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୧ ପିତରସ୍ୟ ପତ୍ର ଂ

Ⅰ ପ -ଗାଲାତିଯା-କ ଦକିଯା-ଆଶିଯା-ବିଥୁନିଯାେଦେଶଷୁ
ପ୍ର ୱାସି େନା େଯ ୱିକୀଣର୍ େଲାକାଃ

Ⅱ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ପୂୱର୍ ୍ଵ ନିଣର୍ ଯାଦ୍ ଆ ନଃ ପାୱେନନ
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣାଯ େଶାଣିତେପ୍ର ାକ୍ଷଣାଯ ଚାଭିରୁ ଚିତା ାନ୍
ପ୍ର ତି ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ ପିତରଃ ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି| ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
ବାହୁ େଲ୍ୟନ ଶାି ରନୁଗ୍ର ହ ଭୂ ଯା ାଂ|

Ⅲ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାତ ଈ େରା ଧନ୍ୟଃ, ଯତଃ
ସ କୀଯବହୁ କୃପାେତା ମୃତଗଣମଧ୍ୟାଦ୍ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସ୍ୟା ାେନନ
ଜୀୱନପ୍ର ତ୍ୟାଶାଥର୍ ମ୍ ଅଥର୍ େତା

Ⅳ ଽକ୍ଷଯନି ଲ ାମ୍ଲ ାନସ ି ପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ମ୍ ଅ ାନ୍ ପୁନଜର୍ ନଯାମାସ|
ସା ସ ି ଃ େଗର୍ ଽ ାକଂ କୃେତ ସି ତା ତି ତି,

Ⅴ ଯୂଯେ ରସ୍ୟ ଶି ତଃ େଶଷକାେଲ ପ୍ର କାଶ୍ୟପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ
ୱି ାେସନ ରକ୍ଷ୍ୟେ |

Ⅵତ ାଦ୍ ଯୂଯଂଯଦ୍ୟପ୍ୟାନେ ନପ୍ର ଫୁ ା ଭୱଥତଥାପି ସା ତଂ
ପ୍ର େଯାଜନେହେତାଃ କିଯ ାଲପୟର୍ ୍ୟ ଂ ନାନାୱିଧପରୀକ୍ଷାଭିଃ
କି୍ଲ ଶ୍ୟେ |

Ⅶଯେତା ୱି ନା ଯସ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଭୱତି ତ ାତ୍ ନ ରସୁୱଣର୍ ାଦପି
ବହୁ ମୂଲ୍ୟଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସରୂ ପଂ ଯତ୍ ପରୀକି୍ଷତଂ ଣର୍ ଂ େତନ
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନସମେଯ ପ୍ର ଶଂସାଯାଃ ସମାଦରସ୍ୟ େଗୗରୱସ୍ୟ
ଚ େଯାଗ୍ୟତା ପ୍ର ା ୱ୍ୟା|

Ⅷ ଯୂଯଂ ତଂ ଖ୍ର ୀ ମ୍ ଅଦୃ ୍ଵାପି ତି ନ୍ ପ୍ର ୀଯେ ସା ତଂ ତଂ
ନ ପଶ୍ୟେ ାଽପି ତି ନ୍ ୱି ସେ ା ଽନିୱର୍ ୍ଵ ଚନୀେଯନ ପ୍ର ଭାୱଯୁେ ନ
ଚାନେ ନ ପ୍ର ଫୁ ା ଭୱଥ,

Ⅸ ୱି ାସସ୍ୟ ପରିଣାମରୂ ପମ୍ ଆ ନାଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ ଲଭେ ଚ|
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Ⅹ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ େଯା ଽନୁଗ୍ର େହା ୱ ର୍ େତ ତି ଷେଯ ଯ ଈ ରୀଯୱାକ୍ୟଂ
କଥିତୱ େ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ସ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟାେନ୍ଵ ଷଣମ୍
ଅନୁସ ାନ କୃତୱ ଃ|

Ⅺ ୱିେଶଷତେ ଷାମ ୱର୍ ୍ଵ ାସୀ ଯଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟା ା ଖ୍ର ୀେ
ୱ ଷ୍ୟମାଣାନି ଦୁଃଖାନି ତଦନୁଗାମିପ୍ର ଭାୱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ପ୍ର ାକାଶଯତ୍
େତନ କଃ କୀଦୃେଶା ୱା ସମେଯା ନିରଦିଶ୍ୟେତୖତସ୍ୟାନୁସ ାନଂ
କୃତୱ ଃ|

Ⅻତତେ ୖ ୱ ଷେଯୖେ ଯ ାନ୍ କି ାନ୍ ଉପକୁୱର୍ ୍ଵ େ ୍ୟତତ୍
େତଷାଂ ନିକେଟ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟତ| ଯାଂ ତାନ୍ ୱିଷଯାନ୍ ଦିୱ୍ୟଦୂତା
ଅପ୍ୟୱନତଶିରେସା ନିରୀକି୍ଷତୁ ମ୍ ଅଭିଲଷି େତ ୱିଷଯାଃ ସା ତଂ
ଗର୍ ାତ୍ େପ୍ର ଷିତସ୍ୟ ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା ନଃ ସହାଯ୍ୟାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ
ସୁସଂୱାଦପ୍ର ଚାରଯିତୃ ଭିଃ ପ୍ର ାକାଶ୍ୟ |

ⅩⅢ ଅତଏୱ ଯୂଯଂ ମନଃକଟିବ ନଂ କୃ ା ପ୍ର ବୁ ାଃ ସେ ା
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର କାଶସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ଷ୍ୟମାନସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହସ୍ୟ
ସ ୂ ଣର୍ ାଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ କୁରୁ ତ|

ⅩⅣ ଅପରଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ୀଯାଜ୍ଞାନତାୱ ାଯାଃ କିୁ ତାଭିଲାଷାଣାଂ
େଯାଗ୍ୟମ୍ ଆଚାରଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ା ଯୁଷ୍ମ ଦା ାନକାରୀ ଯଥା ପୱିେତ୍ର ା ଽି

ⅩⅤ ଯୂଯମପ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିସ ାନା ଇୱ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ଆଚାେର ତାଦୃକ୍
ପୱିତ୍ର ା ଭୱତ|

ⅩⅥ ଯେତା ଲିଖିତମ୍ ଆେ , ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର ାି ତ ଯ ାଦହଂ
ପୱିତ୍ର ଃ|

ⅩⅦ ଅପର େଯା ୱିନାପକ୍ଷପାତମ୍ ଏେକୖକମାନୁଷସ୍ୟ
କ ର୍ ାନୁସାରାଦ୍ ୱିଚାରଂ କେରାତି ସ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ାତ ଆଖ୍ୟାଯେତ
ତହ ପ୍ର ୱାସସ୍ୟ କାେଲା ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଭର୍ ୀତ୍ୟା ଯାପ୍ୟତାଂ|

ⅩⅧ ଯୂଯଂ ନିରଥର୍ କାତ୍ େପୖତୃ କାଚାରାତ୍ କ୍ଷଯଣୀେଯୖ
ରୂ ପ୍ୟସୁୱଣର୍ ାଦିଭି ମର୍ୁ ି ଂ ନ ପ୍ର ାପ୍ୟ

ⅩⅨ ନି ଲ ନି ର୍ ଲେମଷଶାୱକେସ୍ୟୱ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ବହୁ ମୂେଲ୍ୟନ
ରୁ ଧିେରଣ ମୁି ଂ ପ୍ର ା ୱ ଇତି ଜାନୀଥ|
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ⅩⅩ ସ ଜଗେତା ଭି ି ମୂଲ ାପନାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିଯୁ ଃ କି ୁ
ଚରମଦିେନଷୁ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର କାଶିେତା ଽଭୱତ୍|

ⅩⅪ ଯତେ େନୖୱ ମୃତଗଣାତ୍ ତେସ୍ୟା ାପଯିତରି ତୈ
େଗୗରୱଦାତରି େଚ େର ୱି ସି ଥ ତ ାଦ୍ ଈ େର ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସଃ
ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଚାେ |

ⅩⅫ ଯୂଯମ୍ ଆ ନା ସତ୍ୟମତସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ହଣ ାରା ନି ପଟାଯ
ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର େମ୍ନ ପାୱିତମନେସା ଭୂ ା ନି ର୍ ଲା ଃକରେଣୖଃ ପର ରଂ
ଗାଢଂ େପ୍ର ମ କୁରୁ ତ|

ⅩⅩⅢ ଯ ାଦ୍ ଯୂଯଂ କ୍ଷଯଣୀଯୱୀୟର୍ ୍ୟାତ୍ ନହି
କି କ୍ଷଯଣୀଯୱୀୟର୍ ୍ୟାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଜୀୱନଦାଯେକନ ନିତ୍ୟ ାଯିନା
ୱାେକ୍ୟନ ପୁନଜର୍ ନ୍ମ ଗୃହୀତୱ ଃ|

ⅩⅩⅣ ସୱର୍ ୍ଵ ପ୍ର ାଣୀ ତୃ େଣୖ ୁଲ୍ୟ େ ଜ ୃଣପୁ ୱତ୍| ତୃ ଣାନି
ପରିଶୁଷ୍ୟତି ପୁ ାଣି ନିପତି ଚ|

ⅩⅩⅤ କି ୁ ୱାକ୍ୟଂ ପେରଶସ୍ୟାନ କାଲଂ ୱିତି େତ| ତେଦୱ ଚ
ୱାକ୍ୟଂ ସୁସଂୱାେଦନ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅି େକ ପ୍ର କାଶିତଂ|

Ⅱ
Ⅰ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ େ ଷାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ଛଲାନ୍ କାପଟ୍ୟାନୀଷର୍ ୍ୟାଃ

ସମ ଗ୍ଲ ାନିକଥା ଦୂରୀକୃତ୍ୟ
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପରିତ୍ର ାଣାଯ ୱୃ ି ପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ଂ ନୱଜାତଶିଶୁଭିରିୱ

ପ୍ର କୃତଂ ୱା ୁ ଂ ପିପାସ୍ୟତାଂ|
Ⅲଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ମର୍ ଧୁର ଏତସ୍ୟା ାଦଂ ଯୂଯଂ ପ୍ର ା ୱ ଃ|
Ⅳ ଅପରଂ ମାନୁେଷୖରୱଜ୍ଞାତସ୍ୟ କି ୀ େରଣାଭିରୁ ଚିତସ୍ୟ

ବହୁ ମୂଲ୍ୟସ୍ୟ ଜୀୱ ରେସ୍ୟୱ ତସ୍ୟ ପ୍ର େଭାଃ ସି ଧିମ୍ ଆଗତା
Ⅴ ଯୂଯମପି ଜୀୱ ରା ଇୱ ନିଚୀଯମାନା ଆି କମ ି ରଂ

ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା େଚ ରେତାଷକାଣାମ୍ ଆି କବଲୀନାଂ ଦାନାଥର୍ ଂ
ପୱିେତ୍ର ା ଯାଜକୱେଗର୍ ା ଭୱଥ|

Ⅵ ଯତଃ ଶାେ ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, ପଶ୍ୟ ପାଷାଣ ଏେକା ଽି
ସୀେଯାନି ାପିେତା ମଯା| ମୁଖ୍ୟେକାଣସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟଃ ସ ୱୃତ ାତୀୱ
ମୂଲ୍ୟୱାନ୍| େଯା ଜେନା ୱି େସତ୍ ତି ନ୍ ସ ଲ ାଂ ନ ଗମିଷ୍ୟତି|
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Ⅶ ୱି ାସି ନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକେମୱ ସମୀେପ ସ ମୂଲ୍ୟୱାନ୍ ଭୱତି
କି ୱି ାସି ନାଂ କୃେତ ନିେଚତୃ ଭିରୱଜ୍ଞାତଃ ସ ପାଷାଣଃ େକାଣସ୍ୟ
ଭି ି ମୂଲଂ ଭୂ ା ବାଧାଜନକଃ ପାଷାଣଃ ଲନକାରକ େଶୖେଲା
ଜାତଃ|

Ⅷ େତ ଚାୱି ାସାଦ୍ ୱାେକ୍ୟନ ଲି ଲେନ ଚ ନିଯୁ ାଃ ସି |
Ⅸ କି ୁ ଯୂଯଂ େଯନା କାରମଧ୍ୟାତ୍ କୀଯା ୟର୍ ୍ୟଦୀି ମଧ୍ୟମ୍

ଆହୂ ତା ସ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍ ଅଭିରୁ ଚିେତା ୱଂେଶା
ରାଜକୀେଯା ଯାଜକୱଗର୍ ଃ ପୱିତ୍ର ା ଜାତିରଧିକ ର୍ ୱ୍ୟାଃ ପ୍ର ଜା
ଜାତାଃ|

Ⅹ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର ଜା ନାଭୱତ କିି ଦାନୀମ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ପ୍ର ଜା ଆେ | ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅନନୁକି ତା ଅଭୱତ କିି ଦାନୀମ୍ ଅନୁକି ତା
ଆେ |

Ⅺ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ ପ୍ର ୱାସି େନା ୱିେଦଶିନ େଲାକା ଇୱ
ମନସଃ ପ୍ର ାତିକୂେଲ୍ୟନ େଯାଧିଭ୍ୟଃ ଶାରୀରିକସୁଖାଭିଲାେଷେଭ୍ୟା
ନିୱ ର୍ ମ୍ ଇତ୍ୟହଂ ୱିନେଯ|

Ⅻ େଦୱପୂଜକାନାଂ ମେଧ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଚାର ଏୱମ୍ ଉ େମା
ଭୱତୁ ଯଥା େତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦୁ ର୍ କାରିେଲାକାନିୱ ପୁନ ନର୍ ନି ଃ
କୃପାଦୃି ଦିେନ ଚକୁ୍ଷେଗର୍ ାଚରୀଯସି ଯାଭ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସାଂ
କୁୟର୍ୁ ୍ୟଃ|

ⅩⅢ ତେତା େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ପ୍ର େଭାରନୁେରାଧାତ୍ ମାନୱସୃ ାନାଂ
କତର୍ୃ ପଦାନାଂ ୱଶୀଭୱତ ୱିେଶଷେତା ଭୂ ପାଲସ୍ୟ ଯତଃ ସ
େଶ୍ର ଃ,

ⅩⅣ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷାଣା ଯତେ ଦୁ ର୍ କାରିଣାଂ ଦ ଦାନାଥର୍ ଂ
ସ ର୍ କାରିଣାଂ ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ େତନ େପ୍ର ରିତାଃ|

ⅩⅤ ଇ ଂ ନିେ ର୍ ାଧମାନୁଷାଣାମ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଂ ଯତ୍ ସଦାଚାରିଭି
ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭି ନ ରୁ ରୀକି୍ର ଯେତ ତଦ୍ ଈ ରସ୍ୟାଭିମତଂ|

ⅩⅥ ଯୂଯଂ ାଧୀନା ଇୱାଚରତ ତଥାପି ଦୁ ତାଯା େୱଷ ରୂ ପାଂ
ାଧୀନତାଂ ଧାରଯ ଇୱ ନହି କି ୀ ରସ୍ୟ ଦାସା ଇୱ|
ⅩⅦସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ସମାଦି୍ର ଯ ଂ ଭ୍ର ାତୃ ୱେଗର୍ ପ୍ର ୀଯ ମ୍ ଈ ରାଦ୍ ବିଭୀତ

ଭୂ ପାଲଂ ସ ନ୍ୟ ଂ|
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ⅩⅧ େହ ଦାସାଃ ଯୂଯଂ ସ ୂ ଣର୍ ାଦେରଣ ପ୍ର ଭୂ ନାଂ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ
େକୱଲଂ ଭଦ୍ର ାଣାଂ ଦଯାଲୂନା ନହି କି ନୃଜୂନାମପି|

ⅩⅨ ଯେତା ଽନ୍ୟାେଯନ ଦୁଃଖେଭାଗକାଲ ଈ ରଚି ଯା ଯତ୍
େକ୍ଲ ଶସହନଂ ତେଦୱ ପି୍ର ଯଂ|

ⅩⅩପାପଂ କୃ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଚେପଟାଘାତସହେନନକାପ୍ର ଶଂସା? କି ୁ
ସଦାଚାରଂ କୃ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯଦ୍ ଦୁଃଖସହନଂ ତେଦେୱ ରସ୍ୟ ପି୍ର ଯଂ|

ⅩⅪ ତଦଥର୍ େମୱ ଯୂଯମ୍ ଆହୂ ତା ଯତଃ ଖ୍ର ୀେ ାଽପି ଯୁଷ୍ମ ି ମି ଂ
ଦୁଃଖଂ ଭୁ ୍ଵା ଯୂଯଂ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ପଦଚିୈ ୱର୍୍ର େଜତ ତଦଥର୍ ଂ
ଦୃ ା େମକଂ ଦଶ ତୱାନ୍|

ⅩⅫ ସ କିମପି ପାପଂ ନ କୃତୱାନ୍ ତସ୍ୟ ୱଦେନ କାପି ଛଲସ୍ୟ
କଥା ନାସୀତ୍|

ⅩⅩⅢ ନି ି େତା ଽପି ସନ୍ ସ ପ୍ର ତିନି ାଂ ନ କୃତୱାନ୍ ଦୁଃଖଂ
ସହମାେନା ଽପି ନ ଭ ତୱାନ୍ କି ୁ ଯଥାଥର୍ ୱିଚାରଯିତୁ ଃ ସମୀେପ
ଂ ସମପ ତୱାନ୍|
ⅩⅩⅣୱଯଂ ଯତ୍ ପାେପେଭ୍ୟା ନିୱୃତ୍ୟ ଧ ର୍ ାଥର୍ ଂ ଜୀୱାମ ଦଥର୍ ଂ ସ
ଶରୀେରଣା ାକଂ ପାପାନି କଶ ଊଢୱାନ୍ ତସ୍ୟ ପ୍ର ହାେରୖ ୟର୍ୂ ଯଂ
ା ଅଭୱତ|
ⅩⅩⅤ ଯତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯୂଯଂ ଭ୍ର ମଣକାରିେମଷା ଇୱା ଂ

କି ଧୁନା ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ନାଂ ପାଲକସ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷସ୍ୟ ଚ ସମୀପଂ
ପ୍ର ତ୍ୟାୱ ତାଃ|

Ⅲ
Ⅰ େହ େଯାଷିତଃ, ଯୂଯମପି ନିଜ ାମିନାଂ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ ତଥା ସତି

ଯଦି େକଚିଦ୍ ୱାେକ୍ୟ ୱି ାସି େନା ନ ସି ତହ
Ⅱ େତ ୱିନାୱାକ୍ୟଂ େଯାଷିତାମ୍ ଆଚାେରଣାଥର୍ ତେ ଷାଂ

ପ୍ର ତ୍ୟେକ୍ଷଣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଭଯସତୀ ାଚାେରଣାକ୍ର ୁଂ ଶକ୍ଷ୍ୟେ |
Ⅲ ଅପରଂ େକଶରଚନଯା ଣର୍ ାଲ ାରଧାରେଣାନ

ପରି ଦପରିଧାେନନ ୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱାହ୍ୟଭୂ ଷା ନ ଭୱତୁ ,
Ⅳ କି ୀ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ବହୁ ମୂଲ୍ୟକ୍ଷମାଶାି ଭାୱାକ୍ଷଯରେ ନ

ଯୁେ ା ଗୁ ଆ ରିକମାନୱ ଏୱ|
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Ⅴଯତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲଯାଃ ପୱିତ୍ର ି ଯ ଈ େରପ୍ର ତ୍ୟାଶାମକୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ତା
ଅପି ତାଦୃଶୀେମୱଭୂ ଷାଂ ଧାରଯେ ୍ୟା ନିଜ ାମିନାଂ ୱଶ୍ୟା ଅଭୱନ୍|

Ⅵତେଥୖୱ ସାରା ଇବ୍ର ାହୀେମା ୱଶ୍ୟା ସତୀ ତଂ ପତିମାଖ୍ୟାତୱତୀ
ଯୂଯ ଯଦି ସଦାଚାରିେଣ୍ୟା ଭୱଥ ୱ୍ୟାକୁଲତଯା ଚଭୀତା ନ ଭୱଥ
ତହ ତସ୍ୟାଃ କନ୍ୟା ଆେ |

Ⅶ େହ ପୁରୁ ଷାଃ, ଯୂଯଂ ଜ୍ଞାନେତା ଦୁ ର୍ ଲତରଭାଜେନୖରିୱ
େଯାଷି ି ଃ ସହୱାସଂ କୁରୁ ତ, ଏକସ୍ୟ ଜୀୱନୱରସ୍ୟ
ସହଭାଗିନୀଭ୍ୟତାଭ୍ୟଃ ସମାଦରଂ ୱିତରତ ଚ ନ େଚଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାନାଂ ବାଧା ଜନିଷ୍ୟେତ|

Ⅷ ୱିେଶଷେତା ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଏକମନସଃ ପରଦୁଃେଖୖ ଦର୍ୁ ଃଖିତା
ଭ୍ର ାତୃ ପ୍ର ମିଣଃ କୃପାୱ ଃ ପ୍ର ୀତିଭାୱା ଭୱତ|

Ⅸ ଅନି ସ୍ୟ ପରିେଶାେଧନାନି ଂ ନି ାଯା ୱା ପରିେଶାେଧନ
ନି ାଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ଆଶିଷଂ ଦ ଯେତା ଯୂଯମ୍ ଆଶିରଧିକାରିେଣା
ଭୱିତୁ ମାହୂ ତା ଇତି ଜାନୀଥ|

Ⅹ ଅପର , ଜୀୱେନ ପ୍ର ୀଯମାେଣା ଯଃ ସୁଦିନାନି ଦିଦୃକ୍ଷେତ|
ପାପାତ୍ ଜି ାଂ ମୃଷାୱାକ୍ୟାତ୍ ାଧେରୗ ସ ନିୱ ର୍ େଯତ୍|

Ⅺସ ତ୍ୟେଜଦ୍ ଦୁ ତାମାଗର୍ ଂ ସି ଯା ସମାଚେରତ୍| ମୃଗଯାଣ
ଶାି ଂ ସ ନିତ୍ୟେମୱାନୁଧାୱତୁ |

Ⅻ େଲାଚେନ ପରେମଶେସ୍ୟାନ୍ମ ୀଲିେତ ଧା କାନ୍ ପ୍ର ତି|
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଯାଃ କୃେତ େତଷାଃ ତେ ୍ରାେତ୍ର ସୁଗେମ ସଦା| େକ୍ର ାଧାସ୍ୟ
ପେରଶସ୍ୟ କଦାଚାରିଷୁ ୱ ର୍ େତ|

ⅩⅢଅପରଂଯଦି ଯୂଯମ୍ଉ ମସ୍ୟାନୁଗାମିେନାଭୱଥତହ େକା
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ହିଂସି ଷ୍ୟେତ?

ⅩⅣ ଯଦି ଚ ଧ ର୍ ାଥର୍ ଂ କି୍ଲ ଶ୍ୟ ଂ ତହ ଧନ୍ୟା ଭୱିଷ୍ୟଥ| େତଷାମ୍
ଆଶ ଯା ଯୂଯଂ ନ ବିଭୀତ ନ ୱି ୱା|

ⅩⅤ ମେନାଭିଃ କି ୁ ମନ୍ୟ ଂ ପୱିତ୍ର ଂ ପ୍ର ଭୁ ମୀ ରଂ| ଅପର
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ରିକପ୍ର ତ୍ୟାଶାଯା ଂ ଯଃ କି ତ୍ ପୃ ତି ତୈ
ଶାି ଭୀତିଭ୍ୟାମ୍ ଉ ରଂ ଦାତୁ ଂ ସଦା ସୁସ ା ଭୱତ|
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ⅩⅥ େଯ ଚ ଖ୍ର ୀ ଧେ ର୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସଦାଚାରଂ ଦୂଷଯି
େତ ଦୁ ର୍ କାରିଣାମିୱ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅପୱାେଦନ ଯତ୍ ଲି ତା
ଭେୱଯୁ ଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉ ମଃ ସଂେୱେଦା ଭୱତୁ |

ⅩⅦଈ ରସ୍ୟାଭିମତାଦ୍ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ େକ୍ଲ ଶଃ େସାଢୱ୍ୟ ହ
ସଦାଚାରିଭିଃ େକ୍ଲ ଶସହନଂ ୱରଂ ନ ଚ କଦାଚାରିଭିଃ|

ⅩⅧ ଯ ାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସି ଧିମ୍ ଅ ାନ୍ ଆେନତୁ ମ୍
ଅଧା କାଣାଂ ୱିନିମେଯନ ଧା କଃ ଖ୍ର ୀେ ା ଽେପ୍ୟକକୃ ଃ
ପାପାନାଂ ଦ ଂ ଭୁ ୱାନ୍, ସ ଚ ଶରୀରସ େ ମାରିତଃ କି ା ନଃ
ସ େ ପୁନ ଜର୍ ୀୱିେତା ଽଭୱତ୍|

ⅩⅨ ତ େ ଚ ସ ଯାତ୍ର ାଂ ୱିଧାଯ କାରାବ ାନାମ୍ ଆ ନାଂ
ସମୀେପ ୱାକ୍ୟଂ େଘାଷିତୱାନ୍|

ⅩⅩ ପୁରା େନାହସ୍ୟ ସମେଯ ଯାୱତ୍ େପାେତା ନିରମୀଯତ
ତାୱଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ଯଦା ୱ୍ୟଲ ତ ତଦା
େତଽନାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେଣାଽଭୱନ୍| େତନ େପାେତାନାେ ଽଥର୍ ାଦ୍ ଅ ାେୱୱ
ପ୍ର ାଣିନେ ାଯମ୍ ଉ ୀଣର୍ ାଃ|

ⅩⅪ ତି ଦଶର୍ ନ ାୱଗାହନଂ (ଅଥର୍ ତଃ ଶାରୀରିକମଲିନତାଯା
ଯ ୍ୟାଗଃ ସ ନହି କି ୀ ରାେଯା ମସଂେୱଦସ୍ୟ ଯା ପ୍ର ତଜ୍ଞା େସୖୱ)
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପୁନରୁ ାେନେନଦାନୀମ୍ ଅ ାନ୍ ଉ ାରଯତି,

ⅩⅫ ଯତଃ ସ ଗର୍ ଂ ଗେ ରସ୍ୟ ଦକି୍ଷେଣ ୱିଦ୍ୟେତ
ଗର୍ ୀଯଦୂତାଃ ଶାସକା ବଲାନି ଚ ତସ୍ୟ ୱଶୀଭୂ ତା ଅଭୱନ୍|

Ⅳ
Ⅰ ଅ ାକଂ ୱିନିମେଯନ ଖ୍ର ୀ ଃ ଶରୀରସ େ ଦ ଂ ଭୁ ୱାନ୍

ଅେତା େହେତାଃ ଶରୀରସ େ େଯା ଦ ଂ ଭୁ ୱାନ୍ ସ ପାପାତ୍
ମୁ

Ⅱ ଇତିଭାେୱନ ଯୂଯମପି ସୁସ ୀଭୂ ଯ େଦହୱାସସ୍ୟାୱଶି ଂ
ସମଯଂ ପୁନମର୍ ାନୱାନାମ୍ ଇ ାସାଧନାଥର୍ ଂ ନହି
କି ୀ ରେସ୍ୟ ାସାଧନାଥର୍ ଂ ଯାପଯତ|
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Ⅲ ଆଯୁେଷା ଯଃ ସମେଯା ୱ୍ୟତୀତ ି ନ୍
ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ େଦୱପୂଜକାନାମ୍ ଇ ାସାଧନଂ
କାମକିୁ ତାଭିଲାଷମଦ୍ୟପାନର ରସମ ତାଘୃଣାହର୍ େଦୱପୂଜାଚରଣ ାକାରି
େତନ ବାହୁ ଲ୍ୟଂ|

Ⅳ ଯୂଯଂ େତୖଃ ସହ ତି ନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ନାଶପେ ମି ତୁ ଂ ନ ଧାୱଥ,
ଇତ୍ୟେନନା ୟର୍ ୍ୟଂ ୱିଜ୍ଞାଯ େତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନି ି |

Ⅴ କି ୁ େଯା ଜୀୱତାଂ ମୃତାନା ୱିଚାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟେତାଽି
ତୈ େତୖରୁ ରଂ ଦାଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅵ ଯେତା େହେତା େୟର୍ ମୃତାେ ଷାଂ ଯତ୍ ମାନେୱାେ ଶ୍ୟଃ
ଶାରୀରିକୱିଚାରଃ କି ୀ େରାେ ଶ୍ୟମ୍ ଆି କଜୀୱନଂ ଭୱତ୍
ତଦଥର୍ ଂ େତଷାମପି ସି େଧୗ ସୁସମାଚାରଃ ପ୍ର କାଶିେତାଽଭୱତ୍|

Ⅶ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାମ୍ ଅି ମକାଲ ଉପି ତ ାଦ୍ ଯୂଯଂ ସୁବୁ ଯଃ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଥର୍ ଂ ଜାଗ୍ର ତ ଭୱତ|

Ⅷ ୱିେଶଷତଃ ପର ରଂ ଗାଢଂ େପ୍ର ମ କୁରୁ ତ, ଯତଃ,
ପାପାନାମପି ବାହୁ ଲ୍ୟଂ େପ୍ର େମୖ୍ନ ୱା ାଦଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅸକାତେରାି ଂ ୱିନା ପର ରମ୍ ଆତିଥ୍ୟଂ କୃରୁ ତ|
Ⅹ େଯନ େଯା ୱେରା ଲ େ େନୖୱ ସ ପରମ୍ ଉପକେରାତୃ ,ଇ ଂ

ଯୂଯମ୍ଈ ରସ୍ୟବହୁ ୱିଧପ୍ର ସାଦେସ୍ୟା ମା ଭା ାଗାରାଧିପା ଭୱତ|
Ⅺ େଯା ୱାକ୍ୟଂ କଥଯତି ସ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟମିୱ କଥଯତୁ ଯ

ପରମ୍ ଉପକେରାତି ସ ଈ ରଦ ସାମଥର୍ ୍ୟାଦିେୱାପକେରାତୁ |
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ େନ ରସ୍ୟ େଗୗରୱଂ ପ୍ର କାଶ୍ୟତାଂ
ତେସୖ୍ୟୱ େଗୗରୱଂ ପରାକ୍ର ମ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ|

Ⅻେହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପରୀକ୍ଷାଥର୍ ଂ ଯ ାେପା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ର୍ େତ
ତମ୍ ଅସ ୱଘଟିତଂ ମ ା ନା ୟର୍ ୍ୟଂ ଜାନୀତ,

ⅩⅢ କି ୁ ଖ୍ର ୀେ ନ େକ୍ଲ ଶାନାଂ ସହଭାଗି ାଦ୍ଆନ ତେତନତସ୍ୟ
ପ୍ର ତାପପ୍ର କାେଶଽପ୍ୟାନନେ ନ ପ୍ର ଫୁ ା ଭୱିଷ୍ୟଥ|
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ⅩⅣ ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ନାମେହତୁ ନା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନି ା ଭୱତି ତହ
ଯୂଯଂ ଧନ୍ୟା ଯେତା େଗୗରୱଦାଯକ ଈ ରସ୍ୟା ା ଯୁଷ୍ମ ା ଧିତି ତି
େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ସ ନି ୍ୟେତ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସ୍ୟେତ|

ⅩⅤ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାଽପି ହ ା ୱା େଚୖେରା ୱା ଦୁ ର୍ କୃଦ୍ ୱା
ପରାଧିକାରଚ ର୍ କ ଇୱ ଦ ଂ ନ ଭୁ ାଂ|

ⅩⅥ ଯଦି ଚ ଖ୍ର ୀ ୀଯାନ ଇୱ ଦ ଂ ଭୁ େ ତହ ସ ନ
ଲ ମାନ ାରଣାଦ୍ ଈ ରଂ ପ୍ର ଶଂସତୁ |

ⅩⅦଯେତା ୱିଚାରସ୍ୟାର ସମେଯଈ ରସ୍ୟ ମ ି େର ଯୁଜ୍ୟେତ
ଯଦିଚା ୍ଵାରଭେତତହର୍ ୀ ରୀଯସୁସଂୱାଦାଗ୍ର ାହିଣାଂ େଶଷଦଶାକା
ଭୱିଷ୍ୟତି?

ⅩⅧ ଧା େକନାପି େଚତ୍ ତ୍ର ାଣମ୍ ଅତିକୃେ ୍ରଣ ଗମ୍ୟେତ|
ତହର୍ ୍ୟଧା କପାପିଭ୍ୟାମ୍ ଆଶ୍ର ଯଃ କୁତ୍ର ଲ ୍ୟେତ|

ⅩⅨ ଅତ ଈ େର ାେତା େଯ ଦୁଃଖଂ ଭୁ େତ େତ ସଦାଚାେରଣ
ା ାେନା ୱି ାସ୍ୟସ୍ର ୁରୀ ସ୍ୟ କରାଭ୍ୟାଂ ନିଦଧତାଂ|

Ⅴ
Ⅰ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶାନାଂ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟମାଣସ୍ୟ ପ୍ର ତାପସ୍ୟାଂଶୀ

ପ୍ର ାଚୀନ ାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାଚୀନାନ୍ ୱିନୀେଯଦଂ ୱଦାମି|
Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମଧ୍ୟୱ ର୍ ୀ ଯ ଈ ରସ୍ୟ େମଷୱୃେ ା ଯୂଯଂ ତଂ

ପାଲଯତ ତସ୍ୟ ୱୀକ୍ଷଣଂ କୁରୁ ତ ଚ, ଆୱଶ୍ୟକେ ନ ନହି କି ୁ
େ ାେତା ନ ୱ କୁେଲାେଭନ କିି ୁକମନସା|

Ⅲଅପରମ୍ ଅଂଶାନାମ୍ ଅଧିକାରିଣ ଇୱ ନ ପ୍ର ଭୱତ କି ୁ ୱୃ ସ୍ୟ
ଦୃ ା ରୂ ପା ଭୱତ|

Ⅳ େତନ ପ୍ର ଧାନପାଲକ ଉପି େତ ଯୂଯମ୍ ଅମ୍ଲ ାନଂ
େଗୗରୱକିରୀଟଂ ଲ ୍ୟେ |

Ⅴ େହ ଯୁୱାନଃ, ଯୂଯମପି ପ୍ର ାଚୀନେଲାକାନାଂ ୱଶ୍ୟା ଭୱତ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଚ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ୱଶୀଭୂ ଯ ନମ୍ର ତାଭରେଣନ ଭୂ ଷିତା ଭୱତ,
ଯତଃ,ଆ ାଭିମାନିେଲାକାନାଂ ୱିପେକ୍ଷାଭୱତୀ ରଃ| କି ୁ େତେନୖୱ
ନେମ୍ର ଭ୍ୟଃ ପ୍ର ସାଦାଦ୍ ଦୀଯେତ ୱରଃ|
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Ⅵଅେତା ଯୂଯମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ବଲୱ ରସ୍ୟାେଧା ନମ୍ର ୀଭୂ ଯ ତି ତ
େତନ ସ ଉଚିତସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଉ ୀକରିଷ୍ୟତି|

Ⅶ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଚି ାଂ ତି ନ୍ ନିକି୍ଷପତ ଯତଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି
ଚି ଯତି|

Ⅷ ଯୂଯଂ ପ୍ର ବୁ ା ଜାଗ୍ର ତ ତି ତଯେତା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ତିୱାଦୀ ଯଃ
ଶଯତାନଃ ସ ଗ ର୍ ନକାରୀ ସି ଂହ ଇୱ ପୟର୍ ୍ୟଟନ୍ କଂ ଗ୍ର ସି ଷ୍ୟାମୀତି
ମୃଗଯେତ,

Ⅸ ଅେତା ୱି ାେସ ସୁି ରାି େ ନ ସା ର୍ ଂ ଯୁଧ୍ୟତ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ଜଗି ୱାସି ଭ୍ର ାତୃ ଷ୍ଵ ପି ତାଦୃଶାଃ େକ୍ଲ ଶା ୱ ର୍ ଇତି ଜାନୀତ|

Ⅹ କ୍ଷଣିକଦୁଃଖେଭାଗାତ୍ ପରମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ଯୀଶୁନା
କୀଯାନ େଗୗରୱଦାନାଥର୍ ଂ େଯାଽ ାନ୍ ଆହୂ ତୱାନ୍ ସ
ସୱର୍ ୍ଵ ାନୁଗ୍ର ାହୀ ରଃ ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସି ାନ୍ ି ରାନ୍ ସବଲାନ୍ ନି ଲାଂ
କେରାତୁ |

Ⅺ ତସ୍ୟ େଗୗରୱଂ ପରାକ୍ର ମ ାନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଭୂ ଯାତ୍|
ଆେମନ୍|

Ⅻ ଯଃ ସି ଲ୍ଵ ାେନା (ମେନ୍ୟ) ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସ୍ୟା ଭ୍ର ାତା ଭୱତି
ତ ାରାହଂ ସଂେକ୍ଷେପଣ ଲିଖି ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନୀତୱାନ୍ ଯୂଯ ଯି ନ୍
ଅଧିତି ଥ ସ ଏେୱ ରସ୍ୟ ସେତ୍ୟା ଽନୁଗ୍ର ହ ଇତି ପ୍ର ମାଣଂ ଦ ୱାନ୍|

ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହାଭିରୁ ଚିତା ଯା ସମିତି ବର୍ ାବିଲି ୱିଦ୍ୟେତ ସା ମମ
ପୁେତ୍ର ା ମାକର୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମ ାରଂ େୱଦଯତି|

ⅩⅣ ଯୂଯଂ େପ୍ର ମଚୁ େନନ ପର ରଂ ନମ ୁରୁ ତ|
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତାନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଶାି ଭର୍ୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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