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୧ ତୀମଥିଯଂ ପତ୍ର ଂ

Ⅰ ଅ ାକଂ ତ୍ର ାଣକ ର୍ୁ ରୀ ରସ୍ୟା ାକଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଭୂ େମଃ ପ୍ର େଭା
ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚାଜ୍ଞାନୁସାରେତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲଃ
କୀଯଂ ସତ୍ୟଂ ଧ ର୍ ପୁତ୍ର ଂ ତୀମଥିଯଂ ପ୍ର ତି ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|
Ⅱଅ ାକଂ ତାତଈ େରାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ଯି ଅନୁଗ୍ର ହଂ

ଦଯାଂ ଶାି କୁୟର୍ ୍ୟା ାଂ|
Ⅲ ମାକିଦନିଯାେଦେଶ ମମ ଗମନକାେଲ ମ୍ ଇଫିଷନଗେର

ତି ନ୍ ଇତରଶିକ୍ଷା ନ ଗ୍ର ହୀତୱ୍ୟା, ଅନେ ଷୂପାଖ୍ୟାେନଷୁ
ୱଂଶାୱଲିଷୁ ଚ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ମର୍ େନା ନ ନିେୱଶିତୱ୍ୟମ୍

Ⅳ ଇତି କାଂି ତ୍ େଲାକାନ୍ ଯଦ୍ ଉପଦିେଶେରତତ୍
ମଯାଦିେ ାଽଭୱଃ,ଯତଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ େରେତୖ ୱ ାସଯୁେ ରୀଯନି ା
ନ ଜାଯେତ କି ୁ ୱିୱାେଦା ଜାଯେତ|

Ⅴ ଉପେଦଶସ୍ୟ ଭିେପ୍ର ତଂ ଫଲଂ ନି ର୍ ଲା ଃକରେଣନ
ସ ଂେୱେଦନ ନି ପଟୱି ାେସନ ଚ ଯୁ ଂ େପ୍ର ମ|

Ⅵ େକଚିତ୍ ଜନା ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ୱିହାଯ ନିରଥର୍ କକଥାନାମ୍
ଅନୁଗମେନନ ୱିପଥଗାମିେନାଽଭୱନ୍,

Ⅶ ଯଦ୍ ଭାଷେ ଯ ନିି ନ୍ଵ ି ତ ବୁଧ୍ୟମାନା
ୱ୍ୟୱେ ାପେଦ ାେରା ଭୱିତୁ ମ୍ ଇ ି |

Ⅷ ସା ୱ୍ୟୱ ା ଯଦି େଯାଗ୍ୟରୂ େପଣ ଗୃହ୍ୟେତ ତହର୍ୁ ୍ୟ ମା
ଭୱତୀତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

Ⅸ ଅପରଂ ସା ୱ୍ୟୱ ା ଧା କସ୍ୟ ୱିରୁ ା ନ ଭୱତି
କି ଧା େକା ଽୱାେଧ୍ୟା ଦୁ ଃ ପାପିେ ା ଽପୱିେତ୍ର ା ଽଶୁଚିଃ
ପିତୃ ହ ା ମାତୃ ହ ା ନରହ ା

Ⅹ େୱଶ୍ୟାଗାମୀ ପୁଂେମୖଥୁନୀ ମନୁଷ୍ୟୱିେକ୍ର ତା ମିଥ୍ୟାୱାଦୀ
ମିଥ୍ୟାଶପଥକାରୀ ଚ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାେମେତଷାଂ ୱିରୁ ା,
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Ⅺ ତଥା ସି ଦାନେ ରସ୍ୟ େଯା ୱିଭୱଯୁ ଃ ସୁସଂୱାେଦା
ମଯି ସମପ ତ ଦନୁଯାଯିହିେତାପେଦଶସ୍ୟ ୱିପରୀତଂ ଯତ୍ କିି ଦ୍
ଭୱତି ତି ରୁ ା ସା ୱ୍ୟୱେ ତି ତ ୍ରାହିଣା ଜ୍ଞାତୱ୍ୟଂ|

Ⅻମହ୍ୟଂ ଶି ଦାତା େଯାଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ମହଂ ଧନ୍ୟଂ
ୱଦାମି|

ⅩⅢ ଯତଃ ପୁରା ନି କ ଉପଦ୍ର ାୱୀ ହିଂସକ ଭୂ ାପ୍ୟହଂ
େତନ ୱି ାେସ୍ୟା ଽମେନ୍ୟ ପରିଚାରକେ ନ୍ୟଯୁେଜ୍ୟ ଚ| ତଦ୍
ଅୱି ାସାଚରଣମ୍ ଅଜ୍ଞାେନନ ମଯା କୃତମିତି େହେତାରହଂ
େତନାନୁକି େତାଽଭୱଂ|

ⅩⅣ ଅପରଂ ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱି ାସେପ୍ର ମଭ୍ୟାଂ
ସହିେତାଽ େଭାରନୁଗ୍ର େହା ଽତୀୱ ପ୍ର ଚୁ େରାଽଭତ୍|

ⅩⅤ ପାପିନଃ ପରିତ୍ର ାତୁ ଂ ଖ୍ର ୀେ ା ଯୀଶୁ ଜର୍ ଗତି
ସମୱତୀେଣର୍ ାଽଭୱତ୍, ଏଷା କଥା ୱି ାସନୀଯା ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଗ୍ର ହଣୀଯା
ଚ|

ⅩⅥ େତଷାଂ ପାପିନାଂ ମେଧ୍ୟଽହଂ ପ୍ର ଥମ ଆସଂ କି ୁ େଯ ମାନୱା
ଅନ ଜୀୱନପ୍ର ା ୍ୟଥର୍ ଂ ତି ନ୍ ୱି ସି ଷ୍ୟି େତଷାଂ ଦୃ ାେ ମଯି
ପ୍ର ଥେମ ଯୀଶୁନା ଖ୍ର ୀେ ନ କୀଯା କୃ ା ଚିରସହି ୁତା ଯତ୍
ପ୍ର କାଶ୍ୟେତ ତଦଥର୍ େମୱାହମ୍ ଅନୁକ ାଂ ପ୍ର ା ୱାନ୍|

ⅩⅦ ଅନାଦିରକ୍ଷେଯାଽଦୃେଶ୍ୟା ରାଜା େଯାଽ ି ତୀଯଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜ୍ଞ
ଈ ର ସ୍ୟ େଗୗରୱଂ ମହିମା ଚାନ କାଲଂ ଯାୱଦ୍ ଭୂ ଯାତ୍|
ଆେମନ୍|

ⅩⅧ େହ ପୁତ୍ର ତୀମଥିଯ ଯି ଯାନି ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟାନି ପୁରା
କଥିତାନି ତଦନୁସାରାଦ୍ ଅହମ୍ ଏନମାେଦଶଂ ଯି ସମପର୍ ଯାମି,
ତସ୍ୟାଭିପ୍ର ାେଯାଽଯଂ ଯ ଂ େତୖ ୱର୍ ାେକୖ୍ୟରୁ ମଯୁ ଂ କେରାଷି

ⅩⅨ ୱି ାସଂ ସ ଂେୱଦ ଧାରଯସି ଚ| ଅନେଯାଃ ପରିତ୍ୟାଗାତ୍
େକଷାି ଦ୍ ୱି ାସତରୀ ଭ ାଭୱତ୍|

ⅩⅩ ହୁ ମିନାଯସି କ େରୗ େତଷାଂ େଯୗ େ ୗ ଜେନୗ, େତୗ ଯଦ୍
ଧ ର୍ ନି ାଂ ପୁନ ନର୍ କ ର୍ୁ ଂ ଶିେକ୍ଷେତ ତଦଥର୍ ଂ ମଯା ଶଯତାନସ୍ୟ କେର
ସମପ େତୗ|
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Ⅱ
Ⅰମମପ୍ର ଥମଆେଦେଶାଽଯଂ,ପ୍ର ାଥର୍ ନାୱିନଯନିେୱଦନଧନ୍ୟୱାଦାଃ

କ ର୍ ୱ୍ୟାଃ,
Ⅱ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମାନୱାନାଂ କୃେତ ୱିେଶଷେତା ୱଯଂ ଯତ୍

ଶା େ ନ ନିୱ ୍ଵେରାଧେ ନ େଚ ରଭି ଂ ୱିନୀତ ାଚର ଃ
କାଲଂ ଯାପଯାମ ଦଥର୍ ଂ ନୃପତୀନାମ୍ ଉ ପଦ ାନା କୃେତ େତ
କ ର୍ ୱ୍ୟାଃ|

Ⅲ ଯେତାଽ ାକଂ ତାରକେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ତେଦେୱା ମଂ
ଗ୍ର ାହ୍ୟ ଭୱତି,

Ⅳସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମାନୱାନାଂ ପରିତ୍ର ାଣଂ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନପ୍ର ାି େ ତି|
Ⅴଯତ ଏେକାଽ ି ତୀଯ ଈ େରା ୱିଦ୍ୟେତ କିେ େର ମାନେୱଷୁ

େଚୖେକା ଽ ି ତୀେଯା ମଧ୍ୟ ଃ
Ⅵସନରାୱତାରଃଖ୍ର ୀେ ା ଯୀଶୁ ୱ ଦ୍ୟେତଯଃସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ମୁେ

ମର୍ୂ ଲ୍ୟମ୍ ଆ ଦାନଂ କୃତୱାନ୍| ଏେତନ େଯନ ପ୍ର ମାେଣେନାପଯୁେ
ସମେଯ ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟଂ,

Ⅶ ତେ ାଷଯିତା ଦୂେତା ୱି ାେସ ସତ୍ୟଧେ ର୍ ଚ
ଭି ଜାତୀଯାନାମ୍ ଉପେଦଶକ ାହଂ ନ୍ୟଯୂେଜ୍ୟ,ଏତଦହଂଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ନାମ୍ନ ା ଯଥାତଥ୍ୟଂ ୱଦାମି ନାନୃତଂ କଥଯାମି|

Ⅷ ଅେତା ମମାଭିମତମିଦଂ ପୁରୁ େଷୖଃ େକ୍ର ାଧସେ େହୗ ୱିନା
ପୱିତ୍ର କରାନ୍ ଉେ ାଲ୍ୟ ସୱର୍ ୍ଵ ି ନ୍ ାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି୍ର ଯତାଂ|

Ⅸ ତ ତ୍ ନାେୟର୍ ୍ୟାଽପି ସଲ ାଃ ସଂଯତମନସ ସେତ୍ୟା
େଯାଗ୍ୟମା ାଦନଂ ପରିଦଧତୁ କି େକଶସଂ ାେରୖଃ କଣକମୁ ାଭି
ମର୍ ହାଘର୍ ୍ୟପରି େଦୖ ା ଭୂ ଷଣଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ତ୍ୟଃ

Ⅹ ୀକୃେତ ରଭ ୀନାଂ େଯାଷିତାଂ େଯାେଗୖ୍ୟଃ ସତ୍ୟ ର୍ ଭିଃ
ଭୂ ଷଣଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତାଂ|
Ⅺନାରୀ ସ ୂ ଣର୍ ୱିନୀତେ ନ ନିୱ େରାଧଂ ଶିକ୍ଷତାଂ|
Ⅻ ନାୟର୍ ୍ୟାଃ ଶିକ୍ଷାଦାନଂ ପୁରୁ ଷାଯାଜ୍ଞାଦାନଂ ୱାହଂ ନାନୁଜାନାମି

ତଯା ନିୱ ୍ଵେରା◌ेଧ ମ୍ ଆଚରିତୱ୍ୟଂ|
ⅩⅢଯତଃ ପ୍ର ଥମମ୍ ଆଦମ ତଃ ପରଂ ହୱାଯାଃ ସୃି ବର୍ ଭୂ ୱ|
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ⅩⅣ କି ାଦମ୍ ଭ୍ର ାି ଯୁେ ା ନାଭୱତ୍ େଯାଷିେଦୱ ଭ୍ର ାି ଯୁ ା
ଭୂ ାତ୍ୟାଚାରିଣୀ ବଭୂ ୱ|

ⅩⅤ ତଥାପି ନାରୀଗେଣା ଯଦି ୱି ାେସ େପ୍ର ମି୍ନ ପୱିତ୍ର ତାଯାଂ
ସଂଯତମନସି ଚ ତି ତି ତହର୍ ୍ୟପତ୍ୟପ୍ର ସୱୱ ର୍ ନା ପରିତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ା ୍ୟତି|

Ⅲ
Ⅰ ଯଦି କି ଦ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷପଦମ୍ ଆକାଙେତ ତହ ସ ଉ ମଂ କ ର୍

ଲି ତ ଇତି ସତ୍ୟଂ|
Ⅱ ଅେତାଽଧ୍ୟେକ୍ଷଣାନି ି େତେନୖକସ୍ୟା େଯାଷିେତା ଭତର୍୍ର ା

ପରିମିତେଭାେଗନ ସଂଯତମନସା ସେଭ୍ୟନାତିଥିେସୱେକନ
ଶିକ୍ଷେଣ ନିପୁେଣନ

Ⅲ ନ ମଦ୍ୟେପନ ନ ପ୍ର ହାରେକଣ କି ୁ ମୃଦୁଭାେୱନ
ନିୱ ୍ଵୱାେଦନ ନିେଲର୍ ାେଭନ

Ⅳ ପରିୱାରାଣାମ୍ ଉ ମଶାସେକନ ପୂଣର୍ ୱିନୀତ ାଦ୍ ୱଶ୍ୟାନାଂ
ସ ାନାନାଂ ନିଯ ା ଚ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅴଯତଆ ପରିୱାରାନ୍ ଶାସି ତୁ ଂ େଯା ନ ଶେକ୍ନ ାତି େତେନ ରସ୍ୟ
ସମିେତ ାୱଧାରଣଂ କଥଂ କାରିଷ୍ୟେତ?

Ⅵଅପରଂ ସ ଗୱ ୍ଵେତା ଭୂ ା ଯତ୍ ଶଯତାନ ଇୱ ଦ େଯାେଗ୍ୟା
ନ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ େତନ ନୱଶିେଷ୍ୟଣ ନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅶ ଯ ନି ାଯାଂ ଶଯତାନସ୍ୟ ଜାେଲ ଚ ନ ପେତତ୍ ତଦଥର୍ ଂ
େତନ ବହିଃ େଲାକାନାମପି ମେଧ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତିଯୁେ ନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅷ ତ ତ୍ ପରିଚାରେକୖରପି ୱିନୀେତୖ ୱିଧୱାକ୍ୟରହିେତୖ
ବର୍ ହୁ ମଦ୍ୟପାେନ ଽନାସେ ୖ ନ େଲର୍ ାେଭୖ ଭୱିତୱ୍ୟଂ,

Ⅸ ନି ର୍ ଲସଂେୱେଦନ ଚ ୱି ାସସ୍ୟ ନିଗୂଢୱାକ୍ୟଂ ଧାତିୱ୍ୟ |
Ⅹ ଅେଗ୍ର େତଷାଂ ପରୀକ୍ଷା କି୍ର ଯତାଂ ତତଃ ପରମ୍ ଅନି ି ତା ଭୂ ା

େତ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ୁ|
Ⅺ ଅପରଂ େଯାଷି ି ରପି ୱିନୀତାଭିରନପୱାଦିକାଭିଃ ସତକର୍ ାଭିଃ

ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ୱି ାସ୍ୟାଭି ଭୱିତୱ୍ୟଂ|
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Ⅻ ପରିଚାରକା ଏେକୖକେଯାଷିେତା ଭ ର୍ ାେରା ଭେୱଯୁଃ,
ନିଜସ ାନାନାଂ ପରିଜନାନା ସୁଶାସନଂ କୁୟର୍ୁ ୍ୟ |

ⅩⅢ ଯତଃ ସା ପରିଚୟର୍ ୍ୟା େଯୖ ଭର୍ ଦ୍ର ରୂ େପଣ ସାଧ୍ୟେତ େତ
େଶ୍ର ପଦଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ୱି ଖ୍ର ୀେ ଯୀେଶୗ ୱି ାେସନ ମେହା ୁକା ଭୱି
ଚ|

ⅩⅣ ାଂ ପ୍ର େତ୍ୟତ ତ୍ର େଲଖନସମେଯ ଶୀଘ୍ର ଂ ମୀପଗମନସ୍ୟ
ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ମମ ୱିଦ୍ୟେତ|

ⅩⅤ ଯଦି ୱା ୱିଲେ ଯ ତହର୍ ୀ ରସ୍ୟ ଗୃେହ ଽଥର୍ ତଃ ସତ୍ୟଧ ର୍ ସ୍ୟ
ଭି ି ମୂଲ ରୂ ପାଯାମ୍ ଅମେର ରସ୍ୟ ସମିେତୗ ଯା କୀଦୃଶ

ଆଚାରଃ କ ର୍ ୱ୍ୟ ତ୍ ଜ୍ଞାତୁ ଂ ଶକ୍ଷ୍ୟେତ|
ⅩⅥ ଅପରଂ ଯସ୍ୟ ମହ ଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୀକୃତମ୍ ଈ ରଭେ ତ୍

ନିଗୂଢୱାକ୍ୟମିଦମ୍ ଈ େରା ମାନୱେଦେହ ପ୍ର କାଶିତ ଆ ନା
ସପୁଣ୍ୟୀକୃେତା ଦୂେତୖଃ ସୃ ଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଜାତୀଯାନାଂ ନିକେଟ େଘାଷିେତା
ଜଗେତା ୱି ାସପାତ୍ର ୀଭୂ ତେ ଜଃପ୍ର ା େଯ ଗର୍ ଂ ନୀତେ ତି|

Ⅳ
Ⅰ ପୱିତ୍ର ଆ ା ମ୍ ଇଦଂ ୱାକ୍ୟଂ ୱଦତି ଚରମକାେଲ

କତିପଯେଲାକା ୱି ନା ି ତ ାତ୍
Ⅱ କେଠାରମନସାଂ କାପଟ୍ୟାଦ୍ ଅନୃତୱାଦିନାଂ

ୱିୱାହନିେଷଧକାନାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟୱିେଶଷନିେଷଧକାନା
Ⅲ ଭୂ ତ ରୂ ପାଣାଂ ଶିକ୍ଷାଯାଂ ଭ୍ର ମକା ନାଂ ୱାେକ୍ୟଷୁ ଚ ମନାଂସି

ନିେୱଶ୍ୟ ଧ ର୍ ାଦ୍ ଭ୍ର ଂଶିଷ୍ୟେ | ତାନି ତୁ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ୱି ାସି ନାଂ
ୀକୃତସତ୍ୟଧ ର୍ ାଣା ଧନ୍ୟୱାଦସହିତାଯ େଭାଗାେଯ େରଣ
ସସୃଜିେର|

Ⅳ ଯତ ଈ େରଣ ଯଦ୍ୟତ୍ ସୃ ଂ ତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଉ ମଂ ଯଦି ଚ
ଧନ୍ୟୱାେଦନ ଭୁ ଜ୍ୟେତ ତହ ତସ୍ୟ କିମପି ନାଗ୍ର ାହ୍ୟଂ ଭୱତି,

Ⅴଯତ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟନ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ଚ ତତ୍ ପୱିତ୍ର ୀଭୱତି|
Ⅵ ଏତାନି ୱାକ୍ୟାନି ଯଦି ଂ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍ ଜ୍ଞାପେଯ ହ

ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ େସ୍ୟା ମ୍ଃ ପରିଚାରେକା ଭୱିଷ୍ୟସି େଯା ୱି ାେସା
ହିେତାପେଦଶ ଯା ଗୃହୀତ ଦୀଯୱାେକୖ୍ୟରାପ୍ୟାଯିଷ୍ୟେସ ଚ|
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Ⅶ ଯାନୁ୍ୟପାଖ୍ୟାନାନି ଦୁଭର୍ ାୱାନି ୱୃ େଯାଷିତାେମୱ େଯାଗ୍ୟାନି
ଚ ତାନି ଯା ୱିସୃଜ୍ୟ ାମ୍ ଈ ରଭ େଯ ଯ ଃ କି୍ର ଯତା |

Ⅷ ଯତଃ ଶାରୀରିେକା ଯ ଃ ଫଲେଦା ଭୱତି
କି ୀ ରଭି େରୖହିକପାରତି୍ର କଜୀୱନେଯାଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ ା ସତୀ
ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର ଫଲଦା ଭୱତି|

Ⅸ ୱାକ୍ୟେମତଦ୍ ୱି ସନୀଯଂ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ଗର୍୍ର ହଣୀଯ ୱଯ
ତଦଥର୍ େମୱ ଶ୍ର ାମ୍ୟାେମା ନି ାଂ ଭୁ ଂଜ୍ମ େହ ଚ|

Ⅹଯେତା େହେତାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନାଂ ୱିେଶଷେତା ୱି ାସି ନାଂ ତ୍ର ାତା
େଯାଽମର ଈ ର ି ନ୍ ୱଯଂ ୱି ସାମଃ|

Ⅺ ମ୍ ଏତାନି ୱାକ୍ୟାନି ପ୍ର ଚାରଯ ସମୁପଦିଶ ଚ|
Ⅻ ଅ ୱଯ ାତ୍ େକନାପ୍ୟୱେଜ୍ଞେଯା ନ ଭୱ

କି ାଲାେପନାଚରେଣନ େପ୍ର ମ୍ନ ା ସଦା େ ନ ୱି ାେସନ ଶୁଚିେ ନ
ଚ ୱି ାସି ନାମ୍ ଆଦେଶର୍ ା ଭୱ|

ⅩⅢ ଯାୱ ାହମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟାମି ତାୱତ୍ ପାେଠ େଚତଯେନ
ଉପେଦେଶ ଚ ମେନା ନିଧ ୍ଵ|

ⅩⅣ ପ୍ର ାଚୀନଗଣହ ାପର୍ ଣସହିେତନ ଭୱିଷ୍ୟ ାେକ୍ୟନ ଯ ାନଂ
ତୁ ଭ୍ୟଂ ୱିଶ୍ର ାଣିତଂ ତୱା ଃେ ତି ନ୍ ଦାେନ ଶିଥିଲମନା ମା ଭୱ|

ⅩⅤ ଏେତଷୁ ମେନା ନିେୱଶଯ, ଏେତଷୁ ୱ ର୍ , ଇ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ତୱ ଗୁଣୱୃି ଃ ପ୍ର କାଶତାଂ|

ⅩⅥ ି ନ୍ ଉପେଦେଶ ଚ ସାୱଧାେନା ଭୂ ାୱତି ତତ୍ କୃ ା
ଯା ପରିତ୍ର ାଣଂ େଶ୍ର ାତୃ ଣା ପରିତ୍ର ାଣଂ ସାଧଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅴ
Ⅰ ଂ ପ୍ର ାଚୀନଂ ନ ଭ ର୍ ଯ କି ୁ ତଂ ପିତରମିୱ ଯୂନ ଭ୍ର ାତୃ ନିୱ
Ⅱ ୱୃ ାଃ ି ଯ ମାତୃ ନିୱ ଯୁୱତୀ ପୂଣର୍ ଶୁଚିେ ନ ଭଗିନୀରିୱ

ୱିନଯ |
Ⅲଅପରଂ ସତ୍ୟୱିଧୱାଃ ସ ନ୍ୟ |
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Ⅳକସ୍ୟାି ଦ୍ ୱିଧୱାଯା ଯଦି ପୁତ୍ର ାଃ େପୗତ୍ର ା ୱା ୱିଦ୍ୟେ ତହ
େତ ପ୍ର ଥମତଃ ୀଯପରିଜନାନ୍ େସୱିତୁ ଂ ପିେତ୍ର ାଃ ପ୍ର ତୁ ୍ୟପକ ର୍ୁ
ଶିକ୍ଷ ାଂ ଯତ େଦେୱ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଉ ମଂ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କ ର୍ |

Ⅴ ଅପରଂ ଯା ନାରୀ ସତ୍ୟୱିଧୱା ନାଥହୀନା ଚାି ସା
ଈ ରସ୍ୟାଶ୍ର େଯ ତି ୀ ଦିୱାନିଶଂ ନିେୱଦନପ୍ର ାଥର୍ ନାଭ୍ୟାଂ କାଲଂ
ଯାପଯତି|

Ⅵ କି ୁ ଯା ୱିଧୱା ସୁଖେଭାଗାସ ା ସା ଜୀୱତ୍ୟପି ମୃତା ଭୱତି|
Ⅶ ଅତଏୱ ତା ଯଦ୍ ଅନି ି ତା ଭେୱଯୂ ଦଥର୍ ମ୍ ଏତାନି ଯା

ନିଦିଶ୍ୟ ାଂ|
Ⅷ ଯଦି କି ତ୍ ଜାତୀଯାନ୍ େଲାକାନ୍ ୱିେଶଷତଃ
ୀଯପରିଜନାନ୍ ନପାଲଯତିତହ ସ ୱି ାସାଦ୍ଭ୍ର େ ା ଽପ୍ୟଧମ
ଭୱତି|

Ⅸ ୱିଧୱାୱେଗର୍ ଯସ୍ୟା ଗଣନା ଭୱତି ତଯା ଷି ୱ େରେଭ୍ୟା
ନୂ୍ୟନୱଯ ଯା ନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ; ଅପରଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଏକ ାମିକା ଭୂ ା

Ⅹ ସା ଯତ୍ ଶିଶୁେପାଷେଣନାତିଥିେସୱେନନ
ପୱିତ୍ର େଲାକାନାଂ ଚରଣପ୍ର କ୍ଷାଲେନନ କି୍ଲ ାନାମ୍ ଉପକାେରଣ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧସ ର୍ ାଚରେଣନ ଚ ସ ର୍ କରଣାତ୍ ସୁଖ୍ୟାତିପ୍ର ା ା ଭେୱତ୍
ତଦପ୍ୟାୱଶ୍ୟକଂ|

Ⅺ କି ୁ ଯୁୱତୀ ୱ ଧୱା ନ ଗୃହାଣ ଯତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
େୱୖପରୀେତ୍ୟନ ତାସାଂ ଦେପର୍ ଜାେତ ତା ୱିୱାହମ୍ ଇ ି |

Ⅻତ ା ପୂୱର୍ ୍ଵ ଧ ର୍ ଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଦ ନୀଯା ଭୱି |
ⅩⅢ ଅନ ରଂ ତା ଗୃହାଦ୍ ଗୃହଂ ପୟର୍ ୍ୟଟ ୍ୟ ଆଲସ୍ୟଂ ଶିକ୍ଷେ

େକୱଲମାଲସ୍ୟଂ ନହି କି ନଥର୍ କାଲାପଂ ପରାଧିକାରଚ ର୍ ା ାପି
ଶିକ୍ଷମାଣା ଅନୁଚିତାନି ୱାକ୍ୟାନି ଭାଷେ |

ⅩⅣ ଅେତା ମେମେ ଯଂ ଯୁୱେତ୍ୟା ୱିଧୱା ୱିୱାହଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ତାମ୍
ଅପତ୍ୟୱେତ୍ୟା ଭୱ ୁ ଗୃହକ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ ତାେ ଂ ୱିପକ୍ଷାଯ କିମପି
ନି ା ାରଂ ନ ଦଦତୁ |

ⅩⅤ ଯତ ଇତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଅପି କାି ତ୍ ଶଯତାନସ୍ୟ ପ ା ାମିେନ୍ୟା
ଜାତାଃ|
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ⅩⅥ ଅପରଂ ୱି ାସି ନ୍ୟା ୱି ାସି େନା ୱା କସ୍ୟାପି ପରିୱାରାଣାଂ
ମେଧ୍ୟ ଯଦି ୱିଧୱା ୱିଦ୍ୟେ ତହ ସ ତାଃ ପ୍ର ତିପାଲଯତୁ ତ ାତ୍
ସମିେତୗ ଭାେର ଽନାେରାପିେତ ସତ୍ୟୱିଧୱାନାଂ ପ୍ର ତିପାଲନଂ କ ର୍ୁ ଂ
ତଯା ଶକ୍ୟେତ|

ⅩⅦ େଯ ପ୍ର ା ଃ ସମିତିଂ ସମ୍ୟଗ୍ ଅଧିତି ି ୱିେଶଷତ
ଈ ରୱାେକ୍ୟେନାପେଦେଶନ ଚ େଯ ଯ ଂ ୱିଦଧେତ େତ
ି ଗୁଣସ୍ୟାଦରସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟା ମାନ୍ୟ ାଂ|

ⅩⅧ ଯ ାତ୍ ଶାେ ଲିଖିତମିଦମାେ , ଂ
ଶସ୍ୟମ ର୍ କୱୃଷସ୍ୟାସ୍ୟଂ ମା ବଧାେନତି, ଅପରମପି କାୟର୍ ୍ୟକୃଦ୍
େୱତନସ୍ୟ େଯାେଗ୍ୟା ଭୱତୀତି|

ⅩⅨ େ ୗ ତ୍ର ୀନ୍ ୱା ସାକି୍ଷେଣା ୱିନା କସ୍ୟାଚିତ୍ ପ୍ର ାଚୀନସ୍ୟ ୱିରୁ ମ୍
ଅଭିେଯାଗ ୍ଵଯା ନ ଗୃହ୍ୟତାଂ|

ⅩⅩ ଅପରଂ େଯ ପାପମାଚରି ତାନ୍ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ସମକ୍ଷଂ ଭ ର୍ ଯ
େତନାପେରଷାମପି ଭୀତି ଜର୍ ନିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅪ ଅହମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ମେନାନୀତଦିୱ୍ୟଦୂତାନା େଗାଚେର ାମ୍ ଇଦମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମି
ଂ କସ୍ୟାପ୍ୟନୁେରାେଧନ କିମପି ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ ୱିନାପକ୍ଷପାତମ୍ ଏତାନ
ୱିଧୀନ୍ ପାଲଯ|

ⅩⅫ କସ୍ୟାପି ମୂ ହ ାପଣର୍ ଂ ରଯା ମାକାଷର୍ ୀଃ|
ପରପାପାନା ାଂଶୀ ମା ଭୱ| ଂ ଶୁଚିଂ ରକ୍ଷ|

ⅩⅩⅢ ଅପରଂ ତେୱାଦରପୀଡାଯାଃ ପୁନଃ ପୁନ ଦୁ ର୍ ଲତାଯା
ନିମି ଂ େକୱଲଂ େତାଯଂ ନ ପିୱନ୍ କିି ନ୍ ମଦ୍ୟଂ ପିୱ|

ⅩⅩⅣ େକଷାି ତ୍ ମାନୱାନାଂ ପାପାନି ୱିଚାରାତ୍ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େକଷାି ତ୍
ପ ାତ୍ ପ୍ର କାଶେ |

ⅩⅩⅤ ତେଥୖୱ ସ ର୍ ାଣ୍ୟପି ପ୍ର କାଶେ ତଦନ୍ୟଥା ସତି ପ୍ର ାନି
ାତୁ ଂ ନ ଶକ୍ନୁ ୱି |
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Ⅵ
Ⅰ ଯାୱେ ା େଲାକା ଯୁଗଧାରିେଣା ଦାସାଃ ସି େତ ାମିନଂ

ପୂଣର୍ ସମାଦରେଯାଗ୍ୟଂ ମନ୍ୟ ାଂ େନା େଚଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ନାମ୍ନ
ଉପେଦଶସ୍ୟ ଚ ନି ା ସ ୱିଷ୍ୟତି|

Ⅱ େଯଷା ାମିେନା ୱି ାସି ନଃ ଭୱି େତୖେ ଭ୍ର ାତୃ ାତ୍
ନାୱେଜ୍ଞଯାଃ କି ୁ େତ କ ର୍ ଫଲେଭାଗିେନା ୱି ାସି ନଃ ପି୍ର ଯା
ଭୱ ୀତି େହେତାଃ େସୱନୀଯା ଏୱ, ମ୍ ଏତାନି ଶିକ୍ଷଯ ସମୁପଦିଶ
ଚ|

Ⅲ ଯଃ କି ଦ୍ ଇତରଶିକ୍ଷାଂ କେରାତି, ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା
ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ହିତୱାକ୍ୟାନୀ ରଭେ େୟର୍ ାଗ୍ୟାଂ ଶିକ୍ଷା ନ
ୀକେରାତି
Ⅳ ସ ଦପର୍ ଧ୍ମ ାତଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ଜ୍ଞାନହୀନ ୱିୱାେଦୖ ୱର୍ ାଗୁ୍ୟେ ୖ

େରାଗଯୁ ଭୱତି|
Ⅴ ତାଦୃଶାଦ୍ ଭାୱାଦ୍ ଈଷର୍ ୍ୟାୱିେରାଧାପୱାଦଦୁ ାସୂଯା

ଭ୍ର ମନସାଂ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନହୀନାନାମ୍ ଈ ରଭି ଂ ଲାେଭାପାଯମ୍
ଇୱ ମନ୍ୟମାନାନାଂ େଲାକାନାଂ ୱିୱାଦା ଜାଯେ ତାଦୃେଶେଭ୍ୟା
େଲାେକଭ୍ୟ ୍ଵଂ ପୃଥକ୍ ତି |

Ⅵ ସଂଯେତ ଯା ଯୁ ା େଯ ରଭି ଃ ସା ମହାଲାେଭାପାେଯା
ଭୱତୀତି ସତ୍ୟଂ|

Ⅶ ଏତ ଗ େୱଶନକାେଲଽ ାଭିଃ କିମପି ନାନାଯି
ତ ଯଜନକାେଲଽପି କିମପି େନତୁ ଂ ନ ଶକ୍ଷ୍ୟତ ଇତି ନିି ତଂ|

Ⅷ ଅତଏୱ ଖାଦ୍ୟାନ୍ୟା ାଦନାନି ଚ ପ୍ର ାପ୍ୟା ାଭିଃ ସ ୁେ ୖ
ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅸ େଯ ତୁ ଧନିେନା ଭୱିତୁ ଂ େଚ େ େତ ପରୀକ୍ଷାଯାମ୍ ଉନ୍ମ ାେଥ
ପତି େଯ ଚାଭିଲାଷା ମାନୱାନ୍ ୱିନାେଶ ନରେକ ଚ ମ ଯି
ତାଦୃେଶଷ୍ଵ ଜ୍ଞାନାହିତାଭିଲାେଷଷ୍ଵ ପି ପତି |

Ⅹଯେତାଽଥର୍ ୃହା ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଦୁରିତାନାଂ ମୂଲଂ ଭୱତି ତାମୱଲ ୍ୟ
େକଚିଦ୍ ୱି ାସାଦ୍ ଅଭ୍ର ଂଶ ନାନାେକ୍ଲ େଶୖ ାନ୍ ଅୱିଧ୍ୟନ୍|

Ⅺ େହ ଈ ରସ୍ୟ େଲାକ ମ୍ ଏେତଭ୍ୟଃ ପଲାଯ୍ୟ ଧ ର୍
ଈ ରଭି ୱ ାସଃ େପ୍ର ମ ସହି ୁତା କ୍ଷାି େ ୖ ତାନ୍ୟାଚର|
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Ⅻ ୱି ାସରୂ ପମ୍ ଉ ମଯୁ ଂ କୁରୁ , ଅନ ଜୀୱନମ୍ ଆଲ
ଯତ ଦଥର୍ ଂ ମ୍ ଆହୂ େତା ଽଭୱଃ, ବହୁ ସାକି୍ଷଣାଂ ସମକ୍ଷେ ା ମାଂ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ ୀକୃତୱାନ୍|

ⅩⅢ ଅପରଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ଜୀୱଯିତୁ ରୀ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଯ ଖ୍ର ୀେ ା
ଯୀଶୁଃ ପ ୀଯପୀଲାତସ୍ୟ ସମକ୍ଷମ୍ ଉ ମାଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଂ ୀକୃତୱାନ୍
ତସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଅହଂ ାମ୍ ଇଦମ୍ ଆଜ୍ଞାପଯାମି|

ⅩⅣ ଈ େରଣ ସମେଯ ପ୍ର କାଶିତୱ୍ୟମ୍ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା
ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଗମନଂ ଯାୱତ୍ ଯା ନି ଲ େ ନ ନିେ ର୍ ାଷେ ନ
ଚ ୱିଧୀ ରକ୍ଷ୍ୟତାଂ|

ⅩⅤ ସ ଈ ରଃ ସି ଦାନ ଃ, ଅି ତୀଯସମ୍ର ାଟ୍, ରାଜ୍ଞାଂ ରାଜା,
ପ୍ର ଭୂ ନାଂ ପ୍ର ଭୁ ଃ,

ⅩⅥ ଅମରତାଯା ଅି ତୀଯ ଆକରଃ, ଅଗମ୍ୟେତେଜାନିୱାସୀ,
ମ ର୍ ୍ୟାନାଂ େକନାପି ନ ଦୃ ଃ େକନାପି ନ ଦୃଶ୍ୟ | ତସ୍ୟ
େଗୗରୱପରାକ୍ର େମୗ ସଦାତେନୗ ଭୂ ଯା ାଂ|ଆେମନ୍|

ⅩⅦ ଇହେଲାେକ େଯ ଧନିନେ ଚି ସମୁ ତିଂ ଚପେଲ ଧେନ
ୱି ାସ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ତାଂ କି ୁ େଭାଗାଥର୍ ମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂପ୍ର ଚୁ ରେ ନସୱର୍ ୍ଵ ଦାତା

ⅩⅧ େଯାଽମର ଈ ର ି ନ୍ ୱି ସ ୁ ସଦାଚାରଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ୁ
ସ ର୍ ଧେନନ ଧନିେନା ସୁକଲା ଦାତାର ଭୱ ,ୁ

ⅩⅨ ଯଥା ଚ ସତ୍ୟଂ ଜୀୱନଂ ପାପ୍ନୁ ଯୁ ଥା ପାରତି୍ର କାମ୍
ଉ ମସ ଦଂ ସି ନ୍ଵ େ ତି ଯାଦିଶ୍ୟ ାଂ|

ⅩⅩ େହ ତୀମଥିଯ, ମ୍ ଉପନିଧିଂ େଗାପଯ କା ନିକୱିଦ୍ୟାଯା
ଅପୱିତ୍ର ଂ ପ୍ର ଲାପଂ ୱିେରାେଧାି ତ୍ୟଜ ଚ,

ⅩⅪଯତଃ କତିପଯା େଲାକା ାଂ ୱିଦ୍ୟାମୱଲ ୍ୟ ୱି ାସାଦ୍ ଭ୍ର ା
ଅଭୱନ| ପ୍ର ସାଦ ୱ ସହାେଯା ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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