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୨ ପିତରସ୍ୟ ପତ୍ର ଂ

Ⅰ େଯ ଜନା ଅ ାଭିଃ ସା ର୍ ମ୍ ଅ ଦୀ େର ତ୍ର ାତରି ଯୀଶୁଖ୍ର ୀେ
ଚ ପୁଣ୍ୟସ ଲିତୱି ାସଧନସ୍ୟ ସମାନାଂଶି ଂ ପ୍ର ା ା ାନ୍ ପ୍ର ତି
ଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଦାସଃ େପ୍ର ରିତ ଶିେମାନ୍ ପିତରଃ ପତ୍ର ଂ ଲିଖତି|

Ⅱ ଈ ରସ୍ୟା ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀେଶା ତ ଜ୍ଞାେନନ
ଯୁଷ୍ମ ା ନୁଗ୍ର ହଶାେ ୍ୟା ବର୍ ାହୁ ଲ୍ୟଂ ୱ ର୍ ତାଂ|

Ⅲ ଜୀୱନାଥର୍ ମ୍ ଈ ରଭ ୍ୟଥର୍ ଯଦ୍ୟଦ୍ ଆୱଶ୍ୟକଂ ତତ୍
ସୱର୍ ୍ଵ ଂ େଗୗରୱସୁ ଣାଭ୍ୟାମ୍ ଅ ଦା ାନକାରିଣ ଜ୍ଞାନ ାରା
ତେସ୍ୟ ରୀଯଶି ର ଭ୍ୟଂ ଦ ୱତୀ|

Ⅳତ େୱର୍ ୍ଵ ଣଚା ଭ୍ୟଂତାଦୃଶା ବହୁ ମୂଲ୍ୟା ମହାପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଦ ାଯାଭି
ୟର୍ୂ ଯଂ ସଂସାରୱ୍ୟା ାତ୍ କିୁ ତାଭିଲାଷମୂଲାତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ନାଶାଦ୍ ରକ୍ଷାଂ
ପ୍ର ାେପ୍ୟ ରୀଯ ଭାୱସ୍ୟାଂଶିେନା ଭୱିତୁ ଂ ଶକ୍ନୁ ଥ|

Ⅴତେତା େହେତା ୟର୍ୂ ଯଂ ସ ୂ ଣର୍ ଂ ଯ ଂ ୱିଧାଯ ୱି ାେସ େସୗଜନ୍ୟଂ
େସୗଜେନ୍ୟ ଜ୍ଞାନଂ

Ⅵ ଜ୍ଞାନ ଆଯେତ ି ଯତାମ୍ ଆଯେତ ି ଯତାଯାଂ େଧୖୟର୍ ୍ୟଂ େଧୖୟର୍ ୍ୟ
ଈ ରଭି ମ୍

Ⅶଈ ରଭେ ୗ ଭ୍ର ାତୃ େ େହ ଚ େପ୍ର ମ ଯୁ |
Ⅷ ଏତାନି ଯଦି ଯୁଷ୍ମ ାସୁ ୱିଦ୍ୟେ ◌े ୱ ର୍ େ ଚ ତହର୍ ୍ୟ େଭା

ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ତ ଜ୍ଞାେନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଅଲସାନ୍ ନି ଲାଂ ନ
ାପଯିଷ୍ୟି |
Ⅸ କିେ ତାନି ଯସ୍ୟ ନ ୱିଦ୍ୟେ େସା ଽେ ା ମୁଦି୍ର ତେଲାଚନଃ
କୀଯପୂୱର୍ ୍ଵ ପାପାନାଂ ମା ର୍ ନସ୍ୟ ୱି ୃତିଂ ଗତ |
Ⅹ ତ ାଦ୍ େହ ଭ୍ର ାତରଃ, ଯୂଯଂ କୀଯା ାନୱରଣେଯା

ଦର୍ୃ ଢକରେଣ ବହୁ ଯତ ଂ, ତତ୍ କୃ ା କଦାଚ ନ ଲିଷ୍ୟଥ|
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Ⅺ ଯେତା ଽେନନ ପ୍ର କାେରଣା ାକଂ ପ୍ର େଭା ାତୃ
ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନ ରାଜ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ର େୱେଶନ ଯୂଯଂ ସୁକେଲନ
େଯାଜଯିଷ୍ୟେ |

Ⅻ ଯଦ୍ୟପି ଯୂଯମ୍ ଏତତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଜାନୀଥ ୱ ର୍ ମାେନ ସତ୍ୟମେତ
ସୁି ରା ଭୱଥ ଚ ତଥାପି ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଦା ତତ୍ ାରଯିତୁ ମ୍ ଅହମ୍
ଅଯ ୱାନ୍ ନ ଭୱିଷ୍ୟାମି|

ⅩⅢ ଯାୱଦ୍ ଏତି ନ୍ ଦୂେଷ୍ୟ ତି ାମି ତାୱଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାରଯନ୍
ପ୍ର େବାଧଯିତୁ ଂ ୱିହିତଂ ମେନ୍ୟ|

ⅩⅣ ଯେତା ଽ ାକଂ ପ୍ର ଭୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀେ ା ମାଂ ଯତ୍ ଜ୍ଞାପିତୱାନ୍
ତଦନୁସାରାଦ୍ ଦୂଷ୍ୟେମତତ୍ ମଯା ଶୀଘ୍ର ଂ ତ୍ୟ ୱ୍ୟମ୍ ଇତି ଜାନାମି|

ⅩⅤ ମମ ପରେଲାକଗମନାତ୍ ପରମପି ଯୂଯଂ ଯେଦତାନି ର୍ୁ ଂ
ଶକ୍ଷ୍ୟଥ ତି ନ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଥା ଯତିେଷ୍ୟ|

ⅩⅥ ଯେତା ଽ ାକଂ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ
ପରାକ୍ର ମଂ ପୁନରାଗମନ ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ଜ୍ଞାପଯେ ା ୱଯଂ
କି ତାନୁ୍ୟପାଖ୍ୟାନାନ୍ୟନ୍ଵ ଗ ାେମତି ନହି କି ୁ ତସ୍ୟ ମହିମ୍ନ ଃ
ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷସାକି୍ଷେଣା ଭୂ ା ଭାଷିତୱ ଃ|

ⅩⅦ ଯତଃ ସ ପିତୁ ରୀ ରାଦ୍ େଗୗରୱଂ ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର ା ୱାନ୍
ୱିେଶଷେତା ମହିମଯୁ େତେଜାମଧ୍ୟାଦ୍ ଏତାଦୃଶୀ ୱାଣୀ ତଂ ପ୍ର ତି
ନିଗର୍ ତୱତୀ,ଯଥା,ଏଷମମ ପି୍ର ଯପୁତ୍ର ଏତି ନ୍ ମମପରମସେ ାଷଃ|

ⅩⅧ ଗର୍ ାତ୍ ନିଗର୍ େତଯଂ ୱାଣୀ ପୱିତ୍ର ପୱର୍ ୍ଵ େତ େତନ ସା ର୍ ଂ
ୱିଦ୍ୟମାେନୖର ାଭିରଶ୍ର ାୱି|

ⅩⅨ ଅପରମ୍ ଅ ମୀେପ ଦୃଢତରଂ ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ୱିଦ୍ୟେତ
ଯୂଯ ଯଦି ଦିନାର ଂ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ନଃସୁ ପ୍ର ଭାତୀଯନକ୍ଷତ୍ର େସ୍ୟାଦଯ
ଯାୱତ୍ ତିମିରମେଯ ାେନ ଲ ଂ ପ୍ର ଦୀପମିୱ ତଦ୍ ୱାକ୍ୟଂ
ସ ନ୍ୟେ ତହ ଭଦ୍ର ଂ କରିଷ୍ୟଥ|

ⅩⅩ ଶା ୀଯଂ କିମପି ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୟ
କୀଯଭାୱେବାଧକଂ ନହି, ଏତଦ୍ ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାଯତାଂ|
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ⅩⅪଯେତା ଭୱିଷ୍ୟ ାକ୍ୟଂ ପୁରା ମାନୁଷାଣାମ୍ ଇ ାେତା େନା ଂ
କି ୀ ରସ୍ୟ ପୱିତ୍ର େଲାକାଃ ପୱିେତ୍ର ଣା ନା ପ୍ର ୱ ତାଃ ସେ ା
ୱାକ୍ୟମ୍ ଅଭାଷ |

Ⅱ
Ⅰ ଅପରଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ କାେଲ ଯଥା େଲାକାନାଂ ମେଧ୍ୟ

ମିଥ୍ୟାଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ ଉପାତି ନ୍ ତଥା ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ମେଧ୍ୟଽପି
ମିଥ୍ୟାଶିକ୍ଷକା ଉପ ାସ୍ୟି , େତ େ ଷାଂ େକ୍ର ତାରଂ ପ୍ର ଭୁ ମ୍
ଅନ ୀକୃତ୍ୟ ସ ରଂ ୱିନାଶଂ େ ଷୁ ୱ ର୍ ଯି ୱିନାଶକେୱୖଧ ର୍ ୍ୟଂ
ଗୁ ଂ ଯୁଷ୍ମ ନ୍ମ ଧ୍ୟମ୍ ଆେନଷ୍ୟି |

Ⅱ ତେତା ଽେନେକଷୁ େତଷାଂ ୱିନାଶକମାଗର୍ ଂ ଗେତଷୁ େତଭ୍ୟଃ
ସତ୍ୟମାଗର୍ ସ୍ୟ ନି ା ସ ୱିଷ୍ୟତି|

Ⅲ ଅପର େତ େଲାଭାତ୍ କାପଟ୍ୟୱାେକୖ୍ୟ ୟର୍ୁ ଷ୍ମ େ ା ଲାଭଂ
କରିଷ୍ୟେ କି ୁ େତଷାଂ ପୁରାତନଦ ାଜ୍ଞା ନ ୱିଲ େତ େତଷାଂ
ୱିନାଶ ନ ନିଦ୍ର ାତି|

Ⅳ ଈ ରଃ କୃତପାପାନ୍ ଦୂତାନ୍ ନ କ୍ଷମି ା ତିମିରଶୃ େଲୖଃ
ପାତାେଲ ରୁ ା ୱିଚାରାଥର୍ ଂ ସମପ ତୱାନ୍|

Ⅴ ପୁରାତନଂ ସଂସାରମପି ନ କ୍ଷମି ା ତଂ ଦୁ ାନାଂ ସଂସାରଂ
ଜଲାପ୍ଲ ାୱେନନ ମ ଯି ା ସ ଜେନୖଃ ସହିତଂ ଧ ର୍ ପ୍ର ଚାରକଂ େନାହଂ
ରକି୍ଷତୱାନ୍|

Ⅵ ସି େଦାମମ୍ ଅେମାରା େଚତିନାମେକ ନଗେର ଭୱିଷ୍ୟତାଂ
ଦୁ ାନାଂ ଦୃ ା ଂ ୱିଧାଯ ଭ ୀକୃତ୍ୟ ୱିନାେଶନ ଦି ତୱାନ୍;

Ⅶ କି ୁ େତୖଃ କିୁ ତୱ୍ୟଭିଚାରିଭି ଦର୍ୁ ା ଭିଃ କି୍ଲ ଂ ଧା କଂ
େଲାଟଂ ରକି୍ଷତୱାନ୍|

Ⅷ ସ ଧା େକା ଜନେ ଷାଂ ମେଧ୍ୟ ନିୱସନ୍
ୀଯଦୃି େଶ୍ର ାତ୍ର େଗାଚେରଭ୍ୟେ ଷାମ୍ ଅଧ ର୍ ାଚାେରଭ୍ୟଃ
କୀଯଧା କମନସି ଦିେନ ଦିେନ ତ ୱାନ୍|
Ⅸ ପ୍ର ଭୁ ଭର୍ ାନ୍ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ ଉ ର୍ୁ ଂ ୱିଚାରଦିନ ଯାୱଦ୍

ଦ ୍ୟାମାନାନ୍ ଅଧା କାନ୍ େରା ୁ ଂ ପାରଯତି,
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Ⅹ ୱିେଶଷେତା େଯ ଽେମଧ୍ୟାଭିଲାଷାତ୍ ଶାରୀରିକସୁଖମ୍
ଅନୁଗ ି କତର୍ୃ ପଦାନି ଚାୱଜାନି ତାେନୱ (େରା ୁ ଂ ପାରଯତି| )
େତ ଦୁଃସାହସି ନଃ ପ୍ର ଗଲ୍ଭ ା |

Ⅺ ଅପରଂ ବଲେଗୗରୱାଭ୍ୟାଂ େଶ୍ର ା ଦିୱ୍ୟଦୂତାଃ ପ୍ର େଭାଃ
ସି େଧୗ େଯଷାଂ େୱୖପରୀେତ୍ୟନ ନି ାସୂଚକଂ ୱିଚାରଂ ନ କୁୱର୍ ୍ଵ ି
େତଷାମ୍ ଉ ପଦ ାନାଂ ନି ନାଦ୍ ଇେମ ନ ଭୀତାଃ|

Ⅻ କି ୁ େଯ ବୁି ହୀନାଃ ପ୍ର କୃତା ଜ େୱା ଧ ର୍ ୱ୍ୟତାେଯୖ
ୱିନାଶ୍ୟତାେଯୖ ଚ ଜାଯେ ତ ଦୃଶା ଇେମ ଯ ବୁଧ୍ୟେ ତତ୍
ନି ଃ କୀଯୱିନାଶ୍ୟତଯା ୱିନଂକ୍ଷ୍ୟି ୀଯାଧ ର୍ ସ୍ୟ ଫଲଂ
ପ୍ର ା ୍ୟି ଚ|

ⅩⅢ େତ ଦିୱା ପ୍ର କୃ େଭାଜନଂ ସୁଖଂ ମନ୍ୟେ ନିଜଛେଲୖଃ
ସୁଖେଭାଗିନଃ ସେ ା ଯୁଷ୍ମ ାଭିଃ ସା ର୍ ଂ େଭାଜନଂ କୁୱର୍ ୍ଵ ଃ କଲି େନା
େଦାଷିଣ ଭୱି |

ⅩⅣ େତଷାଂ େଲାଚନାନି ପରଦାରାକାଙୀଣି ପାେପ ଚାଶ୍ର ା ାନି େତ
ଚ ଲାନି ମନାଂସି େମାହଯି େଲାେଭ ତ ରମନସଃ ସି ଚ|

ⅩⅤ େତ ଶାପଗ୍ର ା ୱଂଶାଃ ସରଲମାଗର୍ ଂ ୱିହାଯ ବିେଯାରପୁତ୍ର ସ୍ୟ
ବିଲିଯମସ୍ୟ ୱିପେଥନ ୱ୍ର ଜେ ା ଭ୍ର ା ା ଅଭୱନ୍| ସ ବିଲିଯେମା
ଽପ୍ୟଧ ର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାେପ୍ୟ ପାରିେତାଷିେକଽପ୍ର ୀଯତ,

ⅩⅥ କି ୁ ନିଜାପରାଧାଦ୍ ଭ ର୍ ନାମ୍ ଅଲଭତ ଯେତା
ୱଚନଶି ହୀନଂ ୱାହନଂ ମାନୁଷିକଗିରମ୍ ଉ ାୟର୍ ୍ୟ ଭୱିଷ୍ୟ ାଦିନ
ଉନ୍ମ ତାମ୍ ଅବାଧତ|

ⅩⅦଇେମ ନିଜର୍ ଲାନି ପ୍ର ସ୍ର ୱଣାନି ପ୍ର ଚ ୱାଯୁନା ଚାଲିତା େମଘା
େତଷାଂ କୃେତ ନିତ୍ୟ ାଯୀ େଘାରତରା କାରଃ ସି େତା ଽି |

ⅩⅧ େଯ ଚ ଜନା ଭ୍ର ା ୍ୟାଚାରିଗଣାତ୍ କୃେ ୍ରେଣା ୃ ତା ାନ୍
ଇେମ ଽପରିମିତଦପର୍ କଥା ଭାଷମାଣାଃ ଶାରୀରିକସୁଖାଭିଲାେଷୖଃ
କାମକ୍ର ୀଡାଭି େମାହଯି |

ⅩⅨ େତଭ୍ୟଃ ାଧୀନତାଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯ ଯଂ ୱିନାଶ୍ୟତାଯା ଦାସା
ଭୱି , ଯତଃ, େଯା େଯେନୖୱ ପରାଜିେଗ୍ୟ ସ ଜାତ ସ୍ୟ କି ରଃ|
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ⅩⅩ ତ୍ର ାତୁ ଃ ପ୍ର େଭା ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟ ଜ୍ଞାେନନ ସଂସାରସ୍ୟ ମେଲଭ୍ୟ
ଉ ୃ ତା େଯ ପୁନେ ଷୁ ନିମ ୍ୟପରାଜୀଯେ େତଷାଂ ପ୍ର ଥମଦଶାତଃ
େଶଷଦଶା କିୁ ତା ଭୱତି|

ⅩⅪେତଷାଂ ପେକ୍ଷ ଧ ର୍ ପଥସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାପ୍ର ାି ୱର୍ ରଂ ନ ଚ ନି ାତ୍
ପୱିତ୍ର ୱିଧିମାଗର୍ ାତ୍ ଜ୍ଞାନପ୍ର ା ାନାଂ ପରାୱ ର୍ ନଂ|

ⅩⅫ କି ୁ େଯଯଂ ସତ୍ୟା ଦୃ ା କଥା େସୖୱ େତଷୁ ଫଲିତୱତୀ,
ଯଥା, କୁ ୁ ରଃ ୀଯୱା ାଯ ୱ୍ୟାୱ ର୍ େତ ପୁନଃ ପୁନଃ| ଲୁଠିତୁ ଂ
କ ର୍ େମ ତ ତ୍ କ୍ଷାଲିତେ ୖ ୱ ଶୂକରଃ||

Ⅲ
Ⅰ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ ଯଥା ପୱିତ୍ର ଭୱିଷ୍ୟ ୃଭିଃ ପୂେୱର୍ ୍ଵ ା ାନି

ୱାକ୍ୟାନି ତ୍ର ାତ୍ର ା ପ୍ର ଭୁ ନା େପ୍ର ରିତାନାମ୍ ଅ ାକମ୍ ଆେଦଶ ସାରଥ
ତଥା ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ାରଯି ା

Ⅱ ଯୁଷ୍ମ ାକଂ ସରଲଭାୱଂ ପ୍ର େବାଧଯିତୁ ମ୍ ଅହଂ ି ତୀଯମ୍ ଇଦଂ
ପତ୍ର ଂ ଲିଖାମି|

Ⅲ ପ୍ର ଥମଂ ଯୁଷ୍ମ ାଭିରିଦଂ ଜ୍ଞାଯତାଂ ଯତ୍ େଶେଷ କାେଲ
େ ାଚାରିେଣା ନି କା ଉପ ାଯ

Ⅳ ୱଦିଷ୍ୟି ପ୍ର େଭାରାଗମନସ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କୁତ୍ର ?
ଯତଃ ପିତୃ େଲାକାନାଂ ମହାନିଦ୍ର ାଗମନାତ୍ ପରଂ ସୱର୍ ୍ଵ ାଣି
ସୃେ ରାର କାେଲ ଯଥା ତେଥୖୱାୱତି େ |

Ⅴ ପୂୱର୍ ୍ଵ ମ୍ ଈ ରସ୍ୟ ୱାେକ୍ୟନାକାଶମ ଲଂ ଜଲାଦ୍ ଉ ା ଜେଲ
ସି ମାନା ଚ ପୃଥିୱ୍ୟୱିଦ୍ୟେତୖତଦ୍ ଅନି ୁକତାତେ ନ ଜାନାି ,

Ⅵତତ ା ାଲିକସଂସାେରା ଜେଲନାପ୍ଲ ାୱିେତା ୱିନାଶଂ ଗତଃ|
Ⅶ କି ଧୁନା ୱ ର୍ ମାେନ ଆକାଶଭୂ ମ େଲ େତେନୖୱ ୱାେକ୍ୟନ

ୱ ୍ୟଥର୍ ଂ ଗୁେ ୱିଚାରଦିନଂ ଦୁ ମାନୱାନାଂ ୱିନାଶ ଯାୱଦ୍
ରକ୍ଷ୍ୟେତ|

Ⅷ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯମ୍ ଏତେଦକଂ ୱାକ୍ୟମ୍ ଅନୱଗତା ମା
ଭୱତଯତ୍ପ୍ର େଭାଃ ସାକ୍ଷାଦ୍ ଦିନେମକଂ ୱଷର୍ ସହସ୍ର ୱଦ୍ ୱଷର୍ ସହସ୍ର
ଦିେନୖକୱତ୍|
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Ⅸ େକଚିଦ୍ ଯଥା ୱିଲ ଂ ମନ୍ୟେ ତଥା ପ୍ର ଭୁ ଃ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯାଂ
ୱିଲ େତ ତ ହି କି ୁ େକାଽପି ଯ ୱିନେଶ୍ୟତ୍ ସୱର୍ ୍ଵ ଂ ଏୱ
ମନଃପରାୱ ର୍ ନଂ ଗେ ଯୁରିତ୍ୟଭିଲଷନ୍ େସା ଽ ାନ୍ ପ୍ର ତି
ଦୀଘର୍ ସହି ୁତାଂ ୱିଦଧାତି|

Ⅹ କି ୁ କ୍ଷପାଯାଂ େଚୗର ଇୱ ପ୍ର େଭା ଦ ନମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟତି ତି ନ୍
ମହାଶେ ନ ଗଗନମ ଲଂ େଲା ୍ୟେତ ମୂଲୱ ୂନି ଚ ତାେପନ
ଗଲିଷ୍ୟେ ପୃଥିୱୀ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତାନି କ ର୍ ାଣି ଚ ଧକ୍ଷ୍ୟେ |

Ⅺ ଅତଃ ସେୱୖର୍ ୍ଵ େରେତୖ ୱ କାେର ଗ େୱ୍ୟ ସତି ଯି ନ୍
ଆକାଶମ ଲଂ ଦାେହନ ୱିକାରିଷ୍ୟେତ ମୂଲୱ ୂନି ଚ ତାେପନ
ଗଲିଷ୍ୟେ

Ⅻ ତେସ୍ୟ ରଦିନସ୍ୟାଗମନଂ ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାେଣୖରାକାଙମାେଣୖ
ଯୂଷ୍ମ ାଭି ଧର୍ ର୍ ାଚାେର ରଭି ଭ୍ୟାଂ କୀଦୃେଶୖ େଲର୍ ାେକୖ ଭର୍ ୱିତୱ୍ୟଂ?

ⅩⅢ ତଥାପି ୱଯଂ ତସ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେରଣ ଧ ର୍ ସ୍ୟ ୱାସ ାନଂ
ନୂତନମ୍ ଆକାଶମ ଲଂ ନୂତନଂ ଭୂ ମ ଲ ପ୍ର ତୀକ୍ଷାମେହ|

ⅩⅣଅତଏୱ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ତାନି ପ୍ର ତୀକ୍ଷମାଣା ଯୂଯଂ ନି ଲ ା
ଅନି ି ତା ଭୂ ା ଯତ୍ ଶା ୍ୟାଶି୍ର ତାି େଥୖତି ନ୍ ଯତ ଂ|

ⅩⅤ ଅ ାକଂ ପ୍ର େଭା ଦର୍ ୀଘର୍ ସହି ୁତା ପରିତ୍ର ାଣଜନିକାଂ ମନ୍ୟ ଂ|
ଅ ାକଂ ପି୍ର ଯଭ୍ର ାେତ୍ର େପୗଲାଯ ଯତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅଦାଯି ତଦନୁସାେରଣ
େସାଽପି ପେତ୍ର ଯୁଷ୍ମ ାନ୍ ପ୍ର ତି ତେଦୱାଲିଖତ୍|

ⅩⅥ କୀଯସୱର୍ ୍ଵ ପେତ୍ର ଷୁ େଚୖତାନ୍ୟଧି ପ୍ର ୁତ୍ୟ ତେଦୱ
ଗଦତି| େତଷୁ ପେତ୍ର ଷୁ କତିପଯାନି ଦୁରୂ ହ୍ୟାଣି ୱାକ୍ୟାନି
ୱିଦ୍ୟେ େଯ ଚ େଲାକା ଅଜ୍ଞାନା ଲା େତ ନିଜୱିନାଶାଥର୍ ମ୍
ଅନ୍ୟଶା ୀଯୱଚନାନୀୱ ତାନ୍ୟପି ୱିକାରଯି |

ⅩⅦତ ାଦ୍ େହ ପି୍ର ଯତମାଃ, ଯୂଯଂ ପୂୱର୍ ୍ଵ ଂ ବୁ ା ସାୱଧାନାି ତ,
ଅଧା କାଣାଂ ଭ୍ର ାି େସ୍ର ାତସାପହୃ ତାଃ କୀଯସୁି ର ାତ୍ ମା
ଭ୍ର ଶ୍ୟତ|

ⅩⅧ କି ାକଂ ପ୍ର େଭା ାତୁ ୟର୍ ୀଶୁଖ୍ର ୀ ସ୍ୟାନୁଗ୍ର େହ ଜ୍ଞାେନ ଚ
ୱ ର୍ ଂ| ତସ୍ୟ େଗୗରୱମ୍ ଇଦାନୀଂ ସଦାକାଲ ଭୂ ଯାତ୍|ଆେମନ୍|
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