ାେମତାଂ ୱଦେତତୁ ୍ୟ ା ାନା ରଂ
ପ୍ର ି ତୱାନ୍|

ⅩⅨ ପ୍ର ଭାେତ ସତି ପିତରଃ ଗତ ଇତ୍ୟତ୍ର ରକ୍ଷକାଣାଂ ମେଧ୍ୟ
ମହାନ୍ କଲେହା ଜାତଃ|

ⅩⅩ େହେରାଦ୍ ବହୁ ମୃଗଯି ା ତେସ୍ୟାେ େଶ ନ ପ୍ର ାେ ସତି
ରକ୍ଷକାନ୍ ସଂପୃ ୍ୟ େତଷାଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ହ ୁମ୍ ଆଦି ୱାନ୍|

ⅩⅪ ପ ାତ୍ ସ ଯିହୂ ଦୀଯପ୍ର େଦଶାତ୍ େକୖସରିଯାନଗରଂ ଗ ା
ତତ୍ର ାୱାତି ତ୍|

ⅩⅫ େସାରସୀେଦାନେଦଶେଯା େଲର୍ ାେକେଭ୍ୟା େହେରାଦି
ଯୁଯୁେ ୗ ସତି େତ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକମ ଣାଃ ସ ସ୍ୟ ସମୀପ ଉପ ାଯ
ଲ୍ଵ ା ନାମାନଂ ତସ୍ୟ ୱ ଗୃହାଧୀଶଂ ସହାଯଂ କୃ ା େହେରାଦା ସା ର୍ ଂ
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ସ ି ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ ଯତ ସ୍ୟ ରାେଜ୍ଞା େଦେଶନ େତଷାଂ େଦଶୀଯାନାଂ
ଭରଣମ୍ ଅଭୱତ୍ଂ

ⅩⅩⅢ ଅତଃ କୁତ୍ର ଚିନ୍ ନିରୁ ପିତଦିେନ େହେରାଦ୍ ରାଜକୀଯଂ
ପରି ଦଂ ପରିଧାଯ ସି ଂହାସେନ ସମୁପୱିଶ୍ୟ ତାନ୍ ପ୍ର ତି କଥାମ୍
ଉ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣତେତା େଲାକାଉେ ୖ ଃକାରଂପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍,ଏଷମନୁଜରେୱା
ନ ହି, ଈ ରୀଯରୱଃ|

ⅩⅩⅤ ତଦା େହେରାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନଂ ନାକେରାତ୍;
ତ ାେ େତାଃପରେମ ରସ୍ୟ ଦୂେତା ହଠାତ୍ ତଂପ୍ର ାହରତ୍ େତେନୖୱ
ସ କୀେଟୖଃ କ୍ଷୀଣଃ ସନ୍ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଅଜହାତ୍| କି ୀ ରସ୍ୟ କଥା େଦଶଂ
ୱ୍ୟାପ୍ୟ ପ୍ର ବଲାଭୱତ୍| ତତଃ ପରଂ ବଣର୍ ାେଶୗେଲୗ ଯସ୍ୟ କ ର୍ େଣା
ଭାରଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ତାଂ ତାଭ୍ୟାଂ ତି ନ୍ ସ ାଦିେତସତିମାକର୍ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା
େଯା େଯାହନ୍ ତଂ ସି ନଂ କୃ ା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରାତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାଗେତୗ|

ⅩⅢ
Ⅰ ଅପର ବଣର୍ ାଃ, ଶିେମାନ୍ ଯଂ ନିଗ୍ର ଂ ୱଦି ,

କୁରୀନୀଯଲୂକିେଯା େହେରାଦା ରାଜ୍ଞା ସହ କୃତୱିଦ୍ୟା◌ाଭ୍ୟାେସା
ମିନେହମ୍, େଶୗଲେ ୖ େତ େଯ କିଯେ ା ଜନା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ
ଉପେଦ ାର ାି ଯଖିଯାନଗର ମ ଲ୍ୟାମ୍ ଆସନ୍,

Ⅱ େତ ଯେଦାପୱାସଂ କୃେ ରମ୍ ଅେସୱ ତି ନ୍ ସମେଯ
ପୱିତ୍ର ଆ ା କଥିତୱାନ୍ ଅହଂ ଯି ନ୍ କ ର୍ ଣି ବଣର୍ ାେଶୖେଲୗ
ନିଯୁ ୱାନ୍ ତ ର୍ କ ର୍ୁ ଂ େତୗ ପୃଥକ୍ କୁରୁ ତ|

Ⅲ ତତେ ୖ ରୁ ପୱାସପ୍ର ାଥର୍ ନେଯାଃ କୃତେଯାଃ ସେତାେ ତେଯା
ଗର୍ ାତ୍ର େଯା ହର୍ ାପର୍ ଣଂ କୃ ା େତୗ ୱ୍ୟସୃଜନ୍|

Ⅳ ତତଃ ପରଂ େତୗ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା େପ୍ର ରିେତୗ ସେ ୗ
ସି ଲୂକିଯାନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ସମୁଦ୍ର ପେଥନ କୁେପ୍ର ାପ ୀପମ୍
ଅଗ ତାଂ|

Ⅴ ତତଃ ସାଲାମୀନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତତ୍ର ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ
ଭଜନଭୱନାନି ଗେ ରସ୍ୟ କଥାଂ ପ୍ର ାଚାରଯତାଂ; େଯାହନପି
ତ ହଚେରାଽଭୱତ୍|
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Ⅵ ଇ ଂ େତ ତେସ୍ୟାପ ୀପସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଭ୍ର ମ ଃ ପାଫନଗରମ୍
ଉପି ତାଃ; ତତ୍ର ସୁୱିେୱଚେକନ ସଜ ଯେପୗଲନାମ୍ନ ା
ତେ ଶାଧିପତିନା ସହ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା େୱଶଧାରୀ ବୟର୍ ୀଶୁନାମା
େଯା ମାଯାୱୀ ଯିହୂ ଦୀ ଆସୀତ୍ ତଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ା ୱତଃ|

Ⅶତେ ଶାଧିପ ଈ ରସ୍ୟ କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ୱା ନ୍ େପୗଲବଣର୍ େ ୗ
ନ୍ୟମ ଯତ୍|

Ⅷ କିି ଲୁମା ଯଂ ମାଯାୱିନଂ ୱଦି ସ େଦଶାଧିପତିଂ ଧ ର୍ ମାଗର୍ ାଦ୍
ବହିଭର୍ୂ ତଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅଯତତ|

Ⅸତ ାତ୍ େଶାେଲାଽଥର୍ ାତ୍ େପୗଲଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପରିପୂଣର୍ ଃ ସନ୍
ତଂ ମାଯାୱିନଂ ପ୍ର ତ୍ୟନନ୍ୟଦୃି ଂ କୃ ାକଥଯତ୍,

Ⅹ େହ ନରକିନ୍ ଧ ର୍ େ ଷିନ୍ େକୗଟିଲ୍ୟଦୁ ର୍ ପରିପୂଣର୍ ,
ଂ କିଂ ପ୍ର େଭାଃ ସତ୍ୟପଥସ୍ୟ ୱିପୟର୍ ୍ୟଯକରଣାତ୍ କଦାପି ନ
ନିୱ ଷ୍ୟେସ?

Ⅺ ଅଧୁନା ପରେମ ର ୱ ସମୁଚିତଂ କରିଷ୍ୟତି େତନ
କତିପଯଦିନାନି ମ୍ ଅ ଃ ସନ୍ ସୂୟର୍ ୍ୟମପି ନ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟସି | ତତଣାଦ୍
ରାତି୍ର ୱଦ୍ ଅ କାର ସ୍ୟ ଦୃି ମ୍ ଆ ାଦିତୱାନ୍; ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ହ ଂ
ଧ ର୍ୁ ଂ ସ େଲାକମନି୍ଵ ନ୍ ଇତ େତା ଭ୍ର ମଣଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅻଏନାଂ ଘଟନାଂ ଦୃ ୍ଵା ସ େଦଶାଧିପତିଃପ୍ର ଭୂ ପେଦଶାଦ୍ ୱିି ତ୍ୟ
ୱି ାସଂ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅢ ତଦନ ରଂ େପୗଲ ି େନୗ ଚ ପାଫନଗରାତ୍ େପ୍ର ାତଂ
ଚାଲଯି ା ପ ୁ ଲିଯାେଦଶସ୍ୟ ପଗର୍ ୀନଗରମ୍ ଅଗ ନ୍ କି ୁ େଯାହନ୍
ତେଯାଃ ସମୀପାଦ୍ ଏତ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଗ ତ୍|

ⅩⅣ ପ ାତ୍ େତୗ ପଗର୍ ୀେତା ଯାତ୍ର ାଂ କୃ ା ପିସି ଦିଯାେଦଶସ୍ୟ
ଆି ଯଖିଯାନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ଭଜନଭୱନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ
ସମୁପାୱିଶତାଂ|

ⅩⅤୱ୍ୟୱ ାଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟେଯାଃପଠିତେଯାଃସେତା େହର୍ ଭ୍ର ାତେରୗ
େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ଯୁୱେଯାଃ କାଚିଦ୍ ଉପେଦଶକଥା ଯଦ୍ିୟ ତହ ତାଂ
ୱଦତଂ େତୗ ପ୍ର ତି ତସ୍ୟ ଭଜନଭୱନସ୍ୟାଧିପତଯଃ କଥାମ୍ ଏତାଂ
କଥଯି ା େପୖ୍ର ଷଯନ୍|
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ⅩⅥ ଅତଃ େପୗଲ ଉି ନ୍ ହେ ନ ସେ ତଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ କଥିତୱାନ୍
େହ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯମନୁଷ୍ୟା ଈ ରପରାଯଣାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଯୂଯମ୍
ଅୱଧ ଂ|

ⅩⅦ ଏେତଷାମିସ୍ର ାେଯେ ାକାନାମ୍ ଈ େରାଽ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପରୁ ଷାନ୍
ମେନାନୀତାନ୍ କ ା ଗୃହୀତୱାନ୍ ତେତା ମିସରି େଦେଶ
ପ୍ର ୱସନକାେଲ େତଷାମୁ ତିଂ କୃ ା ତ ାତ୍ ୀଯବାହୁ ବେଲନ
ତାନ୍ ବହିଃ କୃ ା ସମାନଯତ୍|

ⅩⅧ ଚ ାରିଂଶ ରାନ୍ ଯାୱ ମହାପ୍ର ା େର େତଷାଂ ଭରଣଂ
କୃ ା

ⅩⅨ କିନାେ ଶା ୱର୍ ୍ଵ ର୍ ୀଣି ସ ରାଜ୍ୟାନି ନାଶଯି ା
ଗୁଟିକାପାେତନ େତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶଷୁ େତେଭ୍ୟାଽଧିକାରଂ ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅩ ପ ାଶଦଧିକଚତୁ ଃଶେତଷୁ ୱ େରଷୁ ଗେତଷୁ ଚ
ଶିମୂେଯଲ୍ଭ ୱିଷ୍ୟ ାଦିପୟର୍ ୍ୟ ଂ େତଷାମୁପରି ୱିଚାରଯିତୃ ନ୍
ନିଯୁ ୱାନ୍|

ⅩⅪେତୖ ରାଜି୍ଞ ପ୍ର ାଥ େତ,ଈ େରା ବିନ୍ୟାମୀେନା ୱଂଶଜାତସ୍ୟ
କୀଶଃ ପୁତ୍ର ଂ େଶୗଲଂ ଚ ାରିଂଶ ଷର୍ ପୟର୍ ୍ୟ ଂ େତଷାମୁପରି ରାଜାନଂ
କୃତୱାନ୍|

ⅩⅫ ପ ାତ୍ ତଂ ପଦଚୁ ୍ୟତଂ କୃ ା େଯା ମଦି କି୍ର ଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ
କରିଷ୍ୟତି ତାଦୃଶଂ ମମ ମେନାଭିମତମ୍ ଏକଂ ଜନଂ ଯିଶଯଃ ପୁତ୍ର ଂ
ଦାଯୂଦଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ଇଦଂ ପ୍ର ମାଣଂ ଯି ନ୍ ଦାଯୂଦି ସ ଦ ୱାନ୍ ତଂ
ଦାଯୂଦଂ େତଷାମୁପରି ରାଜ ଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉ ାଦିତୱାନ|

ⅩⅩⅢ ତସ୍ୟ ପ୍ର ତିଶତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟସ୍ୟାନୁସାେରଣ
ଇସ୍ର ାେଯେ ାକାନାଂ ନିମି ଂ େତଷାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ୱଂଶାଦ୍ ଈ ର
ଏକଂ ଯୀଶୁଂ (ତ୍ର ାତାରମ୍) ଉଦପାଦଯତ୍|

ⅩⅩⅣ ତସ୍ୟ ପ୍ର କାଶନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େଯାହନ୍ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକାନାଂ
ସି େଧୗ ମନଃପରାୱ ର୍ ନରୂ ପଂ ମ ନଂ ପ୍ର ାଚାରଯତ୍|

ⅩⅩⅤ ଯସ୍ୟ ଚ କ ର୍ େଣା◌े ଭାରଂ ପ୍ର ୱାନ୍ େଯାହନ୍ ତନ୍
ନି ାଦଯନ୍ ଏତାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍, ଯୂଯଂ ମାଂ କଂ ଜନଂ
ଜାନୀଥ? ଅହମ୍ ଅଭିଷି ତ୍ର ାତା ନହି, କି ୁ ପଶ୍ୟତ ଯସ୍ୟ ପାଦେଯାଃ
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ପାଦୁକେଯା ବର୍ େନ େମାଚଯିତୁ ମପି େଯାେଗ୍ୟା ନ ଭୱାମି ତାଦୃଶ
ଏେକା ଜେନା ମମ ପ ାଦ୍ ଉପତି ତି|

ⅩⅩⅥ େହ ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶଜାତା ଭ୍ର ାତେରା େହ ଈ ରଭୀତାଃ
ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ କେଥୖଷା େପ୍ର ରିତା|

ⅩⅩⅦ ଯିରୂ ଶାଲମି୍ନ ୱାସି ନେ ଷାମ୍ ଅଧିପତଯ ତସ୍ୟ
ଯୀେଶାଃ ପରିଚଯଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପ୍ର ତିୱିଶ୍ର ାମୱାରଂ ପଠ୍ୟମାନାନାଂ
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିକଥାନାମ୍ ଅଭିପ୍ର ାଯମ୍ ଅବୁ ା ଚ ତସ୍ୟ ୱେଧନ ତାଃ
କଥାଃ ସଫଲା ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|

ⅩⅩⅧ ପ୍ର ାଣହନନସ୍ୟ କମପି େହତୁ ମ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟାପି ପୀଲାତସ୍ୟ
ନିକେଟ ତସ୍ୟ ୱଧଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

ⅩⅩⅨତି ନ୍ ଯାଃ କଥା ଲିଖିତାଃ ସି ତଦନୁସାେରଣକ ର୍ ସ ାଦ୍ୟ
ତଂ କଶାଦ୍ ଅୱତାୟର୍ ୍ୟ ଶ୍ମ ଶାେନ ଶାଯିତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩ କି ୀ ରଃ ଶ୍ମ ଶାନାତ୍ ତମୁଦ ାପଯତ୍,
ⅩⅩⅪ ପୁନ ଗାଲୀଲପ୍ର େଦଶାଦ୍ ଯିରୂ ଶାଲମନଗରଂ େତନ ସା ର୍ ଂ

େଯ େଲାକା ଆଗ ନ୍ ସ ବହୁ ଦିନାନି େତେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍,
ଅତ ଇଦାନୀଂ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ତସ୍ୟ ସାକି୍ଷଣଃ ସି |

ⅩⅩⅫ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଈ େରା
ଯି ନ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତୱାନ୍ ଯଥା, ଂ େମ ପୁେତ୍ର ାସି ଚାଦ୍ୟ ାଂ
ସମୁ ାପିତୱାନହମ୍|

ⅩⅩⅩⅢ ଇଦଂ ଯ ଚନଂ ି ତୀଯଗୀେତ ଲିଖିତମାେ ତଦ୍
ଯୀେଶାରୁ ାେନନ େତଷାଂ ସ ାନା େଯ ୱଯମ୍ ଅ ାକଂ ସି େଧୗ
େତନ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୀ କୃତଂ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇମଂ ସୁସଂୱାଦଂ ଜ୍ଞାପଯାମି|

ⅩⅩⅩⅣ ପରେମ େରଣ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉ ାପିତଂ ତଦୀଯଂ ଶରୀରଂ
କଦାପି ନ େକ୍ଷଷ୍ୟେତ, ଏତି ନ୍ ସ ଯଂ କଥିତୱାନ୍ ଯଥା ଦାଯୂଦଂ
ପ୍ର ତି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାେତା େଯା ୱର ମହଂ ତୁ ଭ୍ୟଂ ଦାସ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅩⅤ ଏତଦନ୍ୟି ନ୍ ଗୀେତଽପି କଥିତୱାନ୍| କୀଯଂ ପୁଣ୍ୟୱ ଂ
ଂ କ୍ଷଯିତୁ ଂ ନ ଚ ଦାସ୍ୟସି |
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ⅩⅩⅩⅥଦାଯୂଦା ଈ ରାଭିମତେସୱାେଯୖ ନିଜାଯୁଷି ୱ୍ୟଯିେତ ସତି
ସ ମହାନିଦ୍ର ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ନିେଜୖଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ େଷୖଃ ସହ ମିଲିତଃ ସନ୍
ଅକ୍ଷୀଯତ;

ⅩⅩⅩⅦ କି ୁ ଯମୀ ରଃ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ ଉଦ ାପଯତ୍ ସ ନାକ୍ଷୀଯତ|
ⅩⅩⅩⅧ ଅେତା େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅେନନ ଜେନନ ପାପେମାଚନଂ

ଭୱତୀତି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚାରିତମ୍ ଆେ |
ⅩⅩⅩⅨ ଫଲେତା ମୂସାୱ୍ୟୱ ଯା ଯୂଯଂ େଯେଭ୍ୟା େଦାେଷେଭ୍ୟା

ମୁ ା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ େତଭ୍ୟଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଦାେଷଭ୍ୟ ଏତି ନ୍ ଜେନ
ୱି ାସି ନଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ମୁ ା ଭୱିଷ୍ୟ ୀତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯତାଂ|

ⅩⅬ ଅପର | ଅୱଜ୍ଞାକାରିେଣା େଲାକା କୁ୍ଷରୁ ନ୍ମ ୀଲ୍ୟ ପଶ୍ୟତ|
ତେଥୖୱାସ ୱଂ ଜ୍ଞା ା ସ୍ୟାତ ଯୂଯଂ ୱିଲି ତାଃ| ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ
ତି ୁ କରିେଷ୍ୟ କ ର୍ ତାଦୃଶଂ| େଯେନୖୱ ତସ୍ୟ ୱୃ ାେ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ
କଥିେତଽପି ହି| ଯୂଯଂ ନ ତ ୁ ୱୃ ା ଂ ପ୍ର େତ୍ୟଷ୍ୟଥ କଦାଚନ||

ⅩⅬⅠ େଯଯଂ କଥା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଷୁ ଲିଖିତାେ ସାୱଧାନା
ଭୱତ ସ କଥା ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ନ ଘଟେତ|

ⅩⅬⅡ ଯିହୂ ଦୀଯଭଜନଭୱନାନ୍ ନିଗର୍ ତେଯା େଯା
ଭ େଦଶୀେଯୖ ୱର୍ କ୍ଷ୍ୟମାଣା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କୃତା, ଆଗାମିନି
ୱିଶ୍ର ାମୱାେରଽପି କେଥଯମ୍ ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚାରିତା ଭୱି ତି|

ⅩⅬⅢ ସଭାଯା ଭେ ସତି ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା
ଯିହୂ ଦୀଯମତଗ୍ର ାହିେଣା ଭ େଲାକା ବଣର୍ ାେପୗଲେଯାଃ
ପ ାଦ୍ ଆଗ ନ୍, େତନ େତୗ େତୖଃ ସହ ନାନାକଥାଃ
କଥଯିେ ରାନୁଗ୍ର ହାଶ୍ର େଯ ାତୁ ଂ ତାନ୍ ପ୍ର ାୱ ର୍ ଯତାଂ|

ⅩⅬⅣ ପରୱିଶ୍ର ାମୱାେର ନଗରସ୍ୟ ପ୍ର ାେଯଣ ସେୱର୍ ୍ଵ ଲାକା
ଈ ରୀଯାଂ କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ଂ ମିଲିତାଃ,

ⅩⅬⅤ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଜନନିୱହଂ ୱିେଲାକ୍ୟ ଈଷର୍ ୍ୟଯା
ପରିପୂଣର୍ ାଃ ସେ ା ୱିପରୀତକଥାକଥେନେନ ରନି ଯା ଚ
େପୗେଲେନା ାଂ କଥାଂ ଖ ଯିତୁ ଂ େଚି ତୱ ଃ|

ⅩⅬⅥ ତତଃ େପୗ◌ଲैବଣର୍ ାୱେକ୍ଷାେଭୗ କଥିତୱେ ୗ ପ୍ର ଥମଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଧାୱୀ ରୀଯକଥାଯାଃ ପ୍ର ଚାରଣମ୍ ଉଚିତମାସୀତ୍
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କି ୁଂ ତଦଗ୍ର ାହ୍ୟ କରେଣନ ଯୂଯଂ ାନ୍ ଅନ ାଯୁେଷାଽେଯାଗ୍ୟାନ୍
ଦଶର୍ ଯଥ, ଏତ ାରଣାଦ୍ ୱଯମ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀପଂ
ଗ ାମଃ|

ⅩⅬⅦ ପ୍ର ଭୁ ର ାନ୍ ଇ ମ୍ ଆଦି ୱାନ୍ ଯଥା, ଯାୱ ଜଗତଃ
ସୀମାଂ େଲାକାନାଂ ତ୍ର ାଣକାରଣାତ୍| ମଯାନ୍ୟେଦଶମେଧ୍ୟ ଂ
ାପିେତା ଭୂ ଃ ପ୍ର ଦୀପୱତ୍||
ⅩⅬⅧତଦା କଥାମୀଦୃଶୀଂ ଶ ା ଭି େଦଶୀଯା ଆ ାଦିତାଃ ସ ଃ

ପ୍ର େଭାଃ କଥାଂ ଧନ୍ୟାଂ ଧନ୍ୟାମ୍ ଅୱଦନ୍, ଯାୱେ ା େଲାକା
ପରମାଯୁଃ ପ୍ର ାି ନିମି ଂ ନିରୂ ପିତା ଆସନ୍ େତ◌े ୱ୍ୟ ସନ୍|

ⅩⅬⅨଇ ଂ ପ୍ର େଭାଃ କଥା ସେୱର୍ ୍ଵ େଦଶଂ ୱ୍ୟାେପ୍ନ ାତ୍|
Ⅼ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯା ନଗରସ୍ୟ ପ୍ର ଧାନପୁରୁ ଷାନ୍ ସ ାନ୍ୟାଃ କଥିପଯା

ଭ ା େଯାଷିତ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହଯି ା େପୗଲବଣର୍ େ ୗ ତାଡଯି ା
ତ ାତ୍ ପ୍ର େଦଶାଦ୍ ଦୂରୀକୃତୱ ଃ|

ⅬⅠ ଅତଃ କାରଣାତ୍ େତୗ ନିଜପଦଧୂଲୀେ ଷାଂ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ
ପାତଯିେ ◌ेକନିଯଂ ନଗରଂ ଗେତୗ|

ⅬⅡ ତତଃ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଆନେ ନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ଚ
ପରିପୂେଣର୍ ାଭୱତ୍|

ⅩⅣ
Ⅰ େତୗ େ ୗ ଜେନୗ ଯୁଗପଦ୍ ଇକନିଯନଗର ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ

ଭଜନଭୱନଂ ଗ ା ଯଥା ବହେୱା ଯିହୂ ଦୀଯା
ଅନ୍ୟେଦ◌ेଶୀଯେଲାକା ୱ୍ୟ ସନ୍ ତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ କଥିତୱେ ୗ|

Ⅱ କି ୁ ୱି ାସହୀନା ଯିହୂ ଦୀଯା ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକାନ୍ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ
ଗ୍ର ାହଯି ା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ପ୍ର ତି େତଷାଂ େୱୖରଂ ଜନିତୱ ଃ|

Ⅲ ଅତଃ ାନୁଗ୍ର ହକଥାଯାଃ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା ତେଯା ହର୍ େ ୖ
ବର୍ ହୁ ଲକ୍ଷଣମ୍ ଅୁ ତକ ର୍ ଚ ପ୍ର ାକାଶଯଦ୍ ଯଃ ପ୍ର ଭୁ ସ୍ୟ କଥା
ଅେକ୍ଷାେଭନ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ େତୗ ତତ୍ର ବହୁ ଦିନାନି ସମୱାତିେ ତାଂ|

Ⅳ କି ୁ କିଯେ ା େଲାକା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ସପକ୍ଷାଃ
କିଯେ ା େଲାକାଃ େପ୍ର ରିତାନାଂ ସପକ୍ଷା ଜାତାଃ, ଅେତା
ନାଗରିକଜନନିୱହମେଧ୍ୟ ଭି ୱାକ୍ୟ ମ୍ ଅଭୱତ୍|
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Ⅴ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯା ଯିହୂ ଦୀଯାେ ଷାମ୍ ଅଧିପତଯ େଦୗରା ୍ୟଂ
କୁ ା େତୗ ପ୍ର େରୖରାହ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟତାଃ|

Ⅵ େତୗ ତ ା ର୍ ାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପଲାଯି ା
ଲୁକାଯନିଯାେଦଶସ୍ୟା ୱର୍ ୍ଵ ଲୁ ାଦେ ର୍ ା

Ⅶତ ମୀପ େଦଶ ଗ ା ତତ୍ର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯତାଂ|
Ⅷ ତେତ୍ର ାଭଯପାଦେଯା ଲନଶି ହୀେନା ଜନ୍ମ ାରଭ୍ୟ ଖ ଃ

କଦାପି ଗମନଂ ନାକେରାତ୍ ଏତାଦୃଶ ଏେକା ମାନୁେଷା ଲୁ ାନଗର
ଉପୱିଶ୍ୟ େପୗଲସ୍ୟ କଥାଂ ଶତୱାନ୍|

Ⅸ ଏତି ନ୍ ସମେଯ େପୗଲ ତି ଦୃି ଂ କୃ ା ତସ୍ୟ ାେ ୍ୟ
ୱି ାସଂ ୱିଦି ା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥିତୱାନ୍

Ⅹ ପ ୍ୟାମୁ ି ନ୍ ଋଜୁ ଭର୍ ୱ| ତତଃ ସ ଉ ଂ କୃ ା
ଗମନାଗମେନ କୁତୱାନ୍|

Ⅺ ତଦା େଲାକାଃ େପୗଲସ୍ୟ ତତ୍ କାୟର୍ ୍ୟଂ ୱିେଲାକ୍ୟ
ଲୁକାଯନୀଯଭାଷଯା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥାେମତାଂ କଥିତୱ ଃ, େଦୱା
ମନୁଷ୍ୟରୂ ପଂ ଧୃ ା ାକଂ ସମୀପମ୍ ଅୱାେରାହନ୍|

Ⅻ େତ ବଣର୍ ାଂ ଯୂପିତରମ୍ ଅୱଦନ୍ େପୗଲ ମୁେଖ୍ୟା ୱ ା
ତ ାତ୍ ତଂ ମକର୍ୁ ରିଯମ୍ ଅୱଦନ୍|

ⅩⅢ ତସ୍ୟ ନଗରସ୍ୟ ସ ୁେଖ ାପିତସ୍ୟ ଯୂପିତରୱିଗ୍ର ହସ୍ୟ
ଯାଜେକା ୱୃଷାନ୍ ପୁ ମାଲା ାରସମୀପମ୍ ଆନୀଯ େଲାେକୖଃ
ସ ର୍ ଂ ତାୱୁ ି ଶ୍ୟ ସମୁ ୃଜ୍ୟ ଦାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ|

ⅩⅣତ ା ର୍ ାଂ ଶ ା ବଣର୍ ାେପୗେଲୗ ୀଯୱ ାଣି ଛି ା େଲାକାନାଂ
ମଧ୍ୟଂ େୱେଗନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥିତୱେ ୗ,

ⅩⅤ େହ ମେହ ାଃ କୁତ ଏତାଦୃଶଂ କ ର୍ କୁରୁ ଥ? ଆୱାମପି
ଯୁଷ୍ମ ାଦୃେଶୗ ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗିେନୗ ମନୁେଷ୍ୟୗ, ଯୁଯମ୍ ଏତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା
ୱୃଥାକ ନାଃ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଯଥା ଗଗଣୱସୁ ରାଜଲନିଧୀନାଂ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ାନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷା ସ୍ର ାରମମରମ୍ ଈ ରଂ ପ୍ର ତି ପରାୱ ର୍ େ
ତଦଥର୍ ମ୍ ଆୱାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯାୱଃ|

ⅩⅥ ସ ଈ ରଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ମାେଗର୍
ଚଲିତୁ ମନୁମତିଂ ଦ ୱାନ୍,



Acts ⅩⅣ:ⅩⅦ xlviii Acts ⅩⅣ:ⅩⅩⅦ

ⅩⅦ ତଥାପି ଆକାଶାତ୍ େତାଯୱଷର୍ େଣନ
ନାନାପ୍ର କାରଶେସ୍ୟା ତ୍ୟା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିେତୖଷୀ ସନ୍
ଭେକୖ୍ଷ୍ୟରାନନେଦନ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ତପର୍ ଯନ୍ ତାନି
ଦାନାନି ନିଜସାକି୍ଷ ରୂ ପାଣି ପିତୱାନ୍|

ⅩⅧ କି ୁ ତାଦୃଶାଯାଂ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାମପି ତେଯାଃ ସମୀପ
ଉ ଜର୍ ନାତ୍ େଲାକନିୱହଂ ପ୍ର ାେଯଣ ନିୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ତାମ୍|

ⅩⅨଆି ଯଖିଯା-ଇକନିଯନଗରାଭ୍ୟାଂ କତିପଯଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା
ଆଗତ୍ୟ େଲାକାନ୍ ପ୍ର ାୱ ର୍ ଯ ତ ାତ୍ େତୖ େପୗଲଂ ପ୍ର େରୖରା ନ୍
େତନ ସ ମୃତ ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ ନଗରସ୍ୟ ବହି ମ୍ ଆକୃଷ୍ୟ ନୀତୱ ଃ|

ⅩⅩ କି ୁ ଶିଷ୍ୟଗେଣ ତସ୍ୟ ଚତୁ ଦ ଶି ତି ତି ସତି ସ
ଯମ୍ ଉ ାଯ ପୁନରପି ନଗରମଧ୍ୟଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍ ତ େରଽହନି
ବଣର୍ ାସହିେତା ଦ ର୍ ୀନଗରଂ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅪ ତତ୍ର ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ ବହୁ େଲାକାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ କୃ ା େତୗ
ଲୁ ାମ୍ ଇକନିଯମ୍ ଆି ଯଖିଯା ପରାୱୃତ୍ୟ ଗେତୗ|

ⅩⅫ ବହୁ ଦୁଃଖାନି ଭୁ ୍ଵାପୀ ରରାଜ୍ୟଂ ପ୍ର େୱ ୱ୍ୟମ୍ ଇତି
କାରଣାଦ୍ ଧ ର୍ ମାେଗର୍ ାତୁ ଂ ୱିନଯଂ କୃ ା ଶିଷ୍ୟଗଣସ୍ୟ
ମନଃୈ ୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅକୁରୁ ତାଂ|

ⅩⅩⅢମ ଲୀନାଂ ପ୍ର ାଚୀନୱଗର୍ ାନ୍ ନିଯୁଜ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ େନାପୱାେସୗ କୃ ା
ଯ େଭୗ େତ ୱ୍ୟ ସନ୍ ତସ୍ୟ ହେ ତାନ୍ ସମପର୍ ୍ୟ

ⅩⅩⅣ ପିସି ଦିଯାମେଧ୍ୟନ ପା ୁ ଲିଯାେଦଶଂ ଗତୱେ ୗ|
ⅩⅩⅤ ପ ାତ୍ ପଗର୍ ାନଗରଂ ଗ ା ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ

ଅ ାଲିଯାନଗରଂ ପ୍ର ି ତୱେ ୗ|
ⅩⅩⅥ ତ ାତ୍ ସମୁଦ୍ର ପେଥନ ଗ ା ତାଭ୍ୟାଂ ଯତ୍ କ ର୍

ସ ଂ ତ ର୍ ସାଧଯିତୁ ଂ ଯ ଗେର ଦଯାେଲାରୀ ରସ୍ୟ ହେ
ସମପ େତୗ ଜାେତୗ ତଦ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ଗତୱ ା|

ⅩⅩⅦ ତେତ୍ର ାପ ାଯ ତ ଗର ମ ଲୀଂ ସଂଗୃହ୍ୟ ାଭ୍ୟାମ
ଈ େରା ଯଦ୍ୟତ୍ କ ର୍ କେରାତ୍ ତଥା େଯନ ପ୍ର କାେରଣ
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ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ୱି ାସରୂ ପ ାରମ୍ ଅେମାଚଯଦ୍ ଏତାନ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ାନ୍ ତାନ୍ ଜ୍ଞାପିତୱେ ୗ|

ⅩⅩⅧତତେ ୗ ଶିେୟୖର୍ ୍ୟଃ ସା ର୍ ଂ ତତ୍ର ବହୁ ଦିନାନି ନ୍ୟୱସତାମ୍|

ⅩⅤ
Ⅰ ଯିହୂ ଦାେଦଶାତ୍ କିଯେ ା ଜନା ଆଗତ୍ୟ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣମି ଂ

ଶିକି୍ଷତୱେ ା ମୂସାୱ୍ୟୱ ଯା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ଛ େଦା ନ ଭୱତି
ତହ ଯୂଯଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

Ⅱ େପୗଲବଣର୍ େ ୗ େତୖଃ ସହ ବହୂ ନ୍ ୱିଚାରାନ୍ ୱିୱାଦାଂ
କୃତୱେ ୗ, ତେତା ମ ଲୀଯେନାକା ଏତସ୍ୟାଃ କଥାଯା ଂ
ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗର ାନ୍ େପ୍ର ରିତାନ୍ ପ୍ର ାଚୀନାଂ ପ୍ର ତି
େପୗଲବଣର୍ ାପ୍ର ଭୃ ତୀନ୍ କତିପଯଜନାନ୍ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ ନି ଯଂ
କୃତୱ ଃ|

Ⅲେତମ ଲ୍ୟା େପ୍ର ରିତାଃ ସ ଃ େଫୖଣୀକୀେଶାମିେରାେ ଶାଭ୍ୟାଂ
ଗ ା ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ମନଃପରିୱ ର୍ ନସ୍ୟ ୱା ର୍ ଯା ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ
ପରମା ାଦମ୍ ଅଜନଯନ୍|

Ⅳ ଯିରୂ ଶାଲମୁ୍ୟପ ାଯ େପ୍ର ରିତଗେଣନ େଲାକପ୍ର ାଚୀନଗେଣନ
ସମାେଜନ ଚ ସମୁପଗୃହୀତାଃ ସ ଃ େ ୖ ରୀ େରା ଯାନି କ ର୍ ାଣି
କୃତୱାନ୍ େତଷାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱୃ ା ାନ୍ େତଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଅକଥଯନ୍|

Ⅴ କି ୁ ୱି ାସି ନଃ କିଯ ଃ ଫିରୂ ଶିମତଗ୍ର ାହିେଣା େଲାକା ଉ ାଯ
କଥାେମତାଂ କଥିତୱେ ା ଭି େଦଶୀଯାନାଂ େକ୍ଛ ଦଂ କ ର୍ୁ ଂ
ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଂ ପାଲଯିତୁ ସମାେଦ ୱ୍ୟମ୍|

Ⅵ ତତଃ େପ୍ର ରିତା େଲାକପ୍ର ାଚୀନା ତସ୍ୟ ୱିେୱଚନାଂ କ ର୍ୁ ଂ
ସଭାଯାଂ ି ତୱ ଃ|

Ⅶ ବହୁ ୱିଚାେରଷୁ ଜାତଷୁ ପିତର ଉ ାଯ କଥିତୱାନ୍, େହ
ଭ୍ର ାତେରା ଯଥା ଭି େଦଶୀଯେଲାକା ମମ ମୁଖାତ୍ ସୁସଂୱାଦଂ ଶ ା
ୱି ସି ତଦଥର୍ ଂ ବହୁ ଦିନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଈ େରା ାକଂ ମେଧ୍ୟ ମାଂ ୱୃ ା
ନିଯୁ ୱାନ୍|
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Ⅷ ଅ ୟର୍ ୍ୟାମୀ େରା ଯଥା ଭ୍ୟଂ ତଥା ଭି େଦଶୀେଯଭ୍ୟଃ
ପୱିତ୍ର ମା ାନଂ ପ୍ର ଦାଯ ୱି ାେସନ େତଷାମ୍ ଅ ଃକରଣାନି ପୱିତ୍ର ାଣି
କୃ ା

Ⅸେତଷାମ୍ ଅ ାକ ମେଧ୍ୟ କିମପି ୱିେଶଷଂ ନ ାପଯି ା ତାନଧି
ଯଂ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ୱାନ୍ ଇତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|
Ⅹ ଅତଏୱା ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷା ୱଯ ଯଂ ଯଦୁ୍ୟଗସ୍ୟ ଭାରଂ

େସାଢୁ ଂ ନ ଶ ାଃ ସ ତି ତଂ ଶିଷ୍ୟଗଣସ୍ୟ େ ଷୁ ନ୍ୟସି ତୁ ଂ କୁତ
ଈ ରସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଂ କରିଷ୍ୟଥ?

Ⅺ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହଣ େତ ଯଥା ୱଯମପି ତଥା
ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୁମ୍ ଆଶାଂ କୁ ର୍ ଃ|

Ⅻ ଅନ ରଂ ବଣର୍ ାେପୗଲାଭ୍ୟାମ୍ ଈ େରା ଭି େଦଶୀଯାନାଂ
ମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଆ ୟର୍ ୍ୟମ୍ ଅୁ ତ କ ର୍ କୃତୱାନ୍ ତୃ ା ଂ େତୗ
ମୁଖାଭ୍ୟାମ୍ ଅୱଣର୍ ଯତାଂ ସଭା ାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ନୀରୱାଃ ସ ଃଶତୱ ଃ|
ⅩⅢ ତେଯାଃ କଥାଯାଂ ସମା ାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ଯାକୂବ୍ କଥଯିତୁ ମ୍

ଆର ୱାନ୍
ⅩⅣ େହ ଭ୍ର ାତେରା ମମ କଥାଯାମ୍ ମେନା ନିଧ | ଈ ରଃ
ନାମାଥର୍ ଂ ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନାମ୍ ମଧ୍ୟାଦ୍ ଏକଂ େଲାକସଂଘଂ
ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ମତିଂ କୃ ା େଯନ ପ୍ର କାେରଣ ପ୍ର ଥମଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି
କୃପାୱେଲକନଂ କୃତୱାନ୍ ତଂ ଶିେମାନ୍ ୱଣ ତୱାନ୍|

ⅩⅤ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଭିରୁ ାନି ଯାନି ୱାକ୍ୟାନି େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍
ଏତେସୖ୍ୟକ୍ୟଂ ଭୱତି ଯଥା ଲିଖିତମାେ |

ⅩⅥ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କ ର୍ ଣାଂ ଯ ୁ ସାଧକଃ ପରେମ ରଃ| ସ ଏେୱଦଂ
ୱେଦ ାକ୍ୟଂ େଶଷାଃ ସକଲମାନୱାଃ| ଭି େଦଶୀଯେଲାକା
ଯାୱେ ା ମମନାମତଃ|ଭୱି ହି ସୁୱିଖ୍ୟାତାେ ଯଥାପରେମଶିତୁ ଃ|

ⅩⅦ ତ ଂ ସମ୍ୟକ୍ ସମୀହେ ତି ମି ମହଂ କିଲ| ପରାୱୃତ୍ୟ
ସମାଗତ୍ୟ ଦାଯୂଦଃ ପତିତଂ ପୁନଃ| ଦୂଷ୍ୟମୁ ାପଯିଷ୍ୟାମି ତଦୀଯଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱ ୁ ଚ| ପତିତଂ ପୁନରୁ ଥାପ୍ୟ ସ ଯିଷ୍ୟାମି ସୱର୍ ୍ଵ ଥା||

ⅩⅧଆ ପ୍ର ଥମାଦ୍ ଈ ରଃ ୀଯାନି ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ାଣି ଜାନାତି|
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ⅩⅨ ଅତଏୱ ମମ ନିେୱଦନମିଦଂ ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନାଂ
ମେଧ୍ୟ େଯ ଜନା ଈ ରଂ ପ୍ର ତି ପରାୱ ର୍ େତଷାମୁପରି ଅନ୍ୟଂ
କମପି ଭାରଂ ନ ନ୍ୟସ୍ୟ

ⅩⅩ େଦୱତାପ୍ର ସାଦାଶୁଚିଭକ୍ଷ୍ୟଂ ୱ୍ୟଭିଚାରକ ର୍
କ ସ ୀଡନମାରିତପ୍ର ାଣିଭକ୍ଷ୍ୟଂ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଏତାନି ପରିତ୍ୟ ୁଂ
ଲିଖାମଃ|

ⅩⅪଯତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାଲେତା ମୂସାୱ୍ୟୱ ାପ୍ର ଚାରିେଣା େଲାକା ନଗେର
ନଗେର ସି ପ୍ର ତିୱିଶ୍ର ାମୱାର ଭଜନଭୱେନ ତସ୍ୟାଃ ପାେଠା
ଭୱତି|

ⅩⅫ ତତଃ ପରଂ େପ୍ର ରିତଗେଣା େଲାକପ୍ର ାଚୀନଗଣଃ ସୱର୍ ୍ଵ ା
ମ ଲୀ ଚ େ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ବଶର୍ ା ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାେତା ମେନାନୀେତୗ
କୃ ା େପୗଲବଣର୍ ାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ମ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ପ୍ର ତି େପ୍ର ଷଣମ୍
ଉଚିତଂ ବୁ ା ତାଭ୍ୟାଂ ପତ୍ର ଂ େପୖ୍ର ଷଯନ୍|

ⅩⅩⅢ ତି ନ୍ ପେତ୍ର ଲିଖିତମିଂଦ, ଆି ଯଖିଯା-ସୁରିଯା-
କିଲିକିଯାେଦଶ ଭି େଦଶୀଯଭ୍ର ାତୃ ଗଣାଯ େପ୍ର ରିତଗଣସ୍ୟ
େଲାକପ୍ର ାଚୀନଗଣସ୍ୟ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣସ୍ୟ ଚ ନମ ାରଃ|

ⅩⅩⅣ ୱିେଶଷେତାଽ ାକମ୍ ଆଜ୍ଞାମ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟାପି କିଯେ ା ଜନା
ଅ ାକଂ ମଧ୍ୟାଦ୍ ଗ ା େକ୍ଛ େଦା ମୂସାୱ୍ୟୱ ା ଚ ପାଲଯିତୱ୍ୟାୱିତି
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶିକ୍ଷଯି ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନସାମୈ ୟର୍ ୍ୟଂ କୃ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ସସେ ହାନ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଏତାଂ କଥାଂ ୱଯମ୍ ଅଶୃନ୍ମ |

ⅩⅩⅤତ ାରଣାଦ୍ ୱଯମ୍ ଏକମ ଣାଃ ସ ଃ ସଭାଯାଂ ି ା ପ୍ର େଭା
ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମନିମି ଂ ମୃତୁ ୍ୟମୁଖଗତାଭ୍ୟାମ ାକଂ

ⅩⅩⅥ ପି୍ର ଯବଣର୍ ାେପୗଲାଭ୍ୟାଂ ସା ର୍ ଂ ମେନାନୀତେଲାକାନାଂ
େକଷାି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ େପ୍ର ଷଣମ୍ ଉଚିତଂ ବୁ ୱ ଃ|

ⅩⅩⅦଅେତା ଯିହୂ ଦାସୀେଲୗ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି େପ୍ର ଷିତୱ ଃ, ଏତେଯା
ମର୍ୁ ଖାଭ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ କଥାଂ ଜ୍ଞାସ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅧ େଦୱତାପ୍ର ସାଦଭକ୍ଷ୍ୟଂ ର ଭକ୍ଷ୍ୟଂ
ଗଲପୀଡନମାରିତପ୍ର ାଣିଭକ୍ଷ୍ୟଂ ୱ୍ୟଭିଚାରକ ର୍ େଚମାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୍ୟାଜ୍ୟାନି; ଏତ େଯାଜନୀଯାଜ୍ଞାୱ୍ୟତିେରେକନ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
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ଉପରି ଭାରମନ୍ୟଂ ନ ନ୍ୟସି ତୁ ଂ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନାଽ ାକ
ଉଚିତଜ୍ଞାନମ୍ ଅଭୱତ୍|

ⅩⅩⅨଅତଏୱ େତଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ େ ଷୁ ରକି୍ଷେତଷୁ ଯୂଯଂ ଭଦ୍ର ଂ
କ ର୍ କରିଷ୍ୟଥ| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମ ଲଂ ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅩⅩ େତ◌े ୱିସୃ ାଃ ସ ଆି ଯଖିଯାନଗର ଉପ ାଯ
େଲାକନିୱହଂ ସଂଗୃହ୍ୟ ପତ୍ର ମ୍ ଅଦଦନ୍|

ⅩⅩⅪତତେ ତ ତ୍ର ଂ ପଠି ା ସା ନାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ସାନ ା ଅଭୱନ୍|
ⅩⅩⅫ ଯିହୂ ଦାସୀେଲୗ ଚ ଯଂ ପ୍ର ଚାରେକୗ ଭୂ ା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ

ନାେନାପଦିଶ୍ୟ ତାନ୍ ସୁି ରାନ୍ ଅକୁରୁ ତାମ୍|
ⅩⅩⅩⅢ ଇ ଂ େତୗ ତତ୍ର େତୖଃ ସାକଂ କତିପଯଦିନାନି ଯାପଯି ା

ପ ାତ୍ େପ୍ର ରିତାନାଂ ସମୀେପ ପ୍ର ତ୍ୟାଗମନାଥର୍ ଂ େତଷାଂ ସି େଧଃ
କଲ୍ୟାେଣନ ୱିସୃ ାୱଭୱତାଂ|

ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ସୀଲ ତ୍ର ାତୁ ଂ ୱାି ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅤ ଅପରଂ େପୗଲବଣର୍ େ ୗ ବହୱଃ ଶିଷ୍ୟା େଲାକାନ୍

ଉପଦିଶ୍ୟ ପ୍ର େଭାଃ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯ ଆି ଯଖିଯାଯାଂ କାଲଂ
ଯାପିତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅥ କତିପଯଦିେନଷୁ ଗେତଷୁ େପୗେଲା ବଣର୍ ାମ୍ ଅୱଦତ୍
ଆଗ ାୱାଂ େଯଷୁ ନଗେରଷ୍ଵ ୀ ରସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରିତୱେ ୗ
ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ନଗରାଣି ପୁନଗର୍ ା ଭ୍ର ାତରଃ କୀଦୃଶାଃ ସ ୀତି ଦ୍ର ୁଂ ତାନ୍
ସାକ୍ଷାତ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ|

ⅩⅩⅩⅦ େତନ ମାକର୍ ନାମ୍ନ ା ୱିଖ୍ୟାତଂ େଯାହନଂ ସି ନଂ କ ର୍ୁ ଂ
ବଣର୍ ା ମତିମକେରାତ୍,

ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ ସ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତାଭ୍ୟାଂ ସହ କାୟର୍ ୍ୟାଥର୍ ଂ ନ ଗ ା
ପା ୂ ଲିଯାେଦେଶ େତୗ ତ୍ୟ ୱାନ୍ ତ ାରଣାତ୍ େପୗଲ ଂ ସି ନଂ
କ ର୍ୁ ମ୍ ଅନୁଚିତଂ ଜ୍ଞାତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅨ ଇ ଂ ତେଯାରତିଶଯୱିେରାଧେସ୍ୟାପି ତ ାତ୍ େତୗ
ପର ରଂ ପୃଥଗଭୱତାଂ ତେତା ବଣର୍ ା ମାକର୍ ଂ ଗୃହୀ ା େପାେତନ
କୁେପ୍ର ାପ ୀପଂ ଗତୱାନ୍;
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ⅩⅬ କି ୁ େପୗଲଃସୀଲଂମେନାନୀତଂ କୃ ା ଭ୍ର ାତୃ ଭିରୀ ରାନୁଗ୍ର େହ
ସମପ ତଃ ସନ୍ ପ୍ର ାଯ

ⅩⅬⅠ ସୁରିଯାକିଲିକିଯାେଦଶାଭ୍ୟାଂ ମ ଲୀଃ ି ରୀକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଅଗ ତ୍|

ⅩⅥ
Ⅰ େପୗେଲା ଦ ର୍ ୀଲୁ ାନଗରେଯାରୁ ପି େତାଭୱତ୍ ତତ୍ର

ତୀମଥିଯନାମା ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଆସୀତ୍; ସ ୱି ାସି ନ୍ୟା ଯିହୂ ଦୀଯାଯା
େଯାଷିେତା ଗବର୍୍ଭ ଜାତଃ କି ୁ ତସ୍ୟ ପିତାନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକଃ|

Ⅱ ସ ଜେନା ଲୁ ା-ଇକନିଯନଗର ାନାଂ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ସମୀେପପି
ସୁଖ୍ୟାତିମାନ୍ ଆସୀତ୍|

Ⅲ େପୗଲ ଂ ସି ନଂ କ ର୍ୁ ଂ ମତିଂ କୃ ା ତଂ ଗୃହୀ ା
ତେ ଶନିୱାସି ନାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍ ଅନୁେରାଧାତ୍ ତସ୍ୟ େକ୍ଛ ଦଂ
କୃତୱାନ୍ ଯତ ସ୍ୟ ପିତା ଭି େଦଶୀଯେଲାକ ଇତି ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରଜ୍ଞାଯତ|

Ⅳ ତତଃ ପରଂ େତ ନଗେର ନଗେର ଭ୍ର ମି ା ଯିରୂ ଶାଲମୈ ଃ
େପ୍ର ରିେତୖ େଲର୍ ାକପ୍ର ାଚୀେନୖ ନିରୂ ପିତଂ ଯଦ୍ ୱ୍ୟୱ ାପତ୍ର ଂ
ତଦନୁସାେରଣାଚରିତୁ ଂ େଲାେକଭ୍ୟ ଦ୍ ଦ ୱ ଃ|

Ⅴ େତେନୖୱ ସେୱର୍ ୍ଵ ଧ ର୍ ସମାଜାଃ ଖ୍ର ୀ ଧେ ର୍ ସୁି ରାଃ ସ ଃ
ପ୍ର ତିଦିନଂ ୱ ତା ଅଭୱନ୍|

Ⅵ େତଷୁ ଫଗିଯାଗାଲାତିଯାେଦଶମେଧ୍ୟନ ଗେତଷୁ ସ ୁ ପୱିତ୍ର
ଆ ା ତାନ୍ ଆଶିଯାେଦେଶ କଥାଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ପ୍ର ତିଷି ୱାନ୍|

Ⅶତଥା ମୁସି ଯାେଦଶ ଉପ ାଯ ବିଥୁନିଯାଂ ଗ ୁଂ େତୖରୁ େଦ୍ୟାେଗ
କୃେତ ଆ ା ତାନ୍ ନାନ୍ଵ ମନ୍ୟତ|

Ⅷ ତ ାତ୍ େତ ମୁସି ଯାେଦଶଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ େତ୍ର ାଯାନଗରଂ ଗ ା
ସମୁପି ତାଃ|

Ⅸ ରାେତ୍ର ୗ େପୗଲଃ େପ୍ନ ଦୃ ୱାନ୍ ଏେକା
ମାକିଦନିଯେଲାକି ନ୍ ୱିନଯଂ କୃ ା ତୈ କଥଯତି,
ମାକିଦନିଯାେଦଶମ୍ ଆଗତ୍ୟା ାନ୍ ଉପକୁୱ ୍ଵତି|
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Ⅹ ତେସ୍ୟ ଂ ପ୍ନ ଦଶର୍ ନାତ୍ ପ୍ର ଭୁ େ ଶୀଯେଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି
ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାରଯିତୁ ମ୍ ଅ ାନ୍ ଆହୂ ଯତୀତି ନିି ତଂ ବୁ ା ୱଯଂ
ତୂ ଣର୍ ଂ ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ ଗ ୁମ୍ ଉେଦ୍ୟାଗମ୍ ଅକୁ ର୍ |

Ⅺ ତତଃ ପରଂ ୱଯଂ େତ୍ର ାଯାନଗରାଦ୍ ପ୍ର ାଯ ଋଜୁମାେଗର୍ ଣ
ସାମଥ୍ର ାକିେଯାପ ୀେପନ ଗ ା ପେରଽହନି ନିଯାପଲିନଗର
ଉପି ତାଃ|

Ⅻ ତ ାଦ୍ ଗ ା ମାକିଦନିଯା ୱର୍ ୍ଵ େରାମୀଯୱସତି ାନଂ
ଯତ୍ ଫିଲିପୀନାମପ୍ର ଧାନନଗରଂ ତେତ୍ର ାପ ାଯ କତିପଯଦିନାନି ତତ୍ର
ି ତୱ ଃ|

ⅩⅢ ୱିଶ୍ର ାମୱାେର ନଗରାଦ୍ ବହି ଗର୍ ା ନଦୀତେଟ ଯତ୍ର
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଚାର ଆସୀତ୍ ତେତ୍ର ାପୱିଶ୍ୟ ସମାଗତା ନାରୀଃ ପ୍ର ତି କଥାଂ
ପ୍ର ାଚାରଯାମ|

ⅩⅣ ତତଃ ଥୁଯାତୀରାନଗରୀଯା ଧୂଷରା ରୱିକ୍ର ାଯିଣୀ
ଲୁଦିଯାନାମିକା ଯା ଈ ରେସୱିକା େଯାଷିତ୍ େଶ୍ର ାତ୍ର ୀଣାଂ ମଧ୍ୟ
ଆସୀତ୍ ତଯା େପୗେଲା ୱାକ୍ୟାନି ଯଦ୍ ଗୃହ୍ୟେ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଭୁ ସ୍ୟା
ମେନା ାରଂ ମୁ ୱାନ୍|

ⅩⅤ ଅତଃ ସା େଯାଷିତ୍ ସପରିୱାରା ମି ତା ସତୀ ୱିନଯଂ କୃ ା
କଥିତୱତୀ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିଚାରାଦ୍ ଯଦି ପ୍ର େଭୗ ୱି ାସି ନୀ ଜାତାହଂ
ତହ ମମ ଗୃହମ୍ ଆଗତ୍ୟ ତି ତ| ଇ ଂ ସା ଯେ ନା ାନ୍
ଅ ାପଯତ୍|

ⅩⅥ ଯସ୍ୟା ଗଣନଯା ତଦଧିପତୀନାଂ ବହୁ ଧେନାପାଜର୍ ନଂ ଜାତଂ
ତାଦୃଶୀ ଗଣକଭୂ ତଗ୍ର ା କାଚନ ଦାସୀ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ାନଗମନକାଲ
ଆଗତ୍ୟା ାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃତୱତୀ|

ⅩⅦ ସା ାକଂ େପୗଲସ୍ୟ ଚ ପ ାଦ୍ ଏତ୍ୟ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥାମିମାଂ
କଥିତୱତୀ, ମନୁଷ୍ୟା ଏେତ ସେୱର୍ ୍ଵ ାପରି େସ୍ୟ ରସ୍ୟ େସୱକାଃ
ସେ ାଽ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟ ମାଗର୍ ଂ ପ୍ର କାଶଯି |

ⅩⅧ ସା କନ୍ୟା ବହୁ ଦିନାନି ତାଦୃଶମ୍ ଅକେରାତ୍ ତ ାତ୍
େପୗେଲା ଦୁଃଖିତଃ ସନ୍ ମୁଖଂ ପରାୱତର୍ ୍ୟ ତଂ ଭୂ ତମୱଦଦ୍, ଅହଂ
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ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ାମାଜ୍ଞାପଯାମି ମସ୍ୟା ବହିଗର୍ ; େତେନୖୱ
ତତଣାତ୍ ସ ଭୂ ତ ସ୍ୟା ବହିଗର୍ ତଃ|

ⅩⅨ ତତଃ େ ଷାଂ ଲାଭସ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ୱିଫଲା ଜାେତତି
ୱିେଲାକ୍ୟ ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ଭୱଃ େପୗଲଂ ସୀଲ ଧୃ ାକୃଷ୍ୟ
ୱିଚାର ାେନଽଧିପତୀନାଂ ସମୀପମ୍ ଆନଯନ୍|

ⅩⅩତତଃ ଶାସକାନାଂ ନିକଟଂ ନୀ ା େରାମିେଲାକା ୱଯମ୍ ଅ ାକଂ
ଯଦ୍ ୱ୍ୟୱହରଣଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ମ୍ ଆଚରିତୁ ନିଷି ଂ,

ⅩⅪ ଇେମ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାଃ ସେ ାପି ତେଦୱ ଶିକ୍ଷଯି ା
ନଗେରଽ ାକମ୍ ଅତୀୱ କଲହଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ,

ⅩⅫ ଇତି କଥିେତ ସତି େଲାକନିୱହ େଯାଃ
ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟେନାଦତି ତ୍ ତଥା ଶାସକା େଯା ୱର୍ ାଣି ଛି ା
େୱତ୍ର ାଘାତଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯନ୍|

ⅩⅩⅢ ଅପରଂ େତ େତୗ ବହୁ ପ୍ର ହାୟର୍ ୍ୟ େମେତୗ କାରାଂ ନୀ ା
ସାୱଧାନଂ ରକ୍ଷେଯତି କାରାରକ୍ଷକମ୍ ଆଦିଶନ୍|

ⅩⅩⅣଇ ମ୍ଆଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟସତାୱଭ୍ୟ ର କାରାଂ ନୀ ା ପାେଦଷୁ
ପାଦପାଶୀଭି ବର୍ ା ାପିତାୱାନ୍|

ⅩⅩⅤ ଅଥ ନିଶୀଥସମେଯ େପୗଲସୀଲାୱୀ ରମୁି ଶ୍ୟ ପ୍ର ାଥନାଂ
ଗାନ କୃତୱେ ୗ, କାରାି ତା େଲାକା ତଦଶୃଣ୍ଵ ନ୍

ⅩⅩⅥତଦାକ ାତ୍ ମହାନ୍ ଭୂ ମିକେ ାଽଭୱତ୍ େତନ ଭି ି ମୂେଲନ
ସହ କାରା କି ତାଭୂ ତ୍ ତତଣାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ାରାଣି ମୁ ାନି ଜାତାନି
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ବ ନାନି ଚ ମୁ ାନି|

ⅩⅩⅦ ଅତଏୱ କାରାରକ୍ଷେକା ନିଦ୍ର ାେତା ଜାଗରି ା କାରାଯା
ାରାଣି ମୁ ାନି ଦୃ ୍ଵା ବ ି େଲାକାଃ ପଲାଯିତା ଇତ୍ୟନୁମାଯ

େକାଷାତ୍ ଖ ଂ ବହିଃ କୃ ା ଘାତଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ|
ⅩⅩⅧ କି ୁ େପୗଲଃ େପ୍ର ାେ ୖ ମାହୂ ଯ କଥିତୱାନ୍ ପଶ୍ୟ ୱଯଂ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଽତ୍ର ା େହ, ଂ ନିଜପ୍ର ାଣହିଂସାଂ ମାକାଷର୍ ୀଃ|
ⅩⅩⅨ ତଦା ପ୍ର ଦୀପମ୍ ଆେନତୁ ମ୍ ଉ ୍ଵା ସ କ ମାନଃ ସନ୍

ଉ ୍ୟାଭ୍ୟ ରମ୍ ଆଗତ୍ୟ େପୗଲସୀଲେଯାଃ ପାେଦଷୁ ପତିତୱାନ୍|
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ⅩⅩⅩ ପ ାତ୍ ସ େତୗ ବହିରାନୀଯ ପୃ ୱାନ୍ େହ ମେହେ ୗ
ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୁଂ ମଯା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?

ⅩⅩⅪପ ାତ୍ େତୗ ଗୃହମାନୀଯ ତେଯାଃ ସ ୁେଖ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି
ାପିତୱାନ୍ ତଥା ସ ଯଂ ତଦୀଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ପରିୱାରାେ େର
ୱି ସ ଃ ସାନ ି ତା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅫ ତୈ ତସ୍ୟ ଗୃହି ତସୱର୍ ୍ଵ େଲାେକଭ୍ୟ ପ୍ର େଭାଃ କଥାଂ
କଥିତୱେ ୗ|

ⅩⅩⅩⅢ ତଥା ରାେତ୍ର ି େ ୱ ଦେ ସ େତୗ ଗୃହୀ ା ତେଯାଃ
ପ୍ର ହାରାଣାଂ କ୍ଷତାନି ପ୍ର କ୍ଷାଲିତୱାନ୍ ତତଃ ସ ଯଂ ତସ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ
ପରିଜନା ମି ତା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅩⅣ ପ ାତ୍ େତୗ ଗୃହମାନୀଯ ତେଯାଃ ସ ୁେଖ
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ାପିତୱାନ୍ ତଥା ସ ଯଂ ତଦୀଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ
ପରିୱାରାେ େର ୱି ସ ଃ ସାନ ି ତା ଅଭୱନ୍|

ⅩⅩⅩⅤ ଦିନଉପି େତ େତୗ େଲାେକୗ େମାଚେଯତିକଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ
ଶାସକାଃ ପଦାତିଗଣଂ େପ୍ର ଷିତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩⅥ ତତଃ କାରାରକ୍ଷକଃ େପୗଲାଯ ତାଂ ୱା ର୍ ାଂ କଥିତୱାନ୍
ଯୁୱାଂ ତ୍ୟାଜଯିତୁ ଂ ଶାସକା େଲାକାନ େପ୍ର ଷିତୱ ଇଦାନୀଂ ଯୁୱାଂ
ବହି ଭର୍ୂ ା କୁଶେଲନ ପ୍ର ତିେ ତାଂ|

ⅩⅩⅩⅦ କି ୁ େପୗଲ ାନ୍ ଅୱଦତ୍ େରାମିେଲାକେଯାରାୱେଯାଃ
କମପି େଦାଷମ୍ ନ ନିି ତ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଆୱାଂ କଶଯା
ତାଡଯି ା କାରାଯାଂ ବ ୱ ଇଦାନୀଂ କିମାୱାଂ ଗୁ ଂ ୱି କ୍ଷ୍ୟି ?
ତ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯମାଗତ୍ୟାୱାଂ ବହିଃ କୃ ା ନଯ ୁ|

ⅩⅩⅩⅧ ତଦା ପଦାତିଭିଃ ଶାସେକଭ୍ୟ ଏତ ା ର୍ ାଯାଂ କଥିତାଯାଂ
େତୗ େରାମିେଲାକାୱିତି କଥାଂ ଶ ା େତ ଭୀତାଃ

ⅩⅩⅩⅨ ସ େଯାଃ ସି ଧିମାଗତ୍ୟ ୱିନଯମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଅପରଂ
ବହିଃ କୃ ା ନଗରାତ୍ ପ୍ର ାତୁ ଂ ପ୍ର ାଥ ତୱ ଃ|

ⅩⅬ ତତେ ୗ କାରାଯା ନିଗର୍ ତ୍ୟ ଲୁଦିଯାଯା ଗୃହଂ ଗତୱେ ୗ ତତ୍ର
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ସାକ୍ଷା ୃ ତ୍ୟ ତାନ୍ ସା ଯି ା ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ପ୍ର ି େତୗ|
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ⅩⅦ
Ⅰ େପୗଲସୀେଲୗ ଆି ପଲ୍ୟାପେ ାନିଯାନଗରାଭ୍ୟାଂ ଗ ା ଯତ୍ର

ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭଜନଭୱନେମକମ୍ ଆେ ତତ୍ର ଥିଷଲନୀକୀନଗର
ଉପି େତୗ|

Ⅱ ତଦା େପୗଲଃ ାଚାରାନୁସାେରଣ େତଷାଂ ସମୀପଂ ଗ ା
ୱିଶ୍ର ାମୱାରତ୍ର େଯ େତୖଃ ସା ର୍ ଂ ଧ ର୍ ପୁ କୀଯକଥାଯା ୱିଚାରଂ
କୃତୱାନ୍|

Ⅲ ଫଲତଃ ଖ୍ର ୀେ ନ ଦୁଃଖେଭାଗଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ ଶ୍ମ ଶାନଦୁ ାନ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ଯସ୍ୟ ଯୀେଶାଃ ପ୍ର ାୱଂ କେରାମି
ସ ଈ େରଣାଭିଷି ଃ ସ ଏତାଃ କଥାଃ ପ୍ର କାଶ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା
ି ରୀକୃତୱାନ୍|

Ⅳ ତ ାତ୍ େତଷାଂ କତିପଯଜନା ଅନ୍ୟେଦଶୀଯା ବହେୱା
ଭ େଲାକା ବହ୍ୟଃ ପ୍ର ଧାନନାୟର୍ ୍ୟ ୱି ସ୍ୟ େପୗଲସୀଲେଯାଃ
ପ ା ାମିେନା ଜାତାଃ|

Ⅴ କି ୁ ୱି ାସହୀନା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଈଷର୍ ୍ୟଯା ପରିପୂଣର୍ ାଃ
ସେ ା ହଟଟ୍ସ ୍ୟ କତିନଯଲ ଟେଲାକାନ୍ ସି ନଃ କୃ ା ଜନତଯା
ନଗରମେଧ୍ୟ ମହାକଲହଂ କୃ ା ଯାେସାେନା ଗୃହମ୍ ଆକ୍ର ମ୍ୟ
େପ୍ର ରିତାନ୍ ଧୃ ା େଲାକନିୱହସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆେନତୁ ଂ େଚି ତୱ ଃ|

Ⅵ େତଷାମୁେ ଶମ୍ ଅପ୍ର ାପ୍ୟ ଚ ଯାେସାନଂ କତିପଯାନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଂ
ଧୃ ା ନଗରାଧିପତୀନାଂ ନିକଟମାନୀଯ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥିତୱେ ା େଯ
ମନୁଷ୍ୟା ଜଗଦୁ ାଟିତୱ େ ଽତ୍ର ାପୁ୍ୟପି ତାଃ ସି ,

Ⅶଏଷ ଯାେସାନ୍ ଆତିଥ୍ୟଂ କୃ ା ତାନ୍ ଗୃହୀତୱାନ୍| ଯୀଶୁନାମକ
ଏେକା ରାଜ ୀତି କଥଯ େ େକୖସରସ୍ୟାଜ୍ଞାୱିରୁ ଂ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ତି|

Ⅷ େତଷାଂ କଥାମିମାଂ ଶ ା େଲାକନିୱେହା ନଗରାଧିପତଯ
ସମୁି ା ଅଭୱନ୍|

Ⅸ ତଦା ଯାେସାନ ଦେନ୍ୟଷା ଧନଦ ଂ ଗୃହୀ ା ତାନ୍
ପରିତ୍ୟ ୱ ଃ|

Ⅹ ତତଃ ପରଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗେଣା ରଜନ୍ୟାଂ େପୗଲସୀେଲୗ ଶୀଘ୍ର ଂ
ବିରଯାନଗରଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ େତୗ ତେତ୍ର ାପ ାଯ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ
ଭଜନଭୱନଂ ଗତୱେ ୗ|
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Ⅺ ତତ୍ର ା େଲାକାଃ ଥିଷଲନୀକୀ େଲାେକେଭ୍ୟା ମହା ାନ
ଆସନ୍ ଯତ ଇ ଂ ଭୱତି ନ େୱତି ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଦିେନ ଦିେନ
ଧ ର୍ ଗ୍ର ସ୍ୟାେଲାଚନାଂ କୃ ା େ ୖ ରଂ କଥାମ୍ ଅଗୃ ନ୍|

Ⅻତ ାଦ୍ ଅେନେକ ଯିହୂ ଦୀଯା ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାନାଂ ମାନ୍ୟା ି ଯଃ
ପୁରୁ ଷା ାେନେକ ୱ୍ୟ ସନ୍|

ⅩⅢ କି ୁ ବିରଯାନଗେର େପୗେଲେନ ରୀଯା କଥା ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟତ
ଇତି ଥିଷଲନୀକୀ ା ଯିହୂ ଦୀଯା ଜ୍ଞା ା ତ ୍ଥାନମପ୍ୟାଗତ୍ୟ
େଲାକାନାଂ କୁପ୍ର ୱୃ ି ମ୍ ଅଜନଯନ୍|

ⅩⅣ ଅତଏୱ ତ ାତ୍ ାନାତ୍ ସମୁେଦ୍ର ଣ ଯା ୀତି ଦଶର୍ ଯି ା
ଭ୍ର ାତରଃ କି୍ଷପ୍ର ଂ େପୗଲଂ ପ୍ର ାହିଣ୍ଵ ନ୍ କି ୁ ସୀଲତୀମଥିେଯୗ ତତ୍ର
ି ତୱେ ୗ|

ⅩⅤ ତତଃ ପରଂ େପୗଲସ୍ୟ ମାଗର୍ ଦଶର୍ କା ମ୍ ଆଥୀନୀନଗର
ଉପ ାପଯନ୍ ପ ାଦ୍ ଯୁୱାଂ ତୂ ଣର୍ ମ୍ ଏତତ୍ ାନଂ ଆଗମିଷ୍ୟଥଃ
ସୀଲତୀମଥିେଯୗ ପ୍ର ତୀମାମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ େତ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତାଃ|

ⅩⅥ େପୗଲ ଆଥୀନୀନଗେର ତାୱେପକ୍ଷ୍ୟ ତି ନ୍ ତ ଗରଂ
ପ୍ର ତିମାଭିଃ ପରିପୂଣର୍ ଂ ଦୃ ୍ଵା ସ ହୃ ଦେଯା ଽଭୱତ୍|

ⅩⅦ ତତଃ ସ ଭଜନଭୱେନ ଯାନ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଭ େଲାକାଂ
ହେ ଚ ଯାନ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍ େତୖଃ ସହ ପ୍ର ତିଦିନଂ ୱିଚାରିତୱାନ୍|

ⅩⅧ କିି ପିକୂରୀଯମତଗ୍ର ହିଣଃ େ ାଯିକୀଯମତଗ୍ର ାହିଣ
କିଯେ ା ଜନାେ ନ ସା ର୍ ଂ ୱ୍ୟୱଦ | ତତ୍ର େକଚିଦ୍ ଅକଥଯନ୍
ଏଷ ୱାଚାଲଃ କିଂ ୱ ୁମ୍ ଇ ତି? ଅପେର େକଚିଦ୍ ଏଷ ଜନଃ
େକଷାି ଦ୍ ୱିେଦଶୀଯେଦୱାନାଂ ପ୍ର ଚାରକ ଇତ୍ୟନୁମୀଯେତ ଯତଃ
ସ ଯୀଶୁମ୍ ଉି ତି ପ୍ର ଚାରଯତ୍|

ⅩⅨ େତ ତମ୍ ଅେରଯପାଗନାମ ୱିଚାର ାନମ୍ ଆନୀଯ
ପ୍ର ାେୱାଚନ୍ ଇଦଂ ଯ ୱୀନଂ ମତଂ ଂ ପ୍ର ାଚୀକଶ ଇଦଂ କୀଦୃଶଂ
ଏତଦ୍ ଅ ାନ୍ ଶ୍ର ାୱଯ;

ⅩⅩ ଯାମିମାମ୍ ଅସ ୱକଥାମ୍ ଅ ାକଂ କଣର୍ େଗାଚରୀକୃତୱାନ୍
ଅସ୍ୟା ଭାୱାଥର୍ ଃ କ ଇତି ୱଯଂ ଜ୍ଞାତୁ ମ୍ ଇ ାମଃ|

ⅩⅪ ତଦାଥୀନୀନିୱାସି ନ ଗରପ୍ର ୱାସି ନ େକୱଲଂ କସ୍ୟା ନ
ନୱୀନକଥାଯାଃ ଶ୍ର ୱେଣନ ପ୍ର ଚାରେଣନ ଚ କାଲମ୍ ଅଯାପଯନ୍|
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ⅩⅫ େପୗେଲାଽେରଯପାଗସ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍ ଏତାଂ କଥାଂ
ପ୍ର ଚାରିତୱାନ୍, େହ ଆଥୀନୀଯେଲାକା ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା େଦୱପୂଜାଯାମ୍
ଆସ ା ଇତ୍ୟହ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଂ ପଶ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅢ ଯତଃ ପୟର୍ ୍ୟଟନକାେଲ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୂଜନୀଯାନି ପଶ୍ୟନ୍
‘ଅୱିଜ୍ଞାେତ ରାଯ’ ଏତି ପିଯୁ ାଂ ଯଜ୍ଞେୱଦୀେମକାଂ ଦୃ ୱାନ୍;
ଅେତା ନ ୱିଦି ା ଯଂ ପୂଜଯେ ତେସୖ୍ୟୱ ତ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
ପ୍ର ଚାରଯାମି|

ⅩⅩⅣ ଜଗେତା ଜଗ ୍ଥାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱ ୂନା ସ୍ର ା ଯ ଈ ରଃ
ସ ଗର୍ ପୃଥିେୱ୍ୟାେରକାଧିପତିଃ ସନ୍ କରନି ତମ ି େରଷୁ ନ
ନିୱସତି;

ⅩⅩⅤ ସ ଏୱ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ଜୀୱନଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ସାମଗ୍ର ୀ
ପ୍ର ଦଦାତି; ଅତଏୱ ସ କସ୍ୟାି ତ୍ ସାମଗ୍ ା ଅଭାୱେହେତା
ମର୍ ନୁଷ୍ୟାଣାଂ ହେ ୖ ଃ େସୱିେତା ଭୱତୀତି ନ|

ⅩⅩⅥ ସ ଭୂ ମ େଲ ନିୱାସାଥର୍ ମ୍ ଏକ ାତ୍ େଶାଣିତାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ମନୁଷ୍ୟାନ୍ ସୃ ୍ଵା େତଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିରୂ ପିତସମଯଂ ୱସତିସୀମା
ନିରଚିେନାତ୍;

ⅩⅩⅦ ତ ାତ୍ େଲାେକୖଃ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ମୃଗଯି ା
ପରେମ ରସ୍ୟ ତ ଂ ପ୍ର ା ୁଂ ତସ୍ୟ ଗେୱଷଣଂ କରଣୀଯମ୍|

ⅩⅩⅧ କି ୁ େସାଽ ାକଂ କ ା ି ଦପି ଦୂେର ତି ତୀତି ନହି, ୱଯଂ
େତନ ନି ସନପ୍ର ସନଗମନାଗମନପ୍ର ାଣଧାରଣାନି କୁ ର୍ ଃ, ପୁ◌ନु
ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ କତିପଯାଃ କୱଯଃ କଥଯି ‘ତସ୍ୟ ୱଂଶା ୱଯଂ େ ା
ହି’ ଇତି|

ⅩⅩⅨ ଅତଏୱ ଯଦି ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱଂଶା ଭୱାମ ହ
ମନୁେଷୖ୍ୟ ୱ ଦ୍ୟଯା େକୗଶେଲନ ଚ ତକି୍ଷତଂ ଣର୍ ଂ ରୂ ପ୍ୟଂ ଦୃଷଦ୍
େୱୖେତଷାମୀ ର ମ୍ ଅ ାଭି ନର୍ ଜ୍ଞାତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅩ େତଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୀଯେଲାକାନାମ୍ ଅଜ୍ଞାନତାଂ ପ୍ର ତୀ େରା ଯଦ୍ୟପି
ନାୱାଧ ତଥାପୀଦାନୀଂ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମନଃ ପରିୱ ର୍ ଯିତୁ ମ୍
ଆଜ୍ଞାପଯତି,
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ⅩⅩⅪ ଯତଃ ନିଯୁେ ନ ପୁରୁ େଷଣ ଯଦା ସ ପୃଥିୱୀ ାନାଂ
ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାଂ ୱିଚାରଂ କରିଷ୍ୟତି ତି ନଂ ନ୍ୟରୂ ପଯତ୍; ତସ୍ୟ
ଶ୍ମ ଶାେନା ାପେନନ ତି ନ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ ପ୍ର ମାଣଂ ପ୍ର ାଦାତ୍|

ⅩⅩⅫତଦାଶ୍ମ ଶାନାଦ୍ଉ ାନସ୍ୟକଥାଂ ଶ ା େକଚିଦ୍ଉପାହମନ୍,
େକଚିଦୱଦନ୍ ଏନାଂ କଥାଂ ପୁନରପି ଃ େଶ୍ର ାଷ୍ୟାମଃ|

ⅩⅩⅩⅢତତଃ େପୗଲେ ଷାଂ ସମୀପାତ୍ ପ୍ର ି ◌ाତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅣ ତଥାପି େକଚିେ ାକାେ ନ ସା ର୍ ଂ ମିଲି ା ୱ୍ୟ ସନ୍

େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଽେରଯପାଗୀଯଦିଯନୁସି େଯା ଦାମାରୀନାମା
କାଚି ାରୀ କିଯେ ା ନରା ାସନ୍|

ⅩⅧ
Ⅰ ତ ଟନାତଃ ପରଂ େପୗଲ ଆଥୀନୀନଗରାଦ୍ ଯାତ୍ର ାଂ କୃ ା

କରି ନଗରମ୍ ଆଗ ତ୍|
Ⅱ ତି ନ୍ ସମେଯ େକ୍ଲ ୗଦିଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ େରାମାନଗରଂ

ୱିହାଯ ଗ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍, ତ ାତ୍ ପି୍ର ି ାନାମ୍ନ ା ଜାଯଯା ସା ର୍ ମ୍
ଇତାଲିଯାେଦଶାତ୍ କିି ୂ ୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଆଗମତ୍ ଯଃ ପ େଦେଶ ଜାତ
ଆି ଲନାମା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକଃ େପୗଲ ଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତେଯାଃ
ସମୀପମିତୱାନ୍|

Ⅲେତୗ ଦୂଷ୍ୟନି ର୍ ାଣଜୀୱିେନୗ,ତ ାତ୍ ପର ରମ୍ ଏକୱୃ ି କ ାତ୍
ସ ତାଭ୍ୟାଂ ସହ ଉଷି ା ତତ୍ କ ର୍ ାକେରାତ୍|

Ⅳ େପୗଲଃ ପ୍ର ତିୱିଶ୍ର ାମୱାରଂ ଭଜନଭୱନଂ ଗ ା ୱିଚାରଂ କୃ ା
ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯାଂ ପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହିତୱାନ୍|

Ⅴସୀଲତୀମଥିଯେଯା ମର୍ ାକିଦନିଯାେଦଶାତ୍ ସେମତେଯାଃ ସେତାଃ
େପୗଲ ଉ ମନା ଭୂ ା ଯୀଶୁରୀ େରଣାଭିଷିେ ା ଭୱତୀତି
ପ୍ର ମାଣଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ସମୀେପ ପ୍ର ାଦାତ୍|

Ⅵ କି ୁ େତ ଽତୀୱ ୱିେରାଧଂ ୱିଧାଯ ପାଷ ୀଯକଥାଂ
କଥିତୱ ତଃ େପୗେଲା ୱ ଂ ଧୁନ୍ଵ ନ୍ ଏତାଂ କଥାଂ କଥିତୱାନ୍,
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଶାଣିତପାତାପରାେଧା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର େତ୍ୟୱ ଭୱତୁ , େତନାହଂ
ନିରପରାେଧା ଽଦ୍ୟାରଭ୍ୟ ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ସମୀପଂ ଯାମି|



Acts ⅩⅧ:Ⅶ lxi Acts ⅩⅧ:ⅩⅦ

Ⅶ ସ ତ ାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଭଜନଭୱନସମୀପ ସ୍ୟ ଯୁ ନାମ୍ନ
ଈ ରଭ ସ୍ୟ ଭି େଦଶୀଯସ୍ୟ ନିେୱଶନଂ ପ୍ର ାୱିଶତ୍|

Ⅷ ତତଃ କ୍ର ୀ ନାମା ଭଜନଭୱନାଧିପତିଃ ସପରିୱାରଃ ପ୍ର େଭୗ
ୱ୍ୟ ସୀତ୍, କରି ନଗରୀଯା ବହେୱା େଲାକା ସମାକଣର୍ ୍ୟ ୱି ସ୍ୟ
ମି ତା ଅଭୱନ୍|

Ⅸ କ୍ଷଣଦାଯାଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ େପୗଲଂ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ା ଭାଷିତୱାନ୍, ମା
େଭୖଷୀଃ, ମା ନିରସୀଃ କଥାଂ ପ୍ର ଚାରଯ|

Ⅹଅହଂ ଯା ସା ର୍ ମ୍ ଆସ ହିଂସାଥର୍ ଂ େକାପି ାଂ ୍ର ୁଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତି
ନଗେରଽି ନ୍ ମଦୀଯା େଲାକା ବହୱ ଆସେତ|

Ⅺ ତ ାତ୍ େପୗଲ ଗେର ପ୍ର ାେଯଣ ସା ର୍ ୱ ରପୟର୍ ୍ୟ ଂ
ସଂ ାେଯ ରସ୍ୟ କଥାମ୍ ଉପାଦିଶତ୍|

Ⅻଗାି ଯନାମା କି ଦ୍ ଆଖାଯାେଦଶସ୍ୟ ପ୍ର ାଡି୍ଵ ୱାକଃ ସମଭୱତ୍,
ତେତା ଯିହୂ ଦୀଯା ଏକୱାକ୍ୟାଃ ସ ଃ େପୗଲମ୍ ଆକ୍ର ମ୍ୟ ୱିଚାର ାନଂ
ନୀ ା

ⅩⅢ ମାନୁଷ ଏଷ ୱ୍ୟୱ ାଯ ୱିରୁ ମ୍ ଈ ରଭଜନଂ କ ର୍ୁ ଂ
େଲାକାନ୍ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହଯତୀତି ନିେୱଦିତୱ ଃ|

ⅩⅣ ତତଃ େପୗେଲ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ ଦାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତ ସତି
ଗାି ଯା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ୱ୍ୟାହରତ୍, ଯଦି କସ୍ୟଚିଦ୍ ଅନ୍ୟାଯସ୍ୟ
ୱାତିଶଯଦୁ ତାଚରଣସ୍ୟ ୱିଚାେରାଽଭୱିଷ୍ୟତ୍ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କଥା ମଯା ସହନୀଯାଭୱିଷ୍ୟତ୍|

ⅩⅤ କି ୁ ଯଦି େକୱଲଂ କଥାଯା ୱା ନାେମ୍ନ ା ୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା
ୱିୱାେଦାଭୱତିତହ ତସ୍ୟ ୱିଚାରମହଂନକରିଷ୍ୟାମି, ଯୂଯଂତସ୍ୟ
ମୀମାଂସାଂ କୁରୁ ତ|

ⅩⅥତତଃ ସ ତାନ୍ ୱିଚାର ାନାଦ୍ ଦୂରୀକୃତୱାନ୍|
ⅩⅦ ତଦା ଭି େଦଶୀଯାଃ େସାି ନିନାମାନଂ ଭଜନଭୱନସ୍ୟ

ପ୍ର ଧାନାଧିପତିଂ ଧୃ ା ୱିଚାର ାନସ୍ୟ ସ ୁେଖ ପ୍ର ାହରନ୍ ତଥାପି
ଗାି ଯା େତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ସୁ ନ ମେନା ନ୍ୟଦଧାତ୍|
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ⅩⅧ େପୗଲ ତ୍ର ପୁନବର୍ ହୁ ଦିନାନି ନ୍ୟୱସତ୍, ତେତା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣାଦ୍
ୱିସଜର୍ ନଂପ୍ର ାପ୍ୟ କି ନୱ୍ର ତନିମି ଂ କିଂକି୍ର ଯାନଗେର ଶିେରା ମୁ ଯି ା
ପି୍ର ି ା ି ଲାଭ୍ୟାଂ ସହିେତା ଜଲପେଥନ ସୁରିଯାେଦଶଂ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅨ ତତ ଇଫିଷନଗର ଉପ ାଯ ତତ୍ର େତୗ ୱିସୃଜ୍ୟ ଯଂ
ଭଜନଭ୍ଵ ନଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ଯିହୂ ଦୀେଯୖଃ ସହ ୱିଚାରିତୱାନ୍|

ⅩⅩ େତ େ ୖ ଃ ସା ର୍ ଂ ପୁନଃ କତିପଯଦିନାନି ାତୁ ଂ ତଂ ୱ୍ୟନଯନ୍,
ସ ତଦନୁରରୀକୃତ୍ୟ କଥାେମତାଂ କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅪ ଯିରୂ ଶାଲମି ଆଗାମୁ୍ୟ ୱପାଲନାଥର୍ ଂ ମଯା ଗମନୀଯଂ;
ପ ାଦ୍ ଈ େର ାଯାଂ ଜାତାଯାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଗମିଷ୍ୟାମି|
ତତଃ ପରଂ ସ େତୖ ୱ ସୃ ଃ ସନ୍ ଜଲପେଥନ ଇଫିଷନଗରାତ୍
ପ୍ର ି ତୱାନ୍|

ⅩⅫ ତତଃ େକୖସରିଯାମ୍ ଉପି ତଃ ସନ୍ ନଗରଂ ଗ ା ସମାଜଂ
ନମ ୃତ୍ୟ ତ ାଦ୍ ଆି ଯଖିଯାନଗରଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ ତତ୍ର କିଯ ାଲଂ ଯାପଯି ା ତ ାତ୍ ପ୍ର ାଯ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଶିଷ୍ୟାଣାଂ ମନାଂସି ସୁି ରାଣି କୃ ା କ୍ର ମେଶା
ଗଲାତିଯାଫଗିଯାେଦଶେଯା ଭର୍୍ର ମି ା ଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅣତି େ ୱ ସମେଯସି କ ରିଯାନଗେରଜାତଆପେ ାନାମା
ଶା ୱିତ୍ ସୁୱ ା ଯିହୂ ଦୀଯ ଏେକା ଜନଇଫିଷନଗରମ୍ଆଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅤ ସ ଶିକି୍ଷତପ୍ର ଭୁ ମାେଗର୍ ା ମନେସାେଦ୍ୟାଗୀ ଚ ସନ୍ େଯାହେନା
ମ ନମାତ୍ର ଂ ଜ୍ଞା ା ଯଥାଥର୍ ତଯା ପ୍ର େଭାଃ କଥାଂ କଥଯନ୍
ସମୁପାଦିଶତ୍|

ⅩⅩⅥ ଏଷ ଜେନା ନିଭର୍ ଯେ ନ ଭଜନଭୱେନ କଥଯିତୁ ମ୍
ଆର ୱାନ୍, ତତଃ ପି୍ର ି ା ି େଲୗ ତେସ୍ୟାପେଦଶକଥାଂ ନିଶମ୍ୟ
ତଂ େଯାଃ ସମୀପମ୍ ଆନୀଯ ଶୁ ରୂ େପେଣ ରସ୍ୟ କଥାମ୍
ଅେବାଧଯତାମ୍|

ⅩⅩⅦ ପ ାତ୍ ସ ଆଖାଯାେଦଶଂ ଗ ୁଂ ମତିଂ କୃତୱାନ୍, ତଦା
ତତ୍ର ତ୍ୟଃ ଶିଷ୍ୟଗେଣା ଯଥା ତଂ ଗୃ ାତି ତଦଥର୍ ଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗେଣନ
ସମା ସ୍ୟ ପେତ୍ର ଲିଖିେତ ସତି, ଆପ ା େତ୍ର ାପି ତଃ ସନ୍
ଅନୁଗ୍ର େହଣ ପ୍ର ତ୍ୟଯିନାଂ ବହୂ ପକାରାନ୍ ଅକେରାତ୍,
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ⅩⅩⅧ ଫଲେତା ଯୀଶୁରଭିଷି ାେତତି ଶା ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା
ପ୍ର କାଶରୂ େପଣ ପ୍ର ତିପ ଂ କୃ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ନିରୁ ରାନ୍ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅨ
Ⅰ କରି ନଗର ଆପ ସଃ ି ତିକାେଲ େପୗଲ

ଉ ରପ୍ର େଦେଶୖରାଗ ନ୍ ଇଫିଷନଗରମ୍ ଉପି ତୱାନ୍| ତତ୍ର
କତିପଯଶିଷ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ଷତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତାନ୍ ଅପୃ ତ୍,

Ⅱ ଯୂଯଂ ୱି ସ୍ୟପୱିତ୍ର ମା ାନଂ ପ୍ର ା ା ନ ୱା? ତତେ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦନ୍
ପୱିତ୍ର ଆ ା ଦୀଯେତ ଇତ୍ୟ ାଭିଃ ଶତମପି ନହି|

Ⅲ ତଦା ସାଽୱଦତ୍ ତହ ଯୂଯଂ େକନ ମି ତା ଅଭୱତ?
େତଽକଥଯନ୍ େଯାହେନା ମ େନନ|

Ⅳ ତଦା େପୗଲ ଉ ୱାନ୍ ଇତଃ ପରଂ ଯ ଉପ ାସ୍ୟତି
ତି ନ୍ ଅଥର୍ ତ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ୱି ସି ତୱ୍ୟମିତୁ ୍ୟ ୍ଵା େଯାହନ୍
ମନଃପରିୱ ର୍ ନସୂଚେକନ ମ େନନ ଜେଲ େଲାକାନ୍ ଅମ ଯତ୍|

Ⅴ ତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା େତ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ମି ତା
ଅଭୱନ୍|

Ⅵ ତତଃ େପୗେଲନ େତଷାଂ ଗାେତ୍ର ଷୁ କେରଽପ େତ
େତଷାମୁପରି ପୱିତ୍ର ଆ ାୱରୂ ଢୱାନ୍, ତ ାତ୍ େତ ନାନାେଦଶୀଯା
ଭାଷା ଭୱିଷ୍ୟ ଥା କଥିତୱ ଃ|

Ⅶ େତ ପ୍ର ାେଯଣ ାଦଶଜନା ଆସନ୍|
Ⅷ େପୗେଲା ଭଜନଭୱନଂ ଗ ା ପ୍ର ାେଯଣ ମାସତ୍ର ଯମ୍

ଈ ରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ୱିଚାରଂ କୃ ା େଲାକାନ୍ ପ୍ର ୱତର୍ ୍ୟ ସାହେସନ
କଥାମକଥଯତ୍|

Ⅸ କି ୁ କଠିନା ଃକରଣ ାତ୍ କିଯେ ା ଜନା ନ ୱି ସ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ସମକ୍ଷମ୍ ଏତ ଥସ୍ୟ ନି ାଂ କ ର୍ୁ ଂ ପ୍ର ୱୃ ାଃ, ଅତଃ େପୗଲେ ଷାଂ
ସମୀପାତ୍ ପ୍ର ାଯ ଶିଷ୍ୟଗଣଂ ପୃଥ ୃ ା ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ତୁ ରା ନାମ୍ନ ଃ
କସ୍ୟଚିତ୍ ଜନସ୍ୟ ପାଠଶାଲାଯାଂ ୱିଚାରଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅹ ଇ ଂ ୱ ର ଯଂ ଗତଂ ତ ାଦ୍ ଆଶିଯାେଦଶନିୱାସି ନଃ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଯିହୂ ଦୀଯା ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକା ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାଃ କଥାମ୍
ଅେଶ୍ର ୗଷନ୍|
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Ⅺ େପୗେଲନ ଚ ଈ ର ଏତାଦୃଶାନ୍ୁୟ ତାନି କ ର୍ ାଣି କୃତୱାନ୍
Ⅻ ଯତ୍ ପରିେଧେଯ ଗାତ୍ର ମାଜର୍ ନୱେ ୱା ତସ୍ୟ େଦହାତ୍

ପୀଡିତେଲାକାନାମ୍ ସମୀପମ୍ ଆନୀେତ େତ ନିରାମଯା ଜାତା
ଅପୱିତ୍ର ା ଭୂ ତା େତେଭ୍ୟା ବହିଗର୍ ତୱ ଃ|

ⅩⅢ ତଦା େଦଶାଟନକାରିଣଃ କିଯେ ା ଯିହୂ ଦୀଯା
ଭୂ ତାପସାରିେଣା ଭୂ ତଗ୍ର େନାକାନାଂ ସି େଧୗ ପ୍ର େଭ ୟର୍ ୀେଶା
ନର୍ ାମ ଜ ୍ଵା ୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଅୱଦନ୍,ଯସ୍ୟ କଥାଂ େପୗଲଃ ପ୍ର ଚାରଯତି
ତସ୍ୟ ଯୀେଶା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମଃ|

ⅩⅣ ି ୱନାେମ୍ନ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକସ୍ୟ ସ ଭିଃ
ପୁେ ୖ ଥା କୃେତ ସତି

ⅩⅤ କି ଦ୍ ଅପୱିେତ୍ର ା ଭୂ ତଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଦିତୱାନ୍, ଯୀଶୁଂ ଜାନାମି
େପୗଲ ପରିଚିେନାମି କି ୁ େକ ଯୂଯଂ?

ⅩⅥ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା େସାପୱିତ୍ର ଭୂ ତଗ୍ର େ ା ମନୁେଷ୍ୟା ଲ ଂ କୃ ା
େତଷାମୁପରି ପତି ା ବେଲନ ତାନ୍ ଜିତୱାନ୍, ତ ାେ ନ ାଃ
କ୍ଷତା ା ସ ାଦ୍ େଗହାତ୍ ପଲାଯ |

ⅩⅦ ସା ୱାଗ୍ ଇଫିଷନଗରନିୱାସି ନସଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ
ଭି େଦଶୀଯାନାଂ େଲାକାନା ଶ୍ର େୱାେଗାଚରୀଭୂ ତା; ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଭଯଂ ଗତାଃ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ନର୍ ାେମ୍ନ ା ଯେଶା ଽୱ ର୍ ତ|

ⅩⅧ େଯଷାମେନେକଷାଂ େଲାକାନାଂ ପ୍ର ତୀତିରଜାଯତ ତ
ଆଗତ୍ୟ େ ୖ ଃ କୃତାଃ କି୍ର ଯାଃ ପ୍ର କାଶରୂ େପଣା ୀକୃତୱ ଃ|

ⅩⅨ ବହେୱା ମାଯାକ ର୍ କାରିଣଃ ଗ୍ର ାନ୍ ଆନୀଯ ରାଶୀକୃତ୍ୟ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମକ୍ଷମ୍ ଅଦାହଯନ୍, ତେତା ଗଣନାଂ କୃ ାବୁଧ୍ୟ
ପ ାଯୁତରୂ ପ୍ୟମୁଦ୍ର ାମୂଲ୍ୟପୁ କାନି ଦ ାନି|

ⅩⅩଇ ଂ ପ୍ର େଭାଃ କଥା ସୱର୍ ୍ଵ େଦଶଂ ୱ୍ୟାପ୍ୟ ପ୍ର ବଲା ଜାତା|
ⅩⅪ ସେୱର୍ ୍ଵ େଷ୍ଵ େତଷୁ କ ର୍ ସୁ ସ େ ଷୁ ସ ୁ େପୗେଲା

ମାକିଦନିଯାଖାଯାେଦଶାଭ୍ୟାଂ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ୁଂ ମତିଂ କୃ ା
କଥିତୱାନ୍ ତ ୍ଥାନଂଯାତ୍ର ାଯାଂ କୃତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ମଯା େରାମାନଗରଂ
ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ|
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ⅩⅫ ାନୁଗତେଲାକାନାଂ ତୀମଥିେଯରାେ ୗ େ ୗ ଜେନୗ
ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ ପ୍ର ତି ପ୍ର ହିତ୍ୟ ଯମ୍ ଆଶିଯାେଦେଶ
କତିପଯଦିନାନି ି ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ କି ୁ ତି ନ୍ ସମେଯ ମେତଽି ନ୍ କଲେହା ଜାତଃ|
ⅩⅩⅣ ତ ାରଣମିଦଂ, ଅ ମୀେଦୱ୍ୟା ରୂ ପ୍ୟମ ି ରନି ର୍ ାେଣନ

ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଶିି ନାଂ ଯେଥ ଲାଭମ୍ ଅଜନଯତ୍ େଯା ଦୀମୀତି୍ର ଯନାମା
ନାଡୀ ମଃ

ⅩⅩⅤସତାନ୍ ତ ର୍ ଜୀୱିନଃସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଂ ସମାହୂ ଯଭାଷିତୱାନ୍
େହ ମେହ ା ଏେତନ ମ ି ରନି ର୍ ାେଣନା ାକଂ ଜୀୱିକା ଭୱତି,
ଏତଦ୍ ଯୂଯଂ ୱି ;

ⅩⅩⅥ କି ୁ ହ ନି େତ ରା ଈ ରା ନହି େପୗଲନାମ୍ନ ା
େକନଚି େନନ କଥାମିମାଂ ୱ୍ୟାହୃ ତ୍ୟ େକୱେଲଫିଷନଗେର ନହି
ପ୍ର ାେଯଣ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ଆଶିଯାେଦେଶ ପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଗ୍ର ାହଯି ା ବହୁ େଲାକାନାଂ
େଶମୁଷୀ ପରାୱ ତା, ଏତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ୃ ଶ୍ୟେତ ଶଯେତ ଚ|

ⅩⅩⅦ େତନା ାକଂ ୱାଣିଜ୍ୟସ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ହାେନଃ ସ ୱନଂ
େକୱଲମିତି ନହି, ଆଶିଯାେଦଶୈ ୱର୍ ା ସୱର୍ ୍ଵ ଜଗେ ୖ ୍ଥ େଲର୍ ାେକୖଃ
ପୂଜ୍ୟା ଯାତ ମୀ ମହାେଦୱୀ ତସ୍ୟା ମ ି ରସ୍ୟାୱଜ୍ଞାନସ୍ୟ ତସ୍ୟା
ଐ ୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ନାଶସ୍ୟ ଚ ସ ାୱନା ୱିଦ୍ୟେତ◌े|

ⅩⅩⅧ ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା େତ ମହାେକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତାଃ ସ
ଉେ ୖ ଃକାରଂ କଥିତୱ ଇଫିଷୀଯାନାମ୍ ଅ ମୀ େଦୱୀ ମହତୀ
ଭୱତି|

ⅩⅩⅨତତଃସୱର୍ ୍ଵ ନଗରଂ କଲେହନପରିପୂଣର୍ ମଭୱତ୍,ତତଃପରଂ
େତ ମାକିଦନୀଯଗାଯାରି ାଖର୍ ନାମାେନୗ େପୗଲସ୍ୟ େ ୗ ସହଚେରୗ
ଧୃେ ୖ କଚି ା ର ଭୂ ମିଂ ଜେୱନ ଧାୱିତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩତତଃ େପୗେଲା େଲାକାନାଂ ସି ଧିଂ ଯାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତୱାନ୍ କି ୁ
ଶିଷ୍ୟଗଣ ଂ ୱାରିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅪ େପୗଲସ୍ୟ ୀଯା ଆଶିଯାେଦଶ ାଃ କତିପଯାଃ
ପ୍ର ଧାନେଲାକା ସ୍ୟ ସମୀପଂ ନରେମକଂ େପ୍ର ଷ୍ୟ ଂ ର ଭୂ ମିଂ
ମାଗା ଇତି ନ୍ୟେୱଦଯନ୍|
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ⅩⅩⅫତେତା ନାନାେଲାକାନାଂ ନାନାକଥାକଥନାତ୍ ସଭା ୱ୍ୟାକୁଲା
ଜାତା କିଂ କାରଣାଦ୍ ଏତାୱତୀ ଜନତାଭୱତ୍ ଏତଦ୍ ଅଧିେକୖ
େଲର୍ ାେକୖ ନର୍ ାଜ୍ଞାଯି|

ⅩⅩⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଜନତାମଧ୍ୟାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀେଯୖବର୍ ହି ୃତଃ
ସି କ େରା ହେ ନ ସେ ତଂ କୃ ା େଲାେକଭ୍ୟ ଉ ରଂ
ଦାତୁ ମୁଦ୍ୟତୱାନ୍,

ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ସ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକ ଇତି ନିି େତ ସତି
ଇଫିଷୀଯାନାମ୍ ଅ ମୀ େଦୱୀ ମହତୀତି ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର ାେଯଣ
ପ ଦ ାନ୍ ଯାୱଦ୍ ଏକ େରଣ େଲାକନିୱେହୖଃ େପ୍ର ା ଂ|

ⅩⅩⅩⅤ ତେତା ନଗରାଧିପତି ାନ୍ ି ରାନ୍ କୃ ା କଥିତୱାନ୍ େହ
ଇଫିଷାଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଆକଣର୍ ଯତ, ଅତ ମୀମହାେଦୱ୍ୟା
ମହାେଦୱାତ୍ ପତିତାଯା ତିମାଯା ପୂଜନମ ଇଫିଷନଗର ାଃ
ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ କୁୱର୍ ୍ଵ ି , ଏତତ୍ େକ ନ ଜାନି ?

ⅩⅩⅩⅥ ତ ାଦ୍ ଏତ ତିକୂଲଂ େକପି କଥଯିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି , ଇତି
ଜ୍ଞା ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସୁି ରେ ନ ାତୱ୍ୟମ୍ ଅୱିୱିଚ୍ୟ କିମପି କ ର୍ ନ
କ ର୍ ୱ୍ୟ |

ⅩⅩⅩⅦ ଯାନ୍ ଏତାନ୍ ମନୁଷ୍ୟାନ୍ ଯୂଯମତ୍ର ସମାନଯତ େତ
ମ ି ରଦ୍ର ୱ୍ୟାପହାରକା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଦୱ୍ୟା ନି କା ନ ଭୱି |

ⅩⅩⅩⅧ ଯଦି କ ନ ପ୍ର ତି ଦୀମୀତି୍ର ଯସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସହାଯାନା
କାଚିଦ୍ ଆପି ୱ ଦ୍ୟେତ ତହ ପ୍ର ତିନିଧିେଲାକା ୱିଚାର ାନ
ସି , େତ ତତ୍ ାନଂ ଗ ା ଉ ରପ୍ର ତୁ ୍ୟ େର କୁୱର୍ ୍ଵ ୁ|

ⅩⅩⅩⅨ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କାଚିଦପରା କଥା ଯଦି ତି ତି ତହ
ନିଯମିତାଯାଂ ସଭାଯାଂ ତସ୍ୟା ନି ି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅬ କିେ ତସ୍ୟ ୱିେରାଧେସ୍ୟା ରଂ େଯନ ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ମ୍
ଏତାଦୃଶସ୍ୟ କସ୍ୟଚିତ୍ କାରଣସ୍ୟାଭାୱାଦ୍ ଅଦ୍ୟତନଘଟନାେହେତା
ରାଜେଦ୍ର ାହିଣାମିୱା ାକମ୍ ଅଭିେଯାେଗା ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଶ ା
ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅠଇତି କଥଯି ା ସ ସଭା େଲାକାନ୍ ୱିସୃ ୱାନ୍|
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ⅩⅩ
Ⅰ ଇ ଂ କଲେହ ନିୱୃେ ସତି େପୗଲଃ ଶିଷ୍ୟଗଣମ୍ ଆହୂ ଯ

ୱିସଜର୍ ନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ ପ୍ର ି ତୱାନ୍|
Ⅱ େତନ ାେନନ ଗ ନ୍ ତେ ଶୀଯାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବହୂ ପଦିଶ୍ୟ

ଯୂନାନୀଯେଦଶମ୍ ଉପି ତୱାନ୍|
Ⅲ ତତ୍ର ମାସତ୍ର ଯଂ ି ା ତ ାତ୍ ସୁରିଯାେଦଶଂ ଯାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ,

କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ହ ୁଂ ଗୁ ା ଅତି ନ୍ ତ ାତ୍ ସ ପୁନରପି
ମାକିଦନିଯାମାେଗର୍ ଣ ପ୍ର ତ୍ୟାଗ ୁଂ ମତିଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅳ ବିରଯାନଗରୀଯେସାପାତ୍ର ଃ ଥିଷଲନୀକୀଯାରି ାଖର୍ ସି କୁେ ୗ
ଦେ ର୍ ାନଗରୀଯଗାଯତୀମଥିେଯୗ ଆଶିଯାେଦଶୀଯତୁ ଖିକତ୍ର ଫିେମୗ
ଚ େତନ ସା ର୍ ଂ ଆଶିଯାେଦଶଂ ଯାୱଦ୍ ଗତୱ ଃ|

Ⅴ ଏେତ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽଗ୍ର ସରାଃ ସେ ା ଽ ାନ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ େତ୍ର ାଯାନଗେର
ି ତୱ ଃ|

Ⅵ କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟପୂେପା ୱଦିେନ ଚ ଗେତ ସତି
ୱଯଂ ଫିଲିପୀନଗରାତ୍ େତାଯପେଥନ ଗ ା ପ ଭି
ଦ େନୖେ ାଯାନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତତ୍ର ସ ଦିନାନ୍ୟୱାତି ାମ|

Ⅶ ସ ାହସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଦିେନ ପୂପାନ୍ ଭଂ ୁ ଶିେଷ୍ୟଷୁ ମିଲିେତଷୁ
େପୗଲଃ ପରଦିେନ ତ ାତ୍ ପ୍ର ାତୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତଃ ସନ୍ ତଦି ପ୍ର ାେଯଣ
କ୍ଷପାଯା ଯାମ ଯଂ ଯାୱତ୍ ଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଧ ର୍ କଥାମ୍ ଅକଥଯତ୍|

Ⅷ ଉପରିେ ଯି ନ୍ ପ୍ର େକାେ ସଭାଂ କୃ ାସନ୍ ତତ୍ର ବହୱଃ
ପ୍ର ଦୀପାଃ ପ୍ର ା ଲନ୍|

Ⅸ ଉତୁ ଖନାମା କ ନ ଯୁୱା ଚ ୱାତାଯନ ଉପୱିଶନ୍
େଘାରତରନିଦ୍ର ାଗ୍ର େ ା ଽଭୂ ତ୍ ତଦା େପୗେଲନ ବହୁ କ୍ଷଣଂ କଥାଯାଂ
ପ୍ର ଚାରିତାଯାଂ ନିଦ୍ର ାମ ଃ ସ ତ ାଦ୍ ଉପରି ତୃ ତୀଯପ୍ର େକା ାଦ୍
ଅପତତ୍, ତେତା େଲାକା ଂ ମୃତକ ଂ ଧୃେ ାଦେତାଲଯନ୍|

Ⅹ ତତଃ େପୗେଲାଽୱରୁ ହ୍ୟ ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ପତି ା ତଂ େକ୍ର ାେଡ
ନିଧାଯ କଥିତୱାନ୍, ଯୂଯଂ ୱ୍ୟାକୁଲା ମା ଭୂ ତ ନାଯଂ ପ୍ର ାେଣୖ
ୱ ଯୁ ଃ|

Ⅺପ ାତ୍ ସ ପୁନେ ାପରି ଗ ା ପୂପାନ୍ ଭଂ ୍ଵା ପ୍ର ଭାତଂ ଯାୱତ୍
କେଥାପକଥେନ କୃ ା ପ୍ର ି ତୱାନ୍|
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Ⅻ େତ ଚ ତଂ ଜୀୱ ଂ ଯୁୱାନଂ ଗୃହୀ ା ଗ ା ପରମାପ୍ୟାଯିତା
ଜାତାଃ|

ⅩⅢ ଅନ ରଂ ୱଯଂ େପାେତନାଗ୍ର ସରା ଭୂ ା ନଗରମ୍ ଉ ୀୟର୍ ୍ୟ
େପୗଲଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ମତିମ୍ ଅକୁ ର୍ ଯତଃ ସ ତତ୍ର ପ ୍ୟାଂ ୱ୍ର ଜିତୁ ଂ ମତିଂ
କୃେ ତି ନିରୂ ପିତୱାନ୍|

ⅩⅣତ ାତ୍ ତତ୍ର ା ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ତି ନ୍ ମିଲିେତସତି ୱଯଂତଂ ନୀ ା
ମିତୁ ଲୀନୁ୍ୟପ ୀପଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ|

ⅩⅤ ତ ାତ୍ େପାତଂ େମାଚଯି ା ପେରଽହନି ଖୀେଯାପ ୀପସ୍ୟ
ସ ୁଖଂ ଲ ୱ ାଦ୍ ଏେକନା ା ସାେମାପ ୀପଂ ଗ ା େପାତଂ
ଲାଗଯି ା େତ୍ର ାଗୁି େଯ ି ା ପରି ନ୍ ଦିୱେସ◌े ମିଲୀତନଗରମ୍
ଉପାତି ାମ|

ⅩⅥଯତଃ େପୗଲ ଆଶିଯାେଦେଶ କାଲଂ ଯାପଯିତୁ ମ୍ ନାଭିଲଷନ୍
ଇଫିଷନଗରଂ ତ୍ୟ ୍ଵା ଯାତୁ ଂ ମ ଣାଂ ି ରୀକୃତୱାନ୍; ଯ ାଦ୍
ଯଦି ସାଧ୍ୟଂ ଭୱତି ତହ ନି ାେରା ୱସ୍ୟ ପ ାଶ ମଦିେନ ସ
ଯିରୂ ଶାଲମୁ୍ୟପ ାତୁ ଂ ମତିଂ କୃତୱାନ୍|

ⅩⅦ େପୗେଲା ମିଲୀତାଦ୍ ଇଫିଷଂ ପ୍ର ତି େଲାକଂ ପ୍ର ହିତ୍ୟ
ସମାଜସ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀନାନ୍ ଆହୂ ଯାନୀତୱାନ୍|

ⅩⅧ େତଷୁ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଉପି େତଷୁ ସ େତଭ୍ୟ ଇମାଂ କଥାଂ
କଥିତୱାନ୍, ଅହମ୍ ଆଶିଯାେଦେଶ ପ୍ର ଥମାଗମନମ୍ ଆରଭ୍ୟାଦ୍ୟ
ଯାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ି ା ସୱର୍ ୍ଵ ସମେଯ ଯଥାଚରିତୱାନ୍ ତଦ୍
ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ;

ⅩⅨ ଫଲତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ନମ୍ର ମନାଃ ସନ୍ ବହୁ ଶପାେତନ
ଯିହୁ ଦୀଯାନାମ୍ କୁମ ଣାଜାତନାନାପରୀକ୍ଷାଭିଃ ପ୍ର େଭାଃ
େସୱାମକରୱଂ|

ⅩⅩ କାମପି ହିତକଥା◌ा◌ଂ ନ େଗାପାଯିତୱାନ୍ ତାଂ
ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ ସପ୍ର କାଶଂ ଗୃେହ ଗୃେହ ସମୁପଦିେଶ୍ୟ ରଂ ପ୍ର ତି ମନଃ
ପରାୱ ର୍ ନୀଯଂ ପ୍ର େଭୗ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ୱି ସନୀଯଂ

ⅩⅪ ଯିହୂ ଦୀଯାନାମ୍ ଅନ୍ୟେଦଶୀଯେଲାକାନା ସମୀପ ଏତାଦୃଶଂ
ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦଦାମି|



Acts ⅩⅩ:ⅩⅫ lxix Acts ⅩⅩ:ⅩⅩⅫ

ⅩⅫ ପଶ୍ୟତ ସା ତମ୍ ଆ ନାକୃ ଃ ସନ୍ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର
ଯାତ୍ର ାଂ କେରାମି, ତତ୍ର ମା ତି ଯଦ୍ୟଦ୍ ଘଟିଷ୍ୟେତ ତାନ୍ୟହଂ ନ
ଜାନାମି;

ⅩⅩⅢ କି ୁ ମଯା ବ ନଂ େକ୍ଲ ଶ େଭା ୱ୍ୟ ଇତି ପୱିତ୍ର ଆ ା
ନଗେର ନଗେର ପ୍ର ମାଣଂ ଦଦାତି|

ⅩⅩⅣ ତଥାପି ତଂ େକ୍ଲ ଶମହଂ ତୃ ଣାଯ ନ ମେନ୍ୟ;
ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହୱିଷଯକସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ଂ, ପ୍ର େଭା
ୟର୍ ୀେଶାଃ ସକାଶାଦ ଯସ୍ୟାଃ େସୱାଯାଃ ଭାରଂ ପ୍ର ାପ୍ନ ୱଂ ତାଂ େସୱାଂ
ସାଧଯିତୁ ଂ ସାନ ଂ ମାଗର୍ ଂ ସମାପଯିତୁ ◌ु ନିଜପ୍ର ାଣାନପି ପି୍ର ଯାନ୍
ନ ମେନ୍ୟ|

ⅩⅩⅤ ଅଧୁନା ପଶ୍ୟତ େଯଷାଂ ସମୀେପଽହମ୍ ଈ ରୀଯରାଜ୍ୟସ୍ୟ
ସୁସଂୱାଦଂ ପ୍ର ଚାୟର୍ ୍ୟ ଭ୍ର ମଣଂ କୃତୱାନ୍ ଏତାଦୃଶା ଯୂଯଂ ମମ ୱଦନଂ
ପୁନ ଦର୍୍ର ୁଂ ନ ପ୍ର ା ୍ୟଥ ଏତଦପ୍ୟହଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅହମ୍ଈ ରସ୍ୟସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଆେଦଶାନ୍ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ
ନ ନ୍ୟୱେ ର୍ |

ⅩⅩⅦ ଅହଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ େଲାକାନାଂ ର ପାତେଦାଷାଦ୍ ଯି େଦର୍ ାଷ
ଆେସ ତସ୍ୟାଦ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସାକି୍ଷଣଃ କେରାମି|

ⅩⅩⅧ ଯୂଯଂ େ ଷୁ ତଥା ଯସ୍ୟ ୱ୍ର ଜସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷନ୍ ଆ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ୱିଧାଯ ନ୍ୟଯୁ ତ ୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ସାୱଧାନା ଭୱତ, ଯ ସମାଜ ପ୍ର ଭୁ
ନ ଜର ମୂେଲ୍ୟନ କ୍ର ୀତୱାନ ତମ୍ ଅୱତ,

ⅩⅩⅨଯେତା ମଯା ଗମେନ କୃତଏୱ ଦୁଜର୍ ଯା ୱୃକା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟଂ
ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ ୱ୍ର ଜଂ ପ୍ର ତି ନିଦର୍ ଯତାମ୍ ଆଚରିଷ୍ୟି ,

ⅩⅩⅩ ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ ମଧ୍ୟାଦପି େଲାକା ଉ ାଯ ଶିଷ୍ୟଗଣମ୍
ଅପହ ୁଂ ୱିପରୀତମ୍ ଉପେଦକ୍ଷ୍ୟ ୀତ୍ୟହଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅪ ଇତି େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ସେଚୖତନ୍ୟାଃ ସ ି ତ, ଅହ
ସାଶପାତଃସନ୍ୱ ରତ୍ର ଯଂଯାୱଦ୍ ଦିୱାନିଶଂପ୍ର ତିଜନଂ େବାଧଯିତୁ ଂ
ନ ନ୍ୟୱେ ର୍ ତଦପି ରତ|

ⅩⅩⅫ ଇଦାନୀଂ େହ ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନି ାଂ ଜନଯିତୁ ଂ
ପୱିତ୍ର ୀକୃତେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟଽଧିକାର ଦାତୁ ଂ ସମେଥର୍ ା ଯ
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ଈ ର ସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ େଯା ୱାଦ ତେଯାରୁ ଭେଯା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍
ସମାପର୍ ଯମ୍|

ⅩⅩⅩⅢ କସ୍ୟାପି ଣର୍ ଂ ରୂ ପ୍ୟଂ ୱ ଂ ୱା ପ୍ର ତି ମଯା େଲାେଭା ନ
କୃତଃ|

ⅩⅩⅩⅣ କି ୁ ମମ ମ ହଚରେଲାକାନା ାୱଶ୍ୟକୱ୍ୟଯାଯ
ମଦୀଯମିଦଂ କର ଯମ୍ ଅଶ୍ର ାମ୍ୟଦ୍ ଏତଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

ⅩⅩⅩⅤ ଅେନନ ପ୍ର କାେରଣ ଗ୍ର ହଣଦ୍ ଦାନଂ ଭଦ୍ର ମିତି ଯ ାକ୍ୟଂ
ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ କଥିତୱାନ୍ ତତ୍ ର୍ୁ ଂ ଦରିଦ୍ର େଲାକାନାମୁପକାରାଥର୍ ଂ
ଶ୍ର ମଂ କ ର୍ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉଚିତମ୍ ଏତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନହମ୍ ଉପଦି ୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ଏତାଂ କଥାଂ କଥଯି ା ସ ଜାନୁନୀ ପାତଯି ା ସେୱୖର୍ ଃ ସହ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ|

ⅩⅩⅩⅦ େତନ େତ କ୍ର ଃ
ⅩⅩⅩⅧ ପୁନ ମର୍ ମ ମୁଖଂ ନ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ୱିେଶଷତ ଏଷା ଯା

କଥା େତନାକଥି ତ ାରଣାତ୍ େଶାକଂ ୱିଲାପ କୃ ା କ ଂ ଧୃ ା
ଚୁ ି ତୱ ଃ| ପ ାତ୍ େତ ତଂ େପାତଂ ନୀତୱ ଃ|

ⅩⅪ
Ⅰ େତୖ ୱ ସୃ ାଃ ସେ ା ୱଯଂ େପାତଂ ବାହଯି ା ଋଜୁମାେଗର୍ ଣ

େକାଷମ୍ ଉପ ୀପମ୍ ଆଗତ୍ୟ ପେରଽହନି େରାଦିେଯାପ ୀପମ୍
ଆଗ ାମ ତତ ାତ୍ ପାତାରାଯାମ୍ ଉପାତି ାମ|

Ⅱ ତତ୍ର େଫୖନୀକିଯାେଦଶଗାମିନମ୍ େପାତେମକଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ
ତମାରୁ ହ୍ୟ ଗତୱ ଃ|

Ⅲ କୁେପ୍ର ାପ ୀପଂ ଦୃ ୍ଵା ତଂ ସୱ୍ୟଦିଶି ାପଯି ା ସୁରିଯାେଦଶଂ
ଗ ା େପାତ ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣ୍ୟୱେରାହଯିତୁ ଂ େସାରନଗେର ଲାଗିତୱ ଃ|

Ⅳ ତତ୍ର ଶିଷ୍ୟଗଣସ୍ୟ ସାକ୍ଷା ରଣାଯ ୱଯଂ ତତ୍ର ସ ଦିନାନି
ି ତୱ ଃ ପ ାେ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା େପୗଲଂ ୱ୍ୟାହରନ୍ ଂ
ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ମା ଗମଃ|

Ⅴତତେ ଷୁ ସ ସୁ ଦିେନଷୁ ଯାପିେତଷୁ ସ ୁ ୱଯଂ ତ ାତ୍ ାନାତ୍
ନିଜୱ ର୍ ନା ଗତୱ ଃ, ତ ାତ୍ େତ ସବାଲୱୃ ୱନିତା ଅ ାଭିଃ
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ସହ ନଗରସ୍ୟ ପରିସରପୟର୍ ୍ୟ ମ୍ ଆଗତାଃ ପ ା ଯଂ ଜଲଧିତେଟ
ଜାନୁପାତଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମହି|

Ⅵ ତତଃ ପର ରଂ ୱିସୃ ାଃ ସେ ା ୱଯଂ େପାତଂ ଗତାେ ତୁ
ଗୃହଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତୱ ଃ|

Ⅶ ୱଯଂ େସାରନଗରାତ୍ ନାୱା ପ୍ର ାଯ ତଲିମାଯିନଗରମ୍
ଉପାତି ାମ ତତ୍ର ା ାକଂ ସମୁଦ୍ର ୀଯମାଗର୍ ସ୍ୟାେ ାଽଭୱତ୍ ତତ୍ର
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ନମ ୃତ୍ୟ ଦିନେମକଂ େତୖଃ ସା ର୍ ମ୍ ଉଷତୱ ଃ|

Ⅷ ପେର ଽହନି େପୗଲ ସ୍ୟ ସି େନା ୱଯ ପ୍ର ତି ମାନାଃ
େକୖସରିଯାନଗରମ୍ ଆଗତ୍ୟ ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରକାନାଂ ସ ଜନାନାଂ
ଫିଲିପନାମ୍ନ ଏକସ୍ୟ ଗୃହଂ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟାୱତି ାମ|

Ⅸତସ୍ୟ ଚତେସ୍ର ା ଦୁହିତେରାଽନୂଢା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ୍ୟ ଆସନ୍|
Ⅹ ତତ୍ର ା ାସୁ ବହୁ ଦିନାନି େପ୍ର ାଷିେତଷୁ ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶାଦ୍

ଆଗତ୍ୟାଗାବନାମା ଭୱିଷ୍ୟ ାଦୀ ସମୁପି ତୱାନ୍|
Ⅺ େସା ାକଂ ସମୀପେମତ୍ୟ େପୗଲସ୍ୟ କଟିବ ନଂ ଗୃହୀ ା

ନିଜହ ାପାଦାନ୍ ବ ା ଭାଷିତୱାନ୍ ଯେସ୍ୟଦଂ କଟିବ ନଂ ତଂ
ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଯିରୂ ଶାଲମନଗର ଇ ଂ ବ ା ଭି େଦଶୀଯାନାଂ
କେରଷୁ ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟ ୀତି ୱାକ୍ୟଂ ପୱିତ୍ର ଆ ା କଥଯତି|

Ⅻ ଏତାଦୃଶୀଂ କଥାଂ ଶ ା ୱଯଂ ତ ଗରୱାସି େନା ଭ୍ର ାତର
ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନ ଯାତୁ ଂ େପୗଲଂ ୱ୍ୟନଯାମହି;

ⅩⅢ କି ୁ ସ ପ୍ର ତ୍ୟାୱାଦୀତ୍, ଯୂଯଂ କିଂ କୁରୁ ଥ? କିଂ କ୍ର େନନ
ମମା ଃକରଣଂ ୱିଦୀଣର୍ ଂ କରିଷ୍ୟଥ? ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ନର୍ ାେମ୍ନ ା
ନିମି ଂ ଯିରୂ ଶାଲମି ବେ ା ଭୱିତୁ ଂ େକୱଲ ତ ପ୍ର ାଣାନ୍ ଦାତୁ ମପି
ସସେ ାି |

ⅩⅣ େତନା ାକଂ କଥାଯାମ୍ ଅଗୃହୀତାଯାମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଯେଥ ା
ତେଥୖୱ ଭୱି ତୁ ୍ୟ ୍ଵା ୱଯଂ ନିରସ୍ୟାମ|

ⅩⅤ ପେରଽହନି ପାେଥଯଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଗୃହୀ ା ଯିରୂ ଶାଲମଂ ପ୍ର ତି
ଯାତ୍ର ାମ୍ ଅକୁ ର୍ |
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ⅩⅥତତଃ େକୖସରିଯାନଗରନିୱାସି ନଃ କତିପଯାଃ ଶିଷ୍ୟା ଅ ାଭିଃ
ସା ର୍ ମ୍ ଇ ା କୃପ୍ର ୀେଯନ ମ୍ନ ାସ ାମ୍ନ ା େଯନ ପ୍ର ାଚୀନଶିେଷ୍ୟନ ସା ର୍ ମ୍
ଅ ାଭି ୱର୍ ୱ୍ୟଂ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଅ ାନ୍ ନୀତୱ ଃ|

ⅩⅦ ଅ ାସୁ ଯିରୂ ଶାଲମୁ୍ୟପି େତଷୁ ତତ୍ର ଭ୍ର ାତୃ ଗେଣାଽ ାନ୍
ଆ ାେଦନ ଗୃହୀତୱାନ୍|

ⅩⅧ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ େପୗେଲଽ ାଭିଃ ସହ ଯାକୂେବା ଗୃହଂ
ପ୍ର ୱିେ େଲାକପ୍ର ାଚୀନାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତତ୍ର ପରିଷଦି ସଂି ତାଃ|

ⅩⅨ ଅନ ରଂ ସ ତାନ୍ ନ ା ୀଯପ୍ର ଚାରେଣନ ଭି େଦଶୀଯାନ୍
ପ୍ର ତୀ େରା ଯାନି କ ର୍ ାଣି ସାଧିତୱାନ୍ ତଦୀଯାଂ କଥାମ୍ ଅନୁକ୍ର ମାତ୍
କଥିତୱାନ୍|

ⅩⅩଇତି ଶ ା େତ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଧନ୍ୟଂ େପ୍ର ାଚ୍ୟ ୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଅଭାଷ ,
େହ ଭ୍ର ାତ ୟ ହୂ ଦୀଯାନାଂ ମେଧ୍ୟ ବହୁ ସହସ୍ର ାଣି େଲାକା ୱି ାସି ନ
ଆସେତ କି ୁ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ୱ୍ୟୱ ାମତାଚାରିଣ ଏତତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଂ
ପଶ୍ୟସି |

ⅩⅪ ଶିଶୂନାଂ େକ୍ଛ ଦନାଦ୍ୟାଚରଣଂ ପ୍ର ତିଷିଧ୍ୟ ଂ
ଭି େଦଶନିୱାସି େନା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନ୍ ମୂସାୱାକ୍ୟମ୍ ଅଶ୍ର ାତୁ ମ୍
ଉପଦିଶସୀତି େତୖଃ ଶତମି |

ⅩⅫ ମତ୍ର ାଗେତାସୀତି ୱା ର୍ ାଂ ସମାକଣର୍ ୍ୟ ଜନନିୱେହା
ମିଲି ାୱଶ୍ୟେମୱାଗମିଷ୍ୟତି; ଅତଏୱ କିଂ କରଣୀଯମ୍? ଅତ୍ର
ୱଯଂ ମ ଯି ା ସମୁପାଯଂ ାଂ ୱଦାମ ଂ ମାଚର|

ⅩⅩⅢୱ୍ର ତଂ କ ର୍ୁ ଂ କୃତସ ା େଯଽ ାଂକ ଚ ାେରା ମାନୱାଃ ସି
ⅩⅩⅣ ତାନ୍ ଗୃହୀ ା େତୖଃ ସହିତଃ ଂ ଶୁଚିଂ କୁରୁ ତଥା େତଷାଂ

ଶିେରାମୁ େନ େଯା ୱ୍ୟେଯା ଭୱତି ତଂ ଂ େଦହି| ତଥା କୃେତ
ଦୀଯାଚାେର ଯା ଜନଶତି ଜର୍ ାଯେତ ସାଲୀକା କି ୁ ଂ ୱିଧିଂ
ପାଲଯନ୍ ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରେଣୱାଚରସୀତି େତ େଭା େ |

ⅩⅩⅤ ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ୱି ାସି େଲାକାନାଂ ନିକେଟ ୱଯଂ
ପତ୍ର ଂ ଲିଖିେ ଂ ି ରୀକୃତୱ ଃ, େଦୱପ୍ର ସାଦେଭାଜନଂ
ର ଂ ଗଲପୀଡନମାରିତପ୍ର ାଣିେଭାଜନଂ ୱ୍ୟଭିଚାରେ ୖ େତଭ୍ୟଃ
ରକ୍ଷଣୱ୍ୟତିେରେକଣ େତଷାମନ୍ୟୱିଧିପାଲନଂ କରଣୀଯଂ ନ|
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ⅩⅩⅥ ତତଃ େପୗଲ ାନ୍ ମାନୁଷାନାଦାଯ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ
େତୖଃ ସହ ଶୁଚି ଭର୍ୂ ା ମ ି ରଂ ଗ ା େଶୗଚକ ର୍ େଣା ଦିେନଷୁ
ସ ୂ େଣର୍ ଷୁ େତଷାମ୍ ଏେକୖକାଥର୍ ଂ େନୖେୱଦ୍ୟାଦୁ୍ୟ େଗର୍ ା ଭୱିଷ୍ୟତୀତି
ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅦ େତଷୁ ସ ସୁ ଦିେନଷୁ ସମା କେ ଷୁ
ଆଶିଯାେଦଶନିୱାସି େନା ଯିହୂ ଦୀଯା ଂ ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ୱିେଲାକ୍ୟ
ଜନନିୱହସ୍ୟ ମନଃସୁ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯି ା ତଂ ଧୃ ା

ⅩⅩⅧ େପ୍ର ାେ ୖ ଃ ପ୍ର ାେୱାଚନ୍, େହ ଇସ୍ର ାେଯେ ାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ
ସାହାଯ୍ୟଂ କୁରୁ ତ| େଯା ମନୁଜ ଏେତଷାଂ େଲାକାନାଂ ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଯା
ଏତସ୍ୟ ାନସ୍ୟାପି ୱିପରୀତଂ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଶିକ୍ଷଯତି ସ
ଏଷଃ; ୱିେଶଷତଃ ସ ଭି େଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ମ ି ରମ୍ ଆନୀଯ
ପୱିତ୍ର ାନେମତଦ୍ ଅପୱିତ୍ର ମକେରାତ୍|

ⅩⅩⅨ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େତ ମେଧ୍ୟନଗରମ୍ ଇଫିଷନଗରୀଯଂ ତ୍ର ଫିମଂ
େପୗେଲନ ସହିତଂ ଦୃ ୱ ଏତ ାତ୍ େପୗଲ ଂ ମ ି ରମଧ୍ୟମ୍
ଆନଯଦ୍ ଇତ୍ୟନ୍ଵ ମିମତ|

ⅩⅩⅩ ଅତଏୱ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ନଗେର କଲେହା ାତ୍ ଧାୱେ ା
େଲାକା ଆଗତ୍ୟ େପୗଲଂ ଧୃ ା ମ ି ରସ୍ୟ ବହିରାକୃଷ୍ୟାନଯନ୍
ତତଣାଦ୍ ାରାଣି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଚ ରୁ ାନି|

ⅩⅩⅪ େତଷୁ ତଂ ହ ୁମୁଦ୍ୟେତ◌ेଷୁ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର
ମହାନୁପଦ୍ର େୱା ଜାତ ଇତି ୱା ର୍ ାଯାଂ ସହସ୍ର େସନାପେତଃ
କଣର୍ େଗାଚରୀଭୂ ତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ସ ତତଣାତ୍ େସୖନ୍ୟାନି
େସନାପତିଗଣ ଗୃହୀ ା ଜେୱନାଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅫ ତେତା େଲାକାଃ େସନାଗେଣନ ସହ ସହସ୍ର େସନାପତିମ୍
ଆଗ ଂ ଦୃ ୍ଵା େପୗଲତାଡନାେତା ନ୍ୟୱ ର୍ |

ⅩⅩⅩⅢ ସ ସହସ୍ର େସନାପତିଃ ସି ଧାୱାଗମ୍ୟ େପୗଲଂ ଧୃ ା
ଶୃ ଲ େଯନ ବ ମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ ତାନ୍ ପୃ ୱାନ୍ ଏଷ କଃ? କିଂ କ ର୍
ଚାଯଂ କୃତୱାନ୍?
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ⅩⅩⅩⅣ ତେତା ଜନସମୂହସ୍ୟ କି ଦ୍ ଏକପ୍ର କାରଂ କି ଦ୍
ଅନ୍ୟପ୍ର କାରଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅେରୗତ୍ ସ ତତ୍ର ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାତୁ ମ୍
କଲହକାରଣାଦ୍ ଅଶ ଃ ସନ୍ ତଂ ଦୁଗର୍ ଂ େନତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍|

ⅩⅩⅩⅤ େତଷୁ େସାପାନେସ୍ୟାପରି ପ୍ର ାେ ଷୁ େଲାକାନାଂ
ସାହସକାରଣାତ୍ େସନାଗଣଃ େପୗଲମୁେ ାଲ୍ୟ ନୀତୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅥ ତତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକାଃ ପ ା ାମିନଃ ସ ଏନଂ
ଦୁରୀକୁରୁ େତତି ୱାକ୍ୟମ୍ ଉେ ୖ ରୱଦନ୍|

ⅩⅩⅩⅦ େପୗଲସ୍ୟ ଦୁଗର୍ ାନଯନସମେଯ ସ ତୈ
ସହସ୍ର େସନାପତେଯ କଥିତୱାନ୍,ଭୱତଃ ପୁର ାତ୍ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ
କିମ୍ ଅନୁମନ୍ୟେତ? ସ ତମପୃ ତ୍ ଂ କିଂ ଯୂନାନୀଯାଂ ଭାଷାଂ
ଜାନାସି ?

ⅩⅩⅩⅧ େଯା ମିସରୀେଯା ଜନଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱିେରାଧଂ କୃ ା ଚ ାରି
ସହସ୍ର ାଣି ଘାତକାନ୍ ସି ନଃ କୃ ା ୱିପିନଂ ଗତୱାନ୍ ଂ କିଂ ସଏୱ
ନ ଭୱସି ?

ⅩⅩⅩⅨ ତଦା େପୗେଲାଽକଥଯତ୍ ଅହଂ କିଲିକିଯାେଦଶସ୍ୟ
ତାଷର୍ ନଗରୀେଯା ଯିହୂ ଦୀେଯା, ନାହଂ ସାମାନ୍ୟନଗରୀେଯା
ମାନୱଃ; ଅତଏୱ ୱିନେଯଽହଂ ଲାକାନାଂ ସମକ୍ଷଂ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ
ମାମନୁଜାନୀଷ୍ଵ |

ⅩⅬ େତନାନୁଜ୍ଞାତଃ େପୗଲଃ େସାପାେନାପରି ତି ନ୍
ହେ େନି ତଂ କୃତୱାନ୍, ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ସୁି ରା ଅଭୱନ୍| ତଦା
େପୗଲ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା କଥଯିତୁ ମ୍ ଆରଭତ,

ⅩⅫ
Ⅰ େହ ପିତୃ ଗଣା େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣାଃ, ଇଦାନୀଂ ମମ ନିେୱଦେନ

ସମୱଧ |
Ⅱତଦା ସ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା କଥାଂ କଥଯତୀତି ଶ ା ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା

ଅତୀୱ ନିଃଶ ା ସେ ାଽତି ନ୍|
Ⅲ ପ ାତ୍ େସାଽକଥଯଦ୍ ଅହଂ ଯିହୂ ଦୀଯ ଇତି ନି ଯଃ

କିଲିକିଯାେଦଶସ୍ୟ ତାଷର୍ ନଗରଂ ମମ ଜନ୍ମ ଭୂ ମିଃ,ଏତ ଗରୀଯସ୍ୟ
ଗମିଲୀେଯଲନାେମ୍ନ ାଽଧ୍ୟାପକସ୍ୟ ଶିେଷ୍ୟା ଭୂ ା ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ
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ୱିଧିୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ସ ୂ ଣର୍ ରୂ େପଣ ଶିକି୍ଷେତାଽଭୱମ୍
ଇଦାନୀ ନା ଯୂଯଂ ଯାଦୃଶା ଭୱଥତାଦୃେଶାଽହମପୀ ରେସୱାଯାମ୍
ଉେଦ୍ୟାଗୀ ଜାତଃ|

Ⅳ ମତେମତଦ୍ ି ୍ଵା ତ ୍ରାହିନାରୀପୁରୁ ଷାନ୍ କାରାଯାଂ ବ ା
େତଷାଂ ପ୍ର ାଣନାଶପୟର୍ ୍ୟ ାଂ ୱିପକ୍ଷତାମ୍ ଅକରୱମ୍|

Ⅴ ମହାଯାଜକଃ ସଭାସଦଃ ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ମେମୖତସ୍ୟାଃ
କଥାଯାଃ ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି , ଯ ାତ୍ େତଷାଂ ସମୀପାଦ୍
ଦେ ଷକନଗରନିୱାସି ଭ୍ର ାତୃ ଗଣାଥର୍ ମ୍ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ାଣି ଗୃହୀ ା େଯତତ୍ର
ି ତା ାନ୍ ଦ ଯିତୁ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଆନଯନାଥର୍ ଂ ଦେ ଷକନଗରଂ
ଗେତାି |

Ⅵ କି ୁ ଗ ନ୍ ତ ଗରସ୍ୟ ସମୀପଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ତଦା
ି ତୀଯପ୍ର ହରେୱଲାଯାଂ ସତ୍ୟାମ୍ ଅକ ାଦ୍ ଗଗଣାି ଗର୍ ତ୍ୟ ମହତୀ
ଦୀି ମର୍ ମ ଚତୁ ଦ ଶି ପ୍ର କାଶିତୱତୀ|

Ⅶ ତେତା ମଯି ଭୂ େମୗ◌ै ପତିେତ ସତି, େହ େଶୗଲ େହ େଶୗଲ
କୁେତା ମାଂ ତାଡଯସି ? ମା ତି ଭାଷିତ ଏତାଦୃଶ ଏେକା ରେୱାପି
ମଯା ଶତଃ|

Ⅷ ତଦାହଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱଦଂ, େହ ପ୍ର େଭ େକା ଭୱାନ୍? ତତଃ
େସାଽୱାଦୀତ୍ ଯଂ ଂ ତାଡଯସି ସ ନାସରତୀେଯା ଯୀଶୁରହଂ|

Ⅸ ମମ ସି େନା େଲାକା ାଂ ଦୀି ଂ ଦୃ ୍ଵା ଭିଯଂ ପ୍ର ା ାଃ, କି ୁ
ମା ତୁ ୍ୟଦିତଂ ତ ାକ୍ୟଂ େତ◌े ନାବୁଧ୍ୟ |

Ⅹ ତତଃ ପରଂ ପୃ ୱାନହଂ, େହ ପ୍ର େଭା ମଯା କିଂ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ?
ତତଃ ପ୍ର ଭୁ ରକଥଯତ୍,ଉ ାଯଦେ ଷକନଗରଂ ଯାହି ଯା ଯଦ୍ୟତ୍
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ନିରୂ ପିତମାେ ତତ୍ ତତ୍ର ଂ ଜ୍ଞାପଯିଷ୍ୟେସ|

Ⅺଅନ ରଂ ତସ୍ୟାଃ ଖରତରଦୀେ ଃ କାରଣାତ୍ କିମପି ନ ଦୃ ୍ଵା
ସି ଗେଣନ ଧୃତହ ଃ ସନ୍ ଦେ ଷକନଗରଂ ୱ୍ର ଜିତୱାନ୍|

Ⅻ ତ ଗରନିୱାସି ନାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ମାେନ୍ୟା
ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ଭ ହନାନୀଯନାମା ମାନୱ ଏେକା

ⅩⅢ ମମ ସି ଧିମ୍ ଏତ୍ୟ ତି ନ୍ ଅକଥଯତ୍, େହ ଭ୍ର ାତଃ େଶୗଲ
ସୁଦୃି ଭର୍ ୱ ତି ନ୍ ଦେ ଽହଂ ସମ୍ୟକ୍ ତଂ ଦୃ ୱାନ୍|
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ⅩⅣ ତତଃ ସ ମହ୍ୟଂ କଥିତୱାନ୍ ଯଥା ମ୍ ଈ ରସ୍ୟାଭିପ୍ର ାଯଂ
େୱି ତସ୍ୟ ଶୁ ସ ଜନସ୍ୟ ଦଶର୍ ନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତସ୍ୟ ଶ୍ର ୀମୁଖସ୍ୟ
ୱାକ୍ୟଂ ଶୃେଣାଷି ତି ମି ମ୍ ଅ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାମ୍ ଈ ର ୍ଵାଂ
ମେନାନୀତଂ କୃତୱାନଂ|

ⅩⅤ ଯେତା ଯଦ୍ୟଦ୍ ଅଦ୍ର ାକ୍ଷୀରେଶ୍ର ୗଷୀ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମାନୱାନାଂ
ସମୀେପ ଂ େତଷାଂ ସାକ୍ଷୀ ଭୱିଷ୍ୟସି |

ⅩⅥ ଅତଏୱ କୁେତା ୱିଲ େସ? ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ
ନିଜପାପପ୍ର କ୍ଷାଲନାଥର୍ ଂ ମ ନାଯ ସମୁ ି |

ⅩⅦ ତତଃ ପରଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଗତ୍ୟ ମ ି େରଽହମ୍
ଏକଦା ପ୍ର ାଥର୍ େଯ, ତି ନ୍ ସମେଯଽହମ୍ ଅଭିଭୂ ତଃ ସନ୍ ପ୍ର ଭୂ ଂ ସାକ୍ଷାତ୍
ପଶ୍ୟନ୍,

ⅩⅧ ଂ ରଯା ଯିରୂ ଶାଲମଃ ପ୍ର ତି ଯେତା େଲାକାମଯି ତୱ
ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ନ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟି , ମା ତୁ ୍ୟଦିତଂ ତେସ୍ୟଦଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅେଶ୍ର ୗଷମ୍|

ⅩⅨତେତାହଂ ପ୍ର ତ୍ୟୱାଦିଷମ୍ େହ ପ୍ର େଭା ପ୍ର ତିଭଜନଭୱନଂ ଯି
ୱି ାସି େନା େଲାକାନ୍ ବ ା ପ୍ର ହୃ ତୱାନ୍,

ⅩⅩ ତଥା ତୱ ସାକି୍ଷଣଃ ି ଫାନସ୍ୟ ର ପାତନସମେଯ
ତସ୍ୟ ୱିନାଶଂ ସ ନ୍ୟ ସି େଧୗ ତି ନ୍ ହ ୃେଲାକାନାଂ ୱାସାଂସି
ରକି୍ଷତୱାନ୍, ଏତତ୍ େତ ୱିଦୁଃ|

ⅩⅪ ତତଃ େସାଽକଥଯତ୍ ପ୍ର ତି ାଂ ଦୂର ଭି େଦଶୀଯାନାଂ
ସମୀପଂ େପ୍ର ଷଯିେଷ୍ୟ|

ⅩⅫ ତଦା େଲାକା ଏତାୱ ୟର୍ ୍ୟ ାଂ ତଦୀଯାଂ କଥାଂ ଶ ା
େପ୍ର ାେ ୖ ରକଥଯନ୍,ଏନଂଭୂ ମ ଲାଦ୍ ଦୂରୀକୁରୁ ତ,ଏତାଦୃଶଜନସ୍ୟ
ଜୀୱନଂ େନାଚିତମ୍|

ⅩⅩⅢ ଇତୁ ୍ୟେ ୖ ଃ କଥଯି ା ୱସନାନି ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଗଗଣଂ ପ୍ର ତି
ଧୂଲୀରକି୍ଷପନ୍

ⅩⅩⅣ ତତଃ ସହସ୍ର େସନାପତିଃ େପୗଲଂ ଦୁଗର୍ ାଭ୍ୟ ର େନତୁ ଂ
ସମାଦିଶତ୍| ଏତସ୍ୟ ପ୍ର ତିକୂଲାଃ ସେ ା େଲାକାଃ କିି ମି ମ୍
ଏତାୱଦୁେ ୖ ଃ ରମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍, ଏତଦ୍ େୱୁ ଂ ତଂ କଶଯା ପ୍ର ହୃ ତ୍ୟ
ତସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଂ କ ର୍ୁ ମାଦିଶତ୍|
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ⅩⅩⅤ ପଦାତଯ ର୍ ନି ତର ୁଭି ସ୍ୟ ବ ନଂ
କ ର୍ୁ ମୁଦ୍ୟତା ା ଦାନୀଂ େପୗଲଃ ସ ୁଖି ତଂ ଶତେସନାପତିମ୍
ଉ ୱାନ୍ ଦ ାଜ୍ଞାଯାମ୍ ଅପ୍ର ା ାଯାଂ କିଂ େରାମିେଲାକଂ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଧିକାେରାି ?

ⅩⅩⅥ ଏନାଂ କଥାଂ ଶ ା ସ ସହସ୍ର େସନାପେତଃ ସି ଧିଂ ଗ ା ତାଂ
ୱା ର୍ ାମୱଦତ୍ ସ େରାମିେଲାକ ଏତ ାତ୍ ସାୱଧାନଃ ସନ୍ କ ର୍ କୁରୁ |

ⅩⅩⅦ ତ ାତ୍ ସହସ୍ର େସନାପତି ଗର୍ ା ତମପ୍ର ାକ୍ଷୀତ୍ ଂ କିଂ
େରାମିେଲାକଃ? ଇତି ମାଂ ବହି| େସାଽକଥଯତ୍ ସତ୍ୟମ୍|

ⅩⅩⅧତତଃ ସହସ୍ର େସନାପତିଃ କଥିତୱାନ୍ ବହୁ ଦ୍ର ୱିଣଂ ଦ ାହଂ
ତତ୍ େପୗରସଖ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍; କି ୁ େପୗଲଃ କଥିତୱାନ୍ ଅହଂ ଜନୁନା
ତତ୍ ପ୍ର ାେ ାଽି |

ⅩⅩⅨଇ ଂ ସତି େଯ ପ୍ର ହାେରଣ ତଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ଂ ସମୁଦ୍ୟତା ଆସନ୍
େତ ତସ୍ୟ ସମୀପାତ୍ ପ୍ର ାତି ; ସହସ୍ର େସନାପତି ଂ େରାମିେଲାକଂ
ୱିଜ୍ଞାଯ ଯଂ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ବ ନମ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍ ତ ାରଣାଦ୍ ଅବିେଭତ୍|

ⅩⅩⅩ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାଃ େପୗଲଂ କୁେତାଽପୱଦେ ତସ୍ୟ
ୱୃ ା ଂ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ୱା ନ୍ ସହସ୍ର େସନାପତିଃ ପେରଽହନି େପୗଲଂ
ବ ନାତ୍ େମାଚଯି ା ପ୍ର ଧାନଯାଜକାନ୍ ମହାସଭାଯାଃ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକା
ସମୁପ ାତୁ ମ୍ ଆଦିଶ୍ୟ େତଷାଂ ସି େଧୗ େପୗଲମ୍ ଅୱେରାହ୍ୟ
ାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅢ
Ⅰସଭାସେଦ୍ଲ ାକାନ୍ ପ୍ର ତି େପୗେଲାଽନନ୍ୟଦୃ ୍ୟା ପଶ୍ୟନ୍ ଅକଥଯତ୍,

େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣା ଅଦ୍ୟ ଯାୱତ୍ ସରେଲନ ସୱର୍ ୍ଵ ା ଃକରେଣେନ ରସ୍ୟ
ସାକ୍ଷାଦ୍ ଆଚରାମି|

Ⅱ ଅେନନ ହନାନୀଯନାମା ମହାଯାଜକ ଂ କେପାେଲ
ଚେପେଟନାହ ୁଂ ସମୀପ େଲାକାନ୍ ଆଦି ୱାନ୍|

Ⅲ ତଦା େପୗଲ ମୱଦତ୍, େହ ବହି ରି ୃତ, ଈ ର ୍ଵାଂ
ପ୍ର ହ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତାି , ଯେତା ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ୱିଚାରଯିତୁ ମ୍
ଉପୱିଶ୍ୟ ୱ୍ୟୱ ାଂ ଲି ା ମାଂ ପ୍ର ହ ର୍ୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯସି |
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Ⅳ ତେତା ନିକଟ ା େଲାକା ଅକଥଯନ୍, ଂ କିମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ମହାଯାଜକଂ ନି ସି ?

Ⅴତତଃ େପୗଲଃ ପ୍ର ତିଭାଷିତୱାନ୍ େହଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମହାଯାଜକ ଏଷ
ଇତିନ ବୁ ଂ ମଯା ତଦନ୍ୟ େଲାକାନାମ୍ ଅଧିପତିଂ ପ୍ର ତି ଦୁୱର୍ ୍ଵ ାକ୍ୟଂ
ମା କଥଯ, ଏତାଦୃଶୀ ଲିପିରି |

Ⅵ ଅନ ରଂ େପୗଲେ ଷାମ୍ ଅ ର୍ ଂ ସି ଦୂକିେଲାକା ଅ ର୍ ଂ
ଫିରୂ ଶିେଲାକା ଇତି ଦୃ ୍ଵା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ ସଭା େଲାକାନ୍ ଅୱଦତ୍
େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଅହଂ ଫିରୂ ଶିମତାୱଲ ୀ ଫିରୂ ଶିନଃ ସ ାନ ,
ମୃତେଲାକାନାମ୍ ଉ ାେନ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାକରଣାଦ୍ ଅହମପୱାଦିେତାି |

Ⅶ ଇତି କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ଫିରୂ ଶିସି ଦୂକିେନାଃ ପର ରଂ
ଭି ୱାକ୍ୟ ାତ୍ ସଭାଯା ମେଧ୍ୟ େ ୗ ସଂେଘୗ ଜାେତୗ|

Ⅷ ଯତଃ ସି ଦୂକିେଲାକା ଉ ାନଂ ଗର୍ ୀଯଦୂତା ଆ ାନ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଏେତଷାଂ କମପି ନ ମନ୍ୟେ , କି ୁ ଫିରୂ ଶିନଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍
ଅ ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି |

Ⅸ ତତଃ ପର ରମ୍ ଅତିଶଯେକାଲାହେଲ ସମୁପି େତ
ଫିରୂ ଶିନାଂ ପକ୍ଷୀଯାଃ ସଭା ା ଅଧ୍ୟାପକାଃ ପ୍ର ତିପକ୍ଷା ଉି େ ା
ଽକଥଯନ୍, ଏତସ୍ୟ ମାନୱସ୍ୟ କମପି େଦାଷଂ ନ ପଶ୍ୟାମଃ; ଯଦି
କି ଦ୍ ଆ ା ୱା କି ଦ୍ ଦୂତ ଏନଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଦିଶତ୍ ତହ ୱଯମ୍
ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ ନ େଯା ୍ୟାମଃ|

Ⅹ ତ ାଦ୍ ଅତୀୱ ଭି ୱାକ୍ୟେ ସତି େତ େପୗଲଂ ଖ ଂ ଖ ଂ
କରିଷ୍ୟ ୀତ୍ୟାଶ ଯା ସହସ୍ର େସନାପତିଃ େସନାଗଣଂ ତ ୍ଥାନଂ
ଯାତୁ ଂ ସଭାେତା ବଲାତ୍ େପୗଲଂ ଧୃ ା ଦୁଗର୍ ଂ େନତ ାଜ୍ଞାପଯତ୍|

Ⅺ ରାେତ୍ର ା ପ୍ର ଭୁ ସ୍ୟ ସମୀେପ ତି ନ୍ କଥିତୱାନ୍ େହ େପୗଲ
ନିଭର୍ େଯା ଭୱ ଯଥା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ମଯି ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ତଥା
େରାମାନଗେରପି ଯା ଦାତୱ୍ୟମ୍|

Ⅻ ଦିେନ ସମୁପି େତ ସତି କିଯେ ା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା
ଏକମ ଣାଃ ସ ଃ େପୗଲଂ ନ ହ ା େଭାଜନପାେନ କରିଷ୍ୟାମ
ଇତି ଶପେଥନ ାନ୍ ଅବଧ୍ନ ନ୍|

ⅩⅢଚ ାରିଂଶ େନେଭ୍ୟାଽଧିକା େଲାକା ଇତି ପଣମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|
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ⅩⅣ େତ ମହାଯାଜକାନାଂ ପ୍ର ାଚୀନେଲାକାନା ସମୀପଂ ଗ ା
କଥଯନ୍, ୱଯଂ େପୗଲଂ ନ ହ ା କିମପି ନ େଭାକ୍ଷ୍ୟାମେହ
ଦୃେଢନାେନନ ଶପେଥନ ବ ା ଅଭୱାମ|

ⅩⅤ ଅତଏୱ ସା ତଂ ସଭାସେଦ୍ଲ ାେକୖଃ ସହ ୱଯଂ ତି ନ୍ କି ଦ୍
ୱିେଶଷୱିଚାରଂ କରିଷ୍ୟାମ ଦଥର୍ ଂ ଭୱାନ୍ େ ା ଽ ାକଂ ସମୀପଂ ତମ୍
ଆନଯି ତି ସହସ୍ର େସନାପତେଯ ନିେୱଦନଂ କୁରୁ ତ େତନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସମୀପଂ ଉପି େତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱଯଂ ତଂ ହ ୁ ସି ଷ୍ୟାମ|

ⅩⅥତଦା େପୗଲସ୍ୟ ଭାଗିେନଯେ ଷାମିତି ମ ଣାଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ଦୁଗର୍ ଂ
ଗ ା ତାଂ ୱା ର୍ ାଂ େପୗଲମ୍ ଉ ୱାନ୍|

ⅩⅦ ତ ାତ୍ େପୗଲ ଏକଂ ଶତେସନାପତିମ୍ ଆହୂ ଯ ୱାକ୍ୟମିଦମ୍
ଭାଷିତୱାନ୍ ସହସ୍ର େସନାପେତଃ ସମୀେପଽସ୍ୟ ଯୁୱମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ
କିି ି େୱଦନମ୍ ଆେ , ତ ାତ୍ ତ ୱିଧମ୍ ଏନଂ ନଯ|

ⅩⅧତତଃ ସ ତମାଦାଯ ସହସ୍ର େସନାପେତଃ ସମୀପମ୍ ଉପ ାଯ
କଥିତୱାନ୍, ଭୱତଃ ସମୀେପଽସ୍ୟ କିମପି ନିେୱଦନମାେ ତ ାତ୍
ବ ି ଃ େପୗେଲା ମାମାହୂ ଯ ଭୱତଃ ସମୀପମ୍ ଏନମ୍ ଆେନତୁ ଂ
ପ୍ର ାଥ ତୱାନ୍|

ⅩⅨ ତଦା ସହସ୍ର େସନାପତି ସ୍ୟ ହ ଂ ଧୃ ା ନିଜର୍ ନ ାନଂ ନୀ ା
ପୃ ୱାନ୍ ତୱ କିଂ ନିେୱଦନଂ? ତତ୍ କଥଯ|

ⅩⅩ ତତଃ େସାକଥଯତ୍, ଯିହୂ ଦୀଯଲାକାଃ େପୗେଲ କମପି
ୱିେଶଷୱିଚାରଂ ଛଲଂ କୃ ା ତଂ ସଭାଂ େନତୁ ଂ ଭୱତଃ ସମୀେପ
ନିେୱଦଯିତୁ ଂ ଅମ ଯନ୍|

ⅩⅪ କି ୁ ମୱତା ତ ୀକ ର୍ ୱ୍ୟଂ ଯତେ ଷାଂ
ମେଧ୍ୟୱ ନ ାରିଂଶ େନେଭ୍ୟା ଽଧିକେଲାକା ଏକମ ଣା
ଭୂ ା େପୗଲଂ ନ ହ ା େଭାଜନଂ ପାନ ନ କରିଷ୍ୟାମ ଇତି
ଶପେଥନ ବ ାଃ ସେ ା ଘାତକା ଇୱ ସି ତା ଇଦାନୀଂ େକୱଲଂ
ଭୱେତା ଽନୁମତିମ୍ ଅେପକ୍ଷେ |

ⅩⅫ ଯାମିମାଂ କଥାଂ ଂ ନିେୱଦିତୱାନ୍ ତାଂ କୈ ଚିଦପି ମା
କଥେଯତୁ ୍ୟ ୍ଵା ସହସ୍ର େସନାପତି ଂ ଯୁୱାନଂ ୱିସୃ ୱାନ୍|
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ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ସହସ୍ର େସନାପତି େ ଶତେସନାପତୀ
ଆହୂ େଯଦମ୍ ଆଦିଶତ୍, ଯୁୱାଂ ରାେତ୍ର ୗ ପ୍ର ହେରୖକାୱଶି ାଯାଂ
ସତ୍ୟାଂ େକୖସରିଯାନଗରଂ ଯାତୁ ଂ ପଦାତିେସୖନ୍ୟାନାଂ େ ଶେତ
େଘାଟକାେରାହିେସୖନ୍ୟାନାଂ ସ ତିଂ ଶି ଧାରିେସୖନ୍ୟାନାଂ େ ଶେତ
ଚ ଜନାନ୍ ସି ତାନ୍ କୁରୁ ତଂ|

ⅩⅩⅣ େପୗଲମ୍ ଆେରାହଯିତୁ ଂ ଫୀଲିକ୍ଷାଧିପେତଃ ସମୀପଂ
ନିୱ ୍ଵ ଂ େନତୁ ୱାହନାନି ସମୁପ ାପଯତଂ|

ⅩⅩⅤଅପରଂ ସ ପତ୍ର ଂ ଲିଖି ା ଦ ୱାନ୍ ତି ଖିତେମତତ୍,
ⅩⅩⅥ ମହାମହିମଶ୍ର ୀଯୁ ଫୀଲିକ୍ଷାଧିପତେଯ େକ୍ଲ ୗଦିଯଲୁଷିଯସ୍ୟ

ନମ ାରଃ|
ⅩⅩⅦ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଏନଂ ମାନୱଂ ଧୃ ା ହେ ୖ

ହର୍ ୁମ୍ ଉଦ୍ୟତା ଏତି େର ସେସୖେନ୍ୟାହଂ ତେତ୍ର ାପ ାଯ ଏଷ
ଜେନା େରାମୀଯ ଇତି ୱିଜ୍ଞାଯ ତଂ ରକି୍ଷତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ କିି ମି ଂ େତ ତମପୱଦେ ତଜ୍ଜ୍ଞାତୁ ଂ େତଷା ସଭାଂ
ତମାନାଯିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅨ ତତେ ଷାଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ୱିରୁ ଯା କଯାଚନ କଥଯା
େସାଽପୱାଦିେତାଽଭୱତ୍, କି ୁ ସ ଶୃ ଲବ ନାେହର୍ ା ୱା
ପ୍ର ାଣନାଶାେହର୍ ା ଭୱତୀଦୃଶଃ େକାପ୍ୟପରାେଧା ମଯାସ୍ୟ ନ ଦୃ ଃ|

ⅩⅩⅩ ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟାସ୍ୟ ୱଧାଥର୍ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯା ଘାତକାଇୱ
ସି ତା ଏତାଂ ୱା ର୍ ାଂ ଶ ା ତତଣାତ୍ ତୱ ସମୀପେମନଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍
ଅସ୍ୟାପୱାଦକାଂ ତୱ ସମୀପଂ ଗ ାପୱଦିତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯମ୍|
ଭୱତଃ କୁଶଲଂ ଭୂ ଯାତ୍|

ⅩⅩⅪ େସୖନ୍ୟଗଣ ଆଜ୍ଞାନୁସାେରଣ େପୗଲଂ ଗୃହୀ ା ତସ୍ୟାଂ
ରଜନ୍ୟାମ୍ ଆି ପାତି୍ର ନଗରମ୍ ଆନଯତ୍|

ⅩⅩⅫ ପେରଽହନି େତନ ସହ ଯାତୁ ଂ େଘାଟକାରୂ ଢେସୖନ୍ୟଗଣଂ
ାପଯି ା ପରାୱୃତ୍ୟ ଦୁଗର୍ ଂ ଗତୱାନ୍|
ⅩⅩⅩⅢ ତତଃ ପେର େଘାଟକାେରାହିେସୖନ୍ୟଗଣଃ

େକୖସରିଯାନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତ ତ୍ର ମ୍ ଅଧିପେତଃ କେର ସମପର୍ ୍ୟ
ତସ୍ୟ ସମୀେପ େପୗଲମ୍ ଉପ ାପିତୱାନ୍|
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ⅩⅩⅩⅣତଦାଧିପତି ତ୍ର ଂ ପଠି ା ପୃ ୱାନ୍ ଏଷ କି େଦଶୀେଯା
ଜନଃ? ସ କିଲିକିଯାପ୍ର େଦଶୀଯ ଏେକା ଜନ ଇତି ଜ୍ଞା ା କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅩⅩⅤ ତୱାପୱାଦକଗଣ ଆଗେତ ତୱ କଥାଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟାମି|
େହେରାଦ୍ର ାଜଗୃେହ ତଂ ାପଯିତୁ ମ୍ ଆଦି ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ ପ େଭ୍ୟା ଦିେନଭ୍ୟଃ ପରଂ ହନାନୀଯନାମା

ମହାଯାଜେକାଽଧିପେତଃ ସମକ୍ଷଂ େପୗଲସ୍ୟ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ
ନିେୱଦଯିତୁ ଂ ତତର୍ୁ ନାମାନଂ କ ନ ୱ ାରଂ ପ୍ର ାଚୀନଜନାଂ
ସି ନଃ କୃ ା େକୖସରିଯାନଗରମ୍ ଆଗ ତ୍|

Ⅱ ତତଃ େପୗେଲ ସମାନୀେତ ସତି ତତର୍ୁ ସ୍ୟାପୱାଦକଥାଂ
କଥଯିତୁ ମ୍ ଆରଭତ େହ ମହାମହିମଫୀଲିକ୍ଷ ଭୱେତା ୱଯମ୍
ଅତିନିୱ ୍ଵ ଂ କାଲଂ ଯାପଯାେମା ଭୱତଃ ପରିଣାମଦଶ ତଯା
ଏତେ ଶୀଯାନାଂ ବହୂ ନି ମ ଲାନି ଘଟିତାନି,

Ⅲ ଇତି େହେତା ୱର୍ ଯମତିକୃତଜ୍ଞାଃ ସ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଭୱେତା
ଗୁଣାନ୍ ଗାଯମଃ|

Ⅳ କି ୁ ବହୁ ଭିଃ କଥାଭି ଭର୍ ୱ ଂ େଯନ ନ ୱିର ଯାମି ତ ାଦ୍
ୱିନେଯ ଭୱାନ୍ ବନୁକ ୍ୟ ମଦ କଥାଂ ଶୃେଣାତୁ |

Ⅴ ଏଷ ମହାମାରୀ ରୂ େପା ନାସରତୀଯମତଗ୍ର ାହିସଂଘାତସ୍ୟ
ମୁେଖ୍ୟା ଭୂ ା ସୱର୍ ୍ଵ େଦେଶଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ
ରାଜେଦ୍ର ାହାଚରଣପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯତୀତ୍ୟ ାଭି ନ ି ତଂ|

Ⅵ ସ ମ ି ରମପି ଅଶୁଚି କ ର୍ୁ ଂ େଚି ତୱାନ୍; ଇତି କାରଣାଦ୍
ୱଯମ୍ ଏନଂ ଧୃ ା ୱ୍ୟୱ ାନୁସାେରଣ ୱିଚାରଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାୱ ର୍ ାମହି;

Ⅶ କି ୁ ଲୁଷିଯଃ ସହସ୍ର େସନାପତିରାଗତ୍ୟ ବଲାଦ୍ ଅ ାକଂ
କେରଭ୍ୟ ଏନଂ ଗୃହୀ ା

Ⅷଏତସ୍ୟାପୱାଦକାନ୍ ଭୱତଃ ସମୀପମ୍ଆଗ ୁମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍|
ୱଯଂ ଯି ନ୍ ତମପୱାଦାେମା ଭୱତା ପଦପୱାଦକଥାଯାଂ
ୱିଚାରିତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ୱୃ ା ଂ େୱଦିତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟେତ|

Ⅸ ତେତା ଯିହୂ ଦୀଯା ଅପି ୀକୃତ୍ୟ କଥିତୱ ଏଷା କଥା
ପ୍ର ମାଣମ୍|
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Ⅹ ଅଧିପେତୗ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ େପୗଲଂ ପ୍ର ତୀି ତଂ କୃତୱତି ସ
କଥିତୱାନ୍ ଭୱାନ୍ ବହୂ ନ୍ ୱ ରାନ୍ ଯାୱଦ୍ ଏତେ ଶସ୍ୟ ଶାସନଂ
କେରାତୀତି ୱିଜ୍ଞାଯ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ ଦାତୁ ମ୍ ଅେକ୍ଷାେଭାଽଭୱମ୍|

Ⅺ ଅଦ୍ୟ େକୱଲଂ ାଦଶ ଦିନାନି ଯାତାନି, ଅହମ୍ ଆରାଧନାଂ
କ ର୍ୁ ଂ ଯିରୂ ଶାଲମନଗରଂ ଗତୱାନ୍ ଏଷା କଥା ଭୱତା ଜ୍ଞାତୁ ଂ
ଶକ୍ୟେତ;

Ⅻ କିି େଭ ମାଂ ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ େକନାପି ସହ ୱିତ ାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଂ
କୁତ୍ର ାପି ଭଜନଭୱେନ ନଗେର ୱା େଲାକାନ୍ କୁପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯ ୁଂ ନ
ଦୃ ୱ ଃ|

ⅩⅢ ଇଦାନୀଂ ଯି ନ୍ ଯି ନ୍ ମାମ୍ ଅପୱଦେ ତସ୍ୟ କିମପି
ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି |

ⅩⅣ କି ୁ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଗ୍ର େ ୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଚ ଯା ଯା
କଥା ଲିଖିତାେ ତାସୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାସୁ ୱି ସ୍ୟ ଯନ୍ମ ତମ୍ ଇେମ ୱିଧ ର୍ ଂ
ଜାନି ତନ୍ମ ତାନୁସାେରଣାହଂ ନିଜପିତୃ ପୁରୁ ଷାଣାମ୍ ଈ ରମ୍
ଆରାଧଯାମୀତ୍ୟହଂ ଭୱତଃ ସମକ୍ଷମ୍ ଅ ୀକେରାମି|

ⅩⅤଧା କାଣାମ୍ ଅଧା କାଣା ପ୍ର ମୀତେଲାକାନାେମେୱା ାନଂ
ଭୱିଷ୍ୟତୀତି କଥାମିେମ ୀକୁୱର୍ ୍ଵ ି ତଥାହମପି ତି ନ୍ ଈ େର
ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କେରାମି;

ⅩⅥ ଈ ରସ୍ୟ ମାନୱାନା ସମୀେପ ଯଥା ନିେଦର୍ ାେଷା ଭୱାମି
ତଦଥର୍ ଂ ସତତଂ ଯ ୱାନ୍ ଅି |

ⅩⅦ ବହୁ ଷୁ ୱ େରଷୁ ଗେତଷୁ େଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ନିମି ଂ
ଦାନୀଯଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େନୖେୱଦ୍ୟାନି ଚ ସମାଦାଯ ପୁନରାଗମନଂ
କୃତୱାନ୍|

ⅩⅧ ତେତାହଂ ଶୁଚି ଭର୍ୂ ା େଲାକାନାଂ ସମାଗମଂ କଲହଂ ୱା
ନ କାରିତୱାନ୍ ତଥାପ୍ୟାଶିଯାେଦଶୀଯାଃ କିଯେ ା ଯିହୁ ଦୀଯେଲାକା
ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ମାଂ ଧୃତୱ ଃ|

ⅩⅨ ମେମାପରି ଯଦି କାଚିଦପୱାଦକଥାି ତହ ଭୱତଃ
ସମୀପମ୍ ଉପ ାଯ େତଷାେମୱ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନମ୍ ଉଚିତମ୍|
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ⅩⅩ େନାେଚତ୍ ପୂେୱର୍ ୍ଵ ମହାସଭା ାନାଂ େଲାକାନାଂ ସି େଧୗ
ମମ ଦ ାଯମାନ ସମେଯ, ଅହମଦ୍ୟ ମୃତାନାମୁ ାେନ ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ୱ ଚାରିେତାି ,

ⅩⅪ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ହଂ ଯାମିମାଂ କଥାମୁେ ୖ ଃ େରଣ
କଥିତୱାନ୍ ତଦେନ୍ୟା ମମ େକାପି େଦାେଷାଽଲଭ୍ୟତନ େୱତି ୱରମ୍
ଏେତ ସମୁପି ତେଲାକା ୱଦ |ୁ

ⅩⅫ ତଦା ଫୀଲିକ୍ଷ ଏତାଂ କଥାଂ ଶ ା ତନ୍ମ ତସ୍ୟ
ୱିେଶଷୱୃ ା ଂ ୱିଜ୍ଞାତୁ ଂ ୱିଚାରଂ ଗିତଂ କୃ ା କଥିତୱାନ୍ ଲୁଷିେଯ
ସହସ୍ର େସନାପେତୗ ସମାଯାେତ ସତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱିଚାରମ୍ ଅହଂ
ନି ାଦଯିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅢ ଅନ ରଂ ବ ନଂ ୱିନା େପୗଲଂ ରକି୍ଷତୁ ଂ ତସ୍ୟ େସୱନାଯ
ସାକ୍ଷା ରଣାଯ ୱା ତଦୀଯା ୀଯବ ୁ ଜନାନ୍ ନ ୱାରଯିତୁ
ଶମେସନାପତିମ୍ ଆଦି ୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ ଅ ଦିନାତ୍ ପରଂ ଫୀଲିେକ୍ଷାଽଧିପତି ଦର୍ ଷି ାନାମ୍ନ ା
ଯିହୂ ଦୀଯଯା ଭାୟର୍ ୍ୟଯା ସହାଗତ୍ୟ େପୗଲମାହୂ ଯ ତସ୍ୟ ମୁଖାତ୍
ଖ୍ର ୀ ଧ ର୍ ସ୍ୟ ୱୃ ା ମ୍ ଅେଶ୍ର ୗଷୀତ୍|

ⅩⅩⅤ େପୗେଲନ ନ୍ୟାଯସ୍ୟ ପରିମିତେଭାଗସ୍ୟ ଚରମୱିଚାରସ୍ୟ ଚ
କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ଫୀଲିକ୍ଷଃ କ ମାନଃ ସନ୍ ୱ୍ୟାହରଦ୍
ଇଦାନୀଂ ଯାହି, ଅହମ୍ ଅୱକାଶଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ାମ୍ ଆହୂ ସ୍ୟାମି|

ⅩⅩⅥ ମୁି ପ୍ର ୍ୟଥର୍ ଂ େପୗେଲନ ମହ୍ୟଂ ମୁଦ୍ର ାଦାସ୍ୟେ ଇତି
ପତ୍ୟାଶାଂ କୃ ା ସ ପୁନଃ ପୁନ ମାହୂ ଯ େତନ ସାକଂ କେଥାପକଥନଂ
କୃତୱାନ୍|

ⅩⅩⅦ କି ୁ ୱ ର ଯାତ୍ ପରଂ ପକ ଯଫୀ ଫାଲିକ୍ଷସ୍ୟ ପଦଂ
ପ୍ର ାେ ସତି ଫୀଲିେକ୍ଷା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ସ ୁ ାନ୍ ଚିକୀଷର୍ ନ୍ େପୗଲଂ
ବ ଂ ସଂ ାପ୍ୟ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅩⅤ
Ⅰ ଅନ ରଂ ଫୀେ ା ନିଜରାଜ୍ୟମ୍ ଆଗତ୍ୟ ଦିନତ୍ର ଯାତ୍ ପରଂ

େକୖସରିଯାେତା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରମ୍ ଆଗମତ୍|
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Ⅱ ତଦା ମହାଯାଜେକା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ପ୍ର ଧାନେଲାକା ତସ୍ୟ
ସମକ୍ଷଂ େପୗଲମ୍ ଅପାୱଦ |

Ⅲ ଭୱାନ୍ ତଂ ଯିରୂ ଶାଲମମ୍ ଆେନତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯି ତି ୱିନୀଯ
େତ ତ ାଦ୍ ଅନୁଗ୍ର ହଂ ୱାି ତୱ ଃ|

Ⅳ ଯତଃ ପଥିମେଧ୍ୟ େଗାପେନନ େପୗଲଂ ହ ୁଂ େତୖ ଘର୍ ାତକା
ନିଯୁ ାଃ| ଫୀ ଉ ରଂ ଦ ୱାନ୍ େପୗଲଃ େକୖସରିଯାଯାଂ ାସ୍ୟତି
ପୁନର ଦିନାତ୍ ପରମ୍ ଅହଂ ତତ୍ର ଯାସ୍ୟାମି|

Ⅴ ତତ ସ୍ୟ ମାନୁଷସ୍ୟ ଯଦି କି ଦ୍ ଅପରାଧି ତି ତହ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯଶକ୍ନୁ ୱି େତମଯା ସହତତ୍ର ଗ ା ତମପୱଦ ୁ ସ ଏତାଂ
କଥାଂ କଥିତୱାନ୍|

Ⅵ ଦଶଦିୱେସେଭ୍ୟାଽଧିକଂ ୱିଲ ୍ୟ ଫୀ ାତ୍
େକୖସରିଯାନଗରଂ ଗ ା ପରି ନ୍ ଦିୱେସ ୱିଚାରାସନ ଉପଦିଶ୍ୟ
େପୗଲମ୍ ଆେନତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯତ୍|

Ⅶ େପୗେଲ ସମୁପି େତ ସତି ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗରାଦ୍ ଆଗତା
ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଂ ଚତୁ ଦ ଶି ସଂେୱ ୍ୟ ତସ୍ୟ ୱିରୁ ଂ ବହୂ ନ୍
ମହାେଦାଷାନ୍ ଉ ାପିତୱ ଃ କି ୁ େତଷାଂ କିମପି ପ୍ର ମାଣଂ ଦାତୁ ଂ ନ
ଶକ୍ନୁ ୱ ଃ|

Ⅷ ତତଃ େପୗଲଃ ି ନ୍ ଉ ରମିଦମ୍ ଉଦିତୱାନ୍,
ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ୱ୍ୟୱ ାଯା ମ ି ରସ୍ୟ େକୖସରସ୍ୟ ୱା ପ୍ର ତିକୂଲଂ
କିମପି କ ର୍ ନାହଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅸ କି ୁ ଫୀେ ା ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ସ ୁ ାନ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅଭିଲଷନ୍
େପୗଲମ୍ ଅଭାଷତ ଂ କିଂ ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ାି ନ୍ ଅଭିେଯାେଗ ମମ
ସାକ୍ଷାଦ୍ ୱିଚାରିେତା ଭୱିଷ୍ୟସି ?

Ⅹତତଃ େପୗଲ ଉ ରଂ େପ୍ର ା ୱାନ୍, ଯତ୍ର ମମ ୱିଚାେରା ଭୱିତୁ ଂ
େଯାଗ୍ୟଃ େକୖସରସ୍ୟ ତତ୍ର ୱିଚାରାସନ ଏୱ ସମୁପି େତାି ; ଅହଂ
ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ କାମପି ହାନିଂ ନାକାଷର୍ ମ୍ ଇତି ଭୱାନ୍ ଯଥାଥର୍ େତା
ୱିଜାନାତି|

Ⅺ କି ଦପରାଧଂ କି ନ ୱଧାହର୍ ଂ କ ର୍ ୱା ଯଦ୍ୟହମ୍ ଅକରିଷ୍ୟଂ
ତହ ପ୍ର ାଣହନନଦ ମପି େଭା ୁମ୍ ଉଦ୍ୟେତାଽଭୱିଷ୍ୟଂ, କି ୁ େତ
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ମମସମପୱାଦଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ସ ଯଦି କି ତମାେତ୍ର ା ଭୱତି ତହ େତଷାଂ
କେରଷୁ ମାଂ ସମପର୍ ଯିତୁ ଂ କସ୍ୟାପ୍ୟଧିକାେରା ନାି , େକୖସରସ୍ୟ
ନିକେଟ ମମ ୱିଚାେରା ଭୱତୁ |

Ⅻତଦା ଫୀେ ା ମି ଭିଃ ସା ର୍ ଂ ସଂମ ୍ୟ େପୗଲାଯ କଥିତୱାନ୍,
େକୖସରସ୍ୟ ନିକେଟ କିଂ ତୱ ୱିଚାେରା ଭୱିଷ୍ୟତି? େକୖସରସ୍ୟ
ସମୀପଂ ଗମିଷ୍ୟସି |

ⅩⅢ କିଯି େନଭ୍ୟଃ ପରମ୍ ଆଗି୍ର ରାଜା ବଣର୍ ୀକୀ ଚ ଫୀ ଂ
ସାକ୍ଷାତ୍ କ ର୍ୁ ଂ େକୖସରିଯାନଗରମ୍ ଆଗତୱେ ୗ|

ⅩⅣ ତଦା େତୗ ବହୁ ଦିନାନି ତତ୍ର ି େତୗ ତତଃ ଫୀ ଂ ରାଜାନଂ
େପୗଲସ୍ୟ କଥାଂ ୱିଜ୍ଞାପ୍ୟ କଥଯିତୁ ମ୍ ଆରଭତ େପୗଲନାମାନମ୍
ଏକଂ ବ ି ଫୀଲିେକ୍ଷା ବ ଂ ସଂ ାପ୍ୟ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅤ ଯିରୂ ଶାଲମି ମମ ି ତିକାେଲ ମହାଯାଜେକା ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ
ପ୍ର ାଚୀନେଲାକା ତମ୍ ଅେପାଦ୍ୟ ତ ତି ଦ ାଜ୍ଞାଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯ |

ⅩⅥ ତେତାହମ୍ ଇତୁ ୍ୟ ରମ୍ ଅୱଦଂ ଯାୱଦ୍ ଅେପାଦିେତା ଜନଃ
ାପୱାଦକାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃ ା ି ନ୍ େଯାଽପରାଧ ଆେରାପିତ ସ୍ୟ
ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଂ ଦାତୁ ଂ ସୁେଯାଗଂ ନ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାତି, ତାୱ ାଲଂ କସ୍ୟାପି
ମାନୁଷସ୍ୟ ପ୍ର ାଣନାଶାଜ୍ଞାପନଂ େରାମିେଲାକାନାଂ ରୀତି ନର୍ ହି|

ⅩⅦ ତତେ ଷ୍ଵ ତ୍ର ାଗେତଷୁ ପରି ନ୍ ଦିୱେସଽହମ୍ ଅୱିଲ ଂ
ୱିଚାରାସନ ଉପୱିଶ୍ୟ ତଂ ମାନୁଷମ୍ ଆେନତୁ ମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯମ୍|

ⅩⅧ ତଦନ ରଂ ତସ୍ୟାପୱାଦକା ଉପ ାଯ ଯାଦୃଶମ୍ ଅହଂ
ଚିି ତୱାନ୍ ତାଦୃଶଂ କ ନ ମହାପୱାଦଂ େନା ାପ୍ୟ

ⅩⅨ େ ଷାଂ ମେତ ତଥା େପୗେଲା ଯଂ ସଜୀୱଂ ୱଦତି ତି ନ୍
ଯୀଶୁନାମନି ମୃତଜେନ ଚ ତସ୍ୟ ୱିରୁ ଂ କଥିତୱ ଃ|

ⅩⅩ ତେତାହଂ ତାଦୃଗି୍ଵ ଚାେର ସଂଶଯାନଃ ସନ୍ କଥିତୱାନ୍ ଂ
ଯିରୂ ଶାଲମଂ ଗ ା କିଂ ତତ୍ର ୱିଚାରିେତା ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ସି ?

ⅩⅪ ତଦା େପୗେଲା ମହାରାଜସ୍ୟ ନିକେଟ ୱିଚାରିେତା ଭୱିତୁ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ, ତ ାଦ୍ ଯାୱ ାଲଂ ତଂ େକୖସରସ୍ୟ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ
ନ ଶେକ୍ନ ାମି ତାୱ ାଲଂ ତମତ୍ର ାପଯିତୁ ମ୍ ଆଦି ୱାନ୍|
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ⅩⅫତତ ଆଗି୍ର ଃ ଫୀ ମ୍ ଉ ୱାନ୍, ଅହମପି ତସ୍ୟ ମାନୁଷସ୍ୟ
କଥାଂ େଶ୍ର ାତୁ ମ୍ ଅଭିଲଷାମି| ତଦା ଫୀେ ା ୱ୍ୟାହରତ୍ ଦୀଯାଂ
କଥାଂ ଂ େଶ୍ର ାଷ୍ୟସି |

ⅩⅩⅢ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ ଆଗି୍ର େ ା ବଣର୍ ୀକୀ ଚ ମହାସମାଗମଂ
କୃ ା ପ୍ର ଧାନୱାହିନୀପତିଭି ନର୍ ଗର ପ୍ର ଧାନେଲାେକୖ ସହ ମିଲି ା
ରାଜଗୃହମାଗତ୍ୟ ସମୁପି େତୗ ତଦା ଫୀ ସ୍ୟାଜ୍ଞଯା େପୗଲ
ଆନୀେତାଽଭୱତ୍|

ⅩⅩⅣତଦାଫୀ ଃ କଥିତୱାନ୍ େହ ରାଜନ୍ଆଗି୍ର େହ ଉପି ତାଃ
ସେୱର୍ ୍ଵ େଲାକା ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକସମୂେହା ଯି ନ୍
ମାନୁେଷ ମମ ସମୀେପ ନିେୱଦନଂ କୃ ା େପ୍ର ାେ ୖ ଃ କଥାମିମାଂ
କଥିତୱାନ୍ ପୁନର କାଲମପି ତସ୍ୟ ଜୀୱନଂ େନାଚିତଂ ତେମତଂ
ମାନୁଷଂ ପଶ୍ୟତ|

ⅩⅩⅤ କିେ ଷ ଜନଃ ପ୍ର ାଣନାଶହର୍ ଂ କିମପି କ ର୍ ନ କୃତୱାନ୍
ଇତ୍ୟଜାନାଂ ତଥାପି ସ ମହାରାଜସ୍ୟ ସି େଧୗ ୱିଚାରିେତା ଭୱିତୁ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯତ ତ ାତ୍ ତସ୍ୟ ସମୀପଂ ତଂ େପ୍ର ଷଯିତୁ ଂ ମତିମକରୱମ୍|

ⅩⅩⅥ କି ୁ ଶ୍ର ୀଯୁ ସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଏତି ନ୍ କିଂ େଲଖନୀଯମ୍
ଇତ୍ୟସ୍ୟ କସ୍ୟଚିନ୍ ନିଣର୍ ଯସ୍ୟ ନ ଜାତ ାଦ୍ ଏତସ୍ୟ ୱିଚାେର ସତି
ଯଥାହଂ େଲଖିତୁ ଂ କି ନ ନିି ତଂ ପ୍ର ାେପ୍ନ ାମି ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମକ୍ଷଂ
ୱିେଶଷେତା େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଭୱତଃ ସମକ୍ଷମ୍ ଏତମ୍ ଆନେଯ|

ⅩⅩⅦ ଯେତା ବ ି େପ୍ର ଷଣସମେଯ ତସ୍ୟାଭିେଯାଗସ୍ୟ
କିି ଦେଲଖନମ୍ ଅହମ୍ ଅଯୁ ଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅥ
Ⅰ ତତ ଆଗି୍ର ଃ େପୗଲମ୍ ଅୱାଦୀତ୍, ନିଜାଂ କଥାଂ କଥଯିତୁ ଂ

ତୁ ଭ୍ୟମ୍ ଅନୁମତି ଦର୍ ୀଯେତ| ତ ାତ୍ େପୗଲଃ କରଂ ପ୍ର ସାୟର୍ ୍ୟ ି ନ୍
ଉ ରମ୍ ଅୱାଦୀତ୍|

Ⅱ େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଯ ାରଣାଦହଂ ଯିହୂ ଦୀେଯୖରପୱାଦିେତା
ଽଭୱଂ ତସ୍ୟ ୱୃ ା ମ୍ ଅଦ୍ୟ ଭୱତଃ ସାକ୍ଷାନ୍
ନିେୱଦଯିତୁ ମନୁମେତାହମ୍ ଇଦଂ ୀଯଂ ପରମଂ ଭାଗ୍ୟଂ ମେନ୍ୟ;



Acts ⅩⅩⅥ:Ⅲ lxxxvii Acts ⅩⅩⅥ:Ⅻ

Ⅲ ଯେତା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯା ଯା ରୀତିଃ
ସୂ ୱିଚାରା ସି େତଷୁ ଭୱାନ୍ ୱିଜ୍ଞତମଃ; ଅତଏୱ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ
େଧୖୟର୍ ୍ୟମୱଲ ୍ୟ ମମ ନିେୱଦନଂ ଶୃେଣାତୁ |

Ⅳ ଅହଂ ଯିରୂ ଶାଲମ୍ନ ଗେର େଦଶୀଯେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ତି ନ୍
ଆ େଯୗୱନକାଲାଦ୍ ଯଦପମ୍ ଆଚରିତୱାନ୍ ତଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକାଃ
ସେୱର୍ ୍ଵ ୱିଦି |

Ⅴଅ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ ଶୁ ତମଂ ଯତ୍ ଫିରୂ ଶୀଯମତଂ ତଦୱଲ ୀ
ଭୂ ାହଂ କାଲଂ ଯାପିତୱାନ୍ େଯ ଜନା ଆ ବାଲ୍ୟକାଲାନ୍ ମାଂ ଜାନାି
େତ ଏତାଦୃଶଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଯଦି ଦଦାତି ତହ ଦାତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ୱି |

Ⅵ କି ୁ େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଈ େରାଽ ାକଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ନିକେଟ
ଯଦ୍ ଅ ୀକୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାେହେତାରହମ୍ ଇଦାନୀଂ
ୱିଚାର ାେନ ଦ ାଯମାେନାି |

Ⅶ ତସ୍ୟା ୀକାରସ୍ୟ ଫଲଂ ପ୍ର ା ୁମ୍ ଅ ାକଂ ାଦଶୱଂଶା
ଦିୱାନିଶଂ ମହାଯ ାଦ୍ ଈ ରେସୱନଂ କୃ ା ଯାଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି
ତସ୍ୟାଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯା େହେତାରହଂ ଯିହୂ ଦୀେଯୖରପୱାଦିେତାଽଭୱମ୍|

Ⅷ ଈ େରା ମୃତାନ୍ ଉ ାପଯିଷ୍ୟତୀତି ୱାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ନିକେଟଽସ ୱଂ କୁେତା ଭେୱତ୍?

Ⅸ ନାସରତୀଯଯୀେଶା ନର୍ ାେମ୍ନ ା ୱିରୁ ଂ
ନାନାପ୍ର କାରପ୍ର ତିକୂଲାଚରଣମ୍ ଉଚିତମ୍ ଇତ୍ୟହଂ ମନସି ଯଥାଥର୍ ଂ
ୱିଜ୍ଞାଯ

Ⅹ ଯିରୂ ଶାଲମନଗେର ତଦକରୱଂ ଫଲତଃ ପ୍ର ଧାନଯାଜକସ୍ୟ
ନିକଟାତ୍ କ୍ଷମତାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ବହୂ ନ୍ ପୱିତ୍ର େଲାକାନ୍ କାରାଯାଂ ବ ୱାନ୍
ୱିେଶଷତେ ଷାଂ ହନନସମେଯ େତଷାଂ ୱିରୁ ାଂ ନିଜାଂ ସ ତିଂ
ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍|

Ⅺ ୱାରଂ ୱାରଂ ଭଜନଭୱେନଷୁ େତେଭ୍ୟା ଦ ଂ ପ୍ର ଦ ୱାନ୍
ବଲାତ୍ ତଂ ଧ ର୍ ଂ ନି ଯିତୱାଂ ପୁନ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ମହାେକ୍ର ାଧାଦ୍
ଉନ୍ମ ଃ ସନ୍ ୱିେଦଶୀଯନଗରାଣି ଯାୱତ୍ ତାନ୍ ତାଡିତୱାନ୍|

Ⅻ ଇ ଂ ପ୍ର ଧାନଯାଜକସ୍ୟ ସମୀପାତ୍ ଶି ମ୍ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଲ ୍ଵା
ଦେ ଷକ୍ନ ଗରଂ ଗତୱାନ୍|
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ⅩⅢ ତଦାହଂ େହ ରାଜନ୍ ମାଗର୍ ମେଧ୍ୟ ମଧ୍ୟା କାେଲ ମମ
ମଦୀଯସି ନାଂ େଲାକାନା ଚତସୃଷୁ ଦିକୁ୍ଷ ଗଗଣାତ୍ ପ୍ର କାଶମାନାଂ
ଭା ରେତାପି େତଜ ତୀଂ ଦୀି ଂ ଦୃ ୱାନ୍|

ⅩⅣ ତ ାଦ୍ ଅ ାସୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଭୂ େମୗ ପତିେତଷୁ ସ ୁ େହ େଶୗଲ
େହୖ େଶୗଲ କୁେତା ମାଂ ତାଡଯସି ? କ କାନାଂ ମୁେଖ ପାଦାହନନଂ
ତୱ ଦୁଃସାଧ୍ୟମ୍ ଇବ୍ର ୀଯଭାଷଯା ଗଦିତଏତାଦୃଶଏକଃଶେ ା ମଯା
ଶତଃ|

ⅩⅤ ତଦାହଂ ପୃ ୱାନ୍ େହ ପ୍ର େଭା େକା ଭୱାନ୍? ତତଃ ସ
କଥିତୱାନ୍ ଯଂ ଯୀଶୁଂ ଂ ତାଡଯସି େସାହଂ,

ⅩⅥ କି ୁ ସମୁ ି ଂ ଯଦ୍ ଦୃ ୱାନ୍ ଇତଃ ପୁନ ଯଦ୍ୟତ୍
ାଂ ଦଶର୍ ଯିଷ୍ୟାମି େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କାୟର୍ ୍ୟାଣାଂ ାଂ ସାକି୍ଷଣଂ ମମ
େସୱକ କ ର୍ୁ ମ୍ ଦଶର୍ ନମ୍ ଅଦାମ୍|

ⅩⅦ ୱିେଶଷେତା ଯିହୂ ଦୀଯେଲାେକେଭ୍ୟା ଭି ଜାତୀେଯଭ୍ୟ
ାଂ ମେନାନୀତଂ କୃ ା େତଷାଂ ଯଥା ପାପେମାଚନଂ ଭୱତି
ⅩⅧ ଯଥା େତ ମଯି ୱି ସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ୀକୃତାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଭାଗଂ

ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ତଦଭିପ୍ର ାେଯଣ େତଷାଂ ଜ୍ଞାନଚକୂ୍ଷଂଷି ପ୍ର ସ ାନି କ ର୍ୁ ଂ
ତଥା କାରାଦ୍ ଦୀି ଂ ପ୍ର ତି େଶୖତାନାଧିକାରା ଈ ରଂ ପ୍ର ତି ମତୀଃ
ପରାୱ ର୍ ଯିତୁ ଂ େତଷାଂ ସମୀପଂ ାଂ େପ୍ର ଷ୍ୟାମି|

ⅩⅨ େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଏତାଦୃଶଂ ଗର୍ ୀଯପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶଂ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟମ୍
ଅକୃ ାହଂ

ⅩⅩ ପ୍ର ଥମେତା ଦେ ଷକ୍ନ ଗେର ତେତା ଯିରୂ ଶାଲମି ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍
ଯିହୂ ଦୀଯେଦେଶ ଅେନ୍ୟଷୁ େଦେଶଷୁ ଚ େଯ◌ेନ େଲାକା ମତିଂ
ପରାୱ ର୍ ୍ୟ ଈ ରଂପ୍ର ତି ପରାୱ ର୍ ଯେ ,ମନଃପରାୱ ର୍ ନେଯାଗ୍ୟାନି
କ ର୍ ାଣି ଚ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତାଦୃଶମ୍ ଉପେଦଶଂ ପ୍ର ଚାରିତୱାନ୍|

ⅩⅪ ଏତ ାରଣାଦ୍ ଯିହୂ ଦୀଯା ମେଧ୍ୟମ ି ରଂ ମାଂ ଧୃ ା ହ ୁମ୍
ଉଦ୍ୟତାଃ|

ⅩⅫ ତଥାପି ଖ୍ର ୀେ ା ଦୁଃଖଂ ଭୁ ୍ଵା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଶ୍ମ ଶାନାଦ୍
ଉ ାଯ ନିଜେଦଶୀଯାନାଂ ଭି େଦଶୀଯାନା ସମୀେପ ଦୀି ଂ
ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି
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ⅩⅩⅢ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଗେଣା ମୂସା ଭାୱିକାୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ ଯଦିଦଂ
ପ୍ର ମାଣମ୍ ଅଦଦୁେରତଦ୍ ୱିନାନ୍ୟାଂ କଥାଂ ନ କଥଯି ା ଈ ରାଦ୍
ଅନୁଗ୍ର ହଂ ଲ ୍ଵା ମହତାଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ାଣା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମୀେପ ପ୍ର ମାଣଂ
ଦ ାଦ୍ୟ ଯାୱତ୍ ତି ାମି|

ⅩⅩⅣତସ୍ୟମାଂ କଥାଂ ନିଶମ୍ୟ ଫୀ ଉେ ୖ ଃ େରଣ କଥିତୱାନ୍
େହ େପୗଲ ମ୍ ଉନ୍ମ େ ାସି ବହୁ ୱିଦ୍ୟାଭ୍ୟାେସନ ଂ ହତଜ୍ଞାେନା
ଜାତଃ|

ⅩⅩⅤ ସ ଉ ୱାନ୍ େହ ମହାମହିମ ଫୀ ନାହମ୍ ଉନ୍ମ ଃ କି ୁ
ସତ୍ୟଂ ୱିେୱଚନୀଯ ୱାକ୍ୟଂ ପ୍ର େ ୗମି|

ⅩⅩⅥ ଯସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅେକ୍ଷାଭଃ ସନ୍ କଥାଂ କଥଯାମି ସ ରାଜା
ତୃ ା ଂ ଜାନାତି ତସ୍ୟ ସମୀେପ କିମପି ଗୁ ଂ େନତି ମଯା ନିି ତଂ
ବୁଧ୍ୟେତ ଯତ ଦ୍ ୱିଜେନ ନ କୃତଂ|

ⅩⅩⅦ େହ ଆଗି୍ର ରାଜ ଭୱାନ୍ କିଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିଗେଣା ାନି
ୱାକ୍ୟାନି ପ୍ର େତ୍ୟତି? ଭୱାନ୍ ପ୍ର େତ୍ୟତି ତଦହଂ ଜାନାମି|

ⅩⅩⅧତତଆଗି୍ର ଃ େପୗଲମ୍ ଅଭିହିତୱାନ୍ ଂ ପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯି ା
ପ୍ର ାେଯଣ ମାମପି ଖ୍ର ୀ ୀଯଂ କେରାଷି|

ⅩⅩⅨତତଃ େସାଽୱାଦୀତ୍ ଭୱାନ୍ େଯ େଯ େଲାକା ମମ କଥାମ୍
ଅଦ୍ୟ ଶୃଣ୍ଵ ି ପ୍ର ାେଯଣ ଇତି ନହି କିେ ତତ୍ ଶୃ ଲବ ନଂ ୱିନା
ସୱର୍ ୍ଵ ଥା େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ମାଦୃଶା ଭୱି ତୀ ସ୍ୟ ସମୀେପ ପ୍ର ାଥର୍ େଯଽହମ୍|

ⅩⅩⅩଏତସ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ସ ରାଜା େସାଽଧିପତି ବର୍ ଣର୍ ୀକୀ
ସଭା ା େଲାକା ତ ାଦ୍ ଉ ାଯ

ⅩⅩⅪ େଗାପେନ ପର ରଂ ୱିୱିଚ୍ୟ କଥିତୱ ଏଷ ଜେନା
ବ ନାହର୍ ଂ ପ୍ର ାଣହନନାହର୍ ଂ ୱା କିମପି କ ର୍ ନାକେରାତ୍|

ⅩⅩⅫ ତତ ଆଗି୍ର ଃ ଫୀ ମ୍ ଅୱଦତ୍, ଯେଦ୍ୟଷ ମାନୁଷଃ
େକୖସରସ୍ୟ ନିକେଟ ୱିଚାରିେତା ଭୱିତୁ ଂ ନ ପ୍ର ାଥର୍ ଯିଷ୍ୟତ୍ ତହ
ମୁେ ା ଭୱିତୁ ମ୍ ଅଶକ୍ଷ୍ୟତ୍|

ⅩⅩⅦ
Ⅰ ଜଲପେଥନା ାକମ୍ ଇେତାଲିଯାେଦଶଂ ପ୍ର ତି ଯାତ୍ର ାଯାଂ

ନିି ତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ େତ ଯୂଲିଯନାେମ୍ନ ା ମହାରାଜସ୍ୟ
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ସଂଘାତା ଗର୍ ତସ୍ୟ େସନାପେତଃ ସମୀେପ େପୗଲଂ ତଦନ୍ୟାନ୍
କତିନଯଜନାଂ ସମାପର୍ ଯନ୍|

Ⅱ ୱଯମ୍ ଆଦ୍ର ାମୁ ୀଯଂ େପାତେମକମ୍ ଆରୁ ହ୍ୟ
ଆଶିଯାେଦଶସ୍ୟ ତଟସମୀେପନ ଯାତୁ ଂ ମତିଂ
କୃ ା ଲ ରମ୍ ଉ ାପ୍ୟ େପାତମ୍ ଅେମାଚଯାମ;
ମାକିଦନିଯାେଦଶ ଥିଷଲନୀକୀନିୱାସ୍ୟାରି ାଖର୍ ନାମା କି ଦ୍
ଜେନାଽ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଆସୀତ୍|

Ⅲ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ ଽ ାଭିଃ ସୀେଦା ଗେର େପାେତ ଲାଗିେତ
ତତ୍ର ଯୂଲିଯଃ େସନାପତିଃ େପୗଲଂ ପ୍ର ତି େସୗଜନ୍ୟଂ ପ୍ର ଦଥର୍ ୍ୟ
ସା ନାଥର୍ ଂ ବ ୁ ବା ୱାନ୍ ଉପଯାତୁ ମ୍ ଅନୁଜେଜ୍ଞୗ|

Ⅳତ ାତ୍ େପାେତ େମାଚିେତ ସତି ସ ୁଖୱାେଯାଃ ସ ୱାଦ୍ ୱଯଂ
କୁେପ୍ର ାପ ୀପସ୍ୟ ତୀରସମୀେପନ ଗତୱ ଃ|

Ⅴ କିଲିକିଯାଯାଃ ପା ୂ ଲିଯାଯା ସମୁଦ୍ର ସ୍ୟ ପାରଂ ଗ ା
ଲୂକିଯାେଦଶା ଗର୍ ତଂ ମୁରାନଗରମ୍ ଉପାତି ାମ|

Ⅵତ ୍ଥାନାଦ୍ ଇତାଲିଯାେଦଶଂ ଗ ତି ଯଃ ସି କ ରିଯାନଗରସ୍ୟ
େପାତ ଂ ତତ୍ର ପ୍ର ାପ୍ୟ ଶତେସନାପତି ଂ େପାତମ୍ ଅ ାନ୍
ଆେରାହଯତ୍|

Ⅶ ତତଃ ପରଂ ବହୂ ନି ଦିନାନି ଶେନୖଃ ଶେନୖଃ ଗର୍ ା
କ୍ନ ୀଦପାେ ର୍ ାପି ୍ତ◌े◌ଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ତିକୂେଲନ ପୱେନନ ୱଯଂ
ସେ ାନ୍ୟାଃ ସ ୁଖମ୍ ଉପ ାଯ କ୍ର ୀତୁ ୍ୟପ ୀପସ୍ୟ ତୀରସମୀେପନ
ଗତୱ ଃ|

Ⅷ କେ ନ ତମୁ ୀୟର୍ ୍ୟ ଲାେସଯାନଗରସ୍ୟାଧଃ ସୁ ରନାମକଂ
ଖାତମ୍ ଉପାତି ାମ|

Ⅸ ଇ ଂ ବହୁ ତିଥଃ କାେଲା ଯାପିତ ଉପୱାସଦିନ ାତୀତଂ,
ତ ାରଣାତ୍ େନୗୱ ର୍ ନି ଭଯ େର ସତି େପୗେଲା ୱିନେଯନ
କଥିତୱାନ୍,

Ⅹ େହ ମେହ ା ଅହଂ ନି ଯଂ ଜାନାମି ଯାତ୍ର ାଯାମସ୍ୟାମ୍
ଅ ାକଂ େକ୍ଲ ଶା ବହୂ ନାମପଚଯା ଭୱିଷ୍ୟି , େତ େକୱଲଂ
େପାତସାମେଗ୍ର ୍ୟାରିତି ନହି, କି ାକଂ ପ୍ର ାଣାନାମପି|
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Ⅺତଦା ଶତେସନାପତିଃ େପୗ◌ैେेଲା ୱାକ୍ୟେତାପି କଣର୍ ଧାରସ୍ୟ
େପାତୱଣିଜ ୱାକ୍ୟଂ ବହୁ ମଂ |

Ⅻ ତତ୍ ଖାତଂ ଶୀତକାେଲ ୱାସାହର୍ ାନଂ ନ ତ ାଦ୍
ଅୱାଚୀପ୍ର ତୀେଚାଦ େଶାଃ କ୍ର ୀତ୍ୟାଃ େଫୖନୀକିଯଖାତଂ ଯାତୁ ଂ
ଯଦି ଶକ୍ନୁ ୱ ହ ତତ୍ର ଶୀତକାଲଂ ଯାପଯିତୁ ଂ ପ୍ର ାେଯଣ ସେୱର୍ ୍ଵ
ମ ଯାମାସୁଃ|

ⅩⅢ ତତଃ ପରଂ ଦକି୍ଷଣୱାଯୁ ମର୍ ଂ ୱହତୀତି ୱିେଲାକ୍ୟ
ନିଜାଭିପ୍ର ାଯସ୍ୟ ସି େ ଃ ସୁେଯାେଗା ଭୱତୀତି ବୁ ା େପାତଂ
େମାଚଯି ା କ୍ର ୀତୁ ୍ୟପ ୀପସ୍ୟ ତୀରସମୀେପନ ଚଲିତୱ ଃ|

ⅩⅣ କି କ୍ଷଣାତ୍ପରେମୱଉରକ୍ଲୁ େଦା ାମା ପ୍ର ତିକୂଲଃପ୍ର ଚେ ା
ୱାଯୁ ୱର୍ ହନ୍ େପାେତଽଲଗୀତ୍

ⅩⅤତସ୍ୟାଭିମୁଖଂ ଗ ୁମ୍ େପାତସ୍ୟାଶ ାଦ୍ ୱଯଂ ୱାଯୁନା ଯଂ
ନୀତାଃ|

ⅩⅥ ଅନ ରଂ େକ୍ଲ ୗଦୀନାମ୍ନ ଉପ ୀପସ୍ୟ କୂଲସମୀେପନ େପାତଂ
ଗମଯି ା ବହୁ ନା କେ ନ କୁ୍ଷଦ୍ର ନାୱମ୍ ଅରକ୍ଷାମ|

ⅩⅦ େତ ତାମାରୁ ହ୍ୟ ର ୍ଚା େପାତସ୍ୟାେଧାଭାଗମ୍ ଅବଧ୍ନ ନ୍
ତଦନ ରଂ େଚତ୍ େପାେତା େସୖକେତ ଲଗତୀତି ଭଯାଦ୍
ୱାତୱସନାନ୍ୟେମାଚଯନ୍ ତତଃ େପାେତା ୱାଯୁନା ଚାଲିତଃ|

ⅩⅧ କି ୁ କ୍ର ମେଶା ୱାେଯାଃ ପ୍ର ବଲ ାତ୍ େପାେତା
େଦାଲାଯମାେନାଽଭୱତ୍ ପରି ନ୍ ଦିୱେସ େପାତ ାନି କତିପଯାନି
ଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି େତାେଯ ନିକି୍ଷ ାନି|

ⅩⅨ ତୃ ତୀଯଦିୱେସ ୱଯଂ ହେ ୖ ଃ େପାତସ ନଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି
ନିକି୍ଷ ୱ ଃ|

ⅩⅩ ତେତା ବହୁ ଦିନାନି ଯାୱତ୍ ସୂୟର୍ ୍ୟନକ୍ଷତ୍ର ାଦୀନି ସମା ାନି
ତେତା ଽତୀୱ ୱାତ୍ୟାଗମାଦ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାଯାଃ କାପି ପ୍ର ତ୍ୟାଶା
ନାତି ତ୍|

ⅩⅪ ବହୁ ଦିେନଷୁ େଲାେକୖରନାହାେରଣ ଯାପିେତଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ସାକ୍ଷତ୍ େପୗଲି ନ୍ ଅକଥଯତ୍, େହ ମେହ ାଃ କ୍ର ୀତୁ ୍ୟପ ୀପାତ୍
େପାତଂ ନ େମାଚଯିତୁ ମ୍ ଅହଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯଦ୍ ଅୱଦଂ ତ ୍ରହଣଂ
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ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉଚିତମ୍ ଆସୀତ୍ ତଥା କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏଷା ୱିପଦ୍
ଏେଷାଽପଚଯ ନାଘଟିେଷ୍ୟତାମ୍|

ⅩⅫ କି ୁ ସା ତଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନୀଯ ବ୍ର ୱୀମ୍ୟହଂ, ଯୂଯଂ ନ କୁ୍ଷଭ୍ୟତ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏକସ୍ୟାପି ପ୍ର ାଣିେନା ହାନି ନର୍ ଭୱିଷ୍ୟତି, େକୱଲସ୍ୟ
େପାତସ୍ୟ ହାନି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅢ ଯେତା ଯେସ୍ୟ ରସ୍ୟ େଲାେକାଽହଂ ଯ ାହଂ ପରିଚରାମି
ତଦୀଯ ଏେକା ଦୂେତା େହ୍ୟା ରାେତ୍ର ୗ ମମାି େକ ତି ନ୍ କଥିତୱାନ୍,

ⅩⅩⅣ େହ େପୗଲ ମା େଭୖଷୀଃ େକୖସରସ୍ୟ ସ ୁେଖ
େଯାପ ାତୱ୍ୟଂ; ତେୱୖତାନ୍ ସି େନା େଲାକାନ୍ ଈ ର ୁଭ୍ୟଂ
ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅩⅤ ଅତଏୱ େହ ମେହ ା ଯୂଯଂ ି ରମନେସା ଭୱତ ମହ୍ୟଂ
ଯା କଥାକଥି ସାୱଶ୍ୟଂ ଘଟିଷ୍ୟେତ ମେମୖତାଦୃଶୀ ୱି ାସ ଈ େର
ୱିଦ୍ୟେତ,

ⅩⅩⅥ କି ୁ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଉପ ୀପେସ୍ୟାପରି ପତିତୱ୍ୟମ୍ ଅ ାଭିଃ|
ⅩⅩⅦ ତତଃ ପରମ୍ ଆଦି୍ର ଯାସମୁେଦ୍ର େପାତ େଥୖୱ

େଦାଲାଯମାନଃ ସନ୍ ଇତ େତା ଗ ନ୍ ଚତୁ ଦର୍ ଶଦିୱସସ୍ୟ ରାେତ୍ର
ତୀଯପ୍ର ହରସମେଯ କସ୍ୟଚିତ୍ ଲସ୍ୟ ସମୀପମୁପତି ତୀତି

େପାତୀଯେଲାକା ଅନ୍ଵ ମନ୍ୟ |
ⅩⅩⅧ ତତେ ଜଲଂ ପରିମାଯ ତତ୍ର ୱିଂଶତି ୱର୍ ୍ୟାମା ଜଲାନୀତି

ଜ୍ଞାତୱ ଃ| କିି ୂ ରଂ ଗ ା ପୁନରପି ଜଲଂ ପରିମିତୱ ଃ| ତତ୍ର
ପ ଦଶ ୱ୍ୟାମା ଜଲାନି ଦୃ ୍ଵା

ⅩⅩⅨ େଚତ୍ ପାଷାେଣ ଲଗତୀତି ଭଯାତ୍ େପାତସ୍ୟ
ପ ା ାଗତ ତୁ େରା ଲ ରାନ୍ ନିକି୍ଷପ୍ୟ ଦିୱାକରମ୍ ଅେପକ୍ଷ୍ୟ
ସେୱର୍ ୍ଵ ି ତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩ କି ୁ େପାତୀଯେଲାକାଃ େପାତାଗ୍ର ଭାେଗ ଲ ରନିେକ୍ଷପଂ
ଛଲଂ କୃ ା ଜଲେଧୗ କୁ୍ଷଦ୍ର ନାୱମ୍ ଅୱେରାହ୍ୟପଲାଯିତୁ ମ୍ ଅେଚ |

ⅩⅩⅪତତଃ େପୗଲଃ େସନାପତେଯ େସୖନ୍ୟଗଣାଯ ଚକଥିତୱାନ୍,
ଏେତଯଦି େପାତମେଧ୍ୟନ ତି ି ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂରକ୍ଷଣଂନଶକ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅫ ତଦା େସନାଗେଣା ର ୂନ୍ ଛି ା ନାୱଂ ଜେଲ ପତିତୁ ମ୍
ଅଦଦାତ୍|
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ⅩⅩⅩⅢ ପ୍ର ଭାତସମେଯ େପୗଲଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଜନାନ୍ େଭାଜନାଥର୍ ଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ୍ୟ ୱ୍ୟାହରତ୍, ଅଦ୍ୟ ଚତୁ ଦର୍ ଶଦିନାନି ଯାୱଦ୍ ଯୂଯମ୍
ଅେପକ୍ଷମାନା ଅନାହାରାଃ କାଲମ୍ ଅଯାପଯତ କିମପି ନାଭୁ ଂ ଂ|

ⅩⅩⅩⅣ ଅେତା ୱିନେଯ◌ेଽହଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଭୁ ଜ୍ୟତାଂ ତେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମ ଲଂ ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟଚି ନସ୍ୟ ଶିରସଃ େକେଶୖେକାପି
ନ ନଂକ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅤ ଇତି ୱ୍ୟାହୃ ତ୍ୟ େପୗଲଂ ପୂପଂ ଗୃହୀେ ରଂ ଧନ୍ୟଂ
ଭାଷମାଣ ଂ ଭଂ ୍ଵା େଭା ୁମ୍ ଆର ୱାନ୍|

ⅩⅩⅩⅥଅନ ରଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଚ ସୁି ରାଃ ସ ଃ ଖାଦ୍ୟାନି ପପର୍ ୍ୟଗୃ ନ୍|
ⅩⅩⅩⅦଅ ାକଂ େପାେତ ଷଟ୍ସ ତ୍ୟଧିକଶତ ଯେଲାକା ଆସନ୍|
ⅩⅩⅩⅧ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ େଲାେକଷୁ ଯେଥ ଂ ଭୁ ୱ ୁ େପାତ ନ୍

େଗାଧୂମାନ୍ ଜଲେଧୗ ନିକି୍ଷପ୍ୟ େତୖଃ େପାତସ୍ୟ ଭାେରା ଲଘୂକୃତଃ|
ⅩⅩⅩⅨ ଦିେନଜାେତଽପି ସ େକା େଦଶଇତିତଦା ନପୟର୍ ୍ୟଚୀଯତ;

କି ୁ ତତ୍ର ସମତଟମ୍ ଏକଂ ଖାତଂ ଦୃ ୍ଵା ଯଦି ଶକ୍ନୁ ମ ହ ୱଯଂ
ତସ୍ୟାଭ୍ୟ ରଂ େପାତଂ ଗମଯାମ ଇତି ମତିଂ କୃ ା େତ ଲ ରାନ୍
ଛି ା ଜଲେଧୗ ତ୍ୟ ୱ ଃ|

ⅩⅬତଥାକଣର୍ ବ ନଂ େମାଚଯି ା ପ୍ର ଧାନଂ ୱାତୱସନମ୍ଉେ ାଲ୍ୟ
ତୀରସମୀପଂ ଗତୱ ଃ|

ⅩⅬⅠ କି ୁ େଯାଃ ସମୁଦ୍ର େଯାଃ ସ ମ ାେନ େସୖକେତାପରି
େପାେତ ନିକି୍ଷେ ଽଗ୍ର ଭାେଗ ବାଧିେତ ପ ା ାେଗ
ପ୍ର ବଲତରେ ାଽଲଗତ୍ େତନ େପାେତା ଭ ଃ|

ⅩⅬⅡ ତ ାଦ୍ ବ ଯେ ଦ୍ ବାହୁ ଭି ର ଃ ପଲାଯେ
ଇତ୍ୟାଶ ଯା େସନାଗଣ ାନ୍ ହ ୁମ୍ ଅମ ଯତ୍;

ⅩⅬⅢ କି ୁ ଶତେସନାପତିଃ େପୗଲଂ ରକି୍ଷତୁ ଂ ପ୍ର ଯ ଂ କୃ ା ତାନ୍
ତେ ାଯା ନିୱତର୍ ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ୱାନ୍, େଯ ବାହୁ ତରଣଂ ଜାନି
େତଽେଗ୍ର େପ୍ର ା ୍ୟ ସମୁେଦ୍ର ପତି ା ବାହୁ ଭି ୀ ର୍ ା କୂଲଂ ଯା ୁ|

ⅩⅬⅣଅପରମ୍ ଅୱଶି ା ଜନାଃ କା ଂ େପାତୀଯଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟଂ ୱା େଯନ
ଯତ୍ ପ୍ର ାପ୍ୟେତ ତଦୱଲ ୍ୟ ଯା ;ୁ ଇ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭୂ ମିଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ପ୍ର ାେଣୖ
ଜର୍ ୀୱିତାଃ|
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ⅩⅩⅧ
Ⅰ ଇ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ାେ ଷୁ ତତ୍ର େତ୍ୟାପ ୀପସ୍ୟ ନାମ

ମିଲୀେତତି େତ ଜ୍ଞାତୱ ଃ|
Ⅱ ଅସଭ୍ୟେଲାକା ଯେଥ ମ୍ ଅନୁକ ାଂ କୃ ା ୱ ର୍ ମାନୱୃେ ଃ

ଶୀତା ୱି ଂ ପ୍ର ାଲ୍ୟା ାକମ୍ ଆତିଥ୍ୟମ୍ ଅକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍|
Ⅲ କି ୁ େପୗଲ ଇ ନାନି ସଂଗୃହ୍ୟ ଯଦା ତି ନ୍ ଅେଗ୍ର ୗ ନିରକି୍ଷପତ୍,

ତଦା ୱେ ଃ ପ୍ର ତାପାତ୍ ଏକଃ କୃ ସେପର୍ ା ନିଗର୍ ତ୍ୟ ତସ୍ୟ ହେ
ଦ୍ର ୱାନ୍|

Ⅳ େତଽସଭ୍ୟେଲାକା ସ୍ୟ ହେ ସପର୍ ମ୍ ଅୱଲ ମାନଂ ଦୃ ୍ଵା
ପର ରମ୍ ଉ ୱ ଏଷ ଜେନାଽୱଶ୍ୟଂ ନରହା ଭୱିଷ୍ୟତି, ଯେତା
ଯଦ୍ୟପି ଜଲେଧ ରକ୍ଷାଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍ ତଥାପି ପ୍ର ତିଫଲଦାଯକ ଏନଂ
ଜୀୱିତୁ ଂ ନ ଦଦାତି|

Ⅴ କି ୁ ସ ହ ଂ ୱିଧୁନ୍ଵ ନ୍ ତଂ ସପର୍ ମ୍ ଅି ମେଧ୍ୟ ନିକି୍ଷପ୍ୟ କାମପି
ପୀଡାଂ ନା ୱାନ୍|

Ⅵ ତେତା ୱିଷ ାଲଯା ଏତସ୍ୟ ଶରୀରଂ ୀତଂ ଭୱିଷ୍ୟତି ଯ ା
ହଠାଦଯଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟକ୍ଷ୍ୟତୀତି ନିି ତ୍ୟ େଲାକା ବହୁ କ୍ଷଣାନି ଯାୱତ୍
ତଦ୍ ଦ୍ର ୁଂ ି ତୱ ଃ କି ୁ ତସ୍ୟ କସ୍ୟାି ଦ୍ ୱିପେଦାଽଘଟନାତ୍ େତ
ତି ପରୀତଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ଭାଷିତୱ ଏଷ କି ଦ୍ େଦେୱା ଭେୱତ୍|

Ⅶ ପୁବି୍ଲ ଯନାମା ଜନ ଏକ େସ୍ୟାପ ୀପସ୍ୟାଧିପତିରାସୀତ୍ ତତ୍ର
ତସ୍ୟ ଭୂ ମ୍ୟାଦି ଚ ି ତଂ| ସ ଜେନାଽ ାନ୍ ନିଜଗୃହଂ ନୀ ା େସୗଜନ୍ୟଂ
ପ୍ର କାଶ୍ୟ ଦିନତ୍ର ଯଂ ଯାୱଦ୍ ଅ ାକଂ ଆତିଥ୍ୟମ୍ ଅକେରାତ୍|

Ⅷତଦା ତସ୍ୟ ପୁବି୍ଲ ଯସ୍ୟ ପିତା ରାତିସାେରଣପୀଡ୍ୟମାନଃ ସନ୍
ଶଯ୍ୟାଯାମ୍ ଆସୀତ୍;ତତଃ େପୗଲ ସ୍ୟ ସମୀପଂ ଗ ା ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୃ ା
ତସ୍ୟ ଗାେତ୍ର ହ ଂ ସମପର୍ ୍ୟ ତଂ ଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅸ ଇ ଂ ଭୂ େତ ତ ୀପନିୱାସି ନ ଇତେରପି େରାଗିେଲାକା
ଆଗତ୍ୟ ନିରାମଯା ଅଭୱନ୍|

Ⅹ ତ ାେ ଽ ାକମ୍ ଅତୀୱ ସ ାରଂ କୃତୱ ଃ, ୱିେଶଷତଃ
ପ୍ର ାନସମେଯ ପ୍ର େଯାଜନୀଯାନି ନାନଦ୍ର ୱ୍ୟାଣି ଦ ୱ ଃ|
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Ⅺଇ ଂ ତତ୍ର ତି୍ର ଷୁ ମାେସଷୁ ଗେତଷୁ ଯସ୍ୟ ଚି ଂ ଦିଯ ୂରୀ ତାଦୃଶ
ଏକଃ ସି କ ରୀଯନଗରସ୍ୟ େପାତଃ ଶୀତକାଲଂ ଯାପଯନ୍ ତି ନ୍
ଉପ ୀେପ ଽତି ତ୍ ତେମୱ େପାତଂ ୱଯମ୍ଆରୁ ହ୍ୟ ଯାତ୍ର ାମ୍ ଅକୁ ର୍ |

Ⅻ ତତଃ ପ୍ର ଥମତଃ ସୁରାକୂସନଗରମ୍ ଉପ ାଯ ତତ୍ର ତ୍ର ୀଣି
ଦିନାନି ି ତୱ ଃ|

ⅩⅢ ତ ାଦ୍ ଆୱୃତ୍ୟ ରୀଗିଯନଗରମ୍ ଉପି ତାଃ ଦିେନୖକ ାତ୍
ପରଂ ଦକି୍ଷଣୱେଯୗ ସାନୁକୂେଲ୍ୟ ସତି ପରି ନ୍ ଦିୱେସ
ପତିଯଲୀନଗରମ୍ ଉପାତି ାମ|

ⅩⅣ ତେତାଽ ାସୁ ତତ୍ର ତ୍ୟଂ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଂ ପ୍ର ାେ ଷୁ େତ େ ୖ ଃ
ସା ର୍ ମ୍ ଅ ାନ୍ ସ ଦିନାନି ାପଯିତୁ ମ୍ ଅଯତ , ଇ ଂ ୱଯଂ
େରାମାନଗରମ୍ ପ୍ର ତ୍ୟଗ ାମ|

ⅩⅤ ତ ାତ୍ ତତ୍ର ତ୍ୟାଃ ଭ୍ର ାତେରାଽ ାକମ୍ ଆଗମନୱା ର୍ ାଂ ଶ ା
ଆି ଯଫରଂ ତି୍ର ାୱଣର୍ ୀ ଯାୱଦ୍ ଅେଗ୍ର ସରାଃ ସେ ା ାନ୍ ସାକ୍ଷାତ୍
କ ର୍ୁ ମ୍ ଆଗମନ୍; େତଷାଂ ଦଶର୍ ନାତ୍ େପୗଲ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦନ୍
ଆ ାସମ୍ ଆ ୱାନ୍|

ⅩⅥ ଅ ାସୁ େରାମାନଗରଂ ଗେତଷୁ ଶତେସନାପତିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍
ବ ୀନ୍ ପ୍ର ଧାନେସନାପେତଃ ସମୀେପ ସମାପର୍ ଯତ୍ କି ୁ େପୗଲାଯ
ରକ୍ଷକପଦାତିନା ସହ ପୃଥଗ୍ ୱ ୁମ୍ ଅନୁମତିଂ ଦ ୱାନ୍|
ⅩⅦ ଦିନତ୍ର ଯାତ୍ ପରଂ େପୗଲ େ ଶ ାନ୍ ପ୍ର ଧାନଯିହୂ ଦିନ

ଆହୂ ତୱାନ୍ ତତେ ଷୁ ସମୁପି େତଷୁ ସ କଥିତୱାନ୍, େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ନିଜେଲାକାନାଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ପୁରୁ ଷାଣାଂ ୱା ରୀେତ ୱ ପରୀତଂ କି ନ
କ ର୍ ାହଂ ନାକରୱଂ ତଥାପି ଯିରୂ ଶାଲମନିୱାସି େନା େଲାକା ମାଂ ବ ି ଂ
କୃ ା େରାମିେଲାକାନାଂ ହେ ଷୁ ସମପ ତୱ ଃ|

ⅩⅧ େରାମିେଲାକା ୱିଚାୟର୍ ୍ୟ ମମ ପ୍ର ାଣହନନାହର୍ ଂ କିମପି କାରଣଂ
ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ ମାଂ େମାଚଯିତୁ ମ୍ ଐ ନ୍;

ⅩⅨ କି ୁ ଯିହୂ ଦିେଲାକାନାମ୍ ଆପ ୍ୟା ମଯା େକୖସରରାଜସ୍ୟ
ସମୀେପ ୱିଚାରସ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କ ର୍ ୱ୍ୟା ଜାତା େନାେଚତ୍
ନିଜେଦଶୀଯେଲାକାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ େକାପ୍ୟଭିେଯାେଗା ନାି |
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ⅩⅩ ଏତ ାରଣାଦ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦ୍ର ୁଂ ସଂଲପିତୁ ାହୂ ଯମ୍
ଇସ୍ର ାେଯଲ୍ଵ ଶୀଯାନାଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାେହେତାହମ୍ ଏେତନ ଶୁ େଲନ
ବେ ାଽଭୱମ୍|

ⅩⅪ ତଦା େତ ତମ୍ ଅୱାଦିଷୁଃ, ଯିହୂ ଦୀଯେଦଶାଦ୍ ୱଯଂ ାମଧି
କିମପି ପତ୍ର ଂ ନ ପ୍ର ା ା େଯ ଭ୍ର ାତରଃ ସମାଯାତାେ ଷାଂ େକାପି ତୱ
କାମପି ୱା ର୍ ାଂ ନାୱଦତ୍ ଅଭଦ୍ର ମପି ନାକଥଯ |

ⅩⅫ ତୱ ମତଂ କିମିତି ୱଯଂ ଃ େଶ୍ର ାତୁ ମି ାମଃ| ଯଦ୍ ଇଦଂ
ନୱୀନଂ ମତମୁି ତଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନିକେଟ ନି ି ତଂ ଜାତମ
ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩⅢ େତୖ ଦଥର୍ ମ୍ ଏକି ନ୍ ଦିେନ ନିରୂ ପିେତ ତି ନ୍ ଦିେନ
ବହୱ ଏକତ୍ର ମିଲି ା େପୗଲସ୍ୟ ୱାସଗୃହମ୍ ଆଗ ନ୍ ତ ାତ୍
େପୗଲ ଆ ପ୍ର ାତଃକାଲାତ୍ ସ ୍ୟାକାଲଂ ଯାୱନ୍ ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର ାଦ୍
ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନାଂ ଗ୍ର େ ଭ୍ୟ ଯୀେଶାଃ କଥାମ୍ ଉ ାପ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ
ରାେଜ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ା େତଷାଂ ପ୍ର ୱୃ ି ଂ ଜନଯିତୁ ଂ େଚି ତୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ େକଚୁି ତସ୍ୟ କଥାଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଯନ୍ େକଚୁି ନ ପ୍ର ତ୍ୟାଯନ୍;
ⅩⅩⅤ ଏତ ାରଣାତ୍ େତଷାଂ ପର ରମ୍ ଅେନୖକ୍ୟାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ

ଚଲିତୱ ଃ; ତଥାପି େପୗଲ ଏତାଂ କଥାେମକାଂ କଥିତୱାନ୍ ପୱିତ୍ର
ଆ ା ଯିଶଯିଯସ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟ ୁ ୱର୍ ଦନାଦ୍ ଅ ାକଂ ପିତୃ ପୁରୁ େଷଭ୍ୟ
ଏତାଂ କଥାଂ ଭଦ୍ର ଂ କଥଯାମାସ, ଯଥା,

ⅩⅩⅥ "ଉପଗତ୍ୟ ଜନାେନତାନ୍ ଂ ଭାଷ ୱଚି ୍ଵଦଂ| କେଣୖର୍ ଃ
େଶ୍ର ାଷ୍ୟଥ ଯୂଯଂ ହି କି ୁ ଯୂଯଂ ନ େଭା ୍ୟଥ| େନେତୖ୍ର ଦର୍୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ ଯୂଯ
ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଯୂଯଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅦ େତ ମାନୁଷା ଯଥା େନେତୖ୍ର ଃ ପରିପଶ୍ୟି େନୖୱ ହି| କେଣୖର୍ ଃ
ୟର୍ ଥା ନ ଶୃଣ୍ଵ ି ବୁଧ୍ୟେ ନଚମାନେସୖଃ|ୱ୍ୟାୱ ର୍ ଯ ୁ ଚି ାନି କାେଲ
କୁତ୍ର ାପି େତଷୁ େୱୖ| ମ େ ମନୁଜାଃ ା ଯଥା େନୖୱ ଭୱି ଚ|
ତଥା େତଷାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସି ୂଲା ହି ବୁ ଯଃ| ବଧିରୀଭୂ ତକଣର୍ ା
ଜାତା ମୁଦି୍ର ତା ଦୃଶଃ||

ⅩⅩⅧ ଅତ ଈ ରାଦ୍ ଯତ୍ ପରିତ୍ର ାଣଂ ତସ୍ୟ ୱା ର୍ ା
ଭି େଦଶୀଯାନାଂ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷିତା ତଏୱ ତାଂ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟ ୀତି
ଯୂଯଂ ଜାନୀତ|



Acts ⅩⅩⅧ:ⅩⅩⅨ xcvii Acts ⅩⅩⅧ:ⅩⅩⅪ

ⅩⅩⅨ ଏତାଦୃଶ୍ୟାଂ କଥାଯାଂ କଥିତାଯାଂ ସତ୍ୟାଂ ଯିହୂ ଦିନଃ
ପର ରଂ ବହୁ ୱିଚାରଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ା ଗତୱ ଃ|

ⅩⅩⅩ ଇ ଂ େପୗଲଃ ସ ୂ ଣର୍ ଂ ୱ ର ଯଂ ଯାୱଦ୍ ଭାଟକୀେଯ
ୱାସଗୃେହ ୱସନ୍ େଯ େଲାକା ସ୍ୟ ସି ଧିମ୍ ଆଗ ି ତାନ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ାେନୱ ପରିଗୃ ନ୍,

ⅩⅩⅪ ନିୱ ମ୍ ଅତିଶଯନିଃେକ୍ଷାଭମ୍ଈ ରୀଯରାଜ ସ୍ୟକଥାଂ
ପ୍ର ଚାରଯନ୍ ପ୍ର େଭୗ ଯୀେଶୗ ଖ୍ର ୀେ କଥାଃ ସମୁପାଦିଶତ୍| ଇତି||
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