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୨ କରିି ନଃ ପତ୍ର ଂ
Ⅰ ଈ ରେସ୍ୟ ଯା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ରିତଃ େପୗଲି ମଥିଭର୍୍ର ାତା

ଚ ାେୱେତୗ କରି ନଗର ାେଯୖ ଈ ରୀଯସମିତଯ
ଆଖାଯାେଦଶେ ଭ୍ୟଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଭ୍ୟଃ ପୱିତ୍ର େଲାେକଭ୍ୟ ପତ୍ର ଂ
ଲିଖତଃ|

Ⅱ ଅ ାକଂ ତାତେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ପ୍ର େଭାୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଚାନୁଗ୍ର ହଃ
ଶାି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱ ର୍ ତାଂ|

Ⅲ କୃପାଲୁଃ ପିତା ସୱର୍ ୍ଵ ସା ନାକାରୀ ର
େଯାଽ େଭାୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାତ ଈ ରଃ ସ ଧେନ୍ୟା ଭୱତୁ |

Ⅳଯେତା ୱଯମ୍ ଈ ରାତ୍ ସା ନାଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ତଯା ସା ନଯା ଯତ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧକି୍ଲ ାନ୍ େଲାକାନ୍ ସା ଯିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଯାମ ତଦଥର୍ ଂ େସାଽ ାକଂ
ସୱର୍ ୍ଵ େକ୍ଲ ଶସମେଯଽ ାନ୍ ସା ଯତି|

Ⅴଯତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େକ୍ଲ ଶା ଯ ଦ୍ ବାହୁ େଲ୍ୟନା ାସୁ ୱ ର୍ େ ତ ଦ୍
ୱଯଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ବହୁ ସା ନାଢ୍ୟା ଅପି ଭୱାମଃ|

Ⅵୱଯଂ ଯଦି କି୍ଲ ଶ୍ୟାମେହ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସା ନାପରିତ୍ର ାଣେଯାଃ
କୃେତ କି୍ଲ ଶ୍ୟାମେହ ଯେତାଽ ାଭି ୟର୍ ାଦୃଶାନି ଦୁଃଖାନି ସହ୍ୟେ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ତାଦୃଶଦୁଃଖାନାଂ ସହେନନ େତୗ ସାଧଯିେଷ୍ୟେତ ଇତ୍ୟି ନ୍
ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ମମ ଦୃଢା ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଭୱତି|

Ⅶ ଯଦି ୱା ୱଯଂ ସା ନାଂ ଲଭାମେହ ତହ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସା ନାପରିତ୍ର ାଣେଯାଃ କୃେତ ତାମପି ଲଭାମେହ| ଯେତା ଯୂଯଂ
ଯାଦୃଗ୍ ଦୁଃଖାନାଂ ଭାଗିେନାଽଭୱତ ତାଦୃକ୍ ସା ନାଯା ଅପି
ଭାଗିେନା ଭୱିଷ୍ୟେଥତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

Ⅷ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଆଶିଯାେଦେଶ ଯଃ େକ୍ଲ େଶାଽ ାନ୍ ଆକ୍ର ାମ୍ୟତ୍
ତଂ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଅନୱଗତାି ତ ତନ୍ମ ଯା ଭଦ୍ର ଂ ନ ମନ୍ୟେତ|
େତନାତିଶି େକ୍ଲ େଶନ ୱଯମତୀୱ ପୀଡିତା ାତ୍ ଜୀୱନରକ୍ଷେଣ
ନିରୁ ପାଯା ଜାତା ,
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Ⅸ ଅେତା ୱଯଂ େ ଷୁ ନ ୱି ସ୍ୟ ମୃତେଲାକାନାମ୍
ଉ ାପଯିତରୀ େରଯଦ୍ ୱି ାସଂ କୁ ର୍ ଦଥର୍ ମ୍ ଅ ାଭିଃ ପ୍ର ାଣଦେ ା
େଭା ୱ୍ୟ ଇତି ମନସି ନିି ତଂ|

Ⅹଏତାଦୃଶଭଯ ରାତ୍ ମୃେତ୍ୟା େୟର୍ ା ଽ ାନ୍ ଅତ୍ର ାଯେତଦାନୀମପି
ତ୍ର ାଯେତ ସ ଇତଃ ପରମପ୍ୟ ାନ୍ ତ୍ର ାସ୍ୟେତ ଽ ାକମ୍ ଏତାଦୃଶୀ
ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ୱିଦ୍ୟେତ|

Ⅺ ଏତଦଥର୍ ମ ୃ େତ ପ୍ର ାଥର୍ ନଯା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୁ ପକ ର୍ ୱ୍ୟା ଥା
କୃେତ ବହୁ ଭି ୟର୍ ାଚିେତା େଯାଽନୁଗ୍ର େହାଽ ାସୁ ୱ ଷ୍ୟେତ ତୃ େତ
ବହୁ ଭିରୀ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାେଦାଽପି କାରିଷ୍ୟେତ|

Ⅻ ଅପର ସଂସାରମେଧ୍ୟ ୱିେଶଷେତା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱଯଂ
ସାଂସାରିକ୍ୟା ଧିଯା ନହି କି ୀ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହଣାକୁଟିଲତାମ୍
ଈ ରୀଯସାରଲ୍ୟ ାଚରିତୱେ ାଽତ୍ର ା ାକଂ ମେନା ଯତ୍ ପ୍ର ମାଣଂ
ଦଦାତି େତନ ୱଯଂ ଶ୍ଲ ାଘାମେହ|

ⅩⅢ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟର୍ ଦ୍ ଯତ୍ ପଠ୍ୟେତ ଗୃହ୍ୟେତ ଚ ତଦନ୍ୟତ୍ କିମପି
ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅ ାଭି ନର୍ ଲିଖ୍ୟେତ ତ ା ଂ ଯାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଗର୍୍ର ହୀଷ୍ୟତ
ଇତ୍ୟ ାକମ୍ ଆଶା|

ⅩⅣ ଯୂଯମିତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମପ୍ୟ ାନ୍ ଅଂଶେତା ଗୃହୀତୱ ଃ, ଯତଃ
ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦିେନ ଯ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ା ାକଂ ଶ୍ଲ ାଘା ତ ଦ୍
ଅ ାସୁ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି ଶ୍ଲ ାଘା ଭୱିଷ୍ୟତି|

ⅩⅤଅପରଂ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ି ତୀଯଂ ୱରଂ ଲଭେ ତଦଥର୍ ମିତଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ
ତଯା ପ୍ର ତ୍ୟାଶଯା ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗମିଷ୍ୟାମି

ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ େ େଶନ ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ ୱ୍ର ଜି ା ପୁନ ାତ୍
ମାକିଦନିଯାେଦଶାତ୍ ଯୁଷ୍ମ ମୀପମ୍ ଏତ୍ୟ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୟ ହୂ ଦାେଦଶଂ
େପ୍ର ଷଯିେଷ୍ୟ େଚତି ମମ ୱା ାସୀତ୍|

ⅩⅦ ଏତାଦୃଶୀ ମ ଣା ମଯା କିଂ ଚା େଲ୍ୟନ କୃତା? ଯଦ୍ ଯଦ୍
ଅହଂ ମ େଯ ତତ୍ କିଂ ୱିଷଯିେଲାକଇୱ ମ ଯାଣ ଆେଦୗ ୀକୃତ୍ୟ
ପ ାଦ୍ ଅ ୀକୁେୱର୍ ୍ଵ ?

ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମଯା କଥିତାନି ୱାକ୍ୟାନ୍ୟେଗ୍ର ୀକୃତାନି
େଶେଷଽ ୀକୃତାନି ନାଭୱନ୍ ଏେତେନ ରସ୍ୟ ୱି ତା ପ୍ର କାଶେତ|
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ⅩⅨ ମଯା ସି ଲ୍ଵ ାେନନ ତିମଥିନା େଚ ରସ୍ୟ ପୁେତ୍ର ା େଯା
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ େଘାଷିତଃ ସ େତନ ୀକୃତଃ
ପୁନର ୀକୃତ ତ ହି କି ୁ ସ ତସ୍ୟ ୀକାର ରୂ ପଏୱ|

ⅩⅩ ଈ ରସ୍ୟ ମହିମା ଯଦ୍ ଅ ାଭିଃ ପ୍ର କାେଶତ ତଦଥର୍ ମ୍
ଈ େରଣ ଯଦ୍ ଯତ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ ତ ୱର୍ ୍ଵ ଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ୀକୃତଂ
ସତ୍ୟୀଭୂ ତ |

ⅩⅪ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅ ାଂ ାଭିଷିଚ୍ୟ ଯଃ ଖ୍ର ୀେ ା ୂନ୍ କେରାତି ସ
ଈ ର ଏୱ|

ⅩⅫ ସ ଚା ାନ୍ ମୁଦ୍ର ା ି ତାନ୍ ଅକାଷର୍ ୀତ୍ ସତ୍ୟା ାରସ୍ୟ
ପଣଖରୂ ପମ୍ ଆ ାନଂ ଅ ାକମ୍ ଅ ଃକରେଣଷୁ ନିରକି୍ଷପ |

ⅩⅩⅢଅପରଂ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ କରୁ ଣାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ ଅହମ୍ ଏତାୱ ାଲଂ ଯାୱତ୍
କରି ନଗରଂ ନ ଗତୱାନ୍ ଇତି ସତ୍ୟେମତି ନ୍ ଈ ରଂ ସାକି୍ଷଣଂ
କୃ ା ମଯା ପ୍ର ାଣାନାଂ ଶପଥଃ କି୍ର ଯେତ|

ⅩⅩⅣ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାସସ୍ୟ ନିଯ ାେରା ନ ଭୱାମଃ କି ୁ
ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ଆନ ସ୍ୟ ସହାଯା ଭୱାମଃ,ଯ ାଦ୍ ୱି ାେସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ି ତି
ଭର୍ ୱତି|

Ⅱ
Ⅰଅପର ାହଂ ପୁନଃ େଶାକାଯ ଯୁଷ୍ମ ି ଧିଂ ନ ଗମିଷ୍ୟାମୀତି ମନସି

ନିରେଚୖଷଂ|
Ⅱଯ ାଦ୍ ଅହଂ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େଶାକଯୁ ାନ୍ କେରାମି ତହ ମଯା

ଯଃ େଶାକଯୁ ୀକୃତ ଂ ୱିନା େକନାପେରଣାହଂ ହଷର୍ ଯିେଷ୍ୟ?
Ⅲ ମମ େଯା ହଷର୍ ଃ ସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ ହଷର୍ ଏେୱତି ନିି ତଂ

ମଯାେବାଧି; ଅତଏୱ େଯୖରହଂ ହଷର୍ ଯିତୱ୍ୟେ ୖ ମର୍ ଦୁପି ତିସମେଯ
ଯନ୍ମ ମ େଶାେକା ନ ଜାେଯତ ତଦଥର୍ େମୱ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଏତାଦୃଶଂ ପତ୍ର ଂ
ମଯା ଲିଖିତଂ|

Ⅳ ୱ ୁତ ୁ ବହୁ େକ୍ଲ ଶସ୍ୟ ମନଃପୀଡାଯା ସମେଯଽହଂ
ବ ଶପାେତନ ପତ୍ର େମକଂ ଲିଖିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଶାକାଥର୍ ଂ ତ ହି
କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ମଦୀଯେପ୍ର ମବାହୁ ଲ୍ୟସ୍ୟ ଜ୍ଞାପନାଥର୍ ଂ|
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Ⅴ େଯନାହଂ େଶାକଯୁ ୀକୃତେ ନ େକୱଲମହଂ
େଶାକଯୁ ୀକୃତ ହି କି ଂଶେତା ଯୂଯଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽପି ଯେତାଽହମତ୍ର
କି ଂି ଦ୍ େଦାଷମାେରାପଯିତୁ ଂ େନ ାମି|

Ⅵବହୂ ନାଂ ଯତ୍ ତ ର୍ ନଂ େତନ ଜେନନାଲି ତତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ଚୁ ରଂ|
Ⅶ ଅତଃ ସ ଦୁଃଖସାଗେର ଯ ନିମ ତି ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସ

କ୍ଷ ୱ୍ୟଃ ସା ଯିତୱ୍ୟ |
Ⅷଇତି େହେତାଃ ପ୍ର ଥର୍ େଯଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ି ନ୍ ଦଯା କି୍ର ଯତାଂ|
Ⅸ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ କ ର୍ ଣି ମମାେଦଶଂ ଗୃ ୀଥ ନ େୱତି ପରୀକି୍ଷତୁ ମ୍

ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଲିଖିତୱାନ୍|
Ⅹ ଯସ୍ୟ େଯା େଦାେଷା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କ୍ଷମ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ସ େଦାେଷା

ମଯାପି କ୍ଷମ୍ୟେତ ଯ େଦାେଷା ମଯା କ୍ଷମ୍ୟେତ ସ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କୃେତ
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ କ୍ଷମ୍ୟେତ|

Ⅺ ଶଯତାନଃ କ ନା ାଭିରଜ୍ଞାତା ନହି, ଅେତା ୱଯଂ ଯତ୍ େତନ
ନ ୱ ୍ୟାମେହ ତଦଥର୍ ମ୍ ଅ ାଭିଃ ସାୱଧାେନୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ|

Ⅻ ଅପର ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାଦେଘାଷଣାଥର୍ ଂ ମଯି
େତ୍ର ାଯାନଗରମାଗେତ ପ୍ର େଭାଃ କ ର୍ େଣ ଚ ମଦଥର୍ ଂ ାେର ମୁେ

ⅩⅢ ସତ୍ୟପି ଭ୍ର ାତୁ ୀତସ୍ୟାୱିଦ୍ୟମାନ ାତ୍ ମଦୀଯା ନଃ
କାପି ଶାି ନର୍ ବଭୂ ୱ, ତ ାଦ୍ ଅହଂ ତାନ୍ ୱିସ ର୍ ନଂ ଯାଚି ା
ମାକିଦନିଯାେଦଶଂ ଗ ୁଂ ପ୍ର ାନମ୍ ଅକରୱଂ|

ⅩⅣ ଯ ଈ ରଃ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ଖ୍ର ୀେ ନା ାନ୍ ଜଯିନଃ କେରାତି ସୱର୍ ୍ଵ ତ୍ର
ଚା ାଭି ଦୀଯଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଗ ଂ ପ୍ର କାଶଯତି ସ ଧନ୍ୟଃ|

ⅩⅤଯ ାଦ୍ େଯ ତ୍ର ାଣଂ ଲ ୍ୟେ େଯ ଚ ୱିନାଶଂ ଗମିଷ୍ୟି ତାନ୍
ପ୍ର ତି ୱଯମ୍ ଈ େରଣ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େସୗଗ ୍ୟଂ ଭୱାମଃ|

ⅩⅥ ୱଯମ୍ ଏେକଷାଂ ମୃତ୍ୟେୱ ମୃତୁ ୍ୟଗ ା ଅପେରଷା
ଜୀୱନାଯ ଜୀୱନଗ ା ଭୱାମଃ, କିେ ତାଦୃଶକ ର୍ ସାଧେନ କଃ
ସମେଥର୍ ାଽି ?

ⅩⅦ ଅେନ୍ୟ ବହେୱା େଲାକା ଯ ଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାକ୍ୟଂ
ମୃଷାଶିକ୍ଷଯା ମିଶ୍ର ଯି ୱଯଂ ତ ତ୍ ତ ମିଶ୍ର ଯ ଃ
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ସରଲଭାେୱେନ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟାେଦଶାତ୍ ଖ୍ର ୀେ ନ
କଥାଂ ଭାଷାମେହ|

Ⅲ
Ⅰ ୱଯଂ କିମ୍ ଆ ପ୍ର ଶଂସନଂ ପୁନରାରଭାମେହ? ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି

ଯୁଷ୍ମ େ ା ୱା ପେରଷାଂ େକଷାି ଦ୍ ଇୱା ାକମପି କିଂ ପ୍ର ଶଂସାପେତ୍ର ଷୁ
ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଆେ ?

Ⅱ ଯୂଯେମୱା ାକଂ ପ୍ର ଶଂସାପତ୍ର ଂ ତ ା ାକମ୍ ଅ ଃକରେଣଷୁ
ଲିଖିତଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନେୱୖ େଜ୍ଞଯଂ ପଠନୀଯ |

Ⅲ ଯେତା ଽ ାଭିଃ େସୱିତଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପତ୍ର ଂ ଯୂଯେପୱ, ତ ନ
ମସ୍ୟା କି ମରେସ୍ୟ ରସ୍ୟା ନା ଲିଖିତଂ ପାଷାଣପେତ୍ର ଷୁ ତ ହି
କି ୁ କ୍ର ୱ୍ୟମେଯଷୁ ହୃ େତ୍ର ଷୁ ଲିଖିତମିତି ସୁ ଂ|

Ⅳଖ୍ର ୀେ େନ ରଂପ୍ର ତ୍ୟ ାକମ୍ଈଦୃେଶା ଦୃଢୱି ାେସା ୱିଦ୍ୟେତ;
Ⅴ ୱଯଂ ନିଜଗୁେଣନ କିମପି କ ଯିତୁ ଂ ସମଥର୍ ା ଇତି ନହି

କି ୀ ରାଦ ାକଂ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ ଜାଯେତ|
Ⅵ େତନ ୱଯଂ ନୂତନନିଯମସ୍ୟାଥର୍ େତା ଽକ୍ଷରସଂ ାନସ୍ୟ ତ ହି

କି ା ନ ଏୱ େସୱନସାମଥର୍ ୍ୟଂ ପ୍ର ା ାଃ|ଅକ୍ଷରସଂ ାନଂ ମୃତୁ ୍ୟଜନକଂ
କି ା ା ଜୀୱନଦାଯକଃ|

Ⅶ ଅକ୍ଷେରୖ ୱ ଲିଖିତପାଷାଣରୂ ପିଣୀ ଯା ମୃେତ୍ୟାଃ େସୱା ସା
ଯଦୀଦୃକ୍ େତଜି ନୀ ଜାତା ଯ ସ୍ୟାଚିର ାଯିନେ ଜସଃ କାରଣାତ୍
ମୂସେସା ମୁଖମ୍ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାେକୖଃ ସଂଦ୍ର ୁଂ ନାଶକ୍ୟତ,

Ⅷତହର୍ ୍ୟା ନଃ େସୱା କିଂ ତେତାଽପି ବହୁ େତଜି ନୀ ନଭେୱତ୍?
Ⅸ ଦ ଜନିକା େସୱା ଯଦି େତେଜାଯୁ ା ଭେୱତ୍ ତହ

ପୁଣ୍ୟଜନିକା େସୱା ତେତାଽଧିକଂ ବହୁ େତେଜାଯୁ ା ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅹ ଉଭେଯା ୁଲନାଯାଂ କୃତାଯାମ୍ ଏକସ୍ୟାେ େଜା ି ତୀଯାଯାଃ

ପ୍ର ଖରତେରଣ େତଜସା ହୀନେତେଜା ଭୱତି|
Ⅺ ଯ ାଦ୍ ଯତ୍ େଲାପନୀଯଂ ତଦ୍ ଯଦି େତେଜାଯୁ ଂ ଭେୱତ୍

ତହ ଯତ୍ ଚିର ାଯି ତଦ୍ ବହୁ ତରେତେଜାଯୁ େମୱ ଭୱିଷ୍ୟତି|
Ⅻ ଈଦୃଶୀଂ ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଂ ଲ ୍ଵା ୱଯଂ ମହତୀଂ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ

ପ୍ର କାଶଯାମଃ|
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ⅩⅢ ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯେଲାକା ଯତ୍ ତସ୍ୟ େଲାପନୀଯସ୍ୟ େତଜସଃ
େଶଷଂ ନ ୱିେଲାକେଯଯୁ ଦଥର୍ ଂ ମୂସା ଯାଦୃଗ୍ ଆୱରେଣନ ମୁଖମ୍
ଆ ାଦଯତ୍ ୱଯଂ ତାଦୃକ୍ ନ କୁ ର୍ ଃ|

ⅩⅣେତଷାଂ ମନାଂସି କଠିନୀଭୂ ତାନି ଯତେ ଷାଂ ପଠନସମେଯସ
ପୁରାତେନା ନିଯମେ ନାୱରେଣନାଦ୍ୟାପି ପ୍ର ି ତି|

ⅩⅤ ତ ନ ଦୂରୀଭୱତି ଯତଃ ଖ୍ର ୀେ େନୖୱ ତତ୍ ଲୁପ୍ୟେତ|
ମୂସସଃ ଶା ସ୍ୟ ପାଠସମେଯଽଦ୍ୟାପି େତଷାଂ ମନାଂସି
େତନାୱରେଣନ ପ୍ର ାଦ୍ୟେ |

ⅩⅥ କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ଂ ପ୍ର ତି ମନସି ପରାୱୃେ ତଦ୍ ଆୱରଣଂ
ଦୂରୀକାରିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅦ ଯଃ ପ୍ର ଭୁ ଃ ସ ଏୱ ସ ଆ ା ଯତ୍ର ଚ ପ୍ର େଭାରା ା ତେତୖ୍ର ୱ
ମୁି ଃ|

ⅩⅧ ୱଯ ସେୱର୍ ୍ଵ ଽନା ାଦିେତନାେସ୍ୟନ ପ୍ର େଭାେ ଜସଃ
ପ୍ର ତିବି ଂ ଗୃ ଆ ରୂ େପଣ ପ୍ର ଭୁ ନା ରୂ ପା ରୀକୃତା
ୱ ର୍ ମାନେତେଜାଯୁ ାଂ ତାେମୱ ପ୍ର ତିମୂ ଂ ପ୍ର ାପ୍ନୁ ମଃ|

Ⅳ
Ⅰ ଅପର ୱଯଂ କରୁ ଣାଭାେଜା ଭୂ ା ଯଦ୍ ଏତତ୍

ପରିଚାରକପଦମ୍ ଅଲଭାମହି ନାତ୍ର କ୍ଲ ାମ୍ୟାମଃ,
Ⅱ କି ୁ ତ୍ର ପାଯୁ ାନି ପ୍ର କ ର୍ ାଣି ୱିହାଯ କୁଟିଲତାଚରଣମକୁୱର୍ ୍ଵ

ଈ ରୀଯୱାକ୍ୟଂ ମିଥ୍ୟାୱାେକୖ୍ୟରମିଶ୍ର ଯ ଃ ସତ୍ୟଧ ର୍ ସ୍ୟ
ପ୍ର କାଶେନେନ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ମାନୱାନାଂ ସଂେୱଦେଗାଚେର
ାନ୍ ପ୍ର ଶଂସନୀଯାନ୍ ଦଶର୍ ଯାମଃ|
Ⅲଅ ାଭି େଘର୍ ାଷିତଃ ସୁସଂୱାେଦା ଯଦି ପ୍ର ଃ; ସ୍ୟାତ୍ ତହ େଯ

ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟି େତଷାେମୱ ଦୃି ତଃ ସ ପ୍ର ଃ;
Ⅳ ଯତ ଈ ରସ୍ୟ ପ୍ର ତିମୂ ୟର୍ ଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େତଜସଃ

ସୁସଂୱାଦସ୍ୟ ପ୍ର ଭା ଯତ୍ ତାନ୍ ନ ଦୀପେଯତ୍ ତଦଥର୍ ମ୍ ଇହ
େଲାକସ୍ୟ େଦେୱାଽୱି ାସି ନାଂ ଜ୍ଞାନନଯନମ୍ ଅ ୀକୃତୱାନ୍
ଏତେସ୍ୟାଦାହରଣଂ େତ ଭୱି |
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Ⅴ ୱଯଂ ାନ୍ େଘାଷଯାମ ଇତି ନହି କି ୁ ଖ୍ର ୀ ଂ ଯୀଶୁଂ
ପ୍ର ଭୁ େମୱା ାଂ ଯୀେଶାଃ କୃେତ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପରିଚାରକାନ୍
େଘାଷଯାମଃ|

Ⅵ ଯ ଈ େରା ମେଧ୍ୟତିମିରଂ ପ୍ର ଭାଂ ଦୀପନାଯାଦିଶତ୍ ସ
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାସ୍ୟ ଈ ରୀଯେତଜେସା ଜ୍ଞାନପ୍ର ଭାଯା ଉଦଯାଥର୍ ମ୍
ଅ ାକମ୍ ଅ ଃକରେଣଷୁ ଦୀପିତୱାନ୍|

Ⅶ ଅପରଂ ତଦ୍ ଧନମ୍ ଅ ାଭି ମର୍ୃ ଣ୍ମ େଯଷୁ ଭାଜେନଷୁ ଧାୟର୍ ୍ୟେତ
ଯତଃ ସାୁ ତା ଶି ନର୍ ା ାକଂ କି ୀ ରେସୖ୍ୟେୱତି ଜ୍ଞାତୱ୍ୟଂ|

Ⅷ ୱଯଂ ପେଦ ପେଦ ପୀଡ୍ୟାମେହ କି ୁ ନାୱସୀଦାମଃ, ୱଯଂ
ୱ୍ୟାକୁଲାଃ ସେ ାଽପି ନିରୁ ପାଯା ନ ଭୱାମଃ;

Ⅸ ୱଯଂ ପ୍ର ଦ୍ର ାୱ୍ୟମାନା ଅପି ନ କ୍ଲ ାମ୍ୟାମଃ, ନିପାତିତା ଅପି ନ
ୱିନଶ୍ୟାମଃ|

Ⅹ ଅ ାକଂ ଶରୀେର ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଜୀୱନଂ ଯତ୍ ପ୍ର କାେଶତ ତଦଥର୍ ଂ
ତି ନ୍ ଶରୀେର ଯୀେଶା ମର୍ ରଣମପି ଧାରଯାମଃ|

Ⅺଯୀେଶା ଜର୍ ୀୱନଂ ଯଦ୍ ଅ ାକଂ ମ ର୍ ୍ୟେଦେହପ୍ର କାେଶତତଦଥର୍ ଂ
ଜୀୱେ ା ୱଯଂ ଯୀେଶାଃ କୃେତ ନିତ୍ୟଂ ମୃେତ୍ୟୗ ସମପର୍ ୍ୟାମେହ|

Ⅻଇ ଂ ୱଯଂ ମୃତ୍ୟାକ୍ର ା ା ଯୂଯ ଜୀୱନାକ୍ର ା ାଃ|
ⅩⅢ ୱି ାସକାରଣାେଦୱ ସମଭାଷି ମଯା ୱଚଃ| ଇତି ଯଥା ଶାେ

ଲିଖିତଂ ତେଥୖୱା ାଭିରପି ୱି ାସଜନକମ୍ ଆ ାନଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ ୱି ାସଃ
କି୍ର ଯେତ ତ ା ୱଚାଂସି ଭାଷ୍ୟେ |

ⅩⅣପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁ େୟର୍ େନା ାପିତଃ ସ ଯୀଶୁନା ାନପୁ୍ୟ ାପଯିଷ୍ୟତି
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ ସମୀପ ଉପ ାପଯିଷ୍ୟତି ଚ, ୱଯମ୍ ଏତତ୍
ଜାନୀମଃ|

ⅩⅤ ଅତଏୱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିତାଯ ସୱର୍ ୍ଵ େମୱ ଭୱତି ତ ାଦ୍ ବହୂ ନାଂ
ପ୍ର ଚୁ ରାନୁ◌ुଗ୍ର ହପ୍ର ାେ ବର୍ ହୁ େଲାକାନାଂ ଧନ୍ୟୱାେଦେନ ରସ୍ୟ
ମହିମା ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅥ ତେତା େହେତା ୱର୍ ଯଂ ନ କ୍ଲ ାମ୍ୟାମଃ କି ୁ ବାହ୍ୟପୁରୁ େଷା
ଯଦ୍ୟପି କ୍ଷୀଯେତ ତଥାପ୍ୟା ରିକଃ ପୁରୁ େଷା ଦିେନ ଦିେନ
ନୂତନାଯେତ|
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ⅩⅦ କ୍ଷଣମାତ୍ର ାଯି ଯେଦତତ୍ ଲଘି ଂ ଦୁଃଖଂ ତଦ୍
ଅତିବାହୁ େଲ୍ୟନା ାକମ୍ ଅନ କାଲ ାଯି ଗରି ସୁଖଂ ସାଧଯତି,

ⅩⅧ ଯେତା ୱଯଂ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷାନ୍ ୱିଷଯାନ୍ ଅନୁ ି ଶ୍ୟାପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷାନ୍
ଉି ଶାମଃ| ଯେତା େହେତାଃ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷୱିଷଯାଃ କ୍ଷଣମାତ୍ର ାଯିନଃ
କି ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷା ଅନ କାଲ ାଯିନଃ|

Ⅴ
Ⅰ ଅପରମ୍ ଅ ାକମ୍ ଏତି ନ୍ ପାଥ େୱ ଦୂଷ୍ୟରୂ େପ େୱଶ୍ମ ନି

ଜୀେଣର୍ ସତୀ େରଣ ନି ତମ୍ ଅକରକୃତମ୍ ଅ ାକମ୍
ଅନ କାଲ ାଯି େୱେଶୖ୍ମ କଂ େଗର୍ ୱିଦ୍ୟତ ଇତି ୱଯଂ ଜାନୀମଃ|

Ⅱ ଯେତା େହେତାେରତି ନ୍ େୱଶ୍ମ ନି ତି େ ା ୱଯଂ ତଂ ଗର୍ ୀଯଂ
ୱାସଂ ପରିଧାତୁ ମ୍ ଆକାଙ୍ୟମାଣା ନିଃ ସାମଃ|

Ⅲ ତଥାପୀଦାନୀମପି ୱଯଂ େତନ ନ ନ ାଃ କି ୁ ପରିହିତୱସନା
ମନ୍ୟାମେହ|

Ⅳ ଏତି ନ୍ ଦୂେଷ୍ୟ ତି ନେତା ୱଯଂ କି୍ଲ ଶ୍ୟମାନା ନିଃ ସାମଃ,
ଯେତା ୱଯଂ ୱାସଂ ତ୍ୟ ୁମ୍ ଇ ାମ ହି କି ୁ ତଂ ି ତୀଯଂ ୱାସଂ
ପରିଧାତୁ ମ୍ ଇ ାମଃ,ଯତ ଥା କୃେତଜୀୱେନନମତର୍ ୍ୟଂ ଗ୍ର ସି ଷ୍ୟେତ|

Ⅴ ଏତଦଥର୍ ଂ ୱଯଂ େଯନ ସୃ ାଃ ସ ଈ ର ଏୱ ସ ଚା ଭ୍ୟଂ
ସତ୍ୟ ାରସ୍ୟ ପଣ ରୂ ପମ୍ ଆ ାନଂ ଦ ୱାନ୍|

Ⅵ ଅତଏୱ ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ େଦା ୁକା ଭୱାମଃ କି ଶରୀେର ଯାୱଦ୍
ଅ ାଭି ନର୍ୁ ୍ୟଷ୍ୟେତ ତାୱତ୍ ପ୍ର ଭୁ େତା ଦୂେର େପ୍ର ାଷ୍ୟତ ଇତି ଜାନୀମଃ,

Ⅶଯେତା ୱଯଂ ଦୃି ମାେଗର୍ ନ ଚରାମଃ କି ୁ ୱି ାସମାେଗର୍ |
Ⅷ ଅପର ଶରୀରାଦ୍ ଦୂେର ପ୍ର ୱ ୁଂ ପ୍ର େଭାଃ ସି େଧୗ

ନିୱ ୁ ାକାଙ୍ୟମାଣା ଉ ୁକା ଭୱାମଃ|
Ⅸ ତ ାେଦୱ କାରଣାଦ୍ ୱଯଂ ତସ୍ୟ ସି େଧୗ ନିୱସ ାଦ୍

ଦୂେର ପ୍ର ୱସେ ା ୱା ତୈ େରାଚିତୁ ଂ ଯତାମେହ|
Ⅹ ଯ ାତ୍ ଶରୀରାୱ ାଯାମ୍ ଏେକୖେକନ କୃତାନାଂ କ ର୍ ଣାଂ

ଶୁଭାଶୁଭଫଲପ୍ର ା େଯ ସେୱୖର୍ ୍ଵ ାଭିଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିଚାରାସନସ ୁଖ
ଉପ ାତୱ୍ୟଂ|
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Ⅺ ଅତଏୱ ପ୍ର େଭା ଭର୍ ଯାନକ ଂ ୱିଜ୍ଞାଯ ୱଯଂ ମନୁଜାନ୍
ଅନୁନଯାମଃ କିେ ରସ୍ୟ େଗାଚେର ସପ୍ର କାଶା ଭୱାମଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ସଂେୱଦେଗାଚେରଽପି ସପ୍ର କାଶା ଭୱାମ ଇତ୍ୟାଶଂସାମେହ|

Ⅻ ଅେନନ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି େଧୗ ପୁନଃ ାନ୍ ପ୍ର ଶଂସାମ
ଇତି ନହି କି ୁ େଯ ମେନା ୱିନା ମୁେଖୖଃ ଶ୍ଲ ାଘେ େତଭ୍ୟଃ
ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରଦାନାଯ ଯୂଯଂ ଯଥା ାଭିଃ ଶ୍ଲ ାଘିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ ତାଦୃଶମ୍
ଉପାଯଂ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟଂ ୱିତରାମଃ|

ⅩⅢଯଦି ୱଯଂ ହତଜ୍ଞାନା ଭୱାମ ହ ତଦ୍ ଈ ରାଥର୍ କଂ ଯଦି ଚ
ସଜ୍ଞାନା ଭୱାମ ହ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ କଂ|

ⅩⅣ ୱଯଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ େପ୍ର ମ୍ନ ା ସମାକୃଷ୍ୟାମେହ ଯତଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ
ୱିନିମେଯନ ଯେଦ୍ୟେକା ଜେନାଽମି୍ର ଯତ ତହ େତ ସେୱର୍ ୍ଵ ମୃତା
ଇତ୍ୟା ାଭି ବର୍ୁ ଧ୍ୟେତ|

ⅩⅤ ଅପର େଯ ଜୀୱି େତ ଯତ୍ ାଥର୍ ଂ ନ ଜୀୱି କି ୁ େତଷାଂ
କୃେତ େଯା ଜେନା ମୃତଃ ପୁନରୁ ାପିତ ତମୁି ଶ୍ୟ ଯତ୍ ଜୀୱି
ତଦଥର୍ େମୱ ସ ସେୱର୍ ୍ଵ ଷାଂ କୃେତ ମୃତୱାନ୍|

ⅩⅥ ଅେତା େହେତାରିତଃ ପରଂ େକାଽପ୍ୟ ାଭି ଜର୍ ାତିେତା
ନ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତୱ୍ୟଃ| ଯଦ୍ୟପି ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ଖ୍ର ୀେ ା ଜାତିେତାଽ ାଭିଃ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ଥାପୀଦାନୀଂ ଜାତିତଃ ପୁନ ନର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯେତ|

ⅩⅦ େକନଚିତ୍ ଖ୍ର ୀ ଆଶି୍ର େତ ନୂତନା ସୃି ଭର୍ ୱତି ପୁରାତନାନି
ଲୁପ୍ୟେ ପଶ୍ୟ ନିଖିଲାନି ନୱୀନାନି ଭୱି |

ⅩⅧ ସୱର୍ ୍ଵ ୈ ତଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ କ ର୍ ଯେତା ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ ନ ସ
ଏୱା ାନ୍ େ ନ ସା ର୍ ଂ ସଂହିତୱାନ୍ ସ ାନସ ୀଯାଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟାମ୍
ଅ ାସୁ ସମପ ତୱାଂ |

ⅩⅨଯତଃଈ ରଃଖ୍ର ୀ ମ୍ ଅଧି ାଯ ଜଗେତା ଜନାନାମ୍ ଆଗାଂସି
େତଷାମ୍ ଋଣମିୱ ନ ଗଣଯନ୍ େ ନ ସା ର୍ ଂ ତାନ୍ ସଂହିତୱାନ୍
ସ ି ୱା ର୍ ାମ୍ ଅ ାସୁ ସମପ ତୱାଂ |
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ⅩⅩ ଅେତା ୱଯଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱିନିମେଯନ େଦୗତ୍ୟଂ କ ର୍
ସ ାଦଯାମେହ,ଈ ର ା ାଭିୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍ ଯାଯାଚ୍ୟେତତତଃଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ୱିନିମେଯନ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ ଯୂଯମୀ େରଣ ସ |

ⅩⅪ ଯେତା ୱଯଂ େତନ ଯଦ୍ ଈ ରୀଯପୁଣ୍ୟଂ ଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ
ପାେପନ ସହ ଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାେତଯଂ ନାସୀତ୍ ସ ଏୱ େତନା ାକଂ
ୱିନିମେଯନ ପାପଃ କୃତଃ|

Ⅵ
Ⅰ ତସ୍ୟ ସହାଯା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ, ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହା

ଯୁଷ୍ମ ାଭି ୱର୍ୃ ଥା ନ ଗୃହ୍ୟତାଂ|
Ⅱ େତେନା େମତତ୍, ସଂେଶ୍ର ାଷ୍ୟାମି ଶୁେଭ କାେଲ ଦୀଯାଂ

ପ୍ର ାଥର୍ ନାମ୍ ଅହଂ| ଉପକାରଂ କରିଷ୍ୟାମି ପରିତ୍ର ାଣଦିେନ ତୱ|
ପଶ୍ୟତାଯଂ ଶୁଭକାଲଃ ପଶ୍ୟେତଦଂ ତ୍ର ାଣଦିନଂ|

Ⅲଅ ାକଂ ପରିଚୟର୍ ୍ୟା ଯି ଲ ା ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ୱଯଂ କୁତ୍ର ାପି
ୱି ଂ ନ ଜନଯାମଃ,

Ⅳ କି ୁ ପ୍ର ଚୁ ରସହି ୁତା େକ୍ଲ େଶା େଦୖନ୍ୟଂ ୱିପତ୍ ତାଡନା
କାରାବ ନଂ ନିୱାସହୀନ ଂ ପରିଶ୍ର େମା ଜାଗରଣମ୍ ଉପୱସନଂ

Ⅴ ନି ର୍ ଲ ଂ ଜ୍ଞାନଂ ମୃଦୁଶୀଲତା ହିେତୖଷିତା
Ⅵପୱିତ୍ର ଆ ା ନି ପଟଂ େପ୍ର ମ ସତ୍ୟାଲାପ ଈ ରୀଯଶି
Ⅶଦର୍ କି୍ଷଣୱାମାଭ୍ୟାଂ କରାଭ୍ୟାଂ ଧ ର୍ ା ଧାରଣଂ
Ⅷ ମାନାପମାନେଯାରଖ୍ୟାତିସୁଖ୍ୟାେତ୍ୟା ଭର୍ ାଗି ମ୍ ଏେତୖଃ

ସେୱୖର୍ ୍ଵ ରୀ ରସ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସ୍ୟାନ୍ ପରିଚାରକାନ୍ ାନ୍ ପ୍ର କାଶଯାମଃ|
Ⅸ ଭ୍ର ମକସମା ୱଯଂ ସତ୍ୟୱାଦିେନା ଭୱାମଃ, ଅପରିଚିତସମା

ୱଯଂ ସୁପରିଚିତା ଭୱାମଃ, ମୃତକ ା ୱଯଂ ଜୀୱାମଃ, ଦ ୍ୟମାନା
ୱଯଂ ନ ହନ୍ୟାମେହ,

Ⅹେଶାକଯୁ ା ୱଯଂ ସଦାନ ାମଃ,ଦରିଦ୍ର ା ୱଯଂ ବହୂ ନ୍ ଧନିନଃ
କୁ ର୍ ଃ, ଅକି ନା ୱଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଧାରଯାମଃ|

Ⅺ େହ କରିି ନଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ତି ମମାସ୍ୟଂ ମୁ ଂ ମମା ଃକରଣା
ୱିକସି ତଂ|
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Ⅻ ଯୂଯଂ ମମା େର ନ ସେ ାଚିତାଃ କି ଯୂଯେମୱ
ସେ ାଚିତଚି ାଃ|

ⅩⅢ କି ୁ ମହ୍ୟଂ ନ୍ୟାଯ୍ୟଫଲଦାନାଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରପି ୱିକସି େତୖ
ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟମ୍ ଇତ୍ୟହଂ ନିଜବାଲକାନିୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱଦାମି|

ⅩⅣ ଅପରମ୍ ଅପ୍ର ତ୍ୟଯିଭିଃ ସା ର୍ ଂ ଯୂଯମ୍ ଏକଯୁେଗ ବ ା ମା
ଭୂ ତ, ଯ ାଦ୍ ଧ ର୍ ାଧ ର୍ େଯାଃ କଃ ସ େ ାଽି ? ତିମିେରଣ ସ ର୍ ଂ
ପ୍ର ଭାଯା ୱା କା ତୁ ଲନାି ?

ⅩⅤ ବିଲୀଯାଲେଦେୱନ ସାକଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ୱା କା ସ ି ଃ?
ଅୱି ାସି ନା ସା ର୍ ଂ ୱା ୱି ାସି େଲାକସ୍ୟାଂଶଃ କଃ?

ⅩⅥ ଈ ରସ୍ୟ ମ ି େରଣ ସହ ୱା େଦୱପ୍ର ତିମାନାଂ କା ତୁ ଲନା?
ଅମରେସ୍ୟ ରସ୍ୟ ମ ି ରଂ ଯୂଯେମୱ| ଈ େରଣ ତଦୁ ଂ ଯଥା,
େତଷାଂ ମେଧ୍ୟଽହଂ ାୱାସଂ ନିଧାସ୍ୟାମି େତଷାଂ ମେଧ୍ୟ ଚ
ଯାତାଯାତଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ନ୍ େତଷାମ୍ ଈ େରା ଭୱିଷ୍ୟାମି େତ ଚ ମେ ାକା
ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅦ ଅେତା େହେତାଃ ପରେମ ରଃ କଥଯତି ଯୂଯଂ େତଷାଂ
ମଧ୍ୟାଦ୍ ବହିଭର୍ୂ ଯ ପୃଥଗ୍ ଭୱତ, କିମପ୍ୟେମଧ୍ୟଂ ନ ୃଶତ;
େତନାହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଗ୍ର ହୀଷ୍ୟାମି,

ⅩⅧ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପିତା ଭୱିଷ୍ୟାମି ଚ, ଯୂଯ ମମ କନ୍ୟାପୁତ୍ର ା
ଭୱିଷ୍ୟେଥତି ସୱର୍ ୍ଵ ଶି ମତା ପରେମ େରେଣା ଂ|

Ⅶ
Ⅰ ଅତଏୱ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଏତାଦୃଶୀଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଃ ପ୍ର ାେ ୖ ର ାଭିଃ

ଶରୀରା େନାଃ ସୱର୍ ୍ଵ ମାଲିନ୍ୟମ୍ ଅପମୃେଜ୍ୟ ରସ୍ୟ ଭ ୍ୟା
ପୱିତ୍ର ାଚାରଃ ସାଧ୍ୟତାଂ|

Ⅱ ଯୂଯମ୍ ଅ ାନ୍ ଗୃ ୀତ| ଅ ାଭିଃ କସ୍ୟାପ୍ୟନ୍ୟାେଯା ନ କୃତଃ
େକାଽପି ନ ୱି ତଃ|

Ⅲ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େଦାଷିଣଃ କ ର୍ ମହଂ ୱାକ୍ୟେମତଦ୍ ୱଦାମୀତି ନହି
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ ଜୀୱନାଯ ମରଣାଯ ୱା ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ା ଃକରେଣୖ
ଧର୍ ାରଯାମ ଇତି ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମେଯା ଂ|
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Ⅳ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ ମେହ ାେହା ଜାଯେତ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧ୍ୟହଂ ବହୁ
ଶ୍ଲ ାେଘ ଚ େତନ ସୱର୍ ୍ଵ େକ୍ଲ ଶସମେଯଽହଂ ସା ନଯା ପୂେଣର୍ ା ହେଷର୍ ଣ
ପ୍ର ଫୁି ତ ଭୱାମି|

Ⅴ ଅ ାସୁ ମାକିଦନିଯାେଦଶମ୍ ଆଗେତଷ୍ଵ ାକଂ ଶରୀରସ୍ୟ
କାଚିଦପି ଶାି ନର୍ ାଭୱତ୍ କି ୁ ସୱର୍ ୍ଵ େତା ବହି ୱ େରାେଧନା
ଭୀତ୍ୟା ୱଯମ୍ ଅପୀଡ୍ୟାମହି|

Ⅵ କି ୁ ନମ୍ର ାଣାଂ ସା ଯିତା ଯଈ ରଃ ସତୀତସ୍ୟାଗମେନନା ାନ୍
ଅସା ଯତ୍|

Ⅶ େକୱଲଂ ତସ୍ୟାଗମେନନ ତ ହି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ େ ା ଜାତଯା ତସ୍ୟ
ସା ନଯାପି, ଯେତାଽ ାସୁ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହା ର୍ ୱିଲାପାସ େ ଷ୍ଵ ାକଂ
ସମୀେପ ୱଣ େତଷୁ ମମ ମହାନେ ା ଜାତଃ|

Ⅷ ଅହଂ ପେତ୍ର ଣ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ େଶାକଯୁ ାନ୍ କୃତୱାନ୍ ଇତ୍ୟ ାଦ୍
ଅନ୍ଵ ତେପ୍ୟ କି ଧୁନା ନାନୁତେପ୍ୟ| େତନ ପେତ୍ର ଣ ଯୂଯଂ କ୍ଷଣମାତ୍ର ଂ
େଶାକଯୁ ୀଭୂ ତା ଇତି ମଯା ଦୃଶ୍ୟେତ|

Ⅸ ଇତ୍ୟି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଶାେକନାହଂ ହୃ ଷ୍ୟାମି ତ ହି କି ୁ
ମନଃପରିୱ ର୍ ନାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଶାେକାଽଭୱଦ୍ ଇତ୍ୟେନନ ହୃ ଷ୍ୟାମି
ଯେତାଽ େ ା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କାପି ହାନି ୟର୍ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍
ଈ ରୀଯଃ େଶା◌େेକା ଜାତଃ|

Ⅹ ସ ଈ ରୀଯଃ େଶାକଃ ପରିତ୍ର ାଣଜନକଂ ନିରନୁତାପଂ
ମନଃପରିୱ ର୍ ନଂ ସାଧଯତି କି ୁ ସାଂସାରିକଃ େଶାେକା ମୃତୁ ୍ୟଂ
ସାଧଯତି|

Ⅺ ପଶ୍ୟତ େତେନ ରୀେଯଣ େଶାେକନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ ନ
ସାଧିତଂ? ଯେ ା େଦାଷପ୍ର କ୍ଷାଲନମ୍ ଅସ ୁ ଂ ହା ର୍ ମ୍ ଆସ ଂ
ଫଲଦାନୈ ତାନି ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି| ତି ନ୍ କ ର୍ ଣି ଯୂଯଂ ନି ର୍ ଲା ଇତି ପ୍ର ମାଣଂ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଣ ପ୍ର କାେରଣ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ ଂ|

Ⅻ େଯନାପରା ଂ ତସ୍ୟ କୃେତ କିଂୱା ଯସ୍ୟାପରା ଂ ତସ୍ୟ କୃେତ
ମଯା ପତ୍ର ମ୍ ଅେଲଖି ତ ହି କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାନଧ୍ୟ ାକଂ ଯେ ା ଯଦ୍
ଈ ରସ୍ୟ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ମୀେପ ପ୍ର କାେଶତ ତଦଥର୍ େମୱ|
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ⅩⅢ ଉ କାରଣାଦ୍ ୱଯଂ ସା ନାଂ ପ୍ର ା ାଃ; ତା ସା ନାଂ
ୱିନାୱେରା ମହା ାଦ ୀତସ୍ୟା ାଦାଦ ାଭି ଲର୍ ଃ, ଯତ ସ୍ୟା ା
ସେୱୖର୍ ୍ଵ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭି ୃ ଃ|

ⅩⅣ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ତସ୍ୟ ସମୀେପଽହଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିୟର୍ ଦ୍ ଅଶ୍ଲ ାେଘ େତନ
ନାଲେ କି ୁ ୱଯଂ ଯ ଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ସତ୍ୟଭାେୱନ ସକଲମ୍
ଅଭାଷାମହି ତ ତ୍ ତୀତସ୍ୟ ସମୀେପଽ ାକଂ ଶ୍ଲ ାଘନମପି ସତ୍ୟଂ
ଜାତଂ|

ⅩⅤ ଯୂଯଂ କୀଦୃକ୍ ତସ୍ୟାଜ୍ଞା ଅପାଲଯତ ଭଯକ ାଭ୍ୟାଂ ତଂ
ଗୃହୀତୱ େ ୖ ତସ୍ୟ ରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ତସ୍ୟ େ େହା ବାହୁ େଲ୍ୟନ
ୱ ର୍ େତ|

ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ା ହଂ ସୱର୍ ୍ଵ ମାଶଂେସ, ଇତ୍ୟି ନ୍ ମମା ାେଦା ଜାଯେତ|

Ⅷ
Ⅰ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ମାକିଦନିଯାେଦଶ ାସୁ ସମିତିଷୁ ପ୍ର କାଶିେତା ଯ

ଈ ରସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହ ମହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯାମି|
Ⅱ ୱ ୁେତା ବହୁ େକ୍ଲ ଶପରୀକ୍ଷାସମେଯ େତଷାଂ

ମହାନେ ାଽତୀୱଦୀନତା ଚ ୱଦାନ୍ୟତାଯାଃ ପ୍ର ଚୁ ରଫଲମ୍
ଅଫଲଯତାଂ|

Ⅲ େତ େ ଯା ଯଥାଶି କି ାତିଶି ଦାନ ଉଦୁ୍ୟ ା ଅଭୱନ୍
ଇତି ମଯା ପ୍ର ମାଣୀକି୍ର ଯେତ|

Ⅳୱଯ ଯତ୍ ପୱିତ୍ର େଲାେକଭ୍ୟେ ଷାଂ ଦାନମ୍ ଉପକାରାଥର୍ କମ୍
ଅଂଶନ ଗୃ ାମ ଦ୍ ବହୁ ନୁନେଯନା ାନ୍ ପ୍ର ାଥ ତୱ ଃ|

Ⅴ ୱଯଂ ଯାଦୃକ୍ ପ୍ର େତୖ଼୍ୟକ୍ଷାମହି ତାଦୃଗ୍ ଅକୃ ା େତଽେଗ୍ର ପ୍ର ଭେୱ
ତତଃ ପରମ୍ ଈ ରେସ୍ୟ ଯା ଭ୍ୟମପି ାନ୍ ନ୍ୟେୱଦଯନ୍|

Ⅵ ଅେତା େହେତା ୍ଵଂ ଯଥାର ୱାନ୍ ତେଥୖୱ କରିି ନାଂ
ମେଧ୍ୟଽପି ତଦ୍ ଦାନଗ୍ର ହଣଂ ସାଧେଯତି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧି ୱଯଂ ତୀତଂ
ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମହି|

Ⅶ ଅେତା ୱି ାେସା ୱାକ୍ପ ଟୁ ତା ଜ୍ଞାନଂ ସେୱର୍ ୍ଵ ା ାେହା ଽ ାସୁ େପ୍ର ମ
େଚୖେତୖ ଗର୍ୁ େଣୖ ୟର୍ୂ ଯଂ ଯଥାପରାନ୍ ଅତିେଶେ ତେଥୖେୱୖେତନ
ଗୁେଣନାପ୍ୟତିେଶ ଂ|
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Ⅷ ଏତଦ୍ ଅହମ୍ ଆଜ୍ଞଯା କଥଯାମୀତି ନହି କି େନ୍ୟଷାମ୍
ଉ ାହକାରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକମପି େପ୍ର ମ୍ନ ଃ ସାରଲ୍ୟଂ ପରୀକି୍ଷତୁ ମି ତା
ମେଯୖତତ୍ କଥ୍ୟେତ|

Ⅸ ଯୂଯ ା େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହଂ ଜାନୀଥ ଯତ ସ୍ୟ
ନିଧର୍ ନେ ନ ଯୂଯଂ ଯଦ୍ ଧନିେନା ଭୱଥ ତଦଥର୍ ଂ ସ ଧନୀ ସ ପି
ଯୁଷ୍ମ ୃ େତ ନିଧର୍ େନାଽଭୱତ୍|

Ⅹ ଏତି ନ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱିଚାରଂ ଜ୍ଞାପଯାମି| ଗତଂ ସଂୱ ରମ୍
ଆରଭ୍ୟ ଯୂଯଂ େକୱଲଂ କ ର୍ କ ର୍ ଂ ତ ହି କିି ୁକତାଂ
ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମପୁ୍ୟପାକ୍ର ାଭ୍ୟ ଂ ତେତା େହେତା ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ୃ େତ ମମ
ମ ଣା ଭଦ୍ର ା|

Ⅺ ଅେତା ଽଧୁନା ତ ର୍ ସାଧନଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ କି୍ର ଯତାଂ େତନ
ଯ ଦ୍ ଇ ୁକତାଯାମ୍ ଉ ାହ ଦ୍ ଏେକୖକସ୍ୟ ସ ଦନୁସାେରଣ
କ ର୍ ସାଧନମ୍ ଅପି ଜନିଷ୍ୟେତ|

Ⅻ ଯି ନ୍ ଇ ୁକତା ୱିଦ୍ୟେତ େତନ ଯ ଧାୟର୍ ୍ୟେତ ତ ାତ୍
େସାଽନୁଗୃହ୍ୟତ ଇତି ନହି କି ୁ ଯଦ୍ ଧାୟର୍ ୍ୟେତ ତ ାେଦୱ|

ⅩⅢଯତ ଇତେରଷାଂ ୱିରାେମଣ ଯୁଷ୍ମ ାକ େକ୍ଲ େଶନ ଭୱିତୱ୍ୟଂ
ତ ହି କି ୁ ସମତେଯୖୱ|

ⅩⅣୱ ର୍ ମାନସମେଯ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଧନାଧିେକ୍ୟନ େତଷାଂ ଧନନୂ୍ୟନତା
ପୂରଯିତୱ୍ୟା ତ ାତ୍ େତଷାମପ୍ୟାଧିେକ୍ୟନ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନୂ୍ୟନତା
ପୂରଯିଷ୍ୟେତ େତନ ସମତା ଜନିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅤ ତେଦୱ ଶାେ ଽପି ଲିଖିତମ୍ ଆେ ଯଥା, େଯନାଧିକଂ
ସଂଗୃହୀତଂ ତସ୍ୟାଧିକଂ ନାଭୱତ୍ େଯନ ଚା ଂ ସଂଗୃହୀତଂ ତସ୍ୟା ଂ
ନାଭୱତ୍|

ⅩⅥ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ହିତାଯ ତୀତସ୍ୟ ମନସି ଯ ଈ ରଇମମ୍ ଉେଦ୍ୟାଗଂ
ଜନିତୱାନ୍ ସ ଧେନ୍ୟା ଭୱତୁ |

ⅩⅦ ତୀେତାଽ ାକଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ ଗୃହୀତୱାନ୍ କି ଯମ୍ ଉଦୁ୍ୟ ଃ
ସନ୍ େ ଯା ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗତୱାନ୍|

ⅩⅧ େତନ ସହ େଯାଽପର ଏେକା ଭ୍ର ାତା ାଭିଃ େପ୍ର ଷିତଃ
ସୁସଂୱାଦାତ୍ ତସ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତ୍ୟା ସୱର୍ ୍ଵ ାଃ ସମିତେଯା ୱ୍ୟା ାଃ|
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ⅩⅨ ପ୍ର େଭା େଗରୱାଯ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଇ ୁକତାେଯୖ ଚ ସ
ସମିତିଭିେରତେସୖ୍ୟ ଦାନେସୱାେଯୖ ଅ ାକଂ ସି େ ନ୍ୟେଯାଜ୍ୟତ|

ⅩⅩ ଯେତା ଯା ମେହାପାଯନେସୱା ାଭି ୱ ଧୀଯେତ ତାମଧି
ୱଯଂ ଯତ୍ େକନାପି ନ ନି ୍ୟାମେହ ତଦଥର୍ ଂ ଯତାମେହ|

ⅩⅪଯତଃ େକୱଲଂ ପ୍ର େଭାଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ତ ହି କି ୁ ମାନୱାନାମପି
ସାକ୍ଷାତ୍ ସଦାଚାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଆେଲାଚାମେହ|

ⅩⅫ ତାଭ୍ୟାଂ ସହାପର ଏେକା େଯା ଭ୍ର ାତା ାଭିଃ େପ୍ର ଷିତଃ
େସାଽ ାଭି ବର୍ ହୁ ୱିଷେଯଷୁ ବହୱାରାନ୍ ପରୀକି୍ଷତ ଉେଦ୍ୟାଗୀୱ
ପ୍ର କାଶିତ କି ଧୁନା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଦୃଢୱି ାସାତ୍ ତେସ୍ୟା ାେହା ବହୁ
ୱୱୃେଧ|

ⅩⅩⅢ ଯଦି କି ତ୍ ତୀତସ୍ୟ ତ ଂ ଜିଜ୍ଞାସେତ ତହ ସ ମମ
ସହଭାଗୀ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ସହକାରୀ ଚ, ଅପରେଯା ଭର୍୍ର ାେତ୍ର ା ଂ ୱା
ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସେତ ତହ େତୗ ସମିତୀନାଂ ଦୂେତୗ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପ୍ର ତିବିେ ୗ
େଚତି େତନ ଜ୍ଞାଯତାଂ|

ⅩⅩⅣ ଅେତା େହେତାଃ ସମିତୀନାଂ ସମକ୍ଷଂ ଯୁଷ୍ମ େ େମ୍ନ ାଽ ାକଂ
ଶ୍ଲ ାଘାଯା ପ୍ର ାମାଣ୍ୟଂ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର କାଶଯିତୱ୍ୟଂ|

Ⅸ
Ⅰ ପୱିତ୍ର େଲାକାନାମ୍ ଉପକାରାଥର୍ କେସୱାମଧି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ମମ

ଲିଖନଂ ନି ୍ରେଯାଜନଂ|
Ⅱ ଯତ ଆଖାଯାେଦଶ ା େଲାକା ଗତୱଷର୍ ମ୍ ଆରଭ୍ୟ ତ ାୟର୍ ୍ୟ

ଉଦ୍ୟତାଃ ସ ୀତି ୱାେକ୍ୟନାହଂ ମାକିଦନୀଯେଲାକାନାଂ ସମୀେପ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଯାମ୍ ଇ ୁକତାମଧି ଶ୍ଲ ାେଘ ତାମ୍ ଅୱଗେତାଽି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ତ ାଦ୍ ଉ ାହା ାପେରଷାଂ ବହୂ ନାମ୍ ଉେଦ୍ୟାେଗା ଜାତଃ|

Ⅲ କିୈ ତି ନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଧ୍ୟ ାକଂ ଶ୍ଲ ାଘା ଯଦ୍ ଅତଥ୍ୟା ନ ଭେୱତ୍
ଯୂଯ ମମ ୱାକ୍ୟାନୁସାରାଦ୍ ଯଦ୍ ଉଦ୍ୟତାି େ ତ ତଦଥର୍ େମୱ େତ
ଭ୍ର ାତେରା ମଯା େପ୍ର ଷିତାଃ|

Ⅳ ଯ ାତ୍ ମଯା ସା ର୍ ଂ େକୖି ତ୍ ମାକିଦନୀଯଭ୍ର ାତୃ ଭିରାଗତ୍ୟ
ଯୂଯମନୁଦ୍ୟତା ଇତି ଯଦି ଦୃଶ୍ୟେତ ତହ ତ ାଦ୍ ଦୃଢୱି ାସାଦ୍
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ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଲ ା ଜନିଷ୍ୟତଇତ୍ୟ ାଭି ନର୍ ୱ ୱ୍ୟଂ କି ାକେମୱଲ ା
ଜନିଷ୍ୟେତ|

Ⅴ ଅତଃ ପ୍ର ାକ୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦାନଂ ଯତ୍ ସି ତଂ ଭେୱତ୍
ତ ଯଦ୍ ଗ୍ର ାହକତାଯାଃ ଫଲମ୍ ଅଭୂ ା ଦାନଶୀଲତାଯା ଏୱ ଫଲଂ
ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ଂ ମମାେଗ୍ର ଗମନାଯ ତ ଯନାଯ ଚ ତାନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ନ୍
ଆେଦ ୁମହଂ ପ୍ର େଯାଜନମ୍ ଅମେନ୍ୟ|

Ⅵଅପରମପି ୱ୍ୟାହରାମି େକନଚିତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର ଭାେୱନ ବୀେଜଷୂେ ଷୁ
ାନି ଶସ୍ୟାନି କ ଷ୍ୟେ , କି େକନଚିଦ୍ ବହୁ ଦଭେୱନ

ବୀେଜଷୂେ ଷୁ ବହୂ ନି ଶସ୍ୟାନି କ ଷ୍ୟେ |
Ⅶ ଏେକୖେକନ ମନସି ଯଥା ନି ୀଯେତ ତେଥୖୱ ଦୀଯତାଂ

େକନାପି କାତେରଣ ଭୀେତନ ୱା ନ ଦୀଯତାଂ ଯତ ଈ େରା
ହୃ ମାନେସ ଦାତରି ପ୍ର ୀଯେତ|

Ⅷ ଅପରମ୍ ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଧଂ ବହୁ ପ୍ର ଦଂ ପ୍ର ସାଦଂ
ପ୍ର କାଶଯିତୁ ମ୍ ଅହର୍ ତି େତନ ଯୂଯଂ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ଯେଥ ଂ ପ୍ର ାପ୍ୟ
ସେୱର୍ ୍ଵ ଣ ସ ର୍ ଣା ବହୁ ଫଲୱେ ା ଭୱିଷ୍ୟଥ|

Ⅸ ଏତି ନ୍ ଲିଖିତମାେ , ଯଥା, ୱ୍ୟଯେତ ସ ଜେନା ରାଯଂ
ଦୁଗର୍ େତେଭ୍ୟା ଦଦାତି ଚ| ନିତ୍ୟ ାଯୀ ଚ ତ ର୍ ଃ

Ⅹ ବୀଜଂ େଭଜନୀଯମ୍ ଅ ୱେ ୍ର େଯନ ୱିଶ୍ର ାଣ୍ୟେତ
ସ ଯୁଷ୍ମ ଭ୍ୟମ୍ ଅପି ବୀଜଂ ୱିଶ୍ର ାଣ୍ୟ ବହୁ ଲୀକରିଷ୍ୟତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ଧ ର୍ ଫଲାନି ୱ ର୍ ଯିଷ୍ୟତି ଚ|

Ⅺ େତନ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ସଧନୀଭୂ େତୖ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାଭିଃ ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ
ଦାନଶୀଲତାଯାଂ ପ୍ର କାଶିତାଯାମ୍ ଅ ାଭିରୀ ରସ୍ୟ ଧନ୍ୟୱାଦଃ
ସାଧଯିଷ୍ୟେତ|

Ⅻ ଏତେଯାପକାରେସୱଯା ପୱିତ୍ର େଲାକାନାମ୍ ଅଥର୍ ାଭାୱସ୍ୟ
ପ୍ର ତୀକାେରା ଜାଯତ ଇତି େକୱଲଂ ନହି କି ୀ ରସ୍ୟ
ଧନ୍ୟୱାେଦାଽପି ବାହୁ େଲ୍ୟେନା ାଦ୍ୟେତ|

ⅩⅢ ଯତ ଏତ ାଦ୍ ଉପକାରକରଣାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପରୀକି୍ଷତ ଂ
ବୁ ା ବହୁ ଭିଃ ଖ୍ର ୀ ସୁସଂୱାଦା ୀକରେଣ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହି ାତ୍
ତ ାଗିେ ଚ ତାନ୍ ଅପରାଂ ପ୍ର ତି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଦାତୃ ାଦ୍ ଈ ରସ୍ୟ
ଧନ୍ୟୱାଦଃ କାରିଷ୍ୟେତ,
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ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ଦଥର୍ ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୃ ା ଚ ଯୁଷ୍ମ ା ୀ ରସ୍ୟ ଗରି ାନୁଗ୍ର ହାଦ୍
ଯୁଷ୍ମ ାସୁ େତୖଃ େପ୍ର ମ କାରିଷ୍ୟେତ|

ⅩⅤଅପରମ୍ ଈ ରସ୍ୟାନିୱର୍ ୍ଵ ଚନୀଯଦାନାତ୍ ସ ଧେନ୍ୟା ଭୂ ଯାତ୍|

Ⅹ
Ⅰ ଯୁଷ୍ମ ତ୍ୟେକ୍ଷ ନମ୍ର ଃ କି ୁ ପେରାେକ୍ଷ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ଃ େପୗେଲାଽହଂ

ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ କ୍ଷା ୍ୟା ୱିନୀତ୍ୟା ଚ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ାଥର୍ େଯ|
Ⅱ ମମ ପ୍ର ାଥର୍ ନୀଯମିଦଂ ୱଯଂ େଯୖଃ ଶାରୀରିକାଚାରିେଣା

ମନ୍ୟାମେହ ତାନ୍ ପ୍ର ତି ଯାଂ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତାଂ ପ୍ର କାଶଯିତୁ ଂ ନିି େନାମି
ସା ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ସମାଗେତନ ମଯାଚରିତୱ୍ୟା ନ ଭୱତୁ |

Ⅲଯତଃ ଶରୀେର ଚରେ ାଽପି ୱଯଂ ଶାରୀରିକଂ ଯୁ ଂ ନ କୁ ର୍ ଃ|
Ⅳ ଅ ାକଂ ଯୁ ା ାଣି ଚ ନ ଶାରୀରିକାନି କି ୀ େରଣ

ଦୁଗର୍ ଭ ନାଯ ପ୍ର ବଲାନି ଭୱି ,
Ⅴ େତୖ ୱଯଂ ୱିତକର୍ ାନ୍ ଈ ରୀଯତ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ପ୍ର ତିବ ି କାଂ

ସୱର୍ ୍ଵ ାଂ ଚି ସମୁ ତି ନିପାତଯାମଃ ସୱର୍ ୍ଵ ସ ବ ି ନଂ କୃ ା
ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିଣଂ କୁ ର୍ ଃ,

Ⅵ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଆଜ୍ଞାଗ୍ର ାହିେ ସି େ ସତି ସୱର୍ ୍ଵ ସ୍ୟାଜ୍ଞାଲ ନସ୍ୟ
ପ୍ର ତୀକାରଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଉଦ୍ୟତା ଆ େହ ଚ|

Ⅶ ଯଦ୍ ଦୃି େଗାଚରଂ ତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭି ଦର୍ୃ ଶ୍ୟତାଂ| ଅହଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
େଲାକ ଇତି ମନସି େଯନ ୱିଜ୍ଞାଯେତ ସ ଯଥା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଭୱତି
ୱଯମ୍ ଅପି ତଥା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଭୱାମ ଇତି ପୁନୱ ୱିଚ୍ୟ େତନ
ବୁଧ୍ୟତାଂ|

Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନିପାତାଯ ତ ହି କି ୁ ନି ାେଯୖ ପ୍ର ଭୁ ନା ଦ ଂ
ଯଦ ାକଂ ସାମଥର୍ ୍ୟଂ େତନ ଯଦ୍ୟପି କିି ଦ୍ ଅଧିକଂ ଶ୍ଲ ାେଘ ତଥାପି
ତ ା ତ୍ର ପିେଷ୍ୟ|

Ⅸଅହଂ ପେତୖ୍ର ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାନ୍ ତ୍ର ାସଯାମି ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରତ ମନ୍ୟତାଂ|
Ⅹ ତସ୍ୟ ପତ୍ର ାଣି ଗୁରୁ ତରାଣି ପ୍ର ବଲାନି ଚ ଭୱି କି ୁ ତସ୍ୟ

ଶାରୀରସାକ୍ଷା ାେରା ଦୁ ର୍ ଲ ଆଲାପ ତୁ ନୀଯ ଇତି େକୖି ଦ୍
ଉଚ୍ୟେତ|
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Ⅺ କି ୁ ପେରାେକ୍ଷପେତୖ୍ର ଭର୍ ାଷମାଣା ୱଯଂ ଯାଦୃଶାଃ ପ୍ର କାଶାମେହ
ପ୍ର ତ୍ୟେକ୍ଷ କ ର୍ କୁୱର୍ ୍ଵ େ ାଽପି ତାଦୃଶା ଏୱ ପ୍ର କାଶିଷ୍ୟାମେହ ତତ୍
ତାଦୃେଶନ ୱାଚାେଲନ ଜ୍ଞାଯତାଂ|

Ⅻ ପ୍ର ଶଂସକାନାଂ େକଷାି ନ୍ମ େଧ୍ୟ ାନ୍ ଗଣଯିତୁ ଂ େତୖଃ ାନ୍
ଉପମାତୁ ଂ ୱା ୱଯଂ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ା ନ ଭୱାମଃ, ଯତେ ପରିମାେଣନ
ାନ୍ ପରିମିମେତ େ ୖ ାନ୍ ଉପମିଭେତ ତ ାତ୍ ନିେ ର୍ ାଧା ଭୱି
ଚ|

ⅩⅢୱଯମ୍ ଅପରିମିେତନ ନ ଶ୍ଲ ାଘିଷ୍ୟାମେହ କି ୀ େରଣ ର ା
ଯୁଷ୍ମ େ ଶଗାମି ଯତ୍ ପରିମାଣମ୍ ଅ ଦଥର୍ ଂ ନିରୂ ପିତଂ େତେନୖୱ
ଶ୍ଲ ାଘିଷ୍ୟାମେହ|

ⅩⅣ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େଦେଶାଽ ାଭିରଗ ୱ୍ୟ ାଦ୍ ୱଯଂ ସୀମାମ୍
ଉ ାମେହ ତ ହି ଯତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସୁସଂୱାେଦନାପେରଷାଂ ପ୍ର ାଗ୍
ୱଯେମୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ା ୱ ଃ|

ⅩⅤ ୱଯଂ ସୀମାମ୍ ଉ ୍ୟ ପରେକ୍ଷେତ୍ର ଣ ଶ୍ଲ ାଘାମେହ ତ ହି,
କି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ୱି ାେସ ୱୃ ି ଂ ଗେତ ଯୁଷ୍ମ େ େଶଽ ାକଂ ସୀମା
ଯୁଷ୍ମ ାଭିଦର୍ ୀଘର୍ ଂ ୱି ାରଯିଷ୍ୟେତ,

ⅩⅥ େତନ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପି ମଦିେ ୍ଥଷୁ ାେନଷୁ ସୁସଂୱାଦଂ
େଘାଷଯିଷ୍ୟାମଃ,ଇ ଂ ପରସୀମାଯାଂ ପେରଣଯତ୍ ପରି ୃତଂ େତନ
ନ ଶ୍ଲ ାଘିଷ୍ୟାମେହ|

ⅩⅦଯଃ କି ତ୍ ଶ୍ଲ ାଘମାନଃ ସ୍ୟାତ୍ ଶ୍ଲ ାଘତାଂ ପ୍ର ଭୁ ନା ସ ହି|
ⅩⅧେ ନଯଃ ପ୍ର ଶଂସ୍ୟେତ ସପରୀକି୍ଷେତା ନହି କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ନା ଯଃ

ପ୍ର ଶଂସ୍ୟେତ ସ ଏୱ ପରୀକି୍ଷତଃ|

Ⅺ
Ⅰ ଯୂଯଂ ମମାଜ୍ଞାନତାଂ କ୍ଷଣଂ ଯାୱତ୍ େସାଢୁ ମ୍ ଅହର୍ ଥ, ଅତଃ ସା

ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସହ୍ୟତାଂ|
Ⅱ ଈ େର ମମାସ ାଦ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନଧି ତେପ ଯ ାତ୍ ସତୀଂ

କନ୍ୟାମିୱ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଏକି ନ୍ ୱେରଽଥର୍ ତଃ ଖ୍ର ୀେ ସମପର୍ ଯିତୁ ମ୍ ଅହଂ
ୱା ାନମ୍ ଅକାଷର୍ ଂ|
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Ⅲ କି ୁ ସେପର୍ ଣ ଖଲତଯା ଯ ଦ୍ ହୱା ୱ ଯା େକ ତ ତ୍
ଖ୍ର ୀ ଂ ପ୍ର ତି ସତୀ ାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ଭ୍ର ଂଶଃ ସ ୱିଷ୍ୟତୀତି ବିେଭମି|

Ⅳ ଅ ାଭିରନାଖ୍ୟାପିେତାଽପରଃ କି ଦ୍ ଯୀଶୁ ୟର୍ ଦି େକନଚିଦ୍
ଆଗ ୁେକନାଖ୍ୟାପ୍ୟେତ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ପ୍ର ାଗଲ ଆ ା ୱା ଯଦିଲଭ୍ୟେତ
ପ୍ର ାଗଗୃହୀତଃ ସୁସଂୱାେଦା ୱା ଯଦି ଗୃହ୍ୟେତ ତହ ମେନ୍ୟ ଯୂଯଂ
ସମ୍ୟକ୍ ସହିଷ୍ୟେ |

Ⅴ କି ୁ ମୁେଖ୍ୟଭ୍ୟଃ େପ୍ର ରିେତେଭ୍ୟାଽହଂ େକନଚିତ୍ ପ୍ର କାେରଣ
ନୂ୍ୟେନା ନା ୀତି ବୁେଧ୍ୟ|

Ⅵମମୱାକ୍ପ ଟୁ ତାଯା ନୂ୍ୟନେ ସତ୍ୟପି ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ନୂ୍ୟନ ଂ ନାି କି ୁ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱିଷେଯ ୱଯଂ ଯୁଷ୍ମ େ ାଚେର ପ୍ର କାଶାମେହ|

Ⅶ ଯୁଷ୍ମ ାକମ୍ ଉ େତୖ୍ୟ ମଯା ନମ୍ର ତାଂ ୀକୃେତ୍ୟ ରସ୍ୟ
ସୁସଂୱାେଦା ୱିନା େୱତନଂ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟ ଯଦ୍ ଅେଘାଷ୍ୟତ
େତନ ମଯା କିଂ ପାପମ୍ ଅକାରି?

Ⅷ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େସୱନାଯାହମ୍ ଅନ୍ୟସମିତିେଭ୍ୟା ଭୃ ତି ଗୃ ନ୍
ଧନମପହୃ ତୱାନ୍,

Ⅸ ଯଦା ଚ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟଽୱଽେ ର୍ ତଦା ମମାଥର୍ ାଭାେୱ ଜାେତ
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ େକାଽପି ମଯା ନ ପୀଡିତଃ; ଯେତା ମମ େସାଽଥର୍ ାଭାେୱା
ମାକିଦନିଯାେଦଶାଦ୍ ଆଗେତୖ ଭ୍ର ାତୃ ଭି ନ୍ୟୱାୟର୍ ୍ୟତ, ଇ ମହଂ ାପି
ୱିଷେଯ ଯଥା ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ଭାେରା ନ ଭୱାମି ତଥା ମଯା ରକ୍ଷା କୃତା
କ ର୍ ୱ୍ୟା ଚ|

Ⅹ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଯଦି ମଯି ତି ତି ତହ ମେମୖଷା ଶ୍ଲ ାଘା
ନିଖିଲାଖାଯାେଦେଶ େକନାପି ନ େରା ୍ୟେତ|

Ⅺ ଏତସ୍ୟ କାରଣଂ କିଂ? ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ମମ େପ୍ର ମ ନାେ ୍ୟତତ୍ କିଂ
ତ ାରଣଂ? ତଦ୍ ଈ େରା େୱି |

Ⅻ େଯ ଛିଦ୍ର ମନି୍ଵ ଷ୍ୟି େତ ଯତ୍ କିମପି ଛିଦ୍ର ଂ ନ ଲଭେ
ତଦଥର୍ େମୱ ତତ୍ କ ର୍ ମଯା କି୍ର ଯେତ କାରିଷ୍ୟେତ ଚ ତ ାତ୍ େତ
େଯନ ଶ୍ଲ ାଘେ େତନା ାକଂ ସମାନା ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅢତାଦୃଶା ଭା େପ୍ର ରିତାଃ ପ୍ର ୱ କାଃ କାରେୱା ଭୂ ା ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
େପ୍ର ରିତାନାଂ େୱଶଂ ଧାରଯି |
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ⅩⅣ ତ ା ୟର୍ ୍ୟଂ ନହି; ଯତଃ ଯଂ ଶଯତାନପି େତଜି ଦୂତସ୍ୟ
େୱଶଂ ଧାରଯତି,

ⅩⅤ ତତ ସ୍ୟ ପରିଚାରକା ଅପି ଧ ର୍ ପରିଚାରକାଣାଂ େୱଶଂ
ଧାରଯ ୀତ୍ୁୟ ତଂ ନହି; କି ୁ େତଷାଂ କ ର୍ ାଣି ଯାଦୃଶାନି ଫଲାନ୍ୟପି
ତାଦୃଶାନି ଭୱିଷ୍ୟି |

ⅩⅥ ଅହଂ ପୁନ ୱର୍ ଦାମି େକାଽପି ମାଂ ନିେ ର୍ ାଧଂ ନ ମନ୍ୟତାଂ
କି ଯଦ୍ୟପି ନିେ ର୍ ାେଧା ଭେୱଯଂ ତଥାପି ଯୂଯଂ ନିେ ର୍ ାଧମିୱ
ମାମନୁଗୃହ୍ୟ କ୍ଷେଣୖକଂ ଯାୱତ୍ ମମା ଶ୍ଲ ାଘାମ୍ ଅନୁଜାନୀତ|

ⅩⅦ ଏତସ୍ୟାଃ ଶ୍ଲ ାଘାଯା ନିମି ଂ ମଯା ଯତ୍ କଥିତୱ୍ୟଂ ତତ୍
ପ୍ର ଭୁ ନାଦିେ େନୱ କଥ୍ୟେତ ତ ହି କି ୁ ନିେ ର୍ ାେଧେନୱ|

ⅩⅧ ଅପେର ବହୱଃ ଶାରୀରିକଶ୍ଲ ାଘାଂ କୁୱର୍ ୍ଵ େତ ତ ାଦ୍ ଅହମପି
ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ|

ⅩⅨ ବୁ ି ମେ ା ଯୂଯଂ ସୁେଖନ ନିେ ର୍ ାଧାନାମ୍ ଆଚାରଂ ସହେ |
ⅩⅩେକାଽପି ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଦାସାନ୍ କେରାତିଯଦିୱା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ

ଗ୍ର ସତି ଯଦି ୱା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ହରତି ଯଦି ୱା ାଭିମାନୀ ଭୱତି ଯଦି ୱା
ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କେପାଲମ୍ ଆହି ତହ ତଦପି ଯୂଯଂ ସହେ |

ⅩⅪ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟାଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରୱମାନିତା ଇୱ ୱଯଂ ଭାଷାମେହ,
କି ପରସ୍ୟ କସ୍ୟଚିଦ୍ େଯନ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ଜାଯେତ େତନ ମମାପି
ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ତା ଜାଯତ ଇତି ନିେ ର୍ ାେଧେନୱ ମଯା ୱ ୱ୍ୟଂ|

ⅩⅫ େତ କିମ୍ ଇବି୍ର େଲାକାଃ? ଅହମପୀବ୍ର ୀ| େତ କିମ୍
ଇସ୍ର ାେଯଲୀଯାଃ? ଅହମପୀସ୍ର ାେଯଲୀଯଃ| େତ କିମ୍ ଇବ୍ର ାହୀେମା
ୱଂଶାଃ? ଅହମପୀବ୍ର ାହୀେମା ୱଂଶଃ|

ⅩⅩⅢ େତ କିଂ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ପରିଚାରକାଃ? ଅହଂ େତେଭ୍ୟାଽପି ତସ୍ୟ
ମହାପରିଚାରକଃ; କି ୁ ନିେ ର୍ ାଧ ଇୱ ଭାେଷ, େତେଭ୍ୟାଽପ୍ୟହଂ
ବହୁ ପରିଶ୍ର େମ ବହୁ ପ୍ର ହାେର ବହୁ ୱାରଂ କାରାଯାଂ ବହୁ ୱାରଂ
ପ୍ର ାଣନାଶସଂଶେଯ ଚ ପତିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅣ ଯିହୂ ଦୀେଯୖରହଂପ କୃ ଊନଚ ାରିଂଶ ହାେରୖରାହତି େୱର୍ ତ୍ର ାଘାତମ୍
ଏକକୃ ଃ ପ୍ର ରାଘାତ ପ୍ର ୱାନ୍|
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ⅩⅩⅤ ୱାରତ୍ର ଯଂ େପାତଭ େନନ କି୍ଲ େ ାଽହମ୍ ଅଗାଧସଲିେଲ
ଦିନେମକଂ ରାତି୍ର େମକା ଯାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅥ ବହୁ ୱାରଂ ଯାତ୍ର ାଭି ନର୍ ଦୀନାଂ ସ େଟୖ ଦର୍ ସୂ୍ୟନାଂ ସ େଟୖଃ
ଜାତୀଯାନାଂ ସ େଟୖ ଭ ଜାତୀଯାନାଂ ସ େଟୖ ନର୍ ଗରସ୍ୟ
ସ େଟୖ ମର୍ ରୁ ଭୂ େମଃ ସ େଟୖ ସାଗରସ୍ୟ ସ େଟୖ ଭର୍ ା ଭ୍ର ାତୃ ଣାଂ
ସ େଟୖ

ⅩⅩⅦ ପରିଶ୍ର ମେକ୍ଲ ଶାଭ୍ୟାଂ ୱାରଂ ୱାରଂ ଜାଗରେଣନ
କୁ୍ଷଧାତୃ ାଭ୍ୟାଂ ବହୁ ୱାରଂ ନିରାହାେରଣ ଶୀତନ ତାଭ୍ୟା ାହଂ
କାଲଂ ଯାପିତୱାନ୍|

ⅩⅩⅧତାଦୃଶଂ େନୖମି ି କଂ ଦୁଃଖଂ ୱିନାହଂ ପ୍ର ତିଦିନମ୍ ଆକୁେଲା
ଭୱାମି ସୱର୍ ୍ଵ ାସାଂ ସମିତୀନାଂ ଚି ା ଚ ମଯି ୱ ର୍ େତ|

ⅩⅩⅨ େଯନାହଂ ନ ଦୁ ର୍ ଲୀଭୱାମି ତାଦୃଶଂ େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟଂ କଃ
ପାେପ୍ନ ାତି?

ⅩⅩⅩଯଦି ମଯା ଶ୍ଲ ାଘିତୱ୍ୟଂ ତହ ଦୁ ର୍ ଲତାମଧି ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ|
ⅩⅩⅪ ମଯା ମୃଷାୱାକ୍ୟଂ ନ କଥ୍ୟତ ଇତି ନିତ୍ୟଂ

ପ୍ର ଶଂସନୀେଯାଽ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତାତ ଈ େରା ଜାନାତି|
ⅩⅩⅫ ଦେ ଷକନଗେରଽରିତାରାଜସ୍ୟ କାୟର୍ ୍ୟାଧ୍ୟେକ୍ଷା ମାଂ

ଧ ର୍ୁ ମ୍ ଇ ନ୍ ଯଦା େସୖେନୖ୍ୟ ଦ୍ ଦେ ଷକନଗରମ୍ ଅରକ୍ଷଯତ୍
ⅩⅩⅩⅢ ତଦାହଂ େଲାେକୖଃ ପିଟକମେଧ୍ୟ

ପ୍ର ାଚୀରଗୱାେକ୍ଷଣାୱେରାହିତ ସ୍ୟ କରାତ୍ ତ୍ର ାଣଂ ପ୍ର ାପଂ|

Ⅻ
Ⅰ ଆ ଶ୍ଲ ାଘା ମମାନୁପଯୁ ା କି ହଂ ପ୍ର େଭା ଦର୍ ଶର୍ ନାେଦଶାନାମ୍

ଆଖ୍ୟାନଂ କଥଯିତୁ ଂ ପ୍ର ୱେ ର୍ |
Ⅱ ଇତ ତୁ ଦର୍ ଶୱ େରଭ୍ୟଃ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ମଯା ପରିଚିତ ଏେକା

ଜନ ୃତୀଯଂ ଗର୍ ମନୀଯତ, ସ ସଶରୀେରଣ ନିଃଶରୀେରଣ ୱା
ତତ୍ ାନମନୀଯତ ତଦହଂ ନ ଜାନାମି କି ୀ େରା ଜାନାତି|

Ⅲ ସ ମାନୱଃ ଗର୍ ଂ ନୀତଃ ସନ୍ ଅକଥ୍ୟାନି ମ ର୍ ୍ୟୱାଗତୀତାନି ଚ
ୱାକ୍ୟାନି ଶତୱାନ୍|
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Ⅳ କି ୁ ତଦାନୀଂ ସ ସଶରୀେରା ନିଃଶରୀେରା ୱାସୀତ୍ ତନ୍ମ ଯା ନ
ଜ୍ଞାଯେତ ତଦ୍ ଈ େରେଣୖୱ ଜ୍ଞାଯେତ|

Ⅴ ତମଧ୍ୟହଂ ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ ମାମଧି ନାେନ୍ୟନ େକନଚିଦ୍ ୱିଷେଯଣ
ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ େକୱଲଂ େଦୗ ର୍ େଲ୍ୟନ ଶ୍ଲ ାଘିେଷ୍ୟ|

Ⅵଯଦ୍ୟହମ୍ଆ ଶ୍ଲ ାଘାଂ କ ର୍ୁ ମ୍ ଇେ ଯଂତଥାପି ନିେ ର୍ ାଧଇୱନ
ଭୱିଷ୍ୟାମି ଯତଃସତ୍ୟେମୱକଥଯିଷ୍ୟାମି, କି ୁ େଲାକା ମାଂ ଯାଦୃଶଂ
ପଶ୍ୟି ମମ ୱାକ୍ୟଂ ଶ ା ୱା ଯାଦୃଶଂ ମାଂ ମନ୍ୟେତ ତ ାତ୍ େଶ୍ର ଂ
ମାଂ ଯ ଗଣଯି ତଦଥର୍ ମହଂ ତେତା ୱିରଂସ୍ୟାମି|

Ⅶ ଅପରମ୍ ଉୃ ଦଶର୍ ନପ୍ର ାି େତା ଯଦହମ୍ ଆ ାଭିମାନୀ ନ
ଭୱାମି ତଦଥର୍ ଂ ଶରୀରେୱଧକମ୍ ଏକଂ ଶୂଲଂ ମହ୍ୟମ୍ ଅଦାଯି ତତ୍
ମଦୀଯା ାଭିମାନନିୱାରଣାଥର୍ ଂ ମମ ତାଡଯିତା ଶଯତାେନା ଦୂତଃ|

Ⅷ ମ ସ୍ୟ ପ୍ର ାନଂ ଯାଚିତୁ ମହଂ ତି୍ର ମଧି ପ୍ର ଭୁ ମୁ ି ଶ୍ୟ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାଂ କୃତୱାନ୍|

Ⅸ ତତଃ ସ ମାମୁ ୱାନ୍ ମମାନୁଗ୍ର ହ ୱ ସୱର୍ ୍ଵ ସାଧକଃ, ଯେତା
େଦୗ ର୍ ଲ୍ୟାତ୍ ମମ ଶି ଃ ପୂଣର୍ ତାଂ ଗ ତୀତି| ଅତଃ ଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଶି
ୟର୍ ନ୍ମ ାମ୍ ଆଶ୍ର ଯତି ତଦଥର୍ ଂ େଦୗ ର୍ େଲ୍ୟନ ମମ ଶ୍ଲ ାଘନଂ ସୁଖଦଂ|

Ⅹତ ାତ୍ଖ୍ର ୀ େହେତା େଦ ର୍ ଲ୍ୟନି ାଦରିଦ୍ର ତାୱିପକ୍ଷତାକ ାଦିଷୁ
ସ ୁଷ୍ୟାମ୍ୟହଂ| ଯଦାହଂ ଦୁ ର୍ େଲାଽି ତେଦୖୱ ସବେଲା ଭୱାମି|

Ⅺ ଏେତନା ଶ୍ଲ ାଘେନନାହଂ ନିେ ର୍ ାଧ ଇୱାଭୱଂ କି ୁ ଯୂଯଂ
ତସ୍ୟ କାରଣଂ ଯେତା ମମ ପ୍ର ଶଂସା ଯୁଷ୍ମ ାଭିେରୱ କ ର୍ ୱ୍ୟାସୀତ୍|
ଯଦ୍ୟପ୍ୟମ୍ ଅଗେଣ୍ୟା ଭେୱଯଂ ତଥାପି ମୁଖ୍ୟତେମଭ୍ୟଃ
େପ୍ର ରିେତଭ୍ୟଃ େକନାପି ପ୍ର କାେରଣ ନାହଂ ନୂ୍ୟେନାଽି |

Ⅻ ସୱର୍ ୍ଵ ଥାୁ ତକି୍ର ଯାଶି ଲକ୍ଷେଣୖଃ େପ୍ର ରିତସ୍ୟ ଚି ାନି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ
ମେଧ୍ୟ ସେଧୖୟର୍ ୍ୟଂ ମଯା ପ୍ର କାଶିତାନି|

ⅩⅢମମପାଲନାଥର୍ ଂ ଯୂଯଂ ମଯା ଭାରାକ୍ର ା ା ନାଭୱେତୖତଦ୍ ଏକଂ
ନୂ୍ୟନ ଂ ୱିନାପରାଭ୍ୟଃ ସମିତିେଭ୍ୟା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ କିଂ ନୂ୍ୟନ ଂ ଜାତଂ?
ଅେନନ ମମ େଦାଷଂ କ୍ଷମ ଂ|
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ⅩⅣ ପଶ୍ୟତ ତୃ ତୀଯୱାରଂ ଯୁ◌ुଷ୍ମ ମୀପଂ ଗ ୁମୁଦ୍ୟେତାଽି
ତତ୍ର ାପ୍ୟହଂ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଭାରାକ୍ର ା ାନ୍ ନ କରିଷ୍ୟାମି| ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସ ି ମହଂ
ନ ମୃଗେଯ କି ୁ ଯୁଷ୍ମ ାେନୱ, ଯତଃ ପିେତ୍ର ାଃ କୃେତ ସ ାନାନାଂ
ଧନସ େଯାଽନୁପଯୁ ଃ କି ୁ ସ ାନାନାଂ କୃେତ ପିେତ୍ର ା ଧର୍ ନସ ଯ
ଉପଯୁ ଃ|

ⅩⅤ ଅପର ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ବହୁ ପ୍ର ୀଯମାେଣାଽପ୍ୟହଂ ଯଦି ଯୁଷ୍ମ େ ାଽ ଂ
ପ୍ର ମ ଲେଭ ତଥାପି ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାଥର୍ ଂ ସାନ ଂ ବହୁ ୱ୍ୟଯଂ
ସୱର୍ ୍ଵ ୱ୍ୟଯ କରିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅥ ଯୂଯଂମଯା କିି ଦପି ନଭାରାକ୍ର ା ା ଇତି ସତ୍ୟଂ, କି ହଂ ଧୂ ର୍ ଃ
ସନ୍ ଛେଲନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ୱି ତୱାନ୍ ଏତତ୍ କିଂ େକନଚିଦ୍ ୱ ୱ୍ୟଂ?

ⅩⅦ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ମଯା େଯ େଲାକାଃ ପ୍ର ହିତାେ ଷାେମେକନ କିଂ
ମମ େକାଽପ୍ୟଥର୍ ଲାେଭା ଜାତଃ?

ⅩⅧ ଅହଂ ତୀତଂ ୱିନୀଯ େତନ ସା ର୍ ଂ ଭ୍ର ାତରେମକଂ
େପ୍ର ଷିତୱାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ୀେତନ କିମ୍ ଅେଥର୍ ା ଲ ଃ? ଏକି ନ୍ ଭାୱ
ଏକସ୍ୟ ପଦଚିେ ଷୁ ଚାୱାଂ କିଂ ନ ଚରିତୱେ ୗ?

ⅩⅨ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସମୀେପ ୱଯଂ ପୁନ େଦର୍ ାଷକ୍ଷାଲନକଥାଂ କଥଯାମ
ଇତି କିଂ ବୁଧ୍ୟେ ? େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ନି ାଥର୍ ଂ ୱଯମୀ ରସ୍ୟ
ସମକ୍ଷଂ ଖ୍ର ୀେ ନ ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି କଥଯାମଃ|

ⅩⅩଅହଂ ଯଦାଗମିଷ୍ୟାମି, ତଦା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଯାଦୃଶାନ୍ ଦ୍ର ୁଂ େନ ାମି
ତାଦୃଶାନ୍ ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟାମି, ଯୂଯମପି ମାଂ ଯାଦୃଶଂ ଦ୍ର ୁଂ େନ ଥ ତାଦୃଶଂ
ଦ୍ର କ୍ଷ୍ୟଥ, ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱିୱାଦ ଈଷର୍ ୍ୟା େକ୍ର ାେଧା ୱିପକ୍ଷତା ପରାପୱାଦଃ
କେଣର୍ ଜପନଂ ଦପର୍ ଃ କଲହେ ୖ େତ ଭୱିଷ୍ୟି ;

ⅩⅪ େତନାହଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ପୁନରାଗତ୍ୟ
ମଦୀେଯ େରଣ ନମଯିେଷ୍ୟ, ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ କୃତପାପାନ୍ େଲାକାନ୍
ୀଯାଶୁଚିତାେୱଶ୍ୟାଗମନଲ ଟତାଚରଣାଦ୍ ଅନୁତାପମ୍
ଅକୃତୱେ ା ଦୃ ୍ଵା ଚ ତାନଧି ମମ େଶାେକା ଜନିଷ୍ୟତ ଇତି
ବିେଭମି|
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ⅩⅢ
Ⅰ ଏତୃ ତୀଯୱାରମ୍ ଅହଂ ଯୁଷ୍ମ ମୀପଂ ଗ ାମି େତନ ସୱର୍ ୍ଵ ା କଥା
େଯା ଯାଣାଂ ୱା ସାକି୍ଷଣାଂ ମୁେଖନ ନିେ ଷ୍ୟେତ|
Ⅱ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ େଯ କୃତପାପାେ େଭ୍ୟାଽେନ୍ୟଭ୍ୟ ସେୱର୍ ୍ଵ େଭ୍ୟା ମଯା

ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ କଥିତଂ, ପୁନରପି ୱିଦ୍ୟମାେନେନେୱଦାନୀମ୍ ଅୱିଦ୍ୟମାେନନ
ମଯା କଥ୍ୟେତ, ଯଦା ପୁନରାଗମିଷ୍ୟାମି ତଦାହଂ ନ କ୍ଷମିେଷ୍ୟ|

Ⅲ ଖ୍ର ୀେ ା ମଯା କଥାଂ କଥଯେତ୍ୟତସ୍ୟ ପ୍ର ମାଣଂ ଯୂଯଂ
ମୃଗଯେ , ସ ତୁ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଦୁ ର୍ େଲା ନହି କି ୁ ସବଲ ଏୱ|

Ⅳ ଯଦ୍ୟପି ସ ଦୁ ର୍ ଲତଯା କଶ ଆେରାପ୍ୟତ
ତଥାପୀ ରୀଯଶ ଯା ଜୀୱତି; ୱଯମପି ତି ନ୍ ଦୁ ର୍ ଲା ଭୱାମଃ,
ତଥାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତେଯ ରୀଯଶ ୍ୟା େତନ ସହ
ଜୀୱିଷ୍ୟାମଃ|

Ⅴ ଅେତା ଯୂଯଂ ୱି ାସଯୁ ା ଆେ ନ େୱତି ଜ୍ଞାତୁ ମା ପରୀକ୍ଷାଂ
କୁରୁ ଂ ାେନୱାନୁସ | ଯୀଶୁଃ ଖ୍ର ୀେ ା ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ େଧ୍ୟ ୱିଦ୍ୟେତ
ାନଧି ତତ୍ କିଂ ନ ପ୍ର ତିଜାନୀଥ? ତି ନ୍ ଅୱିଦ୍ୟମାେନ ଯୂଯଂ
ନି ୍ରମାଣା ଭୱଥ|

Ⅵ କି ୁ ୱଯଂ ନି ୍ରମାଣା ନଭୱାମଇତି ଯୁଷ୍ମ ାଭି େଭର୍ ା ୍ୟେତ ତତ୍ର
ମମ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଜାଯେତ|

Ⅶ ଯୂଯଂ କିମପି କିୁ ତଂ କ ର୍ ଯ କୁରୁ ଥ ତଦହମ୍ ଈ ରମୁି ଶ୍ୟ
ପ୍ର ାଥର୍ େଯ| ୱଯଂ ଯତ୍ ପ୍ର ାମାଣିକା ଇୱ ପ୍ର କାଶାମେହ ତଦଥର୍ ଂ ତତ୍
ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମହ ଇତି ନହି, କି ୁ ଯୂଯଂ ଯତ୍ ସଦାଚାରଂ କୁରୁ ଥ ୱଯ
ନି ୍ରମାଣା ଇୱ ଭୱାମ ଦଥର୍ ଂ|

Ⅷ ଯତଃ ସତ୍ୟତାଯା ୱିପକ୍ଷତାଂ କ ର୍ୁ ଂ ୱଯଂ ନ ସମଥର୍ ାଃ କି ୁ
ସତ୍ୟତାଯାଃ ସାହାଯ୍ୟଂ କ ର୍ୁ େମୱ|

Ⅸ ୱଯଂ ଯଦା ଦୁ ର୍ ଲା ଭୱାମ ଦା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସବଲାନ୍
ଦୃ ୍ଵାନ ାେମା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସି ଂ ପ୍ର ାଥର୍ ଯାମେହ ଚ|

Ⅹ ଅେତା େହେତାଃ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ ାକଂ ୱିନାଶାଯ ନହି କି ୁ ନି ାେଯୖ
ଯତ୍ ସାମଥର୍ ୍ୟମ୍ ଅ ଭ୍ୟଂ ଦ ୱାନ୍ େତନ ଯଦ୍ ଉପି ତିକାେଲ
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କାଠିନ୍ୟଂ ମଯାଚରିତୱ୍ୟଂ ନ ଭେୱତ୍ ତଦଥର୍ ମ୍ ଅନୁପି େତନ ମଯା
ସୱର୍ ୍ଵ ାେଣ୍ୟତାନି ଲିଖ୍ୟେ |

Ⅺ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, େଶେଷ ୱଦାମି ଯୂଯମ୍ ଆନ ତ ସି ା
ଭୱତ ପର ରଂ ପ୍ର େବାଧଯତ, ଏକମନେସା ଭୱତ ପ୍ର ଣଯଭାୱମ୍
ଆଚରତ| େପ୍ର ମଶାେ ୍ୟାରାକର ଈ େରା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସହାେଯା ଭୂ ଯାତ୍|

Ⅻ ଯୂଯଂ ପୱିତ୍ର ଚୁ େନନ ପର ରଂ ନମ ୁରୁ ଂ|
ⅩⅢପୱିତ୍ର େଲାକାଃ ସେୱର୍ ୍ଵ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ନମି |
ⅩⅣ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର ହ ଈ ରସ୍ୟ େପ୍ର ମ

ପୱିତ୍ର ସ୍ୟା େନା ଭାଗି ସୱର୍ ୍ଵ ାନ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ଭୂ ଯାତ୍| ତଥା |ୁ
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