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୧ େଯାହନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଆଦିେତା ଯ ଆସୀଦ୍ ଯସ୍ୟ ୱାଗ୍ ଅ ାଭିରଶ୍ର ାୱି ଯ ୱଯଂ
େନେତୖ୍ର ଦର୍ୃ ୱେ ା ଯ ୱୀକି୍ଷତୱ ଃ କେରୖଃ ୃ ୱ ତଂ
ଜୀୱନୱାଦଂ ୱଯଂ ଜ୍ଞାପଯାମଃ|

Ⅱ ସ ଜୀୱନ ରୂ ପଃ ପ୍ର କାଶତ ୱଯ ତଂ ଦୃ ୱ ମଧି ସାକ୍ଷ୍ୟଂ
ଦଦ୍ମ ,ଯ ପିତୁ ଃ ସି ଧାୱୱ ର୍ ତା ାକଂ ସମୀେପ ପ୍ର କାଶତ ଚ ତମ୍
ଅନ ଜୀୱନ ରୂ ପଂ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମଃ|

Ⅲ ଅ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଦୃ ଂ ଶତ ତେଦୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପ୍ୟେତ
େତନା ାଭିଃ ସହାଂଶି ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭୱିଷ୍ୟତି| ଅ ାକ ସହାଂଶି ଂ
ପିତ୍ର ା ତ ୁ େତ୍ର ଣ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଚ ସା ର୍ ଂ ଭୱତି|

Ⅳ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆନେ ା ଯତ୍ ସ ୂ େଣର୍ ା ଭେୱଦ୍ ତଦଥର୍ ଂ
ୱଯମ୍ ଏତାନି ଲିଖାମଃ|

Ⅴ ୱଯଂ ଯାଂ ୱା ର୍ ାଂ ତ ାତ୍ ଶ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମଃ େସଯମ୍|
ଈ େରା େଜ୍ୟାତି ି ନ୍ ଅ କାରସ୍ୟ େଲେଶାଽପି ନାି |

Ⅵ ୱଯଂ େତନ ସହାଂଶିନ ଇତି ଗଦି ା ଯଦ୍ୟ ାକାେର
ଚରାମ ହ ସତ୍ୟାଚାରିେଣା ନ ସେ ା ଽନୃତୱାଦିେନା ଭୱାମଃ|

Ⅶ କି ୁ ସ ଯଥା େଜ୍ୟାତିଷି ୱ ର୍ େତ ତଥା ୱଯମପି ଯଦି
େଜ୍ୟାତିଷି ଚରାମ ହ ପର ରଂ ସହଭାଗିେନା ଭୱାମ ସ୍ୟ
ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ରୁ ଧିର ା ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାତ୍ ପାପାତ୍ ଶୁ ଯତି|

Ⅷ ୱଯଂ ନି ାପା ଇତି ଯଦି ୱଦାମ ହ ଯେମୱ ାନ୍
ୱ ଯାମଃ ସତ୍ୟମତ ା ାକମ୍ ଅ େର ନ ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅸ ଯଦି ପାପାନି ୀକୁ ର୍ େହ ତହ ସ ୱି ାେସ୍ୟା
ଯାଥାଥ କ ାି ତ ାଦ୍ ଅ ାକଂ ପାପାନି କ୍ଷମିଷ୍ୟେତ ସୱର୍ ୍ଵ ାଦ୍
ଅଧ ର୍ ା ା ାନ୍ ଶୁ ଯିଷ୍ୟତି|

Ⅹୱଯମ୍ ଅକୃତପାପା ଇତି ଯଦି ୱଦାମ ହ ତମ୍ ଅନୃତୱାଦିନଂ
କୁ ର୍ ସ୍ୟ ୱାକ୍ୟ ା ାକମ୍ ଅ େର ନ ୱିଦ୍ୟେତ|



1 John Ⅱ:Ⅰ ii 1 John Ⅱ:Ⅺ

Ⅱ
Ⅰ େହ ପି୍ର ଯବାଲକାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ତ୍ ପାପଂ ନ କି୍ର େଯତ ତଦଥର୍ ଂ

ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର େତ୍ୟତାନି ମଯା ଲିଖ୍ୟେ |ଯଦି ତୁ େକନାପି ପାପଂ କି୍ର ଯେତ
ତହ ପିତୁ ଃ ସମୀେପ ଽ ାକଂ ଏକଃ ସହାେଯା ଽଥର୍ େତା ଧା େକା
ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀେ ା ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅱ ସ ଚା ାକଂ ପାପାନାଂ ପ୍ର ାଯି ଂ େକୱଲମ ାକଂ ନହି କି ୁ
ଲିଖିଲସଂସାରସ୍ୟ ପାପାନାଂ ପ୍ର ାଯି ଂ|

Ⅲୱଯଂ ତଂ ଜାନୀମ ଇତି ତଦୀଯାଜ୍ଞାପାଲେନନାୱଗ ାମଃ|
Ⅳ ଅହଂ ତଂ ଜାନାମୀତି ୱଦି ା ଯ ସ୍ୟାଜ୍ଞା ନ ପାଲଯତି େସା

ଽନୃତୱାଦୀ ସତ୍ୟମତ ତସ୍ୟା େର ନ ୱିଦ୍ୟେତ|
Ⅴ ଯଃ କି ତ୍ ତସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ପାଲଯତି ତି ନ୍ ଈ ରସ୍ୟ

େପ୍ର ମ ସତ୍ୟରୂ େପଣ ସି ଧ୍ୟତି ୱଯଂ ତି ନ୍ ୱ ର୍ ାମେହ ତଦ୍
ଏେତନାୱଗ ାମଃ|

Ⅵ ଅହଂ ତି ନ୍ ତି ାମୀତି େଯା ଗଦତି ତେସ୍ୟଦମ୍ ଉଚିତଂ ଯତ୍
ଖ୍ର ୀେ ା ଯାଦୃଗ୍ ଆଚରିତୱାନ୍ େସା ଽପି ତାଦୃଗ୍ ଆଚେରତ୍|

Ⅶେହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତ୍ୟହଂ ନୂତନାମାଜ୍ଞାଂ ଲିଖାମୀତି ନହି
କି ାଦିେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଲର୍ ାଂ ପୁରାତନାମାଜ୍ଞାଂ ଲିଖାମି|ଆଦିେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି
ୟର୍ ଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ ଶତଂ ସା ପୁରାତନାଜ୍ଞା|

Ⅷ ପୁନରପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ନୂତନାଜ୍ଞା ମଯା ଲିଖ୍ୟତ ଏତଦପି
ତି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଚ ସତ୍ୟଂ, ଯେତା ଽ କାେରା ୱ୍ୟେତ୍ୟତି ସତ୍ୟା
େଜ୍ୟାତିେ ଦାନୀଂ ପ୍ର କାଶେତ;

Ⅸ ଅହଂ େଜ୍ୟାତିଷି ୱ ର୍ ଇତି ଗଦି ା ଯଃ ଭ୍ର ାତରଂ େ ି େସା
ଽଦ୍ୟାପି ତମିେସ୍ର ୱ ର୍ େତ|

Ⅹ ଭ୍ର ାତରି ଯଃ ପ୍ର ୀଯେତ ସ ଏୱ େଜ୍ୟାତିଷି ୱ ର୍ େତ ୱି ଜନକଂ
କିମପି ତି ନ୍ ନ ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅺ କି ୁ ଭ୍ର ାତରଂ େଯା େ ି ସ ତିମିେରୱ ର୍ େତ ତିମିେରଚରତି
ଚ ତିମିେରଣ ଚ ତସ୍ୟ ନଯେନ ଽ ୀକି୍ର େଯେତ ତ ାତ୍ ଯାମୀତି ସ
ଜ୍ଞାତୁ ଂ ନ ଶେକ୍ନ ାତି|
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Ⅻ େହ ଶିଶୱଃ, ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ ନାମ୍ନ ା ପାପକ୍ଷମାଂ ପ୍ର ା ୱ ାଦ୍
ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖାମି|

ⅩⅢ େହ ପିତରଃ, ଯଆଦିେତା ୱ ର୍ ମାନ ଂ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ ତ ାଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖାମି| େହ ଯୁୱାନଃ ଯୂଯଂ ପାପ ାନଂ ଜିତୱ ାଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖାମି| େହବାଲକାଃ, ଯୂଯଂ ପିତରଂ ଜାନୀଥ ତ ାଦହଂ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍|

ⅩⅣ େହ ପିତରଃ, ଆଦିେତା େଯା ୱ ର୍ ମାନ ଂ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ
ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍| େହ ଯୁୱାନଃ, ଯୂଯଂ ବଲୱ
ଆେ ,ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ଦ େରୱତର୍ େତପାପା ା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ପରାଜିେଗ୍ୟ ତ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍|

ⅩⅤ ଯୂଯଂ ସଂସାେର ସଂସାର ୱିଷେଯଷୁ ଚ ମା ପ୍ର ୀଯ ଂ ଯଃ
ସଂସାେର ପ୍ର ୀଯେତ ତସ୍ୟା େର ପିତୁ ଃ େପ୍ର ମ ନ ତି ତି|

ⅩⅥ ଯତଃ ସଂସାେର ଯଦ୍ୟତ୍ ି ତମ୍ ଅଥର୍ ତଃ
ଶାରୀରିକଭାୱସ୍ୟାଭିଲାେଷା ଦଶର୍ େନ ି ଯସ୍ୟାଭିଲାେଷା ଜୀୱନସ୍ୟ
ଗୱର୍ ୍ଵ ସୱର୍ ୍ଵ େମତତ୍ ପିତୃ େତା ନ ଜାଯେତ କି ୁ ସଂସାରେଦୱ|

ⅩⅦସଂସାର ଦୀଯାଭିଲାଷ ୱ୍ୟେତ୍ୟତି କି ୁ ଯ ଈ ରେସ୍ୟ ଂ
କେରାତି େସା ଽନ କାଲଂ ଯାୱତ୍ ତି ତି|

ⅩⅧ େହ ବାଲକାଃ, େଶଷକାେଲାଽଯଂ, ଅପରଂ
ଖ୍ର ୀ ାରିେଣାପ ାୱ୍ୟମିତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଥା ଶତଂ ତଥା ବହୱଃ
ଖ୍ର ୀ ାରଯ ଉପି ତା ାଦଯଂ େଶଷକାେଲାଽ ୀତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

ⅩⅨ େତ ଽ ନ୍ମ ଧ୍ୟାନ୍ ନିଗର୍ ତୱ ଃ କି ଦୀଯା ନାସନ୍
ଯଦ୍ୟ ଦୀଯା ଅଭୱିଷ୍ୟନ୍ ତହର୍ ୍ୟ େ ଽ ାସ୍ୟନ୍, କି ୁ ସେୱର୍ ୍ଵ
ଽ ଦୀଯା ନ ସେ ୍ୟତସ୍ୟ ପ୍ର କାଶ ଆୱଶ୍ୟକ ଆସୀତ୍|

ⅩⅩ ଯଃ ପୱିତ୍ର ାଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅଭିେଷକଂ ପ୍ର ା ୱ େ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି
ଜାନୀଥ|

ⅩⅪ ଯୂଯଂ ସତ୍ୟମତଂ ନ ଜାନୀଥ ତ ାରଣାଦ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍ ତ ହି କି ୁ ଯୂଯଂ ତତ୍ ଜାନୀଥ ସତ୍ୟମତା
କିମପ୍ୟନୃତୱାକ୍ୟଂ େନା ଦ୍ୟେତ ତ ାରଣାେଦୱ|
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ⅩⅫ ଯୀଶୁରଭିଷି ାେତତି େଯା ନା ୀକେରାତି ତଂ ୱିନା େକା
ଽପେରା ଽନୃତୱାଦୀ ଭେୱତ୍? ସ ଏୱ ଖ୍ର ୀ ାରି ୟର୍ ଃ ପିତରଂ ପୁତ୍ର
ନା ୀକେରାତି|

ⅩⅩⅢଯଃ କି ତ୍ ପୁତ୍ର ଂ ନା ୀକେରାତି ସ ପିତରମପି ନ ଧାରଯତି
ଯ ପୁତ୍ର ମ ୀକେରାତି ସ ପିତରମପି ଧାରଯତି|

ⅩⅩⅣଆଦିେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ତ୍ ଶତଂ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତି ତୁ , ଆଦିତଃ
ଶତଂ ୱାକ୍ୟଂ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତି ତି, ତହ ଯୂଯମପି ପୁେତ୍ର ପିତରି ଚ
ାସ୍ୟଥ|
ⅩⅩⅤସଚପ୍ର ତିଜ୍ଞଯା ଭ୍ୟଂଯତ୍ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତୱାନ୍ ତଦ୍ଅନ ଜୀୱନଂ|
ⅩⅩⅥ େଯ ଜନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭ୍ର ାମଯି ତାନଧ୍ୟହମ୍ ଇଦଂ ଲିଖିତୱାନ୍|
ⅩⅩⅦଅପରଂ ଯୂଯଂ ତ ାଦ୍ ଯମ୍ ଅଭିେଷକଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ

ତି ତି ତତଃ େକାଽପି ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶିକ୍ଷେଯତ୍ ତଦ୍ ଅନାୱଶ୍ୟକଂ, ସ
ଚାଭିେଷେକା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ଶିକ୍ଷଯତି ସତ୍ୟ ଭୱତି ନ ଚାତଥ୍ୟଃ,
ଅତଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯ ଦ୍ ଅଶିକ୍ଷଯତ୍ ତ ତ୍ ତତ୍ର ାସ୍ୟଥ|

ⅩⅩⅧ ଅତଏୱ େହ ପି୍ର ଯବାଲକା ଯୂଯଂ ତତ୍ର ତି ତ, ତଥା
ସତି ସ ଯଦା ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ ତଦା ୱଯଂ ପ୍ର ତିଭାନି୍ଵ ତା ଭୱିଷ୍ୟାମଃ,
ତସ୍ୟାଗମନସମେଯ ଚ ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷା ତ୍ର ପିଷ୍ୟାମେହ|

ⅩⅩⅨସଧା େକା ଽ ୀତି ଯଦି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ ତହ ଯଃ କି ଦ୍
ଧ ର୍ ାଚାରଂ କେରାତି ସ ତ ାତ୍ ଜାତ ଇତ୍ୟପି ଜାନୀତ|

Ⅲ
Ⅰପଶ୍ୟତ ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନା ଇତି ନାମ୍ନ ାଖ୍ୟାମେହ, ଏେତନ

ପିତା ଭ୍ୟଂ କୀଦୃକ୍ ମହାେପ୍ର ମ ପ୍ର ଦ ୱାନ୍, କି ୁ ସଂସାର ଂ
ନାଜାନାତ୍ ତ ାରଣାଦ ାନ୍ ଅପି ନ ଜାନାତି|

Ⅱ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଇଦାନୀଂ ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାନା ଆ େହ
ପ ାତ୍ କିଂ ଭୱିଷ୍ୟାମ ଦ୍ ଅଦ୍ୟାପ୍ୟପ୍ର କାଶିତଂ କି ୁ ପ୍ର କାଶଂ ଗେତ
ୱଯଂ ତସ୍ୟ ସଦୃଶା ଭୱିଷ୍ୟାମି ଇତି ଜାନୀମଃ, ଯତଃ ସ ଯାଦୃେଶା
ଽି ତାଦୃେଶା ଽ ାଭିଦର୍ ଶ ଷ୍ୟେତ|

Ⅲ ତି ନ୍ ଏଷା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଯସ୍ୟ କସ୍ୟଚିଦ୍ ଭୱତି ସ ଂ ତଥା
ପୱିତ୍ର ଂ କେରାତି ଯଥା ସ ପୱିେତ୍ର ା ଽି |
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Ⅳଯଃକି ତ୍ ପାପମ୍ଆଚରତିସୱ୍ୟୱ ାଲ ନଂକେରାତି ଯତଃ
ପାପେମୱ ୱ୍ୟୱ ାଲ ନଂ|

Ⅴ ଅପରଂ େସା ଽ ାକଂ ପାପାନ୍ୟପହ ର୍ୁ ଂ ପ୍ର ାକାଶେତୖତଦ୍ ଯୂଯଂ
ଜାନୀଥ, ପାପ ତି ନ୍ ନ ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅵଯଃକି ତ୍ ତି ନ୍ ତି ତି ସ ପାପାଚାରଂ ନକେରାତି ଯଃ କି ତ୍
ପାପାଚାରଂ କେରାତି ସ ତଂ ନ ଦୃ ୱାନ୍ ନ ୱାୱଗତୱାନ୍|

Ⅶ େହ ପି୍ର ଯବାଲକାଃ, କି ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ମଂ ନ ଜନେଯତ୍, ଯଃ
କି ଦ୍ ଧ ର୍ ାଚାରଂ କେରାତି ସ ତାଦୃଗ୍ ଧା େକା ଭୱତି ଯାଦୃକ୍ ସ
ଧାି େକା ଽି |

Ⅷ ଯଃ ପାପାଚାରଂ କେରାତି ସ ଶଯତାନାତ୍ ଜାେତା
ଯତଃ ଶଯତାନ ଆଦିତଃ ପାପାଚାରୀ ଶଯତାନସ୍ୟ କ ର୍ ଣାଂ
େଲାପାଥର୍ େମେୱ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଃ ପ୍ର ାକାଶତ|

Ⅸ ଯଃ କି ଦ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତଃ ସ ପାପାଚାରଂ ନ କେରାତି
ଯତ ସ୍ୟ ୱୀୟର୍ ୍ୟଂ ତି ନ୍ ତି ତି ପାପାଚାରଂ କ ର୍ୁ ନ ଶେକ୍ନ ାତି
ଯତଃ ସ ଈ ରାତ୍ ଜାତଃ|

Ⅹ ଇତ୍ୟେନେନ ରସ୍ୟ ସ ାନାଃ ଶଯତାନସ୍ୟ ଚ ସ ାନା ୱ୍ୟ ା
ଭୱି | ଯଃ କି ଦ୍ ଧ ର୍ ାଚାରଂ ନ କେରାତି ସ ଈ ରାତ୍ ଜାେତା ନହି
ଯ ଭ୍ର ାତରି ନ ପ୍ର ୀଯେତ େସା ଽପୀ ରାତ୍ ଜାେତା ନହି|

Ⅺ ଯତ ସ୍ୟ ଯ ଆେଦଶ ଆଦିେତା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଶତଃ ସ ଏଷ ଏୱ
ଯଦ୍ ଅ ାଭିଃ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ|

Ⅻ ପାପା େତା ଜାେତା ଯଃ କାବିଲ୍ ଭ୍ର ାତରଂ ହତୱାନ୍
ତ ଦୃେଶୖର ାଭି ନର୍ ଭୱିତୱ୍ୟଂ| ସ କ ାତ୍ କାରଣାତ୍ ତଂ ହତୱାନ୍?
ତସ୍ୟ କ ର୍ ାଣି ଦୁ ାନି ତ ୍ରାତୁ କ ର୍ ାଣି ଧ ର୍ ାଣ୍ୟାସନ୍ ଇତି
କାରଣାତ୍|

ⅩⅢେହ ମମଭ୍ର ାତରଃ, ସଂସାେରା ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େ ି ତହ ତଦ୍
ଆ ୟର୍ ୍ୟଂ ନ ମନ୍ୟ ଂ|

ⅩⅣ ୱଯଂ ମୃତୁ ୍ୟମ୍ ଉ ୀୟର୍ ୍ୟ ଜୀୱନଂ ପ୍ର ା ୱ ଦ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଷୁ
େପ୍ର ମକରଣାତ୍ ଜାନୀମଃ| ଭ୍ର ାତରି େଯା ନ ପ୍ର ୀଯେତ ସ ମୃେତ୍ୟୗ
ତି ତି|
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ⅩⅤଯଃ କି ତ୍ ଭ୍ର ାତରଂ େ ି ସଂ ନରଘାତୀ କି ାନ ଜୀୱନଂ
ନରଘାତିନଃ କସ୍ୟାପ୍ୟ େର ନାୱତି େତ ତଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

ⅩⅥ ଅ ାକଂ କୃେତ ସ ପ୍ର ାଣାଂ ୍ୟ ୱାନ୍ ଇତ୍ୟେନନ ୱଯଂ
େପ୍ର ମ୍ନ ମ୍ ଅୱଗତାଃ, ଅପରଂ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ କୃେତ ଽ ାଭିରପି
ପ୍ର ାଣା ୍ୟ ୱ୍ୟାଃ|

ⅩⅦ ସାଂସାରିକଜୀୱିକାପ୍ର ାେ ା େଯା ଜନଃ ଭ୍ର ାତରଂ ଦୀନଂ
ଦୃ ୍ଵା ତ ାତ୍ ୀଯଦଯାଂ ରୁ ଣି ତସ୍ୟା ର ଈ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମ କଥଂ
ତିେ ତ୍?

ⅩⅧ େହ ମମ ପି୍ର ଯବାଲକାଃ, ୱାେକ୍ୟନ ଜି ଯା ୱା ାଭିଃ େପ୍ର ମ
ନ କ ର୍ ୱ୍ୟଂ କି ୁ କାେୟର୍ ୍ୟଣ ସତ୍ୟତଯା େଚୖୱ|

ⅩⅨ ଏେତନ ୱଯଂ ଯତ୍ ସତ୍ୟମତସ ୀଯା ତ୍ ଜାନୀମ ସ୍ୟ
ସାକ୍ଷାତ୍ ା ଃକରଣାନି ସା ଯିତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟାମ |

ⅩⅩ ଯେତା ଽ ଦ ଃକରଣଂ ଯଦ୍ୟ ାନ୍ ଦୂଷଯତି ତହର୍ ୍ୟ ଦ ଃ
କରଣାଦ୍ ଈ େରା ମହାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞ |

ⅩⅪ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଅ ଦ ଃକରଣଂ ଯଦ୍ୟ ାନ୍ ନ ଦୂଷଯତି
ତହ ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର ତିଭାନି୍ଵ ତା ଭୱାମଃ|

ⅩⅫ ଯ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ ତତ୍ ତ ାତ୍ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ମଃ, ଯେତା ୱଯଂ
ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯାମ ସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ତୁ ି ଜନକମ୍ ଆଚାରଂ କୁ ର୍ |

ⅩⅩⅢ ଅପରଂ ତେସ୍ୟଯମାଜ୍ଞା ଯଦ୍ ୱଯଂ ପୁତ୍ର ସ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ନାମି୍ନ ୱି ସି ମ ସ୍ୟାଜ୍ଞାନୁସାେରଣ ଚ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କୁ ର୍ ଃ|

ⅩⅩⅣଯ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯତି ସ ତି ନ୍ ତି ତି ତି ନ୍ େସାଽପି
ତି ତି; ସ ଚା ାନ୍ ଯମ୍ ଆ ାନଂ ଦ ୱାନ୍ ତ ାତ୍ େସା ଽ ାସୁ
ତି ତୀତି ଜାନୀମଃ|

Ⅳ
Ⅰ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷ୍ଵ ା ସୁ ନ ୱି ସି ତ କି ୁ େତ

ଈ ରାତ୍ ଜାତା ନ େୱତ୍ୟା ନଃ ପରୀକ୍ଷ ଂ ଯେତା ବହେୱା
ମୃଷାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିେନା ଜଗନ୍ମ ଧ୍ୟମ୍ ଆଗତୱ ଃ|
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Ⅱଈ ରୀେଯା ଯ ଆ ା ସ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରେନନ ପରିଚୀଯତାଂ, ଯୀଶୁଃ
ଖ୍ର ୀେ ା ନରାୱତାେରା ଭୂ ାଗତ ଏତଦ୍ େଯନ େକନଚିଦ୍ ଆ ନା
ୀକି୍ର ଯେତ ସ ଈ ରୀଯଃ|
Ⅲ କି ୁ ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀେ ା ନରାୱତାେରା ଭୂ ାଗତ ଏତଦ୍

େଯନ େକନଚିଦ୍ ଆ ନା ନା ୀକି୍ର ଯେତ ସ ଈ ରୀେଯା ନହି
କି ୁ ଖ୍ର ୀ ାେରରା ା, େତନ ଚାଗ ୱ୍ୟମିତି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ଶତଂ, ସ
େଚଦାନୀମପି ଜଗତି ୱ ର୍ େତ|

Ⅳ େହ ବାଲକାଃ, ଯୂଯମ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତା ାନ୍ ଜିତୱ ଯତଃ
ସଂସାରାଧି ାନକାରିେଣା ଽପି ଯୁଷ୍ମ ଦଧି ାନକାରୀ ମହାନ୍|

Ⅴ େତ ସଂସାରାତ୍ ଜାତା େତା େହେତାଃ ସଂସାରାଦ୍ ଭାଷେ
ସଂସାର େତଷାଂ ୱାକ୍ୟାନି ଗୃ ାତି|

Ⅵୱଯମ୍ଈ ରାତ୍ ଜାତାଃ,ଈ ରଂ େଯା ଜାନାତି େସାଽ ାକ୍ୟାନି
ଗୃ ାତି ଯେ ରାତ୍ ଜାେତା ନହି େସାଽ ାକ୍ୟାନି ନ ଗୃ ାତି;
ଅେନନ ୱଯଂ ସତ୍ୟା ାନଂ ଭ୍ର ାମକା ାନ ପରିଚିନୁମଃ|

Ⅶ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ୱଯଂ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କରୱାମ,ଯତଃ େପ୍ର ମ
ଈ ରାତ୍ ଜାଯେତ, ଅପରଂ ଯଃ କି ତ୍ େପ୍ର ମ କେରାତି ସ ଈ ରାତ୍
ଜାତ ଈ ରଂ େୱି ଚ|

Ⅷ ଯଃ େପ୍ର ମ ନ କେରାତି ସ ଈ ରଂ ନ ଜାନାତି ଯତ ଈ ରଃ
େପ୍ର ମ ରୂ ପଃ|

Ⅸଅ ା ୀ ରସ୍ୟ େପ୍ର େମୖେତନ ପ୍ର ାକାଶତ ଯତ୍ ପୁେତ୍ର ଣା ଭ୍ୟଂ
ଜୀୱନଦାନାଥର୍ ମ୍ ଈ ରଃ ୀଯମ୍ ଅି ତୀଯଂ ପୁତ୍ର ଂ ଜଗନ୍ମ ଧ୍ୟଂ
େପ୍ର ଷିତୱାନ୍|

Ⅹ ୱଯଂ ଯଦ୍ ଈ େର ପ୍ର ୀତୱ ଇତ୍ୟତ୍ର ନହି କି ୁ ସ ଯଦ ାସୁ
ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ଅ ାପାନାଂ ପ୍ର ାଯି ର୍ ାଥର୍ ଂ ପୁତ୍ର ଂ େପ୍ର ଷିତୱାଂେ ତ୍ୟତ୍ର
େପ୍ର ମ ସି େତ|

Ⅺ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଅ ାସୁ ଯଦୀ େରେଣୖତାଦୃଶଂ େପ୍ର ମ କୃତଂ
ତହ ପର ରଂ େପ୍ର ମ କ ର୍ୁ ମ୍ ଅ ାକମପୁ୍ୟଚିତଂ|

Ⅻ ଈ ରଃ କଦାଚ େକନାପି ନ ଦୃ ଃ ଯଦ୍ୟ ାଭିଃ ପର ରଂ
େପ୍ର ମ କି୍ର ଯେତ ତହର୍ ୀ େରା ଽ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ତି ତି ତସ୍ୟ େପ୍ର ମ ଚା ାସୁ
େସ ୍ୟେତ|
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ⅩⅢ ଅ ଭ୍ୟଂ େତନ କୀଯା େନାଂଽେଶା ଦ ଇତ୍ୟେନନ ୱଯଂ
ଯତ୍ ତି ନ୍ ତି ାମଃ ସ ଚ ଯଦ୍ ଅ ାସୁ ତି ତୀତି ଜାନୀମଃ|

ⅩⅣ ପିତା ଜଗତ୍ର ାତାରଂ ପୁତ୍ର ଂ େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ଏତଦ୍ ୱଯଂ ଦୃ ୍ଵା
ପ୍ର ମାଣଯାମଃ|

ⅩⅤ ଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏତଦ୍ େଯନା ୀକି୍ର ଯେତ ତି ନ୍
ଈ ରି ତି ସ େଚ େର ତି ତି|

ⅩⅥଅ ା ୀ ରସ୍ୟଯତ୍ େପ୍ର ମୱ ର୍ େତତଦ୍ୱଯଂଜ୍ଞାତୱ ି ନ୍
ୱି ାସି ତୱ | ଈ ରଃ େପ୍ର ମ ରୂ ପଃ େପ୍ର ମ୍ନ ୀ ଯି ତି ସ ଈ େର
ତି ତି ତି ଂେ ରି ତି|

ⅩⅦ ସ ଯାଦୃେଶା ଽି ୱଯମେପ୍ୟତି ନ୍ ଜଗତି ତାଦୃଶା
ଭୱାମ ଏତ ାଦ୍ ୱିଚାରଦିେନ ଽ ାଭି ୟର୍ ା ପ୍ର ତିଭା ଲଭ୍ୟେତ
ସା ୀଯସ୍ୟ େପ୍ର ମ୍ନ ଃ ସି ି ଃ|

ⅩⅧ େପ୍ର ମି୍ନ ଭୀତି ନର୍ ୱ ର୍ େତ କି ୁ ସି ଂ େପ୍ର ମ ଭୀତିଂ
ନିରାକେରାତି ଯେତା ଭୀତିଃ ସଯାତନାି ଭୀେତା ମାନୱଃ େପ୍ର ମି୍ନ
ସି େ ା ନ ଜାତଃ|

ⅩⅨ ଅ ାସୁ ସ ପ୍ର ଥମଂ ପ୍ର ୀତୱାନ୍ ଇତି କାରଣାଦ୍ ୱଯଂ ତି ନ୍
ପ୍ର ୀଯାମେହ|

ⅩⅩ ଈ େର ଽହଂ ପ୍ର ୀଯ ଇତୁ ୍ୟ ୍ଵା ଯଃ କି ତ୍ ଭ୍ର ାତରଂ େ ି
େସା ଽନୃତୱାଦୀ| ସ ଯଂ ଦୃ ୱାନ୍ ତି ନ୍ ଭ୍ର ାତରି ଯଦି ନ ପ୍ର ୀଯେତ
ତହ ଯମ୍ଈ ରଂ ନ ଦୃ ୱାନ୍ କଥଂ ତି ନ୍ େପ୍ର ମକ ର୍ୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାତ୍?

ⅩⅪ ଅତ ଈ େର ଯଃ ପ୍ର ୀଯେତ ସ ୀଯଭ୍ର ାତୟର୍ ୍ୟପି ପ୍ର ୀଯତାମ୍
ଇଯମ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ାଦ୍ ଅ ାଭି ଲର୍ ା|

Ⅴ
Ⅰଯୀଶୁରଭିଷି ାେତତି ଯଃ କି ଦ୍ ୱି ାସି ତି ସ ଈ ରାତ୍ ଜାତଃ;

ଅପରଂ ଯଃ କି ତ୍ ଜନଯିତରି ପ୍ର ୀଯେତ ସ ତ ାତ୍ ଜାେତ ଜେନ ଽପି
ପ୍ର ୀଯେତ|

Ⅱ ୱଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସ ାେନଷୁ ପ୍ର ୀଯାମେହ ତଦ୍ ଅେନନ
ଜାନୀେମା ଯଦ୍ ଈ େର ପ୍ର ୀଯାମେହ ତସ୍ୟାଜ୍ଞାଃ ପାଲଯାମ |

Ⅲ ଯତ ଈ େର ଯତ୍ େପ୍ର ମ ତତ୍ ତଦୀଯାଜ୍ଞାପାଲେନନା ାଭିଃ
ପ୍ର କାଶଯିତୱ୍ୟଂ, ତସ୍ୟାଜ୍ଞା କେଠାରା ନ ଭୱି |
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Ⅳ ଯେତା ଯଃ କି ଦ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତଃ ସ ସଂସାରଂ ଜଯତି
କି ା ାକଂ େଯା ୱି ାସଃ ସ ଏୱା ାକଂ ସଂସାରଜଯିଜଯଃ|

Ⅴଯୀଶୁରୀ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଇତି େଯା ୱି ସି ତି ତଂ ୱିନା େକାଽପରଃ
ସଂସାରଂ ଜଯତି?

Ⅵ େସାଽଭିଷି ାତା ଯୀଶୁେ ାଯରୁ ଧିରାଭ୍ୟାମ୍ ଆଗତଃ େକୱଲଂ
େତାେଯନନହି କି ୁ େତାଯରୁ ଧିରାଭ୍ୟାମ୍,ଆ ାଚସାକ୍ଷୀଭୱତିଯତ
ଆ ା ସତ୍ୟତା ରୂ ପଃ|

Ⅶଯେତା େହେତାଃ େଗର୍ ପିତା ୱାଦଃପୱିତ୍ର ଆ ା ଚତ୍ର ଯଇେମ
ସାକି୍ଷଣଃ ସି , ତ୍ର ଯ ଇେମ େଚୖେକା ଭୱି |

Ⅷତଥା ପୃଥିୱ୍ୟାମ୍ ଆ ା େତାଯଂ ରୁ ଧିର ତ୍ର ୀେଣ୍ୟତାନି ସାକ୍ଷ୍ୟଂ
ଦଦାତି େତଷାଂ ତ୍ର ଯାଣାମ୍ ଏକ ଂ ଭୱତି ଚ|

Ⅸ ମାନୱାନାଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଯଦ୍ୟ ାଭି ଗର୍ୃ ହ୍ୟେତ ତହର୍ ୀ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ
ତ ାଦପି େଶ୍ର ଂ ଯତଃ ପୁତ୍ର ମଧୀ େରଣ ଦ ଂ ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦଂ|

Ⅹ ଈ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର େଯା ୱି ାସି ତି ସ ନିଜା େର ତତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ
ଧାରଯତି; ଈ େର େଯା ନ ୱି ସି ତି ସ ତମ୍ ଅନୃତୱାଦିନଂ କେରାତି
ଯତଈ ରଃ ପୁତ୍ର ମଧି ଯତ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ ତି ନ୍ ସ ନ ୱି ସି ତି|

Ⅺ ତ ସାକ୍ଷ୍ୟମିଦଂ ଯଦ୍ ଈ େରା ଽ ଭ୍ୟମ୍ ଅନ ଜୀୱନଂ
ଦ ୱାନ୍ ତ ଜୀୱନଂ ତସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅻଯଃ ପୁତ୍ର ଂ ଧାରଯତିସଜୀୱନଂଧାରିଯତି,ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଂ େଯା
ନ ଧାରଯତି ସ ଜୀୱନଂ ନ ଧାରଯତି|

ⅩⅢ ଈ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ନାମି୍ନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର େତ୍ୟତାନି ମଯା ଲିଖିତାନି
ତସ୍ୟାଭିପ୍ର ାେଯା ଽଯଂ ଯଦ୍ ଯୂଯମ୍ ଅନ ଜୀୱନପ୍ର ା ା ଇତି
ଜାନୀଯାତ ତେସ୍ୟ ରପୁତ୍ର ସ୍ୟ ନାମି୍ନ ୱି େସତ ଚ|

ⅩⅣ ତସ୍ୟାି େକ ଽ ାକଂ ଯା ପ୍ର ତିଭା ଭୱତି ତସ୍ୟାଃ କାରଣମିଦଂ
ଯଦ୍ ୱଯଂ ଯଦି ତସ୍ୟାଭିମତଂ କିମପି ତଂ ଯାଚାମେହ ତହ େସା
ଽ ାକଂ ୱାକ୍ୟଂ ଶୃେଣାତି|

ⅩⅤ ସ ଚା ାକଂ ଯତ୍ କି ନ ଯାଚନଂ ଶୃେଣାତୀତି ଯଦି
ଜାନୀମ ହ ତ ାଦ୍ ଯାଚିତା ୱରା ଅ ାଭିଃ ପ୍ର ାପ୍ୟେ ତଦପି
ଜାନୀମଃ|
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ⅩⅥ କି ଦ୍ ଯଦି ଭ୍ର ାତରମ୍ ଅମୃତୁ ୍ୟଜନକଂ ପାପଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଂ
ପଶ୍ୟତି ତହ ସ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କେରାତୁ େତେନ ର ୈ ଜୀୱନଂ
ଦାସ୍ୟତି, ଅଥର୍ େତା ମୃତୁ ୍ୟଜନକଂ ପାପଂ େଯନ ନାକାରିତୈ |
କି ୁ ମୃତୁ ୍ୟଜନକମ୍ ଏକଂ ପାପମ୍ ଆେ ତଦଧି େତନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କି୍ର ଯତାମିତ୍ୟହଂ ନ ୱଦାମି|

ⅩⅦସୱର୍ ୍ଵ ଏୱାଧ ର୍ ଃ ପାପଂ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ ପାଂପ ମୃତୁ ୍ୟଜନକଂ ନହି|
ⅩⅧଯ ଈ ରାତ୍ ଜାତଃ ସ ପାପାଚାରଂ ନ କେରାତି କି ୀ ରାତ୍

ଜାେତା ଜନଃ ଂ ରକ୍ଷତି ତ ାତ୍ ସ ପାପା ା ତଂ ନ ୃଶତୀତି ୱଯଂ
ଜାନୀମଃ|

ⅩⅨ ୱଯମ୍ ଈ ରାତ୍ ଜାତାଃ କି ୁ କୃ ଃ ସଂସାରଃ ପାପା େନା
ୱଶଂ ଗେତା ଽ ୀତି ଜାନୀମଃ|

ⅩⅩ ଅପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଗତୱାନ୍ ୱଯ ଯଯା ତସ୍ୟ
ସତ୍ୟମଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ଯାମ ାଦୃଶୀଂ ଧିଯମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍
ଇତି ଜାନୀମ ି ନ୍ ସତ୍ୟମେଯ ଽଥର୍ ତ ସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ
ତି ାମ ; ସ ଏୱ ସତ୍ୟମଯ ଈ େରା ଽନ ଜୀୱନ ରୂ ପ ାି |

ⅩⅪ େହ ପି୍ର ଯବାଲକାଃ, ଯୂଯଂ େଦୱମୂ ଭ୍ୟଃ ାନ୍ ରକ୍ଷତ|
ଆେମନ୍|
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