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୧ ଥିଷଲନୀକିନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ େପୗଲଃ ସି ଲ୍ଵ ାନ ୀମଥିଯ ପିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା

ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚାଶ୍ର ଯଂ ପ୍ର ା ା ଥିଷଲନୀକୀଯସମିତିଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ
ଲିଖି | ଅ ାକଂ ତାତ ଈ ରଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ପ୍ର ତ୍ୟନୁଗ୍ର ହଂ ଶାି କି୍ର ଯା ାଂ|

Ⅱ ୱଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମଃ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନାେମା ାରଯାମଃ,

Ⅲଅ ାକଂ ତାତେସ୍ୟ ରସ୍ୟସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ର େଭୗ ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ୱି ାେସନ ଯତ୍ କାୟର୍ ୍ୟଂ େପ୍ର ମ୍ନ ା ଯଃ ପରିଶ୍ର ମଃ ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ଚ ଯା
ତିତିକ୍ଷା ଜାଯେତ

Ⅳ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ନିର ରଂ ରାମ | େହ ପିଯଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯମ୍
ଈ େରଣାଭିରୁ ଚିତା େଲାକା ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

Ⅴ ଯେତାଽ ାକଂ ସୁସଂୱାଦଃ େକୱଲଶେ ନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ପ୍ର ୱିଶ୍ୟ
ଶ ୍ୟା ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ମେହା ାେହନ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ାୱିଶତ୍| ୱଯ ୁ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ କୀଦୃଶା ଅଭୱାମ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଜ୍ଞର୍ ାଯେତ|

Ⅵ ଯୂଯମପି ବହୁ େକ୍ଲ ଶେଭାେଗନ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା
ଦେ ନାନେ ନ ଚ ୱାକ୍ୟଂ ଗୃହୀ ା ାକଂ
ପ୍ର େଭା ାନୁଗାମିେନାଽଭୱତ|

Ⅶ େତନ ମାକିଦନିଯାଖାଯାେଦଶେଯା ୟର୍ ାୱେ ା ୱି ାସି େନା
େଲାକାଃ ସି ଯୂଯଂ େତଷାଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ନିଦଶର୍ ନ ରୂ ପା ଜାତାଃ|

Ⅷ ଯେତା ଯୁଷ୍ମ ଃ ପ୍ର ତିନାଦିତଯା ପ୍ର େଭା ୱର୍ ାଣ୍ୟା
ମାକିଦନିଯାଖାଯାେଦେଶୗ ୱ୍ୟାେ ୗ େକୱଲେମତ ହି କି ୀ େର
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଯା ୱି ାସ ସ୍ୟ ୱା ର୍ ା ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ାଶ୍ର ାୱି, ତ ାତ୍ ତତ୍ର
ୱାକ୍ୟକଥନମ୍ ଅ ାକଂ ନି ୍ରେଯାଜନଂ|

Ⅸଯେତା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱଯଂ କୀଦୃଶଂ ପ୍ର େୱଶଂ ପ୍ର ା ା ଯୂଯ କଥଂ
ପ୍ର ତିମା ୱିହାେଯ ରଂ ପ୍ର ତ୍ୟାୱ ର୍ ମ୍ ଅମରଂ ସତ୍ୟମୀ ରଂ େସୱିତୁ ଂ
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Ⅹ ମୃତଗଣମଧ୍ୟା େତେନା ାପିତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୟାଥର୍ ତ
ଆଗାମିେକ୍ର ାଧାଦ୍ ଅ ାକଂ ନି ାରଯିତୁ ୟର୍ ୀେଶାଃ ଗର୍ ାଦ୍ ଆଗମନଂ
ପ୍ର ତୀକି୍ଷତୁ ମ୍ ଆରଭ ମ୍ ଏତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ େତ େଲାକାଃ ଯମ୍ ଅ ାନ୍
ଜ୍ଞାପଯି |

Ⅱ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ଽ ାକଂ ପ୍ର େୱେଶା ନି େଲା ନ ଜାତ

ଇତି ଯୂଯଂ ଯଂ ଜାନୀଥ|
Ⅱ ଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଥାଶ୍ର ାୱି ତଥା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଫିଲିପୀନଗେର କି୍ଲ ା

ନି ି ତା ସେ ାଽପି ୱଯମ୍ ଈ ରାଦ୍ ଉ ାହଂ ଲ ୍ଵା ବହୁ ଯେ ନ
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦମ୍ ଅେବାଧଯାମ|

Ⅲ ଯେତାଽ ାକମ୍ ଆେଦେଶା ଭ୍ର ାେ ରଶୁଚିଭାୱାଦ୍ େୱା ଃ
ପ୍ର ୱ ନାଯୁେ ା ୱା ନ ଭୱତି|

Ⅳ କି ୀ େରଣା ାନ୍ ପରୀକ୍ଷ୍ୟ ୱି ସନୀଯାନ୍ ମ ା ଚ ଯ ତ୍
ସୁସଂୱାେଦାଽ ାସୁ ସମାପର୍ ୍ୟତ ତ ଦ୍ ୱଯଂ ମାନେୱେଭ୍ୟା ନ
ରୁ େରାଚିଷମାଣାଃ କି ଦ ଃକରଣାନାଂ ପରୀକ୍ଷକାେଯ ରାଯ
ରୁ େରାଚିଷମାଣା ଭାଷାମେହ|

Ⅴୱଯଂକଦାପି ୁତିୱାଦିେନା ନାଭୱାେମତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥକଦାପି
ଛଲୱେ ଣେଲାଭଂ ନା ାଦଯାେମତ୍ୟି ନ୍ ଈ ରଃସାକ୍ଷୀ ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅵ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତା ଇୱ େଗୗରୱାନି୍ଵ ତା ଭୱିତୁ ମ୍
ଅଶକ୍ଷ୍ୟାମ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ଃ ପର ାଦ୍ ୱା କ ାଦପି ମାନୱାଦ୍ େଗୗରୱଂ
ନ ଲି ମାନା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ମୃଦୁଭାୱା ଭୂ ାୱ ର୍ ାମହି|

Ⅶ ଯଥା କାଚିନ୍ମ ାତା କୀଯଶିଶୂନ୍ ପାଲଯତି ତଥା ୱଯମପି
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ କାଙମାଣା

Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ େକୱଲମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦଂ ତ ହି କି ୁ
କୀଯପ୍ର ାଣାନ୍ ଅପି ଦାତୁ ଂ ମେନାଭିରଭ୍ୟଲଷାମ, ଯେତା ଯୂଯମ୍
ଅ ାକଂ େ ହପାତ୍ର ାଣ୍ୟଭୱତ|

Ⅸ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ ଶ୍ର ମଃ େକ୍ଲ ◌ଶे ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ
ୟର୍ ୍ୟେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାଽପି ଯଦ୍ ଭାରଗ୍ର େ ା ନ ଭେୱତ୍
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ତଦଥର୍ ଂ ୱଯଂ ଦିୱାନିଶଂ ପରିଶ୍ର ାମ୍ୟେ ା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ
ସୁସଂୱାଦମେଘାଷଯାମ|

Ⅹ ଅପର ୱି ାସି େନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ୱଯଂ କୀଦୃକ୍
ପୱିତ୍ର ଯଥାଥର୍ ନିେଦର୍ ାଷ ାଚାରିେଣାଽଭୱାେମତ୍ୟି ନ୍ ଈ େରା
ଯୂଯ ସାକି୍ଷଣ ଆେ |

Ⅺ ଅପର ଯ ତ୍ ପିତା ବାଲକାନ୍ ତ ଦ୍ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଏେକୖକଂ ଜନମ୍ ଉପଦି ୱ ଃ ସାି ତୱ ,

Ⅻ ଯ ଈ ରଃ ୀଯରାଜ୍ୟାଯ ୱିଭୱାଯ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆହୂ ତୱାନ୍
ତଦୁପଯୁ ାଚରଣାଯ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ୱ ତୱ େ ତି ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

ⅩⅢଯି ନ୍ ସମେଯ ଯୂଯମ୍ ଅ ାକଂ ମୁଖାଦ୍ ଈ େରଣ ପ୍ର ତିଶତଂ
ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଲଭ ଂ ତି ନ୍ ସମେଯ ତତ୍ ମାନୁଷାଣାଂ ୱାକ୍ୟଂ ନ
ମେ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ ମ ା ଗୃହୀତୱ ଇତି କାରଣାଦ୍ ୱଯଂ
ନିର ରମ୍ ଈ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦାମଃ, ଯତ ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟମ୍
ଇତି ସତ୍ୟଂ ୱି ାସି ନାଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ଗୁଣଃ ପ୍ର କାଶେତ ଚ|

ⅩⅣ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତୱତ୍ୟ ଈ ରସ୍ୟ ଯାଃ ସମିେତ୍ୟା
ଯିହୂ ଦାେଦେଶ ସି ଯୂଯଂ ତାସାମ୍ ଅନୁକାରିେଣାଽଭୱତ,
ତୁ ା େଲାକା ଯ ଦ୍ ଯିହୂ ଦିେଲାେକଭ୍ୟ ଦ୍ ଯୂଯମପି
ଜାତୀଯେଲାେକେଭ୍ୟା ଦୁଃଖମ୍ ଅଲଭ ଂ|
ⅩⅤ େତ ଯିହୂ ଦୀଯାଃ ପ୍ର ଭୁ ଂ ଯୀଶୁଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ହତୱେ ା

ଽ ାନ୍ ଦୂରୀକୃତୱ , ତ ଈ ରାଯ ନ େରାଚେ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ମାନୱାନାଂ ୱିପକ୍ଷା ଭୱି ଚ;

ⅩⅥଅପରଂ ଭି ଜାତୀଯେଲାକାନାଂ ପରିତ୍ର ାଣାଥର୍ ଂ େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ
ସୁସଂୱାଦେଘାଷଣାଦ୍ ଅ ାନ୍ ପ୍ର ତିେଷଧି େଚ ଂ ୀଯପାପାନାଂ
ପରିମାଣମ୍ ଉ େରା ରଂ ପୂରଯି , କି ୁ େତଷାମ୍ ଅ କାରୀ
େକ୍ର ାଧ ାନ୍ ଉପକ୍ର ମେତ|

ⅩⅦ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ମନସା ନହି କି ୁ ୱଦେନନ କିଯ ାଲଂ
ଯୁଷ୍ମ େ ା ଽ ାକଂ ୱିେ େଦ ଜାେତ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମୁଖାନି ଦ୍ର ୁମ୍
ଅତ୍ୟାକାଙଯା ବହୁ ଯତିତୱ ଃ|
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ⅩⅧ ି େରକକୃେ ା ୱା ଯୁଷ୍ମ ମୀପଗମନାଯା ାକଂ ୱିେଶଷତଃ
େପୗଲସ୍ୟ ମମାଭିଲାେଷାଽଭୱତ୍ କି ୁ ଶଯତାେନା ଽ ାନ୍
ନିୱାରିତୱାନ୍|

ⅩⅨ ଯେତାଽ ାକଂ କା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା େକା ୱାନ ଃ କିଂ ୱା
ଶ୍ଲ ାଘ୍ୟକିରୀଟଂ? ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନକାେଲ
ତ ୁଖ ା ଯୂଯଂ କିଂ ତ ଭୱିଷ୍ୟଥ?

ⅩⅩ ଯୂଯମ୍ ଏୱା ାକଂ େଗୗରୱାନ ରୂ ପା ଭୱଥ|

Ⅲ
Ⅰ ଅେତାଽହଂ ଯଦା ସେ ହଂ ପୁନଃ େସାଢୁ ଂ ନାଶକ୍ନୁ ୱଂ ତଦାନୀମ୍

ଆଥୀନୀନଗର ଏକାକୀ ାତୁ ଂ ନିି ତ୍ୟ
Ⅱ ଭ୍ର ାତରଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାେଦ ସହକାରିଣେ ରସ୍ୟ

ପରିଚାରକଂ ତୀମଥିଯଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପମ୍ ଅେପ୍ର ଷଯଂ|
Ⅲ ୱ ର୍ ମାେନୖଃ େକ୍ଲ େଶୖଃ କସ୍ୟାପି ଚା ଲ୍ୟଂ ଯଥା ନ ଜାଯେତ

ତଥା େତ ଯା ି ରୀକି୍ର ଯ ାଂ କୀଯଧ ର୍ ମଧି ସମା ାସ୍ୟ ାେ ତି
ତମ୍ ଆଦିଶଂ|

Ⅳ ୱଯେମତାଦୃେଶ େକ୍ଲ ◌ेେଶ ନିଯୁ ା ଆ ହ ଇତି ଯୂଯଂ ଯଂ
ଜାନୀଥ, ଯେତାଽ ାକଂ ଦୁଗର୍ ତି ଭର୍ ୱିଷ୍ୟତୀତି ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ
ି ତିକାେଲଽପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅେବାଧଯାମ, ତାଦୃଶେମୱ ଚାଭୱତ୍ ତଦପି
ଜାନୀଥ|

Ⅴ ତ ାତ୍ ପରୀକ୍ଷେକଣ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ପରୀକି୍ଷେତଷ୍ଵ ାକଂ ପରିଶ୍ର େମା
ୱିଫେଲା ଭୱିଷ୍ୟତୀତି ଭଯଂ େସାଢୁ ଂ ଯଦାହଂ ନାଶକ୍ନୁ ୱଂ ତଦା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟ ତ ାୱଧାରଣାଯ ତମ୍ ଅେପ୍ର ଷଯଂ|

Ⅵ କି ଧୁନା ତୀମଥିେଯା ଯୁଷ୍ମ ମୀପାଦ୍ ଅ ି ଧିମ୍ ଆଗତ୍ୟ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସେପ୍ର ମଣୀ ଅଧ୍ୟ ାନ୍ ସୁୱା ର୍ ାଂ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍ ୱଯ ଯଥା
ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ରାମ ଥା ଯୂଯମପ୍ୟ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ପ୍ର ଣେଯନ ରଥ ଦ୍ର ୁମ୍
ଆକାଙେ େଚତି କଥିତୱାନ୍|

Ⅶ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ୱା ର୍ ାମିମାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ୱିେଶଷେତା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକ୍ଲ ଶଦୁଃଖାନ୍ୟଧି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସାଦ୍ ଅ ାକଂ
ସା ନାଜାଯତ;
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Ⅷଯେତା ଯୂଯଂ ଯଦି ପ୍ର ଭାୱୱତି ଥ ତହର୍ ୍ୟେନନ ୱଯମ୍ ଅଧୁନା
ଜୀୱାମଃ|

Ⅸ ୱଯ ା ଦୀେଯ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ େ ା ଜାେତନ
େଯନାନେ ନ ପ୍ର ଫୁ ା ଭୱାମ ସ୍ୟ କୃ ସ୍ୟାନ ସ୍ୟ
େଯାଗ୍ୟରୂ େପେଣ ରଂ ଧନ୍ୟଂ ୱଦିତୁ ଂ କଥଂ ଶକ୍ଷ୍ୟାମଃ?

Ⅹ ୱଯଂ େଯନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱଦନାନି ଦ୍ର ୁଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସ ଯଦ୍
ଅସି ଂ ୱିଦ୍ୟେତ ତତ୍ ସି ୀକ ର୍ୁ ଶକ୍ଷ୍ୟାମ ାଦୃଶଂ ୱରଂ ଦିୱାନିଶଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ|

Ⅺ ଅ ାକଂ ତାେତେନ େରଣ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ଚ
ଯୁଷ୍ମ ମୀପଗମନାଯା ାକଂ ପ ା ସୁଗମଃ କି୍ର ଯତାଂ|

Ⅻ ପର ରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ପ୍ର ତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େପ୍ର ମ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଚା ାକଂ
େପ୍ର ମ ପ୍ର ଭୁ ନା ୱ ର୍ ୍ୟତାଂ ବହୁ ଫଲଂ କି୍ର ଯତା |

ⅩⅢ ଅପରମ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଃ କୀେଯୖଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଃ
ପୱିତ୍ର େଲାେକୖଃ ସା ର୍ ଂ ଯଦାଗମିଷ୍ୟତି ତଦା ଯୂଯଂ ଯଥା ାକଂ
ତାତେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ସ ୁେଖ ପୱିତ୍ର ତଯା ନିେଦର୍ ାଷା ଭୱିଷ୍ୟଥ ତଥା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମନାଂସି ି ରୀକି୍ର ଯ ାଂ|

Ⅳ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କୀଦୃଗ୍ ଆଚରିତୱ୍ୟଂ ଈ ରାଯ

େରାଚିତୱ୍ୟ ତଦଧ୍ୟ େ ା ଯା ଶିକ୍ଷା ଲ ା ତଦନୁସାରାତ୍
ପୁନରତିଶଯଂ ଯ ଃ କି୍ର ଯତାମିତି ୱଯଂ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍
ୱିନୀଯାଦିଶାମଃ|

Ⅱ ଯେତା ୱଯଂ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁନା କୀଦୃଶୀରାଜ୍ଞା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ
ସମପ ତୱ ଦ୍ ଯୂଯଂ ଜାନୀଥ|

Ⅲ ଈ ରସ୍ୟାଯମ୍ ଅଭିଲାେଷା ଯଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପୱିତ୍ର ତା ଭେୱତ୍,
ଯୂଯଂ ୱ୍ୟଭିଚାରାଦ୍ ଦୂେର ତି ତ|

Ⅳ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଏେକୖେକା ଜନଃ କୀଯଂ ପ୍ର ାଣାଧାରଂ ପୱିତ୍ର ଂ
ମାନ୍ୟ ରକ୍ଷତୁ ,

Ⅴ େଯ ଚ ଭି ଜାତୀଯା େଲାକା ଈ ରଂ ନ ଜାନି ତ ଇୱ ତତ୍
କାମାଭିଲାଷସ୍ୟାଧୀନଂ ନ କେରାତୁ |
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Ⅵ ଏତି ନ୍ ୱିଷେଯ େକାଽପ୍ୟତ୍ୟାଚାରୀ ଭୂ ା ଭ୍ର ାତରଂ ନ
ୱ ଯତୁ ଯେତାଽ ାଭିଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଯେଥା ଂ ପ୍ର ମାଣୀକୃତ ତେଥୖୱ
ପ୍ର ଭୁ େରତାଦୃଶାନାଂ କ ର୍ ଣାଂ ସମୁଚିତଂ ଫଲଂ ଦାସ୍ୟତି|

Ⅶ ଯ ାଦ୍ ଈ େରାଽ ାନ୍ ଅଶୁଚିତାେଯୖ ନାହୂ ତୱାନ୍ କି ୁ
ପୱିତ୍ର ାେଯୖୱାହୂ ତୱାନ୍|

Ⅷଅେତା େହେତାୟର୍ ଃ କି ଦ୍ ୱାକ୍ୟେମତ ଗୃ ାତି ସମନୁଷ୍ୟମ୍
ଅୱଜାନାତୀତି ନହି େଯନ କୀଯା ା ଯୁଷ୍ମ ଦ େର ସମପ ତ ମ୍
ଈ ରମ୍ ଏୱାୱଜାନାତି|

Ⅸ ଭ୍ର ାତୃ ଷୁ େପ୍ର ମକରଣମଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ ଲିଖନଂ
ନି ୍ରେଯାଜନଂ ଯେତା ଯୂଯଂ ପର ରଂ େପ୍ର ମକରଣାେଯ ରଶିକି୍ଷତା
େଲାକା ଆେ |

Ⅹ କୃେ ମାକିଦନିଯାେଦେଶ ଚ ଯାୱେ ା ଭ୍ର ାତରଃ ସି ତାନ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି ତ୍ େପ୍ର ମ ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତଥାପି େହ ଭ୍ର ାତରଃ,
ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନଯାମେହ ଯୂଯଂ ପୁନ ବର୍ ହୁ ତରଂ େପ୍ର ମ ପ୍ର କାଶଯତ|

Ⅺ ଅପରଂ େଯ ବହିଃି ତାେ ଷାଂ ଦୃି େଗାଚେର ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଆଚରଣଂ ଯତ୍ ମେନାରମ୍ୟଂ ଭେୱତ୍ କସ୍ୟାପି ୱ ୁନ ାଭାେୱା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯ ଭେୱତ୍,

Ⅻ ଏତଦଥର୍ ଂ ଯୂଯମ୍ ଅ େ ା ଯାଦୃଶମ୍ ଆେଦଶଂ
ପ୍ର ା ୱ ାଦୃଶଂ ନିୱ େରାଧାଚାରଂ କ ର୍ୁ ଂ କ ର୍ ଣି ମନାଂମି
ନିଧାତୁ ଂ ନିଜକେରୖ କାୟର୍ ୍ୟଂ ସାଧଯିତୁ ଂ ଯତ ଂ|

ⅩⅢ େହ ଭ୍ର ାତରଃ ନିରାଶା ଅେନ୍ୟ େଲାକା ଇୱ ଯୂଯଂ ଯ
େଶାେଚ ଂ ତଦଥର୍ ଂ ମହାନିଦ୍ର ାଗତାନ୍ େଲାକାନଧି ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଅଜ୍ଞାନତା
ମଯା ନାଭିଲଷ୍ୟେତ|

ⅩⅣ ଯୀଶୁ ମର୍ୃ ତୱାନ୍ ପୁନରୁ ଥିତୱାଂେ ତି ଯଦି ୱଯଂ
ୱି ାସମ ହ ଯୀଶୁମ୍ ଆଶି୍ର ତାନ୍ ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା ାନ୍
େଲାକାନପୀ େରାଽୱଶ୍ୟଂ େତନ ସା ର୍ ମ୍ ଆେନଷ୍ୟତି|

ⅩⅤଯେତାଽହଂ ପ୍ର େଭା ୱର୍ ାେକ୍ୟନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଇଦଂ ଜ୍ଞାପଯାମି; ଅ ାକଂ
ମେଧ୍ୟ େଯ ଜନାଃ ପ୍ର େଭାରାଗମନଂ ଯାୱତ୍ ଜୀୱେ ାଽୱେଶକ୍ଷ୍ୟେ
େତ ମହାନିଦି୍ର ତାନାମ୍ ଅଗ୍ର ଗାମିେନାନ ନ ଭୱିଷ୍ୟି ;
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ⅩⅥ ଯତଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ ସି ଂହନାେଦନ ପ୍ର ଧାନ ଗର୍ ଦୂତେସ୍ୟାେ ୖ ଃ
ଶେ େନ ରୀଯତୂ ରୀୱାେଦ୍ୟନ ଚ ଯଂ ଗର୍ ାଦ୍ ଅୱେରାକ୍ଷ୍ୟତି
େତନ ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତା ମୃତେଲାକାଃ ପ୍ର ଥମମ୍ ଉ ାସ୍ୟାି |

ⅩⅦ ଅପରମ୍ ଅ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ଜୀୱେ ାଽୱେଶକ୍ଷ୍ୟେ ତ
ଆକାେଶ ପ୍ର େଭାଃ ସାକ୍ଷା ରଣାଥର୍ ଂ େତୖଃ ସା ର୍ ଂ େମଘୱାହେନନ
ହରିଷ୍ୟେ ; ଇ ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ପ୍ର ଭୁ ନା ସା ର୍ ଂ ାସ୍ୟାମଃ|

ⅩⅧଅେତା ଯୂଯମ୍ ଏତାଭିଃ କଥାଭିଃ ପର ରଂ ସା ଯତ|

Ⅴ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, କାଲାନ୍ ସମଯାଂ ାଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ ଲିଖନଂ

ନି ୍ରେଯାଜନଂ,
Ⅱ ଯେତା ରାେତ୍ର ୗ ଯାଦୃକ୍ ତ ର ାଦୃକ୍ ପ୍ର େଭା ଦ ନମ୍

ଉପ ାସ୍ୟତୀତି ଯୂଯଂ ଯେମୱ ସମ୍ୟଗ୍ ଜାନୀଥ|
Ⅲ ଶାି ନ ୱ ୍ଵନ୍ଘ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ଯଦା ମାନୱା ୱଦିଷ୍ୟି

ତଦା ପ୍ର ସୱେୱଦନା ଯ ଦ୍ ଗବ ୍ଭନୀମ୍ ଉପତି ତି ତ ଦ୍ ଅକ ାଦ୍
ୱିନାଶ ାନ୍ ଉପ ାସ୍ୟତି େତୖରୁ ାେରା ନ ଲ ୍ୟେତ|

Ⅳ କି ୁ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯମ୍ ଅ କାେରଣାୱୃତା ନ ଭୱଥ ତ ାତ୍
ତି ନଂ ତ ର ଇୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

Ⅴ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୂଯଂ ଦୀେ ଃ ସ ାନା ଦିୱାଯା ସ ାନା ଭୱଥ ୱଯଂ
ନିଶାୱଂଶାି ମିରୱଂଶା ୱା ନ ଭୱାମଃ|

Ⅵ ଅେତା ଽପେର ଯଥା ନିଦ୍ର ାଗତାଃ ସି ତ ଦ୍ ଅ ାଭି ନର୍
ଭୱିତୱ୍ୟଂ କି ୁ ଜାଗରିତୱ୍ୟଂ ସେଚତେନୖ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅶ େଯ ନିଦ୍ର ାି େତ ନିଶାଯାେମୱ ନିଦ୍ର ାି େତ ଚ ମ ା ଭୱି େତ
ରଜନ୍ୟାେମୱ ମ ା ଭୱି |

Ⅷ କି ୁ ୱଯଂ ଦିୱସସ୍ୟ ୱଂଶା ଭୱାମଃ; ଅେତା ଽ ାଭି ୱର୍ କ୍ଷସି
ପ୍ର ତ୍ୟଯେପ୍ର ମରୂ ପଂ କୱଚଂ ଶିରସି ଚ ପରିତ୍ର ାଣାଶାରୂ ପଂ ଶିର ଂ
ପରିଧାଯ ସେଚତେନୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅸ ଯତ ଈ େରାଽ ାନ୍ େକ୍ର ାେଧ ନ ନିଯୁଜ୍ୟା ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ନା
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ପରିତ୍ର ାଣସ୍ୟାଧିକାେର ନିଯୁ◌ु ୱାନ୍,
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Ⅹ ଜାଗ୍ର େତା ନିଦ୍ର ାଗତା ୱା ୱଯଂ ଯତ୍ େତନ ପ୍ର ଭୁ ନା ସହ
ଜୀୱାମ ଦଥର୍ ଂ େସାଽ ାକଂ କୃେତ ପ୍ର ାଣାନ୍ ତ୍ୟ ୱାନ୍|

Ⅺ ଅତଏୱ ଯୂଯଂ ଯ ତ୍ କୁରୁ ଥ ତ ତ୍ ପର ରଂ ସା ଯତ
ସୁି ରୀକୁରୁ |

Ⅻ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ େଯ ଜନାଃ ପରିଶ୍ର ମଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ି
ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧିତି ୁ୍ୟପଦିଶି ଚ ତାନ୍ ଯୂଯଂ ସ ନ୍ୟ ଂ|

ⅩⅢ କ ର୍ େହତୁ ନା ଚ େପ୍ର ମ୍ନ ା ତାନ୍ ଅତୀୱାଦୃଯ ମିତି ମମ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା, ଯୂଯଂ ପର ରଂ ନିୱ ୍ଵେରାଧା ଭୱତ|

ⅩⅣେହଭ୍ର ାତରଃ, ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିନଯାମେହ ଯୂଯମ୍ ଅୱିହିତାଚାରିେଣା
େଲାକାନ୍ ଭ ର୍ ଯ ଂ, କୁ୍ଷଦ୍ର ମନସଃ ସା ଯତ, ଦୁ ର୍ ଲାନ୍ ଉପକୁରୁ ତ,
ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ପ୍ର ତି ସହି େୱା ଭୱତ ଚ|

ⅩⅤ ଅପରଂ କମପି ପ୍ର ତ୍ୟନି ସ୍ୟ ଫଲମ୍ ଅନି ଂ େକନାପି ଯ
କି୍ର େଯତ ତଦଥର୍ ଂ ସାୱଧାନା ଭୱତ, କି ୁ ପର ରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ମାନୱାଂ
ପ୍ର ତି ନିତ୍ୟଂ ହିତାଚାରିେଣା ଭୱତ|

ⅩⅥସୱର୍ ୍ଵ ଦାନ ତ|
ⅩⅦ ନିର ରଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ|
ⅩⅧ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ କୃତଜ୍ଞତାଂ ୀକୁରୁ ଂ ଯତ ଏତେଦୱ

ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁନା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତମ୍ ଈ ରାଭିମତଂ|
ⅩⅨପୱିତ୍ର ମ୍ ଆ ାନଂ ନ ନିୱର୍ ୍ଵ ାପଯତ|
ⅩⅩଈ ରୀଯାେଦଶଂ ନାୱଜାନୀତ|
ⅩⅪସୱର୍ ୍ଵ ାଣି ପରୀକ୍ଷ୍ୟ ଯଦ୍ ଭଦ୍ର ଂ ତେଦୱ ଧାରଯତ|
ⅩⅫଯତ୍ କିମପି ପାପରୂ ପଂ ଭୱତି ତ ାଦ୍ ଦୂରଂ ତି ତ|
ⅩⅩⅢ ଶାି ଦାଯକ ଈ ରଃ ଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସ ୂ ଣର୍ େ ନ ପୱିତ୍ର ାନ୍

କେରାତୁ , ଅପରମ୍ ଅ େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନଂ ଯାୱଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆ ାନଃ ପ୍ର ାଣାଃ ଶରୀରାଣି ଚ ନିଖିଲାନି ନିେ ର୍ ାଷେ ନ
ରକ୍ଷ୍ୟ ାଂ|

ⅩⅩⅣ େଯା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଆ ଯତି ସ ୱି ସନୀେଯାଽତଃ ସ ତତ୍
ସାଧଯିଷ୍ୟତି|

ⅩⅩⅤ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଅ ାକଂ କୃେତ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୁରୁ ଂ|
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ⅩⅩⅥପୱିତ୍ର ଚୁ େନନ ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ପ୍ର ତି ସ ୁ ରୁ ଂ|
ⅩⅩⅦ ପତ୍ର ମିଦଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ପୱିତ୍ର ାଣାଂ ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ ଶତିେଗାଚେର

ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପଠ୍ୟତାମିତି ପ୍ର େଭା ନର୍ ାମ୍ନ ା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଶପଯାମି|
ⅩⅩⅧ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େତ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଭୂ ଯାତ୍|

ଆେମନ୍|
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