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୧ କରିି ନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰଯାୱ ଃପୱିତ୍ର ା େଲାକାଃ େ ଷାମ୍ ଅ ାକ ୱସତି ାେନଷ୍ଵ ାକଂ

ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶାଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ପ୍ର ାଥର୍ ଯେ େତୖଃ
ସହାହୂ ତାନାଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା ପୱିତ୍ର ୀକୃତାନାଂ େଲାକାନାଂ ଯ
ଈ ରୀଯଧ ର୍ ସମାଜଃ କରି ନଗେର ୱିଦ୍ୟେତ

Ⅱତଂ ପ୍ର ତୀ ରେସ୍ୟ ଯାହୂ େତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲଃ
େସାି ନିନାମା ଭ୍ର ାତା ଚ ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|

Ⅲ ଅ ାକଂ ପିେତ୍ର େରଣ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଚ ପ୍ର ସାଦଃ
ଶାି ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ଦୀଯତାଂ|

Ⅳ ଈ େରା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସାଦଂ ପ୍ର କାଶିତୱାନ୍,
ତ ାଦହଂ ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ମଦୀେଯ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|

Ⅴ ଖ୍ର ୀ ସ ୀଯଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଯନ ପ୍ର କାେରଣ
ସପ୍ର ମାଣମ୍ ଅଭୱତ୍

Ⅵ େତନ ଯୂଯଂ ଖ୍ର ୀ ାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧୱ ୃତାଜ୍ଞାନାଦୀନି ସୱର୍ ୍ଵ ଧନାନି
ଲ ୱ ଃ|

Ⅶ ତେତାଽ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପୁନରାଗମନଂ
ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାଣାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କସ୍ୟାପି ୱରସ୍ୟାଭାେୱା ନ ଭୱତି|

Ⅷ ଅପରମ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିୱେସ ଯୂଯଂ
ଯି େ ର୍ ାଷା ଭେୱତ ତଦଥର୍ ଂ ସଏୱ ଯାୱଦ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୁି ରାନ୍
କରିଷ୍ୟତି|

Ⅸ ଯ ଈ ରଃ ପୁତ୍ର ସ୍ୟା େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଂଶିନଃ କ ର୍ୁ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆହୂ ତୱାନ୍ ସ ୱି ସନୀଯଃ|

Ⅹ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ୱିନେଯଽହଂ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିେରକରୂ ପାଣି ୱାକ୍ୟାନି କଥ୍ୟ ାଂ
ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଭି ସ ାତା ନ ଭୱ ୁ ମେନାୱିଚାରେଯାେରୖେକ୍ୟନ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଂ ଭୱତୁ |
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Ⅺ େହ ମମ ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱିୱାଦା ଜାତା ଇତି ୱା ର୍ ାମହଂ
େକ୍ଲ ାଯ୍ୟାଃ ପରିଜେନୖ ଜ୍ଞର୍ ାପିତଃ|

Ⅻ ମମାଭିେପ୍ର ତମିଦଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କି ତ୍ କି ଦ୍ ୱଦତି େପୗଲସ୍ୟ
ଶିେଷ୍ୟାଽହମ୍ ଆପେ ାଃ ଶିେଷ୍ୟାଽହଂ େକୖଫାଃ ଶିେଷ୍ୟାଽହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ଶିେଷ୍ୟାଽହମିତି ଚ|

ⅩⅢଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କିଂ ୱିେଭଦଃ କୃତଃ? େପୗଲଃ କିଂ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ କେଶ
ହତଃ? େପୗଲସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ୱା ଯୂଯଂ କିଂ ମି ତାଃ?

ⅩⅣ କି୍ର ଗାେଯୗ ୱିନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟଽନ୍ୟଃ େକାଽପି ମଯା ନ
ମି ତ ଇତି େହେତାରହମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି|

ⅩⅤଏେତନ ମମ ନାମ୍ନ ା ମାନୱା ମଯା ମି ତା ଇତି ୱ ୁଂ େକନାପି
ନ ଶକ୍ୟେତ|

ⅩⅥ ଅପରଂ ି ଫାନସ୍ୟ ପରିଜନା ମଯା ମି ତା ଦନ୍ୟଃ କି ଦ୍
ଯନ୍ମ ଯା ମି ତ ଦହଂ ନ େୱଦି୍ମ |

ⅩⅦ ଖ୍ର ୀେ ନାହଂ ମ ନାଥର୍ ଂ ନ େପ୍ର ରିତଃ କି ୁ ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ
ପ୍ର ଚାରାଥର୍ େମୱ; େସାଽପି ୱାକ୍ପ ଟୁ ତଯା ମଯା ନ ପ୍ର ଚାରିତୱ୍ୟଃ,
ଯତ ଥା ପ୍ର ଚାରିେତ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କେଶ ମୃତୁ ୍ୟଃ ଫଲହୀେନା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅧ ଯେତା େହେତା େୟର୍ ୱିନଶ୍ୟି େତ ତାଂ କଶସ୍ୟ ୱା ର୍ ାଂ
ପ୍ର ଲାପମିୱ ମନ୍ୟେ କି ପରିତ୍ର ାଣଂ ଲଭମାେନଷ୍ଵ ାସୁ ସା
ଈ ରୀଯଶି ରୂ ପା|

ⅩⅨ ତ ାଦି ଂ ଲିଖିତମାେ , ଜ୍ଞାନୱତା ୁ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ତନ୍ମ ଯା
ନାଶଯିଷ୍ୟେତ| ୱିେଲାପଯିଷ୍ୟେତ ତ ଦ୍ ବୁ ି ବର୍ ି ମତାଂ ମଯା||

ⅩⅩ ଜ୍ଞାନୀ କୁତ୍ର ? ଶା ୀ ୱା କୁତ୍ର ? ଇହେଲାକସ୍ୟ ୱିଚାରତ େରା
ୱା କୁତ୍ର ? ଇହେଲାକସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ କିମୀ େରଣ େମାହୀକୃତଂ ନହି?

ⅩⅪ ଈ ରସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଦ୍ ଇହେଲାକସ୍ୟ ମାନୱାଃ
ଜ୍ଞାେନେନ ରସ୍ୟ ତ େବାଧଂ ନ ପ୍ର ା ୱ ାଦ୍ ଈ ରଃ
ପ୍ର ଚାରରୂ ପିଣା ପ୍ର ଲାେପନ ୱି ାସି ନଃ ପରିତ୍ର ାତୁ ଂ େରାଚିତୱାନ୍|

ⅩⅫ ଯିହୂ ଦୀଯେଲାକା ଲକ୍ଷଣାନି ଦିଦୃକ୍ଷି ଭି େଦଶୀଯେଲାକା ୁ
ୱିଦ୍ୟାଂ ମୃଗଯେ ,

ⅩⅩⅢ ୱଯ କେଶ ହତଂ ଖ୍ର ୀ ଂ ପ୍ର ଚାରଯାମଃ| ତସ୍ୟ ପ୍ର ଚାେରା
ଯିହୂ ଦୀେଯୖ ୱ ଇୱ ଭି େଦଶୀେଯୖ ପ୍ର ଲାପ ଇୱ ମନ୍ୟେତ,
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ⅩⅩⅣ କି ୁ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭି େଦଶୀଯାନା ମେଧ୍ୟ େଯ
ଆହୂ ତାେ ଷୁ ସ ଖ୍ର ୀ ଈ ରୀଯଶି ରିେୱ ରୀଯଜ୍ଞାନମିୱ ଚ
ପ୍ର କାଶେତ|

ⅩⅩⅤଯତ ଈ େର ଯଃ ପ୍ର ଲାପ ଆେରାପ୍ୟେତ ସ ମାନୱାତିରି ଂ
ଜ୍ଞାନେମୱ ଯ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟମ୍ ଈ ର ଆେରାପ୍ୟେତ ତତ୍
ମାନୱାତିରି ଂ ବଲେମୱ|

ⅩⅩⅥ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଆହୂ ତଯୁଷ୍ମ େଣା ଯଷ୍ମ ାଭିରାେଲାକ୍ୟତାଂ
ତନ୍ମ େଧ୍ୟ ସାଂସାରିକଜ୍ଞାେନନଜ୍ଞାନୱ ଃପରାକ୍ର ମିେଣା ୱା କୁଲୀନା ୱା
ବହେୱା ନ ୱିଦ୍ୟେ |

ⅩⅩⅦ ଯତ ଈ େରା ଜ୍ଞାନୱତ ପଯିତୁ ଂ ମୂଖର୍ େଲାକାନ୍
େରାଚିତୱାନ୍ ବଲାନି ଚ ତ୍ର ପଯିତୁ ମ୍ ଈ େରା ଦୁ ର୍ ଲାନ୍
େରାଚିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧ ତଥା ୱ ର୍ ମାନେଲାକାନ୍ ସଂି ତିଭ୍ର ାନ୍ କ ର୍ୁ ମ୍ ଈ େରା
ଜଗେତାଽପକୃ ାନ୍ େହଯାନ୍ ଅୱ ର୍ ମାନାଂ ାଭିେରାଚିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅨତତ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ େକନାପ୍ୟା ଶ୍ଲ ାଘା ନ କ ର୍ ୱ୍ୟା|
ⅩⅩⅩ ଯୂଯ ତ ାତ୍ ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ସଂି ତିଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ ସ

ଈ ରାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଜ୍ଞାନଂ ପୁଣ୍ୟଂ ପୱିତ୍ର ଂ ମୁି ଜାତା|
ⅩⅩⅪ ଅତଏୱ ଯ ଦ୍ ଲିଖିତମାେ ତ ତ୍, ଯଃ କି ତ୍

ଶ୍ଲ ାଘମାନଃ ସ୍ୟାତ୍ ଶ୍ଲ ାଘତାଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ସ ହି|

Ⅱ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ମମାଗମନକାେଲଽହଂ ୱ ୃତାଯା

ୱିଦ୍ୟାଯା ୱା େନୖପୁେଣ୍ୟେନ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ପ୍ର ଚାରିତୱାନ୍ ତ ହି;
Ⅱଯେତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଂ ତସ୍ୟ କେଶ ହତ ୱିନା ନାନ୍ୟତ୍ କିମପି

ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ଂ ୱିହିତଂ ବୁ ୱାନ୍|
Ⅲ ଅପର ାତୀୱ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟଭୀତିକ ଯୁେ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ

ସା ର୍ ମାସଂ|
Ⅳ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସା ଯତ୍ ମାନୁଷିକଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଫଲଂ ନ

ଭେୱତ୍ କି ୀ ରୀଯଶେ ଃ ଫଲଂ ଭେୱତ୍,
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Ⅴ ତଦଥର୍ ଂ ମମ ୱ ୃତା ମଦୀଯପ୍ର ଚାର ମାନୁଷିକଜ୍ଞାନସ୍ୟ
ମଧୁରୱାକ୍ୟସ ଲିେତୗ ନା ାଂ କି ା ନଃ ଶେ
ପ୍ର ମାଣଯୁ ାୱା ାଂ|

Ⅵ ୱଯଂ ଜ୍ଞାନଂ ଭାଷାମେହ ତ ସି େଲାେକୖ ଜ୍ଞର୍ ାନମିୱ
ମନ୍ୟେତ, ତଦିହେଲାକସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ ନହି, ଇହେଲାକସ୍ୟ ନ ରାଣାମ୍
ଅଧିପତୀନାଂ ୱା ଜ୍ଞାନଂ ନହି;

Ⅶ କି ୁ କାଲାୱ ାଯାଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅ ାକଂ ୱିଭୱାଥର୍ ମ୍
ଈ େରଣ ନିି ତ୍ୟପ୍ର ଂ ତି ଗୂଢମ୍ଈ ରୀଯଜ୍ଞାନଂପ୍ର ଭାଷାମେହ|

Ⅷ ଇହେଲାକସ୍ୟାଧିପତୀନାଂ େକନାପି ତତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ନ ଲ ଂ,
ଲେ ସତି େତ ପ୍ର ଭାୱୱିଶି ଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ କେଶ ନାହନିଷ୍ୟନ୍|

Ⅸତ ି ଖିତମାେ , େନେତ୍ର ଣ ାପି େନା ଦୃ ଂ କେଣର୍ ନାପି ଚ ନ
ଶତଂ| ମେନାମେଧ୍ୟ ତୁ କସ୍ୟାପି ନ ପ୍ର ୱି ଂ କଦାପି ଯତ୍| ଈ େର
ପ୍ର ୀଯମାଣାନାଂ କୃେତ ତତ୍ େତନ ସି ତଂ|

Ⅹ ଅପରମୀ ରଃ ା ନା ତଦ ାକଂ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ାକାଶଯତ୍;
ଯତ ଆ ା ସୱର୍ ୍ଵ େମୱାନୁସ େ େତନ େଚ ରସ୍ୟ ମ ର୍ ତ ମପି
ବୁଧ୍ୟେତ|

Ⅺ ମନୁଜସ୍ୟା ଃ ମା ାନଂ ୱିନା େକନ ମନୁେଜନ ତସ୍ୟ
ମନୁଜସ୍ୟ ତ ଂ ବୁଧ୍ୟେତ? ତ ଦୀ ରସ୍ୟା ାନଂ ୱିନା
େକନାପୀ ରସ୍ୟ ତ ଂ ନ ବୁଧ୍ୟେତ|

Ⅻ ୱଯେ ହେଲାକସ୍ୟା ାନଂ ଲ ୱ ହି
କି ୀ ରେସୖ୍ୟୱା ାନଂ ଲ ୱ ଃ, ତେତା େହେତାରୀ େରଣ
ପ୍ର ସାଦାଦ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଦ ଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାତୁ ଂ
ଶକ୍ୟେତ|

ⅩⅢ ତ ା ାଭି ମର୍ ାନୁଷିକଜ୍ଞାନସ୍ୟ ୱାକ୍ୟାନି ଶିକି୍ଷ ା କଥ୍ୟତ ଇତି
ନହି କି ା େତା ୱାକ୍ୟାନି ଶିକି୍ଷ ାି େକୖ ୱର୍ ାେକୖ୍ୟରାି କଂ ଭାୱଂ
ପ୍ର କାଶଯି ଃ କଥ୍ୟେତ|

ⅩⅣ ପ୍ର ାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଈ ରୀଯା ନଃ ଶିକ୍ଷାଂ ନ ଗୃ ାତି ଯତ
ଆି କୱିଚାେରଣ ସା ୱିଚାେୟର୍ ୍ୟତି େହେତାଃ ସ ତାଂ ପ୍ର ଲାପମିୱ
ମନ୍ୟେତ େବା ୁ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
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ⅩⅤଆି େକା ମାନୱଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ୱିଚାରଯତି କି ୁ ଯଂ େକନାପି ନ
ୱିଚାୟର୍ ୍ୟେତ|

ⅩⅥ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ମେନା ଜ୍ଞା ା ତମୁପେଦ ୁଂ କଃ ଶେକ୍ନ ାତି?
କି ୁ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ମେନାଽ ାଭି ଲର୍ ଂ|

Ⅲ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅହମାି େକୖରିୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସମଂ ସ ାଷିତୁ ଂ

ନାଶକ୍ନ ୱଂ କି ୁ ଶାରୀରିକାଚାରିଭିଃ ଖ୍ର ୀ ଧେ ର୍ ଶିଶୁତୁ େଲୖ୍ୟ
ଜେନୖରିୱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ସମଭାେଷ|

Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କଠିନଭକ୍ଷ୍ୟଂ ନ େଭାଜଯନ୍ ଦୁ ମ୍ ଅପାଯଯଂ ଯେତା
ଯୂଯଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଗ୍ର ହୀତୁ ଂ ତଦା ନାଶକ୍ନୁ ତ ଇଦାନୀମପି ନ ଶକ୍ନୁ ଥ,ଯେତା
େହେତାରଧୁନାପି ଶାରୀରିକାଚାରିଣ ଆେ |

Ⅲ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ମା ୟର୍ ୍ୟୱିୱାଦେଭଦା ଭୱି ତତଃ କିଂ
ଶାରୀରିକାଚାରିେଣା ନାେ ମାନୁଷିକମାେଗର୍ ଣ ଚ ନ ଚରଥ?

Ⅳ େପୗଲସ୍ୟାହମିତ୍ୟାପେ ାରହମିତି ୱା ଯ ାକ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
େକୖି ତ୍ େକୖି ତ୍ କଥ୍ୟେତ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଶାରୀରିକାଚାରିଣ ନ
ଭୱଥ?

Ⅴ େପୗଲଃ କଃ? ଆପେ ା ୱର୍ ା କଃ? େତୗ ପରିଚାରକମାେତ୍ର ୗ
ତେଯାେରେକୖକୈ ଚ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ାଦୃକ୍ ଫଲମଦଦାତ୍ ତ ତ୍
ତେଯା ର୍ ାରା ଯୂଯଂ ୱି ାସି େନା ଜାତାଃ|

Ⅵଅହଂ େରାପିତୱାନ୍ ଆପେ ା ନିଷି ୱାନ୍ ଈ ର ାୱ ର୍ ଯତ୍|
Ⅶ ଅେତା େରାପଯିତୃ େସ ାରାୱସାେରୗ ୱ ର୍ ଯିେତ ର ଏୱ

ସାରଃ|
Ⅷ େରାପଯିତୃ େସ ାେରୗ ଚ ସେମୗ ତେଯାେରେକୖକ
ଶ୍ର ମେଯାଗ୍ୟଂ େୱତନଂ ଲ ୍ୟେତ|
Ⅸଆୱାମୀ େରଣ ସହ କ ର୍ କାରିେଣୗ, ଈ ରସ୍ୟ ଯତ୍ େକ୍ଷତ୍ର ମ୍

ଈ ରସ୍ୟ ଯା ନି ତିଃ ସା ଯୂଯେମୱ|
Ⅹ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ସାଦାତ୍ ମଯା ଯତ୍ ପଦଂ ଲ ଂ ତ ାତ୍ ଜ୍ଞାନିନା

ଗୃହକାରିେଣୱ ମଯା ଭି ି ମୂଲଂ ାପିତଂ ତଦୁପରି ଚାେନ୍ୟନ
ନିଚୀଯେତ| କି ୁ େଯନ ଯି ଚୀଯେତ ତତ୍ େତନ ୱିୱିଚ୍ୟତାଂ|
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Ⅺ ଯେତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ରୂ ପଂ ଯଦ୍ ଭି ି ମୂଲଂ ାପିତଂ ତଦନ୍ୟତ୍
କିମପି ଭି ି ମୂଲଂ ାପଯିତୁ ଂ େକନାପି ନ ଶକ୍ୟେତ|

Ⅻ ଏତି ି ମୂଲେସ୍ୟାପରି ଯଦି େକଚିତ୍
ଣର୍ ରୂ ପ୍ୟମଣିକା ତୃ ଣନଲାନ୍ ନିଚିନ୍ଵ ି ,
ⅩⅢ ତେହର୍ ୍ୟେକୖକସ୍ୟ କ ର୍ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ଯତଃ ସ

ଦିୱସ ତ୍ ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି| ଯେତା ହେତା ନ ଦିୱେସନ
ୱି ମେଯେନାେଦତୱ୍ୟଂ ତତ ଏେକୖକସ୍ୟ କ ର୍ କୀଦୃଶେମତସ୍ୟ
ପରୀକ୍ଷା ବି ନା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣ ଯସ୍ୟ ନିଚଯନରୂ ପଂ କ ର୍ ା ୁ ଭୱିଷ୍ୟତି ସ େୱତନଂ
ଲ ୍ୟେତ|

ⅩⅤ ଯସ୍ୟ ଚ କ ର୍ ଧକ୍ଷ୍ୟେତ ତସ୍ୟ କ୍ଷତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି କି ୁ ୱେ
ନ ଗର୍ ତଜନ ଇୱ ସ ଯଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

ⅩⅥ ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େଚ ରସ୍ୟା ା
ନିୱସତୀତି କିଂ ନ ଜାନୀଥ?

ⅩⅦ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ େଯନ ୱିନାଶ୍ୟେତ େସାଽପୀ େରଣ
ୱିନାଶଯିଷ୍ୟେତ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ ପୱିତ୍ର େମୱ ଯୂଯଂ ତୁ
ତନ୍ମ ି ରମ୍ ଆେ |

ⅩⅧ େକାପି ଂ ନ ୱ ଯତାଂ| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କ ନ େଚଦିହେଲାକସ୍ୟ
ଜ୍ଞାେନନ ଜ୍ଞାନୱାନହମିତି ବୁଧ୍ୟେତ ତହ ସ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଭେୱତ୍
ତଦଥର୍ ଂ ମୂେଢା ଭୱତୁ |

ⅩⅨ ଯ ାଦିହେଲାକସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ମୂଢ େମୱ|
ଏତି ନ୍ ଲିଖିତମପ୍ୟାେ , ତୀ ା ଯା ଜ୍ଞାନିନାଂ ବୁ ି ଯା ତାନ୍
ଧରତୀ ରଃ|

ⅩⅩ ପୁନ | ଜ୍ଞାନିନାଂ କ ନା େୱି ପରେମେଶା ନିରଥର୍ କାଃ|
ⅩⅪ ଅତଏୱ େକାଽପି ମନୁେଜୖରା ାନଂ ନ ଶ୍ଲ ାଘତାଂ ଯତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି

ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ,
ⅩⅫ େପୗଲ ୱା ଆପେ ା ୱର୍ ା େକୖଫା ୱା ଜଗଦ୍ ୱା ଜୀୱନଂ ୱା

ମରଣଂ ୱା ୱ ର୍ ମାନଂ ୱା ଭୱିଷ୍ୟ ା ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ,
ⅩⅩⅢ ଯୂଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ, ଖ୍ର ୀ େ ରସ୍ୟ|
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Ⅳ
Ⅰ େଲାକା ଅ ାନ୍ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପରିଚାରକାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ

ନିଗୂଠୱାକ୍ୟଧନସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷାଂ ମନ୍ୟ ାଂ|
Ⅱ କି ଧନାଧ୍ୟେକ୍ଷଣ ୱି ସନୀେଯନ ଭୱିତୱ୍ୟେମତେଦୱ

େଲାେକୖ ୟର୍ ାଚ୍ୟେତ|
Ⅲ ଅେତା ୱିଚାରଯି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିରେନୖ୍ୟଃ େକୖି ନ୍ ମନୁେଜୖ ୱର୍ ା ମମ

ପରୀକ୍ଷଣଂ ମଯାତୀୱଲଘୁ ମନ୍ୟେତ ଽହମପ୍ୟା ାନଂ ନ ୱିଚାରଯାମି|
Ⅳ ମଯା କିମପ୍ୟପରା ମିତ୍ୟହଂ ନ େୱଦି୍ମ କିେ େତନ ମମ

ନିରପରାଧ ଂ ନ ନି ୀଯେତ ପ୍ର ଭୁ େରୱ ମମ ୱିଚାରଯିତାି |
Ⅴଅତଉପଯୁ ସମଯାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ପ୍ର େଭାରାଗମନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ଚାେରା ନ କି୍ର ଯତାଂ| ପ୍ର ଭୁ ରାଗତ୍ୟ ତିମିେରଣ ପ୍ର ାନି
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଦୀପଯିଷ୍ୟତି ମନସାଂ ମ ଣା ପ୍ର କାଶଯିଷ୍ୟତି ତି ନ୍ ସମଯ
ଈ ରାଦ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସା ଭୱିଷ୍ୟତି|

Ⅵ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ମଯା ାନମ୍ ଆପ ୱେ ା ି ଶ୍ୟ
କଥିତାନି ତେସୖ୍ୟତତ୍ କାରଣଂ ଯୁଯଂ ଯଥା ଶା ୀଯୱିଧିମତିକ୍ର ମ୍ୟ
ମାନୱମ୍ ଅତୀୱ ନାଦରିଷ୍ୟଧ୍ବ ଈ ୈ େକନ େୱୖପରୀତ୍ୟାଦ୍
ଅପେରଣ ନ ଶ୍ଲ ାଘିଷ୍ୟଧ୍ବ ଏତାଦୃଶୀଂ ଶିକ୍ଷାମାୱେଯାଦର୍ୃ ା ାତ୍
ଲ ୍ୟେ |

Ⅶଅପରାତ୍ କ ୍ଵାଂ ୱିେଶଷଯତି? ତୁ ଭ୍ୟଂ ଯ ଦ ତାଦୃଶଂ କିଂ
ଧାରଯସି ? ଅଦେ େନୱ ଦେ ନ ୱ ୁନା କୁତଃ ଶ୍ଲ ାଘେସ?

Ⅷ ଇଦାନୀେମୱ ଯୂଯଂ କିଂ ତୃ ା ଲ ଧନା ୱା?
ଅ ା ୱିଦ୍ୟମାେନଷୁ ଯୂଯଂ କିଂ ରାଜ ପଦଂ ପ୍ର ା ାଃ? ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ରାଜ ଂ ମଯାଭିଲଷିତଂ ଯତେ ନ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ୱଯମପି
ରାଜ୍ୟାଂଶିେନା ଭୱିଷ୍ୟାମଃ|

Ⅸ େପ୍ର ରିତା ୱଯଂ େଶଷା ହ ୱ୍ୟାେ େୱ େରଣ ନିଦଶ ତାଃ|
ଯେତା ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଲାକାନାମ୍ ଅଥର୍ ତଃ ଗର୍ ୀଯଦୂତାନାଂ ମାନୱାନା
େକୗତୁ କା ଦାନି ଜାତାଃ|

Ⅹଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କୃେତୱଯଂ ମୂଢାଃ କି ୁ ଯୂଯଂଖ୍ର ୀେ ନଜ୍ଞାନିନଃ,ୱଯଂ
ଦୁ ର୍ ଲା ଯୂଯ ସବଲାଃ, ଯୂଯଂ ସ ାନିତା ୱଯ ାପମାନିତାଃ|
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Ⅺ ୱଯମଦ୍ୟାପି କୁ୍ଷଧା ର୍ ା ୃ ା ର୍ ା ୱ ହୀନା ାଡିତା
ଆଶ୍ର ମରହିତା ସ ଃ

Ⅻକ ର୍ ଣି କରାନ୍ ୱ୍ୟାପାରଯ ଦୁଃେଖୖଃ କାଲଂ ଯାପଯାମଃ|
ଗହ େତୖର ାଭିରାଶୀଃ କଥ୍ୟେତ ଦୂରୀକୃେତୖଃ ସହ୍ୟେତ ନି ି େତୖଃ
ପ୍ର ସାଦ୍ୟେତ|

ⅩⅢୱଯମଦ୍ୟାପି ଜଗତଃ ସ ାଜର୍ ନୀେଯାଗ୍ୟା ଅୱକରା ଇୱ ସେୱୖର୍ ୍ଵ
ମର୍ ନ୍ୟାମେହ|

ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତ୍ର ପଯିତୁ ମହେମତାନି ଲିଖାମୀତି ନହି କି ୁ
ପି୍ର ଯା ଜାନିୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର େବାଧଯାମି|

ⅩⅤଯତଃଖ୍ର ୀ ଧେ ର୍ ଯଦ୍ୟପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦଶସହସ୍ର ାଣି ୱିେନତାେରା
ଭୱି ତଥାପି ବହେୱା ଜନକା ନ ଭୱି ଯେତାଽହେମୱ
ସୁସଂୱାେଦନ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଜନଯଂ|

ⅩⅥଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନେଯଽହଂ ଯୂଯଂ ମଦନୁଗାମିେନା ଭୱତ|
ⅩⅦ ଇତ୍ୟଥର୍ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଧ ର୍ ସମାେଜଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଖ୍ର ୀ ଧ ର୍ େଯାଗ୍ୟା

େଯ ୱିଧେଯା ମେଯାପଦିଶ୍ୟେ ତାନ୍ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ାରଯିଷ୍ୟେତ୍ୟୱ ୂତଂ ପ୍ର େଭାଃ କୃେତ ପି୍ର ଯଂ ୱି ାସି ନ
ମଦୀଯତନଯଂ ତୀମଥିଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ େପ୍ର ଷିତୱାନହଂ|

ⅩⅧଅପରମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂନଗମିଷ୍ୟାମୀତି ବୁ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
କିଯେ ା େଲାକା ଗୱର୍ ୍ଵ ି |

ⅩⅨ କି ୁ ଯଦି ପ୍ର େଭରି ା ଭୱତି ତହର୍ ୍ୟହମୱିଲ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ମୀପମୁପ ାଯ େତଷାଂ ଦପର୍ ଧ୍ମ ାତାନାଂ େଲାକାନାଂ ୱାଚଂ
ଜ୍ଞାସ୍ୟାମୀତି ନହି ସାମଥର୍ ୍ୟେମୱ ଜ୍ଞାସ୍ୟାମି|

ⅩⅩଯ ାଦୀ ରସ୍ୟ ରାଜ ଂ ୱାଗୁ୍ୟ ଂ ନହି କି ୁ ସାମଥର୍ ୍ୟଯୁ ଂ|
ⅩⅪ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କା ୱା ା? ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ମଯା କିଂ ଦ ପାଣିନା

ଗ ୱ୍ୟମୁତ େପ୍ର ମନମ୍ର ତା ଯୁେ ନ ୱା?

Ⅴ
Ⅰ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ୱ୍ୟଭିଚାେରା ୱିଦ୍ୟେତ ସ ଚ

ୱ୍ୟଭିଚାର ାଦୃେଶା ଯଦ୍ େଦୱପୂଜକାନାଂ ମେଧ୍ୟଽପି ତୁ େଲ୍ୟା ନ
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ୱିଦ୍ୟେତ ଫଲେତା ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକା ଜେନା ୱିମାତୃ ଗମନଂ କୃରୁ ତ
ଇତି ୱା ର୍ ା ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ୱ୍ୟା ା|

Ⅱତଥାଚ ଯୂଯଂ ଦପର୍ ଧ୍ମ ାତା ଆେଧ୍ବ , ତତ୍ କ ର୍ େଯନ କୃତଂ ସ ଯଥା
ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟାଦ୍ ଦୂରୀକି୍ର ଯେତ ତଥା େଶାେକା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ କି୍ର ଯେତ କିମ୍
ଏତତ୍?

Ⅲ ଅୱିଦ୍ୟମାେନ ମଦୀଯଶରୀେର ମମା ା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱିଦ୍ୟେତ
ଅେତାଽହଂ ୱିଦ୍ୟମାନ ଇୱ ତ ର୍ କାରିେଣା ୱିଚାରଂ ନିି ତୱାନ୍,

Ⅳ ଅ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଦୀଯା ନ
ମିଲେନ ଜାେତ ଽ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶେ ଃ ସାହାେଯ୍ୟନ

Ⅴ ସ ନରଃ ଶରୀରନାଶାଥର୍ ମ ାଭିଃ ଶଯତାେନା ହେ
ସମପର୍ ଯିତୱ୍ୟ େତାଽ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ଦ ୱେସ ତସ୍ୟା ା
ରକ୍ଷାଂ ଗ ୁଂ ଶକ୍ଷ୍ୟତି|

Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦେପର୍ ା ନ ଭଦ୍ର ାଯ ଯୂଯଂ କିେମତ ଜାନୀଥ, ଯଥା,
ୱିକାରଃ କୃ ଶ ୂନାଂ କିେଣ୍ଵ ନ ଜାଯେତ|

Ⅶ ଯୂଯଂ ଯତ୍ ନୱୀନଶ ୁ ରୂ ପା ଭେୱତ ତଦଥର୍ ଂ ପୁରାତନଂ
କିଣ୍ଵ ମ୍ ଅୱମା ର୍ ତ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଣ୍ଵ ଶୂେନୖ୍ୟ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ| ଅପରମ୍
ଅ ାକଂ ନି ାେରା ୱୀଯେମଷଶାୱେକା ଯଃ ଖ୍ର ୀ ଃ େସାଽ ଦଥର୍ ଂ
ବଲୀକୃେତା ଽଭୱତ୍|

Ⅷ ଅତଃ ପୁରାତନକିେଣ୍ଵ ନାଥର୍ େତା ଦୁ ତାଜିଘାଂସାରୂ େପଣ
କିେଣ୍ଵ ନ ତ ହି କି ୁ ସାରଲ୍ୟସତ୍ୟ ରୂ ପଯା
କିଣ୍ଵ ଶୂନ୍ୟତଯା ାଭିରୁ ୱଃ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|

Ⅸୱ୍ୟାଭିଚାରିଣାଂ ସଂସେଗର୍ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ହାତୱ୍ୟଇତିମଯାପେତ୍ର
ଲିଖିତଂ|

Ⅹ କିୈ ହିକେଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ୱ୍ୟଭିଚାରିେଣା େଲାଭିନ
ଉପଦ୍ର ାୱିେଣା େଦୱପୂଜକା ୱା େତଷାଂ ସଂସଗର୍ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ୱିହାତୱ୍ୟ
ଇତି ନହି, ୱିହାତେୱ୍ୟ ସତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜର୍ ଗେତା ନିଗର୍ ୱ୍ୟେମୱ|

Ⅺ କି ୁ ଭ୍ର ାତୃ େ ନ ୱିଖ୍ୟାତଃକି େନା ଯଦିୱ୍ୟଭିଚାରୀ େଲାଭୀ
େଦୱପୂଜେକା ନି େକା ମଦ୍ୟପ ଉପଦ୍ର ାୱୀ ୱା ଭେୱତ୍ ତହ
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ତାଦୃେଶନ ମାନେୱନ ସହ େଭାଜନପାେନଽପି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ କ ର୍ େୱ୍ୟ
ଇତ୍ୟଧୁନା ମଯା ଲିଖିତଂ|

Ⅻ ସମାଜବହିଃି ତାନାଂ େଲାକାନାଂ ୱିଚାରକରେଣ ମମ
େକାଽଧିକାରଃ? କି ୁ ତଦ ଗର୍ ତାନାଂ ୱିଚାରଣଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିଂ ନ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ ଭେୱତ୍?

ⅩⅢ ବହିଃ ାନାଂ ତୁ ୱିଚାର ଈ େରଣ କାରିଷ୍ୟେତ| ଅେତା
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସ ପାତକୀ ମଧ୍ୟାଦ୍ ବହିି ଯତାଂ|

Ⅵ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ାକେମକସ୍ୟ ଜନସ୍ୟାପେରଣ ସହ ୱିୱାେଦ ଜାେତ ସ

ପୱିତ୍ର େଲାେକୖ ୱ ଚାରମକାରଯନ୍ କିମ୍ ଅଧା କେଲାେକୖ
ୱ ଚାରଯିତୁ ଂ େପ୍ର ା ହେତ?

Ⅱଜଗେତାଽପି ୱିଚାରଣଂ ପୱିତ୍ର େଲାେକୖଃ କାରିଷ୍ୟତଏତଦ୍ ଯୂଯଂ
କିଂ ନଜାନୀଥ? ଅେତା ଜଗଦ୍ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ଚାରଯିତୱ୍ୟଂ ତହ
କୁ୍ଷଦ୍ର ତମୱିଚାେରଷୁ ଯୂଯଂ କିମସମଥର୍ ାଃ?

Ⅲ ଦୂତା ଅପ୍ୟ ାଭି ୱ ଚାରଯିଷ୍ୟ ଇତି କିଂ ନ ଜାନୀଥ? ଅତ
ଐହିକୱିଷଯାଃ କିମ୍ ଅ ାଭି ନର୍ ୱିଚାରଯିତୱ୍ୟା ଭେୱଯୁଃ?

Ⅳ ଐହିକୱିଷଯସ୍ୟ ୱିଚାେର ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କ ର୍ େୱ୍ୟ େଯ େଲାକାଃ
ସମିେତୗ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମା ଏୱ ନିଯୁଜ୍ୟ ାଂ|

Ⅴଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ତ୍ର ପଯିତୁ ମି ନ୍ ୱଦାମି ଯୃଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ କିେମେକାଽପି
ମନୁଷ୍ୟ ାଦୃଗ୍ ବୁ ି ମା ହି େଯା ଭ୍ର ାତୃ ୱିୱାଦୱିଚାରେଣ ସମଥର୍ ଃ
ସ୍ୟାତ୍?

Ⅵ କିୈ େକା ଭ୍ର ାତା ଭ୍ର ାତ୍ର ାେନ୍ୟନ କିମୱି ାସି ନାଂ ୱିଚାରକାଣାଂ
ସାକ୍ଷାଦ୍ ୱିୱଦେତ? ଯଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱିୱାଦା ୱିଦ୍ୟ ଏତଦପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
େଦାଷଃ|

Ⅶ ଯୂଯଂ କୁେତାଽନ୍ୟାଯସହନଂ କ୍ଷତିସହନଂ ୱା େଶ୍ର େଯା ନ
ମନ୍ୟେ ?

Ⅷ କି ୁ ଯୂଯମପି ଭ୍ର ାତୃ େନୱ ପ୍ର ତ୍ୟନ୍ୟାଯଂ କ୍ଷତି କୁରୁ ଥ
କିେମତତ୍?
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Ⅸ ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟଽନ୍ୟାଯକାରିଣାଂ େଲାକାନାମଧିକାେରା
ନାେ ୍ୟତଦ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ନ ଜାନୀଥ? ମା ୱ ୍ୟ ଂ, େଯ
ୱ୍ୟଭିଚାରିେଣା େଦୱା ନଃ ପାରଦାରିକାଃ ୀୱଦାଚାରିଣଃ
ପୁଂେମୖଥୁନକାରିଣ ରା

Ⅹ େଲାଭିେନା ମଦ୍ୟପା ନି କା ଉପଦ୍ର ାୱିେଣା ୱା ତ ଈ ରସ୍ୟ
ରାଜ୍ୟଭାଗିେନା ନ ଭୱିଷ୍ୟି |

Ⅺ ଯୂଯୈ ୱଂୱିଧା େଲାକା ଆ କି ୁ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା
ନର୍ ାମ୍ନ ା ଦୀ ରସ୍ୟା ନା ଚ ଯୂଯଂ ପ୍ର କ୍ଷାଲିତାଃ ପାୱିତାଃ
ସପୁଣ୍ୟୀକୃତା |

Ⅻ ମଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଦ୍ର ୱ୍ୟମ୍ ଅପ୍ର ତିଷି ଂ କି ୁ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ହିତଜନକଂ|
ମଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମପ୍ର ତିଷି ଂ ତଥାପ୍ୟହଂ କସ୍ୟାପି ଦ୍ର ୱ୍ୟସ୍ୟ ୱଶୀକୃେତା
ନ ଭୱିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅢଉଦରାଯ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ଭେକ୍ଷ୍ୟଭ୍ୟେ ାଦରଂ, କି ୁ ଭେକ୍ଷ୍ୟାଦେର
ଈ େରଣ ନାଶଯିେଷ୍ୟେତ; ଅପରଂ େଦେହା ନ ୱ୍ୟଭିଚାରାଯ କି ୁ
ପ୍ର ଭେୱ ପ୍ର ଭୁ େଦହାଯ|

ⅩⅣ ଯେ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ମୁ ାପିତୱାନ୍ ସ
ଶ ୍ୟା ାନପୁ୍ୟ ାପଯିଷ୍ୟତି|
ⅩⅤ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯାନି ଶରୀରାଣି ତାନି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟା ାନୀତି କିଂ ଯୂଯଂ ନ

ଜାନୀଥ? ଅତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯାନ୍ୟ ାନି ତାନି ମଯାପହୃ ତ୍ୟ େୱଶ୍ୟାଯା
ଅ ାନି କିଂ କାରିଷ୍ୟେ ? ତ ଭୱତୁ |

ⅩⅥଯଃକି ଦ୍ େୱଶ୍ୟାଯାମ୍ଆସଜ୍ୟେତସତଯା ସେହୖକେଦେହା
ଭୱତି କିଂ ଯୂଯେମତ ଜାନୀଥ? ଯେତା ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, େତୗ
େ ୗ ଜନାେୱକାେ ୗ ଭୱିଷ୍ୟତଃ|

ⅩⅦ ମାନୱା ଯାନ୍ୟନ୍ୟାନି କଲୁଷାଣି କୁୱର୍ ୍ଵ େତ ତାନି ୱପୁ ନର୍
ସମାୱିଶି କି ୁ ୱ୍ୟଭିଚାରିଣା ୱିଗ୍ର ହସ୍ୟ ୱିରୁ ଂ କ ଷଂ କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅧ ମାନୱା ଯାନ୍ୟନ୍ୟାନି କଲୁଷାଣି କୁୱର୍ ୍ଵ େତ ତାନି ୱପୁ ନର୍
ସମାୱିଶି କି ୁ ୱ୍ୟଭିଚାରିଣା ୱିଗ୍ର ହସ୍ୟ ୱିରୁ ଂ କ ଷଂ କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯାନି ୱପୂଂସି ତାନି ଯୁଷ୍ମ ଦ ଃି ତେସ୍ୟ ରା ସ୍ୟ
ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ମ ି ରାଣି ଯୂଯ େ ଷାଂ ାମିେନା ନାେ
କିେମତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଜ୍ଞାଯେତ?
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ⅩⅩ ଯୂଯଂ ମୂେଲ୍ୟନ କ୍ର ୀତା ଅେତା ୱପୁମର୍ େନାଭ୍ୟାମ୍ ଈ େରା
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପୂଜ୍ୟତାଂ ଯତ ଈ ର ଏୱ ତେଯାଃ ାମୀ|

Ⅶ
Ⅰ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ ାଂ ପ୍ର ତି ଯତ୍ ପତ୍ର ମେଲଖି

ତେସ୍ୟା ରେମତତ୍, େଯାଷିେତାଽ ଶର୍ ନଂ ମନୁଜସ୍ୟ ୱରଂ;
Ⅱ କି ୁ ୱ୍ୟଭିଚାରଭଯାଦ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ ପୁଂସଃ କୀଯଭାୟର୍ ୍ୟା

ଭୱତୁ ତ ଦ୍ ଏେକୖକସ୍ୟା େଯାଷିେତା ଽପି କୀଯଭ ର୍ ା ଭୱତୁ |
Ⅲ ଭାୟର୍ ୍ୟାେଯୖ ଭତର୍୍ର ା ଯଦ୍ୟଦ୍ ୱିତରଣୀଯଂ ତଦ୍ ୱିତୀୟର୍ ୍ୟତାଂ

ତ ଦ୍ ଭେତର୍୍ର ଽପି ଭାୟର୍ ୍ୟଯା ୱିତରଣୀଯଂ ୱିତୀୟର୍ ୍ୟତାଂ|
Ⅳଭାୟର୍ ୍ୟାଯାଃ େଦେହ ଂ ନାି ଭ ର୍ୁ େରୱ, ତ ଦ୍ ଭ ର୍ୁ ରପି
େଦେହ ଂ ନାି ଭାୟର୍ ୍ୟାଯା ଏୱ|
Ⅴ ଉେପାଷଣପ୍ର ାଥର୍ ନେଯାଃ େସୱନାଥର୍ ମ୍ ଏକମ ଣାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ

କିଯ ାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଯା ପୃଥି ୍ଥତି ଭର୍ ୱତି ତଦେନ୍ୟା ୱିେ େଦା
ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ନ ଭୱତୁ , ତତଃ ପରମ୍ ଇ ି ଯାଣାମ୍ ଅେଧୖୟର୍ ୍ୟାତ୍
ଶଯତାନ୍ ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପରୀକ୍ଷାଂ ନ ନେଯତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ପୁନେରକତ୍ର
ମିଲତ|

Ⅵଏତଦ୍ ଆେଦଶେତା ନହି କି ନୁଜ୍ଞାତ ଏୱ ମଯା କଥ୍ୟେତ,
Ⅶ ଯେତା ମମାୱେ ୱ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନାମୱ ା ଭୱି ତି ମମ

ୱା ା କି ୀ ରାଦ୍ ଏେକେନୖେକା ୱେରାଽେନ୍ୟନ ଚାେନ୍ୟା ୱର
ଇ େମେକୖେକନ କୀଯୱେରା ଲ ଃ|

Ⅷ ଅପରମ୍ ଅକୃତୱିୱାହାନ୍ ୱିଧୱା ପ୍ର ତି ମେମୖତି େୱଦନଂ
ମେମୱ େତଷାମୱି ତି ଭର୍ ଦ୍ର ା;

Ⅸ କି ଯଦି େତୖରି ି ଯାଣି ନିଯ ୁଂ ନ ଶକ୍ୟେ ତହ ୱିୱାହଃ
କି୍ର ଯତାଂ ଯତଃ କାମଦହନାଦ୍ ୱୂ୍ୟଢ ଂ ଭଦ୍ର ଂ|

Ⅹେଯ ଚ କୃତୱିୱାହାେ ମଯା ନହି ପ୍ର ଭୁ େନୖେୱୖତଦ୍ ଆଜ୍ଞାପ୍ୟେ |
Ⅺ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଭ ର୍ୃ ତଃ ପୃଥକ୍ ନ ଭୱତୁ | ଯଦି ୱା ପୃଥଗ୍ଭୂ ତା ସ୍ୟାତ୍

ତହ ନିୱ ୱାହା ତି ତୁ ୀଯପତିନା ୱା ସ ଧାତୁ ଭ ର୍ ାପି
ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ନ ତ୍ୟଜତୁ |
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Ⅻ ଇତରାନ୍ ଜନାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭୁ ନର୍ ବ୍ର ୱୀତି କି ହଂ ବ୍ର ୱୀମି;
କସ୍ୟଚିଦ୍ ଭ୍ର ାତୁ େୟର୍ ାଷିଦ୍ ଅୱି ାସି ନୀ ସତ୍ୟପି ଯଦି େତନ ସହୱାେସ
ତୁ ଷ୍ୟତି ତହ ସା େତନ ନ ତ୍ୟଜ୍ୟତାଂ|

ⅩⅢତ ତ୍ କସ୍ୟାି ଦ୍ େଯାଷିତଃ ପତିରୱି ାସୀ ସ ପି ଯଦି ତଯା
ସହୱାେସ ତୁ ଷ୍ୟତି ତହ ସ ତଯା ନ ତ୍ୟଜ୍ୟତାଂ|

ⅩⅣ ଯେତାଽୱି ାସୀ ଭ ର୍ ା ଭାୟର୍ ୍ୟଯା ପୱିତ୍ର ୀଭୂ ତଃ,
ତ ଦୱି ାସି ନୀ ଭାୟର୍ ୍ୟା ଭତର୍୍ର ା ପୱିତ୍ର ୀଭୂ ତା; େନାେଚଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାକମପତ୍ୟାନ୍ୟଶୁଚୀନ୍ୟଭୱିଷ୍ୟନ୍ କି ଧୁନା ତାନି ପୱିତ୍ର ାଣି
ସି |

ⅩⅤଅୱି ାସୀ ଜେନା ଯଦି ୱା ପୃଥଗ୍ ଭୱତି ତହ ପୃଥଗ୍ ଭୱତୁ ;
ଏେତନ ଭ୍ର ାତା ଭଗିନୀ ୱା ନ ନିବଧ୍ୟେତ ତଥାପି ୱଯମୀ େରଣ
ଶା େଯ ସମାହୂ ତାଃ|

ⅩⅥ େହ ନାରି ତୱ ଭ ର୍ୁ ଃ ପରିତ୍ର ାଣଂ େ ା ଭୱିଷ୍ୟତି ନ େୱତି
ଯା କିଂ ଜ୍ଞାଯେତ? େହ ନର ତୱ ଜାଯାଯାଃ ପରିତ୍ର ାଣଂ େ ◌ा
ଭୱିଷ୍ୟତି ନ େୱତି ଯା କିଂ ଜ୍ଞାଯେତ?

ⅩⅦ ଏେକୖେକା ଜନଃ ପରେମ ରା ଂ ଯଦ୍ ଭଜେତ
ଯସ୍ୟା ାୱ ାଯାମ୍ ଈ େରଣା ାଯି ତଦନୁସାେରେଣୖୱାଚରତୁ
ତଦହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ସମାଜ ାନ୍ ଆଦିଶାମି|

ⅩⅧ ଛି ଗ୍ ଭୃ ା ଯ ଆହୂ ତଃ ସ ପ୍ର କୃ କ୍ ନ ଭୱତୁ , ତ ଦ୍
ଅଛି ଗ୍ ଭୂ ା ଯ ଆହୂ ତଃ ସ ଛି କ୍ ନ ଭୱତୁ |

ⅩⅨ େକ୍ଛ ଦଃ ସାେରା ନହି ତ ଦ େକ୍ଛ େଦାଽପି ସାେରା ନହି
କି ୀ ରସ୍ୟାଜ୍ଞାନାଂ ପାଲନେମୱ|

ⅩⅩେଯାଜେନାଯସ୍ୟାମୱ ାଯାମା ାଯି ସତସ୍ୟାେମୱାୱତି ତାଂ|
ⅩⅪ ଦାସଃ ସନ୍ ଂ କିମାହୂ େତାଽସି ? ତନ୍ମ ା ଚି ଯ, ତଥାଚ ଯଦି
ତେ ା ଭୱିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯା ହ ତେଦୱ ୱୃଣୁ|
ⅩⅫ ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ନାହୂ େତା େଯା ଦାସଃ ସ ପ୍ର େଭା େମର୍ ାଚିତଜନଃ|

ତ ଦ୍ େତନାହୂ ତଃ ତେ ା ଜେନାଽପି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାସ ଏୱ|
ⅩⅩⅢ ଯୂଯଂ ମୂେଲ୍ୟନ କ୍ର ୀତା ଅେତା େହେତା ମର୍ ାନୱାନାଂ ଦାସା ମା

ଭୱତ|
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ⅩⅩⅣେହଭ୍ର ାତେରା ଯସ୍ୟାମୱ ାଯାଂ ଯସ୍ୟା ାନମଭୱତ୍ତଯା ସ
ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ତି ତୁ |

ⅩⅩⅤ ଅପରମ୍ ଅକୃତୱିୱାହାନ୍ ଜନାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର େଭାଃ
େକାଽପ୍ୟାେଦେଶା ମଯା ନ ଲ ଃ କି ୁ ପ୍ର େଭାରନୁକ ଯା ୱି ାେସ୍ୟା
ଭୂ େତାଽହଂ ଯଦ୍ ଭଦ୍ର ଂ ମେନ୍ୟ ତଦ୍ ୱଦାମି|

ⅩⅩⅥ ୱ ର୍ ମାନାତ୍ େକ୍ଲ ଶସମଯାତ୍ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟାନୂଢ ଂ ଭଦ୍ର ମିତି
ମଯା ବୁଧ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅦ ଂ କିଂ େଯାଷିତି ନିବେ ାଽସି ତହ େମାଚନଂ ପ୍ର ା ୁଂ ମା
ଯତ | କିଂ ୱା େଯାଷିେତା ମୁେ ାଽସି ? ତହ ଜାଯାଂ ମା ଗେୱଷଯ|

ⅩⅩⅧ ୱିୱାହଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତା ଯା କିମପି ନାପାରାଧ୍ୟେତ ତ ଦ୍
ୱୂ୍ୟହ୍ୟମାନଯା ଯୁୱତ୍ୟାପି କିମପି ନାପରାଧ୍ୟେତ ତଥାଚ ତାଦୃେଶୗ
େ ୗ ଜେନୗ ଶାରୀରିକଂ େକ୍ଲ ଶଂ ଲେ ୍ୟେତ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ
କରୁ ଣା ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅨ େହ ଭ୍ର ାତେରାଽହମିଦଂ ବ୍ର ୱୀମି, ଇତଃ ପରଂ ସମେଯାଽତୀୱ
ସଂକି୍ଷ ଃ,

ⅩⅩⅩ ଅତଃ କୃତଦାେରୖରକୃତଦାେରୖରିୱ ରୁ ଦି ାରୁ ଦି ରିୱ
ସାନେ ୖ ନିରାନେ ୖ ରିୱ େକ୍ର ତୃ ଭି ାଭାଗିଭିରିୱାଚରିତୱ୍ୟଂ

ⅩⅩⅪ େଯ ଚ ସଂସାେର ଚରି େତୖ ନର୍ ାତିଚରିତୱ୍ୟଂ ଯତ
ଇହେଲ◌ाକସ୍ୟ େକୗତୁ େକା ୱିଚଲତି|

ⅩⅩⅫ କି ୁ ଯୂଯଂ ଯି ି ା ଭେୱେତତି ମମ ୱା ା|
ଅକୃତୱିୱାେହା ଜେନା ଯଥା ପ୍ର ଭୁ ଂ ପରିେତାଷେଯତ୍ ତଥା ପ୍ର ଭୁ ଂ
ଚି ଯତି,

ⅩⅩⅩⅢ କି ୁ କୃତୱିୱାେହା ଜେନା ଯଥା ଭାୟର୍ ୍ୟାଂ ପରିେତାଷେଯତ୍
ତଥା ସଂସାରଂ ଚି ଯତି|

ⅩⅩⅩⅣ ତ ଦ୍ ଊଢେଯାଷିେତା ଽନୂଢା ୱିଶିଷ୍ୟେତ| ଯାନୂଢା ସା
ଯଥା କାଯମନେସାଃ ପୱିତ୍ର ା ଭେୱତ୍ ତଥା ପ୍ର ଭୁ ଂ ଚି ଯତି ଯା େଚାଢା
ସା ଯଥା ଭ ର୍ ାରଂ ପରିେତାଷେଯତ୍ ତଥା ସଂସାରଂ ଚି ଯତି|

ⅩⅩⅩⅤଅହଂ ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ମୃଗବ ି ନ୍ୟା ପରିକି୍ଷେପଯଂ ତଦଥର୍ ଂ ନହି
କି ୁ ଯୂଯଂ ଯଦନି ି ତା ଭୂ ା ପ୍ର େଭାଃ େସୱେନଽବାଧମ୍ ଆସ ା
ଭେୱତ ତଦଥର୍ େମତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିତାଯ ମଯା କଥ୍ୟେ |
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ⅩⅩⅩⅥ କସ୍ୟଚିତ୍ କନ୍ୟାଯାଂ େଯୗୱନପ୍ର ା ାଯାଂ ଯଦି ସ ତସ୍ୟା
ଅନୂଢ ଂ ନି ନୀଯଂ ୱିୱାହ ସାଧଯିତୱ୍ୟ ଇତି ମନ୍ୟେତ ତହ
ଯଥାଭିଲାଷଂ କେରାତୁ , ଏେତନ କିମପି ନାପରା ୍ୟତି ୱିୱାହଃ
କି୍ର ଯତାଂ|

ⅩⅩⅩⅦ କି ୁ ଦୁଃେଖନାକି୍ଲ ଃ କି ତ୍ ପିତା ଯଦି ି ରମେନାଗତଃ
ମେନାଽଭିଲାଷସାଧେନ ସମଥର୍ ସ୍ୟାତ୍ ମମ କନ୍ୟା ମଯା
ରକି୍ଷତେୱ୍ୟତି ମନସି ନିି େନାତି ଚ ତହ ସ ଭଦ୍ର ଂ କ ର୍ କେରାତି|

ⅩⅩⅩⅧଅେତା େଯା ୱିୱାହଂ କେରାତି ସଭଦ୍ର ଂ କ ର୍ କେରାତି ଯ
ୱିୱାହଂ ନ କେରାତି ସ ଭଦ୍ର ତରଂ କ ର୍ କେରାତି|

ⅩⅩⅩⅨଯାୱ ାଲଂ ପତିଜର୍ ୀୱତି ତାୱଦ୍ଭାୟର୍ ୍ୟା ୱ୍ୟୱ ଯା ନିବ ା
ତି ତି କି ୁ ପେତ୍ୟୗ ମହାନିଦ୍ର ାଂ ଗେତ ସା ମୁ ୀଭୂ ଯ ଯମଭିଲଷତି
େତନ ସହ ତସ୍ୟା ୱିୱାେହା ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି, କିେ ତତ୍ େକୱଲଂ
ପ୍ର ଭୁ ଭ ାନାଂ ମେଧ୍ୟ|

ⅩⅬ ତଥାଚ ସା ଯଦି ନି ତିକା ତି ତି ତହ ତସ୍ୟାଃ େକ୍ଷମଂ
ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ମମ ଭାୱଃ| ଅପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟା ା ମମାପ୍ୟ
ୱ ଦ୍ୟତ ଇତି ମଯା ବୁଧ୍ୟେତ|

Ⅷ
Ⅰ େଦୱପ୍ର ସାେଦ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅ ାକଂ ଜ୍ଞାନମାେ ତ ଯଂ ୱିଦ୍ମ ଃ|

ତଥାପି ଜ୍ଞାନଂ ଗୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜନଯତି କି ୁ େପ୍ର ମେତା ନି ା ଜାଯେତ|
Ⅱ ଅତଃ କ ନ ଯଦି ମନ୍ୟେତ ମମ ଜ୍ଞାନମା ଇତି ତହ େତନ

ଯାଦୃଶଂ ଜ୍ଞାନଂ େଚି ତୱ୍ୟଂ ତାଦୃଶଂ କିମପି ଜ୍ଞାନମଦ୍ୟାପି ନ ଲ ଂ|
Ⅲ କି ୁ ଯ ଈ େର ପ୍ର ୀଯେତ ସ ଈ େରଣାପି ଜ୍ଞାଯେତ|
Ⅳେଦୱତାବଲିପ୍ର ସାଦଭକ୍ଷେଣୱଯମିଦଂ ୱିେଦ୍ମ ା ଯତ୍ ଜଗନ୍ମ େଧ୍ୟ

େକାଽପି େଦେୱା ନ ୱିଦ୍ୟେତ, ଏକେ େରା ି ତୀେଯା ନା ୀତି|
Ⅴ େଗର୍ ପୃଥିୱ୍ୟାଂ ୱା ଯଦ୍ୟପି େକଷୁଚିଦ୍ ଈ ର ଇତି

ନାମାେରାପ୍ୟେତ ତାଦୃଶା ବହୱ ଈ ରା ବହୱ ପ୍ର ଭେୱା
ୱିଦ୍ୟେ
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Ⅵ ତଥାପ୍ୟ ାକମି ତୀଯ ଈ ରଃ ସ ପିତା ଯ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ଯଦଥର୍ ା ାକଂ ସୃି ଜର୍ ାତା, ଅ ାକ ା ି ତୀଯଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ ସ ଯୀଶୁଃ
ଖ୍ର ୀେ ା େଯନ ସୱର୍ ୍ଵ ୱ ୂନାଂ େଯନା ାକମପି ସୃି ଃ କୃତା|

Ⅶଅଧିକ ୁ ଜ୍ଞାନଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନାି ଯତଃ େକଚିଦଦ୍ୟାପି େଦୱତାଂ
ସ ନ୍ୟ େଦୱପ୍ର ସାଦମିୱ ତଦ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଭୁ େତ େତନ ଦୁ ର୍ ଲତଯା
େତଷାଂ ା ାନି ମଲୀମସାନି ଭୱି |

Ⅷ କି ୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ୱ୍ୟାଦ୍ ୱଯମ୍ ଈ େରଣ ଗ୍ର ାହ୍ୟା ଭୱାମ ହି
ଯେତା ଭୁ ୍ଵା ୱଯମୁ ୃ ା ନ ଭୱାମ ଦଭୁ ୍ଵାପ୍ୟପକୃ ା ନ
ଭୱାମଃ|

Ⅸଅେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯା କ୍ଷମତା ସା ଦୁ ର୍ ଲାନାମ୍ ଉନ୍ମ ାଥ ରୂ ପା ଯ
ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ସାୱଧାନା ଭୱତ|

Ⅹ ଯେତା ଜ୍ଞାନୱିଶି ୍ଵଂ ଯଦି େଦୱାଲେଯ ଉପୱି ଃ େକନାପି
ଦୃଶ୍ୟେସ ତହ ତସ୍ୟ ଦୁ ର୍ ଲସ୍ୟ ମନସି କିଂ ପ୍ର ସାଦଭକ୍ଷଣଉ ାେହା
ନ ଜନିଷ୍ୟେତ?

Ⅺତଥା ସତି ଯସ୍ୟ କୃେତ ଖ୍ର ୀେ ା ମମାର ତୱ ସ ଦୁ ର୍ େଲା ଭ୍ର ାତା
ତୱ ଜ୍ଞାନାତ୍ କିଂ ନ ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟତି?

Ⅻ ଇତ୍ୟେନନ ପ୍ର କାେରଣ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ୱିରୁ ମ୍
ଅପରାଧ୍ୟି େ ଷାଂ ଦୁ ର୍ ଲାନି ମନାଂସି ୱ୍ୟାଘାତଯି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େୱୖପରୀେତ୍ୟନାପରାଧ୍ୟେତ|

ⅩⅢ ଅେତା େହେତାଃ ପିଶିତାଶନଂ ଯଦି ମମ ଭ୍ର ାତୁ ୱ ରୂ ପଂ
ଭେୱତ୍ ତହର୍ ୍ୟହଂ ଯତ୍ ଭ୍ର ାତୁ ୱ ଜନେକା ନ ଭେୱଯଂ ତଦଥର୍ ଂ
ଯାୱ ୀୱନଂ ପିଶିତଂ ନ େଭାେକ୍ଷ୍ୟ|

Ⅸ
Ⅰ ଅହଂ କିମ୍ ଏକଃ େପ୍ର ରିେତା ନାି ? କିମହଂ ତେ ା ନାି ?

ଅ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀ ଃ କିଂ ମଯା ନାଦଶ ? ଯୂଯମପି କିଂ
ପ୍ର ଭୁ ନା ମଦୀଯଶ୍ର ମଫଲ ରୂ ପା ନ ଭୱଥ?

Ⅱ ଅନ୍ୟେଲାକାନାଂ କୃେତ ଯଦ୍ୟପ୍ୟହଂ େପ୍ର ରିେତା ନ
ଭେୱଯଂ ତଥାଚ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ େପ୍ର ରିେତାଽି ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ନା ମମ
େପ୍ର ରିତ ପଦସ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ରୂ ପା ଯୂଯେମୱାେ |
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Ⅲ େଯ େଲାକା ମଯି େଦାଷମାେରାପଯି ତାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ
ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରେମତତ୍|

Ⅳ େଭାଜନପାନେଯାଃ କିମ ାକଂ କ୍ଷମତା ନାି ?
Ⅴଅେନ୍ୟ େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର େଭାଭର୍୍ର ାତେରୗ େକୖଫା ଯତ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ତ ତ୍

କାି ତ୍ ଧ ର୍ ଭଗିନୀଂ ୱୂ୍ୟହ୍ୟ ତଯା ସା ର୍ ଂ ପୟର୍ ୍ୟଟିତୁ ଂ ୱଯଂ କିଂ ନ
ଶକ୍ନୁ ମଃ?

Ⅵ ସାଂସାରିକଶ୍ର ମସ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗାତ୍ କିଂ େକୱଲମହଂ ବଣର୍ ା
ନିୱାରିେତୗ?

Ⅶ ନିଜଧନୱ୍ୟେଯନ କଃ ସଂଗ୍ର ାମଂ କେରାତି? େକା ୱା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଂ କୃ ା ତତ୍ଫ ଲାନି ନ ଭୁ େ ? େକା ୱା ପଶୁୱ୍ର ଜଂ ପାଲଯନ୍
ତ େଯା ନ ପିୱତି?

Ⅷ କିମହଂ େକୱଲାଂ ମାନୁଷିକାଂ ୱାଚଂ ୱଦାମି? ୱ୍ୟୱ ାଯାଂ
କିେମତାଦୃଶଂ ୱଚନଂ ନ ୱିଦ୍ୟେତ?

Ⅸ ମୂସାୱ୍ୟୱ ାଗ୍ର େ ଲିଖିତମାେ , ଂ ଶସ୍ୟମ ର୍ କୱୃଷସ୍ୟାସ୍ୟଂ
ନ ଭଂ ୍ୟସୀତି| ଈ େରଣ ବଲୀୱ ର୍ ାନାେମୱ ଚି ା କିଂ କି୍ର ଯେତ?

Ⅹ କିଂ ୱା ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ାକଂ କୃେତ ତ ଚନଂ େତେନା ଂ? ଅ ାକେମୱ
କୃେତ ତି ଖିତଂ| ଯଃ େକ୍ଷତ୍ର ଂ କଷର୍ ତି େତନ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯୁେ ନ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ, ଯ ଶସ୍ୟାନି ମ ର୍ ଯତି େତନ ଲାଭପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯୁେ ନ
ମ ତୱ୍ୟଂ|

Ⅺ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତଽ ାଭିଃ ପାରତି୍ର କାଣି ବୀଜାନି େରାପିତାନି, ଅେତା
ଯୁଷ୍ମ ାକେମୖହିକଫଲାନାଂ ୱଯମ୍ ଅଂଶିେନା ଭୱିଷ୍ୟାମଃ କିେମତତ୍
ମହତ୍ କ ର୍ ?

Ⅻ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ େଯାଽଧିକାର ସ୍ୟ ଭାଗିେନା ଯଦ୍ୟେନ୍ୟ
ଭେୱଯୁ ହର୍ ୍ୟ ାଭି େତାଽଧିକଂ କିଂ ତସ୍ୟ ଭାଗିଭି ନର୍ ଭୱିତୱ୍ୟଂ?
ଅଧିକ ୁ ୱଯଂ େତନାଧିକାେରଣ ନ ୱ୍ୟୱହୃ ତୱ ଃ କି ୁ
ଖ୍ର ୀ ୀଯସୁସଂୱାଦସ୍ୟ େକାଽପି ୱ୍ୟାଘାେତାଽ ାଭିୟର୍ ଜାେଯତ
ତଦଥର୍ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସହାମେହ|

ⅩⅢ ଅପରଂ େଯ ପୱିତ୍ର ୱ ୂନାଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ
ପୱିତ୍ର ୱ ୁେତା ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ଲଭେ , େଯ ଚ େୱଦ୍ୟାଃ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ
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କୁୱର୍ ୍ଵ ି େତ େୱଦି ୱ ୂନାମ୍ ଅଂଶିେନା ଭୱେ ୍ୟତଦ୍ ଯୂଯଂ କିଂ ନ
ୱିଦ?

ⅩⅣ ତ ଦ୍ େଯ ସୁସଂୱାଦଂ େଘାଷଯି େତୖଃ ସୁସଂୱାେଦନ
ଜୀୱିତୱ୍ୟମିତି ପ୍ର ଭୁ ନାଦି ଂ|

ⅩⅤ ଅହେମେତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କିମପି ନାଶି୍ର ତୱାନ୍ ମାଂ ପ୍ର ତି
ତଦନୁସାରାତ୍ ଆଚରିତୱ୍ୟମିତ୍ୟାଶେଯନାପି ପତ୍ର ମିଦଂ ମଯା ନ
ଲିଖ୍ୟେତ ଯତଃ େକନାପି ଜେନନ ମମ ଯଶେସା ମୁଧାକରଣାତ୍ ମମ
ମରଣଂ ୱରଂ|

ⅩⅥ ସୁସଂୱାଦେଘଷଣାତ୍ ମମ ଯେଶା ନ ଜାଯେତ
ଯତ େ ାଷଣଂ ମମାୱଶ୍ୟକଂ ଯଦ୍ୟହଂ ସୁସଂୱାଦଂ ନ େଘାଷେଯଯଂ
ତହ ମାଂ ଧିକ୍|

ⅩⅦ ଇ ୁେକନ ତତ୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ତା ମଯା ଫଲଂ ଲ ୍ୟେତ
କି ନି ୁେକଽପି ମଯି ତ ର୍ େଣା ଭାେରାଽପ େତାଽି |

ⅩⅧ ଏେତନ ମଯା ଲଭ୍ୟଂ ଫଲଂ କିଂ? ସୁସଂୱାେଦନ
ମମ େଯାଽଧିକାର ଆେ ତଂ ଯଦଭଦ୍ର ଭାେୱନ ନାଚେରଯଂ
ତଦଥର୍ ଂ ସୁସଂୱାଦେଘାଷଣସମେଯ ତସ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ୀଯସୁସଂୱାଦସ୍ୟ
ନିୱର୍ ୍ୟଯୀକରଣେମୱ ମମ ଫଲଂ|

ⅩⅨ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅନାଯେ ାଽହଂ ଯଦ୍ ଭୂ ରିେଶା େଲାକାନ୍
ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟ ତଦଥର୍ ଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଦାସ ମ ୀକୃତୱାନ୍|

ⅩⅩ ଯିହୂ ଦୀଯାନ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟ ତଦଥର୍ ଂ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ କୃେତ
ଯିହୂ ଦୀଯଇୱାଭୱଂ| େଯ ଚ ୱ୍ୟୱ ାଯ ା ାନ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟ
ତଦଥର୍ ଂ ୱ୍ୟୱ ାନାଯେ ା େଯାଽହଂ େସାଽହଂ ୱ୍ୟୱ ାଯ ାନାଂ କୃେତ
ୱ୍ୟୱ ାଯ ଇୱାଭୱଂ|

ⅩⅪେଯଚାଲ ୱ୍ୟୱ ା ାନ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟତଦଥର୍ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅଲ ୱ୍ୟୱେ ା ନ ଭୂ ା ଖ୍ର ୀେ ନ ଲ ୱ୍ୟୱେ ା େଯାଽହଂ
େସାଽହମ୍ ଅଲ ୱ୍ୟୱ ାନାଂ କୃେତଽଲ ୱ୍ୟୱ ଇୱାଭୱଂ|

ⅩⅫ ଦୁ ର୍ ଲାନ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିପେଦ୍ୟ ତଦଥର୍ ମହଂ ଦୁ ର୍ ଲାନାଂ କୃେତ
ଦୁ ର୍ ଲଇୱାଭୱଂ| ଇ ଂ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ କତିପଯା େଲାକା
ଯନ୍ମ ଯା ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଯୁ ଦଥର୍ ଂ େଯା ଯାଦୃଶ ଆସୀତ୍ ତସ୍ୟ କୃେତ
ଽହଂ ତାଦୃଶଇୱାଭୱଂ|
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ⅩⅩⅢ ଇଦୃଶ ଆଚାରଃ ସୁସଂୱାଦାଥର୍ ଂ ମଯା କି୍ର ଯେତ ଯେତାଽହଂ
ତସ୍ୟ ଫଲାନାଂ ସହଭାଗୀ ଭୱିତୁ ମି ାମି|

ⅩⅩⅣ ପଣ୍ୟଲାଭାଥର୍ ଂ େଯ ଧାୱି ଧାୱତାଂ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
େକୱଲଏକଃପଣ୍ୟଂଲଭେତ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କିେମତ ଜ୍ଞାଯେତ? ଅେତା
ଯୂଯଂ ଯଥା ପଣ୍ୟଂ ଲ ୍ୟେ ତେଥୖୱ ଧାୱତ|

ⅩⅩⅤ ମ ା ଅପି ସୱର୍ ୍ଵ େଭାେଗ ପରିମିତେଭାଗିେନା ଭୱି େତ ତୁ
ମ୍ଲ ାନାଂ ସ୍ର ଜଂ ଲି େ କି ୁ ୱଯମ୍ ଅମ୍ଲ ାନାଂ ଲି ାମେହ|

ⅩⅩⅥ ତ ାଦ୍ ଅହମପି ଧାୱାମି କି ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟମନୁି ଶ୍ୟ ଧାୱାମି
ତ ହି| ଅହଂ ମ ଇୱ ଯୁଧ୍ୟାମି ଚ କି ୁ ଛାଯାମାଘାତଯି ୱ ଯୁଧ୍ୟାମି
ତ ହି|

ⅩⅩⅦ ଇତରାନ୍ ପ୍ର ତି ସୁସଂୱାଦଂ େଘାଷଯି ାହଂ ଯତ୍
ଯମଗ୍ର ାେହ୍ୟା ନ ଭୱାମି ତଦଥର୍ ଂ େଦହମ୍ ଆହନି୍ମ ୱଶୀକୁେୱର୍ ୍ଵ
ଚ|

Ⅹ
Ⅰେହଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ି ତୃ ପୁରୁ ଷାନଧି ଯୂଯଂ ଯଦଜ୍ଞାତା ନ ତି େତତି

ମମ ୱା ା, େତ ସେୱର୍ ୍ଵ େମଘାଧଃି ତା ବଭୂ ୱୁଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ସମୁଦ୍ର ମେଧ୍ୟନ
ୱୱ୍ର ଜୁଃ,

Ⅱସେୱର୍ ୍ଵ ମୂସାମୁ ି ଶ୍ୟ େମଘସମୁଦ୍ର େଯା ମର୍ ି ତା ବଭୂ ୱୁଃ
Ⅲ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକମ୍ ଆି କଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ବୁଭୁ ଜିର ଏକମ୍ ଆି କଂ େପଯଂ

ପପୁ
Ⅳ ଯତେ ଽନୁଚରତ ଆି କାଦ୍ ଅଚଲାତ୍ ଲ ଂ େତାଯଂ ପପୁଃ

େସାଽଚଲଃ ଖ୍ର ୀ ଏୱ|
Ⅴ ତଥା ସତ୍ୟପି େତଷାଂ ମେଧ୍ୟଽଧିେକଷୁ େଲାେକଷ୍ଵ ୀ େରା ନ

ସ ୁେତାେଷତି େହେତାେ ପ୍ର େର ନିପାତିତାଃ|
Ⅵ ଏତି ନ୍ େତ ଽ ାକଂ ନିଦଶର୍ ନ ରୂ ପା ବଭୂ ୱୁଃ; ଅତେ

ଯଥା କିୁ ତାଭିଲାଷିେଣା ବଭୂ ୱୁର ାଭି ଥା କିୁ ତାଭିଲାଷିଭି ନର୍
ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅶ ଲିଖିତମାେ , େଲାକା େଭା ୁଂ ପାତୁ େ ାପୱିୱିଶୁ ତଃ
କ୍ର ୀଡିତୁ ମୁି ତା ଇତଯେନନ ପ୍ର କାେରଣ େତଷାଂ େକୖି ଦ୍ ଯ ଦ୍
େଦୱପୂଜା କୃତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ତ୍ ନ କି୍ର ଯତାଂ|
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Ⅷ ଅପରଂ େତଷାଂ େକୖି ଦ୍ ଯ ଦ୍ ୱ୍ୟଭିଚାରଃ କୃତେ ନ
େଚୖକି ନ୍ ଦିେନ ତ୍ର େଯାୱିଂଶତିସହସ୍ର ାଣି େଲାକା ନିପାତିତା ଦ୍
ଅ ାଭି ୱର୍ ୍ୟଭିଚାେରା ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଃ|

Ⅸ େତଷାଂ େକଚିଦ୍ ଯ ତ୍ ଖ୍ର ୀ ଂ ପରୀକି୍ଷତୱ ାଦ୍ ଭୁ ଜେ ୖ
ନର୍ ା ତ ଦ୍ ଅ ାଭିଃ ଖ୍ର ୀେ ା ନ ପରୀକି୍ଷତୱ୍ୟଃ|

Ⅹ େତଷାଂ େକଚିଦ୍ ଯଥା ୱା ଲହଂ କୃତୱ ାରଣାତ୍ ହ ା
ୱିନାଶିତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦ୍ ୱା ଲେହା ନ କି୍ର ଯତାଂ|

Ⅺ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ଯାେନ୍ୟତାନି ଜଘଟିେର ତାନ୍ୟ ାକଂ ନିଦଶର୍ ନାନି
ଜଗତଃ େଶଷଯୁେଗ ୱ ର୍ ମାନାନାମ୍ ଅ ାକଂ ଶିକ୍ଷାଥର୍ ଂ ଲିଖିତାନି ଚ
ବଭୂ ୱୁଃ|

Ⅻ ଅତଏୱ ଯଃ କି ଦ୍ ସୁି ରଂମନ୍ୟଃ ସ ଯ ପେତତ୍ ତତ୍ର
ସାୱଧାେନା ଭୱତୁ |

ⅩⅢ ମାନୁଷିକପରୀକ୍ଷାତିରି ା କାପି ପରୀକ୍ଷା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନାକ୍ର ାମତ୍,
ଈ ର ୱି ାସ୍ୟଃ େସାଽତିଶ ୍ୟାଂ ପରୀକ୍ଷାଯାଂ ପତନାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ରକି୍ଷଷ୍ୟତି,ପରୀକ୍ଷା ଚ ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ େସାଢୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ ତଦଥର୍ ଂ ତଯା
ସହ ନି ାରସ୍ୟ ପ ାନଂ ନିରୂ ପଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅣ େହ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ, େଦୱପୂଜାେତା ଦୂରମ୍ ଅପସରତ|
ⅩⅤଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିଜ୍ଞାନ୍ ମ ା ପ୍ର ଭାେଷ ମଯା ଯତ୍ କଥ୍ୟେତ ତଦ୍

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ୱିଚ୍ୟତାଂ|
ⅩⅥ ଯଦ୍ ଧନ୍ୟୱାଦପାତ୍ର ମ୍ ଅ ାଭି ଧର୍ ନ୍ୟଂ ଗଦ୍ୟେତ ତତ୍ କିଂ

ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଶାଣିତସ୍ୟ ସହଭାଗି ଂ ନହି? ଯ ପୂେପାଽ ାଭି
ଭର୍ ଜ୍ୟେତ ସ କିଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱପୁଷଃ ସହଭାଗି ଂ ନହି?

ⅩⅦୱଯଂ ବହୱଃ ସେ ାଽେପ୍ୟକପୂପ ରୂ ପା ଏକୱପୁଃ ରୂ ପା
ଭୱାମଃ, ଯେତା ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକପୂପସ୍ୟ ସହଭାଗିନଃ|

ⅩⅧ ଯୂଯଂ ଶାରୀରିକମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯୱଂଶଂ ନିରୀକ୍ଷ ଂ| େଯ
ବଲୀନାଂ ମାଂସାନି ଭୁ େତ େତ କିଂ ଯଜ୍ଞେୱଦ୍ୟାଃ ସହଭାଗିେନା ନ
ଭୱି ?

ⅩⅨ ଇତ୍ୟେନନ ମଯା କିଂ କଥ୍ୟେତ? େଦୱତା ୱା ୱିକୀ
େଦୱତାେଯୖ ବଲିଦାନଂ ୱା ୱା ୱିକଂ କିଂ ଭେୱତ୍?
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ⅩⅩତ ହି କି ୁ ଭି ଜାତିଭି େୟର୍ ବଲେଯା ଦୀଯେ ତ ଈ ରାଯ
ତ ହି ଭୂ େତଭ୍ୟଏୱ ଦୀଯେ ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଭୂ ତାନାଂ
ସହଭାଗିେନା ଭୱେଥତ୍ୟହଂ ନାଭିଲଷାମି|

ⅩⅪ ପ୍ର େଭାଃ କଂେସନ ଭୂ ତାନାମପି କଂେସନ ପାନଂ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିରସାଧ୍ୟଂ; ଯୂଯଂ ପ୍ର େଭା େଭର୍ ାଜ୍ୟସ୍ୟ ଭୂ ତାନାମପି େଭାଜ୍ୟସ୍ୟ
ସହଭାଗିେନା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ଥ|

ⅩⅫ ୱଯଂ କିଂ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଷ୍ୟାମେହ? ୱଯଂ କିଂ ତ ାଦ୍
ବଲୱ ଃ?

ⅩⅩⅢ ମାଂ ପ୍ର ତି ସୱର୍ ୍ଵ ଂ କ ର୍ ାପ୍ର ତିଷି ଂ କି ୁ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ହିତଜନକଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅପ୍ର ତିଷି ଂ କି ୁ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ନି ାଜନକଂ|

ⅩⅩⅣ ଆ ହିତଃ େକନାପି ନ େଚି ତୱ୍ୟଃ କି ୁ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ
ପରହିତେ ି ତୱ୍ୟଃ|

ⅩⅩⅤଆପେଣ ଯତ୍ କ୍ର ଯ୍ୟଂ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସଂେୱଦସ୍ୟାଥର୍ ଂ କିମପି
ନ ପୃ ୍ଵା ଭୁ ଜ୍ୟତାଂ

ⅩⅩⅥଯତଃ ପୃଥିୱୀ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରେମ ରସ୍ୟ|
ⅩⅩⅦ ଅପରମ୍ ଅୱି ାସି େଲାକାନାଂ େକନଚିତ୍ ନିମି ତା ଯୂଯଂ

ଯଦି ତତ୍ର ଜିଗମିଷଥ ତହ େତନ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଉପ ାପ୍ୟେତ ତଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସଂେୱଦସ୍ୟାଥର୍ ଂ କିମପି ନ ପୃ ୍ଵା ଭୁ ଜ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩⅧ କି ୁ ତତ୍ର ଯଦି କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱେଦତ୍ ଭକ୍ଷ୍ୟେମତଦ୍
େଦୱତାଯାଃ ପ୍ର ସାଦ ଇତି ତହ ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାପଯିତୁ ରନୁେରାଧାତ୍
ସଂେୱଦସ୍ୟାଥର୍ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ େଭା ୱ୍ୟଂ| ପୃଥିୱୀ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ
ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ପରେମ ରସ୍ୟ,

ⅩⅩⅨ ସତ୍ୟେମତତ୍, କି ୁ ମଯା ଯଃ ସଂେୱେଦା ନି ଶ୍ୟେତ ସ
ତୱ ନହି ପରେସୖ୍ୟୱ|

ⅩⅩⅩ ଅନୁଗ୍ର ହପାେତ୍ର ଣ ମଯା ଧନ୍ୟୱାଦଂ କୃ ା ଯଦ୍ ଭୁ ଜ୍ୟେତ
ତ ାରଣାଦ୍ ଅହଂ କୁେତା ନି ି େଷ୍ୟ?

ⅩⅩⅪ ତ ାଦ୍ େଭାଜନଂ ପାନମ୍ ଅନ୍ୟ ା କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ି ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିଃ
ସୱର୍ ୍ଵ େମେୱ ରସ୍ୟ ମହିମ୍ନ ଃ ପ୍ର କାଶାଥର୍ ଂ କି୍ର ଯତାଂ|
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ⅩⅩⅫ ଯିହୂ ଦୀଯାନାଂ ଭି ଜାତୀଯାନାମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମାଜସ୍ୟ ୱା
ୱି ଜନେକୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅩⅢ ଅହମପ୍ୟା ହିତମ୍ ଅେଚ ମାେନା ବହୂ ନାଂ ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ
େତଷାଂ ହିତଂ େଚ ମାନଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ତୁ ି କେରା
ଭୱାମୀତ୍ୟେନନାହଂ ଯ ତ୍ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗାମୀ ତ ଦ୍ ଯୂଯଂ
ମମାନୁଗାମିେନା ଭୱତ|

Ⅺ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ କାେୟର୍ ୍ୟ ମାଂ ରଥ ମଯା

ଚ ଯାଦୃଗୁପଦି ା ାଦୃଗାଚରେଥୖତ ାରଣାତ୍ ମଯା ପ୍ର ଶଂସନୀଯା
ଆେଧ୍ବ |

Ⅱତଥାପି ମେମୖଷା ୱା ା ଯଦ୍ ଯୂଯମିଦମ୍ ଅୱଗତା ଭୱଥ,
Ⅲ ଏେକୖକସ୍ୟ ପୁରୁ ଷେସ୍ୟା ମା ରୂ ପଃ ଖ୍ର ୀ ଃ,

େଯାଷିତେ ା ମା ରୂ ପଃ ପୁମାନ୍, ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଚା ମା ରୂ ପ
ଈ ରଃ|

Ⅳ ଅପରମ୍ ଆ ାଦିେତା ମାେ ନ େଯନ ପୁଂସା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି୍ର ଯତ
ଈ ରୀଯୱାଣୀ କଥ୍ୟେତ ୱା େତନ ୀେଯା ମା ମ୍ ଅୱଜ୍ଞାଯେତ|

Ⅴ ଅନା ାଦିେତା ମା ଯା ଯଯା େଯାଷିତା ଚ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି୍ର ଯତ
ଈ ରୀଯୱାଣୀ କଥ୍ୟେତ ୱା ତଯାପି ୀେଯା ମା ମ୍ ଅୱଜ୍ଞାଯେତ
ଯତଃ ସା ମୁି ତଶିରଃସଦୃଶା|

Ⅵଅନା ାଦିତମ କା ଯା େଯାଷିତ୍ ତସ୍ୟାଃ ଶିରଃ ମୁ ନୀଯେମୱ
କି ୁ େଯାଷିତଃ େକଶେ ଦନଂ ଶିେରାମୁ ନଂ ୱା ଯଦି ଲ ାଜନକଂ
ଭେୱତ୍ ତହ ତଯା ଶିର ଆ ାଦ୍ୟତାଂ|

Ⅶ ପୁମାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିମୂ ଃ ପ୍ର ତିେତଜଃ ରୂ ପ ତ ାତ୍
େତନ ଶିେରା ନା ାଦନୀଯଂ କି ୁ ସୀମି ନୀ ପୁଂସଃ ପ୍ର ତିବି ରୂ ପା|

Ⅷଯେତା େଯାଷାତଃ ପୁମାନ୍ େନାଦପାଦି କି ୁ ପୁଂେସା େଯାଷିଦ୍
ଉଦପାଦି|

Ⅸ ଅଧିକ ୁ େଯାଷିତଃ କୃେତ ପୁଂସଃ ସୃି ନର୍ ବଭୂ ୱ କି ୁ ପୁଂସଃ
କୃେତ େଯାଷିତଃ ସୃି ବର୍ ଭୂ ୱ|
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Ⅹ ଇତି େହେତା ଦର୍ୂ ତାନାମ୍ ଆଦରାଦ୍ େଯାଷିତା
ଶିରସ୍ୟଧୀନତାସୂଚକମ୍ ଆୱରଣଂ ଧ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

Ⅺ ତଥାପି ପ୍ର େଭା ୱ ଧିନା ପୁମାଂସଂ ୱିନା େଯାଷି ଜାଯେତ
େଯାଷିତ ୱିନା ପୁମାନ୍ ନ ଜାଯେତ|

Ⅻ ଯେତା ଯଥା ପୁଂେସା େଯାଷିଦ୍ ଉଦପାଦି ତଥା େଯାଷିତଃ
ପୁମାନ୍ ଜାଯେତ, ସୱର୍ ୍ଵ ୱ ୂନି େଚ ରାଦ୍ ଉ ଦ୍ୟେ |

ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରେୱୖତଦ୍ ୱିୱିଚ୍ୟତାଂ, ଅନାୱୃତଯା େଯାଷିତା
ପ୍ର ାଥର୍ ନଂ କିଂ ସୁଦୃଶ୍ୟଂ ଭେୱତ୍?

ⅩⅣ ପୁରୁ ଷସ୍ୟ ଦୀଘର୍ େକଶ ଂ ତସ୍ୟଲ ାଜନକଂ, କି ୁ େଯାଷିେତା
ଦୀଘର୍ େକଶ ଂ ତସ୍ୟା େଗୗରୱଜନକଂ

ⅩⅤ ଯତ ଆ ାଦନାଯ ତେସୖ୍ୟ େକଶା ଦ ା ଇତି କିଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ଭାୱେତା ନ ଶିକ୍ଷ୍ୟେତ?
ⅩⅥ ଅତ୍ର ଯଦି କି ଦ୍ ୱିୱଦିତୁ ମ୍ ଇେ ତ୍ ତହର୍ ୍ୟ ାକମ୍

ଈ ରୀଯସମିତୀନା ତାଦୃଶୀ ରୀତି ନର୍ ୱିଦ୍ୟେତ|
ⅩⅦ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଭଦ୍ର ାଯ କି ୁ କିୁ ତାଯ ସମାଗମ୍ୟେତ ତ ାଦ୍

ଏତାନି ଭାଷମାେଣନ ମଯା ଯୂଯଂ ନ ପ୍ର ଶଂସନୀଯାଃ|
ⅩⅧ ପ୍ର ଥମତଃ ସମିେତୗ ସମାଗତାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଭଦାଃ

ସ ୀତି ୱା ର୍ ା ମଯା ଶଯେତ ତନ୍ମ େଧ୍ୟ କିି ତ୍ ସତ୍ୟଂ ମନ୍ୟେତ ଚ|
ⅩⅨ ଯେତା େହେତା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େଯ ପରୀକି୍ଷତାେ ଯତ୍

ପ୍ର କାଶ୍ୟେ ତଦଥର୍ ଂ େଭେଦୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟେମୱ|
ⅩⅩଏକତ୍ର ସମାଗେତୖୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର ଭାୱଂ େଭ◌ाଜ୍ୟଂଭୁ ଜ୍ୟତଇତି

ନହି;
ⅩⅪଯେତା େଭାଜନକାେଲ ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକୖେକନ କୀଯଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ

ତୂ ଣର୍ ଂ ଗ୍ର ସ୍ୟେତ ତ ାଦ୍ ଏେକା ଜେନା ବୁଭୁ କି୍ଷତି ତି, ଅନ୍ୟ
ପରିତୃ େ ା ଭୱତି|

ⅩⅫ େଭାଜନପାନାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ େୱଶ୍ମ ାନି ନ ସି ? ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ୱର୍ ା କିମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସମିତିଂ ତୁ ୀକୃତ୍ୟ ଦୀନା େଲାକା ଅୱଜ୍ଞାଯେ ?
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ଇତ୍ୟେନନ ମଯା କିଂ ୱ ୱ୍ୟଂ? ଯୂଯଂ କିଂ ମଯା ପ୍ର ଶଂସନୀଯାଃ?
ଏତି ନ୍ ଯୂଯଂ ନ ପ୍ର ଶଂସନୀଯାଃ|

ⅩⅩⅢପ୍ର ଭୁ େତା ଯ ଉପେଦେଶା ମଯା ଲେ ା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ସମପ ତ
ସ ଏଷଃ|

ⅩⅩⅣପରକରସମପର୍ ଣକ୍ଷପାଯାଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଃ ପୂପମାଦାେଯ ରଂ
ଧନ୍ୟଂ ୱ୍ୟାହୃ ତ୍ୟ ତଂ ଭ ୍ଵା ଭାଷିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତଦ୍ ଗୃହ୍ୟତାଂ
ଭୁ ଜ୍ୟତା ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ଭ ଂ ମମ ଶରୀରଂ; ମମ ରଣାଥର୍ ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତତ୍ କି୍ର ଯତାଂ|

ⅩⅩⅤ ପୁନ େଭଜନାତ୍ ପରଂ ତେଥୖୱକଂସମ୍ଆଦାଯ େତେନା ଂ
କଂେସାଽଯଂ ମମ େଶାଣିେତନ ାପିେତା ନୂତନନିଯମଃ; ଯତିୱାରଂ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତତ୍ ପୀଯେତ ତତିୱାରଂ ମମ ରଣାଥର୍ ଂ ପୀଯତାଂ|

ⅩⅩⅥଯତିୱାରଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରଷ ପୂେପା ଭୁ ଜ୍ୟେତଭାଜେନନାେନନ
ପୀଯେତ ଚ ତତିୱାରଂ ପ୍ର େଭାରାଗମନଂ ଯାୱତ୍ ତସ୍ୟ ମୃତୁ ୍ୟଃ
ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅦ ଅପର ଯଃ କି ଦ୍ ଅେଯାଗ୍ୟେ ନ ପ୍ର େଭାରିମଂ ପୂପମ୍
ଅଶ୍ନ ାତି ତସ୍ୟାେନନଭାଜେନନ ପିୱତି ଚ ସପ୍ର େଭାଃ କାଯରୁ ଧିରେଯା
ଦର୍ ଦାଯୀ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅧତ ାତ୍ ମାନେୱନାଗ୍ର ଆ ାନ ପରୀକ୍ଷ୍ୟ ପ ାଦ୍ ଏଷ ପୂେପା
ଭୁ ଜ୍ୟତାଂ କଂେସନାେନନ ଚ ପୀଯତାଂ|

ⅩⅩⅨ େଯନ ଚାନହର୍ େ ନ ଭୁ ଜ୍ୟେତ ପୀଯେତ ଚ ପ୍ର େଭାଃ କାଯମ୍
ଅୱିମୃଶତା େତନ ଦ ପ୍ର ା େଯ ଭୁ ଜ୍ୟେତ ପୀଯେତ ଚ|

ⅩⅩⅩଏତ ାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭୂ ରିେଶା େଲାକା ଦୁ ର୍ ଲା େରାଗିଣ
ସି ବହୱ ମହାନିଦ୍ର ାଂ ଗତାଃ|

ⅩⅩⅪ ଅ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ୟା ୱିଚାେରାଽକାରିଷ୍ୟତ ତହ ଦେ ା
ନାଲ ୍ୟତ;

ⅩⅩⅫ କି ୁ ଯଦା ାକଂ ୱିଚାେରା ଭୱତି ତଦା ୱଯଂ ଜଗେତା
ଜେନୖଃ ସମଂ ଯଦ୍ ଦ ଂ ନ ଲଭାମେହ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ଶାି ଂ
ଭୁ ଂଜ୍ମ େହ|

ⅩⅩⅩⅢ େହ ମମ ଭ୍ର ାତରଃ, େଭାଜନାଥର୍ ଂ ମିଲିତାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଏେକେନତେରାଽନୁଗୃହ୍ୟତାଂ|
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ⅩⅩⅩⅣ ଯ ବୁଭୁ କି୍ଷତଃ ସ ଗୃେହ ଭୁ ାଂ| ଦ ପ୍ର ା େଯ
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ସମାଗମ୍ୟତାଂ| ଏତି ଂ ଯଦ୍ ଆେଦ ୱ୍ୟଂ ତଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ମୀପାଗମନକାେଲ ମଯାେଦକ୍ଷ୍ୟେତ|

Ⅻ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଆି କାନ୍ ଦାଯାନ୍ ଅନୱଗତାି ଥ

ତଦହଂ ନାଭିଲଷାମି|
Ⅱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଭି ଜାତୀଯା ଯୂଯଂ ଯ ଦ୍ ୱିନୀତା ଦ୍

ଅୱାକ୍ପ ୍ରତିମାନାମ୍ ଅନୁଗାମିନ ଆଧ୍ବ ମ୍ ଇତି ଜାନୀଥ|
Ⅲ ଇତି େହେତାରହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ନିେୱଦଯାମି, ଈ ରସ୍ୟା ନା

ଭାଷମାଣଃ େକାଽପି ଯୀଶୁଂ ଶ ଇତି ନ ୱ୍ୟାହରତି, ପୁନ
ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ୱିନୀତଂ ୱିନାନ୍ୟଃ େକାଽପି ଯୀଶୁଂ ପ୍ର ଭୁ ରିତି
ୱ୍ୟାହ ର୍ୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|

Ⅳଦାଯା ବହୁ ୱିଧାଃ କିେ କ ଆ ା
Ⅴପରିଚୟର୍ ୍ୟା ବହୁ ୱିଧାଃ କିେ କଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ|
Ⅵସାଧନାନି ବହୁ ୱିଧାନି କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ସାଧକ ଈ ର ଏକଃ|
Ⅶଏେକୖକୈ ତସ୍ୟା େନା ଦଶର୍ ନଂ ପରହିତାଥର୍ ଂ ଦୀଯେତ|
Ⅷ ଏକୈ େତନା ନା ଜ୍ଞାନୱାକ୍ୟଂ ଦୀଯେତ, ଅନ୍ୟୈ

େତେନୖୱା ନାଦି ଂ ୱିଦ୍ୟାୱାକ୍ୟମ୍,
Ⅸ ଅନ୍ୟୈ େତେନୖୱା ନା ୱି ାସଃ, ଅନ୍ୟୈ େତେନୖୱା ନା
ା ୍ୟଦାନଶି ଃ,
Ⅹ ଅନ୍ୟୈ ଦୁଃସାଧ୍ୟସାଧନଶି ରନ୍ୟୈ େଚ ରୀଯାେଦଶଃ,

ଅନ୍ୟୈ ଚାତିମାନୁଷିକସ୍ୟାେଦଶସ୍ୟ ୱିଚାରସାମଥର୍ ୍ୟମ୍, ଅନ୍ୟୈ
ପରଭାଷାଭାଷଣଶି ରନ୍ୟୈ ଚ ଭାଷାଥର୍ ଭାଷଣସାମୟର୍ ଂ ଦୀଯେତ|

Ⅺ ଏେକନାି ତୀେଯନା ନା ଯଥାଭିଲାଷମ୍ ଏେକୖକୈ
ଜନାେଯୖେକୖକଂ ଦାନଂ ୱିତରତା ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ସାଧ୍ୟେ |

Ⅻ େଦହ ଏକଃ ସ ପି ଯ ଦ୍ ବ ଯୁେ ା ଭୱତି, ତେସୖ୍ୟକସ୍ୟ
ୱପୁେଷା ଽ ାନାଂ ବହୁ େ ନଯ ଦ୍ଏକଂୱପୁଭର୍ ୱତି,ତ ତ୍ଖ୍ର ୀ ଃ|
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ⅩⅢ ଯେତା େହେତା ୟ ହୂ ଦିଭି ଜାତୀଯଦାସ ତ ା ୱଯଂ
ସେୱର୍ ୍ଵ ମ େନେନୖେକନା େନୖକେଦହୀକୃତାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ େଚୖକା ଭୁ ା
ଅଭୱାମ|

ⅩⅣଏେକନାେ ନ ୱପୁ ନର୍ ଭୱତି କି ୁ ବହୁ ଭିଃ|
ⅩⅤ ତତ୍ର ଚରଣଂ ଯଦି ୱେଦତ୍ ନାହଂ ହ ାତ୍ ଶରୀରସ୍ୟ

ଭାେଗା ନା ୀତି ତହର୍ ୍ୟେନନ ଶରୀରାତ୍ ତସ୍ୟ ୱିେଯାେଗା ନ ଭୱତି|
ⅩⅥ େଶ୍ର ାତ୍ର ଂ ୱା ଯଦି ୱେଦତ୍ ନାହଂ ନଯନଂ ତ ାତ୍

ଶରୀରସ୍ୟାଂେଶା ନା ୀତି ତହର୍ ୍ୟେନନ ଶରୀରାତ୍ ତସ୍ୟ ୱିେଯାେଗା ନ
ଭୱତି|

ⅩⅦ କୃ ଂ ଶରୀରଂ ଯଦି ଦଶର୍ େନ ି ଯଂ ଭେୱତ୍ ତହ
ଶ୍ର ୱେଣ ି ଯଂ କୁତ୍ର ାସ୍ୟତି? ତତ୍ କୃ ଂ ଯଦି ୱା ଶ୍ର ୱେଣ ି ଯଂ
ଭେୱତ୍ ତହ ଘ୍ର େଣ ି ଯଂ କୁତ୍ର ାସ୍ୟତି?

ⅩⅧ କିି ଦାନୀମ୍ ଈ େରଣ ଯଥାଭିଲଷିତଂ
ତେଥୖୱା ପ୍ର ତ୍ୟ ାନାମ୍ ଏେକୖକଂ ଶରୀେର ାପିତଂ|

ⅩⅨ ତତ୍ କୃ ଂ ଯେଦ୍ୟକା ରୂ ପି ଭେୱତ୍ ତହ ଶରୀେର କୁତ୍ର
ାସ୍ୟତି?
ⅩⅩତ ାଦ୍ ଅ ାନି ବହୂ ନି ସି ଶରୀରଂ େ କେମୱ|
ⅩⅪଅତଏୱ ଯା ମମ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନା ୀତି ୱାଚଂ ପାଣିଂ ୱଦିତୁ ଂ

ନଯନଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ତଥା ଯୁୱାଭ୍ୟାଂ ମମ ପ୍ର େଯାଜନଂ ନା ୀତି ମୂ ର୍ ା
ଚରେଣୗ ୱଦିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତିଃ;

ⅩⅫ ୱ ୁତ ୁ ୱିଗ୍ର ହସ୍ୟ ଯାନ୍ୟ ାନ୍ୟ ାଭି ଦର୍ୁ ର୍ ଲାନି ବୁଧ୍ୟେ
ତାେନ୍ୟୱ ସପ୍ର େଯାଜନାନି ସି |

ⅩⅩⅢ ଯାନି ଚ ଶରୀରମେଧ୍ୟଽୱମନ୍ୟାନି ବୁଧ୍ୟେତ
ତାନ୍ୟ ାଭିରଧିକଂ େଶାଭ୍ୟେ | ଯାନି ଚ କୁଦୃଶ୍ୟାନି ତାନି
ସୁଦୃଶ୍ୟତରାଣି କି୍ର ଯେ

ⅩⅩⅣ କି ୁ ଯାନି ଯଂ ସୁଦୃଶ୍ୟାନି େତଷାଂ େଶାଭନମ୍
ନି ୍ରେଯାଜନଂ|

ⅩⅩⅤ ଶରୀରମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ େଭେଦା ନ ଭେୱତ୍ କି ୁ
ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟ ାନି ଯଦ୍ ଐକ୍ୟଭାେୱନ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ହିତଂ ଚି ଯି ତଦଥର୍ ମ୍
ଈ େରଣାପ୍ର ଧାନମ୍ ଆଦରଣୀଯଂ କୃ ା ଶରୀରଂ ୱିରଚିତଂ|
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ⅩⅩⅥ ତ ାଦ୍ ଏକସ୍ୟା ସ୍ୟ ପୀଡାଯାଂ ଜାତାଯାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣ୍ୟ ାନି
େତନ ସହ ପୀଡ୍ୟେ , ଏକସ୍ୟ ସମାଦେର ଜାେତ ଚ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େତନ
ସହ ସଂହୃ ଷ୍ୟି |

ⅩⅩⅦ ଯୂଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶରୀରଂ, ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖକ
ତେସୖ୍ୟେକୖକମ୍ ଅ ଂ|

ⅩⅩⅧ େକଚିତ୍ େକଚିତ୍ ସମିତାୱୀ େରଣ ପ୍ର ଥମତଃ େପ୍ର ରିତା
ି ତୀଯତ ଈ ରୀଯାେଦଶୱ ାର ୃତୀଯତ ଉପେଦ ାେରା
ନିଯୁ ାଃ, ତତଃ ପରଂ େକେଭ୍ୟାଽପି ଚିତ୍ର କାୟର୍ ୍ୟସାଧନସାମଥର୍ ୍ୟମ୍
ଅନାମଯକରଣଶି ରୁ ପକୃେତୗ େଲାକଶାସେନ ୱା େନୖପୁଣ୍ୟଂ
ନାନାଭାଷାଭାଷଣସାମଥର୍ ୍ୟଂ ୱା େତନ ୱ୍ୟତାରି|

ⅩⅩⅨସେୱର୍ ୍ଵ କିଂ େପ୍ର ରିତାଃ? ସେୱର୍ ୍ଵ କିମ୍ ଈ ରୀଯାେଦଶୱ ାରଃ?
ସେୱର୍ ୍ଵ କିମ୍ ଉପେଦ ାରଃ? ସେୱର୍ ୍ଵ କିଂ ଚିତ୍ର କାୟର୍ ୍ୟସାଧକାଃ?

ⅩⅩⅩ ସେୱର୍ ୍ଵ କିମ୍ ଅନାମଯକରଣଶି ଯୁ ାଃ? ସେୱର୍ ୍ଵ କିଂ
ପରଭାଷାୱାଦିନଃ? ସେୱର୍ ୍ଵ ୱା କିଂ ପରଭାଷାଥର୍ ପ୍ର କାଶକାଃ?

ⅩⅩⅪ ଯୂଯଂ େଶ୍ର ଦାଯାନ୍ ଲୁ ଂ ଯତ ଂ| ଅେନନ ଯୂଯଂ ମଯା
ସେୱର୍ ୍ଵ ା ମମାଗର୍ ଂ ଦଶର୍ ଯିତୱ୍ୟାଃ|

ⅩⅢ
Ⅰ ମତର୍ ୍ୟ ଗର୍ ୀଯାଣାଂ ଭାଷା ଭାଷମାେଣାଽହଂ ଯଦି େପ୍ର ମହୀେନା

ଭେୱଯଂ ତହ ୱାଦକତାଲ ରୂ େପା ନିନାଦକାରିେଭରୀ ରୂ ପ
ଭୱାମି|

Ⅱ ଅପର ଯଦ୍ୟହମ୍ ଈ ରୀଯାେଦଶାଢ୍ୟଃ ସ୍ୟାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି
ଗୁ ୱାକ୍ୟାନି ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଦ୍ୟା ଜାନୀଯାଂ ପୂଣର୍ ୱି ାସଃ ସନ୍ େଶୖଲାନ୍
ାନା ରୀକ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯା କି ୁ ଯଦି େପ୍ର ମହୀେନା ଭେୱଯଂ
ତହର୍ ୍ୟଗଣନୀଯ ଏୱ ଭୱାମି|

Ⅲ ଅପରଂ ଯଦ୍ୟହମ୍ ଅ ଦାେନନ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ତ୍ୟେଜଯଂ ଦାହନାଯ
ଶରୀରଂ ସମପର୍ େଯଯ କି ୁ ଯଦି େପ୍ର ମହୀେନା ଭେୱଯଂ ତହ
ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଦଥର୍ ଂ ନି ଲଂ ଭୱତି|
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Ⅳ େପ୍ର ମ ଚିରସହି ୁ ହିେତୖଷି ଚ, େପ୍ର ମ ନିେ ର୍ ଷମ୍ ଅଶଠଂ
ନିଗର୍ ୱର୍ ୍ଵ |

Ⅴଅପରଂ ତତ୍ କିୁ ତଂ ନାଚରତି,ଆ େଚ ାଂ ନ କୁରୁ େତ ସହସା
ନ କଧ୍ୟତି ପରାନି ଂ ନ ଚି ଯତି,

Ⅵଅଧେ ର୍ ନ ତୁ ଷ୍ୟତି ସତ୍ୟ ଏୱ ସ ୁଷ୍ୟତି|
Ⅶତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ତିତିକ୍ଷେତ ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ୱି ସି ତି ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଭଦ୍ର ଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷେତ

ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ସହେତ ଚ|
Ⅷ େପ୍ର େମ୍ନ ା େଲାପଃ କଦାପି ନ ଭୱିଷ୍ୟତି,

ଈ ରୀଯାେଦଶକଥନଂ େଲା ୍ୟେତ ପରଭାଷାଭାଷଣଂ
ନିୱ ଷ୍ୟେତ ଜ୍ଞାନମପି େଲାପଂ ଯାସ୍ୟତି|

Ⅸ ଯେତାଽ ାକଂ ଜ୍ଞାନଂ ଖ ମାତ୍ର ମ୍ ଈ ରୀଯାେଦଶକଥନମପି
ଖ ମାତ୍ର ଂ|

Ⅹ କି ାସୁ ସି ତାଂ ଗେତଷୁ ତାନି ଖ ମାତ୍ର ାଣି େଲାପଂ ଯାସ୍ୟେ |
Ⅺ ବାଲ୍ୟକାେଲଽହଂ ବାଲ ଇୱାଭାେଷ ବାଲ ଇୱାଚି ଯ କି ୁ

େଯୗୱେନ ଜାେତ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ବାଲ୍ୟାଚରଣଂ ପରିତ୍ୟ ୱାନ୍|
Ⅻ ଇଦାନୀମ୍ ଅଭ୍ର ମେଧ୍ୟନା ଂ ଦଶର୍ ନମ୍ ଅ ାଭି ଲର୍ ଭ୍ୟେତ

କି ୁ ତଦା ସାକ୍ଷାତ୍ ଦଶର୍ ନଂ ଲ ୍ୟେତ| ଅଧୁନା ମମ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅି ଂ
କି ୁ ତଦାହଂ ଯଥାୱଗମ୍ୟ େଥୖୱାୱଗେତା ଭୱିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅢ ଇଦାନୀଂ ପ୍ର ତ୍ୟଯଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା େପ୍ର ମ ଚ ତ୍ର ୀେଣ୍ୟତାନି ତି ି
େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଚ େପ୍ର ମ େଶ୍ର ଂ|

ⅩⅣ
Ⅰ ଯୂଯଂ େପ୍ର ମାଚରେଣ ପ୍ର ଯତ ମ୍ ଆି କାନ୍ ଦାଯାନପି ୱିେଶଷତ

ଈ ରୀଯାେଦଶକଥନସାମଥର୍ ୍ୟଂ ପ୍ର ା ୁଂ େଚ ଂ|
Ⅱ େଯା ଜନଃ ପରଭାଷାଂ ଭାଷେତ ସ ମାନୁଷାନ୍ ନ ସ ାଷେତ

କି ୀ ରେମୱ ଯତଃ େକନାପି କିମପି ନ ବୁଧ୍ୟେତ ସ ଚା ନା
ନିଗୂଢୱାକ୍ୟାନି କଥଯତି;

Ⅲ କି ୁ େଯା ଜନ ଈ ରୀଯାେଦଶଂ କଥଯତି ସ ପେରଷାଂ
ନି ାେଯୖ ହିେତାପେଦଶାଯ ସା ନାେଯୖ ଚ ଭାଷେତ|

Ⅳ ପରଭାଷାୱାଦ୍ୟା ନ ଏୱ ନି ାଂ ଜନଯତି
କି ୀ ରୀଯାେଦଶୱାଦୀ ସମିେତ ନ ାଂ ଜନଯତି|



1 Corinthians ⅩⅣ:Ⅴ xxix 1 Corinthians ⅩⅣ:ⅩⅤ

Ⅴ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପରଭାଷାଭାଷଣମ୍ ଇ ାମ୍ୟହଂ
କି ୀ ରୀଯାେଦଶକଥନମ୍ ଅଧିକମପୀ ାମି| ଯତଃ ସମିେତ
ନ ାେଯୖ େଯନ ୱାକ୍ୟାନାମ୍ ଅେଥର୍ ା ନ କି୍ର ଯେତ ତ ାତ୍
ପରଭାଷାୱାଦିତ ଈ ରୀଯାେଦଶୱାଦୀ େଶ୍ର ଯାନ୍|

Ⅵ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଇଦାନୀଂ ମଯା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗମ୍ୟେତ
ତହର୍ ୀ ରୀଯଦଶର୍ ନସ୍ୟ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ େୱ ରୀଯାେଦଶସ୍ୟ ୱା ଶିକ୍ଷାଯା
ୱା ୱାକ୍ୟାନି ନ ଭାଷି ା ପରଭାଷାଂ ଭାଷମାେଣନ ମଯା ଯୂଯଂ
କିମୁପକାରିଷ୍ୟେ ?

Ⅶ ଅପରଂ ୱଂଶୀୱ କ୍ୟାଦିଷୁ ନି ୍ରାଣିଷୁ ୱାଦ୍ୟଯେ ଷୁ
ୱାଦିେତଷୁ ଯଦି ଣା ନ ୱିଶିଷ୍ୟେ ତହ କିଂ ୱାଦ୍ୟଂ କିଂ ୱା
ଗାନଂ ଭୱତି ତତ୍ େକନ େବା ୁ ଂ ଶକ୍ୟେତ?

Ⅷ ଅପରଂ ରଣତୂ ୟର୍ ୍ୟା ନି େଣା ଯଦ୍ୟୱ୍ୟେ ା ଭେୱତ୍ ତହ
ଯୁ ାଯ କଃ ସି ଷ୍ୟେତ?

Ⅸତ ତ୍ ଜି ାଭି ୟର୍ ଦି ସୁଗମ୍ୟା ୱାକ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ଗେଦ୍ୟତ ତହ
ଯଦ୍ ଗଦ୍ୟେତ ତତ୍ େକନ େଭା ୍ୟେତ? ୱ ୁେତା ଯୂଯଂ ଦିଗାଲାପିନ
ଇୱ ଭୱିଷ୍ୟଥ|

Ⅹ ଜଗତି କତିପ୍ର କାରା ଉ େଯା ୱିଦ୍ୟେ ? ତାସାେମକାପି
ନିରଥ କା ନହି;

Ⅺ କି ୂେ ରେଥର୍ ା ଯଦି ମଯା ନ ବୁଧ୍ୟେତ ତହର୍ ୍ୟହଂ ୱ ା େମ୍ଲ
ଇୱ ମଂେସ୍ୟ ୱ ାପି ମଯା େମ୍ଲ ଇୱ ମଂସ୍ୟେତ|

Ⅻ ତ ାଦ୍ ଆି କଦାଯଲି େୱା ଯୂଯଂ ସମିେତ ନ ାଥର୍ ଂ
ପ୍ର ା ବହୁ ୱରା ଭୱିତୁ ଂ ଯତ ଂ,

ⅩⅢ ଅତଏୱ ପରଭାଷାୱାଦୀ ଯଦ୍ ଅଥର୍ କେରାଽପି ଭେୱତ୍ ତତ୍
ପ୍ର ାଥର୍ ଯତାଂ|

ⅩⅣଯଦ୍ୟହଂ ପରଭାଷଯା ପ୍ର ଥର୍ ନାଂ କୁୟର୍ ୍ୟାଂ ତହ ମଦୀଯ ଆ ା
ପ୍ର ାଥର୍ ଯେତ, କି ୁ ମମ ବୁି ନ ଲା ତି ତି|

ⅩⅤ ଇତ୍ୟେନନ କିଂ କରଣୀଯଂ? ଅହମ୍ ଆ ନା ପ୍ର ାଥର୍ ଯିେଷ୍ୟ
ବୁ ୍ୟାପି ପ୍ର ାଥର୍ ଯିେଷ୍ୟ; ଅପରଂ ଆ ନା ଗାସ୍ୟାମି ବୁ ୍ୟାପି ଗାସ୍ୟାମି|
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ⅩⅥ ଂ ଯଦା ନା ଧନ୍ୟୱାଦଂ କେରାଷି ତଦା ଯଦ୍ ୱଦସି ତଦ୍
ଯଦି ଶିେଷ୍ୟେନେୱାପି େତନ ଜେନନ ନ ବୁ ୍ୟେତ ତହ ତୱ
ଧନ୍ୟୱାଦସ୍ୟାେ ତଥାି ୍ଵତି େତନ ୱ ଂ କଥଂ ଶକ୍ୟେତ?

ⅩⅦ ଂ ସମ୍ୟଗ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦସୀତି ସତ୍ୟଂ ତଥାପି ତତ୍ର
ପରସ୍ୟ ନି ା ନ ଭୱତି|

ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟାଽହଂ ପରଭାଷାଭାଷେଣ ସମେଥର୍ ାଽ ୀତି
କାରଣାଦ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମି;

ⅩⅨ ତଥାପି ସମିେତୗ ପେରାପେଦଶାଥର୍ ଂ ମଯା କଥିତାନି ପ
ୱାକ୍ୟାନି ୱରଂ ନ ଚ ଲକ୍ଷଂ ପରଭାଷୀଯାନି ୱାକ୍ୟାନି|

ⅩⅩ େହ ଭ୍ର ାତରଃ,ଯୂଯଂ ବୁ ୍ୟା ବାଲକାଇୱ ମା ଭୂ ତ ପର ୁ
ଦୁ ତଯା ଶିଶୱଇୱ ଭୂ ା ବୁ ୍ୟା ସି ା ଭୱତ|

ⅩⅪ ଶା ଇଦଂ ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, ଇତ୍ୟେୱାଚତ୍
ପେରେଶାଽହମ୍ ଆଭାଷିଷ୍ୟ ଇମାନ୍ ଜନାନ୍| ଭାଷାଭିଃ ପରକୀଯାଭି
ୱର୍ େ ୖ ପରେଦଶିଭିଃ| ତଥା ମଯା କୃେତଽପୀେମ ନ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟି
ମ ଚଃ||

ⅩⅫଅତଏୱ ତତ୍ ପରଭାଷାଭାଷଣଂ ଅୱି ାସି ନଃ ପ୍ର ତି ଚି ରୂ ପଂ
ଭୱତିନଚ ୱି ାସି ନଃପ୍ର ତି; କି ୀ ରୀଯାେଦଶକଥନଂନାୱି ାସି ନଃ
ପ୍ର ତି ତଦ୍ ୱି ାସି ନଃ ପ୍ର େତ୍ୟୱ|

ⅩⅩⅢ ସମିତିଭୁ େ ଷୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ଏକି ନ୍ ାେନ ମିଲି ା
ପରଭାଷାଂ ଭାଷମାେଣଷୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନାକାଙିେଣାଽୱି ାସି େନା ୱା
ତତ୍ର ାଗେ ଯୁ ହ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଉନ୍ମ ାନ୍ କିଂ ନ ୱଦିଷ୍ୟି ?

ⅩⅩⅣ କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷ୍ଵ ୀ ରୀଯାେଦଶଂ ପ୍ର କାଶଯ ୁ ଯଦ୍ୟୱି ାସୀ
ଜ୍ଞାନାକାଙୀ ୱା କି ତ୍ ତତ୍ର ାଗ ତି ତହ ସେୱୖର୍ ୍ଵ େରୱ ତସ୍ୟ
ପାପଜ୍ଞାନଂ ପରୀକ୍ଷା ଚ ଜାଯେତ,

ⅩⅩⅤ ତତ ସ୍ୟା ଃକରଣସ୍ୟ ଗୁ କ ନାସୁ ୱ୍ୟ ୀଭୂ ତାସୁ
େସାଽେଧାମୁଖଃ ପତନ୍ ଈ ରମାରାଧ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟ ଈ େରା ୱିଦ୍ୟେତ
ଇତି ସତ୍ୟଂ କଥାେମତାଂ କଥଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅥ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ସି ଲିତାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକନ ଗୀତମ୍
ଅେନ୍ୟେନାପେଦେଶାଽେନ୍ୟନ ପରଭାଷାେନ୍ୟନ ଐ ରିକଦଶର୍ ନମ୍
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ଅେନ୍ୟନାଥର୍ େବାଧକଂ ୱାକ୍ୟଂ ଲଭ୍ୟେତ କିେମତତ୍? ସୱର୍ ୍ଵ େମୱ
ପରନି ାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କି୍ର ଯତାଂ|

ⅩⅩⅦ ଯଦି କି ଦ୍ ଭାଷା ରଂ ୱିୱକ୍ଷତି ତେହର୍ ୍ୟକି ନ୍ ଦିେନ
ି ଜେନନ ତି୍ର ଜେନନ ୱା ପରଭା◌ाଷା କଥ୍ୟତାଂ ତଦଧିେକୖନର୍
କଥ୍ୟତାଂ େତୖରପି ପୟର୍ ୍ୟାଯାନୁସାରାତ୍ କଥ୍ୟତାଂ, ଏେକନଚତଦେଥର୍ ା
େବାଧ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩⅧ କି ଥର୍ ାଭିଧାଯକଃ େକାଽପି ଯଦି ନ ୱିଦ୍ୟେତ ତହ ସ
ସମିେତୗ ୱାଚଂଯମଃ ି େ ରାଯା େନ ଚ କଥାଂ କଥଯତୁ |

ⅩⅩⅨ ଅପରଂ େ ୗ ତ୍ର େଯା େୱ ରୀଯାେଦଶୱ ାରଃ ଂ
ମାେଦଶଂ କଥଯ ୁ ତଦେନ୍ୟ ଚ ତଂ ୱିଚାରଯ ୁ|
ⅩⅩⅩ କି ୁ ତତ୍ର ାପେରଣ େକନଚିତ୍ ଜେନେନ ରୀଯାେଦେଶ

ଲେ ପ୍ର ଥେମନ କଥନାତ୍ ନିୱ ତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅩⅪ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯତ୍ ଶିକ୍ଷାଂ ସା ନା ଲଭେ ତଦଥର୍ ଂ ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ

ପୟର୍ ୍ୟାେଯେଣ ରୀଯାେଦଶଂ କଥଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ|
ⅩⅩⅫ ଈ ରୀଯାେଦଶୱ ୃଣାଂ ମନାଂସି େତଷାମ୍ ଅଧୀନାନି

ଭୱି |
ⅩⅩⅩⅢ ଯତ ଈ ରଃ କୁଶାସନଜନେକା ନହି ସୁଶାସନଜନକ

ଏେୱତି ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ସୱର୍ ୍ଵ ସମିତିଷୁ ପ୍ର କାଶେତ|
ⅩⅩⅩⅣ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱନିତାଃ ସମିତିଷୁ ତୂ ୀ ୂତାି ୁ

ଯତଃ ଶା ଲିଖିେତନ ୱିଧିନା ତାଃ କଥାପ୍ର ଚାରଣାତ୍ ନିୱାରିତା ାଭି
ନ ଘ୍ର ାଭି ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅩⅤ ଅତ ା ଯଦି କିମପି ଜିଜ୍ଞାସେ ତହ େଗେହଷୁ ପତୀନ୍
ପୃ ୁ ଯତଃ ସମିତିମେଧ୍ୟ େଯାଷିତାଂ କଥାକଥନଂ ନି ନୀଯଂ|

ⅩⅩⅩⅥଐ ରଂ ୱଚଃ କିଂ ଯୁଷ୍ମ େ ା ନିରଗମତ? େକୱଲଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ୱା ତତ୍ କିମ୍ ଉପାଗତଂ?

ⅩⅩⅩⅦ ଯଃ କି ଦ୍ ଆ ାନମ୍ ଈ ରୀଯାେଦଶୱ ାରମ୍
ଆ ନାୱି ଂ ୱା ମନ୍ୟେତ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମଯା ଯଦ୍ ଯତ୍ ଲିଖ୍ୟେତ
ତ ଭୁ ନାଜ୍ଞାପିତମ୍ ଈତୁ ୍ୟରରୀ କେରାତୁ |

ⅩⅩⅩⅧ କି ୁ ଯଃ କି ତ୍ ଅେଜ୍ଞା ଭୱତି େସାଽଜ୍ଞ ଏୱ ତି ତୁ |
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ⅩⅩⅩⅨ ଅତଏୱ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯମ୍
ଈ ରୀଯାେଦଶକଥନସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଲୁ ଂ ଯତ ଂ ପରଭାଷାଭାଷଣମପି
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ନର୍ ନିୱାୟର୍ ୍ୟତାଂ|

ⅩⅬସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ାଣି ଚ ୱିଧ୍ୟନୁସାରତଃ ସୁପରିପାଟ୍ୟା କି୍ର ଯ ାଂ|

ⅩⅤ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯଃ ସୁସଂୱାେଦା ମଯା ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ନିେୱଦିେତା

ଯୂଯ ଯଂ ଗୃହୀତୱ ଆଶି୍ର ତୱ ତଂ ପୁନ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍ ୱିଜ୍ଞାପଯାମି|
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସା ଯଦି ୱିତେଥା ନ ଭେୱତ୍ ତହ

ସୁସଂୱାଦଯୁ ାନି ମମ ୱାକ୍ୟାନି ରତାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େତନ
ସୁସଂୱାେଦନ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଜାଯେତ|

Ⅲ ଯେତାଽହଂ ଯଦ୍ ଯତ୍ ଜ୍ଞାପିତ ଦନୁସାରାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ମୁଖ୍ୟାଂ
ଯାଂ ଶିକ୍ଷାଂ ସମାପର୍ ଯଂ େସଯଂ, ଶା ାନୁସାରାତ୍ ଖ୍ର ୀେ ାଽ ାକଂ
ପାପେମାଚନାଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୱାନ୍,

Ⅳ ଶ୍ମ ଶାେନ ାପିତ ତୃ ତୀଯଦିେନ ଶା ାନୁସାରାତ୍
ପୁନରୁ ାପିତଃ|

Ⅴ ସ ଚାେଗ୍ର େକୖେଫୖ ତତଃ ପରଂ ାଦଶଶିେଷ୍ୟେଭ୍ୟା ଦଶର୍ ନଂ
ଦ ୱାନ୍|

Ⅵ ତତଃ ପରଂ ପ ଶତାଧିକସଂଖ୍ୟେକେଭ୍ୟା ଭ୍ର ାତୃ େଭ୍ୟା
ଯୁଗପଦ୍ ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍ େତଷାଂ େକଚିତ୍ ମହାନିଦ୍ର ାଂ ଗତା
ବହୁ ତରା ାଦ୍ୟାପି ୱ ର୍ େ |

Ⅶ ତଦନ ରଂ ଯାକୂବାଯ ତ ାତ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ େପ୍ର ରିେତେଭ୍ୟା
ଦଶର୍ ନଂ ଦ ୱାନ୍|

Ⅷ ସୱର୍ ୍ଵ େଶେଷଽକାଲଜାତତୁ େଲ୍ୟା େଯାଽହଂ, େସାଽହମପି ତସ୍ୟ
ଦଶର୍ ନଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|

Ⅸଈ ରସ୍ୟସମିତିଂ ପ୍ର ତି େଦୗରା ୍ୟାଚରଣାଦ୍ ଅହଂ େପ୍ର ରିତନାମ
ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଅେଯାଗ୍ୟ ାତ୍ େପ୍ର ରିତାନାଂ ମେଧ୍ୟ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ ାି |

Ⅹ ଯାଦୃେଶାଽି ତାଦୃଶ ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହେଣୖୱାି ; ଅପରଂ
ମାଂ ପ୍ର ତି ତସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହା ନି େଲା ନାଭୱତ୍, ଅେନ୍ୟଭ୍ୟଃ
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ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ମଯାଧିକଃ ଶ୍ର ମଃ କୃତଃ, କି ୁ ସ ମଯା କୃତ ହି
ମ ହକାରିେଣ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହେଣୖୱ|

Ⅺଅତଏୱ ମଯା ଭେୱତ୍ େତୖ ୱର୍ ା ଭେୱତ୍ ଅ ାଭି ାଦୃଶୀ ୱା ର୍ ା
େଘାଷ୍ୟେତ େସୖୱ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱ ାେସନ ଗୃହୀତା|

Ⅻ ମୃତୁ ୍ୟଦଶାତଃ ଖ୍ର ୀ ଉ ାପିତ ଇତି ୱା ର୍ ା ଯଦି ତମଧି
େଘାଷ୍ୟେତ ତହ ମୃତେଲାକାନାମ୍ ଉି ତି ନର୍ ା ୀତି ୱାଗ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମେଧ୍ୟ େକୖି ତ୍ କୁତଃ କଥ୍ୟେତ?

ⅩⅢ ମୃତାନାମ୍ ଉି ତି ୟର୍ ଦି ନ ଭେୱତ୍ ତହ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି
େନା ାପିତଃ

ⅩⅣଖ୍ର ୀ ଯଦ୍ୟନୁ ାପିତଃ ସ୍ୟାତ୍ ତହର୍ ୍ୟ ାକଂ େଘାଷଣଂ ୱିତଥଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସାଽପି ୱିତଥଃ|

ⅩⅤ ୱଯେ ରସ୍ୟ ମୃଷାସାକି୍ଷେଣା ଭୱାମଃ, ଯତଃ ଖ୍ର ୀ
େ େନା ାପିତଃ ଇତି ସାକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅ ାଭିରୀ ରମଧି ଦ ଂ କି ୁ
ମୃତାନାମୁି ତି ୟର୍ ଦି ନ ଭେୱତ୍ ତହ ସ େତନ େନା ାପିତଃ|

ⅩⅥ ଯେତା ମୃତାନାମୁି ତି ୟର୍ ତି ନ ଭେୱତ୍ ତହ
ଖ୍ର ୀେ ାଽପୁ୍ୟ ାପିତ ଂ ନ ଗତଃ|

ⅩⅦ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଯଦ୍ୟନୁ ାପିତଃ ସ୍ୟାତ୍ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସା
ୱିତଥଃ, ଯୂଯମ୍ ଅଦ୍ୟାପି ପାେପଷୁ ମ ାି ଥ|

ⅩⅧ ଅପରଂ ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତା େଯ ମାନୱା ମହାନିଦ୍ର ାଂ ଗତାେ ଽପି
ନାଶଂ ଗତାଃ|

ⅩⅨ ଖ୍ର ୀେ ା ଯଦି େକୱଲମିହେଲାେକ ଽ ାକଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଭୂ ମିଃ
ସ୍ୟାତ୍ ତହ ସୱର୍ ୍ଵ ମେତର୍ ୍ୟେଭ୍ୟା ୱଯେମୱ ଦୁଭର୍ ାଗ୍ୟାଃ|

ⅩⅩଇଦାନୀଂ ଖ୍ର ୀେ ା ମୃତୁ ୍ୟଦଶାତ ଉ ାପିେତା ମହାନିଦ୍ର ାଗତାନାଂ
ମେଧ୍ୟ ପ୍ର ଥମଫଲ ରୂ େପା ଜାତ |

ⅩⅪ ଯେତା ଯ ତ୍ ମାନୁଷ ାରା ମୃତୁ ୍ୟଃ ପ୍ର ାଦୁଭର୍ୂ ତ ତ୍
ମାନୁଷ ାରା ମୃତାନାଂ ପୁନରୁ ି ତିରପି ପ୍ର ଦୁଭର୍ୂ ତା|

ⅩⅫଆଦମା ଯଥା ସେୱର୍ ୍ଵ ମରଣାଧୀନା ଜାତା ଥା ଖ୍ର ୀେ ନ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଜୀୱଯିଷ୍ୟେ |



1 Corinthians ⅩⅤ:ⅩⅩⅢ xxxiv 1 Corinthians ⅩⅤ:ⅩⅩⅩⅢ

ⅩⅩⅢ କିେ େକୖେକନ ଜେନନ ନିେଜ ନିେଜ ପୟର୍ ୍ୟାଯ
ଉ ାତୱ୍ୟଂ ପ୍ର ଥମତଃ ପ୍ର ଥମଜାତଫଲ ରୂ େପନ ଖ୍ର ୀେ ନ,
ି ତୀଯତ ସ୍ୟାଗମନସମେଯ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େଲାେକୖଃ|

ⅩⅩⅣ ତତଃ ପରମ୍ ଅେ ା ଭୱିଷ୍ୟତି ତଦାନୀଂ ସ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ
ଶାସନମ୍ ଅଧିପତି ଂ ପରାକ୍ର ମ ଲୁ ୍ଵା ପିତରୀ େର ରାଜ ଂ
ସମପର୍ ଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅤ ଯତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ରିପୱଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯାୱତ୍ େତନ
ପାଦେଯାରେଧା ନ ନିପାତଯିଷ୍ୟେ ତାୱତ୍ େତେନୖୱ ରାଜ ଂ
କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

ⅩⅩⅥ େତନ ୱିେଜତେୱ୍ୟା ଯଃ େଶଷରିପୁଃ ସ ମୃତୁ ୍ୟେରୱ|
ⅩⅩⅦ ଲିଖିତମାେ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ତସ୍ୟ ପାଦେଯା ୱର୍ ଶୀକୃତାନି| କି ୁ

ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟୱ ତସ୍ୟ ୱଶୀକୃତାନୀତୁ ୍ୟେ ସତି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େଯନ ତସ୍ୟ
ୱଶୀକୃତାନି ସ ଯଂ ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ େତା ନ ଜାତ ଇତି ୱ୍ୟ ଂ|

ⅩⅩⅧ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ େତଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି େଯନ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ
ୱଶୀକୃତାନି ଯଂ ପୁେତ୍ର ାଽପି ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ େତା ଭୱିଷ୍ୟତି ତତ
ଈ ରଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷୁ ସୱର୍ ୍ଵ ଏୱ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅨଅପରଂ ପେରତେଲାକାନାଂ ୱିନିମେଯନ େଯମ ୍ୟେ େତୖଃ
କିଂ ଲ ୍ୟେତ? େଯଷାଂ ପେରତେଲାକାନାମ୍ ଉି ତିଃ େକନାପି
ପ୍ର କାେରଣ ନ ଭୱିଷ୍ୟତି େତଷାଂ ୱିନିମେଯନ କୁେତା ମ ନମପି
େତୖର ୀକି୍ର ଯେତ?

ⅩⅩⅩୱଯମପି କୁତଃ ପ୍ର ତିଦ ଂ ପ୍ର ାଣଭୀତିମ୍ ଅ ୀକୁ ର୍ େହ?
ⅩⅩⅪ ଅ ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଯୁଷ୍ମ େ ା ମମ ଯା ଶ୍ଲ ାଘାେ

ତସ୍ୟାଃ ଶପଥଂ କୃ ା କଥଯାମି ଦିେନ ଦିେନଽହଂ ମୃତୁ ୍ୟଂ ଗ ାମି|
ⅩⅩⅫଇଫିଷନଗେର ୱନ୍ୟପଶୁଭିଃ ସା ର୍ ଂ ଯଦି େଲୗକିକଭାୱାତ୍

ମଯା ଯୁ ଂ କୃତଂ ତହ େତନ ମମ େକା ଲାଭଃ? ମୃତାନାମ୍ ଉି ତି
ୟର୍ ଦି ନ ଭେୱତ୍ ତହ , କୁେ ର୍ ା େଭାଜନପାେନଽଦ୍ୟ ୁ ମୃତୁ ୍ୟ
ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅢଇତ୍ୟେନନ ଧ ର୍ ାତ୍ ମା ଭ୍ର ଂଶ ଂ| କୁସଂସେଗର୍ ଣ େଲାକାନାଂ
ସଦାଚାେରା ୱିନଶ୍ୟତି|
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ⅩⅩⅩⅣ ଯୂଯଂ ଯେଥାଚିତଂ ସେଚୖତନ୍ୟାି ତ, ପାପଂ ମା କୁରୁ ଂ,
ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟ ଈ ରୀଯଜ୍ଞାନହୀନାଃ େକଽପି ୱିଦ୍ୟେ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତ୍ର ପାେଯୖ ମେଯଦଂ ଗଦ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅤ ଅପରଂ ମୃତେଲାକାଃ କଥମ୍ ଉ ାସ୍ୟି ? କୀଦୃଶଂ ୱା
ଶରୀରଂ ଲ ୍ଵା ପୁନେରଷ୍ୟ ୀତି ୱାକ୍ୟଂ କି ତ୍ ପ୍ର କ୍ଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅩⅥେହଅଜ୍ଞ ଯାଯଦ୍ବୀଜମ୍ଉପ୍ୟେତତଦ୍ଯଦିନ ମି୍ର େଯତ
ତହ ନ ଜୀୱଯିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅩⅩⅦଯଯା ମୂ ର୍ ୍ୟା ନିଗର୍ ୱ୍ୟଂ ସା ଯା େନାପ୍ୟେତ କି ୁ ଶୁ ଂ
ବୀଜେମୱ; ତ େଗାଧୂମାଦୀନାଂ କିମପି ବୀଜଂ ଭୱିତୁ ଂ ଶେକ୍ନ ାତି|

ⅩⅩⅩⅧ ଈ େରେଣୱ ଯଥାଭିଲାଷଂ ତୈ ମୂ ଦର୍ ୀଯେତ,
ଏେକୖକୈ ବୀଜାଯ ା ା ମୂ େରୱ ଦୀଯେତ|

ⅩⅩⅩⅨ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପଲଲାନି େନୖକୱିଧାନି ସି ,
ମନୁଷ୍ୟପଶୁପକି୍ଷମ ୍ୟାଦୀନାଂ ଭି ରୂ ପାଣି ପଲଲାନି ସି |

ⅩⅬ ଅପରଂ ଗର୍ ୀଯା ମୂ ର୍ ଯଃ ପାଥ ୱା ମୂ ର୍ ଯ ୱିଦ୍ୟେ
କି ୁ ଗର୍ ୀଯାନାମ୍ ଏକରୂ ପଂ େତଜଃ ପାଥ ୱାନା ତଦନ୍ୟରୂ ପଂ
େତେଜାଽି |

ⅩⅬⅠ ସୂୟର୍ ୍ୟସ୍ୟ େତଜ ଏକୱିଧଂ ଚ ସ୍ୟ େତଜ ଦନ୍ୟୱିଧଂ
ତାରାଣା େତେଜାଽନ୍ୟୱିଧଂ, ତାରାଣାଂ ମେଧ୍ୟଽପି
େତଜସ ାରତମ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅡ ତତ୍ର ଲିଖିତମାେ ଯଥା, ‘ଆଦିପୁରୁ ଷ ଆଦମ୍ ଜୀୱ ାଣୀ
ବଭୂ ୱ,’ କି ି ମ ଆଦମ୍ (ଖ୍ର ୀେ ା) ଜୀୱନଦାଯକ ଆ ା ବଭୂ ୱ|

ⅩⅬⅢ ଯଦ୍ ଉପ୍ୟେତ ତତ୍ ତୁ ଂ ଯେ ା ାସ୍ୟତି ତଦ୍
େଗୗରୱାନି୍ଵ ତଂ; ଯଦ୍ ଉପ୍ୟେତ ତି ର୍ ଲଂ ଯେ ା ାସ୍ୟତି ତତ୍
ଶି ଯୁ ଂ|

ⅩⅬⅣଯତ୍ଶରୀରମ୍ଉପ୍ୟେତତତ୍ପ୍ର ାଣାନାଂ ସଦ୍ମ ,ଯ ଶରୀରମ୍
ଉ ାସ୍ୟତି ତଦ୍ ଆ ନଃ ସଦ୍ମ | ପ୍ର ାଣସଦ୍ମ ରୂ ପଂ ଶରୀରଂ ୱିଦ୍ୟେତ,
ଆ ସଦ୍ମ ରୂ ପମପି ଶରୀରଂ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅬⅤ ତତ୍ର ଲିଖିତମାେ ଯଥା, ଆଦିପୁରୁ ଷ ଆଦମ୍ ଜୀୱ ାଣୀ
ବଭୂ ୱ, କି ି ମ ଆଦମ୍ (ଖ୍ର ୀେ ା) ଜୀୱନଦାଯକ ଆ ା ବଭୂ ୱ|
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ⅩⅬⅥଆ ସଦ୍ମ ନ ପ୍ର ଥମଂ କି ୁ ପ୍ର ାଣସେଦୖ୍ମ ୱ ତ ାଦ୍ ଆ ସଦ୍ମ |
ⅩⅬⅦ ଆଦ୍ୟଃ ପୁରୁ େଷ ମୃଦ ଉ ାତ୍ ମୃଣ୍ମ େଯା ି ତୀଯ

ପୁରୁ ଷଃ ଗର୍ ାଦ୍ ଆଗତଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ|
ⅩⅬⅧ ମୃଣ୍ମ େଯା ଯାଦୃଶ ଆସୀତ୍ ମୃଣ୍ମ ଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତାଦୃଶା ଭୱି
ଗର୍ ୀଯ ଯାଦୃେଶାଽି ଗର୍ ୀଯାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ତାଦୃଶା ଭୱି |
ⅩⅬⅨ ମୃଣ୍ମ ଯସ୍ୟ ରୂ ପଂ ଯ ଦ୍ ଅ ାଭି ଧର୍ ାରିତଂ ତ ତ୍ ଗର୍ ୀଯସ୍ୟ

ରୂ ପମପି ଧାରଯିଷ୍ୟେତ|
Ⅼ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱ୍ୟାହରାମି, ଈ ରସ୍ୟ ରାେଜ୍ୟ

ର ମାଂସେଯାରଧିକାେରା ଭୱିତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି, ଅକ୍ଷଯେ ଚ
କ୍ଷଯସ୍ୟାଧିକାେରା ନ ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅬⅠପଶ୍ୟତାହଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ନିଗୂଢାଂ କଥାଂ ନିେୱଦଯାମି|
ⅬⅡ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ର ାଭି ମର୍ ହାନିଦ୍ର ା ନ ଗମିଷ୍ୟେତ କି ି ମଦିେନ ତୂ ୟର୍ ୍ୟାଂ

ୱାଦିତାଯାମ୍ ଏକି ନ୍ ୱିପେଲ ନିମିେଷୖକମେଧ୍ୟ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରୂ ପା ରଂ
ଗମିଷ୍ୟେତ, ଯତ ୂରୀ ୱାଦିଷ୍ୟେତ, ମୃତେଲାକା ାକ୍ଷଯୀଭୂ ତା
ଉ ାସ୍ୟି ୱଯ ରୂ ପା ରଂ ଗମିଷ୍ୟାମଃ|

ⅬⅢଯତଃକ୍ଷଯଣୀେଯେନୖେତନଶରୀେରଣାକ୍ଷଯ ଂପରିହିତୱ୍ୟଂ,
ମରଣାଧୀେନେନୖେତନ େଦେହନ ଚାମର ଂ ପରିହିତୱ୍ୟଂ|

ⅬⅣ ଏତି ନ୍ କ୍ଷଯଣୀେଯ ଶରୀେର ଽକ୍ଷଯ ଂ ଗେତ, ଏତ ନ୍
ମରଣାଧୀେନ େଦେହ ଚାମର ଂ ଗେତ ଶାେ ଲିଖିତଂ ୱଚନମିଦଂ
େସ ୍ୟତି, ଯଥା, ଜେଯନ ଗ୍ର ସ୍ୟେତ ମୃତୁ ୍ୟଃ|

ⅬⅤ ମୃେତ୍ୟା େତ କ କଂ କୁତ୍ର ପରେଲାକ ଜଯଃ େତ||
ⅬⅥ ମୃେତ୍ୟାଃ କ କଂ ପାପେମୱ ପାପସ୍ୟ ଚ ବଲଂ ୱ୍ୟୱ ା|
ⅬⅦ ଈ ର ଧେନ୍ୟା ଭୱତୁ ଯତଃ େସାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ନା

ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନା ାନ୍ ଜଯଯୁ ାନ୍ ୱିଧାପଯତି|
ⅬⅧ ଅେତା େହ ମମ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାତରଃ; ଯୂଯଂ ସୁି ରା ନି ଲା

ଭୱତ ପ୍ର େଭାଃ େସୱାଯାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପରିଶ୍ର େମା ନି େଲା ନ
ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଜ୍ଞା ା ପ୍ର େଭାଃ କାେୟର୍ ୍ୟ ସଦା ତ ରା ଭୱତ|
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ⅩⅥ
Ⅰ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ କୃେତ େଯାଽଥର୍ ସଂଗ୍ର ହ ମଧି

ଗାଲାତୀଯେଦଶସ୍ୟ ସମାଜା ମଯା ଯଦ୍ ଆଦି ା ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରପି
କି୍ର ଯତାଂ|

Ⅱ ମମାଗମନକାେଲ ଯଦ୍ ଅଥର୍ ସଂଗ୍ର େହା ନ ଭେୱତ୍ ତି ମି ଂ
ଯୁଷ୍ମ ାକେମେକୖେକନ ସ ଦାନୁସାରାତ୍ ସ ଯଂ କୃ ା ସ ାହସ୍ୟ
ପ୍ର ଥମଦିୱେସ ସମୀେପ କିି ତ୍ ନିକି୍ଷପ୍ୟତାଂ|

Ⅲ ତେତା ମମାଗମନସମେଯ ଯୂଯଂ ଯାେନୱ ୱି ାସ୍ୟା ଇତି
େୱଦିଷ୍ୟଥ େତେଭ୍ୟାଽହଂ ପତ୍ର ାଣି ଦ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତ ାନସ୍ୟ
ଯିରୂ ଶାଲମଂ ନଯନାଥର୍ ଂ ତାନ୍ େପ୍ର ଷଯିଷ୍ୟାମି|

Ⅳ କି ୁ ଯଦି ତତ୍ର ମମାପି ଗମନମ୍ ଉଚିତଂ ଭେୱତ୍ ତହ େତ
ମଯା ସହ ଯାସ୍ୟି |

Ⅴ ସା ତଂ ମାକିଦନିଯାେଦଶମହଂ ପୟର୍ ୍ୟଟାମି ତଂ ପୟର୍ ୍ୟଟ୍ୟ
ଯୁଷ୍ମ ମୀପମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି|

Ⅵଅନ ରଂ କିଂ ଜାନାମି ଯୁଷ୍ମ ି ଧିମ୍ ଅୱ ାେସ୍ୟ ଶୀତକାଲମପି
ଯାପଯିଷ୍ୟାମି ଚ ପ ାତ୍ ମମ ଯତ୍ ାନଂ ଗ ୱ୍ୟଂ ତେତୖ୍ର ୱ
ଯୁଷ୍ମ ାଭିରହଂ େପ୍ର ରଯିତୱ୍ୟଃ|

Ⅶଯେତାଽହଂଯାତ୍ର ାକାେଲକ୍ଷଣମାତ୍ର ଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦ୍ର ୁଂ େନ ାମି କି ୁ
ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ଦ୍ୟନୁଜାନୀଯାତ୍ ତହ କିି ଦ୍ ଦୀଘର୍ କାଲଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ
ପ୍ର ୱ ୁମ୍ ଇ ାମି|

Ⅷ ତଥାପି ନି ାେରା ୱାତ୍ ପରଂ ପ ାଶ ମଦିନଂ ଯାୱଦ୍
ଇଫିଷପୁୟର୍ ୍ୟାଂ ାସ୍ୟାମି|

Ⅸ ଯ ାଦ୍ ଅତ୍ର କାୟର୍ ୍ୟସାଧନାଥର୍ ଂ ମମାି େକ ବୃହଦ୍ ାରଂ ମୁ ଂ
ବହେୱା ୱିପକ୍ଷା ଅପି ୱିଦ୍ୟେ |

Ⅹ ତିମଥିୟର୍ ଦି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପମ୍ଆଗେ ତ୍ତହ େଯନ ନିଭର୍ ଯଂ
ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱେ ର୍ ତ ତତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ େନା ନିଧୀଯତାଂ ଯ ାଦ୍ ଅହଂ
ଯାଦୃକ୍ େସାଽପି ତାଦୃକ୍ ପ୍ର େଭାଃ କ ର୍ େଣ ଯତେତ|
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Ⅺ େକାଽପି ତଂ ପ୍ର ତ୍ୟନାଦରଂ ନ କେରାତୁ କି ୁ ସ ମମାି କଂ ଯଦ୍
ଆଗ ୁଂ ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସକୁଶଲଂ େପ୍ର ଷ୍ୟତାଂ| ଭ୍ର ାତୃ ଭିଃ
ସା ର୍ ମହଂ ତଂ ପ୍ର ତୀେକ୍ଷ|

Ⅻଆପୁ ଂ ଭ୍ର ାତରମଧ୍ୟହଂ ନିେୱଦଯାମି ଭ୍ର ାତୃ ଭିଃ ସାକଂ େସାଽପି
ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀପଂ ୱ୍ର େଜତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ମଯା ସ ପୁନଃ ପୁନୟର୍ ାଚିତଃ
କିି ଦାନୀଂ ଗମନଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ତୈ ନାେରାଚତ, ଇତଃପରଂ ସୁସମଯଂ
ପ୍ର ାପ୍ୟ ସ ଗମିଷ୍ୟତି|

ⅩⅢ ଯୂଯଂ ଜାଗୃତ ୱି ାେସ ସୁି ରା ଭୱତ େପୗରୁ ଷଂ ପ୍ର କାଶଯତ
ବଲୱେ ା ଭୱତ|

ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି କ ର୍ ାଣି େପ୍ର ମ୍ନ ା ନି ାଦ୍ୟ ାଂ|
ⅩⅤ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇଦମ୍ ଅଭିଯାେଚ

ି ଫାନସ୍ୟ ପରିଜନା ଆଖାଯାେଦଶସ୍ୟ ପ୍ର ଥମଜାତଫଲ ରୂ ପାଃ,
ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାେଯୖ ଚ ତ ଆ େନା ନ୍ୟେୱଦଯନ୍ ଇତି
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯେତ|

ⅩⅥ ଅେତା ଯୂଯମପି ତାଦୃଶେଲାକାନାମ୍ ଅ ହାଯାନାଂ
ଶ୍ର ମକାରିଣା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ|

ⅩⅦ ି ଫାନଃ ଫ ର୍ୂ ନାତଆଖାଯିକ ଯଦ୍ ଅତ୍ର ାଗମନ୍ େତନାହମ୍
ଆନ ାମି ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିୟର୍ ତ୍ ନୂ୍ୟନିତଂ ତତ୍ େତୖଃ ସ ୂ ରିତଂ|

ⅩⅧ େତୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ମମ ଚ ମନାଂସ୍ୟାପ୍ୟାଯିତାନି| ତ ାତ୍ ତାଦୃଶା
େଲାକା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସ ୱ୍ୟାଃ|

ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଆଶିଯାେଦଶ ସମାଜାନାଂ ନମ ୃତିମ୍
ଆି ଲପି୍ର ି େଯା ନ୍ମ ପ ସମିେତ ବହୁ ନମ ୃତିଂ ପ୍ର ଜାନୀତ|

ⅩⅩ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ର ାତେରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ୁୱର୍ ୍ଵ େ | ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର ଚୁ େନନ
ମିେଥା ନମତ|

ⅩⅪ େପୗେଲାଽହଂ କରଲିଖିତଂ ନମ ୃତିଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େୱଦେଯ|
ⅩⅫଯଦି କି ଦ୍ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ପ୍ର ୀଯେତ ତହ ସ ଶାପଗ୍ର େ ା

ଭେୱତ୍ ପ୍ର ଭୁ ରାଯାତି|
ⅩⅩⅢ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି

ଭୂ ଯାତ୍|
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ⅩⅩⅣ ଖ୍ର ୀ ଂ ଯୀଶୁମ୍ ଆଶି୍ର ତାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ େପ୍ର ମ ତି ତୁ |
ଇତି||
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